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

 دوم )عدم مشروعیت(قول بطالن 

ّبی هختلفی ٍجَد داسد؛ یه دیذگبُ لَل  دس ثحث اص هطشٍػیت ادلِ الضام ثِ حجبة دس حىَهت اسالهی ػشؼ وشدین دیذگبُ

ثِ هطشٍػیت هغلمب ثَد وِ تمشیجبً یبصدُ دلیل هَسد ثشسسی لشاس گشفت ٍ فی الجولِ اغل هطشٍػیت اثجبت ضذ. دس همبثل، ثشخی 

ِ  اًذ. آًْب ّن ثِ چٌذ دلیل توسه وشدُ ن ثشای هذػبی خَدضبى البهِ وشدُای ّ لبئل ثِ ػذم هطشٍػیت ّستٌذ ٍ ادلِ ای  اًذ؛ ادله

ًَع اضىبالتی وِ ثِ ایي لَل )لَل ثِ هطشٍػیت( روش وشدین، ثیبى ضذ. ثِ لَل اٍل  اًذ ًَػبً دس لبلت اضىبالت وِ آًْب روش وشدُ

ضذُ است. لزا دیگش ضشٍستی ًذاسد وِ هستمالً ٍ جذاگبًِ ادلِ لَل ثهِ ػهذم    ثِ آًْب توسهای است وِ ثش ػذم هطشٍػیت  ادلِ

ای وِ  دلیل ثِ دساصا ثىطذ. لزا ثب تَجِ ثِ ادلِ ضَد وِ ثحث ثی ضَد ٍ ثبػث هی هطشٍػیت سا روش وٌین، چَى تىشاس هىشسات هی

 د وِ لَل ثِ ػذم هطشٍػیت ًبتوبم است. ضَ هطشٍػیت دادُ ضذ، هؼلَم هیگفتِ ضذ ٍ پبسخی وِ ثِ اضىبالت ًسجت ثِ 

 شمول مشروعیت نسبت به غیرمسلمانانبررسی 

ػوذُ آى دٍ هغلجی است وِ دس جلسِ لجل اضبسُ ضذ؛ یىی ایٌىِ آیب هطشٍػیت الضام ثِ حجهبة دس حىَههت اسهالهی ضهبهل     

ضَد یب ًهِ.   ضَد یب ًِ؛ ٍ دیگش ایٌىِ آیب ایي هطشٍػیت ضبهل اتجبع خبسجی غیشهسلوبى ّن هی اتجبع داخلی غیشهسلوبى ّن هی

ِ     ًوبیٌذگبى وطَسّبی غیشهسلوبى دس ًظبم اسالهی  یؼٌیع خبسجی اتجب   وِ ثِ عَس هَلت همهین ّسهتٌذ، ه هل سهفشا ٍ هجوَػه

وٌٌذ؛ ٍ ًیض وسبًی وِ ثِ ًوبیٌذگی اص وطهَسّب سهفش وهبسی،     ّبی خبسجی وِ دس هولىت اسالهی صًذگی هی ٍاثستگبى ثِ دٍلت

ضًَذ، آیهب الهضام ثهِ حجهبة      گی داسًذ، یب هشدم ػبدی وِ ثِ ػٌَاى گشدضگش ٍاسد هولىت اسالهی هیسیبسی، التػبدی ٍ فشٌّ

 ًسجت ثِ چٌیي اضخبغی هطشٍػیت داسد یب ًِ؟ 

 اول ادله: عامدسته 

ن، دس دسجِ اٍل ثبیذ ثشسسی وٌی (اػن اص اتجبع داخلی ٍ اتجبع خبسجی) ثِ عَس ولی سا هطشٍػیت الضام غیشهسلوبًبىاگش ثخَاّین 

ای وِ ثشای هطشٍػیت البهِ وشدین. هب تب ایٌجب یبصدُ دلیل ثشای اثجبت هطشٍػیت روش وشدین؛ اص ایي یبصدُ دلیل  ثشٍین سشاؽ ادلِ

ادلهِ  ثشٍین سهشاؽ ایهي ادلهِ ٍ ثجیٌهین آیهب اص ایهي       داضت. ثؼضی ثِ ًظش هب هخذٍش ثَد ٍلی او ش آًْب لبثلیت استٌبد ٍ توسه 

