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 «معینج لعن علی اعدائهم اال اهلل علی محمد و آهل الطارهین و  یالحمد هلل رب العالمین و صل  »
 خالصه جلسه گذشته

هب  ایي اهش لبئل ثِ اضتشان هعٌَی ّستٌذ.  ثحث دس هعٌبی هبدُ اهش ثَد. عشض وشدین ثِ طَس ولی ثعضی دس هَسد هعٌبی هبدُ

اضتشان هعٌَی ثیبى وشدین ٍ سپس ثِ ًظشیِ اضىبالتی سا دس هَسد اثتذا هسله سا ّن اجوبال ٍ ّن تفصیال ثشسسی وشدین یعٌی 

 سا هَسد ثشسسی لشاس دادین. ذطَس خبظ ًظش هحمك ًبئیٌی ٍ هحمك اصفْبًی وِ هتوبیل ثِ ایي هسله ثَدً

 نظزیه دوم: اشتزاک لفظی

هبدُ اهش هطتشن لفظی است دس ایي جْت هتفمٌذ وِ یه هعٌبی اهش وِ هعٌبی اضتمبلی اهش است عجبست اص وسبًی وِ هعتمذًذ 

است وِ ثشخی چٌذ هعٌب سا ثیبى وشدُ اًذ اهب عوذتبً دٍ هعٌب  جبهذ آىاختالف دس هعٌبی لت است ٍ دس ایي اختالف ًیست. ط

 ی ًیض هعٌبی جبهذ هبدُ اهش است.روش وشدُ اًذ وِ یىی هعٌبی اضتمبلی هبدُ اهش است ٍ دیگش

دس هَسد ایي ًظشیِ ّن هبًٌذ ًظشیِ اضتشان هعٌَی ّن ثِ تفصیل آساء ٍ اًظبس سا هَسد ثشسسی لشاس هی دّین ثِ ًحَ ولی دس 

 هَسد آى ثحث خَاّین وشد.

 بزرسی تفصیلی نظزیه اشتزاک لفظی

 ثشسسی خَاّین وشد.آى ّب سا ی وٌن ٍ ثعذ اًظبس ٍ آساء هتعذدی دس ایٌجب روش ضذُ وِ ثِ چٌذ ًظش اضبسُ ه
 صاحب فصولنظز  .1

صبحت فصَل هعٌبی دٍم سا عجبست اص ضأى هی داًذ لزا ایطبى هی فشهبیذ: هبدُ اهش هطتشن لفظی ثیي طلت ٍ ضأى است وِ 

ن داضتِ طلت هعٌبی اضتمبلی ٍ ضأى ّن هعٌبی جبهذ است یعٌی چَى هعٌبی اضتمبلی ٍ هعٌبی جبهذ ًوی تَاًٌذ لذس هطتش

 ثبضٌذ پس هبدُ اهش هطتشن لفظی ثیي ایي دٍ است.
 نظز محقق خزاسانی .2

 ، هب دس اثتذایاگش ثِ خبطش داضتِ ثبضیذگشداًذ.  سا ثِ ضیءٌ ثش هی هعبًیهشحَم آلبی آخًَذ هعٌبی دٍم سا ضیء هی داًذ ٍ سبیش 

هعتمذًذ وِ هبدُ ثشای دٍ هعٌب اص آى . ایطبى سا روش وشدین هتعشض ضذُ ثَدثحث ّفت هعٌب اص اهش سا وِ هشحَم آلبی آخًَذ 

پٌج هعٌبی ثبلی هبًذُ ثِ ضیءٌ ثشگشداًذُ هی ضًَذ ٍ علت  ٍّفت هعٌب ٍضع ضذُ است وِ یه هعٌب، طلت ٍ دیگشی ضیء است 

سا ست یعٌی آًبى هصبدیك آًىِ آى هعبًی سا ثِ عٌَاى هعٌبی هبدُ اهش روش وشدُ اًذ دس ٍالع اص ثبة اضتجبُ هفَْم ثِ هصذاق ا

