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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

 است ؾجبست آى ٍ اًذ وشدُ ثیبى اصطالحی هؿٌبی یه آخًَذ هشحَم وشدین ؾشض. ثَد اهش هبدُ اصطالحی هؿٌبی پیشاهَى ثحج

 هؿٌب ایي ثِ ًسجت اضىبلی لىي ثبضذ هی ّن هطَْس ثیبى ایي غبّشا .است آى هطبثِ وِ آًچِ ٍ افؿل صیغِ یب هخصَظ لَل اص

 .است ضذُ دادُ اضىبل آى اص ّبیی پبسخ ٍ ضذُ هطشح

 یه افؿل صیغِ ٍ هخصَظ لَل .ًیست اضتمبلی ٍ حذحی هؿٌبی یه اهش، هبدُ ثشای اصطالحی هؿٌبی ایي: ثَد ایي اضىبل

 روش هطتمبتی اصَل ٍ فمِ دس اهش هبدُ ثشای هطَْس ثیٌین هی وِ حبلی دس ًیست آى دس اضتمبق لبثلیت ٍ است حذحی غیش یهؿٌب

 .است هطىل داسای ًیست اضتمبلی ٍ  حذحی هؿٌبی وِ جْت ایي اص  اصطالحی هؿٌبی ایي لزا...  آهش ٍ هشأی هش،أ هبًٌذ وٌٌذ هی

 خصَصیت یه ٍاجذ سا ی اصطالحیهؿٌب ًَؾی ثِ وِ است ایي ثِ هؿطَف ّب پبسخ ایي ؾوذتب وِ ضذُ دادُ ّبیی پبسخ بایٌج دس

 .وٌذ هؿشفی هی اضتمبلی ٍصف ٍ

 دال هخصَظ لَل حمیمت دس است الوخصَظ المَل اص ؾجبست اصطالحی هؿٌبی ضَد هی گفتِ اگش: فشهَد آخًَذ هشحَم

 دال ٍ ضذُ حزف هذلَللزا  الوخصَظ؛ المَل ؾلیِ یذل الزی طلتال َّ اصاست  ؾجبست اصطالحی هؿٌبی ٍالؽ دس یؿٌی است

 .داسد ٍجَد اضتمبلی هؿٌبی پس ضذُ ثیبى وٌذ آى ثش داللت وِ چیضی ؾٌَاى ثِ

: فشهَد ایطبى. وٌذ یاضتمبل هؿٌبی ثش هطتول ًَؾی ثِ سا اهش هبدُ اصطالحی هؿٌبی وِ وشد تالش دیگشی ًحَ ثِ اصفْبًی هحمك

 .است دس آى احتوبل دٍ ًذاسد اضتمبلی هؿٌبی افؿل صیغِ ٍ هخصَظ لَل گَیٌذ هی ایٌىِ

 لفع ٍ است لفع اص آًجب وِ صیغِ یب الوخصَظ المَل یؿٌی ًذاسد اضتمبلی هؿٌبی پس است لفع چَى وِ ثَد ایي اٍل احتوبل

 پبسخ گًَِ ایي ایطبى سا احتوبل ایي. پس هؿٌبی اصطالحی هؿٌبی اضتمبلی ًیست ثبضذ داضتِ اضتمبلی هؿٌبی تَاًذ ًوی ّن

 هؿٌب ایي ثبالخشُ صیشا ًجبضذ تَجِ هَسد آى دس هؿٌب وِ ًیست ایٌچٌیي ٍالؽ دس ٍلی است لفع هخصَظ لَل چٌذ ّش وِ دادًذ

 .وٌین تفسیش هخصَظ صیغِ ٍ لَل ثِ سا اهش هبدُ هب چٌذ ّش داسد ٍجَد هخصَظ لَل ًْبى ٍ ثطي دس

 از نظر محقك اصفهانی دوم احتمال

 آى دس لفع خصَظ ضذُ، روش اصطالحی هؿٌبی ؾٌَاى ثِ وِ هخصَظ صیغِ یب هخصَظ لَل ایٌجب دس آًىِ دٍم احتوبل

 است هؿٌب داسای ثلىِ ًیست هْول لفع یؿٌی ًیست اضتمبلی هؿٌبی هؿٌب، ایي ٍلی داسد ّن هؿٌب ٍ است لفع ثلىِ ًیست همصَد

 .ًیست اضتمبلی هؿٌب ایي ٍلی
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 ؾجبست ثِهؿٌبی اضتمبلی ٍجَد داسد.  هخصَظ لَل خَد دس ثگیشین ًػش دس سا احتوبل ایي اگش: فشهبیذ هی اصفْبًی هحمك

