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 (1) 5مقدمة منهجية يف أنواع احلكم وتطبيقاته 

 . ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة اخلطأ: 1س

 إجابة املسائل الرياضية )الرياضيات( حكم عقيل.)          ( 

   إحراق النار للورقة حكم رشعي)          ( 

 القرب ونعيمه حكم رشعيثبوت عذاب )          ( 

  وجود يأجوج ومأجوج حكم عادي)          ( 

 إيامن أيب هلب مستحيل عقال.)          ( 

 .احلكم العقيل يقبل التخلف)          ( 

 ف  احلكم العادي مطرد لكنه يمكن أن يتخل  )          ( 

 إيامن أيب جهل مستحيل رشعا. )          ( 

 يمكن للعقل مستقال أن يتوصل إىل العلم بالغيب.)          ( 

 صىل اهلل عليه وسلم. من جهة النبي عرف إالما ال ي   هو الغيب)          ( 

  .الطقس من ادعاء علم الغيب ةالتنبؤ بحال يعترب )          (

   للعقل.عدم احرتاق إبراهيم عليه السالم يف النار خمالف )          ( 

  عدم احرتاق شجرة الزقوم يف جهنم خمالف للعادة.)          ( 

 الربزخ.العادة خمتلفة يف عامل األرحام وعامل الشهادة وعامل )          ( 

  .احلكم العقيل يقبل التخلف)          ( 

 باجلنة جيب عىل اهلل إثابة الطائع )          ( 

 من املنهجية العلمية معرفة األشياء بخصائصها. )          ( 

 لصحة معرفة املادة. تصوير ماهيات املادة رشط)          ( 

 إحياء عيسى عليه السالم للمويت خمالف للعادة. )          ( 

  االبتكارات العلمية خارقة للعادة.)          ( 
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 إذا استند العقل للتجربة فإن احلكم عادي.  )          ( 

 إذا استند العقل حلديث نبوي فإن احلكم رشعي. )          ( 

  املعجزة خارقة للعقل.)          ( 

 املخلوق ال خيلق نفسه حكم عقيل )          ( 

  املخلوق ال خيلق نفسه حكم عادي.)          ( 

 ال يوجد دليل رشعي قاطع خيالف حكام عقليا قاطعا. )          ( 

 ال تتعارض الرشيعة من العقل أصال.  )          ( 

 جيب التمييز بني العقول وامليول النفسية. )          ( 

 إال بمرجح.  19إىل  18من احلكم العقيل أن ال يتطور كوفيد )          ( 

 عقيل.  الكل أكرب من اجلزء هو حكم)          ( 

   عقيل.ال فعل بال فاعل حكم )          ( 

 املعجزة خارقة للعادة. )          ( 

 تعذيب أيب هلب واجب ذايت.)          ( 

 متعلق بممكن عقال وعادة  باإليامن )          ( تكليف الكافرين

  )          ( اإليامن مستحيل عقال فيمن مات عىل الكفر كقوم ثمود

 )          ( إيامن قوم عاد مستحيل رشعا. 

 )          ( حتيز اجلسم واجب عقيل ذايت.

 تعذيب فرعون واجب عريض. )          ( 

 املعتزلة يوجبون عىل اهلل إثابة الطائع. )          ( 

 )          ( يف إيامن قوم يونس وافق الرشع وجه إمكان اإليامن منهم عقال. 

 )          ( يف كفر أيب هلب وافق الرشع وجه عدم إمكان اإليامن منه عقال. 

 نبع املاء من بني يدي النبي صىل اهلل عليه وسلم ممكن عقال خمالف للعادة ثابت رشعا.  )          ( 
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 أهل السنة واجلامعة  أن إثابة الطائع فضل من اهلل ال واجبة عىل اهلل.  يعتقد)          ( 

 احلكم العادي ال يقبل التخلف. )          ( 

 .م من جهة احلكم العقيل ل  ع  )          ( األخالق الفاضلة ت  

 نظري.   عقيل )          ( تعذيب الطائع جائز

 .)          ( الدواء مفيد حكم عادي

 ( الفاعل مرفوع حكم عقيل   )        

 )          ( التكليف بخمسني صالة مستحيل عقال.

 )          ( التكليف باخلمسني صالة ممكن عقال وعادة وثابت رشعا 

 .النفسية )          ( جيب التفريق بني العقول وامليول

 )          ( أفعال العباد كسب هلم خلق هلل تعاىل.

 حياسب أبو هلب ألنه خلق فعل نفسه بالكفر )          ( 

 )          ( حياسب أبو هلب عىل كسبه الكفر.  

 )          ( الطاعات واملعايص خلق هلل تعاىل كسب للعباد.

   )          ( املركبات الفضائية خارقة للعادة.

 )          ( القوانني الطبيعية جوازية إمكانية.

 يت حسب اجلدول املعطى:  اكتب مثاال عىل ما يأ: 2س

  نسبة تامة مثبتة 

  نسبة تقييدية )صفة(

  نسبة تقييدية )باإلضافة(

  نسبة تامة  منفية

 : اذكر أربعة تعريفات للعقل باعتباره صفة: 3س

1  
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 عرف العقل باعتباره عضوا )لطيفة(:4س

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

 : بم تناقش ما يأيت:  5س

 املعراج غري منطقي:.................................................................................. -1

 الرشعي: ......................................................................ال يوجد عقل يف النظر -2

 قال لك: هل أنت مع العقل أم مع النقل:..............................................................-3

 ......................................................................كلف أبو هلب باملستحيل عقال: -4

 : علل ما يأيت: 6س

 .تعريف العلامء العقل باعتبار خصائصه ال باعتبار ماهيته -1

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

 .ف العلامء الفيزياء املواد باعتبار خصائصها ال باعتبار ماهيتهاتعري-2

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

 .تعريف العلامء احلياة  باعتبار خصائصها ال باعتبار ماهيتها -3

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

 عدم إمكان تعارض عقيل قطعي مع نقيل رشعي. -4

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

 قواعد النحو أحكام عادية وليست رشعية أو عقلية.-5

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

 د. وليد شاويش  مع التمنيات لكم بالتوفيق ،،،،


