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 هفهوم حصز. •

در تحث حػر تمرٔثاً َمٍ تذين دعًا گفتىذ خملّ حػرٍٔ تر مفُوً    •
ٓ کىذ  . داللت م

اسوت يگرووٍ حػور اگور در      حکـن حصز در ناحیۀ از حػر، ممػًد •
 . تاضذ، از تحث ما خارج استهوضوع یا هتعلك واحّٕ 
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ٓ فرمأىذآلاْ غذر و رضًان اهلل علٍٕ و مرحً  •  :م
تراْ اثثات مفًُ  در حػر وٕاز تٍ اطالق ي ممذمات حکمت وذارٔم؛  •

مثالً در َمان خملّ استثىائٍٕ سالثٍ کٍ وًعٓ حػر در خًدش داضت 
معىأص أه است کٍ يخًب « ال تکر  العلماء إال العذيل مىُم»مثل 

 . اکرا  محػًر است در دأرِ عالمان عادل
ٓ کىذ« إوما ٔدة إکرا  العلماء العذيل»•  .َم َمٕه معىا را تٕان م

 .216ـ  215، ص 3 بحوث فی علن األصول، ج . 
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 هفهوم حصز. 5

ٓ فرمأىذمرحً  آلاْ غذر  •  :م
اگر لرار تاضذ أه عثارت فمط تگًٔذ ضخع أه حکم مال عالمان  •

 ؟دٔگر حػر تراْ چٍ آيردٌ است. عادل است
ٓ کىذ کٍ أوه ضوخع   « أکر  العلماء العذيل»أه ممذار را  • وٕس تٕان م

 .يخًب اکرا  تراْ عالمان عادل است
ٓ خًاَذ چٕسْ زائذ تر آن تٕان کىذ •  .پس متکلم تا حػر م
 .وٕست« أکر  العلماء العذيل»أه ئژگٓ حػر چٕست کٍ در  •

 .216ـ  215، ص 3 بحوث فی علن األصول، ج . 
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سىخ حکم محػًر ضذ تٍ ٔک مًرد خاظ، معىأص أه است يلتٓ •
 .کٍ در غٕر أه مًرد سىخ حکم مىتفٓ است

أه معىا در يالع مذلًل التسامٓ َٕوتت ترکٕثٕوٍ اسوت ي مفواد أوه       •
مذلًل التسامٓ مخالف است تا مفاد مىطًق ي أه ٔعىٓ َموان مفُوً    

 .مخالفت کلٓ
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 حضزت اهاماشکال •

أطان در أه تحث از ترخٓ از فمُاْ اَل سىت مثل اتًحىٕفوٍ ومول   •
ٍ اوذ اگر حػر تر مفًُ  داللت کىذ، ما تٍ وتأح غرٔثٓ  ٓ کىىذ کٍ گفت م

 در فمٍ خًإَم رسٕذ؛ 

 .ق. هـ 1423، تهزان، چاپ اول، 150ـ  149، ص 2 ، ج (تقزیز جعفز سبحانی)األصول تهذیب 
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اگر ترکٕة داللت کىذ تر أىکوٍ غوالِ   « ال غالِ إال تطًُر»در مثالً •
در دأرِ طًُر مىحػر است، معىأص أه است کوٍ در غوًرتٓ کوٍ    
ٓ کىذ؛ َرچىذ اوسان َٕچ کار دٔگورْ   طًُر تاضذ، غالِ تحمك پٕذا م

ٓ ! غٕر از طًُر اودا  وذَذ چوًن أوه ترکٕوة    ! وٍ رکرْ ي وٍ عملو
ٓ کىذ کٍ َٕچ چٕس دٔگرْ غٕر از طًُر مُحَمِّك طثٕعت غوالِ   داللت م
ٓ داوٕم غالِ اخساء ي ضرأط متعوذدْ دارد کوٍ    وٕست در حالٓ کٍ م

 ؛استفمط ٔکٓ از آن َا طًُر 
ٓ تًاوذ تر مفًُ  داللت داضتٍ تاضذ •  .تىاترأه حػر وم

 .ق. هـ 1423، تهزان، چاپ اول، 150ـ  149، ص 2 ، ج (تقزیز جعفز سبحانی)األصول تهذیب 


