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ه«معن جههلي هححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلي هادداهم هاالّلهههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»

 خالصه جلسه گذشته

اص  اٍلفشض شض آى دس هسئلِ پبًضدّن ػشٍُ هطشح ضذُ، هجوَػبً سِ فشض دس ایي همبم لبثل ثحج است کِ دٍ ف گفتِ ضذ

فشض اٍل ٍ دٍم هَسد ثشسسی لشاس ثِ ّش حبل آى جْت کِ حکن آى ٍاضح ٍ سٍضي ثَدُ، دس ایي هسئلِ رکش ًطذُ است. 

 گشفت.

 فزض سوم

کٌض ٍ هبلی کِ کطف کشدُ، هتؼلك ثِ یک هبلک هحتشم است )اػن اص هسلن  فشض سَم ایي است کِ ٍاجذ کٌض ػلن داسد کِ ایي

لذین ثَدُ ٍ حتی ٍاسحی ّن اص اٍ هَجَد ًیست.  ییب کبفش رهی( لکي ایي ضخص اآلى هَجَد ًیست ثلکِ هتؼلك ثِ صهبًْب

ثِ ایٌکِ ایي هبل هتؼلك دس دٍ فشض لجلی ثحج دس ایي ثَد کِ ٍاجذ ػلن داسد  ثب دٍ فشض لجلی ایي است کِایي فشض فشق 

ثِ یک هبلک هحتشم است حبل یب هؼلَم است ٍ یب هجَْل ٍلی اصل ٍجَد هبلک هحتشم دس فشض اٍل ٍ دٍم هفشٍؽ ػٌِ 

ٍاجذ یمیي داسد کِ هبلک ایي هبل ٍ ٍاسث اٍ هَجَد  لکيثَدُ اهب دس فشض سَم اصل تؼلك ثِ یک هبلک هحتشم هحشص است 

 ٍجَد داسد:ًیستٌذ. دس ایي فشض چٌذ لَل 

اًذ اص جولِ هشحَم سیذ ایي ًظش سا پزیشفتِ ٍ ثؼضی هخل هشحَم آلبی  دس ایي فشض ثؼضی لبئل ثِ جشیبى حکن کٌض ضذُ

االحَط اجشاء »کٌذ. ایطبى دس حبضیِ ػشٍٓ ًَضتِ:  حکین هؼتمذًذ ثِ ایٌکِ حکن هي ال ٍاسث لِ دس ایٌجب جشیبى پیذا هی

 «.حکن هب ال ٍاسث لِ ػلیِ

 ول اولادله ق

کٌذ؟ چٌذ دلیل ثشای لَل  حبل ثبیذ ادلِ لَل اٍل سا ثشسسی کٌین ٍ ثجیٌین کِ ثِ چِ دلیل حکن کٌض دس ایي همبم جشیبى پیذا هی

 اٍل یؼٌی ّوبى ًظش صبحت ػشٍُ رکش ضذُ است.
 دلیل اول

آیذ ٍ  دلیل اٍل، ادلِ حجَت خوس دس کٌض است؛ هب سٍایبتی سا لجالً رکش کشدین کِ ثش اسبس آًْب، کٌض ثِ هلکیت ٍاجذ دس هی

ّوِ  صیشاصبدق است  ػٌَاى کٌض ثش ایي هبلچَى ضَد؛  آى ادلِ ضبهل هب ًحي فیِ هیضَد؛  خوس دس آى حبثت هی

 ضَد. ٌجب ٍجَد داسد پس اطالق ادلِ کٌض ضبهل ایٌجب هیخصَصیبتی کِ ثشای صذق ػٌَاى کٌض الصم است دس ای
 بزرسی دلیل اول

یي هبل ثِ هبلک هحتشم دس صَستی کِ تؼلك الِ هبلکیت ٍاجذ ٍ حجَت خوس ثش اٍ، ؛ چَى ادٍالغ ضذُاضکبل  َسدایي دلیل ه

