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   (نボط 15: )الボヘه
 (ن3 :أヱا

 
     

 :42اآيる  تعゅلى في سヱرة صه قゅل  - 1      
 

                        
      

⊥   عن العاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده - .      ل اضゅ⇔ ي∠ْعم∠ ゅا⇔ ق⌒ر∠ ゅه⊥ م∠ ْعط∠  أن عثمゅن بن عゅヘن رضي ه عنه أ∠
َن الِرْبح∠  ヴヤ أ∠ ヰ⊥مゅ فيه ع∠ ْين∠                              .ب∠

 مゅلポ في المヱطأ،كتゆゅ الボراض بゆゅ مゅ جゅء في الボراض أخرجه                                                                        
 
 

 .يبغي  ـ قراضゅ :  حسゆ السيベゅ ـ اشرح 1  
 . (1)حدد نヱع المعゅمるヤ التي يشير إليゅヰ النص  ـ 4  
 .مゅ يكヱن فيه ااشتراポ في الボراضالヘヤظ الدال عヤى  (4)من النص  رجـ استخ 3  
 :الجدヱل اآتي بمゅ ينゅسゆ امأ ـ 2  

 

るヤمゅع المعヱااصطاحي ن ゅヰヘتعري 
るضヱゅヘم るشرك ........................................................................................... 

 عゅجا تヘضاادفع متمヱل في عヱض غير مخゅلف له  ....................................
     

 .اذكر مヱانع الボراض - 5    
 .مゅل عرヱضゅ أヱ طعゅمゅ أヱ حيヱانゅالرأس كゅن  نبين حكュ الボراض إ - 6    

 

ゅنيゅن 37.0  :ث 
 

ئ⌒ل∠ : رحمه ه  مゅلポمュゅ اإقゅل                   ه أن سعيد بن المسيゆ س⊥ ヤ∠غ∠ َنる∃؟إنه ب∠ ن س⊥ ل فيゅヰ م⌒ فゅボل  عن الشヘعる ه∠
ュاأ∠ر∠  :نعヱ رヱفي الد るعヘينالش  .، ヱا تكヱن إا بين الشركゅء ض⌒

                                                                                        るعヘع فيه الشボا ت ゅم ゆゅب ،るعヘالش ゆゅطأ كتヱالم. 
 

نるｚمن ـ استدل  1 ぁى السヤمشر عヱيع るاるعヘلش.     
 ؟  ヱعيる الشヘعヱ، るمゅ يترتゆ عヤى ذلポالゅヰボヘء في الحكمる من مشر أヱضح اختاف ـ  4
  .تヱفرهゅ في المشヱヘع منه  الヱاجゆالشرヱط  اذكرـ  3
  :مゅ يسボط الشヘعヱ ، るمゅ ا يسボطゅヰ في تصرفれゅ الشヘيع اآتيるبين  ـ  2

 .الغるヤ مع المشヱヘع منه مゅボسمتهـ أ 
 ゆ ع منه اء كرإـヱヘمشヤنصيبه ل. 

 .عヤل عدュ جヱاز الشヘعる في الزرヱع ヱالخضر ـ  5
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ゅلثゅن17.0: ث 
 

           ゅشرعي ゅعゅヘع به انتヘل∃ ي⊥نتヱَ م∠ ت∠  .المヱقヱف هヱ مゅ أعطيれ منヘعته مدة ヱجヱده من كل م⊥
 
 .ـ استخرج من التعريف مゅ فيه من شرヱط  المヱقヱف  1
 :حكュ مゅ يأتي اذكرـ  4

 .أ ـ التحبيس عヤى الجنين في بطن أمه
 .ゆ ـ تحبيس المريض

 .مヱرج ــ التحبيس عヤى حゅنれゅ الخ
 

 ゅ(ن.)  :رابع 
 :خゅنる المنゅسبる من الجدヱل في ال اآتيるالمعطيれゅ  صنفـ  1

    ゅدر شرعボم ベح   /るالني ゅヰا تشترط في  / るاأنصبヱ ديرゅボمحددة الم   /れゅجゅالح ゆحسヱ るقتぼم/ ヴヤع るاجبヱ
 .الボヘير 

 

 خصゅئص الضريبる خصゅئص الزكゅة

........................................................ ................................................... 
 

