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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 أمجعني، أما بعد:احلمد هلل، وصلى هللا وسلم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه 

فهذا هو كتاب التمارين ملسائل النظم الصغري يف أصول الفقه، لتكون الدراسة جامعة بني النظرية والتطبيق، 
 .واجلانب املعريف واجلانب املهاري

 ويتضمن عدًدا من األسئلة والتمارين منوعة األساليب خمتلفة األهداف.
 له التحرير؟من هو مؤلف كتاب خمتصر التحرير؟ ومن مؤلف أص .1

 ما معىن كون هذا النظم مأخوًذا من خمتصر التحرير؟ .2

 ما أقسام علم أصول الفقه؟ .3
 :اربط كل مسألة أصولية مبحلها من أقسام علم األصول األربعة#

 املسألة القسم اجلواب
 األمر يقتضي الوجوب -أ األحكام .4 ........
 األحكاممن شرط اجملتهد أن يكون عارفًا أبدلة  -ب األدلة .5 ........
 الشرط ما يلزم من عدمه العدم. -ج الدالالت .6 ........

 قول الصحايب حجة -د اجملتهد .7 
هل فمن مباحث علم أصول الفقه: مبحث األحكام الشرعية، وعلم الفقه يبحث يف: األحكام الشرعية،  .8

 فرق بني حبث علم الفقه يف األحكام الشرعية، وحبث علم األصول فيها؟ هناك

 وما األحكام اليت تندرج حتت كل قسم؟ما أقسام احلكم؟  .9

بناء على ما درسته يف األحكام التكليفية والوضعية بنين املصطلح املناسب ملا أييت ]من خالل 
 النص املذكور فقط[:

 أوال: احلكم التكليفي:
لوات مخس ص»عن عبادة بن الصامت، قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:  .10

اعل عباده، فمن جاء هبن مل ينتقص منهن شيئا، استخفافا حبقهن، فإن هللا جافرتضهن هللا على 
له يوم القيامة عهدا أن يدخله اجلنة، ومن جاء هبن قد انتقص منهن شيئا، استخفافا حبقهن، 

 «مل يكن له عند هللا عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له

 حكم الصلوات اخلمس: . ..........................

د ومن استجمر فليوتر، من فعل فق»أيب هريرة، عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:  عن .11
 «أحسن، ومن ال فال حرج

 ............................ حكم اإليتار يف االستجمار: .
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فمن ابتاعها نم، ال تصروا اإلبل والغ»قال أبو هريرة رضي هللا عنه، عن النيب صلى هللا عليه وسلم:  .12
 «: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع مترخبري النظرين بعد أن حيتلبها بعد فإنه

 حكم اإلمساك والرد: ..................................

 «من ادعى إىل غري أبيه، وهو يعلم فاجلنة عليه حرام»: النيب صلى هللا عليه وسلمقال  .13

 ...............................حكم ادعاء املرء إىل غري أبيه: 

 «هنينا عن اتباع اجلنائز، ومل يعزم علينا»عن أم عطية، قالت:  .14

 حكم اتباع النساء للجنائز: ...............................

قرأ عمر يوم اجلمعة على املنرب سورة النحل، حىت إذا جاء السجدة نزل فسجد فسجد الناس  .15
ة قرأ هبا، حىت إذا جاء السجدة قال اي أيها الناس إمنا منر ابلسجود، حىت إذا كانت اجلمعة القابل

أ ومل يسجد عمر رواه البخاري ومالك يف املوط فمن سجد فقد أصاب ومن مل يسجد فال إمث عليه
 وقال فيه إن هللا مل يفرض علينا السجود إال أن نشاء

 حكم سجود التالوة: ...............................

 : احلكم الوضعي:اثنًيا

إن جاء و هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن مثن الكلب، »عن عبد هللا بن عباس، قال:  .16
  «يطلب مثن الكلب فامأل كفه ترااب

 ....................................... يع الكلب: .بحكم 

عروة بن مضرس الطائي، قال: أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابملوقف يعين جبمع عن  .17
قلت: جئت اي رسول هللا من جبل طيئ أكللت مطييت وأتعبت نفسي وهللا ما تركت من حبل إال 

الصالة،  من أدرك معنا هذه»وقفت عليه فهل يل من حج؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
  «فقد مت حجه، وقضى تفثهقبل ذلك ليال أو هنارا،  وأتى عرفات،

 ....................................حكم احلج املذكور: 

عن أيب هريرة: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل املسجد فدخل رجل، فصلى، فسلم على  .18
ما صلى، مث ك، فرجع يصلي  «فإنك مل تصلارجع فصل، »النيب صلى هللا عليه وسلم، فرد وقال: 

 الاثث« فإنك مل تصلارجع فصل، »جاء، فسلم على النيب صلى هللا عليه وسلم، فقال: 

 ......................................حكم صالته: 

رفع إىل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه امرأة تزوجت يف عدهتا فقال هلا: " هل علمت أنك تزوجت  .19
  : " هل علمت؟ " قال: ال قال: " لو علمتما لرمجتكمايف العدة؟ " قالت: ال فقال لزوجها

 ................................... حكم نكاحهما: .
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 ................................... حكم احليض ابلنسبة لوجوب الصالة: .20

 ................................... حكم الطهارة ابلنسبة لصحة الصالة: .21

 ................................... الصالة يف السفر:حكم القصر يف  .22

 ................................... حكم إمتام الصالة يف احلضر: .23

 ................................... حكم دخول الوقت ابلنسبة لوجوب الصالة: .24

 ................................... حكم الغضب ابلنسبة ملنع القضاء: .25

 #حدد نوع الواجب فيما أييت:
 وجوب صالة اجلمعة من حيث الوقت: ....................... .26

 وجوب الصوم من حيث كونه من طلوع الفجر إىل غروب الشمس:........................ .27

 وجوب البحث عن فقري لدفع الزكاة له من حيث صيغة الوجوب:......................... .28

 اإلطعام بدال عنها:.............................دم إجزاء وجوب صالة الظهر وع .29

 وجوب صالة اجلنازة من حيث من تطلب منهم:......................... .30

 ]أي آية كفارة عن أيب بن كعب رضي هللا عنه، أنه كان يقرؤها(: 2/303روى احلاكم يف مستدركه ) .31
، قال جاههذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خير  قال احلاكم: «فمن مل جيد فصيام ثالثة أايم متتابعات: »اليمني[

وأما املسألة الثالثة وهي اختالفهم يف اشرتاط تتابع األايم الثالثة يف (: )2/180ابن رشد يف بداية اجملتهد )
 (ا، والشافعي مل يشرتطا يف ذلك وجوب التتابع، وإن كاان استحباه، واشرتط ذلك أبو حنيفةالصيام: فإن مالكً 

 القاعدة األصولية املؤثرة يف هذا اخلالف؟وأمحد[، فما ]

ُدُس فَِإْن   فَِلُكلنِ  َأٌخ أَْو ُأْختٌ )َوِإْن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكاَللًَة َأِو اْمرَأٌَة َوَلُه  القراءة املتواترة: .32 ُهَما السُّ َواِحٍد ِمن ْ
اَن َرُجٌل يُوَرُث َكاَللًَة أَِو )َوِإْن كَ ، ويف قراءة سعد بن أيب وقاص: َكانُوا َأْكثَ َر ِمْن َذِلَك فَ ُهْم ُشرََكاُء يف الث ُُّلِث(

ُدُس فَِإْن َكانُوا َأْكثَ َر ِمْن َذِلَك فَ ُهْم ُشرََكاُء يف  َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخٌت من أماْمرَأٌَة  ُهَما السُّ  الث ُُّلِث( قال فَِلُكلِن َواِحٍد ِمن ْ
ذا القراءة الشاذة خمتلف يف حجيتها، ومع هو ، وهذه القراءة شاذة (أخرجه البيهقي بسند صحيح)ابن حجر: 

 مل خيتلف العلماء يف أن اآلية خاصة ابإلخوة ألم، ما السبب؟

اسُتدل على أن السارق إذا سرق جيب قطع يده اليمىن ال اليسرى، بقراءة ابن مسعود: )والسارق والسارقة  .33
 انبىن عليها هذا االستدالل؟ثالث قواعد أصولية  اذكرفاقطعوا أمياهنما(، 

على  احتج احلنابلة هبذا احلديث «من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة»عن عبد هللا بن شداد مرفوعا  .34
دارقطين رواه سعيد وأمحد يف مسائل ابنه عبد هللا والعدم وجوب القراءة على املأموم، فهل حيتج به مع قوهلم: )

 (؟حيح أنه مرسلمسندا من طرق ضعاف والص يقد رو 
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، َعن الرنبيع بن أنس، َعن أنس بن َمالك قَاَل: " َما زَاَل َرُسول هللا َصلَّ يف احملرر:  .35 ى َوَعن أيب َجْعَفر الرَّازِين
اَرُقْطيِنن، )َوَصححُه احْلَاكِ  نْ َيا " َرَواُه َأمْحد، َوالدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  يقنت يف اْلفْجر َحىتَّ فَارق الدُّ ، َوأَبُو َجْعَفر َوث ََّقُه ماَّللَّ

سيء احْلِْفظ(  ْدقَوُهَو من أهل الص: )ِفيِه ضعف الفالسغري َواِحد، َوقَاَل أَبُو زْرَعة: )شيخ يهم كثريا( ، َوقَاَل 
َفرد اِبلْ  ( ، َوقَاَل اْبن حَبان: )ين ْ : )لَْيَس اِبْلَقِوين مع كون الراوي من أهل ، ((َمَناِكرِي َعن اْلَمَشاِهري. َوقَاَل النََّساِئين

