خرداد  ،49الف
کتاب :اصول 1پ 8
محدوده :فرائد االصول ،از المقام الثاني في الشبهۀ غیر المحصورۀ تا اول بحث استصحاب
تستي
 .1داللت سيايت «إرا أهشتنن ثشىء فأتَا هٌِ هب استطؼتن» بش قاعذة ميسًس مًقًف است بش ايه كٍ «هي»  .....باشذ.
أ .بٍ معىاى «باء» 

ج .تبعيضيٍ 

ب .بياويٍ 

د .صائذٌ 

 .2إرا مبى الشلّ فی الجضء الخبسجی هي جْٔ فقذاى الٌص فبلحنن . .....
أ .الجشاءٓ الؼقلیٔ ال الٌقلیٔ 

ج .االحتیبغ الؼقلی 

ة .الجشاءٓ الٌقلیٔ ال الؼقلیٔ 

د .الجشاءٓ الٌقلیٔ ٍ الؼقلیٔ 

 .3الوؼشٍف فی الشجْٔ الغیش الوحصَسٓ . .....
أ .ػذم ٍجَة االجتٌبة 

ةٍ .جَة االجتٌبة 

ج .ػذم ٍجَة االجتٌبة إرا استلضم االحتیبغ ،الحشج 

دٍ .جَة االجتٌبة إرا مبًت الشجْٔ تحشیویّٔ 

 .4الضیبدٓ فی ثؼط الؼجبدات مبلصالٓ . .....
أ .هجطلٔ ثبلٌظش إلی األصل االٍلی فقػ 

ة .هجطلٔ ثوقتعی األخجبس 

ج .هجطلٔ هطلقبً 

د .غیش هجطلٔ هطلقبً 

تشریحي
* یذلّ ػلی ٍجَة أصل الفحص إلجشاء الجشائٔ قَلِ

فی هي غسّل هجذٍساً أصبثتِ جٌبثٔ فنضّ فوبت« :قتلَُ ،قتلْن اهلل ،أال سألَا ،أال یوّوَُ».

 .1داللت سيايت بش يجًب فحص سا تقشيش كىيذ.
* قیل فى توییض الوحصَسٓ هي غیشّب أىّ العبثػ هب یؤدّى اجتٌبثِ إلى تشك الصلَٓ غبلجبً فَْ غیشهحصَس موب أىّ اجتٌبة شبٍٓ أٍ اهشأٓ هشتجْٔ فى صقغ هي
األسض یؤدّى إلى التشك غبلجبً ٍ فیِ هب الیخفى هي ػذم العجػ.
 .2معياس مزكًس ي اشکال آن سا تًضيح دَيذ.
* إرا اشتجِ الَاجت ثغیشُ لتنبفؤ الٌصّیي موب فى ثؼط هسبئل القصش ٍ اإلتوبم فبلوشَْس فیِ التخییش؛ ألخجبس التخییش السلیؤ ػي الوؼبسض حتى هب دلّ ػلى
األخز ثوب فیِ اإلحتیبغ؛ ألىّ الوفشٍض ػذم هَافقٔ شىء هٌْوب لإلحتیبغ.
 .3يجٍ عذم تعاسض اخباس تخييش با اخباس احتياط سا تًضيح دَيذ.
* لَ فشظٌب مَى الؼقل حبموبً ثَجَة االحتیبغ ٍ هشاػبٓ حبل الؼلن اإلجوبلىّ ثبلتنلیف الوشدّد ثیي األقلّ ٍ األمثش مبًت أخجبس الجشاءٓ مبفیٔ فى الوطلت
حبمؤ ػلى رلل الذلیل الؼقلىّ؛ ألىّ الشبسع أخجش ثٌفى الؼقبة ػلى تشك األمثش.
 .4محل بحث ي يجٍ حکًمت سا تًضيح دَيذ.
* إرا ثجت جضئیّٔ شىء ٍ شلّ فى سمٌیّتِ فْل األصل مًَِ سمٌبً أٍ ػذم مًَِ مزلل أٍ هجٌىّ ػلى هسألٔ الجشاءٓ ٍ االحتیبغ فى الشلّ فى الجضئیّٔ أٍ
التجؼیط ثیي أحنبم الشمي فیحنن ثجؼعْب ٍ یٌفى ثؼعْب اآلخشٍ ،جَُ.
 .5يجًٌ مزكًس سا تًضيح دَيذ.
* إرا أٍقغ الجبّل ػجبدًٓ ػول فیْب ثوب یقتعیِ الجشاءٓ فئى مبى حیي الؼول هتضلضالً فی صحّٔ ػولِ ثبًیبً ػلی االقتصبس ػلیِ فی االهتثبل فال إشنبل فی الفسبد
ٍ إى اًنشف الصحّٔ ثؼذ رلل ثال خالف فی رلل ظبّشاً لؼذم تحقّق ًیٔ القشثٔ ألىّ الشبك فی مَى الوأتیّ ثِ هَافقبً للوأهَس ثِ میف یتقشّة ثِ؟
 .6وماص بذين سًسٌ بشای جاَل بٍ يجًب سًسٌ ،چٍ حکمی داسد؟ چشا؟
* الحق فی الشجْبت الوحصَسٓ حشهٔ الوخبلفٔ القطؼیٔ لَجَد الوقتعی ٍ ػذم الوبًغ ألىّ الؼقل ال یوٌغ هي التنلیف ثبالجتٌبة ػي ػٌَاى الحشام الوشتجِ فی
أهشیي أٍ أهَس ٍ الؼقبة ػلی هخبلفتِ.
 .7أ .مقتضی سا دس ضمه مثال تًضيح دَيذ .ب .چشا ماوع اص حشمت مخالفت يجًد وذاسد؟
1

امتحانات خرداد 08030-1-49

* إىّ الفحص فی إجشاء األصل فی الشجْٔ الحنویٔ الٌبشئٔ هي ػذم الٌص الصم ٍ حذُّ َّ الیأس ػي ٍجذاى الذلیل فیوب ثأیذیٌب ٍ أهب الضائذ ػلیِ فلیس
ثَاجتٍ للضٍم الحشج ٍ تؼطیل استؼالم سبئش التنبلیف.
 .8أ .ششط جشيان أصل بشائت ي حذّ آن چيست؟ ب .عباست «ٍ أهّب الضائذ ػلیِ فلیس  »...سا تًضيح دَيذ.
* الوطلت الثبلث فی اشتجبُ الَاجت ثبلحشام ثأى یؼلن أىّ أحذ الفؼلیي ٍاجت ٍ اآلخش هحشم ٍ اشتجِ ثبآلخش ٍ اهّب لَ ػلن أىّ ٍاحذاً هي الفؼل ٍ التشك ٍاجبت ٍ
اآلخش هحشّم فَْ خبسج ػي ّزا الوطلت ألًِّ هي دٍساى األهش ثیي الَجَة ٍ الحشهٔ.
 .9تفايت «اشتجبُ الَاجت ثبلحشام» ي «دٍساى األهش ثیي الَجَة ٍ الحشهٔ» سا با ركش مثال تًضيح دَيذ.
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