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ر «معن جر عي ر محمدر  ر آهلر الطلرهي ر  ر اللع ر عي ر اعدائهمر ار اهّللر ر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته

کٌ٘ن. جْت اٍل اٗي تَد کِ آٗا تخوی٘  هیال لی ل     ػشض شذ دستاسُ دٍ جْت تحث هٖ 13دس هقام دٍم تحث دس هسإلِ 

هخلَط تِ لشام هقذم است ٗا تخو٘  هال ل ل؟ ًت٘جِ تحث دس جْت اٍل اٗي شذ کِ خو  هال ل ل هختلظ تِ لشام تش 

 آى تقذٗن تخو٘  تِ ػٌَاى اخت ط تَد. خو  هال ل ل هقذم است. ادلِ ّش دٍ قَل رکش شذ ٍ ًت٘جِ 

 ماالت چهارگانهجهت دوم: بزرسی احت

تِ لشام  هختلظإ است کِ دس عَل قَل اٍل ٍجَد داسد؛ ٗؼٌٖ اگش تقذٗن خو  هال  جْت دٍم دستاسُ التواالت چْاسگاًِ

گاُ تحث دس اٗي است کِ چگًَِ خو  دٍم سا هحاسثِ کٌ٘ن. خو  هال ل ل تاٗذ تِ  سا تش خو  هال ل ل پزٗشفت٘ن، آى

جا چْاس التوال ٍ تلکِ چْاس قَل هغشح شذُ اسیت؛ هیا تاٗیذ ّیش چْیاس التویال سا هیَسد         هحاسثِ شَد؟ اٗيچِ ًحَٕ 

اًیذ تتخ٘٘یش    چِ اهام)سُ( دس هتي تحشٗش فشهَدُ سس٘ذگٖ قشاس دّ٘ن تا تثٌ٘٘ن لقّ دس هسإلِ کذام است ٍ ًْاٗتاً هؼلَم شَد آى

 . خ٘شت٘ي دٍ التوال اص التواالت چْاسگاًِ[ دسست است ٗا 

 ل اولاحتما ادله

 ؛ ٗؼٌیٖ اتتیذا  شَد هتؼلق هٖ تِ چْاس پٌجن تاقٖ هاًذُ پ  اص تخو٘  هال هختلظ ،التوال اٍل اٗي تَد کِ خو  هال ل ل

چیِ کیِ تیاقٖ     پشداصٗن، سیس  آى  کٌ٘ن ٍ ٗک پٌجن آى سا تِ صالثاى خو  هٖ هجوَع هال هختلظ تِ لشام سا تخو٘  هٖ

کٌ٘ن ٍ ٗک پٌجن اص چْاس پٌجن تاقٖ هاًذُ سا تیِ ػٌیَاى خوی  دٍم     هاًذُ تچْاس پٌجن هجوَع هال[ سا هجذداً تخو٘  هٖ

اهیا تیِ ّیش     ِ ٗک ٍجِ تشگشدًٌذتَاًٌذ ت جِ هُٖ، ّش چٌذ هأالً اٗي دٍپشداصٗن. تشإ اٗي التوال تِ دٍ ٍجِ استذالل شذ هٖ

 لال دٍ ت٘اى دس اٗي هقام قاتل اسائِ است. 
 دلیل اول

اص اخت ط ٗک هال ل ل داشتِ کیِ خوی  تیِ آى     قثل اٗي شخص فشضاًاٗي است کِ  اٍل ٗا تِ تؼث٘ش دٗگش ت٘اى اٍلدل٘ل 

. تاشذهقذاس آى هال ل ل کوتش اص چْاس پٌجن تاقٖ هاًذُ تؼذ اص تخو٘  اٍل  اگشاها  ،است چقذسداًذ  تؼلق گشفتِ ٍ االى ًوٖ

، چْیاس پیٌجن تیاقٖ هاًیذُ لی ل      دّذ ٗک پٌجن هجوَع اٗي هال سا هٖ گ٘شد ٍ ٍلٖ تؼذ اص آى کِ تخو٘  اٍل صَست هٖ

