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

اسُ خَاص دفغ خوس هني خنٌس   خْاتی تِ ػٌَاى تٌثیِ دس اداهِ تحث هَسد تؼشؼ لشاس تگیشد؛ اهش اٍل دستتایذ ػشؼ ضذ 

ٍ  تنَاى داد  تشخی هؼتمذ ّستٌذ وِ خوس سا اص خٌس دیگنش ًونی   ضذ دس ایي هَسد دٍ لَل ٍخَد داسد؛ػشؼ  آخش تَد وِ

 تَاى خوس سا اص خٌس دیگش ّن اداء وشد.  ٍ تشخی هؼتمذ ّستٌذ وِ هی ػیي یا ًمذ دادُ ضَدتایذ غشفاً 

. خالغِ دلیل ایطاى ایي تنَد ونِ خنٌس دیگنش     گشفتٍ هَسد اضىال لشاس  ضذهشحَم آلای خَیی تش ػذم خَاص روش دلیل 

هػشف وٌذ. آى سا خَاّذ  تل اًتفاع ًثاضذ ٍ غاحة خوس تایذ چیضی سا دسیافت وٌذ وِ تِ ّش ًحَی وِ هیهوىي است لا

هثل تادیِ ًطیٌی وِ هؼطل آب ٍ ًاى است اها ضوا تِ اٍ وتاب خَاّش  ذّین، چِ تسا تشای اٍ ًافغ ًثاضذ؛اگش ها خٌس تِ اٍ ت

 تذّیذ؛ ایي وتاب تشای اٍ ًافغ ًیست. 

تِ غحیحِ تشلی تشای تخییش تیي خَاص دفغ خوس اص ػیي ٍ غیش ػیي ایطاى ػشؼ ضذ ایي دلیل لاتل لثَل ًیست چَى اگش 

، تِ حسة ایي غحیحِ تیي ًمذ یا خٌس تَدى هال آخش، فشلی ًیست. ّواى اطاللی وِ هنَسد اسنتٌاد هحمنك    وشدُاستذالل 

 اصّن دادُ ضَد، هدضی تاضذ. لزا هسألِ اًتفاع غاحة خونس   وٌذ اگش خوس اص خٌس دیگش خَیی لشاس گشفت، التؿاء هی

ضَد اساساً هذخلیت ًذاسد. ایٌىِ ها ایي سا هالن لشاس دّین ٍ تشاساس ایي تخنَاّین   هالی وِ تِ ػٌَاى خوس تِ اٍ دادُ هی

  ضَد. ایي هطلة استفادُ ًوی ،خَاص اداء هي خٌس آخش یا ػذم خَاص سا ًتیدِ تگیشین، حذالل اص دلیل

 ادامه بزرسی دلیل

وٌن، ایي است وِ اگش لشاس تاضذ هسألِ ًفغ ٍ استفادُ غناحة خونس اص    سٍی آى تأویذ هی دس ایي خلسِای وِ ًىتِؼالٍُ ت

ضَد، هالن تاضذ، چِ تسا ایي هسألِ دس هَسد دفغ الؼیي ّن تحمك پیذا ًىٌنذ. یؼٌنی    هالی وِ تِ ػٌَاى خوس تِ اٍ دادُ هی

پٌدن آى هله غاحة خوس است، تشای غاحة خوس ّیچ فائذُ ای ًذاضتِ تاضذ. اگش هالن سا  هوىي است ػیٌی وِ یه

ًفغ ٍ اًتفاع غاحة خوس تذاًین، دس ساتطِ تا خَد ػیي چِ تایذ وشد؟ لزا ایي خَدش ضاّذ تش ایي است ونِ هنالن تنشای    

ین چگًَِ ٍ تِ چِ تشتیثی حنك اٍ سا  خَاّین تثیٌ خَاص دفغ هي خٌس آخش، هسألِ ًفغ ٍ اًتفاع غاحة خوس ًیست. ها هی

دس هالی تا ها ضشیه است ٍ ها تایذ حك وسی ایٌىِ تِ حال اٍ ًافغ ّست یا خیش، اهش دیگشی است. وأًِ اها تایذ اداء وشد، 

ضنشیه  چَى ایي دلیل ًذاسد.  پشداختِ ضَد. اًذ اص ػیي یا اص غیش ػیي ٍلی ًمذی ٍ سْوص سا تِ اٍ تذّین، ایي سْن سا گفتِ

