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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:
لِ ؾبم بَد، ؾشؼ ضذ دس ایي سابطِ اختالف است؛ بؿؿی لبئل بِ اهىبى  یؿٌی ٍؾؽ خبظ ٍ هَؾَؼ ؛بحث دس اهىبى لسن چْبسم

لِ  لبئل بِ اهتٌبؼ ٍؾؽ خبظ ٍ هَؾَؼهشحَم آخًَذ، هحمك ؾشالی ٍ هحمك اغفْبًی ّستٌذ.  ایي لسن ٍ بشخی لبئل بِ اهتٌبؼ

اهتٌبؼ لسن چْبسم ّویي بیبى هشحَم آلبی خَیی ّن بشای  ببضٌذ. هب والم هحمك خشاسبًی سا ًمل وشدین ٍ گفتین هشحَم ؾبم هی

 آخًَذ سا بؿیٌِ روش وشدُ، سخي هحمك ؾشالی سا ّن بیبى ٍ تَؾیح ایطبى سا دس ایي سابطِ ؾشؼ وشدین.

 کالم هحقق اصفهانی:
ّن لبئل بِ ؾذم اهىبى لسن چْبسم ّستٌذ لىي بیبى ایطبى بب بیبى هحمك خشاسبًی ٍ هحمك ؾشالی هتفبٍت است. ایطبى دس  ایطبى

ٍ  ببضذ هی ّن ًیبصهٌذ تػَس هؿٌی ّوبى گًَِ وِ ًیبص بِ تػَس لفع داسد، ٍؾؽٌّگبم فشهبیذ: ٍاؾؽ  بیبى ٍجِ اهتٌبؼ ایي لسن هی

ؿٌی ؾبم ببضذ تػَس ؾبم بٌفسِ اهشی هوىي است، ٍاؾؽ بشای ٍؾؽ ّویي وِ ؾبم سا اگش ه .است ٍاؾح ٍ سٍضي یایي اهش

وٌذ ٍ هطىلی ًذاسد اهب اگش پبی افشاد بِ هیبى بیبیذ اص آًجب وِ افشاد ٍ  هالحػِ وٌذ ٍ لفع سا بشای هؿٌبی ؾبم لشاس دّذ وفبیت هی

ؾبم سا تػَس وٌذ ٍ بِ ٍسیلِ  تَاًذ ًوی یؿٌی ،اًذ لحبظ وٌذ ٌبّیتَاًذ ّوِ افشاد سا وِ غیش هت هػبدیك غیش هتٌبّی ّستٌذ لطؿبً ًوی

بخَاّذ افشاد ًبهتٌبّی سا لحبظ وٌذ پس بِ ًبچبس ببیذ افشاد سا بب یه ؾٌَاًی لحبظ وٌذ وِ جبهؽ ّوِ آًْبست ٍ ضبهل ؾبم 

 8.ایي ّوبى ولی است وِ بش افشاد هٌطبك ضذُ است وِ دس ایي غَست ضَد هتفشلبت آًْب ّن هی

یه جْت هطتشن بب سبیش افشاد داسد ٍ یه جْت هختع بِ وٌذ ایي خبظ  هٌػَس ایطبى ایي است وِ اگش خبظ سا تػَس هی

تجشیذ وٌذ ٍ لفع سا بشای آى هؿٌی لشاس دّذ دس ایي غَست ٍؾؽ خبظ ٍ  ،هختعخَدش، اگش بخَاّذ فشد سا اص آى جْت 

تَاًذ  چگًَِ هی لفع سا بشای هؿٌبی آى لشاس دّذ هختعآى جْت  تجشیذ فشد اص لِ ؾبم ًیست، اگش ّن بخَاّذ بذٍى هَؾَؼ

غبّش ایي بیبى ایي است وِ  ؟ّستٌذ ٍ ّوِ بب ّن هتفبٍتٌذ ٍجِ بشای ؾبم لشاس دّذخبظ ٍ افشاد ٍ هػبدیك سا وِ غیش هتٌبّی 

اًذ  ٍ چَى افشاد غیش هتٌبّیافشاد سا لحبظ وٌذ  ،خَاّذ بب تػَس ؾبم ٍاؾؽ هیّن لسن سَم ّن هوىي ًیست؛ چَى دس لسن سَم 

هوىي ًیست پس ًبچبس است غیش هتٌبّی  ٍ تػَس تَاًذ اص ساُ ؾبم ّوِ افشاد غیش هتٌبّی سا لحبظ وٌذ ٍ لحبظ ٍاؾؽ ًوی

