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 «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»
 گذشته خالصه جلسه

 دٍ لَل سا هَسد تشسسی لشاس دادین. ٍجَد داسد وِلی ادس هَسد هَضَع خوس دس تاب خوس ػشؼ وشدین احتواالت ٍ الَ

لَل اٍل ایي تَد وِ هَضَع ٍجَب خوس چیضی است وِ اص ػوك دسیا تِ سثة غَظ خاسج ضَد، ایي لَل هَسد اضىال 

 لشاس گشفت ٍ سد ضذ.

ضَد، هشحَم آلای خَئی  ًیي هَضَع خوس است ٍ ّش وذام وِ هحمك ضذ خوس ٍاجة هیلَل دٍم ایي تَد وِ احذ الؼٌَا

 تِ ایي لَل لائل تَدًذ، تیاى ایطاى ٍ دلیلی سا ّن وِ روش وشدًذ، هَسد اضىال لشاس گشفت ٍ لزا ایي لَل ّن سد ضذ.

دسیا یا سٍدخاًِ تضسي لَل سَم ایي تَد وِ هالن تؼلك خوس تحمك ػٌَاى غَظ است، یؼٌی اگش چیضی تالغَظ اص 

ضَد ٍ لؼلّ  خاسج ضَد آًگاُ خوس ٍاجة است، ایي لَل اص ولوات هشحَم آلای حىین غاحة هستوسه استفادُ هی

لؤلؤ الالغَظ ٍ َّ ها یخشج هي الجَاّش ٍ :الشاتغ»تتَاى گفت ًظش اهام )سُ( ّن ّویي لَل است چَى دس هتي تحشیش فشهَد: 

ػثاست اهام ًیاهذُ است، لزا ظاّش هتي تحشیش ایي است وِ اهام )سُ( ّن تِ ّویي ًظش  ، دیگش ولوِ تحش دس«ٍ الوشجاى

ش روش غَظ ّستٌذ دس همام حػش هتوایل ّستٌذ، دلیل ایي لَل ساروش وشدین، هحػل دلیل ایي تَد وِ سٍایاتی وِ هطتول ت

سٍایات غَظ همیّذ دستِ دیگش سٍایات  لثحش دس همام حػش ًیستٌذ، لزااًذ اها ًػَظ هطتول تش اخشاج هي اضذُ ٍاسد

خاسج  اص تحش اگش ّن دس سٍایتی سخي اص خشٍج هي الثحش است ایي اص ایي تاب است وِ غالثاً اگش چیضی تخَاّذ .ضًَذ هی

 تطَد تِ سثة غَظ ٍ فشٍ سفتي دس آب است.

سٍایات هطتول تش ػٌَاى  هحػل ایي دلیل دس یه جولِ ایي است وِ اطالق سٍایات غَظ تِ لَت خَد تالی است اها

 اخشاج هي الثحش هٌػشف ّستٌذ تِ خػَظ خاسج ضذى اص دسیا تِ سثة غَظ.

 بزرسي دليل قول سوم

 وٌین: دلیل لَل سَم ّن هثتال تِ چٌذ اضىال است وِ اجواال چْاس اضىال آى سا تیاى هی
 اشكال اول

خوس سا دس دٍ ػٌَاى  ،دٍ ػٌَاى جذاگاًِ تذاًین ٍ تگَیین سٍایات «غَظ»سا تا ػٌَاى « ها خشج هي الثحش»اگش ها ػٌَاى 

هستمل ثاتت وشدُ ایي هضشّ تِ حػش است ووا روشُ الوستذل. اها اگش تگَیین ایي دٍ ػٌَاى اص ًظش ػشف دٍ ػٌَاى هتثایي ٍ 

اسُ ضذ ٍ دس آیٌذُ ّن روش وٌذ، تِ لشائٌی وِ تؼضاً اض ػشف ٍلتی ایي دٍ دستِ سٍایات سا ًگاُ هیتلىِ هختلف ًیستٌذ، 

خَاّذ ضذ، ًِ تشای خػَظ ػٌَاى غَظ خػَغیت لائل است ٍ ًِ تشای ػٌَاى ها خشج هي الثحش تلىِ خػَغیت سا اص 
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تطَد دس  چیضی است وِ اص ػوك آب خاسج تِ ًظش ػشف هَضَع ٍجَب خوس گاُ وٌذ آى ایي دٍ طائفِ سٍایات الغاء هی

