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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ یَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ ُعوُذ ِباللَّ
َ
 أ

اهِ  بیَن الطَّ یِّ ٍد َو َعَلی َعَلی أهِل َبیِتِه الطَّ ََلُة َعَلی َسیِدَنا ُمَحمَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ  رنَن اْلَحْمُد ِللَّ

و یت آن دشرط بهدر مبنای مرحوم صااح  فاانه بود فه عَلو  بر دو مددمه حممتی فه مشارور ئا ل بحث 
نعنی شرط سومی هم به آن دو شرط  ؛فرمود هم انشان اضافهرا  ایثالثهمددمه برای افاد  اطَلق هستند، مددمه 

دام گونند  در م و معتبر است، اول انن است فه متملمبه اننمه در اطَلق  اندئا لافزود. دو شارطی فه مشارور 
بیان باشاد، دوم انن اسات فه ئرننه بر یدیید نباشد. مرحوم صاح  فاانه اضافه فرد فه باند ئدر متیدن در مدام 

 یخاط  هم نباشد.

  مرحوم صاح است. حرف گرفته ئرارمورد منائشه مبنای صاح  فاانه از سوی استاد شرید یان شاد فه ب
انن شرط را داشته باشیم فه متملم باند در مدام بیان باشد، نعنی در مدام بیان مراد باشد؛ فاانه انن اسات فه اگر 

چون ئدر متیدن در  ؛شااودمیئدر متیدن در مدام یخاط  مانع از انعداد اطَلق  وئتآناگر شاارط ما انن باشااد 
نم برای مددمات حممت، برای  مدام یخاط  نممن ان نمون بیانا، لذا اگر ئید ما انن باشد فه اگر شرطی فه دار

ی در متیدن جلواننجا ئ وئتآننیاورد،  انعداد اطَلق انن باشااد فه صاارف اننمه در مدام بیان مراد باشااد و ئید
اننمه بگونیم فدط در مدام بیان باشد، بگونیم در مدام بیان  جایبهاما اگر شارط ما انن باشاد  .گیردمیاطَلق را 

 . چون ئدر متیدنگیردمییمام مراد باشااد، اگر انن شاارط شااود و ئید باشااد دنگر ئدر متیدن جلوی اطَلق را ن
 .ان بر انن مطل  باشدبی یواندنمی

 فههمین عَلو  بر عدم یدیید دادند ئراراگر مددمه اطَلق را انن  فرماندمیفاانه انن است فه  صااح  حرف
 و ردیبیان بر مراد باشااد و جلوی اطَلق را بگ یواندمیدر مدام بیان مراد باشااد، اگر انن باشااد د  ئدر متیدن 

یان بر ب یواندمیچون ئدر متیدن  .اسااتت و مازاد بر ئدر متیدن مراد بگونید فه مراد مطلق اساا یوانیدنمیدنگر 
اما اگر ئید شاما انن باشد نعنی بگونید انن شرط است نه صرف در مدام بیان مراد بودن بلمه عَلو  ؛ مراد باشاد

بر آن در مدام بیان اننمه انن فَلم یمام المراد اسات، اگر بگونید انن مددمه در انعداد اطَلق شاارط اساات، شرط 
ئدر متدین دنگر بیان بر انن  .یمام المراد دوِد اوسااات گوندمیبیان انن باشاااد فه آن ه  انن اسااات فاه در مدام

 هبیان بر دوِد مراد باشاااد ف یواندمیبگوند فه ما ذفر  یمام المراد؛ اما ئدر متیدن  یواندنمینیسااات، ئدر متیدن 
بنابرانن اگر مددمه شااما صاارف در مدام بیان بودن  .ئیدی فه حصااه ئدر متیدن هساات همان ؛همان ئید اساات

