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ه«معن جههلي هححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلي هادداهم هاالّلهههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»

 خالصه جلسه گذشته

اًذ، سِ لَل دیگش ّن دس هسئلِ ٍجَد داسد کِ تب ایٌجب  آًچِ هشحَم سیذ ثیبى کشدُاص دس هسئلِ ّفتن ػشٍُ گفتِ ضذ ثِ غیش 

لَل هطَْس ثِ ًحَ تبم ٍ کبهل اص حیث ادلِ ٍ اضکبالتی کِ هتَجِ آى ادلِ ثَد هَسد ثشسسی لشاس گشفت ٍ اضکبالت پبسخ 

ثب هطَْس است کِ خوس ثش ٍاجذ، ٍاجت است لکي ًِ ثِ ًحَ احتیبط کِ هشحَم سیذ  دادُ ضذ ٍ ًتیجِ ایي ضذ کِ ظبّشاً حك

 فشهَدًذ، ثلکِ ثبیذ ثِ حست ظَاّش ادلِ، فتَا دادُ ضَد.

 ضَد: اهب ٍضغ سِ لَل دیگش تمشیجبً ثب ػٌبیت ثِ هغبلجی کِ تب ثِ ایٌجب گفتین، هؼلَم هی

 در آى بیي علن به قصذ حیاست و تولک و شکقول دوم: تفصیل 

 ٍ دادًذتفػیل ثیي فشؼ ػلن ثِ حیبصت ٍ فشؼ ضک دس حیبصت  م آلبی ثشٍجشدی ثَد کِ دس هسئلِهشحَ دٍم لَل لَل

ٍ دس یک فشؼ حکن ثِ ٍجَة خوس کشدًذ. دس فشضی کِ حکن ثِ ٍجَة  داًستٌذیک فشؼ سا اص هحل ثحث خبسج 

اًذ  کِ دس فشؼ ضک دس حیبصت لبئل ثِ ٍجَة خوس ضذُ خوس کشدًذ، اختالفی ثب هطَْس ًذاسًذ، لزا ثحثی ًذاسد. کسبًی

دس ایي ثخص هغبثك ًظش هطَْس سخي گفتٌذ، لزا دس ایي ثخص اضکبلی هتَجِ آًْب ًیست. هستٌذ فتَا ٍ ًظش آًْب ّن هؼلَم 

 ّبیی کِ دس غَست ضک هغشح کشدین، ایٌجب ّن جشیبى داسد ٍ دیگش الصم ًیست اػبدُ کٌین.  ّوبى ثحثٍ است 

ضَد. اگش ٍاجذ یمیي داسد هبلک اٍل لػذ حیبصت ٍ  دس غَست ػلن ثِ حیبصت گفتٌذ ایي اص هَضَع ثحث خبسج هیاهب 

هلکیت ایي ضیء سا کشدُ ٍلی االى اص آى اػشاؼ کشدُ، )اگشچِ ثحث اػشاؼ دس کلوبت هفػلیي ّن ًیبهذُ ٍلی لبػذتبً ایي 

اًذ کِ ایي هبل ثِ ػٌَاى لمغِ یب  ب خبسج است. ثؼضی تػشیح کشدُاًذ کِ ایي اص هَضَع ثحث ه ( گفتِاست هسئلِ هَسد تَجِ

 .هجَْل الوبلک احکبم خبظ خَدش سا داسد

ثِ ّش حبل ثش عجك ًظش ایي گشٍُ اگش کسی لػذ حیبصت ٍ تولک هب یستخشج هي الوؼذى سا کشدُ ثبضذ، دس ایٌجب خوس 

 ٍاجت ًیست.

 دومبزرسی قول 

ضَد ٍجْی ثشای حکن ثِ ػذم ٍجَة خوس ًیست. ثِ چِ  لَل هطَْس گفتین، هؼلَم هی ثب تَجِ ثِ هغبلجی کِ هب دس ثشسسی

ػلن ثِ حیبصت ضخع هخشج داسد، ایي اص دٍ حبل خبسج ًیست: یب  ذدلیل ثگَیین خوس ٍاجت ًیست؟! چَى اگش ٍاج

ضَد  ٍ اص هلک اٍ خبسج ًوی هبًذ اػشاؼ کشدُ یب ًکشدُ؛ اگش اػشاؼ ًکشدُ ثبضذ کِ هب گفتین ایي دس هلک هبلک اٍل ثبلی هی

