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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 

ؾشض کشدین ًسبت بِ ًػشیِ هشحَم آخًَذ هبٌی بش اهکبى ٍضؽِ ببالستؿوبل اضکبلی هطشح ضذُ، اصل اضکبل ایي بَد کِ ثبَتبً 

ٍضؽِ ببالستؿوبل هوتٌؽ است، چَى هستلضم اجتوبؼ دٍ لحبظ آلی ٍ استماللی دس ضیء ٍاحذ است ٍ ایي ؾمالً هوتٌؽ است. 

تمشیب دیگشی اص ایي اضکبل بیبى کشدًذ، ًػش هحمك ًبئیٌی ایي بَد کِ لَل بِ ٍضؽِ  یک تمشیب ٍ هحمك اصفْبًی ًبئیٌی هحمك

ضَد کِ لفع ّن هلحَظ بِ لحبظ استماللی ببضذ ٍ ّن هلحَظ بِ لحبظ آلی، دٍ پبسخ اص ایي بیبى  ببالستؿوبل هٌجش بِ ایي هی

ٍ دیگشی پبسخ هحمك خَیی، پبسخ هحمك ؾشالی سا هَسد خذضِ لشاس هحمك ًبئیٌی رکش کشدین؛ یکی پبسخ هحمك ؾشالی 

تَاًذ اضکبل هحمك ًبئیٌی سا بش طشف کٌذ. اهب پبسخی کِ هحمك خَیی داد دٍ هشحلِ داضت؛  دادین ٍ گفتین ایي پبسخ ًوی

ضیءٍ  فیلحبغیي ضَد هحزٍس اجتوبؼ  هشحلِ اٍل ایٌکِ چَى استؿوبل ستبةً هتأخش اص ٍضؽ است ایي تأخش ستبِ ببؾث هی

 ّنلحبظ لفع  ّوبى گًَِ کِ لحبظ هؿٌی دس هشحلِ استؿوبل استماللی است هشحلِ دٍم ایي بَد کِ ٍاحذ بش طشف ضَد.

 استماللی است لزا دٍ لحبظ ٍجَد ًذاسد تب گفتِ ضَد اجتوبؼ لحبظ آلی ٍ استماللی دس ضیء ٍاحذ پیص آهذُ است.
 محقق خویی: اشکالبزرسی 

 اول:پاسخ اس بخش 
استؿوبل ستبةً هتأخش اص ٍضؽ است لزا اجتوبؼ دٍ لحبظ دس ضیء ٍاحذ ایطبى دس بخص اٍل پبسخ خَد اص هحمك ًبئیٌی فشهَد: 

 آیذ. الصم ًوی

دس هسئلِ اجتوبؼ لحبغیي فی ضیءٍ کالم ایطبى هحل اضکبل است؛ چَى تأخش ستبِ استؿوبل اص ستبِ ٍضؽ سسذ  بِ ًػش هی

خَاست بگَیذ دس ٍضؽِ ببالستؿوبل، یؿٌی جبیی کِ ضبسؼ بب  یشی ًذاسد، هشحَم آلبی خَیی هیٍاحذ فی صهبىٍ ٍاحذ تأث

سا استؿوبل « ؾلی»لفع  خَاّذ آى لفع سا بشای هؿٌبی خبظ ٍضؽ کٌذ هبًٌذ پذسی کِ دس بذٍ تَلذ فشصًذش استؿوبل لفع هی

دس رّي اٍ دس همبم استؿوبل هلحَظ بِ لحبظ آلی « یؾل»، لفع خَاّذ بب ایي استؿوبل ایي ًبم بشای اٍ ٍضؽ ضَد کٌذ ٍ هی هی

سا « ؾلی»کٌذ، پس ٍلتی لفع  خَاّذ استؿوبل کٌذ لفع سا بِ ؾٌَاى ابضاس ٍ ٍسیلِ بشای اًتمبل هؿٌی تصَس هی است، ٍلتی هی

