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 «معينج  للي ححمد و ل ه اطاايرنن و العنن للي ادداهم  ااهّلل العالمين و صلي ب  الحمدهّلل»
 دالصه جلسه گذشته

 یت ٍ وفائیت تَد. هحمك خشاساًی ػیٌ ،یشیت، تؼیٌیت ٍ تخیؿای اطالق لفظی دس دٍساى ٍاجة تیي ًفسیت ٍ غیشیتتمهتحث دس 

  .ٍاجة سا حول تش ًفسی ٍ تؼییٌی ٍ ػیٌی وٌین اطالق ایي است وِ دس هَاسد ضه، تؿای: تِ طَس ولی همفشهَدًذ

اجة تشای ٍ یجة تخییشی ٍ ّش تؼشیفها ّش تفسیشی تشای ٍا :گفتٌذفشهَدًذ. ایطاى تا یه اؾافِ  هحمك خَیی ّن ّویي هطلة سا

 . ػیٌی تاضذتؼییٌی ٍ  ،وِ ٍاجة ًفسیت دس ّش غَست همتؿای اطالق لفظی ایي اسیؼٌی  .ساى استوفایی اسائِ وٌین، ًتیجِ یى

  بر مقتضای اطالق اشکال

اگش ها ست وِ اایي اضىال  .ػیٌی ٍ تؼییٌی است ،اگش دلیل ٍاجة هطلك تَد ها ًتیجِ هی گیشین وِ ایي ٍاجة ًفسیگفتِ ضذ 

، تایذ حتوا لیذی روش هی ضذ ٍ اوٌَى غیشی تَد ،ٍاجةللوذاد وٌین ٍ تگَیین اگش همػَد،  سی سا تِ ػٌَاى همتؿای اطالقاجة ًفٍ

واًِ گفتِ ی هطلك است ٍ ٍاجة غیشی همیذ، ة ًفساجٍ تِ ػثاست دیگش:.) همػَد ٍاجة ًفسی است پس ،ًطذُوِ لیذی تیاى 

آى گاُ ًتیجِ ایي است وِ همسن ػیي لسن ضَد. تَؾیح هطلة هتَلف تش تیاى یه همذهِ   .(«الَاجة اها ًفسی اها غیشی»ضذُ 

  است.

؛ هثال ٍلتی هی ّش لسوی دس ٍالغ ّواى همسن است تا یه اؾافِ :ٍلتی ها هی خَاّین یه چیضی سا تؼشیف وٌین هی گَیین

حتوا دس ؾوي السام وِ ّواى ولوِ تاضذ یؼٌی همسن  یي سِ لسن ّش سِ ولوِ هی تاضٌذ،ا ؛«اها اسن اٍ فؼل اٍ حشف الىلوة»گَیین

داسًذ ٍ یه ولوِ خاغی لیذی  . هٌتْی ّش یهّن حشف ولوِ است ،ن فؼل ولوِ استّ ،ّن اسن ولوِ است . یؼٌیٍجَد داسد

ِ هطتشن تا یىذیگش داسًذ تِ طَس ولی السام ؾوي ایٌىِ یه ٍجپس  .ّن هتفاٍت هی ضًَذ ّستٌذ وِ تِ ٍاسطِ آى خػَغیت اص

لسن ٍ  .لسن ٍ همسن تایذ تفاٍت تاضذپس تیي  .یه تفاٍتْایی ًیض تا ّن داسًذ ن دس ؾوي آًْا،ٍجَد همس وِ ػثاست است اص

. ّن داسًذ ییه تفاٍتٍ اسن ؾوي ایٌىِ دس ولوِ تَدى هطتشوٌذ،  . فؼلیٌىِ هطتشن هی تاضٌذ ٍلی تا ّن فشق داسًذهمسن ؾوي ا

  .ؾوي ایٌىِ ولوِ هی تاضٌذ تفاٍتی تا ولوِ ّن داسًذ ، فؼل ٍ حشف ًیض ّویٌطَس،ذصیشا اسن یه ولوِ خاظ هی تاض

  «الَاجة اها ًفسی اها غیشی» :ػٌَاى همسن لشاس دادُ هی ضَد هی گَیین ٍاجة تِ ها ًحي فیِ ستَجِ تِ ایي ًىتِ، ٍلتی د تاحال 

صیشا تا ایي تیاى ٍاجة ًفسی تِ  .لاتل جوغ ًیست ك است ٍ ٍاجة غیشی همیذ استتا ایي هطلة وِ تگَیین ٍاجة ًفسی هطل

