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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

 صیغِ یب هخصَظ لَل هقٌبی ثِ اصَلییي ٍ فمْبء اصغالح دس سا اهش هبدُ فوذتب .ثَد اهش هبدُ اصغالحی هقٌبی دس ثحج

 هقٌب، ایي کِ است ایي هْن اضکبل ثبضذ، ایي اصغالح دس اهش هبدُ هقٌبی اگش کِ ضذ هقٌب ایي هتَرِ اضکبلی. داًستٌذ هخصَظ

 .کٌذ هی پیذا اضتمبق آى اص هطتمبتی ٍ است حذحی ٍ اضتمبلی اهش هبدُ خَد کِ حبلی دس ًیست اضتمبلی ٍ حذحی هقٌبی

 است استَاس ایطبى خَد هجٌبی ثش چٌذ ّش )سُ( اهبم پبسخ الجتِ کشدین؛ ًمل سا پبسخ سِ کِ ضذُ دادُ اضکبل ایي ثِ ّبیی پبسخ

 سبیشیي ثب ایطبى ًؾش رْت ایي اص ٍ داسد هقٌب یک فمظ اصغالح دس چِ ٍ فشف ٍ لغت دس چِ اهش هبدُ است هقتمذ ایطبى چَى

 ٍاسد داًٌذ هی هخصَظ لَل هقٌبی ثِ اصغالح دس سا اهش هبدُ کِ هطَْس هجٌبی ثش ّن اضکبل ایي رلک هـ اهب است هتفبٍت

. )الجتِ هقٌبی لغَی ٍ اصغالحی ثِ ًؾش ایطبى یکی است( دّذ هی اسائِ دیگشی تقشیف کِ )سُ( اهبم خَد هجٌبی ثِ ّن ٍ است

 .کشدین فشض هب کِ داسًذ پبسخی ایطبى لزا است الصم اضکبل ایي ثِ پبسخ صَست ّش دس

 یب داسد کوتشی اضکبل ٍ است دیگشی اص اٍلی ٍ اصح یک کذام کٌین ثشسسی ثبیذ ضذُ دادُ کِ ّبیی پبسخ ایي ثیي دس حبل

 . ًیست آى هتَرِ اضکبلی

 .کشدین رکش لجل رلسِ دس سا پبسخ سِ ایي ثیي همبیسِ

 آخوند مزحوم پاسخ بزرسی

 الغلت َّ ایي ٍالـ دس اهب ضذُ رکش اهش هبدُ اصغالحی هقٌبی فٌَاى ثِ اگشچِ هخصَظ لَل خَد: فشهَدًذ خشاسبًی هحمك

 .است ضذُ حفؼ اهش هبدُ اصغالحی هقٌبی فٌَاى ثِ دال ٍ حزف هذلَل کِ ثَدُ الوخصَظ المَل هي الوستفبد

 علجی اصاست  فجبست فمِ ٍ اصَل اصغالح دس اهش هبدُ هقٌبی ثگَئین اگش یقٌی کٌذ حل سا هطکل تَاًذ هی ًفسِ فی پبسخ ایي

 ؽبّش خالف ثیبى، ایي کِ است ایي اصلی هسئلِ ٍلی است اضتمبلی هقٌبی یک ایي کٌذ، هی داللت آى ثش هخصَظ لَل کِ

 هقٌبست آى هقشف کِ سا آًچِ تجییي ٍ تقشیف همبم دس کٌٌذ، هقٌب ثخَاٌّذ سا لفؾی یک ٍلتی یقٌی تقشیف ٍ ثیبى یک ضیء است

 لَل اص هستفبد علت آًْب هٌؾَس کِ ثگَئین هب است ثقیذ ٍ دس ایي همبم ثخطی اص تقشیف سا حزف ًوی کٌذ لزا کٌٌذ هی رکش

 ثشای هقٌبیی ٍ ٍ هبًٌذ آى پذیذ هی آیذ فمِ یب اصَل فلن دس اصغالح یک ٍلتی ًذُ اکشد حزف سا علت ٍلی است هخصَظ