ذ یؿٌی بب خَاّذ ٍضؽ ّن بکٌ کٌذ ایي لفع ابضاسی است بشای فْوبًذى هؿٌبی آى بِ هخبطب، دس ّویي حبل هی استؿوبل هی

خَاّذ ایي لفع سا بِ ؾٌَاى ًبم فشصًذش ٍضؽ کٌذ لزا ًگبُ اٍ بِ لفع دس همبم ٍضؽ استماللی است ٍ  هی« ؾلی» استؿوبل لفع

ٍضؽ کٌذ ٍلی چَى ستبِ استؿوبل هتأخش اص ٍضؽ است  خَاّذ آى لفع سا بشای هؿٌی کٌذ ٍ هی ایي لفع سا استمالالً تصَس هی
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آیذ چَى ایي استحبلِ دس  بشد ٍ اجتوبؼ دٍ لحبظ دس ضیء ٍاحذ پیص ًوی استحبلِ سا اص بیي هی ایي اختالف ستبِ اهتٌبؼ ٍ

ای الصم  جبیی است کِ ستبِ استؿوبل ٍ ٍضؽ یکی ببضذ ٍلی دس هب ًحي فیِ ستبِ استؿوبل هتأخش اص ٍضؽ است لزا استحبلِ

 آیذ. ًوی

هتصَس بِ ِ دس همبم استؿوبل، هلحَظ ٍ ک ت کِ ّوبى لفع استبِ ًػش هب ایي سخي توبم ًیست؛ چَى ببالخشُ ضیء، ٍاحذ اس

هلحَظ ٍ هتصَس بِ لحبظ استماللی است، پس ضیء، ٍاحذ است ٍ صهبى ّن ٍاحذ است یؿٌی دس  ،لحبظ آلی ٍ دس همبم ٍضؽ

، دٍ لحبظ کٌذ کٌذ ٍضؽ سا ّن هحمك هی لفع سا استؿوبل هیگیشد یؿٌی ّوبى صهبًی کِ  یک صهبى استؿوبل ٍ ٍضؽ صَست هی

اًذ لزا اجتوبؼ لحبغیي فی ضیءٍ ٍاحذ فی صهبىٍ ٍاحذ بِ لَت خَد ببلی است ٍ اختالف  ّن دس ایي ضیء ٍاحذ اجتوبؼ کشدُ

 .کٌذ ستبِ استؿوبل بب ٍضؽ هطکل سا بش طشف ًوی

تَاى  تبِ ًویاص ساُ تؿذد س کِ اجتوبؼ آًْب دس ضیء ٍاحذ هوتٌؽ است هثل سیبّی ٍ سفیذی ّوبى طَس کِ دس هَسد ضذیي

دس هب ًحي فیِ ّن تأخش ستبِ استؿوبل اص ٍضؽ هَجب استفبؼ اجتوبؼ دٍ لحبظ  اجتوبؼ آى دٍ سا دس ضیء ٍاحذ بش طشف کشد

 ضَد. استماللی ٍ آلی دس ضیء ٍاحذ ٍ دس صهبى ٍاحذ ًوی

استؿوبل ًتیجِ ٍضؽ است  تَاى گفت بب ایٌکِ ستبِ استؿوبل هتأخش اص ٍضؽ است ٍلی صهبى آى دٍ یکی است چَى ًوی سؤال:

یؿٌی ًخست ٍضؽ صَست گشفتِ ٍ بؿذ اص آى استؿوبل هحمك ضذُ است لزا صهبى استؿوبل ّن هتأخش اص صهبى ٍضؽ است ٍ 

 تَاى گفت صهبى آى دٍ یکی است. ًوی

کِ هب « الوؿٌیٍضؿتُ ّزا اللفع لْزا »هثالً بگَیذ:  ببضذببلمَل  ،کِ ٍضؽ تؿییٌیسخي ضوب دس صَستی صحیح است  استاد:

گشفت ببیذ دس  ؾشض کشدین ٍضؽ تؿییٌی لَلی دس ضشؼ ٍجَد ًذاسد چَى اگش چٌیٌی ٍضؿی اص ًبحیِ پیبهبش )ظ( صَست هی

چٌیي ٍضؿی اضبسُ ًطذُ لزا ٍضؽ تؿییٌی لَلی دس ضشؼ ٍجَد بِ ضذ دس حبلی کِ ّیچ جب  تبسیخ ٍ احبدیث بِ آى اضبسُ هی

کٌذ لزا ٍضؽ  ببلفؿل است کِ ضبسؼ بب ًفس استؿوبل لفع سا بشای هؿٌبی خبظ ٍضؽ هی ، ٍلی بحث هب دس ٍضؽ تؿییٌیًذاسد

 .ضَد صهبًبً همذم بش استؿوبل ًیست چَى لبل اص استؿوبل اصالً ٍضؿی دس کبس ًیست بلکِ ٍضؽ بِ خَدِ استؿوبل هحمك هی
 پاسخ اس بخش دوم:

: لحبظ هؿٌی دس همبم استؿوبل، فشهبیذ هیکِ هحمك ًبئیٌی ایٌ هحمك خَیی دس بخص دٍم پبسخ خَد اص هحمك ًبئیٌی فشهَد:

آیذ طبك هبٌبی هطَْس است  لی ٍ لحبظ لفع آلی است ٍ دس ٍضؽِ ببالستؿوبل اجتوبؼ دٍ لحبظ دس ضیء ٍاحذ الصم هیالاستم

دس  یکِ لحبظ هؿٌ هبٌیایي ضَد اهب طبك  اًذ بِ ایي کِ دس استؿوبل ّوِ تَجِ بِ هؿٌبست ٍ اصالً بِ لفع تَجِ ًوی لبئلکِ 

دٍ لحبظ  یک لحبظ بیطتش ًذاسین ٍ آى ّن استماللی است ٍ است لزا یاست لحبظ لفع ّن استمالل یاستمالل ،هشحلِ استؿوبل

آیذ، لزا دس کثیشی اص هَاسد تَجِ لفع دس همبم  هی صیٍاحذ پ ءیدس ض یٍ استمالل یٍجَد ًذاسد تب گفتِ ضَد اجتوبؼ لحبظ آل

هَسد تَجِ ًببضذ ٍ فمط بِ ؾٌَاى ابضاس ٍ ٍسیلِ بشای  استمالالً ص تَجِ بِ هؿٌبست ٍ ایي گًَِ ًیست کِ لفعاستؿوبل بیص ا

کٌٌذ  لشاس گیشد کوب ایٌکِ خطببء ٍ ضؿشاء دس همبم خطببِ ٍ ضؿش گفتي بِ الفبظ تَجِ داسًذ ٍ سؿی هی اًتمبل هؿٌی هَسد لحبظ
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ضَد ایي گًَِ ًیست کِ لفع دس همبم استؿوبل ّویطِ  ُ کٌٌذ، پس هؿلَم هیاص الفبظ صیبب ٍ داسی بالغت ٍ فصبحت استفبد

بلکِ چِ بسب خَد لفع هَسد تَجِ ٍ هلحَظ بِ لحبظ استماللی ببضذ؛ هثالً بشای  هلحَظ ٍ هتصَس بِ لحبظ ٍ تصَس آلی ببضذ

بت بشای سفتي بِ هیذاى سا بیطتش کٌذ ٍ سغضَد اص الفبغی استفبدُ ضَد کِ ضَق  تشغیب هشدم بشای سفتي بِ هیذاى ًبشد سؿی هی

استؿوبل، استماللی است  دس همبم لزا هحمك خَیی فشهَد: لحبظ لفع .گیشًذ لزا خَد الفبظ استمالالً هَسد تَجِ ٍ لحبظ لشاس هی

