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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

 فشؼ ضذ دس تاب ضشعیت خْل تِ همذاس هال، سِ لَل ٍخَد داسد: 

 لَل اٍل، لَل تِ فذم اضتشاط تَد وِ هَسد تشسسی لشاس گشفت ٍ تغالى آى ٍاضح ضذ. 

 لَل دٍم، لَل تِ اضتشاط تِ هقٌای فذم فلن تفػیالً تَد؛ ایي ّن تِ ّوشاُ ادلِ روش ضذ ٍ اضىاالت ادلِ ایي لَل تیاى ضذ. 

 سوم: شزطیت جهل هطلققول 

ضَد وِ فالٍُ  لَل سَم، لَل تِ اضتشاط خْل هغلك است. یقٌی دس غَستی خوس تِ هال حالل هخلَط تِ حشام هتقلك هی

ًِ اخواالً ٍ ًِ تفػیالً همذاس هال تشای هٓي تیذُ الوال هقلَم ًثاضذ. وسی تِ  یقٌیتش غاحة هال، همذاس هال ّن هدَْل تاضذ. 

ِ هثاالتی دس وسة ٍ واس ٍ فذم سفایت حمَق دیگرشاى، هرال اٍ تر    هال غیش داخل هال اٍ ضذُ؛ هثالً تِ ٍاسغِ تی ،ّش دلیلی

ن داسد ٍ ًِ اخوراالً.  ًِ تفػیالً فلچمذس است؛  داًذ همذاس هال غیش ٍلی تِ ّیچ ٍخِ ًوی حشام ٍ هال غیش آهیختِ ضذُ است،

 یقٌی حتی تِ ًحَ تشدیذ ّن تشای اٍ هقلَم ًیست وِ الل اص خوس یا اوثش اص خوس است. 

ضَد وِ تِ عَس ولی ًِ همذاس هال تشای اٍ هقلَم تاضذ ٍ ًرِ   عثك ایي لَل، دس غَستی تىلیف خوس هتَخِ ایي ضخع هی

 غاحة هال. 

 قول سومادله 

 َاى تِ دٍ دلیل توسه وشد.ت تشای ایي لَل هی
 دلیل اول

ریل سٍایة السىًَی است. دس ریل سٍایت سىًَی تقذ اص آى وِ لضٍم خوس دس حرالل هخلرَط ترِ حرشام تیراى      دلیل اٍل، 

چشا تایذ خوس تذّذ؟ چَى خذاًٍذ تثراسن ٍ تقرالی ترِ     ؛«سٓضِیٓ هِيَ الْأَضْیٓاءِ تِالْخُؤسِ  اللَِّٓ  فَإِىَ»ضَد، اهام)ؿ( فشهَدُ:  هی

 خوس سضایت دادُ است. 

گیشد. ٍلتی هٓري   هػالحِ غَست هی تِ ًَفیؽاّش ایي خولِ، ایي است وِ گَیا دس خایی وِ هالی هخلَط تا هال غیش ضذُ، 

تِ ٍاسغِ ایي حىن، اگش ایي ضخع یره نرٌدن    داًذ چِ همذاس اص هال غیش تا هال خَدش هخلَط ضذُ، وأىّ ل ًویتیذُ الوا

ؽاّش ایي خولِ وِ خذاًٍرذ  لزا ضَد.  ضَد، تذّذ هال اٍ تغْیش ٍ نان هی هحسَب هی غیشهال سا تِ ضاسؿ وِ تِ فٌَاى ٍلیّ 

وسی وِ هالص هخلَط تِ حشام ضذُ ٍ تیي ضاسؿ تِ فٌَاى تِ یه نٌدن هال سضایت دادُ، حىایت اص یه هػالحِ است تیي 
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ّرن   لشاس ِ وسی است؛ همذاسش ّن هقلَم ًیست ٍش. چَى االى ًضد آى ضخع هقلَم ًیست وِ ایي هال هتقلك تِ چٍلیّ غی

