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ئهم اجمعيناّلله  الحمدّلله رب العالمين و صلي»  « علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا

 :خالصه جلسه گذشته

از ایطبى فطهَزًس وِ اگط ثرَاّس اختِ. اثسال ثالثِ ثَز ٍئی زض ثیبى ػسم اهىبى ٍخَة ضطػیثحث زض والم آلبی خ

یب ثِ ٍخَة عطیمی یب ثِ ٍخَة غیطی، ٍ فی الدولِ  ثبضسیب تملیس یب احتیبط ضطػبً ٍاخت ثبضس، ثبیس یب ثِ ٍخَة ًفسی 

ّیچ یه اظ ایي سِ ًَع ٍخَة زض هَاضز ػلن اخوبلی اهىبى ًساضز، فمظ ٍخَة عطیمی آى ّن ثِ هؼٌبی هؼصضیت زض ثؼضی 

 .ضَزاظ فطٍؼ تػَیط هی

فی . هبلی ٍ اهبضات ّن فطهَزًس ایٌْب عطیمی ّستٌس ٍ ثؼضی اظ اثسال چَى هٌدع ٍالغ استزض غیط هَاضز ػلن اج

تَاًین لبئل ثِ ٍخَة ضطػی ایي سِ اهط ضَین چَى ٍخَة ضطػی ثبیس یب ثِ لحبػ الدولِ ایي ضس وِ ثِ ّط حبل هب ًوی

 .ٍخَة ًفسی یب غیطی یب عطیمی ثبضس ٍ ّیچ یه اظ ایٌْب هوىي ًیست

 دو اشکال مزحوم آیت اهلل فاضل به دلیل دوم :م مزحوم خوئیبزرسی کال

 :اًسهطحَم آلبی فبضل زٍ اضىبل ثِ آلبی ذَئی ٍاضز وطزُ

 :اشکال اول

زض ٍاخجبت ضطػیِ الظم ًیست هؼلَم ضَز آى اهطی وِ ثِ لحبػ آى ٍخَة ثِ ٍاخجبت هتؼلك ضسُ است ثِ چِ 

وبضی ًساضین ثِ ایٌىِ ٍخَة ضطػی ثِ چِ لحبظی ثِ ایي  ،ُ ثیطتطزض اهىبى تؼلك ٍخَة است ٍ ى هب لحبظی است، ثحث

اغل  یب عطیمی یب غیطی، آًچِ وِ هْن است،است ق ضسُ، هب ًیبظی ًساضین وِ ثساًین آیب ایي ٍخَة ًفسی تؼلاهَض ثالثِ م

اى ٍخَة ًیست ٍ وٌین ّیچ ٍخْی ثطای ػسم اههوٌین هالحظِ هیاهىبى تؼلك ٍخَة است، ٍ ٍلتی ثِ ایي خْت ًگبُ هی

ّیچ هبًؼی ػمالً زض ثطاثط اهىبى تؼلك ٍخَة ًیست؛ چَى اگط هثالً یه زلیل ضطػی یؼٌی آیِ یب ضٍایتی زاللت ثط ٍخَة 

 ثىٌس چِ هطىلی ٍ چِ هبًؼی ثط سط ضاُ آى ٍخَز زاضز؟ 

هْن ایي است . فطهبیس الظم ًیست ثحث وٌین وِ ایي ٍخَة ثِ چِ لحبػ یب اػتجبضی استثط ایي اسبس ایطبى هی

اگط لطاض ثَز . وِ اگط زلیلی زاللت وطز هبًؼی زض ثطاثط آى ٍخَز ًساضز تب ًبچبض ضَین زض زاللت ٍ سٌس آى زلیل تػطف وٌین

 . ، ًبچبض ثَزین آى زلیل ضا تَخیِ ثىٌینُ ثبضسػمالً هبًؼی ٍخَز زاضت

اهىبى حتی ثب فطؼ زلیل . ضَزثبثت هی گَیٌس اهىبى ثب ایياغالً ایطبى وبضی ًساضز زلیلی ّست یب ًیست، هی