است دس همبم  ٍ ّوبى گًَِ کِ لحبظ لفع دس همبم ٍضؽ استماللی ٍ اص ایي جْت فشلی بیي همبم ٍضؽ ٍ همبم استؿوبل ًیست

  آیذ. استؿوبل ّن لحبظ لفع استماللی بَدُ ٍ دٍ لحبظ ًیست تب گفتِ ضَد اجتوبؼ لحبغیي دس ضیء ٍاحذ الصم هی

پس اگش اهکبى ایي هسئلِ ثببت ضَد کِ ّن دس همبم ٍضؽ ٍ ّن دس همبم استؿوبل، لفع هلحَظ بِ لحبظ استماللی است دس هب 

کلی پیص ًخَاّذ آهذ، چَى دٍ لحبظ دس کبس ًیست تب اجتوبؼ لحبغیي دس ضیء ٍاحذ ًحي فیِ کِ ٍضؽِ ببالستؿوبل است هط

ستماللی بِ لفع تؿلك گشفتِ کِ ّن دس همبم ٍضؽ بِ لفع تؿلك گشفتِ ٍ ّن دس همبم استؿوبل لزا دٍ بلکِ یک لحبظ ا الصم آیذ

سسذ  لزا بِ ًػش هی ّش دٍ تؿلك گشفتِ است لحبظ دس کبس ًیست بلکِ دٍ حیث ٍضؽ ٍ استؿوبل است کِ لحبظ استماللی لفع بِ

 .پبسخ دٍم هحمك خَیی بِ هحمك ًبئیٌی توبم است

 ًتیجِ ایٌکِ اضکبل هحمك ًبئیٌی بِ هشحَم آخًَذ ٍاسد ًیست.

استفبدُ کٌذ ٍ آًْب سا بِ استخذام دس آٍسد  یببتشیاص الفبظ بْتش ٍ ص کٌذ یه یضبؾش سؿ بی بیّن کِ خط ییدس ّوبى جب سؤال:

ٍ  یهٌتمل ضَد لزا ببص ّن لحبظ لفع آل یاست کِ هخبطب بِ هؿٌ يیببص ّن لفع هستمالً هَسد لحبظ لشاس ًگشفتِ بلکِ ّذف ا

اص ًذاسد بلکِ ّوِ ّذف  یدس پ یا ذُیفب چیٍ بِ طَس هستمل ّ ییخَاّذ بَد، چَى تَجِ ٍ لحبظ خَد لفع بِ تٌْب یتبؿ

 آى هٌتمل ضَد.  یاست کِ هخبطب بِ هؿٌب يیاستؿوبل لفع ا

 یا ذُیفب چیّ ییخَدِ لفع بِ تٌْب ذییًطَد تب ضوب بگَ یبِ هؿٌ یکِ اصالً تَجْ ستیً يیلفع ا یهٌػَس اص لحبظ استمالل :استاد

 یتَجْ یکِ اصالً بِ هؿٌ ستیگًَِ ً يیا شدیگ یًذاسد چَى دس همبم ٍضؽ ّن کِ لفع هستمالً هَسد لحبظ لشاس ه یدس پ

ٍ خَد  ضَد یببضذ بِ خَد لفع ّن تَجِ ه یهؿٌ یؾالهت بشا خَاّذ یلفع ه ٌکِیاست کِ ضوي ا يیبلکِ هٌػَس ا ضَد یًو

ببضذ ٍ ّن خَدش هستمالً  یهؿٌ یّن لفع ؾالهت بشا ٌکِیا يیب ستیً یٍ هٌبفبت شدیگ یلفع ّن هستمالً هَسد لحبظ لشاس ه

داللت داسد خَدش ّن هستمالً  ییهؿٌب کیحبل کِ ؾالهت بش  يیهبًٌذ ؾالهت ٍ رٍ الؿالهة کِ دس ؾ شد؛یهَسد لحبظ لشاس گ

 هَسد تَجِ است.

