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    (نقط 01: )الفقه

 :أوال   
 :قال ابن عاصم                    

ْعييُن  ْقُد َوالُحُضوُر َوالتَّ  ِمْن َشْرِطِه َوُيْمَنُع التَّْضِمينُ **** والنَّ
 َوَفْسُخـُه ُمْسَتْوَجٌب إَِذا َنـَزلْ **** َوالَ َيُســوُغ َجْعلُُه إِلَى أََجلْ 

ْبِح َوإِْن َيَقْع ُيــَردْ **** َشْرُط َشْيٍء ُيْنَفَردْ  َوالَ َيُجوزُ   بِـِه ِمَن الرِّ
 11:ص/1ج: للتتسولي: البهج  في شرح  التحف                                                                                                           

 ويمنع التضمين –النقد :   اشرح. 
 تستخرج من األبيات شروط القراض ا. 
 أبرز الغاي  من تشريع القراض. 
 أوضح الفرق بين : 
 . أجرة المثل وقراض المثل -أ    
 .شرك  القراض وشرك  العنان -ب  
 (ن 5.1)  ............................................................................................................................................................اتستدل بحديث  يحذر فيه الشارع من خيان  أحد الشريكين لصاحبه 

 :    ثانيا  
بِيُّ : َقالَ ، ُهَرْيَرَة َعْن أَِبي                  ِ  َمنِ  » :َقاَل النَّ ِ إِيَماًنا بِاّللَّ ُه َوَرْوَهُه اْحَتَبَس َفَرًسا فِي َسبِيِل َّللاَّ   َوَتْصِديًقا بَِوْعِدِ،ف َفنِنَّ ِشَبَعُه َوِريَّ
 .أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والتسير باب من احتبس فرتسا في تسبيل هللا«َبْولَُه فِي ِميَزانِِه َيْوَم القَِياَمةِ وَ                  

 اذكر تعريف ابن عرف  للوقف. 
 حدد شروط جواز بيع كل من: 
 .الفرس الموقوف -أ     

 .الدار الموقوف -ب    
 (ن1..5)..... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................بين الدور االقتصادي للوقف 
 :هالها 

   

 امأل الجدول اآلتي بما يناتسب بعد نقله  إلى ورق  تحريرك: 
 شروعيتها بنص شرعياالستشهاد على م حكمها تعريفها االصطالحي المعاملة
    الصدق 

وضع اليد على الشيء أو الحق  
   .بوجه شرعي أصال  أو نياب 

   

 

  ﴾                                                       ﴿  :قال تعالى
لبقرة من اآلي  ا                                                                                            
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 ماحكم الصور اآلتي  مع التعليل: 
 .رجل دفع قتسطا من مال الزكاة ألبيه الفقير -أ 
 .تصدق إدريس على أخته هاجر بشق  وبعد تسن  ماتت هاجر ولم يكن لها وارث إال إدريس فأخذ الشق  -ب
 (ن1..5)...........................................................................................................................................................................................................................................................وصى زيد لعلي بثلث ماله فتوفي علي قبل زيد -ج

       (نقط 01: )األصول

 : أوال   

ا لمعاذ بن جبل   هللاِ  َرتُسولَ  الَ قَ                ،«َقَضاٌء؟ لَكَ  َعَرضَ  إَِذا َتْقِضي َكْيفَ  »: اْلَيَمنِ  إِلَى هُ َعثَ بَ  لَمَّ

ِ؟ ِكَتابِ  فِي َتِجدْ  لَمْ  َفإِنْ  »: َقالَ  هللِا، ِبِكَتابِ  أَْقِضي: َقالَ               ِ  َرتُسولِ   ِ َفِبتُسنَّ : َقالَ  ،« هللاَّ  : َقالَ  ، هللاَّ

ِ؟ ِكَتابِ  فِي َوالَ  ، هللاِ  ولِ ـَرتسُ  تُسنَّ ِ  فِي َتِجدْ  لَمْ  َفإِنْ  »               َربَ ـَفضَ  ،وـآلُ  َوالَ  ي،ـَرْأيِ  أَْجَتِهدُ : الَ ـقَ  « هللاَّ
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ِ  َرتُسولُ               ِ  اْلَحْمدُ  »: َوَقالَ  َصْدَرهُ، هللاَّ  .«هللاِ  َرتُسولَ  ُيْرِضي لَِما هللاِ  َرتُسولِ  َرتُسولَ  قَ َوفَّ  الَِّذي لِِلَّ
أخرجه أبو                                                                                                                                

 داود

 عرف االجتهاد في اصطالح األصوليين 
 د من الحديث العبارات الدال  علىحد: 
 . الحث على االجتهاد -أ     
 .شروط االجتهاد -ب    
 ما حكم االجتهاد في النص قطعي الثبوت ظني الدالل  مع التمثيل؟ 
  (ن5).............................................................................................................................................................................................................................................................بين هل االجتهاد يتجزأ أو ال، مع التعليل؟  
      :هانيا  

 . 582: من اآلي : تسورة البقرة﴾                                       ﴿: قال تعالى              

  حدد نوع المصالح التي تشير إليها اآلي. 
 اذكر أربع  من أنواع المشق  الجالب  للتيتسير. 
  (ن5)..................................................................................................................................................................................... ".الضرورات تقدر بقدرها"اتستدل بنص شرعي على قاعدة  
                :هالها  

 :امأل الجدول بما يناتسب بعد نقله إلى ورق  تحريرك             
 تحريم التسرق   -ريم االنتحار تح -الترخيص في التسلم  -تستر العورة  -تحريم أكل الربا  - 
 تزكي  النفس بالطاعات  -اكتتسـاب المعـارف والمهـارات  –آداب األكـل والشـرب  -حتسن الضيافـ   - 
 .إباح  التيمم -فرض الحجر  -تشريع القراض  - 

 الضرورياتتشريعات حفظ  الحاجياتتشريعات حفظ  التحسيناتتشريعات حفظ 

   

                                                           
  (ن5)...................................................................................................................................................................................................................................................................................

 :بين حكم ما يأتي مع التعليل     :رابعا  
 النتسخ اعتمادا على العقل فقط. 
  حيازة الملك الخاص إلقام  المصلح  العام. 
 تتبع الرخص اعتمادا على األهواء . 
 (ن5) .................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................التقليد في الصالة 
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