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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»
 گذشته جلسهخالصه 

ای توسه وشدًذ؛ دلیل اٍل ثِ سِ ًحَُ لبثل تمشیش است ٍ ثِ  ػشض وشدین لبئلیي ثِ اػتجبس ٍحذت اص حیث هؼذى ثِ ادلِ

داللت ثش اػتجبس ٍحذت اص حیث هىبى داسد. ّش چٌذ  وِظبّش صحیحِ ثضًطی است دس ٍالغ تَاى گفت ایي دلیل  ًَػی هی

هؼٌبی  هتحولّبیی داضتِ ثبضذ یب حتی ثؼضی اص ػجبسات  تِ ضذُ تفبٍتهوىي است ثیبى هب ثب ػجبساتی وِ دس ایي همبم گف

 الجتِ ثب سِ تمشیش هختلف: دیگشی ثبضٌذ اهّب اگش ثخَاّین دلیل اٍل سا تحت یه ػٌَاى لشاس دّین ظبّش صحیحِ ثضًطی

اص دٍ  یه تمشیش ایي است وِ هَضَع دس ایي صحیحِ، خوس هؼذى است ٍ دس هَضَع ٍحذت هؼتجش است پس ّش یه

 ضًَذ. هؼذى هَضَع هستملی هحسَة هی

ضَد  لضیِ حمیمیِ هٌحل ثِ لضبیبی هتؼذّد هی« رله َّ همتضی االًحالل: »فشهَدُتمشیش دٍم وِ تؼجیش هحمك خَیی است وِ 

 ضَد ثذٍى ایٌىِ فشلی ثیي صَست تمبسة ٍ تجبػذ ثبضذ. لزا ّش هؼذًی ثِ تٌْبیی خَدش لحبظ هی

 تَاى ّن هی ثِ ًَػی ٍلیثبضذ  لغ ضبیذ سیطِ والم هحمك خَیی ّندس ٍاثیبى وِ ایي  استك ػشالی هحم تمشیشتمشیش سَم ّن 

طجیؼی  ،اًذ، فشهَدُ: هَضَع خوس ثیي ایٌْب ٍجَد داسد؛ ایطبى اص ثبة اًحالل لضیِ، ٍاسد ًطذُّن گفت وِ یه تفبٍتی 

لزا الصهِ ایي  وٌذ. دس ّش فشد ٍ هصذالص پیذا هیضَد ٍ سشیبى  هؼذى است ٍ طجیؼی هؼذى هثل ّش طجیؼی دیگشی هٌحل هی

 هطلت، ایي است وِ ًصبة ّن دس ّوِ افشاد هؼذى سبسی ٍ جبسی ثبضذ. 

ّبیی ثب ّن داسًذ، ٍلی لذس هطتشن ایٌْب وِ ثبػث  ایي سِ ثیبى تفبٍت تَاى گفت هیالجتِ اگش خیلی دلیك ثِ هسئلِ ًگبُ وٌین 

 بٍسین، ظبّش صحیحِ ثضًطی یب ظبّش ادلِ خوس ثَد.ضذ وِ ایٌْب سا دس ریل دلیل اٍل ثی

 دلیل دوم

اش ثب دلیل اٍل یىی است ٍ آى ادػبی اًصشاف ظَْس صحیحِ ثضًطی  وبهالً دس ًمطِ همبثل دلیل اٍل است ٍلی ًتیجِدلیل دٍم 

سئلت اثبالحسي »ك است ثِ فشد ٍ هؼذى ٍاحذ است؛ لبئلیي ثِ ایي دلیل گفتِ اًذ: ولوِ هؼذى وِ دس صحیحِ ثضًطی آهذُ، هطل

 «الشضب )ع( ػوّب اخشج الوؼذى هي للیلٍ أٍ وثیشٍ ّل فیِ ضیءٌ؟

دس ایٌجب ولوِ هؼذى هطلك است لىي یه « لیس فیِ ضیءٌ حتی یجلغ هب یىَى فی هثلِ الضوبٓ ػطشیي دیٌبساً»اهبم فشهَدًذ: 

وٌذ. ٍ آى لشیٌِ اضبفِ اخشاج ثِ هؼذى است؛  ذا هیای ٍجَد داسد وِ ثَاسطِ آى لشیٌِ اًصشاف ثِ فشد ٍ هىبى ٍاحذ پی لشیٌِ

