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

دلیل اٍل یه دلیل : هجوَػا سِ دلیل تش ایي هذػا الاهِ ضذُ. ادلِ لَل تِ تثؼیت احىام اص هصالح ٍ هفاسذ ٍالؼیِ روش ضذ

ػملی تَد، دلیل دٍم آیات ٍ دلیل سَم ّن سٍایات، دلیل ػملی سا دس جلسِ گزضتِ تشسسی وشدین ٍ ػشض ضذ وِ ایي دلیل 

 .حال ًَتت تِ تشسسی دلیل دٍم یؼٌی آیات هیشسذ. ًویتَاًذ اثثات تثؼیت هغلك سا تىٌذ

 :(آیات)بررسی دلیل دوم

ػشض وشدین وِ پٌج آیِ تشای اثثات تثؼیت تیاى ضذُ حال آیا ایي آیات هیتَاًذ هذػای لَل دٍم سا ثاتت وٌذ یا خیش؟اتتذا 

تایذ جْت یادآٍسی ػشض وٌین وِ هذػای لَل دٍم تثؼیت هغلك است یؼٌی هستذل هیخَاّذ اثثات وٌذ وِ احىام تاتغ 

هصالح ٍ هفاسذ ٍالؼیِ ّستٌذ هغلما، ها ّن تایذ اص ایي هٌظش تِ آیات ًگاُ وٌین وِ آیا آیات هیتَاًذ داللت تش تثؼیت هغلك 

 تىٌذ یا خیش؟ 

تَد، ایي است وِ ایي ًْی اص فحطا ٍ هٌىش هؼلَم ًیست « ان الصالۀ تنهی عه الفحشاء و المنکر»سخي ها دس هَسد آیِ اٍل وِ آیِ 

 صالۀ هحمك تَدُ ٍ تِ ٍاسغِ اٍ ایي اهش هتؼلك تِ صالۀتاضذ وِ پیص اص اهش تِ صالۀ وِ ّواى هصلحت ٍالؼی هَجَد دس 

چَى تحث ها دس هصلحت ٍهفسذُ یؼٌی تحث اص ػلت . تاضذ صالۀ ضذُ تلىِ چِ تسا ًْی اص فحطا ٍ هٌىش حىوت اهش تِ

حىن ٍ سخي ها دس ػلت ٍ هٌاط حىن است ًِ دس حىوت حىن ٍ دس اتتذای تحث گفتین اص آًجایی وِ تِ هصلحت ٍ 

پس ًسثت تِ ایي آیِ ٍ تؼضی . هفسذُ تِ ػٌَاى هالن حىن ًگاُ هیطَد لزا تحث هصلحت ٍهفسذُ سا اٍل تشسسی وشدین

 اص آیات دیگش ایي اضىال هغشح است وِ هؼلَم ًیست ایي تاصداسًذگی اص فحطاء ٍ هٌىش ّواى هصلحت ٍالؼی هَجَد دس

چَى اگش گفتین آى تاصداسًذگی هصلحت است دس ایي صَست جٌثِ ػلیت . تاضذ، ضایذ ایي اهش حىوت حىن تاضذصالۀ 

پس چِ تسا هصلحت .  تِ خاعش ایي ٍاجة ضذُ، اها اگش گفتین حىوت است دیگشجٌثِ ػلیت ًذاسدصالۀپیذا هیىٌذ یؼٌی 

ًواص اصال چیض دیگشی تاضذ یا اصال خَد ًواص هصلحتی ًذاضتِ تاضذ اها ایي ػول ایي آثاس سا تِ دًثال داسد الثتِ ًِ ایي ػول 

»وِ ول اػوال ػثادی یىسشی آثاسی داسد ّواًٌذ صَم دس آیِ

هصلحت ٍالؼیِ هَجَد دس سٍصُ است ٍ ایي تاػث ضذُ وِ صَم ٍاجة « تمَا»آیا دس هَسد ایي آیِ هیتَاًین تگَیین 

ضَد، دس حالی وِ تمَا یه چیضی است وِ دس اثش اعاػت ٍ ػثادات تِ هشٍس دس اًساى ضىل هیگیشد یؼٌی یه حالت 

تاصداسًذگی اص گٌاُ وِ دس ًفس اًساى پیذا هیطَد، آیا هیطَد گفت وِ صَم تِ ایي خاعش ایي هصلحت خاظ ٍاجة 

»:؟ ّوچٌیي اگش حج ٍاجة ضذُ آیا تِ ایي ػٌَاى لیاها للٌاس فمظ جؼل ضذُ یؼٌی آیا هیتَاًین تگَیین آیِ!ضذُ
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 وِ یىی اص آیات هَسد استٌاد لائلیي تِ لَل دٍم تَد، داسد هصلحت ٍجَب حج سا تیاى 