اگر مددمه شااما عَلو  بر آن انن باشااد فه متملم باند در مدام بیان انن  اما ملم باشااد ئدر متیدن نمنع االطَلقمت
ت فه بیان بر انن نیس و داللت بر انن فند یواندنمیئدر متیدن  در انن صورتباشاد فه ما ذفر  یمام المراد است 
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انن باشاااد فه متملم در  مددمه اگر .فندنمی؛ بنابرانن در انن فرض ئدر متیدن منع از اطَلق هو یمام المراد هذا
فه چون آن ه مددمه  گوندمیانشان  وئتآنمدام بیان ما هو یمام المراد اسات و انن شارط انعداد اطَلق اسات، 
ق انن نیست فه باند در مدام بیان انن باشد اسات فدط در مدام بیان بودن اانن مددمه اطَلق اساتم مددمه اطَل

فه هذا یمام المراد، چون انن مددمه نیسات ادر مدام بیان انن باشد فه هذا یمام المرادم و مددمه اطَلق آن است 
ئدر  .ندفمیافدط در مدام بیان بودنم صارف اننمه در مدام بیان باشاد، ئدر متیدن در مدام بیان بودن را درست 

د چون نیست و لذا اگر انن مددمه باش .بیان بر ئید باشاد، اما بیان بر اننمه هذا یمام المراد است واندیمیمتیدن 
ئدر متیدن  هفانناگر شما ئا ل نشوند به  گوندمی ؛ نعنی در حدیدت یعرضا  فندنمیاننجا مانعی از اطَلق انجاد 

مه در مدام بیان انن ،ممت عَلو  بر عدم یدییدئا لید مددمات ح انن اساات فه اشمعنی گیردمیجلوی اطَلق را 
ند فه  فهدرصورییانن باند مددمه حممت باشاد  .باند باشادهم هذا هو یمام المراد اسات  شما انن را ئبول ندار

 .بیان باشااد و ئید بر مراد نیاورد فه در مدام فنیدمیمددمه حممت انن اساات، در مددمات حممت به انن افتاا 
ئید بر مراد باشد؛ پس نمون بیانا بر ئید مراد، چون نممن ان نمون بیانا پس هذا  یواندمید  اننجا ئدر متیدن 

 .گیردمیبیاٌن لذا جلوی اطَلق را 

گاتیم استاد شرید اشماالیی گرفتند، اشمال اول انن بود فه ئدر متیدن بودن مربوط به مدام امتثال و مجعول 
فه ئدر متیدن معنی ندارد. انن اشاامال اول بود، گاتیم  در مدام جعل فنیممیمدام جعل اساات، ما بحث از دوِد 
 مطرح فردنم. ئبَل  ، حاال یااصیلی داشت فه اجماال  انن اشمال متین است 

دوم انن بود فه اگر ئدر متیدن در مدام یخاط   -اشمال فردنم اشمال دوم ما برفه -اشمال دوم استاد شرید 
د اطَلق بااشاااد فرئی بین ئدر متیدن در مدام یخاط  و ئدر متیدن دار  از مدام یخاط  وجود ماانع از انعداا

، چون مددمه اطَلق عدم الدرننه بر یدیید فندمینممن ان نمون ئادر متیدن بیاانا پس منع انعداد اطَلق  .نادارد
ی بین ئدر ی التدیید چه فرئاسااات و ئدر متیدن نممن ان نمون ئرننل علی التدیید، اگر نممن ان نمون ئرننه عل

 متیدن در مدام یخاط  و ئدر متیدن دار  از مدام یخاط  است.

گرفتیم؛ گاتیم فرق اسات، فرئ  انن است فه ئدر متیدن دار  از مدام یخاط   ، اشامالاشامال اننبر ما 
دام متیدن در مئدر بیان، اما  عنوان بهچون نممن ان نغاال عنه الساااامع پس ال نجوز ان نایی من المتملم علیه 

در بین عدَل اگر ئدر متیدنی در مدام  ؛یسات فه از چنین چیزهای اافل شونددَل بر انن نعادت عُ  یخاط  چون
. چون چنین اساات پس ئدر متیدن در مدام یخاط  شااودمیآن ن یخاط  باشااد انسااان عائل متوجه اافل از

