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

 خالصه جلسه گذشته

دس بحث اص همبم دٍم یعٌی تفسیش وٌض عشؼ وشدین دس چٌذ خْت ببیذ بحث وٌین. البتِ ٍخِ ایٌىِ وٌض سا ببیذ تفسیش وٌین ایي 

ضَد لزا  است وِ هعلَم ضَد وذام وٌض هتعلك خوس است؟ چَى تبسٓ وٌض بِ ّوبى هعٌبی لغَی ٍ عشفی هتعلك خوس ٍالع هی

اًذ ٍ بعضی هعٌبی ٍسیعتشی لبئل بَدًذ ٍ اخشی بب ایٌىِ اص ًظش بعضی  اًستِبعضی هعٌبی وٌض سا هحذٍد بِ غٌف خبغی د

وٌض لغتبً ٍ عشفبً هعٌبی عبهی داسد اهب حىن ٍخَة خوس بش غٌف خبغی اص وٌض ثببت ضذُ است لزا دیذیذ دس ایي خْبت 

 ای وِ بحث وشدین هعوَالً ایي دٍ خْت یعٌی بحث هَضَعی ٍ بحث حىوی هغشح ضذ. سِ گبًِ

خْتی وِ هَسد بحث بَد یىی بحث اص اعتببس لیذ هستَسیت فی االسؼ بَد. دٍم بحث اص اعتببس لػذ ادّخبس بَد ٍ سَم  سِ

وشدین. دٍ خْت دیگش  ّن بحث اص اعتببس خٌس خبغی دس هعٌبی وٌض یب حىن وٌض بَد. بِ تفػیل پیشاهَى ایي سِ خْت بحث

 ًَعی هغشح است. وِ دس ایي دٍ خْت ّن ّوبى دٍ حیث بِ ببلی هبًذُ

 زم: هدت ستجهت چهار

 دٍ حیث ببیذ هَسد بشسسی لشاس گیشد: ّن خْت چْبسم پیشاهَى هذت ستش فی االسؼ یب غیش اسؼ است وِ دس ایي خْت 

اًذ یب هذت اعتببس ًذاسد؟ آیب  هختع بِ اضیبئی است وِ بشای هذت عَالًی دس صهیي هستَس ضذُ هفَْهبً یىی ایٌىِ آیب وٌض

اًذ یب  وشدًذ ٍ االى هٌمشؼ ضذُ وِ دس لذین االیبم صًذگی هیاست ّبیی  اص اًسبىء ببلیوبًذُ لغتبً ٍ عشفبً هشبَط بِ اضیبوٌض 

ّبیی ًذاسد؟ بِ ّش حبل سخي دس ایي است وِ دس هفَْم وٌض، هذت ٍ صهبى ٍ یب تعلك بِ هشدم  اختػبظ بِ اهَال چٌیي اًسبى

ضَد ٍلَ هشبَط بِ غذ سبل لبل  دیگش آیب وٌض بِ ّش چیضی وِ اص صهیي وطف هی خبغی هذخلیت داسد یب ًِ؟ بِ عببست

ضَد یب وٌض هفَْهبً عببست اص هبلی است وِ اص صهیي وطف ضَد ٍ هشبَط بِ هثالً ّضاس  )هذت صهبى وَتبّی( ببضذ اعالق هی

وٌض هذخلیت داسد یب ًذاسد؟ آیب سبل لبل )هذت صهبى عَالًی اص دفي آى گزضتِ( ببضذ؟ آیب هذت خبغی دس تحمك عٌَاى 

 وشدًذ، هذخلیت داسد یب ًِ؟  ّبی بسیبس دٍس صًذگی هی تعلك هبل ٍ ضیء لیوتی بِ هشدم خبغی وِ دس صهبى

ضَد؟ یعٌی بش فشؼ هب هعٌبی وٌض سا عبم داًستین ٍ گفتین هذت  حیث دیگش ایٌىِ خوس دس چِ غَست دس وٌض ثببت هی

عشفبً اعتببس ًذاسد. آیب حىن ثبَت خوس بِ ًحَ عبم ثببت است یب بشای خػَظ هثالً  خبغی دس غذق عٌَاى وٌض لغتبً ٍ

 ّبی بسیبس دٍس ّستٌذ؟ وٌضّبیی وِ هشبَط بِ صهبى
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 حیث اول

