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هم اجمعين»  «الحمدهّلل رب العالمين و صلي اهّلل علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 :خالصه جلسه گذشته

ثحث زض تجؼیت احکبم اظ هصلحت ٍ هفسسُ ٍاقؼی زض اضیبء ثَز، ػطض ضس زض ایي هسئلِ سِ قَل اسبسی ٍخَز زاضز، قَل 

ازلِ ایي . قَل زٍم قَل ثِ تجؼیت احکبم اظ هصبلح ٍ هفبسس ٍاقؼی زض اضیبء است. اٍل، ازلِ ٍ ًقس ثطاّیي آى قَل شکط ضس

یک زلیل ػقلی ٍ یک زلیل ًقلی کِ ّن اظ آیبت ٍ ّن اظ ضٍایبت هَضز استٌبز قطاض گطفتِ ثطای اثجبت تجؼیت : قَل ػجبضتٌس اظ

 .احکبم اظ هصبلح ٍ هفبسس ٍاقؼی زض اضیبء

هیجبضس، ؼجق ایي آیِ «اى الصالٓ تٌْٖ عي الفحشبء ٍ الوٌکس»ػطض کطزین چٌس آیِ هَضز استٌبز قطاض گطفتِ آیِ اٍل آیِ 

ًوبظ هَخت گطیع اظ فحطبء ٍ هٌکط است یؼٌی ًوبظ اًسبى ضا اظ فحطب ٍ هٌکط ثبظ هیساضز، ایٌکِ ًوبظ ذصَصیتی زض اٍ ّست 

کِ هَخت ثبظزاضًسگی اظ فحطبء ٍ هٌکط است ایي زض ٍاقغ یؼٌی ایٌکِ یک هصلحتی زض ًوبظ ٍخَز زاضز کِ هَخت اهط ثِ 

 تبثغ ایي ثبظزاضًسگی اظ فحطبء ٍ هٌکط است، ؼجیؼت ًوبظ ایي ذصَصیت ضا زاضز ٍ ایي صالٓضسُ، پس اهط ثِ صالٓ 

 . تبثغ ایي هصلحتی است کِ زض ًوبظ استصالٓپس حکن ٍخَة .  اهط ضَزصالٓهصلحت هَخت ضسُ ثِ 

 :آیه دوم

»: آیِ زیگطی کِ ثِ آى استسالل ضسُ است آیِ ضطیفِ

الجتِ استسالل ثِ ایي آیِ ثِ ٍظَح استسالل ثِ آیِ قجلی ًیست اهب ثِ ّط حبل زض هَضز صَم ّن گفتِ 

پس هؼلَم هیطَز صَم زاضای یک ذصَصیتی ٍ ٍیژگی است کِ اًسبى ثِ . ضسُ کِ ٍاخت ضسُ تب تقَا ثِ زست آٍضیس

ٍسیلِ آى تحصیل تقَا هیکٌس ٍ ایي تقَا زض حقیقت یک هصلحتی است کِ زض صَم ّست ٍ ثِ ٍاسؽِ آى است کِ اهط ثِ 

 .صَم ضسُ

 :آیه سوم

 ذساًٍس تجبضک ٍ تؼبلی کؼجِ ضا ثِ ػٌَاى هحلی ثطای سبهبى یبفتي آیِ زیگط آیِ

اهَض هطزم قطاض زاز، چطا کؼجِ هَظَع یک سطی اظ احکبم قطاض گطفت؟ ثطای ایٌکِ ثَاسؽِ آى اهَض هطزم ًظبم ٍ سبهبى پیسا 

                                                 

 45سَضُ ػٌکجَت، آیِ .  

 183سَضُ ثقطُ، آیِ .  