صحیح ایي سٍش  صیشا گشدد حزف هقٌبآى  اص ثخطی گشفتِ ضَد ٍ تمذیش دس چیضی کِ است ثقیذ ضَد، هی ثیبى هبدُ ٍ لفؼ

ًیست ٍ لشیٌِ ای ّن ثشای آى ٍرَد ًذاسد؛ ٍلتی گفتِ هی ضَد اص ًؾش فمْبء أهَشَ یب هبدُ اهش ٍ هطتمبت آى ثِ هقٌبی لَل 
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 اصَلییي ٍ فمْبء کلوبت دس است هبدُ ایي هقشف کِ آًچِ الصم است ٍی هبدُ ثیبى ضذُ هقٌب لبفذتب هخصَظ است، دس ایٌزب

 .اًذ دادُ لشاس آى ثزبی سا دال ٍ ًوَدُ حزف سا هذلَل آًْب ثگَئین صحیح ًیست دیگش پس ضَد ثیبى

 فٌَاى ثِ کِ است هقٌبیی اص ؽبّش خالف اهب کٌذ، هی حل سا هطکل چِ اگش آخًَذ آلبی هشحَم پبسخ ضذ ایي ًتیزِ پس

 .ضَدهی  سایذ فلن یک دس اصغالح

 اصفهانی محقق پاسخ بزرسی

 .است ضذُ هغشح اضکبلی اصفْبًی هحمك پبسخ هَسد دس

 ًوی صیغِ ٍ ّیئت ایي ضَد، هی داًستِ افقل ّیئت یب هخصَظ لَل هقٌبی ثِ اهش هبدُ اگش: فشهَدُ هطکل حل ثشای ایطبى

 لفؼ ٍ است لفؼ همَلِ اص ّیئت ٍ صیغِ ایي صیشا است حذحی هقٌبیی ّن هقٌب ایي ٍ است هقٌب داسای پس ثبضذ ًذاضتِ هقٌب ضَد

 .است اضتمبلی هقٌبیثش  هطتول ًَفی ثِ ثٌبثشایي است هسوَؿ کیف همَلِ اص ّن

 اشکال محقق خوئی به محقق اصفهانی

 اص صذٍس حیخیت یکی: است حیخیت دٍ داسای لفؾی ّش کلی عَس ثِ: فشهبیذ هی ٍ کشدُ اضکبل اصفْبًی هحمك ثِ خَئی هحمك

 دس لفؼ ایي ٍرَد ٍ تحمك حیخیت دیگش، حیخیت ٍ کٌذ هی ایزبد( الفؼ) هتکلن ٍ لفؼ ثیي استجبعی کِ است هتکلن ٍ الفؼ

 دٍم رْت ٍ است هتکلن اص لفؼ صذٍس رْت رْت، یک کِ کٌین هی ًگبُ لفؼ ثِ رْت دٍ ٍ صاٍیِ دٍ اص هب یقٌی است خبسد

 ٍرَد خبسد فبلن دس افقل یقٌی افقل؛ ضَد هی گفتِ ٍلتی یقٌی کشدُ پیذا ٍرَد ٍ ضذُ هحمك خبسد دسشُ ثبالخ لفؼ ایي ایٌکِ

 .است کشدُ پیذا

 اص صبدس لفؼ ایي ایٌکِ ثِ کبسی هب یقٌی اٍل حیخیت ًِ است اخیش حیخیت ایي هب ثحج هَضَؿ خَئی آلبی هشحَم ًؾش ثِ

 ایي ٍ است خبسد دس لفؼ ایي تحمك حیخیت است هشثَط هب ثحج ثِ آًچِ ثلکِ ًذاسین اٍست ثِ هٌتست ٍثَدُ  الفؼ ٍ هتکلن

 هَضَؿ . پساست ًکشدُ پیذا تحمك یب کشدُ پیذا تحمك ٍ است هَرَد خبسد دس لفؼ یب چَى ًذاسد اضتمبلی هقٌبی ًیض حیخیت