 الصدق، مل أيخذ احلنابلة ابحلديث، فلم؟

 من خالل ما درست بني نوع الفعل النبوي وداللته إن مل يوجد صارف:#
 داللته على احلكم نوع الفعل احلديث املسألة

ختليل  .36
 اللحية يف الوضوء

   إذا توضأ خلل حليته ابملاء كان

شرب احللو  .37
 البارد

   احللو البارد  إليهكان أحب الشراب 

حكم  .38
 الوصال يف الصوم

يواصل ، فأخذ رجال من  النيب  أخذ
ما ابل رجال »أصحابه يواصلون، فقال: 

 «يواصلون، إنكم لستم مثلي

  

حكم  .39
 االحتباء

   إذا جلس احتىب بيديه  كان

أداء صالة  .40
الظهر والعصر أربع 

 ركعات

يصلي الظهر والعصر أربع  كان 
 ركعات

  

 حكم .41
احللف يف مسائل 

 العلم

رأيت جابر بن عبد هللا حيلف ابهلل: أن 
ابن الصائد الدجال، قلت: حتلف ابهلل؟ 

إين مسعت عمر حيلف على ذلك »قال: 
 « ، فلم ينكره النيبعند النيب 

  

حكم هبة  .42
الزوجة ليلتها 

 لضرهتا

عن عائشة، أن سودة بنت زمعة وهبت 
يقسم  وكان النيب »يومها لعائشة 

 «لعائشة بيومها ويوم سودة
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 ميز ما يوصف ابلنسخ، وما اليوصف مع بيان الناسخ وطريق معرفة النسخ ونوعه إن وجد:#
وصفه  احلكم م

 ابلنسخ
 نوع النسخ طريق معرفته

قول  النص اإلمجاع النسخ نسخ
 الراوي

قرآن 
 بقرآن

سنة 
 بقرآن

سنة 
 بسنة

كافة   إىل الناس هللا تعاىل بعث حممدا  )..  .43
ليقروا بتوحيده، فيقولوا: ال إله إال هللا حممد 

ا من قلبه رسول هللا فكان من قال هذا موقنً 
وانطقا بلسانه أجزأه، ومن مات على هذا فإىل 

اجلنة، فلما آمنوا بذلك، وأخلصوا توحيدهم، 
م مث فرض عليه... عليهم الصالة مبكة فرض

، ... ،مث فرض عليهم ابملدينة الصيام...،اهلجرة
 مث فرض عليهم، ...، مث فرض عليهم الزكاة

 ...(مث فرض عليهم احلج ...،اجلهاد

        

اي أيها الناس، إين قد كنت أذنت »حديث   .44
لكم يف االستمتاع من النساء، وإن هللا قد حرم 

ذلك إىل يوم القيامة، فمن كان عنده منهن 
شيء فليخل سبيله، وال أتخذوا مما آتيتموهن 

 «شيئا

        

رأى خنامة يف قبلة املسجد  أن النيب »  .45
فحكها حبصاة، مث هنى أن يبزق الرجل عن 

ميينه، أو أمامه، ولكن يبزق عن يساره أو حتت 
 «قدمه اليسرى

        

بقتل الكالب،  أمران رسول هللا  حديث:   .46
حىت إن املرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، 

 عن قتلها  مث هنى النيب

        

كنت هنيتكم عن األشربة يف ظروف األدم، »  .47
 «فاشربوا يف كل وعاء غري أن ال تشربوا مسكرا
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وصفه  احلكم م
 ابلنسخ

 نوع النسخ طريق معرفته

قول  النص اإلمجاع النسخ نسخ
 الراوي

قرآن 
 بقرآن

سنة 
 بقرآن

سنة 
 بسنة

" كان فيما أنزل من القرآن: عشر  عن عائشة  .48
رضعات معلومات حيرمن، مث نسخن، خبمس 

، وهن فيما يقرأ معلومات، فتويف رسول هللا 
 من القرآن"

        

عن ابن عباس، قال: " كان الطالق على عهد   .49
، وأيب بكر، وسنتني من خالفة رسول هللا 

عمر، طالق الثالث واحدة، فقال عمر بن 
اخلطاب: إن الناس قد استعجلوا يف أمر قد  

كانت هلم فيه أانة، فلو أمضيناه عليهم، 
 فأمضاه عليهم"

        

أن »عن ابن عباس رضي هللا عنهما، أنه أخربه   .50
خرج عام الفتح يف رمضان،  رسول هللا 

كان قال: و « فصام حىت بلغ الكديد، مث أفطر
يتبعون األحدث  صحابة رسول هللا 

قال الزهري: وكان الفطر . فاألحدث من أمره
 آخر األمرين

        

مسعت مصعب بن سعد، يقول: صليت إىل   .51
ني فطبقت بني كفي، مث وضعتهما بجنب أيب، 

فنهينا »فخذي، فنهاين أيب، وقال: كنا نفعله، 
  «عنه وأمران أن نضع أيدينا على الركب

        

بعنا أمهات األوالد، على »جابر، قال:  عن  .52
، وأيب بكر، فلما كان عمر عهد رسول هللا 

 «.هناان، فانتهينا -رضي هللا عنه  -
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وصفه  احلكم م
 ابلنسخ

 نوع النسخ طريق معرفته

قول  النص اإلمجاع النسخ نسخ
 الراوي

قرآن 
 بقرآن

سنة 
 بقرآن

سنة 
 بسنة

قال عمر بن اخلطاب وهو جالس على منرب   .53
 : " إن هللا قد بعث حممدا رسول هللا 

ابحلق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه 
آية الرجم، قرأانها ووعيناها وعقلناها، فرجم 

، ورمجنا بعده، فأخشى إن طال رسول هللا 
ابلناس زمان أن يقول قائل: ما جند الرجم يف  

إن لوا برتك فريضة أنزهلا هللا، و كتاب هللا فيض
الرجم يف كتاب هللا حق على من زىن إذا أحصن 

من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان 
 احلبل، أو االعرتاف "

        

ُروَن َوالَِّذيَن يُ تَ َوف َّْوَن ِمْنُكْم َوَيذَ قال تعاىل: )  .54
 بَ َعَة َأْشُهٍر َوَعْشرًاأَرْ أَْزَواًجا َيرَتَبَّْصَن أِبَنْ ُفِسِهنَّ 

َما فَ َعْلَن فَِإَذا بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفي
ُ مبَا تَ ْعَملُ   (وَن َخِبريٌ يف أَنْ ُفِسِهنَّ اِبْلَمْعُروِف َواَّللَّ

َذُروَن َوالَِّذيَن يُ تَ َوف َّْوَن ِمْنُكْم َويَ وقال تعاىل: )
َغرْيَ  حْلَْولِ اَواِجِهْم َمتَاًعا ِإىَل أَْزَواًجا َوِصيًَّة أِلَزْ 

ِإْخرَاٍج فَِإْن َخَرْجَن َفاَل ُجنَاَح َعَلْيُكْم يف َما 
ُ َعزِي ٌز فَ َعْلَن يف أَنْ ُفِسِهنَّ ِمْن َمْعُروٍف َواَّللَّ

 (َحِكيمٌ 
 وقد ذكر ابن عباس أن اآلية الثانية منسوخة

        

         «افزوروههنيتكم عن زايرة القبور »حديث:   .55
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 :#من خالل ما درسته يف اإلمجاع، بنيِن نوع اإلمجاع ومدى حتقق شروطه فيما أييت
حتقق  املسألة

 الشروط
 نوع اإلمجاع

مركب  سكويت صريح ال متحققة
من 

 خالف
)اخليط األبيض هو الصباح، وأن السحور ال يكون إال قبل  .56

عرج األعمش وحده، فشذ ومل يالفجر. وهذا إمجاع مل خيالف فيه إال 
 أحد على قوله(.

     

، روى اإلمام -رضي هللا عنهم  -)ولنا: إمجاع الصحابة  .57
أمحد، واألثرم، إبسنادمها، عن زرارة بن أوىف، قال: قضى اخللفاء 
الراشدون املهديون، أن من أغلق اباب، أو أرخى سرتا، فقد وجب 

عن األحنف، عن عمر املهر، ووجبت العدة. ورواه األثرم أيضا، 
وعلي وعن سعيد بن املسيب. وعن زيد بن اثبت: عليها العدة، 
وهلا الصداق كامال. وهذه قضااي تشتهر، ومل خيالفهم أحد يف 

 عصرهم، فكان إمجاعا( املغين البن قدامة.

     

)كان الزهري يرى أن األمر ابلوضوء مما مست النار انسخ   .58
ف كان اخلال  :ألحاديث اإلابحة ألن اإلابحة سابقة... قال النووي

فيه معروفا بني الصحابة والتابعني مث استقر اإلمجاع على أنه ال 
وضوء مما مست النار إال ما تقدم استثناؤه من حلوم اإلبل( فتح 

 الباري

     

الء على صحة قول القائل: فالن أعقل من فالن )أمجع العق .59
أو أكمل عقال، وذلك يدل على اختالف ما يدرك به( غذاء 

 األلباب

     

اختلف العلماء يف اشرتاط الشهادة أو اإلعالن يف النكاح،  .60
فقيل: إن الشهادة شرط، وقيل: إن اإلعالن شرط.، ومل يقل أحد 

 جيوز النكاح بال شهود من العلماء بعدم اشرتاط أيٍن منهما، فال
 وال إعالن ابإلمجاع.
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حتقق  املسألة
 الشروط

 نوع اإلمجاع

مركب  سكويت صريح ال متحققة
من 

 خالف
، اختلف العلماء يف حكم الوتر فقيل بوجوبه وقيل ابستحبابه .61

 فلو قال أحد بكراهته لكان خارجا عن اإلمجاع.
     