است ثِ طَس هصذاق غشض هفَْم هبدُ اهش ًیست ثلىِ یه  هی گَیذ: "غشض"ٍی دس هَسد ثجبی هفَْم اهش لشاس دادُ اًذ 
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هثبل اگش گفتِ ضَد جِئتُهَ لفالى أهش؛ ایي غبیتی وِ ثشای هجیء روش ضذُ دس حمیمت هجیي غشض ٍ همصَد اص هجیء است ٍ 

ٍالع یىی اص هصبدیك غشض است ٍ چَى أهش دس ایٌجب هصذاق غشض است ثب هفَْم اضتجبُ ضذُ هذخَل الم غبیت یب جبسُ، دس 

ًیست  پس ایي هفَْم هبدُ اهشفْویذُ ضذُ  "الم"فْویذُ ًطذُ ثلىِ اص  "اهش"یعٌی دس هثبل جِئتُهَ ألهشِ وزا؛ غشض اص ولوِ 

 آى است.ك ییىی اص هصبدثلىِ 

وزا؛  دس جبیی وِ هیگَئین ضَغَلٌَی أهشهثال  است "ضأى" وشدُ اًذثشای هبدُ اهش روش هشحَم آلبی آخًَذ دیگش اص هعبًی وِ یىی 

دس ایٌجب هبدُ اهش ثجبی ضأى ٍالع ًطذُ یعٌی هٌظَس ضَغَلٌَی ضأى وزا ًیست ثلىِ دس ایٌجب أهش دس هعٌبی ضیء استعوبل ضذُ 

شای ضأى است پس ّوچٌبى هعٌبی آى ضیء است ٍ ضأى هصذاق ثَاسطِ لشائٌی وِ دس والم ٍجَد داسد هصذاق ث اهشلىي ایي 

 است.ضذُ ضیء است یعٌی دس ایٌجب ّن اضتجبُ هفَْم ثِ هصذاق 

. ثِ طَس هثبل صهبًی وِ گفتِ هی ضَد ٍَلَعَت فالى أهش؛ یعٌی استهعٌبی دیگشی وِ ثشای هبدُ اهش روش ضذُ، حبدثِ ٍ ٍالعِ 

هش ثِ هعٌبی ضیء است لىي ایي ضیء هصذاق حبدثِ است یعٌی دس ایٌجب خَد ولوِ اهش ثِ فالى اهش اتفبق افتبد، دس ایٌجب ًیض ا

هعٌبی حبدثِ استعوبل ًطذُ ٍلی ثَاسطِ لشائٌی وِ ٍجَد داسد، گفتِ هی ضَد وِ ایي اهش دس هعٌبی ضیء استعوبل ضذُ لىي یه 

 هصذاق آى حبدثِ است.

ثِ اهش یب فعل عجیت داًستِ ضذُ دس ٍالع فعل عجیت هعٌبی اهش ًجَدُ ثلىِ فعل ّن ّویٌطَس است یعٌی ٍلتی اهش ثِ هعٌبی فعل 

لىي یه هصذاق اص ضیء، فعل عجیت است هثال گفتِ هی ضَد سأیتُ أهشاً وزا؛ یعٌی سأیتُ ضیئبً وزا وِ دس  استهعٌبی ضیء 

فالى فعل سا اًجبم دادم وِ دس ایٌجب ّن ایي هثبل ضیء ثِ هعٌبی فعل عجیت است یب هثال فالى اهش سا اًجبم دادم یعٌی دس ٍالع 

 اهش ثِ هعٌبی ضیء است اهب هصذاق ضیء، ّوبى فعل است.

یه هعٌب، هعٌبی اضتمبلی طلت است وِ هَسد  داسد:هشحَم آلبی آخًَذ ثش ایي اسبس هعتمذ است وِ هبدُ اهش دٍ هعٌب پس 

ضیء هعٌبیی عبم است داسای هصبدیك هتعذد ٍ هختلف وِ  اص آًجب لىيلجَل ّوِ است ٍ یه هعٌب ّن هعٌبی جبهذ ضیءٌ است 

هعٌب ثِ غیش اص طلت( ّوِ آى هعبًی هصبدیك ضیء ّستٌذ ٍ اگش دس ولوبت  5است ٍ ّش هعٌبیی وِ ثشای هبدُ اهش روش وشدُ اًذ)

 .هختلف هبدُ اهش روش ضذُ، دس ٍالع اص لجیل اضتجبُ هفَْم ثِ هصذاق است هعبًیثضسگبى ایي هعبًی ثِ عٌَاى 
 محقق بزوجزدی .3

اسای دٍ هعٌبی طلت ٍ فعل هی داًذ یعٌی ایطبى هی فشهبیذ: اهش یه هعٌبی هطتك داسد وِ طلت هحمك ثشٍجشدی هبدُ اهش سا د

 است ٍ یه هعٌبی جبهذ ّن داسد وِ عجبست اص فعل است.