عヤمゅ  ، د المボدار الヱاجゆ إخراجه زكゅةيحدأنجز عمヤيる تمن الذهゆ أزيد من سنる ، غراュ 333ادخرれ امرأة ـ    4
 ヱاحد هヱال ュ333أن ثمن الغرا ュدره . 

 

 

 

 

 

 

 
 

     (نボط 01: )اأصヱل

        .ن 5.7.0:   أヱا   
    

 :                                       قゅل ه         
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 ...                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                         سヱرة اإسراء

1- れゅريヱرد فيه من ضرヱ ゅاستخرج من النص م. 
.-  るريヱصد الضرゅボمヤطبي لゅالش ュゅرد تعريف اإمヱأ. 
 .مع التمثيل لゅヰ  ،(ヱるالحゅجي るالضرヱريالمصゅلح )ヱ( るالتحسينيالمصゅلح ) : أبرز العاقる بين  -3
 .حヘظ الدين استدل بحديث نبヵヱ قصد به النبي  -4

 

  ゅنيゅن 517.0: ث. 

   :   قゅل ه                          
     رةボرة البヱس  るمن اآي

682. 
                1 - るاردة في اآيヱال るعدة الشرعيゅボاستنبط ال. 

                 . - ポتحرير るرقヱ ヴه إلヤボبعد ن ゆسゅين ゅل اآتي بمヱامأ الجد: 

るعدة الشرعيゅボال  ゅヰعヱفرع من فر 

 るلأم るمゅع るحヤمص ポن في ذلゅإن ك ゆرゅالمحヱ ヱمع العد るدنゅヰاز المヱج.  

  .العュゅ الضرر لرفع الخゅص الضرر يتحمل

 るصيヱيز الヱتج. 
   

ゅلثゅن .5:  ث. 
 .  اآتيる مع التعヤيلبين حكュ الصヱر        

 .تヤボيد العゅمي عゅلمゅ في كيヘيる الحج  – 1           
           6-   るقطعي الدال れヱد في نص ظني الثبゅヰااجت. 

 .تعゅرض نص قطعي مع نص ظني - 3           
 .تمュゅ     الヱضヱءتشبث المتヱضيء في الغسل ヱالمضمضヱ るااستنشベゅ بゅلتثヤيث، مع عدュ كゅヘيる المゅء إ – 4           

 

ゅن .5: رابع. 

         ポتحرير るرقヱ ヴه إلヤボبعد ن ゆسゅين ゅل اآتي بمヱامأ الجد  : 

 ヱجه النسخ نゅسخالدليل ال الحكュ النゅسخ الحكュ المنسヱخ

    .ヱجゆヱ استボبゅل بيれ المボدس في الصاة

ゅسرائرهヱ سヘاطر النヱخ ヴヤع るسبゅالمح るعيヱمشر.    

 
ゅمسゅن .5:   خ. 

 
ْيث⊥ ا∠  «  :الساュ  عبد بن العز يヱボل         ه⌒،ب⌒ح∠ ゅم⌒ ذ⌒ إم∠ أْخ∠ ْعف⌒ م∠ ヴ∠ヤ ض∠ ュْ ع∠ ه⊥ د⊥ ボ⌒ف⊥ أ∠ح∠ ين∠ ي∠ ヤ∠ボِد⌒ ゅء∠ اْلم⊥ ∠ヰ∠ボ⊥ヘأ∠َن اْل ⌒ゆج⌒ي ゆ⌒ اْلع∠ ج∠ ْن اْلع∠ م⌒ ∠ヱ  

