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 «معينج  للي ححمد و ل ه اطاايرنن و العنن للي ادداهم  ااهّلل رب العالمين و صلي الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذصته

يجوًد داسد  مهوًُس   دس ایه مسبلٍ وٍ الًال متؼذدی  ثیبن شذدس ثحث اص مؼىبی امش ثؼذ اص يلًع دس ممبم تًَم حظش یب ممبم حظش 

مؼىبی اصویی ووًدظ هوبَش     ثبشذ دیگش دسوسجت ثٍ آن مؼتمذوذ امش ثؼذ اص آوىٍ وُی وسجت ثٍ چیضی صًست ثگیشد یب تًَم وُی 

    مجىبی وظش مهًُس سا اجمبال تًظیح دادیم  یؼىی داللت ثش يجًة وذاسد ثیىٍ هًُس دس اثبحٍ داسدومی ثبشذ

 دلیل مضىير

می وىذ  مثالً اگش طجیجی ثٍ ثیمبسی ثگًیذ فالن  ذ اص مىغ اص ثؼعی وًسدوی َب ثٍ مشیطی است وٍ طجیت ثؼامش ػمذٌ مستىذ مهًُس

ثوب ایىىوٍ ثوب    امش طجیت  ای ممىًػٍ وىذ میگًیىذًسدن آن غزيلتی ثیمبس ثُجًد پیذا وشد امش ثٍ و ،يلیغزا سا وخًس ي اي سا مىغ وىذ 

ا وٍ اص ایه ثٍ ثؼذ می تًاوی ایه غوز وًسدن آن غزا ویست ثیىٍ مؼىبیش ایه است  مؼىبی لضيم ي يجًةَیئت افؼل می ثبشذ يلی ث

طجیت ثٍ مشیط می گًیذ تب وىًن غزا ممىًع ثوًدٌ    داللت ثش اثبحٍ ي جًاص می وىذ يالغ شذٌ وٍ امش ثؼذ اص وُی   چًنسا ثخًسی

ه ػمالء يلًع امش ثؼذ اص مىغ ي حظش ي وُی یب توًَم  تىبيل وىی  پس يلتی دس ثی جًد پیذا وشدی می تًاوی اص آن غزاوٍ ثُ امب اوىًن

ش يمىغ يوُی مًجت می شًد َیئت افؼل دیگش هًُس دس مؼىبی اصیی ي يجًة وذاشتٍ ثبشذ ثیىٍ ثٍ مؼىبی جًاص ي اثبحٍ ثبشذ حظ

ٍ شبسع يالغ شًد ي پس اص آن امش ثوٍ آن شوی   اگش مىؼی اص وبحی َم ششػیبت َم لبئل ثٍ َمیه می شًیم یؼىی دس امًس ششػیٍ دس

 َیئوت  ایىىٍ مهًُس ي شبَذ آوُب ثش ذاللػمذٌ است  استفبدٌ ومی شًد د ایه ثٍ مؼىبی اثبحٍ است ي دیگش مؼىبی يجًة اص آنثهً

ؼذ اص مىغ وسوجت  می مبوذ وٍ ث ىذ ایه مثل ايامش طجیتمی گًی   یؼىیاست َمیه می ثبشذ مؼىبی جًاص ي اثبحٍ دس ایه ممبم افؼل ثٍ

 ثٍ یه غزا یب داسي دس ديسٌ ثیمبسی يالغ می شًد 
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ش سجت می شًد وٍ دیگش امش هًُس دس يلًع امش ثؼذ اص حظش یب تًَم حظ ادػبی سیجی مهًُس ػجبست است اص ایىىٍ تًظیح رله:

آن هًُس اثتذایی ي اصیی وًدظ سا اص دست  ،مًلؼیت ثبػث می شًد امش ي   يلًع امش دس ایه دي ممبممؼىبی يجًة وذاشتٍ ثبشذ