 هخصَظ لَل: فشهبیذ هی هٌػَس ثذیي ثیبٍسد ثذست هخصَظ لَل خَد دسٍى اص سا اضتمبق هسئلِ داسد لصذ ایطبى دیگش

 اًسبى لَل یؿٌی است ویف همَلِ اص لَل ایي الوخصَظ؛ لَل َّ گَییذ هی ٍلتی یؿٌی داسد ٍجَد لفع ٍ لَل آى دس ثبالخشُ

 یؿٌی ویف هسوَؼ است السبهی داسای ّن ویف خَد چَى است هسوَؼ ویف اص ٍ ویف همَلِ اص تسؽ همَالت هجوَؾِ دس

 حمیمت ٍ هبّیت دس ثَدى هسوَؼ ایي ثبضذ، هسوَؼ ویف ،لَل شاگ پس است اًسبى وؽس ِث هشثَط ٍ ضَد هی ضٌیذُ وِ ویفی

 ؾٌَاى ثِ هسوَؼ اگش حبل. وٌذ هی هوتبص خَدش غیش اص آًشا وِ است لَل راتیبت اص ًَؾی ثِ یؿٌی داسد دخبلت هخصَظ لَل

 هی چَى ضَد هی ٍاضح وبهال هخصَظ لَل هؿٌبی ثَدى اضتمبلی صَست ایي دس ضَد، گشفتِ ًػش دس لَل هبّیت هویضُ جضء

 االهش یهؿٌ هبَّضَد:  هی سَال اثتذا اصثِ ؾجبست دیگش  الوسوَؼ؛ الىیف َّضَد:  گفتِ هی َّ؟ هب الوخصَظ المَل گَئین

 هجذدا اگش ٍ الوخصَظ المَل َّ گَئیذ هی جَاة دس چیست؟ اهش هبدُ اصطالحی هؿٌبی وٌذ سَال وسی اگش یؿٌی اصطالحب؟

 یه هسوَؼ آیذ، هی هیبى ثِ هسوَؼ پبی وِ لذس ّویي الوسوَؼ؛ الىیف َّ ذگَیی هی چیست؟ هخصَظ لَل وِ وٌذ سَال

 ثگیشد لشاس...  ٍ ًْی ٍ اهش هفؿَل، فبؾل، ّبی ّیئت اص یىی لبلت دس چیضی ّش صیشا است هفؿَل اسن چَى داسد اضتمبلی هؿٌبی

 یه ثب ثتَاى وِ ّویي ٍ وشد دسست هفؿَل اسن آى ثب تَاى ًوی دیگش ثبضذ، جبهذ هؿٌبیی اگش ٍ دضَ هی اضتمبلی هؿٌبی داسای

 گَیئن هی ٍلتی ّن ایٌجب دس .است  اضتمبلی هؿٌبی یه هؿٌب آى ضَد هؿلَم هی وشد، دسست...  ٍ هفؿَل اسن ٍ فبؾل اسن یهؿٌبی

 هَجت ٍ است لَل هبّیت جضء وِ است اضتمبلی هؿٌبی یه ٍالؽ دس ایي است، هسوَؼ ویف اص ؾجبست هخصَظ لَل وِ

 . ضَد هی ّب ویف سبیش ثب لَل تفبٍت ٍ اهتیبص

 سا اهش هبدُ اصطالحی هؿٌبی هب اگش وِ ثگَیئن ًجبیذ دیگش ٍ داسد ٍجَد اصطالحی هؿٌبی خَد دس اضتمبق ایٌجب دس ایي ثٌبثش

 .ثَد ًخَاّذ وبس دس اضتمبلی وِ هؿٌبست ایي ثِ دیگش داًستین، هخصَظ لَل ٍ صیغِ اص ؾجبست

 هؿٌبی یه ّن اهش هبدُ اصطالحی هؿٌبی ثگَیٌذ ًَؾی ثِ وِ وٌٌذ هی تالش اصفْبًی هحمك ّن ٍ آخًَذ هشحَم ّن پس

 .است اضتمبلی

 پاسخ محقك اصفهانی و پاسخ مرحوم آخوندفرق 

 لَل ٍ لفع رات ثب ساثطِ دس سا هؿٌب ثَدى اضتمبلی اصفْبًی هحمك وِ است ایي دس آخًَذ هشحَم ثب اصفْبًی هحمك پبسخ تفبٍت

