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  44 جلسه:                                                                                                   چهارم سال:

ئهم ا هلل رب العالمين و صليالحمد»  «معينج اهلل علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا

 خالصه جلسه گذشته:
هطالبی سا  ،خاظلِ  بِ هحمك ػشالی وِ دس دفاع اص ًظشیِ هشحَم آخًَذ هبٌی بش اهىاى ٍضغ ػام ٍ هَضَعػشؼ وشدین 

ضذُ است. تا ایٌجا اضىال اٍل بِ هحمك ػشالی وِ تَسط بؼضی اص بضسگاى ایشاد ضذُ بَد هَسد  ایشاد فشهَدُ بَدًذ اضىاالتی

 بشسسی لشاس گشفت ٍ هؼلَم ضذ ایي اضىال ٍاسد ًیست.

 :به محقق عزاقی کال دوماش
بغ ایطاى هشحَم آلای خَیی دس دفاع اص هشحَم آخًَذ ایي بَد وِ ػٌاٍیي ٍ تگَیٌذ اساس فشهایص هحمك ػشالی ٍ بِ  هی

تَاًٌذ هشآت بشای افشاد  اًذ هی اًتضاع ضذُ ،وِ اص افشاد ٍ هػادیك هفاّیوی ّوچَى ها یٌطبك ػلیِ االًساى یا فشدٌ هي االًساى

لِ لشاس بگیشًذ لىي ایي هطلب  تَاًٌذ بِ افشاد ٍ هػادیك اضاسُ داضتِ باضٌذ ٍ بِ ایي اػتباس هَضَع ٍ هػادیك باضٌذ ٍ هی

ِ ایي چَى ها بایذ ببیٌین چگًَ ؛یؼٌی ایي ػٌاٍیي دس ٍالغ حاوی اص افشاد ٍ هػادیك ًیستٌذ ،هخذٍش ٍ هحل اضىال است

خَاٌّذ اص افشاد ٍ خػَغیات ٍ هػادیك حىایت وٌٌذ؟ آیا اساساً خَد ایي ػٌاٍیي اهىاى حىایت اص افشاد سا  ػٌاٍیي هی

وٌذ ٍ لفع سا  اضاسُ هیبِ افشاد خَاست بگَیذ ٍاضغ بِ ٍاسطِ ػٌَاى ها یٌطبك ػلیِ االًساى  ؟ هحمك ػشالی هیداسًذ یا ًِ

 تَاًذ اضاسُ بِ افشاد داضتِ ٍ هشآت بشای آًْا باضذ؟ ها بایذ ببیٌین آیا خَد ایي ػٌَاى هی ٍلیوٌذ  بشای افشاد ٍضغ هی

 :چَى ؛تَاًذ حاوی اص افشاد ٍ هػادیك باضذ ػٌاٍیٌی هثل ها یٌطبك ػلیِ االًساى ًوی گَیذ: هستطىل هی

بِ  غیشُیؼٌی صیذ، ػوشٍ، بىش، خالذ ٍ  ؛ضَد؛ هثالً هػادیك اًساى فشدیت افشاد ٍ هػادیك بِ اهَس هختلفی هحمك هی اوالً:

ضًَذ. پس خػَغیات فشدیِ هَجب  اهَسی هثل ضىل ٍ لیافِ، پذس ٍ هادس، صهاى ٍ هىاى، خُلمیات ٍ غیشُ اص ّن هتوایض هی

ضَد تؼذاد صیادی افشاد  ٍ باػث هی بَدُضَد وِ خَد ایي خػَغیات ّن وثیش  ّا اص یىذیگش هی تفىیه ٍ جذاساصی اًساى

تَاًذ حاوی اص  آیا ٍالؼاً ػٌَاى ها یٌطبك ػلیِ االًساى هیسؤال ایي است وِ  ، حالیك بشای یه حمیمتی پیذا ضًَذٍ هػاد

