
 
 
 
 

 »اي و تشریحی فقط در پاسخنامه  جوابهاي چهارگزینه«
 )نمره 5/0بارم (                  اي االت چهار گزینهسؤ

 ....... .قابلیت جعل شرعی براي طریقیت قطع .1
            نفیا ممکن است اثباتا ناممکن : ب                                            اثباتا ممکن است نفیا ناممکن : الف
 هم اثباتا هم نفیا ناممکن است: د                                                 هم اثباتا هم نفیا ممکن است : ج
»فانه تابع لدلیل الحکم....... بخالف قیام االمارات الشرعیۀ و بعض االصول العملیۀ مقامه فی العمل ....... ثم من خواص القطع الذي هو « . 2

             طریق الواقع ــ المأخوذ فی الحکم علی وجه الموضوعیۀ: ب         المأخوذ فی الحکم علی وجه الموضوعیۀ ــ طریق الواقع: الف
  ــ المأخوذ من سبب خاص  المأخوذ من اي سبب کان: د                  سبب خاص ــ المأخوذ من اي سبب کانالمأخوذ من : ج
  غلط است؟کدام گزینه .3
      تواند حد وسط قرار گیرد قطع موضوعی نمی: ب                                      تواند حد وسط قرار گیرد  قطع طریقی نمی: الف 

  ظن هم مثل قطع ، طریقی و موضوعی دارد : د                                                                 حجیت قطع ذاتی است : ج
 .   می باشد....... به نظر مصنف قبح تجري . 4

    نه فعلی و نه فاعلی: د     فعلی و فاعلی  : ج   فاعلی: ب        فعلی: الف
 اجمالی، کفایت از امر مولی می کند یا خیر؟آیا امتثال .5

                کفایت نمی کند مطلقا: ب                                                          کفایت می کند مطلقا: الف
 تعبدي کفایت میکند در توصلی نه در : د                                                 در توصلی کفایت میکند در تعبدي نه : ج
 ».و عدمه....... و ال عبرة ب ....... لیست مخالفۀ و مخالفۀ االحکام الفرعیۀ انما هی فی ....... ان المخالفۀ من حیث « . 6

     االلتزام، االلتزام، العمل: د       العمل، العمل، االلتزام: ج      االلتزام، العمل، االلتزام: ب        العمل، االلتزام، العمل: الف
....... .و بین غیره قطعا  ) الخنثی(بینه ....... و اما التناکح ف « . 7

    یحرم، الصالۀ عدم ذکوریته و عدم کونه امرأة : ب                                                                   یحل، الصالۀ الحل: الف
    یحل، لعدم ورود النهی فی ذلک : د                                                         یحرم، لذکوریته و انوثیته معا : ج
 .است............ اصل اولی در عمل به ظنون . 8

         عدم حجیت است در فرض انسداد: ب                                                           عدم حجیت است مطلقا : الف
    حرمت است در فرض انسداد : د                                                                     حرمت است مطلقا: ج

 )نمره 2بارم(                       االت عبارتیسؤ  
اذ المفروض کونه طریقا الی متعلقه  ازمانهو  اسباب القطعو  المقطوع بهو  حیث القاطعثم ما کان طریقا ال یفرق فیه بین خصوصیاته من « .1

».فیترتب علیه احکام متعلقه و ال یجوز للشارع ان ینهی عن العمل به النه مستلزم للتناقض
 .عبارت را در ضمن مثال براي موارد مشخص شده کامالً توضیح دهید

تفصیل فی صورة القطع بتحریم شیء غیر محرم واقعا فرجح استحقاق العقاب بفعله اال ان یعتقد تحریم واجب قد یظهر من بعض المعاصرین ال« . 2
ریۀ فان قبح غیر مشروط بقصد القربۀ فانه ال یبعد عدم استحقاق العقاب علیه مطلقا او فی بعض الموارد نظرا الی معارضۀ الجهۀ الواقعیۀ للجهۀ الظاه

».بل یختلف بالوجوه و االعتبار التجري عندنا لیس ذاتیا
 .اشکال مصنف بر این تفصیل را توضیح دهید: ب.                 تفصیل صاحب فصول را در بحث تجري بیان کنید: الف

 فالجنب الخاص، بالمکلف الخطاب بتعلق و المعصیۀ اإلطاعۀ فی العبرة إذ شیئا، أحدهما على یوجب ال شخصین بین التکلیف تردد مجرد أن« . 3
 ، إلیه الخطاب هذا توجه فی شاك منهما کال فإن ، جنب کل على الغسل یجب أنه:  الشارع من ورد و إن بالغسل مکلف غیر شخصین بین المردد
 .عبارت و موضوع بحث را تبیین کنید  »إلیه المتوجه الغیر الخطاب هذا بمجرد جنبا یکون الشخصین من واحد عقاب فیقبح

 الحکم فی أو بیانها فی ورد إال األصول أو بالفروع متعلقۀ آیۀ لیست إذ ، الجدوى قلیل الکتاب ظواهر اعتبار فی الخالف أن: بعض یتوهم ربما« . 4 
 مجملۀ بأمور فیها الحکم تعلق مما -  کلها بل -  و الفروع األصول آیات جل أن مع أکثرها على اإلجماع انعقد بل ، کثیرة أخبار أو خبر لها الموافق

.جواب مصنف از آن را بیان کنید: ب.                    اشکال را تبیین کنید: الف  »األخبار من تفصیلها أخذ بعد إال بها العمل یمکن ال
  )نمره 2بارم(                   )فقط به چهار سؤال پاسخ دهید (  سؤاالت تشریحی  

االتباع می باشد ولی در شرع مواردي وجود دارد که ظاهرا مخالفت آن جایز شمرده  اگر از علم اجمالی، یک علم تفصیلی متولد شود واجب.1
.شده است، مصنف سه راه توجیهی براي آن بیان فرمودند، دو مورد آن را با مثال ذکر کنید

.دو دلیل ابن قبه بر عدم امکان تعبد به ظن را بیان کرده و اشکاالت مصنف را بیان نمائید. 2
.صویب معتزلی و مصلحت سلوکیه را توضیح دهیدفرق بین ت. 3
.عمل به ظن نامعتبر، گاهی دو جهت حرمت دارد، گاهی یک جهت حرمت، هر دو مورد را با مثال توضیح دهید. 4
                          .                                               جواب مصنف به اخباریین در مورد عدم حجیت ظواهر قرآن را مختصرا بنویسید. 5
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