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 إِىْ يَنْصُرْكُنُ اللَّهُ فَالَ غَالِةَ لَكُنِ

ٌَْٗػُشْكُنُ اللَُِّ فَالَ غَالِةَ لَكُنِ ٍَ إِىْ َٗخْزُلْكُنِ فَوَيْ رَا الَّزِٕ ٌَْٗػُشُكُنِ هِيْ إِىْ •
 ﴾160﴿تَؼِذُِِ ٍَ ػَلَى اللَِِّ فَلَْ٘تَََكَّلِ الْوُؤْهٌَُِىَ 

•  

•  

160: ، اآلية71: ، الصفحة4، الجسء   عوراى آل  
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 أعنصحيح و 
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 حقیقت شرعیه

وضع الفاظ شرعی 
 توسط شارع

وضع این الفاظ توسط 
 عرف قبل از شارع

استعمال مجازی این 
 الفاظ توسط شارع 
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 حقیقت شرعیه

وضع الفاظ شرعی 
 توسط شارع

مشکلی در بحث 
 صحیح و أعم نیست

وضع این الفاظ 
توسط عرف قبل از 

 شارع

مشکلی در بحث 
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استعمال مجازی این 
 الفاظ توسط شارع 
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 حقیقت شرعیه

وضع الفاظ شرعی 
 توسط شارع

مشکلی در بحث 
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مشکلی در بحث 
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استعمال مجازی این 
 الفاظ توسط شارع 

بحث صحیح و أعم 
 مشکل است

اقرب 
صاحب )المجازات

 (کفایه
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 حقيقت شرعيه

 مشکلی در بحث صحيح و أعم نيست وضع الفاظ شرعی توسط شارع

وضع اين الفاظ توسط عرف قبل از 
 شارع

 مشکلی در بحث صحيح و أعم نيست

استعمال مجازی اين 
 الفاظ توسط شارع 

بحث صحيح و أعم 
 مشکل است

اقرب 
صاحب )المجازات

 (کفايه

أقرب المجازات 
 ممکن است 

صحيح و أعم در 
 طول هم نيستند
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 حقیقت شرعیه

وضع الفاظ شرعی توسط 
 شارع

مشکلی در بحث صحیح و 
 أعم نیست

وضع این الفاظ توسط 
 عرف قبل از شارع

مشکلی در بحث صحیح و 
 أعم نیست

استعمال مجازی این الفاظ 
 توسط شارع 

بحث صحیح و أعم مشکل 
 است

صاحب )اقرب المجازات
 (کفایه

حقیقت ادعایی و تعدد دال 
شیخ انصاری و )و مدلول

 (محقق اصفهانی
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 حقیقت شرعیه

وضع الفاظ شرعی توسط 
 شارع

مشکلی در بحث صحیح 
 و أعم نیست

وضع این الفاظ توسط 
 عرف قبل از شارع

مشکلی در بحث صحیح 
 و أعم نیست

استعمال مجازی این الفاظ 
 توسط شارع 

بحث صحیح و أعم 
 مشکل است

صاحب )اقرب المجازات
 (کفایه

حقیقت ادعایی و تعدد دال 
شیخ انصاری و )و مدلول

 (محقق اصفهانی
 روش عرفی نیست
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 حقیقت شرعیه

وضع الفاظ شرعی توسط 
 شارع

مشکلی در بحث صحیح و 
 أعم نیست

وضع این الفاظ توسط 
 عرف قبل از شارع

مشکلی در بحث صحیح و 
 أعم نیست

استعمال مجازی این الفاظ 
 توسط شارع 

بحث صحیح و أعم مشکل 
 است

صاحب )اقرب المجازات
 (کفایه

حقیقت ادعایی و تعدد دال 
شیخ انصاری و )و مدلول

 (محقق اصفهانی

قرینه عامه بر مجاز 
 (شهید صدر)
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 حقیقت شرعیه

