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ر «معن جر علير محمدر  ر آهلر الطلرهي ر  ر اللع ر علير اعدائهمر ار اهّللر ر صلير ب ر اعالمين ر  ر الحمدهّلل»
 

 خالصه جلسه گذشته

تحث دستاسُ ششعیت جْل تِ همذاس هال تشای ثثَت خوس دس هال حالل هخلَط تِ حشام تَد. ػشض شذ دستاسُ شرشعیت  

 دس ایي تاسُ هغشح شذُ است. لَل ایي ششط، اختالف شذُ ٍ سِ 

حذائك[ ایي تَد وِ جْل تِ همذاس هال دس ثثَت خوس هذخلیت ًذاسد. ّویي وِ جْل تِ صاحة هال لَل اٍل ]لَل صاحة 

ًتیجِ  ل روش شذ ٍ هَسد تشسسی لشاس گشفت ٍتاشذ، تشای تؼلك خوس تِ هال حالل هخلَط تِ حشام وافی است. دلیل ایي لَ

 ي شذ وِ ایي لَل لاتل لثَل ًیست.ای

 (ٓ)صاحب عزوقول دوم

ػلن تفصیلی است. یؼٌی وسی وِ چِ دس ثثَت ایي خوس ششعیت داسد، ػذم  ]لَل صاحة ػشٍُ[ ایي است وِ آىلَل دٍم 

گیشد ورِ   داًذ ایي حشام هتؼلك تِ چِ وسی است، دس صَستی خوس تِ ایي هال تؼلك هی هال اٍ هخلَط تِ حشام شذُ ٍ ًوی

تش اص تا هال اٍ هخلَط شذُ، یرا تی ر  وِ اجواالً تذاًذ هال غیش تفصیالً ًذاًذ چِ همذاس حشام ٍ چِ همذاس حالل است. اها اگش 

شٌاسذ،  داًذ ٍ صاحة آى سا ًوی اجواالً تی تش یا ووتش تَدى هال غیش اص همذاس خوس سا هی همذاس خوس است یا ووتش است؛

صَستی وِ ػلرن تفصریلی   تٌْا دس داًذ، ػلن اجوالی است.  جْل داسد یا اگش ّن هیاساساً یا یؼٌی جا خوس ثاتت است.  ایي

وِ هغلما  ػشٍُ، خوس ه شٍط تِ ػذم ػلن تفصیلی است؛ اػن اص ایيصاحة داشتِ تاشذ، خوس ثاتت ًیست. پس عثك ًظش 

داًذ اصیذ اص همذاس خوس است یا الل.  همذاس هال حشام سا ًذاًذ یا ػلن اجوالی تِ همذاس حشام داشتِ تاشذ؛ تِ ایي ًحَ وِ ًوی

 ی تش اص خوس است یا ووتش اص خوس.داًذ وِ ت اصُ خوس ًیست اها ًویداًذ وِ تِ اًذ ّش چٌذ اجواالً هی
 دلیل قول دوم

ای تِ شرشط جْرل ترِ     دلیل ایي لَل ایي است وِ سٍایات ایي تاب، ّش چٌذ تِ حسة ظاّش هغلك ّستٌذ؛ یؼٌی ّیچ اشاسُ

وِ اختالط دس ایي هال پیذا شذُ ٍ همرذاس   وٌٌذ پیذا هیاختصاص جایی  ّا ً ذُ است. اها ایي سٍایات تِ آى همذاس هال دس آى

 وٌٌذ.  آى هؼلَم ًیست؛ یا اًصشاف تِ ایي هَسد پیذا هی

وٌٌذ وِ همذاس هال هؼلَم ًیست یا اًصشاف تِ آى پیذا  هستذل هؼتمذ است وِ سٍایات ایي تاب، یا اختصاص تِ جایی پیذا هی

اگرش وسری   تش ایي اسرا   داًذ، اص شوَل ایي سٍایات خاسج است.  حشام سا هی جایی وِ وسی تفصیالً همذاس  وٌٌذ. اها آى هی

