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ر «معن جر عي ر محمدر  ر آهلر الطلرهي ر  ر اللع ر عي ر اعدائهمر ار اهّللر ر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
 ( )ره(ادامه بررسی قول سوم )محقق خویی

وِ هعبدل  ٖسأس الوبل ي٘ث طبىٗا عشؼ ضذ ضذ.روش  ًٖظش هحمك خَئ ،تعلك خوس ثِ سأس الوبلپ٘شاهَى  الَال ٖدس ثشسس

 بٗهمذاس آى صائذ ثش  ي٘ثبضذ، ٍ ثًذاضتِ  ٕگشٍٗ هبل د ِٗسشهبضخع ثبضذ ٍ  بص٘هَسد ً ًىِآثِ ضشط سٌِ است  هؤًٍِ

دس غَست اٍل  عجك تفػ٘ل هحمك خَٖٗ. اًذُ داد ل٘تفػداسد ٍجَد  ضخع هؤًٍِ ٕثشا ٕگشٍٗ هبل د ِٗوِ سشهب ٖٗآًجب

 خوس ثبثت است. دٍم دس غَستخوس ٍاجت ً٘ست اهب 

 دلیل قول سوم

وِ  ٖعوش تب صهبً هؤًًٍِِ  اًذُ سٌِ سا استثٌبء وشد هؤًٍِ ،ادلِ استثٌبء است وِ يٗا ُروش وشد ل٘تفػ يٗا ٕثشا طبىٗوِ ا ٖل٘دل

سا استفبدُ وٌذ ٍ  ٕ، همذاسِ دست آٍسدُوست ث وِ ثِ عٌَاى سَد ٍ سثحِ ٖضخع اص هبل اگش .است بت٘ح ذ٘لضخع دس 

ضخع  يٍٗ ا ثبضذٖخشج اٍ ه ٌبسٗد هٗ ٕسٍص ٌىِٗا هبًٌذ ّ٘چ هطىلٖ ٍجَد ًذاسد؛ سبل سا ثب آى پَضص دّذ، هؤًٍِ

 حبل ؛دّذهخبسج خَدش سا پَضص  ٌبسٗد هٗ ٕسٍص تَاًذٖ همذاس ه يٗثب ا ٍ داسد ٌبسٍٗ ضػت د ػذ٘اصُ ساًذ ِث ٕدسآهذ

 ٕسٍصٍ  تب وست ٍ وبس وٌذ ثخشد ًِ٘مل لٍِ٘س هٗ ثب آى هثالًغشف وٌذ،  ٕگشٗهجلغ سا ثِ ًحَ د يٗضخع ثخَاّذ ا يٗاگش ا

است ثِ  هؤًٍِّن دس ٍالع غشف دس  غَست يٗا ؛ضَدٖ اٍ ه ت٘ػً ي٘هبض يٗاست وِ اص هحل ا ّٕن دسآهذ ٌبسٗد هٗ

 .ثبضذ ًِ٘مل لٍِ٘س ذٗهعبش اٍ هتَلف ثش خش ٌىِٗضشط ا

هبُ ثِ  ٍ ّش گزاسدٖ ه [هثالً دس غٌذٍق] دس جبٖٗسا  شدسآهذ گبّٖ -1 :داسد صسبل هٗاصُ اًذِ ث ٕوِ دسآهذ ٖپس وس

است  ٕثِ ًحَ هؤًٍِغشف دس  ٖاست، هٌتْ هؤًٍِ سلغعبً غشف د وِ اٗي غَست داسدٖهخَد ثش ّٕبٌِّٗض ٕثشا بص٘همذاس ً

 هؤًٍِاست ٍ هعبدل  بصهٌذ٘وِ ثِ آى ً خشدٖه ٕالٍِ٘سدسآهذش ثب  گبّٖ ّن -2. ضَدٖ تلف ه ،وِ هبل ّوضهبى ثب غشف

 وِ حتوبً خَدِ ستً٘ يٗا فمظ ثِوشدى  ٌٍِٗ ّض هؤًٍِ آٗذ. ثِ حسبة هٖ هؤًٍِّن غشف دس  غَست يٗا وِ ثبضذٖسٌِ اٍ ه

