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ر «معن جر عي ر محمدر  ر آهلر الطلرهي ر  ر اللع ر عي ر اعدائهمر ار اهّللر ر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
سا تسب خخسش سسبه ثسِ تسأخیش       تَاى دفغ خوسس  ًتیدِ ثحث دس هقبم ثبًی ایي شذ کِ تأخیش دس اداء خوس خبیض است ٍ هی

 اًذاخت.

 : بزرسی رجوع به آخذ در صورت عدم تعلق خمس به مالمقام سوم

کسی قجل اص خخش سٌِ خوس سا پشداخت کشدُ اهب ثِ هشٍس دس ؼی سبه تب خخش سسبه  دس هقبم سَم ثحث اص هَسدی است کِ 

ّبیی پیش خهذُ ٍ هؼلَم شذُ خًچِ کِ پشداخت کشدُ هتؼلق خوس ًجَدُ است. هثالً ثِ هحط حصَه سثس  ٍ قجسل اص    هؤًٍِ

 ایي هجلغشَد ٍ دس ّوبى اثتذا  لغ هیّب شَد، تخویٌبً ٍ ظٌبً هحبسجِ کشدُ کِ هؤًٍِ اٍ فالى هج ایٌکِ ششٍع ثِ صشف دس هؤًٍِ

شَد هؤًٍِ اٍ ثیش اص خى هقذاسی ثَدُ کِ اٍ کسش کسشدُ   سا ثِ ػٌَاى هؤًٍِ کسش کشدُ ٍ ثؼذ دس اداهِ تب پبیبى سبه هؼلَم هی

شذُ ٍ چیضی ثبقی ًوی هبًذُ تسب هتؼلسق    است. فشض ثفشهبییذ ّوِ سثحی کِ ثشای اٍ حبصل شذُ، ثبیذ صشف دس هؤًٍِ هی

هیلیسَى   01ّبیی ثبشذ کِ قجالً پیش ثیٌی ًکسشدُ ثسَد. فشظسبً     تَاًذ ًبشی اص حصَه هؤًٍِ ٍاقغ شَد. ایي اهش ّن هی خوس

ثبقی هسی  تَهبى پٌح هیلیَى  ٌح هیلیَى تَهبى ّضیٌِ ّبی سبالًِ اٍست ٍکِ پاست ٍ ثب خَد حسبة کشدُ  سَد کشدُتَهبى 

اهب دس اداهسِ هکسکالتی    تَهبى ثشای اٍ ثبقی هبًذُ؛هیلیَى  4سا ثِ ػٌَاى خوس دادُ ٍ تَهبى هیلیَى  5هبًذ. یک پٌدن ایي 

ًیض صشف دس هؤًٍِ شذ. یؼٌی کأًِ تَهبى هیلیَى  4ّن صشف شذ یب ایٌکِ خى  تَهبى هیلیَى 5ثشای اٍ پیش خهذ کِ ّوِ خى 

ّسضاس تَهسبى    011کسشد، ثبیسذ    س اداء خوس ًوسی کشد ٍ تؼدیل د ثَدُ ٍ اگش صجش هیتَهبى هیلیَى  0هبصاد ثش هؤًٍِ اٍ فقػ 

 خوس دادُ است.تَهبى هیلیَى  0خوس هی داد دس حبلی کِ االى 

ثِ صبحجبى خوس دادُ پس ثگیشد یب خیش؟ یؼٌی سخسَع ثسِ    کِ تَاًذ چیضی سا ثحث دس ایي است کِ دس ایي صَست خیب هی

 ػٌَاى خوس دادُ، اص اٍ پس ثگیشد. ثِ خخز کٌذ ٍ خًچِ سا کِ

 لاقوا

اًسذ. دس هقبثسل    ل ثِ ػذم خَاص سخسَع شسذُ  هسبلک ٍ ًیض شیخ اًصبسی )سُ( قبئ ایٌدب ثشخی هثل صبحت خَاّش ٍ صبحت

اًذ دس صَستی کِ ػسیي دس دسست    اًذ ٍ گفتِ خوؼی اص خولِ هشحَم سیذ دس ػشٍُ ٍ اهبم )سُ( دس هسألِ قبئل ثِ تفصیل شذُ

تَاًذ سخَع کٌذ ٍلی اگش ػیي تلف شذُ، دیگش حق سخَع ًذاسد ٍ هستحق خوس ظبهي  خخز ٍ صبحت خوس ثبقیست، هی

 ًیست. 

