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 «معن جر ر لي ر ححمدر  ر ل هر اطاليرن ر  ر العن ر لي ر ادداهم ر ااهّللر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته

گیشد یب خیش؛ ػشض وشدین ضْشت لَیِ ثش ػذم  صذاق تؼلك هی ثحج دس هَسد صذاق ثَد اص ایي جْت وِ آیب خوس ثِ

ٍجَة خوس دس هْشیِ تحمك داسد. چٌذ دلیل ثش ایي ادػب ٍ لَل البهِ ضذُ؛ دلیل اٍل ایي ثَد وِ ثش هْشیِ ٍ صذاق ػٌَاى 

 ًیست )ثب تَظیحبتی وِ روش ضذ(. لزا هطوَل ادلِ خوس وٌذ غٌیوت ٍ فبئذُ صذق ًوی

هبلیت ًذاسد دس  ػَض الجُعغ ًیست ثلىِاضىبل اٍل ایي ثَد وِ اسبسبً صذاق  ایي دلیل ضذُ است.دٍ اضىبل ثِ  گفتین

دّذ یب  استذالل آهذُ ثَد وِ هْشیِ ػَض الجُعغ است ٍ ایي ػَض دس ٍالغ ثشای تذاسن آى چیضی است وِ صى اص دست هی

تَاًذ هبًغ صذق  یت تحمك ًذاسد پس ایي دلیل ًویوِ ایي ػَظ ثَدثِ اصاء ٍاگزاسی چیضی دس اختیبس هشد است. اضىبل ایي 

ػٌَاى فبئذُ ضَد. اضىبل دٍم ّن ایي ثَد وِ ثش فشض ّن هْشیِ ػَض الجُعغ ثبضذ هخل اجشت ثش ػول است یؼٌی ّوبى 

 ضَد. گًَِ وِ دس اجشت ثش ػول، خوس ٍاجت است، دس ػَض ثُعغ ّن خوس ٍاجت هی

لىي هب پبسخ هحمك خَیی اص ایي اضىبل سا  آىیه پبسخی دادًذ اص دس هَسد اضىبل دٍم ػشض وشدین هحمك خَیی 

ػشض وشدین فبسق ثیي اجبسُ ٍ ًىبح آى چیضی  دس ایي ساثطِتَاًذ اضىبل دٍم سا دفغ وٌذ.  ًپزیشفتین ٍ گفتین ایي پبسخ ًوی

وِ هحمك خَیی گفتٌذ ًیست ثلىِ فبسق ایي است وِ ثطَس ولی دس هسئلِ ًىبح، آى چیضی وِ اص لِجَل صٍجِ ثِ صٍد اػطب 

اػوبل،  اجبسُ اػوبل؛ چَى دس اجبسُ ضَد، هبلیت ًذاسد تب ثخَاّذ هٌتمل ضَد ٍ آحبس هلىیت ثش آى هتشتت ضَد ثخالف هی

تَاًین ثِ ػٌَاى فشق  ضَد. ایي سا هی گیشد ٍ آحبس هلىیت ثش ػول هتشتت هی ًتمبل هلىیت ػول ثِ هستأجش صَست هیا

 ثگَیین ٍلی ایي فشق ثبص هبًغ تؼلك خوس ًیست.
 نظز هختار در هورد دلیل اول

پبسخ هحمك خَیی توبم ًیست دس هجوَع اگش ثخَاّین اضىبل دٍم ًسجت ثِ دلیل اٍل سا ثشسسی وٌین ثؼذ اص آًىِ هؼلَم ضذ 

 اهب ایي فشق هبًغ تؼلك خوس ًیست.جبسُ ٍ ًىبح فشق ّن ٍجَد داسد، ثیي اّش چٌذ 

اش وِ هب ثِ پبسخ هحمك خَیی وشدین ایي ثَد وِ ثش فشض ایي فشلی وِ ایطبى گفتٌذ سا ثپزیشین، ًتیجِ ّن اضىبل دٍهی

اضىبل دٍم تَسط هشحَم آلبی خَیی پبسخ دادُ ًطذُ ٍ  حجَت خوس دس هْشیِ است ثِ طشیك اٍلی. لزا ثِ طَس ولی

چَى ّشچٌذ هب ثیي اجبسُ ٍ ًىبح فشق گزاضتین ٍلی  اضىبل دٍم ثِ لَت خَدش ثبلی است. اضىبل دٍم ال یٌَحَل هبًذ.