ّن  يٗوٌذ، ا ٖسا ّن غشف صًذگ ٕض٘اگش هٌفعت چ ثلىِ سٍد، ي٘دسآهذ سا هػشف وٌذ ٍ ثِ هشٍس ون ضَد ٍ اص ث يِ٘آى ع

 .است هؤًٍِ

آى لذس هطتشن  ٗعٌٖ ٍ غشف الوٌبفع است ي٘غشف الع ي٘است، جبهع ث بصهٌذ٘آًچِ وِ ضخع ثِ آى ً گشٗثِ عجبست د

ضخع  يٗدٍ ساُ دس همبثل ا يٗوِ ا اوٌَىثِ تعج٘ش دٗگش  است. ٖاٍ وبف ٖساى صًذگزگ ٍٕ غشف الوٌبفع ثشا ي٘غشف الع

ٍ اثضاس  ذ٘تَل لٍٗسب ذٗپَل سا غشف خش يٗا ٌىِٗا بٗپَل سا ثشداسد ٍ هػشف وٌذ،  يٗااٌٗىِ  ي٘است ث ش٘، هخٍجَد داسد

 .ذاسددٍ ساُ ٍجَد ً يٗا يّ٘ن ث ٖح٘تشج چّ٘ ؛دسآهذ وٌذ وستِ
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 ءجضالوبلٖ  چٌ٘ي سأس ،ثب آى اهشاس هعبش ضَدوِ  جبضذّن ً ٕگشٍٗ هبل د سٌِ ثبضذ هؤًٍِاصُ اًذِ اگش سأس الوبل ث يٗاثٌبثش

پبًػذ  ٌبس،ٍٗ ضػت د ػذ٘س ٕهمذاس ثبضذ، هثالً ثجب يٗا ثشاگش سأس الوبل صائذ  اهبًذاسد، ٍ خوس  ذٗآٖثِ حسبة ه هؤًٍِ

 ػذ٘اٍ س هؤًٍِ ٌىِٗثب تَجِ ثِ ا ٌجبٗاستفبدُ وٌذ، دس ا ٖصًذگ ٕثخشد ٍ اص دسآهذ آى ثشا ي٘هبض هٗوٌذ تب  ٌِّٗض ذٗثب ٌبسٗد

 گ٘شد. خوس تعلك هٖوبًذُ، ٘ثبل ٌبسٗآى غذ ٍ چْل د ِاست، ث ٌبسٍٗ ضػت د

 : سَال

ٍ صائذ ثش آى هتعلك  ست٘سمف هتعلك خوس ً يٗسأس الوبل تب ا ذٗگَٖ ٍ ه وٌذٖ ه ي٘٘آى سمف تع ٕثشا مت٘دس حم :استبد

 .ثبضذٖخوس ه

ث٘ي سأس هبلٍ ٗعبدل هئًَٔ سٌتِ، ٍ ث٘ي الضائذ علِ٘، فال خوس  -ٍ َّ الػح٘ح -ٍ التفػ٘ل»]: دس عجبست اٗطبى دلت وٌ٘ذ

فٖ خػَظ األٍّل.ٍ الَجِ فِ٘: استثٌبء الوئًَٔ هوّب فِ٘ الخوس. ٍ ال ٌٗجغٖ التأهّل فٖ أىّ الوستثٌى إًّوب َّ هئًَٔ السٌٔ ال 

ِ، ووب لَ وبى هػشفِ فٖ ولّ َٗم دٌٗبساً فحػل هئًَٔ عوشُ ٍ هب دام حّ٘بً. ٍ علِ٘، فئرا اوتست أٍ استفبد همذاساً ٗفٖ ثوئًَٔ سٌت

على ثالثوبئٔ ٍ ستّ٘ي دٌٗبساً ٍ وبى ثحبجٔ إلى سأس الوبل فٖ إعبضتِ ٍ إعبضٔ عبئلتِ، جبص أى ٗتّخزُ سأس هبل هي غ٘ش 

ٌِ ولّ تخو٘س، ًظشاً إلى أىّ غشف الوجلغ الوزوَس فٖ الوئًَٔ ٗوىي على أحذ ٍجْ٘ي: إهّب ثأى ٗضعِ فٖ غٌذٍق ٍ ٗسحت ه

