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 میبسم اهللا الرحمن الرح

 فروعات

 فرع سوم
 ا نه؟یواجب است  ياعالم به مشتر ایآ مقام اول:

 یانیه اعک يموارد طورهمین و ز استیر جایتطهالقبل یه ال ک یع متنجسیب الجملهفیه کم یقائل شد کهآنپس از  

ز است، ینجس هم اگر منفعت محلله داشته باشد جا یانیع اعیم بیگفت طورکلیبها یل داشت یخاص دل طوربهنجس است 

 يمنفعت محلله ا يه داراک یا متنجسیقت هر نجس یل متنجس مطرح شده، اما در حقین بحث ذیگرچه ا درهرحال

ا متنجسه ین روغن نجس یا کهایننسبت به  يبه مشترب واجب است اعالم یا بر مُغایز است، آیسب به آن جاکاست و ت

ن نجس یه عکن نداشته باشد ین است او توجه به اکمم یعنیه مشتبه است، کباشد  ین نجسیع ییا اگر در جایاست، 

 است؟

 چه وجوبی دارد؟ ياعالم به مشتر مقام دوم:

 دارد؟ یه چه نوع وجوبک دیآیمل دوم سؤا وقتآندر پاسخ به سؤال اول گفته شود واجب است،  کهاینبر فرض  

 ن وجوب مطرح است:یسه احتمال در ا

 احتمال اول:
ه صحت عقد متوقف است بر اعالم (سواءٌ کنیا يباشد، به معنا یه وجوب اعالم، وجوب شرطکن است یا 

 ان َاالعالم قَبل العقد اَو مَعَ اَلعَقد اَو بَعدَ العَقد).ک

 احتمال دوم:
ه کبر او مقرر شده  یفیلکت یکیعقد است و  یکیدو امر است،  یعنیمطلق داشته باشد،  ینفع ه وجوبکن است یا 

 ند. کلف گذاشته شده تا اعالم که بر عهده مکاست  یفیلکم تکو ح یفیلکن واجب تیند، اکاعالم 
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 احتمال سوم:
واجب است  یعنیدارد،  یقیه وجوب طرکست، بلیشرط عقل ن یعنیباشد،  یقینجا طرین وجوب در ایه اکن است یا 

ه اگر او ک یثین قصد را بداند، به حیه آن شخص اکاست  یه راهکنیث ایاز ح ین را انجام دهد، ولیه اکلف کبر م

ر حرام یا اگر هم ندارد قطعاً در مسیند، که به آن عمل کست یبنا ن یست، ولیه آگاه نکنیا ای آگاه است، يو مشتر داندیم

 ست.یاعالم واجب نگر ید وقتآن، کندینم

ار به کاست مطلقاً، اصالً  یپس وجوب اعالم بنابر احتمال اول شرط صحت عقد است، بنابر احتمال دوم واجب نفع

مطلق  یم نفعکن حید اید بگویو با يو عباد يدیتوح يهافیتکلف است مثل یلکن اعالم تیجه ندارد و خود ایاثر و نت

 است. یقیاست. احتمال سوم وجوب طر

 یقیطر وجوب 
ه ک ییاما در جا ؛ندکه او از حرام اجتناب کنیا يشود، برا یو محب ايزمینه کهآنگاهه گفتن واجب است، کن است یا 

 ست.یگر واجب نیست، دین اعالم نیاو از حرام و از ا یبازدارندگ يبرا ين نقش اِعدادیا

 ؟ مواردي که اعالم واجب نیست 
 ه نجس است. ک داندیمده و ید ي، خود مشترکندینم یفرق نها یم یبگو، من داندیمه او کنیا یکی .1

ن یبه ا يب اثریچ ترتیه هک دانیممیه کاست  یآدم الاُبال یکا یافر ک ی، ولداندینمه کن است یدوم ا صورت .2

 .دهدینم هاحرف

نجا حاضر یع ایبخورد، خود با ن روغن رایه او بنا ندارد اکمطمئن است  ی، ولداندینمسوم این است که  صورت .3