وٌذ. پس اخشاج ثِ هؼذى اضبفِ ضذُ  آًچِ وِ هؼذى اخشاج هی« سئلت اثبلحسي الشضب )ع( ػوّب اخشج الوؼذى»گَیذ:  چَى هی
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ثبضذ،  پیذا وٌذ؛ چَى اخشاج یىی است. ٍ ٍلتی اخشاج یىی هی ٍاحذاًصشاف ثِ فشد ٍ هؼذى  ضَد وِ هؼذى ٍ ایي هَجت هی

 لْشاً هؼذى ٍ هحل ّن یىی است.

وٌذ ٍ لجَل داسد وِ ولوِ هؼذى، ظَْس دس هؼذى ٍاحذ ًذاسد  ثیي ایي دلیل ٍ دلیل لجلی تفبٍت است. ایي ادّػبی اًصشاف هی

 ٍاسطِ خَاّذ ثگَیذ وِ اطاللی ًیست ٍلی دس دلیل اٍل اًصشاف ثِ ٍلی ادػبی اًصشاف داسد یؼٌی وأىّ دس دلیل اٍّل ّن هی

گَیذ ایي ظَْس دس هؼذى ٍاحذ  وٌذ ٍلی هی وٌٌذ. دس دلیل اٍل ادػبی اطالق ًوی ایي لشائي هثل اضبفِ اخشاج سا هطشح ًوی

پزیشًذ وِ اطاللی دس صحیحِ ثضًطی اص  داسد یب ثِ اػتجبس اًحالل یب ثِ اػتجبس هَضَع وِ ثبیذ ٍاحذ ثبضذ. اهب دس دلیل دٍم هی

 وٌذ. اًصشاف ثِ هؼذى ٍاحذ پیذا هی آىثَاسطِ  وِین داس ای ایي حیث است ٍلی لشیٌِ

 ادله اعتبار وحدتبزرسی 

 بزرسی دلیل دوم

دلیل دٍّم هحل اضىبل است یؼٌی ایٌىِ هب ثگَیین ثَاسطِ لیذ اخشاج ٍ اضبفِ اخشاج ثِ هؼذى اًصشاف ثِ هؼذى ٍاحذ پیذا 

وٌذ، ایي هحل اضىبل است. ثِ چِ دلیل ایي لشیٌِ هَجت ثطَد وِ هؼذى اص ظَْسش هٌصشف ضَد؟ هب اخشجِ الوؼذى، چِ  هی

وٌذ )هب یُستخشَج هثل طال یب ًمشُ یب ّش چیض دیگش(  ثبضذ؟ آًچِ وِ هؼذى اخشاج هیلشیٌیتی داسد وِ ایي هؼذى حتوبً ثبیذ ٍاحذ 

ٍاحذ ثبضذ سا هب اص دلیل دیگشی ثذست آٍسدین اهب ایٌىِ ایي اضبفِ هَجت ضَد وِ هب ولوِ هؼذى سا هٌصشف  جاخشاایٌىِ ثِ 

ضَد ٍ ثٌظش هب ایي اضبفِ اخشاج لشیٌیتی ثش  ُ ًویثِ خصَظ هؼذى ٍاحذ ثذاًین، ثِ ّیچ ٍجِ اص ایي دلیل یب ایي لشیٌِ استفبد

 اًصشاف ًذاسد.

 تَاًذ دلیل ثش اػتجبس ٍحذت ثبضذ؟  چگًَِ دلیل دٍم هی سؤال:

خَدش ثِ هؼٌبی هحل ٍ « هؼذى»ایي ولوِ « سئلت اثبلحسي الشضب ػوّب اخشج الوؼذى»دس صحیحِ سؤال ایي است:  استاد:

)آًچِ وِ هؼذى اخشاج « هب اخشج الوؼذى»گَییذ:  آى ثبثت است، ًیست ٍلتی هیهىبى است ٍ ثِ هؼٌبی حبل وِ خوس دس 

ضَد ثِ حذ  یؼٌی یه هىبًی وِ اص آى چیضی اخشاج هیثلىِ تَاًذ ثبضذ  وِ ًوی هىبىوٌذ( ایي اخشاج الوؼذى، اص چٌذ  هی