 هٌافاتی تا حػش ًذاسد. گشهماتل ها یخشج هي االسؼ ٍ لزا دی

ًػَظ هطتول تش روش غَظ  تذاًین، جای ایي استذالل است وِ اگش ػٌَاى غَظ سا غیش اص ػٌَاى ها خشج هي الثحشپس 

ضًَذ  دس همام حػش ّستٌذ ٍ ًػَظ دیگش دس همام حػش ًیستٌذ، لزا آى ًػَظ تِ سٍایات هطتول تش غَظ هٌػشف هی

دٍ ػٌَاى تثایي ٍ اختالفی ٍجَد ًذاسد دیگش ایي هٌافاتی تا حػش ًذاسد. اگش ها ایي سا تیي ایي  ایي وٍِلی تا تَجِ تِ 

ضاس ضَد ٍلَ تِ غیش الغَظ ٍ تِ سثة ات تَاى حىن تِ ٍجَب خوس سا حتی ًسثت تِ چیضی وِ اص دسیا خاسج هی تگَیین هی

 .ٍ آالت، ّن ثاتت داًست
 اشكال دوم

وِ ظاّش ّن ّویي است؛ چَى  گفتٌذ سٍایات هطتول تش غَظ دس همام حػش تاضٌذسلّوٌا ّواًطَس وِ هشحَم آلای حىین 

خوس دس چٌذ چیض ٍاجة است، غٌیوت جٌگی ٍ هؼذى ٍ وٌَُص ٍ غَظ ٍ چیضی وِ صائذ تش  ّا ایي است وِ هضوَى آى

یحِ  ػواس تي هشٍاى، اگش تِ تؼضی سٍایات هطتول تش ػٌَاى ها اخشج هي الثحش ّن دلت وٌین هثل غح ٍلیهؤًٍِ سٌِ تاضذ. 

تش است اص ظَْس  ظَْس سٍایات غَظ دس حػش لَی ّش چٌذتاضذ؛  آى ّن تِ ًَػی سیالص سیاق تحذیذ ٍ حػش هی

 ضَد. ًَػی اص آًْا حػش استفادُ هیاها دس ػیي حال ایي سٍایات ّن تِ  است ها خشج هي الثحش ػٌَاى سٍایات هطتول تش

حَم آلای حىین تالی ات دس همام حػش ّستٌذ دیگش جایی تشای استذالل هشّش دٍ دستِ سٍای حال تش ایي اساس وِ

تَاًین تگَیین سٍایات هطتول تش ػٌَاى ها خشج هي الثحش هٌػشف تِ غَظ است یؼٌی آى چیضّایی وِ  ًوی هاًذ ٍ ًوی

س همام حػش چَى ایي سٍایات دستذالل هشحَم آلای حىین ایي تَد وِ ضَد، چَى اساس ا تالغَظ اص دسیا خاسج هی

اگش ادػا وشدین وِ ّش دٍ دس همام حػش ّستٌذ، دیگش تشجیحی  ٍلی ّستٌذ، پس ها آى سٍایات سا تایذ حول تش ایي تىٌین،

 تشای سٍایات غَظ ًسثت تِ سٍایات هطتول تش ػٌَاى ها خشج هي الثحش ٍجَد ًخَاّذ داضت.

 ضَد؟آیا ٍالؼا اص ظاّش ایي سٍایت حػش استفادُ هی سَال:

گَیین هثل سٍایات غَظ ظَْس خیلی  دس ایي اهَس خوس ٍاجة است، ًوی ّن ایي است وِظاّش ایي سٍایت،  استاد:

هطخع وٌذ ٍ حذ ٍ هشص هَضَع خوس سا  آیذ وِ تِ ًَػی تحذیذ هیتذست هی ػش داسد، ٍلی اص ایي ّنسٍضٌی دس ح

 وٌذ.  هی

تَاى ایي هحذٍدیت ٍ حػش  اًذ، دس آًْا ّن تِ ًَػی هیروش وشدُ تاضذ وِ ػٌَاى ها خشج هي الثحش سا سٍایات دیگشی ّن هی

س ایي چٌذ چیض ٍاجة است، هؼذى، غٌیوت، وٌض، استاح اًذ خوس دگفتِ سٍایات هطتول تش غَظسا استفادُ وشد. پس 

جای ػٌَاى هىاسة ٍ غَظ؛ آى سٍایات ّن اگش تِ ًَػی تحذیذ ٍ حػش اص آى استفادُ تطَد، تا ایي فشلی ًذاسد لىي تِ 

اگش ایي دس همام تحذیذ ٍ حػش تاضذ ٍ  آى ّن دس همام تحذیذ تاضذ، لزا غَظ ػٌَاى ها خشج هي الثحش سا آٍسدُ است. 