إى اٗي چْاس پیٌجن  ساُ تغْ٘ش هال هختلظ تِ لشام خو  است[. ٗؼٌٖ کتصٗشا  شَد هحسَب هٖ شَد ٍ هلک اٗي شخص هٖ

تؼذ اص تخو٘   کوتش اص چْاس پٌجن است ٍ آى هقذاسٕ کِ عثق فشض هتشکل است اص آى ل ل ٍاقؼٖ کِ اص قثل تَدُ ٍ ٗقٌ٘اً
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کلّ هال ل ل ٍ پاک شذُ است؛ اٗي هثل  ،ى تؼذ اص تخو٘  اٍلاکٌَچِ کِ تَدُ  ّش آى . تاالخشُاستتِ آى ضو٘وِ شذُ  اٍل

است کِ ٗک فاٗذُ قْشٕ دٗگشٕ ًص٘ة اٍ شذُ است. پ  دس هجوَع تاٗذ خو  چْاس پٌجن سا تذّذ؛ چَى کیإى کیلّ    آى

ٗک تخشٖ اص فاٗیذُ اص قثیل تیَدُ کیِ هیث ً اص ساُ       صٗشا گ٘شد. اٗي چْاس پٌجن فاٗذُ است ٍ خو  تِ هغلق فاٗذُ تؼلق هٖ

تذست ً٘اٍسدُ تلکِ  کِ دس ٍاقغ آى سا تا کسة ٍ کاس شذُة اٍ تجاست آى سا کسة کشدُ ٍ ٗک تخشٖ اص فاٗذُ ّن االى ًص٘

، ًصی٘ة اٍ شیذُ اسیت چیَى     کِ خو  هجوَع هال سا پشداخت کیشد  ٗک فاٗذُ قْشٕ است. فاٗذُ ؤخ٘ش دس ٍاقغ تؼذ اص آى

شَد، ّش چٌذ آى هال تِ لسة ٍاقغ تشإ خیَد    تخو٘  هال هختلظ تِ لشام تاػث لل٘ت تقِ٘ هال تشإ آى شخص هٖ

إ کشدُ کِ دس قثال ٗک پٌجوٖ کِ تیِ   ٗک هصالحِ ٍ هؼاٍضِخذاًٍذ ، کإى «إى اهلل قذ سضٖ هي األش٘اء تالخو » ًثاشذ.

 ّش چٌذ کِ تِ لسة ٍاقغ هلک اٍ ًثاشذ. ،هتؼلق تِ اٍ شَد هال پشداصد، تاقٖ هاًذُ صالثاى خو  هٖ

هال تِ تاقٖ هاًذُ پ  اص تخو٘  اٍل تچْیاس  خو   گَٗذ پ  ػلت اٌٗکِ اٗي چْاس پٌجن سا هتؼلق خو  قشاس دادُ ٍ هٖ

اٗي ل ل تِ لسة ٍاقغ ٍ عثق فشض کوتش اص چْاس پیٌجن   کِ ، اٗي است کِ دسست استشَد پٌجن هجوَع هال[ هتؼلق هٖ

کإى ٗک فاٗذُ قْشٕ کسة کشدُ است. خَدِ اٗي فاٗذُ  سسذٖ تقِ٘ هال ً٘ض تِ ًَػٖ تِ اٍ ه ،است اها چَى تؼذ اص تخو٘  اٍل

 قْشٕ تِ ػٌَاى الفائذٓ هتلؼق خو  است؛ پ  تِ ّش لال تاٗذ خو  چْاس پٌجن سا تسشداصد. 
 دلیل دوم

گَٗذ هال ل لٖ کِ قثل اص اخیت ط هتؼلیق خوی  تیَدُ تٌائیاً ػلیٖ        ت٘اى دٍم کاسٕ تِ جْت فاٗذُ قْشٕ تَدى ًذاسد؛ هٖ

ٖ   استاب خو  هشتشک استاخت ط، ت٘ي صالة هال ٍ اص قثل االشاػٔ  گ٘یشد چٌی٘ي    . ّش هالٖ کِ خو  تیِ آى تؼلیق هی

