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 «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  ااهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته

وِ ایي دٍ  تَّن ضذُ. هی ثبضذ ءاستجبط دٍ ثحث اجضاء ٍ تجؼیت لضب اص ادا ،دس همذهِ ثحث اجضاء هغشح گشدیذُ هغلت پٌجوی وِ

 داسًذ؛ صیشا دس یه غَست تفبٍت اسبسیثب ّن ایي دٍ هسئلِ : ذٌفشهبیهی لىي هحمك خشاسبًی ثبضٌذظ هیتجذیگش هشهسئلِ ثب یى

  .ثبضذلفظی هی دس غَست دیگش هسئلٍِ  هسئلِ ػملی

یف دس یه هحذٍدُ هجیي تىل ظی است صیشا دس ایي هسئلِ ثحث اص ایي است وِ غیغِ اهش وِفلیه هسئلِ هسئلِ تجؼیت ادا اص لضب 

یاب ػاذم    اص داللت تی ثحثٍلیؼٌی  ِ؟سج اص آى هحذٍدُ صهبًی داسد یب ًخب ،ب ظَْس دس لضٍم اتیبى ثِ تىلیفصهبًی خبظ است آی

، هسئلِ یه هسئلِ هی وٌین ٍلت تؼییي ضذُ صاسج بوبص خَاًذى دس خثش لضٍم ً «ذلَن الطوس الی غسك الیلل الن الػلَٓ» اللتد

دس ایٌىاِ آیاب    دس ایي هسئلِ ثحث هی وٌین صیشا ّوبًغَس وِ لجال ثیبى ضذ هسئلِ اجضاء یه هسئلِ ػملی استاهب لفظی هی گشدد. 

ٍ هبهَس ثِ سا اهش هَال سا اهتثبل هی وٌذ  ٍلتی وسییؼٌی  هی وٌذ یب خیش؟ اص اهتثبل هجذد ػمال وفبیت ػلی ٍجِْثِ اتیبى ثِ هبهَس 

  یب خیش؟  وٌذ بلب ػمال ثش اٍ الصم است وِ دٍثبسُ آى سا اهتثب توبم خػَغیبت ٍ لیَد هی آٍسد آیث

  .لفظی هسئلِ دیگش ٍهسئلِ ػملی است  هایي است وِ ی سش هحمك خشاسبًی تفبٍت ایي دٍ هسئلِ دثِ ًظپس 

 ةررسی کالم نحقق خراسانی

غحیح ٍ ًسجت ثِ ثخص دیگش غحیح ًیست. صیاشا   اص ثحث اجضا ایطبى هجٌی ثش ػملی ثَدى ثحث اجضاء ًسجت ثِ یه ثخصالم و

یىای ثحاث اجاضاء     ،دٍ هَضَع هَسد ثحث لشاس هی گیشدٍ دس هجحث اجضا دس دٍ همبم ثحث هی وٌین  ثیبى ضذسبثمب ّوبًغَس وِ 

ثِ ًوابص ثاب   ثِ اهش خَدش ٍ دیگشی ثحث اجضاء اتیبى ثِ هبهَس ثِ ًسجت ثِ اهش دیگشی. هثال اگش وسی اهش  تاتیبى ثِ هبهَس ثِ ًسج

هىفی اص اهش ثِ ًوبص ثب ٍضَ هی ثبضذ یب خیش؟ ایي یه ثحاث دس   ،ٍضَثب  اٍ ًوبص ضَ البهِ وشدُ است آیبًوبص سا ثب ٍ ٍٍضَ ضذُ 

  .م وفبیت اتیبى ثِ هبهَس ثِ ًسجت ثِ اهش خَدش استثحثوبى پیشاهَى وفبیت یب ػذ ثبة اجضاء است وِ

وِ وسی اهش ثِ  هثل ایي .اهب همبم دٍم ٍ ثحث دٍم دس ثبة اجضاء ثحث اص وفبیت اهتثبل ٍ اتیبى ثِ هبهَس ثِ ًسجت ثِ اهش دیگش است

ب آیا  . حبلآّة دستشسی پیذا هی وٌذ ن ثِوتیبى ثِ ًوبص هغ الثؼذ اص اتی ضذُ؛ حبل ضشایغی وِ دستشسی ثِ آة ًذاسددس ن ویًوبص ثب ت