الس   ∠ヱ ゆゅ∠ت ポ⊥ مْن شヰد اْلك⌒ ْتر⊥ ي∠ ∠ヱ ،⌒ه⊥ ف⌒يه ع∠ ذلポ ي⊥ヤ∠ボِد⊥ هヱم∠ ∠ヱ،ゅ ْدف∠ع⇔ ْعヘ⌒ه⌒ م∠ ج⌒د⊥ ل⌒ض∠ ヤボْ⌒يد⌒ ي∠ ヴ∠ヤ ت∠ ا ع∠ م⊥ヱد⇔ ب⌒ه⌒،ج⊥ ْذه∠ る ل⌒م∠ る الَصح⌒يح∠ اْأ∠ْقي⌒س∠ ∠ヱ るَن
يا∠  ⌒ヱْلَتأゅ⌒ا ب ∠َ أ∠ヱَل⊥ه⊥ ت∠ ي∠ ∠ヱ ،⌒るَن الس  ∠ヱ ⌒ゆゅ ت∠ ر اْلك⌒ اه⌒ ∠ヱ ْفع⌒ ظ∠ َيل⊥ ل⌒د∠ ح∠ ت∠ لْ ي∠ ه⌒، ب∠ ゅم⌒ る∠ヤ⌒ نإم∠ ゅط⌒ ة⌒ اْلب∠ يد∠ ع⌒ م⌒ れ⌒ اْلب∠ ْجت∠ ュْ ي∠ ゅه⊥ أ∠ْين∠ ق∠ْد ر∠ ∠ヱ ،⌒ه ヤ∠ボ∂د⌒ ْن م⊥ ゅا⇔ ع∠ ヱن∠ ض∠ ع⊥

ْن غير ،م⌒ ⌒ゆج る∠ الع∠ ゅي∠ َجゆ∠ منه غ∠ ع∠ ヤ∠ْيه⌒ ت∠ ه⊥ ع∠ ヘْس∠ طَن ن∠ ∠ヱ ゅ ف∃ م∠ ュْ ف⌒ي خ⌒ا∠ ه⌒ د⌒ ∠ح∠ ر∠ أ⌒ ك⌒ ا ذ⊥ ،ف∠إ⌒ذ∠ ゅل⌒س⌒ ج∠ ゅ  ف⌒ي اْلم∠ لْ ل⌒م∠ ،ب∠ ل⌒يل∃ اح∃ إل∠ヴ د∠ ∠ヱاْست⌒ْر
ゅ ゆ⌒ إم∠ ْذه∠ ر∀ ف⌒ي م∠ ص⌒ ْنح∠ ベَ م⊥ َن أ∠َن اْلح∠ َتヴ ظ∠ ه⌒،ح∠ ゅم⌒ ヤボْ⌒يد⌒ إم∠ ْن ت∠ ه⌒ ،ヱلヱ تدبره لكゅن تعجبه من مذهゆ أ∠ل⌒ヘ∠ه م⌒ ب⌒ه⌒ مゅمه إم⌒ ج  ع∠ ْن ت∠ أ∠ヱْل∠ヴ م⌒

ة∃ ي⊥جْ  ْير⌒ ف∠ゅئ⌒د∠ ْن غ∠ اب⊥ر⌒ م⌒ الَتد∠ ∠ヱ ⌒ع ،م⊥ヘْض∃ إل∠ヴ الَتゅ∠ボط⊥ ゅئ⌒ع∀ ء⌒ ض∠ ا∠ ⊥ぼ ع∠ ه∠ ْحث⊥ م∠ ه⌒، ف∠ゅْلب∠ ْير⌒ ゆ⌒ غ∠ ْذه∠ ْن م∠ ゅم⌒ ∠ヰي  .» .د⌒



4    
4
       

 

ゅريヱلゅبكヤحد لヱطني المヱن الゅرة  - اامتحヱالد るديゅع   - 5102  العヱضヱالم   
 لتعヤيュ اأصيل مسポヤ العュヱヤ الشرعيるا شعبる - صヱلالボヘه ヱاأ: مゅدة -

NS  43  
るحヘالص 

   

ヴ        
 .0..ص  .الكبرى،العز بن عبد الساュ، ج  الヱボاعد                                                                                                  

 
 

 .حدد الボضيる اأسゅس لヤنص  -1
 :استخرج من النص  -  .  