لِ سا  خػَغیت هطتشن بیي افشاد سا لحبظ وٌذ وِ اگش بِ سشاـ آى ؾٌَاى جبهؽ بیي افشاد سفت دس ٍالؽ هثل ایي است وِ هَؾَؼ
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ًِ لسن سَم  ،ببضذ. پس بِ حسب غبّش بیبى ایطبى لِ ّن ؾبم هی ؾبم لشاس دادُ وِ دس ایي غَست ٍؾؽ ؾبم ٍ هَؾَؼیه هؿٌبی 

 هوىي است ٍ ًِ لسن چْبسم.

 :قسن چهارم بزرسی قول به اهتناع
حمك هب بِ طَس خالغِ فشهبیص ایي سِ بضسگَاس )هشحَم آخًَذ، هحمك ؾشالی ٍ ه بِ ًػش هب ایي لَل هحل خذضِ است.

 دّین اگش چِ ًسبت بِ ّش سِ لَل یه اضىبل هطتشن الَسٍد ٍجَد داسد. اغفْبًی( سا هَسد بشسسی لشاس هی

  بزرسی کالم هزحوم آخوند:
هب بب بخص  آلت بشای لحبظ ؾبم ٍالؽ ضَد. تَاًذ هشحَم آخًَذ فشهَد: ؾبم غالحیت داسد هشآت بشای افشاد ببضذ ٍلی خبظ ًوی

اٍل والم ایطبى هَافمین وِ ؾبم غالحیت داسد هشآت بشای افشاد ٍ آلت بشای لحبظ ٍ تػَس هػبدیك ٍالؽ ضَد اهب بخص دٍم 

. توبم سخي تَاًذ هشآت ؾبم لشاس بگیشد اگش ؾبم بتَاًذ هشآت خبظ ٍالؽ ضَد خبظ ّن هی ؛ چَىوالم ایطبى غحیح ًیست

چَى خبظ اگش چِ خبسجبً بب ؾبم  ؛بشای ؾبم لشاس بگیشدٍ ؾٌَاى تَاًذ ٍجِ  َّ خبظ ًویهشحَم آخًَذ ایي بَد وِ خبظ بوب 

بب اًسبى هتحذ است اهب اص جْت ؾٌَاى ٍ هبّیت بب ّن هختلفٌذ لزا یه دس خبسج هثالً صیذ اگش چِ اص ًػش ٍجَدی  ؛هتحذ است

 .تَاًذ حبوی اص یه هفَْم ولی ببضذ هفَْم جضئی ًوی

َم آخًَذ ایي است وِ اگش ضوب لبئل بِ اهىبى لسن سَم ضذیذ ٍ ؾبم سا ٍجِ بشای خبظ لشاس دادیذ ؾىس اضىبل اغلی بِ هشح

چَى هب دس اهىبى لسن  ؛یؿٌی خبظ ّن ببیذ بتَاًذ ٍجِ بشای ؾبم لشاس بگیشد بب ّش بیبًی وِ ببضذ ،است دسستایي غَست ّن 

تَاًٌذ حبوی اص  ش ببضذ تب گفتِ ضَد دٍ هفَْم هببیي ّستٌذ ٍ ًویهفَْهی حبوی اص هفَْم دیگ سَم ّن گفتین وِ لشاس ًیست یه

حىبیت ؾبم اص خبظ بِ ّوبى طشیمی است وِ دس لسن سَم اضبسُ وشدین. هشحَم آخًَذ یب ببیذ ّوبى تشتیب سا ّن ببضٌذ بلىِ 

یؿٌی لسن سَم سا  ،هوتٌؽ بذاًذ دس هَسد لسن چْبسم ّن لبئل بِ اهىبى ضَد یب ّش دٍ لسن سا یؿٌی ؛پزیشدبدس هَسد لسن چْبسم 

سَم ٍ چْبسم لببل لبَل ًیست لزا ٍاؾؽ دس همبم ٍؾؽ یه  لسنّن هثل لسن چْبسم هوتٌؽ بذاًذ ٍ ایي تفىیه ٍ تفػیل بیي 

تَاًذ یه ؾٌَاى ولی سا لحبظ وٌذ ٍ لفع سا بشای آى  وٌذ لىي بِ ٍسیلِ آى هفَْم جضئی هی هفَْم جضئی ٍ خبظ سا تػَس هی

