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 ثسن اهلل الشحوي الشحین

 همام چْاسم؛ اجضاء اهش ظاّشٕ اص اهش ٍالؼٖ

 تبذل حىن ظاّشٕ بِ حىن ظاّشٕ دٗگش
ثحث هب دس اخضاء سسیذ ثِ اخضاء اٍاهش ظبّشی اص اهش ٍالؼی. یه ثحث دس تجذل ثِ ًحَالمغغ ٍ الیمیي ثَد وِ ایٌدب 

دیگش یب تجذل حىن ظبّشی ثِ حىن ظبّشی دیگش ثَد ًِ ثِ لغغ  اهبسُلبئل ثِ ػذم اخضاء ضذین. ثحث دیگش دس تجذل ثِ 

 ٍ یمیي. دس ایٌدب ّن گفتین وِ دٍ ثخص داسین؛

 ثخص اص ثحث دس تجذل اختْبد یب تجذل تملیذ ثَد یؼٌی دس تجذل حىن ولی ثَد. یه  .2

 . ضَد یهاست وِ دس هَضَػبت ٍ هتؼلمبت احىبم خبسی  اهبساتییه ثخص ّن دس اغَل ٍ  .1

 لائل٘ي بِ اجضاء دس شبْات حىوِ٘ ادلِ

طىل داضت. تب سسیذین ثِ ه ّب آى ّوِدس لسوت تجذل اختْبد یب تملیذ ٍخَّی سا ثشای اخضاء روش وشدین وِ 

ٍخْی وِ هشحَم آلبی تجشیضی داضتٌذ ٍ ػشؼ وشدین وِ غبلجبً دس آًدب لبئل ثِ ػذم اخضاء ّستٌذ، خض هشحَم آلبی 

آهذُ است ٍ  یا حوبسِثشٍخشدی وِ دس هتأخشیي ثب یه تحوسی آهذُ ٍ لبئل ثِ اخضاء ضذُ است یؼٌی ثب ضَْد ٍ 

. ثؼذّب وسبًی ثِ ّویي سوت سفتٌذ هبًٌذ ضَد یهٍ لبئل ثِ اخضاء  وٌذ یهخیلی لبعغ ایي ػذم اخضاء سا هحىَم 

اهب خشیبى غبلت هحممیي  ؛آلبی تجشیضی ٍ دس خَد اًَاسالفمبِّ ّن ثِ ًحَی ثِ ّویي سوت توبیلی پیذا ضذُ است

اخضاء سا ثحث وشدین ٍ  ادلِهثل هشحَم آخًَذ ٍ هشحَم ًبئیٌی ٍ هشحَم آلبی خَیی ٍ... غبلجبً ػذم اخضاء است. هب 

ثَد ٍ لزا  لجَل لبثلّوِ هحل خذضِ ضذ، ثِ خض ٍخْی وِ هشحَم آلبی تجشیضی داضتٌذ وِ تب حذ صیبدی آى ٍخِ 

 ًىتِآى  هالحظِ، اهب ثِ وٌذ یهایٌىِ لَاػذ التضبی ػذم اخضاء  سغن ػلیثؼیذ ًذاًستین وِ ثِ عَس خبظ ٍ ٍیژُ هب 

دس فشهبیطبت هشحَم آلبی  االغَلِ یًْبجشیضی ثَد ٍ ثِ ضىلی ّن دس خبغی وِ دس استذالل هشحَم آلبی ت

ثشٍخشدی است، ثؼیذ ًیست وِ ثِ خبعش آى هب لبئل ثِ اخضاء ضَین. تب ایٌدب دس لسوت اٍل یؼٌی تجذل اختْبد یب 

 َد. ایٌىِ ٍخَُ لجلی آى هحل خذضِ ث سغن یػلتملیذ دس اغل حىن ثِ استٌبد ٍخِ اخیش لبئل ثِ اخضاء ضذین، 
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 . ػذم اطالق دل٘ل جذٗذ ًسبت بِ حاالت سابك5

. ایي ٍخِ ضبیذ ثِ ضىلی دس ولوبت هشحَم آلبی نیوٌ یهیه ٍخِ دیگشی ّن دس ثؼضی ولوبت آهذُ است وِ ثیبى 

، ایطبى ثشای اخضاء ثِ ػٌَاى اًذ آٍسدُآلبی هىبسم ًیض دس وتبثطبى ایي ٍخِ سا  اًَاسالفمبِّثشٍخشدی ًیض ثبضذ ٍ غبحت 

 . اًذ وشدٍُخِ آخش ثِ ایي  دلیل توسه 

، هخبلف ثب أهبسات ٍ اغَلی است وِ لجل ثَد. ثجیٌین ثشد ضَد یهثب ایي ثیبى وِ ایي أهبسات ٍ اغَلی وِ ثش حىن لبئن 

