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 (                    نボط01):مゅدة الボヘه 
 نボط 3 :أヱا 

 

 

 
 

                     . ـ استخرج من اآيる  الكريمヱ るقれ إخراج زكゅة الثمゅر ヱالزرヱع 0
  :مゅ يほتيكل م منゅسゆ فيشرعي دليل مستدا ب، المボدار الヱاجゆ إخراجه زكゅةـ بين  2

                      . مطرゅلأ ـ  الزرヱع المسボيる ب         
                                                                                         .ゆ  ـ النボدين 

                                    . ـ اذكر مゅ يشمヤه المゅل الذヵ يزكيه تゅجر إدارة 3
       :مع التعヤيل  مゅ يほتيحكュ  بينـ  4

 .ـ امتنع خゅلد عن إخراج زكゅة السنداれ أنゅヰ حراュأ 
 .ゆ ـ أخرج عゅدل زكゅة مゅله قبل أن يحヱل عヤيه الحヱل بヱقれ طヱيل

 
ゅنيゅط 3  :ثボن 
 
 
 

 

 

 

 

       . في ااصطاح الボسمるعرف ـ  0

     . ـ استدل بنص قرآني عヴヤ مشرヱعيる قسمる المنゅفع 2
   . ض في قسمる الボرعるضュ الدヱر بعضゅヰ لبع  ين من شرヱططاذكر شرـ  3
  .ـ بين حكュ الボسمる بعد طرヱ مヱصヴ له  4

       
                                                     :            يناآتي ينمعヤل الحكـ  5

ポلゅم ュゅر عند اإمゅجヤل るعヘأ ـ ا ش. 
 .افベ السدادمن الボسمる بينه ヱبين محجヱره بنヘسه ヱإن ヱ "الشريポ"الヱلي  ع  ن  م  ゆ ـ ي  

 

 ゅلثゅط 2  :ثボنる 
 

 ヴلゅل تعゅفي  قュゅرة اأنعヱس:      
       

                                                                             

      : سヱرة النسゅءفي  تعゅلヴ قゅل   
  

    
    . 

                                                                  

  

                .                                   "ا الدرهュ بゅلدرهمين بゅلدينゅرين ヱ  ا تبيعヱا الدينゅر:"عن عثمゅن بن عゅヘن أن رسヱل ه صヴヤ ه عヤيه ヱسュヤ قゅل     
 مسュヤ في كتゆゅ المسゅقゅة بゆゅ الربゅاإمュゅ أخرجه                                                                   
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ヴ        
 

 

 

 
 
     . نヱع الربゅ المنヰي عنه  الشريف ـ استخヤص من الحديث 0
       ."الゅヘئدة ヱقヱد التضخュ" :عبゅرةأبرز المボصヱد بـ  2
     .ـ أヱضح رأヵ الゅヰボヘء في المنヘعる غير المشرヱطる في الボرض 3
        :مع التعヤيل مゅ يほتي بين حكュ ـ  4

 .يدا بيد دヵءمن الشعير الر ゅيヱヤغرامك 01 من الشعير الجيد ゅ ゆيヱヤغرامك 41عد اشترى سأ ـ 
 .عヱضينالأحد عدュ  تゅボبض مع  بعمるヤ عمるヤ بيع  ゆ ـ 

 
ゅط 2  :رابعボنる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       .النص الذヵ يعゅلجه مヱضヱع حدد الـ  0
     .خط ـ اشرح مゅ تحته  2

  .ゅ  لحيゅزة عطيته قبل حصヱل المゅنع ـ بين مゅ يجゆ عヴヤ المتبرع عヤيه فعヤه شرع 3

 

 

 مادة أصول الفボه

 نボطる 10.15.  :أヱا 

 

 

 
 :اشتمل الحديث النبヵヱ عヴヤ مكمل الحゅجيれゅـ  0

 .مكمل الحゅجيれゅ  عرف  -أ      
     ゆ- れداゅل العبゅل له في مجゅبمث れائ. 

