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بسم اهللا الّرحمن الّرحیم
الجمهورّیة العربّیة الّسورّیة

وأصولهالفقهمادة:وزارة الّتربیة                                                        
ستمئة: الدرجةلشرعیة    سّلم درجات امتحان الّشهادة الثّانوّیة ا

الدورة األولى/ ٢٠١٥دورة عام 
درجة/٣٠٠:/ الفقه: أوالً 

درجة/١٢٠السؤال األول: /
:وظیفة الوالي على الوقف-١

درجات١٠الوقف = إجارته = تحصیل أجرته = قسمتها على أربابه = أداء خراجه                   تعمیر- 
= یراعي االحتیاط = الصالح.

درجات١٠.  ولیة بین اثنین ونّص على استقالل كل منهما بالتصرف استقللو جعل الت- 
درجات١٠وٕان أراد اجتماعهما فلیس ألحدهما االستقالل.- 

= إذا عّین الواقف وظیفة الوالي = عمله فهو المتبع.
درجات)١٠

شروط الموصي:-٢
درجات٥.         البلوغ- 
درجات٥.العقل- 
درجات٥.                                                 الرشد- 
درجات٥.                                  االختیار- 

)لكلٍّ خمس درجات: (مالحظة
حكم توّلي القضاء:-٣

درجات١٠.                                         القضاء من فروض الكفایة- 
درجات١٠قد یصیر واجبًا عینیًا.- 
درجات١٠قضاء إال واحد ودعت الحاجة إلیه.                                   كما إذا لم یوجد أهل لل- 

أنواع البینات:-٤
درجات٥.                                                شاهدان ذكران- 
درجات٥.          رجٌل وامرأتان- 
درجات٥.        شاهٌد ذكر مع یمین المدعي- 
درجات٥أربع نسوة.                - 

= أربعة رجال.
درجات)٥أربعةٍ (مالحظة: ُیكتفى ب
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الموازنة:                                                                          - ٥
ور:عند الذك

درجات١٠نة = إكمال خمس عشرة سنة قمریة.االحتالم = خروج المني ( نومًا أو یقظًة) = ظهور الخشن على العا- 
عند اإلناث:

درجات١٠.إكمال تسع سنین قمریة = ثالث عشرة سنة = الحیض مع إكمالها تسع سنین- 
درجة/١٠٠السؤال الثاني:/

كیفیة الیمین:- ١
درجات١٠.     یحلف على البّت والقطع، إثباتًا أو نفیًا (ألنه یعلم حال نفسه)- 
درجات٥فیقول في اإلثبات: واهللا لقد فعلت كذا.- 
درجات٥ویقول في النفي: واهللا ما فعلت.                       - 
ریف:التعا-٢

درجة٢٠هو من لو ترك ال ُیترك = وافق قوله األصل = الظاهر.         : المدعى علیه-
درجة٢٠من ال یملك الوعي على حفظ أمواله وٕادارتها وعدم صرفها في غیر موقعها    : السفیه-

غیر األغراض الصحیحة عند العقالء.= الذي یصرف أمواله في
درجة٢٠القدرة على حفظ األموال ورعایتها وعدم تضییعها.: الرشد-
:االستثناء من البطالن-٣

درجات١٠.یستثنى إقرار الصبّي الممّیز بالوصیة بالمعروف- 
درجات١٠التعلیل: ألن له أن یوصي بذلك إذا بلغ عشرًا = ألن من ملك شیئًا ملك اإلقرار به.              -

درجة/٨٠السؤال الثالث:/
:التعالیل-١

درجة١٥انصرام العمر. = لتبقى أعماله الصالحة جاریة بعد انقضاء األجل-أ
درجة١٥ألن الحجر تعّلق بأمواله الحاضرة حین الحجر فال یشمل غیرها.      -ب

= ألن منعه من التصرف في المال المتجدد یحتاج إلى حكم الحاكم ثانیة.
(إذ ال حجر من غیر حكم).

:تصویب الغلط-٢
درجات١٠.حاًال = غیر مؤجل-أ

درجات١٠.الزمًة = ملزمةً -ب
درجات١٠.في وجوه البر واالحسان- ج
درجات١٠.المطلق-د

درجات١٠.على سبیل الكفایة = كفائيّ - ه
(المذهب الجعفري)هالفقانتهى سلم

 ------------ -----------
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درجة/٢٠٠أصول الفقه:/: ثانیاً 
درجة/١٠٠السؤال األول: /

درجات١٠التصوریة.   - أ-١
درجات١٠التصدیقیة األولى.    -ب
درجات١٠ة الثانیة.     یالتصدیق- ج

درجات١٠اللفظ.  -٢
درجات١٠المعنى.- 
اتدرج١٠العالقة بین اللفظ والمعنى.        - 

درجات١٠.َّىفيثىثُّ ٹ ٹ الفعل المضارع المقترن ب "ال " الناهیة = -٣
درجات١٠.   أسلوب التحذیر = (إیاكم وخضراء الدمن)- 

