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أخر تعديل في تاريخ ( )05/07/2016الساعة ( 06:09م)
السؤال

ت

االجابة

مالحظات

الدليل على أن اللغات توقيفية ال اصطالحية
( ) قوله تعالى ( أقرأ باسم ربك الذي خلق)
1

قوله تعالى ( وعلم آدم األسماء
كلها)

( ) قوله تعالى ( وعلم آدم األسماء كلها)
( ) قوله تعالى ( ال تحرك به لسانك لتعجل به)
( ) جميع ما ذكر
من شروط المجاز

2

( ) وجود الدليل الشرعي على جوازه

وجود عالقة بين المعنى
الحقيقي والمجازي

( ) وجود عالقة بين المعنى الحقيقي والمجازي
( ) وجوده باألمرين السابقين معا

3

من ثمرات خالف األصوليين في مسألة القياس في اللغات إجراء األحكام الشرعية
المتعلقة باألسماء إلى أسماء أخرى كإجراء حكم الخمر على النبيذ والسارق على
النباش

صح

يراجع

( ) صح
( ) خطأ
طرق معرفة الحقيقة العرفية
4

( ) االستنباط العقلي
إطالق اللفظ على بعض معانيه
إطالق اللفظ على بعض معانيه ليشتهر في ذلك اشتهاراً يجعله سابقاً إلى الذهن ليشتهر في ذلك اشتهاراً يجعله
()
سابقاً إلى الذهن عند اإلطالق
عند اإلطالق
( ) جميع ما ذكر
إطالق لفظ األسد على الرجل الشجاع

5

( ) مجاز لغوي

مجاز لغوي

( ) مجاز عرفي
( ) حقيقة لغوية
صرف اللفظ عن االحتمال المرجوح إلى االحتمال الراجح لدليل ،هذا تعريف

أعتقد أن السؤال هو صرف
اللفظ من الراجح إلى
المرجوح لدليل فيكون
الجواب التأويل الصحيح

( ) الظاهر
6

( ) المشكل
( ) التأويل
( ) ال شيء مما ذكر
حكم الظاهر

7

( ) أنه يقدم على النص عند العمل به

ال شيء مما ذكر

( ) أنه يصرف عن ظاهره المتبادر ولو لم يوجد دليل
( ) ال شيء مما ذكر
مجمل؛ والسبب هو
قوله صلى هللا عليه وسلم ( ال صالة إال بطهور) ُ
( ) أن الصالة المذكورة فيه تحتمل صالة الفرض والنفل

8

أن النفي يحتمل نفي الصحة أو نفي الكمال على السواء وال نعلم ما المراد من
()
ذلك

يجب العمل بالظاهر ما لم
يرد الدليل الدال على
النسخ أو التخصيص

أن النفي يحتمل نفي الصحة أو
نفي الكمال على السواء وال
نعلم ما المراد من ذلك

( ) ال شيء مما ذكر
استدل من قال بأن النهي المطلق للكراهة ال للتحريم بـ
9

( ) أن الكراهة هي المتيقنة ألن النهي متردد بينها وبين التحريم
( ) إجماع الصحابة
( ) أن أهل اللغة نصوا على أن النهي للكراهة
تعريف البيان بأنه إخراج اللفظ من حيز اإلشكال إلى حيز التجلي ،منتقد وسبب انتقاده

10

11

12

( ) أنه تعريف غير جامع ألنه أخرج بعض أنواع البيان من التعريف وهو البيان اإلبتدائي
( ) أنه تعريف غير مانع ألنه أدخل أنواعاً ليست من حقيقة البيان
( ) ال شيء مما ذكر
المراد بمسألة اشتراط اإلرادة في األمر
( ) أن يكون األمر مريداً للتلفظ بصيغة األمر

أن الكراهة هي المتيقنة ألن
النهي متردد بينها وبين التحريم

أنه تعريف غير جامع ألنه أخرج
بعض أنواع البيان من التعريف
وهو البيان اإلبتدائي

أن يكون األمر مريداً فعل
المأمور به وامتثاله

( ) أن يكون األمر مريداً فعل المأمور به وامتثاله
( ) ال شيء مما ذكر
استدل من ذهب إلى أن األمر للندب بأن الرسول صلى هللا عليه وسلم الم أبي بن
كعب حين لم يجبه وهو يصلي
( ) صح

خطأ

( ) خطأ
من ثمرات الخالف في مسألة داللة األمر على الفور
( ) وجوب الحج فوراً على المستطيع
جميع ما ذكر

 ) ( 13وجوب إخراج الزكاة فورا
( ) وجوب الوفاء بالكفارات والنذور فورا
( ) جميع ما ذكر
استدل من قال إن األمر بالشيء ليس نهياً عن ضده وال يقتضيه
14

( ) بأنه ال يمكن اإلتيان بالمأمور به إال بترك ضده

بأن األمر قد يأمر بالشيء وهو
غافل عن ضده

( ) بأن األمر قد يأمر بالشيء وهو غافل عن ضده
( ) ال شيء مما ذكر
القول بأن النهي ال صيغة له مبني على

( ) أن كالم هللا بصوت وحرف
 ) ( 15أن كالم هللا معنى قائم في النفس

أن كالم هللا معنى قائم في
النفس

( ) أن كالم هللا مخلوق
( ) أن كالم هللا بمعنى إرادته وعلمه
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من أمثلة النهي عن الشيء ألمر خارج الزم
16

( ) النهي عن الكذب

النهي عن الصوم في يوم العيد

( ) النهي عن الصوم في يوم العيد
( ) النهي عن الوضوء من إناء مغصوب
المراد بالفور في مسألة اقتضاء األمر الفور هو
( ) جواز تأخير امتثال المأمور به على وجه ال يفوت به

امتثال المأمور به في أول
أوقات اإلمكان بعد األمر

 ) ( 17امتثال المأمور به في أول أوقات اإلمكان بعد األمر
( ) تقديم امتثال المأمور به على الواجبات األخرى
( ) ال شيء مما ذكر
قوله صلى هللا عليه وسلم ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) يستدل به
على
18

( ) أن النهي عن المعامالت ال يقتضي الفساد

أن النهي يقتضي الفساد مطلقا

( ) أن النهي يقتضي الفساد مطلقا
( ) أن النهي يقتضي الصحة
( ) ال شيء مما ذكر
قوله تعالى ( ما منعك أال تسجد إذ أمرتك) دليل للقول
( ) بأن صيغة افعل تفيد الوجوب

 ) ( 19بأن صيغة افعل تفيد الطلب المحض فهي مشتركة بين الوجوب والندب

بأن صيغة افعل تفيد الوجوب

( ) بأن صيغة افعل تفيد الندب
( ) بالتوقف
ترد صيغة النهي للدعاء ،ومن أمثلة ذلك
( ) قوله تعالى ( وال تحسبن هللا غافال)
20

ما ال َ
ح ِّ
م ْل َنا َ
قوله تعالى ( َربَّ َنا َوال َ ُت َ
طَا َ
ق َ
ه)
ة لَ َنا بِّ ِّ

( ) ال يشرب أحد قائما
ما ال َ طَا َ
ق َ
ه)
ة لَ َنا بِّ ِّ
ح ِّ
م ْل َنا َ
( ) قوله تعالى ( َربَّ َنا َوال َ ُت َ
( ) قوله تعالى ( فاصبروا أو ال تصبروا)
وجه قول من قال :يجوز تأخير بيان المجمل دون غيره

21

( ) أن المجمل يحتمل أمرين يعمل بهما معا فال ضرر في تأخير أي منهما
( ) أن المجمل ليس له ظاهر يمكن العمل به فال ضرر في تأخير بيانه

أن المجمل ليس له ظاهر يمكن
العمل به فال ضرر في تأخير بيانه

يراجع

( ) ال شيء مما ذكر
من األدلة على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب
22

( ) وقوعه في النصوص الشرعية
( ) أن تأخير البيان عن وقت الخطاب ال يترتب عليه فرض محال

جميع ما ذكر

( ) جميع ما ذكر
من المسائل الخارجة عن محل النزاع في مسألة إذا أمر هللا نبيه صلى هللا عليه
وسلم بأمر فهل تدخل األمة في ذلك
الخطابات الموجهة إلى النبي صلى هللا عليه وسلم والمصدرة بوصف يخصه ولم
()
يقم الدليل على اختصاصه بها أو مشاركة األمة له فيها
23
الخطابات الموجهة إلى النبي النبي صلى هللا عليه وسلم وقام الدليل على
()
اختصاصه بها

الخطابات الموجهة إلى النبي
النبي صلى هللا عليه وسلم
وقام الدليل على اختصاصه بها

( ) ال شيء مما ذكر
من أمثلة التأويل يحمل اللفظ على مدلوله المجازي ال على مدلوله الحقيقي
24

( ) حمل صيغة النهي المطلق على التحريم
( ) حمل صيغة األمر المطلق على االستحباب بدال ً من الوجوب

حمل صيغة األمر المطلق على
االستحباب بدال ً من الوجوب

كلمة المطلق مربكة جداً

( ) ال شيء مما ذكر
المراد بالتكرار في قاعدة اقتضاء األمر التكرار ،هو فعل المأمور به بحسب اإلمكان
على وجه ال يؤدي إلى منع المكلف من االشتغال بما تقوم به حياته وال إلى إسقاط
 25أوامر هللا األخرى
( ) صح

صح

( ) خطأ
تعرف اللغة في االصطالح بأنها
26

( ) اإلشارات المفهمة لمعانيها

األلفاظ التي يتفاهم بها الناس
فيما بينهم

( ) األلفاظ التي يتفاهم بها الناس فيما بينهم
( ) ال شيء مما ذكر
المراد بكون اللغات اصطالحية
( ) أن األنبياء توارثوها من آدم عليه السالم

ال شيء مما ذكر

 ) ( 27أن هللا ألهم آدم وذريته التكلم بها
( ) أن الناس تعارفوا عليها جيال ً بعد جيل
( ) ال شيء مما ذكر
تتميز الحقيقة عن المجاز
28

( ) بعدم صحية نفي الحقيقة

أ+ب

( ) يسبق المعنى الحقيقي للفظ إلى الذهن
( ) أ+ب
اللفظ المستعمل فيما وضع له في أصل التخاطب ،هذا تعريف

( ) النص
 ) ( 29القياس في األسماء

الحقيقة

( ) الحقيقة
( ) جميع ما ذكر
اإلسم الوارد في نصوص الكتاب والسنة يحمل على
الحقيقة الشرعية

30
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( ) الحقيقة الشرعية
الحقيقة الشرعية

 ) ( 30الحقيقة اللغوية
( ) على كال األمرين معا
( ) يتوقف في استعماله
للمجاز عالقات منها
31

( ) إطالق السبب وإرادة المسبب

أ+ب

( ) إطالق الجزء وإرادة الكل
( ) أ+ب
حكم النص

( ) يجب العمل به مالم يرد ناسخ له
32
( ) يجب العمل به إذا كان محتمال ً لمعنيين فأكثر فقط

يجب العمل به مالم يرد ناسخ له

( ) ال يجب العمل به إال إذا وجد معه نص أخر يعضده
استعمال األلفاظ في المعاني النادرة البعيدة لغ ً
ة أو شرعاً يعد من
33

( ) التأويل الصحيح

التأويل الفاسد

( ) التأويل الفاسد
( ) المجمل
االحتماالت الموجودة في اللفظ الظاهر كلها احتماالت متساوية

خطأ

 ) ( 34صح

يراجع

( ) خطأ
ما أفاد معنى بنفسه من غير احتمال ،هذا تعريف
( ) المجمل
النص

 ) ( 35النص
( ) الظاهر
( ) ال شيء مما ذكر
من أدلة اقتضاء النهي للتكرار واالستمرار
36

( ) قوله تعالى ( وما نهاكم عنه فانتهوا)
( ) أن استقراء نواهي الشرع كالنهي عن الظلم والسرقة يدل عليه
( ) أ+ب
من أمثلة البيان بالفعل

37

( ) بيان قوله تعالى ( واتوا حقه يوم حصاده) بحديث (فيما سقت السماء العشر)
( ) بيان قوله تعالى (وأقيموا الصالة) بصالة النبي صلى هللا عليه وسلم
( ) ال شيء مما ذكر
القاعدة األصولية ال يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ،تفرعت عنها مسائل أصولية
منها

38

( ) حجية السنة القولية

أ+ب

بيان قوله تعالى (وأقيموا
الصالة) بصالة النبي صلى هللا
عليه وسلم

حجية السنة التقريرية

( ) حجية السنة التقريرية
( ) قاعدة األمر يفيد الندب
( ) جميع ما ذكر
الفرق بين العلو االستعالء في مسألة اشتراط العلو في األمر هو

39

( ) أن العلو صفة مدح واالستعالء صفة ذم

أن العلو صفة للمتكلم
واالستعالء صفة للكالم

( ) أن العلو صفة للمتكلم واالستعالء صفة للكالم
( ) ال شيء مما ذكر
يشترط لقبول التأويل وصحته

40

( ) أن يكون اللفظ محتمال ً للمعنى المؤول إليه

أ+ب

( ) أن يستند التأويل إلى دليل صحيح

يراجع

( ) أ+ب
صيغة األمر عند األصوليين يدخل فيها
( ) الفعل المضارع المتجرد عن الناصب والجازم
اسم فعل األمر

 ) ( 41اسم فعل األمر

يراجع

( ) المصدر المرفوع
( ) جميع ما ذكر
من أدلة من ذهب إلى أن صيغة (افعل) تفيد الوجوب
( ) أن صيغة افعل وردت في اللغة تارة للوجوب وتارة للندب
أن األمر لطلب الفعل وأقل ما يجب أن يصرف إليه األمر هو الندب فال نزيد على
) ( 42
هذا القليل

قوله تعالى (وإذا قيل لهم
اركعوا ال يركعون)

( ) أن صيغة األمر مشتركة فال تحمل على معنى دون دليل
( ) قوله تعالى ( وإذا قيل لهم اركعوا ال يركعون)
المراد بالتراخي في مسألة اقتضاء األمر للفور أو التراخي
( ) امتثال المأمور به في أول أوقات اإلمكان بعد األمر

جواز تأخير امتثال المأمور به
على وجه ال يفوت به

 ) ( 43جواز تأخير امتثال المأمور به على وجه ال يفوت به
( ) أفضلية تأخير امتثال المأمور به
( ) ال شيء مما ذكر
المراد باإلجزاء في مسألة اقتضاء األمر اإلجزاء
( ) موافقة أمر الشارع وامتثاله

سقوط القضاء

 ) ( 44سقوط القضاء
( ) حصول األجر
( ) ال شيء مما ذكر

صفحة  3من 35

أ+ب
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قوله تعالى ( وما نهاكم عنه فانتهوا)
( ) يدل على أن النهي ال يقتضي الدوام

يدل على أن النهي يقتضي
الدوام

 ) ( 45يدل على أن النهي يقتضي الدوام
( ) يدل على التوقف في المسألة
( ) ال شيء مما ذكر
من المسائل التي ُبنيت على الخالف في مسألة اقتضاء النهي الفساد
( ) الحكم بصحة الصالة في الدار المغصوبة أو عدم صحتها

جميع ما ذكر

 ) ( 46تصحيح بيع النجش أو عدم تصحيحه
( ) تصحيح البيع على بيع أخيه

47

( ) جميع ما ذكر
استقراء النصوص الشرعية يدل على أن الشارع ال يريد في المنهيات دوام الترك
واالستمرار على عدم الفعل
( ) صح

خطأ

( ) خطأ
استدل من قال إن األمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو أضداده إن كان له أضداد
( ) بأنه يلزم من امتثال األمر ترك ضده وما ال يتم فعل الواجب إال بتركه فهو حرام
 ) ( 48بأن الضد مسكوت عنه
( ) بأن األمر قد يأمر بالشيء وهو غافل عن ضده

بأنه يلزم من امتثال األمر ترك
ضده وما ال يتم فعل الواجب إال
بتركه فهو حرام

( ) ال شيء مما ذكر
المراد بالبيان بالترك هو ترك الفعل الذي توفرت الدواعي إليه ال مطلق الترك
صح

 ) ( 49صح

يراجع

( ) خطأ
من أمثلة النهي عن الشيء ألمر خارج الزم ،النهي عن
50

( ) الكذب

الصوم يوم العيد

( ) الصوم يوم العيد
( ) الوضوء من إناء المغصوب
مسألة جريان القياس في اللغات مبنية على مسألة مبدأ اللغات وهذا البناء

51

غير مستقيم ألن الكالم في مسألة مبدأ اللغات من حيث وضع اللغة والكالم في
()
مسألة جريان القياس من حيث شمول االسم الموضوع ألكثر من وصف
( ) بناء صحيح
( ) بناء غير مستقيم ألن القياس اللغوي في معنى ينتج اسما

غير مستقيم ألن الكالم في
مسألة مبدأ اللغات من حيث
وضع اللغة والكالم في مسألة
جريان القياس من حيث شمول
االسم الموضوع ألكثر من وصف

يراجع

( ) ال شيء مما ذكر
من نظر في الحقيقة إلى أقسامها الثالثة عرفها بأنها
( ) اللفظ المستعمل فيما وضع له في أصل التخاطب

اللفظ المستعمل فيما وضع له
في أصل التخاطب

 ) ( 52اللفظ المستعمل في موضعه األصلي
( ) استعمال اللفظ فيما وضع له عرفا
( ) استعمال اللفظ فيما وضع له عرفاً لغة
تطلق (الراوية) على المزادة التي يوضع فيها الماء وإطالقها على (الجمل) الذي
يستعمل لحمل الماء هو من باب الحقيقة
53

( ) اللغوية

العرفية العامة

( ) العرفية الخاصة
( ) العرفية العامة
( ) الشرعية
استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعالقة مع وجود قرينة صارفة عن الوضع األصلي
هذا تعريف

54

( ) المجاز

المجاز

( ) الحقيقة
( ) الحقيقة الشرعية
( ) الحقيقة العرفية
من الدواعي للتكلم بالمجاز
( ) إطالق المسبب وإرادة السبب

ثقل الحقيقة على اللسان

 ) ( 55ثقل الحقيقة على اللسان
( ) إطالق الكل وإرادة الجزء
( ) جميع ما ذكر
قسم الحنفية خفي الداللة إلى أربعة اقسام وترتيبها على حسب أقلها خفاء
( ) المحكم والنص والمفسر والظاهر

الخفي والمشكل والمجمل
والمتشابه

 ) ( 56المفسر والمحكم والنص والظاهر
( ) المحكم والمفسر والظاهر والنص
( ) الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه
ما أفاد معنى بنفسه من غير احتمال ناشئ عن دليل هذا تعريف
( ) المؤول

النص

 ) ( 57الظاهر
( ) النص
( ) المشكل
من أمثلة الظاهر
( ) إذا دار اللفظ بين االستعمال واإلهمال

إذا دار اللفظ بين الوجوب والندب

 ) ( 58إذا دار اللفظ بين الخفي والمشكل
( ) إذا دار اللفظ بين الوجوب والندب
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أخر تعديل في تاريخ ( )05/07/2016الساعة ( 06:09م)
( ) ال شيء مما ذكر
مثال التأويل الفاسد
ق ْريَ َ
اسأَلِّ ا ْل َ
ة) بسؤال أهلها
( ) تأويل قوله تعالى ( َو ْ
ك) بجاء أمر ربك
جا َء َربُّ َ
 ) ( 59تأويل قوله تعالى ( َو َ
( ) تأويل قوله تعالى ( َوأَ
م) على الندب
ش
ه ُدوا إِّذَا تَبَايَعْ ُت ْ
ْ
ِّ
ت ا ْل ُق ْرآنَ َ
فإِّذَا َ
تأويل قوله تعالى ( َ
ِّيم) بأن تكون
ِّن
الش ْيطَا ِّ
عذْ بِّاللَّ ِّ
اس َت ِّ
هم َ
ق َر ْأ َ
ف ْ
َّ
ن ال َّرج ِّ
()
اإلستعاذة قبل القراءة
الحروف المقطعة أوائل السور مثال
( ) لمجمل مبين
 ) ( 60لمجمل ظاهر

ك)
جا َء َربُّ َ
تأويل قوله تعالى ( َو َ
بجاء أمر ربك

ال شيء مما ذكر

لمجمل غير مبين

( ) لمجمل نص
( ) ال شيء مما ذكر
إذا دار اللفظ بين الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية
( ) فاللفظ غير مجمل عند الجمهور ويحمل على الحقيقة اللغوية
 ) ( 61فاللفظ غير مجمل عند الجمهور ويحمل على الحقيقة العرفية
( ) فاللفظ غير مجمل عند الجمهور ولكن يتوقف فيه حتى ينظر في القرينة

فاللفظ غير مجمل عند الجمهور
ويحمل على الحقيقة العرفية

( ) فاللفظ مجمل عند الجمهور
اللفظ الذي لم تظهر داللته على فرد من أفراده بسبب لفظ ذلك الفرد ،هذا عند
الحنفية تعريف لـ
62

( ) المجمل

الخفي

( ) المتشابه
( ) الخفي
( ) المشكل
إظهار أن اللفظ ال يراد به ظاهر إطالقه ويقصدون به تخصيص العام وتقييد المطلق،
هذا تعريف لـ

63

( ) بيان التغيير عند الحنفية

بيان التغيير عند الحنفية

( ) بيان التبديل عند الحنفية
( ) البيان بالغير
( ) بيان التفسير عند الحنفية
االستعالء في اآلمر هو

( ) صفة للكالم
 ) ( 64كون اآلمر في نفسه أعلى درجة

ال شيء مما ذكر

( ) صفة للمتكلم
( ) ال شيء مما ذكر
استدل القائلون بأن تأخير البيان عن وقت الخطاب غير جائز
ق َر ْأنَا ُه َ
فإِّذَا َ
( ) بقول هللا تعالى ( َ
م إِّنَّ َ
َه)
فاتَّبِّعْ ُق ْرآَنَ ُ
علَ ْي َنا بَيَان ُ
ه ( )18ثُ َّ
بأن المجمل ليس له ظاهر يمكن العمل به فال يلزم منه اإلعتقاد الخطأ بخالف
()
65
العام والمطلق فإن لهما ظاهراً ويلزم من العمل بهما الوقوع في اإلعتقاد الخطأ
بأن الكالم إنما يساق إلفهام المخاطب به المقصود من الكالم فإذا خوطب بما ال
()
يستفيد منه فهو عبث ال تأتي الشريعة بمثله

