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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»
 خالصه جلسه گذشته

وٌض الَال ٍ اًظبس هتؼذدی ٍرَد داسد؛ لَل اٍل وِ ثِ هطَْس هتأخشیي ًسجت دادُ ضذُ، لَل ثِ هلىیت ٍارذ  دس هَسد هلىیت

هغلمب است چِ دس ثالد وفش ثبضذ ٍ چِ دس ثالد اسالم. چِ احش اسالهی داضتِ ثبضذ ٍ چِ ًذاضتِ ثبضذ. ادلِ ایي لَل ثیبى ضذ ٍ 

 است.هطخع ضذ ادلِ ایي لَل ٍافی ثِ همػَد اروبال 

 قول دوم: قول به تفصیل

ای ّن ثش ایي تفػیالت روش ضذُ است. لذس هتیمي ثیي ّوِ الَل ایي است وِ  دس همبثل ایي لَل تفػیالتی هغشح ضذُ ٍ ادلِ

ٍرَد ًذاسد.  اگش وٌض اص ثالد وفش یبفت ضَد ٍ دس داس الحشة ثبضذ، ایي لغؼبً هتؼلك ثِ ٍارذ است یؼٌی دس ایي هَسد اختالفی

اختالف دس هَسد وٌضی است وِ دس ثالد اسالهی یبفت ضَد یب ثِ تؼجیش ثؼضی احش اسالهی داضتِ ثبضذ )چَى تؼجیشات دس ایي 

دس تفػیل . ایي اًذ تفػیل دادُ ساثغِ هتفبٍت است( هخالً ثؼضی ثیي هب یىَى ػلیِ احش االسالم ٍ هب ال یىَى ػلیِ احش االسالم

هسئلِ سا پیشاهَى گٌزی  ٍایطبى سخي اص داساالسالم ٍ داس الىفش هغشح ًىشدُ  1س ضشایغ ثیبى ضذُ است.ػجبست هحمك حلی د

وِ احش اسالهی دس آى ٍرَد داسد ٍ گٌزی وِ احش اسالهی دس آى ًیست هتوشوض وشدُ است. اهب اوخشاً هسئلِ سا پیشاهَى داس 

اًذ تفػیلطبى ثِ حست ایي است وِ گٌذ دس داس االسالم  وِ تفػیل دادُاًذ یؼٌی وسبًی  االسالم ٍ غیش داس االسالم هغشح وشدُ

 یبفت ضَد یب دس داس الىفش.

ذ وِ دّ اًذ ثیطتش ًطبى هی البهِ وشدُ ای وِ فشلی دس ثیي فمْب ًیست. ادلِچٌذاى سسذ اص ایي رْت  دس هزوَع ثِ ًظش هی

سالم حتی هحمك حلی ّن وِ دس ػجبستص ثحج اص احش االسالم سا هسئلِ، هسئلِ ٍرذاى وٌض دس داس االسالم است یب غیش داس اال

چَى هوىي است گٌذ دس داسالىفش  . فشق ثیي ایٌْب ٍاضح استسسذ تَرْص ثِ ّوبى داس االسالم است هغشح وشدُ ثِ ًظش هی

هخػَغب دس  ضَدخَسدُ اهب دس هولىت وفش پیذا ای وِ ضشة اسالهی  یه سىِهبًٌذ پیذا ضَد ٍلی احش اسالهی داضتِ ثبضذ 

لزا ایي احتوبل  .ثِ هوبله وفش سایذ ثَدُ است اًتمبل آًْبثحج سشلت گٌزْب ٍ وٌَص هوبله اسالهی ٍ وِ ّبی هتأخش  صهبى

ثِ حست ٍالغ ٍ همبم حجَت ثیي تفػیل  پس وِ یه گٌزی دس هوبله وفش پیذا ضَد ٍلی احش اسالهی داضتِ ثبضذ. ٍرَد داسد