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 0395 اسفٌذ 00تبسیخ:                     ةالسٌ ًةهؤٍ ػي فعلهبی :خبهسال -القَه فیوب یدت فیِ الخوس هَظَع کلی:
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فشهبیسذ دس   )سُ( هسی  ایکبىکأًِ دٍ ششغ داسد.  ، لکياًذ دس ریل هسألِ ّویي ًظش سا اختیبس کشدُ 04اهبم )سُ( ّن دس هسألِ 

س ایي صَست حق سخَع ًذاسد ٍلسی اگسش ػسیي    ، دًذاسًذ کِ اٍ اص ثبة تؼدیل ادا کشدُ ػلن صَستی کِ تلف شذُ ثبشذ ٍ یب

 تَاًذ سخَع کٌذ. ثبقی ثبشذ یب ثذاًذ کِ اٍ اص ثبة تؼدیل اداء کشدُ، دس ایي صَست هی

 ، چٌذ اهش است.دلیل ایي دٍ قَه است. دلیل قَه اٍه یؼٌی ػذم خَاص سخَع هسئلِػوذُ دس 

 : عدم جواس رجوعقول اول

 دلیل اول

ظي ٍ گوبى ثسِ ػسذم هؤًٍسِ دس     ،تش اص پبیبى هْلت، دس ٍاقغ تخویيهجٌبی پشداخت خوس صٍددلیل اٍه ایکبى ایي است کِ 

اصل تؼلق خوس ٍ ٍخَة خوس ثِ هحط حصَه سث  است. ٍلی اسفبقبً  قجالً ػشض شذ کٌِّگبم دفغ خوس ثَدُ است. 

هفشٍض هسألِ ثشاسسب   شَد. ایي شخص دس  . پس ٍخَة خوس ثب حصَه سث  ثبثت هیادا شَداخبصُ دادًذ تب خخش سبه 

ّبی اٍ  شَد یب هقذاس هؤًٍِ ّبی اٍ اص خبی دیگش تأهیي هی گوبى ثِ ایٌکِ هؤًٍِ ای ًذاسد ٍ هؤًٍِ ٍ هحبسجِ ٍ تخویي ٍ ظي

ایي پَه سا ثِ ػٌَاى خوس پشداخت کشدُ است. دس حیي دفغ صشفبً ثشاسب  ظي ٍ گوبى ایسي سا پشداخست    ،فالى هجلغ است

 هؤًٍِ اٍ فالى هجلغ است اهب اکٌَى هکخص شذُ کِ ظي اٍ دسست ًجَدُ است.  کِ هؤًٍِ ای ًذاسد یب

. یؼٌسی صهسبًی کسِ    داشتِ ثبشسذ ؼشیقیت  ًِ، هَظَػیت ثشای ٍخَة خوس داسد ًِ ایٌکِخَد ایي ظي ٍ گوبى ثِ ػذم هؤٍ

کٌسذ ٍ ثقیسِ سا   خَاّذ خوس ثذّذ، دس هحبسجبت خَد خى هقذاسی سا کِ تخویي هی صًذ کِ هؤًٍِ اسست، کسسش    شخصی هی

 خوس دّذ. ایي تخویي هَظَػیت داسد، ًِ ایٌکِ ؼشیقیت داشتِ ثبشذ. 