 . کندیمو از آن استفاده  زدیریمن چراغ یچشمش به ا ين االن جلویخرد، همیه مکن روغن را یه اک داندیماست و 

 ؟ا نهیز است یب به حرام جایا تسبیآ
ار ک یکقت شخص را در یه در حقکند کار ک یلکرا بدهد و به ش یحرام يا غذایرا بدهد،  یز حرامید چیایب کهاین 

ه انسان با آن ک یا اعالم آن واقع به طرفی نها یز است یه جاکنیو ا ندیب به حرام گوین را تسبیقرار دهد، ا یمحرم

ن یست؟ ایا الزم نین الزم است یا ایمفسده دارد واقع نشود، آ كه مالکآن یعنی یه او در گناه شأنکنیا يبرا ارتباط دارد،
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ار مورد یهم  است و بس یار مهمیه بحث بسکم پرداخت ینجا به آن خواهیخاص ا یپس از بررسه کاست  یلکبحث  یک

 است. ابتال

 ادله مقام اول
 ه واجب است.کنیا ياقامه شده، برا ايادله

 دلیل اول
 خ آمده و آنیش مرحوم شیه در فرماکن است یاست بر بحث سابق، ا یه مبتنکست، بلیمطلق ن طوربهه کل ین دلیاول 

در آنجا  یسکه شرط صحت عقد، قصد منفعت محلله است، اگر کدر بحث سابق قائل شد  یسکه اگر کن است یل ایدل

د که اعالم ید بگوینجا حتماً بایا شرط منفعت حالل در صحت عقد دخالت دارد، پس در ایه قصد منفعت حالل کگفت 

 یلیاز دو دل یکیه در بحث سابق به استناد کنیا ياست، چرا؟ برا یه وجوبش هم وجوب شرطکنیا يواجب است، برا

م، ینکا شرط ینجا قصد یه باید اکجه داد ینت ،29نساء/»بِالْباطِلِ بَیْنَکُمْ أَمْوالَکُمْ تَأْکُلُوا ال«ه کن است یم، فرض ایه گفتک

ه کند کا شرط یو  ندکقصد  يع و مشتریه باکن است یه من انتفاع حالل برده شود، اگر تقبل عقد و صحت عقد به اکنیا

د، اگر قصد ید ضمن عقد بگویند، باکشرط  خواهدیمن هم مالزمه دارد. اگر یه خوب طبعاً اکن انتفاع حالل برده شود یا

 ند. کن قصد را ید ایه او هم باکد معلوم شود ید، چون باید بگویند، باکهم بخواهد 

به  یلیتما يه به نحوکخ یم، مثل مرحوم شین شدیا ه در بحث قبل قائل بهکنیه بر فرض اکن است یل اول ایپس دل

تا  د اعالم شودیرد در عقد، طبعاً باکد شرط یه باکنیا باالتر ایا عدم قصد حرام شرط است، یه قصد حالل کن داشتند یا

م ییبگو و اگرن قصد را داشته باشد ید خودش همیهم با يست، مشتریع نیند، چون فقط خود باکقصد  يبتواند مشتر

 ن اعالم مقدمه آن است. ین ایعیه متبایا قصد بشود از ناحید بشود یمن عقد شرط باض

ا شرط فاسد موجب یا خالف شرع بود، آیه اگر شرط خالف عقد بود کن است یه محل بحث است، اک يزیآن چ

 .شودینمه موجب افساد عقد کن است یه اقوال اکا نه؟ ی شودیمافساد 

 یاحتماالت وجوب شرط
د یهم با یعنیم آنجا جمع است، کم دو حیین است بگوکمم یفقط شرطِ صحت است، ول یگاه یشرطوجوب 

چهار  یاگر در بحث قبل یاست. ول یاست و هم وضع یفیلکهم ت یعنیه شرط صحت است، کنید و هم ایفاً بگویلکت

