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 ثسن اهلل الشحوي الشحین

 خالصه جلسه قبل
 .هسله هشحَم آخًَذ ثَد ،ثشای حل هسئلِ اٍل ثشای حىن ٍظؼی یب تىلیفی ثَد. هسله هتأخشثحج دس ضشغ 

 هسلىی ثَد وِ سَم،هسله هشحَم اصفْبًی ثَد وِ ثؼعی هؼبصشیي ّن آى سا پزیشفتِ ثَدًذ ٍ هسله  دٍم، هسله

 شفتٌذ ٍ دس ایي ثحج تؽجیك دادًذ.آلب ظیب ػشالی آى سا اص خَد صبحت وفبیِ دس ثحج ثؼذی گ هشحَم

 هناقشه دوم در هسلک سوم
هٌبلطِ  جَاة دادُ ضذ. ّب آىوِ یىی اص  ضتّن دٍ تب هٌبلطِ داسا ًمذ وشدین. هسله سَم دٍم ٍ هسله اٍل 

دس هتمذم ًیست ثلىِ ضشؼیت ثش اسبس همبیسِ  هتأخشضشؼیت ثش اسبس تأحیش : گَییذ هیاگشچِ ضوب وِ  دٍم ایي ثَد

 جَد داسد.ٍ ی تأحیشدس ایي ًسجت سٌجی ّن ًَػ ؛ اهبٍ ًسجت است

ضَد  گشفتي آى هَجت هیدس ایٌجب لشاس  ،ضَد آى هیػلن  ، ؼشف دیگشضَد هیسفل وِ  ؼشف ایياظبفِ  ؼشف هخالً

 ضَد ٍ ّویي ًَػی تأحیش است. ت هیهتشت ؼشف آىثِ خبؼش ًسجت آى ػٌَاى ثش  .ضَدتب ًسجت پیذا 

 هناقشه دوم جواب
 وِ ایي. داضتِ ثبضذهبًغ  ،ایي حذ اص تأحیش اًتضاػی وِ دلیلی ًذاسین :گَیٌذ هیٍ ایي اضىبل سا لجَل ًذاسًذ  ّب ثؼعی

. آًجبیی است وِ تأحیش ػیٌی ٍالؼی ثبضذ ،اػذادیثِ ًحَ تَاًذ دس هَجَد هتمذم احش ثگزاسد حتی  ًوی هتأخشهؼذٍم 

ال یوىي اى یىَى الوتأخش »اهب ایي تأحیش دس حمیمت اًتضاػی است ٍ لبػذُ  ؛وٌین ًفی ًوی ی تأحیش ساًَػ دس ایٌجب هب

 هبًؼی ًذاسد.حشیت ثِ ضىل اًتضاع ٍ اخز ًسجت اهب هؤ ؛هؤحشیت ایجبدی است «هؤحشاً فی الوتمذم

 ،ایي است وِ اهش هتأخشی وِ ٌَّص ًیبهذُ ،هٌغ داسد ٍ لبثل تصَیش ًیست هسلوبً آًچِفلسفی ٍ ثٌیبدی  اصلحبؾ

اهب دس اهَس  ؛احش ػیٌی ثبضذ است وِ دسجبییاحشش ایٌجب ٍجَد داسد. ًیبهذُ احشش ایٌجب ٍجَد داسد. ایي  :گَیینث

اهَسی وِ صهبًی  .تعبیف ثبضذ وِ دس اظبفِ الصم ًیست .هبًؼی ًذاسد ای همبیسِّبی  ّب ٍ سٌجص همبیسِ ّب ٍ ًسجت

 .وٌینچیضی سا اص ایي اًتضاع خَاّذ آهذ  ثؼذاً آًچِثِ هالحظِ  تَاًین هی ٌذ.ذ ؼشف ًسجت ثبضٌتَاً هی ّستٌذ

 سؤال:؟؟؟
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اص خَد هشحَم آخًَذ آى سا ؛ اهب ضَد هی ایطبىثشای تصحیح فشهبیص  ٍجْی ثبضذ،هشحَم آخًَذ ایي ًظش اگش 

