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 «معن جر ر لي ر ححمدر  ر ل هر اطاليرن ر  ر العن ر لي ر ادداهم ر ااهّللر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گرشته

اسثبح هکبست ثَد )دس همبثل لَل ثِ ٍجَة خوس دس هغلك ثحج دس ادلِ لَل اٍل یؼٌی اختصبص ٍجَة خوس ثِ 

 فَائذ(؛ عجك ایي لَل ّذیِ ٍ ّجِ ٍ جبیضُ ٍ اهخبل ایٌْب خوس ًذاسد.

دلیل اٍل ایي لَل سا رکش کشدین ٍ هَسد اشکبل لشاس دادین، هؼلَم شذ، ایي هسئلِ آًچٌبى کِ هستذل ادػب کشدُ است اجوبػی 

 ًیست.

 دلیل دوم: اصل بسائت ذمه

ثِ ایي هؼٌب  ؛اصل است؛ اثي ادسیس دس سشائش ثِ ایي اصل اشبسُ کشدُ است. هٌظَس اص اصل، اصل ثشائت رهِ است ،دلیل دٍم

کٌین کِ آیب خوس دس ّجِ ٍ جبیضُ ٍ  س ّجِ ٍ اهخبل آى ٍاجت است، شک هیلیلی ًذاشتِ ثبشین ثش ایٌکِ خوس دکِ هب اگش د

اص ٍجَة خوس دس هخل ّجِ ٍ جبیضُ. ایي دس حبلی است کِ دلیلی ًذاسین؛  اسث ٍاجت است یب ًِ، اصل ثشائت رهِ است

هلتضم ثِ آى ًشذُ  شذ ٍ کسی ًمل ًکشدُ جض اثَالصالح حلجی، پس حبل کِ دلیل ًذاسین ٍ کسی ّن چَى اگش داشتین ًمل هی

 اصل التضبی ػذم حجَت خوس دس ایي هَاسد سا داسد. 1إال اثَالصالح،

 ثشسسی دلیل دٍم

، دس حبلی کِ هب دلیل ثش ٍجَة خوس دس هخل اسث ٍ ّجِ «االصل دلیل حیج ال دلیل»؛ چَى ضؼیف استایي دلیل ّن 

آیِ ٍ سٍایت ٍ فحَای ثؼضی سٍایبت هب استفبدُ کشدین خوس دس هخل ّجِ ٍاجت  یؼٌیای کِ لجالً البهِ شذ  ادلِ اصداسین. 

 است، لزا جبیی ثشای توسک ثِ ایي اصل ًیست.

 : اعساض مشهوزسومدلیل 

؛ کسبًی کِ لبئل ّستٌذ خوس ثبشٌذ هیکِ دال ثش حجَت خوس دس هغلك فبیذُ  است اػشاض هشَْس اص سٍایبتیدلیل سَم 

ایبت کٌٌذ کِ ّش چٌذ دس ثؼضی اص سٍ هی دس ّجِ ٍ اسث ٍ اهخبل ایٌْب حبثت ًیست ٍ صشفبً دس فَائذ کسجی ٍاجت است، ادػب

ثضسگبى اص ایي سٍایبت اػشاض  ٍلی ظبّش کلوبت لَم ٍ هشَْس حبکی اص آى است کِ ایي خوس دس هغلك فبئذُ حبثت شذُ

اًذ کِ خوس سا دس سثح صٌؼت ٍ تجبست ٍ صساػت حبثت کشدُ است، ثب ایٌکِ سبیش سٍایبت  فمظ ثِ سٍایبتی اخز کشدُ کشدُ ٍ
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اًذ ٍ اػشاض هشَْس اص سٍایت ثبػج  کشدُّن دس هشئی ٍ هٌظش ٍ هسوغ آًْب ثَدُ است ٍلی هغ رلک اص ایي سٍایبت اػشاض 

اًذ  کِ سٍایت یب سٍایبتی سا کٌبس گزاشتِ ایذ ثشخَسد کشدُای است کِ کشاساً ثب آى  شَد؛ ایي هسئلِ سمَط سٍایت اص حجیت هی

سٍایبتی کِ  آى چَى ایي اتفبق افتبدُ است.ّن دس هب ًحَ فیِ  اًذ. اًذ، چَى هشَْس اص آًْب اػشاض کشدُ اخز ًکشدُ سا ٍ آًْب

اًذ ثب  است یؼٌی هشَْس اص آًْب اػشاض کشدُ« هؼشضٌ ػٌْب»اًذ  خوس سا دس غیش اص تجبست ٍ صٌؼت ٍ صساػت حبثت کشدُ

