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 ثسن اهلل الشحوي الشحین

 مقام چُارم؛ اجساء امر ظاَری از امر ياقعی
وشف خالف یمیٌی ٍالك شَد، یمٌی  وِ دسصَستیاجضاء اهش ـبّشی اص اهش ٍالمی دس ثحث اجضاء سسیذین ثِ 

وِ آًچِ لول وشدُ است خالف ٍالك ثَدُ  وٌذ یهیب اصلی لول وشدُ است ٍ سپس لؽك پیذا  اهبسُهىلف ثش ؼجك 

یب اصل ًوبص ـْش خَاًذ ٍ سپس لؽك پیذا وشد وِ ٍالك، ٍجَة  اهبسُاست. هثالً هىلف دس سٍص جومِ، ثش ؼجك 

س یمیي پیذا وشد وِ لجبس ؼبّش وشد ٍ سپ ِهمبهلٍ یب اصلی ثب لجبسی  اهبسًُوبص جومِ ثَدُ است ٍ یب ایٌىِ ؼجك 

ثحث دس اجضاء اهش ـبّشی اص اهش ٍالمی، دس صَست وشف خالف یمیٌی ثمذ اص  دیگش لجبست ثِ ؛ًجس ثَدُ است

 .ّستیب اصل  اهبسُ یهؤدلول ثِ 

 مقتضی قاعدٌ ايلیٍ
ٍ  اهبسُصش ادلِ، لذم اجضاء است ٍ رات ثحث التعبی لذم اجضاء داسد، صیشا اس ِیاٍلالتعبء راتی ٍ  گفتِ شذ،

اصل دس جبیی است وِ هىلف للن ثِ ٍالك ًذاشتِ ثبشذ ٍ ٍالك هجَْل ثبشذ ٍ اگش ٍالك هىشَف شذ چیضی 

 فْوذ یهجض ؼشیمیت خصَصیت دیگشی ًذاسد ٍ هىلف  اهبسٍُجَد ًذاسد تب ججشاى ٍالك وشدُ ثبشذ، صیشا اصل ٍ 

 .م شذُ است، ٍالمی ٍجَد ًذاسد ٍ ثبیذ البدُ شَدوِ ایي ؼشیك اٍ سا ثِ ٍالك ًشسبًذُ ثَدُ است ٍ دس آًچِ اًجب

 ادلٍ اجساء
 ثشای ایٌىِ ثتَاى دس ثشخی هَاسد لبئل ثِ اجضاء شذ، دٍ ٍجِ روش شذ:

 بیان مرحًم آخًود
. ایي ٍجِ، ثیبى شَد یهوِ دس شجْبت هَظَلیِ هؽشح  ؼْبست ٍ حلیت ثَد ُلبلذ. ٍجِ اٍل هشثَغ ثِ 1

ًجَد ٍ ایي ثیبى فمػ دس  هَسدلجَلثِ ایشبى دادُ شذ ٍ ًْبیتبً ایي ٍجِ  ییّب پبسخهشحَم صبحت وفبیِ ثَد ٍ 

 .ًوَد یهؼْبست ٍ حلیت ـ ثیبى اجضاء  ُلبلذهمیٌی ـ  ُهحذٍد
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 بیان مرحًم اصفُاوی
ٍ هشثَغ ثِ شجْبت حىویِ  اًذ فشهَدُثیبى  ِیالذسایۀًْب. ٍجِ دٍم، ٍجْی است وِ هشحَم اصفْبًی دس 2

حلیت ٍ ؼْبست ثَد، اهب سبیش اصَل  ُلبلذاست، ثشخالف ٍجِ اٍل وِ دس هَسد شجْبت هَظَلیِ ٍ فمػ دس 

 ٍ شجْبت حىویِ هشوَل آى دلیل ًجَد. شذ یًولولیِ هبًٌذ استصحبة سا شبهل 

 ي اصًل عملیٍ اماراتمباوی حجیت 
، ثب ایي هحَسیت وِ ثشسسی وٌین شذین یتش جبهك ٍاسد ثحثثشای ایٌىِ ثحث هشحَم اصفْبًی سٍشي شَد، 