هؤًٍِ خَد سا کسش کشدُ، خًچِ کِ پشداخت کشدُ ثِ ػٌَاى خوس، ٍاخت ثَدُ ٍ دسست ّن ثَدُ،  ،لزا چَى ثشاسب  تخویي

لزا اگش ثؼذاً هؼلَم شَد کِ تخوسیي  اًذ تخویي ثضى ٍ هؤًٍِ خَد سا کسش کي ٍ سپس خوس سا پشداخت کي.  چَى ثِ اٍ گفتِ

هؼلَم شذُ اشتجبُ کِ حبال  ثَدُ است؛ شَد. خوس دس هبصاد هؤًٍِ ای کِ تخویي صدُ ٍاخت اٍ اشتجبُ ثَدُ، خوس هٌتفی ًوی

ٍ ایي شخص ًیض ثسِ ٍاخست خسَد     ثَدُثگیشد، صیشا خوس ٍاخت پس تَاًذ اص صبحت خوس خى سا  دیگش ًوی ،کشدُ است

 .ػول کشدُ است. تخویي هؤًٍِ ّن هَظَػیت داشتِ است. اگش اًککبف خؽب شذ، دیگش حق سخَع ًذاسد

 بزرسی دلیل اول

هَظسَػیت   فشهبییذ تخویي ٍ گوبى یب حتی ػلن ثِ ػذم هؤًٍِ دس ٍخَة خوسس  ایي دلیل قبثل قجَه ًیست. ایٌکِ شوب هی

خًچِ کِ دس ایٌدب هؽشح است استثٌبء هؤًٍِ فؼلی است. تخویي هؤًٍِ دس ٍاقغ ثشای کسی کِ اثتذاء ٍ ، قبثل قجَه ًیست. داسد

خَاّذ صٍدتش اص هَػذ هقشس خوس ثذّذ، ؼشیق است ثشای اٍ کِ ثتَاًذ خوسس سا ثپسشداصد. ؼشیسق ثسشای      یب ٍسػ سبه هی

گشفتِ ٍ خوس ٍاخت  ِ خوس ثِ ایي هبه تؼلق ًویهقذاس هتؼلق خوس. اگش هؼلَم شذ هؤًٍِ اٍ ثیش اص ایي است، یؼٌی کأً

. حبال هؼلَم شذُ کسِ  است شذُ است. هسألِ خَاص تؼدیل دس اداء خوس ًیض هکشٍغ ثِ ػذم هؤًٍِ ثِ ًحَ ششغ هتأخش ًوی

 گشفتِ ٍ ٍاخت ًجَدُ است.  اصالً خوس تؼلق ًوی

فغ خوس ثِ ًحَ هَظَػی اخسز شسذُ   س حیي دػلی ای حبه اسب  دلیل اٍه ثش ایي است کِ تخویي ٍ ظي ثِ ػذم هؤًٍِ د

یش اص خى چیضی اسست کسِ ایسي شسخص     اگش هؼلَم شذ کِ هؤًٍِ ث ٍ لزا ذًایٌْب ؼشیقیت داس حبلی کِ ایي ثبؼل است ٍ دس
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لزا دلیل اٍه صسحی    ؛ؼشیقیت داسدثشای ککف هقذاس هؤًٍِ تَاًذ سخَع کٌذ. ثِ ػجبست دیگش تخویي ٍ ظي  ، هیتخویي صدُ

 ًیست. 

 دلیل دوم

ٍاخت شذُ است ٍ ٍخَة خوس ٍ تؼلق ایي هبه ثِ ثِ هحط حصَه سث  هقتعبی ادلِ استثٌبء هؤًٍِ ایي است کِ خوس 

ثبثست شسذُ   اگش خوس دس ایي هسبه،   ؛اخبصُ صشف دس هؤًٍِ دادُاسفبقبً لکي شبسع  ،صبحجبى خوس، فؼلیت پیذا کشدُ است

اسفبقبً اخبصُ صشف هقذاس الصم دس هؤًٍِ دادُ شذُ، هؼٌبیش ایي است کِ اگش هؤًٍِ خذیذی ثسشای اٍ پیسذا شسذ، خسضء      ٍلی

