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ر «معينجر علير محمدر ور آهلر الطارهينر ور اللعنر علير اعدائهمر ار اهّللر ر العالمينر ور صلير ب ر الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته

د، یرا  خرش  هیای است وِ وافش رهی اص هسلواى  دس جْت ثالثِ، تحث دس ایي تَد وِ آیا حىن ٍجَب خوس، فمظ دس اساضی

 . گیشد هیضاهل هغلك هؼاٍضات است ٍ یا ّوِ اًَاع ًمل ٍ اًتمال سا دس تش 

گفترِ ضرذ   گیشد. تٌاتش ًظش هختاس،  سػشؼ ضذ ایي هسألِ ّن تٌاتش ًظش هختاس ٍ ّن تٌاتش ًظش هطَْس تایذ هَسد سسیذگی لشا

وساًی ورِ خورس سا دس خرَد     اص تٌاتش ًظش هطَْس سِ لَل دس هسألِ ٍجَد داسد. یؼٌی  ضَد ٍ ضاهل هغلك ًمل ٍ اًتمال هی

گیشد، ٍلَ  ستٌذ ایي اختػاظ تِ ضشاء داسد؛ تشخی هؼتمذًذ وِ ّوِ هؼاٍضات سا دس تشهیصهیي ثاتت هی داًٌذ، تؼضی هؼتمذ ّ

ٍ سشاًجام گشٍّی هثل ضْیذیي ٍ ًیض هشحَم آلرای   اٍضی تِ وافش رهی هٌتمل ضذُ تاضذایٌىِ صهیي هثالً اص عشیك غلح هؼ

ل، هٌتمل ضَد، هتؼلك ایري حىرن   اسثاب اًتما خَئی، هؼتمذًذ وِ تِ عَس ولی ّش صهیٌی وِ اص هسلن تِ وافش رهی، تِ یىی اص

فشلی ّن ًوی وٌذ وِ اًتمال تِ غَست تیغ ٍ ضشاء تاضذ؛ یا تِ غلح هؼاٍضی تاضذ یا اساساً اص عشیك تولیه هجاًی  است ٍ

 ّش یه اص ایي الَال ّن تیاى ضذ. ٍ ّثِ هؼَضِ هٌتمل ضذُ تاضذ. هثٌای

 حق در مسأله

لَل تِ ضوَل حىن ًسثت تِ هغلرك   ،اًذ ٍ تِ ٍاسغِ آى هشحَم خَئی دس ایي همام روش وشدُتشیي دلیل، دلیلی است وِ  ػوذُ

ى دس ٍالرغ داسای  اًذ، ّش چٌذ ایي دٍ تیا اًذ. ایطاى تشای اثثات ایي لَل، تِ دٍ تیاى توسه وشدُ ًمل ٍ اًتمال سا اختیاس وشدُ

 سیطِ هطتشن است.

خػَغیت هی وٌین. یؼٌی ها  الغاءَضَع، ها اص ضشاء دس سٍایت اتی ػثیذُ دس تیاى اٍل، فشهَدًذ تِ حسة هٌاسثت حىن ٍ ه

االسؼ التری  »هَضَع آى یؼٌی خشیذاسی وشدُ سا هی تیٌین ٍ ایي حىن سا تا  ٍلتی حىن تؼلك خوس تِ صهیٌی وِ وافش رهی

ایت ًظش تِ هغلك ًمرل ٍ  سٌجین، هٌاسثت ایي حىن ٍ ایي هَضَع التضاء هی وٌذ وِ تگَیین سٍهی« اضتشی الزهی هي هسلن

اًتمال داسد. ایي هثل ًْی اص تیغ ػثذ هسلواى تِ وافش است. ایي هٌاسثت حاٍی ایي ًىتِ است وِ دس ًظش ضاسع، آًچِ ًثایرذ  

اتفاق تیفتذ، اًتمال ػثذ هسلواى تِ وافش است؛ ٍلَ دس دلیل تخػَظ اص تیغ ًام تشدُ ضذُ تاضذ. لزا ها حتی تولیره هجراًی   

 دس هاًحي فیِ ّن ّویي عَس است.  تِ وافش سا جایض ًوی داًین؛سلواى ػثذ ه

اًذ تِ ایٌىِ غشؼ ضاسع جلَگیشی اص تسلظ وفاس تش أساضی هسلویي است. وأًِ ضاسع تا ایي  استٌاد وشدُ ،تشای تأییذایطاى 

