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

 خالصه جلسه گذشته

یه تی جه ح   د. یهن شتز تین تشاهتات  ک   عضب     تشاهتایب  ددتخذ قصد قا ت در ناعلق تنا نیاال دلیل ششمشم نی ب  ا تحالهل   

رت ن دلیل و تی  زرگهن تشاهتات دیگای نیز    تین دلیل وترد کاده تند ک  یاب ندرد قیدل وتقع نمد.شد  تشاهل    دلیل شمم وترد

هم یهک دن تنج ه یدج      ارحب ههیب ک   یم.خدددتری نب ک علت ضیق وقت نه تز  ارحب آن ان    ل .قاتر دتده تند ندرد خدشش  

هل  تین شد ک  هیچ یک تز تدل  قهئلین    تحالنایج   لث تنا هع ثه ت شد و  یت دلیل شمم  انقصدد نه نی ب  ا عدم صالحششد   

هل قاتر ندرد تشا شد  ذکا  هع تخذ قصد قا ت در ناعلق تناتنا ههیب ک   ا دلیلو یمهم   ت در ناعلق تنا صلیح نیددهتخذ قصد قا

 ن  تشاهل خلف و دور و ن  یقدم شب قصد قا ت در ناعلق تنا نمان تحت. پستخذ    عدم یمهنیت آن تدل  تین ششد جنای  د.گافا

ده دلیل  شهید یعدتد آنهه    ن  شده ک تدل  دیگای نیز تی جه تقه علب نفسش  و ن  تشاهتات دیگا  زرگهن  هیچ کدتم یمهم نیست. تلیا  

 . ددلیلب تحت ک  ندرد  ارحب قاتر گافاهم  احد تنه نهم یاین آنهه  همهن شش 

 هزی   دیگا نی ثه ت نب شدد و تخذ قصد قا ت در ناعلق تنا تناهن ع و تحالهل  تخذ قصد قا ت در ناعلق تنا تدل  تنا هرد  پس تز

آنهه  حادتالت د وآوردن دلیل تثیهت تناهن نیسشت. یع ب کسهنب ک  قهئل    تنا هع تخذ قصد قا ت در ناعلق تنا  ددند  دلیل  اتقهن  

یع ب تگا شهرع در نقهم تنا  خدتهد قصد قا ت و قصد . دک  تخذ قصد قا ت در ناعلق تنا تناهن دتر نایج  تین شد رد ششد و قهات  

در دیگا نیهحث نهم  تین نی ه. تنا رت  ش  ع دتن جزیب تز نهندر    و در ناعلق تنا تخذ ک د هیچ تحشششالهل  و نلهلب تازم نمب آید 

 .یهثیا گذتر تحت تصدلب نیز

 بر امکان اخذ قصد قربت در متعلق امرخویی  محقق دلیل

یهت  اتی تثناحدم آقهی خدیب حهل  ولب در عین  نیهزی    دلیل ندتریمتخذ قصششد قا ت در ناعلق تنا تناهن  تثیهت تی ا   اتی  ه

 . دلیل تقهن  کاده تحت تخذ قصد قا ت در ناعلق تنا تناهن

 اثب ت برای به محقق خراسکک  ی به ابکک ر  وره و هم می توان هل  ی  به عنوان اشککل   می توانهم محقق خویی را  کالمالبته )

  .(به ق مداه کره امل ن اخذ قصد قربت

علق تنا ر نایمهم تشاهتایب ک  دیگاتن نسیت    تخذ قصد قا ت دک   ک د  یهن    نلدینسهل  رت  تحشت ک   نلقق خدیب در صشدد 

 .پهحخ دتده شدد دتشا د

 

 :و نب گدی د خالص  کادهجهت  4تشاهتات رت در  یمهم خدیب نلقق
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 و نب گدی د تین کهر حا تز یمایع نلام در نب آورد. علت تحالهل  رت یمایع نب دتن دب :  اخ0

 . اخب علت تحالهل  رت عدم قدرت نالف  ا تناثهل نب دتن د: 2

  دتن د.تحالهل  رت لزوم خلف نب علت :  اخب 9

 نب دتن د. ل فس  شئدتعدیت :  اخب علت تحالهل  رت 4

  وی حپس  ه ذکا نقدن  تی نطلب رت یدضیح    یدجی  و  یهن تیمشهن وترد نیست هیچ کدتم تز تین تششاهتات  خدیب    نظا نلقق 

  نب دهد.