ٍ  ًجبضذت ٍلَ هبلک االى هَجَد کٌذ. اگش هب یمیي داضتِ ثبضین ایي هبل هتؼلك ثِ هبلک هحتشم اس احجبت هی حبثت ًجبضذ سا
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ضَد هگش ایٌکِ هب ّوبى سخٌی کِ هحمك ّوذاًی فشهَد سا ثپزیشین کِ ثب  ، لْشاً ادلِ کٌض ضبهل آى ًویضتِ ثبضذٍاسحی ّن ًذا

ضَد.  تَجِ ثِ طَالًی ثَدى ایي صهبى ٍ ایٌکِ اص ًظش ػشف ػلمِ هلکیت ثیي ایي هبل ٍ هبلک هٌمطغ ضذُ، کٌض هحسَة هی

 ضَد. ى حشف سا ثپزیشین لْشاً ایٌجب دیگش تؼلك ثِ هبلک هحتشم ًذاسد ٍ ادلِ کٌض ضبهلص هیاگش آ

کٌذ کِ ٍاجذ ًذاًذ ایي هبل هتؼلك  پس اطالق ادلِ خوس دس کٌض، هلکیت ٍاجذ ٍ حجَت خوس ثش اٍ سا دس صَستی حبثت هی

، حك «الحذٍ اى یتصشف فی هبل غیشُ اال ثإرًِال یجَص »ثِ یک هبلک هحتشهی است. اگش هبلک هحتشم داضتِ ثبضذ ثِ دلیل 

َى ّزا الوبل لوبلکٍ هحتشم، هبًغ توسک ثِ اطاللبت ادلِ خوس سد تب خوس ثش اٍ ٍاجت ضَد. صشف کتصشف دس هبل سا ًذا

حی اص کٌض است الّب ایٌکِ ٍلتی هب ػلن داسین ثِ ایٌکِ ایي هتؼلك ثِ یک هبلک هحتشم است ٍلی ًِ خَد آى هبلک ٍ ًِ ّیچ ٍاس

ای ثیي هبلک ٍ هبل اص  ثبیذ پزیشفتِ ضَد کِ ػلمِ هطلت تَاًذ ضبهل ضَد ٍلی اصل ایي دس ایي صَست ادلِ هی ،اٍ ثبلی هبًذُ

 ًظش ػشف ٍجَد ًذاسد.

الجتِ ایٌْب دائش هذاس ایي است کِ هب لذین ثَدى هبل ٍ ًجَدى ٍاسث ثشای اٍ ٍ ایي ثُؼذ صهبًی سا ثبػج اًمطبع ػلمِ هلکیت 

گَیٌذ  ٍ هی کشدُ اضکبل هیثؼضی ثِ آًْب اًذ لزا  جْت ثَدُ اًذ غبفل اص ایي کِ ثِ اطاللبت توسک کشدُ ًذاًین؛ آًْب ًین یبثذا

اصالً توسک ثِ اطاللبت ایٌجب صحیح ًیست چَى ایي هبل هتؼلك ثِ یک هبلک هحتشم است ٍ اطاللبت ادلِ خوس ضبهل 

ضَد. ّش چٌذ هوکي است توسک ثِ اطالق ضَد ٍ کسی غفلت اص ایي جْت  جبیی کِ هبل هتؼلك ثِ هبلک هحتشم ثبضذ، ًوی

 داضتِ ثبضذ.

