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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

وِ ثیي هَحمِ هحوذ ثي لیس ٍ ریل صحیحِ هحوذ ثي هسلن تْبفت ٍجَد سسیذ ثحج دس هَسد ادلِ لَل ثِ تفصیل ثِ ایٌجب 

ای ضَد وِ هبله داسد ٍ ثِ  وِ هَحمِ حول ثش هىبى هخشٍثِ استداسد. ػشض ضذ جوغ ثیي ایي دٍ سٍایت ثِ ایي صَست 

هبله اص آى اػشاض ًىشدُ است اهب هىبى هخشٍثی وِ هبله اص آى  ضَد هؼلَم هیلشیٌِ فحص ٍ تؼشیف وِ دس سٍایت آهذُ، 

صحیحِ وِ دس آى حىن ثِ هلىیت ٍاجذ ضذُ، لزا اػشاض وشدُ چٌبًچِ هبلی دس آى یبفت ضَد هتؼلك ثِ ٍاجذ است. 

 هشثَط ثِ هىبًی است وِ هبله اص آى اػشاض وشدُ است. 

 نکته

ِ جوغ ثیي ایي دٍ سٍایت ثش اسبس چِ تفسیشی اص حذیج صَست واست  ایيثِ آى تَجِ ضَد الصم است  ای وِ ًىتِ

ّب هختلف است؛ ثؼضی هؼتمذًذ ّن هَحمِ هحوذ ثي لیس ٍ ّن هَحمِ اسحبق  گیشد؟ چَى دس هَسد ایي سٍایبت دیذگبُ هی

 ثؼضی هؼتمذًذ صحیحِ هحوذ ثي هسلن .ذًثي ػوبس ٍ ّوچٌیي صحیحِ هحوذ ثي هسلن ّیچ استجبعی ثِ ثبة وٌض ًذاس

هشتجظ ثِ ثبة وٌض است ٍلی هَحمِ هحوذ ثي لیس ٍ هَحمِ اسحبق ثي ػوبس هشثَط ثِ ثبة وٌض ًیستٌذ. گشٍُ سَهی هؼتمذًذ 

ضَد. ثِ عَس ولی دس هَسد ایي چْبس سٍایت )یب سِ سٍایت(، ایي سِ دیذگبُ ٍجَد  ّش چْبس سٍایت ثِ ثبة وٌض هشثَط هی

ي سٍایبت دس همبم استذالل ٍ جوغ ثیي ایي سٍایبت، لْشاً هؤحش است. ثخطی اص ّب ٍ ًحَُ استظْبس اص ای داسد. ایي دیذگبُ

هحمك خَیی ثب ایٌىِ خَدش اص  ضذُ است.ثب ّن خلظ  جْبتوِ دیشٍص هغشح ضذ اص ایي جْت ثَد وِ ایي  سؤاالتی

 هؼتمذ است ظبّشله وٌین(. اهب هغ ر وسبًی است وِ لبئل ثِ هلىیت ٍاجذ هغلمب است )الجتِ ثب یه تَضیحی وِ ػشض هی

هبلی سا پیذا وٌذ،  وِ هبله اص آى اػشاض ًىشدُ ای وٌذ وِ اگش وسی دس هىبى هخشٍثِ هَحمِ هحوذ ثي لیس داللت ثش ایي هی

ثِ ثب ایٌىِ ایطبى ایي هَحمِ سا هشثَط  لزا آیذ. ثِ هلىیت ٍاجذ دسهیآى گبُ تؼشیف وٌذ ٍ اگش هبله آى هؼلَم ًطذ ثبیذ 

اً داللت ایي هَحمِ ثش هلىیت ٍاجذ هغلمب وٌبس وِ ثب آًْب لْش ٍجَد داسددیگشی گَیذ دس همبثل، دلیل  اهب هی داًذ ثبة وٌض هی

 سٍد. هی

ش چِ هؼٌبیی داللت داسًذ؟ آیب ثِ ثبة وٌض وذ ثي لیس ٍ صحیحِ هحوذ ثي هسلن ثپس ایي ًىتِ سا تَجِ وٌیذ وِ هَحمِ هح

