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 خالصه جلسه گذشته

خوسی وِ دس هال حالل هخلَط تِ حشام ثاتت  هٌظَس اص ، سخي دس ایي است وِدس جْت ثالثِ اص جْات پٌجگاًِ ػشع شذ

یؼٌی ّواى خوسی وِ دس غٌائن جٌگی، هؼادى، وٌَص، غَص ٍ هاصاد تش هؤًٍِ سٌِ  خوس تِ هؼٌای اطغالحی است آیاشذ، 

یؼٌی وسش ثاتت شذُ، خوس تِ هؼٌای لغَی ]یا هٌظَس اص خوسی وِ دس سٍایات تشای هال حالل هخلَط تِ حشام ثاتت شذُ، 

 [ است؟هؼیي

اگش هٌظَس خوس تِ هؼٌای اطغالحی تاشذ، ّن اص حیث هظشف هتفااٍت   گفتِ شذٍ  شذفشق ایي دٍ ٍ ثوشُ ایي دٍ ػشع 

است ٍ ّن اص حیث ثثَت یه حىن ٍضؼی وِ ػثاست است اص هلىیت طاحثاى خوس ًسثت تِ یه پٌجن ایي هال؛ اها اگش 

ٍضؼی ثاتت ًیست؛ تلىِ فمظ یاه حىان   حىن خوس تِ هؼٌای لغَی هٌظَس تاشذ، ّن هظشف آى هتفاٍت است ٍ ّن آى 

تاشذ تِ خالف ًیست وِ ایي یه پٌجن، هله فمشا  ٍ آى ّن ٍجَب طذلِ دادى است. ایٌگًَِ جا ثاتت است ىلیفی دس ایيت

 هؼٌای خوس اطغالحی.

 اقوال

 دس ایي هسألِ دٍ لَل ٍجَد داسد:

دس  واِ خواس   اطغالحی است ٍ ًِ لغَی؛ یؼٌی ّواًگًَِهشَْس لائل ّستٌذ وِ خوس دس هاًحي فیِ تِ هؼٌای  لَل اٍل:

غٌائن جٌگی ٍ اهثال آى ثاتت شذُ، تشای هال حالل هخلَط تِ حشام ًیض ثاتت است. یؼٌی ایي یىی اص هتؼلمات خوس است 

 ٍ یجة فیِ الخوس. 

جاا تاِ    دس هماتل هشَْس، تشخی اص فمْا اص جولِ هحمك ّوذاًی طاحة هظثاح الفمیِ، هؼتمذًذ وِ خوس دس ایاي  لَل دٍم:

اى الوشاد تثثَت الخوس فیِ َّ »لغَی خَد سا داسد. ػثاست ایشاى چٌیي است:  هؼٌایست تلىِ ّواى هؼٌای اطغالحی ًی

اى الشاسع جؼل تخویسِ توٌضلة تشخیض الحشام ٍ ایظالِ الى طاحثِ فلیس ثثَت الخوس فیِ وثثَتِ فی الىٌض ٍ ًحَُ فی 

 1.«وًَِ تالفؼل هولَوا لثٌى ّاشن ٍ اى واى یَّوِ خثش اتي هشٍاى

ایي است وِ شاسع تخویس ایي هال سا تاشای تشاخیض حاشام     ثثَت خوس دس حالل هخلَط تِ حشام اص فشهایذ: هٌظَس هی

جا  وِ ایي هال تِ طاحثش تشسذ، هٌتْی طاحة آى هجَْل است ٍ تایذ آى سا تِ فمشا تذّذ؛ لزا خوس دس ایي لشاس دادُ ٍ ایي
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؛ ایي اشاسُ تِ ّواى دٍ خظَطایت  «وًَِ تالفؼل هولَوا لثٌى ّاشنفی »گَیذ:  هثل خوس دس تاب وٌض ٍ غَص ًیست. هی

داسد وِ اٍالً خوس دس تاب غٌائن ٍ وٌض ٍ غَص، تشای تٌی ّاشن است ٍلی ایي خوس تشای فمشاسات. ثاًیااً خوسای واِ     

هال ّستٌذ ٍلی ّا هاله یه پٌجن ّاست؛ یؼٌی ّویي االى آىىهشتَط تِ آى هَاسد هزوَس دس گزشتِ است، هولَن تالفؼل آ

ٍاجة اسات طاذلِ   آى ایي وِ ایي یه حىن تىلیفی داسد ٍ دسست است خوس دس هاًحي فیِ، هولَن تالفؼل فمشا ًیست. 