ضایذ حىوت ٍجَب حج !هیىٌذ؟ یؼٌی حج ٍاجة ضذُ چَى وؼثِ تِ ػٌَاى هحل ساهاى دادى اهَس هشدم لشاس گشفتِ؟

.  تاضذ

ایي سِ تا آیِ اٍل وِ تا ایٌجا ػشض ضذ حذالل داللت سٍضٌی تش ایٌىِ ایٌْا ّواى هصلحتْای ٍالؼی هَجة تشای حىن 

. چِ تسا ًاظش تِ ایي است وِ ایٌْا حىوت حىواًذ . ّستٌذ، ًذاسد

احتوال دیگش ایٌىِ ایٌْا تِ ػٌَاى آثاس هتشتة تش ػول هىلف است ٍ فشق است تیي ایٌىِ تگَیین ایي ضیء هصلحت است یا 

تگَیین اثش هتشتة تش اهتثال هىلف تاضٌذ، اگش تگَیین هصلحت است یؼٌی ٍجَب ًواص، صَم ٍ حج تؼذ اص ٍجَد ایي 

هصالح جؼل ضذُ تِ ػثاست دیگش هؼٌای هصلحت ٍ هفسذُ ٍالؼیِ هَجَد دس هتؼلك احىام ایي است وِ لثل اص تؼلك احىام 

ایي هصلحتْا ٍجَد داسد ٍ تِ خاعش ٍجَد آى هصلحتْا یا هفسذُ ّا حىن جؼل ضذُ، اها ٍلتی هیگَیین اثش هتشتة تش 

ػول، ایي دیگش ستغی تِ دائشُ جؼل ٍ تِ هتؼلك حىن ًذاسد ٍ اگش هىلف تِ ایي ػول وٌذ دس اثش اهتثال اٍ ایي آثاس هتشتة 

هیطَد یؼٌی وسی وِ ًواص هیخَاًذ ػول ٍ اهتثال اٍ تاػث هیطَدوِ اص فحطا دٍس ضَد ٍ اگش وسی سٍصُ تگیشد اثشش 

 .ایي است وِ تمَا پیذا هیىٌذ یا اگش حج تِ جا آٍسد اهَسضاى دس آًجا ساهاى پیذا هیىٌذ

 :اى للت

هوىي است اضىال وٌیذ وِ ایي اثشی وِ دس اثش اهتثال ایي ػول پیذا هیطَد ایي ّواى هصلحتی است وِ دس هتؼلك حىن ٍ 

 دس ایي ضیء تَدُ ٍ ایي هىلف تا اهتثال، آى هصلحت سا تحصیل وشدُ است

اثش ػول ٍ اهتثال ّستٌذ وِ اگش  (تاصداسًذگی، تمَا ٍ لیاها للٌاس)تِ ػثاست دیگش ایي آیات داللت هیىٌذ تش ایٌىِ ایي اهَس

 تا خَد هصلحتی وِ دس هتؼلك استیفائا للمصلحۀایي چٌیي تاضذ چِ فشلی است تیي اثش ػول تِ ایي احىام ٍ اهتثال ایي احىام 

.  احىام است

: للت

ها دس اضىال تِ دلیل دٍم ػشض وشدین تیي آى هصلحت ٍالؼی هَجَد دس هتؼلك احىام وِ هستذل هیخَاّذ آى سا اثثات 

وٌذ ٍ اثش اهتثال هىلف تِ ٍ ػول تِ ایي تىالیف فشق است ٍ آًچِ ایي آیات تِ آى داللت هیىٌذ ایي است وِ اهتثال ایي 

 . تىالیف ایي آثاس سا داسد، اها ایي تِ ایي هؼٌا ًیست وِ ایي هصلحتْا دس هتؼلَك ٍجَد داضتِ تاضذ

تِ ػثاست دیگش پاسخ ها ایي است وِ هسلوا تیي آًچِ وِ همتضی جؼل ٍ ػلت تشای جؼل است ٍ آًچِ وِ دس اثش ػول ٍ 

یه جْتی دس هتؼلك تاضذ وِ - ًفی ًویىٌین-ها هیگَیین دسست است وِ هیتَاًذ. اهتثال حاصل هیطَد، فشق است

هَجة ایجاب یا تحشین ضَد، اها اص وجا ها هیتَاًین تفْوین وِ آًچِ وِ دس ایي آیِ گفتِ ضذُ ّواى چیضی است وِ دس 

