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 ثسن اهلل الطحوي الطحین

 هقام چهارم؛ اجشاء اهز ظاهزی اس اهز واقعی

 تثدل حکن ظاهزی ته حکن ظاهزی دیگز

ٍ زلیل ظبّطی ثطَز، ًِ آًدبیی وِ تجسل  اهبضُهب زض اخعاء اهط ظبّطی اظ اهط ٍالؼی ثَز، زض خبیی وِ تجسل  ثحث

ثِ لطغ ضَز ثلىِ تجسل حىن ظبّطی ثِ حىن ظبّطی زیگطی است. گفتِ ضس یه ثرص ایي ثحث ضجْبت حىویِ  اهبضُ

  .نیوطز یهزض ضجْبت حىویِ ثحث  فؼالًاست ٍ یه ثرص آى ضجْبت هَضَػیِ ٍ هب 

 الف. تزرسی اجشاء در شثهات حکویه
 اظ ضجْبت حىویِ زض ایي هَضز زٍ حبلت زاضت؛ٍل همبم اهَضَع ثحث زض 

غل زیگطی تجسل پیسا وطز. ا یب اهبضُ تَسطًظط اٍ  سپسهؼتمس ضس ٍ ثِ حىوی یب اغلی  اهبضُهدتْس ثط اسبس  .1

 . ّستتىلیف هملسیي هططح  ًیعٍ  هدتْس ثؼس اظ ایي تجسلتىلیف ذَز  زض ایي حبلت

وِ زیگطی اظ هدتْس یب ایٌىِ زض اثط تجسل تملیس ثَز یؼٌی ثؼس اظ ایٌىِ هدتْسی اظ زًیب ضفت ٍ ضرع ثِ تملیس  .5

 . ًظط اٍ هتفبٍت ثَز، السام وطز

 زض اٍل ثحث اختْبز ٍ تملیس ًیعایي ثحث ػالٍُ ثط ایٌىِ زض هجحث اخعاء اغَل هططح است، زض اختْبز ٍ تملیس ـ 

ثؼضی آًدب ضا ، اًس وطزُثسیبضی اظ ثعضگبى زض آى هجحث ًیع ایي هسئلِ ضا هططح ی ذَیی ٍ آلبهطحَم  ،ضَز یههططح 

زض ّط زٍ خب ایي هسئلِ هططح است.  ّطحبل ثٍِ ایٌدب سطیغ ػجَض وطزًس ٍ ثؼضی ثبلؼىس ٍ  اًس وطزُذیلی هفػل ثحث 

ایٌىِ ٍالغ ٍ حك هسئلِ  .سیآ یهِ ، ّن زض فمسیآ یهاست، ّن زض اغَل  یا زٍضگِه ثبة چَى اختْبز ٍ تملیس ّن ی

 ثبیس ثحث ضَز. ـ چیست زض خبی ذَز
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 در شثهات حکویه قائلیي ته اجشاء
ػسم اخعا است. ٍلی هوىي است وسبًی لبئل ثِ اخعا ضًَس ًتیدِ ایي ثحث  المبػسُ ػلیٍ  آًچِ ثیبى وطزین ثط اسبس

ثِ هطَْض ًسجت زازُ ضسُ است ثلىِ حتی زض ضجْبت حىویِ ازػبی اخوبع ضسُ است، یؼٌی زض تجسل  وِ طَض ّوبى

 اختْبز زض ثؼضی الَال ازػبی اخوبع ثط اخعاء ضسُ است. 

 قائلیي ته اجشاء هادل
هبثیي ػلوبء اغَل زض ایي هَضز وِ ایي است  سیآ یه ثِ زستاغَلیَى   یّب ثحثآًچِ اظ ثطضسی حَاضی ٍ 

هطحَم ضْیس غسض ٍ... حطفطبى ّوبى ػسم اخعاء است ٍلی هطحَم آلبی  هثبل ػٌَاى ثِ، آضىبضی ٍخَز زاضز ًظط فاذتال

ًیست وِ هَضَػی ثبضس وِ زض لسین  طَض ایيتجطیعی لبئل ثِ اخعاء ّستٌس ٍ ایي اذتالف، اذتالف ذیلی خسی است ٍ 

ث ثِ یه سوت ثبضٌس ثلىِ زض ایٌدب زض اخعاء ٍ ػسم ثَزُ ٍ اوٌَى ػَؼ ضسُ است یب اوثطیت، لسین ٍ حسی طَض ایي

 اخعاء اذتالف ثبلفؼل ثیي هؼبغطیي ًیع ٍخَز زاضز.

