


مقررات شهادة التأهيل الفقهي

فقه المعامالت

واألسرة والجنايات



                

هـ ١٤٤٠عامر محمد فداء بهجت ، ح

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

بهجت ، عامر محمدفداء محمدعبدالمعطي 
حقيبة التأهيل الفقهي على مذهب اإلمام أحمد.  / عامر 

. .-  المدينة المنورة ، ٣محمدفداء محمدعبدالمعطي بهجت - ط
هـ ١٤٤٠

مج. ٤

 (مجموعة) ٦-١٣٥٥-٠٣-٦٠٣-٩٧٨ردمك: 
٣)  (ج٧-١٣٥٨-٠٣-٦٠٣-٩٧٨ردمك:  

- الفقه االسالمي  أ.العنوان ١
١٤٤٠/١٠٧٠٠ ٢٥٠ ديوي 

١٤٤٠/١٠٧٠٠ رقم اإليداع: 
 (مجموعة) ٦-١٣٥٥-٠٣-٦٠٣-٩٧٨ردمك: 

٣)  (ج٧-١٣٥٨-٠٣-٦٠٣-٩٧٨ردمك:   

(مالحظة): ال يتم طباعة الجزء األسفل مع بطاقة الفهرسة
تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام اإليداع بشكل 

معياري موحد ، و من هنا يتطلب تصوير الجزء االعلى باألبعاد 
المقننة نفسها خلف صفحة العنوان الداخلية للكتاب ، كما يجب طباعة 
الرقم الدولي المعياري ردمك مرة أخرى على الجزء السفلي األيسر 

من الغالف الخلفي الخارجي . 
و ضرورة إيداع نسختين من العمل في مكتبة الملك فهد الوطنية فور  
االنتهاء من طباعته، باإلضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  

وشكرا ،،،  )  CD مخزنة على قرص مدمج ( 



مقررات شهادة التأهيل الفقهي

فقه المعامالت

 

 اتلأهيل ملفات الصوتية

 

 ض بوربوينتعرو -اتلأهيل الفقيه

 

عروض الباوربوينتالفيديوهات التعليمية للمقرر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 يوتيوب-فقه املعامالت

 يوتيوب-فقه األرسة

 

 

https://drive.google.com/folderview?id=1vOAx7FDFboGmyvebnnTJoH_FCNZzN7nv
https://youtu.be/p4tlJ4ZvmEA
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مقدمة

الحمد هلل، وصلى اهلل وسلم على رسول اهلل، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا مقرر )فقه المعامالت( ضمن مقررات )التأهيل الفقهي(، تضمن أهم أبواب ومسائل المعامالت المالية على القول الراجح 
في مذهب اإلمام أحمد ـ رحمه اهلل ـ، والمقرر مكون من كتابين: الكتاب الدراسي، وكتاب التمارين.

أهداف المقرر:

1 ـ أن يفهم المتدرب المصطلحات الفقهية في أبواب المعامالت.

2 ـ أن يستحضر المتدرب األحكام األساسية في فقه المعامالت.

3 ـ أن يستطيع المتدرب التمييز بين أنواع العقود.
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4 ـ أن يحيط المتدرب بأبرز أنواع العقود المسماة.

5 ـ أن يميز المتدرب العقود الصحيحة من العقود الفاسدة من خالل تطبيق أركان العقود وشروطها.

6 ـ أن يستحضر المتدرب أركان كل عقد من العقود المسماة وشروطه.

7 ـ أن يكتسب المتدرب ملكة تنزيل أحكام مسائل المعامالت على الوقائع العملية.

مفردات المقرر:

* أنواع المعامالت المالية، وما يندرج تحت كل نوع.

* أركان البيع وشروطه.

* تقسيم البيع بعدة اعتبارات.

* أركان السلم وشروطه.

* القبض، وأثره في البيع.

* ربا البيوع وصوره.

* الخيار في البيع.
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* الشروط في البيع.

* دراسـة األبـواب اآلتيـة بمعرفة أركانها وشـروطها ورؤوس مسـائلها بإيجـاز: اإلجارة، القـرض، الجعالة، السـبق، الصلح، 
القسـمة، الرهـن، الضمـان، الكفالـة، الحوالـة، الشـركات، الوديعـة، الصيـد، إحيـاء المـوات، اللقطـة، العاريـة، الغصـب، الهبـة، 

الوقـف، الوصيـة، العتق.

ونسأل اهلل أن ينفع بهذا المقرر وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد.

د. عامر بن محمد فداء بهجت

رئيس مكتب فقهاء للتدريب واالستشارات

foqhaatu@gmail.com

* * *
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املعامالت

معاوضة

(أخذ وإعطاء)

توثيقات

مشاركات ت عات

أخذ

بال عوض
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4 

املعاوضة

البيع
معاوضة مال بامل عىل وجه التأبيد

إجارة
.معاوضة مال بمنفعة م قتة

قرض
.دفع مال ملن ينتفع به ويرد بدله

جعالة
.االلتزام بدفع مال مقابل عمل    معني

السب ق
العوض املبذول يف املسابقة

الصلح
معاقدة يتوصل هبا إ  موافقة بني  تلفني

قسمة ال ا 
قسمة ما ال ينقسم إال برضر أو رد عوض عىل الرشي 
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أركان البيع

العوضان

رشوط

مقدور عىل 

تسليمه
معلوم

عن طريق

رؤية

صفة 

لام  تكفي س

رةاملغتفاجلهالة 

اليس ة

ة الرضوري

أو 

احلاجية

يف    

 املقصود

أصالة

 مبا  النفع

مطلقا

حاالت حتقق الرشوط

توفرت 

الرشوط

يصح

ر  تتوف

ال يصح

 توفرت يف

بعض 

العوض

تتفر  

الصفقة

الصيغةالعاقدان
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عأركان البي

العاقدانالعوضان

جائز الت ف

(املمنوع من الت ف:)ضده

حل    ه

    مفلس
 اليفيمن ماله )

(بام عليه حاال  

حل  نفسه

 نون

صغ 

سفيه

راض     مكره

(تقسيم املكره)

:     بغ حقمكره 

هبيع اليصح

  :مكره بحق

عه يصح بي

:م ل

الشفعة

بيع مال 

اء املدين لوف

الدين

  بيع املش 

م    املنقس
 بطلب رشي

مال  أو مأ ون له

أو بوكالةبوالية

الصيغة
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أركان البيع

الصيغةالعاقدانالعوضان

زة وددالة عىل املقصمنج 

قولية

فعلية

ورال تف  إ  حم 

البيع بعد نداء اجلمعة

احلرام بيع ما يعلم استعامله يف

يهبيع املسلم عىل بيع أخ
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أقسام البيع

من حي  نوع العوض

عةبعني أو بدين أو بمنف: بيع عني

عةبعني أو بدين أو بمنف: بيع دين 

فعةبعني أو بدين أو بمن: بيع منفعة

من حي  نوع املبيع

األصول

ال امر

من حي  أثر القبضمن حي  األجل

من حي  ثبوت اخليار فيهمن حي  جريان الربا

من حي  الرشوط فيه

 يش ط يف
ن بيع الدي
: بالدين

 قبض أحد
العوضني
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ل م الس 

العاقدان

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

ال من

حال مقبوض

املسل م فيه

موصوف يف الذمةم جل

لهموجود  الب ا يف حمفته ا يمكن ضبط ص

الصيغة

ر ضبط الصفة بذك

منكل ما ي ثر يف ال 
  كر القدر باملعيار

الرشعي

 كر أجل معلوم م ثر

رشط

أركان

                  

(ال بالك الكال )تأجيل البدلني (البيع املطلق)تعجيلهام (بيع األجل)تأجيل ال من (ومنه السلم)تأجيل امل من 

ل  عقد عىل موصوف يف الذمة م ج
دب من مقبوض يف  لس العق

رشط

رشوطرشوط
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قبضما ال يت ف فيه قبل ال

املبيع بوزناملبيع بكيل

املبيع بذرعاملبيع بعد  

فاملبيع بالوص

القبض

بنقله: املنقول

بت ليته: العقار

املكيل، املوزون، املعدود،

بذل : املذروع

أصناف

صور
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ما جير  فيه الربا

واملوزونات املكيالت

النقود

اما ال جير  فيه الرب

 املكيالتالعروض عدا 

واملوزونات

:تنبيه مهم
.ربا البيوع: الربا املنح  يف هذه األصناف هو

و جار  وهو الزيادة يف الدين مقابل األجل فه: ربا الديونوأما 
.بالخالفيف كل أصناف املال 
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    ق   

بيع 

تالربويا

مكيل
بمكيل

من جنسه

 والتامثل التقابضجيب  

من    جنسه         
 بغ  مكيل                        فقط التقابضجيب  

 وال اثلتقابض  اليش ط 

موزون
بموزون

من جنسه                
 والتامثل التقابضجيب  

من    جنسه        
 ا كان فقط إال إ التقابضجيب  

 أحد ا من النقدين
بغ  موزون                         

 والالتامثل التقابض اليش ط 

نقد
(ال ف)بنقد 

  من جنسه     

 ثلوالتام التقابضجيب  

من    جنسه 
 بغ  نقد       ثلدون التام التقابضجيب  

 اثلوال تقابض  الجيب 
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13 

أقسام اخليار

خيار املجلس
وينقطع بتفر  املتبايعني بأبداهنام

خيار الرشط
وينتهي بانتهاء املدة املرشوطة

 املنق  للقيمة خيار العيب 

.الرد واس داد العوض( )أو . اإلمسا  مع األر ( )   بني 
 بام يزيد يف ال من خيار التدليس 

:عنخيار الختالف املبيع 

الرؤية املتقدمة( )أو . الوصف( )

 اخلارج عن العادة خيار الغبن 

ي الركباني بت يف زيادة الناج  واملس سل وتلق

خيار الختالف املتبايعني

طلب خ  األمرين من 
.إمضاء العقد أو فس ه
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الرشوط يف البيع

صحيحة

يقمصلحة العقد كالتوثمقت  العقد

نفع يف املبيع

فاسدة

خالف مقت  العقد

مفسدة

رشط عقد آخر ع رشطني

تعليق العقد

وع
 الن
هذا

ن 
م

لرشوط يف البيعا

أقسام

أقسام

أقسام
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15 

اإلجارة

امل جر

جائز الت ف

املستأجر

جائز الت ف

ر مستأج 

منفعة

آدمي

أج  خا : بالزمن

مش  : بالعمل

عني

رب ةمباحة    ق 

 لوكة للم جرامقدور عىل تسليمه

معلومة

بالعرفبالوصف

أجرة

معلومة بالن  أو 

بالعرف،

بيعتصح ثمن ا يف ال

صيغة

دالة عىل املقصود

إلجارةا

أركان

رشوط

 
قولية

فعلية

مل جر ضامن تلف العني املستأجرة عىل ا
:إال إ ا تعد  املستأجر أو فرط

جنايته خطأ اليضمن

جنايته خطأ يضمن

ا   ب بالعقد م
ت جل

عقد الزم

قسامن
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جائز الت ع

     

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

 
 
   

قيميم  

عهاعني جيوز بيمعلوم القدر

     

هاالقيمة يف   لياتامل امل ل يف 

هحكم الزيادة في

    

حال ولو أجله..........
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17 

الزيادة يف رد القرض

مرشوطة

حمرمة

   مرشوطة

الوفاء بأجود

جيوز

هبدية

ءبعد الوفا

جيوز

قبل الوفاء

كان  اديه قبل

جيوز

بل  يكن  اديه ق

ال جيوز
هإال أن ينو  مكافأت

هأو احتسابه من دين
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18 

      

    

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

    

   معنيمعني  

   

مبا 

  
 
 

معلوم

    

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

 
 
 
 
 
 
 

أركان

حاالن

اال يش ط أن يكون معل وم 
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الصلح

صلح عىل إقرار

عىل جنس احلق 
(ت ع)

(يعب) عىل    جنس احلق

صلح عىل إنكار

بيع: يف حق املدع    ي

راءإب: يف حق املدع  عليه

نوعان
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املسابقة

املتسابقان

الرضا

جواز الت ف

قادران عىل السبق

السب ق

يصح ثمن ا يف البيع

وجود املحلل

:أن يكون يف:  ال السبا 

الرمايةاخليلاإلبل

أداة السبا 

معي نة

احتاد األدوات يف النوع

أركان
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القسمة

قسمة تراض  

ر أو إال برض الينقسمما :)ضابطها

(رد عوض  عىل الرشي 

بيع: حكمها

قسمة إجبار

 ر  ما يمكن قسمته بال: )ضابطها

(أو رد عوض عىل الرشي 

إفراز ال بيع: حكمها

نوعان
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التوثيق

الرهن
 توثقة دين بعني يمكن أخذه منها أو من ثمنها 

الضامن
قائه يف التزام جائز الت ع ما وجب أو جيب عىل   ه مع ب 

  مته

الكفالة
 التزام ر يد إحضار من عليه حق ما  إ  ربه 
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...............

