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 «معن ج اللع  لي  اعدائهم ا لي  ححمد   ل ه اطاليرن    اهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته 

ْی یترذ  اس ًظرز ػمر   کِ است  ٍالؼی اٍلیتِ اهز  ،اجشاء اتیاى تِ هاهَر تِ هزتَغ تِ ،تحث اجشاءدر  همام اٍل ضذتیاى ّواًؽَر کِ 

  گزدد.سمَغ اهز هیٍ تاػث هجشی  ٍالؼی اٍلیى کٌذ ًسثت تِ اهز یایات ٍ ضزایػ اتصکسی هاهَر تِ را تا توام خصَ زگااست 

 ةثال یا تِ تؼثیز دیگز اهتثال ػمیر الهتاذاهتثال تؼ :حمك خزاساًی فزهَدًذه .االهتثال ٍ تثذی  اهتثال است ل تؼذاثتحث در اهت کيل

تِ ّواى اهرز   ًسثت یى اهتثال دیگزآتؼذ اس  ،هحمك ضذ زهیک ا ی ًسثت تِ تی اهتثاللٍکِ  ًذارد امال هؼٌٍ ػ تساالهتثال جایش ًی

  .ل ضَداثاهت ذُ تا تخَاّذًاهزی تالی ًواتا اهتثال اٍل دیگز  ازسی .ضَد هحمك

 جرایش اسرت.   کِ هاهَر تِ ػلت تاهِ حصَل غزض هَال ًثاضذ جایی درتثذی  اهتثال هی فزهایذ: هَرد تثذی  اهتثال ایطاى  راها د

زای جرَاس تثرذی    طراى تر  سپس ای .تسػمال هوکي ًی   اهتثالتثذی ال استََل غزض هصدر جایی کِ هاهَر تِ ػلت تاهِ حاها 

َ  فزادی تِ جواػت دادُ ضذُ، در رٍایات اجاسُ اػادُ ًواس ایٌکِ  :هی فزهایٌذ ٍ آٍرًذهیی  لدًیش ت ااهتثال اس ضزػی اس دال ترز جر

ٍُ ایٌکِ در الًذارد ٍ هحذٍری ًذارد تِ ػالی ضکتثذی  اهتثال در تؼعی اس هَارد اپس  .اس هَارد تثذی  اهتثال استٍ تثذی  اهتثال 

  .ضزع ّن ٍارد ضذُ است

تِ هاهَر تِ ػلت تاهرِ  چِ در جایی کِ اتیاى  ؛تستثذی  اهتثال جایش ًیتِ ؼَر کلی کِ ػزض کزدین  هحمك خزاساًیدر پاسخ تِ 

کرزدین ٍ   درجلسِ لثر  رد  راتفصیال ایي تیاى  ٍ ًثاضذ الغزض هَحصَل تاضذ ٍ چِ در جایی کِ ػلت تاهِ  َالحصَل غزض ه

  .ا اهتثال هحسَب هی ضَد ٍ لذا در ّز ضزایؽی تثذی  اهتثال جایش ًیستمتِ هاهَر تِ هؽلاتیاى  گزدیذ کِهؼلَم 

 اشکال محقق اصفهانی به محقق خراسانی

در حمیمرت ترِ    .استم سمَغ اهز هستلش يیػلت تاهِ حصَل غزض است ٍ ا ر تِتِ هاهَ ىادر ّز صَرت اتی :ایطاى هی فزهایٌذ

  .است الحصَل غزض هَ ِهاػلت ت در ّز صَرت ر تَِهاه اتیاى تلکِرین ًذادٍ لسن اهتثال ى اطای ًظز

در هَاردی اتیاى تِ فؼ  ػلت تاهِ حصَل غزض هَال  :ٍ لسن استٍ اتیاى تِ هاهَر تِ تز د اتیاى تِ فؼ  هحمك خزاساًی فزهَدًذ:

اهرز هری کٌرذ ترِ     تِ جْت رفغ ػؽص هَال  ٓث  ایٌکِ تاره .تسًی حصَل غزض هَال تاهِ ػلتاتیاى تِ فؼ   یاست ٍ در هَارد

 ، یؼٌری تاهِ غزض هَلی اس اهرز اسرت  ػلت  ،آب ٍ ریختي آى در دّاى هَال آٍردى ٍتِ ایي فؼ   اتیاى کِ صاًدر دّ ختي آبری

ترا آب   دیگز تیاٍرآب تزای هي  :هی گَیذ َالٍلتی ه اها تز ؼزف هی گزدد. هَال صد ػؽشیدر دّاى هَال هی ر ار بآػثذ ٍلتی 
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 هحمرك خزاسراًی  لرذا   .ریختِ ضرَد اٍ دّاى  در بِ آػؽص ٍلتی تزؼزف هی ضَد کسیزا  ،ضَد یوال تز ؼزف ًَػؽص ه ،آٍردى