ثِ اهش ثبًَی ًسجت ثِ اهش  ،اتیبى ثِ هبهَس ثِضاء یؼٌی لػذ اج اص اهش اٍلی وِ ًوبص ثب ٍضَ ثَدُ هی وٌذ؟اًذى ًوبص ثب تیون وفبیت خَ

  اٍلی.
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ش علات  ّوِ آى لیَدی وِ آهضَد ٍ اٍ هبهَس ثِ سا ثب ی هتَجِ وسی اهشیؼٌی اگش ثِ  .ثخص اٍل لغؼب ػملی است ،اص ایي دٍ ثخص

لغؼب ثش ػْذُ ػمل تطخیع آى  اص اهش هَال هی وٌذ یب خیش؟ وِ ایي اتیبى ٍ اهتثبل اٍ وفبیت آیب ؛آى سا اهتثبل وٌذٍ وشدُ اًجبم دّذ 

 است ٍ ػمل است وِ ثبیذ حىن وٌذ ثِ وفبیت یب ػذم وفبیت. 

 ٍ دس ایٌػَست دیگش ثحث ػملی ًیست ٍالؼی اٍلی،ثِ اهش ٍالؼی ثبًَی ًسجت ثِ اهش  ،اهب دس ثخص دٍم یؼٌی ثحث اجضاء هبهَس ثِ

پس اص دستشسی ثِ آة  ؛آة تیون وشد ٍ ًوبص خَاًذ ىاگش وسی دس غَست ًجَد .ذچِ هی گَیٌثبیذ دیذ ادلِ ٍ ثبیذ سشاؽ ادلِ سفت 

یاه   ایي ثحث،وِ  خَاًذُ وفبیت هی وٌذوِ سبثمب  نص ثب تیوب ٍضَ ثخَاًذ یب ّوبى ًوبث سا  آیب ثبیذ دٍثبسُ ًوبص ؟تىلیف اٍ چیست

 . تثحث لفظی اس

. صیاشا  سات ًادجحاث  هلفظی ثَدى ایاي دٍ   ٍسا، فشق ثیي ػملی ثَدى فشق ثیي هسئلِ اجضاء ٍ تجؼیت لضب اص ادا  ایي ًوی تَاىثٌبثش

-ًوای دٍ هسئلِ فشلی ثیي ایي لفظی است ٍثحث  یه اء ثخطی اص آىهسئلِ اجض یٌّوبًغَس وِ گفتِ ضذ؛ حتی دس هَضَع اٍل یؼ

 ثبضذ ٍ ثب ٍجَد ایي ضجبّت چگًَِ هی تَاى ثیي ثحث اجضاء ٍ هسئلِ تجؼیت ادا اص لضب فشق ثگزاسین. 

 فرق ةین دو نسئلهقول حق در 

اهش اٍلی یب ًسجت ثاِ اهاش   ضی اص هج ب ػول هىلفی ثحث هی وٌین وِ آیتٍلی ٌؼی .اتیبى ثِ هبهَس ثِ است ؛اضهَضَع دس هسئلِ اج

ثجیٌین اتیبى ثِ هبهَس ثاِ   خَاّینهییؼٌی اتیبى ثِ هبهَس ثِ است شاس هی دّین هالن لوِ چیضی سا دیگش هی ثبضذ یب خیش؟ دس ٍالغ 

  ؟ یب خیش ثبضذِْ همتضی اجضاء هیػلی ٍج

. آًجب هی تیبى استا تشن ول ٍػ هَضَع تشن ،اهب دس هسئلِ تجؼیت لضب اص ادااست  ثِ هبهَسضَع دس هسئلِ اجضاء اًجبم پس هَ

 دُ هی ضاَد فباستاٍلی هَال اهش  یبى ًىشد آیب اصتثِ سا ا هبهَسٍ سا تشن وشد  ین اگش هىلف ثِ تىلیفص ػول ًىشد ٍ آىثجیٌ خَاّین

 لزا ثیي ایي دٍ هسئلِ یه فشق جذی هی ثبضذ.  خیش؟یباتیبى وٌذ هجذدا ثبیذ ایي تىلیف سا  وِ

