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: هقذهه 
کِ ايي هسئلِ تٌْب  ي است کِ در جبي ذَد ثيبى شدُ ُ در احکبم شزػي ثبشد ًسد احکبم شزعُتَاًد هَجت شت آًچِ هي

ُ ًسد ّبي حکويِ را ًجبيد اس ًبحي ثٌبثزايي چگًَگي ثَجَد آهدى شجِْ. اًستِ ثِ ٍقَع ثپيًَددتَ م هيدر سهبى رسَل اکز

اس ايي جْت است کِ ثبيد ذصَصيبت دذيل در احکبم شزػي را ثزرسي ًوَد کِ در ايي . در احکبم شزػي جستجَ ًوَد

. جْت تفکيک صحيح حيثيبت تؼليلي اس تقييدي کبهال ظزٍري است

ثب کوک گزفتي اس هثبل اػزاض ذبرجي در صدد حل هشکل تؽجيق رکي سَم استصحبة ( رُ)شْيد صدر رٍ در درس پيش

. استّبي حکويِ  ثز شجِْ
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: درسهتن 
اى الحشاسة لهب هعشٍض ٍ هَ الجسن ٍ علة ٍ هي الٌبس : ٍ ألجل حلِ الوشنلة الوزمَسة ًقذم هثبالً هي االعشاض الخبسجية فٌقَل

عذد ثتعذد الجسن الوعشٍض لهب فحشاسة الخشت غيش حشاسة الوبء، ٍ ال تتعذد ثتعذّد األسجبة ٍ الحيثيبت أٍ الشوس، ٍ الحشاسة تت

التعليلية، فئرا مبًت حشاسة الوبء هستٌذة إلى الٌبس حذٍثبً ٍ إلى الشوس ثقبء ال تعتجش حشاستيي هتغبيشتيي، ثل هي حشاسة ٍاحذة 

حنن مبلٌجبسة هثال فبى لهب هعشٍض ٍ هَ الجسن ٍ علة ٍ هي التغيش ثبلٌسجة إلى ء ًقَله عي ال ٍ ًفس الشي. لهب حذٍث ٍ ثقبء

فبلخصَصية الضائلة التي سجت صٍالهب الشل في . ًجبسة الوبء هثالً، ٍ الضبثظ في تعذدهب تعذد هعشٍضهب ال تعذد الحيثيبت التعليلية

ضش صٍالهب ثَحذة الحنن ٍ ال تستَجت دخبلتهب محيثية ثقبء الحنن اى مبًت على فشض دخبلتهب ثوثبثة العلة ٍ الششط، فال ي

ٍ اهب إرا مبًت الخصَصية الضائلة هقَهة لوعشٍض الحنن . تعليلية هجبيٌة الحنن ثقبءً للحنن حذٍثبً موب هَ الحبل في الحشاسة أيضبً

ٍ عليه فنلوب . لحنن الثبثت ثعذ صٍالهبمخصَصية الجَلية الضائلة عٌذ تحَل الجَل ثخبساً، فهي تَجت التغبيش ثيي الحنن الوزمَس ٍ ا

مبًت الخصَصية غيش الوحفَظة هي الوَضَع أٍ هي القضية الوتيقٌة حيثية تعليلية فال يٌبفي رلل ٍحذة الحنن حذٍثبً ٍ ثقبء، ٍ 

ٍ ملوب مبًت الخصَصية هقَهة للوعشٍض مبى اًتفبؤهب هَججبً لتعزس جشيبى االستصحبة، ألى .. هعه يجشي االستصحبة

ميف ًستطيع اى ًويض ثيي الحيثية التعليلية ٍ الحيثية التقييذية : هي هٌب يجشص السؤال التبلي ٍ [. الوشنَك حيٌئز هجبيي للوتيقي

 ]الوقَهة لوعشٍض الحنن؟
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حل هشکل تطبيق رکن سوم  
ٍ  (رُ)يخ اًصبرشي ثيبىچِ ثِ  ،کِ در تؽجيق رکي سَم ثز استصحبة جبري در شجْبت حکويِدر هجبحج پيشيي ثيبى شد 

