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ر «معن جر علير محمدر ور آهلر الطلرهي ر ور اللع ر علير اعدائهمر ار اهّللر ر ور صلير ب ر اعالمين ر الحمدهّلل»
 کٌذ.  تحث دس ادلِ قائلیي تِ ػذم تؼلق خوس تِ صهیٌی تَد کِ کافش رهی اص هسلواى خشیذاسی هی

 . گشدیذدلیل اٍل ایي قَل رکش شذ ٍ دٍ اشکال تِ ایي دلیل ٍاسد 

 دلیل دوم

، داللت تش تؼلق خوس ًذاسد. ایي دلیل دس ٍاقغ اشکالی است تِ کساًی حزاءقائل ّستٌذ کِ اساساً سٍایت اتی ػثیذُ  ای ػذُ

، دس طذد اثثات خوس دس هاًحي فیِ ّستٌذ. آًْا تِ ظَْس ایي سٍایتت استتٌاد کتشدُ ٍ فشهَدًتذ     حزاءکِ تِ استٌاد سٍایت 

 خوس دس ایي صهیي ثاتت است. 

گَیٌذ ایي سٍایت چٌیي ظَْسی ًذاسد. چَى اگش سٍایتت   لق خوس، دس هَسد ایي سٍایت اشکال داسًذ ٍ هیقائلیي تِ ػذم تؼ

 قاتل قثَل ًیست.داللت تش ثثَت خوس داشتِ تاشذ، ًاشی اص یکی اص دٍ اهش است کِ ّیچ یک  حزاء

دس هتي سٍایت استفادُ شَد؛ یؼٌی کساًی کِ قائل تِ ثثتَت خوتس    «ػلیِ الخوس»اهکاى داسد ٍجَب خوس اص تؼثیش . 1

 «ػلیِ الخوس». ظاّش تؼثیش «زهی اسضاً هي هسلن فاًِ ػلیِ الخوسال ارا اشتشی»اًذ کِ  ّستٌذ، اص ایي تؼثیش استفادُ کشدُ

تِ کاس  «ػلیِ الخوس»ش ایي است کِ خوس تِ خَدِ ایي صهیي تؼلق گشفتِ است. اگش هقظَد هحظَل ٍ ًتاج صهیي تَد، تؼثی

کٌذ. ایي هغلة پایِ استذالل قائلیي تتِ   شَد خَدِ ایي تؼثیش داللت تش ثثَت خوس دس ایي صهیي هی سفت. پس هؼلَم هی ًوی

 خوس تَد. 

تا ّش دٍ احتوال ساصگاسی داسد. یؼٌی هوکي استت   «ػلیِ الخوس»اًذ کِ قثالً ّن هتؼشع شذین کِ تؼثیش  ایٌْا اشکال کشدُ

تاشذ. ایي یک اهش هتذاٍل ٍ هتؼاسف است. هقظَد هقظَد خوس خَدِ صهیي تاشذ ٍ هوکي است خوس ًتاج ٍ هحظَل آى 

تلکِ تا ّش دٍ احتوتال   اص خَدِ صهیي تایذ خوس دادُ شَد؛ظَْس دس ایي ًذاسد کِ  «ػلیِ الخوس»ٍاقغ هغلة ایي است کِ 

چٌیي  ی کِ خوس تِ هحظَل آى تؼلق تگیشدگاسی داسد، ّن تِ جایی کِ خوس تِ خَدِ صهیي تؼلق تگیشد ٍ ّن تِ فشضساص

 ایيعثق الثتِ تَاًین تگَیین ظَْس دس ایي هؼٌا داسد.  چَى تا ّش دٍ احتوال ساصگاسی داسد، لزا ًوی شَد تؼثیشی استؼوال هی

یؼٌتی   «ػلیِ الخوتس »گَیذ  هی گاّی سع ٍیؼٌی خوس اال «ػلیِ الخوس»گَیذ  هی گاّیاحتوال هتؼلق هحزٍف است، 

 خوس ًتاج االسع ٍ هحظَالتی کِ اص صهیي تذست هی آیذ.

 سَال: 

تؼثیش  ًظیش ّن ػشع شذ کِ گاّی دس جلسِ گزشتِاستاد: ها شاّذ صیاد داسین. دس تاب صکات ًظیش ایي استؼوال شذُ است. 

