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  الدور األول  – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ةنيثاالسنة: ال
   أصول الفقهالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

دون ورود التفسير  ذهب جماعة من األخباريين إلى المنع عن العمل بظواهر الكتاب من  :١س
  عن المعصومين عليهم السالم. ما هي أدلتهم على ذلك ؟ وكيف تناقشها ؟

درجة) ٢٥(  

استدّل المانعون من حّجية خبر الواحد بالكتاب والسنة واإلجماع. اذكر بعض األدلة من  -أ  :٢س
  السنة وبّين وجه داللتها على المنع.

  خبر الواحد، بناء على مفهوم الوصف ؟ كيف يتم االستدالل بآية النبأ على حجية -ب  
درجة) ٢٥(  

لو دار حكم موضوع ما بين كونه واجبًا أو حرامًا، فقد ذهب بعض األصوليين إلى الحرمة،   :٣س
  ما هو مستند هؤالء ؟ اذكر ذلك بالتفصيل وأجب عنه.

درجة) ٢٥(  

م لو اضطر ما الفرق بين الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة ؟ وما هو الحك  :٤س
  المكلف إلى ارتكاب بعض المحتمالت في الشبهة المحصورة ؟

درجة) ٢٥(  

  درجة) ٢٥(             ما هو األصل األولي في التعّبد بالظن ؟ :٥س

  د. السيد فاضل الميالني
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  الدور األول – االمتحان النهائي            كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي                 السنة: الثانية

  أصول البحث المادة:

  فقطأجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

ه يعتبر الوحي مصدرًا متميزًا من مصادر المعرفة عند المسلمين ... تناول بالشرح والتحليل معنا  :١س
 درجة) ٢٥(    ومستوياته، وما هي منزلته بالنسبة للمصادر المعرفية األخرى كالحس والعقل.

  لقد تعززت مكانة المنهج التجريبي بحصول االكتشافات العلمية التي تحققت في العصر الحديث.  :٢س
  عرف المنهج عمومًا، والمنهج التجريبي خصوصًا. -أ
  ؟ تجربةما هي طبيعة العالقة بين العلم وال - ب
تكلم بإيجاز عن قوانين االستقراء التي وضعها (جون ستيوارت مل) لضبط عمليات  -ج

 درجة) ٢٥(                البحث التجريبي.

ما هي الصفات التي يجب أن يتحلى بها الباحث وأهميتها في تحقيق النتائج المرجّوة من موضوع   :٣س
  درجة) ٢٥(                      بحثه ؟

  درجة) ٢٥(      ) وبين األسباب:) أو خطأ (مة صح (ضع أمام كل جملة عال  :٤س
  العقل الشرعي هو الذي ال يعتبر شرطًا في التكليف. -١
الهدف من البحث في أصول الفقه هو استخالص القواعد األصولية من مصادرها النقلية  -٢

 أو العقلية.

 البحث النظري هو كل بحث ال يخضع للتجربة. -٣

 ًال.التحليل يعني بحث الفكرة بحثًا شام -٤

 األسلوب طريقة اإلنسان في التعبير عن نفسه كتابًة. -٥

  الموازنة  - ٣  المنهج الجدلي  - ٢  المنهج التكاملي  - ١  مما يلي: خمساً عرف  :٥س
  األسلوب الخطابي - ٧  البحث المعياري - ٦  البحث الميداني  - ٥  المنهج المقارن  - ٤

درجة) ٢٥(  

إبراهيم العاتيد. أ.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي          م العاليكلية الشريعة / الدبلو 
   م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               السنة: الثانية

  البيع والخياراتالمادة: 

  أجب عن أربعة أسئلة فقط.  :مالحظة

  .، وضع الجواب الصحيح في دائرةاتفقر  )١٠عشرة ( نأجب ع :١س
   ال    نعم        الوعد قبل إجراء العقد الزم كالشرط حين إجراء العقد. -١
  ال    نعم              ال يثبت للفضوليين الخيار. -٢
  ال    نعم    ال يثبت خيار المجلس فيما إذا كان المبيع عبدًا ينعتق على المشتري. -٣
 ال    نعم        حتى إذا كان المبيع قابال للذوبان. المجلسيثبت خيار  -٤
  ال    نعم  نفسه برأي المصنف.  عنلنفسه أو غيره  يثبت الخيار لو كان العاقد واحداً  -٥
  ال    نعم      يثبت الخيار في المعامالت الجائزة بنفسها كالوكالة والعارية. -٦
  ال    نعم          إّن المبدأ في ثبوت خيار المجلس هو العقد. -٧
  ال    نعم    المجلس حتى لو اشترط سقوطه في متن العقد. خيارال يسقط حق  -٨
  ال    نعم          قبل عقد البيع يكون الزمًا. المذكورالشرط  -٩

  ال    نعم                .ضولي حرامبيع الف -١٠
  ال    نعم      ان بعد العقد قبل التفرق.عيسقط الخيار إذا أسقطاه المتباي  -١١
  ال    نعم        يصح عقد الفضولي في االيقاعات بإجماع الفقهاء.  -١٢

  درجة) ٢٥(
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    من الفقرات التالية: اتفقر  )١٠ن عشرة (: أجب بالخيار الصحيح ع٢س
  يبطل الخيار بعد موت الوكيل. -أ  :المجلس أثناءلو مات الوكيل  -١

  ينتقل الخيار إلى ورثة الوكيل. - ب
  ينتقل الخيار للموكل الذي لم يحضر المجلس. -ج

  في العقود وااليقاعات. - أ   :في الفضوليتصحُّ صورة عقد  -٢
  في العقود فقط. - ب
  في االيقاعات. -ج

  مالك والعاقد.الحاكم ليحكم فيه بين ال -أ  لى:إلك إذا فسخ بيع الفضولي يرجع المُ  -٣
  العاقد، دون المالك. - ب
  مالكه، دون العاقد. -ج

      إذا علم المشتري أن البائع فضولي: -٤
  ال يمكن للمشتري أن يذهب للفضولي ويطلب منه إرجاع الثمن، -أ
  يمكن للمشتري أن يذهب للفضولي ويطلب منه إرجاع الثمن. - ب
  اع الثمن.يمكن للمشتري أن يذهب الى المالك ويطلب منه إرج -ج

  قال المصنف ان الشرط في حديث المؤمنون عند شروطهم يشمل: -٥
  أّن عنوان الشرط يشمل االلتزام ضمن التزام وال يختص االلتزام االبتدائي. -أ
  أّن عنوان الشرط يشمل االلتزام االبتدائي وال يختص بااللتزام ضمن التزام. - ب
  االلتزام ضمن التزام.أنَّ عنوان الشرط يشمل االلتزام االبتدائي و  -ج

  هي عبارة عن الموارد التي يثبت فيها خيار المجلس. -أ  عبارة عن: مسقطات الخيار -٦
  عبارة عن الموارد التي يسقط فيها خيار المجلس. - ب
  عبارة عن الموارد التي هي بحاجة الى خيار المجلس. -ج

  ماع الفقهاء.صورة الفضولي ال تقع في العقود بإج -أ  موارد وقوع بيع الفضولي:  -٧
  صورة الفضولي تقع في اإليقاعات بإجماع الفقهاء. - ب
  صورة الفضولي ال تقع في اإليقاعات بإجماع الفقهاء. -ج
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  المبدأ في ثبوت خيار المجلس هو:  -٨
  الثمن وتسليم المثمن. استالمإّن المبدأ في ثبوت خيار المجلس هو  -أ
  لثمن من دون استالم المثمن.ا استالمإّن المبدأ في ثبوت خيار المجلس هو  - ب
  إّن المبدأ في ثبوت خيار المجلس هو العقد. -ج

  تحرك كال المتبايعين لجهتين مختلفتين من مكان العقد. -أ  ُيعتبر في االفتراق للزوم البيع: -٩
  مكان العقد. بافتراقتحرك الطرفين متصاحبين لجهة واحدة  - ب
  بتحرك أحدهما وثبوت اآلخر في مكان العقد. -ج

    تصّرف المالك في باب الفضولي في الثمن: -١٠
  يجب سبق التصرف لفظ القبول من المالك للفضولي. -أ
  ال يدل ذلك على إجازة عقد الفضولي. - ب
  يدّل ذلك على إجازة عقد الفضولي. -ج

    :هي الفضولي صورةموارد وقوع  -١١
  صورة الفضولي ال تقع في العقود بإجماع الفقهاء. -أ
  في اإليقاعات بإجماع الفقهاء. صورة الفضولي تقع - ب
  صورة الفضولي ال تقع في اإليقاعات بإجماع الفقهاء. -ج

قال: لو باعه » هللا علّي أن اعتقَك إذا بعُتكَ «إذا نذر المولى أن يعتق عبده إذا باعه، بأن قال  -١٢
      نفي الخيار: بشرط

  لم يصح البيع، لصحة النذر، فيجب الوفاء به. -أ
  النذر، فيجب الوفاء به. يصح البيع، لصحة - ب
  يصح البيع، لعدم صحة النذر، فيجب الوفاء به. -ج

  درجة) ٢٥(
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               : أجب عن أحد الفرعين التاليين: ٣س
  ما هو الفرق بين التفويض والتمليك للخيار؟   األول:  
االفتراق ؟ هل يكون  من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين. فما معنى االفتراق هنا  الثاني:  

  ؟  ؟ أو يكفي االفتراق ولو كان بمقدار أقل من خطوة بمقدار خطوة

  درجة) ٢٥(

   : أجب على أحد الفرعين التاليين:٤س
 االستداللضمن » الناس مسلطون على أموالهم«كيف تقدم تقريبًا على الحديث النبوي   األول:

  على أّن كل عقد ُشكَّ في لزومه فهو الزم.
  ؟ يار المجلس للوكيل المطلقالثاني: هل يثبت خ

     :أجب على فرع واحد :٥س
وُيفهم من ». إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب«تُنقل عن اإلمام أمير المؤمنين (ع)   األول:  

هذه الرواية أّنه بمجرد تمامية البيع والتصفيق وجب أي َلِزم ويدل على أنه ال يوجد خيار 
  ثبوت خيار المجلس في البيع؟ للمجلس. كيف يتم تأويل هذا النص مع 

  األصل أن كل عقد شّك في لزومه فهو الزم. كيف تستدل على ذلك بالكتاب؟  الثاني:   

  درجة) ٢٥(

  د. عباس إمامي
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  الدور األول – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               السنة: الثانية

  عد الفقهيةالقواالمادة: 

  فقطئلة أربعة أسن أجب ع :مالحظة

  .، وضع الجواب الصحيح في دائرةاتفقر  )١٠عشرة ( نأجب ع :١س
لو قال للخّياط مثًال: إن كان يكفي هذا قباء فاقطعه، فقال: يكفي، وقطعه فلم يكف، فسقط عن  -١

  ال    نعم  .القيمة أو قّلت قيمته، فيرجع صاحب الثوب إلى الخّياط بما نقص؛ ألّنه غّره
 ،ّن قاعدة نفي الضرر، وقاعدة نفى الحرج بناء على أّن مفادهما نفي األحكام الضررّية والحرجّيةإ -٢

  ال    نعم            .يكون حاكمة على أدّلة األحكام األّولّية

حال الضمان ورضي مع ذلك بضمانه،  الضامن أو كونه مماطالً  بإعسار علم المضمون لهلو  -٣
  ال    نعم            .مانولزمه الض فليس له الخيار

المعامالت والمعاوضات حّتى  في أغلب أبواب الفقه، خصوصًا في أبوابال تجري قاعدة الغرور  -٤
  ال    نعم              .في مثل عوض طالق الخلع

 نفي الضرر الواقعي سواء فيه العلم والجهل.الشريف (ال ضرر وال ضرار)  حديثالالمراد من  -٥

  ال    نعم                        
  ال    نعم  .موجبة لضمان العين والمنافع مطلقا غير أو غير المأذونةاليد الغاصبة  -٦
  ال    نعم      .على التذكية والحّلية إجماعا ونّصا أمارةٌ  سوق المسلم ويده -٧
  ال    نعم ، وٕان كانت حجيتها من باب تتميم الكشف.وجب الظّن بإصابة الواقعال تالقرعة  -٨
  ال    نعم    . المكّلف محرزاً يعتبر في جريان قاعدتي التجاوز والفراغ أن يكون  -٩

