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 «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  ااهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»                          
 خالصه جلسه گذشته

دٍ دلیل . ایشبى ثش هذػبی خَد والم هحمك خشاسبًی هجٌی ثش ػذم اهىبى اخز لصذ لشثت دس هتؼلك اهش دیگش ثَد پیشاهَىهب ثحث 

ي دلیل ایشبى یل دٍم ایشبى وِ هْن تشیدلثیبى شذ.  ٍ ایشادّبی آى دس جلسبت لجل لیل اٍل هجتال ثِ دٍ اشىبل ثَدد وِ البهِ وشدًذ

وِ ًبظش ثِ  وشدیندػبی ایشبى ی ولی ثِ اصل ااشىبلبى هَسد اشىبل لشاس گشفت. هب ًیض یشاثشجستِ  شبگشداى ًیض هی ثبشذ، اص سَی

 .ٍاسد وشدینثِ اصل هجٌبی ایشبى اشىبل ولی ًجَد ثلىِ یه  دلیل خبصی

التی ثِ دلیل دٍم هحمك ببگشداى هحمك خشاسبًی هی ثبشٌذ اشىشاص ثضسگبى ًبییٌی وِ هحمك  هحمك اصفْبًی ٍ هحمك ػشالی ٍ

 .وشدًذ ایشاد اسبًیخش

سٍشي ثؼذ اص ثشسسی ّبی اًجبم شذُ  ٍ هحمك خشاسبًی سا ثیبى وشدیندلیل دٍم فشض اٍل اص دس هَسد  هحمك اصفْبًیاٍل اشىبل 

 .ایشبى ثِ هحمك خشاسبًی ٍاسد ًیست اشىبالتشذ وِ 

ّبی اًجبم شذُ سٍشي گشدیذ وِ  ٍ ثؼذ اص ثشسسی ًوَدًذاشىبل ثِ فشض سَم اص دلیل دٍم هحمك خشاسبًی  ًیض هحمك ػشالی

 .ثِ هحمك خشاسبًی ٍاسد استاشىبالت ایشبى 

 به فرض سوم از دلیل دوم اشکال دوم محقق عراقی

هحمك خشاسبًی  ّوبًطَس وِ ثیبى شذثبص ّن اهش دٍم لغَ ًخَاّذ ثَد. ) شه ٍجَد داشتِ ثبشذ دس تؼجذیت ٍ تَصلیت اهش اٍل اگش

 (. یت اهش دٍم الصم هی آیذلغَ، وِ هَسد ًظش ثبشذ ،سِ فشضاص  یهدلیل دٍم فشهَدًذ: ّش ثیبى دس 

ثب سخي هحمك خشاسبًی دس هسئلِ هَسد ثحث  ایٌىِ ، یؼٌیثَدیه اشىبل هجٌبیی  هحمك خشاسبًی ثِ هحمك ػشالی اشىبل اٍل

 الل ٍ اوثش ٍ استجبطی ثیبى داشتٌذ سبصگبس ًیست. ثبة سآًچِ وِ د

 ظش هحمك خشاسبًی ثِ ًفشضی وِ . یؼٌی است اص دلیل دٍم ى هتَجِ فشض سَماٍل ایشبّوبًٌذ اشىبل ًیض اشىبل دٍم هحمك ػشالی 

 هی شَد.هَجت لغَیت اهش دٍم  شه دس تؼجذیت ٍ تَصلیت

: هی گَیذ ٍ ػمل حىن ثِ اشتغبل هی وٌذ ،وٌین ششطیت چیضی دس ٍاجت جضئیت یب هَاسدی وِ شه دسدس  ثِ ًظش هحمك خشاسبًی

سع شباص ًبحیِ  دیگش جبیی ثشای صذٍس اهش ،ثب ٍجَد حىن ػمل ثِ لضٍم اتیبى جضء هشىَنٍ  هشىَن الصم استبى جضء یات

