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 دروس فی علم االصول )الحلقه الثالثه(

 را نوشته، نظر محقق عراقی)ره( را در این رابطه تبیین نمایید.« مفهوم»نظر مشهور در خصوص ضابط  -1

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

امر بکل منهما ال مطلقاً  االمر بشیء مقید عقالً بعدم االشتغال بضده و لکن ال ینطبق هذا علی الضد العام و من هنا نعرف أن النقیضین ال یعقل جعل»عبارت  -2

  شود()برای ترجمه نمره لحاظ نمی را با ذکر ادله آن به صورت کامل توضیح دهید.« و ال مقیداً بعدم االشتغال باآلخر
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

یمكن أن نقول لتقریب عدم وجوب الموافقة القطعیة في الشبهة غیر المحصورة بأن یختلّ الركن الرابع لتنجیز العلم اإلجمالي ألنّ جریان »با توجه به عبارت  -3

لصیغة األصلیة التی وضعناها للرکن الرابع و أما علی األصول في كل األطراف ال یؤدي إلي فسح المجال للمخالفة القطعیة عملیا. و هذا التقریب متّجه علی أساس ا

  پاسخ دهید. ذیل به سواالت« أساس صیاغة السید األستاذ فالیتم.

 الف( تفسیر شهید صدر و تفسیر آیة اهلل خوئی را برای رکن چهارم توضیح دهید. 

 ؟نیستب( چرا بر اساس بیان شهید، تقریب تام است و بر اساس بیان آیة اهلل خوئی تام 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

و قد یجاب بأنّ الیقین و إن اُستشكل علی ركنیة الیقین لإلستصحاب بأنّه إن كان الیقین بالحدوث ركنا له فكیف یمكن إجرائه فی مؤدّی األمارة؟ »عبارت  -4

 را توضیح داده، اشكال شهید صدر)ره( به جواب را بنویسید. « كان ركنا لإلستصحاب و لكنّه مأخوذ بما هو حجة؛ فیتحقق الركن باألمارة المعتبرة أیضا.
 

 کفایه االصول

انّما تکون ماموراً بها بعنوان المقدّمیّة فالبّد عند ارادة االمتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوان و قصدها کذلک الیکاد یکون  المقدمةو من توهّم من انّ »عبارت  -5

ا کان المقدمة هو له و انّم بدون قصد التوصل الی ذی المقدمة بها؛ فانّه فاسد جدّاً ضرورة انّ عنوان المقدمیة لیس بموقوف علیه الواجب و ال بالحمل الشایع مقدمة

  )ترجمه کافی نیست( ؟را توضیح داده، متوهم در مقام اثبات چیست« نفس المعنونات بعناوینها االولیة و المقدمیة انما تکون علة لوجوبها

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  اند؟ نظر صاحب کفایه را با دلیل درباره آن بنویسید.را به همراه مثالی توضیح داده، چرا برخی از علماء قائل به ترتب شده« ترتّب»مراد از  -6

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  توضیح دهید. به اختصاراند را بیان کرده، به آنها تمسک کرده« امتناع اجتماع امر و نهی»برای اثبات  ره()ای را که مرحوم آخوندچهار مقدمه -7

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

جمال فعلیة تامة{ ظهر أنه لو لم یعلم فعلیة و منه}أن المناط فی وجوب االحتیاط فی أطراف العلم اإلجمالی هو فعلیة التکلیف المعلوم باإل»با توجه به عبارت  -8

إجماال به إجماال إما من جهة عدم االبتالء ببعض أطرافه أو من جهة االضطرار إلى بعضها معینا أو مرددا أو من جهة تعلقه بموضوع یقطع بتحققه  العلم مع التکلیف

  تبیین نموده، حکم هر یک از شبهات مطرح را در ضمن یک مثال بیان نمایید.«  علم اجمالی»نظر صاحب کفایه )ره( را در خصوص « فی هذا الشهر...الخ
 

 هب رحوفنمره     نمره هب عدد اولح مصح  شناهس یا انم 
   

 هب رحوفنمره     نمره هب عدد دوم حمصح  شناهس یا انم 
   

 