لِ لشاس  ی لشاس دّذ پس خبظ تػَس ضذُ ٍلی ایي ٍاسطِ است بشای تػَس یه هؿٌبی ولی وِ آى هؿٌبی ولی هَؾَؼهؿٌبی ول

ٍجِ ؾبم ٍ  ،خَاّین بگَیین خبظ ٍ ًویهفَْم ؾبم سا تػَس وٌین  ،خَاّین بب یه هؿٌبی جضئی ٍ هفَْم خبظ ًوی . هبگیشد هی

ضَد بشای لحبظ هفَْم ولی ٍ لشاس دادى لفع بشای آى هؿٌبی ولی ٍ  گَیین ایي هفَْم جضئی ٍاسطِ هی حبوی اص آى است بلىِ هی

 .ببضذ یؿٌی تػَس خبظ دس ٍالؽ یه تػَس ؾوٌی بشای ؾبم ّن هی ،وٌذ ّویي همذاس وفبیت هی ،ایي هطىلی ًذاسد ٍ بشای ٍؾؽ

تَاًذ ؾیي هفَْم ؾبم ببضذ  هفَْم خبظ ًویاًذ ٍ  چَى ایٌْب دٍ هفَْم هببیي ؛ظ بؿیٌِ تػَس ؾبم استگَیین تػَس خب پس هب ًوی

ٍاسطِ بشای لحبظ خبظ تَاًست  گَیین هفَْم خبظ ٍاسطِ بشای لحبظ هفَْم ؾبم ٍ ولی است ّوبى گًَِ وِ ؾبم هی بلىِ هی

 لِ ؾبم غحیح ًیست. لزا فشهبیص هشحَم آخًَذ دس ؾذم اهىبى ٍؾؽ خبظ ٍ هَؾَؼ ببضذ

 بزرسی کالم هحقق عزاقی:
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آلت  ،تَاًذ آلت هالحػِ ؾبم ٍ ولی ٍالؽ ضَد اص دٍ حبل خبسج ًیست؛ یب خَد هػذاق ٍ فشد ایطبى فشهَد آى چیضی وِ هی

اگش خَد فشد ٍ هػذاق آلت هالحػِ لشاس  .الضیذیة هثل االًسبى الومیذ بمیذ الخػَغیة ،هالحػِ بشای ؾبم است ٍ یب یه ولی همیذ

تَاًذ ٍجِ ٍ  چَى هفَْم ؾبم ٍ خبظ بب ّن هتببیي ّستٌذ لزا خبظ ًوی ؛تَاًذ ٍسیلِ تػَس ٍ لحبظ هؿٌبی ؾبم ببضذ ًویبگیشد 

ى دس چَ ؛لشاس بگیشد ایي ّن خشٍج اص هحل ًضاؼ استآلت هالحػِ بشای ؾبم  ،هشآت بشای ؾبم لشاس بگیشد ٍ اگش ّن ولی همیذ

 ببضذ. پس دس ّش دٍ حبل هب دچبس اضىبل ّستین. لِ ؾبم هی ایي غَست ٍؾؽ ؾبم ٍ هَؾَؼ

 :اضىبل والم ایطبى ایي است وِ

تَاًذ ٍجِ ٍ  لِ خبظ ّن یه هفَْم ولی ًوی یؿٌی دس ٍؾؽ ؾبم ٍ هَؾَؼ ،ایي هطىل بؿیٌِ دس لسن سَم ّن ٍجَد داسد اوالً:

. هحمك ؾشالی دس لسن سَم اص طشیك ٍاسطِ لبئل بِ اهىبى ضذ ٍ ئی است لشاس بگیشدهشآت بشای ًمیؽ خَدش وِ یه هفَْم جض

ٍ سپس لفع  وٌذ هثل هب یٌطبك ؾلیِ االًسبى بِ افشاد ٍ هػبدیك، اضبسُ رٌّیِ هی ،فشهَد ؾٌَاى ؾبم بِ ٍسیلِ یه هفَْم اًتضاؾی

ّن بِ ّوبى بیبًی وِ دس سابطِ بب لسن هحمك ؾشالی دس سابطِ بب لسن چْبسم چشا ، هسئلِ ایي است وِ ضَد بشای هػبدیك جؿل هی

ایي لسن ّن هوىي است؟ آیب بِ ّوبى بیبًی وِ ایطبى دس لسن سَم داضتٌذ، هفَْم خبظ گَیذ  سَم لبئل بِ اهىبى ضذ ًوی

 ایطبى چْبسم ًیست ٍ ّش تَجیْی وِ چَى فشلی بیي لسن سَم ٍ لشاس بگیشد؟اضبسُ بِ هفَْم ؾبم ٍ ولی تَاًذ ٍاسطِ بشای  ًوی

ّش دٍ لسن سا ضَد، پس یب ببیذ دس ّش دٍ لسن لبئل بِ اهىبى ضذ ٍ یب  هی بیبىگَیذ دس لسن چْبسم ّن  بشای اهىبى لسن سَم هی

 هوتٌؽ داًست.