دس اٍلی ثحث اص  .است ثحث سٍی تشن ػول هتوشوض لضب اص ادائلِ تجؼیت هسضاء ثحث سٍی ػول هتوشوض است اهب دس دس هسئلِ اج

 ال ثب ّن تفبٍت داسًاذ ٍ ایاي واِ    وبه . پس ایي دٍ هسئلِتشن هبهَس ثِ دس داخل ٍلت است اصدس دٍهی ثحث  بى ثِ هبهَس ثِ ٍاتی

 آى ًوبیین؛ ثحثی ًبتوبم است. ثَدىغشفب تفبٍت سا هٌحػش دس ػملی ثَدى یب لفظی 

   اقسام انر ةه حسب حاالت نکلفنطلب ششم: 
تجغ  ٍ ثِ ذًگشدثِ سِ لسن تمسین هیدس ثحث استػحبة احىبم ٍضؼیِ، اٍاهش بت ثضسگبى اص جولِ هحمك خشاسبًی لوثب تَجِ ثِ و

سِ اهش دس ٍالغ ًطبى دٌّذُ  ٍجَد ایي؛ اهش ظبّشی ،اهش ٍالؼی ثبًَی ،اهش ٍالؼی اٍلی .ی گشددتمسین هسِ لسن هبهَس ثِ ًیض ثِ  آى

 .تؼذد اٍاهش خذاًٍذ هی ثبضذ

 ضؼیِ سا ثِ سِ لسن تمسین ًوَدُ است:احىبم ٍ ،ثحث استػحبة هحمك خشاسبًی دس

 جؼل ثِ آًْب ًوی ثبضذ. اسبسب اهىبى تؼلك هتؼلك ًطذُ ٍ ّبی ٍ جؼل تجؼی ثِ آىلای وِ تؼلك جؼل استمالم ٍضؼیِىبلسن اٍل: اح

هثال جضییات ٍ    .ّاب هوىاي اسات   تجؼی ثِ آى ّب هوىي ًیست ٍلی تؼلك جؼللی ثِ آىالای وِ جؼل استم: احىبم ٍضؼیِلسن دٍم

 .ضشعیت ٍ هبًؼیت ثشای هبهَس ثِ

 یت.صٍجی است هثل هلىیت ٍ ْب سا جؼل وٌذ الجتِ جؼلص استماللتَاًذ آًوِ ضبسع هی ؼیِ استاحىبم ٍض: لسن سَم 
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ب ثپازیشین  واِ اسبسا   ضاَین ٍ  هسئلِ تؼذد اٍاهش  پزیشش ثِ وِ لْشا ثبیذ هلتضم ایٌغَس ثشداضت هی ضَد اص سخٌبى هحمك خشاسبًی

  .چٌذ ًَع اهش داسدخذاًٍذ 

 اص اٍاهاش است واِ   ّبییثشداضتآى ًیض  ذ ثشضبٍّ  ایي تٌَع ٍ تؼذد سا هٌىش هی ضًَذ )سُ(خویٌی ثش خالف هحمك خشاسبًی، اهبم

واِ  ص ثِ ًوباهش  بًٌذه ثیطتش ًذاسداهش یه  ًسجت ثِ تىبلیف ایي است وِ خذاًٍذػشف  ٍ گوبى تلمییؼٌی  .ضَدهیاستفبدُ  هختلف

سٓحَٔاْ ثِشٍُُُسِىُنٕ ٍٓأَسٕجٔلَىُنٕ یٓب أَیُّْٓب الَّزِیيَ آهٌَُٓاْ إِرَا لُوٕتُنٕ إِلَى الػَّالِٓ فبغْسِلَُاْ ٍٔجَّٔٓىُنٕ ٍٓأَیٕذِیٓىُنٕ إِلَى الْوٓشَافِكِ ٍٓاهٕ »:خذاًٍذ هی فشهبیذ

شٍ إٍَٔ جٓبء أَحٓذٗ هٌَّىُن هِّيَ الْغَبیِظِ إٍَٔ الَهٓسٕتُنٔ الٌِّسٓبء فَلَانٕ تَجِاذٍٔاْ هٓابء    إِلَى الْىَؼٕجٓیيِ ٍٓإِى وٌُتُنٕ جٌُٔجٖب فَبعََّّْشٍُاْ ٍٓإِى وٌُتُن هَّشْضَى إٍَٔ ػٓلَى سٓفَ

