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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)
تستي
121

 .1در جملة «أکرم زیداً وأعتق رقبةً» به ترتیب  . .....ب
أ .اطالق باعتبار افراد و حاالت است 

ب .اطالق باعتبار حاالت و افراد است 

ج .در هیچ یک ،اطالقی وجود ندارد 

د .در جملة دوم اطالق باعتبار حاالت وجود دارد 
د

 .2یشترط فی حجیّة السیرۀ أن . .....

154

أ .ال یکون راجعاً إلی تبیین المفاهیم 

ب .ال یسکت المعصوم عنها 

ج .ال تصادم الدلیل الشرعی و إن لم تتصل بزمان المعصوم 

د .ال تکون من السیر الحادثة بعد رحیل المعصوم 

 .3االستدالل  .....علی حجیّة خبر الواحد من أفضل األدلة التی ال سبیل للنقاش فیها.
ب .بآیة النباء علی طریق مفهوم الشرط 

أ .باالجماع 

ج

ج .بالسیرۀ العقالئیة 

174
د .بآیة النبأ علی طریق مفهوم الوصف 

 .0إذا علمنا بکون الشخص کثیر الشک و علمنا ایضاً ارتفاع کثرۀ شکه اجماالً ،و لکن احتملنا ارتفاعها من رأس أو انقالبها إلی مرتبة ضعیفة فاالستصحاب
. .....

د

0

أ .یجری فی المرتبة الشدیدۀ دون الضعیفة 

ب .ال یجری مطلقاً 

ج .یجری فقط فی المرتبة الشدیدۀ 

د .یجری فی الجامع بین المرتبتین 

تشریحي
* المراد من حجیة القطع لیس الحجة االصولیة و هی عبارۀ عمّا ال یستقل العقل باالحتجاج به غیر أنّ الشارع أو الموالی العرفیة یعتبرونه حجة ،ألنّ القطع
غنی عن إفاضة الحجیة علیه.
 .1أ .کیفیت حجیت قطع و حجیت حجج اصولی ،چه تفاوتی دارد؟ ب« .ألنّ القطع »...تعلیل برای چیست؟
أ .حجیت قطع ذاتی است یعنی عقل مستقالً و بدون اعتبار معتبری آن را حجت میداند ولی حجیت حجج اصولی به اعتبار شارع یا موالی
عرفیه است .ب .ألن القطع ،تعلیل برای ذاتی بودن حجیّت قطع است.
 .2آیا در موارد زیر «امتثال اجمالی» کفایت از «امتثال تفصیلی» میکند؟ چرا؟
أ .اتیان الغسل الواحد مع تردّد الواجب بین غسل الجنابة و مسّ المیت مع امکان اإلمتثال التفصیلی.
أ .یکفی امتثال اإلجمالی و إتیان الغسل الواحد ،ألنّ الصحة فی العبادات رهن إتیان الفعل ألمره سبحانه و المفروض انّه انما أتی به امتثاالً ألمره الواقعی.
ب .إتیان الصالتین إذا تردّد أمر القبلة بین الجهتین مع امکان اإلمتثال التفصیلی.
ب .یکفی امتثال اإلجمالی ألنّ حقیقة الطاعة هو اإلنبعاث عن أمر المولی و المفروض أن الداعی إلی اإلتیان بکل واحد من الطرفین هو بعث المولی.
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* قال سبحانه ...« :إن َج َاء ْ
ُك ف ِاسق ِب َب ٍإ فت َب َّينوا أن ُِت ميبوا ق ْو ًما ِبج َهال ٍة فتص ِب محوا َع َما ف َعل ْت ن ِاد ِمي» انّه سبحانه علّق وجوب التبین علی کون المخبر فاسقاً و هو یدلّ
ِ
ِ