بأن الكالم إنما يساق إلفهام
المخاطب به المقصود من
الكالم فإذا خوطب بما ال يستفيد
منه فهو عبث ال تأتي الشريعة
بمثله

( ) بالوقوع
استدل من قال إن االمة تدخل في الخطاب الموجه إلى النبي صلى هللا عليه وسلم بـ
( ) القياس على النهي
66
أنه قد ورد تخصيص النبي صلى هللا عليه وسلم ببعض األفعال ولوال أن األمة
()
تندرج ضمن خطابه أيضاً لما كان لهذا التخصيص فائدة
( ) إجماع أهل اللغة على أن المفرد ال يتناول غيره

أنه قد ورد تخصيص النبي صلى
هللا عليه وسلم ببعض األفعال
ولوال أن األمة تندرج ضمن
خطابه أيضاً لما كان لهذا
التخصيص فائدة

( ) ال شيء مما ذكر
األقرب في تعريف النهي الشرعي أنه
( ) طلب الكف عن الفعل بالقول
 ) ( 67طلب الكف عن الفعل بالقول على جهة االستعالء

طلب الكف عن الفعل بالقول
على جهة العلو

( ) طلب الكف عن الفعل بالقول على جهة العلو
( ) طلب الكف عن الفعل بالقول على جهة العلو واالستعالء
صيغة النهي الصريح هي
( ) التحريم

ال تفعل

 ) ( 68ال تفعل
( ) اللعن
( ) النهي
ذهب الجمهور إلى أن النهي من حيث داللته على الفور وعدمه
( ) ال يفيد الفور

يفيد الفور

 ) ( 69يفيد الفور
( ) يفيد طلب الماهية ولو مرة
( ) يفيد التراخي
النهي عن الظلم نهي
( ) عائد ألمر خارج غير الزم
 ) ( 70عائد إلى ذات المنهي عنه

عائد إلى ذات المنهي عنه

( ) عائد ألمر خارج الزم
( ) عائد لذات خارجة
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أن النهي عن شيء يدل على وجوده ووقوعه فالنهي عن صوم يوم النحر يدل على
انعقاد الصوم ،بهذا استدل
71

( ) من قال إن النهي يقتضي الصحة

من قال إن النهي يقتضي
الصحة

( ) من قال إن النهي يقتضي الفساد مطلقا
( ) من قال إن النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعامالت

72

73

74

( ) من قال إن النهي يقتضي الفساد في حقوق هللا دون حقوق العباد
ُم) ذهب الجمهور إلى أن اللفظ يقدر بفعل مضمر
ح ِّر َ
م َهاتُك ْ
ت عَ لَ ْيك ْ
م ْ
ُم ُأ َّ
قوله تعالى ( ُ
مناسب مفهوم من السياق وهو الوطء
( ) صح
( ) خطأ
استدل القائلون بأن صيغة األمر ال تقتضي التكرار بإجماع أهل اللغة على أن صيغة
األمر ال داللة لها إال على مجرد طلب الفعل
( ) صح
( ) خطأ
القول بأن فعل المأمور به يقتضي اإلجزاء بمعنى سقوط القضاء ،قول محدث مردود
بإجماع السلف
( ) صح
( ) خطأ
موضع الخالف في مسألة جريان القياس في اللغات

في كل اسم مشتق أطلق على وصف مناسب ثم وجد ذلك الوصف في موضع
()
آخر فهل يجوز أن يطلق على الموضع اآلخر اسم الموضع األول
75
( ) في أسماء األعالم هل يجري فيها القياس
( ) في أسماء الفاعلين والمفعولين وأسماء الصفات هل يجري فيها القياس
تنقسم األسماء من حيث االستعمال إلى

صح

صح

خطأ

في كل اسم مشتق أطلق
على وصف مناسب ثم وجد ذلك
الوصف في موضع آخر فهل
يجوز أن يطلق على الموضع
اآلخر اسم الموضع األول

( ) نص وظاهر ومجمل
حقيقة ومجاز

 ) ( 76واضح الداللة وخفي الداللة
( ) حقيقة ومجاز
( ) مجمل ومبين
قسم الجمهور اللفظ من حيث الظهور والخفاء إلى
( ) قسمين مفيد وغير مفيد
 ) ( 77قسمين واضح الداللة وغير واضح الداللة

ثالثة أقسام النص والظاهر
والمجمل

( ) ثالثة أقسام النص والظاهر والمجمل
( ) أربعة أقسام المحكم والمفسر والنص والظاهر
ت َ
َّم)
م ْي َت ُ
علَ ْي ُ
م ا ْل َ
ح ِّر َ
م ْ
ة َوالد ُ
ك ُ
صيغة التحريم صريحة في قوله تعالى ( ُ

خطأ

 ) ( 78صح

غير صريحة

( ) خطأ
مثال الكالم الذي يتوقف صدقه على مضمر
ت َ
َّم)
م ْي َت ُ
ُم ا ْل َ
ح ِّر َ
م ْ
ة َوالد ُ
علَ ْيك ُ
( ) قوله تعالى ( ُ
 ) ( 79حديث ( ال صالة إال بطهور)
خط َْأنَا)
( ) قوله تعالى ( َربَّ َنا ال َ تُؤَا ِّ
خذْ نَا إِّن نَّسِّي َنا أَ ْو أَ ْ

حديث ( رفع عن أمتي الخطأ
والنسيان)

بعض الدفعات ترى أن
اإلجابة فقرة (ج)

( ) حديث ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)
الصالة عند العرب بمعنى الدعاء
( ) حقيقة لغوية
حقيقة لغوية

 ) ( 80حقيقه شرعية
( ) مجاز شرعي
( ) يحتمل مجاز شرعي وحقيقة لغوية
مما ال يندرج ضمن موضع النزاع في مسألة داللة األمر على الفور
( ) أن صيغة األمر تقتضي الفور
 ) ( 81أن من بادر إلى فعل المأمور به عد ممتثال ً لألمر

أن من بادر إلى فعل المأمور به
عد ممتثال ً لألمر

( ) أن صيغة األمر لمجرد الطلب
( ) ال شيء مما ذكر
األصل أن صيغة ال تفعل ترد
( ) للكراهة

للتحريم

 ) ( 82للتحريم
( ) للدعاء
( ) للتحذير
من أنواع العالقات في المجاز إطالق المسبب وإرادة السبب ومثاله
( ) أن يطلق على المرض المخوف موتا
س ِّي َئ ٌ
م ْثلُ َها)
ة ِّ
س ِّي َئ ٍ
ة َ
ج َزا ُء َ
 ) ( 83قول هللا تعالى ( َو َ
ى)
( ) قول هللا تعالى ( َوا ْب َتلُوا ا ْليَ َتا َ
م ٰ

أن يطلق على المرض المخوف
موتا

( ) نزل السحاب أي المطر
من أدلة من قال إن األمر المؤقت يسقط بفوات وقته

84

أن الواجب إذا شغلت به ذمة المكلف فال تبرأ إال بأداء أو إبراء وانتهاء الوقت
()
المحدد ليس بأداء وال إبراء ،فتبقى الذمة مشغولة به
( ) قوله صلى هللا عليه وسلم ( فدين هللا أحق بالقضاء)
( ) أن األمر بالفعل ال تعرض فيه للقضاء فإيجاب القضاء ال دليل عليه

أن األمر بالفعل ال تعرض فيه
للقضاء فإيجاب القضاء ال دليل
عليه

( ) جميع ما ذكر
الراجح أن االسم إذا ورد في النصوص الشرعية يحمل على
الحقيقة الشرعية

85
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( ) الحقيقة اللغوية
الحقيقة الشرعية

 ) ( 85الحقيقة الشرعية
( ) الحقيقة العرفية

86

( ) يتوقف فيه
المفسر هو ما ال يقبل النسخ في عهد الرسالة أي عصر الرسول صلى هللا عليه
وسلم والمحكم ما يقبل النسخ
( ) صح

خطأ

المفسر يقبل النسخ
والمحكم ال يقبل النسخ

( ) خطأ
استدل القائلون بأن تأخير البيان عن وقت الخطاب جائز
ق َر ْأنَا ُه َ
ف ِّإذَا َ
( ) بقول هللا تعالى ( َ
م إِّنَّ َ
َه)
فاتَّبِّعْ ُق ْرآَنَ ُ
علَ ْي َنا بَيَان ُ
ه ( )18ثُ َّ
بأن المجمل ليس له ظاهر يمكن العمل به فال يلزم منه اإلعتقاد الخطأ بخالف
()
87
العام والمطلق فإن لهما ظاهراً ويلزم من العمل بهما الوقوع في اإلعتقاد الخطأ
بأن الكالم إنما يساق إلفهام المخاطب به المقصود من الكالم فإذا خوطب بما ال
()
يستفيد منه فهو عبث ال تأتي الشريعة بمثله

أ+د

( ) بالوقوع
من قال لغيره على سبيل التذلل أفعل ال يكون آمراً وإن كان أعلى رتبه منه ،وإن قال
ذلك على سبيل االستعالء يكون آمراً وإن كان أقل رتبة منه نوقش هذا
بأن ذلك راجع إلى التأدب معهم وال يلزم من ترك إطالق اللفظ لألدب أن يكون في
()
أنه يلزم من ذلك أن تخرج بعض
اللغة كذلك
أوامر هللا من كونها أوامر ألنها
88
( ) أنه يلزم من ذلك أن تخرج بعض أوامر هللا من كونها أوامر ألنها على سبيل التلطف
على سبيل التلطف
( ) بعدم التسليم بأن أهل اللغة يقولون ذلك
( ) ال شيء مما ذكر
إذا أطلق البيان عند الحنفية المراد به
( ) بيان التفسير
89

( ) بيان التغيير

بيان التفسير

( ) بيان التبديل
( ) بيان التقرير
( ) يقصد النسخ
كلمة لغة اختلف في أصلها الذي ترجع إليه على أقوال ومنها
( ) أنها مشتقة من لغى إذا تكلم

جميع ما ذكر

 ) ( 90أنها مشتقة من لغى عن الشي إذا مال عنه
( ) أنها مشتقة من لغى بالشيء إذا لهج به أي أكثر منه
( ) جميع ما ذكر
تبين الصلة بين علم أصول الفقه وعلم اللغة العربية
( ) بأن اللغويين هم من اسس علم األصول

ال شيء مما ذكر

 ) ( 91بأن علم اللغة فرع من علم األصول
( ) بأن علم االصول أصل علم اللغة

أن علم اللغة أحد العلوم
التي يستمد منها علم
أصول الفقه مادته

( ) ال شيء مما ذكر
انفرد األصوليين بمباحث لغوية كثيرة أغفلها اللغويين مثل
( ) مباحث األوامر والنواهي
جميع ما ذكر

 ) ( 92مباحث العلوم والخصوص
( ) مباحث اإلطالق والتقييد
( ) جميع ما ذكر
من أمثلة الحقيقة الشرعية
( ) الدابة بمعنى جميع مايدب على األرض

الصوم بمعنى إمساك مخصوص
في وقت مخصوص

 ) ( 93الصالة بمعنى الدعاء
( ) الصوم بمعنى إمساك مخصوص في وقت مخصوص
( ) الزكاة بمعنى النماء والزيادة
تأويل قول النبي صلى هللا عليه وسلم ( من لم يبيت الصيام من الليل فال صيام له)
بالفرض هو
94

( ) تأويل صحيح لدليل ضمن السياق

تأويل صحيح لدليل خارج السياق

( ) تأويل فاسد
( ) تأويل صحيح لدليل خارج السياق
( ) ال شيء مما ذكر
ح ُّ
ه َ
ت) مثال على
ج ا ْلبَ ْي ِّ
علَى ال َّناسِّ ِّ
قوله تعالى ( َولِّلَّ ِّ
( ) مجمل غير مبين

مجمل مبين

 ) ( 95مجمل ظاهر
( ) مجمل مبين
( ) مجمل نص
من أمثلة المفسر عند الحنفية
ف ً
( ) قوله تعالى ( َو َ
ِّين كَا َّ
ة)
ش ِّرك َ
م ْ
قاتِّلُوا ا ْل ُ
ي ٍء َ
م)
ُل َ
 ) ( 96قوله تعالى ( َوهُ َ
علِّي ٌ
و بِّك ِّ
ش ْ
( ) قول النبي صلى هللا عليه وسلم ( الجهاد ماضٍ إلى قيام الساعة)

قوله تعالى ( َو َ
ِّين
ش ِّرك َ
م ْ
قاتِّلُوا ا ْل ُ
ف ً
كَا َّ
ة)

( ) جميع ما ذكر
ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من اآلخر ولكن السياق لم يرد لبيانه
( ) هذا تعريف النص عند الجمهور
 ) ( 97هذا تعريف الظاهر عند الجمهور

ال شيء مما ذكر
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97
( ) هذا تعريف النص عند الحنفية

هذا تعريف الظاهر عند
الحنفية

( ) ال شيء مما ذكر
القرء والعين والعسعس ألفاظ
( ) مجملة عند الحنفية
ال شيء مما ذكر

 ) ( 98خفية عند الحنفية

مشكلة عند الحنفية

( ) متشابهة عند الحنفية
( ) ال شيء مما ذكر
مثال بيان الضرورة عند الحنفية
ه) فقوله بجناحيه ينفي المجاز قطعا
ح ْي ِّ
ج َنا َ
( ) قول هللا تعالى ( َو َال طَائِّ ٍر يَطِّي ُر بِّ َ
ص َد َ
ات لِّ ْل ُف َ
ِّين
م َ
ق َرا ِّء َوا ْل َ
( ) ( 99قوله تعالى ( َوآَتُوا ال َّزكَاة) بين في قوله تعالى (إِّنَّ َ
ما ال َّ
ق ُ
ساك ِّ
( ) سكوت النبي صلى هللا عليه وسلم عن أكل الضب
ح ُّ
ه َ
ن
علَى ال َّن
ج ا ْلبَ ْي ِّ
اس ِّ
تخصيص عموم قوله تعالى ( َولِّلَّ ِّ
ت) بقوله تعالى ( َ
م ِّ
ِّ
()
س ِّب ً
اس َتطَا َ
يال)
ع إِّلَ ْي ِّ
ه َ
ْ
ص َال ُة َ
قوله تعالى ( َ
ش ُروا فِّي ْ
األ َ ْرضِّ) مثال على
فا ْن َت ِّ
ضيَ ِّ
فإِّذَا ُق ِّ
ت ال َّ
( ) صيغة أمر بعد حظر أفادت اإلباحة
 ) ( 100صيغة أمر بعد حضر أفادت الوجوب

سكوت النبي صلى هللا عليه
وسلم عن أكل الضب

صيغة أمر بعد حظر أفادت
اإلباحة

( ) صيغة أمر بعد حظر أفادت التحريم
( ) ال شيء مما ذكر
محل النزاع في مسألة سقوط األمر المؤقت بفوات وقته
( ) ما ورد فيه دليل أخر يدل على قضائه بعد فوات وقته

ما لم يرد فيه دليل على القضاء

 ) ( 101ما لم يرد فيه دليل على القضاء
( ) حال النسيان
( ) جميع ما ذكر
من الصيغ غير الصريحة في األمر
( ) اسم فعل األمر
 ) ( 102المضارع المقرون بالم األمر

ال شيء مما ذكر

( ) المصدر النائب عن الفعل

كل المذكورة من الصيغ
الصريحة
+
مراجعة السؤال 347

( ) ال شيء مما ذكر
ذهب الجمهور في داللة األمر بالشيء على النهي عن ضده إلى
( ) أن األمر بالشي عين النهي عن ضده
 ) ( 103أن األمر بالشي يقتضي النهي عن ضده أو اضداده إن كان له أضداد
( ) أن األمر بالشي ليس نهياً عن ضده وال يقتضيه

أن األمر بالشي يقتضي النهي
عن ضده أو اضداده إن كان له
أضداد

( ) أن األمر بالشي يقتضي كراهة ضده
الراجح في مسألة صيغة النهي
( ) أنه ال صيغة له
أن له صيغة

 ) ( 104التوقف
( ) أن له صيغة
( ) ال شيء مما ذكر
النهي عن الكذب نهي
( ) عائد ألمر خارج غير الزم
 ) ( 105عائد الى ذات المنهي عنه

عائد الى ذات المنهي عنه

( ) عائد ألمر خارج الزم
( ) عائد لذات خارجة عن المنهي عنه
قياس األمر على النهي
( ) استدل به من قال أن صيغة األمر لمجرد الطلب

استدل به من قال أن صيغة
األمر تقتضي الفور

 ) ( 106استدل به من قال أن صيغة األمر تقتضي الفور
( ) استدل به من قال بالتوقف
( ) لم يستدل به أحد في هذه المسألة
الراجح في مسألة األمر إذا كرر بلفظ واحد هل يقتضي التكرار أنه يقتضي التكرار
 ) ( 107صح

108

خطأ

( ) خطأ
ق َر ْأنَا ُه َ
فإِّذَا َ
استدل الجمهور لجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب بقوله تعالى ( َ
فاتَّبِّعْ
م إِّنَّ َ
َه)
علَ ْي َنا بَيَان ُ
ُق ْرآَنَ ُ
ه ( )18ثُ َّ
( ) صح

أنه ال يقتضي التكرار

صح

( ) خطأ
يجب العمل بالظاهر ما لم يرد دليل دال على النسخ أو التخصيص
صح

 ) ( 109صح
( ) خطأ
حكم المفسر يجب العمل به ما لم يرد الناسخ
 ) ( 110صح

صح

( ) خطأ
خونَ ) مثال لإلشتراك اللفظي في الضمير
َّه َوال َّرا ِّ
س ُ
قوله تعالى ( َو َ
َه إِّ َّال الل ُ
ويل ُ
ما َي ْعل ُ
َم ت َْأ ِّ
 ) ( 111صح

خطأ

112

( ) خطأ
يعرف المؤول في االصطالح بأنه هو اللفظ المصروف من المعنى الراجح إلى المعنى
المرجوح
( ) صح
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صح

( ) خطأ
م) صيغة افعل في اآلية
ما ِّ
ملُوا َ
قوله تعالى (اعْ َ
ش ْئ ُت ْ
( ) لإلهانة
للتهديد

 ) ( 113لإلنذار
( ) للتسوية
( ) للتهديد
م َ
في قوله تعالى ( َ
خ ْ
ِّين) صيغة أمر بعد الحظر
ْسلَ َ
ش ِّرك َ
ف ِّإذَا ان َ
م ْ
األ َ ْ
فا ْق ُتلُوا ا ْل ُ
ْح ُر ُ
ش ُه ُر ال ُ
تفيد
114

( ) الوجوب

الوجوب

( ) الندب
( ) اإلباحة
( ) ال شيء مما ذكر
الحقيقة التي تسمى الحقيقة الوضعية هي
( ) الحقيقة العرفية

الحقيقة اللغوية

 ) ( 115الحقيقة اللغوية
( ) الحقيقة الشرعية
( ) ال شيء مما ذكر
من األقوال في مسألة مبدأ اللغات
( ) أنها اصطالحية

جميع ما ذكر

 ) ( 116أنها توقيفية
( ) أنها إلهامية
( ) جميع ما ذكر
إذا ورد اللفظ خالياً عن القرائن
( ) يكون مجمال
 ) ( 117يحمل على المجاز

يحمل على الحقيقة

( ) يحمل على الحقيقة
( ) ال شيء مما ذكر
استدل الجمهور بوجود المجاز بالوقوع بـ
ف َأذَا َ
( ) قوله تعالى ( َ
جوعِّ َوا ْل َ
عونَ )
خ ْو ِّ
ص َن ُ
ف بِّ َ
َ
ما كَانُو ْا يَ ْ
ق َها الل ُ
اس ا ْل ُ
ه لِّبَ
َض)
 ) ( 118قوله تعالى ( ِّ
جدَاراً ُي ِّري ُد أَنْ يَنق َّ
ق ْريَ َ
اسأَلِّ ا ْل َ
ة)
( ) قوله تعالى ( َو ْ

جميع ما ذكر

( ) جميع ما ذكر
قول النبي صلى هللا عليه وسلم ( ال صالة إال بفاتحة الكتاب) هنا
( ) يقدر المضمر فيه بنفي الكمال
 ) ( 119يقدر المضمر فيه بنفي الصحة

يقدر المضمر فيه بنفي الصحة

( ) ال يقدر فيه شيء ألنه مجمل
( ) ال شيء مما ذكر
اإلجزاء الذي هو موضع الخالف في مسألة اقتضاء األمر اإلجزاء
( ) موافقة أمر الشارع وامتثاله
سقوط القضاء

 ) ( 120سقوط القضاء
( ) حصول األجر
( ) ال شيء مما ذكر
استدل بعضهم بإجماع الصحابة رضوان هللا عليهم على أن األمر
( ) ال يقتضي التكرار وهم عرب
 ) ( 121األمر يقتضي التكرار وهم عرب

األمر يقتضي التكرار وهم عرب

( ) يقتضي التوقف
( ) ال يقتضي شيئا
اتفق العلماء على أن أسماء األعالم
( ) ال يجري فيها القياس ألنها غير معقولة المعنى
 ) ( 122ال يجري فيها القياس ألنها مطردة المعنى بحسب الوضع اللغوي
( ) يجري فيها القياس ألنها غير معقولة المعنى

ال يجري فيها القياس ألنها غير
معقولة المعنى

( ) يجري فيها القياس ألنها مطردة المعنى بحسب الوضع اللغوي
تقسيم األلفاظ إلى حقيقة ومجاز تقسيم حادث بعد إنقضاء القرون الثالثة وهذا
( ) دليل لمن قال بوجود المجاز
 ) ( 123دليل لمن قال بعدوم وجود المجاز

دليل لمن قال بعدوم وجود
المجاز

( ) اعتراض على دليل لمن قال بوجود المجاز
( ) ال شيء مما ذكر
المؤول يدرس بعد الظاهر
124

( ) ألن اللفظ المؤول هو اللفظ الراجح في المعنى الظاهر

ألن اللفظ المؤول هو اللفظ
المرجوح في المعنى الظاهر

( ) ألن اللفظ المؤول هو الظاهر
( ) ألن اللفظ المؤول هو اللفظ المرجوح في المعنى الظاهر
قولهم في تعريف المجمل ما أفاد أحد معنيين
( ) يخرج الظاهر ألنه يفيد معنى واحد

