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ال ُص ِول ــي أحد
>من ــوذج م ــن كت ــاب ِغ ـ ُ
إص ــدارات سلس ــلة الغراس م ــن إصدارات
املرك ــز العلم ــي ملرك ــز األن ــوار  -الكويت.
>ميكن ــك أقتن ــاء كام ــل الكت ــاب م ــن دور
النش ــر املعتم ــدة لدين ــا.

الصندوق الوقفي
للقرآن الكريم وعلومه

يقـــوم الصنـــدوق الوقفي للقرآن الكـــرمي وعلومه التابـــع لألمانة العامـــة لألوقاف بدعم
املشـــاريع املختصة بالقرآن الكـــرمي وعلومه.

حيـــث يتشـــرف الصندوق الوقفي للقرآن الكـــرمي وعلومه بإقامة أكبر املشـــاريع القرآنية
فـــي دولـــة الكويت ،وهو مســـابقة الكويت الكبـــرى حلفظ القرآن الكـــرمي وجتويده ،التي
يرعاهـــا صاحـــب الســـمو أميـــر البـــاد املفدى الشـــيخ صبـــاح األحمد اجلابـــر الصباح
حفظه اهلل.
كمـــا يقـــوم الصنـــدوق بالتعاون مع املؤسســـات احلكوميـــة واألهلية ذات النفـــع العام في
دعـــم األنشـــطة القرآنيـــة ،ومن أهمها مشـــروع مركز األنـــوار ،ومن أهداف هـــذا املركز
التـــي اســـتدعت انتبـــاه الصنـــدوق الوقفي للقـــرآن الكرمي إلـــى دعمه من أمـــوال الوقف
حســـب شـــروط الواقـــف ،هـــو توجيه أبنائنـــا نحـــو طريـــق األدب الرباني ونشـــر اخللق
القرآنـــي ،فيكون القرآن الشـــغل الشـــاغل ألبنائنا.
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مركز األنوار
لتخريج حفظة للقرآن  ...عالمين به  ..عاملين

إن هـــذا املركـــز يحمـــل أمانـــة حتفيـــظ كتـــاب اهلل وتفهيمه ألجيـــال أمتنا وصـــوالً لفهم
الســـلف ملقاصده ومراميـــه بعيداً عن العقـــول املنحرفة واألفكار الهدامـــة ،فهذه األمانة
نوصلهـــا إلـــى طلبة يحملـــون هذا النـــور العظيم من جيل إلـــى جيل بعده ،لنـــردف أمتنا
ومجتمعنـــا بكوكبـــة ترفـــع الهمـــة بالعلم وجتلـــي الغمة بالفهـــم وجتيب املشـــكل بالوعي
وتعـــزز روح االعتدال بحســـن التصرف.
إننـــا فـــي هذا املركـــز ندعو احملســـنني الكرام لدعمه لنقـــوم بتوظيـــف تبرعاتهم خلدمة
ديننا وكتـــاب ربنا.
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جمعية الراسخون
في العلم الخيرية

جمعيـــة خيريـــة تطوعيـــة ذات نفـــع عام ،تهدف إلى نشـــر ثقافـــة الفهم املعتـــدل للقرآن
الكـــرمي والســـنة املطهـــرة بني الشـــباب والفتيات بأســـلوب ممتـــع مبتكر بشـــتى األدوات
اإلعالميـــة املعاصرة وغيرهـــا ،ممزوج باالعتدال والرفق واحلكمـــة والوطنية ،ليكون في
كل أســـرة شـــاب فاهـــم ألحـــكام القرآن والســـنةُ ،مـــارس لها فـــي حياته ،فيكـــون عونا
لوالديـــه فـــي تثقيـــف إخوتـــه ،وســـندا للوطن في نشـــر تعاليم ديننـــا بني أبنـــاء املجتمع،
مســـاهما فـــي نهضة الوطن واســـتقراره وأمنـــه وأمانه ،فكـــرا وعمال.
وريـــع هـــذه الكتـــب مخصـــص لوقفيـــة األنـــوار التابعـــة جلمعية الراســـخون فـــي العلم
اخليريـــة  -حســـاب رقـــم :
 271010016869بيت التمويل الكويتي
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مشروع سالسل إصدارات البرنامج العلمي
لمركز األنوار لتخريج حفظة للقرآن عالمين به عاملين
(الغراس ،الترقي ،الرسوخ)

التعريف باملشروع:

إن مركـــز (األنـــوار لتخريـــج حفظـــة للقـــرآن عاملني بـــه عاملـــن) يحمل أمانـــة حتفيظ
كتـــاب اهلل وتفهيمـــه ألجيـــال أمتنا وصوالً لفهم الســـلف ملقاصـــده ومراميـــه ،بعيداً عن
العقـــول املنحرفـــة واألفكار الهدامـــة ،فهذه األمانة نوصلها إلى طلبـــة يحملون هذا النور
العظيـــم مـــن جيـــل إلى جيل بعـــده ،لنردف أمتنـــا ومجتمعنـــا بكوكبة ترفع الهمـــة بالعلم
وجتلـــي الغمـــة بالفهـــم وجتيب املشـــكل بالوعي وتعـــزز روح االعتدال بحســـن التصرف.
وللمســـاهمة فـــي حتقيـــق هـــذا الهدف العظيـــم كان هذا املشـــروع؛ والتي تقـــوم خطته
علـــى إجناز ثـــاث مراحل؛ شـــعارها :التعليـــم ،والتثقيـــف ،والتدريب:

املرحل ــة األول ــى :مرحل ــة التكوي ــن العلم ــي :تُعنَـــى هـــذه املرحلـــة بدراســـة مباحث العلم
الشـــرعي وقضايـــاه إلـــى مرحلة التصور اجل ِّيد واالســـتحضار املســـعِ ف والفهـــم العميق
لكتاب اهلل وســـنة رســـوله [.
املرحل ــة الثاني ــة :مرحل ــة التثقي ــف الفك ــري :وتُ ْعنَى مبنهج َّية البحـــث العلمي ،وحتصيل
ثقافـــة العصـــر الالزم لتحقيـــق التفاعل اإليجابـــي والتوجيه املؤثر.
املرحل ــة الثالث ــة :مرحل ــة التدري ــب امله ــاري :وتُعنَـــى باكتســـاب املهـــارات الالزمـــة التـــي
تضمـــن لصاحبهـــا حســـن التعامـــل وقـــوة التأثيـــر ،ومهـــارات إقنـــاع املتلقي.
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املرحلة األولى :مرحلة التكوين العلمي:
يهـــدف البرنامـــج العلمـــي ملركز (األنـــوار) إلى تكويـــن العالِـــم املتبصر بالقـــرآن الكرمي
عصـــرهِ ،املاهر فـــي الدعوة
والســـنة املطهـــرة ،الواعـــي بواقـــع أ ُ َّمته ،املســـتوعب لثقافة
ِ
إلـــى اهلل تعالـــى باحلكمـــة واملوعظـــة احلســـنة ،وحتقيـــق هذه الغايـــة يقتضـــي اعتماد
منهـــج علمـــي ُم ْح َكم؛ يضمـــن للمتخرجني في هـــذا البرنامـــج :صحة التكويـــن العلمي،
وإتقـــان منهجيـــة البحث فـــي العلوم اإلســـامية؛ لهـــذا اعتمـــد البرنامـــج العلمي ملركز
(األنـــوار) منهجـــا محكمـــا للتكويـــن العلمـــي ،يقوم هـــذا البرنامـــج على مراعـــاة التدرج
فـــي التحصيـــل ،والتنوع فـــي املعارف؛ واجلمع بني علـــوم اآللة وعلوم الغايـــة ،مع العناية
بغايـــة كل علـــم ،والقضايـــا املعِ ينـــة على حتقيـــق غايته؛ مـــن خالل ثـــاث مراحل؛ هي:
( )1مرحلة (الغراس).
( )2مرحلة (الترقي).
( )3مرحلة (الرسوخ).
منهجية التأليف في سلسلة (الغراس):
تهدف سلســـلة (الغراس) إلى التأســـيس العلمي لطالب العلم؛ باكتساب التصور اإلجمالي
للعلـــوم اإلســـامية املؤهلـــة للفهـــم الصحيح للقـــرآن الكرمي والســـنة املطهـــرة ،واإلحاطة
فـــن؛ إحاط ًة إجمال َّي ًة؛ بحيث يحســـن الطالب في هذه املرحلة تصور مســـائل
مبســـائل كل ٍّ
فـــن ،وخيـــر (غـــراس) لتحقيق هـــذه الغاية :أن يعتنـــي الطالب باملتـــون العلمية األولية
كل ٍّ
فن ،فيدرســـها دراســـة مختصرة تُعنَـــى بفك عبارة املنت ،وحســـن تص ُّور
املعت َمـــدة فـــي ك ِّل ٍّ
املســـائل ،مـــع العناية مبناســـبات املوضوعـــات والعِ قْد اجلامع بينها ،ومناســـبة كل موضوع
للعلـــم الواقع فيه ،ومناســـبته لســـياقه من املوضوعات الســـابقة والالحقة.
ومراعـــاة لهـــذه املنهجيـــة املعتمـــدة فـــي طلب العلـــم قامت سلســـلة( :الغـــراس) بخدمة
فـــن؛ اخلدمـــ َة العلم َّي َة الالئقـــ َة بها ،مع االســـتفادة من
املتـــون العلميـــة املعت َمـــدة في كل ٍّ
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ً
صحيحا؛ يســـاعد على
ضبطا
للمتـــون الصـــادرة فيهـــا :بداية مـــن العناية بضبط املـــن
ً
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صحيـــح؛ يســـاعد على حفظ املتون ،ثم شـــرحها شـــرحا واضحا ،مع العنايـــة باجلداول
فـــن ،ثم قياس اســـتحضار
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املتون املعتمدة في سلسلة (الغراس):
يقـــوم البرنامـــج العلمـــي (الغـــراس) فـــي مرحلة التأســـيس العلمـــي علـــى مجموعة من
املتـــون املســـتوعبة لعلوم اآللـــة التي ال يفهـــم القرآن والســـنة إ َّال بها ،مـــع القيام بخدمة
منظـــوم َ
فـــنُ ،ر ِ
ٍ
وع َي في اختيار هـــذه املتون أن تكون مناســـب ًة
وآخـــ َر
مـــن
ٍ
منثور فـــي ك ِّل ٍّ
ٍ
لهـــذه املرحلـــة ،وافيـــ ًة بتحقيق الغايـــة منها ،على أن يصـــدر لكل منت ثالثـــة إصدارات:
اإلص ــدار األول :يشـــتمل على املنت مضبوطا ضبطا صحيحـــا ،مع قراءته قراءة صحيحة
بصـــوت عذب ،مع وضع األســـئلة املعينة على قياس اســـتحضار الطالـــب ملادة املنت ،مبا
يناسب هذه املرحلة.
اإلص ــدار الثان ــي :وهـــو سلســـلة «بدايـــات العلمـــاء» التي تقدم شـــرحا مختصـــرا للمنت؛
يعتنـــي باألمثلـــة مـــن القرآن والســـنة ِّ
وتصوير مســـائلِهِ  ،مع
وفك ما غمض مـــن عباراتِهِ ،
ِ
االســـتعانة باألشـــكال التوضيحية ،واجلـــداول اجلامعة ملعاقد األبواب واملســـائل.
اإلص ــدار الثال ــث :توفيـــر خدمة الشـــرح املرئي من خـــال املوقع اإللكتروني للمشـــروع،
ملن أراد مـــن الطالب االســـتزادة واملراجعة.
ويحـــاذي هـــذا املنهـــج التوصيـــة بحفظ أصغـــر املتون فـــي جميـــع الفنون املؤهلـــة لفهم
الكتـــاب والســـنة ،وكذلك التوصيـــة بإفراد ٍ
منت واحد للدراســـة حتى يُت َّمـــه الطالب ،فال
يجمـــع بـــن متنـــن في ٍآن واحـــد ،وكذلك مراعـــاة ترتيب العلـــوم واملتون حســـب املذكور
فـــي هـــذا التصور ،رعايـــة ألولويات طلـــب العلم.
واملتون املعتمدة في مرحلة (الغراس) هي:
أوال :في العقيدة:
1 .1غ ــراس املعتق ـ ِـد :م ــن أص ــول الس ــنة ،إلمـــام أهل الســـنة واجلماعة أحمـــد بن حنبل
الشـــيباني ،مع نظمه :متام املنة نظم أصول الس ــنة ،ألبي املســـاكني عبد املجيد بن
محمد املراكشي.
ثانيا :في الفقه املالكي:
2 .2غ ــراس الفقي ــه املالك ــي ( :)1م ــن العش ــماوية في فق ــه الس ــادة املالكي ــة :لعبد الباري
بـــن أحمد العشـــماوي مع نظم ال ـ ُّـدرة الثمينة ف ــي فقه عالم املدينة :للشـــيخ عثمان
بن ســـند الوائلي الفيلكاوي.
3 .3غ ــراس الفقي ــه املالك ــي ( :)2املرش ــد املع ــن عل ــى الض ــروري م ــن عل ــوم الدي ــن ،البـــن
عاشـــر ،بش ــرح مختص ــر ال ــدر الثم ــن ،حملمد الفاســـي «ميـــاره» قســـم العبادات.
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املرك ــز العلم ــي ملرك ــز األن ــوار  -الكويت.
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ثالثا :في الفقه الشافعي:
4 .4غراس الفقيه الش ــافعي :منت الياقوت النفيس ،للشـــيح أحمد بن عمر الشـــاطري،
مع نظم منت صفوة الزبد في الفقه الش ــافعي :البن رســـان الشـــافعي.
رابعا :في الفقه احلنبلي:
5 .5غ ــراس الفقي ــه احلنبل ــي :دلي ــل الطالب ،للشـــيح مرعي بن يوســـف الكرمي ،بش ــرح
من ــار الس ــبيل للشـــيخ إبراهيـــم بـــن محمد بن ســـالم الضويان ونظمه للشـــيخ عبد
الرحمن الســـعدي.
خامسا :في علم النحو:
6 .6غ ــراس النح ــوي :م ــن اآلجرومية ف ــي مبادئ علم العربية :البـــن آجروم الصنهاجي
بشـــرح التحف ــة الس ــنية ،حمليي الدين عب ــد احلميد مع نظم اآلجرومي ــة :لعبيد ربه
محمـــد بن آبه القالوي الشـــنقيطي.
سادسا :في علم الصرف:
7 .7غ ــراس الصرف ــي ( :)1م ــن البناء ف ــي الصرف ،للمولى مال عبداهلل الدتفزي ،بش ــرح
األس ــاس خلال ــد ب ــن خلي ــل الزاه ــدي مع ني ــل املنى ف ــي نظم قواع ــد البن ــا ،لعبداهلل
بن حســـن الكوهجي.
8 .8غ ــراس الصرف ــي ( :)2م ــن تصري ــف الع ــزي ،لعزالدين أبي املعالـــي عبد الوهاب بن
إبراهيم الزجناني ،بش ــرح س ــعد الدين مس ــعود بن عم ــر التفتازاني.
سابعا :في البالغة:
9 .9غ ــراس البلي ــغ :م ــن مائة املعان ــي والبيان في علوم البالغة :البن الشـــحنة احلنفي،
بش ــرح بداية البليغ للدكتور رش ــوان أبو زيد.
ثامنا :علم اللغة:
1010غ ــراس اللغ ــوي :قصي ــدة بان ــت س ــعاد لكعـــب بـــن زهيـــر رضـــي اهلل عنه بش ــرح كنه
امل ــراد لإلمام الســـيوطي ،ومعلقة عنترة بن ش ــداد ،ومعلقة امرئ القيس بش ــرح فتح
الكبي ــر املتع ــال حملمد طه الدرة ،وقصيدة المية العرب للش ــنفرى بش ــرح نهاية األرب
واحر قلب ــاه للمتنبي بش ــرح عبد الرحم ــن البرقوقي.
لعط ــاء اهلل ب ــن أحم ــد ،وقصي ــدة َّ
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تاسعا :في علم أصول احلديث:
1111غ ــراس احمل ـ ِّـدث :م ــن نخب ــة الفك ــر ف ــي اصط ــاح أه ــل األث ــر :للحافـــظ ابـــن حجر
العســـقالني ،بش ــرح نزه ــة النظ ــر للمصنـــف مع الرتب ــة نظ ــم النخب ــة :لكمال الدين
ا ُّ
لش ُمن ِِّّي .
عاشرا :في علم أصول الفقه:
1212غ ــراس األصول ــي :م ــن الورق ــات ف ــي أص ــول الفق ــه :إلمـــام احلرمـــن أبـــي املعالـــي
اجلوينـــي ،بش ــرح احملل ــي واحلطاب مع تس ــهيل الطرقات في نظم الورقات :لشـــرف
الديـــن العمريطي.
حادي عشر :في علوم القرآن:
املفس ــر :عل ــم التفس ــير م ــن كت ــاب النقاي ــة :للحافظ جالل الدين الســـيوطي
1313غ ــراس ِّ
مـــع منظوم ــة الزمزم ــي ف ــي التفس ــير وعلوم الق ــرآن :لعبد العزيـــز الزمزمي.
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راس ا ْل ُأ ُصولِي
ِغ ُ

