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

 :خالصه جلسه گذشته

ثط احتیبط زٍ زلیل شوط ثطای تمسم اجتْبز ٍ تملیس . زض ایي هسئلِ هحل ثحث تمسم اجتْبز ٍ تملیس ثط احتیبط است :قول دوم

 :شسُ است

ػول ثِ احتیبط اهتثبل اجوبلی است ٍ ػول ثط عجك اجتْبز ٍ تملیس اهتثبل تفصیلی است ٍ اهتثبل تفصیلی  :دلیل اول

.  همسم است ثط اهتثبل اجوبلی، ًتیجِ ایٌىِ اجتْبز ٍ تملیس ثط احتیبط همسم است

یچ فطلی ثیي اهتثبل تفصیلی ٍ اهتثبل اجوبلی ًیست یؼٌی تطتیجی اشىبل ایي زلیل ایي است وِ ُ :اشکال بر دلیل اول

است ّیچ اشىبلی ًساضز ٍ ایي ثحث زض  فصیلیثیي ایٌْب ٍجَز ًساضز، اهتثبل اجوبلی ثطای وسی وِ حتی هتوىي اظ اهتثبل ت

ّن ضٍشي است وِ  ٍجِ ایي هسئلِ. تَاًس اهتثبل اجوبلی وٌسجبی ذَزش هٌمح شسُ وِ هتوىي اظ اهتثبل تفصیلی ّن هی

احتیبط ٍ اهتثبل اجوبلی ثِ ػٌَاى یه عطیك ػملی هَضز ًظط است ٍ اوتفبء ثِ اهتثبل اجوبلی ثِ ػٌَاى یه عطیمی وِ اظ زیس 

وٌس ّوبى عَض وِ اهتثبل تفصیلی ثِ ػٌَاى عطیك هؼتجط ثطای اهتثبل اظ زیس ػمل ػمل هؼتجط است ّیچ اشىبلی تَلیس ًوی

شَز وِ تمسهی ثطای ٍجَز ًساضز ٍ ایي ثبػث ًوی فطلیالً ضٍشي است وِ ثیي ایي زٍ ًحَ اهتثبل ّیچ وٌس لصا وبموفبیت هی

 .ایجبز شَزاجتْبز ٍ تملیس ًسجت ثِ احتیبط 

هسئلِ جَاظ احتیبط هحل اذتالف است یؼٌی زض ایٌىِ هَضز احتیبط وجبست اذتالف ٍالغ شسُ است ٍ  :دلیل دوم

شَز؟ ّوِ ایٌْب هحل وٌس اذتالف است ٍ اگط جطیبى پیسا وٌس زض چِ هحلی جبضی هیپیسا هی زض ایٌىِ اصالً احتیبط جطیبى

آیب وِ است  اذتالفٍ چَى ایي چٌیي است لصا هىلف یب ثبیس زض ایي هسئلِ هجتْس ثبشس یب هملس، ٍلتی . اذتالف است

ای چَى هسئلِاجتْبز، م یب یم یب ثبیس تملیس ويیاىاحتیبط جبئع است یب ًِ ثطای ایٌىِ زض ایي هسئلِ هَضز اذتالف تىلیف ضا ثس

 .هبًسجع اجتْبز یب تملیس ثبلی ًوی ای، ٍلتی هحل اذتالف است ثطای هب چبضًُیست وِ هَضز اتفبق ثبشس

یب تملیس ثسست آیس ٍ اگط زض ّط زٍ حبل ًظط شرص ذَز اجتْبز پس ًتیجِ ایٌىِ حىن احتیبط ّن ثبیس اظ ضاُ 

لیسش جَاظ احتیبط ثبشس ثطای اٍ احتیبط جبئع است ٍ اگط ًظط هطجغ تملیس یب ذَز اٍ ثِ ػٌَاى هجتْس ثِ هجتْس یب هطجغ تك

ثٌبثطایي ٍظیفِ هىلف اجتْبز ٍ تملیس است لصا اجتْبز . ػسم جَاظ ثبشس ثبیس احتیبط ضا وٌبض ثگصاضز چَى احتیبط جبیع ًیست

 .شَزٍ تملیس همسم ثط احتیبط هی
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 :ظ ایي زلیل زٍم زٍ جَاة زازُ شسُ استا :اشکال دلیل دوم

