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أجب عن األسئلة التالية:
السؤال األول:

ضع عالمة(صح)أمام العبارة الصحيحة وعالمة(خطأ)أمام العبارة الخطأ:
 .1جميع األحكام الشرعية تبني على عللها وترتبط بها وجودا وعدما.
 .2يجب أن يكون حكم األصل مما تدرك العقول علته.
 .3الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين :حكم تكليفي ،حكم وضعي.
 .4فالحكم التكليفي هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف ،أو كّفه عن فعله أو تخييره.
 .5الحكم الوضعي هو ما اقتضى وضع شيء سببا لشيء ،أو شرطا له  ،أو مانعا منه.
 .6المندوب هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا حتما بأن اقتران طلبه بما يدل على تحتيم فعله.
 .7الواجب هو هو ما طلب فعله من المكلف طلباً غير حتم.
 .8المكروه هو ما طلب الشارع الكف عن فعله طلبا حتما.
 .9الشرط هو ما جعله الشارع عالمة على مسببه وربط وجود المسبب بوجوده وعدمه.
 .11السبب هو ما يتوقف وجود الحكم على وجوده ويلزم من عدمه عدم الحكم.
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السؤال الثاني:
ضع مصطلحا لما يلي:

 .1إلحاق واقعة ال نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها لتساوي الواقعتين في علة الحكم.
 .2وصف في األصل بني عليه حكمه ويعرف به وجود هذا الحكم في الفرع.

 .3الوصف الذي رتب الشارع حكماً على وفقه ،وثبت بالنص أو اإلجماع علة للحكم.
 .4الوصف الذي لم يرتب الشارع حكما على وفقه ولم يدل دليل شرعي على اعتباره.

 .5عدددول المجتهددد عددن مقتضددى قيددام جلددي إلددى مقتضددى قيددام خفددي ،أو عددن حكددم كلددي إلددى حكددم اسددتثنا ي لدددليل
انقدح في عقله..
 .6الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها من قبل ،حتى يقوم دليل على تغير تلك الحال.
 .7خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين ،طلباً أو تخيي اًر ،أو وضعاً.
 .8هو ما طلب الشارع فعله حتما في وقت معين.

 .9ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلفين وليم من كل واحد منهم.
 .11ما طلبه الشارع بعينه وال تب أر ذمة المكلف إال بأدا ه بعينه.
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السؤال الثالث:
-1
 -2اذكر -ي شروط العلة المتفق عليها
 -3اشرح-ي شروط االحتجاج بالمصالح المرسلة .
اشرح-ي الفرق بين حكمة الحكم وعلته .

انتهت األسئلة
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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