. در ايي هجحج ثِ دًجبل راُ حلي ثزاي هزتفغ ًوَدى ايي هشکل ّستين .داردٍجَد هشکل ، (رُ)هحقق ذزاسبًي چِ ثِ ًظز

اػزاض ذبرجيِ ثزاي ٍجَد يبفتي ثِ . کٌد هياػزاض ذبرجيِ را هؽزح  ، هثبلي اسجْت حل اشکبل( رُ)شْيد صدر 

 ؼلجد ٍ ثزاي ػبرض شدى ثز جسن ػلتي هبًٌد ذَرشيد يب آتش جسن را هي ،رتثزاي هثبل حزا. هَظَع ٍ ػلت ًيبس دارًد

. شَد ثِ ٍاسؽِ ػلت ذَد هتؼدد ًوي اهب ،شَد ًکتِ هْن ايي است کِ حزارت ثَاسؽِ هَظَع ذَد هتؼدد هي. ذَاّد هي

. د شدُ استآّي شَد يب ػبرض ثز آة شَد، هَظَع هتؼد ٍقتي کِ حزارت ػبرض ثز چَة يب دليل ايي قعيِ چيست؟

اهب اگز حزارت ثب آتش شزٍع ٍ ثب ذَرشيد اداهِ پيدا کٌد تؼدد حزارت ثَجَد ًيبهدُ است ثلکِ تٌْب حدٍث حزارت ثب 

ثَدُ ٍ ثقبي حزارت ثب ذَرشيد يؼٌي حدٍث حزارت در آة ثب آتش ؛ ء ٍ اداهة آى ثب ذَرشيد ثَدُ استآتش ثَدُ ٍ ثقب

. رٍ ًيستينثب دٍ حزارت هتغيز رٍة است ٍ ثٌبثزايي

ٍ ثِ  حکن شزػي است، ًجبستگَيين کِ  کِ ثِ ػٌَاى ػزض اػتجبري است، هيدر تؽجيق هثبل هذکَر ثب حکن شزػي  

است کِ ثِ  ػلت يب شزؼي ،شَد هي ءکِ هٌجز ثِ ًجبست شي جسن است ٍ شزؼيآى  هَظَع  .هَظَع ٍ ػلت ًيبس دارد

  .ثبشدهثبثِ ػلت هي

 :هَجت تؼدد ًجبستٌد شًَد، هي تؼدد اجسبهي کِ هؼزٍض ًجبست  .تغيز را السم داردآة ثزاي ًجس شدى  ثزاي هثبل،

. شَد ًجبست هتؼدد ًوي ،جبيگشيي شد ، اهب اگز شزغ ًجبست اس ثيي رفت ٍ شزغ ديگزيچَة ٍ آّي هثل ًجبست آة،

يز اس ًجبست اثتدايي ت چيشي ؽثؼد اس سٍال تغيز ثبس ّن ًجس ثَد ايي ًجبسال اگز آة ثب تغيز ًجس شد ٍ هجثزاي 

. پس هؼيبر تؼدد ًجبست تؼدد هَظَع است ًِ تؼدد شزغ ٍ ػلت ًجبست .ًيست

تذکز چنذ نکته 
آيد کِ ذصَصيتي کِ احتوبل  ٍقتي ثَجَد هي ُثٌبثزايي شجِْ حکوي. داًستين کِ احتوبل ًسد حکن شزػي ٍجَد ًدارد

در . است يب اس قيَد هَظَع ٍ اس شزٍغ حکن شزػي يبذصَصيت ايي  . دّين دذيل در حکن شزػي است تغييز کٌد هي

گًَِ اس ايي ثِ . سًد اي ثِ ٍحدت حکن شزػي ًوي صَرتي کِ ايي ذصَصيت اس شزٍغ ثبشد، اس ثيي رفتي آى، ظزثِ