داضتِ است هثالً لبئل ثِ  یب اختْبدی وِ دادُ یهایي أهبسات ٍ اغَل چِ همذاس است؟ لجالً ثش اسبس تملیذی وِ اًدبم 

ایي سا  ذیگَ یهٍخَة ًوبص ظْش ثَدُ است، ثؼذ اختْبد یب تملیذ اٍ ثِ ٍخَة ًوبص خوؼِ هجذل ضذُ است. ایي دلیلی وِ 

؟ گیشد دس ثشهی، ثبیذ ثجیٌین چمذس ثشد داسد؟ اعالق داسد ٍ ًسجت ثِ لجل سا ّن دّذ یهاالى ػول وي ٍ ایي سا حدت لشاس 

 ؟ یب ایٌىِ چٌیي اعاللی ًیست؟ ضَد یهػغف ثوب سجك 

ضذ ٍ ًظش اٍ  اػلنتملیذ وي، االى ایي فشد  اػلنضوب اص  ذیگَ یهتلمی هطَْس ایي است وِ اعالق داسد. دلیلی وِ 

است ٍ ثبیذ اص اٍ تملیذ وٌی ٍ اٍ ًیض لبئل ثِ  اػلناٍ  ذیگَ یهٍخَة تؼییٌی ًوبص خوؼِ ضذ، ایي دلیل اعالق داسد. 

ٍخَة تؼییٌی ًوبص خوؼِ است، پس ایي ٍاخت است ٍ حىن ایي است ٍ لجالً ّن ّویي ثَدُ است. ایي ضوَل داسد ٍ 

 . ضَد یهلجل سا ّن ضبهل  یّب حبلت

ؼتمذ ثِ ٍخَة تؼییٌی خذیذی ثشایص وطف ضذ وِ ه ًىتِدس هدتْذ هثالً ٍلتی ثِ سٍایت خذیذی ثشخَسد وشد ٍ یب 

حىن ایي است ٍلَ دس گزضتِ. حىن  ذیگَ یهیب اغلی وِ االى ثشای اٍ لبئن است اعالق داسد ٍ  اهبسُضذ، حدیت ایي 

 لجل. خوؼِخذا ایي است، چِ ایي خوؼِ وِ دس پیص سٍست، چِ ّضاس 

لَل هدتْذ  نییگَ یهی هملذ وِ ایي است وِ حدیت لَل هدتْذ یب ثشا اًذ وشدُاهب استذاللی وِ ثؼضی ثِ آى اضبسُ 

اص االى  ذیگَ یهثشای اٍ حدت است ٍ ثبیذ دس احىبم هشاخؼِ ثِ هدتْذ وٌذ، ایي اعالق ًذاسد. دلیل لجّی است ٍ دلیل لجّی 

 .ضَد یًوحىن ایي است ٍ ضبهل اػوبل لجل 

لجّی است ٍ اعالق ًذاسد ٍ  ػمال دلیل شُیسػمال است ٍ  شُیسلجیِ ٍ  ادلٍِخَة تملیذ ثِ استٌبد  دیگش ػجبست ثِ

است، حتی اگش دلیل لفظی  عَس ایيحدیت داسد ٍ دس اغَل ٍ أهبسات دیگش ًیض  ضَد یهاص ّوبى ٍلتی وِ لبئن  ذیگَ یه

ّن داضتِ ثبضین هوىي است ایطبى ثگَیذ اص االى وِ لبئن ضذ ثشای تَ اػتجبس داسد ٍ ایٌىِ ثگَیین اػوبل لجل ّن ثبیذ 

 عجك ایي حدت تٌظین ضَد، اعاللی دس ایٌدب ًیست وِ ثتَاًین ػغف ثوب سجك وٌین.

 اشىال دل٘ل پٌجن

 ایي ٍخِ هحل خذضِ است؛ 
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 ٘ل حج٘ت توام أهاسات ٍ اصَللبٖ ًبَدى دل .1

ًیست وِ دلیل حدیتطبى دلیل لجّی ثبضذ، دسست است وِ سیشُ  عَس ایياغَل ٍ أهبسات  ّوِیٌىِ اٍالً اص خْت ا

التَل٘غ »لفظی داسین وِ  ادلِثؼضی اص الَال هب  ثٌب ثشاست ٍلی خیلی خبّب هب دلیل لفظی ًیض داسین. دس ّویي تملیذ ّن 