 هؼتجش است یب ًِجت اٍ سلصذ لشثت د شه داسین صلی ثِ ایي هؼٌی وًِوبص تؼجذی است یب تَ اهش ثِ ٍ اوٌَى وِ شه داسین ًیست
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داػَیت  اهش دٍمچَى طجك ًظش ػمل اتیبى شَد ٍ  جضء هشىَن پس ثبیذ ،اشتغبل رهِ هىلف ثِ ایي جضء حىن هی وٌذ ثِػمل 

 .ًذاسد پس لغَ هی ثبشذ

 اسبًی سا سد ًوبیٌذ دس ایٌصَست اگش لبئلیي ثِ اهىبى اخز لصذ لشثت دس هتؼلك اهش دیگش ثتَاًٌذ یىی اص سِ فشض هحمك خش ًىتِ:

. چَى هحمك خشاسبًی ادػبی اهتٌبع ٍ لك اهش دیگش ثبثت هی شَدت دس هتؼاهىبى اخز لصذ لشث شذُ ٍاستذالل هحمك خشاسبًی سد 

استحبلِ داسد ٍ ثشای ثیبى آى سِ فشض دس ًظش گشفتِ است. ٍ دس ّش سِ فشض ادػب هی وٌذ وِ اهش دٍم لغَ است ٍ چَى لغَ اص 

فمط دس یه فشض اص  حىین صبدس ًوی شَد پس ثِ طَس ولی اخز لصذ لشثت دس هتؼلك اهش دیگش اهىبى ًذاسد. حبل اگش وسی

فشٍض سِ گبًِ اثجبت وٌذ وِ اهش دٍم لغَیت ًذاسد هسئلِ استحبلِ هٌتفی هی شَد. ػوذُ وسبًی وِ ثِ آخًَذ اشىبل وشدُ اًذ دس 

صذد سد ایي هطلت هی ثبشٌذ وِ حذالل دس یه فشض ٍ ثلىِ دس چٌذ فشض هی تَاى هسئلِ سا ثِ گًَِ ای تصَیش وشد وِ لغَیتی 

 الصم ًیبیذ.

سا اهش  ٍ وسی وِ خَدش حشوت وشدُ استفبدُ هی شَد اهش ثشای ثؼث ٍ تحشیه ِ ّش حبل ٍجِ ًظش هحمك خشاسبًی ایي است وِث

اهش سا  هؼٌی ًذاسد وِ شبسع ّن ثخَاّذ هىلف ،ثِ حشوت دس آٍسدُسا  هىلف ،. ٍلتی ػمل دس هَسد لصذ لشثتثِ حشوت ًوی وٌٌذ

ایي اهش  :هی گَیٌذ ثِ ّویي دلیل ٍلتی ،داػَیت ًذاسداهش دس جبیی وِ ػمل خَدش لضٍم سا هی فْوذ دیگش . پس وٌذ ثِ لصذ لشثت

 هب سا ثِ سوت دسن ػمل ساٌّوبیی هی وٌذ. فمط ٍ دیگش هَلَیت ٍ ثبػثیت اص آى فْویذُ ًوی شَد  اسشبد ثِ حىن ػمل است،

ثب هی وٌذ ٍ سا جضء هشىَن ثِ ػمل حىن ثِ اشتغبل ٍ لضٍم اتیبى  دس هب ًحي فیِدسست است وِ اهب هحمك ػشالی هی فشهبیٌذ: 

اگش فبئذُ اهش  .ثش اهش هتشتت است فَائذی دیگش ًیض ٍ ستداػَیت ًی فبئذُ اهش صشفبًٍلی . َیت ًذاسدداػدیگش  ، اهش دٍمدسن ػمل

 دسن لضٍم اشتغبل سا وِ اگش ػمل أًِ هحمك ػشالی لجَل داسًذو ثَد. هحمك خشاسبًی صحیحسخي  ،ت ثَدداػَیهٌحصش دس فمط 

