
 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ئهم اجمعيناّلله  الحمدّلله رب العالمين و صلي»  « علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا

 :خالصه جلسه گذشته

 :ثحث زض  ٍجَة ػملی اثسال ثالثِ ثَز وِ ػطض ضس زض هَضز ٍجَة ػملی اثسال ثالثِ سِ احتوبل ٍجَز زاضز

 .ایٌىِ ٍجَة ػملی ثِ لحبػ هالن لعٍم زفغ ضطض هحتول ثبضس :ال اولاحتن

ّب ایي احتوبل ضا اضجبع ثِ احتوبل ثؼضی. ایي ٍجَة ػملی ثِ لحبػ هالن ٍجَة ضىط هٌؼن ثبضس :احتوال دوم

ػن ػمل اسبسبً اظ زیس لبئلیي ثِ ٍجَة ػملی اظ ثبة ٍجَة ضىط هي. اًس وِ ػطض ضس ایي اضجبع صحیح ًیستلجلی زازُ

وٌس یؼٌی ّیچ ٍجْی ثِ لعٍم ضىط هٌؼن است، ووب ایٌىِ هستمالً حىن ثِ ٍجَة زفغ ضطض هحتول هی لهستمالً ٍ ضأسبً لبئ

.  ثطای ثبظ گطزاًسى ایي هالن ثِ هالن لجلی ًیست

 :تزرسی احتوال دوم

ای اثسال ثالثِ لبئل ضَین ٍ ثط ضا اهب ثجیٌین وِ آیب ذَز ایي احتوبل ٍ ایٌىِ ٍجَة ػملی. تَضیح ایي هغلت گصضت

تَاى ازػب هالن ایي ٍجَة ّن هسئلِ ٍجَة ضىط هٌؼن ثبضس آیب ایي احتوبل صحیح ّست یب صحیح ًیست؟ آًچِ ضا وِ هی

وطز ایي است وِ ایي لبػسُ یه لبػسُ ولی ػملی ًیست ثِ ایي هؼٌب وِ ػمل ثگَیس ضىط ّط هٌؼوی ٍاجت است، یب ثگَیس ّط 

ضَز، ٍاجت است چَى ٍجَة ضىط هٌؼن ٍاجس زٍ حیثیت است وِ ثِ ًَػی اظ ّط زٍ هحسَة هیچیعی وِ ضىط هٌؼن 

 ضَز؛ جْت یه ولیتی هطبّسُ هی

 ست ایي ثِ ایي هؼٌب است ضَز وِ ضىط هٌؼن ٍاجت ایىی ایٌىِ ّط هٌؼوی ضا ثبیس ضبوط ثَز، چطا وِ ٍلتی گفتِ هی

 . «هٌؼن یجت ضىطُول »وِ 

  ِضَز آى ّن ٍاجت ضَز ایي است وِ ّط وبضی وِ ضىط هٌؼن هحسَة هیت فْویسُ هیولیاظ آى جْت زیگطی و

-ّب ٍ ّن زض ّط چیعی وِ ثِ ػٌَاى ضىط هحسَة هیاست، ضىط ثِ ًحَ هغلك ٍاجت است ّن ًسجت ثِ ّوِ هٌؼن

 . ضَز ضىط ضا ثجب آٍضین

هٌؼوی ٍاجت است یب ّط چیعی وِ  اهب ولیت ایي لبػسُ هحل اضىبل است، یؼٌی ایي عَض ًیست وِ ثگَیین ضىط ّط

تَاى ثِ ػٌَاى یه اهط ولی ٍ ثِ ػٌَاى حىن ػمل پصیطفت ایي است وِ ضىط آًچِ وِ هی. ضىط هحسَة ثطَز ٍاجت است

 . هٌؼن حسي است ًِ ایٌىِ لعٍم زاضتِ ثبضس
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حسي ٍ  ثلِ ضىط ّط هٌؼوی هوسٍح ٍ حسي ٍ ًیه است ٍ ّط وبض ٍ ػولی وِ ضىط هٌؼن هحسَة ثطَز ایي ّن

