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 بسم اهلل افرمحن افرحقم

 ادادة: امتحان إيصا ل افسافك إػ أصول مافك

 .طفرا 4-2: افزمن              ادافؽي افػؼه أصول امتحان    2016-9-24: ادواؾق افسبت: افقوم

 اآلتقة، مراظقا االختصار وافسـقز، وافتؼقد بادطؾوب ؾؼط.أجب بخط واضح ظذ األشئؾة 

 ظالمة[ 30]                                    أمام افعبارة اخلطل: (X)أمام افعبارة افصحقحة وإصارة  ()ضع إصارة :1س

 مػفوم افؾؼب. من ادػاهقم ر اإلمام مافك ِـ يعتب  )     ( 

  مػفوم ادخافػة.دفقل اخلطاب هو كػسه  )     ( 

   أجاز اإلمام مافك بقوع اآلجال بـاء ظذ أصل االشتحسان.)     ( 

 عغ دم حجقة اإلمجاع.                   ِ يشسط اكؼراض ظرص ادجؿ    )     ( 

 يشسط الظتبار اإلمجاع شؽوتقا أن يسؽت أـثر ادجتفدين. )     (

  ثافث.إحداث ؿول ا وؿع إمجاع شؽويت ظذ ؿوفغ، ؾقجوز  إذ )     ( 

 ذهب افرواؾض واخلوارج إػ ظدم حجقة اإلمجاع.  )     ( 

ـ    )     (   طؼي أن يرصح ـل جمتفد باحلؽم.                  يشسط دم اإلمجاع اف

 يعتز حتريم ربا اجلاهؾقة من اإلمجاع ادشفور.  )     ( 
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 توريث بـت االبن افسدس مع بـت افصؾب هو إمجاع رضوري. )     (

  مافك افؼقاس دم افؽػارات واحلدود.أجرى اإلمام  )     ( 

 األظالم دم افؽتاب وافسـة من دالفة افظاهر. أشامء تصـف  )     ( 

 تصـف األظداد دم افؽتاب وافسـة من دالفة افـص. األصل أن )     ( 

 ) يا أهيا افذين آمـوا آمـوا( ظذ افتوـقد. افثاكقة دم  "آمـوا" حيؿل ؿوفه تعاػ  )     ( 

ب غ  حيؿل تؽرار ؿوفه تعاػ)  )     ( ذ  ؽ  ؾ ؿ 
ئ ذ  ف  م  ي ل  ي و  َ    ِ َ ؾ و   ُ   ِ   ٍ ِ  َ    َ  ٌ    َ  ( دم شورة ادرشالت ظذ افتوـقد.َ 

ل احلـػقة ؿوفه تعاػ )  )     (  ـؿ  َ                     ح  ـ ا َ  ق
ؽ  س 

ت غ  م 
  ً ؾ إ ض ع ام  ش 

ِ    ِ   َ   
ِ   ُ   َ  شتغ مسؽقـا. "ضعام"( ظذ إضعام َ  ِ  

 مـع اإلمام مافك إجراء افؼقاس دم افرخصة.  )     ( 

 افؼقاس دم األشباب وافؼوط وادواكع. إجراء اإلمام مافكمـع   )     ( 

  فقس ؾقه جمال فؾرأي ظذ افؼول ادعتؿد.اصسط مافك دم حجقة ظؿل أهل ادديـة أن يؽون مما ال  )     ( 

 دم افؼرون افثالثة األوػ افػاضؾة. خاص بإمجاظفم ادراد بعؿل أهل ادديـة وأكه حجة )     (

 ذهب األهبري إػ أن األصل دم األصقاء ؿبل ورود افؼع هو ادـع.   )     ( 

 .ذهب أبو افػرج إػ أن األصل دم األصقاء ؿبل ورود افؼع اإلباحة افؼظقة  )     ( 

 افذمة هو اشتصحاب رشظي. ه دمين دم ذمة خافد مثال، ؾإن اشتصحاب ثبوت         َ إذا ثبت د    )     ( 