     

     

 لو  للراهن أو مأ ون له

معلوم

يصح بيعه

          

دين ثابت أو ي ول 

 ببهبعد وجود س لل بوت 

    

مع احلق أو بعدهمنجز

لرهنا أركان

رشوط

رشوط

الرهن إ ا 
م  ق ب ض لز 
العقد يف 
:حق

الرهن أمانة يف يده
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جائز الت عراض

          

               

وتحق ثابت أو ي ول لل ب

    

                

لضامنا

أركان

رشط

اهال يش ط معرفته وال رض

ضاهال يش ط معرفته وال ر

لرب احلق مطالبة من  اء منهام

(ما حكم أخذ األجرة عىل الضامن )
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جائز الت عراض

      

                  

ليمكن استيفاؤه من الكفي

      

دالة عىل املقصود

أركان

رشوط

رشط

رشط

ال يش ط رضاه

ال يش ط رضاه
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ر  وهل هنا  ف، ما هي األصناف التي جير  فيها الربا   
بني ربا البيوع وربا القروض يف هذه املسألة 

 وحكم كل، النقود، املوزون، بني  أحوال بيع املكيل    
حالة 
د أقسام اخليار     عد 
ت كل ما أقسام الرشوط يف البيع مع بيان ما يندرج حت   

قسم 
د أركان اإلجارة ورشوط كل ركن     عد 
فر  وما ال، عىل من يقع ضامن تلف العني املستأجرة   

بني األج  اخلا  واملش   
ورشوط كل ركن ، عدد أركان القرض   
احلكم يف باب ما الفر  بني امل   والقيمي يف احلقيقة و   

ما حكم الزيادة يف رد القرض و القرض 
ما أركان ورشوط اجلعالة    
ما أنواع الصلح وتكييف كل نوع    
ما أركان املسابقة ورشوط كل ركن    
ما أنواع القسمة وضابط كل نوع وحكمه    

د   املعامالت  فقه أقسام عد 
د   املعاوضات  عقود من درسته ما عد 
د   ركن  كل رشوط بيان مع البيع عقد أركان عد 
به  حيكم ومت ، الصفقة تفريق معن  ما  
 املغتفرة اجلهالة هي ما  
 تحت يندرج ما مع ،الت ف من املمنوعني أنواع ا كر  
نوع  كل
لذل   م  ل ،بحق املكره بيع حكم ما  
 ا  ما نوعان البيع صيغة  
ملح ور  إلفضائها املمنوعة للبيوع أم لة ا كر  
 األخر  األنواع وما ،بالدين الدين بيع رشط ما   

للعوضني 
ركن  كل رشوط مع ،السلم أركان بني     
 ،وزونامل ،املكيل ،العقار ،املنقول :قبض حيصل بام ا   

 املذروع ،املعدود
القبض  لقب فيها الت ف حيرم التي املبيعات هي ما   
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املشاركات

حوالة
 نقل املال من  مة إ   مة 

وكالة
 ه النيابةاستنابة جائز الت ف مل له فيام تدخل 

الرشكة
 اجتامع يف استحقا  أو ت ف 

املساقاة واملزارعة            
 دفع  جر ملن يعمل عليه بجزء معلوم مشاع من ثمره 

 دفع أرض وحب أو زرع ملن يعمل عليه بجزء معلوم مشاع من 

 املتحصل

أنواع
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جائز الت فراض

               

         

( )يصح السلم فيهدين مستقر

مساو للمحال به

ا ا ووقت ا وقدر  ا ووصف  جنس 
( )عىل م ء 

       

معلوم

      
.هصفت تنضبط ما وهو( )

أركان

رشوط

رضا ا اليش ط

.الاملح رضا ا  ط م ء    عىل كان إن( )
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ك ل ف يهجائز الت ف فيام و 

      

ك ل ف يهجائز الت ف فيام و 

     
 
    

مت ف معلو

 إ اال   
ابةيقبل الني

      

اإلجياب

يدل عىل اإل ن لف 

القبول

يدل عىل القبول قول

يدل عىل القبول فعل

لوكالةا أركان

ان  ق 

.فريطبال تعد أو ت فاليضمنالوكيل أمني 
.دهواللول واللوالدهلنفسه  واليت ف الوكالة عقد جائز

حدود الوكالة
بالن 

نةبالعرف أو القري
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جائزا الت ف

         

ينمعلوم عني الد 

من النقدين

     

(مشاع)   معني معلوم

كني ت  بالرشيمش  

      

ددالة عىل املقصو

رأس املال
أركان

اخلسارة عىل رأس : قاعدة
ط املال، والربح عىل ما رش  
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أنواع الرشكة

العنان

املال والعمل منهام

ةاملضارب

مال من أحد ا وعمل من اآلخر

الوجوه

بجاههامام ا  ا  فيام يش يان يف  مته

األبدان

داهنامفيش كان فيام يكتسبان بأبعمل منهام 

ةاملفاوض
مال وجاه وعمل منهام

ر  النادهلام وعليهام  ماي بتفيش كان يف كل 
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املساقاة واملزارعة

العاقدان

جائزا الت ف

حمل العقد

رشطه

معلوم

أحواله

أرض و جر ملن 

يغرسه
أرض و جر مغروس 

ملن يعمل عليه

أرض وحب ملن 

يزرعه ويعمل عليه

 أرض وزرع ملن يعمل

عليه

العوض

جزء مشاع من ال مر أو الزرع

       

       



39
 

33 

بالعوضاألخذ 

 ل  املباحات

 بالصيد احليوانات 

 باإلحياء العقارات 

 باالست راج املعادن 

 ا باالحتش النباتات 

 باحليازة املاء 

أخذ املمتلكات

ةعاري لالنتفاعوديعة للحف 

بغ  حق

 قة

 صب

اختالس

هنب

خيانة

للتمل 

لقطةهبة

 نيمةزكاة

الركازمر وب عنه

اإلر 

أنواع
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العقارات بغ  عوض  ل رشوط 

كوهنا     لوكة 

ملعصوم
لحةأال تتعلق هبا مص

اإلحياء

بإقطاع سابق
(كه ت  إحياؤه باملقط ع، فإ ا أحياه مل)

:بغ  إقطاع سابق

يملكه من أحياه
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الوديعة
املال املدفوع ملن حيف ه بال عوض

املود ع

جائز الت فراض  

املود ع

مبا  معلوم

املستودع

جائز الت ف

احلرز

املرشوط أو املعروف

الصيغة

أركان

الزم    جائز عقد الوديعة•
املود ع حق يف جائزة األمني، للمستودع سنة الوديعة•
قرض   ( البن يف اجلار  احلساب) امل فية الوديعة•

طإال إ ا تعد   أو ف فاليضمنأمني  ر 
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سنة للمع 

ع جائزة للمست
العارية
بالعوضإباحة نفع عني 

املع 

مال  للمنفعةجائز الت ع

املستع 

جائز الت ف              

(وهو ضامن  )

العني املستعارة

مباحة النفع
إمكان االنتفاع هبا

مع بقاء عينها

املنفعة

مباحة

أركان
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أحكام الغصب ونحوه

وجوب ضامن نقصه يف    سعر

يمةبالق: قيمي.لبامل : م  

وجوب رد املغصوب بزيادته

تصد  به عنه مضمونا:إن جهل ربه

اتهعدم  ل  املغصوب، وبطالن ت ف

وجوب أجرة م له مدة الغصب

الصائل

عىل النفس

هلجيب دفعه باألس

عىل املال

هلجيوز دفعه باألس

عىل احلرمة

هلجيب دفعه باألس



44

 
38 

اللقطة
مال أو  ت  ضائع

رات املحق 
( ة أوساط الناس التتبعهما )

 ل  بال تعريف

الضوال املمتنعة

التلتقط

سائر األموال

 ل  بعده حكام  تعرف حوال  

(اللقيط)اإلنسان 
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اإلر 

وار 

عاصب و فرض

 و رحم

ر   مو 

مورو 
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الفروض أصحاب

الزوجةالزوج

األماألب

اجلداتاجلد

األخواتالبنات

ولد األمبنات االبن

     

العصبات

 كور األصول كور الفروع

أوألباإلخوة أ قاء 
أ قاء أو   األعامم

 ألب

أبناء األعاممأبناء اإلخوة

املو  املنعم

     

 وو األرحام

بةكل قرابة ليس بذ  فرض وال عص



47

 
41 

إخراج املال

اهلبة والعطية
  عوض لي  جائز الت ف حال حياته ماله لغ ه بال 

الوقف
 حتبيس العني وتسبيل املنفعة 

الوصية
 األمر بالت ف بعد املوت 

العتق
 حترير الرقبة 
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:     حال الصحة

ضصحيحة الزمة بالقب

يف املرض امل وف

إال بإجازة الورثة التلزم: للوار 

لورثةإال بإجازة ا التلزم: لغ  الوار  فو  ال ل 

تلزم بالقبض: يف حدود ال ل  لغ  الوار 

اهلبة

الواهب

جائز الت ع

املوهوب له

   وار  إال بعدل إنسان جائز التمل  

ال ء املوهوب

عهجيوز بي

الصيغة

منجزة

     

 م    ة
           ق         
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مسلم

مكلف

ة و كفاية وقدر

الوقف

الواقف

جائز الت ع

املوقوف

جيوز بيعهاعني

فاعتبق  بعد االنت

املوقوف عليه

جهة

بر

أفراد

معني

يمل 

الصيغة

قول

كناية يح

فعل

رشط الواقف

ع    الف للرش

النا ر

   مرشوطمرشوط

مكلفمسلم

ر يدعدل

     

الوقف سنة وهو عقد الزم
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الوصية

املو 

عاقل يز

املو  له

جهة

مباحة

فرد

وت بعد م)قبوله  

(املو 
جائز التمل 

   وار 
(إال بإجازة الورثة)

به املو 

مبا 
 عىل ال ل اليزيد

(إال بإجازة الورثة)

إليه املو 

عدلمسلم

ر يدمكلف

(الوصية)الصيغة 
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العتق

املعت ق

جائز الت ع

املعت ق

اململو 

الصيغة

كناية يح

ز معل قمنج 

أسبابه

املكاتبةالقول

التدب االستيالد

مال اية ر  ح  مل  ال م 
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وه ونح الغصب عىل امل تبة األحكام هي ما .  
دفع  وكيف  الصائل دفع حكم ما .   ي 
نوع  كل حكم وما اللقطة  أنواع ما .  
كل  ما أنواع الورثة  مع بيان من يندرج حتت.   

.نوع
ما أركان اإلر   .   
ما أركان اهلبة  وما رشوطها .   
ما حكم اهلبة يف املرض امل وف .   
اهلبة وهل هي عقد الزم ما حكم .   
ما هو الوق ف  وم ا حكم ه  وم ا أركان ه .   

ورشوطه 
ما الوصية  وما أركاهنا ورشوطها .   
ما أركان العتق  وما أركانه ورشوطه .   
ما أقسام صيغة العتق  وما حكم كل قسم .   

ورشوطها  احلوالة أركان ما. 
ورشوطها  الوكالة أركان ما. 
الزم  أم جائز عقد الوكالة هل. 
الوكالة  حدود ت عرف كيف. 
إ اال  ورشوطها الرشاكة أركان ما. 
الرشكات  يف واخلسارة الربح قاعدة ما. 
د.  نوع  كل معن  بيان مع الرشكات أنواع عد 
واملزارعة  املساقاة صورة ما. 
 ماس وما عوض  بغ  العقار  ل  رشوط ما .  
الفقهاء  عند الباب هذا
 عقد هي وهل ورشوطها  الوديعة ماأركان .  
الزم  أم جائز
ورشوطها  أركاهنا وما العارية  ماحكم .  

 



مقررات شهادة التأهيل الفقهي

فقه المعامالت
كتاب التمارين
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جبحبخبمب

الحمد هلل، وصلى اهلل وسلم على رسول اهلل، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذا هو كتاب التمارين لمقرر )فقه المعامالت( يأتي تتميما للمقرر، وتكميال للبناء التعليمي للدارس، فال يحصل كمال الفائدة 
المرجوة من المقرر إال بحل التمارين.

ويتضمن عددًا من األسئلة والتمارين منوعة األساليب مختلفة األهداف.

السؤال األول: ضع التوصيف الصحيح لكل من العقود التالية: ])1( بيع )2( إجارة )3( قرض )4( جعالة )5( غير ذلك[
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نوعهصورة العقد

1 ـ أعطى )حسن( سيارته لـ)عمرو( تمليًكا له مقابل أن يدفع )عمرو( 50 ألف ريال.

2 ـ أعطى )حسن( سيارته لـ)عمرو( ليستعملها مدة شهر مقابل أن يدفع )عمرو( 5آالف ريال.

3 ـ أعلن )حسن( أنه سيعطي سيارته تمليكا لـ)من حيرض له ابنه الضائع(.

4 ـ أعطى )حسن( 10 آالف ريال من فئات )500( لـ)عمرو( مقابل أن يعطيه 10آالف ريال من فئات )ريال واحد(.

5 ـ أعطى )حسن( 10 آالف ريال لـ)عمرو( مقابل أن يعطيه الـ 10 آالف خالل شهرين.

6 ـ أعطى )حسن( سيارته لـ)عمرو( بمناسبة زواجه ولم يطلب منه مقاباًل.

7 ـ بعدما اقرتض )عمرو( من )حسن( أعطى )عمرو( سيارته لـ)حسن( لتكون عنده ويبيعها يف حالة عجزه عن سداد الدين.

* * *
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السؤال الثاني: ما الحكم في العقود اآلتية؟ وفي حال عدم الصحة ما الشرط المختل؟

الشرط المختلاليصحيصحالعقد

8 ـ باع )بكر( أرضه لـ)عمرو( تحت وطأة تهديده بالسالح.

9 ـ سرق جوال )خالد( فاشتراه منه )حسن( برخص ليستفيد منه في حال العثور عليه.

10 ـ )رامي( فتى عمره 6 سنوات، ورث من والده عقارات فعرضها للبيع بمائة ألف ريال لحاجته 

إلى مال فاشتراها منه )زيد(.

11 ـ تاب )فايز( من استعمال المعازف فعرض آالته للبيع بمبلغ 5000ريال.

* * *

السؤال الثالث: بين حكم العقود التالية:

اليصحيصحالصورة

12 ـ بيع البطيخ دون علم المشرتي بجودة ما بداخله.
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اليصحيصحالصورة

13 ـ بيع الشاة احلامل دون العلم بأوصاف احلمل.

14 ـ بيع احلمل يف بطن الشاة دون العلم بأوصافه.

15 ـ بيع التمر بالوصف دون ذكر حجم التمرة.

16 ـ وجد )زيد( فرصة كبرية للربح يف بيع العقارات فاغتنم الفرصة وباع أرًضا يملكها أخوه )عمرو( ولم يتمكن من أخذ 

إذنه بالبيع، وبعدما علم )عمرو( بالبيع شكر أخاه )زيدا( عىل ذلك.

17 ـ دفع )زيد( لصاحب المكتبة رياال، وأخذ كتاب )حصن المسلم( دون أن يتلفظا باإلجياب والقبول.

* * *
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السؤال الرابع: بين نوع المبيع:

منفعةدينعنيالمبيعمنفعةدينعنيالمبيع

19 ـ مائة ألف ريال سعودي.18 ـ هذه الغسالة رقم اهليكل: 6999332177

20 ـ غسالة من مصنع )باناسونيك( فولت:220، 
حجم كبري جًدا، لون أبيض، تاريخ الصنع 

1433ه.

21 ـ طائرة مثل التي يف هذا اإلعالن بجميع 
مواصفاهتا.

23 ـ 100كيلو من التمر السكري.22 ـ االسم التجاري: )باناسونيك(.

25 ـ جوايل الذي تراه آيفون 24.5 ـ حق بناء جرس يمر فوق أريض.

26 ـ حق المرور من أريض يف أي وقت.
27 ـ حقوق نسخ برنامج )جامع الفقه( 

اإللكرتوين.

* * *
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السؤال الخامس: من خالل ما درسته في السلم بين مدى صحة السلم فيما يأتي:

اليصحيصحصيغة العقد

28 ـ يدفع )زيد( لـ)سعد( شيكا بمبلغ 100ألف ريال، عىل أن يعطيه )سعد( 10آالف صاع تمر جيد ]غري محدد النوع[ تسلم يف 
يوم زواج )زيد(.

29 ـ يدفع )زيد( 100ألف ريال يتم تسليمها بعد أسبوع، عىل أن يعطيه )سعد( 10آالف صاع تمر سكري قصيمي جيد بعد سنة.

30 ـ يدفع )زيد( 100ألف ريال نقدا أو 120ألف مقسطة عىل 3سنوات عىل أن حيصل عىل تمر هذه المزرعة بعد سنة سلمًا.

31 ـ يدفع )زيد( 100ألف ريال فوًرا بتحويلها حلساب )سعد( عىل أن يتسلم من )سعد( كمية تكفي لتفطري 50 صائًما خالل شهر 
رمضان يف تاريخ 29شعبان.

