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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

 . تَد یؼٌی تشسسی اػتثاس قػذ قشتت ٍ ػذم آى دس ایي قسن اص خوس تحث دس جْت ضطن

ًاحیِ حااکن حایي   ػشؼ ضذ ایي قػذ قشتت یا تایذ اص ًاحیِ کافش رهی غَست گیشد یا اص ًاحیِ حاکن حیي االخز ٍ یا اص 

دس ِ، دلیلی تاش قػاذ قشتات ًیسات.     هالحظِ ضذ کِ تشای ّیچ یک اص ایي حاالت ٍ فشٍؼ سِ گاً االػغاء الی هستحقیِ.

حالت اٍل کِ اساساً اهکاى توطی قػذ قشتت اص ًاحیِ کافش ًیست ٍ اص ًاحیِ حاکن ّن چِ دس فشؼ اخز ٍ چاِ دس فاشؼ   

 ذ، ٍجَد ًذاسد.اػغاء، دلیلی تش ایٌکِ اٍ قػذ قشتت کٌ

 کالم هحقق خویی

تِ اعاال  آى دلیال لفظای     تَاًستین عَس کلی اگش ها دلیل لفظی تش اػتثاس قػذ قشتت دس هَسد خوس داضتین، چِ تسا هیتِ 

چٌیي ٍ چَى  قشتت کٌذهی خَاّذ خوس دّذ، تایذ قػذ  قتضای دلیل لفظی ایي است کِ ّش کسییؼٌی تگَیین ه اخز کٌین؛

ٍ غشفاً تِ دلیل اجواع یا سیشُ دس سایش هَاسد اػتثاس قػذ قشتت ثاتت ضذُ، لازا دس دلیال لثای یؼٌای      ًذاسداعالقی ٍجَد 

ثاتت ضذُ، قاذس هتایقي اص   تا اجواع کٌین؛ چَى دلیل لثی اعال  ًذاسد. اگش قػذ قشتت  اجواع یا سیشُ، تِ قذس هتیقي اخز هی

ًستِ ضاذُ، قاذس   داهؼتثش تِ سیشُ تؼلق گشفتِ است. اگش قػذ قشتت  سایش هَاسدی است کِ خوس تِ آًْا ،اػتثاس قػذ قشتت

تَاًین  اػتثاس قػذ قشتت دس سایش هَاسد است. اها ایٌکِ دس هاًحي فیِ قػذ قشتت هؼتثش تاضذ، ًوی هتیقي اص ایي دلیل لثی ّن،

هثل صکات یک اهاش ػثاادی اسات.     کٌذ خوس ّن اص ایي تیاى ثاتت هی اص اجواع یا سیشُ کِ دلیل لثی ّستٌذ، استفادُ کٌین.

 ضَد. تٌاتشایي اختػاظ تِ هسلویي داسد ٍ ضاهل خوس هأخَر اص کافش رهی ًوی

کٌذ، دلیل لثی است، ًتیجِ استٌاد تِ دلیل لثی دس  تٌاتشایي ٍقتی دلیل لفظی ًذاسین ٍ آًچِ کِ قػذ قشتت سا دس ایٌجا هؼتثش هی

ی کِ قػذ قشتت دس آًْا هؼتثش است، خوس دس ّواى هَاسد پٌجگاًِ یاا ضاص   هقام ایي است کِ تگَیین قذس هتیقي اص هَاسد

ا دس س آىتِ ػٌَاى تأییذ تِ آى استٌاد کشد ٍ هشحَم خَیی چِ تسا تتَاى گاًِ است ٍ ایٌجا هؼتثش ًیست. ایي ٍجْی است کِ 

 .1کتاب الخوس رکش فشهَدُ است

 بزرسی کالم هحقق خویی

تَاًساتین تاا    خالی اص اضکال ًیست؛ چَى حتی اگش ها دلیل لفظی هغلق ّن داضتین، ًویلکي تِ ًظش هی سسذ کِ ایي هغلة 

