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ئهم ا هلل رب العالمين و صليالحمد»  «معينج اهلل علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا

 خالصه جلسه گذشته:
ثَد، ػزؼ وزدٗن دل٘ل سَم رٍاٗبت  اس آًْب ثز ٍضغ الفبظ ػجبدات ثزإ خػَظ غح٘حّب  ثحث هب در دل٘ل سَم غح٘حٖ

ػزؼ وزدٗن دٍ تمزٗت ثزإ استذالل ثِ اٗي دستِ اس رٍاٗبت ث٘بى ضذُ  ،اٍل ثَد دستِاست، رٍاٗبت دٍ دستِ ّستٌذ، سخي در 

 .دٍم استذالل ثِ اٗي رٍاٗبت را ّن ث٘بى وزدٗن است، تمزٗت اٍل ٍ پبسخ آى را ػزؼ وزدٗن. تمزٗت

 تقزیب دوم استدالل:خالصه 
خالغِ اٗي تمزٗت اٗي ضذ وِ اس آًجب وِ اٗي رٍاٗبت آثبرٕ را ثزإ غالٓ ثبثت وزدُ ٍ هسلوبً اٗي آثبر در خػَظ ًوبسّبٕ 

مٌذ ثٌب ثز ًظز غح٘حٖ دارإ چٌ٘ي اثزٕ ً٘ست، ٗؼٌٖ ّز دٍ هتف ّن ثٌب ثز ًظز اػوٖ ٍ ّن ضَد ٍ ًوبس فبسذ غح٘ح ٗبفت هٖ

لضِ٘ اٗي است وِ ًوبس غح٘ح هؼزاج هؤهي است ٍ هسلوبً هٌظَر  است خبرج« وؤهيالالػالٓ هؼزاج »لضِ٘ ًوبس فبسذ اس داٗزُ 

اٗي هطلجٖ است وِ  .ضَد ٍ ًوبس فبسذ چٌ٘ي اثزٕ ثِ دًجبل ًذارد هؤهي اثزٕ است وِ فمط ثز ًوبس غح٘ح ثبر هٍٖ هؼزاج٘ت 

وٌذ ٍ غح٘حٖ ثِ  ثِ آى هؼتمذ است ّن اػوٖ لىي اػوٖ ًوبس فبسذ را ثِ ٗه ًحَ اس داٗزُ اٗي لضِ٘ خبرج هّٖن غح٘حٖ 

 .ًحَ دٗگزٕ

گَٗذ خزٍج ًوبس  گَٗذ خزٍج ًوبس فبسذ اس داٗزُ اٗي لضِ٘ تخػّػٖ است اهب اػوٖ هٖ غح٘حٖ هٖهطلت اٗي است وِ: ث٘بى 

ًوبس غح٘ح ٍضغ ضذُ ٍ هٌظَر  خػَظ ثزإ« ٓغال»تخػ٘ع است، چَى طجك ًظز غح٘حٖ لفع ثبلفبسذ اس داٗزُ اٗي لضِ٘ 

، پس ًوبس فبسذ اس اٍل در «وؤهيالالػالٓ الػح٘حٔ هؼزاج »اٗي است وِ « وؤهيالالػالٓ هؼزاج »لضِ٘ در « الػالٓ»اس 

غح٘ح ٍ  ثزإ اػن اس« غالٓ»گَٗذ لفع  هَضَع اٗي لضِ٘ داخل ًطذُ تب ثخَاّذ خبرج ضَد ٍ اٗي ٗؼٌٖ تخػع اهب اػوٖ هٖ

آٗذ وِ ػجبرت است  ضَد لىي ٗه استثٌبٖٗ ثِ دًجبل آى هٖ فبسذ ٍضغ ضذُ ٍ اٗي لضِ٘ هَضَػبً ضبهل ًوبس غح٘ح ٍ فبسذ هٖ

؛ ًوبس هؼزاج هؤهي است هگز ًوبس فبسذ، پس طجك ًظز اػوٖ «وؤهي اال الفبسذ هٌْبالالػالٓ هؼزاج »ٗؼٌٖ « اال الفبسذ هٌْب»اس 

« الػالٓ»لضِ٘ است ٍ هَضَع لضِ٘ وِ ُ اٗي لضِ٘ حولِ٘ ثبلتخػ٘ع است ٗؼٌٖ هَضَػبً داخل در خزٍج ًوبس فبسذ اس داٗز

وِ خزٍج « اوزم الؼلوبء اال الفسبق هٌْن»ضَد ّن ًوبس فبسذ اهب اس حىن لضِ٘ خبرج ضذُ، هثل  است ّن ضبهل ًوبس غح٘ح هٖ