 اهَس خقل ضَد.  است وِ حىن تش اساس ؽَاّش تش ایي

یره   وساًی وِ اص عشف اٍ هأرٍى ّسرتٌذ،  خَدش ٍ هػالحِ وشدُ وِتا آى ضخع  خا خذاًٍذ تثاسن ٍ تقالی وأىّ دس ایي

]یقٌی سضایت عشفیٌری؛ اص  است ًحَ هػالحِ ٍ هٔشاضات ایي واس تِ ضَد.  ٍ تمیِ هال تشای اٍ حالل هی تگیشًذنٌدن هال سا 

ایي هػالحِ ًفس ضَد[.  هیتا ایي واس هالص نان یه عشف ضاسؿ سضایت تِ یه نٌدن دادُ ٍ اص یه عشف ایي ضخع ّن 

 . «یساٍق هـ الدْل تالومذاس»وِ اص ایي سٍایت تذست آهذُ، 

، الیػرح اال هرـ الدْرل    «سٓضِیٓ هِريَ الْأَضْریٓاءِ تِرالْخُؤسِ     اللَِّٓ  فَإِىَ»نس ریل سٍایت سىًَی ٍ ایي خولِ اهام)ؿ( وِ فشهَد: 

ٍ تیي غیش وِ االى هقلَم ًیست ٍ ضراسؿ ٍلریّ اٍ ضرذُ،     تالومذاس؛ چَى دس همام هػالحِ تشای تمسین هال تیي هٓي تیذُ الوال

الثتِ ایري  تَاًذ داللت تش افتثاس خْل تِ همذاس هال دس ثثَت خوس داضتِ تاضذ.  خَدِ ایي خولِ هیتٌاتشایي ٍاسد ضذُ است. 

لت تش تااللتضام داللزا الصهِ ایي خولِ ایي است وِ خْل تِ همذاس سا اص آى استفادُ وٌین.  هٌغَق ًیست ٍ یه هفَْم است ٍ

 وٌذ.  خْل تِ همذاس هیافتثاس 

 دلیل اٍلتشسسی 

ایي خولِ ایي است وِ خوس هطشٍط تِ خایی است وِ ایي ضخع اغالً همذاس هال سا ًذاًذ. اها اگرش اخوراالً تذاًرذ،    ؽاّش 

 خا خایی است وِ خوس ثاتت است.  وٌذ؛ یقٌی آى داللت تش ضشعیت آى ًوی

سا تیاى وٌین، ّواى اضتشاط فذم تفػیلی است. لذس هسلّن ایي است وِ ایي سٍایت اگش تِ ًحَ لغقی تخَاّین داللت  تساچِ 

ایي هغلة  ضایذ ًتَاىِ همذاس حشام ًثایذ داضتِ تاضین. اها اگش فلن اخوالی تاضذ، آیذ فلن تفػیلی ت اص ایي سٍایت تذست هی

 ضذ.ضَد چٌاًچِ لثالً ّن اضاسُ  دلیل فی الدولِ اضتشاط خْل استفادُ هیایي اص ایي سا استفادُ وشد. تٌاتش
 دلیل دوم

 هغلة لاتل استفادُ است: دٍتِ عَس ولی اص سٍایات تاب خوس دس هال حالل هخلَط تِ حشام، 

وسی اگش دس ضرشایغی   ّا دس همام اهتٌاى تش هاله ٍاسد ضذُ است؛ یقٌی وأىّ ؽاّش ایي سٍایات ایي است وِ ایي هغلة اٍل:

ت ٍ لغفی خذاًٍذ یه هٌّ لشاس گشفت ٍ خَاست خَدش سا اص آى تٌگٌا خاسج وٌذ، یه ساّی دس تشاتش اٍ گزاضتِ است. وأىّ

هال حالل اٍ هخلَط ضذُ ٍ حاال دًثال ساُ چاسُ است ترا خرَدش سا اص   وشدُ تِ وسی وِ تی هثاالتی داضتِ ٍ هال حشام تا 

یه ساّی تشای چٌیي ضخػی لشاس دادُ وِ تا دادى یه نٌدن هال، اص ایري گشفتراسی    خذاًٍذ نسایي هخوػِ ًدات دّذ. 