ِ  کسی هثالً صهیٌی داسد ٍ ایي چیضّا سا کشت هی «ػلیِ الؼشش»گَیذ  سا دس صکات داسد کِ هی «ػلیِ الخوس» اًتذ   کٌذ؛ گفتت
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ایي تؼثیتش هختتض تتِ     لزاگَیذ یؼٌی ػشش چِ؟ ػشش صهیي یا هحظَل؟  یا ًظف الؼشش. ایٌکِ ػلیِ الؼشش هی «ػلیِ الؼشش»

 ٌن.ک . فقظ یک ًکتِ ای ّست کِ ػشع هیسفتِهسألِ خوس ًیست. حتی دس غیش تاب خوس ّن ایي تؼاتیش تِ کاس 

 تَاى کشد؛ پس ایي سٍایت اص ایي جْت داللت ًذاسد. چٌیي استظْاسی ًوی« ػلیِ الخوس»ػلی ای حال، اص خَدِ کلوِ 

تَاًذ هَسد استٌاد قشاس تگیشد، اًظشاف کلوِ خوس تِ خوس هؼَْد ٍ هظغلح است. یؼٌی ظاّش کلوِ  هٌشأ دیگشی کِ هی. 2

 وس ّواى خوسِ هؼَْد ٍ هظغلح است.خ

هحل اشکال قشاس گشفتِ کِ خوس تِ هؼٌای هظغلح دسست است کِ هؼَْد ٍ هتؼاسف تَدُ ٍلی حذاقل تا تَجِ تتِ  ایي ًیض 

شتًَذ، ثاتتت استت. آیتِ      هغالثی کِ ها دس گزشتِ گفتین، فقظ دس هغاًن ٍ فَائذ ٍ چیضّایی کِ تِ ػٌَاى فایذُ شٌاختِ هتی 

اًذ. دس  دس ٍاقغ ّوگی تِ ػٌَاى فائذُ، هتؼلق خوس قشاس گشفتِ کشد، هَاسد دیگش هثل کٌض ٍ غَص، غٌیوت تش ایي داللت هی

سا حول تش آى هؼٌتای هتؼتاسف کٌتین ٍ    خوس  لزا اگش تخَاّینّیچ یک اص ایي هَاسد، اطل هال هتؼلق خوس ًثَدُ است. 

خشیتذاسی   اسع فائذُ ًیست. کافش رهی پَل دادُ ٍ ایي هال سا شذُ هشکل ایي است کِخوس تِ خَد اسع هتؼلق تگَیین 

  کشدُ است.

تا سایش هَاسد تفاٍت داسد. ایٌجا اطل هال است  آىاطالً جٌس  تاشذ هشکل ایي است کِاگش هقظَد ّواى خوس هظغلح 

 ٍ تحث فائذُ ٍ غٌیوت ًیست. لزا تؼیذ است کِ تتَاًین ایي سا حول تش هؼٌای هظغلح ٍ هؼَْد کٌین. 

هظغلح ٍ هؼَْد، دس طَستی است کِ هتؼلق آى هثل ستایش هتَاسد    دس ایي سٍایت تش ّواى خوس« خوس»پس حول کلوِ 

گَیتذ   یک فائذُ ٍ غٌیوت تاشذ. اها دس هَضَع تحث ها هتؼلق خوس فائذُ ًیست ٍ اطل هال هَسد تحث است. یؼٌی هتی 

هظتغلح  هؼٌتای  شَد کِ هقظتَد اص خوتس،    صهیٌی سا کِ خشیذاسی کشدُ، تایذ یک پٌجن آى سا تپشداصد. خَدِ ایي قشیٌِ هی

 شَد ٍ ًِ خَدِ صهیي.  ّواى دٍ ػشش است کِ هتؼلق تِ هحظَل صهیي هی تلکِ هٌظَسًیست. 

