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 «معن ج عي  محمد   آهل الطلرهي    اللع  عي  اعدائهم ا اهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته

 تب وٌَى سِ ًفش ثیبى ضذ: ثَد. «یمتعی»ثحث دس ولوِ

  .یه هَسد ثِ همٌبی للیت ٍ سججیت ثذاًین ٍ دس یه هَسد ثِ همٌبی وبضفیت ٍ داللت دس اس «یمتعی»: ًفش هطَْس

  .همٌبی للیت ٍ سججیت استوِ جب ثِ دس ّ «یمتعی»:ًفش هحمك خشاسبًی

   .« االتیبى ثبلوبهَس ثِ هجضء ام ال» :ثبضذایي ث لٌَاى ثح ٍ: اسبسب لٌَاى یمتعی حزف ًفش اهبم)سُ(

 .ضذ ثِ تفصیل هجٌبی ّش سِ لَل

  حق در مساله

ب ثهِ  یٌىِ التعب ّوِ جثِ اضَین  هلتضم ن یب هثل هحمك خشاسبًیوٌی ؿاست وِ یمتعی سا حف ثْتش ثیبى ضذُ حبل ثبتَجِ ثِ هؽبلت

ثِ اهش ـبّشی ًسجت  ،ء هبهَس ثِضاثِ اهش ٍالمی ثبًَی ٍ اج ،اجضاء هبهَس ثِ هثل هطَْس دس ثحث اص یب ،استهمٌبی سججیت ٍ للیت 

  ؟ىِ یمتعی ثِ همٌبی وبضفیت ٍ داللت استٌلبئل ضَین ثِ ای ،ثِ اهش ٍالمی اٍلی

ِ یمتعهی سا اص لٌهَاى ثحهث    هی تَاًین ولو م سظَاى اهلل للیِ تصشیح وشدًذؼَس وِ اهبسسذ دس هَسد لٌَاى ثحث ّوبىیثِ ًفش ه

ثحث اصلی ًشسیذین وِ  الجتِ ٌَّص ثِ«)ام ال هَس ثِ هجضوباالتیبى ثبل:» ثگَیین دس لٌَاى ثحث لشاس ًذّین ٍ سا ولوِ التعبء حزف ٍ

  (.هی وٌینثحث  ،ثلىِ فمال دس لٌَاى ،ینثبیذ لبئل ثِ اجضاء ضَین یب ًطَ

 به نظر می رسد بهتر آن است که کلمه یقتضی حذف شود چون:

 ،ثْتش آى است وِ ولوبت غیش ظشٍسی ٍغیش الصم دس لجبسات، تش ثیبى وشد ات وَتبُؾ ٍ لجبسبفٍلتی ثتَاى همصَد خَد سا ثب ال :اٍال

همصَد سا ثِ  «وبهَس ثِ هجض ام الثبل االتیبى»ِجول یمٌی ٍلتی هی تَاًین ثب بساتی وِ لٌَاى لشاس هی گیشًذ حزف ضًَذ.ثخصَظ لج

وٌین وِ اتیبى ثِ هبهَس ثِ  هی خَاّین ثشسسی دس هب ًحي فیِ .ثیبٍسیندس لجبست سا  «یمتعی»دلیلی ًذاسد ولوِ ًحَ ٍافی ثیبى وٌین

 .ستی ثشای روش ولوِ یمتعی ًیستلزا ظشٍ؟ یب ًِ هجضی است

  .خبلی اص اضىبل ًیست دٍللیت ٍ سججیت ّش یب عبء ثِ همٌبی وبضفیت ٍ داللت الت :ثبًیب

ّوبًؽَس صیشا  ؛ًوی تَاًین وبضف ٍ دال سا اتیبى ثِ هبهَس لشاس ثذّین ،تفسیش وٌینسا ثِ همٌبی وبضفیت ٍ داللت  اگش ثخَاّین یمتعی

