
99 

 

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»
تحث دس ادلِ لَل دٍم تَد؛ ػشؼ کشدین لَل دٍم ایي است کِ ٍحذت اص حیث اخشاج دس ًػاب هؼتثش است. دٍ دلیل تشای 

 ایي لَل رکش ضذ ٍ ّش دٍ هَسد اضکال ٍالغ گشدیذ. 

 دلیل سوم

ى الٌػاب اخشاج فشهایذ: اگش کسی دس استخشاج اص هؼذى تِ اًذاصُ دٍ دلیل سَم سا هشحَم هحمك خَیی تیاى کشدًذ؛ ایطاى هی

خَاّذ  کٌذ ٍ ًوی اص اتتذا تٌا سا تش ایي تگزاسد کِ ّویي همذاس کفایت هییؼٌی کٌذ ٍ تٌاتش اکتفاء تِ ّواى همذاس داضتِ تاضذ 

هثالً دٍتاسُ تشگشدد ٍ اداهِ دّذ. اگش ایي همذاسی کِ دٍى الٌػاب است تلف ضَد یا غشف کٌذ، دس  ٍ اخشاج سا تکویل کٌذ

است.  ّن غشف کشدُکوتش اص ًػاب است. ایي سا  اخشاج کشدُخوس تش اٍ ٍاخة ًیست؛ چَى آًچِ سا کِ  ایٌدا عثك فشؼ

ضَد  اگش تشای ایي هستخشِج تذاء حاغل ضَد ٍ دٍتاسُ تشگشدد ٍ تمیِ سا استخشاج کٌذ، ایي اخشاج دٍم هَخة ًوی حال

ٍ تلف ضذُ، ٍاخة ضَد یؼٌی هدوَع همذاس ساتك کِ  ٍ آًچِ کِ ساتماً استخشاج ضذُآًچِ اآلى اخشاج کشدُ خوس ًسثت تِ 

 ضَد.  استخشاج کشدُ تا ّن هالحظِ ًوی اآلىتالف است تا ایي همذاس کِ 

اًذ ٍ چَى تا ّن تِ حذّ ًػاب سسیذًذ،  گفتین خوس ٍاخة است، هؼٌایص ایي تَد کِ هدوَع ایي دٍ هٌضن ضذُ اگش هی

الثذاء ٍ تؼذ الؼَد  استخشاج ضذُ تِ حذّ ًػاب سسیذُ ٍ ًِ آًچِ تؼذ ًِ آًچِ تاس اٍل اآلىخوس ٍاخة ضذُ است ٍلی 

سسٌذ. دس ایي هَسد کسی لائل  استخشاج کشدُ، تِ حذّ ًػاب سسیذُ اها دس ػیي حال تا ّن کِ هالحظِ ضًَذ، تِ حذّ ًػاب هی

دس ایٌدا ضذًذ  ضویوِ هیًذ. اگش ا ضویوِ ًکشدُهمذاس اخشاج ضذُ دس تاس دٍم آى ساتك تالف سا تا ایي  ٍ تِ خَب خوس ًطذُ

 ضذ.  تایذ حکن تِ ٍخَب خوس هی

دّذ کِ ٍحذت اص حیث اخشاج هؼتثش است؛ چَى دس اخشاج لثلی تِ حذّ  پس ّویي کِ حکن تِ ٍخَب خوس ًطذُ، ًطاى هی

ِ اگش ًػاب ًشسیذُ خوس ٍاخة ًطذُ ٍ دس ایي اخشاج ّن چَى تِ حذ ًػاب ًشسیذُ، خوس ٍاخة ًطذُ است دس حالی ک

 ضذ. ٍ حکن تِ ٍخَب خوس هی ًذضذ ثَد، تایذ هدوَع ایي دٍ تا ّن هالحظِ هیًٍحذت هؼتثش 

ضَد، یؼٌی ّواى صهاًی کِ اخشاج  ایي است کِ ٍخَب خوس هماسى تا اخشاج ثاتت هی طذُػلت ایٌکِ خوس ٍاخة ً

 تِ ضشط ایٌکِ تِ حذّ ًػاب تشسذ.  ضَد هیکٌذ، خوس ٍاخة  هی
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گشفت( دس غَست تالی تَدى  تَد )اگش ایي اًضوام دس غَست تلف غَست هیدس غَست تلف غحیح هی اگش ایي هغلةحال 

هٌاط دس ّش دٍ ػثاست است اص ظَْس ًع دس  یؼٌی ضذ؛ چَى هٌاط ایٌْا یکی است آًچِ کِ استخشاج ضذُ ّن غحیح هی

 هماسًت ٍخَب تا اخشاج.

