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 «معن ج عي  محمد   آهل الطلرهي    اللع  عي  اعدائهم ا اهّلل   ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»

 دلیل یازدوم 

دلیل آخش ثش هطشٍػیت الضام ثِ حدبة دس حىَهت اسالهی ایي است وِ حبون اسالهی داسای اختیبساتی است؛ ایي اختیبسات ثِ 

ّبی هختلف هتفبٍت است. اگش ثخَاّین اص ایي هٌظش هسألِ هطشٍػیت الضام ثِ حدابة سا ابجابت    حست سؼِ ٍ ضیك اص دیذگبُ

تاش ٍالیات    تَاًین ایي هغلت سا تجییي وٌین. یىی اص ثبة ٍالیت فمیِ یب ثِ تؼجیش دلیاك  وٌین، حذالل دٍ تمشیش یب اص دٍ دیذگبُ هی

تَاًین دٍ تمشیش روش وٌین. دس ّش دٍ  هغلمِ فمیِ، ٍ دیگشی اص ثبة تصذی فمیِ ًسجت ثِ اهَس حسجیِ. پس ثشای دلیل یبصدّن هی

ٍسیغ ٍ گستشدُ است، ٍ أخشی ایي فمظ هشثَط ثِ اهاَس   تمشیش هسألِ ٍالیت ببثت است؛ هٌتْی تبسٓ حَصُ اػوبل ٍالیت ثسیبس

حسجیِ است. هٌظَس اص اهَس حسجیِ، یؼٌی آى اهَسی وِ ثش صهیي هبًذُ ٍ هتصذی خبصی ًذاسد؛ هثل ٍالیت ثش غیّات ٍ لصّاش ٍ   

ٍ وبسّب ثِ پیص ثشٍد،  اهثبل ایٌْب وِ وبسّبی هشثَط ثِ ایٌْب ثش صهیي هبًذُ ٍ حبون ضشع اص ثبة ایٌىِ اهَس هشثَعِ هؼغل ًوبًذ

ضَد. عجیؼتبً دس ایي ًگبُ، دایشُ اختیبسات فمیِ ثسیبس هحذٍد است. پس اضاتشان ایاي دٍ دیاذگبُ دس اصال      هتىفل ایي اهَس هی

ٍالیت ٍ تىفل ٍ تصذی اهَس است؛ لىي عجك دیذگبُ اٍل، ایي هحذٍد ثِ اهَس حسجیِ ًیست ٍ دس ّوِ اهَس ٍ ضئَى خبهؼِ ایي 

 است. اهب دس دیذگبُ دٍم ایي اختیبس هحذٍد ثِ یه اهَس خبصی است. اختیبس ببثت 

 تقریر اول

تَاى  هیاگش لبئل ثِ دیذگبُ اٍل ضَین، یؼٌی ٍالیت سا ثشای فمیِ دس ّوِ اهَس ٍ ضئَى ًسجت ثِ هسلویي ٍ خبهؼِ خبسی ثذاًین، 

تَاًذ  هی ضَد اهب داسای ابش اختوبػی است، ثِ ایي هؼٌب وِ فشدی هحسَة هی ّش چٌذ یه اهشوِ هسألِ حدبة ٍ پَضص  گفت

فمیِ اختیبس داسد  لزاٍیژُ دس دایشُ اخالق ٍ فشٌّگ خبهؼِ ایدبد وٌذ ٍ  خللی سا دس ثشخی اص اهَس ثِ ّبیی ضَد ٍ هٌدش ثِ آسیت

ت ثشای هتخلفیي لشاس دّاذ. عجیؼتابً ایاي اختیابس ٍ     وِ دس ایي ساثغِ لبًَى ٍ هحذٍدیت ٍ الضام همشس وٌذ یب حتی ویفش ٍ هدبصا

ٍالیت دائش هذاس هصلحت است؛ یؼٌی هصلحت خبهؼِ ٍ هصلحت هسلویي اگش التضب وٌذ، فمیِ چٌایي اختیابس ٍ حمای سا داسد؛    