 .عن التヤボيد تينمترتب تين مヘسدأ ــ            
 .ゆ ــ مجゅا من مجゅاれ التヤボيد الممنヱع           
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ボヘه ヱاأصヱلال  

 るالشعبるالشرعي ュヱヤالع ポヤاأصيل مس ュيヤتع 

المゅدة
 

るالشعب ヱأ ポヤالمس 

 مدة اإنجゅز

 المعゅمل

ン 

ヵ 

 لصヘحるا

 

 

        

   

  

  

 

 

 

 

 ن 01: الボヘه 
                                                                                                                                      :أヱا

      ン ن  

ヱ  عن : ـ    يبغي ゅبعض ュヰبعض ュヤيظヱ ヵالتدليس طيعتدヱ الغش ベري.  
    ゅـ    قراض :ボمن الゅヰمل ليتجر فيゅعヤل ゅヰدفع るله قطعゅل قطع من مゅالم ゆحゅطع، أن صボن5.0...............رض بمعنى ال  
ヲ る5. ........................................................................................................................    ـ الشرك.ヲ0ن  
ン  ظ الدالヘヤى " :ـ الヤعゅمヰ5........................................................................................  .".أن الربح بين.ヲ0ن  
ヴ  لـヱملء الجد:  

 

                    .أن يشترط أحد المتعゅقدين أن يكヱن له شيء يختص به دヱن اآخر بزيゅدة عヤى اأجر المتベヘ عヤيهـ . ـ 0
     ـ أن يشترط رゆ المゅل عヤى العゅمل أن يضمن له رأس مゅله لヱ تヤف أヱ خسرれ التجゅرة، أヱ يشترط عヤيه أا  

  ポإذا ادعى ذل ベيصد.  
ن 0..5............................ ..................................................... .ـ أن يضرゆ رゆ المゅل لヤعゅمل أجا ينتヰي فيه عمヤه  

ن5.0................. .............................................................ـ ا يصح ، ヱيعتبر الボراض في هذه الحゅلる فゅسدا 6  
ゅنيゅث :                                                                                                                                                  
     ン2.ヵن  

ヱ لゅق ゅمヰبر بن عبد ه رضي ه عنゅد : "ـ عن جヱالحد れقعヱ فإذا ،ュسボي ュل ゅفي كل م るعヘلشゅب ュヤسヱ يهヤى ه عヤل ه صヱقضى رس
るعヘفا ش ベالطر れصرفヱ "ヵرゅأخرجه البخ.  ( ゆسゅبل كل حديث منボي ........................ )ن 5.0  

ヲ  ـ るء في حكمゅヰボヘف الヤعاختヱيمشر るعヘالش るىヤلين  عヱق:  
.ヱبه جرى العملأنゅヰ شرعれ لرفع ضرر الشركヱ るيترتゆ عヤيه أن الشヘعる تجヱز فيمゅ يボبل الボسمヱ るمゅ ا يボبゅヰヤ،: اأヱل       
ن 5ヱ.............. ......أنゅヰ شرعれ لرفع ضرر الボسمヱ るيترتゆ عヤيه أن الشヘعる ا تثبれ إا فيمゅ يボبل الボسمる  :الثゅني       
ン بين الشريكين ـ ポمن المشتر るالمبيع るالحص るكيヤل إليه مボـ أن تنت.  

