خرداد  ،49الف
کتاب :اصول 2پ 01
محدوده :كفايه االصول ،از تنبيهات االستصحاب تا پايان كتاب
تستي
 .1إىّ لبعذٓ التجبٍص ٍ الفشاغ ٍ أطبلٔ طحّٔ عول الغ٘ش هي المَاعذ الومشّسٓ فٖ الشجْبت الوَضَع٘ٔ إلّب المشعٔ تىَى همذّهٔ علٖ االستظحبة . .....
أ .الحىوٖ الومتضٖ للظحّٔ تخظ٘ظبً 

ة .الحىوٖ الومتضٖ للفسبد حىَهًٔ 

ج .الوَضَعٖ الومتضٖ للظحّٔ حىَهًٔ 

د .الوَضَعٖ الومتضٖ للفسبد تخظ٘ظبً 

 .2التشج٘ح ثوثل اإلستظحبة فٖ الخجشٗي الوتعبسض٘ي . .....
أ .ال ٗظح هطلمبً 

ةٗ .ظح هطلمبً 

جٗ .ظح إى وبًت حج٘تِ هي ثبة الظي 

دٗ .ظحّ إى وبًت حجّ٘تِ هي ثبة األخجبس 

 .3االستظحبة فٖ الوَضَعبت الظشفٔ الخبسج٘ٔ . .....
أ .ال ٗجشٕ هطلمبً 

ةٗ .جشٕ هطلمبً 

جٗ .جشٕ إرا وبًت رات أحىبم ششع٘ٔ 

دٗ .جشٕ إرا وبًت رات آثبس عمل٘ٔ 

 .4هب اعتجش حج٘تِ هي ثبة الظي ًَعبً  .....هب اعتجش فِ٘ عذم الظي ثخالفِ.
أٗ .ضشُ الظي ثىزثِ ثخالف 

