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

 خالصه جلسه گذشته

یت ٍ تَصلیت است. گفتِ ضذ تا هالحظِ اختالف هثٌا دس تاب اهىاى ثذدس همام دٍم تحث اص همتضای اصل ػولی دس ضه دس تؼ

سد َلاتل تصَسًذ سا هتمسین اصَل ػولی تِ ضشػی ٍ ػملی صَس هختلفی وِ دس ایي همام  هتؼلك اهش ٍ هالحظِاخز لصذ لشتت دس 

اهش تیي  تشسسی لشاس هی دّین. اگش تخَاّین التضای اصل ػولی ػملی سا تشسسی وٌین اتتذا تایذ هؼلَم ضَد هثٌای ها دس تاب دٍساى

گشدد. هش تیي الل ٍ اوثش استثاطی تش هی ٍاجة، دس ٍالغ تِ دٍساى الصذ لشتت دس اػتثاس  ؟ صیشا ضه دسالل ٍاوثش استثاطی چیست

 ة داسین فی الَالغ ضه هی وٌین وِ الل ٍاجة است یا اوثش چَىجیؼٌی ٍلتی ضه دس اػتثاس یا ػذم اػتثاس لصذ لشتت دس ٍا

، آى ػول تا لصذ لشتت است دیگش تىلیف ػثاست تِ .تش ها ٍاجة است یا ػول تا لصذ لشتتضه داسین وِ ػول تذٍى لصذ لشتت 

 :اوثش استثاطی دٍ هثٌا ٍجَد داسد دس الل ٍ ینگفت لزا ها ًحي فیِ اص هصادیك اللَ اوثش استثاطی است. ؟ذٍى لصذ لشتتتیا ػول 

الل هتَجِ اٍ  تِ ایي تیاى وِ ػمل یمیي داسد تىلیف تِ ،ی هی ضَداسهطَْس هؼتمذًذ اص ًظش ػمل دس الل ٍ اوثش استثاطی تشائت ج

یي هماتل تؼضی تش ا سه دس صائذ حىن تِ تشائت هی وٌذ دضذُ ٍ ًسثت تِ هاصاد تش الل ضه داسد ٍ تذیْی است وِ ػمل دس ض

ین اگش تِ الل اتیاى وٌین اسضتغال هی وٌذ تِ ایي تیاى وِ تِ ّش حال ها ضه داستثاطی ػمل حىن تِ ا شتاٍسًذ وِ دس هَاسد الل ٍ اوث

اوثش تاصگطت تِ ضه دس تحصیل غشض هَلی هی وٌذ اصل اضتغال  الل ٍ سِ ٍ چَى ضه دی تاهیي هی ضَد یا ًآیا غشض هَل

حاصل  شیي ضَد ٍ ایي جض تا اتیاى تِ اوثهسی اهتثال گشدد وِ خَاستِ هَلی تأصیشا تِ حىن ػمل تىلیف تایذ طَ .جاسی هی ضَد

 ًوی ضَد.

ل ػولی ػملی دس ها ًحي فیِ یؼٌی دس هَاسد ضه دس اػتثاس لصذ لشتت وِ اص تش ایي اساس ها هی خَاّین تثیٌین همتضای اص

 اوثش استثاطی است چیست؟ هصادیك الل ٍ

ىن تِ اضتغال هی وٌذ ایٌجا ًیض هی گَیٌذ ػمل ل ٍ اوثش استثاطی( هؼتمذًذ ػمل حهطلك دٍساى اهش تیي الوساًی وِ دس وثشی هسالِ)

 حىن تِ اضتغال هی وٌذ.