ضَد  هؼلَم هی ؛ لزاگَیذ دس ثحج ٍاجت دٍهی سا هی ٍلی گیشد . دس ثحج ٍجَة آى سا هیاست جذا وشدُایي ثحج 

 بى ایي لحبؾ ًیست.دس رٌّط

 تأخر اهر انتساعی
ش ٍ تأحشّبی ػیٌی ٍلی تأحی داسًذهٌطأ اًتضاع ّن ٍ  ّستٌذاهَس اًتضاػی  وِ ًست ٍ اظبفبت ،ثٌبثشایي دس همبیسبت

وِ ایٌجب صذق  ثگَیین سا ٍصفی ،هتأخشهالحظِ سا دیذ ٍ ثِ  هتأخشضَد  هی ّب ایي ؛ دسًیست ّب آىٍجَدی دس 

 وٌذ. هی

آى فشدا ًیبهذُ است ٍلی  وِ دسحبلیّن هتمذم است؛  اآلىاست. اهشٍص ثش فشدا هتمذم  هخالًاست؛  گًَِ ایيصهبى ًیض 

 است ٍ ًِ ثِ ضىل هؼمَل اٍل.ایي تأحیش ثِ ًحَ اًتضاع هؼمَل حبًی  ٍتأحیش داسد ًیض  اآلى

اّین ًسجت خَ ٍلی ٍلتی هی تَاًذ ًیبهذُ تأحیش ثگزاسد؛ ، ًویخَاّذ تأحیش ایجبدی ٍ ٍجَدی ثگزاسدثاهش اگش 

وِ دس اػتجبسات ثِ  ؼَس ّوبىدلیلی ثش ایي ًذاسین ٍ هبًؼی ًذاسد.  اًتضاػبت است ّب ایي ،ضَدثسٌجین ٍ ػٌَاى پیذا 

، ثخَاّذ ًیست وِ ّش ؼَساگشچِ دس ایٌجب خَاّذ اػتجبس وٌذ.  هی ؼَس وِتَاًذ ّش  هیٍ هؼٌبی خبظ ّن دلیلی ًجَد 

 هبًؼی ًذاسد. حبل دسػیيهؼٌبی فلسفی است ٍلی ثِ لزا اًتضاػیبت  .هعؽش است وِ ثپزیشد ٍایي لبػذُ داسد  ثلىِ

ٍجَد ًذاسد. لزا هسله سَم هسلىی  ایٌجب ،ثخَاّذ ایي سا هٌغ وٌذٍ ٍجْی وِ ٍاظح ثبضذ فلسفی ٍ ػملی  اصًظش

 ًذاسد.هبًؼی ّن فلسفی  اصًظشاست ٍ  لجَل لبثلاصَلی  اصًظش ٍدیاست وِ تب حذ

 هسلک چهارم

 هقدهه: قاعده حبط و تکفیر
داسین. هشحَم ػالهِ دس تفسیش الویضاى دس ثِ ًبم حجػ ٍ تىفیش دس آیبت ضشیفِ لشآى ٍ دس هتَى دیٌی دٍ لبػذُ 

 .ذًداس سا ثحج حجػ ٍ تىفیش ،دس ریل آیبت استذاد ٍ وفشثِ ثؼذ  17۱صفحِ جلذ دٍم 

 ٍ آى سا ضَد هی اهب ػول ثؼذی سافغ ایي ػول صبدسضذُ دسجبییهمجَل ٍ صحیح لبػذُ حجػ ایي است وِ ػولی 

ثب تَثِ یب  داسد ای سیئِ وسی وِاست.  حجػ ػىس ثِوٌذ. تىفیش  وبلؼذم هیآى سا  ٍ داسد ثشهیاحش ایي سا  .وٌذ حجػ هی
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اص ػلن هالئىِ ّن حتی  .وٌذ هیسا پبن حتی آحبس ٍظؼی ٍ  ػمبةهبًٌذ احش سَء آى  ،است آى سیئِ ػولی وِ هىفش