هبدُ اهش داًستِ ٍ ثشخی ًیض ثشای آى  هعبًیالجتِ ثشخی اص ثضسگبى ثشای اهش سِ هعٌب روش وشدُ اًذ یعٌی طلت، ضیء، ضأى سا 

 ًوَدُ اًذ.چْبس هعٌب سا ثیبى وشدُ یعٌی طلت، ضیء، ضأى ٍ طشیك سا ثشای آى روش 

اگش اضتشان لفظی هَسد لجَل است، هعٌبی  آى گبُاضتشان لفظی لبثل لجَل است یب خیش؟  ًظشیِثبیذ ثشسسی وٌین آیب ٍالعبً حبل 

اختالفی ًیست یعٌی دس داللت هبدُ اهش ثش طلت ثحثی ٍجَد ًذاسد لزا ثبیذ ثشسسی ضَد  دٍم وذام است؟ چَى دس هعٌبی اٍل

 وِ آى هعٌبی جبهذ وِ هبدُ اهش ثش آى داللت داسد چیست؟
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 ایي ثضسگبى صحیح است یب خیش؟! ًظشثبیذ ثشسسی وٌین وِ ثشسسی ولی دس هَسد اضتشان لفظی، لجل اص 
 بزرسی نظز صاحب فصول

: ضأى ّوبى هعٌبی هبدُ اهش است. آیب ٍالعبً هی تَاًین ایي سخي سا ثپزیشین؟ یعٌی آیب ٍالعب هتجبدس اص لفظ صبحت فصَل فشهَد

اهش، ّوبى ضأى است؟ ٍالع هطلت ایي است وِ ایي ثیبى خالف هتجبدس است یعٌی دس رّي وسی ثب ضٌیذى هبدُ اهش، هعٌبی ضأى 

 خطَس ًوی وٌذ.
 بزرسی نظز محقق خزاسانی

ایٌىِ ثگَئین هبدُ اهش دس ّوِ جب ثِ غیش اص هَالعی وِ ثِ هعٌبی طلت هی ثبضذ، ثِ هعٌبی ضیء است، ایي ٍسعت ٍ تجبدس  :اٍال

چٌیي هعٌبی عبهی، لبثل لجَل ًیست الجتِ دسست است وِ دس ثشخی اص هَاسد اص هبدُ اهش، هعٌبی ضیء ثِ رّي خطَس هی وٌذ 

ثِ هعٌبی ضیء است هَسد لجَل ًیست ٍ  (الجتِ دس غیش اص هعٌبی اضتمبلی)بل ضذُ استعو اهشاهب ایٌىِ ثگَئین: ّش جبیی وِ 

 هطىل است. 

ثبضذ یعٌی اگش اهش ثِ هعٌبی  ثبًیب: ًفس عوَهیت ٍ ضوَلی وِ ولوِ ضیء داسد هی تَاًذ هُجَعِّذ لشاس دادى ایي هعٌب ثشای هبدُ اهش

ثِ عجبست دیگش ّش جب وِ ثتَاًین ولوِ ضیء سا اطالق وٌین ضیء وٌین  وِ ولوِ اهش سا جبیگضیيضیء ثَد، هب ثبیذ هی تَاًستین 

ثِ طَس هثبل گفتِ هی ضَد: صیذٌ ضیءٌ؛ آیب هی تَاى ولوِ ضیء سا ثشداضت ٍ ثجبی آى ولوِ اهش سا ّن ثبیذ ثتَاًین اطالق وٌین. 

