
18ص) مرد و بازگشت وظائف عملیه عقلیه در حقیقت به چیست؟1

االحتیاطالف) أصالۀ

ب) قاعده االشتغال

ج) حق الطاعۀ إثباتا و نفیاً

د) قاعدة قبح العقاب بالبیان

40ص) طبق مسلک شهید، حکم عقل به وجوب رعایت حق الطاعه چگونه حکمی است؟2

مطلقالف) 

قطعی از شارعمقید به عدم ترخیصب)

ج) مقید به اذن شارع در مخالفت

د) مقید به عدم ترخیص احتمالی از شارع

65ص با ادله احتیاط چیست؟ "ال یکلّف اهللا نفسا إلّا ما آتاها") ماده اجتماع آیه 3

شبهات حکمیه قبل از فحصالف) 

ب) شبهات حکمیه بعد از فحص

ج) شبهات موضوعیه

د) شبهات حکمیه مطلقا



تـر از دیگـري باشـد، در    یکـی از آنهـا طـوالنی   اگر به جـامع بـین دو تکلیـف علـم داشـتیم کـه       . 2
124/ 2صورت پایان وقت تکلیف کوتاه وظیفه نسبت به تکلیف طوالنی چیست؟ 

الف. استصحاب منجزیت آن

ب. منجزیت آن بخاطر استصحاب جامع

ج. منجزیت بخاطر خود علم اجمالی

د. عدم منجزیت بخاطر زوال علم اجمالی

در چـه صـورتی ارتکـاب ســایر    در صـورت اضـطرار بـه طـرف معینـی از اطـراف علـم اجمـالی،        ) 5

126-127ص اطراف جایز است؟

اضطرار بعد از علم حادث شودالف) 

ب) اضطرار بعد از نجاست حادث شود

ج) اضطرار قبل از علم حادث شود

د) اضطرار بعد از علم و نجاست حادث شود

بحرمـۀ المکـث فـی    -العـادة أیـام علیهـا ضـاعت إذا–إجمـاال  علـم المـرأة  «علم اجمالی در مثال: ) 6

154چه نامیده می شود؟ ص » المسجد فی بعض األیام من الشهر

الف) علم اجمالی به فرد مردد

ب) علم اجمالی به جامع

ج) علم اجمالی به تدریجیات



د) علم اجمالی به االقل و االکثر

دلیـل حجیـۀ   فـی المجعـول أنّ الفرق بینهمـا ینشـأ مـن اختالفهمـا فـی سـنخ      «با توجه به عبارت ) 7

األمارة ودلیل األصـل، فـالمجعول فـی األول الطریقیـۀ مثلًـا، وفـی الثـانی الوظیفـۀ العملیـۀ، أو التنزیـل           

ــین اصــول عملیــه و » منزلــۀ الیقــین بلحــاظ الجــري العملــی بــدون تضــمنٍ لجعــل الطریقیــۀ  فــارق ب

نمره2، 15صدیدگاه مرحوم نائینی بنویسید؟امارات را از 

جواب:

ممجعول در امارات طریقیت وکاشـفیت اسـت، یعنـی شـارع امـاره را نـازل منزلـه علـم قـرار داده در          

چطور علـم کاشـف از واقـع اسـت شـارع امـاره را هـم کاشـف از واقـع قـرار داده           کاشفیت وطریقیت،

بخشـیدن بـه آن نقصـانش را نادیـده     است هرچنـد کاشـفیتش نـاقص اسـت ولـی شـارع بـا حجیـت         

گرفته است. 

اما مجعول در اصول عملیه یکی از این دو امر است:

فقط تعیین وظیفه عملی مکلف است در مقـام شـک بـدون اینکـه کاشـفیتی داشـته باشـد، مثـل برائـت          

که اصال کاشفیتی ندارد. 

یقـین کـرده اسـت، مثـل     مجعول تنزیل است یعنی شارع اصـل را بـه لحـاظ مقـام عمـل نـازل منزلـه       

است.اصل استصحاب که شارع حکم مستصحب را بمنزله یقین قرار داده

طـاعمٍ یطْعمـه إلّـا أنْ یکـونَ     قُـلْ ال أجِـد فیمـا اوحـی إلـی محرَّمـاً علَـى       «استدالل به آیه شریفه ) 8

ـ     بر برائت را)145(انعام:»میتَۀ أو... أنّ إطـالق العنـان کمـا قـد     «ارت تبیین نماییـد و بـا توجـه بـه عب



