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   8  ،7 : الدرس الصويت (4) الورقة:            نرش البنود عىل مراقي السعود 

 2022/ 4/  15التاريخ:    .........................اسم الطالب: ...............................

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

 املا  ملا لقي اهلل س من قلد عاقول:  يصح مطلقا ال( )         

 القول من الشذوذ  م      سل  إذا  املا ملا لقي اهلل س من قلد عاقول:  ال يصح  ( )         

 بنكية حيرم العمل هبا لشذوذهافتوى إباحة الفائدة ال( )         

 هل السنة باجلحود فتوى شاذة  قيد أدون تكفري املسلم   فتوى( )         

 اه إن كانت شاذةبفتومل فضل العامل ال يعني الع( )         

 ئشة ريض اهلل عنها.أم املؤمنني عاحيرم العمل هبا مع فضل   رضاع الكبريب  التحريم فتوى( )         

 .امريض اهلل عنه  ابن عباسمع فضل  حيرم العمل به ح املتعة جواز نكاب  القول ( )         

 عىل قول ابن عباس باملتعة أنه قول شاذ وا    قض   ريض اهلل عنهم  الصحابة( )         

  عنهم بالضعفمني أن حيكموا عىل أقوال الصحابة ريض اهلللعامة املسل( )         

 عفه للرضورة ضضعيف الذي مل يشتد بالجيوز العمل ( )         

 رجحه جمتهد املذهبضعيف الذي بالجيوز العمل ( )         

    بالضعيفإلفتاء  جيب مراعاة الرشوط املعتربة يف ا( )         

     لرتجيح اوى الذي له قدرة عىلفتال  رجحه جمتهدضعيف الذي بالجيوز العمل ( )         

 الناقل للمذهبوى فتال  رجحه جمتهدضعيف الذي بالجيوز العمل ( )         

 بالضعيفن يرجح العمل  لفروع أفظ احلا( )         

 جيوز تعدد املجتهدين  ( )         

 احلق واحد ال يتعدد ( )         

 طعاذاهب األربعة صواب قمذهب من املألي  تقليد العامي ( )         

  املجتهد العامي واجبه تعيني( )         
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 الدليلتعيني به واجاملجتهد  ( )         

 جتهد من تعارض األدلة شبهة امل( )         

 ختالف املجتهدينلعامي من اشبهة ا( )         

 س بمذهبيلالزم املذهب  جيوز نسبة القول املخرج لإلمام بناء عىل أن ( )         

 مذهبالزم املذهب  جيوز نسبة القول املخرج لإلمام بناء عىل أن ( )         

 فارق  األصل عدم الجيوز نسبة القول املخرج لإلمام بناء عىل أن ( )         

 مذهبالزم املذهب  جيوز نسبة القول املخرج لإلمام بناء عىل أن ( )         

 أي فتح األول وكرس الثاين  بالتحريك  :جرح( )         

 الثاين أي فتح األول و بالتحريك  :جرح( )         

 رجا خم  لإلمام بقيد كونهل املخرج اتفقوا عىل جواز نسبة القو(  )         

 رجا  خم  لإلمام بقيد كونهل املخرج جواز نسبة القو يف  فوا اختل(  )         

 رجا  خم قيد كونهدون لإلمام ل املخرج اتفقوا عىل جواز نسبة القو(  )         

 هي أقوال أصحاب املجتهد  الطرق (  )         

 ولني متعارضني لإلمام يف املسألة ونظريهتا مع خفاء الفرق بينهام أ الطرق من قتنش( )         

 وه الرتجيح يح هو تقوية أحد الدليلني بوجه من وج الرتج(  )         

 ني الدليلالرتجيح هو تعي(  )         

 ني مل بني الدليلالعالتخيري بالرتجيح هو (  )         

 ني  ظطعي والصل التعارض بني القحيال (  )         

 ني قطعي وظنيب حيصل التعارض (  )         

   ليل طريقا ألنه يوصل للمدلولسمى اإلمام السبكي الد(  )         

 جيب العمل بالراجح  (  )         

 رجوح أو الراجح العمل بالدليل املللمجتهد أن يتخري ( )         
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 دليلني املتعارضني بالظن  الرتجيح بني اليض الباقالينجييز القا(  )         

