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ئهم اجمعين» « الحمدهّلل رب العالمين و صلي اهّلل علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 :بر طبق هبنای هختار

اهب ثش عجك هجٌبی هختبس . تب ایٌجب ثحث اص سجَع هجتْذ اػن اص هجتْذ هغلك ٍ هتجضی ثٌب ثش هجٌبی هشَْس ثِ هجتْذ دیگش ثَد

دس هؼٌبی اجتْبد ثبیذ دیذ وِ آیب هجتْذ هیتَاًذ سجَع ثِ هجتْذ دیگش ثىٌذ یب ًِ؟ هب دس تؼشیف اجتْبد استٌجبط فؼلی سا 

ثش ایي اسبس گفتین هجتْذ هغلك وسی است وِ . هالن لشاس دادین ٍ هلىِ ٍ لَُ ٍ لذست سا دس تؼشیف اجتْبد اخز ًىشدین

هؼظن هسبئل سا دس اوثش اثَاة فمِ استٌجبط وشدُ است ٍ هجتْذ هتجضی وسی است وِ ثؼضی اص هسبئل سا دس ثؼضی اص اثَاة 

عجك ایي تؼشیف وسی وِ استٌجبط اٍ فؼلیت پیذا ًىشدُ . ایي تؼشیفی است وِ هب اص هجتْذ اسائِ دادّبین. فمِ استٌجبط وشدُ است

 .هستٌجظ وسی است وِ حذ الل چٌذ هسئلِ سا استٌجبط وشدُ ثبشذ. اعالق هجتْذ ثش اٍ ًویشَد

چْبس فشض دس ثحث لجلی . عجك ایي تؼشیف ّوبى صَس ٍ حبالتی وِ لجالً گفتین دس ایٌجب ًیض ثبیذ هَسد ثشسسی لشاس ثگیشد

 :داشتین

 .هجتْذ هغلك وِ ّوِ احىبم سا استٌجبط وشدُ ثبشذ :اول

 . هجتْذ هتجضی وِ ثؼضی اص احىبم سا استٌجبط وشدُ ثبشذ:دوم

لزا دس همبیسِ ثب ثحث لجلی . اهب ثِ حست ٍالغ عجك ایي تؼشیف دیگش هجتْذ هغلك ٍ هتجضی وِ استٌجبط ًىشدُ ثبشذ ًذاسین

عجك هجٌبی هشَْس وسی وِ هلىِ سا . دٍ حبلت ثیشتش ًذاسین یؼٌی دٍ صَست ثِ خَدی خَد اص اصغالح هب خبسج هیشَد

داشتِ ٍلی ّیچ استٌجبط ًىشدُ است هجتْذ هحسَة هیشذ، لزا ایي ثحث سجَع یه هجتْذ ثِ هجتْذ دیگش دس هَسد آى 

اهب ٍلتی ثگَیین وِ هجتْذ وسی است وِ استٌجبط اٍ فؼلی ثبشذ لزا تب ٍلتی وِ استٌجبط ًىشدُ دیگش هجتْذ . فشض جب داشت

یىی هجتْذ هغلمی وِ هؼظن احىبم ششػیِ سا استٌجبط وشدُ ٍ : ثٌب ثش ایي دس ایٌجب دٍ حبلت ثیشتش ًذاسین. هحسَة ًویشَد

 .یىی ّن هجتْذ هتجضی وِ ثؼضی اص احىبم سا استٌجبط وشدُ است

. دلیل ایي هسئلِ ًیض وبهالً سٍشي است. هجتْذ هغلك دس هؼظن هسبئلی وِ استٌجبط وشدُ، سجَع ثِ هجتْذ دیگش ًویتَاًذ ثىٌذ

ًِ ػمل ٍ ًِ سیشُ ػمالئیِ ٍ هتششػِ اجبصُ هیذّذ ٍ ًِ ادلِ لفظیِ جَاس تملیذ شبهل ایي فشد هیشَد ٍ ایي وبهالً آشىبس 

ثشای ایٌىِ وسی وِ خَد احىبم سا استٌجبط وشدُ ثب سجَع ثِ هجتْذ دیگش ٍ ػول ثش عجك سأی هجتْذ دیگش هؤهي اص . است