 ٌین ثبیذ دس ایي فضب هالحظِ ضَد.خَاّین ثى هشثَعٌذ یب ثِ ثبة لمغِ؟ جوؼی ّن وِ هی

 وٌین. ٍ ًتیجِ گیشی ًْبیی ػشض هیداسًذ وِ دس ثخص پبیبًی ثحج دس ّویي ساثغِ هشحَم آلبی حىین یه ثیبًی ّن 
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 نتیجه

وِ دلیل چْبسم صالحیت استٌبد ًذاسد. دلیل  است ًتیجِ ثحج اص دلیل چْبسم وِ ثشای لَل ثِ تفصیل روش ضذُ ثَد، ایي

حمِ هحوذ ثي لیس ٍ هَحمِ اسحبق ثي ػوبس ثَد. هؼلَم ضذ ایي دٍ ّیچ وذام داللت ثش تفصیل ثیي داس االسالم ٍ چْبسم هَ

ذ وِ اگش وٌض دس داس الىفش پیذا ضذ هتؼلك ثِ ٍاجذ است ٍ اگش دس داس االسالم پیذا ضذ ٍ احش اسالهی ًغیش داس االسالم ًذاس

 ضَد.  داضت احىبم لمغِ ثش آى جبسی هی

 پنجن: اصل عدم جواس تملک دلیل

هؼتمذًذ اگش هبل دس داس االسالم پیذا ضَد ٍ احش اسالهی ثش آى ثبضذ، هلحك ثِ لمغِ  گفتِ ضذ ثشخیدلیل پٌجن اصل است. 

ایي ػذُ ثِ اصل ػذم جَاص توله،  ثؼضی اص آیذ. ثِ هلىیت ٍاجذ دس ًوی ضَد ٍ لزا ٍ احىبم لمغِ ثش آى جبسی هیاست 

 تَضیح هغلت ایي است وِ:اًذ. ُ توسه وشد

داًین ایي هبل هتؼلك  االى فشض ایي است وِ یه هبلی پیذا ضذُ وِ هستَس فی االسض ثَدُ ٍ اص صهیي خبسد ضذُ، هب ًوی

تَاًذ هبله  آیب وسی وِ ایي هبل سا پیذا وشدُ هیحبل ثِ وسی است وِ احتشام داسد یب هتؼلك ثِ وسی است وِ احتشام ًذاسد. 

ثشای حجَت هلىیت ثشای ضخص خبصی  احتیبد ثِ دلیل داسد یؼٌی ٍ لزا اًذ هلىیت یه اهش حبدث است تِضَد یب ًِ؟ گف

ضَد. االى ثحج دس ایي است وِ آیب ٍاجذ ثذٍى اػالم ٍ تؼشیف  ٍ ثذٍى سجت وسی هبله چیضی ًویًیبصهٌذ سجت ّستین 

اصل ػذم جَاص توله  ٍ ایٌجب تؼشیفٍ ضه داسین دس جَاص توله هي غیشِ یب خیش؟ یؼٌی ثطَد هىطَفِ هبله هبل تَاًذ هی

اگش ایي هبل، دس داس االسالم ثبضذ ٍ  ٍ دس آى تصشف وٌذ. تَاًذ ثذٍى سجت هبل دیگشی سا هبله ضَد است؛ چَى وسی ًوی

ایي  تَاًذ هبله ضَد. حبل اگش ضه وٌین است لغؼبً ًوی هسلن یب هي فی حىوِاحش اسالهی ثش آى هبل ثبضذ ٍ هب ثذاًین هبل 

هبل هتؼلك ثِ هسلن است یب ًِ، ٍ آیب احتشام داسد یب ًذاسد، ثب تَجِ ثِ ایٌىِ دس داس االسالم است ٍ احش اسالهی داسد اصل 

 ایي است وِ حك تصشف ٍ توله هبل ثشای اٍ حبثت ًیست.