علـــم أصـــول الفقه من أهم العلـــوم التي تبحث في قوانني فهم نصوص الكتاب والســـنة،
وتعـــن على اســـتنباط مـــا فيهما من أحكام تشـــريعية ،وقيم ســـلوكية؛ فيعنى علم أصول
الفقه ببحـــث قضيتني كبريني:
القضي ــة األول ــى :توثيـــق األدلـــة ومتييـــز املعتبـــر منها شـــرعا مـــن غير املعتبـــر ،فيبحث
ني؛ همـــا :األدلة املتفق عليهـــا ،واألدلة املختلف
أصـــول الفقه في األدلة ويَق ِْســـ ُمها قســـ َم ِ
فيها .
والقضي ــة الثاني ــة :هـــي فن التعامل مع هـــذه األدلة وطريقة الوصول إلـــى احلكم بتأ ُّملِ
نصـــا من نصـــوص الكتاب والســـنة ،تناول علم أصـــول الفقه
الدليـــل ،فـــإن كان الدليـــل ًّ
قوانـــن فهـــم هـــذا النص؛ من خالل بـــاب دالالت األلفاظ ،وإن كان قياســـا فقهيا ،تناول
شـــروط القيـــاس ومقوماتـــه ،كمـــا يبحث علـــم األصول في طرائـــق التأليف بـــن األدلة
التـــي ظاهرهـــا التعـــارض ،ويبـــن طرائـــق اجلمـــع بينهـــا ،فإن تعـــذر اجلمـــع ،بحث في
قواعـــد الترجيح.
ومـــن (الورق ــات ف ــي أصول الفقه) يلبي حاجة طالب علم األصول الناشـــئ في حتصيله،
املستشـــرف لـــدرره وكنـــوزه؛ فإن هذا املـــن يقدم تصـــورا إجماليا ملســـائل ومصطلحات
علـــم أصـــول الفقه ،من أقرب طريق وأيســـره ،فشـــمل كليات مباحثه ،مع حســـن العرض
ووضوح املعاجلة.
ومـــن( :الورق ــات) مـــن تصنيف اإلمـــام عبد امللك بن عبـــد اهلل بن يوســـف ،أبي املعالي
اجلوينـــي ،املعـــروف بإمام احلرمـــن ،املتوفى ســـنة 478( :هـ) ،وهو إمـــام كبير من أئمة
االجتهـــاد فـــي الفقه اإلســـامي عامـــة ،وفي الفقـــه الشـــافعي بصفة خاصـــة ،وهو من
ـــن لعلم أصـــول الفقه ،الذين أســـهموا في اســـتكمال مباحث علم أصول
األئمـــة
املؤس ِس َ
ِّ
الفقه وفي اســـتقرار وترتيـــب قضاياه.
يتميـــز مـــن (الورق ــات) بســـهولة عباراتـــه واختصارهـــا ،وقلـــة ألفاظـــه واقتصادها ،مع
وضـــوح الفكـــرة واالقتصـــار على كليـــات املباحـــث دون التفاصيل ،هذه الصفـــات جعلته
مـــن أهـــم املتـــون املعتمـــدة للمبتدئـــن في دراســـة أصـــول الفقه فـــي املجالـــس العلمية
واملنتديات الشـــرعية.
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النش ــر املعتم ــدة لدين ــا.