قال بعض الباحثني يف حكم الفحص الطيب قبل الزواج:  .62
 نهأ( بناء على أمجع العلماء املعاصرون على جوازه يف اجلملة)

 ي.، وهو ما قرره اجملمع الفقهبعض املؤمتراتتوصية  به صدرت

     

اختلف العلماء يف مرياث اجلد مع اإلخوة على قولني: القول  .63
األول: أن اجلد حيجب اإلخوة، والقول الثاين: أن اإلخوة يرثون مع 

 اجلد. ومضمون القولني اإلمجاع على أن اإلخوة ال حيجبون اجلد.

     

)واعلم أنن مما اتفق العقالُء عليه، أن التمثيل إذا جاَء يف   .64
أعقاب املعاين، أو بَ َرَزْت هي ابختصار يف َمعِرضه، ونُِقلت عن 

َقبًة( ًة، وَكَسبها َمن ْ  ُصَورها األصلية إىل صورته، كساها أهبَّ

     

ابب الرخصة يف (: )1/495قال الزرقاين يف شرح املوطأ ) .65
، كان اخلالف يف منع الصالة فيه قدميا.  الواحدالصالة يف الثوب 

روى ابن أيب شيبة عن ابن مسعود قال: ال يصلني يف ثوب واحد 
بني السماء واألرض، ونسب ابن بطال ذلك  اوإن كان أوسع مم

 .(البن عمر مث قال: مل يتابع عليه، مث استقر اإلمجاع على اجلواز
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 #بني نوع القياس اآليت:
 نوعه القياس

بنفي 
 الفارق

 عكس شبه داللة علة

      قياس النبيذ على اخلمر جبامع اإلسكار .66
      قياس قول )آه( على قول )أف( للوالدين .67
قياس من أكل يف هنار رمضان على من جامع يف وجوب  .68

 الكفارة جبامع الفطر. 
     

قياس مساع تسجيل صوت الدف يف العرس على مساع  .69
 الدف يف العرس

     

      قياس األرز على الرب يف جراين الراب جبامع الكيل .70
قياس شراب الشعري على اخلمر جبامع وجود مادة الكحول  .71

 فيهما

     

قياس القتل ابملسدس على القتل ابلسيف يف القصاص  .72
 جبامع التحرمي

     

ورق على العينة ألنه أكثر شبًها هبا من سائر قياس التَّ  .73
 البيوع.

     

ه وسلم هني النيب صلى هللا علي»املرأة على الرجل يف قياس  .74
 «أن يقيم الرجل أخاه من مقعده، وجيلس فيه

     

قياس اإليقاعات على املعازف ألهنا أكثر شبًها هبا من  .75
 صوت اآلدمي.

     

قوله صلى هللا عليه وسلم: )أرأيتم لو وضعها يف حرام  .76
 كان له أجر(أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها يف حالل  
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( عند 4( عند الفرع، رقم )3( عند احلكم، رقم )2( عند األصل، رقم )1#بني أركان القياس ]ضع رقم )
 اجلامع، مع وضع عالمة خطأ يف خانة الشرط املختل[:

 القياس

صل
األ

 

 العلة الفرع حكمه

كم
حم

 
عىن

ل امل
عقو

م
اس 

ري قي
ت بغ

اثب
ص 

صه ن
صو

د خب
 ير

مل
 

ود 
وج

امع
اجل

صل فيه 
 األ

كم
ه ح

كم
ح

 
صل

 األ
طل

التب
 

هور
الظ

اط 
ضب

االن
 

طراد
اال

 

؛ سهحب جيبفإننه  إذا زىن الرجل .77
 حبس املرأة الزانية وجوب قياًسا على

نَّ يف قوله تعاىل: )َفَأْمِسُكوهُ ذكور يف امل
عل هللا حىت يتوفاهن املوت أو جي اْلبُ ُيوتِ 

 .حصول الزىن( جبامع هلن سبيال

           

للمقِرض أن أيخذ على جيوز  .78
 أخذ جواز أرابًحا قياًسا على قرضه

 .العقد، جبامع البائع لألرابح

           

القتصار يف الطواف على ا جيزئ .79
ة صال إجزاءقياًسا على  أربعة أشواط

 .ادةالعب، جبامع الظهر أبربع ركعات

           

الطهارة يف مس شاشة شرتط ت .80
 عند ظهور اآلايت قياًسا على اجلوال

 ؛ ألنس شريط القرآنمل ذلك اشرتاط
 يقاس على "الكاسيت" شريط القرآن

 ايتتضمنه اآلاملصحف الورقي. جبامع 

           

 جائز قياًسا على نكاح املتعة .81
نتهائه ا، جبامع الزواج بنية الطالق جواز

 ابلطالق

           

قياًسا على  شرب الدخانيكره  .82
 عدم الضرر، جبامع شرب املاء جواز
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 القياس

صل
األ
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 ،الفطر ملن شقن عليه الصومجيوز  .83
 .ةللمشق لمسافرل جوازه قياًسا على

           

اًسا قي لبس احلرير للرجل جيوز .84
 .ارقعدم الف، للبس احلرير للمرأةعلى 

           

ي الذ شرب قليل النبيذ جيوز .85
قليل  استماعُيسِكر كثريه قياًسا على 

 .الطرباليت ُتطرب جبامع املعازف 
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 #بني مسلك العلة فيما أييت:

 اإلمجاع العلة
 االستنباط النص

اإلمياء  الظاهر الصريح
 يهوالتنب

السرب 
 والتقسيم

 الدوران الشبه ةاملناسب

أمجع العلماء على أن علة املنع  .86
 من قضاء الغضبان هي: انشغال قلبه.

        

ُ َعَلى َرُسولِِه ِمنْ ) .87 أَْهِل  َما أَفَاءَ اَّللَّ
ََب اْلُقَرى َفِللَِّه َولِلرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقرْ 

ِبي  َكيْ ِل  َواْليَ َتاَمى َواْلَمَساِكنِي َواْبِن السَّ
ْنُكْم َوَما مِ  اَل َيُكوَن ُدوَلًة َبنْيَ اأْلَْغِنَياءِ 

ْم َعْنُه كُ آََتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَا 
يُد فَانْ تَ ُهوا َوات َُّقوا اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ َشدِ 

 (اْلِعَقابِ 

        

كل   }الزانية والزاين فاجلدوا .88
 {واحد منهما مائة جلدة

        

أي  -أمهلوا حىت تدخلوا ليال » .89
لكي متتشط الشعثة وتستحد  -عشاء 

لفظ البخاري، ويف مسلم: « املغيبة
أي عشاء  -ليال أمهلوا حىت ندخل »
كي متتشط الشعثة، وتستحد   -

 «املغيبة

        

إمنا جعل االستئذان من أجل » .90
 البخاري« البصر

        

حديث "القاتل ال يرث" رواه  .91
 الرتمذي

        

ال تقتل نفس ظلما، إال كان » .92
على ابن آدم األول كفل من دمها، 

 البخاري« ألنه أول من سن القتل
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 اإلمجاع العلة
 االستنباط النص

اإلمياء  الظاهر الصريح
 يهوالتنب

السرب 
 والتقسيم

 الدوران الشبه ةاملناسب

العلماء على تعليل الوالية أمجع  .93
 على الصغري يف املال بكونه صغريا.

        

عن أيب أسيد األنصاري، أنه  .94
مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
يقول: وهو خارج من املسجد فاختلط 
الرجال مع النساء يف الطريق، فقال 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للنساء: 

ققن حتاستأخرن، فإنه ليس لكن أن »
أبو  «الطريق عليكن حبافات الطريق

 داود

        

عن أيب أيوب األنصاري، قال:   .95
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا 
أيت بطعام أكل منه، وبعث بفضله إيل، 
وإنه بعث إيل يوما بفضلة مل أيكل 
منها، ألن فيها ثوما، فسألته: أحرام 

ال، ولكين أكرهه من أجل »هو؟ قال: 
 مسلم «رحيه

        

رًَّما ُقْل اَل َأِجُد يف َما أُوِحَي ِإيَلَّ حمَُ  .96
َتًة َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُه ِإالَّ َأْن َيُكوَن َمي ْ 

ُه َأْو َدًما َمْسُفوًحا َأْو حلََْم ِخْنزِيٍر فَِإنَّ 
 رِْجسٌ 

        

عن عبد هللا، قال: قال رسول  .97
نتم إذا ك»هللا صلى هللا عليه وسلم: 

ثالثة فال يتناجى اثنان دون اآلخر، 
 «حىت ختتلطوا ابلناس من أجل أن حيزنه
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 اإلمجاع العلة
 االستنباط النص

اإلمياء  الظاهر الصريح
 يهوالتنب

السرب 
 والتقسيم

 الدوران الشبه ةاملناسب

أن النيب صلى هللا عليه وسلم » .98
فسجد سجدتني قبل أن يسلم،  سها

 «مث سلم

        

ْر هَلُْم ِإْن اْستَ ْغِفْر هَلُْم َأْو اَل َتْستَ ْغفِ  .99
ُ  َتْستَ ْغِفْر هَلُْم َسْبِعنَي َمرًَّة فَ َلنْ  يَ ْغِفَر اَّللَّ

ُْم َكَفُروا اِبَّللَِّ َورَ   ُسولِهِ هَلُْم َذِلَك أبَِهنَّ

        

 -سئل عن بيع الرطب ابلتمر  .100
"أينقص الرطب إذا يبس؟ " قالوا: نعم 

 قال: "فال إذا" رواه أبو داود

        

 اَل َواَل تَ ْيَأُسوا ِمْن َرْوِح اَّللَِّ إِنَّهُ  .101
 اْلَكاِفُرونَ  اَّللَِّ ِإالَّ اْلَقْومُ يَ ْيَأُس ِمْن َرْوِح 

        

يقاس حترمي القضاء حال احلزن  .102
الشديد على القضاء حال الغضب 
الشديد جبامع تشوش الذهن؛ فالعقل 
يدرك املصلحة من منع القاضي من 
القضاء حال الغضب وهي كونه مؤداًي 
لتشوش الذهن املؤدي إىل عدم النظر 

 الصحيح يف الواقعة.