هطکلی دس توسک ثِ اطالق  ای ثیي هبلک ٍ هبل ٍجَد ًذاسد د لذین ثَدى ایي هبل، ػلمِثب ٍجَ اگش ثگَیینػلی ای حبل 

 ٍ اال اگش ایي ػلمِ ثبلی ثبضذ ٍ هب اٍ سا هبلک ثذاًین، دیگش ایٌجب جبی توسک ثِ اطالق ًیست. ًیست
 دلیل دوم

بق ثي ػوبس ٍ هَحمِ هحوذ ثي لیس( ای است کِ لجالً گفتین )صحیحِ هحوذ ثي هسلن، هَحمِ اسح دلیل دٍم سٍایبت سِ گبًِ

چَى دس آًْب ثِ ًَػی حکن ثِ هلکیت ٍاجذ ضذ. اضکبالت ایي سٍایبت ّن ثیبى ضذ ٍ ػذم داللت آى سٍایبت ثش جشیبى حکن 

 کٌض دس هبًحي فیِ ٍاضحتش است تب ًسجت ثِ اطاللبت ادلِ کٌض.
 دلیل سوم

الً ثِ هٌبسجتی ایي هطلت سا رکش کشدین ٍ االى ّن ثشای تَجیِ دلیل سَم هطلجی است کِ هحمك ّوذاًی فشهَدُ است. هب لج

فشهبیذ: ٍلتی صهبى کطف ایي هبل ٍ صهبى هبلک ٍ ٍساث اٍ یک صهبى طَالًی  توسک ثِ دلیل اٍل اضبسُ کشدین. ایطبى هی

، صلِ هبلکیت ٍ ػلمِ دٍ اآلى ٍاسحی ّن ًذاس کشدُ ثبضذ ٍ ایي هتؼلك ثِ یک هبلکی ثبضذ کِ دس صهبًْبی ثسیبس دٍس صًذگی هی

اص چیضّبیی کِ هبلک ًذاسد  ،کٌذ سٍد یؼٌی ػشف ایي سا هوّب ال هبلک لِ حسبة هی هبلکیت ثیي ایي هبل ٍ هبلک اص ثیي هی

آیذ. پس ایٌجب حکن  ذ دس هیکٌذ. لْشاً ٍلتی هبلی ایي خصَصیت سا پیذا کشد، ثب حیبصت ٍاجذ، ثِ هلکیت ٍاج هحسَة هی

 ضَد چَى ػٌَاى کٌض سا داسد.  جبسی هی کٌض ثش آى

چٌبًچِ سبثمبً گزضت هحمك ّوذاًی جضء کسبًی ثَد کِ ثب ًظش هطَْس هتأخشیي هخبلف ثَد؛ گفتین دس ثبة هلکیت کٌض دٍ 

لَل ٍجَد داسد: یکی لَل ثِ هلکیت هطلمب است چِ دس داس االسالم ٍ چِ غیش داساالسالم، چِ داسای احش اسالهی ثبضذ ٍ چِ 
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آیذ. دس همبثل ثؼضی ثیي کٌض دس داس  کٌذ ثِ هلکیت اٍ دس هی آًچِ سا کِ ٍاجذ کطف هی طجك ایي لَل ش صَستًجبضذ، دس ّ

اًذ اگش کٌض دس داس االسالم پیذا ضَد ٍ داسای احش اسالهی  ٍ گفتِ ٍ کٌض دس داس الکفش تفصیل دادُاالسالم ٍ داسای احش اسالهی 

د. هحمك ّوذاًی ّن اص کسبًی ثَد کِ ایي ًظش َضتَاًذ هبلک ایي هبل  ٍ ٍاجذ ًویثبضذ، حکن هجَْل الوبلک یب لمطِ سا داسد 

گش سا داضت؛ ایطبى هؼتمذ ثَد اگش هبلی هذفَى فی االسض ثبضذ ٍ دس داساالسالم کطف ضَد ٍ داسای احش اسالهی ثبضذ، دی

ای داضت  یل ایي لَل ایطبى یک تجصشُلکي ر ضَد، ثش آى جبسی هیحکن هجَْل الوبلک  احکبم کٌض ثش آى جشیبى ًذاسد ثلکِ

ضَد ٍ داسای احش اسالهی است اگشهتؼلك ثِ  کِ االى ثیبى ضذ. کأىّ ایطبى هؼتمذ است اگش هبلی کِ دس داس االسالم پیذا هی

ضَد چَى  صهبًْبی ثسیبس دٍس ثبضذ، ایٌجب دیگش حکن هجَْل الوبلک سا ًذاسد ٍ ثؼیذ ًیست ثگَیین حکن کٌض ثش آى جبسی هی

 ػلمِ هبلکیت ثیي ایي هبل ٍ هبلکص هٌمطغ ضذُ است. 