 وٌذ اهب ضخع فبسك اس داٗزُ حىنِ ن ثز فبسك ّن غذق هٖثبلتخػ٘ع است، چَى ػٌَاى ػبل« الؼلوبء»اس داٗزُ « فسّبق»

اٗي لضِ٘ خبرج حىن اس داٗزُ  ثبلتخػ٘ع، پس ًوبس فبسذ هَضَػبً داخل در لضِ٘ است اهب خبرج ضذُ است« اوزامٍجَة »

تخػّع ثِ اغبلٔ سٗزا ، چَى تخػ٘ع خالف لبػذُ است، دٍراى ث٘ي تخػ٘ع ٍ تخػّع، تخػّع همذم است ضذُ ٍ در
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ضَد چَى غح٘حٖ اٗي  لذا لَل غح٘حٖ ثبثت هٖ ،سًذ وٌذ اهب تخػ٘ع ثِ اغبلٔ الؼوَم لطوِ هٖ ٍارد ًوٖ إ الؼوَم خذضِ

 .ًِ ثبلتخػ٘ع ذداً خزٍج را تخػّػٖ هٖ

 :تقزیب دومبزرسی 
اٗي تمزٗت ّن ثِ ًظز هب هخذٍش ٍ غ٘ز لبثل لجَل است، اغل هسئلِ تخػ٘ع ٍ تخػّع ٍ تمذّم تخػّع در دٍراى ث٘ي اٗي 

لجَل است، ٗؼٌٖ اگز اهز ث٘ي تخػ٘ع ٍ تخػّع داٗز ثبضذ تخػّع همذم است چَى تخػّع ثِ چ٘شٕ لطوِ ٍارد لبثل دٍ 

اهب هسئلِ هْن اٗي است وِ هسئلِ تخػ٘ع ٍ تخػع در ٍالغ ٗه راثطِ ٍ  سًذ وٌذ ٍلٖ تخػ٘ع ثِ اغبلٔ الؼوَم لطوِ هٖ ًوٖ

خَاّ٘ن هزاد هتىلن ٍ هَلٖ را وطف  هَاردٕ هب اس اٗي طزٗك هٖپًَ٘ذ هستم٘وٖ ثب وطف هزاد ٍ همػَد هتىلن دارد ٗؼٌٖ در 

لىي گبّٖ هزاد ٍ همػَد هتىلن ثزإ هب هؼلَم است وِ در وٌ٘ن ٍ تمذم تخػّع ثز تخػ٘ع در جْت وطف هزاد هتىلن است 

ّوِ جب تخػّع ثز تخػ٘ع همذم  اس ًظز ػمالءاٗي غَرت ثحث تمذم تخػّع ثز تخػ٘ع هطزح ً٘ست؛ ثِ ػجبرت دٗگز 

است اهب اگز ارتجبطٖ ثب هزاد هتىلن ًذاضتِ ثبضذ ٍ هزاد ٍ جْت وطف هزاد هتىلن ضَد ثلىِ تمذم تخػّع ثز تخػ٘ع در  ًوٖ

 جبٖٗ ثزإ تمذم تخػّع ثز تخػ٘ع ً٘ست. دٗگز همػَد هتىلن رٍضي ثبضذ

 دّ٘ن، وٌ٘ن سپس هسئلِ را ثز هب ًحي فِ٘ تطج٘ك هٖ ثزإ اٌٗىِ اٗي هطلت رٍضي ضَد فزق اٗي دٍ را در لبلت هثبل ػزؼ هٖ

، اٌٗجب هؼٌبٕ ػبم هؼلَم است ٍ ٍجَة «التىزم سٗذاً»ثؼذ ثِ دل٘ل هٌفػلٖ ثگَٗذ: « اوزم ول ػبلن»فزؼ وٌ٘ذ هتىلوٖ ثگَٗذ: 

خَاّ٘ن در خبرج ثِ آى ػول  ٍلتٖ هب هٖ« التىزم سٗذاً»م ول ػبلن( ثبثت ضذُ اهب اٌٗىِ گفتِ اوزام ّوِ ػلوبء ثب دل٘ل اٍل )اوز

ضَٗن اٌٗىِ هتىلن ٍ  ، هب هزدد هٍٖجَد دارًذ وِ ٗىٖ ػبلن ٍ دٗگزٕ غ٘ز ػبلن است« سٗذ»وِ هثالً دٍ ًفز ثِ ًبم  ثٌ٘٘ن هٖوٌ٘ن 

ػبلن است ٗب سٗذ غ٘ز ػبلن، اگز هٌظَر هتىلن ٍ هَلٖ سٗذِ ػبلن ثبضذ اٌٗجب  هَلٖ دستَر دادُ سٗذ را اوزام ًىي آٗب هٌظَرش سٗذ

