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ر «معن جر عي ر محمدر  ر آهلر الطلرهي ر  ر اللع ر عي ر اعدائهمر ار اهّللر ر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته

اگش استـبػت اص اسثبح سبل ّبی هتؼدذد   بػت اص اسثبح سٌیي هتؼذدُ ثَد. یؼٌیدسثبسُ حظَل استـ 22فشع پٌدن دس هسألِ 

حبطل شَد، ایي اسثبح هتؼلك خوس ّستٌذ یب خیش؟ ًظش هشَْس ٍ هٌْن الوبتي )سُ( ٍ هشحَم سیذ ایي شذ وِ اسثدبح سدبل   

اسدتـبػت  )یؼٌی آى همذاسی وِ ثب آى  هتؼلك خوس ّستٌذ ٍلی همذاس هتون شًَذ، ّبی هتؼذد وِ ثشای حح وٌبس گزاشتِ هی

 ًیست.، ثِ ششؽ ایٌىِ دس ّوبى سبل طشف دس حح شَد، هتؼلك خوس (شَد تىویل هیهبلی 

چَى  ّن ثیبى شذ ٍ ػشع شذٍخِ فتَا ثِ ٍخَة خوس دس هَسد اسثبح گزشتِ ٍ ػذم ٍخَة خوس دس هَسد همذاس هتون 

هتون چدَى دس حدح    اهب همذاس شَد لزا هتؼلك خوس ٍالغ هی شَد اسثبح سبل ّبی گزشتِ اص ًظش ػشف هؤًٍِ هحسَة ًوی

 گیشد. شَد لزا ثِ ػٌَاى ایٌىِ هؤًٍِ است، خوس ثِ آى تؼلك ًوی طشف شذُ، ثِ ػٌَاى هؤًٍِ فؼلی اص خوس استثٌبء هی

 فزع پنجن و فزق آن با فزع دوم و سومحق در 

یؼٌی دس هَسد اسثبح سٌیي هتؼذدُ ٍ اسثبحی وِ سجك ػلی ػبم االستـبػِ، خوس  ش هب دس ایي فشع حك ثب هشَْس است؛ثِ ًظ

. اهب ایٌىِ چشا هب دس ایي فشع ثب ًظدش  ىِ طشف دس حح شَد، هتؼلك خوس ّستٍاخت ًیست ٍ دس همذاس هتون ثِ ششؽ ایٌ

 حبطدل شدذى    دس فدشع دٍم هفشٍع هخبلفت وشدین، ایي است وِ هشَْس هَافمت وشدین اهب دس فشع دٍم ٍ سَم، ثب هشَْس 

ًِ تٌْب  دس فشع سَم ّن وزله؛ یؼٌی ثِ ٍاسـِ ػزس، تأخیش افتبدُ است. ٍلی «لَ استـبع فی ػبم الشثح» استـبػت هبلی ثَد

ّن هحمدك شدذُ اسدت، لىدي      ّباستمشاس پیذا وشدُ؛ یؼٌی سبیش استـبػتّن استـبػت هبلی حبطل شذُ ثلىِ ٍخَة حح 

 تخلف وشدُ ٍ ثِ ایي سفش ًشفتِ است. ایي شخض ؛ یؼٌی خَدِ«تشوِ ػظیبًبً»

پَلی وِ ثدشای حدح لدشاس دادُ،    اگش استـبػت هبلی حبطل شذ،  بطل شذُ ٍثٌبثشایي دس فشع دٍم ٍ سَم استـبػت هبلی ح

پدَل   اتیبى ثِ حح دس سبل ثؼذ هتَلف ثش حفظ ایي هبل ثبشذ، هتؼلك خوس ًیست. ٍلی اگش هتَلف ثدش حفدظ ایدي    چٌبًچِ

 ًگبُ خوس ٍاخت است.ًجبشذ، آ

 ثشای حدح  آى شخضٍاخت ًجَدُ لزا آًچِ وِ  شخضاهب دس فشع پٌدن، استـبػت حبطل ًشذُ ٍ تحظیل استـبػت ّن ثش 

شَد. ثشای ّویي است وِ هب دس فشع پٌدن ثب هشَْس هَافك ّستین اهدب دس   ، اص ًظش ػشف هؤًٍِ هحسَة ًویاختظبص دادُ

