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ر «معينجر علير محمدر ور آهلر الطارهينر ور اللعنر علير اعدائهمر ار اهّللر ر العالمينر ور صلير ب ر الحمدهّلل»
 

 خالصه جلسه گذشته

دس فشع چْاسم کِ هشبَـ بِ جایی است کِ هالک هال حشام هعلَم است اها هقذاس هال هعلَم ًیست، گفتین اگش غلح حاغل 

جا ٍجَُ ٍ اقَال هختلفی گفتِ ضذُ است. ضایذ ّطت یا ًُِ ٍجِ ٍ قوَل دس ایوي    ضَد فبْا؛ اها اگش غلح حاغل ًطَد، ایي

 قابل رکش باضذ.  سابكِ

جا ّن خوس بذّذ؛ یعٌی حال کِ هقذاس هال حشام هعلَم ًیست، با خوس دادى ایي هوال سا طكْیوش    ٍجِ اٍل ایي بَد کِ ایي

 ضَد. دلیل ایي قَل بِ ّوشاُ ًقذ ٍ اضکالی کِ هتَجِ آى بَد بیاى ضذ.  کٌذ ٍ بقیِ هال بشای اٍ حالل هی

بَد؛ قبق ایوي دلیول هقتؿوای    یذ قاعذُ ایي قَل هستٌذ بِ سِ دلیل است: دلیل اٍل  ضذقَل دٍم، اکتفاء بِ اقل بَد؛ عشؼ 

اال هوا عللون   »چِ کِ دس یذ اٍست، هالک است ٍ یذ اٍ اهاسُ هلکیت اٍسوت؛   قاعذُ یذ ایي است کِ اًساى ًسبت بِ ّوِ آى

جا یقیي داسد هقذاس اقل هتعلق بِ غیش است، لزا یذ ًسبت بِ ایي هقذاس، اهاسیت ًوذاسد، چوَى علون بوِ      ٍ چَى ایي ؛«خالفِ

 آى داسین. اها ًسبت بِ هابقی، اهاسیت یذ بِ قَت خَدش باقی است. خالف 

 ٍ دٍ اضکال بِ آى ٍاسد ضذُ است. ایي دلیل هَسد اضکال قشاس گشفتِ
 بزرسی دلیل اول

هعٌا داسد؛ یعٌی دیگشی اگش بخَاّذ بفْوذ کوِ ایوي هوال     «ة إلی الغیشبالٌسب»اضکال اٍل ایي است کِ اهاسیت یذ بش هلکیت 

بیٌذ ایي خاًِ دس اختیواس ٍ   ّای هالکیت اٍ، یذ است. یعٌی ّویي کِ هی ّا ٍ ًطاًِ هلک ایي ضخع ّست یا ًِ، یکی اص ساُ

بیٌوذ کلیوذ   ب هقابل، خَاّن خاًِ سا بفشٍضن، قشف اگش کسی بگَیذ کِ هي هی بشای هلکیت اٍ کافی است. دس طػشف اٍست.

، یوذ ًسوبت بوِ آى    خالغِ ایٌکِکٌذ ٍ استیالء بش آى داسد ٍ  ایي خاًِ دس دست ایي ضخع است یا دس ایي خاًِ صًذگی هی

 خاًِ داسد؛ ایي یذ اهاسُ هلکیت است. هگش ایٌکِ هعاسؾی داضتِ باضذ. 

