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 ًکات پایاًی در بحث اهر

 ًکات پایاًی در بحث اهر•

دس انتهبی ثحج امش ثه چنذ نىتهه اضهبسک ونهکه وهه دس  الهغ  ى  ه        •
 :ثحج هبی لج ی هستنذ
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 آیا آهر با علن به اًتفاء شرط، هی تواًذ اهر کٌذ؟

 بیاى هرحوم آخوًذ در هسأله•

 می فشمبیذوفبیه ه سؾوان اهلل ػ که ه غبحت •

اوخش مخبلفکن مب ثهب ایهن موافهك هسهتنذ وهه       •
 عثبنتفهب  یجوص األمش ثطهی   مهغ ػ هه  مهش     »

 . لی اص نظش ضکؼه جبیض نکست« ضشقه
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 آیا آهر با علن به اًتفاء شرط، هی تواًذ اهر کٌذ؟

 
 ؟ یب  مش ثب ػ ه ثه انتفب  ضشـ، می  وانذ امش ونذ. 1•
 یب دس جبیی وه  مش می دانذ ضشـ امش ا  حبغل نکست   دس نتکجهه   •

 ؟مأموس ثه هه حبغل نخواهذ ضذ، می  وانذ ثه چکضی امش ونذ یب خکش
خواک  مش دس ممبم امش،  ن ضشـ سا ثه غشاحت روش می ونهذ   خهواک    •

 . ن سا ثه غشاحت روش نىنذ
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 آیا آهر با علن به اًتفاء شرط، هی تواًذ اهر کٌذ؟

  ال یجوص أمش اآلمش مغ ػ  ه ثبنتفب  ضشقهفػل •
   إلى أوخش مخبلفکنب  ؾش سة أنه ال یىبد یىون الطهی    خالفب ل ب نست•

مغ ػذم ػ ته و ب هو ال فش ؼ هبهنهب فهئن الطهشـ مهن أجضاوههب        
انحالل ال شوت ثبنحالل ثؼؽ أجضاوه م ب ال یخفى   وون الجواص فهی  

 .الؼنوان ث ؼنى اإلمىبن الزا ی ثؼکذ ػن محل الخالف ثکن األػالم
نؼه لو وبن ال شاد من لفظ األمش األمش ثهجؼؽ مشا جهه   مهن الؿه کش     •

الشاجغ إلکه ثؼؽ مشا جه األخش ثأن یىون النهضاع فهی أن أمهش اآلمهش     
 .یجوص إنطب  مغ ػ  ه ثبنتفب  ضشقه ث ش ج  فؼ ک 

137ص؛ ( طبع آل البیت ) کفایة األصول   
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 آیا آهر با علن به اًتفاء شرط، هی تواًذ اهر کٌذ؟

 [  ػویش النضاع فکه]•
  ثؼجبسة أخشى وبن النضاع فی جواص إنطبوه مغ الؼ ه ثؼذم ث وغه إلهى  •

ال ش ج  الفؼ ک  لؼذم ضشقه لىبن جبوضا   فی  لوػه فی الطهشػکب     
 .غنى   وفبی    ال یحتبد مؼه إلى مضیذ ثکبن أ  مئون  ثشهبن  الؼشفکب 

 

137ص؛ ( طبع آل البیت ) کفایة األصول   
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 آیا آهر با علن به اًتفاء شرط، هی تواًذ اهر کٌذ؟

لذ ػشفهت اهبثمب  أن داػهی إنطهب  الك هت ال ینحػهش ثبلجؼهج            •
التحشیه جذا حمکم  ثل لذ یىون غوسیب امتحبنب   سث ب یىهون غکهش   

 .رله
  منغ وونه أمشا إرا له یىن ثذاػی الجؼج جهذا  الؼهب   إن وهبن فهی     •

مح ه إال أن إقالق األمش ػ که إرا وبنت هنبن لشین  ػ هى أنهه ثهذاع    
 . خش غکش الجؼج  واؼب م ب ال ثأس ثه أغال و ب ال یخفى

  لذ ظهش ثزله حبل مب روشک األػالم فی ال مبم من النمؽ   اإلثهشام  •
  سث ب یمغ ثه التػبلح ثکن الجبنجکن   یش فغ النضاع مهن الجهکن فتأمهل    