  ال    نعم              يستحب التعرض للكفاالت. -١٠
  ال    نعم    فقط. اليد األولى ذييضمن ذو اليد الثانية لفي باب تعاقب األيدي  -١١
 ال    نعم. يجوز اشتراط الخيار في عقد الضمان لكّل واحد من الضامن والمضمون لهال  -١٢

  درجة) ٢٥(
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    من الفقرات التالية: اتفقر  )١٠ن عشرة (: أجب بالخيار الصحيح ع٢س

   : يوجب كاألماكن العبادية األصلّية المباحاتالسبق إلى  -١

  األحقية والملكية. -أ                  
  األحقية فقط. - ب                  
  الملكية فقط. -ج                  

الزعيم ، العارية مؤّداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي«الجمل األربع في الحديث الشريف وهي:  -٢
 مجرد جمل خبرية -أ  : على تدلُّ كّل واحد منها جملة خبرّية، كّلها  »غارم

  الوجوب. - ب
  ال تدل على الوجوب -ج

 ال يجوز فسخه باإلقالة، أو باشتراط الخيار للكفيل، أو المكفول له. - أ :الزم الكفالةعقد  -٣

  اشتراط الخيار للكفيل، أو المكفول له.من دون ال يجوز فسخه إّال باإلقالة،  -ب 
  ال يجوز فسخه إّال باإلقالة، أو باشتراط الخيار للكفيل، أو المكفول له. - ج 

 قبل وجود الشي. -أ      ال تجري أصالة الصحة إال: -٤

  بعد وجود الشيء - ب
  أثناء وجود الشيء -ج

 فقط. إّال مع التعّدي -أ    عدم ضمان األمين. قاعدةال تتحقق  -٥

  فقط. التفريطإال مع  - ب
  التفريط.إال مع التعّدي و  -ج

 هي:  »الولد للفراش وللعاهر الحجر« المتيّقن من موارد قاعدة القدر: ٧ -٦

  يمكن أن يكون في مقابل الفراش وطئ الشبهة. -أ
  .أن يكون في مقابل الفراش زنا فقط - ب
  ووطئ الشبهة.زنا الأن يكون في مقابل الفراش  -ج
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  : حب الماليكون إحسانه إلى صااإلحسان هو أن  قاعدةمن موارد تطبيق  -٧
  .باعتبار دفع الضرر المالي -أ
  .باعتبار دفع الضرر النفسي عنه - ب
  .باعتبار دفع الضرر المالي أو النفسي عنه -ج

  قبول المحيل والمحتال. -أ    هي: الحوالة عقدشرائط صحة  -٨
  قبول المحتال والمحال اليه. - ب            
  يه.والمحال ال إيجاب من المحيل وقبول من المحتال -ج            

  الضمان الظاهري -أ  توجب:من أتلف مال الغير قاعدة  -٩
  الضمان الواقعي - ب

 ضمان المثل فقط . -ج            

 ي:ه أصالة الصحة المراد من الصّحة في قاعدة -١٠

  الحامل. باعتقادالصحة  -أ
  .الصّحة باعتقاد الفاعل - ب
  .الصّحة الواقعّية -ج

 : هل هو »قاعدة االحسان«في  موضوع الحكم -١١

  .في قصده واعتقاده وٕان كان إساءة في الواقع ساناالح -أ
  .اإلحسان الواقعي وٕان لم يقصد به اإلحسان - ب
  أي يكون إحسانا واقعا وهو أيضًا يكون قاصدا لإلحسان. ؛كالهما  -ج

  أبواب المعامالت فقط. -أ    تجري اصالة الصحة في: -١٢
  أبواب العبادات فقط. - ب            

  أبواب العبادات والمعامالت -ج

  درجة) ٢٥(
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  من التعاريف التالية: اً : عرف خمس٣س

.قاعدة الفراغ - ٤    .الكفالة - ٣     الحوالة. - ٢    الضمان  - ١
  قاعدة الغرور. - ٧  .قاعدة التجاوز - ٦  .قاعدة االحسان - ٥  

  درجة) ٢٥(

   :: أجب عن أحد الفروع التالية٤س
  ذلك.  هل تجري قاعدة اليد في النسب واألعراض أم ال؟ اشرح  : األول

  أذكر األدلة على مشروعية القرعة، مع توضيح مختصر لكل منها؟   الثاني: 
  أذكر مستند قاعدة الغرور.   الثالث: 

  درجة) ٢٥(

  ة:أجب عن أحد الفروع التالي :٥س
  ؟ ترامي الكفاالتكيف تستدلُّ على صحة ولزوم   األول: 
هو الضرر  »ر وال ضرارال ضر « المراد من الضرر المنفي في قاعدةما هو   الثاني: 

  ؟ وضِّح ذلك؟  الشخصي أو النوعي
  ؟  من المسائل الفقهّية وقواعدها، أو من المسائل األصولّية أن قاعدة من ملكهل   الثالث: 

  درجة) ٢٥(

  د. عباس إمامي
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  الدور األول – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦الدراسي للعام               السنة: الثانية

  المكاسب المحرمةالمادة: 

  فقطأربعة أسئلة ن أجب ع :مالحظة

  .، وضع الجواب الصحيح في دائرةاتفقر  )١٠عشرة ( نأجب ع :١س

  ال    نعم    هناك خالف في حرمة الغناء في الجملة، واألخبار بها مستفيضة.  -١

  ال    نعم  .تاللهو ينحصر باستعمال اآللة الموسيقية من دون صوت أو مع صو  -٢

  ال    نعم        .الغيبة تشمل حتى المستثنيات منها استماعحرمة  -٣

  ال    نعم      سوطًا، وُينفى من البلد الذي هو فيه. ٧٥عقوبة القيادة يضرب  -٤

  ال    نعم                .القيافة حرام مطلقاً  -٥

  ال    نعم       التورية ليست حرامًا حتى لو ترتبت عليها نوع من المفسدة. -٦

  ال    نعم        أية حالة. استثناءمطلقا بال  تحرم الوالية للجائر -٧

  ال    نعم    الطرب هو الخفة التي تحصل للسامع بسبب شدة الفرح أو شدة الحزن. -٨

  ال    نعم    المرجع في تحقق اللهو إلى الوجدان، والحاكم بتحققه هو العرف. -٩

  ال     نعم      الغناء بصوت حسن في القرآن الكريم، جائز وال بأس به. -١٠

 ال    نعم            كالم واأللفاظ.الغناء من جنس ال -١١

  ال    نعم            جرح الشهود إلثبات فسقهم جائز. -١٢

  درجة) ٢٥(
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    من الفقرات التالية: اتفقر  )١٠ن عشرة (: أجب بالخيار الصحيح ع٢س

 التجارة بالخمور والمسكرات: -١
  يحرم التكسب بالخمر و بكل مسكر مائع، والفقاع إجماعًا، نصًا وفتوًى. -أ      
  رم التجارة مطلقًا بكل مسكر مائع، والفقاع إجماعًا، نصًا وفتوًى.ال تح - ب      
  تكره التجارة بكل مسكر مائع وجامد، والفقاع إجماعًا، نصًا وفتوًى. -ج      

  من أحكام المعاوضة بالميتة: -٢
  تحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة. -أ
  الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة. تكره المعاوضة على - ب
  تجب المعاوضة على الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة. -ج

   :حكم الجزاء لمن يقوم بعمل القيادة  -٣
  سوطًا، وُينفى من البلد الذي هو فيه. ٧٥عقوبة القيادة يضرب  -أ
  مبرحًا حتى لو أدى الى موته. وطًا ضرباً س ٧٥يضرب  - ب
  كم. ١٠٠ينفى من البلد الذي يسكن فيه الى بلد بعيد مسافة  -ج

  تحرم التورية لو ترتبت عليها نوع من المفسدة. -أ  :من أحكام التورية في الكالم -٤
  ال تحرم التورية حتى لو ترتبت عليها نوع من المفسدة. - ب
  مفسدة.تكره التورية لو ترتبت عليها نوع من ال -ج

  من أحكام النجش في المعامالت: -٥
  يحرم التكسب بالنجش لعدم المنفعة المعتدة به. -أ  
  يجوز التكسب بالنجش لوجود المنفعة المعتدة به. - ب
  المنفعة الحاصلة منه. استعماليكره التكسب بالنجش لكراهة  -ج

    :من أحكام الغناء -٦
  أن ال يقترن ذلك بمحّرمات.يجوز الغناء للنساء أن يغنين في األعراس، بشرط  -أ
  ال يجوز الغناء مطلقًا في كل األحوال. - ب
  يجوز الغناء للنساء أن يغنين في كل األحوال.  -ج
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  الكفارة الماحية للغيبة هي االستحالل من ذلك الشخص. -أ    :من أحكام كفارة الغيبة -٧
    إطعام عشرة مساكين من دون استحالل. - ب
  تحالل.إطعام عشرة مساكين مع االس -ج

جاءك مؤمن يستشيرك بالزواج عن بنت معينة، وسألك عن أخالقها، وٕاذا كشفت عن سوء  -٨
      أصبح غيبة محرمة. -أ  أخالقها يكون حكم الموضوع:

  تعدُّ مثل هذه الحالة من مستثنيات الغيبة ألهميتها. - ب
  يجوز الكذب في مثل هذه الحالة ألنها من أجل الزواج. -ج

  ى الغيبة هي:لإ االستماعمن أحكام  -٩
  ال خالف في حرمة استماع الغيبة ويشمل الغيبة المحرمة وال يشمل مستثنيات الغيبة. -أ
  ال خالف في حرمة استماع الغيبة ويشمل الغيبة المحرمة ومستثنياتها. - ب
  ال خالف في حرمة استماع الغيبة مطلقًا. -ج

  من أحكام اللعب بآالت القمار هي: -١٠
  مار ولو من دون مال، لحرمة االقتراب من آالت القمار مطلقًا.يحرم اللعب بآالت الق -أ
  يجوز اللعب بآالت القمار من دون مال، لعدم حرمة االقتراب من آالت القمار. - ب
  يكره اللعب بآالت القمار من دون مال. -ج

  تحرم القيافة إذا ُرّتب عليها أثر محّرم. -أ     من أحكام القيافة هي: -١١
  .قاً تحرم القيافة مطل - ب
  تجوز القيافة مطلقًا. -ج

  تحرم النميمة مطلقاً  -أ    من أحكام النميمة هي: -١٢
  قد تجب النميمة إليقاع الفتنة بين المشركين. - ب
  تجوز النميمة إليقاع الفتنة بين المشركين. -ج

  درجة) ٢٥(
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  التالية المصطلحاتمن  اً : عرف خمس٣س
  مارالق - ٣    الغيبة لغة واصطالحا. - ٢    الُحداء. - ١
  التورية - ٦        القيافة. - ٥    القيادة - ٤

  درجة) ٢٥(

  : أجب عن أحد الفرعين التاليين:٤س
؟ وما هو المرجع الذي ينطبق عليه  ما هي الحاالت التي يتحقق فيها اللهو  الفرع األول:

  ؟ ً عنوان اللهو عرفا
والفجور وهو هل يجوز للسامع أن يسمع الغيبة في حق شخص متجاهر بالفسق   الفرع الثاني: 

    ؟ أذكر االحتماالت الواردة في ذلك. ال يعرف بتجاهره وفسقه

  درجة) ٢٥(

  :: أجب عن أحد الفرعين التاليين٥س
              .أذكر أقسام القمار  الفرع األول:

    .لتفسير الذنوب الكبيرة والصغيرة، وضحهما باختصار اتجاهانهناك   الفرع الثاني: 

  درجة) ٢٥(

  
  د. عباس إمامي
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  الدور األول – االمتحان النهائي          لية الشريعة / الدبلوم العاليك
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               السنة: الثانية

  أصول الفقه المقارنالمادة: 

  أجب عن أربعة أسئلة فقط  :مالحظة

؟ أجب عن هذا السؤال من خالل  اإلسالميهل تعّد سنة الصحابة مصدرًا من مصادر التشريع   :١س
  الصحيحة فقط. اإلجابةختيار ا
    إثبات أفضلية هذه األمة على سائر األمم: - ١

      يستلزم استقامة كل فرد.   -أ
      يفيد االستقامة النسبية ألفرادها  - ب
  مشروط بقيامهم باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر.  -ج

