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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»
 خالصه جلسه گذشته

ثحث دسثبسُ لضٍم یب ػذم لضٍم خوس دس ػیٌی ثَد کِ اص هحل سثح کست ٍ کبس خشیذاسی شذُ ٍ هَسد استفبدُ لشاس گشفتِ 

 د ّستٌذ.ة خوس دس ایي هَسای لبئل ثِ ػذم ٍخَ لکي اص هحل حبخت خبسج شذُ است. ػشض شذ ػذُ

چٌذ ٍخِ ثشای ایي لَل لبثل استذالل است کِ ٍخِ اٍلِ آى دس خلسِ گزشتِ ػشض شذ؛ ایي ٍخِ سا هشحَم صبحت هستٌذ 

کِ ثیبى کشدُ است، الجتِ ایشبى ایي سا دس همبم ثیبى دلیل دس هب ًحي فیِ ًفشهَدُ، ثلکِ دس همبم خَاة یک اشکبل ثیبى کشدُ 

لبثل استذالل است. همصَد ایشبى اص ایي دلیل ػشض شذ ٍ اشکبل هشحَم آلبی حکین سا ثِ ایشبى رکش کشدین ٍ  دس ایي همبم

گفتین ثؼضی اص ثضسگبى اص کالم صبحت هستٌذ، ثشداشت دیگشی داسًذ ٍ ثش ّویي اسبس اشکبل هشحَم آلبی حکین ثِ 

 داًٌذ. صبحت هستٌذ سا ٍاسد ًوی
 س بشرگاىشاهد عدم تواهیت تفسیز بعضی ا

ثِ ًظش هب ایي ثشداشت صحیح ًیست، یؼٌی آًچِ کِ ایشبى دس کتبة الخوس دس تفسیش ٍ تَضیح دلیل صبحت هستٌذ ثیبى 

کشدُ ٍ سپس اشکبل هشحَم آلبی حکین سا ٍاسد ًذاًستِ، توبم ًیست. ثِ خْت ایٌکِ ایي ثشداشت ٍ ایي تفسیش هخبلف ثب 

خَاّذ ثِ فمذ اخوبع ٍ تجبدس دس  شذ ظبّش ػجبست هشحَم ًشالی ایي است کِ هی ظبّش کالم هستٌذ است. ّوبًگًَِ کِ اشبسُ

هفشٍض هسئلِ استذالل کٌذ تب اثجبت کٌذ کِ دس ایٌدب خوس ٍاخت ًیست. آًچِ کِ ایشبى فشهَدُ ثب ایي ػجبست سبصگبس 

 کٌن ٍ آى شبّذ ایي است: ًیست، یک شبّذی ّن ثشای ػذم توبهیت تفسیش ثؼضی اص ثضسگبى اص کالم صبحت هستٌذ رکش هی

آًچِ کِ صبحت هستٌذ فشهَدُ دس همبم خَاة اص یک اشکبل است، اگش ثِ اشکبل دلت کٌین ٍ پبسخ ایشبى سا ثِ ایي اشکبل 

اًذ دسست ًیست؛ آى اشکبلی کِ دّذ کِ آًچِ آلبی شبّشٍدی دس کتبة الخوس خَد گفتِ هالحظِ کٌین کبهالً ًشبى هی

 خ ثِ آى ثشآهذُ ایي است:صبحت هستٌذ دس همبم پبس

اشکبل دس هَسد ػیٌی است کِ اص هحل سثح خشیذاسی شذُ ٍ هَسد استفبدُ لشاس گشفتِ ٍ اص هحل حبخت خبسج ًشذُ است، 

کٌذ. اص ایي ػوَم، هؤًٍة  شَد اثجبت هی فشهبیذ: ادلِ خوس، ٍخَة خوس سا دس چیضی کِ فبئذُ ٍ سثح هحسَة هی هی

دلیل خبص شبهل چَى شَد،  ص تغجیك ػٌَاى هؤًٍة ثش ػیي، ایي ػیي اص ػوَم ػبم خبسج هیاستثٌبء شذُ است، حبل ثؼذ ا