وتيســـيرا على من يشـــق عليـــه حفظ النثر جمعنا مـــع هذا املنت نظـــم الورقات املعروف
بــــ( :تس ــهيل الطرق ــات ف ــي نظ ــم الورقات) ،لإلمام يحيى بن موســـى بن رمضان ،شـــرف
الديـــن العمريطـــي الشـــافعي ،املتوفـــى ســـنة 890( :هــــ) ،ويتميـــز هـــذا النظـــم بعذوبة
ألفاظـــه ،وجمـــال إيقاعه ،ووضـــوح أفكاره وحســـن ترتيبه.
وقد حاولنا خدمـــة هـــذا املنت ونظ َمـــ ُه اخلدم َة الالئق َة به ،واملعينَـــ َة على حتقيق الغرض
من دراســـته؛ فأفردنا له ثالثة إصدارات:
اإلص ــدار األول :يُ ْعنَى بضبـــط املـــن ضبطا صحيحـــا ،ويقدم لطالـــب العلم االختبارات
والتماريـــن الالزمـــة لقياس مســـتوى فهم املادة وحســـن تطبيق القواعـــد األصولية على
نصـــوص الكتاب والســـنة واســـتنباط األحكام الشـــرعية منهما.
اإلص ــدار الثان ــي :وهـــو سلســـلة «بدايـــات العلمـــاء» التي تقدم شـــرحا مختصـــرا للمنت؛
يعتنـــي باألمثلـــة من القـــرآن والســـنةِّ ،
وتصوير مســـائلِهِ ،
وفك ما غمض مـــن عباراتِـــهِ ،
ِ
مـــع االســـتعانة باألشـــكال التوضيحيـــة ،واجلـــداول اجلامعـــة ملعاقد األبواب واملســـائل،
والتنبيــــــه علــــــى القواعـــد اجلامعـــة لعلــــــم أصـــول الفقه.
اإلص ــدار الثال ــث :ويقـــدم اخلدمات الصوتية املعينة على دراســـة املـــن؛ من قراءة للمنت
قراءة متقنـــة وبصـــوت عـــذب يعني علـــى حفظ املنت ،وشـــرح للكتـــاب والتدريـــب عليه،
وميكـــن لدارِ ِس هـــذا املـــن االســـتفادة من اخلدمات الصوتية املقدمة عليـــه من (مركز
األنـــوار) مـــن خالل قناة مركـــز األنوار علـــى اليوتيوب على هـــذا الرابط:
goo.gl/VQ4ykd
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الدرس األول
تعريف أصول الفقه ومتعلقاته
ويشتمل هذا الدرس على:
	-تعريف أصول الفقه.
	-بيان األحكام الشرعية وتعريف كل حكم.
	-بيان معنى العلم وأنواعه ودرجات املعرفة.
	-بيان أبواب أصول الفقه.
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ـراس ْ ُ
ال ُص ِول ــي أحد
>من ــوذج م ــن كت ــاب ِغ ـ ُ
إص ــدارات سلس ــلة الغراس م ــن إصدارات
املرك ــز العلم ــي ملرك ــز األن ــوار  -الكويت.
>ميكن ــك أقتن ــاء كام ــل الكت ــاب م ــن دور
النش ــر املعتم ــدة لدين ــا.

ِس ِم َّ ِ
يم
ب ْ
الل ال َّر ْح َمنِ ال َّر ِح ِ

َأ َّما َب ْع ُ
ــــد:

صولِ الفِ قْهِ :
ص ٍ
َف َهذِ ِه َو َر َق ٌ
ول مِ ْن أ ُ ُ
ات ت َْشتَمِ ُل َعلَى َم ْع ِر َفةِ ُف ُ
َو َذل َ
ِك ُم َؤ َّل ٌ
ف مِ ْن ُج ْزأَيْنِ ُم ْف َر َديْنِ :

صو ٌلَ ،و َ
اآلخ ُر :الفِ ْقهُ:
أَ َح ُد ُه َما  :أ ُ ُ

ص ُلَ :ما يُبْنَى َعلَيْهِ َغيْ ُرهَُ ،وال َف ْر ُعَ :ما يُبْنَى َعلَى َغيْ ِرهِ.
َفاألَ ْ
َوالفِ ْقهَُ :م ْع ِر َف ُة األَ ْح َك ِام َّ
الش ْر ِع ّيَةِ ا َّلتِي َط ِري ُق َها ِال ْج ِت َهادِ .