 تیشٍى آیذ. 

اص آًدا وِ تَاًذ تگَیذ  نس ؽاّش ایي سٍایات اص یه خْت ایي است وِ دس همام اهتٌاى تش هاله ٍاسد ضذُ است. چَى ًوی

ای اص آى ًىٌرذ. یره    ضخع ّیچ اسرتفادُ  یياهال تَ ضثِْ داسد، نس دست تِ آى ًضى ٍ ّویي عَس ایي هال تلَوِ ضَد ٍ 

یه نٌدن ایي هرال ترِ ضراسؿ     یای دس تشاتش اٍ تاضذ. ساُ خالظ ضذى اص حشام، افغا تایذ ساُ چاسٍُ اوٌَى اضتثاّی وشدُ! 

 است. 
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غذد حفؼ حكّ غیش دس ایي هال ّستٌذ. چَى هال غیش دس هال ایي ضخع ٍخَد  ایي سٍایات، دساص عشف دیگش  هغلة دٍم:

ضذُ وِ اٍ تتَاًذ خَدش سا اص ایي هخوػِ ًدرات  داسد؛ اٍ ّن یه حمی دس ایي هال داسد. اگش یه اهتٌاًی ًسثت تِ هاله 

غیش ّن دس ایي هال هحفَػ تاضذ. اگرش  دّذ، اص ایي عشف یه غیش ّن ّست وِ ًسثت تِ ایي هال حك داسد. نس تایذ حكّ 

حفؾاً لحك الغیش ایري وراس   د وِ ضَ خا هقلَم هی حك غیش ًثَد، خذاًٍذ چشا دستَس دّذ وِ یه نٌدن ایي هال سا تذُ؟ اص ایي

 اًدام ضذُ است. 

وِ همذاس هال هدَْل تاضرذ. چرَى اگرش هدْرَل      ای ًیست خض ایي چاسُاگش ها ایي دٍ هغلة سا اص ایي سٍایات استفادُ وٌین 

داًذ وِ حشام هخلَط تا حالل، تیطتش اص ًػف  ًثَد، ًیاص تِ تحذیذ همذاس هال دس یه نٌدن ًثَد. ضوا فشؼ وٌیذ وِ هاله هی

داًذ اها یمیي داسد وِ اوثش اص ًػف است. آیا دس ایي فشؼ تاص  هال است. ایي یه فلن اخوالی است؛ یقٌی همذاس هال سا ًوی

ّن خایض است وِ تِ اٍ تگَیین یه نٌدن تذُ؟ خَدِ ایي ضخع یمیي داسد وِ تیطتش اص ًػف است؛ چغَس تا فشؼ یمیي ترِ  

ٍم ساصگاس ًیست ٍ اگش ایي چٌیي تاضذ، ایي تا هغلة د نٌدن، ایي هال سا نان وٌذ؟! یهحشهت تیص اص ًػف هال، تتَاًذ تا 

ایي است وِ حكّ غیش سا دس ایري هرال حفرؼ    یه خْت دس غذٍس ایي سٍایات،  ضذحكّ غیش حفؼ ًطذُ است. چَى فشؼ 

حىرن ترِ    آًگراُ تشای دیگشی است؛  داًذ تیص اص ًػف اهَالص وٌذ. اگش حكّ غیش تیص اص ًػف است ٍ خَدِ هاله ّن هی

ٍاسد  ،تَاًذ تافث تغْیش هال ضَد؟ ایي تا هغلة دٍم هٌافات داسد وِ ایي سٍایات چگًَِ هیثثَت خوس ٍ دادى یه نٌدن 

 وِ حكّ غیش ّن دس هال حفؼ ضَد.  تشای ایي ضذُ

خرا ٍخْری    داًذ، تاص ّن دس ایي سا ًویداًذ وِ حشام ووتش اص خوس است اها همذاس آى  ّن چٌیي اگش فشؼ وٌین وِ هاله هی