ئدر متیدن دار  از مدام یخاط  ال نمنع از انعداد ئرنناه بر یدییاد باشاااد و منع انعداد اطَلق فند اما  یوانادمی
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انن یااوت موج  انن شد  است فه مرحوم صاح  فاانه دصوص ئدر متیدن در مدام  و اطَلق؛ انن فرق است
 ئید بیاورد. عنوانبهیخاط  را 

 شمال دوم را ئبول ندارنم.و گاتیم ا انمگاته ئبَل  انن دو اشمال را 

نا شود ئدر اگر ب ؛فرمانندمیانن است فه  گیرندمیاستاد شرید بر انن بیان صاح  فاانه  اشامال ساومی فه
ود عدم صاارف وج نعنی برای ما اطَلق بسااازد، یواندنمیمتیدن در مدام یخاط  برای بیان ئید فافی باشااد انن 

 فدر مدام یمام مراد نباشااد، نه صاار ان فرمود اگر ئید انن باشااد فهانشاا مهاننئدر متیدن در مدام یخاط ؛ چون 
بیاورنم فه در مدام بیان باشااد، اگر صاارف در مدام بیان  ئید انن را گات اگر . زنرااننمه در مدام بیان مراد نباشااد

ان یمام در مدام بیچون النه بیان؛ اما اگر مددمه را انن گرفتیم فه گیرد میبودن باشااد ئدر متیدن جلوی اطَلق را 
چون انشااان فرمود در چنین جانی ئدر متیدن مانع اطَلق نیساات، چون ئدر متیدن ال نمون بیانا بر  مراد باشااد

 مفه در مدام بیان یمام مراد باشدآن ابیان باشاد لذا اگر مددمه اطَلق را  یواندنمی، چون ما ذفریه یمام مراد اننمه
 .نیستانن مانع از انعداد اطَلق  بگیرنم

نمون فی مدام البیان، اننجاساات فه ئدر متیدن مانع از انعداد  فراناما اگر مددمه اطَلق صاارف انن باشااد 
نمون فی مدام بیان یمام المراد اننجا دنگر ئدر  فراناما اگر آن ه مددمه اسات صرف انن باشد شاود؛ میاطَلق 

نجا نعنی شما ان ؛شودمیاننجا مانع از انعداد اطَلق ن چرا فرماندمی. انشان شودمیمتیدن مانع از انعداد اطَلق ن
اننجا  ؛ حالط است صرف در مدام بیان بودن استآن ه شر به اطَلق یمسا  فنیم اما یوانیممیفه ما  گونیدمی

 .شودمیآنجا درست  و شودمیاطَلق درست ن

 اگر مددمه بیان ما انن باشد فه یصور فنیماممان انعداد اطَلق را  یوانیممیچطور  :اشامال اساتاد انن اسات
شان ان .سات فه آن ه گاتم یمام المراد اسااتمتملم در مدام بیان یمام ما هو المراد اسات نعنی در مدام بیان انن ا

ئدر متیدن و اننمه ئدر متیدن اننجا مانع  وجود با شااودمیفرمود اگر ما انن را مددمه اطَلق بدانیم اطَلق منعدد 
اننمه در مدام بیان بودن را به  شاارطبه؟ شااودمی. ئدر متیدن فجا مانع از انعداد اطَلق شااودمیاز انعداد اطَلق ن

 وئتآند  هذا بیان علی المراد،  متیدن ئدر انن گونیممی وئتآنانن معنا بدانیم فه در مدام بیان مراد باشااد، 
ما انن باشد فه ما ئلته هو یمام المراد، نعنی  اما اگر مددمه اطَلق .گیردمیمتیدن جلوی اطَلق را  ئدر انناننجا 