فطؼ ٍخَز یه آیِ یب ضٍایتی زال ثط ٍخَة ضطػی اثسال ثالثِ ثطای اثجبت ٍخَة  ؛ٍ الظم ًیست زلیلی ثبضسضَزثبثت هی
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چَى اگط هطىلی ثَز ًبچبض ثَزین زض آى ازلِ سٌساً یب زاللتبً تػطف وٌین ٍ ٍالؼبً ایي گًَِ هطىلی ضا  ،وٌسوفبیت هی ضطػی

 1.ٍ الظم ًیست ثسًجبل ایي ثطٍین وِ ایي ٍخَة غیطی یب ًفسی یب عطیمی است. وٌینهطبّسُ ًوی

 :اولاشکال  پاسخ به

 آیب ایي اضىبل آلبی فبضل ٍاضز است یب ًِ؟ 

ثِ ًظط هب زضست است وِ زض ٍاخجبت ضطػیِ الظم ًیست هؼلَم ضَز تؼلك ٍخَة ثِ چِ لحبظی است ٍ آًچِ  :اوالً

-گیطز ٍ ٍخَة زض زایطُ ایي احتوبالت ٍالغ هیاهب ٍلتی احتوبالت هَضز تَخِ لطاض هی. اغل ٍخَة استوِ الظم است 

ٍلتی ّوِ ایي احتوبالت هوىي ًجَز، ًتیدِ ایي است وِ اغل . ضَزفطؼ زیگطی ّن ثطای ٍخَة تػَیط ًوی ٍضَز، 

ذییطی ضطػی ٍاخت ثبضس، ایي اظ سِ حبل ة هوىي ًجبضس، چَى عجك فطؼ اگط ثرَاّس اثسال ثالثِ ثِ ًحَ ٍخَة تٍٍج

ثبضس ٍ ٍلتی ّیچ وسام اظ ایي سِ هیسَض ًجَز، چگًَِ ذبضج ًیست یب ٍخَة ًفسی یب ٍخَة غیطی یب ٍخَة عطیمی هی

 تَاًین ثِ ًحَ ولی ازػب وٌین وِ اگط زلیلی ٍخَز زاضتِ ثبضس چِ هبًؼی زض ثطاثط آى است؟ هی

ز وِ اگط زلیلی ٍخَز زاضتِ ثبضس چِ هبًؼی زاضز وِ ٍخَة ضطػی استفبزُ ضَز تَاى ازػب وطثلِ، ثِ ًحَ ولی هی

 .وٌسوِ ایطبى فطهَزًس زض هبًغ ثَزى وفبیت هی هغلجیٍلی ّویي 

ذَز ایٌىِ ایي ّویي وِ ایي ٍخَة یب ثبیس ثِ ًحَ ٍخَة ًفسی یب عطیمی یب غیطی ثبضس ٍ ضك چْبضهی ًساضز، 

ذبضج اظ ایي احتوبالت ًیست ٍ ایي احتوبالت ّن ثِ ثیبى هطحَم آلبی ذَئی  اللت وٌسذَاّس زلیل ثِ آى زٍخَثی وِ هی

. هطىل زاضز، ثٌبثط ایي ٍخَة هطىل ذَاّس زاضت

یؼٌی هطحَم آلبی فبضل ثِ هبًؼیت ایي اهَض تَخِ ًىطزُ است؟  :سؤال

ی ثِ ٍاسغِ البهِ یه چِ هحصٍض ػملی اظ ضّگصض تؼلك ٍخَة ضطعذَاّس ثگَیس هطحَم آلبی فبضل هی :استاد

زلیل آیِ ٍ ضٍایت هثالً  ٍ فطهبیس هب ثبضینگصاضز ٍ هیّب ضا وٌبض هیگَیس ّیچ وسام ٍ ایي ثحثهی ایطبىضَز؟ زلیل ایدبز هی

اگط یه زلیلی البهِ ضَز ثط ایٌىِ ثِ ضوب زستَض زٌّس زض آى ٍاحس ّن ثٌطیٌیس ٍ ّن ایستبزُ ثبضیس، فطؼ وٌین وِ ایي عَض 

