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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

هلىیت وٌض الَال هختلفی ٍخَد داسد. لَل دٍم لَل تِ تفظیل تیي داساالسالم ٍ غیش داس االسالم است ػشع وشدین دس هَسد 

اثش اسالهی داشتِ تاشذ )وِ الثتِ ایي تِ اختالف تؼاتیش هتفاٍت است( دس ش وٌض دس داس االسالم یافت شَد یا تِ ایي تیاى وِ اگ

دس ایي یا اثش اسالهی ًذاشتِ تاشذ، ٌذ ٍلی اگش دس داس الىفش یافت شَد و ایي طَست حىن لمطِ یا هدَْل الواله سا پیذا هی

 آیذ ٍ ٍاخذ تایذ خوس آى سا تپشداصد.  طَست هتؼلك تِ ٍاخذ است یؼٌی تِ هلىیت ٍاخذ دس هی

 دس هَسد ایي لَل پٌح دلیل روش شذُ است. دلیل اٍل روش شذ ٍ اشىال آى ّن تیاى گشدیذ.
 دلیل دوم

تِ ًحَی هوىي است اص ولوات هحمك حلی دس ششایغ استفادُ شَد ایي است وِ ٍخَد هال ٍ یا تِ ػثاست اها دلیل دٍم وِ 

ٍخَد ػلمِ هلىیت تیي ایي هال ٍ خْت تْتش ٍخذاى هال دس داس االسالم اهاسُ تش تؼلك ایي هال تِ یه هسلواى است ٍ تِ 

اػن اص هال ٍ دم، هحمَى است؛ ّن هال هسلویي  تاشذم هسلواى، ایي هال داسای احتشام است چَى ّش چِ وِ دس داس االسال

. ّن هال ٍ ّن دهشاى هحتشم استلزا هحمَى است ٍ ّن دم هسلویي هحمَى است. وفاس رهی ّن حىن هسلواًاى سا داسًذ ٍ 

یؼٌی  ؛لمطِ است ٍتوله ٍ تظشف دس ایي هال خایض ًیست  ،تِ اػتثاس احتشام هال یافت شذُ دس داس االسالم تش ایي اساس

وٌذ یا تِ تؼثیش تؼضی  گن شذُ است ٍ احىام هشتَط تِ تاب لمطِ دس هَسد آى خشیاى پیذا هی لىيهالیست وِ هاله داسد 

داسد. الثتِ ّواى طَس وِ دس خلسِ لثل  ٍخَدتفاٍت دس تؼضی اص احىام  ّن هدَْل الواله است. تیي لمطِ ٍ هدَْل الواله

وِ ٍ لزا تمشیة استذالل تش طثك ػثاست هحمك ایي است وِ گٌدی آهذُ  «اسالهیاثش »تؼثیش  اشاسُ شذ دس ػثاست هحمك

تؼضی  ؛ن وِ تؼاتیش هختلف استیػشع وشد)داسای اثش اسالهی تاشذ خَد ایي اثش اسالهی، اهاسُ تؼلك هال تِ یه هسلن است. 

االسالم ٍ غیش ها یىَى ػلیِ اثش االسالم اًذ ٍ تؼضی تیي ها یىَى ػلیِ اثش  تیي داساالسالم ٍ غیش داس االسالم تفظیل دادُ

پس اثش االسالم ػلی الوال، طثك ّش دٍ تؼثیش یىی است(  اهاسیت ٍخَد دس داساالسالم یا اهاسیت ٍخَد ٍلی، اًذُ تفظیل داد

 طشف ٍخذاى الوال دس هولىت اسالهی اهاسُ تش ایي است وِ ایي هال هتؼلك تِ یه هسلواى است یا طثك تؼثیش تؼضی ٍخَد

سالطیي ػثاسی تاشذ وِ سالطیي خَس هشتَط تِ ای وِ ضشب اسالهی خَسدُ ٍلَ  هثل سىِ)اثش ٍ ًشاى اسالهی تش آى هال 

اهاسُ تش تؼلك هال تِ یه هسلواى است ٍ تِ حىن احتشام هال شذًذ(  شٌاختِ هیاسالهی هولىت تَدًذ ٍلی تِ ػٌَاى حاوواى 

 وٌذ. واله پیذا هیهسلن ایي هال یا حىن لمطِ یا حىن هدَْل ال
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 بزرسی دلیل دوم

شَد ظي تِ تؼلك ایي هال تِ  استفادُ هی دلیل ساتك هحل اشىال است چَى ًْایت چیضی وِ اص ایي اهاسُ ّن هاًٌذایي دلیل 