ٍاجة هطلك است ٍ  ٍ آى چیضی ُ چیضی وِ همسن ٍالغ ضذ اٍتی ًخَاٌّذ داضت. صیشاّیچ تغایش ٍ تف ، تا همسنػٌَاى  یه لسن

. الثتِ ٍاجة غیشی پس تیي لسن ٍ همسن تفاٍتی ًخَاّذ تَد .هطلك استضَد  ضوشدُ هی ٍاجة ًفسیػٌَاى  تِ وِ تِ ػٌَاى لسن
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پس .هطلك است  ،ػٌَاى همسن ٍ ٍاجة تِ استمیذ هصیشا ٍاجة غیشی طثك فشؼ  ،دتِ ػٌَاى لسن دیگش تا همسن هتفاٍت هی ضَ

هطلك ٍاجة ٍ ٍاجة ًفسی  . اها تیي همسن یؼٌیوِ هطلك ٍاجة است تا ٍاجة غیشی تِ ػٌَاى یه لسن تغایش پیذا هی وٌذ ،همسن

 .همسن ػیي لسن تاضذ هحال است وِ تغایش ًخَاّذ تَد ٍ ایي لسن طثك تیاى هحمك خشاساًی تِ ػٌَاى یه

ظی ایي است ٍلتی هی گَیین همتؿای اطالق دلیل لف .ٍاجة ػیٌی ٍ وفایی است ٍاجة تؼییٌی ٍ تخییشی ٍ سًظیش ّویي هطلة د

 ٍ ٍاجة تخییشی یه ٍاجة همیذ. یص ایي است وِ ٍاجة تؼییٌی یه ٍاجة هطلك استاًِ تخییشی هؼٌوِ ٍاجة تؼییٌی تاضذ 

، تشای دٍ لسن ٍاجة تؼییٌی ٍ ٍاجة هی گَیین: همسنن ٍاجة هؼشفی وٌین ٍلتی هی خَاّین همسن سا تشای ایي دٍ لس حال

هطلك است ٍ  است وِ ػثاست اص ٍاجة همسن «.الَاجة اها تؼییٌی اٍ تخییشی»هی گَیین ٍ تخییشی ػثاست است اص خَد ٍاجة 

ن یىی همسن ٍ لس یٌجاپس دس ا .وِ ٍاجة تؼییٌی تاضذ طثك فشؼ هطلك است ٍ ّیچ لیذی ًذاسدّن لسن اٍلص  لیذی ًذاسد. 

هتفاٍت تا همسن است صیشا  تلِ ٍاجة تخییشی تِ ػٌَاى لسن دٍم لْشاً ،همسن تَد تؼیٌِ لسن لشاس دادُ ضذ ضذ یؼٌی آى چیضی وِ 

اها دس هَسد لسن  .پس تغایش حفظ هی ضَد ؛همسن ٍاجة است تِ ًحَ هطلك اها لسن دٍم یؼٌی ٍاجة تخییشی ٍاجة همیذ است

  .ایٌطَس ًیست اٍل

اگش ها تگَیین همتؿای اطالق لفظی دس دٍساى ٍاجة تیي ػیٌی ٍ وفایی آى است  ِ دس ٍاجة ػیٌی ٍ وفایی ًیض هیثاضذ.یي هسالّو

تا ایي هطلة هَؾَع ػیٌی تاضذ یؼٌی ایٌىِ ٍاجة ػیٌی یه ٍاجة هطلك است ٍ ٍاجة وفایی یه ٍاجة همیذ. ایي  ،وِ ٍاجة

سن صیشا الصهِ اش ایي است وِ هم ستلاتل جوغ ًی ایی خَد ٍاجة لشاس دّینٍ وفوِ تخَاّین همسن سا تشای دٍ لسن ٍاجة ػیٌی 

ّشچٌذ تیي  ،تغایشی ًثاضذ ػیٌی وِ هطلك است یىی تاضذ ٍ تیي آًْا اص دٍ لسوص یؼٌی ٍاجة یتا یىیؼٌی ٍاجة تِ ًحَ هطلك 

  َاى ٍاجة همیذ تغایش ٍجَد داسد.همسن یؼٌی ٍاجة هطلك ٍ ٍاجة وفایی تِ ػٌ

ػیٌی ٍ ًفسی  ،جةااگش تگَیین همتؿای اطالق ایي است وِ ٍیؼٌی  .متؿای اطالق دس ایي همام ضذُ استلی است وِ تِ هایي اضىا

