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ر «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»
ثحث دس ثجَت خوس ثش غجی ٍ هدٌَى ثَد. هطَْس لبئل ثِ ثجَت خوس ثشایي دٍ ًفش ّستٌذ لىي دس همبثل هطَْس ثؼؿی 

 اًذ. ادلِ لَل اٍل روش ضذ ٍ ّش سِ دلیل هَسد اضىبل لشاس گشفت.  تؼلك خوس ثِ غجی ٍ هدٌَى سا ًپزیشفتِ

 )عدم ثبوت خمس( ادله قول دوم

 دلیل اول

ضذ، ایي است وِ هفبد ادلِ سفغ للن ػي الػجیٍ ٍ الودٌَى ٍ الٌبئن ایي است وِ ایٌْب اص ایي دلیل وِ ضبیذ هْوتشیي دلیل ّن ثب

ّوبًٌذ ثْبئن یؼٌی ّوبى قَس وِ ثْبئن ٍ  اًذ ٍ ثِ قَس ولی للن اص غجی ٍ هدٌَى ثشداضتِ ضذُ دفتش تطشیغ استثٌب ضذُ

ایي ادلِ ّیچ تىلیفی ثشایطبى ثبثت ًیست. لزا ّیچ ش ػْذُ آًْب ًیست غجی ٍ هدٌَى ّن ثِ استٌبد ثحیَاًبت ّیچ تىلیفی 

ایي ادلِ ػبم است ٍ فشلی دس ایي ادلِ  ضَد. ًبهی اص آًْب دس دفتش لبًَى ثشدُ ًطذُ ٍ ثِ قَس ولی چیضی ثش آًْب خبسی ًوی

داسد  شهیداسد، ٍؾؼیبت سا ّن ث ّوبى هالوی وِ احىبم تىلیفیِ سا اص ایي دٍ ًفش ثشهیصیشا ثیي للن تىلیف ٍ ٍؾغ ًیست. 

چَى سفغ احىبم ثِ ًحَ ولی ثِ هالن ٍ هٌبـ ٍاحذ است ٍ ایي هالن ّن دس احىبم تىلیفیِ ٍخَد داسد ٍ ّن دس احىبم 

ضَد، حىَهتی است وِ ایي ادلِ ًسجت ثِ  ٍؾؼیِ؛ هالوی وِ ثِ ٍاسكِ آى هالن ّوِ احىبم اص غجی ٍ هدٌَى ثشداضتِ هی

هثالً ضًَذ.  ّب ثبثت وشدُ، هحىَم ادلِ للن هی ف ٍ ٍؾؼیبتی سا ثشای هكلك اًسبىتىبلی وِ ذ یؼٌی ادلِ اٍٍلیًِادلِ اٍلیِ داس

غ ثِ ای وِ هجیٍي حذٍد ٍ ّش آًچِ وِ دس دفتش تطشی یب ادلِ« هلل ػلی الٌبس ححٍ الجیت»یب « ٓآتَا الضوب» ٍ «الیوَا الػالٓ»

ثش ادلِ هثجتِ تىبلیف ٍ ٍؾؼیبت ّستٌذ. اگش  ٍ ایي ادلِ حبونضًَذ  ٍالغ هی، هحىَم ادلِ سفغ للن ٍاسكِ ادلِ اٍلیِ ثبثت ضذُ

وٌذ وِ ّن للن تىلیف ثشداضتِ ضذُ ثبضذ ٍ  لشاس ثبضذ ثِ قَس ولی ادلِ سفغ للن ثش ادلِ اٍلیِ حبون ثبضٌذ، لْشاً ایي التؿب هی

 ّن للن ٍؾغ.