ثسشداسد ٍ دس  ثشای هؤًٍسِ  شبسع اسفبقبً اخبصُ دادُ تب هقذاسی سا  .خوس ٍاخت شذُ . ثِ ػجبست دیگشهؤًٍِ هستثٌبت ًیست

سب  حق صبحجبى خوس سا پشداخست کسشدُ اسست. اگسش     هبثقی هحبسجِ کٌذ ٍ خوس سا ثپشداصد. ایي شخص ّن ثش ّویي ا

کٌسذ ثلکسِ ککسف     هؤًٍِ خذیذی دس ایي هیبى حبصل شَد ثؼذ اص اداء حق صبحجبى خوس، ککف اص ػذم تؼلق خوس ًوسی 

تَاًستِ ایي هبه سا حفظ کٌذ ٍ صشف دس هؤًٍِ کٌذ اهب االى کِ ایي سا ثِ صبحجبى خوسس دادُ دیگسش    کٌذ اص ایٌکِ اٍ هی هی

 ثشای خى حکن تکلیفی ًوی هبًذ.  هَظَػی

ٍاخت شذُ ٍ ایسي شسخص ّسن    دس هبصاد ثش هؤًٍِ . اگش خوس «یدَص لِ الشخَع»خَاّین ثگَیین  ثِ چِ دلیل هیثبیذ دیذ 

هؤًٍِ سا تخویي صدُ، خوس هبصاد سا پشداخت کشدُ، پس ثش ایي شخص خوس ٍاخت ثَدُ ٍ ایي شخص ّن پشداخت کشدُ 

گشداًذ، شاگش االى ثخَاّذ سخَع کٌذ ٍ ثِ خخز ثگَیذ کِ خوس سا ثِ اٍ ث «لِ ٍقغ فی هحلِصذس هي اّ»ثِ صبحت خوس؛ 

ًیسست. چسَى    خىثِ چِ دلیل است؟ ایي ثبیذ ثشاسب  یک هجٌبیی ثبشذ ٍ هَظَع داشتِ ثبشذ دس حبلی کِ هَظَػی ثشای 

یي هبه تؼلق گشفتِ اهب اسفبقبً ثِ اٍ حکن تؼلق خوس ثِ ایي سث  کِ فؼلی شذُ ٍ توبم شذُ، ثِ هحط حصَه سث  خوس ثِ ا

اًذ هقذاس هؤًٍِ سا اص ایي سث  کسش کٌذ. ٍ ایي شخص ّن کسش کشدُ ٍ پشداخت کشدُ است. حسبال هؤًٍسِ خذیسذ     اخبصُ دادُ

کٌذ اص ایٌکِ قجالً خوس ٍاخت ًجَدُ؟ تدذد الوؤًٍة الیککسف ػسي    ثشای اٍ حبصل شذُ، خیب حصَه هؤًٍِ خذیذ ککف هی

  ػذم الخوس.

ثِ ػجبست سبدُ تش ّش چِ کِ دس ایٌدب ٍاقغ شذُ ثشاسب  ظبثؽِ ثَدُ است. یؼٌی خوس ٍاخت ثسَدُ ٍ هؤًٍسِ ّسن ؼجسق     

شسَد کسِ    شَد ادػب کشد کِ ثب تدذد هؤًٍِ هؼلَم هی تخویي کسش شذُ ٍ ایي شخص خوس سا پشداخت کشدُ است. حبال هی

هقتعبی ایي دلیل ایي است کِ سخَع ثِ صبحت خوس حتی هغ ثقبء الؼیي خبیض ًیست چَى خًچِ  پسخوس ٍاخت ًجَدُ؟ 

کِ خوس سا ًذادُ ثبشذ. اهب ٍقتی خوسس سا   شَد، خَاص صشف دس هؤًٍِ است تب هبداهی کِ اص ادلِ استثٌبء هؤًٍِ استفبدُ هی

تکلیفی اسفبقی خسَاص صسشف سثس  دس هؤًٍسِ     خى حکن ظَع َهشَد. ثِ ػجبست ًْبیی  پشداخت کشد، خى حکن شبهل اٍ ًوی

 هٌتفی شذُ است. ایي تب قجل اص دفغ ثَد، حبال کِ دفغ شذ، دیگش هَظَػی ثشای ایي حکن ثبقی ًوی هبًذ. 

