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 تسن اهلل الشحوي الشحین

 اجشاء امز اضطزاری اس امز اختیاری در وقت
تحث ها دس همام دٍم دس تاب اجضاء تَد وِ اجضاء اهش اظؽشاسی اص اهش اختیاسی دس ٍلت ٍ لذم ٍجَب الاادُ دس  

ٍلت است، الثتِ هفشٍض تحث ایي تَد وِ لول تِ اظؽشاسی هجاص ضوشدُ ضذُ است ٍلَ لزس دس توام ٍلت ًثاضاذ،  

وِ هصذاق ًثَدُ است. پس تحاث   ضَد یهملَم ٍاال اگش اهش اظؽشاسی اص اٍل هطشٍغ تِ لزس دس توام ٍلت تاضذ، ه

 ضَد. صایلهؽلك هٌجّض ضذُ است، ٍلَ دس تمط ٍلت لزس  ؼَس تِدس جایی است وِ اهش اظؽشاسی 

 خالصه مباحث گذشته
دس ایٌجا گفتین وِ دس دٍ همام تحث تَد؛ یىی همام ثثَتی تَد ٍ صَس لالن ثثَت ًسثت اهاش اظاؽشاسی  تاا اهاش     

، ٍلی ضذ یًو، لصِ دس لالن ثثَت توام وشد یهس صَست تَد ٍ اگش وسی صَست چْاسم سا لثَل اختیاسی تَد وِ چْا

اهاا اگاش داشدی دس     ؛ٍ ًیاصی تِ لالن دالالت لففای ًاذاسد   ضذ یه، لوالً اجضاء وشد یهاگش وسی لسن چْاسم سا ًفی 

اٍل لائل ضذ وِ ایي چْاس صَست هممَل ٍ هتصَس است ٍ تىلیف اص لحاؾ اجاضاء ٍ لاذم اجاضاء دس اًجاا      ِ هشحل

 ـاّشی تحث وٌذ. دالالتًیاص لؽمی داضت تِ ایٌىِ دس  اى صَست، دس ضَد یًوهطخص 

 یاضطزار اوامز ادله یمقتضا؛ اثبات مقام
ّن اجضاء همماَل اسات ٍ ّان لاذم اجاضاء. دس لاالن        ٍ دس لالن ٍالك نیداً یًودس همام دٍم گفتین چَى ٍالك سا 

 یّاا  تحاث یا لاذم اجاضاء. دس ایٌجاا     ضَد یهـاّشی سشٍواس ها تا ادلِ است ٍ تایذ تثیٌین اص ایي ادلِ اجضاء خاسج 

هشتاَغ تاِ دماِ اسات اهاا اگاش        یّا تحثٍ  نیضَ یًوخاصی وِ ساجك تِ ٍظَ یا تیون ٍ... ضذُ است، اى سا ٍاسد 

ه هٌفش ولی تحث وٌین تایذ تِ ایي ضىل اجضاء سا دسست واشد؛ دلیال اجاضاء اؼاالق اهاش اظاؽشاسی       تخَاّین اص ی

واِ   ذیا گَ یها اجضاء است ٍ تَظیح اى ایي است وِ دلیال   اش جِیًت، اگش اهش اظؽشاسی اؼالق داضتِ تاضذ، ضَد یه

تا ایواء سجذُ وٌی؛ ایي ادلِ  یتَاً یهتا ؼْاست تشاتیِ ًواص تخَاًی یا  یتَاً یهالتّشاب یىفیه، اوٌَى وِ هعؽش ضذی 

ٍلتی ًواص سا تا ایي ضشایػ خَاًذم یا دالى لول سا دس حالت اظؽشاسی تِ اساتٌاد ایاي دلیال     ذیگَ یهاؼالق داسد ٍ 

ایي هصذاق اهش است، چِ  دسّشحالواس تَ جضٍ اهش ٍ هصذاق اهش است، ضه داسین وِ  ذیگَ یهاًجام دادم، ایي دلیل 