      أوسع من المّدعي -أ  آية (كنتم خير أمة): - ٢
     تدل على وثاقة الصحابة. - ب

  فضيل هو الحجية.الت -ج

 صحيح. -أ  حديث (أصحابي كالنجوم): - ٣

 موضوع - ب

  يمكن االستناد إليه.  -ج

 كانت متطابقة دائماً  -أ      سيرة الشيخين:  - ٤

 كانت متغايرة تماماً  - ب

  كانت متغايرة أحيانًا.   -ج

    يعطيهم صفة التشريع. -أ      حّب الصحابة:  - ٥
    ال ربط له بكونهم متشّرعين - ب
  اء بهم.يعني االقتد -ج

درجة) ٢٥(   
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  لماذا شّكك األخباريون في حجية ظهور اآليات القرآنية ؟ -أ  :٢س
  ما هو موقفنا من المحكم والمتشابه في القرآن ؟ - ب  

درجة) ٢٥(  

  ما هو دليل َمن جّوز تخصيص القرآن بالسنة ؟   -أ  :٣س
  ولماذا ؟ د ؟هل توافق على عدم صحة نسخ الحكم الوارد في القرآن الكريم بأخبار اآلحا  - ب
  ما هي رتبة السنة من الكتاب العزيز ؟ -ج

درجة) ٢٥(   

  تحّدث عن خمس من المصطلحات اآلتية بما ال يقل عن سطرين:  :٤س
 –طريقة السبر والتقسيم  –داللة االقتضاء  –تنقيح المناط  –المناسب الُملغى  –المناسب المؤثر 

  الحكمة.
درجة) ٢٥(  

  ما هو التزاحم ؟ -أ  :٥س
  ما هو التعارض ؟ - ب  
  ما هي مرجحات باب التزاحم عند اإلمامية ؟ -ج  
  اذكر مرجحًا واحدًا لباب التعارض. - د  

درجة) ٢٥(   

 

  السيد فاضل الميالنيد. 
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  الدور األول – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               السنة: الثانية

  ول الفقه أصالمادة: 

  فقطأجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

؟ اذكرها بالتفصيل، ثم اذكر مناقشة  ؟ وما هي األدلة على حرمة التجري ما هو التجري  : ١س
  الشيخ األنصاري لكل منها.

درجة) ٢٥(  

  صّحح ما تراه خطأ في العبارات التالية:  : ٢س
  اشتهر على ألسنة المعاصرين ان قطع القطاع له اعتبار. -١
  صة األمر ان التعبد بالخبر ال بأس به بناء على المصلحة السلوكية.خال -٢
إنا لو خّلينا وأنفسنا، لعملنا بظواهر الكتاب، « انتهى الشيخ األنصاري بالجملة إلى التأييد: -٣

  .»والبد للمانع من إثبات المنع
  في الشبهة الموضوعية لم يتفق االصوليون واالخباريون على البراءة. -٤
  الشبهة غير المحصورة وجوب االجتناب.المعروف في  -٥

درجة) ٢٥(  

؟ وما هو مختار الشيخ  ما الدليل على اعتبار قول اللغوي من باب الظنون المعتبرة  : ٣س
  ؟ األنصاري في الرجوع إلى أهل اللغة

درجة) ٢٥(  

  اذكر كيفية االستدالل بآية النبأ على حجية خبر العادل.  : ٤س
درجة) ٢٥(  

  ؟ اذكر أقسام ذلك بالتفصيل. الشتباه في العلم اإلجماليما هو منشأ ا  : ٥س
درجة) ٢٥(  

  د. السيد فاضل الميالني
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  الدور األول – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               السنة: الثانية

  (االيقاعات) الـفـقـهالمادة: 

  فقطأربعة أسئلة ن أجب ع :مالحظة

  )درجة ٢٥(        .) فقرات١٠عن عشرة ( : أجب بنعم أو ال فقطالسؤال األول: ١س
 ال    نعم         .يجب استقبال الحاكم القبلَة عند إجراء المالعنة -١
 ال     نعم        .شروط المطلق ثالثة هي: البلوغ، العقل، والقصد -٢
عل جديد وبمبلغ جعل أحدهم جعًال بصيغة معينة على مبلغ مائة الف، ثم رجع عن جعالته بج -٣

أقل من الحالة األولى مثُال بخمسين ألٍف، واطلع العامل بالجعالتين، يجوز للعامل مطالبة حقه 
 ال    نعم                 ؟ وفق الصيغة األولى

الفارق بين الُخلع والطالق هو: إزالة القيد الثابت بالنكاح بغير عوض في الطالق، وفي الخلع هو  -٤
 ال     نعم            ؟ حصول الكراهية من قبل الزوج

 ال    نعم  .شروط الُمّقرُّ له ثالثة هي: أهلية التملك وعدم تكذيبه للمقرِّ وقابليته للتملك -٥
 ال    نعم    .يختلف تعريف الطالق في االصطالح الفقهي عن االصطالح اللغوي -٦
زة؛ أي: غير معلقة ال على شرط وال على صيغة -٧  ال    نعم    .تكون صيغة الظهار منجَّ
 .الشرط أو الصفة في الطالق والخلع والمباراة واإليالء وفق مذهب االمامية ال تعليق على -٨

 ال     نعم                        
 ال     نعم           .األجل اشتراطمن المميزات الرئيسية للمكاتبة  -٩

 ال     نعم              .يثبت النسب فقط باإلقرار -١٠
 ال    نعم       .العهد والنذر يشتركان في الشروط واألحكام عدا الصياغة -١١
ُيعدُّ الخلع صورة من صور الطالق حتى لو ألحقت صيغة الطالق بصيغة الخلع حين إجراء  ال -١٢

  ال     نعم                     .الخلع
درجة) ٢٥(  
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    من الفقرات التالية: اتفقر  ١٠أجب بالخيار الصحيح عن : ٢س

م الطالق وفق المذهب اإلمامية بأركان: -١   ثالثة أركان -أ  يتقوَّ
  أربعة أركان - ب
  ركانخمسة أ -ج

  في صياغة الجعالة حصول القبول. اشتراطاألحوط  -أ  من شرائط الجعالة هي:  -٢
  يجب أن يشترط في صياغة الجعالة حصول القبول. - ب
  ال يشترط في صياغة الجعالة أن يحصل القبول. -ج

حكم الطالق السني بالمعنى األخص: هو عبارة عن ذلك الطالق الجامع للشرائط بحيث يطلق المرء  -٣
 الطالق المعروفة ثم يتركها حتى تنتهي العدة فيعقد عليها عقدًا جديدًا: بشروط

  تحرم في االفتراض المذكور المرأة بعد الطالق التاسع. -أ
  ال تحرم في االفتراض المذكور المرأة بعد الطالق التاسع. - ب
  يكره الرجوع في االفتراض المذكور الى المرأة بعد الطالق التاسع. -ج

 مرأة غير المدخول بها:  حكم طالق ال -٤
  إذا طلق المرء زوجته ولم يدخل بها، يجوز له مراجعتها بال عقد جديد. -أ
  إذا طلق المرء زوجته ولم يدخل بها، فال يجوز له مراجعتها إال بعقد جديد. - ب
  إذا طلق المرء زوجته ولم يدخل بها، يكره له مراجعتها ولو بعقد جديد. -ج

  من شك في طالقه وقع طالقه. -أ  في الطالق: الشكحكم  -٥
  من شك في طالقه ال يؤخذ بكالمه. - ب
  من شك في طالقه يؤخذ بكالمه. -ج

  صياغة العهد قائمة على التبرع فقط، ال يوجد فيها غير الشرط فحسب. -أ  صياغة العهد: -٦
  صياغة العهد غير قائمة على التبرع فقط، فيوجد فيها شرط وجزاء. - ب
  لى التبرع فقط، فال يوجد فيها شرط وجزاء.صياغة العهد قائمة ع -ج
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  يجوز للولي أن يطلق عن السكران. -أ    حكم طالق ولي السكران: -٧
      يجب للولي أن يطلق عن السكران - ب
  ال يجوز للولي أن يطلق عن السكران. -ج

 حكم الطالق الرجعي:   -٨
  م يرجع.لطالق الرجعي هو ذلك الطالق الذي ال يحق فيه للزوج الرجوع وٕان لا -أ
  لطالق الرجعي هو ذلك الطالق الذي يجب فيه للزوج الرجوع وٕان لم يرجع.ا - ب
  الطالق الرجعي هو ذلك الطالق الذي يحق فيه للزوج الرجوع وٕان لم يرجع. -ج

  من أنكر طالقه فإنه يعتبر رجوعًا مكروهًا. -أ  من أحكام الرجعة عن الطالق إنكار الطالق: -٩
  يعتبر رجوعًا. من أنكر طالقه فإنه ال - ب
  ر رجوعًا.بمن أنكر طالقه فإنه يعت -ج

  حكم طلب الزوجة بإجراء طالق الخلع: -١٠
  يكره للزوج االستجابة للمرأة في طلبها بالطالق أو بإجراء الخلع حتى لو بذلت. -أ
  يجب للزوج االستجابة للمرأة في طلبها بالطالق أو بإجراء الخلع لو بذلت. - ب
  ابة للمرأة في طلبها بالطالق أو بإجراء الخلع حتى لو بذلت.ال يجب للزوج االستج -ج

  كفارة مرتبة. -أ    فارة الظهار هي:ك -١١
  كفارة مخيرة. - ب
  كفارة مخيرة ومرتبة. -ج

   صفة الحلف النعقاد اليمين: -١٢
  ينعقد اليمين بالحلف باهللا تعالى باعتباره وصفًا من أوصافه المتعلقة باألفعال. -أ
  الحلف باهللا تعالى باعتباره وصفًا من أوصافه المتعلقة باألفعال.ال ينعقد اليمين ب - ب
انعقاد اليمين بالحلف باهللا تعالى باعتباره وصفًا من أوصافه المتعلقة  يجب احتياطاً  -ج

  باألفعال.
درجة) ٢٥(  

  
  



 The International Colleges of Islamic Science
ICIS 
150 DA Coles Green Road, 
London NW2 7JL,  
UK 

Undergraduate Tel: +44 (20) 8450 8383 
Postgraduate    Tel: +44 (20) 8177 1889 
                       Fax: +44 (20) 8452 3366 
www.kolieh.com   registrar@kolieh.com 

 
               

Charity Registration No. 802651 

    :على فرعين مما يليأجب  :٣س
  ؟  هي خصائص المبارأة التي تتميز عن الخلعما  -١
   باختصار.للعان مع توضيح أحدها أذكر أسباب دعوى ا -٢
  .مع توضيح كل واحدة منها أذكرها ؟ ما هو المقصود من ضوابط النذر -٣

درجة) ٢٥(  

  :على فرعين مما يليأجب  :٤س
   .أذكر األدلة القائمة على مشروعية الخلع مع شرح مختصر لمدلول كل دليل -١
  .طالق األخرس جراءإشرح كيفية إ -٢
  .أذكر أركان المكاتبة -٣

ة)درج ٢٥(  

    :على فرعين مما يليأجب  :٥س
   .عدِّْد شروط المقر مع التوضيح المؤدي للغرض -١
إشرح حكم حالة الزواج من الذمية لدى فقهاء المذاهب االسالمية بحدود ما جاء في المقرر  -٢

  ؟  الدراسي، وٕاذا فرضنا صحة الزواج فكيف يتم طالقها
  ؟ يعته مشروعاً بكيف تستدل على أن النذر بط -٣
  االت التي يجوز للزوج أن يكره زوجته لتبذل له مقابل طالقها.ناقش الح -٤

درجة) ٢٥(  

  عباس إماميد. 
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  الدور األول -  االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               السنة: الثانية

  أصول علم الرجالالمادة: 

  أربعة أسئلة فقطأجب عن  :مالحظة

  .صِّل القول في اآلراء التي اختلف فيها العلماء في نوعية تقييم الرجال للراوي وتزكيتهف :١س
درجة) ٢٥(  

؟ وما هو  ما هي الطرق إلى معرفة أحوال الراوي من حيث الوثاقة من عدمها، عدِّدها واشرحها  :٢س
 درجة) ٢٥(                 ؟ الطريق األنسب ولماذا

