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 :الفقه
 : أوال
 عقد بين اثنين فأكثر يتم بمقتضاه اختالط ماليهما، أو جهديهما لتحصيل: واصطالحا ،االختالط: الشركة لغة 
 (ن1).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................الربح     
 (ن57.0) ................................ .االتفاق على اقتسام الربح -. ه اتحاد محل العمل أو تقارب -. اتحاد العمل  : يشترط في شركة األبدان  
 تتجلى أحكام انعقاد شركة األعمال و األبدان في : 
 .مستأجرأن لكل من الشريكين أو الشركاء طلب األجرة و أخذها من ال -أ     
  .اممرض أحد الشريكين أو الشركاء أو غاب لعذر فإن ما حصل عليه أحدهما فهو بينه هنأ -ب    
  (ن170) ................................................................................................................................................................................................................................. .تعذر حضور أحدهما فإن لآلخر فسخ الشركة هنأ -جـ   
 تجوز شركة الوجوه، إذا اجتمع الشريكان في شراء سلعة معينة بالدين، شرط حضورهما معا و ضمان أحدهما اآلخر 
  (ن57.0) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .ألن العقدة وقعت عليهما معا    
 : ثانيا
 (ن57.0) ......................................................................................................................................................................... .لذي يشير إليه النص في الموصى له، هو أن ال يكون وارثاالشرط ا  
 أن يكون معينا -ب .    أن يكون ممن تصح ملكيته -أ     : باقي شروط الموصى له.    

  (ن57.0)................................................................................................................................................................................................................للموصي أن ال يكون قاتال -جـ                                            
 كمة من الوصية في المجال التعبديالح: 
 .أعمال الخير و البر أثناء حياته تدارك المسلم ما صدر منه من تقصير في -     
 (ن570)...................................................................................................................................................................................................................الجاريةن كانت من الصدقات ، إاالنتفاع بها على الدوام -     
 : ثالثا

  - هو المقدار الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة : النصاب ،نصابا. 
 (ن570)...................................................................................................................................... .من سورة التوبة 05هم األصناف الثمانية المذكورة في اآلية : لمستحقيه -     
 حديث سمرة بن جندب : الدليل أما بعد فإن رسول هللا  »: قال  عد للبيع نكان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي». 
  أو عند رأس حول المال الذي بدأ به التجارة إذالحول الذي بدأ فيه التاجر تجارتهعند رأس ا :تزكى تجارة اإلدارة -أ ، 

 .المال في ملكه قبل بداية التجارةرأس  كان         
 ن بلغ نصاباإ، فإذا باعها أو باع جزءا منها بعد أن حال عليها الحول زكى ما باعه بعد بيعها :تزكى تجارة االحتكار -ب    
 (ن1) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .بنفسه، و زكاه زكاة عام واحد          
 (ن570)............................................................................................................................ .الكية، أنه يجوز تقديم إخراج الزكاة قبل الحول بوقت يسيرالمشهور عند الم 

 :رابعا
 التعليل الحكم الحالة

ه أن رجل أقرض شخصا مقدارا من المال واشترط علي
 يرد له أكثر من ذلك

ال 
 يجوز

 ألنه سلف جر منفعة و هو ربا

 يجوز تراجع علي عن وصيته إلدريس 
ألن الوصية تصرف انفرادي من الموصي في حياته وهو تصرف غير 

 ملزم له ، وألنه عقد ال يثبت حكمه إال بعد موته

 شريكان في كمية من الحبوب اقتسماها بالقرعة
ال 
 يجوز

 ها بغير غرر القرعةإلمكان قسمت

أوقفت سيدة غنية قدرا من اللحم المشوي على جيرانها 
 الفقراء

ال 
 يجوز

 ألنه ال يجوز وقف كل طعام يسرع إليه الفساد

   (ن.)...........................................................................                                                                                                                                            
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 :وصل األ
 : أوال
 مفردها مقصد أو مقصود، والمقصد مكان للقصد، والمقصود غاية القصد: المقاصد لغة. 
 أحكام الشريعة، تحقيقا لمصالحالغايات والحكم التي وضعها الشارع عند كل حكم من : واصطـــــالحا     
  (ن1) .................................................................................................................................... .الدنيا واآلخرة، عن طريق جلب المنافع لهم ودرء المفاسد عنهم العباد في    
  قال رسول هللا : « ُّ(ن5.0) .......................................................................................................................................................................................«َحَراٌم َخْمِر  ُكلُّ ُمْسِكٍر َخْمٌر، َوُكل  
  

 الضروريات المقصلد حفظها التشريعات
 مخدراتتحريم ال -

 تحريم االنتحار -

 تحريم الربا -

 تحريم القمار -

 العقل -

 النفس -

 المال -

 المال -
  (ن 1) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                             

                                 :ثانيا
 عدم الكفارة في يمين اللغو  المشقة تجلب التيسير

 البلـــــــوى العفو عما تعم به  األمــــــــــــور بمقاصدها
 جواز السكوت على المنكر إذا كان تغييره يؤدي إلى منكر أعظم منه  رتكاب أخف  الضررينا

 (ن57.0) ...................................................................                                                                                                                                     
 :ثالثا
 تطور التشريع إلى مرحلة الكمال -.     إرادة الخير لألمة والتيسير عليها -: ِحَكُم النسخ هي. 

  (ن .)..... .ابتالء المكلف واختباره باالمتثال والطاعة -.                        مراعاة مصالح العباد -                                
  

 مثاله نلع النسخ
ْمنَ : َكاَن فِيَما أُْنِزَل في اْلقُْرآنِ  نسخ الحكم والتالوة  َعْشُر َرَضَعاٍت َمْعلُوَماٍت يَُحرِّ

 نسخ الحكم دون التالوة

  ﴿: قال تعالى
  

  
 
 
  

  
 ﴾ 

ْجِم، أَْن يَقُوَل قَائِل  » : قال عن عمر  نسخ التالوة دون الحكم : إِيَّاُكْم أَْن تَْهلُِكوا َعْن آيَِة الرَّ
 ِ ْيِن فِي ِكتَاِب هللاَّ  .« ال نَِجُد َحدَّ

  (ن170) ...................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 :رابعا
  (ن57.0)....................... .عند التعارض، ألن الضروريات على رأس سلم األولويات في درجات المصالحيقدم الضروري على الحاجي 
 (ن57.0).......................................................................................................................... .يقدم حفظ النفس على حفظ المروءات، ألن حفظ النفس من الضروريات 
 على اشتراط العدالة، ألن اشتراط العدالة مكمل للضروري الذي هو الصالة جماعة تقدم إقامة الصالة 
 (ن57.0)..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................جماعة    

 :خامسا
 (ن570)......................................................................................................................... .ال يجوز ألن ذلك يؤدي إلى اضطراب األحكام الشرعية وعدم استقرارها 
 (ن570).............................................................................................................................................................................................................................................................. .من الدين بالضرورة نال يجوز ألنهما معلوما 
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