 ضذ وادی ًیست؟  صایلًطَد وادی است اها اگش لزس  صایلًطَد، یا ایٌىِ اگش لزس  صایلضَد ٍ چِ لزس  صایللزس 
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 ی در صورت اطالقاضطزار اوامز ادله یمقتضا
 صایلضَد ٍ چِ لزس  صایلوادی است، چِ لزس  هؽلماًًواص تا ؼْاست تشاتیِ  ذیگَ یهاگش دلیل اؼالق داضتِ تاضذ 

 صایال ایي وادی است، ًِ ایٌىِ تا ٍلتای واِ لازس     دسّشحال ذیگَ یهاهش اظؽشاسی است وِ ًطَد، ایي اؼالق لففی 

ًطَد ایي وادی اسات واِ ایاي اؼاالق هفیاذ اجاضاء        صایلضَد ٍ چِ  صایلًطذُ وادی است، تلىِ چِ لزس دس ٍلت 

لسن چْاسم سا لثَل ًذاضتین لثلی تَد، الثتِ اص ًفش ها دس همام ثثَتی چَى  یّا تحثتٌاتشایي دس همام ثثَتی  ضَد؛ یه

دلیال اؼاالق لففای     يیتش هْنلففیِ تیایذ،  ِ ادلٍلی اگش وسی اى سا ًپزیشد ٍ دس لالن اثثات ٍ  ضذ یهدلیل اثثاتی ّن 

 است. 

وِ یىی ّان   اًذ اٍسدُتِ دشهایص هشحَم ضْیذ صذس هشاجمِ وٌیذ، ایطاى سِ یا چْاس تمشیش تشای اؼالق اگش الثتِ 

است،  لثَل لاتلاؼالق لففی تا ایي تمشیشی وِ تیاى وشدین اهش دسستی است ٍ  ّا اىاؼالق هماهی است. تِ ًفش ها تیي 

 الصم ًیست.  ّا اىتمیِ تمشیشّایی ّستٌذ وِ تام ًیست ٍ ٍسٍد دس  ذیا یهتِ ًفش 

وَل اى ًسثت تِ حالات صٍال ٍ لاذم صٍال   تٌاتشایي دس همام ادلِ ٍ ـاّش ٍ اثثات اؼالق دلیل اهش اظؽشاسی ٍ ض

ساجذُ وٌای یاا ٍظاَ      یتاَاً  یهضذ ٍ  صایلسالت تِ غشٍب هاًذُ  حتی اگش لزس یه ذیگَ یهلزس، اجضاء است، 

ایي وادی است ٍ دس جاّایی ّن وِ ٍلت ًثاضذ  ذیگَ یهتخَاًی  ؼَس ایيًواص سا  یتَاً یهتگیشی، اى اهشی وِ گفت 

ایي تىفایي سا   ذیگَ یهاست وِ تا ایي لیَد تىفیي وي ٍلی هعؽشّ ضذ ٍ تىفیي وشد، ایٌىِ  است، هثالً گفتِ ؼَس ّویي

 است.  هؽلماًًطَد یا  صایلٍلتی است وِ لزس  ِهمیذ ت نیداً یًولثَل وشدم، 

 ی در صورت اطالقاضطزار اوامز ادله یمقتضا
َ  یها اگش دس جایی دلیل اؼالق ًذاضت، تؽثیك ٍ تطخیص هصذالی اى تایذ دس دمِ تشٍد. اص ًگااُ اصاَلی     نییگا

اؼالق دلیل اهش اظؽشاسی همتعی اجضاء است، اگش جایی احاشاص واشدین اؼاالق داسد، ًتوساهإل تااوؼالق ٍل لثاَل        

تایذ تثیٌین اهش اختیااسی چؽاَس    اى صَستس اها اگش دس جایی تِ ّش دلیلی اهش اظؽشاسی اؼالق ًذاضت د ؛تاوجضاء

