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ر «معينجر علير محمدر ور آهلر الطارهينر ور اللعنر علير اعدائهمر ار اهّللر ر العالمينر ور صلير ب ر الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته

 تحث دس دلیل دٍم لائلیي تِ ٍخَب خوس دس أسضی است وِ وافش رهی اص یه هسلواى خشیذاسی وشدُ است. 

سٍایت لاتل لثَل است ٍ چٌاًچِ اص دلیل دٍم سٍایتی است وِ اص ًظش سٌذی هَسد تشسسی لشاس گشفت ٍ هؼلَم ضذ سٌذ ایي 

اًذ، ضؼف سٌذی سٍایت خثرشاى   فتَا تِ ٍخَب خوس دادُ سٍایت، حیث سٌذ هحل اضىال تاضذ، چَى هطَْس تشاساس ایي

 ضَد. هی

 دو نکته در مورد سند داللت

ٍلی آى دٍ طشیك  اص دٍ طشیك دیگش ّن ًمل ضذُ است طشیمی وِ اص هشحَم ضیخ ٍاسد ضذُ، ػالٍُ تشایي سٍایت  ًىتِ اٍل:

هؼتثرش    وتاب هَسد اضىال لشاس گشفتِ ٍ ضؼیف داًستِ ضذُ است. یىی طشیك ضیخ صذٍق است ٍ دیگشی طشیك هحمك دس

اًذ وِ طشیك ضیخ صذٍق تِ  ًمل وشدُ ٍلی تشخی دس ایي طشیك اضىال وشدُ حزاء خ صذٍق تا اسٌاد خَد اص اتَػثیذیؼٌی ضی

ّویي اضىال دس طشیك هحمك دس وتاب هؼتثش ًیض ٍخَد داسد. چرَى تؼیری اص    ، هدَْل است ٍ لزا لاتل لثَل ًیست. حزاء

ٍسائط ایي طشیك هدَْل است، لزا ایي دٍ طشیك ًمل ًطذ ٍ طشیمی وِ ها ًمل وشدین طشیك ضیخ طَسی است ورِ صراحة   

 ٌذاى خای تحث ًذاسد.سٌذ سٍایت چ ٍسائل ًیض اص ّواى طشیك ًمل وشدُ است. لزا

یه احتورالی ٍخرَد    ایي است وِ ّن اضاسُ ضذ ٍ هشتَط تِ احوذ تي هحوذ است، دس خلسِ گزضتًِىتِ ای وِ  ًىتِ دٍم:

اضىال وشدًذ وِ احوذ تي هحوذ تري  هشحَم تشٍخشدی داسد وِ ایي احوذ تي هحوذ، احوذ تي هحوذ تي ػیسی ًثاضذ  چَى 

اًذ وِ همصَد اص احوذ تري هحورذ،    تي هحثَب تشن وشدُ است لزا تشخی احتوال دادُ ػیسی، هذتی ًمل سٍایت سا اص حسي

ًِ احوذ تي هحوذ تي ػیسی. ایي احتوال دیشٍص ّن هطشح ضذ ٍلی هشحَم آلای خَئی هؼتمذ  احوذ تي هحوذ تي خالذ تاضذ،

خالذ  چَى ضیخ طَسری ّوریي    است وِ دس ایٌدا همصَد اص احوذ تي هحوذ، ّویي احوذ تي هحوذ تي ػیسی است، ًِ اتي

ّوریي   1وِ تا ػٌَاى احورذ تري هحورذ آٍسدُ    یىی دس وتاب خوس هَضغ اص وتاب تْزیة ًمل وشدُ است سٍایت سا دس دٍ 

وٌذ اتَخؼفش وٌیِ احوذ تي هحوذ تي  ایطاى ادػا هی .2زیة تا ػٌَاى اتی خؼفش آٍسدُ استسٍایت سا دس تاب صیادات وتاب تْ

ػیسی است. دس تسیاسی اص سٍایات ّن اص احوذ تي هحوذ تي ػیسی تا ّویي وٌیِ یاد ضذُ است  لزا ایطاى هؼتمذ است ایري  

احوذ تي هحوذ وِ اص حسي تي هحثَب سٍایت ًمل وشدُ است، ّواى احوذ تي هحوذ تي ػیسی است لزا ایٌىِ ها تخرَاّین  
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فشهایذ حتری اگرش همصرَد     وٌذ ٍ الثتِ هی ایي خالذ وٌین، صحیح ًیست. ایي ًىتِ ای است وِ ایطاى تیاى هی ایي سا حول تش

 احوذ تي هحوذ تي خالذ تاضذ، تاص لطوِ ای تِ سٍایت ًوی صًذ. 