ایي شَد  اًذ، ایي ثبػج هی زلک ثِ آًْب اػتٌب ًکشدُاًذ ٍ هؼ ایٌکِ ایي سٍایبت هخفی ًجَدُ است. آًْب ایي سٍایبت سا دیذُ

 استٌبد کٌین. ّب آىهب اسبسبً ًتَاًین ثِ  سٍایبت اص حجیت سبلظ شًَذ

ّوبى هغلجی کِ لجالً ّن اشبسُ شذ کِ، اسبسبً ایي ّوِ کتبة فمْی، هخصَصبً دس ثیي لذهبی اصحبة تبلیف « ٍیؤیذ رلک»

ّبیی کِ ثشای فتَا ًَشتِ شذُ ًَػبً هتضوي  کشدُ است، کتبة بلت ًمل سٍایبت ائوِ ثیبى هیفتبٍای آًْب سا دس لًَػبً  کِشذُ 

ّجِ ٍ اهخبل آى اص هسبئل هجتال ثِ ثَدُ است، اهب دس ػیي حبل دس  ٍ سٍشي است کِ هسئلِ خوسهسبئل هجتال ثِ ثَدُ 

 ایي کبشف اص ایي است کِ ایٌْب اسبسبً ثِ سٍایبتی کِ اًذ. ّب هتؼشض خوس دس ّجِ ٍ اهخبل آى ًشذُ کذام اص ایي کتبة ّیچ

 اًذ. اًذ ٍ اص آى سٍایبت اػشاض کشدُ هشثَط ثِ ثیبى خوس دس ّجِ ٍ اهخبل آى است تَجِ ًکشدُ

پس اػشاض هشَْس اص ایي سٍایبت هَجت اسمبط ایي سٍایبت اص حجیت است، ایي ّن دلیل دیگش ثش ایٌکِ خوس دس ایي 

 هَاسد ٍاجت ًیست.

 بسزسی دلیل سوم

 ثِ ایي دلیل ٍاسد است: ایي دلیل ّن هحل اشکبل است، چٌذ اشکبل

آًچِ هَجت سمَط سٍایت اص حجیت است اػشاض هشَْس است ًِ اکخش، فشق است ثیي اکخش ٍ هشَْس؛ چَى ٍلتی  :اوالً

گَیین هشَْس ایي فتَا  اًذ یؼٌی دس همبثل آى جوغ لبثل تَجْی ّن ًظش هخبلف داسًذ، ٍلتی هی گَیین اکخشاً ایي سا فشهَدُ هی

ثل هشَْس ًبدس است هخل فشق ثیي اشْش ٍ هشَْس، فشق اشْش ثب هشَْس ایي است کِ دس همبثل اشْش، هشَْس اًذ دس همب سا دادُ

ػذم تؼلك خوس ثِ ّجِ ٍ جبیضُ  ثِتَاى پزیشفت ایي است کِ، لذهب اکخشاً  است. اهب دس همبثل هشَْس، ًبدس است. آًچِ کِ هی

ِ هشَْس ًسجت دّین لزا هشحَم شیخ اًصبسی دس سسبلِ خوس خَد تَاًین ایي سا ث ، اهب ًویاًذ ًظش داشتٍِ اهخبل آى 

اًذ هشَْس ایي است، یؼٌی ایشبى ّن کأىّ هؼتمذ ّستٌذ کِ اصالً ایي هشَْس  ثؼضی ادػب کشدُ« ٍالوشَْس کوب لیل»فشهبیذ:  هی

 اًذ ٍلی سٍایبت تَجِ ًکشدُتَاًین ثگَیین اکخشاً ثِ ایي  اًذ ٍ هی ًجَدُ است، ثلِ اکخشیت هؼتمذ ثِ ػذم حجَت خوس ثَدُ

 اػشاض اکخش هَجت سمَط سٍایت اص حجیت ًیست، آًچِ کِ هَجت سمَط سٍایت اص حجیت است اػشاض هشَْس است.