 است؟ 

اهش اختیاسی تایذ اؼالق داضتِ تاضذ، یمٌی دٍ صَست تشای اهش اختیاسی هتصَس است؛ اگش اهش اختیااسی اؼاالق   

للی االسض تخَاى، اؼالق داسد، چِ هعؽشّ  ُ سجذداسد، یمٌی دلیلی وِ گفتِ است ًواص سا تا ؼْاست هائیِ تخَاى ٍ تا 

تایاذ ًوااص سا تاا     نیگَ یه دسّشحالضی ٍ چِ ًطذُ تاضی، چِ اى سا لثالً خَاًذُ تاضی ٍ چِ ًخَاًذُ تاضی، ضذُ تا

اؼاالق   اى صَستٍظَ تخَاًی، سَاءٌ وٌت هعؽشًّ ٍ أتیت تاألهش اوظؽشاسی أٍ لن تىي ّىزا، ایي اؼالق داسد، دس 
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اجضاء است، اگش ًثاضذ سشان  اش جِیًتاسی اگش تاضذ ، پس اؼالق اهش اظؽشوٌذ یهاهش اختیاسی لذم اجضاء سا التعاء 

ضاذ تایاذ ًوااص تاا ٍظاَ       صایلیمٌی ٍلتی لزس  ضَد یهوِ اگش اؼالق داضتِ تاضذ، لذم اجضاء  نییا یهاهش اختیاسی 

 تخَاًی، چَى اؼالق داسد.  

 یبند جمع
، اگش اؼالق داضت، هستلضم اجضاء است، نیٌیت یهپس اگش تِ لالن اثثات ٍ ادلِ سسیذین اٍل دلیل اهش اظؽشاسی سا 

 واذام  ّای  . اگاش ّان دس   ضَد یه، اهش اختیاسی اگش اؼالق داضت، لذم اجضاء نییا یهاگش ًذاضت سشان اهش اختیاسی 

. اص تیي اسا ٍ اًفاسی وِ ٍجَد داسد ایي دشهاَل  نیسٍ یهاؼاللی ًثَد، دس ایي حالت ضه داسین ٍ سشان اصل لولی 

اظؽشاسی چٌذ تمشیش دس دشهایص هشحَم ضْیذ صذس اهذُ است وِ ها ایي تمشیاش   تِ تشای اؼالق اهش، الثنیشیپز یهسا 

 .نیداً یًووِ تمشیش دٍم است لثَل داسین ٍ اضىالی تش اى ٍاسد 

اگش دلیل اهش اظؽشاسی تِ ّش دلیلی حالت اؼالق سا ًذاضت ٍ حالت اجوال داضت ٍ همذهات حىوت دس اى توام 

 ُ سجذًواص سا تا اب ٍ  ذیگَ یه، یمٌی دلیلی وِ نیسٍ یهتِ اى توسه وشد ٍ سشان اهش اختیاسی  تَاى یًوًثَد، دیگش 

اگاش تتاَاًی    ذیا گَ یه. دس اى ؼشف اؼاللی ًثَد وِ تگَیذ اجضاء است ٍلی ایي ؼشف اؼالق داسد ٍ خَاّن یهواهل 

. اٍل ضاَد  یها لذم اجضاء  اش جِیًتتاضی ٍ لزا ، چِ لثالً اى سا خَاًذُ تاضی ٍ چِ ًخَاًذُ خَاّن یهًواص تا اب سا 

تاا   نیای ا یها تایذ تثیٌین دلیل اهش اظؽشاسی اؼالق داسد یا ًذاسد؟ اگش داسد اجضاء است اگش ًذاسد سشان اهش اختیاسی 

ًذاسًذ تایذ سشان اصل لولی تشٍین وِ  وذام ّی ٍ اگش  ضَد یهتثیٌین اؼالق داسد یا ًذاسد، اگش اؼالق داسد لذم اجضاء 

 احتواالً تشائت تاضذ. 