 97 سَضُ هبئسُ، آیِ . 
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کٌس، پس یک هصلحتی زض آى ظهیي ٍ کؼجِ قطاض زاضتِ کِ ایي احکبم ثط آى ثبض ضسُ ٍ آى هصلحت ػجبضت است اظ سبهبى  

 .زازى ثِ اهَض هطزم

 :آیه چهارم

! ایس کسبًى کِ ایوبى آٍضزُای 

 پس ! پلیس ٍ اظ ػول ضیؽبى است، اظ آًْب زٍضى کٌیس تب ضستگبض ضَیس-آظهبیى  ًَػى ثرت-ضطاة ٍ قوبض ٍ ثتْب ٍ اظالم

ثؼس ثِ زًجبل شکط ایي هَاضز . ذوط، آالت قوبض، ثتْب ٍ اظالم ثِ ػٌَاى ضخس ٍ پلیسی کِ هطثَغ ثِ ضیؽبى است قطاض زازُ ضس

؛ زض ثیي ایي آیبتی کِ تب ایٌدب گفتِ ضس، ایي آیِ اظ ًظط زاللت ثْتط اظ ثقیِ است چَى هیفطهبیس ضخس «فبختٌجَُ»هیفطهبیس 

هي ػول الطیؽبى پس اختٌبة کٌیس، یؼٌی فبختٌجَُ هتفطع ضسُ ثط ایي ضخس هي ػول الطیؽبى، اهط ثِ اختٌبة اظ ایي اهَض ٍ 

تفطع اهط ثِ اختٌبة ثط ایٌکِ ایٌْب پلیسی ّستٌس ًطبى هیسّس کِ اگط اهط ثِ اختٌبة ضسُ ثطای ایي است کِ ایٌْب ػول ضیؽبًی 

یؼٌی یک هفسسّبی زض شات ٍ ؼجیؼت ایي اهَض ٍخَز زاضز کِ ثبیس ثِ ذبؼط آى هفسسُ اختٌبة ضَز یؼٌی گَیب . ّستٌس

ذساًٍس تجبضک ٍتؼبلی اگط اهط ثِ اختٌبة اظ ایٌْب کطزُ یب ثِ تؼجیط زیگط ًْی اظ ایٌْب کطزُ ثِ ذبؼط ایي است کِ یک هفسسُ 

شاتی زض ایٌْب ٍخَز زاضز کِ ثِ ػٌَاى ػول ضیؽبى هحسَة ضسُ ٍ ایي ثْتطیي زلیل است ثط ایٌکِ اٍاهط ٍ ًَاّی ٍ 

 .زستَضات ضطػی تبثغ هفبسس ٍ هصبلحی است کِ زض ؼجیؼت اهَض ٍ اضیبء قطاض زاضز

 :آیه پنجن

کِ ذساًٍس  »آیِ

استسالل ثِ ایي آیِ ّن ثِ ایي ثیبى است کِ اظ . تجبضک ٍ تؼبلی اهط ثِ ػسل ٍ احسبى هیکٌس ٍ اظ فحطب ٍ هٌکط ًْی هیکٌس

اهط ذسا ثِ ػسل ٍاحسبى ٍ ًْی اظ فحطب ٍ هٌکط هؼلَم هیطَز کِ اهط ذسا ثِ چیعی هتؼلق هیطَز کِ شاتب احسبى ٍ ػسل 

ثِ ػجبضت زیگط هؼٌبیص ایي است کِ زض . هحسَة هیطَز ٍ ًْی ذسا ثِ چیعی هتؼلق هیطَز کِ شاتب فحطب ٍ هٌکط است

شات اضیبء ٍ زض ؼجیؼت اهَض، قجل اظ تؼلق اهط ٍ ًْی الْی یک اهتیبظات، هحسٌبت ٍ هقجحبتی ٍخَز زاضزکِ ثِ ٍاسؽِ آًْب 

یؼٌی قجل اظ تؼلق اهطی، ػسالت ٍ احسبى حَسَي ضوطزُ هیطًَس یب قجل اظ تؼلق ًْی فحطب ٍ . اهط ٍ ًْی صَضت گطفتِ است

 .هٌکط قجیح ثَزًس کِ هیفطهبیس ذساًٍس ثِ ایي اهَض اهط هیکٌس ٍ اظ ایي اهَض ًْی هیکٌس

اظ هدوَع ایي پٌح آیِ کِ ػطض کطزین فْویسُ هیطَز کِ قجل اظ تؼلق اهط ٍ ًْی زض ؼجیؼت اهَض ٍ اضیبء یک حسي ٍ 

قجحی ٍخَز زاضز، هصلحت ٍ هفسسّبی ٍخَز زاضز کِ هسجت ٍ ثبػث اهط ٍ ًْی، آى هصبلح ٍ هفبسس ّستٌس ٍ لصا قَل ثِ 