        

أن يقول يف قياس الذرة على الرب  .103
 يف الربوية: حبثت عن أوصاف الرب، فما

وجدت ما يصلح علة للربوية يف ابدئ 
الرأي، إال الطعم أو القوت أو الكيل، 

ك لذل انلكن الطعم والقوت ال يصلح
 .عند التأمل، فيتعني الكيل
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 اإلمجاع العلة
 االستنباط النص

اإلمياء  الظاهر الصريح
 يهوالتنب

السرب 
 والتقسيم

 الدوران الشبه ةاملناسب

أن يقول يف قياس اشرتاط  .104
على الطهارة ملس شريط القرآن 

اشرتاطها يف املصحف الورقي: علة 
اشرتاط الطهارة ملس املصحف الورقي: 
إما كونه ورقًيا، أو كون احلروف فيه 
ابلرسم العثماين، أو كون احلروف فيه 
ظاهرة، أو احتواؤه على آايت القرآن، 

أن  تعنييوالثالث األوىل غري صحيحة ف
 .احتواؤه على اآلايت : هيالعلة تكون

        

اإليقاعات الناشئة ابألصوات  .105
الطبيعية مرتددة بني صوت اإلنسان 
وبني صوت املعازف وهي أشبه بصوت 

 املعازف فتلحق به.

        

َنَما .106 ََنُْن  َعْن َأيب ُهَريْ َرةَ ، قَاَل : بَ ي ْ
ِإْذ  ِعْنَد َرُسوِل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم

يْ َلُه   وَ َجاَء َرُجٌل يَ ْنِتُف َشَعَرُه، َويَْدُعو 
وسلم  فَ َقاَل َلهُ َرُسوُل اَّللَّ صلى هللا عليه

 : " َماَلَك "، قَاَل : َوَقَع َعَلى اْمرَأَتِِه يف 
.. .َرَمَضاَن، قَاَل : " أَْعِتْق َرقَ َبًة "

 احلديث

        

العصري قبل أن يوجد اإلسكار   .107
كان حالال، فلما حدث اإلسكار 
حرم، فلما زال اإلسكار وصار خال 
صار حالال، فدار التحرمي مع اإلسكار 

 وجودا وعدما فدل على أنه العلة.
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 اإلمجاع العلة
 االستنباط النص

اإلمياء  الظاهر الصريح
 يهوالتنب

السرب 
 والتقسيم

 الدوران الشبه ةاملناسب

أن يقول يف قياس اإليقاعات  .108
على املعازف: حبثت يف أوصاف 

املعازف فلم أجد ما يصلح للتحرمي إال:  
كوهنا آلة، أو كوهنا مما ُيصدر صوًَت، 
أو كوهنا مما يريح األعصاب، أو كوهنا 

وكلها ابطلة ما عدا مطربة بصوهتا، 
 األخري فيتعني كونه علة التحرمي.

        

كان النيب صلى هللا عليه وسلنم  .109
يقصر الصالة إذا سافر ويتم إذا أقام، 

 فدل على أن السفر هو علة القصر.
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 #بنيِن احلكم ومدى صحة االستدالل بشرع من قبلنا ونوعه فيما أييت:
املستفاد إذا  احلكم  حجيته شرع من قبلنا

ليس  حجة كان حجة
 حبجة

َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ الن َّْفَس اِبلن َّْفِس َواْلَعنْيَ اِبلْ  .110 َعنْيِ َواأْلَْنَف ))وََكتَ ب ْ
نِن َواجْلُُروَح ِقَصاٌص(( نَّ اِبلسِن  اِبأْلَْنِف َواأْلُُذَن اِبأْلُُذِن َوالسِن

   

    (رٍي َوَأاَن بِِه َزِعيٌم(َوِلَمْن َجاءَ ِبِه مِحُْل بَعِ )قَاُلوا نَ ْفِقُد ُصَواَع اْلَمِلِك ) .111

مسعت أن يف التوراة مكتوابً: ايموسى ال أتكل قال وهب:  .112
 العروق فإهنا مأوى كل نفس

   

ُجَرين )قَاَل ِإيننِ أُرِيُد َأْن أُْنِكَحَك ِإْحَدى ابْ َنيَتَّ َهاَتنْيِ َعَلى َأْن أتَْ ) .113
 (مَثَاينَ ِحَجٍج(

   

عن أيب هريرة، عن كعب، قال: "أجد يف التوراة: من قال حني  .114
يصبح: اللهم إين أعوذ ابمسك، وبكلماتك التامة من الشيطان وشره، 
اللهم إين أعوذ ابمسك وبكلماتك التامة من عبادك وشر عبادك، اللهم 
إين أسألك ابمسك وكلماتك التامة من خري ما تسأل، ومن خري ما 

بدي، ومن خري ما ختفي، اللهم إين أعوذ بك تعطي، ومن خري ما ت
وابمسك وبكلماتك التامة من شر ما جتلى به النهار، مل تطق به 
الشياطني، وال لشيء يكرهه، وإذا قاهلن إذا أمسى كمثل ذلك، غري 

 أنه يقول: من شر ما دجا به الليل"

   

َتيِن ِمتُّ قَ ْبَل َهَذا وَُكْنُت َنْسًيا مَ ) .115     (ِسياا(نْ )قَاَلْت اَي لَي ْ

ُر أَْو ))اْذَهَبا ِإىَل ِفْرَعْوَن ِإنَُّه طََغى فَ ُقواَل َلُه قَ ْواًل لَيِنًنا َلَعلَّ  .116 ُه يَ َتذَكَّ
 خَيَْشى((

   

    يف التوراة: )علنم جماان كما ُعلمت جماان( .117

ًدا(( .118     ))َوَرَفَع أَبَ َوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّوا َلُه ُسجَّ

عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  .119
قال: كانت امرأَتن معهما ابنامها جاء الذئب فذهب اببن إحدامها 
فقالت لصاحبتها إمنا ذهب اببنك وقالت األخرى إمنا ذهب اببنك 
فتحاكمتا إىل داود عليه السالم فقضى به للكربى فخرجتا على سليمان 
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املستفاد إذا  احلكم  حجيته شرع من قبلنا
ليس  حجة كان حجة

 حبجة
ا سالم فأخربَته فقال ائتوين ابلسكني أشقه بينهمبن داود عليهما ال

 فقالت الصغرى ال تفعل يرمحك هللا هو ابنها فقضى به للصغرى

    ))قَاَل اْجَعْليِن َعَلى َخزَاِئِن اأْلَْرِض ِإيننِ َحِفيٌظ َعِليٌم(( .120

عن أيب هريرة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " كانت بنو  .121
ه عراة، ينظر بعضهم إىل سوأة بعض. وكان موسى عليإسرائيل يغتسلون 

السالم يغتسل وحده، فقالوا: وهللا ما مينع موسى أن يغتسل معنا إال 
 أنه آدر قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر...

   

عن أيب هريرة رضي هللا عنه، عن النيب صلى هللا عليه وسلم،  .122
عليه رجل جراد من ذهب، بينما أيوب يغتسل عرايان، خر »قال: 

فجعل حيثي يف ثوبه، فناداه ربه اي أيوب أمل أكن أغنيتك عما ترى، قال 
 «بلى اي رب، ولكن ال غىن يل عن بركتك

   

 #بني مدى صحة االحتجاج بقول الصحايب فيما أييت، مع ذكر نوعه حسب ما درست:
ليس  حج                                                                            ة املسألة

مرفوع  حبجة
 حكما

مذهب  إمجاع
 صحايب

إمجاع الصحابة واتفاقهم على أن كالم هللا تعاىل قال اإلمام النووي: ) .123
 منزل والذي حيقق ذلك تتبع جرايهنم، وإن هذا األمر كان مقرراً يف عقائدهم

جازمني، إذ لو تطرق إىل أحد منهم يف ذلك شك أو شبهة ألزالوه ابلسؤال 
للنيب صلى هللا عليه وسلم مع ما كانوا فيه من احلمية يف الدين واالحرتاز 
عن الوقوع يف اجلهاالت، وحينئذ يعلم أن عدم سؤاهلم مع كثرة إطالق لفظ 

وسلم يف   عليهالنزول فيما بينهم وانتظارهم ذلك من رسول هللا صلى هللا
وقائعهم دليل على إمجاعهم واتفاقهم على أن كالم هللا منزل على نبيه. وَنن 

نشري إىل مجلة من تلك الوقائع اليت يعسر إحصائها ليحصل اجلزم أبهنم  
 ( أ.ه . كانوا معتقدين ذلك

    

يف  -أي الزكاة– بن عباس أهنما قاال إذا وضعتهااروي عن حذيفة و ) .124
 ( االستذكارصنف واحد أجزأك وال يعرف هلما خمالف من الصحابة
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ليس  حج                                                                            ة املسألة
مرفوع  حبجة

 حكما
مذهب  إمجاع

 صحايب
ضي ر  -إمجاع الصحابة، ألنه  )وإذا َتب القاذف، قبلت شهادته( .125

أليب  أنه كان يقول -رضي هللا عنه  -، فإنه يروى عن عمر، -هللا عنهم 
بكرة، حني شهد على املغرية بن شعبة: تب، أقبل شهادتك. ومل ينكر ذلك 

 املغين البن قدامة كر، فكان إمجاعا.من

    

عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الرمحن بن عوف أن عبد الرمحن  .126
بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدهتا. 

