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 «معینج لعن علی اعدائهم اال اهلل علی محمد و آهل الطارهین و  یالحمد هلل رب العالمین و صل  »

 خالصه جلسه گذشته

ثحث در ادلِ ظَْر صیغِ اهز در ٍجَة ثَد تب ایٌجب هشخص شذ صیغِ اهز ثِ ظَْر ٍضؼی داللت ثز ٍجَة ًذارد چَى هب 

اًصزاف را ّن ًپذیزفتین.  است. ٍضغ شذُ تَاًین ثگَیین صیغِ اهز ثزای ٍجَة تجبدر را ًپذیزفتین ثِ ػجبرت دیگز ًوی

ٍجَة ّن هَرد لجَل ٍالغ ًشذ اگزچِ در ایي راثطِ تمزیزات هختلفی داللت همذهبت حىوت ٍ ظَْر اطاللی صیغِ اهز ثز 

است ٍ هشىلی ّن وِ در  ثِ یىذیگز ًشدیه ٍ شجیِ برُ وزدین اهب ًَع ایي تمزیزّبسِ تمزیز اشفمط ثِ ٍارد شذُ ٍلی هب 

 اطالق تَاًین ٍجَة را اس ًوی ًتیجِ ایي شذ وِهتفبٍت است ٍلی هجوَػبً  ّبایي تمزیزّب ٍجَد دارد ثِ حست ًَع تمزیز

وِ دلیل ػملی ثَد رد ّن دلیل پٌجن  ثَد وِ آى ّن هَرد لجَل ٍالغ ًشذ.آیبت ٍ رٍایبت دیگز صیغِ اهز استفبدُ وٌین. دلیل 

 شذ. پس تب ایٌجب ّیچ وذام اس ایي ادلِ ًتَاًست هذػب را ثبثت وٌذ.

 دلیل ششم: سیزه عقال

د، حىن ػمالست. وِ هبدُ اهز ثز ٍجَة داللت دار آى ادػب وزداستٌبد ثِ  تَاى آًچِ هی ض وزدینػز هب در ثحث اس هبدُ اهز

خذاًٍذ تجبرن ٍ  یؼٌیوٌذ هَالی حمیمی  شَد )فزلی ّن ًوی ىِ ٍلتی صیغِ اهز ٍ ّیئت افؼل اس هَالیی صبدر هیتَضیح ایٌ

 آى را ثب اػتذار ثِتَاًذ  ػة است ٍ ػجذ ًویوٌٌذ ثِ ایٌىِ ایي اهز ٍاجت االطب تؼبلی ثبشذ یب هَالی ػزفی( ػمال حىن هی

دادم ایي اهز ًبشی اس یه هصلحت غیز هلشهِ  تَاًذ ثگَیذ هي احتوبل هی . ػجذ ًویتزن وٌذاحتوبل غیز ٍاجت ثَدى اهز 

جبم دادم ایي اهز ًبشی اس یه ارادُ غیز حتوی ثَدُ لذا اً تَاًذ ثگَیذ هي احتوبل هی ثَدُ ٍ لذا هخبلفت وزدم؛ ػجذ ًوی

ایٌىِ اهز  ِوٌٌذ ث وِ ػمال حىن هی شَد پس ّویي ، ایي اس ًظز ػمال هَرد لجَل ٍالغ ًویػذری ثیبرٍدًذادم. اگز ػجذ چٌیي 

دستَر هَال ثب آى هخبلفت وٌذ، ایي ًشبى ثَدى تَاًذ ثِ احتوبل غیز الشاهی  صبدر اس هَال ٍاجت االطبػة است ٍ وسی ًوی

 ِ هؼٌبی ٍجَة است. دّذ صیغِ اهز ٍ ّیئت افؼل ث هی

فزق ایي دلیل ثب تمزیزی وِ اس اهبم )رُ( در دلیل پٌجن گفتین ایي است وِ آًجب ایي هسئلِ ثِ ػٌَاى حىن ػمل هطزح شذ؛ 

دادم  ثب ایي ػذر وِ هي احتوبل هیگذارد حتی  وٌذ ٍ جبیی ثزای هخبلفت ثبس ًوی ػمل حىن ثِ لشٍم اطبػت هَال هی یؼٌی

ثب شًَذ ) هیهَاجِ ثب ثؼث صبدر اس هَال حىن ػمالست یؼٌی ػمال ٍلتی ایي هسئلِ اهب در ایي دلیل  ایي اهز ٍاجت ًجبشذ.

