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أجب عن أربعة أسئلة مما يلي على أن يكون السؤال األول والثاني إجبارياً .

السؤال األول  :ضع عالمة (  ) /أو (×)
(

) من شروط العلة أن ترتبط مبعلوهلا وجودًا وعدم ًا .
) األصل براءة الذمة يعترب من املبادئ املؤسسة على دليل االستصحاب .

-1

( -3

) يتميز القرآن الكرمي على السنة أبنه قطعي الداللة أما السنة فظنية الداللة

( -4

) من شروط الفرع يف القياس إال يكون حكمه منصوصاً عليه يف الكتاب أو السنة .

( -2

( -5

[  5عالمات ]

) يعترب الشافعي مؤسس َا لعلم أصول الفقه يف كتابه الرسالة .

[  5عالمات ]

السؤال الثاين  :اكتب املصطلح الدال على ما يلي :
العدول ابملسألة عن حكم نظائرها لوجه يقتضي هذا العدول

[ -1

]

[ -2

] إحلاق فرع ألصل يف احلكم الشرتاكهما يف علة احلكم .

[ -3

] العلم ابإلحكام الشرعية العملية املستنبط من األدلة التفصيلية .

[ -4

] املصاحل اليت شهد هلا الشارع ابإللغاء واإلبطال لتناقضها مع أحكام الشريعة

[ -5

] كل ما صدر عن النيب من قول أو ف عل أو تقرير .

األسئلة االختيارية  :أجب عن سؤالني مما يلي .
[  5عالمات ]

السؤال الثا لث :
 - 1ما الفرق بني اإلمجاع السكويت واإلمجاع الصريح ؟
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 - 2هات مثاالً ملا يلي :
أ -سنة تقريرية ................................................................................. :
ب  -سنة زائدة عن القرآن يف األحكام ...............................................................
ت  -شرع من قبلنا ورد عليه دليل أنه شرع لنا .........................................................
[  5عالمات ]

السؤال الرابع :
اذكر شروط االحتجاج ابملصاحل املرسلة ؟

................................................... .........................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................... .............................
السؤال اخلام

[  5عالمات ]

:

اذكر وجهة نظر القائلني بتعذر اإلمجاع وعدم إمكانية وقوعه مع بيان أدلتهم ورأيك يف املسألة .
............................................................................................................
..................................................... .......................................................
............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
................................................................................. ...........................
............................................................................................................

............................... ............................................................................
انتهت األسئلة
2
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مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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