یؼٌی هىلف اص یه عشف هیخَاّذ چیضی سا تِ ػٌَاى ایٌىِ اثش ػول است استیفاء وٌذ ٍ دس ػیي . هتؼلك ٍجَد داضتِ است

حال هیخَاّذ ّویي ػلت تاضذ تشای ٍجَب یؼٌی یىی دس هشحلِ  همتضی است ٍ یىی دس هشحلِ ًتیجِ ٍ غایت، دسست 

است وِ ػلت غایی لثل اص خَد غایت هَجَد است ٍلی آًچِ هستذل هیخَاّذ اثثات وٌذ تِ ػٌَاى هصلحت هَجَد دس 

پس ایي آثاس ّواًغَسی وِ ػشض ضذ آثاسی است وِ تِ عَس ولی هشتَط تِ اهتثال .هتؼلك احىام غیش اص ػلت غایی است
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هىلف است یؼٌی هىلف اگش ػول تىٌذ تِ آى آثاس دستشسی پیذا هیىٌذ یؼٌی روش ایي اهَس الضاها تِ ایي هؼٌا ًیست وِ 

 .واضف اص ٍجَد یه هصلحت دس هتؼلك تاضذ ایي دس ٍالغ ًتیجِ ػول ّش هىلف ٍ اعاػت ّش هىلفی است

وِ هصلحت ٍ هفسذُ ػلت  ایٌغَس وِ ضوا گفتیذ یؼٌی هصلحت ٍ هفسذُ ػلت تاهِ جؼل حىن ّستٌذ دس حالی: سوال

 .تاهِ ًویتَاًٌذ تاضٌذ

 تلِ؛ تَجِ داضتِ تاضیذ وِ حتی لائلیي تِ لَل دٍم ّن ًویخَاٌّذ تگَیٌذ هصلحت یا هفسذُ ػلت تاهِ تشای جؼل : استاد

حىن است، وِ اگش ایي عَس تاضذ دیگش اسادُ ضاسع الصم ًیست ٍ تایذ خَد تخَد ٍاجة هیطذ، پس هصالح ٍ هفاسذ 

. ٍالؼیِ دس حذ فشاّن وشدى همتضی است ٍ اال اگش ایي تَد چغَس هیتَاًست خذاًٍذ تؼضی اص عیثات سا حشام وٌذ

 هستذل ًویخَاّذ تگَیذ خَد ایي اهَس وِ دس آیات روش ضذُ ّواى هصالح ٍالؼی هَجَد دس هتؼلك ایي احىام :سوال

. است تلىِ هیخَاّذ تگَیذ ایٌْا وطف اص ٍجَد یه هصلحتْای ٍالؼیْای دس هتؼلمات ایي احىام هیىٌذ

 ایي حشف ّن صحیح  ًیست ٍ پاسخ داسد صیشا اگش وسی ایي آثاس سا تشای ایي تىالیف ثاتت داًست آیا ایي الضاها :استاد

وطف اص ٍجَد هصلحت ٍالؼی دس هتؼلك احىام هیىٌذ؟ خیش؛ چَى حتی اگش ها تگَیین خذاًٍذ تثاسن ٍتؼالی تِ خاعش 

هصلحتی وِ دس ًفس جؼل ٍ تطشیغ احىام تَدُ ایي احىام ٍ تىالیف سا تیاى وشدُ تاص ّن هیتَاًذ ایي آثاس سا دس پی داضتِ 

تِ ػثاست دیگش تشتة ایي آثاس تا فشض ػذم ٍجَد هصلحت ٍالؼی دس هتؼلمات احىام ٍ تىالیف ّن ساصگاسی داسد . تاضذ

 .پس ًویتَاًذ هذػای هستذل سا ثاتت وٌذ

 :جمع بندی اشکاالت

 :اگش تخَاّین ایي اضىاالت سا جوغ تٌذی وٌین، چٌذ اضىال هغشح است

روش ضذُ تِ ػٌَاى حىوت احىام تاضذ ًِ ػلت ٍ همتضی احىام؛ لثال  (سِ آیِ اٍل) اٍال چِ تسا ایي اهَسی وِ دس ایي آیات

دس فشق تیي ػلت ٍ حىوت گفتین وِ ػلت یؼٌی ایٌىِ حىن دائش هذاس اٍ است ٍ اگش گفتین هصلحت ٍ هفسذُ هَجَد دس 

هتؼلك هَجة جؼل حىن است هؼٌایص ایي است وِ حىن دائش هذاس هصلحت ٍ هفسذُ است اها اگش گفتین حىوت دیگش 

حىن دائش هذاس اٍ ًیست یؼٌی اگش هصلحت تاضذ حىن ّست ٍ اگش هصلحت ًثاضذ حىن ًیست ٍ تاص ّن تِ ایي ًىتِ 