ًواص تا اب تخَاى، گاّی است وِ  هؽلماً ذیگَ یهًواص تا تشاب تخَاى ٍ اهش اختیاسی وِ  ذیگَ یهاهش اظؽشاسی وِ 

د ٍ اهاش  اؼالق ًذاسًذ ٍ تایذ سشان اصل لولی تشٍین. گاّی ّست وِ اهش اظؽشاسی اؼاالق داس  وذام ّی ایي دٍ اهش 

اختیاسی اؼالق ًذاسد وِ دس ایٌجا سٍضي است وِ اؼالق اهش اظؽشاسی اجضاء است. صَست سَم ایي است واِ اهاش   

اها صَست چْاسم ایي است وِ ّش  ؛اختیاسی اؼالق داسد ٍ اهش اظؽشاسی اؼالق ًذاسد، دس ایٌجا ّن لذم اجضاء است

اؼاللص اجضاء است.  ِ جیًتوِ اؼالق داسد ٍ  2« سِنِیه عَشْزَ صَّعِیدُال يَكْفِیكَ» ذیگَ یهدٍ اؼالق داسًذ، اهش اظؽشاسی 

ًوااص سا تایاذ تاا اب ٍ     ذیگَ یهالصالُإل هطشٍغٌ تؽّْاستِ الوائیِ، اى ًیض هؽلك است وِ  ذیگَ یهاهش اختیاسی ّن وِ 

 خَاًذ. االسض یللٍظك الجثِْ  ُ سجذ
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اؼالق ًذاسًذ ٍ سشان اصل لولی تایذ  وذام ّی دس سِ لسن اٍل تىلیف خیلی سٍضي تَد، حالت اٍل ایي است وِ 

. حالت ساَم ایاي   ضَد یهسدت. حالت دٍم ایي است وِ اهش اظؽشاسی اؼالق داسد ٍ اختیاسی هؽلك ًیست ٍ اجضاء 

اها دس حالت چْااسم ّاش دٍ    ضَد؛ یهضاء است وِ اهش اختیاسی هؽلك است ٍ اهش اظؽشاسی هؽلك ًیست وِ لذم اج

اهش اظؽشاسی حااون تاش اهاش اختیااسی اسات ٍ       صیشااؼالق داسًذ، اؼالق اهش اظؽشاسی همذم تش اهش اختیاسی است، 

وِ هؽلة دسست ایي است، یمٌی دس لسن چْاسم وِ  وٌذ یهحىَهت داسد، هشحَم ضْیذ صذس اص یىی اص تضسگاى ًمل 

ضَد ٍ ًِ جای ایي است وِ تگَیین اختیاسی همذم تش اى است، تلىاِ   لػاسض است وِ تاؼاللیي است ًِ جای تماس

تایذ تگَیین اٍاهش اظؽشاسی ّویطِ ًسثت تِ دلیل اختیاسی حاون ٍ همذم است ٍ ّویطِ ًاـش تاِ اى اسات، حالات    

دلیال هحىاَم    ٍ اؼالق دلیل حاون هماذم تاش   اٍسد یهاظؽشاس لٌَاى ثاًَی است ٍ دس اى حالت یه اهش حىَهتی 

 است، تشای ایٌىِ اهذُ است تا اى سا ون ٍ صیاد وٌذ.

