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 «معن ج لي  اعدائهم ا لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  اهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته

الجتِ رکش ایي تفبسیش ثِ هؼٌبی آى  ی تفسیش ًوَدُ اًذ.سا ثِ هؼبًی هختلف اضإج کِ آًْب ثش هی آیذ گًَِایياص ػجبسات فقْب ٍ اصَلییي 

جضا سا ثِ هؼبًی ا دس ػجبسات خَد طبىاهب ثِ ّش حبل ای ،اًذثَدُ د ثیبى هؼٌبی اصغالحی خبصی ثشای إجضادس صذ ًیست کِ ایطبى

  س دایشُ اصَل ٍ فقِ دس ًظش گشفتِ اًذ.حذاقل د دًذ کِ گَیی هؼٌبی خبصی سا ثشای إجضا،شهختلف تفسیش ک

 ی هزکَس،ؼٌبدٍ ه گشدیذٍ هؼلَم  رکش ضذ« ضباسقبط الق» ٍ دیگشی« تؼجذ ثِ ثبًیبالاسقبط  »یکی إجضا ٌب؛ ثشایدٍ هؼجلسِ قجل  دس

 .کِ ًوی تَاى ثِ آى قبئل ضذ است تیالداسای هطک

 معنای سوم

  ضْشت پیذا کشدُ است. «ٍ القضب لضٍم االػبدٓػذم »  خصَصب هتأخشیي هؼٌبی ساتػجب اصدس ثؼضی 

اگش قشاس ثبضذ  لزا ٍ ًیستٍاسد  ٌب ٍاسد ثَد ثِ ایي هؼٌبدٍ هؼ ایي هؼٌب چِ ثسب اص دٍ هؼٌبی قجلی کبهلتش ثبضذ ٍ اضکبالتی کِ ثِ آى

ٍ  ایني اصنغالح ًسنجت ثنِ سنبیش هؼنبًی       ٍایي هؼٌی  هلتضم ضَیندس ػلن اصَل ٍ ػلن فقِ  ثِ یک اصغالح خبظ دس ثبة إجضا

  .اصغالحبت اٍلی ثبضذ

ینب   ٌنذ ایٌکِ اتیبى ثِ هبهَس ثِ کفبیت اص اػبدُ ٍ قضنب هنی ک  یؼٌی  « هجض ام ال ثِ بهَسبلوتیبى ثالا:» ٍقتی هی گَیینب هؼٌعجق ایي 

  ، اػبدُ ٍ قضب ٍاجت ًیست.اتیبى ثِ هبهَس ثِثؼذ اص ایٌکِ  ٌیٍقتی هی گَیین اتیبى ثِ هبهَس ثِ هجضی است یؼ خیش؟

 حق در مسئله 

ح فقْب ٍ اصنَلییي  الایطبى هؼتقذ است إجضاء دس اصغ. تش استیکًضد هحقق خشاسبًی ثِ قَل حق ثِ ًظش هی سسذ ًظشدس هجوَع 

ثِ اهش ٍاقؼی ثبًَی هجضی اص اهش ٍاقؼنی   ،هبهَس ثِ استؼوبل ضذُ؛ هثال اگش گفتِ هی ضَد اتیبى ثِ یؼٌی کفبیتوبى هؼٌبی لغَی ّ ثِ

، ثِ اهش اتیبى ثِ هبهَس ثِ گفتِ هی ضَد،هی کٌذ یب ٍقتی اص ًوبص ثب ٍضَ  یبى ثِ ًوبص ثب تیون کفبیتاٍلی است هؼٌبیص ایي است کِ ات

ٍ ًونبص ثخَاًنذ   ،است کِ اگش کسی ثب استصحبة عْبست یيهؼٌبیص ا است ٍاقؼی اٍلیثِ اهش  ،اص هبهَس ثِ ظبّشی هجضی  ؛ ػونل ا

 هی کٌذ. فبیت اص ًوبص ثب ٍضَی ٍاقؼی ک

ایني   ٌنی یؼ، ثبضنذ بیت هیفٌبی کثِ هؼ ضاجإ ،اهش خَدش هغشح ثبضذ ًسجت ثِ اضجکِ إحتی دس جبیی ثیبى ضذ، ی کِهَاسد سدپس 