 تش صهیي ّای هسلواًاى سا تگیشد. جلَی سلغِ وفاس رهی استواس خَاستِ 
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ِ  ٍالغ هغلة ایي است وِ ایي ًىتِ تِ عَس هطخع ٍ غشیح دس ادلِ تیاى ًطذُ است. ساتماً ّن  دس حرذ  یره    گفتِ ضرذ ور

تِ ػٌَاى حىوت حىن ضایذ تتَاى ایي سا پزیشفت وِ ضاسع ساضی ًیست صهیي ّای هسلویي دس اختیاس وفاس لشاس  ٍ احتوال

اط تشای ایي حىن احشاص وٌین ٍ تا تٌمیح ایي هٌاط، حىن سا اص هَسد ضشاء گیشد. اها ایٌىِ ها ایي سا تِ ػٌَاى یه هالن ٍ هٌ

خػَغیت تایذ هثتٌی تش یه پایِ هحىن ٍ استَاس تاضذ. ها دس  الغاء، لاتل ٍ اثثات ًیست. تسشی دّین تِ هغلك ًمل ٍ اًتمال

حىن سا احشاص وٌین. تٌمیح هالن ٍ تَاًین اص خػَغیت یه دلیل ٍ هَسد، سفغ یذ وٌین ٍ دست تشداسین وِ هالن  غَستی هی

تَاًین آًچِ سا وِ ایطاى فشهرَدُ، ترِ    هٌاط حىن، تی جْت ًیست. تٌمیح هٌاط ساُ ٍ سسن خَد سا داسد ٍ ایٌجا ها ٍالؼاً ًوی

 حىن سا تِ سایش هَاسد تسشی دّین.ػٌَاى هالن حىن تپزیشین ٍ تش آى اساس 

ضشاء تِ ػٌَاى فشد غالة ٍ هػذاق تشجستِ ًمل ٍ اًتمرال، چرِ تسرا    ضذ گفتِ تِ ػالٍُ هوىي است ّواًغَس وِ دس گزضتِ 

هَسد ًْی ٍالغ ضذُ تاضذ؛ اها سایش هػادیك ًمل ٍ اًتمال هثل غلح هؼاٍضی یا ّثِ غیش هؼَضِ، اص ایي جْت وِ ووتش اتفاق 

دس هَسد ضشاء وِ تَاًین آى سا  ضَد. ها حتی اگش تپزیشین وِ هٌاط حىن چٌیي است، هی هی افتذ، هٌجش تِ ایي تالی فاسذ ًوی

ضَد؟ چِ همذاس اص هسلویي صهیي  افتذ، لثَل وٌین. اها چٌذ دسغذ اص عشیك غلح، صهیي تِ وفاس رهی هٌتمل هیغالثاً اتفاق هی

خَد سا تِ وفاس رهی ّثِ هی وٌٌذ؟ ایي خیلی ًاچیض است ٍ لؼل چَى غلثِ تا فشٍش ٍ خشیذ صهیي است، ضاسع تِ خػَظ 

سد غالثی، ایستادگی وشدُ ٍ دسغذد تشآهذُ تا اص ایي عشیك جلَی ایي واس سا تگیشد ٍ هثالً همذاسی اًگیرضُ خشیرذ   دس آى هَ

 سا ضؼیف وٌذ.  صهیي تَسظ وفاس رهی

ٍ هٌاسثت حىن ٍ هَضَع وِ ایطاى تِ آى استٌاد وشدُ ٍ  تٌمیح هٌاط تاضذ، لاتل لثَل است خػَغیت اگش اص ساُ الغاءپس 

 تَاى تػَیش وشد.  پایِ فْن ػشف لشاس دادُ، اساس هحىن ٍ هتیٌی تشای آى ًویسا تش آى 

ٍ گراّی   «ًْی الٌبی عي بیع الغسز»اًذ وِ حىن گاّی هتؼلك تِ خَد ػمذ است، هثل  فشهَدُ دٍم اها آًچِ وِ ایطاى دس تیاى

تِ وافش. ایي خَد جرای تحرث داسد.   هتؼلك تِ خػَغیتی است وِ دس عشفیي ػمذ ٍجَد داسد، هثل ًْی اص تیغ ػثذ هسلواى 

ایٌىِ ها تؼضی اص احىام ضشػی سا وِ دال تش حشهت است، حول تش ػمذ وٌین ٍ تشخی سا حول تش خػَغیتی وِ دس عشفیي 