اهب سیشُ ػمالئیِ ّن ثش ایي ًیست وِ وسی وِ خَد ػبلن است ثِ یه ػبلن ٍ یب جبّل دیگش . ػمبة ثشای اٍ حبصل ًویشَد
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دس ثیي هتششػِ ّن ایي سیشُ پزیشفتِ ًیست ٍ چٌیي ثٌبیی ٍجَد ًذاسد وِ هجتْذ دس هسبئلی وِ استٌجبط وشدُ . سجَع وٌذ

ادلِ جَاص تملیذ ّن شبهل چٌیي وسی ًویشَد، چَى ادلِ جَاص تملیذ خغبة ثِ وسبًی است وِ ػلن ًذاسًذ . است تملیذ ثىٌذ

ٍ وسی وِ احىبم ششػیِ سا استٌجبط وشدُ است چِ هغلك ٍ هتجضی دس هسبئل استٌجبط شذُ ػبلن هحسَة شذُ ٍ حك سجَع 

 . ثِ دیگشی سا ًذاسد

اهب اگش فشض شَد وسی هسئلْبی سا استٌجبط ًىشدُ ٍ فمظ گفتِ هیشَد وِ تَاًبیی استٌجبط سا داسد ایي ثش عجك هجٌبی هب ال 

یغلك ػلیِ ؟أًِ هجتْذٌ اگش اعالق هجتْذ ًشَد ٍ اصغالحبً هجتْذ هحسَة ًشَد دس ایٌجب دیگش جبی ثحث سجَع یه هجتْذ 

 . ثِ هجتْذ دیگش ًیست چَى ایي دیگش هجتْذ ًیست

ثلِ دس هَسد ایي شخص هیتَاى ادػب وشد وِ اجتْبد ثبلمَُ داسد، ایي فشد وِ تَاًبیی استٌجبط احىبم سا داسد الیؼذ هجتْذاً ایي 

ثحث صذق ػٌَاى یه ثحث است ٍ ثحث لَّی استٌجبط . دس هَسد هسبئلی وِ استٌجبط ًىشدُ است هجتْذ هحسَة ًویشَد

هیگَیین ایي هجتْذ هحسَة ًویشَد چَى استٌجبط فؼلی ًذاسد ٍ ثِ فؼلیت . ٍ اجتْبد سا داشتي یه ثحث دیگشی است

آیب ایي شخص هیتَاًذ ثِ غیش سجَع وٌذ یب ًِ؟ چِ لَُ اجتْبد دس . ًشسیذُ است ٍلی لَُ استٌجبط داسد ٍ اجتْبد ثبلمَُ داسد

 .ّوِ هسبئل ٍ چِ دس ثؼضی اص هسبئل داشتِ ثبشذ

ثِ ًظش هیشسذ وِ ایي حك سجَع داسد چَى ػبلن ثِ احىبم ًیست ٍ ػلن فؼلی ثِ احىبم ًذاسد ٍ ادلِ دس ٍالغ دس هَسد وسبًی 

داشتي عشیك فؼلی . لَُ لشیت ثِ فؼل داسد ٍ یه عشیك فؼلی ثِ احىبم داسد ٍلی ػبلن ثِ احىبم ًیست. است وِ ػلن ًذاسًذ

لزا ثِ ًظش هب ایي شخص هبًٌذ وسی است وِ لَُ تحصیل اجتْبد سا داسد ثب ایي . ثشای صذق ػلن ثِ احىبم وفبیت ًویىٌذ

تفبٍت وِ وسی وِ هتوىي اص تحصیل ػلن است، لَُ اٍ لَُ لشیت ثِ فؼل است ٍ وسی وِ تبصُ ثِ سي ثلَؽ سسیذُ ٍ ٌَّص 

ٍلی دس ایٌىِ ایي دٍ ثِ ػٌَاى هجتْذ . دسس ًخَاًذُ اٍ ّن لَُ استٌجبط ٍ اجتْبد سا داسد لىي ایي لَُ ثؼیذ اص اجتْبد است

لزا ثِ ًظش هب ایي شخص حك سجَع ثِ هجتْذ دیگش . هحسَة ًویشًَذ ٍ صذق ػبلن ٍ ػبسف ثش آًْب ًویىٌذ هشتشن ّستٌذ

 .سا داسد

 «هذا تمام الکالم فی المقام الثانی»

گفتین دس ایٌجب دس چْبس همبم ثحث است وِ همبم اٍل حىن اجتْبد فی ًفسِ ثَد ٍ دس همبم اٍل ثیبى شذ وِ اص دٍ جْت ثحث 