ج .ال ٗضشُّ الظي ثىزثِ ًظ٘ش 

ةٗ .ضشُّ الظي ثىزثِ ًظ٘ش 

د .ال ٗضشُ الظي ثىزثِ ثخالف 

تشریحي
* إرا أهش ثبلجلَس َٗم الجوعٔ إلٖ الضٍال ٍ شه فٖ ٍجَثِ ثعذ الضٍال فم٘ل ثأىّ استظحبة ول ٍاحذ هي الثجَت ٍ العذم ٗجشٕ لثجَت وال الٌظشٗي ٍ ٗمع
التعبسع ث٘ي اإلستظحبث٘ي ٍ .فِ٘ :أًِّ طح٘ح لَ وبى فٖ الذل٘ل هب ثوفَْهِ ٗعنّ الٌظشٗي ٍ إلّب فال ٗىبد ٗظحّ إلّب إرا سجك ثأحذّوب لعذم إهىبى الجوع ثٌْ٘ن
 .1أ .دٍ استصحاب هتعارض را تع٘٘ي کٌ٘د .ب .جَاب هصٌف از تعارض چ٘ست؟
* لبل هخبلفًَب ثبلتظَٗت فٖ الششع٘بت فلَ وبى غشضْن َّ اإللتضام ثإًشبء األحىبم فٖ الَالع ثعذد اٙساء ثأى تىَى األحىابم الوایدٕ إلْ٘اب اإلجتْابدات
أحىبهبً ٍالع٘ٔ ووب ّٖ ظبّشٗٔ فَْ ٍ إى وبى خطأ هي جْٔ تَاتش األخجبس علٖ أىّ لِ تجبسن ٍ تعبلٖ فٖ ولّ ٍالعٔ حىوبً ٗشتشن فِ٘ الىلّ إلّب أًِّ غ٘ش هحابل
ٍ لَ وبى غشضْن اإللتضام ثإًشبء األحىبم علٖ ٍفك آساءِ األعالم ثعذ االجتْبد فَْ هوّب ال ٗىبد ٗعمل فى٘ف ٗتفحض عوب ال ٗىَى لِ ع٘ي ٍ ال أثش.
 .2دٍ احتوال در تفس٘ر تصَٗة ٍ اشکال هصٌف تر ّر ٗک را تَض٘ح دّ٘د.
* استشىل فٖ إستظحبة األحىبم التٖ لبهت األهبسات الوعتجشٓ علٖ هجشد ثجَتْب ٍ لذ شهّ فٖ ثمبئْب علٖ تمذٗش ثجَتْب ثأًِّ ال ٗم٘ي ثبلحىن الاَالعٖ ٍ ال
ٗىَى ٌّبن حىن آخش فعلٖ ثٌبء علٖ أىّ لض٘ٔ حج٘ٔ األهبسٓ ل٘ست إلّب تٌجّض التىبل٘ف هع اإلطبثٔ ٍ العزس هع الوخبلفٔ ال إًشبء أحىبم فعل٘ٔ ششع٘ٔ ظبّشٗأ
ووب َّ ظبّش األطحبة.
 . 3أ .دٍ هثٌإ در حج٘ت اهارُ را تَض٘ح دّ٘د .ب .اشکال در استصحاب هؤدإ اهارات تر کدام هثٌاست؟ ت٘اى کٌ٘د.
* اختلفَا فٖ جَاص تمل٘ذ الوفضَل ٍ عذم جَاصُ ٍ الوعشٍف عذهِ ألًِّ ال إطالق فٖ أدلٔ التمل٘ذ لَضَح أًّْب تىَى ثظذد ث٘ابى أطال جاَاص األخاز ثماَل
العبلن ال فٖ ولّ حبل هي غ٘ش تعشّع لظَسٓ هعبسضتِ ثمَل الفبضل.
 .4آٗا هٖتَاى از اطالق ادلٔ تقل٘د ،جَاز تقل٘د از غ٘ر اعلن را استفادُ کرد؟ چرا؟
* إى وبى هفبد الحىن فٖ العبم علٖ ًحَ االستوشاس ٍ الذٍام ٍ فٖ الخبصّ علٖ ًحَ ٗىَى الضهبى هفشّداً ٍ هأخَراً فٖ هَضَعِ ،فال هَسد الستظحبة حىن
الخبص.
 .5هدعٖ ٍ دل٘ل آى را تَض٘ح دّ٘د.
* ل٘ست لض٘ٔ المبعذٓ فٖ تعبسع األهبسات الجوع ثٌْ٘ب ثبلتظشف فٖ أحذ الوتعبسض٘ي أٍ فٖ ولْ٘وب ،ووب َّ لض٘ٔ هب ٗتشاءٕ هوّب ل٘ل هي أىّ الجواع هْواب
أهىي أٍلٖ هي الطشح ،إر ال دل٘ل علِ٘ ف٘وب ال ٗسبعذ علِ٘ العشف هع أىّ فٖ الجوع وزله أٗضبً طشحبً لألهبسٓ أٍ األهبست٘ي.
 .6ادلٔ تطالى قاعدٓ «الجوع هْوب أهىي  »...را از ًظر هصٌف ت٘اى کٌ٘د.
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* جو٘ع هشجّحبت ثبة التعبسع هي هشجّحبت السٌذ حتٖ هَافمٔ الخجش للتمّ٘ٔ فإًّْب أٗضبً هوّب َٗجت تشج٘ح أحذ السٌذٗي ٍ حجّ٘تِ فعالً ٍ طشح اٙخاش سأسابً.
ٍ وًَْب فٖ همطَعٖ الظذٍس هتوحّضٔ فٖ تشج٘ح الجْٔ ال َٗجت وًَْب وزله فٖ غ٘شّوب ضشٍسٓ أًِّ ال هعٌٖ للتعجّذ ثسٌذ هاب ٗتعاّ٘ي حولاِ علاٖ التمّ٘أ،
فى٘ف ٗمبس علٖ هب ال تعجّذ فِ٘ للمطع ثظذٍسُ.
 .7عثارت «ٍ وًَْب فٖ همطَعٖ  »...در صدد پاسخ از چِ اشکالٖ است؟ اشکال ٍ جَاب را تَض٘ح دّ٘د.
* ثنّ ال ٗخفى ٍضَح الفشق ث٘ي االستظحبة ٍ سبئش االُطَل التعجّذّٗٔ ٍ ث٘ي الطشق ٍ األهبسات ،فإىّ الطشٗك ٍ األهبسٓ ،ح٘ث إًِّ ووب ٗحىى عي الویدّى ٍ
ٗش٘ش إلِ٘ وزا ٗحىى عي أطشافِ هي هلضٍهِ ٍ هالصهبتِ ٍ ٗش٘ش إ لْ٘ب وبى همتضى إطالق دل٘ل اعتجبسّب لضٍم تظذٗمْب فى حىبٗتْب ثخالف هثل دل٘ل
االستظحبة فإًِّ الثذّ هي االلتظبس ثوب فِ٘ هي الذاللٔ على التعجّذ ثثجَتِ ٍ ،ال داللٔ لِ إلّب على التعجّذ ثثجَت الوشىَن ثلحبظ أثشُ.
 .8تفاٍت اهارُ ٍ استصحاب از جْت هثثتات چ٘ست؟ تَض٘ح دّ٘د.
* ثنّ إًِّ ال إشىبل فى اإلفتبء ثوب اختبسُ هي الخجشٗي فى عول ًفسِ ٍ عول هملّذِٗ ٍ ،ال ٍجِ لإلفتبء ثبلتخ٘٘ش فى الوسألٔ الفشعّ٘ٔ لعذم الذل٘ل علِ٘ فْ٘ب ًعن

لِ اإلفتبء ثِ فى الوسألٔ االُطَلّ٘ٔ ،فال ثأس حٌ٘ئز ثبخت٘بس الوملّذ غ٘ش هب اختبسُ الوفتى.
ٍ .9ظ٘فٔ هجتْد ٍ هقلد را در تعارض خثرٗي ًسثت تِ هسألٔ اصَلِ٘ ٍ فقِْ٘ ت٘اى کٌ٘د.
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