هوسٍح است، اهب ثِ چِ زلیل ثگَیین وِ ضىط ّط هٌؼوی ٍاجت ٍ الظم است ٍ ذَز ایي لعٍم ثِ چِ زلیلی است؟ زضست 

وٌس ثبیس اظ ًؼن اٍ اًسبى تطىط وٌس ٍ است وِ همسهبتی ثطای ایي حىن شوط ضسُ هثالً ایٌىِ وسی وِ ثِ اًسبى ًؼوتی ضا ػغب هی

تَاًین ن ٍ تؼبلی زازُ اًسبى ضبوط ثبضس اهب آیب ایي ضا ثِ ػٌَاى یه اهط لعٍهی هیًسجت ثِ ایي ًؼوی وِ ذساًٍس تجبض

ثپصیطین؟ زض جبی ذَزش زض ػلن والم ّن ثحث ضسُ وِ ایي ثِ ػٌَاى ٍجَة ٍ لعٍم لبثل لجَل ًیست ٍ ًْبیت چیعی وِ 

 . تَاى گفت حسي ضىط هٌؼن استایٌجب هی

هت هحسَة ضَز هوىي است حىن ثِ استحمبق ػمبة ًسجت ثِ تبضن ثلِ اگط تطن ضىط هٌؼن ثِ ػٌَاى وفطاى ًغ

ضىط هٌؼن ثطَز ٍاال ّط تطن ضىطی وفطاى ًؼوت ًیست چَى اگط لطاض ثَز ّط وسی وِ تبضن ضىط هٌؼن است وبفط ثِ ًؼوت 

زازُ ضسُ ٍ ثِ  ّب هستحك ػمبة ثبضٌس ظیطا ٍاضح است وِ ّیچ اًسبًی ًسجت ثِ ًؼوی وِ ثِ اٍآهس ّوِ اًسبىثبضس الظم هی

همساضی وِ ثط اٍ الظم است ضبوط ًیست چَى ًؼن الْی ًب هحسٍز ٍ یب آى لسض ثیطوبض است وِ هب حتی ًسجت ثِ جعء وَچىی 

 .اظ آى ّن لبزض ثط ضىط ًیستین

پس اگط حىن ػمل ثِ استحمبق ػمبة ثطای وبفط ًؼوت ثبضس ایي هالظم ثب حىن ػمل ثِ استحمبق ػمبة ثطای تبضن 

ضىط هٌؼن ضا است ػن ًیست، زٍ همَلِ جسای اظ یىسیگطًس، تطن ضىط هٌؼن ثب وفطاى ًؼوت هالظم ًیستٌس وسی هوىي ضىط هي

ای لطاض ثگیطز وِ وفطاى ًؼوت ای ٍ هطتجِایي تطن ضىط زض یه زضجِ زتَاىهیثلِ تطن ثىٌس اهب وفطاى ًؼوت ًساضتِ ثبضس 

پس . ضَزًس زیگط هسئلِ استحمبق ػمبة ثطای تبضن ضىط هٌؼن هغطح ًویٍلتی هالظم ًجَز. اهب هالظم ثب ّن ًیستٌس ثطَز

یؼٌی ایي احتوبل . ضسین وِ حىن ػمل ثِ هالن ٍجَة ضىط هٌؼن زض ایٌجب هحل تأهل استٍلتی زلت وٌین ثِ ایي ًتیجِ هی

 .ًیست لجَل زٍم ثطای ٍجَة ػملی اثسال ثالثِ لبثل

 :احتوال سوم

ی ػجَزیت ٍ ضلیت الن ایي ٍجَة ضػبیت حك هَلَیت ٍ ظٍ ٍجَة ػملی زاضًس ٍ م احتیبط، اجتْبز ٍ تملیس لعٍم

زض تَضیح ایي هالن ثبیس گفت وِ ٍلتی وِ اًسبى ػلن اجوبلی ثِ تىبلیف « حك الغبػة»( ضُ)است، یب ثِ تؼجیط هطحَم صسض 

هل زض ایي ػبلن ػجث ٍ هِ ّباًسبىوٌس ثِ ٍاسغِ ثجَت هجسأ ٍ اضسبل ضسل ٍ اًعال ًعل ٍ تططیغ ضطیؼت ٍ ایٌىِ پیسا هی

