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 خالصه جلسه گذشته

لائلیي تِ ٍجَب غذلِ دس فشع سَم، وشدُ است. فشع سَم دستاسُ  تِ استذاللِدٍ اضىال ػشؼ ضذ هشحَم غاحة حذائك 

 هَسدی تَد وِ همذاس هال حشام هؼلَم است اها غاحة آى یا تِ عَس ولی ًاضٌاختِ است یا هشدد تیي غیش هحػَس است. 

ػشاف اخثاس خوس  اص  ّا ّن اً . دلیل آىداداًذ ایي همذاس هؼلَم سا تایذ غذلِ  اًذ ٍ گفتِ هطَْس لائل تِ ٍجَب غذلِ ضذُ

 .ال اٍل غاحة حذائك پاسخ دادُ ضذاضىاخثاس تػذق تِ هجَْل الواله تَد ٍ ًسثت تِ آى ایي هَسد ٍ ضوَل 

جسا لاتسل جشیساى ًیسستن  سَى       است، ایي است وِ تِ عَس ولی اخثاس هجَْل الواله دس ایي تش اضىال دٍم ایطاى وِ هْن

هشتَط تِ جایی است وِ هال هخلَط ضذُ ٍ غیش هتویّض استن اها هَسد سٍایات  هَضَػاً تا هاًحي فیِ فشق داسد. هاًحي فیِ

م لاتل اسستذالل  تػذق تِ هجَْل الواله، جایی است وِ هال هؼیّي ٍ هتویّض است. پ  تِ عَس ولی ایي سٍایات دس ایي هما

 ًیستٌذ. 

ل الواله، هسال هؼسیّيِ   ذق تِ هجَْهشحَم آلای خَیی دس پاسخ غاحة حذائك فشهَدًذ دسست است وِ هَسد سٍایات تػ

جسا ٍجسَد داسد ٍ آى ایٌىسِ اساسساً ایسي       هطىل دیگشی ایسي یه اوثش سٍایات ایي تاب ایي  ٌیي است ٍلی  هتویّض است ٍ

هال هؼیيِ هتویض تاضٌذ ٍ  ِ ػوَهیت داضتِ تاضٌذ ٍ ضاهل هال حالل هخلَط تِ حشام ضًَذ، ال اثسش  سٍایات  ِ هختع تِ 

خو  ًسثت تِ غَست ػلن تِ همذاس ضسَین،  اخثاس  ضوَللْا فی الومامن ّیچ تأثیشی دس ایي همام ًذاسًذ.  َى اگش لائل تِ 

ًذ  َى اگش هغلك ًثاضسذ وسِ هسس لِ ٍاضست اسست ٍ دس      وٌذ وِ اخثاس هجَْل الواله هغلك تاضٌذ یا ًثاش دیگش فشلی ًوی

غسذلِ تسِ هجْسَل     ٍجسَب دس ایي غَست ًسثت سٍایات خو  ٍ سٍایات غَستی وِ اخثاس هجَْل الواله هغلك تاضٌذ 

ٍ اگش تٌا سا تسش  ضًَذ.  ضَد. یؼٌی سٍایات خو  همیّذ سٍایات هجَْل الواله هی الواله، ًسثت ػوَم ٍ خػَظ هغلك هی

ثاس تخوی  ًسثت تِ غَست ػلن تِ همذاس تگزاسین دیگش دلیلی تش خو  ًذاسین حتی اگش فشؼ وٌین اخثساس  ػذم ضوَل اخ

ًتیجِ ایي است وِ حتی اگش لائل تِ تؼوین اخثاس تػذق تِ هجَْل الواله ضَین ٍ  هختع هال هتویض تاضٌذ.هجَْل الواله 

. پ  ایٌىِ غاحة حذائك فشهَدُ اخثاس «لی اخثاس التخوی التذّ هي الشجَع إ»آى سا ضاهل حالل هخلَط تِ حشام تذاًین، 

اثش استن  ِ اختػساظ داضستِ    ای ًذاسد ٍ تی تػذق تِ هجَْل الواله هَضَػاً تا اخثاس تخوی  هتفاٍت است، ّیچ فایذُ

 ایي سٍایات اص دٍُس خاسج ّستٌذ. تاضذ ٍ  ِ ًذاضتِ تاضذ،
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 اشکال شیخنا االستاد به محقق خویی