ٍؾغ ثخَاّذ هٌبفی ثب  گیشد ٍ آى ایٌىِ سفغ للن تىلیف ٍ یه خْت دس وٌبس ایي هٌبـ ٍ هالن هَسد ًظش لشاس هی لىي

یؼٌی خذاًٍذ هتؼبل اص ثبة لكف ٍ هٌت ثش اهتٌبى ًسجت ثِ دیگشاى ثبضذ؛ چَى ایي ادلِ خَدش دس همبم اهتٌبى ٍاسد ضذُ 

ٍ همیذ است ثِ ایٌىِ سفغ ایي تىبلیف ٍ ٍؾؼیبت  للن تىلیف ٍ ٍؾغ سا اص ایٌْب ثشداضتِ اهب ایي هحذٍد ،ثچِ ٍ دیَاًِ

یشُ ادلِ سفغ ثیٌین ؾوبًبت اص دا هٌبفی ثب اهتٌبى دس حك دیگشاى ًجبضذ. ثش ّویي اسبس هب هی ٍمَق دیگشاى هَخت تؿییغ ح

پس یه ػبهل وسی وِ دس هبل دیگشی خسبستی ایدبد وٌذ ؾبهي است ٍلَ دیَاًِ ثبضذ یب ثچِ. ٍ لزا ثبضٌذ للن خبسج هی

 ًسجت ثِ دیگشاى ًجبضذ.  هحذٍد وٌٌذُ ادلِ سفغ للن ایي است وِ هٌبفی ثب اهتٌبى
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یه ػبهل دیگشی ّن است ٍ آى ّن ایٌىِ یه ًعٍ خبظ یب سٍایت ٍ دلیل خبغی ٍاسد ضذُ ثبضذ ثش ایٌىِ هثالً ثِ 

تؼضیشضبى  ٍضًَذ  ضَد هثل هَاسد تؼضیشات. ثچِ ٍ دیَاًِ تؼضیش هی خػَظ فالى حىن دس حك دیَاًِ ٍ ثچِ خبسی هی

ضًَذ ثب ایٌىِ ثبیذ ثِ حست ادلِ سفغ للن ثگَیین ثچِ ٍ دیَاًِ تؼضیش  ِ ٍ دیَاًِ تؼضیش هیثستگی ثِ ًظش حبون داسد. چشا ثچ

ّن ًجبیذ ثطًَذ؟ ػلتص ایي است وِ دس ایي هَسد ثِ خػَظ، ًع خبظ داسین؛ سٍایت داسین وِ ایٌْب دس هَاسدی 

 .یت ادلِ سفغ للن ًیستثِ غیش اص ایي دٍ هَسد ّیچ ٍخْی ثشای هحذٍد تَاًٌذ تَسف حبون تؼضیش ضًَذ. هی

ادلِ سفغ للن ثِ قَس ولی اص ثبة ایٌىِ حبون ثش ادلِ اٍلیِ است ٍ لسبى آى ّن لسبى حىَهت ًسجت ثِ ادلِ اٍلیِ است،  پس

داسد هگش ایٌىِ سفغ یه حىوی وِ اص یه دلیل اٍلی استفبدُ ضذُ،  ضَد، ثشهی ّوِ آًچِ سا وِ ثِ ٍاسكِ ادلِ اٍلیِ ثبثت هی

 هَسد بى دس حك دیگشاى ثبضذ یب دلیل ٍ ًعٍ خبغی تأویذ وشدُ ایي حىن ثوبًذ ٍ ثبثت ثبضذ. ثِ غیش اص ایي دٍهٌبفی ثب اهتٌ

 ّیچ ٍخْی ثشای تٌگ وشدى دایشُ ادلِ سفغ للن ًذاسین.

داسد ٍ ّن للن ٍؾغ سا. ایي اسبس دلیل اٍل است  پس ثب هالحظِ ایي خْبتی وِ گفتین ادلِ سفغ للن ّن للن تىلیف سا ثش هی

وٌذ. ثش ایي اسبس خوس دس هبل غجی ٍ  وِ ثِ قَس ولی ػوَهیت ادلِ سفغ للن سا ًسجت ثِ تىبلیف ٍ ٍؾؼیبت اثجبت هی

