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

 هشثَط ثِ ثخص دٍم آیِ وِ پس اص آى ثبیذ پیشاهَى، است وِ ثحث آى گزضتهٌبثغ خوس  هشیَط ثِثخص اٍل ایي آیِ 

تفسیش ضذ ثِ  «هب غٌوتن»، ًتیدِ ثخص اٍل ایي ضذ وِ هٌجغ اغلی خوس هغلك فبئذُ است ٍ ضَدهػبسف خوس است ثحث 

دس لغت، سٍایبت ٍ آیبت دیگش ثِ اضبفِ استطْبدی وِ ثِ ولوبت فمْب  غٌوتنثِ ووه ظَْس آیِ ٍ ثشسسی هؼٌبی  ٍ هغلك فبئذُ

ثٌبثشایي همتضی « یدت الخوس فی ول فبئذٍٓ اال هب خشج ثبلذلیل»ٍ هفسشیي اص ػبهِ ٍ خبغِ وشدین ایي اغل ثذست آهذ وِ؛ 

التی است وِ هحمك اسدثیلی هبًؼی ّن ٍخَد ًذاضت چَى هبًغ یب اضىبٍ  ًسجت ثِ ّوِ فَائذ توبم ثَدهبغٌوتن ثشای ضوَل 

وِ ػبهِ ثش اختػبظ غٌیوت ثِ غٌیوت خٌگی البهِ وشدًذ وِ ایٌْب هحل است هغشح وشدًذ وِ پبسخ دادین یب ثؼضی اص ادِل ای 

 حبل هشٍسی اخوبلی ثِ ادِل خَاّین داضت ٍ پبسخ آًْب سا خَاّین داد. اضىبل ٍ ضجِْ ثَد.

 ادله اهل سنت: زاجمالی ب بزرسی

 یل اول:دلبزرسی 

ُ ثِ ّوشاُ آیِ خوسدلیل اٍل سیبق است.  چَى هَضَع  ٍ هَضَع آًْب ّن یىی است. هٌظَس اص سیبق آیبتی است وِ ًبصل ضذ

ایي آیبت خْبد است ٍ ثبّن ًبصل ضذُ ٍ هالن دس ٍحذت سیبق ایي دٍ است، یؼٌی هَضَع ٍاحذ ٍ ًضٍل ّن صهبى، ٍ دس ایي 

ُ اًذ، پس سیبق ایي آیبت ثِ ػٌَاى یه لشیٌِ لغؼیِ ػمالئیِ هَخت  آیبت هی ثیٌین وِ هَضَػطبى خْبد است ٍ ثبّن ًبصل ضذ

 ، یؼٌی غٌیوت خٌگی. گشددوِ دس خٌگ تحػیل هی هی ضَد ئذُ است ثِ خػَظ فَائذی غشف والم اص ظبّشش وِ هغلك فب

ٍلی هَخت  ایي دلیلسبثمبً دس ثبسُ هب  ثحث وشدین ٍ لشیٌیت آى سا سد وشدین، یؼٌی اگش چِ سیبق یه لشیٌِ لغؼی است 

یچ وذام هَخت اختػبظ حىن اختػبظ حىن ثِ خػَظ غٌبئن داسالحشة ًوی ضَد، ًِ سیبق ٍ ًِ هَسد ٍ ًِ ضأى ًضٍل، ّ

 ًوی ضَد.
 دلیل دوم:بزرسی 

ُ خػَظ غٌیوت خٌگی، ایي سا ّن  دلیل دٍم لشیٌیت سبیش آیبت است، یؼٌی دس سبیش آیبت اص هبدُ غٌن ٍ هطتمبتص اسادُ ضذ

 ثِ تفػیل پبسخ دادین ٍ گفتین دس استؼوبالت لشآًی غٌیوت ثِ ّش دٍ هؼٌب روش ضذُ.
 دلیل سوم:بزرسی 

دس ایي آیِ هغلك هب غٌوتن اگش هشاد اص  ٍ آى ایي است وِم یه لیبس استثٌبئی است وِ سبثمبً ایي سا ّن روش وشدین، دلیل سَ

