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 :ب عن أسئلة المواضيع اآلتيةـــــــــــــــأج

 :الموضوع األول
ٌب سعٛي هللا، أصجذ : ػٓ ػجذ هللا ثٓ ػّش سضً هللا ػّٕٙب، أْ ػّش أصبة أسضب ِٓ أساضً خٍجش فمبي       

إْ : "فّب رأِشًٔ؟ فمبي سعٛي هللا صٍى هللا غٍٍٗ ٚعٍُ. أسضب ثخٍجش ، ٌُ أصت ِبال لظ أٔفظ ػٕذي ِٕٗ
، فزصذق ثٙب ػّش ػٍى أْ ال رجبع ٚال رٛ٘ت ٚ ال رٛسس ،فً اٌفمشاء ٚ فً " شئذ دجغذ أصٍٙب، ٚرصذلذ ثٙب

 .اٌمشثى ٚاٌشلبة ٚاٌضٍف ٚاثٓ اٌغجًٍ، ال جٕبح ػٍى ِٓ ٌٍٚٙب ، أْ ٌأوً ِٕٙب ثبٌّؼشٚف ٌٚطؼُ غٍش ِزّٛي
 .        أخشجٗ اٌجخبسي فً صذٍذٗ فً وزبة اٌششٚط، ثبة اٌششٚط فً اٌٛلف

 :رأهل الحديث الشريف ثن أجت عوب يأري                               
 (1ْ)اششح دغت اٌغٍبق - 1  

 غٍش ِزّٛي- أصبة أسضب                 - 

 (1ْ)دي اٌذذٌش اٌششٌف ػٍى ِششٚػٍخ اٌٛلف فً اإلعالَ - 2 
. ػشف اٌٛلف اصطالدب-    أ
 .اعزخشط اٌؼجبسح اٌذاٌخ ػٍى ِششٚػٍزٗ ِٓ اٌذذٌش-   ة
 (1.5ْ)ثٍٓ اٌؼمٛد اٌؼٛضٍخ ٚاٌؼمٛد اٌزجشػٍخ - فٍّب ًٌٍ- ٍِض - 3 

 اٌجٍغ- اٌٙجخ - اٌىشاء - اٌؼبسٌخ - اإلجبسح - اٌمشض           -

 (1ْ)ػٓ اٌّمبصذ االلزصبدٌخ ٌٍؼمٛد اٌؼٛضٍخ - ثئٌجبص-رذذس - 4 
 (1ْ): أوذ اٌذمٍمخ اٌششػٍخ اٌزبٌٍخ ثٕص لشآًٔ- 5 

 .سثظ اٌمشآْ اٌىشٌُ اإلٔفبق ِٓ اٌّبي اٌّغزخٍف فٍٗ ثبإلٌّبْ      - 

 :الموضوع الثاني 
فجمذس ِب ٌضؼف اإلٌّبْ .           ٌمذ صجذ ٌمٍٕب ٚجٛد ػاللخ فً غبٌخ اٍِّ٘خ ثٍٓ ضؼف اإلٌّبْ ٚاالٔذشافبد اٌخٍمٍخ 

 ..فً لٍٛة إٌبط رضداد ِظب٘ش أذشافُٙ ، ٌٚغٍت خٍك اٌؼفخ ٌذٌُٙ فٍٕؼىظ أصش رٌه عٍجب  ػٍى صذزُٙ إٌفغٍخ

. (0.5ْ)اعزخٍص اٌمضٍخ اِعبعٍخ اٌزً ٌطشدٙب ٘زا إٌص - 1  
 (2ْ): دذد ِفَٙٛ ِب ًٌٍ - 2  

اٌؼفخ     - 
 اٌصذخ إٌفغٍخ    - 

 (1ْ). ِٓ ٚعبئً رذمٍك اٌؼفخ (أعٍٛثٍٓ)أروش ٚعٍٍزٍٓ - 3  
 (1ْ): اعزذي ػٍى اٌذمٍمخ اٌششػٍخ اَرٍخ ثٕص لشآًٔ- 4  