شذُ ٍ االى اص هستشکل دس ٍالغ ثِ دًجبل اثجبت ٍخَة خوس دس ػیٌی است کِ صهبًی هؤًٍة ثَدُ ٍ استفبدُ هیشَد.  هیآى 

خشد، ثِ ػٌَاى هثبل فششی کِ کسی هی ّش چٌذ اص هحل حبخت خبسج ًشذُ است. ثَدى خبسج شذُ است. «هؤًٍة سٌة»آى 

کٌیذ ٍ سبل ثؼذ ّن استفبدُ  ، شوب یکسبل اص آى استفبدُ هیهبًذ ثبلی هیسٍد ٍ ػیٌی است کِ دس حیي استفبدُ اص ثیي ًوی
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خبسج شذُ است؛ ایي دٍ  «هؤًٍة سٌة»کٌیذ، ٌَّص اص ػٌَاى هؤًٍة خبسج ًشذُ چَى هحل حبخت است، اهب اص ػٌَاى  هی

کٌیذ ٍ ثؼذ اص هحل حبخت  گَیین شوب اص ایي فشش یکسبل یب ًِ هبُ استفبدُ هی کٌذ، گبّی هی یکذیگش فشق هی هسئلِ ثب

گَیین ایي  چَى دیگش هَسد ًیبص ًیست، گبّی ّن هی« ػي کًَْب هؤًٍة خشج»تَاًین ثگَیین ، دس ایٌدب هیشَد خبسج هی

است اص هحل حبخت خبسج ًشذُ ٍ اص آى  کِ ٌَّص ثبلیٍلی ثؼذ اص یکسبل خشیذاسی شذُ ٍ یکسبل ّن استفبدُ شذُ 

 گیشد. خوس تؼلك هی ثِ ایيگَیذ:  هستشکل هیشَد.  استفبدُ هی

گَیذ اگش ػیٌی خشیذاسی شذ ٍ  شَد، هی ایي اشکبل دس ٍالغ هشثَط ثِ صَست دٍم است ٍ ثِ صَست سَم هشثَط ًویپس 

داسد، ٍلی اص ػٌَاى هؤًٍة سٌة ثَدى خبسج شذُ است؛ ایي هستثٌی ثَد ثِ آى استوشاس  یکسبل ّن اص آى استفبدُ شذ، ٍلَ ًیبص

، اص سثح ٍ سَد سبل گزشتِ ثَدُ ٍ «استثٌبء هؤًٍة السٌة»ثِ ایي ػٌَاى کِ دس سبل لجل هؤًٍة سٌة ثَد، ایي استثٌبء، یؼٌی 

، ٍلَ االى هَسد «سٌةالهؤًٍة  ػي کًَْب خشج»هؤًٍة سٌة ثش آى صبدق ًیست، این دیگش ػٌَاىاالى کِ ٍاسد سبل خذیذ شذُ

ًیبص است، ٍلی دیگش هؤًٍة سٌة ًیست؛ لکي سؤال ایي است کِ آیب ایي فششی کِ اص آى استفبدُ کشدین ٍ ٌَّص ثبلی است ٍ 

گَیذ: آًچِ کِ هبًغ تؼلك  ، هتؼلك خوس است یب خیش؟ هستشکل هیٍ اص هحل حبخت ّن خبسج ًشذُ شَد اص آى استفبدُ هی

ًیست، هٌظَس اص  «هؤًٍة السٌة» دیگشاست. االى دیگش آى ػٌَاى توبم شذُ ٍ « کًَْب هؤًٍة السٌة»ي ثَد خوس ثِ ایي ػی

هؤًٍة السٌة یؼٌی هؤًٍة سٌة سبثمِ ٍ هؤًٍة اهسبل سا ثبیذ خذاگبًِ حسبة کٌین؛ ثبیذ ثجیٌین آیب اهسبل ثبثت آى پَلی دادُ 

 است کِ هؤًٍة شَد یب خیش؟

ای سا کِ ثیبى کشدُ، دس همبم خَاة ثِ چِ اشکبلی است؟ ایي تؼییي کٌٌذُ است ٌذ ایي خولِدلت شَد کِ صبحت هستپس 

خَاّذ ثگَیذ دس صَست دٍم، دسست  ثبشذ؛ هستشکل هی اًذ دلیمبً ّویٌدب هیدس ایٌدب ٍ خلظ ٍ اشتجبّی کِ ایشبى کشدُ