فطهبیس وِ صطف اذتالفی ثَزى یه ایشبى هی. اًسایي جَاة ضا هطحَم هحمك اصفْبًی شوط وطزُ :جواب نقضی

شَز زض اصل هسئلِ احتیبط اذتالف است آیب ای اظ حیث ًظطی همتضی جطیبى تملیس زض آى ًیست، ایٌىِ هثالً زیسُ هیهسئلِ

اً تملیس ثىٌین؟ هثالً اصل تملیس اظ حیث جَاظ ٍ هٌغ اذتالفی است ٍ حتی وسبًی لبئل ثِ ػسم جَاظ تملیس حتن آىثبیس زض 

شَز وِ ایي هسئلِ ّستٌس ٍ اصل ایي هسئلِ هحل اذتالف است آیب اگط زض اصل هسئلِ تملیس اذتالف ثَز ایي ثبػث هی

هحل اذتالف است آیب تملیس اػلن ٍاجت است یب ذیط؟ اهب تملیسی ثشَز؟ یه ًوًَِ زیگط ایٌىِ هسئلِ تملیس اػلن ذَزش 

یه هسئلِ تبثغ هالن زیگطی است، اذتالف زض یه ثَزى تملیسی  پس تملیسی ثبیس ثبشس؟ُ هحل اذتالف است حبل ن

لصا ایي زٍ ًمضی است وِ ثط ایي استسالل ٍاضز است . شَز وِ حىن ثِ لعٍم جطیبى تملیس زض آى ثىٌینهَضَػی ثبػث ًوی

ثبالذطُ یه ضاُ آى تملیس است پس تملیس . چَى زض اصل زلیل گفت چَى هحل اذتالف است ثبیس یب هجتْس ٍ یب هملس شَین

 .شَزهمسم ثط احتیبط است لصا ایشبى شوط وطزًس وِ صطف اذتالفی ثَزى ثبػث حىن ثِ تمسم آى ًوی

  :جواب حلی
ًَاى احتیبط وِ اذتالف زض جَاظ ٍ حطهت آى ٍالغ شسُ، ًیست ایي احتیبعی وِ زض ایي همبم هحل ثحث است ذَز ع :اوالً

ذَاّس ثگَیس وِ گَیب هب زٍ جْت زض ثبة احتیبط زاضین، ثلىِ ثحث زض احتیبط ثِ ػٌَاى یه عطیك اهتثبل است یؼٌی هی

گَیس ل هیآًچِ وِ زض ایي همبم ثِ ػٌَاى ػسل اجتْبز ٍ تملیس هحل ثحث است ایي یه چیع است ٍ آى احتیبعی وِ هستس

آى احتیبعی وِ ایٌجب ثِ ػٌَاى یىی اظ اثسال ثالثِ ثحث . ًساضزن اهط زیگطی است ٍ اضتجبعی ثب ّن هحل اذتالف است ی

. ًین ثِ ػٌَاى یه عطیك اهتثبل استنهی

ػمبة ٍ ایوي شسى اظ ػمبة  احتوبلپس احتیبط هحل ثحث ثِ ػٌَاى یه عطیك اهتثبل تىبلیف ثطای ذطٍج اظ 

ذَاّین ثجیٌین آًچِ ثِ ػجبضت زیگط زض ایٌجب هی. ایي احتیبعی وِ جَاظ آى هحل ًظط است ایي وبضی ثِ آى ًساضزاهب . است

گطزز ثطای اهتثبل وبفی است شَز ٍ لغؼبً زض پی آى اثط همصَز حبصل هیوِ اظ هىلف زض ذبضج ثِ ػٌَاى احتیبط صبزض هی

پصیطش  هَضزآًچِ وِ زض ایٌجب ثِ ػٌَاى یه وجطای . ٍ ثِ ایي ضاُ اوتفب وطز شَز زض همبم اهتثبل ثِ ایي عطیكیب ًِ؟ لغؼبً هی

وٌس ایي ثحثی ًساضز ٍ وِ احتیبط ثِ ػٌَاى یه عطیمی وِ ثب اتیبى ثِ آى اثط هغلَة لغؼبً تحمك پیسا هیایي است است 

احتیبعی وِ یه عطیك ثطای اهتثبل است ػسل اجتْبز ٍ تملیس است آیب تطزیس زاضیس وِ احتیبط ػسل اجتْبز ٍ تملیس است ٍ 