 سٍَُآِ إِلَى فَِْ٘ا فَاسِجِؼَُا»ثؼضی  1«حَذِٗثٌَِا سٍَُآِ إِلَى فَِْ٘ا فَاسِجِؼَُا الََْالِؼَُٔ الْحَََادِثُ أَهَّا ٍَالسالم(:  ِ ٘الوباسن الوْذٍٕ )ػل

ٍ لزا دلیل لفظی داسین ٍ دلیل لفظی اعالق داسد.  داًٌذ یهّویي دلیل سا هؼتجش  ّب یلیخٍلی  داًٌذ یًوسا هؼتجش  «حَذِٗثٌَِا

 ؛ثِ ساٍی حذیث ٍ فمیِ هشاخؼِ وٌیذ یؼٌی ًظش اٍ حدت است، چِ دس ایي اػوبل ٍ چِ اػوبل لجل ذیگَ یهٍلتی وِ 

دلیل لفظی ًجبضذ ٍ ّوِ خب  وٌذ یهیب اختْبد تجذل  وٌذ یههَاسدی وِ تملیذ تجذل پیذا  ّوًِیست وِ دس  عَس ایيثٌبثشایي 

 ثگَیین وِ دلیل لجّی است ٍ لذس هتیمٌص سا ثگیشین.

 . هطلك بَدى دل٘ل لبٖ دس اٗي باب2

خشیبى ًذاسد ٍ  نییگَ یهثبًیبً دس غحیح است وِ دس توسه ثِ اعالق دلیل لجّی ثِ ضىل آسبًی وِ دس خبّبی دیگش 

دس ایٌدب اگش هالن سا ثجیٌین، هالن التضبی اعالق  ذیآ یهلی ثِ ًظش ثیطتش ثبیذ هالن ٍ سشّ ثحث سا دس دلیل ػملی دیذ ٍ

خجش ثشای تَ حدت است، لَل هدتْذ ثشای تَ حدت است. لَل هدتْذ ٍ خجش وِ هحذد  ذیگَ یهداسد ثشای ایٌىِ ایي 

 لجَل لبثلاغالً  حىن ایي است، هفبد آى فشاتش اص االى ثِ ثؼذ است ٍ ایي فشهبیص ٌذیگَ یهًیستٌذ وِ ثگَیین اص االى 

ٍ ٍالغ  ذیگَ یهضوب ثِ وبسضٌبس هشاخؼِ وي، ًظش وبسضٌبس یؼٌی ایٌىِ ٍالغ سا ثشای تَ  ذیگَ یهًیست. ٍلتی وِ دلیل 

 هتؼلك ثِ ّویطِ است ٍ حبل ٍ ثؼذ ًذاسد. 

یت ًسجت ثِ حد ادلِآهذُ است هب ثِ ّیچ ًحَ لجَل ًذاسین وِ ثگَیین ایي  اًَاسالفمبٍِّ لزا ایي ٍخْی سا وِ دس 

 : نییگَ یهاػوبل سبثمِ اعالق ًذاسد ثلىِ 

 اٍالً دس خیلی خبّب دلیل لفظی است ٍ اعالق داسد.  .2

، هالن ّن ذیآ یهثبًیبً اگش دلیل لفظی ّن ًجبضذ ٍ لجّی ثبضذ دس ایٌدب هالوی ٍخَد داسد وِ اص آى اعالق ثیشٍى  .1

لزا ایي دلیل ثِ ًظش هب توبم ًیست،  ٍ ؛ٍالغ ایي است ٍ ٍلتی ٍالغ ایي ضذ لجل ٍ ثؼذ ًذاسد ذیگَ یهایي است وِ 

 غحیح است. اًذ وشدُگشچِ ثِ ًظش هب آى دلیلی وِ هشحَم آلبی تجشیضی البهِ 

 سؤال:

                                                           
 .225 ص ،5 ج الخاتؤ ؛الوسائل هستٌبط ٍ الَسائل هستذسن ٍ 414 ص ؛االحتجاج ٍ 111 ص ،ٖللطَس بٔ٘الغ وتاب ٍ 484 ص ؛يٗالذ إووال - 1
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یب  ضَد یهسا ضبهل  هطبفْیيخَاة: آى ثحث دس ایٌدب تأثیش هستمیوی ًذاسد. آى ثحث ایي است وِ آیب خغبثبت فمظ 

سا ضبهل  هطبفْیي؟ الجتِ آى ثحث، ثحث هْوی است. اگش ثگَیین غیش ضَد یهسا ًیض ضبهل  هطبفْیيثؼذی ٍ غیش  یّب ًسل

سا  ّب آىثب اخوبع ٍ دلیل دیگشی است ٍاال خَد خغبة  هطبفْیيضوَل ایي خغبثبت ثش غیش  آى غَستدس  ضَد یًو