، ٍ تؼییٌی تاضذ الصهِ اش ایي است وِ یه لسن اص ایٌْا یؼٌی ٍاجة ًفسی ٍ ٍاجة تؼییٌی ٍ ٍاجة ػیٌی تِ ػٌَاى ٍاجة هطلك

صیشا جای ایي ٍاجة ًفسی  .ّن لسن تاضذ ٍ ّن همسنًوی تَاًذ ضی ٍاحذ  دسحالیىِ؛ ذ ٍ ّن همسن لشاس دادُلسن لشاس تگیشًّن 

دس  «  الَاجة الوطلك ػلی لسویي الَاجة الوطلك الَاجة الومیذ »تگزاسیذ واًِ گفتِ ضذُ استٍاجة هطلك  ٍ تؼییٌی ٍ ػیٌی اگش

 .ًوی ضَد همسن خَدش تِ تواهِ دس ؾوي السام ّن تاضذحالیىِ 

 فهانیمحقق اصپاسخ 

هؼٌایص ایي ًیست وِ ٍاجة  لك است ٍ ٍاجة غیشی هطلك ًیست؛ین ٍاجة ًفسی هطَیٍلتی ها هی گ هحمك اغفْاًی هی فشهایذ:

 تاالخشُ لسن تایذ یه چیض صائذی تش. ًفسی تِ طَس ولی ػاسی اص ّش لیذی تاضذ تا اضىال یىی تَدى لسن ٍ همسن پیص تیایذ

دس ٍ تطثیك هی وٌین ایي اهش صائذ سا هَسد ٍاجة ًفسی ٍ غیشی دس ًحي فیِ ٍجَد داسد. ها یي اؾافِ دس هاهمسن داضتِ تاضذ ٍ ا

  هَسد هسالِ سٍضي هی ضَد. تِ لیاس ّویيتمیِ ًیض 

تلىِ  ؛هطلك ًیست هطلك است ٍلی هؼٌایص هطلكِ . ٍاجة ًفسی ّنهمسن ٍاجثی است وِ لیذی ًذاسد ٍ هطلك استتَؾیح رله: 

 :چَى ضوا گفتیذ ؟پس تفاٍتص تا ٍاجة غیشی چِ هی ضَد ،ة ًفسی لیذ داسداجهوىي است سَال ضَد وِ اگش ٍ .یه لیذی داسد

جة ااگش لشاس تاضذ ّن ٍاجة ًفسی ٍ ّن ٍاجة غیشی لیذ داضتِ تاضذ پس تفاٍت ٍاجة ًفسی ٍ ٍ ،ٍاجة غیشی ّن لیذ داسد

 ؟غیشی چِ هی ضَد
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س ٍاجة ًفسی است تا لیذی وِ دس ٍاجة غیشی است تا ّن لیذی وِ د ،سًذ ٍلیدسست است ّش دٍ لیذ دا ایطاى هی فشهایذ: 

اجة ّست دس ٍاجة غیشی یه لیذی وٌاس ٍوِ تِ ایي هؼٌا ی است. ػذه دیگشیدس ٍجَدی است ٍ  . لیذ دس یىیًذتفاٍت داس

ٍ  وِ هحمك خشاساًیطثك آًچِ  لْشاًٍ ٍؾَ یه ٍاجة غیشی است  .ٍؾَ ٍجَب غیشی داسد هثال ،ی استش ٍجَدٍلی لیذ

ظَْس دس ٍاجة ًفسی داسد ٍ فتین وِ اگش دلیل هطلك تاضذ تش ّویي اساس گ .ٍاجة غیشی یه ٍاجة همیذ است :دیگشاى گفتٌذ

یؼٌی ٍجَب ٍاجة غیشی همیذ تِ ٍجَب ری الومذهِ  .ٍجَدی است است. ٍلی لیذ ٍجَب غیشی، لیذ اجة غیشی ًیاصهٌذ لیذٍ

  ص ٍ لَال ٍجَب ًواص ٍؾَ ٍجَب ًذاضت. ٍجَب ًوالیذ . ٍؾَ ٍاجة است تِ است

ة غیشی یه ٍاجة همیذ است ٍلی لیذ ٍجَدی داسد اجگَیین ٍ ها هی .پس دس ٍاجة غیشی لیذ ّست لىي لیذش ٍجَدی است

ػاسی اص لیذ  طَس ًیست وِ لیذ ٍجَدی ًذاسد اها ایيًیاص تِ  وِ هی گَیین ٍاجة هطلك است ٍ تٍاجة ًفسی ّن  دسست اسٍ 

لن » . هثال ٍجَب ًواص  وِ ٍاجة ًفسی استآى لیذ یه لیذ ػذهی است شُ دس ٍاجة ًفسی یه لیذی داسین ٍلیتاالخ تاضذ.

