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 إِنْ تَجِتَنِثُوا كَثَائِرَ مَا تُنْهَوِنَ ػَنْهُ

تَجٕتَىِجًٔا وَجٓبئِشَ مٓب تُىًُْٕٓنَ هٓىٍْٔ وُىَفِّشْ هٓىْىُمٕ سِّٕٓئَبتِىُمٕ يٓ وُذٕخِلْىُمٕ مٔذٕخَالً إِنْ •
 ﴾31﴿وَشِٔمبً 

31: ، اآلية83: ، الصفحة5النساء ، الجسء   
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 صحيح و أػم

 مقصود از صحت در نظر صحيحي•

طحٕح  گًٔذ الفبف هجبدات ثشاى سؤال أه است وٍ يلتٓ طحٕحٓ مى•
خًاَذ ثگًٔذ دس لفق طالالِ مفُالًص طالحت     يػن شذٌ است، آٔب مى
خًاَذ ثگًٔذ طالِ ثشاى ٔاله موىالبٔى يػالن     مى اخز شذٌ است ٔب  

 . شذٌ است وٍ آن موىب جضء ثش مظبدٔك طحٕح لبثل تـجٕك وٕست
ثٍ اطـالح فىى آٔب  طحت ثٍ حمل ايلى مًسد ولالش  اسالت ٔوىالى    •

 مفًُص طحت ٔب طحت ثٍ حمل شبٔن ٔوىى مظذاق طحٕح؟ 
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 صحيح و أػم

داوٕم وٍ مشاد طحٕحى  أه  الجتٍ مولًص است ي مب استىبصاً مىجًاثش •
يػن شذٌ اوذ وٍ آن موىب فمؾ ثش   است وٍ الفبف هجبدات ثشاى موىبٔى
وىذ؛ مخالً لفق طالِ يػالن شالذٌ    مظبدٔك طحٕح اص هجبدت طذق مى

است ثشاى ٔه موىبٔى وٍ آن موىب فمؾ مظبدٔك طحٕح ومبص سا شبمل 
گًٕٔم مفًُص طحت دس لفق طالالِ اخالز    اطـالح فىى مى شًد ثٍ  مى

 . طالِ، فمؾ طالِ طحٕح است وشذٌ است ي مظذاق مفًُص 
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 صحيح و أػم

 تررسي نظرية وضغ ترای صحيح •

َبى ممذمبتى گفتالٕم دس ثحالج يػالن ثبٔالذ مًػالًم ي       لجالً دس ثحج•
. ؛ چًن يػن ٔه حىم هملى ي  رَىى است. مًػًم لٍ تظًس شًد

ثىبثشأه ثبٔذ دي ؿشف حىم ٔوىٓ  مًػًم ي مًػالًم لالٍ دس رَاله    
 .حبػش ثبشىذ
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 صحيح و أػم

اوالذ   ادهب مٓ وىذ  الفبف هجبدات ثشاى ٔه موىبٔى يػن شذٌطحٕحى •
سؤال مـشح  أىجب ٔه . وٍ فمؾ ثش مظبدٔك طحٕح لبثل اوـجبق است

شالًد   چالشا ومالى  . شًد تظًس والشد  است آٔب اطالً چىٕه موىبٔى سا مى
 ؟تظًس وشد
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 صحيح و أػم

سا مالحلٍ وىٕذ، خًإَالذ دٔالذ والٍ      گفتىذ اگش مظبدٔك ومبص طحٕح •
مظبدٔك ومبص طحٕح ثٍ لحبف اجضاء ي ششأؾ ثسٕبس ثسٕبس متىًم اوذ؛ 
  مخالً وسى حبػش است، َٕچ اػـشاسى وذاسد ي َٕچ مشىل جسالمى 
وذاسد، ومبص طحٕح ثشاى اي ثذٔه طًست است وٍ چُبس سووت ومبص ثب 

