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استساللٖ کِ هطحَم ًبئٌٖ٘

ثطإ اثجبت هؽلت إضائِ کطزًس ً٘ع ًبتوبم است؛ ظٗطا «إًشبء تول٘ک» اظ

شئَى سلؽٌت هبلک ثط هبلش ٍ اظ شئَى هبلک ثوب َّ هبلک ً٘ست ،ثلکِ اًشبء تول٘ک اظ شئَى ّطکسٖ
است کِ لسضت ثط التجبض زاشتِ ثبشس؛ چِ آى فطز هبلک ثبشس ٍ چِ ث٘گبًٔ اظ هبل .ثلِ ،زض صَضتٖ کِ ذَز
هبلک اًشبء تول٘ک کٌس ،چَى اًشبء لمس هٌتست ثِ هبلک است ،لمالء هلتعم ثِ هفبز اًشبء ّستٌس ٍ اثط ضا ثط
آى هتطتت هٖکٌٌس ،ثطذالف جبٖٗ کِ اًشبء تول٘ک تَسػ فعَلٖ هحمك شسُ ثبشس کِ هبزاهٖ کِ هبلک
اجبظُ ًکٌس ،لطفبً ٍ لمالئبً اثطٕ ثط آى هتطتت ً٘ست ٍ هبلک هلعم ثِ آى ً٘ستٍ ،لٖ اٗي هٌبفبتٖ ثب آى ًساضز
کِ فعَلٖ ٍ ٗب ّط کسٖ کِ لسضت ثط اًشبء زاضز ،سلؽٌت ثط ًفس اًشبء زاشتِ ثبشس ٍ .اسبسبً اٌٗکِ
هٖگٌَٗس لبلس فعَلٖ فالى لمس ضا هحمك کطزُ ،گَاُ آى است کِ سلؽٌتِ ثط اًشبء تول٘ک زاشتِ است ،زض
حبلٖ کِ اگط فعَلٖ سلؽٌت ًساشت ثبٗس هلتعم هٖشسٗن ّ٘چ اًشبٖٗ ضخ ًسازُ است ٍ ،اٗي ذالف فطض
است؛ چطاکِ هحل ثحث زض هسئلٔ فعَلٖ آى است کِ اگط هبلک ّوبى اًشبء فعَلٖ ضا اجبظُ کٌس آٗب لمس
صح٘ح شسُ ٍ اثط هتطتت هٖشَز ٗب ًِ.
ثٌبثطاٗي چَى ٍجَز اًشبء تول٘کٖ زض اذت٘بض هبلک ثوب َّ هبلک ً٘ست ،لصا ضفمش ّن لعٍهبً زض اذت٘بض
هبلک ً٘ست ،ثِ اٗي همٌب کِ چَى هبلک است پس حتوبً هٖتَاًس اًشبء تول٘کٖ فعَلٖ ضا اهحبء ٍ السام
کٌس ،ثلکِ اٗي اًشبء زض لبلن التجبض هحمك شسُ ٍ ّوچٌبى ثبلٖ است ٍ هبلک حتٖ اگط صس ثبض ّن ثگَٗس
اٗي اًشبء ضا ًبثَز کطزم ،اثطٕ ًساضز ٍ اًشبء تول٘ک اظ ث٘ي ًوٖضٍز .ثِ تمج٘ط زٗگط السام اًشبء تول٘ک،
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همتعبٕ سلؽٌت هبلک ثط هبلش ً٘ست تب اٌٗکِ هطحَم ًبئٌٖ٘ ثفطهبٗس« :التعام ثِ ثمبء لبثل٘ت لمس ثطإ لحَق
اجبظُ زض صَضت ضزّ هبلک ،ثِ همٌبٕ لصط سلؽٌت هبلک است» ثلکِ سلؽٌت هبلک زض جبٕ ذَز هحفَؾ
است ٍ ثمبء اٗي ٍجَز التجبضٕ ٍ اًشبئٖ ،للل ذَز ضا زاضز ٍ اصالً اظ شئَى سلؽٌت هبلک ثوب َّ هبلک
ً٘ست.
اظ آًچِ ًسجت ثِ ضزّ استسالل هطحَم ًبئٌٖ٘
زاضًس ً٘ع ضٍشي هٖشَز .هطحَم ش٘د