االسالم ٍ ثیي تفػیل هب یىَى ػلیِ احش االسالم ٍ غیش هب یىَى ػلیِ احش االسالم فشق است ٍ ایٌْب دس داس االسالم ٍ غیش داس 

دس هولىت اسالهی پیذا ضَد ٍ احش اسالهی ًذاضتِ ثبضذ هخالً دس  گٌزیهوىي است دس همبثل ػوَم ٍ خػَظ هي ٍرٌْذ؛ 

هختلف ثیبى ثِ اًحبء دس ػجبسات هسئلِ ثشای ایي ثَد وِ است. روش ایي ًىتِ  گٌزی پیذا ضَد وِ هتؼلك ثِ لجل االسالمایشاى 
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ضذُ است. هالحظِ فشهَدیذ وِ دس ػجبست هحمك حلی تفػیل ثیي احش االسالم ٍ غیش احش االسالم است اهب دس ػجبسات دیگشاى 

 تفػیل ثیي داس االسالم ٍ غیش داس االسالم است. 

اًذ ثِ ایٌىِ اگش  َدى گٌذ دس داس االسالم یب غیش داس االسالم است. ایٌزب ثؼضی لبئل ضذُدس ّش غَست هَضَع تفػیل اٍل، ث

وٌض دس داس االسالم یبفت ضَد دس ایي غَست هتؼلك ثِ ٍارذ ًیست. ایي لمغِ است یب ثِ تؼجیش ثشخی هزَْل الوبله است ٍ 

د وفش پیذا ضَد هتؼلك ثِ ٍارذ است. هؼلَم است وِ لذس اهب اگش وٌض دس ثال .ضَد هزَْل الوبله ثش آى ثبس هی یباحىبم لمغِ 

هتیمي وٌضی است وِ دس داس االسالم پیذا ضَد ٍ احش االسالم ّن ثش آى ثبضذ. ایٌزب ثؼضی هؼتمذًذ حىن لمغِ یب هزَْل الوبله 

ي هَاسدی ظبّش داسد اهب عجك لَل اٍل دس ّویي فشؼ ّن وٌض هتؼلك ثِ ٍارذ است. اختالف لَل اٍل ٍ ایي لَل دس چٌی

 ضَد. هی

ایٌْب ثیي  ثبضٌذ. هی 4ٍ ضْیذ حبًی 3، ػالهِ حلی2، غبحت هْزة1اص رولِ وسبًی وِ لبئل ثِ ایي تفػیلٌذ هشحَم ضیخ عَسی

هطَْس ثیي هتمذهیي  ایي تفػیل اًذ. چِ ثسب ثتَاًین ثگَیین غَست ٍرذاى وٌض دس داس االسالم ٍ غیش داس االسالم تفػیل دادُ

 وبًغَس وِ هطَْس ثیي هتأخشیي لَل ثِ هلىیت ٍارذ هغلمب است. ایي یه تفػیل دس هسئلِ است. ثَدُ است ّ

ّش چٌذ لبئل ثِ تفػیل غشاحتبً لَل هغشح ضَد تَاًذ ثِ ػٌَاى لَل سَم  یه تفػیل دیگشی ّن ایٌزب روش ضذُ وِ هیالجتِ 

ثبضٌذ ایي تفػیل سا هَسد اضىبل لشاس  لَل اٍل هیپزیشفتِ ٍ ایي ثذاى رْت است وِ ثؼضی اص وسبًی وِ لبئل ثِ اٍل سا 

ثیي ربیی وِ احتوبل ثمبء پٌْبى وٌٌذُ گٌذ یب ثمبء ٍاسث اٍ ثبضذ ٍ ثیي آًزب وِ یمیي داسد  اًذ. ثِ ّش حبل عجك ایي ثیبى دادُ

دس غَست اٍل حىن ثِ  .، تفػیل دادُ ضذُ استدّذ ٍاسحی ّن ًذاضتِ ثبضذ هذّخش یؼٌی پٌْبى وٌٌذُ اص دًیب سفتِ ٍ احتوبل هی