 .ضَد یًوضبهل 

ثِ اٍ  هطبفِوسی دس صهبى اهبم است وِ ّش دٍ دلیل ثب  نیشیگ یهفشلی ًذاسد. هب فشؼ  هطبفٍِ ػذم  هطبفِ)ایي 

 هطبفِثِ  وذام ّیچخبیی وِ  نیشیگ یهٍ ّن ضىل خذیذ. یب فشؼ  وشد یهسسیذُ است، ّن ضىل خذیذ وِ لجالً ػول 

 است.( هطبفًِیست ٍ ّش دٍ ثِ غیش 

بی تجشیضی ثَد لبئل ثِ ػذم اخضاء ثَدین ٍلی ثب آى ثؼیذ ًیست وِ ثٌبثشایي هب غیش اص ٍخْی وِ دس فشهبیص هشحَم آل

 لبئل ثِ اخضاء ضَین.

 ب. بشسسٖ اجضاء دس شبْات هَضَػِ٘

 همذهِ
ٍ اغل دس  اهبسُایي  ٍ ؛ٍ اغل اهبسُآخشیي هجحث دس ثحث اخضاء تجذل حىن ظبّشی است ًِ ثِ ًحَ لغغ، ثلىِ ثب 

فشاق هثالً گفتِ است ثؼذ اص تطْذ اگش ضه  لبػذُیؼٌی ثش اسبس  ؛احىبم ًیست ٍ دس هتؼلمبت ٍ هَضَػبت احىبم است

وشد، اػتٌب ًىٌذ. یب ثش اسبس استػحبة عْبست ًوبصش سا خَاًذ ٍ ثؼذ هؼلَم ضذ وِ ایي استػحبة سا لبئل ثَد وِ دس 

جْبت حىویِ ٍ هَضَػیِ لبئل ضذ وِ لٌَت خضء ًیست ثؼذ دلیلی پیذا ضذ ایٌدب خبسی ًیست. یب ثش اسبس ثشائت دس ض

 ای اهبسُوِ خضء است ٍ چیضّبیی اص ایي لجیل وِ دس حمیمت دس هتؼلمبت ٍ هَضَػبت احىبم هدتْذی ثش اسبس اغل یب 

دیگشی پیذا ضذ وِ حىن  اهبسًُجَدُ است یب اغل ٍ  اهبسُػول وشد ٍ ثؼذ هؼلَم ضذ وِ ایٌدب خبی خشیبى ایي اغل یب 

آهذ ٍ گفت ایي ًدس است  ای ثیٌِسا ػَؼ وشد. هثالً عْبست سا استػحبة وشد ٍ ًوبص خَاًذ ٍ ثؼذ خجشی پیذا ضذ یب 

ٍ اگش ثخَاّین  ضَد یهٍ حىن ظبّشی ػَؼ ضذ. دس هَاسدی وِ دس هَضَػبت ٍ هتؼلمبت احىبم حىن ظبّشی ػَؼ 

 یب لضب الصم ًیست. اػبدُوٌذ ٍ اگش ثخَاّین لبئل ثِ اخضاء ضَین عجؼبً آى  اػبدُیذ ثگَیین وِ لبئل ثِ ػذم اخضاء ضَین ثب
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 ب٘اى الَال 
ٍ تغجیمبت ّش یه  اػبدٍُ  لضب، فشق اًذ ضذُهشحَم ضْیذ غذس دس ایي ثحث ووی سیض ضذًذ ٍ همذاسی دس ٍاسد فمِ 

هسئلِ دس ایٌدب ایي است وِ سِ ًظش دس  ػوذُ. اص ایي لَاػذ سا تَخِ وشدًذ وِ ضبیذ دس ایٌدب ثِ آى ضىل الصم ًجبضذ

 ایٌدب ٍخَد داسد؛ 

 .هغلمبًیه ًظش ػذم اخضاء است  .2

 وشد یهوٌذ ٍ آى استػحبة عْبستی وِ لجل اخضاء  اػبدُثش ًدبست پیذا ضذ ثبیذ ًوبص سا  ای ثیٌٍِلتی وِ 

 اش اػبدُهَاسد  ّوَِد. دس ض اػبدُوِ آهذُ است ًوبص  ای ثیٌٍِ ثبیذ عجك  سٍد یهعْبست وٌبس  لبػذُیب 

ثگَیین فَت است ثؼیذ ًیست وِ لضب ّن ٍاخت ثبضذ. اػن اص ایٌىِ  وِ يیا ثٌب ثشهسلن است ٍ لضب ّن 