 . جکذا

138ص؛ ( طبع آل البیت ) کفایة األصول   
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 آیا آهر با علن به اًتفاء شرط، هی تواًذ اهر کٌذ؟

مراتب حکم از دیدگاه 
 مرحوم آخوند

 مرحلۀ اقتضا
همان مصالح و مفاسد 

 (امورتکوینی )واقعی
 منشأ اعتبار موال

 مرحلۀ انشا
انشا حکم موال بر 
طبق آن مصالح و 

 مفاسد واقعی

 مرحلۀ فعلیت
تعلق اراده  موال به 

 تحقق مأمور به

ز  مرحلۀ تنجُّ
رسیدن حکم فعلیت 

 یافته به مکلف
ترتب ثواب بر اتیان 
 وعقاب بر عصیان
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 آیا آهر با علن به اًتفاء شرط، هی تواًذ اهر کٌذ؟

مراتب حکم از دیدگاه 
 مرحوم آخوند

 مرحلۀ اقتضا
همان مصالح و مفاسد 

 (امورتکوینی )واقعی
 مبادی اعتبار موال

 مرحلۀ انشا
انشا حکم موال بر 
طبق آن مصالح و 

 مفاسد واقعی

 مرحلۀ فعلیت
تعلق اراده  موال به 

 تحقق مأمور به

ز  مرحلۀ تنجُّ
رسیدن حکم فعلیت 

 یافته به مکلف
 یک امر عقلی
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 آیا آهر با علن به اًتفاء شرط، هی تواًذ اهر کٌذ؟

 السبدس فی جواص األمش مغ انتفب  الطشـالفػل •
 هل یجوص أمش اآلمش مغ ػ  ه ثبنتفب  ضشقه؟•
فی  مشیش محهف  الجحهج احت هبال ، ثؼؿههب منهبف لؼنهوان الجحهج،        •

وبحت بل وون الجواص ث ؼنى اإلمىهبن الهزا ی، ألن  ػ هه اآلمهش غکهش      
م ىن الذّخل فی اإلمىبن الزا ی   امتنبػه،   ثؼؿههب مؼ هوم الؼهذم،    

 -سح ه ال َّه -  ،    جؼه ال حم ك الخشاابنیّ  وبحت بل روشک فی الفػول
  جؼ ه  جه التػبلح ثکن الفشیمکن، ؾش سة أن  أدل ته هب  نهبفی رلهه    

 .التػبلح،   إن وبن ثؼؿهب ال یخ و من منباج  ل ب روش

59ص؛  2 هٌاهج الوصول إلى علن األصول ؛ ج  
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 آیا آهر با علن به اًتفاء شرط، هی تواًذ اهر کٌذ؟

  ال یجؼذ أن یىون هزا الجحج من  ت ّ  ثحج الك هت   اإلسادة، فهئن     •
ل ّب اختهبس ا ثكهالن الىهالم النفسهیّ   جؼ هوا اإلسادة مجهذأ       اإلمبمکّ  
رهجوا إلى امتنهبع  وجّهه اإلسادة إلهى مهب ال      -أیّ ق ت وبن -ل ك ت

 .ی ىن  حم مه، إمّب لفمذان ضشـ ال أموس ثه أ  لؼذم لذسة ال ى  ف
  األضبػشة ل ّب جؼ وا الك ت غکش اإلسادة   له یجؼ وههب مهن مجبدوهه    •

لذ یك ت ال ولى ضکئب   ال یشیذک،   لهذ ینههى   : جوّص ا رله،   لبلوا
 .ػنه   هو یشیذک

60ص؛  2 هٌاهج الوصول إلى علن األصول ؛ ج  
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 آیا آهر با علن به اًتفاء شرط، هی تواًذ اهر کٌذ؟