ضَد یؼٌی  ضَد ٍ ایي ثِ ایي هؼٌبست وِ هتؼلك ثِ ٍارذ ًیست اهب دس غَست دٍم حىن ثِ رَاص توله هی حشهت تػشف هی

ًِ ایٌىِ یمیي داسد ٍاسث ًذاسد، احتوبل ػذم )دّذ ٍاسحی ّن ًذاضتِ ثبضذ  اگش ٍارذ یمیي داسد هذّخش اص دًیب سفتِ ٍ احتوبل هی

ٍ دلیلی ّن ثشای آى  ُضَد. ایي تفػیل سا هحمك خَیی داد دس ایي غَست حىن ثِ هلىیت ٍارذ هی (دّذ. هیٍرَد ٍاسث 

 آى سا هَسد ثشسسی لشاس خَاّین داد.ًذ وِ هب اُ روش وشد

پس هالحظِ فشهَدیذ دس همبثل لَل اٍل وِ تفػیل دس هسئلِ است دٍ تفػیل اروبالً ٍرَد داسد؛ یىی تفػیل ثیي داس 

حذالل ثِ رْت م ٍ داس الىفش یب تفػیل ثیي هب یىَى ػلیِ احش االسالم ٍ هب ال یىَى ػلیِ احش االسالم وِ هب ایي دٍ سا االسال

ّن تفػیلی وِ هحمك خَیی دس ایي همبم روش وشدًذ. هب ثبیذ ادلِ تفػیل سا روش وٌین ٍ دیگشی یىی وشدین ٍ اضتشان ادلِ آًْب 

 بم است یب ًِ.ثشسسی وٌین وِ آیب ادلِ ایٌْب تو
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 نکته

وسبًی وِ هؼتمذًذ هبل ٍ گٌزی ثؼضی اص الصم است اضبسُ وٌن ٍ آى ایٌىِ  ،ادلِ تفػیلثِ ثحج اص یه ًىتِ سا لجل اص ٍسٍد 

اًذ. ثؼضی ّن ػٌَاى هزَْل الوبله ثِ  سا داخل دس لمغِ وشدُ آىضَد هتؼلك ثِ هبله ًیست یب اوخشاً  وِ دس داس االسالم پیذا هی

ایي هبل هتؼلك ثِ ٍارذ است یب ًِ،  وٌین وِ ثحج هیاًذ. فشق است ثیي لمغِ ٍ هزَْل الوبله؛ یؼٌی دس ٍالغ ایٌىِ هب  دُآى دا

ایي سِ ػٌَاى ّن ثبّن چَى ضَد یب احىبم هزَْل الوبله.  خَاّین ثجیٌین ایي وٌض احىبم لمغِ ثش آى ثبس هی یؼٌی دس ٍالغ هی

وٌذ ٍ آى ّن  هوتبص هی تبی دیگشوِ دس وٌض یه خػَغیت ٍرَد داسد وِ آى سا اص دٍهتفبٍتٌذ؛ دس رلسِ گزضتِ ػشؼ ضذ 

هستَسیت فی االسؼ اٍ ًحَّب است. پٌْبى ضذى دس صهیي یب دیَاس یب سمف یب هطبثِ ایٌْب هخل دسخت اهب ایي خػَغیت دس 

است اهب هزَْل الوبله ثِ هبلی اعالق ضَد وِ غبحجص آى سا گن وشدُ  ًیست. لمغِ ثِ هبلی اعالق هی هلمغِ ٍ هزَْل الوبل

ای ثجیٌیذ وِ  ضَد وِ هبله آى هؼلَم ًیست ًِ ایٌىِ غبحجص آى سا گن وشدُ ثبضذ. هخالً اگش ضوب دس خیبثبى یه ثستِ هی