وِ چمذس است هقلَم ًیسرت.   داًذ وِ اص یه نٌدن ووتش است اها ایي وِ یه نٌدن هال سا تذُ. هی ًذاسد وِ ها تِ اٍ الضام وٌین

فری  وِ ایي سٍایرات   یه نٌدن سا تذُ، تا هغلة اٍل ]وِ فشؼ ضذ[، هٌافات داسد خا ضاسؿ تگَیذ تشای تغْیش هال، اگش ایي

خَاّذ هٌت تگزاسد ٍ اٍ سا اص هخوػِ خاسج وٌذ ٍلی دس  . اص یه عشف ضاسؿ هیٍاسد ضذُ است همام االهتٌاى فلی الواله

گَیذ وِ هي یمیي داسم وِ ووتش اص یه نٌدن است ٍلَ هطخػاً همرذاس   فیي حال یه حىوی تذّذ وِ حكّ اٍ ضایـ ضَد. هی

ت تِ هاله، سم، تَ تایذ یه نٌدن تذّی. ایي تا اهتٌاى ضاسؿ ًسثضاسؿ تگَیذ هي واسی تِ ایي واسّا ًذااگش داًذ؛ اها  سا ًوی

 ساصگاس ًیست.

ضَد، حاوی اص ایي است وِ تشای ثثرَت خورس،    تٌاتشایي ًفس هالحؾِ ایي دٍ هغلة وِ اص ایي دستِ اص سٍایات استفادُ هی

لی ّن تخَاّین تگرَیین تایرذ   خْل هغلك تِ همذاس هال ضشط است. ٍ اال اگش خْل هغلك ضشط ًثاضذ، دس غَست فلن اخوا

تَاًذ ضشعیت خْرل ترِ    ا اهتٌاى تش هاله هٌافات داسد یا تا حكّ غیش دس ایي هال. لزا ایي دلیل هیخوس تذّذ، تِ ًَفی یا ت

 اثثات وٌذ. همذاس سا دس ثثَت خوس

 سؤال: 

وٌرذ. ایري دس   ىرِ هػرالحِ   ایٌ وٌذ هگشدس آى تػشف  حك ًذاسدهخلَط تِ هال غیش است  ضخعخا ٍلتی اهَال  استاد: ایي

 ایي هقلَم است وِ یه اهتٌاى است.. داسدًؾیش  شف ّنف

 سؤال:
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 است. گًَِخا ّن ّویٌ ایيوٌذ.  استیفا هی تِ فٌَاى ٍلیّ غیشخا غیش هقلَم ًیست؛ ضاسؿ حك غیش سا  دس ایياستاد: 

 سؤال:

سفـ فٓي اهتری تسرقة   گَیٌذ دس همام اهتٌاى ٍاسد ضذُ، گشچِ تقضی ّا هخالف ّستٌذ.  هثل حذیث سفـ وِ هطَْس هیاستاد: 

وشدًذ. اها خذاًٍرذ   یاى ٍ ها الیقلوَى هؤاخزُ هیتِ خاعش خغا ٍ ًسی نیطیي ّا ها ال یقلوَى. دس اهت ... ٍیاىٍ الٌس أالخغ

گَیین وِ ایي سٍایت  خا هی گاًِ سا تشداضتِ است. ًؾیش ایي سا دس ایي ایي اهَس ًِ هتقال تش اهت نیاهثش هٌت گزاضتِ ٍ هؤاخزُ

خَاّرذ هرالص سا نران وٌرذ ٍ      ُ است. وسی وِ هتٌثِ ضذُ ٍ حاال هیدس همام اهتٌاى، یقٌی یه لغف ٍ یه هٌت غادس ضذ

داًذ هال تشای ویست ٍ همرذاس آى سا   خَاّذ تمیِ هال تشای اٍ حالل ضَد ٍ دس آى تػشف وٌذ، چِ واس وٌذ؟ حاال وِ ًوی هی

اش ترشای ترَ حرالل     ٍ تمیِ یه نٌدن سا تِ هي تذُگَیذ:  ضاسؿ هی ؟ضَدٍ تایذ تلَوِ  وٌذاستفادُ  حك ًذاسد، نس داًذ ًوی