وٌب، ایي ادػب دسست ثبشذ سلٍّاًذ،  کِ هشَْس لبئل ثِ ٍجَة خوس دس خصَص اسثبح هکبست شذُ ثش فشض ثپزیشین ثانیاً:

کِ هشَْس هؼتمذ ّستٌذ دس ّجِ ٍ جبیضُ ٍ اهخبل ایٌْب خوس حبثت ًیست، اهب یحتول، ثلکِ ظي ثِ ایي هغلت ّست کِ فتَای 

هشَْس ثِ ػذم تؼلك خوس دس هخل ّجِ اص ثبة اػشاض اص سٍایبت دال ثش حجَت خوس دس هغلك فَائذ ًجَدُ، ثلکِ ثِ جْت 
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است ٍ اگش حبثت شَد فتَای هشَْس ثِ ػذم خوس دس ّجِ ٍ جبیضُ ثِ خبعش اػشاض ًجَدُ یب حذالل احتوبل دیگشی ثَدُ 

دیگشی دادُ شَد کِ جبیگضیي احتوبل اػشاض شَد، دیگش هب ًحي فیِ اص هصبدیك ایٌکِ اػشاض هشَْس هسمظ حجیت است 

 ًخَاّذ ثَد.

شذ، )یؼٌی هشَْس فتَا ثِ ػذم خوس دس ّجِ ٍ اهخبل آى دادُ ثبشٌذ( گَیین سلوٌب کِ چٌیي ثب دس پبسخ دٍم هی توضیح مطلب:

 ٍایبت است کِ ثؼذ ثگَییذ اػشاضگَییذ ایي فتَا ثخبعش اػشاض اص آى س کٌین شوب ثِ چِ دلیل هی اهب هب اص هستذل سَال هی

اًذ ثِ ػذم خوس  س فتَا دادُدّین ایٌکِ هشَْ آًْب هَجت سمَط سٍایبت ػي الحجیة است، ثِ چِ دلیل؟ هب اصالً احتوبل هی

اًذ یؼٌی دس ًظش آًْب ایي سٍایبت هغلك ًجَدُ است، اگش  دس ایي هَاسد ثِ خبعش ایي است کِ اعالق ایي سٍایبت سا ًپزیشفتِ

ذّین، آًَلت اختالف ثیي هب ٍ آًْب، اختالف دس استظْبس اعالق ٍ استظْبس ػذم اعالق است یؼٌی هب اص ثایي احتوبل سا 

سٍایتی دس آى اص اهبم ػلیِ السالم سَال کشدًذ کِ خوس دس چِ چیضی حبثت است، اهبم ػلیِ )« ل هب افبد الٌبسک»سٍایت 

ایي اػن اص « کل هب افبد الٌبس هي للیل أٍ کخیش»استفبدُ اعالق کشدین یؼٌی گفتین:  («هي کل هب افبد الٌبس»السالم فشهَد: 

کِ دس احش کست ٍ صٌؼت ٍ تجبست ثبشذ. هب ایي سا هغلك داًستین، اهب چِ فَائذی است کِ هجبًبً حبصل ثشَد یب فَائذی 

گَیٌذ دسست است  هی یؼٌی اًذ،اص ایي سٍایت اعالق ًفْویذُدس ّجِ ٍ اهخبل ایٌْب حبثت ًیست،  ثسب آًْب کِ هؼتمذًذ خوس

 افبد دس احش کست ٍ کبس است.کل هب  همصَدکل هب افبد الٌبس دس ایي سٍایت آهذُ ٍلی 

ثش سش استفبدُ اعالق اص ایي سٍایبت یب ػذم استفبدُ  )ثش فشض کِ هشَْس ثبشذ(اگش اختالف ثیي هب ٍ هشَْس لذهب س پ

اًذ پس ایي سٍایت اص حجیت سبلظ  تَاًین ثگَیین چَى ایٌْب اص ایي سٍایت اعالق ًفْویذُ ویًاعالق ثبشذ، آًَلت دیگش 

اػشاض است، اگش اصل اػشاض حبثت شَد، استذالل لبثل لجَل است آًچِ کِ هسمظ سٍایت اص حجیت است چَى شَد،  هی

ًِ ثخبعش اػشاض  اًذگَیین اگش هشَْس ایي چٌیي فتَا دادُ یک احتوبل دیگشی سا رکش کٌین، هی ،خَاّین دس همبثل ٍلی هب هی

ًَػی هخالً هوکي است دس  اًذ ػذم اعالق سا یب ثِ اص آى سٍایت است ثلکِ ثخبعش ایي است کِ اص ایي سٍایت استظْبس کشدُ

سٍایبتی داسین  دس همبثل اًذ دسست است ایي سٍایت ظبّشش هغلك است ٍلی هب اًذ ٍ گفتِ همبثل ایي هغلك، همیذاتی سا یبفتِ

سا ثش خصَص فَائذی کِ اص ساُ « کل هب افبد الٌبس»هخل  یکِ همیذ ایي سٍایبت ّستٌذ ٍاص ثبة حول هغلك ثش همیذ سٍایبت