؟ أذكر اآلراء الواردة  ي لحديث ما توثيقًا لرجال سند ذلك الحديثهل ُيعتبر تصحيح الفقيه الرجال  :٣س
 درجة) ٢٥(                     .في المسألة

كشف اإلمام علي (ع) صور معرفة رجال الحديث، أذكرها مع الشرح مع بيان موقف المسلمين   :٤س
 درجة) ٢٥(                        .منها

  :عالمة صح أو خطأ أمام كل عبارةتندرج تحت مشكالت أسماء الرواة خمسة عناوين، ضع  :٥س
 االئتالف واالختالف: أن تتفق أسماء الرواة في النطق وتختلف في الخط. -١
االتفاق واالفتراق: مجموعهما اسم لسند اتفقت أسماء رواته وأسماء آبائهم فصاعدًا واختلفت  -٢

  أشخاصهم.
ن طريق معرفة الراوي يتأتى التمييز عند االشتباه في الرواة المتشابهين في االسم والنسب ع -٣

  والمروي عنه وبالرجوع إلى مدونات علماء الرجال المعروفين بالحفظ والضبط والتثبت.
  ُيراد بالمشترك االسم المشترك بين الراوي اإلمامي والراوي غير اإلمامي. -٤
  االشتهار: وهو اشتهار رواة بأسماء آبائهم دون أسمائهم. -٥

درجة) ٢٥(  

  
 نضير الخزرجيد. 
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
   م٢٠١٦ -  ٢٠١٥للعام الدراسي               السنة: الثانية

  البيع والخيارات –الفقه المادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون ة أسئلة ثالثن أجب ع :مالحظة

  أجب على فرعين اثنين مما يلي:  :١س
 فضولي.اشرح بإيجاز بيع ال -أ

 بيع الخيار في اللغة والشريعة. - ب

 ؟ »ثبوت خيار المجلس في أول أزمنة انعقاد البيع  «ما هو المقصود بقولهم  -ج
درجة) ٢٥(  

كيف توجه التصرف في الرواية المعروفة برواية عروة البارقي ؟ وهل تتعارض مع مفهوم اآلية   :٢س
  . َنُكم ِبالباِطِل إال أن َتُكون ِتجاَرٍة عن َتراٍض ِمنُكمال َتأُكُلوا أمواَلُكم َبي الكريمة في قوله تعالى: 

درجة) ٢٥(   

 درجة) ٢٥(         اذكر مسقطات الخيار، واشرح واحدة منها، مع األمثلة ؟  :٣س

   قال الفقهاء أن األصل في البيع اللزوم ؟ - اشرح بإيجاز ما يلي: أ  :٤س
 لفضولي تصرف في مال الغير ؟هل يجوز التصرف في مال الغير بغير إذنه ؟ وهل بيع ا - ب

درجة) ٢٥(  

   أجب على فرعين اثنين مما يلي:  :٥س
 الخيار لغة واصطالحًا. -أ

» خذها وأفسدها«، قـال (ع): »يكون لي على الرجل دراهم فـيعطيني خمراً «ورد في الروايـة  - ب
 ؟.» أفسدها«فما هو المراد بقوله 

الفضولي حرام لكونه تصرفًا في مال إّن االقباض والقبض في بيع «ورد في أقوال الفقهاء  -ج
 ، كيف توجه عمل عروة البارقي في الرواية المعروفة ؟»الغير

درجة) ٢٥(  

  د. محمد علي الناصري
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٦ -  ٢٠١٥للعام الدراسي               السنة: الثانية

  ب المحرمة المكاس –الفقه المادة: 

  فقطئلة أربعة أسن أجب ع :مالحظة

إن مسـألة الغناء من المسائل الخالفية في تحديد معنى الغنـاء .. ؟ اذكر األدلة في حرمة الغناء   :١س
..، وهل هناك حاالت وأنواع مباحة، اذكر بعض اآلراء في تعريفه، وهل التحريم شامل في قراءة 

  لنبوية وذكر أهل البيت (ع) ؟القرآن الكريم واألشعار والمدائح ا
درجة) ٣٦(  

المعايش إلى جهات أربع، اذكر هذه  –ورد في الرواية عن اإلمام (ع) تقسيمه للمعامالت   :٢س
  الجهات األربع، اشرح بإيجاز اثنتين فقط .. ؟

درجة) ٣٢(  

  وّضح المقصود بما يلي:  :٣س
 حرمة النوح بالباطل. -أ

 حرمة مدح ما ال يستحق أو يستحق الذم. -ب

  درجة) ٣٢(               النجش في اللغة والشريعة. -ج

اذكر رأي الشريعة في والية الظالم ومعونته، وهل هو شامل وعام ؟ ومتى يجوز العمل أو معونة   :٤س
  درجة) ٣٢(                     الظالمين ؟

اشرح رأي الشريعة في حرمة التكسب بالخمر وكل مسكر مائع، والفقاع، وقال الفقهاء إن ذلك  -أ  :٥س
  إلجماع والنص ؟با
  درجة) ٣٢(                   ما هي القيافة ؟  - ب  

  د. محمد علي الناصري
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               السنة: الثانية

  القواعد الفقهيةالمادة: 

  فقطأربعة أسئلة ن أجب ع :مالحظة

كعمدة  »سيرة العقالء«ومقصودهم بالقول  »قاعدة أصالة الصحة«م باختصار عن مفهوم تكلّ  -أ  :١س
  في الدليل على هذه القاعدة، ثم أشر إلى بعض تطبيقاتها العملية ؟

  ؟ وما هو دليلها الفقهي ؟  »اليد«وما هو المقصود بـ »اليد«اشرح بإيجاز قاعدة  - ب  
درجة) ٢٥(   

  التالية: تعّرف مع األمثلة المصطلحا  :٢س
          ».اإلحسان«قاعدة  -أ
    .»الولد للفراش«قاعدة  -ب
  .»الزعيم غارم«قاعدة  -ج
  ».ال ضرر وال ضرار«قاعدة  - د

درجة) ٢٥(  

  ، ومــا هــو المستند الشرعي في هــذه القاعدة ؟»َمن غّرهالمغرور يرجع إلى «بإيجاز قاعدة اشرح   :٣س
درجة) ٢٥(  

  ز، وأشر إلى دليلها من الكتاب الكريم والسنة واإلجماع.اشرحها بإيجا ؟ »القرعة«ما هي قاعدة   :٤س
درجة) ٢٥(  

  مع األمثلة على ذلك. »التجاوز والفراغ«اشرح قاعدتي   :٥س
درجة) ٢٥(   

  د. محمد علي الناصري
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               السنة: الثانية

  أصول الفقه المقارنالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

                صّحح ما تراه خطأ في العبارات التالية:  :١س

  القياس في االصطالح هو التماس العلة االفتراضية لألحكام الشرعية من طريق العقل. -١
 ،فما كان مسلكه قطعيا ُاخذ به ،ف مسالكه وطرقهرأي الحكيم في القياس انه يختلف باختال -٢

  وما كان غير قطعي ال دليل على حجيته.
الحكم وهو من أركان القياس ُيراد به االعتبار الشرعي الذي جعله الشارع على األصل،  -٣

  والذي يطلب إثبات نظيره للفرع.
َل َمرَّةٍ ُقل ُيحِييَها الَِّذي َأنَشَأَها أَ  ﴿ :غاية ما يدل عليه قوله تعالى -٤ مساواة النظير  ﴾ وَّ

  للنظير، أي جعل الحجية ألصل القياس ال لمسالكه.
هو مثال على (المالئم المؤثر) من » ال يزوج البكر الصغيرة إال ولّيها«في الحديث القائل  -٥

   قسم العلة في أركان القياس.                                                                     
درجة) ٢٥(  

الحسن والقبح ؟ وما هي مواضع االتفاق ومواضع االختالف في هذه  أقسامما هي  -أ  :٢س
  األقسام ؟

   ما الفرق بين أن يكون عّلة تاّمة في التأثير، وما يكون فيه اقتضاء التأثير. -ب  
درجة) ٢٥(  
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  قش ذلك على ضوء: نا .ذهب البعض إلى ان آية التطهير نزلت في نساء النبي (ص)  :٣س
  .متن الرواية -تقييم آراء الرواة لذلك.      ب -أ

درجة) ٢٥(  

  ؟ ما هو التزاحم بين دليلين مع إعطاء المثال على ذلك -أ :٤س
  ؟ ما هي المرجحات التي نرجع إليها في باب التزاحم - ب  
  ؟ هل يمكن اختزالها إلى واحد -ج  

درجة) ٢٥(  

  كمصدر من مصادر التشريع. »العقل دليل«اذكر خالصة البحث في   :٥س
درجة) ٢٥(  

ما هي أركان القياس ؟ وما المقصود بالسبب المالئم ؟ اذكر مثاًال لقياس األولوية، ومثاًال   :٦س
   آخر لتنقيح المناط.

درجة) ٢٥(  

  د. السيد فاضل الميالني
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               نة: الثانيةالس

  أصول الفقه المادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

الفرق بينها وبين المخالفة العملية ؟ اذكر الوجوه ما و  ؟ زاميةتماذا تعرف عن المخالفة االل  :١س
ين ؟ وما هو مختار الشيخ األنصاري من هذه المحتملة في مخالفة الخطاب المرّدد بين خطاب

  درجة) ٢٥(                     الوجوه ؟

ما هو مستند الحاكي لإلجماع حين يّدعي موافقة اإلمام المعصوم على آراء المجمعين ؟ وكيف   :٢س
  درجة) ٢٥(           يمكن توجيه إجماعات الشهيد األول والشهيد الثاني ؟

ية في (الشبهة التحريمية التي منشأها عدم النص). اذكر آية ذهب المجتهدون إلى البراءة الشرع  :٣س
   واحدة لدعم هذا االتجاه، وناقشها. ثم أوضح االستدالل بحديث الرفع.

درجة) ٢٥(  

لو لم نقل بوجوب االحتياط عند تعارض النصين في الشبهة التحريمية، فما هي الوجوه   :٤س
  درجة) ٢٥(                   المحتملة األخرى ؟

القائلون بالحرمة عند دوران األمر بين الوجوب والحرمة بخمسة أمور، اذكرها، وبّين رّد  ستدلّ إ  :٥س
  درجة) ٢٥(                  الشيخ األنصاري لكّل منها.

  ماذا تعرف عن آية النبأ، وعن كيفية داللتها على حجية خبر الواحد الثقة ؟  :٦س
درجة) ٢٥(  

  د. السيد فاضل الميالني
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          الدبلوم العاليكلية الشريعة / 
  م٢٠١٦ -  ٢٠١٥للعام الدراسي                السنة: الثانية

  االيقاعات  – الـفـقـهالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون أربعة أسئلة ن أجب ع :مالحظة

  اشرح بإيجاز ما يلي:  :١س
     لغة وشرعًا. ظهارال -أ

 ما هو التدبير ؟ -ب

  درجة) ٢٥(                  ا هو اللعان ؟م -ج

  اشرح بإيجاز ما يلي:  :٢س
 ما هو العتق في اللغة والشريعة ؟ -أ

 ومتى يحصل العتق شرعًا ؟  -ب

 درجة) ٢٥(        وما هو موقف الشريعة من مسألة العبودية والعتق ؟ -ج

 طّلق«اشرح بإيجاز الُخلع لغة وشرعًا، وما هي صيغته الشرعية ؟ وهل يصح القول للزوج   :٣س
  ؟ وهل يصح الخلع على المتبرع بماله ؟ »زوجتك على مائة وعلّي ضمانها

درجة) ٢٥(  

ال ينعقد اإليالء إال باسم اهللا «عّرف اإليالء لغة وشرعًا، وما هو المقصود في قولهم   :٤س
  درجة) ٢٥(                     ».تعالى

بالكنايات الدالة من حيث اللغة ومفهومها الشرعي ؟ وهل تصبح  »المباراة«اشرح بإيجاز  :٥س
  درجة) ٢٥(        عليها كفاسختك على كذا ... الخ ؟ وما هي شروطها ؟

  د. محمد علي الناصري
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  الدور الثاني -  االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٦ - ٢٠١٥للعام الدراسي               السنة: الثانية

  أصول علم الرجالالمادة: 