 .لبػذُ داسد ؛ ثلىِیستهؽلك ً ّب ایيالجتِ ضَد.  هحَ هی

 وجه استدالل هسلک چهارم
ًفی  دسٍالغ هتأخشضشغ ضذ،  هتأخش ضشغ ثِهطشٍغ ثب تَجِ ثِ ایي ًىتِ هسله چْبسم ایي است وِ اگش ػولی 

هطشٍغ ثِ ایٌىِ ّن دس حیي ػول سیب  ،ایي ػول صحیح است :ثگَیین هخالً ؛وٌذ حجػ هیآى سا ًمیط ػولی است وِ 

لی دس ایٌجب ٍ ؛ػول هجؽل ًیستٍ سیب ثؼذ اص الجتِ فتَا ایي ًیست ) دس ایي سیب ًىٌذػول تب آخش ثؼذ اص  ًجبضذ ٍ ّن

 .(گیشین هیفشض 

ثِ  گشدد ثشهیثشای ایٌىِ سٍح ایي ضشؼیت  ؛ذاسدً است. ایي هبًغضذُ جضء همَم صحت  ،ًیبهذُ ٌَّص ضشؼی وِ

اهش هؼذٍم دس ایي احش  اآلىًِ ایٌىِ  وٌذ؛ ثجشد ایي سا ضشغ هی ا اص ثیيتَاًذ ایي س ؽی وِ هیحبثایٌىِ آى هبًغ ٍ 

 وٌین. ػذم آى سا ضشغ هی لزا ؛است ضذُ پزیشفتِحجػ ّن یه اهش  ایجبدی ثگزاسد.

توبم  است. هوىي است وِ صَم سٍص دس جبی خَد گًَِ ایيًیض  دس اغسبل لیلیِ ثشای صَم سٍص لجل اص هستحبظِ

یؼٌی  ؛وٌذ حجػ هیصَم سا  ،حذث دس ضتوِ ایي است ، ثبیذ ضت غسل وٌذ :گَیین هیایٌىِ  ػلت ثبضذ؛ اهب

 .گشفتِ است هتأخشػذم هضاحن ثؼذی سا ضشغ  دسٍالغ .ضَدگزاسد ایي همجَل  ًوی

 سؤال:؟؟؟

 .دس هشوجبت است ؼلةدس ظشف خَدش توبم تأحیش سا داضتِ است. جضء ال ، آى اهشًیبیذ هتأخشجَاة: اگش ضشغ 

بهیت آى تو ت هبًغ ًیست؛ صیشاٍلی آى هطشٍؼی ؛هطشٍغ ثِ ایي است وِ جضء آخش ثیبیذ جضء اٍل هشوجبت،توبهیت 

تبم است ٍ ضبسع ثشای  اآلىجضء اخیش ًیست ثلىِ ثِ  توبهیت آى هتأخشدس ضشغ ضَد؛ اهب  ثب جضء آخش دسست هی

 سا ضشغ وشدُ است. هتأخشلجَلی ٍ ػذم حجػ آى، ضشغ 

 بیذ اضىبلی ثش آى ٍاسد ًجبضذ.است ٍ ض لجَل لبثل ایي هسله ّن ثِ ًظش

 سؤال:؟؟؟

ّویي سا ضشغ اصل تىلیف لشاس هَال وِ ذاسد ًهبًؼی  است ٍلبػذُ ولی  ایي یه است.حبثػ دس لجَلی جَاة: 

 تَاًذ. دس صحت ٍ اصل تىلیف ّن هی ضَد دّذ. اگش دس لجَلی آى هی
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ضشغ صحت لشاس دادُ است. اگشچِ  ػٌَاى ثِ ضبسع آى اهش ٍجَدی همبثل هبًغ سا :خَاّین ثگَیین هیدس ایٌجب 

ضَد  ّبی لجلی ّن ضبیذ خالف ظبّش ثبضذ ٍلی هی اص ثحج ّشوذاموٌین.  ٍلی تصَیش حجَتی هیخالف ظبّش است؛ 

