
  95-12-16مفاهیم  76



2 

 الفاظـ تفاوت کار اصولی و لغوی در تحث 2

 مباحث الفاظ
بحث لغوی 

 هیأت اکتشافی

 مشتق

 امر 

 نهی

 مفاهیم



3 

 الفاظـ تفاوت کار اصولی و لغوی در تحث 2

 مباحث الفاظ
بحث لغوی 

 هیأت اکتشافی

 مشتق

 امر 

 نهی

 مفاهیم

 جمله شرطیة



4 

 جزاءاشتراک دو شرطیه در 

اشتراک دو 
 شرطیه در جزاء

تکالیف غیر 
 قابل تکرار

تکالیف قابل 
 تکرار



5 

 جزاءاشتراک دو شرطیه در 

اشتراک دو 
 شرطیه در جزاء

تکالیف غیر 
 قابل تکرار

تکالیف قابل 
 تکرار

 بدون اثر مستقل

دارای اثر 
 مستقل



6 

 جزاءاشتراک دو شرطیه در 

اشتراک دو 
 شرطیه در جزاء

تکالیف غیر 
 قابل تکرار

تکالیف قابل 
 تکرار

 بدون اثر مستقل

دارای اثر 
 مستقل

 تداخل اسباب

 تداخل مسببات



7 

 جزاءاشتراک دو شرطیه در 

در جاأٓ کاٍ   سثة ایـ  دو کمـن   در أىجا ٔک تحج أه است کٍ  •
ٓ ضًد،  . در عالن جعل ته یک کمن تثـییل هـی شـود   سثثطان جمغ م

پس اگر کسٓ فمف جىة تًد، ٔک يجًب غسل داضت ي اگار فماف   
اکىًن کٍ َم حاائؽ اسات ي   . حائؽ تًد، ٔک يجًب غسل داضت

 . َم جىة، ٔک يجًب غسل دارد
ٓ گًٔىذ؛ ٔؼىٓ جىاتات کاٍ ٔاک    تیاخل اسثاب اغكالح تٍ أه، در • م

ٓ کىىاذ   سثة است تا حٕؽ کٍ ٔک سثة دٔگر است، تا َم تذاخل م
ٓ آٔذ؛ تىاترأه تاذاخل در اساثاب در    ي ٔک يجًب غسل تر ػُذٌ م

 .واحّٕ جؼل است
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ٓ دَاذ، ت داٍ در     تحج • دٔگر أه است کٍ تذاخل در اساثاب ر  وما
ٓ تًاوذ تا ٔک غسال   ٓ خًاَذ غسل کىذ، م مرح ّ امتخال کٍ ضخع م

 . َر دي تد ٕف را امتخال کىذ
ٔک غسل تراْ جىاتات ي ٔاک   : أىجا دي تد ٕف متًجٍ اي استدر •

ٓ دَذ کٍ َام   غسل تراْ حٕؽ اما در ممام امتخال ٔک غسل اوجام م
را تد ٕف غسل جىاتت را ػمل کردٌ تاضذ ي َم تد ٕف غسل حٕؽ 

ٓ گًٔىذتیاخل در هسثثات تٍ أه   .م
ته تعثیر دیگر در هرکلۀ جعل دو کمن جعل شیه است اها در هرکلۀ  •

 .اهتثال تا یک غسل هی توانین هر دو وظیفه را عول کنین
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حمٕمت سؤال أه است کاٍ اگار دي جم اّ ضارقٍٕ داضاتٕم کاٍ       در •
َا تا َم ٔدسان ي جساء « جساء»َأطان تا َم متفايت تًد، «  ضرـ»

ٍ اْ کٍ در َر مًرد احر خاظ خًدش  تد ٕفٓ لاتل تدرار تًد تٍ گًو
ٓ تًاوست داضتٍ تاضذ، آٔا ممتؿاْ أه دي جم ٍ تذين َٕچ گًوٍ  را م

ٓ کىذ ٔاا اگار تاذاخل در    تیاخل در اسثاب لرٔىٍ خارجٓ  را التؿا م
ٓ کىذ،  ٓ کىذ؟تیاخل در هسثثات اسثاب را التؿا وم   التؿا م
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ٓ داوٕم کٍ يلتآ يؾاً گارفتٕم ٔاک احارْ      . • اگر در أىجا فرؼ کىٕذ از تٕرين م
ٓ تًاوذ آن احر را أجاد کىذ؛ ٔؼىآ گرهاٍ    خًاَذ داضت کٍ يؾًْ جذٔذ دٔگر وم
ٓ تًان يؾً گرفت يلٓ يؾًْ ديم دٔگر احرْ زائاذ تار يؾاًْ ايل ي     ديتارٌ م

ٓ ضًد قثاك  . الالل در سكح يؾًْ ايل وذارد، يؾً ٔک ػمل لاتل تدرار ت مٓ م
يلتٓ کسٓ ٔک تار يؾاً گرفات، حاذث    . مثىاْ مطًُر مك ماً رافغ حذث است