ٍ     داًذ وِ یه سَم ایي هال هتؼلك تِ غیش است، دس ایي همذاس حشام سا تفصیالً تذاًذ، هثالً هی ایري   جرا ػلرن تفصریلی اسرت 

شَد. اخثاس تصذق ّواى اخثاسی است وِ دس ساتغِ تا هجَْل الواله ٍاسد شذُ است. لثالً تِ ایري   ه وَل اخثاس تصذق هی
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تایست اص عرشف هالره    . عثك سٍایات هشتَط تِ تاب هجَْل الواله، هالی وِ هاله آى هؼلَم ًیست هیشذسٍایات اشاسُ 

 صذلِ دادُ شَد. 

ِ همذاس آى هؼلَم است ٍ اص غیش لاتل توییض است. یره هرال هؼریّي،    هٌتْی هَضَع آى اخثاس، هال هتویّض است؛ یؼٌی هالی و

وٌذ تش لضٍم تصذق تِ هجَْل الواله اص  سٍایات داللت هیدس ایي هَسد ه خص ٍ هتویّضی است وِ هاله آى هجَْل است. 

ٍ   وِ هال حالل تا حشام هخلَط شَد، اگش همذاس حشام هؼلَم تاشذ، ایي ّرن ه روَل  ّن عشف هاله. دس جایی  م اخثراس لرض

یرن. هرَسد آى سٍایرت وجاسرت      تَاًین اص هَسد آى سٍایت، تِ هاًحي فیِ تؼرذی وري   هی صذلِ هجَْل الواله است؛ یؼٌی

هَضَع آى سٍایات چیست  هاله هال هؼلَم ًیست ٍ خَدِ هال هتویّض ٍ هؼیّي است. ایي هَضَع اخثاس تصذق ترِ هجْرَل   

وِ هاله هؼلَم ًیست؛ چَى هال حالل تا حشام هخلَط شذُ ٍ ها  است ییالواله است. هاًحي فیِ چیست  هاًحي فیِ جا

 چَى فشض ها دس جایی است وِ ػلن تفصیلی تِ همذاس حشام داسین.  م ّن هؼلَم ّستشٌاسین. همذاس حشا هاله سا ًوی

ن، هتویّرض ٍ هتؼریّي   داًری  هٌتْی ه ىل ایي است وِ ایي همذاس حشاهی وِ تا هال حالل هخلَط شذُ ٍ ها ّن همذاس آى سا هری 

تِ ایي دلیل وِ س هال هؼلَم ّست ٍلی هتویّض ًیست. تَاًین اص هَضَع آى اخثاس تؼذی وٌین تِ جایی وِ همذا ها هی اهاًیست. 

؛ چَى توییض، ت خیص ٍ هؼیّي تَدى، هذخلیتی دس ایي حىن ًذاسد. هْن ایي است وِ هالی تشای «ال دخل للتوییض فی الحىن»

هوىي است لاترل توییرض ًثاشرذ.     هوىي است ایي هال لاتل توییض تاشذ ٍ ذ اص عشف هاله صذلِ دادُ شَد؛تای غیش است وِ

حىرن   ًذاشتِ تاشذ، چِ هاًؼی داسد وِتاالخشُ همذاس آى هؼلَم است؛ چَى فشض ها ایي است. اگش توییض هذخلیتی دس حىن 

لضٍم صذلِ سا اص هَسد ٍ هَضَع آى سٍایات وِ هجَْل الواله است، سشایت دّین تِ جایی وِ هالی تا حشام هخلَط شرذُ  

تَاًین دس جایی وِ  هی جا هتویّض ًیست. لزا جا هال هتویّض است ٍ ایي ّا دس توییض ٍ ػذم توییض است. آى است ٍ تٌْا تفاٍت آى

جا وٌین ٍ آى سا اص دایشُ  داًین، اخثاس تصذق ٍ صذلِ دادى سا شاهل آى  همذاس حشام سا هیتفصیالًهال هخلَط تِ حشام شذُ ٍ 

 اخثاس خوس خاسج وٌین. 