ل ٍ هىبى ٍاحذ هَسد ًظش ًصبة ثشسذ خوس آى ٍاجت است. ًفس اضبفِ اخشاج ثِ ایي هحل ایي دال ثش ایي است وِ هح

هب ػشض وشدین وِ ّیچ لشیٌیتی ًذاسد. هب اخشجِ الوؼذى حتوبً ًبظش ثِ یه فشد ٍ یه هصذاق خبظ است ٍگشًِ  لیاست ٍ

 ضَد. اخشاج اص فشد ٍاحذ ٍ هىبى ٍاحذ است. طجیؼی هؼذى چیضی اص آى اخشاج ًوی

ثِ فشد ٍاحذ ٍ هصذاق « هؼذى»ضَد ولوِ  هؼذى ثبػث هیاص فشد ٍ هىبى ٍاحذ است، خَد اضبفِ اخشاج ثِ  جاگش اخشاپس 

ایي ّیچ لشیٌیتی ًذاسد؛ اضبفِ اخشاج ثِ هؼذى گَیین  هیایي اًصشاف سا لجَل ًذاسین ٍ اًصشاف پیذا وٌذ. اهب هب  ٍاحذ هؼذى

چِ اص دسیب تَاى گفت آً ثِ فشد ٍاحذ ًیست. ّوبى طَسی وِ دس هَسد ّوِ اسوبء اجٌبس هی« هؼذى»هَجت اًصشاف ولوِ 

تَاًذ چیضّبیی اص اٍ اخشاج  تَاى گفت وِ ایي طجیؼت ٍ ایي جٌس هی ضَد، ظَْس دس یه دسیب ًذاسد ایٌجب ّن هی استخشاج هی

ضَد. پس الصم ًیست هٌصشف ثِ فشد ٍ هؼذى ٍاحذ ضَد ثلىِ ثیص اص یه هؼذى ّن اگش ثبضذ، هب أخشجِ الوؼذى صذق 

 ضَد، ًصبثص ایي همذاس است. پس ایي دلیل دٍم هحلّ اضىبل است. شاج هیوٌذ یؼٌی آًچِ وِ اص جٌس هؼذى اخ هی
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 بزرسی دلیل اول

وِ ًصبة آًچِ  ُضذت؛ چَى سؤال ایٌىِ ظبّش صحیحِ ایي است وِ ایي هؼذى، هؼذى ٍاحذ اسیؼٌی دلیل اٍل دس هَسد اهب 

ثش اگش حبل اگش ثِ ثیست دیٌبس ثشسذ، خوسص ٍاجت است؛  :فشهبیذ هیّن ضَد چمذس است، اهبم )سُ(  وِ اص هؼذى اخشاج هی

 ىضَد ّوب سی ثش افشاد هییه طجیؼتی حىوی جبسی ضَد اص ثبة ایٌىِ ایي طجیؼت سبسی دس افشادش است، حىن ّن سب

تحمك پیذا اًذ، )وِ الجتِ ایي هحل ثحث است ایٌىِ آیب ولی طجیؼی دس ٍجَد افشاد ٍ ثِ ٍجَد افشاد  گًَِ وِ هحمك ػشالی گفتِ

 لاًحالل سا آًطَسی وِ هحمك خَیی گفتٌذ )اًحال لْشاً ّش هؼذًی هستمالً هَسد ًظش است. ّن چٌیي اگشوٌذ؟(  وٌذ یب ًوی هی

ثطَس ولّی ثگَیین ٍ وبسی ًذاضتِ ثبضین ّن اگش اصالً ثب اًحالل  ضَد. ًیست ٍ ایي هسئلِ ثبثت هی لضیِ( ثپزیشین، هطىلی

دس ایي صَست ّن ظَْس  ٍ هَضَع خوس هؼذى است ٍ هؼٌب ًذاسد وِ سؤال اص جٌس هؼذى ثبضذ ایٌجب سؤال اص هؼذى ضذُ

 پسضَد وِ آیب ًصبة داسد یب ًذاسد.  هیاص یه هؼذًی وِ چیضی اص آى استخشاج  دس هؼذى ٍاحذ داسد. چَى سؤال ضذُ

 جٌسذ. هؼٌب ًذاسد وِ هب ثگَیین ًصبة دس ّش هؼذى ثِ ثیست دیٌبس ثشس است لزا ثبیذایي صحیحِ یه هؼذى  دس هَضَع

ّش هؼذًی یه هَضَع هستمل ثشای ًصبة ثیست  لزا .ضَد خوس ٍاجت هی هؼذًی وِ دس دًیب است اگش ثِ ثیست دیٌبس سسیذ

 دیٌبس است ٍ ظبّش صحیحِ ّن ّویي است.

