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 «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  ااهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشحه 

 ًِ اص هبدُفَس ٍ تشاخی  . یؼٌیشذ وِ اص ًظش لغت ٍ ٍضغ لغَی فَسیت یب تشاخی دس هؼٌبی طیغِ اهش ٍجَد ًذاسدوٌَى هشخض تب

 وِ  ،ػشفی طیغِ اهش ػجبست است اص ٍجَة ٍبی لغَی هؼٌآى. لجال ثیبى شذ وِ لبثل استفبدُ است ًِ اص ّیئت اهش ٍ ًِ هجوَع  اهش

پس دس اٍاهش ػشفی ٍ  .حىن ػمل ًیض ایي داللت سا ًذاسدٍ ّوبًطَس وِ ثیبى شذ،  بدُ ًوی شَداص آى استفتشاخی  فَسیت ٍ تمییذ ثِ 

  .وٌذ ٍجَد ًذاسدتمییذ اهش ثِ فَسیت یب تشاخی  ثشػمالیی چیضی وِ داللت 

 .  ثِ ٍاسطِ ثؼضی اص آیبت یب سٍایبت هی تَاًین اثجبت وٌین طیغِ اهش داللت ثش فَسیت داسددس اٍاهش ششػی  اى للت:

جِ اص طیغِ ثِ ّیچ ًٍتیجِ ایي شذ وِ  بت ثبطل است ٍاستذالل ثِ ایي آیوِ  هَسد ثشسسی لشاس گشفت ٍ هؼلَم شذ ّنآیبت  للت:

  . سا استفبدُ وٌین یب تشاخی اهش دس اٍاهش ششػی ًوی تَاًین فَسیت

ِ  فَسیت هی وٌین ٍ اگش دلیل سا حول ثشاهش آى ثبشذ  ٍجَد داشتِثش فَسیت  اگش دلیل ٍ شبّذ ٍ لشیٌِ ایپس   ای  ٍ شبّذ ٍ لشیٌه

سا ًوی تَاًین  هش ششػیِ ًِ فَسیت ٍ ًِ تشاخیٍاا اص ًجبشذ یلشیٌِ خبط هب اگشا. سا حول ثش تشاخی هی وٌیناهش ثش تشاخی ثبشذ آى 

لزا ثِ طهَس   اس.شاص خَد طیغِ اهش ًِ هشٓ فْویذُ هی شَد ًِ تىداشتین وِ  تىشاس ًیض ٍ ثبة هشٓ س. ًظیش ایي هطلت سا داستفبدُ وٌین

 ولی ّن لَل ثِ تشاخی ٍ ّن لَل ثِ فَسیت ثبطل است.

 اةر قول ةه فوریثجاخیر ةنةعد از  انجام مامور ةه

ب ایي تىلیف دس صهبى ثؼذ ثشای اٍ هبهَس ثِ سا اًجبم ًذاد آی صهبى اٍل، سخیش اًذاخت ٍ دوسی ػول سا ثِ تأ ثٌبثش لَل ثِ فَسیت اگش

هجٌی  تىلیف ثشای هىلف ثبثت است ّوچٌیي ثٌبثش لَل ثِ فَسیت اگش دس لسبى اهش لشیٌِ ای  ،ثٌبثش لَل ثِ تشاخی ؟ثبثت است یب ًِ

خهبلی اص   لسهبى دلیهل   اگش ثحث ایي است وِ ثبشذ ثبص ّن تىلیف دس صهبى ّبی ثؼذی ثشای هىلف ثبثت است. اهبثش جَاص تبخیش 

دس اٍلیي صهبى خهَد  اًجهبم    ٍ هبهَسثِ ساهخبلفت وشد اهش فَسیت  وسی ثبثبشین چٌبچِ لبئل ثِ فَسیت  ثبشذ ٍ هب لشیٌِ خبص

 ؟س صهبى دٍم ثبثت است یب ًًِذاد آیب ایي تىلیف ثشای اٍ د

 پبسخ سا ثِ لحبظ دلیل لفظی روش هی وٌین ٍاخشی ثِ لحبظ اطل ػولی  ٓتبسپبسخ ایي هسئلِ دس دٍ همبم ثشسسی هی گشدد: 
 حسب مقام ثتوت ةه 

ثهِ   شهَد هی یؼٌی ٍاجت همیذ  ٍاجت ثِ ًحَ ٍحذت هطلَة لحبظ هی وٌذ؛فَسیت سا دس وٌبس اطل  ٓدلیل لفظی هجیي ٍاجت، تبس

