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   (نقط 01: )الفقه
 : أوال    

  ﴿: قال تعالى                   
                                                                                                      

 .572سورة البقرة من اآلية  ﴾                                                                                                                
 المس   –يتخبطه  :    اشرح. 
  ربا النسيئة -ربا الفضل  -: عرف في اصطالح الفقهاء كال من. 
 بين العلة في تحريم ربا النسيئة مستدال على ذلك بحديث نبوي. 
 ( ن3) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... .ااذكر أربعة من األضرار االقتصادية للرب 

     :ثانيا  
 ..."حث الشرع على التبرع من خالل الصدقة والهبة وبين أحكامهما وحكمهما"                

  أبرز الحكم التي شرعت من أجلها الصدقة والهبة. 
  حدد الفرق بين الهبة والصدقة. 
  (ن5) .......................................................................................................................................................................................ل بن  شرعيما حكم رجوع الواهب في هبة الثواب مع االستدال 

  :ثالثا  
 بعضها يرجع إلى القاسم، وبعضها يرجع إلى المقسوم، : ز القسمة فأنواعوأما شرائط جوا:  "قال الكاساني               

 .7/91بدائع الصنائع للكاساني                "وبعضها يرجع إلى المقسوم له                                            

  حدد الشرائط التي يجب توفرها في القاسم والمقسوم. 
   بعد القسمةبين حكم طرو صاحب دين. 
  (ن3) ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................أوضح طريقة إجراء قسمة القرعة 

              :رابعا   

 .بين حكم الصور اآلتية مع التعليل                  
 سفيه أوصى بسدس ماله لمؤسسة خيرية. 
  درهم بعد مرور شهر 9511دها ب درهم واشترطت عليها أن تر 9111أقرضت عائشة لزينب. 
 طلب من فاطمة إخراج زكاة سيارة اشترتها لتركبها وبقيت عندها سنة كاملة. 
  (ن5)......................................................................................................اشترك شخصان في شركة بقدر مالي متساو، و اشترط أحدهما أن يكون ثلثا الربح له 
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 الصفحة

       (نقط 01: )األصول

  :أوال 

                 ِ  َعْن ِزَياَرِة اْلقُُبوِر َفُزوُروَها، َوْلَتِزْدُكْم ِزَياَرُتَها : ث  إِنِّي ُكْنُت َنَهْيُتُكْم َعْن َثلَ  » :َقاَل َرُسوُل َّللاه
 ث  َفُكلُوا ِمْنَها، َوأَْمِسُكوا َما ِشْئُتْم، َوَنَهْيُتُكْم َعنِ لُُحوِم األََضاِحيِّ َبْعَد َثلَ  َخْيًرا، َوَنَهْيُتُكْم َعنْ               
 .أخرجه النسائي« َتْشَرُبوا ُمْسِكًرا األَْشِرَبِة فِي األَْوِعَيِة َفاْشَرُبوا فِي أَيِّ ِوَعاء  ِشْئُتْم، َوالَ               

 لناسخ في الحديثحدد العبارات الدالة على ا. 
 استخل  من الحديث ثالثة من شروط النسخ، مع بيان ما يدل عليها في الحديث. 

  مثل للنسخ بفعل النبي. 
 بماذا تجيب عن التعارض بين نسخ األحكام إلى بدل أشد، وبين قوله تعالى : 

 (ن3.2)...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................﴾                          ﴿    
  

  :ثانيا 
 كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد: "قال اإلمام الشاطبي رحمه َّللا                
 .  525    5الموافقات ج "ناقض الشريعة               

  يقرر اإلمام الشاطبي قاعدة من القواعد األصولية: 
 . قاعدة، واستدل عليها بن  شرعياذكر هذه ال -    
  امأل الجدول بما يناسب بعد نقله إلى ورقة التحرير: 

 الفعل يستحق الثواب ال يستحقه التعليل

الفعلللل الموافلللق لنيلللة المكللللف وقصلللد -   
 الشارع

الفعلللل المخلللالف فلللي طلللاهره وباطنللله -   
 لقصد الشارع

الفعل الموافق لقصد الشلارع دون فعلله -   
 ووصفه

الفعللل الموافللق فللي طللاهره فقللط لحكلللم -   
 الشارع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ................................................................................................................................................................................ 
 (ن5.2)
 :مثل للقواعد اآلتية   :الثثا  
 الضرر اليزال بالضرر 
 يرتكب أخف الضررين التقاء أشدهما 
 (ن9.2)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ الضرورات تقدر بقدرها 

 :بين حكم ما يأتي مع التعليل  :رابعا 
 11من اآلية : النساء﴾                                                             ﴿: جتهاد في قوله تعالىاال. 

 (ن9)....................................................................................................................................................................................................................................................................تقديم المال على النفس في الضروريات 
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