ای وِ ًسجت ثِ غیشهسلوبًبى  تَاًین ضوَل ًسجت ثِ اتجبع غیشهسلوبى سا ّن استفبدُ وٌین یب ًِ. ثؼذ ثِ عَس خبظ ثؼضی ادلِ هی

 تَاًذ هَسد استٌبد لشاس گیشد، آًْب سا هَسد ثشسسی لشاس دّین.  هی

 دلیل اٍل ثشسسی

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 1400 خشداد 23تبسیخ:                                                                                                       هَضَع ولی: ًىبح

ِ: ثشسسی هطشٍػیت الضام ِث حجبة دس حىَهت  -23هسئلِ  :جضئی هَضَع  1442 المؼذُری 2هػبدف ثب:                                              – اسالهیتتو
: ػبمدستِ  –ضوَل هطشٍػیت ًسجت ِث غیشهسلوبًبى ثشسسی  –لَل دٍم )ػذم هطشٍػیت( ثغالى       ل ادِل   ٍا

 119جلسِ:                                                                                                                                        سبل سَم
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غبیی ٍ اّذاف هیبًی حىَهت اسالهی ثَد. هب یه ثحث هفػلی داضتین وِ حىَههت اسهالهی یهه    دلیل اٍل توسه ثِ ّذف 

ّذف غبیی داسد ٍ یه هجوَػِ اص اّذاف هیبًی؛ ثِ استٌبد آى اّذاف اػن اص غبیی ٍ هیبًی، هب اغل هطشٍػیت الضام ثِ حجبة 

د وِ دس هَسد غیشهسلوبًبى ّن هطشٍػیت سا اثجبت وٌذ یب خَاّین ثجیٌین آیب آى دلیل لبثلیت ایي سا داس سا ثبثت وشدین. حبال هی

ًِ. ثِ ًظش هب ایي دلیل ایي لبثلیت سا داسد؛ اگش هب ّذف غبیی حىَهت اسالهی سا سؼبدت ثطش داًسهتین ٍ یهه سهشی اّهذاف     

جبهؼِ اص هفبسهذ   هیبًی ثشای آى دسًظش گشفتین اص جولِ اجشای احىبم الْی، اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش، لسظ ٍ ػذل ٍ حفظ

سا دس اگش غالح داًستِ ضذ ٍ حبون اسالهی ایي )وٌذ وِ  اهَسی وِ ثِ ػٌَاى اّذاف هیبًی روش ضذُ است، ایٌْب التضب هی سبیشٍ 

فشّهب ٍ  یّن اػوبل ضَد؛ یؼٌی آى لهَاًیي ٍ همهشسات ٍ حتهی و    غیشهسلوبًبىایي الضام ًسجت ثِ  (هضاحوت ثب یه اهش اّن ًذیذ

جبصات ًسجت ثِ ػذم سػبیت پَضص اسالهی غَست ثگیشد. الجتِ ایٌىِ هجبصات یه ضخع غیشهسلوبى ثشای ػهذم سػبیهت   ه

پَضص چگًَِ لشاس دادُ ضَد ٍ اػوبل ضَد، ایي ثحث دیگشی است؛ ایٌجب ثحث دس ایي ًیست وِ ّوهبى هجهبصاتی وهِ ثهشای     

هجبصات ثبضذ. هب ایٌجب فؼالً وبسی ثِ ایٌىِ چهِ هجهبصاتی ٍ    ضَد، ثشای غیشهسلوبى ّن ّوبى ضخع هسلوبى دس ًظش گشفتِ هی

ّبیی اػوبل ضَد ًذاسین؛ اغل ایٌىِ حىَهت اسالهی ایي اختیهبس سا داسد وهِ ًسهجت ثهِ غیشهسهلوبًبى اػوهبل        چِ هحذٍدیت

وٌهذ   ؛ فشلی ّن ًوهی هحذٍدیت وٌذ دس ساثغِ ثب هسألِ حجبة، ایي ثب تَجِ ثِ آًچِ وِ دس دلیل اٍل گفتِ ضذ لبثل استفبدُ است