 گفتین ایي هبًغ تؼلك خوس ًیست.

ش ػشف ٍ ػمال ٍ حتی ضشع، ػَض صذاق ػَض الجُعغ ًیست، اص آى جَاة دادُ ضذ وِ اص ًظ ایي ثَد وِاضىبل اٍل ّن 

ثبیذ ثجیٌین آیب ٍالؼبً اص ًظش ػشف ٍ ػمال صذاق  لىيوٌذ.  ٍلتی ػَض الجُعغ ضذ دیگش صذق فبئذُ ثش آى ًوی ّست ٍالجُعغ 
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وٌذ ثشای ایٌىِ ػٌَاى فبئذُ ثش آى هٌطجك  ػَض الجُعغ ّست یب ًیست؛ اگش گفتین صذاق ػَض ثُعغ است، ایي ساُ سا ثبص هی

ای وِ دس آى خَاست ثگَیذ وِ ایي خوس ًذاسد. هٌبلطِ وشد ٍ ثِ استٌبد ػَظیت هی چیضی وِ هستذل ثش آى تىیِ هیًطَد. 

ای وِ ضذ ایي ثَد وِ ایي ػَض الجُعغ ًیست؛ دس ایي ثبسُ ثبیذ ثِ ػشف هشاجؼِ وشد ٍ دیذ وِ آیب ٍالؼبً اص ًظش ػشف هْشیِ

وِ دس ثؼعی سٍایبت اطالق ػَض ثُعغ ضذُ اهب چِ ثسب ػَض حمیمی گیشد ػَض ثُعغ است یب خیش؟ دسست است  صى هی

ٍ اال فی  یت ثِ رّي ایي ػٌَاى گفتِ ضذُثشای تمش ٍهَسد ًظش ًیست ٍ ایٌجب همصَد ایي است وِ وأىّ ثِ حىن الؼَض است 

 سسذ ٍاسد ثبضذ.ًظش هیگیشد ایٌگًَِ ًیست وِ ایي ثِ ػَض ثُعؼص ثبضذ. لزا اضىبل اٍل ّن ثِ  ای وِ صى هیالَالغ هْشیِ

اگش ثخَاّین جوغ ثٌذی وٌین آًچِ سا وِ  ل دٍم ًسجت ثِ دلیل اٍل ٍاسد است ٍدس هجوَع ّن اضىبل اٍل ٍ ّن اضىبلزا 

 تَاًین ثگَیین ٍالؼبً چِ هبًؼی داسد اص ایٌىِ ػٌَاى فبئذُ ٍ غٌیوت ثش هْشیِ صبدق ثبضذ. پیشاهَى دلیل اٍل گفتین هی

؛ آى چیضی وِ «هب استفبدُ االًسبى»س هَسد هؼٌبی فبئذُ لجالً چِ چیضی گفتین؟ هؼٌبی فبئذُ ایي ثَد: دلت وٌیذ! هگش هب د

گَیٌذ ٍ وبسی ًذاسًذ ایي  اًسبى ثذست ثیبٍسد ٍ استفبدُ وٌذ. دس لغت ٍ ػشف، ثِ ّش چیضی وِ اًسبى استفبدُ وٌذ فبئذُ هی

گیشد اص ًظش ػشف  ای هیذُ ثبضذ. آیب ٍالؼبً صًی وِ یه هْشیِفبئذُ اص چِ طشیمی ٍ ثب چِ سججی ٍ ثِ چِ لصذی حبصل ض

گَیٌذ هب حتی اگش هبغٌوتن سا ثِ هؼٌبی هطلك فبئذُ ثگیشین ایي ضبهل  ضَد؟ ایٌىِ فمْب ًَػبً ایٌجب هی ثِ ایي اطالق فبئذُ ًوی

ُ گشفتین ٍ فبئذُ سا ثِ هؼٌبی هطلك ضَد، ایي )هطلت( ثِ چِ دلیل است؟ چشا اگش هب غٌیوت سا ثِ هؼٌبی هطلك فبئذ هْشیِ ًوی

