
4    
1
  

 

 المركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه

 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا

 2015 تسددراية لدورة االا  
  - الموضوع  -
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فقه واألصولال  
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   (نقط 01: )الفقه 
 ن 17.20: أوال

 

 أو دين أو وصية فيما اشتهر    وينقض القسم  لوارث ظهر   :        رحمه هللا قال ابن عاصم       
بحمل دين فلهم ما        وا ؤاـــــــإال إذا ما الوارثون ب                                                      

 ؤوااــــــش
 

 .361:إحكام األحكام على تحفة الحكام للكافي ص                                                                                                              

 

        . ينقض ـ باؤوا:  ـ اشرح 3
               .ـ استخرج من األبيات طوارئ القسمة 2
                         . قرعةقسمة الل يف ابن عرفةاذكر تعرـ  1
            :ما يأتي ـ بين حكم 4

 .أ ـ قسمة المراضاة مع التعديل والتقويم في الطعام المقتات المدخر
   .قسمة المنافع في غلة األشجار وما ال ينضبط من المداخيلب ــ  
                  :  اآلتيـ علل  5

 .افع ال تمنع الشفعةأ ـ قسمة المن
 . ب ـ ال يجمع في قسمة القرعة بين صنفين مختلفين

 ن 07.17:  ثانيا 
 

 ".تمليك ذي منفعة لوجه هللا تعالى بغير عوض"  :ه قولبابن عرفة الصدقة عرف 

          :ما يأتيعلى ـ استدل بنص شرعي مناسب  3
 .أ ـ الترغيب في الصدقة

 .لصدقةل حقةب ـ الفئة المست
 .الموهوب الشيء ـ اذكر الشروط الواجب توفرها في  2
   .حكم الرجوع في الهبة إن كانت للفقراء مع التعليل  ماـ  1

 
 
 
 

 ن3 :ثالثا
 

   : بقرةفي سورة ال قال هللا         
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           (381آلية ا) 
 

 .الواردة في اآليةبين حكم الوصية ـ  3
 :  لكل من بمثال  مثلـ  2

 .محرمة الوصية الب ـ                  .واجبة الوصية الأ ـ 
 .من الوصية ةأخالقي محكثالث ـ أبرز  1
 :الجدول بما يناسب امألـ  4
 

 الدليل الحكم صورةال

   .ابن ألمه بسدس ماله ىوصأ

   .استعجل مروان موت موصيه فقتله

 
 ن  17.رابعا

 

أشهد محمد بن علي الساكن بالرباط أنه تنازل عن حق الشفعة الثابت لهه فهي الحهظ الهذي ، الحمد هلل
محمهد فهي  تمهن فاطمهة بنه...،المؤرخ  والمسهجل   المذكور في الرسم أعاله عمر سعيد بناشتراه 

وقدره الربع بعد علمه بوجود البيع المذكور وصحته، وقدر الثمن، وأنه  كذا،  جميع مثقال الدار رقم
  ...وفي تاريخ ...عرف قدره ،شهد عليه بأتمه وعرفه .ه تنازال تاماكل   حال  

 بتصرف 732ص  0العدلية ألبي الشتاء الغازي الحسيني ج  التدري  على تحرير الوثائق                             

 
 

 .لوثيقةموضوع ا حددـ 3
 :من الوثيقة ـ استخرج  2

 .عنصرين بيانيين وآخرين أساسيين_ أ      
 .ما يدل على أن تنازل محمد بن علي يسقط حقه في الشفعة_ ب     

 

 

  

   (نقط 01: )األصول

 ن17:   أوال
 

 :  قال هللا 
  

   
   

   

                                       .     
 33سورة األعراف اآلية 

                      

 .      الدالة عليه ةاستخرج من اآلية نوع المصالح الواردة فيها،والعبار -0
 .من حيث ما يترت  عن فقدهما ميز بين المصالح الضرورية والحاجية -7
 .  مثل لكل منهما بمثالين. شرع اإلسالم أحكاما لتحقيق التحسينيات في المعامالت والعقوبات -3
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 ن 10.01:  ثانيا
 .اقتضت سنة التدرج في التشريع نسخ بعض األحكام التي وردت في القرآن       

 .تذكر اآلية الناسخة والمنسوخة معمثل لنسخ الحكم دون التالوة  -0
 .    كم والتالوة معاأبرز الحكمة من نسخ الح -7

                           

 ن 17.70: ثالثا
 

 كتا  األحكام/ ابن ماجة              "  ال ضرر وال ضرار :" قال النبي صلى هللا عليه وسلم   

 .اذكر دليل األصوليين في اعتبار الحديث أصال في قواعد رفع الضرر – 3                

 .ر رف قواعد رفع الضرع – 2              

 ".الضرورات تبيح المحظورات " استدل بنص شرعي على قاعدة  – 3              

 :صل بسهم كل قاعدة شرعية بما يتفرع عنها مما يأتي  – 4              

 

 

 

 

 

 

 

: رابعا
 .ن 17.70

 :ا يناس  بعد نقله إلى ورقة تحريركامأل الجدول بم          
 

 التعليل حكمه التقليد مجال

   .التقليد في مسائل االجتهاد بالنسبة للعامي

   .دبعد ظهور الدليل على خالف المقل   التقليد

   .جهل أهليتهتقليد من ت  

 

 .ن 17: خامسا
 

ْد :" يقول القرافي رحمه هللا مخاطبا المجتهد         ْمِرك َواَل َتْجم  ولَ ع  ت ِ  ط  وِر فِي اْلك  لٌ ِمْن ،َعلَى اْلَمْسط  َبلْ إَذا َجاَءك َرج 
ْرِف َبلَِدك اَل ت  َغْيِر أَْهِل إْقلِيِمك َيْسَتْفتِيك  ْرِف َبلَِدِه ،ْجِرِه َعلَى ع  ْرِف َبلَِدك ،َوأَْجِرِه َعلَْيِه ،َواْسأَْله  َعْن ع  وَن ع  َوأَْفتِِه بِِه د 

قَ ، وَن اْلم  ت بِك َود  ِر فِي ك  َو اْلَحق  اْلَواِضح  .رَّ يِن ، َفَهَذا ه  م ود  َعلَى اْلَمْنق واَلِت أََبًدا َضاَللٌ فِي الدِّ لََماِء ،َواْلج  َوَجْهلٌ بَِمَقاِصد ع 
لَِف اْلَماِضينَ  ْسلِِميَن َوالسَّ                                                                "                                                                ... اْلم 

 – 7/021:الفروق                                                                                                                              
022. 

 .للنص  حدد القضية األساس   ــ1    

عدة الشرعيةلقاا  

 األمور بمقاصدها

 الضرر يزال شرعا

 ال ثواب إال بنية

 المشقة تجلب التيسير

رع عنهاما يتف  

.جواز تأخير طلب الشفعة إذا جهل الشفيع بالبيع  

.رد العمل إذا عمله صاحبه رياء  

.امازحالبيع ال يترتب عليه تمليك وال تملك إذا كان البائع   

 .إجبار التاجر المحتكر على بيع الطعام إذا كان الناس في حاجة إليه
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 :رج من النصاستخ -7    
       .قاعدة من قواعد االجتهاد أ ــ  
 .من شروط االجتهاد اشرط  ــ             

 .ما المراد بها؟. قليميةمن أنواع االجتهاد الجماعي، االجتهاد في المسائل اإل – 3    
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