وِ دس یه فشع خوس ٍاخت ًیست ٍ دس ] شذفشع دٍم ٍ سَم لَل هشَْس سا لجَل ًىشدین. دلیلی وِ دس آى دٍ فشع البهِ 

ب اهبم )سُ( ٍ الجتِ ث ، دس فشع پٌدن خشیبى ًذاسد. لزا دس فشع پٌدن ثحث خبطی ًذاسین ٍ حك[فشع دیگش خوس ٍاخت است
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وِ دس هَسد اسثبح لجل اص ػبم استـبػت خوس ٍاخت است اهب دس همذاس هتون ثِ خدبؿش ایٌىدِ ؿجدك فدشع      هشَْس است

 شَد، هتؼلك خوس ًیست. خبسخبً دس حح طشف هی

، گفتدِ  [وِ حشف دسستی ّن ّسدت ]ایي است وِ دس هَسد خْیضیِ ؿجك ثؼؼی اص اًظبس ّن ایي فشع ثب هَسد خْیضیِ  تفبٍت

شذُ وسبًی وِ توىي ًذاسًذ تب خْیضیِ سا یىدب ثشای دختش خَد فشاّن وٌٌذ، هی تَاًٌذ ّش سبل همذاسی ًمذاً وٌبس ثگزاسًذ تب 

خوس داسد، اهب حدك دس هسدألِ ایدي    ایي طَست ّن دس صهبى خَدش خْیضیِ تْیِ وٌٌذ. الجتِ ؿجك ًظش اهبم ٍ ثؼؼی دیگش 

ؿی پٌح سبل هجلغی سا وٌبس ثگزاسد ٍلَ چیضی اگش شَد. لزا هثالً  شف هؤًٍِ هحسَة هیاست وِ خوس ًذاسد چَى اص ًظش ػ

گزاسد تب  ٍلی پَلی وِ ّش سبل همذاسی ثشای حح وٌبس هیگیشد.  ّن ًخشد، اص ًظش ػشف هؤًٍِ است ٍ خوس ثِ آى تؼلك ًوی

لزا ّش همذاسی وِ  اسبسبً تحظیل استـبػت ٍاخت ًیست؛ ثِ هشٍس صهبى ثتَاًذ ّضیٌِ حح سا ثپشداصد، خضء هؤًٍِ ًیست چَى

 اخشاج خوس دس آى ٍاخت است.  ؛ پس، اص ّیچ خْت ًوی تَاًذ هؤًٍِ هحسَة شَدشَد گزاشتِ هیوٌبس 

 سَال: 

. اهب دس هَسد حفظ استـبػت ٍلتی استایٌىِ آى هؤًٍِ  لـغ ًظش اص ٍخَة یب ػذم ٍخَة حفظ، هب دلیل داسین ثشاستبد: ثب 

تحظیل استـبػت ٍاخت ًیسدت؛ یؼٌدی ثدِ    استـبػت ٍاخت است ٍ گَیٌذ حح ٍاخت شذ، ثؼیذ ًیست وِ ثگَیین حفظ  هی

اسدتـبػت   صاٍ ثؼدذا  ًدشٍد   ػظدیبًبً  شَد. اگش ّوبى سبلی وِ ثبیذ ثشٍد، هحغ ایٌىِ استـبػت حبطل شذ، حح ٍاخت هی

هَسد وسی وِ لؼزس ًوی سٍد، ّوبى اختالفدی ودِ   دس  ٍلی ثش اٍ ٍاخت است ٍ ثبیذ اًدبم دّذسبلؾ شَد ایي حح ّوچٌبى 

اهب خَد حفظ ایدي   «ٍ اال فال فیدت ػلیِ الی السٌة المبدهة االستـبػةاى ثمیت »فشهبیذ:  . هثالً سیذ هیٍخَد داسد ثیبى شذ

 استـبػت ٍ ایٌىِ اختیبساً وبسی ًىٌذ وِ استـبػت اص ثیي ثشٍد، الیجؼذ.

