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59: ، ص2 ج( الْاشوی)تحَث فی ػلن األصَل   
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یدل على الوجوب بمالك ان العهدة و الّذّمة انما هي وعاء 
 الضمانات  

ما ال یوجد فیه  -الثالث
 ء من النكتتین شي

59: ، ص2 ج( الْاشوی)تحَث فی ػلن األصَل   
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 تیاى طلة تِ غیر از اهر

الجملة التي تستعمل في 
 مقام إبراز طلب المولى

ما یكون داال على  -األول
 الدفع و اإلرسال

 بنحو المعنى الحرفي

 صیغة األمر 

فعل المضارع المدخول 
 لالم األمر

 بنحو المعنى االسمي
أحركك أو آمرك نحو هذا 

 الفعل
 استفادة الوجوب باإلطالق

ما یستفاد منه  -الثاني
وضع الفعل في عهدة 

 المكلفین

و هلل على الناس حج 
 البیت

یدل على الوجوب بمالك 
ان العهدة و الّذّمة انما هي 

 وعاء الضمانات  

ما ال یوجد فیه  -الثالث
 ء من النكتتین شي

یستفاد منه رغبة المولى 
 إلى الفعل

 أحب ان تصنع كذا
دلیل على افادته ال 

 للوجوب

59: ، ص2 ج( الْاشوی)تحَث فی ػلن األصَل   
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 هَاًغ ظَْر اهر در ٍجَب
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 ارتکازی

 عقالیی

 متشرعی

 غیر ارتکازی شخصی
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 تکرارداللت اهر تر هرُ تا 

 اهر تر هرُ تا تکرارداللت  •

ٖ شَد• سطغح اٍ  اٌٗهطِ اٗطر هطرُ ٍ     : اٗي بحث در دٍ سغح هغرح ه
تهرار جسء هَضَع لِ اهر ست ٗر ًِ ٍ سغح دٍم اٌٗهطِ ارطر هطرُ ٍ    
تهرار جس هَضَع لِ اهر ً٘ست، اٗر اعالق اهر التضرٖٗ ًسبت بِ هرُ 

 .ٗر تهرار دارد ٗر خ٘ر
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 تکرارداللت اهر تر هرُ تا 

ٖ کٌذ، اٗر اٗي اهر ظَْر دارد در اٌٗهِ هأهَر ٗک برر ٍلتٖ • هَال اهر ه
هأهَر بِ را ات٘رى بهٌذ ٗر چٌذ برر؟ بِ تعب٘ر دٗگر اٗطر هطرُ ٍ تهطرار    
 ؟جسء هذال٘ل اهر ّستٌذ؟ اٗر اهربرإ ٗهٖ از اٗي دٍ ٍضع شذُ است



24 

 تکرارداللت اهر تر هرُ تا 

ٖ کٌطذ ٍ در  عبك • بحثٖ کِ کردٗن ّ٘أت اهر بر ًسبت ارسرلِ٘ داللت ه
پط   . هَضَع لِ ٗر هذلَ  هغربمٖ اى ًِ هرُ ٍجَد دارد ٍ ًِ تهطرار 

اٗي لسوت از سؤا  ٍاضح است کِ هرُ ٍ تهرار جسء هَضَع لِ اهر 
 .ً٘ستٌذ

بِ ّو٘ي دل٘ل ارر اهرٕ طردر کٌ٘ن ٍ هم٘ذ کٌ٘ن بِ هطرُ ٗطر تهطرار،     •
ٖ اٗذ؛ هثالً ارر بگَٗ٘ن  ططل  »ٗطر  « طل هطرٓ »ّ٘چ هجرزٗتٖ الزم ًو

ٖ کٌذ« ههرراً  .هذلَ  طل ّ٘چ فرلٖ در دٍ حرلت ًو
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 تکرارداللت اهر تر هرُ تا 