ثبعل است پس  لىي ایي هغلتروش ضذُ لغَ ٍ ثی فبئذُ ثبضذ،  هب غٌوتنوِ ثِ دًجبل  هي ضیءٍ فبئذُ ثبضذ الصم هی آیذ خولِ 
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ِ هؼٌبی هغلك فبئذُ ًیست،  هب غٌوتنًتیدِ هی گیشین وِ  اى وبى الومذم فبلتبلی لىي ضىل لیبس استثٌبئی سا داسد،  ایي دلیلث

هالصهِ ثیي همذم ٍ تبلی  ثِ ّش حبلدس ثؼضی اص وتبثْبی اّل سٌت ثِ ایي ثیبى روش ضذُ، دلیل ایي   التبلی ثبعل فبلومذم هثلِ،

 ٌبئی ثبیذ اثجبت وٌذ.است وِ هستذل دس ّش لیبس استث اهَسییىی اص هْن تشیي 

ِ هؼٌبی هغلك فبئذُ ثبضذ  هبغٌوتنچشا  ِ هؼٌبی هغلك هب غٌوتنثی هؼٌب خَاّذ ثَد؟ اگش  هي ضیءاگش ث ایي خَدش  ثبضذفبئذُ  ث

لغَ  هي ضیءالصهِ اش ایي است وِ دس ایٌدب چِ ًمطی داسد؟ اگش ثِ ایي هؼٌب ثبضذ هي ضیءٍ ػبم ٍ ضبهل ّوِ چیض است، پس 

است وِ ایي اص همبم لشآى ثِ دٍس است وِ حتی یه حشف دس لشآى اضبفِ ثبضذ ٍ روش آى ثذٍى هٌظَس ٍ هؼٌب ثبضذ، ٍ ثی فبئذُ 

 :هؼٌبی آیِ ایي هی ضَد دس ایي غَستسا ثِ هؼٌبی غٌیوت خٌگی هی گیشین،  غٌوتنثشای ایٌىِ ایي لغَیت اص ثیي ثشٍد لزا 

غٌبئن خٌگی هی سسبًذ، یؼٌی چِ للیل چِ وثیش،  دیه تؼویوی سا دس خَ هي ضیءٍ آًچِ وِ اصغٌبئن خٌگی تحػیل وشدیذ، ثؼذ

ثشای دفغ ایي تَّن است وِ وسی گوبى ًىٌذ خوس هتؼلك ثِ ثؼضی غٌبئن است، یؼٌی گوبى ًطَد وِ هي ضیءٍ آى گبُ روش 

ّش ًَع غٌیوت اضبفِ ضذُ تب  هي ضیءٍالح است، ثشای دفغ ایي تَّن سغٌبئن حشة وِ هَضَع حىن است خػَظ خیل ٍ 

هی تَاى روش  ؼٌیلغَ ًیست. لشیٌِ دیگشی ّن ثش ایي ه هي ضیءٍروش دیگش عجك ایي هؼٌب هؼلَم هی ضَد  .خٌگی سا ضبهل ضَد

یه لیذ احتشاصی است. تأویذی ًیست ٍ اغل دس لیَد ّن ایي است وِ احتشاصی ثبضٌذ، پس  هي ضیءٍوشد ٍ آى ایٌىِ دس ایٌدب 

 اص ثیي هی سٍد. ثَدى ثخطی اص آىثب ایي ثیبى هؼٌبی آیِ وبهلتش ٍ لغَ 

ثِ غٌیوت خٌگی ٍاسد هی وٌین،  هبغٌوتنایي استذالل ّن هحل اضىبل است، چَى ضجیِ ّویي اضىبل سا ثِ لبئل ثِ اختػبظ 

ثِ هؼٌبی غٌبئن داسالحشة ثبضذ الصم هی آیذ  هب غٌوتنّویي لَل سا ثب هثل ایي استذالل سد هی وٌین، ثِ ایي ثیبى وِ، اگش  یؼٌی