 دس ایي تحث ّن هی گَیٌذ ػمل حىن اوثش استثاطی هؼتمذًذ ػمل حىن تِ تشائت هی وٌذ هطلك دٍساى اهش تیي الل ٍوساًی وِ دس 

 تِ تشائت هی وٌذ.
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 نظر محقق خراسانی

ٍلتی هی گَیین ایي هسالِ اص هصادیك دٍساى اهش تیي الل ٍ اوثش استثاطی است لْشا وسی وِ دس وثشی، حىن تِ تشائت ػملی هی وٌذ 

: حتی وساًی وِ لائلٌذ ػمل دس دٍساى ٌذ. لىي هحمك خشاساًی هی فشهایٌذها ًحي فیِ ًیض تایذ تگَیذ ػمل حىن تِ تشائت هی ودس 

 ِ تایذ لائل تِ اضتغال تاضٌذ.یًحي ف تثاطی حىن تِ تشائت هی وٌذ دس هااوثش اس اهش تیي الل ٍ

. ٍلتی دس دٍساى ذ تشائت تاضذیاػمل تذ دس صغشی ًیض حىن ، حىن ػمل تشائت تاضتِ حسة لاػذُ ٍلتی دس وثشی تَضیح رله:

اس لصذ لشتت وِ یه هصذاق اص تثتىلیف تِ صائذ هتَجِ هىلف ًیست دس ضه دس اػ گَیذٍ اوثش استثاطی ػمل هی  لاهش تیي ال

 ٌجا ػمل حىنیتگَیین ادس افشاد ٍ هصادیك تایذ  ٍ طثك لاػذُ اص تاب جشیاى حىن ولی اوثش است لْشاً هصادیك دٍساى تیي الل ٍ

خصَظ ّوِ تایذ لائل تِ ایي تطًَذ وِ ػمل حىن تِ اضتغال هی اساًی هی فشهایذ: دس ایي صَست تاها هحمك خش .تِ تشائت هی وٌذ

 تِ تشائت هی وٌذ! ال هی وٌٌذ ٍ چِ وساًی وِ هؼتمذًذ ػمل حىناوثش حىن تِ اضتغ ٍ، چِ وساًی وِ دس دسٍاى تیي الل وٌذ

 .اها دس ضه دس اػتثاس لصذ لشتت ًوی تَاى لائل تِ تشائت ضذ ،ى لائل تِ تشائت ضذَااس سَسُ هی تتثى دس ضه دس اػتِ ًظش ایطا

ُ اهىاى داسد لزا سَغال ضذ. اها اخز لیذ سیذ لائل تِ اضتاسد لزا تالصذ لشتت دس هتؼلك اهش اهىاى ًذ یذٍجِ فشق ایي است وِ اخز ل

ٍلتی اهىاى اخز لیذ لصذ لشتت دس هتؼلك  ٌیٍلی دس ها ًحي فیِ یه ساُ تیطتش ًیست یؼ .هی تاضذاهىاى تشائت ٍ هؼتثش ًثَدى لیذ 

ویفیت  سحمیمت ها ضه داسین د ستیاى تطَد یا ًِ داهش ًیست ٍ ضه هی وٌین وِ لصذ لشتت دس وٌاس سایش اجضاء ٍ ضشایط تایذ ا

 .تىلیف

تت دس وٌاس تمیِ اجضاء ٍ ضشایط اتیاى تطَد یا ًِ دس حمیمت ها ضه داسین ا تایذ لصذ لشٍلتی ضه هی وٌین وِ آی تِ ػثاست دیگش:

 جای جشیاى تشائت ًیست چَى: ،ایي جا یؼٌی ًحَُ تىلیف ٍ حذٍد تىلیف سا ًوی داًین ٍ .دس ویفیت تىلیف

، ب تالتیاىَن تاضذ تِ حىن لثح ػمااگش جایی اصل تىلیف تشای ها هطى .دضَتىلیف جاسی هی  تشائت دس فشض ضه دس اصل

ضه داسین یؼٌی ًوی داًین تِ چِ اتیاى تىلیف  یتویف سصل تىلیف تشای ها هسلن است ٍلی دتشائت جاسی هی ضَد ٍلی ٍلتی ا

