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 «معن ج عي  محمد   آهل الطلرهي    اللع  عي  اعدائهم ا الل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »

 خالصه جلسه گذشته

در  تواک شود. نا  انناه آنر اخرس و بحث در جواز اشارر  در قد  کار  بود  فتیم  دربرر  ان  وووو  در د  ودر  بحث و  

ک  در تواقد  کار  به اشارر  اتیتر تن  نر که  د    ته در قارر  تحرنر م  به آ  ترارنش ش    ان  ا ک ته آنر رمر اخرس و   

 که.  قد  کار  به اشرر  اتیتر تن  نر

در قد   اک  برا  اقیارر هتظبحث در ودر  ا ل بر طاق د  وانر صاور  فرتک  م  بر وانر  تارک  ته به ادهه هتیمه ا ینرد ترد  

وانر  تارک  ته ادهه هتیمه را برا  اقیارر هتظ در قد  کار  ترت  ک اکاین  بلاه به  بر کار  ا وثل ورحو  آقر  خون  ا   م 

. ور وانر  ا ل را رد تردن    اهایه بنرء آ  را وورد برر   قرار دادن    به آ  اشارل تردن   فتیم  بر طاق اجمر  ا ینرد تردک 

تواکم  به دهمل خرص  وثل ر انک وانر  تاارک  ته در صا د مااین  اقیارر هتظ را از را  برخ  ر انر  ا ایترد  تنن   ور کم     

خرس ترت  ا ک. بنربر وانر  د   ااا نعن  ا ینرد اقیارر هتظ به اجمر  ااا فتیم   واع ة ب  ص قه ا ینرد تنم    بگونم  اشرر  ا

بع  قرض ور ان  بود ته برخ  ادهه دنگر اخرس اشارر  ترت  ا ک.   در وورد توا  از را  اطالقر  ادهه کار   اثار  ترد تهو 

 کتااه تمر  ماین  نر که  ان  بحث انناه ان  ادهه ت  تواک  وورد ا ایترد  قرار فمرد. م  اننجر  جود دارد ته بنربر مر د  وانر و 

 توا  به ان  ادهه ا ینرد ترد. و   مقل  تل  اهمانم ه  دنگر  ا ک  

تواکن  از آ  ا یترد  تنن   اجمر  بود  وعد  ان  اجمر  رمر از آ  اجمرق  ا ک ته بر اقیارر دهمل ا ل ته وشیرترً مر د  د یه و 

شا   ا اک. ونیور از اجمر  در اننجر  اجمر  بر جواز اشارر  برا  اخرس در قد  کار  ا ک. ان  را     هتظ در برب کار  قرئ 

اک    تارک  ته ان  وانهه را ذتر قرض تردن  از جهی  وورد اشاارل ا اک  نو  باامرر  از تدهر ویعرض ان  واانهه کش      

اک . قنوا  اجمر  در قاررا  وطر  برا  آ  ذتر ترد « ربومر قطع به االصاااح»نر « ومر ال خالف تمه»اک   تعامرات  وثل ترد 

 کش   ا ک. 

 دلیل دوم: ضرورت

دهمل د و  ته شرن  طاق مر د  وانر بیواکم  به آ  ا ینرد تنم  برا  جواز اشرر  در وورد اخرس  وانهه ور ر  ا ک. ان  دهمل 
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 بر تال  ک ارد  د  را  پمش ر   ا   جود دارد  

ترر را اکجر  دم . ونیور از انناه  ه ّ ا  ان  ترر را اکجر  دم   نعن  ممرکطور  نک را  ان  ا ک ته  ه ّ ا  کمربیرً از طرف ا  ان 

  اکجر  تواکتواک  برا  طتل صغمر قد  کار  جرر  تن   برا  اخرس م  ان  ترر را و ته وثالً  ه ّ طتل صغمر  النک دارد   و 

ه وثالً ننم  کمربی  برا  پ ر اخرس نر وردر نر ج  ا  دم . ان   النک برا   ه ّ اخرس ثربک کشاا   ا ااک  ور دهمل  ک ارن  ت 

تواک  ان  را اکجر  دم . انناه خود به خود ان  حق را داشیه برش  ته کمربیرً از طرف اخرس اکجر  دم   ثربک ا ک   ا  کمربیرً و 

 ان  ثربک کماک. 