جَد چَى هتؼلك ثِ یه وِ صهبًی لغؼبً توله ایي هبل ثش ٍاجذ جبیض ً ثیبى یه استصحبة است؛ ثِ ایي دس ٍالغ ایي دلیل

هخل  ىِوٌین. ًتیجِ ایٌ ه ایي هبل سا هیوٌین توله جبیض است یب ًِ، استصحبة ػذم جَاص تول االى ضه هی .ضخص ثَد

هخل هَاسد دیگش ثبیذ صذلِ دادُ ضَد یب ػلی ٍجِ  االاگش هبلىص پیذا ضذ فجْب ٍ  .ٍ اػالم ضَدسبیش هَاسد ثبیذ تؼشیف 

 هبل استفبدُ وٌذ.تَاًذ اص ایي  الضوبى هی

 بزرسی دلیل پنجن

 اشکال اول

ضذُ ٍ آى ایٌىِ همتضبی اصل جَاص توله است ًِ ػذم جَاص توله. اصل ایي است وِ ٍاجذ  دلیلاضىبلی هتَجِ ایي 

هبل هحتشم است یؼٌی اگش هبلی هتؼلك ثِ یه  ،آًچِ وِ تصشف دس آى جبیض ًیست چَىتَاًذ ایي هبل سا توله وٌذ.  هی

هسلوبى یب هي فی حىوِ هخل وبفش رهی ثبضذ، لغؼبً ایي هبل احتشام داسد ٍ تصشف دس آى جبیض ًیست. هبل هسلن هخل دَهص 

هبل وبفش رهی هخل دهص هحتشم است پس یمیي داسین هبل هسلن هحتشم است ٍ تصشف دس آى جبیض ًیست.  .هحتشم است

 هبلص احتشام ًذاسد پس احتشام ثشای هبل هسلن حبثت است ٍ غیش هسلن هبلص احتشام ًذاسد. ّن ٍ غیش وبفش رهی غیش هسلن

وِ آیب ایي هبل هتؼلك ثِ هسلن است یب غیش هسلن، ایٌجب همتضبی اصل ایي است وِ  ضه وشدین اگش دس هَسد یه هبلی ٍلی
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داًین اص لجل هسلوبًی یذ خَدش  وٌین دس احتشام ایي هبل، چَى ًوی هسلن یذ ثش ایي هبل ًذاضتِ است. یؼٌی هب االى ضه هی

 ثش ایي هبل است.، اصل ػذم دفغ یذ هسلن سا ثش ایي هبل ٍضغ وشدُ یب ًِ؟ آیب ایي اصالً هتؼلك ثِ هسلن ثَدُ یب ًجَدُ

ضه داسین آیب هسلوبًی سلغٌت هب  ٍلیوشدین ایي هبل احتشام داسد.  حشاصهب تؼلك ایي هبل ثِ هسلن سا ااگش ثِ ػجبست دیگش 

ثش ایي هبل پیذا وشدُ یب ًِ؟ آیب هسلوی یذش سا ثش ایي هبل لشاس دادُ یب ًذادُ؟ همتضبی اصل ػذم ٍضغ یذ هسلن ػلی ّزا 

التضبی جَاص توله سا  ،الوبل است پس چَى احتشام ایي هبل ثشای هب هحشص ًیست استوالن ٍاجذ جبیض است. پس اصل

 وٌذ.  هی

است وِ ایي هبل، هتؼلك ثِ یه هسلوبى  حبوی اص آىٍلتی هبلی دس هولىت اسالهی پیذا ضذ ٍ احش اسالهی داضت  ان قلت:

تَاًین احشاص وٌین وِ ایي هبل هتؼلك ثِ یه  ثَدُ یؼٌی ثب وطف ایي هبل دس اسض اسالهی ٍ داضتي ًطبًِ اسالهی هب هی

 هسلوبى ثَدُ است.

یه اهبسُ ظٌیِ است  ٍلی ایيش اسالهی، اهبسُ ثش تؼلك ایي هبل ثِ هسلن است داضتي اح ٍ ثَدى دس اسض اسالهی قلت:

 وٌذ. ؛ فَلص یه ظي غیش هؼتجش ثشای هب ایجبد هی«ٍالظي ال یغٌی هي الحك ضیئب»

 وٌذ وِ اصل جَاص توله است.  گفت اصل ػذم جَاص توله است، ادػب هی پس ایي هستطىل دس همبثل هستذل وِ هی
 پاسخ اشکال اول

وٌٌذ ثِ ایٌىِ تصشف دس هبل غیش جبیض ًیست هگش  تَاى گفت وِ ػمل ٍ ػمال حىن هی دس دفبع اص اصل ػذم جَاص توله هی

تب جبیی است وِ  لىي ایيثِ ارى هبله یب ارى وسی وِ صالحیت ارى داسد. اصل احتشام اهَال یه اصل هسلّوی است. 

