خرداد  ،49الف
کتاب :اصول پ 4
محدوده :كفاية االصول ،از اول ما يتعلّق بصيغة األمر تا اول بحث نواهي
تستي
 .1إىّ ص٘غٔ األهش حم٘مٔ فى . .....
أ .الَخَة لتجبدسُ ػٌذ استؼوبلْب ثال لشٌٗٔ 

ة .الَخَة ٍ الٌذة لومذّهبت الحىؤ 

ج .هطلك الطلت لومذهبت الحىؤ 

د .الٌذة لىثشٓ استؼوبلْب فِ٘ فى الىتبة ٍالسٌّٔ 

 .2مشاد اص «ػلٖ ٍخِْ» دس عثاست «اإلت٘بى ثبلوأهَس ثِ ػلٖ ٍخِْ ٗمتضٖ اإلخضاء» کذام است؟
أ .خصَص الى٘فّ٘ٔ الوؼتجشٓ فٖ الوأهَس ثِ ششػبً 
ة .الٌْح الزٕ ٌٗجغٖ أى ٗؤتٖ ثِ ػلٖ رله الٌْح ششػبً ٍ ػمالً 
ج .لصذ الَخِ الزٕ تؼلّك األهش ثِ ػلٖ رله الَخِ هي الَخَة ٍالٌذة 
د .لصذ التمشّة ٍ اإلخالص 
 .3ػلٖ سإٔ الوصٌف ،إىّ األهش إرا ٍلغ ػم٘ت الحظش فَْ . .....
أ .ظبّش فٖ اإلثبحٔ 

ج .تبثغ لوب لجل الٌْٖ 

ة .ظبّش فٖ الَخَة 

د .هدول 

 .4اتصبف همذهٔ الحشام ثبلحشهٔ  .....اتصبف همذهٔ الوىشٍُ ثبلىشأّ.
أ .غ٘ش صح٘ح ٍ وزا 