اص حیث اٍل ظبّشاً هذت خبغی اعتببس ًذاسد. یعٌی لغتبً ٍ عشفبً وٌض بِ هغلك هبل هستَس وِ داسای لیوت است اعالق 

هذت صهبى عَالًی ستش دس . پس دس هفَْم وٌض لیذ ضاس سبل لبل ببضذ یب غذ سبل لبلِ هشبَط بِ ّضَد، اعن اص ایٌى هی

گَیین هذت عَالًی اعتببس ًذاسد  هی اگش ى سا بعذاً عشؼ خَاّین وشد ٍ آى ایٌىِت ًذاسد. البتِ یه ًىتِ است وِ آهذخلی

ضَد ٍ اال اگش بِ ًحَی ببضذ وِ ًتَاًذ هبله ضَد، هثالً  ای ببضذ وِ ٍاخذ بتَاًذ هبلىص بِ گًَِ ببیذ آى ضیء هىٌَصٍلی 

هبله داضتِ ببضذ لْشاً اص بحث هب خبسج است اهب اخوبالً فی ًفسِ بب لغع ًظش اص سبیش ضشایغی وِ دس غذق عٌَاى وٌض ٍ دس 

فمظ بِ اهَالی وِ دس ایي گًَِ ًیست وِ وٌض  یعٌی ثبَت حىن دس وٌض هذخلیت داسد، ایي لیذ دس وٌض هفَْهبً هعتبش ًیست؛

ّبی بسیبس دٍس است اعالق ضَد. ّویي االى اگش دس یه خبًِ یب صهیٌی یه هبلی سا اص  صهیي هستَس است ٍ هشبَط بِ صهبى

ضَد؛ چَى دس  صهیي وطف وٌٌذ وِ هشبَط بِ غذ سبل یب دٍیست سبل لبل ببضذ، اص ًظش عشف ٍ لغت، ایي وٌض هحسَة هی

 گَیٌذ وِ دس صهیي بشای هذت عَالًی هستَس ضذُ ببضذ. ًطذُ وِ وٌض بِ چیضی هی ّیچ وتبة لغتی ایي لیذ روش

 حیث دوم

سسذ ایي لیذ هذخلیت ًذاسد ٍ اگش وسی لبئل ضذ وِ عٌَاى وٌض بش هغلك اهَال  اص حیث دٍم یعٌی ثبَت خوس ّن بِ ًظش هی

بُ، لْشاً اعاللبت ادلِ خوس وٌض، خوس سا وٌذ چِ هستَس دس هذت عَالًی ببضٌذ ٍ چِ هستَس دس هذت وَت هستَس غذق هی

وٌذ. ٍلی اگش وسی دس حیث اٍل هعتمذ ضذ وٌض بِ خػَظ اهَال هستَسُ بِ هذت عَالًی  دس وٌض بِ ّویي هعٌب ثببت هی

ضَد، آى ٍلت دس حیث دٍم ّن ًبچبساً خوس سا ببیذ فمظ دس خػَظ ّوبى وٌض ثببت بذاًذ چَى اسبسبً وٌض دس  اعالق هی

ضَد وِ هذت صهبى عَالًی فی االسؼ هستَس ببضذ ٍ اگش هثالً هذت صهبى ووی دس خبن  لبئل بِ هبلی اعالق هیًظش ایي 

 ضَد. اهب عشؼ ضذ وِ ایي ًظش هحل اضىبل است. پٌْبى ضذُ ببضذ اسبسبً عٌَاى وٌض بش آى اعالق ًوی

 نتیجه

ب ثبَت خوس دس وٌض است ًتیدِ ٍ ًظش غحیح ایي لزا دس خْت سابعِ وِ بحث اص اعتببس هذت عَالًی دس غذق عٌَاى وٌض ی

هذت عَالًی ّیچ تأثیشی دس غذق عٌَاى وٌض ًذاسد ٍ  ستش دس هذخلیت ًذاسد. یه اص ایي دٍ حیثّیچ ایي لیذ دس است وِ 

ط بِ ّبی بسیبس دٍس ببضذ یب هشبَ وٌذ اعن اص ایٌىِ آى هبل هشبَط بِ دٍسُ لْشاً ادلِ ّن خوس سا دس عٌَاى وٌض ثببت هی

 ّبی اخیش ببضذ. دٍسُ

 ببالخشُ همذاس صهبًی الصم است وِ عٌَاى وٌض بش آى غذق وٌذ؟ سؤال:

ضَد ٍ  ضَد، یب هبلىص هعلَم است وِ بحثی دیگش ًذاسد ٍ یب هعلَم ًیست وِ هدَْل الوبله هی هبلی وِ پیذا هی استاد:

 دس خبن هعٌبیص ایي ًیست وِ اگش حتی دیشٍص ّن. بحث اص عذم اعتببس هذت ضَد بش آى ببس هیاحىبل هدَْل الوبله 

ضَد؛ اگش هثالً بشای غذ سبل یب خوس دس آى ثببت  گزاضتٌذ ٍ هعلَم است هبله داسد اهب هعلَم ًیست چِ وسی است،

آًْب هعلَم است، دٍیست سبل لبل ببضذ، ٍلی هبله آى هعلَم است بِ ایٌىِ بشای فالى خبًذاى است ٍ االى ّن ًسل ٍ ٍسثِ 

ایي سا دس بحث همبم ثبلث  .ایي اغل ّویطِ ببیذ هَسد ًظش ببضذ وِ لببلیت هبله ضذى ٍاخذ ببیذ ببضذس داضتِ ببضذ. خو

ضَد ٍ  وِ بحث اص هلىیت ٍاخذ است عشؼ خَاّین وشد؛ چَى دس همبم ثبلث بحث ایي است وِ چِ صهبًی ٍاخذ هبله هی
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ّب هشبَط بِ فشضی است وِ ٍاخذ بتَاًذ هبله ضَد ٍ اگش ًتَاًذ  تَاًذ هبله ضَد. ّوِ ایي بحث دس چِ غَستی ٍاخذ ًوی

 هبله ضَد اص بحث هب خبسج است.

 للغیز بالفعل  عدم هولوکیتجهت پنجن: 

خْت پٌدن وِ بِ ًَعی هشبَط بِ ّویي همبم دٍم یعٌی تفسیش وٌض است، ایي است وِ آیب دس هفَْم وٌض غیش هولَن بَدى 

ببلفعل هذخلیت داسد یب ًذاسد ٍ ّوچٌیي آیب دس ثبَت خوس بش وٌض، ایي خْت هذخلیت داسد یب ًذاسد؟ پس دس خْت  للغیش

پٌدن سخي دس اعتببس عذم هلىیت غیش ًسبت بِ ضیء خبسج ضذُ است. ّوبى دٍ حیث دس ایي خْت ّن ببیذ هَسد بشسسی 

 :لشاس بگیشد

 حیث اول

هبلی وِ هولَن غیش است ٍ هبله داسد ٍلَ هبلىص هعلَم آیب ضَد؟  ٌض بِ چِ هبلی اعالق هیببیٌین عشفبً ٍ لغتبً وببیذ  ایٌىِ

وٌذ یب ًِ؟ آیب عذم فعلیت هلىیت غیش ًسبت بِ  عٌَاى وٌض بش آى غذق هی ،ًیست ٍلی اغل هلىیت غیش لْزا الوبل هحشص است

ضَد وِ هبله  ض اص ًظش هَضَعی بِ چیضی اعالق هیایي هبل دس غذق لغَی ٍ عشفی وٌض هذخلیت داسد یب ًذاسد؟ یعٌی آیب وٌ

ًذاضتِ ببضذ یب اگش هبله ّن داضتِ ببضذ عٌَاى وٌض بش آى غبدق است؟ اگش هثالً هبلی سا اص صهیي وطف وشدین وِ هشبَط بِ 

 وٌذ یب ًِ؟ َاى وٌض بش آى غذق هیضٌبسین، آیب عٌ دُ سبل لبل است ٍلی هعلَم است وِ هبله داسد ّش چٌذ هب هبلىص سا ًوی

وِ  بً ٍ ّن عشفبً بِ هبلیضبیذ لغتّن پس دس حیث اٍل سخي اص هذخلیت لیذ عذم فعلیت هلىیت غیش لْزا الوبل است. ایٌدب 

تَاى ادعب وشد عشف بِ هبل وطف ضذُ اص صهیي  هی لغعبًًتَاى استفبدُ وشد.  هولَن غیش است ًتَاى عٌَاى وٌض سا اعالق وشد

ضَد گٌح پیذا ضذ یعٌی یه هبلی است  وٌذ؛ اغالً دس رّي عشف ٍلتی گفتِ هی ٌَاى وٌض اعالق ًویدس حبلی وِ هبله داسد ع