 ّا هاله تالفؼل یه پٌجن هال تاشٌذ.  اها ٍجَب طذلِ تِ ایي هؼٌا ًیست وِ ّویي االى آىتذّذ 

ایذ ادلِ ٍ هساتٌذات  لَل تؼضی اص فمْا. تدیگشی س است ٍ لَل هشَْیىی ػلی أیّ حال دٍ لَل دس ایي هسألِ ٍجَد داسد: 

 شَد تا حك دس هسألِ هؼلَم شَد.تشسسی  ایي دٍ لَل

 دوم )خمس به معنای لغوی(قول  ادله

جا، هؼٌای لغَی است یؼٌی وسش  وِ هٌظَس اص خوس دس ایي وؼٌی اللغَی؛ اها لَل تِ ایيالَّ  أها المَل تئىّ الوشاد هي الخوس

 ِ چٌذ دلیل تشای آى استذالل شَد.فیوىي أى یستذل لِ تاهَسٍ؛ اهىاى داسد ٍ هوىي است تهؼیي؛ 
 دلیل اول

َط تِ هجَْل الوالاه ٍ  دلیل اٍل، همتضای لاػذُ است. هٌظَس اص لاػذُ، یؼٌی ػوَهات ٍ اعاللات اخثاس ٍ سٍایاتی وِ هشت

وٌین، هٌظَس اص همتضای لاػذُ، یؼٌای   تا لغغ ًظش اص سٍایات خاطِّ، ها دس فمِ ٍلتی سخي اص همتضای لاػذُ هی لمغِ ّستٌذ

ت ٍ اعاللات تا لغغ ًظش اص سٍایات خاطِ. ها فؼالً تا سٍایاتی وِ تِ عَس خاص دس هَسد هال حالل هخلَط همتضای ػوَها

ٍ اعاللاتی داسین وِ دس تاب لمغِ؛ یؼٌی هاالی   ػوَهاتگزاسین. یه  ٌاس هیّا سا و واسی ًذاسین ٍ ایي اًذ، تِ حشام ٍاسد شذُ

تیٌین واِ   واله وِ طاحة آى شٌاختِ شذُ ًیست؛ دس آى سٍایات هیالوِ گن شذُ ٍ طاحة آى هؼلَم ًیست ٍ هال هجَْل 

 اًذ.  هسألِ طذلِ سا هغشح وشدُ

ای تَد واِ دس   هالی هجَْل تَد یا لمغِ شَد اگش استفادُ هی وِ اص آى سٍایات ّستدس تاب لمغِ ٍ هجَْل الواله، سٍایاتی 

اص ایاي سٍایاات   تِ ػالٍُ ٍلت همشس ٍ تؼذ اص اػالم، طاحة آى پیذا ًشذ، آى هال تایذ اص عشف طاحثش طذلِ دادُ شَد. 

شَد وِ ایي هال، ٌَّص هله طاحة خاَد  اسات؛ هلاه هاالىی اسات واِ االى هجْاَل اسات ٍ هاا اٍ سا           استفادُ هی

 شَد ٍ ّن ٍجَب طذلِ اص عشف هاله.  ػلی هلىِ اص ایي سٍایات استفادُ هیّن تماء هالىیتِ لزا شٌاسین.  ًوی

وٌیذ، یه تستِ پَل یاا وتااتی دس وٌااس خیاتااى      هَسد ایي سٍایات یه هال هؼیي فی الخاسج است. شوا اص خیاتاى ػثَس هی

ا یه صهاًی ٍظیفِ اػالم داسین ٍ اگش پیذا ًشذ، تایذ طذلِ دادُ افتادُ؛ ایي یه هال هؼیي است ٍ طاحة آى هجَْل است. ت