32 ـ يدفع )زيد( مائة ألف ريال نقدا عىل أن يتسلم من )سعد( 10آالف صاع تمر، عىل أن يكون من أجود أنواع التمر.

33ـ  يدفع )زيد( مائة ألف ريال نقدا عىل أن يتسلم من )سعد( 5سيارات مستعملة من نوع )كامري( موديل Xl ،2003، بمواصفات 
معلومة يف تاريخ 5محرم 1436ه.

34 ـ يدفع )زيد( 100ألف ريال نقدا عىل أن يتسلم من )سعد( 3آالف صاع تمر سكري جيد مبارشة بصيغة السلم.

35 ـ يدفع )زيد( 200 ريال بعد أسبوعني عىل أن يتسلم من )سعد( ثوًبا بمقاسات وأوصاف محددة بعد أسبوعني.
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اليصحيصحصيغة العقد

36 ـ يدفع )زيد( لـ)مكتب المقاوالت( مليونًا بعد سنتني عىل أن يتسلم منهم فيال دورين بأوصاف محددة يف أرض محددة بعد 
سنتني.

37 ـ يدفع )زيد( لـ)سعد( ألف ريال نقدا عىل أن يتسلم منه كيلو حلم غنم حري يوميا لمدة 3أشهر ابتداء من الغد.

* * *

السؤال السادس: بين حكم التصرف في المبيع فيما يأتي:

اليصحيصحصورة العقد

38 ـ اشرتى )خالد( من )سعيد( مائة صاع من تمر، وتم كيلها، ثم باعها )خالد( لـ)حسن( قبل أن يتسلمها )خالد( بيده.

39 ـ اشرتى )خالد( من )سعيد( مائة صاع من تمر، ثم باعها )خالد( لـ)حسن( قبل أن يتم كيلها.

40 ـ اشرتى )خالد( من )سعيد( سيارة معّينة حارضة، ثم باعها )خالد( لـ)حسن( قبل أن يتسلم )خالد( مفاتيحها.

41 ـ اشرتى )خالد( أرًضا من )سعيد( ثم باعها )خالد( لـ)حسن( قبل أن يتم إفراغ الصك باسم )خالد(.
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اليصحيصحصورة العقد
42 ـ اشرتى )خالد( من )سعيد( مائة مرت قماش بأوصاف محددة، وتم تمتريها وقصها ثم باعها لـ)حسن( قبل أن يتسلمها 

)خالد( بيده.
43 ـ اشرتى )خالد( من )سعيد( ألف مسمار بأوصاف محددة، ثم باعها )خالد( لـ)حسن( قبل أن يستلم )خالد( المسامري، 

أو يعدها ويعينها.

44 ـ اشرتى )خالد( من )سعيد( مائة كيلو جرام من حلم بأوصاف محددة، ثم باعه لـ)حسن( قبل أن يتم وزنه.

* * *

السؤال السابع: حدد ما يجري فيه الربا، وما ال يجري فيه الربا:

ليس ربويًاربويالمبيعليس ربويًاربويالمبيعليس ربوياربويالمبيع

47 ـ الرياالت46 ـ احلديد45 ـ الغسالة

50 ـ الطائرات49 ـ الرب48 ـ الشيكات

53 ـ اهلواتف52 ـ التمور51 ـ الكتب
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ليس ربويًاربويالمبيعليس ربويًاربويالمبيعليس ربوياربويالمبيع

56 ـ الشعري55 ـ الملح54 ـ اللحم

* * *

السؤال الثامن: بين الحكم فيما يأتي مع بيان نوع الربا إن وجد:

ربا نسيئةربا فضلال رباصيغة العقد

57 ـ باع )زيد( مائة صاع من تمر سكري بمائة صاع من تمر خالص )يدا بيد( علما بأن قيمة صاع السكري = 20 
رياالً، وقيمة صاع اخلالص = 15 رياالً.

58 ـ باع زيد غسالة جديدة بغسالتني قديمتني.

59 ـ باع )زيد( 200 صاع من تمر سكري بـ150 صاًعا من تمر خالص )يدا بيد( علما بأن قيمة صاع السكري = 20 
رياالً، وقيمة صاع اخلالص = 15 رياالً.

60 ـ باع )زيد( 200 صاع من تمر سكري بـ150 صاًعا من تمر خالص )تسّلم بعد 3أسابيع( علما بأن قيمة صاع 
السكري = 20 رياالً، وقيمة صاع اخلالص = 15 رياالً.
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ربا نسيئةربا فضلال رباصيغة العقد

61 ـ باع )زيد( 100 صاع من تمر سكري بـ150 صاًعا من الزبيب )يدا بيد( علما بأن قيمة صاع السكري = 20 
رياالً، وقيمة صاع الزبيب = 40 رياالً.

صاع  قيمة  بأن  علما  أسبوعني(  بعد  )تسّلم  الزبيب  من  صاًعا  بـ150  سكري  تمر  من  صاع   100 )زيد(  باع  ـ   62
السكري = 20 رياالً، وقيمة صاع الزبيب = 40 رياالً.

63ـ  باع )زيد( 100 صاع من تمر سكري بـ100 صاع من الزبيب )يدا بيد( علما بأن قيمة صاع السكري = 20 رياالً، 
وقيمة صاع الزبيب = 40 رياالً.

64 ـ باع )زيد( مائة كجم من تمر سكري بمائة كجم من تمر عجوة )يدا بيد( عىل افرتاض أن كيلو السكري = نصف 
صاع، وكيلو العجوة = ثلث صاع.

65 ـ باع )زيد( 200 كجم من تمر سكري بـ100 كجم من تمر عجوة )يدا بيد( عىل افرتاض أن كيلو السكري = 
نصف صاع، وكيلو العجوة = ربع صاع.

66 ـ باع )زيد( 200 كجم من تمر سكري بـ400 كجم من تمر عجوة )يدا بيد( عىل افرتاض أن كيلو السكري = 
نصف صاع بالضبط، وكيلو العجوة = ربع صاع بالضبط.

67 ـ باع )زيد( 200 تمرة من تمر سكري بـ200تمرة من تمر عجوة )يدا بيد(.
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ربا نسيئةربا فضلال رباصيغة العقد

68 ـ باع )زيد( مائة صاع من تمر سكري بمائة صاع من تمر خالص )تسّلم بعد أسبوع( علما بأن قيمة صاع السكري 
= 20 رياالً، وقيمة صاع اخلالص = 15 رياالً.

69 ـ باع )زيد( 200 تمرة من تمر سكري بـ400تمرة من تمر عجوة )يدا بيد(.

70 ـ باع )زيد( 200 تمرة من تمر سكري بـ200ريال )تسلم فورا(.

71 ـ باع )زيد( 200 تمرة من تمر سكري بـ140رياالً )تسلم بعد شهر(.

72 ـ باع )زيد( 200 صاع من تمر سكري بـ100ريال )تسلم بعد شهر(.

73 ـ باع )زيد( 200 صاع من تمر سكري بـ200ريال )تسلم فوًرا(.

74 ـ باع )زيد( 200 صاع من تمر سكري بـ 200 جم من الفضة )تسلم بعد شهر(.

75 ـ باع )زيد( 200 صاع من تمر سكري بـ 150 جم من الفضة )تسلم بعد شهر(.

76 ـ باع )زيد( 3 سيارات كوروال مستعملة بسيارة كوروال واحدة.

* * *
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السؤال التاسع: بين الحكم فيما يأتي:

ربا نسيئةربا فضلال رباالتقابضالعوض )2(العوض )1(

بعد شهر100 ألف دوالر أمريكي77 ـ 95ألف دوالر أمريكي

فوري95 دوالرًا أمريكيًا )مرصوفة(78 ـ 100دوالر أمريكي )ورقة واحدة(

فوري100دوالر أمريكي)مرصوفة(79 ـ 100دوالر أمريكي )ورقة واحدة(

فوري1200 جنيه مرصي80 ـ 100 جنيه إسرتليني

بعد خمسة أيام2مليون جنيه مرصي81 ـ 100 ألف جنيه إسرتليني

فوري900سنت أمريكي82 ـ 10 دوالرات أمريكي

بعد أسبوع10 ماليني دوالر أمريكي83 ـ 37 مليون ريال سعودي

100ألف ريال سعودي84 ـ 100 ألف ريال سعودي
بعد نصف ساعة يف 

مجلس العقد
85 ـ ورقة جتارية بمبلغ 10 آالف دوالر مستحقة 

بتاريخ 1 ـ 5 ـ 2009
فوري9500دوالر
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السؤال العاشر: هل يثبت الخيار في الصور التالية؟ ومانوعه؟

نوعهاليثبتيثبتصورة العقد

86 ـ اشرتى )سعيد( سيارة عدادها )10آالف كم( فاكتشف بعد الفحص أن سريها احلقيقي )100ألف كم(.

87 ـ عرض )خالد( عىل )سعيد( أن يشرتي منه قطعة األرض )س( برأس ماهلا الذي اشرتاها به، وتم التبايع عىل مبلغ 
)100( ألف ريال باعتباره المبلغ المسجل يف وثائق البيع األول ثم تبني أن )خالًدا( كان قد اشرتاها حقيقة بـ)70( ألًفا.

88ـ  باع )خالد( سيارته لـ)سعيد(، وبعدما تم اإلجياب والقبول ورجع )سعيد( إىل البيت أراد الفسخ لعدم حاجته للسيارة. 
علما بأنه لم يتم تسليم الثمن.

89 ـ باع )خالد( سيارته لـ)سعيد(، وبعدما تم اإلجياب والقبول ودفع )سعيد( الثمن وقبل خروجه من المعرض أراد 
الفسخ دون أن يبني سبًبا مقنًعا لـ)خالد(.

90 ـ اشرتى )سعد( سيارة ثم تبني أن طرمبة البنزين تالفة، والماكينة التعمل.

91 ـ اشرتى )سعد( سيارة مستعملة ثم تبني أن هواء اإلطار اخللفي ناقص فاحتاج إىل تعبئته.

92 ـ )سعد( حديث عهد بسكنى السعودية، وهو حيي ال حيسن المماكسة يف الرشاء، وقد اشرتى 30كجم من التمر، كل 
كيلو بـ)150( ريااًل ظنًا منه أن هذا هو سعره.
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السؤال الحادي عشر: حدد حكم الشرط:

مفسدفاسدصحيحصورة الرشط

93 ـ رشاء سيارة برشط تسليمها فوًرا.

94 ـ بيع أرض برشط تسليم الثمن.

95 ـ بيع مائة صاع تمر برشط توصيلها للمنزل.

96 ـ بيع أثاث برشط التوصيل والرتكيب.

97 ـ بيع السيارة بالتقسيط برشط إحضار كفيل غارم.

98 ـ بيع القماش برشط تفصيله ثياًبا وتوصيله للمنزل.

99 ـ بيع أرض برشط أال يبيعها ألحد، وال يبدأ بناءها إال بعد 3 سنوات.

100 ـ باع )زيد( أرضه )ص( لـ)عمرو( بمائة ألف برشط أن يبيع )عمرو( أرضه )س( لـ)زيد( بستني ألفًا.

101 ـ قال زيد لعمرو )بعتك السيارة )س( بأقساط مائة ألف لمدة 4 سنوات عىل أنك إن دفعت األقساط كاملة يف 
موعدها فسياريت )ص( مبيعة لك بخمسة آالف ريال فقط.

102 ـ باع )زيد( أرضه )ص( لـ)عمرو( بسبعني ألفًا برشط أن يقرضه )عمرو( مائة ألف ريال.
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السؤال الثاني عشر: بّين حكم اإلجارة فيما يأتي:

التصحتصحصورة اإلجارة

103 ـ دفع صبي عمره 7 سنوات لصاحب عمارة )100ألف ريال( مقابل أن يؤجره العمارة لمدة سنة.

104 ـ صبي عمره 7 سنوات يملك عمارة قام بتأجريها لشخص مقابل )سيارة فاخرة عن كل سنة(.

105 ـ تأجري محل لبيع األفالم واألغاين.

106 ـ استعار شخص سيارة من أخيه ثم قام المستعري بتأجري السيارة.

107 ـ ركب شخص سيارة أجرة عىل أن يوصله حيث شاء بمبلغ )15 رياالً(.

108 ـ استئجار شخص عىل أن يقوم باألذان مقابل 120رياال.

109 ـ ركوب أجرة من اجلامعة اإلسالمية إىل المسجد النبوي دون حتديد المبلغ مسبًقا.

110 ـ تأجري سيارة ضائعة لمدة سنة بمبلغ 5آالف.

* * *
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السؤال الثالث عشر: حدد نوع األجير )مشترك/ خاص( فيما يأتي:

خاصمشرتكصيغة العقد

111 ـ ذهب )زيد( إىل اخلياط بـ3 أمتار من القماش، وأعطاه 100 ريال مقابل خياطته ثوبا.

112ـ  يدفع صاحب محل اخلياطة للخياط مبلغ 1200ريال شهرًيا مقابل عمله يف المحل من الساعة 10 صـ  2ظهرا، ومن 5ـ  10م.

113 ـ يدفع )زيد( 800 ريال شهرًيا لسائق يعمل عنده يوميا من الساعة 6ص ـ 10 م.

114 ـ يدفع )زيد( لـ)عمرو( 100 ألف ريال مقابل بناء بيته.

115 ـ يدفع )زيد( لـ)عمرو( 10آالف ريال شهريا مقابل العمل يف بناء المنزل لمدة 10 أشهر من 6ص ـ 6م يوميًا.

* * *

السؤال الرابع عشر: من خالل ما درسته في القرض بين الحكم فيما يأتي:

الجيوزجيوزصورة العقد

116 ـ )هاشم( صبي يتيم ورث من والده )10 ماليني ريال(، وقد أوىص والده قبل موته أن تكون واليته لـ)عادل(، ونظًرا لكثرة 
المال وزيادته عن حاجة )هاشم( كان )عادل( يقرض المحتاجني منه بعد التأكد من قدرهتم عىل الوفاء وأخذ الضمانات الالزمة.
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الجيوزجيوزصورة العقد

117 ـ أقرض )زيد( )عمرا( 100ألف ريال برشط أن يردها 150ألف ريال.

118 ـ اقرتض )بكر( من والده مبلغ 10 آالف ريال، بعدها بشهرين حصل والده عىل ترقية وظيفية فأهدى )بكر( لوالده هدية. 
فهل جيوز؟ وهل يقبلها؟

119 ـ أودع )خالد( يف البنك األسود مبلغ )300مليون ريال(، ويف كل سنة يعطي البنك األسود لـ)خالد( سيارة جديدة هدية 
له باعتباره من كبار العمالء، وحتى ال ينقل حسابه لبنك آخر.

120 ـ نقل )خالد( حسابه إىل البنك األصفر واشرتط عليهم أن يعطوه هدية سنوية سيارة ترتاوح قيمتها بني 100ألف ريال ـ 
120ألف ريال.

