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  الوفَْم  تعرٗف

 مدلول التزامّي للكالم المفهوم

 كّل مدلوٍل التزامي  
ال یعتبر مفهوماً 
 .بالمصطلح االصولي

     123      ( 7 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذر د)درٍس فٖ علن األطَل، الحلمٔ الخالخٔ
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  الوفَْم  تعرٗف
أىّ الوَْٓم َّ الالزصم  : رٚش الوحّٕٗ الٌبئٌٖ٘ سحوِ اهلل ثْزا الػذدٍٖذ •

الجِّ٘ي هكلٗبً، أٍ الزصم الجِّ٘ي ثبلوًٌى األخالع  ْالٖ هػالكلل الوٌبقٗالٔ     
«1». 

  123      ( 7 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذر د)درٍس فٖ علن األطَل، الحلمٔ الخالخٔ
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  الوفَْم  تعرٗف
يلى هالب ْالٖ رٗشٗالشا     ( ٖذُ)هب رٚشُ الوحٕٗ الٌبئٌٖ٘  -األٍلالَعِ •

 :ثحضِ ٍ حبغلِ
الوَْٓم يجبسٓ يي الوالذلَل اللزضاهالٖ ْ٘والب  را ٚالبى الالزصم ث٘ ٌالبً       اىَّ •

ثبلوًٌى األخع، إٔ َٗٛى هغالشد رػالَس الوالذلَل الوكالبثٖٗ ٚبْ٘البً      
لزػَسُ، ٍ هي ٌّب ل َٗٛى ٍعَة الوٗذهٔ الوسزٓبد هي دل٘ل ٍعَة 
رٕ الوٗذهٔ هي الوٓالبّ٘ن  ر هغالشد رػالَس ٍعالَة رٕ الوٗذهالٔ ل      

 .«1»ٗسزذيٖ رػَس ٍعَة الوٗذهٔ 

138: ، ص3 د( الْاشوٖ)بحَث فٖ علن األطَل   
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  الوفَْم  تعرٗف
ٔ  الوشاد  • ّالَ هالب دلّ يل٘الِ الغولالٔ الزشٚ٘ج٘ الٔ ثبلذللالٔ       : هالي الوٌكالَ

يل٘الِ الغولالٔ الزشٚ٘ج٘ الٔ    دلال   َّ هالب  : الوكبثٗ٘ ٔ، ٍ الوشاد هي الوَْٓم
ْوب لن ٗٛي هذلَل هكبثٗ٘ ب للغولٔ . ثبلذللٔ اللزضاه٘ ٔ ثبلوًٌى األخع 

الزضاه٘ ب ثبلوًٌى األخع ، ل َٗٛى هي الوٌكَٔ ٍ الوَْٓم، هذلَل ٍ ل 
: ثأًِ هذلَل اللٓم ٚوب ٖ٘ل ْٖ هضل دللالٔ شضالبسٓ أٍ ٖلٌالب   : سَاء ٖلٌب

ْوب ٗهْش . ثأًِ خبسط يي هذلَل اللّٓم ٍ ٚبى هي الزصم ثبلوًٌى األين 
ٚوب اىّ هالب  . هي ثًؽ هي  دساط هضل دللٔ اشضبسٓ ْٖ الوٌكَٔ ْبسذ

 أٗؿبٗهْش هي ثًؽ هي  دساعْب  ْٖ الوَْٓم ْبسذ 

477ص 2ًائٌٖ٘ دفَائذاالطَل    
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 هٌاشىء ظَْراز لسٍم ٗکٖ 

 انواع الزم

 الزم بین

الزم بین بالمعنی 
 األخص
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  الوفَْم  تعرٗف

 المفهوم

حكم إنشائً أو 
الزم بین إخباري 

  بالمعنی األخص
للمدلول 

 للهٌئة المطابقً

 التركٌبٌة

 موافقهذاالحكم 
 للمنطوق

 مخالفهذاالحكم 
 للمنطوق
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 الوفَْمالذاللٔ على ضابطٔ 

 الركن األول

 الربط الجملة 

 اللزومً

الشرط )العلًّ
 (علّة للجزاء 

 العلٌّة التامة

 االنحصارٌة

غیر 
 االنحصارٌة

 العلٌة الناقصة

أَْن )غٌر علی 
یكونا معلولین 

 (لعلّة ثالثة

 االتفاقی

     141       3 د( الْاشوٖ)بحَث فٖ علن األطَل 
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 الحكم
 النوع

 الشخص
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 الشرط٘ٔهفاد الجولٔ  -4

النسبة في 
 الجزاء

النسبة 
 الشرطیة

النسبة في 
 الشرط
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 الشرط٘ٔهفاد الجولٔ  -4

النسبة 
في  التامة

 الجزاء

النسبة 
 التعلیقیة

النسبة 
في  التامة

 الشرط
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 الوفَْمعلى الشرط٘ٔ الجولٔ داللٔ 

داللة الشرطٌة على »
 «المفهوم

مفاد الجملة الشرطٌة 
 منطوقا  

الركن الثانً و انَّ المعلق 
على الشرط هل هو 

 طبٌعً الحكم أو شخصه، 

 الركن األول بكلتا صٌغتٌه

على مستوى المدلول 
 التصوري

على مستوى المدلول 
 .التصدٌقً

148       3 د( الْاشوٖ)بحَث فٖ علن األطَل   
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 الوفَْمعلى الشرط٘ٔ الجولٔ داللٔ 

داللة الشرطٌة على »
 «المفهوم

مفاد الجملة الشرطٌة 
 منطوقا  

الركن الثانً و انَّ المعلق 
على الشرط هل هو 

 طبٌعً الحكم أو شخصه، 

 الركن األول بكلتا صٌغتٌه

على مستوى المدلول 
 التصوري

على مستوى المدلول 
 .التصدٌقً

148       3 د( الْاشوٖ)بحَث فٖ علن األطَل   
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 الوفَْمعلى الشرط٘ٔ الجولٔ داللٔ 

رحٕٗ٘ الحبل ْٖ هسألٔ هَْٓم الطشـ ثًذ أَىْ ارؿل هوب رٗذم ْطالل  ٍ •
ٚل الوحبٍل  الزٖ ٚبً  رشهٖ  لى السزذلل يلالى ٍعالَد هْٓالَم    

 :للغولٔ الطشق٘ٔ أَىْ ًَٗل
 .اىَّ السزذلل يلى ٍعَد نَْس ٍ دللٔ ْٖ ٚزم َٗٛى ثأحذ أًحبء•
السزذلل يلِ٘ ثزكجٕ٘ ٚجشى هي ٚجشٗب  الذللٔ ٍ ٖشٌٗالٔ يبهالٔ    -1•

هحل الٛزم ٚوب َّ الحبل ْٖ ركجٕ٘ ٖشٌٗٔ الحٛوالٔ  يلى  يٌْبهٓشٌٍ 
 .الًبهٔ ْٖ هَسد هي الوَاسد شصجب  هًٌى هً٘ي

  169       3 د( الْاشوٖ)بحَث فٖ علن األطَل 
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 الوفَْمعلى الشرط٘ٔ الجولٔ داللٔ 

السزذلل يلى الوزصهٔ ث٘ي هب ٗٓشٌ يي ًَِٚ هًٌالى اللٓالم هالى     -2•
 .هًٌى آخش ْ٘ضج  رجًبً لزلٙ دللزِ يلى الوًٌى الضبًٖ

 ثشاص الح٘ض٘ٔ الزًل٘ل٘الٔ لزسالزهْبس ثٌحالَ ٗٛالَى ٖالبثزً لال دسا٘        -3•
الوجبضش، ٚوب ْٖ هَاسد َٗٛى السزهْبس ْْ٘ب ًبضئبً هي ٖشٌٗٔ اهب لٓه٘ٔ 
 َٓل يٌْب أٍ هًٌَٗٔ ٖبئؤ يلى أسبس هٌبسجب  الحٛن ٍ الوَؾَو، 