ٍ ًحَُ الضام ثِ دست حىَهت است ویفیت ٍ سٍش تطخیع ایي دس هَسد اتجبع داخلی غیشهسلوبى ثبضذ یب اتجبع خبسجی. الجتِ 

 ضَد، ایي ّن ثِ دست حىَهت است. ٍ هجبصات ٍ ویفشی وِ ثشای ًبدیذُ گشفتي ایي حىن ضشػی لشاس دادُ هی

 دلیل دٍم ثشسسی

الَّهزيیي  ِنى  »آیهِ   اص ًْی اص هٌىش دس هگش ایٌىِثؼیذ است ثتَاًین ثِ ایي آیبت دس ایي ساثغِ استٌبد وٌین.  ٍلی دلیل دٍم آیبت ثَد

استفبدُ وٌین ٍ ثگَیین ًْی اص هٌىش ثِ عَس ، «هَّىٌََّّبّٔنٕ فيی الْأ سٕؼن أ ل بهَٔا الػَّل بٓ  ٍٓآت َٔا الضَّو بٓ  ٍٓأ هٓشٍُا ثنبلْوٓؼٕشٍُفي ًٍٓ َْٕٓا ػٓين الْؤٌى شن

ضَد، هخػَغبً اگش تظبّش ثِ هٌىش ثبضذ وِ تظبّش ثِ هٌىش خَدش یه دلیل هستملی است وهِ   ولی ضبهل غیشهسلوبًبى ّن هی

اگش ثخَاّذ هَسد استٌبد  وٌین، ٍ اال آیبت ًَػبً غیش اص یىی دٍ آیِ، ثش هذػب داللت ًذاضت؛ ایي آیِ ّن هب آًجب ثِ آى استٌبد هی

 تَاًین ثِ آى استٌبد وٌین.  لشاس گیشد، اص ّوبى صاٍیِ هی

 دلیل سَمثشسسی 

اًهذ ٍ   ای ثبضذ وِ تىبلیف سا ثیهبى وهشدُ   دلیل سَم اعالق ادلِ احىبم ثَد وِ الجتِ هٌظَس اص اعالق ادلِ احىبم اگش خػَظ ادلِ

ٍلی ّوبًغَس  ثىٌذ،بس ّن ضبهل وف ایي هطشٍػیت سابیذ ثتَاًذ اص ایي هٌظش ضضَد،  اعاللطبى ّن ضبهل هسلوبًبى ٍ ّن وفبس هی

ثسب ثب ایي دلیل ًتَاًین اغل هطشٍػیت سا ثبثت وٌین. لزا ثهش   ؛ یؼٌی چًِذاسدلبثلیت استٌبد ٍ توسه وِ آًجب گفتین، ایي اعالق 

اغلص هحل اضىبل است وِ اغالً ایهي دلیهل    ثبثت وٌٌذبس ثخَاٌّذ هطشٍػیت سا دس هَسد وفاعاللبت ادلِ احىبم  ىِفشؼ ایٌ

 توبم ًیست. 

 دلیل چْبسمثشسسی 

آیذ هسئَلیت داسد؛ ثشای  دلیل چْبسم ایي ثَد وِ حىَهت اسالهی ًسجت ثِ هفبسذ اجتوبػی ٍ هطىالتی وِ دس جبهؼِ پیص هی

حجبة ثِ ػٌَاى یه ػولی وِ داسای  حفظ جبهؼِ ٍ حفظ هػبلح اجتوبػی ثبیذ ّوِ توْیذات الصم سا ثِ وبس ثجشد. عجیؼتبً هسألِ



   244 
 

تَاًذ صهیٌِ هفسذُ سا دس جبهؼِ فشاّن وٌذ، اص ایي هٌظش ّن ضبیذ ثتَاًین ضوَل ًسجت ثِ غیشهسهلوبًبى   اثش اجتوبػی است ٍ هی

 سا استفبدُ وٌین. 