ایي است وِ آیب اسبسبً احتیبط ثِ ًحَ هغلك یب  است هحل ثحث ٍلی آًچِ هَضز اذتالف ٍ شَز؟اثط هغلَة ثب آى ایجبز هی

 ضز یب ًِ؟زض ػجبزت اهىبى زا

-آیب ایي هی زض ٍالغ ثِ ایي هؼٌی است وِجبیع است یب ًِ  وِ آیباذتالف است زض آى آى احتیبعی وِ  :خالصه جواب

ًین ثب احتیبط اهتثبل وٌین تَاهب هی ایٌىِ اصل احتیبط جبیع است یب ًِ؟ یؼٌی شَزیب ًْبیٌىِ ثحث هیتَاًس عطیك اهتثبل ثبشس 

ثْط حبل یه ٍلت هب ثحث . ت ذساًٍس زستَضاتی زازُ است ٍ هب ثبیس ثِ ایي زستَضات ػول وٌینٍظیفِ هب اهتثبل اس یب ًِ؟
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اهتثبل وٌین جبیع است یب ًِ؟ ایي ثحث صغطٍی است ذَاّین هیوٌین وِ آیب احتیبط ثِ ػٌَاى یه عطیمی وِ ثَسیلِ آى هی

ٍلی ثحث هب یه ثحث وجطٍی است ٍ ایي . ًیستذَاّین ثجیٌین احتیبط یه هصساق اظ عطق اهتثبل هجبظ است یب چَى هی

ٍلی ثحث زض ایي . شَزثحث هحل اذتالف ًیست، احتیبط یه ضاُ اهتثبل لغؼی است وِ اثط همصَز اظ آى لغؼبً حبصل هی

شَز ضفت یب ًِ؟  است وِ آیب اظ ایي ضاُ هی

جتْس ثبشین یب هملس ٍ ثِ ایي شوب گفتیس هب ثبیس یب زض آى م وِپس جَاة حلی ایي شس وِ احتیبط هحل اذتالف 

 . استیس تمسم اجتْبز ٍ تملیس ضا ثط احتیبط ثبثت وٌیس غیط اظ ایي احتیبعی است وِ هحل ثحث هب استٍٍسیلِ خ

سلوٌب وِ اجتْبز ٍ تملیس زض احتیبط جطیبى زاشتِ ثبشس ٍ احتیبط هحتبج ثِ ایي زٍ زاشتِ ثبشس اهب ایي زض همبم اهتثبل  :ثانیاً 

هثالً هجتْس ثؼس اظ آًىِ ثِ ایي ًتیجِ ضسیس وِ احتیبط . شَزاضز ٍ هَجت تأذط ضتجِ احتیبط اظ اجتْبز ٍ تملیس ًویتأثیطی ًس

جبیع است ٍ هملس ثؼس اظ سؤال ثِ ایي ًتیجِ ضسیس وِ احتیبط جبیع است، ثبالذطُ ایي شرص زض همبم ػول ثبظ هریط است 

احتیبط ٍ ػول ثِ ًظط هطجغ ئلِ هَضز ًظط یب هریط است ثیي ػول ثِ ثیي ػول ثِ احتیبط ٍ استٌجبط حىن زض ّوبى هس

. تملیسش زض ّوبى هسئلِ

اگط وسی اظ عطیك اجتْبز یب تملیس ثِ ایي ًتیجِ ثطسس وِ احتیبط جبیع ًیست آًگبُ اٍ زض همبم ػول زیگط  :سؤال

 .ى زض ٍالغ ثِ ًَػی پصیطش اشىبل استتَاى گفت احتیبط هؤذط اظ اجتْبز ٍ تملیس است ٍ ایتَاًس احتیبط وٌس هیًوی

ٍ گفتین سلوٌب وِ  از ٍ تملیس زض احتیبط جطیبى زاضزذَاّن ػطض وٌن وِ آیب صطف ایٌىِ هب گفتین اجتِهی :استاد

ذَاّین هی. اجتْبز ٍ تملیس زض احتیبط جطیبى زاضز، ثبالذطُ هب ثبیس یب اجتْبزاً ٍ یب تملیساً حىن احتیبط ضا ثسست ثیبٍضین

گَیس سلوٌب وِ شَز؟ ایي جَاة هیشَز یب ًویًین وِ ایي ثبػث ایجبز یه تمسهی ثطای اجتْبز ٍ تملیس ًسجت ثِ احتیبط هیثی

