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ر «معن جر ر لي ر ححمدر  ر ل هر اطاليرن ر  ر العن ر لي ر ادداهم ر ااهّللر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته

دس هَسد هلىیت وٌض ػشع وشدین دٍ لَل ٍرَد داسد؛ یىی لَل ثِ هلىیت وٌض هغلمب ثَد وِ ثِ هشَْس هتأخشیي ًسجت دادُ 

چْبس دلیل ثش ایي لَل البهِ شذ وِ اص ایي چْبس دلیل ثؼضی سا پزیشفتین ٍ ثشخی سا هَسد اشىبل لشاس دادین. دلیل اٍل ٍ ، شذُ

ثَد اروبالً هَسد لجَل لشاس گشفت اهب هسئلِ اهبسیت وَى فی داس االسالم ٍ ثَدى احش  دلیل چْبسم وِ طحیحِ هحوذ ثي هسلن

اسالهی ثش آى هبل ٍ ّوچٌیي استظحبة هَسد اشىبل ٍالغ شذ. هزوَػبً لَل اٍل یؼٌی لَل ثِ هلىیت ٍارذ للىٌض هغلمب ثب 

 آى دٍ دلیل لبثل لجَل است. 

َى فی داس االسالم ٍ وَى فی غیش داس االسالم. الجتِ لذس هتیمي اص هَسدی وِ اهب لَل دٍم لَل ثِ تفظیل است؛ تفظیل ثیي و

وٌضی است وِ دس داس االسالم ثبشذ ٍ احش اسالهی ّن دس آى ثبشذ لزا ، اًذ ثشخی لبئل ثِ ػذم هلىیت ٍارذ دس آى هَسد شذُ

است ثبة ایي شَد ٍ ایي یب اص  له ثش آى ثبس هیگفتٌذ دس ایي هَاسد وٌض هتؼلك ثِ ٍارذ ًیست ثلىِ احىبم لمغِ یب هزَْل الوب

احىبم لمغِ ٍ هزَْل الوبله ثب حفظ آى ػٌَاى دس ایي هَاسد  است وِثبة ایي ى طبدق ًیست یب اص آوِ اسبسبً ػٌَاى وٌض ثش 

شَد. دس ّش طَست هبلی وِ دس داس االسالم پیذا شَد ٍ احش اسالهی داشتِ ثبشذ عجك ًظش روبػتی حىن لمغِ یب  ربسی هی

تَاًذ ایي لَل سا حبثت  َْل الوبله داسد. پٌذ دلیل ثش ایي تفظیل روش شذ ٍ ًْبیتبً هؼلَم شذ ّیچ یه اص ایي پٌذ دلیل ًویهز

 وٌذ. 

 کالم محقق خویی

ایي هسئلِ حك ثب هشَْس هتأخشیي است یؼٌی لبئل ثِ هلىیت ٍارذ للىٌض هغلمب هؼتمذ است دس هحمك خَیی ضوي ایٌىِ 

ّوبى عَس  هغلتتَاًذ یه تفظیل دس هسئلِ ثبشذ. ایي  ذ اهب یه تَضیح ٍ ثیبًی دس ایي ساثغِ داسًذ وِ ثِ ًَػی هیثبش هی

فبلظبّش اى هب روشُ طبحت الوذاسن »تؼجیش ایشبى ایي است: هشَْس هتأخشیي ًیست.  ًظشهخبلف وِ خَد ایشبى تظشیح وشدُ 

ای وِ ثِ ػٌَاى تفظیل  ٍ ًْبیتبً آى ًىتِ وٌین ًمل هیي ّن است. حبل ثیبى ایشبى سا وِ ّوبى هشَْس ثیي هتأخشی« َّ الظحیح

 یب ًَػی تفظیل دس هسئلِ است هؼلَم خَاّذ شذ.

ّن ثِ ًظش ایشبى ّویي هغلت ثِ اضبفِ طحیحِ هحوذ ثي هسلن است. اگش چِ ثِ ًظش ایشبى هَحمِ هحوذ ثي  لَلدلیل ثش ایي 

وٌذ ٍ اال  وٌض است ٍلی ایشبى یه تَریْی ثشای هَحمِ داسد ٍ لزا هَحمِ سا اص گشدًٍِ خبسد هی لیس ّن هشثَط ثِ ثبة

ّوبى لىي ًذاسد  سا ظَْس دس ایي داسد وِ هبل هىشَفِ دس داس االسالم حىن لمغِایي تَریِ  هَحمِ فی ًفسِ ٍ ثب لغغ ًظش اص