خطبれ امرأة عヴヤ عヰد رسヱل ه صヴヤ ه عヤيه ヱسュヤ فゅボل النبي عヤيه الصاة : "عن المغيرة بن شعبる قゅل
ュالساヱ :れヤ؟ قゅヰإلي れلق. ا: أنظرゅ :ゅبينكم ュدぼفإنه أجدر أن ي ،ゅヰنظر إليゅف".  

 .أخرجه النسゅئي في كتゆゅ النكゅح، بゆゅ إبゅحる النظر قبل التزヱيج                                                    

وووووج  ، فيصوووووح الヱقوووووف بدヱنوووووه، ヱي  ヱالحوووووヱز شووووورط إتموووووュゅ الヱقوووووف ا لصوووووحته"                     الヱاقوووووف عヤوووووヴ تسوووووヤيمه  ر  ب 
ヱالووودليل ...  لヱヤاقوووف مووون موووれヱ أヱ إفووواس أヱ مووورض، قبووول أن يوووتュ الحوووヱز، بطووول الヱقوووفلمسوووتحボه، لكووون إذا حصووول موووゅنع 

وو عヤووヴ أن الحيووゅزة شوورط   نح، أنووه لووヱ أمكوون تتميمووه دヱن حيووゅزة، أدى ذلووポ لتمووュゅ الヱقووف ヱغيووره موون سووゅئر التبرعووヱ れゅالم 
ヰتوووه، فيمووونعヱرثتوووه بعووود مヱ يخرجوووه عووون ュتوووه، ثوووゅل حيヱلوووه طوووゅوووع بمヘن يسوووتطيع أن ينتゅأن اإنسووو ヴلوووه إلوووゅمووون جميوووع م ュ

ヱ ع بتحبيسهヱممن ポذلヱ ،ュالتبرع به لغيره"...                             . 
  ، بتصرف 220/  221: ص/4ج مدヱنる الボヘه المゅلكي ヱأدلته، الدكتヱر الصゅدベ عبد الرحمن الغريゅني                        
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 .اれ الضرヱريれゅ في مجゅل حヘظ النسل؛ مع التヱضيحلمكمبمثゅل ـ مثل  2
 .عند اآخذين به استدل بدليل شرعي منゅسゆ عヴヤ تボديュ مصヤحる الدين عヴヤ سゅئر المصゅلحـ  3

 

 ゅنيゅط 13:   ثボن 

 

 

 :ـ يشير الحديث النبヵヱ إلヴ مبدأ رفع الحرج  0
 .استخرج من الحديث العبゅرة الدالる عヴヤ ذلポ –أ     
    ゆ– اعد رفع الحرجヱعدتين من قゅاذكر ق. 
 ." تكゆ أخف الضررين اتゅボء أشدهمゅ ير: " اشرح قゅعدة  –ج    
2 - れراヱالمحظ るحゅفي إب れراヱالضر るمنزل れゅجゅر تنزيل الحゅيشترط في اعتب ゅبين م. 
3 - ゆسゅين ゅل بمヱامأ الجد: 
 

 الヘرヱع الヱボاعد

ュゅص لدفع الضرر العゅيتحمل الضرر الخ  

 .إسゅボط الحضゅنる عن الحゅضن إذا اشتكヴ المحضヱن منه ضررا 

  ュتحري ュعدゅنゅه عند ذبحه نسي ュذكر اس ポتر ゅم. 

 .اقتراض قرض ربヵヱ اضطرارا من أجل التداヵヱ من مرض خطير 

 
 ゅلثゅ13.25  :ث るطボن 

 

 
 
 

 .ـ عرف النسخ في الヤغヱ るاإصطاح  0
 .ـ بين الحكمる من نسخ الحكュ دヱن التاヱة  2
 :آتي بمゅ ينゅسゆالجدヱل ا امأ ـ  3

 الدليل النゅسخ نسخ الذヵ لحゅヰボنヱع ال るخヱنسماآيる المヱضヱع 

ヱجゆヱ تボديュ الصدقる بين يدヵ منゅجゅة رسヱل ه ـ  0

ュヤسヱ يهヤه ع ヴヤص. 

  

2 れゅتحريمه بعشر رضعヱ اجヱـ منع الز.   