خاسج ضَد دیگش جای تشائت ًیست ٍ تایذ سشاؽ لاػذُ اضتغال  ٌییًحَ تایذ اًجام دّین تا رهِ ها تشی ضَد رهِ ها اص اضتغال یم

 سلىِ ضه داػتثاس سَسُ وِ ضه دس ویفیت ػثادت ًیست ت ستشخالف ضه دوی ًوی تَاًیذ تىٌذ. ىي حتشٍین ٍ ػمل غیش اص ای

 ین وِ ایي  تىلیفی وِ ٍاجة است دُ جض است یا یاصدُ جضء.اسػثادت هی تاضذ یؼٌی ضه دوویت 

س ٍاجة هی تاضذ ایي ى دس فشق ایٌذٍ هسالِ دس ایي است وِ اگش ضه دس لیذی وٌین وِ اهىاى اخزش داطپس هحصل سخي ای

اػتثاس لیذ تاضذ وِ  ستىلیف تِ ضه دس اصل تىلیف تش هی گشدد اها اگش ضه د یت تىلیف است ٍ ضه دس وویتوو ضه دس

گش ضه دس اػتثاس لیذی تاضذ اها ا دگشد ییفیت تىلیف تِ ضه دس اصل تىلیف تشهو ست ایي ضه دساهىاى اخزش دس ٍاجة ًی

ًوی  شاصل تىلیف ت سه دس ویفیت تىلیف تِ ضه دض. ٍ است ایي ضه دس ویفیت تىلیف، ستاى اخزش دس ٍاجة ًیىوِ اه

یه صَست حىن تِ دس . لزا ػمل حىن تِ تشائت هی وٌذ ٍ ی هی ضَداسگشدد یؼٌی دس یه صَست لاػذُ لثح ػماب تالتیاى ج

ضَد چَى ضاسع  ویتیاى جاسی ًهی ضَد لزا ػمل حىن تِ تشائت هی وٌذ ٍ دس یه صَست حىن ػماب تال یػماب تال تیاى جاس

ال تیاى لزا جای جشیاى حىن لثح ػماب ت .دس ایي همام تیاى داسد ٍلی ػلت ایٌىِ لیذ سا تیاى ًىشدُ ایي است وِ ًوی تَاًستِ تگَیذ

 :ًیست. تَضیح هطلة ایي وِ
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ّذ سٍصی اى هی وٌذ ٍ اگش ضاسع تخَا، ػمل حىن تِ لثح ػماب تالتیِ  لیذ سا تگَیذ ٍلی آى سا ًگفتِضاسع دس جایی وِ هی تَاًست

اها دس جایی وِ اهىاى  .صیشا خَدش هی تَاًستِ لیذ سا تگَیذ اها ًگفتِ .ف سا ػماب وٌذ لثیح استلىتَاسطِ ػذم اتیاى لیذ، ه

تیاى صیشا اهىاى تیاى لیذ ًثَدُ ٍ دس جایی وِ اهىاى  .ضَدوی ػماب تالتیاى جاسی ً ،تیاًص تَسط ضاسع ًثَدُ هثل لصذ لشتت

 وسه وٌین چِ تسا ضاسع هی خَاستِ تگَیذ اها ًتَاًستِ.لثح ػماب تالتیاى تًثاضذ ًوی تَاًین تِ 

 دو وجه از تفسیر کالم محقق خراسانی

: جایی وِ اهىاى اخز لیذ ًیست لثح فشهایٌذ یفی ضذُ است ایٌىِ هحمك خشاساًی هدس تفسیش هشاد هحمك خشاساًی تیاى ّای هختل

اػتثاس  دس اسی هی ضَد یؼٌی تیي ضهتیاى جاهىاى اخز لیذ است لثح ػماب تال اسی ًوی ضَد ٍلی دس جایی وِػماب تال تیاى ج