. کِ ثِ هثبثِ ػلت حکن ٍ درحقيقت شزٍغ حکن ّستٌد ،گَيٌد هي «حيثيبت تؼليلي» ،ذصَصيبت

يي ذصَصيت هَظَع جديدي ثَجَد ااس ثيي رفتي  ثب م هَظَع است ٍا هقَِاّي ايي ذصَصيت قيد هَظَع ياهب گ

ًِ  تغيز قيد آة ثبشدثزاي هثبل، اگز  .گَيٌد هي« حيثيبت تقييديِ»کِ ثِ آى  شَد آيد کِ هَجت تؼدد حکن شزػي هي هي

ات تقييديِ در هقبثل حيثي .ًبى ًجس ثبشد ايي ًجبست چيش ديگزي است، اگز آة ّوچتغيز شزغ ًجبست، ثب اس ثيي رفتي

تَاًد شزغ حکن يب قيد حکن  يک چيش هيثِ تؼجيز ديگز حيثيبت تؼلييِ است، حيثيبت تقييديِ هقَهبت هَظَع است؛ 

. ثبشد

هتن عزبي و نکات تطبيقي 
ة ٍ هي هَ الجسن ٍ عل(1)اى الحشاسة لهب هعشٍض ٍ: ٍ ألجل حلِ الوشنلة الوزمَسة ًقذم هثبالً هي االعشاض الخبسجية فٌقَل

فحشاسة الخشت غيش حشاسة الوبء، ٍ ال تتعذد ثتعذّد األسجبة ٍ  (2)الٌبس أٍ الشوس، ٍ الحشاسة تتعذد ثتعذد الجسن الوعشٍض لهب
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حشاسة  الحيثيبت التعليلية، فئرا مبًت حشاسة الوبء هستٌذة إلى الٌبس حذٍثبً ٍ إلى الشوس ثقبء ال تعتجش حشاستيي هتغبيشتيي، ثل هي

ء ًقَله عي الحنن مبلٌجبسة هثال فبى لهب هعشٍض ٍ هَ الجسن ٍ علة ٍ هي التغيش ثبلٌسجة  ٍ ًفس الشي. حذٍث ٍ ثقبء ٍاحذة لهب

فبلخصَصية الضائلة التي سجت صٍالهب . إلى ًجبسة الوبء هثالً، ٍ الضبثظ في تعذدهب تعذد هعشٍضهب ال تعذد الحيثيبت التعليلية

ثوثبثة العلة ٍ الششط، فال يضش صٍالهب ثَحذة الحنن ٍ ال تستَجت دخبلتهب  سض دخبلتهبالشل في ثقبء الحنن اى مبًت على ف

ٍ اهب إرا مبًت الخصَصية الضائلة . الحنن ثقبءً للحنن حذٍثبً موب هَ الحبل في الحشاسة أيضبً (4)هجبيٌة (3)محيثية تعليلية

 .غبيش ثيي الحنن الوزمَس ٍ الحنن الثبثت ثعذ صٍالهب، فهي تَجت الت(6)عٌذ تحَل الجَل ثخبساً لوعشٍض الحنن (5)هقَهة
ٍاٍ تفسيزيِ   .1

حزارت  :هزجغ ظويز. 2

تفسيز دذبلتْب . 3

هفؼَل التستَجت . 4

ذجز کبى  . 5

هفؼَل تحَل  .6

Sco1:19:50 

شود  حکن شزعي به تعذد خصوصيات هتعذد نوي
شَد، ثلکِ ثبيد  صيبت دذيل در آى هتؼدد ًويآيد کِ حکن شزػي ثِ صزف تؼدد ذصَ اس هؽبلت پيشيي چٌيي ثدست هي

در ًتيجِ ّزگبُ ذصَصيتي  .گزدد داًست کِ ايي ذصَصيت اس حيثيبت تؼليلي است يب جشء حيثيبت تقييدي هحسَة هي