هَس االتیبى ثبلوب» سا، هحمك خشاسبًی لٌَاى ثحث است ٍ صبحت فصَل ثیي هحمك خشاسبًی ث اختالفیدس لٌَاى ثح وِ گفتِ ضذ
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 »هشحهَم صهبحت فصهَل ثهِ جهبی      ٍ ُ استًوَد «اتیبى ثِ هبهَس ثِ»تصشیح ثِ ولوٍِ  ُلشاس داد« ثِ یمتعی االجضاء فی الجولِ

  .« االهش ثبلطی ّل یمتعی االجضاء اٍ ال» د:لشاس داد ٍ فشهَ « طیاالهش ثبل» ولوِ « تیبىالا

اص سَی هىلهف تحمهك   یه ٍالمیت خبسجی است وِ  ٍ اًجبم دادى لول ى ثِ لولیباتوبضف ثبضذ ٍلی  ٍصیغِ اهش هی تَاًذ دال 

 ضَد. جضاء للوذاد تَاًذ ثِ لٌَاى دال ٍ وبضف ًسجت ثِ هسئلِ اًوی پیذا هی وٌذ ٍ

خهَد آى  هَس ثِ سا ثب اههش ثهِ   َلت ًسجت ثِ فشظی وِ هب هبهؽشح ضَد آًثخَاّذ دس اتیبى ثِ هبهَس ثِ، هسئلِ وبضفیت اگش  مالٍُث

هسئلِ لملی هحط است هگش ایهي   ،ى وشدین دس ایي فشضیبثّوبى ؼَس وِ صیشا  هی سٌجین اضىبل دیگشی پیذا هی ضَد.ثِ  سهبهَ

دس هسئلِ اجضاء فمػ اتیبى ثِ هبهَس ثِ  للی ٍجِْ سا دس اههش  اصال وبسی ثِ ایي فشض ًذاضتِ ثبضین ٍ ثگَیین  دس هسئلِ اجضاءوِ 

ثِ ّش حهبل   .(الجتِ لوذُ ثحث ّن هشثَغ ثِ ایي هَسد است) نشی ًسجت ثِ اهش ٍالمی اٍلی هالحفِ هی وٌیبٍّالمی ثبًَی ٍ اهش ـ

  .همٌبی وبضفیت ٍ داللت ثذاًین لبثل لجَل ًیست سا ثِ « یمتعی» ایٌىِ

چگًَِ  هی آیذ، یمٌی( هؽشح وشدًذ پیص سُاهبم)ّوبى اضىبلی وِ ثِ همٌبی للیت ٍ سججیت ثذاًین ثخَاّین یمتعی سا ّوچٌیي اگش 

 ؟ ثبضذ ثشای اجضاءاتیبى ثِ هبهَس ثِ للت ٍ سجت  هی تَاًذ

هحهل   ت ٍ سججیت ًسجت ثهِ اجهضاء ثبضهذ   ی للیش گزاسی تىَیٌللیت ٍ سججیت اگش ثِ همٌبی حمیمی خَدش ثبضذ ٍ ثحث اص تبثی

 هثال دلَن ضهو   ضذُ است،لشاس دادُ  ثب یىسشی وبسّب ی یه ٍالمیت ّبی تىَیٌی هالصمثلِ دس ضشیمت دس هَاسد .اضىبل است

 ن ضو  یه هسئلِ ٍالمی ٍ حمیمیاهب دلَ ،ٍجَة ًوبص ـْش یه اهش التجبسی است  ،ٍجَة ًوبص ـْش ایضذُ ثش لشاس دادُ للت

، ًسهجت  دٍتَاًین ثگَیین ًسجت ثیي ایيب هیآی ؟است صب، للت ٍجَة ًوبص ٍسجت ٍجَة ًوضو  دلَن ضو  ٍ صٍال است. آیب

. ستلجَل ًی لت ٍ سججیت ثِ آى همٌب ثبضذ لبثاگش للی ؛ستًی لؽمب ایٌگًَِ ؟است ثِ همٌبی هصؽلح للیت ٍ سججیت للیت سججیت ٍ