 ازلِ شوط ضسُ زض ایي هجحث چْبض هَضز است؛ يیتط هْن. نیوٌ یهاخعاء ضا ثطضسی  ِازلزض ایٌدب 

 یت ادله  هثدأ حج .1

ٍ زلیل است ٍ وبض ثِ سبثك ًساضز. ایي یه زلیل  اهبضُحیي وطف ایي اظ  اهبضُحدیت اغل یب ایي ثَز وِ اظ زلیل اٍل 

 گفتین ایي زلیل، اسبسی ًساضز. زض خَاة ثَز وِ 

 عسز و حزجوجود  .2

ٍ ػٌَاًی ثبًَی است اهب ایٌىِ ػسم اهط ضرػی  ػسط ٍ حطجگفتین زض خَاة آى ثَز وِ  ػسط ٍ حطجزلیل زٍم 

ػبم  ،ایي زلیل یب ػٌَاى ثبًَیازػب وطز  تَاى یًو زیگط ػجبضتِ ث .ًیست، غحیح ثبضس ػسط ٍ حطج هجتال ثِ اخعاء ّوَاضُ 

ثب زلیل اذع اظ هسػبست، آى ّن ثِ ػٌَاى ثبًَی است ًِ ثِ ػٌَاى اٍلی. ظیطا  ؛ضَز اخعاء است تب هٌتح ثِّویطگی ٍ 

وِ ضخ ًِ زض توبم هَاضزی ػٌَاى ثبًَی است ، زض ثطذی هَاضز نیطیگ یهضا ضرػی  ػسط ٍ حطجتَخِ ثِ ایٌىِ 

 . زٌّس یه

اگط وسی ثگَیس وِ زلیل الحطج آًچِ یؼٌی  ؛ثبظ زلیل اذع اظ هسػبست فطؼ وٌینضا ًَػی  ػسط ٍ حطجاگط حتی 

 ظیطاًَػی ّن هالن ثبضس ثبظ ّن زلیل اذع اظ هسػبست  ػسط ٍ حطج، اگط زاضز یثطهضا وِ ثط ًَع هطزم حطخی است 
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اٍ سْل است ػول وطزُ ٍ حبل هدتْس ی هدتْسهجٌبی  ثط اسبس ثِ ٍاخجی وِ تساضن آىضرع زض اهَضی هوىي است 

، وٌس یهًَػی ایدبز  ػسط ٍ حطج وِ ّالل ضا ثرَاًٌس یتضؤّوِ ثبیس زػبی طجك فتَای هدتْس خسیس ػَؼ ضس ٍ 

ػسط ٍ ّویطِ  نییگَ یهلضب ٍ تساضن ًجبضس ثحث اخعاء زض آًدب ًیست ٍ زض خبیی ّن وِ ثبضس لبثل ثٌبثطایي ٍلتی 

 ًیست.  حطج

 ؛اظ ایي لطاض است ػسط ٍ حطجیل زل یّب خَاةثٌبثطایي 

 اٍالً ػٌَاى، ػٌَاى ثبًَی است. 

 ضرػی است ٍ حطج ضرػی اذع اظ هسػبست.  ػسط ٍ حطجثبًیبً ػٌَاى 

 ثبلثبً اگط حطج ًَػی ّن ثبضس ثبظ اذع اظ هسػبست ٍ لصا ایي زلیل ّن تبم ًیست.

 پذیزفتي تصویة اشعزی و هعتشلی .3

ٍ ثٌیبزی است ٍ ّوبى ثحث سججیت ٍ تسجیت است. اگط وسی لبئل ثِ سججیت اضؼطی یب  هجٌبییزلیل سَم، زلیل 

 ٍ ثط  ضَز یه، ایي تػَیت ضَز یهیب ثگَیس ٍالغ ػَؼ  طزیگ یهٍالغ ضىل  اهبضُهؼتعلی ضَز ٍ ثگَیس ثب لیبم 

 . ضَز یهٍ هػلحت ػَؼ  ضَز یهحتی پیسا اسبس تػَیت ٍ سججیت هب ثبیس لبئل ثِ اخعاء ضَین، چَى ثب ایي هػل