    من خز افواحد. يعتز اخلز ادستػقض ؿسام )     (
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 ؿال ابن خويز مـداد من ادافؽقة بعدم حجقة خز افواحد.  )     ( 

 ادصؾحة ادرشؾة أي ادطؾؼة ظن االظتبار واإلفغاء.  معـى )     ( 

 دم األؿوال ادشفورة ؾؼط. ظـد ادافؽقة يؿؽن مراظاة اخلالف  )     ( 

 .اإليامء هي كػسفا دالفة افتـبقهدالفة   )     ( 

 .فقصح ادعـى االؿتضاء افتؾوحيي يستؼقم ادعـى وال يؾزم افتؼدير  دم )     ( 

 تؼدير تؼتضقه اشتؼامة ادعـى. االؿتضاء افترصحيي تتوؿف صحة ادعـى دم  )     ( 

 مػفوم افؽتاب وافسـة هو كػسه دفقل اخلطاب.  )     ( 

 د افؼطع.                                               ِ أمجع أهل افسـة ظذ وجوب افعؿل بخز افواحد وإن مل يػ   )     (

 دالفة افتـبقه. هو كػسه تـبقه اخلطاب  )     ( 

 ذهب اإلمام افشاؾعي إػ أن تـبقه اخلطاب من باب افؼقاس اجلع.  )     ( 

 حتريم افتلؾف يدل ظذ حتريم إيذاء افوافدين من باب إضالق األخص وإرادة األظم ظـد افغزايل.   )     ( 

 افؾػظ ال  ادعـى.  ادالفة االؿتضاء يوجبف )     ( 
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 ظالمة[ 18]                : امأل افػراؽات اآلتقة بام يـاشبفا:                                                                              2س

-   اـتب ادصطؾح ادؼابل فؾؿصطؾحات ادؽتوبة دم اجلدول أدكاه:                                       

 افتؼديم وافتلخر داإلؾرا ادطؾق    احلؼقؼة افعام افظاهر

    اإلضامر افـسخ افتلـقد   

: واحدا دم افعؿود )ب( ظذ دفقل اخلطاب حسب اددون دم افعؿود )أ( افؼظي اـتب من افـص 

 ب أ

  آية ؾقفا مػفوم طرفجزء 

  آية ؾقفا مػفوم ؽايةجزء 

  آية ؾقفا مػفوم رشطجزء 

  ؾقه مػفوم حرص جزء حديث

 )دفقل اخلطاب حسب اددون دم افعؿود )أ(مواكع ظذ مثاال اـتب كصا  واحدا دم افعؿود )ب 

 ب أ

  خرج خمرج افغافب

  خرج خمرج االمتـان

  خرج خمرج افتوـقد

  خرج خمرج بقان افواؿع
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  خرج خمرج ادبافغة

 أجب باختصار وترـقز ظذ األشئؾة اآلتقة: : 3س

 :دور ادـفج األصويل  وبغ دم جمال افـص،ؼوالت افتػؽقؽقة د تؼؾقد ضائػة افالديـقغ بغ مدى

 ظالمات[ 8]                   ادوضوظي دم حراشة افـص افؼظي من افعبث، حسب افـؼاط اآلتقة:

 افتعريف بافتػؽقؽقة:-1

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

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

 ل االجتفاد ظذ وؾق ادـفج األصويل ظؾام:ما افذي جع-2

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

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

 ظؾل ما يليت:-3

 ال تعتز اجتفادات افعؾامء أمر مؼدشا.-أ

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

................................................................................................ 
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 جيب اتباع افعؾامء ادجتفدين مع أن اجتفادهم طـي راجح حيتؿل اخلطل.-ب

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

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

ؿال تعاػ: )وأحل اهلل افبقع وحرم افربا(، كاؿش األؿوال اآلتقة مـاؿشة أصوفقة ظؾؿقة، مستػقدا : 4س

 ظالمات[ 8]                                                 ودالالته: "افظاهر"مما تعؾؿته من ظوارض افـص 