إن  الجحج لذ یمغ فی األ امش الطخػکّ ، وأمشک  ؼبلى ل خ کل ػ کهه  حهّ •
السالم   لذ یمغ فی األ امش الى  ک  المبنونکّ ، فؼ ى األ ّل فهال إضهىبل   
فی امتنبع  وجّه الجؼج لغشؼ االنجؼبث إلى مهن ػ هه اآلمهش فمهذان     
ضشـ التى کف فکه، ثل ال ی ىن رله ثبلنسج  إلهى مهن یؼ هه أن هه ال     
ینجؼج   لو ػػکبنب، ثل إلى من یؼ ه أن ه    ثنفسه ث تؼ  ك الك ت   ال 
یىون الك ت مؤح شا فکه ثوجه، ؾش سة أن  الجؼج لغشؼ االنجؼبث إن  هب  
ی ىن فک ب یحت ل أ  یؼ ه  أحکشک فکه،   مغ الؼ ه ثؼذم التأحکش ال ی ىن 

 .الجؼج لغشؼ االنجؼبث،   وزا الحبل فی الضجش   النهی

60ص؛  2 هٌاهج الوصول إلى علن األصول ؛ ج  
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 آیا آهر با علن به اًتفاء شرط، هی تواًذ اهر کٌذ؟

ال یخفى أن  منبـ امتنبع إسادة الجؼج لغبی  االنجؼبث فی هزک ال واسد   •
 احذ،   هو ػذم  حم ك مجبدا اإلسادة، مهن غکهش فهشق ثهکن امتنهبع      

هزا و  هه فهی   . االنجؼبث را ب أ   لوػب أ  إمىبنه مغ الؼ ه ثؼذم  لوػه
 .اإلسادة الطخػکّ  ال توجّه  إلى أضخبظ مؼکّنکن

60ص؛  2 هٌاهج الوصول إلى علن األصول ؛ ج  
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 آیا آهر با علن به اًتفاء شرط، هی تواًذ اهر کٌذ؟

أمّب اإلسادة التطشیؼکّ  المبنونک  فغبیتهب لکست انجؼبث ول   احذ  احذ،   •
هی أن  هزا التطهشیغ ث هب أن هه     -ثحکج  ػکش مجذأ لهب -ثل الغبی  فکهب
ال یىون ثهال أحهش، فهئرا احت هل أ  ػ هه  هأحکشک فهی           طشیغ لبنونیّ

األػػهبس   األمػهبس،   [ وبف  ]فی [  غکش مؼکّنکن من ال جت غ]أضخبظ 
 تحم ك اإلسادة التطشیؼکّ  ػ ى نؼت التمنهکن،   ال ی هضم فکههب احت هبل     

 التأحکش فی ول   احذ،
 

60ص؛  2 هٌاهج الوصول إلى علن األصول ؛ ج  
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 آیا آهر با علن به اًتفاء شرط، هی تواًذ اهر کٌذ؟

التطشیغ المبنونیّ لکس  طشیؼب  مستم    ثبلنسج  إلى ول  مى  هف،  ألن  •
حت ى یىون ثبلنسج  إلى ول   احذ ثؼخب لغشؼ االنجؼهبث، ثهل  طهشیغ    
 احذ متوجّه إلى ػنوان منكجك ػ ى ال ى  فکن،   غشؼ هزا التطهشیغ  
المبنونیّ ال ثذّ   أن ی حظ ثبلنسج  إلکه، ال إلى ول   احذ مستمال،   إال  

  [ ث تؼ  هك األمهش  ]لضم ػذم  ى کف الؼػبة   الىف بس، ثل   ال زی یأ ی 
یتشن متؼ  ك النهی ثئساد ه ثال  أحکش لتى کف ال ولى فکه،   هزا م ّهب ال  
ی ىن االلتضام ثه،   لذ ػشفت أن  منبـ االمتنبع فی الجؼهج الطخػهی   

 فی الؼبجض   المبدس الؼبغی  احذ، 

61ص؛  2 هٌاهج الوصول إلى علن األصول ؛ ج  
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 آیا آهر با علن به اًتفاء شرط، هی تواًذ اهر کٌذ؟

مب ال یجوص أمش اآلمش مغ الؼ ه ثبنتفب  الطشـ فکهه ههو األ امهش    فئرن •
الطخػکّ  ال توجّه  إلى أضخبظ مؼکّنکن،   أمّب األ امش الى کّ  المبنونکّ  
ال توجّه  إلى ػبمّ  ال ى  فکن، فال  جوص مغ فمذ ػبمّتهه ل طشـ،   أمّب 