 جواب دلیل سوم

 جواب اول .1

حتی اگط وسی لبئل ثِ تػَیت اضؼطی یب هؼتعلی ثبضس هوىي است ثگَیس هي لبئل  گفت تَاى یهزض خَاة ایي زلیل 

تجسیل ضس ثطای  ٍلی ٍلتی وِ ضَز یهیب ٍالغ تجسیل ثِ ایي  ضَز یهٍالغ پیسا  اهبضُاظ حیي لیبم  نیگَ یهثِ تػَیجن یؼٌی 

ػسم اخعاء ثبضس. ایي  آىیؼٌی هوىي است وسی تػَیطی اظ تػَیت ٍ سججیت فطؼ ثگیطز وِ ًتیدِ  ضَز یهّویطِ ایي 

ثحث ًطسُ است ٍلی هوىي است وسی  ّب یهؼتعلٍ  ّب یاضؼطز گطچِ ایي هسئلِ زض الَال احتوبل ثجَتی ٍخَز زاض

 نییگَ یهثطذالف آى آهس ٍالغ ایي ضس ٍلی ایٌىِ  اهبضُلجلی ٍالغ آى ضس. االى وِ  اهبضُثگَیس وِ ٍالؼی ًیست ٍ ثب لیبم 

 وِ ثب تَ ضثط زاضز ٍالغ ایي است ٍ لصا ثبیس اػبزُ یب لضب وٌی.  ییّب ظهبى ِّوٍالغ ایي ضس یؼٌی زض 

ًیع ثط اسبس ایي تػَیط  ثبیس هب سجك ضا سیگَ یهتجسل حىن پیسا ضس ٍلی زض ػیي ایٌىِ تجسل ضسُ االى  زیگط ػجبضت ثِ

ثگَین اضىبل ثجَتی ػملی زض ایٌدب ٍخَز ًساضز  ذَاّن یهوٌی. ایي اظ ًظط ثجَتی هبًؼی ًساضز ٍلی ظبّطش ایي ًیست. 
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ثگَیٌس هٌتْب چَى هجٌب  طَض ایيّن ًجبیس  المبػسُ ػلیًیست،  طَض ایيّن تػَیط وطز ٍلی الجتِ  طَض ایي تَاى یهٍ 

 یلی هْن ًیست.ًیست اغالً ذ هَضزلجَل

اخعاء است اهب ثجَتبً زض ایي ثحث تػَیت اضؼطی ٍ هؼتعلی ظبّط ایي است وِ  وٌن یهاٍلی وِ ایٌدب ثیبى  ًِىت

 تػَیطّبیی ضا گفت وِ ػسم اخعاء ثبضس. ایي ذیلی هْن ًیست چَى هجٌب، هجٌبی زضستی ًیست. تَاى یه

خَاة  آى غَضتوِ زض  یب خسای اظ آى هططح وٌس  ػسط ٍ حطجهوىي است وسی اذتالل ًظبم ضا ّن زض شیل زلیل 

 زازُ ضس یؼٌی ثبیس ثگَیین: زلیل اذع اظ هسػبست. ػسط ٍ حطجزلیل  ُزضثبضّوبى است وِ 

 جواب دوم .2

هب تػَیت ضا لجَل ًساضین. فمط ایٌدب آى سِ چْبض هجٌبی زیگط ثبلی  نییگَ یهخَاة زیگط ّن هجٌبیی است ٍ 

. ایي سلَویِ، هػلحت زض خؼل یب هػلحتی وِ زض ذَز هتؼلك ثبضس غیط اظ هػلحت ٍالؼی، یؼٌی هجٌبی هػلحت هبًس یه

. زض آى سِ هجٌب ثبیس نیوٌ یهایٌدب ٍخَز زاضز غیط اظ ططیمیت وِ آى ضا ثؼس ثحث  ثگَیین زض نیتَاًست یهسِ هػلحتی وِ 

، یه هػلحت زیگطی وٌس یًوَؼ ٍالغ است ٍ ٍالغ ضا ػزض خؼل یب سلَن یب هتؼلك وِ غیط ثجیٌین وِ ایي هػلحت

تبثغ اهط ؟ ایي ت یب ػسم اخعاءضا ثگَیین اخعاء اس ّب يیااست. زض خؼل هَال یب زض سلَن یب زض هتؼلك غیط اظ ٍالغ. اگط 