 الجتِ، ایي ضبهل هْشیِ ًطَد؟ هخصَصبً دس جبّبیی وِ هْشیِ، یه همذاسی ثیطتش ّن ّست. داًستینهب استفبدُ االًسبى 

ذُ وٌذ ٍلی اگش ثیطتش اص هْش الوخل ثبضذ ػٌَاى فبئ ثِ اًذاصُ هْش الوخل ثبضذ، ػٌَاى فبئذُ صذق ًوی اگش هْشیِ گَیٌذ ثؼعی هی

ثبضذ، ال  ِ ثِ چِ دلیل اگش تب حذ هْش الوخلاًذ. خَدِ ایي ّن جبی ثحج داسد وی است وِ ثؼعی دادُوٌذ؛ ایي تفصیل صذق هی

 .ذ ثش هْش الوخل ثبضذ یٌطجك ػلیِیٌطجك ػلیِ ػٌَاى الفبئذُ ٍلی اگش صائ

ٍ غٌیوت ثش صذاق ٍ هْشیِ ٍجَد  ُفبئذ ثیٌذ ّیچ هبًؼی ثشای صذق ػٌَاىوٌذ هی ایي است وِ ّش چِ اًسبى تأهل هی ٍالغ

ًذاسد اػن اص ایٌىِ هب هْشیِ سا ػَض الجُعغ ثذاًین یب ًذاًین؛ اگش هْشیِ سا ػَض الجُعغ ًذاًین وِ صذق ػٌَاى فبئذُ ثش هْشیِ 

ل ثش اگش ّن آى سا ػَض الجؼط ثذاًین ثبص ّن هبًؼی دس ثشاثش صذق ػٌَاى فبئذُ ًیست. چَى اسبس استذال .تش استٍاظح

ایي استَاس ثَد وِ هْشیِ ػَض الجُعغ است ٍ ػَظیت هؼٌبیص تذاسن است پس فبئذُ ًیست. اگش ػَض الجعغ ثَد هؼٌبیص 

ایي ًیست وِ ثعغ یه هبلیتی داسد وِ دس همبثلص یه هبلی ثبضذ ٍ ایي تجذیل یه هبل ثِ هبل ثبضذ. حبل ایي یه حمی 

 وٌذ.  دس ثشاثش صذق ػٌَاى فبئذُ ایجبد ًوی هبًؼی ٍلی ایي ذُاست یب ّش چِ ّست دس همبثلص هبل لشاس دادُ ض

گیشد چَى هصذاق فبئذُ ٍ غٌیوت ًیست،  لزا دس هجوَع دس ساثطِ ثب دلیل اٍل ایٌىِ گفتِ ضذُ خوس ثِ هْشیِ تؼلك ًوی

 تَاى پزیشفت. ٍالؼص ایي است وِ ایي سا ًوی
 دلیل دوم

یؼٌی صٍجِ آى سا هٌتمل ثِ صٍد وٌذ اهب ػشف ثِ ایي چیضی وِ ثئصاء ایي سلّوٌب ثُعغ اص اهَال ًجبضذ تب هٌتمل ثِ صٍد ضَد 

داًذ یؼٌی وأى دس ًظش هستذل هالن دس صذق غٌیوت  وٌذ چَى آى سا سثح ًوی گیشد، ػٌَاى فبئذُ هٌطجك ًوی ثعغ اص صٍد هی

. ثگَیٌذ ایي سَثِحَ. ٍ سثح دس یه سثح ٍ سَد ٍ چیضی ثبیذ تحمك پیذا وٌذ تب ػٌَاى فبئذُ ثش آى صذق وٌذ .تحمك سثح است
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هبًحي فیِ هحمك ًیست یؼٌی حتی اگش هب ثعغ سا اص اهَال ًذاًین ٍ ثگَیین ایي چیضی ًیست وِ ثخَاّذ دس همبثل یه هبلی 

وٌذ چَى سثح ًیست؛ دسست است وِ ّش چِ ّست دس همبثلص صى  ثِ صٍد هٌتمل ضَد، ثبص ّن ػٌَاى فبئذُ ثش آى صذق ًوی