دس همبم دٍم دس . هیىٌین جْت اٍلی حىن اإلجتْبد ثِ لحبػ ػول ًفسِ ٍ جْت ثبًیِ حىن اإلجتْبد ثِ لحبػ سجَع غیش ثَد

 .هَسد سجَع هجتْذ ثِ هجتْذ آخش ثحث وشدین ّن ثش عجك هجٌبی هشَْس ٍ ّن هجٌبی هختبس

 تقلیذ از هجتهذ و قضاوت او: هقام سوم و چهارم

تب اآلى سخي اص سجَع هجتْذ ثِ هجتْذ آخش . اهب دس همبم سَم سخي اص سجَع غیش ثِ هجتْذ است وِ تؼجیش ثِ تملیذ هیشَد

وِ ایي تفصیالً دس احىبم تملیذ هَسد ثشسسی لشاس خَاّذ گشفت وِ اص چِ وسی . ثَد ٍلی دس ایٌجب سخي غیش ثِ هجتْذ است

 .هیشَد تملیذ وشد ٍ ششایظ تملیذ چگًَِ است ٍ سبیش ثحثْبی هشتجظ ثب آى وِ هغشح خَاّذ شذ
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دس ایي همبم هیخَاّین . اهب همبم چْبسم سخي اص لضبٍت ٍ تصشفبت هجتْذ دس اهَس غیت ٍ لصّش ٍ دس اهَس حسجیِ هیجبشذ

ثجیٌین وِ لضبٍت ثِ ػٌَاى یىی اص هٌبصت هجتْذ است؟ ایي ثحث وِ ثحث اص لضبٍت ٍ تصشفبت فمیِ هیىٌذ ثبیذ هؼلَم 

ثشَد وِ ایي آیب فمظ هشثَط ثِ هجتْذ هغلك است یب شبهل هجتْذ هتجضی ّن هیشَد؟ هجتْذ ثش عجك هجٌبی هشَْس ٍ هختبس 

 .ٍ دس هسبئلی وِ استٌجبط وشدُ ٍ یب دس هسبئلی وِ استٌجبط ًىشدُ است وِ شمَق هختلفی پیذا هیىٌذ وِ ثبیذ هؼلَم گشدد

ایي ثحث وِ ثحث اص لضبٍت ٍ تصشفبت فمیِ هیىٌذ ثخشی اص آى دس وتبة لضب ٍ ثخشی دس سبیش اثَاة فمِ هؼلَم هیگشدد 

 .ٍ هَسد سسیذگی لشاس خَاّذ گشفت

 :اهب ثغَس ولی صَس ایي دٍ هسئلِ دس همبم سَم ٍ چْبسم ایٌگًَِ است

 :بر طبق هبنای هشهور

 . سجَع غیش ثِ هجتْذ هغلك وِ هؼظن هسبئل سا دس اوثش اثَاة فمِ استٌجبط وشدُ است:اول

 . سجَع غیش ثِ هجتْذ هغلك وِ ٌَّص هسئلْبی سا استٌجبط ًىشدُ است:دوم

 . سجَع غیش ثِ هجتْذ هتجضی وِ هسبئلی سا وِ هیتَاًستِ استٌجبط وشدُ است:سوم

 . سجَع غیش ثِ هجتْذ هتجضی وِ ٌَّص هسئلْبی سا استٌجبط ًىشدُ است:چهارم

   :و بر طبق هبنای هختار
 . سجَع غیش ثِ هجتْذ هغلك:پنجن

 . ٍ سجَع غیش ثِ هجتْذ هتجضی:ششن

ٍ دس هَسد همبم چْبسم ًیض اگش فشٍض آى ثشسسی شَد ثشای ایي همبم ّن شش صَست ٍجَد داسد ٍ هجوَػبً دٍاصدُ صَست 

 . ٍ هب ثبیذ دٍاصدُ هسئلِ سا ثشسسی وٌین. هیشَد

حىن ثشخی اص صَس ایي ثحث اص هجبحث گزشتِ هؼلَم هیشَد یؼٌی ثب تَضیحبتی وِ دس صَس گزشتِ ثش عجك هجٌبی هشَْس ٍ 

 .هختبس دادُ شذ ثشاحتی هیتَاى دس ایٌجب حىن سا ثذست آٍسد

ٍ ثِ صَست . دس هَسد لضبٍت ّن ثبیذ هستمالً ثحث شَد اهب ًبگضیش اص ایي ّستین وِ یه اشبسُ هختصشی داشتِ ثبشین