121 ـ اقرتض )حسن( من )سعيد( مائة ألف ريال، وبعد سنة رّد عليه 100 ألف ريال ثم أعطاه هدية عطرا فاخرا بدون رشط.

* * *
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السؤال الخامس عشر: من خالل ما درسته بّين مدى صحة الجعالة فيما يأتي:

المسألة
احلكم

ممنوعةجائزة

122 ـ يقول شخص: من يقتل فالنا ]لشخص معصوم الدم[ فله مائة ألف ريال.

123 ـ صبي صغري ورث مليون رياٍل أعلن أن من وجد لعبته الضائعة فله المليون ريال.

124 ـ مكلف عاقل يعلن أن من أحرض محفظته الضائعة فله كل ما فيها.

تابع: ما الذي يستحق في الحاالت اآلتية؟

أجرة العملاليشءالمسألة

125ـ  شخص قال: من وجد محفظتي فلريّدها، فوجدها شخص وردها له، فماذا يستحق؟

126ـ  شخص أشار بيده يف الطريق فتوقف له شخص بسيارة )خصويص( وأوصله إىل المكان المطلوب، فماذا يستحق؟

127ـ  شخص أشار بيده يف الطريق فتوقف له شخص بسيارة أجرة وأوصله إىل المكان المطلوب فماذا يستحق؟
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السؤال السادس عشر: من خالل دراستك ألنواع الصلح بين نوع الصلح وتكييفه فيما يأتي:

المسألة
تكييفهنوع الصلح

إبراءتربعبيععىل إنكارعىل إقرار

فأنكر )سعيد( ذلك،  الثمن،  بمائة ريال، ولم يدفع  ـ ادعى )خالد( أن )سعيدًا( اشرتى منه كتابا   128
ورغبة منه يف توقف )خالد( عن مطالبته أعطاه )50( رياال صلحا عن دعواه.

129 ـ ادعى )زيد( عىل )عمرو( بمبلغ ألف ريال، فأقر )عمرو( هبا، ولكنه طلب من )زيد( أن يتصاحلا 
عىل دفع )900( ريال فقط.

130 ـ ادعى )زيد( عىل )عمرو( بمبلغ ألف ريال، فأقر )عمرو( هبا، ولكنه طلب من )زيد( أن يتصاحلا 
عىل أن يعطيه مقابلها جهاز جوال معلوم.

* * *
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السؤال السابع عشر: من خالل دراستك للمسابقة بين المسابقة الجائزة من غيرها فيما يأتي:

المسألة
احلكم

التصحتصح

131 ـ صبي عمره )7( سنوات ورث من أبيه خمسة آالف ريال اتفق مع أصدقائه يف المدرسة أن يدفع كل واحد منهم ألف ريال 
ويتسابقوا جريا عىل األقدام، وحيصل الفائز منهم عىل المبالغ المدفوعة.

132 ـ اتفق زيد مع عمرو عىل أن يدفع كل واحد منهما عرشة آالف ريال، ثم يتسابقا عىل أقدامهما وحيصل الفائز عىل المبلغ 
المدفوع من اآلخر.

133 ـ تسابق ثالثة رجال حيسنون السباق عىل خيول متقاربة، ودفع اثنان منهما ألف ريال، ولم يدفع الثالث شيئا، واتفقوا عىل 
أن من فاز حاز المبلغ كله.

134ـ  اتفق زيد مع عمرو عىل أن يدفع كل واحد منهما عرشة آالف ريال، ثم يتسابقا عىل اخليل وحيصل الفائز عىل المبلغ المدفوع 
من اآلخر.

135ـ  مسابقة كرة قدم حيصل الفريق الفائز فيها عىل جائزة )100( ألف ريال، علما أن رسوم اشرتاك الفريق الواحد )10( آالف ريال
136 ـ لو جاء جماعة إىل شخص وهددوه وقالوا له: إن لم تدفع مائة ريال وتدخل معنا يف السباق فسوف نرضبك، فاشرتك معهم 

يف السباق
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السؤال الثامن عشر: من خالل دراستك لعقود التوثيقات بين نوع العقد فيما يأتي:

نوع العقدالمسألة

137 ـ اشرتى زيد سيارة بثمن مؤجل، فأعطى للبائع أرضه عىل أنه حيق للبائع ]يف حالة عدم سداد زيد لثمن السيارة[ أن يبيع األرض 
ويستويف ثمن السيارة من ثمن بيع األرض.

138ـ  ذهبَت إىل محل سيارات لرشاء سيارة بالتقسيط فاشرتطوا عليك كفيال غارما ]يلتزم بالسداد يف حالة عجزك أو توقفك عن السداد[.

139ـ  ذهبَت إىل محل سيارات لرشاء سيارة بالتقسيط فاشرتطوا عليك كفيال حضوريا ]يلتزم بتحضريك يف حالة عجزك أو توقفك عن السداد[.

* * *

السؤال التاسع عشر: من خالل دراستك بين مدى صحة الرهن في الحاالت اآلتية:

المسألة
الرهن

اليصحصحيح

140 ـ اشرتى صبي عمره 5سنوات حلوى من البقالة، ولم يكن معه نقد فرهن ساعته عند البقال.

141 ـ اشرتى شخص سيارة بالتقسيط فرهن عند البائع ذهب زوجته دون استئذاهنا.
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142 ـ اشرتى شخص سيارة بالتقسيط فرهن عند البائع سيارته دون نقل ملكيتها إىل البائع.

143 ـ اشرتى زيد سيارة بثمن مؤجل من عمرو عىل أن يرهنه جميع عقاراته دون أن يعلما ما هي عقاراته.

144 ـ رهن المدين عند الدائن كلب حراسة.

145 ـ رهن المدين عند الدائن برميال من اخلمر.

146 ـ قال: هذا البيت رهن عندك ألي سيارة أشرتهيا منك مستقبال بالتقسيط.

* * *

السؤال العشرون: بين مدى صحة الضمان والكفالة فيما يأتي:

المسألة
الضمان

اليصحصحيح

147 ـ بعد سجنه لمدة أشهر وحتت وطأة التهديد، وّقع عىل ورقة نصها: )ألتزم بضمان ديون زيد عىل عمرو(.

148 ـ ذهب حسن ]وهو صبي ثريٌّ عمره 7سنوات[ مع والد صديقه لمعرض السيارات والتزم بكفالته كفالة غرم.
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149 ـ ذهب حسن ]وهو صبي ثريٌّ عمره 7سنوات[ مع والد صديقه لمعرض السيارات والتزم بكفالته كفالة حضور.

150 ـ التزم زيد بضمان جميع ديون عمرو جلميع دائنيه )دون معرفتهم( لكّن عمًرا لم يرض بذلك، ودون استئذان الدائنني. 

ودون  بذلك،  يرض  لم  عمرو  لكن  معرفتهم(  )دون  المدينني  جميع  عىل  لعمرو  التي  الديون  جميع  بضمان  زيد  التزم  ـ   151
استئذان المدينني.

152 ـ التزم زيد بكفالة شخص عليه قصاص كفالة حضور.

* * *

السؤال الحادي والعشرون: من خالل دراستك لعقود الشراكة بين نوع العقد ونوع الشركة ومدى صحته فيما يأتي:

اليصحصحيحنوعهالعقد

153ـ  استدان عمرو من بكر ألف ريال، ثم استدان زيد من عمرو ألف دوالر، فلما طالب بكر عمرًا بالدين أحاله عىل 
زيد الستيفائه منه، علما أن كال الدينني حاّل.

154 ـ دفع حسن إىل سعيد خمسة آالف ريال ليتاجر هبا عىل أن يكون ربح التجارة بينهما نصفني.

155ـ  دفع زيد إىل خالد سبعة آالف ريال ليتاجر هبا عىل أن يكون لزيد ربٌح سنوٌي قدره ثالثة آالف وما زاد عنه فهو خلالد.
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اليصحصحيحنوعهالعقد
156 ـ دفع فهد سيارته إىل سهل ليبيعها سهل ويقبض ثمنها، ويعطي الثمن كامال لفهد، وال يشء لسهل، فباعها بثمن 

المثل وأعطى الثمن لفهد.
157 ـ اتفق رجالن عىل االشرتاك يف تقبل أعمال اخلياطة والقيام هبا عىل أن يكون الربح بينهما نصفني.

158 ـ اشرتك طفالن يف المتاجرة يف مائة ألف ريال من كل واحد نصفها، عىل أن يكون الربح بينهما نصفني.

159 ـ دفع حسن إىل سعيد خمسة آالف ريال ليتاجر هبا عىل أن يكون ربح التجارة بينهما نصفني، ويف حال اخلسارة 
يتحمل سعيد اخلسائر.

* * *

السؤال الثاني والعشرون: هل يملك العقار بما يأتي:

المسألة
العقار

اليملكيملك

160 ـ أرض مملوكة لمسلم، لكنه تركها حتى مات زرعها، فجاء شخص فأحياها فهل يملكها؟

161 ـ أرض غري مملوكة لشخص، جاء شخص فأحياها دون أن يقطعها له اإلمام فهل يملكها؟
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السؤال الثالث والعشرون: هل تضمن العين فيما يأتي؟

المسألة
العني

التضمنتضمن

162 ـ استعار زيد من أخيه سيارته فتلفت السيارة عند المستعري بسبب إساءة استعماهلا وعدم التزامه بالطريقة الصحيحة للقيادة.

163 ـ استعار زيد من أخيه سيارته فتلفت السيارة عند المستعري دون إساءة استعماهلا والتفريط يف المحافظة عليها.

164 ـ وضع خالد سيارته عند سعيد ليحفظها له داخل حوش البيت، فأخذها سعيد وتركها أمام البيت مفتوحة فرُسقت.

165ـ  وضع خالد سيارته عند سعيد ليحفظها له داخل حوش البيت، فأخذها سعيد ووضعها يف المكان المتفق عليه مغلقة فرُسقت.

166 ـ رسق زيد سيارة عمرو، ثم تاب وعزم عىل ردها لكنها تلفت يف حادث سري وهو يف طريقه إلعادهتا لعمرو.

* * *

السؤال الرابع والعشرون: حالة عملية.

167 ـ غصب زيٌد من عمرو ناقة حامال، طالب بها عمرو، ولكن لم تتمكن الجهات األمنية من إحضار زيد إلى مجلس الحكم، 
وبعد سنة حضر زيد إلى مجلس القضاء، فبماذا يحكم القاضي؟
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علًما:

1 ـ أن قيمة الناقة عندما غصبت كانت 10 آالف.

2 ـ أن أجرة الناقة لمدة سنة = )3( آالف ريال.

خالل السنة:

3 ـ حصل انخفاض عام 10% في أسعار اإلبل.

4 ـ مرضت بما أنقص قيمتها ألف ريال، واستمر بها المرض.

5 ـ سمنت بما زاد في قيمتها ألف ريال، واستمرت بها السمنة.

6 ـ وضعت حملها، وعاش سليما.

7 ـ باع زيد الناقة قبيل مجلس القضاء مباشرة.

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

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

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

* * *

السؤال الخامس والعشرون: بّين حكم اللقطة فيما يأتي:

التلتقطتملك بعد التعريفتملك بالتعريفالمسألة

168 ـ وجد زيد عىل الرصيف جهاز هاتف محمول قيمته )5000( ريال.

169 ـ وجد زيد شاة ضالة عن صاحبها عىل الطريق الرسيع.

170 ـ وجد شخص بعريا ضاال عن صاحبه يف الصحراء.

171 ـ وجد شخص ورقة فارغة عىل األرض.

172 ـ وجد شخص جهاز كمبيوتر محمول أمام أحد المساجد.

* * *
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السؤال السادس والعشرون: مّيز الوارث من غيره مع بيان نوع الوراث.

الشخص
ذو 

فرض
الشخصاليرثعاصب

ذو 
فرض

الشخصاليرثعاصب
ذو 

فرض
اليرثعاصب

175 ـ بنت االبن174 ـ العم173 ـ األب

178 ـ ابن اخلال177 ـ العمة176 ـ الزوج

181 ـ األخ ألم180 ـ اخلال179 ـ االبن

184 ـ ابن اخلالة183 ـ اخلالة182 ـ البنت

185 ـ بنت البنت
186 ـ األخت 

الشقيقة
187 ـ ابن األخ 

الشقيق

190 ـ ابن العم189 ـ بنت العم188 ـ الزوجة

* * *
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السؤال السابع والعشرون: ميز الهبة االزمة من غير الالزمة من غير الصحيحة:

غري الزمةالزمةالتصحالمسألة

191 ـ وهب شخص صحيح سيارته التي تبلغ قيمتها نصف ممتلكاته ألحد ورثته، وأقبضه إياها.

192 ـ وهب شخص يف مرض موته البنه مائة ألف ريال وأقبضه إياها، علما أن مجموع ما يملكه 600 ألف ريال.

193 ـ وهب شخص مائة قارورة خمر ألحد أقاربه غري الوارثني ولم يقبضها.

194 ـ وهب شخص يف مرض موته لبنت بنته مائة ألف ريال وأقبضها هلا، علما أن مجموع ما يملكه 600 ألف ريال.

195 ـ وهب شخص يف مرض موته لبنت بنته 300 ألف ريال وأقبضها هلا، علما أن مجموع ما يملكه 600 ألف ريال 

196 ـ وهب شخص صحيح سيارته التي تبلغ قيمتها نصف ممتلكاته لمخطوبته، ولم ُيقبضها السيارة.

197 ـ وهب شخص سيارة رسقها من أحد أصحابه البنه حال الصحة، وأقبضه إياها.

198 ـ وهب طفل عمره )6( سنوات ثالثة آالف ريال من ماله لصديقه يف المدرسة.

199 ـ وهبت معّلمة الروضة ألف ريال ألحد األطفال يف المدرسة عمره )8( سنوات، دون إقباض.

* * *
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السؤال الثامن والعشرون: مّيز الوقف الصحيح من الوقف غير الصحيح:

ليس وقفًا صحيحًاوقف صحيحصورة المسألة

200 ـ قال شخص: عماريت هذه وقف عىل طلبة العلم الرشعي.

201 ـ قال شخص: عماريت هذه وقف لتعليم الرقص.

202 ـ قال شخص: )عماريت هذه وقف عىل أخي وأوالده(، علما أن أخاه يرشب اخلمر.

203 ـ قال شخص: )كيس الدقيق هذا وقف عىل الفقراء(.

204 ـ ورث صبي عمره )8( سنوات عمارة من أبيه فجعلها وقفا عىل الفقراء.

205 ـ قال شخص: )تصدقت بعماريت هذه عىل أال تباع وال توهب، ويرصف ريعها عىل الفقراء(.

206 ـ شخص توىل عىل مال يتيم يملك مليارات فأوقف عمارة من أمالك ذلك اليتيم عىل الفقراء.