 واشتهر ذلك يف الصحابة فلم ينكر فكان إمجاعاً  :قال ابن قدامة

    

صالة وإن مل حيدث( قال ابن حجر عن ابن عمر قال: )يتيمم لكل  .127
 اهليتمي: وال يعرف له خمالف من الصحابة.

    

وأصل َهذِه املسألة: منع احملدث ِمن مس املصحف، وسواء كاَن )  .128
جيب  نن جيب عليِه الغسل، أو أصغر، َوهَو مَ حدثه حداًث أكرب، َوهَو مَ 

وابن  علي وسعدَهذا قول مجاهري العلماء، وروي َذِلَك َعن  عليِه الوضوء.
 (.عمر وسلمان، وال يعرف هَلُم خمالف ِمن الصحابة

    

عائشة رضي هللا عنها سألتها امرأة كانت أم ولد لزيد بن أرقم : عن  .129
اي أم املؤمنني إين بعت من زيد عبداً إىل العطاء بثمامنائة ، فاحتاج إىل مثنه 

ما شريت وبئسما بئسفاشرتيته منه قبل حمل األجل بستمائة ، قالت عائشة : 
اشرتيت ، أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 إن مل يتب.

    

 صلى هللا -عن عبد هللا بن شقيق قال: كان أصحاب رسول هللا  .130
 .يكرهون بيع املصاحف -عليه وسلم 

    

كان أصحاب حممد صلى »عن عبد هللا بن شقيق العقيلي، قال:  .131
 «عليه وسلم ال يرون شيئا من األعمال تركه كفر غري الصالة هللا

    

عن سعيد بن املسيب :أن عمر بن اخلطاب قتل نفرا مخسة أو سبعة  .132
برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر )لو متاأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم 

 مجيعا( قال ابن حجر: ومل ينكر عليه مع شهرته.
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 )االستصحاب، االستحسان، املصلحة املرسلة(:#بني مستند املسائل اآلتية 
املصلحة  االستحسان االستصحاب املسألة

 املرسلة
جيوز إصدار بطاقات االئتمان املغطاة، والتعامل هبا، إذا مل ) .133

 راب( ألن األصل يف املعامالت اإلابحة.تتضمن شروطه 
   

، اجلمعة والعيديناستخدام مكرب الصوت يف أداء خطبة ) .134
وكذا القراءة يف الصالة، وتكبريات االنتقال، ال مانع منه شرًعا، بل 

ب إنه ينبغي استعماله يف املساجد الكبرية املتباعدة األطراف، ملا يرتت
 .(عليه من املصاحل الشرعية

   

قبل مرور مائة وعشرين يوماً على احلمل، إذا ثبت وأتكد ) .135
بناء على و  -باء املختصني الثقات بتقرير جلنة طبية من األط

نني مشوه أن اجل -الفحوص الفنية، ابألجهزة والوسائل املختربية 
تشويهًا خطرياً، غري قابل للعالج، وأنه إذا بقي وولد يف موعده ، 
ستكون حياته سيئة ، وآالماً عليه وعلى أهله، فعندئذ جيوز إسقاطه 

 (.بناء على طلب الوالدين

   

النهي فليس له أن يصلي، فإن شك فله أن  )إذا علم وقت .136
 يصلي حىت يعلم؛ ألن األصل اإلابحة( املغين

   

ال جيوز شرعًا إعادة العضو املقطوع تنفيذًا للحد ألن يف ) .137
 بقاء أثر احلد حتقيقاً كامالً للعقوبة املقررة شرعاً ، ومنعاً للتهاون يف

 (.الظاهراستيفائها ، وتفادايً ملصادمة حكم الشرع يف 

   

يف العدة: ]كتاب األطعمة[)وهي نوعان: حيوان وغريه،  .138
 .فأما غري احليوان فكله مباح( ألن األصل يف األشياء اإلابحة

   

قال يف املغين: وال أبس بتنشيف أعضائه ابملنديل من بلل  .139
 الوضوء والغسل ألن األصل اإلابحة

   

ير يف التصو بعض العلماء الذين منعوا التصوير استثنوا  .140
 بطاقات األحوال من العموم ملا يرتتب عليه من مصاحل راجحة.
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 #بني نوع املصلحة فيما أييت:
 مرسلة ملغاة ةمعترب  املسألة مرسلة ملغاة ةمعترب  املسألة

تنظيم املرور للحفاظ  .141
 .على األرواح

لفوائد السماح اب .142   
 .الربوية للنهوض ابالقتصاد

   

األمر ابملعروف  .143
ل لتقلي والنهي عن املنكر

 املنكرات.

إنشاء جهاز خاص  .144   
 .للشرطة، وآخر للحسبة

   

 امنع بيع العنب سدا  .145
 .لذريعة صناعة اخلمور

نشر الدعوة من  .146   
 خالل املواقع اإللكرتونية

 حتقيقا لنشر الدين.

   

السماح ابالختالط  .147
 .لتخفيف الكبت اجلنسي

اشرتاط احلصول على  .148   
 .الطبرخصة ملزاولة 

   

 فيما أييت: نوع الداللةميِنز #
 نوع الداللة املدلول الدليل

ص
ن

اهر 
ظ

ؤول 
م

مل 
جم

 

َتةُ  .149      حترمي امليتة ُحرنَِمْت َعَلْيُكُم اْلَمي ْ

"إَذا َشِرَب الَكْلُب يف ِإاَنِء أَحدكم ْفلَيغِسْلُه  .150
 َسْبعاً"

     وجوب الغسل

ِسْلُه أَحدكم ْفلَيغ"إَذا َشِرَب الَكْلُب يف ِإاَنِء  .151
 َسْبعاً"

مشروعية غسل 
اإلانء إذا شرب 

 الكلب فيه.

    

ُ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرنابَ  .152      حترمي الراب َوَأَحلَّ اَّللَّ

مشروعية اإلشهاد  َوَأْشِهُدوا ِإَذا تَ َبايَ ْعُتمْ  .153
 على البيع

    

َسأْلُت َرُسوَل هللا صلى عن ابن مسعود قال:  .154
 األعماِل أحبُّ ِإىل هللا عزَّ وجل وسلم أين هللا عليه 

الة َعَلى َوْقِتها"  قال: "الصَّ

مشروعية الصالة 
 على وقتها

    

     نبوة إبراهيم يًقا نَِبياايف اْلِكَتاِب ِإبْ رَاِهيَم ِإنَُّه َكاَن ِصدنِ  َواذُْكرْ  .155
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ِمَن  َسرَ َفَمْن مَتَتََّع اِبْلُعْمَرِة ِإىَل احلَْجِن َفَما اْستَ يْ  .156
ٍم يف احلَْ  ْد َفِصَياُم َثاَلثَِة َأايَّ َعٍة اهْلَْدِي َفَمْن ملَْ جيَِ جِن َوَسب ْ

 ِإَذا َرَجْعُتْم تِْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلةٌ 

عدد أايم الصيام 
 للمتمتع عشرة

    

ٌد َرُسوُل اَّللَِّ )) .157 ثبوت الرسالة حملمد  ((حُمَمَّ
 

    

     هيئة الصالة )وأقيموا الصالة( .158

قدر النصاب  )وآتوا الزكاة( .159
 واملخرج

    

 حترمي بيع املنتجات «إن هللا ورسوله حرم بيع اخلمر» .160
 الكحولية

    

بُّ َأَحدُُكْم أَ  .161 ْن َواَليَ ْغَتْب بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا َأحيُِ
ًتا َفَكرِْهُتُموهُ   أَيُْكَل حلََْم َأِخيِه َمي ْ

حترمي غيبة اجملاهر 
 ابملعصية

    

وأموالكم، وأعراضكم، بينكم دماءكم،  فإن .162
 يف بلدكم هذا حرام، كحرمة يومكم هذا، يف شهركم

 هذا

حترمي الدماء 
 واألموال

    

َتةُ  .163 حترمي جلد امليتة  ُحرنَِمْت َعَلْيُكُم اْلَمي ْ
 املدبوغ

    

"إَذا َشِرَب الَكْلُب يف ِإاَنِء أَحدكم ْفلَيغِسْلُه  .164
 َسْبعاً"

مشول ذلك لكلب 
الصيد والكلب 
 املأذون يف اختاذه

    

"َصالُة اجْلََماَعِة أفَضل ِمْن َصالِة الفذ ِبَسْبع  .165
 َن َدَرَجًة"يوِعشرِ 

فضل صالة 
 اجلماعة.