ػیي وٌین ٍ تگَیین اداء فمط تایذ اص ػنیي  دس ػَس هحاداء سْن اٍ ساضاػِ هاله است. ایي خا یا تایذ دس ایي ػیي تِ ًحَ اال

ضنَد   ؛ ٍلی اگش پا سا اص ػیي فشاتش گزاضتین ٍ گفتین اص غیش ػیي ّن هنی هاله یه پٌدن ایي هال است تاالضاػِذ، چَى تاض
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اًتفاع غاحة خوس هَسد ًظش ًیست. اگش پای ًفغ ٍ اًتفاع تِ هیاى تیاینذ، دس هنَسد    پشداخت وشد، دیگش ایٌدا هسألِ ًفغ ٍ

 وٌذ.  خَد ػیي ّن هطىل پیذا هی

خَسد؟ هثالً وسی دُ دٍسُ وتاب خنَاّش   هگش خَد ػیي وِ لضٍم اداء آى تخییشاً ّست، دس ّوِ خا تِ دسد غاحة خوس هی

سا تِ ػٌَاى خوس تذّنذ،  ، [ضَد دٍ دٍسُ وتاب وِ هی]ایي وتاب ّا  ػیيخوس اگش تخَاّذ خشیذُ، سال ّن تِ آى گزضتِ؛ 

ٍ دس هدوَع تِ ًظش هنی سسنذ ونِ     ًتفاع ایٌدا هطشح ًیستخَسد؟ پس هسألِ اًتفاع ٍ ػذم ا تِ دسد آى تادیِ ًطیي هیآیا 

 دلیل هشحَم هحمك خَیی دس ایي همام توام ًیست. 

  سَال:

است تِ ًحَ االضناػِ؛   خوسدس هَسد خَد ػیي دسست است وِ هتؼلك  ضذ ػشؼاستاد: اغالً خَدش هتؼلك هله است. 

گَیین چَى هاله یه پٌدن است، پنس تاینذ خنَد     یؼٌی یه پٌدن توام اخضاء ایي ػیي هتؼلك تِ غاحة خوس است، هی

ٌذ خوس اص غینش  ػیي دادُ ضَد. ٍلی اگش ضوا پا سا اص ایي فشاتش گزاضتیذ ٍلَ هثل آلای خَیی وِ تِ دلیل غحیحِ تشلی گفت

گَیذ ها فمط دس حذ دسّن  حشف ایطاى ایي است وِ هی دیگش فشلی تیي ًمذ ٍ خٌس ًیست. تَاًذ پشداخت ضَد ػیي ّن هی

تَاًین ایي سا لثَل وٌین اها تؼذی تِ غیش ایي خنایض ًیسنت.    ٍ دیٌاس ٍ تِ طَس ًمذ ]چَى دسّن ٍ دیٌاس خػَغیت ًذاسد[ هی

است وِ فشهَدُ اگش غیش اص ایي تذّین، ًافغ تِ حال غاحة خوس ًیسنت. ایني دلینل تونام      دلیلی وِ ایطاى روش وشدُ ایي

دس ین، ، یؼٌی تؼثذاً تِ استٌاد ایي سٍایت اداء خوس اص غیش ػیي سا پزیشفتگَیین تؼثذاً ایي سا هیگَیذ ها  ًیست. یه ٍلت هی

است. ایي دلیل غیش اص آى چیضی اسنت ونِ ایطناى     ٍ هَسد ًع ّن دسّن ٍ دیٌاس تایذ اوتفاء وٌین تِ هَسد ًعایي غَست 

فشهایذ تؼذی تِ غیش دسّنن ٍ   تؼذ هی« فی الومام ٍخیِ الػحیحةستذالل تالا»گفتِ است. هؿوَى ػثاست ایطاى ایي تَد وِ 

ٍ سٍایت ّن خػنَظ ایني سا ًمنل ونشدُ ٍ تیطنتش اص سٍاینت        است گَیذ دلیل ها سٍایت دیٌاس خایض ًیست. یه ٍلت هی

 تَاًین ػول وٌین. ایي دلیل تِ ایي خْت وِ ػشؼ ضذ غحیح ًیست.  ًوی

 سَال: 

گَیین تِ ًحنَ   گَیٌذ هلىیت تِ ًحَ اضاػِ ٍ ضشوت دس خَد ػیي است؛ یه ٍلت هی استاد: گفتین آى چیضی وِ هطَْس هی