170       3 د( الْاشوٖ)بحَث فٖ علن األطَل   
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 الوفَْمعلى الشرط٘ٔ الجولٔ داللٔ 

عبهى الٗسو٘ي َّ  صجب  الذللٔ ٍ الهَْس يلى أسبس  ثشاص الٗشٌٗٔ ٍ •
 .الطخػ٘ٔ الٗبثلٔ ل دسا٘ الوجبضش

ٍ ح٘ش ل ٗوٛي  صجب  نَْس ٍ دللٔ ْٖ هَسد يلى أسبس أحذ ّزُ •
األًحبء الضزصٔ ْز ٗجٗى قشٕٗ  لّ ديَى الَعذاى الٗبئن يلى أسالبس  
الزجبدس ٍ الًسجبٔ الّالزٕ ّالَ الكشٗالٕ السالبرط اليز٘البدٕ شصجالب        

 .الذلل  الَؾً٘ ٔ

170       3 د( الْاشوٖ)بحَث فٖ علن األطَل   
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 الوفَْمعلى الشرط٘ٔ الجولٔ داللٔ 

الّزٕ أسٗذ َٖلِ ثبلٌسجٔ لوَْٓم الغولٔ الطشق٘ٔ  صجبربً أٍ ًٓ٘ب اًٌالب ل  ٍ •
ء هي الكالشٔ الضزصالٔ الوزٗذهالٔ،     ٗوٌٌٛب الجشٌّٔ ٍ السزذلل يلِ٘ ثطٖ

ألىَّ الوحبٍل  الزٖ ٚبً  رحبٍل  صجبرِ يلى أسبس ٖشٌٗالٔ الحٛوالٔ   
الًبهٔ ٖذ يشْ  الوٌبٖطٔ ْْ٘ب قشاً، ٍ ل ثشّبى يلى الوزصهٔ ث٘ي هالب  

 َّ الوذلَل الَؾًٖ للغولٔ أٍ األدآ هى الوَْٓم، 

170       3 د( الْاشوٖ)بحَث فٖ علن األطَل   
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 الوفَْمعلى الشرط٘ٔ الجولٔ داللٔ 

الكشٕٗ الضبلش ل ٗزن  لّ ْٖ الوَاسد الخبغٔ الزٖ ٗزً٘ي ْْ٘الب هٓالبد   ٍ •
الٛزم ثحٛن هً٘ي لِ هٌبسجب  ٍ ٖشائي هًٌ٘ٔ ْز ٗوٛي  يوبلْالب ْالٖ   
الوذال٘ل الٛل٘ٔ الز ثطشـ هي ح٘ش هحزَى هًال٘ي ٚوالب ْالٖ هالذال٘ل     
الْ٘ئب  ثٗكى الٌّهش يي هذخَلرْب ٍ الزٖ هٌْب ّ٘ئالٔ الطالشق٘ٔ أٍ أدآ   
الطشـ، ْز هحبلالٔ ل ٗجٗالى قشٗالٕ  لّ ديالَى الَعالذاى الًشْالٖ ٍ       

 الًسجبٔ الّزٕ ل ًطٙ ِْ٘، 

170       3 د( الْاشوٖ)بحَث فٖ علن األطَل   



21 

 الوفَْمعلى الشرط٘ٔ الجولٔ داللٔ 

هي ٌّب أسى اًِ ل ثذَّ ْٖ أهضبل ّزُ الوسبئل هي هجبحش ّزا الًلالن  ٍ •
أَىْ ًُ٘ش هي هٌْظ الجحش ْجذلً هي أَىْ ٗٓٛش ْٖ غ٘بَٔ الجشاّ٘ي الًٗل٘ٔ 
ٍ السزًبًٔ ثبلَٗايذ الٓلسٓ٘ٔ الزٖ ّٖ أثًذ هب رَٛى يي الْٓن الًشْٖ 
لزسزذلل ثْب يلى  صجب  هًٌى هً٘ي للٛزم ل ثذَّ ٍ أَىْ ٗجحالش يالي   
رٌسٕ٘ الَعذاًب  الًشْ٘ٔ الزٖ ًحس ٍ ٗحس ثْب ٚالل   ًسالبى يشْالٖ    
ؾوي ًهشٗٔ هَحذٓ ٖبثلٔ لزٓسال٘شّب عوً٘البً، ٍ ْالٖ الوٗالبم لٌالب يالذٓ       
ٍعذاًب  يشْ٘ٔ ل ثذَّ هي الزٓٛ٘ش ْٖ رخشٗظ ًهشٕ هَحذ لْب ٗوٛالي  

 .الَعذاًب أَىْ ٌٗس ٕ يلى أسبسِ ٚل ّزُ 

170       3 د( الْاشوٖ)بحَث فٖ علن األطَل   



22 

 الوفَْمعلى الشرط٘ٔ الجولٔ داللٔ 

للغول الطشق٘ٔ الزٖ ٗٛالَى  ًحس ٍجذاًاً بخبَت الوفَْم ًبح٘ٔ ْوي •
 .الغضاء ْْ٘ب  ًطبئ٘بً ٍ لن ٗٛي الطشـ هَٗهب لوَؾَيِ

ل٘ست بٌحَ بح٘ـج لـَ   ٍ هي ًبح٘ٔ صبً٘ٔ ًشى اىَّ دللزْب يلى الوَْٓم •
لن ٗکي لْا الوفَْم کاى استعوال أدآ الشرط فٖ رلك الوَرد هجازاً 

 .ٍ ثًٌبٗٔ ٚوب أدس٘ رلٙ األغَلَ٘ى أًٓسْن

170       3 د( الْاشوٖ)بحَث فٖ علن األطَل   



23 

 الوفَْمعلى الشرط٘ٔ الجولٔ داللٔ 

هي ًبح٘ٔ صبلضٔ ل ثذَّ ٍ أَىْ ًلحم ثأىَّ دللٔ الغولالٔ الطالشق٘ٔ يلالى    ٍ •
ٍ الزغضئٔ ثوًٌى اًِ  را صج  ٍعالَد  سٌخ داللٔ لابلٔ للتبع٘ض الوَْٓم 

يلّٔ أخشى ثذل٘ل خبسط َ٘ش الطشـ الوػشح ثِ ْٖ الغولٔ الطالشق٘ٔ  
ل ٗلَُ الوَْٓم ثزلٙ سأسبً ثل ٗزجًؽ ٍ ٗضج  الوَْٓم ثلحبل هب يذا 
الًلّز٘ي ٍ لَ ْشؼ اىَّ الًحػبس ْٖ رلٙ الطشـ ٖذ اًزٗؽ يلى ٚالل  

 .حبل

171       3 د( الْاشوٖ)بحَث فٖ علن األطَل   



24 

 الوفَْمعلى الشرط٘ٔ الجولٔ داللٔ 

ال هفَْم للجول الشـرط٘ٔ  هي ًبح٘ٔ ساثًٔ ًشى ثَعذاًٌب الًشْٖ اًِ ٍ •
(  را أٚل ٓ السنَّ هٔ  )، ٚوب  را ٖ٘ل التٖ ٗکَى الجساء فْ٘ا جولٔ خبرٗٔ

 . ْبًِ ل ٗذل يلى يذم الوَ   را لن ٗأٚل السن
 
ثذَّ هي ٍؾى رخشٗظ ًهالشٕ ٌْالٖ لذللالٔ الغولالٔ الطالشق٘ٔ يلالى       ْز •

الوَْٓم ثٌحَ رٖٓ ثزٓس٘ش ٚل ّزُ الَعالذاًب  األسثًالٔ، ٍ الهالبّش اىَّ    
الوٌٛشٗي للوَْٓم اًوب أًٛشٍُ ألًْن لن ٗسالزكًَ٘ا الزَْ٘الٕ ثال٘ي ّالزُ     