 .يػً ٔب ثب غسل، أستبدٌ ثخًاوذ
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اگش أه آدص ومبص  سا وشستٍ ثخًاوذ، ثبؿل است ٔب اگش تالٕمم وىالذ،    •
ثبؿل است ٔب اگش دي سووت ومبص كُش ثخًاوذ، ثبؿل اسالت؛ امالب اگالش     
فشدْ مسبفش ثبشذ، ومبص  دي سووت اسالت ي اگالش اػالـشاس داشالتٍ     

جسمى  َبى اگش محذيدٔت. وىذ ثبشذ، ثٍ جبى يػً ٔب غسل تٕمم مى
تًاوذ وشستٍ ومبص ثخًاوذ حتٓ دس ثوؼالٓ اص فالشيع    داشتٍ ثبشذ، مى

 . دَذ  تًاوذ سوًهش سا ثب اشبسٌ اوجبص مى
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 صحيح و أػم

وشذ دس حالبل   سسذ طالِ غشلب وٍ آخشٔه وفس َبٔش سا مى مىحتٓ •
  شًد ي فمؾ ٔاله  مشي است، دس آوجب َمّ اجضاء ي ششأؾ سبلؾ مى

ومبصى والٍ اص طالالِ     حبل أه! وٕت ي اگش تًاوست ٔه تىجٕش ثگًٔذ
شًد تالب ومالبص آدص حبػالشى والٍ َالٕچ اػالـشاسى ي        غشلب ششيم مى

مشىل جسمٓ وذاسد، ثب أه َمٍ  تىًم دس اجضا ي شالشأؾ چالٍ    َٕچ 
جبموٓ ثشأش متظًس است؟ پس يلتٓ تظًس  محبل شذ،  يػوش 

 ..َم مستحٕل خًاَذ ثًد
•  
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 صحيح و أػم

لجل اص پبسخ ثٍ أه شجٍُ مًسد مشبثُٓ سا مـشح مٓ وىٕم وٍ ممذمالٍ  •
 :اْ ثشاْ پبسخ ثبشذ
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اوسالبن، مفُالًمى    گًٕٔم مفُالًص  ثگٕشٔذ، مٓ ولش اوسبن سا دس مفًُص   •
وىالالذ ي ثالالش غٕالالش  اسالالت والالٍ ثالالش تمالالبص مظالالبدٔك اوسالالبن طالالذق مالالى 

 . وىذ اوسبن طذق ومى مظبدٔك 
تًاوالذ چىالٕه مفُالًص     ومالى   وىذ مفًُص اوسبن است وسى اشىبل ممىه •

َب ثسٕبس ثب  جبموى يجًد داشتٍ ثبشذ؛ چًن اوسبن َب ثٍ لحبف ئژگى
ٔىى چبق است ي دٔگشْ الغش؛ ٔىى سالٕبٌ  . ٔىذٔگش متفبيت َستىذ

است ي دٔگشْ سفٕذ؛ ٔىى جًان است ي دٔگشْ پٕالش؛  ٔىالى سالبلم    
است ي دٔگشْ مشٔغ؛ ٔىى ٔه هؼً  لـن شذٌ است ي دٔگالشْ   

چگًوٍ ٔه مفًُص جبموى وٍ َمالٍ أىُالب سا ثالب    . اهؼبٔش سبلم است
 ؟تىًم دس ثش مٓ گٕشد أه َمٍ 
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گًٕٔالذ،   گًٕٔم تمبص أه خظًطٕبتى وٍ شمب مالى  ثٍ أه اشىبل مىمب •
خظًطٕبت مظذاق اوسبن است ي مفًُص اوسبن ٔه مفًُص مشالتشن  

أه اوسبن َب آن موىب سا دس ػالمه خالًد داسوالذ؛ ٔوىالٓ      است وٍ َمٍ 
 . وبؿك  َمبن حًٕان
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وىٕم وٍ ثالب سالبلم ثالًدن ي     مى يالن مفًُص اوسبن سا  ؿًسى تحلٕلدس •
مشٔغ ثًدن، مشدثًدن ي صن ثًدن، سٕبٌ ثًدن ي سالفٕذ ثالًدن ي جالض    

