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  44 جلسه:                                                                                                 چهارم سال:

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

 گذشته:خالصه جلسه 
. تمسین اٍل، تمسین ٍضغ ثِ تؼییٌی ٍ تؼیٌی ثَد کِ ػشض کشدین هب ایي تمسین سا لجَل ًذاسین. ثحث هب دسثبسُ تمسین ٍضغ ثَد

ٍاضغ ثبیذ دس ٌّگبم ٍضغ هؼٌی سا تصَس کٌذ ثِ چْبس لسن تمسین  ثِ ایي ثیبى کِدس تمسین دٍم گفتین کِ ٍضغ ثِ اػتجبس هؼٌی 

لِ  هَضَع ٍ لِ خبظ ٍ ٍضغ خبظ هَضَع ٍ لِ خبظ، ٍضغ ػبم هَضَع ٍ لِ ػبم، ٍضغ خبظ َعهَض ٍ ضَد؛ ٍضغ ػبم هی

ثبضذ کِ ثؼذاً ثِ ثحث دسثبسُ  ػبم. الجتِ تمسین دیگشی ّن ثشای ٍضغ ثِ اػتجبس لفع هتصَس است کِ ٍضغ ضخصی ٍ ًَػی هی

 آى خَاّین پشداخت.

م اٍل دسثبسُ تؼشیف ایي السبم ثَد کِ هؼٌبی السبم چْبسگبًِ چیست؟ کٌین: همب دس سِ همبم ثحث هی ٍضغ گفتین دس تمسین دٍم

هالحظِ کشدیذ کِ هب الَال ٍ ًظشات ٍ احتوبالتی کِ پیشاهَى هؼبًی ایي السبم ثَد سا رکش ٍ دس هَسد ّش کذام ًظش هختبس سا 

لسبم اختالف ًظش ثَد. همبم دٍم ثیبى کشدین. الجتِ دس ثؼضی هَاسد اختالف ًظش ٍجَد ًذاضت لکي ًسجت ثِ ثؼضی اص ایي ا

دسثبسُ اهکبى السبم چْبسگبًِ ٍضغ ثَد، ًتیجِ ثحث هب ایي ضذ کِ ّوِ السبم چْبسگبًِ ٍضغ هوکي است، صشف ًظش اص ایٌکِ 

یؼٌی هٌظَس ایي است کِ ّیچ کذام اص ایي السبم هحزٍسی ثِ دًجبل ًذاسد ٍ  ؛ثبضٌذ یب خیشایي السبم دس خبسج تحمك پیذا کشدُ 

 جَتبً لبثل تصَیش است اهب هثبل ٍ هصذاق داسًذ یب ًِ ثحثی است کِ ثبیذ دس همبم سَم تؼمیت ضَد.ث

 مصادیق اقسام چهارگانه مقام سوم:
یؼٌی آیب ٍاضغ ایي  ؛ثحث اص اهثلِ ٍ هصبدیك ٍ هَاسد ایي السبم است کِ آیب ایي السبم دس خبسج هحمك ضذُ ،دس همبم سَم

السبم چْبسگبًِ سا دس خبسج ایجبد کشدُ ٍ ثشای ّش چْبس هَسد هثبل داسین یب خیش؟ ثِ هٌبسجت ثحث اص هصبدیك ٍ هَاسد ٍاسد 

لِ خبظ اص هؼبًی  کِ ثبػث طَالًی ضذى ثحث خَاّذ ضذ، هثالً دس هَسد ٍضغ ػبم ٍ هَضَع خَاّین ضذّبی دیگشی  ثحث

اصل هَضَع  ،هثالً دس هؼبًی حشفیِ ؛اص ثحث ٍضغ فشاتش خَاّین سفت تب حذٍدیحث خَاّین کشد کِ اسوبء اضبسُ ث ٍ حشفیِ

ایي است کِ هب ثجیٌین ٍضغ حشٍف چگًَِ است اهب داًستي ایي هسئلِ هتَلف ثش ایي است کِ هب ثذاًین هؼٌبی حشفی چیست؟ 

لزا همبم سَم دسثبسُ  ضَد شفی ٍجَد داسد هطشح هیثحث هفصلی پیشاهَى هؼٌبی حشفی ٍ اختالفبتی کِ دسثبسُ هؼٌبی ح پس

، ٍضغ یؼٌی السبم چْبسگبًِ کٌذ کِ ثِ هشٍس ضبیذ فشاهَش کٌیذ ثحث هب دس هَسد تمسین دٍم هب سا ٍاسد هسبئلی هی ،ٍضغ