  ثب ایي ثحث چِ استجبؼی داسد. اهبساتهجبًی هَجَد دس حجیت اصَل ٍ 

 . تصًیب اشعری ي تصًیب معتسلی1 ي 2

چٌذ هجٌب دس ایي ثحث ٍجَد داسد ٍ سٍح حبون ثش ثحث ایي است وِ اگش دس جمل حجیت ثشای  لشض شذ

 ، صیشاِ تصَیت شَین ـ تصَیت ًَق اٍل ٍ یب ًَق دٍم ـ دس ًتیجِ ثبیذ لبئل ثِ اجضاء شَینلبئل ث اهبساتاصَل ٍ 

ٍالمی  شَد یهًفش اشمشی گفتِ  ثٌب ثشٍ اصلی وِ ثشای حىوی ثش خالف ٍالك لبئن شذ،  اهبسُفشض ایي است وِ 

یب  اهبسًُفش همتضلِ ٍالمی هَجَد ثَد ٍلی تَسػ  ثٌب ثشیب اصل ایجبد ٍالك وشدُ است ٍ  اهبسٍُجَد ًذاسد ٍ ایي 

ٍ دس ایي  ًیست، خجشی اص ٍالك اهبسُ. دس ّش دٍ صَست دس ششایػ لیبم اصل یب اصل ٍالك لَض شذُ است

ششایػ چیضی ٍجَد ًذاسد وِ گشیجبى هىلف سا ثگیشد ٍ ثِ آًچِ ثَدُ لول وشدُ است. ایي ثیبى همتعی دٍ ًفش 

 اٍل ثَد.

تصَیت ثِ همٌی اشمشی یب همتضلی لبئل ًشَین، حل ایي هشىل وِ ٍالك چیض دیگشی است ٍ  اهب اگش هب ثِ

 .ّست، هستلضم یبفتي ساُ حلی سسبًذ یًووِ گبّی هب سا ثِ ٍالك  وٌذ یههَلی هب سا ثِ تىلیفی اهش 

 . مصلحت سلًکی3ٍ

فَؾ است ٍ دلیل ثش فشظی وِ هصلحت سلَویِ صحیح ثبشذ، هَجت اجضاء ًخَاّذ ثَد، صیشا ٍالك هح

 وشدُ است وِ هشخص ًیست جبیگضیي ٍالك ثشَد یب ًِ. استیفبهصلحت سلَویِ، هصلحتی سا 

 . مصلحت در جعل ايامر ظاَری4ٍ
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شذُ است، اهب  استیفب، صیشا دس ایي جمل هصلحتی ثَد وِ ّستایي ًفشیِ ًیض لذم اجضاء  ِجیًتلشض شذ 

 هصلحت ٍالمیِ ٌَّص ثبلی است.

 ٍ سًم ي چُارممالحظاتی در يج
هشحَم شیخ ٍ یب هشحَم ًبئیٌی لبئل ثِ هصلحت سلَویِ شذ ٍ یب هصلحت دس جمل سا اگش فشدی هبًٌذ 

پزیشفت، دس ًتیجِ ثبیذ لبئل ثِ لذم اجضاء شَد، صیشا لبئلیي ایي دٍ ًفشیِ، جضء هصَثِ ًیستٌذ تب ثگَیٌذ ٍالمی 

چِ هشحَم ًبئیٌی وِ  .ّستشَد ٍ ایي هؽلت صحیح  ٍجَد ًذاسد ٍ یب تجذل صَست گشفتِ است تب ًتیجِ اجضاء

ٍ یب  ثبشٌذ یًوثِ لجَل ٍالك لبئل  یه ّیچسلَویِ است ٍ چِ افشاد دیگشی وِ لبئل ثِ هصلحت دس جمل ّستٌذ، 