 . أه َب جمن شًد
َبى سبلم  اگش وسى گفت اوسبن مفًُمى است وٍ مخالً ثشاى اوسبنامب •

يػن شذٌ است، ثبٔذ ؿًسى أه جبمن مفًُمى سا دسسالت وىىالذ والٍ    
 .ثشاوسبن َبى ثٕمبس طذق وىىذ ي ثش تمبص اوسبن َبى سبلم طذق وىذ

َ الَ ُیِحبُّ َمْن َكاَن ُمْخَتاالً َفُخوراً   إِنَّ َّللاَّ
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 صحيح و أػم

 الجامع
 البسیط

 المركب

192ص؛  1 تحوث في ػلم األصول ؛ ج  
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 صحيح و أػم

 الجامع

 البسیط

الجامع الذاتي في 
 كتاب الكلّیات

الجامع الذاتي في 
 كتاب البرهان

مطلق الجامع البسیط 
و لو كان منتزعاً 
 بلحاظ جهة عرضیة

 المركب

192ص؛  1 تحوث في ػلم األصول ؛ ج  
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 البسيط الجامع

الجامع الذاتي 
في كتاب 
 الكلّيات

استحالة وجود 
جامع كذلك بين 
قيود متباينة 

 سنخا  

الجامع الذاتي 
في كتاب 
 البرهان

ما يكون من 
 لوازم الماهية

الزم الماهية 
يكون بمثابة 
المعلول لها و 
يستحيل وجود 
الزم واحد 

ألمور متباينة 
 سنخا  

مطلق الجامع 
البسيط و لو 
كان منتزعا  
بلحاظ جهة 
 عرضية

أمكن ثبوتا و 
لكنه غير 
 محتمل إثباتا  

استلزامه عدم 
صدق االسم إال بعد 
مالحظة الجهة 

العرضية المصححة 
الجامع   النتزاع

 العرضي

ال شك بحسب االرتكاز 
الشرعي و المتشّرعي 
في الصدق من دون 

ء من  مالحظة شي
الجهات العرضية 

 .اإلضافية
192ص؛  1 تحوث في ػلم األصول ؛ ج  
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 صحيح و أػم

تالًاوٕم ثالٕه افالشاد     مب مالى مى گًٔذ طذس  ال سػًان اهلل هلٍٕ ال   شُٕذ •
 .طحٕح ٔه جبمن مفًُمى پٕذا وىٕم

 : دي ثٕبن اص أشبن دس تظًٔش أه جبمن ومل شذٌ است •
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تمشٔشات آلبى َبشمى ال حفلٍ اهلل ال چىٕه آمذٌ اسالت والٍ َمالّ      دس •
مشتشن اوذ؛ مالخالً   مظبدٔك ومبص طحٕح دس ثخشى اص اجضاء ي ششأؾ 

 . تمبص ومبصَب وٕت داسوذ
مىلال  ثسالتگٓ داسد ي     اص اجضاء ي ششأؾ ومبص وٍ ثٍ يػوٕتثخشٓ •

مىل  دس َش يػوٕتٓ مًك  ثٍ اتٕبن اجضاء ي ششأـٓ است والٍ دس  
آن يػوٕت ثذان َب امش شذٌ است؛ مخالً اگش مسبفش ثبشذ، دي سووتى ي 

ي فالشد  . اگش حبػش ثبشذ، چُبس سووتالى ثالشاْ اي جوالل شالذٌ اسالت     
تًاوالذ چُالبس سووتالى     تًاوذ دي سووتى ي فشد مسالبفش ومالى   ومى حبػش 
 . ثخًاوذ
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شالخض امىالبن    اص اجضاء ي ششأؾ ثٍ گًوٍ اْ َستىذ وٍ اگش ثخشٓ •
شًوذ؛ مخالً أستبدن دس ومبص شالشؽ   َب سا وذاسد، سبلؾ مى اتٕبن ثٍ آن