وضع الفاظ شرعی توسط 
 شارع

مشکلی در بحث صحیح و 
 أعم نیست

وضع این الفاظ توسط 
 عرف قبل از شارع

مشکلی در بحث صحیح و 
 أعم نیست

استعمال مجازی این الفاظ 
 توسط شارع 

بحث صحیح و أعم مشکل 
 است

صاحب )اقرب المجازات
 (کفایه

حقیقت ادعایی و تعدد دال 
شیخ انصاری و )و مدلول

 (محقق اصفهانی

قرینه عامه بر مجاز 
 (شهید صدر)

استعماالت متشرعه 
شاهدی بر کثرت 
 استعماالت شارع
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 صحیح

 موافق امر 

تعریف به صحت نه 
 تعریف خود صحت

  لوازم ذات مفهوم
 صحت نه خارج از آن

 محصل غرض

تعریف به صحت نه 
 تعریف خود صحت

  لوازم ذات مفهوم
 صحت نه خارج از آن

 مسقط قضا واعاده

تعریف به صحت نه 
 تعریف خود صحت

  لوازم ذات مفهوم
 صحت نه خارج از آن

 تام األجزاء و الشرایط

 ترتب آثار مورد انتظار

تطابق  عمل اتیان شده 
با آن اجزاء و شرایطى 

 كه به آن امر شده
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 صحیح

 موافق امر 

 محصل غرض

 مسقط قضا واعاده

 تام األجزاء و الشرایط

 ترتب آثار مورد انتظار

تطابق  عمل اتیان شده با آن اجزاء و 
 شرایطى كه به آن امر شده
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 صحیح

 موافق امر 

 محصل غرض

 مسقط قضا واعاده

 تام األجزاء و الشرایط

 ترتب آثار مورد انتظار

تطابق  عمل اتیان شده با آن اجزاء و 
 شرایطى كه به آن امر شده
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 صحیح

 موافق امر 

 محصل غرض

 مسقط قضا واعاده



19 

 أعنصحيح و 

 هفهوم صحت و فساد•

دس تحث غح٘ح ٍ اػن همػَد اص هؼٌاا  غاح٘ح ٍ هؼٌاا  تاعال ٍ     •
 ؟فاسذ چ٘ست

چاَى تحشطااى دس    تشخى گفتٌذ غح٘ح ٗؼٌى آًچِ هَافك اهش است؛  •
 .ػثادات تَدُ است ٍ ػثادت ّوَاسُ اهش داسد

تشخاى  . كٌاذ  ػذُ إ  گفتٌذ غح٘ح ٗؼٌى آًچِ غشؼ سا تحػ٘ل هى •
 .كٌذ گفتٌذ غح٘ح ٗؼٌى آًچِ اػادُ ٍ ٗا لضا سا سالظ هى
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 أعنصحيح و 

ضَد، هؼٌإ هماتل آى هؼٌإ فاسذ  ّش تفس٘ش  تشا  غح٘ح ركش هى •
 . ٍ تاعل خَاّذ تَد

فاسذ ٗؼٌى آًچِ تا اهش هَافك ً٘ست ٗا آًچِ هحػل غاشؼ  تٌاتشاٗي •
 .كٌذ ً٘ست ٗا لضا ٍ اػادُ سا سالظ ًوى

 



21 

 صحیح

 موافق امر 
تعریف به صحت نه 
 تعریف خود صحت

 محصل غرض
تعریف به صحت نه 
 تعریف خود صحت

 مسقط قضا واعاده
تعریف به صحت نه 
 تعریف خود صحت
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 أعنصحيح و 

 اشكاالت وارد تر تعريف صحت و فساد•

ّا تؼشٗف تِ غحت اسات   فشهاٌٗذ اٗي تؼشٗف هشحَم آلا  خَئى هى•
 . ًِ تؼشٗف خَد غحت

اهش ٗا تحػ٘ل غشؼ ٗا سمَط لضا ٍ اػادُ اص لَاصم ضاشػى  هَافمت •
اهتشال غح٘ح اهش ّستٌذ؛ ٗؼٌى ٍلتى ٗك ػولى غح٘ح تَد، اٗي اهَس 

 . سا دس پٖ خَاّذ داضت
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 صحیح

 موافق امر 

 محصل غرض

 مسقط قضا واعاده

 تام األجزاء و الشرایط
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 أعنصحيح و 