تیا  اٗي شیخص  ذ، لزا ًشَ جضاء هال تِ اًذاصُ ٗک پٌجن تِ ًحَ هشاع ششٗک هٍٖضؼ٘تٖ داسد کِ صالثاى خو  دس توام ا

٘ي صالة هال ٍ صالثاى خو  تِ ًحَ اشاػِ لال آى هال کِ تتَاًذ دس آى هال تصشف کٌذ.  صهاًٖ کِ خو  سا ًذادُ ًوٖ

لکن هال هختلظ تِ لشام اٗي است کِ ٗک پٌجن آى تِ ػٌَاى خو  دادُ  ،هشتشک تَدُ، تا لشام هختلظ شذُ ٍ عثق فشض

اخت ط هالک آى تَدًیذ. هیث ً اگیش قثیل اص     اص  تِ ّواى ک٘ف٘تٖ کِ قثل ،گ٘شدتؼلق هٖ هالک٘ي هال ل ل تِشَد ٍ تقِ٘ هال 

اخت ط هقذاس ل ل ٍاقؼٖ ٗک ه٘لَ٘ى تَهاى تَدُ کِ دٍٗست ّضاس تَهاى آى تشإ صالثاى خو  تَدُ ٍ تِ ًحَ هشاع دس 

اٗي هال تا تخو٘  ل ل شذُ، تِ ّواى ًسثت تِ صالثاى ّش دٍ سْن تؼلیق   هجوَعاٗي هال پخش شذُ تَد، اکٌَى ّن کِ 

سْن اٗي شخص افضاٗش پ٘ذا کٌذ؟ هث ً ٗک هال ل ل تا هقذاس هشخص  لٍٖ ثاتت تاشذ. چشا سْن صالثاى خو  گ٘شد هٖ

آى تِ ًحَ اشاػِ هتؼلق تِ صالثاى خو  است. لال کِ تا تفضل شاسع اٗي هال تَسؼِ است کِ دٍ هالک داسد ٍ ٗک پٌجن 

ٍ صالثاى خو  است. ٗؼٌٖ اص اٗي چْاس پٌجن تاقٖ هاًیذُ  اٗي هال تِ ًسثت تشإ صالة هال  هجوَعپ٘ذا کشدُ، االى ّن 

 کِ ػٌَاى ل ل پ٘ذا کشدُ، ٗک پٌجن آى تشإ صالثاى خو  است ٍ تقِ٘ آى تشإ صالة اٗي هال است. 

ٗک هال ل ل ت٘ي دٍ ًفش هشتشک تاشذ ٍ تؼذ تا لشام هختلظ شَد، عثق ادلِ ساُ تغْ٘ش اٗي هال اٗي هَسد هثل آى است کِ 

هاًذ تچْاس پٌجن هجوَع هال[ ل ل است  چِ کِ تاقٖ هٖ آىکٌٌذ،  خو  است. تؼذ اص اٌٗکِ خو  سا پشداخت هٖ پشداخت

شَد. اٗي عَس ً٘ست کِ سْن ششٗک دس ّواى لذّ  ٍ اٗي چْاس پٌجن تاقٖ هاًذُ تِ ّواى ًسثت قثلٖ ت٘ي ششٗک٘ي تقس٘ن هٖ

دس هیاًحي ف٘یِ تغث٘یق پ٘یذا      ً٘ض ٘ذا کٌذ. دق٘قاً ًظ٘ش ّو٘ي هسإلِقثل اص اخت ط تاقٖ تواًذ ٍلٖ سْن صالة هال افضاٗش پ
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تؼیذ اص تخوی٘  اٍل ً٘یض    ٗک پٌجن اص هال ل ل تَدًیذ،   هالککٌذ؛ ٗؼٌٖ ّواى عَس کِ صالثاى خو  قثل االخت ط  هٖ

سْن اٗي شخص افیضاٗش   لٖتَاً٘ن سْن صالثاى خو  سا پاٗ٘ي ًگِ داسٗن ٍ هالک ٗک پٌجن هقذاس تاقٖ هاًذُ ّستٌذ. ًوٖ

 تَاى اص اٗي دٍ ت٘اى ٍ اٗي دٍ دل٘ل اسائِ کشد.   کِ هٖ استپ٘ذا کٌذ. اٗي تْتشٗي تقشٗش ٍ تقشٗثٖ 
  فزق دلیل اول و دلیل دوم