 .تجؼیت هؽلق ثبثت هیطَز

 :روایات: دلیل دوم

ٍ هب هي شٖء  فبهلل هب هي شٖء ٗقسبکن هي الجٌٔ ٍ ٗببعدکن هي الٌبز اال ٍقد اهستکن بِ»ضٍایت ًجَی است : روایت اول

 چیعی ًیست کِ ضوب ضا ثِ خٌت ٍ ثْطت ًعزیک کٌس ٍ اظ آتص  «ٗقسبکن هي الٌبز ٍ ٗببعدکن هي الجٌٔ اال ٍ قد ًْ٘تکن عٌِ

                                                 

 90سَضُ هبئسُ، آیِ  

 90سَضُ، ًحل، آیِ  

 74 ٍ التقَی، ظ لطبعٔ، ثبة ا2کبفی، ج .1
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آتص زٍظخ زٍض کٌس اال ایٌکِ هب ضوب ضا ثِ آى اهط کطزین ٍ چیعی ّن ًیست کِ هَخت ًعزیک ضسى ضوب ثِ آتص ثبضس ٍ 

 .یب هَخت زٍض کطزى ضوب اظ  ثْطت اال آًکِ هب اظ آى چیع ضوب ضا ًْی کطزین

زض ایي ضٍایت فطض ضسُ کِ اهَض ػبلن، اضیبء ٍ کبضّبیی کِ اًسبى هیکٌس قجل اظتؼلق اهط ٍ ًْی زاضای یک هحبسي ٍ 

 . هؼبیجی است یؼٌی قجل اظ تؼلق اهط اظ ًبحیِ ضبضع فطض ضسُ کِ اهَض فی ًفسِ هقطة ثِ خٌت ٍ هجؼس ػي الٌبض ّستٌس

 .ایي ضٍایت اتفبقب هیرَاّس ثگَیس ثِ ٍاسؽِ اهط ٍ ًْی هقطثیت ثِ ثْطت ٍ هجؼسیت ثِ خٌْن حبصل هیطَز: سَال

زض زفبع اظ هستسل هیگَیین ثِ ایي اهط تَخِ زاضتِ ثبضیس ًویرَاّس ثگَیس ایي هقطة ثَزى ثِ خٌت ٍ هجؼس ثَزى ػي : استبز

الٌبض ثِ ٍاسؽِ اهط حبصل ضسُ، ثطای تقطیت ثِ شّي هثبل هیعًین ثِ ایٌکِ اگط زکتط ثگَیس چیعی ًجَزُ کِ ثطای ایي هطض 

تَ ذَة ثبضس ٍ هي آى ضا تدَیع ًکطزُ ثبضن، هؼٌبیص ایي است ّط چیعی کِ ثطای زضهبى ثیوبضی هفیس ثَزُ ثِ آى اهط 

 قجل اظ تؼلق اهط حبصل ثَزُ ٍ ایي اهَض زض "هقسة الٖ الجٌٔ ٍ هبعدٗت عي الٌبز"کطزُ، ایي خولِ ظَْضش زض ایي است کِ 

شات ذَزضبى هصلحتی زاضتٌس کِ ضبضع اهط کطزُ یؼٌی قجل اظ اهط یک هصلحت ٍ حسٌی ٍخَز زاضتِ کِ ضبضع اهط کطزُ ٍ 

ٍ ّیچ چیعی ّن زض ایي ػبلن ًجَز کِ ضوب ضا اظ ثْطت زٍض کٌس ٍ هقطة الی الٌبض ثبضس : زض قسوت زٍم ضٍایت کِ هیفطهبیس

اال ایٌکِ اظ آى ًْی کطزُ ثبضین یؼٌی ایٌکِ قجل اظ تؼلق ًْی یک اهَضی ّستٌس کِ ثِ حست شات هَخت قطة ثِ خٌْن ٍ 

پس ضٍایت ًطبى زٌّسُ ایي است کِ هصبلح  ٍ هفبسس زض هتؼلقبت . زٍضی اظ ثْطت ّستٌس ٍ ایي اظ قِجل ًْی حبصل ًطسُ

 .اٍاهط ٍ ًَاّی قجل اظ تؼلق اهط ٍ ًْی ٍخَز زاضتِ
 :روایت دوم

فبًِ لن یبهطک اال ثحسي ٍ لن یٌْک  : تَصیْْبیی زاضًس، هیفطهبیس (ع)زض یک ثیبًی کِ ثِ اهبم حسي (ع)اظ اهیط الوَهٌیي

