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«معن جر ر لي ر ححمدر  ر ل هر اطاليرن ر  ر العن ر لي ر ادداهم ر ااهّللر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»  
 دالصه جلسه گذشته 

یی هغشح فبی ٍ کیٌثیي ع ،ثیي تعییٌی ٍ تخییشی ،شاهَى همتضبی اعالق دس دٍساى ٍاجت ثیي ًفسی ٍ غیشیعشض کشدین اضکبلی پی

ضک ثیي تعیٌیت ٍ  اعالق ٍ دلیل لفظی دس ضک ثیي ًفسیت ٍ غیشیت ٍ ًیض ساُ توسک ثِ، شینیاضکبل سا ثپز . اگش آىضذُ است

ضکبل دادًذ، ًوی پبسخی کِ هحمك اصفْبًی ثِ ایي ا. ّوچٌیي هعلَم ضذ یت ثستِ هی ضَدئضک ثیي عیٌیت ٍ کفبتخییشیت ٍ ًیض 

 تَاًذ هسئلِ سا حل کٌذ. 

کِ دس اٍاخش ثحث تعجذی ٍ تَصلی کِ دس ثِ آًچِ  یشین هطکلسا ثپزدس هب ًحي فیِ ضکبل ا اگش آخش جلسِ دیشٍص اضبسُ کشدین

 جلسبت لجل ثِ عَس هفصل ثیبى کشدین ًیض سشایت هی کٌذ.

 تعبدی و توصلی  تسری اشکال به شک در

: اص گفتٌذ عذُ ایلشثت ّست یب خیش؟  هٌذ لصذثِ ایي هعٌب کِ آیب اهتثبل، ًیبص ت ٍاججی کشدین،یب تَصلیت تعجذی دس ضک شاگ الف(

ٍاجت هطشٍط  ی ثیبى ًطذُ ثَد کِلیذ یدس دلیل ٍاجج خَاّذ ٍ ًیبص ثِ ثیبى داسد؛ اگشًِ صائذُ هی آًجب کِ اعتجبس لصذ لشثت هؤٍ

َد ثعتجش صیشا اگش لصذ لشثت ه .لشثت هعتجش ًیستیي ٍاجت لصذ دس ا همتضبی اعالق تَصلیت است یعٌی یب ًِ، ثِ لصذ لشثت است

عتمذ هطَْس ه چَىاهکبى اخز لصذ لشثت دس هتعلك اهش ثبضذ کِ ایٌ ثش اسبسالجتِ  .ذکش هی ضلصذ لشثت ر ثبیذ دس کالم هَال لیذ

هبًٌذ هحمك ای عذُ  ٍلی لفظی ًیست کِ جبی توسک ثِ اعالق لبئل ضذًذ لزا. یستهتعلك اهش ً سثَدًذ اهکبى اخز لصذ لشثت د

 .هسبلِ سا حل کشدًذًوَدًذ ٍ هتون جعل  همبهی کشدًذ ٍ عذُ ای هبًٌذ هحمك ًبییٌی توسک ثِ القتوسک ثِ اع خشاسبًی

ین ٍلی هب کِ لبئل ثِ اهکبى ثَد هی ثبضٌذ اهکبى اخز لصذ لشثت ثِ اعالق سا ثستٌذ صیشا لبئل ثِ عذم ای حبل اکثشا ساُ توسکعلی 

ثِ اعالق توسک کشد ٍ ًتیجِ گشفتین کِ ًتیجِ اعالق دلیل دس  یتَاىهتعلك اهش ّست، گفتین ه سلشثت د خز لصذان اهکبى یٍ گفت

. حبل سَال استهمتضبی اعالق عذم اعتجبس لصذ لشثت یعٌی ی ثبضذ ایي است کِ ٍاجت تَصل اى اهش ثیي تَصلیت ٍ تعجذیتدٍس

 ؟هغشح هی ضَد ت اضکبل اتحبد همسن ٍ لسن  کِ دس ثحث دیشٍص هغشح ضذ، آیب دس ثحث تعجذی ٍ تَصلی ًیضیي اسا