غناحة   م سیذي غاحة یه پٌدن است وِ هشحَگَیین تِ ًحَ ولی فی الوؼی اضاػِ هاله یه پٌدن است ٍ یه ٍلت هی

 احتوال تَد وِ هفػل تیاى وشدین. 1ػشٍُ ایي ًظش سا داسًذ. ایي ّا تا ّن تفاٍت داسًذ. دس ایٌدا ّن 

 حق در مسأله

 الف( تٌاتش هسله هطَْس

اگش لائل تِ تخییش ضَین تیي دفغ خوس هي الؼیي اٍ هي هال آخش، تٌاتش هسله هطَْس ٍخْی تشای  :فتحػل هوا روشًا ولِ

ٍ دس ػیي حال تخیینش   است اضىال تش دفغ خوس اص خٌس آخش ًیست. هطَْس وِ هؼتمذ ّستٌذ خوس هتؼلك تِ رات الؼیي

شای آًْا فشلی تیي دفغ خونس هني خنٌس آخنش     ضًَذ، لاػذتاً ًثایذ ت تیي دفغ خوس هي الؼیي اٍ هي هال آخش سا هلتضم هی

وٌذ. اگش ها گفتین هخیش است تیي دفغ خوس هني الؼنیي ٍ هني آخنش،      تاضذ. چَى تاالخشُ ػٌَاى هال آخش تش ایي غذق هی

هؼٌای ایي چیست؟ یؼٌی دفغ الخوس هي الؼیي اٍ غیش الؼیي. اساساً طشفیي تخییش ایي است وِ آینا خونس سا اص خػنَظ    
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فمْا تیطتش تؼثیش تنِ تخیینش   َاًین تذّین؟ دسست است وِ ت تِ آى تؼلك گشفتِ تایذ تذّین یا اص غیش آى ّن هیػیٌی وِ خوس 

ٍلی ایي هال آخش یؼٌی غیش ػیي. اگش تحث دس تخییش تیي دفنغ الخونس هني     اًذ وشدُ تیي دفغ هي الؼیي ٍ دفغ هي هال آخش؛

وٌذ وِ آى غیش ػیي ًمذ تاضذ یا خٌس  ، فشلی ًوی(هؼادل ّواى خوس استوِ الثتِ اص ًظش اسصش )الؼیي اٍ غیش الؼیي است، 

وشدُ، تاضذ. چِ  اًذاصُ ّواى خوس ػیي وِ تایذ پشداخت هی  تاضذ، هْن ایي است وِ هالیت داضتِ تاضذ؛ هْن ایي است وِ تِ

 وٌذ وِ ًمذ تاضذ یا خٌس تاضذ.  فشلی هی

خَاّذ تِ ػٌَاى خوس اص خٌس دیگش تذّذ، تایذ هشغَب ػٌذ الؼمالء  هیوِ یه ًىتِ دس ایٌدا ّست وِ آى چیضی سا فمط 

سا تنِ ػٌنَاى    خٌس ّای ًاهشغَب ٍ اص سدُ خاسج ضنذُ  داس هثالً یه واسخاًِ ٌی ػمالء تِ آى سغثت داضتِ تاضٌذ؛تاضذ یؼ

تَاًذ تپشداصد ٍلی سغثت  گَیین هي خٌس آخش هی دّذ. ایي اخٌاس هشغَب ػٌذ الؼمالء ًیست. دسست است وِ هیخوس هی

. اگش لشاس تاضذ خٌسی تذّذ وِ وسی پَل دس شای آى خٌس دیگش پَل پشداخت وٌٌذتِ ًحَی وِ ػمالء تتِ آى تاضذ ػمالئی 

هماتل آى پشداخت ًىٌذ، یؼٌی ایٌىِ آى اسصش ٍالؼی خَدش سا ًذاسد لزا طثك هسله هطَْس، تِ ًظش ها ٍخْی تشای اضىال 

 ًیست. 