اص ًظش داللت سٍایت چگًَِ است. اگش سٌذ آى صحیح تاضرذ ٍلری    دیذدس هدوَع، سٌذ سٍایت هخذٍش ًیست ٍ تایذ پس 

 لت آى هحل اضىال تاضذ، تاص سٍایت لاتل استذالل ًیست. دال

 روایت بزرسی داللی

اًذ وِ هستفاد اص ایي سٍایت تؼلك خوس ترِ خرَدأ أسض    ّواًطَس وِ اضاسُ ضذ، تؼیی تِ ظاّش ایي سٍایت اخز وشدُ ٍ گفتِ

 خشد، هتؼلك خوس است. است. یؼٌی یه پٌدن صهیٌی وِ وافش رهی اص هسلواى هی

 قول اولشواهد 

چٌذ ضاّذ تش ایٌىِ همصَد اص ولوِ خوس دس ایي سٍایت، ّواى خوس اصطالحی است، تیاى ضذُ است. تایذ ایي ضَاّذ سا 

تشسسی وشد ٍ دیذ آیا ٍالؼاً ولوِ خوس اضاسُ تِ ّواى خوس هؼَْد داسد یا خیش، صیشا اساس استذالل تِ ایي سٍایت، هثتٌی 

اگش ایي خوس ّواى خوس  «فاى ػلیِ الخوس»گَیذ  هی وس هؼَْد داضتِ تاضذ. ٍلتیِ اضاسُ تِ خولوایي تش ایي است وِ 

 َد.ض اصطالحی تاضذ، لْشاً ادػای هستذل ثاتت هی

خوس   ولوِ خوس دس هماتل صوات ظَْس دس «فاى ػلیِ الخوس»ظَْس ولوِ خوس است. دس خَدأ سٍایت آهذُ  ضاّذ اٍل:

همصَد ّواى خوس اصطالحی لزا ین. وِ ایي ولوِ سا اص ظاّش خَد هٌصشف تِ هؼٌای دیگش وٌ اصطالحی داسد ٍ دلیلی ًذاسد

 است.

 ایٌىِ خَد ضیخ طَسی وِ ایي سٍایت سا ًمل وشدُ، ایي هَسد سا دس ػذاد سایش اهَس وِ هتؼلرك خورس ّسرتٌذ،    ضاّذ دٍم:

ضَد  یؼٌی  ل ایٌْا، تِ ایي صهیي ًیض هتؼلك هیًطاى دٌّذُ ایي است وِ خوس هثل وٌض ٍ هؼذى ٍ غَظ ٍ اهثا آٍسدُ است ٍ

وأًِ فْن ضیخ طَسی اص ایي سٍایت، ّواى خوس هؼَْد ٍ هصطلح است. اٍ اص ایي سٍایت ایي سا فْویذُ وِ صهیٌی وِ رهری  

خشد، هتؼلك خوس است هثل هؼذى ٍ وٌض ٍ غَظ. پس ًفس روش ایري هرَسد دس ػرذاد سرایش اهرَس هتؼلرك        اص هسلواى هی

حاوی اص یه فْن هثتٌی تش ایي سٍایت است، چَى آًْا اگش فتَا تذٌّذ هستٌذ تِ دلیل است ٍ وأًِ اهثال ضیخ طَسی خوس، 

وٌذ  لزا ایي ّن یه ضراّذ اسرت ورِ همصرَد ّوراى       اًذ وِ خوس سا دس چٌیي صهیٌی ثاتت هی اص ایي سٍایت ایي سا فْویذُ

 خوس اصطالحی است.

روش وشد، تِ ضشط ایٌىِ هشسلِ هفیذ سا تپزیشین ٍ تگَیین ایٌْا دٍ سٍایت ّستٌذ ٍ آى  تَاى دیگشی ّن هیضاّذ  ضاّذ سَم:

است. « فیْا»ٌؼِ است. چَى تٌْا تفاٍت ًمل ضیخ هفیذ تا ًمل ضیخ طَسی، ّویي ولوِ همدس ًمل وتاب « فیْا»ًیض روش ولوِ 

فی »دس ایٌدا یؼٌی « فیْا»یي ّن یه هؤیذ است  اوِ  «فاى ػلیِ فیْا الخوس» است ٌؼِ آهذُدس ًمل ضیخ هفیذ، دس وتاب هم

 خوس ٍخَد داسد.  ،. پس دس خَدأ صهیي«االسض

اضاسُ تِ خوس تِ هؼٌای هؼَْد ها لثالً دس اتتذای تحث اص استذالل تِ ایي سٍایت گفتین وِ ایي سٍایت، یحتول  ضاّذ چْاسم:

، ٍ یحتول اساساً هشتَط تِ تاب صوات تاضذ ٍ واسی تِ خوس هصطلح ًذاضتِ تاضذ. ػثاسات فمْاء سا ّن تشسسی داضتِ تاضذ

وشدین ٍ هالحظِ ضذ آى چیضی وِ ادػای اخواع دس هَسد آى ضذُ، تا ػثاسات فمْاء واهالً تش ّن هٌطثك ًیستٌذ. ػثراسات سا  
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خوس اصطالحی داسد ٍ تشخی اص آًْا ظْرَس دس ایٌىرِ همصرَد ّوراى     وٌذ، تؼیی اص آًْا ظَْس دس تؼلك  وِ اًساى ًگاُ هی

ت فمْراء  صوات است یا یه ًَع خشاج یا اساساً یه ًَع صوات خاظ دس خصَظ ایي ًَع هشدم. ایي دٍ احتوال دس ػثاسا

 واهالً لاتل هطاّذُ است.

سٍایت است. لزا وثیشی اص تضسگاى ترِ   ضَد، ًاضی اص ّویي اختالف دس فْن هؼٌای اساس اختالفی وِ دس ػثاسات هطاّذُ هی

 .اًذ استذالل تِ ایي سٍایت ٍ ایي ضَاّذ ٍ هؤیذات اضىال وشدُ

 تِ تا ّن هالصهِ ای داضتِ تاضٌذ.دس ساتطِ تا سٍایت تایذ هَسد تَخِ لشاس گیشد وِ هوىي است ایي دٍ ًىدٍ ًىتِ 

است یا ایٌىِ همصَد ّواى دٍ ػطرش اسرتا ایٌْرا اص    یىی ایٌىِ آیا همصَد خوس اصطالحی ٍ تِ هؼٌای هؼَْد  :لًىتِ اٍ

گَیذ ػطشیي، ػطشیي اص حیث همذاس ٍ ًتیدِ فشلی تا خوس ًذاسد.  حیث همذاس هوىي است یىساى تاضٌذ، ٍلتی ّن وِ هی

وٌذ وِ ایي ّواى خوس هؼَْد تاضذ  اگش اثثات ضَد وِ اضاسُ تِ ّواى خوس  دٍ دّن، ّواى یه پٌدن است. هٌتْی فشق هی

استاح هىاسة تیاٍسین ٍ تِ ػٌَاى یىی اص اهَس هتؼلمِ خوس ًام تثشین. اگش  ا تایذ ایي سا دس ػذاد وٌض، هؼذى ٍؼَْد داسد، هه

وِ دس وتاب صوات آهذُ، ایي دیگش دس ػذاد آى هرَاسد پٌدگاًرِ لرشاس     تاضذهٌظَس ایي ًثاضذ، تلىِ هٌظَس ّواى دٍ ػطشی 

 گیشد.  ًوی

دٍ ػطش  خَاّذ خوس هؼَْد سا ثاتت وٌذ یا َسد سٍایت تشای ها هؼلَم ضَد، ایٌىِ آیا سٍایت هیپس ًىتِ ای وِ تایذ دس ه

 دس تاب صوات ساا

الثتِ ًىتِ دٍم  ادُ ضَد یا اص ًتاج ٍ هحصَالت آىاایٌىِ ایي همذاسی وِ تایذ پشداخت ضَد، اص خَد صهیي تایذ د :ًىتِ دٍم

تا ًىتِ اٍل پیًَذ داسد. هوىي است سٍایت تخَاّذ خوس سا دس هحصَالت ایي صهیي اثثات وٌذ. آى ٍلت ایٌدا تحث پیص 

هی آیذ وِ هحصَل ایي صهیي چِ خصَصیتی داسدا آیا فمط دس صهیي ّایی است وِ هحصَل داسًذ ٍ صساػی ّستٌذ یا ایٌىِ 

حتی اگش صهیي صساػی ّن ًثاضذ. ایي خْتی است وِ هسرتمالً   َیٌذگ ت وِ هطلك أسض سا هیتؼاتیش فمْاء ًطاى دٌّذُ ایي اس

 .تایذ تحث ضَددس آیٌذُ دس هَسد آى 

اًذ، ایري   تَاًذ ووه وٌذ ٍ تؼیی ّن آى سا روش وشدُ هیٍخَب خوس  تِ لائلیيوِ دس ایي همام دیگشی  ًىتِ ػلی ای حال

