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ئهم اجمعين»  «الحمدهّلل رب العالمين و صلي اهّلل علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
:  خالصه جلسه گذشته

دس اضىبل ثِ هحمك ًبئیٌی روش ضذ ٍ گفتین وِ ایي فشهبیص ثِ ًظش هیشسذ وِ فشهبیص غحیحی است  (سُ)فشهبیص آلبی فبؾل

اهب هشحَم هحمك ًبئیٌی دس ریل والهطبى هكلجی داضتٌذ وِ آلبی خَئی ثِ ایي . ٍ اضىبل ایطبى ثِ هحمك ًبئیٌی ٍاسد است

. هكلت ّن جَاة دادّبًذ

:  بخش دوم کالم هزحوم نائینی

هشحَم ًبئیٌی فشهَدًذ وِ اگش هب ضه ثىٌین دس ایٌجب وِ آیب اهتخبل اجوبلی، اهتخبل هحسَة هیطَد یب ًِ؟ ثِ ػجبست دیگش اگش 

ضه ثىٌین ثب اهتخبل اجوبلی تىلیف ٍ اهشی وِ هتَجِ هب ثَد سبلف هیطَد یب خیش، لبػذُ اضتغبل حىن هیىٌذ وِ ثگَیین خیش 

یؼٌی چَى تىلیف ثش دٍش هب حبثت ضذُ ٍ هب ضه داسین ثب احتیبـ ایي تىلیف ثشداضتِ هیطَد یب ًویطَد ٍ هب ثشئ الزهِ 

هیطَین یب ًویطَین؟ دس ایٌجب اغبلة اإلضتغبل حىن ثِ اضتغبل رهِ هیىٌذ ٍ حىن هیىٌذ اضتغبل یمیٌی هستذػی فشاؽ یمیٌی 

 .است

آًچِ وِ هشحَم ًبئیٌی خَدضبى تػشیح وشدّبًذ ایي است وِ اهتخبل یؼٌی اًجؼبث ًبضی اص ثؼج ٍ چَى دس اهتخبل اجوبلی اًجؼبث 

لزا ایطبى فشهَدًذ وِ الیؼذّ اهتخبالً، فشؾبً اگش ضه وٌین وِ ایي اهتخبل ّست یب . ًبضی اص احتوبل ثؼج هیجبضذ، هب ضه هیىٌین

ًِ یؼٌی دس ٍالغ ضه داسین اًجؼبث ٍ ػول ٍ اتیبى ثِ دستَس وِ ًبضی اص احتوبل اهش ٍ ثؼج هیجبضذ ایي آیب اتیبى ٍ اقبػت 

هحسَة هیطَد یب ًِ؟ چَى تىلیف ثشای هب هسلن است ٍ هیذاًین وِ یه تىلیفی داسین ٍ ضه داسین وِ ثب ایي اهتخبل ثِ 

آًچِ دس فَائذ األغل خَد ایطبى . هحتولیي تىلیف اص دٍش هب ثشداضتِ هیطَد یب ًِ، لبػذُ اضتغبل هیگَیذ وِ ًِ ثشداضتِ ًطذ

 .ثیبى وشدّبًذ، ایي است

لىي ثؼؿی اص والم هحمك ًبئیٌی ایٌكَس استفبدُ وشدّبًذ وِ اگش هب ضه ثىٌین وِ آیب دس ایٌجب اهتخبل هحمك است یب ًِ، ایي ثشای 

ایي است وِ لػذ ٍجِ سػبیت ضذُ یب ًطذُ؟  

ایي دسست ًیست ٍ اضتجبُ است چشا وِ دس والم خَد هحمك ًبئیٌی ایي هكلت ًیبهذُ، آى ضىی وِ ایطبى هیگَیذ ثخبقش ایي 

است وِ هب ًویذاًین وِ ایي ػول ػجبدی وِ داسین اًجبم هیذّین ٍ احتیبـ داسین هیىٌین اهش داسین یب ًِ؟ ایي اًجؼبث ًبضی اص 