هصلحتی دس جمل شبسق ٍ یب دس لٌَاى سلَن ٍجَد داسد ٍ ایي هصلحت،  ٌذیگَ یه، هٌتْی ًیستٍالك هَجَد 

، فلزا چَى هصلحت ٍالمی هحفَؾ است حبل وِ وشف خالف شذُ است، هىلف ثشد یًوهصلحت ٍالك سا اص ثیي 

 وٌذ. استیفبثبیذ ٍالك سا 

تِ شذ داسای لشض هب ایي است وِ دٍ احتوبل دس ایي لسوت ٍجَد داسد ٍ ّوبًٌذ اٍاهش اظؽشاسی وِ گف

 :ثبشٌذ یهچْبس حبلت 

 وٌذ. استیفب. اهش اظؽشاسی توبم غشض اهش اختیبسی سا 1

 غشض اهش اختیبسی الضاهی ًجبشذ. هبًذُ یثبلوٌذ ٍ  استیفب. اهش اظؽشاسی لسوتی اص غشض اهش اختیبسی سا 2

ختیبسی الضاهی است اهب غشض اهش ا هبًذُ یثبلوٌذ ٍ  استیفب. اهش اظؽشاسی لسوتی اص غشض اهش اختیبسی سا 3

 لبثل تذاسن ًیست.

غشض اهش اختیبسی الضاهی است ٍ  هبًذُ یثبلوٌذ ٍ  استیفب. اهش اظؽشاسی لسوتی اص غشض اهش اختیبسی سا 4

 لبثل تذاسن است.

ّبی هصَثِ ًشذین ٍ ٍالك سا دس ًفشیِ ایي صحیح است وِ هب جضء»دس ایي لسوت ًیض هوىي است گفتِ شَد: 

دس ایٌجب دٍ احتوبل ٍجَد « این ٍ هصلحت ٍ جمل ٍ یب سلَن ًیض ٍجَد داشتِ است.حفؿ وشدُ سَم ٍ چْبسم

حبل ثبیذ گفتِ شَد وِ  داسد، صیشا ایي دٍ هصلحت هتفبٍت ثب هصلحت ٍالك است ٍ هب ایي تفبٍت سا لجَل داسین.

ِ ٍافی ثِ همصَد است گفت ایي هصلحت ثبًَی تَاى یهًسجت ایي دٍ ثب هصلحت ٍالك چیست؟ ؼجك یه احتوبل 

ٍلی  شدیگ یًوٍ هصلحت ٍالك ٍجَد داسد ٍ هصلحت ثبًَیِ جبی آى سا  وٌذ یه استیفبٍ توبم هصلحت ٍالك سا 

 .وٌذ یه استیفبهصلحت سا 
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ٍ دٍ احتوبل  ًیستلبثل تذاسن  هبًذُ یثبلٍ  گشدد یًو استیفباحتوبل دیگش ایي است وِ توبم هصلحت ٍالك 

 وِ ثیي ًفش ًیستاحتوبالتی وِ دس اٍاهش اظؽشاسی ثیبى شذ ـ ٍ اص لحبؾ ثجَتی ایي چٌیي  دیگش ًیض ٍجَد داسد ـ

ایي  ِجیًتٍجَد داشتِ ثبشذ، ثلىِ صَس ثجَتی ٍجَد داسد وِ هوىي است  یا هالصهِسَم ٍ چْبسم ٍ لذم اجضاء 

س سلَن ٍ یب هصلحت دس . ثلِ دس همبم اثجبت هب ثب شوب ّوشاُ ّستین ٍ ثشای ایٌىِ هصلحت دصَس اجضاء ثبشذ

ًجبشذ، ًیبصهٌذ دلیل است ٍ دلیلی  استیفبجمل ثتَاًذ جبیگضیي هصلحت ٍالك شَد ٍ یب وبسی وٌذ وِ دیگش لبثل 

ٍ ثٌبثشایي هب دس ایٌجب لبئل ثِ لذم  شدیگ یهٍجَد ًذاسد ٍ لزا ٍلتی وشف ٍالك شذ، ٍالك هٌجض گشیجبى هىلف سا 

