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 «معن ج   اللع  لي  اعدائهم ا  لي  ححمد   ل ه اطاليرن اهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»

 مروری بر مباحث گذشته

سجت ثِ اهش خَدش هَسد ثحث است جضاء ًا: تبستب اص اجضاء دس دٍ همبم هَسد ثشسسی لشاس هی گیشدّوبًطَس وِ لجال ثیبى ضذ ثحث 

  .ی استضثِ ػلی ٍجِْ ًسجت ثِ اهش خَدش هجى ثِ هبهَس یبات وِ ی ثحث هطشح ضذ ٍ هؼلَم ضذدس ّوبى اثتذاوِ 

ِ آیب همتعیی اجیضاء   ٍجْ یاتیبى ثِ هبهَس ثِ ػل ثِ ایي هؼٌب وِ هَسد ثحث است،ء ًسجت ثِ اهش ٍالؼی اٍلی ضاثحث اص اج ٍ اخشی

: اثتیذا دس هیَسد اٍاهیش    دس دٍ همیبم ثحیث هیی وٌیین     ّوبًطَس وِ گفتین دس ایي ثخص لؼی اٍلی هی ثبضذ یب خیش؟اًسجت ثِ اهش ٍ

 ثبًَی وِ ثحث آى ثِ پبیبى سسیذ ٍ دیگشی دس هَسد اٍاهش ظبّشی. دیگش، اٍاهش ٍالؼیی یب ثِ تؼجیش اظطشاس

 مقام دوم: اجزاء د راوامر ظاوری

  ی اٍلی هی ثبضذ یب خیش؟ؼضذ آیب هجضی اص اهش ٍال جِْ اتیبىٍثِ ثِ اهش ظبّشی ػلی گش هبهَسا دس ایي همبم لصذ داسین ثشسسی وٌین

 بحث موضوع قیح تن

 وٌین: هیاضبسُ  ثحث ثِ دٍ ًىتِهحل سٍضي ضذى  ثشای ثحثثِ ٍد سلجل اص ٍ
   نکته اول

وِ ای حىوی سا ثیبى هی وٌٌذ ٍ ّن ادلِ وِ دس لبلت اهبسُ ٍ ثب ػٌَاى اهبسُ ای هی ضَدادلِضبهل ّن  ؛اٍاهش ظبّشی دس هب ًحي فیِ

ثلىیِ همصیَد ّیش     ثبضذ؛ًوی َل ػولیفمط اص اٍاهش ظبّشی. لزا هٌظَس اص هی ضَد ثب ػٌَاى اصَل ػولی حىوی اص آًْب استخشاج

ص جوؼِ دس ػصش غیجت بسٍایتی لبئن ضَد ثش ایٌىِ ًوثِ ّویي جْت اگش  .سٍایت یب اصل ثبضذبد اص اهبسُ هثل وِ هستفاست حىوی 

 صَست گیشدای اٍ وطف خالف ی ثشذتٍلی ثؼذ اص هوٌذ  جوؼِ سا تشن صببد ثِ ایي سٍایت ًووٍ اػتس بجحشام است ٍ ضخصی ثِ اػت

ی ویِ ًویبص جوؼیِ اص اٍ    هذتدس اجت ثَدُ، ایي ثحث هطشح هی ضَد وِ ػصش غیجت ٍوِ آى سٍایت صحیح ًجَدُ ٍ ًوبص جوؼِ دس 

هیی ثبضیذ ییب     وبص جوؼِهىفی اص اهش ثِ ً وؼِ خَاًذُ هجضی ٍجًوبص ظْشی وِ ثِ جبی  یب ًوبصاٍ ًوبص ظْش خَاًذُ آٍ  فَت ضذُ

ییه  وِ اص یه سٍایت ثذست آهذُ ٍ ایي سٍاییت   ظبّشی است یاهش َس وِ هطبّذُ هی ضَد ثحث اص اجضاء دس هَسد؟ ّوبًطخیش

 .ُ استسباه

داضتِ  حعَسػصش  سثِ ًوبص جوؼِ دثِ ایٌصَست وِ یمیي ًوبص جوؼِ سا ثخَاًذ ٍ ًوبص ظْش سا تشن وٌذ ثب استصحبة اگش هىلف یب 

 ایدلییل ٍ اهیبسُ   ّش چِ جستجَ وشد ٍ ٍاجت است یب ًِثش اٍ جوؼِ  صبوِ آیب ًو ضه ًوَدُثبضذ هی دس صهبى غیجت اهب اوٌَى وِ

 صبای وطف ضذُ وِ ًوی سٍایت ٍ اهبسُ . حبلؼِ خَاًذُوبص جوً صش غیجت وشدُ ٍص جوؼِ سا دس ػباستصحبة ٍجَة ًو لزا ًیبفت.
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ِ ّبیی وِ ثِ جبی ًوبص ظْش خَاًذُ هجضی اص اهش ًوبص جوؼ آى ُ؛ آیبهی خَاًذسا ًوبص ظْش  م ثَدُ ٍ ثبیذجوؼِ دس ػصش غیجت حشا

