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لطفاً به همة سؤاالت تستي و  8سؤال تشريحي پاسخ دهيد ،در صورت پاسخ به همه به سؤال آخر نمره داده نميشود (تستي  1و تشريحي  2نمره)
سؤاالت تستی:
أ

ً .1ؾش هػٌف دس هَسد اغل ٗب اهبسُ ثَدى استػحبة چ٘ست؟
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أ .استػحبة ،اغل است هغلمبً 

ة .استػحبة اهبسُ است هغلمبً 

د .دس غَستٖ وِ دل٘ل حجٍ٘ت آى اخجبس ثبضذ اغل است 

د .دس غَستٖ وِ دل٘ل حج٘ت آى ثٌبٕ فمالء ثبضذ اهبسُ است 

 .2عجك ًؾش هػٌف ،دس هَسد تقذٍٕ اص هشجحبت هٌػَغِ ،وذام گضٌِٗ دسست است؟
أٗ .جت االلتػبس فلٖ الوشجحبت الوٌػَغِ 

د

593

ةٗ .جَص التقذٕ فٖ غفبت الشإٍ دٍى غ٘شّب 

دٗ .جت التشج٘ح ثىلّ هضیۀ تَجت ألشبیۀ االهبسۀ الٖ الَالـ ًَفبً ٍ اى لن ٗىي هٌػَصۀ 
دٗ .جت التشج٘ح ثىلّ هضیۀ ٍ اى لن تفذ االلشبیۀ إلٖ الَالـ 
 .3ارا اضتْش ٍ ضبؿ الفتَٕ فٌذ الفمْبء ثحىن ضشفٖ هـ أى ُٗقلن أى هستٌذّب خجش خبظٌ هَجَدٌ ثبٗذٌٗب ،فْزا تسوٍٖ  . ...د 508
أ.الطْشۀ الفتَائیۀ 

ة .الطْشۀ الشٍائیۀ 
أ

 .4لبفذٓ اٍلِ٘ دس هتقبسض٘ي چ٘ست؟

د .الطْشۀ العملیّۀ 

د .الطْشۀ الفقهیۀ 

558

أ .تسبلظ دس غَستٖ وِ هضٗت همتضٖ تشج٘ح دس ّ٘چوذام ًجبضذ 

ة .تخ٘٘ش ؽبّشٕ ثِ حىن فمل 

د .تخ٘٘ش ٍالقٖ 

د .تسبلظ ثذٍى ً٘بص ثِ افوبل هشجحبت 

سؤاالت تشریحی:

ُ
ْ َ
َ ْ َ
* هوٍب ادٍفٖ داللتْب فلٖ حجیۀ الم٘بس الؾٌّٖ لَلِ تقبلٖ «فاعت ُِبوا َيا أول اْل ْب َصار» ثٌب ًء فلٖ تفس٘ش االفتجبس ثبلقجَس ٍ الوجبٍصۀ ٍ الم٘بس فجَ ٌس ٍ
ر
ر
ر

هجبٍصۀ هي االغل الٖ الفشؿ.
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ً .1حَُ استذالل ثِ آِٗ ثش حج٘ت ل٘بس ٍ جَاة هػٌف اص آى سا ثٌَٗس٘ذ.
ادفب ضذُ وِ آٗٔ ،اهش ثِ افتجبس هٖ وٌذ ٍ افتجبس ّن گزضتي اص چ٘ضٕ است ٍ هب دس ل٘بس اص اغل هٖگزسٗن ٍ ثِ ّوبى حىن دس فشؿ هٖسس٘ن.
ٍلٖ هػٌف جَاة هٖدّذ افتجبس دس لغت ثِ هقٌبٕ اتقبػ ٍ پٌذ گشفتي است چٌبىوِ اٗي آِٗ ّن دس هَسد وسبًٖ ٍاسد ضذُ وِ اص اّل وتبة
ثَدُاًذ ٍ خذاًٍذ دس دل آىّب تشسٖ اًذاخت ثِ ًحَٕ وِ خبًِّبٕ خَد سا ثب دست خَد خشاة هٖوشدًذ ٍ اٗي هقٌب ثب تفس٘ش آٗٔ ضشٗفِ
سبصگبستش است.
 .2تفبٍت «ٍسٍد» ٍ «تخػع» سا تَض٘ح دادُ ٍ چگًَگٖ ٍسٍد اهبسات ثش اغل «ثشائت فملٖ» ٍ «احت٘بط» سا ث٘بى وٌ٘ذ.