وٍ دس ایوه مًلؼیوت لوشاس گشفتوٍ      يلی اوىًن دهًُس دس يجًة داس امش متیمی گفایه مًلؼیت يالغ شذن دس لجل اص  تبیؼىی   ثذَذ

   دس يجًة ویست یؼىی دیگش هبَش  سا اص دست می دَذ هًُسظ

الجتٍ ایه   وىذیشد هًُس دس مؼىبی اثبحٍ پیذا میگ یثؼذ اص حظش یب تًَم حظش لشاس م ست یؼىی يلتی امشجبثی ایاادػبی ديم مهًُس 

  ادػبی مهًُس متعمه ایه دي ادػب استپس  وٍ حمیمی  یه مؼىبی مجبصی است ی اثبحٍمؼىب

 سدیگوش هوبَشد   شتوًَم حظو  ش یب یم وٍ امش ثؼذ اص حظاسویض لجًل د مب محمك وشاسبوی دس ممبم اشىبل ثٍ لًل مهًُس می فشمبیىذ:

  یم ىوسا لجًل ومی  ىبی اثبحٍ پیذا وىذىٍ هًُس دس مؼامب ایى ا اص دست می دَذی اصیی وًدظ سبمؼىي  ستيجًة وی

یت ثٍ مشیعش امش می وىذ ثؼذ اص ثُجًدی فالن غزا سا ثخًس تی طجلي :گفتىذي مش طجیت ثٍ ايا مهًُس استىبد وشدوذ ثٍ ػجبست دیگش:

مطیت لبثول  شطجیت مسبلٍ ایىچىیه است ىٍ دس ايامىای :می فشمبیىذ لضيم دسحبلیىٍ محمك وشاسبویٍ ثٍ مؼىبی اثبحٍ است وامش ایه 

امش ثٍ وًسدن آن غزا سا  دیثؼذ اص ثُجً لىه ذ فالن غزا سا وخًس ي اي سا وُی می وىذيلتی طجیت ثٍ مشیعش می گًی لجًلی است 

ییم دس ًثگو دَیم ثٍ َمٍ جب ي د می تًاویم سشایت اسیت يجًد دآوچٍ سا وٍ دس ايامش طج لی آیبي  بی جًاص استىلطؼب ثٍ مؼ وىذ می

 ؟داللت ثش اثبحٍ می وىذی امش ثؼذ اص وُی يالغ شذ، لتد ياسَمٍ مً

موًاسد اسوتؼمبل    چوًن   یه حىم ثوذَیم  ومی تًاویم دس َمٍ مًاسد استؼمبلت صیشا جب اسیىَم اشىبل محمك وشاسبوی ثٍ مهًُس

می  وصًصیتی يجًد داسد وٍ مب ثٍ استىبد آنیه صیشا دس ایه مًسد مهًُس است حك ثب یت مًاسدی مثل امش طجفبيت است دس مت

 یت ثٍ مشیط گفتوٍ اگش طج یمایىىٍ مب یمیه داس وصًصیت ػجبست است اص آني بحٍ داسد اث یم امش طجیت ثؼذ اص مىغ هًُس دسگًی

مشتفغ شذٌ، وُی  است  امب اوىًن وٍ ثیمبسی ٌػیت وُی ثیمبسی ثًد ي ثًدٌ یؼىیثب ثیمبسی ا مشتجطوذاسی اص ایه غزا ثخًسی تً حك 

یوه  ووٍ   ثیبن شذ َم   دس ظمه الًالممىًػیت ثشداشتٍ می شًد صیشا بی جًاص استىایه امش ثٍ مؼ لزا  ثخًد وىبس سفتٍ استوًد

گش امش مؼیوك  امب ا  صيال ػیت وُی وٍ هًُس دس جًاص داشتي مؼیك شذٌ ثش  ثیه جبیی وٍ  امش متًلف تفصیل دس مسبلٍ يجًد داسد