  ضمنها السؤال األولة أسئلة على أن يكون أربعأجب عن  :مالحظة

 درجة) ٢٥(       اختلفت طرق تبويب الكتب الرجالية، اذكرها وفّصل القول فيها.  :١س

  ) قواعد التعارض.٣) دعاء اإلمام. (٢) االشتباه. (١بيِّن مضامين ما يلي: (  :٢س
  درجة) ٢٥(          .) مفردات علم رجال الحديث٥) كتاب الضعفاء. (٤(

اك أسباب دعت علماء الرجال إلى تقديم قول النجاشي عند المعارضة بينه وبين قول هن  :٣س
 درجة) ٢٥(             .غيره من المتقدمين، وضح تلك األسباب

 درجة) ٢٥(   .فصِّل القول في نشأة مادة أسماء الرجال على ضوء حديث اإلمام علي(ع)  :٤س

 درجة) ٢٥(    ه غلطًا في غيرها:ضع عالمة صح على العبارة الصحيحة وصّحح ما ترا  :٥س

 في وجوده تأثر علم رجال الحديث حاله حال سائر العلوم الشرعية األخرى بتجارب اآلخرين.  -أ
 الكشي من علماء الغيبة الصغرى وعنوان كتابه (الفهرست). - ب
  في المحصلة النهائية تكشف شيخوخة اإلجازة عن وثاقة الشيخ وحسنه.  -ج
  ون بعد الشيخين النجاشي والكليني أمثال ابن داود والعالمة الحلي.المراد بالمتأخرين هم الرجالي - د
المراد باالتفاق واالفتراق في مشكالت أسماء الرواة هو االتفاق نظرًا لألسماء واالفتراق نظرًا  - ه

  لألشخاص.
  نضير الخزرجيد. 
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  الدور الثاني -  االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٦ - ٢٠١٥للعام الدراسي               نيةالسنة: الثا

  أصول البحث المادة:

  أجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

فقرات من نوع االختيار المتعدد، ضع دائرة حول اإلجابة  ١٠يتكون هذا السؤال من   :١س
  الصحيحة:

 ألساطير هي: ا -١

 اإلسالمقبل  تاريخ ما) ج(    الوقائع التاريخية  )ب(         األباطيل )أ(

 :من إن مناهج البحث التي ولدت في أحضان الفلسفة، كانت فرعاً  -٢

 علم االجتماع )ج(    فلسفة األخالق  )ب(      المنطق (أ) 

 :من هو الفيلسوف الذي يرى ان مصدر المعرفة هو التجربة ال العقل -٣

 اليبنتز )ج(        سبينوزا )ب(       (أ) جون لوك

 ؟ صاحب هذا التعريفهو .. من  »الكالم الخفي«ف بعضهم الوحي بأنه عرّ  -٤
  الراغب األصفهاني )ج(     الشيخ المفيد  )ب(      ابن منظور (أ) 

 العقل الذي يعتبر شرطًا في التكليف هو: -٥

  العقل الشرعي )ج(      العقل الفلسفي  )ب(    العقل الُخلقي  )أ(

 إن ما يزاوله الناس في اعمالهم من دون خطة واضحة في اذهانهم، هو ما يدعى: -٦

  المنهج التلقائي )ج(      المنهج النقلي  )ب(    هج الوجداني المن )أ(

 مجال االستقراء هو المعرفة التي مصدرها: -٧

  الحس )ج(        الشعور  )ب(      الفكر  )أ(
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 :؟ »إن البحث عن حجية الظواهر من توابع البحث عن الكتاب والسنة«القائل:  َمن -٨
  محمد رضا المظفر(ج) الشيخ    ائينيحسين النالميرزا  (ب)  بو القاسم الخوئيأ(أ) السيد 

 هو ما كان كاشفًا عن: اإلجماع -٩
  رأي المعصوم )ج(    آيات األحكام  )ب(    رأي المجتهد  )أ(

 لقد قصر احد الفالسفة البحث النظري على كل بحث ال يخضع للتجربة، فهل هو: -١٠
   Kantكانت )ج(      ديكارت  )ب(      افالطون  )أ(

درجة) ٢٥(  

  وبين االسباب في حالة الخطأ:(×) ) أو خطأ لة عالمة صح (جم كلضع أمام   :٢س
 المقارنة والموازنة مصطلحان مترادفان. -١
 المناقشة اكثر ما تكون في البحوث الفقهية والتاريخية. -٢
 االسلوب عند الفالسفة يطلق على (كيفية تعبير المرء عن افكاره). -٣
 الشخصية. الموضوعية هي أن ينطلق الباحث من االعتبارات الذاتية  -٤
 االستصحاب هو حكم الشارع ببقاء الشك في ظرف اليقين من حيث الجري النظري. -٥
إن علم اصول الفقه يغطي الجانب الكبير من منهج البحث الفقهي بتزويده الفقهاء بالقواعد  -٦

  االصولية.
 يعرف (ماركس) الجدل: بأنه القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات. -٧
 ولد من االحساس بمحتوياتها بصورة غير مباشرة.التصورات االولية تت  -٨
 المعرفة العلمية تعني ان يكون الباحث متخصصا في موضوع بحثه. -٩

 المناهج العامة هي التي يرجع اليها الباحث في حقل خاص من حقول المعرفة. -١٠
درجة) ٥٢(  
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جريبي، اذكر قوانين االستقراء التي وضعها (جون ستيوارت مل) لضبط عمليات البحث الت  :٣س
  .واشرح اثنين منها

درجة) ٥٢(  

  جب عن احد الفرعين التاليين:أ  :٤س
 اشرح اوجه العالقة بين المعرفة والعلم والفكر. -أ
 ف االسلوب واشرح االسلوب الخطابي.عرّ  -ب

درجة) ٥٢(   

  من المصطلحات التالية: ةً خمسف عرّ   :٥س
 البحث المعياري  -١
 االسلوب العلمي  -٢
 المنهج الوجداني  -٣
 ض الخبرين قاعدة تعار  -٤
 المنهج العقلي  -٥
 الدراسة  -٦
  التحليل -٧

درجة) ٥٢(   

إبراهيم العاتيد. أ.   

  



 The International Colleges of Islamic Science
ICIS 
150 DA Coles Green Road, 
London NW2 7JL,  
UK 

Undergraduate Tel: +44 (20) 8450 8383 
Postgraduate    Tel: +44 (20) 8177 1889 
                       Fax: +44 (20) 8452 3366 
www.kolieh.com   registrar@kolieh.com 

 
               

Charity Registration No. 802651 

  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               السنة: الثانية

  أصول البحث المادة:

  أجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

فقرات من نوع االختيار المتعدد، ضع دائرة حول اإلجابة  ١٠يتكون هذا السؤال من   :١س
  الصحيحة:

 اإلسالمقبل  تاريخ ما) ج(    الوقائع التاريخية  )ب(     يلاألباط )أ(ألساطير هي: ا -١

 :من إن مناهج البحث التي ولدت في أحضان الفلسفة، كانت فرعاً  -٢

 علم االجتماع )ج(     فلسفة األخالق  )ب(      المنطق (أ) 

 :هو . صاحب هذا القول»إن علوم االجتماع واالقتصاد هي علوم تخمينية افتراضية« -٣

 ألكسيس كارليل )ج(       فولتير  )ب(    ون فرنسيس بيك(أ) 

 ؟ صاحب هذا التعريفهو .. من  »الكالم الخفي«ف بعضهم الوحي بأنه عرّ  -٤
  الراغب األصفهاني )ج(     الشيخ المفيد  )ب(      ابن منظور (أ) 

 العقل الذي يعتبر شرطًا في التكليف هو: -٥

  يالعقل الشرع )ج(      العقل الفلسفي  )ب(    العقل الُخلقي  )أ(

 إن ما يزاوله الناس في اعمالهم من دون خطة واضحة في اذهانهم، هو ما يدعى: -٦

  المنهج التلقائي )ج(      المنهج النقلي  )ب(    المنهج الوجداني  )أ(
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 مجال االستقراء هو المعرفة التي مصدرها: -٧

  الحس )ج(        الشعور  )ب(      الفكر  )أ(

 :؟ »وابع البحث عن الكتاب والسنةإن البحث عن حجية الظواهر من ت«القائل:  َمن -٨
  محمد رضا المظفر(ج)     حسين النائيني  (ب)    بو القاسم الخوئي أ(أ) 

 اإلجماع، هو ما كان كاشفًا عن: -٩
  رأي المعصوم )ج(      آيات األحكام  )ب(    رأي المجتهد  )أ(

 لقد قصر احد الفالسفة البحث النظري على كل بحث ال يخضع للتجربة، فهل هو: -١٠
   Kantكانت )ج(      ديكارت  )ب(      افالطون  )أ(

درجة) ٢٥(  

  وبين االسباب في حالة الخطأ:(×) ) أو خطأ جملة عالمة صح ( كلضع أمام   :٢س
 المقارنة والموازنة مصطلحان مترادفان. -١
 المناقشة اكثر ما تكون في البحوث الفقهية والتاريخية. -٢
 رء عن افكاره).االسلوب عند الفالسفة يطلق على (كيفية تعبير الم -٣
 الموضوعية هي أن ينطلق الباحث من االعتبارات الذاتية الشخصية.  -٤
 االستصحاب هو حكم الشارع ببقاء الشك في ظرف اليقين من حيث الجري النظري. -٥
إن علم اصول الفقه يغطي الجانب الكبير من منهج البحث الفقهي بتزويده الفقهاء  -٦

 بالقواعد االصولية.
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 جدل: بأنه القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات.يعرف (ماركس) ال -٧
 التصورات االولية تتولد من االحساس بمحتوياتها بصورة غير مباشرة.  -٨
 المعرفة العلمية تعني ان يكون الباحث متخصصا في موضوع بحثه. -٩

 المناهج العامة هي التي يرجع اليها الباحث في حقل خاص من حقول المعرفة. -١٠
درجة) ٥٢(  

ر قوانين االستقراء التي وضعها (جون ستيوارت مل) لضبط عمليات البحث التجريبي، اذك  :٣س
  .واشرح اثنين منها

درجة) ٥٢(  

  جب عن احد الفرعين التاليين:أ  :٤س
 اشرح اوجه العالقة بين المعرفة والعلم والفكر.  -أ
 ف االسلوب واشرح االسلوب الخطابي.عرّ   -ب

درجة) ٥٢(   

  التالية:من المصطلحات  خمساً ف عرّ   :٥س
 البحث المعياري  -١
 االسلوب العلمي  -٢
 المنهج الوجداني  -٣
 قاعدة تعارض الخبرين  -٤
 المنهج العقلي  -٥
 الدراسة  -٦
  التحليل -٧

درجة) ٥٢(   

إبراهيم العاتيد. أ.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي              شريعةكلية ال
   م٢٠١٦ -  ٢٠١٥راسي للعام الد              السنة: الثانية

  البيع والخيارات –الفقه المادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون ة أسئلة ثالثن أجب ع :مالحظة

  أجب على فرعين اثنين مما يلي:  :١س
 الخيار لغة واصطالحًا.  -أ

» خذها وأفسدها«، قـال (ع): »يكون لي على الرجل دراهم فـيعطيني خمراً «ورد في الروايـة   - ب
 ؟.» أفسدها«له فما هو المراد بقو 

إّن االقباض والقبض في بيع الفضولي حرام لكونه تصرفًا في مال «ورد في أقوال الفقهاء   -ج
 كيف توجه عمل عروة البارقي في الرواية المعروفة ؟» الغير

درجة) ٣٦(  
  

قال الفقهاء بأن األصل في البيع (اللزوم) اشرح هذا القول وما هو المقصود بـ(اللزوم)؟ وهل   :٢س
رض هذا اللزوم مع (ثبوت خيار المجلس) في أول أزمنة انعقاد البيع ؟ مع اإلشارة إلى بعض يتعا

      اآليات الكريمة واألحاديث التي تفيد معنى اللزوم. 

درجة) ٣٢(  

  اشرح ما يلي بإيجاز:  :٣س
 .»من شروط المتعاقدين أن يكون مالكين أو مأذونًا من المالك أو الشارع«قالوا بأن   -أ
  بيع الفضولي.  - ب

درجة) ٣٢(  

ذكر بعض الفقهاء بأنه احتج على بطالن عقد الفضولي باألدلة األربعة، اذكر هذه األدلة على   :٤س
  البطالن بإيجاز، واذكر الردود عليها.