 آیذ، ٍجَب طذلِ است.  الخاسج وِ هاله آى هجَْل است، اص ایي سٍایات تِ دست هی فیشَد. حىوی وِ تشای هال هؼیّي 

ایي خظَطایت هلغای    وٌذ وِ جا ػشف ٍ استىاص فمْی، التضا هی گَیٌذ دس ایي ایي چِ استثاعی تِ هاًحي فیِ داسد؟ هیحال 

چِ وِ تاػاث   تیٌذ آى وٌذ ٍ هی شَد؛ یؼٌی اص ًظش ػشف خظَطیت هؼیّي تَدى هال دس خاسج هذخلیت ًذاسد. ػشف ًگاُ هی

هاله هال هجَْل است ٍ ساّی تشای ٍلتی  فمْی ایي است وِ استىاصحىن تِ ٍجَب طذلِ شذُ، هجَْل تَدى هاله است. 

شَد ٍ  ، تایذ طذلِ تذّین. لزا خظَطیت هؼیي تَدى هال دس خاسج، الغا هیجَد ًذاسدٍپیذا وشدى ٍ ایظال هال تِ طاحثش 

حة آى هؼلَم ًیست، ثاتت وشدُ است. یؼٌی وِ ایي سٍایات، لضٍم طذلِ سا دس هغلك هال هجَْل وِ طاشَد  استفادُ هی ّوأى

هلغای  ٍایات لمغِ ٍ هجْاَل الوالاه   اص سسا شَد. اگش تتَاًین خظَطیت  ایي ٍجَب طذلِ دس هغلك هال هجَْل ثاتت هی
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ٍیژگی  هال حالل هخلَط تِ حشام است وِ شَد. چَى هاًحي وٌین، هؼٌایش ایي است وِ آى ػوَهات، شاهل هاًحي فیِ هی

 ایي است وِ هاله آى هؼلَم ًیست ٍ هجَْل الواله است.  آى

 یِ ّن وِ هجَْل الواله است، تایذ طذلِ تذّذ. وٌذ دس هاًحي ف هجَْل الواله، التضا هیلمغِ ٍ ػوَهات هشتَط تِ لزا 

اطَل فمِ ًیست، هٌظَس اص لاػذُ یؼٌی ػوَهات ٍ اعاللات ادلاِ تاا لغاغ ًظاش اص سٍایاات       اطلی اصپس هٌظَس اص لاػذُ، 

وٌذ  خاطِ. فشع وٌین وِ ها سٍایات تاب حالل هختلظ تِ حشام سا ًذاشتین، اگش ها تاشین ٍ آى ػوَهات، ػوَهات التضا هی

 ءالوالاه اسات ٍ هاا اص ایاي ػوَهاات الغا      وِ ایي هال حالل هخلَط تِ حشام ّن تایذ طذلِ دادُ شاَد. چاَى هجْاَل ا   

الخاسج سا ًادیذُ گشفتین ٍ گفتین هْن ًیست. ٍلتی وِ ػاشف تاا ایاي سٍایات      خظَطیت وشدین. خظَطیت هؼیّي تَدى فی

 چَى هاله آى هجَْل است. دادُ شَدفْوذ وِ تایذ طذلِ  شَد، ایي سا هی هَاجِ هی

تَاًیذ طذلِ دّیاذ، آى سا تفشٍشایذ ٍ    اًذ اگش خَدِ هال سا ًوی وٌذ، ایي است وِ گفتِ چِ وِ ایي هسألِ سا تأییذ هی آى هؤیذ:

شَد وِ خَدِ آى ػیي خظَطیت ًذاسد. اگش هال هؼیي فی الخااسج   ثوي آى سا اص عشف طاحثش طذلِ دّیذ. پس هؼلَم هی

تَاًیذ آى هال سا تفشٍشیذ ٍ پاَلش سا اص   تایذ خَد آى سا طذلِ دّی دس حالی وِ گفتِ شذُ هیگفتٌذ  یخظَطیت داشت، ه