وٌذ چَى سثح ًیست ٍ ػٌَاى سَد ٍ سثح دس  گیشد ػٌَاى فبئذُ ثش آى صذق ًوی گیشد ٍلی ثش آًچِ وِ هی هیداسد یه هبلی 

 ضَد. ایٌجب هحمك ًوی

ایي دلیل دس ٍالغ ثش فشض تٌضّل اص دلیل لجل است. دس دلیل اٍل گفتِ ضذ وِ صذاق ػَض الجعغ است، وأى ثشای ثعغ یه 

هبًذ. اگش جٌبیتی ثش وسی لشاس دادًذ ٍ گفتٌذ چَى ایي ػَض است هخل أسش هیهبلیتی لبئل ثَدًذ ٍ صذاق سا ػَض آى 

هٌطجك ًیست. دلیل دٍم ّن دس ٍالغ  ن است پس دس ٍالغ ػٌَاى فبئذُ ثش آىٍاسد ضَد ثبیذ أسش دّذ ایي ّن وأىّ ثشای تذاس

ّش چٌذ  وِ ثُعغ هبلیت ًذاسد، خَاّذ ثگَیذ ػٌَاى فبئذُ هٌطجك ًیست ٍلی ثب ایي فشض خَاّذ ّویي سا ثگَیذ؛ هی هی

اسبس دلیل دٍم ثش ایي استَاس است وِ ثُعغ اص اهَال ًیست اهب دس ػیي حبل ثِ  ػَظیت دس آى پزیشفتِ ضَد ثِ ّش حبل

گیشد دس  ضَد؛ ثعغ چیضی ًیست وِ هٌتمل ثِ صٍد ضَد اهب ثبالخشُ صى یه چیضی سا داسد هی إصائص یه چیضی گشفتِ هی

ضَد وِ سثح هحمك  ضَد؛ چَى فبئذُ دس جبیی هٌطجك هی گیشد ػٌَاى فبئذُ ثش آى تطجیك ًوی آًچِ وِ هی ثشاثش ّش چیضی اهب

 ضَد ٍ ایٌجب سثح تحمك ًذاسد.
 بزرسی دلیل دوم

دس صذق غٌیوت ٍ فبئذُ تحمك سثح ًیست؛ هالن اص ًظش ػشف ایي است وِ اًسبى  ل ایي دلیل ّن ایي است وِ هالناضىب

هفَْهبً هسبٍی ثب ّوبى سثح است ٍ فشلی ثیي  «هب استفبدُ االًسبى»ثگَیین  ثلِ اگشسد ٍ استفبدُ وٌذ. چیضی سا ثذست ثیبٍ

ایي چیضی  ثبالخشُ اهب اگش ایٌْب سا یىی ًذاًستین وٌذ ٍ پبسخص هؼلَم است. ایي ثِ ّوبى دلیل لجلی ثشگطت هیایٌْب ًیست 

ن یگَی وٌذ آیب ًوی سَد الصم ًیست دس یه هؼبهلِ ثبضذ. وسی وِ چیضی سا حیبصت هی گیشد یه سَد است، وِ صى اص هشد هی

)سَثِحَ(سَد وشد؟! حبل ثِ هؼٌبی ػبم سثح، ًِ ثِ هؼٌبی حبصل اص یه هؼبٍظِ. اگش فبئذُ سا هسبٍی ثب سثح گشفتین، لْشاً دس 

ای ضىبس وٌذ یب پشًذُ وسی وِ هبّی صیذ هی تَاى ثگَیین سَثحَ؛ ضَد هی ای ًصیجص هیّوِ هَاسدی وِ اًسبى یه فبئذُ

گیشد ٍ ایي ّن  وٌذ دس آًجب ّن ثبالخشُ سَد ٍ سثح ثشدُ است دس ایٌجب ّن صى اص هشد یه چیضی سا ثِ ػٌَاى هْشیِ هی هی

 تَاًذ هبًغ اص تؼلك خوس ضَد.  فبئذُ ٍ سثح است. لزا دلیل دٍم ّن ًوی
 دلیل سوم

ست. اگش خوس دس هْشیِ صَم اثش ػذم خوس دس صذاق ٍ ایي سیشُ هتّصل ثِ صهبى هؼ سیشُ لطؼیِ ثیي هسلویي لبئن ضذُ

