خرداد  ،49ب
کتاب :رجال پ 4
محدوده :كليات في علم الرجال ،از مشايخ الثقات تا آخر كتاب

تستي
 .1ودام گشٔىٍ در جًاب اس ومضَاْ يارد شدٌ تز تًثٕك مشأخ الثمات صحٕح وٕست؟
أ .تٕشتز افزاد مذوًر اس معاصزان مشأخ الثماتىد 
ب .ومل مشأخ ثالثٍ اس أه افزاد ،ثاتت وٕست 
ج .يجٍ ضعف تٕشتز افزاد مًرد ومض ،اس جُت مذَة است 
د .تزخٓ افزاد مذوًر ضعٕف وٕستىد ٔا لًلٓ تز يثالت آوان يجًد دارد 
 . 2استجبصٓ الثمٔ عوي أجبص کتبة غ٘شُ ٍ کبى اًتسبة الکتبة إلٖ هصٌّفِ هشَْساً  .....االستجبصٓ عوي أجبص سٍاٗٔ کتبة لن تثجت ًسجتِ إلٖ هؤلّفِ إلّب
ثَاسؽٔ الش٘خ الوج٘ض.
أ .هثجت لَثبلٔ الوج٘ض ًظ٘ش 

ة .غ٘ش هثجت لَثبلٔ الوج٘ض ًظ٘ش 

ج .هثجت لَثبلٔ الوج٘ض ثخالف 

د .غ٘ش هثجت لَثبلٔ الوج٘ض ثخالف 

 .3علٖ لَل الوصٌّفٍ ،جَد «عذّٓ هي أصحبثٌب» فٖ کث٘ش هي ؼشق الکبفٖ ال َٗجت اإلسسبل . .....
أ .لَجَد هي َٗثك ثِ فٖ العِذّٓ کوحوّذ ثي ٗحٖ٘ العؽبس 

ة .إلستفبظٔ الخجش ثزلك 

ج .لحصَل االؼوئٌبى غبلجبً 

د .ألىّ األسٌبد الوشتولٔ علْ٘ب إسٌبد إلٖ الکتت الوشَْسٓ 

 .4ودام وتاب ،اس وتة رجالٓ اَل سىت وٕست؟
أ .الجشح ٍ التعذٗل 

ج .ؼجمبت اثي سعذ 

ة .الکوبل فٖ أسوبء الشجبل 

د .ه٘ضاى االعتذال فٖ ًمذ الشجبل 

تشریحي
 .1اصل ي مدرن لاعدِ «هشبٗخ الثمبت» چٕست؟ تًضٕح دَٕد.
* إىّ إثجبت ”أىّ ّؤالء ال ٗشٍٍى ٍ ال ٗشسلَى إلّب عي ثمٔ“ دًٍِ خشغ المتبد ،فئىّ الؽشٗك إلِ٘ إهّب تصشٗح ًفس الشإٍ ثأًِّ ال ٗشٍٕ ٍ ال ٗشسل إلّب عٌِ أٍ
التتجع فٖ هسبً٘ذّن ٍ هشبٗخْن ٍ عذم العثَس علٖ سٍاٗٔ ّؤالء عي ظع٘ف .أهّب األٍّل فلن ٌٗست إلٖ أحذ هي ّؤالء إخجبسُ ٍ تصشٗحِ ٍ أهّب الثنبًٖ فيبٗتنِ