ایي ضٍایت ّن ثِ ٍظَح .  ذساًٍس تجبضک ٍ تؼبلی اهط ًکطزُ تَ ضا اال ثِ حسي ٍ ًْی ًکطزُ تَ ضا اال اظ ظضتی«اال ػي قجیح

 .زاللت هیکٌس ثط ایٌکِ ثبیس قجل اظ تؼلق اهط هصلحت ٍ هفسسُ ّبی زض هتؼلق اضیبء ثبضس
 :روایت سوم

 هیفطهبیس (ع)ذؽبة ثِ هحوس ثي سٌبى، زض پبسد ًبهِ هحوس ثي سٌبى اهبم (ع)ضٍایت سَم ضٍایتی است اظ اهبم ضظب

جبئٌٖ کتببک ترکس عي بعض اّل قبلِ ٗزعن اى اهلل تببزک ٍ تعبلٖ لن ٗحل ش٘ئب ٍ لن ٗحسهِ لعلٔ اکثس هي التعبد لعببدُ »

ًبهِ تَ ثِ هي ضسیس، ٍ یبزآٍضی هیکٌی کِ ثؼعی اظ هسلوبًبى گوبى هیکٌٌس کِ ذساًٍس تجبضک ٍتؼبلی چیعی ضا « برلک

ػقیسُ ثؼعی ایي است کِ ذساًٍس تجبضک ٍ  حالل ٍ حطام ًکطزُ ثِ ذبؼط یک ػلتی ثیص اظ تؼجس ثٌسگبى ثِ آى ضی یؼٌی

تؼبلی اگط چیعی ضا حالل کطز یب حطام کطز فقػ ثِ ذبؼط ایدبز تؼجس زض ثٌسگبى ثَزُ ٍ ایي ؼَض ًیست کِ تحلیل ّب ٍ 

 . تحطین ّب ػلتی ٍاضی ایي خْت زاضتِ ثبضس

قد ضل هي قبل ذلک ضالال بع٘دا ٍ خسس خسساًب هبٌ٘ب، الًِ لَ کبى ذلک لکبى جبئزا إ ٗستعبدّن  »:هیفطهبیس (ع)اهبم

 فی التحلیل ٍ التحطین اذ العلٔ... بتحل٘ل هب حسم ٍ تحسٗن هب احل حتٖ ٗستعبدّن بتسک الصالٓ ٍ الص٘بم ٍ اعوبل البس کلْب

 پس اگط ایي چٌیي ثبضس ثبیس ذسا ثتَاًس ثِ ٍاسؽِ تحلیل هحطهبت یؼٌی حالل کطزى هحطهبت ٍ الحسیث« التؼجس ال غیطُ 

                                                 

 919، ظ 31ًْح الجالغِ فیط االسالم، ًبهِ  .

 37،ح 254فقِ الطظب، ظ .  
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تحطین هحلالت یؼٌی حطام کطزى حالل ّب، آى تؼجس ضا ایدبز کٌس  اگط ّسف تؼجس است آًْبیی کِ حالل است اهط ثِ تطک 

چَى ؼجق ایي ًظط ػلت تحلیل ٍ تحطین صطف تؼجس است ٍ اگط ػلت ایي . کٌس ٍ آًْبیی کِ حطام است اهط ثِ فؼلص کٌس

 .ثبضس زیگط ایي ثب تؼجس ّوِ چیع حل هیطَز

 :بزرسی قول دوم
 .اهب ازلِ قَل زٍم ضا ثبیس یک ثِ یک هَضز ثطضسی قطاض زّین

 :(دلیل عقلی)بررسی دلیل اول

 اهب زلیل اٍل کِ یک زلیل ػقلی ثَز زض حقیقت هتطکل اظ یک قیبس استثٌبئی است، کِ زض آى گفتِ ضس اگط احکبم تبثغ 

هصبلح ٍ هفبسس ٍاقؼیِ ًجبضٌس هستلعم تطخیح ثال هطخح است ٍ تطخیح ثال هطخح هحبل است پس ػسم تجؼیت احکبم اظ 