تَاًذ هؤیذ ایي تؼذی لشاس گیشد، تؼضی اص سٍایات هشتَط تِ هجَْل الواله است؛ هثل صحیحِ یًَس ورِ دس   چیضی وِ هی

اًذ اگش هاله یه هالی هجَْل تاشذ، ترا   ثوي آى اص عشف هاله. گفتِآى حىن شذُ تِ فشٍش هال هجَْل الواله ٍ صذلِ 

ٍ پَل آى سا اص عشف هاله صذلِ دّیذ. ایي گَاُ ترش ایري اسرت ورِ      وِ هؼیّي ٍ ه خص ٍ هتویّض است، آى سا تفشٍشیذ ایي

یت ٍ تا ایي لیورت، اص  همصَد اصلی، صذلِ دادى ػیي هال هجَْل الواله ًیست؛ هْن ایي است وِ تِ ایي همذاس ٍ تا ایي هال

تَاًیرذ ایري    خَدِ هال هَضَػیت ًذاسد؛ اگش اسصش ایي صهیي یه هیلیَى تَهاى است، هی لزا عشف هاله صذلِ دادُ شَد.

 صهیي سا تفشٍشیذ ٍ ثوي آى سا صذلِ تذّیذ. 

ن آى اسصشری  ًذاسد. هْ وٌین وِ خَدِ هال ٍ ػیي هال هَضَػیت ًذاسد؛ هتویّض تَدى هال هَضَػیت استفادُ هی اص ایي سٍایت

شٌاسین؛ تایذ لیوت آى هال ٍ هالیت آى هال سا اص عشف هاله صذلِ  سا ًوی اٍهال غیش است ٍ ها  است وِ ایي هال داسد وِ

 دّین. 

پس خالصِ تحث ایي شذ وِ لَل دٍم، اشتشاط ثثَت خوس دس هال حالل هخلَط تِ حشام تِ ػذم ػلن تفصیلی ترِ همرذاس   

ایي است وِ سٍایاتی وِ دس هَسد هال حالل هخلَط تِ حشام ٍاسد شذُ، یا هختص ٍ یا هٌصشف تِ جایی آى هال است. دلیل 
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است وِ همذاس آى هال تفصیالً هؼلَم ًثاشذ. چَى اگش همذاس هال تفصیالً هؼلَم تاشذ، ه وَل اخثاس هجَْل الواله است ورِ  

الواله ًسثت تِ جایی وِ ػلن تفصیلی ترِ همرذاس حرشام    دس آى حىن تِ لضٍم صذلِ شذُ است. ویفیت شوَل اخثاس هجَْل 

 (دس صَستی وِ ػلن تفصیلی تِ همذاس تاشرذ )ّست سا تیاى وشدین. گفتین چغَس آى اخثاس شاهل هال حالل هخلَط تِ حشام 

هرال   ه،وِ دس ّش دٍ، همذاس هال هؼلَم است ٍ تٌْا فشلی وِ داسًذ ایي است ورِ دس هجْرَل الوالر    شَد  گفتین تشای ایي هی

تویّض ٍ ػذم  لیٍ ص ًیست چِ هالی استهتویّض است اها دس هال حالل هخلَط تِ حشام، هتویّض ًیست ٍ هخلَط شذُ ٍ ه خ

ورِ  دّیذ، ترشای ایري اسرت    گفتٌذ هال هجَْل الواله سا صذلِ تویّض، دس لضٍم صذلِ یا ػذم لضٍم صذلِ دخالتی ًذاسد. اگش 

است ٍ هال ّن هؼلَم است؛ پس ایي سا اص عشف هاله صذلِ دّیذ. ّویي هالن  ّن هؼلَم هاله آى هؼلَم ًیست. همذاسش

هخلَط تِ حشام شذُ تاشذ ٍ صاحة آى هؼلَم ًثاشذ اها همذاس آى هؼلَم تاشذ، ٍجَد داسد. تٌْا فرشق آى   ،دس جایی وِ هال