َ ثبضذ، یؼٌی سد هی وٌین ٍ ثش هی گشداًین ّویي دلیل سا ثشای اثجبت ػذم اختػبظ،  هي ضیءٍوِ روش  لَ وبى لَلِ تؼبلی هب لغ

ن یىي ثوؼٌب غٌبئن غٌوتن ثوؼٌب الغٌبئن الحشثیِ  ًّوب غٌوتن ل َِل تؼبلی هي ضیءٍ لغَاً ٍ لىي ّزا ثبعلٌ ٍ یٌتح ا للضم اى یىَى ل

هب غٌوتن ٍخْی ًذاسد، چَى  هي ضیءٍثِ هؼٌبی غٌیوت خٌگی ثبضذ، روش  هب غٌوتناستذالل هب ایي است وِ اگش داسالحشة، 

ًذاسد،  هي ضیءم است ٍ ضبهل ّوِ چیض هی ضَد ٍ ًیبصی ثِ روش ، ایي خَدش ػبهبغتٌوِ الومبتلَى، هب یغتٌوِ الومبتلَىیؼٌی 

ثشای دفغ تَّن است، اختػبظ غٌبئن ثِ خػَظ غالح ٍ خیل است هب ّن دس همبثل  هي ضیءاگش هذػی استذالل هی وٌذ 

وی ضَد وِ ثِ ثؼضی اص فَائذ است، پس ثب ایي لیبس اثجبت ًهب غٌوتن ثشای دفغ تَّن اختػبظ  هي ضیءادػب هی وٌین روش 

ثِ استٌبد لغت ٍ سٍایبت ٍ لشائي ٍ ضَاّذ دیگش ثِ هؼٌبی هغلك فبئذُ  هبغٌوتنهٌظَس اص غٌیوت، غٌیوت خٌگی است چَى 

خَدش هی  هي ضیء استٌبد وٌین ٍ اختػبظ سا اثجبت وٌین، ادػبی هب ایي است وِ، هي ضیءاست ٍ اگش ثخَاّین ثِ خػَظ 

 ثِ غٌبئن خٌگی ًیست.هبغٌوتن ثبضذ. پس ایي لیبس استثٌبئی دلیل اختػبظ تَاًذ ثِ ّویي ثیبى دلیل ثش ػوَهیت 
 دلیل چهارم:بزرسی 

ادػب وشدُ اًذ غٌیوت دس خػَظ غٌبئن داسالحشة حمیمت ضشػیِ است، یؼٌی دسست است وِ ثِ حمیمت ضشػیِ هی ثبضذ. 

ُ دس غٌبئن  حست لغت هؼٌبی ػبهی داسد اهب دس هحیظ ضشع ٍ دس ثیي هتطشػِ )یب تَسظ ضبسع ٍ یب ثَسیلِ هتطشػِ( حمیمت ضذ

اگش ضبسع ثخَاّذ لفظی سا ثشای یه هؼٌبیی خٌگی، ٍ ضبسع ایي سا هختع وشدُ ثِ غٌبئن خٌگی. دس ثحث حمیمت ضشػیِ وِ 

وِ ٍاضغ اًدبم هی دّذ، یؼٌی ضبسع دس خبیگبُ ٍضغ لشاس گیشد  وبسیتؼییي وٌذ، ایي هوىي است ثبلَضغ تحمك پیذا وٌذ، هثل 

ذ اسبسبً ایي ًحَ ثبیذ دی الجتِ اثتذا ثجَتبًٍ ثِ ٍضغ تؼییٌی لفظی سا ثشای یه هؼٌب لشاس دّذ، یب ثبالستؼوبل ایي وبس سا هی وٌذ، 
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وِ آیب ضبسع ایي وبس سا وشدُ یب ًِ، الجتِ هب اآلى ثب هجبحث هشثَط  ٍخَد داسد یه ثحث اثجبتی تؼییي هوىي است یب ًِ ٍ سپس