 .اٌؼًّ اٌصبٌخ اٌّمشْٚ ثبإلٌّبْ ٌذمك دٍبح طٍجخ فً اٌذٍٔب ٚأجشا دغٕب فً اَخشح    - 

 :الموضوع الثالث
 (1ْ):  ِٓ اٌغؤآٌٍ اٌزبٌٍٍٓعي واحدأجت - 1  
 :اٌغؤاي اِٚي   

 :ضغ وً ِفَٙٛ ِٓ اٌّفبٍُ٘ اٌزبٌٍخ فً اٌخبٔخ إٌّبعجخ ٌٗ                  * 

 هي قىاػذ تذبير االختالف هي آداب االختالف في اإلسالم

  

  
  

 :اٌغؤاي اٌضبًٔ    
  :ضع كل عجبرح هي العجبراد الزبليخ في الخبًخ الوٌبسجخ لهب          * 

االػزشاف ثذك اَخش فً االخزالف  - اٌزغبِخ ِغ اٌّخبٌف - إدغبْ اٌظٓ ثبَخشٌٓ   - 
 .رشن اٌطؼٓ ٚاٌزجشٌخ  - 
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 آداب تذبير االختالف في االجتهاد آداب تذبير االختالف في الؼقيذة

  

  
  

 (3ْ):  ِغ ِجّٛػخ ِٓ رالٍِز لغّه فً إػذاد ٔذٚح ػٍٍّخ فً ِٛضٛعشبركذ- 2 
                   لٍُ اٌزٛاصً ٚأٍّ٘زٙب فً ثٕبء اٌشخصٍخ اٌغٌٛخ

. دذد ٘ذفٍٓ ِٓ أ٘ذاف ٘زا إٌشبط-   أ
 .ضغ رصٍّّب ِٕبعجب ٌغزذضش اٌؼٕبصش اِعبعٍخ ٌّٛضٛع ٘زا إٌشبط-   ة

 :الموضوع الرابع
ػٍٓ اٌٛاسس ثبٌفشض صُ دذد ٔصٍجٗ فً وً ِغأٌخ ِٓ اٌّغأٌزٍٓ اٌزبٌٍزٍٓ ِغ - 1 
 

 (1.5ْ)ّ  اٌزؼًٍٍ 

 التؼليل ًصيبه الىارث بالفرض فيها الوسألت

هلل هالل ػي- أ : - ػن - ابي ابي -زوج

 شقيق
      

هلل هالل ػي- ب أخىيي ألب- أم  - :  .       

 20 أٌف دسُ٘، ٚأٚصى ة 500ٚخٍف رشوخ لذس٘ب . صٚجخ ٚاثٕب ٚ أثب: رٛفً سجً ٚرشن- 2 
. (4.5ْ) أٌف دسُ٘ ٌؼًّ خٍشي 

 :أٔجض ٘زٖ اٌّغأٌخ ِشاػٍب اٌّشادً اَرٍخ- 2-1 
 .رذذٌذ ٔصٍت وً ٚاسس ثؼذ رصفٍخ اٌزشوخ-    أ
. رأصًٍ اٌفشٌضخ-    ة
. رذذٌذ دع وً ٚاسس ِٓ اٌزشوخ ثبٌذسُ٘-    ط
 .اعزذي ػٍى ٍِشاس اٌضٚجخ فً ٘زٖ اٌّغأٌخ ثٕص لشآًٔ- 2-2 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 :اٌّٛضٛع اِٚي 

1ْ: اٌششح  -1   
ٍِىٙب: أصبة أسضب -          . 