 .الَعذاًب  ْطَٛٛا ْٖ أغل صجَ  هَْٓم للغولٔ الطشق٘ٔ

171       3 د( الْاشوٖ)بحَث فٖ علن األطَل   
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 الوفَْمعلى الشرط٘ٔ الجولٔ داللٔ 

صوشٓ ّزا الجحش سَن اًِ ثحش رٓس٘شٕ ٍ ل٘س اسزذلل٘بً رهْش ْالٖ  ٍ •
 :ًٗكز٘ي

  171       3 د( الْاشوٖ)بحَث فٖ علن األطَل 



26 

 الوفَْمعلى الشرط٘ٔ الجولٔ داللٔ 

اًِ  را يغضًب يي ٍؾى ًهشٗٔ هَحذٓ لزٓس٘ش ّزُ الَعالذاًب   : األٍلى•
ثوغوَيْب ًٛزطّ اىَّ ثًؿْب خكأ ٍ َ٘ش هَؾالَيٖ ألًْالب هزْبْزالٔ ٍ    

 .َ٘ش ٖبثلٔ للزٌسٕ٘

  171       3 د( الْاشوٖ)بحَث فٖ علن األطَل 
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 الوفَْمعلى الشرط٘ٔ الجولٔ داللٔ 

اًٌب هي خزل ّزا الجحش الٌهالشٕ  الزٓسال٘شٕ سالَِ ًٛزطالّ     : الضبً٘ٔ•
عَّش الذللٔ الوجحَس يٌْب ٍ هشرجزْب ٍ ٖ٘وزْب الذلل٘ٔ هوب ٗسالبيذًب  
ْٖ رطخ٘ع حٛوْب هي ح٘ش لضٍم أخالزّب أٍ رأٍٗلْالب ْالٖ هالَاسد     

 الزًبسؼ ثٌْ٘ب ٍ ث٘ي َ٘شّب هي الذلل ، 

  171       3 د( الْاشوٖ)بحَث فٖ علن األطَل 



28 

 الوفَْمعلى الشرط٘ٔ الجولٔ داللٔ 

ٍ داللـٔ األهـر علـى الَجـَ      هي ٖج٘ل هب أضشًب  لِ٘ ْٖ ثحش روبهب •
الّزٕ ٖلٌب ِْ٘ اًِ ل  ضٛبل يٌذ أحذ ْٖ أغل الذللٔ ٍ اًوب ل ثذَّ هي 

 الجحش يي رحذٗذ ٌْْٚب ٍ عَّشّب 
  -غبحت الوًبلنٚوب َٗٗل  -ثبلَؾىّل اًْب ٍ •
  -غبحت الٛٓبٗٔ  ٚوب َٗٗل -ٍ الٗشٌٗٔ الًبهٔ ثبشقزٔأٍ •
 ، هذسسٔ الو٘شصاٚوب رَٗل  -ثحٛن الًٗلأٍ •
لٛل هي ّزُ الذلل  سرجزْب ٍ ٖ٘وزْب الخبغٔ ْٖ هغبل الزًالبسؼ  ٍ •

 . ٚوب ل ٗخٓى
 

  171       3 د( الْاشوٖ)بحَث فٖ علن األطَل 



29 

 الوفَْمعلى الشرط٘ٔ الجولٔ داللٔ 

اه ب رٓس٘ش ّزُ الَعذاًب  ْٖ غال٘بَٔ ًهشٗالٔ هَحالذٓ ْالٖ الوٗالبم      ٍ •
 :َْ٘ٛى ثبلٌحَ الزبلٖ

اىَّ الغولٔ الطشق٘ٔ رزؿوي صزس دلل  هخزلٓٔ ٌٗزظ هي هغوَيْالب  •
الذللٔ يلى الوَْٓم ثٌحَ ل ٗزْبْال  هالى هالب ٗٗزؿالِ٘ الَعالذاى هالي       

 :الخػبئع الوزَٚسٓ لْزُ الغولٔ، ٍ رلٙ الذلل  يلى هب ٗلٖ

172       3 د( الْاشوٖ)بحَث فٖ علن األطَل   



30 

 الوفَْمعلى الشرط٘ٔ الجولٔ داللٔ 

الذللٔ الَؾً٘ ٔ يلى الشثف ثال٘ي الغالضاء ٍ الطالشـ ثٌحالَ الٌسالجٔ       -1•
الزَٖٓ٘ٔ ٍ ل ًشٗذ ثبلٌسجٔ الزَٖٓ٘ٔ الزشرت الًلّٖ الٓلسٖٓ، ثالل ل ًشٗالذ   
حزى اللضٍم الٓلسٖٓ ٍ اًوب هًٌى أٍسى هي ٚالل رلالٙ ٍ ّالَ هكلالٕ     
اللزػبٔ الًشْٖ ٍ يذم الًٓٛب٘ ث٘ي الغالضاء ٍ الطالشـ، ٍ لالَ ٚالبى     
رلٙ هي عْٔ الػذْٔ ٍ الرٓبٔ ٍ ّزُ دللٔ ًذ يٖ اًْب هالأخَرٓ ْالٖ   

 .هذلَل أدآ الطشـ ٍؾًبً ثطْبدٓ الًسجبٔ ٍ الزجبدس الًشْٖ

172       3 د( الْاشوٖ)بحَث فٖ علن األطَل   
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الذللٔ اشقزٖ٘ٔ يلى اىَّ الوًلّٕ يلى الطالشـ اًوالب ّالَ قجً٘الٖ      -2•
 .الحٛن ل ضخػِ ثبلٌحَ الوزٗذم ضشحِ

اشقزٔ األحَالٖ للٌسجٔ الزَٖٓ٘ٔ ٍ اًْب صبثزٔ ْٖ عو٘الى حالبل     -3•
أٚالشم صٗالذاً  ْىْ   )الطشـ ٍ ل٘س  هخػَغٔ ثحبلٔ دٍى أخشى َْٗلٌالب  

ٗزؿوي  قزٖب أحَال٘بً دالً يلى صجَ  رَّٖ ٍعَة اشٚالشام  ( عبء٘
ء صٗذ ْٖ عو٘ى الحبل  ْٖ ٖجبل هب  را ٖ٘ ذ ثحالبل غالحزِ    يلى هغٖ
 [.1( ]أٚشهِ  را عبء٘ هب دام غح٘حبً)هضز ْٗبل 

172       3 د( الْاشوٖ)بحَث فٖ علن األطَل   
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•______________________________ 

ل  ضٛبل ْٖ اى الطشق٘ٔ رخزلّ يي الغولٔ الَغٓ٘ٔ هي ح٘ش اى الٌسجٔ الحٛو٘ٔ ْْ٘ب هلحَنالٔ ثػالَسٓ    -[1]
هسزٗلٔ يي الطشـ ثوًٌى اى الطشـ لن ٗؤخز ٖ٘ذاً ْٖ الوشرجٔ السبثٗٔ لٌٓس الٌسجٔ الحٛو٘ٔ ْٖ قشِ الغضاء، ٍ 
ّزا ثخزِ الَغّ ْٖ الغولٔ الَغٓ٘ٔ ْز ٗلحم الحٛن ثػَسٓ هٌٓػلٔ يٌِ ٍ ّزُ الخػ٘ػٔ ّٖ هٌطأ ديَى 
الوَْٓم للغولٔ الطشق٘ٔ ألًْب رٓسل الوغبل لغشٗبى اشقزٔ ْٖ الحٛن شصجب  اى الوًلٕ قجًٖ٘ الحٛن ٍ سٌخِ 
ل الحٛن الوٗ٘ذ ثبلطشـ، ال اى ّزُ الٌسجٔ ث٘ي الطشـ ٍ الحٛن ل ثذ هي رحل٘لْب ٍ ٚطّ حٗ٘ٗزْب، ْالبى ٚبًال    
ًسجٔ ربهٔ رَٖٓ٘ٔ أهٛي  عشاء اشقزٔ ٍ  صجب  الوَْٓم ٍ اى ٚبً  ًسجٔ رٌّ٘ٔ حٗ٘ٗزْب رحذٗالذ ْالشؼ غالذٔ    