یؼٌی ایي ػٌَاى ّن  ؛گَیین ػٌَاى ولی ٍ ػام حاوی اص افشاد ٍ هػادیك است با ایي تؼذاد صیاد باضذ؟ ها ٍلتی هی ایي افشاد

بایذ هشآت بشای خػَغیات فشدیِ باضذ ٍ ّن تؼذاد آًْا سا بِ ها ًطاى دّذ دس حالی وِ اص طشیك ػٌَاى ها یٌطبك ػلیِ 

ضًَذ بِ  اص ّن هتوایض هی بِ سبب آىٍ خػَغیاتی وِ  تَاى خػَغیات فشدیِ سا دیذ ٍ ًِ تؼذاد آًْا سا االًساى ًِ هی

تَاًذ خػَغیات فشدیِ سا بِ ها ًطاى دّذ  دس ایي غَست وِ ایي ػٌَاى ًِ هی لزان ٍ دسن ًیستٌذ ٍسیلِ ایي ػٌَاى لابل فْ
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ٍ وِ ایي ػٌَاى حاوی اص افشاد ٍ هػادیك است؟ فشدیت افشاد بِ خػَغیاتص است  ضَد ٍ ًِ تؼذاد آًْا سا چگًَِ ادػا هی

ًطاى ًذادُ ٍ ّش چِ غیش اص خػَغیات فشدیِ ًطاى  شاد ساوِ ػٌَاى ًتَاًذ خػَغیات آى سا ًطاى دّذ دس ٍالغ اف ٍلتی

 دادُ ضَد فشد ًیست.

اص لسن اٍل اص هفاّین  وِ ػٌَاى ها یٌطبك ػلیِ االًساى دس ٍالغ یه هؼادل هفَْهی بِ ػٌَاى االًساى الوَجَد داسد ثانیاً:

االًساى الوَجَد هؼادل ها یٌطبك ػلیِ  .حاوی اص افشاد ٍ هػادیك باضذ ذتَاً هٌتضع اص افشاد ٍ هػادیك ًیست لزا ًوی ٍاست 

 ؛ایي ػٌَاى ٍ خَد ها یٌطبك ػلیِ االًساى با هفَْم االًساى فشق داسد. هفَْم اًساى، حیَاى ًاطك است ٍلی االًساى است

ی ا ها یٌطبك ػلیِ االًساى یه حیث اضافِ صیشایؼٌی االًساى حیَاى الٌاطك با هفَْم ها یٌطبك ػلیِ االًساى تفاٍت داسد 

، پس ها یٌطبك ػلیِ است اص ایي هاّیت هحمك ٍ هَجَد ضذُ ّواى چیضی است وِداسد، آًچِ وِ اًساى بش اٍ هٌطبك است 

االًساى الوَجَد حاوی اص افشاد ٍ هػادیك ٍ هشآت بشای آًْا  ٍ است الوَجَداالًساى دس ٍالغ ػباسٌٓ اخشی اص االًساى 

وِ هؼادل با  هفَْم االًساى الوَجَدپس چَى  تضع اص افشاد ٍ هػادیك ًیستچَى اص لسن اٍل اص هفاّین است وِ هٌ ؛ًیست

تَاًذ حاوی اص  ًویتَاًذ حىایت اص افشاد وٌذ خَد ػٌَاى ها یٌطبك ػلیِ االًساى ّن  ػٌَاى ها یٌطبك ػلیِ االًساى است ًوی

 ًتیجِ ایٌىِ فشهایص هحمك ػشالی توام ًیست. باضذ. ٍ هػادیمص افشاد

  تَاًذ حاوی اص افشاد ٍ هػادیك باضذ. ویً ،وَجَدالچشا االًساى  سؤال:

دٍ بِ ایطاى هفاّین سا  چَى وَجَد اص هفاّین لسن اٍل است وِ هحمك ػشالی روش وشد،الگَیذ: االًساى  هستطىل هی استاد:

بَدُ اػن اص جَاّش ٍ اػشاؼ وِ ایي هفاّین حاوی اص افشاد ًیستٌذ اها لسن دٍم  وشدُ ٍ فشهَد: بؼضی هفاّین ولیتمسین لسن 

تَاًٌذ حاوی اص افشاد باضٌذ، دس حمیمت ادػای  هفاّین آى هفاّیوی ّستٌذ وِ هٌتضع اص خَد افشادًذ وِ ایي لسن اص هفاّین هی

بَدُ ٍ اص افشاد ٍ هػادیك اًتضاع ًطذُ لزا  لسن اٍل هفاّین است وِ ولیهستطىل ایي است وِ هفَْم االًساى هَجَدٌ اص 

 تَاًذ حاوی اص افشاد باضذ. ًوی

 :به محقق عزاقی اشکال دوم بزرسی
 چَى: ٍاسد ًیست بش هحمك ػشالی بِ ًظش ها ایي اضىال

ضَد، حیث ٍجَد دس آى  ضَد هفَْهی هثل هفَْم ها یٌطبك ػلیِ االًساى اص افشاد ٍ هػادیك اًتضاع هی ٍلتی گفتِ هی اوالً:

یؼٌی ایي هفَْم دس ٍالغ هؼادل هفَْم االًساى الوَجَد ًیست، اًتضاع اص افشاد ٍ هػادیك بِ هؼٌای جذا وشدى آى هؼٌی  ؛ًیست

یه هفَْم ػام ٍ ولی است وِ لابل اًطباق بش افشاد هختلف ضَد  گفتِ هیاص حیث ٍجَدی آى است ٍ بِ ّویي جْت ّن 

وٌذ ٍ  ، اًتضاع اص افشاد ٍ هػادیك یه اثش دیگش ّن داسد ٍ آى ایي است وِ ایي هفَْم سا اص خػَغیات فشدیِ جذا هیاست

ي است وِ اص افشاد ٍ هػادیمص هؼٌایص ای ؛هفَْهی اًتضاػی استضَد  بَد، اغالً ٍلتی گفتِ هیًخَاّذ اال هفَْم اًتضاػی 

وٌذ ٍ اگش اًتضاػی ًبَد خَد ّواى فشد ٍ هػذاق بَد، ایي هفَْم اص افشاد ٍ  یؼٌی با افشاد ٍ هػادیك فشق هی ،هٌتضع ضذُ

 دس آى ٍجَد ًذاسد ٍ اص خػَغیات فشدیِ بِ ًحَ تفػیلی هػادیك اًتضاع ضذُ ٍ ایي بذاى هؼٌی است وِ خػَغیات فشدیِ
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 ،باضذ ذاست ٍ حتی حیث ٍجَد ّن دس آى ًیست ًِ ٍجَد رٌّی ٍ ًِ ٍجَد خاسجی ٍ یه هفَْم ولی هیج بِ ایي ًحَ

یؼٌی فشدٌ ٍ ضخعٌ هي  ،تَاًذ هؼادل االًساى الوَجَد باضذ. ها یٌطبك ػلیِ االًساى پس هفَْم ها یٌطبك ػلیِ االًساى ًوی

دس ایي هفَْم دس ایي ػٌاٍیي ولی ساُ ًذاسد. اها سؤال ایي است وِ آیا حیث ٍجَد  ،االًساى وِ لطؼاً خػَغیات تفػیلیِ

 ٍجَد داسد یا خیش؟

اًساى هَجَد دس رّي یا  ،اگش هشاد اص آى ؟بِ ػباست دیگش االًساى الوَجَد یؼٌی االًساى الوَجَد فی الزّي اٍ فی الخاسج

باضذ. پس ها ایٌجا دٍ ساُ داسین؛ یا بایذ  ًیستتَاًذ اص هفاّین لسن اٍل وِ هٌتضع اص افشاد ٍ هػادیك  ًوی خاسج باضذ