 هخالفیي هَسد خذشِ ٍاقغ شذُ است.تَاًذ هستٌذ قائلیي تِ ثثَت خوس قشاس گیشد، تَسظ ایي گشٍُ ٍ  هی جْت کِایي دٍ 

کشدین، دس ٍاقغ ّواى اشکاالتی است کِ تِ دلیل هشتَْس  اگش ایي سا ها تِ ػٌَاى دلیل قائلیي تِ ػذم ثثَت خوس رکش پس 

ایٌْا دس استٌاد  ٍ اًذ اًذ تِ دلیل قائلیي تِ ثثَت خوس. آًْا تِ سٍایت استٌاد کشدُ ٍاسد شذُ است. فی الَاقغ ایٌْا اشکال کشدُ

 کٌٌذ.  تِ سٍایت ٍ استظْاس اص سٍایت اتَػثیذُ، اشکال هی

اشکال تتِ قتائلیي تتِ     تلکِدلیل تش ػذم تؼلق خوس ًیست. اًذ  آًچِ ایي گشٍُ گفتِین، پس فی الَاقغ اگش تخَاّین دقت کٌ

تِ ػٌتَاى  تلکِ اگش تخَاّین دقت کٌین، آى ّن دلیل ًثَد تلکِ ثثَت خوس است. دلیل اطلی آًْا ّواى تَد کِ ػشع شذ. 

ذ، تؼاسع تیي سٍایت اتتی ػثیتذُ ٍ   تیاى ش دس جلسِ گزشتِیک اشکال تش قائلیي تِ ثثَت خوس است. چَى دلیل اٍل کِ 

ت. یؼٌتی  دلیل هستقلی ًیس اشکال تِ دلیل هشَْس است ٍ سٍایات حاطش خوس دس هَاسد خوسِ تَد. ایي دٍ دلیل دس ٍاقغ

تش ًگاُ کٌین، کسی کِ هذػی ػذم ثثَت خوس است، الصم ًیست دلیل تیتاٍسد؛ تلکتِ کستی کتِ      اگش تخَاّین تِ عَس دقیق

 اًذ. تت کٌذ، تایذ دلیل تیاٍسد. ٍ کساًی کِ هخالف ّستٌذ دس ٍاقغ تِ ادلِ قائلیي تِ خوس اشکال کشدُخَاّذ خوس سا ثا هی

 سَال: 
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هْن ًیست؛ تش هکلف ٍاجة است خوس تذّذ، ایي خوس چِ چیضی سا تایذ تذّذ؟ ٍلتی ختَد ایٌکتِ    « ػلیِ»استاد: کلوِ 

تذّذ، ظَْس دس ایي داسد کِ خوس صهیٌی سا کِ خشیذُ تایذ ، تایذ خوس شدخ هیاص یک هسلواى گَیذ کسی کِ صهیٌی سا  هی

گفت خوس الوحظَل، خوس الٌتتاج، چتَى تؼلتق خوتس تتِ ًتتاج ٍ        تذّذ. اگش هقظَد هحظَل ٍ ًتاج آى تَد، تایذ هی

ٍ چَى هحظَل ٍ ًتاج دس کالم رکش ًشذُ، پتس   ذش خَاّذ، یؼٌی تایذ حذاقل ایي دس کالم رکش هی هحظَل هؤًٍِ صائذُ هی

هتا قتثالً ّتن    « فیْتا »دس هَسد کلوتِ  «. فیْا»شَد کِ خوس تِ خَد ایي تؼلق گشفتِ است. یؼٌی حتی تذٍى کلوِ  هؼلَم هی

 داللتش اص دیذ آًْا سٍشي تش است.گَیٌذ تقشیثاً کالظشیح است. فی االسع خوسٌ،  ػشع کشدین کِ آًْا هی

 سؤال:

َال است. چَى ًاظش تِ آى سَال است ٍ کلوِ ًتاج سا ًیاٍسدُ، پس کلوِ ػلیِ الخوس، پاسخ اهام دس جَاب تِ آى ساستاد: 

 اًذ. گیشد. دلیل هشَْس ایي است ٍ ایٌغَس تِ ایي سٍایت استٌاد کشدُ شَد خوس تِ خَدِ صهیي تؼلق هی هؼلَم هی

 اًذ. پس ایي دٍ دلیلی کِ اص هخالفیي تیاى شذ، اشکال تِ شَاّذی است کِ هشَْس دس ایٌجا اقاهِ کشدُ

 نکته

ای کِ تایذ حتواً هَسد تَجِ قشاس گیشد ٍ دس ٍاقغ هْن تشیي  اها یک ًکتِ سا ّن دس ایٌجا تایذ ػٌایت کشد کِ هْن است. ًکتِ