الزَّٖ ٚبلًحػبس أعٌجٖ يي   ألى هًٌى -:أٍلً. الغضاء ْز هَْٓم، ٍ ًحي ل ًسزٓ٘ذ أٚضش هي ّزا الوٗذاس ٍ رلٙ
 .هٓبد الطشق٘ٔ ٍ ل َٗعذ دال يلِ٘ ْْ٘ب، ٍ اًوب الوزجبدس هٌْب هغشد الزشرت ٍ الزٗذٗش

هب أضشًب  لِ٘ ْ٘وب سجٕ هي لضٍم ثًؽ الوٓبسٖب  الزٖ ل ٗوٛي اللزضام ثْب، ْبى الزَّٖ  را ٚبى هذلَلً  -ٍ صبً٘بً•
ٌٚسجٔ ًبٖػٔ رحل٘ل٘ٔ ْز ٗوٛي اسزٓبدٓ الوَْٓم حٌ٘ئزٍ ٍ اى ٚبى هذلَلً ربهبً ٍ ثإصائِ الوذلَل الزػذٖٗٗ للغولالٔ  

 .الطشق٘ٔ لضه  هحبرٗش رٗذه  اشضبسٓ  لْ٘ب
اى الطالشـ ل   -أحالذّوب . الٌسجٔ الزَٖٓ٘ٔ ث٘ي الغضاء ٍ الطشـ ثوًٌى يذم الًٓٛب٘ ثٌْ٘وب لالِ هًٌ٘البى   -صبلضبًٍ •

اى الغضاء ل ٌٗٓٙ يي الطشـ، ْإرا أسٗذ اسزٓبدٓ األٍل ْْالزا ل ٗضجال     -ٌٗٓٙ يي الغضاء ْٖ الػذٔ، ٍ الضبًٖ
الوَْٓم، ٍ  را أسٗذ الضبًٖ ل ٗوٛي  صجبرِ ثبشقزٖ٘ي الوزَٚسٗي ْبًْوب ٗضجزبى الزَّٖ ثالبلوًٌى األٍل إٔ صجالَ    
الغضاء ْٖ روبم حبل  الطشـ دٍى اسزضٌبء ٍ اهب الوًٌى الضبًٖ للزَّٖ ٍ يذم الًٓٛب٘ ْ٘حزبط اسالزٓبدرِ  لالٖ   
ديَى دللٔ الغولٔ يلِ٘ ٍؾًبً ْ٘لضم الوغبص لَ صج  ْٖ هَسد يذم الزَّٖ روبهالبً ٚوالب ٗلالضم رلالٙ  را أثالذلٌب      

 (.ٍعَة  ٚشام صٗذ هزَّٖ يلى هغ٘ئِ)الغولٔ  لى هٛبْئْب السوٖ ْٗلٌب 
 

172       3 د( الْاشوٖ)بحَث فٖ علن األطَل   
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 الوفَْمعلى الشرط٘ٔ الجولٔ داللٔ 

يلى ؾَء ّزُ الهَْسا  الضزصٔ ْٖ الغولٔ الطشق٘ٔ ًسزك٘ى رٓس٘ش ٍ •
 .ٚل الٌٗبـ الَعذاً٘ٔ الوزٗذهٔ

173       3 د( الْاشوٖ)بحَث فٖ علن األطَل   
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اه ب الَعذاى الٗبؾٖ ثًذم الوَْٓم للغولٔ الطالشق٘ٔ الخجشٗالٔ َٚٗلٌالب    ٍ •
، ٍ الزالٖ ل رالذل يلالى الوْٓالَم     ( را ضشة صٗذ السن ْسَِ ٗوالَ  )

عضهب، ٍ لزلٙ ل ٗسزٓ٘ذ أحذ هي هضل ّزُ الغولٔ الذللٔ يلى خلَد 
صٗذ ٍ يذم هَرِ أثذاً  را هب لن ٗطشة السن، ْْالزا الَعالذاى ثحسالت    
الحٗ٘ٗٔ هي أّن الوػبدسا  الَعذاً٘ٔ ْٖ ثبة الغول الطشق٘ٔ الذاي٘ٔ 
 لى  ًٛبس الوَْٓم لْب ْبلزٌسٕ٘ ث٘ي ّزا الَعذاى ٍ ٍعذاً٘الٔ الوْٓالَم   
ْٖ الغولٔالطشق٘ٔ اشًطبئ٘ٔ أهالش ٗجالذٍ غالًجبً عالذاً يلالى هسالزَى       
الٌهشٗٔ،  ر إٔ  ْشٔ ث٘ي أدآ الطشـ الذاخلٔ يلى الغولالٔ الخجشٗالٔ أٍ   
الذاخلٔ يلى الغولٔ اشًطبئ٘ٔ ثًذ أَىْ ٚبًال  األٍؾالبو ْالٖ الْ٘ئالب      

 ًَي٘ٔ ل ضخػ٘ٔ؟
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رحٕٗ٘ حبل ّزُ الٌٗكٔ الزٖ رًزجش أدٔ هشاحل الجحالش يالي هْٓالَم    ٍ •
الطشـ هزٓشو يلى اسززٚبس الوجبًٖ الزٖ حٌٗٗبّب ْٖ ثحش الَؾى ْٖ 
الزٓشٖٔ ث٘ي هٓبد الغولٔ الخجشٗٔ ٍ الغولٔ اشًطبئ٘ٔ ٍ ث٘ي الٌسجٔ الزبهٔ 
ٍ الٌسجٔ الٌبٖػٔ، رلٙ اىَّ ّزا الزْبْال  هجٌالٖع يلالى رخ٘الل اىَّ هٓالبد      
الغولٔ الطشق٘ٔ الخجشٗٔ  را ٚبى يلى ٍصاى الغولٔ الطشق٘ٔ اشًطالبئ٘ٔ  
هي ح٘ش الذللٔ يلى الًزٓبء يٌذ الًزٓبء ٍ رًلٕ٘ الٌسجٔ الَاًٖ٘ٔ ث٘ي 
الوخجش ٍ الوخجش ثِ يلى الطشـ ْز ثذَّ ٍ أَىْ َٗٛى الوضبل السبثٕ يلى 

هَ  صٗالذ هًلّالٕ يلالى ضالشثِ     )رٗذٗش ٍعَد الوَْٓم هٛبْئب هى َٖلٌب 
 . الذال ثوٗزؿى  قزِٖ يلى يذم هَرِ  را لن ٗطشة السن( السن

175       3 د( الْاشوٖ)بحَث فٖ علن األطَل   
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ح٘ي اًّب حٌٗٗب ْٖ هحلِ اىَّ هٓبد الغولٔ الخجشٗٔ ل٘س ّالَ الٌسالجٔ   ْٖ •
الَاًٖ٘ٔ الخبسع٘ٔ ٍ اًوب الٌسجٔ الحٛو٘ٔ الزػبدٖ٘ٔ الزٖ ل هَقي لْالب  
 لّ ْٖ الزّي ٍ ّٖ ًسجٔ ّزا را٘، الزٖ ّٖ ًسجٔ َ٘ش خبسع٘الٔ ثالل   
ْٖ الخبسط ل رَعذ  لّ ٍحذٓ ٍ يٌ٘٘ٔ ث٘ي ّزا ٍ را٘ ٍ اه الب الٌسالجٔ   
الخبسع٘ٔ ْزأرٖ ْٖ الزّي ثػَسّب الزٖ ل رٛالَى ًسالجًٔ حٗ٘ٗالٔ ْالٖ     
الزّي ثل رحل٘لٔ ٍ هخزضلٔ إٔ غَسٓ ًسالجٔ، ٍ ٖالذ ثشٌّالب ٌّالب٘ اىَّ     
عو٘ى الٌست الخبسع٘ٔ ٚبلهشْ٘ٔ أٍ الثزذائ٘ٔ أٍ َ٘شّوب ٍ هوب ٍؾالى  
ثإصائْب الحشٍِ ٍ الْ٘ئب  الٌبٖػٔ، َٗٛى هب ثإصائْب ْٖ الالزّي ًسالجٔ   
ًبٖػٔ رحل٘ل٘ٔ ٍ ٚل الٌست الزٖ هَقٌْب ْٖ الزّي ٍ رٛالَى ًطالأرْب   