ضیخٌا االستاد هشحَم آلای فاضل یه اضىالی تِ آلای خَیی داسًذ. اضىال دلیماً هتَجِ ّوسیي تخسص سسخي     ضذػشؼ 

ل الواله، غذلِ سا دس هال آلایی خَیی است وِ ها  ِ لائل تِ اختػاظ اخثاس هجَْل الواله ضَین ٍ تگَیین اخثاس هجَْ

ٍ  ِ لائل تِ تؼوین ضَین ٍ تگسَیین حسشام هخلسَط تسا      ضَد وٌذ ٍ ضاهل حالل هخلَط تِ حشام ًوی هؼیيِ هتویض ٍاجة هی

. تؼذ فشهَدًذ اگش ها لائل تِ تؼوین ضَین، تاص ّن ایي اخثاس وٌاس «ثش لتله االخثاس فی الومامال أ»گیشد،  حالل سا ّن دس تشهی

هسا ایسي  ٌسیي     سفتن  َى سٍایات خو  ]هثل هَثمِ ػواس ٍ سىًَی[ همیذ سٍایات هجَْل الواله است. یؼٌی وأى تِ هی

آى هؼلَم است ٍ هاله آى هجَْل است، اػن اص ایٌىِ هتویض  سگَیٌذ ّش هالی وِ همذا اًذ وِ سٍایات هجَْل الواله هی گفتِ

ا دس هالی وِ هتویض ًثاضذ.  َى عثك سٍایت ػواس، دس هال هخلَط تِ الّ ضَد،تاضذ یا ًثاضذ، تایذ اص عشف هاله غذلِ دادُ 

سثت هَثمِ ػواس ٍ هَثمِ سىًَی تا سٍایات هجَْل الواله سا ػوَم ٍ خػَظ هغلك گشفتٌذ. پ  حشام تایذ خو  داد. ً

ضَد ٍ ّن ضاهل غیسش هتویسض    عثك ًظش آلای خَیی، سٍایات هجَْل الواله ػام هغلك استن یؼٌی ّن ضاهل هال هتویض هی

شام است. پس  ػسام ٍ خساظ هغلسك     ]هخلَط تِ حشام[ن اها سٍایت ػواس خاظ است،  َى فمظ دستاسُ هال هخلَط تِ ح

 اًذ. للوذاد ضذُ

اى، ایي است وِ ًسثت تیي ایي دٍ دلیل اص حیث هَضَع ػام ٍ خاظ هغلك ًیست تلىِ ػام ٍ اضىال ضیخٌا االستاد تِ ایص

گَیذ یجة الػذلِ فی الوال الوؼیي الوتویسض ٍ غیسش الوؼسیي     اص یه عشف ادلِ هجَْل الوان هی  َىخاظ هِي ٍجِ است. 

ّا تا ّن  ن ایي اعالق داسد ٍ ػام است. اص آى عشف سٍایات خو  هثل سٍایت ػواس یه ػوَهیتی داسدن لزا ٍلتی ایيالوتویض

ّا یه هادُ اجتواع داسًذ ٍ دٍ هسادُ   آى تاضذ. ایي عی حاون ضَد ٍ همیذ ٍ هخػّتَاًذ یىی تش دیگش ضًَذ، ًوی همایسِ هی

جسایی   فسشؼ هسا  )ٍ همذاسش ّن هؼیي تاضذ. ضذُ حشام تاضذ ٍ هخلَط تِ حالل  جایی است وِ هالیافتشاق. هادُ اجتواع 

 (ضَد. ٍ ضاهل هخلَط تِ حشام هی ًیستهال هتویض است وِ اخثاس هجَْل الواله هختع تِ 

دلسِ  . هال اگش هؼیي ٍ هتویض تاضذ، دس ٍالغ ااستهادُ افتشاق اص ًاحیِ ادلِ تػذق تِ هجَْل الواله هال حشام هؼیي ٍ هتویض 

پس   ضَدن  َى هتویسض ًیسست.    وٌذ. دیگش ضاهل هال حالل هخلَط تِ حشام ًوی هجَْل الواله حىن تِ ٍجَب غذلِ هی

ي ٍ هتویسض  غیش وِ هاله آى هؼلَم ًیست ٍ هجَْل اسست اهسا هؼسی   ضَد هال  هادُ افتشاق اص ًاحیِ اخثاس هجَْل الواله، هی

 است.