درجة) ٣٢(  

  د. محمد علي الناصري
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول – االمتحان النهائي              شريعةكلية ال
  م٢٠١٦ -  ٢٠١٥الدراسي للعام               السنة: الثانية

  المكاسب المحرمة  –الفقه المادة: 

  فقطئلة أربعة أسن أجب ع :مالحظة

  أجب على اثنين مما يلي:  :١س
وقلت ألبي جعفر (ع): أصلحك اهللا إني كنُت أحمل السالح إلى أهل «اشرح مضمون الرواية   -أ

أعداء اهللا، الشام فأبيعه منهم، فلما عرفني اهللا هذا األمر ضقت بذلك وقلت: ال أحمل إلى 
 »يعني الروم –فقال (ع): احمل إليهم وبعهم فإن اهللا يدفع بهم عدونا وعدوكم

، اشرح ذلك »إّن الكذب حرام بضرورة العقول واألديان، ويدل عليه األدلة األربعة«قيل   - ب
 بإيجاز.

 درجة) ٣٤(          وهل هناك مسوغات للكذب ؟ اشرحها بإيجاز.  -ج

مين في ظلمهم حرام باألدلة األربعة، اشرح ذلك بإيجاز، وما هي قال الفقهاء: إّن معونة الظال  :٢س
 درجة) ٢٢(                  الحاالت التي تجوز فيها ؟

وّضح بإيجاز مسألة حرمة الغناء، وهل هو مشروط بالطرب واللهو ؟ وهل يجوز تالوة القرآن   :٣س
راس إذا لم يكن مقرونًا محلل ؟ وما هو حكم الغناء في األع ءالكريم بألحان المغنين ؟ وهل الحدا

  درجة) ٢٢(                   بمحرمات أخرى ؟

جميع المعايش كلها من وجوه المعامالت فيما « ورد في الرواية عن اإلمام الصادق (ع) قوله:   :٤س
اذكر هذه الجهات األربع، واشرح بإيجاز » بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات .. 

  درجة) ٢٢(                      واحدة منها.

ال َتأُكُلوا أمواَلُكم َبيَنُكم ِبالباِطِل إال أن َتُكون ِتجاَرٍة عن  ورد في الكتاب الكريم قوله تعالى   :٥س
اشرح بإيجاز مفهوم هذه اآلية الكريمة، وهل بيع الفضولي يدخل في المنع الوارد   َتراٍض ِمنُكم

  درجة) ٢٢(                  في هذه اآلية الكريمة ؟
  الناصريد. محمد علي 
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول – االمتحان النهائي              شريعةكلية ال
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               السنة: الثانية

  القواعد الفقهيةالمادة: 

  فقطأربعة أسئلة ن أجب ع :مالحظة

وهل أنها مخصوصة في إثبات الملكية لذي اليد فيما تحت يده فقط أو » اليد«اشرح قاعدة  -أ  :١س
  مة تشمل أشياء أخرى ؟ وما هو دليلها الفقهي ؟أنها عا

...» ملكية ذي اليد بما في يده ويكون أمر تطبيقها بيد المقلدين أنفسهم «ذكر المؤلف بأن  - ب  
  اشرح هذه المسألة.

درجة) ٢٥(   

  التالية: عّرف مع األمثلة المصطلحات  :٢س
    .»اإلحسان«قاعدة  - ب        ».وعلى اليد«قاعدة  -أ
  ».الزعيم غارم«قاعدة  - د       .»الولد للفراش«قاعدة  -ج

درجة) ٢٥(  

  واشر إلى دليلها الشرعي. »ال ضرر وال ضرار«بإيجاز قاعدة اشرح   :٣س
درجة) ٢٥(  

ما هو مستندها الشرعي ؟ اذكر أمثلة في تطبيقاتها ، و »َمن غّرهالمغرور يرجع إلى «قاعدة اشرح   :٤س
  العملية.

درجة) ٢٥(  

  ، وهل هما قـاعدتان أو قـاعدة واحدة، وما الفرق بينهما ؟»تجاوز والفراغال«وّضح قـاعدة   :٥س
درجة) ٢٥(   

  د. محمد علي الناصري
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               السنة: الثانية

  أصول الفقه المقارنالمادة: 

  فقطأجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

ما الفرق بين التعارض والتزاحم، وما هي مرجحات باب التزاحم ؟ اذكرها بالتفصل، ناقش الفرضية اآلتية:   :١س
رجل واقف على حافة البحر، شاهد إنسانًا مشرفًا على الغرق وال يملك قاربًا كي ينقذه، ولكن هناك «

فأي » ى موت ذلك الغريققارب جاهز لالستفادة، غير أن االنتظار حتى استئذان المالك يؤدي إل
  درجة) ٢٥(          الحكمين يصبح إلزامياً: إنقاذ الغريق، أو النهي عن التصرف في مال الغير ؟

اشرح حديث الثقلين، ومدى داللته على عصمة أهل البيت (ع)، ثم بّين األمور األخرى التي تستفاد من   :٢س
 درجة) ٢٥(              البيت ؟ هذا الحديث. وهل يصح هذا الحديث إلثبات حّجية سنة أهل

 –المعذريّة  –الورود  –الحكومة  –بناء العقالء  –بالمفردات اآلتية: سيرة المتشرعة  المقصودما   :٣س
  درجة) ٢٥(                     المنجزيّة.

  هل يحكم العقل بحسن فعٍل أو قبحه ؟ -أ :٤س
  هل يدرك العقل جزئيات األحكام وتفاصيلها ؟ - ب  
  درجة) ٢٥(                 المرسلة من تطبيقات حكم العقل ؟هل المصلحة  -ج  

اذكر دليًال واحدًا من أدلة الشاطبي على حّجية سنة الصحابة، ثم ناقشه حسب قواعد أصول الفقه   :٥س
  درجة) ٢٥(                      المقارن.

ومثاًال آخر لتنقيح  ما هي أركان القياس ؟ وما المقصود بالسبب المالئم ؟ اذكر مثاًال لقياس األولوية،  :٦س
  درجة) ٢٥(                        المناط.

 د. السيد فاضل الميالني
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               السنة: الثانية

  أصول الفقه المادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

متى يجوز للفقيه أن يرجع إلى قول اللغوي في العملية االستنباطية ؟ هل يعتمد على قول لغوي   :١س
المفردات في غريب القرآن ؟ «أو الراغب االصفهاني في  »عربلسان ال«واحد كابن منظور في 

  هل يجب عليه أن يبحث عن ترجمة اللغويين ليرى من هو الثقة المؤتمن بينهم ؟ 
 درجة) ٢٥(             ادعم رأيك بدليل واضح من أصول الفقه.

  الخمسة ؟ هو دوره في اثبات حكم شرعي من األحكام التكليفية  هو حديث الرفع ؟ وما ما -أ  :٢س
هل األثر العقلي، واألثر الطبيعي يرتفعان بهذا الحديث أو أن المرفوع هو الحكم اإللزامي  - ب  

  بالحرمة ؟ أو ال هذا وال ذاك ؟
 درجة) ٢٥(     االستفادة من حديث الرفع إلثبات حلية التدخين في الشريعة ؟ حهل تص -ج

  ى حجية الخبر الواحد الثقة ؟ماذا تعرف عن آية النبأ ؟ وعن كيفية داللتها عل  :٣س
 درجة) ٢٥(     وٕاذا دار األمر بين العمل بين خبر الواحد وخبر العدلين فأيهما يؤخذ به ؟

ما الفرق بين الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة ؟ وما هو الحكم لو اضطر المكّلف إلى   :٤س
 درجة) ٢٥(           ارتكاب بعض المحتمالت في الشبهة المحصورة ؟

 درجة) ٢٥(   ما هو األصل األولي في التعّبد بالظن ؟ أيد جوابك بما تعرفه من األدلة األربعة. :٥س

  د. السيد فاضل الميالني
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  الدور األول – االمتحان النهائي              شريعةلية الك
  م٢٠١٦ -  ٢٠١٥للعام الدراسي                السنة: الثانية

  االيقاعات  – الـفـقـهالمادة: 

  ضمنها األولالسؤال على أن يكون أربعة أسئلة ن أجب ع :مالحظة

  اشرح بإيجاز ما يلي:  :١س
 أركان الطالق. -ب    الطالق لغة وشرعًا.  -أ

وهل يفي الطالق بصيغة (أنِت طالق) من المطلقات، أو طلقُت فالنة، أو بالسراح  -ج
  والفراق.

  وكيف يتم طالق األخرس. -د
درجة) ٢٥(   

فليس بشيء، ومن  َمن طلق ثالثًا في مجلس«اشرح الرواية عن اإلمام الصادق (ع):   :٢س
  .»خالف كتاب اهللا ُرّد إلى كتاب اهللا ..

درجة) ٢٥(   

وّضح المقصود بطالق الخلع، وما هي صيغته الشرعية ؟ وهل تصح الفدية (من المال   :٣س
  المعلوم والمنفعة والتعليم وغيرها) ؟

درجة) ٢٥(   

بان) اذكرهما مع اشرح بإيجاز (اللعان) في اللغة والشريعة، وقال المصنف أن (له سب  :٤س
  التمثيل.

درجة) ٢٥(   

وعالقة ذلك بالعبودية وتحرير العبيد، وهل هناك  »العتق«تحدث عن موقف اإلسالم من  :٥س
  أحاديث نبوية شريفة تدعو إلى العتق .. ؟

درجة) ٢٥(  

  د. محمد علي الناصري
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  الدور األول -  االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٦ - ٢٠١٥للعام الدراسي               السنة: الثانية

  أصول علم الرجالالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأربعة أسئلة على أن يكون أجب عن  :مالحظة

، عدِّدها االستنباطتقع في طريق أسماء الرواة مشكالت علمية وفنية لها مدخلية مباشرة في مجال   :١س
 ة)درج ٢٥(             .مع بيان نشوئها ومعرفة حلولها المناسبة

  .) كتاب الضعفاء٣( .يهــقــفــانيد الــ) أس٢( .فــلــتــ) المؤتلف والمخ١( وضِّح خمسًا مما يلي:  :٢س
 درجة) ٢٥(       ) الوكالة عن اإلمام.٦( االشتباه.) ٥( .) المتقدمون والمتأخرون٤(

 درجة) ٢٥(   .فّصل القول ؟ وما هو مرجع الخالف ؟ ما هو الموقف من تقييمات غير اإلماميين  :٣س

وضح  ؟ إذا وقع التعارض بين توثيق راو في مقابل تجريحه، فأيهما ُيقدم ويؤخذ به ويعتمد عليه  :٤س
 درجة) ٢٥(                     .ذلك باختصار

  درجة) ٢٥(      :ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وصحِّح ما تراه غلطًا في غيرها  :٥س

لنجاشي الواردة في رجاله الموسوم (فهرس بحث الشيخ النائيني موضوع العدة في أسانيد ا  -أ
  أسماء مصنفي الشيعة).

 عدم جواز االعتماد على شهادة الراوي رغم عدم استلزام المسألة الدور.  - ب
  يراد بالرجالي هو المتخصص بعلم الحديث، الخبير بأحوال السند.  -ج
  المشترك بين الراوي اإلمامي والراوي غير اإلمامي. االسمهو  باالشتراكُيراد   - د
(ص) إلى  كتاب األبواب للشيخ الطوسي مرتب على حسب الطبقات من أصحاب النبي  -ه

  (ع). العلماء الذين لم يدركوا أحد أئمة أهل البيت
  نضير الخزرجيد. 
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ةنيثاالسنة: ال
   أصول الفقهالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

خالفة العملية ؟ اذكر الوجوه الفرق بينها وبين المما و  ؟ زاميةتماذا تعرف عن المخالفة االل  :١س
المحتملة في مخالفة الخطاب المرّدد بين خطابين ؟ وما هو مختار الشيخ األنصاري من هذه 

  درجة) ٢٥(                     الوجوه ؟

ما هو مستند الحاكي لإلجماع حين يّدعي موافقة اإلمام المعصوم على آراء المجمعين ؟ وكيف   :٢س
  درجة) ٢٥(           ول والشهيد الثاني ؟يمكن توجيه إجماعات الشهيد األ

ذهب المجتهدون إلى البراءة الشرعية في (الشبهة التحريمية التي منشأها عدم النص). اذكر آية   :٣س
   واحدة لدعم هذا االتجاه، وناقشها. ثم أوضح االستدالل بحديث الرفع.