اگش دس جایی خَد ضاسع تِ ایي  ها ایي تمسین تٌذی سا اًجام دّین؟ػمذ ٍ هتؼالذیي است، ایي اٍل تحث است. تا چِ هالوی 

ادػا سا ایي تَاى  هیای  وشدُ تاضذ، سوؼاً ٍ عاػتا؛ اها اگش خَد ضاسع تػشیح تِ ایي اهش ًىشدُ، تا چِ پطتَاًِ هسألِ تػشیح

 ؟داضت

وِ ایٌجا تایذ هَسد تَجِ لشاس گیشد ٍ تِ ًَػی ّن سیطِ لَل سَم ٍ ّن لَل دٍم سا اص تیي هی تشد، ّواى هْن دیگشی هسألِ 

ایطاى ّن اضاسُ وشدُ است. ّواى چیضی وِ تِ ػٌَاى هثٌای لرَل اٍل رورش ضرذ. ٍالرغ     ًىتِ ای است وِ دس تذٍ تیاى، خَد 

یه حىن تشخالف لاػذُ است. چَى لاػذُ ایي است  یي صهیي ٍ خَد أسؼ،هسألِ ایي است وِ حىن تِ ثثَت خوس دس ػ

، تؼلك خوس تِ ػیي هال ٍ یناگش ها ایي لاػذُ ولی سا تپزیشوِ حىن ]ٍجَب خوس[ هتؼلك تِ هٌافغ ٍ غٌائن ٍ فَائذ است. 

پزیشین؛ وٌذ، ها ایي سا هیال هدس ػیي داللت تش ٍجَب خوس اغل هال یه حىوی تشخالف لاػذُ است. اگش دلیل خاغی 

ّن ػشؼ ضذ وِ اگش تِ ٍاسغِ سٍایتی، حىوری ترش خرالف     دس جلسِ گزضتٍِلی تشای خشٍج اص لاػذُ، هحذٍدیت داسین. 
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ترَاًین ترِ    تشای تؼذی تِ غیش هَسد ًع، ًوی د ًع یا اوتفاء تِ لذس هتیمي ضَد ٍاوتفاء تِ هَسلاػذُ ثاتت ضَد، حتواً تایذ 

 ظَْس آى دلیلی وِ هَسدی سا اص تحت لاػذُ خاسج وشدُ، استٌاد وٌین.

 «شرساء ارز  هري هسرلن   »ایٌجا سٍایت اتی ػثیذُ حزاء دس ٍالغ یه حىن خالف لاػذُ ثاتت وشدُ است. هرَسد آى ًیرض   

ِ   ، ًیاص تِ دلیل دتؼذی وٌینتِ سایش اًَاع هؼاٍضات ٍ هغلك ًمل ٍ اًتمال ّست. اگش تخَاّین اص ضشاء   اسد ٍ دلیرل غرشفاً تر

سسذ وِ اگش ها لَل هطَْس هثٌی تش تؼلك خوس تِ خَد صهیي سا تپرزیشین، ترِ    هسألِ ضشاء تػشیح وشدُ است. لزا تِ ًظش هی

 ضذُ است.  . یؼٌی صهیٌی وِ اص عشیك ضشاء ٍ خشیذاسی ًػیة واس رهیًاچاس تایذ تگَیین هختع تِ ضشاء است

 سَال: 

استاد: ها ػٌَاى أسؼ ًذاسین؛ تِ ػٌَاى خَد  ایي صهیي وِ خشیذاسی وشدُ؛ ایي صهیي سا تشای چِ خشیرذُ؟ یرا ایٌىرِ خاًرِ     

 ضَد. سَلیِ هغشح هیتساصد یا وسة ٍ واس وٌذ. اگش تشای وسة ٍ واس است؛ دس تحث افضایص لیوت ٍ استفاع 

 سؤل:

ست، یرا غٌیورت جٌگری    ایي ػٌَاى هتؼلك خوس ًیست. چَى تایذ ػٌَاى فائذُ غذق وٌذ. یا هؼذى است یا غَظ ااستاد: 

 است.