دْٚ أْ ٌجؼٍٗ ِبال خبصب ثٗ: غٍش ِزّٛي -          . 
 :ٌمجً وً رؼشٌف ِٓ اٌزؼشٌفٍٓ اَرٍٍٓ   0.5ْ: رؼشٌف اٌٛلف اصطالدب- أ -2 

 .إػطبء إٌّفؼخ ػٍى ٚجٗ اٌزأثٍذ ٚاٌذٚاَ **     
 .ػمذ رجشع ثّٕفؼخ ػٍٓ ٌجٙخ ِب دبي اٌذٍبح ػٍى ٚجٗ اٌزأثٍذ **     

اٌؼجبسح اٌذاٌخ ػٍى ِششٚػٍزٗ- ة      ى0.5 . إى شئذ حجسذ أصلهب : 

 ( ػٓ وً ػمذ0.25)ْ  1.5    :اٌزٍٍّض -3 
اٌمشض : اٌؼمٛد اٌزجشػٍخ  -           اٌٙجخ- اٌؼبسٌخ  - . 
اٌجٍغ- اٌىشاء - اإلجبسح  : اٌؼمٛد اٌؼٛضٍخ -            . 

1ْ: اٌّمبصذ االلزصبدٌخ ٌٍؼمٛد اٌؼٛضٍخ -4   
 :أْ ٌزضّٓ اٌجٛاة ِب ًٌٍ          

 ...اعزمشاس اٌّؼبِالد اٌّبٌٍخ ٚضجطٙب -              



 

 

 ...رٛفٍش ٚعبئً اٌؼٍش -              
 ...رشجٍغ اٌّغزضّشٌٓ ػٍى اإلعٙبَ فً اٌذشوخ االلزصبدٌخ ٚاٌّبٌٍخ -              

  :أٚ    
 ...اٌّغبّ٘خ فً اصد٘بس اٌّؼبِالد اٌّبٌٍخ ثٍٓ إٌبط -            

 ..رٕشٍظ اٌذشوخ االلزصبدٌخ -            
 ...ظٙٛس أشىبي جذٌذح فً اٌّؼبِالد -            

  1ْ: رأوٍذ اٌذمٍمخ اٌششػٍخ  -5 
7لبي هللا رؼبٌى فً عٛسح اٌذذٌذ اٌَخ                         : 

فبٌزٌٓ إِٓٛا ِٕىُ ٚأٔفمٛا ٌُٙ أجش وجٍش. إِٓٛا ثبهلل ٚسعٌٛٗ ٚأٔفمٛا ِّب جؼٍىُ ِغزخٍفٍٓ فٍٗ "  " 
 

 :اٌّٛضٛع اٌضبًٔ 

0.5ْ:   اٌمضٍخ اٌّغزخٍصخ ِٓ إٌص -1   يقجل كل جىاة هٌبست         
1ْ: ِفَٙٛ اٌؼفخ- أ -2   

 ...دصٛي دبٌخ ٌٍٕفظ رّزٕغ ثٙب ػٓ غٍجخ اٌشٙٛح ػٍٍٙب فزىف ػٓ ِذبسَ هللا فً وً شًء        
اٌجؼذ ػٓ اٌّذبسَ ٚرجٕت اٌفٛادش: أٚ ً٘   ... 

 يقجل كل رعريف هٌبست                                                            

ِفَٙٛ اٌصذخ- ة        :  1ْ 

دبٌخ ِٓ االرضاْ ٚاالػزذاي إٌفغٍٍٓ إٌبرجٍٓ ػٓ اٌزّزغ ثمذس ِٓ اٌضجبد االٔفؼبًٌ اٌزي ٌٍّض               
 ...اٌشخصٍخ

خٍٛ اإلٔغبْ ِٓ أػشاض اٌّشض إٌفغً ِضً اٌزٛرش ٚاٌمٍك ٚغٍشّ٘ب: أٚ ً٘    .. 
 

 ( ػٓ وً ٚعٍٍخ0.5)ْ    1: ِٓ ٚعبئً رذمٍك اٌؼفخ (أعٍٛثبْ)ٚعٍٍزبْ  -3 
اٌجؼذ ػٓ اٌّضٍشاد اٌخبسجٍخ ثٛاعطخ اٌزذصٍٓ اٌزارً اٌششػً، ٚاٌزذصٍٓ االجزّبػً اٌششػً، ٚاٌزٛػٍخ  -   

 ..اٌششػٍخ
 ...رٛلً اٌّضٍشاد اٌذاخٍٍخ وذفغ اٌخٛاطش اٌٍّٙجخ ثبٌزوش، ٚشغً اٌفىش ثبٌؼٍُ ٚاٌؼًّ ٚرجٕت اٌفشاؽ -   