هاذاس ٍخاَد   وٌاذ دائاش    تَاًذ حىوی سا هؼغل وٌذ یب تغییش دّذ، وِ الجتِ حىوی وِ فمیِ هی ّوبًٌذ ثسیبسی اص اهَس دیگش وِ هی

 تَاًذ ایي وبس سا اًدبم دّذ.  هصبلح ٍ هَلت ثِ صهبى هحذٍد است؛ تب صهبًی وِ آى هصلحت ٍخَد داسد، هی

تَاًذ دس ّوِ ضئَى خبهؼِ اسالهی ثب احشاص هصلحت ٍ ایٌىاِ   وِ هی ضذین پس اگش هب لبئل ثِ ٍالیت فمیِ آى ّن ثِ ًحَ هغلك

همشسات ٍضغ وٌذ. پس عجك ایي دیذگبُ هطىلی  تَاًذ دس ایي ثبسُ ّن هی ضَد، ایي اهش هصلحت خبهؼِ ٍ هسلویي هحسَة هی

وِ اهَسی وِ هشثَط ثِ هسلویي است، تَاًذ الضام داضتِ ثبضذ، ًِ تٌْب ًسجت ثِ هسألِ حدبة ثلىِ ًسجت ثِ ّ دس ایٌىِ حبون هی

ِ ثبیذ ثبضذ، ثش چِ اسبسی ٍ چگًَِ ثِ گیشی چگًَ . ایي تبثغ تطخیص حبون ٍ حىَهت است. ایٌىِ هجبدی تصوینٍخَد ًذاسد
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ایٌدب هٌتْی ضَد، ایي ثحث دیگشی است؛ هْن ایي است وِ حبون اسالهی ٍ حىَهت اسالهی ثشاسبس اختیابساتی واِ ثاشای اٍ    

ثشاسبس اختیبساتی واِ حابون اساالهی داسد، دس     .تَاًذ ثِ ٍضغ لبًَى ٍ همشسات ٍ ویفش ٍ هدبصات الذام وٌذ لشاس دادُ ضذُ، هی

ّوِ اهَس ٍ هٌْب ایي هسألِ ٍ هخصَصبً ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ایي یه ػولی است وِ خٌجِ ػوَهی ٍ اختوبػی داسد ٍ ابش اختوبػی 

ثاِ  تَاًین اصال هطاشٍػیت الاضام     . عجك ایي دیذگبُ ٍ ایي ثیبى، ظبّشاً ایٌگًَِ هیتَاًذ هذاخلِ ًوبیذ هیضَد،  ثش آى هتشتت هی

 ن. سا هَسد استٌبد لشاس دّی حدبة

 تقریر دوم

اهب دس دیذگبُ ٍ تمشیش دٍم وِ هجتٌی ثش اًحصبس اختیبس حبون ٍ ٍالیت فمیِ خبهغ الطشایظ ًسجت ثِ اهَس حساجیِ اسات، ایٌداب    

تَاًذ هذاخلِ وٌذ. اهاَس حساجیِ ّان یاه      دس اهَس حسجیِ هی بسات آى چٌبى گستشدُ ٍ ٍسیغ ًیست ثلىِ تٌْبدیگش داهٌِ اختی

ذُ است؛ اهَس هشثَط ثِ چیضّب یب وسبًی وِ هتصذی ًذاسد. الجتِ دس داهٌِ اهاَس حساجیِ ّان اخاتالف     هَاسدی ثشای آى روش ض

اًذ، یؼٌی ثشای فمیِ دس ایي اهَس ّوگبى ٍالیت لبئل ّستٌذ، لىي ثحاث دس   ٍخَد داسد؛ ولیت ایي هسألِ سا هطَْس فمْب پزیشفتِ

 ایي است وِ اهَس چیست ٍ للوشٍ آى ودبست. 