وٌذ )ادلِ  هدٌَى ثِ ٍاسكِ ایي ادلِ هشفَع است. دسست است ادلِ اٍلیِ خوس، خوس سا ثشای غجی ٍ هدٌَى ثبثت هی

یل سفغ للن چَى حبون ثش آى ادلِ است خوس سا است(، اهب دلّن ػْذُ غجی ٍ هدٌَى ثش گَیذ خوس  خوس هؼذى هی

داسد ٍ خوس ًِ اص هَاسدی است وِ دلیل خبظ ثش ثمبی آى داضتِ ثبضین وِ ایي حىن ثبیذ ثبثت ضَد هثل تؼضیشات ٍ  ثشهی

 تَاًٌذ ادلِ سفغ للن سا هحذٍد ای وِ هی ًِ ثشداضتي آى هَخت تؿییغ حمَق دیگشاى است. یؼٌی آى دٍ ػبهل هحذٍد وٌٌذُ

ضَد ّوبى قَس وِ صوبت ثشداضتِ ضذُ است.  وٌٌذ دس هَسد خوس هٌكجك ًیست. خوس ثِ ٍاسكِ ادلِ سفغ للن ثشداضتِ هی

ًیست اهب دس هَسد  ثبثتثچِ ٍ هدٌَى صوبت  ثش الجتِ یه فشلی ثیي خوس ٍ صوبت است. دس صوبت ًعٍ خبظ داسین وِ

لىِ غشفبً ثب ادلِ سفغ للن هب تؼلك خوس ثِ غجی ٍ هدٌَى سا سد خوس ًع خبظ ًذاسین وِ الصم ًیست خوس ثپشداصًذ ث

وشدین. یؼٌی حذیث سفغ للن ثشای ًفی تؼلك خوس وبفی است. پس ثب ادلِ سفغ للن هب اص چٌگبل ػوَهبتی وِ خوس سا 

است وِ گَیین خوس ثش غجی ٍ هدٌَى ثبثت ًیست. ایي هحػٍل دلیلی  ضَین. لزا هی وٌذ، خبسج هی ثشای ّوِ ثبثت هی

 1اًذ. هشحَم هحمك خَیی ایٌدب روش وشدُ

 اگش وسی ثب هبل ثچِ یب دیَاًِ تدبست وٌذ ٍ سَد ثذست ثیبٍسد آیب خوس ثش ػْذُ اٍ ًیست؟ سؤال:

گَیذ خوس ًذاسد. اگش ضوب  گَیذ خوس ًذاسد، آًدب ّن هی دس اسثبح هىبست ّن ّویي گًَِ است؛ وسی وِ ایٌدب هی استبد:

دس ٍلی  ثبیذ خوس آى سا ثذّیذ.وب خَد ضَد ب سَد حبغل ضهبل ضو ٍ دستدبست وٌذ، هبلتبى سا ثِ وسی دادیذ تب ثشایتبى 

 هَسد ثچِ ایي قَس ًیست اگش وسی ثب هبل ثچِ تدبست وٌذ ٍ سَد حبغل ضَد، قجك ایي هجٌب خوس ًذاسد.

ثب تَخِ ثِ ایي همذهبت ّیچ ٍخْی ثشای ػذم ضوَل ًسجت ثِ احىبم ٍؾؼیِ ًیست؛ ادلِ سفغ للن ثب ایي تشتیجی ّش حبل ثِ 

 ضَد. ّن هیضبهل ٍؾؼیبت وِ هب ػشؼ وشدین 
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 دلیل اولاشکاالت بررسی 

 وٌین: ضجِْ ٍ اضىبل هوىي است ثِ ًظش ثشسذ وِ ثشسسی هیایٌدب چٌذ 
 اشکال اول

ضَد. ثِ ػجبست دیگش احىبم ٍؾؼیِ هختع ثِ  ادلِ سفغ للن هختع ثِ احىبم تىلیفیِ است ٍ ضبهل احىبم ٍؾؼیِ ًوی