 گَیٌرذ ایري   هتویّض ًیست. هری  صَست گشفتِ است. آى هال حشاهی وِ همذاس آى هؼلَم است، جا اختالط ایي است وِ دس ایي

وِ اگش ػلن تفصیلی تِ همذاس حشام تاشذ، ه روَل اخثراس تصرذق     دّیذ. پس اصل ایيهمذاس سا اص عشف صاحة هال صذلِ 

 َد، تِ ایي تیاى لاتل اثثات است.ش هی

 داسد: جا دٍ حالت ٍجَد اها دس جایی وِ ػلن تفصیلی ًثاشذ، یؼٌی همذاس حشام تشای ها هؼلَم ًیست، دس ایي

 .داًین ووتش اص خوس است یا تی تش اص خوس تاسٓ اصالً همذاس حشام هؼلَم ًیست ٍ ها ًوی

داًذ وِ تِ اًذاصُ خوس ًیست ٍ دس ایي هَسد یمیي داسد؛ اها تیي تی تش اص خوس ٍ ووترش   حالت دٍم ایي است وِ اجواالً هی

ایي پَل ٍ ایي هال هخلَط تِ حشام است. یمیي ّن داسم وِ تِ اًذاصُ خوس ًیست  داًن هیگَیذ هي  اص خوس هشدد است. هی

داًن ایي است وِ تِ اًرذاصُ خورس ًیسرت اهرا      گَیذ آى چیضی وِ هی اها هشدد است تیي الل اص خوس ٍ اوثش اص خوس. هی

 تشدیذ داسم وِ تی تش اص یه پٌجن است یا ووتش اص یه پٌجن است. 

 سؤال: 

اًذ وِ اگش صاحة هال پیذا شذ، آیا وسی وِ صذلِ دادُ ضاهي است یا خیرش؛   فشػی است وِ تؼذاً هغشح وشدُ استاد: آى یه

تفصیالً همذاس هال ایي یه فشع دیگش است وِ تایذ دس جای خَدش هغشح شَد. االى تحث دس ایي است وِ اگش ایي شخص 

ذ؛ ادػای اختصاص یا اًصشاف اخثاس هشترَط ترِ اخرتالط    داًذ، عثك لَل دٍم تایذ خوس تذّذ. دلیل آى ّن تیاى ش سا ًوی

شرَد ورِ دس    داًذ. چَى اگش تفصیالً تذاًذ، ه وَل اخثاس تصذق هی حالل تِ حشام، تِ خصَص جایی وِ شخص تفصیالً ًوی

ٍاى وٌذ. اها سٍایات ایي تاب هثل صحیحِ ػواس تي هش شَد ٍ حىن لضٍم صذلِ سا تیاى هی ایي صَست اخثاس صذلِ ٍاسد هی

ِ همرذاس هرال تفصریالً هؼلرَم     وٌٌذ تِ جایی ور  ّا هغلك است اها اًصشاف ٍ اختصاص هی ٍ دیگش سٍایات، ّش چٌذ ظاّش آى

 ًیست.

 بزرسی دلیل قول دوم

 چَى: ایي دلیل ّن تِ ًظش ها صحیح ًیست.

تؼذ ادػای اختصاص یرا اًصرشاف ترِ اخرتالط دس      فشهایذ ظاّش ایي سٍایات هغلك است ٍ اصل ایي ادػا وِ ای اى هی :اٍالً

تَاًین تپزیشین. دسست است ورِ ظراّش    وٌذ، هحل تحث است. ها اصل ایي اعالق سا حذالل دس تشخی سٍایات ًوی همذاس هی
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ً ذُ ٍ فمظ ششط جْل تِ صاحة سا  صحیحِ ػواس تي هشٍاى تِ ًظش تذٍی هغلك است؛ چَى هتؼشض ششط جْل تِ همذاس