    

ُ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرنابَ  .166 حترمي بيع التمر  َوَأَحلَّ اَّللَّ
 ابلرطب

    

وجوب اإلشهاد  َوَأْشِهُدوا ِإَذا تَ َبايَ ْعُتمْ  .167
 على البيع
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 نوع الداللة املدلول الدليل

ص
ن
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ظ

ؤول 
م

مل 
جم

 

ْمَس َواْلَقَمَر آيَ تَاِن ِمْن آاَيِت اَّللَِّ  .168  ،))إنَّ الشَّ
َُما ال ي َ  ،خُيَوِنُف اَّللَُّ هِبَِما ِعَباَدهُ  ْنَخِسَفاِن ِلَمْوِت َوِإهنَّ

ًئا َفَصلُّوا َها َشي ْ َواْدُعوا  ،َأَحٍد ِمْن النَّاِس. فَِإَذا رَأَيْ ُتْم ِمن ْ
 َحىتَّ يَ ْنَكِشَف َما ِبُكْم((

الكسوف ليس 
 بسبب موت أحد

    

ًئا َفَصلُّوا).. .169 َها َشي ْ وجوب صالة  ..(.فَِإَذا رَأَيْ ُتْم ِمن ْ
 الكسوف

    

ًئا َفَصلُّوا).. .170 َها َشي ْ مع ..( .فَِإَذا رَأَيْ ُتْم ِمن ْ
 الفق«. مخس صلوات يف اليوم والليلة»حديث: 

 «ال، إال أن تطوع»: هل علي غريها؟ قال: األعرايب

استحباب صالة 
 الكسوف

    

     وجوب الصالة )وأقيموا الصالة( .171

     وجوب الزكاة )وآتوا الزكاة( .172

     حترمي بيع اخلمر «إن هللا ورسوله حرم بيع اخلمر» .173

بُّ َأَحدُُكْم أَ  .174 ْن َواَل يَ ْغَتْب بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا َأحيُِ
ًتا َفَكرِْهُتُموهُ   أَيُْكَل حلََْم َأِخيِه َمي ْ

     قبح الغيبة

 بينكم دماءكم، وأموالكم، وأعراضكمفإن » .175

 بلدكم يف هذا يف شهركم هذا، يومكم حرام، كحرمة
 «هذا

     الحترمي التعزير ابمل

ا )فإذابلنظر يف حديث:  )الشفعة للجار( .176
 وقعت احلدود وصرفت الطرق فال شفعة(

ثبوت الشفعة 
للشريك ال لكل 

 جار

    

 

عن أيب موسى األشعري، قال: قال وجوب عيادة املريض ...: )ابب -رمحه هللا–قال اإلمام البخاري  .177
ن عازب رضي عن الرباء ب ... «أطعموا اجلائع، وعودوا املريض، وفكوا العاين»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 يض، ونفشيأمران أن نتبع اجلنائز، ونعود املر ...هللا عنهما، قال: "أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسبع، 
 ( ما القاعدة األصولية اليت تربط بني التبويب واحلديثني؟السالم"
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 #قال هللا تعاىل: )وتوبوا إىل هللا مجيًعا أيها املؤمنون(، من خالل اآلية اربط املسألة ابلقاعدة األصولية املناسبة:

احلرف 
 املناسب

 القاعدة األصولية املسألة

 يقتضي التكراراألمر  -أ التوبة واجبة أم مستحبة؟ .178 ........

 األمر يقتضي الوجوب -ب حكم أتخري التوبة من الذنب. .179 ........

هل التوبة جتب على أصحاب الصغائر أم  .180 ........
 ختتص أبهل الكبائر؟

 األمر يقتضي اإلجزاء. -ج

من ارتكب الذنب مث عاد إليه فهل جتزئ  .181 ........
 التوبة األوىل أم ال بد من التوبة مرة أخرى؟

 الفور.األمر يقتضي  -د

 العام يستغرق مجيع أفراده. -ه هل جتزئ التوبة من الكبائر؟ .182 ........
ناء ، ب«من نسي صالة فليصل إذا ذكرها، ال كفارة هلا إال ذلك }وأقم الصالة لذكري{»: قال النيب  .183

 على ما درست: هل وقت قضاء الفوائت على الرتاخي أم على الفور؟

 -إن وجدت–#بني ما حيمل عليه األمر فيما أييت مع ذكر القرينة الصارفة 
 هتديد إابحة إرشاد ندب وجوب األمر

      إذا تبايعتم( وأشهدواقوله تعاىل: ) .184
جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما، قال: كنا مع عن  .185

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جنين الكباث، وإن رسول هللا 
 «أطيبه ابألسود منه، فإنه عليكم»عليه وسلم، قال: صلى هللا 

     

      «قبل أن تصبحوا أوتروا» حديث .186
ا اَل خَيَْفْوَن ِإنَّ الَِّذيَن يُ ْلِحُدوَن يف آاَيتِنَ قال هللا تعاىل: ) .187

َنا أََفَمْن يُ ْلَقى يف النَّاِر َخرْيٌ أَْم َمْن أَيْيت آِمًنا يَ وْ  َم اْلِقَياَمِة َعَلي ْ
ُتْم ِإنَُّه مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصريٌ  اْعَمُلوا  (َما ِشئ ْ

     

من )واية: ر ( ويف فليوترمن استجمر جاء يف احلديث: ) .188
 (فعل فقد أحسن ومن ال فال حرج

     

يف (، و فليغتسلمن غسل ميتا جاء يف احلديث: ) .189
ليس عليكم يف غسل ميتكم غسل إذا » حديث آخر:

حديث صحيح على شرط  هذاقال احلاكم:  «غسلتموه
 .البخاري، ومل خيرجاه
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 هتديد إابحة إرشاد ندب وجوب األمر
      (فاصطادواوإذا حللتم قوله تعاىل: ) .190
      (فاقتلوه)من بدل دينه حديث  .191
      (لفليغتس)إذا أتى أحدكم اجلمعة جاء يف احلديث:  .192
      م هللا(من حيث أمرك فأتوهن)فإذا تطهرن قوله تعاىل:  .193

 من جهة صحة البيع وإمث البائع؟ ظاهر احلديث ماقبضه(، عن بيع الطعام قبل)هنى النيب  .194

إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة، وال تستدبروها ببول وال غائط، »قال:  عن أيب أيوب، أن النيب  .195
اختلف العلماء يف حكم استقبال القبلة واستدابرها حال قضاء احلاجة، فقيل ابلكراهة  «ولكن شرقوا أو غربوا

 تحرمي، فأي القولني هو املوافق لظاهر النص؟وقيل ابل

حلوم احلمر األهلية من خالل عدة مسائل أصولية،  أكل( يدل على حترمي هنى عن حلوم احلمر األهلية) .196
 اذكرها ؟

ل تكف لزوجته من خال( ما حكم مباشرة املعَواَل تُ َباِشُروُهنَّ َوأَنْ ُتْم َعاِكُفوَن يف اْلَمَساِجدِ قال هللا تعاىل: ) .197
 ظاهر اآلية؟

شركة مث أسلمت ( مسلٌم عقد َعْقَد نكاٍح على امرأة مَواَل تَ ْنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحىتَّ يُ ْؤِمنَّ قال هللا تعاىل: ) .198
 قبل دخوله هبا فهل يفتقر إىل عقد جديد؟ اذكر القاعدة األصولية

 لقاعدة األصولية:( صل كل مسألة ابَأْضَعافًا ُمَضاَعَفةً  اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل أَتُْكُلوا الرنابَ #قال تعاىل: )
احلرف 
 املناسب

 القاعدة األصولية املسألة املستنبطة

من  %700إذا متَّ العقد على فوائد ربوية بنسبة  .199 ........
 فإن العقد ابطل. أصل الدين

 النهي يقتضي التحرمي. -أ

من  %700إذا متَّ العقد على فوائد ربوية بنسبة  .200 ........
 فإن املتعاقد آمث. أصل الدين

يشرتط للعمل مبفهوم  -ب
املخالفة أال يكون خرج خمرج 

 التفخيم
وماذا لو قال املرايب إنه جيري مداينات كثرية مل أيخذ  .201 ........

فيها أي راًب، فهو قد امتثل هذا النص وطبنقه يف مجيع 
 معامالته السابقة وهذا كاٍف؟

 النهي يقتضي الفساد -ج

من أصل  %2إذا مت العقد على فوائد ربوية بنسبة  .202 ........
 الدين، فهل العقد صحيح عماًل مبفهوم املخالفة.

 النهي يقتضي التكرار. -د
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قال ابن عبد الرب: أمجع العلماء على أن نكاح الشغار ال جيوز، ولكن عن نكاح الشغار.  هنى النيب  .203
حلنفية رواية عن مالك: "يفسخ قبل الدخول ال بعده" وذهب ااختلفوا يف صحته، فاجلمهور على البطالن، ويف 

 . ما القاعدة األصولية اليت ينبين عليها اخلالف؟إىل صحته ووجوب مهر املثل
عتم جنازة، فال إذا اتب»رأيَت رجاًل تبع اجلنازة فجلس قبل أن توضع فأمرته ابلقيام وذكرت له حديث  .204

ث ث هني عن اجللوس وهو قد جلس دون أن يعلم، وليس يف احلدي، فردن عليك أبنن احلدي«جتلسوا حىت توضع
 أمر ابلقيام، فما رأيك يف كالمه، وكيف جتيب عليه؟

احلديث اآليت: )هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن الصالة بعد العصر حىت تغرب  ظاهرمن خالل  .205
 ؟ هذين الوقتنيما احلكم الوضعي للصالة يفالشمس وعن الصالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس( 

 من خالل ظاهر احلديث: ما احلكم التكليفي للصالة يف هذين الوقتني؟ .206
 هل ظاهر احلديث يشمل صالة االستخارة؟ .207
 ب الشمس تعترب من داللة..........................داللة احلديث على جواز الصالة بعد غرو  .208
صيغة  ديثهل يف احل، «هنينا عن اتباع اجلنائز، ومل يعزم علينا»عن أم عطية رضي هللا عنها، قالت:  .209

 وما هي؟ هني؟
 #اذكر خمصصا واحدا لكل نص من النصوص اآلتية:

 املخصص له النص العام
ُهَما مِ  .210 اَئَة ))الزَّانَِيُة َوالزَّاين فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمن ْ

 َجْلَدٍة((
 

 
أما إنه ليس يف النوم تفريط، إمنا »حديث  .211

التفريط على من مل يصل الصالة حىت جييء وقت 
الصالة األخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حني ينتبه 

 «هلا، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها

 

ما أهنر الدم وذكر اسم هللا فكل، ليس الظفر » .212
 «والسن

 
 

  ))فمن شهد منكم الشهر فليصمه(( .213
اَل  ))ايَ  .214 ِة أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّ

وا فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإىَل اْلَمرَاِفِق َواْمَسحُ 
))  ِبُرُءوِسُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعَبنْيِ

 
 

 
َتُة(( .215   ))ُحرنَِمْت َعَلْيُكُم اْلَمي ْ
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 ة[]تنبيه: المانع من وضع قاعدة واحدة يف أكثر من مسألدة املناسبة له: #اربط كل استدالل مما أييت ابلقاع
 القاعدة األصولية املسألة املستنبطة اجلواب

قال هللا تعاىل: )وال تعاونوا على اإلمث والعدوان( استدلَّ به على  .216 ........
 عدم جواز فتح احلساابت اجلارية يف البنوك الربوية.