ٓ ضًد الثتٍ يؾاًْ  . رفغ ضذٌ است ي ديتارٌ کٍ يؾً تگٕرد، ديتارٌ حذث رفغ وم
ٓ تًاوذ مستحة تاضذ ي ريأت ضذٌ است کٍ  أَنَّ الًْٔؾًُءٓ ػٓ َٓ الًْٔؾًُءِ وُاًر   »ديم م

يلٓ أه تذان مؼىا وٕست کاٍ يؾاًْ   ( 377، ظ 1يسائل الطٕؼّ، د )« ػٓ َٓ وًُر
ديم رافغ حذث است؛ هًن اساساً حذث هٕسْ اسات کاٍ فماف ٔاک تاار رفاغ       

ٓ ضًد ٍ َأٓ داضتٍ تاضٕم ي وتٕجٍ در أه ماًارد  . م مطد ٓ وٕست کٍ هىٕه ضرقٕ
آن است کٍ اگر ٔک تار يؾً تگٕرٔم، تراْ تمام امًرْ کٍ وٕااز تاٍ يؾاً دارد،    

 .کافٓ است
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تحج ما تٍ ػىًان ٔک تحج اغًلٓ است؛ تىاترأه سؤال در جاأٓ  . •
ٍ اْ خارد از دي جم ٍ وثاضذ  .است کٍ َٕچ لرٔى
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 تیاخل اسثاب•

 نظر هرکوم آخونی•

ظُاًر  « حذيث ػىذ الحذيث»فرمًدٌ است جم ّ ضرقٍٕ در أطان •
ٓ ضًد  ؛دارد؛ ٔؼىٓ َىگام حذيث ضرـ، جساء حادث م
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 : تىاترأه يلتٓ مًال فرمًدٌ است •
مؼىأص أه است کٍ در َىگام حذيث « اگر جىة ضذْ، غسل که»•

ٓ ضًد  .جىاتت، يجًب غسل حادث م
 : َمچىٕه يلتٓ مًال فرمًد •
مؼىأص أه اسات کاٍ در َىگاام    « اگر مسّ مٕت کردْ، غسل که»•

ٓ ضًد  . حذيث مسّ مٕت، غسل حادث م
ٓ آٔذ ي يلتٓ پس • يلتٓ ضخع جىة ضذ، ٔک يجًب غس ٓ پذٔذ م

ٓ آٔذ واٍ   کٍ ضخع مسّ مٕت کرد، ديتارٌ ٔک يجًب غس ٓ پذٔذ م
 .أىدٍ َمان يجًب غسل لث ٓ تأکٕذ ٔا تطذٔذ ضًد
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حثًتااً ممداه   . ي تطذٔذ خالف ظاَر ايلٓ جم ّ ضرقٍٕ استتأکٕذ •
است کٍ در غًرت تحمك ضرـ ديم، َمان يجًب غسل ايل تأکٕاذ  
ضًد ٔا َمان يجًب غسل ايل تدرار ضًد اما أه در ممام احثات تٍ 

 .دلٕل خاظ وٕاز دارد
پس يلتٓ کٍ دي ضرـ تحماك پٕاذا کارد، دي يجاًب غسال پٕاذا        •

ٓ ضًد ي دي جؼال يجاًد دارد   پاس تاذاخ ٓ در واحٕاّ اساثاب     . م
ٓ گٕرد  .غًرت وم
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 نقی شهیی صیر تر کالم آخونیتررسی •

أطان فرمًدٌ است سخه مرحًم آخًوذ در غًرتٓ درست است کٍ •
جم ّ جساء، فؼ ٍٕ تاضذ اما اگر جساء جم ّ اسمٍٕ تًد، دٔگار هىإه   

 .وخًاَذ داضت( حذيث ػىذ الحذيث)ظًُرْ 



16 

 جزاءاشتراک دو شرطیه در 

ٓ رسذ ومذ أطان يارد وثاضذ ي فرلٓ تٕه جساء اسمٓ تا جساء تٍ • وظر م
إن کىت »تا جمل « إن کىت جىثاً فئغتسل»جم ّ . فؼ ٓ يجًد وذارد

در أه جُت کٍ اگر جىاتت حادث ضذ، « جىثاً فالغسل ياجة ػ ٕک
ٓ ضًد، َٕچ فرلٓ واذارد؛ هاًن أاه ظُاًر      يجًب غسل حادث م

ٓ گٕرد کٍ ( حذيث ػىذ الحذيث) از يؾغ خًد جم ّ ضرقٍٕ وطأت م
وٍ از َٕأت جساء فمف تا اسمٍٕ . ػثارت است از تؼ ٕك جساء تر ضرـ
 .ي فؼ ٍٕ تًدن جساء در آن مؤحر تاضذ
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ٓ کىذ کٍ تٍ تحمك َر ضرقٓ، جاساء   • أه ظًُر جم ّ ضرقٍٕ التؿا م
ٓ کىذ در يالغ أه حدم تا أه ضرـ ت ًّن پٕاذا  . مستم ٓ تحمك پٕذا م

