
بسمه تعالی
92–93دومنیمسال امتحانات

:نام پدر:نام و نام خانوادگی طلبه

)نمره5/0بارم هرسؤال:                                                                                       (سؤاالت چهارگزینه اي 
؟باشدع نزد امامیه کدام گزینه میوجه حجیت اجما- 1

)صلی اهللا علیه وآله وسلم(اتفاق اهل الحل و العقد  من امۀ محمد: بفی عصرءاتفاق جمیع العلما: الف

اتفاق من یعتبر قوله من االمۀ: د)علیه السالم(اشتماله علی قول االمام: ج

".................الفتوائیۀ هی الشهرة"-2

بشرط ان الیکون فی مقابلها فتوي غیرهم بالخالفءالحاصلۀ بفتوي جل الفقها: الف

روایهبشرط ان الیکون فی قابلها ءالحاصلۀ بفتوي کل الفقها: ب

سواء کان فی مقابلها فتوي غیرهم بالخالف ام لم یعرف الخالفءالحاصلۀ بفتوي جل الفقها: ج

روایه أم السواء کان فی قابلها ءالحاصلۀ بفتوي کل الفقها: د

باشد گانه، کدام گزینه جزء این مقدمات نمیاثبات حکم شرعی توسط اخبار موقوف است به اثبات مقدمات سه-3

کون صدوره لبیان حکم اهللا: بۀکون الکالم صادرا عن الحج: الف

عدم تعارض االخبار الواردة: دثبوت داللته علی الحکم المدعی: ج

»........بغیر العلم و النسبۀاآلیۀ باآلیات الناهیۀ عن العمل.......معارضۀ «یکی از اشکاالت قابل ذب بر آیه نبأ این است -4

منطوق ـ عموم من وجه: دمفهوم ـ عموم مطلق: جمنطوق ـ عموم من وجه: بمنطوق ـ عموم مطلق: الف

؟استصحیح....) فلوال نفر من کل فرقۀ منهم طائفۀ (کدام گزینه در مورد اثبات حجیت خبر واحد توسط آیه نفر -5

وجوب الحذر عند انذار المنذرین مع اعتبار افادة خبرهم العلم لتواتر او قرینۀدلت علی : الف

دلت علی وجوب الحذر عند انذار المنذرین من دون اعتبار افادة خبرهم العلم لتواتر او قرینۀ: ب

دقیقه 90: زمان امتحان 
به حروفبه عددنتیجه

مصحح اول

مصحح دوم

2پیش نیاز اصول:عنوان درس
23002:کد درس

08/04/93: تاریخ امتحان

)رسائل(االصول فرائد :عنوان کتاب
3سطح تحصیالت تکمیلی
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ر افادة خبرهم العلم لتواتر او قرینۀیدل علی وجوب الحذر عند انذار المنذرین من دون اعتبالم: ج

خبرهم العلم لتواتر او قرینۀةافادسواءیدل علی وجوب الحذر عند انذار المنذرین لم: د

؟یستد نوشها استناد میکدام گزینه جزء طوائف اخباري که براي حجیت خبر واحد به آن-6

وجوب فعل المسلم علی الصحۀیفة وارداالخبار ال: بالمتعارضین من االخذ باالعدلما ورد فی الخبرین : الف

ما دل علی وجوب الرجوع الی الرواة و الثقات: دما دل علی ارجاع آحاد الرواة الی آحاد اصحابهم: ج

"..................ال...............الخبر کله ) حجیۀ خبر الواحد(لکن االنصاف ان المتیقن من هذا "-7

المفید للظن ـ المفید لالطمئنان: بالمفید لالطمئنان ـ مطلق الظن: الف

المتیقن الصدور ـ المفید لالطمئنان: دالمتیقن الصدور ـ مطلق الظن: ج

ان فی مخالفۀ المجتهد لما ظنه من الحکم الوجوبی او التحریمی مظنۀ «؟باشددلیل عقلی حجیت کدام گزینه می،این عبارت-8
»الضرر المظنون الزمللضرر و دفع   

مطلق ظن: داز باب ظن مطلقشهرت: جن خاصاز باب ظاجماع منقول: باز باب ظن خاصخبر واحد: الف

)نمره2بارم هرسؤال(:سؤاالت عبارتی

اإلمام علیه أنّ المناط فی وجوب العمل بالروایات هو کشفها عن الحکم الصادر عن المعصوم، و ال یعتبر فی ذلک حکایۀ ألفاظ "-1
النقل بالمعنى، فإذا کان المناط کشف الروایات عن صدور معناها عن اإلمام علیه السالم و لو بلفظ آخر، و المفروض السالم؛ و لذا یجوز

اع أو بعبارة اخرى، وجب حکایۀ حکم صادر عن المعصوم علیه السالم بهذه العبارة التی هی معقد اإلجم-أیضا-ماعأنّ حکایۀ اإلج
"العمل به

.دلیل اقامه شده را توضیح دهید: د؟مدعاي مطرح شده در این عبارت چیست: الف

"ل بخبر الواحددم جواز العمو التعلیل المذکور فی آیۀ النبا من أنّ فیها داللۀ على عفاآلیات الناهیۀ عن العمل بما وراء العلم"-2

.عبارت را شرح دهید: ب.موضوع بحث را مشخص کنید: الف

ال من یعمل تعبدا بما یسمع من دون حصول االعتقاد العتقاد بکلّ ما یسمعأنّ المراد باالذن سریع التصدیق و ا: و یرد علیه أوال"-3
بصدقه، فمدحه صلّى اللّه علیه و آله بذلک؛ لحسن ظنّه بالمؤمنین و عدم اتّهامهم و ثانیا أنّ المراد من التصدیق فی اآلیۀ لیس جعل 

"ک لم یکن اذن خیر لجمیع الناسالمخبر به واقعا و ترتیب جمیع آثاره علیه؛ إذ لو کان المراد به ذل

.عبارت را شرح دهید: ب.موضوع بحث را مشخص کنید: الف



أنّ وجوب العمل بالکتاب و السنّۀ ثابت باإلجماع، بل الضرورة و األخبار المتواترة، و بقاء هذا التکلیف أیضا بالنسبۀ إلینا ثابت "-4
أمکن الرجوع إلیهما على وجه یحصل العلم بهما بحکم أو الظنّ الخاص به فهو، و إلّا فالمتّبع هو فإن : باألدلّۀ المذکورة، و حینئذ

"الرجوع إلیهما على وجه یحصل الظنّ منهما

عبارت را شرح دهید: موضوع بحث را مشخص کنید                 ب: الف

)نمره2ؤال بارم هرس()فقط به چهار سؤال پاسخ دهید ( تشریحی

فایده هم نیست دو فایده از فوایدي که به نقل آن مترتب اگر قبول کنیم اجماع منقول به عنوان دلیل حجیت ندارد ولی ذکر آن بی-1
شود بیان کنیدمی

.دو منشأ توهم اینکه شهرت فتوائیه از ظنون خاصه هست را توضیح دهید-2

.خبر واحد را همراه با دلیلش بیان کنیدنظر نهایی مصنف در مورد حجیت آیه نبأ براي -3

.براي حجیت خبر واحد بیان کنید» فاسئلوا اهل الذکر«ي سؤال دو اشکال مصنف بر استدالل به آیه-4

.است؟ توضیح دهیداستدالل بر حجیت خبر واحد توسط اجماع به چند وجه صورت گرفته-5

»موفق باشید«


