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أجب عن جميع األسئلة:

السؤال األول :

( 03درجات)

عدد الفروع () 03

ضع عالمة صح أو خطا أمام العبارات األتية

 -1االستحسان ثالثة أنواع (

)
)

 -2الفعل الذي تحققت أركانه يترتب عليه أثره من حيث الصحة والقبول (

 -3يعتبر االستصحاب الدليل الخامس وليس األول يلجأ إليه المجتهد لمعرفة حكم ما عرض له (
 -4قال الشافعي ال أخرج عن قول الصحابة إلى غيرهم (

)

 -5المباح هو ما طلب الشارع فعله حتما في وقت معين (

)

 -6الواجب الكفائي هو ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلفين (
المكلَف بين فعله وتركه (
َّ
 -7المندوب هو ما خيَّر الشارعُ
)

 -9السبب هو ما يتوقف وجود الحكم على وجوده ويلزم من عدمه عدم الحكم (
الشرط هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم (

السؤال الثاني :

)

)

 -8أقسام الحكم التكليفي عند علماء الحنفية خمسة (

-11

)

)

)

( 05درجات)

عدد الفروع () 05

ضع مصطلحا لما يلي -:
َّ ِ
نص على حكمها بو ٍ
 -1إلحاق و ٍ
ِ
اقعة ورد َّ
الحك ِم (
الن ُّ
اقعة ال َّ
ُ
الحك ِم الشتراكهما في علة ذلك ُ
بحكمها في ُ
ص ُ
ُ
 -2هو الوصف الذي بني عليه حكم األصل (

)

)

 -3الوصف الذي لم يرتب الشارع حكما على وفقه ولم يدل دليل شرعي على اعتباره وال على إلغاء (

)

 -4عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي ،أو عن حكم كلي إلى حكم استثنائي لدليل (
 -5المصالح التي شرع الشارع أحكاما لتحقيقها (

)
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 -6الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها من قبل ،حتى يقوم دليل على تغير تلك الحال (
 -7الوصف المناسب الذي رتب الشارع حكماً على وفقه ،وثبت بالنص أو اإلجماع على انه علة للحكم (
 -8خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين ،طلباً أو تخيي اًر ،أو وضعاً (

)

 -9ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا حتما بأن اقتران طلبه بما يدل على تحتيم فعله (
 -11هو ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلفين (

)

)

 -11ما طلب الشارع فعله من المكلف بصيغة تمريضية (

)

 -12ما طلب الشارع من المكلف الكف عن فعله طلبا غير حتم (
 -13يلزم من وجوده وجود ومن عدمه العدم (

)

)

 -14استباحة محظور بدليل مع قيام دليل الحظر (

)

 -15ما صدر عن المكلف من أفعال أو أسباب أو شروط ولم يتفق وما طلبه الشارع (

السؤال الثالث :

)

عدد الفروع () 5

)

( 05درجات)

اشرح-ي في نقاط
 -1موقف الشريعة اإلسالمية من الشرائع السابقة .
 -2حكم العرف الصحيح ؟

 -3اذكر-ي الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟
 -4اشرح-ي في نقاط أقسام المندوب .
المحرم مع بيان الفرق األقسام .
 -5بين –ي أقسام
ّ
[

السؤال الرابع :

عدد الفروع ( )2

اشرح-ي شرحا وافيا
 -0ما هي شروط تعديه حكم األصل إلى الفرِع؟
 -2تحدث –ي عن مسالك العلة ؟

انتهت األسئلة
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( 23درجه)

