خرداد  ،49ب
کتاب :اصول پ 4
محدوده :كفاية االصول ،از اول ما يتعلّق بصيغة األمر تا اول بحث نواهي
تستي
 .1ثوشٓ الجحث ػي هوذهٔ الَاجت تظْش كٖ . .....
أ .ثشء الٌزس ثإت٘بى هوذهٔ ٍاجت ػٌذ ًزس ٍاجت 

ة .حصَل اللسن ػٌذ تشى جو٘غ الووذهبت للَاجت 

ج .إثجبت الَجَة الششػٖ للووذهٔ ػلٖ الوَل ثبلوالصهٔ 

د .ػذم جَاص أخز األجشٓ ػلٖ الووذهٔ 

 .2كؼلّ٘ٔ ٍجَة الووذهٔ الَجَدّٗٔ . .....
أ .هششٍغ ثَجَة رْٗب هؽلوبً 

ة .هششٍغ ثَجَة رْٗب إى لن ٌٗي أهشاً استوجبل٘بً 

ج .ؿ٘ش هششٍغ ثَجَة رْٗب هؽلوبً 

د .ؿ٘ش هششٍغ ثَجَة رْٗب إرا ًبى أهشاً استوجبل٘بً 

 .3الجول الخجشٗٔ التٖ تستؼول كٖ هوبم الؽلت ٍ الجؼث . .....
أ .ظبّشٓ كٖ الَجَة 

ة .هجولٔ لتؼذد الوجبصات كْ٘ب 

ج .ظبّشٓ كٖ الوذس الوشتشى ث٘ي الَجَة ٍ الٌذة 

د .ظبّشٓ كٖ الٌذة 

 .4الحنّ كٖ الَاجت الوششٍغ أىّ  .....هجل حصَل الششغ.
أً .لس الَجَة كِ٘ هششٍغ ثبلششغ كال ٍجَة 