هی ضَد. صیشا هی ساُ توسک ثِ اعالق ثستِ  ضَد لْشاً پزیشفتِ شاگ دس هب ًحي فیِ ثِ عٌَاى یک اضکبل ٍ لسن همسنحبد ات لکهط

ًیبصهٌذ لصذ است کِ ٍاجت تعجذی  دٍ لسن ّن یکیٍاجت ٍ عجبست اص یعٌی همسن  «.َاجت اهب تعجذی ٍ اهب تَصلیال»گَیین 

اگش هب ثگَیین همتضبی اعالق تَصلیت است هعٌبیص ایي . کِ ًیبصهٌذ لصذ لشثت ًیستاست  جت تَصلیٍا دیگشی ت است ٍثلش

ایي دٍ لسن یکی ٍاجت هغلك است کِ ٍاجت  اص ٌیجت همیذ یعاجت تعجذی ٍاٍ جت هغلك است ٍااست کِ ٍاجت تَصلی ٍ
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پس اتحبد  .کِ هغلك است ،است اص الَاجتعجبست ًیض همسن است.  تعجذی ٍاجت همیذ است کِ ٍاجت دیگشیتَصلی است ٍ 

ضک دس تعجذیت  ستَاًذ هبًع توسک ثِ اعالق حتی د ایي اضکبل سا تغجیك کٌین دس آى همبم هی اگش لزا .لسن ٍ همسن الصم هی آیذ

  .ٍ تَصلیت ثبضذ

هغلك  یي ایٌکِ ٍاجتٍلی دس ع یک لسن است ت تعجذیاجدس کٌبس ٍایٌکِ ثگَیین ٍاجت تَصلی جَاة هحمك اصفْبًی هجٌی ثش 

ًیض  اجت دس همسن هتغبیش هی ضَدذهی اص ٍعکٌبسش هی ثبضذ ٍ ثِ اعتجبس ایي لیذ ّن اهب یک لیذ عذهی  است ٍ عبسی اص لیذ

 ذی ثبضذ،ی اص ّش لیسباست ظبّش ایي است کِ ٍاجت ع كا ٍلتی هی گَیین ٍاجت ثِ ًحَ هغلصیش .هطکل سا ًوی تَاًذ حل کٌذ

 .لسن سا اص همسن جذا کٌذ آى هی خَاّذ سجت ْبًی ثِعذهی کِ هحمك اصفلیذ  اعن اص لیذ ٍجَدی ٍ

هعٌبی  . ّوبًغَس کِ دس جلسبت گزضتِ ثیبى کشدین، غیش اصسِ هعٌبی دیگشی تعجذی ٍ تَصلی ّن پیص هی آیذّویي اضکبل دس 

 ثیبى ضذُ است: هعبًی دیگش ّن ،هعشٍف ٍ هطَْس ثشای تعجذی ٍ تَصلی

یک هعٌب ایي است کِ تعجذی عجبست است اص ایي کِ اتیبى ثِ فعل ثبیذ هجبضشتب ٍ ثَاسغِ فعل خَد هکلف حبصل ضَد ٍ  ة(

 .تَسظ هکلف اًجبم ضَد چِ تَسظ غیش هکلف هْن است چِ هجبضشتبً لفعتَصلی یعٌی ایٌکِ اتیبى ثِ 

هعٌبی تعجذی ٍ تَصلی  کِ صشف ًظش اص ایٌکِ گفتیني ثحث همتضبی اعالق ٍ اصل عولی ًیض دس ایي ثحث هغشح ضذ. ّشچٌذ ّوی 

کٌین ٍ کبسی ثِ هعٌبی تعجذی ٍ تَصلی  ی، ایي هسبلِ سا هغشح هثِ خبعش اّویت ثحث هعٌبی غیش هطَْس ثبضذ یب ًجبضذ،ایي 

