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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

اوذ. ایه فشيع دس يالغ تٍ دوثال تحث اص اضتشاـ  چىذ فشع سا متؼشؼ ضذٌدس ایه تخص اص مته تحشیش، ػشؼ ضذ وٍ امام)سٌ( 

وٍ مطخخع   ضذٌ است. یؼىی تؼذ اص ایه جُل تٍ غاحة مال مكشح -2جُل تٍ ممذاس مال ي  -1 تٍ دي ضشـِ خمس،ثثًت 

غاحة مخال مؼوخًم   ي ثاویاً ممذاس مال مجًُل تاضذ مطشيـ تٍ ایه است وٍ ايالً  ،ياجة دس مًؾًع محل تحث ضذ خمسِ

 ضًد.  گاٌ ایه فشيع مكشح می ، آنوثاضذ

ایه غخًست تىویخر سيضخه    فشع ايل ایه تًد وٍ اگش وسی ممذاس مال ي غاحة مال سا تطىاسذ ي تشای اي مؼوًم تاضذ، دس 

جا ياجة ویست ي تایذ ایه مال سا تٍ غاحثص تشگشداوذ. دلیل آن َم ياؾح است؛  است ي جای تحث ویست؛ خمس دس ایه

 ياجة وثاضذ.  خمسوىذ وٍ تا فمذ ایه دي ضشـ،  ای وٍ اضتشاـ ایه دي ضشـ سا ثاتت وشدٌ، التؿا می َمان ادلٍ

ممذاس مخال َخم    ل مؼوًم است يلی تٍ وحً اجمالی؛تًد، ایه است وٍ غاحة ما دس جوسٍ گزضتٍ فشع ديم وٍ مًؾًع تحث

تٍ مؼوًم است. یؼىی اگش تذاوذ چٍ ممذاس حشام تا مال اي مخوًـ ضذٌ ي غاحثص سا اجماالً تطىاسذ، تٍ ایه غًست وٍ تذاوذ 

تخوع دس غًستی وٍ امىان يجًتی  تىاتش احتیاـجا امام)سٌ( فشمًدوذ  یىی اص ایه چىذ وفش محذيد است. ػشؼ ضذ وٍ ایه

ي اگش امىان وذاضخت، تخا لشػخٍ     َا تایذ ایه ممذاس سا تذَذ ، تٍ َمٍ آنتاضذ، دس غًستی وٍ محػًسوذ اص جمیغ افشاد محتمل

 مؼیّه وىذ وٍ ایه ممذاس اص مال سا تٍ چٍ وسی تذَذ. 

ست وٍ آن ممذاس مطخع مال، تیه آن چىذ وفخش  الًی ایه ا اوذ؛ لىه فشمًدٌ مشحًم سیذ دس َمیه مسألٍ چُاس احتمال دادٌ

داوذ وٍ یىی اص ایه سٍ وفش غاحة مال اسخت،   َضاس تًمان است ي اجماالً می 099تالسًیٍ تًصیغ ضًد. مثالً اگش ممذاس مال 

ایطخان  پس تٍ سٍ لسمت مسايی تمسیم وىذ ي تٍ ایه سٍ وفش تذَذ.  سا َضاس تًمان 099اما دلیماً تشای اي مؼوًم ویست؛ ایه 

 اوذ.  فتًا تٍ تًصیغ مال تالسًیٍ تیه ایه افشاد دادٌ

مالی اسخت وخٍ مشحخًم سخیذ دادٌ     تٍ قًس ووی اگش تخًاَیم الًال یا احتماالت سا دس ایه مسألٍ تشضماسیم، َمیه چُاس احت

 )الثتٍ یه احتمال پىجمی َم يجًد داسد وٍ خًاَذ آمذ( است:

َا تٍ ومتش اص  . ممىه است سؾایت آن«يجٍ وان تأیّ». التخوع ػه الجمیغ؛ تٍ ایه غًست وٍ َمٍ آن افشاد سا ساؾی وىذ 1

َا سا ساؾی وىذ، تٍ َش وحًی وٍ تاضذ. الثتٍ لكؼاً مىظًس ایه ویست وٍ مثالً اگش یىی  ممذاس مؼوًم تاضذ؛ مُم ایه است وٍ ایه

سخمر آن َمخان   توىٍ تش اص آن ممذاس قوثىاس است، ایه ضخع مًظر تاضذ وٍ تٍ اي تذَذ؛ د وٍ تیطاص ایه چىذ وفش ادػا وش
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ممذاسی است وٍ وضد خًدِ اي مؼوًم است. چًن فشؼ ما دس ایه فشع، ایه است وٍ ممذاس حشام وٍ مخوًـ تخا حخالل ضخذٌ،    

 تشای اي مؼوًم است مىتُی غاحة مال مؼوًم ویست. 