فهی وهل  ػػهش      [ غکش مؼکّنکن مغ  جوده ب]مغ وون الفبلذ   الواجذ 
فال ی ضم  مککذ التى کف ثؼنوان الواجهذ   -و ب هو الحبل خبسجب -مػش

  غکهش  [  الجبههل ]مخال،   إال  ی ضم  مککذک ثؼنوان غکش الؼبغهی   غکهش   
 .النبوه،   هىزا،   هو و ب  شى

61ص؛  2 هٌاهج الوصول إلى علن األصول ؛ ج  
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 آیا آهر با علن به اًتفاء شرط، هی تواًذ اهر کٌذ؟

ال یىون الخكبة الؼبمّ خكبثب  مستم    لىهل  منههب   : إن ضئت ل ت  •
 . غبی  مستم   ، فتذثّش

61ص؛  2 هٌاهج الوصول إلى علن األصول ؛ ج  
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 آیا آهر با علن به اًتفاء شرط، هی تواًذ اهر کٌذ؟

 می فشمبینذحؿش  امبم ه سؾوان اهلل ػ که ه  •

این مسأله ثکن ضکؼه   اهنی محهل اخهتالف     •
اات   منطأ این اختالف، یه اختالف والمی 

 .اات وه دس ثحج ق ت   اسادک  جود داسد
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 آیا آهر با علن به اًتفاء شرط، هی تواًذ اهر کٌذ؟

 ؛اص دیذگبک امبمکه اسادک، مجذأ ق ت اات  •
یؼنی  نچه سا وه قبلت ق ت مهی ونهذ دس س جه  اهبثك ثهش ق هجص،        •

اگش  مش ثه چکضی امش می ونهذ دس اثتهذا   . اسادک اش ثه  ن  ؼ ك می گکشد
اسادک اش ثه  حمك  ن چکض  ؼ ك می گکشد   ثؼذ امش می ونذ؛ مهخال  اگهش   
ضبسع ثه ن بص غجح امش وشدک اات دس اثتذا اسادک اش ثهه  حمهك ن هبص    

 . ااتغجح  ؼ ك گشفته اات   اپس چنکن چکضی سا ق ت وشدک 
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 آیا آهر با علن به اًتفاء شرط، هی تواًذ اهر کٌذ؟

اراده، جسء هبااد  طلا    دس حبلی وه اص دیذگبک اضبػشک •
 .   گویب هکچ اس جبقی ثب هه نذاسنذ ًیست

ه کن دلکل اضبػشک مؼتمذنذ وه م ىن ااهت خذا نهذ ه  جهبسن       ثه •
 ؼبلی ه چکضی سا ق ت ونذ وه اغهال  اسادک اش ثهه  ن  ؼ هك نتشفتهه      

 . ثبضذ
اات خذا ثتویذ یه وبسی سا انجبم ثذک  لهی اغهال  خهودش    م ىن •

 .ن ی خواهذ  ن وبس  حمك پکذا ونذ
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 آیا آهر با علن به اًتفاء شرط، هی تواًذ اهر کٌذ؟

حضرت امام ـ رضوان هللا 
 علیه

 اوامر

 شخصی

امر متوجه 
 شخص خاص

امر پدری به 
 فرزند خود

 کلی
قانونی که به 

نحو کلی صادر 
 می شود
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 آیا آهر با علن به اًتفاء شرط، هی تواًذ اهر کٌذ؟

حضرت امام ـ رضوان هللا 
 علیه

 اوامر

 شخصی

امر با علم به 
انتفاء شرط 
 جایز نیست

 کلی
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 آیا آهر با علن به اًتفاء شرط، هی تواًذ اهر کٌذ؟

 حضرت امام ـ رضوان هللا علیه

 اوامر

 شخصی

امر با علم به 
انتفاء شرط جایز 

 نیست

 کلی

شرط به نحو 
 کلی منتفی است

شرط به نحو 
 کلی منتفی نیست
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 آیا آهر با علن به اًتفاء شرط، هی تواًذ اهر کٌذ؟