وُنٕ ٍٓلِیٔتِنَّ ًِؼٕوٓتَِٔ ػٓلَایٕىُنٕ   حٓشَجٍ ٍٓلَاىِي یٔشِیذٔ لِیٔغََّْشَفَتَیٓوَّؤَاْ غٓؼِیذٖا عَیِّجٖب فَبهٕسٓحَٔاْ ثَِٔجَِّٔىُنٕ ٍٓأَیٕذِیىُن هٌِِّْٔ هٓب یٔشِیذٔ اللِّٔ لِیٓجٕؼٓلَ ػٓلَیٕىُن هِّيْ

 .تاسضذُ ثِ ًوبص هغ التیون   دیگشی ، اهشاهش ًوبص ثِ ٍضٍَ دس وٌبس  ثِ ًوبص ثب ٍضَ است اهشایي آیِ دس ٍالغ  «6لَؼٓلَّىُنٕ تَطْىُشٍُىَ

ثشداضت ػاشف  یب بل آح ،ُّبی دیگش ًوَدحبلتدس غَست ًجَدى آة ٍ  تیونًوبص ثب اهش ثِ ّویي آیِ  دس « افتیووَ »ولوِثب ضبسع 

 ثبثات واشدُ ثبضاذ   سا ثِ ٍضَ ثشای ًوبص  اهشثِ عَس ػوَهی ثشای ّوِ ثبس  یه اگش ضبسع  یؼٌی ؟داسد شدٍ اه ًٍذخذا ایي است وِ

 آیب ثشداضت ػشف ایي است وِ ضبسع دس ایي هسئلِ دٍ اهش داسد؟ ًذاسًذ تیون وٌٌذ یی وِ آةآًْب ثگَیذاداهِ  ٍلی دس

چیضی وِ دس ثبة تیون ٍاسد ضذُ است آى سٍایبتی ٍ چِ ِ سٍایبتی وِ دس ثبة ٍضَ ٍاسد ضذُچ ؛گزاسینٍلتی سٍایبت سا وٌبس ّن ث

ای تؼییي ِفحبلتی یه ٍظی هٌتْی چَى اًسبى حبالت هختلفی داسد ثشای ّش .ذاسینً تشثیط هشیه ااست وِ  ایيضَد وِ ثشداضت هی

 ثؼذ ّوٌیغَس اداهِ پیذا وٌذ. ٍ ذغبدس ضذُ ثبض ثِ تیون دیگش ًسجت شٍضَ ثبضذ ثؼذ اهًیست وِ اٍل اهش ثِ  گًَِایٌیؼٌی  .ضذُ است

 ثشای ػول خبظ ویفتی ای ّش حبلتیثشًیض  ضبسع ،گیشدلشاس هی تسبجبیی وِ اًسبى دس حبالت هختلفی ًسجت ثِ ًوبص ٍ عْاص آى

وابص  ایستبدُ ً ًذاتَ اگش ًویٍ ثبیذ ایستبدُ ًوبص ثخَاًذ  ،داسددُ ثِ خَاًذى ًوبص ایستبوسی وِ لذست  هثال .ثیبى ًوَدُ است هىلف

 ًسجت ثِ ًوبص داسد؟گَیذ ضبسع دٍ اهش هستمل هی غَست آیب وسیثخَاًذ ثبیذ ًطستِ ثخَاًذ. حبل دس ایي

ثاِ   ثِ ًحَ دیگشی اتیبى ًوبیین آیاب  ،وٌیناست اتیبى  هَال ِ وِ هغلَةًگَسا آى اًین ًوبصضشایغی ًتَ دسُ دادُ ضذُ اگش ایٌىِ اجبص

ِ   ه آیب خذا یه ثِ یه اهشّبی هستمل ٍ یؼٌی .چٌذ اهش داسین ایي هؼٌب است وِ الیواَا  » بهَس ثِ ّبی هستمل ٍضغ واشدُ یاب ایٌىا