اها ًسبت بِ غیش؛ یعٌی اهاسیت آى بشای غیش است. یذ، حجیت داسد ًسبت بوِ غیوش. اهوا بوشای      استیذ، اهاسُ هلکیت پس 

خَاّوذ اص یوذ    جا بحث دس ایي است کِ ایوي ضوخع هوی    ًسبت بِ خَدش حجیت ًذاسد. ایيیعٌی خَدش اهاسیت ًذاسد؛ 

 ست کِ:طكبیق ایي هكلب بش بحث ایي ا ّا هلک هي است. خَدش بش اهَالص ًتیجِ بگیشد کِ ایي

یک هال حالل هخلَـ بِ حشام است، قبق قاعذُ یذ ّویي کِ ایي ضخع ایي اهَال سا طحت طػوشف داسد، ًطواًِ هلکیوت    

. آى هقذاسی کِ اقل است ٍ یقیي داسد بشای خَدش ًیست، طکلیف ایي هال سٍضي است. اهوا ایٌکوِ   خالفِاست؛ اال ها عللن 

ضوَد. یوذ اهواسُ     د کِ بقیِ اهَال بشای هي است، ایي با قاعذُ یذ اثبوات ًووی  بخَاّذ اص یذ خَدش بش بقیِ اهَال ًتیجِ بگیش
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باضذ. یعٌی خَدش بگَیذ کِ ایي اهَال دس اختیواس هوي    داضتٌِسبة الی الغیش؛ ًِ ایٌکِ بشای خَدش اهاسیت الهلکیت است ب

ایي اهَال دس اختیاس هوي اسوت ٍ    ًتیجِ بگیشم کِ چَىپس داًن کِ آیا ایي هال غیش است یا هال خَدم،  است ٍ هي ّن ًوی

 طحت یذ هي است، پس ایي اهَال هتعلق بِ هي است.

لوزا  گشاى قابل قبَل است؛ پس اضکال اٍل بِ دلیل اٍل، ایي است کِ حجیت یذ ٍ اهاسیت یذ بشای هلکیت فقف ًسبت بِ دی

اهَال دس اختیاس هوي اسوت پوس     ًتیجِ بگیشد چَى ایي ٍ دش ایي اهَال سا طعییي طکلیف کٌذخَاّذ خَ هیکِ ایي ضخع 

 است.  بشای هي است، ایي هحل اضکال

حجیت داسد ٍلَ بشای هكلقا البتِ اغل ایي هسألِ هحل اختالف است. ایي بایذ دس بحث اص قاعذُ یذ سسیذگی ضَد کِ آیا یذ 

بوا  قاعوذُ یوذ    پس یک اختالفوی دس   اختػاظ داسد بِ حقّ غیش غاحب یذ؟ ًفس اًساى ٍ خَدش، یا ایٌکِ اهاسیت یذ

اص ایي حیث دس با  قاعذُ یوذ هالحهوِ بفشهاییوذ کوِ آیوا      بایذ ّست. ضوا اگش ایي قاعذُ سا خَاًذیذ ٍ یا بشسسی کشدیذ، 

یا هختع بِ حقّ غیش غاحب  طَاى اص آى استفادُ کشد اهاسیت یذ، عام است؟ ّن حق غاحب یذ ٍ ّن غیش غاحب یذ سا هی

 یذ است؟ ایي دس جای خَدش بایذ طفػیالً بشسسی ضَد. 

لزا اضکال اٍل دس ٍاقع یک اضکال هبٌایی است. بشخی هبٌائاً ایي سا قبَل ًذاسًذ ٍ هعتقذًذ یذ یک اهاسُ عقالیی ٍ ضوشعی  

 بش هلکیت است ٍ اختػاظ بِ حقّ غیش ّن ًذاسد بلکِ بالٌسبة الی ًفسِ ّن اهاسیت داسد. 

 سؤال: ...

اهاسیوت  کِ یذ داسد، خَدِ ایوي یوذ   هوکي است بگَیین کسی  کٌین، استاد: ایي ّست ٍلی االى اص حیث قاعذُ یذ بشسسی هی

هذعی ٍ طَاًذ حقّ اٍ سا ثابت کٌذ، دیگش کاسی بِ هسألِ  گفتین یذ هشبَـ بِ ایي ضخع ًیست ٍ ًوی داسد بش هالکیت اٍ. اگش

 هٌکش ًذاسد.