556

الخشٍد فٖ التخػٍع خشٍدٌ ثبلتىَٗي ثال فٌبیۀ التقجٍذ هي الطبسؿ ٍ الخشٍد فٖ الَسٍد ثٌفس التقجٍذ هي الطبسؿ ثال خشٍد تىٌَٖٗ .هَضَؿ
الجشائۀ العقلیّۀ فذم الج٘بى الزٕ ٗحىن فِ٘ القمل ثمجح القمبة هقِ ٍ الذل٘ل الذال فلٖ حجیّۀ االهبسۀ ٗقتجش األهبسۀ ث٘بًبً تقجٍذاً ف٘شتفـ هَضَؿ الجشائۀ
القملِ٘ ٍ .هَضَؿ االحت٘بط فذم الوؤهٍي هي القمبة ٍ االهبسۀ ثومتضٖ دل٘ل حجیّۀ هؤمّنۀ هٌِ.
* التقبسؼ فٖ خػَظ هَسد القبهٍ٘ي هي ٍجِ اًّوب ٗحػل ح٘ج تىَى لىل هٌْوب داللۀ التضامیۀ فلٖ ًفٖ الحىن اٙخش فٖ هَسد االجتوبؿ
ثٌْ٘وب ف٘تىبرثبى هي ّزُ الجهۀ ٍ اهب ارا لن ٗىي للقبه٘ي هي ٍجِ هخل ّزُ الذاللۀ االلتضامیۀ فال تقبسؼ ثٌْ٘وب ار تىبرة ثٌْ٘وب فٖ همبم الجقل ٍ
التطشٗـ548 .
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 .3ثب تَجِ ثِ فجبست ،فشق ث٘ي تقبسؼ ٍ تضاحن سا ثِ ّوشاُ هخبلٖ تَض٘ح دّ٘ذ.
تقبسؼ دس جبٖٗ است وِ ًسجت ث٘ي دٍ دل٘ل فوَم ٍ خػَظ هي ٍجِ ثَدُ ٍلٖ آىّب دس داللت التضاهِ٘ دس هَسد اجتوبؿّ ،ندٗگش سا
تىزٗت هٖ وٌٌذ هخل :اوشم القلوبء ٍ ال تىشم الفبسك وِ دس فبلن فبسك ثب ّن تقبسؼ داسًذ ٍ دل٘ل اوشم ثِ داللت التضاهٖ فبلن فبسك سا ّن
ٍاجت االوشام هٖداًذ ٍلٖ دل٘ل ال تىشم اٍ سا هحشم االوشام هٖضوبسد .اهب اگش ث٘ي دٍ دل٘ل تىبرثٖ ًجَد ٍ اغالً دٍ خغبة داسإ هذلَل
التضاهٖ ًجَد تضاحن است هخل :أًمز الغشٗك وِ هتَجِ هىلف هٖضَد ٍ دٍ ًفش دس حبل غشق ضذى ّستٌذ اهب هىلف تٌْب هٖتَاًذ ٗىٖ اص آًبى سا
ًجبت دّذ ،دس اٗي غَست اٗي دٍ دل٘ل اًمز ّ ...ندٗگش سا دس همبم تطشٗـ ٍ لبًَى گزاسٕ تىزٗت ًوٖوٌٌذ صٗشا ّش دٍ حك ٍ غح٘ح است ٍ
ًمػبى اص جبًت هىلف است وِ لبدس ثش اهتخبل ّش دٍ ً٘ست.