ج .صح٘ح ًظ٘ش 

ة .غ٘ش صح٘ح ثخالف 

د .صح٘ح ثخالف 

تشریحي
* لبل الوصٌّف فٖ ثحث إخضاء اإلت٘بى ثبلوأهَس ثِ ثبألهش االضطشاسٕ« :أهّب المضبء فال ٗدت ثٌبءً ػلٖ أًِّ فشض خذٗذ ٍ وبى الفَت الوؼلّك ػل٘هِ ٍخَثهِ ال
ٗثجت ثأصبلٔ ػذم اإلت٘بى إلّب ػلٖ المَل ثبألصل الوثجت ٍ إلّب فَْ ٍاخت ووب ال ٗخفٖ ػلٖ الوتأهّل».
 .1عثاست «ٍ إلّب فَْ ٍاخت» چٍ فشضی سا مطشح میکىذ؟ يجٍ يجًب سا دس ایه فشض تیان کىیذ.
* فٖ الَاخت الوؼلّك إشىبلٌ ٍ َّ أىّ الطلت ٍ اإلٗدبة إًّ وب ٗىَى ثئصاء اإلسادٓ ٍ اإلسادٓ ال تٌفهّ ػي الوشاد ألًّْب ػجبسٓ ػي الشَق الوؤوّذ الوحشّن
للؼضالت ًحَ الوشاد ٍ .فِ٘  :أًِ غفلٔ ػي وًَِ هحشّوبً ًحَُ ٗختلف حست اختالفِ فٖ وًَِ هوّب ال هؤًٍٔ لِ أٍ هوب لِ هؤًٍٔ ٍ همذّهبت ٍ الدبهغ أى
ٗىَى ًحَ الومصَد ثل هشادّن هي ّزا الَصف فٖ تؼشٗف اإلسادٓ ث٘بى هشتجٔ الشَق الزٕ ٗىَى َّ اإلسادٓ ٍ إى لن ٗىي ٌّبن فؼالً تحشٗه.
 .2اشکال ي جًاب آن سا تیان کىیذ.
* ل٘ل «إًِّ ال ٍخِ لالستٌبد إلى إطالق الْ٘ئٔ لذفغ الشهّ فى وَى الَاخت ًفسّ٘بً أٍ غ٘شّٗبً ثؼذ وَى هفبدّب األفشاد التى ال ٗؼمل فْ٘ب التم٘٘ذ  ٍ »...فِ٘ :أىّ
هفبد الْ٘ئٔ ل٘س األفشاد ثل َّ هفَْم الطلت ٍ ،ال ٗىبد ٗىَى فشد الطلت الحم٘مىّ ٍ الّزى ٗىَى ثبلحول الشبئغ طلجبً ٍ ،إلّب لوب صحّ إًشبئِ ثْب؛ ضشٍسٓ أًِّ
هي الصفبت الخبسخّ٘ٔ الٌبشئٔ هي األسجبة الخبصّٔ.
 .3أ .چشا تش مثىای مزکًس ،تقییذ صیغٍ معقًل ویست؟ ب .عثاست «ٍ إلّب لوب صحّ  ...هي األسجبة الخبصّٔ» سا تًضیح دَیذ.
* ٍ ّل ٗؼتجش فٖ ٍلَع الومذّهٔ ػلٖ صفٔ الَخَة أى ٗىَى اإلت٘بى ثْب ثذاػٖ التَصل ثْب إلٖ رٕ الومذهٔ أٍ ال؟ الظبّش ػذم االػتجبس ،ألخل أىّ الَخَة
لن ٗىي ثحىن الؼمل إلّب ألخل الومذه٘ٔ ٍ التَلف ٍ ،ػذم لصذ التَصل فِ٘ ٍاضح ٍ لزا اػتشف ثبالختضاء ثوب لن ٗمصذ ثِ رله فٖ غ٘ش الومذهبت الؼجبدٗٔ،
لحصَل رات الَاخت.
 .4أ .مذّعا ي دلیل آن سا تًضیح دَیذ .ب .عثاست «ٍ لزا اػتشف  »...دلیل تش چیست؟ تًضیح دَیذ.
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* إى للٌب ثَخَة الومذهٔ ششػبً ،ال ٗىبد ٗحصل اإلصشاس ػلٖ الحشام ثتشن أٍّل همذهٔ ال ٗتوىي هؼِ هي الَاخت ٍ ال ٗىَى تهشن سهبئش الومهذهبت ثحهشام
أصالً لسمَط التىل٘ف حٌ٘ئز.
 .5آیا عذالت تا تشک مقذمات متعذد یک گىاٌ مىتفی میشًد؟
* إىّ ٍخَد الطج٘ؼٔ أٍ الفشد هتؼلّمبً للطلت إًّوب ٗىَى ثوؼٌٖ أىّ الطبلت ٗشٗذ صذٍس الَخَد هي الؼجذ ال أًِّ ٗشٗذ هب َّ صبدس ٍ ثبثت فٖ الخهبسج وهٖ ٗلهضم
طلت الحبصل ٍ ال خؼل الطلت هتؼلّمبً ثٌفس الطج٘ؼٔ ألىّ الطج٘ؼٔ ثوب ّٖ ّٖ ل٘ست إلّب ّٖ ال ٗؼمل أى ٗتؼلّك ثْب طلت لتَخذ أٍ تتشن.
 .6اشکال مصىف تش دي احتمال اخیش چیست؟ مختاس ایشان سا تًضیح دَیذ.
* تصذٕ خوبػٔ هي األفبضل لتصح٘ح األهش ثبلضذّ ثٌحَ التشتّت ػلٖ الؼص٘بى ثٌحَ الششط الوتأخش أٍ الجٌبء ػلٖ هؼص٘تِ ثٌحَ الششط الوتمذّم أٍ الومهبسى ٍ
فِ٘ :أى هب َّ هالن استحبلٔ طلت الضذّٗي فٖ ػشض ٍاحذ آتٍ فٖ طلجْوب وزله فئًِّ ٍ إى لن ٗىي فٖ هشتجٔ طلت األّن اختوبع طلجْوب إلّب أًّهِ وهبى فهٖ
هشتجٔ األهش ثغ٘شُ اختوبػْوب ثذأّ فؼلّ٘ٔ األهش ثبألّن فٖ ّزُ الوشتجٔ.
 .7تشتة سا دس ضمه مثال تًضیح دادٌ ،اشکال مصىف تش آن سا تیان کىیذ.
* التم٘٘ذ ثبلَلت ووب ٗىَى ثٌحَ ٍحذٓ الوطلَة وزله سثوب ٗىَى ثٌحَ تؼذّد الوطلَة إلّب أًِّ الثذ فٖ إثجبت أًِّ ثْزا الٌحَ هي داللٔ ٍ ههغ ػهذم الذاللهٔ
فمضّ٘ٔ أصبلٔ الجشاءٓ ػذم ٍخَثْب فٖ خبسج الَلت.
 .8أ .دي قسم تقییذ تٍ يقت سا تًضیح دَیذ .ب .اصبلٔ الجشاءٓ دس چٍ فشضی جاسی میشًد؟ چشا؟
* هي تمس٘و بت الومذّهٔ تمس٘وْب إلٖ همذّهٔ الَخَد ٍ همذّهٔ الصحٔ ٍ همذهٔ الَخَة ٍ همذهٔ الؼلن ٍ ال إشىبل فٖ خشٍج همذهٔ الَخَة ػي هحل الٌضاع
فٖ ٍخَة الومذهٔ ثذأّ ػذم اتصبفْب ثبلَخَة هي لجل الَخَة الوششٍط ثْب.
 .9أ .تشای اقسام مقذمٍ مثال رکش کىیذ .ب .يجٍ خشيج مقذمۀ يجًب اص تحث مقذمۀ ياجة چیست؟
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