 سؤال:

خَاّذ طکلیوف   هی ضخعٍ خَدِ ایي جا لضٍهاً بحث هذعی ٍ هٌکش ًیست  جا هذعی ًباضذ؛ ایي هوکي است کسی ایياستاد: 

 سا هعلَم کٌذ.

 سؤال:

ضَد ٍ ایوي ضوخع    طَاًٌذ با ّن غلح کٌٌذ؛ االى چِ کسی هذعی ٍ چِ کسی هٌکش است؟ آى غیش هذعی هی هثالً ًویاستاد: 

بیاٍسد ٍ هٌکش ضَد. هذعی بایذ بیٌِ  ضَد؛ یعٌی هي بیذُ الوال هٌکش است ٍ آى کسی کِ دس هقابل اٍست، هذعی هی هٌکش هی

ایي طَاًذ هكشح ضَد کِ  جا فشؼ ها اص ایي صاٍیِ هی ست کِ ایي هذعی بیٌِ ًذاسد. ایيجا فشؼ ها ایي ا ّن قسن بخَسد. ایي

ضخػی کِ هال دس دست اٍست، االى اهاسیت یذ بالٌسبة الی ًفسِ قابل قبَل است یا ًِ؟ آى هال اکثش ٍ صائذ کِ دس اختیواس  

ضووا   اسوت؟  ا ایي اهاسیت یذ، بالٌسبة الی الغیشی سُ باضذ بش ایٌکِ هلک اٍطَاًذ اها اختیاس اٍست هی اٍست، آیا ّویي کِ دس

 خػَهت ًیست؛ بحث طخاغن ٍ ایٌکِجا بحث   جا اص هػادیق اهاسیت یذ ًسبت بِ غیش است. ٍلی ایي خَاّیذ بگَییذ ایي هی

ست کِ هالک ایي هال عٌذُ هعلوَم اسوت؛ اغوالً هوکوي     ّای فػل خػَهت سجَع کٌین، ًیست. بحث ایي ا بخَاّین بِ ساُ

ایي هقذاس اص هال طَ پیص هي است ٍ با ّن غلح کٌین؛ اها قوشف   است اٍ ّیچ ادعایی ّن ًذاضتِ باضذ. ایي ضخع گفتِ کِ



391 

 

  س بوا ّا حاغل ًطذُ، لضٍهاً ایٌكوَس ًیسوت کوِ د    ّا غلح ًکشدًذ ٍ طشاؾی بیي آى سٍد. ٍلی ایٌکِ ایي هقابل صیش باس ًوی

 احکام قؿا بشٍد. اغالً بحث احکام قؿا ٍ هذعی ٍ هٌکش، بِ ایي هعٌا ضایذ هكشح ًباضذ. 

 سؤال: 

گَییذ کِ دس با  احکوام   این. ضوا اص یک قشف هی گَیین هذعی ٍ هٌکش، یعٌی دس با  احکام قؿا ٍاسد ضذُ استاد: ٍقتی هی

 ضَد. اس هال بِ طَافق بشسٌذ، لضٍهاً ٍاسد با  احکام قؿا ًویبش سش هقذ االى ًتَاًستٌذّا  سٍد اها ایٌکِ ایي قؿا ًوی

 سؤال:

خَاّذ بگَیوذ االى کوِ ایوي     جا اهاسیت بالٌسبة الی حق الغیش ًیست؛ ایي اهاسیت بالٌسبة الی حق ًفسِ است. هی ایي استاد:

عایی اص ًاحیِ غیش باضذ، یعٌی اهَال طحت یذ هي است، پس ایي اهَال بشای هي است؛ طکلیف بِ پشداخت صائذ ًذاسد. اگش اد

جا اغالً بحث احکام با  قؿا ًیست؛ فوشؼ ایوي    بحث با  قؿا ٍ هذعی ٍ هٌکش باضذ، ایي یک حسا  دیگشی داسد. ایي

