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 6،  5 : الدرس الصويت  (3) الورقة:            نرش البنود عىل مراقي السعود 

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

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

 اخلالف الفقهي يرجع إىل أصول علمية )      (  

 يعترب اخلالف الفقهي من االختالف يف اآلراء الشخصية )      (  

 يعترب اجتهاد اإلمام املجتهد رأيا شخصيا  )      (  

 القول الضعيف حيرم اإلفتاء به)      (  

 القول الضعيف حيرم العمل به)      (  

 القول الضعيف حيرم القضاء به)      (  

 جيوز ذكر القول الضعيف عىل سبيل االعتبار)      (  

 جيوز ذكر القول الضعيف عىل سبيل اإلنكار)      (  

 ذكر األقوال املضعفة أقرب لضبط املذهب  )      (  

 ذكر األقوال املضعفة أصعب يف  ضبط املذهب)      (  

 الفقهاء ذكر األقوال الضعيفة عىل مصلحة ضبط املذهبرجح  )      (  

 مصلحة تقوية ملكة النظر للطالب بذكر األقوال املضعفة أقوى من مصلحة ضبط املذهب  )      (  

 املتبرص يأخذ قول اإلمام من الدليل التفصييل)      (  

 املتبرص يأخذ قول اإلمام من الدليل اخلاص)      (  

 يأخذ قول اإلمام من الدليل اجلميل املتبرص)      (  

 املتبرص يستنبط األحكام من األدلة)      (  

 للمتبرص أن يرجح قوله ويبطل قول إمامه)      (  

 تذكر األقول املضعفة يف كتب املذاهب ملراعاة اخلالف املشهور )      (  

 تذكر األقول املضعفة يف كتب املذاهب ملراعاة القول الضعيف )      (  
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 مراعاة اخلالف رتبة يف األدلة )      (  

 يف مراعاة اخلالف يقلد اإلمام مالك قول أيب حنيفة)      (  

 يف مراعاة اخلالف يراعي اإلمام دليل املجتهد املخالف  )      (  

 دليله يف املسألة حمل مراعاة اخلالف  يف مراعاة اخلالف يرتك اإلمام  )      (  

 ج يف تكميل املنهج مليارة الفايس   ه  ـ   م  ـبستان فكر ال)      (  

ع ف ليس للعمل  ... إذ ذاك عن و فاقهم( اسم اإلشارة )ذاك( يعود عىل العمل بالضعيف)      (   ك ر ما ض 
                                                                                      )وذ 
     

ع ف ليس للعمل  ... إذ ذاك عن و فاقهم( اسم اإلشارة )ذاك( يعود عىل علم األصول )      (   ك ر ما ض 
                                                                                  )وذ 
     

 قضاء الصالة املرتوكة عمدا واجب  )      (  

 اإلفتاء بعدم قضاء الصالة املرتوكة عمدا قول شاذ)      (  

 ذكرت األقوال الضعيفة يف الفقه للعمل هبا)      (  

 جتهد املذهب أن يرجح القول الضعيف برشوطجيوز مل)      (  

 ال فرق بني مراعاة اخلالف واخلروج من اخلالف  )      (  

 ل  ااخلروج من اخلالف معترب يف األقو)      (  

 رعي اخلالف معترب يف األدلة  )      (  

 يراعي اإلمام كل خالف مع األئمة )      (  

 قوي اخلالف  يراعي اإلمام مالك اخلالف حيث  )      (  

                                     بستان فكر امل هج يف تكميل املنهج لزروق)      (  

                                                                      أكمل يف بستان فكر امل هج يف تكميل املنهج  القواعد الفقهية يف املنهج املنتخب )      (  

 مؤلف املنهج املنتخب هو اإلمام زروق )      (  

 مؤلف املنهج املنتخب هو اإلمام ميارة  )      (  

 مؤلف املنهج املنتخب هو اإلمام الزقاق)      (  

 جيوز العمل بالقول الضعيف الذي اشتد ضعف مدركه  )      (  
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 قة. جيوز اإلفتاء بعدم الوضوء للطواف لكبار السن لشدة الرضر واملش)      (  

 جيوز العمل بالضعيف إذا ثبت العزو ملجتهد الفتوى الناقل للفتوى. )      (  

  يشرتط للعمل بالضعيف أن يثبت العمل به من إمام جمتهد يف الفتوى يف املذهب  )      (  

 س: بل للرتقي ملدارج السنا ... وحيفظ الـمدرك  من له اعتنا

 تاما باحلركاتاضبط مجع حروف كلامت البيت ضبطا -1

 استخرج من البيت سببني لذكر األقوال املضعفة يف كتب الفقه-2

 وضح أصل االشتقاق لقوله )املدرك( وبني معنى املدرك عىل ضوء ذلك االشتقاق.-3

 ، وارشح التعريف رشحا وافيا. س: عرف املجتهد املتبرص

 سطرما لكل املراعاة وملراعاة اخلالف املشتهر ... أو   قال الناظم: س: 

 اضبط حرو ف مجيع الكلامت التي حتتها خط -1

 استخرج سببني لذكر األقوال املضعفة يف املصادر الفقهية-2

 إمام آخر.  هات مثاال عىل مراعاة اإلمام مالك لدليل -3

 هات دليال من السنة لإلمام مالك عىل أصله يف رعي اخلالف وبني وجه االستدالل عىل ذلك األصل-4

 عهد هو مشهور  املراعى... أو  وجدقد خلف كل  يراعى س: جاء يف نرش البنود: وهل

 اضبط حرو ف مجيع الكلامت التي حتتها خط -1

 اضبط حروف الكلامت التي حتتها خط-2

 اذكر املصدر مع اسم املؤلف الذي أخذ منه البيت. -3

 اكتب بيتا من مراقي السعود يتفق مع هذا البيت يف املعنى. -4

 :: جاء يف املراقيس

ر  ... إن كان مل يشتد  فيه   وكونه   الـخور                                         يلج ى إليه الرض 

ق ق ا ... ُض  ا  العزو      وثبت                     الرض   به ت علق ا من                     وقد حت 
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 اضبط الكلامت التي حتتها خط ضبطا تاما.-1

 استخرج من البيتني رشوط العمل بالقول الضعيف-2

 أعرب البيت الثاين إعراب مجل وإعراب مفردات.  -3

 لعمل بالضعيفمن أجل ا للقائل اشرتاط ثبوت العزو :علل-4

 علل: ال جيوز للمفتي إفتاء الغري بالضعيف من أجل الرضورة  -5

                                                   بني عالقة  قول خليل: )فح ك م بقول مقل د ه( بالبيتني.-6

 ، أشهر مؤلفاهتم.مذهبهم، وفاهتم، بلداهنمأسامؤهم،س: عرف باألئمة التالية أسامؤهم من حيث: 

 املسناوي، زروق، ميارة، خليل 

 

 

  

 مع التمنيات لكم بالتوفيق ،،،، 

 أستاذ املادة د. وليد مصطفى شاويش 


