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ئهم ا هلل رب العالمين و صليالحمد»  «معينج اهلل علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا

 جلسه گذشته:خالصه 
فزهبٗذ ضبرؼ در اٗي هَارد ٍضؽ  ؾزؼ کزدٗن هزحَم آخًَذ در ثبة ک٘ف٘ت ٍضؽ در هَرد هؿبًٖ ٍارد ضذُ در ضزؼ هٖ

ًذارد ثلکِ اس راُ استؿوبل ٍ ثبالستؿوبل ٍضؽ غَرت دادُ تؿٌٖ٘٘ ثِ ًحَ هتؿبرف کِ ثِ غزاحت لفع را ثزإ هؿٌبٖٗ ٍضؽ کٌذ 

تؿٌٖ٘٘ در هَرد الفبغٖ کِ در هح٘ط ضزؼ هؿٌبٕ خبغٖ اس آًْب ارادُ ضذُ است، پس ٍضؽ ٗؿٌٖ ٗک تػَٗز خبغٖ اس ٍضؽ 

. اضکبلٖ هتَخِ اٗي هسئلِ ضذ کِ اغالً آٗب ثجَتبً چٌ٘ي چ٘شٕ اهکبى دارد ٗب ًِ؟ ٗؿٌٖ آٗب ٍضؽ ثبالستؿوبل غَرت گزفتِ است

ضَد تػَٗز کزد کِ ثب استؿوبل،  هوتٌؽ است ٍ اغالً ًوٖ ثبالستؿوبل هوکي است ٗب ًِ؟ اٌٗدب ادؾب ضذُ کِ ٍضؽ ثبالستؿوبل ؾمالً

کِ ؾجبرتٌذ اس لحبظ آلٖ ٍ استماللٖ، گفت٘ن در تػَٗز  ٍضؽ هحمك ضَد چَى هستلشم اختوبؼ دٍ لحبظ در ضٖء ٍاحذ است

 اٗي اضکبل دٍ تمزٗت ٍخَد دارد؛ ٗکٖ تمزٗجٖ کِ هحمك ًبئٌٖ٘ ث٘بى کزدُ ٍ دٗگزٕ تمزٗت هحمك اغفْبًٖ است.

لفع است ٍلٖ در  اختوبؼ لحبغ٘ي در لفع ٍاحذ است، ٗؿٌٖ آى ضٖء ٍاحذ کِ هدوؽ الحبغ٘ي است 8در تمزٗت هحمك ًبئٌٖ٘

هدوؽ الحبغ٘ي ؾجبرت است اس داللت، ٗؿٌٖ آى ضٖء ٍاحذ کِ دٍ لحبظ آلٖ ٍ استماللٖ در آى  2تمزٗت هحمك اغفْبًٖ

 کٌٌذ داللت است. اختوبؼ پ٘ذا هٖ

 اٗي اضکبل ٍارد است ٗب ًِ؟ حبل ثبٗذ ثجٌ٘ن آٗب

ضَد  ث٘بى هحمك ًبئٌٖ٘ اس اضکبل اٗي ثَد کِ اٗطبى فزهَد اختوبؼ دٍ لحبظ در ضٖء ٍاحذ کِ لفع ثبضذ ؾمالً هحبل است ٍ ًوٖ

در آىِ ٍاحذ ّن لحبظ آلٖ ثِ لفع تؿلك ثگ٘زد کِ هزثَط ثِ همبم استؿوبل است ٍ ّن لحبظ استماللٖ کِ هزثَط ثِ همبم ٍضؽِ 

 .استلفع 
  :به محقق نائینی محقق عزاقیاشکال 

لحبظ آلٖ ٍ استماللٖ اگز در ٗک هَرد خوؽ  فزهبٗذ: هحمك ؾزالٖ در همبم پبسخ اس اضکبل هحمك ًبئٌٖ٘ ٍ رد اٗي اهتٌبؼ هٖ

ٍلٖ هَرد لحبظ آلٖ ثب هَرد لحبظ استماللٖ هتفبٍت است، آًچِ هتؿلك لحبظ آلٖ است ضخع لفع حك ثب اٗطبى است ضًَذ 

اًذ اهب در ٗکٖ ضخع لفع هَرد لحبظ لزار  است ٍ آًچِ هتؿلك لحبظ استماللٖ است ًَؼ لفع است. درست است ّز دٍ لفع
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گزفتِ ٍ در دٗگزٕ ًَؼ لفع ٍ طج٘ؿٖ است کِ در اٗي غَرت ضٖء ٍاحذ هتؿلك دٍ لحبظ لزار ًگزفتِ تب اختوبؼ لحبغ٘ي در 

 ضٖء ٍاحذ السم آٗذ.