ث٘بى کطزٗن ،پبسد ث٘بًٖ کِ هطحَم ش٘د 9زض هجبحث ثمسٕ

فطهَزُ است :هج٘ع ثمس اظ ضزّ ،اظ اٗي حبلت کِ احس ؼطفٖ الممس

ثبشس ذبضج هٖشَز ٍ زض ًت٘جِ ضزّ اص٘ل هَجت اهحبء ٍ ثٖاثط شسى لمس فعَلٖ است.
پبسد اٗي ث٘بى آى است کِ هبلک لجل اظ اجبظُ ،اصالً احس ؼطفٖ الممس ًجَز؛ چطاکِ لمس ضا فعَلٖ ثِ
ّوطاُ شرص زٗگطٕ اًشبء کطزُ است ،لصا هبلک اظ اثتسا ؼطف لمس ًجَز ٍ ضزّ اٍ ّ٘چ اثطٕ ًساضز .ثلِ،
ش٘د

هٖتَاًست اٗيؼَض ثفطهبٌٗس« :ضزّ ،هَجت هٖشَز کِ هبلک ثمساً ًتَاًس احس ؼطفٖ الممس لطاض ثگ٘طز»

اهّب اٗي کالم ّن ًبتوبم است؛ ظٗطا زل٘لٖ ثطإ اثجبت اٌٗکِ هبلک ثمس اظ ضزّ ًتَاًس احس ؼطفٖ الممس لطاض ثگ٘طز
ٍجَز ًساضز.
دلیل چهارم :توسّک به روایات

چِ ثسب ازلب شَز 2ثمط ضٍاٗبتٖ کِ هطثَغ ثِ ًکبح فعَلٖ است ـ کِ لجالً آًْب ضا شکط کطزٗن ـ زاللت
ثط اٗي هؽلت زاضز کِ زض صَضت ضزّ هبلک ،لمس زٗگط لبثل٘ت لحَق اجبظُ ضا ًساضز .اظ جولِ حسٌٔ
کبلصح٘حٔ ظضاضُ کِ زضثبضٓ ًکبح فعَلِٖ لجسٕ ثَز کِ ثسٍى اشى هَالٗش ثب أهِإ اظزٍاج کطزُ ثَز.
 .1كتاب الوكاسة ،ج ،3ص:484

الشد عي كًَِ توٌضلٔ أحذ طشفٖ العمذ.
ّ
الشد الفعلٖ َّ ٍ ،خشٍج الوج٘ض تعذ ّ
الشد المَلٖ هَجَد فٖ ّ
طحٔ اإلجاصٓ تعذ ّ
أى الواًع هي ّ

ّ واى ،ص:426

الشد ٌٗفسخ العمذ ،فال ٗثمٖ ها ٗلحمِ اإلجاصٓ.
الشد؛ إر هع ّ
الثالث هي ششٍؽ اإلجاصٓ أى ال ٗسثمْا ّ

أى اإلجاصٓ إًّوا تجعل الوج٘ض أحذ طشفٖ العمذّ ٍ ،إال لن ٗكني هكلّفنا
ٍ الذل٘ل علِ٘ تعذ ظَْس اإلجواع ،تل التظشٗح تِ فٖ كالم تعغ هشاٗخٌاّ :