بحث دس ایي بَد کِ هشحَم آخًَذ فشهَدًذ حمیمت ضشؾیِ بِ ًحَ ٍضؽ تؿییٌی بِ صَست ٍضؽِ ببالستؿوبل هوکي  خالصه:

چٌیي ٍضؿی هتصَس ٍ هوکي است، هحمك ًبئیٌی فشهَد: چٌیي ٍضؿی ثبَتبً هوتٌؽ است، یؿٌی هوتٌؽ است ضبسؼ  است ٍ ثبَتبً

کٌذ ٍضؽ ّن بکٌذ؛ چَى هستلضم اجتوبؼ دٍ لحبظ آلی ٍ  ٍ ّوبى صهبًی کِ لفع سا استؿوبل هی« صلَّا کوب اصلّی»بگَیذ: 

هحمك ؾشالی اص اضکبل هحمك ًبئیٌی سا رکش ٍ هَسد بشسسی لشاس  پبسخ استماللی دس ضیء ٍاحذ یؿٌی لفع دس صهبى ٍاحذ است.
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دادین ٍ گفتین کالم ایطبى توبم ًیست، پبسخ هحمك خَیی سا ّن کِ داسای دٍ بخص بَد رکش کشدین ٍ هَسد بشسسی لشاس دادین، 

بى صحیح است لزا ؾشض بخص اٍل کالم هحمك خَیی سد ضذ اهب بخص دٍم کالم ایطبى خبلی اص اضکبل بَد ٍ گفتین کالم ایط

توبم است بٌببشایي اضکبل هحمك ًبئیٌی بِ هشحَم کشدین پبسخ دٍم هحمك خَیی اص اضکبل هحمك ًبئیٌی بِ هشحَم آخًَذ 

 آخًَذ ٍاسد ًیست ٍ تب ایٌجب ًتیجِ ایي ضذ کِ ٍضؽِ ببالستؿوبل صحیح است ٍ ثبَتبً هطکلی ًذاسد.
 محقق اصفهانی: پاسخ

دیگشی اص اضکبل ٍاسد بش هشحَم آخًَذ اسائِ دادُ، ایطبى ّن هثل هحمك ًبئیٌی فشهَد اگش لبئل بِ  ؾشض کشدین ایطبى تمشیب

ٍضؽِ ببالستؿوبل ضَین اجتوبؼ لحبغیي دس ضیء ٍاحذ الصم خَاّذ آهذ لکي تفبٍت ًػش ایطبى بب هحمك ًبئیٌی دس ضیء ٍاحذ 

 ًبئیٌی آى ضیء ٍاحذ سا لفع داًست. بَد کِ ایطبى آى ضیء ٍاحذ سا داللت ٍ حکبیت داًست ٍلی هحمك

همبم تؿلك لحبظ آلی بب همبم تؿلك  فشهَدُ:ایي اضکبل تَسط خَدِ هحمك اصفْبًی پبسخ دادُ ضذُ، ایطبى بشای حل ایي هطکل 

خَاّذ ایي دٍ لحبظ صَست بگیشد ٍلی حکبیت ٍ  دسست است کِ بِ یک داللت ٍ حکبیت هی، لحبظ استماللی هتفبٍت است

لك بِ لحبظ آلی اص حیث همبم بب همبم داللت ٍ حکبیت هتؿلك بِ لحبظ استماللی هتفبٍت است؛ بِ ایي ًحَ کِ یکی داللت هتؿ

پس ّن دس ٍضؽ ٍ ّن دس استؿوبل، حکبیت ٍ داللت ٍجَد داسد ٍ یک حکبیت ّن اص ایي دٍ سبب بشای دیگشی است؛ 

ّست ٍلی حکبیت ٍ داللت هتؿلك بِ لحبظ آلی کِ هشبَط بِ همبم استؿوبل است بب حکبیت ٍ داللت هتؿلك بِ لحبظ استماللی 

 2.کِ هشبَط بِ همبم ٍضؽ است هتفبٍت است

 «والحمد هلل رب العالمین»
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