207 ـ بنى شخص يف أرضه مسجدا ورفع فيه األذان وفتحه للناس دون أن يتلفظ بصيغة من صيغ الوقف.

* * *
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السؤال التاسع والعشرون: مّيز الوصية الصحيحة من غير الصحيحة فيما يأتي:

ليست وصية صحيحةغري الزمةالزمةصورة المسألة

208 ـ أوىص صبي عاقل عمره )9( سنوات بالتصدق بألف ريال من ماله البالغ )10( آالف 
ريال بعد موته.

209 ـ أوىص رجل بمائة ألف ريال من تركته البنه علما أن الرتكة مليون ريال.

210 ـ أوىص رجل بمائة ألف ريال من تركته البنه علما أن الرتكة مائة وخمسون ألف ريال.

ألف  مائة وخمسون  الرتكة  أن  بنته علما  لبنت  تركته  ريال من  ألف  بمائة  ـ أوىص رجل   211
ريال.

العمارة مليون ريال، ومجموع  الفقراء، علما أن قيمة  212 ـ رجل أوىص بوقف عمارته عىل 
الرتكة مليونان ونصف.

213 ـ أوىص زيد أن يتوىل عمرو تزويج بنته، علما أن عمرا مدمن خمر.

214 ـ أوىص زيد أن يتوىل عمرو تزويج بنته، علما أن عمرا صبي عمره )8( سنوات.

* * *
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السؤال الثالثون: ميز ما يحصل به العتق وما اليحصل به:

الحيصل بهحيصلالمسألة

215 ـ قال السيد لعبده: )أعتقتك(.

216 ـ قال السيد لعبده: )اذهب حيث شئت( ونوى به العتق.

217 ـ قال السيد لعبده: )اذهب حيث شئت( دون نية العتق.

218 ـ عتق زيد فذهب واشرتى أخته من سيدها، ولم ينو عتقها.

219 ـ قال السيد لعبده: )إذا خرجت من البيت فأنت حر(.

220 ـ كاتب السيد عبده عىل 10 آالف ريال يف كل عام ألف ريال، فسدد خمسة آالف وعجز عن الباقي.

221 ـ كاتب السيد عبده عىل 10 آالف ريال يف كل عام ألف ريال، فسدد العرشة آالف كلها.

انتهت األسئلة

* * *



مقررات شهادة التأهيل الفقهي

فقه األسرة

 

 اتلأهيل ملفات الصوتية

 

 ض بوربوينتعرو -اتلأهيل الفقيه

 

عروض الباوربوينتالفيديوهات التعليمية للمقرر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 يوتيوب-فقه املعامالت

 يوتيوب-فقه األرسة

 

 

https://drive.google.com/folderview?id=1vOAx7FDFboGmyvebnnTJoH_FCNZzN7nv
https://youtu.be/MOpOULRsK4k
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مقدمة

 الحمد هلل، وصلى اهلل وسلم على رسول اهلل، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذا مقرر )فقه األسرة( ضمن مقررات )التأهيل الفقهي(، اشتمل على أهم مسائل وأبواب النكاح وتوابعه، على القول الراجح 
في مذهب اإلمام أحمدـ  رحمه اهللـ  في تقرير األحكام، وأما التقسيم والترتيب فقد اجتهدنا في اختيار التقسيم األكثر تنظيما للمسائل، 

وجعلنا المسائل متفرعة من بعضها ما أمكن.

أهداف المقرر:

1 ـ أن يفهم المتدرب المصطلحات الفقهية في أبواب األنكحة وتوابعها.

2 ـ أن يستحضر المتدرب األحكام األساسية في فقه األسرة.

3 ـ أن يكتسب المتدرب ملكة تنزيل المسائل النظرية على الوقائع العملية في مسائل النكاح والفراق.
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4 ـ أن يعرف المتدرب الحقوق والواجبات الزوجية.

5 ـ أن يحيط المتدرب بأنواع الفرقة في النكاح مع أهم األحكام لكل نوع.

6 ـ أن يستطيع المتدرب التمييز بين أنواع الطالق.

7 ـ أن يستحضر المتدرب آثار الفرقة في النكاح.

مفردات المقرر:

* حكم النكاح.

* أحكام الخطبة.

* أركان النكاح وشروطه.

* المحرمات في النكاح.

* الشروط في النكاح.

* آثار النكاح من الصداق والوليمة والنفقة وحق االستمتاع.

* الخلع.
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* الطالق.

* الظهار.

* اللعان.

* اإليالء.

* فسخ النكاح وأسبابه.

* العدة وأحكامها.

* الحضانة.

ونسأل اهلل أن ينفع بهذا المقرر وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد.

د. عامر بن محمد فداء بهجت

رئيس مكتب فقهاء للتدريب واالستشارات

foqhaatu@gmail.com
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90 

فقه األرسة

النكاح

حكمه

:واجب
عىل من  اف احلرام برتكه

:مستحب
هملن له شهوة وال  اف احلرام برتك

(اخلطبة)مقدماته 

آثار أركانه

الفراق
مبحثان



94

 
91 

اخلطبة

احاالت  ريمه

اخطبة الرجعية مطلق  
خطبة املعتدة    

الرجعية ت حي ا

خيه اخلطبة عىل خطبة أ

   ا أجيب 

ةجوا  النظر للم طوب

عدم اخللوة لبة  نه باإلجابة

االقتصار عىل

ما يظهر  الب ا
النظر بال شهوة

رشوط
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أركانه

الزو 

الزوجة  ةالصي

رشوط الزوجني

رضا اتعيينهام

خلو ا من املوانع
 هل ل ب تزوي 
ة البكر والص  
ب   رضاها 

 حنكا فيصح الزوجني،  سالم يشرتط ال
. لينا ايرتافعو و  صحته اعتقدوا   ا الكفار
ا أسلام و ن .نكاحهام عىل أقرا مع 

ةرشوط الصي 

كون اإل اب من الو  أو وكيلهكون اإل اب بلف  الزوا  أو النكاح

اتصال اإل اب بالقبولكون القبول من الزو  أو وكيله

بحضور شاهدين
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موانع النكاح

(املحرمات يف النكاح)

 ريم أبد 

ملصاهرةلنسب

لرضاع

 ريم ألمد

(م قت)

      

     

املحرمات للنسب

البنت و ن نزلتاألم و ن علت

العمة و ن علت................

بنت األ  و ن نزلت................

بنت األخت           

و ن نزلت
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باملصاهرة املحرمات

بالعقد

 وجة األب و ن عال

 وجة االبن و ن نزل

أم الزوجة

بالدخول

بنت الزوجة و ن نزلت

قسامن

مرشوط الرضاع املحر  

 س رضعاتيف احلولني

كل من حيرم من النسب أو من املصاهرة 
.حيرم نظ   من الرضاع
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املحرمات ألمد

لتعلق حق ال   هبا

 وجة     أو معتدته

للجمع

عمتهاأخت الزوجة

بنت أختها أو أخيهاخالتها

للرق

األمة

الختالف الدين

لم  كتابية عىل املساملسلمة عىل الكافر

لطالقها ثالثالزناها
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.انقضاء األمدسبب التحريم
ه وجة     ومعتدت

من  رم للجمع

األمة

الزانية

املطلقة ثالثا

.انقضاء عد ا  فراقها 

.انقضاء عد ا  فراق الزوجة 
العجز عن (1: )العتق، و و  نكاح األمة برشطني

.خوف العنت برت  النكاح(2. )مهر حرة أو ثمن أمة

.اانقضاء عد   توبتها 

.تنق  عد ا  يطلقها   يدخل هبا   أن ينكحها     
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رشوط الو 

 كرمكل 

قدرشيد يف العحر

عدلينموافق يف الد

رشوط الشاهدين

عدالنمسلامن

 كراناثنان

عاقالنبال ان

سميعانناطقان
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الرشوط يف النكاح

                      صحيحة

(وهي األصل)

فاسدة                   
ما خال  مقت  العقد

:مفسدة

.التحليل.الش ار

.التعليق.املتعة

أنواع
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آثار النكاح

هراملاستحقاق 
استحباب 

الوليمة

ةالبيتوتحق عاالستمتاحق 

الطاعةحق النفقةحق 

الوليمة

.سنة: حكمها
:وقتها

.من بعد العقد

واجبة: حكم اإلجابة
جد منكر يعجز عن   ال  ن و 

.ت ي  

:من أحكامها

.جوا  الدف
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حاالت املهر املستحق

املسم 

سمي ما 

ايصح ثمن

مهر املثل

  يسم

بطل املسم 

وطء الشبهة أو 

ااإلكرا  عىل الزن

النص 

الفرقة من 

 الزو  قبل

الدخول 

واخللوة

املتعة

طالق 

بل املفوضة ق

اإلصابة 

والفر 

سقوطه

الفرقة من 

 الزوجة قبل

الدخول 

واخللوة
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االستمتاع با امع

:حكمه

.حق للزوجني

قدر الواجب

 ن طلب ا خر

  كل: عىل الرجل

.أشهر4

دعاها  وجها كلام: عىل املرأة

ما  يرضها أو يش لها عن 

.واجب

ما حيرم منه

رالوطء يف حلقة الدبا امع يف احلي 

من آدابه

أال ينزع قبل فرا هاقول الذكر الوارد

م    
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أسباب النفقة

الزوجية
(بحسب حال الزوجني  ن  وفقرا)

 قق الزوجية

تسليم نفسها

القرابة

 ن  املنفق
فقر املنفق عليه
وعجز  عن الكسب

اتفاق الدينالوالدة أو اإلر 

املل 

 و روح

.اية ب فيها قدر الكف: قدر النفقة

رشوطرشوط

أنواع النفقة

الكسوةالقوت

املسكن
احلاجات التي 
جر  هبا العرف
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الفراق

خلع

طالق

 هار

لعان  يالء

فسخ

آثار 

الفراق

العدة

احلضانة

سقوط النفقة
يف حاالت
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104 

اخللع
الزو 

 يز يعقله

الزوجة

العو 

يصح مهرا

الصي ة

   طالق بائن: لف  الطالق

نطالق بائ: بنية الطالق

فسخ: ب   نية الطالق

با ل للامل

أجنبي وجة

حكمه

يباح حلاجةيكر  بال حاجة

قات همتعل 

حاالت

حاالت حاالت

رشطه

رشطه

ام ما الفرق بينه
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طالق
مطل ق

 و  أو وكيله يز يعقله

مطل قة

 وجة

صي ته

ز(1) منج 

يقع فورا

معل ق(2)

عليه يقع بوقوع املعلق

 يح(1)

يقع مطلقا

كناية(2)

يقع بنية أو قرينة

بائن(2)رجعي(1)

بدعي(2)سني(1)

حكمه

الكراهة

األصل

اإلباحة

للحاجة

التحريم

البدعي

متعلقات

حاالت

رشطرشوط

أقسام
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الطالق

رجعي

طالق املدخول هبا

أقل من ثال  بال عو 

 و  رجعتها ما 

دامت يف العدة

(  اراجعته: )بالقول

ونحو 

.الوطء: بالفعل

بائن

بينونة ص ر 

الطالق بعو 

طالق    

املدخول هبا

بينونة ك  

بثال  طلقات

نوعان

الطالق

سني

واحدة يف 
طهر   

 امعها فيه

بدعي  

(يقع)

أكثر من 
واحدة

يف طهر 
جامعها فيه

يف حي 

ال يوص   
دعةبسنة وال ب

الص  ة

ا يسة

احلامل

    املدخول
هبا
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 هار

ر مظاه 

من يصح طالقه

مظاهر منه

 وجة

مظاهر به

كناية يح

أثر الظهار

ر  ريم االستمتاع حت  بعىل الرتتي: الكفارةيكف 

 رير رقبة م منة

صوم شهرين متتابعني

مسكينا 6 طعام

أركان

حمرم: حكم الظهار
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لعان

سبب اللعان

قذف الرجل لزوجته

مالع ن

مكل   و 

نة مالع 

مكل فة وجة

مالعن به

مرتب االلف  الوارد

حكم اللعان

ثم    ا رآها تز  يف طهر    امعها فيه: واجب
اعتز ا ثم ولدت ما يمكن كونه من الزا 

  ا  نت، و  تلد ما يلزم نفيه :مباح

.سو   ل  :حمرم

أثر اللعان

التحريم امل بدسقوط احلد

فا انتفاء الولد  ن ن
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 يالء

احلال 

يمكنه الوطء و 

ااملحلوف عليه

يمكن وط ها وجة

املحلوف عليه

أشهر4أكثر منتر  الوطء

الصي ة

كناية يح

املحلوف به

صفاتهاهلل

األثر

ترضب املدة

يطل قها احلاكميطل ق رويكف   يفيء 

أركان

حمرم: حكم اإليالء
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أسباب الفسخ

مل الفة رشط صحيح

لعيب يمنع االستمتاع

لرت  حق

بد 

أشهر4تر  الوطء أو املبيت أكثر من 

أشهر6السفر ل   عذر أكثر من 

ما 

تر  النفقة

عدم دفع الصداق احلال

سخ ما الفرق بني الف
والطالق 
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العدة

أسباهبا

ا)وفاة الزو   ، (مطلق 

ويلزمها اإلحداد

بالزوجة اخللوة

ا)الوطء  (مطلق 

مد ا

:         احلاملعدة 

وضع احلمل

أشهر 4: الوفاةعدة 

أيام 1و
:ياةيف احل املفارقةعدة 

قروء 3:  ات حي 

(حيضات)

:      ات حي 

أشهر3
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ةنفقة املعتد

ن  ا النفقة والسكالرجعية

هااملتو  عنها  وج
ال نفقة  ا 

والسكن 

البائن

 ا النفقة : حامل

والسكن 

 وال النفقة: حائل

سكن 
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ال   ق و  اس  ال  لف  سلم و  اف ر عىل م  ني عقد ملزوجةال  تثبت ال  لك  بأجنبي من حمضون من ح 

     بني أبويهاألم

عند الزو تكون عند األباألم
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أصنافها  وما الزوجية  النفقة قدر يف الضابط ما .14
 كل رشوط وما هم  من أصناف ثالثة عىل النفقة  ب .15

فيها  الواجب قدر وما صن  
.يف كل   ا كر أنواع الفرقة بني الزوجني مع بيان وجه الفرقة. 16
ماحكم اخللع  وما أركانه  ورشوطه  ومن با ل عوضه . 17
ماحكم الطالق  وما أركانه ورشوطه .  1
م صي ة الطالق باالعتبارات الثالثة مع بيان.  1 حكم كل  قس 

قسم وما يندر   ته 
.ما الظهار  وما حكمه  وما أركانه ورشوطه  وما أثر  .  2
ما سبب اللعان  وما أركانه  وما رشوطه  وما أثر  . 21
ما اإليالء  وما أركانه  وما رشوطه  وما أثر  . 22
ما أسباب فسخ النكاح . 23
ما أسباب وجوب العدة  وكم مد ا . 24
عند تفرق الزوجني ملن تكون حضانة األوالد . 25
ل. 26 هل  ب النفقة للمعتدة  فص 

منها  ركن كل رشوط وما أركانه  وما النكاح  ماحكم.1
اخلطبة   ريم حاالت ما.2
رشوطه  وما للم طوبة  النظر ماحكم.3
ن الزوجا أسلم لو وما ا بينهم  فيام الكفار أنكحة ماحكم.4
النكاح  عىل املرأة  جبار ماحكم.5
وع ن كل  ت يندر  وما النكاح، يف املحرمات أنواع بني.6
م  الرضاع رشوط ما.7 املحر 
.وشاهديه النكاح و  رشوط ما. 
النكاح  عىل املرتتبة ا ثار ما. 