ّیچ لیذی ]ػطشیِ ٍ خشاخیِ[ آهذُ. اگش تمییذ تِ ّیچ لیذی ًطذُ، هؼٌای آى است وِ أسض دس سٍایت تِ ًحَ هطلك ٍ تذٍى 

ضَد  اطرالق سٍایرت ّرن ضراهل ایري       ایي است وِ هوىي است صهیٌی دس ٍسط تلذ تاضذ وِ اصالً صساػتی دس آى اًدام ًوی

، ّورِ  «االسض»اطرالق  ایي سٍایت سا حول وٌین تش تؼلك خوس تِ ًتاج ٍ هحصَل صهیي صساػری.   ینتَاً ضَد. پس ًوی هی

گیشد. پس دیگش هسألِ صوات ٍ تؼلك صوات تِ هحصَل صهیي، هطشح ًیست. هسألِ ّواى هسألِ خوس  صهیي ّا سا دس تش هی

 هؼَْد ٍ هتؼاسف است. 

 خالصه شواهد

سرلواى  هدوَػاً چْاس ضاّذ ٍ دلیل ٍ هؤیذ تش ایٌىِ سٍایت ظَْس داسد دس ثثَت خوس هؼَْد دس صهیٌی وِ وافش رهری اص ه 

 خشد روش ضذ. ایي چْاس هَسد ػثاستٌذ اص: هی

 ، ّواى خوس هؼَْد است.. ظَْس ولوِ خوس  ظاّش اص ولوِ خوس1
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. روش ایي اهش دس ػذاد سایش اهَس هتؼلك خوس دس تسیاسی اص وتاب ّای ضیخ طَسی وِ حاوی اص فْن ضیخ طَسی اص ایي 2

 هتؼلك خوس است. داًٌذ وِ سٍایت است وِ وأًِ آى سا اص اهَسی هی

ّواى أسض است. ایي ّن هؤیذ ایي است وِ خَدأ ایي صهیي هتؼلك خوس است ٍ « ّا»وِ هشخغ ضویش « فیْا». روش ولوِ 3

 گفتِ ضرَد ضذ، تؼیذ ًثَد وِ  ًثَد یا تِ ًَػی تؼلك خوس تِ آى هحصَالت استفادُ هی« ّا»واسی تِ ًتاج ًذاسد. اگش ضویش 

 وِ دس تاب صوات است. اضاسُ تِ ّواى دٍ ػطشی داسد

خورس هؼْرَد ثاترت    هؼٌای ّواى  تِ خَاّذ خوس سا دس خَد ایي صهیي ًیض هؤیذ ایي است وِ هی« اسض». اطالق ولوِ 4

سرایش ػٌراٍیي. یؼٌری ترِ     خَاّذ تگَیذ خَدأ ایي صهیي یه ػٌَاى هستملی تشای ٍخَب خوس است دس وٌاس  وٌذ. یؼٌی هی

. ایٌْا هدوَػِ ضَاّذ ٍ هؤیذاتی است وِ اص ولوات لائلیي تِ ٍخَب خوس دس «الخوسیدة ػلی الزهی »، هدشد اضتشآ

 ضَد. چٌیي صهیٌی استفادُ هی

 تشسسی ضَْاّذ چْاسگاًِ

ترَاى   هری یه ضاّذ پٌدوی ّن  الثتِتِ استذالل تِ ایي سٍایت ٍ ایي ضَاّذ ٍ هؤیذات، اضىاالتی ضذُ وِ تیاى خَاّذ ضذ. 

 خَاّذ ضذ.ػشض  فشصت اخاصُ دّذ،اگش  وشد وِ هحل تحث است ٍروش 

اها ساخغ تِ هؤیذ اٍل وِ خوس ظَْس دس خوس اصطالحی داسد، سخي هؼمَلی است ٍلی هطشٍط تِ ایي  تشسسی ضاّذ اٍل:

تَاى تِ ایي ظَْس استٌاد وشد.  است وِ لشائي تشخالف آى ًثاضذ. اگش لشائٌی تش خالف ایي ظَْس ٍخَد داضتِ تاضذ، دیگش ًوی

َس فی ًفسِ ٍخَد داسد  تِ ضشط ایٌىِ لشیٌِ ای تش خالف ًذاضتِ تاضذ. دس حالی وِ ایٌدا لشائٌری ٍخرَد داسد ورِ    ایي ظْ

 ٌا سا اص ولوِ خوس استفادُ وٌین.تَاًین ایي هؼ ًوی

وِ دس  تَاًذ هؤیذ تاضذ تِ ایي دلیل اها ایٌىِ دس وتة ضیخ دس ػذاد سایش اهَس هتؼلك خوس روش ضذُ، ًوی تشسسی ضاّذ دٍم:

اًرذ ٍ   تسیاسی اص سٍایات، هَاسدی وِ هتؼلك خوس ّستٌذ، هٌحصش دس پٌح هَسد ّستٌذ  یؼٌی فمط پٌح هَسد سا رورش ورشدُ  

گَییذ ایي دس ػذاد ایي اهَس روش ضذُا دس  اًذ. لزا ایي هؼاسض داسد. چطَس ضوا هی سا تیاى ًىشدُ «أسض هطتشآ هي الوسلن»

تا ٍخَب خورس دس ایري    تشخیٍ ًیض   اًذ ایي هَسد ًثشدُ اص  اًذ، اصالً اسوی سا روش وشدُ اوثش سٍایات وِ اهَس هتؼلمِ خوس

تَاًین ایي سا لشیٌِ ٍ هؤیذ تگیشینا تِ ػالٍُ اگش اص دٍ اضىال گزضتِ ًیض  اًذ. تا ایي حساب، ها چطَس هی هَسد هخالفت وشدُ

وشدُ، ًْایت آى ایي است وِ ایطاى اص سٍایرت ایري چٌریي    صشف ًظش وٌین، ایٌىِ ضیخ طَسی ایي سا دس ػذاد ایي اهَس روش 

فْویذُ ٍ ایي خَد اتتذای والم ٍ تحث است وِ آیا اساساً اگش ضیخ طَسی ایي سٍایت سا حول ورشد ترش آى هؼٌرای هؼْرَد،     

دسست است یا خیشا اضىال تِ اصل فْن ضیخ طَسی اص ایي سٍایت است وِ ایي سٍایت ظَْس دس خوس تِ هؼٌرای هؼْرَد   

 تَاًذ تِ ػٌَاى هؤیذ پزیشفتِ ضَد.  داسد. لزا ایي ّن ًوی

دس هشسلِ هفیذ، دسست است وِ تِ ًظش تذٍی ظَْس دس ایي داسد وِ خرَد  « فیْا»اها دس هَسد روش ولوِ  تشسسی ضاّذ سَم:

تش اٍ دس ایي خوس است. اٍالً اگش ها ایٌْا سا یه سٍایت تذاًین، ًفس  «فاى ػلیِ فیْا الخوس»أسض هتؼلك ایي حىن است. 

هحل ضثِْ ٍ اضىال است ٍ تشدیذ داسین وِ اصالً ایي خضء سٍایت ّست یا ًیست. ٍ چِ تسا تِ ّویي خْت تِ « فیْا»ولوِ 

آهذُ است. اها اگرش تگرَیین ورِ    « فیْا»اًذ وِ هثالً دس ًمل ضیخ هفیذ وِ تِ صَست هشسل ًمل ضذُ، ولوِ  ػٌَاى هؤیذ آٍسدُ
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سٍایت اضاسُ داسد تِ تؼلك خوس تِ هؼٌای دٍ ػطش تِ صهیي تِ اػتثاس هحصَل آى، ایي چِ اضرىالی داسدا هگرش دس هرَاسد    

ضَد وِ دس ایي صهیي صوات است تِ اػتثاس هحصَل آىا ایي چِ اضىالی  ضَد، گفتِ ًوی هطاتْی وِ ػطش ٍ صوات ٍاخة هی

. لزا هؤیذ سَم ًیض هؤیذ لاترل  هتؼاسف است ضَد صوات دس صهیي، تِ اػتثاس آًچِ وِ اص صهیي استفادُ هیداسدا تؼثیش ٍخَب 

 اتىائی ًیست. 

تٌْا هؤیذ چْاسم تالی هی هاًذ وِ اساساً ولوِ أسض دس ایي سٍایت، همیذ تِ ػطشیِ ٍ خشاخیِ ًطرذُ   تشسسی ضاّذ چْاسم:

سض صساػی ٍ ًِ اسض ػطشیِ، تِ ػالٍُ حىن ٍ فتَای آلایاى هثٌی تش تؼلك تِ ًِ ا یؼٌی خَدأ صهیي است. اصالً ولوِ أسض 

دّذ وِ استثاطی تِ هحصَالت ًذاسد ٍ ایي هسألِ هشتَط تِ خَدأ صهیي است. ایي هؤیرذ دس   صهیي ّای غیش صساػی، ًطاى هی

 .تشی است ٍلی ّویي ّن لاتل تحث است تیي ایي چْاس هؤیذ، یه هؤیذ لَی

«الؼالویيالحوذ هلل سب »  

 
 