 .ثبضذ هی
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 له عام: وضع عام، موضوع -1

صًٌذ اسوبء اجٌبس هثل اًسبى، ثمش،  ٍضغ هی لِ ػبم ثحثی ًیست ٍ هثبلی کِ ثشای ایي لسن اص دس هَسد ٍضغ ػبم ٍ هَضَع

 ثبضذ. ضجش، حجش، سجل ٍ... هی

 له خاص: وضع خاص، موضوع -2

صًٌذ اػالم ضخصیِ است؛ هثالً کسی کِ ًبهی ثشای  لِ خبظ است، هثبلی کِ ثشای ایي لسن هی ٍضغ خبظ ٍ هَضَع ،لسن دٍم

 کٌذ. فشد ٍ هصذاق ٍضغ هی کٌذ فشصًذش سا تصَس ٍ لفع سا ثشای ّوبى فشصًذش اًتخبة هی

 :شبهه د ر مورد اعالم شخصیه
اضکبلی دس ساثطِ ثب هثبل ثِ اػالم ضخصیِ ثشای ایي لسن هطشح است کِ ایي اضکبل سا اهبم )سُ( ایشاد کشدُ ٍ ثِ آى پبسخ 

 اًذ. دادُ

لِ ػبم هطشح  همذهِ است کِ هب سبثمبً دس ثحث اص تَّوی کِ دسثبسُ اهکبى ٍضغ ػبم ٍ هَضَع سِاسبس ایي اضکبل هجتٌی ثش 

 ضذ ثِ آى اضبسُ کشدین.

کٌذ یک تصَسی اص آى ضیء دس رّي ٍ ًفس اًسبى پذیذ  ٍلتی ًفس ٍ رّي اًسبى ثِ چیضی التفبت ٍ تَجِ پیذا هی مقذمه اول:

ّش ٍجَد رٌّی هب یک هلحَظ ثبلزات ٍ یک هلحَظ ثبلؼشض داسین؛ هلحَظ آیذ، ایي تصَس، ّوبى ٍجَد رٌّی است، دس  هی

گیشد صَستی اص آى  هثالً ٍلتی کسی دس همبثل دسختی لشاس هی ؛آیذ ثبلزات ّوبى صَست رٌّی است کِ دس رّي پذیذ هی

ٌّی است ٍ ضذُ یک ٍجَد رحبصل ثٌذد، آى صَست هٌمَضِ دس رّي کِ اص ایي دسخت خبسجی  دسخت دس رّي اٍ ًمص هی

کٌذ اهب ثِ تجغ آى، آى هَجَد خبسجی هَسد  هَسد لحبظ رّي است ثبلزات ٍ رّي دس دسجِ اٍل خَد آى سا راتبً لحبظ هی

هب دٍ هلحَظ داسین؛ یک هلحَظ ثبلزات کِ ّوبى صَست  پس ثبضذ، لحبظ ٍالغ ضذُ لزا هَجَد خبسجی هلحَظ ثبلؼشض هی

 کٌذ. َجَد خبسجی است کِ هلحَظ ثبلزات اص آى حکبیت هیرٌّیِ است ٍ یک هلحَظ ثبلؼشض کِ ّوبى ه

ضَد  هلحَظ ثبلزات حبکی اص هلحَظ ثبلؼشض است ٍ ثیي ایي دٍ تجبیي ٍ تغبیش ٍجَد داسد؛ چَى ّویي کِ گفتِ هی مقذمه دوم:

ضَد کِ لفع حبکی  یکی حبکی اص دیگشی است ثِ ایي هؼٌی است کِ ایٌْب دٍ چیضًذ ٍ ثب ّن هغبیشًذ. ثش ّویي اسبس گفتِ هی

 چَى لفع ٍ هؼٌی ثب ّن هغبیشًذ.« اللفع َّ الوؼٌی»تَاى گفت:  اص هؼٌی است ًِ خَد هؼٌی ٍ ًوی

تَاًذ دس خبسج هَجَد ضَد، هَجَد خبسجی ّن ثِ ٍصف ٍجَدُ فی  ٍجَد رٌّی ثِ ٍصف ٍجَدُ فی الزّي ًوی مقذمه سوم:

 تَاًذ دس رّي هحمك ضَد. الخبسج ًوی

لِ خبظ  اضکبل هْن دس ساثطِ ثب اػالم ضخصیِ ٍجَد داسد. دس ٍضغ خبظ ٍ هَضَع یکهمذهبتی کِ رکش ضذ ثب تَجِ ثِ ایي 