ذَاّس اختوبع ضسیي اظ هب تحمك پیسا وٌس ٍ ایي یه هحصٍض ػملی ثبضس، هؼلَم است وِ ایي ضسًی ًیست چَى هی لبًًَی

ایي « طاإلختْبز أٍ التملیس أٍ اإلحتیایْب الٌبس یدت ػلیىن ا»حطف ایطبى ایي است اگط یه زلیل ضطػی ثگَیس وِ . است

ثیٌس اظ خولِ اختوبع ػمل ثطای ایي خَض هَالغ ٍ هسبئل هی آٍضز ٍ وسام یه اظ هطىالتی وِچِ هحصٍض ػملی پیص هی

 .آیسًمیضیي، اختوبع ضسیي، زٍض ٍ تسلسل الظم هی

 :گَیینهی آیس ٍلی هبپیص ًویزلیل  لیبمگَییس ّیچ هحصٍض ػملی زض همبثل ضوب هی :کنیمما به ایشان عرض می

                                                 
 .3تفػیل الططیؼِ، وتبة اختْبز ٍ تملیس، ظ .  
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گطفتِ ٍ ًساًین، ثبالذطُ ٍخَة اظ ایي حبالت وِ  لحبظی تؼلكچِ ذَز ایي ٍخَة ٍلَ هؼلَم ًطَز وِ ثِ  :اوالً

ذبضج ًیست اگط اظ ایي اًَاع ذبضج ًطس، ایي اًَاع آیب زض ایٌدب هوىي است یب ًِ؟ اگط ثگَیین هوىي ًیست زیگط چگًَِ 

 . ضَز ایي ذَزش ثعضگتطیي هبًغ استهیایي ٍخَة ثب یه زلیل ثبثت اهىبى تَاى گفت وِ هی

 .وٌٌسضك چْبضهی زاضین غیط اظ ایي سِ ًَع ٍخَة وِ ایي چٌیي چیعی ضا ازػب ًویاال ایٌىِ ثگَئیس هب 

لَ الظم ًجبضس هب ثساًین لحبػ تؼلك ٍخَة ضا ٍلی ثبالذطُ تطیي هطىل ایي ثیبى ایي است وِ ٍپس ثِ ًظط هب هْن

زام هوىي ًجَز آى ٍلت ٍ ٍلتی ّیچ ن. ّب ذبضج ًیست ٍ ٍخَة یب ًفسی یب غیطی ٍ یب عطیمی استلحبػ ایي ٍخَة اظ

 .تَاًس یه ٍخَثی ایٌدب هتؼلك ثطَز ٍ ّیچ یه اظ آى لحبػ ّب ّن همسٍض ٍ هوىي ًجبضسچغَض هی

ثِ ػالٍُ ایٌىِ هحصٍض تسلسل ّن زض ایٌدب ٍخَز زاضز، اگط ثرَاّس یه زلیلی زاللت ثط ٍخَة ضطػی ایي  :ثانیاً

ذطُ یب ثبیس اختْبزاً یب تملیساً یب احتیبعبً استفبزُ وٌس ٍ ّویي عَض آیس ٍ آى زلیل ضا ثبالثىٌس ّوبى هطىل تسلسل پیص هی

 .وٌسایي تسلسل ازاهِ پیسا هی

ای وِ ٍخَة ضطػی اظ آى هوىي است استفبزُ ضَز آیبت ٍ ضٍایبتی است وِ زاللت ثط ٍخَة تؼلن ٍ ازلِ :ثالثاً

اهىبى ٍخَة وٌس اگط ٍخَز زاضتِ ثبضس ؼ هیػوسُ زلیل ایي است یؼٌی آى زلیل ضطػی وِ ایطبى فط. وٌستفحع هی

 .ینٍسطاؽ ازلِ ثط حبل. ّویي ازلْبست ،آیسٍ هحصٍض ػملی پیص ًویهبًؼی  ضَز چَىضطػی ثبثت هی

ضَز شوط وطز وِ زض هَضز تؼلن ٍ تفحع ٍ تفمِ ٍاضز ضسُ است وِ ایٌْب چٌس آیِ ٍ چٌسیي ضٍایت زض ایي هَضز هی

 .ز زاللت آیبت ٍ ضٍایبت ٍخَز زاضزذتلفی ّن زض هَضالَال م. ذَز ثطضسی ضَز هحلیس زض ثب

 تفمِ ضا استفبزُ وطزًس ثؼضی اظ ایي ازلِ ٍخَة عطیمی تؼلن ٍ: زستِ اٍل . 