 االسم املفرد املعرف أبل -أ
 يفيد العموم.

يع االسم ب يدل على جوازقوله تعاىل: )وأحل هللا البيع وحرم الراب(  .217 ........
 ، وعلى حترمي الراب االستهالكي واإلنتاجي.التجاري

اسم اجلمع املعرف أبل  -ب
 يفيد العموم.

ائز، هنينا عن اتباع اجلن»أم عطية رضي هللا عنها، قالت:  حديث .218 ........
 شمل جنائز األطفال.ي «ومل يعزم علينا

النكرة يف سياق النهي  -ج
 تفيد العموم.

استدل بقوله تعاىل: )حرمت عليكم امليتة( على عدم جواز أكل  .219 ........
 .ما قُتل ابلصعق الكهرابئي

لفظة )كل( تفيد  -د
 العموم.

ى رسول هللا هن»استدل القائلون بتحرمي التأمني التجاري حبديث:  .220 ........
 «عن بيع احلصاة، وعن بيع الغرر صلى هللا عليه وسلم

لفظة )مجيع( تفيد  -ه
 العموم.

َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَ  .221 ........ ْنَصاُب قال هللا تعاىل: )اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ
ْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن( من  خالل َواأْلَْزاَلُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ

 .(اآلية ما حكم اليانصيب اخلريي )امليسر الذي ُتصرف أرابحه جلهة خريية

االسم املوصول من  -و
 ألفاظ العموم.

)ال صالة بعد الصبح حىت ترتفع الشمس ، وال صالة حديث:  .222 ........
ذا ال متنعوا أحدا يطوف هب» مع حديث: بعد العصر حىت تغيب الشمس(

) من نسي وحديث: ، «البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو هنار
 (“صالة فليصلها إذا ذكرها ، وال كفارة هلا إال ذلك "أقم الصالة لذكري

ختصيص العموم  -ز
 ابملفهوم.

 ديث:حب )إن املاء طهور ال ينجسه شيء(ختصيص عموم حديث:  .223 ........
 بوقوع دل على تنجس ما دون القلتني  مل حيمل اخلبث()إذا بلغ املاء قلتني

 النجاسة فيه.

ختصيص العموم  -ح
 ابإلمجاع.

لذرة خيرج من عمومه بيع الذرة اب ))وأحل هللا البيع((،قوله تعاىل:  .224 ........
مقتضى قياس الذرة على الرب: عدم جواز بيع الذرة ابلذرة  مع التفاضل ألن

 مع التفاضل.

 ة.نختصيص السنة ابلس -ط

استدل بعضهم على جواز أخذ األجرة على الضمان بقوله تعاىل:  .225 ........
)أوفوا ابلعقود(، وعارضهم آخرون أبن اإلمجاع انعقد على عدم جواز 

 ذلك كما حكاه ابن املنذر.

ختصيص العموم  -ي
 ابلقياس.

استدل احلنابلة على عدم صحة ائتمام املفرتض ابملتنفل حبديث:  .226 ........
 اإلمام ليؤمت به، فال ختتلفوا عليه( )إمنا جعل

 ختصيص العموم ابحلس. -ك
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 #بني نوع وحكم محل املطلق على املقيد فيما أييت:
 حكمه نوعه املقيَّد املطلق

اتفاق 
 احلكم

اتفاق 
 السبب

 ال حيمل

)والذين يظاهرون من نسائهم مث  .227
 يعودون ملا قالوا فتحرير رقبة(

)ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير 
 رقبة مؤمنة(

    

     )وأشهدوا ذوي عدل منكم( )واستشهدوا شهيدين من رجالكم( .228

)والسارق والسارقة فاقطعوا  .229
 أيديهما(

)اي أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل 
الصالة فاغسلوا وجوهكم 

 وأيديكم إىل املرافق(

    

)فامسحوا بوجوهكم وأيديكم  )فامسحوا بوجوهكم وأيديكم( .230
 منه(

    

)فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل  )فامسحوا بوجوهكم وأيديكم( .231
 املرافق(

    

إذا دعي أحدكم إىل الوليمة، » .232
 «فليجب

إذا دعي أحدكم إىل وليمة »
 «عرس، فليجب

    

من صام رمضان، إمياان واحتسااب، » .233
 «غفر له ما تقدم من ذنبه

الصلوات اخلمس، واجلمعة إىل »
اجلمعة، ورمضان إىل رمضان، 

 تمكفرات ما بينهن إذا اجتنب
 «الكبائر
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 .ة فيما أييت: )املنطوق واملفهوم( مع بيان مدى صحة التمسك هبذه الداللة#ميز نوع الدالل
منطوق  الداللة

 صريح
مفهوم  منطوق غري صريح

 موافقة
صحة  مفهوم خمالفة

 الداللة
 ال نعم لقب تقسيم عدد غاية صفة شرط إشارة إمياء اقتضاء

داللة حديث:  .234
ُسِئَل َعْن بَ ْيِع الرَُّطِب 

ُقُص ا -اِبلتَّْمِر  لرَُّطُب "أَيَ ن ْ
إَذا يَِبَس؟" قَاُلوا: نَ َعْم 

َفال فَ نَ َهى َعْنُه" أِبَْن قَاَل: "
على أن علة املنع هي   إًذا"

 كونه ينقص إذا جف.

             

داللة حديث )إذا  .235
بلغ املاء قلتني مل حيمل 

ما دون  اخلبث( على أن
 القلتني يتنجس.

             

داللة حديث:  .236
)إمنا األعمال ابلنيات( 

العمل  صحة عدمعلى 
 بغري نية.

             

َذ )َوقَاُلوا اختََّ داللة:  .237
ْل الرَّمْحَُن َوَلًدا ُسْبَحانَُه بَ 

عدم  على ِعَباٌد ُمْكَرُموَن(
 .صحة ملك الوالد لولده

             

داللة قوله تعاىل:  .238
)والوالدات يرضعن 
أوالدهن حولني كاملني( 

 )ومحله وفصالهقوله: مع 
على أن  ثالثون شهرا(

 .أشهر 6أقل مدة احلمل 
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منطوق  الداللة
 صريح

مفهوم  منطوق غري صريح
 موافقة

صحة  مفهوم خمالفة
 الداللة

 ال نعم لقب تقسيم عدد غاية صفة شرط إشارة إمياء اقتضاء

داللة حديث:  .239
)من أدرك عرفة قبل أن 
يطلع الفجر فقد أدرك 

عدم وجوب على  احلج(
 .املبيت مبزدلفة

             

داللة قوله تعاىل:  .240
)حرمت عليكم أمهاتكم( 

 نكاحعلى حترمي 
 األمهات.

             

داللة حديث:  .241
)وجعلت تربتها لنا 
طهورًا( على صحة التيمم 

 ابلرتاب.

             

داللة حديث:  .242
)وجعلت تربتها لنا 
طهورًا( على عدم صحة 

 التيمم بغري الرتاب.

             

)ال داللة حديث:  .243
ملسلم أن يهجر أخاه  حيل

على  فوق ثالث ليال(
عدم جواز اهلجر فيما زاد 

 على الثالث.

             

)ال حيل داللة:  .244
ملسلم أن يهجر أخاه فوق 

على جواز  ثالث ليال(
 اهلجر فيما دون الثالث.
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منطوق  الداللة
 صريح

مفهوم  منطوق غري صريح
 موافقة

صحة  مفهوم خمالفة
 الداللة

 ال نعم لقب تقسيم عدد غاية صفة شرط إشارة إمياء اقتضاء

داللة حديث )إذا  .245
بلغ املاء قلتني مل حيمل 
اخلبث( على أن ما بلغ 

 يتنجس.القلتني ال 

             

داللة قوله تعاىل:  .246
)يسئلونك عن احمليض قل 
هو أذى فاعتزلوا النساء 
يف احمليض( على أن علة 
األمر ابالعتزال هي كونه 

 أذى.

             

داللة قوله تعاىل:  .247
ُكْم َلَعَلى  )َوِإانَّ َأْو ِإايَّ

 (ُهًدى َأْو يف َضاَلٍل ُمِبنيٍ 
ن أاألدب يف املناظرة على 

ال يفاجئ ابلرد كفاًحا 
دون التقاضي ابجملاملة 

 .واملساحمة

             

داللة حديث:  .248
)رفع عن أميت اخلطأ 

 إلمثاعلى رفع  والنسيان(
 ابخلطأ والنسيان.

             

داللة قوله تعاىل:  .249
)فمن كان منكم مريضا 
أو على سفر فعدة من 

على قضاء  أايم أخر(
 .طرأفإذا املريض واملسافر 
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منطوق  الداللة
 صريح

مفهوم  منطوق غري صريح
 موافقة

صحة  مفهوم خمالفة
 الداللة

 ال نعم لقب تقسيم عدد غاية صفة شرط إشارة إمياء اقتضاء

داللة حديث )إذا  .250
بلغ املاء قلتني مل حيمل 
اخلبث( على أن ما بلغ 

 أربعني قلة ال يتنجس.

