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اصول الفقه ،الباب السابع المجمل و المبیّن تا اول اجتماع امر و نهی

لطفاً به همه سؤاالت تستی و  8سوال تشریحی پاسخ دهید ،در صورت پاسخ به همه ،به سوال آخر نمره داده نمی شود (تستی  1و تشریحی  2نمره)
سؤاالت تستی:
 .1وذام ٗه اص هَاسد صٗش جضء ًمذّإ هصٌف تش «هسله همذه٘ت» (دس هسألٔ ضذ) ً٘ست؟

ب

306-8

أ .ال ًْٖ هَلَٕ ػي الضذ الؼام فال ٗحشم تشن تشن الضذ الخاص حشهٔ هَلَٗٔ 
ب .ال ٗجة اتفاق الوتالصه٘ي فٖ الحىن هادام أى هٌاط الحىن غ٘ش هَجَد فٖ الوالصم اٙخش 
د .إى تشن الضذ الخاص ل٘ست همذهٔ لفؼل الوأهَستِ 
د .ال ٗىَى تشن الضذ الخاص ٍاجثاً تالَجَب الغ٘شٕ الوَلَٕ حتٖ ٗحشم فؼلِ 
* و٘ف ٗفشض تمذم صهبى الَجَة – علٖ تمذٗش المَل ثَجَة همذهٔ الَاجت – علٖ صهبى الَاجت.
ً .2ظش صح٘ح دس حل هشىل «همذهات هفَتِ» سا اًتخاب وٌ٘ذ .د

285-7

أ .الَلت ل٘س ششعبً ٍ ل٘ذاً للَجَة ثل َّ ل٘ذ للَاجت فبلَجَة هتمذم علٖ الَلت ٍ لىي الَاجت هعلك علٖ حضَس ٍلتِ 
ةٗ .شجع الم٘ذ فٖ جو٘ع ششاٗظ الَجَة إلٖ الوبدٓ فبلَجَة الزٕ َّ هذلَل الْ٘ئٔ هغلك دائوبَ غ٘ش هم٘ذ ثششطُ أثذاً 
د .الَلت ششط للَجَة ال للَاجت ٍ لىٌِ هأخَر فِ٘ علٖ ًحَ الششط الوتأخش 
د.الشَق إلٖ الومذهٔ ٍ رْٗب حبصل لجل ٍلت رٕ الومذهٔ لىي الشَق إلٖ الومذهٔ ٗص٘ش إسادٓ حتو٘ٔ لعذم الوبًع ،دٍى الشَق إلٖ رْٗب 
 .3الوؼشٍف ت٘ي الفمْاء فٖ فتاٍْٗن المَل تاإلجضاء فٖ األٍاهش اإلضطشاسٗٔ أداءً ٍ لضاءً غ٘ش أىّ إطثالْن ػلٖ المَل تاإلجضاء ل٘س هستٌذاً إلٖ
دػَٕ أىّ . ...

أ 253-4

أ .الجذْٗٔ العمل٘ٔ تمضٖ ثِ ٍ ال ٗوىي عمالً تصَس عذم اإلجضاء 
ة .األحىبم الَاسدٓ فٖ حبل اإلضغشاس ٍاسدٓ للتخف٘ف علٖ الوىلف٘ي 
د .ظبّش إعالق اإلدلٔ الَاسدٓ فٖ التىبل٘ف اإلضغشاسٗٔ اإلوتفبء ثبلتىل٘ف الخبًٖ لحبل الضشٍسٓ 
د .الشه فٖ ٍجَة األداء ٍ المضبء شهٌّ فٖ أصل التىل٘ف ٍ فٖ هخلِ تجشٕ أصبلٔ الجشائٔ 
 .4ال ٗتصَس تحج االجضاء فٖ . ...