، پس اگز «الؼبلن اوزم ول ػبلن اال سٗذاً»وأىّ هؼٌبٕ آى اٗي است:  ٍ را تخػ٘ع سدُ« اوزم ول ػبلن»ػوَم  ،در ٍالغ اٗي دل٘ل

در اٗي  ز هزادش سٗذِ غ٘ز ػبلن ثبضذاش تخػ٘ع است اهب اگ سٗذِ ػبلن ثبضذ ًت٘جِ« التىزم سٗذاً»در « سٗذ»همػَد هَلٖ اس 

خزٍج  «اوزم ول ػبلن»خزٍج سٗذ غ٘ز ػبلن اس داٗزُ ػوَم  لذاًخَاّذ ثَد ٍ « اوزم ول ػبلن»هخػّع دل٘ل  دل٘ل دٍم غَرت

  .تخػّػٖ خَاّذ ثَد

٘ز ػبلن ٍ هب وِ داً٘ن هٌظَرش سٗذ ػبلن است ٗب سٗذ غ هب تزدٗذ دارٗن ٍ ًوٖ« سٗذاً مالتىز»هَلٖ گفتِ:  وِجب وِ  حبل اٗي

گَٗ٘ن اگز هٌظَر هَلٖ سٗذ ػبلن ثبضذ تخػ٘ع خَاّذ ثَد ٍ اگز سٗذ غ٘ز ػبلن هزادش  ضًٌَذُ ٍ هخبطت ّست٘ن پ٘ص خَد هٖ

وٌ٘ن ٍ  داٗز ث٘ي تخػ٘ع ٍ تخػّع است، تخػّع را همذم هٖ« التىزم سٗذاً» هسئلِ ٍ چَى ثبضذ تخػع خَاّذ ثَد

مذم ت سٗذ غ٘ز ػبلن است چَى تخػّع ثز تخػ٘ع همذم است، ٗؼٌٖ هب اس اثشار« التىزم سٗذاً»گَٗ٘ن هٌظَر هتىلن اس  هٖ

 .اٗن تخػّع ثز تخػ٘ع ثزإ وطف هزاد هَلٖ استفبدُ وزدُ

 ثزإ هب هىطَف ضذُ ثبضذ ٍجْٖ ثزإ تمذٗن تخػّع ثز تخػ٘ع ٍجَد ًخَاّذ داضت؛ هثالًاهب اگز فزؼ وٌ٘ن هزاد هَلٖ 

اهب هب ضه دارٗن اٗي سٗذ ػبلن است ٗب « التىزم سٗذاً»ٗه دل٘ل دٗگزٕ ثگَٗذ:  ٍ سپس در« اوزم ول ػبلن»اگز هَلٖ ثگَٗذ: 
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داًست٘ن وِ هٌظَر هتىلن اٗي است وِ  فزق اٗي هثبل ثب هثبل لجلٖ اٗي است وِ در هثبل لجلٖ دٍ سٗذ ٍجَد داضت ٍ هب ًوٖ -ًِ

 وِ اٌٗجب -ي ٗب سٗذ غ٘ز ػبلن اهب اٌٗجب ٗه سٗذ ث٘طتز ٍجَد ًذارد لىي هب ضه دارٗن ػبلن است ٗب ًِسٗذ ػبلن را اوزام ًى

ثلىِ ضه هب در اٗي است وِ آٗب اٗي سٗذ ػبلن است ٗب ًِ، حبل آٗب هب  در هزاد هتىلن ضه ًذارٗن هب «التىزم سٗذاً»هتىلن گفتِ 

؟ اٌٗجب استتَاً٘ن ثگَٗ٘ن اگز هب سٗذ را ػبلن ثذاً٘ن خزٍج آى ثبلتخػ٘ع ٍ اگز اٍ را ػبلن ًذاً٘ن خزٍج آى ثبلتخػّع  هٖ

 گ٘زٗن سٗذ ػبلن ً٘ست.ثًت٘جِ  تَاً٘ن ثِ استٌبد تمذم تخػّع ثز تخػ٘ع ضَد ٍ ًوٖ ثحث تمذم تخػع ثز تخػ٘ع هطزح ًوٖ

تب ثِ استٌبد تمذم تخػّع ثز تخػ٘ع گفتِ ضَد لَل  اٍلهب ًحي فِ٘ اس لج٘ل هثبل دٍهٖ است وِ ثِ آى اضبرُ وزدٗن ًِ هثبل 

َر ٍ هطخع است وِ هٌظ ثزإ هب وبهالً رٍضي است« وؤهيالالػالٓ هؼزاج »ضَد، چَى هزاد هَلٖ در اهثبل  غح٘حٖ ثبثت هٖ