  هتَجِ ّوِ هىلفیي ضذُ ٍ هخبعت خبغی سا دس ًظش ًگشفتِ است؟یه اهشی است وِ  «الػلَٓ

تی است وِ دس هتؼلك اهش ٍجَد داسد ٍ سثغی خػَغیبهشثَط ثِ آى  هَس ثِ ٍجَد داسدهی ثیٌین تفبٍتْبیی دس ًحَُ اتیبى هب شاگلزا 

 ت هتؼلك فشق هی وٌذ،هٌتْی چَى خػَغیب ،اهش ثِ البهِ ًوبصهثل  ثِ تؼذد اهش ًذاسد. ثِ ثیبى دیگش: ضبسع  ثیطتش اص یه اهش ًذاسد؛

ًوابص دس  ثاِ  ضین ٍ یه اهاش  اهش ثِ ًوبص دس حبل اختیبس داضتِ ثبیه ًیست وِ  ایٌغَس یؼٌی .بى هی ضَدتیًوبص ثِ اضىبل هختلف ا

آًجبیی واِ  اص . ثب ٍضَاهش ثِ ًوبص  وِ ػجبست است اص ًذاسد تشضبسع یه اهش ثیط اًتْبتب  اثتذا، ثلىِ اص ثبضین داضتِ حبلت اضغشاس

هبیل ًیست تحات ّایش ضاشایغی     ٍ ثشپبیی ًوبص داسد خبغی ًسجت ثِ اّتوبم عسبض ثب تَجِ ثِ ایٌىِ  حبلت هتفبٍتی داسدهىلف 

چٌذ اهش  ضبسعاًذُ ضَد ًِ ایٌىِ ًوبص ثبیذ خَوِ دس ایي حبالت ًیض  دستَساتی سا ثیبى وشدُهختلف هىلف حبالت ثشای  تشن ضَد

  .ذثبض داضتِ
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هثال وسی واِ ثاب    .لشاس استّویي هسئلِ اص یض اٍاهش ظبّشی ً سد جشیبى ًذاسد ثلىِؼی ثبًَی َسد اٍاهش ٍاله دس هَضَع فمظ ایي

جذایی ثاِ ًوابص ثاب عْابست      اهش هستمل ٍ عْبست یه دس ًذ آیب هی تَاًین ثگَیین ضخع ضبناًوبص هی خَ ،بة عْبستاستػح

دس سٍایات  اص آًجبیی واِ  ٍلی  خَاستِ ضذُبص ٍ اص هىلف ًو ضذُاهش ثِ ًوبص  ایٌىِ ثگَیین ؟ یبثمِ یمیٌیِ داسدىَوِ ٍ حبلت سبهط

ِ  بثمبی عْ ٍ یمیي ثِ ٍضَی سبثمص داسد ٍ اوٌَى ضه وشدُ دسداضت  صساسُ گفتِ ضذُ اگش وسی لجال ٍضَ ضاىص   ست سابثمِ ثا

تَاًین استفبدُ وٌین وِ ایي اص ایي سٍایت هی بآی .. یؼٌی ثٌب سا ثش ایي ثگزاسد وِ ٍضَ داسدیمیٌص سا ثب ضه ًمض ًىٌذ ٍ ٌب ًىٌذاػت

ػوال  لسوت لجلی ثیبى ضذ دس ایٌػَست ًیض ّوبًغَس وِ دس  ای غیش اص اهش ثِ ًوبص ثب ٍضَ هتَجِ هىلف است؟ جذا گبًِ شهیه ا

   هتغیش هی ثبضذ. هختلف ّبیهىلف ثب تَجِ ثِ حبلت

گوابى  هب وِ ِ ت ّش وذام یه اهش ثیطتش ًذاسًذ آًچٍاججب ٍ ًذاسین یَػٌتؼذد ٍ ههت شم)سُ( هؼتمذ است هب اٍاهولی اهب سَپس ثِ ع

آیذ ٍ دس سٍایابت  یثِ پیص ه ست هختلفی است وِ ثشای هىلف دس اتیبى ثِ هبهَحبالدس ٍالغ هی وٌین اٍاهش هتؼذد ٍ هتٌَع ّستٌذ 

  .ُ استذضى یبثِ هبهَس ثِ دس حبالت هختلف ث یبىتویفیت ا
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