تگیشین کِ چیضی اص هؼذى اخشاج ضَد ٍ تِ حذّ ًػاب ًشسذ ٍ  پس هحػّل دلیل سَم ایي است کِ اگش غَستی سا دس ًظش

اًذ  تلف ضَد دس ایٌدا گفتِ یادٍى الٌػاب تاضذ ٍ تٌای هستخشج ّن تش ػذم ػَد تاضذ، ٍ ایي ضخع ایي همذاس سا غشف کٌذ 

هاتمی سا  اآلىذُ اها اگش خوس ٍاخة ًیست ٍ اگش دٍتاسُ تشگشدد ٍ تٌاتش تتوین ٍ تکویل تگزاسد، ٍلَ لثالً تذاء تش اٍ حاغل ض

ضَد کِ خوس ًسثت تِ ساتك تالف ّن ٍاخة ضَد یؼٌی ایي دٍ تا  ایي اخشاج دٍم هَخة ًوی استخشاج کٌذتا حذّ ًػاب، 

ضًَذ. اگش ایٌدا خوس ٍاخة ًثاضذ، دس غَستی کِ تلف ّن ًطذُ تاضذ ٍ آًچِ دس اخشاج اٍل تذست آهذُ  ّن ضویوِ ًوی

ضَد. هثالً دس اخشاج اٍل تِ اًذاصُ دُ دیٌاس استخشاج کشدُ ٍ ٌَّص تالی است ٍ دس اخشاج  ویتالی تاضذ ّن خوس ٍاخة ً

ضًَذ. تِ ّواى  ضَد ٍ ایي دٍ تا ّن ضویوِ ًوی دٍم ّن تِ اًذاصُ دُ دیٌاس استخشاج کشدُ است دس ایٌدا خوس ٍاخة ًوی

ًعّ ظاّش دس « هماسًت ٍخَب تا اخشاج»است  ضَد؛ چَى دلیل ٍ هٌاط دس ّش دٍ یکی دلیلی کِ دس فشؼ تلف ٍاخة ًوی

است ٍ چَى تِ حذ ًػاب  خوس بٍَخسثة اخشاج حذ الٌػاب ضَد.  تی اخشاج تطَد، خوس ٍاخة هیایي است کِ ٍل

 دٍم خوس ٍاخة ًیست.ّن دس اخشاج اٍل ٍ ّن دس اخشاج  ًشسیذُ

ف دس اخشاج اٍل، ًتیدِ تگیشد کِ ٍحذت اص خَاّذ تِ سثة لیاس ها ًحي فیِ تِ غَست تل پس دس دلیل سَم دس ٍالغ هی

 1حیث اخشاج دس ٍخَب خوس هؼتثش است.

 بررسی دلیل سوم

ایي دلیل ّن هخذٍش است؛ چَى لیاس ها ًحي فیِ تِ غَست تلف، یک لیاس هغ الفاسق است. دس ٍالغ هستذل ها ًحي فیِ 

غشف یا تلف ضذُ ٍ گفتِ چَى آًدا خوس ٍاخة  سا همایسِ کشدُ تا غَستی کِ تؼذ اص اخشاج اٍل، آًچِ کِ استخشاج ضذُ

 ضَد. ضَد ایٌدا ّن ٍاخة ًوی ًوی

ضَد یؼٌی اگش چیضی تِ هلکیت  چَى ظاّش ادلِ ایي است کِ خوس تِ هال هَخَد هتؼلك هی چشا لیاس هغ الفاسق است؟

وس تِ آى تؼلك ضَد ٍلی اگش چیضی تلف یا غشف ضذ دس ایٌدا خ کسی دس تیایذ ٍ تالی تاضذ، خوس آى ٍاخة هی

