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 4،  3 : الدرس الصويت  (2) الورقة:            نرش البنود عىل مراقي السعود 

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

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

 م                  قليني املتنافيني حتك  عبالالعمل  )     ( 

 جحال مرم الرتجيح بى التحكمعن)     ( 

 دى   ه  ـحايب آخر يعترب من اله صاالقتداء بواحد من الصحابة خالف)     ( 

 باجتهاده ولو خالفه جمتهد آخر.  ومقلده  اهلدى أن يعمل املجتهد  )     ( 

 له يف نفس األمرلولزم مدعقيل يستالدليل ال)     ( 

 ال نفس األمر هداملجتله يف نفس  لولزم مدعقيل يستالدليل ال)     ( 

 م بمدلوله يف نفس األمر واملجتهد.    ل      لع  لدليل عقيل موجب  الكل أكرب من اجلزء  )     ( 

 .جتهد ال يف نفس األمريف نفس امل العقليان يضانجيتمع النق)     ( 

 جيز الرتجيح بينهام مدلوهلام يف نفس األمر مل   يثبتن العقليني أل)     ( 

 طعيانا قتنافيان مدلومهعقليان املوالجتهاد  الرتجيح ا)     ( 

 يمكن تعارض قطعيني عقليني)     ( 

 .ضيةارتفاني مسألة تعارض القطعيني العقلي)     ( 

 .تهد تابعاضع واملجافع ووالرشع ر)     ( 

 يرجح بني القولني عن اإلمامجمتهد الفروع حيق له أن )     ( 

 يرجح بني القولني عن اإلمامحيق له أن   ذهباملجمتهد  )     ( 

 يرجح بني القولني عن اإلمامحيق له أن   ال جمتهد الفروع)     ( 

 يرجح بني القولني عن اإلمامحيق له أن  ال  ذهباملجمتهد  )     ( 

 ض الدليلني أمام اإلمامتعاربني يدي مقلده كتعارض القولني لإلمام  )     ( 

 مامدم أوفق بأصول اإلإذا كان  املتققول املتقدم إلمامه  لباخذ ملجتهد املذهب أن يأ)     ( 
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 .مامدم أوفق بأصول اإلإذا كان  املتق املنسوخ ليلبالدخذ  أن يأ املطلقمجتهد  لل)     ( 

 جمتهد املذهب حميط بفروع إمامه دون األصول والقواعد)     ( 

 ياتاوالرو  األصول والقواعدمع  جمتهد املذهب حميط بفروع إمامه )     ( 

 قليد املجتهد جلواز تعدد املجتهدينمصيب قطعا يف تقلد  امل)     ( 

 از تعدد الصوابم جوعدل  واحدمن املجتهدين صيب  امل)     ( 

 جيوز  مناقشة فروع  الشافعية عىل أصول املالكية )     ( 

 ب عىل فروع مذهب آخرذهال يقىض بأصول م)     ( 

 مذهب آخر  أصول ب عىل  ذهال يقىض بأصول م)     ( 

 ل مالك عليها.بيق أصوبتطرد فروع الشافعي وز  جي)     ( 

 قواهلمني أاألئمة أن يرجح بباحث جيهل أصول  ال جيوز ل)     ( 

 .الرتجيح بني أقوال األئمة يتوقف عىل معرفة أصوهلم)     ( 

 اطالعه  ه وميدل عىل سعة علجتهد ال أدري  قول امل)     ( 

 اطالعه  ه وميدل عىل سعة عل  جتهدامل  تردد)     ( 

   دلةجهله بأصول النظر يف األيدل عىل جتهد ال أدري  قول امل)     ( 

 دلةجهله بأصول النظر يف األيدل عىل    جتهدامل  تردد)     ( 

 تردد املجتهد املطلق من تعارض األدلة  )     ( 

 من تعارض األدلة    ملذهبتهد اجمتردد  )     ( 

   امهأقوال إممن تعارض   ملذهبتهد اجمتردد  )     ( 

  جتهدينقوال املأمن تعارض   العاميتردد  )     ( 

 .ف      الّص  لعامي هو املقلد  ا)     ( 

 مامه.قدم إلالّصف له أن يأخذ بالقول املتلد  املق)     ( 

 ل اإلمام.إمامه حسب أصوقوال  ملجتهد املذهب الرتجيح بني أ)     ( 
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  بأقوال اإلئمة دون حتريرها وحتقيقها.حيرم التشويش عىل العامة )     ( 