احتوبل ثؼج است پس لػذ لشثت ًویطَد وشد ٍ لػذ اهتخبل اهش دس جبیی است وِ ضوب ثذاًیذ اهش داسیذ ٍ چَى دس ایٌجب 
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ٍلی ایٌىِ ایي ضه اص جْت اخالل ثِ لػذ ٍجِ است ثبیذ ثگَیین ًِ . ًویذاًیذ وِ اهش داسیذ ًویطَد لػذ اهتخبل اهش وشد

 .هٌظَس هحمك ًبئیٌی ایي ًیست

ثْشحبل هحمك ًبئیٌی ایي فشهبیص سا فشهَدًذ وِ اگش دس ایي همبم هب ضه ثىٌین، لبػذُ اضتغبل حىن ثِ ػذم اوتفبء ثِ احتیبـ 

هیىٌذ ٍ هیگَیذ وِ اهتخبل اجوبلی وبفی ًیست ٍ تب صهبًی وِ هیتَاًیذ اهتخبل تفػیلی داضتِ ثبضیذ ًَثت ثِ اهتخبل اجوبلی 

. ًویشسذ

 :جواب هزحوم آقای خوئی

هشحَم آلبی خَئی ثِ هحمك ًبئیٌی دس ایي ثخص ّن پبسخ دادّبًذ ٍ فشهَدّبًذ وِ ثش فشؼ ضه ثىٌین وِ آیب ثب اهتخبل اجوبلی 

 :دس تَؾیح ایي هكلت ایطبى هیفشهبیذ وِ. اهتخبل هحمك ضذُ یب ًِ، هشجغ هب اغل ثشائت است ًِ اضتغبل

هب ایٌجب دس هفَْم ػجبدت وِ تشدیذ ًذاسین، هب ضه داسین دس ٍالغ ػجبدت یؼٌی ضه داسین دس آًچِ وِ ثِ سجت آى ػول هتػف 

پس ضه هب ثِ ایي ثشهیگشدد وِ آیب ضبسع دس هتؼلك اهش اًجؼبث ًبضی اص ثؼج هغ التوىي هي الؼلن التفػیلی . ثِ ػجبدت هیطَد

ثبلَاجت سا هؼتجش وشدُ یب ایٌىِ ضبسع دس هتؼلك اهش یه هؼٌبی اػوی سا هؼتجش وشدُ اػن اص اًجؼبث ًبضی اص ثؼج ٍ اًجؼبث ًبضی 

ٍ ایي ضه هب دس ٍالغ یه ثخص آى لكؼی است یؼٌی ٍلتی وِ هب احتیبـ هیىٌین ٍلَ ضه داسین اًجؼبث ًبضی . اص احتوبل ثؼج

اص احتوبل ثؼج ّن دس هتؼلك اهش هؼتجش ضذُ یب ًِ؟ اهب یه هسئلِ ّست ٍ آى ایٌىِ هب ٍلتی وِ احتیبـ هیىٌین ثِ جبهغ ثیي 

اإلحتوبلیي یمیي داسین یؼٌی اگش ًوبص ظْش ٍ ًوبص جوؼِ، دٍ احتوبل است ٍ تشدیذ داسین وِ دس ظْش جوؼِ تىلیف هب ًوبص جوؼِ 

هیجبضذ یب ًوبص ظْش؟ دسست است وِ دس ایٌجب احتوبل است ٍ اًجؼبث هب ًبضی اص احتوبل ثؼج ّست ثِ یىی اص دٍ احتوبل، اهب 

هسئلِ ایي است وِ یه چیضی ثشای هب هتیمي است ٍ آى ایٌىِ ثبالخشُ یه تىلیفی سا جوؼِ ثبیذ ػول وٌین، اگش هب ایي دٍ 

ایي هسلن است حبال ضه داسین ثبیذ آى . هحتول سا اًجبم هیذّین اتیبى هب ثِ ایي ػول ثِ لػذ اهتخبل آى تىلیف ٍالؼی هیجبضذ

 .تىلیف ٍالؼی تفػیالً هؼلَم ثبضذ یب ًجبضذ؟ ًسجت ثِ اػتجبس ػلن تفػیلی دس ایي هسئلِ ثشای اهتخبل، اغل ثشائت جبی هیىٌین