أى هي ششٍؽ الظ٘غٔ أى ال ٗحظل ت٘ي طشفنٖ
حك العالذٗي أٍ هي لام هماهْوا ٍ ،لذ
تمشسّ :
تالَفاء تالعمذ؛ لوا عشفت هي ّ
أى ٍجَب الَفاء إًّوا َّ فٖ ّ
ّ
العمذ ها ٗسمطْوا عي طذق العمذ الزٕ َّ فٖ هعٌى الوعاّذٓ.
فتأهل.
ّزا ،هع ّ
أى همتؼى سلطٌٔ الٌاس على أهَالْن تأث٘ش ّ
الشد فٖ لطع عاللٔ الطشف اٙخش عي هلكِ ،فال ٗثمى ها ٗلحمِ اإلجاصّٓ ،
 .2كتاب الوكاسة ،ج ،3ص:479

الرد ،مثل :ما وقع في وكاا
ف٘عوِ ما د ّل على ّ
ّ ...أها ّ
أن للمالك ّ
تالشد المَلٖ هؼافا إلى طذق ّ
سد فعلٖ للعمذ ٍ ،الذل٘ل على إلحالِ ّ
األٍل ،فَْ ّ
الشد علِّ٘ ،

إى اإلطنالق
زو َجته ّامه و هو غائب ،مه قوله عليه السالم« :إن شاا قبال و إن شاا رار »ّ ،إال أى ٗمنالّ :
العبد و األمة بغير إذن مواله ،و ما ورد في مه َّ

تعشع فِ٘ لك٘فّ٘تِ . ...
هسَق لث٘اى ّ
أى لِ التشك ،فال ّ
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حعطت فطهَزًس« :ذَاكَ إِلَىسَيِّدُِِ إِىْشَاءَ أَجَازٍََُُإِىْشَاءَفَرَّقَبَيٌَُِْوَا» .3زض استسالل ثِ اٗي صح٘حِ گفتِاًس:
«فَرَّقَبَيٌَُِْوَا» ثِ همٌبٕ ضزّٕ است کِ زٗگط لبثل اجبظُ ًجبشس.
اهّب اٗي استسالل ًبتوبم است؛ ظٗطا اوالً :لجبضت «فَرَّقَبَيٌَُِْوَا» النّ اظ ضزّ ٍ لسم اجبظُ است ،چطاکِ هوکي
است هبلک فمالً آى زٍ ضا اظ ّن جسا کٌس تب تأهل کطزُ ٍ ثمساً لمس ضا اجبظُ ٗب ضزّ کٌس.
ثانیاً :فطظبً ثپصٗطٗن «فَرَّقَبَيٌَُِْوَا» لطفبً ٗک اهط ٍجَزٕ ٍ ثِ همٌبٕ ضزّ ثبشس ،اهّب اٗي لجبضت زاللتٖ ًساضز
کِ ضزّ ،اثطٕ ثبالتط اظ لسم اجبظُ زاضز ٍ هبلک ثمساً ًوٖتَاًس اظ ضزّ ذَز ثطگشتِ ٍ لمس ضا اجبظُ کٌس.
ذصَصبً کِ «إِىْشَاءَفَرَّقَبَيٌَُِْوَا» زض همبثل «إِىْشَاءَأَجَازَُُ» شکط شسُ است ،پس همٌبٖٗ ث٘ش اظ «لسم اجبظُ»
اظ آى فْو٘سُ ًوٖشَز.
ـ روایت هحود بن هسلن:

هُحَوَّدُبِيُالْحَسَيِبِإِسٌَِادُِِعَيْهُحَوَّدِبِيِأَحِوَدَبِيِيَحِيَىعَيْهُحَوَّدِبِيِعَبِدِالْجَبَّارِعَنيْإِسِنوَاعِي َ
بِيِسَِْ ٍعَيِالْحَسَيِبِيِهُحَوَّدٍالْحَضْرَهِيِّعَيِالْكَاِّلِيِّعَيْهُحَوَّدِبِيِهُسِلِنٍعَيْأَبِيجَعِفَنرٍ