اخشی فَسیت دس وٌبس ٍاجهت ثهِ ػٌهَاى     ی ػشفی هطلَة ٍاحذ هحسَة هی شَد. ٍیب هَاللیذ فَسیت وِ هجوَػب ثشای شبسع 

 طَستیؼٌی دس ایي طَست خَد ٍاجت یه هطلَة است ٍ فَسیت ٍاجت هطلَة آخش دس ّش دٍ  ،تؼذد هطلَة لحبظ هی شَد
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ثِ ًحَ ٍحهذت   ٍ لیذ تبسٓ یذٍاجت همیذ ثِ لیذ فَسیت است ٍلی هم دٍم طَست اٍل ٍ ّن دس طَست. ّن دس تمییذ دس وبس است

  .َسد تَجِ ّستٌذتؼذد هطلَة لیذ ٍ همیذ ه ظ هی شًَذ ٍ اخشی ثِ ًحَبهطلَة لح

فَسیت ثِ ًحَ ٍحذت هطلَة ثبشٌذ لْشا دس ایي طَست وسی وهِ اًجهبم ٍاجهت سا ثهِ تهبخیش       یٌٍ لیذ یؼ یؼٌی ٍاجت اگش همیذ

ّن  آى ٍ . صیشا هَلی یه هطلَة داشتِثبشذ دس صهبى دٍم لبثل اتیبى هبًذ وِ یهطلَثی ثبلی ًووٌذ دیگش  سیت سا تشنثیٌذاصد ٍ فَ

دس صهبى اٍل اتیبى ًشذ هبهَس ثِ اگش  . حبلهجوَػب یه هطلَة ثَدُ است وِ تىلیف همیذ ثِ لیذ اًجبم شذى دس اٍلیي صهبى هوىي

  .ثبلی ًوی هبًذچیضی ثؼذ اص تشن فَسیت  . لزاَاّین آى هطلَة سا دس صهبى دٍم اًجبم دّینثبلی ًوبًذُ تب ثخ یهستمل گش هطلَةدی

 لْهشا   ،ثبشهذ  هطلهَة دیگهش  فَسیتش یه هطلَة ٍ  اجتٍاطل  یؼٌی ؛ٍ لیذ ثِ ًحَ تؼذد هطلَة ثبشٌذ یذاهب اگش هجوَع ایي هم

وهِ   هطلَة دیگش ٌَّص ثبلی است وِ ػجبست است اص خَد همیهذ  فتي یه هطلَة،ثیي س فَسیت شذ ثب اص ی اخالل ثِ لیذ یؼٌیٍلت

ایي اگهش  ثٌهبثش  ٍ تىلیف ّوچٌبى ثش ػْذُ هىلف ههی ثبشهذ.   ٌَّص ثبلی است اجتخَد ٍ :ثِ ػجبست دیگشّوبى اهش ٍاجت است. 

 .دس صهبى دٍم ثبلی استّوچٌبى  تىلیف دس صهبى اٍل تشن شذ،
 ةه حستث مقام اثتات 

تؼهذد هطلهَة   ثِ ًحهَ  ، اهب ایٌىِ آیب ِ استفبدُ هی شَد اطل تمیذ ٍاجت ثِ فَسیت استدلِ وِ اص اسیت آًچطجك ًظش لبئلیي ثِ فَ

اطل تمیذ ثِ فَسیت است  استفبدُ هی شَدًْبیت چیضی وِ اص ادلِ شَد. اص ادلِ استفبدُ ًوی است یب ثِ ًحَ ٍحذت هطلَة چیضی

ِ  هستفبد اص ادلِ ثمبء تىلیف است یب ػذم ثمبء تىلیف؟. اهب َد ًذاسدسا استفبدُ وٌین ٍج ساّی ثشای ایٌىِ ویفیت فَسیت ٍ  دلیلی وه

 ؟ هی هبًذ یب خیش ثبالخشُ ثب تشن فَسیت تىلیف ثبلیًیض هی ثبشذ  ثش فَسیت  طجك ًظش  لبئلیي ثِ فَسیت دالٍاججی سا ثیبى وشد ٍ 
 مقحضای اصل لفظی 