ارر هثالً هرٓ جسئٖ از هَضَع لِ بَد، ٗک ًَع تفطرٍتٖ احسطر    اهر •
ٖ شطذ کطِ    ٖ شذ ٍ ههرراً لرٌِٗ ه در هَضطَع لطِ خطَد     « ططل »ه

 . استعور  ًشذُ است

ٖ ٗرب٘ن ٍ اٗي همذار اختظرطٖ بِ زبطرى  هر • ٍجذاًرً چٌ٘ي تفرٍتٖ را ًو
 . عربٖ ًذارد

ًورز بخَاى ٗک »زبرى ّرٕ دٗگر هثل فررسٖ ّن ٍلتٖ هٖ رَٗ٘ن در •
« ًوطرز بخطَاى  »در هعٌرٕ « ًورز بخَاى چٌذ برر»ٍ بعذ بگَٗ٘ن « برر

ٖ کٌ٘ن  .تغ٘٘رٕ احسر  ًو
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 تکرارداللت اهر تر هرُ تا 

فرع اٌٗهِ هرُ ٍ تهرار جس هَضَع لِ اهر ً٘ستٌذ، اٗر اعالق اهر بر •
التضرٕ هرُ دارد ٗر تهرار ٗر ّ٘چ ٗک؟ همظَد از اعالق اهطر ٗعٌطٖ   
ِ إ دا  بر هطرُ ٗطر تهطرار ٍجطَد      اٌٗهِ اهر طردر شَد ٍ ّ٘چ لرٌٗ

ٗطر  « هطرٓ »ٍ ل٘ذ « طل»: ًذاشتِ برشذ؛ برإ هثر  طرفرً هَال بگَٗذ
 .ً٘رٍرد« هرات»
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 تکرارداللت اهر تر هرُ تا 

ٖ بٌ٘٘ن در جرٖٗ کِ پطذرٕ بطِ    • بر هراجعِ بِ ٍجذاى لغَٕ خَدهرى ه
ٖ رَٗذ ٗک برر ٗر طذ برر، ٍلتٖ اٗطي   ٖ رَٗذ ًرى بخر ٍ ًو فرزًذ  ه

ٖ کٌ٘ن بِ اهر ات٘رى کردُ است  . فرزًذ ٗک برر ًرى خرٗذ، احسر  ه

ٍلتٖ هَال بطِ عبطذ خطَد     . هَالٕ شرعٖ ّن ّو٘ي عَر استدر •
ٖ رَٗذ ًورز بخَاى ٍ اٍ ٗک برر ًورز خَاًطذ، بطِ اهطر ات٘طرى کطردُ       ه

ٖ کٌذ کِ اعالق اهر دا  بطر هطرُ   . است بٌربراٗي ٍجذاى لغَٕ التضر ه
 .برشذ ٍ بر ٗک برر ات٘رى هأهَر بِ، اهر اهتثر  شَد
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 تکرارداللت اهر تر هرُ تا 

ارر در زبرى فررسٖ رئ٘سٖ ٗر هطَالٖٗ  . بِ اٗي هثر  تَجِ کٌ٘ذاکٌَى •
 کيداًشوٌد را اکرام عرلن را : بِ عبذٕ ٗر هرئَسٖ بگَٗذ

ٍ اٗي عبذ ٗر هرئَ  بر عرلوٖ برخَرد کٌذ ٍ اٍ را اکرام کٌذ، اٗر بِ  •
 ؟اٗي اهر ات٘رى کردُ است

ِ إ دارد؟ •  ارر عرلن دٗگرٕ پ٘ذا شذ اٗر ّوچٌرى ٍظ٘ف
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 تکرارداللت اهر تر هرُ تا 