درجة) ٢٥(  

التحريمية، فما هي الوجوه  لو لم نقل بوجوب االحتياط عند تعارض النصين في الشبهة  :٤س
  درجة) ٢٥(                   المحتملة األخرى ؟

القائلون بالحرمة عند دوران األمر بين الوجوب والحرمة بخمسة أمور، اذكرها، وبّين رّد  ستدلّ إ  :٥س
  درجة) ٢٥(                  الشيخ األنصاري لكّل منها.

 درجة) ٢٥(    خبر الواحد الثقة ؟ماذا تعرف عن آية النبأ، وعن كيفية داللتها على حجية   :٦س

  د. السيد فاضل الميالني
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال
  (االيقاعات) هــقــفـالالمادة: 

  اضمنه السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

  تكّلم بإيجاز عن:  :١س
  اللعان -٤  العدة -٣  الطالق الرجعي -٢  الطالق الواجب -١

درجة) ٢٥(   

ماذا ُيراد بالظهار ؟ وما هي صيغته المتعارف عليها ؟ وهل هناك روايات في منعه، وما   :٢س
  هو موقف الفقهاء منه ؟ اشرح ذلك.

درجة) ٢٥(   

هي األدلة الشرعية فيه، وما هو موقف  اشرح االختيار كشرط من شروط المطلق، وما  :٣س
  الشريعة من تحقق اإلكراه وحدوده، مشيرًا إلى آراء الفقهاء في ذلك ؟

درجة) ٢٥(   

  معناها اللغوي واالصطالحي ؟ -تكّلم عن الجعالة من حيث: أ  :٤س

  ومشروعيتها وأدلتها ؟ -ب
  وكونها عقدًا أو إيقاعًا ؟ -ج
  ي.وشروط الجاعل في الفقه اإلسالم -د

درجة) ٢٥(  

  اشرح باختصار:  :٥س
  التنازع في قدرة الفدية في الخلع ؟ -أ
  كيف تفّسر موقف اإلسالم من العبودية والرق ؟ -ب

درجة) ٢٥(   
  

 د. محمد علي الناصري
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال

  أصول علم الرجالالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأربعة أسئلة على أن يكون أجب عن  :مالحظة

وفّصل القول في العالقة بين علم رجال الحديث والمعارف ، اذكر الفرق بين علم الرجال وأسماء الرجال  :١س
 درجة) ٢٥(                   .الشرعية األخرى

  درجة) ٢٥(   األصول الرجالية، -٢    المؤتلف والمختلف، -١ي: وضِّح بشكل مختصر خمسًا مما يل  :٢س
   اإلشتباه. -٦قواعد التقييم،  - ٥  قواعد التعارض، - ٤  مشيخة اإلجازة، - ٣

في نوعية تقييم الرجالي للراوي على آراء  –وهم يستدلون على حجية قول الرجالي  –اختلف العلماء   :٣س
 درجة) ٢٥(             .هاعّدة، اذكرها، وفّصل القول في اثنين من

 درجة) ٢٥(       .تحدث عن األنماط التي اعتمدها الرجاليون في تبويب كتب أسماء الرجال  :٤س

 درجة) ٢٥(    ضع عالمة صح على العبارة الصحيحة وصّحح ما تراه غلطًا في غيرها:  :٥س

  .مشيخة التهذيب ومشيخة االستبصار، هما رسالتان تعودان للشيخ الطوسي  -أ
تقديم قول النجاشي ولو كان ظاهرًا على قول غيره من أئمة الرجال في مقام الظاهر عدم   -ب

  المعارضة في الجرح والتعديل ولو كان نّصًا.
  ُيراد باالتفاق واالفتراق هو أن يتفق إثنان فأكثر من الرواة في اإلسم وٕاسم األب لفظًا وخطًا.  -ج
الة مؤلفه لم يلغ اعتبار حتى الذي نفى نسبة كتاب (الضعفاء) البن الغضائري وقال بجه  - د

  تضعيفاته.
وجد الشيخ الفضلي (رحمه اهللا) ان الدراسة لعلم الرجال تسفر عن منهج علمي ونقدي اهتدى   - هـ

  .ليه الرجاليون متأثرين بتجارب آخرين َمن سواهمإ
  نضير الخزرجيد. 
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانيةال السنة:
  القواعد الفقهيةالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  لةأربعة أسئأجب عن  :مالحظة

تحدث عن الفرق بين اإلمارات واألصول مطبقًا ذلك على القاعدة الفقهية المعروفة بقاعدة اليد : ١س
  )ةدرج ٢٥(     لى األصول العملية مع الدليل.مبيـّنًا ما إذا كانت هذه القاعدة تتقدم ع

  المباحث التالية:» على اليد ما أخذت حتى تؤديه«من فروع قاعدة  :٢س
      انعدام المالية بعد األخذ. -١
  عدم ضمان ارتفاع القيمة السوقية. -٢
    ضمان النماءات المتصلة والمنفصلة. -٣
  أداء القيمة في المثليات والقيميات.  -٤
  تعاقب األيدي.   -٥

  )ةدرج ٢٥(                كًال من هذه الفروع بإيجاز.اشرح 

مداركها من الكتاب والسنة  - معناها. ب - من حيث: أ» الزعيم غارم « عن قاعدة  تحدث :٣س
  )ةدرج ٢٥(                  وغيرها.  شارحًا ومناقشًا.

لك ما المقصود بقاعدة التجاوز ؟ وهل تجري هذه القاعدة في الوضوء والغسل والتيمم ؟ اشرح ذ ٤س
ذاكرًا رأي الشيخ األنصاري، والمحقق النائيني، والمختصين المتأخرين، أينما تحتاجها في هذا 

  )ةدرج ٢٥(                      الموضوع.

» ال تعاد الصالة إّال من خمس«قاعدة  اختصاصذهب بعض العلماء إلى وجود نصوص تفيد  :٥س
إّن اهللا تعالى فرض الركوع والسجود، والقراءة سنة، فَمن «بالناسي، من هذه النصوص قوله (ع): 

  أعرض رأيه وناقشه.». ترك القراءة متعمدًا أعاد الصالة، ومن نسي فال شيء عليه
  )ةدرج ٢٥(
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  الدور الثاني – ائياالمتحان النه          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال

  المكاسب المحرمة المادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  لةأربعة أسئأجب عن  :مالحظة

  ما يلي:إيجاز اشرح ب  :١س
 الكذب حرام في الشريعة، فهل هناك مسوغات لجواز الكذب ؟  -أ

  ة والشريعة ؟ما هو المقصود بالنجش في اللغ  -ب
درجة) ٢٥(  

قلُت ألبي جعفر (ع) كنُت أحمل السالح إلى أهل الشام فأبيعه، فلما «ُروي أّن أحدهم قال:   :٢س
، فقال اإلمام (ع): ..»ال أحمل إلى أعداء اهللا «عّرفني اهللا هذا األمر ضقت بذلك، وقلُت: 

اشرح مضمون هذه » –يعني الروم  –احمل إليهم وبعهم فإّن اهللا يدفع عدونا وعدوكم «
  الرواية.

درجة) ٢٥(  

  :المفاهيم الفقهية التاليةاشرح   :٣س
 اآلراء الفقهية في حرمة الغناء بإيجاز.  -أ

 حرمة مدح ما ال يستحق أو يستحق الذم.  -ب
درجة) ٢٥(   

  ح بإيجاز حرمة الوالية من قبل الحاكم الجائر، وما هي الحاالت التي تجوز فيها ؟شر ا  :٤س
درجة) ٢٥(   

  حرمة الغناء. -ب    القيافة. -أ :إيجاز عن المفاهيم الفقهية التاليةب ّلمتك  :٥س
درجة) ٢٥(   

  د. محمد علي الناصري
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال
  الـبيع والخياراتالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأسئلة على أن يكون  ثالثةأجب عن  :مالحظة

أشار الفقهاء إلى مضمون رواية عروة البارقي، واستدل بها على بطالن عقد   :١س
  الفضولي، فكيف توجه صحة تصرف البارقي في مال الغير ؟

درجة) ٤٠(  

  اشرح باختصار ما يلي:  :٢س
 ر في اللغة واالصطالح.الخيا  -أ

  بيع الفضولي.  -ب
درجة) ٣٠(  

، اشرح مقصدهم باللزوم، وهل »اللزوم«كر الفقهاء بأن األصل في البيع ذ  :٣س
في أول أزمنة انعقاد البيع ؟ واذكر » ثبوت خيار المجلس«يتعارض اللزوم مع 

  بعض اآليات الكريمة واألحاديث الشريفة التي تفيد معنى اللزوم.
درجة) ٣٠(  

باألدلة األربعة، اذكر  قيل بأنه احتج بعض الفقهاء على بطالن عقد الفضولي  :٤س
  هذه األدلة، واشرح واحدة منها بإيجاز.

درجة) ٣٠(  
  

  د. محمد علي الناصري
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال
  أصول البحث المادة:

  ضمنها السؤال األولأن يكون  أجب عن أربعة أسئلة على  :مالحظة

على الرغم من أن القرآن ليس كتابًا علميًا أو فلسفيًا خالصًا، لكن وردت فيه   :١س
  إشارات لعدد من الحقائق العلمية والفلسفية...إشرح ذلك.

درجة) ٢٥(  

  عدد خطوات المنهج الفقهي وكيفية تطبيقه على القواعد النحوية.  :٢س
درجة) ٢٥(  

  الجدلي وبين اقسامه واشرحها تفصيًال.عرف المنهج   :٣س
درجة) ٢٥(  

  تناول بالشرح والتحليل المرحلة األسطورية وموقعها في تطور الفكر البشري.  :٤س
درجة) ٢٥(  

  اشرح بإيجاز كًال من المصطلحات التالية:  :٥س
  .المناهج الخاصة -٣  المنهج الوجداني -٢      البحث  -١
  االسلوب الخطابي. -٦    علميةالذهنية ال -٥  قاعدة االستصحاب  -٤

درجة) ٢٥(  

إبراهيم العاتيد.   
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال
  أصول الفقه المقارنالمادة : 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

المناسب  –تحدث عن كل من المصطلحات اآلتية بما ال يقل عن سطرين: المناسب المؤثر   :١س
  .الحكمة –طريقة السبر والتقسيم  –داللة االقتضاء  –تنقيح المناط  –الملغى 

درجة) ٢٥(  

  ما هي مرّجحات باب التزاحم ؟ اذكرها بالتفصيل، ثم فّرق بين التعارض والتزاحم.  :٢س
درجة) ٢٥(  

حجية  إلثباتال تنفع  ﴾ ُكنُتم َخيَر ُأمٍَّة ُأخِرَجت ِللنَّاسِ  ﴿أوضح كيف أن االستدالل بآية  -أ  :٣س
   سنة الصحابة.

لو دار األمر بين العمل بحديث يرويه ثقٌة عن اإلمام جعفر بن محمد الصادق (ع)،  - ب  
تختار ؟ ادعم  إلى رسول اهللا (ص) فأيهما إسنادٍ وحديث يرويه ثقٌة آخر عن صحابي من دون 

   جوابك بدليٍل متين.