 ل هشحَم آلای خَئی، ًاتوام است.سسذ استذال لزا دس هجوَع تِ ًظش هی

 سسذ وِ لَل سَم هحل اضىال است. لزا تِ ًظش هی

 الغراء ضَد. اگش تٌاتش ایي تاضذ وِ ها دلیلی تش  دس تشسسی لَل سَم گفتین، اضىال لَل دٍم ّن هؼلَم هی تا تَجِ تِ آًچِ وِ

خػَغیت اص ضشاء وٌین ٍ آى سا فمظ ضاهل هؼاٍضات وٌین. ترِ چرِ    الغاءخػَغیت ًذاضتِ تاضین، دیگش تفاٍتی ًذاسد وِ 

 الغاءد؟ ّواى اضىاالتی وِ دس لَل سَم جشیاى داسد ٍ هاًغ ضَ دلیل تگَیین سٍایت اتی ػثیذُ حزاء ضاهل ّوِ هؼاٍضات هی

خػَغیت اص ضشاء ٍ تؼوین حىن تِ هغلك هؼاٍضات ّن  الغاءخػَغیت ضشاء ٍ تؼوین حىن تِ هغلك اًتمال است، دس هَسد 

 جشیاى داسد.

. استدلیل لَل اٍل  ّن ٍ آى م سا سد وشد، دس ٍالغ یه چیض استتَاى ّن لَل دٍم ٍ ّن لَل سَ پس اضىالی وِ تا آى هی

ى الحك فی الومام، حىن ٍجَب خوس دس صهیي فمظ هشتَط تِ صهیٌی است ورِ ورافش رهری آى سا اص هسرلواى     لزا فتحػل أ

 تخشد. اها تا غلح هؼاٍضی یا تا ّثِ غیش هؼَضِ اگش ایي صهیي هٌتمل ضَد، هتؼلك ایي خوس ًیست. 

 اشکال به امام)ره(

 :، فشهرَدُ (ّواًغَس وِ هشحَم سیذ اضىال داسًرذ )اًذ،  هَسد تؼلك خوس تِ ایي صهیي تشدیذ وشدُاهام )سُ( تؼذ اص آى وِ دس 

اهام تؼذ اص ایٌىِ اص افتاء  «اشتساط أداء هقداز خوس األز  علیِ فی عقد الوعاٍضة لٌفَذُ فی هَزد عدم ثبَتِ  ٍ األحَط»

گیرشد یرا    تؼلك هری خوس ضَد،  خَدداسی وشدُ ٍ فتَا ًذادُ وِ تِ صهیٌی وِ اص عشیك غلح هؼاٍضی هٌتمل تِ وافش رهی هی

احتیاط ٍاجة ایي است وِ هسرلواى   :یه احتیاط ٍجَتی وشدُ ٍ فشهَدُ ،(خػَغیت سا تپزیشد الغاءچَى ًتَاًستِ )خیش، 

خَاّذ ایي صهیي سا تِ وافش رهی تفشٍضذ یا دس لالة یه ػمذ هؼاٍضی هثل غلح هؼاٍضی تِ اٍ هٌتمل وٌذ، ترش اٍ   ٍلتی هی

احرَط آى   «اشتساط أداء هقداز خوس األز  علیِ  ٍ األحَط»وِ یه پٌجن ایي صهیي سا تِ ػٌَاى خوس تذّذ. وٌذ ضشط 
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ذ هي ایي صهیي سا تِ غلح هؼاٍضی تِ تَ هٌتمل هی ورٌن ترِ   هسلواى تش وافش ضشط وٌذ ٍ تگَیصهاى فشٍش هؼاهلِ است وِ 

لٌفَذُ فی هرَزد عردم   »ضشط ایٌىِ همذاس یه پٌجن آى سا تِ ػٌَاى خوس تذّی. یؼٌی وافش رهی همذاس خوس سا تپشداصد. 

ضشط هی وٌذ وِ همرذاس    فشهایذ ٍلتی ایي هسلواى تش وافش رهی لٌفَر االضتشاط فی هَسد ػذم ثثَت الخوس. اهام هی «ثبَتِ

ّورِ   ًضدیه پٌجن ایي صهیي سا تِ ػٌَاى خوس تایذ تذّذ، ایي ضشط ًافز است. اص تاب ایٌىِ ٍفاء تِ ضشط دس هؼاهالت ٍ 

سا ٍاداس تِ پشداخت ایي یه پٌجن وٌذ دس جایی وِ  تَاًذ اص ساُ اضتشاط ٍ ضشط وشدى، وأًِ وافش رهی هیپس هلل الصم است، 

خَاّذ تگَیذ چَى ها ًتَاًستین اص ساُ دلیل، خوس سا دس سایش هؼاٍضات هثل غلح هؼاٍضری   ؼٌی هیخوس ثاتت ًیست. ی