كٌٌذ كِ لثل اص  ٗك تؼشٗف دٗگش  سا اًتخاب هى ّو٘ي دل٘ل اٗطاى تِ •
اٗطاى اص دٍسٓ هشحَم ًائٌ٘ى ضْشت داسد ٍ هشحَم هظفش ّان ّوا٘ي   

 . تؼشٗف سا داسًذ
 هٖ فشهاٗذ•
 . است تام األجسا و الشرائطتِ هؼٌا   صحيح •
خَاّاذ   نـاص  األجـسا و الشـرائط   تِ هؼٌا   تاطلٗا  فاسذًت٘جِ دس •

 . تَد
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 صحیح

 موافق امر 
  لوازم ذات مفهوم

صحت نه خارج از 
 آن

 محصل غرض
  لوازم ذات مفهوم

صحت نه خارج از 
 آن

 مسقط قضا واعاده
  لوازم ذات مفهوم

صحت نه خارج از 
 آن

تام األجزاء و 
 الشرایط

صحت به 
 تمامیت نیست معناى 
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 أعنصحيح و 

كٌٌذ  ضْ٘ذ غذس ا سضَاى اهلل ػلِ٘ ا تش اٗي تؼشٗف اضكال هى   هشحَم •
كِ فساد تِ هؼٌا  ًمػاى ّوچٌاى . تواه٘ت ً٘ست كِ غحت تِ هؼٌا  

 ً٘ست؛ 
اگش تِ ّش چ٘ضٕ فى حذ ًفسِ ًگاُ كٌ٘ن، اص اٗاي هْات تاشا     چَى •

خَدش اهش تاهٖ است ٍ اهضاء ٍ ضشاٗغى سا داسد، تٌاتشاٗي تاٗذ ّاش  
هحماك آى  اٗي چ٘ض  چ٘ضٕ سا تِ لحاػ ٗك غشضى دسًظش تگ٘شٗن كِ 

گَٗ٘ن اٗاي   تِ گًَِ إ كِ اگش آى غشؼ سا ًذاضت، هى. غشؼ است
غاح٘ح    گاَٗ٘ن  چ٘ض، فاسذ است ٍ اگش آى غشؼ سا تاه٘ي كشد، هاى 

 . است
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 أعنصحيح و 

تِ هشكثات ًذاسد   ّو٘ي دل٘ل اغالً هفَْم غحت ٍ فساد اختػاظتِ •
حتى دس اهَس تس٘ظ كِ فالذ اهضاء ٍ ضشاٗظ . كِ اهضا ٍ ضشاٗظ داسًذ

 . ّستٌذ، غحت ٍ فساد هتػَس ّستٌذ
فشهاٗاذ هاا دائان     صًاذ ٍ هاى   تشإ اهش تس٘ظ تِ فكش هشال هاى سپس •

گَٗ٘ن فكش غح٘ح ٍ فكش تاعال تاا اٌٗكاِ فكاش داسا  اهاضاء ٍ       هى
 . ضشاٗظ ً٘ست
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 صحیح

 موافق امر 
  لوازم ذات مفهوم

صحت نه خارج از 
 آن

 محصل غرض
  لوازم ذات مفهوم

صحت نه خارج از 
 آن

 مسقط قضا واعاده
  لوازم ذات مفهوم

صحت نه خارج از 
 آن

تام األجزاء و 
 الشرایط

صحت به ÷
 تمامیت نیست معناى 

ترتب آثار مورد 
 انتظار
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 أعنصحيح و 

كِ لذها دس تؼشٗف غاحت ٍ فسااد هغاش      ػثاست دٗگش هفاّ٘وىتِ •
لضا ٍاػاادُ  هسمظ كشدًذ هشل هحػل غشؼ تَدى، هَافمت تا اهش ٍ 

غحت ّستٌذ ًِ اٌٗكِ خااس  اص    تَدى، دس ٍالغ اص لَاصم رات هفَْم
 آى تاضٌذ؛ 
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 أعنصحيح و 