ص اهاسیوت یوذ   خَاّوذ ا  طشدیذ داسد ٍ هوی  داسم ٍ ًسبت بِ هاصاد بش ایي کأىّهقذاس سا یقیي ایي گَیذ هي  است کِ ایي آقا هی

جا سفتاس غیش بِ دٍ ًحَ قابل طػَیش است؛ یک ٍقت  پس ایي هلک هي است. قشف هقابل ادعایی ًذاسد. ایي استفادُ کٌذ کِ

 غیش اص اٍل ادعایی داسد کِ ایي هقذاس بشای هي است؛ اغالً فشؼ ها جایی است کِ ادعایی ًذاسد. 

اسش هعلَم ًیست؛ ایوي هوال سا بگیوش ٍ    هثالً ایي ضخع بِ قشف هقابل گفتِ کِ هقذاسی اص هال طَ دس ًضد هي است اها هقذ

ضَد هعٌایص ایي ًیست کِ ًسبت بِ یک بخطی اص ایي اهَال  ضَد؛ ایٌکِ ساؾی ًوی ساؾی باش. اها قشف هقابل ساؾی ًوی

جا دس ٍاقع  بحث هذعی ٍ هٌکش ًیست. ایي اغالًخَاّن بگَین کِ  ایي ضخع هذعی است یا ادعای یک حذّ هعیٌّی داسد. هی

کٌٌذ، ایي دس با  احکام  یت یذ ایي ضخع، هلکیت خَد اٍست. یک ٍقت دس یک هَؾَع ٍ هَسد هعیي ًضاع هیًتیجِ اهاس

. کٌوین سٍد. عذم غلح ٍ طشاؾی ّست اها لضٍهاً ایي هساٍی با خػَهت ٍ طٌاصع ًیست کِ ایي سا دس با  قؿا ٍاسد  قؿا هی

داًن هقذاسی اص آى حوشام اسوت؛    هال ًضد هي ّست، هی هقذاسیکٌذ کِ  اغالً فشؼ کٌیذ کِ خَدش اص یک هجتْذ سؤال هی

طَاًی  گَیذ طَ اص یذ خَدت هی جا هجتْذ هی ضَد؛ ایي گَیذ ًوی گَیذ کِ با اٍ بِ طَافق بشس. ایي ضخع هی هجتْذ بِ اٍ هی

ش حق غیوش ٍ  هَؾَع هالکیت ایي است کِ هال هي است یا هال غیش، ٍلی ایي دس بشابًتیجِ بگیشی کِ ایي هال بشای طَست. 

 جا ادعایی هكشح ًیست.  بالٌسبة الی ادعاء الغیش ًیست؛ اغالً ایي

 اشکال دوم

ضَد.  ضَد؛ یعٌی هعاسؼ داسد ٍ ساقف هی جا قاعذُ یذ جاسی ًوی ایي دلیل ضذُ، ایي است کِ اساساً ایي بِاضکال دٍهی کِ 

اعذُ یذ، هلکیت هي بیذُ الوال ثابوت ضوَد، دس بشابوش    بشای ایٌکِ دس ّش فشدی اص افشاد ایي هال کِ طشدیذ حاغل ضَد ٍ با ق

ایي، علن اجوالی بِ کَى ّزا الفشد للغیش است. سشاغ ّش فشدی ٍ ّش بخطی اص ایي اهَال بشٍین، ایي احتوال ٍجَد داسد کوِ  

 ها علن اجوالی داسین بِ ایٌکِ ایي هال یا اقل یا اکثش، هتعلق بِ غیش است.  چَىایي هتعلق بِ غیش است. 