 ثال اگش دلیلیه ؟چیست یهمتضبی اعالق ٍ اصل عول ،ب عذم اعتجبس هجبضشتثِ عَس کلی اگش ضک کٌین دس هجبضشت ی.  یعٌی ًذاسین

ثبیذ هجبضشتب تَسظ خَد هکلف اًجبم گیشد. یب اگش دیگشی ّن اًجبم دّذ اص  فعل ًوی داًین بثت گشدیذ، حبلثٍ تکلیفی  ٍاسد ضذ

. هب ضک داسین کِ ایي ثش پسش ثضسگ ثِ ًحَ ٍسدبجب ثیی پذس سا ثدلیلی گفتِ فشصًذ ثضسگ ثبیذ ًوبص لضب . هثالضَدهی سبلظ  هکلف

  َد.اًجبم داد تکلیف سبلظ هی ضًیض ثشادس کَچک  شاگ ثِ گًَِ ای کِ حتیت است  یب هْن اًجبم ًوبص است هجبضشت ٍاج

اعتجبس هجبضشت ثبضذ ٍ چِ همتضبی لفظی همتضبی اعالق دس اضکبل هَسد ثحث فشلی ًوی کٌذ کِ هب هتلضم ثِ چِ چیضی ضَین ؛چِ 

است ٍ ّشدٍ یکی هغلك  دٍ ٍاجت یکی همیذ ٍ ایيایي است کِ است  لفظی عذم هجبضشت ثبضذ. ثلکِ آى چیضی کِ هْناعالق 

ذ هجبضشتب یب ثبی «یعتجش فیِ الوجبضشٓ ٍ اهب ال یعتجش فیِ الوجبضشٓالَاجت اهب » هغلك هی ثبضٌذ. یعٌی هی گَیین: ثشای ٍاجت لسن

کِ ّوچٌبى  همیذ ٍاجت یکی هی ضَدثِ ّش حبل یکی هی ضَد ٍاجت هغلك ٍ  .د هطکلی ًذاسداًجبم ضَد یب اگش غیش اًجبم دا

آى ى یک لسن ٍاجت ثبضذ اتحبد ثب همسن پیذا هی کٌذ کِ اٍاجت هغلك ثِ عٌَ ذ. یعٌی اگشپیص هی آی ،اضکبل اتحبد همسن ٍ لسن

  .ٍاجت هغلك استّن 

یب اگش فعل عي غیش است  هعتجشدس ثحث اص ایٌکِ دس ٍاجت صذٍس عي اختیبس  .ذهعٌبی دیگش ًیض پیص هی آی سد لّویي اضکب ج(

ّش یک اص ایي دٍ کِ ثبضذ ثبالخشُ یک لسن ٍاجت هغلك هی  ،. همتضبی اعالقهی گشددضَد ایي ٍاجت سبلظ تیبس ّن صبدس اخ

ثِ عٌَاى لسن ثب همسن کِ خَدش یک ٍاجت  ،ایي است  کِ ایي ٍاجت هغلك . ثبص ّن اضکبلضَد ٍ یک لسن ٍاجت همیذ هی ضَد

  .کٌذ هغلك است اتحبد پیذا هی

 هعٌبی سَم تعجذی ٍ تَصلی ًیض ّویي اضکبل پیص هی آیذ.دس 
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ق سا اعال ثش اسبس اعالق هی خَاّین دلیل سا حول ثش هغلك کٌین ٍ همتضبیایي اضکبل اسبسب دس ّوِ هَاسدی کِ ثِ ّش حبل 

 پیص هی آیذ. ثشسسی کٌین

 بل ضذ؟تسلین ایي اضک ّوِ هَاسد سآیب ثبیذ د حبل

ًیض پبسخ هحمك اصفْبًی  ّوبًغَس کِ ثیبى کشدین ٍ ثمیِ هغشح کشدین ٍ غیشیت ت ٍسیاى ٍاجت ثیي ًفٍسددس سا اصل اضکبل 