یؼٌی آى حىن ظبّشی وِ لجالً ػول وشدُ است ثش اسبس استػحبة ثَدُ  ؛ثبضٌذ یب اغل ثبضٌذ اهبسُ ّب ایي

 اهبسُچِ اغل ثبضذ ٍ چِ  عشف آىفشاق ٍ تدبٍص ثَدُ یب ثش اسبس ثیٌِ ثَدُ. پس  لبػذُیب ثشائت ثَدُ یب 

ثبضذ هثالً دس آى هَلغ  اهبسُ. ووب ایٌىِ ایي عشف ّن تجذل اغلی ثِ اغل دیگشی ثبضذ یب ثِ وٌذ یًوفشلی 

 ٍ وشد یهعْبست خبسی  لبػذًُدبست است. یب ایٌىِ  ذیگَ یه، حبال استػحبة وشد یهثشائت خبسی 

استػحبة ًدبست است یب  ضَد یهضه داضت ثؼذ ٍلتی تَخِ وشد ًدبست ثشایص هؼلَم ضذ وِ هؼلَم 

ثبضذ یب ایي عشف  عشف آى اهبسُیؼٌی اغل ٍ  وٌذ یًوفشق  ّب ایيثب ثیٌِ هؼلَم ضذ وِ ایي ًدس است. 

خالف سبثك  ثبضذ ٍ چیضی ّن وِ ثؼذ اهبسُیؼٌی چیضی وِ دس حبلت لجل ثش آى ػول وشد، اغل ثبضذ یب 

 ذیگَ یه هغلمبًخذیذی ثبضذ وِ ثش آى تمذم داسد،  اهبسُ، چِ اغل حبون ثش لجل ثبضذ ٍ چِ وٌذ یهوطف 

. دلیلص ّن ایي است وِ ٌذیگَ یهػذم اخضاء است. ایي یه ًظش است وِ ضبیذ ثگَیین هطَْس ّویي سا 

ًدس است ٍ ثٌبثشایي اخضاء  ذیگَ یهیب اغلی وِ ثؼذ آهذُ است االى ایي حدت است ٍ ایي  اهبسُ ذیگَ یه

 ًیست.

 . هغلمبًًظش دٍم اخضاء است  .1

اخضاء هغلك خیلی ون لبئل داسد، خضء هشحَم آلبی ثشٍخشدی دس اًَاسالفمبِّ. آلبی تجشیضی ّن دس ایٌدب 

 .ذیآ یًوثِ آى ضىل لبئل ثِ اخضاء ًیستٌذ چَى دلیلطبى دس ایٌدب 

 یه ًظش ّن ًظش تفػیل است.  .3

ظش هشحَم غبحت وفبیِ است. هشحَم غبحت وفبیِ ّوبى ثحث سبثك خَد سا دس ایٌدب ّن ایي ًظش، ً

عْبست لبئل ثِ اخضاء ّستین ٍ اهب دس  لبػذُوِ دس اغَل ثِ خػَظ اغَلی هثل  ٌذیفشهب یهاست. ایطبى 
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د ایي عْبست یب استػحبة ثَ لبػذُاگش ػول سبثك ضوب ثِ استٌبد  ذیَگ یهأهبسات لبئل ثِ اخضاء ًیستین. 

عْبست یب  لبػذُدسست است ٍلَ االى خالفص وطف ضَد. اگش ثب  دّذ یهچَى تَسؼِ دس حىن ٍالغ 

دسست است ٍ  ذیگَ یهاستػحبة گفتیذ پبن است ٍ ًوبص خَاًذیذ ٍ ثؼذ ثیٌِ آهذ ٍ گفت پبن ًجَد، ایٌدب 

اهب اگش آى هَلغ ثش اسبس لَل ثیٌِ گفتیذ پبن است ٍ ثؼذ هؼلَم ضذ وِ آى ثیٌِ اضتجبُ  ؛ضَد یهاخضاء 

اگش وبسّبی لجلی ضوب  ذیگَ یهدیگشی آهذ ٍ گفت ًدس است، دس ایٌدب هدضی ًیست. پس  ٌِیثٍ  وٌذ یه

 اهبسُ ثَد وِ اهبسُاهب اگش ػول سبثمتبى ثب  ؛ثش اسبس اغَل ػولیِ ثبضذ هدضی است ٍلَ وطف خالف ضَد

ایي هدضی ًیست. پس اگش ثِ اغَل ػول وشدیذ ٍ  ذیگَ یهی است ٍ ثؼذ وطف خالف ضذ، تش هْنچیض 

ػول وشدیذ،  اهبسُاهب اگش لجالً هغبثك  ؛اخضاء است ذیفشهب یهًوبص خَاًذیذ یب ّش الذام دیگشی اًدبم دادیذ، 