، دیگتش  تاشذخوس هحظَل ٍ ًتاج  ،ایي است کِ اگش هقظَد اص ایي سٍایت استظْاس هشَْس داًستِ شذُ است، اىسجحدلیل 

اگش ها تخَاّین تگَیین ایي سٍایتت فقتظ تؼلتق دٍ ػشتش تتِ هحظتَالت صهتیي سا         شَد. شاهل صهیي ّای غیش صساػی ًوی

شَد. یؼٌتی کأًتِ ایتي     شاهل صهیٌی کِ دس ٍسظ شْش ساختِ شذُ، ًوی ٍگَیذ، تایذ هختض تِ صهیي ّای صساػی تذاًین.  هی

خَاّذ صهیي ّای صساػی سا هتؼلق ایي حکن قشاس دّذ. تٌْا هشکل ایي است کِ تا اعتال  رسع دس سٍایتت    سٍایت فقظ هی

هقیتذ تتِ    هقیذ تِ صساػیِ ًشتذُ استت،   «رسضا». کلوِ «اسضاً هي اشتشی»ساصگاسی ًذاسد. یؼٌی دس سٍایت اتی ػثیذُ آهذُ 

ٍ ش ذ، هؼلَم هیگَیذ. اگش هغلق رسع تاش تلکِ هغلق رسع سا هی ػششیِ ًشذُ است،  َد کِ خَدِ صهیي هتؼلق خوس استت 

کٌذ. ایي هْن تشیي ًکتِ ای است کتِ   ٍ تگَیین دٍ ػشش هحظَل صهیي صساػی سا تیاى هیکٌین تَاًین آى سا حول تش ًتاج  ًوی

ػتذم تقییتذ   تایذ دس ایٌجا تَجِ کشد کِ شایذ هْن تشیي دلیل قَل هشَْس ّن ّویي تاشذ ها ایي سا ّن پاسخ دادین ٍ گفتتین  

هقیذ تِ صساػتت ٍ   ،رسع، دلیل تش ایي ًیست کِ حتواً ایٌجا خوس هظغلح هقظَد است. چِ اشکالی داسد کِ تگَیین رسع

ق دٍ ػشش است تتِ رسع  َد، تؼلش رساضی ػششیِ ًشذُ ٍ هغلق رسع سا گفتِ است. آى چیضی کِ اص ایي سٍایت فْویذُ هی

شَد. ها االى کتِ   رسع ّایی کِ صساػی ًیستٌذ، اص شوَل ایي سٍایت خاسج هی تِ اػتثاس هحظَل آى. ًتیجِ آى ایي است کِ

ها االى دس هتَسد ظْتَس ایتي سٍایتت تحتث       اتفا  تیفتذ چِ تالی فاسذی داسد؛ تلکِ کاسی تِ ایي جْت ًذاسین کِ اگش ایي

هثل خوس هؼذى ٍ خوتس کٌتض ٍ    کٌین؛ تِ ایي هؼٌا کِ ها تاشین ٍ ایي سٍایت، آیا اص ایي سٍایت خوس تِ هؼٌای هؼَْد هی

 َد یا خیش؟ش غٌیوت جٌگی ًسثت تِ ایي صهیي ّا استفادُ هی

 حق در مسأله

سستذ کتِ    کٌذ، ثثَت خوس دس چٌیي صهیٌی، تِ ًظش هی ٍاقغ هغلة ایي است کِ هجوَع ایي ًکات سا کِ اًساى هالحظِ هی

سسذ  َضَع کلوات فقْاء ٍ هَضَع حذیث تِ ًظش هیگَیین هشکل است تِ ایي جْت است کِ اٍالً ه هشکل تاشذ. ایٌکِ هی
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کٌین، دس ػثاسات فقْاء ًَػاً  کِ تا حذٍدی تا ّن هتفاٍت است. ها قثالً ّن اشاسُ کشدین ٍ گفتین ػثاسات فقْاء سا کِ ًگاُ هی

تتا  ت است شَد. کأًِ هَضَع حتذیث هتفتاٍت    ، استفادُ ًویهَسد ًظش تاشذایي جْت کِ خوس هؼَْد ٍ هتؼاسف ٍ هظغلح 

هَضَع آًچِ کِ دس هَضَع ػثاسات فقْاء آهذُ است. هالحظِ فشهَدیذ اطالً کأًِ دس دٍ حَصُ هتفاٍت حتشف هتی صًٌتذ.    