ایي هسئلِ ضػبیت . ضَزوٌس وِ حك هَلی ضػبیت ی ثٌسگی التضبء هیگَیس ضسن ػجَزیت ٍ ظاًس آًگبُ ػمل هیآفطیسُ ًطسُ

یؼٌی زض . ی ثٌسگی، ضثغی ثِ احتوبل ػمبة ٍ ایٌىِ هوىي است ثط هربلفت ثب تىبلیف ػمبة هتطتت ضَز ًساضزحك هَلی ٍ ظ

 . گَیین ٍ ثِ آى حیث اصالً تَجْی ًساضینلغغ ًظط اظ ٍجَز احتوبل ػمبة سري هیایٌجب ثب 

گَیس هَلی یه حمی ثط ثٌسگبى ذَز زاضز ثِ ًبم حك هَلَیت ٍ ثٌسگبى ثبیس ایي حك هَلَیت هَلی ضا ضػبیت هی

ت تىبلیف ٍ ػسم تَجِ وٌٌس ٍ ثبیس زض ذَزضبى ضسن ػجَزیت ٍ ًسجت ثِ ذَزضبى حك عبػت ضا ضػبیت وٌٌس لصا ػسم ضػبی

ی ظلن ثط هَلی است ٍ ظلن ثط هَلی ّن ٍزیت ٍ ثٌسگی است ٍ ذطٍج اظ ایي ظی ػتُ احىبم ٍ اهتثبل احىبم ذطٍج اظ ظة



 

81 

 

اهتثبل وطزُ است ٍ وبضی وِ ز ضا تطن وٌس یؼٌی تطن تؼطض ثط ثطایي اسبس وسی وِ احتیبط یب تملیس یب اجتْب. لجیح است

پس ثِ حىن . ضَز وِ ظلن است ٍ لجیحی ػجَزیت ٍ ضلیت هیایي هٌجط ثِ ذطٍج اظ ظ وطزُ ٍظهیٌِ اهتثبل است ضا تطن 

 . ضَزػمل عطق ٍ اثسال ثالثِ ٍاجت هی

ثبالذطُ اگط ایي حك ضػبیت ًطَز ٍ عبػت ٍ ػجَزیت ضا ثرَاّین اًجبم زّین ثبیس ضاُ ٍ ضسن ػجَزیت ٍ ثٌسگی ضا 

ی اض ایي سِ ضاُ است ٍ تطن اثسال ثالثِ یؼٌی تطن حك هَلَیت ٍ ظیط پب ضسن ػجَزیت ثِ یه ٍ ثطٌبسین ٍ ضٌبذتي ضاُ

 .ثبضسگصاضتي حك عبػت هی

ایي هسئلِ ذَزش هحل ثحث ٍ تأهل است، زض جبی ذَزش ثبیس ثطضسی ضَز وِ آیب اسبسبً هَلی چٌیي حمی ثِ 

ی است یب ظلن ثِ ًفس است؟ ایي ًظطیِ وِ ی ػجَزیت ٍ ضلیت ظلن ثِ هَلز یب ًساضز؟ آیب اسبسبً ذطٍج اظ ظگطزى ثٌسگبى زاض

ثِ ضىل  ثلىِ حبال ثِ ًبم ًظطیِ حك الغبػة هطَْض ضسُ است ٍ الجتِ لجل اظ هطحَم آلبی صسض ًِ ثِ ایي ػٌَاى ٍ ایي ثیبى

ز زیگطی زض ولوبت ػلوبی هتمسم ثط ایطبى هغطح ثَزُ هبًٌس ولوبت هطحَم آذًَس ٍ ثؼضی اظ ضبگطزاى ایطبى ایي ًظطیِ ثبی

 .ضأسبً زض اصَل هَضز ضسیسگی لطاض ثگیطز

ثطضسی ثبیس وٌین وِ ایي هسئلِ هحل اضىبل است ٍ ازلِ ٍ ثیبى آى زض جبی ذَزش اهب ثغَض اجوبلی ػطض هی