ًسبت بِ اقل کِ یقیٌی است؛ ًسبت بِ اکثش ّن. باالخشُ ایي یک قشف اجوالی است؛ چَى هشدد بیي اقل ٍ اکثش است. لزا ّش 

علن اجوالی داسد، یا اقول یوا اکثوش    هَسدی سا بخَاّذ قاعذُ یذ جاسی کٌذ، هعاسؼ است بِ ایٌکِ ایي هالِ غیش باضذ. چَى 

 هتعلق بِ غیش است. 
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بش ضَد. چَى اجواالً علن داسین بِ حشهت بعؽ ها فی یذُ هي االهَال؛  جا جاسی ًوی ، قاعذُ یذ دس ایيلزا قبق ایي اضکال

قاعذُ یذ جاسی کٌین، با علن اجوالی بِ  بخَاّینعلن اجوالی بعؿی اص ایي اهَال هتعلق بِ غیش است. لزا ّش جایی کِ اساس 

ضَد طعلق ایي هال سا بِ غیش ثابت کشد.  ضَد. پس با ایي قاعذُ ًوی یساقف ه ٍ لزاضَد،  طعلق آى هال بغیش گشفتاس طعاسؼ هی

 ؛ پس طػشف دس ّیچ هقذاسی اص ایي هال جایض ًیست. «فالیجَص التػشف فی ضیء هٌْا»

اضکال دٍم هبتٌی بش یک کبشای اغَلی است کِ هحل اختالف است. ایٌکِ آیا اساساً قاعذُ یذ دس فوشد هطوکَ    بٌابش ایي 

جایی اسوت   ضَد؛ جای قاعذُ یذ آى ضَد. بشخی هعتقذًذ کِ قاعذُ یذ کالً دس فشد هطکَ  جاسی ًوی یا ًوی ضَد جاسی هی

َ   هال دّین ایي  کِ احتوال هی د هتعلق بِ ایي ضخع ًباضذ. اها اگش اص ّواى ابتذا گشفتاس هعاسؼ باضذ ٍ علون اجووالی ٍجو

 جا جای جشیاى قاعذُ یذ ًیست.  ایي یا ایي هال یا هثالً آى هال، هال غیش است کِداضتِ باضذ 

کٌذ یا آى خاًِ کٌاسی کِ اجاسُ دادُ ٍ ّوش   ای کِ دس آى صًذگی هی علن اجوالی داسد کِ یا ایي خاًِ ضخػییک ٍقت هثالً 

ُ دادُ؛ سدیگشی است یا خاًِ کٌاسی کوِ اجوا  هتعلق بِ  داًذ ایي خاًِ است کِ دٍ دس یذ اٍست، هتعلق بِ دیگشی است. ًوی

ى خاًوِ ّون هلوک اٍ    کٌذ کوِ آ  کٌذ کِ ایي خاًِ هلک اٍ باضذ. قاعذُ یذ اقتؿا هی قاعذُ یذ اقتؿا هی گفت طَاى جا ًوی ایي

باضذ. چَى اص اٍل ایي فشد هطکَ  است. هي اگش بخَاّن با قاعذُ یذ ًتیجِ بگیشم کِ ایوي خاًوِ اٍل بوشای اٍسوت، ایوي      

گیشد. اگش بخَاّن با قاعذُ یذ ثابت کوٌن کوِ    ی جلَی ایي قاعذُ سا هیهعاسؼ با آى علن اجوالی است. یعٌی آى علن اجوال

ایي خاًِ دٍم ّن بشای اٍست، ایي هبتال بِ هعاسؼ است؛ چَى ها علن اجوالی داسین کِ یکی اص ایوي دٍ خاًوِ بوشای غیوش     

 است. 