يخرج النص ألنه يفيد معنى واحد

 ) ( 125يخرج النص ألنه يفيد معنى واحد
( ) يخرج المبين ألنه يفيد معنى واحد
( ) ال يخرج شيئا
ما ال يحتمل إال معنى واحداً غير أنه ال يقبل النسخ يسمى عند الحنفية

المحكم

126
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( ) المفسر
المحكم

 ) ( 126النص
( ) المحكم
( ) الظاهر
يسمي الحنفية النسخ
( ) بيان التفسير

بيان التبديل

 ) ( 127بيان التغيير
( ) بيان التبديل
( ) بيان التقرير
اتفقوا في األمر على أنه
( ) طلب فعل ال طلب ترك

طلب فعل ال طلب ترك

 ) ( 128تقييده بالقول
( ) على اشتراط العلو
( ) على اشتراط اإلستعالء
مباحث األمر والنهي هي من
( ) داللة اللفظ بفحواه وإيمائه

داللة اللفظ بصيغته ولفظه

 ) ( 129داللة اللفظ بصيغته ولفظه
( ) داللة اللفظ بمعقوله
( ) ال شيء مما ذكر
ذهب الجمهور إلى أن النهي
( ) ال يفيد الفور

يفيد الفور

 ) ( 130يفيد الفور
( ) يفيد طلب الماهية ولو لمرة
( ) يفيد التراخي
الراجح في صيغة ال تفعل أنها
( ) للكراهة فقط

للتحريم فقط

 ) ( 131مجملة
( ) للتحريم فقط
( ) مشتركة بين التحريم والكراهة
من األقوال في مسألة اشتراط العلو واالستعالء
( ) أن العلو شرط دون االستعالء

جميع ما ذكر

 ) ( 132أن االستعالء شرط دون العلو
( ) أن العلو واالستعالء غير مشترطين
( ) جميع ما ذكر
د) األمر هنا بمعنى
ما أَ ْم ُر فِّ ْرعَ ْونَ بِّ َرشِّي ٍ
قوله تعالى ( َو َ
( ) طلب الفعل

الشأن

 ) ( 133الشأن

يراجع

( ) الصفة
( ) جميع ما ذكر
قوله تعالى ( َ
ِّين ُيخَالِّفُونَ
م َ
م فِّ ْت َن ٌ
م)
ح َذ ِّر الَّذ َ
ة أَ ْو ُيصِّي َب ُه ْ
عَن أَ ْم ِّر ِّه أَنْ ُتصِّي َب ُه ْ
ْ
ف ْل َي ْ
َاب أَلِّي ٌ
عذ ٌ
دليل للقول
134

( ) بأن صيغة افعل تفيد الوجوب
( ) بأن صيغة افعل تفيد الطلب المحض فهي مشتركة بين الوجوب والندب

بأن صيغة افعل تفيد الوجوب

( ) بأن صيغة افعل تفيد الندب
( ) بالتوقف
استدل من قال ( إن األمر إذا كرر لفظه ال يقتضي التكرار)
( ) بأن اللفظ الثاني ال يحصل به فائدة إذا كان مؤكدا
135

( ) بأن المتبادر إلى الفهم التأسيس
بالعرف اللغوي فلو قال السيد لعبده اسقني ماء اسقني ماء فسقاه مرة واحدة
()
فال يستحق العبد اللوم عند العقالء

بالعرف اللغوي فلو قال السيد
لعبده اسقني ماء اسقني ماء
فسقاه مرة واحدة فال يستحق
العبد اللوم عند العقالء

( ) ال شيء مما ذكر
النهي عن الزنا
( ) أمر بالزواج أو العفاف أو التسري
أمر بالزواج أو العفاف أو التسري

 ) ( 136أمر بالزواج فقط
( ) ال يدل على األمر بشيء
( ) ال شيء مما ذكر
اللغة اصطالحاً هي األلفاظ التي يتفاهم بها الناس فيما بينهم

صح

 ) ( 137صح
( ) خطأ
القول بـ( أن األسماء الشرعية منقولة عن األسماء اللغوية مع وجود ترابط أو عالقة
بينهما) صيغة السؤال ناقصة الكالم بعد ذلك غير واضح لكن أعتقد أنه قصد أن ذلك هو
 138قول الجمهور
( ) صح

صح

( ) خطأ
ذهب المعتزلة إلى أن األمر ال يكون أمراً بصيغته بل يكون أمراً بإرادة اآلمر للمأمور به
صح

 ) ( 139صح
( ) خطأ
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استدل القائل بأن األسماء الشرعية منقولة نقال كليا
أن الحقيقة العرفية منقولة عن المعنى اللغوي مع وجود عالقة فكذلك الحقيقة
()
الشرعية
ً
أن الشارع قد استعمل األسماء الشرعية استعماال ً خاصا وال نجد عالقة بينه وبين
) ( 140
المعنى اللغوي
ِّسانٍ عَ َربِّيٍ ُّ
ين) نص على أن الشرع خاطب العرب بلغتهم حتى
قوله تعالى (بِّل َ
مبِّ ٍ
()
ال تكون المخاطبة بغير لغتهم

أن الشارع قد استعمل األسماء
الشرعية استعماال ً خاصاً وال
نجد عالقة بينه وبين المعنى
اللغوي

( ) أنه لو كانت األسماء خارجة عن المعنى اللغوي للزم أن يبينها الشارع
صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بغير دليل
( ) هو التأويل
هو التأويل الفاسد

 ) ( 141هو التأويل الصحيح
( ) هو التأويل الفاسد
( ) هو التأويل القريب
ما يدخله التأويل
( ) الفروع واألصل في األصول أن ال يدخلها التأويل

الفروع واألصل في األصول أن ال
يدخلها التأويل

 ) ( 142الفروع
( ) األصول
( ) ال شيء مما ذكر
الكالم الذي يتوقف صدقه على مضمر
( ) غير مجمل عند الجمهور ويقدر بما يناسب
 ) ( 143غير مجمل عند الجمهور ويتوقف في تقدير حتى ينظر في القرينة
( ) مجمل عند الجمهور

غير مجمل عند الجمهور ويقدر
بما يناسب

( ) ال شيء مما ذكر
مما نوقش به االستدالل بقول األخطل ( إن الكالم لفي الفؤاد وإنما*جعل اللسان
على الفؤاد دليال)
( ) أن هذا البيت روي من وجه آخر أفصح :إن البيان لفي الفؤاد
144
( ) أن األخطل ليس عربياً محضاً فال يحتج بقوله

جميع ما ذكر

( ) أن هذا البيت موضوع على األخطل وليس في ديوانه

145

146

( ) جميع ما ذكر
َذ ُب َنا
م لَ ْوال ُيع ِّ
ِّه ْ
استدل من ذهب إلى أن األمر له صيغة بقوله تعالى ( َويَقُولُونَ فِّي أَ ْن ُفس ِّ
ل)
َّه بِّ َ
الل ُ
ما نَقُو ُ
( ) صح
( ) خطأ
ترك النبي صلى هللا عليه وسلم الشيء لسبب كترك الجمع لصالة التراويح يدل على
عدم الوجوب مع بقاء الندب
( ) صح

خطأ

صح

( ) خطأ
استدل من ذهب إلى التوقف في داللة صيغة األمر بأن صيغة األمر مشتركة فال تحمل
على معنى دون دليل ونوقش
( ) بأننا نحمله على الوجوب بداللة إجماع الصحابة
147
( ) بأنه عدم علم وعدم العلم ليس علماً بالعدم

جميع ما ذكر

( ) بأننا نحمله على الوجوب بداللة تسمية مخالفة األمر معصية
( ) جميع ما ذكر
استدل الجمهور على أنه ال يشترط أن يكون البيان بالمساوي أو األعلى
( ) بأن بيان التفسير ال يلزم منه إبطال شيء من األدلة
 ) ( 148بأن العمل باألدنى فيه إبطال للعمل بالراجح واألقوى العمل بالراجح
( ) بأن العمل بالمبين األدنى عمل باألرجح من جهة وضوح المعنى

بأن العمل بالمبين األدنى عمل
باألرجح من جهة وضوح المعنى

( ) ال شيء مما ذكر
قول النبي صلى هللا عليه وسلم ( الجهاد ماضٍ إلى قيام الساعة) مثال عند الحنفية
( ) للمفسر
للمحكم

 ) ( 149للنص
( ) للمحكم
( ) للظاهر
من أمثلة الظاهر عند الجمهور
( ) أغلب ألفاظ العموم
 ) ( 150إذا دار الفظ بين الحقيقة والمجاز

جميع ما ذكر

( ) إذا دار اللفظ بين الوجوب والندب
( ) جميع ما ذكر
تعرف الحقيقة من المجاز بطرق منها
( ) سبق الفهم
جميع ما ذكر

 ) ( 151عدم وجود القرينة
( ) صحة النفي
( ) جميع ما ذكر
النهي عن الكفر نهي
( ) عائد ألمر خارج غير الزم
 ) ( 152عائد إلى ذات المنهي عنه

عائد إلى ذات المنهي عنه

( ) عائد ألمر خارج الزم
( ) عائد لذات خارجة
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أرجح األقوال في مسألة مبدأ اللغات
( ) أنها اصطالحية
أنها إلهامية

 ) ( 153أنها توقيفية
( ) أنها إلهامية
( ) جميع ما ذكر
الراجح في مسألة جريان القياس في اللغات
( ) جواز جريان القياس

المنع من جريان القياس

 ) ( 154المنع من جريان القياس
( ) الجواز في كل اسم مشتق دون أسماء األعالم
( ) ال شيء مما ذكر
الراجح في مسألة هل يفيد األمر التكرار
( ) أن صيغة األمر تقتضي التكرار

أن صيغة األمر ال تقتضي التكرار

 ) ( 155أن صيغة األمر ال تقتضي التكرار
( ) التوقف
( ) أن صيغة األمر قد تفيد المرة وقد تفيد التكرار
استدل من قال إن األمة ال تدخل في الخطاب الموجه إلى النبي صلى هللا عليه
وسلم بـ
( ) القياس على النهي
 ) ( 156إجماع أهل اللغة على أن المفرد ال يتناول غيره
بأنه يفهم أهل اللغة من األمر الموجه لألمير بالركوب لمناجزة العدو وشن الغارة
()
أنه أمر ألتباعه معه

إجماع أهل اللغة على أن
المفرد ال يتناول غيره

( ) ال شيء مما ذكر
من ثمار مسألة جريان القياس في اللغات
( ) جريان أحكام الزاني على اللواط
جميع ما ذكر

 ) ( 157جريان احكام الخمر على النبيذ
( ) جريان أحكام السارق على النباش

158

( ) جميع ما ذكر
كل َّ َها) ووجه
مآ َ
ماء ُ
س َ
د َ
استدل القائلون بأن اللغات الهامية بقوله تعالى ( َوعَ لَّ َ
م األ َ ْ
الداللة أنه نسب التعليم إلى نفسه
( ) صح

خطأ

( ) خطأ
من إطالقات النص
( ) على ما أفاد معنى بنفسه من غير احتمال
جميع ما ذكر

 ) ( 159يطلق على الظاهر
( ) يطلق على مايقابل الدليل العقلي
( ) جميع ما ذكر
حكم المجمل
( ) يجب العمل به مطلقا

يجب التوقف فيه حتى يرد
المبين له

 ) ( 160يجب العمل به مالم يرد الناسخ أو المخصص
( ) يجب التوقف فيه حتى يرد المبين له
( ) يجب العمل به مالم يرد الناسخ
ما أفاد معنيين ال مزية ألحدهما على اآلخر بالنسبة إليه
( ) النص

المجمل

 ) ( 161الظاهر
( ) المجمل
( ) المبين
حكم الخفي يجب التوقف فيه حتى ينظر ويتأمل هل يندرج في داللة اللفظ أو ال
 ) ( 162صح

163

164

صح

( ) خطأ
يقصد بالمساوي واألعلى في مسألة اشتراط البيان بالمساوي أواألعلى هو
المساوي واألعلى من حيث الداللة
( ) صح
( ) خطأ
من اطالقات المجاز أن يطلق على ما يؤول إليه الشيء مستقبال ً مثل قوله تعالى
م ِّي ُتونَ )
ك َ
(إِّنَّ َ
ت َوإِّنَّ ُهم َّ
م ِّي ٌ
( ) صح

خطأ

من حيث الثبوت

صح

( ) خطأ
أقوى أنواع البيان
( ) الفعل
ال شيء مما ذكر

 ) ( 165الكتابة

القول

( ) اإلشارة
( ) ال شيء مما ذكر
من صيغ األمر الصريحة صيغة النهي عن الشيء المأمور بضده
خطأ

 ) ( 166صح
( ) خطأ
يكون البيان باللفظ كالنص والظاهر وبالمعنى كمفهوم موافقة أو مخالفة

صح

 ) ( 167صح
( ) خطأ
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الراجح أن األمر بعد الحظر يفيد
168

( ) اإلباحة

داللة األمر قبل أن يسبقه الحظر

( ) الوجوب

( ) داللة األمر قبل أن يسبقه الحظر
َّه)
من معاني التأويل عند المتقدمين التفسير في قوله ( َو َ
َه إِّ َّال الل ُ
ويل ُ
ما يَ ْعل ُ
َم ت َْأ ِّ
 ) ( 169صح

خطأ

( ) خطأ

بيان العاقبة أو ما يعود إليه
الشيء

من أمثلة المتشابه عند الحنفية الحروف المقطعة أوائل السور وكيفية الغيبيات
 ) ( 170صح

171

صح

( ) خطأ
تأخير البيان عن وقت الحاجة ( تأخير البيان عن وقت الشروع في الفعل) ال يجوز
التأخير عن وقت الحاجة اتفاقا
( ) صح

صح

( ) خطأ
من صيغ الخبر في األمر
ص َ َ
ن ث ََالثَ َ
ة ُق ُرو ٍء)
َات يَ َت َربَّ ْ
ِّه َّ
مطَلَّق ُ
( ) قوله تعالى ( َوا ْل ُ
ن بِّأ ْن ُفس ِّ
َ
ْ
َّ
َ
 ) ( 172قوله تعالى (يا أَيُّ
ي
الص
م
ك
ي
ل
ع
ِّب
ت
ك
ا
و
ن
م
آ
ِّين
ذ
ل
ا
ا
ه
ام)
ِّ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ ُ
ْ ُ
ُ
( ) قوله تعالى ( َ
ه إِّ ْ
ف َ
م َ
ِّين)
ساك َ
م َ
ش َر ِّة َ
ع َ
كفَّا َرتُ ُ
طعَا ُ

جميع ما ذكر

( ) جميع ما ذكر
من أمثلة األمر بعد الحظر

173

قوله صلى هللا عليه وسلم ( كنت نهيتكم عن ادخار لحوم األضاحي فكلوا منها
()
وادخروا)
( ) قوله صلى هللا عليه وسلم ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)
م َ
صطَا ُدوا)
( ) قوله تعالى ( َوإِّذَا َ
فا ْ
حلَ ْل ُت ْ
( ) جميع ما ذكر
من الخطابات الموجه للنبي صلى هللا عليه وسلم دون أمته وهي في محل النزاع
ِّسا َء َ
ن)
ن لِّ ِّ
ع َّ
م الن َ
ِّه َّ
فطَلِّقُوهُ َّ
( ) قوله تعالى (يَا أَيُّ َها ال َّنبِّ ُّ
ي إِّذَا طَلَّقْ ُت ُ
دت ِّ

س ً
وال)
ك لِّل َّن
س ْل َنا َ
 ) ( 174قوله تعالى ( َوأَ ْر َ
اس َر ُ
ِّ
َ
َ
َ
َّ
ك)
ج
ا
و
ز
أ
َات
ض
ر
م
ِّي
غ
ت
ب
ت
ك
ل
ه
ل
ال
ل
ح
أ
ا
م
م
ر
ح
ت
م
ل
ي
ب
ن
ال
ا
ه
َ
( ) قوله تعالى ( َيا أَيُّ َ
َ ْ َ ِّ َ
َ َْ
َّ ِّ ُّ ِّ َ ُ َ ِّ ُ َ
َ ْ
ُ
َ َّ
ك َّ
ن )...اآلية
جو َر ُ
الالتِّي آتَ ْي َ
ج َ
ك أَ ْز َوا َ
حلَ ْل َنا لَ َ
ي إِّنَّا أَ ْ
ه َّ
( ) قوله تعالى (يَا أَيُّ َها ال َّنبِّ ُّ
ت ُأ ُ
ح َّ
ه
قوله صلى هللا عليه وسلم (فيما سقت السماء العشر) مبين لقوله تعالى ( َوآَتُوا َ
ق ُ
ه)
صا ِّد ِّ
ح َ
م َ
يَ ْو َ
175
( ) صح

جميع ما ذكر

م
ي لِّ َ
قوله تعالى ( يَا أَيُّ َها ال َّن ِّب ُّ
ك تَ ْب َتغِّي
ه لَ َ
ما أَ َ
م َ
تُ َ
ل اللَّ ُ
ح َّ
ح ِّر ُ
ك)
َات أَ ْز َوا ِّ
ج َ
م ْرض َ
َ

صح

( ) خطأ
العرف العام هو الذي يتقيد بفئة ومثاله النسخ والقياس
خطأ

 ) ( 176صح

هذا تعريف العرف الخاص

( ) خطأ
النهي الذي يعود ألمر خارج غير الزم النهي عن صيام يوم العيد
خطأ

 ) ( 177صح

ألمر خارج الزم

( ) خطأ
إنكار المجاز ألن المجاز يصح نفيه وألننا ننكر أن يكون للغة وضع أول يتفرع عنه المجاز
صح

 ) ( 178صح
( ) خطأ
الراجح في صيغة األمر
( ) أنه ال صيغة له

أن له صيغة في لغة العرب تدل
عليه بمجردها

 ) ( 179التوقف
( ) أن له صيغة في لغة العرب تدل عليه بمجردها
( ) ال شيء مما ذكر
تأخير البيان عن وقت الحاجة
( ) جائز باتفاق العلماء
 ) ( 180غير جائز باتفاق العلماء

غير جائز باتفاق العلماء

( ) اختلف فيه على قولين
( ) اختلف فيه على ثالثة أقوال
النهي يقتضي الدوام واالستمرار بدليل قوله تعالى ( وما نهاكم عنه فانتهوا)
صح

 ) ( 181صح
( ) خطأ
من أمثلة الظاهر
د)
َّه أَ َ
ُل هُ َ
ح ٌ
و الل ُ
( ) قوله تعالى (ق ْ
ً
صلى)
 ) ( 182قوله تعالى ( َواتَّ ِّ
م َ
م إِّ ْب َراهِّي َ
ِّن َ
خ ُذوا م ْ
مقَا ِّ
م ُ
( ) قوله تعالى (ث ََالثَ َ
ة ُق ُرو ٍء)
مل َ ٌ
ك َ
ة)
ش َر ٌة كَا ِّ
ع َ
( ) قوله تعالى (تِّ ْل َ
من فوائد وجود المجمل أن في وقوعه تدرجاً في ثبوت األحكام في ذمة المكلف
 ) ( 183صح

م
قوله تعالى ( َواتَّ ِّ
ِّن َ
خ ُذوا م ْ
مقَا ِّ
صلًى)
م َ
إِّ ْب َراهِّي َ
م ُ

( ) خطأ
المحكم عند الحنيفة يجب العلم به وال يجوز صرفه عن ظاهره
 ) ( 184صح

صح
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طريقة الحنفية في واضح الداللة وينقسم بحسب القوة في الوضوح حسب الترتيب
التالي
185

( ) النص ثم المحكم ثم المفسر ثم الظاهر

المحكم ثم المفسر ثم النص ثم
الظاهر

( ) الظاهر ثم النص ثم المفسر ثم المحكم
( ) المفسر ثم المحكم ثم النص ثم الظاهر
( ) المحكم ثم المفسر ثم النص ثم الظاهر
ُيعرف المؤول في االصطالح
( ) ما أفاد معنى بنفسه من غير احتمال ناشئ عن دليل

اللفظ المصروف من المعنى
الراجح إلى المعنى المرجوح

 ) ( 186اللفظ الراجح في المعنى الظاهر
( ) اللفظ المصروف من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح

187

( ) ما احتمل معنيين أحدهما أرجح من اآلخر
ما نَ َ
ِّساء) هل هو الوطء أو العقد ،يحمل النص
ك َ
ِّن الن َ
ح آ َبا ُؤكُم م َ
ِّحو ْا َ
قوله تعالى ( َوال َ تَنك ُ
على الحقيقة الشرعية؟
( ) صح

صح

( ) خطأ
تعرف الحقيقة العرفية بأن
( ) يطلق اللفظ في اللغة على معنيين ثم يتقيد في العرف السائد على أحد المعنيين
188

( ) يستعمل اللفظ فيما وضع له
( ) يستعمل اللفظ فيما وضع له في عرف خاص

يطلق اللفظ في اللغة على
معنيين ثم يتقيد في العرف
السائد على أحد المعنيين

( ) يستعمل اللفظ فيما وضع له في عرف الشارع
الذي سوغ لألصوليين إدراج المباحث اللغوية في علم األصول
( ) حاجة المجتهد لهذه العلوم حتى يتمكن من اإلجتهاد

حاجة المجتهد لهذه العلوم حتى
يتمكن من اإلجتهاد

 ) ( 189التكرار المفيد
( ) حاجة األصولي لمعرفة ما في العلوم األخرى
( ) ال شيء مما ذكر
انفرد األصوليين بمباحث لغوية كثيرة أغفلها اللغويون مثل
( ) مباحث القرآن
 ) ( 190مباحث األوامر والنواهي والعموم والخصوص واإلطالق والتقييد وغيرها
( ) مباحث القياس

مباحث األوامر والنواهي
والعموم والخصوص واإلطالق
والتقييد وغيرها

( ) مباحث السنة
مثال التأويل الصحيح لدليل ضمن السياق
قوله صلى هللا عليه وسلم ( من لم يبيت الصيام من الليل فال صيام له) فأول
()
الجمهور ذلك بصيام الفرض كما جاء في حديث عائشة رضي هللا عنها
191
حمل قوله صلى هللا عليه وسلم ( بين كل أذانين صالة ثم قال لمن شاء) على
()
الندب لتعليق األمر على المشيئة مع وجود التكرار
ن عَ لَى ا ْل َ
وى) باستولى
اس َت َ
ح َٰ
ش ْ
( ) تأويل قوله تعالى ( ال َّر ْ
م ُ
ع ْر ِّ