بِ رٍق لغَٕ ٍ عرفٖ خَدهرى ٍ فْوورى از اٗطي ًطَع عبطررات    ارر •
ٖ بٌ٘٘ن کِ اٗي شخض بر ّطر عطرلن ٍ داًشطوٌذٕ کطِ      هراجعِ کٌ٘ن، ه
برخَرد کٌذ، برٗذ ٍٕ را اکرام کٌذ ٍ اٌٗهِ ٗهٖ از عرلوطرى را اکطرام   
ِ إ    ٖ شَد کِ دٗگر ًسبت بِ بم٘ٔ عرلوطرى ٍظ٘فط کردُ برشذ، برعث ًو

 .ًذاشتِ برشذ
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 تکرارداللت اهر تر هرُ تا 

ٖ کٌ٘ن • . اکٌَى ّو٘ي فْن عرفٖ را در لرلب اطغالحرت اطَلٖ ب٘رى ه
برإ اٌٗهِ بحث هر سردُ شَد هر اطغالح هَضَع ٍ هتعلك را بِ کرر 

ٖ برٗن ٍ همظَدهرى از هتعلك اکرام ٍ از هَضَع عرلن است  .ه
ًِ در ًرح٘ٔ هتعلك اهر اشررُ إ بِ هرٓ ٍ تهرار کطردُ  « أکرم العرلن» •

است ٍ ًِ در ًرح٘ٔ هَضَع اهر، بلهِ فمظ بر تعب٘ر کلٖ بذٍى اشطررُ  
بِ هظذاق ٗر هظردٗمٖ خرص، اکرام را هغرلبِ کردُ است ٍ شخض را 
بِ سَٕ عب٘عت اکرام در جرٖٗ کِ عب٘عت عرلن تحمطك دارد، ارسطر    

ٖ کٌذ  .ه
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 تکرارداللت اهر تر هرُ تا 

در اصطالح گفتِ هی شَد اطالق در ًاحیۀ هتؼلك هفید تدلیت اسـت   •
 ؛ٍ در ًاحیۀ هَضَع هفید شوَلیت

بِ التضرٕ اعالق اٗي است کِ ّطر  « أکرم العرلن»ٗعٌٖ هعٌرٕ رسارٓ  •
 . عرلوٖ را بِ شهلٖ از اَشهر  اکرام کي

ٖ کٌطذ؟    چرا • همتضرٕ اعالق در هَضَع ٍ هتعلك بر ٗهذٗگر فطرق هط
ِ اًذ ٖ ّر کوتر بِ اٗي سؤا  پرداخت  .اطَل
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 تکرارداللت اهر تر هرُ تا 

لبل از اٗي سؤا  هر بِ دًبر  کشف ٗک ظَْر بطَدٗن ٍ بحطث هطر    تر •
 .ٗک بحث لغَٕ اکتشرفٖ بَد

ٖ رٍد کطِ اٗطي       • شْ٘ذ طذر ط رضَاى اهلل علِ٘ ط ٗک همذار جلَتر هط
 . جلَتر رفتي خرٍج از بحث اکتشرفٖ است
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 تکرارداللت اهر تر هرُ تا 

ٖ چرا اعالق دٍ ًَع التضر دارد، ٗک بحطث  اٌٗهِ • ط تحل٘لطٖ    فلسطف
البتِ اٗي تحل٘ل برإ فْن اعالق ٍ هَارد هشربِ بطِ هطر کوطک    . است
ٖ کٌذ ٖ کٌٌذ کطِ    . ه شْ٘ذ طذر ط رضَاى اهلل علِ٘ ط در اٌٗجر تحل٘لٖ ه

ٖ ا   خ٘لٖ هغلب سردُ إ است ٍلٖ ّو٘ي هغلب سردُ بر ّؤ سردر
 . هبْن است
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 تکرارداللت اهر تر هرُ تا 

ٖ فرهرٌٗذ تفرٍت دٍ ًَع التضر بِ تفرٍت ًگرُ در هَضطَع ٍ  اٗشرى • ه
تفرٍت در اٗي است کِ هَضَع ٍجطَد  فطرع   . هتعلك برهٖ رردد

