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جلسه  97ـ دوشنبه 73/2/1
 . 3غَست سَم آى است وِ ػول ضخع ػبهی عجك ًظش هجتْذ فؼلی غحیح است اهّب عجك ًظش هشجغ
حیي ػول ،غحیح ًجبضذ .اص آًچِ دس غَست لجل ثیبى ضذ سٍضي هی ضَد دس ایٌجب ًیض إػبدُ ٍ لضب ثش اٍ
الصم ًیست ٍلَ هجتْذ حیي ػول ،آى ػول سا ثبعل هی داًست؛ صیشا ًظش هجتْذ وًٌَی حجّت دس حكّ ػبهی
است ٍ ًظش هجتْذ حیي ػول چَى هَسد استٌبد اٍ ًجَدُ است اثشی ًذاسد.
آسی ،اگش ػول ایي فشد ثب ٍالغ هخبلف ثبضذ ،چٌیي فشدی دس تشن ٍالغ هستحكّ ػمبة است؛ صیشا دس
تشن ٍالغ ،حیي اًجبم ػول حجّتی ًذاضتِ است ٍ ثذٍى ػزس تشن ٍالغ وشدُ است .اهّب اگش فشغت ثشای
إػبدُ ثبلی ثبضذ ٍ ایي فشغت سا استٌبداً ثِ ًظش هجتْذ وًٌَی اص دست ثذّذ ،چَى ثب ػزس تشن ػول وشدُ
است هستحكّ ػمَثت ًیست.
 . 4غَست چْبسم آى است وِ ػبهی ػولی سا اًجبم دادُ است ٍ عجك ًظش هجتْذ فؼلی ،ػول اٍ ثبعل
است ٍ ثبیذ إػبدُ ٍ یب لضب وٌذٍ ،لی عجك ًظش هجتْذ سبثك (حیي ػول) غحیح است .اص آًجب وِ ایي
ضخع ثِ ًظش هجتْذ سبثك سجَع ًىشدُ است ،دس ایي حبلت سٍضي است وِ ًظش هجتْذ سبثك اسصضی
ًذاسد ٍ توبم هالنً ،ظش هجتْذ فؼلی است ٍ اگش ثگَیذ إػبدُ یب لضب الصم است ،ثبیذ اًجبم دّذ .اهّب هجتْذ
وًٌَی ٍ فؼلی دس چِ هَاسدی لبئل است إػبدُ ٍ لضب الصم است؟
یه ثحث ولّی ٍجَد داسد وِ آیب احىبم ظبّشیِ ًسجت ثِ احىبم ٍالؼیِ هجضی است یب خیش .دس آى
ثحث ثیبى وشدین وِ إجضاء ثِ عَس هغلك هؼٌب ًذاسدٍ ،لی ایٌىِ فیالجولِ ػول ًبلع هجضی ثبضذ هَسد
لجَل است؛ هثالً هسئلِی لػش ٍ اتوبم ًوًَِی ایي هَاسد است ،جبیگضیٌی جْش ٍ اخفبت جبی یىذیگش ًیض
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لغؼی است ٍ ّوِ فتَا دادُاًذ هگش لَل ضبرّ ٍ ًبدسی وِ ثِ آى اػتٌب ًویضَدّ .وچٌیي دس هَسد غالٓ
هوىي است گفتِ ضَد ًوبصّبیی وِ تبسن تملیذ خَاًذُ ،دسست است حتی اگش همػّش ثبضذ؛ صیشا ظبّشاً
ُ