حمل قوله صلى هللا عليه
وسلم ( بين كل أذانين صالة ثم
قال لمن شاء) على الندب
لتعليق األمر على المشيئة مع
وجود التكرار

( ) ال شيء مما ذكر
غير واضح الداللة أربعة أقسام عند الحنفية فأوضحها
( ) الخفي ثم المشكل ثم المتشابه ثم المجمل

الخفي ثم المشكل ثم المجمل
ثم المتشابه

 ) ( 192الخفي ثم المشكل ثم المجمل ثم المتشابه
( ) المشكل ثم الخفي ثم المجمل ثم المتشابه
( ) الخفي ثم المجمل ثم المشكل ثم المتشابه
من األقوال في صيغة األمر بعد الحظر
( ) أنها تفيد اإلباحة

أنها تفيد اإلباحة

 ) ( 193أنها تفيد الطلب
( ) أنها تفيد اإلرشاد
( ) جميع ما ذكر
منشأ الغموض في المشكل
( ) من أمر خارجي
 ) ( 194من اللفظ نفسه

من اللفظ نفسه

( ) اختصاص ذلك الفرد باسم معين
( ) ال شيء مما ذكر
أقوى أنواع البيان
( ) الفعل
 ) ( 195السكوت

القول

( ) اإلشارة
( ) القول
ترك الفعل إذا توفرت الدواعي للفعل يدل على عدم المشروعية مثل
( ) ترك النبي صلى هللا عليه وسلم البيان والضب يؤكل على مائدته
ترك الذكر الجماعي بعد الصالة

 ) ( 196ترك سنة الضحى
( ) ترك الذكر الجماعي بعد الصالة
( ) ترك الجمع لصالة التراويح
إذا ورد البيان بالقول والبيان بالفعل فاتفقا
( ) فالمبين القول
 ) ( 197إن علم المتقدم فهو المبين وإن لم يعلم فأحدهما المبين

إن علم المتقدم فهو المبين وإن
لم يعلم فأحدهما المبين

( ) فالمبين الفعل
( ) إن علم المتقدم فهو المبين وإن لم يعلم فالمبين القول
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أخر تعديل في تاريخ ( )05/07/2016الساعة ( 06:09م)
قوله صلى هللا عليه وسلم ( ال تصروا اإلبل والغنم ،فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين،
إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعاً من تمر) دليل لمن قال إن النهي
198

( ) يقتضي الفساد مطلقا

ال شيء مما ذكر

( ) يقتضي الصحة
( ) يقتضي الفساد في العبادات دون المعامالت

199

( ) ال شيء مما ذكر
جواز جريان القياس في اللغات هو قول أكثر الحنابلة ونقل عن أكثر علماء اللغة وقال
ابن فارس أجمع أهل اللغة إال من شذ على ثبوت القياس في اللغات
( ) صح

صح

( ) خطأ
يجب العمل بالنص ما لم يرد الدليل الدال على النسخ
 ) ( 200صح

201

صح

( ) خطأ
استدل الجمهور لعدم اشتراط اإلرادة بأن أهل اللغة أجمعوا على أن األمر ال يشترط له
إرادة نقل اإلجماع ابن قدامة والطوفي
( ) صح

إن كان النهي لحق هللا فهو
يقتضي الفساد وإن كان
لحق العباد فال يقتضي
الفساد

يجب العمل بالنص ما لم
يرد دليل على التخصيص أو
التأويل أو النسخ

صح

( ) خطأ
ذهب جمهور األصوليين إلى القول
( ) بوجود المجاز
بوجود المجاز

 ) ( 202بعدم وجود المجاز

يراجع

( ) بوجوده في اللغة دون القرآن
( ) بوجوده في القرآن دون اللغة
من شروط التأويل الصحيح
( ) أن يستند التأويل إلى دليل صحيح
 ) ( 203أن يكون التأويل سائغاً في اللغة
( ) أن يكون اللفظ محتمال ً للتأويل

جميع ما ذكر

( ) جميع ما ذكر
سلُو ْا ) بأنه إذا عزمتم
صال ِّة فاغْ ِّ
ِّين آ َ
تأويل قوله تعالى (يَا أَيُّ َها الَّذ َ
م ُت ْ
م ُنو ْا إِّذَا ُق ْ
م إِّلَى ال َّ
على القيام
204

( ) تأويل قريب

تأويل قريب

( ) تأويل بعيد
( ) تأويل متعذر

( ) تأويل فاسد
من إضافة األحكام إلى األعيان
د ِّه عُ ْق َد ُة النِّكَاحِّ)
و الَّذِّي بِّيَ ِّ
( ) قوله تعالى (أَ ْو يَ ْع ُف َ
َ
َ
ْ
ْ
ب
َعْ
ك
ل
ا
َى
ل
إ
ُم
ك
ل
ج
ر
أ
و
ُم
ك
س
ُو
ؤ
ر
ب
ا
و
ح
ين)
ِّ
َ
ام َ
ْ
ْ
ْ
 ) ( 205قوله تعالى ( َو ْ
ُ
ِّ ُ
س ُ
َ ِّ
ِّ
م ْي َتةُ )
ُم ا ْل َ
ح ِّر َ
م ْ
ت عَ لَ ْيك ُ
( ) قوله تعالى ( ُ

ت َ
م
علَ ْي ُ
ح ِّر َ
م ْ
ك ُ
قوله تعالى ( ُ
ة)
م ْي َت ُ
ا ْل َ
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د)
ِّب َوال َ َ
هي ٌ
( ) قوله تعالى ( َوال َ ُيضَآر كَات ٌ
ش ِّ
من المقارنة بين قول الجمهور وقول الحنفية في تقسيم اللفظ من حيث الظهور
والخفاء
( ) أن المحكم والمفسر عند الحنفية يندرجان في النص عند الجمهور
206

( ) أن المحكم والمفسر عند الحنفية يندرجان في الظاهر عند الجمهور
أن المحكم عند الحنفية يندرج في النص عند الجمهور والمفسر يندرج في الظاهر
()
عن الجمهور
أن المحكم عند الحنفية يندرج في الظاهر عند الجمهور والمفسر يندرج في النص
()
عند الجمهور
ترك الفعل إذا توفرت الدواعي للفعل

( ) يدل على المشروعية
 ) ( 207يدل على عدم المشروعية

أن المحكم والمفسر عند
الحنفية يندرجان في النص عند
الجمهور

يدل على عدم المشروعية

( ) يدل على عدم الوجوب مع الندب
( ) ال يدل على شيء
مثال األمر بصيغة المصدر النائب عن الفعل
س َ
س َ
ه)
عتِّ ِّ
ع ٍ
ِّن َ
ِّق ذُو َ
ةم ْ
( ) قوله تعالى ( ل ُِّي ْنف ْ
 ) ( 208قوله تعالى ( َ
م)
ام ثَالَثَ ِّ
ف ِّ
ة أَيَّا ٍ
صيَ ُ
( ) قوله تعالى ( َ
ُم)
ُم أَنف َ
ُسك ْ
علَ ْيك ْ
صال َ
ة)
موا ال َّ
( ) قوله تعالى ( َوأَقِّي ُ

قوله تعالى ( َ
م)
م ثَالَثَ ِّ
ف ِّ
ة أَيَّا ٍ
ص َيا ُ

األمر المعلق بشرط مثاله
( ) قوله صلى هللا عليه وسلم ( من سمع المؤذن فليقل مثل ما يقول المؤذن)
قوله صلى هللا عليه وسلم ( إذا دخل أحدكم المسجد فال يجلس حتى يصلي
) ( 209
ركعتين)
ة َ
م ْن َها أَ ْو ُردُّوهَا)
ن ِّ
حيِّي ُتم بِّ َتحِّيَّ ٍ
س َ
ح َ
ف َ
حيُّوا بِّ َأ ْ
( ) قوله تعالى ( َوإِّذَا ُ

جميع ما ذكر

( ) جميع ما ذكر
من فروع مسألة األمر باألمر بالشيء
( ) إذا سمع النداء مرات فهل يجيب ؟
 ) ( 210حكم مراجعة الزوجة المطلقة في أثناء الحيض

حكم مراجعة الزوجة المطلقة
في أثناء الحيض

( ) إذا صلى بثوب نجس فتذكر أثناء الصالة
( ) فاقد الطهورين إذا صلى ثم وجد الماء أو التراب فهل يقضي ؟
من أنواع التأويل الفاسد

جميع ما ذكر

211
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فقرة ج تحت إلى يقين
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أخر تعديل في تاريخ ( )05/07/2016الساعة ( 06:09م)
( ) تأويل اللفظ بما ال يحتمله بوضعة اللغوي
جميع ما ذكر

 ) ( 211تأويل اللفظ بما ال يحتمله السياق والتركيب
( ) تأويل اللفظ بما ال يستعمل فيه إال نادرا
( ) جميع ما ذكر
من الصيغ الصريحة في األمر
( ) النهي عن شيء امر بضده

ال شيء مما ذكر

 ) ( 212الوعيد بالعقاب
( ) الخبر الذي يراد به األمر

المذكورة كلها من الصيغ
الغير صريحة

( ) ال شيء مما ذكر
من صيغ النهي
( ) التحريم
جميع ما ذكر

 ) ( 213عدم الحل
( ) لعن الفعل
( ) جميع ما ذكر
إذا أضيفت األحكام إلى األعيان
( ) اللفظ غير مجمل عند الجمهور ويحمل على تحريم العين
 ) ( 214اللفظ غير مجمل عند الجمهور ويقدر بفعل مناسب مفهوم من السياق
( ) اللفظ مجمل عند الجمهور

اللفظ غير مجمل عند الجمهور
ويقدر بفعل مناسب مفهوم من
السياق

( ) اللفظ غير مجمل عند الجمهور لكن يتوقف حتى ينظر إلى قرينة
اللفظ الذي يستقل باإلفادة بنفسه هذا تعريف
( ) للبيان
للمبين بنفسه

 ) ( 215للمبين بنفسه
( ) للمبين بغيره
( ) للمبين لغيره
حمل اللفظ على معنى يستعمل اللفظ في مثله كثيراً يسمى
( ) تأويل متعذر

تأويل قريب

 ) ( 216تأويل بعيد
( ) تأويل فاسد
( ) تأويل قريب
المجمل
( ) واقع في الشريعة عند الجمهور
 ) ( 217غير واقع في الشريعة عند الجمهور

واقع في الشريعة عند الجمهور

( ) واقع في الشريعة عند بعض العلماء
( ) ال شيء مما ذكر
قول هللا ( واتوا حقه يوم حصاده)
( ) مجمل غير مبين
مجمل مبين

 ) ( 218مجمل مبين
( ) مجمل ظاهر
( ) مجمل نص
قوله تعالى ( وأحل هللا البيع وحرم الربا)
( ) اآلية سيقت لبيان حكم البيع والربا وهو مثال على النص عند الحنفية
 ) ( 219اآلية سيقت لبيان الفرق بين البيع والربا وهو مثال على المفسر عند الحنفية
( ) اآلية سيقت لبيان الفرق بين البيع والربا وهو مثال على النص عند الحنفية

اآلية سيقت لبيان الفرق بين
البيع والربا وهو مثال على
النص عند الحنفية

يراجع

( ) اآلية سيقت لبيان حكم البيع والربا وهو مثال على الظاهر عند الحنفية
المتشابه عند الحنفية
( ) ما ال يفهم المراد منه إال ببيان الشرع
اللفظ الذي لم يتبين المراد به بسبب تعدد معانيه لكن يظهر عند التأمل إما بدليل
) ( 220
في السياق أو دليل خارجي

ما ال يفهم المراد منه مطلقا

( ) ما ال يفهم المراد منه مطلقا
( ) اللفظ الذي لم تظهر داللته على فرد من أفراده بسبب لفظ ذلك الفرد
الخالف في صيغة ال تفعل
( ) ال ثمرة له
له ثمرة كالخالف في قوله صلى هللا عليه وسلم ( ال تستقبل القبلة بغائط وال بول
) ( 221
وال تستدبروها) فهل هو للتحريم أو للكراهه ؟
( ) له ثمرة كالخالف في قضاء الصلوات المتروكه عمدا

له ثمرة كالخالف في قوله
صلى هللا عليه وسلم (ال
تستقبل القبلة بغائط وال بول وال
تستدبروها) فهل هو للتحريم أو
للكراهه ؟

يراجع

( ) له ثمرة كالخالف في حكم الصاله في ثوب حرير هل تصح أو ال تصح ؟
أقسام البيان عند الحنفية موجودة عند الجمهور إال أنهم يخالفون الحنفية في التسمية
222

صح

( ) صح
( ) خطأ
ذهب الجمهور إلى أن األمر المؤقت يسقط بفوات وقته

صح

 ) ( 223صح
( ) خطأ
حكم المشكل
( ) وجوب التوقف حتى يتأمل وينظر هل يدخل في داللة اللفظ أم ال
وجوب العمل بما دل عليه من األحكام حتى يقوم دليل على التخصيص أو التأويل
()
224
أو النسخ
( ) وجوب التوقف
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التوقف واالجتهاد في البحث
عن القرائن الذي يتحدد بها
المعنى المراد من بين المعاني
المحتملة

تراجع هذه الجزئية في
الحلقة 33

التوقف واالجتهاد في البحث
الصيفي 1436هـ
أصول الفقه (أصل  )301المستوى الخامس  - Q|A -األسئلة حتى الفصل الدراسي

عن القرائن الذي يتحدد بها
224
المعنى المراد من بين المعاني
أخر تعديل في تاريخ ( )05/07/2016الساعة ( 06:09م) المحتملة
التوقف واالجتهاد في البحث عن القرائن الذي يتحدد بها المعنى المراد من بين
()
المعاني المحتملة
معنى أن اللغات اصطالحية أي

225

أن هللا عز و جل ألهمها آدم والناس بمعنى أكسبهم القدرة على وضع األلفاظ لما
()
يدور في الذهن من المعاني
( ) تعارف عليها آحاد أو جماعات

تعارف عليها آحاد أو جماعات

( ) أن هللا هو من وضعها لعباده وتلقاها الناس إما عن الوحي المباشر أو غيره
( ) ال شيء مما ذكر
محل الخالف في مسألة ورود بيان بالقول وآخر بالفعل بعد مجمل وبأيهما يكون البيان
226

( ) إن اتفقا

إن اختلفا

( ) إن اختلفا
( ) إن اتفقا وعلم المتقدم
( ) إن اختلفا وجهل المتقدم
استدل من قال إن صيغة ال تفعل تفيد الكراهة

بأن الصيغة ترد للتحريم وللكراهة واألصل في الكالم الحقيقة فتحمل عليهما على
()
الحقيقة
بأن الصيغة مترددة بين الكراهة والتحريم وال دليل على حملها على أحد الحملين
()
227
فيتوقف فيها
بأن صيغة النهي مترددة بين التحريم والكراهة وأقلهما الكراهة فتحمل عليها ألنها
()
اليقين
بالعرف اللغوي فإن السيد لو قال لعبده ال تفعل فإن فعل فإنه يستحق اللوم
()
والعقاب عند العقالء
محل الخالف في مسألة تأخير البيان
( ) تأخير البيان عن وقت الحاجة
 ) ( 228تأخير البيان عن وقت الخطاب

بأن صيغة النهي مترددة بين
التحريم والكراهة وأقلهما
الكراهة فتحمل عليها ألنها
اليقين

تأخير البيان عن وقت الخطاب

( ) تأخير البيان عن وقت الفعل
( ) ال شيء مما ذكر
إطالق األسد على الحيوان المفترس
229

( ) ظاهر بالشرع

ظاهر باللغة

( ) ظاهر بالعرف
( ) ظاهر باللغة
المجمل هو ما أفاد معنيين ال مزية ألحدهما على اآلخر بالنسبة إليه

صح

 ) ( 230صح
( ) خطأ
المبين االبتدائي بحسب النظر لسبب عقلي
()
) ( 231
()

ي ٍء َ
م)
ُل َ
قوله تعالى ( َوهُ َ
علِّي ٌ
و بِّك ِّ
ش ْ
قوله تعالى ( َ
ل َ
خ ْيرًا يَ َر ُه)
ل ِّ
ذ َّر ٍة َ
م ْثقَا َ
ن يَعْ َ
ف َ
م ْ
م ْ
قول الرسول صلى هللا عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني أصلي)
ق ْريَ َ
اس َألِّ ا ْل َ
ة)
قوله تعالى ( َو ْ

ق ْريَ َ
ل ا ْل َ
ة)
اسأَ ِّ
قوله تعالى ( َو ْ

()
تطلق الدابة على كل ما يدب على األرض وإطالقها على ذوات األربع هو من باب
( ) الحقيقة العرفية العامة
 ) ( 232الحقيقة العرفية الخاصة

الحقيقة العرفية العامة

( ) الحقيقة اللغوية
( ) الحقيقة الشرعية
من الدواعي للتكلم بالمجاز
( ) التحقير لذكر الحقيقة
 ) ( 233ثقل الحقيقة على اللسان

جميع ما ذكر

( ) المبالغة في بيان العبارة
( ) جميع ما ذكر
ما أفاد معنى بنفسه من غير احتمال ناشئ عن دليل هذا تعريف
( ) المؤول
ال شيء مما ذكر

 ) ( 234الظاهر
( ) المفسر عند الحنفية
( ) ال شيء مما ذكر
القرء والعين والعسعس ألفاظ
( ) مجملة عند الحنفية

مشكلة عند الحنفية

 ) ( 235خفية عند الحنفية
( ) متشابهة عند الحنفية
( ) مشكلة عند الحنفية
صيغة افعل وردت في اللغة تارة للوجوب وتارة للندب فتكون حقيقة في القدر
المشترك بينهما بهذا استدل من قال
236

( ) أن صيغة افعل تفيد الطلب المحض

أن صيغة افعل تفيد الطلب
المحض

( ) أن صيغة افعل تفيد الندب
( ) أن صيغة افعل تفيد الوجوب
( ) بالتوقف
من ثمرات الخالف في مسألة اقتضاء األمر التكرار
( ) من وجوب إخراج الزكاة فورا

لو قال الوكيل لوكيله طلق
زوجتي فالموكل يملك طلقة
واحدة أو أكثر

237
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 06:09م
قال) الوكيل لوكيله طلق
أخر تعديل في تاريخ ( )05/07/2016الساعة ( لو
زوجتي فالموكل يملك طلقة
 ) ( 237لو قال الوكيل لوكيله طلق زوجتي فالموكل يملك طلقة واحدة أو أكثر
واحدة أو أكثر
( ) قضاء الصلوات المتروكة عمدا
( ) جميع ما ذكر
الخالف في مسألة أمر هللا نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم بأمر فهل تدخل األمة فيه
238

( ) له ثمرة وهي مشروعية قيام الليل

ال ثمرة له

( ) ال ثمرة له
( ) له ثمرة وهي وجوب الحكم بين الناس بالقسط
( ) ال شيء مما ذكر
إذا وردت صيغة النهي مع قرينة تفيد التحريم
( ) تحمل على التحريم على الصحيح

تحمل على التحريم اتفاقا

 ) ( 239تحمل على الكراهة
( ) تحمل على التحريم اتفاقا

240

241

242

( ) يتوقف فيها
استدل من قال أن األمر باألمر بالشيء أمر بذلك بقول النبي صلى هللا عليه وسلم
لعمر رضي هللا عنه حين طلق ابنه زوجته وهي حائض مرة فليراجعها
( ) صح
( ) خطأ
ذهب الكثير من المحققين كابن تيمية وابن كثير وابن الهمام والشنقيطي إلى أن األمر
بعد الحضر يفيد الوجوب
( ) صح
( ) خطأ
استدل من قال بأن النهي ال يقتضي الفساد بأن النهي من خطاب التكليف والصحة
والفساد من خطاب الوضع وال يلزم من أحدهما وجود اآلخر
( ) صح

صح

خطأ

يفيد داللة األمر قبل أن
يسبقه الحظر

صح

( ) خطأ
اتفقوا أن المعدوم إذا وجد مستكمال ً شروط التكليف فهو مأمور
صح

 ) ( 243صح
( ) خطأ
من إطالقات التأويل  .....الشارع والمتقدمين
 ) ( 244بيان العاقبة وما يعود إليه الشيء
( ) الخيارات ناقصة
أهل اللغة يعرفون األمر بأنه قول القائل لمن دونه افعل بهذا استدل من

بيان العاقبة وما يعود إليه
الشيء

( ) لم يشترط العلو واالستعالء
اشترط العلو

 ) ( 245اشترط االستعالء
( ) اشترط العلو
( ) ال شيء مما ذكر
قول النبي صلى هللا عليه وسلم ( ال صالة إال بطهور) هنا
( ) يقدر المضمر فيه بنفي الكمال
 ) ( 246يقدر المضمر فيه بنفي الصحة

يقدر المضمر فيه بنفي الصحة

( ) ال يقدر فيه شيء ألنه مجمل
( ) ال شيء مما ذكر
المجمل ينقسم إلى
مجمل مبين ومجمل غير مبين

 ) ( 247مجمل مبين ومجمل غير مبين
( ) الخيارات ناقصة
األمر المتعلق بصفة هو
قةُ َ
السا ِّر َ
ما)
السا ِّرقُ َو
( ) قوله تعالى ( َو
فا ْقطَعُوا أَ ْي ِّ
د َي ُه َ
َّ
َّ
قوله صلى هللا عليه وسلم ( إذا دخل أحدكم المسجد فال يجلس حتى يصلي
) ( 248
ركعتين)
َ
َ
ة َ
م ْن َها أ ْو ُردُّوهَا)
ن ِّ
حيِّي ُتم بِّ َت ِّ
حيَّ ٍ
س َ
ح َ
ف َ
حيُّوا بِّأ ْ
( ) قوله تعالى ( َوإِّذَا ُ
( ) جميع ما ذكر
الخبر الذي يدل على النهي

قوله تعالى ( َو
السا ِّرقُ
َّ
ة َ
السا ِّر َ
ما)
ق ُ
َو
فا ْقطَعُوا أَ ْي ِّ
ديَ ُه َ
َّ