 :تَض٘ح هطلت اٗي است کِ

ضَد، هثالً ٍلتٖ ٗک هتکلن  لفػٖ است کِ اس دّبى اٍ خبرج هٖهمبم استؿوبل آًچِ هستؿوِل ثِ آى ً٘بس دارد ضخع  در

در همبم استؿوبل هٌػَر اٍ اس اٗي لفع خَدِ ّوبى لفػٖ است کِ اس دّبى اٍ خبرج « االًسبى کذا»ٗب « سٗذٌ خبء»گَٗذ:  هٖ

دّذ، پس لحبظ آلٖ در  اٗي لفع را اثشار ٍ آلت ثزإ فْوبًذى هؿٌٖ لزار هٖ، اٗي لحبظ ٗک لحبظ آلٖ است چَى دارد ضَد هٖ

 . همبم استؿوبل ثِ ضخع لفع تؿلك گزفتِ است

در همبم ٍضؽ ّن ٍاضؽ ثِ لفع ً٘بس دارد ٍ ً٘بس اٍ ّن ٗک ً٘بس استماللٖ است ًِ آلٖ، ٗؿٌٖ ٍاضؽ ثِ لفع تَخِ دارد ٍلٖ تَخِ 

ضخع لفػٖ  ،لحبظ استماللٖ است ٍلٖ فزق آى ثب همبم استؿوبل اٗي است کِ در همبم ٍضؽاٍ استماللٖ است ٍ لفع هلحَظ ثِ 

هؿلَم است کِ  «ٍضؿتُ لفع االًسبى ؾلٖ ّذا الوؿٌٖ»گَٗذ:  ضَد هَرد ًػز ً٘ست؛ هثالً ٍلتٖ هٖ کِ اس دّبى ٍاضؽ خبرج هٖ

کِ در ّز سهبًٖ ٍ اس ّز هتکلوٖ غبدر  «ًسبىا»ِ هٌػَر اٗي است کِ ّز لفع هٌػَر اٍ ضخع لفػٖ کِ تکلن کزدُ ً٘ست ثلک

خَاّذ ثگَٗذ ّز لفػٖ کِ اس ّز  خَاّذ ٗک لفػٖ را ثزإ خَدش لزار دّذ ثلکِ هٖ هَرد ًػز اٍست، ٍاضؽ ًوٖ ضَد

 . ًِ ضخع آى لٖ ثِ ًَؼ لفع تؿلك گزفتِالپس لحبظ استم هتکلوٖ ٍ در ّز سهبًٖ غبدر ضَد اٗي گًَِ است.

ٗؿٌٖ ضخع ّن در همبم استؿوبل است ٍ ّن در  ضؽ ثب ّن خوؽ ضًَذ ٗؿٌٖ ٍضؽ ثِ استؿوبل هحمك ضَداگز استؿوبل ٍ ٍ حبل

درست است کِ دٍ لحبظ دارٗن کِ ٗکٖ چَى همبم ٍضؽ در اٗي غَرت اختوبؼ دٍ لحبظ در ضٖء ٍاحذ السم ًخَاّذ آهذ، 

ٍ درست است کِ ّز دٍ لحبظ ّن در ضٖء  تهزثَط ثِ همبم استؿوبل اسٍ استماللٖ ٍ هزثَط ثِ همبم ٍضؽ ٍ دٗگزٕ آلٖ 

ثِ لفع ًػز اًذ، ٗؿٌٖ ّن در همبم استؿوبل تَخِ هتکلن ثِ لفع است ٍ ّن در همبم ٍضؽ، ٍاضؽ  ٍاحذ کِ لفع ثبضذ اختوبؼ کزدُ

 ًَؼ لفع ،ضخع لفع هَرد لحبظ لزار گزفتِ ٍلٖ در همبم ٍضؽ ،دارد ٍلٖ ث٘ي اٗي دٍ تفبٍت است؛ چَى در همبم استؿوبل

 8هَرد لحبظ لزار گزفتِ است، لذا اختوبؼ لحبغ٘ي در ضٖء ٍاحذ السم ًخَاّذ آهذ.
 محقق عزاقی: اشکالبزرسی 

