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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
 .1إن المبحوث عنه فی المالزمات العقلیه هو . .....

010

ب

أ .اثبات الحکم الشرعی 

ب .اثبات الکبریات العقلیۀ المؤدیۀ إلی اثبات الحکم الشرعی 

ج .اثبات شرعیۀ الصغری 

د .اثبات عقالنیۀ الصغری المؤدیۀ إلی اثبات الحکم الشرعی 
403

 .2الواجب ارجح علی ضده الخاصّ العبادی ،إن کان الضد واجباً  . ......أ
أ .و لکنّه مخیَّر و األوّل واجب معیّن 

ب .و لکنه معیّن و األول واجب مخیَّر 

ج .و لو کان األوّل مخیّرا 

د .و لو کان األول معیّناً 

 .3من اسباب الحکم بالحسن و القبح «اإلنفعال النفسانی» نحو . .....
أ .احترام القادم 

ج 002

ب .حسن العلم 

* هل اإلتیان بالمأمور به علی وجهه یقتضی اإلجزاء أو ال یقتضی.

ج .الرقۀ و الرحمۀ 

د.حسن الکرامۀ 

د 042

 .4منظور از «اقتضاء» در این عبارت چیست؟
أ .معذریت و منجزیّت 

ب .عدم لزوم اعاده و قضاء 

ج .ثبوت مالزمه بین اجزاء واکتفا 

د .علیّت و تأثیر 

تشریحي
* االشکال فی عبادیۀ الطهارات الثالث من جهتین :من جهۀ ان الواجب الغیری ال یکون إلّا توصلیّاً فکیف یجوز أن تقع المقدّمۀ بما هی مقدمۀ عبادۀ ،و منن
جهۀ ثانیه ان الواجب الغیری بما هو واجب غیری ال استحقاق للثواب علیه.
 .1دو اشکال مطرح در عبادت بودن طهارات ثالث را توضیح دهید
أ .واجبات غیری فقط توصلیاند نه تعبدی ،پس چگونه چیزی می تواند در عین مقدمه بودن ،تعبدی باشد .ب .واجب غیری به خودی خود
ثواب ندارد در حالیکه مقدمات عبادیه ثواب دارند.

* إنّ العقل فی بعض المقدمات یحکم بلزوم اإلتیان بها ألنّ ترکها موجب لتفویت الواجب فی ظرفه و یحکم أیضاً بأنّ التارک لها یستحق العقاب علی
الواجب فی ظرفه بسبب ترکها.
« .0مقدمۀ مفوته» را با ذکر مثال تعریف کرده ،با توجه به عبارت ،احکام آن را از دیدگاه عقل بنویسید.
تعریف :ترکها موجب لتفویت الواجب فی وقته .مثال :قطع المسافه للحج قبل أیّامه ،غسل الجنابه للصوم قبل الفجر.
حکم :أ .وجوب عقلی اتیان دارد .ب .تارک آن مستحق عقاب است.
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* توضیح القول بالنهی عن الضد الخاصّ علی مسلک التالزم :انّ حرمۀ أحد المتالزمین تستدعی حرمۀ مالزمه األخر و المفروض انّ فعل الضد الخاصّ
یالزم ترک الماموربه فیلزم علی هذا ان یحرم الضد الخاص.
 .9با توجه به عبارت ،چگونگی بحث در ضد خاص بنابر «مسلک تالزم» را توضیح دهید.
حرمت چیزی سبب حرمت مالزم آن میشود ،فعل ضد خاص مالزمۀ با ترک مامور به – یعنی ضد عام – دارد ،ضد عام حرام است پس
مالزمش که ضد خاص باشد هم حرام است.