فال َر َ
قوله تعالى ( َ
ُسوقَ
ف َ
ث َوال ف ُ
حجِّ)
َوال ِّ
ل فِّي ا ْل َ
جدَا َ

فال َر َ
 ) ( 249قوله تعالى ( َ
حجِّ)
ُسوقَ َوال ِّ
ل فِّي ا ْل َ
جدَا َ
ف َ
ث َوال ف ُ
( ) الخيارات ناقصة
القول الراجح في مسألة سقوط األمر المؤقت بفوات وقته

أنه ال يسقط األمر بفوات وقته

 ) ( 250أنه يسقط األمر بفوات وقته
( ) أنه ال يسقط األمر بفوات وقته
اشتريت رأساً من الغنم

من إطالق الجزء وإرادة الكل

 ) ( 251من إطالق الجزء وإرادة الكل
( ) من إطالق الكل وإرادة الجزء
من أمثلة المفسر عند الحنفية
ف ً
( ) قوله تعالى ( َو َ
ِّين كَا َّ
ة)
ش ِّرك َ
م ْ
قاتِّلُوا ا ْل ُ
مل َ ٌ
َ
ع
ك
ة)
ش َر ٌة كَا ِّ
َ
 ) ( 252قوله تعالى (تِّ ْل َ
( ) قوله تعالى ( َ
ج ْل َد ًة )
اجل ُِّدو ُ
ِّين َ
مان َ
م ثَ َ
ه ْ
ف ْ
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جميع ما ذكر

( ) جميع ما ذكر
من طرق الحقيقة العرفية أن يطلق اللفظ على معنيين ثم يتقيد في العرف السائد
على أحدهما مثل الدابة تطلق على ما يدب على األرض
( ) صح
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تطلق الدابة على ذوات
األربع
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( ) خطأ
استدل من لم يشترط العلو واالستعالء في األمر أن لغة العرب أمر فالناً فالن برفق
ولين
( ) صح

خطأ

تطلق الدابة على ذوات
األربع

صح

( ) خطأ
مثال صيغة الخبر الدال على النهي
( ) قوله تعالى ( فال رفث وال فسوق وال جدال)

قوله تعالى ( فال رفث وال فسوق
وال جدال)

 ) ( 255قوله تعالى ( اجتنبوا كثيرا من الظن)
( ) قوله تعالى ( ال تقربوا الزنا)
( ) قوله تعالى ( ال تأكلوا الربا)
إن صيغة (افعل) مشتركة في اللغة وال يتضح المراد بها إال بقرينة وهي اإلرادة
واستدالل أهل هذا القول
256

( ) أن األمر يشترط اإلرادة

أن األمر يشترط اإلرادة

( ) أن األمر ال يشترط اإلرادة
( ) أن األمر الشرعي ال يشترط اإلرادة
( ) ال شيء مما ذكر
الخالف في مسألة داللة صيغة األمر
( ) ال ثمرة فيه

 ) ( 257له ثمرة ظاهرة بكل صيغ األمر هل تحمل على الوجوب أو غيره
( ) له ثمرة في وجود هل لألمر صيغة

له ثمرة ظاهرة بكل صيغ األمر
هل تحمل على الوجوب أو غيره

( ) له ثمرة في مسألة تأخير البيان
(ال يحل) من صيغ النهي
صح

 ) ( 258صح
( ) خطأ
من أدلة دخول األمة في الخطابات الموجه للنبي صلى هللا عليه وسلم رجوع
الصحابة إلى أفعال النبي صلى هللا عليه وسلم دون تفريق بين أفعاله صلى هللا
 259عليه وسلم
( ) صح
( ) خطأ
حمل الحنفية قوله صلى هللا عليه وسلم ( أيما امرأة نكحت من غير أذن وليها فنكاحها
باطل) على
260

( ) كل امرأة وهو تأويل صحيح
( ) المرأة الصغيرة أو األمة أو المكاتبة ولذا جوزوا النكاح بغير ولي وهو تأويل بعيد
( ) المرأة الصغيرة أو األمة أو المكاتبة ولذا جوزوا النكاح بغير ولي وهو تأويل قريب

261

( ) المرأة الصغيرة أو األمة أو المكاتبة ولذا منعوا النكاح بغير ولي وهو تأويل قريب
صيغة عدم الحل من الصيغ الدالة على النهي مثل قوله تعالى ( ال يحل لكم أن ترثوا
النساء كرها)
( ) صح

صح

المرأة الصغيرة أو األمة أو
المكاتبة ولذا جوزوا النكاح بغير
ولي وهو تأويل بعيد

صح

( ) خطأ
الفرق بين المشكل والخفي
( ) الخفي يحتمل فيه التخصيص والمشكل ال يحتمل ذلك
المشكل يتبين للمجتهد معناه بالتأمل في أدلة أخرى والخفي ال يمكن ذلك إال
()
262
ببيان الشارع
( ) الخفي ما ورد السياق لبيانه والمشكل ما لم يرد السياق لبيانه
الخفي داللته واضحة في نفسه ومنشأ الغموض من أمر خارجي والمشكل منشأ
()
الغموض من اللفظ نفسه
الخفي هو
( ) ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من اآلخر ولكن السياق لم يرد لبيانه
 ) ( 263اللفظ الذي لم تظهر داللته على فرد من أفراده بسبب لفظ ذلك الفرد
( ) اللفظ الذي لم يتبين المراد به بسبب تعدد معانيه

الخفي داللته واضحة في
نفسه ومنشأ الغموض من أمر
خارجي والمشكل منشأ
الغموض من اللفظ نفسه

اللفظ الذي لم تظهر داللته على
فرد من أفراده بسبب لفظ ذلك
الفرد

( ) ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من اآلخر والسياق ورد لبيانه وإثباته
إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز
( ) فاللفظ غير مجمل عند الجمهور ويحمل على الحقيقة

فاللفظ غير مجمل عند الجمهور
ويحمل على الحقيقة

 ) ( 264فاللفظ غير مجمل عند الجمهور ويحمل على المجاز
( ) فاللفظ مجمل عند الجمهور
( ) فاللفظ غير مجمل عند الجمهور لكن يتوقف فيه حتى ينظر في القرينة
من أسباب اإلجمال
( ) االشتراك في الفعل
 ) ( 265اشتهار المجاز بحيث يزاحم الحقيقة

جميع ما ذكر

( ) االشتراك في الحرف
( ) جميع ما ذكر
التأويل البعيد
( ) حمل اللفظ على معنى يستعمل اللفظ في مثله كثيرا

أ+ج
تعتبر من أقسام اإلشتراك
اللفظي
تراجع هذه الجزئية في
الحلقة 14

حمل اللفظ على معنى ال
يستعمل فيه اللفظ كثيرا

 ) ( 266حمل اللفظ على معنى ال يستعمل فيه اللفظ كثيرا
( ) ما ال يحتمله اللفظ
( ) حمل اللفظ على ما ال يحتمله اللفظ بوضعه لغة
مثال الظاهر بالشرع
( ) الصالة تطلق على هيئة مخصوصة

جميع ما ذكر
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يراجع فقد تكون اإلجابة
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جميع ما ذكر

 ) ( 267الصيام يطلق على إمساك مخصوص
( ) الحج يطلق على قصد مخصوص
( ) جميع ما ذكر
يعرف الظاهر بأنه
( ) ما أفاد معنى بنفسه من غير احتمال ناشئ عن دليل

ما احتمل معنيين أحدهما أرجح
من اآلخر

 ) ( 268ما أفاد معنى بنفسه من غير احتمال
( ) ما احتمل معنيين أحدهما أرجح من اآلخر
( ) اللفظ المصروف من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح
يتكون الكالم المفيد
( ) من اسمين ،مثاله محمد مجتهد

جميع ما ذكر

 ) ( 269من فعل وفاعل ،مثاله قام زيد
( ) من حرف نداء واسم ،مثاله يا محمد
( ) جميع ما ذكر
قسم الحنفية اللفظ من حيث الظهور والخفاء إلى
( ) قسمين مفيد وغير مفيد

قسمين واضح الداللة وغير
واضح الداللة

 ) ( 270قسمين واضح الداللة وغير واضح الداللة
( ) ثالثة أقسام النص والظاهر والمجمل
( ) أربعة أقسام المحكم والمفسر والنص والظاهر
من أنواع العالقات في المجاز إطالق السبب وإرادة المسبب ومثاله
( ) أن يطلق على المرض المخوف موتا

نزل السحاب أي المطر

سيِّ َئ ٌ
م ْثلُ َها)
ة ِّ
سيِّ َئ ٍ
ة َ
ج َزا ُء َ
 ) ( 271قول هللا تعالى ( َو َ
ى)
( ) قول هللا تعالى ( َوا ْب َتلُوا ا ْليَ َتا َ
م ٰ
( ) نزل السحاب أي المطر
مثال اللفظ الذي اشتهر استعماله في غير ما وضع له
( ) لفظ الغائط فيطلق في اللغة على المكان المنخفض
 ) ( 272إطالق الفقيه على المجتهد مع أن معناه الفهم
( ) الصالة فتطلق على عبادة ذات أقوال و أفعال مفتتحة بالتكبير و مختتمة بالتسليم

لفظ الغائط فيطلق في اللغة
على المكان المنخفض

( ) العين فتطلق على العين المبصرة وعلى الجاسوس
اختلف في نوع الخالف في مسألة مبدأ اللغات وعلى القول بأنه معنوي فمن الفروع
المرتبطة به
273

( ) مسألة جريان المجاز في اللغة والقرآن

مسألة جريان القياس في
اللغات

( ) مسألة جريان القياس في اللغات
( ) مسألة نقل الحقيقة الشرعية عن الحقيقة اللغوية

274

( ) مسألة إذا ورد االسم في النص الشرعي فعلى ماذا يحمل
من األمثلة التي وردت فيها صيغة األمر بعد الحظر وأفادت اإلباحة
م َ
( ) قوله تعالى ( َ
خ ْ
م)
مو ُ
ْسلَ َ
ِّين َ
ش ِّرك َ
ف ِّإذَا ان َ
ه ْ
م ْ
األ َ ْ
ث َوجَدْ تُ ُ
ح ْي ُ
فا ْق ُتلُوا ا ْل ُ
ح ُر ُ
ش ُه ُر ا ْل ُ
( ) حديث فاطمة بنت حبيش بعد ذكره فراغ حيضتها (فاغتسلي وصلي)
قوله صلى هللا عليه وسلم ( كنت نهيتكم عن ادخار لحوم األضاحي فكلوا منها
()
وادخروا)

ال شيء مما ذكر

( ) ال شيء مما ذكر
القول الراجح في صيغة األمر بعد الحظر
( ) أنها تفيد الوجوب

أنها تفيد إعادة األمر إلى ما كان
عليه قبل الحظر

 ) ( 275أنها تفيد اإلباحة
( ) أنها تفيد الطلب
( ) أنها تفيد إعادة األمر إلى ما كان عليه قبل الحظر
مثال األمر بعد الحظر غير الصريح
()
276

()
()

قوله صلى هللا عليه وسلم ( كنت نهيتكم عن ادخار لحوم األضاحي فكلوا منها
وادخروا
قوله صلى هللا عليه وسلم للرجل الذي قال إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن
امرأتي ذهبت للحج فقال له ( انطلق فحج مع امرأتك)
م َ
صطَا ُدوا)
قوله تعالى ( َوإِّذَا َ
فا ْ
حلَ ْل ُت ْ
قوله تعالى ( َ
ش ُروا فِّي ْ
األ َ ْرضِّ)
فا ْن َت ِّ

قوله صلى هللا عليه وسلم
للرجل الذي قال إني اكتتبت
في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي
ذهبت للحج فقال له (انطلق
فحج مع امرأتك)

()
األمر الشرعي عند أهل السنة

( ) ال تشترط له اإلرادة
 ) ( 277ال تشترط له اإلرادة الشرعية

تشترط له اإلرادة الشرعية التي
تعني المحبة

( ) تشترط له اإلرادة الشرعية التي تعني المحبة
( ) تشترط له اإلرادة الشرعية التي تعني أن جميع ما يقع في الكون فهو بإرادة هللا
ذهب الجمهور في مسألة اشتراط اإلرادة في األمر إلى
( ) أن األمر ال يشترط فيه اإلرادة نسبه إليهم ابن قدامة وغيره
 ) ( 278أن األمر ال يكون أمرا بصيغته بل يكون أمرا بإرادة اآلمر للمأمور به
( ) أن األمر الشرعي ال يشترط فيه اإلرادة

أن األمر ال يشترط فيه اإلرادة
نسبه إليهم ابن قدامة وغيره

( ) أن األمر الشرعي يشترط فيه اإلرادة
في مسألة هل يجوز للرسول صلى هللا عليه وسلم تأخير البالغ
ذهب الجمهور إلى عدم الجواز بناء على القول بعدم جواز تأخير البيان عن وقت
()
الخطاب
ذهب الجمهور إلى الجواز بناء على القول بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب
) ( 279
في المجمل دون غيره

صفحة  20من 35

ذهب الجمهور إلى الجواز بناء
على القول بجواز تأخير البيان
عن وقت الخطاب مطلقا

يراجع فقد تكون اإلجابة
جميع ما ذكر
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ذهب الجمهور إلى الجواز بناء
على القول بجواز تأخير البيان
279
أخر تعديل في تاريخ ( )05/07/2016الساعة ( 06:09م)
عن وقت الخطاب مطلقا
ذهب الجمهور إلى الجواز بناء على القول بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب
()
مطلقا
( ) ال شيء مما ذكر
الراجح في مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب
( ) جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب مطلقا

جواز تأخير البيان عن وقت
الخطاب مطلقا

 ) ( 280أن تأخير البيان عن وقف الخطاب غير جائز
( ) أن تأخير بيان المجمل جائز بخالف غيره
( ) ال شيء مما ذكر
ذهب الجمهور في مسألة ورود بيان بالقول وآخر بالفعل بعد مجمل إلى أن القول هو
المبين مطلقاً واستدلوا
( ) بأن القول أولى ألن المشاهدة هي األقوى في تبيين كيفية الفعل
281
بأن الفعل ال يدل إال بواسطة داللة القول عليه أما القول فإنه دال بنفسه فهو
()
أقوى
( ) بأن القول متقدم على الفعل

بأن الفعل ال يدل إال بواسطة
داللة القول عليه أما القول فإنه
دال بنفسه فهو أقوى

( ) ال شيء مما ذكر
السكوت
( ) ال يكون بيانا
 ) ( 282يكون بياناً في معرض الحاجة إلى البيان
( ) يكون بياناً إذا كان سكوتا مجردا

يكون بياناً في معرض الحاجة
إلى البيان

( ) يكون بياناً مطلقا
من بيان الضرورة
( ) إظهار أن اللفظ ال يراد به ظاهر إطالقه
 ) ( 283أن يؤخذ حكم المسكوت من المنطوق ألن حكم السكوت الزم حكم المنطوق
( ) تأكيد الكالم بنفي احتمال المجاز أو التخصيص فيه

أن يؤخذ حكم المسكوت من
المنطوق ألن حكم السكوت
الزم حكم المنطوق

( ) بيان المجمل
بيان التغيير يراد به
( ) بيان المجمل
 ) ( 284تأكيد الكالم بنفي احتمال المجاز أو التخصيص فيه
( ) إظهار أن اللفظ ال يراد به ظاهر إطالقه ويقصدون به تخصيص العام وتقييد المطلق
( ) النسخ
ي ٍء َ
م) اللفظ هنا
ُل َ
قوله تعالى ( َوهُ َ
علِّي ٌ
و بِّك ِّ
ش ْ
مب َين بالنظر إلى سبب عقلي فهو يشمل إحاطة علم هللا بكل شيء بحسب
()
الوضع اللغوي
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مب َين بحسب وضع اللغة فهو يشمل إحاطة علم هللا بكل شيء بحسب الوضع
()
اللغوي

إظهار أن اللفظ ال يراد به ظاهر
إطالقه ويقصدون به تخصيص
العام وتقييد المطلق

مبيَن بحسب وضع اللغة فهو
يشمل إحاطة علم هللا بكل
شيء بحسب الوضع اللغوي

( ) مبين بغيره
( ) ال شيء مما ذكر
األكثرون عرفوا البيان بأنه
( ) إظهار اللفظ من حيز اإلشكال إلى حيز التجلي
 ) ( 286الدليل وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري
( ) اللفظ الذي يستقل باإلفادة بنفسه
( ) الذي ال يستقل باإلفادة بنفسه
استدل من ذهب إلى أن النهي ال يفيد التكرار بقياسه على األمر
( ) وهو قياس صحيح
وهو قياس مع الفارق فاألمر إيجاد الفعل ويكون بالمرة الواحدة بخالف النهي فهو
) ( 287
طلب عدم إيجاد الفعل وعدم إيجاد الفعل ال يكون إال باالستمرار على الترك
( ) وهو قياس يصح من جهة دون جهة
( ) ال شيء مما ذكر
الكالم في اقتضاء النهي للتكرار والدوام
( ) في النهي عموماً سواء كان مطلقاً أم مقيداً بوصف أو شرط
 ) ( 288في النهي إذا كان مقيداً بوصف
( ) في النهي إذا كان مقيداً بشرط

الدليل وهو ما يمكن التوصل
بصحيح النظر فيه إلى مطلوب
خبري

وهو قياس مع الفارق فاألمر
إيجاد الفعل ويكون بالمرة
الواحدة بخالف النهي فهو طلب
عدم إيجاد الفعل وعدم إيجاد
الفعل ال يكون إال باالستمرار
على الترك

في النهي عموماً سواء كان
مطلقاً أم مقيداً بوصف أو شرط

( ) ال شيء مما ذكر
مثال النهي غير الصريح
فال َر َ
( ) قوله تعالى ( َ
حجِّ)
ُسوقَ َوال ِّ
ل فِّي ا ْل َ
جدَا َ
ف َ
ث َوال ف ُ
 ) ( 289قوله تعالى ( حرمت عليكم أمهاتكم)

جميع ما ذكر

( ) قوله تعالى ( وينهى عن الفحشاء والمنكر)
( ) جميع ما ذكر
قوله صلى هللا عليه وسلم ( ليس المؤمن بالطعان وال اللعان) مثال على صيغة نهي
وهي
290

( ) ترتيب العقوبة على الفعل

نفي اإليمان عن الفاعل

( ) لعن الفعل أو الفاعل
( ) نفي اإليمان عن الفاعل
( ) األمر الدال على الترك
من أدلة من قال إن فعل المأمور به ال يقتضي اإلجزاء
( ) أن من أفسد حجه يؤمر بالمضي فيه وإتمامه ويجب عليه القضاء

قوله صلى هللا عليه وسلم ( أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته  ،أقضوا هللا
()
291
فاهلل أحق بالقضاء)
أن الرجل سأله صلى هللا عليه وسلم عن الواجبات ثم قال:هل علي غيرها فقال
()
صلى هللا عليه وسلم (ال إال أن تطوع)

صفحة  21من 35

أن من أفسد حجه يؤمر
بالمضي فيه وإتمامه ويجب
عليه القضاء

أن من أفسد حجه يؤمر
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الصيفي 1436هـ
الدراسي
الفصل
أصول الفقه (أصل  )301المستوى الخامس  - Q|A -األسئلة حتى
ويجب
فيه وإتمامه
بالمضي
عليه القضاء
أخر تعديل في تاريخ ( )05/07/2016الساعة ( 06:09م)
( ) جميع ما ذكر
من أدلة من قال إن األمر المؤقت ال يسقط بفوات وقته
أن تحديد الوقت للعبادة دليل على أن هذا الوقت فيه مصلحة أوجبت تخصيصه
()
دون سواه من األوقات فإذا فات الوقت فاتت المصلحة

 ) ( 292قياس الزمان على المكان
أن الواجب إذا شغلت به ذمة المكلف فال تبرأ إال بأداء أو إبراء وانتهاء الوقت
()
المحدد ليس بأداء وال إبراء فتبقى الذمة مشغولة به

أن الواجب إذا شغلت به ذمة
المكلف فال تبرأ إال بأداء أو إبراء
وانتهاء الوقت المحدد ليس بأداء
وال إبراء فتبقى الذمة مشغولة
به

( ) أن األمر بالفعل ال تعرض فيه للقضاء
مما يندرج في محل النزاع في مسألة إذا أمر هللا نبيه صلى هللا عليه وسلم بأمر فهل
تدخل األمة في ذلك
الخطابات الموجهة للنبي صلى هللا عليه وسلم والمصدرة بوصف يخصه وقام
()
الدليل على مشاركة األمة له فيها
الخطابات الموجهة إلى النبي صلى هللا عليه وسلم وقام الدليل على اختصاصه
) ( 293
بها
الخطابات الموجهة إلى النبي صلى هللا عليه وسلم ولم تصدر بوصف يخصه ولم
()
يقم الدليل على اختصاصه بها أو مشاركة األمة له فيها
الخطابات الموجهة إلى النبي صلى هللا عليه وسلم والمصدرة بوصف يخصه وقام
()
الدليل على اختصاصه بها
استدل من قال إن األمر ال يفيد الفور
( ) بقوله تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم)
بأن الزمان كالمكان فهما ظرفان للفعل وكما أن األمر ال داللة فيه على المكان
) ( 294
باالتفاق فكذلك على الزمان
( ) بأن السيد من العرب إذا قال لغالمه اسقني ماء فأخر فيحسن من السيد توبيخه

الخطابات الموجهة إلى النبي
صلى هللا عليه وسلم ولم تصدر
بوصف يخصه ولم يقم الدليل
على اختصاصه بها أو مشاركة
األمة له فيها

بأن الزمان كالمكان فهما ظرفان
للفعل وكما أن األمر ال داللة
فيه على المكان باالتفاق
فكذلك على الزمان

( ) ال شيء مما ذكر
من أدلة من قال إن النهي يقتضي الفساد إذا عاد إلى وصف خارج الزم وال يقتضيه إذا
عاد إلى وصف خارج غير الزم
( ) إجماع الصحابة
 ) ( 295قوله صلى هللا عليه وسلم ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)
( ) أن فيه جمعاً بين األدلة

أن فيه جمعاً بين األدلة

قوله صلى هللا عليه وسلم ( ال تصروا اإلبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير
()
النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعاً من تمر)
موضع الخالف في مسألة اقتضاء النهي الفساد
( ) إذا عاد النهي ألمر خارج غير الزم