گیشد. تش ایي اساس دس فشضی کِ هستذل هغشح کشدُ خوس ٍاخة ًیست چَى آًچِ سا کِ دس اخشاج اٍل تذست آٍسدُ  ًوی

چِ تاس هَخَد ًیست ٍ آى صهاى ّن تِ حذّ ًػاب ًشسیذُ تَدُ ٍ تٌا ّن ًذاضتِ کِ دٍتاسُ اص هؼذى استخشاج کٌذ پس آً اآلى

ًػاب خَد هایستخشج لحاػ ضَد. اها دس  دس آى کأىّ یک اخشاخی است کِ تایذ اآلىکالوؼذٍم است ٍ  اٍل اخشاج ضذُ

کٌذ،  هاًحي فیِ فشؼ ایي است کِ آًچِ کِ دس اخشاج اٍل تذست آٍسدُ، تالی است لزا ٍلتی تا اخشاج دٍم تمیِ سا تکویل هی

لیاس ها ًحي فیِ تا فشضی کِ ضَد ٍ اگش هدوَع تِ حذّ ًػاب تشسذ خوس ٍاخة است. پس  هدوَع تا ّن هالحظِ هی

 هستذل هغشح کشدُ است، لیاس هغ الفاسق است.
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ٍالطاّذ ػلی رلک ایٌکِ اگش فشؼ کٌین کسی دس اخشاج اٍل دٍى الٌػاب سا استخشاج کٌذ ٍ تٌا ّن داسد کِ ایي اخشاج سا 

کٌذ ٍ دس اخشاج دٍم دُ دیٌاس  ثِ هیآٍسد ٍ اص ایي دُ دیٌاس پٌح دیٌاس سا ّ اداهِ دّذ، دس اخشاج اٍل دُ دیٌاس تِ دست هی

ضَد ٍلی پٌح دیٌاس اٍل سا ّثِ کشدُ؛ آیا دس ایٌدا خوس  آٍسد یؼٌی هدوَع ایي دٍ اخشاج تیست دیٌاس هی دیگش تذست هی

ٍلی هدوَع ایي دٍ سا کِ تا  ل ّش چٌذ پٌح دیٌاس سا ّثِ کشدُخوس ٍاخة است؛ چَى دس اخشاج اٍگفتِ ضذُ ٍاخة است؟ 

کٌین، ظاّشش ایي است کِ تِ حذّ ًػاب سسیذُ ٍ ٍخَب خوس ثاتت است. دس فشؼ اٍل، دس غَستی کِ  یّن حساب ه

هلک ایي ضخع  دس ایي فشؼ اغالً چیضی اص آى تالی ًواًذُ است ٍلی دستا تلف یا غشف اغالً تٌا ًذاضتِ تشگشدد دس ٍالغ 

 ضَد. اگش تِ حذّ ًػاب سسیذ، خوسص ٍاخة هی ضَد ٍ اخشاج تا ّن هحاسثِ هی دٍ ٍاسد ضذُ ٍ تالی هاًذُ لزا هدوَع

کٌذ دیگش تِ حذّ ًػاب ًشسیذُ ٍ اص هلک اٍ خاسج ضذُ ٍ  الثتِ هوکي است کسی دس هَسد ّثِ اضکال کٌذ کِ اگش ّثِ

تٌاتشایي خوس ٍاخة ًیست؛ اها هسألِ ایي است کِ فشق ایي غَست تا غَستی کِ هستذل گفتِ دس ّویي است کِ آًدا 

ُ کِ دٍتاس اآلىاستخشاج کشدُ ٍ تٌا تِ تاصگطت ًذاضتِ ٍ ّوِ سا غشف کشدُ یؼٌی ّوِ دُ دیٌاس سا غشف کشدُ است ٍ 

 خَاّذ ضویوِ کٌذ.  کٌذ، ایي همذاس هستخشج دس هشتثِ دٍم سا تا چِ چیضی هی استخشاج هی

دس آًدا عثك فشؼ دس  ل هغشح کشدُ، لیاس هغ الفاسق است.سسذ لیاس هاًحي فیِ تِ فشضی کِ هستذ تِ ًظش هیتِ ّش حال 