 شَد وِ ػیي، خظَطیت ًذاسد.  جا هؼلَم هی یيعشف طاحة آى هال، طذلِ دّیذ. اص ا

 اص سٍایات خاطِ، ٍجَب طذلِ است. پس ًتیجِ ایي است وِ همتضای ػوَهات تا لغغ ًظش

وِ دس تاب لمغِ ٍ هجَْل الواله وِ سخي اص هال  شَدهاًذ ٍ هوىي است سؤال  جا تالی هی یه چیض دس ایيفمظ  اى للت:

تایاذ  وِ تاشذ، همذاس آى هؼلَم است ٍ  اًذاصُ. ایي هالی وِ پیذا شذُ ّش دادهؼیي است، هؼلَم است وِ چِ همذاس تایذ طذلِ 

. اها دس هاًحي فیِ همذاس هؼلَم ًیست. ها تاِ عاَس ولای    دادا طذلِ یا تا فشٍ  ایي هال، ثوي آى س دادّویي هال سا طذلِ 

ایاي   تخَاّیناگش داًین.  وِ آى حشام چمذس است ٍ هاله آى ویست، ًوی داًین وِ ایي هال تا حشام هخلَط شذُ است؛ ایي هی

ِ اًین، حشام سا اص عشف طاحثش طذلِ دّین ٍ ایي سا تِ لمغِ هلحك وٌین ٍ سٍایات لمغِ سا شاهل آى تذ  هشىل ایي است وا

 شَد؟ اًذاصُ ٍ همذاس آى چِ هی

وٌین ایي است وِ اتیااى   تِ همذاس لذس هتیمي طذلِ دادُ شَد؛ یؼٌی دس هَاسد دٍساى اهش تیي الل ٍ اوثش، واسی وِ ها هی للت:

 وٌین.  وٌین ٍ ًسثت تِ صائذ تش لذس هتیمي، تشائت جاسی هی تِ الل ٍ لذس هتیمي هی

چٌاذ تَهااى   داًین آى همذاس حشاهای واِ ٍاسد هاال حاالل شاذُ،       جا یه هال حالل هخلَط تِ حشام داسین. ًوی ها دس ایي

گاَیین حاالل    اها ًسثت تِ هاصاد تش لذس هتیمي، هیدّین  طذلِ هیلذس هتیمي  تِ اًذاصُ .است)هثالً طذ تَهاى یا ّضاس تَهاى(

؟ لذس هتیمي ]طذ تَهااى[ سا طاذلِ تاذُ اهاا آى ًْظاذ تَهااى       است ٍ تشای هاله است. چشا هاصاد تشای ایي شخض تاشذ

وٌیذ اها ًسثت تِ ایي ًْظذ تَهاى، تِ چِ  هیصائذ هشىَن چشا تشای ایي شخض تاشذ؟ شوا تا اطل تشائت ًفی لضٍم تظذق 

ختیااس ایاي   گَیذ تِ دلیل حجیت یذ. یذ اهاسُ هلىیت است؛ ایي هال فؼالً دس ا دلیل ایي شخض حك تظشف داشتِ تاشذ؟ هی

وٌذ وِ تتَاًذ دس همذاس  تشای هلىیت است. ایي اهش تِ اٍ ووه هی است ٍ تحت یذ اٍست؛ ٍ یذ ًیض یه اهاسُ ػمالییشخض 

 تظشف وٌذ.  هشىَن ّن
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استذالل شذُ وِ همتضای لاػذُ، یؼٌی ػوَهات ٍ اعاللات ٍ سٍایات ػاهِ تاب  ظل هوا روشًا وِ دس دلیل اٍل، ایٌگًَِفتح

تگاَیین دس   هخلَط تِ حشام است، ایي است وَِْل الواله ٍ تا لغغ ًظش اص سٍایات خاطِ وِ هَضَع آى حالل لمغِ ٍ هج

جا سا حول تش طذلِ وٌین، خاالف   خوس دس ایي متضای لاػذُ است؛ لزا اگشلِ تذّین. ایي هحالل هخلَط تِ حشام تایذ طذ

همتضای لاػذُ است. ایي شاّذ تش ایي است واِ حوال   شَد ٍ ایي  لاػذُ ًیست. چَى اطل لضٍم طذلِ تا آى تیاى ثاتت هی

