خرداد  ،49ب
کتاب :اصول 3پ 6
محدوده :اصول الفقه ،از ابتداي شهرت تا پايان كتاب
تستي
 .1الحكّ أىّ ل٘بس األٍلَّٗٔ . .....
أ .ثبؼل إرا کبى األخز ثِ لوجشّد األٍلَّٗٔ 

ة .ثبؼل ٍلَ کبى هفَْهبً هي التخبؼت ثبلفحَٕ 

د .حجّٔ إرا لن ٗکي هفَْهبً هي التخبؼت 

د .حجّٔ ٍلَ کبى األخز ثِ لوجشّد األٍلَّٗٔ 

 .2األخجبس الذالّٔ ػلٖ ػذم تسبلػ الوتؼبسظ٘ي ٗکشف ػي . .....
أ .أىّ حجّ٘ٔ أحذّوب ال ػلٖ التؼ٘٘ي هستفبدٓ هي األدلٔ الؼبهٔ 

ة .جؼل جذٗذ هي لِجَل الشبسع لحجّ٘ٔ أحذ الخجشٗي ال ػلٖ التؼ٘٘ي 

د .أىّ هب ٗشتول هٌْوب ػلٖ اإللضام حجّٔ ال ػلٖ التؼ٘٘ي 

د .حجّ٘ٔ هب ٗشتول هٌْوب ػلٖ الشخصٔ ال ػلٖ التؼ٘٘ي 

 .3تِ ًظش هصٌف ،استصحاب . .....
أ .هطلقاً دلیل ظٌّی است 

ب .هطلقاً اصل عولی است 

ج .اگش اص اخثاس گشفتِ شذُ تاشذ اصل عولی است 

د .اگش اص عقل گشفتِ شذُ تاشذ دلیل ظٌّی است 

 .4الشکّ فٖ کَى الوَزٕ ًبلعبً للؽْبسٓ هغ الؼلن ثؼذم کًَِ هصذالبً للجَل شکٌّ هي أجل الجْل . .....
أ .ثصفٔ الوَجَد هي جْٔ کًَِ هصذالبً للشافغ 

ة .ثبلشافغ ثؼٌِ٘ ثؼذ الؼلن ثَجَدُ الوشدّد 

د .ثصفٔ الوَجَد هي جْٔ کًَِ سافؼبً هستملّبً 

د .ثبلشافغ ثؼٌِ٘ ثؼذ الؼلن ثَجَدُ فٖ الجولٔ 

تشریحي
* ل٘ل :إىّ ػوَم التؼل٘ل فٖ آٗٔ الٌجأ

َ َ
َ
َ ص
«أن ُِت صيبوا ق ْو ًما ِبج َهالة»

ٗذلّ ػلٖ اػتجبس هخل الشْشٓ؛ ألًِّ ٗذلّ ػلٖ أىّ کلّ هب ٗؤهَي هؼِ هي اإلصبثٔ ثجْبلٔ فَْ حجّٔ

