
 

＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠

＠＠＠｣ｯｭＮｫｷ･､ｵｦｩｬ･ｳＮｷｷｷＯＯＺｨｴｴｰｳ＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ Ｊ

＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠Ｊ

ｨｴｴｰｳＺＯＯｫｷ･､ｵｦｩｬ･ｳＮ｣ｯｭＯＱＶ＠＠＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠Ｌ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠Ｊ

ｨｴｴｰｳＺＯＯｫｷ･､ｵｦｩｬ･ｳＮ｣ｯｭＯＱＶｩｳｬ｡ｭｩ｣＠＠＠＠＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠＠ ＠ ＠畿 ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠Ｊ

ｨｴｴｰｳＺＯＯｷｷｷＮｫｷ･､ｵｦｩｬ･ｳＮ｣ｯｭＯＱＶｩｳｬ｡ｭｩ｣Ｒ＠＠＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠畿 ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠Ｊ

ｨｴｴｰｳＺＯＯｷｷｷＮｫｷ･､ｵｦｩｬ･ｳＮ｣ｯｭＯｧｲ｡､･ＱＶ＠＠＠＠＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠Ｊ＠＠＠＠＠

｢ｯｴ｟ｫｷｬｩｮｫｳＯｭ･ＮｴＯＯＺｨｴｴｰｳ＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠Ｚ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠＠＠＠＠＠＠＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.kwedufiles.com
https://www.kwedufiles.com/16
https://www.kwedufiles.com/16
https://www.kwedufiles.com/16islamic
https://www.kwedufiles.com/16islamic
https://www.kwedufiles.com/16islamic2
https://www.kwedufiles.com/16islamic2
https://www.kwedufiles.com/grade16
https://www.kwedufiles.com/grade16
https://kwedufiles.com/pages/search?teacher_name=أبو محمد
https://t.me/kwlinks_bot
https://t.me/kwlinks_bot
https://t.me/kwcourses
https://facebook.com/groups/grade16kw
https://facebook.com/grade16kw
https://t.me/joinchat/EO3lbhZl1JVzOtkRmeJhPQ
https://t.me/kwfiles_bot
https://t.me/kwcourses
https://t.me/kwcourses
http://www.tcpdf.org


 

 

 106 – 99الدرس احادي عشر : عقود اإرفاق وعقود الترعات ص 

 

 نـــواع العقــــودأ     

 

 عقود الترعات                           عقود اإرفاق 

 

 الصدقة            اهبة   العارية    القرض

 

 قارن بن عقود اارتفاق وعقود الترعات حسب اجدول التالي: 

 عقود الترعات  عقود اإرفاق  

ケキ娃ボャやヱ るヘ娃タャや ヶ娃プ ヮ娃ャ ヵヱゅ娃ショャや メキよャや キケ∩  - التعريف
 ノ娃娃ヘル ケ娃娃Αビ ラ娃娃ョ ラゅ娃娃シェΗや チ娃娃ェョ ゅ娃娃ヰよ キやケ娃娃Αヱ

 )ラΑバャや キケ( メよゅボョ 

-  ラゅ娃娃娃娃娃シェΗや ヮ娃娃娃娃娃ルョ ヮ娃娃娃娃娃タホ キ娃娃娃娃娃ボハ メ娃娃娃娃娃ミ
ベゅプケΗやヱ 

 チケボャや–  るΑケゅバャや  るよヰャや–  るΑタヱャや–  るホキタャや  - اأنواع

سبب 
 التسمية

-  フやケ娃娃娃ヅぺ キ娃娃娃ェほよ ベ娃娃娃プケャや ゅ娃娃娃ヰルョ キ娃娃娃タボョャや ラΕ
キボバャや 

 ポ娃娃娃娃ヤョΑ ゅ娃娃娃娃ョハ メコゅ娃娃娃娃ルゎΑ キ娃娃娃娃ホゅバゎョャや ラΕ
 ロケΑピャ 

 العارية( –أوا: عقود اإرفاق )القرض 

 القرض

 ヮャキよ キケΑヱ ∩ヮよ ノヘゎルΑ ラョャ メゅョャや ポΑヤョゎ.   :عرف القرض

 チケボョ( : ラゅハヱル チケボヤャ–  )チケゎボョヱ  :بن حكم القرض

: )ゥゅ娃娃よョ( ゅ娃娃プヱャや ヴ娃娃ヤハ ケキ娃娃ボΑ ラ娃娃ョャ¬ امقــ ض: )ゆェゎ娃娃ショ(              امقــرض حكــم
 .チケボャゅよ 

 )ロヱケミョ(     ما حكم امستقرض الذي م يقدر على السداد )الوفاء بالدين(؟
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 ما شروط صحة القرض؟ 

