خرداد  ،49الف
کتاب :اصول 1پ 11
محذوده :كفايه االصول ،از المقصذ الخامس (المطلق والمقيذ) تا المقصذ السابع اصول العملية
تستي
 .1طبك ًظر هصٌّف ،ػلن اجوالي . .....
أ .فمط ًسبت بِ حرهت هخالفت لطؼيِّ ،ػلت تاهِّ است 

ب .فمط ًسبت بِ ٍجَب هَافمت لطؼيِ ،ػلت تاهِّ است 

ج .همتضي تٌجّس است هطلماً 

د .ػلت تاهِّ تٌجّس است هطلماً 

 .2الظاّش استمشاس س٘شٓ الؼمالء ػلٖ اتثاع الظَْسات . .....
أ .هم٘ذاً تئفادتْا للظي الشخظٖ 

ب .همّ٘ذاً تؼذم الظيّ الفؼلٖ ػلٖ خالفْا 

د .هطلماً 

ج .لخظَص هي لظذ إفْاهِ 

 .3إىّ المطغ َٗجة . .....
أ .استحماق الؼمَتٔ ػلٖ الوخالفٔ ٍ الوثَتٔ ػلٖ الوَافمٔ هطلماً 
ب .استحماق الؼمَتٔ ػلٖ الوخالفٔ ٍ الوثَتٔ ػلٖ الوَافمٔ فٖ خظَص طَسٓ اإلطاتٔ 
ج .ػذم استحماق الؼمَتٔ ػلٖ الوخالفٔ ًظ٘ش الوثَتٔ ػلٖ الوَافمٔ 
د .ػذم استحماق الؼمَتٔ ػلٖ الوخالفٔ إرا کاى ػي األسثاب الغ٘ش الوتؼاسفٔ 
 .4اإلجواع الوٌمَل تخثش الَاحذ إرا کاى ًملِ هتضوٌّاً لٌمل السثة ٍ الوسثة ػي حس  .....ها إرا ًمل الوسثة ػي حسي.
أ .حجٔ ًظ٘ش 

ج .غ٘ش حجٔ ًظ٘ش 

ب .حجٔ تخالف 

د .غ٘ش حجٔ تخالف 

تشریحي
* الظاّش أىّ الوشاد هي الوثّ٘ي فٖ هَاسد إطاللِ :الكالم الزٕ لِ ظاّشٗ ٍ ،كَى تحسة هتفاّن الؼشف لالثاً لخظَص هؼٌٖ ٍ ،الوجول تخالفِ .فوا ل٘س لِ

ظَْس ،هجول ٍ إى ػلن تمشٌٗٔ خاسجّ٘ٔ ها اُسٗذ هٌِ ،کوا أىّ هالِ الظَْس هثّ٘ي ٍ إى ػلن تالمشٌٗٔ الخاسجّ٘ٔ أًِّ ها اُسٗذ ظَْسُ ٍ أًِّ هؤٍّل.
 .1أ .هجول ٍ هبيّي را تؼريف كٌيذ .ب .آيا هبيّي ٍ هجول از اٍصاف كالم است يا از اٍصاف هراد هتكلّن؟
* ال ٗؤخز المطغ تحكن فى هَضَع ًفس ّزا الحكن للضٍم الذٍس ٍ ،ال هثلِ للضٍم اجتواع الوثل٘ي ٍ ،ال ضذُّ للضٍم اجتواع الضذّٗيً ،ؼن ٗظحّ أخز المطغ
توشتثٔ هي الحكن فى هشتثٔ اُخشى هٌِ أٍ هي هثلِ أٍ ضذُّ.
 .2در چِ فرضي ،اجتواع هثليي ٍ ضذيي الزم هىآيذ ٍ در كذام فرض ،ايي هحارير رفغ هىشًَذ؟
* إىّ الؼلن اإلجوالٖ تَلَع التحشٗف فٖ المشآى ال ٗوٌغ ػي حجّ٘ٔ ظَاّشُ لؼذم الؼلن تَلَع خلل فْ٘ا تزلك أطالً ٍ لَ سلّن تَلَع الؼلن تالخلل فال ػلن
تَلَػِ فٖ آٗات األحكام ٍ الؼلن تَلَػِ فٖ آٗات األحكام أٍ فٖ غ٘شّا هي اٗٙات غ٘ش ضائش ألىّ الؼلن اإلجوالٖ تَلَع الخلل فٖ الظَاّش إًـّوا ٗوٌغ ػي