 ٍخَة همسهی تؼلن ٍ تفمِ ضا ثسست آٍضزًس: زستِ زٍم . 

 گَیٌس هستفبز اظ ایي ازلِ ٍخَة اضضبزی استهی: زستِ سَم . 

 وٌسهؼتمسًس ازلِ زاللت ثط ٍخَة هَلَی تؼلن هی: زستِ چْبضم. 

 زاًٌسحجبثی هَلَی هؤوس هیتٍخَة تؼلن ٍ تفمِ ضا اس: زستِ پٌدن. 

ثبظ . تفحع ٍ تفمِ ضا ثٌبثط یىی اظ ایي الَال پٌح گبًِ اظ ازلِ استفبزُ وٌینٍ هب فطضبً ثتَاًین ٍخَة ضطػی تؼلن 

ضَز ثط فطؼ پصیطش زاللت ایي ا اثجبت وطز، چَى آًچِ وِ اظ ازلِ فْویسُ هیتَاى ٍخَة ترییطی ایي اهَض ثالثِ ضّن ًوی

یه ٍخَة ضطػی هَلَی ذبلع اظ ایي ازلِ  فطؼ وٌین. ازلِ ثط ٍخَة ضطػی، غطفبً ٍخَة ضطػی تؼلن ٍ تفمِ است

 .ضَز ثطای تؼلن ٍ تفمِاستفبزُ هی

اً ًسجت ثِ اختْبز ٍ تملیس آى ّن عجك یه هجٌب هؼٌب وٌس؟ ذیط، ظیطا تؼلن ٍ تفمِ غطفاهب آیب ایي هطىل ضا حل هی

یؼٌی ایي ازلِ ضطػیِ ًْبیتبً ٍخَة ضطػی ضا اظ ثبة ٍخَة تؼلن ٍ تفمِ . زاضز ٍ زض هَضز احتیبط تؼلن ٍ تفمِ غبزق ًیست
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ذَز  ٍ. ثبثت وٌٌستَاًٌس ٍخَة ضطػی ضا اظ ثبة تؼلن ٍ تفمِ زض هَضز اختْبز ٍ تملیس ثبثت ثىٌٌس، اهب زض هَضز احتیبط ًوی

. وِ یىی اظ ایٌْب ًتَاًس ثِ ٍاسغِ آى ازلِ ضطػیِ ٍخَثص ثبثت ضَز ایي ثطای ضز ٍخَة ضطػی اثسال ثالثِ وبفی استایي

حتی اگط یه هَضز اظ ایي اثسال ثالثِ ًتَاًس هتؼلك ٍخَة ضطػی لطاض  است ٍلی چَى هسػب ٍخَة ضطػی اهَض ثالثِ

 .وٌسثالثِ وفبیت هیٍض ٍخَة امثگیطز ثطای ضز زاللت ثط 
 :ذَئی زاضتینآلبی آلبی فبضل ًسجت ثِ والم هطحَم  اضىبل اٍلثِ  خَاةپس هدوَػبً سِ  :نتیجه

زُ است وِ الظم ًیست زض ٍاخجبت ضطػیِ ثِ چِ لحبػ اهط ٍ تؼلك پیسا وطزُ است، ٍ غطف ایٌىِ ٍمایطبى فط :اوالً

گفتین ثبالذطُ ٍلتی ایي ٍخَة ٍلَ الظم ًجبضس ثساًین ثِ چِ لحبظی تؼلك . زلیلی زاللت ثىٌس ّیچ هبًؼی زض ثطاثط آى ًیست