 یت دس أهبسات.عشیم ثٌب ثشػذم اخضاء است. ایي ًظش هشحَم غبحت وفبیِ است. الجتِ 

 ی داضتِ ثبضین.ا هذالِایي سِ لَل است وِ دس ایٌدب ٍخَد داسد. حبل دس هَسد لَل اخیش 

 تفس٘ش ب٘اى هشحَم آخًَذ

دس خبیی وِ ضوب ثِ استٌبد اغَل ًوبص سا خَاًذیذ یب ّش ػول  ذیگَ یهاغل سخي هشحَم غبحت وفبیِ ایي ثَد وِ 

عْبست یب  لبػذُ، ثشای ایٌىِ دلیل سسبًذ یًواًدبم ضذ، وطف خالف ثؼذی ثِ آى ضشسی  ّب آىدیگشی ثِ استٌبد 

ٍَ سٍُِٕ ػَيْ »ـ  « فَابِيِ ػَلَٖ الْ٘مِ٘يِ  شَىىتَإِرَا »وِ ایٌىِ  فشهَد یهاٍلیِ است. هشحَم آخًَذ  ادلِاستػحبة حبون ثش 

2«لَالَ لُلْتُ َّزَا أَصِلٌ لَالَ ًَؼَن يِ٘مِ٘الْفَابِيِ ػَلَٖ  شَىىتَلَالَ لِٖ أَبَُ الْحَسَيِ الْأٍََّلُ ع إِرَا  لَالَإِسِحَاقَ بِيِ ػَوَّاسٍ أًََُِّ 
یب ایٌىِ  

ُ لَزِسٌحَتَّولُّ شئٍ طَاِّشٌ  ذیفشهب یه . یه دلیل گفتِ است وِ ًوبص دّذ یهضشط سا تَسؼِ  دائشُایي  ذیفشهب یه. ٖ ٗؼِلَنَ أًََِّ

ن عبّش است. پس عْبستی وِ ضشط ًوبص است هیگَیٍلتی ضه داسی هي  ذیگَ یهثبیذ ثب لجبس عبّش ثبضذ، ایي دلیل 

عْبست ظبّشیِ ضشط ٍالؼی ًوبص است چَى تؼوین داد. ضشط  دیگش ػجبست ثِاػن است اص عْبست ٍالؼیِ ٍ ظبّشیِ ٍ 

حلیت یب استػحبة  لبػذُعْبست یب  لبػذٍُالؼی ًوبص ّوبى عْبست ظبّشی است. چَى ایي دلیل اغَل هثل اغل 

آى  دّذ یهیب دس دلیل ًدبست، چَى حبون است ٍ تَسؼِ  دّذ یهٍالؼی است ٍ دس دلیل عْبست تَسؼِ  ادلِحبون ثش 

ضوب دس آى  ذیگَ یهٍالغ ایي است ٍ ایي دلیل  ذیگَ یهف ثؼذی دس ٍالغ وطف خالف ًیست، ثشای ایٌىِ آى وطف خال

است وِ ضشط سا تأهیي  یا تَسؼِ، دّذ یهظبّش ایي ثَد یؼٌی ٍالغ تأهیي ضذُ است. چَى دلیل سا تَسؼِ  وِ ّویيصهبى 

، ًِ ظبّشاً ثلىِ ٍالؼبً ضشط سا داضتِ است، یؼٌی دس ٍالغ ضشط ٍالؼی هَلی عْبست ٍالؼی ًیست، ثلىِ ضشط وٌذ یه
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ٍالؼی اٍ عْبست است اػن اص عْبست ٍالؼی یب ظبّشی. ایي دس ظشف خَد عْبست ظبّشی داضتِ است پس ٍالؼبً 

ٍ فمظ  صًذ یًوت، ایي دس ٍالغ چیضی سا ثِ ّن ایي ًدس اس ذیگَ یهٍ  ذیآ یهلزا االى وِ ثیٌِ  ؛ ٍتىلیف سا ػول وشد

ثشدش اص االى است ٍ ًسجت ثِ لجل ثشدی ًذاسد ثشای ایٌىِ ّوبى عْبست ظبّشی وِ دس ظشف خَدش ثَد، ضشط ٍالغ 

 است، ًِ ضشط ظبّشی. ایي دس اغَل است. 