. سؤال هب اس هحمك ؾزالٖ اٗي است کِ ثبالخزُ ٍلتٖ ٍضؽ اس راُ استؿوبل ٍ رسذ اٗي هطلت خبلٖ اس اضکبل ً٘ست ثِ ًػز هٖ

 لفع لحبظ ضذُ ٗب ًَؼ لفع ٗب ّز دٍ؟خَاّذ تحمك پ٘ذا کٌذ آٗب ضخع  ثِ طزٗك استؿوبل هٖ

غلَّا کوب »فزهبٗذ:  کٌذ؛ هثالً پ٘بهجز اکزم )ظ( هٖ را ثب استؿوبل هحمك هٖ ٍضؽفزؼ کٌ٘ذ ضبرؼ در همبم ٍضؽ لزار گزفتِ ٍ 

ٍ  کٌٌذ ٍ در همبم ٍضؽ ّن ّستٌذ در ؾجبدت هخػَظ استؿوبل هٖ ثِ کوک لزٌِٗ را« غالٓ»کِ در حم٘مت لفع « اغلّٖ

ث٘بٍر تب را گَٗذ: ؾلٖ  هٖ ثؿذ اس تَلذ کَدکص ّوبى گًَِ کِ ٍلتٖ پذرٕثزًذ غ٘ز اس لزٌِٗ هدبس است،  إ ّن کِ ثکبر هٖ لزٌِٗ
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کِ پ٘بهجز )ظ( استؿوبل « غالٓ»لفع  هٌػَر اس کٌذ، در اٌٗدب فزسًذش ٍضؽ هٖرا ثزإ « ؾلٖ»جٌ٘ن ثب اٗي استؿوبل لفع ث

چ٘ست؟ آٗب هٌػَر ضخع لفع است ٗب ًَؼ آى ٗب ّز دٍ؟ اگز ضخع لفع هَرد  کٌذ را پذر استؿوبل هٖ« ؾلٖ»کٌٌذ ٗب لفع  هٖ

، اگز ٍ ثب همبم ٍضؽ سبسگبر ً٘ست تَاًذ ثِ ؾٌَاى همبم ٍضؽ هَرد تَخِ ثبضذ ًوٖ هٌبست همبم استؿوبل ّست ٍ لذا ًػز ثبضذ

تَخِ هستؿوِل ثِ ضخع لفػٖ  ًَِؼ لفع هَرد لحبظ ثبضذ هطکل اٗي است کِ ثب همبم استؿوبل سبسگبر ً٘ست چَى ّو ّن

لذا ثبٗذ ّز دٍ ٗؿٌٖ ّن ضخع لفع ٍ ّن ًَؼ لفع هَرد لحبظ لزار گ٘زد ٍ هؿٌٖ ًذارد کِ  ضَد است کِ اس دّبى اٍ خبرج هٖ

 ّن ضخع لفع ٍ ّن ًَؼ آى هَرد لحبظ لزار گ٘زد. 

لحبظ، استماللٖ  ،ضخع لفع است ٍلٖ در ٍضؽآلٖ است ٍ تَخِ ثِ  ،لحبظ ،اٗي کِ هحمك ؾزالٖ فزهَدًذ: در استؿوبلپس 

ٍ در خبٖٗ کِ استؿوبل ٍ ٍضؽ ٗک خب خوؽ ًطًَذ هطکلٖ اٗدبد  است ٍ تَخِ ثِ ًَؼ لفع است فٖ ًفسِ درست است

اٗي سخي غح٘ح ً٘ست چَى در اٗي ٗکٖ ضذًذ ٍ ثخَاّذ ثب استؿوبل، ٍضؽ هحمك ضَد  ٍلٖ ٍلتٖ استؿوبل ٍ ٍضؽ کٌذ ًوٖ

ضَد  هتؿلك هٖ ٗک لفعثِ استؿوبل ٍ در اٌٗدب دٍ لحبظ در ٗک غَرت اختوبؼ دٍ لحبظ در آىِ ٍاحذ پ٘ص خَاّذ آهذ، چَى 

 در استؿوبل هحمكِ ٍضؽ ً٘ست لذا تَاًذ هَرد ًػز ثبضذ ٍ ًَؼ لفع ّن ثِ تٌْبٖٗ هَرد ًػز ثِ تٌْبٖٗ ًوٖضخع لفع کِ 