یؼٌی آى سا یه هفَْم اًتضاػی اص افشاد ٍ هػادیك  ،هثل ها یٌطبك ػلیِ االًساى بذاًین اص هفاّین لسن دٍم االًساى الوَجَد سا

تَاًذ حاوی اص افشاد ٍ هػادیمص باضذ االًساى الوَجَد  یٌطبك ػلیِ االًساى هیّواى گًَِ وِ ها  دس ایي غَستبذاًین وِ 

ها یٌطبك هؼادل  ،بگَیین االًساى الوَجَد بایذ یا .ًباضذیؼٌی اص هفاّین لسن اٍل  تَاًذ حاوی اص افشاد ٍ هػادیك باضذ ّن هی

هفَْم ها یٌطبك ػلیِ االًساى اص افشاد ٍ  وِ دس ایي غَست هطىلی دس حىایت است ًبَدُ ٍ هفَْهی غیش اص آى ػلیِ االًساى

 هػادیمص ًیست.

اص لبیل لسن دٍم اص هفاّین باضذ وِ اص افشاد هؼادل هفَْم ها یٌطبك ػلیِ االًساى ٍ هفَْم االًساى الوَجَد  اگشىِ خالغِ ایٌ

باضذ ٍ اگش اص لبیل لسن اٍل اص هفاّین باضذ وِ هٌتضع اص افشاد تَاًذ حاوی اص افشاد ٍ هػادیك  هی دس ایي غَستاًتضاع ضذُ 

تَاًذ  ایي اضىال وِ هفَْم ها یٌطبك ػلیِ االًساى ّن ًویٍ هػادیك ًبَد هؼادل هفَْم ها یٌطبك ػلیِ االًساى ًیست لزا 

اًذ حاوی اص افشاد ٍ هػادیمص تَ گَیین هفَْم ها یٌطبك ػلیِ االًساى هی حاوی اص افشاد ٍ هػادیك باضذ ٍاسد ًیست ٍ ها هی

 باضذ.

هفَْم ها یٌطبك ػلیِ االًساى ٍ اهثال آى تفػیالً حاوی اص تؼذاد هػادیك ٍ خػَغیات تفػیلیِ فشدیِ آًْا الصم ًیست  ثانیاً:

اگش  وٌذ. اساساً اص آى هػادیك حىایت وٌذ ٍ ّویي وفایت هی باضٌذ بلىِ هْن ایي است وِ ایي هفَْم بِ ًحَ اجوالی بتَاًذ

 ؛لِ خاظ ّن اهىاى ًخَاّذ داضت اص توام خػَغیات فشدیِ حىایت وٌٌذ حتی ٍضغ خاظ ٍ هَضَعلشاس باضذ هفاّین 

گزاسد، ّوِ  ضَد ٍ هثالً پذسی بش فشصًذش اسن هی چَى ها گفتین دس ّواى جایی وِ لفظی بشای یه هؼٌای خاغی ٍضغ هی

پس ٍلتی ٍضغ  تَاًذ ّوِ خػَغیات سا لحاظ وٌذ گیشد ٍ اغالً ًوی خػَغیات فشدیِ هَسد تَجِ ٍ لحاظ پذس لشاس ًوی

تَاًذ ّوِ خػَغیات فشدیِ سا هَسد تَجِ ٍ لحاظ لشاس  ًویلِ خاظ ایي گًَِ است وِ ٍاضغ  دس ٍضغ خاظ ٍ هَضَع

ایي واس هوىي ًیست لزا ّویي وِ بِ ًحَ اجوالی بِ خػَغیات ٍ افشاد اضاسُ ضَد وفایت دّذ دس ٍضغ ػام بِ طشیك اٍلی 

 وٌذ ٍ بیص اص ایي الصم ًیست. هی

 «والحمد هلل رب العالمین»