گَیذ. کتاسی تتِ هستألِ صساػتت ٍ      هَضَع دس خَدِ سٍایت، تِ حسة ظاّش خَدِ رسع است ٍ تؼلق خوس سا تِ صهیي هی

هشکل استت کتِ   لزا وات فقْاء تِ ًحَ دیگشی تیاى شذُ است، ٍلی دس کل صهیي صساػی دس اساضی ػششیِ ًذاسدهحظَالت 

هحظَل صساػت  آى سا تشاًذ. یک ػذُ ای کِ طشیحاً  تتَاًین تگَیین فقْاء تِ استٌاد ایي سٍایت حکن تِ ٍجَب خوس کشدُ

هثل هشحَم شیخ عَسی ٍ ػالهِ ٍ هحقق، ایٌغَس ًیست کِ ػثاست آًْا طتشیح تاشتذ دس ایٌکتِ     ٍ یک ػذُ اًذ تغثیق کشدُ

تیٌذ کِ تحث اص تؼلق خوس تِ هؼٌای دٍ ػشش، تتِ   س ػثاسات آًْا ًیض گاّی اًساى هی. دتاشذخوس خَد رسع  هقظَد آًْا

 ظَل ٍ ًتاج ایي صهیي صساػتی است.هح

 تش تقیِ هحل اشکال است. تَاى ًادیذُ گشفت، گشچِ گفتِ شذ کِ ًسثت تِ حول ویدس کٌاس ایي، هسألِ احتوال تقیِ سا ً

ادلِ دٍ عشف سا تثیٌین ٍ یک جوغ تٌذی کلی داشتِ تاشین، ها خوس سا دس هَاسد پٌجگاًتِ یتا    ،اگش تخَاّین دس هجوَع. 3

رسع ٍاقغ هغلة ایي است کِ غیتش اص ایتي   هغلق فائذُ دس سٍایات صیاد هی تیٌین. هثتالتِ تَدُ ٍ تیاى ّن شذُ، اها دس هَسد 

سٍایت، ّیچ دلیل دیگشی ًیست. ایي هسألِ ّن هسألِ هثتال تِ تَدُ است. یؼٌی هسألِ ای تَدُ کِ دس آى صهاى صیتاد اتفتا    

َاًتذ  ت شذُ ٍ دس سٍایات ًیاهذُ، ایٌْا ّوِ هؤیذ ایي هیًهی افتادُ است. اطالً ًفس ایٌکِ ایي هَسد دس ػذاد سایش اهَس رکش 

تاشذ کِ هقظَد اص خوس دس ایٌجا، خوس هظغلح ًیست. دسست است کِ طاحة ٍسائل ایي سٍایتت سا دس تتاب خوتس    

کِ ایتي  کشدُ آٍسدُ، ٍلی ّواًغَس کِ قثالً ّن ػشع شذ فْن طاحة ٍسائل کِ تشای ها حجت ًیست. اٍ اص سٍایت استفادُ 

شح کشدُ است. اها ایي سٍایت سا تسیاسی دس تاب صکات ّن سٍایت تِ تاب خوس هشتَط است، لزا آى سا دس تاب خوس هغ

س ًیستت. ٍاقتغ   اًذ. پس ایٌکِ ها تخَاّین تگَیین هقظَد ّواى خوس هتؼاسف ٍ هظغلح است، تا ایي هسألِ ستاصگا  آٍسدُ

هَاسدی کِ هتؼلق خوس است، سٍایات تسیاسی ٍاسد شذُ. دس حالی کِ دس یک هَسد اشتاسُ تتِ    هغلة ایي است کِ دستاسُ

 کوی هُثَؼِّذ ًظش هشَْس است.  است. لزا ایيتؼلق خوس تِ ایي صهیي ًشذُ 

 ٍرکش آى ًثتَدُ   ٍجْی تشایاّل رهِ تَدُ ٍ تکلیفی است کِ هتَجِ کفّاس رهی تَدُ،  هختضهوکي است کسی تگَیذ چَى 