 گَیین.ثتصَیش حجَتی 

 سؤال:؟؟؟

؛ الصم ثبضذوِ تَجِ ذ هؼلَم ًیست ٌثی ثبضلش وِ ثبیذضشایػ تَجِ الصم ًیست. حتی دس اهَس ػجبدی ّن جَاة: 

ٍجَد ًخَاّذ داضت. ّب  ایي ثحج ،اگش دس ػجبدات ًجبضذ .وبفی است . ّویيدّذ غسل سا اًجبم هی ثذٍى تَجِ هخالً

 .وٌذهؼبسفی استفبدُ ایي ّن هسلىی است وِ هوىي است وسی اص آى ثحج تفسیشی ٍ 

 سؤال:؟؟؟

ٍلی حبثػ سا  است حبثػ یب هضاحن است. تؼجیش ػَض ضذُ ،سافغ هبًغ، لغدسٍااست، داسد ضشغ لشاس  آًچِجَاة: 

 ضشغ هؤحش ٍجَدی ًیست؛ ثلىِثِ خبؼش اّویتی وِ داضتِ آهذُ دس ضشغ صحت ٍ جؼل ٍ تىلیف لشاس دادُ است. 

 ثؼذاًدس دٍهی ّن ثبیذ  .ایٌجب هؼمَل استٍ سافغ ٍ هبًغ است ٍلی آى سا ضشغ لشاس دادُ است. ایي تصَیش حجَتی است 

 ثحج وٌین.

 سؤال:؟؟؟

ثشای تىلیف لشاس  تَاًذ ضشایػ ٍجَثی هی ٍجَة دست هَالست ٍ حبثػ ًیبیذ. وِایي است  هطشٍغ ثِجَاة: 

استؽبػت  هبًٌذ لسن دیگشًیست.  لسن هخل ٍسٍد دس ٍلت است وِ دست هبیه  :دٍ لسن استٍجَة دّذ. ضشایػ  

 .یستً ّن هطىلی ٍ نیساداس ضشغایي دٍ ًَع  .است بوِ دست ه

 هسلک پنجن
ًْبیتبً تَجیْی وِ ثشای ضشغ  .ًیست لجَل لبثل هتأخشضشغ  گفتٌذ:ایي هسبله هٌبلطِ وشدًذ ٍ  ثشهشحَم ًبئیٌی 

ػمذ فعَلی  هخالً؛ ثبضذ هیوٌٌذ ایي است وِ ضشغ دس ایٌجب یه اهش اًتضاػی هَجَد است ٍ آى ػٌَاى تؼمت  هی هتأخش

ایي ضشغ همبسى  :ثبیذ ثگَییناست  هتأخشضشغ وِ ّش جب ایي تؼمت اهش فؼلی است ٍ  ،ت ثِ اجبصُ استتؼمآى وِ دس 

 است ٍ تؼمت اهش فؼلی است. ّب آىتؼمت ایي ثِ دس ثبة فعَلی، اجبصُ ثؼذ ًیست ثلىِ  آى ضشغ همبسىاست؛ اهب 
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 هتأخش ّبی ضشغدس ظبّش : گَیذ هیسا ضشغ ثذاًذ؛ ثلىِ  هتأخشًیست وِ خَد لجلی  هخل هسبلهایي هسله 

 .ثبضذ هی، ػٌَاى تؼمت است وِ اهش فؼلی ضشغ :گَیین هی ٍ وٌین هی فشتص

 اساس هسلک پنجن
 دس ایي هسله دٍ ثحج ّست:

سا ضشغ لشاس ثذّین.  هتأخشدس صَستی است وِ هب ثب ٍجَُ لجلی ٍ هسبله پیطیي ًتَاًین خَد آى هسله ایي : 1

ػَض سا ثذٍى ایٌىِ ظبّش  ،دّینسا ضشغ لشاس آیذ یب غسل لیلیِ دس هستحبظِ  هی ثؼذاًای وِ  اجبصُاگش ثتَاًین خَد 

 سسذ. ٌین دیگش ًَثت ثِ ایي ًویو

. پس دیگش ًَثت وشد تصحیح هی سا هتأخشٍجَد داضت وِ ضشؼیت رات اهش  ّبیی ساُدس ؼشق لجلی  :گَیین هیهب 