توسک تِ اعال  دلیل لفظی، قػذ قشتت سا دس ایي قسن اص خوس ثاتت کٌین. چَى ایٌجا تحث اص ایي است کاِ کاافش تایاذ    
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کِ داللات تاش اػتثااس قػاذ قشتات      . اگش دلیل لفظی هغلق داضتین هکاى توطی قػذ قشتت اص کافش ًیستقػذ قشتت کٌذ ٍ ا

کشد، قْشاً اص ایي قسن هٌػشف تَد، چَى اعال  دلیل لفظی دس جایی قاتل توسک است کِ اهکاى ضوَل دلیل لفظی تاضذ  هی

ٍ قیذی ّن آٍسدُ ًطَد. جایی کِ کافش اغل دیي ٍ اٍاهش خذا ٍ سسَل سا دس ایي خػَظ قثَل ًذاسد، آیاا اهکااى اعاال     

 داسد؟ًسثت تِ اٍ ٍجَد 

اسات. لازا تاِ ًظاش     ٍقتی اهکاى اعال  ًیست، پس ػذم التقییذ، دلیل تش ایي ًیست کِ دس ایي هَاسد ًیض قػذ قشتت هؼتثاش  

کٌذ. دسست است  سسذ ػذم قیام دلیل لفظی تش اػتثاس قػذ قشتت دس هَسد خوس تِ ًحَ اعال ، کوکی تِ هاًحي فیِ ًویهی

تَاًستین تِ اعال  آى توسک کٌاین ٍ   ایي است کِ اگش ّن چٌیي دلیلی داضتین، ًویکِ ها چٌیي دلیلی ًذاسین، ٍلی سخي ها 

ن ًیاض  اػتثاس قػذ قشتت سا دس هاًحي فیِ تذست تیاٍسین. چَى اهکاى توطی قػذ قشتت اص کافش ٍجَد ًذاسد ٍ دس هَسد حاک

 اساساً خاسج اص هَضَع است.

خوسی کِ دس ایٌجا هقػَد است، خوس هؼَْد ٍ هػاغل  ًیسات.    خَدِ ایي اهش یک ضاّذ ٍ هؤیذی تش ایي است کِ ًکتِ:

الحا  ایي صهیي تِ اساضی خشاجیِ ٍ جضیِ است. دس هَسد اساضی خشاجیِ حکن تِ لضٍم پشداخات جضیاِ   دس ٍاقغ ایي تلکِ 

یسات  دّذ. دس آًجا تحث ػثادت ٍ خواس ً  ایي یک هالیاتی است کِ حاکن تشای کفاس رهی قشاس هی َد ٍض تَسظ کفاس هی

ٍ ها ایٌجا دلیلی تاش اػتثااس قػاذ     َاًذ قػذ قشتت کٌذت ایٌکِ ایٌجا کافش ًوی تلکِ یک هالیاتی است کِ تایذ تپشداصًذ. خَدِ

تَاًین پیذا کٌین، کاضف اص ایي است کِ خوس هَسد اضاسُ دس سٍایت اتی ػثیذُ، خوس هؼَْد ٍ هػاغل  ًیسات.    قشتت ًوی

ضَد. یؼٌی هثلغی است کِ تِ ػٌَاى یک پاٌجن تایاذ    اضاسُ تِ ّواى چیضی داسد کِ دس اساضی جضیِ ٍ خشاجیِ اخز هی تلکِ

ها ًیض ػشؼ کشدین کِ هقاذاس آى   تپشداصًذ. یؼٌی فقظ اص ًظش هقذاس هؼادل خوس است ٍ اال ّیچ سٌخیتی تا خوس ًذاسد ٍ

 تَاًذ کن ٍ صیاد ضَد. ٍ هیؼیّي ًیست؛ تلکِ تٌاتش تطخیع حاکن ٍ غالح دیذ اه

 تَاًذ قػذ اهتثال اهش خذا کٌذ. کافش ّن هیسَال: 

کِ هي ایي سا  اًذ دّن تِ خاعش ایٌکِ خذا ٍ سسَل اٍ دستَس دادُ تَاًذ تگَیذ هي خوس ایي صهیي سا هی استاد: کافش رهی هی

اًاذ. ٍلای کاافش     ى خذا ٍ سسَل دساتَس دادُ گَیذ چَ تپشسٌذ هی هسلواىقػذ قشتت یؼٌی قػذ اهتثال اهش؛ اگش اص  تپشداصم؟

تَاًذ قػذ اهتثاال اهاش    چغَس هی ؛سا قثَل ًذاسد ِ دس کتاب ٍ کلوات سسَل خذا آهذُاساس ضشیؼت سا قثَل ًذاسد، آًچِ ک

 اهش یؼٌی ها جاء تِ الشسَل فی ضشیؼتِ ٍ اٍ ایي سا قثَل ًذاسد.چَى هقػَد اص  خذاًٍذ سا کٌذ.

