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 «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  ااهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»                          
 خالصه جلسه گذشته

لاتل اخذز  دس هتؼلك اهش تَد وِ آیا  (غیش اص لصذ اهش)عثك سایش هؼاًی لصذ لشتت، تش تحث دستاسُ اهىاى یا اهتٌاع اخز لصذ لشتت

 ؟هتؼلك اهش ّست یا خیشدس 

دس صذَست   ذ،دس هتؼلك اهش پیص هذی آهذ   استحالِ ای وِ دس صَست اخز لصذ لشتت تِ هؼٌای لصذ اهش: فشهَدًذ خشاساًیهحمك 

)سُ( ٍ لثل اص ایطذاى  اص اػاظن ٍ تضسگاى اص جولِ اهام تؼضی هؼاًی ّیچ هحزٍسی پیص ًخَاّذ آهذ. سایشاخز لصذ لشتت تش عثك 

ّواًغَس وِ دس اخز لصذ لشتت تِ هؼٌای لصذ اهش استحالِ ٍ اهتٌذاع  ًوَدًذ وِ، جشدی تِ هحمك خشاساًی اضىال هشحَم آلای تشٍ

تشای هحزٍس اخز  ّواى پاسخی وِ لثالًدس جَاب ایي تضسگاى  ،ِ ٍ اهتٌاع ٍجَد داسداست دس لصذ لشتت تِ سایش هؼاًی ّن استحال

ػلی ًفسِ، خلف ٍ داػَیذ    الطئتمذم  آى هَسد دٍس، س وِ دسیؼٌی ّواًغَ ،وٌین  تىشاس هیهش دادین سا لصذ لشتت تِ هؼٌای لصذ ا

حمذك  اضذىال تذِ ه   اگش دس همذام  )سُ(ٍ تیاى وشدین وِ والم هشحَم اهام آیذپیص ًوی ًیض ایٌجا  ؛ًفسِ پیص ًوی آهذ اػَی لذ الطی

  خشاساًی تاضذ لاتل لثَل ًیست.

 اشکال امام به محقق خراسانی

هحمذك   اسذتذلل  :هی خَاٌّذذ توَیٌذذ   اع ٍ استحالِ دس ایي فشض ًیستٌذ تلىِهؼتمذ تِ اهتٌى یمَل وِ اهام )سُ( خَدضاى لمائل أ 

پذیص   تِ سایش هؼذاًی ّذن لْذشاً    شتت تِ هؼٌای لصذ اهش دس هتؼلك اهش، دس هَسد لصذ لشتتلصذ لاخز استحالِ  دس هَسد خشاساًی

اخز لصذ لشتت تِ هؼٌای لصذذ  ٍ تصَیش هشحَم آخًَذ دس ، عثك تفسیش هحزٍساتی وِ :یؼٌی اهام هی خَاٌّذ تفشهایٌذ .هذخَاّذ آ

 . دس ها ًحي فیِ ًیض پیص هی آیذ ػیٌاً ،پیص هی آهذ اهش دس هتؼلك اهش

دس هتؼلك اهش هستلضم دٍس است صیشا اهش هتَلف تش  : اخز لصذ اهشاگش هشحَم آخًَذ دس هَسد لصذ لشتت تِ هؼٌای لصذ اهش فشهَد

. پیص هی آیذ ایي هسالِ  ًیضلصذ هصلحت ٍ لصذ هحثَتیت اخز لصذ لشتت تِ هؼٌای دس  ،ف تش اهشلصذ اهش است ٍ لصذ اهش هتَل

صیشا اگش توَیذذ صذل هذغ لصذذ      آیذ؛ ویپیص ً ایي جا ًوی تَاًذ ادػا وٌذ هحزٍس دٍس ٍ خلف ٍ اهثال ایٌْا لزا هحمك خشاساًی

دٍس  ّوذاى  ٍ لصذ هصلحت ًیض تش هصذلحت ٍ ایذي  تاضذ ف تش لصذ هصلحت َلاست وِ هصلحت هت لصهِ اش ایي الوصلحِ لْشاً
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 هحمك خشاسذاًی  ایي است وِ  )سُ(: ًظش اهامتوَیذ ،اساًی اضىال وشدُمك خشوِ تِ هح )سُ(پس هوىي است وسی دس دفاع اص اهام