دس دشهَل هالحفِ وشدیذ وِ چْاس صَست داسد ٍ ّشگاُ اؼاللی دس اهش اظؽشاسی تاضذ هستلضم اجضاء است، چاِ  

اسد؛ دٍ حالت د اى صَستاها اگش اهش اظؽشاسی اؼالق ًذاسد دس  ؛اهش اختیاسی اؼالق داضتِ تاضذ ٍ چِ ًذاضتِ تاضذ

واِ اى   وِ احتواالً تشائت تاضذ ضَد یهٍ اگش ًثَد اصل لولی  ضَد یهگاّی اهش اختیاسی اؼالق داسد وِ لذم اجضاء 

ٍ دمػ یه صَست لاذم اجاضاء    ضَد یهسِ صَست اص ایي چْاس صَست اجضاء  اى صَستوِ دس  ضَد یهًیض اجضاء 

ٍ اهش اختیاسی اؼالق داضتِ تاضذ وِ دس ایٌجاا لاذم   است ٍ اى دس جایی است وِ اهش اظؽشاسی اؼالق ًذاضتِ تاضذ 

 اجضاء است.

)اگش اهش اختیاسی اؼالق ًذاسد، اجضاء است. اگش ّن اؼالق داسد ایي تش اى همذم است ٍ لزا صهاًی وِ دیذیاذ اهاش   

چگًَِ است، تشای ایٌىِ اگش ًثاضذ هطىلی ًیست ٍ اگاش ّان    ؼشف اىاظؽشاسی اؼالق داسد ًیاصی ًیست وِ تثیٌیذ 

اؼاللی دس اختیاسی تاضذ تاص ایي همذم تش اى است چَى دلیل حاون تش هحىَم همذم است ٍ لازا چْااس حالات داسد    

دلیل اظؽشاسی اؼالق داسد یا ًذاسد؟ اگش داسد اجاضاء اسات ٍ اگاش     نییگَ یهسِ حالتی است،  استٌثاغٍلی دس همام 

ًثاَد ساشان اصال     وذام ّی ٍ اگش  ضَد یهًذاسد تایذ تثیٌین اختیاسی اؼالق داسد یا ًذاسد؟ وِ اگش داضت لذم اجضاء 

 .(نیسٍ یهلولی 

ت ٍ لثَس وشد، الثتِ اص ًفش خیلی سٍضي ٍ هٌمّحی است وِ تِ ًفش اص لحاؾ اصَلی تایذ ّویي سا گف ِ چْاسچَتایي 

هصذالی ای اٍسدُ ضذُ است وِ اى سا ٍاسد ًطذین ٍ تایذ دس دمِ تحث  یّا تحثهصذالی واس اصَل ًیست. دس ایٌجا 

ؼْاست تشاتیِ ٍ تیون هشحَم صاحة وفایِ اص  ِ ادلضَد، هشحَم صاحة وفایِ یه تحث صغشٍی داسًذ، دس صالُ دس 

 ٍلی تضسگاى دیگش ایي اؼالق سا لثَل ًذاسًذ وِ ایي تایذ دس دمِ تحث ضَد. اؼاللی استفادُ وشدُ است ّا اى
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واِ   ضاَد  یهتمذی  ِ هشحلایٌجا اجضاء سا اص ؼشیك اؼالق اهش اظؽشاسی ا اگش تاضذ ا اثثات وشدین، اگش ًثاضذ دٍ   

لففیاِ   ِ ادلا لففای ٍ  اؼالق اهش اختیاسی لذم اجضاء است، اگش ّن ًثاضذ تایذ سشان اصَل لولیِ سدت. دس همام اصل 

لشض ها ایي است وِ تایذ تثیٌین اهش اظؽشاسی اؼالق داسد یا ًذاسد، اگش داسد اجضاء است ٍ اگش ًذاسد ٍ اهش اختیاسی 

 .ضَد یهاؼالق داسد لذم اجضاء 

 (ره) ینیخم امام زيتقز
 طاىیّا دسسٍ  االصَل ةیتْزاست وِ هشحَم اهام دس  یا ژُیٍساُ دٍهی تشای اجضاء پیوَدُ ضذُ است ٍ ایي ساُ 

لففیِ ّستٌذ اها ًِ تِ تیاى ٍ هسیشی وِ اص ؼشیك صاحة وفایِ  ِ ادل؛ ایطاى لائل تِ اجضاء دس همام استذالل ٍ اًذ اٍسدُ