 سی دلیل دومربز

ٍلی هسألِ ایي است کِ ٍخَة خوس یب تؼلق خوس یب ثجَت خوس اص اثتذا هکشٍغ ثَدُ ثِ ػذم صشف دس هؤًٍِ ثِ ًحَ 

س خى ثَدُ یؼٌسی ػسذم صسشف دس    ٍخَة خوس اص ّوبى اثتذا کِ ثب حصَه سث  ثبثت شذ، یک ششؼی دس کٌب ششغ هتأخش.

یؼٌی هؤًٍِ فؼلی استثٌبء شذُ دس ؼَه سبه. دسست است کِ ٌَّص صهبى هؤًٍِ فشا ًشسیذُ ٍلی ششؼیت خى ثسِ ًحسَ    هؤًٍِ؛
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شَد، چِ اتفبقی هی افتذ؟  ثؼذ ششغ هحقق ًویشَد ٍ  ششغ هتأخش اص ّوبى اٍه ّست. دس ّوِ هَاسدی کِ چیضی ششغ هی

گَییذ صحت ثیغ فعَلی هکشٍغ ثِ اخبصُ هبلک است ثِ ًحَ ششغ هتأخش. هب ششغ هتأخش سا ّسن   دس ثیغ فعَلی هگش ًوی

 قجالً تصحی  کشدین ٍ گفتین ٍخْی ثشای ػذم هؼقَلیت خى ًیست. 

گسَیین کسِ خوسس     کٌذ. هب ًظیش خى سا دس ایٌدب هسی  ثیغ هیاگش دس ثیغ فعَلی هثالً هبلک اخبصُ ًذّذ، ککف اص ػذم صحت 

شسذ، ثؼسذ اص ایٌکسِ     ٍاخت شذُ هکشٍؼبً ثِ ػذم صشف فؼلی دس هؤًٍِ؛ هؽلقب کِ ٍاخت ًکذُ است. اگش هؽلق ٍاخست هسی  

 گسزاسد. ٍلسی اص اٍه   صهیٌِ ای ثشای سخَع ثبقی ًوسی  کٌذ ٍ هیگفتین ککف اص ػذم ٍخَة  خوس پشداخت شذ، خى ٍقت هی

ٍخَة هکشٍغ ثِ ػذم صشف فؼلی دس هؤًٍِ ثَدُ است. االى هؤًٍِ فؼلی اٍ ثیش اص خى هقذاسی ثَدُ کِ تخوسیي صدُ؛ اگسش   

هؤًٍِ فؼلی ثیکتش ثبشذ کبشف اص ایي است کِ اص اثتذا خوس ٍاخت ًکذُ چَى ششؼیت ػذم صشف دس هؤًٍِ ثِ ًحَ ششغ 

شَد کسِ اص اثتسذا خوسس     هؤًٍِ فؼلی اٍ ثیش اص ایي است، هؼلَم هی هتأخش ثَدُ. حبال کِ صهبى خى سسیذُ ٍ هؼلَم شذُ کِ

فشهَدًذ کِ ثؼذ اص دفغ دیگش هَظَػی ثشای خَاص صشف دس هؤًٍسِ ثسبقی ًوسی    دس دلیل دٍم تؼلق ًگشفتِ است. پس خًچِ 

 هبًذ، ثِ ًظش توبم ًیست. لزا ایي دلیل ّن ًبتوبم است.

