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الوراد هن هنیه الوریذ از النوع الثالث هن آداب الوختصه بالوعلن تا آخر کتاب

لطفاً به همه سؤاالت تستی و  8سوال تشریحی پاسخ دهید ،در صورت پاسخ به همه ،به سوال آخر نمره داده نمی شود (تستی  1و تشریحی  2نمره)
سؤاالت تستي:

* ػي اه٘شالوؤهٌ٘ي(علیه السالم) :حالث ػالهات للوشائٖ . .... :د

128

 .1وذام گضٌِٗ جضء سٍاٗت ً٘ست؟
أٌٗ .شػ إرا سإٔ الٌاس 

بٗ .حةّ أى ُٗحوذَ فٖ جو٘غ أهَسُ 

دٗ .ىسل إرا واى ٍحذُ 

دٗ .لضم للثِ الثغط 

* «ؼلة الؼلن فشیضة ػلٖ ولّ هسلن» إٔ فشض ػ٘ي ٍ َّ ٗشجغ إلٖ اػتماد ٍ فؼل ٍ تشن. .....
 .2همصَد اص «تشن» چ٘ست؟
أ .الؼلن تالوحشّهات 
 .3وذام گضٌِٗ غلػ است؟ د

160

د
د .الؼلن تتؽْ٘ش الملة هي الشرائل 

ب .الؼلن تالضّذ 

د .الٌْٖ ػي الوٌىش 

145-149

أ .اى ششغ الوفتٖ وًَِ هسلواً هىلفاً ػذالً فمْ٘اً 

بٌٗ .ثغٖ أى ٗختصِشَ الوفتٖ جَاتِ غالثاً 

د .االفتاء فشض ػ٘يٍ ٍ وزا تحص٘ل هشتثتِ 

د .ل٘حزس الوفتٖ أى ٗو٘ل فٖ فتَاُ تِحِ٘لٍ ششػِ٘ 
ب

 .4هِي أدب الوؼلّن أًِّ إرا تؼذّدت الذسٍس. .....

107

أ .أى ال ٗؽَّل هجلسِ تؽَٗالً ٗولّْن 

ب .فل٘مذّم هٌْا األششف فاألششف ٍ األّنّ فاألّنّ 

د .أى ٗختن الذسٍس تزوش الخالصة 

د .أى ٗتحشّٕ تفْ٘ن الذسٍس تأٗسش الؽشق 

سؤاالت تشریحي:
* عه اتی عثداهلل(علیه السالم) :قال قرأتُ فی کتاب علی(علیه السالم) :إن اهلل لم یأخذ علی الجهّال عهداً تطلة العلم حتی أخذ علی العلماء عهداً تثذل العلم للجهّال.
 .1أ .سٍاٗت سا تشجوِ وٌ٘ذ .ب .هصٌف اٗي سٍاٗت سا ًاظش تِ وذامٗه اص آداب هؼلن آٍسدُ است؟

92

ب .تزل الؼلن ػٌذ ٍجَد الوستحكّ ٍ ػذم الثخل هٌِ

* أى ٗؽشح ػلٖ اصحاتِ ها ٗشاُ هي هستفاد الوسائل الذقیقة ٍ الٌىت الغشتیة.
 .2چشا تاٗذ هؼلّن چٌ٘ي ادتٖ سا سػاٗت وٌذ؟

99

ألى ٗختثش تزله افْاهْن ٍ ٗظْش فعل الفاظل ل٘تذسّتَا تزله ٍ ٗؼتادٍُ.

 . 3تِ ًظش هصٌف ،اگش وسٖ ًتَاًست ػلَم هختلف سا ت٘اهَصد ،سضاٍاستش اص ّؤ داًشْا ،چِ ػلوٖ تشإ فشاگ٘شٕ است؟ چشا؟ 167/166
الفمِ اٍلٖ هي الجو٘غ فَثِ لاهت الٌّثَات ٍ اًتظن اهش الوؼاش ٍ الوؼاد.
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 .4آٗا اخالص دس ًَشتي ػلن تاٗذ اص اخالص دس ؼلة ػلن ت٘شتش تاشذ؟ ّوشاُ تا دل٘ل تَظ٘ح دّ٘ذ.

