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 3فقه  الاملادة: أصول           نشر البنود على مراقي السعود  

 2019التاريخ:    /      / .........................اسم الطالب: ...............................

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

 .العام مشويلعموم )     (  

 .عموم املطلق  بديل تناويب)     (  

 يعترب العام حمصورا ألنه أفراده حمصورة يف الواقع.  )     (  

 واحد إىل عشرة. الرقم عشرة يعترب عاما يف أفراده من )     (  

 املصادر تعترب عامة ابلرغم من عدم حتققها يف اخلارج.  )     (  

 .اللفظ املطلق يستغرق أفراده دفعة واحدة)     (  

  .اللفظ العام يستغرق أفراده على سبيل البدل والتناوب)     (  

 يعترب لفظ رجالن عاما ألنه اشتمل على أكثر من واحد.  )     (  

 اظ ولو كان حمصورا يف الواقع.يعترب العام عاما ابعتبار األلف)     (  

 اللفظ العام يشمل مجيع أفراده يف كل زمان ومكان. )     (  

 .يعترب اللفظ عاما ولو قصد به املتكلم اخلصوص)     (  

 صيغة العموم تعين امتداد الشريعة يف استيعاب املستجدات الداخلة يف أفراد العموم.)     (  

 .معا يف لفظ واحد  املعىن احلقيقي واجملازيشمل ي ما العموم صيغن م  )     (  

 .  معنيني جمازينيشمل ي ما العموم صيغن م  )     (  

 .العموم ابعتبار الوضع يشمل الوضع الشرعي والعريف)     (  

 العموم ابعتبار الوضع يقتصر على الوضغ اللغوي فقط.)     (  

 .غوي األولالل   يعين أن هناك تعددا يف الوضع)     ( تعدد االستعمال يف القرآن الكرمي للريح والرايح  
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 )     ( استعمال الصوم يف الكالم والطعام هو تعدد ابعتبار الوضع اللغوي

 وأجب على األسئلة اليت تليها: (206/  1)أتمل القطعة التالية من نشر البنود :2س

األفااراد أعااين ولااو فرضااا لياادخل مااا ه يتاقااق معناااه يف اخلااارج ومااا ال  كاان حتققااه فيااه ومااا   مجيااعقولنا واملراد ابلصااا  )
 (احنصر معناه فيه يف بعض األفراد كفرد الشمس والقمر والسماء واألرض

 ......................................................................(قولنامن املقصود ابلضمري يف قوله )-1

 .............................................................................(ولو فرضابني معىن قوله: )-2

 استخرج من النص األمثلة على ما هو عام يف اللفظ مناصر يف فرد واحد يف الواقع.  -3

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

 وأجب على األسئلة اليت تليها:   (207/ 1) أتمل القطعة التالية من نشر البنود:3س

هــ ه اساســام ظــال     عمــومفيكون  هـازيـجـمومن العام اللفظ املستعمل يف حقيقته أو حقيقتيه وجمازه أو )

معهام وال يم ــع مــن ذلــ  لعــ د الوضــع كــام يكــون م ــه املشــ    ذك احلقيقتني وما  اد ــأفلشمول اللفظ 

. وظحث فيه يف »اآليات البي ــات  يلـمحـال املستعمل يف أف اد مع ى واح  سنه مع الق ي ة ال يصلح لغريه االه

ل ــاول اللفــظ للمع ــى ال ظأن ا ي ة الواح  إنام ل فع إرادة غريه وال ل فع ل اول اللفظ له واملعترب يف التع يــ  

إرادله عىل ما ااتضاه لفسريه الساظق واياس ه ا البحث دخول العام امل اد ظه اخلصوص كالعــام املوصــوص 

يف لع ي  العام وكونه من أف اده واحلاصل أن اللفظ مع ا ي ة املع ــى الواحــ  أو املع ــى املجــاز  ال يصــلح 

ق ظني صلوح اإلرادة وصــلوح ال اللــة اللهــن إال أن يكونــوا إلرادة غريه ولك ه يصلح لل اللة عىل غريه وف 

 أرادوا ظاالستغ اق يف ح  العام االستغ اق ظاعتبار امل اد ال مطلًقا وهو يف غاية البع  اهـ. ظاختصار.

 اضبط الكلامت التي حتتها خط.-1

 ارسن عالمات ال اين يف ال ص ظام ي اسب املع ى. -2

 (وال يم ع من ذل  لع د الوضعاوله )وضح مع ى لع د الوضع يف -3
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......................................................................................................... 

 اكتب مثاال عىل كل مما يأيت: -4

 .......................................................................استعامل اللفظ العام يف حقيقتني:-أ

 .....................................................................استعامل اللفظ العام يف جمازين:  -ب

 ................................................................. استعامل اللفظ العام يف حقيقة وجماز:-ج

 ماذا يع ي الشارح ظصلوح ال اللة وصلوح اإلرادة:-5

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

 هات مثاال عىل العام أري  ظه اخلصوص وظني وجه اعتباره من العام مع أنه أري  ظه اخلصوص.-6

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

اال رجل رأيت اسس  مع سالحه وأراد ظ ل  ال جل الشجاع، ظني وجــه داللــة اسســ  عــىل مــن حيــث -7

 اسلفاظ وم اد املتكلن.

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

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

 ع ف ظاسعالم الواردة يف ال ص: -8

 املحيل:  اإلمام -أ

 ................................................اسمه: .................................................

 ................................................وفاله ومكاهنا: .........................................
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 ....................................................لص يفاله اسصولية:.................................

 .............................................................................مص   اآليات البي ات:-ب

لعليــل اإلجاظــة يف و، (ب)مــن العمــود  ال   حتته خط  للمثال (أ)العمود من امل اسب نوع اللفظ : ح د 4س

 .(ج)العمود 

 ج ب أ 

 التعليل  املثال  )لفظ عام ( )ليس عاما(

  رجالأك م  )لفظ عام ( )ليس عاما(

  دراهن ظومسةلص ق  )لفظ عام ( )ليس عاما(

  العنيرأيت  )لفظ عام ( )ليس عاما(

  اسس جاء  عام ( )ليس عاما()لفظ 

  ل نانريز  ا )لفظ عام ( )ليس عاما(

  لعنيال لب ر ا )لفظ عام ( )ليس عاما(

  مفي  الكتابا اءة  )لفظ عام ( )ليس عاما(

  مفي اكتاظا اا أ  )لفظ عام ( )ليس عاما(

  الامأعط ي  )لفظ عام ( )ليس عاما(

  رجالنزارين  )لفظ عام ( )ليس عاما(

  ونول ورمانفاكهة فيها  )لفظ عام ( )ليس عاما(

  ُكــَ ماء الع ب )لفظ عام ( )ليس عاما(

 مع التم يات لكن ظالتوفيق ،،،، 

 أستاذ املادة د. ولي  مصطفى شاويش