حجّ٘تْا إرا کاًت کلّْا حجّٔ.
 .3آيا شبْة تحريف لرآى هاًغ از توسك بِ ظَاّر كتاب است؟ تَضيح دّيذ.
* هوّا ل٘ل تاػتثاسُ تالخظَص ،الشْشٓ فٖ الفتَٕ ٍ الٗساػذُ دل٘ل ٍ .تَّّن داللٔ أدلّٔ حجّ٘ٔ خثش الَاحذ ػلِ٘ تالفحَٕ ،فِ٘ ها ال ٗخفٖ ٍ أضؼف هٌِ تَّّن
داللٔ الوشَْسٓ «خز توا اشتْش ت٘ي أطحاتك» ػلِ٘.
 . 4أ .داللت فحَای ادلِّ حجيّت خبر ٍاحذ بر حجيت شْرت فتَايي را تمرير كٌيذ .بٍ .جِ ضؼف داللت هشَْرُ را بياى كٌيذ.
* ٗستذلّ ػلٖ اػتثاس أخثاس اٙحاد تطَائف کث٘شٓ هي األخثاس إلّا أًِّ ٗشكل االستذالل لْا تأًّْا أخثاس آحاد ،فئًّْا غ٘ش هتفمٔ ػلٖ لفظ ٍ ال ػلٖ هؼٌٖ فتكَى

هتَاتشٓ لفظاً أٍ هؼًٌٖ.
 .5أ .اشكال استذالل بر حجّيت خبر ٍاحذ را بياى كٌيذ .ب« .فئًّْا» تؼليل برای چيست؟
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* هي الَجَُ الؼمل٘ٔ ػلٖ حجّ٘ٔ خثش الَاحذ أًِّ ٗؼلن إجواالً تظذٍس کث٘ش هوّا تأٗذٌٗا هي األخثاس هي األئؤ تومذاس ٍافٍ توؼظن الفمِ ٍ الصم رلك لضٍم الؼول
ػلٖ ٍفك جو٘غ األخثاس ٍ ،فِ٘ :أًِّ ال ٗكاد ٌْٗض ػلٖ حج٘ٔ الخثش تح٘ث ٗمذّم تخظ٘ظاً أٍ تم٘٘ذاً أٍ تشج٘حاً ػلٖ غ٘شُ هي ػوَم أٍ إطالق أٍ هثل هفَْم.
 .6اشكال هصٌف بر دليل فَق را تَضيح دّيذ.
* أهّا داللٔ الجوغ الوؼشف تالالم ػلٖ ال ؼوَم هغ ػذم داللٔ الوذخَل ػلِ٘ فال داللٔ فْ٘ا ػلٖ أًّْا تكَى ألجل داللٔ الالم ػلٖ التؼ٘ي ح٘ث ال تؼ٘ي إلّا
للوشتثٔ الوستغشلٔ لجو٘غ األفشاد ٍ رلك لتؼ٘ي الوشتثٔ االُخشٕ ٍ ّٖ ألل هشاتة الجوغ.
ّ .7ر يك از ػبارات «ح٘ث « ٍ »...رلك لتؼ٘ي» دليل چيست؟ تَضيح دّيذ.
* ٗشكل األهش فٖ تؼض األطَل الؼول٘ٔ کأطالٔ اإلتاحٔ الششػ٘ٔ ،فئىّ اإلرى فٖ اإللذام ٍ اال لتحام ٌٗافٖ الوٌغ فؼالً کوا ف٘وا طادف الحشام ،فال هح٘ض فٖ
هثلِ إلّا ػي اإللتضام تؼذم اًمذاح اإلسادٓ أٍ الكشأّ فٖ تؼض الوثادا الؼال٘ٔ ،لكٌِ ال َٗجة اإللتشام تؼذم کَى التكل٘ف الَالؼٖ تفؼلٖ توؼٌٖ کًَِ ػلٖ طفٔ
ٍ ًحَِ لَ ػلن تِ الوكلّف لتٌجّض ػلِ٘.
 .8اشكال ٍ جَاب را تَضيح دّيذ.

َ َ مْ َ ٌ َ ََ م
ُك ف ِاسق ِب َب ٍإ فت َب َّينوا »...
* استذلّ ػلٖ حجّ٘ٔ خثش الَاحذ تمَلِ تؼالٖ ...« :إن جاء
ِ
ِ

تتمشٗة أًِّ هي جْٔ هفَْم الششط ٍ أىّ تؼل٘ك الحكن تاٗجاب التثّ٘ي ػي الٌثأ

الزٕ جٖء تِ ػلٖ کَى الجائٖ تِ الفاسك ٗمتضٖ اًتفاءُ ػٌذ اًتفائِ ٍ ال ٗخفٖ أًِّ ػلٖ ّزا التمشٗش ال ٗشد أى الششط فٖ المض٘ٔ لث٘اى تحمك الوَضَع ،فال
هفَْم لِ أٍ هفَْهِ السالثٔ تاًتفاء الوَضَع.
 .9أ .استذالل را تَضيح دّيذ .ب .ػبارت «ٍ ال ٗخفٖ أًِّ  »...را شرح دّيذ.
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