سسذ دس هفَْم وٌض لیذ عذم هلىیت غیش ًسبت بِ هبل، هذخلیت  وِ وأى هبله ًذاسد ٍ ایي هتعلك بِ ٍاخذ است. لزا بِ ًظش هی

 وٌذ. ّن پیذا ضَد عشف بِ آى وٌض اعالق ًوی داسد یعٌی تب صهبًی وِ هبل، هبله داضتِ ببضذ ٍلَ اص صیش خبن

ضَد، دس تحمك عٌَاى وٌض هذخلیت داسد. حذالل ایي  پس لیذ عذم فعلیت هلىیت غیش ًسبت بِ هبلی وِ اص صهیي وطف هی

است وِ اگش اص ًظش لغت ٍ ٍضع لغَی هعٌبی وٌض عبم ببضذ لىي بِ خػَظ هبل هستَسی وِ هبله ًذاسد، اًػشاف پیذا 

 وٌذ. هی

 حیث دوم

غذق عٌَاى وٌض  اص خْتاص حیث ثبَت خوس اختالفی ًیست وِ خوس دس وٌضی ثببت است وِ هبله ًذاضتِ ببضذ ّشچٌذ 

. بِ عببست دیگش اگش هب هعتمذ ببضین عذم هلىیت غیش دس هعٌبی وٌض هذخلیت ًذاسد ٍلی ضَد وٌض بش آى اعالق هی ،لبئل ببضین

اش عبئذ  وٌذ وِ هولَن ٍاخذ ببضذ چَى تب چیضی هله اًسبى ًببضذ ٍ فبئذُ هیادلِ خوس لغعبً خوس سا دس وٌضی ثببت 

هلىیت اًسبى  دسخوس دس غَستی ثببت است وِ آى ضیء  وِ ضَد. ایي یه لبعذُ ولی است اًسبى ًطَد هتعلك خوس ًوی

 ّویي عَس است. ّن . دس هَسد غٌیوت ٍ هعذى ٍ وٌض ٍ ّوچٌیي اهَس دیگش ببضذ

تشدیذی ًیست ٍ ّوِ دس ایي خْت  استٍ هله ٍاخذ ٍ یببٌذُ سد س فمظ دس وٌضی ثببت است وِ هبله ًذالزا دس ایٌىِ خو

اگش چِ هب دس  است.اختالف  ذ دس بیبیذ اهب دس حیث اٍلاتفبق داسًذ وِ دس غَستی خوس ثببت است وِ وٌض دس هلىیت ٍاخ
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ذاضتِ ببضذ اهب هوىي است وسی بگَیذ وٌض یه هعٌبی ضَد وِ هبله ً حیث اٍل ّن گفتین هفَْهبً وٌض بش هبلی اعالق هی

وٌذ،  عبهی داسد ٍ ّش چیضی وِ اص صیش صهیي وطف ضَد، چِ هبله داضتِ ببضذ ٍ چِ ًذاضتِ ببضذ، عٌَاى وٌض بش آى غذق هی

 ٍلی خوس دس آى ثببت ًیست. 

حیثی وِ هحل اختالف است دس  اختالف ٍخَد داسد ٍلی دس حیث دٍم اختالفی ًیست. آىاٍل حیث  پس دس خْت پٌدن اص

ضَد یب ًِ؟ ًظش هب  ضَد ٍ هبله داسد اعالق هی عٌَاى وٌض است وِ عٌَاى وٌض آیب بش هبلی وِ اص صهیي وطف هیغذق هَسد 

ضَد وِ دیگشی هبله آى ًببضذ اهب دس حیث دٍم اختالفی ًیست یعٌی  ضَد؛ وٌض فمظ بِ هبلی اعالق هی ایي بَد وِ اعالق ًوی

 س وٌضی ثببت است وِ غیش ًسبت بِ آى هبله ًببضذ.خوس فمظ د

 «ّزا توبم الىالم فی الومبم الثبًی»

یعٌی ایٌىِ وٌض هله چِ وسی است ٍ چگًَِ بِ هلىیت ٍاخذ دس  است همبم ثبلث دس هَسد هلىیت ٍاخذ بحث جلسه آینده:

  .سسیذگی لشاس خَاّین دادد ٍ هَسد آیذ دس خلسِ آیٌذُ ایي هسئلِ ٍ فشٍعبت آى سا بیبى خَاّین وش هی

 «الحوذ هلل سة العبلویي»