ثجیٌیذ ایطبى یه تٌظیشی ّن هیىٌذ، هیگَیذ هب ًحي فیِ هخل دٍساى ثیي تؼییي ٍ تخییش است ٍ دس هَاسد ثیي تؼییي ٍ تخییش 

ضه داسین آیب یه تىلیفی تؼییٌبً ثش هب ٍاجت ضذُ یب تخییشاً ٍاجت ضذُ، هیگَیذ هجٌبی هب دس دٍساى ثیي تؼییي ٍ تخییش ثشائت 

 .ایي ّوِ فشهبیص آلبی خَئی ثَد وِ ثیبى وشدین. است

 :بزرسی کالم هحقق نائینی

 :دس ایٌجب چٌذ هسئلِ سا ثبیذ ثشسسی وشد

اغل فشهبیص آلبی خَئی ٍ اضىبل ایطبى ثِ هشحَم ًبئیٌی دس ثخص سجَع ثِ لبػذُ اضتغبل، آیب ایي دسست است؟ آلبی 

ًبئیٌی فشهَدّبًذ وِ اگش هب ضه وٌین سجَع ثِ لبػذُ اضتغبل هیىٌین ٍلی هشحَم آلبی خَئی فشهَدّبًذ وِ ًِ هب سجَع ثِ اغل 

ثشائت هیىٌین، ایي حشف دسست است ٍ هَسد اص هَاسد سجَع ثِ ثشائت است اهب ایٌىِ ایطبى ایي هَسد اص هَاسد دٍساى ثیي 

اغالً هَسد دٍساى ثیي تؼییي ٍ تخییش وجبست؟ ٍ دس وجب هیگَیین هَسدی دٍساى ثیي . تؼییي ٍ تخییش لشاس دادّبًذ، دسست ًیست

 تؼییي ٍ تخییش هیجبضذ؟
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دٍساى ثیي تؼییي ٍ تخییش هشثَـ ثِ جبیی است وِ هب ًویذاًین وِ آیب ضبسع ػولی سا هؼیٌبً ثش هب تىلیف وشدُ یب ایٌىِ ثِ غَست 

هخالً فشؼ . تخییش ثیي ایي دٍ ػول ثش هب تىلیف وشدُ است؟ وِ دس ایٌجب ػذّبی لبئل ثِ تؼییي ضذّبًذ ٍ ػذّبی لبئل ثِ تخییش

ثفشهبییذ وِ هب اسبسبً ًویذاًین دس وفبسات سٍصُ آیب اص اٍل هتؼیٌبً سٍصُ ثِ ػٌَاى وفبسُ ثش هب ٍاجت ضذُ یب اص اٍل هب سا هخیّش 

وشدّبًذ ثیي سٍصُ ٍ اقؼبم هسبویي، اگش اهش دائش ثیي تؼییي ٍ تخییش ثَد قجیؼتبً ػذّبی لبئل ثِ تؼییي ٍ ػذّبی لبئل ثِ تخییش 

 . ّستٌذ

اهب چشا ایٌجب اص هَاسد دٍساى ثیي تؼییي ٍ تخییش ًیست؟ چَى دس ایٌجب اغل تىلیف ثشای هب هؼلَم هیجبضذ ٍ هیذاًین وِ یه 

یؼٌی یمیي داسین وِ تىلیف . تىلیف ٍاججی ثِ گشدى هب آهذُ است، حبال ایي ٍجَة یب ثِ ًوبص جوؼِ هتؼلك ضذُ یب ثِ ًوبص ظْش

تشدیذ دس ایي ًیست وِ اص اٍل آیب هخالً ًوبص جوؼِ ثش هب . تؼیٌی است ٍ هىلف ثِ ثشای هب هؼلَم ًیست وِ وذاهیه هیجبضذ

ٍاجت ضذُ یب ًوبص ظْش ٍ جوؼِ تخییشاً، ایٌكَس ًیست ثلىِ هیذاًین وِ یه تىلیف ثِ گشدى هب آهذُ ٍ ثبیذ یه ًوبص دس ظْش 

