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 87-88               55جلسِ 

 ضالل وتة حفظهىاسة هحشهِ / 
 تسن اهلل الشحوي الشحين 

 ی اص هثاحث پيطيي  ا خالصِ
ضالل تا لطع ًظش اص دس هثحث حفظ وتة ضالل ّن تِ لشآى ٍ ّن تِ سٍایات ٍّن تِ حىن عمل تش حشهت حفظ وتة 

ًتيجِ  وِ ای وِ هَسد تشسسی لشاس گشفت آیِ ضص سَسُ لمواى تَد جْات ثاًَی آى استذالل ضذُ است وِ اٍليي آیِ

هَسد تشسسی ایي تَد وِ آیِ داللت تش حشهت اضالل غيش چِ دس هثاحث اخاللی ٍ چِ دس  ِیآهثاحثی وِ دس ریل 

ق اضالل لشاس گيشد حشام است ٍ حفظ وتة ضالل ّن اگش هصذاق اضالل ٍ ّش عولی وِ هصذا وٌذ یه هثاحث اعتمادی

 ی هستمل ٍ ًفسی ًذاسد.  رات حشهت هی غيش ضَد حشام است ٍ اال طثك ایي آیِ

 دليل دٍم تش حفظ وتة ضالل آیِ سی سَسُ حج 
 وَ زَبِّهِ عِنْدَ لَهُ خَيِسٌ فَهُوَ اللَّهِ حُسُهبتِ يُعَظِّنِ هَنْ وَ ذلِكَ»اها آیِ دٍم وِ دس ایي تحث تش آى استذالل ضذُ است آیِ 

تاضذ وِ تش فشاص  هی (30/حج)« الزُّوز قَوِلَ اجِتَنِبُوا وَ الْأَوِثبنِ هِنَ السِّجِسَ فَبجِتَنِبُوا عَلَيِكُنِ  يُتْلى هب إِالَّ الْأَنْعبمُ لَكُنُ أُحِلَّتِ

 اًتْایی آیِ وِ اجتٌاب اص لَل صٍس است استذالل ضذُ است. 

 استثاط تيي فشاصّای آیِ 
ٍ آیات لثلی «الْأَنْعبمُ لَكُنُ أُحِلَّتِ»سا تا فشاص لثلی آیِ « و.... الْأَوِثبنِ هِنَ السِّجِسَ فَبجِتَنِبُوا»یی عثاست طثاطثاعالهِ 

آیات لثل دس هَسد حج ٍ لشتاًی وشدى دس هَسن حج است ٍ چَى هشسَم تَدُ است وِ ایٌگًَِ استثاط دادُ است وِ 

تاضٌذ ٍ سخي  ّا تتاص سجس وِ  ذیفشها یه ِیآ وشدًذ یهلشتاًی سا رتح  ّا آىتا ًام  ٍ تشدًذ یهّا سا  ٌّگام لشتاًی ًام تت

عٌذ الزتح هصذاق لَل صٍس ٍ سخي تاطل است  ّا تتتاطل اجتٌاب وٌيذ ٍ استثاط آى تا فشاص لثلی ایي است وِ تسويِ تِ 

  .ٍ اص آى اجتٌاب وٌيذ. تٌاتشایي استثاط ایي تحث تا آیات لثلی دس ّويي تحث رتح است
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 تياى استذالل تِ آیِ 
 وَ» ذیفشها یههاًٌذ صاحة جَاّش ٍ ضيخ لشاس گشفتِ است ایي فشاص اص آیِ است وِ  فمْاآى چِ وِ هَسد استطْاد 

وِ صٍس تِ هعٌای تاطل است ٍ لَل صٍس، لَلی است وِ ًاضی اص تاطل ٍ ًاصحيح تاضذ. ٍ اص ّش لَل «الزُّوز وِلَقَ اجِتَنِبُوا

اجتٌاب وشد الثتِ هشاد اص لَل صٍس تٌْا والم ٍ سخي  ذیتا تاضذ، عٌذ الزتح هی ّا تتیىی اص هصادیك آى تسويِ تِ  وِ صٍس

است ًيض تایذ اجتٌاب وشد  حيًاصحٍ اص وتاتی وِ هطتول تش اهَس  ضَد یهگفتاسی ًيست تلىِ ضاهل سخي هىتَب ّن 

ًواًذ وِ داللت ایي آیِ تش حشهت حفظ وتة ضالل هَسد  ًاگفتِوِ عذم حفظ ٍ ًگْذاسی ّن هصذاق اجتٌاب است. الثتِ 

 پزیشش ّوِ فمْا ًيست.   