ادػای استحالِ وشد ایٌجا ًیض تایذذ ادػذای    ایطاى وِ دس لصذ اهش .ٌذًوی تَاًذ ادػای اهىاى و دس هَسد هؼاًی دیوش اص لصذ لشتت

  .استحالِ وٌذ

  .است ظاّش والم اهام ًیض ّویي الثتِ

 امام)ره( بررسی اشکال

لائل تِ اهىاى اخز لصذ لشتت دس هتؼلك اهش تِ هؼٌای لصذ هصلحت ٌذ ًهشحَم آخًَذ هی تَااهام ادػا هی وٌین وِ  سخي تش خالف

تِ هحمذك خشاسذاًی اضذىال     اهام)سُ( وِتاػث ضذ  تیي دٍ هسالِ خلظصیشا  .اس اضىال استدچ تاضٌذ ٍ سخي ایطاىیا هحثَتیت 

تفذاٍت اساسذی   ّوذیي  تِ خاعش ٍ  تیاى ضَدلصذ هصلحت ٍ لصذ اهش  تفاٍت تیيتایذ تشای ایٌىِ ایي خلظ سٍضي ضَد ٍ  ًوایٌذ

  .ذایي هحزٍس پیص ًوی آی هصلحتٍلی دس لصذ  ،هحزٍس دٍس پیص هی آیذ است وِ دس لصذ اهش

 ل است یؼٌی ایٌىِ ایي فؼل تِ حسةهشتَط تِ رات فؼ ، هصلحتهصلحت دسلصذ ایي است وِفشق تیي لصذ اهش ٍ لصذ هصلحت 

هحزٍس دٍس ٍ  ددس هتؼلك اهش اخز ضَلصذ اهش ش لزا اگ .، هشتَط تِ رات فؼل ًیستلصذ اهشت خَدش داسای هصلحت است اها را

  .ذیٌْا پیص هی آیداػَیت ٍ اهثال ا

هحزٍسی پذیص   آیا هَلی توَیذ سوَع ٍ سجَد ٍ لیام سا تِ جا تیاٍسیذ تِ ػٌَاى ایٌىِ جضء ًواص است،هثال اگش   :تِ ػثاست دیوش

  .ایي اجضاء ٍ ضشایظ جضء رات خَد فؼلٌذ شاهحزٍسی ًیست صی ؟ هسلواًهی آیذ

 تاضذٌذ لیام وِ هشتَط تذِ رات فؼذل هذی     ٍ دس سدیف سوَع ٍ سجَد حت ٍ لصذ هحثَتیت ًیض دس ًواص هؼتثش تاضٌذلصذ هصلاگش 

ًوذی تَاًذذ دس سدیذف     ،ضاسع تخَاّذ لصذ اهش سا دس وٌاس سوَع ٍ سجَد هؼتثش تذاًذ! یؼٌی اگش اها لصذ اهش ایٌغَس ًیست .ّستٌذ

ت فؼل ٍ ػول هشتَط اسذت ٍ  هصلحت تِ راٍلی  .اهش گشُ خَسدُخَد تِ  یه عشفص لصذ اهششا صی لشاسدّذ؛ ٍ رات فؼل  اجضاء

 . لْشا پای اهش خَد تِ خَد جلَ تِ هیاى هی آیذٍ  تِ رات فؼل هشتَط ًوی ضَد هستمل اص اهش لصذ اهش، . پسی تِ اهش ًذاسدسوا

 ًىشدینّش چٌذ ها لثَل .)تاضذهی تَاًذ آى هحاریش سا تِ دًثال داضتِ  اص دیذگاُ هحمك خشاساًی ،اهش دس هتؼلك اهشاػتثاس لصذ  لزا

هتؼلذك اهذش ّذیچ     اػتثاس لصذ اهذش دس  وِ حتی تش فشض ٍ تیاى وشدین  سخ دادینپا سا حمك خشاساًی فشهَدًذآى هحاریشی وِ ه ٍ