ثمعی اص آى صَس هممَل است ٍلی  ثٌب ثشاجضاء ّستین، اهب ًِ ثِ ایي همٌب وِ اجضاء هممَل ًجبشذ ٍ لذم اجضاء 

ٍ دس صَست  وٌذ یهلبئل ثِ اجضاء ًیستین، صیشا ـبّش ٍ همبم اثجبت ثش هحفَؾ ثَدى ٍالمی وِ وشف شذ، داللت 

آى ثیشٍى  ُلْذٍ ٍالك هحفَؾ خَاّذ ثَد ٍ ثبیذ اص  شَد یهبة وشد ٍ استصحبة حىن استصح تَاى یهشه ًیض 

 آهذ.

 دس همبم ثجَت دٍ حبلت ثشای لذم اجضاء ٍجَد داسد:

ًضدیه ثِ . هصلحت ثبًَیِ وبهالً ٍافی ثِ همصَد هصلحت ٍالك ثبشذ، ثب ایي احتوبل ًفش سَم ٍ چْبسم ووی 1

ٍافی ثَدى آى دس همبم فمل ٍ اًفمبل ٍ لول ٍ اهتثبل است، ًِ ایٌىِ ٍالك سا  گَیین هی، ٍلی ثبص شًَذ یهتصَیت 

لَض وٌذ، ثلىِ ٍالك هحفَؾ است، هٌتْی ثِ ؼَسی شىل گشفتِ است وِ هصلحت ثبًَیِ جبیگضیي هصلحت 

 .شَد یهٍالك 

ثِ همبم  ثِ هصلحت ٍالمی لول ًوَد ٍ وبهالً تَاى یًو. هصلحت ثبًَیِ ثِ شىلی است وِ ثب تحصیل آى 2

 .ًیستووتشی داسد ٍ دس همبم اثجبت چیضی غیش اص ایي  هؤًٍِ. ایي احتوبل دٍم گشدد یثشهاهتثبل 

 . طریقیت ي کاشفیت5

لوذتبً ثشای  اهبسات، ثب ایي ثیبى وِ ثبشٌذ یهٍجْی است وِ هشَْس ثِ آى همتمذ  ،ٍجِ ؼشیمیت ٍ وبشفیت

 اهبسات، یمٌی ًِ ٍالك تَسػ ایي ًیست ّب آىٍ چیض خبصی دس دسٍى  اًذ شذُجمل  الَالك یالوبشفیت ٍ ؼشیك 

ٍجَد داشتِ ثبشذ ٍ غیش  ّب يیاٍ ًِ ایٌىِ هصلحتی دس جمل  ثبشٌذ یه سبص ٍالك اهبساتٍ ًِ ایٌىِ  شَد یهلَض 

بم داسای هصلحتی ثبشذ. تو اهبساتٍجَد ًذاسد ٍ ًِ ایٌىِ سلَن ایي  ّب آىاص ؼشیمیت ٍ وبشفیت هصلحتی دس 

، چَى ثشش دس صًذگی ؼجیمی خَد ّوَاسُ ثِ آسبًی ثِ ٍالك دست پیذا ثبشٌذ یهفمػ ساّی ثِ سَی ٍالك  اهبسات

وِ اص ؼشف شبسق است ٍ یب دس ثیي لمالء جشیبى داسد هیسش  یاهبساتثِ ٍالك اص ؼشیك اصَل ٍ  یبثی ساٍُ  وٌذ یًو

ؼشیمی ّستٌذ تب  اهبساتذاسد جض ایٌىِ ایي ٍ اصَل ٍجَد ً اهبساتاست ٍ ّیچ هصلحت جذیذی دس سبختبس 
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، اص ثبة ایي است وِ وٌذ یهٍالك سا ًشبى دٌّذ. هموَالً دس ثیي لمالء ًیض چٌیي است ٍ ٍلتی فشدی خجشی سا ًمل 