َٗم دٌٗبساً، أٍ ثأى ٗطتشٕ ثِ سّ٘بسٓ هثلًب ٍ ٗع٘ص ثبجشتْب ولّ َٗم دٌٗبساً، إر الػشف فٖ الوئًَٔ لن ٌٗحػش فٖ غشف ًفس 

الع٘ي ٍ إتالف الوبل ثزاتِ، ثل الوحتبج إلِ٘ َّ الجبهع ث٘ي غشف الع٘ي ٍ غشف الوٌبفع، لتحمّك اإلعبضٔ ثىلّ هي األهشٗي، فَْ 

 هَجت لتعّ٘ي األٍّل ثَجِ.إرى ال ثذّ هي التفػ٘ل ث٘ي هب إرا وبى هحتبجبً إلى سأس الوبل ٍ لن ٗىي لِ سأس هخّ٘ش ثٌْ٘وب، ٍ ال

هبل آخش ثح٘ث تَلّفت إعبضتِ الَ٘هّ٘ٔ على غشف ّزا الوبل عٌ٘بً أٍ هٌفعًٔ فال خوس فِ٘، ٍ ث٘ي غ٘شُ ففِ٘ الخوس، ضشٍسٓ 

ف هثلًب هي هئًَٔ ّزُ السٌٔ، ٍ لذ عشفت أىّ الوستثٌى َّ هئًَٔ السٌٔ ال عذم وَى هغلك سأس الوبل ثلغ هب ثلغ وعطشٓ آال

 [.1«غ٘شّب

 كٗدٍ عش ثِ هؤًٍِهجلغ دس  يٗغشف ا «يٍ٘جْاحذ  ٖعل وىيٗ وؤًٍِال ٖأى غشف الوجلغ الوزوَس ف» اٗطبى ًَضتِ است:

إتالف الوبل ثزاتِ، ثل الوحتبج إلِ٘ َّ إر الػشف فٖ الوئًَٔ لن ٌٗحػش فٖ غشف ًفس الع٘ي ٍ »وِ:  آٍسدُ ل٘ثعذ دل ؛است

ف آى ً٘ست ثلىِ ثشإ تأه٘ي ؛ هػشف هؤًٍِ هٌحػش دس هػشف ع٘ي هبل ٍ اتال«الجبهع ث٘ي غشف الع٘ي ٍ غشف الوٌبفع

 د.تَاى اص آى هبل استفبدُ وش هّٖن  هٌبفع

 هٗاست ٍ  ٌبسٗد هٗسٍصاًِ  ٖهػشف وس «ووب لَ وبى هػشفِ فٖ ولّ َٗم دٌٗبساً فحػل على ثالثوبئٔ ٍ ستّ٘ي دٌٗبساً»

الوبل فٖ إعبضتِ ٍ إعبضٔ ٍ وبى ثحبجٔ إلى سأس »  اٍ حبغل ضذُ است، ٕثشا ٌبسٍٗ ضػت د ػذ٘اصُ ساًذِ ث ٕدسآهذ

سا  يٗا تَاًذٖ ه « جبص أى ٗتّخزُ سأس هبل هي غ٘ش تخو٘س »اداسُ خَد ٍ عبئلِ خَد داسد،  ٕثشا ٕاِ ٗثِ سشهب بصً٘ ؛«عبئلتِ

ًظشاً إلى أىّ غشف الوجلغ الوزوَس فٖ الوئًَٔ  » ،ثخشد تب هحل دسآهذ اٍ ثبضذ ٌٖ٘هبض ٍ هثالً ثِ عٌَاى سأس الوبل لشاس دّذ

 ٌىِٗا ثخبعشخوس آى سا ثپشداصد؟  ٌىِٗسأس الوبل لشاس دّذ ثذٍى ا ساپَل  يٗا تَاًذٖ ، چشا ه« ٗوىي على أحذ ٍجْ٘ي