 دلیل پٌجنثشسسی 

ٍ همذس دیٌی هحسَة دلیل پٌجن هشثَط ثَد ثِ حفظ ضؼبئش ٍ همذسبت؛ ایٌىِ ثگَیین حجبة اسالهی اص ثبة ایٌىِ ضؼبس الْی 

تَاًین اثجبت وٌین هطشٍػیت الضام ثِ حجبة سا.  ضَد ثبیذ سػبیت ضَد. هب دس ایي دلیل خذضِ وشدین ٍ گفتین ثب ایي دلیل ًوی هی

 عجیؼتبً دس هَسد غیشهسلوبًبى ّن ّویي عَس است. 

 دلیل ضطنثشسسی 

 ٍ حجبثی اص هػبدیك هٌىش اسهت  وِ ثی غشای لیبس ایي استگفتین غدلیل ضطن هسئَلیت حىَهت ًسجت ثِ ًْی اص هٌىش ثَد؛ 

هسئَلیت داسد؛ الجتِ حجبثی  وِ حىَهت اسالهی ًسجت ثِ ثی ضذاش ایي  حىَهت اسالهی ًسجت ثِ هٌىش هسئَلیت داسد ٍ ًتیجِ

ضهذ وهِ ثهب     ای وِ هَسد اضبسُ لشاس گشفت. اگش اغل هسئَلیت دٍلت ٍ حىَهت اسالهی ًسجت ثِ هٌىشات ثبثت ثب یه ضویوِ

چٌذیي ضبّذ ٍ دلیل ایي وجشی سا ثبثت وشدین؛ چٌذیي ضبّذ ٍ دلیل البهِ ضذ وِ حىَهت اسالهی ًسجت ثِ حجبة هسهئَلیت  

اًهذ، حىَههت    ضَد؟ یؼٌی صًبى غیشهسلوبى ثِ ػٌَاى ایٌىِ ایي هٌىش سا هشتىهت ضهذُ   داسد. آیب ایي ضبهل غیشهسلوبًبى ّن هی

تَاًذ هلضم ثِ سػبیت ایي هسألِ وٌذ؟ اگش هب  یفشی لشاس دّذ ٍ هجبصاتی همشس وٌذ؟ آیب آًْب سا هیتَاًذ ًسجت ثِ آًْب و اسالهی هی

تمییذی ًسهجت  ثشخَسد حىَهت اسالهی ثب هٌىشات سا ٍظیفِ ٍ هسئَلیت حىَهت اسالهی داًستین، ایٌجب ایي وجشی ّیچ لیذی 

حىَهت اسالهی ًسجت ثِ اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش ثبثت ضذ،  ثِ صًبى هسلوبى یب هشداى هسلوبى ًذاسد؛ اگش اغل هسئَلیت

ّهب ٍ   ال فشق فیْب ثیي الوسلن ٍ غیشُ، فشلی ثیي هسلوبى ٍ غیشهسلوبى ًیست؛ ایٌىِ ًسجت ثِ ّوِ احىبم اسالهی، ّوِ هؼهشٍف 

اجتوبػی است، ایي هسئَلیت ای وِ داسای اثش  هٌىشّب هسئَلیت داضتِ ثبضذ، ػشؼ وشدین لذس هسلّن آى است وِ دس آى هحذٍدُ

ثبضذ؛ هگش ایٌىِ دس ههَسدی خهبظ ثهِ     تأهلثِ ًوبص ٍ سٍصُ حتی ًسجت ثِ هسلویي ّن ایي ضبیذ هحل  ٍجَد داسد. ثلِ، ساجغ

خَاًذ، حتی ًسهجت ثهِ    گیشد ٍ ًوبص ًوی تطخیع حبون ثب فشدی وِ تبسن ًوبص است ثشخَسد ضَد؛ اهب ثشای وسی وِ سٍصُ ًوی

خهَاسی وٌهذ؛ ایهي     خَاس تظبّش ثِ سٍصُ ایي اختیبس ٍ غالحیت سا ًذاسد وِ ثشخَسد وٌذ. هگش ایٌىِ سٍصُهسلویي ّن حىَهت 

خَاسی فی ًفسِ هحهل اضهىبل ثبضهذ، اگهش      ضَد. عجیؼتبً ٍلتی تظبّش ثِ سٍصُ هی هسئَلیتخَدش ػٌَاًی است وِ هطوَل ایي 