تشإ تث٘٘ي ت٘طتش تؼشٗف خَد تِ ٗك اتَهث٘ل هشال هٖ صًذ كِ اٗطاى •
هَتَس ًذاسد؛ اها ّو٘ي خَدسٍ  غاٌذلى ٍ تذًاِ ٍ سااٗش تجْ٘اضات     

 . داسد ٍ تِ لحاػ اٗي داساٖٗ ّا فى حذ ًفسِ تام است سا 
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 أعنصحيح و 

 ؟خشاب ا هؼادل فاسذ ٗا تاعل ا است گَٗ٘ن كِ اٗي خَدسٍ  هىچشا •
تِ اٗي دل٘ل كِ غشضى كِ اص اٗي خَدسٍ داضت٘ن ٗؼٌٖ اٌٗكِ حشكات   •

كٌذ، اٙى حاغل ً٘ست ٍ گشًِ غشؼ حشكت ًثَد ٍ غشفاً اساتفادُ  
اص آى دس ًواٗطگاُ خَدسٍ تَد، ّو٘ي خَدسٍ تام هحسَب هٖ ضَد؛ 

ًسثى اسات ٍ  اهش تام ٍ ًالع تَدى اهضاء ٍ ضشاٗظ  تِ ػثاست دٗگش 
. تاٗذ دٗذ ًسثت تِ چِ چ٘ض  اٗي تواه٘ت ٍ ًمػاى سا دس ًظش داسٗان 

 . غشؼ ٍ هشاتة آى است ٍ دس ٍالغ آى چ٘ض هؼ٘اس ّواى 
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 أعنصحيح و 

ضْ٘ذ غذس  ا سضَاى اهلل ػلِ٘ ا اٗي ت٘اى سا اص هشحَم اغفْاًٖ ًمل . •
 . هٖ كٌذ
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 صحیح

 موافق امر 

 محصل غرض

 مسقط قضا واعاده

 تام األجزاء و الشرایط

 ترتب آثار مورد انتظار

تطابق  عمل اتیان شده با آن اجزاء و 
 شرایطى كه به آن امر شده
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 صحيح و أعن

 نقذ كالم شهيذ صذر  ـ رضواى اهلل عليه ـ •
هااس    اٍالً اٌٗكِ هٖ فشهاٗذ غحت  ٍ فساد حتاى دس تساائظ ّان    •

ًاذاسد؛   است، غلظ است؛ صٗشا تس٘ظ ٗؼٌاى آًچاِ اهاضاء ٍ ضاشاٗظ     
ٗكپاسچِ است ٍ اهش تس٘ظ داٗش ت٘ي ٍهَد ٍ ػذم است؛ ٗؼٌٖ چاَى  

هضء ٗكپاسچِ ت٘طتش ً٘ست ٗاا آى ٗاك هاضء ّسات ٗاا        تس٘ظ ٗك
ه٘اًى ًذاسد دس حالٖ كِ فاسذ ٗؼٌى ٗاك چ٘اض     ً٘ست دٗگش حالت 

 .ّست؛ ٍلى فاسذ است
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 صحيح و أعن

گَٗذ  ّواى عَس كِ ض٘خ  ا سضَاى اهلل ػلِ٘ ا دس هغاس  األًظاس هى   •
ضاَد فاشؼ كاشد كاِ      اهش تس٘ظ داٗش است ت٘ي ٍهَد ٍ ػذم ٍ ًواى 

 . ٍهَد داسد اها ًالع است
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 صحيح و أعن

ثاً٘اً هشالٖ سا ّن كِ ضْ٘ذ غذس تشإ اهش تس٘ظ ت٘اى كشدُ است، غلظ •
اٗطاى گواى كشدُ است كِ فكش اهش تس٘غى است دس حالٖ كاِ  . است

 . چٌ٘ي ً٘ست
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 صحيح و أعن

( هجَْل)سؤالى آىگَٗ٘ن فكش ػثاست است اص حشكت اص  دس هٌغك هى•
ٍ اص آى اعالػاات  ( هؼلَهاات )تِ سوت اعالػاتى كِ دسرٌّواى است

 . تِ سوت هَاب آى سؤال
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 صحيح و أعن