دس ّجِ ٍاهخبل  ثخبعش ٍجَد همیذ حکن ثِ ػذم خوس اگش گبُ . آىاًذ آیذ، حول کشدُ ت ٍ صساػت ثذست هیتجبست ٍ صٌؼ

 تَاًین ثگَیین. تَاًین ثگَیین ایي سٍایبت اص حجیت سبلظ ّستٌذ؟ لغؼبً ًوی آى کشدُ ثبشٌذ، آیب ثبص هی

ایي دٍ دستِ سٍایبت، یؼٌی سٍایبتی کِ دال ثش  اًذ؛ هحمك ػشالی دس جوغ ثیي کِ هحمك ػشالی ثیبى کشدُ لک هغلجیٍ یؤیذ ر

ست، س خصَص سثح صٌؼت ٍ تجبست ٍصساػت احجَت خوس دس هغلك فبیذُ است ٍ سٍایبتی کِ دال ثش حجَت خوس د
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اًذ؛ حبل هب هغلت هحمك  شَد، ایي هغلجی است کِ ثؼضی تصشیح ثِ آى کشدُ ایٌجب سٍایبت هغلك حول ثش همیذ هی :فشهَدُ

 لبلت دلیل هستملی دس ایٌجب رکش خَاّین کشد.ػشالی سا دس 

اجوبالً پبسخ دٍم هب ثِ دلیل سَم ایي شذ کِ ثش فشض کِ هشَْس لبئل ثِ ػذم خوس دس هخل ّجِ ثبشٌذ ایي چِ ثسب پس 

یحتول ثل هي »ًبشی اص اػشاض هشَْس اص سٍایبت هجیي خوس دس ّجِ ٍ هیشاث ٍ ثِ یک هؼٌب هغلك فبئذُ ًیست؛ چَى 

اًذ  ، کِ فتَای هشَْس ثِ ػذم خوس دس ایي هَاسد، یب ثِ خبعش ایي است کِ اص ایي سٍایبت اعالق سا استفبدُ ًکشدُ«الوظٌَى

دیگش  اًذ آى هغلك سا حول ثش همیذ کٌٌذ، پس اًذ کِ ًبچبس شذُ اًذ دس همبثل آى همیذی یبفتِ یب اگش اعالق سا استفبدُ کشدُ

 شذ. سدلبثل لجَل ًیست. پس دلیل سَم ّن  ادػبی سمَط سٍایبت ػي الحجیة

 متشسعهقطعیه عملیه دلیل چهازم: سیسه 

دلیل چْبسم سیشُ لغؼیِ ػولیِ هتششػِ است؛ ایي دلیل اص الثالی کلوبت هحمك ّوذاًی لبثل استفبدُ است. هب ػجبست هحمك 

ثیٌین دس ثیي  کٌین، هی سیشُ هتششػِ ًگبُ هی ّوذاًی سا لجالً ثِ هٌبسجتی ًمل کشدین. هحصل ایي دلیل ایي است کِ هب ٍلتی ثِ

خوس سا ػوذتبً دس سثح حبصل اص کست ٍ کبس ٍ  دّذ ثلکِ هتششػِ کسی ًِ ثشای ّجِ ٍ ًِ اسث ٍ ًِ جبیضُ خوس ًوی

ّبی هستحذحِ ثیي  کٌٌذ. ایي سیشُ لغؼی است ٍ هتصل ثِ صهبى هؼصَم ّن است؛ اص سیشُ تجبست ٍ صٌؼت هحبسجِ هی

هتؼبسف ًجَدُ کسی ثبثت  دس ػصش ائوِ)ع( شذُ است،یي ّن، حتی ایي هسئلِ هشبّذُ ًٍ دس صهبى هؼصَههتششػِ ًیست 

ّذیِ ٍ جبیضُ ٍاهخبل آًْب خوس ثذّذ ٍ اگش خوس دسایي اهَس حبثت ثَد ػبدتبً هوتٌغ است کِ چٌیي حکوی هخفی هبًذُ 

کِ ًبدس الَلَع ثبشذ، ایي هحل اثتالء ثَدُ است، آًَلت ثبشذ، ثب کخشت اثتالء ثِ ایي حکن، هسئلِ ّذیِ ٍ اسث چیضی ًجَدُ 

ٍ ًِ ػوالً  ًمل شذُ ن ًِ فتَایی هجٌی ثش تؼلك خوس ثِ ایي اهَسیثیٌ ، ٍلتی هیای کِ ػبم الجلَا ثَدُ ثب ٍجَد یک هسئلِ

صالً خوس دس ایي ایي، کبشف اص ایي است کِ ا اًذ ذیِ ٍ جبیضُ ٍاهخبل آى خوس ًذادُهتششػِ ثشای ایي اهَس ٍ اص ثبثت ّ

 اهَس حبثت ًیست.