 جا همظَد اص خوس طذلِ است، ّیچ هشىلی ًذاسد ٍ تش عثك لاػذُ است.  وِ تگَیین ایي خوس تش طذلِ یا ایي

 ٍلی فیِ تأهل. 1است ضسگاى ًمل شذُتؼضی اص تدس والم ایي دلیل 

 بزرسی دلیل اول

تاِ تااب لمغاِ ٍ هجْاَل الوالاه، تاا        یؼٌیهَضَع اخثاس ٍ سٍایات ػاهِ  ایي است وِاشىالی وِ هتَجِ ایي دلیل است، 

هَضَع هحل تحث هتفاٍت است. دس تاب لمغِ ٍ هجَْل الواله، هَضَع هالی است وِ هاله آى هؼلَم ًیست ٍلای خاَد   

همذاس هال هؼیي ٍ هشخض است. اها دس هاًحي فیِ، ػالٍُ تش هجَْلیت هالاه، هجَْلیات هماذاس ًیاض ّسات. پاس       هال ٍ 

هَضَع هحل تحث تا هَضَع اخثاس تاب لمغِ ٍ هجَْل الواله، اص یه جْت اشتشان داسًذ ٍ آى ّن جْل تِ هاله است؛ 

هجَْل است اها دس تاب لمغِ ٍ هجَْل الواله، همذاس هال وِ دس هاًحي فیِ همذاس هال  ٍ اص یه جْت افتشاق داسًذ ٍ آى ایي

 هؼلَم است. 

. چَى هوىي است حىن لضٍم تِ طذلِ، وشداص سٍایات تاب لمغِ الغا خظَطیت  ِ ایي تفاٍت، تؼیذ است وِ تتَاىتا تَجِ ت

تِ چِ دلیل تتَاًین حىان لاضٍم    جایی وِ همذاس ّن هجَْل تاشذ، وِ هاله هال، هجَْل تاشذ اها دس تاشذهختض تِ جایی 

تِ طذلِ، چِ تسا تش خالف لاػذُ است. ٍلتی یاه هاال    حىنوِ اطل لضٍم  تَاًین؟ تشای ایي طذلِ سا ثاتت وٌین. چشا ًوی

ذ تواًذ؛ اگش سٍایتی گفتِ ایي سا اص عشف هاله طذلِ تذّیذ، یؼٌی اص هله سی است، هله اٍست ٍ تایذ الی األتو هتؼلك تِ

سسیذ  شَد ٍ تِ فمشا تشسذ. ایي خَد  یه حىن خالف لاػذُ است. ٍ اال اگش ایي سٍایت ًثَد، تِ ػمل ها هیهاله خاسج 

س هتیمي ٍ هَسد ًاض، اوتفاا   وِ تایذ طذلِ تذّین؟ چَى حىن ٍجَب ٍ لضٍم طذلِ تش خالف لاػذُ است، پس تایذ تش همذا

پزیشین. سٍایات دس   ست. ها تا همذاسی وِ سٍایت گفتِ، هیوشد. هَسد ًض، هال هؼیي فی الخاسج است وِ هاله آى هؼلَم ًی

واِ یاه    پزیشین. اها ایي هَسد یه هال هؼیّي وِ هاله آى هؼلَم ًیست، حىن تِ لضٍم طذلِ وشدُ است ٍ ها ایي سا تؼثذاً هی

ذاس ّن تاشاذ،  تش تگزاسین ٍ ایي حىن سا تِ یه هَسد دیگش سشایت دّین ٍ تگَیین شاهل جایی وِ جْل تِ هم لذم آى عشف

 . چَى اساس حىن ٍجَب طذلِ، یه حىن تش خالف لاػذُ است. اًجام دّینتَاًین ایي واس سا  شَد، تِ ساحتی ًوی هی

تَاًین الغا خظَطیت وٌین  خظَطیت است. ًوی ءالغا هسألِ، دس ّواى گشفت تَاى تٌاتشایي اطل اشىالی وِ تِ دلیل اٍل هی

خظَطیت اگش هخظَطاً دس جایی تاشذ وِ یه حىن خاالف   ءداشتِ تاشین. ایي الغا خظَطیت، تایذ ٍجِ ءصیشا تشای الغا