أ

260-259

أ .االصَل العمل٘ٔ الًْب ال تتضوٍي حىوبً ظبّشٗبً 

ة .االستصحبة ٍ اصبلٔ الغْبسٓ 

د .االحت٘بط فمظ ٍ ٗتصَس فٖ ثبلٖ االصَل العمل٘ٔ 

د .االصَل العول٘ٔ سَاء وبًت عمل٘ٔ أٍ ششع٘ٔ 

سؤاالت تشریحی:
ً .1ظش هصٌف سا دس هَسد اجوال آٗٔ ششٗفٔ «ٍ السبسق ٍ السبسلٔ فبلغعَا أٗذْٗوب» اص جْت لفظ «لطغ» ٍ «ٗذ» تَض٘ح دّ٘ذ208 .
اص جْت لفظ «لغع» هجول ً٘ست ألىّ الوتجبدس هي لفظ «المغع» َّ االثبًٔ ٍ الفصل .اص جْت لفظ «ٗذ» هجول است ألًِ ٗتشدد ث٘ي الوشاتت العذٗذٓ هي
األصبثع إلٖ الوشفك.
* إى الذل٘ل العملٖ الزٕ ٗخجت ثِ الحىن الششعٖ ٌٗمسن إلٖ لسو٘ي :هب ٗستمل ثِ العمل ٍ هب ال ٗستمل ثِ881-812 .
 .2أ .تفاٍت دٍ لسن دل٘ل ػملٖ سا دس لالة هخال تَض٘ح دّ٘ذ .ب .دس هالصهات ػملِ٘ ،تحج دس صغشٕ است ٗا احثات وثشٕ؟
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أ .دس اٍلٖ ّش دٍ همذهِ عملٖاًذ .هخبل :صغشٕ :العذل ٗحسي فعلِ عمالً ،وجشٕ :ول هب ٗحسي فعلِ عمالً ٗحسي فعلِ ششعبًٍ .لٖ دس دٍهٖ ٗىٖ اص دٍ
همذهِ غ٘ش عملٖ است .هخبل :صغشّٕ :زا الفعل ٍاجت (غ٘ش عملٖ) ،وجشٕ :ول فعل ٍاجت ششعبً ٗلضهِ عمالً ٍجَة همذهتِ ششعبً ة .الوجحَث عٌِ
فٖ الوالصهبت العمل٘ٔ َّ احجبت الىجشٗبت العمل٘ٔ سَاء وبًت الصغشٕ عمل٘ٔ اٍ ششع٘ٔ.
* .ل٘س ول حسي ٍ لجح (ثبلوعٌٖ الخبلج إٔ استحمبق الوذح ٍ الزم) هَضَعبً للٌضاع هع األشبعشٓ ثل خصَص هب وبى سججِ إدسان ووبل الشٖء أٍ ًمصِ
علٖ ًحٍَ ولٍٖ ٍ هب وبى سججِ إدسان هالئوتِ أٍ عذهْب علٖ ًحٍَ ولٍٖ أٗضبً هي جْٔ هصلحٔ ًَع٘ٔ أٍ هفسذٓ ًَع٘ٔ.
 .3أ .حسي ٍ لثح غ٘ش اص دٍ سثثٖ وِ دس ػثاست روش شذُ چِ سثةّإ دٗگشٕ داسد؟ ب .ل٘ذ «ػلٖ ًحٍَ ولٍٖ» دس دٍ لسوت ػثاست تِ چِ
ًىتِإ اشاسُ داسد؟