るضヱゅبمع ゅヰيヤكه عヤـ أن يتجدد م.  
ュله ببيع صحيح از れيヱヘن التヱن 0..5.............................  ...........................................................ـ أن يك  

ヴ أ ـ  ـるعヘه في الشボط حボا يس  
るعヘه في الشボط حボـ ا يس ゆ.    ..................................................................................................5.05 ن  

0 ゅヰالヱل بزヱيف يزヘخ ゅヰفي るن 5.05...................... ........................................................ .ـ أن ضرر الشرك  
 

 
 

ゅلثゅث:                                                                                                                                                   
      1021ヵن  

ヱ ـ. ゅヰヤقف من أجヱ التي るيゅالغ ベボتح るعヘن له منヱـ أن تك.  
.ـ أن يكヱن ممゅ يصح امتاكه      

ن 0..5........ ..................................... ................................................................  .ـ أن يكヱن متمヱا      
ヲ  5............................................................................................................................ .أ ـ يصح ـ.ヲ0 ن  

ن 5.0........ .......  .......................................................إا إذا كゅن التحبيس  في مرض المゆ れヱ ـ صحيح،        
نヲ0.5..................................................................... ...................................................ايجヱز  –ج        

 

 نヱع المعゅمるヤ تعريゅヰヘ ااصطاحي
شركる تعボد بين شخصين أヱ أشخゅص عヤى أن يكヱن لكل شريポ مطベヤ التصرف في رأس مゅلゅヰ لنヘسه 

ゅئه بゅلشرك ヱئهأゅشرك ヵأخذ رأ ゅنمヱن 5.0. .................... لبيع، د  

るضヱゅヘم るشرك 

.  دفع متمヱل في عヱض غير مخゅلف له ا عゅجا تヘضا ن ヲ0.5............ الボرض     
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ゅرابع:                                                                                                                                                  

ن .1         

ヱ  ـ  
るخصゅئص الضريب  خصゅئص الزكゅة 

るالني ゅヰـ ا يشترط في .  
れゅجゅالح ゆحسヱ るـ مؤقت .  

. ـ ヱاجبる عヤى الボヘير  
ن 0..5  

ゅدر شرعボم ベـ ح .  
るاأنصبヱ ديرゅボـ محددة الم .  

ن 5.0  

 

ヲ اآتي  ـ ベفヱ るيヤن 0..5.............:  ..........................................................................ينجز المترشح العم 

 ン55 X  ン55  =05555 

05555    X  ヲ.0    =ヲヲ05ゅدرهم 
         ヱ55 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 : اأصヱل

                                                                                                                                                   :أヱا
         .21ヵن  

 ن 57.0........................................................................حヘظ النヘس ، حヘظ النسل ، حヘظ المゅل    - 1
بحيث إذا فボدれ لュ تجر مصゅلح الدنيゅ ،ـ ابد منゅヰ في قيュゅ مصゅلح الدين ヱالدنيゅ:  المゅボصد الضرヱريる بأنゅヰ مゅ عرف الشゅطبي  - .

ヱالرجヱع بゅلخسران ،. عيュعヴヤ استゅボمる ، بل عヴヤ فسゅد ヱتゅヰرج ヱفれヱ حيゅة ヱفي اآخرة فれヱ النجゅة ヱ الن
 ن 570...........................................................................................................................المبين

 هذه المصゅلح تتكゅمل فيمゅ بينゅヰ فヤヤمحゅفظる عヴヤ المصゅلح الضرヱريヱ るالحゅجيる ينبغي المحゅفظる عヴヤ التحسينيれゅ كمゅ أن -    3     
 نヴ ...............................5705 اإخال بゅلحゅجيヱ れゅالضرヱريれゅاإخال بゅلتحسينيれゅ طريベ إل

الضرヱريヱ ، れゅالتヱسع في ذلポ عن طريベ استبゅحる الطيبれゅ  منحヘظ النヘس الذヵ يمن الطعュゅ رヵ الضرヱتヱفير الボدر : مثل -            
 れゅجيゅمن الح.れゅمن التحسيني ヱヰف ゆالشرヱ اأكل ゆمثل آدا れداゅالعヱ ベسن اأخاゅمح ュا لتزا ゅأم . 