 

 

 

 

 دقیقه  120زمان پاسخگویی:  عصر 15ساعت برگزاری : 

 

 

 

 

 

 ٭ در مورد ماده امتحانی اصول فقه، توجه به نکات زیر الزم است:
 پاسخ دهد. «حلقه ثالثه یا کفایة االصول»ست فقط به یکی از دو متن درسی بایداوطلب می. 1
 . در صورت پاسخ به هر دو منبع، امتیاز هر دو منبع باطل خواهد شد.2
 

 از نوشنت هرگونه پاسخ به سؤاالت در این برگه خودداری منوده و به سؤاالت در برگه جوابیه پاسخ دهید.   :داوطلب گرامی  

                         دقیقه به صورت همزمان جمع آوری می گردد. 120برگه سواالت به همراه پاسخنامه ترشیحی در پایان 

  منره می باشد. 4هر سؤال دارای 
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 الدمشقیه  هالبهیه فی شرح اللمعه الروض

را با « فی الحال وال معلّقاً علی شرط او صفة و لو فسّر الطلقة بازید من الواحدة لغا التفسیر و وقع واحدة نفسهاالیقع الطالق بالتخییر و ان اختارت »عبارت: -9

  را بنویسید.« وقع واحدة»مثال تبیین نموده، دلیل 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

کم الرّجل لعموم قوله )ص(: )من بّدل دینه فاقتلوه( یحتمل أن یلحقه حکذلک الخنثی و  و انّ المراة ال تقتل باالرتداد فطریاً ام غیر فطریاً»با توجه به عبارت:  -10

  .پاسخ دهیدبه سواالت ذیل  «خرج منه المرأة فیبقی الباقی داخال فی العموم، اذ ال نص علی الخنثی بخصوصه

 الف( مراد از مرتد فطری چیست؟

 ب( حکم ارتداد مرأة چیست؟

  بنویسید.رجل را مرأة یا ج( دلیل الحاق ارتداد خنثی به ارتداد 
 

 المکاسب

 معنی حرمة االکتساب حرمة النقل و االنتقال بقصد ترتب االثر و امّا حرمة اکل المال فی مقابلها، فهو متفرع علی فساد البیع، ألنه مال»با توجه به عبارت  -11

به سؤاالت زیر « منصرف الی ما لو أراد ترتیب اآلثار المحرمةالغیر وقع فی یده بال سبب شرعی و ان قلنا بعدم التحریم، ألن ظاهر ادلة تحریم بیع مثل الخمر 

  پاسخ دهید. )ترجمه کافی نیست.(

 الف( طبق نظر شیخ انصاری )ره( در بحث مکاسب محرمه، چه چیزی حرام است؟ در ضمن مثالی توضیح دهید.

 اند؟ اند؟ و چه دلیلی بر ردّ آنان بیان نمودهب( با ذکر مثالی توضیح دهید ایشان به چه معنای دیگری از حرمت کسب اشاره کرده

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

جائر. هل للجائر سلطنة علی اخذ الخراج فال یجوز منعه منه ام ال؟ قال بعض االساطین: و یقوی حرمة سرقة الحصة و االمتناع عن تسلیمها الی ال»عبارت  -12

؛ را تبیین نموده، وجه «ان ارید منعها من خصوص الجائر فال دلیل علی حرمته اقول ان ارید منع الحصة مطلقاً فیتصرف فی االرض من دون اجرة فله وجه و

 حرمت در احتمال اول و وجه عدم حرمت در احتمال دوم را بنویسید. 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 قاضی از بیت المال و ارتزاق قاضی از بیت المال چیست؟ به چه دلیل؟ اجرتبه نظر مصنف حکم اخذ  -13
 

 کلیات فی علم الرجال

 بر وثاقت آن شخص داللت دارد؟ چرا؟ دو دلیل بنویسید.« کثرت نقل ثقه از شخصی»مصن ّف آیا  . به نظر14
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