ق دس ساُ اعالثلکِ ضَد  ق دس هب ًحي فیِ ثستِ هیُ توسک ثِ اعال. اگش ثب ایي سٍال پیص ثشٍین ًِ تٌْب ساکٌذ هسبلِ سا حل ًوی

 دس ّوِ هجبحث پیص هی آیذ. اتحبد لسن ٍ همسن ٍ اضکبل اسبسیضَد تعجذی ٍ تَصلی ًیض ثستِ هی  سهجبحث گزضتِ، د

 پاسخ به اشکال اتحاد نقسم و قسم

 ضذ دسست است کِ ایي ٍاجت یب تعییٌی ثب ثبضذ، ًفسی ثبضذٍلتی هی گَیین همتضبی اعالق ایي است کِ ایي ٍاجت عیٌی  اسبسب

ٍ ى ٍاججی کِ همسن است دس حمیمت عجیعت ٍاجت است آ. ٍلی ثب ٍاججی کِ همسن است کال هتفبٍت است هغلك است یک ٍاجت

  .لسن است عجیعت ثب یک لیذ است ایي ٍاججی کِ

خبسج  ٍلتی هبّیت سا ثب یک ضشط ٍ ضی ضذ. یعٌیِ گفتالثطشط همسوی ٍ الثطشط لسوی  ثیيّوبى فشلی کِ دس هَسد هبّیبت 

 است،آى ٍاججی کِ لسن . ضی است ٍگبّی ثطشط ال گبّی ثطشط ،استًسجت ثِ آى لیذ الثطشط  گبّی ،اص خَدش هی سٌجین

دلیمب هثل الثطشط لسوی ٍ الثطشط  ،عذم المیذ همسوی است ٍاججی کِ همسن است ٍ لیذ ًذاسد آىآى  .لسوی است شعذم المیذ

هغلمب ثب اهش  گفتین هبّیت اگش. هب ال ثطشط همسوی دس ٍالع عجیعتی است کِ آى حیث ٍ لیذ دس ساثغِ ثب اٍ اخز ًطذُ است .همسوی

سِ حبل خبسج ًیست یب اهش  هش خبسج اص رات همبیسِ ضَد اصاهب اگش ثب ا ثیطتش ًذاسد،یک ٍضعیت  سج اص رات همبیسِ ًطَدخب

اص  کِ ستثشای هبّیت الصم االصم است یب ًجَدًص ثشای آى هبّیت یکسبى است یب ثَدًص ثشای آى هبّیت ًجَدش  ثَد ٍ ،خبسج

آى هبّیت هغلمی کِ ثَد ٍ ًجَد یک لیذ ثشایص هْن ًیست هی ضَد  پس. ثطشط ال ٍ ثطشط ضی ،ثطشطال آًْب تعجیش کشدین ثِ

هبّیت همیسِ الی الخبسج است کِ یکی اصآى سِ حبل ثشایص پیص هی آى هبّیت هغلمی کِ همسن است ٍ  لسوی  طالثطش ٍاجت

ٍ آیذ دس همبثل هبّیت هْولِ کِ اصال همیس الی الخبسج ًیست پس ٍاججی کِ همسن است ثب ٍاججی کِ لسن است هتحذ ًیستٌذ 

 ثشای سفع ایي اضکبل کبفی است. ّویي تفبٍت اعتجبسی 

ّش دٍ هغلمٌذ یعٌی  ِ لسن استججی کاٍ ججی کِ همسن است ٍاٍّش چٌذ کِ است  اصفْبًی ایيهحمك اضکبل ثِ لزا پبسخ صحیح 

ثب ّن  وی است کِ ایٌذٍاص لجیل ال ثطشط لس یلسو ص لجیل الثطشط همسوی است ٍ ٍاجتا، ٍاججی همسوی لیذی ًذاسًذ اهب ٍاجت

 لزا ّیچ هطکلی دس هب ًحي فیِ ٍ هسبئل لجلی ًیست.  .ذٌفشق هی کٌ

 «العبلویيالحوذ هلل سة »

 