فشض ایي است کِ ٍاضغ یک هؼٌبی جضئی سا تصَس کشدُ ٍ لفع صیذ سا هثالً ثشای آى هؼٌبی جضئی لشاس دادُ کِ هؼٌبیص ایي 

چَى جضئیت هسبٍق ثب  ؛ثبضذ دس ٍالغ جضئی هی ،ی هَجَداست کِ لفع صیذ ثشای یک هؼٌبی هَجَد ٍضغ ضذُ حبل ایي هؼٌب

 .ٍجَد است
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 دو احتمال:
هٌظَس ایي است کِ هؼٌبیی کِ لفع ثشای آى ٍضغ ضذُ جضئی است ٍ  ،ٍضغ خبظ ٍ هَضَع لِ خبظ ضَد گفتِ هیٍلتی 

آیذ کِ هٌظَس اص ٍجَد چیست؟ آیب هشاد، ٍجَد رٌّی است یب  جضئیت ّن هسبٍق ثب ٍجَد است حبل ایي سؤال پیص هی

ٍجَد رٌّی  یؼٌی فشض کٌیذ اگش ٍاضغ ثخَاّذ لفع صیذ سا ثشای ،ٍجَد خبسجی؟ ّش کذام اص ایي دٍ هشاد ثبضذ هطکل داسد

صیذ لشاس دّذ یک هبًغ داسد ٍ اگش ّن ثخَاّذ لفع صیذ سا ثشای ٍجَد خبسجی آى لشاس دّذ هبًغ دیگشی داسد. حبل ثبیذ 

 ثجیٌین اضکبل ایي هطلت چیست؟
 اشکال احتمال اول:

ضَد  ِ ًوییؼٌی ّوبى هلحَظ ثبلزات، ٍضغ ضَد هطکل ایي است ک ؛اگش لفع صیذ ثخَاّذ ثشای ٍجَد ٍ صَست رٌّی صیذ

پذس لفع  هثالً لِ، ٍجَد رٌّی است، هَضَع ،لفع صیذ سا ثِ ٍجَد خبسجی آى اطالق کشد، هگش ًِ ایي است کِ طجك ایي فشض

لِ، هفَْم جضئی است ٍلی هٌظَسش اص  کٌذ کِ هَضَع صیذ سا ثشای صَستی کِ اص صیذ دس رّي خَد ایجبد کشدُ ٍضغ هی

ست هشتسن دس رّي ٍضغ ضذُ کِ هؼٌبیص ایي است کِ ٍجَد خبسجی صیذ جضئی، ٍجَد رٌّی است پس صیذ ثشای صَ

ٍ تٌْب « ّزا صیذٌ»تَاى گفت:  یؼٌی ًوی ،چَى ثیي ٍجَد رٌّی ٍ ٍجَد خبسجی هغبیشت ٍجَد داسد ؛لِ لفع صیذ ًیست هَضَع

شاد اص جضئی، ٍجَد ساّی کِ ٍجَد داسد ایي است کِ گفتِ ضَد اطالق لفع صیذ ثش ٍجَد خبسجی آى هجبص است. پس اگش ه

 ؛«صیذٌ هَجَدٌ فی الخبسج»اش آى است کِ ًتَاى لفع سا ثش ٍجَد خبسجی آى اطالق کشد ٍ حتی ًتَاى گفت:  رٌّی ثبضذ الصهِ

چَى صیذ دس رّي است ٍ هؼٌبیی کِ لفع صیذ ثشای آى ٍضغ ضذُ طجك ایي فشض ٍجَد رٌّی آى است. اگش ّن گفتِ ضَد 

تَاًذ هلتضم ضَد ثِ ایٌکِ توبم اسبهی کِ  ضَد خالف ثذاّت است ٍ ّیچ کس ًوی سجی اطالق هیهجبصاً لفع صیذ ثش هَجَد خب

 ضَد هجبص است. ثش اضخبظ اطالق هی

اهب اگش گفتِ ضَد لفع صیذ ثشای ٍجَد رٌّی ٍضغ ًطذُ ثلکِ ثشای ٍجَد خبسجی آى کِ هلحَظ ثبلؼشض ثبضذ ٍضغ ضذُ 

ّن هطکل داسد کِ اًطبء اهلل آى سا دس  ایي صَست ،ام ایي هَجَد خبسجی ٍضغ کشدُیؼٌی پذس صیذ گفتِ: هي لفع صیذ سا ثشای 

       جلسِ آیٌذُ رکش خَاّین کشد.

 «والحمد هلل رب العالمین»