اگط ًظطیِ حك الغبػة ضا ثِ ػٌَاى یه حىن ػملی ٍ هالن ثطای حىن ػملی ًپصیطین عجیؼتبً احتوبل سَم ّن هطزٍز . ضَز

تَاًین ثپصیطین ّوبى هالن اٍل است یؼٌی ًتیجِ ثحث هب زض ٍجَة ػملی ایي است وِ تٌْب هالوی وِ ثطای لعٍم ػملی هی

اظ زًیَی ٍ اذطٍی ثلىِ ضطض اذطٍی یؼٌی ػمبة،  اػن علك ّط ضطضییؼٌی لعٍم زفغ ضطض هحتول ٍ ثِ لیس اذطٍی ًِ م

 .لعٍم زفغ ػمبة هحتول

یجت ػلی ول »ّبیی وِ تب ایٌجب زاضتین ثِ ایي ًتیجِ ضسیسین وِ ایٌىِ زض هسئلِ اٍل فطهَزًس پس ثؼس اظ ثحث

لی است ًِ ٍجَة ضطػی ٍ ًِ ٍجَة ایٌىِ یب هحتبط ثبضس یب هملس، ایي ٍجَة، ٍجَة ػك« هىلف غیط ثبلغ هطتجة اإلجتْبز

 .ای وِ ثطضسی ضساٍلیي جولِ ایي هسئلِ. فغطی ٍ هالن ایي ٍجَة ػملی ّن لعٍم زفغ ضطض هحتول اذطٍی است

ثطای ایٌىِ ثحث ٍجَة ػملی ثؼس اظ ثطضسی اصل آى ثِ پبیبى ثطسس سِ هغلت ایٌجب ثبلی هبًسُ وِ اضبضُ  :تیاى چنذ نکته

 :وٌینهی

  ثه در فزض عذم علن اجوالیب اتذال ثلوجو :هطلة اول
حىن ػملی ثِ لعٍم اثسال ثالثِ هٌحصط زض صَضت ٍجَز ػلن اجوبلی ثِ تىبلیف العاهیِ ًیست یؼٌی ایي چٌیي ًیست 

وِ فمظ زض فطض ػلن اجوبلی ػمل حىن ثِ لعٍم اثسال ثالثِ وٌس ٍ ثؼس اظ اًحالل ػلن اجوبلی ّیچ یه اظ ایي اثسال ثالثِ 

ای اظ ایي تىبلیف ثَسیلِ اجتْبز یب تملیس یب ذیط حتی اگط ػلن اجوبلی هٌحل ثطَز ثَاسغِ زستطسی ثِ زستِ. زٍاجت ًجبش

یؼٌی ایي عَض ًیست وِ گفتِ ضَز اظ ضاُ احتیبط یب تملیس یب اجتْبز یىسطی اظ . احتیبط ثبظ ّن ایي حىن ػملی ثبثت است

ضَز، ثِ ایي تىبلیف اًحالل پیسا وطزُ ٍ تجسیل ثِ ػلن تفصیلی هیآى ػلن اجوبلی ثؼس اظ زستطسی ٍ تىبلیف وطف ضسًس 
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ًِ ایي چٌیي ًیست ٍ ثب . ذَاّسًسجت ثِ ایي تىبلیف ٍ ًسجت ثِ ثمیِ تىبلیف وِ ضه زاضین اجتْبز ٍ تملیس ٍ احتیبط ًوی

زّس ٍ حتوبل ػمبة ضا هیٍجَز احتوبل تىلیف العاهی لجل اظ فحص اظ ایي احىبم زض هظبى ٍجَز ایي تىبلیف ػمل ثبظ ّن ا

 .زويثِ هالن زفغ ػمبة هحتول حىن ثِ لعٍم اثسال ثالثِ هی

یه ٍلت ػلن زاضین  ضَز ٌَّظ ثبیس احتیبط یب تملیس یب اجتْبز ثىٌین؟چطا ثب ٍجَز احتوبل ّن گفتِ هی :سؤال

اهب . م ٍ احىبم ضا ثسست آٍضینآٍضی ضٍ یىی اظ اثسال ثالثِثِ وٌس ثِ ایٌىِ ٍازاض هیاًسبى ضا ثربعط ػلن اجوبلی اٍلی، وِ 