 سَال: 

طشفِ خَیی وٌذ ٍ ثِ خَد فشبس ثیبٍسد ٍ ّضیٌِ ّبی خَد سا ون وٌذ، اص حذ هتؼدبسف ّدن    وسی همذاسیاستبد: فشع وٌیذ 

گَیذ وِ ایي همذاسی وِ طشفِ خَیی وشدُ اص خوس هؼبف است. اگش سسن ًیست وِ خْیضیِ ثذّذ،  پبییي تش ثبشذ، وسی ًوی

 شَد. هَػَػبً هسألِ هٌتفی هی

 سؤال:

شَد. اختالفی وِ ٍخَد داسد، ایي است وِ دس هدَاسدی    هَػَع ثِ ولی هٌتفی هی، اطالًفشهبییذ آى چیضی وِ شوب هیاستبد: 

اص ایي لجیل، هب دلیل خبطی ًذاسین، اال اختالف دس طذق ػٌَاى هؤًٍِ یب ػذم طذق ػٌَاى هؤًٍِ. ّوِ ًضاع دس هثل خْیضیِ 

چِ هبًدذ هتؼلدك خودس     ذ، هبصاد آى ّشگَیٌذ هؤًٍِ سٌِ ثبیذ اص سثح سٌِ وسش شَد. هؤًٍِ سٌِ وِ وسش ش ّویي است. هی

ّن وِ ظَْس دس هؤًٍِ فؼلی داسد. یؼٌی آًچِ وِ خبسخبً طشف شذُ ٍ آى پَلی وِ اص خیت شوب خبسج شذُ ٍ ثب  است. هؤًٍِ

خَاّذ ایي وبس  ثؼذاً هی ثلىِخبسخبً طشف خْیضیِ ًشذُ  گزاسد ٍ گَیٌذ وسی وِ االى پَل وٌبس هی آى چیضی خشیذی. لزا هی

خَاّذ ایي وبس  ، ثبیذ آى هَلغ هؤًٍِ سٌِ سا حسبة وشد. اگش ثؼذاً هیاًدبم دّذخَاّذ ایي وبس سا  صهبًی وِ هی اًدبم دّذ،سا 

ذ. ایي هؤًٍِ سٌِ سثح ایدي شدخض   بیذ هؤًٍِ سٌِ سا حسبة وٌث اًدبم دّذخَاّذ ایي وبس سا  ، آى ٍلتی وِ هیاًدبم دّذسا 

الخودس ثؼدذ   »گزاسد یب حتی خٌس ثخشد ٍ سبل ثش آى ثگزسد، هتؼلدك خودس اسدت.    گَیٌذ پَلی وِ وٌبس ث ًیست، لزا هی
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گَیٌدذ   . ٍ االى هؤًٍِ سٌِ ًیست چَى طشف فؼلی ًشذُ است. وسبًی ودِ دس همبثدل هدی   «ثؼذ هؤًٍة السٌة»یؼٌی  «الوؤًٍة

هؤًٍِ اسدت. یؼٌدی   لزا ، گَیٌذ اص ًظش ػشف چَى ساُ تأهیي خْیضیِ هٌحظش دس وٌبس گزاشتي ایي پَل است خوس ًذاسد، هی

س خْیضیِ ثِ طَست ػشف یه تَسؼِ ای هی دّذ دس هفَْم ٍ فؼلیت هؤًٍِ. چَى طشف د چَى دس حىن هؤًٍِ فؼلی است.

چبسُ ای ًیست خض ایٌىِ ایي سا ون ون وٌبس ثگزاسد تب ثتَاًذ ثؼذاً تْیِ وٌذ، لزا دلیل ٍ سٍایت خبطدی   یىدب هوىي ًیست ٍ

وٌذ تب هستثٌی شَد ٍ  گزاسد، طذق ػٌَاى هؤًٍِ هی آیب ثش ایي هبلی وِ ثشای خشیذ خْیضیِ وٌبس هیًیست؛ ػوذُ ایي است وِ 

 هشوَل ادلِ استثٌبء ثبشذ یب خیش. یؼٌی اختالف فی الَالغ اختالف وجشٍی ًیست ثلىِ طغشٍی است.