تواک  پ رش برش  نر رمر ا . انناه ان  را  تمل و توتمل ا ک  نعن  تا  را  تمل تن  برا  اجرا  صمغه  حرال ان     را  د  

رر  ق ر  بر توتمل  به اشاارر  قد  را  اقع تن   ان  بر اصاال ق   هز   توتمل ونیت  تواک  قل م  برا  ا  تعمّ  ک ارد بلاه و 

  اجرا  صمغه تواک  دنگر  را به قنوا   تمل براشاود. صارحب رنرض ان  را تروود  ته در اک ا ک ته ان  شخی و    و 

کار  قرار دم    دنگر خودش به اشرر  اتیتر کان    ه  ان  الز  کماک  نعن  اننطور کماک ته افر بیواک   تمل بگمرد  ان  ود   

تواک  اهترظ را بر زبر  جرر  تن    فرتی  آن  ته خود شخی کم بر اشارر  برش . هاا تن  وانهه ور ر  از ان  برب پ ن  و  

شاود ته اشارر  برا  ا  ترت  ا ک. فرتی   تمل برا  مر تا  جرنز ا ک  نعن    ا  الز  کمااک. کیمجه ان  و    تمل م  برا 

ل تواک   تمتواک   تمل بگمرد برا  اجرا  صامغه کار . اور بحث در ان  ا ک ته اخرس ته و  حی  اکاار  رمر اخرس م  و  

  به اشاارر  اتیتر تواک  خودش کم  ان  ترر را بان بیواک   تمل بگمرد  برن   تواک  به اشاارر  اتیتر تن  نر انناه افربگمرد  آنر و 

اک  نو  اصال  ق   هز   توتمل ا ک  پ  فرتی   تمل برا  ا  الز  کماک. هاا آ  ور رت  ته فتیه ش    تروود  انشار  تن . 

 تن  ته اخرس بیواک  به اشرر   قد  کار  را برا  خود وحدق  رزد. انجرب و 

 ال: ؤ

ا  ک ارد جز اتارء به اشرر  وته  فونن  ور ر  ا ک  نعن  ان  شخی نرر کااک به خودش ور ر  ا ک  انناه و ا یرد: 

تواک  شاود ته در اک ا ک خودش کم   تواک  ان  را بر زبر  جرر  تن . آ   قک تن   اؤال و  ودراود ا   نو  خودش کم  

   تمل تروود  ته فرتیاننجر صرحب رنرض  نرا ان  ترر را کان ؟ اک   تمل بگمردتوو   قی  اهترظ را بر زبر  جرر  تن    ه 

 برا  ا  الز  کماک. 

ضرورة مع ال»تن  ته اشرر  ترت  برش   ان  تعامر رنرض اهمارئل ا ک ته: پ  ور ر  وع اصرهة ق   هز   اهیوتمل انجرب و 

تن  اشرر  ترت  برش     اال وعنر  ور ر  وعلو  ز   اهیوتمل انجرب و   ور ر  وع اصرهة ق   ه«اصاال  عدم لووم الووییل 

ا  جز ان  ک ارد  به حااب خودش. اال  وار ر  اننجر وحدق ا اک  برهناااة اه  شخی االخرس     ا اک  نعن  انناه نرر  

 ته ک م  در ک ا ک. وانهه  ترها کتواک  به زبر  جرر  تن   را  جرنگزن  برا  ا  اشرر  وار ر  وحدق ا ک  نو  کم  

فون  اصل  ق   هز   توتمل ا ک. ور شک دارن  آنر بر ا  الز  ا ک توتمل نر که  اصل  ق   هز   وما    ود  ر ا ک  اور و 