ِ  ت٘اى اٍل ٍ دل٘ل اٍل، هسإلِ سا سٍٕ فاٗذُ قْشٕ تشدُ ٍ هٖ قث ً ّن ػشض شذ کِ دس اکٌیَى هیال    إ کیِ   گَٗذ چَى اضیاف

شَد. دس ت٘اى دٍم کاسٕ تیِ اٗیي جْیت     شَد خَد تِ خَد تاػث تؼلق خو  هٖ ٗک فاٗذُ قْشٕ هحسَب هٖ هالک است،

 کِ تؼذ اص آىگَٗذ قثل اص اخت ط ٗک هال ل لٖ تَدُ کِ ت٘ي صالثاى خو  ٍ اٗي شخص هشتشک تَدُ است.  ًذاسد ٍ هٖ

اخت ط صَست گشفت ٍ تٌاتش لکن ششػٖ خو  آى دادُ شذ، چْاس پٌجن تاقٖ هاًذُ ل ل است. اٗي هال ل ل تِ ّویاى  

اٗي تاقٖ هاًذُ تچْاس پٌجن[ تاٗذ دق٘قاً تیِ ّویاى ًسیثت قثلیٖ تی٘ي       لزاًحَٕ کِ قث ً هشتشک تَد، االى ّن هشتشک است. 

خَاٌّذ تؼلق خو  تِ چْیاس پیٌجن تیاقٖ هاًیذُ سا      ٘ل دس ٍاقغ هٖاٗي دٍ دل پ  صالة هال ٍ استاب خو  تقس٘ن شَد.

 گَٗذ دس خو  دٍم ً٘ض تاٗذ چْاس پٌجن سا هحاسثِ کٌ٘ن ٍ ٗک پٌجن آى سا تِ ػٌَاى خو  تسشداصٗن.  هٖ ثاتت کٌٌذ.
 بزرسی احتمال اول

 تِ ًظش ها ًاتوام است.  التوالاٗي 

 بررسی دلیل اول

 تاٗیذ  اٍالً شیَد:  خو  تا ششاٗغٖ ٍاجة هٖاٗي ٗک فاٗذُ قْشٕ است آٗا دفغ اٗي خو  فَساً ٍاجة است؟  گفتِ شذاگش 

ّا اص آى کسش شَد. آى خوسٖ کِ قثل اص اخت ط هتؼلق تِ هال ل ل شذُ تَد، عثق فیشض   سال تش آى تگزسد ٍ ثاً٘اً هؤًٍِ

خو  هاصاد تش هؤًٍِ تَدُ ٍ سال تش آى گزشتِ تَد، لزا  ،لششاٗظ آى لاصل شذُ تَد؛ ٗؼٌٖ فشض اٗي تَدُ کِ آى هال ل 

کیإى ٗیک هیال جذٗیذٕ ٍاسد داٗیشُ      ٍاجة شذُ تَد. اها تؼذ اص اخت ط ٍ لکن تِ لل٘ت سائش الوال تؼذ التخو٘  االٍل، 

و  اسیت.  هلک٘ت اٗي هالکاى شذُ است. عثق دل٘ل اٍل، اٗي هقذاس اضافِ ٗک فاٗذُ قْشٕ است ٍ تِ ػٌَاى فاٗذُ هتؼلق خ

اٗي  دس لالٖ کِ ّا تاشذ. شَد کِ اٍالً سال تش آى تگزسد ٍ ثاً٘اً تؼذ اص کسش هؤًٍِ اشکال اٗي است کِ ٍقتٖ خو  ٍاجة هٖ

فَسٕ است ٍ تاٗذ آى سا تذّذ، دٗگیش   ٍ گ٘شد کِ تِ هال ل ل تؼلق هٖ است خوسٖ دساستثاعٖ تِ تحث ها ًذاسد؛ تحث ها 

کٌذ ٍ تؼذ آى سا تسشداصد. خو   هَضَع تحث ها خوسٖ  کسشّا سا  تا سال تش آى تگزسد ٍ هؤًٍِاًذ کِ صثش کٌذ  اٗي سا ًگفتِ

اگش ها تخَاّ٘ن اٗیي سا اص ساُ دل٘یل اٍل ٍ فاٗیذُ     لزا است کِ تِ ػْذُ هکلف آهذُ ٍ هستقش شذُ ٍ االى تاٗذ آى سا تسشداصد.