إهّب ثأى ٗضعِ فٖ غٌذٍق ٍ ٗسحت هٌِ ولّ َٗم دٌٗبساً، أٍ ثأى »، «على أحذ ٍجْ٘يٗوىي » هؤًٍِهجلغ دس  يٗغشف ا
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 ثشداسد ٌبسٗد هٗآى سا دس غٌذٍق گزاضتِ ٍ ّش سٍص اص آى  ٌىِٗا بٗ، «ٗطتشٕ ثِ سّ٘بسٓ هثلًب ٍ ٗع٘ص ثبجشتْب ولّ َٗم دٌٗبساً

إر الػشف فٖ  »، وٌذ ٖاست صًذگ ٌبسٗد هٗثخشد ٍ ثب اجشت آى وِ ّش سٍص  ٌٖ٘هبض ٌبسٍٗ ضػت د ػذ٘ثب ّوبى س ٌىِٗا بٗ

ون وِ ضوب پَل سا گشفتِ ٍ  ستً٘ يٗا هؤًٍِغشف دس  ٕهعٌب « الوئًَٔ لن ٌٗحػش فٖ غشف ًفس الع٘ي ٍ إتالف الوبل ثزاتِ

وِ است  ٕض٘چ آىثلىِ لذس هطتشن ث٘ي اٌْٗب  «ثل الوحتبج إلِ٘ َّ الجبهع ث٘ي غشف الع٘ي ٍ غشف الوٌبفع» سٍد، ي٘اص ث ون

فَْ هخّ٘ش  » ضَد،ٖ ّش دٍ هحمك ه لِ٘چَى اعبضِ ثِ ٍس « لتحمّك اإلعبضٔ ثىلّ هي األهشٗي »داسد،  بج٘ضخع ثِ آى احت

 ٍجَد ًذاسد. داضتِ ثبضذ يّ٘تع ساُ اٍل ٌىِٗا ٕثشاّن  ٍٖجْ چّ٘ « ثٌْ٘وب، ٍ ال هَجت لتعّ٘ي األٍّل ثَجِ

اٍ سا پَضص دّذ، ثِ  ّٕب ًٌِٗگِ داسد تب ّض خَاّذٖسا وِ ه ّٖوبى پَل فشهبٗص هحمك خَٖٗ اٗي است وِدس ٍالع  پس

  .ضذُ است هؤًٍِغشف وِ دس ّش دٍ غَست،  وٌذٖ ه هؤًٍِغشف  ٕگشٗضىل د

 .ٍاسد است ٖخَئ ٕثِ هشحَم آلب اضىبل دٍثب تَجِ ثِ ث٘بًبتٖ وِ عشؼ ضذ 

 بررسی دلیل قول سوم

 اول اشکال

خبًِ اص  وت٘ثخشد، هعلَم است ل إخبًِ ٖ؟ اگش وسضذُ است ل٘تفػ اٗطبى لبئل ثِ ل٘است وِ ثِ چِ دل يٗااضىبل اٍل 

اًذ ّشچٌذ  لشاس دادُ بتٍ٘ خبًِ سا اص هستثٌ اًذُ لبئل ثِ استثٌبء ضذ طبىٗا ل٘دس هَسد خبًِ ثِ چِ دل .است طتش٘سٌِ ث هؤًٍِ

 هؤًٍِجضء اٗي هجلغ  ،ل٘وت آى ثبضذّن  ٌبسٍٗلَ ّضاس د خشدث إوِ خبًِ ٖ: وسفشهبٌٗذ هحمك خَٖٗ هٖ. ثبضذ هؤًٍِصائذ ثش 

 خوس ًذاسد، اهب سٌِ اٍ ثبضذ هؤًٍِوِ هعبدل  ٕفمظ تب حذ وٌذ،ٖ ه ذ٘تَل لٗخشج ٍسبپَلص سا وِ  ٖوس ٍٖل ثبضذٖاٍ ه

 .پشداصدث ذٗثب سا آى همذاسخوس صائذ ثش 

وِ هسىي اص خوس استثٌبء ضذُ است سأس الوبل ّن دس  گًَِاست؟ ّوبً هبض٘يٍ  خبًِ ي٘ث ٖاست وِ چِ فشل يٗا سَال

 ست،٘لبثل لجَل ً فشهبٗص جٌبة هحمك خَٖٗ پس .ثبضذ ِسٌ هؤًٍِثش صائذ ضَد، ّشچٌذ  هٖهثبل اص خوس استثٌبء  يٗا