تواک  قد  را به اهترظه جرر  تن  برن   تمل بگمرد  ان  خودش کمرزون  دهمل ا ک. به توتمل ا اک. نو  انناه اخرس افر کم  

برا  ا   تن  توتمل م برا  ا  الز  برش ؟ پ  ور شک دارن  توتمل الز  ا ک نر که  اصل ق   توتمل اقیضر و  نه دهمل توتمل

 تن  ته اشرر  ترت  برش . نعن  تن  ان  به قنوا  نک وطلا اهضار رة وع اصارهة ق   هز   اهیوتمل اقیضر و   پ  الز  کارشا .  
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ود. ان  شوحدق و  اصل تن . به قارر  دنگر آ  ور ر  تن  به ومممه ان ته ا ی الل به ور ر  را تمر    تاممل و  ا ک

 وحرل ا ی الل اننهر ک. 

  ؤال:

زک ؟ ... ان  اوار  نک رام  ا ک ته دنگر در وورد ا  ویرور ا ایرد: بله  وما  ا اک  ان  نه آ ما  به وانهه ور ر  و   

ورجرا. قرض ترد  برهنااة اه  شخی االخرس ممچ رام  رمر از ان  شاود دنگر    ارد ترد  دنگر  به ان   کمااک  ان  و  

 جود ک ارد. ... قجز د  جور ا اک  نک  قک قجز ذات  ا اک وثل اخرس  اور نک  قک قروا  ا ک وثل انناه زبرکش را    

قرب   ال  به زبر اک . اور آ  قجز  قجز از نک صمغه خرص ا ک  برا  فتی  هتظ وشال  ک ارد  تا  ته وثالً قرجز از تبرن  

تواک  بگون  ... آکجر م  اقوال وخیلف ا ک.  ه  اال  بحث در ان  ا ک ته برالخر  تن   ا  هتظ را و ا اک  آ  بر ان  تر  و  

تواک  ب ل ان  قرار فمرد  دهمل  بر هز وش ک ارن . قرض ان  وااار ر    احیمرج برا  اخرس  جود دارد    آ  نمز  ته و 

ور  ناهبه ان تواکن  به آ  ا ینرد تنن   نو  ان  دنگر ترر  ک اردمل  ا اک ته م  د یه ا ل   م  د یه د   و  تردن  ته ان  ده

 اقیارر هتظ را از اجمر  ب  ک بمر رن  نر از ادهه هتیمه. 

ه ت ا ک   ان  شرم  بر ان برا  خود قد  توتمل م  کمرز به هتظ دارد  اخرس اننجر وما  ا اک نک اشااره  وطر  شود ته   

ر  خوام  دنگر  را  تمل تن  تر قد  کاوما  ا ک اننطور دهمل آ رد  شود ته اخرس ته و  به تعامر دنگر توتمل الز  کماک 

تواک  هتظ را بگون    را جرر   اارزد  برا  خود توتمل م  به قنوا  نک قد  کمرز به هتظ دارد  آکجر را نه ترر تن ؟ ا  ته کم 

 وحدق تن .  قد  توتمل را بر هتظ

  حی  در برب توتمل.  ه  افر تا  فتک در برب توتمل هتظ الز  کماک برشا   ه  ان  بنربر ان  ا اک ته در قدود هتظ وعیار  

 تواک  ان  ترر را بان   دنگر جر  ان  دهمل کماک. بلاه به اشرر  و 

رر  در وورد اخرس اتیترء به اش توا طاق مر د  وانر و ر ان  دهمل اقیمرد تنم    بگونم  ب ان  دهملپ  بعم  کماک ته بیواکم  به 

 را ثربک ترد. 