 .ّستٍالك  ُدٌّذ ًشبىخجش، 

 ابه قبٍ ٍشبُ
، ثِ ایي شىل شَد یهٍ اصَل، هَجت تفَیت ٍالك  اهبساتهَلی ثب لشاس دادى ایي  ذیگَ یهوِ  اثي لجِ ِشجْ

ٍ  اهبساتجض ایي ٍجَد ًذاسد، اگش ایي  یا چبسُ، اهب شَد یهتفَیت ٍالك گبّی هَجت  ثلِوِ:  شَد یهجَاة دادُ 

اثي لجِ دشَاس  ِهسئلٍ حل  شَد یه. ایي وسش ٍ اًىسبس سٍد یهاصَل پزیشفتِ ًشًَذ، ٍالك ّوَاسُ اص دست 

ٍ اصل گبّی ٍالك تفَیت  اهبسُثِ خبؼش ایي شجِْ ٍ ایٌىِ ثب جمل  شذى دس ایي هجبحث، چَى ٍالك ّست

لجحی ٍجَد ًذاسد ٍ ایي سٍش هَلی، سٍشی  شَد یهٍ ایي ثش هَلی لجیح است. دس جَاة گفتِ  ّست، شَد یه

سا لشاس  ٍ اصَل اهبسات، ثِ ایي صَست وِ اگش هَلی نیوٌ یه. للت ایي است وِ وسش ٍ اًىسبس ّستلمالئی 

ٍ اصَل اص دُ تب ثیست دسصذ  اهبساتٍ ثب لشاس دادى ایي  هبًذ یه، هىلف اص ّشتبد تب ًَد دسصذ ٍالك ثبص داد یًو

اهش ثِ احتیبغ وٌذ وِ ثِ خبؼش هفبسذی آى سا جمل ًىشدُ است، فلزا اگش  تَاًست یه، الجتِ هَلی هبًذ یهٍالك ثبص 

بیذ اهش ثِ احتیبغ وٌذ وِ داسای هفبسذی است ٍ یب ثبیذ هىلف سا ٍاداس ٍ اصَل سا هَلی ًپزیشد، یب ث اهبساتایي 

ٍ  اهبساتپزیشش ثِ تحصیل لؽك وٌذ وِ دس آى لسش ٍ حشج ثشای هىلف ٍجَد داسد ٍ ثلىِ اهىبى ًذاسد. فلزا 

ي است وِ ٍ هجٌبی لمالیی ای ثِ ٍالك سا ثبیذ ثش اسبس هجٌبی لمالیی تجضیِ ٍ تحلیل وشد یبثی ساُاصَل دس هٌؽك 

صًذگی ثشش دس سٍالی هتمبسف ثش اسبس خجش ٍ ... استَاس است ٍ اگش اشىبل شَد وِ ایي سٍش، هىلف سا اص ٍالك 

داسای  یه وذاموشد وِ  یثٌذ جوكذ توبم احتوبالت ثشسسی شَد ٍ وِ ثبی شَد یه، جَاة دادُ داسد یثبصه

 ، صیشا یب ثبیذ هَلی اهشثبشٌذ یًوثذٍى هحزٍسیت ثشای هىلف  وذام ّیچ. ّست تش سجههحزٍسیت ووتشی است ٍ 

ثِ لؽك ثشسی ٍ ایي یب اهىبى ًذاسد ٍ یب  صیبدی است ٍ یب ثگَیذ وِ ثبیذ یّب تیهحزٍسثِ احتیبغ وٌذ وِ داسای 

َل ٍ اص اهبساتاگش اهىبى داسد داسای هشمبت صیبدی است ٍ ٍلتی ایي دٍ هٌتفی شًَذ هَلی ثبیذ اهش ثِ اخز ثِ 

وِ  یا هفسذُذاسد، صیشا دس صَست همبیسِ ، هَلی ثگَیذ لیجی ًشًَذ یهوٌذ ٍ گبّی وِ هَجت دٍس شذى اص ٍالك 