حىن ثِ  (ّز ثیبًی چِ ثب هبدُ اهز ثبشذ ٍ چِ ثب ّیئت افؼل ثبشذ، هْن ایي است وِ ثؼثی اس ًبحیِ هَال صَرت گزفتِ ثبشذ،

ٍ در ایي  السم استػمال اطبػت آى  ًظز حتی اگز لفظ ّن در وبر ًجبشذ ٍ اشبرُ صَرت ثگیزد، اس .وٌٌذ لشٍم اطبػت هی

 جْت ّیچ فزلی ثیي صیغِ اهز ٍ هبدُ اهز ًیست.
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وٌذ، ًِ ثِ خبطز همذهبت حىوت ًِ ثِ خبطز تجبدر ٍ ًِ ثِ خبطز اًصزاف ثلىِ ثِ خبطز  پس اگز اهز داللت ثز ٍجَة هی

 ٍم اطبػت اس هَالست تب سهبًی وِ هَال تزخیص در تزن ثذّذ.حىن ػمال هجٌی ثز لش

ذ چَى یه حىن ػملی ٌوٌ اگز ػمال چٌیي حىوی هی .حىن ػمال ثِ ایي ثیبى فزلی ثب حىن ػمل ًذاردگفتِ شَد هوىي است 

گَیٌذ  مال هیوٌٌذ ٍ ػ خَاٌّذ ثگَیٌذ ایي اس احىبم ػمل ػولی است )آًچِ را وِ ػمال تحسیي هی است یؼٌی فی الَالغ هی

را ثب ّن هٌطجك وٌین. حبل اگز هٌظَر اس حىن ػمال ّوبى حىن ي است ثتَاًین ایي دٍ ثیبى ثز ایي اسبس هوى (ثبیذ ثبشذ،

 پبسخ آى لجال دادُ شذ. اهب اگز ایي غیز اس آى ثبشذ آى پبسخ دیگز ایٌجب جزیبى ًذارد.وِ ػمل ثبشذ، 

یؼٌی ثٌبی ، پیش ًیبیذ ثْتز ایي است وِ ثگَیین ایٌجب هب سیزُ ػمالئیِ دارین ثیبى جِ یىسبى ثَدى ایي دٍثزای ایٌىِ شبئ

آثبری وِ ثز  ٍ وٌٌذ زاء اس ًبحیِ هَال آى را ثز ٍجَة ٍ لشٍم حول هیاست وِ در هَاجِْ ثب ثؼث ٍ اغایي  ء ثزػولی ػمال

ثِ آى ػول ثىٌٌذ  ثیٌٌذ خَد را هلشم هی ثذیي هؼٌب وِشَد  وٌٌذ آثبری است وِ ثز ثؼث لشٍهی هتزتت هی ایي ثؼث هتزتت هی

 آى گبُ اس آًجب وِ شبرعوٌٌذ.  وِ ثب ثؼث صبدر اس هَال هخبلفت وٌٌذ، هذهت هی داًٌذ ٍ وسبًی را جبیش ًوی ثب آىٍ هخبلفت 

 شَد. ردع ًىزدُ حجیت دارد هبًٌذ سبیز هَاردی وِ در آًْب ثِ سیزُ ػمالء استٌبد هیاس ایي سیزُ 

 بزرسی دلیل ششم

ایٌىِ هحمك اصفْبًی  ٍجَد دارد ٍ آى تَاًذ ظَْر صیغِ اهز در ٍجَة را اثجبت وٌذ فمط یه ًىتِ ایي سیزُ هیثِ ًظز هب 

وٌذ وِ هٌشأ صذٍر  ّیئت افؼل وشف اس ایي هی. ثِ ًظز ایشبى سیزُ ػمالئی ثز ٍجَة اهبریت دارد فزهَدُدر ًْبیة الذرایة 

ایشبى ثِ لذا ای است وِ هَال ثِ ّیچ ٍجِ راضی ًیست ثب آى هخبلفت ثشَد.  ادُاهز یه ارادُ لَی ٍ حتوی است یؼٌی ار

خَاّذ ثگَیذ صیغِ اهز اس ًظز ػزف اهبرُ ثز ٍجَة ٍ وبشف اس ٍجَة  وشف ػمالئی ٍ اهبریت ػزفیِ هؼتمذ است یؼٌی هی

 ٍ ارادُ حتوی هَالست.