 سَال: 

اص لذین ّن ّودیي ؿدَس    پشداخت شَد ٍء ًفمبتی است وِ ثبیذ استبد: ایي خضء سسَهی است وِ ثیي ػشف سائح است ٍ خض

هَػَع هٌتفی است ٍ ثحثی ًذاسین اهدب ثدِ حسدت     گبّی اطالً سسن ًیست وِ خْیضیِ ثذٌّذ وِ دس ایي طَستثَدُ است. 

لبػذُ یؼٌی ظبّش حبل هشدم ٍ هتؼبسف ثیي هشدم ایي است وِ خْیضیِ دادُ شَد ٍلی اًذاصُ ٍ حذٍدش هتفدبٍت اسدت ودِ    

 ثحث دیگشی است. 

 ال: سَ

استبد: دس ایٌدب دٍ ثحث است. یىی اطل لضٍم دادى خْیضیِ ثِ دختش است ٍ یىی همذاس ٍ حذٍد خْیضیِ است. ایي ّن هی 

هبًٌذ ایٌىِ ٍظیفِ داسد پَشبن ٍ خَسان فشصًذ سا تأهیي وٌذ  ،تَاًذ ثِ ػٌَاى شأى اٍ هـشح ثبشذ ٍ ّن ثِ ػٌَاى ٍظیفِ الصم

 .شَد یي وٌذ، ایي ّن خضء ّضیٌِ ّبیی است وِ اص ًظش ػشف خضء شأى اٍ هحسَة هیٍ ّضیٌِ تحظیل اٍ سا تأه

 سَال: 

هستمش شذ، دس ّش طَست یه اهش ٍاخجی است وِ ثبیذ اتیبى وٌذ ٍلَ ثؼذاً ّن اص استـبػت ثیفتدذ،   اٍ استبد: وسی وِ حح ثش

شبّذ ثش ایدي   ایيَد، ثبیذ حح ثشٍد. اتفبلبً خَد اص استـبػت سبلؾ شّن وسی وِ حح ثش اٍ هستمش شَد ٍلی ًشٍد، ٍلَ ثؼذاً 

شَد. ثبالخشُ اگش لشاس ثبشذ وِ دس آى فشع اتیبى ثِ حح ٍاخت  است وِ چٌیي ًوی تَاًذ ثبشذ ٍ ثِ ػٌَاى اشىبل هـشح هی

هسدألِ  گَییذ اگش استـبػت اٍ اص ثیي سفت ثبص ّن ثش اٍ ٍاخت است؟ لزا خیلی هتَلدف ثدش آى    ًجبشذ، ثِ چِ دلیل شوب هی

 ًیست ثِ خظَص دس فشع سَم. 

 سَال: 

گَیذ استـبػت هبلی پیذا شذُ ٍ حح فؼالً ٍاخدت شدذُ    استبد: تفبٍت فشع دٍم ثب فشع سَم دس ایي است وِ دس فشع دٍم هی

ًشفتِ است. ثٌبثشایي دس ایي فشع حح فؼلی  ثخبؿش ػزسی ٍٍلی ساُ ثستِ شذُ است؛ یؼٌی اًَاع دیگش استـبػت هحمك شذُ 

شذُ اهب هستمش ًشذُ است. اهب ثشای وسی وِ ّوِ اًَاع استـبػت ثشای اٍ فشاّن است اهب ًوی سٍد، حح ثشای ایدي شدخض   

گَیٌذ پدَلی   اًذ. دس حح هستمش هی ّن فؼلی ٍ ّن هستمش شذُ است. ثشخی ثیي حح هستمش ٍ غیش هستمش لبئل ثِ تفظیل شذُ

، دیدذگبُ اهدبم ٍ هشحدَم سدیذ ٍ     ّدن گِ هی داسد خضء هؤًٍِ است ٍلی دس حح غیش هستمش ایٌـَس ًیست. یه دیذگبُ وِ ً

فشلی ثیي حح هستمش ٍ غیش هستمش ًیست ٍ دس ّش طَست ثبیذ خوس آى سا ثذّذ. چَى خدضء   لبئلٌذ هشَْس ٍ ... است وِ
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شع وشدین وِ ثِ ًحَ هـلك ًوی تدَاًین ایدي سا لجدَل    شَد صیشا طشف خبسخی ًىشدُ است. هب ّن ػ هؤًٍِ اٍ حسبة ًوی

 وٌین. دس فشع دٍم ٍ سَم، دس یه طَست خوس ٍاخت است ٍ دس یه طَست ٍاخت ًیست. 