ان ئدر متیدن بی وئتآنیمام مراد من است، اگر انن مددمه اطَلق باشد  گونممیدر مدام بیان انن باشاد فه آن ه 
علوم م وئتآنفمی مشمل است، منترا اگر دوب یصور شود  فه نن نیسات. حرف صااح  فاانه انن اساتبر ا
 بگونیم. دواهیممیبگوند و ما چه  هددوامیفه چه  شودمی
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انن بدانید فه باند در مدام بیان باشد و ئید نیاورد، اگر انن باشد د   اگر مددمه حممت را فرماندمیانشاان 
جای اننمه در مدام بیان مراد باشااد انن باشااد فه هذا الذی ذفریه هو ه ئدر متیدن بیاٌن، اما اگر مددمه حممت ب

صاارف وجود ئدر متیدن بیان بر انن مطل  نیساات، بیان بر انن  گوندمینجا صاااح  فاانهم در انالمراد ایمام 
. اگر ما فونه فی مدام بیان یمام شااودمیاطَلق منعدد  وئتآن، چون بیان نیساات نیساات فه ما ذفریه یمام مراد 

یساات و ئدر متیدن بیان ن وئتآنالمراد را مددمه بدانیم نا فونه فی مدام بیان اننمه انن فَلم هو بیاٌن لتمام المراد، 
 .شودمیچون بیان نیست اطَلق منعدد 

ا انن مددمه شاام اننجا داشااته باشااد،را اگر بنا باشااد فه ئدر متیدن صااَلحیت بیانیت  فرماندمیآئای صاادر 
؟ سّر انعداد شاودمیاطَلق منعدد  گونیدمیاننجا چرا اما در  .او در مدام بیان یمام المراد اسات فرضاا   فه اسات

اطَلئتان باند انن باشد فه چون دوِد طبیعت مرمله سعه دارد و چون سعه دارد و بیانی هم بر ئید نیامد  بنابرانن 
ین اننمه مددمه را انن بدانیم فه در مدام بیان یمام المراد است نا مددمه فرئی اسات ب چه .شاودمیاطَلق منعدد 

در هر دو حال طبیعت مرمله فه سااعه دارد و ائتیااای اطَلق در آن  ؛بدانیم فه در مدام بیان مراد اسااترا انن 
فاانت  دنئول به اننمه صرف در مدام بیان بو وجود دارد و بیان بر دصاوص الدید هم نشد  است. چه فرئی بین

نا ئا ل باشااایم به اننمه مددمه عبارت از انن اسااات فه در  فندمیدود ئدر متیدن فاانت از بیان  نعنی ؟فندمی
الارضااین شااما مدتیاای اطَلق دارند فه سااعه لام اساات و مانعی هم فه  فَل  مدام بیان یمام المراد باشااد، علی 

معنی اطَلق انن اسااات فه در مدام بیان فل فرٍد نا در  بگونید فه. مگر اننمه جلوی انن اطَلق را بگیرد نادارناد
 مدام بیان شمول اطَلق لمل فرٍد فرٍد باشد.

اسااات، معنی اطَلق جمع االفراد اسااات؟ وئتی  هگاات فه آنا معنی اطَلق جمع الحصااا در آنناد  دواهیم
فرض فنید فه علی نحو صاارف  مثَل   ؟شااودمیرا شااامل  هاعالمانن عالم همه  گوندمیافرم عالما بعد  گوندمی

؛ انن به معنای انن نیست فه هذا و هذا و هذا، دَلصه معنی اطَلق گیردمیالوجود و انن صارف الوجود همه را 
ت و چون ئید نیاورد  اس گونیممیرفض الدیودی است.  و. بلمه معنی اطَلق رفض الدید جمع الدیودی نیست

 سااعه دارد. اگر رجل گاتید، برای دوددودبهه دارد و ذات الطبیعه داللت بر ذات الطبیع ناسااهفیدود لام هم 
 سعه دارد. از طرفی لام دوددودبهفه انن رجل، آن رجل، نا رجل دنگری؛ لام دال بر طبیعت  فندنمیفرق  او

ه وجود ف طوریهمان .ا بیان بر ئید نیانددال بر طبیعت ساعه دارد و از طرفی نمای در انن سعه اننمه ئید نیاند ن
را  بیان بر دصوص ئید باشد لذا چه شما ئید یواندنمیچون  و بیان بر دصوص الدید باشد یواندنمیئدر متیدن 