(≒ラぺ ) (   .ヮ娃娃ハケよゎ ウ娃娃タΑ ラ娃娃ョョ チケ娃娃ボャや ラヱ娃娃ミΑ≪ ヶ娃娃プ ネヱプキ娃娃ョャや メゅ娃娃ョャや ケキ娃娃ホ る娃娃プケバョ )
 .チケボャや 

 )コヱィΑ Ι(  ؟ما حكم إقراض ولي اليتيم من مال اليتيم

 ュケェョ ゅよケ りキゅΑコャや ラΕ.  - علل: عدم جواز اش اط الزيادة على القرض؟

 )ゆェゎショ(  ما حكم إنظار امعسر؟

 チヱハ Κよ ロケΑピャ ヮミヤョ ノプゅルョ ポャゅョャや るェゅよま.  - ؟عرف العارية  العارية
)ヴャゅ娃バゎ ヮ娃ャヱホ メΑャキ娃ャやヱ ∩るル娃シャやヱ ゆゅ娃ゎミャや ヶ娃プ )るハヱケセョ وラヱ娃バルョΑヱ  ؟ما حكم العارية

 ラヱハゅョャやو. 

( ノヘル ラヱミΑ ラぺ ≪( ケΑバゎショャや るΑヤワぺ. )≫( ケΑバョャや るΑヤワぺ. )≓) ؟ما شروط صحة العارية
(  ゅェゅよョ りケゅバョャや ラΑバャや√ ラミョΑ ゅョョ りケゅバョャや ラΑバャや ラヱミゎ ラぺ ) .ヮもゅボよ ノョ ヮよ ネゅヘゎルΙや 

 علل: جب على امستعر احافظة على العارية أشد ما حافظ على ماله؟

 ヶ娃娃娃プ フやケ娃娃娃シΗや ヱぺ ゅ娃娃娃ヰプΚゎま コヱ娃娃娃ィΑ Κ娃娃娃プ ∩ロキ娃娃娃ルハ る娃娃娃ルゅョぺ ゅ娃娃娃ヰルΕ ∩ゅヰよェゅ娃娃娃タャ るョΑヤ娃娃娃シ ゅ娃娃娃ワキケΑャ
 .ゅヰョやキカゎシや 

 るΑヤワΕや キホゅプ ヮルΕ.  - ؟علل : ا جوز أن يعر الصي ساعته لزميله

ヮ娃ャ ゆヱ娃ワヱョャや ラΕ  - هدايا امقدمـة لـه اساسـبة الـزوا ؟    علل: جوز رفض أحد ا
 .チプケャや ヱぺ メヱよボャや ヶプ ケゅΑカャゅよ 

 ثانيا: عقود الترعات 

اهبة 
 )اهدية( 

 

 ロケΑピャ ヮゎゅΑェ ヶプ ∩キヱィヱョャや ∩ュヱヤバョャや ヮャゅョ ポΑヤョゎよ ¬ケョャや ネケよゎ ヶワ.  :عرف اهبة
 フΑャほゎ  .サゅルャや ラΑよ るよェョャや ベΑをヱゎヱ ゆヱヤボャや ؟ما احكمة من مشروعية اهبة

 )るルシ(  ؟ما حكم اهبة

 )ュバル(    اهبة؟ هل جوز للموهوب له عدم قبول

 )コヱィΑ Ι(    وهب؟هل جوز للواهب أن يرجع فيما 

ュ娃を ¬ゅ娃ホ ノよ娃セ ラみ娃プ メ娃ミほΑ ヵク娃ャや ゆ娃ヤミャゅよ  - ؟م شبه الرسول من يرجع ي هبتـه 
 .ヮもΑホ ヶプ キゅハ 

https://t.me/Mozartmohamed 

https://t.me/Mozartmohamed
https://t.me/Mozartmohamed


 

 

 

ネケコ娃Α ポ娃ャク ラΕ  - ؟علل: ا جوز تفضيل أحد اأبسـاء ي اهبـة والعةيـة   
  .¬ゅルよΕや ラΑよ りヱやキバャや 

ヴ娃ャま ゅ娃よケボゎ チヱ娃ハ ケ娃Αピよ ヮ娃ィゅゎェΑ ラ娃ョ りゅΑェャや ヶプ メゅョャや ポΑヤョゎ  - ؟عرف الصدقة الصدقة 
 聴– ヴャゅバゎ-   

 )ュゎよ娃娃シミ ゅ娃娃ョ れゅ娃娃よΑヅ ラ娃娃ョ やヱ娃娃ボヘルぺ やヱ娃娃ルョへ ラΑク娃娃ャや ゅ娃娃ヰΑぺ ゅ娃娃Α( : ヴャゅ娃娃バゎ メゅ娃娃ホ مــا القيمــة
  وامظهر السلوكي ي اآية؟

ــر الســلوكيるホキ娃娃タャやا ベゅ娃娃ヘルΗや                :القيمــة ヴ娃娃ヤハ ベキ娃娃タゎぺ  :امظه
 ¬やケボヘャや 