 تَاًذ ًسجت ثِ چٌیي سفتبسی ٍاوٌص ًطبى دّذ.  حىَهت هیغیشهسلوبى ّن ثِ هحیظ اسالهی ثیبیذ ٍ ایي وبس سا اًجبم دّذ، 

الجتِ ایي اهش ػمالیی است؛ االى دس ّش جبهؼِ ٍ دس ّش فشٌّگی، ّش ًَع سفتبسی وِ ثِ ًَػی هخبلفت ثهب آداة دیٌهی یهب آداة    

. ثبالخشُ ّش هلتی ٍ ّش لَهی ٍ ّش دیٌی ثشای خَدش همشسات ٍ لَاًیي داسد ٍ دیگشاى ّن ثبیذ آى سا ػشفی ثبضذ، هزهَم است

االى وسی ثِ وطَس دیگشی ثشٍد ٍ دس جبیی وِ ه الً هشدم آًجب هسیحی یهب یْهَدی ّسهتٌذ، دس یهه سٍص      سػبیت وٌٌذ. فشضبً

عجیؼتبً دس آى ایبم ٍ دس آى سٍص ٍ هَلؼیت خبظ اگش یه وبسی سا یه وسهی اًجهبم   خبغی یه سفتبسی ًجبیذ غَست ثگیشد، 

ّوهیي االى ّهن دس خیلهی اص     گیهشد.  غهَست ههی  ّهب   یي هجبصاتدّذ وِ ثب آى فشٌّگ ٍ ثب آى لَاػذ سبصگبس ًجبضذ، عجیؼتبً ا

دٌّذ. ثٌبثشایي اگش هب حجبة سا حتی ثِ ػٌَاى یه هسألِ هشثَط  وطَسّبی دًیب ثشای چٌیي سفتبسّبیی ویفش ٍ هجبصات لشاس هی

پَضطی ثِ ػٌهَاى  پَضطی یب ثذ حجبثی ٍ ثی اثش اجتوبػی است ٍ ثیثِ حشین خػَغی دس ًظش ثگیشین اهب اص آًجبیی وِ داسای 
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وٌذ ثیي هسلوبى ٍ غیشهسلوبى، حىَهت اسالهی ّن ًسجت ثهِ آى هسهئَلیت داسد،    ضَد ٍ ایي فشلی ًوی یه هٌىش هحسَة هی

؟ ػشؼ خَاّن وشد وِ ثهِ  ٍجَد داسداضىبلی دس ثشاثش الضام ثِ حجبة ًسجت ثِ صًبى غیشهسلوبى یب هشداى غیشهسلوبى  لزا چِ

اًذ، اهبم هؼػَم)ع( تؼضیش لشاس دادُ اسهت. آى   ای وِ ثِ غَست ػلٌی ضشاة خَسدُ وِ ثشای اّل رهِ عَس خبظ سٍایبتی داسین

هجبسصُ ثب هٌىشات ثبثت ضذ، دس ایي جْت گَیین ایي است وِ اگش هسئَلیت حىَهت ًسجت ثِ  چیضی وِ اص هٌظش دلیل ضطن هی

ِ ایي یه ػولی است وِ داسای اثش اجتوبػی دس جبهؼِ هسلویي است. وٌذ، هخػَغبً ایٌى فشلی ثیي هسلوبى ٍ غیشهسلوبى ًوی

ثلِ، اگش یه ٍلت حبون ٍ حىَهت تطخیع دّذ وِ ه الً ایي حىن اسالهی ًسجت ثِ ایٌْب ػول ًطَد ثِ خبعش تضاحن ثهب یهه   

حىَههت اسهالهی   وٌین وِ ایي اختیهبس ثهشای    هػلحت اّن، آى یه ثحث دیگشی است؛ هب داسین ثِ ػٌَاى حىن اٍلی ثحث هی

 ثبثت است. 