 ص ظْش هی ثبضذ یب خیش؟ بثِ ًو

لیزا   .ی اهبسُ ّستٌذ ٍ یه لسن اص اٍاهش ظبّشی اصَل ػولییِ ّسیتٌذ  ّشلسن اص اٍاهش ظب یه :اٍاهش ظبّشی ثش دٍ لسن اًذ پس

ػلت ثیبى ایي ًىتیِ   .دّینهیشی سا ّن ًسجت ثِ اهبسات ٍ ّن ًسجت ثِ اصَل ػولیِ هَسد ثشسسی لشاس ّظب شهاجضاء دس اٍا هسئلِ

 فمط اطالق ثش آى حىوی هی ضَد وِ اص اصَل ػولیِ ثذست هی آییذ.  ىن ظبّشی اهش ظبّشی ٍ ح ،حالجك یه اصطط آى است وِ

 ل ػلوی سا.گیشد ّن اصهبسُ سا دس ثش هیاست وِ ّن ا یهؼٌبی ػبهست ظش اِ وِ دس ایي همبم هَسد ًًچاهب آ
  نکته دوم

. یؼٌی اسبسب ثؼعی ّستٌذ ًضا عهحل ًضاع ٍ ثؼعی اص السبم خبسج اص  هحلس اصَل ػولیِ ثؼعی اص السبم داخل دثیي اهبسات ٍ  دس

اص  ویذام لسین   َد وِلزا ثبیذ هؼلَم ض .هجضی است یب ًِ یيا بین وِ آثحث وٌیثخَاّین  ضًَذ تبسبم داخل ثحث اص اجضاء ًویاص  ال

  .ثحثسج اص ٍ وذام خبثبضٌذ دس ثحث هیاخل اهبسات ٍ وذام لسن اص اصَل د

  :به طور کلی اهارات یا اصول بر سه قسن هی باشند

بص جوؼِ دس ثشین وِ ًو. هثال ثِ استٌبد یه سٍایت پی هیٌذیب اصَلی ّستٌذ وِ تىلیفی سا ثش هىلف ثبثت هی وٌ اهبسات :قسن اول

ت، دس ّش صیَست ییه   اسم پی هی ثشین وِ ًوبص جوؼِ دس ػصش غیجت حشا یب ٍاجت ضذُ است یب ثب استصحبة شامػصش غیجت ح

 تىلیف ثشگشدى هىلف ثبثت ضذُ. 

اهیش  . صیشا ًتیجِ لَل ثِ ٍحذت تَاًین ضشوت وٌینًضاع ًوی هسلوب دسایي ،جال ثیبى ضذل ضَین چٌبچِلبئل ثِ ٍحذت اهش  حبل اگش

ین تی ف. تَظیح رله: هَظَع ثحث دس هسئلِ اجضاء چٌبچِ لجال ّن گٍجَد ًذاسدٍ اسبسب جبیی ثشای تَّن اجضاء اجضاء است  مػذ

ػلیی ٍجْیِ    ،ى هبهَس ثِباتی سى ضَد آیب هتمعی اجضاء هی ثبضذ یب خیش؟ پس ضبخص دایي است وِ اگش هبهَس ثِ ػلی ٍجِْ اتیب

اتیبى ظْش  صبجبی ًو سا ثِ است ٍ آى ٍاجت ًوبص جوؼِ وشدُل ثِ استٌبد سٍایتی گوبى هیثحبحبل فشض وٌیذ وسی تب  .استثَدى 

تَاى ثحث وشد وِ هیصَست وشدُ. آیب دس ایيًوبص ظْش سا اتیبى هی ثبیذ ٍص ظْش تشن ضَد بهی وشدُ اهب اوٌَى پی ثشدُ وِ ًجبیذ ًو

هی ثبضذ. اگش لبئل ثِ ٍحذت اهش ضَین دیگش جبیی ص ظْش است بًو وِ اٍلیاهش ثِ اص هبهَس ثِ  ای وِ خَاًذُ هجضیص جوؼِبایي ًو

تىلییف ثیب ّویِ     ْیِ یؼٌیی  ػلیی ٍج  ُسبى ثیِ اهیب  اتیی ٍ هؼٌبی  ثَدُ؛ صیشا آًچِ وِ اًجبم ضذُ ػلی ٍجِْ ی تَّن اجضاء ًیستثشا

ثِ تؼذد اهش یب ٍحذت اهش تبثیشی سی ثیبى ضذ وِ لَل ااهش اظطشاٍ . دس ثحث گزضتِ، دس ثحث اصضَدتیبى ا صت ٍ ضشایطبیخصَص