خو   ،هال حشام هخلَط تِ حالل است وِ همذاس آى هؼلَم ًثاضذ. هَثمِ ػواس هادُ افتشاق اص ًاحیِ سٍایت ػواس یا سىًَی،

َ  )وٌذ وِ همذاس حالل ٍ حشام هؼلَم ًیست. سا دس جایی ثاتت هی د وسِ همسذاس حسشام    عثك فشؼ، ضشط ثثَت خو  ایي تس

  (هؼلَم ًثاضذ.

تىلیف آى دٍ هَسدی وِ اص ّن هفتشق ّستٌذ، سٍضي است. اگش یه هال حاللی هخلَط تِ حشام تاضذ ٍ همذاس آى والً هؼلَم 

فی الحالل الوختلظ تالحشام إرا »ًثاضذ ٍ هاله ّن هؼلَم ًثاضذ، تِ همتضای سٍایت ػواس ٍ سىًَی، تایذ خو  دادُ ضَد. 

ًاحیِ اخثاس هجَْل الواله ّن تىلیف هؼلَم است، تایذ غسذلِ دادُ ضسَد.    . دس هَسد افتشاق اص«لن یؼشف غاحثِ الخو 

جا لذس هتسیمي اص سٍایسات هجْسَل الوالسه      جایی وِ یه هالی پیذا ضذُ ٍ هؼیي ٍ هتویض است ٍ هخلَط ًطذُ، آى یؼٌی آى
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جسایی   هادُ اجتوساع آى )تواع غذلِ دادُ ضَد. اها دس هادُ اج تایذوٌٌذ وِ  است. دس هَسد هال هؼیي هتویض، سٍایات حىن هی

سٍایات تخوسی  همسذم تسش سٍایسات      گفت تَاى هی ِ تایذ وشد؟ آیا  (است وِ هال غیش هتویض است ٍ همذاس آى هؼلَم است

.  َى «ال اثش لْا فی الومام»هجَْل الواله است؟ آلای خَیی دس تشاتش غاحة حذائك ادػا وشدًذ سٍایات هجَْل الواله 

وٌٌذ. اگش ّن اػن تاضٌذ ٍ ضاهل حسالل   جا پیذا ًوی تِ هال هتویض تاضذ، خَد تِ خَد استثاعی تِ ایياگش آى سٍایات هختع 

اسست.   سٍایست جا تأثیشی ًذاسًذ،  َى هَثمِ ػواس همذم ٍ حاون تش ایسي   هخلَط تِ حشام ضًَذ، تاص ّن ایي سٍایات دس ایي

  َى ًسثت ػام ٍ خاظ هغلك است. 

وٌٌذ. اص یه عشف  ػوَم ٍ خػَظ هِي ٍجِ است، دس هادُ اجتواع دٍ دلیل تا ّن تؼاسؼ هی ّا ًسثت ایي تگَییناگش ٍلی 

وٌذ هال حالل هخلَط تِ حشام وِ همذاس آى هؼلَم است، تایذ اص عسشف هالسه غسذلِ دادُ     اخثاس هجَْل الواله التضا هی

پ   سِ ٍجْسی تسشای تمسذین اخثساس       جا تایذ خو  دادُ ضَد. وٌذ وِ دس ایي . اص یه عشف اخثاس تخوی  داللت هیضَد

 خو  تش اخثاس هجَْل الواله ٍجَد داسد؟ 

هاًین وِ سجَع تِ اخثاس هجْسَل   دس ٍالغ ها ًسثت تِ هادُ اجتواع هی است وِ تِ هشحَم آلای خَیی ضذُن لزا ایي اضىالی

اخثساس   دیگسش  ٍ اص عسشف  دّیسذ گَیذ غذلِ  اص یه عشف اخثاس هجَْل الواله هی سجَع تِ اخثاس خو ؟الواله وٌین یا 

 .9تایذ خو  دادگَیذ  خو  هی
 حق در پاسخ به اشکال دوم صاحب حذائق

وٌینن هَضَع ها دس فشع سَم، ایي تَد وِ اگش هالی تا حشام هخلَط ضذ وسِ هسا    تشسسی هی یؼٌی لَل هطَْس ساها لَل اٍل 

، اهسا هالسه سا   (است یسا ثلسث یسا ّسش  سِ وسِ ّسست       داًین وِ ًػف  ًسثت آى سا تا حالل هی)داًین،  االى همذاس آى سا هی