نا در مدام بیان یمام المراد بودن بدانید، در هر دو صورت با یوجه به اننمه صرف وجود صارف در مدام بیان بودن 
 مراد انن است، مراد دصوص ئدر متیدن است. ان نمون بیانا بر اننمهدارجی ئدر متیدن ال نممن 
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؛ وئتی فندنمیداللت بر انن فند فه انن مراد اسااات، اننمه انن مراد اسااات در یدیید فاانت  یوانادمی البتاه
. دوِد لام دفننمیفه بارماند فه ایر انن مراد نیساات، صاارف اننمه مراد اساات فاانت  فندمیفاانت در یدیید 

، وجود ئدر متیدن ال نمای ان نمون بیانا بر گیردمیو ایر ئدر متیدن را هم  گیردمیساااعاه دارد و ئدر متیدن را 
، بیان بر ئید فندمیدود لام سعه دارد و داللت بر طبیعت  فهمادامی. دواهیممیبیان بر یدیید  فهدرحالییدیید 

امل انن نه به انن معنا فه شااا شاااودمیچه؟ بیان بر ئید نعنی شاااامل بدیه ن اگر بیاند فه مراد از بیان بر ئید نعنی
. ئدر متیدن هم نباشد طبیعت شامل انن شاودمیفه دوِد طبیعت شاامل  شاود می، اننمه شاامل انن شاودمی

انن اساات فه بارماند دصااوص انن مراد اساات و  شااودمی. آن چیزی فه مانع از انعداد اطَلق شااودمیحصااه 
افرم عالما عادال، دصاوص انن حصه  گوندمیوئتی  مثَل   ؛شاودمیبا یدیید انن فرمید   .مراد نیسات نایرازان

متیدن عادل  رفه ئدر متیدن  عادل اساات اننمه ئدعالم مراد اساات؛ اما اگر بگوند افرم عالما و شااما بدانید 
م اگر ئدر متیدن هم شااودمیعالم شااامل عادل هساات افه انن عادل مشاامول عالم  دانیدمیباشااد نعنی اننمه 

 ؛ الگیردمیرا  ه آنهمه حص سعه دارد و دوددودبهذات طبیعت عالم  ؛ زنراشودمینباشاد باز عالم شامل عادل 
اورند بی دواهیدمیفرق از ناحیه شاامول بین انن حصااه ئدر متیدن با حصااه ایر ئدر متیدن. اگر ئدر متیدن را 

گونید ب دواهیدمیاگر  و گیردمیر متیدن دارد فه انن جلوی اطَلق را نبرای اننمه بگونید داللت بر شااامول ئد
، ئدر متیدن فه داللت بر انن ندارد فه بر ایر ئدر دواهدمیفه ایر ئدر متیدن را ن فرماانادمیئادر متیدن  فاه

 و لذا صرف وجود ئدر متیدن ال نممن ان نمونا ئیدا. دواهدمیمتیدن را ن

. چون اگر ایر انن را آوردمیبااند ئید را ن دواساااتمیاگر ایر انن را  گونیممی وئاتآن، آوردمیئیاد فاه 
ر ایر نعنی اگ؛ همین است اشمعنیاننمه  به دلیلاحترازنت ئیود؟  گونیممی، چرا شادمیئید زا د  دواساتمی

د چون دو .فردمیهمان دود لام دال بر طبیعت فاانت بر داللت بر مازاد انن حصه داص  دواساتمیئید را 
د بر حصه زا  گوندمیفار ئید انن است فه  چون سعه دارد. د  و بر طبیعت داللت بر انن حصه دارد لام دال

اطَلق  منشاا انن  دواهممیواال اگر بخواهد فار ئید انن باشااد فه انن مددار از انن را  دواهمنمیانن حصااه را 
 دگونمیمنترا لام مطلق عَلو  بر اننمه  دواهدمین را فه ان فرماندمیرا  همیندود لام مطلق  چون شودمین