 .جوؼِ ثخَاًین اهب ًویذاًین وِ وذام است ٍ ایي غیش اص هَاسد دٍساى ثیي تؼییي ٍ تخییش است

. لزا ایي فشهبیص وِ هب ًحي فیِ سا اص هَاسد دٍساى ثیي تؼییي ٍ تخییش لشاس دادًذ، دسست ًیست

 : کالم هزحوم آقای حکین

دس . ّوِ ثحج دس ضه است ٍ اص اغل ثحج دٍس ًطَین. آلبی حىین هب ًحي فیِ سا اص هَاسد دٍساى ثیي الل ٍ اوخش لشاس دادّبًذ

. ٍالغ ایٌجب سخي هب ایي ثَد وِ اگش ضه ثىٌین تىلیف چیست؟ لجل اص ضه هطىلی دس ایٌجب ًیست ٍ احتیبـ هطىلی ًذاسد

چَى هَسد اص هَاسد دٍساى . اگش ضه ثىٌین چِ ثبیذ ثىٌین؟ آلبی حىین هیگَیٌذ وِ اگش ضه ثىٌین اغل ثشائت جبسی هیطَد

 .ثیي الل ٍ اوخش هیجبضذ

اجوبل آى ایي است وِ هیگَیٌذ ایٌجب دس حمیمت یه لذس هتیمٌی ٍجَد داسد، ًسجت ثِ صایذ دس لذس هتیمي تشدیذ داسین، دس 

وِ تفػیل آى ثیبى خَاّذ ضذ فمف ایطبى یه استذساوی . هَاسد دٍساى الل ٍ اوخش قجیؼتبً ًسجت ثِ اوخش ثشائت جبسی هیطَد

داسًذ وِ هیفشهبیذ دس یه غَست هب هیتَاًین ثگَیین اص هَاسد دٍساى ثیي تؼییي ٍ تخییش است ٍ دس یه فشؼ هیتَاى ایي سا 

ثكَس اجوبل ثیبى وٌین ثبالخشُ دس هَاسد ضه چِ ثبیذ وشد؟ پبسخ دسست ثِ ایي دلیل ٍ ایي فشهبیص دس ایي ثخص ایي . گفت

ثشای ایٌىِ ٍلتی هب احتیبـ هیىٌین ٍ اهتخبل . است وِ ایٌجب هجشای اغل ثشائت است ٍ اگش ضه وٌین جبی اغل ثشائت است

اجوبلی هحمك هیطَد دس ظْش جوؼِ ّن ًوبص جوؼِ سا هیخَاًین ٍ ّن ًوبص ظْش، حبون ثِ اضتغبل رهِ ػمل ثَد، حبون ثِ ثشئ 

ػمل حىن هیىٌذ وِ ایي هىلف ثَاسكِ یىی اص ایي دٍ ػول ثشئ الزهِ ضذُ ٍ هیگَیذ وِ تىلیف . ضذى رهِ ّن ػمل هیجبضذ

ثِ ػولی ضذُ ثَدی ٍ وبسی اًجبم دادی وِ دس ؾوي آى وبس آى ػول هَسد اًتظبس اص تَ ّن ٍالغ ضذ ٍ ثشای ػمل هْن ًیست وِ 

ثب وذام اص ایي دٍ ػول رهِ هىلف ثشئ ضَد ٍ فمف ثِ ایي ًگبُ هیىٌذ وِ یه چیضی اص تَ خَاستِ ضذُ ٍ تَ دس ؾوي یىی اص 

لزا ایي فشهبیص هشحَم ًبئیٌی وِ ایٌجب جبی . ایي دٍ وبسی وِ اًجبم دادی آى سا هحمك وشدی ٍ دیگش وبسی ثِ ویفیت ًذاسد
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اغل اضتغبل است حشف دسستی ًیست ٍ الؼبً جبی ثشائت است ٍ ػمل هب حىن هیىٌذ ثِ ایٌىِ ثب اتیبى ثِ هحتوالت آًچِ وِ ثِ 