ٍلتی ّیچ . گطفتِ، ذبضج اظ ایي احتوبالت ًیست ٍخَة ثبیس یب غیطی یب ًفسی یب عطیمی ثبضس ٍ ضك چْبضهی ّن ًساضز

ذَز  !ٍضی زض ثطاثطش ًیستتَاًین ازػب وٌین وِ ّیچ هحصیه اظ ایٌْب زض هَضز ٍخَة اثسال ثالثِ هوىي ًجَز چغَض هب هی

 .ایي ػسم اهىبى ٍخَة ثِ اًحبء عطیمی ٍ ًفسی ٍ غیطی یه هحصٍض ػملی است

 .هحصٍض تسلسل ضا ثطای آى پصیطفتین :ثانیاً

 .وٌین ایي ازلِ چٌیي زاللتی ًساضزای وِ فطضبً زاللت ثىٌس ایي ازلِ ضا ثطضسی هیاغالً آیب ایي ازلِ :ثالثاً

زاللت ازلِ ًیست ثلىِ ثحث زض اهىبى است، هوىي است هلتعم ثبضین ثِ ایٌىِ ازلِ  زض اثحث م :لقائل أن یقول

، ٍخَة استحجبثی هَلَی هؤوس تفمِ ٍ لبئلٌس ثِ ایٌىِ ایي ٍخَة تؼلن( ضُ)اهبم . وٌسزاللت ثط ٍخَة هَلَی ًفسی ًوی

. ذَاٌّس اهىبى ضا ثبثت وٌٌسى ثیبى هیٍلی هغ شله ثب ای. ًیست گَیٌس ٍخَة ضطػی ثبثتهیهطحَم آلبی فبضل ّن  .است

  .تَاى زض اضىبل سَم یه فتأهل گفت ثِ ایي هؼٌب وِ اضىبل سَم هحل تطزیس ثبضسهیپس 

 :اشکال دوم

یؼٌی ثط هىلف ٍاخت است زض همبم ػول یب  ،هتؼلك ٍخَة زض اهَض ثالثِ ػول است: گَیسهطحَم آلبی فبضل هی

اگط ثط هىلف ٍاخت است وِ زض همبم ػول ثط عجك یىی اظ . ثىٌسػول ضػبیت احتیبط ثب ثط عجك اختْبز یب ثط عجك تملیس یب 

زض احتیبط ٍ  هطحَم آلبی ذَئی .ًساضزایي اثسال ثالثِ ػول وٌس آى ٍلت تفىیه ثیي احتیبط ٍ تملیس ٍ ثیي اختْبز ٍخْی 

زاًس ثلىِ آى ضا عطیك ثطای هؼطفت ػول ًویاهب اختْبز ضا ػٌَاى ثطای ًفس  ،وٌسًْب ضا ػٌَاى ًفس ػول هؼطفی هیتملیس آ

ایس ٍلی ایي یىی ضا زض زایطُ چطا ثیي احتیبط ٍ تملیس ثب اختْبز تفىیه وطزیس؟ آى زٍ ضا زض زایطُ ػول ثطزُ. زاًساحىبم هی

چَى  ،فْوس وِ غطف اختْبز وبفی ًیستٍخْی ثطای ایي تفىیه ًیست ثطای ایٌىِ ػمل ایي ضا هی. هؼطفت ٍ ضٌبذت ثطزیس

لصا ثبیس  ،ثبإلخوبل اختْبز ّیچ تأثیطی ًساضز ثلىِ آًچِ وِ هؤثط است ػول ثط عجك اختْبز است زض اهتثبل تىبلیف هؼلَم

 .ػجبضت حول ثط ػول ضَز

  :پاسخ به اشکال دوم



69 

 

فبضل زض حمیمت یه اضىبل ػجبضتی است، ٍلَ ایي اضىبل ّن ٍاضز ثبضس تأثیطی زض آلبی ایي اضىبل هطحَم 

ثحث هب زض هسئلِ اهىبى ٍ ػسم اهىبى ٍخَة ضطػی است ٍ ایٌدب ٍالؼبً ثبیس زیس اهىبى زاضز یب ًِ؟ ایٌدب . ًساضز ثحث هب