وٌذ وِ ایي هال لْشاً تشای  یه هسلواى است؛ الثتِ وِ ٍخَد هال دس یه هولىت اسالهی تشای اًساى ظي تِ ایي حاطل هی

لىیت یه هسلواًی تَدُ یا ٍخَد یه ًشاًِ ٍ اثش اسالهی اهاسیت تش تؼلك هال تِ هسلن داسد اها ایي اهاسُ ًْایتاً ظي تِ ایي ه

وٌذ ًِ ایٌىِ هَخة ػلن ٍ یمیي شَد ٍ ایي ظي ّن یه ظي هؼتثش ًیست؛ چَى ظي خاطی وِ ها دلیل تش حدیت ٍ  ایداد هی

وِ هؼتثش ًیست حىن تِ تؼلك ایي هال تِ یه هسلواى وٌین ٍ  ظٌیتَاًین تِ استٌاد  داشتِ تاشین ًیست لزا ًوی آىاػتثاس 

 سا داسد.تگَیین ایي هال هحمَى است ٍ حىن لمطِ 
 ان قلت

شَد.  خاسی هی دس آى دس هولىت اسالهی است احىام هسلواى ٍ احىام اسالهیچیضی تیٌین طشف ایٌىِ  دس هَاسدی ها هی

گیشد )هثل لحن( هحىَم تِ  چیضی وِ دس تاصاس هسلویي هَسد هؼاهلِ لشاس هی هثالًدس ها ًحي فیِ ّن ّویي طَس است. پس 

شَد ٍ تایذ طثك احىام  حىن تِ اسالم اٍ هی ،ی وِ دس داس االسالم سّا شذُ تش اساس غلثِاحىام اسالم است یا هثالً هیت

اسالهی تدْیض ٍ تذفیي ٍ تىفیي شَد. اگش دس سَق الوسلویي ایي حىن خاسی است ٍ اگش دس هیت هسلواى ایي حىن خاسی 

ِ تؼلك آى تِ یه هسلواى حىن وٌین. شَد تایذ ت است پس دس هاًحي فیِ ّن ٍلتی یه هالی دس هولىت اسالهی پیذا هی

وٌٌذ هسلواًٌذ پس هالی ّن وِ دس ایي هولىت ٍ  چَى اغلة افشادی وِ دس خاهؼِ اسالهی صًذگی هی ؛تاالخشُ ایي غلثِ داسد

. ایي هالی ّن وِ پیذا شذُ تایذ تگَیین هتؼلك تِ یه استدس داس االسالم یافت شَد تِ حىن غلثِ هحىَم تِ احىام اسالم 

شَد  گَییذ ظي تِ هلىیت یه هسلن ًسثت تِ ایي هال ایداد هی گَییذ ایي اهاسیت ًذاسد ٍ چشا هی واى است؛ چشا شوا هیهسل

 ٍلی ایي ظي، ظي هؼتثش ًیست؟

دس ٍالغ سخي هستشىل ایي است وِ ّواى طَسی وِ دس سَق الوسلویي حىن تِ خشیاى احىام اسالم دس هَسد هتاع هَسد 

شَد، دس  ی هیسفی داس االسالم احىام اسالهی خاهطشٍح شَد ٍ ّواى طَسی وِ دس هَسد هیت  هی هیهؼاهلِ دس تاصاس اسال

 شَد. هی ن حىن تِ تؼلك ایي هال تِ هسلواىایٌدا ّ

 پاسخ ایي اشىال ایي است وِ: قلت:

. ها دس تاب سَق طشف غلثِ هَخة خشیاى احىام اسالم دس تاب سَق الوسلویي ٍ هیت هطشٍحِ دس داساالسالم ًیست اوالً:

الوسلویي سٍایات خاطِ داسین یا دس هَسد ٍخَب تغسیل ٍ تذفیي هیت هطشٍحِ سٍایت خاص داسین. تِ استٌاد آى سٍایات 

شَد. دس هَسد هیت ّن ّویي طَس است؛  است وِ هثالً دس هَسد لحن هَسد هؼاهلِ دس سَق هسلویي حىن تِ تضویِ آى لحن هی

تَاًین دس هَسد هال هىشَف ٍ یافت  وٌین دیگش ًوی ىام اسالهی سا دس ایي دٍ هَسد خاسی هیاح ،اگش ها تِ استٌاد سٍایات

شذُ دس داس االسالم تِ استٌاد غلثِ حىن تِ خشیاى احىام اسالهی وٌین ٍ ایي سا هتؼلك تِ یه هسلواى تذاًین. چِ تسا ایي دٍ 