ثِ خَد حمیمت ضشػیِ وجشٍیّبً ٍ غغشٍیّبً وبس ًذاسین، اخوبالً دلیل ایٌْب ایي است وِ ضبسع ایي وبس سا یب ثبلَضغ یب ثبإلستؼوبل 

 بم دادُ. اًد

هب دس  ٍپس اگش حمیمت ضشػیِ ثبضذ لفظ دس ّش یه استؼوبالت ضشػی ثذٍى لشیٌِ حول ثش هؼٌبی ضشػی هی ضَد، 

ٍ چِ دس سٍایبت ثبیذ لفظ غٌیوت سا حول ثش غٌیوت خٌگی وٌین ٍ چَى لفظ غٌیوت حمیمت  تاستؼوبالت ضشػی چِ دس آیب

 خٌگی هی ضَد، پس خوس فمظ دس غٌبئن خٌگی ثبثت هی ضَد.دس ایي آیِ حول ثش غٌیوت  هبغٌوتنضشػیِ است پس 

ایي ادػب فشع ایي است وِ اغل ایي هسئلِ ثبثت ضَد ٍ حمیمت ضشػیِ هسلّن ثبضذ وِ خَد ایي یه هشحلِ اص ثحث است  اٍالً:

  .اغالً هب حمیمت ضشػیِ ًذاسین هغلمبثؼضی هؼتمذًذ وِ 

: دس خػَظ ایي هَسد ثبیذ ثبثت ضَد وِ ایي یه ادػبی ثذٍى دلیل است وِ ثش فشؼ وِ حمیمت ضشػیِ داضتِ ثبضین  ثبًیبً

ٍلی دس اگش حمیمت ضشػیِ است، چَى  ،غٌیوت اغل وجشی ّن ثبثت ضَد ثِ خػَظ دس هَاسد خَدش ّن ثبیذ ثبثت ضَد 

  .خػَظ لفظ غٌیوت چٌیي چیضی اثجبت ًطذُ ٍ ایي یه ادػبی ثذٍى دلیل است

ت ضشػیِ ثبضذ دس خػَظ غٌبئن خٌگی، اهب اگش لفظی دس هحیظ ضشع ٍ تَسظ ضشع حمیمت ضشػیِ سلّوٌب ایي یه حمیم :ثبلثبً

، یؼٌی گبّی الفبظی وِ حمیمت ضَدضذ هؼٌبیص ایي ًیست وِ دس خویغ استؼوبالت دس هحیظ ضشع ثبیذ حول ثش ایي هؼٌب 

ب  »ِ ضشػیِ پیذا وشدًذ هغ المشیٌِ دس هؼٌبی لغَی خَدضبى ثىبس هی سًٍذ، هبًٌذ آی َْ یُّ یَب أَ جِیِّ  لَى الٌَّ ىَ ػَ َ ٍَهَلَبئِىَتَُِ یُػَلَُّ ىَّ اللَِّ إِ

ا ػَلَیِِِ ٍَسَلِّوَُا تَسِلِیوّب زِیيَ آهٌََُا غَلَُّ ٍلی ایٌدب حول ثش هؼٌبی ضشػی ًوی ضَد ثلىِ حول ثش  «1الَّ وِ لفظ غالٓ استؼوبل ضذُ 

هؼٌبی لغَی هی ضَد، پس اگش لفظی حمیمت ضشػیِ ضذ لضٍهبً دس ّوِ استؼوبالت حول ثش هؼٌبی ضشػی ًوی ضَد، گبّی ثِ 

الضاهی ثش ایٌىِ حول ثش هؼٌبی ضشػی  ووه لشائي حول ثش هؼٌبی لغَی هی ضَد ٍ ایٌدب ّن هی تَاًذ اص ایي هَاسد ثبضذ، یؼٌی

 ضَد ٍخَد ًذاسد.
 دلیل پنجن:بزرسی 

هذػی ّستٌذ سیشُ پیبهجش )ظ( ٍ خلفبی ایطبى ثش ػذم اخز خوس اص هغلك فَائذ ثَد، اگش خوس اص هغلك فَائذ ٍ غٌبئن 