 ال سا اص قشف ماله غذلٍ دَذ.ممذاس م . يجًب غذلٍ؛ یؼىی آن2

 ایه مال سا تٍ چٍ وسی دَذ.لشػٍ تیىذاصد ي اص قشیك لشػٍ مؼوًم وىذ وٍ . 3

 اس تالسًیٍ تیه افشاد محتمل.. تًصیغ َمان ممذ4

 ایه چُاس احتمال ي چُاس لًلی است وٍ دس ایه مسألٍ مكشح ضذٌ است. 

 وىیم تا حكّ دس مسألٍ مؼوًم ضًد.ػشؼ ضذ وٍ ػمذٌ ایه است وٍ ما ادلٍ ایه احتماالت ي الًال سا تشسسی 

تخأی وحخً   »ضًد  احتمال ايل یؼىی التخوع ػه الجمیغ، تٍ مؼىای ساؾی وشدن َش وسی است وٍ احتمال موىیت اي دادٌ می

َخا غخاحة    مثالً اگش سٍ وفش َستىذ ي احتمال داسد وٍ یىی اص ایه َا تٍ ممذاس ایه مال، تپشداصد. وٍ تٍ َمٍ آن . يلً ایه«وان

 َضاس تًمان تذَذ.  099َا  مال تاضذ، ساؾی وشدن ایه سٍ وفش تٍ ایه تاضذ وٍ تٍ َش یه اص آن

ه ي الثتٍ تٍ لیذ امىان، ایه اسخت وخٍ ایخ    اوذ دلیل ایه احتمال ي ایه لًل وٍ امام)سٌ( تٍ غًست احتیاـ يجًتی تیان فشمًدٌ

ي وىذ، ؾامه است ي تایذ آن مال سا تٍ اي تشگشداوذ.  ممتؿای ؾمان یذ ػذياوی است. وسی وٍ مال دیگشی سا ػذياواً اخز می

ٍ وىذ و تیه ایه چىذ وفش است، یؼىی یمیه تٍ اضتغال رمٍ داسد، تایذ تٍ وحًی سفتاسمشدد داوذ وٍ غاحة مال  چًن اجماالً می

َخا دادٌ   ي یمیه تٍ فشاؽ رمٍ تٍ ایه است وٍ ایه مال سا تٍ َش سٍ وفشی وٍ احتمال موىیت آن وىذ؛یمیه تٍ فشاؽ رمٍ ویض پیذا 

 ضًد، تپشداصد.  می

 اوذ.  جا مطشيـ تٍ امىان، تٍ وحً احتیاـ يجًتی روش وشدٌ ایه دلیل لًل ي احتمال ايل است وٍ امام)سٌ( دس ایه

 ضًد تخوع پیذا وىذ َا دادٌ می اص َمٍ وساوی وٍ احتمال موىیت آن ذست وٍ اگش تخًاَػشؼ ضذ تٍ ایه دلیل اضىال ضذٌ ا

َضاس تًمان مال حشام تا مال اي  099، مستوضم ؾشس است. چًن تش قثك مثال، ایه ضخع وُایتاً ومایذَا سا ساؾی  ي َمٍ آن

مخال اي   اسی وٍ مخال ییخش دس  تشاتش ممذ 3غذ َضاس تًمان تپشداصد؛ یؼىی مخوًـ ضذٌ است يلی ػمالً تایذ دي میویًن ي َفت

تًاویم موتضم تٍ ایخه ساٌ   ، ومیداسد. پس تش قثك لاػذٌ الؾشس ي حذیث وفی ؾشس ایه سا تشمی مخوًـ ضذٌ ي ایه ؾشس است

 س ضشیؼت وفی ضذٌ است. ضًیم چًن التضام تٍ تخوع ػه الجمیغ، مسايی است تا ؾشس ػوی مه تیذٌ المال ي ایه د