است امب ثشاى وسى والٍ لالذست أسالتبن سا والذاسد، أسالتبدن سالبلؾ       
 . شًد مى

شًد وٍ أىىالٍ ٔاله چٕالض دٔگالشى      دس يالن أه ششؽ سبلؾ مىٔوىى •
 . جبٔگضٔه أه ششؽ ثشًد

شًد يلتى وٍ شخض ثشأش  أه ششؽ، ششؽ أستبدن سبلؾ مىخًد •
 .أه ششؽ مٕسًس وٕست
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أه وًم اص اجضا ي ٔب ششأؾ سا وٍ دس طالًست فمالذان مالخالً لالذست      •
َب سا َالم ثالب آن لٕذشالبن دس ولالش      شًوذ أه ثٍ آوُب سبلؾ مى  وسجت
ششؽ أىىالٍ شالخض لالذست ثالش أسالتبدن       گٕشٔم، مخالً أستبدن ثٍ مى

داشتٍ ثبشذ، سوًم وشدن ثٍ أه شىلى وٍ مبثبٔذ اوجبص ثذَٕم ثٍ ششؽ 
أىىٍ شخض لذست ثش چىٕه سوًهى داشتٍ ثبشذ، اگشوذاشت آن والٍ  

 .ممذيس است ي آن وٍ وٕست مشتجٍ ثوذى َمٕه ؿًس است
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سشى اجضا ي ششأؾ است وٍ دس يالن ثذلُبى ؿًلى َستىذ، مخالً ٔه •
خًاَذ ومبص ثخًاوذ ثشاى ؿُبست اص حذث ثبٔذ اگش حذث  مى وسى وٍ

اطغش است يػً ثگٕشد، امب اگش آة حذث اوجش است غسل ثىىذي اگش 
ثالذل اص  شالًد   دس اختٕبس  وٕست ٔب آة ثشاى ايػشس داسد تٕمم مالى 

 ،يػً ٔب تٕمم ثذل اص غسل
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اجالضا ي شالشأـى    َمچٕه  ٔهحبال اگشچىٕه أه اجضا ي ششأؾ سا  •
جضء ومبص ثبشذ ٔب ششؿش والٍ دس يالالن خالبسد ي ومبصمشالشيؽ ثالٍ      
ايست ي مخالً ومبص مششيؽ ثٍ يػً است ي ومبص مشالشيؽ ثالٍ تالٕمم    

گًٕٔم يػً ششؽ اسالت   است مبأه ششؿُب سا ثٍ وحًى وٍ ششؿبً مى
مالخالً آة ثالشأش يجالًد داسد ػالشس والذاسد       ثشاى ومبص ثشاى وسى وٍ

َب سالبلؾ   َش وذاص اص آن فشطت يػً گشفته داسد ي تمبص ششأـى وٍ
 ،سسذ ثٍ تٕمم ي اگش وٍ آن مًلن تٕمم ثشًد وًثت مى
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 وىذ  ٔه چٕضى دسست مى خًة •
وىذ وٍ أه جالبمن   مى دسستجامؼى ٔه خًة دلت وىٕذ صذر شهيذ •

وىذ  مى است ي اجضا أه جبمن أه مفًُص مشوجى وٍ دسست مركةايالً 
دس يالن ثٍ تىبست اجضا ي ششأـى وٍ دس آن هجبدات طالحٕح يجالًد   

ى أه افشاد طحٕح است، آن  ٔه ثخشش وٍ مشتشن ثٕه َمٍ، داسوذ
ثٍ طًست ٔه امشلـوى ي ثـى َست، ثمٍٕ اجضا ي ششأؾ والٍ داساى  