233-7

أ .سجتّبٕ دٗگش .1 :خلك اًسبًٖ  .8اًفعبل ًفسبًٖ  .3العبدٓ عٌذالٌبس ةً .ىتِ :ألىّ العمل شأًِ ادسان األُهَس الىلٍ٘ٔ ٍ الجحج فٖ الحسي ٍ المجح
عملٌٖ ٍ االدسان لَالعٔ جضئ٘ٔ خبصٔ ال ٗىَى ثمَٓ العمل.
* لَ وبى رله (إ الحسي ٍ المجح) عمل٘بً لوب اختلف حسي األش٘بء ٍ لجحْب ثبختالف الَجَُ ٍ اإلعتجبسات842 .
 .4استذالل اشاػشُ تش ًفٖ حسي ٍ لثح ػملٖ سا تؼذ اص تَض٘ح ًمذ وٌ٘ذ.
تَض٘ح :اگش حسي ٍ لجح عملٖ هٖثَد ثب هختلف شذى ٍجَُ ٍ اعتجبسات حىن حُسٌٖ ٍ لجحٖ تغ٘٘ش ًوٖوشد دس حبل٘ىِ تغ٘٘ش هٖوٌذً .مذ :حسي ٍ
لجح چٌذ لسن داسد؛ آى لسن وِ راتٖ ّست اختالف پزٗش ً٘ست ٍلٖ حسي ٍ لجح عشضٖ لبثل اختالف است ٍ عذلِ٘ ّ٘چ ٍلت ادٍعب ًذاسًذ وِ حسي
ٍ لجح دس ّوِ هصبدٗمش غ٘ش لبثل اختالف است.
 .5اگش هىلف تا تىِ٘ تش اهاسُ لائوِ تش ٍجَب ًواص ظْش تجإ ًواص جوؼِ دس حال غ٘ث تً ،واص جوؼِ سا تشن وٌذ آًگاُ ٗم٘ي حاصل وٌذ وِ دس
اػتواد تش أهاسُ خطا وشدُ استًَ ،ع فمْ٘اى فتَا تِ هجضٕ ًثَدى ػول ٍٕ دس طَل هذت اػتواد تش اهاسُ ًوَدُاًذ .فتَإ هضتَس سا تش هثٌإ جؼل
اهاسات تش اساس «هسله سلَوِ٘» هؼلل وٌ٘ذ.