 ضم تِ خشیاى احىام اسالهی وشدُ است.ایي سٍایات ها سا هلِ تاشٌذ وِ خظَطیتی داشتٍ ًظایش آى هَسد 

ّایی است وِ اص لثل اص  سلّوٌا هالن، غلثِ تاشذ؛ تِ طَس ولی دس تاب وٌَص دس تالد اسالهی غلثِ اتفالاً تا وٌَص ٍ گٌح ثانیاً:

لثل اص دٍسُ  تِ شتَطهشَد ػوذتاً  ّایی وِ دس ّویي هواله اسالهی پیذا هی دٍسُ اسالم دس ایي هواله ٍخَد داشتِ یؼٌی گٌح
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ّای لثل  ّا هشتَط تِ گزشتِ د، ًَع ایي گٌحشَاگش هالحظِ  هظش، ػشاق، ایشاى ٍ اهثال ایٌْااسالهی است. دس تالد اسالهی اص 

اص اسالم است. پس حتی اگش غلثِ هالن تاشذ ٍ ها تخَاّین تِ هالن غلثِ اػتواد وٌین، تِ حسة ٍالغ ٍ آًچِ وِ ها شاّذش 

تَاًین تؼلك آى سا تِ یه هسلواى اص ساُ غلثِ  ّای لثل اص اسالم است پس ًوی وٌَص هشتَط تِ دٍساى ّستین، غلثِ دس تاب

 ثاتت وٌین. لزا دلیل دٍم ّن توام ًیست.

 ظي تِ تؼلك آى تِ هسلواى ٍخَد داسد ٍ ایي وافی است.تاالخشُ تا ٍخَد اوثشیت هسلواى یه هٌطمِ  سؤال:

وٌیذ وِ هالی وِ دس هولىت اسالهی  شَد؟ چشا شوا ظي پیذا هی است. ظي اص ودا پیذا هیًِ! خَد آى غلثِ هَخة ظي  استاد:

تیٌذ وِ اغلة  شَد هتؼلك تِ هسلویي است؟ تِ چِ دلیل؟ غیش اص ایي است وِ اغلة هشدم هسلواًٌذ. ٍلتی اًساى هی پیذا هی

طمِ پیذا شذ ایي تایذ تشای هسلویي تاشذ. ّویي غلثِ وٌذ وِ اگش هثالً هالی دس آى شْش ٍ هٌ هشدم خایی هسلواًٌذ، ظي پیذا هی

 هَخة ظي است لىي ظٌی است وِ ها تشای آى اػتثاس ٍ حدیت لائل ًیستین.

 ّایی است وِ هشتَط تِ دٍسُ اسالهی است. ظاّشاً غلثِ تا گٌح سؤال:

ّایی است وِ هشتَط تِ دٍسُ اسالهی  گٌحتا تیي ٍخذاى دس داس االسالم ٍ غیش داس االسالم تفظیل تذّین، آیا غلثِ اگش  استاد:

ّایی است وِ  شَد گٌح یافت هی تیشتش گَیین اتفالاً آًچِ وِ دس داس االسالم خَاّین تثیٌین، ها هی ؟ تِ حسة خاسج هیاست

 تَاًذ هتؼلك تِ هسلن تاشذ. لثل اص اسالم تاشذ وِ ًوی هشتَط تِهشتَط تِ لثل اص دٍساى اسالهی است. اگش 
 دلیل سوم

تشای وسی خایض ًیست وِ دس هال  است؛ یؼٌی«  یْشِ إِرًِِْتِغَ  غَیْشُِِ  هٓالِ  فِی  یٓتَظٓشَّفٓ  لِأَحٓذٍ أَىْ  لَا یٓحِلُ»دلیل سَم سٍایت هؼشٍف: 

 غیش تذٍى ارى اٍ تظشف وٌذ.

الی وِ تِ ػٌَاى وٌض دس وٌذ تش ایٌىِ ه ایٌىِ تشای وسی خایض ًیست تظشف دس هال غیش تذٍى اخاصُ اٍ ایي چطَس داللت هی

تمشیة استذالل تِ ایي  ؟شَد، ایي حىن لمطِ یا حىن هدَْل الواله سا داسد ٍ هتؼلك تِ ٍاخذ ًیست داس االسالم یافت هی

سٍایت ًظیش تمشیة استذالل تِ دلیل اٍل است. تٌْا فشق دس ایي است وِ دس دلیل اٍل تِ اطل ػمالیی یا ػملی استٌاد شذ ٍلی 

ٍ ایٌدا تِ دلیل ًملی استٌاد شذُ است. آًدا گفتین اطل ػملی یا ػمالیی ػذم خَاص تظشف دس هال غیش است  ایٌدا تِ یه