: فشهبیذ هی ایطبى صیشا است اٍل حیخیت ضذُ، تکیِ ٍ کیذأت آى ثش اصفْبًی هحمك پبسخ دس آًچِ اهب است دٍم حیج هب ثحج

 دس الفؼ ثِ ًسجت لفؼ ثشای اًتسبة ٍ استجبط ًَؿ یک یقٌی است هسوَؿ کیف همَلِ اص لفؼ ایي ٍ است لفؼ یک افقل ّیئت

 .  است هسوَؿ کیف آى کِ گشفتِ ًؾش

 هب ثحج ثِ کِ ضذُ استَاس اسبسی یک ثش اصفْبًی هحمك پبسخ کِ است ایي اصفْبًی هحمك ثِ خَئی هشحَم اضکبل پبسخ پس

 .ًذاسد استجبعی

 اشکال محقق خوئی بزرسی

 خیش؟ یب است ٍاسد اصفْبًی هحمك ثِ اضکبل ایي کِ کٌین ثشسسی ثبیذ حبل

 هویضُ رضء فٌَاى ثِ ٍ رات رضء سا خصَصیت ٍ حیخیت ایي اصفْبًی هحمك چَى ًیست ٍاسد اضکبل ایي سسذ هی ًؾش ثِ

 ٍ هقٌبست ایي هتضوي افقل صیغِ ٍ هخصَظ لَل خَد کِ فشهَد اصفْبًی هحمك یقٌی دادلشاس اصغالحی هقٌبی ایي هبّیت

 رستزَ لَل اص خبسد دس سا اضتمبلی هقٌبی ایطبى یقٌی است هغلت ّویي دسّن  آخًَذ هشحَم ثب اصفْبًی هحمك پبسخ فشق
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 هخصَظ لَل خَد دس: فشهَد هطکل حل ثشای اصفْبًی هحمك اهب هخصَظ؛ المَل هي الوستفبد الغلت َّ: فشهَد لزا کشد

 سا هخصَظ لَل هقٌبی خَد ٍلتی یقٌی .کٌین آى ضویوِ سا اضتمبلی هقٌبی یک ًیست الصم ٍ ٍرَد داسد اضتمبلی هقٌبی

 اخز اصغالحی هقٌبی ٍ هخصَظ لَل هبّیت ٍ رات دس ثَدى اضتمبلی پس داسد ٍرَد اضتمبق آى ثغي دس کٌین، هی تحلیل

 ًوی ٍ ًیست تفکیک لبثل دیگش ثبضذ، هقبًی دیگش اص هخصَظ لَل هویض رضء فٌَاى ثِ ٍ هبّیت رضء ایي اگش لزا است ضذُ

 دادُ لشاس ضیء یک رات ٍ هبّیت رضء کِ چیضی .ًیست هب ثحج هحل حیخیت ایي کِ ثگَیین ٍ کٌین رذا سا حیخیت ایي تَاًین

 ایي پس ضذُ دادُ لشاس لفؼ هبّیت اص رضئی فٌَاى ثِ هسوَفیت ایطبى ًؾش ثِ ٍ ًیست تفکیک لبثل افتجبس ٍ لحبػ ثب ضَد

 هی ًؾش ثِ کشدُ اصفْبًی هحمك ثِ خَئی هحمك کِ اضکبلی لزا ًیست لفؼ هبّیت اص تفکیک لبثل کِ است رْتی هسوَؿ کیف

 دس سا سَال ایي خیش؟ یب است توبماصفْبًی  هحمك پبسخ آیب اضکبل، ایي اص ًؾش لغـ ثب ٍ ًفسِ فی اهب ًیست ٍاسد کِ سسذ

 .کشد خَاّین فشض ّن)سُ( اهبم پبسخ ثب ساثغِ

 ضَد؟ اضتمبلی هقٌبی یک هخصَظ لَل ایي کِ ضَد هی ثبفج فشهَدُ ایطبى کِ تَریْی ٍالقب آیب حبل