 هخصَظ لَل خَد ًْبى دس پس است هسوَؼ ویف صا ؾجبست ضَد هی تحلیل ٍلتی هخصَظ لَل خَد: فشهَد یؿٌی داًست

 هطشح لفع ٍ لَل خَد رات دس سا اضتمبلی حیخیت ایي آخًَذ هشحَم اهب است آى دس هسوَؼ چَى است ًْفتِ اضتمبلی حیخیت

 طلجی یؿٌی «الوخصَظ المَل ؾلیِ یذل الزی الطلت َّ» :اصاست  ؾجبست اهش هبدُ اصطالحی هؿٌبی: فشهَد ایطبى ثلىِ ًىشد

 هذلَل چَى است لَل رات اص خبسدِ وِ داًست اضتمبلی هؿٌبی سا طلتایطبى  یؿٌی وٌذ هی داللت آى شث هخصَظ لَل وِ

 . است دال اص خبسد

 لَل خَد دل اص ثَدى اضتمبلی اصفْبًی هحمك ًػش طجك اهبیست ً هشثَط لفع ٍ لَل رات ثِ آخًَذ پبسخ دس ثَدى اضتمبلی پس

 گشدد. ثشهی لَل ٍ لفع رات ثِ ٍ ُآهذ ثیشٍى
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 ثبیذ آى اص ثؿذ هب وِ ضذُ دادُ اضىبل ایي ثِ پبسخ سِ ٍالؽ دس پبسخ ایي روش ثب وِ دادًذ اضىبل ایي ثِ دیگشی پبسخ( سُ) اهبم

 .ثبضین داضتِ ّب پبسخ ایي ثیي ای همبیسِ

 امامپاسخ 

 ٍلی ًذاسد اضتمبلی ٍ حذحی هؿٌبی ، الوخصَظ المَل ؾٌَاى ایي یب افؿل ّیئت، است دسست: دٌّذ هی پبسخ ایٌچٌیي سُ اهبم

 هی پیذا اضتمبلی ٍ حذحی جْت یه ضَد، گشفتِ ًػش دس الفع اص صذٍس ٍ هتىلن ثِ اًتسبة هالحػِ ثِ اگش ّیئت ٍ صیغِ ّویي

 ٍ هتىلن ؾٌَاى ضَد، هی سٌجیذُ سخي ایي گَیٌذُ ٍ الفع ثب ٍلتی ٍلی ًیست حذحی هؿٌبی داسای والم لفع خَد هخال وٌذ

 یؿٌی است ایٌگًَِ ّن هخصَظ لَل ٍ افؿل ّیئت ایٌجب دساست.  اضتمبلی ٍ حذحی هؿٌبی یه وِ ضَد هی حبدث...  ٍ تىلن

 اضتمبلی غیش هؿٌبی یه هخصَظ لَل هؿٌبی پزیشد هی وأىّ اهبم یؿٌی ًذاسد اضتمبلی ٍ حذحی هؿٌبی ًفسِ فی هخصَظ لَل

 ًػش دس گَیٌذُ هالحػِ ثِ ٍ ضَد هی لحبظ سخي گَیٌذُ ثب ٍلتی حذحی غیش ٍ اضتمبلی غیش هؿٌبی ّویي گَیذ هی ٍلی است

 ضَد گشفتِ ًػش دس لَل ایي گَیٌذُ هالحػِ ثِ اگش الوخصَظ المَل پس وٌذ هی پیذا اضتمبلی ٍ حذحی هؿٌبی ضَد، هی شفتِگ

 .است اهبم حل ساُ ایي. است اضتمبلی ٍ حذحی هؿٌبی ایي ٍ همَل یب لَل یب لبئل گَئین هی

 ًػش دس لىي وشدین، روش اهش هبدُ ؾشفی ٍ لغَی هؿٌبی هَسد دس سُ اهبم اص سا هطلجی لجال هب وِ وٌن یبدآٍسی سا ًىتِ ایي فمط

 ٍ لغَی هؿٌبی ّوبى اصطالحی هؿٌبی است هؿتمذ ولی طَس ثِ سُ اهبم یؿٌی ًیست لغَی ٍ اصطالحی هؿٌبی ثیي فشلی سُ اهبم

 ثَد لبئل تفبٍت ّن ایٌْب ثیي ٍ ثَد لبئل سا لغَی هؿٌبی یه ٍ اصطالحی هؿٌبی یه وِ آخًَذ هشحَم ثشخالف ،است ؾشفی