3  ゅヰجヱز ゅヰعن ヴفヱالمت るجヱزヤل ュゅع るボヘـ فرض ن

ゅヰجヱز るفي ترك. 

  

 

            れلゅق ゅヰرضي ه عن るئشゅعن ع ": ゅم ゅر أيسرهمゅبين أمرين إا اخت ュヤسヱ يهヤه ع ヴヤل ه صヱخير رس ゅم
".لュ يكن إثمゅ، فإن كゅن إثمゅ كゅن أبعد النゅس منه  

                                                                                        ゆاأد ゆゅفي كت ヵرゅالبخ ュゅأخرجه اإم  
 

      ヴلゅل تعゅرةقボرة البヱفي س :                       . 
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ゅ12    :رابع るطボن 

 

 

 

 

                                                                                   . حدد مヱضヱع النص – 0
               .                                                                                                       معヤا جヱابポ. دفع التعゅرض بين النصヱصلالمجتヰد  مゅ يヤجほ إليهأヱل بين من خال النص  – 2
 .   بمثゅل  معززا جヱابポمتヴ يكヱن النسخ طريゅボ من طرベ دفع التعゅرض؟ أヱضح  – 3

 

 

ュヤ التゅريخ بينヰمゅ، فإن ع  الヘヤظゅن عヱ ヴヤجه ايمكن الجمع إذا تعゅرض ف":رحمه ه تعゅلヴ إمュゅ البゅجييヱボل ا   
، فإن .... ظر في ترجيح أحدهمゅ عヴヤ اآخر بヱجه من ヱجヱه الترجيحヰل ذلポ، ن  سخ المتボدュ بゅلمتほخر، ヱإن ج  فيヰمゅ ن  

دل إلヴ سゅئر أدلる رポ النظر فيヰمヱ ، ゅع  ح، فإن تعذر الترجيح في أحدهمゅ ، ت  أمكن ذلヱ  ،ポجゆ المصير إلヴ مゅ ترج
 " الشرع 

  .دار البشゅئر اإساميる. تحボيベ محمد عヤي فركヱس.بتصرف   099 – 091: ص: اإشゅرة في معرفる اأصヱل  
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    نボط01 :مادة الفボه 

 (نボط 3: )أوا
  ن 12,0..…………………………………...........……………………………………ـ يュヱ حصゅده  0
     ن 0,.1……………………………. .............العشر: أ ـ  الヱاجゆ إخراجه في الزرヱع المسボيる بゅلمطر  -,
أヱ  فيمゅ سれボ السمゅء  ヱالعيヱن   ":أبيه رضي ه عنه عن الرسヱل صヴヤ ه عヤيه ヱسュヤ قゅلـ حديث سゅلュ بن عبد ه عن :الدليل  

      "..، ر  ش  الع   ،ゅي   ر  ث  كゅن ع  
) ..     " ..فيمゅ سれボ اأنゅヰر ヱالغيュ العشヱر،  ": أヱ حديث جゅبر بن عبد ه أنه سمع النبي صヴヤ ه عヤيه ヱسュヤ قゅل -           

              ن 0,.1.......................................................(......ي منゅسゆ يボبل كل دليل شرع
  ن 0,.1............................................................. ......  ربع العشر :ゆ ـ الヱاجゆ إخراجه في النボدين

فإذا كゅنれ لポ مゅئتゅ درهヱ ュحゅل عヤيゅヰ الحヱل فヘيゅヰ : ه عヤيه ヱسュヤ قゅلحديث عヤي رضي ه عنه أن النبي صヴヤ : الدليل      
ュدراه  るخمس...  (  " ゆسゅبل كل دليل منボي... ).......................................ن 0,.1 