ا  ته يندر  ما مبينا النكاح يف الرشوط أنواع ا كر . 1
الصداق  بطل لو احلكم وما الصداق  رشوط ما .11
الوليمة  أحكام من ثالثة ا كر .12
 درالق وما الزوجني  من أ  حقوق من با امع االستمتاع .13

.آدابه من اثنني وا كر حيرم  ومت  منه، املستحق

 





مقررات شهادة التأهيل الفقهي

فقه األسرة
كتاب التمارين
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جبحبخبمب

الحمد هلل، وصلى اهلل وسلم على رسول اهلل، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذا هو كتاب التمارين لمقرر )فقه األسرة( يأتي تتميما للمقرر، وتكميال للبناء التعليمي للدارس، لذا فال يحصل كمال الفائدة 

المرجوة من المقرر إال بحل التمارين.
ويتضمن عدًدا من األسئلة والتمارين منوعة األساليب مختلفة األهداف.

السؤال األول: مّيز الحالة التي يجب فيها النكاح من الحالة التي يستحب فيها:

المسألة
حكم النكاح

مستحبواجب
1 ـ شاب مشتغل بالعبادة ويعيش يف بيئة صاحلة، وله شهوة إىل النكاح، وإْن لم يتزوج لما كان ذلك سببا لوقوعه يف احلرام 

يف غالب الظن.
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2 ـ شاب مشتغل بالعبادة ويعيش يف بيئة صاحلة، وله شهوة إىل النكاح، وإْن لم يتزوج لكان ذلك سببا لوقوعه يف احلرام يف 
غالب الظن.

3 ـ شاب يعيش يف بيئة مليئة بالفتن ويغلب عىل ظنه أنه إذا لم يتزوج سيقع يف احلرام.

* * *

السؤال الثاني: مّيز ما يجوز مما ال يجوز:

المسألة
حكم اخلطبة

الجتوزجتوز

4 ـ امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة، ويف أثناء العدة خطبها صديق زوجها تعريضا.

5 ـ امرأة طلقها زوجها ثالثا فخطبها رجل يف أثناء العدة بقوله: )إين أرغب يف الزواج منك(.

6 ـ امرأة طلقها زوجها ثالثا فخطبها رجل يف أثناء العدة بقوله: )هل تعرفني يل زوجة صاحلة(.

7 ـ امرأة تويف عنها زوجها، فقال هلا ابن عمها ـ وهي يف العدة ـ: )أريدك زوجة يل(.

8 ـ امرأة تويف عنها زوجها، فقال هلا ابن عمها ـ وهي يف العدة ـ: )إين راغب يف زوجة صاحلة(.
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السؤال الثالث: ما حكم ما يلي؟

المسألة
احلكم

الجيوزجيوز

9 ـ شخص فقري من أرسة غري معروفة، أحب بنت أحد األمراء الذين ال يزوجون إال أهل احلسب والنسب والغنى، فأراد 
أن ينظر إليها قبل اخلطبة.

10 ـ ابن أحد األمراء أراد أن خيطب بنت عمه، وعمه يتمناه زوجا لبنته، فواعد البنت وحدها يف مكان مغلق لينظر إليها.

11 ـ ابن أحد األمراء أراد أن خيطب بنت عمه، وعمه يتمناه زوجا لبنته، فنظر إليها دون علمها يف مكان عام.

* * *

السؤال الرابع: مّيز النكاح الصحيح من الفاسد:

المسألة
النكاح

اليصحيصح

12ـ  ذهب شابان إىل رجل له بنات وطلبا منه أن يزوجهما، فقال: )زوجت بنتي هند ألحدكما، وبنتي زينب لآلخر( فقاال: قبلنا.
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المسألة
النكاح

اليصحيصح

13ـ  ذهب شاب إىل رجل له ثالث بنات، وطلب منه تزوجيه بإحدى بناته، فقال له: )زوجتك إحدى بنايت( فقال الشاب: قبلت.

14 ـ تزوج هيودي من هيودية وفق رشوط النكاح يف رشيعتهم، دون ترافع إىل المسلمني.

15 ـ تزوج هيودي من هيودية وفق رشوط النكاح يف رشيعتهم، دون ترافع إىل المسلمني، ثم أسلما فهل العقد األول صحيح أم 
ال بد من عقد جديد؟

16 ـ فتاة بكر زّوجها أبوها العدل الرشيد دون موافقتها بشاب صالح كفء، وهي ترفض الزواج مطلقا حياء وخجال.

17 ـ تزوج شخص من فتاة وكانا قد رضعا مرة من مرضعة واحدة كل منهما ثالث رضعات.

18 ـ تزوج شخص من فتاة وكانا قد رضعا مرة من مرضعة واحدة كل منهما سبع رضعات يف مجلس واحد.

19 ـ زنى رجل بامرأة ـ والعياذ باهلل ـ ثم تاب، وأراد نكاحها، فتقدم خلطبتها وعقد عليها بعد الزنا بأسبوع.

20 ـ عقد رجل عىل امرأة مطلقة ـ هلا بنت ـ وقبل الدخول هبا طلقها ثم تزوج بنتها، ما حكم الزواج بالبنت؟

21 ـ عقد رجل عىل فتاة صغرية، وقبل الدخول هبا طلقها ثم بعد الطالق عقد عىل أمها األرملة، فما حكم زواجه باألم؟
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المسألة
النكاح

اليصحيصح
22 ـ تزوج زيد هبند، وبعد سنة من الدخول طلقها ألهنا عقيم التنجب، فطلبت منه أن يتزوج أختها، وبعد أسبوع من الطالق 

عقد عىل أختها زينب، ما حكم زواجه بزينب؟

23 ـ شخص تزوج امرأة ثم تبني أهنا بنت أخته من الرضاع.

24 ـ شخص تزوج امرأة ثم تبني أهنا بنت عمه من الرضاع.

25 ـ شخص تزوج امرأة ثم تبني أن أباه من الرضاع كان قد تزوجها قبل وفاته، علما أهنا خرجت من عدة الوفاة.

26 ـ رجل تزوج امرأة وأنجبت منه ثم طلقها فلما انقضت عدهتا تزوج بنت أختها، فماحكم الزواج ببنت األخت؟

الثاين طلقها قبل أن يطأها فتزوجها األول،  انقضاء عدهتا تزوجت بآخر، وبعدما خال هبا  27 ـ طلق رجل امرأته ثالثا وبعد 
فماحكم زواجه األخري؟

28ـ  طلق رجل امرأته ثالثا وبعد انقضاء عدهتا تزوجت بآخر، وبعدما خال هبا ووطئها تزوجها األول، فماحكم زواجه األخري؟

29 ـ امرأة توىل تزوجيها أخوها البالغ من العمر سبع سنوات.

30 ـ عقد رجل عىل امرأة بحضور شاهد واحد فقط.
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المسألة
النكاح

اليصحيصح

31 ـ عقد رجل عىل امرأة بويل وشاهدين عدلني، ولكن لم يتم إعالن النكاح.

32 ـ عقد رجل عىل امرأة بويل وثالثة شهود )رجل وامرأتني(، وتم إعالن النكاح.

33 ـ عقد رجل عىل امرأة بدون مهر.

* * *

السؤال الخامس: ميز الشرط الصحيح من الفاسد والمفسد.

المسألة
الرشط

مفسدفاسدصحيح

ط عىل الزوج أن يطلق زوجته بعد أسبوعني من العقد. 34 ـ رُشِ

35 ـ رشط أال حق للزوج يف جماع الزوجة.

36 ـ زّوج الرجل بنته لرجل برشط أن يزوجه اآلخر بنته، والمهر بينهما.
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37 ـ زّوج الرجل بنته المطلقة ثالثا لرجل ورشط عليه أن يطلقها بعد وطئها.

ط عىل الزوج يف عقد زواجه بامرأة أال يتزوج عليها. 38 ـ رُشِ

* * *

السؤال السادس: مّيز المهر الصحيح من الفاسد، مع بيان ما يثبت.

المسألة
المهر

يثبت هلا
فاسدصحيح

39 ـ مهرها المسمى: ألف لرت من اخلمر، ومهر مثلها: عرشة آالف ريال.

40 ـ مهرها المسمى: مائة ألف ريال، ومهر مثلها: عرشون ألف ريال.

41 ـ مهرها المسمى: قطعة أرض قيمتها عرشة آالف ريال، ومهر مثلها: ثالثون ألف ريال.

42 ـ مهرها المسمى: بعري شارد، ومهر مثلها: خمسة آالف ريال.

* * *
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السؤال السابع: اختر من عمود )ب( ما يناسب لعمود )أ(:

عمود )ب(عمود )أ(اجلواب

أ ـ زوج فقري وزوجة فقرية.نفقة أغنياء

ب ـ زوج غني وزوجة غنية.نفقة فقراء

ت ـ زوج غني وزوجة فقرية.نفقة متوسطني

* * *

السؤال الثامن: ميز نوع الطالق من جهة السنة والبدعة:

سنيالمسألة
اليوصف بسنة وال بدعي

بدعة عدداوقتا

43 ـ من قال المرأته التي دخل هبا حال حيضها: )أنت طالق واحدة(.

44 ـ من قال المرأته التي لم يدخل هبا حال حيضها: )أنت طالق واحدة(.
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سنيالمسألة
اليوصف بسنة وال بدعي

بدعة عدداوقتا

45 ـ من قال المرأته التي دخل هبا حال طهر لم جيامعها فيه ولكنه قّبلها فيه: )أنت طالق ثالثا(.

46 ـ من قال المرأته التي دخل هبا حال طهر لم جيامعها فيه: )أنت طالق واحدة(.

47 ـ من قال المرأته حال حملها: )أنت طالق طلقة واحدة(.

48 ـ من قال المرأته حال حملها: )أنت طالق طلقتني(.

49ـ  من قال المرأته التي بلغت )63( عاما: )أنت طالق واحدة( وكان قد جامعها قبل ذلك بيوم.

50 ـ من قال المرأته التي بلغت )63( عاما: )أنت طالق واحدة(، وكان قد وطئها قبل ذلك يف 
ذلك اليوم.

51 ـ من قال لزوجته التي عمرها )6( سنوات: )أنت طالق واحدة(.

52 ـ من قال المرأته التي دخل هبا: )أنت طالق طلقتني( يف طهر لم جيامعها فيه.

53 ـ من قال المرأته التي دخل هبا: )أنت طالق واحدة( يف طهر لم جيامعها فيه.



130

السؤال التاسع: ميز المسألة من جهة وقوع الطالق ونوعه:

رجعيةالمسألة
بينونة 
صغرى

بينونة 
كربى

اليقع

54 ـ قال رجل المرأته احلائض: )أنت طالق ثالثا(.

55 ـ قال رجل المرأته احلائض: )أنت طالق طلقة واحدة(، وقال: إنه لم ينو بذلك الطالق.

56 ـ قال رجل المرأته يف طهر جامعها فيه: )احلقي بأهلك( ناويا بذلك تطليقها.

57 ـ قال رجل المرأته يف طهر لم جيامعها فيه: )اخرجي من البيت( وادعى أنه لم ينو طالقها.

58 ـ قال رجل المرأته التي لم يدخل هبا ولم خيل هبا: )أنت طالق طلقة واحدة(.

59 ـ دفعت امرأة لزوجها عرشة آالف ريال مقابل تطليقها فطلقها طلقة واحدة.

60 ـ قال رجل المرأته يف طهر لم جيامعها فيه: )أنت طالق ثالثا(.

61 ـ قال رجل المرأته يف طهر جامعها فيه: )أنت طالق طلقتني(.
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رجعيةالمسألة
بينونة 
صغرى

بينونة 
كربى

اليقع

62 ـ هنى زوجته عن الذهاب إىل السوق مرارا، وكانت خترج بال إذنه، فقرر أهنا إذا استمرت عىل 
عصياهنا له فال يريدها زوجة له فقال: )إن ذهبت إىل السوق اليوم فأنت طالق ثالثا(، فذهبت إىل 

السوق يف ذلك اليوم، علما أنه قصد إيقاع الطالق إذا ذهبت إىل السوق.

63 ـ أراد منع زوجته من الذهاب إىل السوق فقال المرأته: )إن ذهبت إىل السوق اليوم فأنت 
طالق ثالثا(، فذهبت إىل السوق يف ذلك اليوم، علما أنه قصد منعها وهتديدها فقط.

* * *

السؤال العاشر: ميز نوع الفرقة فيما يأتي:

فسخطالقالمسألة
اليشء 
مماسبق

64 ـ دفعت المرأة لزوجها )30( ألف ريال مقابل تطليقها، فطلقها بقوله: )أنت طالق(.



132

65 ـ دفعت المرأة لزوجها )20( ألف ريال مقابل الفرقة، فقال: )خلعتك( ناويا تطليقها.

66 ـ دفعت المرأة لزوجها )50( ألف ريال مقابل الفرقة، فقال: )خلعتك( ال بنية تطليقها.

67 ـ طلبت المرأة من زوجها الفراق دون مقابل فقال: )فسخت النكاح(، ولم ينو الطالق.

68 ـ طلبت المرأة من زوجها الفراق دون مقابل فقال: )فسخت النكاح(، ونوى الطالق.

* * *

السؤال الحادي عشر: ضع لكل صورة من الصور المصطلح المناسب لها.

المصطلح المناسبالصورة

69 ـ قال الرجل المرأته: )أنت عيل كظهر أختي(.

﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ    ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  تعاىل:  قال  ـ   70
ی    ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ    ۈئ  ۈئ    ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې          ې   ې  ې  ۉ 

.﴾
ی        ی جئ 

71 ـ قال الرجل لزوجته: )واهلل ال أجامعك سنة كاملة(.
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السؤال الثاني عشر: مّيز ما يجيز الفسخ مما يأتي:

ليس هلا الفسخهلا الفسخالمسألة

72 ـ وعد الرجل زوجته بعد زواجهما بستة أشهر أنه لن يتزوج عليها، ولكنه احتاج إىل الزواج وتزوج.

73 ـ رشطت المرأة عىل زوجها يف عقد النكاح أال يتزوج عليها ثم خالف الرشط وتزوج.

74 ـ ترك الرجل وطء زوجته شهرين كاملني.

75 ـ سافر الرجل عن زوجته للعالج الرضوري مدة استمرت 9 أشهر، مع استمرار اإلنفاق عليها.