             

)أحل لكم داللة:  .251
ليلة الصيام الرفث إىل 

على جواز صوم  نسائكم(
 من أصبح جنًبا.

             

داللة قوله تعاىل:  .252
}  }َفال تَ ُقْل هَلَُما ُأفٍن

 على حترمي كلمة )أف(.

             

داللة قوله تعاىل:  .253
 )إن األبرار لفي نعيم(

على أن علة النعيم هي 
 الرب.

             

داللة حديث:  .254
  الَّ إ –)َمْن اختَََّذ َكْلًبا 

 -َكْلَب َصْيٍد َأْو َماِشَيٍة 
 نَ َقَص ِمْن َأْجرِِه ُكلَّ يَ ْومٍ 

اذ اختعلى أن  ِقريَاطَاِن(
 .علة نقص األجر الكلب

             

ْم }َوَراَبئُِبكُ داللة:  .255
 الالَّيت يف ُحُجورُِكْم ِمنْ 

ْم ِنَساِئُكْم الالَّيت َدَخْلتُ 
} ة على حكم الربيب هِبِنَّ

 إذا مل تكن يف احلجر.
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منطوق  الداللة
 صريح

مفهوم  منطوق غري صريح
 موافقة

صحة  مفهوم خمالفة
 الداللة

 ال نعم لقب تقسيم عدد غاية صفة شرط إشارة إمياء اقتضاء

داللة قوله تعاىل:  .256
}  }َفال تَ ُقْل هَلَُما ُأفٍن

على منع التضجر بغري  
 كلمة أف.

             

داللة حديث:  .257
)رفع عن أميت اخلطأ 

 إلمثاعلى رفع  والنسيان(
 ابخلطأ والنسيان.

             

)ميسح داللة  .258
املسافر ثالثة أايم 

ن على منعه م بلياليهن(
 املسح يف اليوم الرابع.

             

ْم }َوَراَبئُِبكُ داللة:  .259
 الالَّيت يف ُحُجورُِكْم ِمنْ 

ُتْم الالَّيت َدَخلْ ِنَساِئُكْم 
} ة على حكم الربيب هِبِنَّ

 إذا مل يدخل أبمها.

             

داللة قوله تعاىل:  .260
َر اْلَبحْ )) َر َوُهَو الَِّذي َسخَّ

(( لَِتْأُكُلوا ِمْنُه حلًَْما طَرايا 
على املنع من أكل 
السمك اجملفف ألنه ليس 

 حلًما طرايا 

             

)وأيديكم داللة  .261
على عدم  املرافق(إىل 

 وجوب غسل العضد.
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منطوق  الداللة
 صريح

مفهوم  منطوق غري صريح
 موافقة

صحة  مفهوم خمالفة
 الداللة

 ال نعم لقب تقسيم عدد غاية صفة شرط إشارة إمياء اقتضاء

داللة قوله تعاىل:  .262
افًا اَل أَتُْكُلوا الرناَِب َأْضعَ ))

 جواز(( على ُمَضاَعَفةً 
 .الراب ضعفا واحدا

             

"يل داللة حديث:  .263
الواجد حيل عرضه 

 على عدم جواز وعقوبته"
 معاقبة املعسر.

             

داللة حديث  .264
ن م "الثيب أحق بنفسها

 ، والبكر تستأذن"وليها
أن البكر ليست على 

من وليها  أحق بنفسها
 فيجوز لوليها إجبارها

             

}إن كن داللة:  .265
أوالت محل فأنفقوا 
عليهن حىت يضعن 

عدم على  محلهن{
وجوب النفقة على املعتدة 

 .البائن غري احلامل

             

 وال تقتلوا”داللة:  .266
 “أوالدكم خشية إمالق

النهي عن قتل على 
األوالد ملن مل خيش 

 .اإلمالق
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منطوق  الداللة
 صريح

مفهوم  منطوق غري صريح
 موافقة

صحة  مفهوم خمالفة
 الداللة

 ال نعم لقب تقسيم عدد غاية صفة شرط إشارة إمياء اقتضاء

داللة:  .267
}فاجلدوهم مثانني 

على عدم  جلدة{
مشروعية الزايدة على 

 الثمانني.

             

)من نسي داللة:  .268
الصالة فليصلها إذا 

من تعمد على أن  ذكرها(
 .تركها فعليه القضاء

             

"ال زكاة يف داللة:  .269
مال حىت حيول عليه 

على ثبوت الزكاة  احلول"
 يف املال بعد متام احلول.

             

 "يفداللة حديث:  .270
 على سائمة الغنم الزكاة"

 عدم وجوب الزكاة يف
 غري السائمة الغنم

             

)أريقوا على داللة  .271
لى ع بوله ذنواب من املاء(

عدم جواز إزالة النجاسة 
 بغري املاء.

             

)حتيه مث داللة  .272
دم على ع اقرصيه ابملاء(

جواز إزالة النجاسة بغري 
 املاء.
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 #يف ضوء شروط اجملتهد بني من يعترب جمتهدا من غريه:

ليس  جمتهد الشخص
 جمتهدا

ليس  جمتهد الشخص
 جمتهدا

شخص حافظ لثالثني  .273
 ألف مسألة فقهية.

شخص متمكن جدا يف  .274  
العقيدة وله دراية واسعة ابألداين 

 والفرق.

  

شخص حيفظ ثالثني  .275
ألف حديث، وله دراية 
ابألسانيد، ولكنه مل يدرس 

 الفقه بتعمق.

العامل مبقاصد الشريعة  .276  
العامة دون إدراك دالالت 

 األلفاظ

  

احلافظ ألصول الفقه  .277
 وقواعده

 شخص اجتاز مجيع .278  
 مقررات التأهيل الفقهي.

  

شخص حاصل على  .279
دكتوراه يف الفقه، ولكنه 

 ضعيف يف مادة أصول الفقه.

عامل ابلفقه وأصوله حفظا  .280  
وفهما مع ملكة فقهية، ودراية 
أبحاديث األحكام وآايهتا، 
ومتكن يف اللغة واحلديث، ولكنه 
ال حيفظ مجيع األحاديث النبوية، 

رآن، القومل حيصل على إجازة يف 
 ومل حيفظ مجيع فروع الفقه.
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درسك أو ابملسالك املعتربة يف أصول الفقه ]انقش مع م#تعامل مع النصوص املتعارضة يف الظاهر فيما أييت 
 زمالئك وجه اجلواب[

 التوقف الرتجيح النسخ اجلمع النص الثاين النص األول
حديث أيب سعيد اخلدري أنه  .281

إذا »قال:  -عليه الصالة والسالم  -
 «مسعتم املؤذن، فقولوا مثل ما يقول

أن  عمر بن اخلطابحديث 
السامع يقول عند حي على 

 الفالح ال حول وال قوة إال ابهلل

    

 ملا»حديث ابن عباس قال:  .282
صلى هللا عليه  -دخل رسول هللا 

البيت دعا يف نواحيه كلها  -وسلم 
ومل يصل حىت خرج، فلما خرج ركع 

ذه الكعبة وقال: هركعتني يف قبل 
 «القبلة

ن أ»حديث عبد هللا بن عمر: 
صلى هللا عليه  -رسول هللا 

دخل الكعبة هو  -وسلم 
وأسامة بن زيد وعثمان بن 
طلحة وبالل بن رابح، فأغلقها 
عليه ومكث فيها، فسألت: 
بالال حني خرج ماذا صنع 

صلى هللا عليه  -رسول هللا 
فقال: جعل عمودا عن  -وسلم 

 مودا عن ميينه، وثالثةيساره وع
 «أعمدة وراءه، مث صلى

    

إذا مس »حديث بسرة  .283
 «أحدكم ذكره فليتوضأ

طلق بن علي قال: حديث 
ى صل -قدمنا على رسول هللا »

 وعنده رجل -هللا عليه وسلم 
فقال: اي رسول هللا ما ترى يف 
مس الرجل ذكره بعد أن يتوضأ؟ 
فقال: وهل هو إال بضعة 

 «منك؟

    

رضي هللا  -ابن عباس وعن  .284
لى ص -تزوج النيب »قال:  -عنهما 

 «رمميمونة، وهو حم -هللا عليه وسلم 
 متفق عليه

 -عن ميمونة نفسها »سلم مل
 -أن النيب  -رضي هللا عنها 

وجها تز  -صلى هللا عليه وسلم 
 «وهو حالل
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 معرفة التاريخ للحاالت اآلتية: وعدم إمكان اجلمع، وعدم#بني الراجح من املرجوح عند التعارض 
 الراجح املتعارضان م الراجح املتعارضان م

1 2 1 2 1 2 1 2 
م يف   .285 املتقدِن

 الزمان
ر يف  املتأخِن

 الزمان
مارواه   .286  

 الشيخان
الصحيح يف 

 غريمها
  

ما اختلف   .288   املختلف فيه اجملمع عليه  .287
 يف رفعه

ما اتفق على 
 رفعه

  

اإلمجاع   .289
 القطعي

اإلمجاع 
 السكويت

ما أنكره املروي  ما مل ينكره  .290  
 عنه

  

   األمر النهي  .292   السنة القرآن  .291
   املبيح األمر  .294   املتواتر اآلحاد  .293
   اجملاز احلقيقة  .296   رواية األكثر رواية األقل  .295
اجملاز األبعد   .298   األكثر أدلة األقل أدلة  .297

 عن احلقيقة
اجملاز األقرب 

 للحقيقة
  

   املثبت النايف  .300   الثقة ثقةاألزيد   .299
الناقل عن   .302   املرسل املسند  .301

 األصل
   املقرر لألصل

ما عمل به   .303
 أكثر األمة

العام الوارد   .304   ما عمل به قلة
 على سبب

   اجملردالعام 

 واحلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.