ضذ! ایي چِ حىوی است وِ ّیچ یه اص هسلویي ثِ ٍاجت ثَد ًجبیذ چٌیي سیشُ هحممِ هسلّوِ لطؼیِ ثیي هتطشػِ هحمك هی

 دّذ وِ هْشیِ خوس ًذاسد. اًذ. لزا ایي ًطبى هیػول ًىشدُ آى
 بزرسی دلیل سوم

، هطىل است. هب ثبیذ ایي سا احشاص وٌین؛ ثِ صشف ایٌىِ وسی سیشُ لطؼیِ هتصلِ ثِ صهبى هؼصَم چٌیي صسسذ احشاظش هیثِ ً

خَاّین ایي سا احشاص وٌین؟  وٌذ ایي سیشُ لطؼیِ هي اآلى الی صهي الوؼصَم ثَدُ، وبفی ًیست. ٍالؼبً هب اص وجب هی ادػب هی

تطشػِ ایي سیشُ ػولیِ دس طَل تبسیخ ثَدُ تب ثشسذ ثِ صهبى هؼصَم ٍ هؼصَم ّن آى خَاّین احشاص وٌین وِ ثیي ه چگًَِ هی

 اًذ؟ ایي ّن لبثل لجَل ًیست.سا تأییذ ٍ تمشیش وشدُ
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 دلیل چهارم

اسبسبً ثِ هسئلِ خوس دس هْشیِ دس ّیچ یه اص اخجبس ٍ سٍایبت اضبسُ ًطذُ است؛ اگش دس صذاق ٍ هْشیِ خوس حبثت ثَد 

ضذ. حتی دس اخجبس تحلیل وِ هطخصبً ثِ ػٌبٍیي هتؼذدی اضبسُ ضذُ ٍ ائوِ سٍایتی ثبیذ ثِ آى اضبسُ هیثبالخشُ دس یه 

ای ثِ هَاسد هتؼذدی اص هب یتؼلك ثِ الخوس سا تحلیل وشدًذ )هخل ّذیِ ٍ ّجِ ٍ حتی دس ثؼعی سٍایبت اسث(، اهب اضبسُ

ّیچ وجب ًیبهذُ وِ  لیسا حالل وشدین ٍ ًذ خوس فالى ٍ فالىتحلیل ائوِ فشهَدهسئلِ صذاق ٍ هْشیِ ًطذُ است. دس اخجبس 

ثِ ػٌَاى یه هَسد دس وٌبس سبیش ػٌبٍیي روش ًطذُ است  هْشیِ خوس هْشیِ سا حالل وشدین. پس حتی دس اخجبس تحلیل ّن

اهب ًبهی اص صذاق ثشدُ  است.تحلیل ضذُ خوس هخالً دس سٍایت طَالًی اص ػلی ثي هْضیبس وِ لجالً خَاًذین، هَاسد هتؼذدی 

دّذ وِ خوس  ای ثِ هْشیِ ٍ صذاق ًطذُ، ًطبى هیًطذُ. پس ایٌىِ هب هیجیٌین دس ّیچ سٍایتی حتی دس اخجبس تحلیل اضبسُ

 دس ایٌْب ٍاجت ًیست. 
 بزرسی دلیل چهارم

اى فبئذُ ٍ غٌیوت ثش صذاق ایي دلیل ّن ثِ ًظش هب ًبتوبم است؛ چَى اگش هب لبئل ثِ صذق ػٌَاى فبئذُ ضَین ٍ ثگَیین ػٌَ

وٌذ، دیگش ًیبصی ًذاسین ثخصَصِ هسئلِ صذاق ٍ هْشیِ دس سٍایبت هَسد اضبسُ ٍالغ ضَد. ّویي وِ دس  ّن صذق هی

ثیي ػذم اضبسُ ثِ  ثِ ػجبست دیگشضَد.  خوس سا دس هطلك فبئذُ حبثت وٌٌذ، ایي خَد ثِ خَد ضبهل صذاق ّن هی ،سٍایبت

وِ ثیي ایي دٍ هالصهِ ثبضذ  استة خوس دس صذاق هالصهِ ًیست؛ ایي دلیل دس صَستی توبم صذاق دس اخجبس ٍ ػذم ٍجَ

یؼٌی ػذم اضبسُ ثِ صذاق ٍ ػذم تؼشض ثِ هْشیِ دس اخجبس هستلضم ًفی خوس دس هْشیِ ثبضذ دس حبلی وِ ایي استلضام 

ّویي ساُ ثَد، حك ثب هستذل ثَد ٍلی تٌْب  ی وطف ٍجَة خوس دس هْشیِ ًذاضتین ٍاگش ّیچ ساّی ثشاثلِ، ٍجَد ًذاسد. 