درجة) ٢٥(  

  ما هي أركان القياس ؟ وما هي المسالك الصحيحة لمعرفة العّلة ؟  :٤س
درجة) ٢٥(  

هل توجد التزامات أخالقّية دّل عليها العقل قبل الشرع ؟ أجب عن هذا السؤال من خالل الفروع   :٥س
  ميع العقالء.رفض الظلم والدعوة إلى العدل من قبل ج -أ  اآلتية:

  حسن األمانة والصدق في التعامل مع الناس.  - ب        
  مدى إدراك العقل للقضايا الكلية. -ج        

درجة) ٢٥(  

  د. السيد فاضل الميالني
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  الدور األول  – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤ للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  (االيقاعات) هــقــفـالالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

اشرح بتفصيل أحكام المفقود إذا جهل خبره في ظل ما أورده المؤلف من أحكام وآثار، وبخاصة   :١س
وحقوق اآلخرين من بالنسبة إلى زوجة المفقود وما يترتب على عالقتها الزوجية، وحقوقها، 

  درجة) ٢٥(                 .الميراث

بّين طبيعة الحكم الشرعي: (حرام، أو واجب، أو مكروه، أو سّنة) في كل صورة من صور   :٢س
    .طالق الحائض - ٢  .طالق المريض - ١      :الطالق التالية

  .طالق العدة - ٥  .الطالق الرجعي - ٤   .الطالق مع التئام األخالق - ٣  
  .الطالق مع الشقاق - ٨  .طالق المولي - ٧  .ث من غير رجعةالطالق الثال - ٦  

درجة) ٢٥(  

وضح بتفصيل الشروط الالزم توافرها في اإلقرار بالنسب في نطاق ما أورده المؤلف في هذا   :٣س
 درجة) ٢٥(                   .المضمار

ت) الصادرة أورد المؤلف وغيره من الفقهاء المسلمين أوضاعا معينة تنطبق على فكرة (االيقاعا  :٤س
د هذه األوضاع وتوّل بإيجاز التعريف بكل واحد منها، وفي حدود ما تراه عن إرادة منفردة. حدّ 

  درجة) ٢٥(                 .مناسباً 

  د الفرق بصورة واضحة بين كل مصطلح ونظيره من ا لمصطلحات الشرعية التالية:حدّ   :٥س

     .بدعي والطالق السنيالطالق ال - ٣  .اللعان واإليالء -٢. الخلع والمباراة - ١  

درجة) ٢٥(  
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  الدور األول  – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال

  أصول علم الرجالالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأربعة أسئلة على أن يكون أجب عن  :مالحظة

ناك نوعان من المعرفة في عصر الراوي وثالث ما بعد عصر الراوي، اذكرها في موضوع علم الرجال، ه  :١س
 درجة) ٢٥(   ؟واشرحها، وأوضح كيف تعامل العلماء مع مرويات الكليني والصدوق والطوسي 

  .مفردات تسمية علم رجال الحديث - ٢دعاء اإلمام،  - ١  مما يلي: بشكل مختصر خمساً  وضِّح  :٢س
   اإلشتهار. - ٦المتأخرون،  - ٥المتفق والمفترق،  - ٤ت الطوسي، مفهوم (العدة) في فهرس - ٣

درجة) ٢٥(  

  ما الفرق بين علم الرجال وأسماء الرجال ؟ -أ  :٣س
    ؟أذكر المعارف الشرعية األخرى التي لها عالقة مباشرة بعلم رجال الحديث وكيفية تدرجها  -ب

درجة) ٢٥(  

 درجة) ٢٥(   .وما هو مرجع الخالف ؟ فّصل القولما هو الموقف من تقييمات غير اإلماميين ؟   :٤س

  درجة) ٢٥(      :ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وصحِّح ما تراه غلطًا في غيرها  :٥س

من أقدم المعاجم الرجالية التي تناثرت فيها النظريات والكليات الرجالية كتاب (الخالصة) للعالمة  - ١
  . الحلي

 لراٍو والتجريح به تقديم األول على الثاني.  المشهور عند التعارض بين التوثيق - ٢

  يراد بالرجالي هو المتخصص بعلم الحديث، الخبير بأحوال السند. - ٣

  ُيراد باإلشتراك هو اإلسم المشترك بين الراوي اإلمامي والراوي غير اإلمامي. - ٤

علماء ) من خالل بيان قواعد علم الرجال وفوائده اهتمامًا لدى اهللا هحموجد الشيخ الفضلي (ر  - ٥
  .المسلمين في غربلة رجال الحديث غربلة علمية نقدية جادة وحادة

  نضير الخزرجيد. 
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  الدور األول  – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال

  القواعد الفقهيةالمادة: 

  ضمنها السؤال األولكون على أن ي لةأربعة أسئأجب عن  :مالحظة

تحدث عن الفرق بين اإلمارات واألصول مطبقًا ذلك على القاعدة الفقهية المعروفة بقاعدة اليد : ١س
  )ةدرج ٢٥(     مبيـّنًا ما إذا كانت هذه القاعدة تتقدم على األصول العملية مع الدليل.

  ة:المباحث التالي» على اليد ما أخذت حتى تؤديه«من فروع قاعدة  :٢س
      انعدام المالية بعد األخذ. -١
  عدم ضمان ارتفاع القيمة السوقية. -٢
    ضمان النماءات المتصلة والمنفصلة. -٣
  أداء القيمة في المثليات والقيميات.  -٤
  تعاقب األيدي.   -٥

  )ةدرج ٢٥(                اشرح كًال من هذه الفروع بإيجاز.

داركها من الكتاب والسنة م - معناها. ب - من حيث: أ» الزعيم غارم « عن قاعدة  تحدث :٣س
  )ةدرج ٢٥(                  وغيرها.  شارحًا ومناقشًا.

ما المقصود بقاعدة التجاوز ؟ وهل تجري هذه القاعدة في الوضوء والغسل والتيمم ؟ اشرح ذلك  ٤س
ذاكرًا رأي الشيخ األنصاري، والمحقق النائيني، والمختصين المتأخرين، أينما تحتاجها في هذا 

  )ةدرج ٢٥(                      الموضوع.

» ال تعاد الصالة إّال من خمس«قاعدة  اختصاصذهب بعض العلماء إلى وجود نصوص تفيد  :٥س
إّن اهللا تعالى فرض الركوع والسجود، والقراءة سنة، فَمن «بالناسي، من هذه النصوص قوله (ع): 

  قشه.أعرض رأيه ونا». ترك القراءة متعمدًا أعاد الصالة، ومن نسي فال شيء عليه
  )ةدرج ٢٥(
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  الدور األول  – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال

  المكاسب المحرمة المادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  لةأربعة أسئأجب عن  :مالحظة

مسألة الوالية من قبل الجائر من المسائل التي كثر االبتالء بها على مر العصور، أذكر أسباب : ١س
  )ةدرج ٢٥(             .تحريمها ثم اشرح أدلة القائلين بجوازها

أذكر أدلة القائلين بحرمة الغناء، وهل هو من مقولة الكالم أو الكيفية، مستدًال بمناقشة الشيخ  :٢س
  )ةدرج ٢٥(                     .األنصاري لها

َمن كان ألخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحللها من قبل أن يأتي يوم ليس هناك « :٣س
، هذه الرواية دلت على وجوب طلب االستحالل وأن الحق ال يسقط من دون »درهم وال دينار

  )ةدرج ٢٥(         .االستحالل والتنازل، ناقشها ثم بّين هل هناك طريقة للبراءة

نشك في حرمة السماع للغيبة فيجري أصالة البراءة، ناقش هذا مع ذكر األدلة التي عرضها لو  :٤س
  )ةدرج ٢٥(                      الشارع.

  وفق ما كان مقررًا في المنهج:  أو اقرأ ما يلي بدقة ثم أجب بعالمة  :٥س
 لم تذكر الشريعة أدلة على شمول حرمة الغيبة للصبي المميز من المؤمنين. -١

 ألنصاري رأي بجواز اللعب بغير آالت القمار مع الرهن.للشيخ ا -٢

 إن حق المستغاب ال يسقط ال باالستحالل وال باالستغفار. -٣

 استدل الشيخ األنصاري على جواز الغناء برواية أبي بصير. -٤

 تعني أن فساد العقيدة يمنع من أخذ الرواية. »خذوا ما رووا وذروا ما رأوا« -٥
  )ةدرج ٢٥(

 



 The International Colleges of Islamic Science
ICIS 
150 DA Coles Green Road, 
London NW2 7JL,  
UK 

Undergraduate Tel: +44 (20) 8450 8383 
Postgraduate    Tel: +44 (20) 8177 1889 
                       Fax: +44 (20) 8452 3366 
www.kolieh.com   registrar@kolieh.com 

 
               

Charity Registration No. 802651 

  الدور األول  – االمتحان النهائي          الدبلوم العاليكلية الشريعة / 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال
  البيع والخياراتالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  لةأربعة أسئأجب عن  :مالحظة

ر عدم ثبوت قال الشيخ األنصاري (قدس سره) إذا كان الوكيالن لمجرد إجراء العقد فالظاه: ١س
  )ةدرج ٢٥(         .الخيار لهما لوجوه متعددة اذكرها مع االستدالل

إن من المدارك المهمة التي ذكرها الشيخ األنصاري (قدس سره) للحكم بصحة بيع  :٢س
  )ةدرج ٢٥(       الفضولي  هي رواية عروة البارقي، اذكرها موضحًا المقصود.

ت ؟ وكيف توصل األستاذ الشارح إلى تعريف ما معنى األصل المثبت واألصل غير المثب :٣س
  )ةدرج ٢٥(                   كل منهما ؟

اذكر الوجوه التي استدل بها على عدم صحة بيع الفضولي عن نفسه مستدًال على ما تقول  :٤س
  )ةدرج ٢٥(            .بما هو مناسب ضمن المنهج المقرر

أمام ما تراه خطأ في   أمام ما تراه صحيحًا وبإشارة أجب عما يلي بوضع عالمة  :٥س
  إطار المنهج المقرر:

 عند الشك في كون عقد من العقود الزمًا أو جائزًا األصل هو اللزوم. -١

 اإلقالة بوضيعة غير باطلة. -٢

 بيع الكلي غير المشخص بال إشكال جائز. -٣

 المتبايعان بالخيار ثالثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من البيع حتى يفترقا. -٤

 المسببي يكون حاكمًا ومقدمًا على االستصحاب السببي.االستصحاب  -٥
  )ةدرج ٢٥(
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  الدور األول  – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال
  أصول البحث المادة:

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

حلل وناقش ذلك من خالل عرض موجز  ... قيل (إن تاريخ المنهج يرتبط بتاريخ التفكير)  :١س
  .لمراحل تطور المنهج

درجة) ٣٤(   

  .عرف المناهج العامة، وبّين أقسامها، واشرح المنهج العقلي منها  :٢س
درجة) ٢٢(  

  .اشرح منهج علم الفقه ووضح تطبيقه من خالل نموذج القرائن التاريخية  :٣س
درجة) ٢٢(  

  .عدد مجاالت البحث واشرحها بايجاز  :٤س
درجة) ٢٢(   

  اشرح بإيجاز كًال من المصطلحات التالية:  :٥س
 الموضوعية  -١

 البحث  -٢

 األسلوب  -٣

 قاعدة تعارض الخبرين  -٤

 البحث النظري  -٥

  المعرفة -٦
درجة) ٢٢(  

إبراهيم العاتيد. أ.   
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  دور األول ال – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال
  أصول الفقه المقارنالمادة : 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

  اشرح بالتفصيل النقاط اآلتية ضمن البحث عن آية التطهير:  :١س
  ريعية ؟هل اإلرادة تكوينية أو تش - ب    َمن هم أهل البيت ؟  -أ  
  درجة) ٢٥(         أال تستلزم إرادة اهللا لتطهير هؤالء، كونهم مجبرين ؟ -ج  

الصحابة، وأن الفرقة الناجية هي التي كان  بإتباعجاء في الحديث األمر « ناقش العبارة اآلتية:   :٢س
ّجية عليها رسول اهللا (ص) وأصحابه، وأنهم كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وهذا كله يدل على ح

  درجة) ٢٥(           ».سنة الصحابة كمصدر من مصادر التشريع 

ثم عّلق » أنه فشا في لسان الفقهاء أن خارق اإلجماع يكّفر « ذكر إمام الحرمين الجويني  -أ  :٣س
  عليه بتفصيل اختاره واستحسنه السيد الحكيم. اذكر ما تعرفه في هذا المجال.

  درجة) ٢٥(         جماع المحّصل ؟ما الفرق بين اإلجماع المنقول، واإل - ب  

ما هي أدلتهم على ذلك ؟ ناقشها » ليس للفعل نفسه حسن وال قبح ذاتيان«قال األشاعرة:   :٤س
  درجة) ٢٥(                     بوضوح.

  ما هي أركان القياس ؟ -أ  :٥س
  ما هو تعريف العّلة ؟ وما هي الشروط المنتزعة من التعريف ؟ - ب  
  والسبب في موضوع القياس ؟ ما هو الفرق بين العّلة -ج  
  درجة) ٢٥(                 ما معنى تنقيح المناط ؟ - د  

  درجة) ٢٥(       اشرح بالتفصيل مرجحات باب التزاحم، مع بيان مثال لكل مرجح.  :٦س

  د. السيد فاضل الميالني
  


