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 . 2،  1: الدرس الصويت (1  ) :الورقة          نرش البنود عىل مراقي السعود 

 2022التاريخ:    /      / .........................اسم الطالب: ............................... 

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

 والرتاجيح موضوع أصيل من موضوعات علم أصول الفقهالتعادل )    ( 

 التعادل والرتاجيح من التتامت يف  علم أصول الفقه)    ( 

 القاعدة األصولية هي املوضوع األصيل يف علم أصول الفقه )    ( 

 الرتجيح بني األدلة هو املوضوع األصيل يف علم أصول الفقه )    ( 

 يمكن أن يتعارض دليالن قطعيان يف نفس األمر  )    ( 

 الرشيعة تعارض بني قطعي عقيل وقطعي نقيل يوجد يف )    ( 

 ال يتعارض الدليالن القطعيان يف نفس األمر  )    ( 

 يمكن أن يرجح بيني الدليلني القطعيني يف نفس األمر مع أن العلم ال يتفاوت  )    ( 

 يمكن أن يرجح بيني الدليلني القطعيني يف نفس األمر مع أن العلم يتفاوت  )    ( 

 العلم يتفاوت يف نفسه)    ( 

 يف نفسه اليقني يتفاوت)    ( 

 التعادل والتكافؤ والتساوي مرتادفات يف باب التعارض والرتجيح  )    ( 

 يشرتط لتحقق التعارض التساوي بني النصني يف السند )    ( 

 التعادل بني الظنني حاصل يف نفس األمر عند اإلمام أمحد   )    ( 

 التعادل بني الظنني حاصل يف نفس األمر عند اإلمام الكرخي   )    ( 

 التعادل بني الظنني حاصل يف نفس املجتهد باتفاق العلامء)    ( 

 التعادل بني الظنني حاصل يف نفس املجتهد عند اجلمهور من العلامء)    ( 

 ني القطعيني ممكن يف نفس األمر عىل مذهب املصوبة  لتعادل با)    ( 

 خطئةاملني القطعيني ممكن يف نفس األمر عىل مذهب لتعادل با)    ( 
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 يتعارض دليل قطعي عقيل مع دليل قطعي نقيل. يمكن أن )    ( 

    رض العقيل.م بنفي املعارع وجب اجلزمراد الشاإذا ظهر )    (  

 نسوخا. ا ناسخا واآلخر مإذا كان أحدمهيتحقق التعارض بني الدليلني )    ( 

 ني عىل حدوث العامل. ول الفالسفة بقدم العامل دليل يساوي دليل املسلمق)    ( 

 تعاىل اخلالق املختار. نفي صفة اهللمل يبقدم العاالقول  )    ( 

 اه احلس.  صحح معنى احلديث الضعيف إذا وافق معني)    ( 

 .القواعد واألقيسةصحح معنى احلديث الضعيف إذا وافق ي)    ( 

 عذاب القرب ونعيمه متواترة يف لفظها  أحاديث)    ( 

 معناهاعذاب القرب ونعيمه متواترة يف   أحاديث)    ( 

 يف السنة  امتواتر بلفظهعتبار النية يف العمل ا  أحاديث)    ( 

 يف السنة ااهبمعنمتواتر عتبار النية يف العمل ا  أحاديث)    ( 

 تطبيق صناعة السند عىل الشعر اجلاهيل خطأ منهجي  )    ( 

 بطال. ه من اإل مي حيهيل االشعر اجل  يف نقلتطبيق املنهج األصول )    ( 

 تنافيهام عىل حكمني متناقضني بني الدليلني بالتعادل يقصد )    ( 

 تأمل البيت اآليت ثم أجب عىل األسئلة التي تليه: س:  

ن  الدليلني إىل الظن  ـاملإال  ضتعار  جييوال قال الناظم:  
                   ... م 
       نتم ى ا      

 الظنيني  لدليلنيا رضبني مذاهب الفقهاء يف تعا-1

 ل التام ما حتته خط.اضبط بالشك-2

 ليا.                  ارشح البيت رشحا ج  -3

 .  لول كل من الدليلنيعتبار التعارض بحسب تنايف مدس: وضح املقصود إن ا

 اال عىل تعارض دليلني عقليني.س: هات مث

 بقوله: التعادل والرتاجيح، حديث أفرد التعادل وجع الرتاجيح. كتاب س: علل ترجة ال
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 عارض بني الناسخ واملنسوخ علل عدم وقوع التس: 

 قوع التعارض بني القطعي والظنيس: علل عدم و

 س: علل عدم جواز الرتجيح بني القطعيني

 كل مما يأيت: رف  ع

 الداللة: 

 التعادل:

 التعارض: 

 س: اكتب الفرق بني مذهب املصوبة واملخطئة وأثر ذلك يف وقوع التعادل بني القطعيني

 إفراد التعادل وجع الرتاجيح يف قوله: كتاب التعادل والرتاجيح س: علل  

الك بعض  السنة  تاب  يزعم  عبأن  وإذا  الكتاب  ارضظنية  الثبوت  ت  مع القطعي  ذلك  ناقش  الكتاب،  رجح 

 لة ملا يأيت: التوضيح باألمث

 رقدنا( يف نفي أحاديث عذاب القرب.  ويلنا من بعثنا من م الكتاب )ياترجيح -1

 ه(دينه فاقتلو( عىل اخلرب الظني )من بدل )ال إكراه يف الدينترجيح الكتاب -2

 عيني. قطس: علل عدم جواز تعارض ال

 بتفاوت العلم، ارشح هذه العبارة مع التوضيح بمثال. ذا قلنا س: جيوز تعارض القطعيني إ

 نضم إليها القرائن، وضح ذلك بمثال من كل من:  س: من رشوط إفادة النقليات اليقني أن ت

 : احلس-1

 إفادة التواتر. -2

 باألمثلة. بني مذهب األصولية يف العمل بالضعيف  س: 

فلن  صىل اهلل عليه وسلم  لوا خلف النبي  شبهة حول الفقه اإلسالمي بأنه لو أن أئمة املذاهب لو صس: ناقش  

 .  ، وهذا دليل عىل عدم اعتبار املذاهب األربعة بوصفها مذاهب متبوعةلوا بمذاهبهميص
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يعني أن تعادل الدليلني الظنيني يف الواقع أي يف نفس األمر جائز عند األكثر، واملراد  بنود:  قال يف نرش ال:  س

ح ألحدمها عىل اآلخر إذ ال حمذور يف                                                              بالتعادل تنافيهام عىل حكمني متناقضني، مع احتاد الفعل  م ن غري مرج 

 . (ذلك

 بمثال.  احتاد الفعل مع التوضيح ارشح معنى قوله مع -1

 بني مذهب اإلمام أمحد والكرخي يف تعارض الظنيني يف نفس األمر.  -2

 مع التمنيات لكم بالتوفيق ،،،، 

 شاويش أستاذ املادة د. وليد مصطفى 