   .تسًی ؼ  ػلت تاهِ حصَل غزض هَالفاتیاى تِ در ایي صَرت  :فزهَدًذ

اس  الاگز هٍَ  تِ هاهَر تِ ػلت تاهِ حصَل غزض است یاىدر ّوِ هَارد ات :فزهایذ یه ٍ تِ ایطاى اضکال هی کٌذ هحمك اصفْاًی

کِ تاػث   هَرد ًظز است ظیک غزی ٍلتی اهزی صادر هی ضَد هَال هطخص ضَد. تِ ػثارت دیگز:غزض  ذارد تاید یهز غزظا

تیي  .تِ غزض خَدش تزسذ ،هاهَر تَِاّذ تا تحمك خکٌٌذُ هی  هزض است کِ ازغ ىاهز تاتغ آ لذا اهز کٌذتِ فؼلی هی ضَد هَال 

تِ ریخرتي آب در   لی اهزرد هثال اٍل کِ هَدر هَ .ٍالغ ضَدتَاًذ  یودّذ ٍ غزض اس اهز ّیچ چیشی ً هیکلف اًجام هکِ  یکار

ػؽص اٍ تزؼزف هری   ،هَال در دّاى بٍ تِ هحط ریختي آ گزددهیهِ رفغ ػؽص فؼ  اٍ ػلت تاکٌذ، تا اهتثال ػثذ، هیدّاًص 

اهز  ٍ هَال ء لطزب تؼلك گزفتِاهز تِ احعار الوا است؟ شی تؼلك گزفتِچِ چی ِت زاه یست ٍغزض ًْایی چم هثال دٍ راها د .ضَد

یؼٌری   . توکي هري الطرزب اسرت   ِ غزض هَالکلضزب ًیست ت ًفسغزض هَال اس ایي اهز  ًوَدُ. پس تزای ضزب ردىٍآتِ آب 

رفرغ ػؽرص    آٍردىغزض هَال اس اهز تِ آب  آى را اهتثال هی کٌذ،ػثذ ّن ٍ ی هي آب تیاٍر اتزکِ ذ کٌهیاهز هَال تِ ػثذ ٍلتی 

 بتترَاًن آ  ترا  رٍیرا ت بآتزای هري  گَیذ هیتِ ػثارت دیگز هَال تا اهزش  .اٍ اهکاى ضزب تزای رفغ ػؽص استاست یا غزض 

اسرت کرِ    يغزض هَال ای تلکِ ل ًیستاٍ الًفس ضزب هث  هث ،آب آٍردى تِ زغزض اس اه . لذاف ضَدتٌَضن ٍ ػؽص هي تزؼز

هی حاص   هَالی ازد ایي توکي ترٍ آب را تزای هَال هی آٍ ذدّهی اًجاما رکار ػثذ ایي  ٍ سهاًی کِ ی تِ آب داضتِ تاضذزسدست

 ؼر  ػثرذ   تَاًین تگَیین: تصَر ایٌکرِ ف تِ ّویي جْت هی .ض استزغ لَر تِ ػلت تاهِ حصَاى تِ هاهپس در ایٌجا ّن اتی .ضَد

  هحال است. غزض ًثاضذ لػلت تاهِ حصَ

 را ترِ   ىترَاًین آ تتسرا  ِ چر  . لکيکٌذ فزق هیی کِ ها در جلسِ لث  تِ هحمك خزاساًی دادین تا جَات هحمك اصفْاًی لْزا جَاب

 . نحو  کٌی هحمك اصفْاًی جَاب

کِ گفتین:در ّز صرَرت اهتثرال حاصر     تا تَجِ تِ لثَل تمسین ایطاى ًسثت تِ اهتثال تَد  ِ ها تِ هحمك خزاساًی دادینک جَاتی

 ضذُ است است چَى هَال اهزی کزدُ ٍ هلکیت هاهَرتِ را تا ّواى ضزایػ اتیاى کزدُ است.