 اهبساتدس احتیبغ ثَد ٍ یب لسش ٍ حشجی وِ دس تحصیل لؽك ٍجَد داسد ثب تفَیت ٍالك دس صَست لذم لول ثِ 

ٍ اصَل سا پزیشفتِ است ٍ تفَیت  بساتاهٍ اصَل لولیِ، هحزٍسیت اهش دٍم ووتش است فلزا هَلی لول ثِ 

ٍجَد ًذاسد ٍ هحزٍسیت  یا چبسُ، رات آى لجیح است اهب ٍلتی ًیستهصلحت ٍ المبء دس خالف ٍالك هؽلمبً لجیح 

 .وٌذ یهدیگش ووتش است، شبسق آى سا اًتخبة  یّب ساُآى اص 
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ّویي است ٍ وبهالً لمالئی  وٌٌذ یهى ایي اهش هجٌبی لمالئی داسد، فلزا ؼشیمیت ٍ وبشفیتی وِ غبلت هحممیي ثیب

ٍلی اگش ساُ ثذیل دس  دّذ یهٍ اصل دس هَاسدی هىلف سا دس خالف ٍالك لشاس  اهبسُاست ٍ صحیح است وِ 

، اهب اگش ثَد یهٍ اصَل لجیح  اهبساتست لول ثِ سسیذى ثِ ٍالك ثذٍى هشمبت ٍ لسش ٍ حشج ثَد دس ایي صَ

. ایي هجٌبی ؼشیمیت ٍ وٌذ یهٍ اصَل سا اًتخبة  اهبساتثذیل ًیض ٍجَد داشت هَلی لول ثِ  یّب ساُهفبسذی دس 

 وبشفیت است.

 ؟ثبشٌذ یهلملی ّستٌذ یب ثِ جمل شبسق  ّب ساُسؤال: ایي 

جَاة: ساُ لمالئی است وِ هَلی آى سا اهعبء وشدُ است ٍ سدلی ًذاسد ٍ گبّی ساّی است وِ هَلی آى سا 

هجٌبی لمالئی داسًذ ٍ شبسق آى سا وِ وبشفیت داسًذ  اهبساتاهب غبلت  ؛ُ است، هبًٌذ حسي ـبّشتمجذاً لشاس داد

سدق ًىشدُ است، اهب هوىي است ثشخی هَاسد، اص ًفش لمالئی هَسد پزیشش ًجبشذ، اهب هَلی آى سا ثپزیشد، هبًٌذ 

 حسي ـبّش.

اص لمالء لجَل وٌذ ٍ یب ایٌىِ ایي سا  سسبًٌذ یهوِ غبلجبً هىلف سا ثِ ٍالك  ییّب تیوبشفهٌتْی یب ثبیذ هَلی 

وٌبس گزاشتِ ٍ ساُ یمیي ٍ لؽك سا اًتخبة وٌذ وِ یب اهىبى ًذاسد ٍ یب داسای هشمت صیبدی است ٍ یب ایٌىِ اهش ثِ 

احتیبغ وٌذ وِ دس ایي صَست صًذگی ثشای ثشش دشَاس خَاّذ شذ. فلزا ثب تَجِ ثِ ایي هشىالت اهش ثِ پزیشفتي 

، اهب ایجبد ٍالك تَسػ ّستٍ اصَل ّویي هؽلت  اهبساتٍ ٍالمبً ًیض ایي چٌیي است ٍ هجٌبی  وٌذ یهالء هسیش لم

ٍ  ًیستوِ ایي ًیض صحیح  وٌذ یهٍالك سا لَض  ثگَیین، چَى ٍالك هحفَؾ است ٍ یب ایٌىِ ًیستصحیح  اهبسُ

ٍجَد داسد، همٌی ٍجَد هصلحت دس جمل، پزیشفتي شبسق دس ؼی ؼشیك  اهبسُیب گفتِ شَد هصلحتی دس جمل 

