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 الفقه واألصول
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    نقط01 :مادة الفقه 

 (نقط 3: )أوال

  ن 12,0..…………………………………...........……………………………………ـ يوم حصاده  0

     ن 0,.1……………………………. .............العشر: أ ـ  الواجب إخراجه في الزروع المسقية بالمطر  -,

أو  فيما سقت السماء  والعيون   ":أبيه رضي هللا عنه عن الرسول صلى هللا عليه وسلم قالـ حديث سالم بن عبد هللا عن :الدليل  
      "..، ر  ش  الع   ،اي   ر  ث  كان ع  

) ..     " ..فيما سقت األنهار والغيم العشور،  ": أو حديث جابر بن عبد هللا أنه سمع النبي صلى هللا عليه وسلم قال -           
              ن 0,.1.......................................................(......ي مناسب يقبل كل دليل شرع

  ن 0,.1............................................................. ......  ربع العشر :ب ـ الواجب إخراجه في النقدين

فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها : هللا عليه وسلم قالحديث علي رضي هللا عنه أن النبي صلى : الدليل      
 ن 0,.1.......................................( ...يقبل كل دليل مناسب "  )  ...خمسة  دراهم

  . التاجر  ـ النقود التي تحت يد ـ  3

 .ـ قيمة السلع الموجودة عنده وقت وجوب الزكاة
 ن  0..1................................. .التاجر من الناس ثمن بضاعة أخذت منه  ـ الدين الذي يطلبه

 ن 0,.1....................................................(..........ويقبل كل ما في هذا المعنى )ال يجوز ؛  –أ ـ 4

 .تحريم التعامل بالسندات ال يمنع من وجود التملك التام وألن -تجب زكاته، سداده ألنها تمثل دينا لصاحبها، والدين المرجو -

 ن 0,.1............................(......................................يكتفى بعلة واحدة) 

 ن 0,.1...........................................................................................زكاته، صح ـ ال ت  -ب     

 ن 0,.1.............................،بوقت طويل  الحول من شروط الزكاة، فلم يجز تقديمها عليه تمامألن  -

 
 (نقط 3: )ثانيا

 أو أكثر معينا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة  هي تصيير مشاع من مملوك مالكين: ـ القسمة  ـ  0

 ن 1.0..................................................................................................................أو تراض

 .000سورة الشعراء، اآلية " قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم:"عز وجلـ  قال هللا  ,

 ن 1.0.....................................................................................( يقبل كل دليل مناسب) و      

 
 ن 1.0: ....................................................................................يكتفى بشرطين مما يأتي ـ  3

          ـ أن تتساوى قيمتها،           
 ـ أن تتساوى رغبة الشركاء فيها،     

 .اهـ أن تتقارب فيما بين
 في المقوم وغيره، إال أن يدفع ذلك الورثة، ،ـ إن كانت الوصية بعدد الدراهم، تنقض في القسمة مطلقا  ـ  4

ـ وإن كانت الوصية بجزء مشاع كالثلث والربع، تنقض في المقسوم المقوم وال تنقض في        
 ن 1.0.......................................................................................................................غيره

 أ ـ ألنه غير شريك وال يلحقه ضرر الشركة،          -0

 التقيد بمضمون عناصر اإلجابة ال بحرفيتها
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 .ألنه لو أعطيت له الشفعة ألدى ذلك إلى أن تصير الشفعة بين أهل المدينة كلهم، ألن كل واحد جار لمن يليه -                 

 ن 1.0........................................................................   .......................

 ب ـ لما في ذلك من تهمة للولي الشريك، 
 ن 1.0.......................................وألنه من بيع الوصي مال محجوره من نفسه وهذا ممنوع-    

 

 (نقط  ,1: ) ثالثا

 ن 0,.1.................................................................................................... ....ربا الفضل  ـ 0

ارتفاع األسعار وهذا  فإضافة الفوائد على تكلفة األصول والبضاعة يؤدي إلى ،مر الفائدة زاد معدل التضخـ ـ كلما ارتفع سع ,

 ن 1.0............................................................................ميقود إلى  التضخ

وتم  ،ـ أجاز الفقهاء للمقترض أن يرد أفضل مما أخذه أو أكثر إذا كان ذلك غير مشروط  ـ 3

 ن 0,.1...................................................................................................................برضاه

 ـ  4

 العلة الحكم

 أ ـ ال يجوز
 ن12,0

ألنه من ربا الفضل، بحيث يحرم التفاضل بين جنسين متحدين وإن كان يدا 
 ن 12,0 .................................................................................بيد

 يجوزب ـ ال 
 ن0,.1

يدا   تحقق المناجزةألحد العوضين، وعدم أخير توفيه  ربا النسيئة،ألنه 
 ن12,0................................................................................"بيد

 
 (نقط ,: )رابعا

 ن 1.0( ......................................  يقبل كل جواب مناسب)  .ـ الحوز ودوره في التبرعات 0

م وال يصبح نافذا إال بعد الوقف صحيحا والزما بمجرد حصول اإليجاب والقبول بين الطرفين، لكنه ال يتيصبح ـ  ,

 ن 10. ........................................................................................حيازته

 . وى الحوزالجد في طلب الحيازة بالوسائل المشروعة كالبينة ورفع دع - ـ   3

 ن1.0. . .................................................................. إظهار تصرفه في المتبرع به -       
 