  . التゅجر  ـ النヱボد التي تحれ يد ـ  3
 .ـ قيمる السヤع المヱجヱدة عنده ヱقヱ れجゆヱ الزكゅة

 ن  0..1................................. .التゅجر من النゅس ثمن بضゅعる أخذれ منه  ـ الدين الذヵ يطヤبه
 ن 1.,0....................................................(..........ヱيボبل كل مゅ في هذا المعنヴ )ا يجヱز ؛  –أ ـ 4
- ヱالدين المرجヱ ،ゅヰحبゅلص ゅتمثل دين ゅヰته، سداده أنゅزك ゆأن -تجヱ ュゅالت ポヤد التمヱجヱ ا يمنع من れلسنداゅمل بゅالتع ュتحري. 
 ن 0,.1............................(......................................يكتヴヘ بعヱ るヤاحدة) 
     ゆ-  ته، صح ـ ا تゅن 0,.1...........................................................................................زك 
 ن 0,.1.............................،بヱقれ طヱيل  الحヱل من شرヱط الزكゅة، فュヤ يجز تボديمゅヰ عヤيه تمュゅأن  -
 

 (نボط 3: )ثانيا
 أヱ أكثر معينヱ ゅلヱ بゅختصゅص تصرف فيه بボرعる  هي تصيير مشゅع من ممポヱヤ مゅلكين: ـ الボسمる  ـ  0

 ن 1.0..................................................................................................................أヱ تراض
 .000سヱرة الشعراء، اآيる " قゅل هذه نゅقる لゅヰ شرヱ ゆلكュ شرゆ يュヱ معュヱヤ:"عز ヱجلـ  قゅل ه  ,

      ヱ (ゆسゅبل كل دليل منボي ).....................................................................................ن 1.0 
 
 ن 1.0: ....................................................................................يكتヴヘ بشرطين ممゅ يほتي ـ  3

           ،ゅヰى قيمتヱゅـ أن تتس          
     ،ゅヰء فيゅالشرك るى رغبヱゅـ أن تتس 

 .ヰゅـ أن تتゅボرゆ فيمゅ بين
 في المヱ ュヱボغيره، إا أن يدفع ذلポ الヱرثる، ،ـ إن كゅنれ الヱصيる بعدد الدراهュ، تنボض في الボسمる مطゅボヤ  ـ  4

ـ ヱإن كゅنれ الヱصيる بجزء مشゅع كゅلثヤث ヱالربع، تنボض في المボسュヱ المヱ ュヱボا تنボض في        
 ن 1.0.......................................................................................................................غيره

0-          ،るه ضرر الشركボحヤا يヱ ポأ ـ أنه غير شري 

 التボيد بمضمون عناصر اإجابる ا بحرفيتヰا
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 .أنه لヱ أعطيれ له الشヘعる أدى ذلポ إلヴ أن تصير الشヘعる بين أهل المدينる كュヰヤ، أن كل ヱاحد جゅر لمن يヤيه -                 

 ن 1.0........................................................................   .......................
 ،ポلي الشريヱヤل るمヰمن ت ポفي ذل ゅـ لم ゆ 

 ن ヱ.......................................1.0أنه من بيع الヱصي مゅل محجヱره من نヘسه ヱهذا ممنヱع-    
 

ゅلثゅث ( :ط  ,1ボن) 
 ن 0,.1.................................................................................................... ....ربゅ الヘضل  ـ 0
ارتゅヘع اأسعゅر ヱهذا  فإضゅفる الヱヘائد عヴヤ تكるヘヤ اأصヱل ヱالبضゅعる يぼدヵ إلュ، ヴر الゅヘئدة زاد معدل التضخـ ـ كヤمゅ ارتヘع سع ,

 ن ュ............................................................................1.0يヱボد إلヴ  التضخ
ヱتュ  ،ـ أجゅز الゅヰボヘء لヤمボترض أن يرد أفضل ممゅ أخذه أヱ أكثر إذا كゅن ذلポ غير مشرヱط  ـ 3

 ن 0,.1...................................................................................................................برضゅه
 ـ  4

ュالحك るヤالع 
 أ ـ ا يجヱز

 ن12,0
أنه من ربゅ الヘضل، بحيث يحرュ التゅヘضل بين جنسين متحدين ヱإن كゅن يدا 

 ن 12,0 .................................................................................بيد
 يجヱزゆ ـ ا 