اوذ؛ یه جخًاب مشحخًم آلخای     َایی دادٌ ضذٌ است: یه جًاب مشحًم آلای خًیی دادٌ بػشؼ ضذ تٍ ایه اضىال، جًا

آیا ایه  دیذي وُایتاً  دادَا سا یه تٍ یه مًسد تشسسی لشاس  تایذ ایه جًاب اوذ. جًاب تؼؽ األػالم دادٌ اوذ؛ یه حىیم دادٌ

جا ممىخه اسخت    دَیم، احتیاـ يجًتی امام دس ایه . اگش ما وتًاویم ایه اضىال سا جًابوٍاضىال تٍ ایه دلیل ياسد است یا 

 اوذ، گشفتاس مطىل ضًوذ.  مطىل پیذا وىذ یا وساوی وٍ تٍ يجًب تخوع ػه الجمیغ فتًا دادٌ

مؼىای حذیث الؾشس، وفی حىم ؾشسی دس ضشیؼت است؛ تٍ ایه تیان اوذ  مشحًم آلای خًیی دس پاسخ تٍ ایه اضىال، فشمًدٌ

آن ؾشسی تش مىور ياسد  واحیٍوٍ اص  یتٍ قًس ووی تطشیغ ي جؼل حىمیؼىی ضًد.  طشیغ ومیدس ضشیؼت، حىم ؾشسی توٍ 

امتثال مًجة وٍ دس ممام  ضًد، وفی ضذٌ است. ایه مفاد حذیث وفی ؾشس است. اما اگش حىم فی وفسٍ ؾشسی وثاضذ يلً ایه

 ضًد ي ماوحه فیٍ ایه چىیه است.  ؾشس تاضذ، تا حذیث سفغ تشداضتٍ ومی
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گًییم ایه پخًل   جا يجًد داسد ي دس ضشیؼت جؼل ضذٌ، يجًب اػكاء مال الغیش است؛ ما تش چٍ اساس می وٍ دس ایه حىمی

ست ي ما تایخذ  ا تایذ تٍ ایه سٍ وفش دادٌ ضًد؟ تٍ چٍ دلیل ما مىور تٍ پشداخت پًل َستیم؟ تٍ ایه دلیل وٍ مال ییش وضد ما

مال ییش وذاسیم. حىمی وٍ دس ایه ممام جؼل ضذٌ، يجًب اػكخاء مخال    مال ییش سا تٍ غاحثص تشگشداویم ي حك تػشف دس

تثخال  دس ممام اماما الغیش الیٍ؛ مال ییش سا تایذ تٍ اي تشگشداویم. پس فی وفسٍ ایه حىم ضشػی وٍ تطشیغ ضذٌ، ؾشسی ویست. 

مؼىای تىجیض ػوم اجمالی  مالی تٍ يجًد غاحة مال تیه چىذ وفش داسد، ایه ػوم اجمالی مىجض است.ایه حىم چًن ػوم اج

گًیذ چًن یمیه تٍ اضتغال رمٍ داسی ي ؾامه َستی، تایذ واسی  وىذ. ػمل می ایه است وٍ ػمل حىم تٍ يجًب احتیاـ می

مٍ افشاد محتمل ایه ممذاس مال وىی وٍ خًدت سا اص ایه اضتغال رمٍ، تشَاوی؛ ساٌ خالظ ضذن ي فشاؽ رمٍ، ایه است وٍ تٍ ٌ

 سا تپشداصی. 

. اما استممام تطشیغ  مشتًـ تٍ، اص مػادیك احىام ؾشسی مىفی دس ضشیؼت ویست. چًن آن ساً تخوع ػه الجمیغاساپس 

 حذیث وذاسد.  ممام امتثال استثاقی تٍ ایه

 اشکال بعض االعالم به پاسخ هحقق خویی

دس وفی ؾشس فشلی تخیه حىخم   محػّل اضىال ایه است وٍ . 1اوذ وسثت تٍ ایه پاسخ آلای خًیی، اضىال وشدٌتؼؽ األػالم 

الؾشس ي الؾشاس فخی  »گًیذ:  وىذ وٍ حىم ضشػی تاضذ یا ػموی. حذیث الؾشس می ظاَشی ي حىم يالؼی ویست. فشق ومی