ٍ هشحَم اخًَذ ٍ هشحَم ًائیٌی ٍ الای خَیی ٍ ضْیذ صذس داسًذ. هشحَم اهام تمشیش ٍ استذالل دیگشی داسًذ واِ  

ٍلی ًِ اص ایي ؼشیمی وِ ها اهذین وِ تیاى اٍل تَد، تلىِ ایي  ضَد یهاجضاء  اش جِیًتوِ  ٌذو یهتحث سا لَض  ِ ًمط

 تیاى دٍم ٍ دلیل دٍم است. 

 کفايهبز صاحب  (هر) ینیخم امام اشكال
توام ایي دستگاّی صااحة   ذیدشها یهاهذُ است ایي است وِ ایطاى  االصَل ةیتْزدشهایص حعشت اهام وِ دس 

هثتٌای تاش یاه     اًاذ  دادٍُ سااهاى   اًذ ختِیسایطاى ًائیٌی ٍ لشالی ٍ خَیی ٍ ضْیذ صذس ٍ تضسگاى  وفایِ ٍ تِ ؼثك

ایي است وِ اهش اظؽشاسی ٍ اهش اختیااسی دٍ   دشض پیصسا لثَل ًذاسین ٍ اى  دشض پیصی است وِ ها اى دشظ پیص

اهش ٍ دٍ تىلیف است، ّن اى چْاس حالت ثثَتی ٍ ّن ایي چْاس حالت اثثاتی دس اؼالق، تا ایي تیاى ٍ تمشیاشی واِ   

دشهَدُ است واِ   تاس یهایي است وِ دٍ اهش ٍجَد داسد؛ خذا  ّا يیا ِ ّوٍ ًتایجی وِ داضت، هفشٍض  لشض وشدین

 ةْا ٍظك الجث كه لّصالتشاب یا دشهَدُ است وِ أسجذ  كه لّصدشهَدُ وِ إى لن یتیسّش له د تاس یه، الَظَء كه لّص

ایواءل، یمٌی هفشٍض ایي است وِ دٍ اهش دس ایٌجا ٍجاَد داسد ٍ اگاش وسای ایاي      كه لشست دصإرا اظؽ االسض یلل

اٍل  ِ هشحلا حشوت واشدین پایص سٍد؛ دس   ٍ اصل تٌیادی سا تپزیشد حتواً تایذ دس ّویي واًالی وِ تا االى  دشض پیص

؟ چْاس حالت داسد. تمذ دس وٌذ یه استیفادٍ اهش است ٍ تایذ تثیٌین اهش اظؽشاسی چمذس هصلحت اختیاسی سا  ذیگَ یه

، اگش اختیاسی اؼالق داسد لذم ّا اىاثثاتی تثیٌین ایا اهش اختیاسی ٍ اظؽشاسی ّش دٍ اؼالق داسًذ یا یىی اص  ِ هشحل

 . نیسٍ یهاؼالق ًذاسًذ سشان اصَل لولی  وذام ّی ٍ اگش  ضَد یهاجضاء 

 اختیار و اضطزار در حالوحدت امز 
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تمذد اهش اختیاسی ٍ اظؽشاسی ٍ اًفىاان ایاي    ِ یًفشایي هثتٌی است تش  ذیدشها یهایي یه ًفشیِ است وِ ایطاى 

ًفش ها ایي است وِ دس ضشایػ  ٌذیدشها یهضوا سا لثَل ًذاسین، ایطاى  دشض پیصها اصالً  ذیدشها یهدٍ اهش، تمذ ایطاى 

اظؽشاس ٍ اختیاس یه اهش تیطتش ًذاسین، هٌتْا اى اهش ٍاحذ دٍ حالت داسد، هَال اهش وشدُ است تِ جاهك ٍ تِ ًوااصی  