 بسزسی دلیل چهازم

 ایي دلیل ّن ثبعل است؛ چَى:

ایٌکِ ادػب شذُ است ایي سیشُ هتصل ثِ صهبى هؼصَم ٍ یک سیشُ لغؼی ٍ ػولی است ایي خَدش اٍل الکالم است،  اوالً:

هتأخشُ  ػصَست؟! ثلِ، دس شَد گفت اص حبل تب صهبى هؼصَم دس ثیي هتششػِ چٌیي چیضی هشسَم ًجَدُ اس چغَس هی

ٍلی ٍالغ ایي است کِ احشاص ایٌکِ چٌیي ثٌبی ػولی ثیي هتششػِ ثش ػذم خوس دس ایي  پیذا کشدُشْشتی دس ثیي هتششػِ 

ای سا  احشاص کٌین،  تَاًین چٌیي سیشُ هَاسد ثَدُ، هشکل است؛ چَى اٍلیي چیض دس هَسد سیَش، احشاص سیشُ است، ٍالؼب هب ًوی

 ثحج داسین.  یصل صغشهب دس الزا 
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 ٍ ثشخیظبّشاً  ثؼضی کلوبت ٍ فتبٍا سا هالحظِ فشهَدیذ، ٌذ کسی ثش عجك آى فتَا ًذادُ است؟گَی ثؼالٍُ چغَس هی ثانیاً:

لزا اصل ایي سیشُ ٍ احشاص آى هشکل است ٍ چِ ثسب اص  اًذ. فتَا دادُصشیحبً ثش تؼلك خوس ثِ ّذیِ ٍ ّجِ ٍ اهخبل آًْب 

 کِ دس ثیي هتأخشیي شکل گشفتِ است. سیَشی ثبشذ

دس صهبى پیبهجش )ص( ّن هتؼبسف ًجَدُ است، ایي ًِ تٌْب دس هَسد ّجِ ٍ اسث ٍ  ٍایٌکِ فشهَدًذ دس ػصش خَد ائوِ  ثالثاً:

اسثبح هکبست ّن هتؼبسف ًجَدُ است، خوس اص اٍل کِ تششیغ شذ ثِ دالئل هختلف،  ْب هتؼبسف ًجَدُ ثلکِ اصالً دساهخبل ایٌ

ٍ تب لجل اص آى تب حذٍدی  (ػلیِ السالم)ٍ اهبم ػسگشی  (ػلیِ السالم))خوس دس غیش غٌبئن جٌگی( تب ػصش اهبم ّبدی 

ى اصل ٍجَد خوس دس آى صهبى، دس آای ثَدُ کِ  شذ، ٍلتی فضب ثِ گًَِ ایي خیلی ثیبى ًوی (السالم وبػلیْ)ػصش صبدلیي 

 ، آًَلت چِ اًتظبسی است کِ خوس دس ّجِ ٍ هیشاث ٍ اهخبل ایٌْب ثیبى شَد.شذُ ػصش ٍ دس آى دٍسُ ثیبى ًوی

لزا ایي ّن لبثل لجَل ًیست کِ دس ػصش ائوِ ثِ ػٌَاى یک سٍش ٍ سیشُ ػولی کِ ائوِ آى سا اهضبء کشدُ ثبشٌذ ٍ تمشیش 

ّن هالحظِ فشهَدیذ، اکخش ثش ایي  )ع(ب کٌذ کِ خوس دس ایي اهَس حبثت ًجَدُ است، ثؼذ اص ػصش ائوِ کسی ادػ ،کشدُ ثبشٌذ

 اًذ. ٍلی دس همبثل کخیشی ّن لبئل ثِ حجَت خوس دس ّجِ ٍ اهخبل ایٌْب ثَدُ اسث ٍ اهخبل ایٌْب خوس ًجَدُ اًذ کِ دس فتَا دادُ

 کٌذ. داللت ثش ػذم حجَت خوس دس هخل ّجِ ًوی ،ػولی ثب ثیبًی کِ هستذل گفتِ ثٌبثشایي ایي سیشُ

چٌذ دلیل دیگش ثبلی هبًذُ کِ آى سا ّن ػشض خَاّین کشد. ػوذُ آى یک سشی سٍایبت خبصِ است کِ  بحث جلسه آینده:

 اى شبءاهلل آى سا ّن ثبیذ ثشسسی کٌین.

 «الحمد هلل رب العالمین»


