خرداد  ،49الف
کتاب :اصول پ 7
محدوده :فرائد االصول ،از اجماع منقول تا اول دليل انسداد
تستي
 .1بٍ وظر مصىّف ،مراد از «تبيّه»  .....ي مراد از «جُالت»  .....است.
أ .تحظ٘ل االطوٌ٘بى ـ السفبّٔ 

ة .الفحض ـ همبثل الؼلن 

ج .التثجت ـ السفبّٔ 

د .تحظ٘ل االطوٌ٘بى ـ الشك أٍ الظيّ االثتذائٖ الضائل ثؼذ الذلٔ 

 .2ريايت «أهّب هب سٍاُ صساسٓ ػي أثى فال ٗجَص سدُّ» بر كذام گسيىٍ داللت دارد؟
أ .حجيت شُرت ريايى 

ب .حجيّت مطلق خبر ياحذ 

ج .حجيت خبر ثقٍ مأمًن 

د .از اصحاب اجماع بًدن زرارٌ 

 .3إرا ػلن ثؤىّ ثؼغ الوجوؼ٘ي ٗؼولَى ثخجشٍ هي ح٘ث ػلوِ ثظذٍسُ فبلؼول ثْزا الخجش لٌب . .....
أ .جبئض هطلمبً 

ة .غ٘ش جبئض هطلمبً 

ج .جبئض إرا حظل لٌب الؼلن ثظذٍسُ 

د .جبئض إرا لن ٗحظل لٌب الؼلن ثخالفِ 

 .4إىّ ٍجَة التفحض ػي الوؼبسع ٍ .....جَة التجّ٘ي فٖ الخجش.
أٗ .ؤکّذ حجّ٘ٔ خجش الؼبدل ًظ٘ش 

ةٗ .ؤکّذ حجّ٘ٔ خجش الؼبدل ثخالف 

جٌٗ .بفٖ حجّ٘ٔ خجش الؼبدل ًظ٘ش 

دٌٗ .بفٖ حجّ٘ٔ خجش الؼبدل ثخالف 

تشریحي
* إىّ ظبّش أکثش المبئل٘ي ثبػتجبس اإلجوبع الوٌمَل ثبلخظَص :أىّ الذل٘ل ػلِ٘ َّ الذل٘ل ػلى حجّ٘ٔ خجش الؼبدل.
 .1چگًوٍ ادلة حجيت خبر عادل بر حجيت اجماع مىقًل داللت مىكىىذ؟
* إىّ الوتتجّغ فٖ اإلجوبػبت الوٌمَلٔ ٗحظل لِ المطغ هي تشاکن أهبسات کث٘شٓ ،ثبستٌبد دػَٕ الٌبلل٘ي لإلجوبع إلٖ الحذس الحبطل هي حسي الظيّ ثجوبػٔ
هوّي تمذّم ػلٖ الٌبلل ،أٍ هي االًتمبل هي الولضٍم إلٖ الصهِ ،هغ ثجَت الوالصهٔ ثبجتْبد الٌبلل ٍاػتمبدُ.
 .2با تًجٍ بٍ عبارت ،مىشأَای ادعای اجماع را تًضيح دَيذ.
* إىّ االستذالل ػلٖ حجّ٘ٔ الخجش الَاحذ ثآٗٔ الٌجؤ إى کبى ثبػتجبس هفَْم الششؽ .ففِ٘ :أىّ هفَْم الششؽ ػذم هجٖء الفبسك ثبلٌجؤ ٍ ػذم التجّ٘ي ٌّب ألجل