ه کم ییا بگویاست  یقیاست و وجوب طر يمرز دارد، وجوب نحو یه وجوب شرطکاست  طورایناحتمال هم نشود، 
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رده، کد خالف یه اگر نگوکد ید بگویهم شرط صحت هم با یعنی ؛گر را با هم داردیاز دو وجوب د یکی یوجوب شرط

د یه باکمحض  ید باشد. وجوب شرطیبا یف و وضعیلکاجتماع ت یعنیه شرط صحت کنیب شده و هم اکحرام مرت

ن است یند چون صحت مشروط بر اکند، اگر شرط نکشرط  هکن است یه صحت متوقف بر اکن است یش ایباشد، معنا

 رده است.کن یگناه یند عقد باطل است، ولکند، اگر اعالم نکه اعالم ک

است.  طورهمینهم  یقیست، وجوب طریعقد باطل ن یرده ولکف گناه یلکه فقط تکهم آن است  یوجوب نفس 

فاً واجب است و اگر اعالم یلکهم شرط صحت است، هم ت یعنیام است، کن احیه هر دو از اکن است یاحتمال چهارم ا

خمر، هم  مثال عنوان بهاء یاش یثر بعضکموارد ت یه در بعضکنیه عقد باطل است، مثل اکنیرده و هم اکند، هم گناه کن

وجوب ه کدارد  یفیلکم تکه اعالم هم حک گوییممی اینجاباطل است.  یعنیفاً حرام است، هم وضعاً حرام است، یلکت

 ند. ین را نگویه موجب بطالن است، اگر اکدارد  یم وضعک، هم حکندیمه انجام ندهد گناه ک یثیاست به ح

صحت عقد متقدم  یعنیه قصد حالل، شرط صحت عقد است، ک گوییدمیشما  یفرمودند: وقت طوراینخ یمرحوم ش

 بر قصد حالل است، پس اعالم واجب است.

 :مناقشه بر استدالل اول شیخ
ه استدالل کخ را یاول مرحوم ش و استداللش اول ین فرمایو بزرگان معموالً ا يزیتبر يو آقا یخوئ يمرحوم آقا 

 طوربهنِ اَالمرٍ) ی(ال مُالزِمَهِ بَ  کهاینردند به کن را مناقشه ید، اینجا هم بگوید ایاگر آنجا گفته، با گویندمیست، یمطلق ن

وجوب مشروط بودن صحت عقد به قصد حالل است. در بحث قبل قصد حالل شرط نجا چه چیزي است؟ یمطلق، امر ا

 يست، اگر تساوین دو مالزمه نین ایاعالم، ب یم وجوب اعالم، وجوب شرطییبگو میخواهیمنجا یصحت عقد است. ا

د، ین را بگویمهم ه جاهمیند ین حرف را زد بایس آنجا اکا مالزمه داشت. هر ین شرط قصد حالل و اعالم، ین ایبود ب

روشن  طورکلیبهنجا را یف ایلکگفت آن ت شودینمگر طبعاً یا مِن وَجه دیبود. اگر نسبت مطلق  ياگر نسبت تساو

ن بحثِ قصد و اعالم است یب يتساو معادلهاستدالل  يامل. پس مبناک طوربه، نه گذاردیمر یتأث الجملهفیه ک، بلکندیم

 يه براکن است یه چطور مِن وَجه است، اکنیان ایه مِن وَجه است. بکست بلین يتساون یه اکن است یال اکاش يو مبنا

 يع و مشتریقصد حالل از با یگاه یعنیم، یه قبالً گفتکته کست، به خاطر همان نیشه اعالم الزم نیقصد حالل هم

ه او ک ییجا یعنیم، یگفت هک یجا؟ در همان دو صورتکبه اعالم باشد،  يازیه نکنیدر معامله بدون ا شودیم یمتمش

ر ین مسیه او قصد حالل دارد و در اک داندیمست یا اگر هم مطلع نید، یاگر نگو ین شخص مطلع است حتیه اک داندیم