جا یه لشیٌِ هؼٌَی داسین ٍ آى ّن  گفتین وِ دس ایي . ٍلیٍَ الْحَلَالِ الْوُخْتَلِظِ تِالْحَشَامِ إِرَا لَنِ یُؼِشَفِ صَاحِثُُِ[]َد هغشح وشدُ ت

است ٍ ّویي عَس سٍایت  فْن ػشف تِ ٍاسغِ هٌاسثت حىن ٍ هَضَع است. جْل تِ همذاس ّن اص ایي سٍایت لاتل استفادُ

وٌذ، ها اصل اعرالق سا   تِ شَد ظاّش ایي سٍایات اعالق داسد ٍلی اختصاص یا اًصشاف پیذا هیوِ گف سىًَی. پس اصل ایي

 سألِ اختصاص یا اًصشاف پیذا شَد.پزیشین تا تخَاّذ ه دس ایي سٍایات ًوی

سؤال هرا  ، وٌذ ػلن تِ همذاس حشام اختصاص یا اًصشاف پیذا هی ػذماگش سٍایات تاب اختالط حشام تِ حالل، تِ هَسد  :ثاًیاً

گَیذ ایي سٍایات اختصاص یا اًصرشاف پیرذا    جا آٍسدُ است  هی ایي است وِ تِ چِ دلیل ایي هستذل لیذ تفصیالً سا دس ایي

ای اسرت ورِ تفصریالً     گَیذ خوس دس جایی ثاتت است وِ همذاس هخلَط شذُ تِ گًَِ وٌذ تِ اختالط دس همذاس؛ یؼٌی هی هی

 همذاس حشام هؼلَم ًیست. 

لرن  هغلرك ػرذم الؼ   ذاس حشام تفصیالً هؼلَم ًیست.یي است وِ چشا اختالط دس همذاس، هٌحصش شَد تِ جایی وِ همسؤال ها ا

 ٍجْی تشای اًحصاس آى دس ایي صَست ًیست.  سا تایذ شاهل شَد. یؼٌی چِ تفصیالً ٍ چِ اجواالً

 این وِ اساساً لثالً دس ایي تاسُ تِ تفصیل تحث وشدُ هخلَط تِ حشام، هحل اشىال است.اصل تؼذی اص هال هتویّض تِ هال  ثالثاً:

تَاًین اخثاس تصذق سا وِ هشتَط تِ هال هتویّض است، شاهل هَاسد اختالط تِ حشام وٌین. تِ ػثاست دیگش ترشخالف ًظرش    ًوی

است ٍ دس  هستذل، ها هؼتمذ ّستین للتویّض دخلٌ فی الحىن. چَى گفتین حىن لضٍم تصذق هال غیش، یه حىن خالف لاػذُ

ٍ لذس هتیمي، هال هتویّض هجَْل الواله است. دس جایی وِ حىوی خرالف   ذُ، تایذ تِ لذس هتیمي اوتفا شَدخالف لاػ هَاسد

تِ هَسد ًص تایذ اوتفا وٌین. هَسد ًص، هال هجَْل الواله است وِ دس آى، هال  ٍلاػذُ تاشذ، ها هتؼثذ ٍ تاتغ دلیل ّستین 

جرا   تَاًین اخثاس تصذق سا تِ آى ػٌَاى شاهل ایي ًوی َط تِ حشام شذُ ٍ هتویّض ًیست،وِ هال هخلهتویّض است. اها دس جایی 

 وٌین.

تَاًذ اشىال چْاسم تاشذ. ای اى اصالً ٍجِ اختصراص ٍ   وِ هستذل ادػای اختصاص یا اًصشاف وشدُ، ایي ّن هی ایي ساتؼاً:

وٌذ  هثالً اگش دس سٍایت ػواس اص عشیك هٌاسثت حىن  پیذا هی تِ چِ دلیل اختصاص ٍ اًصشاف اًصشاف سا تیاى ًىشدُ است.