 ( ゆسゅل منゅبل كل مثボي.....)........................................................................................................ن..5 
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ヴ        
ゅنيゅث:                                                                                                                                                   
ن.10.2      

 ن57.0.......................................................................................المشるボ تجゆヤ التيسير: الゅボعدة هي      - 1
 :ملء الجدヱل - .

  فرع من فرヱعゅヰ شرعيるالゅボعدة ال
れراヱتبيح المحظ れراヱالضر. るلأم るمゅع るحヤمص ポن في ذلゅإن ك ゆرゅالمحヱ ヱمع العد るدنゅヰاز المヱج.  ن 57.0 

 كゅلطرベ العゅمる المصヤحる تボتضيه مゅ البعض إقゅمる مポヤ حيゅزة جヱاز .العュゅ الضرر لرفع الخゅص الضرر يتحمل
ن 570 .)منゅسゆ فرعكل يボبل (الضرر لحボه من بشرط تعヱيض ...ヱالسدヱد  

 るحゅفي إب れراヱالضر るتنزل منزل れゅجゅالح
れراヱالمحظ. るصيヱيز الヱن 57.0 .تج 

 

ゅلثゅث:                                                                                                                                                   
ن .1           

 .بيゅن حكュ الصヱر مع التعヤيل
 ن 12ヵ...........................................................................................يدخل ضمن فرヱع الدينيجヱز أنه   – 1
 ن 12ヵ ي الدالる لكヱنه قطعفي دالته د اإجتヱ  ゅヰا يجヱزمتヱاتر ،طريベ غير ااجتゅヰد في سنده أنه نボل من يجヱز   - .
 ن 570..................................................أن اأضعف ينتヘي بゅأقヱىヱأنه ا يتحベボ معنヴ التعゅرض صح ا ي   - 3
 ن570....ا يجヱز أن التثヤيث في الヱضヱء مكمل لمボصد تحسيني ヱا يترتゆ عヴヤ فボدانه اختال المボصد اأصヤي   - 4

ゅرابع   :                                                                                                                                               
ن.5              

 

        ゆسゅلمنゅل بヱملء الجد:  
 

 ヱجه النسخ نゅسخالدليل ال الحكュ النゅسخ الحكュ المنسヱخ

 
لمボدس ヱجゆヱ استボبゅل بيれ ا

 .في الصاة
 

 れل البيゅبボاست ゆヱجヱ
ュ(ن 57.0) الحرا 

..                   سヱرة البボرة   : (    )قゅل ه 

 (ن570)

ヱゅبدل مس ヴالنسخ إل  
 (ن57.0)

 

 ヴヤع るسبゅالمح るعيヱمشر
ゅسرائرهヱ سヘاطر النヱخ. 

ゅعن أح ヱヘس العヘديث الن
 ゅسرائرهヱ(57.0ن) 

 ل هゅق      


 (نヵ.1)  .82.من اآيる  سヱرة البボرة

 النسخ الヴ بدل أخف 
 (ن57.0)

ゅمسゅخ:                                                                                                                                                
ن.5             

 
 

 ن 570...................................................(      يボبل كل جヱاゆ منゅسゆ . ) مゅヘسد التヤボيد -1
 ن 51..............................................:.يذكر المترشح مヘسدتين من اآتي : المゅヘسد  -أ    -               2

 .ترポ مゅ هヱ معュヱヤ بゅلدليل إلヴ مゅ ليس بمعュヱヤ بゅلدليل  -                         
 .اانساخ من الدين بترポ اتبゅع الدليل إلヴ الخاف -                         
 .ااستゅヰنる بゅلدين -                         

                          -  ゆالتعص. 
                       ゆ–  دヤボخاف الم ヴヤر الدليل عヱヰيد بعد ظヤボن 570............... ............................. .الت 

 

 

 

 

 

 