ست، یشه مالزم با قصد نیه اعالم هم همکنیما اکست، یاعالم ن ی، ولشودیمه قصد کاست  ین صورتی. اکندیماستفاده 

 يرده است، پس آقاکه اعالم کنیا رغمعلیقصد او حرام است  ین حرف را ولیا دیگویمند، او کن است اعالم کمم
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برقرار  ايمعاملهن یگر چنیمِن وَجه شد د ین قصد و وجوب اعالم مِن وَجه است، وقتیب گویندمی يزیتبر يو آقا یخوئ

 . شودینم

 یخوئ يال مرحوم آقاکپاسخ استاد به اش
مِن وَجه است،  هانیاه کد ییبگو دیتوانیمبله شما  کهن است یداد، ا توانیم یخوئ يمرحوم آقاال که به اشک یپاسخ

ن است در کم ممیگفت یقیه در طرک طورهماناعالم  گوییممی، مطلقاًدارد  یه اعالم وجوب شرطک مییگوینمما  یول

دارد، شرط است نه اعالم،  یشرطت وجوب یقیه اعالم به نحو طرکم ییبگو یعنیم، ید بزنیهم ق یوجوب شرط

 ید اعالمیبگو طوراینن است آنجا کت دارد، ممین اعالم شرطیبازداشتن او از گناه باشد، ا زمینهه ک یاعالم حالايعلی

آن  الزمهنجا یگر ایرده، بله دکه قصد ک یوقت داندیمه شخص خودش ک ییت دارد و در آنجایآن امر باشد شرط زمینهه ک

ه چه کاست  ین در صورتی، اشودیمبا قصد صحت محقق  گوییدمی، دانیدمیه شما  شرط کقصد را ه کن است یا

ه ک یداشته باشد، اما اعالم يه اثرک یاعالم ي؟ براآوردیمرا  یچه اعالم یوجوب شرط ي، براکندیمرا واجب  یاعالم

 شودیمنه یه اعالم زمک ییآنجا یعنیداشته باشد  يه اثرک ی. اعالمدیآیمرون ین حرف بیاز آن ا مییگوینمه کاثر ندارد 

از  طوراینخ ین است مرحوم شکو لذا مم نیش از اینه ب شودیمن اعالم واجب یه قصد حالل محقق شود، اکنیا يبرا

م مشروط یه وجوب قصد اگر گفتکند یبفرما خواهندیم یعنین به ذهنشان بوده، یهم هم يخ انصاریند، شکخودش دفاع 

در  ین اعالم هم الزم است انجام شود، اما اگر نقشیدر قصد حالل دارد، ا ین نقشیه اک یید آنجایحالل است با به قصد

 اینجاند، کست قصد حالل یبنا ن درهرحاله او کنیا ای، کندیماو قصد حالل  درهرحاله کنیا يقصد حالل ندارد، برا

م کن حیم اکم واقعاً از آن حییه بگوکن اندازه یم است، ادارد اعالم الز یه نقشک ییست، آنجایگر اعالم الزم نید

 . شودیماستخراج 

 ؟چه وجوبی دارد يمقام دوم: اعالم به مشتر 
ه اعالم کن است ی، ظاهرش اوَهْب بْنِ  مُعَاوِیَۀَ معتبرهت یه رواکنیا يث متفاوت است، براین حیات مفادشان از ایروا

ن یدر ا )علیهاهللاسالم(ر حضرت امام صادق یه تعبکنیا يست، برایع نیصحت ب شرطو ندارد  یوجوب شرط يمشتر يان برایوب

 لِمَنِ  بَیِّنْهُ وَ بِعْهُ«جواب فرمودند:  طوراینحضرت  ،ذَلِک بَیْعِ فِی تَقُولُ مَا زَیْتٍ فِی مَاتَ جُرَذٍ فِیه کن است یت ایروا