هشدد تیي غیش هحػَس است. هطَْس هؼتمذًذ ایي هال سا تایذ اص عشف  ،ضٌاسین یا هغلما یا اگش ّن هؼلَم تاالجوال است ًوی

یش سا وٌذ هال غ ضَد. آى سٍایاتی وِ ها سا هىلف هی جا هی  َى اخثاس تػذق تِ هجَْل الواله، ضاهل ایيدادن هاله غذلِ 

تشیي هاًغ دس تشاتش ایي استذالل، ایي است وِ اخثاس تػذق تسِ   گیشد. هْن دس تش هی جا سا ّن اص عشف هاله غذلِ دّیذ، ایي

 ِ هَسد سٍایات ّن ّویي تَدن یا دس  هجَْل الواله هشتَط تِ هال هؼیي هتویض است ٍ ًِ هال حالل هخلَط تِ حشام.  ٌاى

تَاًذ ٍجَب غسذلِ سا   ضَد؟ آیا ایي سٍایات هی پ   ِ تایذ وشد؟ دلیل هطَْس  ِ هیتَد. تاب دِیي تَد یا دس تاب اهاًت 

 جا ثاتت وٌذ؟  دس ایي

. یىی سٍایسات خوس    دادّا سا دس ایي همام هَسد استٌاد لشاس  آى تَاى جا دٍ دستِ دلیل داسین وِ هی تِ عَس ولی ها دس ایي

اص آى سٍایسات دٍ ضسشط    دس گزضتِ هؼلَم ضذ،ّواًغَس وِ است. ػوذُ سٍایات خو ، هَثمِ ػواس ٍ هَثمِ سىًَی است. 

یىی ایٌىِ هاله آى هال هؼلَم ًثاضذن ٍ دٍم ایٌىِ همذاس هال هجَْل تاضسذ. تسا ایسي     استفادُ ضذُ:هْن تشای ثثَت خو  

ضسشایظ یؼٌسی    سَى یىسی اص   اًحي فیِ حىن تِ ٍجسَب خوس  وٌسذن    تَاًذ دس ه ویًاٍغاف، اخثاس خو  ٍ هَثمِ ػواس 

جا هفمَد است. پ  لغؼاً اخثاس خو  دس هال حالل هخلَط تِ حشام وسِ همسذاسش هؼلسَم اسست،      ، دس ایيهجَْلیت همذاس

 جاسی ًیست. 

                                                 
0

 .222فػیل الطشیؼِ، وتاب الخو ، ظ ت. 
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  تَاى اًجام داد: هی واسجا سِ  ایيتٌاتشایي 

حاال وِ حشام تا حالل هخلَط ضذُ، ها آى حشام سا توله وٌین ٍ تشای خَدهاى ضسَد.   جَاص توله الحشامن تگَیین :ساُ اٍل

 تَاًین هال غیش سا توله وٌین. ایي ساُ لغؼاً هشدٍد استن ها تِ ّیچ ٍجِ ًوی

وِ هال حشام تا هال ها هخلَط ضذُ، اص ّوِ ایي هال اجتٌاب وٌین. یؼٌسی اص هسال خَدهساى ّسن      االىایي است وِ  :ساُ دٍم

ًىٌین. ایي ّن همغَع الثغالى است.  َى الصهِ آى ایي است وِ اگش هثالً ّضاس دیٌاس داضتِ تاضین وِ یه دیٌساس آى   استفادُ

ضٌاسین. ایي ّن لغؼاً  ال اجتٌاب وٌین  َى هالىص سا ًویاص ول ایي هتایذ دیٌاس تشای خَدهاى تاضذ،  111هال غیش تاضذ ٍ 

 ساُ تاعلی است. 

هال خَدهاى سا وِ هثالً دٍ سَم  لزا داًین. ایي است وِ همذاس سا هی وِ ایي هال سا تمسین وٌینن  َى فشؼایي است  :ساُ سَم

جا تسا   هال است، اص هال غیش وِ یه سَم هال است، جذا وٌین. تا  ِ هجَصی ایي واس سا وٌین؟ آى هال غیش سا  ِ وٌین؟ ایي

سٍایات هجَْل الواله ایي است وسِ اگسش    هضوَىوٌین.  اء خػَغیت اص اخثاس هجَْل الواله، هجَص ایي واس سا پیذا هیالغ

