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 (1ورقة العمل )

 والشرح الصغري للدردير أسهل املسالك يف فقه اإلمام مالك         (1) املعامالت يف الفقه املالكياملادة: 

 العبارة اخلطأ. مأما خطأ  أمام العبارة الصحيحة وإشارة صح  ضع إشارة: 1س

 .االغري عىل وجه الرضالوصول إىل ما يف يد من البيع كمة احل  )        ( 

 .والنكاح قوام بقاء نسله البيوع هي قوام عيش اإلنسان)        ( 

 متييز البيع احلالل من احلرام فرض عني عىل كل من يبيع ويشرتي)        ( 

 . يتعلق بمسائل البيع يعني ما تعريف البيع )        ( 

 . وال تدخل يف تعريف البيع من البيوع واحلرام، والصحيح والفاسدمسائل البيع تعني اجلائز )        ( 

 باع ورشى من ألفاظ األضداد. )        ( 

 . ى بمعنى باعقد تأيت رَشَ )        ( 

 . استخدام إشارات تعارفوا عليها يف التعاقد من لتجار السوقيمنع ا )        ( 

  خرجت من يده السلعة.يطلق الفقهاء البائع عىل من )        ( 

 .عىل من خرجت من يده السلعة املشرتييطلق الفقهاء  )        (

 باملعنى األعم؛ أي الشامل للسلم والرصف واملراطلة وهبة الثواب.معنى البيع  )        (

 .البيع باملعنى األخص يشمل التولية والشفعة )        (

 .من املراطلة وزنا بيع الذهب بالذهب  )        (

 .اهلبة يف نظري عوض دنيويأي هبة الثواب:  )        (
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 .ام أهدىثل  يعترب من هبة الثواب هدايا املناسبات االجتامعية التي ينتظر املهدي أن يعود له م   )        (

 .من البيوع هبة الثواب بيع  )        (

 مكايسة )مغالبة( يف هبة الثواب. توجد )        (

 يعترب التمييز رشطا يف االنعقاد. )        (

  من العقد.كن جزءا تأركان البيع ما تتوقف حقيقة العقد عليه وإن مل  )        (

 .التعريفات تتجه لبيان حقيقة اليشء ومتييزه عن غريه  )        (

 .ينبالد   ماملز   السكران غري الطافح يعترب إقرار   )        (

 .ينعقد البيع بام يدل عىل الرضا  )        (

 .ال نعترب داللة العرف احلادث عىل ما يدل عىل الرضا يف البيع )        (

 .قبل متام العقد يكون العاقدان ركنا يف العقد باعتبار احلكم  )        (

 .بعد متام العقد يكون العاقدان ركنا يف العقد باعتبار احلكم  )        (

 : علل ما يأيت: 2س

 .اعتبار العاقدين واملعقود عليه من أركان البيع مع أهنا سابقة عىل البيع -1

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

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

 .عىل الصديق أن يرد ما يشبه تلك اهلدية يف القيمةإذا أهدى اإلنسان يف مناسبة لصديقه فيجب -2

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

 .ينقعد البيع باملعاطاة ولو مل يرصح املتبايعان بالقول-3

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

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

 ؟انعقاد البيع بفعل األمر-4

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

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

 . قال يف أسهل املسالك:3س

 الـــعــفأو  رىــيينعقد البيع بام قد دال... عىل الرضا قوال 

 اكتب األصل الذي يبنى عليه انعقاد البيع:-1

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

)أو فعال( يدل عىل انعقاد العقد دون قول إن دل عىل الرضا، هات أربعة أمثلـة مـن الواقـع عـىل  :يف قوله-2

 ذلك الفعل: 

 ................................................................................................-أ

 ..............................................................................................-ب

 ...............................................................................................-ج

 .................................................................................................-د
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 ........................................................اكتب نوع التنوين يف قوله )دال(.-3

ْلمية،ج -البرصية، ب-اخرت معنى يرى يف البيت: أ -4  . القلبية -الـح 

 اضبط بالشكل التام ما حتته خط.-5

 .اكتب أصول النهي الثالثة املتعلقة باملعقود عليه مع مثال لكل أصل: 4س

 .............................................................................األصل: -1 

  ....................................................................................املثال-

 .األصل: ............................................................................-2

 املثال.................................................................................... -

 األصل: .............................................................................-3

األصـول يف ذلـك  : اكتب الفرق بني رشط الصحة ورشط اللزوم يف العقد بصفة عامة، وما جيري جمرى5س

 مع التوضيح باألمثلة.

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

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

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

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

 مع التمنيات لكم بالتوفيق ،،،،أستاذ املادة د. وليد مصطفى شاويش