اعالق «التعاد» ضبهل آى هی ضَد ٍ ثؼیذ ًیست ایي سخي دسست ثبضذ .اگش وسی ثذٍى ایٌىِ تملیذ وٌذ
سبل ّب جْالً ًوبص ثذٍى سَسُ خَاًذُ ٍ اوٌَى ثِ هجتْذ اػلن سجَع هیوٌذ ٍ ًظشش ایي است وِ «التؼبد»
ضبهل جبّل همػّش ًیض هی ضَد ،دس ایي حبلت ثش ضخع ػبهی الصم ًیست ًوبصّبیی وِ ثذٍى سَسُ خَاًذُ
سا إػبدُ وٌذٍ ،لی اگش هجتْذی هبًٌذ هشحَم ًبئیٌی فتَا دّذ وِ حذیث «التؼبد» هشثَط ثِ جبّل لبغش است
ٍ جبّل همػّش سا ضبهل ًوی ضَد ،ثبیذ تفػیل دّذ؛ یؼٌی اگش ضخع ػبهی احتوبل هیداد ثبیذ تملیذ وٌذ ٍ
چِ ثسب حىن ًوبص ثِ گًَِای دیگش ثبضذ ٍ هی تَاًست تملیذ وٌذ ٍ تمػیش وشد ثبیذ إػبدُ ٍ لضب وٌذٍ ،لی
اگش تمػیش ًذاضتِ ٍ لػَس داضتِ إػبدُ ٍ لضب الصم ًیست.
دس ثشخی دیگش اص اثَاة فمِ هبًٌذ حج ،چٌیي احىبهی ٍجَد داسد؛ یؼٌی حتی اگش ثشخی اهَس ثب جْل
تمػیشی اًجبم ضَد ،هَجت ثغالى ٍ إػبدُ ًیست.
ثٌبثشایي سٍضي ضذ وِ دس توبم ایي غَسً ،ظش هجتْذِ حیي ػول وِ ثِ آى سجَع ًىشدُ است تأثیشی
ًذاسد .آسی ،اگش ثذاى سجَع هیوشد ٍ ػولص عجك ًظش اٍ غحیح ثَد ٍ هجتْذ فؼلی اػلن ثبضذ ٍ ػول سا
ثبعل ثذاًذ ،اص آًجب وِ ضخع ػبهی ًوبصّب سا ثب ًظش هجتْذ سبثك ثذٍى سَسُ خَاًذُ است ،هؼزٍس است ٍ
هستحكّ ػمبة ًیست ٍ «التؼبد» ًیض ضبهل اٍ هیضَد (حتی ثٌبثش ًظش هحمّك ًبئیٌی ) صیشا جبّل همػّش
هحسَة ًویضَد ثلىِ لبغش است.
هٌبست است ثِ یه ه غلت تَجِ وٌین وِ اگش وسی حیي ػول ،ثِ هجتْذی سجَع وٌذ وِ ًظش اٍ
حجت است ٍ هثالً فتَا دّذ وِ دس ّجِ خوس الصم ًیست ،سپس ایي ضخع ثِ هجتْذی دیگش سجَع وٌذ
وِ هی گَیذ دس ّجِ ثبیذ خوس دادُ ضَد ،دس ایي حبلت ثبیذ خوس دادُ ضَد .لْزا دس ایيگًَِ هَاسد وِ
چِثسب هَججبت صحوت هىلّف سا فشاّن آٍسد ،احتیبط ضبیستِ است.
یک نکته مربوط به لزوم فحص در شبهات موضوعیه

ّوبى گًَِ وِ لجالً ثیبى ضذ ،دس ضجْبت هَضَػیِ فحع الصم ًیست (خػَغبً هَضَػیِی تحشیویِ) ثب
ایي حبل ثؼضی اص اػبظن فمْبء هذّػی ضذُ اًذ دس ثؼض هَاسد ،فحع دس ضجْبت هَضَػیِ الصم است .دس
هجبحث گزضتِ ثیبى ضذ وِ اگش ثذاًین هَاسدی هَسد اّتوبم خبظّ ضبسع است ،ادلِّی اغَل هؤهٌِّ اص آى
هٌػشف است ٍ ثبیذ فحع ضَد .ثب ایي حبل هَاسد دیگشی اص لضٍم فحع تَسظ ثشخی فمْبء روش ضذُ
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است ،اص جولِ اگش وسی ضه وٌذ آیب اهَالی وِ داسد ثِ اًذاصُی استغبػت حج است یب خیش ،ػذُّای لبئلٌذ
ثبیذ فحع غَست گیشد ٍ ثشائت یب استػحبة ػذم استغبػت جبسی ًیست.
ّوچٌیي اگش وسی دسآهذّبی صیبدی دس عَل سبل داضتِ ثبضذ ٍ اغل سشهبیِی اٍ خوس دادُ ثَدُ
است ٍلی ًوی داًذ ایي دسآهذی وِ حبغل ضذُ صائذ ثش هؤًٍِ است وِ دس ًتیجِ ثبیذ خوس صیبدُ سا ثذّذ
یب ووتش یب ثِ اًذاصُ ی هؤًٍِ است تب خوس الصم ًجبضذ ،ثشخی فمْبء فشهَدُاًذ ثبیذ فحع وٌذ ٍ ًویتَاًذ
ثشائت ٍ استحػبة ػذم جبسی وٌذ.
دس هَسد ًػبة صوبت ًیض گفتِ اًذ :هثالً اگش وسی هحػَلی ثشداضت وٌذ ٍ ًذاًذ آیب گٌذم اٍ ثِ حذّ
ًػبة سسیذُ یب خیشً ،وی تَاًذ ثشائت یب اغل هؤهّي دیگشی جبسی وٌذ ،ثلىِ ثبیذ ٍصى وٌذ ٍ فحع وٌذ وِ
آیب ثِ حذّ ًػبة سسیذُ است یب خیش؟
اص جولِ هیشصای لوی

دس هَسد استغبػت ،تػشیح ثِ ایي هغلت داسًذ ٍ هشحَم غبحت هؼبلن ًیض

فشهبیطبتی ثِ غَست ولّی دس ٍجَة فحع داسًذ ٍ ضیخ اًػبسی

ًیض ضبثغِای ثِ ًحَ ولّی اسائِ

هیدّذ وِ اگش ایي ضبثغِ دس جبیی غبدق ثبضذ فحع الصم است.
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