 دلیل ّفتنثشسسی 

وٌٌذ ثب ًظبم  دلیل ّفتن یه غغشی ٍ وجشی ثَد وِ ثِ سجت آى هسئَلیت حىَهت ًسجت ثِ تؼضیش وسبًی وِ ثِ ًَػی هخبلفت هی

ی ٍ آضهىبس  . اگش هب اغل هسئَلیت حىَهت سا دس هَسد تؼضیش وسی وِ ثِ ًَػی ثِ غَست ػلٌضذ ثبثتدیٌی، ثب احىبم دیٌی، 

ضَد پزیشفتین، ایي فشلی ثیي هسلوبى ٍ غیشهسلوبى ًذاسد. هب سٍایبتی داسیهن وهِ    وٌذ ٍ هؼػیت سا هشتىت هی ًبفشهبًی خذا هی

خَسدى گَضت خهَن یهب ضهشاة، ایهي     دس ثؼضی سٍایبت داسد وِ  هؤاخزُ وشد.تَاى ٍلَ اّل رهِ سا،  ثشاسبس ایي سٍایبت هی

 تَاًین اثجبت وٌین.  وٌذ. ثٌبثشایي ثب دلیل ّفتن ّن هی یب حذ جبسی تَاًذ تؼضیش هسئَلیت ٍجَد داسد وِ حبون اسالهی هی

 دلیل ّطتنثشسسی 

دلیل ّطتن ّوبى ثَد وِ هشحَم آلبی خَیی گفتٌذ وِ اص ثبة حفظ ًظبم ٍ ایٌىِ ًظبم اجتوبػی ٍ ًظهبم صًهذگی ههشدم التضهب     

وهِ   اسهت  وٌذ وِ یه ضوبًت اجشایی ًسجت ثِ احىبم ٍجَد داضتِ ثبضذ ٍ ایي همتضی جَاص تؼضیش حبون ًسجت ثهِ وسهی   هی

تَاًذ ثِ دلیل ّفتن ثشگشدد؛ دس ػهیي   تَاًذ ثِ دلیل چْبسم ثشگشدد؛ ثِ یه هؼٌب هی وٌذ. الجتِ ایي دلیل ثِ یه هؼٌب هی هخبلفت هی

اگش لشاس ثبضذ احىبم اسالهی دس جبهؼِ اسالهی اجشا ًطَد، هَجت اخهالل  ثگَیین تَاًذ هستمل ّن للوذاد ضَد. یؼٌی  حبل هی

 تَاًذ ضبهل غیشهسلوبًبى ّن ثطَد.  ایي دلیل اگش پزیشفتِ ضَد، ایي ّن هیضَد.  ًظبم هی

 دلیل ًْنثشسسی 

ِ تفػهیل دس ههَسد ایهي دٍ    دلیل ًْن، دلیل ػملی ثَد وِ الجتِ دٍ تمشیش ثشای آى روش وشدین؛ لبػذُ لغف ٍ دفغ ضشس هحتول. ثه 

لبػذُ سخي گفتین ٍ ایٌىِ ثب ایي دلیل ثتَاًین ضوَل اختیبس حىَهت اسالهی ًسجت ثِ الضام غیشهسلوبًبى ثهِ حجهبة سا ثبثهت    

 وٌین، ایي لبثل ثحث ٍ تأهل است. 

 دلیل دّنثشسسی 

ثِ حجبة سا ًپزیشفتین؛  دلیل دّن، سیشُ هؼػَهیي)ع( ثَد؛ الجتِ دس هَسد سیشُ هؼػَهیي)ع( اغل داللت آى ثش هطشٍػیت الضام

ثیٌین ایي وهبس غهَست گشفتهِ اسهت.      اهب ثِ ًحَ اجوبلی ٍ ثِ ًحَ هَججِ جضئیِ ًسجت ثِ ثؼضی اص سفتبسّبی غیشهسلوبًبى هی

ِ  ثِ حجبة چٌیي چیضی ًمل ًطذُ؛ اهب ساجغ ساجغ ّبیص سا ػشؼ خَاّن وشد ه ایي اًجهبم    ثِ ثؼضی اص وبسّبی دیگش ه وِ ًوًَ

 ضذُ است. 
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 دلیل یبصدّنثشسسی 

یبصدّن، دسثبسُ اختیبسات حبون اسالهی ثَد. ػشؼ وشدین اختیبس حبون اسالهی عجك هجٌبی ٍالیت فمیِ، سٍضهي اسهت ٍ    دلیل