 ضَد ٌی هٌتمل هیبِ ٍاسطِ تػَس خبظ بِ آى هؿٍاؾؽ ضَد ٍ  آى هؿٌبیی وِ دس لسن چْبسم ٍاسطِ لحبظ هؿٌبی ولی هی ثانیاً:

لِ ؾبم است بلىِ  ایي اص لبیل ٍؾؽ ؾبم ٍ هَؾَؼیه هؿٌبی ولی وِ خػَغیبت فشدیِ اص آى جذا ضذُ ًیست تب ضوب اضىبل وٌیذ 

ٍجَد  ّن ضَد بشای لحبظ طبیؿت ٍ رات ٍ دس هؿٌبی طبیؿت ٍ رات ّیچ لیذی حتی لیذ اطالق دس ایٌجب هفَْم فشد ٍاسطِ هی

ضَد اًسبى یه هؿٌی ٍ هفَْم ولی است هٌػَس ایي است وِ اًسبى یه طبیؿتی است وِ بِ ًحَ البطشـ بِ  ًذاسد، ٍلتی گفتِ هی

ضَد  یؿٌی تػَس طبیؿت بمیذ خػَغیبت فشدیِ پس ٍلتی فشد ٍ هػذاق تػَس هی ،تػَس فشد .گیشد لِ لشاس هی ؾٌَاى هَؾَؼ

ضَد، حبل اگش فشد سا ایي گًَِ تحلیل وشدین دس  خػَغیبت فشدیِ است تػَس هیمیذ بِ هٌػَس ایي است وِ طبیؿت اًسبى وِ ه

چَى گفتین هٌػَس  لشاس گیشد؛ حتی لیذ اطالق، یلیذّیچ تَاًذ ٍاسطِ بشای تػَس خَد طبیؿت بذٍى  ایي غَست تػَس فشد هی

اطالق ّن دس آى ًیست، بٌببشایي تػَس ًفس طبیؿت ٍ هبّیت است وِ حتی لیذ تجشیذ اص خػَغیبت ٍ لیذ  ،اص ؾبم ٍ ولی

 تَاًذ هتؿوي تػَس ؾبم ببضذ. خبظ هی

یؿٌی لسن اٍل اص هفبّین ولیِ وِ اص افشاد ٍ هػبدیك هٌتضؼ  ،خَد هحمك ؾشالی فشهَد بحث هب دس هفبّین ولیِ هتأغلِ ًیست ثالثاً:

ضَد  اًتضاؼ هی ،ای وِ اص هػبدیك ٍ افشاد هفبّین ولیِاهب  ،هفَْم االًسبى هثل تَاًذ هشآت ٍ حبوی اص افشاد ببضذ د ًویَض ًوی

 .هفَْم فشدٌ هي االًسبى، ضخعٌ هي االًسبى ٍ هب یٌطبك ؾلیِ االًسبى هثل ،تَاًذ حبوی ٍ هشآت بشای افشاد ببضذ هی
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یه هػذاق هَسد لحبظ لشاس بگیشد چِ هبًؿی داسد وِ اص آى فشد  بب تَجِ بِ ایي هسئلِ اگش چٌبًچِ فشدی تػَس ضَد ٍ هؿٌبی

سسذ فشهبیص هحمك ؾشالی  لزا بِ ًػش هی .یه ؾبم ٍ ولی اًتضاؼ ضَد ٍ ایي هفَْم فشد ٍاسطِ بشای لحبظ هؿٌبی ولی لشاس بگیشد

 ًببضذ.ّن دس ؾذم اهىبى لسن چْبسم غحیح 

 بزرسی کالم هحقق اصفهانی:
ضَد. ایطبى فشهَد ٍلتی هسئلِ افشاد هطشح است چَى  گفتِ ضذ اضىبل والم هحمك اغفْبًی ّن هؿلَم هیبب تَجِ بِ هطبلبی وِ 

وِ  ای ًیست جض آًىِ افشاد سا بِ یه ؾٌَاى جبهؽ لحبظ وٌین لزا چبسُ هؿمَل ًیست ،افشاد غیش هتٌبّی ّستٌذ لحبظ غیش هتٌبّی

ضَد وِ  ن چْبسم اهىبى ًذاسد ووب ایٌىِ اص غبّش والم ایطبى استفبدُ هیلزا لس ولی هٌطبك بش افشاد استایي ّوبى دس ایي غَست 

 لسن سَم ّن اهىبى ًذاسد.