تاَاى پازیشفت؛    جا لاتل لثَل ًیست. حىن ٍجَب طذلِ سا فمظ دس هَسد لمغِ ٍ هجَْل الواله هی لاػذُ ثاتت است، ایي

چَى دلیل داسین. اها تؼذی آى تِ هال حالل هخلَط تِ حشام وِ هَضَع آى هتفاٍت است، جایض ًیست. لزا دلیل اٍل همثَل 

 ًیست. 
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 سؤال: 

استاد: آًجا هسلّواً هال هؼیي فی الخاسج است؛ یؼٌی جْل تِ همذاس ًذاسین. ٍلی دس سٍایات هشتَط تِ حالل هخلَط تِ حشام، 

یا پٌجن تحث خَاّین وشد  (دس جْت چْاسم)جْل تِ هاله، جْل تِ همذاس ّن ّست. ها دس ششایظ ٍجَب خوس،  ػالٍُ تش

ایي هال حالل هخلَط تِ حشام، تِ ششعی هتؼلك خوس است وِ جْل تِ همذاس ٍ جْل یؼٌی وِ ایٌجا دٍ ٍیژگی تایذ تاشذ. 

اس یا تالؼىس، اطالً اص هَضَع تحث حالل هختلظ تِ حاشام  تِ هاله ٍجَد داشتِ تاشذ. اگش جْل تِ هاله تاشذ دٍى الومذ

 ِ ها دلیل آى سا ػشع خَاّین وشد.شَد. ایي دٍ خظَطیت ٍ دٍ ششط تایذ تاشذ و خاسج هی

 سؤال:

اگاش اسص  آى   ٍق است ٍ ّوِ چیض آًْا یىساى اسات. گَییذ دٍ تا سٍغي است یا دٍ تا گاٍ طٌذ یه ٍلت شوا هیاستاد: 

ّا تشای هي ٍ دیگشی تاشای   داًن یىی اص ایي وٌذ اها دس یىی دسّن ٍ دس دیگشی دیٌاس است ٍ هي هی ق ًویاتش تاشذ وِ فشتش

جا جْل تِ هاله ٍ جْل تِ همذاس ّست؛ یؼٌی تِ عَس لْشی جْل تِ همذاس ّن پیذا  داًن وذام است. ایي است اها ًوی دیگشاى

 شَد. هی

 سؤال:

داًذ ًظف ایي هال تشای خَد  ٍ ًظف دیگش تشای دیگشی است؛ تِ چاِ   وِ هی يجا خوس ثاتت ًیست. تشای ای ایي استاد:

جا خوس دّذ. یمیي داسد وِ ًظف ایي هال تشای خَد  ًیست؛ آى ٍلت تگاَیین یاه پاٌجن تاذُ ٍ      هٌاسثت تایذ دس ایي

 خَدت؟ا  تشای  تمیِ

 سؤال:

ي داسم وِ ًظاف هاال، تاشای هاي     جایی وِ هي یمیشَد. دس  ایي دٍ ٍیژگی اگش ًثاشذ، اص هَضَع تحث ها خاسج هیاستاد: 

 ًیست.

 سؤال:

پزیشیذ دس جایی وِ  ػذم توییض ّست ٍلی ػذم توییضی وِ ّن دس ًاحیِ هاله تاشذ ٍ ّن دس ًاحیِ همذاس. آیا شوا هی استاد:

واِ   ایاي  َدت؟یه پٌجن سا تذُ ٍ تمیِ تاشای خا  شاسع گفتِ  گفتِ شَدیمیي داسیذ ًظف ایي هال تشای شوا ًیست،  خَدتاى

 شَد. ًوی

ِ  وِ خوس دس هاًحي فیِ تِ هؼٌ فتحظل وِ دلیل اٍل تشای اثثات ایي دلیال دیگاش دس    ای لغَی تاشذ، لاتل لثَل ًیسات. سا

 . خَاّذ شذتیاى  دس جلسِ آیٌذُجا تالی هاًذُ وِ إى شاء اهلل  ایي
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