غَظ تطَد ٍ گفتِ  تَاى ادػا وشد وِ اطالق دستِ دٍم هٌػشف تِ دستِ اٍل است؟ یؼٌی همیذ تِ لیذ دیگش تِ چِ دلیل هی

 وِ تالغَظ تاضذ، تِ چِ دلیل ایي ادػا سا تىٌین؟ هٌظَس ایي است ضَد ها خشج هي الثحش
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غَظ آهذُ ٍ دس دیگشی ها  دستِ سٍایت داسین: دس یه دستِ گَیذ ها دٍ استذالل هشحَم آلای حىین تش ایي پایِ است، هی

سٍایات غَظ اغل  فشهایذ ا تِ ایي تشگشداًین، هیخشج هي الثحش آهذُ است، ها وذام سا هالن لشاس دادُ ٍ دیگشی س

وِ ایي  ّواًطَس ًین. اها اگش گفتینتشگشدا سٍایات سٍایات دیگش سا تایذ تِ ایي تاضٌذ. پس چَى دس همام حػش هی تاضٌذ؛ هی

، تاصگطت سایش سٍایات تِ ایي سٍایت هؼٌایتاضذ تشجیح تِ  سٍایت دیگش ّن دس ایي همام هی سٍایت دس همام حػش است،

تؼاسؼ پیص  دس ایي غَستگشداًین وِ  تشهیسٍایات سٍایات غَظ سا تِ ایي  تَاًین لىِ هیدیگش ٍجْی ًذاسد تغَظ، 

 آیذ. هی

 ًذاسد.ت ّیچىذام هَضَػیوٌین، ٍ گشًِ  ای وِ ایطاى دس استذالل گفتِ اضىال هیًىتِ پس ها تِ
 اشكال سوم

است ًِ تِ هؼٌای ػول غَظ، یؼٌی « هایخشج تالغَظ»تِ هؼٌای،  وِ ایي ػٌَاى دس آًْا روش ضذُاساساً غَظ دس سٍایاتی 

، ظَْس دس ایي داسد وِ «غَظ اللؤلؤ»، ایي «سألت اتی الحسي ػي الؼٌثش ٍ غَظ الؤلؤ»اگش هثالً دس غحیحِ حلثی آهذُ: 

است، « ِ الخوسها یجة فی»ولوِ لؤلؤ ًذاسد، سَال دس هَسد  ّن وِ سٍایات دیگش یي لؤلؤ تِ سثة غَظ خاسج ضذُ، دسا

تَاًذ  وِ تِ ػٌَاى هتؼلك خوس روش ضذُ تِ دٍ هؼٌا هی یاًذ اص جولِ غَظ سا. آى غَغروش وشدُ چٌذ هَسد سا اهام )ع( ّن

 تاضذ:

دس ایي غَست غَظ یؼٌی فشٍ سفتي دس ػوك آب،  ل ٍ ػول تاضذ وِ یه هؼٌای اضتمالی است.غَظ تِ هؼٌای فؼ . 4

 تاضذ. هتؼلك خوس ًوی ٌی غَظ تِ هؼٌای فؼل ٍ ًفس ػول،الی یؼهؼلَم است وِ ایي هؼٌای اضتم

ضَد. یؼٌی آى اضیاء  هؼٌای دٍم غَظ هؼٌای جاهذ است. دس ایي غَست غَظ یؼٌی آًچِ وِ تا ػول غَاغی خاسج هی. 2

 آیذ. ٍ چیضّایی وِ تا غَاغی تیشٍى هی

الخوس ٍاجة فی »گَیذ:  یؼٌی ٍلتی هی هؼلَم است وِ خوس دس غَظ تِ هؼٌای جاهذ ٍاجة است ًِ دس ًفس ػول.