 ٍ رَؾى ثإصائْب الغول الزبهٔ، . ِْ٘ ْْٖ ًست ربهٔ

175       3 د( الْاشوٖ)بحَث فٖ علن األطَل   
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 را ضشة )يلى ّزا األسبس ٗزؿل اىَّ الوًلَّٕ يلى الطشـ ْٖ َٖلٌب ٍ •
ل٘س َّ هَ  صٗذ الوزؿوي لٌسجٔ خبسع٘الٔ  ( صٗذ السن سَِ ٗوَ 

ًبٖػٔ ّٖ ًسجٔ يشٍؼ الوالَ   لالى صٗالذ ثالل الوًلاّلٕ ّالَ الٌسالجٔ        
الزػبدٖ٘ٔ الزٌّ٘ٔ ث٘ي الزا  الزٖ يشؼ يلْ٘ب الوَ  ٍ ث٘ي صٗذ الزالٖ  
ّٖ هذلَل الغولٔ الزبهٔ ْٖ الغضاء، إٔ الٌسالجٔ الحٛو٘الٔ الخجبسٗالٔ    
َْ٘ٛى الوًلّٕ َّ اخجبسُ ثبلوَ  ل ٍاٖى الوَ  ْ٘ٛالَى الٌالبرظ هالي    
دللٔ الغولٔ يلى الزًلٕ٘ اًزٓبء الٌسجٔ الحٛو٘ٔ ٍ الخجبس يالي هَرالِ   

 .يٌذ اًزٓبء الطشـ ل اًزٓبء هَرِ الخبسعٖ

175       3 د( الْاشوٖ)بحَث فٖ علن األطَل   
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اه ب الغولٔ الطشق٘ٔ اشًطبئ٘ٔ ْْٖ ٍ  ْىْ ٚبً  هزؿؤٌ لٌسالجٔ ربهالٔ   ٍ •
 ًطبئ٘ٔ ّٖ الٌسجٔ اشسسبل٘ٔ هضز ٍ رَٛى ّٖ الوًلَّٗٔ يلى الطالشـ ل  
الٌسجٔ اشسسبل٘ٔ الخبسع٘ٔ، ٍ لٛي ح٘ش اىَّ الحٛن ل ٍاٖى ٍ ل حٗ٘ٗٔ 
لِ ٍساء اشًطبء ٍ الٌسجٔ الحٛو٘ٔ ْز هحبلٔ ٗذل اًزٓالبء ّالزُ الٌسالجٔ    
الحٛو٘ٔ اشًطبئ٘ٔ يٌذ اًزٓبء الطشـ يلى اًزٓالبء الحٛالن ٍاًٖالب  ر ل    
ٍاٖى لِ ْٖ َ٘ش إْٔ اشًطبء الوٌزٖٓ ثحست الٓالشؼ، ٍ ّالزا ثخالزِ    
الخجبس الّزٕ ٗجٗى ٍاٖى الوخجش ثِ هحَٓنب هى اًزٓالبء الخجالبس أٗؿالب    

[1.] 

176       3 د( الْاشوٖ)بحَث فٖ علن األطَل   
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ثالأىَّ ًالضاو األغالحبة ْالٖ ثحالش      : ٖالبل ( ٖذُ)اىَّ الوحٕٗ الًشاٖٖ صن •
الوٓبّ٘ن اًوب ٍٖى ْٖ الشٚي الضبًٖ ْغًل ؾالبثف اٖزٌالبظ الوْٓالَم أَىْ    

 . ٗسزٓبد هي الغضاء رًلٕ٘ سٌخ الحٛن

147       3 د( الْاشوٖ)بحَث فٖ علن األطَل   
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اه ب الشٚي األٍل ْٓشؼ اىَّ صجَرِ هزٕٓ يلِ٘ يٌذّن حزى ْالٖ هضالل   ٍ •
الغولٔ الَغٓ٘ٔ، ٍ ٖذ اسزذل يلالى رلالٙ ثبرٓالبٔ الًلوالبء ْالٖ ثالبة       
الوكلٕ ٍ الوٗ٘ذ يلى حول الوكلٕ يلى الوٗ٘ذ لَ أحشص ٍحذٓ الحٛن، 
ٍ ّزا ل ٗوٛي أَىْ ٗٓسش  لّ يلالى أسالبس أَىَّ الٗ٘الذ ٍ الَغالّ يلّالٔ      
هٌحػشٓ للحٛن ٍ الحٛن هلزػٕ ثِ،  ر لَ ْشؼ احزوبل ٍعَد يلّالٔ  
أخشى للحٛن لحزول صجَ  الحٛن هى اًزٓبء الٗ٘ذ ْالز ٍعالِ لحوالل    

 .«1»الوكلٕ يلى الوٗ٘ ذ ثل ل ثذَّ ٍ أَىْ ٗؤخز ثبلوكلٕ ٍ الوٗ٘ذ هًبً 
•______________________________ 

 138، ظ 1هٗبل  األغَل، ط  -(1)
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ألىَّ الوكلالَة هالي   : ل ٗوٛي الوسبيذٓ يلِ٘( ٖذُ)ّزا الّزٕ أْبدُ ٍ •
الشٚي األٍل ْٖ ثبة الوٓبّ٘ن أَىْ َٗٛى الطشـ يلّٔ هٌحػالشٓ للحٛالن   
ْٖ الغضاء حزى لَ ْشؼ اىَّ الحٛن ْٖ الغضاء سٌخ الحٛن ل ضخػِ، 

الوكلَة هي الشٚي األٍل ْٖ ثبة الوْٓالَم أَىْ ٗٛالَى   : ٍ ثزًج٘ش أغل
الحٛن ْٖ الغضاء هلزػٗب ثبلطشـ لَ ْشؼ اىَّ الغضاء سٌخ الحٛن ْبىَّ 
َٚى الحٛن ْٖ الغضاء هلزػٗب ثبلطشـ يلى رٗذٗش ًَِٚ حٛوبً ضخػ٘بً 
اهش هسلن ٍ لٌِٛ ل ٗٓ٘ذ ْٖ اٖزٌبظ الوَْٓم هب دهٌب ًحزبط  لى الشٚي 

 الضبًٖ، 
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ٌْحزبط ْٖ اٖزٌبظ الوَْٓم هي الغولالٔ  لالى أَىْ ٗٛالَى الحٛالن ْالٖ      •
اىَّ الحٛالن  لالَْشؼ  الغضاء هلػٗب ثبلطشـ يلى ٚل حبل ًٌٖٗ حزالى  

َٗٛى سٌخ الحٛن ل ضخع الحٛن، ثٌ٘وب َبٗالٔ هالب ٗسزٛطالّ هالي     
حول الوكلٕ يلى الوٗ٘ذ يلى رٗذٗش  حشاص ٍحالذٓ حٛوْوالب اىَّ ّالزا    
الٗ٘ذ يلّٔ هٌحػشٓ لطخع ّزا الحٛن ٍ ضخع ّالزا الحٛالن ٗٛالَى    

 هلزػٗب ثبلٗ٘ذ، 

148       3 د( الْاشوٖ)بحَث فٖ علن األطَل   
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ل رزصم ث٘ي الَٗل ثالأىَّ الَغالّ ٍ الٗ٘الذ يلّالٔ هٌحػالشٓ لطالخع       ٍ •
ٚوب ٗسزٓبد هي حول الوكلٕ يلى الوٗ٘ذ يلى رٗالذٗش ٍحالذٓ    -الحٛن
ٍ ث٘ي الَٗل ثأىَّ الَغّ ٍ الٗ٘ذ يلّٔ هٌحػشٓ لسٌخ الحٛالن،   -الحٛن