َبٔى َستىذ، خًدشبن ٔبثذلشبن ثٍ وحًى وٍ ثذل، ثذل ثٍ ؿالًلى   ثذل
ششأؾ است ثب َمبن ششؿُب  است ي ثذل ثٍ هشػى است ي مششيؽ ثٍ

 شًد، ي لٕذٌ دس ولش گشفتٍ مى
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سبصد وٍ أه مفًُص جبمن دس يالالن   أشبن مىجبموى وتٕجٍ مفًُص دس •
اى است مشوت اص اجضاي ششأؾ تمبص مظبدٔك ومبصَبى  ٔه مجمًهٍ
جضئٕت ٔب ششؿٕت  اى وٍ آوُب أه اجضاي ششأؾ دس آن طحٕح ثب وحًٌ

 . داسد
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مفًُمى مًػًم لٍ  خًاَذ ثگًٔذ وٍ أىجب جبمن اٖن أىجب ومىأشبن •
ثالٍ   لفق طالِ است وٍ شمب ثگًٕٔذ آلب مب اص لفق طالِ چىٕه موىالبٔى 

خًاَذ ثگًٔذ ثشاى مفًُص طحٕح ٔب ثٍ توجٕش  آٔذ، فمؾ مى رَىمبن ومى
تًاوٕم ٔه جبمن مفًُمى دسست وىٕم،  لًل طحٕحى مب مى دٔگش ثشاى

امىبن يجًد داسد يلًتحمك وذاشتٍ ثبشذ، موىب داسد وٍ ثگالًٕٔم لفالق   
 ،طالِ يػن شذٌ است ثشاى طحٕح
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 تظًٔش الجبمن ثٕه األفشاد الظحٕحّ -1•

ي لذ استشىل فٓ إمىبوٍ جملّ ماله األهالالص، لشالذِ تجالبٔه األفالشاد      •
الظحٕحّ ي اختالفُب مه حبل إلى حبل خظًطبً فٓ مخل الظالِ ماله  

 .الوجبدات

192ص؛  1 تحوث في ػلم األصول ؛ ج  



33 

 صحيح و أػم

أن َزا الجبمن أمَّب أن ٔىًن مشوجبً : الظٕبغّ الفىّٕ لإلشىبل المزوًسي •
أمَّب الجبمن المشوّت، فألوٍَّ لً أخالزت فٕالٍ   . أي ثسٕـبً ي والَمب ال ٔظحّ

جمٕن المًٕد لم ٔىـجك هلى الفبلذ لجوؼُب الظحٕح فٓ حبل الوزس ي لً 
أخز مب ٔوتجش فٓ جمٕن الحبالت اوـجك هلى الفبلذ حالبل االختٕالبس ي   

 . ًَ مه الفبسذ

192ص؛  1 تحوث في ػلم األصول ؛ ج  
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 الجامع
 البسیط

 المركب

192ص؛  1 تحوث في ػلم األصول ؛ ج  
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 الجامع

 البسیط

الجامع الذاتي في 
 كتاب الكلّیات

الجامع الذاتي في 
 كتاب البرهان

مطلق الجامع البسیط 
و لو كان منتزعاً 
 بلحاظ جهة عرضیة

 المركب

192ص؛  1 تحوث في ػلم األصول ؛ ج  
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 البسيط الجامع

الجامع الذاتي 
في كتاب 
 الكلّيات

استحالة وجود 
جامع كذلك بين 
قيود متباينة 

 سنخا  

الجامع الذاتي 
في كتاب 
 البرهان

ما يكون من 
 لوازم الماهية

الزم الماهية 
يكون بمثابة 
المعلول لها و 
يستحيل وجود 
الزم واحد 

ألمور متباينة 
 سنخا  

مطلق الجامع 
البسيط و لو 
كان منتزعا  
بلحاظ جهة 
 عرضية

أمكن ثبوتا و 
لكنه غير 
 محتمل إثباتا  

استلزامه عدم 
صدق االسم إال بعد 
مالحظة الجهة 

العرضية المصححة 
الجامع   النتزاع

 العرضي

ال شك بحسب االرتكاز 
الشرعي و المتشّرعي 
في الصدق من دون 

ء من  مالحظة شي
الجهات العرضية 

 .اإلضافية
192ص؛  1 تحوث في ػلم األصول ؛ ج  
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أمَّب الجبمن الجسٕؾ، فلً أسٔذ ثٍ الجبمن الزاتٓ فٓ وتبة الىلّٕبت فًُ ي •
ي لً . غٕش مومًل، الستحبلّ يجًد جبمن وزله ثٕه لًٕد متجبٔىّ سىخبً