ِ هَارد اگز فؼ  ترا ّورِ   در ّوایٌذ: ٍ هی فزه ذًزتهیرا سیز سَال  تٌذی مسینایي ت ِ اًذ در ٍالغتچِ کِ هحمك اصفْاًی گفىآاها 

 .ضزایؽص اتیاى ضَد ػلت حصَل غزض هَال هی تاضذ

 بررسی مثالهای شرعی

؛ ٍ هحذٍر ثثرَتی دارد یشی هؼمَل ًیست چٌیي اساسا چ؛ تِ ایي جْت کِ تز جَاسهثٌی  هحمك خزاساًیؼذ اس اضکال تِ اص  ًظز ت

  .ًوَدُ هی رٍینسزاؽ هثالی کِ ایطاى اس ضزع هؽزح 

 ، آى ضخصضَد  یتطک یتی خَاًذُ تاضذ ٍ سپس جواػدااگز کسی ًواس یَهیِ را تِ فز فزهَدًذ: هؽاتك رٍایات ًیهحمك خزاسا

هکلف اهرز  سیزا  هی تاضذ،تثذی  اهتثال  جَاس دال تز شدایي خَ ذ، ٍتخَاً تتِ جواػ ًواس را ىٍ آ ذٌش را اػادُ کهی تَاًذ ًواس

ز تِ الاهرِ  دٍتارُ هی خَاّذ ّواى اه ضذُ،  کیطت جواػتاکٌَى کِ ًواس ال کزدُ ٍلی هتثا ًواس ظْزتا اًجام  را تِ الاهِ ًواس ظْز

در . یؼٌری  را استفادُ کرزدُ اسرت   جَاس تثذی  اهتثال، ایت ٍارد ضذٍُر راس ایي هَرد کِ دایطاى در ٍالغ  .ال کٌذثتاس ظْز را اهوً

 .ٍردُ استدلی  آ اس ضزع دٍم ٍ در هزحلِری ًذارد ٍچ هحذّیتثذی  اهتثال  :هزحلِ اٍل فزهَد
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 اشکال کلی

تاضذ ٍ ایي در حالی است کِ اهکاى استذالل تِ ایي رٍایات ًوی ّویي رٍایات است تِ ،تز جَاس تثذی  اهتثال تِ ؼَر کلی استذالل

ا ػمرال  یاس همام اثثات آػی ٍ تا لؽغ ًظز خَاّین تثیٌین ثثَتا تا لؽغ ًظز اس ّز دلی  ضزاساسا هی ٍدر همام ثثَت است  تحث سیزا:

  ؟تثذی  اهتثال جایش است یا ًِ

تِ ایي ًتیجِ رسیذین اگز  سیزا اضتثاُ است. را استفادُ کزدُ جَاس تثذی  اهتثال دی در ضزعرَه اس ٍرفتِ رٍایات  ؽسزاطاى یکِ اایٌ

الف یرک هسرهلِ   ًذ خاتًَویرٍایت  هفادتَجیِ کٌین ٍ  آهذُ ٍایات ردر کِ ِ را چآًَلت تایذ آًهحال است ػمال   اهتثال یذکِ تث

ی دٍ حکن ًمیط ّرن هری تیٌرین در ایٌصرَرت آى     در رٍایتٍ ي هحال است اجتواع ًمیعین هی گَیی ایٌکِ هث  .هسلن ػملی تاضذ

اهتٌراع ػملری   کرِ  جایی ایٌکِ هخالف حکن ػم  حکن ًوایین. کٌین ًِ آهذُ را تایذ حو  تزخالف ظاّزش احکاهی کِ در رٍایت 

ٌاع تاضذ ها ًوی تَاًین تِ حسة ٍالغ ػم  حاکن تِ اهت ٍ ٍلتی ثثَتا .تیاٍرین تز جَاس ػملی یدلیل اس ضزع هؼٌا ًذارد ،است هؽزح

 در جرایی  ًِِ ایٌکر تاضذ تِ ایي هؼٌا کِ خالف یک حکن لؽؼی ػملی  تزای اثثات یک هؽلة خالف ػم ت ضاّذ تیاٍرین ایٍاس ر

ٌین کرِ هخرالف   ا تز یک هؼٌایی حو  کر رٍایاتایي فزق دارد تا ایٌکِ تخَاّین  .اضتِ تاضذد یاًیرٍایات ت لیٍچیشی ًفْوذ ػم  

 حکن  لؽؼی ػم  است .

اًین ترِ سرزاؽ   ًَوی تر  ؟ذی  اهتثال هوکي است یا ًِػمال تثکِ آیا تِ ایي هؼٌا  ؛م ثثَت استامجا کِ تحث ها در هًپس اساسا اس آ

 تایذ لائ   تِ اهتٌاع ػملی تثذی  اهتثال ضذین سیزا اگز ،ایي لؽؼا درست ًیست .تگَیین تثذی  اهتثال جایش است ٍ همام اثثات تزٍین

 را تَجیِ ًوایین. تاضذ تثذی  اهتثال  ٍارد ضذُ ٍ هوکي است اس هَارد هَاردی کِ در ضزع

 «الحوذ هلل رب الؼالویي»

 