ع است، حال که یست، ظاهرش همان وجوب مستقل از بیسازگار ن یشرط ت با وجوبین روایا ،1»بِهِ لِیَسْتَصْبِحَ اشْتَرَاهُ
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ه وجوب کن است ین روایت این بحث در ایاست، فعالً اول ين بحث بعدی؟ ایقیا طریاست  یوجوب  مستقل شد، نفس

 ست.ین یشرط

 یشواهد عدم وجوب شرط
ان ید به بیع مقیان، اگر بِیع به بید نشده بِیمق کذلِ کا اِذا بِعتَهُ یه ال تِبعِ الِّا بِهذا کنهُ  ندارد یعهُ وَ بَ یه بِ کن است یا یکی .1

د یین تقیان و اعالم است، این بید به ایع مُتَقَوِّم و متَقَیبِ میگفتیمد خوب طبعاً یید لِتَّقیا عبارت مفی يرییتغ یکشده بود، با 

 یکن یف است، ایلکن دو تینهُ ایبَ قرار دارد بِعهُ ونار هم کن دو جمله یه اکه است ینافیاست ه با واو عطف وکست، بلین

نَهُ وَاَعلِمهُ یه بَکنیند بر اکه آن را حمل کست ین نیبه ا یداشته باشد، مانع ايقرینهاگر  کهاینجهت از ظاهرش است، البته 

عهُ وَ یم است بِکه دو حکن است یا کندیمن تبادل یه از اک ين ظهوریاول یع است با آن منافات ندارد، منتهید بیشرط و ق

 ستیار نکدر  يدییه با واو عطف شده تقکنه یقر یکن ینهُ. ایبَ

، ينَهُ لِمَنِ الشتریه بَ کح دادند و فرمودند: یخوئی توض ين دارد و آقایبه ا اياشارهاسب که در ظاهر مکنه دوم یقر 

ه کن است یخود معامله شود و همزمان ظاهرش اد در ید قیباشد، با یاگر وجوب شرط يشترینَهُ لِمَن ی: بَدیفرماینم

ن شرط است، ین صحت مُتَقَوِّم به ایا گوییممیم یعقد و معامله اعالم هم انجام شود، چون دار صیغه يهمزمان با اجرا

و  يه اِشترکنجا فرض گرفته است یست، ایجور ن يآن با اِشتر وقتآنه اعالم در خود عقد باشد، کن است یشرطش ا

نَهُ یبَ دیگویممحقق شده درست شده، حاال دارد  يع و شِریب یعنی، ينَهُ لِمَنِ الشترینَهُ، بَی: بَدیگویمع محقق شده، حاال یبِ

، خردیمو دارد  یفروشیم يردکه اراده ک یسکآن  يبرا يشتریبه او بگو، لِمَن  یفروشیم يه دارک یوقت دیگوینملَهُ، 

ه ک شودیمده است، پس معلوم یه آن را خرک یسکآن  ين براکان یآمده، ب یه فعل ماضکامده، بلیفعل حال و مضارع ن

ع ین بیخودش محقق شده ا يه درست هم بوده سر جاکن است یمحقق شده و ظاهرش هم ا يشر ع ویو ب و اشتريع یب

ر دارد، آن هم خالف ظاهر م در شرط متأخر هم ظهوییبگو کهاینن، کانجام شد تو اعالم  کهناآل دیگویم، حاال يو شر

ن یه اکن است یا ياشتر دیگویم کهاینقبالً بوده است و ظاهر  يع و شریه بکن است یا یغه ماضیه است. ظاهر صیاول

نار هم که کن دو ظهور را ینبوده تمام شده و درست است، ا يزیع تمام شده در موطن خودش و مشروط به چیو ب يشر

رد، اما ید انجام گیع بایا همراه بیع یه بعد از بکاست  یامر واجب یکان و اعالم ین بیه اک کندیمداللت  یم به خوبیگذار

ه کنیل ایر شده و به دلکه جدا از او با واو ذکنهُ یل اینکه اوالً بَیصحت معامله. به دل يباشد برا يدیه قکست ین طوراین