ولوِ ضیء وِ ّن ثش جَاّش ٍ ّن ثش اعشاض  ولوِ اهش سا لشاس داد؟ یعٌی آیب صیذٌ أهشٌ صحیح است؟ ثعیذ است وِ ثتَاًین ثجبی

تعبلی ّن هی ضَد لزا اگش اطالق هی ضَد ولوِ اهش سا لشاس دّین یب هثال ضیء هعٌبی عبهی است وِ ضبهل خذاًٍذ تجبسن ٍ 

زاضت؟ ی اهش گ ثگَئین إىَّ اهلل ضیءٌ؛ ّیچ هطىلی ًذاسد اهب آیب هی تَاى ولوِ ضیء سا دس ایي هثبل ثشداضت ٍ ثجبی آى ولوِ

 .استهی سسیذ ایي ّن ثعیذ  ثِ ًظشیعٌی آیب هی تَاًین ثگَئین إىَّ اهلل أهشٌ؟ 
 بزرسی نظز محقق بزوجزدی 

عجبست اص فعل است یعٌی گفتٌذ األهش َّ الفعل یعٌی اهش ثِ هعٌبی فعل ٍ وبس است. ایي  اهش ثِ هعٌبی جبهذشایطبى فشهَدًذ: 

لَل ّن هحل تأهل ٍ ًظش است چَى اگش اهش ثِ هعٌبی فعل ثَد، ثبیذ هی تَاًستین ّش یه سا ثجبی دیگشی استعوبل وٌین دس 

تَاًین دس ثعضی اص هَاسد فعل سا اطالق وٌین اهب اهش سا حبلی وِ ًوی تَاًین دس ثشخی اص هَالع ایي وبس سا اًجبم دّین یعٌی هی 

ًوی تَاًین اطالق وٌین ٍ ثبلعىس ّن ایٌگًَِ است ثِ طَس هثبل ًوی تَاى گفت الجیبضُ فعلٌ یب السَادُ فعلٌ؛ اهب هی تَاى گفت 

اهش روش وٌین ًطبى دٌّذُ ایي است وِ  ی الجیبضُ أهشٌ یب السَادُ أهشٌ؛ خَد ایٌىِ ًوی تَاًین دس ثشخی اص هَالع فعل سا ثجبی هبدُ

 هحل اضىبل ٍالع ضذُ است.  ،هبدُ اهش ثیبى ضذُهعٌبی جبهذ وِ دسثبسُ  بًیهع ی اهش ثِ هعٌبی فعل ًیست. پس تب ثِ ایٌجب عوذُ

دس ایٌجب  روش وشد یب خیش؟ ٍ ثش فشض وِ ایي ًظش سا ثپزیشین، آیبهعٌبی جبهذ دیگشی تَاى ثشای هبدُ اهش  آیب ٍالعب هیحبل 

اسبسب هی تَاًین ادعب وٌین وِ اهش هطتشن لفظی ثیي ایي دٍ هعٌب است یب خیش؟ اضىبل ٍ هُجَعِّذی ثشای هطتشن هعٌَی ٍجَد 

هَس جوع یىی ا داضت ٍ آى ایٌىِ اسبسب اهش ثِ هعٌبی طلت ٍ اهش ثِ هعٌبی جبهذ، ثِ دٍ صیغِ هتفبٍت جوع ثستِ هی ضًَذ وِ

 هب سَال است وِ ایي اضىبل آیب دس هطتشن لفظی ّن ٍجَد داسد یب خیش؟ٍ جوع دیگشی اٍاهش است ا

 یب خیش؟ ٍضع ضذُهعٌبی جبهذ  ثشای پس اٍالً ثبیذ ثشسسی وٌین وِ آیب اهش



 

072 

 ، آى هعٌب چیست؟ٍضع ضذُهعٌبی جبهذ ثشای ثبًیبً اگش هبدُ اهش 

 لفظی ضَین یب اسبسبً ثبیذ ساُ دیگشی سا دس پیص ثگیشین؟ثبلثبً ثش فشض ٍجَد هعٌبی جبهذ، آیب دس ایٌجب ثبیذ هلتضم ثِ اضتشان 

 

 

 «وذ هلل سة العبلویيالح»