إذا عاد النهي ألمر خارج سواء
كان الزماً أو غير الزم

 ) ( 296إذا عاد النهي ألمر خارج الزم
( ) إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه
( ) إذا عاد النهي ألمر خارج سواء كان الزماً أو غير الزم
استدل من قال إن النهي ال يكون أمراً بالضد بأنه ال يمكن أن يكون اللفظ الواحد أمراً
ونهياً نوقش هذا
297

( ) بأن هذا غير مسلم فاللفظ الواحد يمكن أن يكون أمرا ونهيا بلفظه
( ) بأن هذا مسلم من جهة اللفظ لكن لفظ النهي يدل على األمر من جهة المعنى
( ) بأن النهي هو عين األمر

بأن هذا مسلم من جهة اللفظ
لكن لفظ النهي يدل على األمر
من جهة المعنى

( ) ال شيء مما ذكر
الخالف في مسألة اقتضاء النهي الفساد
( ) ال ثمرة له
298

( ) له ثمرة في المعامالت دون العبادات
( ) له ثمرة في مسائل كثيرة منها حكم الصالة في الدار المغصوبة

له ثمرة في مسائل كثيرة منها
حكم الصالة في الدار المغصوبة

له ثمرة في مسائل كثيرة منها النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط هل هو
()
للتحريم أو للكراهة ؟
استدل من قال إن األمر بالشيء يقتضي كراهة ضده
بأن األمر يقتضي الفورية ومن ضرورة اقتضائه الفورية أن يقتضي النهي عن
()
التلبس بضده
 ) ( 299بأن اآلمر قد يأمر بالشيء وهو غافل عن ضده
( ) بأنه ال يمكن اإلتيان بالمأمور به إال بترك ضده
بأن األمر يدل على النهي بطريق االقتضاء وداللة االقتضاء أضعف من داللة النص
()
فيكون الثابت بها أضعف من الثابت بداللة النص
استدل من قال إن األمر بالشيء ليس أمراً بذلك الشيء في حق الطرف الثالث
بقول النبي صلى هللا عليه وسلم لعمر رضي هللا عنه حين طلق ابنه زوجته
()
وهي حائض (مره فليراجعها)
مر عبدك أن يفعل كذا
 ) ( 300بأنه لو كان األمر باألمر أمراً لكان الرجل إذا قال لمالك العبد ُ
متعديا على حق المخاطب بأمر عبده دون إذنه
بأنا نقطع بأن هللا إذا أمر رسوله فهو أمر لألمة ولو قيل ليست تلك أوامر لألمة
()
فاإلجماع على خالفه

بأن األمر يدل على النهي
بطريق االقتضاء وداللة االقتضاء
أضعف من داللة النص فيكون
الثابت بها أضعف من الثابت
بداللة النص

بأنه لو كان األمر باألمر أمراً لكان
مر
الرجل إذا قال لمالك العبد ُ
عبدك أن يفعل كذا متعديا على
حق المخاطب بأمر عبده دون
إذنه

( ) ال شيء مما ذكر
ذهب الجمهور إلى
( ) أن األمر بالشيء أمر بذلك الشيء في حق الطرف الثالث
 ) ( 301أن األمر بالشيء ليس أمراً بذلك الشيء في حق الطرف الثالث
( ) أن األمر باألمر بالشيء أمر بذلك الشيء إال في حاالت

أن األمر بالشيء ليس أمراً بذلك
الشيء في حق الطرف الثالث

( ) التوقف
من قال أن األمر المؤقت يسقط بفوات وقته استدل بأن األمر بالفعل ال تعرض فيه
للقضاء ونوقش
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بأننا نسلم أن األمر ال يدل على
وجوب القضاء بالوضع اللغوي
ولكن وجب القضاء بالعرف
الشرعي

الدفعات السابقة تقول أن
اإلجابة
(أ)
لكن أنا أخالفها الرأي بأن
اإلجابة
(ب)
هذه الجزئية في الحلقة 33

أصول الفقه (أصل  )301المستوى الخامس  - Q|A -األسئلة حتى الفصل الدراسي الصيفي 1436هـ
أخر تعديل في تاريخ ( )05/07/2016الساعة ( 06:09م)
بأن الفعل المؤقت فيه مصلحتان إحداهما في الفعل نفسه واألخرى في التوقيت
()
فإذا فاتت مصلحة التوقيت فال ينبغي أن تفوت مصلحة الفعل
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بأننا نسلم أن األمر ال يدل على وجوب القضاء بالوضع اللغوي ولكن وجب القضاء
()
بالعرف الشرعي
بأن األزمنة متصل بعضها ببعض فما وجب في األول ينسحب إلى الثاني بخالف
()
األمكنة فإنها منفصلة

بأننا نسلم أن األمر ال يدل على
وجوب القضاء بالوضع اللغوي
ولكن وجب القضاء بالعرف
الشرعي

( ) ال شيء مما ذكر
موضع االتفاق في مسألة اشتراط اإلرادة في األمر
( ) اشتراط اإلرادة مطلقا
اشتراط إرادة التكلم بالصيغة

 ) ( 303اشتراط أن يكون اآلمر مريدا فعل المأمور وامتثاله
( ) اشتراط إرادة التكلم بالصيغة
( ) جميع ما ذكر
الراجح في مسألة اشتراط العلو واالستعالء
( ) أن العلو شرط دون االستعالء
304

أن العلو واالستعالء غير
مشترطين في األمر اللغوي أما
الشرعي فال يكون إال مع العلو

( ) أن االستعالء شرط دون العلو
( ) أن العلو واالستعالء غير مشترطين
أن العلو واالستعالء غير مشترطين في األمر اللغوي أما الشرعي فال يكون إال مع
()
العلو
العلو هو
( ) أن يجعل نفسه عاليا بكبرياء أو غيره وقد ال يكون في نفس األمر كذلك

 ) ( 305صفة للكالم
( ) كون اآلمر في نفسه أعلى درجة

كون اآلمر في نفسه أعلى
درجة

( ) ال شيء مما ذكر
من األقوال في مسألة ورود بيان بالقول وآخر بالفعل بعد مجمل وبأيهما يكون البيان
( ) أن القول هو المبين مطلقاً سواء علم تقدم أحدهما أو لم يعلم
( ) أن الفعل هو المبين مطلقا
306
أن علم المتقدم فهو المبين فيؤخذ به سواء كان قوال ً أو فعال  ،وإن لم يعلم المتقدم
()
فالمبين هو القول

جميع ما ذكر

( ) جميع ما ذكر
الخالف في مسألة اشتراط أن يكون البيان بالمساوي أو األعلى
( ) ال ثمرة له

له ثمرة ومنها مسألة تخصيص
القرآن بخبر اآلحاد

 ) ( 307له ثمرة ومنها مسألة تخصيص القرآن بخبر اآلحاد
( ) له ثمرة ومنها مسألة القياس في اللغات
( ) له ثمرة ومنها مسألة األسماء الشرعية
ذهب الجمهور إلى أن المرفوع في قوله صلى هللا عليه وسلم ( رفع عن أمتي الخطأ
والنسيان)
308

( ) حقيقة الخطأ والنسيان

اإلثم والحرج في الخطأ
والنسيان

( ) بعض الخطأ والنسيان
( ) اإلثم والحرج في الخطأ والنسيان
( ) اإلثم والضمان في الخطأ والنسيان
من األقوال في مسألة ورود االسم في النصوص الشرعية على أي شيء يحمل

( ) أنه يحمل على الحقيقة اللغوية
 ) ( 309أنه يحمل على الحقيقة الشرعية

جميع ما ذكر

( ) أنه يكون مجمال
( ) جميع ما ذكر
استدل القائلون بأن األسماء الشرعية مستعملة في معناها اللغوي مع شروط بـ
( ) أنه لو كانت األسماء خارجة عن المعنى اللغوي للزم أن يبينها الشارع
أن الشارع قد استعمل األسماء الشرعية استعماال خاصا وال نجد عالقة بينه وبين
()
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المعنى اللغوي
أن استقراء األسماء الشرعية يدل على أنها منقولة عن المعاني اللغوية مع وجود
()
عالقة بينهما

أنه لو كانت األسماء خارجة عن
المعنى اللغوي للزم أن يبينها
الشارع

( ) جميع ما ذكر
من أمثلة الحقيقة الشرعية
( ) الصالة بمعنى األفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم
311

( ) الصوم بمعنى إمساك مخصوص في وقت مخصوص
الحج بمعنى قصد مكة ألداء عمل مخصوص في وقت مخصوص على هيئة
()
مخصوصة

جميع ما ذكر

( ) جميع ما ذكر
ِّسانِّ َ
ق ْومه) دلت اآلية على نسبة اللسان
سول إِّ َّال بِّل َ
ما أَ ْر َ
قوله تعالى ( َو َ
س ْل َنا م ْ
ِّن َر ُ
واللغة إلى القوم وهذا يدل
( ) على أنها اصطالح لهم اصطلحوا عليه وبهذا استدل القائلون بأن اللغات توقيفية
312
على أن هللا ألهمهم من األلفاظ ما يتحدثون به وبهذا استدل القائلون بأن اللغات
()
توقيفية

على أنها اصطالح لهم اصطلحوا
عليه وبهذا استدل القائلون بأن
اللغات اصطالحية

( ) على أنها اصطالح لهم اصطلحوا عليه وبهذا استدل القائلون بأن اللغات اصطالحية
( ) أن هللا نسب التعليم إلى نفسه وبهذا استدل القائلون بأن اللغات إلهامية
النص عند الحنفية هو
( ) ما أفاد معنى بنفسه من غير احتمال
 ) ( 313ما ال يحتمل إال معنى واحداً ويقبل النسخ
( ) ما ال يحتمل إال معنى واحداً غير أنه ال يقبل النسخ

ما احتمل معنيين أحدهما أظهر
من اآلخر والسياق ورد لبيانه
وإثباته
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الدفعات السابقة تقول أن
اإلجابة
(أ)
لكن أنا أخالفها الرأي بأن
اإلجابة
(ب)
هذه الجزئية في الحلقة 33

الصيفي 1436هـ
الفصل
أصول الفقه (أصل  )301المستوى الخامس  - Q|A -األسئلة
الدراسي أظهر
معنيين أحدهما
حتىاحتمل
ما
من اآلخر والسياق ورد لبيانه
وإثباته
أخر تعديل في تاريخ ( )05/07/2016الساعة ( 06:09م)
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( ) ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من اآلخر والسياق ورد لبيانه وإثباته
من فروع مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة حجية تقرير النبي عليه الصالة والسالم
314

صح

( ) صح
( ) خطأ
اتفقوا في األمر على أنه طلب فعل ال طلب ترك

صح

 ) ( 315صح
( ) خطأ
ترك الفعل إذا توفرت الدواعي للفعل يدل على عدم المشروعية

صح

 ) ( 316صح
( ) خطأ
تنقسم األسماء من حيث االستعمال إلى نص وظاهر ومجمل
 ) ( 317صح

318

خطأ

( ) خطأ
من ثمرة الخالف في مسألة جريان القياس في اللغات جريان أحكام الزنا على اللواط
بحسب وضع اللغة
( ) صح

إلى حقيقة ومجاز

صح

( ) خطأ
إذا أطلق الظاهر فينصرف اللفظ إلى
( ) الظاهر بالوضع اللغوي
الظاهر بالوضع اللغوي

 ) ( 319الظاهر بالشرع
( ) الظاهر بالعرف
( ) ال شيء مما ذكر
يشترط في المجاز
( ) أن يكون اللفظ مستعمال ً في غير موضعه األصلي

جميع ما ذكر

 ) ( 320وجود العالقة
( ) وجود القرينة
( ) جميع ما ذكر
إطالق الصالة على مطلق الدعاء في النص الشرعي
321

( ) مجاز عرفي

مجاز شرعي

( ) مجاز شرعي
( ) حقيقة لغوية
الحقيقة الشرعية

 ) ( 322هي ما اطمأنت إليه النفس وشاع وذاع وقد استندت إلى العرف
( ) هي استعمال اللفظ فيما وضع له شرعا
ما هو البيان الذي يأتي مؤكداً بنفي احتمال المجاز أو التخصيص

هي استعمال اللفظ فيما وضع
له شرعا

( ) بيان التفسير
بيان التقرير

 ) ( 323بيان التغيير
( ) بيان التبديل
( ) بيان التقرير
موضع االتفاق في مسألة اقتضاء النهي الفساد
( ) إذا عاد النهي ألمر خارج غير الزم

إذا عاد النهي إلى ذات المنهي
عنه

 ) ( 324إذا عاد النهي ألمر خارج الزم
( ) إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه
( ) إذا عاد النهي ألمر خارج سواء كان الزماً أو غير الزم
من معاني صيغة افعل
( ) الوجوب

جميع ما ذكر

 ) ( 325الندب
( ) التعجيز
( ) جميع ما ذكر
الراجح في مسألة اشتراط أن يكون البيان بالمساوي أو األعلى
( ) أن ذلك ال يشترط
إن كان البيان بيان تفسير فيجوز باألدنى والمساوي وإن كان البيان بيان تغيير أو
) ( 326
تبديل فيشترط أن يكون البيان بالمساوي أو األعلى

أن ذلك ال يشترط

( ) أن يشترط أن يكون األعلى وال يجوز باألدنى أو المساوي
( ) ال شيء مما ذكر
استدل الجمهور لجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب بالوقوع ومن أمثلته
صال َ
ة) ففسرت بعد ذلك
موا ال َّ
( ) قوله تعالى ( َوأَقِّي ُ
ح ُّ
ه َ
علَى ال َّن
ت) ففسرت بعد ذلك
ج ا ْل َب ْي ِّ
اس ِّ
 ) ( 327قوله تعالى ( َولِّلَّ ِّ
ِّ
قوله تعالى (واعلموا إنما غنمتم من شيء) ورد تخصيصها بعد ذلك بحديث (من
()
قتل قتيال له عليه بنية فله سلبه)

جميع ما ذكر

( ) جميع ما ذكر
ال يحسن في العادة أن يقال أمرت هللا إذا دعوته وال أمرت األمير إذا طلبت منه حاجة
وإذا تعذر ذلك في العرف فاللغة مثل ذلك نوقش هذا
( ) بعدم التسليم بأن أهل اللغة يقولون ذلك
328
بأن ذلك راجع إلى التأدب معهم وال يلزم من ترك إطالق اللفظ لألدب أن يكون في
()
اللغة كذلك
( ) أنه يلزم من ذلك أن تخرج أوامر هللا من كونها أوامر ألنها على سبيل التلطف
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بأن ذلك راجع إلى التأدب معهم
وال يلزم من ترك إطالق اللفظ
لألدب أن يكون في اللغة كذلك

صيغة أخرى :النهي
يقتضي الفساد باتفاق
وذلك

بأن ذلك راجع إلى التأدب معهم

الصيفي 1436هـ
الدراسي
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اللفظ
الفصلترك إطالق
حتى يلزم من
وال

328

لألدب أن يكون في اللغة كذلك
أخر تعديل في تاريخ ( )05/07/2016الساعة ( 06:09م)
( ) ال شيء مما ذكر
عرف الصيرفي البيان بأنه إظهار اللفظ من حير اإلشكال إلى حيز التجلي ويلحظ عليه
( ) أنه قصر البيان على جزء من معناه وهو البيان االبتدائي
 ) ( 329أنه أدخل في البيان ما ليس منه كالبيان االبتدائي
( ) أنه قصر البيان على جزء من معناه وهو بيان اللفظ المجمل

أنه قصر البيان على جزء من
معناه وهو بيان اللفظ المجمل

( ) ال شيء مما ذكر
الذي ينبغي أال يختلف فيه
( ) أن المجمل باق
330

( ) أن المجمل غير باق

أن المجمل إذا كان يتعلق به
تكليف ال يبقى مجمال

( ) أن المجمل إذا كان يتعلق به تكليف ال يبقى مجمال
( ) أن المجمل إذا كان ال يتعلق به تكليف ال يبقى مجمال

من األفضل سؤال األستاذ
تراجع هذه الجزئية في
الحلقة 14

( ) ال شيء مما ذكر
إذا قلت رأيت أسداً يعرف أن المراد الحقيقة بـ
( ) سبق فهم
331

( ) عدم وجود قرينة

جميع ما ذكر

( ) صحة النفي
( ) جميع ما ذكر

332

( ) ال شيء مما ذكر
استدل الجمهور على أن النهي يقتضي الدوام بالعرف اللغوي فلو قال السيد لعبده ال
تفعل فترك الفعل ثم فعل فإنه يستحق اللوم والعقاب عند عامة العقالء
( ) صح

صح

( ) خطأ
تأكيد الكالم بنفي احتمال المجاز أو التخصيص فيه يسمى عند الحنفية
( ) بيان التفسير
ال شيء مما ذكر

 ) ( 333بيان التغيير
( ) بيان الضرورة
( ) ال شيء مما ذكر
قال تعالى ( وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة) هو
( ) مجمل غير مبين

مجمل مبين

 ) ( 334مجمل مبين
( ) مجمل ظاهر
( ) مجمل نص
من صيغ النهي
( ) التحريم
 ) ( 335عدم الحل

جميع ما ذكر

( ) وضع الحد على الفعل
( ) جميع ما ذكر
من الدواعي للتكلم بالمجاز
( ) التحقير لذكر الحقيقة
جميع ما ذكر

 ) ( 336التعظيم
( ) كون المجاز أشهر من الحقيقة
( ) جميع ما ذكر
تعرف الحقيقة من المجاز بطرق منها
( ) التعظيم
 ) ( 337التحقير لذكر الحقيقة

ال شيء مما ذكر

( ) ثقل الحقيقة على اللسان
( ) ال شيء مما ذكر
من أمثلة التأويل يحمل اللفظ على مدلوله المجازي ال على مدلوله الحقيقي
( ) حمل قوله تعالى ( َ
فإِّ ْ
ِّسكِّينًا) على معنى إطعام طعام ستين مسكينا
َام ِّ
ستِّ َ
ين م ْ
طع ُ
338

( ) حمل قوله تعالى ( َ
َن أَ ْم ِّر ِّه ) على القول والفعل
ح َذ ِّر الَّذ َ
ِّين ُيخَالِّفُونَ ع ْ
ف ْل َي ْ
( ) حمل األمر على االستحباب بدال ً من الوجوب

حمل األمر على االستحباب بدال ً
من الوجوب

( ) جميع ما ذكر
تبين الصلة بين علم أصول الفقه وعلم اللغة العربية
( ) بأن علم اللغة أحد العلوم التي يستمد منها علم أصول الفقه
 ) ( 339بأن علم اللغة فرع من علم األصول
( ) بأن علم االصول أصل علم اللغة

بأن علم اللغة أحد العلوم التي
يستمد منها علم أصول الفقه

( ) ال شيء مما ذكر
من ثمرات األمر المعلق بشرط هل يقتضي التكرار
340

( ) وجوب إخراج الزكاة
( ) لو قال الوكيل لوكيله طلق زوجتي فالموكل يملك طلقة واحدة أو أكثر

إذا سمع األذان أكثر من مرة
فهل تتكرر اإلجابة بتكرر السماع

( ) إذا سمع األذان أكثر من مرة فهل تتكرر اإلجابة بتكرر السماع
االستعالء هو
( ) صفة للمتكلم
 ) ( 341كون اآلمر في نفسه أعلى درجة
( ) أن يجعل نفسه عالياً بكبرياء أو غيره وقد ال يكون في نفس األمر كذلك
( ) ال شيء مما ذكر
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أن يجعل نفسه عالياً بكبرياء أو
غيره وقد ال يكون في نفس
األمر كذلك

بيان التقرير
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الحروف المقطعة أوائل السور مثال
( ) لمجمل مبين
لمجمل لغير مبين

 ) ( 342لمجمل ظاهر
( ) لمجمل نص
( ) لمجمل لغير مبين
مثال التأويل الفاسد
ق ْر َي َ
اسأَلِّ ا ْل َ
ة) بسؤال أهلها
( ) تأويل قوله تعالى ( َو ْ
سوطَتَانِّ ) بالنعمة
ب
م
ه
َا
د
ي
ل
َ
َ
 ) ( 343تأويل اليد في قوله تعالى (بَ ْ
ُ ْ ُ
م) على الندب
ه ُدوا إِّذَا تَبَايَعْ ُت ْ
( ) تأويل قوله تعالى ( َوأَ ْ
ش ِّ
ت ا ْل ُق ْرآنَ َ
فإِّذَا َ
تأويل قوله تعالى ( َ
ِّيم) بأن تكون
ِّن
الش ْيطَا ِّ
عذْ بِّاللَّ ِّ
اس َت ِّ
هم َ
ق َر ْأ َ
ف ْ
َّ
ن ال َّرج ِّ
()
اإلستعاذة قبل القراءة
األمر المعلق بوقت مثاله
()
344

()
()
()

قوله صلى هللا عليه وسلم ( إذا دخل أحدكم المسجد فال يجلس حتى يصلي
ركعتين)
ة َ
م ْن َها أَ ْو ُردُّوهَا)
ن ِّ
حيِّي ُتم بِّ َتحِّيَّ ٍ
س َ
ح َ
ف َ
حيُّوا بِّ َأ ْ
قوله تعالى ( َوإِّذَا ُ
مسِّ)
ص َال َة لِّ ُدلُوكِّ
الش ْ
َّ
ِّم ال َّ
قوله تعالى (أَق ِّ
جميع ما ذكر

ل
تأويل اليد في قوله تعالى (بَ ْ
ن) بالنعمة
سوطَ َتا ِّ
َيدَا ُه َ
م ْب ُ

ك
ص َال َة لِّ ُدلُو ِّ
ِّم ال َّ
قوله تعالى (أَق ِّ
س)
الش ْ
َّ
م ِّ

استدل القائلون بأن األسماء الشرعية مستعملة في معناها اللغوي مع شروط بـ
أن الحقيقة العرفية منقولة عن المعنى اللغوي مع وجود عالقة فكذلك الحقيقة
()
الشرعية
أن الشارع قد استعمل األسماء الشرعية استعماال خاصا وال نجد عالقة بينه وبين
()
المعنى اللغوي
345
أن استقراء األسماء الشرعية يدل على أنها منقولة عن المعاني اللغوية مع وجود
()
عالقة بينهما
أن هللا قال عن القرآن (إِّنَّا أَن َز ْل َنا ُه ُق ْرآناً َ
ع َربِّياً) فنص على أن القرآن خاطب العرب