  ؛تػَیط وطز ضىل سِ ثِ تَاى یهثِ ایي ًىتِ تَخِ وٌین وِ ّط یه اظ ایي سِ هجٌب ضا ایي است وِ 

  .وٌس یه، آى ٍالغ ضا تساضن ٌسستّخبثط ٍالغ  ّب هػلحتایي  نییگَ یهایي است وِ  ضىل اٍل .1

 . گصاضز یًوخبیی ثطای تساضن آى ثبلی  خبثط ٍالغ ًیستٌس ٍ ّب هػلحتضىل زٍم ایي است وِ ایي  .5

 خعاء است.اگط یىی اظ ایي زٍ حبلت ثبضس، ا

خجطاى ضا اظ  ٌِیظهاست، ًِ  یب ایٌىِ هػلحت خسیسی وِ زض خؼل یب سلَن یب هتؼلك ثَز غیط اظ ٍالغ، ًِ خبثط .3

 ٍالغ ضا  خجطاى وطز.  تَاى یه، ثلىِ ثطز یهثیي 

 . ضَز یهػسم اخعاء ًتیدِ َز. اگط ایي حبلت سَم ثبضس ذَاّس ثاخعاء ًتیدِ اگط غَضت اٍل ٍ زٍم ثبضس، 

؛ گفتین اگط هجٌبی سججیت اضؼطی ٍ هؼتعلی ثبضس نیٌیث یهّبی سبثك ضا زض ایٌدب هجٌب ِدیًت زیگط ػجبضت ثِ

اهب زض سِ هسله ثؼسی یؼٌی هسله هػلحت زض خؼل، هػلحت زض سلَن،  ؛ایٌدب اخعاء است زض المبػسُ ػلی

 وِ غیط اظ ٍالغ ثبضس، ًتیدِ ایي است وِ ّط سِ هسله سِ حبلت زاضز؛ هػلحت زض هتؼلك 

 یب هتؼلك خبثط ٍالغ است.  ایي هػلحت خؼل، سلَن نییگَ یهاست وِ  ثبض یه .1

 لبثل تساضن ًیست. ٍلی هبثمی  وٌس یهخجطاى  ثٌس ًینٍلی  وٌس یًووبهالً خجطاى  نییگَ یهگبّی ّن  .5
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 . وٌس یًوچیع خسیسی ثَز وِ زض ایٌدب پیسا ضس ٍاال ٍالغ ضا خجطاى  نییگَ یهگبّی ّن  .3

آى حبلت اٍلی ٍ ثبًیِ اخعاء  اسبس ثطبلت زاضز، ّط یه اظ ایي هجبًی سِ ح ّطوسامپس سِ هجٌبی ثؼسی 

 . ایي زض همبم ثجَتی است. ضَز یه. ثط اسبس حبلت سَم ػسم اخعاء ضَز یه

ثگَین وِ ظبّط ّویي  تَاًن یهٍلی ثِ طَض ذالغِ  سیآ یهلجلی ایٌدب  یّب ثحثزض همبم اثجبت ّن ذیلی اظ 

ٍلی  ذَاّس یهٍ تساضن وطز، ایي زلیل ذبظ فت یؼٌی ایٌىِ ایي آهس ٍ خبی ٍالغ ضا ثِ طَض وبهل گط ؛سَهی است

وِ یه چیعی آهس ٍ هؼصٍضیتی ثطای ضرع زضست وطز، اهب ایٌىِ زض حمیمت ثرَاّس ٍالغ ضا  ظبّطش ایي است

 وِ ٍخَز ًساضز. ذَاّس یهخجطاى وٌس، ایي ّن زلیل ذبظ 

. ایي تػَیط ضا ػَؼ وطز تَاى یهلبثل تػَیط است،  نییگَ یهظبّط فطهبیطبت ضید ٍ ... ایي است هٌتْب هب ـ 

َضی تػَیط وٌین وِ خبثط ٍالغ است یب خبثط ٍالغ طزض ًَع سلَن یه هػلحت است ٍ ایي هػلحت ضا  گفت ضَز یه

ٍلتی وِ ٍالغ  هطىلی ًیست، اهب زاًس یًووِ  یا زٍضُحس ایي است وِ ثگَیس زض آى  ًیست یؼٌی خجطاى ٍالؼص فمط زض