هثتال تِ ػوتَم هستلویي تتَدُ     تشای ایي است کِ کِ سایش هَاسد تِ تفظیل تیاى شذُ، چِ اتتذائاً ٍ چِ دس پاسخ تِ سؤال،ایٌ

ًذاشتِ اّل تیت )ع( هسألِ تؼلق خوس  ٍ ٍجْیدادًذ.  کشدًذ ٍ اّل تیت ًیض پاسخ هی است. پیشٍاى اّل تیت )ع( سؤال هی

پس لقائل اى یقَل ػذم رکش ایي هَسد دس ػذاد سایش هتؼلقات خوس، ایي استت   خشد سا تیاى کٌٌذ. تِ صهیٌی کِ یک رهی هی

 ؛ تٌاتشایي دلیلی ًذاشتِ کِ رکش شَد. یک تکلیف ٍ حکن هختض تِ کفاس رهی تَدُ کِ ایي

دی ایي احتوال دس ایٌجاست، ٍلی اگش دس سٍایات دقت کٌین، ائوِ )ع( دس تؼضی هَاسد دس هقام پاسخ تِ سؤال هسلویي، هَاس

کِ هتؼلق خوس ّستٌذ سا تیاى کشدُ است، اها دس ّوِ جا ایي چٌیي ًثَدُ است. دس تشخی هَاسد اتتذائاً ایي حکتن سا تیتاى   

تَاًستِ ایي هَسد تیاى ًشَد؛ هخظَطاً تا تَجِ تتِ   اًذ؛ دیگش آى جا ًوی اًذ ٍ دس هقام حظش تَدُ اًذ. دس هقام تیاى تَدُ کشدُ

تش شذى  هسلویي تَدُ ٍ اعالع هسلویي اص چٌیي چیضی چِ تسا تِ ػولیتیي ثات تیي کفاس رهی ٍ ایٌکِ دس آى صهاى ایي هٌاس
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کشدُ است. ایٌکِ داػی تش ػذم تیاى ٍجَد ًذاشتِ، قاتل قثَل ًیست. اتفاقاً ایتي هغلتة    هیایي حکن اسالهی تیي آًْا کوک 

تتیي  سسذ ػذم رکش ایي هَسد دس ػتذاد ستایش اهتَس دس     شذ. لزا دس هجوَع تِ ًظش هی تایذ تِ ًحَی تَسظ ائوِ )ع( تیاى هی

 سٍایات، هثؼذ ًظش هشَْس است.

، تتش فتشع تستلین    حزاءاًذ، هحل شثِْ ٍ اشکال است. سٍایت اتی ػثیذُ  تِ ػالٍُ ظَْسی کِ هشَْس تِ آى استٌاد کشدُ. 4

َاى تقیِ قاتل کٌتاس گزاشتتي ًیستت.    ظَْس دس هذػا ًذاسد. تش فشع ّن ظَْس داشتِ تاشذ، احتوال ٍسٍد حذیث تِ ػٌ ،سٌذ

تاالخشُ دسست است کِ تیي پیشٍاى یک گشٍُ خاص اص اّل سٌت تِ عَس سسوی ایي فتَا هغشح تَدُ، ٍلی دس تیي دیگتشاى  

دس ایي طَست ایي هَسد تِ تاب جضیتِ ٍختشاج   کشدًذ.  ّن ایي چٌیي تَدُ کِ دٍ ػشش اساضی سا تِ ػٌَاى جضیِ دسیافت هی

 شَد. هشتَط هی

سسذ کِ حق تا هخالفیي هشَْس است کِ خوس دس رسع خشیتذاسی شتذُ تَستظ رهتی اص یتک       دس هجوَع تِ ًظش هیپس 

ٍ احتیاط یا تاالتش ٍ اص تاب ایٌکِ فتَای هشَْس سا سػایت کٌین، هوکي استت   سجحاىهسلواى، ثاتت ًیست ّشچٌذ اص تاب 

 ین، دلیل هحکوی تش آى ًیست.کِ فتَا تِ تؼلق خوس تذّتگَیین احتیاط ٍاجة ایي است کِ ایي خوس دادُ شَد. اها ایٌ

«الحوذ هلل سب الؼالویي»  

 
 