هب گفتین ایي اص هفشٍؼ کالم هطَْس ّن خبسج  ضَد چَى اسبسبً هبلک ّن ًیست. ثش ٍاجذ ثبثت ًویٍ دس ایي فشؼ خوس 
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ای ثیي آى  است. پس فشؼ ػذم اػشاؼ اسبسبً داخل دس اعالق کالم هطَْس ًیست. اگش ّن اػشاؼ کشدُ ثبضذ، دیگش ػلمِ

ٍجْی ًذاسد هب ایي سا ثِ ػٌَاى لمغة یب هجَْل الوبلک ثطٌبسین ٍ ثخَاّین احکبم لمغِ یب هجَْل هبل ٍ هبلک اٍل ًیست ٍ 

 اًذ، توبم ًیست. سسذ ایي تفػیل ثب آًکِ جوغ صیبدی هلتضم ثِ آى ضذُ الوبلک سا جبسی کٌین. لزا ثِ ًظش هی

 بیي استخزاج و خزوج هي ًفسهقول سوم: تفصیل 

ٍ ثیي غیش آى هثل ایٌکِ ذاًی است. هحمك ّوذاًی ثیي جبیی کِ هخشج هؼذى اًسبى ثبضذ اهب لَل سَم، تفػیل هحمك ّو

، تفػیل یب صلضلِ ٍ اهثبل آى یب حتی اخشاج ثِ دست حیَاى غَست گشفتِ ثبضذ سیلخشٍج ثٌفسِ غَست گشفتِ ثبضذ یب ثِ 

اگش چِ تؼجیش حیَاى دس ػجبست ایطبى ًیبهذُ ٍ ایطبى ثِ غَست کلی تفػیل ثیي اخشاج ثیذ االًسبى ٍ خشٍج  دادُ است،

تفػیل غَست دلیل هحمك ّوذاًی ثش ایي تفػیل چیست ٍ چشا ایطبى ثیي ایي دٍ ثبیذ دیذ ثٌفسِ دادُ است. دس ّش غَست 

 اًذ؟ دادُ

یي است کِ خوس دس چیضی کِ اص هؼذى استخشاج ضَد، ٍاجت است. اػن اص ایطبى هؼتمذ است کِ هتجبدس اص ادلِ خوس هؼذى ا

هبلک ّن  اٍایٌکِ خَد هستخشج هبلک ثطَد یب ًطَد. چَى هوکي است استخشاج ثِ دست کسی غَست ثگیشد کِ خَد 

هستخشج  ثطَد. هثالً هخشج لػذ حیبصت ٍ هلکیت کشدُ ٍ لْشاً استخشاج غَست گشفتِ، ثٌبثشایي هبلک ضذُ ٍ هوکي است

هبلک ًطَد هثل ایٌکِ کسی اص هؼذى استخشاج کٌذ ٍلی لػذ حیبصت ًذاضتِ ثبضذ یب اص ایي هبل استخشاج ضذُ اػشاؼ کٌذ 

کٌذ یؼٌی آى ػیي هستخشجِ اص هؼذى، هتؼلك  هْن ایي است کِ ادلِ خوس هؼذى، خوس سا دس هبیستخشج هي الوؼذى ثبثت هی

 ػیي ثِ هلکیت اٍ داخل ضَد. خوس است ٍ خوس ثِ ػْذُ کسی است کِ ایي

فبػل خػَغیت ًذاسد ثلکِ آًچِ خػَغیت داسد، استخشاج  لزا دس ًظش هحمك ّوذاًی هْن ًیست چِ کسی اخشاج کشدُ ٍ

فْوذ کِ االستخشاج هي  گَیٌذ: ػشف اص ادلِ ایي سا هی ضَد؟ ایطبى هی ب هیغاست. حبال چشا اص ایي ادلِ خػَغیت فبػل، ال

وس است لکي ًِ استخشاج ضخػی کِ خوس ثِ گشدى اٍ ٍاجت ضَد ثلکِ هْن ایي است کِ خوس ثِ یک الوؼذى لیذ تؼلك خ

خَّذ  گیشد. حبل ایي اًسبى هی تَسظ اًسبى هحمك ضذُ ثبضذ، تؼلك هی آى هبلی کِ ایي ٍیژگی سا داضتِ ثبضذ کِ استخشاج