 یاى ّیچ فشلی تا دلیل اٍل ًذاسد.. پس اص ًظش تدلیل ًملی
 بزرسی دلیل سوم

تَاى روش وشد.  سا ّن هی سد ایي دلیل تا تَخِ تِ ایٌىِ دلیل ًملی است یه تیاى دیگشیتشای ایي دلیل ّن توام ًیست. هٌتْی 

 تَاى گفت وِ: هدوَػاً دس پاسخ تِ ایي دلیل هیلزا 

شَد، فشع ایي است وِ ػاللِ هاله تِ ایي  ایي است وِ هالی وِ تِ ػٌَاى گٌح اص صهیي یافت هی هشىل دس ها ًحي فیِ اوالً:

هال هٌمطغ شذُ ٍ اگش ػاللِ هٌمطغ شذُ تاشذ، دیگش تظشف دس ایي هال تظشف دس هال غیش ًیست. )ایي اٍالً ّواى خَاتی وِ 

 دس پاسخ تِ دلیل اٍل روش وشدین.(

ها یمیي داسین تخظیض خَسدُ است یؼٌی یه هَسد  وِ است یػاه«  تِغَیْشِ إِرًِِْ  غَیْشُِِ  هٓالِ  فِی  یٓتَظٓشَّفٓ  لِأَحٓذٍ أَىْ  لَا یٓحِلُ» ثانیاً:

آى ّن هال وافش غیش رهی است. پس اگش هالی هتؼلك تِ یه وافش غیش رهی تَد  ٍاص هَاسد تظشف دس هال غیش خایض شذُ 
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داًین ایي  ه خایض است. االى ها دس هَسد گٌدی وِ دس داس االسالم یافت شذُ شه داسین، ًویتظشف دس آى هال تذٍى ارى هال

هتؼلك تِ وافش است وِ داخل دس خاص تاشذ ٍ اص ػوَم خاسج شذُ یا هتؼلك تِ یه هسلواى است وِ تحت ػوَم ػام تالی 

ػام خایض ًیست. )شوا اگش یه ػاهی داشتِ دس هَاسد شثْات هظذالیِ توسه تِ  ذُ تاشذ. یؼٌی شثِْ هظذالی داسین ٍهاً

تؼذ یه هَسدی تِ ػٌَاى فاسك اص تحت ػام خاسج شذُ تاشذ یمیي داسیذ فساق اص ایي ػام خاسج « اوشم الؼلوا»تاشیذ 

داًین  ًویٍ  شه داسین صیذشتِ تاشین ٍلی دس هَسد ای دس هفَْم فاسك ًذا ّیچ شثِْ اگش اًذ ٍ ٍخَب اوشام ًذاسًذ. حال شذُ

ٍخَب اوشام سا شاهل ایي فشد وِ ها  ،تِ استٌاد ػوَم اوشم الؼلوا تَاى یؼٌی شثِْ هظذالی داسین. ایٌدا ًویاسك است یا ًِ، ف

توسه تِ ػام دس شثْات هظذالیِ خاص خایض ًیست( ها ًحي فیِ ّن  چَى شه دس فسك ٍ ػذم فسك اٍ داسین خاسی وٌین.

خَاص تظشف دس هال وافش غیش رهی است.  خاصحىن هال غیش است ٍ  اص ّویي لثیل است. حىن ػام، حشهت تظشف دس

وِ ایي هال  . االى ها یه هَسد سا شه داسین«زهیالتظشف فی هال الغیش حشام اال فی هال الىافش غیش » شَد: ًتیدِ ایي هی

تظشف دس آى خایض اص ػوَم ایي ػام خاسج شذُ ٍ تاشذ ایي هال هتؼلك تِ وافش  اگشیه هسلواى.  هتؼلك تِ یه وافش است یا

چَى شثِْ هظذالی است دیگش تِ ػوَم ال یحل الحذ اى  ٍلی ٍ اگش هتؼلك تِ هسلن تاشذ تحت ػوَم ػام تالی است.است 

تَاى حشهت  شَد استٌاد وشد. تٌاتشایي حشهت تظشف دس هَسد ایي هال ثاتت ًیست. حذالل تا ایي سٍایت ًوی یتظشف ًوی

 االسالم تِ ػٌَاى وٌض ثاتت وشد. پس دلیل سَم ّن تاطل شذ ٍ لاتل لثَل ًیست.تظشف سا دس هال هىشَف دس داس 

 دلیل چْاسم دٍ سٍایت خاص است وِ اى شاء اهلل فشدا تیاى ٍ تشسسی خَاّین وشد.: بحث جلسه آینده

 «الحوذ هلل سب الؼالویي»