  .للت ٍ هملَل تىَیٌی داسد ِ ًیبص ثِییِ ٍ تىَیٌلماللیت ٍ سججیت ٍ

یه سهججیت حمیمهی ٍ للیهت    ًوی تَاًین  شهملَل التجبسی ثبضذ دیگ ثبضذ ٍ ؼشف دیگش یمٌیٍالمی  هثل للتیه ؼشف  اگش اهب

 . یمتب للیت لبئل ضَینحمٍ ثشای للت  ثش لشاس وٌین ثیي آًْب حمیمی 

. ثِ ایهي همٌهی وهِ سهججیت     ىِ ایي سججیت یه سججیت غیش ٍالمی ٍ ضشلی استثِ آى همٌب هتصَس ًیست  ثل پ  سججیت ٍ للیت

یبى ثِ هبهَس ثِ ضشلب سهجت لهشاس   هبًحي فیِ هثال ات یب دس ،دلَن ضو  ضشلب سجت لشاس دادُ ضذُ ثشای ٍجَة ًوبص ضشلی یمٌی

ایٌجب ّهن   ،ٌی سجت ضشلی ضذُ ثشای ٍجَة ًوبصیلٌَاى یه اهش ٍالمی تىَ ّوبًؽَسی وِ دلَن ضو  ثِ .اجضاء یاشدادُ ضذُ ث

ٍالمی ًیست  ،پ  سججیت ٍ للیت .ء لشاس دادُ ضذُ استضاه اهش ٍالمی ضشلب ثِ لٌَاى سجت ثشای اج، ثِ لٌَاى یى ثِ هبهَس ثِیبات

همٌبی  سججیت سا ثِ اگش ؟ایي چِ اضىبلی داسد ضذُ استللیت جمل  ،ست یمٌی سججیت ٍالتجبسی اجمَل ٍ ثلىِ خَد سججیت ًیض ه

اضىبلی وِ اهبم هؽشح  سججیت التجبسی ٍ ضشلی داًستین چِ هطىلی داسد؟ٌی ًذاًین ثلىِ سججیت سا ثِ همٌبی یسججیت حمیمی ٍ تىَ

 ؟چِ اضىبلی تَلیذ هی وٌذ ، سججیت ضشلیِ ثبضذوشدًذ ثش فشض سججیت ٍالمی ٍ تىَیٌی دسست است اهب اگش سججیت

ف ضبسق ٍ ّوهبى همٌهبی   ٍ سججیت ضشلی سا تفسیش وٌین ثِ جمل سججیت اص ؼشثذاًین سججیت ضشلی  سججیت سا، دس هب ًحي فیِ اگش

اسبسهب   شاهؽشح وشدًذ وٌبس هی سٍد صی ى اضىبلی سا وِ اهبم ثِ هحمك خشاسبًیشا آهسجت سا دس ایٌجب لجَل وٌین لْ ٍهتمبسف سجت 

  ٍاسد وشدًذ. حمیمیسججیت تىَیٌی ٍ  اسبسطبى سا ثشلم اضىبثِ سججیت ضشلیِ است ٍ اهب هحمك خشاسبًیًفش 
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اهب  سجت ٍ هسجت ّش دٍ ٍالمی ثبضٌذ، ثبیذ تبثیش گزاسی یه تبثیش گزاسی ٍالمی ثبضذ حمیمی ٍ تىَیٌی جیتدس سجاگش ثخَاّذ ثلِ 

یمٌهی یهه    ،اهش التجبسی ثبضذ سججیت ضشلی هَسد ًفش ثَد اضىبلی ًذاسد وِ هملَل یهٍ اگش  اگش سججیت تىَیٌی هَسد ًفش ًجَد

  .دلَن ضو  ثشای ٍجَة ًوبص ـْشللیت ٍ سججیت داضتِ ثبضذ دس یه اهش التجبسی هثل هسئلِ  ٍالمی ٍ تىَیٌی  للت