تیٌین کِ ایي  کٌین، هی کِ هالحظِ هی ّیچ یک اص دٍ اخشاج، ضخع هستخشج هالک ًػاب ًطذُ ٍلی دس ایٌدا هدوَع سا

 خوس ٍاخة است. پس دلیل سَم هستذل ّن توام ًیست ٍ هحل اضکال است.  لزا ضخع هالک ًػاب ضذُ ٍ

اها ایٌکِ ایطاى فشهَد ًع ظَْس دس هماسًت ٍخَب تا اخشاج داسد، ایي ّن خالی اص اضکال ًیست؛ چَى اخشاج چیضی خذا 

هالک ضذى چیضی خذا اص اخشاج ًیست ٍ ًفس اخشاج هساٍی تا هلکیت است یؼٌی ّش اص هالک ضذى ًیست یا تالؼکس 

ضَد. دسست است  همذاس کِ ضخع اخشاج کٌذ، هالک آى است. حاال اگش هالک ضذ ٍ تِ حذّ ًػاب سسیذ، خوس ٍاخة هی

گَیٌذ هماسى  ایطاى هی ضَد اها ایٌکِ کِ اگش اخشاج غَست تگیشد ٍ تِ حذّ ًػاب تشسذ ٍ هلکیت ثاتت ضذ، خوس ٍاخة هی

ضَد ٍلی  تَاًین اخشاج سا اص هلکیت تفکیک کٌین ٍ تگَیین هماسى تا اخشاج ٍاخة هی ضَد ًوی تا اخشاج، خوس ٍاخة هی

آیذ چشا کِ اخشاج هساٍی تا هلکیت است ٍ اگش هالک ًػاب ضذ، خوس ٍاخة است ٍ فشلی ّن ًذاسد کِ  هلکیت تؼذاً هی

کٌذ. لزا تا تَخِ تِ ایي  اضذ یا هدوَع دٍ دفؼِ تاضذ هغلك هالکیت ًػاب خوس سا ٍاخة هیهالکیت ًػاب دس ایي دفؼِ ت

 دٍ اضکال لَل دٍم هشدٍد است.

 نکته

ای کِ ایٌدا ٍخَد داسد ایي است کِ دس لَل دٍم هغلثی هغشح ضذ ٍ هشحَم آلای خَیی ّن ایي سا فشهَدًذ ٍ آى ایٌکِ  ًکتِ

ضذ کِ ػَد ٍ تاصگطت تِ ػٌَاى تتوین ٍ تکویل ػول اٍل تاضذ یؼٌی یک فاغلِ صهاًی ای تا اگش اػشاؼ ٍ اّوال تِ گًَِ

ضَد هثالً اهشٍص آهذُ دُ دیٌاس  عَالًی کِ هخلّ تِ ٍحذت ػشفیِ تاضذ، ایداد ًطَد، دس ایي غَست ًػاب هدوَع لحاػ هی

ضَد کِ دٍ ػول هحسَب ضَد. ایطاى  ویحال ایي تخلل تِ یَمٍ اص ًظش ایطاى هَخة ً ،استخشاج کشدُ ٍ فشدا ّن دُ دیٌاس

فشهَد: اػشاؼ ٍ اّوال هَضَػیت ًذاسد ٍ هْن ایي است کِ ایي فاغلِ تِ حذّی ًثاضذ کِ تِ ٍحذت ػشفیِ ػول لغوِ تضًذ. 
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ضَد  ضَد ٍ آًچِ فشدا استخشاج هی اگش ایي چٌیي ضذ، اص تاب ایٌکِ ایي ػول ٍاحذ است ها هدوَع آًچِ اهشٍص استخشاج هی

 ضَد. کٌین ٍ اگش تِ ًػاب سسیذ، خوس ٍاخة هی حظِ هیسا هال

ای تاضذ کِ اص دیذ ػشف دس ایٌدا دٍ ػول تاضٌذ؛ اخشاج اهشٍص ٍ اخشاج هاُ آیٌذُ اص دیذ  اها اگش اػشاؼ ٍ اّوال تِ گًَِ

ٍ حکن تِ  صًذ ًیست ٍ لزا ایي تِ ٍحذت ػشفیِ لغوِ هی اآلىػشف دٍ ػول است اخشاج هاُ آیٌذُ هتون ٍ هکول اخشاج 

کٌین. پس دس تؼضی هَاسد اػشاؼ هخلّ است ٍ دس  ضَد ٍ همذاس اخشاج اهشٍص ٍ هاُ آیٌذُ سا تا ّن حساب ًوی اًضوام ًوی

 تؼضی هَاسد ًیست. هْن ایي است کِ اص دیذ ػشف اخشاج دٍم تکویل ٍ تتوین اخشاج اٍل تاضذ یا ًثاضذ. 