  .هی کٌذ اص اهش خَدش یتفبکثِ  اًجبم هبهَس کِ ثِ ایي هؼٌب هی کٌذ، اٍلی یؼٍاقکفبیت اص هبهَس ثِ هبهَس ثِ 

سا  « یکفنی  »یؼٌنی  لغَی إجضا هؼبدلآى  سا ثشداسین ٍ ثجبی «جضاءإ» کلوِ ،ثحث ػٌَاى اص هب شکِ اگاست ایي  ضبّذ ثش ایي ادػب 

ِ بهاالتینبى ثبلو  :»هی گَیین تیٍق یؼٌی .ًذاسین ایب جولِوِ یًیبصی ثِ اضبفِ کشدى کلصحیح است ٍ  قشاس دّین « ام ال  هجنض  َسثن
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ِ  تی هیٍقپس  ؟خیشیب  هکفی هی ثبضذ اتیبى ثِ هبهَس ثِ «؟ام ال َس ثِ هکفبهلواالتیبى ثب» یٌیؼ  ،« إجنضاء  »تَاًین ثِ جنبی کلون

قنِ قنشاس   دس دایشُ ف « یکفی »ٍقتیهٌتْی  .ایي است کِ اجضاء ثِ ّوبى هؼٌبی لغَی است ٌذًُطبى دّ ،قشاس دّین ،سا«یکفی » وِکل

  .لضٍم اػبدُ ٍ قضب هی ثبضذ مذػ هی گیشد ثِ هؼٌبی

ٍ ثب تَجنِ   یش هؼبًی استول اص سبکین ایي هؼٌب االحی ضًَچِ ثخَاّین هلتضم ثِ یک هؼٌبی اصغچٌب ،گفتین ثب تَجِ ثِ آًچِ کِلزا 

ثِ هؼٌنبی  فقِ دس تغجیق کفبیت اسبسب اجضا ثِ هؼٌبی کفبیت است ٍ  تَاى گفت:ثِ ػجبسات فقْب دس ثحث ػذم لضٍم اػبدُ ٍ قضب هی

ٍ  دس داخنل ٍقنت   ی ثِ اػنبدُ یؼٌی ایي ػول ًیبص ،تػول اس ىفی اص آٍقتی هی گَیین ایي ػول هکیؼٌی  .ػذم اػبدُ ٍ قضب است

  دس خبسج ٍقت ًذاسد. قضب

جضا ثِ کِ إچیضی است  آى ط ثِثَهش است ٍ اختالف دس آى کفبیت یبثِ هؼٌ دس ّوِ جب«اجضاء  »ثب تَجِ ثِ هغبلت ثیبى ضذُپس 

ش ٍاقؼنی  اهن ِ ث ،هبهَس ثِ « ػٌِ یجضهب ی ». دس جبییفبٍت استهَاسد هختلف هت کِ دس« هب یجضی ػٌِ » یٌیؼ آى تؼلق هی گیشد.

 . ثِ اهش خَدش هی ثبضذ ،ثِ سهبهَ«یجضی ػٌِ هب  »ست ٍ دس جبی دیگشا یاٍل

ّنن   شت ٍ اگکِ اجضاء ثِ هؼٌبی کفبیت اس ت کِ هحقق خشاسبًی ثیبى ًوَدُساش هی سسذ حق دس هسئلِ ّوبى لزا دس هجوَع ثِ ًظ

  .فقِ است ُدس ٍاقغ تغجیق هؼٌبی کفبیت دس دایشُ ػذم لضٍم اػبدُ ٍ قضب ضذتفسیش ثِ  ،تادس ػجبس

 محقق خراسانیعبارت اشکال به 

الَاقؼی یجضی فیسقظ ثِ التؼجذ  بهَس ثِ ثبالهشى ثبلویبتاال:» فشهَدُ ،بی کفبیت استهحقق خشاسبًی ثؼذ اص ایٌکِ فشهَد اجضاء ثِ هؼٌ

، ثِ اهش ٍاقؼی هجضی اتیبى ثِ هبهَس ثِ جولِ اٍل فشهَد: سایطبى د«.  ثِ القضب فیسقظ هش االضغشاسی اٍ الظبّشی الجؼلیثبًیب ٍ ثبال

ػولص هجضی اص کِ ًوبص ثب ٍضَ خَاًذُ دش هی ثبضذ. یؼٌی کسی ًسجت ثِ اهش خَ اص اهش ٍاقؼی است، هثل ًوبص ثب ٍضَ کِ هجضی