ضی دیگش ًیست الثتِ تایذ دلت ضَد وِ ایي ػذم المیذ است یا لیذ  یؼٌی همیذ تِ ٍجَب است.  «آخش تَجَب ضئٍ یىي همیذا 

 وِ تؼذا هَسد تشسسی لشاس هی گیشد. ػذهی است

تغایش پیص هی آیذ ٍ اتحاد لسن ٍ همسن الصم ًوی ن یؼٌی ٍاجة ًفسی تیي همسن یؼٌی هطلك ٍاجة ٍ لس تا تَجِ تِ ایي هسالِ

 .آیذ
 اضىال ٍ پاسخ آىخالغِ 

 ػاسی اص لیذدلیل اگش  است، لیلچَى ٍجَب غیشی ًیاصهٌذ لیذ ٍ د ،ًفسی تاضذ ،اگش ها تگَیین همتؿای اطالق ایي است وِ ٍاجة

میذ است ٍ ًتیجِ اش ایي ٌایص ایي است وِ ٍاجة ًفسی هطلك است ٍ ٍاجة غیشی هؼه تاضذ حول تش ٍاجة ًفسی هی ضَد،

اگش تگَیین ٍاجة ًفسی یه ٍاجة هطلك است الصهِ اش ایي  .ٍ َّ غیش هؼمَل ش اص اتحاد لسن ٍ همسن دس هی آٍسین س است وِ

  .جة ًفسی تِ ػٌَاى ٍاجة هطلك تا همسن وِ ٍاجة هطلك است هتحذ تاضذ ٍ فشلی تیي همسن ٍ لسن ًثاضذاست وِ ایي ٍا

ٍلی هطلك  ،هطلك است ًذاسد اها لسن دسست است وِ همسن ٍاجة است ٍ لیذی .تیي همسن ٍ لسن فشق است پاسخ ایي است وِ

لیذش ػذهی است تش خالف ٍاجة غیشی وِ لیذش  يداسد ٍلیى یذیل لسن ًیضایي  .تِ هؼٌای ایٌىِ ّیچ لیذی ًذاضتِ تاضذ ًیست

 . جاد وٌٌذٍ همسن تفىیه ٍ تغایش ٍ تفاٍت ایتِ ایي تیاى هحمك اغفْاًی خَاستِ اًذ وِ تیي لسن  .ٍجَدی است

 ٍاجة سِ دس ّشفَق صیشا اضىال  .ٍاجة ػیٌی ٍ وفایی ّن ّویي پاسخ سا هیتَاًین روش وٌین َسد ٍاجة تؼییٌی ٍ تخییشی ٍدس ه

هطلك است تِ ایي  یتاالخشُ اگش هی گَیین ٍاجة تؼییٌپاسخ ّن تِ ّویي ٍصاى ًسثت تِ ّش سِ یىساى است وِ  اًٍ طثؼهطشح تَد 

همسن هتفاٍت هی ضَد ٍ وزله دس هَسد ٍاجة ػیٌی  داسد ٍ تَاسطِ ایي لیذ تاًیض لیذ ػذهی یه وِ هطلك است تلىِ  تسیهؼٌا ً

صیشا همسن ّن تِ ًحَ هطلك ) تٍ گواى هی ضَد وِ تا همسن یىی اس هطلك است جة ػیٌیاٍت وِ دسست اس . یؼٌیٍ وفایی

ى ایه لیذ ػذهی ٍجَد داسد وِ هَجة توایض ٍاجة ًفسی تِ ػٌَ یؼٌی ٍاجة ػیٌی ،ٍلی فشق ایي است وِ دس لسن (ٍاجة است

لیذ ٍجَد داسد ٍلی لیذش لیذ ٍجَدی است دس ّش دٍ لسن یؼٌی دس ٍاجة وفایی  .ػٌَاى همسن هی ضَد لسن اص ٍاجة تِ

 .1ّوچٌیي دس ٍاجة تخییشی لیذ ٍجَد داسد ٍلی لیذش ٍجَدی است
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 کیفر دو رویی

1َنارالَجاَء يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َو لَُه ِلَسانَاِن ِمْن   ِلَسانَ نْيِ  وَ   ِبَوْجَهنْيِ َمْن َلِقَي اْلُمْسِلِمنَي قال الصادق)ع(: 
  . 