 : هشحلِ داسد  دس ٍالغ فكش سِ•
 حشكت اص سؤال است تِ اعالػات، : هشحلِ اٍل•
 اعالػات   پشداصش آى: هشحلِ دٍم•
 . پاسخ  ٗافتيحشكت اص اعالػات تِ سوت : ٍ هشحلِ سَم•
گَٗ٘ن فكش تاعل ٗؼٌى اٗي فكش دس حشكتص هس٘ش ًادسساتى   ها كِ هى•

ًادسستى كشدُ است ٍ تِ ًت٘جاِ   سا سفتِ است ٍ اعالػات سا پشداصش 
 .ًادسستى سس٘ذُ است



39 

 صحيح و أعن

. كٌاذ  ثالشاً اٗي تؼشٗف آلا  غذس سا دس ضشػ٘ات تا هطكل هَاهِ هى •
اٌٗكِ حكن كٌ٘ن تِ اٌٗكِ ٗك ػثاادت غاح٘ح    گَٗذ تشا   اٗطاى هى

است ٗا ًِ، تاٗذ تثٌ٘ن آى آثاس هشغَب فْ٘ا دس اٗاي ػثاادت هتشتاة    
خَاًن، تاٗذ تثٌ٘ن كِ لضا ٍ اػادُ  ضَد ٗا ًِ؛ ٗؼٌى اگش هشالً ًواص هى هى

 .اص هي سالظ ضذُ ٗا غشؼ اص ًواص تحمك ٗافتِ است ٗا ًِ
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 صحيح و أعن

آًگاُ اضكال هٖ ضَد كِ اص كجا تفْ٘ن كِ لضا ٍ اػادُ اص هي ساالظ   •
 .ضذُ است ٗا ًِ

هگش هٖ تَاى لَ  هحفَػ سا دٗذ تا تفْو٘ن اٗي آثاس سا داسد ٗا خ٘ش  •
دّذ؛  خَاًذ ٍلٖ هٌكش ٍ فحطا ّن اًجام هى ٗا اگش دٗذم كسى ًواص هى

ضَد كِ ًواص  ٗؼٌٖ غشؼ ًواص حاغل ًطذُ است، آٗا اٗطاى هلتضم هى
 !اٗي فشد  تاعل است؟

 ! دس حالٖ كِ  ّ٘چ فمْ٘ى چٌ٘ي فتَاٖٗ سا ًذادُ است •
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دس اهَس هاد  هوكي است؛ چَى لاتال   اساساَ تشسسٖ  تحمك غشؼ •
حس ٍ دٗذى است؛ ٍلى دس ػثادات تس٘اسٕ اص آثاس هؼٌَ  اسات ٍ  

 . لاتل دٗذى ً٘ست
ّن كِ هاد  است، دس ًظاش فمْاا هؼ٘ااس غاحت       آى دستِ اص آثاس •

خَاًذ ٍ اح٘اًااً   كسى ًواص هى ً٘ست؛ هشالً ّ٘چ فمْ٘ى ًگفتِ است كِ 
 .دّذ، ًواصش تاعل است فحطا ٍ هٌكش اًجام هى

ٗك هؼ٘اس تاض٘ن كِ تتَاً٘ن تش اساس آى اسصٗااتٖ   تٌاتشاٗي تاٗذ دًثال •
 . كٌ٘ن
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خَئى  ا سضَاى اهلل ػلِ٘ ا فشهًَذ آى هؼ٘اس خاَد آى ػولاى      آلا  •
 .دّ٘ن؛ ٗؼٌٖ ػول تام األهضا ٍ الطشائظ است كِ اًجام هى

آلا  غذس  ا سضَاى اهلل ػلِ٘ ا  اضكال كشدًذ كِ ّش چ٘ض  سا دس     •
. اسات   ًظش تگ٘شٗذ داسإ اهضاء ٍ ضشاٗغى است ٍ فى حذ ًفسِ تاام 