ثنِ   تؼجذ :هی گَیذ هی کٌذ. ٍی سپس هش ًوبص ثب ٍضَا ص، اکفبیت ضٍَ وبص ثبیي است کِ ًًتیجِ اش ا است ٍ وبص ثب ٍضًَ اهش ثِ 

  .ذٌدٍم ًوی کثشای ثبس  شسا هتؼجذ ثِ یک هبهَس ثِ دیگهب  دیگش اهش ٍاقؼیٍ دٍم سبقظ است ثِ اهش ٍاقؼی ثشای ثبس  ایي هبهَس ثِ،

ؼلنی  بى ثبلوبهَسثِ ثبالهشاالضنغشاسی اٍ الظنبّشی الج  یاالت» یؼٌی« ٍ ثبالهش االضغشاسی اٍ الظبّشی  :»هی فشهبیذ ِایطبى دس اداه

  .یجضی فیسقظ ثِ القضب یسثِ اهش اضغشا ،یؼٌی اتیبى ثِ هبهَس ثِ « فیسقظ ثِ القضب

ٍ « ب ین یسقظ التؼجذ ثنِ ثبً » ایي قسوت اص ػجبست، ثحث اص سقَط قضب سا هغشح ًوَدُ. دس هَسد اهش ٍاقؼی اٍلی فشهَدُ: ایطبى دس

  .صحیح ًیست کیکفکِ ثِ ًظش هی سسذ ایي تدس حبلی سا ثکبس ثشدُ« یسقظ القضب » شسی تؼجیش اضغشادس هَسد اه

َط سنق  »اٍلنی  یؼن ٍاقکِ دس اهش  ستایٌغَس ًیٍ د جشیبى داسد َسدس ّش دٍ ه « سقَط التؼجذ ثِ ثبًیب ٍ سقَط القضب» َس کلیثِ ع

سا دس یک ػجبست هنی آٍسد ٍ    ّش دٍ ػٌَاى. دس ٍاقغ ایطبى ثبیذ ثبضذ « سقَط قضب »دس هَسد اهش ظبّشی ٍ ثبضذ « ؼجذ ثِ ثبًیبت

 لیي ثحث قبثسی دس ای اٍلی ٍ اهش اضغشاؼیي اهش ٍاقیک ثتفک لزا«.  بط القضباسقبط التؼجذ ثِ ثبًیب ٍ اهب اسق االجضاء اهب »فشهَد:هی

هش خَدش ٍ دیگشی اجضاء ًست ا یکی اجضاء ًست ثِ ؛دٍ ثحث داسین قجَل ًوی ثبضذ. صیشا ّوبًغَس کِ قجال گفتین دس ثحث اجضاء

د اهش ٍاقؼی اٍلی هغشح کشد َسسا فقظ دس ه «یسقظ التؼجذ ثِ ثبًیب » کبل اصلی ایي است کِ چشا هحقق خشاسبًیضٍ ا یثِ اهش دیگش

   .ٍ سقَط القضب سا دس فقظ دس هَسد اهش اضغشاسی

ی ایطبى ثبیذ عَسی إجضا سا هؼٌی هی کشد کِ ّن ضنبهل اهنش   ٌاست.  یؼ ُایي اضکبلی است کِ ثِ ػجبست هحقق خشاسبًی ٍاسد ضذ

 ًیببثِ ث اسقبط التؼجذ »بل ّنحِ ّش ث هی ضذ. ُآٍسد ثشای ّش دٍ «سقَط القضب  »ضَد ٍ ػجبست یی ثبًَؼی اٍلی ٍ ّن اهش ٍاقؼٍاق
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 ٍاقؼی ٍ دس هَسد اهش سا ثِ کبس ثشدًذ « القضب َطسق »کِ تؼجیش کسبًی  ٍ ثشای ّوِ اٍاهش هغشح هی ثبضٌذ«  ضبقسقَط ال »ٍ ّن «

ّنن دس  ی اٍلی ٍ ؼسد اهش ٍاقهَدس ّن  سا ثِ کبس ثشدًذ «جذ ثِ ثبًیبسقَط التؼ»تسبکِ ػج ّن کسبًی .سی ًیض ثِ کبس ثشدًذاهش اضغشا

  ثشدُ اًذ.شی ثِ کبس ّثبًَی ٍ ظب یؼاهش ٍاقهَسد 

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»