یىی اظ اثسال ثالثِ اظ ثیي ضفت ٍ تىبلیف العاهیِ ضا ثسست آٍضزین زیگط چطا  ثَسیلٍِلتی ایي ػلن اجوبلی هٌحل ضس ٍ 

ش زّین چطا ثبیس ثِ یىی اظ ایي اثسال ثالثِ اخاحتیبط ٍ اجتْبز ٍ تملیس ٍاجت ثبضس؟ زض جبیی وِ احتوبل یه تىلیفی ضا هی

 وٌین؟

اگط اجتْبز یب تملیس یب احتیبط ضا زض . ثیٌسهؤهي اظ ػمبة ًویثب ٍجَز احتوبل تىلیف ٌَّظ ػمل  ثطای ایٌىِ :جواب

. گَیس ٌَّظ هؤهٌی ثطای ػمبة حبصل ًطسُ است، الجتِ ایي لجل اظ فحص ٍ جستجَ استفطض احتوبل وٌبض گصاضز ػمل هی

لصا . ضَزظبى ٍجَز ایي تىبلیف جستجَ ًىٌس هؤهي اظ ػمبة ثطای اٍ حبصل ًوییؼٌی اگط اًسبى احتوبل تىلیف زّس ٍ زض م

حتی اگط احتوبل تىلیف ّن ثسّس لجل اظ فحص ثِ . گَیس لعٍم ػملی اثسال ثالثِ هٌحصط زض ٍجَز ػلن اجوبلی ًیستهی

ایي سِ ضاُ عی عطیك  اظ ویضَز وِ اظ یحىن ػمل اجتْبز یب احتیبط یب تملیس ٍاجت است ٍ هؤهي اظ ػمبة ٍلتی حبصل هی

 .ثٌوبیس

  وجوب تخییزی اتذال ثلثه :هطلة دوم
ثؼس اظ آًىِ ضٍضي ضس ٍجَة اثسال ثالثِ ػملی است، هسػی . ایي ٍجَة اثسال ثالثِ یه ٍجَة ترییطی است

ضیمی وِ ثبضس ّط طّستین اظ زیس ػمل ایي ٍجَة ٍجَة ترییطی است یؼٌی ػمل اظ آًجبیی وِ ثسًجبل هؤهي اظ ػمبة هی

اظ آًجبیی وِ . ذَاّسػمل هؤهي هی ثلىِوٌس اظ چِ ضاّی ثبضس تحصیل ایي هؤهي وٌس اظ زیس ػمل وبفی است ٍ فطلی ًوی

ثِ ػجبضت زیگط ػمل اظ . یط استزیس ػمل هىلف ثیي اثسال ثالثِ هدضَز لصا اظ هؤهي ثِ یىی اظ ایي عطق ثالثِ حبصل هی

وٌس لعٍم اذص ضاّی است وِ ثِ ى حىن هیآوٌس ثلىِ آًچِ ػمل اظ اثتسا ثِ ُ گبًِ ًویاثتسا حىن ثِ ترییط ثیي ایي اهَض س

اًس حىن ثِ ترییط ثِ لحبػ هحممبت ٍ ثِ ًظط ثبًَی است  یؼٌی ایي هحمك سجت آى ترلص اظ ػمبة هحمك ضَز ٍ لصا گفتِ

 .ُ ایي هؼٌب حىن ثبًَی ػمل استآیس ٍ ةهؤهي اظ ػمبة است ٍ ایي اظ اثتسا ًیست ٍ ثؼساً حىن ترییط ثَجَز هی

  حصز استقزایی اتذال ثلثه :هطلة سوم

-ّبی زیگطی ّن هیّب ٍ ضاُآیب ایي حىن ػمل ثِ لعٍم اثسال ثالثِ هٌحصط زض ّویي سِ اهط است؟ یب ایٌىِ ًِ ثسل

هثالً زض ذَاة یب  ت؟ضَز یه حصط ػملی یب استمطائی اسضَز زض ایٌجب تصَیط وطز؟ آیب ایي حصط وِ زض ایٌجب هطبّسُ هی