أسٔذ الجبمن الزاتٓ فٓ وتبة الجشَبن، أْ مب ٔىًن مه لًاصص المبَٕالّ  
فىزله غٕش مومًل، ألنَّ الصص المبَّٕ ٔىالًن ثمخبثالّ المولالًل لُالب ي     

 . ٔستحٕل يجًد الصص ياحذ ألمًس متجبٔىّ سىخبً

192ص؛  1 تحوث في ػلم األصول ؛ ج  
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 -لً أسٔذ مـلك الجبمن الجسٕؾ ي لً وبن مىتضهبً ثلحبف جُّ هشػّٕي •
فُزا ي إن أمىاله حجًتالب ي لىىالٍ     -وبلىبَٓ هه الفحشبء ي المىىش مخال

غٕش محتمل إحجبتبً، الستلضامٍ هذص طذق االسم إال ثوذ مالحلّ الجُّ 
الوشػٓ، من أوَّالٍ ال شاله ثحسالت    الجبمن   الوشػّٕ المظححّ الوتضام

ء مه  االستىبص الششهٓ ي المتششّهٓ فٓ الظذق مه دين مالحلّ شٓ
 .الجُبت الوشػّٕ اإلػبفّٕ

192ص؛  1 تحوث في ػلم األصول ؛ ج  
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 :َزٌ الظٕغّ الفىّٕ لالستشىبل ٔمىه أن تزوش فٓ حلُّب هذِّ يجًٌي •

193ص؛  1 تحوث في ػلم األصول ؛ ج  
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اوٍَّ ال مًجت الفتشاع أخز ول األجضاء  -ي ًَ الًجٍ المختبس: األيل•
ي الششائؾ الموتجشِ فٓ االفشاد الظحٕحّ جموبً فالٓ الجالبمن التشوٕجالٓ    
لٕستحٕل طذلٍ هلى الفبلذ لجوؼُب، ثل ٔؤخز فٓ الجبمن التشوٕجٓ مالب  

 :ٔلٓ
 -المًٕد الموتجشِ فٓ طحّ الفول مـلمالب ي فالٓ جمٕالن الحالبالت    : أيال•

 .فتؤخز فٓ الجبمن التشوٕجٓ توٕٕىب -ومظذ المشثّ
المًٕد الموتجشِ فٓ الفول ثىفسالُب أي ثجالذلُب الوشػالٓ التخٕٕالشْ     : حبوٕبً•

فٕؤخالز فالٓ الجالبمن     -وبلفبتحّ ي التسجٕحبت األسثن فٓ األخٕالشتٕه 
 .التشوٕجٓ الجبمن ثٕىُب ي ثٕه ثذلُب الوشػٓ

193ص؛  1 تحوث في ػلم األصول ؛ ج  
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المًٕد الموتجشِ فالٓ الفوالل ثىفسالُب أي ثجالذلُب الوشػالٓ التوٕٕىالٓ       : حبلخب•
وبلًػًء مه المحالذث ثبألطالغش ي الغسالل ماله المحالذث ثالبألوجش ي       

فٕؤخالز   -وبألخٕشتٕه فٓ الشثبهّٕ مه الحبػش ي تشوُمب مه المسالبفش 
الجبمن ثٕىُب ي ثٕه ثذلُب من تمٕٕذ ولّ مىُمب ثمًػًهٍ فٕىالًن طالبدلبً   