ًظیش  غشف یه تىلیف ٍخَثی ًیست ثلىِ یه حىن ٍؾؼی یب ّن خوس .گیشد ٍ غیش ثبلغیي سا ّن دس ثشهیثبلغیي ًیست 

ضَد،  احىبم ؾؼیِ است هثل ؾوبى ٍ فشلی ثیي ؾوبى ٍ خوس ًیست؛ ّوبى قَس وِ ؾوبى اص غجی ٍ هدٌَى ثشداضتِ ًوی

 ضَد. خوس ّن ثشداضتِ ًوی
 پاسخ

ایي اضىبل ٍاسد ًیست؛ چَى اختػبظ سفغ للن ثِ احىبم تىلیفیِ اٍل الىالم است ٍ ثِ ًظش هب ایي ادلِ ّن ضبهل احىبم 

هبًذ. ّوبى قَس وِ  اگش دس خَد دلیل دلت ضَد خبیی ثشای ایي اضىبل ثبلی ًوید ٍ ّن ضبهل احىبم ٍؾؼیِ؛ ضَ تىلیفیِ هی

گفتِ ضذ ٍالؼبً ٍخْی ثشای اختػبظ ادلِ سفغ للن ثِ تىلیفیبت ٍخَد ًذاسد؛ اگش هب اغل حىَهت ادلِ سفغ للن ثش ادلِ اٍلیِ 

فمف ًسجت ثِ احىبم تىلیفیِ ثبضذ ًیست چشا وِ ادلِ سفغ للن، هكلك للن سا پزیشفتین دیگش خبیی ثشای ایٌىِ ایي حىَهت 

داسد چِ للن تىلیف ٍ چِ للن ٍؾغ هگش آى هَاسدی وِ خالف اهتٌبى ًسجت ثِ دیگشاى ثبضذ هبًٌذ ؾوبى وِ ثِ  سا ثشهی

َق دیگشاى است ٍ ادلِ سفغ ضَد چَى هخبلف ثب اهتٌبى دس حك دیگشاى ٍ هستلضم تؿییغ حم ٍاسكِ ادلِ سفغ للن ثشداضتِ ًوی

داسد. یؼٌی آًچِ وِ اص ًبحیِ خذا ثِ ػٌَاى تىلیف ٍ تحویل ٍ ولفَت ثش ثٌذگبى  للن فمف للن تطشیغ ٍ حمَق الْی سا ثشهی

ضَد اص غجی ٍ هدٌَى اهتٌبًبً  داسد. ایي تحویل ٍ ولفَت ٍ هطمّتی وِ هتَخِ ثٌذگبى هی اص غجی ٍ هدٌَى ثشهی سا خؼل ضذُ

است. ّش چٌذ لضٍم خجشاى خسبست ٍ اداء ؾوبى دس دفتش لبًَى الْی ثجت ضذُ است، ٍلی ایي لجل اص آًىِ یه  ثشداضتِ ضذُ

تَاًذ هَخت تؿییغ حك  تطشیغ ٍ حك الْی ثبضذ، حمی ثشای دیگشاى است ٍ سفغ تىبلیف ٍ ٍؾؼیبت اص غجی ٍ هدٌَى ًوی

ى ّش چٌذ دسست است وِ خوس یه ٍاخت ػجبدی دیگشاى ضَد ثخالف الخوس وِ دس خوس هسئلِ ایي چٌیي ًیست؛ چَ

است ٍ دسست است اص تىلیفیبت هحؽ ًیست ٍ هثل ٍؾؼیبت است اهب ٍخَة خوس دس دفتش تطشیغ الْی ثِ ػٌَاى یه 

اگش ٍ اگش حمی سا خذا ثبثت وشد، سفغ آى هستلضم تؿییغ حمَق دیگشاى ًیست.  حمی وِ خذاًٍذ خؼل وشدُ، ثبثت ضذُ

تحویل ٍ ٍاخت وشد؛ اگش خذاًٍذ خوس سا ثؼٌَاى یه هطمّت ٍ صحوت ٍ ثِ  ،اثتذاءً خوس سا ثش ثٌذگبىخذاًٍذ خَدش 