 .وٌذ اص گشدًٍِ ثحج خبسد هی تَریْیایشبى ثب یه هَحمِ سا گفتِ شذ عَس وِ 
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ای داشتِ ثبشین وِ ایي هبل هتؼلك ثِ یه شخض  فشهبیٌذ: ثب لغغ ًظش اص هَحمِ ثِ عَس ولی اگش هب لشیٌِ ایشبى هیّش حبل ثِ 

ػذم رَاص  ،هسلوبى یب وبفش رهی است وِ هبلشبى هحتشم است یب حتی احتوبل دّین وِ هتؼلك ثِ ایٌْب است، همتضبی اطل

ّبی لذین ٍ عَالًی  شف دس آى هبل است. لىي اگش یمیي داشتِ ثبشین آًچِ وِ وشف شذُ هشثَط ثِ وسی است وِ اص صهبىتظ

ای  دّین هخالً سىِ ای وِ هب ػبدتبً احتوبل حیبت شخض رخیشُ وٌٌذُ سا ًوی ایي هبل سا پٌْبى ٍ رخیشُ وشدُ است ثِ گًَِ

گزسد، ایٌزب چَى یمیي داسین وسی وِ سىِ سا دس ایي  سبل اص آى صهبى هی است هشثَط ثِ دٍسُ طفَیِ وِ ثیش اص چْبسطذ

، دس ایي طَست ثب هَت اٍ لغؼبً ایي وٌض اص (وٌذ هسلوبى ثبشذ یب وبفش ثبشذ ًویّن فشلی )هحل هخفی وشدُ است صًذُ ًیست 

 هله اٍ خبسد شذُ چَى شخظی وِ حیبت ًذاسد هلىیت ّن ثشایش هؼٌب ًذاسد. 

 یب پٌذ ثؼذ اص چْبسیب وبفش رهی است وِ  اسین آى هیت ٍاسث هحتشم الوبلی داسد یؼٌی ٍاسحی داسد وِ هسلوبىحبل تبسٓ یمیي د

ثِ ػیٌِ  چَى هوىي است ٍاسث سا ؛ثبیذ رستزَ وٌین ٍ هبله سا پیذا وٌیندس ایي طَست ، ثِ اٍ اًتمبل پیذا وشدًُسل 

ایي هبل دس ایي فشع داخل  ثِ ّش حبل اًذ لزا ایٌزب ثبیذ فحض ٍ رستزَ وٌین. داًین ٍسّاث آى خبًذاى صًذُ ًشٌبسین ٍلی هی

 ثب ٍرَد ٍاسث هحتشم الوبل، توله ایي هبل ربیض ًیست. لزا ٍهبلی است وِ گن شذُ ػٌَاى لمغِ ًیست چَى لمغِ 

ّبی ثسیبس لذین است غبلجبً  ّبیی وِ هشثَط ثِ صهبى اهب اگش ًتَاًین احشاص وٌین وِ هبل هىشَفِ ٍاسحی داسد )چٌبًچِ ًَع گٌذ

ًذاسًذ(، دس ایي طَست همتضبی لبػذُ ایي است وِ ایي هبل ثِ اهبم وِ هؼلَم ًیست ٍاسحی ثبلفؼل داسًذ یب  ّستٌذایي چٌیي 

ش ٍرْشَد.  افشاد داخل دس هله اهبم هیاست وِ اهَال ایي « هَي هبت ٍ لن یىي لِ ٍاسث»وٌذ چَى اص هظبدیك اًتمبل پیذا 

اطل ػذم ٍرَد ٍاسث هحتشم  ّن ایي است وِ هب دس ٍالغ االى شه داسین ٍاسحی ٍرَد داسد یب ًِ ٍ ثب شه دس ٍرَد ٍاسث،

دس ٍارذ ثِ هلىیت وٌذ وِ ایي هبل داخل دس هله اهبم شَد ٍ اص آًزب وِ اهبم ایي اهَال سا هجبح وشدُ، ایي هبل  التضب هی

 خوس آى سا ّن ثبیذ ثذّذ. ،توله آیذ وِ پس اص هی

دس ثٌبّبی لذیوی پیذا هخالً چَة یب آرشی وِ  شَد هییبفت ثِ آًچِ وِ اص ارضای ثٌبّبی لذیوی  وٌذ سپس تٌظیش هیایشبى 

وِ دس وَفِ است وِ ایٌْب هله ثٌی ػجبس یب ثٌی اهیِ ّبیی  ستوبػهخل لبثل تظشف ٍ استوالن است.  ثِ ّویي رْت شَد هی

هؼلَم ًیست اًذ ٍ  اص آًزب وِ خَد آًْب اص ثیي سفتِ ٍلییه وبفش رهی هحتشم الوبل ثَدُ  هتؼلك ثِثَدُ ٍ حتی هوىي است 