 دلیل سوم: سیره عقال

ا  ا ک ته تارک  ته قردر به تال  کماین   ودرص شر  را بر اشررا  ان  در بم  قدال نک اور  اواش   ر ش    پانرتیه  ش   

ن . ترض تنشرنع  ا ک    قدال م  بر ان  اشررا  اثر ویرتب و تنن . ان  اور رانج   وتهمه وعنر  ودرود به دنگرا  ونیدل و 

م  ان  ا اک ته اشاررا  وته  وعنر  ودراود ماک  افر اشرر  وجمل برش    وعنر  ودرود را تتهم  کان   ان  بحث دنگر     

یرتب وعنر  ودرود اثر و اشرر  وته  قدال بر به آ  اتیتر ترد  بحث  ک ارد. بحث در ان  ا ک ته توا تا  در انناه کم  ا اک. 

  بلاه در برخ  ر انر   ارد ش    جود ک اردتنن     اقع ان  ا ک ته ردق  م  از کرحمه شرر  کااک به ان  ر ش    مر  و 

اش بگاارد   کار  اخرس به آ  ا اک ته ودنعه از  ر ز  بردارد. ان  در  ته طال  اخرس به آ  ا اک ته ودنعه بر  ار ز جه  

 ه ان  وعنر   ودرود ا ک   ردق  م  از کرحمه ائمه) ( کااک به آ  صور  کگرتیه ا ک. حدمدک اشرر  ب

بنربران   امر  قدال در وواجهه بر اخرس ترتمب اثر داد  به اشاررا  وتهمه وعنر  وورد کیر آکهر ک   در ان  جهک ترق  بم    

تر   اکشرئ  آکهر کماک. اننطور کماک ته بگونم  وثالً در وواجهه بر اخارر مر   ودرصا  قرد    اخارر    ودرصا  وه   خوا ایه 

به اشااررا  اخرس ترتمب اثر تنن . قدال افر پر  اکشاارء به ومر  آن   جور دنگر رتیرر و  تنن   اورنک طور رتیرر و  اخرس
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 دمن .و 

 . تننم  تن تواک  آ  را بلاه بعض  ر انر  و   مر   جود ک اردردق  م  در شر  از ان  

تواک  به قنوا  نک دهمل وااایدل  قلم اد شااود. نعن  در حدمدک دهمل  ااو  بر جواز اشاارر   ممم   اامر   هاا ان  خودش و 

 وا  به آ  ا ینرد ترد.تو  اهمانمم   قل  تلدهمل را قدال ک. ان  

رق  تردن    فتیم  شرن  ننم  اجمتواکن  به آ  ا ینرد تنن   خ شه در دهمل ا ل ان  قا  از ادهه ته وشیرترً مر د  وانر و  پ 

تواک  جواز اشرر  اخرس  جود ک اشایه برش . اور دهمل د   نعن  وانهه ور ر    کمرز    دهمل  و  قربل اتارء ا ک  نعن  و  

 اهایه اننجر اشاارالت  م  وما  ا اک کااک به برخ  از ان  ادهه وطر  ش   برش  ته امممی  ک ارد    برا  کار  را ثربک تن . 

 شون .  ارد آ  کم 

 نتیجه بحث در مقام اول

  مر نن  قردر بر توتمل رمر برش    ته در ودر  ا ل به کیر ور اشارر  برا  کار  اخرس ترت  ا ک   ا  فوحصال ماا کیرنا یله 

ادهه کار   اطالقر ا از تن . ان  راتیتر تواک  به اشرر  و   تاا  را برا  اجرا  صمغه  تمل تن   اور توتمل الز  کماک    بیواک 

 ود. کمبه آ  اتارء  توا داکاااک  و ار  را اجمر  و   ممرکطور ته در وانر  ا ل ته دهمل اقیارر هتظ در کتردا اایترد   توا و 

ور اجمر  را دال بر اقیارر هتظ در برب کار  داکایم   ق ر ویمد  از آ  اجمر   شخر  ا ک ته اخرس کارش   اور در وورد  افر

ر ااا  ته ان  و به کیر   ه  اک  تواکم  به اطالقر  ادهه کار  اخا تنم . حرال برخ  در ان  اطالقر  اشاااارل ترد  اخرس و