عذم الَجذاى ٍَّ ال ٗذلّ علٖ عذم الَجَد علٖ أًِّ لَ تنّ فئًّوب ٗتنّ فٖ الوسبً٘ذ دٍى الوشاس٘ل.
 .2ديمٕه راٌ اثثات «أىّ ّؤالء ال ٗشٍٍى  »...را تا دي اشىال آن تىًٔسٕد.
* لبل الش٘خ فٖ تشجؤ علٖ ثي الحسي الؽبؼشّٕ « :کبى ٍالفّ٘بً شذٗذ العٌبد فٖ هزّجِ  ٍ ...لِ کتت فٖ الفمِ سٍاّب عي الشجبل الوَثَق ثْن ٍ ثشٍاٗتْن .»...
 .3تمزٔة والم شٕخ تز يثالت مشأخ على ته حسه طاطزى ي اشىال آن را تٕان وىٕد.
 .4چزا رائان «تفس٘ش علىثي اثشاّ٘ن لوى» ثمٍ وٕستىد؟ (دي دلٕل)
 .5اس ادلّّ وساوى وٍ تٍ «اعتثار َمّ ريأات وتاب وافى» معتمد َستىد ،دي مًرد را تا اشىال َز ٔه تٕان وىٕد.
* لبل الش٘خ فٖ الوش٘خٔ« :هب رک شًب فٖ ّزا الکتبة عي هحوّذ ثي ٗعمَة الکلٌٖ٘ فمذ أخجشًب الش٘خ أثَ عجذ اهلل هحوّذ ثي ًعوبى عي أثٖ المبسنن جعفنش ثني
هحوذ ثي لَلَِٗ عي هحوذ ثي ٗعمَة؛ ٍ أخجشًب ثِ أٗع ًب الحس٘ي ثي عج٘ذ اهلل عي أثٖ غبلت أحوذ ثني هحونذ النضساسٕ ٍ أثنٖ هحونذ ّنبسٍى ثني هَسنٖ
التلعکجشٕ ٍ أثٖ المبسن جعفش ثي هحوذ ثي لَلَِٗ ٍ أثٖ عجذ اهلل أحوذ ثي اثٖ سافع الص٘وشٕ ٍ أثٖ الوفعّل الش٘جبًٖ ٍ غ٘شّن ،کلّْن عي هحوّذ ثي ٗعمنَة
الکلٌٖ٘».
 .6تا تًجٍ تٍ عثارت ،مزحًم شٕخ ،چىد طزٔك تٍ وافٓ ومل وزدٌ است؟ تٕان وىٕد.
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* لبل فٖ همذّهٔ کتبة «کبهل الضٗبسات» ٍ :لن اُخشج فِ٘ حذٗثبً سٍَُِٕ عي غ٘شّن إرا کبى ف٘وب سٌٍٗب عٌْن هي حذٗثْن

کفبٗٔ عي حذٗث غ٘شّن ٍ ...لکي

هب ٍلع لٌب هي جْٔ الثمبت هي أصحبثٌب . ...
 .7أ .مؤلف وتاب «کبهل الضٗبسات» وٕست؟ ب .تٍ وظز مصىف ،مفاد عثارت فًق چٕست؟
* رّت ثعط األجلّٔ إلٖ المَل ثبعتجبس هشاس٘ل الفمِ٘ ٍ هي ّؤالء األجلّٔ الوحمّك الذاهبد فٖ الشٍاشح فئًِّ ثعذ أى لبل« :إرا کبى اإلسسبل ثبإلسمبغ سأسبً جضهبً

کوب لبل الوشسل :لبل الٌجّٖ

أٍ لبل اإلهبم ،فَْ ٗتنّ فِ٘» لبل ٍ :رلك هثل لَل الصذٍق فٖ الفمِ٘« :لبل الصبدق

 »...إر هفبدُ الجضم أٍ الظيّ ثصذٍس

الحذٗث عي الوعصَم ف٘جت أى تکَى الَسبئػ عذٍالً فٖ ظٌِّ ٍ إلّب کبى الحکن الجبصم ثبإلسٌبد ّبدهبً لجاللتِ ٍ عذالتِ.
 .8مدعاْ محمك ي اشىال مصىف تز أشان را تًضٕح دَٕد.
* إى للت :لذ تَاتشت الشٍاٗبت ثأًِّ لَال الحجّٔ لسبخت األسض ثأّلْب .للت :ال إشکبل فٖ صحّٔ ّزُ الشٍاٗبت ٍ لکٌّْب ال تْذف إلٖ کَى الٌجّٖ ٍ اإلهبم
هي األسجبة ٍ الوذثّشات التٖ ًضل ثِ الزکش الحک٘ن ٍ ًؽك ثِ الحذٗث الصح٘ح ٍ إًّوب تْذف إهّب لکًَِ غبٗٔ لخلك العبلن ٍ إهّب لْذاٗتِ للٌبس إلٖ سج٘ل اهلل ٍ
هعشفٔ الحالل ٍ الحشام.
 .9تٍ وظز مصىف ،محمل صحٕح ريأات مذوًر چٕست؟ تًضٕح دَٕد.

2

امتحانات خرداد 04080-2-49