دٍ صتاى دس دّاى  .دٍ صتاى اص آتص هحطَس هی ضَد ا دٍ ٍجِ ٍ دٍ صتاى تشخَسد ٍ هاللات وٌذ سٍص لیاهت تات وسی وِ تا هسلویي

تِ دٍ ٍجِ  ، هشدم سایيْلوسلویي تَجی وِ تا هسلویي دٍ سٍ تاضذ هي لمی اوس . یؼٌیذست دس حالیىِ دس ّشدٍ آتص هی تاضاٍ

  تا هشدم داضتِ تاضذ. ًفاقٍ دٍگاًگی دس تشخَسد  وٌذ ٍهاللات 

وِ هی سٍد  ٌایِ اص دٍگاًگی ٍ چٌذ گاًگی است ایٌىِ ضخع ّش جاو ٍ سٍ داضتِ تاضذ،داهام ػلیِ السالم هی فشهایذ ایي وِ 

ایي لضٍها هشتَـ تِ هٌافمیي تِ آى هؼٌای ولی اش ًیست وِ  .طَس دیگشاٍ دس سٍی طشف یه طَس ٍ پطت سش . حشف تضًذ یىجَس

اگش تا یىذیگش ایٌطَس خَد هسلواًاى  ،ایي اػن است . تلىِتا هسلویي اص اسالم هی گَیٌذ ٍ ًطیٌٌذ وفش هی گَیٌذ تا وفاس وِ هی

 ّن تچشخذ ایي حذیث ضاهل آًْاشخذ ٍ پطت سش طَس دیگش اى تش یه هذاس تچصتاًط تشخَسد وٌٌذ ٍ دس هماتل تشادس دیٌی خَد

ِ حذی تثیٌین تا چ ذاًِ غحثت وٌین ٍلی ٍالؼاًیهَش وٌین. ًوی خَاّین ًااخجاهؼِ تِ هظاّش اسالهی دس  ًثایذ دلواى سا  هی ضَد.

چمذس تا ّن غادلاًِ سخي هیگَیین یه سٍ ٍ سٍ ساست سخي هی  ،ایي فؿا سا فشاّن وشدین وِ تا ّن غادلاًِ تش خَسد وٌین

داسای دٍ ٍجِ ٍ دٍ لساى  طاى سش واس داسین،ایي خیلی تذ است وِ ها ٍ هشدهی وِ ها تا ای ؟الؼا چمذس ایٌطَس ّستین. ٍگَیین

جذاضذى اص  خیلی ضایغ است وِ ٍلتی هشدم تِ ّن هی سسٌذ تولك هی وٌٌذ اها تِ هحؽجاهؼِ ایي اهش سهتاسفاًِ اوٌَى د. تاضین

  .ٌذٌغحثت هی و ّن ػلیِ یىذیگش

 .ایي تاػث ضذُ تولك ٍ چاپلَسی سضذ وٌذ تثذیل ضَد ٍیه فشٌّگ  ی تَدى یه فشد ًضدیه است وِ تٍِ دٍ لساً یدٍ ٍجْ

ها خَدهاى تایذ هشالة  ،یه طَس است ٍ دس پطت سش یه طَس دیگشؼٌی ایٌىِ صتاًص ٍ ٍجْص ًضد طشف تولك ٍچاپلَسی ی

جاء »شفتِ ضذُ است.  هطاتك حذیث تشای اًساى هٌافك دس ًظش گ سختی . ّواًطَس وِ گفتِ ضذ ػزابتاضین وِ ایي فؿا ایجاد ًطَد

 .سٍص لیاهت هحطَس هی ضَد دسحالیىِ دٍ صتاى اص آتص داسداست،  «َم المیاهِ ٍ لِ لساًاى هي الٌاسی

سٍ ساستی ٍ غذالت هوىي است ّضیٌِ داضتِ تاضذ ٍلی تا آًجا وِ هی تَاًین ّن خَدهاى ٍ ّن هشدم سا  ،غذالت سا پیطِ وٌین

 .تطَیك وٌین تِ ایٌىِ یه ٍجِ ٍ یه لساى داضتِ تاضین
 

 «لحوذ هلل سب الؼالویيٍا»
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