 هسأله بیست و سوم

ٍ تخییش الوبله ثیي دفؼِ هٌْب أٍ هي هبل آخش ال یخلَ هي إشىبل ٍ إى ال یخلَ هي لشة إال فدی   الخوس هتؼلك ثبلؼیي»

الحالل الوختلؾ ثبلحشام، فال یتشن االحتیبؽ فیِ ثئخشاج خوس الؼیي، ٍ لیس لِ أى یٌمل الخوس الى رهتِ ثن التظشف فی 

أى یظبلح هؼِ ٍ ًمل الخوس إلى رهتِ، فیدَص حیٌئدز   الوبل الوتؼلك للخوس، ًؼن یدَص للحبون الششػی ٍ ٍویلِ الوأرٍى

 .«التظشف فیِ، ووب أى للحبون الوظبلحة فی الوبل الوختلؾ ثبلحشام أیؼب

وٌٌذ. اٍل دسثبسُ ایٌىِ خودس ثدِ    ٍ حىن دٍ هَػَع سا ثیبى هی گَیٌذ اهبم )سُ( دسثبسُ دٍ هَػَع سخي هی 23دس هسألِ 

 تؼلك خوس ثِ ػیي ووب َّ الوشَْس.ایي هَػَع فتَا هی دٌّذ ثِ  دس ؟گیشد یب ثِ رهِ ػیي هبل تؼلك هی

 هی تَاًذ اص هبل دیگدش ّدن ثپدشداصد؟   هَػَع دٍم ایي است وِ آیب هىلف خوس سا اص ػیي هبل ثبیذ پشداخت وٌذ یب ایٌىِ 

 :فشهبیدذ  هدی  دٍمخوس هتؼلك ثِ ػیي است ٍ ًِ رهدِ؛ ٍ دس هدَسد    ؛«الخوس هتؼلك ثبلؼیي» :دس هَسد اٍل فشهَداهبم)سُ( 

ٍ تخییش الوبله » :فشهبیذ صیشا هی اشىبل وشدُ است؛ اهبم ،. ایٌدب ثشخالف هشَْس«الیخلَ هي اشىبل ٍ اى الیخلَ هي لشة»

هبله ثدیي دفدغ    گفتِ شَدایٌىِ  ؛تخییش هبله ثیي دفغ خوس هي الؼیي اٍ هي هبل آخش الیخلَ هي اشىبل یؼٌی «ثیي دفؼِ

؛ اگش خَاّذ ثذّذ خوس گٌذم سا هی شَد، خبلی اص اشىبل ًیست. هثالً فشع هخیش است خوس اص ػیي هبل یب اص هبل دیگش

سَد وشدُ، ثبیذ ثیست ویلَ سا ثِ ػٌَاى خوس ثذّذ ٍ ثبیذ اص گٌذم هب گفتین دفغ خوس اص ػیي هبل ثبشذ، لْشاً اگش طذ ویلَ 

یه گٌدذم دیگدش ]غیدش اص ّودیي     هی تَاًذ هثالً لیوت آى سا حسبة وٌذ ٍ پشداخت وٌذ. یب ایٌىِ ّویي هبل ثبشذ. یب ایٌىِ 

. ثِ ّش حدبل هْدن اداء حدك طدبحجبى خودس اسدت. ثؼدذ        ثدبی خوس ثپشداصد گٌذهی وِ ثِ ػٌَاى سَد ثِ دست آٍسدُ[

 یست. اگشچِ خبلی اص اشىبل ًیست ٍلی خبلی اص لشة ّن ً «ٍ اى الیخلَ هي لشة»فشهبیذ  هی

 :فشهبیذ هگش دس هَسد حالل هختلؾ ثِ حشام وِ دس آًدب فمؾ اص ػیي هبل ثبیذ ثبشذ. ثؼذ هی ،«اال فی الحالل هختلؾ ثبلحشام»

گدشدد. هوىدي    ثِ حالل هختلؾ ثِ حشام ثشهی« فیِ»ثِ حست ظبّش ػویش  ،«ثئخشاج خوس الؼیيفال یتشن االحتیبؽ فیِ »