یه  دیگشاى ًیست.ػٌَاى یه حىن اثتذایی ثشای ثٌذگبى خؼل وشد، چٌبًچِ ایي حىن سا ثشداسد، هَخت تؿییغ حك 

دبد وشدُ )ٍخَة خوس( ٍ االى ایي ولفَت ٍ سختی سا داسد؛ یه ولفَتی ثشثٌذگبى ای ٍ االى ایي تحویل سا ثشهی تحویلی وشدُ

داسد. پس اگش ؾوبى ثبثت است چَى ثشداضتي آى هَخت تؿییغ حمَق دیگشاى است ٍ حىوی  اص دٍش ثچِ ٍ هدٌَى ثشهی

 ًجَدُ وِ اثتذاءً تَسف ضبسع تحویل ضذُ ثبضذ ثلىِ ًبضی اص ػول خَد هىلف ثَدُ ٍ هىلف وبسی وشدُ وِ الصهِ وبس اٍ ایي

ٍ آى ّن خجشاى است. ثِ ػجبست دیگش هىلف ثب تلف هبل غیش خَد ثِ خَد یه تحویلی سا ثشای خَدش فشاّن وشدُ  تحویل

ثلىِ ًذاضتِ(.  ش ثگَیذ الؿوبى ٍاختٌ )ایي هؼٌبوِ خذاًٍذ اص اٍل هثل تىبلیف دیگ ست. یه حىن اثتذایی ًجَدُست اخسب

 .طذُ استسفغ ّن ًِ ٍسیلِ خَد ػجذ ثبثت ضذُ است. لزا ؾوبى ثِ ػٌَاى یه تىلیف تحویل ضذُ ث
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ًىِ یه حىن اثتذایی تحویل ضذُ اص ًبحیِ آدیگش ایٌىِ خالف اهتٌبى است ٍ  یىی ًیست.پس ؾوبى ثِ دٍ خْت لبثل سفغ 

گَیذ هي خَدم  . اهب خوس اص اثتذا تَسف خذاًٍذ ٍاخت ضذُ ٍ ًبضی اص ػول ضخع ًجَدُ. خذا هیضبسع اص اٍل ًجَدُ

داسم. یه حىن اثتذایی ثَدُ وِ خَدش تحویل وشدُ ٍ ّوِ سا ٍاداس  وس سا ٍاخت وشدم ٍ االى ّن اص ثچِ ٍ هدٌَى ثشهیخ

داسد ٍ ثشداضتي آى ّن هستلضم تؿییغ حمَق دیگشاى ًیست ٍ  ثِ تحول آى وشدُ ٍ االى آى سا اص دٍش ثچِ ٍ هدٌَى ثشهی

ی است دس حك خَد غجی ٍ هدٌَى ثٌبثشایي ّیچ هطىلی اص ایي خْت خالف اهتٌبى دس حك دیگشاى ًیست ثلىِ یه اهتٌبً

 ضَد.  هطبّذُ ًوی
 اشکال دوم

ًمؽ ثِ هلىیت ٍ تفىیه ثیي هلىیت ٍ خوس است؛ اضىبل ایي است وِ هلىیت اص احىبم ٍؾؼیِ است لىي اضىبل دٍم 

ػٌَاى یه حىن ٍؾؼی وِ تَسف ضبسع ثبثت ضذُ است )یب ضَد. اگش هلىیت ثِ  ثبالتفبق ثِ ٍسیلِ ادلِ سفغ للن ثشداضتِ ًوی

ضَد؟ خوس ّن یه حىن ٍؾؼی است  ضَد پس چشا خوس ثشداضتِ هی اهؿبءً یب تأسیسبً( تَسف ادلِ سفغ للن ثشداضتِ ًوی

ن ضًَذ، ثِ دًجبل آى ّ گَیین ثچِ ٍ غجی هبله هب یستخشج هي الوؼذى هی ضَد؛ هب ٍلتی هی وِ ثِ دًجبل هلىیت ثبثت هی