 بؼصد االشتثامر.حالل و ؾؼط، افربا حرام إذا ـان بؼصد االشتفالك-أ

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

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

 ألن ادحرم هو األـل. ؛جيوز اشتخدام افػائدة افربوية دم رشاء ادالبس-ب 

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

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

 افربا ادحرم هو ربا اجلاهؾقة ؾؼط وال تدخل افػائدة افربوية دم افتحريم.-ج

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

................................................................................................ 
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وافتلخر دم ؾفم حديث افـبي صذ  ذهب احلـػقة إػ ؿتل ادسؾم بافؽاؾر، كاؿش مذهبفم دم افتؼديم  -د

                    اهلل اهلل ظؾقه وشؾم: )ال يؼتل مسؾم بؽاؾر وال ذو ظفد دم ظفده(.

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

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

ف االشتحسان بعدة تعريػات اذـرها وكاؿشفا مبقـا األرجح مـفا، وكاؿش مؼوظقة    ر  ـ   ُ : ظ  5س

 ، مع اإلصارة إػ ؿول األبقاري دم معـى االشتحسان.االشتحسان أصل ظذ ضوء "افبوؾقه ادػتوح"

 ظالمات[ 10]

 .....................................................................................: 1افتعريف 

 ..................................................................................... :2افتعريف

 .................................................................................. ؿول األبقاري:

 ..............................................................................:"افبوؾقه ادػتوح"

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

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

 .........................................................مثاال تارخيقا يشبه افبوؾقه ادػتوح:  اذـر
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ال ؽر ؿوفه تعاػ ) ظذ حجقة شد افذريعةمن افؼرآن افؽريم هات دفقؾغ : ظرف شد افذريعة، و6س َ   و 

وا  ب غ ر   ظ ؾ م   د  ب وا اهلل   ظ  ن  د ون  اهلل   ؾ ق س 
ون  م  ظ  ين  ي د 

ب وا اف ذ  ِ    ٍ ت س   ِ    َ ِ   ً    َ  َ        ُ  َ  َ  ِ     ِ   ُ     ِ   َ   ُ    َ   َ   ِ (، ومثافغ من افواؿع ادعارص ظذ هذا َ  ُ        

 األصل.

 ظالمات[ 10]

 ...................................................................................افتعريف: 

 ...................................................................................: 1دفقل

 ................................................................................... :2دفقل

 ...................................................................................: 1مثال

 ................................................................................... :2مثال

 [ظالمة 12]                خالل دراشتك ألصل مراظاة اخلالف ظـد اإلمام أجب ظذ ما يليت::7س

 بقـه وبغ اخلروج من اخلالف. ؾرؿغظرف دفقل مراظاة اخلالف، وبغ  -1

 ...................................................................................افتعريف: 

 ...................................................................................: 1افػرق

 ................................................................................... :2افػرق
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وضح اظسض بعض افػؼفاء ظذ دفقل مراظاة اخلالف، بلكه يؼتيض إثبات ادؾزوم دون الزمه، -2

 ادؼصود بذفك، مع إجابتك ظذ هذا االظساض.

 ادؼصود بإثبات ادؾزوم دون الزمة: -أ

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

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

 ؟بم تـاؿش هذا االظساض-ب

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

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

ظذ   خطر اقع إػ مثواه األخر( ؾقف                                                    ُ : بـاء ظذ ؿاظدة أن افعادة حمؽؿة، بم تـاؿش مؼوفة أن )ص  ج

                                                                                        افعؼقدة ألهنا تتضؿن إكؽار افبعث. 

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

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

 ظالمات[4]                                        ـقف يؿؽن تطوير دراشة ظؾم أصول افػؼه  )رأيك مفم(::8س

1-........................................................................................... 
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2-........................................................................................... 

3-........................................................................................... 

4-........................................................................................... 

_______________________________________________________ 

 

 ؾقام حتب أن تراه دم معفد مدارك مستؼبال:اـتب رشافة إػ إدارة معفد مدارك، 

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

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

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

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

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

 اكتفى االمتحان راجقا فؽم افتوؾقق

 د. وفقد مصطػى صاويش

 ظؿقد ـؾقة افػؼه ادافؽي/جامعة افعؾوم اإلشالمقة افعادقة 
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