آى ثِ ایي خبؼش  دس ایي ثبشذ غیش اص ٍالك ٍ هصلحت جمل یا تبصُصَل است ٍلی ًِ ایٌىِ هصلحت ٍ ا اهبسُ

 .ًیست. یب ایٌىِ گفتِ شَد دس سلَن هصلحتی است ... وِ ایي هؽبلت صحیح ّست الَالك یالاست وِ ؼشیك 

 لف هأهَس ثِ ٍالك است یب ـبّش؟سؤال: هى

دیگشی وِ  یّب ثحثجَاة: هأهَس ثِ ٍالك است ٍ ثبیذ ٍالك احشاص شَد ٍ ـبّش ؼشیك ثِ ٍالك است ٍ دس 

 سا دًجبل وٌین. ّب وبشفیمٌی هأهَس ّستین وِ ؼشق ٍ  هب هأهَس ثِ ـبّش ّستین، شَد یهگفتِ 

 ثلِ شَد یهلی هب سا ثِ خؽب اًذاختِ است؟ جَاة دادُ ، هَوٌذ یه خؽبیب اصل  اهبسُدس جبیی وِ  ثگَییناگش 

ٍ ایي چٌیي  وٌذ یهدیگش ثَد ٍ هَلی ثیي ثذ ٍ ثذتش اًتخبة  یّب ساُهَلی ایي وبس سا وشدُ است ٍلی ایي ثْتش اص 

ساّی لؽمی ٍ هؽوئي ٍ ثذٍى خؽب دس ایٌجب ٍجَد داسد ٍ هَلی آى سا سّب وشدُ است، ثلىِ  ًیست وِ گفتِ شَد

 .دٌّذ یهظوي اهش هَلی، ایي اهش، اهشی لمالئی است ٍ لمالء دس صًذگی خَد آى سا اداهِ 
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 طریقیت ي کاشفیت ٍیوظروتیجٍ 
. حبل ثبیذ ثشسسی شَد ّستلمالء ٍ تأییذ شبسق  ُشیسٍجَد داسد ّوبى  اهبساتدس جمل حجیت ثشای آًچِ 

فبلذ چیضی  اهبسُ؟ ثشد ایي دلیل دس ـشف شه لذم ٍالك است، صیشا ّستثش هجٌبی وبشفیت، ثشد ایي دلیل تب وجب 

، یمٌی دس ـشفی وِ هىلف ثِ ثِ غیش اص ؼشیمیت ثِ ٍالك ثَد، اگش یمیي ثِ ٍالك پیذا شذ، دیگش ثشدی ًخَاّذ داشت

صل لول وشدُ است، حبل هملَم شذُ وِ ایي چٌیي ًجَدُ است، هثالً یمیي پیذا شذُ است وِ لجبس ؼبّش ٍ ا اهبسُ

ى حىن شذُ ثَد ٍ تىلیف است ٍ آٍ ثِ  ّستًجَدُ است ٍ ... حبل هصلحت ٍالك ٍجَد داسد ٍ لبثل ججشاى 

هصلحتی ٍجَد داسد وِ  البدُ وشد ٍ دس ایي ؼشف چیضی ٍجَد ًذاسد وِ گفتِ شَد تَاى یهفشض ایي است وِ 

ٍ اصل دس ؼَل  اهبسٍُالك ثبشذ ٍ دس ٍالك، هصلحت  وٌٌذُ ججشاىٍافی ثِ توبم همصَد ٍالك است ٍ یب تذاسن ٍ 

ٍ اصل فمػ ثشای سفك گشفتبسی ـبّشی ثَد ٍ فبلذ اهشی است وِ جبیگضیي هصلحت  اهبسُهصلحت ٍالك است ٍ 

ی است ٍ اگش ٍلت ثبلی است ثبیذ اًجبم دّذ ٍ اگش ثبلی ًیست هىلف ثبل ُلْذٍالمی شَد. فلزا تىلیف ٍالك ثش 