 0َه ّویي دٍ دلیلی است کِ ػشض شذ.بالً هْن تشیي دلیل ّبی ایي قاهب اخورکش شذُ دلیل دیگش ّن دس ایٌدب  چٌذ

 قول دوم: جواس رجوع به دو شزط

ؼجق ایي قَه اگش خخش سبه هؼلَم شَد کِ اسبسبً خوس ثش اٍ ٍاخت ًجَدُ یب ایي هقذاس ًجسَدُ؛ هٌتْسی ثسِ خْست احتیسبغ      

اًککف کِ هؤًٍِ اٍ ثیکتش ثَدُ ٍ یب سَد اٍ کوتسش  االى چَى گفتین تؼدیل دس اداء خوس خبئض است. ]خوس سا صٍدتش دادُ 

تَاًذ ًبشی شَد. یب هؤًٍِ اٍ ثیکتش ثَدُ ٍ یب دس ٍاقغ ٍقتی هحبسجِ کشدُ  ایٌکِ خوس ثش اٍ ٍاخت ًجَدُ اص دٍ اهش هی)ثَدُ، 

تَاًذ سخَع کٌسذ ٍ اال   هی اًذ ایٌدب ثِ دٍ ششغ گفتِ ([کشدُ کِ سَد اٍ فالى هجلغ است. دیذُ سَد خى کوتش است ٍ اشتجبُ هی

ثشًح دادُ کِ ػیي خًْب ثبقی است ٍ تلسف   گشمگٌذم دادُ یب صذ کیلَ گشم. ػیي ثبقی ثبشذ. هثالً صذ کیل0َحق سخَع ًذاسد. 

کٌسذ ٍ   . گیشًذُ ]هشخغ تقلیذ یب ٍکیل اٍ[ هی داًستِ ایي شخص ٍخَّبت خَد سا صٍدتش اص هَػذ حسبة هسی 0ًکذُ است. 

. خخز ػلن داشتِ ثبشذ 0. ػیي ثبقی ثبشذ 0ٍ ًشسیذُ است. اگش ایي دٍ ششغ ثبشذ، یدَص لِ الشخَع. یؼٌی ٌَّص پبیبى سبه ا

 کِ دفغ خوس هي ثبة التؼدیل ثَدُ است. 

ٍلی اگش ػیي تلف شذُ ثبشذ، دیگش حق سخَع ًذاسد. یب ایٌکِ ػیي ثبقی است ٍلی خى گیشًذُ ًوی داًستِ کِ ایي ثِ ػٌسَاى  

. ثبص حق سخَع ًذاسد. پس حق سخَع ثِ هستحق ؼجق ایي ًظش هکشٍغ ثِ ایي دٍ ششغ است: ثقبء الؼیي تؼدیل هی پشداصد

ٍ ػلن اآلخز ثکًَِ هي ثبة التؼدیل. اهب اگش یکی اص ایي دٍ ششغ هٌتفی شَد؛ یؼٌی یب ػیي تلف شذُ ثبشذ یسب خخسز ًوسی    

  داًستِ کِ ایي هي ثبة التؼدیل است، دس ایي صَست حق سخَع ًذاسد.

 دلیل

، ایي است کِ دسست است خوس ثبشذ تَاًذ هجٌبی ًظش هشحَم سیذ ٍ ّن هجٌبی ًظش اهبم )سُ( ػوذُ دلیل ایي فتَا کِ ّن هی

هب قجالً ّن دس هقبم اٍه ثحث کشدین کِ اسبسبً صهبى تؼلق خوسس ّوسبى صهسبى    )شَد،  اص ّوبى صهبى حصَه سث  ٍاخت هی
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شَد چَى ایي هقتعسبی اؼسالا ادلسِ اص خیسِ ٍ      شَد، خوس ّن ٍاخت هی هیحصَه سث  است. ّوبى هَقغ کِ سث  حبصل 

شَد، هکشٍغ ثِ ػذم صشف دس هؤًٍِ الی ًْبیة السٌة است.  اهب تؼلق خوس اص ّوبى اٍلی کِ سث  حبصل هی (سٍایبت است.