ْبىَّ ٌّب٘ ثشّبًب يلى اىَّ ضخع الحٛن ل ثالذَّ ٍ أَىْ ٗٛالَى لالِ يلّالٔ     
اىَّ الحٛن : ٍاحذٓ ٍ هَؾَو ٍاحذ ل ٗأرٖ ْٖ سٌخ الحٛن، ٍ الجشّبى

اًوب ٗزطخع ثبلغًل هْوب ٚبً  لِ هغًَل  هزًذدٓ، ٍ هي الَاؾالل  
اًِ ل ٗوٛي أَىْ َٗٛى لغًل ٍاحذ هَؾَيبى ثٌ٘والب ًٗٗالل أَىْ ٗٛالَى    

 لغًل٘ي هسزٗل٘ي هَؾَيبى هسزٗزى، 

148       3 د( الْاشوٖ)بحَث فٖ علن األطَل   
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 ب٘اى هرحَم ًائٌٖ٘ در اطالق جساء•

داللت اطاللِ٘ بـر  »ضبٗذ هٗػَد ضْ٘ذ غذس ال سؾَاى اهلل يلِ٘ ال اص   •
اقالزٔ دس  « اٌٗکِ هعلك بر شرط، طب٘عٖ حکن است ًِ شخض حکن

ٖ ثبضذ ِٚ هَسد ًهش هشحالَم   عضاءًبحِ٘  اسال  ًالِ اقالزٔ دس     ًالبئٌ٘
 .ًبح٘ٔ ضشـ

اهام ـ رضـَاى ا  عل٘ـِ ـ ظـاّراً از تعب٘ـر هرحـَم ًـائٌٖ٘         حضرت •
ٖ خَاٌّذ با توسك بِ اطـالق در اٌٗجـا    استفادُ کردًذ  کِ اٗشاى ه
حابت کٌٌذ کِ هعلك بر شرط، شخض حکن ً٘ست، بلکِ سـٌخ حکـن   

 . است
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قجالٕ  . هشحَم ًبئٌٖ٘ اٗي اس  ِٚ حٛن دس عضاء هكلٕ اس يجبس  •
ٖ ٌٚذ ٚالِ دس   اٗي ثشداض  هشحَم ًبئٌٖ٘ ْشهَدًذ اقزٔ عضاء اٖزؿب ه

 .غَس  رحٕٗ اٗي ضشـ، اٗي حٛن ثِ ًحَ هكلٕ هحٕٗ اس 
ٖ ٌٚالذ  « ْأٚشهِ»اقزٔ دس «  ى عبء صٗذ ْأٚشهِ»اگش گٓز٘ن  • اٖزؿب ه

رٌْب ٖ٘ذٕ ِٚ داسد ّوال٘ي  . ِٚ ٍعَة اٚشام هٗ٘ذ ثِ ّ٘چ ٖ٘ذٕ ً٘س 
اقزٔ احزوبل چٌ٘ي ٖ٘ذ . آهذى صٗذ اس  ِٚ دس ضشـ ث٘بى ضذُ اس 

ٖ ٌٚذ  .صائذٕ سا ًٖٓ ه
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ٚسٖ ثگَٗذ اٗي اقزٔ دس غَسرٖ عبسٕ اسال  ٚالِ هالزٛلن دس    اگش •
هٗبم ث٘بى ثبضذ ٍ اص ٚغب ثذاً٘ن ِٚ اص اٗي عْ  دس هٗبم ث٘بى اس  ٗالب  

ٖ ْشهبٌٗذ ٖبيذُ يٗزئٖ اٗي اس  ِٚ هالزٛلن   ٔ  ًِ، اٗطبى دس عَاة ه
 . دس هٗبم ث٘بى اس  هگش خزِ آى صبث  ضَد
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هشحَم ًبئٌٖ٘ هٗػَدش اص روسٙ اقزٔ دس عضاء اٗي ً٘سال  ٚالِ   نبّشاً •
اصجب  ٌٚذ سٌخ حٛن دس اٌٗغب هكشح اس  ًِ ضخع حٛالن  صٗالشا ثحالش    

ٖ ٌٚذ ٖ خَاسالزِ اغالل    . سٌخ ٍ ضخع سا دس اداهِ هكشح ه گَٗب اٗطبى هال
ٖ خَاّذ ثگَٗذ چَى حٛن دس « الًزٓبء يٌذ الًزٓبء» سا صبث  ٌٚذ  ًٌٖٗ ه

عضاء هكلٕ اس  ٍ ّ٘چ ٖ٘ذٕ صائذ ثش اٗي ضشـ ًذاسد، رٌْب ضالشـ ثالشإ   
اٗي حٛن ّوبى چ٘ضٕ اس  ِٚ دس ضشـ رٚش ضذُ اس   ثٌبثشاٗي ثِ اًزٓبء 
ٖ ضالَد،    ٖ ضَد  اهب اٌِٗٛ اٗي حٛوٖ ِٚ هٌزٖٓ هال اٗي ضشـ، حٛن هٌزٖٓ ه
ٖ خَاّذ ثب اٗالي اقالزٔ    ضخع حٛن اس  ٗب سٌخ حٛن، دٗگش اٗي سا ًو

ضبٗذ هشحَم آٖبٕ غذس ّن ِٚ ْشهَدًذ دلل  اقزٖٖ اٖزؿالب  . اصجب  ٌٚذ
ٖ ٌٚذ سٌخ حٛن هًلٕ ضذُ ثبضذ ًِ ضخع حٛن، ّو٘ي اقزٔ دس عضاء  ه

 .دس رٌّطبى ثَدُ اس 
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ٚشدُ اًذ ِٚ هًٌبٕ اقزٔ عضاء حذاٚضش اٗي اس  حبٚن ْٗف يالذم رالٌغس ٍ ايزػالبم ٍ يالذم     اضٛبل •

ٖ ٌٚالذ دس    آًًبل سا هزحهِ ٚشدُ اس  ٍ ّ٘چ چ٘ض دٗگش سا هزحهِ ًٛشدُ اس  ٍ اٗي ْٗف دلل  هال
اغالزً اقالزٔ دس   . غَس  حػَل ضشـ ْٗف اٗي حٛن صبث  اس  ٍ ّ٘چ حٛن دٗگشٕ صبث  ً٘س 

 .هَْٓم ًذاسد ٔ  هٌكَٔ اصش داسد ٍ رأص٘شٕ دس ًبحِ٘ ٔ  عضاء ّن ثِ ْشؼ ٍعَدش دس ًبحِ٘
ٖ ٌٚذ ِٚ حٛن دس عضاء هطشٍـ اسال  ثالِ ضالشقٖ ٚالِ دس     • ٖ گَٗ٘ن اقزٔ ْٗف اٗي هٗذاس صبث  ه هب ه

ضشـ رٚش ضذُ اس  ٍ ٖ٘ذ صائذٕ ثش اٗي ضشـ دخبل  ًذاسد ٍ ثًذ اص رحٕٗ اٗي ضشـ دٗگالش حبلال    
ٖ ٌٚالذ     هٌزهشُ إ ثشإ رحٕٗ حٛن ً٘س  ٍ اص اٗي عْ  حٛن هكلٕ اس   اهب اٗي اقزٔ اصجالب  ًوال
ٖ رَاًالذ رحٗالٕ    آًچِ هًلٕ ضذُ اس ، سٌخ حٛن اس  ٍ ثِ ْشؼ رحٕٗ ضشاٗف دٗگشٕ اٗي حٛن ًو

 .پ٘ذا ٌٚذ
ٖ ضَد، هٓبد هبدُ• عضاء اس  ًِ هٓالبد   ٔ  ث٘بى هشحَم ًبئٌٖ٘ هجزٌٖ اس  ثش اٌِٗٛ آًچِ ثش ضشـ هًلٕ ه