ةً .لس الَجَة كِ٘ ؿ٘ش هششٍغ ثبلششغ ك٘وٌي تحون الَجَة 

ج .الَاجت هششٍغ ثبلششغ كال ٗؼول ٍجَة 

د .الَاجت ؿ٘ش هششٍغ ثبلششغ ك٘وٌي تحون الَجَة 

تشریحي
* االتّلبم ػلى أىّ الوصذس الوجشّد ػي الالم ٍ التٌَٗي ال ٗذلّ إلّ ب ػلى الوبّّ٘ٔ ال َٗجت ًَى الٌضاع كى هسألٔ داللٔ ص٘ـٔ األهش ػلى الوشّٓ أٍ التٌشاس كى
الْ٘ئٔ ًوب كى اللصَل؛ كإًِّ ؿللٔ ػي أىّ ًَى الوصذس ًزلي ال َٗجت االتّلبم ػلى أىّ هبدّٓ الص٘ـٔ ال تذلّ إلّب ػلى الوبّّ٘ٔ؛ ظشٍسٓ أىّ الوصذس ل٘ست هبدًّٓ
لسبئش الوشتوّبت ،ثل َّ ص٘ـٔ هثلْب.
ً .1ظش صاحة فصَل ٍ دلیل ٍ اشكال آى سا تَضیح دّیذ.
* ثنّ ال ٗخلى أًِّ ٌٗجـى خشٍج األجضاء ػي ثحث هوذهٔ الَاجت ألىّ األجضاء ثبألسش ػ٘يُ الوأهَس ثِ راتبً ٍ ،إًّوب ًبًت الوـبٗشٓ ثٌْ٘وب اػتجبساً ،كتٌَى ٍاججٔ
ثؼ٘ي ٍجَثِ كال تٌَى ٍاججًٔ ثَجَة آخش.
 .2أ .هشاد اص هغايشت اعتثاسى تیي أجضاء ٍ هأهَس تِ چیست؟ ب .هقصَد اص «ٍجَة آخش» سا تیاى كٌیذ.
* ال سٗت كى استحوبم الثَاة ػلى إهتثبل األهش الٌلسى ٍ هَاكوتِ ٍ استحوبم الؼوبة ػلى ػص٘بًِ ٍ هخبللتِ ػوالً ٍ أهّب استحوبهْوب ػلى اهتثبل األهش
الـ٘شى ٍ هخبللتِ كلِ٘ إشٌبل ٍ رلي لجذأّ أىّ هَاكؤ األهش الـ٘شى ثوب َّ أهش ـ ال ثوب َّ ششٍع كى إؼبػٔ األهش الٌلسى ـ ال تَجت هشثبً ٍ ال هخبللتِ ثوب
َّ ًزلي ثؼذاً ٍ الوثَثٔ ٍ الؼوَثٔ إًّوب تًٌَبى هي تجؼبت الوشة ٍ الجؼذ.
 .3آيا تش اهتثال ٍ هخالفت اهش غیشى ،استحقاق ثَاب ٍ عقاب هتشتة هىشَد؟ چشا؟
* ثوشٓ الوَل ثبلووذّهٔ الوَصلٔ َّ تصح٘ح الؼجبدٓ الّتى ٗتَهّق ػلى تشًْب كؼل الَاجت ثٌبءً ػلى ًَى تشى العذّ هوّب ٗتَهّق ػلِ٘ كؼل ظذُّ؛ كإىّ تشًْب
ػلى ّزا الوَل ال ٌَٗى هؽلوبً ٍاجج بً لٌَ٘ى كؼلْب هحشّهبً كتٌَى كبسذًٓ ،ثل ك٘وب ٗتشتّت ػلِ٘ العذّ الَاجت ٍ ،هغ اإلت٘بى ثْب ال ٌٗبد ٌَٗى ٌّبى تشتّت ،كال
ٌَٗى تشًْب هغ رلي ٍاججبً ،كال ٌَٗى كؼلْب هٌّْ٘بً ػٌِ ،كال تٌَى كبسذًٓ.
ٍ .4جِ اتتٌاء ثوشة هزكَس تش «ًَى تشى العذّ هوّب ٗتَهّق ػلِ٘ كؼل ظذُّ» سا تَضیح دّیذ.
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* األهش ثبلشىء ّل ٗوتعى الٌْى ػي ظذُّ أٍ ال؟  ٍ ...االهتعبء كى الؼٌَاى أػنّ هي أى ٌَٗى ثٌحَ الؼٌّ٘٘ٔ أٍ الجضئّ٘ٔ أٍ اللضٍم هي جْٔ التالصم ث٘ي ؼلت
أحذ العذّٗي ٍؼلت تشى اٙخش أٍ الووذّه٘ٔ.
 .5هشاد اص اعن تَدى اقتضاء چیست؟ دٍ ًحَة لضٍم سا تَضیح دّیذ.
* اإلت٘بى ثبلوأهَسثِ ثبألهش اإلظؽشاسٕ ٗجضئ ػي اإلت٘بى ثبلوأهَسثِ ثبألهش الَاهؼٖ ثبً٘بً ثؼذ سكغ اإلظؽشاس كٖ الَهت إػبدًٓ ٍ كٖ خبسجِ هعبءً إرا لن ٌٗي
ٍاك٘بً ثوصلحٔ األهش اإلخت٘بسٕ ٍلٌي ال ٗوٌي تذاسًِ ٍ ال ٌٗبد ٗسَؽ الجذاس كٖ ّزُ الصَسٓ إلّب لوصلحٔ ًبًت كِ٘ لوب كِ٘ هي ًوط الـشض ٍ تلَٗت هوذاس
هي الوصلحٔ لَال هشاػبٓ هب َّ كِ٘ هي األّن.
 .6أٍ .جِ اجضاء دس فشض هزكَس چیست؟ ب .عثاست «ٍ ال ٌٗبد ٗسَؽ الجذاء» سا تَضیح دّیذ.
* أهّب تشتّت الَاجت كال ٗؼول أى ٌَٗى الـشض الذاػٖ إلٖ إٗجبة الووذهٔ كإًِّ ل٘س ثأثش توبم الووذهبت كعالً ػي إحذاّب كٖ ؿبلت الَاججبت كإىّ الَاجت
إلّب هب هلّ كٖ الششػ٘بت ٍ الؼشك٘بت كؼل اخت٘بسٕ ٗختبس الوٌلق تبسٓ إت٘بًِ ثؼذ ٍجَد توبم هوذهبتِ ٍ أخشٕ ػذم إت٘بًِ.
 .7هصٌف دس صذد سدّ چِ هطلثی است؟ تَضیح دّیذ.
* األهش ثبألهش ثش ٖء أهشٌ ثِ لَ ًبى الـشض حصَلِ ٍ لن ٌٗي لِ ؿشض كٖ تَس٘ػ أهش الـ٘ش ثِ إلّب تجل٘ؾ أهشُ ثِ ًوب َّ الوتؼبسف كٖ أهش الشسل ثبألهش أٍ
الٌْٖ ٍ أهب لَ ًبى الـشض هي رلي ٗحصل ثأهشُ ثزلي الشٖء هي دٍى تؼلّن ؿشظِ ثِ أٍ هغ تؼلّن ؿشظِ ثِ ال هؽلوبً ثل ثؼذ تؼلّن أهشُ ثِ كال ٌَٗى أهشاً
ثزلي الشٖء.
 .8اقسام هتصَّسُ دس هسألِ «األهش ثبألهش» سا ركش ًوَدُ ،حكن ّش قسن سا تٌَيسیذ.
* ال ٗجَص أهش اٙهش هغ ػلوِ ثبًتلبء ششؼِ ظشٍسٓ أًِّ ال ٌَٗى الشٖء هغ ػذم ػلتِ ًوب َّ الولشٍض ّبٌّب ،كإىّ الششغ هي أجضاءّب ٍ اًحالل الوشًت
ثبًحالل ثؼ ط أجضائِ هوّب ال ٗخلًٖ ،ؼن لًَبى الوشاد جَاص إًشبئِ هغ ػلوِ ثبًتلبء ششؼِ ثوشتجٔ كؼلّ٘تِ كال إشٌبل كِ٘ ٍ كٖ ٍهَػِ كٖ الششػ٘بت ٍ
الؼشك٘بت ؿًٌٖ ٍ ًلبٗٔ.
 .9دٍ فشض هزكَس ٍ حكن ّش يک سا تَضیح دّیذ.
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