 ثشهی دس سا هختلف ّیئبت وِ است اسوی جبهؽ هؿٌبی ًیض هؿٌب آى ٍ داسد ٍجَد ایٌجب دس هؿٌب یه فمط: فشهبیذ هی سُ اهبم اهب

یي ایٌىِ دس االجتِ .داًذ هی ؾشفی ٍ لغَی هؿٌبی ّوبى سا هؿٌب آى وِ است لبئل هؿٌب یه اهش هبدُ ثشای ایطبى وبى یؿٌی گیشد

 هی ضبهل ّن سا ّیئبت ّوِ ٍ داسد اسوی هؿٌبی یه ایي وِ وٌذ هی تصشیح سُ اهبم ،اسوی هؿٌبی یب است حشفی هؿٌبیهؿٌی 

 ًِ ایطبى یؿٌی وٌذ پیذا حذحی هؿٌبی یه تَاًذ هی گَیٌذُ ثِ اًتسبثص لحبظ ثِ ّیئبت ّوِ ثیي اسوی جبهؽ ایي لىي ضَد

 اهبم ؾْذُ ثِ ًَؾی ثِ ثتَاى ثسب چِ وِ وشدین ثیبى هب وِ ّن سا احتوبلی حتی تًیس لبئل سا هؿٌَی هطتشن ًِ ٍ یلفػ هطتشن

 ووتش هؿٌَی اضتشان هحزٍس ایطبى ًػش دس وِ ثگَئین ثتَاًین هخال ضبیذ گفتین چَى لجال  است ثؿیذّن  احتوبل آى گزاضت، سُ

 .ًیست سبصگبس ایطبى ؾجبسات ثب غبّش حست ثِ ثیبى ایي ٍلی است، لفػی اضتشان اص

 قك اصفهانی پاسخ امام و پاسخ آخوند و پاسخ محفرق 

 است؟ فشلی چِ اصفْبًی هحمك ٍ آخًَذ هشحَم ٍ سُ اهبم پبسخ ثیي وِ ثجیٌین ثبیذ حبل

 ًػش طجك یؿٌی ًذاسد لفع رات ثِ سثطی اهبم هشحَمثِ ًػش   اهب است لفع رات  حی هشثَط ثِهؿٌبی حذ اصفْبًی هحمكًػش طجك 

 ٍلتی ثلىِ ًذاسد اضتمبلی هؿٌبی لفع ٍ لَل رات یؿٌی ٍ ًیست هشثَط لفع ٍ لَل رات ثِ حذحی ٍ اضتمبلی حبلت ایي سُ اهبم

 هحمك پبسخ هبًٌذ اهبم پبسخ جْت ایي اص .ضَد هی پیذا اضتمبلی ٍ حذحی هؿٌبی یه سٌجین، یه هتىلن ثب سا لَل ٍ لفع هب

 ّن ایطبى ًػش دس یؿٌی ًذاًست هشتجط لفع ٍ لَل رات ثِ سا ثَدى اضتمبلی ٍالؽ دس ّن خشاسبًی هحمك چَى است خشاسبًی

 ثِ ًػش ٍی  یؿٌی ضَد هی استفبدُ طلت یؿٌی لَل آى هذلَل اص اضتمبلی هؿٌبی ثلىِ ًذاسد اضتمبلی ٍ حذحی هؿٌبی لفع رات

  .ضَد هی هشثَط هذلَل ثِ اضتمبلی هؿٌبی
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 ثِ هشثَط سا ثَدى اضتمبلی ٍ ثَدى حذحی دٍ ّش گَیب ًذاسد چَى شلیف خشاسبًی هحمك پبسخ ٍ سُ اهبم پبسخ جْت ایي اصلزا 

 دس ًِ سا اصطالحی هؿٌبی ثَدى اضتمبلی اصَال (سُ) اهبم وِ است جْت ایي اص ّن آًْب تفبٍت الجتِ داًٌذ ًوی لفع ٍ لَل رات

 هشحَم اهب داسد گَیٌذُ ثِ اًتسبة ثِ استجبط ایي فشهبیذ هی اصال یؿٌی داًذ هی لَل هذلَل ثب ساثطِ دس ًِ ٍ لَل خَد ثب ساثطِ

 هؿٌب یؿٌی ضَد هی استفبدُ لَل هذلَل اص اهب آیذ ًوی ثذست لَل خَد اص وِ است دسست هؿٌب، ثَدى اضتمبلی وِ فشهبیذ هی آخًَذ

 .است اضتمبلی ًَؾی ثِ

 «وذ هلل سة الؿبلویيالح»