کِ خوس ثِ آى تؼلك  «هؤًٍة سٌة»ى ػٌَا دیگشگزشت یکسبل، ٌَّص هَسد ًیبص است، ٍلی  صاست کِ ایي ػیي ثؼذ ا

ثَد کِ االى دیگش هبًؼیت ًذاسد، « الخوس ثؼذ الوؤًٍة» دلیل ثَدٍخَة خوس آًچِ هبًغ  خبسج شذُ است چَىگیشد  ًوی

کٌذ ثِ  یؼٌی ادلِ ٍخَة خوس هب سا هکلف هی« فیتؼیي الشخَع إلی الؼبم»چَى ػٌَاى هؤًٍة سٌة ثشای آى هٌغجك ًیست، 

 ثبشذ. ٌَّص هحل حبخت هب هی اداء خوس ًسجت ثِ ػیٌی کِ

ٌة ٌصَص إًوب تضوٌت استثٌبء الوؤًٍة ٍ تخصیصْب ثوؤًٍة السالإى » اص ایي اشکبل فشهَدُ: صبحت هستٌذ دس همبم خَاة

ت ثِ ًحَ گَیذ: ًصَص هتضوي  ثیبى استثٌبء هؤًٍة اس ، هی«کبى ثبلتجبدس ٍ االخوبع ٍ کالّوب هفمَد فی هفشٍض هسئلِ

هغلك هؤًٍة استثٌبء شذُ است، لکي هب تمییذ ثِ سٌة سا اص تجبدس یب اخوبع استفبدُ کشدین. دس  ًذاسد ثلکِ« سٌة»هغلك، لیذ 

الخوس ثؼذ »ایٌدب چَى تجبدس یب اخوبع ًیست، پس تمییذ ثِ سٌة ّن ًذاسد، لزا ثشای توسک ثِ خبص ّیچ هبًؼیتی ًیست، 

شَد ّست. دسست است ػٌَاى هؤًٍة سٌة دیگش  ٌَّص استفبدُ هی االى ّن شبهل ایي ػیٌی کِ سبل ثش آى گزشتِ ٍ« الوؤًٍة

سا ّن « سٌة»خَاستین لیذ  شَد. اگش هی هشوَل ادلِ استثٌبء هی ت، اهب ػٌَاى هؤًٍة کِ هٌغجك است لزاثش ایي هٌغجك ًیس

ست کِ خوس ٍاخت ًتیدِ ایي اثَد ٍ چَى تجبدس ٍ اخوبع ًیست، فی هفشٍض الوسئلِ لحبػ کٌین ثبیذ تجبدس ٍ اخوبع هی

 ًیست.
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سسین کِ ایي هغلجی کِ ثؼضی پس اگش دلت کٌین هشحَم ًشالی دس چِ همبهی ایي ثیبى سا فشهَدُ است، لغؼبً ثِ ایي ًتیدِ هی

خَاّذ ثب  خَاّذ دلیل ثشای ػذم الخوس ثیبٍسد، ًوی گَیذ: صبحت هستٌذ ًوی اًذ توبم ًیست. ایشبى هیاص ثضسگبى گفتِ

ع ٍ تجبدس اثجبت کٌذ دس ایٌدب خوس ثبثت ًیست، ثلکِ دس صذد ایي است کِ حبل کِ تجبدس ٍ اخوبع توسک ثِ فمذ اخوب

اعالق دلیل  ،هشخغ ،کٌذ تفصیل ثیي الفشػیي سا؛ دس فشع اٍل ًیست ثبیذ سخَع ثِ ادلِ لفظیِ کٌین ٍ ادلِ لفظیِ التضبء هی

یي ثشداشت ثب ظبّش ػجبست هستٌذ سبصگبس ًیست ٍ اعالق دلیل خوس است. پس ا ،هشخغ ،استثٌبء است ٍ دس فشع دٍم

 شبّذ آى ّن ّویي است کِ ػشض کشدین.