نعنی اطَلق برداشته  ؛ حاال برای اننمه یدیید شاود اطَلقدواهدمیآن حصاه را هم  گوندمی دواساتمیانن را 
ر انن را و اال اگ دواهدمیبیاند فه بگوند ایر انن را ن ایئرننهبیاند؟ باند  ایئرننهفرد؟ چه  فارچهشاااود بااناد 

 .شودمیلام مطلق سعه دارد و شامل همه حصص  دود نگوند،

های دنگر را هم بنا بود انن حصااه را بخواهد، حصااه ؟ اگرآوردمی، چرا ئید را آوردمینعنی وئتی انن ئید را 
 .شودمیئید لغو  وئتآنبخواهد؛ د  برای چه ئید آورد  است؛ 
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صااهم حانن افه  فرماندمیئدر متیدن انن را  گوندمی ؛ بلمهدواهدمینن را فه فدط ا فرماندمیئدر متیدن ن
 وندگمیدر آن نیسات. نمته ئدر متیدن انن است. ئدر متیدن  دواهدمیاما اننمه دنگری را ن دواهدمی حتما  را 
ن چون ئدر متید انن در ئدر متیدن نیست. دواهدمیاما اننمه دنگری، حصه دنگر را ندواهد میانن را حتما  فه 

نه انن را آوردی؛ در ئرن ی پس برای چهدواستمیاگر ایر انن را هم  مثَل  را دود متملم نیاورد  اسات فه بگونید 
ید بر آن فه ئ ایر حصاه داصه ه آنلغو باشاد. اگر حصا یواندنمی، فار و فعل متملم آوردمیبر یدیید فه متملم 

، ن  فَلم زا دی آورد  اساات فه انن فَلم زا د مخل شااودمیداللت دارد را هم بخواهد اییان به انن ئید فار لغو 
 فرماندمینا راما اگر ئدر متیدن باشد، ئدر متیدن فار متملم نیست، ئدر متیدن هم بی  از انن  .به مدصود است

ل انن حصاه داصاه هسات؛ اننمه شامل انن حصه داصه است از شاام حتما  فه انن فَلم مطلق نا انن طبیعت 
نم  ایهئرنن، ما احتیا  به ن  شودمین صصمعنای انن نیست فه شامل سا ر ح انن بهو ئدر متیدن بارمیم  دار

 .شودمیفه بارماند شامل سا ر حصص ن

دَل عرف ع بردَلفاننجا  نن اسااات فه اگر متملم انن ئرننه حالیه را در ننر نگیردهم ائرنناه حالیه معناای 
فه  فندیمفه داللت بر انن  ایئرننهصحبت فرد  است. ئرننه حالیه نعنی ئرننه مدید  است، ئرننه حالیه نعنی 

د های دنگر مراماند فدط انن حصه مراد است و حصهاست فه بار ایئرننهئرننه حالیه  .دواهدمیرا ن ایرازانن
 مثَل   ؛دواهدمیفه انن را  بارمانداگر حالیه فدط  .شااودمیئرننه حالیه ن ؛ انن ئرننه حالیه اساات واالندنیساات

ید از علما آنجا باشند انن ئرننه بر یدی ایعد د و بعد بگوند افرم عالما و فرض فنید فه مخاطب  ن  عد  باش
نه بر آن ئا م ئرن ناآلای فه انن حصه جزبهفه انن ئرننه حالیه بارماند فه  شودمینیسات. ئرننه بر یدیید وئتی 

. ئدر متیدن ئرننه بر شمول هست اما ئرننه بر یدیید شودمیاسات حصاه دنگر مراد نیسات، انن ئرننه بر یدیید 
 نیست، حرف ما انن است.

ئید عدم  ،فندمییعالی علیه انن است فه انن ئیدی فه صاح  فاانه اضافه  اللهرضواناشمال چرارم استاد 
عت اسا  اطَلق مبتنی بر سعه طبی ؛ به دلیل اننمه، با اساا  اطَلق سازگار نیستیخاط ئدر متیدن در مدام 

از  سعه داشته باشد و ذایا  اسات لمل الحصاص؛ د  اگر ساعه حصص را برای فل الحصص ئبول فنید، نعنی 
نن شاامول ا دواهدمیرا فه  آن چیزی همآنطرفی انن سااعه را هم چیزی منع نمند، اسااا  اطَلق انن اساات. 