ٖ شَد؛ ٗعٌٖ در أکرم العرلن هطَال   ٖ شَد ٍ هتعلك ٍجَد  هغرلبِ ه ه
ٖ خَاّطذ   ٖ کٌذ کِ عرلوٖ ٍجَد داشتِ برشذ ٍ اًگرُ از شور ه فرع ه

 . کِ اکرام را تحمك ببخشٖ
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 تکرارداللت اهر تر هرُ تا 

اصطالح فٌی هَضَع هفرٍض الَجَد ٍ هتؼلك هطلـَب الَجـَد   تِ •
 . است

ارر عب٘عت عرلن تحمك پ٘ذا کرد، اى »: هَال اٗي عَر رفتِ استرَٗر •
رَٗر ٗک رسارٓ شرعٖ دارٗن کطِ  . «ررُ تَ عب٘عت اکرام را هحمك کي

در ًرح٘ٔ . شرعش ٍجَد هَضَع ٍ جسائش علب ٍجَد هتعلك است
ٖ رَٗذ برٍ عرلن را اٗجرد کي ههلطف ّط٘چ هسطیَل٘تٖ در    . هَضَع ًو

اٗي لسوت ًذارد اهر در ًرح٘ٔ هتعلك فرع ٍجَد اکرام ًشذُ اسطت،  
ارر اکرام ّن ٍجَد داشت، علطب  اهطر    . بلهِ ٍجَد اى هغلَب است

ٖ شذ  . حرطل ه
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اى . چ٘سٕ ب٘ش از عب٘عت عرلن ً٘سطت « العرلن»داً٘ن هَضَع لِ هٖ •
هردٓ اکرم ّن بر عب٘عت . الف ٍ الم ّن در ٍالع ب٘رى اٗي عب٘عت است

ٖ کٌذ ٍ ٗهٖ ٗر چٌذ تطر در هطذلَ  ٍضطعٖ اى ٍجطَد      اکرام داللت ه
عبك اى رسارٓ شرعٖ ّر جرٖٗ کِ هر بر عرلن برخطَرد کٌط٘ن،   . ًذارد

ٖ اٗذ ٖ شَد، در ًت٘جِ جساء در پٖ اى ه بٌربراٗي ارطر  . شرط هحمك ه
ٖ رَٗطذ برٗطذ     بر ٍجَد زٗذ کِ علن دارد، برخَرد کردم، اى رسارُ هط
اکرام اٍ را هحمك کٌن ٍ بر ٍجَد ّر فرد دٗگرٕ از افراد عب٘عت عرلن 

 .ً٘س برخَرد کردم، برٗذ اى عب٘عت اکرام را هحمك کٌن
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ِ اًد اطالقِ هَضَع، التضای شوَلیت ٍ استغراق  • تِ ّویي جْت گفت
 .  هی کٌد
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ٖ خَاّذ کِ عب٘عت اکطرام را تحمطك   اهر • در ًرح٘ٔ هتعلك هَال از هي ه
ٖ شطَد؛    ببخشن ٍ ٍجَد عب٘عت بِ ٍجَد فردٕ از افراد  حرطل هط
ٗعٌٖ ارر هي ٗهٖ از افراد عب٘عت اکرام را هحمك کٌن، عب٘عطت اکطرام   

 .تحمك پ٘ذا کردُ است ٍ هسیَل٘ت هي ب٘ش از اٗي ً٘ست
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ِ اًد اطالقِ هتؼلك، التضای تدلیت دارد •  .تِ ّویي جْت گفت
البتِ برٗذ تَجِ داشت کِ چَى در لسوت شرط شوَل٘ت ٍ استغراق  •

ٖ شَد ٍ بر دٗذى ّر فرد از  است در عول تهل٘ف اکرام دائورً تهرار ه
عب٘عت عرلن، ات٘رى ٗک فرد از عب٘عت اکرام هتَجطِ ههلطف خَاّطذ    

 .شذ