 تَاًین ثِ اگش ایي ّن ًجبضذ ٍ اگش دس اخجبس ّن ثخصَصِ ًبهی اص هْشیِ ثشدُ ًطذُ ثبضذ، هب ّیچ هطىلی ًذاسین ٍ هی

صذاق ّن هصذالی اص  استٌبد وٌین چَى ػوَهبت ٍ اطاللبت ادلِ خوس وِ خوس سا دس هطلك فبئذُ ٍ غٌیوت حبثت وشدًذ،

 ثبضذ. است وِ هتؼلك خوس هیوت فبئذُ ٍ غٌی
 دلیل پنجن

، اهب دس ّیچ یه اص آى «ّيّ اجَسّيٍّ آتَ»هْشیِ ثِ ًسبء داسین هخل  ای دال ثش لضٍم اػطبء صذاق ٍدس لشآى ٍ سٍایبت ادلِ

دس حبلی وِ هسئلِ خوس اص هؤًٍِ خبسد است ٍ هؤًٍِ صى ّن ثش هشد است. دس ٍالغ  ای ثِ ٍجَة خوس ًطذُادلِ اضبسُ

 ضَد: ایي دلیل ثِ ظویوِ ایي چٌذ هطلت توبم هی

 ایٌىِ هْشیِ صًْب سا ثبیذ ثذّین وٌذ ثش اص یه طشف ادلِ داللت هی. 

 د است.هؤًٍِ صى ّن ثش هش خبسد است ٍ ایي جضء هؤًٍِ ًیست. هسئلِ هْشیِ اص هؤًٍِ صًذگی اص طشف دیگش 

4وِ هْشیِ خوس ًذاسد. ایي سا ّن ثؼعی اص ثضسگبى فشهَدًذ. ًتیجِ ایي استثب ّن هالحظِ وٌین  اگش ایٌجب ایي هطبلت سا
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دس همبم ثیبى ای وِ دال ثش لضٍم پشداخت صذاق ٍ هْشیِ است اص ایي جْت ایي دلیل ّن ثِ ًظش هب توبم ًیست؛ چَى ادلِ

 دلیل ثِ هیبى ًیبهذُثٌبثشایي اگش دس ایي ادلِ سخي اص خوس  ثیبى اصل لضٍم اػطبء خوس ثَدُ،غشض آى ادلِ  ثلىِ ًجَدًذ.

 ثش ػذم ٍجَة خوس ًیست.

 
 

 دلیل ششن

هْشیِ  ٍجَةِ خوس ًذادًذ؛ اگش خوس ٍاجت ثَد حذالل ثؼعی اص فمْب ثبیذ فتَا ثِ ٍجَة خوس دس احذی اص فمْب فتَا ثِ

 دادًذ. لزا ػذم فتَای فمْب ثِ ٍجَة خوس دس هْشیِ، وبضف اص ػذم خوس دس هْشیِ است.  هی
 بزرسی دلیل ششن

اًذ ٍ ػذم تؼشض وبضف اص ػذم فتَا ثِ ٍجَة یب فتَا  فمْبی هتمذم هتؼشض ایي هسئلِ ًطذُایي دلیل ّن توبم ًیست؛ چَى 

هشحَم آلبی حىین لبئل ثِ ٍجَة خوس دس هْشیِ است. ػلی هب ًُمل هشحَم  ثِ ػذم ٍجَة ًیست. ثِ ػالٍُ ثؼعی هخل

 ّن لبئل ثِ ٍجَة خوس دس هْشیِ است. آلبی ثْجت

 وٌذ. ص ایي ضص دلیل احجبت ػذم خوس دس هْشیِ ًویًتیجِ ایٌىِ ّیچ وذام ا

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»