درجات١٠.             َّمثزثرثيتىتُّ ٹ ٹ الجملة الفعلیة المقصود بها النهي =-

درجات١٠.َّمثهتُّ ٹ ٹ الجملة اإلسمیة المقصود بها النهي = - 
درجة/١٠٠السؤال الثاني: /

درجات٥أصالة الحقیقة.                                            - )  ١
درجات٥أصالة العموم.                                                                             - 
درجات٥أصالة اإلطالق.                                                                           - 
درجات٥أصالة عدم التقدیر.                        - 

= أصالة عدم النقل = أصالة عدم االشتراك.
درجات)٥أربعة(مالحظة: ُیكتفى ب

.الــ(صح) والــ(غلط))  ٢
درجات١٠غلط.                                                            -أ
درجات١٠صح.                                                                                       -ب
درجات١٠غلط.                                                                                      - ج
:لیل)  التعا٣

درجة١٥حتى ال یكون فیه مخالفة للقرآن الكریم = لما یقطع به العقل السلیم.                              - أ
درجة١٥ألن الطلب الوجوبّي هو طلب ال حد له بینما الطلب غیر الوجوبّي هو طلب محدود = مقید.      -ب

التصویب:)  ٤
درجات١٠دائمًا = كافة = قاطبة = ما في معناها.                       كل = جمیع = تمام = أي = -أ
درجات١٠حصر.                                                                                    -ب

انتهى سلم أصول الفقه (المذهب الجعفري)
-----------------------------
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درجة/١٠٠:/ القواعد الفقهیة: ثالثاً 
:الشرح- (أ)-١

درجات١٠اإلباحة مأخوذة من المباح وهو خالف المحظور، فالشيء المباح معناه أنه موسع غیر مضّیق- 
.                         و المدحوالمباح في الشرع هو ما استوى فیه طرفا الفعل والترك في عدم استحقاق الذم أ

.                               عند الشك في حّلیة شيء أو حرمته ُیحمل على الحّلیة= 
:المستند-
درجات١٠.                                              َّمفخفحفجفمغجغمعجعٹ ٹ ُّ - 

جئييىينيميزيريٰىينىنننمنزنرنممٹ ٹ ُّ = 
هتمتختحتجتهبمبخبحبجبهئمئخئحئ
.َّمسخسحسجسمخجخمحجحمجحجمث
( كل شيء فیه حالل وحرام فهو لك حالل أبدًا حتى تعرف الحرام منه بعینه فتدعه).= 

لى أن قال: = (كل شيء هو لك حالل حتى تعلم أنه حرام بعینه إ
واألشیاء كلها على هذا حتى یستبین لك غیر ذلك أو تقوم به البینة).

:التطبیق- 
درجات١٠إذا شّك المكلف في حّلیة شراب أو طعام فإنه یبني على أنه حالل.     -

الشرح:- )ب(
درجات١٠هلین بها فیجب على العاِلم إرشاد الجاهل        المراد من اإلرشاد هنا هو بیان األحكام للجا- 

وبیان المسائل الدینیة له السیما المسائل التي یجب على كل مكلف تعلمها
(من قبیل أحكام الطهارة والصالة وما أشبهها).

المستند:- 
درجات١٠خفحفجفمغجغمعجعمظحطمضخضٹ ٹ ُّ 

.َّملخلحلجلمكلكخكحكجكمقحقمف
= (یجب للمؤمن على المؤمن أن یناصحه ).    

= ( یجب للمؤمن على المؤمن النصیحة له في المشهد والمغیب)
رسوله إلى من لقیك من أهل الجهل فلزمك حسن التأدیة عنه إلیهم).–فیما ألقى إلیك –= ( وأن تعلم أنك 

هللا تعالى یقول لعبده في یوم القیامة: عبدي لم  ما عملت فیقول: ربي ما علمت، فیقول له : هّال  = ( إن ا
تعلمت ).

=( ما أخذ اهللا على أهل الجهل أن یتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن یعّلموا).
وتعلیم الجاهل ( حیث دل العقل على وجوب العمل باألحكام =العقل یستدل في الداللة على وجوب اإلرشاد 

قدمي).مالتكلیفیة وال سبیل للعمل من غیر علم فوجب التعلم من باب الوجوب ال
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التطبیق:
درجات١٠.  على الفقیه إذا تغیر رأیه في مسألة من المسائل الشرعیة أن ُیعلم مقلدیه بذلك-

.أراد شخص الزواج بامرأة وال یدري أنها محرمة علیه وجب على العالم بذلك إعالمه به= لو 
.لو رأینا شخصًا یتوضئ بطریقة خاطئة وعلمنا أن خطأه ناشئ عن جهله وجب إرشاده وتعلیمه= 

:مع القاعدةالحكمبیان- ٢
درجات١٠.   رجیحًا لجانب الصحة)ُقّدم قول من یّدعي وقوعه في الحل ( تالحكم:-أ
درجات١٠.         أصالة الصحةالقاعدة:- 
درجات١٠.  )روجب علیه التیمم ( دفعًا للضر الحكم:-ب
درجات١٠.    ال ضرر وال ضرارالقاعدة:-

انتهى سلم القواعد الفقهیة (المذهب الجعفري)
 -----------------------------------