حمل ثٍ  ي گفتىذ تفصیل دادوذػذٌ ای   امش هًُس دس يجًة داسد ثشای وُی ػیتی روش وهذٌ ثبشذ ي اسبسبً ی وجبشذثش صيال ػیت وُ

: ثبیوذ موًاسد   موی فشمبیىوذ   لزا محمك وشاسوبوی  ٍ شذٌ وٍ ثٍ مؼىبی اصیی وًدظ ثش میگشدد تفي دس مًاسدی ویض گ شًد اثبحٍ می

ٍ   صیشا دسمبوحه فیٍ  بل ايامشطجیت حك ثب مهًُس استاست وٍ دس مث استؼمبل سا مًسد تًجٍ لشاس داد ي ثٍ َمیه جُت  یوه لشیىو

ایوه  د يلی ومی تًاویم ثٍ َموٍ جوب   اسحٍ دباث ساص وُی هًُس دًاویم ثگًییم امش ثؼذ ت ایه وصًصیت مب می يجًد داسد ي ثٍ استىبد

آوچٍ ویم امب ومی تً :می فشمبیىذ ا محمك وشاسبوی  لزثبشذب ایه ساٌ مسذيد چٍ ثسب دس ثؼعی اص مًاسد اسبس ي تسشی دَیمحىم سا 

اموب ایوه سا    ي َمٍ جب ایه حىم سا تسشی دَیمثٍ ػىًان یه ظبثطٍ دس اصًل لشاس دَیم سا گفتٍ می شًد  جیتطايامش ثبة  سد وٍ

  ت موی دَوذ  اص دسو  د هُوًس ايلوی ووًدظ سا   یوش گ لشاس موی  تًَم الحظش ش یب ثؼذحظم وٍ يلتی امش دس مًلؼیت ثؼذ اللجًل داسی
  بخش دوم: اجمال معنای ویئت افعل

ت یه چیضی داشتٍ ثبشویم وموی   شه دس لشیىی وٍ اگش دس جبیی تًاس وشدٌدس يالغ ایه مطیت سا ثش ایه اسبس اس محمك وشاسبوی

داسد وٍ ممصًد متىیم سا ثٍ مؼىوبی غیوش هوبَشی    لشیىیت  جبیی وٍ شه داسیم یه لفظی دسیؼىی   لشیىٍ اػتمبد وىیم آن م ثٍتًاوی

الظًُس می تًاویم تمسه وىیم ووٍ   مب يلتی ثٍ اصبلة  لظًُس تمسه وىیمیب اصبلة ا ػذم المشیىة یب وٍ ومی تًاویم ثٍ اصبلةمتًجٍ وىذ 
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شیىٍ اػتمبد وشدٌ یب وٍ متىیم ثش ایه ل يلت شه وىیم وٍ آیب آن  حشص ثبشذاصل لشیىیت ثشای مب م، مًظًػش ثشای مب محشص ثبشذ

ایه لیذی وٍ متىیم  بًد ي مب ثٍ َش دلیل شه وىیم وٍ آیشاگش والم اص وبحیٍ متىیمی صبدس ؟ثش هًُس وًدظ ثبلی است یب وٍامش  ي

دس دیگشی آن لیوذ سا آيسدٌ  یوب اسبسوب ثوٍ مىظوًس     بی دیگشی غیش اص مؼىبی حمیمی رووش ووشدٌ  ىثٍ ػىًان لشیىٍ ثش اسادٌ مؼآيسدٌ؛ 

  صًست والم مجمل می شًدایى

سا دس والمش ثیبن می وىوذ  گبَی متىیم یه مهتشن لفظی وبلی اص لشیىٍ ویست   والم مجمل لضيمب والم مهتمل ثش لفظ مهتشن ي