* (هي اسوبى االستػحبة) تقذٍد صهبى الوت٘مي ٍ الوطىَن ٍ ٗطقش ثْزا الطشط ًفس الطشط الخبلج الوتمذٍم (اجتوبؿ ال٘م٘ي ٍ الطه فٖ صهبى
ٍاحذ) ألًِّ . ...
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 .4چگًَِ ضشط سَم اص اسوبى استػحبة ،داللت ثش سوي چْبسم ّن داسد؟
ألًِّ هـ فشؼ ٍحذۀ صهبى ال٘م٘ي ٍ الطه ٗستح٘ل فشؼ اتحبد صهبى الوت٘مي ٍ الوطىَن هـ وَى الوت٘مي ًفس الوطىَن ألىّ هقٌبُ اجتوبؿ
ال٘م٘ي ٍ الطه ثطٖء ٍاحذ ٍ َّ هحبل ٍ ٍحذۀ صهبى غفتٖ ال٘م٘ي ٍ الطه ثطٖء ٍاحذ تستلضم تقذٍد صهبى الػفت٘ي.

* الػح٘ح أى ٗمبل أى هٌػَظ العلۀ حجۀ ٍلىي ال استخٌبءاً هي الم٘بس ألًِّ فٖ الحقیقۀ ل٘س هي ًَؿ الم٘بس ثل هي ًَؿ الؾَاّش الًِ اى فْن هي
الٌع فلٖ العلّۀ اىّ العلّۀ فبمّۀ فلٖ ٍجٍِ ال اختػبظ لْب ثبلوقلّل فٌ٘ملت هَضَؿ الحىن هي وًَِ خبغبً ثبلوقلّل إلٖ وَى هَضَفِ ولّ هب فِ٘
العلّۀ ف٘ىَى الوَضَؿ فبهبً ٗطول الوقلّل ٍ غ٘شُ.

536

 .5ثِ چِ دل٘ل ل٘بس هٌػَظ العلّۀ اص ثبة ؽَاّش حجت است؟
صٗشا ٍلتٖ تػَس وشدٗن فلت هغشح ضذُ دس حىن ،فلت فبم ثَد ٍ اختػبغٖ ثِ آى هَضَؿ خبظ ًذاضت ثٌبثش اٗي گَٗب هَضَؿ حىن دٗگش
خبظ ً٘ست ثلىِ فوَه٘ت پ٘ذا وشدُ ٍتوبم هَاسدٕ سا وِ تحت آى فٌَاى ّستٌذ ٍ آى فلت دس آىّب ٍجَد داسد سا ضبهل هٖضَد ٍ اٗي
دٗگش ل٘بس ٍ تقذٕ اص اغل ثِ فشؿ حسبة ًوٖضَد ثلىِ ؽَْس والم ٍ فلت است ٍ اص ثبة حج٘ت ؽَاّش حجت هٖگشدد.

* خجش سوبعۀ في اثٖ فجذاهلل(علیهالسالم) لبل سألتِ في سجل اختلف فلِ٘ سجالى هي اّل دٌِٗ فٖ اهشٍ والّوب ٗشٍِٗ احذّوب ٗأهش ثأخزُ ٍ اٙخش ٌْٗبُ

فٌِ و٘ف ٗػٌـ؟ فمبل(علیهالسالم) ٗشجئِ حتٖ ٗلمٖ هَي ٗخجشُ فَْ فٖ سعۀ حتٖ ٗلمبُ  ٍ ...فِ٘ اٍالً اى الشٍایۀ ٍاسدۀ فٖ فشؼ التوىي هي لمبء اإلهبم اٍ
ول هي ٗخجشُ ثبلحىن فلٖ سج٘ل ال٘م٘ي ٍ حبً٘بً اى االٍلٖ فْ٘ب أى تجقل هي ادلّۀ التَلف لکلمۀ ٗشجئِ.