 ح بالظن  جي القايض الباقالين الرتتربيع( )         

 بالظن   كان الرتجيح   إذا دليلني املتعارضنيال مل بأحدالعب أبو عبد اهلل البرصي  ريخي(  )         

 ام رجح قطعاالعمل بوجوب اقالين وأبو عبد اهلل البرصي عىل فق البات(  )         

 ظنا ام رجح العمل بوجوب اقالين وأبو عبد اهلل البرصي عىل فق البات(  )         

 مجاع.الف لإلل خمني لوجوب العمأحد الدليلعا باشرتاط الرتجيح قط(  )         

 رتجيح  جلمع بني األدلة مقدم عىل الا(  )         

 يح  جإذا تعذر اجلمع يصار إىل الرت(  )         

 ر من الدليلني كان املتأخر ناسخا إذا تعذر اجلمع وعرف املتأخ(  )         

 مطلق  ا فغرياهلل سامل ... يلقا من قلد عامل       وقول  : 2س

 يود الواجب مراعاهتا يف تقليد العاملبني الق-1

 اضبط ما حتته خط-2

 يف البيتاملقصود بالعامل    من  -3

 هام: تليلة التي البيتني اآلتيني ثم أجب عىل األسئل تأم :3س

   رف عبذي ويف نظريها   قول  ... ف لأحو مالك يكن لنإن مل  

 .رجح إليهوقيل عزوه   ... جملخرافذاك قوله هبا  

 ملذهبيج املسائل عىل املسائل يف اصلني لتخرأاذكر  -1

 اضبط ما حتته خط-2

 الباء يف قوله: بذي وعما ن-3

 اذكر مثاال عىل القول املخرج يف املذهب -4

    ىل اإلمامإخرج نسبة القول امل اخلالف يف بني  -5
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 :ه تليلة التي ثم أجب عىل األسئ اآليت البيتل تأم: 4س

 ابققد س  نم   ]          [إليه مىض  لفخ ...ا مطلق   ]          [إليه  ]          [ويف انتسابه

   مفرس الضمري بني معقوفتني اكتب-1

 اضبط ما حتته خط-2

 قا(ف يف قوله )سباألل وعما ن-3

   ه خمرجا نسبة القول لإلمام بكونعلل مذهب من قال برضورة  -4

 مطلقا دون قيدلإلمام    املخرج  نسبة القول علل مذهب من قال ب  -5

 :ه تليلة التي ثم أجب عىل األسئ اآليت البيتل تأم: 5س

 ني ا يف متشاهب ضرتعا ... نصنيال من قرالطوتنشأ 

  الطرق :صود بقولهق ح املوض-1

 الطرق يف البيت وبني إن كان ذلك رضورة يف الشعر أم هو قيايس يف النثر أيضا مع األمثلة.اضبط -2

 ما سبب تعدد الطرق عن اإلمام  -3

    نظريهتابني أثر تعدد الطرق عن اإلمام يف كون املسألة منصوصة أم خمرجة عىل  -4

 مطلقا دون قيدلإلمام    املخرج  نسبة القول علل مذهب من قال ب  -5

 :هتليلة التي ثم أجب عىل األسئ اآليت البيتل  تأم: 6س

 يكون القايض       الظ ن   ]         [... إذا به  القايض   ]         [أباه  ]         [ل بهوعم

   فتنيقوعاكتب مرجع الضمري بني م-1

 صدر البيتبالقايض يف املقصود  بني-2

 ح  اج مذهب القايض يف رشوط وجوب العمل بالر -3

 رشوط العمل بالراجحالبرصي يف وأيب عبد اهلل   قارن بني مذهب القايض  -4

 إلمجاع   القايض والبرصي يف ضوء ا                   ما حكم العمل بقول  -5

 عىل اجلمع عىل كل مما يأيت: : هات مثاال  7س
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                  احلم ل  عىل جزئيتني    -1

 عىل حكمنياحلمل  -2

 عىل حالني  احلمل  -3

  

  

 مع التمنيات لكم بالتوفيق ،،،، 

 أستاذ املادة د. وليد مصطفى شاويش 