 احىام ظاَشیٍ.  حىم يالؼی، چٍایه وفی ي سفغ ؾشس، اقالق داسد. یؼىی مكوك ؾشس تشداضتٍ ضذٌ، چٍ  ؛«االسالم

ػموی وٍ  ظاَشی است. تٍ ػىًان مفاد یه اغلیه حىم يالؼی ویست توىٍ یه حىم  جا احتیاـ یا تخوع ػه الجمیغ ایه

أخًنٓ دِیىُهٓ، فاحْتَفْ  »یا حىم ػمل تٍ لضيم فشاؽ یمیىی دس فشؼ اضتغال یمیىی یا حىم ضشع )مثىای ػموی ي ضشػی داسد، 

وثایذ ؾشسی تاضذ. اقالق حذیث سفخغ   ، ایه َماص ػمل تاضذ ي چٍ تشخاستٍ اص ضشعحىم ظاَشی چٍ تشخاستٍ ؛ (« لذِیىِهٓ

ضًد؛ چٍ حىم يالؼی تاضذ  وىذ وٍ تٍ قًس ووی احىام ضشػی، ؾشسی ویستىذ. َیچ حىم ؾشسی متًجٍ مىور ومی التؿا می

 وٍ تٍ ضشع یا تٍ ػمل ثاتت ضذٌ تاضذ.  تاضذ. اػم اص ایه ي چٍ حىم ظاَشی قشیمی

 بزرسی اشکال بعض االعالم

اوخذ. غخحت ي سخمم ایخه اضخىال       است وٍ تؼؽ األػالم تٍ پاسخ مشحًم آلای خًیی ياسد وشدٌ ػوی أیّ حال ایه اضىالی

گشدد تٍ مثىای اغًلی. یؼىی ایه دس حذیث الؾشس تایذ تحث ضًد؛ یا دس اغًل یا دس لًاػذ فمُیٍ. چًن اص الؾشس َم  تشمی

جخا دس تخاب    وىىذ. تایخذ آن  حث سا مكشح میوىىذ تحت ػىًان لاػذٌ الؾشس؛ ي َم دس اغًل ایه ت دس لًاػذ فمُیٍ تحث می

داسد ي َخم   الؾشس تحث ضًد وٍ آیا اص ایه جُت اقالق داسد یا وٍ؟ یؼىی آیا يالؼاً َم احىام ؾشسی يالؼی سا تشمی حذیث

تٍ قًس ووی دس ضشیؼت، حىمی جؼل وىشدٌ وٍ اص واحیٍ آن خًاَذ تگًیذ خذايوذ متؼال  وٍ فمف می احىام ظاَشی سا؟ یا ایه

 ؾشسی متًجٍ مىور ضًد. 

. الثتٍ ایه پزیشفتتًان  سسذ، دس ایه مسألٍ حك تا مشحًم آلای خًیی است. یؼىی اقالق حذیث وفی ؾشس سا ومی میتٍ وظش 

. ضایذ َفت یا َطت وظشیٍ دس ایه ساتكٍ يجًد اد الؾشس چىذیه مؼىا روش ضذٌ استتش مثىای مطًُس است؛ چًن دس تاب مف
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ایه است وٍ اقالق ایه حذیث تٍ وحًی وخٍ ؾخشس سا    گفت تًان چٍ وٍ اجماالً می واسی وذاسیم اما آنفؼال َا  داسد. ما تا ایه

وٍ وسی دس ممام امتثال یه حىم ضخشػی، واچخاس ضخًد وخٍ ایخه       حتی دس احىام ظاَشی وفی وىذ، لاتل پزیشش ویست. ایه

تایذ تش قثك گًیذ اضتغال یمیىی مستذػی فشاؽ یمیىی است،  ، ایه ستكی تٍ ضشیؼت وذاسد. يلتی ػمل میوىذخساست سا تحمل 

 آن ػمل وشد.