اٍل هالظهِ ثیي : هستسل ثِ قیبس استثٌبئی ثبیس زٍ چیع ضا اثجبت کٌس.هصبلح ٍ هفبسس ٍاقؼی ًفی ضس یؼٌی اثجبت ضس تجؼیت

 .هقسم ٍ تبلی ٍ ثبًیب ثؽالى تبلی ضا، تب قیبس هٌتح ثِ ًتیدِ ضَز

 زض هقبم ثِ پبسد ثِ زلیل اٍل سري هب ایي است کِ زض هقسهِ اٍل ثیي هقسم ٍ تبلی هالظهِ ًیست، یؼٌی ایي ؼَض ًیست کِ 

چَى ّوبًؽَض کِ سبثقب . اگط احکبم تبثغ هصبلح ٍهفبسس ٍاقؼی زض هتؼلق اضیبء ًجبضٌس ایي هستلعم تطخیح ثال هطخح ضَز

پس . گفتین هیطَز احکبم تبثغ هصبلح ٍ هفبسس زض هتؼلق اضیبء ثبضس ٍلی زض ػیي حبل تطخیح ثال هطخح ّن پیص ًیبیس

چَى هوکي است ثگَیین کِ آى هصلحتی کِ هَخت اذتیبض ایي هَضز ثطای حکن ضسُ غیط اظ هصلحتی . هالظهِ ًفی هیطَز

ثبضس کِ زض هتؼلق حکن است یؼٌی زض ؼجیؼت آى ضیء الظم ًیست کِ حتوب هصلحت ثبضس تب هَخت تطخیح اٍ ثطَز ثلکِ 

ػوسُ ایي است کِ هصلحتی ٍخَز زاضتِ ثبضس کِ سجت ضَز زض ثیي گعیٌِ ّبی هرتلف یک گعیٌِ اًتربة ضَز، کِ آى 

ػلت هیتَاًس یک ػلت غبیی ثبضس یؼٌی ضبضع ٍ خبػل یک غبیت ٍ غطظی ضا زض ًظط ثگیطز کِ آى غبیت ٍ غطض ثب ایي 

اهط حبصل هیطَز یب اضازُ ذَز خبػل ّن ثِ ػٌَاى ػلت هیطَز زض ًظط گطفت یؼٌی اضازُ ضبضع یک ػلتی است ثطای 

ایٌکِ آى ضا اظ کتن ػسم ثِ زایطُ ٍخَز هٌتقل کٌس یؼٌی ضبضع هالحظِ هیکٌس کِ ثطای ایي ػول ٍ ایي فؼل ذبظ چٌیي 

غبیتی هتصَض است ٍ آى غبیت هیتَاًس ذبضج اظ ؼجیؼت آى ضیء ثبضس، ٍ ایٌْب کبفی است ثطای ایٌکِ تطخیح ثالهطخح 

 .الظم ًیبیس

-هب هی. تبلی هسئلِ تطخیح ثالهطخح است کِ هتطتت ضسُ  ثط ػسم تجؼیت.  پس اٍال هالظهِ ثیي تبلی ٍ هقسم ضا قجَل ًساضین

 .گَیین اگط تجؼیت حکن اظ هصلحت ٍ هفسسُ زض ذَز هتؼلق ًجبضس ایي ؼَض ًیست کِ سط اظ تطخیح ثال هطخح زض ثیبٍضز

ثبًیب زض هَضز ذَز ثؽالى تبلی ّن ثحث است چَى ثؼعی ػسم استحبلِ تطخیح ثالهطخح ضا قبئلٌس یؼٌی تطخیح ثال هطخح 

اگط تطخیح ثال هطخح ثِ ػلیت ثطگطزز ایي هحبل است اهب اگط : هحبل ًیست ایي زستِ تطخیح ثالهطخح ضا ثط زٍ قسن هیساًٌس

ثِ هسئلِ ػلیت ثطًگطزز ٍ ثِ قبًَى ػلیت لؽوْبی ًعًس هَخت استحبلِ ًیست، پس اصل زلیل ّن هحل ثحث است کِ الجتِ 

 .ثبیس زض خبی ذَزش ثحث ضَز

 .پس اظ زلیل اٍل ًویطَز تجؼیت هؽلق احکبم اظ  هصبلح ٍ هفبسس ضا اثجبت کطز

  ثطضسی سبیط ازلِ:بحث جلسه دوم