حدبثی سا اص هصابدیك اهاَس حساجیِ     وجشی هحل ثحث ًیست؛ ػوذُ ایي است وِ هسألِ حدبة ٍ پَضص یب ثیش عجك ایي تمشی

ثذاًین؛ یؼٌی ثگَیین ثبالخشُ ایي هسألِ ثِ ػٌَاى یه حىن ضشػیِ هسلّن داسای ابش اختوبػی چٌبًچِ هتىفل ٍ هتصذی ًذاضاتِ  

تَاًذ هتصذی آى اهش ضَد ٍ الضاهبتی سا دس ًظش ثگیشد. پس ػوذُ ایاي   اػتٌبیی ضَد، فمیِ هی ثبضذ، چٌبًچِ ثِ ایي حىن الْی ثی

ّبی فمْی خیلی ضبیذ ایي خْات ثاِ عاَس     هب ایي سا اص هصبدیك اهَس حسجیِ ثذاًین. دس وتبةاست وِ ایي ثخص ببثت ضَد وِ 

سٌت ایي  ، اهب ثؼضی اص وتت اّلاًذ سٍضي ٍ ٍاضح روش ًطذُ ٍ ایي سا ثِ ػٌَاى یىی اص هَاسد ٍ هصبدیك اهَس حسجیِ روش ًىشدُ

اًذ. الجتِ دس گزضتِ ًْبدّبیی داضتین ثِ  اًذ ٍ ثِ عَس هطخص ایي سا ثِ ػٌَاى یىی اص اهَس حسجیِ للوذاد وشدُ وبس سا اًدبم دادُ

دًذ، ػٌَاى هحتست یب اضخبصی ثَدًذ ثِ ػٌَاى هحتست وِ ًسجت ثِ ثؼضی اص اهَس هذاخالتی داضتٌذ ٍ هأرٍى اص عشف فمْب ثَ

ایي گضاسضبت ًمل ضذُ است وِ ًْبد یب افاشادی ثَدًاذ ًساجت ثاِ      ین. ثیطتش دس هَاسد هؼشٍف ٍ هٌىشحبال هستمین یب غیشهستم

هؼبهالت ٍ هٌبساجبت التصابدی    هشثَط ثِ اهَس گبّی دسّبیی داضتٌذ؛ حبال ایي هؼشٍف ٍ هٌىش  هسألِ هؼشٍف ٍ هٌىش هشالجت

؛ یؼٌی دس گزضتِ ًظبیشی ّن ثشای آى ٍخَد داسد. ثب تَخِ تلمی ثشخی اص فمْب )ًِ دَثاخاللی ّن دس دایشُ اهَس  گبّیهشدم ثَد، 

ضَد؛ لىي اص ولوبت ثشخای یاب ثسایبسی اص     تَاًین ثگَیین ایي هسألِ اص هصبدیك ایي اهَس هحسَة هی ّوِ( اص اهَس حسجیِ، هی

 . اًذ  دس ایي دایشُ للوذاد وشدُ تَاًین استفبدُ وٌین وِ هسألِ حدبة ٍ پَضص سا ّن داخل فمْب ًوی

ثِ ّشحبل عجك تمشیش دٍم ّن فی الدولِ عجك ًظش ثشخی هسألِ حدبة ٍ پَضص اص هسبئل ثذٍى هتصذی ٍ ثش صهیي هبًذُ است 

تَاًذ هذاخلاِ   وِ اگش سػبیت ًطَد ٍ صًبى هسلوبى ایي سا سػبیت ًىٌٌذ، حبون اسالهی اص ثبة تصذی ًسجت ثِ اهَس حسجیِ هی

 ثشای اٍ ًسجت ثِ ایي اهش ببثت ضذُ، ایي سا هتىفل ضَد ٍ ایي وبس سا اًدبم دّذ.  وٌذ ٍ ثِ ٍاسغِ اختیبسات ٍ هسئَلیتی وِ 