 ".الخوس ٍاجة فی اللؤلؤ ٍ الوشجاى ٍ ..."هؼٌای آى ایي است وِ  «الغَظ

چیضی ّن وِ اص ػوك آب تِ ٍسیلِ  خشج تالغَظ تذاًین، ایٌجا دیگشتِ هؼٌای ها ی سا اگش غَغی وِ دس سٍایات آهذُپس 

ضَد هشٍاسیذ است، تؼیذ است  اتضاس ٍآالت خاسج تطَد، هطوَل ایي ادلِ است. هثال چیضی وِ غالثا تالغَظ خاسج هی

ٍ آالت خاسج ضذ، هتؼلك سٍایت تگَیذ هشٍاسیذ اگش اص ػوك آب تا غَظ خاسج ضذ، هتؼلك خوس است ٍلی اگش تا اتضاس 

تَاًین تگَیین وِ سٍایت ضاهل ایي  ظ سا تِ هؼٌای جاهذش گشفتین )یؼٌی آى اضیاء(؛ آًَلت هیپس اگش غَخوس ًیست. 

اگش  تلىِ طشیمیت داسد ٍدیگش غَظ هَضَػیت ًذاسد  دس ایي غَستذ. ًضَد حتی اگش تا اتضاس ٍ آالت خاسج ضَ اضیاء هی

 است.تَاًین تگَیین هَضَع ٍجَب خوس، غَظ  گفتین غَظ طشیمیت داسد دیگش ًوی
 اشكال چهارم

اضىال دس ایي اًػشاف  ش تِ خػَظ غَظ اص دسیا هٌػشف است.دس استذالل روش ضذ وِ اطالق سٍایات اخشاج هي الثح

غالثاً دس یه هؼٌایی استؼوال  وِ لفظی ست، ًِ غلثِ دس ٍجَد خاسجی یؼٌی؛ چَى هٌطاء اًػشاف، غلثِ دس استؼوال ااست

وال است، ًِ وثشت هٌطاء اًػشاف وثشت استؼ ، پسوٌذ تِ آى هؼٌای همیّذ اگش هطلك آٍسدُ ضَد ایي اًػشاف پیذا هی ضَد، هی

، دس ایٌجا ّن اخشاج هي الثحش دسست است غالثا تِ سثة غَظ است ٍلی ایي غلثِ، غلثِ تِ حسة دس ٍجَد خاسجی
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لزا اضىال چْاسم  ،ضَد ج هي الثحش دس غَظ استؼوال ًویٍجَد خاسجی است ًِ تِ حسة استؼوال، دس همام استؼوال اخشا

 ّن تِ ًظش ها ٍاسد است.
 نتيجه

هتي تحشیش ظَْس دس  غیش لثَل است، لزا تا ایٌىِسسذ وِ لَل سَم ّن لَل  هجوَػا تا هالحظِ ایي چْاس اضىال تِ ًظش هی

وِ هشحَم سیذ ٍجَب خوس سا دس  آًجام )سُ( دس ػشٍٓ ایي لَل داسد، اها ها ایٌجا تا ًظش اهام )سُ( هَافك ًیستین، الثتِ اها

ضَد ها  لزا ایي تاػث هیاهام )سُ( حاضیِ ای ًذاسد،  وٌذ، تفسیش هیخػَغیت اخشاج هي الثحش  آى سا تِ وٌذ ٍ غَظ روش هی

والم سیذ ًذاسًذ  ای ریلتِ اػتثاس ایٌىِ ایٌجا حاضیِ تاضذ یا لَل سَم، لَل اٍل هی وٌین وِ تاالخشُ ًظش اهام)سُ(تشدیذ 

ظاّشش ایي است وِ ایطاى  هالن لشاس دّیناگش ػثاست تحشیش سا ٍلی ایطاى ّواى لَل اٍل است،  ًظش تَاًین تگَیین هی

داًذ ًِ اخشاج هي الثحش  ًظشش لَل سَم است، هگش ایٌىِ تگَیین اغال هشحَم سیذ ّن هالن سا خػَظ غَظ هی

هَاسد ٍ هثالْایی سا ًیض  ٍ« الغَظ ٍ َّ االخشاج هي الثحش الشاتغ»وٌذ:  هؼٌا هیتالغَظ؛ چَى غَظ سا تِ اخشاج هي الثحش 

دس ایي  ساصد تا لَل سَم وِ ساصد تا ایٌىِ ّش دٍ ػٌَاى هذخلیت داضتِ تاضٌذ ٍ ّن هی وٌذ، ایي ػثاست ّن هی روش هی

 دس همام تفسیش غَظ است. غَست

 دليل قول چهارم

لَل چْاسم ایي تَد وِ هالن تؼلك خوس ػٌَاى اخشاج هي الثحش است، الثتِ ایي لَل لائل سٍضٌی ًذاسد ٍ تیطتش تِ ػٌَاى 