 ـ ی. لبثل تػَیط است گطچِ ظبّط فطهبیص ایطبى ّوبى است.ثبیس اًدبم زّ سیگَ یهوطف ضس 

وِ  ثٌبثطایي تب ایٌدب هب زض زلیل سَم گفتین هوىي است وسی ثگَیس هب لبئل ثِ سججیت ّستین ٍ ًتیدِ ایي است

الغ سججیت ًَع اٍل ٍ زٍم ضا لجَل ًساضین. سججیت ًَع سِ ٍ چْبض ٍ پٌح یؼٌی خؼل ٍ سلَن ٍ هتؼلمی وِ غیطٍ نییگَ یه

 است ایي ّن سِ حبلت زاضز وِ ظبّطش ّوبى حبلت ػسم اخعا است. 

وِ االى لبئن ضس ططیك ئلی الَالغ است ٍ االى  ای اهبضُثحث ضس وِ فطؼ ایي است وِ  اهب زض هجٌبی ططیمیت

 وِ ثبظ ػسم اخعاء است.  ٍالغ ذالف آى است وِ ػول وطزیس ٍ فْویسیس سیگَ یه

ثَز ثطضسی وطزین. زلیل سَم ّن تػَیت ٍ  ػسط ٍ حطجین. زلیل زٍم ضا ّن وِ پس زلیل اٍل ضا ثطضسی وطزـ 

ثطضسی وٌین وِ اگط هجبًی تػَیت  طَض ایيوِ هب ثبیس ایي ّفت هجٌب ضا  وٌن یهثَز وِ ثطضسی ضس. ثبظّن تىطاض سججیت 

سبظگبض  تَاًس یهثبضس اخعاء است ٍلی هجٌب زضست ًیست. هجبًی زیگط غیط ططیمیت ّن ٍلَ ایٌىِ ثب اخعاء ٍ ػسم اخعاء 

 ـ ثبضس ٍلی ظبّطش ػسم اخعاء است. هجٌبی ططیمیت ّن وِ ضٍضي است وِ ػسم اخعاء است. 

 تیاى هزحوم تثزیشی .4

ًمل  الجتِ زیگطاى ّن زاضًس ٍلی هب اظ ایطبى وِ ؛اًس وطزُل چْبضهی ضا زض ایي هسئلِ هططح زلیهطحَم آلبی تجطیعی 

بی تجطیعی هطلت ضا ثِ ایي ضىل . هطحَم آلٌسیفطهب یهملیسضبى فطهَزًس، ّن زض ایٌدب وِ ّن زض اختْبز ٍ ت نیوٌ یه

وِ هب اظ ظهبى  یا طُیست ٍ ثب ػٌبیت ثِ سْلِ اس ِسوح: ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ضطیؼت هب اظ یه ططف ضطیؼت ٌسیفطهب یه
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ثطای اخعاء ثِ ایٌىِ هب هطوئٌین  نیوٌ یهَم است، هب هؼتمسین ٍ استسالل س ًِىتاخوبع وِ  ِویضوائوِ غبئجین ٍ احیبًبً ثِ 

ضا اظ اٍل ثرَاى،  ّب يیا ِّوضبضع ثِ ایي ًیست وِ ثؼس اظ ایٌىِ وسی طجك حدت ػول وطز ثگَیس ضطٍع وي ٍ  هصاقوِ 

ضرػی ًساضین  ػسط ٍ حطجضا تدسیس وي ٍ... ٍلَ ایٌىِ زض اغل وبضی ثِ  ذَز ضا تدسیس وي، هؼبهالت ذَز هثالً ًىبح

سْلِ است ٍ خؼل  ِسوحضطع است وِ ّوبى ضطیؼت  هصاقایي ذالف  نییگَ یهوِ حطج هالوی زاضز، ثلىِ  نییگَ یهٍ 

  ؛آٍضًس یهایطبى ضَاّسی ًیع تىلیف فطز ضا ئلی االثس تؼییي وٌس. ٍ أهبضات ثطای ایي است وِ ایي اغَل 

 سْلِ است.  سوحِیىی ایٌىِ ضطیؼت  .1

یب  وطز یهثَزُ است، یؼٌی ٍلتی وِ ضاٍی اظ اهبم سإالی  طَض يیّویىی ایٌىِ هب زض ظهبى ائوِ ًیع هطوئٌین  .5

ٍ ضٍظ ثؼس چیع زیگطی اظ اهبم  وطزُ یهٍ ػول  فطهَزُ یه طَض ایيوِ اهبم  است سیضس یهذجطی ثِ وسی 

اغالً اسن ٍ اثطی اظ ایي ًیست وِ زٍثبضُ تىطاض  سیگَ یهاست،  سُیضس یهیب اظ اهبم ثؼسی چیع زیگطی   سیضس یه

 وٌیس. 