ٍلیی دس   ػولص هجضی ثَدُ یب ًیِ. ب وٌذ وِ آی یُ ٍ اوٌَى ضه هاًجبم داد سد. صیشا هىلف ٍظیفِ اش سا دس آى صهبىادس هسئلِ ًذ

، اهش ثیِ ًویبص   اهش آى هؼلَم گطتِوِ  اوٌَى طجك فشض یه اهش ثیطتش ٍجَد ًذاسد،چَى  ،ّشی استظبیه اهش ًحي فیِ وِ اهش هب

 ، لزا آى ًوبص جوؼِ ای وِ خَاًیذُ ضیذُ  ص ظْش اتیبى ًطذُبلْشا اهش ثِ ًو هطبثك اهبسُ ًوبص جوؼِ سا اتیبى وشدُ،ظْش ثَدُ ٍ هىلف 

ثب تَظیحی وِ دادُ ضذ، ایي احتوبل اسبسب داخیل دس  ء ضَین ٍ اثِ ػذم اجضلبئل حذت اهش ثبیذ ٍلَل ثِ طجك  . پستهجضی ًیس

 تَاًذ ثبضذ.یهحل ًضاع ًو

مییي  ال تیٌمط الی » ٍ  بةاستصیح  تَسطئل ثِ تؼذد اهش ضذین ٍ گفتین اٍاهش دس هب ًحي فیِ ػجبستٌذ اص: اهش ظبّشی وِ لبٍلی اگش  

ویِ   ّن سٍایتی ِ جؼل ضذُ. اص طشفیص جوؼبی ثشای ًوشَّة ظبیه ٍج ،جوؼِ صباستصحبة ٍجَة ًوبثت ضذُ ٍ ثب ث « ثبلطه
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 ینًهی تیَا  لزا اص آًجب وِ طجك فشض دٍ اهش ٍجَد داسد ٍ ّش وذام یه هبهَس ثِ داسًذ .استاهش دیگشی  ًوبص ظْش سا ٍاجت وشدُ

ٍ  ثبثت ضذُ بثل هی وٌذجؼل حىن هو وِ« الیمیي ثبلطه  ال تٌمط »بّشی وِ ثب ظ ثِوِ آیب اتیبى ثِ هبهَس نثحث سا هطشح وٌی ایي

ظْش هبهَس ثِ ٍالؼی  بصًو وفبیت هی وٌذ یب خیش؟ هثل ایٌىِسٍایت ثبثت ضذُ است  ثَسیلِ ی است ٍؼٍال ثِهبهَسوِ دیگشی اهش اص 

جال لی  ثبثیت ضیذُ،  «  الیمیي ثبلطیه   ال تٌمط »وِ ثب استصحبة ٍ  ص جوؼِبًو هی ثبضذ ٍاهبسُ است  تبثغ اهش خَدش وِ است ٍ

استصیحبة  هىلف ثب  ای وِ آى ًوبص جوؼِجبی ایي ثحث ٍجَد داسد وِ  خَاًذُ ضذُ ٍ اوٌَى ثشای هىلف وطف خالف ضذُ حبل

  ؟هی ثبضذ یب خیشظْش هجضی اص ًوبص آیب  ًوبص ظْش سا تشن وشدُ،ثَاسطِ آى  دُ ٍ ثِ آى اتیبى وشدُ ٍشوثشای خَد ثبثت 

ایي ًضاع دس تَاًین ضَین ًوی  شئل ثِ ٍحذت اهوٌذ اگش لبای هب ثبثت هیىلیفی سا ثشاهبسُ یب اصلی وِ یه تپس دس لسن اٍل یؼٌی 

ی هجضی اص ّشبى ثِ اهش ظبیتٍلت ثحث وٌین وِ ا. آىاع ٍاسد ضَینًض یيدس این ًی تَاضَین ه اهش ثِ تؼذد ش لبئلٍاسد ضَین ٍلی اگ

  ؟اهشٍٍالؼی است یب ًِ

 اصل ٍجَة ًوبص بلهثثِ طَس وٌذ. آى سا ًیض ثیبى هی ضشایط دی است وِ اهبسُ یب اصل ظوي ثیبى هبهَس ثِ، اجضا ٍسهَ :قسن دوم

بى آى وِ ثب ػذم اتی هشوت اص اجضا ٍضشایطی است ،صبٍلی ایي ًو هىلف ضىی ًذاسد وِ ثبیذ آى سا اًجبم دّذ ٍ ٍ لطؼی است هسلن

الذام ثِ  ثب ٍظَ هی وٌذ ٍ هىلف صش ثِ ًوبهلی اهثال دلی ؛ذًَػی وطف خالف ض ثِ ثؼذاً بل اگشح .خَسداصل ًوبص ثِ هطىل ثش هی