76 ـ سافر الرجل عن زوجته للعالج الرضوري مدة استمرت 9 أشهر، تاركًا اإلنفاق عليها.

77 ـ سافر الرجل عن امرأته للسياحة والنزهة ثمانية أشهر.

78 ـ اكتشفت الزوجة أن زوجها مصاب بمرض اإليدز.

79 ـ امتنع الرجل من النفقة عىل زوجته علما أنه رشط عليها يف العقد أال نفقة هلا.

* * *
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السؤال الثالث عشر: هل تجب العدة وما مدتها في الحاالت اآلتية؟

احلالة

المدةالعدة

الجتبجتب
وضع 
احلمل

4 أشهر 3 ِحَيض
3 أشهروعرشا

80 ـ مات الرجل عن زوجته حال حيضها قبل أن يدخل هبا.

81 ـ مات رجل عن زوجته التي عمرها ثمان سنوات قبل الدخول هبا.

82 ـ طلق الرجل زوجته طلقة واحدة قبل أن يدخل هبا أو خيلو هبا وكانت يف حال حيض.

83 ـ طلق الرجل زوجته طلقتني بعد اخللوة هبا وقبل الدخول وكان ذلك بعد طهرها من 
حيضها.

84 ـ فسخ القايض نكاح امرأة بعدما دخل هبا الزوج علما أهنا حامل منه.

85 ـ وطئت امرأة بزنا ثم تابت ثم أرادت الزواج ولم تكن حامال.

* * *
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السؤال الرابع عشر: لمن الحضانة في الحاالت اآلتية:

حالة الولد
احلضانة

التثبت احلضانة
خيري بينهمالألملألب

86 ـ أنثى عمرها 3سنوات.

87 ـ ذكر عمره 8سنوات.

88 ـ ذكر عمره 4سنوات.

89 ـ ذكر عمره 16سنة.

90 ـ أنثى عمرها 8سنوات.

* * *
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السؤال الخامس عشر: بين ما يثبت من النفقة والسكنى بوضع عالمة صح أو خطأ في كل خانة:

احلالة
تثبت

السكنىالنفقة

91 ـ طلقها زوجها طلقة واحدة بعد دخوله هبا وما زالت يف العدة.

92 ـ طلقها زوجها ثالثا، وهي حامل.

93 ـ طلقها زوجها ثالثا وليست بحامل.

94 ـ تويف عنها زوجها بال حمل.

انتهت األسئلة

* * *



مقررات شهادة التأهيل الفقهي

فقه الجنايات

 

 اتلأهيل ملفات الصوتية

 

 ض بوربوينتعرو -اتلأهيل الفقيه

 

عروض الباوربوينتالفيديوهات التعليمية للمقرر

 
 يوتيوب-فقه اجلنايات  

 

 يوتيوب-أصول الفقه

 

https://drive.google.com/folderview?id=1vOAx7FDFboGmyvebnnTJoH_FCNZzN7nv
https://youtu.be/kdNw-9Bnvc0
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مقدمة

 الحمد هلل، وصلى اهلل وسلم على رسول اهلل، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذا مقرر )فقه الجنايات والقضاء( ضمن مقررات )التأهيل الفقهي(، تضمن أهم أبواب الحدود والجنايات والقضاء وتوابعهما 
على القول الراجح في مذهب اإلمام أحمد ـ رحمه اهلل ـ.

أهداف المقرر:

1 ـ أن يفهم المتدرب المصطلحات الفقهية في أبواب الجنايات.

2 ـ أن يستحضر المتدرب األحكام األساسية في فقه الجنايات.

3 ـ أن يدرك المتدرب التقسيمات األساسية والخريطة اإلجمالية لفقه الجنايات.

4 ـ أن يكتسب المتدرب ملكة تنزيل المسائل النظرية على الوقائع العملية.
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5 ـ أن يستطيع المتدرب التمييز بين أنواع الجناية وما يترتب على كل نوع منها.

6 ـ أن يميز المتدرب بين أنواع األيمان والنذور، وما يترتب على كل منها.

7 ـ أن يميز المتدرب بين المعاصي الموجبة للحد وغير الموجبة للحد.

8 ـ أن يتمكن المتدرب من تمييز المدعي من المدعى عليه، وتطبيق أساسيات ما يتعلق بطريق الحكم وصفته وطرائق اإلثبات.

مفردات المقرر:

* أنواع القتل، وما يترتب على كل نوع.

* الجناية على ما دون النفس وما يترتب عليها.

* الشروط العامة إلقامة الحد.

* الحدود وشروطها: الزنا، القذف، المسكر، السرقة، الحرابة، الردة.

* التعزير.

* أحكام األطعمة، والذكاة، والصيد.

* الكفارات.
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* األيمان والنذور.

* القضاء، وشروط القاضي.

* مستند الحكم القضائي.

* الشهادات.

* اإلقرار.

ونسأل اهلل أن ينفع بهذا المقرر وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد.

د. عامر بن محمد فداء بهجت

رئيس مكتب فقهاء للتدريب واالستشارات

foqhaatu@gmail.com

* * *
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138 

عىل النفس

عىل ما دون النفس

 اجلنايات

والقضاء

اجلناية

عىل ال ري

املعايص
فصل

اخلصومات
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القصا 

الدية

الصلح عىل مال

العفو

أنواع القتل

عمد

القاتل

تولعا  بعصمة املققاصد

مكل  

املقتول

معصومآدمي

ا لة

تقتل غالبا  

:ني ري الو  ب

 به عمد

ا       ا لة ال تقتل غالب

و   رحه هبا

ظة فيه الدية م ل

والكفارة

 طأ

يفعل ما له فعله

ارةفيه الدية والكف
ب الدية يف قتل اخلطأ و به العمد  
.هعىل عاقلة اجلا  وهم  كور عصبات
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رشوط االستيفاء

تكلي  مستحقيه

تيفائهاتفا  املستحقني عىل اس

ا األمن من التعد     غري اجل

بحرضة  مام أو نائبه

برضب العنق بالسي 

رشوط القصا 

لتكلي  قات

عصمة مقتول

اتلمكافأته للق

عدم الوالدة

:ويكون ة، ال املكافأة يف الدين واحلري
يف الذكورة وال يف العدد
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141 

أرباع: م لظة

أ ا :  ففة

دية النفس
املسلم

م قال    بعري   

بقرة   أل  درهم  

 اة    

الكتا 

نص  دية املسلم

الوثني واملجو 

درهم   

القن

قيمته

املرأة

نص  دية الرجل

اجلنني

عرش دية أمه: غرة قيمتها

من يتحمل الدية

اجلا 

العمد
 االعرتاف   ا  
قه العاق لةتصد 

الصلحالعبد

ما دون  ثل  
الدية

العاقلة

اخلطأ  
و به 

العمد
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142 

النفس مادوناجلناية عىل 

قصا 

يف الطرف

وضعاملامثلة يف االسم وامل

ي ب ح مكان االستيفاء 

االستواء يف الصحة 

والكامل

يف اجلرو 

االنتهاء    عظم

دية

    دية النفس

عدد م ل 
 املجني عليه يف

البدن

ر يف  ي بت: مقد 

بع  

اجلراحات

هفي المقدرفيام : حكومة

ا ال جن ر املجني عليه عبد  اية هي أن يقد 
ر وهي به قد برئت، فل ه نسبة به ثم يقد 

ما بينهام من الدية

أثرها

رشطرشوط

ن دية املرأة م ل دية الرجل فيام دو
ثل  الدية التامة
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143 

من يقيم احلدود اإلمام أو نائبه

من تقام عليه

املكل 

امل تار

امللتزم

العا  بالتحريم

صفة  قامة احلد

ة الرجل قائام، واملرأة جالس
ويراعى سرتها

سوط ال جديد وال  لق

د يفر  الرضب عىل جس

  يشق ال يبال  برضبه بحي
اجللد

يتقى الرأ  والفر  
والوجه واملقاتل

ماجلرائ

حدفيها 

ةفيها كفار رفيها تعزي

احلدود

حد الرسقةحد الزنا

حد املسكرحد القذف

حد الردةحد احلرابة
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144 

الزنا

حد 

:املحصن

ا من وط   وج 

يف نكا  صحيح

و ا بال ان

عاق ن

حران

الرجم

غري املحصن

ت ريب عامجلدة   

رشوط احلد

 قق الزنا

هةانتفاء الشب

ثبوته

مرات  قرار   هادة 

رشوط

.دبر فعل الفاحشة يف قبل أو
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145 

حد الرسقة

رشوطه

السار 

 تارمكل  

هعا  بتحريم

املرسو  منه

المطالبته باملمعصوم

الرسقة

ثبو ا فية

 قرار مرتني هادة رجلني

املرسو 

مال حمرتم
ربع  النصاب 

 دراهم دينار أو

فيه ال بهةحمر 

عقوبته

ى قطع اليد اليمن

من مفصل الك 

قطع الرجل 

اليرس 

احلبس    أن 

يتوب أو يموت

أركان

ف ن عاد

ف ن عاد

ا     الدينار جرام 
ا      الدرهم جرام 
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146 

حد القذف

القا ف

مكل  
 تار

عدم الوالدة

املقذوف

حمصنمعني أو حمصور

حرمسلم

عفي عاقل

 امع م ل ه

دمطالبته باحل

العقوبة

...........

الصي ة

 يح

.يوجب احلد

كناية

عزر:  ن فرس  ب ري القذف
ثبوته

بشاهدين

ب قرار مرة

مسقطاته
عفو املقذوفتصديق القا ف

اللعان للزوجة قامة البينة عىل  نا املقذوف
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147 

حد املسكر

املرشوب

 كل رشاب يسكر ك ري

الشارب

مكل مسلم

عا  تار

كربأن ما يرشبه مسبالتحريم

ثبوته

 قرار مرةعدلني  هاة

العقوبة

جلدة   
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148 

احلرابة

احلد

.قتل وأ ذ املال

ى قتل وصلب حت

يشتهر

.قتل و  يأ ذ

.قتل

.أ ذ املال

قطع اليد اليمنى

والرجل اليرس 

أ افوا السبيل

.النفي

رشوط احلد

 قق احلرابة

التعر  للنا 

ل صب املال

محل الس  

ثبو ا

 هادة رجلني

 قرار

أال يتوب

قبل القدرة عليه

حد قطاع الطريق

ة   ا تاب قبل القدر
سق  حق اهلل دون 

حق النا 
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149 

اخلارجون عن قبضة اإلمام

 وار 

يكفرون : وصفهم

املسلم بالذنب 

ويستحلون دماء 

املسلمني وأموا م

الفسق، : حكمهم

.الكفر: وقيل

ب اة

معاملتهم

قتا ممناقشتهم

 وال ضامن عليهم وال

فيهم حال القتال

رشطهم

 م

 وكة ومنعة

 م تأويل

سائ  يف اخلرو 

قطاع طريق

     

قوم  م  وكة ومنعة : الب اة
ائ  رجون عىل اإلمام بتأويل س
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150 

الرد ة

معنى الردة

مالكفر بعد اإلس 

بفعلبقول

بش باعتقاد

حدها

القتل

يستتاب ث ثا

توبة املرتد

دباإلقرار باملجحوبالشهادتني

همن التقبل توبت

ساب الرسول ساب اهلل

الزنديقمن تكررت ردته
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151 

التعزير
.وهو التأديب

د الح معصيةأن يكون عىل 

فيها وال كفارة
أسواط  اليزيد عىل

ال يكون بأ ذ مالال يكون بمحرم

رشوط
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األطعمة

م حمر 

مبا  مكرو 
ماله رائحة  بي ة
األصل يف األطعمة اإلباحةما  ر  غري حمقق

أسباب  ريم الطعام

النجاسةاإلسكار

االست با الرضر

ا دميبه تعلق حق ال ري

من احليوان  رمما 

ما يفرت  بنابهاحلامر األه 

ما يأكل اجلي بم لبهما يصيد 

ما أمر بقتلهاملست ب 

ري متولد بني مأكول وغما  ي عن قتله

املذكىغري 
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153 

الذكاة

املذكي

عاقل

 يز

مسلم أو كتا 

ى حيوان مأكولاملذك 

دة به املذكى ة)آلة حمد  (حاد 

الذكاة
قطع احللقوم واملر ء

ا وتسق   التسمية عند الذبح  سهو 
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الصيد

آلة الصيد

جارحة معل مةآلة حمددة

 و ناب و  لب

الصائد

عاقلأوكتا مسلم 

التسميةقاصد

املصيد

حيوان مأكول

ااقتنا  احليوانات املتوحشة غري املقدور عليه

أركان
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أسباب الكفارات

القتل ب ري عمد

عتق رقبة م منة

صيام  هرين متتابعني

اليمنياحلن  يف 

أيام متتابعات فصيام 

عتق رقبةمساكني   طعام     

مساكني  كسوة     

اجلامع يف  ار رمضان

كالظهار

ربنذر غري الت عدم الوفاء 

كفارة يمني

عىل نفسه غري الزوجة ماحرمهفعل الظهار

وطء احلائ 

ة ال  ث
ف ن   يري

:   د
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 تارا

عاملا

 اكرا

تفسري

املحلوف عليه

النية

سبب اليمني

التعيني

احلقيقة

(رشعية، عرفية، ل وية)

اليمني املكفرة

احلال 

 تارمكل  

عقد اليمنيقاصد 

املحلوف به

اهلل أو أسام  

أو صفاته

املحلوف عليه

كنمستقبل  

هاحلن  في



162
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النذر

مكرو : حكمهل الرشع لزام مكل  نفسه هلل  ي ا غري ال م بأص: تعريفه

النا ر

عاقل

بال 

 تار

املنذور

مطلق

كفارة يمني

اللجا  وال ضب

تعليقه عىل رشط بقصد

بأوتكذي أوتصديق أوح منع 

مبا 

فعله أو كفارة

املعصية

كفارة

الت ر

 ب الوفاء به

ركنا 

أنواعرشوط
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احلكم

حاكم

حمكوم 

عليه

حمكوم له

حمكوم به
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احلاكم

عاقلبال 

حر كر

مسلمعدل

بصريسميع

هولو يف مذهب تهد متكل م

.ا ب عىل اإلمام أن ينصب يف كل  قليم قاضي

رشوط

املحكوم عليه أو له

ع ي املد 

ك ر    ا سكت ت 

ع ى عليه املد 

رت    ك  ا سكت    ي 

حمكوم به

اإلقرارالشهادة

النكولاليمني

القرائن

قا   

م حمك 
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الشهادة

حكمها

 مل

فر  كفاية

أداء

فر  عني

الشاهد

العقلالبلو 

اإلس مالك م

العدالةاحلف 

النصابعدم املوانع

العلم

رشوط

نصاب الشهادة

رجال 

الزنا

رجال 

 عسار املو 

رج ن

ما سو  األموال

رجل وامرأتان

األموال

 اهد ويمني املدعي

األموال

امرأة

ما ال يطلع عليه

الرجال غالبا

موانع الشهادة

الزوجيةقرابة الوالدة

جلب نفع لنفسهالعداوة الدنيوية عبسامةبر ي
باستفاضة
 ريهافيام يتعذر ب

 الدين

املروءة
عند طلبها

عىل 
عىل الواقعة

الشهادة
رعند التعذ
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اإلقرار
املق ر

عاقلبال 

 تار

املقر به

حق

ر  ت  باملق 

وقته

:  حال الصحة
يصح

حال املر 

يصح: ألجنبي

 اليصح: لوار 

 ال ب جا ة الورثة

الصي ة

 بام ي ري متصليلزم: مستقل

:يصح برشط است ناء

النص  فأقلمتصل

 يلزمه: مايبطله

اإلقرار

ا  ي أ م: ما ي ئه

يعز  لسبب

يلزم: مفصل
يطلب :  مل

حتفسري  بام يص

.اإلقرار حجة قا ة

أركان

ار اللهم ا تم حياتنا باإلقر
بالشهادتني

  بار 
اإلنسان

(دعو )عىل غري  بحق له

بحق ل ري 
( هادة)عىل غري  

( قرار)عىل نفسه 
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.ا كر أصناف اخلارجني عىل اإلمام مع حكم كل صن .   
تى ما هي الردة  وما حدها  وبم  صل توبة املرتد  وم.   