 فتحػل هي رلک کلِ کِ دس هاًحي فیِ اگش تٌاتش ًظش هطَْس تخَاّین هسألِ سا تشسسی کٌین، ایٌجا قػذ قشتت اػتثاس ًذاسد. 

 بزرسی اعتبار قصذ قزبت بنابز نظز هختار

 سالثتِ تٌاتش ًظش هختاس ّواًغَس کِ ٍاض  ٍ سٍضي است، اساساً جایی تشای ایي تحث تاقی ًوی هاًذ، چَى هقػَد اص خوا 

 ًِ خوس هػغل  کِ ػثادتی اص ػثادات است ٍ ًیاصهٌذ تِ قػذ قشتت است.  دس ایٌجا هقذاس هؼادل خوس است،

تٌاءً ػلی الوختاس جایی تشای تحث اص اػتثاس قػذ قشتت ًیست اها تٌاءً ػلی الوطاَْس کاِ خواس سا تاِ اسؼ هتؼلاق      پس 

ها دلیلی تش اػتثاس آى  ٍلی عثق ًظش هطَْس ّناست داًٌذ، جای ایي تحث  داًٌذ ٍ هقػَد اص خوس سا خوس هػغل  هی هی

 ًذاسین. 
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 اشاره: نظز هزحوم سیذ در هورد شوول خوس نسبت به غیز شزاء

یک هغلثی سا اص اهام )سُ( دس تحث  الصم است تِ هغلثی هشتَط تِ گزضتِ اضاسُ کٌن. اضاسُ ضَد، 52قثل اص ایٌکِ تِ هسألِ 

تحث است کِ آیاا خوسای کاِ تاا      ػشؼ ضذ آًجا. ًقل کشدین تؼلق خوس تِ صهیٌی کِ تِ غیش عشیق ضشاء خشیذاسی ضَد

گیشد، فقظ هختع صهیٌی است کِ کافش رهی اص هسلواى هی خاشد یاا ایٌکاِ ضااهل      سٍایت اتی ػثیذُ تِ ػیي صهیي تؼلق هی

 ضَد؟ دس کاس ًثاضذ، ًیض هیای  َد ٍ یا ضاهل هغلق ًقل ٍ اًتقال ٍلَ ایٌکِ هؼاٍضِض سایش هؼاٍضات ّن هی

؛ دس ضوَل ایي حکن ًسثت تِ سایش هؼاٍضات تشدیذ کشدًاذ. هشحاَم سایذ ّان     «فیِ تشدد»اهام )سُ( دس اداهِ فشهَدًذ کِ 

. تؼذ اص اداهِ اهام )سُ( فشهَدًذ احَط آى است کِ دس صهاى فشٍش، هسلواى ضاشط کٌاذ اداء هقاذاس    «فیِ اشکال» :فشهَدًذ

 «فاألحَط اشتشاط هقذاس الخوس علیِ فيی عقيذ الوعاٍضي    »خوس سا تش کافش رهی. هشحَم سیذ ّن ّویي تؼثیش سا داسًذ: 

 ا ًظش ایطاى هؼلَم ضَد. ای داسد کِ آى تتوِ سا تایذ تیاى کٌین ت هٌتْی ػثاست ایطاى یک تتوِ

اگشچِ قَل تِ ٍجَب خواس   «إى كاى القَل بَجَبِ فی هطلق الوعاٍضات ال یخلَ عي قيَ   ٍ » :فشهایذ ایطاى دس اداهِ هی

