خرداد  ،49الف
کتاب :اصول 2پ 5
محدوده :اصول مرحوم مظفر «از الباب السابغ تا اجتماع االمر و النهی»
تستي
 .1حم٘مٔ هسألٔ اإلجضاء َّ الجحث ػي ثجَت الوالصهٔ  .....ث٘ي اإلت٘بى ثبألهش  ٍ .....ث٘ي اإلوتفبء ثِ ػي اهتثبل األهش األٍلٖ الَالؼٖ.
أ .ششػبً ـ اإلضطشاسٕ 

ج .ػمالً ـ الظبّشٕ 

ة .ػمالً ـ الَالؼٖ 

د .ششػبً ـ الَالؼٖ 

 .2الَجَة الغ٘شٕ تبثغ لَجَة رٕ الومذهٔ . ....
أ .إطاللبً ٍ إشتشاطبً ٍ فؼلً٘ٔ ٍ لًَٓ 

ة .إطاللبً ٍ إشتشاطبً 

 .3لَ ٍسد هي الشبسع أهشٌ فٖ هَسد حىن الؼمل ومَلِ تؼبلٖ:
أ .أهس تأسیسی إزضادی 

ج .فؼلً٘ٔ ٍ لًَٓ 

َ
َ
َ
« ...أط ُيعوا ه َ
اَّلل َوأط ُيعوا ه
الر ُسول »...
ِ
ِ

ب .أهس هَلَی تأکیدی 

د .إطاللبً ٍ فؼلً٘ٔ 

. .....

ج .أهس تأکیدی إزضادی 

د .أهس تأسیسی هَلَی 

 .4تِ ًظس هطَْز اهاهیِ ،آیا اگس تعد اش عول تِ أهازُ ،یقیي تِ خطا تَدى أهازُ پیدا کٌد عولص هجصی است؟
أ .هجصی است هطلقاً 

ب .هجصی است فقط دز هَضَعات 

ج .هجصی ًیست هطلقاً 

د .هجصی است دز احکام عثادات 

تشریحي
* هؼٌى وَى الفؼل هجولًب أى ُٗجْل ٍجِ ٍلَػِ ،ووب لَ تَضّأ اإلهبم

ـ هثلًب ـ ثحضَس ٍاحذ ٗتّمى هٌِ أٍ ٗحتول أًِّ ٗتّمِ٘ ،ف٘حتول أىّ ٍضَءُ ٍلغ ػلى

ٍجِ التمّ٘ٔ فال ُٗستىشف هششٍػّ٘ٔ الَضَء ػلى الى٘فّ٘ٔ الّتٖ ٍلغ ػلْ٘بٗ ٍ ،حتول أًِّ ٍلغ ػلى ٍجِ االهتثبل لألهش الَالؼٖ فُ٘ستىشف هٌِ هششٍػّ٘تِ.
 .1هعٌای فعل هجول زا تٌَیسید ٍ هثال زا تَضیح دّید؟
 .2هرّة ضیعِ ،کدام یک اش زٍشّای قیاس ،استقساء ٍ توثیل هٌطقی زا دز استٌثاط حکن ضسعی قثَل دازد؟ تَضیح دّید.
* هؼٌى وَى الحسي أٍ المجح راتّ٘بً :أىّ الؼٌَاى الوحىَم ػلِ٘ ثأحذّوب ثوب َّ فٖ ًفسِ ٍ فٖ حذّ راتِ ٗىَى هحىَهبً ثِ ،ال هي جْٔ إًذساجِ تحت ػٌَاى
آخش ،فال ٗحتبج إلى ٍاسطٔ فٖ إتّصبفِ ثأحذّوب.
 .3حسي ٍ قثح ذاتی زا تَضیح دّید .
* أهّب فٖ األحىبم :فألجل إ تّفبلْن ػلى هزّت التخطئٔ ،إٔ أىّ الوجتْذ ٗخطئ ٍ ٗص٘ت ،ألىّ للَِّ تؼبلى أحىبهبً ثبثتٔ فٖ الَالغ ٗشتشن فْ٘ب الؼبلن ٍ الجبّل،
إٔ أىّ الجبّل هىلّف ثْب وبلؼبلن ،غبٗٔ األهش أًّْب غ٘ش هٌجّضٓ ثبلفؼل ثبلٌسجٔ إلى الجبّل المبصش ح٘ي جْلِ ٍ ،إًّوب ٗىَى هؼزٍساً فٖ الوخبلفٔ لَ اتّفمت لِ
ثبتّجبع األهبسٓ ،إر ال تىَى األهبسٓ ػٌذّن إلّب طشٗمبً هحضبً لتحص٘ل الَالغ ٍ .هغ اًىشبف الخطأ ال ٗجمى هجبل للؼزس ،ثل ٗتٌجّض الَالغ حٌ٘ئزٍ فٖ حمِّ هي دٍى
أى ٗىَى لذ جبء ثشٖء ٗسذّ هسذُّ ٍ ٗغٌٖ ػٌِ.
ً .4ظس ٍ دلیل ضیعِ دز هَزد اجصاء عولی کِ تا تَجِ تِ أهازُ اًجام گسفتِ ٍ سپس کطف خالف ضدُ است چیست؟
 .5تِ ًظس هصٌف ،تحث اش هقدهۀ ٍاجة ثوسُای دازد؟ تَضیح دّید.
* أهّب فٖ «ششط الوأهَس ثِ» فإىّ هجشّد وًَِ ششطبً ششػّ٘بً للوأهَس ثِ ال هبًغ هٌِ ،ألًِّ ل٘س هؼٌبُ إلّب أخزُ ل٘ذاً فٖ الوأهَس ثِ ػلى أى تىَى الحصّٔ
الخبصّٔ هي الوأهَس ثِ ّٖ الوطلَثٔ ٍ .ووب ٗجَص رله فٖ األهش السبثك ٍ الومبسى فإًِّ ٗجَص فٖ الالحك ثال فشق.
 .6آیا هتاخس تَدى «ضسط هأهَز تِ» هٌجس تِ هحال هیضَد؟ تَضیح دّید.
* ال ٗصحّ اإلت٘بى ثبلطْبسٓ ثمصذ اإلستحجبة ثؼذ دخَل الَلت للَاجت الوششٍط ثْب ،ألىّ اإل ستحجبة ثحذُّ لذ اًذنّ فٖ األهش الغ٘شٕ فلن ٗؼذّ هَجَداً حتّى
ٗصحّ لصذُ.
 .7چسا اتیاى طْازت تعد اش دخَل ٍقت تِ ًیت استحثاب صحیح ًیست؟
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 .8هساد اصَلیَى اش کلوِ ضد ،دز تاب «هسألِ ضد» زا تَضیح دادُ ،تفاٍت آى تا هصطلح فلسفی زا تٌَیسید.
* اإلشىبل فٖ الومذّهٔ الؼجبدٗٔ هي جْت٘ي :هي جْٔ اىّ الَاجت الغ٘شٕ ال ٗىَى إلّب تَصلّ٘بً ٍ هي جْٔ أًِّ ال استحمبق للثَاة ػلِ٘.
 .9تسای هقدهۀ عثادیِ هثال شدُ ،دٍ اضکال هطسح ضدُ زا تَضیح دّید.
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