علی عدم وجوب التبین فی خبر العادل.
 .9کیفیت استدالل به مفهوم وصف در آیة نبأ برای اثبات «حجیّت خبر واحد» را توضیح دهید.
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استدالل :حکم وجوب تبیین و تفحص بر صفت فاسق مترتب شده پس اگر مخبر فاسق نباشد و عادل باشد ،تبین و تفحص واجب نیست و
خبر او بدون تفحص حجت است تا اسوء حاالً از فاسق نباشد و این جواب مبتنی بر حجیت مفهوم وصف است.
* استدلوا علی حجیة قول اللغوی بأنّ الرجوع إلی اللغوی من باب الرجوع إلی أهل الخبرۀ ،و ال اشکال فی حجیة قول أهل الخبرۀ فیما هم خبرۀ فیه .اشکل
علیه أنّ کون اللغوی خبیراً فی تعیین الموضوع له عن غیره غیرمسلّمة.
 . 0أ .صغری و کبرای استدالل را ذکر کنید .ب .اشکال مذکور در عبارت ناظر به کدام است؟ توضیح دهید.
أ .صغری :لغوی نسبت به تشخیص معانی الفاظ خبره است .کبری :قول اهل خبره در مورد خبره بودنشان حجت است .نتیجه :پس قول
لغوی حجت است.
ب .صغری مورد اشکال است زیرا روش لغویین و خبرویت آن ها مختص به ذکر معانی الفاظ است اما اینکه نسبت به تشخیص معنای
حقیقی از معانی مجازی هم خبرویت داشته باشد ،محل اشکال است.
 .5چرا بین قاعدۀ «برائت عقلیه» با «وجوب دفع ضرر محتمل» منافات نیست؟
چون منشأ این احتمال یکی از این امورات است :أ .صدور بیان و وصول به عبد ب .تمسک به برائت قبل الفحص ج .عدم قبح عقاب
بالبیان د .موال غیر حکیم و غیر عادل باشد .تمام این چهار مورد در فرض مجرای برائت عقلیه منتفی است.
* إنّ العلم االجمالی إذا انحلّ إلی علم تفصیلی و شک بدوی فال یکون منجزاً ،و یکون المشکوک مورداً للبراءۀ.
 .6حکم علم اجمالی در صورت انحالل چیست؟ با مثال بیان کنید.
منجز نیست .مثال :إذا علم بغصبیة أحد المالین مع احتمال غصبیتها معاً ،فاذا قامت البینة علی غصبیة احدهما المعین انحلّ العلم اإلجمالی إلی تفصیلی
بالحرمة و بدوی بالنسبة إلی آخر.
* یستدل علی حجیة االستصحاب ببناء العقالء علی العمل علی وفق الحالة السابقة و لم یثبت الردع عنه من الشارع .و یالحظ علیه :مضافاً إلی عدم کلیّتها
انّه یکفی فی الردع ما دلّ علی النهی عن اتباع الظن.
 .7استدالل و دو اشکال آن را کامالً توضیح دهید.
دلیل :عقالء بر طبق حالت سابقه شان عمل میکنند و شارع از این سیره عقالیی منع نکرده است.
اشکال :اوالً این عمل عمومیت ندارد و همیشه طبق حالت سابقه عمل نمیکنند ثانیاً شارع از این عمل منع کرده آنجا که فرموده به غیر علم
عمل نکن و عمل طبق حالت سابقه مفید علم نیست.
 .8طبق سیره عقالء قاعدۀ اولیه در باب تعارض اخبار چیست؟ توضیح دهید.
قاعدۀ اولیه تساقط متعارضین است زیرا دلیل حجیّت خبر ثقه سیرۀ عقالء است و سیره عقالء دلیل لبی است و اطالق ندارد و باید به قدر
متیقناش اخذ کرد و قدر متیقناش حجیت خبر ثقه در غیر صورت تعارض میباشد.
* إنّ حدیث الرفع حدیث منّة و امتنان.
 .3آیا در صورت اتالف مالِ غیر از روی جهالت (عن جهل و نسیان) حدیث رفع جاری است؟ چرا؟
جاری نمیشود؛ چون حدیث رفع در مقام منت و امتنان است.
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