ِ استخشاج اص هؼذى کشدُ است. فبػل استخشاج ٍ اجیش ثبضذ یب غبغت ثبضذ یب خَدش اثتذاءً ثذٍى غػت ٍ اجبسُ هجبدست ث

اخشاج دس ًظش ػشف هْن ًیست کِ چِ کسی ثبضذ، هْن ایي است کِ ایي ثِ ٍسیلِ یک اًسبًی کِ ثب اسادُ ٍ لػذ ٍاسد ایي کبس 

ش ػشف عجك ضذُ، استخشاج ضذُ ثبضذ. اهب اگش سیل ٍ صلضلِ ٍ ثبد ٍ اهثبل ایٌْب ایي ضیء سا اص هؼذى خبسج ضذُ ثبضذ، دس ًظ

فْوی کِ اص ایي ادلِ داسًذ، خوس ٍاجت ًیست. خالغِ ًظش هحمك ّوذاًی ایي است کِ هتفبّن ػشفی اص ادلِ خوس هؼذى ایي 

استخشاج هَضَػیت داسد. ایي  یؼٌی اغلگیشد ثوب یستخشج هي الوؼذى ثذٍى خػَغیت فبػل لبئل  است کِ خوس تؼلك هی

 کٌذ.  هي ًفسِ هي الوؼذى داللت ًویادلِ ثش ضوَل خوس ٍ تؼلك خوس ثوب خشج 

گَیٌذ اگش ایي ضیء ثِ دست اًسبى اص هؼذى استخشاج ضذُ ثبضذ، خوس داسد. اهب اگش ثٌفسِ خبسج ضذُ  ثٌبثشایي ایطبى هی

کٌذ چَى ػجبست ایي  ثبضذ، خوس ًذاسد. ظبّش ػجبست ایطبى ایي است کِ حیَاى سا ثِ هَاسدی کِ خشج هي ًفسِ هلحك هی

َیٌذ: خوس دس غَستی ثبثت است کِ هخشج هؼذى اًسبى ثبضذ ٍلَ کبى غبغجبً اٍ اجیشا. هْن ایي است کِ گ است، هی

ایطبى  سسذ لزا ثِ ًظش هیاستخشاج ثِ دست اًسبى غَست گشفتِ ثبضذ ٍلی اگش هي ًفسِ خبسج ضذُ ثبضذ، خوس ثبثت ًیست. 
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استخشاج ثیذ االًسبى ثشای تؼلك  پس ثِ عَس کلی .کٌذ یه خشٍج ثِ سجت حیَاى سا هلحك ثِ هثل سیل ٍ صلضلِ ٍ اهثبل آى

داللت کٌذ کِ ثیذ االًسبى اص هؼذى استخشاج ضذُ. اهب دس غیش ایي  ادلِ خوس سا دس چیضی ثبثت هی ٍ خوس، هَضَػیت داسد

 . ایي دلیل هحمك ّوذاًی ثَد.داسًذخوس ثش ٍجَة 

 سومبزرسی قول 

پبسخ ایي دلیل ّن هؼلَم است. اختالفی کِ هحمك ّوذاًی ثب هطَْس داسًذ دس هَاسدی است کِ آى ضیء اص هؼذى، خَد ثِ 

خوس داسد ثِ ًظش ایطبى یب صلضلِ یب حیَاى ٍ گشًِ دس جبیی کِ ثِ سجت اًسبى خبسج ضذُ ثبضذ،  سیلخَد خبسج ضذُ یب ثِ 

ثش اٍ ٍاجت اص هؼذى ثیشٍى آهذُ سا ثشداسد، دس ایٌجب خوس کِ صلضلِ چیضی  ٍ ٍاجذ ثبیذ خوس ثذّذ. اهب اگش ٍاجذ ثؼذ اص

ثبثت است ٍ ثِ ًظش  دس آى پس اختالف ایطبى ثب هطَْس دس هَاسد خشٍج هي ًفسِ است کِ ثِ ًظش هطَْس خوس ًیست.