أًََّنُِ

سَأَلَُِعَيْرَجُ ٍزٍََّجَتُِْأُهٍَََُُُِّّغَائِبٌقَالَالٌِّكَاحُجَائِسٌإِىْشَاءَالْوُتَسٍَِّجُقَبِن ٍََإِىْشَناءَرَنرَكَفَنإِىْ
رَرَكَالْوُتَسٍَِّجُرَسٍِْيجَُِفَالْوَِْرُلَازِمٌلِأُهِِِّ 4.
هطحَم ش٘د ؼَسٖ

اٗي ضٍاٗت ضا ثب سٌس 5صح٘ح ذَز اظ هحوس ثي احوس ثي ٗحٖ٘ ثمِ ،صبحت

ٍ .3سائل الش٘عٔ ،ج ،21كتاب الٌكاح ،أتَاب ًكاح العث٘ذ ٍ االهاء ،تاب ،24ح ،1ص ٍ 114الكافى ،ج ،5ص:478
ٍ
هحوذ تي ٗعمَُب عي علِٖ ت ِي ِإتش ِاّ٘ن عي َأتِ ِ
نض ٍٓ َج
ِ٘ َع ِي ْات ِي َأتِٖ ُع َو ْ٘ ٍش َع ْي ُع َوش ْت ِي أُ َر ٌَْٗ َٔ َع ْي ُص َس َاس َٓ َع ْي َأتِٖ َج ْعفَ ٍش
ُ َ ٓ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ِّ ْ ْ َ َ َ ْ
لَالََ :س َألْت ُ ُِ َع ْي َه ْولُنَك تَ َ
َ
ِ ِ ِ ِ ِِ
ِ ِ
ك ه ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
َ
َى ِإىٓ
٘ن الٌ ٓ َخ ِع ٖٓ ٍَ َأ ْط َحاتَ ُْ َوا َٗمَُل ُ َ
اّلل إىٓ الْ َحكَ َن ْت َي ُعتَ ْ٘ثَ َٔ ٍَ إ ْت َشاّ َ
اء َأ َج َاص ُُ ٍَ إ ْى َش َ
تغَ ْ٘ش إ ْرى َسِّ٘ذُ فَمَالَ َر َاك إلَى َسِّ٘ذُ إ ْى َش َ
اء فَ ٓش َق تَ ٌَْ٘ ُْ َوا لُلْ ُت :أ ْطلَ َح َ ّ ُ
َأطل الٌِّكَ ِاح فَ ِ
ِ
اس ٌذ ٍَ َال ت ُ ِح ٔ ِ
ِ
اّلل ٍَ ِإً َٓوا َع َظى َسِّ٘ َذ ُُ فَ ِإ َرا َأ َج َاص ُُ فَ ُْ ََ لَ ُِ َجائِ ٌض.
السِّ٘ ِذ لَ ُِ فَمَالَ َأتَُ َج ْعفَ ٍش
ْ َ
ل إ َج َاص ُٓ ٓ
 :إً ُِٓ لَ ْن َٗ ْعض ه ّ َ
ٍق تِ ِإسٌ ِ
اد ُِ َع ِي ْات ِي تُكَ ْ٘ ٍش َع ْي ُص َس َاس َٓ ِهثْلَ ُِ.
الظ ُذ ُ ْ َ
ٍَ َس ٍَ ُاُ ٓ
ٍ .4سائل الش٘عٔ ،ج ،21كتاب الٌكاح ،أتَاب الوَْس ،تاب ،47ح ،1ص ٍ 345تْزٗة االحكام ،ج ،7ص.375
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ٍ ها ركشتِ فٖ ّزا الكتاب عي هحوذ تي احوذ تي ٗح٘ى األشعشى فمذ اخثشًٖ تِ الش٘خ اتَ عثذ ه ّاّلل ٍ الحس٘ي تي عث٘ذ ه ّاّلل ٍ احونذ تني عثنذٍى

كلْن عي اتٖ جعفش هحوذ تي الحس٘ي تي سف٘اى عي احوذ تي ادسٗس عي هحوذ تي احوذ تي ٗح٘ى.