 بزرسی اشکال هحقق حکین

« ٍُفیِ أًِ ال فشق فی االخوبع ٍ التجبدس ثیي هفشٍض الوسئلِ ٍ غیش» اًذ ایي ثَداهب اشکبلی کِ هشحَم آلبی حکین کشدُ

حکین ثِ هستٌذ ٍاسد ًیست، دس حبلی کِ ثِ ًظش هب ایي اشکبل ٍاسد گفتِ است اشکبل هشحَم آلبی  آلبی شبّشٍدی آًگبُ

شٍض هسئلِ ، هٌظَس اص هف«ٍفیِ أًِ ال فشق فی االخوبع ٍ التجبدس ثیي هفشٍض الوسئلِ ٍ غیش هحلِ» اًذ: است؛ ایشبى گفتِ

سٍد ٍ ثؼذ اص دُ اص ثیي ًویّویي فشش ٍ ظشف کِ دس حیي استفب «هب یکَى هجٌبُ ػلی ثمبء الؼیي»ثبشذ:  دس ایٌدب ایي هی

هبًذ، هثل حٌغِ ٍ شؼیش شَد ٍ ثبلی ًوی ، آى ػیٌی است کِ دس اثش استفبدُ تلف هی«غیشُ»اًتفبع ّن ثبلی است ٍ هٌظَس اص 

کٌیذ کِ اگش ػیي ثبلی  گَیذ: خٌبة ًشالی شوب اشکبل هی ٍ اهثبل ایٌْب، ثش ایي اسبس اشکبل آلبی حکین ایي است کِ هی

، شَد پس هشوَل ادلِ خوس هیکٌین، دس ایٌدب چَى ػٌَاى هؤًٍة السٌة هٌغجك ًیست،  ب کبى هب اص آى استفبدُ هیثبشذ ٍ کو

دس هسئلِ تجبدس ٍ اخوبع فشلی ثیي هفشٍض  ٍلی ٍالؼبًچَى آى چیضی کِ هَخت تمییذ ثِ سٌة است دس ایٌدب ٍخَد ًذاسد. 

یٌدب ٍخَد ًذاسد دس هثل صَست اٍل یؼٌی گٌذم ٍ خَ ٍ اهثبل ایٌْب کِ هسئلِ ٍ غیش آى ًیست، یؼٌی اگش تجبدس ٍ اخوبع دس ا

سبل همذاسی صیبد آهذ، دسست  اگششَد، دس آًدب ّن ًیست، پس اگش گٌذم ٍ خَ خشیذاسی شذ ٍ  ثب استفبدُ ػیي تلف هی

ج ًشذُ است؛ پس ثبشذ ٍ اص ػٌَاى هؤًٍة ثَدى کِ خبس ثش آى هٌغجك ًیست ٍلی هؤًٍة کِ هی «هؤًٍة السٌة»است ػٌَاى 

ثشًح ٍ گٌذم اص  ثش هشوَل دلیل استثٌبء شَد، دس حبلی کِ شوب دس هَسد همذاس صائذ ثلکِآًدب ّن ًجبیذ خوس ٍاخت ثبشذ 

اشکبل هشحَم آلبی حکین ثِ صبحت هستٌذ ٍاسد است. ایٌکِ ثؼضی اص  لزاهصشف سبل حکن ثِ ٍخَة خوس کشدیذ، 

آلبی حکین ثِ صبحت هستٌذ اػتشاض چَى ، «فی هحلِ»ػشض هب ایي است کِ  اتفبلبً« فی غیش هحلِ»اًذ ثضسگبى گفتِ

داًیذ، دس صَست اٍل ّن ثبیذ ثگَییذ ٍاخت  گَیذ: ثِ ّوبى دلیلی کِ شوب دس صَست دٍم خوس سا ٍاخت ًوی کٌذ ٍ هی هی

ست ٍ ٌَّص ّن اص آى ایذ ٍ یکسبل ّن اص آى گزشتِ اًیست. صَست دٍم هثل فشش ٍ ظشفی است کِ اص آى استفبدُ کشدُ

گَییذ دس ایٌدب خوس ًذاسد، چَى دسست است کِ ػٌَاى هؤًٍة السٌة ثش آى هٌغجك ًیست ]چَى  هیاهب شَد،  استفبدُ هی

ّویي کِ ػٌَاى هؤًٍة داسد کبفی است ثشای ایٌکِ ادلِ استثٌبء شبهل  هؤًٍة داسد ٍلی دس ایٌدب ػٌَاى ٍسبل گزشتِ است[، 

خَاّذ ثگَیذ  شَد. هشحَم آلبی حکین هی ایي هؤًٍة تمییذ ثِ سٌة ًوی ٍ لزاتجبدس ٍ اخوبع ًذاسین  دس ایٌدبچَى  آى شَد،.