573-574

 .6دل٘ل وسبًٖ وِ اص حذٗج فَق ثش تخ٘٘ش ث٘ي هتقبسض٘ي استذالل وشدُاًذ سا تَض٘ح دادُ ٍ دٍ اضىبل هػٌف ثش اٗطبى سا ثٌَٗس٘ذ.
اص آى لسوت وِ اهبم هٖفشهبٗذ فَْ فٖ سعۀٍ استفبدُ ًوَدُاًذ وِ دس چٌ٘ي هَاسدٍٕ ،ؽ٘فِ تخ٘٘ش است .اهب هػٌف اٗي استذالل سا ثِ دٍ دل٘ل
هشدٍد هٖداًذ :اٍالً اٗي سٍاٗت هشثَط ثِ صهبًٖ است وِ ضخع هتوىي اص هاللبت ثب اهبم هقػَم ٗب ًَاة آى حضشت هٖثبضذ ٍ هشثَط ثِ
صهبى غ٘جت ً٘ست ٍ حبً٘بً ثْتش است اٗي حذٗج سا اص ادلٔ تَلف ثذاً٘ن ًِ تخ٘٘ش صٗشا اهبم اهش ثِ اسجبء ٍ دست ًگِ داضتي ًوَدُاًذ.
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 .7اص ادلٔ استػحبة ،دل٘ل ثٌبء فمالء سا تمشٗش ًوبٗ٘ذ.

616

فمالء ثب ٍجَد اختالف هطبسة ،س٘شٓ فول٘طبى ثش اٗي جبسٕ ضذُ وِ اخز ثِ هت٘مي سبثك وٌٌذ دس ٌّگبم ضه الحك دس ثمبئص ٍ اٗي ثٌبء سا
ضبسؿ همذس سدؿ ًٌوَدُ ٍ ثب آى هَافك است ٍ الّب ثبٗذ ث٘بى هٖفشهَد ٍ ثش هب ّن ؽبّش هٖضذ دس حبلٖ وِ ّ٘چ ث٘بًٖ هجٌٖ ثش سدؿ آى ثِ هب
ًشس٘ذُ است.

* الؾبّش هي صحیحۀ صساسۀ اسادۀ هغلك ال٘م٘ي ال خػَظ ال٘م٘ي ثبلَضَء ٍ رله لوٌبسبۀ الحىن ٍ الوَضَؿ 626 . ...
 .8ثِ چِ دل٘ل هػٌف ادفب هٖوٌذ ،هشاد اص ٗم٘ي ،هغلك ٗم٘ي است ًِ ٗم٘ي دس ثبة ٍضَ؟ تَض٘ح دّ٘ذ.
فبىّ الوٌبست لقذم ا لٌمع ثبلطه ثوب َّ ضه َّ ال٘م٘ي ثوب َّ ٗم٘ي ال ثوب َّ ٗم٘ي ثبلَضَء ألىّ الومببلۀ ث٘ي الطه ٍ ال٘م٘ي ٍ اسٌبد فذم
الٌمع الٖ الطه تجقل اللفؼ وبلػشٗح فٖ أى القجشۀ فٖ فذم جَاص الٌمع َّ جهۀ ال٘م٘ي ثوب َّ ٗم٘ي ال ال٘م٘ي الوم٘ذ ثبلَضَء هي جهۀ وًَِ
هم٘ذاً ثبلَضَء.

 .9أ .استػحبة ولٖ لسن حبًٖ سا دس ضوي ٗه هخبل تقشٗف وٌ٘ذ .ة .حىن آى اص جْت جشٗبى ٗب فذم جشٗبى استػحبة چگًَِ است؟ 649
أ .أى ٗىَى الطٖء فٖ ثمبء الىلٖ هي جهۀ الطه فٖ تق٘٘ي رله الفشد الوت٘مي سبثمبً ثبى ٗتشدد الفشد ث٘ي هب َّ ثبق جضهبً ٍ ث٘ي هب َّ هشتفـ
جضهبً هخل هب ارا فلن فلٖ اإلاجوبل ثخشٍد ثلل هشدد ث٘ي أى ٗىَى ثَال اٍ هٌ٘بً حنٍ تَضأ فئًِ فٖ ّزا الحبل ٗت٘مي ثحػَل الحذث الىلٖ فٖ
ضوي ّزا الفشد الوشدد فئى وبى ثَالً فمذ استفـ حذحِ ثبلَضَء ٍ إى وبى هٌ٘بً فلن ٗشتفـ .ة ٍ .الحك فِ٘ جشٗبى االستػحبة ثبلنسبۀ إلٖ الىلٖ
ٍ أهب ثبلنسبۀ إلٖ الفشد فال ٗجشٕ لغقبً.
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