احتیبؽ ٍاخت آى است وِ خودس سا اص   :فشهبیذ دسثبسُ هبل حالل هختلؾ ثِ حشام هیبدی ًظش گوبى شَد وِ اهبم است دس ث

ثدشخالف   )سُ(دس هَػَع دٍم است. لزا هدب گفتدین اهدبم    )سُ(ٍلی ٍالغ هـلت ایي است وِ ًتیدِ ولی ًظش اهبم ؛ػیي ثپشداصد

دس هَسد دفغ خوس، احتیبؽ ٍاخت آى است وِ اص ػیي  «فال یتشن االحتیبؽ فیِ»هشَْس هؼتمذ است ثِ ػذم تخییش هبله. 

 داصد.هبل ایي سا ثپش

ثیدبى  استجبؽ ثِ یىذیگش داسد ثِ ػالٍُ یه هسألِ دیگشی ّن ّست وِ لْشاً ثبیذ ثِ آى تَخدِ شدَد ودِ    ایي دٍ هـلت الجتِ 

لیس لِ أى یٌمدل الخودس الدى    ٍ » ٍ هی فشهبیذ:وٌذ  ایي دٍ هَػَع ًتیدِ گیشی هی اهبم )سُ( ًسجت ثِ سپس. شذ خَاّذ

، ایي شخض ًوی تَاًذ خوس سا ثِ رهِ اش هٌتمل وٌذ ٍ سپس دس هبل هتؼلك خوس تظشف وٌذ. اگش خوس ثِ ػدیي  «رهتِ

ٍ تظشف دس هبلی وِ دیگدشی ّدن دس آى سدْین     شخض دیگشی دس آى سْین استشَد هبًٌذ هبلی وِ  هبل تؼلك گشفت، هی

دادُ شَد یب ثب حبون  آى هگش ایٌىِ خوس خوس لجل اص اخشاج خوس خبیض ًیست است خبیض ًیست. تظشف دس هبل هتؼلك
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أى »خدبیض اسدت   ، ثشای حبون ششع ٍ ٍویل اٍ وِ هأرٍى ّسدتٌذ  «ًؼن یدَص للحبون الششػی ٍ ٍویلِ»ششع هظبلحِ وٌذ. 

ُ ٍ ثبیدذ پشداخدت   شخظی ثیست ویلَ گٌذم شذیه ، حبون ششع هی تَاًذ ثب هىلف هظبلحِ وٌذ. هثالً خوس «یظبلح هؼِ

فیددَص حیٌئدز   »گَیدذ:   هجلغ آى سا ثِ هي ثذُ. ثؼذ اص هظدبلحِ هدی   ،گَیذ ثِ خبی ثیست ویلَ گٌذم وٌذ، اهب حبون ششع هی

ثؼذ اص ایي هظبلحِ هی تَاًذ دس هبل تظشف وٌذ. ایي هسألِ خیلی هْن است وِ تب لجل اص اخشاج خوس یب لزا ، «التظشف فیِ

، ّوبًـَس وِ «ووب أى للحبون الوظبلحة فی الوبل الوختلؾ ثبلحشام أیؼب»هظبلحِ حك دس تظشف هبل هتؼلك خوس سا ًذاسد. 

 حبون هی تَاًذ دس هَسد هبل هختلؾ ثِ حشام هظبلحِ وٌذ. 

یي ثحث ثؼذاً خَاّذ آهذ وِ یىی اص هَاسد ٍخَة خوس، ّویي هبل حالل هختلؾ ثِ حشام است. آًچِ وِ دس ایدي هسدألِ   ا

فؼِ لیس للوبله اى یذ»گیشد ٍ  ثبیذ تىلیف آى سٍشي شَد وِ هْن ٍ هجتالثِ است، ایي است وِ خوس ثِ ػیي تؼلك هی 23

  .«فؼِ هي هبل آخشلِ أى یذ»یب ایٌىِ  «اال هي ػیٌِ

 ذ شذ.است وِ ثشسسی خَاّ ایي یه هسألِ ثحث اًگیضی

«الحوذ هلل سة الؼبلویي»  