جوا   یا خیش. اگوش کسوی آى  ضَد  ایي یک بحثی دس علن اغَل است کِ آیا بِ قَس کلی قاعذُ یذ دس فشد هطکَ  جاسی هی

جا اص ایوي   قْشاً ایي ضَد هطکَ  جاسی ًویکِ بِ قَس کلی قاعذُ یذ دس فشد  (کِ هبٌای هستطکل ّن ّویي استقائل ضذ )

اّذ قاعذُ یذ سا جاسی کٌذ، هبتال بِ ضَد. چَى دس ّش فشد ٍ بعؽ اص ایي هال بخَ جْت جشیاى قاعذُ یذ گشفتاس هطکل هی

داًذ بخطی اص ایي هال، بشای غیش است. چِ بسا ّویي هقذاسی کِ دس آى قاعذُ یذ سا جواسی   اجواالً هیهعاسؼ است؛ چَى 

 کٌذ، هتعلق بِ غیش باضذ. هی

 لزا ایي دٍ اضکال ًسبت بِ جشیاى قاعذُ یذ ٍاسد ضذُ کِ عشؼ ضذ ّش دٍ اضکال، اضکال هبٌایی است. 

 سؤال: 

خَاّیذ بفشهاییذ ًسبت بوِ اکثوش آى علون اجووالی      هی کٌذ. یعٌی ضوا هیًسبت بِ اکثش ایي هعاسؾِ سا دسست هستذل استاد: 

ضَد بشای ایي  گَیٌذ دس دٍساى بیي اقل ٍ اکثش، ]اگش فشد هطکَ  باضذ[ قاعذُ یذ جاسی هی هٌحل ضذُ است؟ کساًی کِ هی

ضَد بِ علن طفػیلی بِ  حل هیهٌ هاًذ. علن اجوالی دس ٍاقع کأىّ گَیٌذ ًسبت بِ آى هَسد، علن اجوالی باقی ًوی است کِ هی

اقل ٍ هثالً ضک ًسبت بِ اکثش. بش ّویي اساس اغالة البشائة عي الضائذ سا جاسی کشدًذ. دس دلیل دٍم طوسک بِ اغل عولویِ  

طَاًذ جاسی  بشائت ضذ. ایي بحث بایذ بِ طفػیل دس اغَل هكشح ضَد کِ آیا بِ قَس کلی اغالً دس فشد هطکَ  قاعذُ یذ هی

یقیي بِ طعلق اقول بوِ    ایٌکِ؟ دس جایی کِ اهش دایش بیي اقل ٍ اکثش باضذ، جای ایي حشف ّست کِ بگَیین بعذ اص ضَد یا ًِ
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یذ فشؼ سا بِ جایی ببشهاًذ طا بخَاّذ هعاسؼ قاعذُ یذ ضَد. اها ضوا  غیش داسد، دیگش ًسبت بِ اکثش علن اجوالی باقی ًوی

 کِ دٍساى بیي الوتبایٌیي است.

 سؤال:

اًذ ٍ طفػیالطی دس هسألِ  کشدُ طَجِبِ ایي جْت  ای عذُّای هختلف داسد؛ اطفاقاً دس اقَال بعذ خَاّین دیذ کِ  فشؼاستاد: 

ّوِ فشؼ هسألِ سا بشدُ دس جایی کِ دٍساى بیي اقل ٍ اکثش است.  اًذ. ایي خَدش یک اضکال بِ ایي قَل است کِ کأىّ دادُ

ِ  ای کِ دس آى صًذگی هی د بِ ایٌکِ ایي خاًِاها هثالی کِ عشؼ کشدم کِ علن اجوالی داس ای کوِ اجواسُ دادُ    کٌذ یا آى خاًو

ّا  طَاًذ دس ّوِ ایي است، هال دیگشی است. آیا دس جایی کِ ایي علن اجوالی ٍجَد داسد بِ کَى احذ ّزُ االهَال للغیش، هی

سٍد هَاجِ است با ایٌکِ  شاغ خاًِ اٍل کِ هیقاعذُ یذ سا جاسی کٌذ ٍ بِ استٌاد قاعذُ یذ، ثابت کٌذ کِ ایي هلک اٍست. س