هم تام بوده ظاهرش  يمحقق شده و آن اشتر يه اشترکفرض شده  يلِمَنِ الشتر يبه مشتر يشتریهُ آمده نه لِمَن یاشتر
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ع یه بِک: دیفرمایم يع و شریرفته، پس از آن فرض انجام بیانجام پذ يع و شرین بیح تام بوده ایصح يه اشترکن است یا

 ن.   کاو اعالم  ين را براینهُ لَهُ ایو بَ 

ت یبر حالت شرط هاآناست، عمل  يه وجوب مولوکست ن ایف، ایالکه اصل خطابات و تکن است ینه سوم ایقر   

ه کدارد  يمولو جنبهن هم یه اکن است ی، ظاهرش اخواهدیمنه ین قریت نباشد، ایگر مولویه در او دک ییهاحالتو آن 

 . کندیمرا نقد  هانیات یباز شرط

 است. یشرطر یدر وجوب غ، وَهْب بْنِ مُعَاوِیَۀَ معتبره یعنیت چهارم، ین ظهور روایا

 یدر وجوب شرط ت پنجمیروا ظهور
در سند  یالِسِیالطَّ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ  رایز ه معتبر نبود،ک ت پنجمیروان گفته شده را دارد، یت پنجم ظهور خالف ایروا 

د اعرج سوال یت سعینبود، در آن روا موردقبوله آن هم کف بود یارات قابل توصیامل زکق رجال یه تنها از طرکاو بود 

 تَبِعْهُ فَلَا تُ یالزَّ أَمَّا«حضرت فرمود:  بِه صْنَعُ ی فَکی فَتَمُوتُ الْفَأْرَةُ  هِیفِ تَقَعُ الْعَسَلِ وَ السَّمْنِ وَ تِیالزَّ عَنِرده از حضرت ک

 فَلَان ی. اییه بگوک یسک، نفروش مگر به آن لَهُ نُیتُبَ لِمَنْ إِلَّا تَبِعْهُ فَلَاد است، یینجا تقیا، 2»لِلسِّرَاج بْتَاعُیفَ لَهُ  نُیتُبَ لِمَنْ إِلَّا

 یت ظهور در وجوب شرطیس آن رواکت به عین روایسراج بخرد. ا يتا او برا لِلسِّرَاج بْتَاعُیفَ لَهُ نُیتُبَ لِمَنْ إِلَّا تَبِعْهُ

اوامر و  یاست، ول يام مولوکهم اح اشهیاوله ظاهر ک ینها وقتیوا یشه امر و نهیه ظاهراً ال تَبِع همکنیا يدارد، برا

ه او ی، ظهور اولشودیمه متعلق به معامله ک يا ید، ظهور در بطالن دارد، نهیاین معامله بیعناو يه روک یوقت ینواه

 وقتآنباطل است،  یعنیخوب پس التَبِع  ست،یار درست نکه کنیا یعنیا نخر، ینفروش  دیگویم یبطالن است، وقت

ه اعالم ک یسکنفروش مگر به  دیگویمه کع ندارد، بلیاز ب ییر جدایان مستقل وتعبیب یکاعالم  ان وین و بیتُبَ نجا یا

ت چهارم و ظهور ین ظهور روایه بکو لذاست  ستیح نیصح یعنیه باطل است، کن است یش ایالتَبِع معنا وقتآن، يردک

 یوجوب نفس یر شرطیوجوب غ، وَهْب بْنِ مُعَاوِیَۀَت چهارم یت سوم تعارض است، ظاهر روایاناً روایت پنجم و احیروا

 است. یاناً سوم شرطیت پنجم و احیاست و ظاهر روا یقیا طری

 راه حل تعارض

ه کنیا ينیست، برا یتعارض اینجاه اصالً کن است یته اکن یکته وجود دارد، کن مسئله، دو، سه نیدر حل ا اینجادر 