ٓ کىذ  . أه يجًب غسل مت ًّن تٍ وًع ضرقص است. م
ٓ کىٕم ي تٍ • َمٕه دلٕل در اغكالح فمُٓ ما غسل را تٍ سثة اؾافٍ م

ٓ گًٕٔم   . «غسلِ جىاتت»ٔا « غسلِ مسّ مٕت»م
جىاتت ٔا غسل مسّ مٕت، مك ك الغسل وٕست، غسال خااظ   غسل •

 .است
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ٓ گًٕٔم أىدٍ • در يالغ جًاب تٕاوٓ است کٍ مرحًم « مك ك غسل»م
أطان گفتٍ است اقالق جاساء، تاذاخل در   . آلاْ غذر فرمًدٌ است

ٓ کىذ ي جم ّ ضرقٍٕ َم ٔک ظًُرْ دارد کٍ  واحّٕ ضرـ را التؿا م
ٓ کىذ أه ظًُر در تاذاخل تاا آن ظُاًر در    . ػذم تذاخل را التؿا م

ٓ کىذ ي در وُأت ظًُر در ػذم تذاخل مماذم   ػذم تذاخل تؼارؼ م
ٓ ضًد ٓ گًٕٔم. م  .َمان حرفٓ کٍ ما وٕس در پأان َمان را م
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ٓ کىاذ کاٍ      • ٍ اْ از مرحًم وائٕىٓ ومال ما سپس در اوتُاْ تحج جم 
ٓ کىذ ما َمان جم ّ مرحًم واائٕىٓ را کاٍ   . خًدش َم آن را تإٔٔذ م

ٓ کىٕم  .درست است َمان را مكرح م
ٓ تًاوذ ياجة ضًد؛ هًن ما اقاللٓ در  • اغالً در يالغ مك ك غسل وم

ٍ اْ کٍ غس ٓ تاضذ کٍ ت اًّن تاٍ لاًن ضارقص      غسل وذارٔم تٍ گًو
وذاضتٍ تاضذ ي تتًاوٕم ما تگًٕٔم مك ك الغسل ياجة ضذٌ است؛ زٔرا 

 . قثٕؼت غسل تذين خػًغٕت لاتل تدرر وٕست
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ٓ ضاًد  رات • قثٕؼت دي تا وٕست، ت دٍ افرادش گًٔا أه تػًر پٕذا م
کٍ يجًب تٍ قثٕؼت غسل تؼ ك گرفتٍ اسات ي قثٕؼات غسال َام     
ياحذ است؛ تىاترأه ٔک يجًب تٕطتر وٕست ي أه ٔؼىآ در يالاغ   
يلتٓ هىذ سثة َست، تٍ مىسلّ ٔک ساثة َساتىذ؛ ٔؼىآ تاذاخل     

 .اسثاب
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کسٓ فرؼ کرد خًد جىاتت لاتل تدرر است ٔا خًد مسّ مٕات  اگر •
ٓ ضاًد؛ هاًن      ٓ گًٕٔم غسل متدارّر وما لاتل تدرر است، در آوجا م
دٔگر غسل مسّ مٕت دي تا وٕست ٔا غسال جىاتات دي تاا وٕسات؛     
تىاترأه اگر کسٓ ٔک تار جىة ضذ ي غسل ودرد ي ديتارٌ جىة ضذ، 

ٓ ضًد َمچىان کٍ اگر ٔک مٕات  . ٔک تار غسل جىاتت تر اي ياجة م
را مس کرد ي غسل ودرد ي ديتارٌ مسّ کرد، ٔک غسل تٕطتر تار اي  

ـ َا متفايت اواذ . ياجة وٕست ٔدآ  . اٖن فرؼ ما أه است کٍ ضر
 .جىاتت است ي دٔگرْ مسّ مٕت ي جساء َا تٍ ظاَر ٔدٓ َستىذ
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 .196، ظ 3تحًث فٓ ػ م األغًل، د . •
 .198ا  197َمان، ظ . •
 .198َمان، ظ . •
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 تیاخل هسثثات•

يجًب غسل جىاتت : کردٔم دي تد ٕف تر ػُذِ ما آمذٌ استفرؼ •
ٓ تًاوٕم تا ٔک غسل َر دي را اتٕاان  . ي يجًب غسل مسّ مٕت آٔا م

کىٕم؟ لاػذِ ايلٓ ػذم تذاخل است؛ ٔؼىٓ َر تد ٕفٓ امتخاال خااظ   
ٓ خًاَذ غسل جىاتت ٔک امتخاال دارد ي غسال ماس    . خًدش را م

 .مٕت ٔک امتخال دٔگر دارد
ٓ ضًد هىذ تا غسل . • الثتٍ مطًُر فمُا لائل َستىذ کٍ تا ٔک غسل م

آن دلٕل . را وٕت کرد؛ اما أه از تاب دلٕل خاظ در تحج فمُٓ است
ٓ کىذ  .خاظ تذاخل در واحّٕ مسثثات را التؿا م
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