ّواى وسی است وِ تشای است. اغل ایي حىن، یقٌی ثثَت خوس فی الحالل الوختلظ تالحشام دس همام اهتٌاى است. غیش ّن 

وِ  وِ یه نٌدن تذُ؟ تشای ایيها هدَْل است ٍ هال اٍ تا هال ایي ضخع هخلَط ضذُ است. تاالخشُ ضاسؿ تشای چِ گفتِ 

ضَد اها ضاسؿ تِ فٌَاى ٍلیّ اٍ ایي  حك غیش حفؼ ضَد. تلِ؛ غیش االى هقلَم ًیست. ایي نَلی وِ گشفتِ ضَد تِ غیش دادُ ًوی

اش تشای خَدت. نس اخرز یره نرٌدن ٍ     گیشم ٍ تمیِ گَیذ تِ هي تذُ ٍ هي تِ فٌَاى ٍلیّ اٍ ایي سا هی هی گیشد. نَل سا هی

سسرذ چرَى غیرش االى هقلرَم      د، دس ٍالـ تشای حفؼ هال غیش است؛ ٍلَ تذست غیش ًوری ضَ ای وِ تا آى ضخع هی هػالحِ

دّن. ًِ؛  وٌن ٍ تِ اٍ هی تِ هي تذُ ٍ هي هاله سا نیذا هی خا یقٌی لاًَى گزاس. تٌا ًیست وِ تگَیذ تَ ًیست. ضاسؿ ّن دس ایي

 گیشد.  تِ ًیاتت اص اٍ هی

 سؤال: 

یقٌی تشای غیش ّرن یره چیرضی داسد.     ي سا خوس اغغالحی ٍ فثادت تذاًین.استاد: ثَاب یه تحث دیگش است. اگش ها ای

 سسذ. سسذ اها ثَاتی ّن تِ اٍ هی دسست است وِ هال تِ غیش ًوی

 سؤال: 

ستاد: ها فقالً دس همام تیاى ضشط دٍم تَدین وِ آیا خْل تِ همذاس هال، دس ثثَت خوس ضشعیت داسد یا خیش. ًتیدِ ایي ضذ ا

 وِ تلِ؛ ضشط ّست. 

 کلی بحث در جهت پنجننتیجه 

 ًتیدِ ولی تحث دس خْت خاهسِ وِ تحث اص ضشٍط ثثَت ایي خوس تَد، ایي ضذ وِ ّن خْل تِ همذاس هال ٍ ّرن خْرل  

ضرَد   وس فمظ دس غَستی ثاتت است ٍ هتقلك تِ هال حالل هخلَط تِ حشام هیتِ غاحة هال، ضشط است. یقٌی خ هغلك

هقلَم ًثاضذ. ثاًیاً همذاس هال اغالً هقلَم ًثاضذ ال اخواالً ٍ ال تفػیالً. اها اگش تفػیالً هقلَم تَد یا  هال حشام غاحةوِ اٍالً 

 تقذاً تیاى خَاّذ ضذ.ّا فشٍفی است وِ  یىی هقلَم تَد ٍ دیگشی هقلَم ًثَد، ایي

غشح ضذ، عثك هثٌای هطَْس هثٌی تش ثثَت خوس تِ هقٌای اغغالحی تَد. یقٌی هطَْس وِ خوس هػرغلح  ایي تحثی وِ ه

ها خوس هػغلح  . اهاضذّن تیاى  ٍط تِ ایي دٍ ضشط است. دلیل آىداًٌذ، هطش سا دس هال حالل هخلَط تِ حشام ٍاخة هی

یقٌی تایذ یه نٌدن هال، تشای تغْیرش هرال دادُ   ایي خوس تِ هقٌای لغَی است ٍ ًِ خوس هػغلح.  گفتینٍ  سا ًپزیشفتین
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ضتشاط الخوس تالطرشعیي تریي هثٌری الوطرَْس ٍ هثٌری      الفشق فی ا»ضَد. عثك هثٌای ها ّن ایي دٍ ضشط ثاتت است. لزا 