وٌذ ًسجت ثِ هسلوبًبى یب غیشهسلوبًبى؛ چِ اّل رهِ سبوي ٍ همین دس هولىهت   فشق ًویاسبس ایي اختیبس ٍالغ ایي است وِ ثش 

آیٌذ؛ ایي اختیبس لغؼبً ثبثت است. لىي اگش حبون اسالهی  ٌَاى هَلت ه ل هسبفشت یب هأهَسیت هیاسالهی ٍ چِ آًْبیی وِ ثِ ػ

ضهَد ٍ دیگهش    اًذ ایي وبس سا اًجبم دّذ، ایي یه حىن حىَهتی ههی  لبئل ضذُثشاسبس اختیبسات خَدش ٍ ٍالیتی وِ ثشای اٍ 

یشین. ّش چٌذ اغل اختیبس ٍ ثجَت آى یه حىهن اٍلهی   حىن اٍلی ًیست؛ ثِ ػٌَاى یه حىن حىَهتی ضبیذ آى سا ثتَاًین ثپز

است؛ ایٌىِ حبون چٌیي اختیبسی داسد، ایي یه حىن اٍلی است. پس ثجَت ایي حك ٍ اختیبس ثشای حبون اسهالهی ثهِ ػٌهَاى    

 ای وِ دس جبی خَدش روش ضذ، لبثل اًىبس ًیست.  حىن اٍلی ثب تَجِ ثِ ادلِ

اختالف فمظ دس اهَس حسجیِ لبئل ضذین، ثبص ایٌجب دس هَسد داهٌِ ٍ للوشٍ اهَس حسجیِ  اگش ّن اختیبسات ٍ ٍالیت سا ثشای فمیِ

اًذ. ثٌبثش ایهي هجٌهب، ایٌىهِ ثهشای      اًذ ٍ ثشخی داهٌِ اهَس حسجیِ سا تَسؼِ دادُ ًظش ٍجَد داسد؛ ثشخی آى سا ثسیبس هحذٍد وشدُ

حبون ٍ فمیِ جبهغ ضشایظ لشاس دّین، ایي یه همهذاسی هطهىل   غیشهسلوبًبى ًسجت ثِ اهش حجبة ثخَاّین ایي اختیبس سا ثشای 

است؛ ّوبًغَس وِ دس اغل آى ًسجت ثِ هسلوبًبى ّن ػشؼ وشدین خبلی اص اضىبل ًیست. ثبالخشُ ایٌىِ ایي اص اهَسی ثبضذ وِ 

 ث ٍ هٌبلطِ است. ای ثشای آى اًذیطیذُ ضَد، ایي هحل ثح ثبیست حتوبً چبسُ ثش صهیي هبًذُ ٍ هتػذی ٍ هىفل ًذاسد ٍ هی

 نتیجه

اص هیبى یبصدُ دلیلی وِ ثش هطشٍػیت الضام ثِ حجبة دس حىَهت اسالهی روش ضذ، هالحظِ فشهَدیذ ثشخی اص ایي ادلِ لبثلیهت  

 ایي سا داسًذ وِ هطشٍػیت الضام غیشهسلوبًبى ثِ حجبة سا ّن اثجبت وٌٌذ. 

ِ ای وِ تبوٌَى ثیبى وشدین، ثِ یه هؼٌب ادلِ ػبهِ ث ایي ادلِ ای ثهَد وهِ همتضهبی آًْهب ٍ هفهبد آًْهب ضهبهل هسهلوبى ٍ          َد؛ ادله

ثبیست حجبة داضهتِ   ای ثَد وِ ثِ ًحَ ولی ّوِ وسبًی وِ هی ضذ؛ اختػبظ ثِ غیشهسلوبًبى ًذاضت. ایٌْب ادلِ غیشهسلوبى هی

ذ، چِ هسلوبى ٍ چِ غیشهسلوبى. وٌ گشفت؛ یؼٌی الضام ًسجت ثِ آًْب سا اثجبت هی ثبضٌذ، اػن اص هسلوبى ٍ غیشهسلوبى سا دس ثشهی