ثلىِ ثیٌِ  دّذ یًوؼی سا تؼوین عشیمیت وِ اگش وسی ثب ثیٌِ گفت ایي پبن است، ثیٌِ ضشط ٍال ثٌب ثشثش خالف أهبسات 

 وٌذ.  اػبدُهي فمظ عشیك إلی الَالغ ّستن ٍ حبل هؼلَم ضذ وِ عشیك إلی الَالغ ًجَد ٍ ثبیذ  ذیگَ یه

 اشىاالت ب٘اى هشحَم آخًَذ

ثَد وِ لجالً هالحظِ وشدیذ. ایي هجٌبی لَل سَم ٍ تفػیل هشحَم آخًَذ  اهلل سحوِاسبسی هشحَم آخًَذ  ًىتِایي 

ٍ لزا  ضَد یهٍالؼیِ ثَد ٍ ایٌىِ حىن ظبّشی ضشط ٍالؼی آى حىن  ادلِعْبست ٍ اغَل ػولیِ ثش  لبػذُحىَهت دلیل 

 تجذل هؼٌب ًذاسد ٍ ػذم اخضاء هؼٌب ًذاسد. 

هشحَم آخًَذ سا ثب پٌح اضىبل هشحَم ًبئیٌی ٍ آلبی خَیی هَسد هٌبلطِ لشاس دادًذ وِ هب آى اضىبالت سا  ِیًظشایي 

ثشسسی وشدین ٍ حبغل اضىبلی وِ هب آى سا اص ثیي هدوَػِ اضىبالت لجَل داسین ایي است وِ آلبی تجشیضی ًیض ایي 

، ایي یه دّذ یهوِ دس همبم ضه دس ٍالغ آهذُ است ٍ تؼوین  یا ادلٍِ آى اضىبل ایي است وِ ایي  شًذیپز یهاضىبل سا 

اهب اگش ضه سفغ ضَد ایي ثشدی ًذاسد. ؛ ، ایي یه حىَهت ظبّشی است هبدام الطهوٌذ یًوحىَهت ٍالؼی سا دسست 

لن ظبّشش ایي است. ثجَتبً هبًؼی ًذاسد اهب اثجبت لػِ ایي است وِ ولُّ ضیء له عبّش حتی تؼلن لَ لزس، ایي حتی تؼ

ی خلَ ثشٍی اهب ایٌىِ ضشط تَاً یهثگَیذ تب ٍلتی وِ ضه داسیذ ایي ساّی است وِ  خَاّذ یه. ایي سسبًذ یهّن ایي سا 

ضه  هشتجِاغَل دس  ادلِ ّوِدس ػبلن ٍالغ ّویي عْبست ظبّشی است ٍلَ ٍالغ ًجبضذ، ایي خالف ظبّش است. هفشٍؼ 

وِ تىلیف سا هؼلَم وٌذ ًِ دس ٍالغ ثگَیذ ضشط ٍالؼی اػن  دّذ یهدس ٍالغ است ٍ دس ایي هشتجِ فمظ یه حىن ظبّشی 

 است اص عْبست ٍالؼی یب عْبست ظبّشی. ایي خالف ظبّش است.

 32سؤال: 

چِ وٌذ ٍ ثبیذ  داًذ یًوخَاة: دس همبم اهتثبل یؼٌی دس همبم ضه است. دس همبهی است وِ ایي فشد تشدد داسد ٍ 

تىلیفص هؼلَم ضَد. فمظ ثشای ایي است. ًِ ایٌىِ ثگَیذ ضشط ٍالؼی عْبست ظبّشی است. اگش ضه ّن وٌین وبفی 

عْبست یب استػحبة  لبػذُاست ثشای ایٌىِ لبئل ثِ ایي ًطَین. آخًَذ ثبیذ خیلی هحىن دفبع وٌذ ٍ ثگَیذ ایي دلیل 

ضشط ٍالغ اػن است اص ٍالغ ٍ ظبّش. اگش هغوئٌبً ًگَیین  ذیگَ یه، وٌذ یهػالٍُ ثش ایٌىِ تىلیف ظبّشی ضوب سا هطخع 

 لبئل ثِ ایي ضَین.  نیتَاً یًوٍ ضه ّن ثىٌین ثبص 
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 اصل دس جؼل احىام با فشض شه

ل . آى تَسؼِ هثدّذ یهحىن ٍالؼی سا  تَسؼِ، ظبّشش ایي ًیست وِ ضًَذ یهاغَالً احىبهی وِ ثب فشؼ ضه خؼل 

، دس عَاف وِ ضه دس ٍالغ هأخَر ًیست. الوتمی ػبلن، ایي هبًؼی ًذاسد. ایي َٓغلِ است الغَاف خبیی است وِ گفت

حبون ثش دلیل دیگشی ثبضذ ًجبیذ دس اٍ ضه دس هأخَر ثبضذ ٍاال اگش ضه دس آى هأخَر ثبضذ  خَاّذ یهثیبًی وِ 