 .فٓ الحبلتٕه موبً

193ص؛  1 تحوث في ػلم األصول ؛ ج  
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وبلجلًس ثذلًب هه المٕالبص أي   -المًٕد الموتجشِ ي لُب ثذل ؿًلٓ: ساثوبًي •
ي حبلالٍ حالبل    -التٕمّم ثذلًب هه الًػًء ي الغسل فٓ حبلّ االػالـشاس 

المسم السبثك ٔؤخز الجبمن ثٕه الجذلٕه من التمٕٕذ ثحبلتٓ االختٕالبس ي  
 .االػـشاس

193ص؛  1 تحوث في ػلم األصول ؛ ج  
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انَّ التمٕٕذ ثمـلك االختٕبس ٔلضص مىٍ تولّك األمش ثبلجبمن ثالٕه   -للتإن •
الجذلٕه ولّ فٓ مًػًهٍ، ي ًَ ٔستلضص جًاص اختٕالبس المىلّال  للفالشد    
االػـشاسْ فٕمب إرا حمك مًػًهٍ فٕجًص لٍ أن ٔظتّ المالبء مخلًالب ي   
ٔتٕمّم، ي التمٕٕذ ثخظًص االػـشاس ال ثسًء االختٕبس ٔلضص مىٍ هالذص  
شمًل الفشد االػـشاسْ ثوذ سًء االختٕالبس مالن وًوالٍ طالحٕحبً ي ان     

 .المىلّ  آحم

193ص؛  1 تحوث في ػلم األصول ؛ ج  
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َزا اإلشىبل غٕش مشثًؽ ثبلتسالمّٕ ثالل ثالبألمش ي وٕفٕالّ تولّمالٍ      : للت•
ثبفتشاع يجًد أمشٔه أمالش ثبلجالبمن المالزوًس ي    : ثبلفول حجًتبً، ي حلٍّ

 .ثبلمذسِ هلٍٕ هملًبممٕذاً   أمش آخش ثخظًص الفشد االختٕبسْ

193ص؛  1 تحوث في ػلم األصول ؛ ج  
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المًٕد الموتجشِ فٓ حبل االختٕبس ي وحًٌ فمؾ مه دين ثذل : خبمسبًي •
ي  -ومالب فالٓ تالشن الجسالملّ تمّٕالّ مخلًالب       -هىُب فٓ غٕش تله الحالبل 

اإلشىبل فٓ وٕفّٕ أخز َزا المسم مه المًٕد لولٍّ أشذّ مىٍ فٓ األلسبص 
السبثمّ، إر ال جبمن ثٕه أمشٔه وٓ ٔمىه ان ٔؤخز فالٓ المشوّالت مالن    
تمٕٕذ ولّ مىُمب ثمًػًهٍ ي لىه الظحٕح مالن رلاله إمىالبن تظالًٔش     

 :أخزٌ فٓ الجبمن ثأحذ وحًٔه

194ص؛  1 تحوث في ػلم األصول ؛ ج  
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أن وؼٕك مه دائشِ طذق الجبمن التشوٕجٓ مه دين أخز رله المٕذ فٍٕ  -1•
ي َزا ي إن وبن ٔؤدّْ إلى . فٕمٕذ ثمب ال ٔىًن فبلذاً للجسملّ مه دين تمّٕ

هذص دخًل الجضء حبل اإلتٕبن ثٍ فٓ المسمَّى، إال أنَّ رلاله ال ػالٕش فالٓ    
االلتضاص ثٍ هلى المًل ثبلظحٕح، ي ال استىبص متششّهٓ ٔىفٍٕ ثوذ مالحلّ أن 
حبالت التمّّٕ ي وحًَب ال ٔمىه أن تفتشع ثبلىسجّ إلالى جمٕالن األجالضاء    

 .المُمّّ للظالِ ي اوَّمب تىومل فٓ مخل الجسملّ مه األجضاء
أن ٔؤخز الجبمن ثٕه رله الجضء ي تمٕذ األجضاء األخشى ثحبل التمّٕ ي  -2•