 تشاط ایي هسألِ سا حتوی هی وٌین.ثاتت وٌین، اص ساُ اض

خَاٌّذ تگَیٌذ اگش وسی اص  عثك ًظش اهام دس هثل تولیه هجاًی، وأًِ خوس ثاتت ًیست. یؼٌی اهام ٍ هشحَم سیذ وأًِ هی

یش هؼَضِ، صهیي خَد سا تِ وافش رهی داد، ایٌجا خوس ایي صهیي تش وافش رهی ثاتت ًیست. دس هَسد ضشاء ًیض اهام ساُ ّثِ غ

ضَد، ٍاجة اسرت ٍ تایرذ پشداخرت     ٍ هشحَم سیذ لثَل داسًذ خوس صهیٌی وِ اص عشیك تیغ ٍ ضشاء تِ وافش رهی هٌتمل هی

لزا ؛ «فیِ تسدد» :گَیٌذ دلیلی تش ثثَت خوس ًذاسین صیشا فشهَدًذ ضَد. اها دس هَسد سایش هؼاٍضات هثل غلح هؼاٍضی؛ هی

خَاّذ صهیي خرَد سا ترِ    فشهایٌذ حاال وِ دلیل تش ثثَت خوس ًذاسین، احتیاط ٍاجة ایي است وِ آى هسلواى ٍلتی هی هی

تِ ضشط ایٌىِ همذاس یه پٌجن صهیي  «دی خوسْااى تؤ بعت ّرُ ارز  بکرا علی»وافش رهی تفشٍضذ، ضشط وٌذ ٍ تگَیذ 

ضرشط لرشاس   ترِ  دس تاب لضٍم ٍفراء   ضَد وِ خوس ایي صهیي سا تپشداصد ٍ تش وافش رهی الصم هیدس ایي غَست سا تپشداصی. 

تش اٍ الصم است وِ ایي سا تپشداصد. ایي هغلثی اسرت ورِ اهرام )سُ( ایٌجرا      د. چَى ضشط وشدُ ٍ اٍ ّن پزیشفتِ؛ پسگیش هی

 هشحَم سیذ ّن فشهَدُ است. فشهَدُ ٍ

ٍجْی تشای ایي احتیاط ٍجَتی ًیست. ایي احتیاط ٍجَتی تشای چیست؟ ٍلتی ها دلیلی تش لرضٍم   ٍ ٍلی هحل اضىال است

، تِ چِ دلیل تگَیین ایي احتیاط ٍاجة است؟ ضْشت ّن دس هسألِ ]تِ یه هؼٌا[ ًذاسین پشداخت خوس صهیي دس غیش ضشاء

للوطَْس، ایي احتیاط ٍجَتی هغشح ضذُ تاضذ. تلِ! اگش لضٍم خوس دس غیش هَسد ضشاء هطَْس تاضذ، ضایذ ًثاضذ تا سػایتاً 

اًذ اها اگش ضْشتی ًثاضذ ٍ هسألِ هَسد اختالف تاضرذ، دلیلری    هوىي است تگَیین سػایتاً للوْطَس اهام احتیاط ٍجَتی وشدُ

ّن تگَییذ ایي احتیاط استحثاتی است، ایي خالف ظراّش   تشای ایي احَط وِ ػلی الظاّش احتیاط ٍجَتی است، ًذاسین. اگش

ٍ » فشهرَد:  ضذ ٍ تؼذ هری  ػثاست اهام است. چَى ایٌجا ًِ لثل ٍ ًِ تؼذ، فتَایی روش ًطذُ است. اگش لثل اص آى فتَا روش هی

ظَْس دس احتیاط  «ارحَط»، ظَْس دس احتیاط استحثاتی داضت. ٍلی لثل ٍ تؼذ آى فتَایی روش ًطذُ است؛ لزا ایي «ارحَط

 ٍجَتی داسد.

ضَد وِ ٍجْی تشای ایي احتیاط ٍجَتی ًیست.  پس اص آًجا وِ ایي ظَْس دس احتیاط ٍجَتی داسد، اضىال تِ ایطاى ٍاسد هی

سسذ ایي احتیاط ٍجَتی ٍجْی ًذاضرتِ   تؼذ اص آى وِ ها دلیلی دس هسألِ ًذاسین ٍ ضْشتی دس هسألِ هحمك ًیست، تِ ًظش هی

 تاضذ. 

 ص ایٌىِ ایي هغلة سا فشهَدًذ، چٌذ فشع هشتَط تِ هسألِ اضتشاط روش ضذُ وِ تشسسی خَاّین وشد.تؼذ ا

«الحوذ هلل سب الؼالویي»  