ضَد. هؼٌب ًذاسد وِ هب ثیي هلىیت غجی ٍ هدٌَى ًسجت ثِ هب یستخشج هي الوؼذى ٍ تؼلك  گَیین خوس ّن ثبثت هی هی

خوس ثِ ایي هبل تفىیه وٌین دس حبلی وِ ّش دٍ اص احىبم ٍؾؼیِ ّستٌذ. ثِ چِ دلیل هب هلىیت سا ثشای ثچِ ٍ هدٌَى 

ضَد اهب خوس وِ دس  گَیین ثَسیلِ ادلِ سفغ للن ثشداضتِ ًوی اًین ٍ هید وٌٌذ ثبلی هی ًسجت ثِ آًچِ اص هؼذى استخشاج هی

 ؟ثشداضتِ ضَدلِ سفغ للن ضَد، ثِ ٍسیلِ اد قَل هلىیت ٍ ثؼذ اص هلىیت ثچِ ٍ هدٌَى ثبثت هی
 پاسخ

ىیت اص غجی ٍ ضَد؛ چَى سفغ هل ثب تَخِ ثِ هكبلجی وِ دس خَاة اص اضىبل اٍل گفتین، پبسخ ایي اضىبل ّن هؼلَم هی

ّبیی وِ داسد ایي است وِ  هدٌَى ثش خالف اهتٌبى ًسجت ثِ غجی ٍ هدٌَى است ٍ هب گفتین ادلِ سفغ للن یىی اص هحذٍدیت

سفغ آى حىن ًجبیذ خالف اهتٌبى ثبضذ چِ ًسجت ثِ خَد ضخع ٍ چِ ًسجت ثِ دیگشاى. اگش ثخَاّذ هلىیت ثشداضتِ ضَد ٍ 

، ایي ثش خالف اهتٌبى ًسجت ثِ خَد ایي ثچِ است ّوبى قَس وِ ؾوبى سا ثشًذاضتٌذ ضًَذ ثگَیین ثچِ ٍ غجی هبله ًوی

غجی ٍ هدٌَى ًفی ضذ چَى خوس ٍ ٍخَة آى اص چَى خالف اهتٌبى ًسجت ثِ دیگشاى ثَد. اهب ایٌىِ خوس ثشداضتِ ضذ 

یه تىلیف ٍ تحویلی اص ًبحیِ ضبسع ثِ ػٌَاى یه حىن اثتذایی است ٍ سفغ آى اهتٌبى دس حك غجی ٍ هدٌَى است ٍ 

اگش ّن سفغ آى هكبثك اهتٌبى است ثلىِ ًیست  خالف اهتٌبى ًسجت ثِ دیگشاى ًجَدُ ٍهستلضم تؿییغ حمَق دیگشاى ّن 

اضىبل ثطَد وِ ثشداضتي ٍ سفغ ٍخَة خوس هَخت تؿییغ حك غبحجبى خوس است، پبسخ آى ایي است وِ اگش حمی 

ٍ حىن اثتذایی است وِ خذاًٍذ خَدش تطشیغ ٍ تحویل وشدُ ٍ االى  سبدات ٍ اهبم لشاس دادُ ضذُ، حك ثشای فمشای

ًبضی اص ػول  ثلىِآى حك اثتذاءً ثبثت ًطذُ  چَىِ هبلص تلف ضذُ خَاّذ آى سا ثشداسد. ایي غیش اص حك وسی است و هی

 خَد هُتلَف است ٍ لزا لبثل سفغ ًیست چٌبًچِ تَؾیح آى گزضت.

ٍ اگش  هكشح خَاّین وشدإى ضبء اهلل دس خلسِ آیٌذُ وِ  دٍ اضىبل دیگش ّن دس ایٌدب ثِ ایي دلیل ّستبحث جلسه آینده: 

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»                             .دلیل اٍل لَل دٍم لبثل لجَل خَاّذ ثَد پبسخ ایي دٍ اضىبل سا ّن ثذّین