258

اىّ الوصلحٔ السلَو٘ٔ ّٖ هصلحٔ تذاسن الَالع ٍ الالصم هي الوصلحٔ التٖ ٗتذاسن ثْب الَالع أى تمذٍس ثمذس هبفبت هي الوصلحٔ الَالعٍ٘ٔ ال اوخش ٍ
عٌذ اًىشبف الخغأ فٖ الَلت لن تفت إلّب هصلحٔ فض٘لٔ اٍٍل الَلت ٍ عٌذ اًىشبف الخغأ فٖ خبسد الَلت لن تفت الّب هصلحٔ الَلت اهٍب هصلحٔ اصل
الفعل فلن تفت هي الوىلف الهىبى تحص٘لْب ثعذ االًىشبف.
 .6همصَد اص تثؼٖ تَدى ٍجَب دس تؼشٗف «ٍاجة غ٘شٕ» (تاتغ فٖ ٍجَتِ لَجَب غ٘شُ) چ٘ست؟ تَض٘ح دّ٘ذ271 .
ل٘س هعٌبُ اًِّ هعلَلٌ لِ ثل ثوعٌٖ اىّ الجبعج للَجَة الغ٘شٕ َّ الَجَة الٌفسٖ ثبعتجبس اىّ االهش ثبلومذهٔ اًّوب َّ لغبٗٔ التَصٍل الٖ رْٗب الَاجت
ف٘ىَى ٍجَثْب عشٗمبً الٖ تحص٘ل رْٗب.
* لبل الوحمك الٌبئٌٖ٘ :إى الششط الششعٖ وبلجضء ال ٗىَى ٍاججبً ثبلَجَة الغ٘شٕ ثبعتجبس أى التم٘ذ لوب وبى جضءً للوأهَسثِ فَْ ٍاجت تالَجَب الٌفسٖ
ٍ لوا واى هٌشأ إًتضاع التم٘ذ َّ الم٘ذ ٍ واى األهش تالؼٌَاى الوٌتضع أهشاً توٌشأ إًتضاػِ ف٘ىَى األهش الٌفسٖ الوتؼلك تالتم٘ذ هتؼلماً تالم٘ذ ٍ إرا واى
الم٘ذ ٍاجثاً ًفس٘اً فى٘ف ٗىَى هشًٓ أخشٕ ٍاجثاً تالَجَب الغ٘شٕ؟ 278-9
 .7استذالل هشحَم ًائٌٖ٘ تش شاهل ًثَدى ًضاع همذهِ ٍاجة تش ششٍط ششػٖ چ٘ست؟ اص استذالل هضتَس تا فشض اٌٗىِ «التم٘ذ الوفشٍض دخَلِ
فٖ الوأهَستِ ٗىَى دخ٘الً فٖ فؼل٘ٔ الغشض إٔ تأح٘ش السثة» پاسخ دّ٘ذ.
استذالل :چَى تم٘ذ جضء هأهَسثِ است ٍ لزا ٍاجت ًفسٖ است ٍ اص آى عشف هٌشأ اًتضاء تم٘ذ ،ل٘ذ است ٍ اهش ثِ تم٘ذ دس ٍالع ثِ اهش ثِ ل٘ذ ثش هٖ-
گشدد پس ل٘ذ ّن هٖشَد ٍاجت ًفسٖ ٍ ٍاجت ًفسٖ چگًَِ هعمَل است ٍجَة غ٘شٕ ّن داشتِ ثبشذ (دس آى ٍاحذ)؟ پبسخ :هخل ّزا ال ُٗعمل اى
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ٗذخل فٖ حٍ٘ض األهش الٌفسٖ ألىّ الغشض ال ٗذعَ ثبألصبلٔ إلّب إلٖ اسادٓ رات هب ٗفٖ ثبلغشض ٍ اهبّ هب لِ دخل فٖ تأح٘ش السجت فال ٗذعَ الِ٘ الغشض
فٖ عشض رات السجت ثل الذاعٖ غشضٌ تجعٍٖ.
 .8تِ ًظش هصٌف ،اهش دس آٗٔ ششٗفٔ «اط٘ؼَا اهلل ٍ اط٘ؼَا الشسَل» ،هَلَٕ است ٗا اسشادٕ؟ چشا؟

245

الحك اًِّ لالسشبد ح٘ج ٗفشض أىّ حىن العمل ّزا وبفُ لذعَٓ الوىلّف الٖ الفعل الحَسَي فال حبجٔ الٖ جعل الذاعٖ هي لَجل الوَلٖ حبً٘بً ثل َّ هستح٘ل
ثأًِّ ٗىَى هي ثبة تحص٘ل الحبصل.
 .9أ .چشا ًوٖتَاى «اهش غ٘شٕ» سا هصحح ػثادٗت همذهات ػثادِٗ لشاس داد؟ ب .هصٌف چگًَِ تذٍى گزس اص «األهش الغ٘شٕ تالومذهٔ» ٍ «هٌاط
ػثادٗٔ الؼثادٓ لصذ األهش الوتؼلك تْا» ػثادٗت طْاسات حالث سا تصح٘ح هٖوٌٌذ؟ 294-5
أ .چَى ثش هجٌبٕ هصٌف ،همذهِ ٍاجت ً٘ست پس اهش غ٘شٕ ٍجَد ًذاسد ة .اىّ فعل الومذهٔ ثٌفسِ ٗعذٍ ششٍعبً فٖ اهتخبل رٕ الومذهٔ ف٘ىَى االت٘بى
ثبلومذهٔ ثٌفسِ اهتخبالً لألهش الٌفسٖ ثزٕ الومذهٔ العجبدٍٕ ٍ ٗىفٖ فٖ عجبدٍٗٔ الفعل استجبعِ ثبلوَلٖ ٍ ال شهٍ اىّ لصذ الششٍع ثبهتخبل االهش الٌفسٖ
ثفعل همذٍهبتِ ُٗعَذٍ عبعًٔ للوَلٖ.
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