اجتْبز ٍ تملیس الظم زض احتیبط است، صطف احتیبج هب زض احتیبط ثِ اجتْبز ٍ تملیس سجت تمسم اجتْبز ٍ تملیس ثط احتیبط 

از ٍ تملیس زاشتِ ثبشین اهب ایي زض همبم اهتثبل تأثیطی ًساضز ٍ هَجت تأذط ضتجِ احتیبط ج ثِ اجتِاٍلَ هب احتی چَى. شَزًوی

ی اجتْبز ٍ تملیس ثط ذَاّس ػول ثىٌس آیب زض همبم ػول وِ هَضَع ثحث هب ّست تمسهی ثطاشَز، ٍلتی هیاظ آى زٍ تب ًوی

 احتیبط ّست؟

ایي جَاة ثِ ّوبى حطف لجلی است ثجیٌیس اگط تَاًستیس یه حطف زیگطی ثعًیس ثگَییس وِ ثبظگشت شوب هی

ذَاّیس ثگَییس هب هریط ّستین تطتیجی ٍجَز ًساضز ٍ ثحث هب هسئلِ، هسئلِ اهتثبل ٍ همبم اهتثبل ثبشس ٍ زض همبم اهتثبل هی

زٍم ثِ جَاة زض همبم اهتثبل است ًِ آى هسئلِ احتیبط ثِ ػٌَاى ایٌىِ آیب اصالً هجبظ است یب ًِ، ثگَییس وِ ثبظگشت جَاة 

وٌین، گَیس، احتیبعی وِ هحل ثحث هبست احتیبعی است وِ زض همبم اهتثبل ثِ آى ًگبُ هیاٍل است یؼٌی چیع هستملی ًوی

 فمظلجلی است  هغلتّوبى  هغلت ایي. آیب زض همبم اهتثبل تطتیجی ٍجَز زاضز؟ ٍلَ زض اصل هسئلِ تملیس یب اجتْبز وطزُ ثبشیس

تَاًستیس ثگَییس ٍلی ایٌىِ ایي پصیطش اشىبل ایي ضا هی. اة اٍل ًیع ّویي هغلت ثیبى شسُ استجَزض . ػجبضات فطق زاضز

 .ایي زض ٍالغ ّوبى جَاة لجلی است. است ایي زضست ًیست
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ى زٌّسُ ایي وٌس وِ ایي ًشبٍ اظ آى استفبزُ هی وٌسحىن ثِ احتیبط  شَزالظم هیهجتْس زض ثؼضی اظ هَالغ  :سؤال

 احتیبط هتَلف است؟ ًیع ثطاست وِ اجتْبز 

ٍلی ایي احتیبط  .وٌسهیوٌس، احتیبط ضسس ٍ ثِ زلیل زستطسی پیسا ًویثلِ هجتْس زض هَاضزی وِ ثِ حىن ًوی :استاد

-وٌس یؼٌی آى ّن جعء هحسٍزُ اجتْبز است ٍ ثب ایي احتیبط هَضز ثحث فطق هیهی ٍظیفِیه اصل ػولی است وِ تؼییي 

 .وٌس

 .از ٍ تملیس ثط احتیبط همسم ًیستایٌىِ اجتِ :نتیجه

ٍ ثیبى وطزین وِ ّویي . ایٌْب زض ػطض ّن ّستٌس ثلىِاحتیبط ًِ همسم ثط اجتْبز ٍ تملیس است ضتجتبً ٍ ًِ هؤذط  :قول سوم

ایٌىِ شَز ٍ ثطای اثجبت وِ ازلِ لبئلیي ثِ تمسم اجتْبز ٍ تملیس ٍ ازلِ لبئلیي ثِ تمسم احتیبط ضا ضز وٌین لَل سَم اثجبت هی

.  ّصا توبم الىالم فی الومبم األٍل. ًیبظهٌس زلیل ًیستینزیگط ایٌْب تمسم ٍ تأذطی ًسجت ثِ یىسیگط ًساضًس 

ٍ اهب الىالم فی الومبم الثبًی وِ زض تطتیت ثیي ذَز اجتْبز ٍ تملیس است وِ آیب ثیي اجتْبز ٍ تملیس  :بحث جلسه آینده

 .ٍالحوس هلل ضة الؼبلویي. ز وِ اى شبء اهلل ثطضسی ذَاّس شسأذط ٍ تطتیجی ٍجَز زاضز یب ًساضتمسم ٍ ت

 