دٌّذ تِ ٍجَب خوس دس هغلاق هؼاٍضاِ، اػان اص     دس هغلق هؼاٍضِ خالی اص قَت ًیست. یؼٌی کأًِ هشحَم سیذ فتَا هی

ًظش ایطاى اگش کافش رهی تَسیلِ غل  هؼاٍضی ّن صهیٌی سا اص یک هسلواى تولاک کٌاذ، تایاذ    ضشاء ٍ غیش ضشاء؛ یؼٌی تِ 

ضَد کِ احتیاعی کاِ قثال اص آى تیااى     تا هالحظِ ایي فتَا، هطخع هیٌجا فتَا دادُ است ٍ خوس تذّذ. هشحَم سیذ دس ای

ٍ   فاألحَط اشتشاط هقذاس الخوس علیيِ  »کشدُ، احتیاط هستحثی است. چَى فشهَد:  إى كياى القيَل     فيی عقيذ الوعاٍضي  

کِ ها دس هقام تحاث اص ػثااست اهاام )سُ(، چٌاذ      ضذ. ایي تشای ایي ػشؼ «بَجَبِ فی هطلق الوعاٍضات ال یخلَ عي قَ 

هشتثِ تکشاس کشدین کِ اهام ٍ هشحَم سیذ دس هَسد ضوَل خوس ًسثت تِ غیش هَسد ضشاء، تشدیذ ٍ اضکال داسًذ ٍ دس اداهِ 

اًذ احَط آى است کِ هقذاس خوس سا دس ػقذ هؼاٍضِ ضشط کٌذ. ٍلی هشحَم سیذ دس اداهِ فتَا دادُ است. تش ّویي  فشهَدُ

اًذ؛ صیشا اهام )سُ( دلیلی تشای ایٌکِ دس غیش ضاشاء   تِ فتَای هشحَم سیذ اضکال کشدُ اص جولِ اهام )سُ(اساس هحطیي ػشٍُ 

ذٍس فتَا اص ًاحیاِ ایطااى ضاذُ    کشدُ است. ّواى اضکال ٍ تشدیذ هاًغ اص غاص هَاسد هؼاٍضِ خوس سا ٍاجة تذاًٌذ، پیذا ً

فشهایذ قَل تِ ٍجَب خواس دس هغلاق هؼاٍضاات،     ؛ اها دس ًْایت هی«فیِ اضکال» فشهَدُ تا ایي کِخَد سیذ  ٍلی است؛

 خالی اص قَت ًیست. 

اًذ ٍ تؼذ تِ سشاؽ اهش  م )سُ( سِ هسألِ رکش کشدُدس ریل اهش سادس اص اهَسی کِ تِ ػٌَاى هَاسد هتؼلق خوس رکش ضذُ، اها

 اًذ.  ّفتن یؼٌی هال حالل هخلَط تِ حشام، سفتِ

 هسأله بیست و پنجن

ٍ الکالم فی تخییشُ كالکالم فیِ على ها هشّ قشیبا، ٍ لَ كاًت هشغَل  بيالغش  وٍ البٌيا     اًوا یتعلق الخوس بشقب  األسض»

ٍ ليَ وساد دفيا القیوي  فيی األسض الوشيغَل        وجش  حص  الخوس لَ بقیت هتعلق  ليِ   هثال لیس لَلی الخوس قلعِ، ٍ علیِ

 .«بالزسع وٍ الغش  وٍ البٌا  تقَّم ها ٍصف كًَها هشغَل  بها باألجش ، فیؤخز خوسها
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قیقااً  کٌذ. ایي فشٍع دس ػشٍُ ًیض دس ریل ػٌَاى الخاهس رکاش ضاذُ اسات. د    تِ چْاس فشع اضاسُ هی 52اهام )سُ( دس هسألِ 

آهذُ است. یؼٌی ػثاسات اهام ًضدیک  ػشٍٓدس هَسد ایي چْاس هغلة آٍسدُ، ّواى تؼاتیشی است کِ دس  اهام)سُ(تؼاتیشی کِ 

 دس ریل اهش خاهس هغشح کشدُ است. سا دس قالة هسألِ ًیاٍسدُ ٍ ْاایٌلکي هشحَم سیذ تِ ػثاسات هشحَم سیذ است. 