ل هؼلَم ًیست، ایي هال تایذ اص عشف هاله غذلِ دادُ ضَد. هطىل ایي اخثاس، ایي است وِ ًَػاً هشتَط تسِ آى  غاحة ها

جایی است وِ هال هؼیي ٍ هتویض است. هثالً وسی یه دسّن دس ًضد ایي ضخع تِ اهاًت گزاضتِ، ایي هؼلَم است ٍ فشضساً  

هؼیي ٍ هتویض است. هَسد ایي سٍایات، اهَالی است وِ هؼیي ٍ  دس داخل یه ویسِ است ٍ سٍی آى ّن ًَضتِ هال غیش. هال،

هتویض است ٍلی هاله آى هؼلَم ًیست. ها ایي خػَغیت سا الغاء وٌین ٍ تگَیین هؼیي تَدى ٍ هتویض تَدى هْسن ًیسستن اص   

س آى حتسی اص هسال   تَاى تسِ اػتثسا   توله وشد ٍ ًِ هیتَاى آى سا  هی  ِ هْن است، ایي است وِ ایي هال وِ ًِ ًظش ػشف آى

وٌذ ایسي هسال ّسن اص عسشف      تگَیین ایي سٍایات التضا هی ایػال الی الواله ّن تستِ استنخَیص اجتٌاب وشد، ساُ تشای 

 هاله غذلِ دادُ ضَد. 

دسست است وِ هَسد اخثاس هجَْل الواله اختػاظ تِ هال هتویض داسد ٍلی ها ایي خػَغیت سا الغاء وٌین ٍ تگَیین پ  

ضَد وِ حىن هختع تِ هَسد ضَد. ها ایي خػَغسیت سا   ًوی فْوذ وِ ایي خػَغیت تاػث ي سٍایات ایي سا هیػشف اص ای

گَیین تٌْا ساّی وِ االى پیص سٍی ایي ضخع است، ایي است وِ حذالل واسی وٌذ اگش دس دًیا ایي هال  وٌین ٍ هی الغاء هی

 یي هال اص عشف هاله غذلِ دادُ ضَد. سسذ، یه تْشُ اخشٍی تشای اٍ داضتِ تاضذ. ا ًوی غاحثصتِ 

پ  تا ایي تیاى، لَل هطَْس هثٌی تش ٍجَب غذلِ دس هال حشاهی وِ هخلَط تِ حالل ضذُ ٍ همذاس آى هؼلَم است، ثاتست  

وٌین تش سٍایات خو .  َى سٍایات خو   ضَد. تِ ػثاست دیگش دس هادُ اجتواع، ها سٍایات هجَْل الواله سا همذم هی هی

گیشد. سٍایات هجَْل الواله ّن تِ حسة هَسد هختع تِ هسال هتویسض اسست ٍ ضساهل هسَسد       جا سا دس تش ًوی ایيوِ لغؼاً 

جا  تا الغاء خػَغیت اص اخثاس هجَْل الواله، حىن ٍجَب غذلِ سا دس ایي ضَد. اها ها اجتواع ]وِ هحل تحث هاست[ ًوی

 وٌین.  ثاتت هی

 تَاًین تیاى وٌین. استذالل هطَْس هیایي ًْایت  یضی است وِ دس تَضیت ٍ تثثیت 

ضَد ٍ استذالل هطَْس هثٌی تش توسسه   اضىال اٍل غاحة حذائك وِ دفغ ضذ. اضىال دٍم ّن تا ایي تیاى تشعشف هیپ  

 ضَد.  ساساً ضاهل ایي هَسد ًویجا اًػشاف داسد ٍ ا ضَد. اخثاس تخوی  ّن اص ایي تِ اخثاس هجَْل الواله توام هی
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اًذ اها هؼتمذ اسست اخثساس    هسألِ هاًذُ استن یىی لَل غاحة حذائك است. ایطاى ایي اضىاالت سا وشدُ دیگش دسلَل سِ 

اگسش   داًین همذاس حشام تیص اص خو  است. وٌذ ها تشای خالغی اص ایي هطىل خو  دّین ٍلَ ایٌىِ هی تخوی  التضا هی

  پاسخ دّین.  سا ّا ستذالل آىٍ ا ضَد، تایذ ایي سِ لَل سا سد خَاّین لَل هطَْس تثثیت ضَد هی

 

«الحوذ هلل سب الؼالویي»  