. شزغ حکن ثبشد اهکبى استصحبة ٍجَد دارد رٍد، کِ اس ثيي هي

: دّينتؽجيق  ،ثِ ّز دٍ تصَيز اس رکي سَمتَاًين  هي هؽلت را ايي

ثِ  .ثزقزار است ٍحدت دٍ قعيِ يِ هتيقي ثب حکن قعيِ هشکَک يکي است ٍقط ، حکن(رُ) هحقق ذزاسبًيًظز ؼجق 

اهب ايي سٍال ذصَصيت تغييزي در حکن ثِ ٍجَد  ايي ثيبى کِ ذصَصيت قعيِ هتيقي، در قعيِ هشکَک اس ثيي رفت،

.  آٍرد ًوي

سيزا ايي  ؛تغييز ًکزدُ است ،ذصَصيت، هَظَع حکن شزػي تيًيش ثب اس ثيي رف( رُ)ديدگبُ شيد اًصبري ثز اسبس

. آٍرد غييزي در هَظَع ثَجَد ًويت ٍ هقَم ًيست ٍ فقػ شزغ حکن است ،ذصَصيت

هتن عزبي و نکات تطبيقي 
ة حيثية تعليلية فال يٌبفي رلل ٍحذ (2)أٍ هي القضية الوتيقٌة (1)ٍ عليه فنلوب مبًت الخصَصية غيش الوحفَظة هي الوَضَع

ٍ ملوب مبًت الخصَصية هقَهة للوعشٍض مبى اًتفبؤهب هَججبً لتعزس جشيبى .. الحنن حذٍثبً ٍ ثقبء، ٍ هعه يجشي االستصحبة

.  االستصحبة، ألى الوشنَك حيٌئز هجبيي للوتيقي

 
. دارد( رُ)اشبرُ ثِ ديدگبُ شيد اًصبري . 1
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. اشبرُ ثِ ديدگبُ هحقق ذزاسبًي دارد. 2
 

Sco    26:01:  
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: دهچکي
، هثبلي اس اػزاض ذبرجيِ را کِ ثزاي ٍجَد يبفتي ثِ هَظَع ٍ  جْت حل اشکبل تؽجيق رکي سَم( رُ)شْيد صدر . 1

.  کٌد ػلت ًيبس دارًد، هؽزح هي

ٍ ثِ  حکن شزػي است، ًجبستگَيين کِ  در تؽجيق هثبل هذکَر ثب حکن شزػي کِ ثِ ػٌَاى ػزض اػتجبري است، هي. 2

. دهَظَع ٍ ػلت ًيبس دار

، اهب اگز شزغ چَة ٍ آّي هثل ًجبست آة، :هَجت تؼدد ًجبستٌد شًَد، هي تؼدد اجسبهي کِ هؼزٍض ًجبست. 3

. شَد ًجبست هتؼدد ًوي ،جبيگشيي شد ًجبست اس ثيي رفت ٍ شزغ ديگزي

ايي کِ . دّين دذيل در حکن شزػي است تغييز کٌد آيد کِ ذصَصيتي کِ احتوبل هي شجِْ حکويِ ٍقتي ثَجَد هي. 4

در صَرتي کِ ايي ذصَصيت اس شزٍغ ثبشد، اس ثيي رفتي . است يب اس شزٍغ حکن شزػي يب اس قيَد هَظَعذصَصيت 

. گَيٌد هي «حيثيبت تؼليلي» ،ذصَصيبتگًَِ اس ايي ثِ . سًد اي ثِ ٍحدت حکن شزػي ًوي آى، ظزثِ

آيد  ذصَصيت هَظَع جديدي ثَجَد هييي ااس ثيي رفتي  ثب م هَظَع است ٍاّي ذصَصيت قيد هَظَع يب هقَِگ. 6

. گَيٌد هي« حيثيبت تقييديِ»شَد کِ ثِ آى  کِ هَجت تؼدد حکن شزػي هي

. شزغ حکن ثبشد اهکبى استصحبة ٍجَد دارد رٍد، ّزگبُ ذصَصيتي کِ اس ثيي هي. 7
 

 

 

 