 حق در اشکال به محقق اصفهانی

 حل سا هطکل کشد ثیبى آخًَذ هشحَم کِ رَاثی کٌذ حل سا هطکل آى تَاًذ ًوی ّن اصفْبًی هحمك پبسخ کِ است ایي ٍالـ

 ٍلتی کٌذ حل سا هطکل ثتَاًذ کِ سسذ ًوی ًؾش ثِ اصفْبًی هحمك رَاة اهب است ؽبّش خالف رَاة ایي گفتین ٍلی کشد هی

 است هسوَؿ کیف کِ است دسست هخصَظ لَل ایي است، هخصَظ لَل اص فجبست اهش هبدُ اصغالحی هقٌبی گَئین هیهب 

 هب کٌیذ دلت ضَد؛ اضتمبلی یهقٌب کِ ضَد ًوی هَرت خصَصیت ٍ حیخیت ایي ٍلی است اضتمبلی آى ی هسوَؿهقٌب ٍ

 فشض یب خیش؟ است اضتمبلی هقٌبی داسای ثشسسی کٌین کِ آیب اهش هبدُ اصغالحی هقٌبی فٌَاى ثِ سا هخصَظ لَل  هیخَاّین

 حذحی هقٌبی ثِ تجذیل سا اهش هبدُ اصغالحی هقٌبی تَاًذ ًوی کیف هسوَؿ ثَدى اهب داسد ّن هقٌب ٍ است لفؼ ایي کِ است ایي

پیذا  اضتمبلی هقٌبی ثِ ایي ٍاسغِ کٌین، لحبػ آًشا هقٌبی ایٌکِ ٍلَ تٌْبیی ثِ افقل ّیئت یب تٌْبیی ثِ صیغِ یقٌی کٌذ اضتمبلی ٍ

اضتمبلی است کبفی  اصغالحی هقٌبی ثگَئین کِ ٍلی ثشای ایي است هفقَل ٍصى ثش کِ است دسست هسوَؿ کیف ًوی کٌذ.

 خیش؟ یب داسد اضتمبلی هقٌبی کِ ثجٌین فَاسضص ٍ آى راتیبت هالحؾِ ثذٍى هخصَظ لَل خَد یبًیست. 

 اهباست  اًسبى ثِ ًسجت حیَاًیت هبًٌذ چَى دسست است ضذُ هقشفی هخصَظ لَل راتیبت فٌَاى ثِ هسوَؿ کیف ایٌکِاهب 

 راتیبت اص هسوَؿ کیف لزا کٌذ رذا الَال ٍ الفبػ سبیش اص آًشا کِ ثبضذ ًحَی ثِ ثبیذ آى هویضُ رضء صیشا ًیست آى هویض رضء

 تَاًذ ًوی ثبضذ، رٌس اگش لزا .است رٌس ثلکِ ًیست فصلثِ فجبست دیگش  یب ًیست هویض رضء ٍلی است هخصَظ لَل

 حل سا هطکل تَاًذ ًوی ّن اصفْبًی هحمك پبسخ سسذ هی ًؾش ثِ هزوَؿ دس لزا کٌذ احجبت سا ثَدین آى دًجبل ثِ کِ سا غشضی

 .کٌذ

 )ره( امام پاسخبزرسی 

 افتجبس ثِ ٍ گشفتِ هی ضَد ًؾش دس هتکلن ثِ اًتسبة حیخیت اهش، هبدُ اصغالحی هقٌبی دس دس پبسخ ثِ اضکبل فشهَد:)سُ( اهبم

 هقٌبی اص هطَْس کِ تقشیف عجك ثش اضکبل پبسخ ًَفی ثِ ّن پبسخ ایي. کٌذ هی پیذا اضتمبلی ٍ حذحی هقٌبی یک آى



 

292 

 هقٌبی یک آًْن ٍ داًذ هی هقٌب یک ثِ اصغالحب ٍ لغتب سا اهش هبدُ کِ)سُ( اهبم خَد هجٌبی ثش ّن ٍ است اهش هبدُ اصغالحی