هحمك اغفْبًی ٍاسد ًیست ٍ آى ایي وِ اگش بگَیین آى اضىبلی وِ بِ هحمك خشاسبًی ٍ هحمك ؾشالی ٍاسد بَد دس یه غَست بش 

 یؿٌی ّن لسن سَم ٍ ّن لسن چْبسم ًذاسد ٍ ایطبى ّش دٍ لسنالصهِ فشهبیص هحمك اغفْبًی ایي است وِ لسن سَم ّن اهىبى 

چَى ایطبى فشلی بیي لسن سَم ٍ چْبسم ًگزاضتِ است. اهب اگش  ؛بش هحمك اغفْبًی ٍاسد ًیست دیگش آى اضىبل ،داًذ سا هوتٌؽ هی

هحمك ضَد وِ لسن سَم ّن هوتٌؽ است دس ایي غَست ّوبى اضىبلی وِ بِ  وسی بگَیذ اص والم هحمك اغفْبًی استفبدُ ًوی

 خشاسبًی ٍ هحمك ؾشالی ٍاسد بَد بش ایطبى ّن ٍاسد است.

 :ایي است وِ والم ایطبى اضىبل ،حبظ افشاد غیش هتٌبّی هؿمَل ًیستلفشهَد هحمك اغفْبًی ، هطلبغشف ًػش اص ایي 

خَاّذ بگَیذ ایي لذس صیبدًذ  یؿٌی هی ،گَیذ غیش هتٌبّی، اضبسُ بِ وثشت داسد غیش هتٌبّی ًیستٌذ ٍ ایطبى ّن اگش هی ،افشاد اوالً:

 .ًبهتٌبّی بِ هؿٌبی حمیمی، هٌػَس ایطبى ًیست وِ لببل لحبظ ًیستٌذ ٍ اال

بِ ؾٌَاى تفػیلی همذٍس ًیست اهب بِ  ،ًبهتٌبّی حمیمی ببضذ هسئلِ ایي است وِ لحبظ غیش هتٌبّی ،بش فشؼ وِ هٌػَس ایطبى یاً:ثان

گَیین  هب ٍلتی هی ،ؾٌَاى اجوبلی اضىبلی ًذاسد، هٌػَس هب اص ؾٌَاى اجوبلی یه ؾٌَاى ولی تجشیذ ضذُ اص خػَغیبت ًیست

اش جذا ضَد چَى  فشدیِ داًین هٌػَس ایي ًیست وِ ایي فشد اص ّوِ خػَغیبت لحبظ خبظ هییه هفَْم اجوبلی بشای ولی سا 

ضَد ٍ آى هؿٌبی ولی بِ ًحَ  دس ایي غَست یه هفَْم ولی خَاّذ بَد، بلىِ هٌػَس ایي است وِ یه هؿٌبی ولی ٍاسطِ هی

ایي افشاد غیش هتٌبّی ًیستٌذ ٍ  :وٌذ. پس اٍالً هی هسئلِ افشاد سا حل ،ٍ ًفس ایي اضبسُ اجوبلی بِ افشاد ٍ هػبدیك اضبسُ داسد

بشفشؼ وِ غیش هتٌبّی ببضٌذ لشاس ًیست وِ ایي ؾٌَاى بِ غَست تفػیلی هَسد لحبظ لشاس بگیشد بلىِ هفَْم جضئی بِ  :ثبًیبً

 وٌذ. ضَد بشای لحبظ هفَْم ولی ٍ ؾذم تٌبّی افشاد ّن هطىلی ایجبد ًوی هیًَؾی ٍاسطِ 

لِ ؾبم ٍ بشسسی آًْب سا اًطبء اهلل دس جلسِ آیٌذُ  یؿٌی ٍؾؽ خبظ ٍ هَؾَؼ ؛ادلِ لَل بِ اهىبى لسن چْبسم بحث جلسه آینده:

  ؾشؼ خَاّین وشد. 

 «والحمد هلل رب العالمین»