 وؼذى ثبضذ.رات الفشض تمشیشّب ایي است وِ هَضَع  سؤال:

گَیین اگش  ن ثلىِ هَضَع ػجبست است اص الوؼذى الزی فیِ فبئذٓ؛ چَى هییگیش ویلوؼذى ًدس ایٌجب هَضَع سا رات ا هب استاد:

ثِ ثیست دیٌبس ثشسذ. پس فبئذُ ٍ استفبدُ ٍ استغٌبم دس آى هحفَظ است. لىي ولی استغٌبم ٍ فبئذُ ٍ استفبدُ یب استغٌبم هِي 

ؼذًی وِ دس آى فبئذُ است، اگش ایي فبئذُ ٍ غٌیوت ثِ گَیین ه ولّ هؼذىٍ هستمالً؟ پس هسئلِ استغٌبم هطىلی ًیست. هب هی

 ثیست دیٌبس سسیذ، خوسص ٍاجت است. 

ثلىِ هَضَع، الوؼذى الزی فیِ استغٌبم ٍ استفبدُ ٍ فبئذُ است. استغٌبم  هَضَع ٍالغ ًطذُرات الوؼذى  یل اٍلپس دس دل

استغٌبم  آىوِ است جٌس هؼذى آیب همصَد است؟  ٍجَد داسد دس هَضَع اهّب آیب استغٌبم اص ولّ هؼبدى هَضَع ایي صحیحِ

ٌذ: صهبًی فشهبی ضَد؟ اهبم )سُ( هی پشسٌذ چِ هَلغ خوس هؼذى ٍاجت هی وِ ٍلتی هی)ثبضذ؟ یب ثِ حست ظبّش ایي صحیحِ 

 وِ ثِ ثیست دیٌبس ثشسذ( ًصبة ّش هؼذى هستمالً همصَد است؟ ٍاضح است وِ همصَد ّش هؼذى هستمالً است.

 نتیجه

لضبیبی حمیمیِ ٍ  هجوَع ثِ ًظش هب دلیل دٍم ًبتوبم است ٍ الجتِ دلیل اٍل لبثل لجَل است لىي اگش هب اًحالل سا دسدس 

ثپزیشین ٍ ثگَیین: لضبیبی ضشػیِ اص لجیل لضبیبی حمیمیِ است )وِ الجتِ ّویي گًَِ ّن است، لىي ایٌىِ لضبیبی ضشػیِ 

گَیٌذ  اًحالل لضبیبی حمیمیِ ثحث است؛ هطَْس هی ، چَى دس هَسداستوٌذ هحل اختالف  وٌذ یب ًوی اًحالل پیذا هی

اگش وسی ًظش هطَْس سا  )سُ( ایي اًحالل سا لجَل ًذاسًذ(. ثِ ػجبست دیگش ضَد اهب ثؼضی هثل اهبم لضبیبی حمیمیِ هٌحل هی

ل صحیح است ٍ اگش وسی اًحالل ایي دلی (ثش اسبس تمشیش هحمك خَیی یب تمشیش هحمك ػشالی)ثپزیشد ٍ اًحالل سا لبئل ثطَد 

 . وٌذ وفبیت هیٍحذت  اػتجبساثجبت  ثشایاخز وٌذ ٍ ایي  تَاًذ ثِ ظَْس صحیحِ ا ًپزیشد، هیس

ى ضبء اهلل دس جلسِ آیٌذُ ثیبى ٍ ثشسسی وِ إثحث دس ادلِ لَل دٍم یؼٌی لَل ثِ ػذم اػتجبس ٍحذت است  بحث جلسه آینده:

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»                                                                                                      خَاّین وشد.