 بررسی دلیل یازدوم

هالحظِ فشهَدیذ وِ دلیل یبصدّن دس ٍالغ دٍ تمشیش اص آى اسائِ ضذُ وِ ایي ًبضی اص دٍ دیذگبُ اسات. دس ایاي دلیال دس ٍالاغ     

تَاًاذ   ّبیی واِ های   یتَاًذ ًسجت ثِ ایي اهش داضتِ ثبضذ ٍ هحذٍدت هطشٍػیت دخبلت حىَهت دس اهش حدبة ٍ الضاهی وِ هی

ضَد. اصل اختیبس هسلّن ٍ لغؼی است؛ اگش ایي اختیابس سا ثاِ هؼٌابیی واِ      ثِ اختیبس فمیِ ٍ حبون اسالهی هستٌذ هی ایدبد وٌذ،
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ایاي اختیابس سا فماظ دس اهاَس     هؼشٍف ٍ سٍضي است، هغلك داًستین عجیؼتبً ضوَل آى ًسجت ثِ ایي هَسد ثذٍى هبًغ است. اگش 

حسجیِ داًستین، لْشاً هطشٍػیت هذاخلِ حىَهت دس ایي اهش هجتٌی است ثش ایٌىِ هب هسألِ هَسد ثحث یؼٌی حدبة ٍ پَضص سا 

اص هصبدیك اهَس حسجیِ ثِ حسبة آٍسین. الجتِ ادلِ اعالق یب ػذم اعالق ٍالیت، ادلِ ٍالیت هغلمِ فمیِ یب ادلِ ٍالیت فمیاِ دس  

وٌین. اگش ثاب آى   س حسجیِ، ایٌْب دس خبی خَد همشس ٍ هٌمح ضذُ ٍ هب دس ایٌدب ثِ ػٌَاى اصل هَضَػی دسثبسُ آى گفتگَ هیاهَ

وٌذ؛ چِ ٍالیت سا ثشای فمیِ هغلك ثذاًین ٍ چِ اص ثبة حسجِ ثشای فمیِ چٌیي حمی لبئل ثبضاین،   ادلِ ایٌْب ببثت ضَد، فشق ًوی

 د وِ ایي وبس سا ثىٌذ. حبون اسالهی ایي اختیبس سا داس

ضَد اصل هطشٍػیت دخبلت حبون ٍ حىَهت دس ایي هسألِ است؛ یؼٌی ٍالغ ایي است وِ ثشاسابس   آًچِ ثب ایي دلیل ببثت هی

ضَد. ػٌبیت داضتِ ثبضیذ هب اسبسبً اص اثتذا دس ایٌدب اضبسُ وشدین وِ ثحث هب دس هطشٍػیت  ّش دٍ هجٌب اصل هطشٍػیت ببثت هی

خَاّین ثجیٌین ثِ ػٌاَاى حىان اٍلای     یت الضام ثِ حدبة اص ًبحیِ حىَهت، ثِ ػٌَاى حىن اٍلی است. یؼٌی هییب ػذم هطشٍػ

ای داسد یب ًِ؛ ٍ اال ثِ ػٌَاى ببًَی هثل ضشٍست ٍ حشج ٍ اهثبل ایٌْب یه حىوی دادُ ضَد، ایي  حبون یب حىَهت چٌیي اخبصُ

ای وِ تب ایٌدب البهِ ضذ، ّوِ  یب ًِ. ادلِ ببثت استایي هطشٍػیت آیب وِ وٌین  اص هحل خبسج است. ثِ ػٌَاى حىن اٍلی ثحث هی

ّبیص ایي تَاًبیی سا داضت ٍ ثشخی ایي تَاًبیی سا ًذاضات. ایٌداب ّان واِ      اص ایي هٌظش ثِ دًجبل ابجبت هطشٍػیت ثَد؛ ثؼضی

ا، ثبص ّن ثِ ػٌاَاى حىان اٍلای ثحاث     ضَد، اگش اص ایي هٌظش ابجبت وٌین هطشٍػیت س هسألِ اختیبسات حبون اسالهی هغشح هی