ه انجام ک دیگویمنَهُ یه بِعهُ وَ بَ ک دیفرمایمت چهارم یه آن رواکنیا ياست، برا جمعقابل هانیا رسانندیمدو تا مضمون 

 .98 ص ،17 ج عۀ،یالش وسائل - 2
                                                           



 ١١٤٧�ماره ثبت:                               محرمه مکاسب –اقتصاد  فقه                                                

 یوجوب شرط دیگویمن آن هم یال تَبعَ اال لمن تب دیگویمت یم روایه گفتک یبدهد و اعالم هم واجب است با قرائن

ن یدارد، اصالً ا یه وجوب شرطک دیگویم، وَهْب بْنِ مُعَاوِیَۀَت چهارم یندارند، روا و تعارضی اندجمعقابلن دو یدارد، ا

ن یه اک کنندیمر کرا ذ یم وضعکح یک و سومت پنجم یاست. روا یفیلکم تکح یکد انجام دهد و یبا ف است،یلکت

ع یبعد از ب ا بالفاصلهیع باشد یه در خود بکن اعالم هم ندارد یه اعالم شود، حاال اکن است یصحت معامله مشروط به ا

ن یه اکست یمهم ن یلیحاال خ د اعالم شود،یا هنگام فروش بایه وقت فروش کن است یا اشیعرفا قبلش باشد، یباشد 

ه حتماً کست ین گونهاین، اندجمعقابلگر یدیکن دو مضمون با یقت ایا قبلش باشد، در حقیا بعد یغه باشد یاعالم خود ص

نجا راجع یاما ا ؛شودیمن تعارض یرِم، اکتُ دیگویم یکیرِم آن کاَ دیگویم یکیبه علما م. مثالً راجع ییز بگویچ یکد یبا

ن یا انجام داد،د یف بایلکت یکه واجب است، ک دیگویمت ین اعالم آن روایت است در ایز ینشیابه اعالم نجاست 

 یگر تعارضیبا همد اندجمعقابلن دو مضمون یجتمعان این است، هذان ِیصحت معامله مشروط به ا دیگویمت یروا

دو  دیگویمست، ین جمعقابلا ین دو گویلمات بزرگان آمده معموالً فرض گرفتند اکه در ک یش فرضین پیندارند، ا

ن دو با هم یا گوییممیدارد. ما  یت چهارم، ظهور در وجوب نفسیروا و ایندارد  یت، ظهور در وجوب شرطیروا

شرط  حالدرعینو  یفیلکم تکث حیداشته باشد از ح یقیا طری یهم وجوب نفس يزیچ یکن است ک، مماندجمعقابل

 حالدرعینداشته باشد و  یقیا طری یهم وجوب نفس يزیچ یکه کندارد  ین دو مانعیصحت معامله هم باشد، اجتماع ا

ه در محرمات هم کنیا انش متصور است مثلکم و امیم ندارکعت ما یدر شر يامر جوراینو  هم باشد يگریز دیشرط چ

ه مثالً در کد یری، فرض بگشودیمهم  يگریز دیشرط چ یه ذاتاً حرام است، ولکزها است یچ یاست، بعض طورهمین

ت دارد، یمخل و مانع آن عبادت هم است، هم نفس حالدرعیننفسه حرام است و  ه فی حدکوجود دارد  ییارهاکصوم 

ن دو یباشد و ا يگریز دیشرط چ تواندیمنفسه، هم  حد یوجوب داشته باشد ف تواندیمهم  يزیچ یکت، یهم شرط

 .اندجمعقابل

 دانمینمه که احتمال چهارم است کن دو است ین جمع ایت سوم معتبر شد، حق همیه اگر رواکن است یته دوم اکن

ف است، یه ضعکم و پنجم هم یردکقبول نت سوم را ین رواین درست است و اما اگر ایاما ا نها یل دارد کن شیقائل به ا

 .دیگویموجوب مستقل را  یکت معتبر همان یه رواکن است یحق ا وقتآن
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