رات فؼل هشتَط ًیست  لصذ اهش  تِ شاصی( ایي تحث سا هغشح هی وٌین اص دیذ هحمك خشاساًی. لیىي اوٌَى هحزٍسی پیص ًوی آیذ

ص ػثادت سا تذِ لصذذ اجذضائ   ضاسع هی تَاًذ اهش وٌذ تِ ػثادت ٍ اص هىلفیي تخَاّذ وِ  ِو ًغَسلزا ّوا لصذ هصلحت،تش خالف 

یي تخَاّذ وِ ػثادت سا تِ لصذ هصلحت تیاٍسًذ ٍ ّذیچ  ّواًغَس هی تَاًذ اص هىلف ،ِ تاضذتتیاٍسًذ ٍ ّیچ هطىلی تِ دًثال ًذاض

اها لصذ اهش ایٌغَس ًیست تلىِ لصذ  .ِ رات فؼل هشتَط استصیشا لصذ هصلحت ًظیش سوَع ٍ سجَد ت .تِ دًثالص ًثاضذ یٍسهحز

ٍ  تالصذ اهش َد لزا هشتَط ًوی ضتِ تٌْایی دیوش تِ رات فؼل عشف عشفص اهش است ٍ  اهش یه  سوَع ٍ سجَد ٍ لیام فذشق داسد 

یذ ایطاى تِ دًثال خَاّذذ  اص دّواى هحزٍسی وِ هحمك خشاساًی تیاى وشدًذ  اگش ضاسع تخَاّذ لصذ اهش سا دس هتؼلك اهش اخز وٌذ

  .داضت

وىذي ًذذاًین لصذذ    ا اخز لصذ اهذش سا دس هتؼلذك اهذش ه   ایي است وِ اگش ه ضذ آًچِ وِ تاػث اضىال تِ هحمك خشاساًی خالصِ:

ایٌجا پیص هذی آیذذ    خلف ًیض ت ٍیٍَ داػ صیشا هحزٍس دٍس .تَاًین دس هتؼلك اهش اخز وٌین ت ٍ لصذ هحثَتیت سا ًیض ًویلحهص

هصلحت تِ رات فؼل لصذ  .فشق است یي تضسگاى ٍ اص جولِ اهام ایي تَد وِ تیي لصذ هصلحت ٍ لصذ اهشتِ اضىال ا پاسخ ها ٍلی



48 

 

خلغی وِ ایٌجا صَست هتؼلك اهشش ًیست اها لصذ اهش تِ رات فؼل هشتَط ًیست ٍ  اخز آى دس شایي هحزٍسی دسهشتَط است تٌات

داًستِ ضذُ دس حالیىِ ًسثت تیي آًْا فذشق   تا رات فؼل ٌذ لصذ هصلحتات فؼل ّواًٍ ر تِ ایي است وِ ًسثت تیي لصذ اهشگشف

 .داسد

 سَال: لصذ هصلحت ّن تِ ًَػی تا اهش هشتثظ است چَى تا هصحلت ًثاضذ اهش ًوی ضَد؟

ِ   است ح ٍ هفاسذ ٍالؼیِ دس اضیاء ٍ اهَساحىام تاتغ هصال اگش وسی هاًٌذ هطَْس ػمیذُ داضتاستاد:   چیذضی  تذا  تِ ایي هؼٌذی وذ

 ًوذی  سلذشا  ٍالؼی ًذاضتِ تاضذ هتؼلك ًْذی اهش لشاس ًوی گیشد ٍ تا چیضی هفسذُ  هتؼلكهصحلت ٍالؼی فی حذ راتْا ًذاضتِ تاضذ 

هی تذَاى گفذت    لزا ٍالغ ضذُ است. شوِ هَسد اهحت راتی داسد ًواص ّن تِ ػٌَاى یه هاّیت اػتثاسی ضشػی یه هصل گیشد پس

فؼل تا لغغ ًظش ٍ رات  هصلحتی دس ػول تَدُ وِ ضاسع تِ آى اهش وشدُ،شا دس ستثِ لثل اص اهشصی .ستغی تِ اهش ًذاسد ،ٍجَد هصلحت