 فزع اول

گیشد. هؼٌای  هیٍ تِ خَد سقثِ تؼلق ایي است ٍ جض ایي ًیست کِ خوس تِ خَدِ أسؼ  ؛«اًوا یتعلق الخوس بشقب  األسض »

اًوا یتعلق  »ایي سخي ایي است کِ اگش فشضاً صهیي داسای تٌائات یا اضجاس تاضذ، آى تٌائات ٍ اضجاس هتؼلق خوس ًیستٌذ. 

یؼٌی خَد صهیي هتؼلق خوس است اها آًچِ کِ تش ایي صهیي تٌا ضذُ یا دسختای کاِ دس ایاي صهایي      «الخوس بشقب  األسض

 کاضتِ ضذُ، هتؼلق خوس ًیست. 

ٍ إًّوا یتعلّق الخوس بشقب  األسض دٍى البٌيا  ٍ األشيجاس ٍ الٌخیيذ إرا كاًيت     »ػثاست هشحَم سیذ ًیض دقیقاً ّویي است: 

 ّن تؼلق خوس تِ هثل ساختواى ٍ دسخت ٍ اهثال رلک است.دس هقام ًفی تَػثاست ، پس ایي «فیِ

هتؼلق خوس سا خَدِ أسؼ داًستین، جای ایي تحث است کِ آیا خَد أسؼ تاِ تٌْاایی    عثق هثٌای هطَْس دس ایٌجا اگش ها

ساختواى ٍ دسختی ّن تَد، آًْا ًیض جضء هَاسدی است کِ خوس تِ آًْا تؼلاق   ،هتؼلق خوس است یا اگش هثالً دس آى صهیي

گیشد،  گیشد؟ اها عثق ًظش هختاس کِ خوس تِ هحػَالت صهیي ّای کطاٍسصی کِ کافش رهی اص هسلواى هی خشد، تؼلق هی هی

س فقظ تاِ خاَد صهایي    یؼٌی ایي است ٍ جض ایي ًیست. هی خَاّذ تگَیذ کِ خو« اًوا»دیگش جای ایي تحث ًیست. پس 

 گیشد، اها ساختواى ٍ دسخت هتؼلق خوس ًیست.  تؼلق هی

 وا رهی اشتشی اسضيا  ای»دلیل ایي اهش سٍضي است؛ عثق ًظش هطَْس دس سٍایت، تؼلق خوس تِ خَد صهیي ثاتت ضذُ است. 

ّذ هتؼلق خواس ٍاقاغ   ایي خوس تش آى ثاتت است اگش صهیي خالی تاضذ چیضی ًذاسد تا تخَا «هي هسلن فاى علیِ الخوس

. ظاّش سٍایت اتی ػثیذُ ایي است کاِ خاَد   جای ایي تحث ّست صهیٌی تاضذ کِ تٌاء ٍ دسخت دس آى تاضذ ٍلی اگشضَد. 

 ضَد.  چیضّایی کِ دس صهیي ٍجَد داسًذ، ًوی ضاهلصهیي هتؼلق خوس است؛ دیگش 

سِ ًظش ٍجَد داسد. یک ػذُ قائال ّساتٌذ کاِ     )تش هثٌای(دس تاب تؼلق خوس تِ ایي صهیي دس جلسات گزضتِ ػشؼ ضذ

گیشد؛ قَل سَم ّان تفػایل دس    گیشد؛ قَل دٍم ایي تَد کِ تِ خػَظ أسؼ صساػی تؼلق هی خوس تِ خَد أسؼ تؼلق هی

هسألِ تَد کِ اگش هقػَد اغلی خَد أسؼ تاضذ، هتؼلق خوس است اها اگش أسؼ تثؼاً هَسد هؼاهلِ قشاس گشفتِ تاضذ، هتؼلق 

 ت. خوس ًیس

ضَد؟ عثق ًظش اهام ٍ هشحَم سیذ کِ  گیشد یا تِ تٌاء ٍ ضجش ًیض هتؼلق هی آیا خوس تِ خَد سقثِ تؼلق هیتٌاتش ّش سِ هثٌا، 