 سسذ. ثِ ایي هسله ًوی

پس . ضَد هیپیذا  هتأخشاهش فؼلی دس احش اهش ایي لَ ایٌىِ اهش فؼلی است ٍلی  وشدیذ ٍایي تؼمجی وِ دسست : 2

 یىی اص هسبله لجلی حل وٌٌذ.ثبیذ احش سا اص ؼشیك  لزا ایطبى .سٍی ایي احش گزاضت ثبصّن هتأخشاهش 

 سا ثیبٍسیذآخًَذ ٍ آلب ظیبء  هشحَم یؼٌی دس حمیمت ضوب ّوبى ٍجِ سَم ٍ چْبسم است؛ ثْتشیي هسله، سٍش

ایي لموِ  اًتضاػی ثؼذ دس لجل هبًؼی ًذاسد وِ الجتِ ایي تأحیش ، لزاستیٌجب چَى همَلِ اًتضاػیبت ٍ ًست اا :ثگَییذ ٍ

 است.دٍس سش گشداًذى 

 بازگشت این هسلک به هسالک قبلی
ٍلی اس دادیذ؛ لی لشثِ اجبصُ یب تؼمت ایي ثِ اغسبل لیلیِ سا ػٌَاى فؼایي ضوب ثب یه ػٌَاًی تؼمت وِ دسست است 

دس  هتأخشآى اهش  ٍ ثؼذتأحیش آى اهش فؼلی  ثِ گشدد ثشهیوالم پیذا ضذ. سپس  هتأخشاهش خَد ایي اهش فؼلی تحت تأحیش 

ا ثِ هیبى آٍسدى ٍجِ تؼمت س ،. لزا هشحَم ًبئیٌی اگش ثخَاّذ آى هسبله سا لجَل ًىٌذوٌذ هیػَد  فؼلیت ایي ػٌَاى

 دسستی ًیست.

ساحت اسن  ثَدًذ،چَى هؼبصش  وِ اضبسُ ثِ ایطبى داسد. ایي ثضسگبى وٌٌذ هیی سا هؽشح اضىبل ءظیبهشحَم آلب 

 .است ایٌجباضىبل ایطبى ًبظش ثِ ًذ ٍلی دثش ًویّوذیگش سا 

 سؤال:؟؟؟
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تحت  :گَیین هی ثگَیین ایي اهش فؼلی اص وجب آهذ؟ٍ اداهِ ثذّین  داسین حكهب  جب ّویيٍ  ضشؼیت حل ضذجَاة: 

اگش  .تأحیش داسددس ایي  ٍلی ػمالًلَ ضشغ ضشػی ًیست  ضَد ٍ ًیبیذ ایي پیذا ًوی وِ آى . اگشیش آى اهش ثؼذی استتأح

تَاًین ثپزیشین وِ ػمل  اهَس ضشػی ٍ ظَاّش سا هیٍلتی ایي ضشؼیت دسست ًیست. چَى  ،تَاًین ًوی وِ ػمل ثگَیذ

 .هحبل است وِ حذالل ًجبیذ ثگَیذٍلی الصم ًیست لجَل وٌذ  .هٌغ ًىٌذ

 ػٌَاى ثِوٌذ سفغ ایي استحبلِ  فشق ًوی ثب هسبله اسثؼِ لجلی است ٍ بل است. سفغ ایي استحبلِهح گَیین هیهب 

 هجٌبی پیذایص ایي ضشغ ثبضذ. ػٌَاى ثِضشغ ثبضذ یب 

 هتأخرشرط  تکوله بحث
سا هسله اٍل اگش  .است لجَل لبثل الجولِ فیحتی هسله دٍم ّن  ،سا لجَل داسینچْبسم ٍ هب هسله سَم  

ًبئیٌی  وِ هشحَمسا هسله پٌجن اهب  ؛تَاًین ثپزیشین هی ، آى سا ًیضثشگشدد هسله سَم ٍ چْبسمثِ تَجیِ وٌین تب 

 فشهَدًذ لجَل ًذاسین.