ًیست وِ هَضز  یا هسئلِایي هسئلِ،  سیفطهب یههْن ایطبى است؛  ًِىت وٌن یهاذیطی وِ ػطؼ  ًِىتایي 

ثب ایي وثطت اثتال وِ اغحبة ٍ ثعضگبى لطؼبً  یا هسئلِاالثتال ثَزُ است ٍ  وثیط ِهسئلاثتال ًجبضس ثلىِ یه 

وِ الظم ًیست ٍ اظ  ضَز یهّیچ سإال ٍ تأویسی ثط ایي ًطسُ است ٍ هؼلَم  اغالًثِ ایي تَخِ زاضتٌس ٍلی 

است یؼٌی هَضَػی ثب ایي اّویت ٍ ثب ایي  ّب یهمبه. ایي اظ ّوبى اطالق آى هسبئلی است وِ لَ وبى لجبً

. ّیچ چیعی ثط ایي زاز یهوثطت اثتال ٍ تساٍل اگط هططح ثَز لجبى است ٍ یه خبیی ذَزش ضا ًطبى 

سبلی وِ پیغوجط ٍ ائوِ ثَزًس وثیطاً اهبهی  552ًیست وِ اخعاء ًیست. هَضز اثتال ثَزُ است ٍ زض طَل 

 ٍلت ّیچهسُ است ٍ وسی ایي ضا سإال ًىطزُ است ٍ اهبم ًیع چیعی ضا فطهَزُ ٍ ثؼس همیس ٍ هرػػی آ

زض طَل زٍ سِ لطى ایي هسئلِ هَضز اثتال ثَزُ است ٍ ًِ تٌْب ضبّسی ثط  وِ زضحبلیثِ ایي ًپطزاذتِ است 

ایطبى ضٍایتی زض  ػسم اخعاء زض ضٍایبت ٍ ... ٍخَز ًساضز ثلىِ ضبّسی ثط ذالفص ٍخَز زاضز. هثالً

ٍ ثؼس ذجط  ضسس یههبم وِ اظ لَل ضوب ذجطی ثِ هب اظ ا ضَز یهسإال  ٌسیفطهب یهوِ  ًسا آٍضزُاغَلطبى 

تفسیطی وِ ضسُ  ٍ ؛وٌس یهوِ ثؼضی احبزیث ثؼضی زیگط ضا ًسد  ٌسیفطهب یه. حضطت ضسس یهزیگطی 

است ایي است وِ همػَز اظ ًسد ّوبى ترػیع ٍ تمییس ٍ ... است، ًِ ًسری وِ یؼٌی حىن ػَؼ ضس. 

اهبم چیعی هتؼطؼ ًطسًس وِ اوٌَى وِ ایي همیس آهس چَى لجالً ثط اسبس ػبم ػول وطزُ است  خب ّوبى

 حبل ثبیس چِ وٌس؟ چٌیي چیعی ٍخَز ًساضز. 
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زلیل چْبضم  ُػوسالجتِ ایي زض حس ضبّس است ٍ زلیل ًیست ٍ ثؼیس است وِ ایطبى ّن ثِ ػٌَاى زلیل آٍضزُ ثبضٌس. 