« .4مجمل» و «مبین» را تعریف نموده و برای اجمال در لفظ و اجمال در فعل مثالی ذکر نمایید.
اصطالح مجمل ،به آن لفظ یا فعلی اطالق میشود که مراد متکلم به آن یا وجه انجام آن فعل واضح نباشد و مبین لفظ یا فعلی است که
ْ

السارقَو َّ
مراد متکلم یا فاعل در آن ظاهر است ،مثال در آیه «وَ َّ
الس ِارقةَفاقطعواَأ ْي ِدَيما» بخاطر اشتراک لفظی ید معنایش واضح نیست و در فعل
ِ

مثال اگر امامعلیهالسالم در نماز جلسه استراحت را بجا آورد ،و ما وجه وجوب یا استحباب آن را ندانستیم مجمل خواهد بود.
* قالت األشاعرۀ الحسن ما حسّنه الشارع و القبیح ما قبّحه الشارع و قالت العدلیۀ الحسن فی نفسه حسن و لذلک أمر اهلل تعالی به و القبیح فی نفسه قبیح
و لذلک نهی اهلل تعالی عنه.
 .3نظریه اشاعره و عدلیه را در بحث حسن و قبح تبیین نماید.
اشاعره قائلند :حسن و قبیح چیزی است که خداوند به آنها امر یا نهی کر ده است و در ذات اشیاء حسن و قبحی وجود ندارد .اما عدلیه
قائلند :حسن و قبح افعال در ذات آنهاست و امر و نهی الهی تاثیری در حسن یا قبیح بودن ندارد ،لذا حسن ذاتی باعث می شود خدا بدان
امر نماید.

* استدل العدلیۀ علی مذهبهم «الحسن و القبح العقلیین» بأن وجوب اطاعه األوامر عند األشاعره شرعی ،فنقول لهم :من أین جاء هذا الوجوب؟ إن قالوا
عقلی ،فهو المطلوب و إن قالوا بامر من الشارع فنسأل من أین تجب طاعۀ هذا األمر و هکذا إلی ما ال نهایه.
 .2استدالل عدلیه بر اثبات حسن و قبح عقلی را توضیح دهید.
أشاعره قائلند وجوب اطاعت اوامر ،وجوب شرعی است .از آنان میپرسیم وجوب شرعی از کجا اثبات میشود؟ اگر گفتند عقلی است،
مطلوب ما ثابت میشود و اگر بگویند از دلیل دیگر میفهمیم ،دوباره میپرسیم اطاعت این دلیل از کجا واجب شد؟ و این سوال بی نهایت،
همچنان ادامه پیدا میکند.

 .7أ .منظور از مصلحت سلوکیه در باب امارات چیست؟ ب .چرا مصلحت سلوکیه داللت بر اجزاء در فرض کشف خطای اماره ندارد؟
أ .مصلحت سلوکیه :صرف تبعیت از اماره دارای مصلحتی است که جانشین مصلحت از دست رفته از مصلحت واقع است .ب .مصلحت
سلوکیه مقتضی اجزاء نیست چرا که با کشف خطا مصلحت واقع همچنان پابرجاست و چه در وقت وچه در خارج آن میتوان آن را کسب
نمود.

2

خرداد ماه 03090-39

 .8فرق «مقدمه وجوب» با «مقدمه واجب» چیست؟ برای هر یک مثال بزنید.
مقدمه وجوب آن چیز است که وجوب ذیالمقدمه به حصول آن بستگی دارد مانند :وجوب استطاعت برای حج .اما مقدمه واجب :آن
چیزی است که وجود واجب بدان مترتب است ،مثل :وضوء نسبت به نماز.

* لو قطع المکلّف بأمر خطأ فعمل علی طبق قطعه ثمّ بانَ له یقیناً خطؤه ال ینبغی الشک فی عدم اإلجزاء.
 .3أ .دلیل عدم اجزاء در مسأله مذکور چیست؟ ب.آیا حکم مذکور ،استثنائی دارد؟ بیان کنید.
أ .دلیل عدم اجزاء این است که مصلحت واقعی فوت شده و عمل سابق مصلحت واقع را استیفاء نمیکند.
ب .استثناء از این حکم :موردی که قطع مکلف اتفاقا آن مصلحت واقع را تحصیل کند.
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