سا  هتأخش چیض یه تَاى دس هسله دٍم گفتِ ضذ وِ دس اهَس اػتجبسی هی وشدین.ًمذی  الجولِ فیهسله دٍم ّن 

 ًیست. اسبس ثیٍ هجٌی ثش هالوبتی است  وشدى ضشغ،اػتجبس اضىبل هب ایي ثَد وِ  .اػتجبس وٌین ضشغ ػٌَاى ثِ

 جواب بر نقد هسلک دوم
اػتجبس چیضی ایي است وِ  اًذ وشدُ اضبسُهشحَم اصفْبًی ٍ ثؼعی هؼبصشیي ثِ آى  وِ ؼَس ّوبى ایي اضىبلپبسخ 

آى ثؼذی دس ایي احش داضتِ ثبضذ.  ٍ ًیست وِ هالن ایي ثبضذلؽؼبً ثش اسبس هالوبتی است ٍلی آى هالوبت الصم 

تأحیش ٍالؼی جبصُ حتوبً دس ػمذ فعَلی الصم ًیست ثگَیین وِ ا هخالً است هصبلح دیگشی سا دس ًظش داسد؛ هوىي

 فی ػیٌی دس ایي داسد.فلس

الصم ًیست هجتٌی ثش ایي  یؼٌی اجبصُ هشدم سا هلغی ًىٌذ. ایي ؛دس وبس ثبضذ ای اجبصُثیٌذ وِ  هی ضبسع هصلحت

 وبفی است.لح ٍ هفبسذ است احىبم تبثغ هصب وِ ّویيثبضذ وِ آى اجبصُ یه پیًَذ ٍالؼی ثب ایي ػمذ ثشلشاس وٌذ. 

 ی لجَل ًىٌذ خیلی ثذ است ٍ اگشاگش ثخَاّذ اجبصُ سا ثِ ّیچ ًحَ ایي است وِ هتأخش ضشغ لشاس دادى هالن

 وٌذ وِ التعب هیثِ ػمذ است. هصبلح اجتوبػی  اػتٌبیی ثیایي ّن  ،ز استآیذ ًبف اجبصُ اص حیٌی وِ هی :ثگَیذ

 ٍ ّیچ هبًؼی ًذاسد. ضَد هیآحبس هتشتت  اآلىاجبصُ ّن ثیبیذ اص اگش ٍلی  ؛ًجبضذ اجبصُ ثی
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 هتأخردیدگاه ها در شرط 
 تفصیل ّستین ٍ ًَػی ثِلبئل هب  لزاًیست.  گًَِ ایي جب ّوِ .هشحَم اصفْبًی حشف دسستی است سخيایي 

 .حبثػٍ ػذم ّن ثِ ًحَ اظبفبت ٍ ًست ٍ ّن ثِ ًحَ اهَس اػتجبسی اخز وشد  تَاى هیسا  هتأخشضشغ  :گَیین هی

دس اجبصُ فعَلی ضبیذ ّوبى هسله دٍم  هخالً ؛وٌذ جب فشق هیِ ث جبٍ یىٌَاخت ًیست  جب ّوِاحجبتی ّن  اصًظش

 .ثبیذ ظبّش دلیل سا دیذ .چْبسمسَم است یب هسله ثبضذ ٍلی دس اغسبل لیلیِ یب 

 .همبسى ضشغ ثِسا ثشگشداًین  هتأخشچْبس ساُ ثَد ٍ ساُ پٌجن ایي ثَد وِ ضشغ  هتأخشثشای تصحیح ضشغ ثٌبثشایي 

یىی اص ایي  جب ّوِدس اهب  ؛است لجَل لبثلچْبس ٍ سِ  ٍ دٍ ّبی ساًُیست ٍ  لجَل لبثلساُ اٍل ٍ پٌجن  :هب گفتین

 ثَد. ای پیچیذُثَد وِ ثحج حسبس ٍ  تب ایٌجب همبم اٍل .وٌذ فشق هیثلىِ هَسد ثِ هَسد  ضَد ویًاجشا  هسبله
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