وبَ ،واملُبَا ُحَ ،و َ ْ
الص ِحي ُحَ ،وال َف ِ
اس ُد.
َواألَ ْح َكا ُم َسبْ َع ٌة :ال َو ِ
اج ُبَ ،واملَنْ ُد ُ
امل ُظو ُرَ ،وامل َ ْك ُروهَُ ،و َّ
اب َعلَى فِ ْعلِهِ َ ،ويُ َعا َق ُب َعلَى تَ ْركِ هِ .
َفال َو ِ
اج ُبَ :ما يُثَ ُ

اب َعلَى فِ ْعلِهِ َ ،و َل يُ َعا َق ُب َعلَى تَ ْركِ هِ .
وبَ :ما يُثَ ُ
َواملَنْ ُد ُ

اب َعلَى فِ ْعلِهِ َ ،و َل يُ َعا َق ُب َعلَى تَ ْركِ هِ .
َواملُبَا ُحَ :ما َل يُثَ ُ
َو َ ْ
اب َعلَى تَ ْركِ هِ َ ،ويُ َعا َق ُب َعلَى فِ ْعلِهِ .
امل ُظو ُرَ :ما يُثَ ُ

اب َعلَى تَ ْركِ هِ َ ،و َل يُ َعا َق ُب َعلَى فِ ْعلِهِ .
َوامل َ ْك ُروهَُ :ما يُثَ ُ
الص ِحي ُحَ :ما يَتَ َعلَّ ُق ِبهِ النُّفُو ُذ َويُ ْعتَ ُّد ِبهِ .
َو َّ
َوالبَ ِ
اط ُلَ :ما َل يَتَ َعلَّ ُق ِبهِ النُّفُو ُذَ ،و َل يُ ْعتَ ُّد ِبهِ .

ص مِ َن العِ ل ْ ِم.
َوالفِ ْق ُه أَ َخ ُّ

وم َعلَى َما ُه َو ِبهِ فِ ي ال َواقِ ِع.
َوالعِ ل ْ ُمَ :م ْع ِر َف ُة امل َ ْعل ُ ِ

َوا َ
َص ُّو ُر َّ
الش ْيءِ َعلَى ِخ َل ِف َما ُه َو ِبهِ فِ ي ال َواقِ ِع.
جل ْه ُل :ت َ
اس ِت ْد َل ٍل.
َوالعِ ل ْ ُم َّ
الض ُرورِ ُّيَ :ما َل يَ َق ُع َع ْن نَ َظ ٍر َو ْ
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َوأَ َّما العِ ل ْ ُم امل ُ ْكت ََس ُبَ :ف ُه َو امل َ ْو ُق ُ
وف َعلَى الن ََّظ ِر َو ِال ْس ِت ْد َللِ .
َوالن ََّظ ُر ُه َو :الفِ ْك ُر فِ ي َحالِ املَن ُْظورِ فِ يهِ .
الد ِليلِ .
َو ِال ْس ِت ْد َل ُلَ :طل َ ُب َّ
وب.
الدلِي ُلُ :ه َو امل ُ ْر ِش ُد ِإلَى امل َ ْطل ُ ِ
َو َّ

َو َّ
الظ ُّنْ َ :
ت ِوي ُز أَ ْم َريْنِ  :أَ َح ُد ُه َما أَ ْظ َه ُر مِ َن َ
اآلخ ِر.

َو َّ
الش ُّكْ َ :
ت ِوي ُز أَ ْم َريْنِ َ ،ل َم ِز َّي َة ِلَ َحدِ ِه َما َعلَى َ
اآلخ ِر.
صو ُل الفِ قْهِ ُ :ط ُر ُق ُه َعلَى َسبِيلِ ا ِإل ْج َمالِ َ ،و َكيْفِ َّي ُة ِال ْس ِت ْد َللِ ِب َها.
َوأ ُ ُ

ول ال ِف ْق ِه:
و ََأ ْبو ُ
َاب ُأ ُص ِ

َّص َو َّ
أَ ْق َسا ُم ال َك َل ِمَ ،واألَ ْم ُر َوال َّن ْه ُيَ ،وال َعا ُّم َوا َ
الظ ِ
اه ُر،
اصَ ،وامل ُ ْج َم ُل َواملُبَ َّ ُ
يَ ،والن ُّ
خل ُّ
اسَ ،وا َ
َواألَ ْف َعا ُلَ ،والن ِ
ِيب
حل ْظ ُر َوا ِإلبَ َ
اح ُةَ ،وتَ ْرت ُ
َّاس ُخ َواملَن ُْسو ُخَ ،وا ِإل ْج َما ُعَ ،واألَخْ بَا ُرَ ،والقِ يَ ُ
األَدِ َّلةِ َ ،و ِص َف ُة امل ُ ْفتِي َوامل ُ ْستَ ْفتِيَ ،وأَ ْح َكا ُم امل ُ ْجتَهِ دِ ي َن.
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النش ــر املعتم ــدة لدين ــا.

١
٢

َت ْس ِه ُ
يل ُّ
ات
ات * ِفي َن ْظ ِم ال َو َر َق ْ
الط ُر َق ْ
ول ال ِف ْق ِه
ِفي ُأ ُص ِ
ـشـــ ـ َر ُ
َق ــا َل الـ َفــقِ ــيـ ُر الـ َّ
ف العِ ْم ِر ِ
يطي
ا َ
حل ـ ـ ْم ـ ـ ُد ِ َّ ِ
ل ا َّلــــــذِ ي َقــــ ْد أَ ْظ ـ ـ َه ـ ـ َرا

٣

ـسـ ــانِ ال ـ َّ
ـش ــافِ ــعِ ــي َو َه ـ ـ َّونَـ ــا
َعـ ـل َ ــى ِلـ ـ َ

٤

صـــــا َرا
َّــــاس َحـ ـ َّت ــى َ
َوتَـ ــابَ ـ ـ َع ـ ـتْ ـ ـ ُه الــ ـن ُ

٥
٦

ـصــ َغ ــارِ َم ــا ُســمِ ــي
َو َخـــيْـــ ُر ُكــتْــ ِبــهِ ال ـ ِّ
ــــــد ًة فِ ـ ــي نَ ْ
ــظــمِ ــهِ
ـت ُم َّ
َو َقــــــ ْد ُسـ ـ ِئـ ـل ْ ـ ُ

ـصــيـ ِـر َوال ـ َّت ـ ْفـ ِـريـ ِ
ـجـ ِـز َوالـ َّتـ ْقـ ِ
ـط
ُذو ال ـ َعـ ْ
صـــــــولِ ِلـ ــل ـ ـ َو َرى َوأَ ْشــــ َهــــ َرا
ِعـ ـلْـ ـ َم األُ ُ
َف ـ ـ ْه ـ ـ َو ا َّلـــــــذِ ي لَـــــ ُه ابْـــــتِـــــ َدا ًء َد َّونَــــــا