ٗجت األخز ثِ ٍ .الجَاة أىّ ّزا توسّک ثؼوَم ًم٘ط التؼل٘ل ٍ ال داللٔ فٖ ا ٔٗٙػلٖ ًم٘ط التؼل٘ل ألىّ ّزُ اً ٔٗٙظ٘ش ًْٖ الؽج٘ت ػي ثؼط الؽؼبم ألًِّ
حبهط فئًِّ ال ٗذلّ ػلٖ أى کلّ هب َّ ل٘س حبهط ٗجَص أٍ ٗجت أکلِ.
 .1استذالل تش اعتثاس شْشت فتَائیِّ ٍ اشکال آى سا تیاى کٌیذ.
 .2أًْ .ایت هذلَل سیشُ چیست؟ ب .آیا اص سیشٓ تش فعل یا تشکٍ ،جَب یا حشهت استفادُ هیشَد؟ چشا؟
* هي ششٍغ تؼبسض الذل٘ل٘ي أى ٗتٌبفٖ هذلَالّوب ٍ لَ ػَشَظبً ٍ فٖ ثؼط الٌَاحٖ ل٘حصل التکبرة ثٌْ٘وب.
« .3تٌافی راتی» ٍ «تٌافی عشضی» تیي هذلَل دٍ سٍایت هتعاسض سا تا هثال تَضیح دّیذ.
* الَسٍد کبلتخصّص فٖ الٌت٘جٔ ألىّ کلّبً هٌْوب خشٍد الشٖء ثبلذل٘ل ػي هَظَع دل٘ل آخش خشٍجبً حم٘مّ٘بً ٍ لکيّ الفشق أى الخشٍد فٖ التخصّص خشٍد
ثبلتکَٗي ٍ فٖ الَسٍد خشٍد ثٌفس التؼجّذ هي الشبسع ثال خشٍد تکٌَّٖٗ.
ٍ .4جِ اشتشاک ٍ ٍجِ افتشاق «ٍسٍد» ٍ «تخصّص» سا دس ضوي هثال تیاى کٌیذ.
* لبل أثَ ػجذاهلل « :أ سأٗت لَ حَذَّحتک ثحذٗج ـ الؼبم ـ حنّ جئتٌٖ هي لبثل فحذّحتک ثخالفِ؛ ثأّْٗوب کٌت تأخز؟ للتُ :آخُزُ ثبألخ٘ش ،فمبل

لٖ :سحوـک

اهلل».
 .5أ .هقصَد اص «تشج٘ح ثِ أحذث» چیست؟ ب .چشا سٍایت هزکَس ،هشجّح تَدى «حذٗج أحذث» سا اثثات ًویکٌذ؟
* لذ ٍلغ الکالم فٖ الوشجّحبت الوٌصَصٔ (ٍ ّٖ الشْشٓ ٍ هَافمٔ الکتبة ٍ السٌٔ ٍ هخبلفٔ الؼبهّٔ) أًّْب هتشتّجٔ ػٌذ التؼبسض ثٌْ٘ب أٍ أًّْب فٖ ػشض ٍاحذ
ػلٖ ألَال.
 .6هقصَد اص «دس عشض ٍاحذ تَدى هشجّحات» چیست ٍ چِ ثوشُای تش آى هتشتة هیشَد؟
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* الشکّ فٖ الشٖء ٌٗمسن ثبػتجبس الحکن الوأخَر فِ٘ ػلٖ ًحَٗي .1 :أى ٗکَى هأخَراً هَظَػبً للحکـن الـَالؼٖ  .2أى ٗکـَى هـأخَراً هَظـَػبً للحکـن
الظبّشٕ . ...
 .7دٍ قسن هزکَس سا دس ضوي هثال تَضیح دّیذ.
 .8اشکال هصٌف تش دلیل عقلی حجیّت استصحاب چیست؟
* إرا کبى الشکّ فٖ ثمبء الکلّٖ هستٌذاً إلٖ احتوبل ٍجَد فشد حبى غ٘ش الفشد الوؼلَم حذٍحِ حنّ استفبػِ فبلحكّ ػذم جشٗبى االستصحبة فِ٘ لؼذم کفبٗٔ
الَحذٓ الٌَػّ٘ٔ فٖ االستصحبة ٍ ألىّ الحك أىّ ًسجٔ الکلّٖ إلٖ أفشادُ هي لج٘ل ًسجٔ اٙثبء إلٖ األثٌبء ألًِّ هي العشٍسّٕ أى الکلّٖ ال ٍجَد لِ إلّب ثبلؼشض
ثَجَد أفشادُ ٍ فٖ همبهٌب لذ ٍُجذت حصّٔ هي الکلّٖ ٍ استفؼت ٗمٌ٘بً ٍ الحصّٔ األخشٕ هٌِ فٖ الفشد الخبًٖ ّٖ هي أٍل األهش هشکَکٔ.
 .9أ .هقصَد اص «إرا کبى  ...استفبػِ» کذامیک اص اقسام استصحاب کلّی است؟ ب .دٍ ٍجِ عذم جشیاى سا تَضیح دّیذ.
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