اٍ  هلک٘یت إ کِ تیِ لکین شیاسع تیِ      ٗؼٌٖ اضافِ)ذُ قْشِٗ ثاتت کٌ٘ن ٍ تگَٗ٘ن چَى ٗک فاٗذُ جذٗذ قْشٕ ًص٘ة اٍ ش

جا خوی    ٌَّص ششاٗظ ٍجَب خو  دس آى تحقق پ٘ذا ًکشدُ لزا دل٘لٖ ًذاسد کِ تخَاّذ دس اٗي دسآهذُ( تاٗذ خو  تذّذ

 تذّذ. 

 بررسی دلیل دوم

ُ ٍ اکٌَى کِ تِ لکن شاسع تاقٖ هاًذُ تِ عَس کلٖ ل ل شیذ، اٗیي ّین    عثق دل٘ل دٍم هال ل ل اص قثل هتؼلق خو  تَد

ّواى عَس کِ صالثاى خو  قث ً هالک ٗک پٌجن اٗي هال تَدًذ، االى ّن تِ ّواى ًسثت هالک ٗؼٌٖ هتؼلق خو  است. 

ُ اسیت. اهیا دس   ّستٌذ. آى خوسٖ کِ قث ً تِ صالثاى خو  تؼلق گشفتِ تَد، خوسٖ تَدُ کِ ششاٗظ آى هحقق ٍ ثاتت شذ
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تِ چِ هٌاسثت  آٗا ششاٗظ دس آى هحقق شذُ ٗا ًِ( تا تَجِ تِ اٌٗکِ ٌَّص اصل اٗي اضافِ هَسد تحث است کِ)فشض جذٗذ 

 هحل اشکال است.  جذٗذتشإ صالثاى خو  تاشذ؟ اساساً اصل تؼلق لق ٍ سْن صالثاى خو  تِ اٗي هقذاس 

ٖ جیا هؼلیَم    کٌ٘ن؛ اص اٗي تشإ هالک لکن تِ لل٘ت ساٗش هال هٖ چِ کِ دس سٍاٗت ٍاسد شذُ، ها تِ ػ ٍُ عثق آى  شیَد  هی

تفاٍتٖ کِ االى ت٘ي هقذاس ٍاقؼٖ هال ٍ هقذاس اضافِ ٍجَد داسد، عثق سٍاٗت هتؼلق تِ هالک است. تِ چِ دل٘یل اٗیي سا دس   

 سسذ اٗي دٍ دل٘ل خالٖ اص اشکال ًثاشذ.  اخت٘اس صالثاى خو  قشاس دّ٘ن؟ لزا تِ ًظش هٖ

 سؤال: ....

گَٗذ اص دٍ لال خاسج ً٘ست؛ ٗک التوال اٗي است کِ ل لٖ کِ اص قثل تَدُ ٍ هتؼلق خو  اسیت، تیِ    استاد: هستذل هٖ

جا خو  تِ چْاس پٌجن تؼلق گشفتِ ٍ تِ لسة ٍاقیغ ّین ّوی٘ي    چْاس پٌجن تَدُ است، اگش تَدُ کِ فثْا. اٗياًذاصُ ّو٘ي 

گَٗذ  ؛ لاال کِ هٖکٌ٘ن ى فاصلِ ل ل ٍاقؼٖ تا چْاس پٌجن سا تِ ّو٘ي عشٗق ثاتت هٖهقذاس تَدُ است. اگش ّن کوتش تاشذ آ

اى خو . آى ّن ٗک ل ل هتؼلق خو  تَدُ، لاال کِ اٗي ل ل است، اٗي ل ل ّن تشإ خَد هالک است ٍ ّن صالة

