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أجب عن األسئلة التالية:
السؤال األول:

ضع صح أو خطا أمام العبارة التالية

 .1مصالح العباد ىي الغاية المقصودة من تشريع األحكام

(

)

 .2القياس ىو المصدر التشريعي الذي يساير الوقائع المتجددة ويكشف حكم الشريعة في األحداث المتجددة

(

)

 .4األحكام المعقولة هي التي لم يستأثر هللا بعمم عمميا ،بل أرشد العقول إلى عمميا لالىتداء بيا

(

)

 .5يمكن القياس عمى الحكم المجمع عميو

(

)

 .7الفرق بين تنقيح المناط والسبر والتقسيم ىو وجود نص

(
(

)

 .8السبب ىو ما جعمو الشارع عالمة عمى مسببو وربط وجود المسبب بوجوده وعدمو

(

)

 .9الشرط ىو ما يتوقف وجود الحكم عمى وجوده ويمزم من عدمو عدم الحكم وال يمزم من وجوده وجود

(

)

 .10العزيمة ىي استباحة المحظور بدليل مع قيام دليل الحظر

(

)

 .3جميع األحكام الشرعية تبني عمى عمميا وترتبط بيا وجودا وعدما

 .6يجب أن يكون حكم األصل مما تدرك العقول عمتو

السؤال الثاني:
اذكر/ي في نقاط :

 .1اذكر-ي الفرق بين الحكم التكميفي والحكم الوضعي؟
المحرم مع بيان الفرق بين األقسام
 .2بين –ي أقسام
ّ
 .3تحدث –ي عن شروط االحتجاج بالمصالح المرسمة
 .4شروط صحة التكميف بالفعل .
 .5اذكر/ي شروط صحة المكمف لتكميفو شرعا.
 .6وضح/ي أنواع الرخص .
 .7بين/ي أنواع األسباب .

 .8اشرح/ي أقسام الواجب .
 .9عرف/ي المشقة وبين/ي أقساميا.
 .10العالقة بين المناسب ومدى اعتبار الشارع لىا وعدمو.
السؤال الثالث:
 .1عرف/ي اإلجماع مبينا حجيتو .

 .2عرف/ي القياس  .مبينا وجو االستدالل بقولو تعالى ( َف ْ ِ
ِ
صِ
ار).
اعتَب ُروا َيا أُولي ْاأل َْب َ
فق/ي بين العمة والحكمة .
 .3ر
 .4عرف/ي الحكم الشرعي مع بيان أقسامة
 .5عرف/ي المانع .
اَتهت األسئهت
1

(

)

)
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