مىظًس است یوب ػویه    آيسد وٍ ػیه ثبویٍ ومیامب لیذ ي لشیىٍ ای ثشای آن  «سایت ػیىبً»می گًیذ  مثال ثیبن ومی وىذ ایلشیىٍ  لیي

لشیىٍ اػتمبد وشدٌ  ایه متىیم آیب ثشلىه مؼیًم ویست  ،امب گبَی ايلبت لیذی دس والم می ثبشذ  مجمل می شًد شوالم، لزا ٍجبسی

ثٍ ایه لشیىٍ اػتموبد  وٍ متىیم م اصال ومی داوی ي یؼىی لشیىیتش ثشای مب مهىًن است  آيسدٌ است غشض دیگش آن سا ثشای یب یب 

  مجمل می شًدوشدٌ یب وىشدٌ است ایىجبویض والم 

ثٍ ػىًان  مب ومی داویمًد َم ثٍ والم مهتمل ثش لیذی وٍ َم ثٍ والم مهتمل ثش مهتشن لفظی ثذين لشیىٍ اطالق می ش ،والم مجمل

 ؟ اص ایه لیذ مؼىبی مجبصی ريالمشیىٍ سا اسادٌ وشدٌ یب وٍ آیب گًیىذٌ  است یب ویشآيسدٌ شذٌ لشیىٍ 

ثٍ  مب ثبثت است مبلشیىٍ ثشای  ي هًُسست ا ثٍ لشیىٍ یؼىی يلتی می ثیىیم والمی محفًف ؛ذشمسیم ثب يلتی اصل لشیىیت لشیىٍ ثیٍ

صیشا َمبن لذس وٍ احتموبل    احتمبل دَیم متىیم ثٍ ایه لشیىٍ اػتمبد وشدٌ ایه وبفی ویست امب اگش دس جبیی  آن والم اوز می وىیم

 ثبشذ  ل داسد وٍ اػتمبد وىشدٌٌ احتمبدشاسد ثٍ لشیىٍ اػتمبد ود

د ووشدٌ  بممتىیم ثٍ ایه لشیىٍ اػتمش وهبن ثذَذ وٍ ثبشذ ي هًاَش اٍ ػىًان لشیىٍ مطشح است روش شذٌ پس اگش دس والم چیضی وٍ ث

وىذ ي  وشویمٍ ای سا ر يوالمی  یملىه اگش متى  شًدحمل ثش مؼىبی مجبصی  می شًد وٍ والم متىیملشیىٍ مًجت  یهثذين تشدیذ ا

ه لشیىٍ اػتمبد ووشدٌ یوب ووٍ    شه وىیم وٍ آیب متىیم ثٍ ای لىه ٍ ثبشذ ویض يجًد داشت صالحیت لشیىیت داسدچیضی وٍ والمش  سد

  مؼىبی مجبصی ي وٍ هًُسدس وٍ هًُس دس مؼىبی حمیمی داسدصیشا  ایىجب والم مجمل می شًد 

مًجت موی شوًد    وُی یب ثؼذ اص تًَم وُیؼذ اص وٍ يلًع امش ث :ذىذ ثگًیىوًاَ  محمك وشاسبوی می مبوحه فیٍ ویض َمیه است سد 

دیگش ثوشای موب مؼیوًم     ؛وىذ یب وٍ مؼىبی حمیمی َیئت امش مشتفغ ثهًد ي هًُس دس يجًة وذاشتٍ ثبشذ امب هًُس دس اثبحٍ پیذا می

صی اسادٌ یم مؼىبی مجوب ثگًیثش اسبس آن  لشیىٍ ای است وٍ مبم حظش یب ثؼذ تًَم الحظش آیبداویم وفس يلًع دس م مب ومیي ویست 

ایىجب ویض ثوٍ ياسوطٍ    ،اسذ سا حمل ثش مؼىبی مجبصی وشدیم ،لشیىٍ وٍ ثًاسطٍ یشمی ي  ثٍ اػتمبد آن  مثل یشمی دس اسذاً ؟شذٌ یب وٍ