وٌذ وِ ایي داخل دس  وٌین وِ ایٌْب ٍاسحی داسًذ یب ًِ؟ اطل ػذم ٍاسث ثِ هب حىن هی هب شه هی ثبشذ، لزاٍاسحی ّن ثشای آًْب 

اًذ. لزا ایشبى  وشدُ وٌذ ٍ ائوِ ّن ایي سا ثشای شیؼیبى هجبح شَد ٍ اص هجبحبتی است وِ اًتمبل ثِ اهبم پیذا هی هله اهبم هی

 گَیذ اگش وٌض اص ایي لجیل ثبشذ دس ایي طَست تولىش ربیض است ٍ خوسش ّن ثبیذ دادُ شَد. هی

، تفظیل ثیي طَست ػلن ثِ هَت هذّخِش یؼٌی رخیشُ وٌٌذُ ٍ وشد استفبدُ تَاى هی اص والم ایشبىدس ایي همبم  پس تفظیلی وِ

اگش یمیي داسد ٍاسحی ّست ٍلَ ٍرَد ٍاسث ٍ ثیي آًزبیی وِ هذّخِش اص دًیب سفتِ ٍ ػلن ثِ ٍرَد ٍاسث داسد. ػذم ػلن ثِ 

دّذ دس ایي  رَد ٍاسث هیثشخظِ هؼلَم ًیست، ایٌزب فحض ٍارت است اهب اگش یمیي ًذاسد وِ ٍاسحی ّست ٍ احتوبل ٍ
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اًذ، ٍارذ  سا ثشای شیؼیبًشبى هجبح وشدُشَد ٍ اص آًزب وِ اهبم ایي اهَال  طَست ثب اطل ػذم ٍاسث ایي هبل ثِ اهبم هٌتمل هی

 1شَد. ثبس ًوی آىٍ حىن هزَْل الوبله ثش  تَاًذ هبله شَد ٍ خوس آى سا ثپشداصد. پس دس ٍالغ حىن لمغِ هی

 کالم محقق خوییبزرسی 

لیي ًیست یؼٌی لبئل ثِ لَل دٍم ّبیی وِ گفتین لشاس دّین، لغؼبً رضء هفظ هحمك خَیی سا دس ایي دستِ ثٌذیثخَاّین هب اگش 

ٍلی  رضء گشٍُ اٍل استدُ ثلىِ ًذااالسالم االسالم ٍ  غیش داس. ایشبى تفظیل ثیي داساًذ ًیست وِ روبػتی ثِ آى هلتضم شذُ

ست یب ًیست. اگش یمیي داسین وِ ّگَیذ ثبیذ ثجیٌین آیب ٍاسحی  . هیهغلمب ًىشدُ استحىن ثِ هلىیت ٍارذ  وأىّدس ػیي حبل 

ذّین دس ایٌزب فحض ٍارت ًیست ٍ ثِ هلىیت ٍارذ دس ثاگش احتوبل ٍرَد ٍاسث  ٍلی فحض وٌینثبیذ  ٍرَد داسدٍاسث 

 آیذ. هی

 اص دًیب سفتِ ّن ٍلتی هبله وٌضچَى ثش اسبس لَل  ّن آى سا سد وٌذ. لبئل ثِ هلىیت ٍارذ هغلمبایي هغلجی ًیست وِ الجتِ 

 اًذ ٍ هفشٍؽ ػٌِ داًستِآیذ یؼٌی وأى ًجَدى ٍاسث سا  ثِ هلىیت ٍارذ دس هی ٍ لزاػاللِ هبله اص ایي هبل هٌمغغ شذُ  ثبشذ،

هبل ثشگشداًذ. لزا ثِ ثبیذ ایي سا ثِ طبحت گَیذ  هیگفتِ شَد ایي ٍاسث داسد لْشاً ثِ ّش یه اص لبئلیي لَل اٍل ّن اگش اال 

 اشىبلی داشتِ ثبشذ ٍ هغلجی ثبشذ وِ ثخَاّین هَسد ایشاد لشاس دّین. هحمك ثیبىسسذ  ًظش ًوی
 یک شبههدفع 

وِ آیب  شذ ایي ثَدهغشح  وِ ثحخیذت ستش ثَد. هب سبثمبً دس همبم دٍم دس پٌذ رْت ثحج وشدین؛ رْت پٌزن پیشاهَى اػتجبس ه

هستَس عَالًی ثَدى هذت ستش اػتجبس داسد یب ًِ؟ یؼٌی هخالً ثشای چٌذ لشى ثبیذ  ،رشیبى احىبم وٌضطذق ػٌَاى وٌض یب  دس

ثش آى ػٌَاى وٌض  وبفی است ٍثبشذ، هستَس شذُ یب اگش ثشای یه هذت وَتبّی ّن  تب ػٌَاى وٌض ثش آى طذق وٌذ ثبشذشذُ 

ى سا آایٌىِ ػشف  ٍ طذق ػشفی است ثلىِ هالن ق ػٌَاى وٌض هذخلیت ًذاسدگفتین وِ هذت ستش دس طذطبدق است. هب 

هذت اػتجبس ثِ عَس ولی ذُ ثبشذ ٍلی دی است وِ یه هذت عَالًی هستَس شغبلجبً وٌض دس هَاساگشچِ  ،وٌض ثِ حسبة ثیبٍسد

 ًذاسد.