ٍ هَضَع تاشذ، اصالً اعاللی هٌؼمذ ً ذُ تا ها تخَاّین ادػای اًصشاف یا اختصاص وٌین. ّویي هسألِ هَسد سؤال است وِ 

 اساساً ٍجِ اختصاص یا اًصشاف هَسد ادػای هستذل چیست  

 سؤال:

خَاّرذ. هٌ رأ    هی هٌ أگَییذ ظاّش سٍایت هغلك است اها هٌصشف تِ یه هَسد خاص است، اًصشاف  استاد: شوا ٍلتی هی

جا چٌیي چیضی ٍجَد داسد  لزا ًِ ٍجِ اختصاص هؼلرَم   اًصشاف، وثشت استؼوال است ٍ ًِ وثشت ٍجَد خاسجی. آیا ایي

 است ٍ ًِ ٍجِ اًصشاف. 

 سؤال:

خوس ششط وشدُ ػذم الؼلن تفصیالً. ّویي لرذس ورِ تفصریالً ًذاًرذ، تایرذ      ػشض هي ایي است وِ ای اى تشای ثثَت استاد: 

شَد وِ تایذ صذلِ تذّذ تِ ّواى تیاًی وِ ػرشض ورشدین.    خوس تذّذ. چَى اگش تفصیالً تذاًذ، اخثاس تصذق شاهل آى هی
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ذاس توا ارا ال یؼلن همرذاس  وٌذ تِ اختالط دس هم گَییذ ایي اخثاس اختصاص یا اًصشاف پیذا هی سؤال ایي است وِ اگش شوا هی

 وِ تفصیالً حشام سا ًذاًذ، چیست الحشام تفصیالً، ٍجِ اختصاص یا اًحصاس اختالط دس همذاس تِ آى جایی 

 سؤال:

اشىال اٍل ایي تَد وِ اساساً اعاللی ًذاسد تا تخَاّذ ادػای اختصاص یا اًصشاف شَد. اشىال دٍم ایي تَد وِ چشا  استاد: 

همذاس سا هٌحصش وشدیذ توا ارا ال یؼلن همذاس الحشام تفصیالً  اگش ایٌْا اختصاص پیذا وشدًذ یا اًصشاف پیذا  اساساً اختالط دس

 وشدًذ تِ اختالط دس همذاس، ایي اختالط دس همذاس اػن اص ایي است وِ اجواالً ًذاًذ یا تفصیالً. 

 سؤال: 

ین. ٍلی فشض ایي است وِ چشا ػذم الؼلن تفصریالً شرشط شرذُ    استاد: یىی اص ادلِ ها ّن ّویي است. آى سا ها ّن لثَل داس

داًرذ تی رتش اص خورس     ایي است وِ چشا آًجایی وِ اجواالً هری  تذاًیذ تاص ّن تایذ خوس دّیذ؛ سؤالاست. اها اگش اجواالً 

تایذ خورس تذّرذ    داًذ، چشا  داًذ الل اص خوس است اها همذاس سا ًوی اها تاص ّن خوس تذّذ  آًجایی وِ اجواالً هیاست، 

وٌین. اصالً سؤال ایي است وِ چرشا آًجرایی ورِ اجوراالً      ایي اشىالی است وِ ها ایي سا دس لالة دلیل دس لَل سَم تیاى هی

وا ارا لرن  گَییذ ایي هختص ت داًذ، تایذ خوس تذّذ  ّوِ اشىال ایي است. ایي دلیلی وِ شوا آٍسدیذ؛ هی همذاس حشام سا هی

وِ تفصیالً ًذاًرذ یرا    گَیین ایي لیذ تفصیالً سا اص وجا آٍسدُ ایذ  ایي هغلك است؛ اػن اص ایي یؼلن همذاس الحشام تفصیالً؛ ها هی

گَیین تِ چِ دلیل  ها ٍلتی دلیل لَل سَم سا تگرَیین، ایري اشرىال تی رتش      وِ ای اى اجواالً سا خاسج وشدُ، هی ایياجواالً. 

  ٍاضح هی شَد.
 

«الحوذ هلل سب الؼالویي»  