؛ ٍلی علن اجوالی داسد ٍ یکی اص دٍ قشف ایي علن اجوالی، ّویي خاًِ است کِ ایي خاًِ دسست است ایي دس اختیاس اٍست

ایي،  خَاّذ با قاعذُ یذ ثابت کٌذ کِ سٍد، هیضَد. ٌّگاهی کِ سشاغ خاًِ دٍم هی بشای غیش است. ایي هاًع جشیاى قاعذُ هی

هسألِ اقل ٍ اکثش است ٍ ًسوبت   گفت طَاى جا ًوی ضَد با علن اجوالی. ایي هلک ایي ضخع است چَى یذ داسد؛ هَاجِ هی

 دس دٍساى بیي هتبایٌیي ایي ساُ قابل قبَل ًیست.  لزا بِ اقل یقیٌی ٍ ًسبت بِ اکثش علن اجوالی اص بیي سفتِ است. 

 یٌگًَِ هَسد هٌاقطِ قشاس گشفت.پس دلیل اٍل بش قَل بِ اکتفاء بِ اقل ا

 بزرسی دلیل دوم

بشائت بَد.  اغلاًذ،  دیگشی کِ بشای اثبات جَاص اکتفاء بِ اقل بِ آى استٌاد کشدُ غالة البشائة عي الضائذ بَد. ٍجِدلیل دٍم ا

سیون؛  هقذاس اقل ضک دا صیذ اصت. ًسبت بِ اکثش ٍ طکلیف بِ دفع أاس غیشگفتٌذ ها ًسبت بِ ایي اقل یقیي داسین کِ هتعلق بِ 

 کٌذ کِ آى هقذاس صائذ سا بِ غیش ًپشداصد ٍ هلک خَدش هحسَ  ضَد.  صیذ اقتؿا هیاغل بشائت اص طکلیف بِ دفع أ

اضکالی کِ بِ ایي دلیل ضذُ، ایي است کِ اغل بشائت عي الضائذ دس جایی ثابت است کِ ضوک دس ایٌکوِ ایوي هوال هلوک      

طَاى ًتیجِ  خَاّین ًتیجِ بگیشین کِ ایي هال، هلک خَد اٍست؛ ایي سا با اغل بشائت ًوی خَدش ّست، ًذاضتِ باضذ. ها هی

صیذ است ٍ دیگشی بحث حکن بِ هلکیت ایوي هوال بوشای ایوي     یکی بحث طکلیف بِ دفع أدٍ بحث داسین: چَى ها  گشفت.

ی خَد اٍست ًفعی داضوتِ باضوذ.   طَاًذ دس حکن بِ ایٌکِ ایي هطکَ ، هولَ  بشا ضخع است. اغل بشائت عي الضائذ ًوی

طَاًین اص اغول   هطکَ  هولَ  خَدِ اٍست؛ ها ایي سا ًوی ایيطَاًذ اثبات کٌذ. ایٌکِ طکلیف بِ صائذ ًذاسد، پس  ایي سا ًوی

 بشائت استفادُ کٌین. 

 بزرسی دلیل سوم

ًیاصهٌوذ قؿویِ هتیقٌوِ ٍ    دلیل سَم ّن استػحا  هلکیت بَد؛ استػحا  ّن هحل اضکال است. چَى جشیاى استػوحا   

خَاّذ، دس حالی کِ دس هاًحي فیِ قؿیِ هتیقٌِ هحل اضکال است. چٌیي یقیٌی  هطکَکِ است؛ یقیي سابق ٍ ضک الحق هی

 ّن قابل قبَل ًیست.  بِ ایٌکِ ایي هلک قبالً هلک اٍ بَدُ، بشای اٍ حاغل ًطذُ است. لزا دلیل سَم

 هَسد قبَل ٍاقع ًطذ. هجوَعاً ادلِ ٍجِ دٍم ّن هاًٌذ ٍجِ اٍل 

«الحوذ هلل س  العالویي»  