ٍ ثیبى شَد  صیشا تىلیف ثبیذ تَسط هَال صهبى دٍم ثبلی ًیست. دلیل اخز وٌین ثبیذ ثگَیین تىلیف دس اطالقاگش ثِ  لمبئل اى یمَل:

تیبى وٌهذ  تَاًذ فؼل سا ابى دٍم هىلف ثب دس صهآیاهب ایٌىِ  .لضٍم اتیبى ثِ تىلیف دس اٍلیي صهبى است تَسط هَال ثیبى شذُ آًچِ وِ

یؼٌهی   .ثِ دس صهبى دٍم ٍاجت ًیسهت  هی تَاًین ثگَیین هبهَس ،ًشذُ اص هَال طبدس یداسد ٍ چَى ثیبًجذاگبًِ ای ثیبى  احتیبج ثِ

ِ   .همتضبی اطالق ػذم ٍجَة تىلیف دس صهبى دٍم است اص همهذهبت حىوهت   یىهی   ثِ ػجبست دیگش: ٍلتی هشبّذُ هی وٌهین وه

آى لیذ وِ  هَال ثیبى ًشَد هؼلَم هی گشددوٌذ ٍ اگش لیذی تَسط  ثیبىسا ششایط هَال دس همبم ثیبى ثبشذ ٍ  ػجبست است اص ایي وِ 

 ثیبى هی وشد ٍ چَى ثیهبى آى سا  س صهبى دٍم الصم ثَد ثبیذ هَالاگش اتیبى ثِ ٍاجت دپس دس هبًحي فیِ  ،ًذاسددس تىلیف هذخلیت 

 صهبى دٍم است. سلزا الصهِ اطالق ًفی تىلیف د ،ذاسدً جَدصهبى دٍم ٍ سًىشدُ هؼلَم هی شَد ایي تىلیف د
 مقحضای اصل عملی 

 . اثجبت وشد ٍجَة اتیبى ثِ تىلیف سا دس صهبى دٍم ثتَاىچِ ثسب اص ساُ استظحبة 

هشهغَل ثهِ ایهي تىلیهف شهذُ اسهت.       رهِ هىلف  ٍلتی تىلیف ثِ هىلف اثالؽ شذ ٍ تَجِ ثِ هىلف پیذا وشد لْشا  تَضیح رله:

اگش ثِ ًحَ  ٍ ذ ثب هٌتفی شذى فَسیت تىلیف ّن هٌتفی هی شَداگش تمیذ ثِ فَسیت ثِ ًحَ ٍحذت هطلَة ثبش ّوبًطَس وِ ثیبى شذ

تىلیف داسین دس ضوي ایي  دس ثمبء تىلیف ٍ ػذم ثمبء شه ًِ. لزا وأتؼذد هطلَة ثبشذ ثب هٌتفی شذى فَسیت تىلیف ثبلی هی هبًذ

تىلیفهی وهِ    یهي هٌتْی شهه داسیهن ا   ،وشدُ هىلف تىلیفی سا هتَجِ داًین شبسع هییؼٌی  .تىلیف ثبثت است داسین اطلوِ یمیي 

ًحَ ٍحذت هطلَة ثبشذ تىلیف اگش ثِ  َة.است یب ثِ ًحَ تؼذد هطل ذت هطلَة ٍاجت شذُاًجبهش فَسیت داسد آیب ثِ ًحَ ٍح
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یمیي سبثك داسین ثِ ثجَت تىلیف  . پستىلیف ٌَّص ثبلی است ،اگش ثٌحَ تؼذد هطلَة ثبشذ ثب اخالل ثِ فَسیت ٍ سفتِ یيص ثدٍم ا

ثِ فَسیت ٍاجت  ثمبی تىلیف هی وٌین یؼٌی هی گَیین: اگش وسی استظحبة  داسین وِ دس ایي طَستدس ثمبی تىلیف  ی  شهٍل

  .است تیبى تىلیف دس صهبى دٍم ثش اٍ الصمٍجَة ا ،م ًذّذباخالل وٌذ ٍ ٍاجت سا اًج
 نحیجه

ٍ اسهت   یی اطهالق، ػهذم تىلیهف دس صههبى ثهبً     بتضهمی اطل لفظی ٍ اطالق ثب ّن هتفبٍت است. بهمتضی اطل ػولی ثب بهمتض

 است.ی اطل ػولی ثمبی تىلیف دس صهبى ثبًی بتضمه

 «الحوذهلل سة الؼبلویي»

 
 