ٍ اٗي هٌدز ثِ اختوبؼ دٍ لحبظ در ضٖء ٍاحذ خَاّذ ضذ کِ ثبطل است. لذا پبسخ ضخع ٍ ًَؼ لفع ثب ّن هَرد ًػز ّستٌذ 

 تَاًذ هطکلِ اختوبؼ لحبغ٘ي در ضٖء ٍاحذ را ثز طزف کٌذ. ًوٖ توبم ً٘ست ٍ راُ حل اٗطبى هحمك ؾزالٖ اس هحمك ًبئٌٖ٘
 :به محقق نائینی خویی محقق اشکال

 :دّذ هٖپبسخ هحمك ًبئٌٖ٘ کالم اس  دٍ هزحلِ هزحَم آلبٕ خَٖٗ در

هتأخز اس ٍضؽ است، حبل چِ  رتجًٔ استؿوبل ثِ طَر کلٖ ٍضؽ ثِ ّز هؿٌبٖٗ کِ تفس٘ز ضَد هتمذم ثز استؿوبل است، ٗؿٌٖوالً: ا

ٍ  )ًػز هختبر( ٍضؽ را ؾجبرت اس تؿْذ ٍ التشام ًفسبًٖ ثذاً٘ن )ًػز هحمك خَٖٗ( ٍ چِ ٍضؽ را ؾجبرت اس خؿل ؾاله٘ت ثذاً٘ن

ٍضؽ رتجًٔ همذم ثز استؿوبل است، ٗؿٌٖ ًخست ثبٗذ ٍضؽ هحمك ضَد ٍ ثؿذ اس آى استؿوبل  چِ ٍضؽ را غ٘ز اس اٗي دٍ ثذاً٘ن

فسبًٖ ضکل ثگ٘زد ٍ سپس اثزاس ٍضؽ ٗک التشام ًفسبًٖ ّن ثبضذ ًخست ثبٗذ اٗي التشام ًزد ٍ حتٖ ثٌب ثز اٗي کِ غَرت گ٘

هب ًحي فِ٘ کِ ٍلتٖ رتجِ ٍضؽ همذم ثز استؿوبل ثبضذ اختوبؼ لحبغ٘ي در ضٖء ٍاحذ پ٘ص ًخَاّذ آهذ چَى در  ضَد ٍ

کٌذ ٍ لفع را ثزإ هؿٌبٖٗ  م ٍ تؿْذ را در افك ًفسص اٗدبد هٖالتشا ،ضَد ًخست ضخع گَٗ٘ن ٍضؽ ثِ استؿوبل هحمك هٖ هٖ

خَاّذ آى را اثزاس  گ٘زد اهب ٍلتٖ هٖ ضَد ٍ لفع استمالالً هَرد لحبظ لزار هٖ کٌذ، ٗؿٌٖ در افك ًفس ثِ لفع تَخِ هٖ ٍضؽ هٖ

ست ٍ رتجِ ٍضؽ همذم است کٌذ در همبم استؿوبل ّوبى لفع هلحَظ ثِ لحبظ آلٖ است ٍ چَى رتجِ ٍضؽ ٍ استؿوبل ٗکٖ ً٘

 گ٘زد. دٍ لحبظ در ضٖء ٍاحذ را هٖ خلَ استحبلِ اختوبؼخَد اٗي اختالف رتجِ 

آٗذ. لذا ٍضؽ ثبالستؿوبل  اختوبؼ دٍ لحبظ در ضٖء ٍاحذ پ٘ص ًوٖپس ثِ طَر کلٖ چَى استؿوبل رتجًٔ هتأخز اس ٍضؽ است 

إ اس تحمك ٍضؽ ثبالستؿوبل  لزار است ٍ ّ٘چ استحبلِغح٘ح است. ٍ طجك هسبلک دٗگز در ثبة ٍضؽ ّن هطلت اس ّو٘ي 

 .پ٘ص ًخَاّذ آهذ
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ثز فزؼ ثپذٗزٗن کِ استؿوبل رتجًٔ هتأخز اس ٍضؽ ً٘ست ٍ ث٘ي اٗي دٍ تمذم ٍ تأخزٕ ٍخَد ًذارد ٍ لجَل کٌ٘ن خوؽ ث٘ي  ثانیاً:

ضَد ٍلٖ  کٌذ ّوبى لحػِ ٍضؽ ّن هحمك هٖ گ٘زد ٗؿٌٖ ّوبى لحػِ کِ استؿوبل هٖ غَرت هٍٖضؽ ٍ استؿوبل در آىِ ٍاحذ 