 .فْشست ٍاس ایي هسبئل سا ثیبى وٌین

دس هَسد هجتْذ هغلك وِ هؼظن هسبئل سا دس اوثش اثَاة فمِ استٌجبط وشدُ ثبشذ، ّن هیتَاًذ هتصذی لضبٍت  :صورت اول

 .ثبشذ ٍ ّن تصشفبت اٍ ًبفز ثبشذ ٍ هَسد تملیذ لشاس ثگیشد

 . اهب دس هَسد هجتْذ هغلمی وِ ٌَّص هسئلْبی سا استٌجبط ًىشدُ آیب سجَع غیش ثِ اٍ جبیض است یب ًِ؟ جبیض ًیست:صورت دوم

 سجَع غیش ثِ هجتْذ هتجضی وِ هسبئلی سا استٌجبط وشدُ دس آى هسبئلی وِ استٌجبط وشدُ است جبیض ثش فشض :صورت سوم

 .ایٌىِ اػلویت سا ششط ًذاًین

 .سجَع غیش ثِ هجتْذ هتجضی وِ ٌَّص هسئلْبی سا استٌجبط ًىشدُ حىن آى هؼلَم است وِ جبیض ًیست :صورت چهارم
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لزا حذالل ایي شش صَست هغشح است وِ حىن ... دس ثمیِ هَاسد ّن ثب ّویي هالوی وِ ثیبى شذ ػول وٌین ٍ لس ػلی ّزا 

 .آى سٍشي ٍ ٍاضح است

اهب دس هَسد لضبٍت هسئلِ ثِ ّویي شىل است ٍ هب دس ایٌجب ٍاسد ثحث اص لضبٍت ٍ هحذٍدُ لضبٍت ًویشَین چشا وِ 

 .ثخشی اص آى دس وتبة المضبء ٍ ثؼضی دس اثَاة دیگش فمْی ثیبى خَاّذ شذ

آًچِ وِ دس ایٌجب الصم است اشبسُ شَد ایي است وِ لذس هتیمي اص لضبٍت هجتْذ هغلمی است وِ استٌجبط وشدُ ٍ دس ّوِ 

دس هَسدی وِ اجتْبد اٍ ثِ فؼلیت سسیذُ وبهالً سٍشي است، ادلِ شبهل اٍ هیشَد . اثَاة فمِ اجتْبد اٍ ثِ فؼلیت سسیذُ است

 . اص ادلِ لضبٍت ٍ اهثبل آى

ادلِ لضبٍت . اهب اگش وسی استٌجبط ًىشدُ ٍ لذست استٌجبط ّن داشتِ ثبشذ، ثیبى شذ وِ ًویتَاى ثِ اٍ اعالق ػبلن ٍ فمیِ وشد

وسی وِ ٌَّص استٌجبط ًىشدُ ال یؼذ ثؼٌَاى الفمیِ ٍ الؼبلن ٍ . دس ٍالغ جبیی سا شبهل هیشَد وِ اعالق ػبلن ٍ فمیِ ثشَد

لزا چِ هجتْذ هتجضی ٍ چِ هجتْذ هغلمی وِ ٌَّص استٌجبط اٍ فؼلی ًشذُ وِ سیشُ ػمالئیِ ًیض ثب اٍ هخبلف است وِ . الوجتْذ

ثِ ػٌَاى لبضی ًویتَاًذ ثبشذ چًَىِ ششایظ لضبٍت . ایي سجَع جبّل ثِ ػبلن ًیست ٍ ثلىِ سجَع جبّل ثِ جبّل است

 .سا ًذاسد

ثبالخشُ هب یب هجٌبی هشَْس سا هیپزیشین یب هجٌبی هختبس سا ٍ ایٌىِ هجتْذ یب . ایي چٌذ هسئلِ ثِ ًَػی ثِ ّن ٍاثستِ ّستٌذ

هغلك است ٍ یب هتجضی ٍ ایي صَس ٍ حبالت سا ثبیذ دیذ وِ دس ایي صَس ادلِ تملیذ ٍ ادلِ لضبٍت شبهل وذاهیه هیشَد ٍ 