ٍ ًوبص  شَد یهوثیشالسفش  ِادلٍ ... هشوَل  اهبساتثمذاً لشض خَاّین وشد وِ چِ ثبیذ ثىٌذ. هثالً هىلف ثش اسبس 

حبل  فشهَدًذ وِ شىستِ ثَدى ًوبص وثیشالسفش دس سفش هختص ساًٌذُ است. السالمِ یللاٍ تبم است. اهبم همصَم 

 ٍ ّیچ ٍجْی ثشای اجضاء ٍجَد ًذاسد. شدیگ یهٍ گشیجبى هىلف سا  ٍلت ًیض ٍجَد داسد ٍ ٍالك ًیض هحفَؾ است

 عدم اجساء ي قاعدٌ امتىان
اهتٌبى دس ایٌجب اهتٌبى ًَلی دس ایٌجب لذم اجضاء هخبلف ثب اهتٌبى است جَاة ایي است وِ  اگش وسی ثگَیذ

صًذگی ثشش ثش سٍال لبدی ثبشذ ٍ اگش دس هَسدی وشف خالف شذ  الصَلا یللاست، یمٌی ثشای ایي است وِ 

اهتٌبى حىوت جمل احىبم ـبّشی است، ثش خالف حذیث سفك وِ دس آى  ًِىت. وٌذ یًوخللی ثش ایي هسئلِ ٍاسد 

اهتٌبى دس ایي ثحث، اهتٌبى ًَلی است ٍ ًِ للتی وِ دس  جَاة ایي است وِ دیگش لجبست ثِ ؛اهتٌبى للیت داسد

 دلیل اخز شذُ ثبشذ.

 عسر ي حرج در صًرت عدم اجساء 
لذم اجضاء شًَذ. جَاة ایي است وِ غبلجبً  لبئل ثِ ثَجَد آهذى لسش ٍ حشج دس صَست هوىي است افشادی

 شَد یهؼشیك لٌَاى ثبًَیِ، حل  ٍ اگش دس جبیی ٍالمبً لسش ٍ حشج ٍجَد داشت، اص ًیستهَجت لسش ٍ حشج 

 لشاس دّذ. الشمبق تحتٍ ایي لٌَاى ثبًَی است اهب دس رات هسئلِ هَظَق ٍ هشىلی ًیست وِ ثتَاًذ هسئلِ سا 
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 کشف خالف یقیىی در خارج يقت
 لعب شَد: ِادلاگش وشف خالف یمیٌی دس خبسج اص ٍلت اتفبق افتذ ثبیذ سجَق ثِ 

ثِ اهش سبثك است، دس ایي صَست اهش سبثك ٍجَد داشتِ است ٍ ثبیذ  عبل. یه ًفش دس لعب ایي است وِ 1

 وٌذ. لعب

ًیبصهٌذ اهش جذیذ است. دس ایي صَست ثبیذ ثشسسی شَد وِ همتعی دلیلی وِ  لعب. ًفش دیگش ایي است وِ 2

یمٌی اگش فَت « الط هب فبت ووب فبت»ثِ اهش جذیذ است، چیست؟ اگش همتعی دلیل ایي ثبشذ وِ  لعب ذیگَ یه

هَظَق دلیل ثبشذ، دس ایي هَسد هصلحت فَت شذُ است ٍ چیضی ًجَدُ است وِ جبیگضیي آى شَد، پس ثبیذ 

ىلیف ـبّشی لول شَد، اهب اگش همتعی دلیل چیض دیگشی ثبشذ، هثالً دلیل ثگَیذ هىلفی وِ ثِ همتعی ت لعب

 .(ًیست. )هموَالً ایي چٌیي ًیست لعبوٌذ، دس ایي صَست ًیبص ثِ  لعبًىشدُ است ثبیذ 

 حك دس ایي ثحث ًیض ایي است وِ دس ایي صَست ًتیجِ لذم اجضاء اهش ـبّشی خَاّذ ثَد.
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