پس عثك هثٌای هطَْس دس تاب تثؼیت احىام اص هصالح ٍ هفاسذذ   .ایي پیًَذی تا اهش ًذاسدلحت تَدُ. تٌاتشاص اهش ضاسع داسای هص

 لزا سخي هحمك خشاساًی صحیح است. .تَط هی ضَد ٍ واسی تِ اهش ًذاسدٍالؼیِ لصذ هصلحت تِ رات خَد فؼل هش

تغ هصالح ٍ هفاسذ ٍالؼیِ ًیستٌذ تلىِ فی الجولِ تاتغ هصذلحت ٍ هفسذذُ هذی    احىام تِ ًحَ هغلك تاثٌای غیش هطَْس، اها عثك ه

دس تحث هالن احىام تِ ایي  .ٍ ًْی ضَداهش  تِ آى هفسذُ ای تاضذ تاهصلحت ٍ اٍل تایذ ًیست وِ دس ّوِ اضیاء ٍ ایٌغَس تاضٌذ 

اگذش ضذشاب    است ٍ ٍالؼی ٍ هفسذُ حىن تاتغ هصلحت یؼٌی .لشاس است َس ٍالؼی هسالِ اص ّویيًتیجِ سسیذین وِ دس اػیاى ٍ اه

تِ خاعش هصلحتی است وِ دس  یا اگش فالى چیض حالل ضذُ سذُ ٍالؼی است وِ دس آى ٍجَد داسدحشام ضذُ است تِ خاعش یه هف

یذه هصذلحت ٍ هفسذذُ     تتَاًین لثل اص اهش ضشػیِ ٍ ػثادات ایٌغَس ًیست وِتشػِ اها دس هَسد هاّیات هخ داسد. آى ٍالؼا ٍجَد

غغ ًظش اص اهش داسای هصذلحت  لزا رات فؼل تا ل .داسای هصلحت هی ضًَذ ،دس ًظش تویشین تلىِ آًْا تِ صشف اهشْا تشای آًٍالؼی 

تذَدُ ٍ تَاسذغِ آى    داسای هصذلحتی لثل اص اهش یه رات ٍ یه َّیت ٍ یه هاّیتی داضتِ ٍ  ایٌغَس ًیست وِ ًواص یؼٌی ًیست.

 یؼٌذی  ی وٌذ ٍ ّن داسای هصلحتص هی وٌذذ. هاّیت سا اختشاع ه تلىِ ضاسع تِ اهش خَدش ّن آى .تِ آى اهش وشدُضاسع هصلحت 

ى سا هتؼلك تصَس هی وٌذ ٍ آاص سا تِ صَست یه هجوَع هتطىل اص اجضاء دس رّي خَدش ایي ًو ،ٍلتی ضاسع تِ ًواص اهش هی وٌذ

 تحمك پیذا هی وٌذ. آىلحت تؼذ اص اهش داسای هصلحت هی ضَد ٍ هصایي دّذ ٍ تَاسغِ  اهش لشاس هی

خَسد  هی ت تِ ًَػی تا اهش پیًَذلحذ ٍ لصذ هصت وِ هصلحت تِ تثغ اهش پذیذ هی آیدسست اسحال دس جَاب سَال هی گَیین: 

تلىِ پیَستوی اهش تا فؼل ٍ هصلحت تذِ   ص ًذاسد.واسی تِ هٌطائ هصلحت هی وٌذ لصذ ؛ وسی وِ ضذت لحهٌطاء هص اهش اها اگش

ؼل هشتَط است ّشچٌذ ت فلصذ هصحلت هؼتثش تاضذ تاصّن تِ رااگش  پس .رات فؼلدس لحت هصایي است وِ اهش هٌطاء ضذُ تشای 

ِ ها لصذ هصلحت سا هی وٌین وذِ تذِ رات فؼذل    ىتل وٌینًوی هٌطاء سا ٍ ها لصذ  ها واسی تا هٌطاء ًذاسین تاضذ ٍلی شاهش هٌطأ

 َط است.هشت
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