گَیٌذ ٍ ایي هزَْل الوبله ًیست ثلىِ هبلی است وِ هبلىص آى سا گن وشدُ است اهب  افتبدُ ٍسظ خیبثبى، ثِ ایي لمغِ هی

چِ وسی  هتؼلك ثِداًذ  اهب ًوی ضذٍُ ثِ اهبًت ًضد اٍ گزاضتِ  هتؼلك ثِ دیگشی استداًذ ایي  هیوسی ثبضذ وِ  هبلی ًضد اگش

 است. هاست، ایي لمغِ ًیست ثلىِ هزَْل الوبل

احىبم خبظ  ّش یه وِاًذ  داًستِ اص لجیل هزَْل الوبلهٍ ثشخی آى سا اًذ  اروبالً ثؼضی تؼجیش لمغِ ثِ وبس ثشدُثِ ّش حبل 

 خَدش سا داسد.

دس ّش غَست عجك ایي تفػیل گٌزی وِ دس داس االسالم پیذا ضَد. ایي هتؼلك ثِ ٍارذ ًیست ثلىِ یب لمغِ است یب هزَْل 

َاًذ ّش گًَِ تػشف ت ٍلی عجك لَل اٍل ایي هبل هتؼلك ثِ ٍارذ است ٍ هی (اًذ اگشچِ اوخشاً تؼجیش لمغِ ثِ وبس ثشدُ)الوبله. 

 زبم دّذ. ى اًدس آ

 ادله قول به تفصیل

 هزوَػبً ثِ پٌذ دلیل ثشای احجبت ایي لَل استٌبد ضذُ است:
 دلیل اول

ایي است وِ اگش گٌذ ٍ وٌض دس داس االسالم پیذا ضَد یب احش اسالهی  ٍ هحػل آى ثیبى ضذُ 1ایي دلیل دس ولوبت هحمك ّوذاًی

چَى  داًستٍارذ آى سا هتؼلك ثِ تَاى  ػذم رَاص تػشف ٍ اخز هبل غیش ًوی اغل ػملی یب ػمالیی ثش اسبسداضتِ ثبضذ 

ایي هبل هحتشم است یب هحتشم ًیست یؼٌی یه هبله  وِ ضَد حبغل هیچٌیي هبلی هحتشم است. ًْبیت ایي است وِ ضه 

بل حىن ثِ رَاص تػشف هسلوبى هحتشم یب وبفش رهی هحتشم داسد یب ًذاسد. اگش ثخَاّین ثِ غشف ضه دس هحتشم ثَدى ایي ه

تَاًذ ایي هبل سا اخز وٌذ ایي دس ٍالغ ظلن ثِ هبله است ٍ ظلن ّن ػمال ٍ ًمالً لجیح است. تٌْب  ٍارذ وٌین ٍ ثگَیین ٍارذ هی

اخز هبلص یب تػشف دس هبلص  شف دادُ ثبضذ یؼٌی هبله ارى ثِاربصُ تػاٍ دس هبل غیش تػشف وشد وِ  تَاى غَستی هیدس 

. ایٌزب ثب تَرِ ثِ ارى هخل هبلی وِ هتؼلك ثِ وبفش حشثی است چَى احتشام ًذاسد یب خذاًٍذ ارى دادُ ثبضذسا دادُ ثبضذ 

خذاًٍذ اخز هبل دیگشی حشام ًیست ًِ ػمالً ٍ ػمالءً. اهب دس غیش ایي هَاسد لغؼبً ایي حىن حبثت است. دس هَاسدی وِ ضه 
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یؼٌی ضه داسین ایي هبل هحتشم است یب ًِ، ثِ هَرت ایي اغل ػملی یب تَاى ایي هبل سا تػشف وشد یب ًِ  داسین وِ آیب هی

 ست.ػمالیی تػشف ایي هبل ربیض ًی

داًین ایي هبل احتشام داسد یب ًذاسد؛ ثِ غشف ضه دس احتشام ایي  ًوی وِ اگش یه هبلی دس هولىت اسالهی پیذا ضَد ثٌبثشایي