هب اٗي هجٌالب سا ًذالزٗشْز٘ن    . ّ٘أ  عضاء  چَى اٗطبى هًزٗذًذ هًبًٖ حشْٖ ٖبثل رٗ٘٘ذ ٍ رًلٕ٘ ً٘سزٌذ
ٖ ٌٚذ ِٚ ًسج  اسسالبلِ٘   ٖ گَٗ٘ن اٗي اقزٔ دس ّ٘أ  حذاٚضش اٖزؿب ه اهب ثش ْشؼ پزٗشش اٗي هجٌب ه

ٖ ٌٚذ ِٚ اگالش هغالٖء   . هطشٍـ ثِ ضشقٖ صائذ ثش رحٕٗ هغٖء صٗذ ً٘س « ْأٚشهِ»دس  دٗگش صبث  ًو
هزحٕٗ ًطذ ٍ ضشـ دٗگشٕ رحٕٗ پ٘ذا ٚشد، ٗٙ ٍعَة اٚشام دٗگشٕ ٍ ٗٙ ًسج  اسسبل٘ٔ دٗگالشٕ  

 .ًجبضذ  هضزً اگش صٗذ يبلن ثَد، ٗٙ ٍعَة اٚشام دٗگشٕ ًذاضزِ ثبضذ
 .اضبسُ ٚشدٗن ِٚ ثشخٖ ثِ اقزٔ دس ًبح٘ٔ ضشـ روسٙ ٚشدًذ. •
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، ٖن، چبح 185، ظ 2هَسَٕ الخوٌٖ٘، سٍح اهلل، هٌبّظ الَغَل  لٖ يلن األغَل، ط . •

 .ٔ. ّال 1415اٍل، 
ٖ گٌَٗذ هب اغزً ً٘بص ًذاسٗن صبث  ٌٚ٘ن سٌخ حٛن هًلٕ ثش عضاء اس .  • . هشحَم ًبئٌٖ٘ ه

ْٗف دس غَسرٖ ثِ اٗي ً٘بص داسٗن ِٚ ثگَٗ٘ن سٚي اٍل، هذلَل رػَسٕ عولِ اسال  ٍلالٖ   
اگش ثگَٗ٘ن هذلَل رػذٖٗٗ عولِ اس ، دٗگش ً٘بصٕ ًذاسٗن ثگَٗ٘ن سٌخ حٛن هًلالٕ ثالش   

اٗي ثحش اصجب  ً٘س ، اصجب  اٗي اس  ِٚ اغزً ً٘بصٕ ّس  ثالِ سٚالي دٍم   . عضاء اس 
ٖ گَٗذ ً٘بص  ٖ ّب گٓزٌذ اغزً ً٘بصٕ ً٘س ، ٍلٖ اٗطبى ه ًٌٖٗ اصجب  سٌخ حٛن ٗب ًِ؟ ثًؿ

 اس 
، ظ 2 ، ط (هحوذ يلٖ ٚبنوٖ الخشاسبًٖ: رٗشٗش)الٌبئٌٖ٘، هحوذ حس٘ي، َْائذ الغَل . •

 .ش. ّال 1376، عبهًٔ هذسس٘ي حَصٓ يلو٘ٔ ٖن، ٖن، چبح اٍل، چبح 483
 .484ال  483ّوبى، ظ . •
 .484ّوبى، ظ . •
 .479ّوبى، ظ . •
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ء صٗذ، ٍ سَٚثِ، ٍ علَسِ، ٍ  اى ٚبى الطشـ يلى الَعِ األٍل، ٚوغٍٖ 
َ٘ش رلٙ هي الحبل  الزٖ ل ٗزَّّٖ  ٚشاهِ يلْ٘ب يٗز، ْز هحبلٔ 
َٗٛى الغضاء هٗ٘ ذا ثزلٙ الطشـ ْٖ يبلن الغًل ٍ الزطشٗى، ٍ هًٌى 

 الزّٗ٘٘ذ َّ  ًبقٔ الغضاء ثزلٙ الطشـ، 

483ص؛  2 فَائذ االطَل ؛ د  
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هٗزؿى  ًبقزِ ثِ ثبلخػَظ َّ دٍساى الغضاء هذاسُ ٍعَدا ٍ يذهب، ٍ 
ثوٗزؿى اشقزٔ ٍ هٗذهب  الحٛؤ، ح٘ش اًِّ ٖ٘ذ الغضاء ثزلٙ الطشـ 

ء  ء آخش، ل يلى ًحَ الضزشا٘ ثبى عًل ضٖ ثخػَغِ، ٍ لن ٗٗ٘ ذ ثطٖ
آخش هغبهًب لزلٙ الطشـ ٖ٘ذا للغضاء، ٍ ل يلى ًحَ السزٗزل ثبى 

ء آخش هَعجب لزشرت الغضاء يلِ٘ ٍ لَ يٌذ آًشادُ ٍ يذم  عًل ضٖ
،هغبهًزِ لوب عًل ْٖ الٗؿ٘ ٔ ضشقب  

483ص؛  2 فَائذ االطَل ؛ د  
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ٍ هٗزؿى رلٙ َّ دٍساى الغضاء هذاس هب عًل ضشقب ْٖ الٗؿ٘ ٔ، ثح٘ش  
.ٌٗزٖٓ يٌذ اًزٓبئِ، ٍ َّ الوٗػَد هي رحٕٗ الوَْٓم للٗؿ٘ ٔ  

ْوٗذهب  الحٛؤ اًّوب رغشٕ ْٖ ًبح٘ٔ الغضاء هي ح٘ش يذم رٗ٘٘ذُ ثُ٘ش 
هب عًل ْٖ الٗؿ٘ٔ  هي الطشـ، ل ْٖ الطشـ، حزى ٗشد يلِ٘ هب رٗذ م هي 

.األضٛبل  

483ص؛  2 فَائذ االطَل ؛ د  
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اىّ  قزٔ الغضاء ْٖ الوٗبم ثبلٌّسجٔ  لى هب يذا الطشـ ْٖ : الحبغلٍ 
اٖزؿبئِ الوَْٓم َٗٛى ٚإقزٔ الَعَة ْٖ اٖزؿبئِ الٌّٓس٘ ٔ الًٌ٘٘ ٔ 

الزًٌ٘٘٘ ٔ، هي َ٘ش ْشٔ ث٘ي الوٗبه٘ي أغز، ح٘ش اىّ هٗذ هب  الحٛؤ اًّوب 
رغشٕ لسزٛطبِ الوشاد، ٍ اىّ الوشاد الٌّٓس األهشٕ َّ هب رؿو ٌِ الٛزم 

ثًذ  حشاص َٚى الوزٛلّن ْٖ هٗبم الج٘بى، ٚوب َّ األغل الغبسٕ يٌذ 
الًٗزء ْٖ هحبٍسارْن، ح٘ش اىّ األغل الًٗزئٖ ٗٗزؿى َٚى الوزٛلن ْٖ 

هٗبم ث٘بى هشادُ الٌّٓس األهشٕ،  لّب اى رَٛى ٌّب٘ ٖشٌٗٔ ًَي٘ٔ يلى 
الخزِ، ٍ ْٖ الوٗبم هٗزؿى رٗ٘٘ذ الغضاء ثبلطشـ َّ َٚى الوزٛلّن ْٖ 

.هٗبم الج٘بى  

483ص؛  2 فَائذ االطَل ؛ د  
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ٍ ديَى اًِّ ْٖ هٗبم الج٘بى هي ّزُ الغْٔ دٍى سبئش الغْب  ٍ الَٗ٘د، 
ْبسذٓ ْبًِّ لَ ثٌى يلى رلٙ لًسذ  ثبة الزّوسٙ ثبشقزٖب  ْٖ عو٘ى 

ٍ هٗزؿى ًَِٚ . هَسد  لّب ٍ ٗوٛي ِْ٘ ّزُ الذ يَى الوٗبهب ،  ر هب هي
ْٖ هٗبم الج٘بى ٍ يذم رٗ٘٘ذ الغضاء ثٗ٘ذ آخش َّ اىّ الغضاء هزشرّت يلى 