( ≫( ヮ娃娃よケゅホぺヱ ヮ娃娃ヤワぺヱ ベキ娃娃タゎョャや キΙヱぺ.   )≓)    ؟مــن أوا الســاس بالصــدقات
 .ュゅェケΕやヱ ¬ゅよケホΕや 

                            (≫(               .ウ娃娃娃娃娃セゅミャや ュェケ娃娃娃娃娃ャや ヱク )√ ¬やケ娃娃娃娃娃ボヘャや )
 .ラΑミゅショャやヱ 

 ∨ ما مبطات الصدقة

 ュヱ娃娃ョハヱ ∩るホキ娃娃タャや メ娃娃よゅボョ メ娃娃ョバよ ヮ娃娃ヘΑヤミゎヱ ∩メ娃娃Αョィャゅよ ロケΑミク娃娃ゎヱ ∩ ケ娃娃Αボヘャや ヴ娃娃ヤハ る娃娃ルョャや
 .るホキタャや メヅよΑ ンクΕや 

 ؟ ما حكم صدقة امرأة من مال زوجها

-  ベキタゎゎ ラぺ りぺケョヤャ コヱィΑ Ι やケΑ娃シΑ ラゅミ ゅョ Ιま ∩ヮルョ ラクま ラヱキよ ゅヰィヱコ メゅョ ラョ
 ∩ゅ娃娃ヰィヱコ ケ娃娃ッΑ Ι ケΑ娃娃シΑ ¬ヶ娃娃セよ ラΑヤもゅ娃娃シャやヱ ∩ ラやケ娃娃Αィャや るヤ娃娃タミ ∩ヮ娃娃よ りキゅ娃娃バャや れケ娃娃ィ

 .るィヱコャやヱ ァヱコヤャ ヵぺ ∩ゅョヰルΑよ ケィΕやヱ 
 聴 メヱ娃娃シケ メゅ娃娃ホ  る娃娃ョΑホ ァケカゎ娃娃シや )ウ娃娃セゅミャや ュェケ娃娃ャや ヵク ヴ娃娃ヤハ るホキ娃娃タャや メ娃娃ップぺ(

 .ゅΑミヱヤシ やケヰドョヱ 

 ゆケゅホΕや ヴヤハ ベキタゎぺ  :امظهر السلوكيュェケャや るヤタ.                : القيمة

 

 

 

 

 

 

 

 تابعوا قناتنا على تطبيق  التليجرام
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 قارن بن كل من القرض ، العارية ، اهبة ، الصدقة حسب اجدول التالي: 

 الصدقة  اهبة  العارية القرض امقارنة 

اإحسان  امقصد مسه 
 والرفق 

اإحسان 
 والرفق 

 الرفق وال احم  الرفق وال احم 

 –مقرض  امتعاقد 
 مق ض 

 –معر 
 مستعر 

 -امتصدق اموهوب  -الواهب
 امتصدق له 

 الترعات  الترعات  اإرفاق  اإرفاق  نوع التعاقد 

ノ娃ヅホヱ りヱやキ娃バャや ネケコ ラ娃ョ ポ娃ャク ヶ娃プ ゅ娃ョャ  :العةيـة علل: حريم اإسـمم تفضـيل بعـض اأبسـاء ي     
 .れΚタャや 

 صسف العقود من حيث نوعها فيما يأتي:  

- (.ケヰ娃娃セ キ娃娃バよ ゅ娃娃ワキケ ュ娃娃を ケゅ娃娃ルΑキ る娃娃もゅョ ク娃娃カぺقــرض      )-  .メ娃娃よゅボョ ラヱキ ゅヰゎよェゅ娃娃タャ ゅヰゎハゅ娃娃シ ゆ娃娃ルΑコ れ娃娃ヅハぺ
 (  هبه)
- ( .ヮゎキハゅショ キタボよ ケΑボヘャ ゅピヤよョ キバシ ァケカぺصدقة)- ゅヰヤョバゎ娃シΑ ラぺ ヴ娃ヤハ りケゅΑシ りケゅィ ヴヅハぺ .ヮ娃Αャま ゅワキ娃ΑバΑヱ
 (عارية)

 بن احكم الشرعي مع التعليل:

 التعليل  احكم الشرعي  العبارة 

حرم على الواهب  - ا جوز  وهب صديقه ساعة ثم رجع وطلبها 
 الرجوع فيه 

تصدق على جاره ثم استمر 
 بتذكره بفضله عليه 

تبةل الصدقة بامن  - ا جوز 
 واأذى 

استعار فهد من زميله دراجته 
 وأرجعها بعد إتمفها 

أن العارية أمانة جب  - ا جوز 
 احافظة عليها 

وهب فايز ابسه الكبر ألف ديسار 
 دون باقي أبساءه

ا جوز  وله 
 الرجوع فيه 

أن هذا يزرع العداوة  -
 ويقةع الصمت 
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