 ..إشجبع اٌغشٌضح فً اٌذالي -  
 ...إخّبد اٌغشٌضح اٌجٕغٍخ ثزٙزٌجٙب -  

 ..إخفبء اٌضٌٕخ -  
 ...االٔضجبط ٌُداة ٚاِدىبَ اٌششػٍخ -  

 الوطلىة ذكر وسيلزيي أو أسلىثيي                                                   

1ْ: االعزذالي -4   
97لبي هللا رؼبٌى فً عٛسح إٌذً اٌَخ       : 

ِٓ ػًّ صبٌذب ِٓ روش أٚ أٔضى ٚ٘ٛ ِِٛٓ فٍٕذٍٍٕٗ دٍبح طٍجخ ٌٕٚجضٌُٕٙ أجشُ٘ ثأدغٓ ِب وبٔٛا  "   
 ."ٌؼٍّْٛ

 :اٌّٛضٛع اٌضبٌش 

 
1ْ. ٌمجً وً ٘ذف ِٕبعت ٌّٛضٛع إٌشبط- أ   -1   

ٌشاػى فً اٌجٛاة ٚضٛح اٌزصٍُّ ِٕٚبعجزٗ ٌٍّطٍٛة- ة       . 2ْ 
  2-  

ى1:  السؤال األول     

 مه قىاعد تدتير االختالف مه آداب االختالف في اإلسالم

ى0.25)الحياء  - ى0.25)التفاوض  - ( ) 



 

 

ى0.25)اإلًصاف  - ى0.25)التحكين  - ( ) 

  ى1  :السؤال الثبًي    

 آداب تدتير االختالف في االجتهاد آداب تدتير االختالف في العقيدة

ى0.25)التساهح هغ الوخالف  - ) 

ى0.25)االػتراف بحق اآلخر في االختالف - ) 

ى0.25)ترك الطؼي والتجريح - ) 

ى0.25)إحساى الظي باآلخريي  - ) 

 

 اٌّٛضٛع اٌشاثغ
1.5ْ: رؼٍٍٓ اٌٛاسس ثبٌفشض صُ رذذٌذ ٔصٍجٗ ِغ اٌزؼًٍٍ -1    

 التؼليل ًصيبه الىارث بالفرض فيها الوسألت

ػن شقيق-ابي ابي-زوج: هلل هالل ػي- أ ى0.25)زوج   ى0.25) (ابي ابي)لىجىد الفرع الىارث  (ى0.25) 4/1 ( ) 

أخىيي ألب- أم: هلل هالل ػي- ب ى0.25)أم   ى0.25). لىجىد هتؼذد هي اإلخىة (ى0.25) 6/1 ( ) 

 :إٔجبص اٌّغأٌخ -1
2.5ْ-  ة- أ    

   أٌف دس480ُ٘= أٌف دسُ٘ 20-  أٌف دسُ٘ 500: رصفٍخ اٌزشوخ **   

    24 

 3 زوجة 8/1

 17 اته عاصة

 4 أب 6/1

  1.5ْ.  ِٓ اٌزشوخ (ثبٌذسُ٘)رذذٌذ دع وً ٚاسس - ط   
 (ى0.5)   .ألف درهن 60=3×(24 ÷ أٌف دسُ٘ 480): اٌضٚجخ -                  

ى0.5).   ألف درهن 340=17×(24 ÷أٌف دسُ٘  480) :االبي -                       ) 

ى0.5).   ألف درهن 80=4×(24 ÷أٌف دسُ٘  480) :األب -                      ) 

  0.5ْ: االعزذالي ػٍى ٍِشاس اٌضٚجخ فً ٘زٖ اٌذبٌخ -2/2 
فئْ وبْ ٌىُ ٌٚذ فٍٙٓ اٌضّٓ: " ٌمٛي رؼبٌى        " 

االلززام ثوضوىى عٌبصر اإلجبثخ ال ثحرفيزهب: هالحظخ  

 