اهبریت ػزفیِ ثذٍى دلیل ٍ هٌشأ  ٍ وشف ػمالئی ٍ آى ایٌىِتَاًذ هحل اشىبل ٍالغ شَد  هیاس یه جْت دلیل  ایي

وٌذ اس  ثِ ػجبرت دیگز صیغِ اهز )افؼل( وشف هیثز ٍجَة ٍ وبشف اس آى است.  گَیذ صیغِ اهز اهبرُ هیٍی شَد.  ًوی

شىل گزفتِ وِ هخبلفت ثب آى جبیش ًیست، ایٌجب جبی ایي سؤال ّست وِ  ِایٌىِ در ًفس هَال یه ارادُ لَیِ ٍ حتوی

گَیذ صیغِ افؼل اهبرُ ٍ وبشف اس ٍجَة است؟ اگز ثگَیذ ایي هتجبدر ػٌذ الؼزف است ایي ثِ دلیل  ثِ چِ دلیل هی ایشبى

گزدد؛ ثبالخزُ ثبیذ ریشِ اهبریت  گزدد ٍ اگز ثگَیذ صیغِ اهز اًصزاف ثِ ٍجَة دارد، ایي ثِ دلیل دٍم ثزهی تجبدر ثزهی

ن ػٌذ الؼمال صیغِ اهز وبشف اس ٍجَة است ٍ اهبرُ ثز ٍجَة است چَى تَاًین ثگَیی ٍالغ ایي است وِ ًوی .هؼلَم شَد

یب ثذٍى هٌشأ است یب هٌشأ دارد؛ اٍلی وِ ثبطل است چَى اهبریت ٍ وبشفیت  اهبریت جبی ایي اشىبل ّست وِ ایي

ثبشذ، ایي ثِ ادِل هٌشأ آى تجبدر یب اًصزاف یب حىن ػمل  ٍ ثذٍى هٌشأ ٍ جْت ثبشذ ٍ اگز ّن هٌشأ داشتِ ثبشذتَاًذ  ًوی

 گزدد ٍ دلیل هستملی ًخَاّذ ثَد. گذشتِ ثزهی

گَیین سیزُ ػولی ػمال ثز ایي است  اهب تمزیزی وِ هب اس سیزُ ػمال وزدین ثب هسئلِ اهبریت ٍ وشف ػمالئی فزق دارد. هب هی

ٍ وسی وِ ثِ ثْبًِ احتوبل ارادُ غیز  داًٌذ وٌٌذ وِ هخبلفت ثب آى را جبیش ًوی ثؼث صبدر اس هَال ثِ ًحَی ثزخَرد هی بوِ ث
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ر دوٌذ ثز ایٌىِ اس ًظز ػمال صیغِ افؼل ظَْر  داًٌذ ٍ ایي داللت هی حك هذهت ٍ هالهت هیتالشاهی آى را تزن ثىٌذ، هس

 ٍجَة دارد.

 ین الجتِ ثب تمزیزی وِ ثیبى وزدین )سیزُ ػولی ػمال(.فتپذیزگبًِ، سیزُ ػمال را  شش ی ثٌبثزایي اس ثیي ادلِ

هؼبهلِ  ثب آىشذًذ،  ثیٌین وِ اصحبة ائوِ ٍلتی ثب ّیئت افؼل هَاجِ هی وٌین، هی هب ٍلتی در شزػیبت جستجَ هی مؤید:

 وزدًذ ٍ ایي ثِ خبطز ّویي جْتی است وِ ثیبى وزدین. ٍجَة هی

 تَاى ظَْر صیغِ اهز در ٍجَة را اثجبت وزد. رسذ ثب ایي دلیل هی ثِ ًظز هیًتیجِ ایٌىِ 

 «م الىالم فی الجحث ػي الجْة الثبًیّذا توب»

 «وذ هلل رة الؼبلویيالح»