 .داسد ٍرَد هختلف است کِ دس ّیئبت اسوی ربهـ

 هی رکش سا دیگشی هقٌبی اهش هبدُ ثشای اسبسب کِ است ایي فشق یک. داسد فشق دٍ دیگشاى ثب)سُ( اهبم ًؾش ثبضیذ داضتِ تَرِ

  .ًیست اصغالحی ٍ لغَی هقٌبی ثیي تفبٍتی)سُ( اهبم ًؾش ثِ ایٌکِ دٍم ٍ کٌذ

 ثِ اًتسبة اهب ًجبضذ اضتمبلی خَدش است هوکي اسوی، ربهـ هقٌبی کلی عَس ثِ: فشهَدًذ پبسخ همبم دس ایطبىثِ ّش حبل 

 . کٌذ هی پیذا اضتمبلی حیخیت یک ضذُ، صبدس هتکلن ٍ الفؼ یک اص ایٌکِ افتجبسثِ  ٍ داسد هتکلن ٍ الفؼ

 ثب هب داسد، هتکلن ثِ اًتسبة لفؾی ّش ایٌکِ یقٌی کٌذ حل سا هطکل تَاًذ ًوی ّن پبسخ ایي کِ است ایي ٍالـ کٌین دلت اگش

 هب یقٌی ّستٌذ ایٌگًَِ الفبػ ّوِ! کٌین دسست اضتمبلی هقٌبی هبدُ آى خَد ثشای تَاًین ًوی کِ هتکلن ثِ لفؼ یب لَل اًتسبة

  .دضَ هی اضتمبلی ایي اًتسبة افتجبس ثِ آًْبهقٌبی  دّین، ًسجت هتکلن ثِ سا الفبػ ّوِ اگش

 کسی اگش هخال ضًَذ ًوی حذحی گَیٌذُ ثِ اًتسبة لحبػ ثب هقبًی ٍ الفبػ ّوِ کِ کٌیذ اضکبل کِ است هوکي الجتِ ان قلت:

 هی پیذا هتکلن ٍ الفؼ ثِ اًتسبة صیذایي رْت کِ  ثِ ضَد؟ حذحی هقٌبی داسای صیذ کِ ضَد هی ثبفج اهش ایي آیب صیذ؛: ثگَیذ

 اضتمبلی هقٌبی یک صیذ کلوِ کِ کٌین ادفب تَاًین هی گَیٌذُ، ثِ صیذ لفؼ اًتسبة صشف ثِ کشد، استقوبل سا صیذ کسی اگش ؟کٌذ

 . کٌٌذ هی پیذا اضتمبلی هقٌبی اًتسبة احش ثش آًبى اهخبل ٍ لیبم ٍ رلَس ٍلی خیش کٌذ؟ هی پیذا حذحی ٍ

 ثِ سثغی کٌذ، هی پیذا اضتمبلی هقٌبی لیبم ٍ رلَسٍ  کٌذ ًوی پیذا اضتمبلی هقٌبی صیذ ایٌکِ صیشا ًیست ٍاسد اضکبل ایي قلت:

 گَیٌذُ ثِ سثغی ثَدى اضتمبلی ٍ ثَدى حذحی :داسد ٍرَدهقٌب ایي خصَصیت  خَد ثغي دس ثلکِ ًذاسد الفؼ ٍ گَیٌذُ اًتسبة

 هخصَظ لَل اص فجبست کِ اهش یقٌی ضذ هی حبدث اضتمبق ایي اًتسبة احش ثش ثبیذ لغقب ثَد، ایي عَس اگش چَى ًذاسد الفؼ ٍ

 دس حبلی کِ! کٌذ هی پیذا اضتمبلی هقٌبی یک پس داسد هتکلن ثِ اًتسبة چَى ثگَئین است، اسوی ربهـ هقٌبی اص فجبست یب

 .ًیست توبم کِ سسذ هی ًؾش ثِ ّن)سُ( اهبم پبسخ پس. ًیست دسست ایي

 «وذ هلل سة القبلویيالح»