استلشام دٍ لحبظ آلٖ ٍ  هؿذلک اختوبؼ ٍضؽ ٍ استؿوبل هستلشم اختوبؼ دٍ لحبظ آلٖ ٍ استماللٖ در ضٖء ٍاحذ ً٘ست؛ چَى

اًذ، ًػز هطَْر در ثبة  اً٘ن کِ هطَْر گفتِآٗذ کِ هب حم٘مت استؿوبل را ؾجبرت اس چ٘شٕ ثذ  استماللٖ در غَرتٖ پ٘ص هٖ

، ٗؿٌٖ ّوِ تَخِ ثِ هؿٌبست ٍ گ٘زد گٌَٗذ: در هزحلِ استؿوبل لفع ثِ لحبظ آلٖ هَرد لحبظ لزار هٖ استؿوبل اٗي است کِ هٖ

است گ٘زد لذا لحبظ لفع در همبم استؿوبل آلٖ  لفع فمط در حذٕ کِ هؿجز ٍ گذرگبُ ثزإ هؿٌٖ ثبضذ هَرد لحبظ لزار هٖ

ث٘بى  اگز هب استؿوبل را غ٘ز اس آى چِ هطَْر آٗذ اهب هحذٍر اختوبؼ لحبغ٘ي در ضٖء ٍاحذ پ٘ص هٖطجك اٗي هجٌب ثٌبثزاٗي 

ثِ اٗي ًحَ کِ ثگَٗ٘ن در همبم استؿوبل ّن ّوبى گًَِ کِ هؿٌٖ هَرد لحبظ لزار  کٌ٘ن اٗي هطکل پ٘ص ًخَاّذ آهذهؿٌٖ  کزدُ

ضَد، ٗؿٌٖ الفبظ در حبل استؿوبل ّن هلحَظ ثِ لحبظ  طَر هستمل هَرد تَخِ ٍ لحبظ ٍالؽ هٖگ٘زد استمالالً، لفع ّن ثِ  هٖ

آٌِٗ ٍ هزآت ثزإ هؿٌٖ را داضتِ ثبضٌذ، لذا در اٗي غَرت هطکلٖ پ٘ص استماللٖ ّستٌذ ٍ اٗي گًَِ ً٘ست کِ فمط ًمص 

اختوبؼ دٍ لحبظ پ٘ص ًخَاّذ  لحبظ لزار گ٘زد استمالالً هَرد هثل هؿٌٖ لفع ّن ،ًخَاّذ آهذ چَى ٍلتٖ در همبم استؿوبل

آهذ چَى فمط ٗک لحبظ ٍخَد خَاّذ داضت کِ آى ّن لحبظ استماللٖ خَاّذ ثَد ٍ دٍ لحبظ استماللٖ ٍ آلٖ در کبر ً٘ست 

  .آٗذ تب گفتِ ضَد اختوبؼ لحبغ٘ي در ضٖء ٍاحذ پ٘ص هٖ

 اهکبى دارد لفع ّن کث٘زٕ اس اٍلبت ّو٘طِ آلٖ ثبضذ ثلکِ پس اگز گفتِ ضَد اٗي چٌ٘ي ً٘ست کِ لحبظ لفع در همبم استؿوبل

ٍ ضبّذ ثز اٗي هطلت ٍ دٗگز هطکلٖ پ٘ص ًخَاّذ آهذ.  در همبم استؿوبل ثِ لحبظ استماللٖ هَرد لحبظ لزار گ٘زد هثل هؿٌٖ

ز ٍ سٗجبتز استفبدُ کٌذ کٌذ اس الفبظ ثْت کٌذ ٍ سؿٖ هٖ ثزإ ث٘بى همبغذ خَد دلت هٖ ّن اٗي است کِ اًسبى در اًتخبة الفبظ

لحبظ لفع  ،استؿوبل هحمِّك ٍضؽلذا ٍلتٖ اهکبى لحبظ استماللٖ لفع در همبم استؿوبل ٍخَد داضتِ ثبضذ اضکبلٖ ًذارد کِ در 

 8آٗذ. در ًت٘دِ دٍ لحبظ ٍخَد ًخَاّذ داضت تب گفتِ ضَد اختوبؼ دٍ لحبظ آلٖ ٍ استماللٖ پ٘ص هٖلحبظ استماللٖ ثبضذ 
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