أن هللا قال عن القرآن (إِّنَّا
أَن َز ْل َنا ُه ُق ْرآناً َ
ع َربِّياً) فنص على
أن القرآن خاطب العرب بلغتهم
ولو قيل إن تلك األسماء منقولة
عن المعنى اللغوي لكانت
المخاطبة بغير لغة العرب

( ) بلغتهم ولو قيل إن تلك األسماء منقولة عن المعنى اللغوي لكانت المخاطبة بغير
لغة العرب
استدل القائلون بأن األسماء الشرعية منقولة عن اللغوية مع عالقة بـ

أن الشارع قد استعمل األسماء الشرعية استعماال خاصا وال نجد عالقة بينه وبين
()
المعنى اللغوي
( ) أنه لو كانت األسماء خارجة عن المعنى اللغوي للزم أن يبينها الشارع
346
أن استقراء األسماء الشرعية يدل على أنها منقولة عن المعاني اللغوية مع وجود
()
عالقة بينهما
أن هللا قال عن القرآن (إِّنَّا أَن َز ْل َنا ُه ُق ْرآناً َ
ع َربِّياً) فنص على أن القرآن خاطب العرب

أن استقراء األسماء الشرعية
يدل على أنها منقولة عن
المعاني اللغوية مع وجود عالقة
بينهما

( ) بلغتهم ولو قيل إن تلك األسماء منقولة عن المعنى اللغوي لكانت المخاطبة بغير
لغة العرب

من الصيغ غير الصريحة في األمر
( ) اسم فعل األمر
347

( ) المضارع المقرون بالم األمر

الذم الشديد على ترك الفعل

( ) المصدر النائب عن الفعل

مراجعة السؤال 102

( ) الذم الشديد على ترك الفعل
( ) ال شيء مما ذكر
من إضافة األحكام إلى األعيان
د)
ِّب َوال َ َ
هي ٌ
( ) قوله تعالى ( َوال َ ُيضَآر كَات ٌ
ش ِّ
ين)
حو ْا بِّ ُرؤُو ِّ
ام َ
جلَك ْ
سك ْ
 ) ( 348قوله تعالى ( َو ْ
ُم َوأَ ْر ُ
س ُ
ُم إِّلَى ا ْلكَعْ بَ ِّ
د ِّه عُ ْق َد ُة ال ِّنكَاحِّ)
و الَّذِّي بِّ َي ِّ
( ) قوله تعالى (أَ ْو َي ْع ُف َ

ال شيء مما ذكر

مراجعة السؤال 205

( ) ال شيء مما ذكر
ما أفاد معنى بنفسه من غير احتمال ناشئ عن دليل هذا تعريف
( ) المؤول
النص

 ) ( 349الظاهر

مراجعة السؤال 234

( ) المفسر عند الحنفية
( ) النص
النص والظاهر عند الحنفية يندرجان في النص عند الجمهور
خطأ

 ) ( 350صح
( ) خطأ
يمكن أن يعرف األمر الشرعي أنه
351

( ) طلب الفعل بالقول

طلب الفعل بالقول على جهة
العلو

( ) طلب الفعل بالقول على جهة العلو
( ) طلب الفعل بالقول على جهة اإلستعالء
الراجح في مسألة داللة صيغة األمر

352

( ) أن صيغة أفعل تفيد الطلب المحض

أن صيغة أفعل تفيد الوجوب

( ) أن صيغة أفعل تفيد الوجوب
( ) أن صيغة أفعل تفيد الندب
الراجح في مسألة داللة األمر على الفور

( ) أن صيغة األمر تقضي التراخي
 ) ( 353أن صيغة األمر لمجرد الطلب فهي ال تقتضي الفور أو التراخي
( ) أن األمر الشرعي يقتضي الفور بخالف األمر اللغوي

أن األمر الشرعي يقتضي الفور
بخالف األمر اللغوي

( ) ال شيء مما ذكر
من ثمرات الخالف في مسألة سقوط األمر المؤقت بفوات وقته
قضاء الصلوات المتروكة عمدا

354
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يندرجان في الظاهر عند
الجمهور
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354

( ) وجوب الوفاء بالكفرات والنذور فورا
( ) لو قال الوكيل لوكيله طلق زوجتي فالموكل يملك طلقة واحدة أو أكثر

قضاء الصلوات المتروكة عمدا

( ) قضاء الصلوات المتروكة عمدا
سبب وضع اللغات
( ) للبيع والشراء بها
 ) ( 355حتى يتعايش اإلنسان ويتواصل مع اآلخرين ولتحقيق ما يحتاج إليه
( ) ليحسن التعامل مع النصوص

حتى يتعايش اإلنسان ويتواصل
مع اآلخرين ولتحقيق ما يحتاج
إليه

( ) ال شيء مما ذكر
طرق معرفة الحقيقة العرفية
( ) نص الشارع على ذلك
إطالق اللفظ على بعض معانيه
إطالق اللفظ على بعض معانيه ليشتهر في ذلك اشتهاراً يجعله سابقاً إلى الذهن ليشتهر في ذلك اشتهاراً يجعله
356
()
سابقاً إلى الذهن عند اإلطالق
عند اإلطالق
( ) جميع ما ذكر
استدل من ذهب إلى عدم الجزم بكون اللغات توقيفية أو اصطالحية بل يجوز أن تكون
كلها توقيفية أو اصطالحية ويجوز أن يكون بعضها توقيفية وبعضها اصطالحية بـ
357

( ) قوله تعالى ( وعلم آدم األسماء كلها)
أن العقل والنقل ليس فيهما ما يرد أحد القولين كما أنه ليس فيهما ما يعين أحد
()
القولين فالجميع جائز

أن العقل والنقل ليس فيهما ما
يرد أحد القولين كما أنه ليس
فيهما ما يعين أحد القولين
فالجميع جائز

( ) ال شيء مما ذكر
من المسائل التي تبنى على الخالف في جريان القياس في اللغات
358

( ) جريان أحكام السارق على النباش

جريان أحكام السارق على
النباش

( ) جريان أحكام الفرائض على النوافل
( ) جميع ما ذكر
من أمثلة الحقيقة اللغوية

359

360

( ) استعمال لفظ الدابة في كل ما يدب على األرض

جميع ما ذكر

( ) استعمال لفظ األسد في الحيوان المفترس
( ) جميع ما ذكر
استدل من ذهب إلى أن األسماء الشرعية غير منقولة بل هي مستعملة في وضعها
اللغوي مع إضافة أحكام وشروط
( ) بقوله تعالى (إِّنَّا أَن َز ْل َنا ُه ُق ْرآناً َ
ع َربِّيا)
( ) بقوله صلى هللا عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني أصلي)

بقوله تعالى (إِّنَّا أَن َز ْل َنا ُه ُق ْرآناً
َ
ع َربِّيا)

( ) باالستقراء
( ) ال شيء مما ذكر
استدل من ذهب إلى أن االسم الوارد في النصوص الشرعية يكون مجمال ً وال يحمل
على الحقيقة الشرعية
361

( ) بقوله صلى هللا عليه وسلم ( الطواف بالبيت صالة)
بأن اللفظ يدور بين االستعمال الشرعي وبين االستعمال اللغوي ولم تأت القرينة
()
المحددة للمراد

بأن اللفظ يدور بين االستعمال
الشرعي وبين االستعمال
اللغوي ولم تأت القرينة المحددة
للمراد

( ) ال شيء مما ذكر
ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من اآلخر ولكن السياق لم يرد لبيانه
( ) هذا تعريف النص عند الجمهور
هذا تعريف الظاهر عند الحنفية

 ) ( 362هذا تعريف الظاهر عند الجمهور
( ) هذا تعريف الظاهر عند الحنفية
( ) ال شيء مما ذكر
من مواضع االتفاق في مسألة تأخير البيان
363

( ) ال يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة

ال يجوز تأخير البيان عن وقت
الحاجة

( ) ال يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب
( ) ال شيء مما ذكر
استدل من قال بأن النهي المطلق للكراهة ال للتحريم بـ

364

( ) أن الكراهة هي المتيقنة ألن النهي متردد بينها وبين التحريم
( ) إجماع الصحابة

أن الكراهة هي المتيقنة ألن
النهي متردد بينها وبين التحريم

( ) أن أهل اللغة نصوا على أن النهي للكراهة
لفظ األسد في قولنا (رأيت أسداً يقرأ) مجاز والعالقة هي
( ) إطالق السبب وإرادة المسبب
المشابهة

 ) ( 365النقصان
( ) المشابهة
( ) ال شيء مما ذكر
الذي يسبق إلى الفهم عند اإلطالق هو الحقيقة ال المجاز

صح

 ) ( 366صح
( ) خطأ
استدل من أنكر وجود المجاز
بأن تقسيم األلفاظ إلى حقيقة ومجاز تقسيم حادث بعد إنقضاء القرون الثالثة ال
()
تعرفه العرب
367
( ) بأنه ليس للغة وضع أول يتفرع عنه المجاز

جميع ما ذكر

( ) جميع ما ذكر
المراد بالنص في اصطالح الجمهور
( ) ما احتمل معاني متعددة فيها راجح ومرجوح

ما أفاد معنى بنفسه من غير
احتمال

 ) ( 368ما أفاد معنى بنفسه من غير احتمال
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( ) جميع ما ذكر

ما أفاد معنى بنفسه من غير
أخر تعديل في تاريخ ( )05/07/2016الساعة ( 06:09م)
احتمال

( ) ال شيء مما ذكر
صحة الصالة في الدار المغصوبة ،مخرجة على قاعدة
( ) األمر يقتضي الوجوب
 ) ( 369النهي ال يقتضي الفساد

األمر يقتضي الوجوب

( ) النهي يقتضي التحريم

يراجع
الجواب بين فقرة
(أ) أو (ب)

( ) ال شيء مما ذكر
الصلة بين العلو واالستعالء المذكورين في تعريف األمر
( ) أنهما مترادفان وال فرق بينهما
370
أن العلو صفة للمتكلم بحيث يكون أعلى رتبة من المأمور واالستعالء صفة للكالم
()
بحيث يأتي على صفة عالية
( ) ال شيء مما ذكر

أن العلو صفة للمتكلم بحيث
يكون أعلى رتبة من المأمور
واالستعالء صفة للكالم بحيث
يأتي على صفة عالية

من أدلة من قال إن فعل المأمور به يقتضي اإلجزاء
( ) أن من أفسد حجه يؤمر بالمضي فيه وإتمامه ويجب عليه القضاء
أن المكلف قد أتى بما طلب منه
 ) ( 371أن من صلى يظن أنه متطهر ثم تبين له أنه صلى بال طهارة فإنه يجب عليه القضاء فوجب أن يخرج عن العهدة بذلك
الفعل ويسقط عنه القضاء
أن المكلف قد أتى بما طلب منه فوجب أن يخرج عن العهدة بذلك الفعل ويسقط
()
عنه القضاء
المراد بالتأويل الصحيح
صرف اللفظ من االحتمال
( ) صرف اللفظ من االحتمال الراجح إلى االحتمال المرجوح بدليل
الراجح إلى االحتمال المرجوح
372
مفردا
( ) ما ال يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة من تثني وجمع وإن احتمله
بدليل
( ) جميع ما ذكر
من التأويل الفاسد تأويل قوله صلى هللا عليه وسلم ( أمسك منهن أربعاً وفارق
سائرهن) بأن المراد
 ) ( 373ابتدئ نكاح أربع منهن وفارق الباقي بأال تبتدئ العقد عليهن
( ) أمسك أربعاً تختارهن وفارق الباقي بإطالق سراحهن

جميع ما ذكر

( ) جميع ما ذكر
تحرير محل النزاع في مسألة النهي يقتضي الفساد
( ) اتفق العلماء على أن النهي يقتضي الفساد مطلقا
 ) ( 374اتفق العلماء على أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد
( ) اتفق العلماء على أن النهي يقتضي الفساد في المعامالت

اتفق العلماء على أن النهي إذا
عاد إلى ذات المنهي عنه فإنه
يقتضي الفساد

( ) جميع ما ذكر
استدل من ذهب إلى أن النهي يقتضي التكرار
375

( ) قوله تعالى ( وما نهاكم عنه فانتهوا)

جميع ما ذكر

( ) العرف اللغوي
( ) جميع ما ذكر
انتقد بعضهم بحث المسائل اللغوية في علم أصول الفقه بدعوى

( ) أن هذه المسائل بحثت في علوم أخرى أليق بها
 ) ( 376أن هذه المسائل ال تعد من قبيل القواعد األصولية

أ+ب

( ) أ+ب
( ) ال شيء مما ذكر
استند من ذهب إلى أن اللغات توقيفية على
( ) أن هللا عز وجل أكسب الخلق قدرة على وضعها
 ) ( 377أن الناس تعارفوا عليها جيال ً بعد جيل

أن هللا عز وجل أخبر أنه علم
آدم األسماء كلها

( ) أن هللا عز وجل أخبر أنه علم آدم األسماء كلها
( ) ال شيء مما ذكر
جريان القياس في اللغات ال يدخل اتفاقاً على
378

( ) الحقيقة والمجاز

أسماء األعالم

( ) أسماء األعالم
( ) أسماء الفاعلين
تعرف الحقيقة بأنها

( ) اللفظ الموضوع لمعنى كلي
 ) ( 379اللفظ المستعمل في غير موضعه األصلي

اللفظ المستعمل فيما وضع له
في أصل التخاطب

( ) اللفظ المستعمل فيما وضع له في أصل التخاطب
( ) ال شيء مما ذكر
استدل من ذهب إلى أن األسماء الشرعية منقولة عن األسماء اللغوية مع وجود
عالقة بينهما بـ
أن الشارع قد استعمل هذه األسماء استعماال ً لغوياً بحتاً ال تمييز له عن المدلول
) ( 380
اللغوي
( ) أن استقراء هذه األسماء في مواضعها يفيد نقلها مع وجود العالقة

أن استقراء هذه األسماء في
مواضعها يفيد نقلها مع وجود
العالقة

( ) القياس اللغوي
وجود القرينة شرط في
( ) الحقيقة الشرعية
المجاز

 ) ( 381الحقيقة اللغوية
( ) المجاز
( ) ال شيء مما ذكر
استدل من قال بوجود المجاز في القرآن بقوله تعالى
( ) (وأقيموا الصالة)

(واسأل القرية)

382
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(واسأل القرية)

( ) ( 382واسأل القرية)
( ) ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم)
( ) ال شيء مما ذكر
اللفظ المصروف من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح ،هذا تعريف
( ) المجمل

ال شيء مما ذكر

 ) ( 383النص
( ) الظاهر
( ) ال شيء مما ذكر
إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فليس مجمال ً ألن
384

( ) اإلجمال ال يدخل على الحقيقة

الحقيقة هي األصل واحتمالها
أرجح من احتمال المجاز

( ) الحقيقة هي األصل واحتمالها أرجح من احتمال المجاز
( ) ال شيء مما ذكر
بيان التبديل عند الحنفية يراد به
( ) التخصيص

النسخ

 ) ( 385التقييد
( ) النسخ
( ) جميع ما ذكر
استدل القائلون بأن تأخير البيان عن وقت الخطاب غير جائز
ق َر ْأنَا ُه َ
ف ِّإذَا َ
( ) بقول هللا تعالى ( َ
م إِّنَّ َ
َه)
علَ ْي َنا َب َيان ُ
فاتَّ ِّبعْ ُق ْرآَنَ ُ
ه ( )18ثُ َّ

386
بأن الكالم إنما يساق إلفهام المخاطب به المقصود من الكالم فإذا خوطب بما ال
()
يستفيد منه فهو عبث ال تأتي الشريعة بمثله
( ) جميع ما ذكر

بأن الكالم إنما يساق إلفهام
المخاطب به المقصود من
الكالم فإذا خوطب بما ال يستفيد
منه فهو عبث ال تأتي الشريعة
بمثله

إجماع الصحابة يدل على
( ) أن األصل في صيغة النهي أن تحمل على التحريم
 ) ( 387أن األصل في صيغة النهي أن تحمل على الكراهة

أن األصل في صيغة النهي أن
تحمل على التحريم

( ) أن صيغة النهي مترددة بين التحريم والكراهة
( ) جميع ما ذكر
استدل من ذهب إلى أن النهي ال يقتضي الفساد
( ) بقوله تعالى ( وما نهاكم عنه فانتهوا)
 ) ( 388بقوله صلى هللا عليه وسلم ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)
بأن النهي من خطاب التكليف ،والفساد من خطاب الوضع وال يلزم من وجود
()
أحدهما وجود اآلخر
سبب صلة علم أصول الفقه بعلم اللغة العربية أن
389

( ) اللغة العربية يرجع إليها الفقهاء عند الحاجة
( ) علم اللغة العربية أحد العلوم التي ُيستمد منها علم أصول الفقه
( ) أصول الفقه علم باحث في مفردات اللغة
ُيرد على من زعم أنه ال حاجة لعلم األصول ألنه أشتات من علم اللغة وعلوم أخرى
جمعت

390
بأن األصوليين دققوا في فهم أشياء من كالم العرب لم يصل إليها النحاة وال
()
اللغويين

بأن النهي من خطاب التكليف،
والفساد من خطاب الوضع وال
يلزم من وجود أحدهما وجود
اآلخر
علم اللغة العربية أحد العلوم
التي ُيستمد منها علم أصول
الفقه

بأن األصوليين دققوا في فهم
أشياء من كالم العرب لم يصل
إليها النحاة وال اللغويين

( ) بأن علم أصول الفقه ال صلة له باألخذ من علوم أخرى
المراد بكون اللغات توقيفية
391

( ) أن هللا سبحانه أكسب الناس القدرة على وضع األلفاظ وألهمهم التكلم بها
( ) أن هللا وضعها لعباده وتلقاها الناس بالوحي أو بغيره
( ) ال شيء مما ذكر
وجه الداللة في قوله تعالى ( وعلم آدم األسماء كلها) على أن اللغات توقيفية

 ) ( 392أن هللا نسب التعليم إلى نفسه و(أل) في األسماء تفيد اإلستغراق
( ) أن طبيعة األسماء ال تُعرف إال بتوقيف
من ثمرات الخالف في جواز القياس في اللغات
393

( ) جريان أحكام الصلوات المفروضة على النافلة

أن هللا وضعها لعباده وتلقاها
الناس بالوحي أو بغيره
أن هللا نسب التعليم إلى نفسه
و(أل) في األسماء تفيد
اإلستغراق
جريان أحكام الزنا على اللواط
والسارق على النباش

( ) جريان أحكام الزنا على اللواط والسارق على النباش
( ) أ+ب
تعرف الحقيقة بأنها ( اللفظ المستعمل فيما وضع له في أصل التخاطب) وهذا التعريف

 ) ( 394يختص بالحقيقة اللغوية فقط
( ) يشمل الحقيقة بأنواعها الثالثة اللغوية والعرفية والشرعية

يشمل الحقيقة بأنواعها الثالثة
اللغوية والعرفية والشرعية

( ) ال شيء مما ذكر
المراد بكون األسماء الشرعية غير منقولة
395

( ) أنها مستعملة في وضعها اللغوي مع إضافة أحكام وشروط
( ) أن استعمالها في الشرع كاستعمالها في اللغة من غير فرق

أنها مستعملة في وضعها
اللغوي مع إضافة أحكام وشروط

( ) ال شيء مما ذكر
ال يكون اللفظ مجازاً إال
( ) إذا استعمل في غير موضعه األصلي
 ) ( 396إذا وجدت قرينة بين المعنى الحقيقي والمجازي

أ+ب

( ) أ+ب
( ) ال شيء مما ذكر
ق ْريَ َ
اسأَلِّ ا ْل َ
ة) هي
عالقة المجاز في قوله تعالى ( َو ْ
397

( ) الزيادة

ال شيء مما ذكر
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( ) إطالق السبب وإرادة المسبب

أخر تعديل في تاريخ ( )05/07/2016الساعة ( 06:09م)
ال شيء مما ذكر

( ) ال شيء مما ذكر
مما دفع بعض العلماء إلى إنكار المجاز
398

( ) استعمال الفقهاء للمجاز في مسائل العبادات
( ) استعمال بعض علماء الكالم للمجاز في مجال العقيدة وتذرعهم لنفي صفات هللا
( ) ال شيء مما ذكر

استعمال بعض علماء الكالم
للمجاز في مجال العقيدة
وتذرعهم لنفي صفات هللا

تقسيم اللفظ إلى ( واضح الداللة وغير واضح الداللة) هذا منهج
399

( ) الجمهور

الحنفية

( ) الحنفية
( ) الظاهرية
من صفات (الظاهر) عند األصوليين

400

( ) أنه لفظ حقيقي ال مجازي

أنه لفظ يحتمل معنيين أحدهما
أرجح من اآلخر

( ) أنه لفظ يحتمل معنيين أحدهما أرجح من اآلخر
( ) ال شيء مما ذكر
عالقة الظاهر بالمؤول أن
( ) اللفظ المؤول هو المعنى المرجوح في اللفظ الظاهر

اللفظ المؤول هو المعنى
المرجوح في اللفظ الظاهر

 ) ( 401كل لفظ ظاهر يجب أن يؤول
( ) كل لفظ ال يجب أن يؤول
( ) ال شيء مما ذكر
صرف األمر من الوجوب إلى الندب لدليل
402

( ) تأويل صحيح

تأويل صحيح

( ) تأويل فاسد
( ) ال شيء مما ذكر
في قولهم في تعريف المجمل ( ما أفاد معنيين ال مزية ألحدهما على اآلخر) جيء
بقولهم (ال مزية ألحدهما) لـ

 ) ( 403إخراج النص

إخراج الظاهر

( ) إخراج الظاهر
( ) إخراج المؤول
ن ث ََالثَ َ
ة
ص َ
َات يَ َت َربَّ ْ
ِّه َّ
مطَلَّق ُ
اإلجمال في لفظ القرء الواقع في قوله تعالى ( َوا ْل ُ
ن بِّأَ ْن ُفس ِّ
ُق ُرو ٍء) سببه
404

( ) االشتراك اللفظي

االشتراك اللفظي

( ) إطالق اللفظ وعدم تقييده
( ) اشتهار المجاز
( ) جميع ما ذكر
إذا أضيف التحليل أو التحريم إلى عين يكون اللفظ مجمال ً والدليل على ذلك

( ) أنه ليس هناك دليل على احتمال معين
405
أن الفعل المقدر غير مذكور وال مبين فيكون اللفظ مبهماً وليس لنا أن نحدد فعال ً
()
معينا