التـی ال یرفـع الیـد عنهـا إلّابمخصـصٍ      الحـلّ یکون بلحاظ أصلٍ عملـی قـد یکـون بلحـاظ عمومـات     

44-45نمره، ص 2اشکال شهید بر استدالل را بنویسید؟ » واصل

جواب:

ایـن آیـه را بـر    {در احتجاج با یهود که خـوردن حاللهـا را حـرام کـرده بودنـد خـدا       تقریب استدالل:

بیـنم مگـر ایـن    پیامبر نازل کرده است. که به آنان بگو در آنچه به من وحـی شـده اسـت حرامـی نمـی     

شـود نیـافتن حکـم در شـریعت دلیـل حکـم بـه اباحـه کـردن          چند مورد}. از این احتجاج فهمیده مـی 

ت.یابم مگر...پس غیر از اینها مباح اساست، چون پیامبر میگه حرامی در شریعت نمی

یعنـی همـه چیـز حـالل ومبـاح اسـت مگـر اینکـه دلیلـی آن          آیه ممکن است نظر به اصل لفظی باشد،

را تخصیص بزند وحرمتش را ثابت کند، {مثل آیه: هـو الّـذي خلـق لکـم مـا فـی األرض جمیعـا کـه         

کنــد مگــر اینکــه دلیــل خاصــی آن را خــارج کنــد}، در حــالی کــه داللــت بــر اباحــه هرچیــزي مــی

تدالل بـه آیـه، اسـتفاده حلیـت ظـاهري وتـأمین از عقـاب اسـت در جـایی کـه دلیلـی            مطلوب در اس

کنیم.بر حکم مشکوك پیدا نمی

فهــی انّمــا تنــتج لــزوم التصــرف فــی الــثالثالبرهــانلــو ســلّمنا فقــرات«بــا توجــه بــه عبــارت. 9
تنـاول أحـد الطعـامین لـدفع االضـطرار إذنـا       یکـون التـرخیص فـی   التکلیف المعلوم علـى نحـو ال   

» فی تـرك الموافقـۀ القطعیـۀ لـه، و ذلـک یحصـل برفـع الیـد عـن اطـالق التکلیـف لحالـۀ واحـدة             
ــرض       ــالی در ف ــم اجم ــت عل ــدم منجزی ــر ع ــانی ب ــق خراس ــان محق ــهید از بره ــوم ش ــواب س ج

2/128را تبیین نمایید؟» االضطرار الی بعض االفراد المعیناً«

جواب: 



اي کــه گرفتــه مــی شــود ایــن اســت کــه بایــد در تکلیــف بــر فــرض قبــول همــه مقــدمات، نتیجــه
اذن در اي تصــرف کنــیم کــه تــرخیص در یکــی از اطــراف بــراي دفــع اضــطرار، گونــهمعلــوم بــه

ــدا در فــرض     ــل تکلیــف از همــان ابت ــه ایــن صــورت کــه بگــوییم دلی ــه نباشــد. ب مخالفــت قطعی
طرفـی کـه مکلـف بـراي رفـع اضـطرار مرتکـب مـی شـود و واقعـا حـرام            اضطرار فقط نسبت بـه 

اســت اطــالق نداشــته باشــد یعنــی اگــر مکلــف فقــط یــک طــرف را بــراي اضــطرار مرتکــب شــد 
اطالق دلیل شاملش نمی شـود هرچنـد واقعـا حـرام بـوده باشـد، [مـثال اطـالق دلیـل اجتنـب عـن            

ــذا    ــی از دو غ ــه نجاســت یک ــالی ب ــم اجم ــه عل ــایی ک ــنجس در ج ــا  ال ــی از آنه ــه یک ــم و ب داری
بصورت غیرمعین اضـطرار داریـم، مـی گویـد مـن مـوردي را کـه مکلـف فقـط یکـی از غـذاها را            
تناول کند شامل نمی شـود هرچنـد نجـس باشـد، لـذا اگـر هـر دو را تنـاول کـرد مسـتحق عقـاب            

است.]