پس تاٗذ چ٘ضٕ تاضذ ٍ دس هماٗسِ تا آى ًسثت تاِ تواه٘ات ٍ ػاذم    
 .تواه٘ت لضاٍت كٌ٘ن
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اٗي سخي كثشٍٗاً دسست است؛ ٗؼٌى ّو٘طِ تاٗذ چ٘ض  تاٗاذ تاضاذ    •
كِ ها اٗي ػول ات٘اى ضذُ سا تا اٍ هماٗسِ كٌ٘ن تا تگَٗ٘ن تام است ٗاا  

ًِ . 
اها غغشٍٗاً دچاس اضكال است؛ صٗشا هؼ٘اس هماٗساِ ػوال هارهَس تاِ     •

است تا آى اهضاء ٍ ضشاٗغى كِ تِ آى اهش ضاذُ اسات ًاِ غاشؼ اص     
 . هرهَس تِ كِ آلإ غذس  ا سضَاى اهلل ػلِ٘ ا فشهَدًذ



44 

 صحيح و أعن

ظاّشاً همػَد آلا  خَئى  ا سضَاى اهلل ػلِ٘ ا ّن اص تواه٘ت ّو٘ي   •
 . است

، ب داضات تٌاتشاٗي ٍلتٖ ػولٖ اهضاء ٍ ضشاٗظ هاهَس تِ سا داسا تَد •
گَٗ٘ن غح٘ح است ٍ تالتثغ هسمظ اهش است ٍ تاػث سمَط لضا ٍ  هى

 .است  اػادُ هٖ گشدد ٍ  هحػل غشؼ
اهش تَدى  تفس٘ش هاٖ   ضاٗذ ّن همػَد آى ًظشٕ كِ غحت سا هَافك  •

كشد، ّو٘ي هؼٌا تَدُ است؛ ٍلتى اهضا ٍ ضشاٗظ دس ػول هرتٖ تِ تاا  
 .گَٗ٘ن هرتٖ تِ غح٘ح است اهضاء ٍ ضشاٗظ هاهَس تِ ٗكساى تَد، هى
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اٗطاى تحث كشدًذ كِ آٗا غحت دل٘ماً تِ هؼٌا  تام تَدى است ٗا ًِ؛  •
 .ٗؼٌى آٗا هٖ تَاً٘ن تِ ها  كلؤ غح٘ح تام تگزاسٗن

هوكي است تگَٗ٘ن تاّوذٗگش ٗك فشق ظشٗفى داسًذ تذٗي هؼٌا كاِ   •
غحت دس ٍالغ هفَْهى است كِ اص آى اهاش تاام األهاضا ٍ الطاشائظ     

 .ضَد؛ الثتِ تِ اٗي همذاس تفاٍت دس تحث ها اثش  ًذاسد اًتضاع هى
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گَٗ٘ن تفسا٘ش غاحت تاِ     تٌاتشاٗي ها ّؤ ًظشٗات سا ًپزٗشفت٘ن ٍ هى•
ٗا تِ هحػل غشؼ غلظ است ٍ تفس٘ش  غاح٘ح   هسمظ لضا ٍ اػادُ 

تِ هَافمت تا اهش ّن همػَدش ّو٘ي تواه٘تٖ اسات كاِ هاا گفتا٘ن،     
 . دسست است

تواه٘ت دس ًظش آلاا  خاَئى ّان اگاش تاِ هؼٌااٖٗ اسات كاِ هاا          •
 . گفت٘ن،دسست است

ػول تغاتك  ، ٗؼٌٖ گ٘شٗن تٌاتشاٗي تام اهضا ٍ ضشاٗظ سا تِ اٗي هؼٌا هى•
 آى اهضاء ٍ ضشاٗغى كِ تِ آى اهش ضذُ است ات٘اى ضذُ تا 

 اگش غ٘ش اص هشاد تاضذ چِ حاالآلا  خَئى همػَدضاى غ٘ش اٗي تاضذ •



47 

 صحيح و أعن

•  
گ٘شٗن كِ لضا ٍ  ًت٘جِ هى اغَالً ها اص اٌٗكِ اٗي ػول غح٘ح است، . •

حال اگش تگَٗ٘ن چَى لضاا ٍ اػاادُ ساالظ    . اػادُ سالظ ضذُ است
 .آٗذ ضذُ است، پس غح٘ح خَاّذ تَد، دٍس پ٘ص هى

 


