
          drwalidshawish                   التعارض والرتجيج                        walidshawish.com  
 
 

  )1(     
 

     10، 9:الدرس الصويت  (5) الورقة:            نرش البنود عىل مراقي السعود 

  202 _التاريخ:    /      / .........................اسم الطالب: ...............................

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

 إذا ورد النصان املتعارضان يف وقتني وجهل املتأخر منهام وجب إسقاط العمل هبام)          (   

 إذا ورد النصان املتعارضان يف وقت واحد وجب إسقاط العمل هبام)          (  

 إذا تعذر اجلمع إذا ورد النصان املتعارضان يف وقت واحد خيري يف العمل بواحد منهام)          (  

 إذا ورد النصان املتعارضان يف وقت واحد خيري يف العمل بواحد منهام ولو أمكن اجلمع)          (  

 العمل بأحد الدليلني ولو من وجه أوىل من إلغاء أحدمها.)          (  

 يمكن اجلمع بني الدليلني إذا كان التعارض يف نفس األمر  )          (  

 يمكن اجلمع بني الدليلني إذا كان التعارض يف ظن املجتهد )          (  

 الرتجيح بني الدليلني املتعارضني يف نفس األمر ينايف تعارضهام يف نفس األمر)          (  

 ال تعارض بني الدليلني املتعارضني يف نفس األمر إذا علم املتأخر منهام)          (  

 اجلمع متصور إذا كان التعارض يف ذهن املجتهد )          (  

 اجلمع متصور إذا كان التعارض يف نفس األمر  )          (  

 الوقف عدم العمل بالدليلني املتعارضني)          (  

 الوقف سببه التباس احلكم املتنايف بسبب الدليلني املتعارضني)          (  

 هو تساقط احلكم املتنايف بسبب الدليلني املتعارضني الوقف)          (  

 التساقط هو طرح الدليلني لتنايف احلكمني املتعارضني )          (  

 التساقط هو نفسه الوقف  )          (  

 يعتقد املتوقف بقاء احلكمني املتنافيني )          (  

 صلية                                   عىل القول بالوقف ي رجع إىل الرباءة األ)          (  

                                          عىل القول بالتساقط ي رجع إىل الرباءة األصلية)          (  
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 الوقف اعتقاد عدم احلكم بالدليل)          (  

 الوقف اعتقاد عدم العلم  باحلكم مع اعتقاد وجوده يف الدليل)          (  

 اجلهل باملتأخر من الدليلني املتعارضني موجب إلسقاط العمل هبام)          (  

 إذا طرح العمل باملتعارضني وجب الرجو ع إىل أصول أخرى.)          (  

 يرجح القطعي املتقدم عىل الظني املتأخر )          (  

 رجح الظني املتأخر عىل القطعي املتقدم    ي  )          (  

 قطعي الداللة يف وقت الترشيع قابل للنسخ  )          (  

 األخبار تقبل النسخ)          (  

 عقيدة ال تقبل النسخأحكام ال)          (  

  .ة احلكم قطعيةمع أن داللت املقدس  بالصالة إىل بيهو منع استمرار احلكم  نسخ القبلة )          (  

 قطعي الداللة يف وقت الترشيع ظني يف استمرار احلكم)          (  

 يف استمرار احلكم قطعيقطعي الداللة يف وقت الترشيع )          (  

 .ظني  استمرار احلكمممكن ألن  قطعي الداللة يف وقت الترشيع نسخ  )          (  

 داللة الظني يف النص   عىل  القطعي العقيل راجح)          (  

 الرشع.  أمور يفه  عصمة الرسول صىل اهلل عليه وسلم  راجحة عىل احتامل سحر)          (  

 مة إبراهيم عليه السالم حاملة لقوله كذبت ثالث كذبات أهنا من الكناية  عص)          (  

قوله صىل اهلل عليه وسلم : أيام إهاب دبغ فقد طهر، وقوله صىلىلىل اهلل عليىلىله وسىلىللم  : بني وجوه اجلمع بني 2س

ىل  اهلل    هأخرج  وما    : ال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب  وقوله  اهلل                                              البخاري عن ابن عباس و ج د  النبىلىلي  صىلىل 

ىل  اهلل  عليىلىله وسىلىلل م   ، ف قىلىلال  النبىلىلي  صىلىل 
د ق ة  ن  الصىلىل 

 ي م ون ة  مىلىل 
ة  مل  ي ت ه ا م و ال 

اة  م ي ت ة  أ ع ط                                       عليه وسل م  ش 
             

             
                   

ت م                                    ال  ان ت ف عىلىل                       : هىلىل 

: إن ام ح ر م  أك   ه ا؟ قالوا: إهن  ا م ي ت ة ، قال 
                                                  بج ل د 
        ل ه ا.       

 زكنختيري    ]          [ ففيه   ]             [تقارنا***    وإنووجب اإلسقاط باجلهل   قال الناظم رمحه اهلل :   :3س

 اضبط مجيع حروف ما حتته خط. -1
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 ميز بني حالتي اإلسقاط والتخيري املذكورتني يف البيت -2

 وضح املقصود بقوله: زكن-3

 معقوفتنياكتب مفرس الضمري بني  -4

 علل اجلمع بني املتعارضني أوىل من الرتجيح.-5

 سمعا                                               وحيثام ظن   الدليالن معا  *** فف يه   ختيري لقوم    قال الناظم رمحه اهلل :  :4س

                                                                                        للمفعول، يعني أن الدليلني إذا ظن  املجتهد تعادهلام يف نفس األمر، أو ج ز م بتعادهلام يف نفىلىلس األمىلىلر،   ظنببناء  

، بنىلىلاء ]       [[ فإنه يتخري يف العمل بأهيام شاء، قاله القايض أبو بكر البىلىلاقالم منىلىلا        بناء عىل القول بجوازه]

 .عىل أنه ال سبيل إىل خلو الواقعة عن الىلحىلكمني

 اضبط مجيع حروف ما حتته خط. -1

 علل ختيري املجتهد بالعمل بأحد الدليلني يف حالة التعارض بينهام يف نفس األمر أو يف ظن املجتهد  -2

 اكتب مفرس الضمري بني معقوفتني-3

 : هات مثالني من الكتاب عىل الوقف بسبب تعارض األدلة.5س

 تفصيل حكاه الضابط    ]         [أو جيب الوقف  أو التساقط *** وفيه قال الناظم رمحه اهلل : : 6س

 بني حاالت املجتهد إذا تعارض الدليالن يف نفس األمر-1

 عرف كال من: الوقف، التساقط -2

 من العامل املقصود بقوله : الضابط -3

 اكتب مرجع الضمري بني معقوفتني-4

              لد ى ذي الفن  بآخر                  بالظن  ... فانسخ    مشعر  يقدموإن اهلل :  قال الناظم رمحه:  7س

 بني حاالت النسخ بني القطعي والظني.-1

 اضبط مجيع ما حتته خط -2

 : اكتب من النظم ما يدل عىل أن القطعي مقدم عىل الظني سواء تقدم أم تأخر 8س
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 مع التمنيات لكم بالتوفيق ،،،، 

 أستاذ املادة د. وليد مصطفى شاويش 