ٍ ثًذ . رلٙ الطشـ ْٗف، هي دٍى اى ٗطبسِٚ ضشـ آخش أٍ ٌَٗة يٌِ
رلٙ ل ٌٗجُٖ الزَّٖ ْٖ صجَ  الوَْٓم للٗؿ٘ ٔ الطشق٘ ٔ الزٖ ل ٗزَّٖ 

 الغضاء ْْ٘ب يلى الطشـ يٗز، ْزأهل ع٘ذا.]1[ 

483ص؛  2 فَائذ االطَل ؛ د  
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 اطالقًظر حضرت اهام در بحج •
ٖ ٌٚذ، ثالِ يٌالَاى   • اٗطبى ثًذ اص اٌِٗٛ روسٙ ثِ اقزٔ سا هخذٍش ه

ٖ ْشهبٌٗذ عولٔ ضشقِ٘ ثِ حٛالن   دل٘ل ثشإ اصجب  اًزٓبء سٌخ حٛن، ه
ِ إ ث٘ي قجً٘  حٛن دس عالضاء ٍ   يٗل ٍ ثِ ٖؿبٍ  يٗز ث٘بًگش ساثك

ٖ ء»ث٘ي ضشـ اس   هضزً دس  ثال٘ي  « الوبء  را ثلٍ ٖذس ٚش ل ٌٗغسِ ض
قجًٖ٘ حٛن ايزػبم ٍ ٚشٗ  ٗٙ هٌبسجزٖ اس  ِٚ اص عولٔ ضالشقِ٘  

ٖ ضَد  .ْْو٘ذُ ه
 108-106: ، ظ2 رْزٗت األغَل، ط•
 .183ال  181، ظ 2 هٌبّظ الَغَل  لٖ يلن األغَل، ط . •

 
 

   484 ص؛  2 فَائذ االطَل ؛ د
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اگش هٌبسجزٖ ًجَد، ث٘بى اٗي هكلت دس ٖبلت عولٔ ضشقِ٘ هًٌالب  اسبسبً •
اگش َّإ رْشاى آلالَدُ ثبضالذ ٍ   »ثِ ّو٘ي عْ  اگش ثگٌَٗذ . ًذاض 

ّش چٗذس ّن اٗي آلَدگٖ اْضاٗص پ٘ذا ٌٚالذ، هالذاسس رْالشاى رًك٘الل     
اٗي عولٔ يشْبً ْبٖذ هًٌب اس   چالَى حسالت ْالشؼ ثال٘ي     « .ً٘س 

اٗي هًٌبداسٕ ٍ يذم آًِٛ . آلَدُ ثَدى ٍ رًك٘ل ًجَدى رٌبسجٖ ً٘س 
ٖ ٌٚذ ثِ دل٘ل ثبْ  عولٔ ضشقِ٘ اس  ِٚ رٌبسالت ثال٘ي    يشِ دس٘ ه

ٖ ٌٚذ حؿش  اهبم ال سؾالَاى اهلل يل٘الِ ال ثالِ      . ضشـ ٍ عضاء سا ث٘بى ه
ٖ خَاّذ ًز٘غالِ ثگ٘الشد    ٖ ٌٚذ ٍ ه رًبث٘ش هخزلّ ثِ اٗي رٌبست اضبسُ ه

ٖ ضَد  .ِٚ ثِ اًزٓبء ضشـ، قجًٖ٘ حٛن دس عضاء هٌزٖٓ ه

   484 ص؛  2 فَائذ االطَل ؛ د
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 ًمذ ًظر هرحَم اهام•

ٖ ٌٚذ ث٘ي قجًٖ٘ حٛالن  اٌِٗٛ • اٗطبى ْشهَدُ اًذ عولٔ ضشقِ٘ دلل  ه
. دس عضاء ٍ ث٘ي ضشـ ٗٙ اسرجبقٖ ّس ، ْٖ الغولِ دسسال  اسال   
ٖ ٌٚذ ٍ ضٖٛ ً٘س  ِٚ اگش ث٘ي اٗي  ّش قجً٘زٖ ثِ ْشدش رحٕٗ پ٘ذا ه
قجً٘  ٍ ٗٙ خػَغ٘زٖ ٗٙ رٌبسجٖ ثَد، هًٌب داسد ِٚ هب اٗي ْالشد  

 .سا ِٚ اٗي قجً٘  دس آى ّس ، ثِ آى خػَغ٘  هشرجف ٌٚ٘ن
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اٗي هًٌبداس اس  ِٚ هب ْشدٕ اص اْشاد ايزػبم سا ثِ ٍاسالكٔ رٌبسالت    •
ث٘ي قجً٘  ايزػبم ثب ٚشٗ ، ثب ٚشٗ  هشرجف ٌٚ٘ن  اهب ثحالش دس اٗالي   
اس  ِٚ آٗب ّوبى حػِ اص قجً٘  حٛن ِٚ دس اٗي ضخع رحٕٗ پ٘ذا 
ٖ ضَد ٗب ًالِ ْشارالش اص آى اسال  ٍ روالبم      ٚشدُ اس ، ثش ضشـ هًلٕ ه

ٖ گشدد آٗب اٗي اسرجبـ ثال٘ي قجً٘ال    . حػع قجً٘  ثش ضشـ هًلٕ ه
ٖ ٌٚذ ِٚ اگالش ٚشٗال  ًجالَد، هكلٗالبً قجً٘ال        ايزػبم ثب ٚشٗ  اٖزؿب ه
ايزػبم ًجبضذ حزٖ اگش ٗٙ خػَغ٘  دٗگشٕ هضل ثبساى ثَدى، آة 

 .چبُ ثَدى عبٕ ٚشٗ  ٖشاس ثگ٘شد
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اهبم ال سؾَاى اهلل يلِ٘ ال ثِ اٗي ًٛزِ رػشٗل ٚشدًذ ٍ دسس  ّن اس  ِٚ    •
ٖ ضَد  ٖ ء»ٍٖزٖ گٓزِ ه ٖ ْْو٘ن ِٚ « الوبء  را ثلٍ ٖذس ٚش ل ٌٗغسِ ض هب ه

آة ثذٍى ّ٘چ خػَغ٘زٖ ًٌٖٗ ثذٍى هزحهٔ خػَغ٘  حغوٖ، ٍصًٖ، 
هٌجًص ٍ هبًٌذ اٗي ّب هًزػن ً٘س   چَى اگش خػَغ٘زٖ اص آة دخبل  

ٖ گٓ  ٖ ء »: دس ايزػبم ًذاض ، ثبٗذ ه ٍ آٍسدى ٖ٘الذ  « الوبء ل ٌٗغسِ ضال
اٗي هسلن اس  ِٚ عولٔ ضالشقِ٘ ٍؾالى ضالذُ    . لَُ ثَد«  را ثلٍ ٖذس ٚش»

اس  ثشإ رًلٕ٘ عضاء ثش ضشـ ٍ هًٌبٕ رًلٕ٘ اٗي اسال  ٚالِ ثالِ اًزٓالبء     
ٖ ضَد  اهب ثحش هب ْشارش اص اٗي اس  ثحالش دس اٗالي   . ضشـ، عضاء هٌزٖٓ ه

اس  ِٚ اگش آة اٗي خػَغ٘  سا ًذاض  ٍلالٖ خػَغال٘  عالبٗگضٗي    
داض  هضزً آة ثبساى ثَد، آٗب حٛن ايزػبم ّوچٌبى ً٘س ؟ آٗالب يجالبس    

ٖ ء» نَْس داسد ِٚ آة ثالبساى هًزػالن   « الوبء  را ثلٍ ٖذس ٚش ل ٌٗغسِ ض
 ؟ً٘س ؟ آٗب نَْس داسد ِٚ آة چبُ هًزػن ً٘س 
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