فقـط بـر اسـاس    » منجزیت علم اجمالی بـا قطـع نظـر از اصـول ترخیصـیه شـرعیه      «چرا بحث از ) 10
85نمره ص 2مسلک قبح عقاب بالبیان جاري است؟ 

جواب:

اینکه طبق این مسلک همه اطـراف علـم اجمـالی مشـکوك اسـت وایـن قاعـده در همـه آنهـا          بخاطر 

جاري است، واگر این اطراف بخواهد متنجـز باشـد بایـد منجـزي بـراي آنهـا بیایـد، کـه قـائلین قـبح           

گویند منجـز ایـن اطـراف، علـم اجمـالی اسـت، لـذا بایـد از حـدود منجزیـت علـم            عقاب بالبیان می

آن در اخـراج اطـراف شـبهه از تحـت قاعـده قـبح عقـاب بحـث کنـیم. ولـی طبـق            اجمالی وتوانـایی  

مسلک حق الطاعه، هرجـا احتمـال تکلیـف داده بشـود منجـز اسـت لـذا اطـراف علـم اجمـالی خـود            

بخود منجز است، نه بخاطر علم اجمالی



عـدم جـواز جریـان اصـل مـؤمن در بعـض اطـراف علـم اجمـالی را بـا           ) یکی از مـوارد اسـتثناء  11

مـا إذا کـان فـی أحـد طرفـی العلـم اإلجمـالی أصـل واحـد مـؤمن و فـی الطـرف             «توجه به عبـارت  

اآلخر أصالن طولیـان؛ و نقصـد باألصـلین الطـولیین أن یکـون أحـدهما حاکمـا علـى اآلخـر و رافعـا           

109نمره، ص 2با ذکر مثال توضیح دهید؟ » لموضوعه تعبدا

جواب:  

اصــل ترخیصــی داریــم ودر طــرف دیگــر دو اصــل  در جــایی کــه یــک طــرف علــم اجمــالی یــک 

ترخیصی طولی داریم، ومراد از طولی بـودن دو اصـل ایـن اسـت کـه یکـی از ایـن اصـلها حـاکم بـر           

دیگري باشد وموضوع آن را تعبدا بردارد.

بــراي مثــال: علــم اجمــالی داریــم بــه نجاســت یکــی از دو ظــرف الــف وب، وحالــت ســابقه الــف را 

ــی ــوده  م ــاك ب ــه پ ــیم ک ــی  دان ــرف ب را نم ــابقه ظ ــت س ــی حال ــط  ول ــرف ب فق ــذا در ط ــیم، ل دان

ولــی چــون شــود و در ظــرف الــف اصــالۀ الطهــاره و اصــل استصــحاب،الطهــاره جــاري مــیاصــالۀ

دارد بـر آن حـاکم اسـت چـون بـا جریـان استصـحاب        استصحاب موضوع اصـالۀ الطهـاره را بـر مـی    

در آن نـداري تـا اصـالۀ الطهـاره جـاري      کنـی ودیگـر شـک    تعبدا علم به طهارت ظرف  الف پیدا مـی 

شـود(البته بنـابر اینکـه بگـوییم استصـحاب بـر اصـل        بشود؛ پس فقـط اصـل استصـحاب جـاري مـی     

طهارت حاکم است).

نمـره  2حکمـی اسـت نـه حقیقـی؟     » انحـالل حکمـی بـا امـارات  و اصـول      « چرا  انحالل در ) 12

132ص 

جواب:  



اجمـالی و تنجیـز آن، رکـن سـوم علـم اجمـالی کـه طبـق مسـلک          با قیام اماره یـا اصـل بـر معلـوم     

زیــرا -صــحیح جریــان اصــول ترخیصــیه در اطــراف علــم اجمــالی مــی باشــد، مخــدوش مــی شــود

فردي که امـاره یـا اصـل بـر تنجیـز آن قـام شـده اسـت مـورد جریـان اصـل ترخیصـی نمـی توانـد               

.لذا اصل ترخیصی در بقیه افراد بدون معارض جاري می شود-باشد

عدم انحالل حقیقی از این جهت است که علـم بـه جـامع بـا سـریان علـم از آن بـه فـرد منحـل شـود           

که در اینجا بخاطر نبود علم این سریان منتفی است

إن هـذا العلـم االجمـالی  یسـتحیل     «مرحوم شـهید در  دوران امـر بـین محـذورین مـی فرمایـد       ) 13

166نمره  ، ص 1در استحاله تنجیز بیان نمایید؟ .  تعلیل ایشان را ...»أن یکون منجزّا ألن 

جواب:

زیــرا در تکلیــف بــه وجــوب موافقــت قطعیــه و حرمــت مخالفــت قطعیــه غیرمقــدور مکلــف اســت،   

مکلف نمی تواند فعل را هم بیاورد و هم ترك کنـد. امـا تنجیـز علـم اجمـالی نسـبت بـه یـک طـرف          

مســاوي اســت و تنجیــز یــک طــرف هــم غیرمعقــول اســت، زیــرا نســبت علــم اجمــالی بــه اطــراف 

معنایش ترجیح بالمرجح است.