است. هاثالً  وِ تا ؼْاست تاضذ، هٌتْا ؼْاست دس یه ضشایؽی هصذالص ایي است ٍ دس ضشایػ دیگشی هصذالص اى 

ًواص ـْش تخَاى، حال ایي ًواص ـْش سا دس حاشم تخَاًاذ یاا دس خاًاِ      ذیگَ یهدس غیش سٍص جومِ ـْش ضذُ است ٍ 

ّوِ یه اهش است ٍ ّش واذام سا تیااٍسد تاِ لٌاَاى هصاذالی       ّا هصذاقتخَاًذ تا لٌَت یا تذٍى لٌَت تخَاًذ، ایي 

ًواص ـْش یا جومِ تخَاى، دس ایٌجا دٍ اهش اسات ٍ تایي    ذیگَ یهی اها ٍلت ؛سا اتیاى وشدُ است هأهَستِؼثیمت اهش ٍ 

تگَیذ  تاس یهًواص تخَاى دس ایٌجا دٍ اهش ًذاسین وِ  ضَد یهٍلتی گفتِ  ذیدشها یهایي دٍ جاهمی ٍجَد ًذاسد. ایطاى 

ًیست تلىِ چیضی  ؼَس ایيًواص تا تیون تخَاى،  وٌن یهاهش دیگشی  یتَاً یًوتگَیذ اگش  تاس یهًواص تا ٍظَ تخَاى ٍ 

اختیاس داضتِ تاضی  وِ دسصَستیایي است وِ ًواص تا ؼْاست تخَاًی، ایي ؼْاست  خَاّذ یهوِ هَال دس ٍلت اص ضوا 

تِ ایي ضىل است ٍ دس صَست اظؽشاس تِ اى ضىل است، پس دٍ اهش ًیست تلىِ اهش ٍاحذ است، حاالت ٍ ضشایػ 

هختلف داسد ٍ  یّا ضىلٍاحذ دس حال اختیاس  هأهَستِست وِ حاالت ٍ هطخصات اى هتفاٍت است هٌتْا گاّی ّ

است هٌتْا  هأهَستِّواى اهش ٍ ّواى  وٌذ یهگاّی ّست وِ ًواص دس حال اختیاس لیَدی داسد ٍ ٍلتی وِ اظؽشاس پیذا 

 .داسد یتشه، گاّی ّن اى ضشغ سا ضَد یه جا جاتِضشؼص 

 (هر) ینیخم اماممبنای بیان 

ٍ اى ایي است وِ دٍ دیذگاُ دس اجضاء ٍ ضشایػ است، خَد ایطااى   گشدد یتشهتِ یه تحث اساسی ایي تیاى اهام 

 .ّن ایي سا تِ تحثی دس جضئیت ٍ ضشؼیت ستػ دادُ است

 در احكام تیشزط و تیجشئ جعل
ٍ اى تحث ایي است وِ جضئیت ٍ ضشؼیت وِ  اًذ وشدُدس تحث استصحاب هشحَم صاحة وفایِ ّن ایي سا تحث  

جضئیت ٍ ضاشؼیت سا   ٌذیگَ یه؟ صاحة وفایِ ٍ تضسگاًی تَاًذ یًوهستمالً ٍظك ضَد یا  تَاًذ یهحىن ٍظمی است 

ٍ هاا اًتاضاق    اٍسد یها تگَیذ ّزا جضءٌ، ّزا ضشغٌ، تلىِ اهش سٍی هشوثای   تَاًذ یًوهستمل ٍظك وٌذ، یمٌی  تَاًذ یًو

، ایاي یاه ًفاش    ضَد یهجضء است یا ضشغ است، یمٌی اٍل اهش است ٍ تمذ جضئیت ٍ ضشؼیت اًتضاق  وِ ایي نیوٌ یه