أن الفعل المقدر غير مذكور وال
مبين فيكون اللفظ مبهماً وليس
لنا أن نحدد فعال ً معينا

( ) جميع ما ذكر
اللفظ الذي لم يتبين المراد به بسبب تعدد معانيه ،هذا تعريف الحنفية لـ
( ) الظاهر
 ) ( 406المجمل

المشكل

( ) المشكل
( ) الخفي
المحكم والمفسر عند الحنفية يندرجان تحت النص عند الجمهور
صح

 ) ( 407صح
( ) خطأ
من تعريفات البيان ( إظهار اللفظ من حيز اإلشكال إلى حيز التجلي) وقد انتقد هذا
التعريف بسبب أنه
408

( ) اقتصر على المبين بنفسه

قصر البيان على بيان المجمل
دون البيان اإلبتدائي

( ) قصر البيان على بيان المجمل دون البيان اإلبتدائي
( ) أخرج بيان العام وبيان المطلق
( ) ال شيء مما ذكر
من أمثلة بيان التبديل عند الحنفية

( ) بيان قوله تعالى ( وهلل على الناس حج البيت) بقوله ( من استطاع إليه سبيال)
409
بيان قوله تعالى ( وصية ألزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج) بقوله (يتربصن
()
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا)
( ) ال شيء مما ذكر
أخذ حكم المسكوت من المنطوق ،نوع من أنواع بيان

بيان قوله تعالى (وصية
ألزواجهم متاعاً إلى الحول غير
إخراج) بقوله ( يتربصن بأنفسهن
أربعة أشهر وعشرا)

( ) التفسير
الضرورة

 ) ( 410التبديل
( ) الضرورة
( ) التقرير
من أنواع البيان الترك وإنما يكون بيانا
( ) إذا كان تركاً مجردا

إذا توفرت الدواعي للفعل

 ) ( 411إذا توفرت الدواعي للفعل
( ) إذا تعلق الترك بموضوع المعامالت دون غيرها
( ) جميع ما ذكر
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إذا اجتمع القول والفعل في البيان فقيل يقدم الفعل مطلقاً وعللوا ذلك بأن
( ) الفعل ال يدل بنفسه
 ) ( 412الفعل فيه مشاهدة والمشاهدة أقوى في تبيين كيفية الفعل
( ) الفعل ال يدل إال بواسطة القول

الفعل فيه مشاهدة والمشاهدة
أقوى في تبيين كيفية الفعل

( ) ال شيء مما ذكر
حجية تقرير النبي صلى هللا عليه وسلم يستدل لها
413

( ) بأن األمر يقتضي الوجوب

بأنه ال يجوز تأخير البيان عن
وقت الحاجة

( ) بأنه ال يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة
( ) بأن األمر يقتضي الندب
إذا ورد العام ثم ورد بعده قبل العمل مخصص فهل يكون المخصص ناسخاً؟ الخالف
في هذه المسألة مخرج على

414

( ) مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب

مسألة تأخير البيان عن وقت
الخطاب

( ) مسألة البيان بالفعل
( ) أ+ب
( ) ال شيء مما ذكر
استدل من قال :إن األمر ال يشترط له العلو
( ) بإجماع النحويين على عدم اشتراط العلو

أ+ب

 ) ( 415بأن من قال لغيره على سبيل التذلل (افعل) فقد أمره
( ) أ+ب
( ) ال شيء مما ذكر
يقال في تحرير محل النزاع في مسألة اشتراط اإلرادة في األمر
416

( ) اتفق العلماء على أن األمر يشترط فيه إرادة التكلم بالصيغة
( ) اتفق العلماء على أن األمر يشترط فيه إرادة اآلمر تنفيذ المأمور به

اتفق العلماء على أن األمر
يشترط فيه إرادة التكلم بالصيغة

( ) جميع ما ذكر
صيغة األمر عند األصوليين يدخل فيها
( ) اسم فعل األمر
 ) ( 417الفعل المضارع المرفوع

اسم فعل األمر

( ) المصدر المجرور

418

( ) ال شيء مما ذكر
المراد بمسألة (صيغة األمر) أن العرب وضعت لألمر لفظاً يدل عليه من غير حاجة إلى
قرينة
( ) صح

صح

( ) خطأ
من ذهب إلى أن األمر ال صيغة له في اللغة بنى قوله على
أن الكالم معنى قائم في النفس

 ) ( 419أن الكالم معنى قائم في النفس
( ) أنه لم ينقل عن العرب أن األمر له صيغة
الفرق بين العلو واالستعالء في مسألة اشتراط العلو في األمر والنهي هو
420

( ) أن العلو صفة مدح واالستعالء صفة ذم

أن العلو صفة للمتكلم
واالستعالء صفة للكالم

( ) أن العلو صفة للمتكلم واالستعالء صفة للكالم
( ) أ+ب
صيغة (ال تفعل) ترد

( ) لألمر والنهي
 ) ( 421للنهي والدعاء

للنهي والدعاء

( ) للنهي فقط
( ) للتهديد فقط
من صيغ النهي الصريحة
422

( ) ذم الفعل

لعن الفاعل

( ) لعن الفاعل
( ) ال شيء مما ذكر
قوله صلى هللا عليه وسلم ( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه) يستدل به على

423

( ) أن النهي يفيد التحريم

أن النهي يفيد التحريم

( ) أن النهي يفيد الكراهة
( ) أن النهي مشترك بين التحريم والكراهة
سبب التفريق بين األمر والنهي أن األمر ال يدل على التكرار والنهي يدل على التكرار
هو

424

( ) أن األمر أخف من النهي فال يدل على التكرار بخالف النهي
أن األمر طلب إيجاد وإيجاد الفعل يكون بالمرة الواحدة وال يلزم فيه االستمرار
()
بخالف النهي

أن األمر طلب إيجاد وإيجاد
الفعل يكون بالمرة الواحدة وال
يلزم فيه االستمرار بخالف النهي

( ) ال شيء مما ذكر
في تحرير محل النزاع في مسألة (اقتضاء النهي للفساد) يقال
اتفق العلماء على أن النهي إذا عاد إلى أمر خارج مالزم للمنهي عنه فإنه يقتضي
()
الفساد
425
( ) اتفق العلماء على أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد
( ) جميع ما ذكر
استدل من قال إن النهي ال يقتضي الفساد
426

( ) بإجماع الصحابة على ذلك
بأن النهي من خطاب التكليف والفساد من خطاب الوضع وال يلزم من وجود
()
أحدهما وجود اآلخر
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اتفق العلماء على أن النهي إذا
عاد إلى ذات المنهي عنه فإنه
يقتضي الفساد
بأن النهي من خطاب التكليف
والفساد من خطاب الوضع وال
يلزم من وجود أحدهما وجود
اآلخر

يراجع
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أخر تعديل في تاريخ ( )05/07/2016الساعة ( 06:09م)
من ثمرات الخالف في مسألة (النهي هل هو أمر بضده) ؟
( ) أن النهي هل يفيد الكراهة أو يفيد التحريم؟
 ) ( 427أن األمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟
( ) هل يستدل بالنهي على األمر فإذا أمر هللا بترك الزنا فهل هو أمر بالزواج؟
( ) ال شيء مما ذكر
استدل الحنفية على أن النهي يقتضي الصحة
بأن الشارع إذا نهى عن شيء فإن المقصود وجود ذلك الشيء وصحته إذ ال
()
يمكن أن ينهى عن شيء غير موجود
428
( ) بقوله صلى هللا عليه وسلم ( من عمل عمال ً ليس عليه أمرنا فهو رد)
( ) ال شيء مما ذكر
قوله صلى هللا عليه وسلم ( إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة واإلمام يخطب فقد لغوت)
يدل على أن اللغة مشتقة من
 ) ( 429لغا إذا لهج بالشيء وأكثر منه
( ) لغا إذا تكلم

هل يستدل بالنهي على األمر
فإذا أمر هللا بترك الزنا فهل هو
أمر بالزواج؟

بأن الشارع إذا نهى عن شيء
فإن المقصود وجود ذلك الشيء
وصحته إذ ال يمكن أن ينهى عن
شيء غير موجود

لغا إذا تكلم

( ) ال شيء مما ذكر
اشتملت كتب األصول على عدد من مسائل اللغة العربية وقد انتقد بعضهم إدخال
هذه المسائل في كتب األصول ألن هذه المسائل
 ) ( 430ال يحتاج إليها الفقيه واألصولي

جميع ما ذكر

( ) بحثت في علم آخر هو علم اللغة فال داعي لبحثها في كتب األصول
( ) جميع ما ذكر
من المواضع التي اتفق العلماء على أنه ال يجري فيها القياس في اللغة بسبب أنها
غير معقولة المعنى
431

( ) أسماء األعالم

أسماء األعالم

( ) أسماء الفاعلين والمفعولين
( ) كل اسم مشتق مشتمل على وصف مناسب
( ) ال شيء مما ذكر
من أمثلة الحقيقة الشرعية

( ) الصالة إذا استعمل بمعنى الدعاء
432
الصالة إذا استعمل بمعنى األقوال واألفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير
()
المختتمة بالتسليم
( ) جميع ما ذكر
الراجح من األقوال في مسألة ( االسم الوارد في نصوص الكتاب والسنة كالصيام
والحج) أن يحمل على
433

( ) الحقيقة اللغوية

الصالة إذا استعمل بمعنى
األقوال واألفعال المخصوصة
المفتتحة بالتكبير المختتمة
بالتسليم

الحقيقة الشرعية

( ) الحقيقة الشرعية
( ) الحقيقة اللغوية والشرعية
( ) يتوقف في العمل به
استدل القائل بأن الحقيقة الشرعية منقولة نقال ً كلياً بأن الشارع استعمل هذه األلفاظ

434

435

( ) *** العرب بدون زيادة أو نقصان
( ) استعماال ً خاصاً ال عالقة بينه وبين المعنى اللغوي
من أحكام المفسر عند الحنفية
( ) أنه ال يقبل النسخ مطلقا

استعماال ً خاصاً ال عالقة بينه
وبين المعنى اللغوي

أنه يقبل النسخ في عهد
الرسالة فقط

( ) أنه يقبل النسخ في عهد الرسالة فقط
( ) ال شيء مما ذكر
بيان التغيير عند الحنفية يراد به

( ) النسخ
 ) ( 436التأويل البعيد

تخصيص العام وتقييد المطلق

( ) تخصيص العام وتقييد المطلق
( ) ال شيء مما ذكر
السكوت الذي يعد بياناً هو
( ) كل سكوت صادر من النبي صلى هللا عليه وسلم

السكوت في معرض الحاجة
إلى البيان

 ) ( 437كل سكوت صادر من المكلفين
( ) السكوت في معرض الحاجة إلى البيان
( ) السكوت الذي منع منه مانع
ذهب الحنفية إلى أنه يجوز البيان باألدنى إذا كان البيان
( ) بيان تغيير
 ) ( 438بيان تفسير

بيان تفسير

( ) بيان تبديل
( ) جميع ما ذكر
من ضوابط إثبات القواعد األصولية اللغوية
439

( ) نقلها عن العرب بطريق صحيح

جميع ما ذكر

( ) أن يكون المنقول عن العرب حقيقة في معناه
( ) جميع ما ذكر
عرفوا األمر بأنه (طلب الفعل بالقول) والتقييد (بالقول) يخرج

( ) النهي
 ) ( 440الطلب بغير القول كالكتابة او اإلشارة

الطلب بغير القول كالكتابة او
اإلشارة

( ) الترك
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440
( ) ال شيء مما ذكر
استدل من اشترط العلو في األمر بـ

( ) أن أهل اللغة يعرفون األمر بأنه قول القائل لمن دونه :أفعل
 ) ( 441قوله تعالى ( يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون)
( ) إجماع النحويين على اشتراط العلو

أن أهل اللغة يعرفون األمر بأنه
قول القائل لمن دونه :أفعل

( ) جميع ما ذكر
صيغة أفعل مشتركة بين األمر والتهديد واإلباحة وال يتضح المراد من الصيغة إال بقرينة
وهذه حجة القائل أنه
 ) ( 442تشترط اإلرادة في األمر

تشترط اإلرادة في األمر

( ) يشترط االستعالء في األمر
( ) ال شيء مما ذكر
يصح إطالق الكالم على الكالم النفسي مجازاً ومن أمثلة ذلك
443

( ) قوله تعالى ( وإن أحد من المشركين استجراك فأجره حتى يسمع كالم هللا)
( ) قوله تعالى ( ويقولون في أنفسهم لوال يعذبنا هللا بما نقول)
( ) قوله تعالى ( وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام)
لألمر صيغ متعددة منها

قوله تعالى (ويقولون في
أنفسهم لوال يعذبنا هللا بما
نقول)

( ) اسم فعل األمر
جميع ما ذكر

 ) ( 444المصدر النائب عن الفعل
( ) الفعل المضارع المقرون بالم األمر
( ) جميع ما ذكر
المراد بكون اللغات اصطالحية
( ) أن هللا أنزل بعضها على البشر وألهمهم إياها وتوافقوا على بعضها
 ) ( 445أن البشر تعارفوا وتوافقوا عليها آحاد أو جماعات
( ) أن الوحي نزل بها من السماء

أن البشر تعارفوا وتوافقوا عليها
آحاد أو جماعات

( ) جميع ما ذكر
في تحرير محل النزاع في مسألة جريان القياس في اللغات يقال
اتفق العلماء على أن كل اسم مشتق أطلق على معنى مناسب فإنه يجري فيه
()
القياس اللغوي
446
اتفق العلماء على أن أسماء األعالم ال يجري فيها القياس اللغوي ألنها غير
()
معقولة المعنى

اتفق العلماء على أن أسماء
األعالم ال يجري فيها القياس
اللغوي ألنها غير معقولة المعنى

( ) اتفق العلماء على أن أسماء الفاعلين والمفعولين يجري فيها القياس اللغوي
( ) جميع ما ذكر
من أمثلة الحقيقة الشرعية
447

( ) إطالق لفظ الصالة على الدعاء
( ) إطالق لفظ الحج على القصد
( ) إطالق لفظ الصيام على اإلمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس
من دواعي التكلم بالمجاز

إطالق لفظ الصيام على
اإلمساك من طلوع الفجر إلى
غروب الشمس

( ) التعظيم
جميع ما ذكر

 ) ( 448المبالغة
( ) التحقير
( ) جميع ما ذكر
من أنواع عالقات المجاز
( ) الزيادة

الزيادة

 ) ( 449العرف
( ) أ+ب
( ) ال شيء مما ذكر
العالقة بين الظاهر والمؤول
( ) أن الظاهر دليله الشرع والمؤول دليله اللغة
 ) ( 450أن المعنى المرجوح في الظاهر أصبح راجحاً بالتأويل الذي دل عليه دليل
( ) أن كال ً منهما مجاز ال حقيقة

451

( ) جميع ما ذكر
من شروط صحة التأويل
( ) أن يكون اللفظ نصاً ال ظاهرا

أن المعنى المرجوح في الظاهر
أصبح راجحاً بالتأويل الذي دل
عليه دليل

أن يستند إلى دليل صحيح

( ) أن يستند إلى دليل صحيح
( ) جميع ما ذكر
من أمثلة التأويل القريب
( ) تأويل قوله صلى هللا عليه وسلم (سترون ربكم) بأن المراد تعلمون به علماً يقينا

452
تأويل قوله تعالى ( وإذا قمتم إلى الصالة فأغسلوا وجوهكم) بأن المراد إذا أردتم
()
القيام إلى الصالة
( ) ال شيء مما ذكر
من أسباب اإلجمال

تأويل قوله تعالى (وإذا قمتم
إلى الصالة فأغسلوا وجوهكم)
بأن المراد إذا أردتم القيام إلى
الصالة

( ) كثرة النصوص الشرعية
االشتراك في االسم

 ) ( 453االشتراك في االسم
( ) استعمال اللفظ فيما وضع له
( ) ال شيء مما ذكر
استدل من قال ال يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة

454

بأن الكالم إنما يساق لفائدة وتأخير البيان يؤدي إلى أن يكون الخطاب عبثاً تنزه
()
عنه الشريعة
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بأن الكالم إنما يساق لفائدة
وتأخير البيان يؤدي إلى أن يكون
الخطاب عبثاً تنزه عنه الشريعة

المشابهة-الزيادة-النقصان-
السببية-المسببية-الكلية-إطالق
الكل وإرادة الجزء-أن يطلق على
الشيء ما يؤول إليه مستقبال-أن
يطلق اللفظ على ما كان عليه
سابقا-أن ُيطلق على الشيء
اسم الضد-المجاورة
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وتأخير البيان يؤدي إلى أن يكون
454
( ) باستقراء النصوص الشرعية
الخطاب عبثاً تنزه عنه الشريعة
( ) بالقياس على أن االستثناء ال يتأخر عن المستثنى عنه
( ) جميع ما ذكر
من صيغ األمر عند األصوليين
( ) الجملة االسمية المكونة من مبتدأ وخبر
اسم فعل األمر

 ) ( 455اسم فعل األمر
( ) الفعل الماضي المبني على الفتح
( ) جميع ما ذكر
استدل المعتزلة القائلون باشتراط اإلرادة في األمر

بقوله تعالى ( قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد واألمر إليك فانظري ماذا
بأن صيغة (افعل) مشتركة بين
()
تأمرين)
األمر والتهديد واإلباحة وال يتضح
456
المراد من الصيغة إال بقرينة
بأن صيغة (افعل) مشتركة بين األمر والتهديد واإلباحة وال يتضح المراد من الصيغة
)
(
وهي اإلرادة
إال بقرينة وهي اإلرادة
( ) جميع ما ذكر
صيغة النهي المجردة عن القرينة تقتضي التحريم والدليل على ذلك
إجماع الصحابة على ذلك

 ) ( 457إجماع الصحابة على ذلك
( ) حديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد
إذا وردت صيغة النهي مع قرينة تفيد الكراهة
( ) تحمل على التحريم على الراجح
 ) ( 458اتفقوا على أنها تحمل على الكراهة

اتفقوا على أنها تحمل على
الكراهة

( ) يجوز أن تحمل على التحريم وعلى الكراهة
( ) ال شيء مما ذكر
في تحرير محل النزاع في مسألة اشتراط اإلرادة في األمر
459

( ) اتفق األصوليين على أن األمر يشترط فيه إرادة التكلم بالصيغة الدالة على األمر
( ) اتفق األصوليين على أنه يشترط إرادة امتثال المأمور
( ) جميع ما ذكر
من الصيغ الدالة على النهي

460

( ) النص على التحريم كقوله حرم الذهب على ذكور أمتي

اتفق األصوليين على أن األمر
يشترط فيه إرادة التكلم
بالصيغة الدالة على األمر

جميع ما ذكر

( ) صيغة (التفعل) كقوله ال تشربوا في آنية الذهب
( ) جميع ما ذكر
مما يترتب على الخالف في مسألة اقتضاء النهي الفساد
( ) صحة الصالة في الدار المغصوبة أو عدم صحتها

جميع ما ذكر

 ) ( 461صحة نكاح المحلل أو عدم صحته
( ) صحة الصالة في ثوب حرير أو عدم صحتها
( ) جميع ما ذكر
مما يترتب على الخالف في مسألة النهي عن الشيء هل هو أمر بضده؟
462

( ) النهي عن الزنا هل هو أمر بالزواج؟

جميع ما ذكر

( ) النهي عن الظلم هل هو أمر بالعدل؟
( ) جميع ما ذكر
يشترط لثبوت القواعد اللغوية األصولية
( ) أن يكون المنقول عن العرب ثابتاً بطريق صحيح

أن يكون المنقول عن العرب ثابتاً
بطريق صحيح

 ) ( 463أن يكون المنقول مجازا
( ) أن يكون المنقول عن العرب قبل مجيء اإلسالم
( ) ال شيء مما ذكر
من أمثلة البيان بالفعل
( ) بيان قوله تعالى ( واتوا حقه يوم حصاده) بحديث (فيما سقت السماء العشر)
464
بيان قوله تعالى ( وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال) بأفعاله
()
صلى هللا عليه وسلم في الحج
( ) ال شيء مما ذكر
المراد بالسكوت الذي هو أحد أنواع البيان في الشريعة
( ) السكوت في معرض الحاجة إلى البيان
 ) ( 465سكوت المكلف عن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

بيان قوله تعالى (وهلل على
الناس حج البيت من استطاع
إليه سبيال) بأفعاله صلى هللا
عليه وسلم في الحج

السكوت في معرض الحاجة
إلى البيان

( ) سكوت الشارع قبل البعثة النبوية
( ) جميع ما ذكر
من ثمرات الخالف في مسألة جواز تأخير البيان
( ) مسألة األمر بالشيء نهي عن ضده
466
مسألة إذا ورد العام ثم ورد بعده قبل العمل به مخصص فهل يكون المخصص
()
ناسخاً؟

مسألة إذا ورد العام ثم ورد
بعده قبل العمل به مخصص
فهل يكون المخصص ناسخاً؟

( ) ال شيء مما ذكر
الدليل على أن النهي يقتضي الدوام
 ) ( 467بقوله تعالى ( وما نهاكم عنه فانتهوا)
( ) بقوله صلى هللا عليه وسلم ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)
اختلفوا في النهي المجرد عن القرينة هل يحمل على التحريم أو الكراهة؟ ومن
ثمرات هذا الخالف
 ) ( 468القول بتحريم أو كراهة نكاح الشغار
( ) القول بتحريم أو كراهة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

بقوله تعالى ( وما نهاكم عنه
فانتهوا)

القول بتحريم أو كراهة استقبال
القبلة عند قضاء الحاجة

( ) ال شيء مما ذكر
التأويل اصطالحا

469

صفحة  34من 35

صرف اللفظ من المعنى الراجح
إلى المعنى المرجوح

يراجع
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469

استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعالقة مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى
()
الحقيقي
( ) صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح

صرف اللفظ من المعنى الراجح
إلى المعنى المرجوح

( ) احتمال اللفظ معنيين أحدهما أرجح من اآلخر
( ) جميع ما ذكر
من أمثلة النهي الذي يعود إلى ذات المنهي عنه
النهي عن الظلم

 ) ( 470النهي عن الظلم
( ) النهي عن الصالة بثوب الحرير

صفحة  35من 35