ػجبست  فبئذُ دیگش دس هب ًحي فیِ ایٌىِ فبئذُ دیگشی ثشای اهش دٍم تصَس شَد ٍ هگش ،جبیی ثشای اهش ششػی ًیستدیگش  ،وٌذ

  .است اص خبسج وشدى هىلف اص حبلت شه

ػجذی وِ : یذػمل هی گَ ػجبست دیگشثِ  .اص ثیي هی سٍد (شه) ع حىن ػمل ثِ اشتغبلَضَه ،ٍلتی اهش دٍم ٍاسد هی شَدیؼٌی 

ایي ٍ  حبصل وٌذیمیي ثِ ثشائت رهِ  وِ هؼتجش است یب ًِ رهِ اش هشغَل است ٍ ثبیذ وبسی وٌذدس تىلیف شه داسد لصذ لشثت 

هجٌی  ثیبى هی وٌذ ثب ثیبى شبسعهَلی ّن اتیبى ثِ اوثش سا ٍلی ٍلتی  یمیي ٍلتی حبصل هی شَد وِ ػول سا ثب لصذ لشثت اًجبم دّذ.

ًوبص  وِ لصذ لشثت دس ػجبدت ٍ ذلزا هىلف یمیي پیذا هی وٌ .ثش اػتجبس لصذ لشثت دیگش جبیی ثشای حىن ػمل ثبلی ًوی هبًذ

 .1فثجت ثِ االهىبى ٍ ادػبی هشحَم آخًَذ سد هی شَد .ش استجتهؼ

 بررسی اشکال دوم محقق عراقی

اهب اگش  .وٌینفبیذُ دیگشی تصَیش  ،تت ٍ ثبػثیّویّاص داػَیت ٍ هحش دس صَستی ٍاسد است وِ هب ثشای اهش غیش اشىبل هحمك ػشالی

 ایي هسبلِ هحل اختالف است حك ثب هشحَم آخًَذ است. فبیذُ دیگشی ًذاسد لْشاً ،اهش غیش اص داػَیت ٍ ثبػثیت ،وسی هؼتمذ ثَد

 دس ًظش گشفت.ثشای آى  هٌبفغ دیگشی ٍ فَائذهی تَاى ایٌىِ  ست یبداػَیت ٍ ثبػثیت ا بىّو وِ خبصیت داسد تٌْب یه هشوِ آیب ا

  .ّویي داػَیت است وثیشی اص ثضسگبى هؼتمذًذ وِ تٌْب فبئذُ اهش

                                                 
1
 191ص  1االفىبس ج ًْبیة  

 



01 

 

ٍ  یتثبػثچیضی ًوی تَاًذ اهش است ٍ غیش اص اهش  هسبلِ دیگش دس ایي ساثطِ ایي است وِ آیب تٌْب چیضی وِ ثبػث داػَیت هی ثبشذ

 ؟داػَیت داشتِ ثبشذ

 داسد: ایٌجب دٍ هسبلِ ٍجَدپس 

ػمل ًیض  دسن هثل ایٌىِغیش اهش ًیض هی تَاًذ داػی ثبشذ ایٌىِ  یب تحمك پیذا هی وٌذ اهش ىِ داػَیت صشفب ثَسیلِایٌ هسبلِ اٍل

 داػی ػجذ ثبشذ.

آیب تٌْب فبئذُ  .اص ایٌىِ ػمل داػَیت داشتِ ثبشذ یب ًذاشتِ ثبشذ اػن ؛اهش داػَیت داسد شَینثش فشض هب هؼتمذ  ىِایٌ هسبلِ دٍم

  .تصَس وشدآى  ست یب فبئذُ دیگش ّن هی شَد ثشایاهش یب خبصیت اهش داػَیت ا

 .ثبشذثِ هحمك خشاسبًی یه اشىبل هجٌبیی  ّن هحمك ػشالیدٍم اشىبل ثب تَجِ ثِ هطبلت فَق شبیذ ثتَاى گفت 

  «ٍالحوذهلل سة الؼبلویي»
 

 