 حضرت امام ـ رضوان هللا علیه

 اوامر

 شخصی

امر با علم به انتفاء 
 شرط جایز نیست

 کلی

شرط به نحو کلی 
 منتفی است

امر با علم به انتفاء 
 شرط جایز نیست

شرط به نحو کلی 
 منتفی نیست
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 آیا آهر با علن به اًتفاء شرط، هی تواًذ اهر کٌذ؟

 حضرت امام ـ رضوان هللا علیه

 اوامر

 شخصی

امر با علم به انتفاء 
 شرط جایز نیست

 کلی

شرط به نحو کلی 
 منتفی است

امر با علم به 
انتفاء شرط جایز 

 نیست

شرط در بعضی 
 موارد منتفی نیست

امر با علم به انتفاء 
 شرط جایز است
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 آیا آهر با علن به اًتفاء شرط، هی تواًذ اهر کٌذ؟

 حضرت امام ـ رضوان هللا علیه

 اوامر

 شخصی

امر با علم به انتفاء 
 شرط جایز نیست

 کلی

شرط به نحو کلی 
 منتفی است

امر با علم به 
انتفاء شرط جایز 

 نیست

شرط در بعضی 
 موارد منتفی نیست

امر با علم به انتفاء 
 شرط جایز است
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 آیا آهر با علن به اًتفاء شرط، هی تواًذ اهر کٌذ؟

امبم ه سؾوان اهلل ػ که ه می فشمبینذ ا امش ثه د  داته  مسکه   حؿش  •
 : می ضونذ

داته ا امش ضخػی هستنذ ثه این مؼنی وه امش متوجهه ضهخع   یه •
خبغی می ضود؛ مخل  نجب وه پذسی می خواهذ ثه فشصنذ خودش امهش  

 . ونذ
دات  د م ا امش و ی   ثه  ؼجکش ایطبن لبنونی هستنذ وه امشی ثه نحو •

 .و ی غبدس می ضود   یه مك جی ثه نحو و ی جؼل می ضود
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 آیا آهر با علن به اًتفاء شرط، هی تواًذ اهر کٌذ؟

 :ایطبن می فشمبینذ•
دس فشؾی وه امش ضخػی ثبضذ، اگش  مش می دانذ وهه ضهشـ امهشش     •

چون امش متوجه این ضهخع ااهت      منتفی اات، ن ی  وانذ امش ونذ؛
 . مش هه می دانذ وه ضشـ این امش حبغل ن ی ضود

فشق ن ی ونذ وه منطأ انتفب  ضهشـ  . ثنبثشاین مكبلجه وشدنص لغو اات •
خواک ضشـ، مخل اجت بع نمکؿهکن ثبضهذ   ااهتحبل  را هی     . چه ثبضذ

داضته ثبضذ؛ خواک ااتحبل  را ی نذاضته   فمف امىبن  لوػی نذاضهته  
 . ثبضذ
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 آیا آهر با علن به اًتفاء شرط، هی تواًذ اهر کٌذ؟

اینىه ثتویذ اگش  صنه پبنػذ وک ویی سا ثشداضتی،  نتبک فالن وبس مخل •
سا انجبم ثذک؛ خواک امىبن را ی   امىبن  لوػی داضته ثبضذ  لهی دس  
ػکن حبل  مش می دانذ وه اگش ا کبن ضشـ ثه اختکبس مأموس ثبضهذ،  ی  

مؼنبی اینىهه ضهشـا امهشش منتفهی     . این ضشـ سا محمك نخواهذ وشد
اات، پس ن ی  وانذ امش ونذ،  ن اات وهه غهذ س چنهکن امهشی ثهب      
حى ت ا  منبفب  داسد؛ صیشا  لتی مهی دانهذ وهه ایهن امهش حبغهل       
ن ی ضود   هکچ ثؼخی  حمك پکهذا ن هی ونهذ، امهش وهشدن ثهه مؼنهبی        
 .ثشانتکختن، لغو خواهذ ثود   وبس لغو اص  مش حىکه غبدس نخواهذ ضذ
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 می ضونذموسد ا امش و ی لبنونی ثه  فػکل لبول دس •
ثذین غوس  وه اگش ضشـ این گونه ا امش ثه نحو و ی منتفی ااهت؛   •