 ن0,.1
يدا   تحベボ المنゅجزةأحد العヱضين، ヱعدほ ュخير تヱفيه  ربゅ النسيئる،أنه 
 ن12,0................................................................................"بيد

 
 (نボط ,: )رابعا

0 れゅره في التبرعヱدヱ زヱـ الح.  (ゆسゅمن ゆاヱبل كل جボي  ...................................... )ن 1.0 
ヱ ュا يصبح نゅفذا إا بعد الヱقف صحيحヱ ゅازمゅ بمجرد حصヱل اإيجヱ ゆゅالボبヱل بين الطرفين، لكنه ا يتيصبح ـ  ,

 ن 10. ........................................................................................حيゅزته
 . ヱى الحヱزالجد في طゆヤ الحيゅزة بゅلヱسゅئل المشرヱعる كゅلبينヱ るرفع دع - ـ   3

 ن1.0. . .................................................................. إظゅヰر تصرفه في المتبرع به -       
 

 

 

 

 
 
 
 

 ن 01: مادة اأصول
 نボطる 0..10  :أヱا 

 ن 0,.1............................ ...مكمل الحゅجيれゅ، هヱ مゅ يتュ به حヘظ مボصد حゅجي   -أ   – 0
      ゆ-  صر فيه الصاةボت ヵر الذヘالجمع بين الصاتين في الس( ゆسゅل منゅبل كل مثボي). .ن0,.1 

 ن0,.1...........................................................تحريュ الخヱヤة بゅأجنبيヱ るالنظر إليゅヰ؛   - ,
       ゅظ النسل حヘصل حほف ،ヴالزن ヴإل ヵدぼأن هذا قد ي ヵرヱضرヤيه، لكن تكميا لヤالحد عヱ ، ヴالزن ュصل بتحري

 るأجنبيゅة بヱヤالخ れن 1.0.....................................................................حرم 
3 – ヴلゅله تعヱن : " قヱاانس إا ليعبدヱ الجن れボヤخ ゅمヱ "(  ゆسゅبل كل دليل منボي ヱ) .........1.0 ن 

 

 ゅنيゅ13 :ث るطボن 
 

 ن 0,.1". ..  إا اختゅر أيسرهم " : ゅالعبゅرة الدالる في الحديث عヴヤ مبدأ رفع الحرج هي قヱله  –أ  – 0
      ゆ–  るاعد رفع الحرج اأربعヱعدتين من قゅالتسير -: يذكر المترشح ق ゆヤتج るボالمش . 

         -  れراヱتبيح المحظ れراヱالضر .–  るحゅفي إب れراヱالضر るتنزل منزل れゅجゅالحれراヱالمحظ 
         –  ゅدرهボدر بボت れراヱن 1.0...........................................................................الضر 
إذا تゅボبل ضرران ヱلュ يボع أحدهمゅ بعد، ヱكゅن أحدهمゅ أعظュ من اآخر ヱأشد في نヘسه، فإنه يرتكゆ الضرر  –ج      

 ن1.0................................................................. .....اأخف إزالる الضرر اأشد

 التボيد بمضمون عناصر اإجابる ا بحرفيتヰا
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ヴ        
, – れراヱالمحظ るحゅفي إب れراヱالضر るمنزل れゅجゅيشترط لتنزيل الح :- ヱ ،ゅزهヱد نص يجヱد نص  -رヱرヱ ュعد
 ،ゅヰفي الشرع   -يمنع ゅヰبنظير ل ゅヰقゅن إلحゅن 0..1............................................ ............إمك 

3 –  ゆسゅين ゅل بمヱملء الجد (............................................................. :0,.1 x 4 =)10ن 
 

 الヘرヱع الヱボاعد
ュゅص لدفع الضرر العゅضرر يتحمل الضرر الخ ベゅإلح ヴإل ヵدぼت るريゅتجヱأるعيゅريع صنゅمش るمゅن منع إقゅلسكゅب .