ٍ اخثشًا اتَ الحس٘ي تي اتى ج٘ذ عي هحوذ تي الحسي تي الَل٘ذ عي هحوذ تي ٗح٘ى ٍ احوذ تي ادسٗس جو٘عا عي هحوذ تي احوذ تي ٗح٘ى.

ٍ اخثشًٖ تِ أٗؼا الحس٘ي تي عث٘ذ ه ّاّلل عي احوذ تي هحوذ تي ٗح٘ى عي اتِ٘ هحوذ تي ٗح٘ى عي هحوذ تي احوذ تي ٗح٘ى.

ٍ اخثشًٖ تِ الش٘خ اتَ عثذ ه ّاّلل ٍ الحس٘ي تي عث٘ذ ه ّاّلل ٍ احوذ تي عثذٍى كلْن عي اتٖ هحوذ الحسي تي الحوضٓ العلَٕ ٍ اتٖ جعفنش هحونذ اتني

الحس٘ي الثضٍفشٕ جو٘عا عي احوذ تي ادسٗس عي هحوذ تي احوذ تي ٗح٘ى.
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ًَازض الحکوِ (دبّة الشج٘ت) ًمل هٖکٌس .هحوس ثي لجسالججبض ّن ثمِ است ،اهّب اسوبل٘ل ثي سْل تعم٘ف
شسُ است ٍ 6زض ٍثبلت الکبّلّٖ 7ن کالم ٍجَز زاضز .پس سٌس ضٍاٗت ًبتوبم است .ثسٗي جْت هطحَم
ش٘د کِ ثمساً هتمطض اٗي ضٍاٗت هٖشًَس ،آى ضا ثِ لٌَاى هؤٗس هؽلت هٖپصٗطًس.
هحود بي هسلن ًقل هیکٌد کِ از اهام باقر

در هَرد هردی سؤال شد کِ هاادر

زًای را بارای اٍ

تسٍیج کردُ بَد در حالی کِ آى هرد ،غائب بَد .حضرت فرهَدًدً :کاح جایس است؛ اگار زٍ وَاسات
قبَل کٌد ٍ اگر وَاست ترک کٌد ٍ اگر زٍ ًکاح را ترک کرد ،ههر بر عهدُ هادر اٍست.

«جَائِسٌ» زض اٗي ضٍاٗتّ ،وبى ؼَض کِ ذَز حعطت تَظ٘ح هٖزٌّس ،ثِ همٌبٕ «اىشاءقَبِ ٍاىشاء
رَرَك» است ٍ «رَرَكَ» ّن ثِ همٌبٕ «ضزّ» ً٘ست ،ثلکِ الن اظ ضزّ ٍ لسم اجبظُ هٖثبشس .مضافاً ثِ اٌٗکِ فطظبً
«إِىْشَاءَرَرَكَ» ثِ همٌبٕ ضزّ ثبشس ،اهّب زل٘لٖ ٍجَز ًساضز کِ ثمس اظ ضزّ لمس فعَلٖ ،هبلک ًتَاًس آى ضا اجبظُ
کٌس.
بررسی هقتضای سیرة عقالء در ردّ عقد توسط هالک