جا تِ لسة ٍاقغ سِ  اٗي ثاست دٗگشتِ ػتإث٘شٕ دس استذالل ًذاسد.  لزا اٗش پ٘ذا کشد، االى ّن هشتشک ّست؛هقذاس هال افض

اص چْاس پٌجن تَدُ است، تاالخشُ هال اٗي شخص تا لشام هخلَط شذُ ٍ تَاًذ تاشذ: ٗکٖ اٌٗکِ هقذاس ل ل ت٘ش  فشض هٖ

ٗک پٌجن آى سا تاٗذ پشداخت کٌذ تا هال پاک شَد. هوکي است تِ لسة ٍاقغ اٗي شخص اشتثاُ کشدُ تاشذ ٍ ّ٘چ لشاهٖ 

جا ثاتت شذُ اسیت. دٍ التویال دٗگیش     تا اٗي کاسٕ ًذاسٗن. تاالخشُ اٗي ػٌَاى االى پ٘ذا شذُ ٍ خو  دس اٗيّن ًثَدُ، ها 

هاًذ؛ ٗکٖ اٌٗکِ هقذاس ل ل تشاتش تا ّو٘ي چْاس پٌجن تاشذ. اگش اٗي عَس تاشذ فثْا الوشاد؛ ادػإ اٗي آقا اٗي تیَد   تاقٖ هٖ

ص تِ دل٘ل ًذاسد ٍ تذْٖٗ ٍ ٍاضح است. دل٘لٖ کِ اٗشاى ت٘اى ً٘ا دٗگش د، اٗيگ٘ش کِ خو  تِ چْاس پٌجن تاقٖ هاًذُ تؼلق هٖ

ُ، دس ٍاقغ تشإ جاٖٗ است کِ هقذاس ل ل ٍاقؼٖ کوتش اص چْاس پٌجن است. سؤال اٗي است کِ چشا تاٗذ خوی  چْیاس   کشد

ٍاقؼٖ تا اٗي چْاس پٌجن، ٗک  ل لگَٗذ تؼذ اص تخو٘ ، چْاس پٌجن تاقٖ هاًذُ است. هاتِ التفاٍت ت٘ي  پٌجن سا تذّذ؟ هٖ

فاٗذُ قْشٕ است ٍ فاٗذُ قْشٕ هتؼلق خو  است. پ  ٗک هقذاس کِ اص قثل هتؼلق خو  تَد ٍ اٗي هیا تیِ التفیاٍتٖ کیِ     

ظاّشاً شاسع گفتِ تشإ خَد اٍست، اٗي ّن ٗک فاٗذُ قْشٕ است ٍ لزا هتؼلق خو  است. ًت٘جِ اٌٗکِ کیلّ چْیاس پیٌجن    

داًسیت٘ذ هقیذاس    گَٗذ دس جاٖٗ کِ دٍ هالک ٍجَد داشت ٍ شوا هٖ کٌذ ٍ هٖ دل٘ل دٍم ّن تٌظ٘ش هٖ هتؼلق خو  است. دس

ّیا تَصٗیغ    شوا اٗي سا تِ ًسثت سْوٖ کِ داشتٌذ ت٘ي آى ،هال ل ل کوتش اص چْاس پٌجن است، اکٌَى کِ کلّ هال ل ل شذُ

جا ل ل سا تِ ًسیثت سیْن قثیل اص     َس کِ دس آىع ّواىگَٗذ فشض کٌ٘ذ کِ آى ششٗک، صالة خو  تاشذ؛  هٖ کٌ٘ذ. هٖ

 کاس سا کٌ٘ذ.  ّو٘يکشدٗذ، اکٌَى ً٘ض  اخت ط تقس٘ن هٖ

پ  اساساً فشضٖ کِ ً٘اص تِ دل٘ل داسد، فشضٖ است کِ هقذاس ل ل تِ لسة ٍاقغ کوتش اص چْاس پٌجن تاشذ. اگش تِ اًیذاصُ  

 خَاّذ.  ٍاضح است ٍ دل٘ل ًوٖچْاس پٌجن تاشذ، تؼلق خو  تِ آى هقذاس تاقٖ هاًذُ کاه ً

 «الحوذ هلل سب الؼالو٘ي»

  