ُكــتْــ ًبــا ِصـــ َغـــا َر ا َ
ـــم أَ ْو كِ ـ ـبَ ــا َرا
حل ْ
ـــج ِ
ـــــام ا َ
ِب ـ ــالـ ـ ـ َو َرق ـ ـ ِ
حل ـ ـ َرمِ ـ ــي
ـات ل ِ
ِـــــإ َم ِ
ــــســــ ِّه ً
ْـــــظـــــهِ َو َفــــ ْهــــمِ ــــهِ
لـــــف ِ
ــــا ِ ِ
ُم َ

٧

ـت بُ ـ ـ َّـدا
مــــــا ُس ـ ـ ِئ ـ ـلْـ ـ ُ
َفــــلَــــ ْم أَ ِجــــــــ ْد ِ َّ

ـت فِ ـــيـــهِ ُم ــســتَ ــمِ ـ َّـدا
َو َقـــــــ ْد َشـ ـ ـ َر ْع ـ ـ ُ

٨

اب
ِـــلـــصـــ َو ِ
مِ ــــن َر ِّبــــنَــــا الـــتَّـــ ْوفِ ـــيـــ َق ل َّ

ـاب
َوالـ ـ َّنـ ـ ْفـ ـ َع فِ ـــي ال ـ ـ َّـدا َريْ ـ ــنِ ِبــالــكِ ـتَـ ِ

٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧

ول ال ِف ْق ِه
َب ُ
اب ُأ ُص ِ

صـــــو َل الــفِ ـ ْقــهِ لَ ـ ْفـ ً
َهـ ـ َ
ـظــا لَـ َقـبَــا
ـاك أ ُ ُ
صـــــــــــو ُل ثُــــــ َّم الـ ـ َّث ــانِـــي
األَ َّو ُل األُ ُ
صــــ ُل َمـــا َعــلَــيْ ــهِ َغ ـ ـيْ ـ ـ ُرهُ بُ ـ ِنــي
َفــــاألَ ْ
َوال ــفِ ـ ـ ْقـ ـ ُه ِعـ ـلْـ ـ ُم ُك ـ ـ ِّل ُحـ ـ ْك ـ ٍـم َشــ ْر ِعــي

َوا ُ
وب َو َمـــا
حل ـ ـ ْك ـــ ُم َو ِ
ــــــب َو َمـ ـ ـنْـ ـ ـ ُد ٌ
اج ٌ
ـصـ ِـحــيـ ِـح ُمـ ْ
ـط ـل َـ ًقــا َوالــ َف ـ ِ
ـاس ــدِ
َم ـ ـ َع الـ َّ

ــــب َ ْ
ـــواب
املـــــ ُكـــــو ُم بِـــالـــ َّث ِ
َفــــالــــ َو ِ
اج ُ

اب
َوالــــنَّــــ ْد ُب َمـــا فِ ـــي فِ ــ ْعــ ِل ــهِ الـــ َّثـــ َو ُ
اب
ــــاح مِ ـــــ ْن ثَــــــ َو ِ
َولَــــيْ َ
ــــس فِ ــــي املُــــبَ ِ

ِل ــلــ َف ــنِّ مِ ـ ـ ـ ْن ُجـــــ ْزأَيْـــــنِ َقـ ــد تَــ َر َّكــبَ ــا
ال ـــفِ ـ ـ ْق ـ ـ ُه َوا ُ
جلـــــــــــــزْآنِ ُمــــــفْــــــ َر َدانِ

َوالــــ َفــــ ْر ُع َمـــا َعــل َ ــى ِســــــ َواهُ يَ ـنْ ـبَ ـ ِنــي

اجــ ِتــ َه ــا ًدا ُدو َن ُح ـ ْكـ ٍـم َقـ ْ
ـطــعِ ــي
َجـ ــا َء ْ
أ ُ ِبـ ــي ـ ـ َح َوامل َ ـ ـ ـ ْك ـ ـ ـ ُروهُ َمــــ ْع َمـ ــا َحـ ـ ُر َم ــا
مِ ـ ـ ْن َع ــاقِ ـ ٍـد َهـــــ َذانِ أَ ْو مِ ـ ـ ْن َعــا ِبــدِ

ـاب
فِ ـــي فِ ـ ـ ْعـ ـ ِل ــهِ َوالـــــتَّـــــ ْر ِك ِب ــال ــعِ ــ َق ـ ِ

ـــاب
َولَـــــــ ْم يَ ـ ـ ُك ـ ـ ْن فِ ــــي تَـــــ ْركِ ـــــهِ ِعـــ َق ُ
فِ ـ ـ ْع ـ ـ ً
ـــاب
ا َوتَـــــ ْر ًكـــــا بَـــــ ْل َو َل ِعـــ َق ِ

راس ال ُْأ ُصولِي
غِ ُ

>من ــوذج م ــن كت ــاب غ ــراس النح ــوي أح ــد
اص ــدارات سلس ــلة الغراس م ــن إصدارات
الكوـيي ــت.
ـوار
ـابك ـِغ ــز األ ُن ـ
العلـنم ـكتـيـ ملر
املرك ــز
ـراس ْ ُ
أحد
ال ُ-ص ِول ـ
ـوذج م ـ
>من ـ
إصدارات
ـن
ـ
م
الغراس
ـلة
ـ
س
سل
ـدارات
>إص ـ
ميكن ــك أقتن ــاء كام ــل الكت ــاب م ــن دور
األـان ــوار  -الكويت.
املعتم ـم ــيـدةملرك ــز
ش ــزـرالعل
املرك ـ
لدين ـ
الن
>ميكن ــك أقتن ــاء كام ــل الكت ــاب م ــن دور
النش ــر املعتم ــدة لدين ــا.
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ض ــا ِب ـ ُ
َو َ
ـس َمــا نُ ــدِ ْب
ـط املَـ ـ ْكـ ـ ُرو ِه َع ـ ْكـ ُ

ض ـ ــا ِب ـ ـ ُ
َو َ
ـص ـ ِـح ــي ـ ِـح َمـ ــا تَ ـ َع ـلَّ ـ َقــا
ـط ال ـ َّ

َوالـــ َف ِ
ـــاســـ ُد ا َّلـــــذِ ي ِبـ ــهِ لَ ـ ـ ْم تَــ ْعــتَ ــدِ ْد

َوالــعِ ــلْــ ُم لَــف ٌ
ـوم لَـــ ْم يُـ َ
ـص
ـخـ ْ
ْــظ ِلــل ـ ُع ـ ُمـ ِ

ــــوم
َو ِعــــلْــــ ُمــــنَــــا َمـــــ ْع ِ
ـــــر َفـــــ ُة املَــــ ْعــــل ُ ِ
َوا َ
َــصــ ُّو ُر الـ َّ
ـيءِ َعلَى
جلــ ْهــ ُل ُقــ ْل ت َ
ـشــــ ْ
َوقِ ـــيـــ َل َحــــ ُّد ا َ
جلـــ ْهـــلِ َفـ ـ ْقـ ـ ُد الــعِ ـلْـ ِـم
بَـ ِـســيـ ُ
ـط ـ ُه فِ ــي ُكـ ـ ِّل َم ــا َ ْ
ـت ال ـ َّث ـ َرى
تـ ـ َ