 .ایي پبسخی است وِ هیتَاى ثِ آلبی ًبئیٌی داد. گشدى هىلف ثَدُ اص ٍی سبلف ضذُ است

 :اشکال هفتن

ایطبى هیفشهبیٌذ وِ سخي آلبی ًبئیٌی ایي است وِ ثشای تحمك اهتخبل ثبیذ اًجؼبث . ایي اضىبل سا هشحَم آلبی حىین گفتْبًذ

-آلبی حىین هی. ًبضی اص ثؼج ثبضذ ٍ دس اهتخبل اجوبلی چَى اًجؼبث ًبضی اص احتوبل ثؼج است لزا اهتخبل هحمك ًویطَد

فشهبیٌذ آًچِ وِ دس احتیبـ ٍ اهتخبل اجوبلی ٍجَد داسد ایي است وِ اگش ّش یه اص اقشاف سا اًجبم هیذّذ، ّن ًوبص ظْش ٍ ّن 

ًوبص جوؼِ هیخَاًذ دس ٍالغ آًچِ وِ داػَیت ثشای اًجبم ٍاجت داسد اهش ثِ فؼل ٍاجت است یؼٌی اگش اص ایي هىلف سؤال 

ضَد چشا داسی ظْش جوؼِ ایي ػول سا اًجبم هیذّی ٍ ّن ًوبص ظْش هیخَاًی ٍ ّن ًوبص جوؼِ ٍ چشا داسی احتیبـ هیىٌی؟ 

پبسخ ٍی ایي است وِ هیگَیذ هي اهش داسم دس ظْش جوؼِ ٍلی چَى ًویذاًن وِ ًوبص ظْش است یب ًوبص جوؼِ ّش دٍ سا اًجبم 

ثلِ تشدیذی وِ ٍجَد داسد . یؼٌی ٍالؼبً اًجؼبث ضخع هحتبـ ًبضی اص خَد ثؼج است ٍ احتوبل دس ایٌجب تأحیشی ًذاسد. هیذّن

اگش غیش اص ایي . ثبػج هیطَد وِ دٍ تب ػول اًجبم دّذ ٍاال آًچِ وِ داػی هیجبضذ خَد ثؼج است، اهش ٍالؼی ثِ تىلیف است

پس هحشن اغلی ثشای ضخع هحتبـ ثِ جوغ ثیي احتوبلیي ٍ خَاًذى ًوبص ظْش ٍ . ثَد ایي ضخع ثِ دٍ ػول اتیبى ًویىشد

 . جوؼِ ّوبى تىلیف ٍالؼی هیجبضذ ٍ ّیچ ٍلت احتوبل ثشای اٍ داػی ًیست

ثؼذ ایطبى یه ًمؿی سا روش هیىٌذ وِ اگش لشاس ثَد احتوبل ثؼج ٍ اهش داػی ثِ اًجبم تىلیف ثبضذ، الصهِ آى ایي ثَد دس جبیی 

.  ّن وِ ػلن ٍ یمیي ثِ ثؼج ٍ اهش داسین، آًچِ داػی ثش اًجبم ایي ػول ّست ػلن ثِ ثؼج ثبضذ ًِ خَد ثؼج

ضوب هیگَییذ دس جبیی وِ ضخع احتیبـ : ثِ ػجبست دیگش ًمؽ هشحَم آلبی حىین ًسجت ثِ سخي آلبی ًبئیٌی ایي است

اگش لشاس ثَد هحشن . هیىٌذ ٍ اهتخبل اجوبلی هیىٌذ، هحشن اٍ ثشای ایي اهتخبل اجوبلی احتوبل است وِ هب هیگَیین ایي ًیست

هحتبـ ثشای جوغ ثیي دٍ ػول احتوبل ثؼج ثبضذ، پس ثبیذ دس جبیی ّن وِ اغالً هسئلِ احتیبـ دس وبس ًیست ٍ یمیي داسین وِ 

تىلیف چیست، دس ایي هَاسد ّن ثبیذ آًچِ وِ هحشن است یمیي ٍ ػلن ثِ تىلیف ثبضذ دس حبلی وِ ضوب هیگَییذ هحشن ثؼج 