ایي اضىبل ضثغی ثِ آى . گَیٌس اهىبى زاضزگَیٌس ٍخَة ضطػی اهىبى ًساضز، هطحَم آلبی فبضل هیهطحَم آلبی ذَئی هی

 .زض اغل ثحث ّیچ تأثیطی ًساضزثحث ًساضز ٍ ثط فطؼ ٍاضز ثَزى ایي اضىبل ػجبضتی 

ثٌبثط ایي تب ایٌدب ثِ ًظط هب ایي اضىبالتی وِ ثِ والم آلبی ذَئی ٍاضز ضسُ است لبثل لجَل ًیست ٍ ثِ ًظط هب 

یؼٌی زلیل آلبی ذَئی زلیل ًسجتبً تبهی است ٍ اضىبالتی ّن وِ ٍاضز ضسُ . ٍخَة ضطػیِ اثسال ثالثِ اهىبى ًساضز

 .اثجبت ػسم اهىبى ٍخَة ضطػی ّست یؼٌیایي ثیبى ٍافی ثِ همػَز اضىبالت غحیحی ًیست ٍ 

 . ٍخَة ضطػی اثسال ثالثِ اهىبى ًساضز :نتیجه

لَل ثِ اهىبى است ٍ  ،حبال ثبیس زیس ایي ٍخَة ػملی است یب فغطی؟ الجتِ هب اٍل ثحث ػطؼ وطزین یه لَل

 ّب ٍ اضىبالتی وِ ثِ ایي زٍ زلیل ضسُزین اظ پبسدزٍ زلیل ثطای ػسم اهىبى شوط وط. لَل ثِ ػسم اهىبى است ،یه لَل

هحتبج زلیل اهىبى اثجبت . هستمالً ثطای اهىبى الظم ًیست زلیل شوط ضَز .تَاى ازلِ لبئلیي ثِ اهىبى ضا ّن فْویسهی است،

لصا زلیل ذبغی  ًیست، ػوسُ ایي است وِ ثطای ػسم اهىبى ثبیس زلیل آٍضز ٍ ایي ازلِ ّن زض ٍالغ ازلِ ثط ػسم اهىبى است

 .ّن ثطای ایٌْب ٍخَز ًساضز اال ّوبى ولوبتی وِ زض اضىبل ثِ هطحَم آلبی ذَئی گفتٌس

ای وِ زال ٍلتی هوىي ًجَز زیگط اظ ثحث اظ ازلِ. ًتیدِ ایي ضس وِ هؼتمسین ٍخَة ضطػیِ اثسال ثالثِ هوىي ًیست

  .هؼٌب ًساضزثط ٍخَة ضطػی ّستٌس، 

ختْبز، تملیس ٍ احتیبط ضا ثبثت وٌس؟ اگط لبئل ثِ ػسم اهىبى ثَزین زیگط خبیی ثطای تَاًس ٍخَة اهی ایچِ ازلِ

ٍز ثبیس ثطای آى هحولی شضاثغِ ٍاضز ایي گَیین اهىبى ًساضز لصا ّط زلیل ضطػی زض ٍضٍز ثِ ایي ثحث ًیست، چطا وِ هی

ی ثط ٍخَة ضطػی وِ ازلِ زالِ ّستثحث اگط ّن ثرَاّین عجك هوطبی زیگطاى ٍاضز ضَین، ایٌدب خبی ایي . زاضتِ ثبضین

 ؟ ّستٌسای ایي اهَض چِ ازلِ

ّبی هطثَط ثِ احىبم وِ ایي ضا زض ثحث .آیبت ٍ ضٍایبت وِ زض ایي ذػَظ ٍاضز ضسُ است ضا ثبیس وٌىبش وطز

. اختْبز ٍ تملیس تب حسی اضبضُ ذَاّین وطز

 .الحوس هلل ضة الؼبلویيٍ. ز ثَزثطضسی ٍخَة فغطی ٍ ػملی اثسال ثالثِ ذَاُ :بحث جلسه آینده

 