ػذم هب ٗتجّ٘ي فبلجولٔ ٌّب لج٘بى تحمك الوَػَع.
 .3اشکال استذالل بٍ مفًُم آيٍ بر حجيت خبر ياحذ را تًضيح دَيذ.
* ٗشد ػلى االستذالل ثآٗٔ الزکش أٍّالً أىّ االستذالل إىْ کبى ثظبّش ا ٔٗٙفظبّشّب ثومتؼى الس٘بق إسادٓ ػلوبء أّل الكتبة  ٍ ...إى کبى هغ لطغ الٌظش ػي
س٘بلْب ففِ٘ أًِّ ٍسد فى األخجبس الوستف٘ؼٔ أىّ أّل الزکش ّن األئؤّ
 .4چرا اگر مراد از اَل ركر ،ائمٍّ يا علماى اَل كتاب باشىذ ،ايه آيٍ براى حجّيت خبر ياحذ قابل استذالل وخًاَذ بًد؟
* إىّ اإلجوبع الوذّػى هي الش٘خ هؼتؼذ ثمشائي کث٘شٓ تذلّ ػلى طذق هؼوًَِ هثل هب رکشُ اثي ادسٗس فى سسبلٔ خالطٔ اإلستذالل التى طٌّفْب فى هسؤلٔ
فَسٗٔ المؼبء فى همبم دػَى اإلجوبع ػلى الوؼبٗمٔ ،لبل فى همبم تمشٗت اإلجوبع« :إىّ اثٌى ثبثَِٗ ٍ األشؼشٗ٘ي ٍ الموّ٘٘ي أجوغ ػبهلَى ثبألخجبس الوتؼؤٌّ
للوؼبٗمٔ ألًّْن رکشٍا أًِّ ال ٗحلّ سدّ الخجش الوَثَق ثشٍاتِ».
 .5أ .مىظًر از «مضايقٍ» چيست؟ ب .يجٍ تأييذ اجماع شيخ بًاسطة كالم ابه ادريس را بىًيسيذ.
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* هوب ل٘ل ثكًَِ هستٌذاً لؼلن الحبکٖ ثمَل االهبم لبػذٓ اللطف ٍ ال ٗخفٖ أىّ االستٌبد إلِ٘ غ٘ش طح٘ح فئرا ػلن استٌبد الحبکٖ إلِ٘ فال ٍجِ لالػتوبد ػلٖ
حكبٗتِ ٍ الوفشٍع أىّ إجوبػبت الش٘خ کلّْب هستٌذٓ إلٖ ّزُ المبػذٓ.
 .6آيا اجماعاتی كٍ شيخ ادعا كردٌ ،حجت است؟ چرا؟
* اختلف المبئلَى ثبػتجبس الخجش الَاحذ هي جْٔ أىّ الوؼتجش هٌْب کلّ هب فٖ الكتت الوؼتجشٓ أٍ أىّ الوؼتجش ثؼؼْب ٍ أىّ الوٌبؽ فٖ االػتجبس ػول األطحبة أٍ
ػذالٔ الشإٍ أٍ ٍثبلتِ أٍ هجشّد الظي ثظذٍس الشٍاٗٔ هي اػتجبس طفٔ فٖ الشإٍ.
 .7اقًال در مىاط حجيت خبر ياحذ را بيان كىيذ؟
* إىّ ٍجَة الؼول ثبلكتبة ٍ السٌّٔ ثبثت ثبإلجوبع ٍ ثمبء ّزا التكل٘ف أٗؼبً ثبلٌسجٔ إلٌ٘ب ثبثت ٍ حٌ٘ئزٍ فئى أهكي الشجَع إلْ٘وب ػلٖ ٍجِ ٗحظل الؼلن
ثْوب ثحكن أٍ الظي الخبص ثِ فَْ ٍ إلّب فبلوتّجغ َّ الشجَع إلْ٘وب ػلٖ ٍجِ ٗحظل الظيّ هٌْوب.
 .8عبارت در مقام استذالل بر چيست؟ استذالل را تًضيح دَيذ.
* إىّ المذس الثبثت هي االتفبق ثئخجبس الٌبلل ـ الوستٌذ إلٖ حسِ ـ ل٘س هوب ٗستلضم ػبدٓ هَافمٔ اإلهبم

ٍ إى کبى ّزا االتفبق لَ ثجت لٌب أهكي أى ٗحظل

الؼلن ثظذٍس هؼوًَِ لكي ل٘س ػلًٔ تبهًّٔ لزلك.
 .9با تًجٍ بٍ عبارت ،يجٍ عذم حجيت اجماع مىقًل بٍ خبر ياحذ را تًضيح دَيذ.
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