داسد؛ دلیل اٍل، دلیل دٍم )یؼٌی آیِ ٍ ثٌبثش یه تَجیِ خبظ(، دلیل سَم ثٌبثش یه اص ایي یبصدُ دلیل، چٌذ دلیل ایي لبثلیت سا 

جهبة سا اص  تَجیِ خبظ، دلیل چْبسم فی الجولِ، دلیل پٌجن هجتٌی ثش ایي است وِ ایي اغل سا دس هَسد هسلوبًبى ثپزیشین ٍ ح

تَاًٌذ هَسد استٌبد لشاس گیشًهذ؛ دلیهل ّطهتن دس ههَسد حجهبة       همذسبت ٍ ضؼبئش ثِ حسبة آٍسین، دلیل ضطن ٍ ّفتن ّن هی

دلیهل   .ٍجهِ جضئهی  تَاًذ هگش ثهش   ًویتَاًذ ایي وبس آیی سا داضتِ ثبضذ؛ دلیل ًْن ّن هحل ضجِْ ٍ اضىبل است؛ دلیل دّن  ًوی

 تَاًذ اثجبت وٌذ هطشٍػیت الضام غیشهسلوبًبى ثِ حجبة سا. تَاًذ. اجوبالً ایي ادلِ هی یه تمشیش هییبصدّن سا ّن گفتین ثٌبثش 

  : خاصهدلدوم ادسته 

ّبی خبظ توسه وٌهین ٍ هطهشٍػیت الهضام ثهِ حجهبة سا دس خػهَظ        ثسب ثتَاًین ثِ ثؼضی اص دلیل ثِ غیش اص ایي ادلِ، چِ

ای وِ ثِ حست عجؼص  ًبم ثجشین. آًْب ادلِ ػبهِ ثَد، یؼٌی ادلِ خبظ تَاًین ثِ ػٌَاى ادلِ غیشهسلوبًبى ثبثت وٌین، وِ اص ایٌْب هی

هوىي گبًِ ٍجَد داسد،  ثؼضی اص ادلِ یبصدُ دس هَسدضَد ٍ ّن ضبهل غیشهسلوبًبى. عجیؼتبً اضىبالتی وِ  ّن ضبهل هسلوبًبى هی

تَاًین دٍ یب سِ دلیل  ن. ثِ غیش اص ایٌْب، ثِ عَس خبظ هیاست وِ ػشؼ وشدی بٍت ضَد. اهب ولیت ایي ادلِ ّوبىهتف ایٌجب است

داسًذ وِ ثِ عَس خبظ ایي اختیبس ٍ ایي هطشٍػیت سا ثشای هذاخلِ حىَهت اسهالهی دس حجهبة   روش وٌین وِ لبثلیت ثشسسی 
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ا ّن روهش وٌهین، فشلهی    غیشهسلوبًبى اثجبت وٌذ. ایي چٌذ دلیل سا دس جلسِ آیٌذُ ثیبى خَاّین وشد. اگش ایي چٌذ دلیل خبظ س

 ای وِ تب حبال گفتین ایي سا ثبثت وشد.  ادلِوٌذ وِ غیشهسلوبى اص اتجبع داخلی ثبضذ یب اتجبع خبسجی؛  ًوی

وٌن وِ ایٌىِ دس یه فضبیی ٍ دس یه صهبى ٍ ضشایغی حىَهت تطخیع دّذ وِ ه الً ایي وهبس ثهِ غهالح ٍ     ثبص ّن تأویذ هی

 غیشهسلوبًبى یب اتجبع خبسجی یب گشدضگشاى سا هست ٌی وٌذ، ایي ّن اختیبس حبون اسالهی هػلحت وطَس اسالهی ًیست ٍ ه الً

تَاًذ الضام وٌذ؛ ایي هؼٌبیص آى است وِ اگش هػلحت سا دس ایي دیذ وِ ًسجت ثِ آًْب  گَیین هی است ٍ ایي اختیبس سا داسد؛ هب هی

 ایي الضام ًجبضذ، ایي اختیبس سا داسد. 

 

«ٍالحوذ هلل سة الؼبلویي»            
 

 

 