آى اغل  ثِ هَرت دس ٍالغ ظلن است ٍ ،است اص حیج احتشام هطىَن وٌین چَى اخز ایي هبل ٍلَ سا اخز آىتَاًین  هبل ًوی

ثشای خشٍد اص آى اغل ػملی ٍ ػمالیی هب ًیبص ثِ یه دلیل هحىن داسین وِ یب  تَاى دس آى تػشف وشد. ػملی ٍ ػمالیی ًوی

تخغی وٌین پس ایي وٌض هتؼلك ثِ هزوَس اص اغل  تَاًین ّش رب وِ ایي ارى ًجبضذ هب ًوی ارى هبله است ٍ یب ارى خذاًٍذ ٍ

 ٍارذ ًیست. 
 بزرسی دلیل اول

ایي دلیل ثِ ًظش هب توبم ًیست. اغل وجشای هَسد ادػب دسست است یؼٌی ػمالً ٍ ًمالً ٍ ػمالءً اخز هبل غیش ربیض ًیست. ثِ 

هطىلی ًیست اهب ا ٍ ثِ حىن ًمل تػشف دس هبل غیش لجیح ٍ حشام است. پس دس وجشٍ ثِ ًظش ػمالء حىن ػمل هستمل 

داًین تػشف دس ایي وٌض اص هػبدیك ظلن است یب ًیست؟ اگش هحشص ثبضذ ایي هله غیش  اضىبل دس غغشی است یؼٌی هب ًوی

اص دیذ ّوبى ػمال ػاللِ هبله ثِ ایي  ثلىِداًین وِ ایي هبل، هبله داسد یب ًِ؛  است، لغؼبً اص هػبدیك ظلن است اهب االى ًوی

ضَد تب ایي اغل ػملی یب ػمالیی رشیبى پیذا  اًمغبع ػاللِ اص ایي هبل، ایي دیگش هله غیش هحسَة ًویهبل هٌمغغ ضذُ ٍ ثب 

دس هب ًحي فیِ ّن ّویي عَس  وٌذ وِ تػشف ربیض ًیست وٌذ. چغَس دس ربیی وِ وسی اص هبلی اػشاؼ وٌذ، وسی ادػب ًوی

تػشف دس ایي هبل سا  یٌزب ًِ ػمل ٍ ًِ ًمل ٍ ًِ ػمالءا . اگش وسی هبلی دس وٌبس خیبثبى ثگزاسد ٍ اص آى اػشاؼ وٌذ،است

ضذُ است. ایٌىِ هحمك ّوذاًی  لغغآٍسًذ چَى ػاللِ هبله اص ایي هبل  داًٌذ ٍ آى سا ظلن ثِ حسبة ًوی لجیح ًوی

ثحج  لاٍػمالً ٍ ًمالً لجیح است، ایي خَدش  دس آىفشهبیٌذ ثِ هزشد ضه دس ایٌىِ ایي هبل هحتشم است یب ًِ تػشف  هی

وٌضی وِ دس ربیی هستَس ضذُ، ػاللِ  گفتینایي لجح دس غَستی است وِ هب یمیي ثِ احتشام هبل داضتِ ثبضین اهب اگش  .است

 .رشیبى پیذا وٌذایي اغل ػملی ٍ ػمالیی لزا دیگش هبل غیش ًیست تب هبله اص آى هٌمغغ ضذُ ٍ 

پس اضىبل دلیل اٍل، دس ٍالغ اضىبل ثِ غغشی ٍ هَضَع هسئلِ است ّش چٌذ وجشایی وِ ایطبى ثِ آى استٌبد وشدُ لبثل لجَل 

 است.

 چْبس دلیل دیگش ثبلی هبًذُ وِ دس رلسِ آیٌذُ ثیبى ٍ ثشسسی خَاّین وشد.: بحث جلسه آینده

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»