ゆسゅبل كل فرع منボي. 
 .إسゅボط الحضゅنる عن الحゅضن إذا اشتكヴ المحضヱن منه ضررا  يزال بゅلضررالضررا

 .عدュ تحريュ مゅ ترポ ذكر اسュ ه عند ذبحه نسيゅنゅ المشるボ تجゆヤ التيسير

れراヱتبيح المحظ れراヱالضر  ヵヱمن مرض خطيراضطرارا اقتراض قرض رب ヵヱمن أجل التدا. 
 

ゅلثゅ0,.13 :ث るطボن 
 
0 –  るغヤله عدة:النسخ في ال  ゅヰن منゅمع : ゅヰمنヱ ،るن 0,.1................... .............التبديل : اإزال 

             ヱفي اإصطاح هヱ ":خرほبدليل شرعي مت ュدボشرعي مت ュن 0,.1". .............رفع حك 

 ن 1.0....................:  .........................الحكمる من نسخ الحكュ دヱن التاヱة  من ヱجヰين -,          
 .لكヱنゅヰ كاュ ه يثゆゅ العبد بتاヱته  -

- るボالمشヱ  ه برفع الحرج るالتذكير بنعم. 

 
 
 

 

 

 ن0,.,:    .........................................................................بمゅ ينゅسゆالجدヱل  ملء ـ  3

نヱع النسخ الذる  ヵخヱنسماآيる المヱضヱع        
 ゅヰボلح

 ن 0,.1

 الدليل النゅسخ
 ن 1.01

ヱجゆヱ تボديュ الصدقる بين يدヵ ـ  0
ュヤسヱ يهヤه ع ヴヤل ه صヱة رسゅجゅمن. 

نسخ الحكュ دヱن 
 التاヱة

- "ュر رحيヱヘا فإن ه غヱتجد ュفإن ل" 
-  ヱأ "- ュفإذ ل れゅصدق ュاكヱنج ヵا بين يدヱدمボأن ت ュتボヘآش

ヱقيمほف ュيكヤه ع ゆゅتヱ اヱヤعヘا ا اتヱآتヱ ةالصاةゅلزك"...  

ـ منع الزヱاج ヱتحريمه بعشر  ,
れゅرضع. 

 ュنسخ الحك 
 ヱ التاヱة

 .رضعれゅ خمسـ آيる منع الزヱاج ヱتحريمه ب
"れゅمヱヤفنسخن بخمس مع" 

3  ヴفヱالمت るجヱزヤل ュゅع るボヘـ فرض ن
ゅヰجヱز るفي ترك ゅヰجヱز ゅヰعن. 

نسخ الحكュ دヱن 
 التاヱة

كヱ ュلヰن الربع ممゅ تركتュ إن لュ يكن لكヱ ュلد فإن كゅن ل"
 ヱأ ゅヰن بヱصヱت るصيヱ من بعد ュتركت ゅن الثمن ممヰヤلد فヱ

 "دين
 

 ゅط ,1  :رابعボنる 

 ن 1.0................................. (يボبل كل جヱاゆ منゅسゆ  ). .التعゅرض ヱالترجيح : مヱضヱع النص  – 0

 .ن إعمゅل اأدلる أヱلヴ من إهمゅلゅヰ دفع التعゅرض بين النصヱص هヱ الجمع ヱالتヱفيベ بينゅヰ، ألأヱل مゅ يヤجほ إليه المجتヰد  – ,
 ن 1.0.........................................................................................................

3 – るرض إذا تعذر الجمع بين اأدلゅدفع التع ベمن طر ゅボن النسخ طريヱن 0,.1....................... .يك 

-  ポل ذلゅله: مثヱق  ヴلゅالميسر : " تعヱ عن الخمر ポنヱلほيس ".....ヴلゅله تعヱボا : "نسخ بヱربボا اتヱالذين آمن ゅヰيゅي
يゅيゅヰ الذين آمنヱا إنمゅ الخمر ヱالميسر ヱاانصヱ ": ゆゅهذه نسخれ بヱボله تعゅلヴ ......" الصاة ヱأنتュ سكゅرى

 ュاأزاヱ هヱجتنبゅن فゅرجس من عمل الشيط"...... 

    (ゆسゅل منゅبل كل مثボي. )  ................................................................ن 0..1 

 

 

 