 .شبهل وذام ًویشَد
ّوِ ایٌْب یه هجٌب ٍ یه چْبس . ًتیجِ ایي ثحث ایي است وِ هسئلِ لضبٍت ّن هبًٌذ هسئلِ سجَع ٍ تملیذ است :نتیجه

 . چَة داسد

ثب ػٌبیت ثِ آًچِ اص وِ هشحَم آلبی خَئی ػشض وشدین دس جلسِ گزشتِ، دس ایٌجب ػشض هیىٌین ثؼضی اص ثضسگبى هبًٌذ 

آلبی خَئی ثِ ػٌَاى دلیل ثش ػذم جَاص سجَع ثِ هجتْذ هغلمی وِ ٌَّص استٌجبط ًىشدُ است ٍ ثِ ػٌَاى دلیل ثش ػذم ًفَر 

ایٌجب هیگَیٌذ . لضبء ٍ تصشفبت چٌیي هجتْذی یه هغلجی سا روش وشدّبًذ وِ ثب دلیل خَدشبى دس ثحث سبثك هتفبٍت است

هَضَع ادلْی لفظیِ، سیشّی ػمالئیِ دس هَسد جَاص تملیذ ػٌَاى ػبلن ٍ فمیِ است ٍ هجتْذی وِ ٌَّص استٌجبط ًىشدُ ػبلن ٍ 

اهب دس ثحث لجلی یؼٌی دس ثحث سجَع هجتْذ ثِ هجتْذ دیگش . فمیِ هحسَة ًویشَد لزا دیگشی ًویتَاًذ ثِ اٍ سجَع وٌذ

ایشبى هذػی شذًذ وِ ایي شخص هتوىي اص تحصیل ػلن است ٍ هیتَاًذ ثشٍد ٍ ػلن ثِ احىبم پیذا وٌذ لزا ثِ ػٌَاى ػبلن 

 .دلیمبً دس ایي دٍ ثحث ایي جوالت ثىبس سفتِ است. هحسَة هیشَد ٍ ادلِ ٍ سیشُ شبهل اٍ ًویشَد

هب ّوبًغَس وِ سبثمبً اشبسُ وشدین ثِ ایي فشهبیش اشىبل داسین چَى اگش ثگَییذ ادلِ آى ثحث ثب ادلِ ایي ثحث هتفبٍت است 

یؼٌی ادلِ ػذم جَاص سجَع ثِ هجتْذ ثب ادلْبی وِ ثشای سجَع ثِ هجتْذ ٍ تملیذ اص هجتْذ هششٍػیت لبئل است ثگَییذ ایٌْب 

 .ایي یه گًَِ تحىّن است چَى ثؼضی اص ادلِ ثب ّن هشتشن است. ثب ّن فشق هیىٌذ
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آى ٍلت چگًَِ هیتَاى گفت وِ یه دستِ اص ادلِ دس یه ثحث التضبئی داسًذ وِ ّویي ادلِ دس جبی دیگش التضبء دیگشی 

ایي اصالً لبثل لجَل ًیست ٍ ثب ّیچ هٌغمی لبثل تَجیِ ًیست ایٌىِ دس هَسد سجَع دیگشاى هیگَییذ وِ ًویتَاًٌذ . داسًذ

چَى ایي شخص هجتْذ ٍ ػبلن ًیست ٍلی دس هَسد سجَع هتوىي اص تحصیل ػلن هیگَییذ وِ ًویتَاًذ ثِ هجتْذ دیگش 

 .سجَع وٌذ چَى ػبلن ٍ هجتْذ است ایي دسست ًیست، لزا ایي اشىبل ثِ لَت خَد ثبلی است

ثحث اص لضبٍت ٍ تصشفبت هجتْذ ثحث هجسَعی است ٍ هجول آى ًیض چٌذ جلسِ ثِ عَل خَاّذ اًجبهیذ لزا ایي ثحث 

-لضبٍت ٍ تصشفبت هجتْذ سا احبلِ هیذّین ثِ وتبة المضبء ٍ ثشخی اص اثَاة دیگش ٍ ثِ ّویي همذاس وِ ثیبى وشدین اوتفب هی

 .وٌین

 .  اجوبالً هب دس هَسد همذهِ هغبلجی وِ الصم ثَد سا گفتین ٍ احىبم اجتْبد ًیض ثیبى شذ ٍ ثبیذ هسئلِ اٍل سا ثشسسی وٌین

 «ٍالحوذ هلل سة الؼبلویي»