 

 دس آیِ  تحث لاتلًىات ٍ جْات 

 سَسُ لمواى  ضص تا آیًِىتِ اٍل تفاٍت حىن هستفاد اص ایي آیِ 
 النَّبسِ هِنَ وَ» ایي آیِ تا حىن هستفاد اص آیِ اص حىن هستفاد تفاٍت اٍليي ًىتِ ٍ تحثی وِ تایذ تِ آى تَجِ داضت

هی تاضذ ّش  (6/لمواى)« هينهُ عَراةٌ لَهُنِ أُولئِكَ هُزُواً يَتَّخِرَهب وَ عِلْنٍ بِغَيِسِ اللَّهِ سَبيلِ عَنْ لِيُضِلَّ الْحَديثِ لَهِوَ يَشْتَسي هَنْ

تحشیوی  حىن تفاٍت داسًذ حىن هستفاد اص سَسُ لمواى تاّنداسًذ اها دس تعثيش  تاّنچٌذ ایي دٍ حىن استثاط ًضدیىی 

ٍجَتی  اىيت آیِ سی سَسُ حج وِ تياًص تِ خالفاست یعٌی طثك ایي آیِ اضتشا لَْ ٍ حفظ وتة ضالل حشام است 

وِ تتَاى  است الثتِ تش فشض توام تَدى ایي دٍ حىن تعيذ داًذ یهی اجتٌاب اص لَل صٍس ٍ وتة ضالل سا ٍاجة عٌی است

  .ایٌجا ٍجَد داسد تلىِ تایذ گفت یىی اصلی ٍ دیگشی تثعی است دس دٍ حىن ًفسی متاًيحمگفت 

 ًىتِ دٍم الضاهی تَدى حىن هستفاد آیِ  
 حىن الضاهی ٍ ٍجَتی است.  تِ دٍ دليل حىوی وِ دس آیِ آهذُ است

 دليل اٍل ظَْس اهش اجتٌثَا دس ٍجَب است .1
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ٍ «الْأَوِثنبنِ  هِننَ  السِّجِسَ فَبجِتَنِبُوا»عثاست  ّن دليل دٍم ایي است وِ سياق آیِ یه سياق الضاهی است .2

حىوی  تٌاتشایي وِ دس آیِ آهذُ است تياى یه اهش لضٍهی است «اللَّهِ حُسُهبتِ يُعَظِّنِ هَنْ وَ» ّن عثاست

 وِ دس آیِ آهذُ است ظَْس دس حىن الضاهی ًفسی داسد 

 ًىتِ سَم هعاًی هحتول دس ولوِ اجتٌثَا 
دس  تاضذ یهًىتِ ٍ جْت هْوی وِ دس ریل آیِ تایذ تِ آى پشداختِ ضَد هعٌا ٍ هفَْم ولوِ اجتٌاب ٍ داهٌِ داللت آى 

 تش آیِ دس صَستی صحيح است وِ احتوال دٍم هشاد تاضذ.   هفَْم ٍاطُ اجتٌاب دٍ احتوال ٍجَد داسد وِ استذالل

 تشن عول  :احتوال اٍل

اجتٌاب تِ هعٌای تشن عول تاضذ ٍ دس حميمت واستشد ٍاطُ اجتٌاب دس آیِ یه واستشد تأويذی  وِ احتوال اٍل ایي است

ت اجتٌثَا آٍسدُ است تا تش آى تاويذ ٍلتی تِ صَس التىزتَا هٌتْی صٍساً ٍ یا لَال تگَیذ التمَلَا تَاًست یهاست ٍ اال 

ی تا تاويذ تش آى هطلة. ٍجِ ایي هٌتْ الوثاًی تذل علی صیاد ٓ الوعاًی ٍلی هفَْم ٍ هعٌی تشن عول است ادُی،صوٌذ

وِ هتفاّن عشفی دس فشاص لثلی  ّواى طَس تاضذ یهٍ استىاص عشفی دس تيص اص ایي هعٌا  فْن احتوال ّن عذم ظَْس ٍ عذم

تِ عثَدیت است هاًٌذ پشستص ٍ  هشتَط دس اهَسی وِ ّا تتب هطلك ًيست تلىِ ظاّش ایي است وِ تایذ اص آیِ اجتٌا

 .وشد تسويِ عٌذالزتح اجتٌاب

 احتوال دٍم: اتتعاد تِ ًحَ هطلك  

اتتعاد عي الطیء  تلىِ صشف تشن العول ًيست اص اجتٌاب،اٍسع اص احتوال اٍل است ایي است همصَد  وِ احتوال دٍم

 تِ ًحَ هطلك تاضذ ٍ صشف ًگفتي لَل صٍس ًيست تلىِ اص ّش استثاطی وِ تا لَل صٍس هشتثط است تایذ اجتٌاب وشد ٍجِ

هتعلك دليل تش عوَم است یعٌی ٍلتی اجتٌاب سا دس آیِ تذٍى روش هتعلك  تشن ذیگَ یهاحتوال ایي لاعذُ است وِ  يیا