تِ ضه دس هىلف تِ تش هی گشداًذ دٍ ٍجِ یىی سا تِ ضه دس تىلیف ٍ دیگشی سا  د ٍاساػتثاس سَسُ فشق هی گز لصذ لشتت ٍ

 یاى ضذُ است:ت
 وجه اول: 

ة ضشػی ٍ سثة ٍ هسثة ػادی ثفشق تیي سثة ٍ هسسا تِ  یًهحمك خشاسا فشق تیي ایي دٍ هسالِ دس والمًاییٌی هشحَم 

. یا تِ ػثاست ًواص است یا ًِ اطی ٍلتی هىلف ضه هی وٌذ سَسُ جضءگَیذ دس تاب الل ٍ اوثش استث. یؼٌی هی اًذُ استتشگشد

تحصیل غشض هَلی یه اتیاى تِ سَسُ دس ٌی سثثیت س غشض هَلی دخالت داسد یا ًِ یه سثة ضشػی است یؼدیگش سَسُ د

ٍجَد داسد وِ ضاسع آى سا تِ ػٌَاى یه جضئی اص  ضشػی است؟ صیشا ایي لاتلیت دس آى. چشا هی گَیین سثة ضشػی استسثة 

اى تِ سَسُ دس تیًخَاست اخز ًىٌذ پس سثثیت ا شذّذ یا ًذّذ ٍ چَى ّن هی تَاًذ آى لیذ سا اخز وٌذ ٍّن اگٍاجة لشاس ت

یا ًِ ٍلی چَى اهىاًص سا  واس سا وشدُ یيهَلی ا ًینّش چٌذ ها ًوی دا .است ییه سثثیت ضشػ تحصیل غشض ٍ خَاست هَلی

 تحصیل خَاست هَلی یه سثثیت ضشػی است. ی تَاًین تگَیین سثثیت ایي لیذ دسهداضتِ 

تشای تحصیل غشض  صذ لشتتلسثثیت اتیاى تِ لیذ لصذ اهش ٍ  ،اها دس هَسد لیذ لصذ لشتت ٍ یا لصذ اهش هسالِ ایي چٌیي ًیست

اخز  ًخَاست لصذ اهش سا شذ تتَاًذ لصذ اهش سا اخز وٌذ ٍاگیؼٌی ایٌطَس ًیست وِ اگش ضاسع تخَاّ .است دیهَلی یه سثثیت ػا

ض هَلی یه تاثیش تىَیٌی ٍ ػادی ذ هی تاضذ پس تاثیشش دس تحصیل غشػذم اخز لی تلىِ اٍ یه ساُ تیطتش ًذاسد ٍ آى ًىٌذ

  .ًِ ضشػی است

ِ سَسُ دس غشض هَلی سثثیت ضشػی داسد و است یياخز لصذ لشتت ٍ اخز لیذ سَسُ(دس ا تی فشقیؼفشق تیي ایٌذٍ هسالِ)پس 

 ٍلی لصذ لشتت دس غشض هَلی سثثیت ػادی داسد.

ذ اػتثاس لصذ لشتت ػمل است ٍ ضشع دخالتی ًذاسد ٍ ػمل است وِ هی گَیٍلتی حاون تِ  تش ایي اساس دس هسالِ دٍم)لصذ لشتت(

ایي سا  دشآًچِ وِ دس غشض هَلی تاثیش داسد تایذ آٍسدُ ضَد ٍ فشض ّن ایي است وِ تاثیشش تاثیش ػادی است ًِ ضشػی ٍ خَ

 .1اها دس اسثاب ضشػی هثل سَسُ اهىاى جشیاى تشائت ػملی هی تاضذ .لزا هی گَیذ جای اضتغال است دسن هی وٌذ
 بررسی وجه اول

است تتَاًین سخي هحمك ًاییٌی سا تپزیشین اها ٍالغ هطلة ایي است وِ ظاّش والم هحمك حمیمت ایي است وِ فی ًفسِ هوىي  
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