 تضليل للناس.األئمة ول  أصنسخ أقوال األئمة ونرشها دون حتقيقها عىل وفق  )     ( 

 . األحكاميف  وجمتهد املذهباملطلق  جتهداملتردد  : بني منشأ 1س

ال عــن األقــو يف تعدد جمتهد املذهب نظرأصول ، مبينا  تهد تابعاضع واملجافع ووالرشع رارشح مقولة::  2س

 اإلمام.

جتهد امل  ، مع أن قول قهكتاب تعارض األدلة يف أصول الفحث تعارض أقوال املجتهد يف  دخال مبإ  علل:3س

 ليس دليال.

 ثم أجب عىل األسئلة التي تليه:   ،تأمل النص اآليت البن احلاجب يف خمتّصه األصويل: 4س

تقابل الدليلني العقليني حمال الستلزامهام النقيضني، وأما تقابل األمارات الظنية وتعادهلا، فاجلمهور: جائز، )

قالوا: لو تعادال، فإمــا أن يعمــل وــام أو ،  لنا: لو امتنع، لكان الدليل، واألصل عدمه،  خالفا ألمحد والكرخي

مــن جمتهــد  ،حــالل لعمــرو ، واألول باطل، والثاين حتكم، والثالث حــرام لزيــدبأحدمها معينا أو خمريا، أو ال

وأجيــب يعمــل وــام يف أاــام وقفــا، أو ،  ألنه يقول: ال حالل وال حرام، وهو أحــدمها  ،واحد، والرابع كذب

 وال تناقض إال من اعتقاد نفي األمرين، ال يف ترك العمل.، بأحدمها خمريا، أو ال يعمل وام

 ضني أو بأحدمها.ج من النص علة عدم جواز العمل بالقطعيني املتعاراستخر-1

 مارتني والعقليني. تعادل األاستخرج الفرق بني-2

 اكتب االسم الكامل ملختّص ابن احلاجب األصويل.-3

 .اعلقبه ت ا من الرضا ... رضققلعزو وقد حتا وثبت تأمل البيت اآليت ثم أجب عىل األسئلة التي تليه::  5س

  .إعرابا تاماالبيت   أعرب-1

 ط:ما حتته خ  مجيع حروف   اضبط باحلركات-2

 اعلقبه ت  الرض منا ا ... رضققوقد حتلعزو ا وثبت

 إلطالق يف النص.استخرج ألفات ا-3

 .       ترد د   ه    ل  ه فيه                  مؤي د **** وغري   ه              إال ف ام صاح ب  :  مرجع الضمري يف البيت: بني6س
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 ، ثم أجب عىل األسئلة التي تليه: : تأمل النص اآليت7س

 ،قولني للعلامء    هامل عىل أن في      بل حي    ،القولني لتناقضهام  هعىل اعتقاد      مل       ال حي    ،نالهد يف املسألة قواملجت        وقول  

وذلك لتعــادل األدلــة  ،قوالن هاخبار بأنه تقدم له فيأو عىل معنى اإل  ،أو أصل  ،ني       ن أصل                     أو ما يقتيض قولني م  

اقضــان يف لة متناملســئ الن يفأن يكون للمجتهد قــوابن احلاجب والعضد ال  كام قجيوز  وال    ،ذلكونحو  نده  ع

 .د هو بكرس الياءمؤي :هقول  ،بالنسبة إىل شخص واحد  ،وقت واحد

 ربني مرجع الضامئر امللونة باألمح-1

 استخرج احتامالت تعدد القولني لإلمام.-2

 .ضدجب والعاوضح قول ابن اجل-3

 مع التمنيات لكم بالتوفيق ،،،، 

 أستاذ املادة د. وليد مصطفى شاويش 