أن مب ٔجًص تشوٍ : ي مىٍ ٔوشف. وحًَب، ومب وبن فٓ ثوغ األلسبص المتمذمّ
ال إلى ثذل فٓ حبلّ االػـشاس إرا وبن مستًهجبً أي الىسٕبن ٔمىاله أخالزٌ   

 .أٔؼب فٓ الجبمن التشوٕجٓ ثبلىحً األيل

194ص؛  1 تحوث في ػلم األصول ؛ ج  
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انَّ الجبمن ثٕىٍ : لذ ٔستشىل فٓ مومًلّٕ أخزٌ ثبلىحً الخبوٓ ثذهًىي •
ي ثٕه التمٕذ ثبالػـشاس أي الىسٕبن ال ٔمىاله تولّالك األمالش ثالٍ، لوالذص      
إمىبن اوجسبؿٍ هلى التمٕذ المزوًس، أمَّب لوذص المالذسِ هلٕالٍ ومالب فالٓ     

 .االػـشاس، أي لوذص إمىبن االوجوبث هىٍ ومب فٓ الىسٕبن
سًف ٔأتٓ أنَّ الجبمن ثٕه غٕش الممذيس ي الممذيس ممالذيس  : أيّلًب: ي فٍٕ•

 .ي ٔمىه األمش ثٍ، فال إشىبل فٓ التمٕٕذ ثبالػـشاس
ال مبون مه أخز جبمن مه َزا المجٕل فٓ التسمّٕ ي لً فالشع  : ي حبوٕبً•

ي َىزا ٔتّؼالح  . هذص اوجسبؽ األمش هلى التمٕذ المزوًس للمشٔىّ الوملّٕ
 .إمىبن تظًٔش جبمن تشوٕجٓ ٔختض ثبألفشاد الظحٕحّ

194ص؛  1 تحوث في ػلم األصول ؛ ج  
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َت أوَّىم استـوتم ثُالزٌ الوىبٔالبت تظالًٔش جالبمن تشوٕجالٓ       -لٕلإن •
تشتشن فٍٕ جمٕن أفشاد الظالحٕحّ، ي لىاله الوالشف ال ٔسالبهذ هلالى      
افتشاع مخل َزا الجبمن المومّذ الًُّٔ مالذلًلًب لأللفالبف التالٓ موبوُٕالب     
أثسؾ مه رله فٓ ولشٌ خظًطبً إرا أدخلىب فٓ الحسبة المًٕد اللجّّٕ 

 .مه هذص الىُٓ ي المضاحم التٓ ال تىحظش تحت ػبثؾ ي حذ

195ص؛  1 تحوث في ػلم األصول ؛ ج  
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ومىن أن تىًن أسبمٓ لجوغ الوجبدات أثسؾ مه رله هشفبً ثىبء  -للىب•
خظًطبً مخل الظالِ التٓ فُٕالب وحتالبد    -هلى المًل ثبلًػن للظحٕح

إلى مخل َزا الجبمن التشوٕجّٓ المومّالذ، فالبنَّ الوالشف ٔالذسن أٔؼالب أن      
للظالِ آداثب ي تفبطٕل وخٕالشِ ي ال ػالشيسِ فالٓ افتالشاع أن الوالشف      
ٔستحؼش ثظًسِ تفظٕلّٕ وبفّ ششائـُب ي تفبطٕلُب ثل ٔذسن إجمبلًالب  
أن المسمَّى لٍ خظًطٕبت موّٕىّ ٔشجن فُٕب إلى الشبسم المختشم لُالب،  
ولٕش أسبمٓ وخٕش مه الموبجٕه ي المشوّجبت التٓ لذ ال ٔوالشف الوالشف   

 .أجضائُب تفظٕلًب
•  

195ص؛  1 تحوث في ػلم األصول ؛ ج  