 ضًد چًن می مىوریه ؾشسی متًجٍ اگش لشاس تاضذ حشف ایطان سا تپزیشیم، دس َمٍ مًاسدی وٍ ػوم اجمالی يجًد داسد 

؛ احتیاـ یؼىی اتیان تٍ َمٍ گزاسد؛ مؼىای احتیاـ فی وفسٍ ایه است ػوم اجمالی لُشاً یه تىویر مؿاػفی سا تٍ گشدن ما می

محتمالت تشای یمیه تٍ فشاؽ رمٍ. پس َمٍ مًاسد احتیاـ قثك ایه تیان تایذ ؾخشسی تاضخىذ ي وفخی ضخًوذ. دس حخالی وخٍ       

وىذ وٍ مالی تاضذ یخا ییخش    تٍ ایه مكوة موتضم ضذ. َمٍ مًاسد احتیاـ تٍ وحًی مستوضم ایه ؾشس َستىذ. فشق ومی تًان ومی

ي وخٍ اسختماللی، دس    تاضخىذ مثالً تٍ تىویر تٍ الل یا اوثش ي ایه الل ي اوثش استثاقی ی وٍ ػوم اجمالی داسد مالی. تاالخشٌ وس

 مًاسد اص ایه لثیل صیاد است. تیاـ وشد. ایه َم یه وًع ؾشس است يمًاسد ػوم اجمالی تٍ الل ي اوثش استثاقی تایذ اح

 األػالم تٍ پاسخ مشحًم آلایی خًیی ياسد ویست.  تؼؽسسذ اضىال  لزا تٍ وظش می

 پاسخ هزحوم آقای حکین به اشکال

یاـ، اضىال ایه تًد وٍ تخوع ػه الجمیغ ي پیص گشفته ساٌ احت ،تٍ ایه اضىالاوذ  آلای حىیم دادٌیه پاسخی َم مشحًم 

ایه ضخع تایذ تٍ َمٍ افشاد ایخه   گفتي  ضذتًان موتضم تٍ احتیاـ  ي تٍ َمیه جُت ومی مستوضم ؾشس تش غاحة مال است

مىور تٍ احتیاـ  وٍ اگش ما اي سافشمایذ دسست است  . چًن ایه مستوضم ؾشس است. مشحًم آلای حىیم میممذاس سا تپشداصد

َضاس تًمان تذَی، ایه ؾشس است. يلی ما ساٌ دیگشی وذاسیم. یشؼ ایه  099وىیم ي تگًییم تایذ تٍ َمٍ ایه سٍ وفش، وفشی 

وٍ ماله يالؼی ساؾی ضًد ي ماله يالؼی َم قثك فشؼ، تیه ایه سٍ وفش است. ساَی َم تشای وطر آن ویست. اگش است 

 ضًد.  ىىیم، اص آن قشف ؾشسی متًجٍ ماله يالؼی میوایه ساٌ سا قی 

 ای وذاسیم. ما چاسٌلزا ؼاسؼ تٍ آن ؾشس؛ پس ایه ؾشس م

َخا تخٍ    وٍ ما تخًاَیم تٍ َش یخه اص ایخه   گًیذ ایه سا پزیشفتٍ ي میقثك ایه ساٌ حل، مشحًم آلای حىیم ؾشسی تًدن پس 

ؾشس َم دس ضشیؼت وفی ضذٌ يلی مطىل ایه است وٍ اگش ما ایه ؾشس سا اص ایه  ياست  َمان ممذاس تپشداصیم، ایه یه ؾشس

حتمل آن دي وفشی وخٍ تخٍ   ضًد وٍ اص آن قشف ی تگًییم ایه واس سا وىىذ ي تٍ سٍ وفش وذَذ، وتیجٍ ایه می یؼىیقشف داسیم، 

. خًدِ ایخه  وشسذضًد وٍ ایه مال تٍ دست ماله يالؼی  . یؼىی وُایتاً ایىگًوٍتاضذَا ماله يالؼی  دَذ، یىی اص آن َا ومی آن

 وىذ تا آن ؾشس. َم ؾشسٌ ػوی الماله. ایه ؾشس مؼاسؾٍ می

  1.اوذ مشحًم آلای حىیم دادٌدَذ. ایه پاسخی است وٍ  لزا حذیث وفی ؾشس واسایی خًدش سا اص دست می

یه جًاب سًمی َم دادٌ ضذٌ وٍ تایذ تشسسی وىیم تا وُایتاً تثیىخیم احتیخاـ امخام    ایه پاسخ َم مًسد اضىال لشاس گشفتٍ ي 

 لاتل لثًل َست یا خیش. 
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