کِ ثش جشیبى حکن کٌض دس هب ًحي فیِ البهِ ضذُ یؼٌی هبًحي فیِ ّوبى صَستی است  ثبضذدلیلی تَاًذ ثِ ػٌَاى  هیهطلت  آى

 کِ دس کالم هحمك ّوذاًی ثِ ػٌَاى استخٌب رکش ضذُ است.
 بزرسی دلیل سوم

 اًذ ٍ ّن اضکبل کجشٍی. ی ّن اضکبل صغشٍی کشدُحبل آیب ایي دلیل توبم است؟ ثؼض
 اشکال کبزوی

گَییذ ػلمِ  اضکبل کجشٍی ایي است کِ ثِ چِ دلیل ثب ٍجَد لذهت صهبى ٍ فبصلِ طَالًی ثیي کطف هبل ٍ ٍجَد هبلک، هی

 ضَد حتی اگش صهبى طَالًی ثبضذ. ضَد؟ ػلمِ هلکیت ثیي هبلک ٍ هبل ّیچ ٍلت هٌمطغ ًوی هلکیت هٌمطغ هی
 اشکال صغزوی

اًذ ثش فشض هب ثپزیشین ٍجَد یک فبصلِ طَالًی هَجت  اًذ؛ گفتِ ػالٍُ ثش ایي اضکبل کجشٍی یک اضکبل صغشٍی ّن کشدُ

ضَد، ٍلی هسئلِ ایي است کِ اگش ػلمِ هلکیت ثیي هبل ٍ هبلک هٌمطغ ضذ، ایي هبل  اًمطبع ػلمِ هلکیت ثیي هبل ٍ هبلک هی

، ثِ ػٌَاى کسی کِ ٍاسحی ثبلی ًوبًذُهَجَد ًیست ٍ ّیچ ٍاسحی ّن اص اٍ  کٌذ؟ هبل کسی کِ خَدش چِ سشاًجبهی پیذا هی

 تَاًذ آى سا تولک کٌذ. ًذاسد هتؼلك ثِ اهبم است ٍ کسی ًوی

ایي دٍ اضکبلی است کِ هطشح ضذُ است. پس دلیل سَم ایي است کِ ثب ٍجَد لذهت ایي هبل ٍ اص ثیي سفتي هبلک ٍ ٍساث 

ضَد لزا ایي هبل ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ػٌَاى کٌض ثش آى صبدق است ٍ هبلک  ٍ هبلک هٌمطغ هیاٍ، ػلمِ هلکیت ثیي ایي هبل 

 ضَد. هحتشهی ّن ًذاسد، لْشاً احکبم کٌض دس هَسد آى جبسی هی

 ٍاجذ دس ایٌجب چِ ًمطی داسد؟ سؤال:

 ّیچ ًمطی ًذاسد. گَیب ایٌکِ یک هبل لمطِ یب هجَْل الوبلک سا پیذا کشدُ است. استاد:
 اشکال کبزوی پاسخ

سسذ دس ایٌجب حك ثب هحمك ّوذاًی است یؼٌی ػلمِ  ضَد یب ًِ؟ ثِ ًظش هی حبل آیب ٍالؼبً دس ایٌجب ػلمِ هلکیت لطغ هی

ای ثیي هبلک ٍ هبل  ضَد دیگش ػلمِ سٍد. ٍلتی یک فبصلِ صهبًی طَالًی ایجبد هی هلکیت ثیي ایي هبل ٍ هبلک اص ثیي هی

 ًیست. 
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ضَد ثِ هسئلِ اػتجبس کِ  ّب هشثَط هی ػمالیی است. اػتجبس هلکیت دائش هذاس اهَسیست؛ ایي ثحج هلکیت یک اهش اػتجبسی