تِ ٍسیلِ آلت ٍ اتضاس ایي هتؼلك  دسیا خاسج ضَد چِ تِ ٍسیلِ غَظ ٍ چِاحتوال هطشح است، ّویي وِ چیضی اص داخل 

 تاضذ. ایي هتؼلك خوس ًوی ،د حتی تالغَظَسٍدخاًِ خاسج ض اص ایي احتوال اگش لؤلؤ ٍ هشجاى خوس است، طثك

تشای ایي است وِ غالثاً  دس سٍایات تؼثیش غَظ روش ضذُ تَاى روش وشد ایي است وِ اگش ٍجِ ٍ دلیلی وِ تشای ایي لَل هی

س ادػای وٌٌذ ٍگشًِ غَظ هَضَػیت ًذاسد، ایي ػى خَاٌّذ چیضی سا اص دسیا خاسج وٌٌذ تا غَظ خاسج هی ٍلتی هی

گشدد ٍلی دس ایٌجا  اخثاس هطتول تشغَظ است ٍ اخثاس دیگش تِ آى تشهی ،سَم است، دس احتوال سَم تیاى ضذ هالن

خشٍج اص تحش هَضَػیت داسد، لزا  ل تش ػٌَاى هایَخشج هي الثحش است ٍاخثاس هطتو ،تشػىس است، طثك ایي احتوال هالن

ػٌَاى غَظ اسجاع تِ ػٌَاى ها خشج هي  گشدد ٍ تش غَظ تِ ایي تشهی ت هطتولسٍایا طاللص تِ لَت خَد تالی است ٍا

 ضَد. الثحش هی

وٌذ، یؼٌی آًجا هٌظَس غَظ هي الثحش  دس یه جولِ اطالق سٍایات غَظ تِ ػٌَاى ها خشج هي الثحش اًػشاف پیذا هیٍ 

 خشاج هي الثحش هَضَػیت داسد.است، پس غَظ خػَغیت ًذاسد ٍ ا

 بزرسي دليل قول چهارم

 ایي لَل ّن تِ ًظش ها هشدٍد است: 
 اشكال اول

ایي احتوال خالف هتفاّن  ضَد ضىال ایي احتوال ّن هؼلَم هیتا تَجِ تِ آًچِ وِ دس سد لَل اٍل ٍ دٍم ٍ سَم گفتین ا

ػشفی است، هتفاّن ػشفی اص سٍایات هخػَغاً غحیحِ حلثی ٍ غحیحِ ػواستي هشٍاى، ایي است وِ ػشف ًِ تشای ػٌَاى 
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هَضَػیت لائل است ًِ تشای ػٌَاى ها خشج هي الثحش، تٌاتشایي اگش ّیچىذام خػَغیت ًذاضتِ تاضذ جایی تشای  غَظ

 حفظ اطالق سٍایات ها خشج هي الثحش ٍ اًػشاف ادلِ غَظ تِ ایي ػٌَاى ٍجَد ًذاسد.
 اشكال دوم

د خاسجی، تِ چِ دلیل تگَیین ولوِ چَى هٌطاء اًػشاف وثشت استؼوال است ًِ غلثِ دس ٍجَ ؛ادػای اًػشاف تاطل است

وثشت استؼوال هحل  ضَد؟ پس خشج هي الثحش استؼوال هیتیطتش دس ها ولوِ ایي اًٍالؼ غَظ هٌػشف است تِ تحش، آیا

چَى لفظ  حش استؼوال ضَد؛افتذ ًِ ایٌىِ تیطتش دس هَاسد هي الثاضىال است، تلِ، خاسجاً غَظ تیطتش دس دسیا اتفاق هی

 ًذ تشای فشٍ سفتي دس سٍدخاًِ استفادُ ضَد ٍ ّن تشای فشٍ سفتي دس دسیا.تَا غَظ ّن هی

چْاس احتوال هَسد اضىال لشاس گشفت ٍ لَل پٌجن تالی هاًذ. لَل پٌجن ایي است وِ ًِ  ادلِایٌجا  تا ه:بحث جلسه آیند

ها دس  خاسج ضَد ٍیي است وِ چیضی اص آب داسد ا خػَغیتآًچِ  ػَغیت داسد ٍ ًِ اخشاج هي الثحش تلىِغَظ خ

 تثثیت ٍ تحىین لَل پٌجن دس جلسِ آیٌذُ ضَاّذ ٍ هؤیذاتی سا روش خَاّین وشد.

 «الحوذ هلل سب الؼالویي»