ته باشد و سعه داش ناسهفیطبیعت را نای فند، باند فشا  از اراد  متملم فند. اسا  اطَلق انن است فه لام 
چیزی فه منع از انن سااعه فند در فَلم متملم نیاند؛ در مدام وجود ئدر متیدن انن هساات، نعنی هم لام سااعه 

ه منع از انن سااعه فند وجود نعنی چیزی ف اساات فه مانع از انن سااعه باشااد نیاورد دارد و هم متملم چیزی را 
ام را جلوی سعه ل یواندنمیمتیدن  ئدر انن سعه دارد ناساهفی، لام فه فندنمیئدر متیدن منع از ساعه  .ندارد
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ه انن ئید فاری فو  آوردمیچون ئیدی را فه متملم  ؛جانگزنن شرط ئید باشدیواند نمیمتیدن  ئدر اننبگیرد و 
 جلوی سعه لام را بگیرد. یواندنمی، اما ئدر متیدن گیردمیفه جلوی سعه لام را  انن است فندمی

تیدن چون ئدر م بازهمتی اگر بیانیت هم داشته باشد ؛ نعنی حبه مدام مجعول استمربوط  اصاَل  ئدر متیدن 
نی بر ئید مربوط به مدام مجعول اسااات، در مدام جعل هم چون ما با البیان هساااتیم، هم نان در مدام جعل بیا

 بدانیم انن حممی را فه شارع جعل فرد  است چیست.دواهیم میما  مثَل   .مدام جعل است نیامد  و مَلک ما

ت فه اشمال ادیر مبتنی بر انن اس اما شد  است بیانیت ئدر متیدن مبنی برفرضدَلصاه آن اشماالت ئبلی 
جلوی اطَلق را بگیرد فه ئابلیت یدیید داشاته باشد، چون ئدر متیدن  یواندمیدر صاوریی ئدر متیدن  گونیممی

 دوِد لام مطلدی فه در فَلم متملم آمد  است ئابلیت افاد  دنگرعبارتگیرد؛ بهمین ناسهفیجلوی سعه لام را 
انن اصال فار اسات، انن مبنای اطَلق اسات؛ اگر از اول لام ئابلیت ساعه نداشته باشد فه بحث  اطَلق دارد،
 یرد.جلوی سعه داللتی لام را بگ یواندنمیمتیدن  ئدر انن. حاال فه لام ئابلیت سعه دارد آندنمیاطَلق پی  

اننمه ئدر متیدن نای  به داطر ؛یدن را ئید بر مراد دود حساااب فندئدر مت یواندنمیبه انن لحاظ فه متملم 
نین ئدر اعتماد بر چ یواندنمیلذا متملم  فندنمی. چون نای فندنمیبر ئدی متیدن  مازادشاامول لام نساابت به 

صه هست، د  شامل انن ح حتما  فه انن لام شامل انن حصه  گوندمینعنی ئدر متیدن  داشاته باشاد،متیدنی 
 مل بدیه حصص نیست.انن نیست فه شا اشمعنیباشد  حتما  

؟ فندمی فارهچ ئدر متیدن نممن ان نمونا بیانا بر ئید؛ نعنی چه ئید؟ ئید گوندمی ؛معنی یدیید انن اسااات 
، معنی بستن چیست؟ نعنی جلوی شمول  را نسبت به سا ر حصص بگیرد. شاودمییا نبندد ئید ن بنددمیئید 
ما بر مبنای صاح  فاانه اسا  اشمال  ؛ما همین اسات ئید باشاد. حرف یواندنمیرا نگرفت انن  جلواشاگر 

 مددار عملمرد ئدر متیدن فدط انن است. فه همین است

 و صلی الله علیه و آله و سلم