 

 

 

 
 
 
 

 ن 01: مادة األصول
 نقطة 0..10  :أوال 
 ن 0,.1............................ ...مكمل الحاجيات، هو ما يتم به حفظ مقصد حاجي   -أ   – 0

 ن0,.1. .(يقبل كل مثال مناسب )الجمع بين الصالتين في السفر الذي تقصر فيه الصالة  -ب      
 ن0,.1...........................................................تحريم الخلوة باألجنبية والنظر إليها؛   - ,

صل بتحريم الزنى ، والحد عليه، لكن تكميال للضروري ألن هذا قد يؤدي إلى الزنى، فأصل حفظ النسل حا       
 ن 1.0.....................................................................حرمت الخلوة باألجنبية 

 ن 1.0......... (و يقبل كل دليل مناسب  )" وما خلقت الجن واالنس إال ليعبدون : " قوله تعالى – 3
 

 نقطة 13 :ثانيا 
 

 ن 0,.1". ..  إال اختار أيسرهما : " العبارة الدالة في الحديث على مبدأ رفع الحرج هي قوله  –أ  – 0
 . المشقة تجلب التسير -: يذكر المترشح قاعدتين من قواعد رفع الحرج األربعة  –ب      

 المحظوراتالحاجات تنزل منزلة الضرورات في إباحة  –. الضرورات تبيح المحظورات  -         
 ن 1.0...........................................................................الضرورات تقدر بقدرها  –         
إذا تقابل ضرران ولم يقع أحدهما بعد، وكان أحدهما أعظم من اآلخر وأشد في نفسه، فإنه يرتكب الضرر  –ج      

 ن1.0................................................................. .....األخف إلزالة الضرر األشد

 التقيد بمضمون عناصر اإلجابة ال بحرفيتها
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عدم ورود نص  -رود نص يجوزها، و -: يشترط لتنزيل الحاجات منزلة الضرورات في إباحة المحظورات – ,
 ن 0..1............................................ ............إمكان إلحاقها بنظير لها في الشرع   -يمنعها، 
 ن10(= x 4 0,.1: .............................................................) ملء الجدول بما يناسب  – 3
 

 الفروع القواعد
. بالسكان منع إقامة مشاريع صناعيةأوتجارية تؤدي إلى إلحاق ضرر يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

 .يقبل كل فرع مناسب
 .إسقاط الحضانة عن الحاضن إذا اشتكى المحضون منه ضررا  يزال بالضررالضررال

 .عدم تحريم ما ترك ذكر اسم هللا عند ذبحه نسيانا المشقة تجلب التيسير

 .من أجل التداوي من مرض خطيراضطرارا اقتراض قرض ربوي  الضرورات تبيح المحظورات
 

 نقطة 0,.13 :ثالثا
 
 ن 0,.1................... .............التبديل : اإلزالة، ومنها : معان منها  له عدة:النسخ في اللغة  – 0

 ن 0,.1". .............رفع حكم شرعي متقدم بدليل شرعي متأخر:" وفي اإلصطالح هو             

 ن 1.0....................:  .........................الحكمة من نسخ الحكم دون التالوة  من وجهين -,          
 .لكونها كالم هللا يثاب العبد بتالوته  -

 .التذكير بنعمة هللا برفع الحرج  والمشقة -

 
 
 

 

 

 ن0,.,:    .........................................................................بما يناسبالجدول  ملء ـ  3

نوع النسخ الذي  ةخونسماآلية الموضوع        
 قهالح

 ن 0,.1

 الدليل الناسخ
 ن 1.01

وجوب تقديم الصدقة بين يدي ـ  0
 .مناجاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

نسخ الحكم دون 
 التالوة

 "فإن لم تجدوا فإن هللا غفور رحيم" -
آشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم -" أو  -

  ..."لزكاةالصالة وآتوا ا اتفعلوا وتاب هللا عليكم فأقيمو

ـ منع الزواج وتحريمه بعشر  ,
 .رضعات

 نسخ الحكم 
 و التالوة

 .رضعات خمسـ آية منع الزواج وتحريمه ب
 "فنسخن بخمس معلومات"

ـ فرض نفقة عام للزوجة المتوفى  3
 .عنها زوجها في تركة زوجها

نسخ الحكم دون 
 التالوة

كم ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان ل"
ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو 

 "دين
 

 ةنقط ,1  :رابعا 

 ن 1.0................................. (يقبل كل جواب مناسب  ). .التعارض والترجيح : موضوع النص  – 0

 .ن إعمال األدلة أولى من إهمالها دفع التعارض بين النصوص هو الجمع والتوفيق بينها، أللأول ما يلجأ إليه المجتهد  – ,
 ن 1.0.........................................................................................................

 ن 0,.1....................... .يكون النسخ طريقا من طرق دفع التعارض إذا تعذر الجمع بين األدلة – 3

يايها الذين آمنوا التقربوا : "نسخ بقوله تعالى....." يسألونك عن الخمر والميسر : " تعالى  قوله: مثال ذلك  -
يايها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر واالنصاب :" وهذه نسخت بقوله تعالى ......" الصالة وأنتم سكارى

 ......"رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه واألزالم 

 ن 0..1................................................................  ( .يقبل كل مثال مناسب)    

 

 

 