 التقبل
ا كر أبر  أسباب الكفارات مبينا كفارة كل منها .   
رة، وكي  تفرس  اليمني  مارشوط.    اليمني املكف 
.بني رشوط النذر، وأنواعه، وحكم كل نوع.   
ما رشوط التعزير .   
م  مارشوط.    احلاكم  ومن هو املحك 
ماحكم تولية القضاة .   
 ك م ما الفر  ب ني امل دعي وامل دعى علي ه  وب م .   

ألحد ا 
ماحكم الشهادة  م  وأداء  وما رشوط الشاهد .   
الشهادة عىل الشهادة  مارشوط.   
ما موانع الشهادة  وما نصاهبا .   
كي   صل العلم باملشهود به .   
ما أركان اإلقرار ورشوطه، وما نوع حجيته .   
ما حكم اإلقرار باملجمل  و زئة اإلقرار .   
.مي ز بني الدعو  والشهادة واإلقرار.   

اجلنايات  فقه أقسام ما. 
عليه  يرتتب وما نوع كل ورشوط القتل، أنواع ما. 
 الفر  بيان مع استيفائه  رشوط وما القصا ، رشوط ما. 

بينهام
 ب  من وعىل القتل  يف الدية مقدار ما. 
ة احلكوم هي وما النفس  دون فيام القصا  رشوط ما. 
النفس  دون فيام الدية  سب كي . 
عليه  تقام ومن احلدود، يقيم من رشوط بني. 
د.  .الرشعية احلدود عد 
فيه  احلد  قامة ومارشوط الزنا، ماعقوبة. 

 ومارشوطه الرسقة، ماحد .  
فيه  احلد  قامة رشوط وما القذف  ماحد .  
هو  جلدة وكم املسكر  حد رشوط ما .  
غري   ومن احليوان من األطعمة  ريم أسباب عدد .  
األطعمة  حكم يف األصل وما أكله  يكر  ما ضاب  ما .  
رشوطها  وما الذكاة أركان ما .  
ورشوطها  احلرابة  عقوبة ما .  

 





مقررات شهادة التأهيل الفقهي

فقه الجنايات
كتاب التمارين
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جبحبخبمب

الحمد هلل، وصلى اهلل وسلم على رسول اهلل، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

لذا فال يحصل كمال  للدارس،  التعليمي  للبناء  للمقرر، وتكميال  تتميما  يأتي  الجنايات(  التمارين لمقرر )فقه  فهذا هو كتاب 

الفائدة المرجوة من المقرر إال بحل التمارين.

ويتضمن عدًدا من األسئلة والتمارين منوعة األساليب مختلفة األهداف..

* * *
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السؤال األول: مّيز نوع القتل فيما يأتي، مع بيان الحكم.

المسألة

يثبتنوع القتل

عمد
شبه 
عمد

خطأ
الديةالقصاص

الكفارة يستوىف 
حاال

اليستوىف 
حاال

عىل اجلاين
عىل 

العاقلة

1 ـ أطلق رجٌل عاقل النار عىل زوجته المسلمة ألنه 
رآها تكّلم رجاًل فماتت من ذلك، فطالب أولياء الدم 

جميعا بالقصاص علما أهنم جميعا بالغون عاقلون.

2 ـ صدم شخص بسيارته ـ دون قصد ـ رجال يميش 
يف الشارع فمات.

الشارع  يف  يميش  رجال  يصدم  أن  شخص  تعمد  ـ   3
واتفق  160كم،  برسعة  يسري  كان  أنه  علما  فمات، 
جميعا  كوهنم  مع  القصاص  استيفاء  عىل  األولياء 

بالغني عاقلني.
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المسألة

يثبتنوع القتل

عمد
شبه 
عمد

خطأ
الديةالقصاص

الكفارة يستوىف 
حاال

اليستوىف 
حاال

عىل اجلاين
عىل 

العاقلة
4 ـ تعمـد رجـل أن يرمي حجرًا صغريًا عىل شـخص 

بسببه. فمات 
الصيد  يريد  رصاصة  وأطلق  يصيد،  كان  رجل  ـ   5

فأصاب صاحبه.
6 ـ صبي أخذ مسدسا وقتل به رجال عمدا.

القاتل  فيها  قصد  بالمسدس  قتل  حادثة  وقعت  ـ   7
وفيهم  القصاص  عىل  الدم  أولياء  فيها  واتفق  القتل، 

ابن المقتول البالغ من العمر ثمانية أعوام.

واتفق  بالمسدس،  قصدا  رجال  قتلت  حامٌل  ـ   8
األولياء عىل استيفاء القصاص.

9 ـ قتل مسلم كافرا ذميا عمدا.
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السؤال الثاني: بّين الواجب في الجنايات اآلتية.

المسألة
الواجب

حكومةديةقصاص

10 ـ قطع رجل مسلم يد رجل مسلم خطأ.

11 ـ تعمد شخص قطع يد رجل من المفصل.

12 ـ جرح شخص رجال جراحة قطعت اجللد وسال منها الدم عمدا.

13 ـ جرح شخص رجال جراحة قطعت اللحم حتى وصلت إىل العظم.

* * *

السؤال الثالث: اختر عقوبة للعمل المذكور.

الفعل
العقوبة

اليثبت 
احلد

القتل 
والصلب

القتل 
بالسيف

الرجم
قطع اليد 
والرجل

قطع اليد
جلد مائة 
وتغريب

جلد 80
النفي من 

األرض
14 ـ مسلم بالغ عاقل حر لم يتزوج، ووقع يف 

جريمة الزنا، وشهد عليه بذلك أربعة شهود.
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الفعل
العقوبة

اليثبت 
احلد

القتل 
والصلب

القتل 
بالسيف

الرجم
قطع اليد 
والرجل

قطع اليد
جلد مائة 
وتغريب

جلد 80
النفي من 

األرض

15 ـ مسلم بالغ عاقل حر تزوج ودخل بامرأته، 
ثم وقع يف جريمة الزنا، وشهد عليه بذلك ثالثة 

شهود عدول.

16 ـ مسلم أخذ عرشة دنانري من خزنة مغلقة يف 
مكان خفي، وطالب المرسوق منه بماله وشهد 

عليه بذلك شاهدان.

17ـ  مسلم أخذ ما يعادل دينارا واحدا من خزنة 
منه  المرسوق  وطالب  خفي  مكان  يف  مغلقة 
بالمال ولم يطالب بإقامة احلد، وشهد بالرسقة 

شاهدان.

18 ـ قال رجل: )أهل القارة الفالنية زناة(.
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الفعل
العقوبة

اليثبت 
احلد

القتل 
والصلب

القتل 
بالسيف

الرجم
قطع اليد 
والرجل

قطع اليد
جلد مائة 
وتغريب

جلد 80
النفي من 

األرض
اخلمر  من  يسريا  مقدارا  رجل  رشب  ـ   19
بذلك  وشهد  يسكر،  ال  مقدار  ولكنه  قاصدا، 

ثالثة شهود.

بأخذ  احلرابة  جرم  عليه  ثبت  محارب  ـ   20
المال دون القتل.

بلدان  من  بلد  يف  يعيش  متعلم  شخص  ـ   21
المسلمني، قال: )الزنا حالل، ولكن األفضل جتنبه(.

قبل  وتاب  احلرابة،  عليه  ثبتت  محارب  ـ   22
القدرة عليه.

قد  وكان  احلرابة،  عليه  ثبتت  محارب  ـ   23
أخاف السبيل لكنه لم يقتل ولم يأخذ ماال.

24 ـ قال رجل لعفيف مسلم عمره )25( سنة: 
)أنت زاٍن( فطالب بإقامة احلد.
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السؤال الرابع: بّين ما يباح مما يحرم من األطعمة:

حيرميباحالطعامحيرميباحالطعام

26 ـ بقرة ذبحها مسلم نيس أن يسمي.25 ـ احلمار الوحيش.

28 ـ أرنب صاده هيودي.27 ـ احلمار األهيل.

30 ـ بطة صادها مسلم نيس التسمية.29 ـ النرس.

32 ـ الذئب.31 ـ الرصاصري.

34 ـ شاة ذبحها رجل مجويس.33 ـ غزالة صادها شخص ملحد.

36 ـ حمامة صادها مسلم ونيس أن يسمي.35 ـ شاة قتلت بالصعق الكهربائي ثم قطعت رقبتها.

38 ـ دجاجة ذبحها مسلم دون أن يسمي متعمدا.37 ـ شاة ذبحها مسلم إىل غري القبلة.

39 ـ هيودي بالغ عاقل سمى اهلل ثم رمى سهمه عىل 
أرنب فصاده وقتله.

40 ـ مسلم صاد حمامة برمي حجر عليها فماتت 
بذلك.
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حيرميباحالطعامحيرميباحالطعام

41 ـ شاة ذبحها مسلم بقطع احللقوم والمريء دون 
الودجني.

42 ـ مسلم بالغ عاقل وضع أمامه شاخصا يتدرب 
عىل الرماية ثم سمى اهلل ورمى السهم فأخطأ الشاخص 

لكنه أصاب حمامة وقتلها.

43 ـ مسلم بالغ عاقل لم يسم اهلل ورمى سهمه عىل 
غزال فصاده وقتله.

44 ـ الذباب.

* * *

السؤال الخامس: حدد نوع الخارجين عن قبضة اإلمام.

احلالة
الصنف

قطاع طريقبغاةخوارج

45 ـ رجل يكّفر عصاة المسلمني، ويستحل دماءهم، وخرج عىل إمامهم.

46 ـ جماعة كبرية هلا عتاد وقوة خرجت عىل اإلمام بشبهة وتأويل سائغ.
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47 ـ عصابة مسلحة خرجت عن طاعة اإلمام تستهدف التعرض للناس ألخذ أمواهلم.

* * *

السؤال السادس: مّيز اليمين التي تجب بها الكفارة.

المسألة
الكفارة

الجتبجتب

48 ـ قال رجل: )واهلل ال أكلم هذا الصبي( فكلمه بعدما بلغ، علما أنه كان يقصد ال يكلمه لصغره وصباه.

49 ـ قال رجل: )واهلل ال أكلم هذا الصبي( فكلمه بعدما بلغ، علما أنه ال يتذكر سبب اليمني والنيته.

50 ـ قال رجل: )واهلل يافالن سنتعشى الليلة معا( ولم يقصد عقد اليمني، ولم يتعشيا تلك الليلة.

51 ـ قال الرجل: )واهلل لقد رجع زيد من السفر( ثم تبني أنه لم يرجع.

52 ـ قال رجل: )واهلل ال آكل حلما( فأكل سمكا، علما أنه ال يتذكر نيته حتديدا.

* * *
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السؤال السابع: حدد نوع النذر:

تربرمعصيةمباحجلاج وغضبمطلقالنذر

53 ـ )هلل عيل نذر(.

54 ـ )هلل عيل إذا نجحت يف االختبار أن أصوم أسبوعا(.

55 ـ ألجل أن يصدقه الناس يف رجوع زيد من السفر قال: )هلل عيل نذر إن لم يكن 
زيد قد رجع من السفر أن أصوم أسبوعا(.

56 ـ )هلل عيل نذر أن أبيع سياريت(.

* * *

السؤال الثامن: بّين من يحكم له فيما يأتي:

الواقعة
من حيكم له

المدعى عليهالمدعي

57 ـ ادعى زيد أن له عىل خالد دينًا قدره ألف ريال فأقر خالد بذلك.
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الواقعة
من حيكم له

المدعى عليهالمدعي

58 ـ ادعى زيد أن له عىل خالد دينًا قدره ألف ريال فأنكر خالد ذلك، فأتى زيد بشاهدين عدلني وشهدا له.

59 ـ ادعى زيد أن له عىل خالد دينًا قدره ألف ريال فأنكر خالد ذلك، فطلب القايض من زيد إحضار بينة فلم يستطع، 
فطلب من خالد أن حيلف اليمني عىل إنكاره فحلف.

60 ـ ادعى زيد أن له عىل خالد دينًا قدره ألف ريال فأنكر خالد ذلك، فطلب القايض من زيد إحضار بينة فلم يستطع، 
فطلب من خالد أن حيلف اليمني عىل إنكاره فأبى أن حيلف.

61 ـ ادعى زيد أن خالدا قطع يده عمدا وطالب بالقصاص فأنكر خالد ذلك وحلفه القايض فحلف، فأتى زيد برجل 
وامرأتني يشهدون له.

62 ـ ادعى زيد أن له عىل خالد دينًا قدره ألف ريال فأقر خالد بذلك، علمًا أن خالدًا يبلغ من العمر سبع سنوات.

63 ـ ادعى زيد أن له عىل خالد دينًا قدره ألف ريال وأتى زيد بصبيني وشهدا له، وأنكر خالد ذلك واستحلفه القايض 
فحلف.

64 ـ ادعى زيد أن له عىل خالد دينًا قدره ألف ريال فأنكر خالد ذلك واسُتحلف فحلف، فأتى زيد بابنيه وشهدا له.
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الواقعة
من حيكم له

المدعى عليهالمدعي

65 ـ ادعى زيد أن له عىل خالد دينًا قدره ألف ريال فأنكر خالد ذلك، فأتى زيد بشاهد واحد وشهد له وحلف زيد معه 
عىل حقه.

66 ـ ادعى زيد أن له عىل خالد دينًا قدره ألف ريال فأنكر خالد ذلك، فأتى زيد برجل وامرأتني وشهدوا له.

67 ـ ادعى زيد أن خالدا عليه له دين قدره ألف ريال فأقر أحد إخوة خالد بصحة ذلك، وأنكر خالد وحلف.

انتهت األسئلة

* * *