شَد، دس آًدب ّن  دلیمبً ّویي استذالل دس صَست اٍل ّن ّست، یؼٌی دس هثل خَ ٍ گٌذم کِ ثب اًتفبع اص آى ػیي تلف هی

سبل کِ شذ صذ کیلَ اضبفِ آهذ، ایي صذ کیلَ دسست است آخش اگش کسی یک تي ثشًح خشیذ، ًْصذ کیلَ سا استفبدُ کشد، 

خَاّذ استفبدُ کٌذ،  کِ ػٌَاى هؤًٍة السٌة ثش آى هٌغجك ًیست ٍلی ػٌَاى هؤًٍة کِ ثش آى هٌغجك است، ثبالخشُ اهسبل هی
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-ایٌدب ّن ّویي گَیین گیشین، هی گَییذ چَى دس صَست دٍم تجبدس ٍ اخوبع ًیست، پس هب تمییذ ثِ سٌة سا ًبدیذُ هی اگش هی

صَست اٍل، ًیست، ثِ « ٍ غیشُ»، صَست دٍم، «ثیي هفشٍض الوسئلِ»عَس است، فشلی اص حیث ثَد ٍ ًجَد تجبدس ٍ اخوبع 

 .گَییذ خوس ٍاخت است گَییذ خوس ٍاخت ًیست اهب دس اٍلی هی چِ دلیل شوب دس دٍهی هی

اًذ، ذ، هصَى اص آى هغلجی است کِ ثؼضی اص ثضسگبى گفتِاًصبحت هستٌذ البهِ فشهَدُ دلیلی کِ فتحصل هوب رکشًب کلِ کِ

اًذ دلیمبً تجییي شذ کِ اسبسبً ًحَُ استذالل ثِ ایي دلیل چیست ٍ ثب ایي ایي هغلت ٍ اشکبلی کِ هشحَم آلبی حکین کشدُ

 گفتِ شذ ؟تَاًین ثش ػذم ٍخَة خوس ًسجت ثِ ػیٌی کِ اص هحل حبخت خبسج شذُ است استذالل کٌین دلیل هب چگًَِ هی

یوکي »هشحَم ًشالی ایي سا دس همبم استذالل ثش ػذم خوس دس هَضَع ثحث هب یؼٌی صَست سَم رکش ًکشدُ است، ٍلی 

 اًذ.یک اشکبلی ّن هشحَم آلبی حکین ثِ ایي ٍخِ کشدُ «االستذالل ثْب ػلی ػذم ٍخَة الخوس فیوب ًحي فیِ

 بزرسی دلیل اول

ثگَیین ٍلتی هفمَد شذ آٍسین کِ اسبسبً هب هسئلِ تمییذ ثِ سٌة سا اص اخوبع ثذست ًویایي است کِ  دلیلًتیدتبً هشکل ایي 

پس تمییذ ثِ سٌة ّن هٌتفی شذ، ثلِ، اص تجبدس هوکي است تمییذ استفبدُ شَد، ٍلی فی الَالغ اگش دس هؼٌبی تجبدس ّن دلت 

 وَع ٍخِ اٍل ٍ دلیل اٍل چٌذاى لبثل استٌبد ًیست.شَد ثبص هؼلَم ًیست تمییذ هؤًٍة ثِ سٌة سا داللت کٌذ، لزا دس هد

 بحث جلسه آینده

اًذ، کِ هَضَع ثحث اًگیض ٍ هْوی است کِ چٌذ هغلت دلیل دٍم ّن دلیلی است کِ خَد هشحَم آلبی حکین رکش کشدُ

 .گیشد هَسد ثشسسی ٍ استٌبد لشاس هی آىاصَلی دس 

 

     

«الحوذ هلل سة الؼبلویي»  