هطشح وٌذ ٍ ًِ آى طَس وِ آلای خَیی هطشح وشدًذ. سا ایٌگًَِ  وِ وسی اص ایي ساُ ٍاسد ضَد ٍ ایي اضىال یمال اللْن اال اى

تگَیذ چَى هثٌای ها تشای تخییش ایي تَد وِ فمْاء دس تاب صوات تسالن وشدًذ تش تخییش تیي دفغ صوات اص هال صوَی ٍ غیش 

ٍاحذ ّستٌذ، لزا هنا احىنام    تشن ّستٌذ، چَى ّش دٍ تاب هي ٍادهط آى ٍ ًیض اص آى خا وِ احىام خوس ٍ احىام صوات

وٌین؛ اگش وسی تِ ایي دلیل استٌاد وٌذ  صوات سا وِ اص خولِ حىن تِ تخییش دفغ هي خٌس آخش ّست سا ایٌدا ّن خاسی هی

خناسی  ٍ ًِ تِ غحیحِ تشلی، دس ایي غَست هوىي است تگَیذ وِ دسست است احىام تاب صونات دس تناب خونس ّنن     

تنَاًین احىنام تناب     ضَد ٍلی ایي دس ولیات است ٍ ًِ دس تفاغیل ایي احىام ٍ خضئیات، یؼٌی تا یه هشحلِ ای ها هی هی

تَاًین تشٍین؛ تِ ایي هؼٌا ونِ اغنل تخیینش سا هنا لثنَل       صوات سا دس تاب خوس خاسی وٌین، ٍلی اص آى هشحلِ خلَتش ًوی

تخییش تیي دفغ صوات اص هال صوَی ٍ غیش آى ٍخَد داسد، اغل تخییش سا دس تاب گَیین چَى دس تاب صوات  وٌین، یؼٌی هی هی

خوس ّن هی پزیشین، اها ایٌىِ دس توام خضئیات حتی خَاص دفغ خوس اص خٌس دیگش ّن اص تاب صوات تثؼیت وٌذ، ایي سا 

 ن تش گشدى ایي دلیل تگزاسین، لزا اص ایي خْت هوىي است وسی اضىال وٌذ.یتَاً ًوی

 ِخالغ

پس خالغِ سخي ایي ضذ وِ طثك هسله هطَْس، لاػذتاً هطىلی تشای دفغ خوس هي خٌس آخش ًیست. دلیلنی ّنن ونِ    

تشای تخییش ایي تَد وِ دس تاب صوات فمْاء  للْن اال اى یمال وِ چَى دلیل هاهحمك خَیی الاهِ وشدًذ، تِ ًظش ها توام ًثَد. ا

تَاى گفنت   ضَد، آًگاُ هی ىساى است، پس دس ایٌدا ّن تخییش ثاتت هیٍ چَى تاب خوس ٍ صوات ی هتفك ّستٌذ تش تخییش

وٌذ اها ایٌىِ خضئیات احىام سا ّن تنا ایني دلینل تتنَاًین دس      ایي دلیل تا یه حذی واسآیی داسد ٍ اغل تخییش سا ثاتت هی

ٍ چِ تسا هشحَم آلای خَیی ّن وِ فشهَدًذ اگش ایٌدا اخواػی دس واس  ایي دیگش اص ایي دلیل تشًوی آیذ خوس ثاتت وٌین،

 تِ ّویي خْت تاضذ.وٌین ٍ اال دفغ خوس هي خٌس آخش سا ًوی پزیشین،  تاضذ، ها لثَل هی

 .پس دس هدوَع ایي هسألِ طثك هسله هطَْس فی الدولِ لاتل لثَل است هگش ایي خْت هذًظش تاضذ
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 ب( تٌاتش هسله هختاس

تِ  . ها گفتین غاحثاى خوستَد تٌاءً ػلی هسله الوختاس فاالهش ٍاؾحٌ، هسله ها تؼلك الخوس تالؼیي هي حیث هالیتْااها 

تنِ هالینت   هاله هالیت هال ّستٌذ. اگش ایي سا گفتین، دیگش هسألِ واهالً ٍاؾح است، چَى تِ ًظش ها خونس   ًحَ االضاػِ

یت هال است، پس اگش وسی خوسص سا اص یه خٌس دیگش تذّنذ، یؼٌنی   ، خٌس دیگش ّن اص هػادیك هالتؼلك گشفتِالؼیي 

دس حمیمت اص هالیت آى هال دادُ است؛ یؼٌی حمَق ٍ سْن غاحثاى خوس سا اداء وشدُ است. هثالً اگش یه پٌدن هالیت ػیي 