دس اینجب امش . یؼنی ضشـ هکچ گبک ثشای هکچ وسی  حمك پکذا ن ی ونذ
 . وشدن مؼنب نذاسد؛ چون لغو اات

اگش ػذم  حمك ضشـ نسجت ثه ثؼؿی اص مى فکن اات   ثؼؿی اص امب •
دس اینجب مؼنب . مى فکن الالل دس ثؼؽ مواسد  اجذ ضشـ خواهنذ ثود

داسد وه ضبسع چنکن امشی سا غبدس ونذ؛ چون مى ف خبغی دس این 
 .ا امش لبنونی مكشح نکست
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 الغ دس ا امش ضخػی می خواهنذ ثفشمبینذ غذ س امش ثب ػ ه  مهش  دس •
 .ثه انتفب  ضشـ م ىن نکست  لی دس ا امش لبنونی م ىن اات
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ثنبثشاین چکضی غکش اص اخن مشحهوم  خونهذ ه سؾهوان اهلل ػ کهه ه        •
نکست؛ صیشا ایطبن هه مبننذ مشحوم  خونذ پزیشفته انهذ وهه دس ا امهش    
لبنونی هه اگش  مش می دانذ وهه ثهه ههکچ  جهه ایهن ضهشـ حبغهل        

 . ن ی ضود، ن ی  وانذ امش ونذ
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شارط  هه وه فشمودنذ م ىن اات امش و هی لهبنونی ثبضهذ       نجب •
الاقل ًسبت به بعضای اراراد هح اا باشاذ، پا  اهار       

؛ چون محل ثحهج  هعٌادار است، از هحل بحث خارج است
 نجب اات وه  مش می خواهذ امش ونذ   ضشـ امهشش ثهه نحهو و هی     

 .منتفی اات   اغال   حمك پکذا ن ی ونذ
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امبم ه سؾوان اهلل ػ که ه فشمودنذ اگش اهل اهنت ثهه جهواص      حؿش  •
چنکن امشی لبول ضذنذ، ثذان اجت ااهت وهه اسادک سا جهض  مجهبدی     

 . ق ت ن ی داننذ
 . هرحوم آخوًذ ایي ًکته در رهٌش ًبوده استگویا •
ه کن دلکل ثب این اؤال مواجه ثود وه ثه چه مالوی این ههب گفتنهذ   ثه •

  ثه دنجبل  ن اات  وجکهی ثشای نظش وسبنی وه ثه جواص . جبیض اات
چنکن امشی لبول هستنذ، پکذا ونهذ   ثحهج مشا هت مخت هف امهش سا      

 .مجنبی اخن  ن هب مؼشفی می ونذ
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 حکن از دیذگاه هرحوم آخوًذهرات  •
 مشح   التؿب–

 ( ىوینی اموس ) الؼی مػبلح   مفباذ ه بن •
 موالاػتجبس منطأ –

 مشح   انطب–
  الؼیثش قجك  ن مػبلح   مفباذ انطب حىه موال •

 مشح   فؼ کت–
 ثه حمك مأموس  ؼ ك اسادک موال ثه •

 مشح    نجُّض–
 مى ففؼ کت یبفته ثه ساکذن حىه •

 ا کبن  ػمبة ثش ػػکبنثش  ش ت حواة –
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 حکن از دیذگاه هرحوم آخوًذهرات  •
 وهایطبن مؼتمذ اات •
حىه دس این مشح ه دس  الغ ه بن مػهبلح  . یه مشح   حىه مشح   التؿب اات •

ایهن مػهبلح   مفباهذ امهوس     .   مفباذ  الؼی اات وه منطأ اػتجبس موال می ضونذ
 . ىوینی هستنذ

مشح   ثؼذ، مشح   انطب اات وه موال ثش قجك  ن مػبلح   مفباهذ  الؼهی یهه     •
 . حى ی سا انطب می ونذ یب اػتجبس می ونذ

دس این مشح ه موال اسادک اش ثه  حمك مهأموس ثهه   . ثؼذ، مشح   فؼ کت ااتمشح   •
 . ؼ ك می گکشد    الؼب  می خواهذ وه فالن مأموسثه حبغل ضود