هتزتت هؤهي ثز ًوبس فبسذ آثبرٕ هثل هؼزاج٘ت در اٗي لضِ٘ غالٓ غح٘ح است ٍ هب ضه ًذارٗن در اٌٗىِ « الػالٓ»اس 

 ، حبل در اٗي غَرت وِ همػَد ضبرع ثزإ هب رٍضي است هب، پس همػَد ضبرع وبهالً ثزإ هب ٍاضح ٍ رٍضي استضَد ًوٖ

، چَى تمذم تخػّع ثز ع ثز تخػ٘ع ثگَٗ٘ن لَل غح٘حٖ همذم است ٍ حك ثب اٍستتَاً٘ن اس راُ تمذم تخػّ ًوٖدٗگز 

ٍلٖ در هب ًحي فِ٘ هزاد هَلٖ هؼلَم ٍ تخػ٘ع در غَرتٖ لبثل استٌبد است وِ در جْت اًىطبف همػَد ٍ هزاد هَلٖ ثبضذ 

َاّ٘ن ثجٌ٘٘ن آٗب خػَظ خ رٍضي است ٍ ً٘بسٕ ثِ تمذم تخػّع ثز تخػ٘ع ً٘ست ثلىِ آًچِ هطىَن است اٗي است وِ هٖ

تمذم تخػّع ثز تخػ٘ع ًذارد، لذا تمزٗت دٍم افزاد غح٘ح اس غالٓ ارادُ ضذُ ٗب اػن اس غح٘ح ٍ فبسذ ٍ اٗي رثطٖ ثِ هسئلِ 

 غح٘ح ً٘ست.رٍاٗبت  طبٗفِ اٍل استذالل ثِ
 :دیگز نسبت به تقزیب اول و دوم اشکال

 ٍارد است.رٍاٗبت  طبٗفِ اٍل اضىبلٖ در اٌٗجب ٍجَد دارد وِ ّن ثز تمزٗت اٍل ٍ ّن ثز تمزٗت دٍم اس
 مقدمه:

اٌٗجب هَرد  ،در تٌم٘ح هحل ًشاع ثِ آى اضبرُ وزدٗنٍ  هطزح ضذُ  گبًِ اهَر ّفتدر ٗىٖ اس هطبلجٖ وِ همذهًٔ ثبٗذ ػزؼ وٌ٘ن 

گ٘زد، اگز ثِ خبطز داضتِ ثبض٘ذ ثحث ٍالغ ضذ وِ آٗب ّوِ السبم ضزائط در هحل ًشاع ث٘ي غح٘حٖ ٍ اػوٖ  استفبدُ لزار هٖ

ّوِ هتفمٌذ اجشاء  اٗي ضذ وَِال در اٗي ثبة هختلف ثَد وِ هب آًْب را هَرد ثزرسٖ لزار دادٗن ٍ ًت٘جِ ثحث اًذ ٗب ًِ؟ ال داخل

اًذ وِ فمط لسن اٍل اس  ػجبدات در ًشاع ث٘ي غح٘حٖ ٍ اػوٖ داخل ّستٌذ، اهب در هَرد ضزائط ػزؼ وزدٗن، ضزائط سِ لسن

( هثل طْبرت برع در هتؼلك اهز ٍجَد داضتِ ٍ ضبرع ّن آًْب را اخذ وزدُ استضزائط )ضزائطٖ وِ اهىبى اخذ آًْب اس طزف ض

در هحل ًشاع داخل ثَدًذ ٍلٖ دٍ لسن ثبلٖ هبًذُ )ضزائطٖ وِ اهىبى اخذ آًْب اس طزف ضبرع در هتؼلك اهز ٍجَد داضتِ ٍلٖ 

ر هتؼلك اهز ٍجَد داضتِ ٍ ًِ ضبرع آًْب ٍ ضزائطٖ وِ ًِ اهىبى اخذ آًْب دهثل ٍجَة اسالِ ًجبست ضبرع آًْب را اخذ ًىزدُ 

ثب تَجِ ثِ اٌٗىِ دٍ لسن اس ضزائط اس هحل ًشاع  ، حبل هسئلِ اٗي است( اس هحل ًشاع خبرج ثَدًذهثل لػذ لزثت را اخذ وزدُ

ل را اى ، تَض٘ح اٗي اضىبچِ ثٌب ثز تمزٗت اٍل ٍ چِ ثٌب ثز تمزٗت دٍم ّ٘چ وذام اس اٗي رٍاٗبت لبثل استذالل ً٘ست خبرجٌذ

 ضبء اهلل در جلسِ آٌٗذُ ػزؼ خَاّ٘ن وزد.

 «والحمدهللربالعالمین»