َ  يلًع اموش ثؼوذ اص حظوش یوب     یؼىی؟ ایهبن می فشمبیىذ: وىیم َیئت امش سا حمل ثش مؼىبی اثبحٍ س ایه دي ممبمًع ديل م حظوش  توً

ٍ   یب ویش ٌشدداویم متىیم ثٍ ایه لشیىٍ اػتمبد و ومیایه است وٍ اشىبل صالحیت لشیىیت داسد يلی  جوبی جشیوبن    لزا مب وحه فیو

ثش مؼىبی مجبصی وىیم ي حمل  مبصی وىیم یؼىی وٍ می تًاوییه وٍ ومی تًاویم آن سا حمل ثش مؼىبی مجومب ا ستوی المشیىةػذم  لةاصب

متىیم ثوٍ ایوه    دَیم احتمبل می ثخبطش ایه است وٍ  ی مجبصی وذاسدبگًییم هًُس دس مؼى یىىٍ میامب ا  میمیححمل ثش مؼىبی وٍ 

متىیم ثٍ ایه لشیىٍ  دَیم احتمبل می ثخبطش ایه است وٍ ؛گًییم هًُس دس مؼىبی حمیمی وذاسد میي ایىىٍ  ٌ ثبشذشدلشیىٍ اػتمبد وى

  صیشا هًُس اػوم اص  داسدومی تًان گفت وٍ ایه والم هًُس دس یه مؼىبیی ي  ستظًُس ویال   لزا ایىجب جبی اصبلةدٌ ثبشذشاػتمبد و
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ٍ شًد یب حمثبیذ حمل ثش مؼىبی حمیمی  جبص است یبحمیمت ي م   مسوذيد اسوت   َوش دي ساٌ  ل ثش مؼىبی مجبصی وٍ دس مب وحه فیو

   یه والم مجمل می شًدثىبثشا

ىذ امش دس ایه دي ممبم هُوًس دس  گًی می ثب مهًُس دس ادػبی سیجی مًافك می ثبشىذ ي وٍ ایه اسبس ادػبی محمك وشاسبوی است 

والم مجمول  وىىذ صیشا  یحمل ثش مؼىبی اثبحٍ شًد سا سد م ي ایىىٍ ػبی ایجبثی مهًُس سا لجًل وذاسوذيجًة وذاسد لىه اد مؼىبی

تمبد ثش ایه لشیىٍ وشدٌ اسد يلی مب ومی داویم وٍ متىیم اػد ي ممبم صالحیت لشیىتد یهدس اامش يلًع َش چىذ ثٍ ایه جُت وٍ  است 

ًاسطٍ لوشائه دیگوش   ثبیذ ث لزا والم مجمل می گشدد يمؼىبی حمیمی می شًد ي وٍ مؼىبی مجبصی  ثىبثشایه وٍ حمل ثش است یب ویش 

  اسادٌ شذٌ استمًسد وظش متىیم می ثبشذ ي وذام یه وذام یه اص ایه دي مؼىب  وهف وىیم وٍ

 ر مسئلهحق د

حظش یب تًَم حظش  امش ثؼذ اص وٍ َش گبٌ تًاویم لبئل ثٍ صًست ویی ثگًییممی مب وي حك ثب محمك وشاسبوی است وظش می سسذ  ثٍ

 امش دس ایه دي مموبم  ىىٍ ىٍ مؼىبی يجًثی امش اص ثیه می سيد ثب ایهبن مًافمیم امب دس اییىدس امب ویض   اثبحٍ شًد ثش يالغ شذ حمل

  مجمل است صیشا والم متىیم ویستیمهًُس مًافك ایه سا ثب م یذا می وىذهًُس دس اثبحٍ پ

  «يالحمذ هلل سة الؼبلمیه»

 