د ایي است کِ َض استفبدُ هی اص ادلِِ ضَد؛ آى چ ایطبى خوس ثبثت ًیست. ٍالغ ایي است کِ اص ادلِ چٌیي هغلجی استفبدُ ًوی

خَاّذ آى  حبل هی ضذُ ثبضذ اخز هي الوؼذى ثبضذ ٍ اغتٌبم هي الوؼذى ٍ کِ اص هؼذى گشفتِ ضَدٍاجت است خوس ثش چیضی 

سا خَد ٍاجذ استخشاج کٌذ ٍ یب دیگشی ٍ ایي ثِ ًَػی ثِ آى دستشسی پیذا کٌذ یب حیَاًی آى سا خبسج کٌذ یب ثِ سیل ٍ صلضِل 

ػٌَاى  ثلکِثبضذ، دس ادلِ ّیچ لیذی هجٌی ثش اختػبظ ٍجَة خوس ثِ فشؼ استخشاج ثیذ االًسبى رکش ًطذُ  خبسج ضذُ

 هبخشج هي الوؼذى سَاءٌ کبى ثِ یذ االًسبى اٍ ثسجت الحیَاى اٍ ثؼبهلٍ عجیؼی، هَضَع خوس است.

ّیچ همیذی ّن هؼلَم ضذ پبسخ دادین ٍ  ا ّنایشاد گشدیذ ساعالق ادلِ  ًسجت ثِاضکبالتی کِ  ٍ ادلِ سا ثِ تفػیل رکش کشدین

 دس هبًحي فیِ ٍجَد ًذاسد، ثٌبثشایي جبیی ثشای ایي تفػیل ًیست. 

 گَیذ؟ طبى دس هَسد هؼبدًی هثل هؼذى ًوک چِ هیای سؤال:

 ثگَیذ کِ استخشاج اص هؼبدى ظبّشُ ثِ حست خَدش است. استخشاج، لضٍهبً اص ػوك صهیي ًیست.هوکي است آًجب  استبد:

هؼبدى ثبعٌِ غبدق است اهب دس هؼبدى ظبّشُ غبدق ًیست. استخشاج هؼذى  دس هَسدیؼٌی ایي گًَِ ًیست کِ ثگَیین استخشاج 

کٌذ لکي استخشاج اص هؼبدًی کِ دس ػوك صهیي است )هثل هؼذى عال ٍ هس ٍ ًمشُ  غذق هیّش دٍ هؼذى ظبّشی ٍ ثبعٌی  دس

ظبّشی )هثل ًوک( ثِ ضک دیگشی است. ثبالخشُ دس دسیبچِ ای کِ ًوک تَلیذ ٍ...( ثِ یک کیفیت است ٍ استخشاج اص هؼذى 

تَاًیذ ثگَییذ ایي ًوک خبسج ضذُ.ثبالخشُ ّویي ًوک کِ ظبّش است ٍ  کٌذ، تب صهبًی کِ ایي ًوک استحػبل ًطذُ ًوی هی

ذاسبصی ٍ تػفیِ ًوک(. ضَد، ثبیذ استحػبل ضَد یب ًِ؟ )جذای اص ثحث ج ّویي هحلی کِ ثؼٌَاى هؼذى ًوک ضٌبختِ هی

خَدش استخشاج است. پس استخشاج ّن دس هؼبدى ظبّشُ ٍ ّن دس هؼبدى  ّب، ًوکًوک اص هبثمی ثخطی اص ًفس جذا کشدى 

وبً ثبیذ اص ػوك صهیي ثبضذ ثبعٌِ ٍجَد داسد هٌتْی استخشاج دس ّش کذام ثِ حست خَدش است. گوبى ًکٌیذ کِ استخشاج حت

 کٌذ. غذق هیاص ظبّش ّن استخشاج  ثلکِ

 قول چهارم: عذم وجوب هطلقا

ثِ ایي جوبػت لبئل ثَدًذ، لَل ثِ ػذم ٍجَة هغلمب است. ثِ آى اهب لَل چْبسم کِ غبحت جَاّش ٍ هحمك اسدثیلی ٍ جوؼی 

ثِ  ٍجَة خوس ایي است کِ ادلِ خوس هختع گَیٌذ خوس ثش ٍاجذ، ٍاجت ًیست. ػوذُ دلیل لبئلیي ثِ ػذم عَس کلی هی

غشف استیالء ثش ضیء، ثشای ٍجَة خوس کبفی ًیست ثلکِ ثبیذ استخشاج  ٍ لزا کٌذ کِ اص هؼذى استخشاج هی است کسی
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آیذ. لزا عجك ایي ًظش ثِ عَس کلی ثش ٍاجذ  غَست ثگیشد، آى ّن استخشاج تَسظ خَد ضخػی کِ خوس ثِ گشدى اٍ هی

ثِ دست حیَاى یب اًسبى ثبضذ؛ دس ّیچ کذام اص  خوس ٍاجت ًیست چِ آًجب کِ ثِ ػبهل عجیؼی خبسج ضَد ٍ چِ آًجب کِ

 ایي هَاسد، خوس ثِ گشدى ٍاجذ ًیست؛ چَى الخوس یجت ػلی هي استخشجِ هي الوؼذى.