دس این مشح ه حىه فؼ کت یبفتهه ثهه مى هف    . مشح   چهبسم، مشح    نجُّض اات •
می ساذ ثه گونه ای وه اگش مى ف ا کبن وشد ثش ا کبن  ن حواة می ثشد   اگش ػػکبن 

 .وشد، ثش ػػکبنص ػمبة متش ت می ضود
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حمکمت اص ثکن این چهبس مشح ه، فمف د  مشح ه اص مشاحل حىهه  دس •
 . هستنذ

وه ایطبن اا ص سا التؿب می گزاسنذ، اغال  جض  مشاحهل حىهه    نچه •
 ااتنکست، ث ىه جض  مجبدی حىه 

  ه چنکن  نچه اا ص سا  نجضمی گزاسد، جض  مشاحل حىه نکست؛  •
چون  نجض یه حىه ػم ی ااهت   اغهال  اص دایهشة مشاحهل حىهه      

 .ضشػی خبسد اات
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 خونذ ثب این  وؾکحب  دس  وجکه اهخن لهبو کن ثهه جهواص     مشحوم •
شایذ ه صودشاى ایاي باوده اسات کاه     می گویذ 

هوکي است آهر به لحاظ تح اا هرتباه ا  از   
هرات  حکن اهر  صادر کٌاذ در عایي حاال    
 ؛بذاًذ شرط هرات  بعذ  حاصل ًخواهذ شذ
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مخال  مشح   انطب  حمك پکذا ونذ    مش، امشی سا انطهب ونهذ؛ هشچنهذ     •
دس نتکجهه ایهن امهش    . می دانذ ضشـ مشح   فؼ کت حبغل نخواهذ ضذ

 .هشگض ثه فؼ کت نخواهذ ساکذ
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اینىه  مش ثخواهذ امش ونذ دس حبلی وه می دانذ ضشـ امشش حبغهل   •
نکست، مخل این می مبنذ ثخواهذ مؼ ول ثذ ن ػ تص  حمك پکهذا ونهذ   
چون ضشـ جضوی اص ػ ت اات   اگش ضشـ حبغهل نجبضهذ، ػ هت    

پهس مطهش ـ حبغهل    .  بم  حػول مؼ هول حبغهل نخواههذ ثهود    
 . ن ی ضود
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ممػود وسبنی وه گفته انذ یجوص این اات وه م ىن اات امش ثهه  پس •

مشا ت پبیکن  ش  ؼ ك ثتکشد دس حبلی وه  مش مهی دانهذ ضهشـ مشا هت     
ثبال ش حبغل نخواهذ ضذ یب امش  ؼ ك ثتکشد ثه مشا ت لج ی دس حبلی 

 .وه  مش می دانذ ضشـ مشا ت ثؼذی حبغل ن ی ضود
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مسأله دس ا امش امتحبنکه سخ می دهذ؛ مهخال  خذا نهذ ه  جهبسن       این •
 ؼبلی ه اثشاهکه ه ػ که السالم ه سا ثه رثح اا بػکل ه ػ که السهالم ه       
امش وشد   اص ا ل می دانست وه این امش فؼ کت پکهذا ن هی ونهذ؛ یؼنهی     
 الؼب  لػذ خذا  ه ه  جبسن    ؼبلی ه ثه  حمك رثح اا بػکل ه ػ کهه      
السالم ه دس خبسد  ؼ ك نتشفته ثود  لی امش سا انطب وشد؛ یؼنی اػتجبس  

 . وشد
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امبم ه سؾوان اهلل ػ که ه مهی فشمبینهذ ایهن  وجکهه مشحهوم        حؿش  •
ظبهش .  خونذ خالف ظبهش والم وسبنی اات وه ثه جواص لبول هستنذ

اخن  ن هب این اات وه نبظش ثه یه مش جه انهذ نهه مشا هت مخت هف     
 .حىه

اگشقجك اغكالح مشحوم  خونذ مطی ونکه، ممػودضهبن ایهن ثهودک     •
اات وه  مش می  وانذ امش سا انطب ونذ دس حهبلی وهه مهی دانهذ ضهشـ      
مشح   انطب حبغل نکست یب امش می  وانذ ثه مشح   فؼ کت ثشاهذ دس  

 .حبلی وه ضشـ فؼ کت حبغل نکست