َوال ــعِ ـ ـلْـ ـ ُم إ َّمـ ــا ِب ــاض ـ ِّ
ـص ـ ُل
ـحـ ُ
ـطـ ـ َر ٍار يَـ ْ

اس ا َ
ـســتَــ َف ــادِ بــــا َ
ـس
خلــ ْم ـ ِ
حلــــ َو ِ
َك ــامل ُـ ْ

ـــــصـــــارِ ثُ ـ ـ َّم ال ـ َّتــا ِلــي
ـسـ ـ ْم ـ ِـع َوا ِإلبْ َ
َوال ـ َّ
ـب
َو َح ـ ـ ُّد ِال ْس ـ ـ ِت ـ ـ ْد َللِ ُقـ ـ ْل َمــا يَـ ْ
ـجـتَـ ِلـ ْ
َوالـ ـ َّ
ـظـ ـ ُّـن َ ْ
ـــــــر ٍئ أَ ْم ـ ـ َريْـ ــنِ
تـ ـ ِـوي ـ ـ ُز ا ْم ِ
ـس ـ َمــى
َف ــالـ ـ َّر ِ
اجـ ـ ُح املَــــ ْذ ُكــــو ُر َظــ ًّن ــا يُـ ْ
ــــويــــ ٌز ب َ
الــــش ُّ
َو َّ
ــــك َ ْ
ــــحــــانِ
ت ِ
ِـــــا ُر ْج َ

صــــو ُل الــفِ ـ ْقــهِ َمـ ْعـ ًنــى ِبــالـ َّنـ َ
ـظـ ْر
أَ َّمـــا أ ُ ُ
فِ ي َذ َ
اك ُط ـ ْر ُق الفِ قْهِ أَ ْعنِي امل ُ ْج َمل َ ْه
َو َكــــــيْ َ
صــــــولِ
ـــــســـــتَـــــ َد ُّل بِــــــاألُ ُ
ــــــف يُ ْ

َكـــ َذل َ
ِـــك ا َ
ـب
ـس َم ــا يَـ ِـجـ ْ
حلــــــ َرا ُم َعــ ْك ـ ُ

اعـــــــتِـــــــ َدا ٌد ُم ْ
ــطــلَــ َقــا
ِبـــــهِ نُــــفُــــو ٌذ َو ْ

َولَـــــــ ْم يَ ـ ـ ُك ـ ـ ْن ِب ـ ـنَـ ــافِ ـ ـ ٍـذ ِإ َذا ُع ــقِ ـ ـ ْد
ــص
ِبــالــفِ ـ ْقــهِ َمـ ْفـ ُهــو ًمــا بَــلِ الــفِ ـ ْقـ ُه أَ َخ ْ
صـــفِ ـــهِ َ ْ
ـوم
ِإ ْن َط ــابَـ ـ َقـ ْ
ــت لِـــ َو ْ
امل ـ ـتُـ ـ ِ
ِخ َ
صــــفِ ــــهِ ا َّلــــــذِ ي ِب ـ ــهِ َع ـ َـا
ــــــا ِف َو ْ

ــس ً
بَ ِ
ــيــطــا ا ْو ُمـــ َر َّكـــ ًبـــا َقـــــ ْد ُس ـ ِّمــي
ـص ـ ـ ِ ّـو َرا
تَـــ ْركِ ـــيـــبُـــ ُه فِ ــــي ُكـــــ ِّل َمــــا تُ ـ ـ ُ

ـاب َحـ ـ ِ
ـاص ـ ـ ٌل َفـــــــاألَ َّو ُل
ـس ـ ٍ
أَ ْو ِب ــا ْكـ ـ ِت ـ َ
ب َّ
ـس
ــم أَ ْو ِبـ ــالـ ـ َّـذ ْوقِ أَ ْو ِبــال ـلَّ ـ ْمـ ِ
ِــالــش ِ ّ

اســـتِـــ ْد َللِ
َم ــا َكـ ــا َن َمــ ْو ُق ــو ًف ــا َع ـلَــى ْ

ً
ـب
لَـ ـنَ ــا َدل
ِــــيــــا ُمـــــ ْر ِشـــــ ًدا ِلَـــــا ُطــ ِل ـ ْ
ـــــحـــــا ِلَ َحـــــــــــدِ األَ ْمـــــــ َريْـــــــنِ
ُمـــــ َر ِ ّج ً
َو َّ
الـــطـــ َر ُ
ـس ـ َمــى َو ْه ـ َمــا
ف املَـــ ْر ُجـــو ُح يُـ ْ
ِلـ ـ ِ
اس ـ ـتَ ـ ـ َوى األَ ْمـــــــ َرانِ
ـواحـ ـ ٍـد َحـ ـيْ ــثُ ْ

ِل ــلـ ـ َف ــنِّ فِ ــــي تَـ ـ ْع ـ ِـري ــفِ ــهِ َف ــاملُــ ْعــتَــبَــ ْر
ـص ـل َـ ْه
َكـــاألَ ْم ِ
ـــر أَ ْو َكــال ـ َّن ـ ْهـ ِـي َل امل ُـ َفـ َّ
صـ ــو ِلـ ــي
َوال ـ ـ َعـ ــا ِل ـ ـ ُم ا َّلــــــذِ ي ُهـ ـ ـ َو األُ ُ
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راس ال ُْأ ُصولِي
غِ ُ

ـراس ْ ُ
ال ُص ِول ــي أحد
>من ــوذج م ــن كت ــاب ِغ ـ ُ
إص ــدارات سلس ــلة الغراس م ــن إصدارات
املرك ــز العلم ــي ملرك ــز األن ــوار  -الكويت.
>ميكن ــك أقتن ــاء كام ــل الكت ــاب م ــن دور
النش ــر املعتم ــدة لدين ــا.
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ول ال ِف ْق ِه
َأ ْبو ُ
َاب ُأ ُص ِ