وٌین. اصل اختیبس حبون اسالهی یه حىن اٍلی است؛ ایٌىِ حبون اسالهی اختیبس داسد ثِ ًحَ هغلك دس ّوِ اهَس هشثَط ثِ  هی

هسلویي ٍ ضئَى خبهؼِ اسالهی ثش اسبس هصلحت حىن وٌذ، ایي یه حىن اٍلی است. تَخاِ داضاتِ ثبضایذ واِ حتای اگاش       

وٌذ، ایي هصلحت یه ػٌَاى ببًَی ًیست وِ ثگَیین حىن آى ّان بابًَی    اسالهی ثشاسبس هصلحت حىن هی گَیین حبون هی

است؛ الجتِ ایي عجك دیذگبُ اهبم)سُ( است وِ هب ّن ّویي سا لجَل داسین وِ حىن حبون یب حىن حىَهتی سا اص احىابم ببًَیاِ   

غیش اص حىن اٍلی ٍ ببًَی )گفتین سِ لسن حىان داسیان:   گَیین حىن حىَهتی یه حىوی است  داًین؛ دسست است وِ هی ًوی

گَیین حبون ایي اختیبس سا  ؛ هب داسین هیخْت ًیستایي  اص حىن اٍلی، حىن ببًَی، حىن حىَهتی( ٍلی االى دس ایٌدب ثحث هب

حىوی وِ حبون وٌین هطشٍػیت الضام ثِ حدبة سا ثِ اختیبس حبون؛ اختیبس حبون خَدش یه حىن اٍلی است.  داسد. هستٌذ هی

وٌذ یه حىن حىَهتی است ٍلی ایي هسئَلیت ٍ اختیبس وِ ثشای حبون ٍ حىَهت اسالهی ببثت است، ایاي خاَدش یاه     هی

حىن اٍلی است ٍ ثلىِ ثِ تؼجیش اهبم خَد حىَهت یب ّویي لبئل ضذى ثِ ایي اختیبس ثشای حبون، همذم ثش احىبم فشػیاِ دیگاش   

گَیین چَى ثاشای حابون    ضَد؛ اگش هب دس ایي دلیل هی . اصل هطشٍػیت ثِ ایٌدب هستٌذ هیاست، همذم ثش ّوِ احىبم اٍلیِ است

تَاًذ چٌیي حىوی وٌذ، ایي یه اهشی است وِ ّن ثِ ػٌَاى حىن اٍلی ٍ ّن ثاِ ػٌاَاى    اسالهی اختیبساتی ببثت است پس هی

اهَس حسجیِ ببثت داًستین  تٌْب دسگش ّن ٍالیت فمیِ سا ضَد پزیشفت. ا ایٌىِ ایي تَاًبیی سا داسد وِ ایي سا ابجبت وٌذ، ایي سا هی

ٍ فمظ گفتین ًسجت ثِ ایي اهَس اختیبس دخبلت داسد، ّوبًغَس وِ ػشض وشدم ایي هتَلف ثش ایي است وِ هب هسألِ حدبة سا اص 

ثِ ػٌَاى اهَس حسجیِ ثذاًین؟  تَاًین ایي اهَس سا اهَس حسجیِ للوذاد وٌین. الجتِ ایي یه همذاسی خبی ثحث داسد وِ آیب اسبسبً هی

اگش لشاس ثبضذ هسألِ حدبة ٍ پَضص ثِ ػٌَاى یه اهش حسجی هَسد ًظش ثبضذ، سؤال ایي است واِ ّواِ اهاَس ٍ ٍاخجابت ٍ     

چَى خیلی اص ایٌْب هتصذی ًذاسًذ؛ هسألِ اخز صوابت ٍ خیلای اص اهاَس     تَاًٌذ دس ایي اهَس لشاس گیشًذ؟ یهحشهبت دیگش ّن ه



   236 
 

دٍم یه همذاسی دس ایٌىِ ثتَاًذ هغلَة سا ابجبت وٌذ، خبلی اص اضىبل ٍ هٌبلطِ ًیست؛ اهب عجك هجٌبی اٍل هسألِ دیگش. هجٌبی 

وبهالً ٍاضح ٍ سٍضي است. ػشض وشدم وِ ّش چٌذ هوىي است عجك هجٌب ٍ دیذگبُ دٍم ّن ثب تىلف ثتَاًین ایي اختیبس سا ببثت 

 وٌین. 