دس هؤًٍِ ًکسَد   خوس ثِ ًحَ هؽلق ثبثت ًکذُ است. خوس ثِ ایي هبه تؼلق گشفتِ ثِ ششغ ایٌکِ تب خخش سبه صشف لزا

ثسِ فبظسل ػسي هؤًٍسة السسٌة تؼلسق        یؼٌی شَد؛ شَد خوس هتؼلق ثِ هبصاد هؤًٍِ سٌِ هی ثِ ًحَ ششغ هتأخش. لزا گفتِ هی

 گیشد.  هی

کٌذ اص ػذم تؼلق خوس هي اٍه االهش. هثل ّویي هثبه ثیغ فعَلی کسِ   شَد، دس ٍاقغ ککف هی ٍقتی هؤًٍِ خذیذ حبصل هی

دیگش فشقی  خبغ ثِ ػذم صشف فؼلی دس هؤًٍِ ثَدُ است. ارا اًتفی الکشغ اًتفی الوکشٍغ. ایي ثیبى شذ. تؼلق خوس هکشٍ

شسَد. شسبهل شسشغ     اًَاع ششٍغ هسی  ِکٌذ ثیي ششغ هتقذم، هتأخش ٍ هقبسى. ارا اًتفی الکشغ اًتفی الوکشٍغ شبهل ّو ًوی

شذُ، یؼٌی هؤًٍِ فؼلی اٍ ثیش اص ایي هقذاس است،  شَد لزا اگش هؼلَم شَد کِ ّوِ ایي هبه صشف دس هؤًٍِ هی هتأخش ّن هی

 کٌذ کِ خوس اص اثتذا ثِ ایي هبه تؼلق ًگشفتِ است. ککف اص ایي هی

پس ثش ایي اسب  خًچِ کِ ایي شخص ثِ صبحت خوس ٍ خخز دادُ، دس حقیقت کأًِ هلک خَد ایسي شسخص اسست. ایسي     

 خخز کٌذ ٍ هبه خَد سا پس ثگیشد. تَاًذ سخَع ثِ شخص هی

 زاط به دو شزطتاشوجه 

تْی هوکي است کسی ثگَیذ کِ اگش ایي شخص اص اثتذا ًجبیذ خوس هی دادُ ٍ ایي هبه هلک اٍست، ثِ چِ دلیل هکشٍغ هٌ

ػلن اآلخسز ثکًَسِ هسي ثسبة     . 0. ٍخَد الؼیي 0اًذ:  ثِ ثقبء ػیي شذُ؟ یب هکشٍغ ثِ ػلن خخز شذُ؟ کأًِ دٍ ششغ گزاشتِ

 التؼدیل.

الً سٍشي است. ثبالخشُ هبه خَد اٍست ٍ تلف ّن ًکذُ ٍ هَخسَد اسست ٍ   دس صَستی کِ ػیي ثبقی ثبشذ، کبهششغ اٍه: 

گیشد. هثل هبه اهبًت است، چؽَس دس هبلی کِ اهبًت ثبشذ اگش هَخسَد ثبشسذ ثبیسذ ایسي هسبه سا       کٌذ ٍ خى سا هی هشاخؼِ هی

َدُ ثسِ ػسذم صسشف    ثگیشد، اگش تلف ّن شذُ ثبشذ ظبهي است. دس صَستی کِ اص اٍه هی داًستِ ٍخَة ٍ تؼلق هکشٍغ ث

ًجَدُ است. حبال ایي ثشای ایي است کسِ   هتؼلقفْوذ کِ خوس ثِ خى  فؼلی دس هؤًٍِ، حبال کِ دس هؤًٍِ صشف شذُ پس هی

 دس خى دٍ صَست تکلیف هؼلَم است.

ایي کٌذ. تَاًذ سخَع  تَاًذ سخَع کٌذ. دس صَستی کِ خخز ًذاًذ چشا ًوی اهب دس صَستی کِ ػیي ثبقی ًجبشذ، ثِ چِ دلیل ًوی

 سا ثبیذ ثشسسی کٌین.

 

«الحوذ هلل سة الؼبلویي»  

 
 