کار  به تعل نر قول اکشرء شود ترت  ا ک  ونیه   افر تن  تهاشارال   ارد کماک. اطالقر  ادهه کار  هو ال االجمر  اقیضر و 

ار  فتیم  ته کا وح  د ترد به انناه هتظ برن   جود داشیه برش     اال هو ال ان  اجمر   و نه تنم  ته اجمر  در ان  ومر  ور ر

 شود. و به رمر هتظ م   اقع 

 مقام دوم: عدم جواز اشاره در غیر اخرس

اشاارر   تن    نعن  النات   تترنک کم«و یذا االشااارة الامها  فی غیر االخرس» :آو  تحرنر اننطور اور ودر  د   ته در تعامر 

بر اشرر  ان  ترر را بان . دهمل ان  م   اوش ا ک   اننجر  تواک کم تواک  هتظ را ا یعمرل تن  وتهمه در رمر اخرس. تا  ته و 

 تن .خمل  کمرز به بحث ک ارد. قطعرً در کار  دائ  بر توجه به آ  اجمرق  ته در وانهه  جود دارد  رمر هتظ تترنک کم 
   اخرس در نکاح موقت جواز اشاره برای

  رمر متهمة تاهتن   اننجر م  الناع  اهدول بجواز االشاااررة و ان  تترنک  فتیم ور ممرکطور ته در وورد تیربک در کار  ووقک 

االخرس ت  اهنار  اهموقک. ان  م  بعم  کمااک  برا  انناه آ  اجمر  ته در برب اقیارر هتظ وطر  ش    ق ر ویمد  آ  کار   

دائ  ا ااک.  اقع ان  ا ااک ته اطالقر  ادهه هتیمه کار   ممچ ت ا  بر اقیارر هتظ دالهک ک ارک . هاا هو ال االجمر   ور تیربک    

  اهایه به شرط انناه ممرا  تیربک   اشرر   اکشرء   قر  ز جمک برش   رورنک برش   شرانط دنگر داکاایم  و  ترت اشارر  را  

تحدق داشیه برش   وثالً در کار  ووقک اشرر  وتهمه به وهرنه   و   کار  برن   جود داشیه برش . نعن  شرانط دنگر  ر جر  

 . تنهر وانهه ان  ا ک ته به هتظ کماکخودش  

 حث جلسه آیندهب

. «و االحوط لووماً یونه فیهاا باللمظ العربی»ترورن  در اداوه  اور )ر ( و  بخش ا ل قارر  تحرنر بود. بحث دربرر تار اننجر  
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تر اننجر در اصال اقیارر هتظ بحث داشایم   والحیه تروودن  واین  اقیارر هتظ در کار  نماک   اکیرر   اقوال در اننجر ت ا    

بع  از آکاه وعلو  شا  هتظ وعیار ا ک  بحث در ان  ا ک ته آنر ان  هتظ حیمرً برن  به زبر  قرب  برش   تال ننعد   ا اک. حرال  

ق ر  بر  هت بلتظ رمر اهعربمة  نر انناه ننعد  بال هتظ ت  تل هااار  وطلدر  نر انناه در وااانهه تتراامل  جود دارد بم  تااا 

   هو برهیوتمل  نر ننم  ق رت  ک اشیه برش   آکگر  وثالً به زبر  رمر قرب  م  بیواک  اجرا  صمغه کار  به زبر  قرب  داشیه برش

به ان  بخش تروودک  ته احیمرط  اجب آ  ا ک ته به هتظ ان  را بمر  تن . ان  ووواو  بحث ا ک. اور  به صور  تل  راجع 

اک . ان  را در جلاه آنن   دکارل ونک آ  م  بحث ترد و   م  قال   بر ان   در وورد ورقرب  برش   تیوا م  ک ادک . اور ورحو

 خوامم  ترد. 

 

« اهحم  هلل رب اهعرهمم »            

 