أَبْـــ َوابُـــ َهـــا ِع ـ ْ
ـســـ ـ َر ُد
ـش ــــ ـ ُرو َن بَ ــا ًب ــا تُـ ْ
ــــــســــــا ُم الـــــ َك َ
َوتِـــــل ْ َ
ـــــا ِم ثُ ـ َّـم ــا
ـــــك أَ ْق َ

ـج ـ َم ـ ُل
ــــص أَ ْو ُم ـ ـبَـ ـ َّ ٌ
ـن أَ ْو ُمـ ْ
أَ ْو َخ َّ
ــســ ْخ
َو ُم ــط ــلـ ـ ُق األَ ْفـ ـ ـ َع ـ ــالِ ثُــــ َّم َمـ ــا نَ َ

َك ـ ـ َذ ِلـ ـ َ
ـك ا ِإل ْجــــ َمــــا ُع َواألَخْ ـــــ َبـــــا ُر َمــ ْع
ــــاس ُمـ ـ ْ
ـط ـ ـل َ ـ ـ ٌق ِل ــعِ ـ ـلَّـ ـ ْه
َكـــــــ َذا الــــقِ ــــيَ ُ

صـ ُ
ـف فِ ي ُمف ٍْت َو ُم ْستَف ٍْت ُعهِ ْد
َوال ـ َو ْ

ـاب ُكـــلُّـــ َهـــا َسـ ـ ـتُ ـ ــو َر ُد
َوفِ ـــــــي الـ ــكِ ـ ـتَـ ـ ِ
ـــــي ثُــــــ َّم لَــــف ٌ
ْــــظ َع ـ َّـم ــا
أَ ْمــــــــ ٌر َونَـــــ ْه ٌ
أَ ْو َظ ِ
ــــاهــــ ٌر َم ـ ـ ْع ـ ـنَـ ــاهُ أَ ْو ُمـــــــ َؤ َّو ُل
ـس ـ ْخ
ُح ـ ْك ـ ًمــا ِس ـ ـ ـ َواهُ ثُ ـ ـ َّم َم ــا ِبـ ــهِ انْ ـتَـ َ

ـــــة ُك ٌّ
َحـ ـ ْ
ـــــاح ٍ
ـــــل َو َقـــــ ْع
ـظـ ـ ٍـر َو َمـــــــ ْع ِإبَ َ
ـب ِلـ ـ َ
ـأدِ َّل ـ ـ ْه
صــــــلِ َوالـ ـ َّتـ ـ ْر ِت ــي ـ ُ
فِ ـــي األَ ْ

ـجــتَ ــهِ ــ ْد
َو َهـــــ َكـــــ َذا أَ ْحـــــ َكـــــا ُم ُكـــــ ِّل ُم ـ ْ
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ميكن ــك أقتن ــاء كام ــل الكت ــاب م ــن دور
األـان ــوار  -الكويت.
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تقويم تحصيل الطالب

ـراس ْ ُ
ال ُص ِول ــي أحد
>من ــوذج م ــن كت ــاب ِغ ـ ُ
إص ــدارات سلس ــلة الغراس م ــن إصدارات
املرك ــز العلم ــي ملرك ــز األن ــوار  -الكويت.
>ميكن ــك أقتن ــاء كام ــل الكت ــاب م ــن دور
النش ــر املعتم ــدة لدين ــا.

السؤال األول :اختر اإلجابة الصحيحة:

أبوحنيفة

الشافعي

اجلويني

1

أول من ألف في علم أصول الفقه

التفصيلية

اإلجمالية

2

موضوع علم أصول الفقه األدلة

العقلية

مستحب

3

تعلم أصول الفقه

واجب عيني

فرض كفائي

4

ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه

املندوب

املباح

الواجب

5

مايثاب تاركه واليعاقب فاعله

املباح

املكروه

احلرام

6

الفقه مرادف

للعلم

للحفظ

للفهم

7

مااليتعلق به النفوذ واليعتد به

الصحيح

احلرام

الباطل

8

مايبنى عليه غيره

األصل لغة

األصل اصطالحا

الفرع

9

معرفة األحكام الشرعية التي
طريقها االجتهاد

أصول الفقه

الفقه

التكليف

10

ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه

احلرام

املكروه

خالف األولى

11

مايتعلق به النفوذ ويعتد به

الواجب

املندوب

الصحيح

12

َع َّد املصنف األحكام

ستة

خمسة

سبعة

13

جتويز أمرين المزية ألحدهما
على اآلخر

الظن

الشك

الوهم

14

الصحة والفساد يتعلقان

بالعبادات فقط

املعامالت فقط

كليهما

السؤال الثاني :اختر اإلجابة الصحيحة:
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ـراس ْ ُ
ال ُص ِول ــي أحد
>من ــوذج م ــن كت ــاب ِغ ـ ُ
إص ــدارات سلس ــلة الغراس م ــن إصدارات
املرك ــز العلم ــي ملرك ــز األن ــوار  -الكويت.
>ميكن ــك أقتن ــاء كام ــل الكت ــاب م ــن دور
النش ــر املعتم ــدة لدين ــا.

السؤال الثالث :ضع عالمة ( ) أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (  ) xأمام العبارة الخطأ مما يلي:
الســــؤال
(X)B
) (A

15

يبحث علم أصول الفقه في آيات األحكام.

A

B

16

قوله تعالى (أقيموا الصالة) دليل من أدلة األصول.

A

B

17

صلى أحمد وتذكر بعد الصالة أنه لم يكن متوضئاً فصالته صحيحة.

A

B

18

عقد البيع الذي استوفى الشروط واألركان عقد صحيح.

A

B

19

ال فائدة من دراسة علم األصول لغير املجتهد.

A

B

20

معرفة أن صالة الوتر مندوبة من مسائل علم الفقه.

A

B

21

احلكم الشرعي عند اجلمهور سبعة أحكام.

A

B
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نموذج اإلجابات
1

A

2

A

3

A

4

A

5

A

6

A

B

7

A

B

8
9

C
B
C
B
C

B
A

10

C
C

B

C

11

A

B

12

A

B

13

A

14

A

15

A

C

16

A

C

17

A

C

18
19

B

B
A

20
21

C

C
B

A

C

C
C
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>من ــوذج م ــن كت ــاب ِغ ـ ُ
إص ــدارات سلس ــلة الغراس م ــن إصدارات
املرك ــز العلم ــي ملرك ــز األن ــوار  -الكويت.
>ميكن ــك أقتن ــاء كام ــل الكت ــاب م ــن دور
النش ــر املعتم ــدة لدين ــا.
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