 اػتجبس تب چِ حذی دٍام داسد. آیب هٌَط ثِ ثمبء هؼتجشیي است ٍ آیب هٌَط ثِ اهَس دیگشی ّست یب ًیست؟

سد ٍ ًِ ٍاسحی، اػتجبس هلکیت ثش چِ اسبسی ثبالخشُ ٍلتی یک هبلی هخالً هتؼلك ثِ چٌذ صذ سبل لجل است ٍ االى ًِ هبلکی دا

ثیٌذ. ایي اص هصبدیك هوّب ال ٍاسث لِ  ثبضذ؟ هلکیت چِ کسی ٍ هلکیت چِ چیضی؟ ػشف ػلمِ هبلک سا ثب ایي هبل هٌمطغ هی

ثؼذ اص هَت ضخص، کسی ثبلی ًوبًذُ کِ ایي هبل ثِ اٍ هٌتمل  لیًیست. هب ال ٍاسث لِ یک هبلی است کِ هَجَد است ٍ

هب ال ٍاسث لِ یؼٌی کسی کِ ایي هبل ثؼذ اص هَتص ثِ اٍ هٌتمل ضَد ٍجَد ًذاسد. دس هب ًحي فیِ هسئلِ ایي گًَِ ًجَدُ  .ضَد

ضَد، دیگش  ٍ ایي هبل ثِ ّش دلیلی هخفی هبًذُ )ثِ ٍاسث اًتمبل پیذا ضذُ اهب ٍاسث خجش ًذاضتِ( ٍلتی صهبى طَالًی هی

ٍساث اٍ ٍجَد ًذاسد. فشض ایي است کِ االى ًِ هبلک ٍجَد داسد ٍ ًِ ٍساث اٍ،  استجبط ٍ ًسجتی ثیي ایي هبل ٍ هبلک یب

حذالل هب یمیي داسین کِ ایٌْب هَجَد ًیستٌذ ٍ یک صهبى طَالًی ّن اص آى گزضتِ است. دس ایٌجب ػشف ػلمِ هلکیت ثیي هبل 

 سسذ حك ثب هحمك ّوذاًی است. ثِ ًظش هیکٌذ،  اًمطبع پیذا هی ػلمِ هلکیت اص ًظش ػشفلزا دس ایٌکِ ثیٌذ.  ٍ هبلک ًوی
 پاسخ اشکال صغزوی

ضَد، ثبص ثش  اًذ کِ ثش فشض ٍاسث هسلوی ّن ًذاضتِ ثبضذ، ایي هبل هٌتمل ثِ اهبم هی اهب ایٌکِ ثؼضی اضکبل صغشٍی کشدُ

اص هصبدیك هب  فشض صذق ػٌَاى هي ال ٍاسث لِ است. دس صذق ایي ػٌَاى ّن جبی ثحج ٍجَد داسد کِ ایي هبل آیب ٍالؼبً

تَاًین ثگَیین ایي چَى  ال ٍاسث لِ است؟ اگش هب آى کجشی سا پزیشفتین کِ ثِ طَس کلی ػلمِ هلکیت هٌمطغ ضذُ، دیگش ًوی

کٌذ کِ ثِ هلیکت ٍاجذ دس ثیبیذ. لزا  ضَد. ایي اگش کٌض ثبضذ، ادلِ کٌض التضب هی ٍاسحی ًذاسد هخل سبیش هَاسد هٌتمل ثِ اهبم هی

 اًذ هجشّی ثبضذ.  ذ کِ دلیل سَم اص ایي اضکبالتی کِ رکش کشدُسس ثِ ًظش هی

 ثشای ایي لَل دلیل چْبسهی ّن ٍجَد داسد کِ اى ضبء اهلل دس جلسِ آیٌذُ ثیبى ٍ ثشسسی خَاّین کشد.بحث جلسه آینده: 

 «الحوذهلل سة الؼبلویي»