ا ثپزیشین هٌبفبتی ثب آًچِ وِ دس سبثك گفتین داسد لبثل روغ است؟ یؼٌی آیب اگش هب ایي هغلت سًظش ایي آیب آى هغلت ٍ حبل 

 یب ًِ؟

هستَس شذُ ثبشذ اگش هب یمیي ثِ هَت هذّخِش  وَتبُوِ ثشای هذت ّن چَى دس گٌزی  جبشذهٌبفبتی ثیي ایٌْب ًسسذ  ًظش هیثِ 

وِ  چِ هبًؼی داسد اطل ػذم ٍاسث حتی دس هَسد وٌضی ،داشتِ ثبشین ٍ یمیي ًذاسین ٍاسحی داسد ٍ فمظ طشف احتوبل است

آًچِ  ثباشىبلی ًذاسد سا پزیشفتین ٍ گفتین سخي هحمك خَیی ثشای هذت عَالًی پٌْبى ًشذُ ربسی شَد؟! پس اگش هب ایٌزب 

 ذاسد.سبثمبً گفتین هٌبفبتی ًوِ 
 محقق همدانیکالم 

البهِ وشد وِ وٌض هَرَد دس  هغلت ّن ایشبى حتی یه دلیل ثش ایيهحمك ّوذاًی اص وسبًی است وِ هؼتمذ ثِ تفظیل است. 

آیذ ثلىِ حىن لمغِ یب هزَْل الوبله داسد. ایشبى فشهَد ثِ حىن  داس االسالم هتؼلك ثِ ٍارذ ًیست ٍ ثِ هلىیت اٍ دس ًوی
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غیش هحتشم است، ي هبل هتؼلك ثِ احتوبل ّن ثذّین ای ٍ حتی اگشػمل یب ػمال تظشف دس هبل غیش، ثغیش ارًِ حشام است 

 تظشف ٍ توله آى هبل ربیض ًیست. 

لىیت ثیي هبله ٍ هبل ربسی ًیست. هب گفتین دس هَاسد اًمغبع ػلمِ ه ذ آًچِگَی هی ٍلیتفظیل سا دادُ،  ایيثب ایٌىِ ایشبى 

ریل دس است وِ ای  یه تجظشُ، لزا ایي هغلت دس حمیمت هلىیت ثیي هبله ٍ هبل هٌمغغ ًشذُفمظ دس ربیی است وِ  ثلىِ

 وٌٌذ.  آى لَلشبى روش هی

ایي گبّی اختیبسی است هخل  ٍشَد  َس ولی ػلمِ هلىیت هٌمغغ هیگبّی اص اٍلبت ثیي هبله ٍ هبل ثِ ع گَیذ: ایشبى هی

شَد.  ّبی هتشٍن ٍ خشاة یبفت هی وِ دس سشصهیيهخل وٌَص لذیوِ وٌذ ٍ گبّی لْشی است  ایٌىِ هبله اص هبل اػشاع هی

اگش گٌزی اص آًزب پیذا  لزا ٍطذّب سبل لجل است هشثَط ثِ شَد، ایي هؼلَم است وِ  شْشی اص صیش خبن پیذا هی هخالً ٍلتی

سبل لجل است، ثِ عَس ولی ػلمِ آى ثب  طذای ثب هبلىش ًذاسد. ایي گٌزی وِ ثشای چٌذ  شَد، ایي گٌذ دیگش ّیچ ػلمِ

ایشبى وأىّ مغغ شذُ است. دس ایي هَاسد وِ استجبط ثیي هبل ٍ هبله ػشفبً ثؼذ اص ایي صهبى عَالًی هٌمغغ شذُ هبلىش هٌ

ایي ٍلی دس ػیي حبل  تفظیل دادُ ایشبى ّش چٌذپس بلی ًذاسد. خَاّذ ثگَیذ هلىیت ٍارذ ًسجت ثِ ایي هَسد اشى هی

 تجظشُ سا ّن روش وشدُ است.

 دس ایٌزب داسًذ وِ دس رلسِ آیٌذُ اى شبء اهلل ثیبى ٍ ثشسسی خَاّین وشد.ی ّن هشحَم آلبی حىین هغلج بحث جلسه آینده:

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»