العلۀ  است حذالل جضء العلۀیادآٍسی وِ هیىٌین وِ حتی دس ایي صَست ّن هشاد ها ایي ًیست وِ هصلحت ٍ هفسذُ توام 

 .است ٍ اگش تِ آى ضویوِ ضَد تمیِ اجضاء ٍ ضشایظ حىن تحمك پیذا هیىٌذ

هصالح ٍالؼی  (ًْی اص فحطا ٍ هٌىش، تمَا ٍ لیام للٌاس)ثاًیا اگش گفتِ ضَد وِ ایٌجا هستذل ًویخَاّذ تگَیذ خَد ایي اهَس 

دس احىاهاًذ تلىِ ایٌْا وطف هیىٌذ اص ٍجَد یه هصلحت ٍالؼی دس هتؼلمات احىام، ایي سا ّن پاسخ دادین وِ اص وجا 

هؼلَم وِ ایي وطف اص اٍ تىٌذ یؼٌی هٌظَس هستذل ایي ًیست ٍ اگش ّن هٌظَس هستذل ایي تاضذ ایي ًویتَاًذ هذػای اٍ سا 

ثاتت وٌذ، تِ ایي دلیل وِ اگش ضاسع هصلحت سا دس جؼل تثیٌذ یؼٌی هصلحت دس هتؼلك احىام ًثاضذ ٍ خَد جؼل هصلحت 

داضتِ تاضذ، آیا ًویطَد ایي آثاس پذیذ آیذ؟ ایٌغَس ًیست وِ چٌاًچِ ایي آثاس سا ها تپزیشین الضاها تگَیین ایي فمظ وطف اص 

آى هصالح ٍالؼی دس هتؼلمات احىام هیىٌذ؛ ًِ، ها هیگَیین ایي الضاها واضف اص هصلحت ٍالؼی دس هتؼلمات احىام ًیست 

چَى ایي آثاس تا فشض ًثَد هصلحت دس هتؼلك احىام ّن هیساصد ٍ هیتَاًذ ایي اهَس تِ ٍاسغِ خَد هصلحتی وِ دس جؼل 

 .است تحمك پیذا هیىٌذ
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ثالثا تیي هصلحت هتؼلك دس احىام ٍ اثش اهتثال ٍ اثش هتشتة تش ػول فشق است ٍ ها احتوال هیذّین وِ آًچِ وِ ایٌجا دس ایي 

آیات روش ضذُ تِ ػٌَاى آثاس اهتثال ٍ ػول هىلف تاضذ ًِ ایٌىِ ایٌْا تِ ػٌَاى هصلحت ٍالؼی دس هتؼلمات احىام تاضٌذ؛ ٍ 

اضىال ایي تَد وِ ایي دٍ تا یىی است یؼٌی اثش اهتثال ٍ ػول دس ٍالغ یؼٌی . دس ایي جا اضىال ٍ جَاتی سا هغشح وشدین

 .استیفاء ّواى هصلحت ٍ ایي دس ٍالغ داسد ّواى هصلحت سا تیاى هیىٌذ وِ پاسخ آى سا گفتین

 :اشکال دیگر

، صَم یا وال دس هَسد هاّیات هختشػِ ضشػیِ هخصَصا دس ػثادات اضىالی ٍاسد است، صالۀعثك تؼضی اص هثاًی دس هَسد 

تٌا تش تؼضی اص هثاًی ّواًغَس وِ تیاًص گزضت ایي عَس ًیست وِ اٍل هاّیتی اختشاع ضَد یا تاضذ ٍ تؼذ ٍجَب ٍحشهت 

تش آى تاس ضَد یؼٌی لثل اص اهش اصال چیضی ًیست ٍ تؼذ اص اهش است وِ هاّیت ایٌْا ضىل هیگیشد ٍ دس حمیمت اختشاع ایي 

حال اگش وسی لائل ضذ وِ . هاّیات تا اهش است یؼٌی ّواى لحظْای وِ اهش هیىٌذ آى هاّیت دس ػالن اػتثاس ایجاد هیطَد

هاّیات هختشػِ تا اهش ضىل هیگیشد ٍ تحمك پیذا هیىٌذ آى ٍلت چغَس هیطَد هلتضم ضذ تِ ٍجَد هصلحت دس هتؼلك ایي 

 .یؼٌی ایٌجا لثل اص اهش ٍ ًْی چیضی ًیست وِ تگَیین هصلحت ٍ هفسذُ دس هتؼلك آى ٍجَد داسد. اٍاهش لثل اص اهش