ضَد اصل هطاشٍػیت دخبلات حابون ٍ حىَهات دس اهاش       آًچِ ثب ایي دلیل ببثت هیوٌن وِ  خْت یبدآٍسی ٍ تأویذ ػشض هی

ایي تبثغ هصلحت است ٍ هصلحت سا ثبیذ حبون تطخیص دّذ، چِ ثسب یاه خابیی   حدبة ٍ الضام ثِ حدبة است. اهب ایٌىِ 

ثیٌاذ   گزاسد یب هی ابش هؼىَس هی اصالً هصحلت ایي التضب سا ًذاضتِ ثبضذ؛ فشضبً حبون ثجیٌذ اگش ثخَاّذ ایي وبس سا اًدبم دّذ،

 ثبیذ ثِ تذسیح ایي وبس صَست ثگیشد، ایي ثحثی است وِ اص هذػب ٍ هَضَع ثحث هب ثیشٍى است. 

 سؤال:

تَاًاذ حاح سا    فشهبیذ حابون های   گَیین حبون اسالهی اختیبس داسد یؼٌی چِ؟ ... ثِ ّویي دلیل است وِ اهبم هی استبد: ٍلتی هی

گَیین هطشٍػیت تؼغیلی حح. ثلِ، اگش حبون اسالهی حح سا تؼغیل وٌذ، ایي  تؼغیل وٌذ. ... هطشٍػیت الضام ثِ حدبة؛ آًدب هی

اختیبس داضتي یه حىن اٍلی است، ٍلی اگش اٍ حىن وٌذ ثِ ایٌىِ ثبیذ ّوِ حدبة داضتِ  هطشٍع است. ... ػشض وشدم وِ اصل

حىن حىَهتی است. اگش  ثلىِثبضٌذ، ایي یه حىن حىَهتی است. ... االى ایٌدب هطشٍػیت الضام ثِ حدبة حىن اٍلی ًیست 

ت ایي دلیل ثب ادلِ لجلی فاشق داسد. ادلاِ   یه خبیی حح سا هَلتبً حبون تؼغیل وٌذ، ایي یه حىن حىَهتی است؛ ٍ اص ایي خْ

؛ ایٌدب ّن اصل اختیبس حبون یه حىن اٍلی است داد هیهَسد ثشسسی لشاس  ایي هسألِ سا لجلی دس ٍالغ ّوِ اص هٌظش حىن اٍلی

 ضَد.  اهب اگش حىن وٌذ ٍ الضام وٌذ، ایي حىن حىَهتی هی

 بحث جلسه آینده

الضام ثِ حدبة دس حىَهت اسالهی ثَد سا روش واشدین ٍ هاَسد ثشسسای لاشاس دادیان؛      ای وِ ثشای هطشٍػیت  تب ایٌدب ّوِ ادلِ

گَیٌاذ ثاش فاشض     ثِ اصل هسألِ ٍخَد داسد. هی اخوبالً اصل ایي هذػب ببثت است ٍ خبی تشدیذ ٍ هٌبلطِ ًذاسد. ضجْبتی ساخغ

آیذ. چٌذ ضجِْ دس  ّبیی پیص هی ٍ ًبسبصگبسیتَاًذ الضام ثِ حدبة وٌذ، ٍلی ایي الضام یه هطىالتی داسد  ببثت ضذ وِ حبون هی

 ایٌدب ٍخَد داسد وِ ثبیذ دس خلسبت آیٌذُ ایٌْب سا ثشسسی وٌین. 
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