یت ضشلی سا ثِ ّویي همٌهب وهِ   سججیت التجبسی ٍ سجج . یمٌی هحمك خشاسبًیلبثل لجَل است ؼجك هجٌبی هحمك خشاسبًی ىثیب ایي

دس ضشلیبت یه هٌبسجت ٍ ساثؽِ سججیت ثش ٍصاى سججیت تىهَیٌی تمشیهف ضهذُ     ،بستجلبلن ال یمٌی دس .تفسیش وشدُ است گفتِ ضذ

 ین ثشای حصَل هلىیهت.  دّلمذ ثیك سا التجبسا سجت لشاس هی ی احشاق داسد،شای ثآتص سججیت ٍالم وِ حمیمتبیمٌی ّوبًؽَس  ،است

اهب اگش  ؛( ثِ هحمك خشاسبًی ٍاسد ًیستسُ)اضىبل اهبم همٌب وِ گفتین ثذاًین دیگش یيسا ثِ ا لزا اگش سججیت دس والم هحمك خشاسبًی

 .نوٌی لسا لجَایي سخي  ثبة سججیت التجبسی ثپزیشین دیگش ًوی تَاًین سهجٌبی خَد اهبم سا د

وِ دس تىَیٌیهبت ههی گهَیین     : اصال سججیت التجبسی ثِ ایي همٌبییذیٌبهشبى هی فطای .ًفش خبصی داسًذثبة سججیت  دس (سُم)اهب 

 ٍسججیت  :ایطبى هی فشهبیذ لزا ن.ت وٌیی التجبس لمالء هَظَق دسسشاثاست وِ سججیت دس التجبسیبت ثِ ایي همٌب ٍجَد ًذاسد ثلىِ 

ثهِ   ثیك سالمال یمٌی  ،ایٌىِ ثشای التجبس لمال هَظَق دسست وٌین یٌتجبسی یمهمٌب ًذاسد. سججیت السججیت ثِ همٌبی هتمبسف اصال ه

ههی   هَاسد ثِ لٌَاى سججیت التجبسی هؽشح يای حبل اگش سججیت دس التجبس هی وٌٌذ ِ هَجت ًمل ٍ اًتمبل هلىیت است لٌَاى ایٌى

 ظَق هی وٌذ ثشای التجبس لمالء.ذ جمل هَآی الك ضبسق هیضَد یمٌی دس ٍ

ب سا ثپزیشین ّوبى اضىبلی وِ جٌاگش ایي ه دین.است ٍ هب ّن ایي ًفش سا لجَل وش دس ثبة سججیت التجبسی وبهال  هتفبٍت ملزا دیذ اهب

  .ثبلی هی هبًذ هؽشح وشدًذ«  عیمتی »ًسجت ثِ ولوِ (سُ)اهبم

 ایهي   سدس ایي لٌَاى ًیست تهب ههب دچهب   « تعییم »ولوِ روش یاشتی ثب ظشٍساسبسثب هالحفِ آًچِ  وِ ثیبى ضذ وِ  لزا دس هجوَق

ست وِ ایي ثْتش ایي ا ِ همٌبی وبضفیت ٍ داللت. لزاثِ همٌبی للیت ٍ سججیت است یب ث التعبء ٍ ثحث وٌین وِ ایي هطىالت ضَین

 «ام ال بى ثبلوبهَس ثِ للی ٍجِْ هجضالتیا:»ٍ ثگَیین نِ سا اص لٌَاى حزف وٌیولو

لجبست اسهت اص لٌهَاى    ندین ٍ یه لٌَاى ثبلی ثوبًذ ٍ آى ّثحث وش« یمتعی»  ٍ « للی ٍجِْ »هَسد دٍ ولوِ سپ  تب وٌَى د

 اجضاء وِ آى سا ًیض هؽشح هی وٌین.

 «الحوذهلل سة المبلویي » 

 