 ؟تِ ایي هغلة ٍخَد داسدیذ تثیٌین کِ چِ دلیلی اًذ. اها تا ایي هغلة سا هشحَم تشٍخشدی ّن گفتِ

کٌذ کِ آًچِ کِ اص هؼذى  کٌین اص ایي خْت اعالق داسد؛ اعالق غحیحِ تضًغی التضا هی تِ غحیحِ تضًغی کِ هشاخؼِ هی

ٍاخة است یؼٌی اعالق غحیحِ حتی ضاهل  آى دفؼات هتؼذد اگش تِ تیست دیٌاس سسیذ، خوسدس ضَد ٍ لَ  استخشاج هی

تَاًین تکٌین هغلماً چِ تیي ایي  ضَد. یؼٌی ها حکن تِ اًضوام هی هیِ ػول دٍم هتون ػول اٍل ّن ًثاضذ، ای ک ؼ تِ گًَِاػشا

دٍ فاغلِ تاضذ چِ ًثاضذ، چِ ػشف ایٌْا سا یکی تذاًذ چِ ًذاًذ هْن ایي است کِ آًچِ اص ایي هؼذى استخشاج ضذُ، اگش تِ 

 تیست دیٌاس سسیذ خوس آى ٍاخة است. 

ای تاضذ کِ تیي  ای کِ فشهَدًذ کِ اگش اػشاؼ تِ گًَِ ٍ ّن آى ًکتِهخذٍش است سسذ کِ ّن اغل لَل دٍم  پس تِ ًظش هی

 گیشد، ایي ّن تِ ًظش ها هشدٍد است. دٍ اخشاج فاغلِ تیفتذ ٍ ػشف ایٌْا سا دٍ ػول حساب کٌذ، ایٌدا اًضوام غَست ًوی

 قول سومبررسی 

دس کالم ػالهِ دادین کِ ًفس اػشاؼ ٍ اّوال اگش هَضَػیت داضتِ تاضذ، یک لَل هستمل اص لَل سَم تٌاتش احتوالی کِ 

ایٌکِ  ضَد ٍ آى ل هستمل هحسَب هیلَل دٍم خَاّذ تَد )چٌاًچِ گفتین عثك یک احتوال دس کالم ػالهِ ایي یک لَ

عل است؛ چَى تا ظاّش غحیحِ تگَیین اػشاؼ ٍ احتوال خَدش هَضَػیت داضتِ تاضذ( اها ایي لَل ّن تِ ًظش ها تا

ضَد یؼٌی ٍلَ ایٌکِ ها تشای اػشاؼ ٍ  تضًغی ساصگاس ًیست. اعالق غحیحِ تضًغی حتی ضاهل اػشاؼ ٍ اّوال ّن هی

 لَل سَمضَد ٍ لزا  هل فشؼ اػشاؼ ٍ ػذم اػشاؼ هیضااعالق غحیحِ اّوال هَضَػیت لائل تاضین، اها دس ػیي حال 

 ّن تاعل است.

 الیِ الواتي )سُ( ٍ سیذ غاحة الؼشٍٓ )سُ( ٍ آى ػذم اػتثاس ٍحذت اص حیث اخشاج است.فالحك ها رّة 

فشع اٍل توام ضذ فمظ یک ػثاستی اص تحشیش تالی هاًذُ کِ إى ضاء اهلل دس خلسِ آیٌذُ رکش خَاّین کشد ٍ  بحث جلسه آینده:

 تیاى ٍ تشسسی فشع دٍم خَاّین پشداخت. سپس تِ

«الؼالویيالحوذ هلل سب »