ول هی وشدًذ دس حبلی وِ سیشُ ٍاخت ثَد، لْشاً پیبهجش ثِ ایي ٍاخت ػول هی وشدًذ، خلفبی پیبهجش ّن ثبیذ ثِ ایي ٍاخت ػ

آًْب ثش ایي ًجَدُ وِ اص غیش غٌبئن خٌگی خوس ثگیشًذ یب سیشُ ضبى ثش ایي ثَدُ وِ فمظ اص غٌبئن خٌگی خوس هی گشفتٌذ ٍ 

لَ وبى ایي دلیل است ثش ػذم تؼلك خوس ثِ غیش غٌبئن خٌگی، یؼٌی ایي سا ّن هب هی تَاًین دس یه لیبس استثٌبئی لشاس دّین، 

ن یىي پس ًتیدِ ایي است وِ وس ٍاخجبً فی غیش غٌبئن داسالحشة ألًخزَُُ الٌجی )ظ( ٍخلفبئُِ هي ثؼذُ لىٌَُِّ لن یأخزًٍَِ، الخ ل

ثُِ.پس خوس دس غیش غٌبئن داسالحشة ٍاخت ًیست،  الخوس ٍاخجبً فی غیشّب،  ٍلذ ظْش هوب روشًب سبثمبً خَا

 اهب ایي استذالل ّن توبم ًیست چَى:

چَى هوىي است  اگش دس آى صهبى اخز ًطذُ دال ثش ػذم ٍخَة ًیست. فی رله الضهبى لن یذلّ ػلی ػذم ٍخَثِ،ػذم األخز 

 دس اخشاء حىن ایدبة وشدُ اخز ًطَد.تذسیح ثِ خبعش ثؼضی ضشائظ ثِ ایي ٍاخت ػول ًطذُ ٍ یب هػلحت 
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د، اص خلیفِ اٍل ٍ دٍم گضاسضبتی داسین وِ گضاسضبتی اصاخز خوس اص غیش غٌبئن داسالحشة تَسظ خلفبء ٍخَد داسثِ ػالٍُ 

الجتِ دس ساثغِ ثب اسثبح هىبست هوىي است ًجَد.  خوس سا اص هؼذى اص وٌض ٍ یب غیشُ دسیبفت هی وشدًذ وِ غٌیوت خٌگی

ٍلی ایي ثگَیٌذ وِ  ة سا فؼالً ثِ ثحث هب سثغی ًذاسد، چَى هب فی الدولِ هی خَاّین اختػبظ ثِ غٌبئن داسالحشاخز ًوی ضذُ، 

ًفی وٌین، حبال ایٌىِ ٍسؼتص چِ اًذاصُ است ٍ ضبهل اسثبح هىبست هی ضَد یب ًِ، ثحث دیگشی است ٍ استجبعی ثِ هحل 

 ث ًذاسد.ثح

 لزا ّیچ یه اص ایي ادِل پٌح گبًِ اثجبت اختػبظ خوس ثِ غٌبئن داسالحشة سا ًوی وٌذ. 

 :ٍخَد داسد وِ هغلجی دس ساثغِ ثب اخجبس تحلیل

ت است پس اخجبس تحلیل ثشای چیست؟ اخجبسی وِ ثِ حذ استفبضِ سسیذُ وِ خوس ثشای ضیؼیبى حالل ضذُ اگش خوس ٍاخ

ًّب احللٌب لطیؼتٌبوِ ایي اخجبس صیبد ّن است، هثالً   .ا

دس هَسد ایي اخجبس ٍ اخجبس دال ثش لضٍم اخشاج خوس ٍخَُ خوغ  آیب اخجبس تحلیل هبًؼی ثش سش ساُ ٍخَة ّست یب ًِ؟

ٍلی اخوبالً ایي اخجبسثسیبسی گ   هبًؼی ثش سش ساُ ٍخَة ًیستٌذ. فتِ ضذُ 

 «ٍالحوذ هلل سة الؼبلویي»