آًْا تذّذ. ایني لاتنل   هتؼلك تِ غاحثاى خوس تاضذ، هاله تِ خای ایٌىِ یه پٌدن ایي ػیي سا تِ آًْا تذّذ، هثالً صهیي تِ 

لثَل است، چَى سْن آًْا تِ هالیت ػیي تؼلك گشفتِ ٍ صهیٌی وِ االى تِ غاحثاى خوس هی دّذ وِ هؼادل خوس ایي ػیي 

لزا تِ چِ دلیل ها ایي سا لثَل ًىٌین؟ تِ چِ دلیل دفغ الخوس هي خٌس  ؛الؼیي است است، آى ّن هػذاق هي هػادیك هالیة

وٌنذ   ، غذق هیِ تؼلك خوس تِ هالیت اػیاى ضذینام تىیِ ها تش ّویي هحَس است وِ اگش لائل تتو ؟آخش هحل اضىال تاضذ

هالینت   ِ هالیت ػیي فمط تِ ًمذ هحمك ضَد، تلىِتش ایٌىِ ایي خٌس آخش، اص هػادیك هالیت آى هال است. ایٌطَس ًیست و

 لزا تِ ًظش ها دفغ خوس هي خٌس آخش اضىالی ًذاسد.  َد ٍ ّن تِ خٌس آخش؛ض ػیي ّن تِ ًمذ هحمك هی

 کالم بعض االعالم

تَاى تِ ػٌَاى خوس داد. تا ایٌىِ ایطاى خَدش  اًذ دس ایٌدا خٌس آخش سا ًوی اًذ ٍ گفتِ تؼؽ االػالم دس ایٌدا اضىال وشدُ

یذ وِ اخشاج خوس اص خٌس دیگش، گَ ًِ تِ خَد ػیي؛ ایطاى هی استاص وساًی است وِ لائل تِ تؼلك خوس تِ هالیت ػیي 

 »: ایي اسنت احتیاج تِ دلیل داسد ٍ ها ایٌدا دلیل ًذاسین، تٌاتشایي دفغ الخوس هي خٌس آخش غحیح ًیست. ػثاست ایطاى 

ٍ اها االخشاج هي خٌس آخش، فاالختضاء تِ یحتاج الى دلیل، الى الدٌس االخش ال یىَى توثیال ػمالئیا لوالیة الوال الخاسخی 

 1.«ف الٌمذ، فیوىي لػاحة الخوس اى ال یشؾى تِتخال

اخشاج خوس اص خٌس دیگش خایض ًیست، پس اگش تخَاّین لائل ضَین تِ اوتفاء تِ پشداخت خوس اص خنٌس دیگنش، تاینذ    

خَاّذ تِ ػٌَاى خوس  ّش چِ وِ هی ین. خوس تِ هالیت ػیي تؼلك گشفتِ ٍدلیل داضتِ تاضین، دس حالی وِ چٌیي دلیلی ًذاس

دادُ ضَد، تایذ هػذالی تشای هالیت هال خاسخی تاضذ، ًمذ ایي لاتلیت سا داسد وِ ػٌَاى هالیت هال خاسخی تنش آى غنذق   

وٌذ، اها خٌس دیگش ایي لاتلیت سا ًذاسد. اگش ایي ساختواى سا دس ًظش تگیشین وِ یه پٌدن آى سْن غاحثاى خوس تاضنذ،  

گٌذم،  ،ّزا الثٌاء است ٍلی اگش تِ خای ایي ایي پَل هػذاق لوالیةتِ غاحثاى خوس دادُ ضَد،  اگش ایي سْن تِ غَست ًمذ

گَیذ خٌس آخش توثیل ٍ هػذاق ػمالئنی تنشای    هیدس اداهِ وٌذ. ایطاى  ّزا الثٌاء غذق ًوی آى هالیةتشًح ٍ صهیي تذّذ تش 

صیشا هوىي است غاحة خوس سؾایت تِ آى ًذاضتِ تاضذ. لزا هػنذاق ٍ توثینل    الیت هال خاسخی ًیست تش خالف ًمذ؛ه

 ػمالئی تشای هال خاسخی ًیست. 

گَیذ دفغ الخوس هي خٌس آخش، خایض ًیست ٍ فیِ تأهل. ها تِ ایي هطلة اضىال داسین ٍ تِ ًظش ها  ًتیدِ ایي وِ ایطاى هی

 سخي ایطاى توام ًیست. 

«الحوذ هلل سب الؼالویي»  
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