 ثمبی ٍظَ حىن ثِ بةستصحاثب  اهب پیذا هی ضَد ٍظَ ت ٍسبدس ثمبء طْ تشدیذثشای اٍ وٌذ اهب ثؼذ اص چٌذ سبػت هی ٍظَ گشفتي

َد ییب  ضی اگش فشض وٌین دلیلی لیبئن  حبل . ٍ هی تَاًذ ًوبص ثخَاًذهی وٌذ ٍ طجك همتعبی استصحبة اوٌَى ٍاجذ ٍظَ هی ثبضذ 

  ؟تىلیفص چیست ست ًذاضتِبثِ ایي ًتیجِ ثشسذ وِ طْ خَد هىلف ثِ ًحَی

دائیش ثییي ثیٌیِ ٍ     صیَست اهیش  دس ایي .وِ لجبسص طبّش است هی وٌذیي یم ٍلی ص ًجبست ثَدُلجبساگش ضخصی حبلت سبثمِ  یب

ثیٌِ همذم  نثگَیی حبل اگش .ت داسدسبي لجبس ًجس است ٍ ثیٌِ التعبی طْة ًجبست هی گَیذ ایحبصاستیؼٌی  .استصحبة است

ثب تَجِ تَظیح فَق  .ی وِ ثب ایي لجبس هی خَاًذ ًوبص صحیح استصب. لزا ًواست شّیذ ثگَیین ایي لجبس طببة است ثبحصثش است

  .لبثل تصَیش است ایي لسنًضاع دس 

ٍ   ُذت استصحبثی خَاًسبصش سا ثب طْبهثبل اٍل ًو هسئلِ ثِ ایٌصَست است وِ هىلف دس ش اجضاء دستصَی وطیف   سیسس ثیشای ا

ویِ   الغ ًوبص ثی ٍظَ ثَدُ حبل ایي ثحث هطشح هی ضَدًذُ دس ٍای وِ خَصبًو خالف ضذ وِ ایي استصحبة هخبلف ٍالغ ثَدُ ٍ

(ثؼیذ اص  ػول ویشدُ   تاس ِفٍظی هَلغ ثِ صیشا آى ، ثِ اهش ظبّشی ثَدُ)ثِبهَسثِ ػٌَاى ه ٍ بة خَاًذُحی وِ ثب استصًوبص ایي بیآ

  ی هی ثبضذ یب خیش؟ؼالاهش ٍهجضی اص  وطف خالف

لیجال   ِو یآیب آى ًوبص ثشایص وطف خالف ضذُ؛ ش سا اتیبى وشدُ ٍ اوٌَىصبثیٌِ ثش طْبست ثَة ًول دٍم وِ طجك هثب سدّوچٌیي 

  داسد یب ًِ ؟ اػبدُ ٍ لعب آیب احتیبج ثِ  ٍخَاًذُ هجضی است یب خیش 

 .داخل دس هحل ًضاع استن ّن سپس ایي ل

ضه هی وٌیذ   هثال جضء آىیه ضشٍطی وشدُ. لىي دس  ٍ دَلی همیذ ثِ سا آىٍ  ؼی ثب دلیل ثیبى ضذُطًحَ ل ثِ ثِهبهَس :لسن سَم 

 ثبضذ یب خیش؟ وِ آیب جضء هبهَسثِ هی
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ص هی ثبضیذ ییب خییش؟ ثیِ     بجضء ًو هىلف دس سَسُ ضه هی وٌذ وِ آیباهب  جت است اٍ ّبی یَهیِ ًِ جضءصبدس ًوثِ ػٌَاى هثبل 

ى جضء ًیست الذام ثِ اتیبى ًوبص ثذٍى آٍ دلیل هجٌی ثش ایٌىِ آى جضء هطىَن جضء ًوبص اصل ّویي دلیل هىلف ثبتَجِ ثِ التعبء 

 د شداللیت هیی وی    تجضئیی  مآى دلیلی وِ ثش ػذ هؼلَم ضذُ ٍ یبى ػول ثشای اٍ وطف خالف ضذُهطىَن هی وٌذ. اوٌَى ثؼذ اص ات

ىیِ ثش اهبسُ یب اصل خَاًذُ ًیبص ثِ بصی وِ ثب توآى ً ایي ثحث هطشح است وِ داضتِ. حبلت جضئیثشای ًوبص ُ ٍ سَس صحیح ًجَدُ

 لعب داسد یب خیش؟ 

دس هحل ًیضاع  طجك یه احتوبل  هطشح هی ضَد، وِ اص ایي سِ لسن یه لسوصاهبسات ٍ اصَل سِ لسن دس  خالصِ: ثِ طَسولی

 .ذٌدس هحل ًضاع هی ثبضل داخ دٍ لسن دیگش ًیست ٍداخل 

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»