 مقدمه

 مطلب اول

وتجب یعیدی وتجیب تحت ک  قصد قا ت در آن نعایا  صلب؛گفا  ششده وتجب یه یعیدی تحت یه ید     طدر کلب همهنطدر ک  کاترت 

 .حت ک  قصد قا ت در آن نعایا نیستتحت و وتجب یدصلب وتجیب ت
 مطلب دوم

  ا ح  قسم نب  هش د: وتجیهت یعیدی یصدرت 

 لبو للهظ شدد اتی  قصد قا تدر یمهم تجزتء و ش  ب  هیدیع  هش د.نب وتجیهیب ک  یمهم تجزتء و ششاتی  آنهه عیهدی   :قبکم او  

 ذت تین صافه. ل  یمهم تجزتء و شاتیطش عیهدی  هشد و نیهزن د قصد قا ت  پیدت نمب ک یموتجیب ک .تگا حشاتحا فق  رت  ارحب ک یم 

هج قصد نلا نیز حاب یقید آن جزء یعیدی نب  هشد یع ب ها جزء و شاط  و شاتی  گدییم یمهم تجزتء وقاب نب .تحت یک تحامهل

 قا ت تحت.

یهد وتجیهت یعیدی ز زتین قسم ت نیهزن د قصد قا ت تحت. آن م تجزتء آن عیهدی تحت ولب  عض شاتی وتجیهیب ک  یمه :هومقبم 

 و و حششجدد یع ب رکدع تحششت.قصششد قا ت نلاهج  و تحششت و هم  تجزتیش عیهدی  دده یک وتجب یعیدیک  نمهز  نثل .تحششت

  جزیب تز آن رت  دون قصد قا ت تناثهل کاد. و نمب یدتن ا ت تندج قصد قیاییاةتتاحاتم هم  نلاه

 وضدصل نب شدد.نثال   دحیل  وضد حه د قا ت نثل طههرت تز حدث ک    قصش  عیهدی تحشت و نقید هم  نمهز ششاتی   عضشب تز  

  دون آن وضد صلیح نیست.و  تحت نلاهج قصد قا ت

 . یع بگزترنمهز طهها  ددن  دن و لیهس شخص هرت تز خیث نثلتز ششاتی  نمهز نلاهج قصد قا ت نیساد نثل طه  عضشب دیگا   

نیهزی    قصد زیات طههرت تز خیث  صشلیح تحت  دد طههرت آنپهک شش  درون آب  یفاد و خدد    خدد گزترنمهز لیهس تگا نثال 

 .قا ت ندترد

 .تنیسشش در  عض دیگا قصششد قا ت نعایاتحششت و   عضششب تز تجزتء آنهه قصششد قا ت نعایاوتجیهیب هسششا د ک  در : قبککم سککوم

ب ن وتجیهیب ک   ه نذر و قسم وتجب نهن د  خهصب یلقق پیدت نب ک  د ههیدر صشدری     ندرت وجدد دترند ودر فق  تین وتجیهت 

ناعلق نذر عیهرت تحت تز تین دو تگا نقصددش حهصل شد نمهز  خدتند و صدق   دهد یع ب  . نثل تی ا  کسشب نذر نب ک د دنششد 

 .صدق  نیهز    قصد قا ت ندتردیع ب جزء دیگا  و  نیهز    قصد قا ت دترد یع ب نمهز ین ناکبلان یک جزء ت .در ک هر همفعل 
 

 

  مطلب سوم
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ع ب ی .آن نهندر   ناکب ءنلالل پیدت نب ک د    یعدتد تجزتتآن تنا وتحد   تنا و یالیف    یک ناکب ناعلق نب گیاده گشهنب ک   

دتشا   یتجزتء  یماا یالیفتگا پیدت نب ک د    دو تنا ضشم ب و   تنلالل تنا ن تز دو جزء  کأ ناکب  یالیف تگا تنا ناعلق ششد   

زیات هم  تجزتء نب  هشد تناثهل  در گاو همتناثهل تنا شهرع  ن لل نب شدد. درتین ندترد ی یماا   توتنا ضم ب  تنا وتحد هششد  

تییهن م هتقل و تکثا ترییهطب تحت ک   هید هم  آنهه  ه  رت ط   ین تجزتء تین ناکب رت ط  د.    عیهرت دیگاتوتنا ضم ب نساقل نیسا 

  تییهن نمده تحت. آن ن  هیچ یک تز تجزتءا  عضب تز تجزتء تییهن شد کأتگ و شدد

ش جزئک یتنه تگا ناکب دترتی دو جزء  هشششد ک    .تین تنلالل در جهیب ک  ناکب دترتی تجزتء خهرجب  هشششد نمششالب ندترد 

  نمان تحت یه خیا؟تخذ آن جزء در ضمن تین ناکب جزئش ذه ب  هشد یالیف چیست؟ آیه خهرجب و یک 

یه شهرع نب یدتند در نقهم تنا و   آ   تین صدرت ک .د ک  و یییین نب نلل نزتع رت یصدیادر تین نطلب حدم وتقع تیمشهن  در پس 

 .شددنهندر    جزیب تز   قصد تنادهد و  ب تحت  ه هم نأندر    قاتر تنا ک  یک جزء ذه جعل  ذتت تلفعل رت    هماته قصد

 «وتللمد هلل رب تلعهلمین»