ػلن ٍجساًی  اظ عطیكآیب  .ایي سِ ضاُ یمیي ثِ حىوی پیسا وٌس یؼٌی اظ غیط. ی اظ احىبم ضا ثسست ثیبٍضزای حىنزض هىبضفِ

 تَاى گفت حصط ػملی است؟ضَز ٍ اهىبى زاضز یب ًِ؟ آیب ثب ٍجَز ایي هیهی
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یؼٌی اهىبى ایٌىِ لسن زیگطی اضبفِ ضَز السبم است  ثطای زیگط لسویتصَیط هالن حصط ػملی ػسم اهىبى 

الى ضیئ یب هَجَز ّست یب فگَئیس ٍجَز ًساضز چَى زض تمسین ػملی ٍ حصط ػملی اهط زائط ثیي ًفی ٍ اثجبت است هثالً هی

 . وٌسوٌس یب فضب اضغبل ًویهَجَز ًیست، ٍ آًىِ هَجَز است یب فضب اضغبل هی

ٍ اثجبت است ٍ اهىبى تصَیط لسن زیگطی ًیست چَى ّویطِ زائط ثیي  زض توبم تمسیوبت اهط السبم زائط ثیي ًفی

آیب زض هسئلِ حىن ثِ لعٍم ٍ . آیساگط ثرَاّیس لسن زیگطی ضا تصَیط وٌیس هحصٍض ػملی پیص هی ٍ. ًفی ٍ اثجبت است

ٍ اهط ایي السبم زائط  ٍجَة اثسال ثالثِ هسئلِ اظ ایي لطاض است؟ آیب اهىبى تصَیط لسن ضاثغ ًیست؟ آیب اهط ایي تمسیوبت

 آیس؟ثیي ًفی ٍ اثجبت است؟ اظ تصَیط هسئلِ لسن ضاثغ چِ هحصٍضی پیص هی

تَاى تصَض وطز وِ ثطای وسی اظ ضاُ ػلن ٍجساًی تىلیف هطرص ضَز، زض ایي صَضت وِ وسی اظ ایي ضاُ حىن هی

چٌیي اهطی صحیح ًیست، وسی وِ ثِ  لغؼبًیس؟ هسئلِ ثطایص ضٍضي ضس ٌَّظ ّن لعٍم زاضز وِ یىی اظ اثسال ثالثِ ضا ثِ پیوب

تَاى گفت ثٌبثطایي ًوی .احتیبج ثِ احتیبط ٍ ًِ اجتْبز ٍ ًِ تملیس ًساضزػلن ٍجساًی ثِ حىن ضطػی زست پیسا وٌس زیگط ًِ 

شا زیگط ثطای تحصیل هؤهي اظ ػمبة ٍجَز زاضز ل حصط زض اثسال ثالثِ حصط ػملی است چطا وِ اهىبى ٍجَز السبم ٍ عطق

 .ثبضسیه حصط استمطائی هی ،هؼتمسین وِ ایي حصط

ّب ّبیی ثَز وِ ضاجغ ثِ ٍجَة زاضتین وِ تمطیجبً ایي ثحثایٌْب ثحث :نتیجه نهایی در تاب وجوب در اتذال ثالثه

توبم ضس ٍ هؼلَم ضس وِ ٍجَة ػملی است ٍ هالن آى چیست ٍ ٍجَة آى ترییطی است ٍ حصط آى ّن حصط استمطائی 

ًحصط ثِ هَاضز ػلن اجوبلی ّن ًیست ٍ حتی زض هَاضز احتوبل تىلیف لجل اظ فحص ّن ایي هسئلِ ٍ ٍجَة ػملی است ٍ م

 .ثِ لَت ذَزش ثبلی است

ثحث ثؼسی ضاجغ ثِ تطتیت ایي اهَض سِ گبًِ است وِ آیب ثیي ایي اثسال ثالثِ تطتیت ٍجَز زاضز  :تحث جلسه آینذه

 .ٍالحوس هلل ضة الؼبلویي. زُ ثحث ذَاّس ضس؟ وِ اى ضبء اهلل زض جلسِ آیيذیطیب 