 است وِ ایي سا گاّی دس دمِ التشتیِ تَظیح دادین.
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اى دٍ ًفش لثلی تا ایاي دٍ   ٌذیدشها یهجضئیت ٍ ضشؼیت سا هستمل جمل وشد، اهام  ضَد یهیه ًفش ایي است وِ 

جضئیت ٍ ضشؼیت لاتال جمال    ذیگَ یهدس اظؽشاس ٍ اختیاس دٍ اهش داسین، دس ایٌجا  ذیگَ یهًفش استثاغ داسد. اًىِ 

 تَاًاذ  یًوا ، ام دادٍُظَ تیاٍسی تشاب سا تِ لٌَاى ضشغ لشاس  یتَاً یًوهستمل ًیست ٍ لزا اگش دس جایی گفتِ ٍلتی 

تشاب جضء است یا جضء ًیست، یمٌی  ذیگَ یه. پس ٍلتی اٍسد یهتشاب سا ضشغ لشاس دّذ تلىِ دس ٍالك اهش جذیذی 

تگَیاذ تاشاب سا    تَاًاذ  یًوا اهش اصلی ٍ جمل یه اهش جذیذ  واسی دست، تذٍى وٌذ یهدس ٍالك اهش اصلی سا لَض 

 اٍسدم یا تشدم، پس اهش، اهش جذیذی است.

وٌاذ، دس   وااسی  دستجضئیت ٍ ضشؼیت لاتل جمل هستمل است، یمٌی تذٍى ایٌىِ اهش ولی سا  ٌذیدشها یهاها اهام 

وِ اگش اختیاس داضتی ٍظَ تگیش ٍ اگش ًذاضتی تشاب، اگش تَاًستی سجذُ وي، اگش ًتَاًستی ایواء ٍ  ذیگَ یهدسٍى اى 

 اضاسُ وي.

سا هستمل جمل وشد وِ ًفاش   ّا يیا ضَد یًوپس دس جضئیت ٍ ضشؼیت دٍ ًفش ٍجَد داسد؛ یه ًفش ایي است وِ 

اى تحاث   ِ الصها تپزیشد دس ایٌجا ّن تایذ تگَیذ ایي اهشّا هتمذدًذ، پس وِ اگش دشدی ایي س صاحة وفایِ ایي است

 ایي است وِ اهشّا هتمذد ضًَذ.

هستمین جمل وشد، تذٍى ایٌىِ اهش ولی ٍاحذ سا دست تضًذ وِ  تَاى یهًفش دٍم ایي است وِ جضئیت ٍ ضشؼیت سا 

 ذیا گَ یهدس ًفش صاحة وفایِ چَى  اهش یىی است. نییگَ یهایي ًفش ایي است وِ ایٌجا  ِ جیًتایي ًفش اهام است ٍ 

دس ٍالك اهش جذیذ ٍ هشوة جذیاذی دسسات    دّذ یهلشاس  وِ ّویيهستمین لشاس دّذ،  تَاًذ یًوجضئیت ٍ ضشؼیت سا 

 اهش یىی است.   ذیگَ یهوٌذ ٍ لزا  واسی دستدس اى  تَاًذ یهاها ًفش دٍم ایي است وِ  وٌذ؛ یه

جضئیت ٍ ضشؼیت سا لاشاس دّیاذ ٍ تایاذ اهاش تیاٍسیاذ ٍ تایاذ اهاش ولای سا          ذیَاًت یًو ذیگَ یه)صاحة وفایِ 

ٍ لازا دٍ اهاش    ام اٍسدُاگش گفتن ًواص تا تیون تخَاى یمٌی اهش جذیذی تا هشوة جذیذ  ذیگَ یهوٌیذ ٍ لزا  واسی دست

 جمل وشد.( ٍ جضئیت ٍ ضشؼیت سا دس ریل اى اى اهش سا حفؿ وشد ضَد یه ذیدشها یهاها اهام  ضَد؛ یه
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