 .است

لزا ایطبى هیفشهبیذ وِ ثكَس ولی ثشای ایٌىِ ایي هطىل پیص ًیبیذ هیگَیین وِ ًِ ػلن ٍ ًِ احتوبل ّیچىذام داػی ثش اهتخبل 

دس اهتخبل اجوبلی . ًیست ٍ آًچِ وِ داػی ثش اهتخبل ًسجت ثِ فؼل ٍاجت است خَد ثؼج است وِ دس اهتخبل اجوبلی ٍجَد داسد

ّن خَد ثؼج ّست ٍ دس اهتخبل تفػیلی ّن ثؼج ّست هٌتْی دس یه جْتی تشدیذی داسد وِ اضبسُ وشدین ٍ گشًِ اغل هحشن 

 .ٍ داػی خَد ثؼج هیجبضذ

هشحَم آلبی حىین دس اداهِ هیفشهبیٌذ وِ اگش ضه پیذا ضَد وِ آیب ثب اهتخبل اجوبلی، اهتخبل هحمك هیطَد یب ًِ؟ ایي ضه 

ثشهیگشدد ثِ ایٌىِ آیب ػلن ثِ اهش ٍ ثؼج دس تحمك اهتخبل ٍ اقبػت دخبلت داسد یب ًِ، یؼٌی اگش وسی ثخَاّذ هوتخل هحسَة 

اگش . ضَد ایي حتوبً ثبیذ ػلن داضتِ ثبضذ ثِ ثؼج تب دس غذق ٍ تحمك اقبػت دخیل ثبضذ؟ پس اغل ضه ثِ آًجب ثشهیگشدد
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ضه وشدین وِ ػلن دس تحمك اقبػت هذخلیت داسد یب ًذاسد؟ دس ٍالغ ایٌجب ضه دس اػتجبس اوخش است ٍ هَسد هیطَد اص هَاسد 

دٍساى الل ٍ اوخش ثِ ایي هؼٌی وِ اغل ػول ثب توبم خػَغیبت ٍ جضئیبت آى ثشای هب سٍضي است، حبال هیخَاّین ثجیٌین وِ 

ػالٍُ ثش آى اهَس ػلن ثِ ثؼج ّن الصم است یب ًِ؟ هخالً ًوبص یه اجضاء ٍ ضشایكی داسد ٍ هیخَاّین ثجیٌین وِ صایذ ثش ایٌىِ دس 

خبسد هیخَاّن ایي اػوبل سا اًجبم دّن ٍ اقبػت ٍ اهتخبل ٍ هؤهي اص ػمبة حبغل ضَد، آیب صائذ ثش ایٌْب ثشای ایٌىِ هي یه 

اًسبى هوتخل ٍ هكیغ هحسَة ضَم ػلن هي ثِ ثؼج ّن دخبلت داسد یب ًذاسد؟ پس ضه دس اػتجبس اهش صائذ داسین ٍ ایي هؼٌبی 

-دس ایي هَاسد ًسجت ثِ لذس هتیمي تىلیف هؼلَم ٍ ًسجت ثِ اوخش ٍ همذاس صائذ ثشائت جبسی هی. دٍساى ثیي الل ٍ اوخش هیجبضذ

پس ػلن ثِ ثؼج هؼتجش ًیست ٍ وسی وِ احتیبـ ٍ اهتخبل . ضَد ٍ آًچِ دس آى ضه داسین ثب اغل ثشائت هیگَیین اػتجبس ًذاسد

ایي فشهبیص هشحَم حىین است ثب تَؾیحی وِ هب ثیبى . اجوبلی وشد وبفی هیجبضذ ٍ ایي ًتیجِ اجشای اغل ثشائت است

 .وشدین

اضىبلی هشحَم آلبی آلبی فبؾل داسًذ دس ایٌجب ٍ ثِ ایي اضىبل ّفتن وِ ثبیذ ایي سا ًمل وٌین ٍ إى ضبء اهلل  :بحث جلسه آینذه

 ثشسسی وٌین وِ آیب دسست است یب ًِ؟ 

 «ٍالحوذ هلل سة الؼبلویي»
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