 داسد ٍ هشاد هطلك اجتٌاب است.  آىى هعٌای تَد تش عامآى تىاس تشدُ داللت 

 ی ٍاطُ لَل دس آیِ  تاهعٌااستثاط هعٌای اجتٌاب 

اها دس ایٌىِ وذام احتوال دس هَسد آیِ صحيح است تستگی  وٌذ یهاٍل سا تمَیت  احتوال ّشچٌذ ظَْس ٍ استىاص عشفی

لَل سا تِ هعٌای هصذسی  اگش اسن هصذسی آى سا.تِ ایي داسد وِ ها اص لَل هعٌای هصذسی آى سا اسادُ وٌين ٍ یا هعٌای 

آى گشفتين یعٌی گفتي هتفاّن عشفی ایي است وِ هشاد تشن عول است ٍلی اگش لَل سا تِ هعٌای اسن هصذسی یا همَل 

 . وٌذ یهگشفتين احتوال دٍم ٍجْی پيذا 
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 ًىتِ چْاسم هعاًی هحتول دس ٍاطُ لَل 
هفَْم  دس تایذ هَسد تشسسی لشاس گيشد هعٌا ٍ هفَْم ولوِ لَل دس آیِ استضشیفِ  آیِ ًىتِ ٍ جْت چْاسهی وِ دس ریل

 ولوِ لَل چْاس احتوال ٍجَد داسد. 

 لَل تِ هعٌای هصذسی تاضذ یعٌی گفتي.  .1

 تاضذ.« حاصل گفتي» یهصذسلَل تِ هعٌای اسن  .2

 هعٌای اسن هفعَل تاضذ. تِ لَل هصذس .3

 هعٌای لَل سا دس احتواالت دٍم ٍ سَم تِ وتاب ٍ هىتَب ّن سشایت دّين.    .4

 ضشط صحت استذالل تِ آیِ 

وتة  حفظ حشهت تش تَاى تِ ایي آیِ ٍ ًوی ضَد یهاگش لَل سا تِ هعٌای هصذسی تگيشین هعٌای آیِ اجتٌاب اص گفتي 

 وشد.  استذالل آیِ تِ حشهت حفظ وتة ضالل تش تَاى یهضالل استذالل وشد اها اگش احتوال چْاسم سا پزیشفتين 

 دیذگاُ استاد: پزیشش هعٌای هصذسی لَل 

اٍل ایٌىِ لَل تِ هعٌای هصذسی وِ احتوال اٍل است یا تِ هعٌای احتوال  سؤالهطشح است  سؤالتحث دٍ  دس هحل

 تاضذ آیا ضاهل هشاد دٍهی وِ هطشح است تٌاتش ایٌىِ احتوال دٍم ٍ سَم سؤالٍ  ؟دٍم ٍ سَم وِ تفاٍت چٌذاًی ًذاسد

احتوال تایذ گفت یا تِ ضوَل  يیا دٍم ٍ تش فشض پزیشش سؤالدس جَاب  ؟خيش ای ضَد یهٍ اهَس هىتَب ّن  وتاب

اٍل تایذ  لسؤااها دس جَاب  ضَد یهلفظی ٍ یا ضوَل هٌاطی ٍ الغا خصَصيت لَل صٍس ضاهل وتاب ٍ اهَس هىتَب ّن 

تٌاتشایي استذالل تِ آیِ تش حشهت  است گفت وِ عثاست ظَْس دس هعٌای هصذسی داسد ٍ هعٌای آیِ تشن عول ٍ گفتي

 حفظ وتة ضالل صحيح ًيست. 

 

 

 ًىتِ پٌجن دس هفَْم ٍ هعٌای ولوِ صٍس
س لغت دس دٍ هعٌا ٍ ًىتِ ٍ جْت پٌجوی وِ دس آیِ هطشح است دس هعٌا ٍ هفَْم ضٌاسی ولوِ صٍس است ولوِ صٍس د

 سفتِ است.  تىاس اصل



                                                                          9191 :شماره ثبت                                                                                                                                

 
 

5 

1.  ِ سٍ  تِ هعٌای اعلی الصذس ٍ تاالی سيٌِ است ٍ ٍلتی هيگَیين ضخصی تِ صیاست ضخصی سفت یعٌی تا اٍ سٍته

 ضذ. 

 همصَد اًحشاف اص ساُ حك ٍ هسيش دسست است.   است ٍٍ هعٌای دیگش آى ّن تِ هعٌی هيل ٍ اًحشاف  .2

 سَسُ هجادلِ آهذُ است  2سَسُ فشلاى ٍ آیِ  72ش ًيض هاًٌذ آیِ ی دیگا ٍ سَسُولوِ صٍس دس آیات 

هطشح ایي است وِ هشاد اص صٍس هطلك اهش تاطل ٍ هيل اص حك است  ِیآی وِ دس هفَْم ضٌاسی ولوِ صٍس دس سؤالٍ 

 ؟ایٌىِ هشاد ّش اهش تاطلی ًيست تلىِ هشاد اهش تاطل تِ ًحَ حشام است ایٍ 
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