همتعبٕ س٘طٓ لمالء ّن اٗي است کِ اگط هبلک ،لمس فعَلٖ ضا ضزّ کطز اهّب ثمساً پش٘وبى شس ٍ ّوبى لمس
ضا اجبظُ کطز ،اٗي اجبظُ کبفٖ ثطإ صحت لمس فعَلٖ سبثك است؛ هثالً اگط فعَلٖ کتبة ظٗس ضا ثِ لوطٍ
ثفطٍشس ٍ ٍلتٖ ظٗس ذجطزاض شس ثگَٗس هي اٗي ث٘ك ضا لجَل ًساضم ٍ آى ضا ضزّ هٖکٌن ،اهّب ثمس اظ اٌٗکِ تأهّل
کطز پش٘وبى شَز ٍ ثگَٗس هي ّوبى لمس فعَلٖ ضا ثب ّوبى ذصَص٘بت اجبظُ هٖکٌن ،زض لطف لمالء
ّو٘ي همساض کبفٖ است ٍ هلتعم ثِ صحت لمس فعَلٖ هٖشًَس.
ثٌبثطاٗي س٘طٓ اضتکبظٗٔ لمالء لبئن ثط تأث٘ط اجبظٓ هبلک ثمس اظ ضزّ است ٍ چَى ضزق لؽمٖ اظ اٗي س٘طُ
 .6سجال الٌجاشٖ  -فْشست أسواء هظٌفٖ الش٘عٔ ،ص:28

إسواع٘ل تي سْل الذّماى ػعفِ أطحاتٌا .لِ كتاب ،أخثشًا هحوذ تي هحوذ لال :حذثٌا الحسي تي حوضٓ لال :حذثٌا هحوذ تني جعفنش تني تطنٔ
لال :حذثٌا أحوذ تي هحوذ تي خالذ لال :حذثٌا أتٖ عي إسواع٘ل.
 الفْشست (للش٘خ الطَسٖ) ،ص:14

إسواع٘ل تي سْل .لِ كتاب ،أخثشًا تِ عذٓ هي أطحاتٌا عي أتٖ الوفؼل عي اتي تطٔ عي أحوذ تي أتٖ عثذ ه ّاّلل عي أتِ٘ عٌِ.
 .7سجال الٌجاشٖ  -فْشست أسواء هظٌفٖ الش٘عٔ ،ص:221

عثذ ه ّاّلل تي ٗح٘ى أتَ هحوذ الكاّلٖ عشتٖ ،أخَ إسحاق سٍٗا عي أتٖ عثذ ه ّاّلل ٍ أتٖ الحسي علْ٘وا السالم ٍ .كاى عثذ ه ّاّلل ٍجْا عٌذ أتٖ الحسني

علِ٘ السالمٍ ٍ ،طى تِ علٖ تي ٗمط٘ي فمال [لِ] :اػوي لٖ الكاّلٖ ٍ ع٘الِ أػوي لك الجٌٔ.

ٍ لال :هحوذ تي عثذٓ الٌاسة :عثذ ه ّاّلل تي ٗح٘ى الزٕ ٗمال لِ الكاّلٖ َّ تو٘وٖ الٌسة ٍ .لِ كتاب ٗشٍِٗ جواعٔ هٌْن ،أحوذ تي هحوذ تي أتنٖ

ًظش أخثشًا الماػٖ أتَ عثذ ه ّاّلل الجعفٖ لال :حذثٌا أحوذ تي هحوذ تي سع٘ذ لال :حذثٌا هحوذ تي أحوذ المطَاًٖ لال :حذثٌا أحوذ تي هحوذ تي أتٖ

ًظش عي الكاّلٖ تكتاتِ.
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ًشسُ ،لصا کشف اهعبء همصَم

ًسجت ثِ اٗي س٘طُ هٖشَز.

پس ًت٘جِ اٗي شس کِ «ضزّ هبلک» زض اثط ،فطلٖ ثب «لسم اجبظُ» ًساضزّ ٍ 8وبىؼَض کِ اگط هبلک اجبظُ
ًسّس ،ثمساً هٖتَاًس لمس فعَلٖ ضا اجبظُ کٌس ،زض صَضت ضزّ ّن هٖتَاًس زٍثبضُ لمس ضا اجبظُ کٌس ٍ ضزّ،
لبثل٘ت لمس ضا ثطإ لحَق اجبظُ اظ ث٘ي ًوٖثطز .زض ًت٘جِ ؼجك هجٌبٕ هب چَى «ضزّ» زض اثط ،فطلٖ ثب «لسم
اجبظُ» ًساضز ،لصا ثحثّبٖٗ کِ هطحَم ش٘د زض اٌٗجب تحت لٌَاى «احکبم الطزّ» هؽطح کطزُاًس زٗگط جبٗگبُ
ًساضز ،اال اٌٗکِ چَى هشَْض لبئل شسُاًس «ضزّ» اثطٕ غ٘ط اظ «لسم اجبظُ» زاضز ٍ زض صَضت تحمك «ضزّ»،
زض اٌٗجب ضا ثطضسٖ