فش حشثی هبلص هحتشم ًیست. خذاًٍذ ارى ثِ توله هبل وبفش حشثی دلیل ثش خالف آى لبئن ضَد. لذس هسلن ایي است وِ وب

ایٌجب یه اختالف  ایٌىِ چشا ظلن ًیست یه ثحج دیگشی است. .اخز هبل وبفش حشثی ظلن ًیست چَىدادُ است. 

 ضَد یب لن هحسَة هیهب دس ایٌىِ اخز هبل وبفش حشثی ظدس ایٌىِ ظلن حشام است تشدیذی ًیست ا .آیذ هصذالی پیص هی

گَیٌذ هبل وبفش حشثی احتشام ًذاسد، اخز هبل وبفش حشثی سا اص هصبدیك  فشهبییذ ظلن است ٍلی وسبًی وِ هی ًِ، ضوب هی

 داًٌذ.  ظلن ًوی

پس هسلّوبً اصل احتشام هبل غیش ٍ ػذم جَاص تصشف حبثت است. لذس هسلّن اص هَاسدی وِ اص ایي اصل خبسد ضذُ ثِ 

داًٌذ هبل وبفش حشثی است. اگش هب جبیی احشاص  ست ٍ ػمل ٍ ػمال اخز هبل اٍ سا لجیح ًویاػتجبس ایٌىِ اص هصبدیك ظلن ًی

اسالم ایي اصل ّن هٌَط ثِ وشدین هبلی هتؼلك ثِ وبفش حشثی است لغؼبً اص ضوَل اصل ػذم جَاص توله خبسد است. 

یٌىِ هب وفش سا هبًغ ثذاًین یب اسالم سا فشق است ثیي ا ًیست یؼٌی اسالم ضشط احتشام اهَال ًیست ثلىِ وفش هبًغ آى است.

ثبیذ اسالم احشاص ضَد. اگش  ٍ ضَد احتشام اهَال هختص ثِ هسلن هی ،ضشط ثذاًین. اگش گفتین اسالم ضشط احتشام اهَال است

ی احتشام هب گفتین وفش هبًغ احتشام است یؼٌی اصل ایي است وِ اهَال احتشام داسد اال ایٌىِ هبًؼی پیص ثیبیذ. هبل وبفش حشث

 ،ًذاسد چَى ایي هبًغ پیص آهذُ است. حبل اگش اسالم ضشط احتشام اهَال ًجَد ٍ اصل احتشام اهَال هٌَط ثِ اسالم ًجَد

تَاًین دس ایي هبل  چٌبًچِ ضه وٌین دس هَسد هبلی وِ آیب هتؼلك ثِ یه هسلن است یب هتؼلك ثِ یه وبفش حشثی. آیب هی

اص ًطَد تؼلك ایي هبل ثِ یه وبفش، احتشام ایي هبل ثجبی خَدش ثبلی است. تب صهبًی تصشف وٌین یب ًِ؟ تب صهبًی وِ احش



214 

 

وِ هبًغ یؼٌی وفش هغ الحشة احشاص ًطَد، ایي هبل احتشام داسد ٍ تصشف دس آى جبیض ًیست پس اصل همتضی ػذم جَاص 

 .است توبم ،اصل ػذم جَاص تصشف یؼٌی دلیل پٌجنٍ  تصشف است
 اشکال دوم

هب ایٌجب دلیل داسین. صحیحِ هحوذ ثي هسلن ٍ  لیل است تب هبداهی وِ دلیل ًجبضذ اهبدلیلٌ حیج ال دلیل؛ اصل داالصلُ 

 ّن توبم ًیست.سسذ. لزا دلیل پٌجن  ٍ ثب ٍجَد آًْب ًَثت ثِ ایي اصل ًویوٌٌذ  ثش ایي هغلت داللت هیاعاللبت ادلِ وٌض 

َسد لجَل است ٍلی ثِ ضشط ایٌىِ دلیلی ثش خالفص ًجبضذ ٍ هب ایٌجب پس اضىبل دلیل پٌجن ایي است وِ ایي استصحبة ه

 .دلیل ثش خالف آى داسین

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»