گیشد ٍ ٍجِ آى ًیض سٍضي است کِ سٍایت اتی ػثیذُ ظْاَس دس   قائل تِ تفػیل ّستٌذ، ظاّشاً خوس تِ خَد أسؼ تؼلق هی

. اگش تٌااء ٍ  ّن ّست، هتؼلق خوس تاضذساً ٍقتی أسؼ هقػَد اغلی اص هؼاهلِ تؼلق خوس تِ خَد أسؼ داسد. چَى اسا

ٌغَس است. یؼٌی یچیضّای دیگش هَسد ًظش تاضذ، اساساً اسؼ هتؼلق خوس ًیست. عثق آى دٍ ًظش دیگش ّن ػلی الظاّش ّو

ائل تِ قَل سَم. ایي تٌاءً ػلی الوطَْس کٌذ کِ ها تٌاءً ػلی الوطَْس قائل تِ قَل اٍل تاضین یا قائل تِ قَل دٍم یا ق فشقی ًوی

 است ٍ ٍجِ آى سٍضي است.



060 

 

 فزع دوم

هَضَع فشع دٍم ایي است کِ حاال کِ کافش رهی تایذ خوس تپشداصد ٍ  «ٍ الکالم فی تخییشُ كالکالم فیِ على ها هشّ قشیبا»

تَاًذ تذّذ؟ تحث اص تخییش کافش رهای   خوس تش ػْذُ اٍ ثاتت ضذُ، آیا خوس سا اص خَد صهیي تذّذ یا قیوت آى سا ًیض هی

یؼٌی تگَیذ هاي  )ٍ تیي دفغ قیوت آى  (یؼٌی یک پٌجن صهیي سا جذا کٌذ ٍ تِ غاحثاى خوس تذّذ)تیي دفغ ًفس االسؼ، 

. پس تحاث دس  است (کٌن داسم، قیوت ٍ هؼادل آى هقذاسی کِ تایذ خوس تذّن پشداخت هی ایي صهیي سا تشای خَدم ًگِ هی

 ػیي یا قیوت است.  تخییش تیي دفغ

؛ الثتِ آًجا هشتَط تِ کافش رهی ًثَد، آًجا اغل اداء خواس  ضذدس ایي ساتغِ تحث  52اگش تِ خاعش داضتِ تاضیذ، دس هسألِ 

. تاِ  تَاًاذ تپاشداصد   های هَسد تحث تَد کِ آیا کسی کِ خوس تِ گشدى اٍ ثاتت است، تایذ ػیي هال سا تذّذ یا قیوت آى سا 

غَس ٍ فشٍؼ هختلفی سا تػَیش کشدین ٍ گفتین ایي هثتٌی تش ایي است کاِ ضاشاکت    ٍ تغِ تحث کشدینتفػیل ها دس ایي سا

ضشاکت دس هالیت تذاًین؟ ٍ ... ٍ تشاساس  تػَیش کٌین؟ ضشاکت دس ػیي تذاًینغاحثاى خوس سا دس هالِ هالک، تِ چِ ًحَی 

 ّش کذام ًتیجِ گشفتین.

تخییش رهی تیي خوس خَد صهیي یا قیوت صهیي ّست، ّواى تحث ّایی است کِ دس فشهایذ تحث ّایی کِ دس  اهام )سُ( هی

ٍ ثاًیاً پس اص  شاک غاحثاى خوس دس ایي هال تِ چِ کیفیتی استکٌین کِ اٍالً اغل اضت تیاى ضذ. دیگش تکشاس ًوی 52هسألِ 

س آًجا پزیشفتین ٍ گفتین کسی کاِ  ها اغل تخییش سا د ؟، ایي خوس چگًَِ تایذ پشداخت ضَدآى کِ ًحَُ ضشاکت هؼلَم ضذ

 . استتَاًذ قیوت آى سا تذّذ. ایٌجا ًیض ایي تخییش ثاتت  تَاًذ ػیي هال سا تذّذ ٍ یا هی خوس تِ گشدى اٍ ٍاجة است، هی

«الحوذ هلل سب الؼالویي»  