زٗگط هبلک ًوٖتَاًس لمس فعَلٖ ضا اجبظُ کٌس ،شبٗستِ است فٖ الجولِ کالم ش٘د

کٌ٘ن ،اهّب زٗگط ً٘بظ ثِ است٘مبثٖ کِ زض ثطضسٖ کلوبت ش٘د زض سبٗط هسبئل زاشت٘ن ً٘ست؛ چطاکِ هب اصل هجٌب
ضا لجَل ًکطزٗن.
الف :ردّ به چه چیزی محقق میشود؟
هْنتطٗي هؽلجٖ کِ زض اٗي هسئلِ ٍجَز زاضز اٗي است کِ «ضزّ هبلک» ثِ چِ چ٘عٕ هحمك هٖشَز.
فٖالجولِ هٖگَٗ٘ن :آًچِ هجّ٘ي ضزّ است هوکي است لَل ثبشس ٍ هوکي است فمل ثبشس .ضزّ لَلٖ ّن ٗب
صطٗح است ٍ ٗب غ٘ط صطٗح ٍ ،ضزّ فملٖ ّن السبهٖ زاضز کِ اى شبء اهلل شکط ذَاّ٘ن کطز.
هطحَم ش٘د زض هَضز ضزّ لَلٖ هٖفطهبٌٗس :ضزّ لَلٖ فمػ ثِ «ضززتُ»« ،فسرتُ» ٍ شجِ آى اظ الفبـٖ کِ
صریح در ردّ است هحمك هٖشَز؛ ٍ زض صَضتٖ کِ لففٖ صطٗح زض «ضزّ» ًجبشس ،ؼجك هجٌبٕ ش٘د
استصحبة ثمبء لعٍم اظ ؼطف اص٘ل ٍ استصحبة ثمبء لبثل٘ت اجبظُ اظ ؼطف هج٘ع جبضٕ است.
ذسهت هطحَم ش٘د

لطض هٖکٌ٘ن :زل٘لٖ ٍجَز ًساضز کِ تحمك ضزّ ضا هٌحصط زض لفؿ صطٗح کٌ٘ن،

ثلکِ ؼجك لبلسٓ لمالئِ٘ ثبٗس ثگَٗ٘ن ّط لففٖ کِ ـَْض زض ضزّ زاشتِ ثبشس کبفٖ است؛ چطاکِ ـَْضات
حجت ّستٌس هگط زض جبٖٗ کِ زل٘ل ذبصٖ ثط لسم حج٘ت ـَْضٕ ٍجَز زاشتِ ثبشس ٍ ٗب اٌٗکِ زل٘ل ث٘بى
کٌس ـَْض ذبصٖ الظم است.
ٍالحوسهلل ضةّ المبلو٘ي
جَاز احوسٕ

سد» ً٘اص تِ لظذ ٍ اًشاء داسدّ ،اها «عذم اجاصُ» احت٘اج تِ اًشاء ًذاسد ٍ طشف اٌٗكِ هنثال
سد» غ٘ش اص هفَْم عذم اجاصُ استّ « .
 . 8تلِ هفَْم « ّ

سكَت كٌذ ٍ چ٘ضً :گَٗذ ،عذم اجاصُ طادق است .پس هفَْم اٗي دٍ هتفاٍت است ّاال اٌٗكِ اص لحاظ اثش فشلى تا ّن ًذاسًذ.
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