خالفاً للوطرَْس ورِ لائرل ترِ     )خا لائل تِ خوس اغغالحی ّستٌذ ٍ هثٌای خَد ها  . تیي هثٌای هطَْس وِ دس ایي«الوختاس

 الم فی الثحث في الدْات الخاهسِ.. ّزا توام الىفشلی ًیست تِ هقٌای لغَی ّستین خوس

 بندی هباحثجوع 

. یىی ضَد؛ دس نٌح خْت تایذ تحث «الساتـ الحالل الوختلظ تالحشام»دس هتي تحشیش:  فشؼ ضذاص اتتذای سال دس اهش ّفتن 

هقٌاست؟ خْت دٍم، اغل ٍخَب خوس ترَد.  تثییي هَضَؿ تَد وِ اغالً حالل هخلَط تِ حشام یقٌی چِ؟ اختالط تِ چِ 

خا ثاتت است، آیرا ایري    چشا دس حالل هخلَط تِ حشام، خوس ٍاخة است؟ خْت سَم ایي تَد وِ حاال وِ خوس دس ایي

   َ ی[ خوس تِ هقٌای هػغلح ]یقٌی دس هماتل صوات[ است یا ایي خوس تِ هقٌای وسش هقیّي ]یقٌی یه نرٌدن ٍ هقٌرای لغر

خا تِ هقٌای هػغلح است ٍلی هثٌای ها ایي ضذ وِ دس  خا لائل ّستٌذ وِ خوس دس ایي س دس ایيوِ هطَْضذ است؟ فشؼ 

گرَیین ّفرت چیرض:     لزا اگش اص ها تپشسٌذ چٌذ چیض هتقلك خوس است، عثك هثٌای هطَْس هری خا تِ هقٌای لغَی است.  ایي

هی هي هسلن، حالل هخلَط ترِ حرشام. اهرا عثرك     الز اغٌائن، هقادى، وٌَص، غَظ، هاصاد تش هؤًٍِ سٌِ، االسؼ التی اضتشاّ

ّرا ٍاخرة    خوس ّستٌذ ٍ خوس دس آى هتقلكهثٌای ها، نٌح چیض: غٌائن خٌگی، هقادى، وٌَص، غَظ، هاصاد تش هؤًٍِ سٌِ 

خشد ٍ ًیض هال حالل هخلَط تِ حشام، هتقلك خوس تِ هقٌای هػغلح ًیسرت.   است. اها صهیٌی وِ وافش رهی اص هسلواى هی

وٌذ؛ هرا   اص ًؾش ًتیدِ فشق ًوییقٌی دس ایي دٍ یه چیضی هثل هالیات تایذ ایي ضخع تذّذ. یه نٌدن تایذ تذّذ. ّش چٌذ 

وٌذ وِ خورس ترِ    فشق هیاص تقضی خْات گَیٌذ یه نٌدن تایذ تذّذ. ٍلی  گَیین یه نٌدن تایذ تذّذ ٍ هطَْس ّن هی هی

 ٌذ. و هقٌای لغَی تاضذ یا خوس تِ هقٌای اغغالحی. آثاس ٍ هػاسف ایي دٍ فشق هی

. خْت نٌدن تحث دس اضتشاط ثثَت دادُ ضذخا عثك ّش دٍ هثٌا تَضیح  خْت چْاسم ّن تحث اص هػاسف خوس تَد وِ آى

یي دٍ ضشط تَد وِ ثاتت ضذ وِ ایي دٍ ضشط تایذ تاضٌذ تا خوس ٍاخة ضَد. یىی خْل ترِ غراحة هرال ٍ    خوس دس ا

 ّن خْل تِ همذاس.  دیگشی

 . گیشًذتایذ هَسد تشسسی لشاس  اًذ وِ ایي فشٍؿ ا هتقشؼ ضذُاهام)سُ( دس هتي تحشیش چٌذ فشؿ ساداهِ دس 
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