115

ًؼن ٍ ٗضٗذ ػٌِ أًِ هَلِّغ ت٘ذُ ها ٗىَى َٗم الم٘امة حجّةً لِ أٍ ػلِ٘ فلٌ٘ظش ها َٗلّؼِ ٍ ٗتشتة ػلٖ خؽِّ ها ٗتشتّة هي خ٘شٍ أٍ ششٍ ٍ هي سُىةٍ أٍ
تذعةٍ ُٗؼول تْا فٖ ح٘اتِ ٍ تؼذ هَتِ دّشاً ؼَٗالً فَْ ششٗه فٖ أجش هي ٌٗتفغ تِ أٍ ٍصسُ (ٍ هي ٌّا جاء تفع٘ل هذاد الؼلواء ػلٖ دهاء
الشْذاء).

 .5چْاس هَسد اص آداب ٍ ششٍغ هٌاظشُ سا ت٘اى ًواٗ٘ذ.

124

 .1أى ٗمصذ تْا إصاتة الحك ٍ ؼلة ظَْسُ.
 .2أى تىَى الوٌاظشة فٖ الخلَة أحةّ إلِ٘ هٌْا فٖ الوحفل.
 .3أى ٗىَى فٖ ؼلة الحكّ شاوشاً هتٖ ٍجذّا فَُ٘شٕ سف٘مِ هؼٌ٘اً ال خصواً.
 .4أى ال ٗوٌغ هؼٌِ٘ هي االًتمال هي دل٘ل إلٖ دل٘ل ٍ هي سؤال إلٖ سؤال.
 .5أى ٌٗاظش هغ هي َّ هستمل تالؼلن ل٘ستف٘ذ هٌِ إى واى ٗؽلة الحك.

« .6حمذ» سا تؼشٗف وشدُ ،ساتؽٔ آىسا تا غعة تَظ٘ح دّ٘ذ.

130

هؼٌٖ الحمذ أى ٗلضم للثِ استخمال الوحمَد ػلِ٘ ٍ الثغط لِ ٍ الٌّفاس هٌِ ٍ َّ وتیجةٍ الغعة فئى الغعة إرا لضم وظوِ لؼجضُ ػي التّشفّٖ فٖ
الحال سجغ الٖ الثاؼي ٍ احتمي فِ٘ فصاس حمذاً

ٗ .7ىٖ اص ششاٗػ هفتٖ ،فمِ٘ تَدى است .اٗي ششغ چگًَِ حاصل هٖ گشدد؟
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إًواٗحصل لِ الفمِ إرا واى لّ٘واً توؼشفة األحىام الششعیة هستٌثؽاً لْا هي أدلّتْا التفصیلیّة هي الىتاب ٍ السّىة ٍ اإلجواع ٍ أدلّة الؼمل ٍ غ٘شّا-
ٍ ال تتنّ هؼشفة رله إالّ توؼشفة ها ٗتَلّف ػلِ٘ إحثات الصاًغ ٍ .......هوا ٗتن تِ اإلٗواى هي ػلن الىالم ٍ هؼشفة ها تىتسة تِ األدلّة هي الٌحَ ٍ
التصشٗف ٍ اللغة ٍ ششائػ الحذّ ٍ الثشّاى هي ػلن الوٌؽك ٍ اصَل الفمِ ٍ الحذٗج ٍ ػلَهِ ٍ هؼشفة هَاظغ الخالف ٍ الَفاق ٍ .......أى
تىَى لِ ملکة لِ ًفساویّة ٍ لَّة لذسیّة ٗمتذس تْا ػلٖ التٌاص الفشٍع هي أصَلْا ٍ سدَّ ول قَضیّةٍ إلٖ ها ٌٗاسثْا هي األدلّة.

« .8ػلَم اصلٖ» اص ًظش هصٌف سا ت٘اى وٌ٘ذ.
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ػلن الىالم – ػلن الىتاب(لشآى) – ػلن الحذٗج – ػلن الفمِ

 .9تؼشٗف اصؽالحٖ «فمِ» ٍ فاٗذٓ آى سا ت٘اى ًواٗ٘ذ.
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تؼشٗف اصؽالحٖ :ػلن تحىن ششػٖ هىتسة هي دل٘ل تفص٘لٖ سَاء واى هي ًصِّ أم استٌثاؼاً هٌِ.
فائذُ :اهتخال أٍاهش اهلل تؼالٖ ٍ اجتٌاب ًَاِّ٘ الوحصِّالى للفَائذ الذًَ٘یّة ٍ األخشٍیّة.
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