ظبّشی خَاة ٍالغ سا ثذّذ ٍ خبی ٍالغ تىلیفص سا هؼلَم وٌذ، ًِ ایٌىِ ٍالؼبً عْبست  خَاّذ یهظبّشش ایي است وِ 

ثبیذ ٍالغ سا احشاص وٌیذ ٍ هؼلَم ضذ  ذیگَ یهاعالق دلیل ٍالغ  آى غَستٍ دس  ضَد یًوسا ثگیشد. چٌیي چیضی استطْبد 

 وٌیذ، پس لضب وٌیذ.  اػبدُوِ عْبست ًذاسیذ ٍ ثبیذ 

 ًظش استاد اػشافٖ

ایي ٍخِ ثش تفػیل است وِ ثبیذ ثگَیین تبم ًیست، یؼٌی ایٌىِ حىن لجلی سا ضوب دس هَضَػبت ٍ هتؼلمبت، چِ ثِ 

ٍلتی وطف خالف ضذ، ػذم  دسّشحبلعْبست یب استػحبة اغَل.  لبػذُػول وشدُ ثبضیذ ٍ چِ ثِ استٌبد  اهبسُاستٌبد 

 اخضاء است.

 لائل٘ي بِ هطلك اجضاء  ادلِ
 بشٍص ػصش ٍ حشج .1

یؼٌی اگش لبئل ثِ ػذم اخضاء ضَین   ؛دس لبئل ثِ اخضاء هغلك یه ٍخِ ایي است وِ وسی ثگَیذ ػػش ٍ حشج است

 . ضَد یههَخت ػػش ٍ حشج 

 جَاب 

ًیست وِ ػػش ٍ حشج ثبضذ ٍ دلیل اخع اص  عَس ایيوِ گفتین ػػش ٍ حشج ًَػی ًیست ٍ ضخػی است ٍ ّویطِ 

 هذػبست. عجك ثحثی وِ سبثك داضتین. 

 ذم اطالق دل٘ل جذٗذ ًسبت بِ حاالت سابمِػ .2

یه ٍخِ ّوبى فشهبیص اًَاسالفمبِّ است وِ ثگَیین دلیلی وِ خذیذاً لبئن ضذ اعالق ثِ حبالت سبثمِ ًذاسد. ایي ّن 

 یه ٍخِ است وِ الدَاة الدَاة.

 ًظش استاد اػشافٖ
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ش دٍ هحل اضىبل است. ٍخْی ّن وِ لبئل ضذ ٍ ّ ّب آىدس ایٌدب ثِ  تَاى یهٍخَّی است وِ  ػوذُایي دٍ ٍخِ 

ٍ لزا  ضَد یًو، هشثَط ثِ آًدب ثَد ٍ ضبهل ایٌدب ضذ یهٍ دس احىبم ٍ تجذل اختْبد گفتِ  فشهَد یههشحَم آلبی تجشیضی 

دس خبیی دلیل خبغی ثش اخضاء پیذا وٌین ٍاال  نیسٍ یه، هگش ایٌىِ ٍلتی دس فمِ نیداً یهدس ایٌدب هب اغل سا ػذم اخضاء 

 ذم اخضاء است.اغل ػ

 ٕبٌذ جوغ

 ػذم اجضاء اٍاهش ظاّشٕ اص اٍاهش ٍالؼٖ دس وشف خالف ٗمٌٖ٘ .1
یؼٌی  ؛پس دس اخضاء اٍاهش ظبّشی اص ٍالؼی گفتین اگش تجذل خالف ثِ ًحَ لغغ ضَد، دس ایٌدب لبئل ثِ ػذم اخضائین

 لبئل ثِ ػذم اخضاء ّستین. هغلمبًچِ دس احىبم ٍ چِ دس هَضَػبت، 

 اص اٍاهش ٍالؼٖ دس وشف خالف ظٌٖاٍاهش ظاّشٕ  .2

 الف. اجضاء دس شبْات حىوِ٘
غَست دٍم ایي است وِ تجذل حىن ظبّشی ثِ حىن ظبّشی ضَد، آى ّن دس احىبم ولیِ، ًِ دس هَضَػبت ٍ 

 وِ دس ایٌدب لبئل ثِ اخضاء ضذین.  هتؼلمبت

 ب. ػذم اجضاء دس شبْات هَضَػِ٘
وِ  ثِ حىن ظبّشی دیگشی ضَد دس هَضَػبت ٍ هتؼلمبت احىبم اهب غَست سَم ایي است وِ تجذل حىن ظبّشی

 دس ایٌدب ثبص لبئل ثِ ػذم اخضاء ضذین.
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