 .ستً٘ ذ٘وست ٍ وبس ٍ تَل لٍٗ ٍسب خبًِ ي٘ث اٗي جْتاص  ٖچَى ٍالعبً فشل
 دوم اشکال

 ٖعٌٗ ذ،٘ذاً٘خوس سا ثبثت ًو ذ،٘وِ گفت ٖل٘سٌِ ثِ دل هؤًٍِاست وِ ثش فشؼ ضوب ًسجت ثِ هعبدل همذاس  يٗااضىبل دٍم 

ثِ چِ  ٍٖل ثب آى ثخشد، خوس ًذاسد ي٘هبض بٗلشاس دّذ،  ِٗاگش سشهب ثبضذ،ٖه ضخعسٌِ  هؤًٍِوِ  ٕا اصُاًذِ ث ذ٘هعتمذ ّست

هسئلِ ثِ عذم  يٍٗ هطشٍط وشدى ا ذ٘ل يٍٗ اضبفِ وشدى ا ذ٘٘تم يٗا گش؟ٗد ِٗثِ عذم ٍجَد سشهب ذٗوشد ذ٘سا هم يٗا ل٘دل

 است؟ ل٘ثِ چِ دل گشٗد ٍِٗجَد هبل ٍ سشهب

 «وؤًٍِالخوس ثعذ ال» .روش ًطذُ است ٖضشع چ٘ادلِ ّ يٗدس ا ن٘وٌٖ ه ٖثشسس هؤًٍِثجَت خوس سا دس هَسد  ِهب ادل ٍٖلت

ضشط  يٗادلِ ا يٗاص ا چىذام٘دس ّ ٍ ضَدٖ ّب استثٌبء ه هؤًٍِ ٖعٌٗثبثت است،  هؤًٍِخوس ثعذ اص  ٌىِٗثش ا وٌذٖ داللت ه

 است. گشٗهطشٍط ثِ عذم ٍجَد هبل داص هؤًٍِ است وِ سمَط خوس  بهذًُ٘

 هٗاص  ؛ست٘دٍ هغلت ثبّن لبثل جوع ً يٗاست وِ ا يٗگفت ا تَاىٖ ه ٖخَئ ٕوِ ثِ عٌَاى اضىبل ثِ هشحَم آلب آًچِ

ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ  ضخع ٕثشا ٕگشٗهبل د نٗ٘ثگَ گشٗاص عشف د ٍ ن٘سٌِ سا اص سأس الوبل استثٌبء وٌ هؤًٍِعشف هعبدل 

عذم ٍجَد هبل  ل٘ذ لٍ٘ اضتشاط اص وجب آهذُ ٍ ثِ چِ دل ذ٘٘تم يٗا اٗي است وِهب سخي  .ثبضذ هؤًٍِوِ اهىبى غشف دس 
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ل تَل٘ذ ٍ وست ٍ وبس چَى هسئلِ عذم ٍجَد هبل دٗگش تأث٘شٕ دس غذق هؤًٍِ ًذاسد. ٗب ثش ٍسبئ ؟وٌ٘ذ سا ث٘بى هٖ گشٗد

است ٗب ً٘ست. هسئلِ ثَدى ٗب ًجَدى هبل دٗگش وِ هؤًٍِ اٍ سا پَضص دّذ تبث٘شٕ دس غذق هؤًٍِ ٗب عذم  غبدقهؤًٍِ 

 غذق هؤًٍِ ثش اٗي هَسد ًذاسد.

وِ دسآهذ آى سا  وٌذ ٕگزاس ِٗسشهب ٕدس وبس اگش ساحبغل ضذُ  ضخع ٕوِ اص هحل وست ثشا ٕدسآهذ وِ است يٗا ثحث

تأث٘شٕ دس اٗي جْت  ًجبضذ. بٗثبضذ  ٕگشٗهبل دوِ  يٗحبل ا آٗب هؤًٍِ ثش آى غبدق است ٗب ًِ؟ هػشف وٌذ، ٖدس صًذگ

 ًذاسد.

 ٘ذ غذس.ْثشسسٖ لَل ض٘خ اًػبسٕ ٍ ض بحث جلسه آینده:

 «العبلو٘يالحوذ هلل سة »