فشق ایي لَل ثب تفػیل هحمك ّوذاًی دس ایي است کِ عجك ًظش هحمك ّوذاًی غشف استخشاج هي الوؼذى ثشای تؼلك خوس 

غَست گشفتِ ْن ًیست چِ کسی اخشاج کشدُ. ثبیذ اخشاج ثِ دست یک اًسبًی کبفی است ثذٍى هالحظِ خػَغیت فبػل؛ ه

سج کشدُ یب کسی کِ ثشای اخشاج اجیش خبآى سا یب یک ًفش غػجبً آى سا خبسج کشدُ ثبضذ ثبضذ ٍلَ خَد ٍاجذ یب هبلک اٍل 

هب عجك ایي لَل ثِ عَس کلی ػالٍُ ثش تفػیل دادًذ. ا آى ثیي اخشاج ثیذ االًسبى ٍ غیش ایطبىلزا ضذُ آى سا خبسج کشدُ ثبضذ. 

گَیذ خوس ثش کسی ٍاجت است کِ خَدش اص هؼذى استخشاج کشدُ  استخشاج، خػَغیت فبػل ّن هذٍ ًظش است. یؼٌی هی

 ثبضذ. اگش استخشاج تَسظ دیگشی غَست گشفتِ ثبضذ، دس ایٌجب خوس ثِ گشدى ایي ضخع ًیست.

 یؼٌی حتوب ثبیذ هبلک ثبضذ؟ سؤال:

ضَد. اٍل ضخع ثبیذ استخشاج کٌذ، لػذ حیبصت ٍ هلکیت  ثلِ ثبیذ هبلک ثبضذ، کأى خوس دس عَل هلکیت ثبثت هی استبد:

ضَد. حبال اگش استخشاج کشدُ ٍ لػذ هلکیت  داضتِ ثبضذ تب ثتَاًذ هبلک ضَد ٍ ثؼذ اص آى است کِ خوس ثِ گشدًص ثبثت هی

ستخشاج تَسظ دیگشی غَست گشفتِ، ایٌجب خوس ثِ گشدًص ثبثت ضَد تب خوس ثبثت ضَد. اگش ا ًکشدُ، ایٌجب هبلک ًوی

ًیست. تٌْب دس غَستی خوس ثبثت است کِ هجبضش اخشاج، خَد اًسبى ثبضذ ٍ ثش ایي اسبس دس ّیچ یک اص غَس گفتِ ضذُ 

 اًذ. خوس ثش ٍاجذ، ٍاجت ًیست. ایي ّن ػوذُ دلیلی است کِ لبئلیي ثِ ػذم ٍجَة خوس ثِ آى اتکب کشدُ

 قول چهارم بزرسی

ضَد کِ ایي دٍ  سسذ ایي هغلت توبم ًیست. یؼٌی ثب هالحظِ ادلِ خوس هؼذى هؼلَم هی ثب تَجِ ثِ آًچِ گفتین ثِ ًظش هی

ضَد. خوس ثش عجك ادلِ ثِ هبلک هب خشج هي  خػَغیت یؼٌی خػَغیت االستخشاج هغ هالحظة الفبػل، اص ادلِ استفبدُ ًوی

ِ خَدش خبسج کشدُ ثبضذ یب دیگشی ٍ اػن اص ایٌکِ ثِ ًفسِ خبسج ضذُ ثبضذ یب ثیذ االًسبى ضَد اػن اص ایٌک الوؼذى هتؼلك هی

، ٍلَ ثبلَجذاى فی ذیب ثیذ الحیَاى. آى ػیي هتؼلك ٍجَة خوس است ٍ ّش کسی آى ػیي سا دس اختیبس گشفت ٍ هبلک ػیي ض

 الػحشا )الجتِ ثِ ضشعی کِ هبلک ضَد( خوس ثش اٍ ٍاجت است. 

 ًتیجه

 توبم الکالم فی الوسئلة السبثؼة ٍ هؼلَم ضذ حك ثب هطَْس است، آى ّن ثِ ًحَ فتَا ًِ احتیبط کِ هشحَم سیذ فشهَدًذ.ّزا 

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»