ایي زٍ  تَاى یهسْلِ وِ ثبظ گفتِ ضسُ است ٍ  ِسوحضسُ وِ ذیلی هْن ًیست یب ضطیؼت اخوبػی وِ زازُ  ِهسئلغیط اظ 

اگط تىلیف  یا هجتالثِیه چٌیي اهط ثَزُ ٍ  هجتالثِاستسالل ایي ًىتِ است وِ ایي هَضَع ثب اهط  ُػوساهب  ؛ضا خَاة زاز

ٍ  زاز یه، زض یه خبیی ذَز ضا ًطبى ّب يیاثَز، زض هؼبهالت ٍ ػجبزات ٍ اهثبل  ّب يیاػسم اخعاء ٍ اػبزُ ٍ تىطاض ٍ 

 . چٌیي چیعی ٍخَز ًساضز

 ًظز استاد اعزافی

هستمین ثِ  نیتَاً یًوظیبزی زاضین ٍ  یّب ثحثسْلِ  ِسوحهب ایي لسوت فطهبیص ضا لجَل زاضین. زض هَضز ضطیؼت 

وِ زض  یا ًىتِهإیس ثبضس اهب آى  ستَاً یه ّب يیاتوسه وطز گطچِ  ضَز یًوآى تَخِ وٌین. ثِ اخوبع ٍ هطَْض ّن ذیلی 

 ضَز یهی است. فمط سإالی وِ زض ایٌدب هططح لجَل لبثلوالم ایطبى است الجتِ ثب ثیبًی وِ هي ػطؼ وطزم، ثِ ًظطم تمطیط 

لطاض ًگیطین؟ خَاة  ّب يیااظ لحبظ ثجَتی تػَیطتبى چیست؟ تب زض زام تػَیت ٍ  سییگَ یهایي اخعاء وِ ایي است وِ 

ثبیس  المبػسُ ػلیایي سإال ایي است وِ هب لبئل ثِ ططیمیت ّستین وِ زض ذَز ایي ططیمیت هػلحتی ٍخَز زاضز ٍ 

 وٌس یًو، ٍالغ ضا ػَؼ وٌس یهثگَیین ایي هػلحت ططیمیتی وِ ایٌدب ٍخَز زاضز یه هػلحتی است وِ ٍالغ ضا خجطاى 

لجلی  یّب ثحثٍ زض ایي هحصٍض ٍ هبًؼی ًیست، گطچِ زض  وٌس یهٍ خجطاى ٍالغ  وٌس یهٍلی ثِ یه ضىلی تساضن ٍالغ 

خبیص هحفَظ  اضىبل ثجَتی ًساضز ٍ ٍالغ سط نیگفت یهٍلی هب  گطفتٌس یهثجَتی گبّی اضىبالتی ثِ ایي  یّب ثحثزض 

ت وِ فَت ٍالغ ضا اظ تی اس، هػلحّب تیفؼبلت تسْیل ٍ ضٍاى ثَزى است ٍلی ثطای وسبًی وِ ططیمی ثطایطبى ضس هػلح

لجلی ثَز ٍخَز زاضت، آى هدعیت ٍ هؼصضیت االى ّن ٍخَز  اهبضُ، یؼٌی آى هٌدعیت ٍ هؼصضیتی وِ ٍلتی طزیپص یهضوب 

 ضوب اظ آى هؼصٍضیس. سیگَ یهوِ آى ضا ثپصیطز ٍ  وٌس یهزاضز، ثِ ذبطط هػلحت تسْیل. هػلحت تسْیل التضبء 

ٍلی ایي زلیل ثطذالف ایٌىِ ثؼضی ثعضگبى هبًٌس هطحَم ضْیس غسض ٍ ... لجَل هب آى سِ زلیل لجلی ضا لجَل ًساضین 

 توبماست ٍ ثطذالف  لجَل لبثلثِ ایي ًپطزاذتٌس، ثب ایي تمطیطی وِ ػطؼ وطزین  ًساضًس ٍ هتؼطؼ ایي ّن ًطسًس ٍ

ٍخَز زاضز وِ ثبیس آى  یا جِْضزض ایٌدب لجلی وِ ّوِ ػسم اخعاء ثَز ایٌدب ثؼیس ًیست وِ لبئل ثِ اخعاء ضَین.  یّب ثحث

 ضا ثطضسی وٌین.

 


	مقام چهارم؛ اجزاء امر ظاهری از امر واقعی
	تبدل حکم ظاهری به حکم ظاهری دیگر
	الف. بررسی اجزاء در شبهات حکمیه
	قائلین به اجزاء در شبهات حکمیه
	ادله قائلین به اجزاء
	1. مبدأ حجیت ادله
	2. وجود عسر و حرج
	3. پذیرفتن تصویب اشعری و معتزلی

	جواب دلیل سوم
	1. جواب اول
	2. جواب دوم
	4. بیان مرحوم تبریزی

	نظر استاد اعرافی



