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 تسن اهلل الشحوي الشح٘ن

 .ٍ صلٖ اهلل ػلٖ هحوذ ٍ آلِ الغاّشٗي. الحوذ هلل سب الؼالو٘ي

 

 :مزوری بز جلسات گذشته

اجواال هغلة تِ اٗي . تحث ها دس استثاط تا هسالِ ٕ آِٗ ٕ تجاست ٍ حك ٍ تاعل ػشفٖ ٗا ضشػٖ تَد

جا سس٘ذ کِ اگش تخَاّ٘ن اص آِٗ استفادُ کٌ٘ن، اهام سضَاى اهلل تؼالٖ ػلِ٘، تِ تثغ تؼضٖ اص آلاٗاى، اصشاس 

اگش دس اػتثاس . داسًذ کِ اٗي تاعل تاٗذ ػشفٖ تاضذ ٍ اگش تاعل ضشػٖ تاضذ ػٌذ الطک گشفتاس هٖ ضَٗن

لزا . ل٘ذٕ ػٌذ الطاسع ضک کشدٗن ، توسک تِ اٗي آِٗ، توسک تِ دل٘ل دس ضثِْ ٕ هصذالِ٘ اش هٖ ضَد

س٘شُ ٕ ػلواء کِ دس هَاسد هختلف، توسک تِ آِٗ ٕ ال تأکلَا . ًوٖ تَاً٘ن تاعل سا ضشػٖ هؼٌا کٌ٘ن

 .اهَالکن تٌ٘کن تالثاعل هٖ کٌٌذ ًطاى هٖ دّذ کِ آى ّا تاعل سا ضشػٖ ًوٖ داًٌذ تلکِ ػشفٖ هٖ داًٌذ

دسهماتل اٗي ًظشِٗ ػشض کشدٗن فمْائٖ لشاس هٖ گ٘شًذ کِ هٖ گٌَٗذ اگش ضاسع اص اٗي تاعل ػشفٖ 

اگش اٗي استثٌاء اص تاب تخص٘ص ٍ خشٍج حکوٖ ! هَاسدٕ سا استثٌاء کشد ضوا چِ هٖ خَاّ٘ذ تکٌ٘ذ؟

هگش هٖ ضَد تا . تَد کِ ػشفا استْجاى پ٘ذا هٖ کٌذ کِ ضاسع تگَٗذ تاعل سا تصشف ًکي اال اٗي تاعل سا

ًوٖ ضَد گفت اٗي تاعل است هثال اخز ! حفظ ػٌَاى تاعل تشإ چ٘ضٕ خشٍج حکوٖ تشاٗص لائل ضذ؟

ًوٖ ضَد گفت خ٘اس هجلس ػشفا تاعل است اها . تِ ضفؼِ تاعل است ػشفا اها ضاسع اهضاءش کشدُ است

تا فشض اٗي کِ اٗي تاعل ػشفٖ است خشٍج تؼضٖ اص هصادٗمص سا چغَس . ضاسع اهضاءش کشدُ است
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خشٍج حکوٖ ٍ . هٖ خَاّ٘ذ حل کٌ٘ذ؟ هجثَسٗذ تگَٗ٘ذ کِ اٗي خشٍج، حکوٖ ً٘ست، تخص٘ص ً٘ست

تخص٘ص ٗؼٌٖ ّو٘ي أکشم الؼلواء اال الفساق، کِ هٖ گَٗ٘ذ اٗي ػالن است اها تِ خاعش فسمص ت٘شٍى سفتِ 

ٗؼٌٖ ضوا تؼثذا داٗشُ . خشٍج هَضَػٖ اش کٌ٘ذ. هجثَسٗذ دس اٗي هَاسد تگَٗ٘ذ الفاسك ل٘س تؼالن. است

هثال تگَٗ٘ذ الوتمٖ ػالن، داخل دس . ٕ هَضَع سا هحذٍد کٌ٘ذ ٗا تؼثذا داٗشُ اش سا تَسؼِ تذّ٘ذ

هٖ . اگش اٗي عَسٕ ضذ، اٗي خشٍج، هَضَػٖ ٍ تخصصٖ است. الفاسك ل٘س تؼالن. هَضَػص هٖ کٌ٘ذ

پس اگش دس هَاسدٕ ضاسع آهذ هصذالٖ هثل اخز تِ ضفؼِ سا . گٌَٗذ اٗي هطکلٖ ًذاسد ٍ خَب است

لثَل کشد دس ٍالغ هٖ خَاّذ تگَٗذ کِ اخز تِ ضفؼِ، اص تاعل ػشفٖ خشٍج هَضَػٖ داسد، ٗؼٌٖ تاعل 

 . ً٘ست

 :اشکال در تخصص، در خصوص آیه ی تجارت

اگش خشٍج هَضَػٖ ضذ دٗگش استْجاى ػشفٖ . اٗي خَب است ٍ ػ٘ثٖ ًذاسد! هٖ گٌَٗذ خ٘لٖ خة

دس هَاسد دٗگش تخص٘ص هطکلٖ ًذاسد اها اٗي جا چَى . خَب ػٌاٗت کٌ٘ذ کِ هطکل کاس چ٘ست. ًذاسٗن

لزا تٌْا ساُ اٗي است کِ ػشفا ٗک چ٘ضٕ سا تخصصا . هسالِ سفتِ سش تاعل، ًوٖ ضَد تخص٘صص صد

هٖ گٌَٗذ اگش اٗي عَسٕ است کِ حشف خَتٖ ّن ّست هؼٌاٗص اٗي هٖ ضَد کِ تاعل . خاسج کٌ٘ذ

اگش اص . ػشفٖ،هَضَع است ٍلٖ اٗي هَضَػ٘تص هتَلف تش اٗي است کِ اص ضاسع، تؼثذٕ تِ ها ًشسذ

اٗي ّا . ضاسع، تؼثذٕ تِ ها سس٘ذ، تا اٗي تؼثذ، داٗشُ ٕ تاعل ػشفٖ سا تَسؼِ هٖ دّ٘ن ٗا تض٘٘ك هٖ کٌ٘ن

دٗگش تاعل ػشفٖ سا . هٖ گٌَٗذ اٗي دس لَُ ٕ اٗي است کِ تگَٗ٘ن اٗي جا تاعل ضشػٖ هَسد ًظش است

ػذُ إ دٗگش ّن هثل هحمك خَئٖ گفتِ اًذ کِ اٗي . اٗي هسلک هماتل است. دس ػشف٘تص ًگِ ًوٖ داسد
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ها دس جلسِ ٕ لثل، تمشٗثا سِ هحاٍلِ هٖ خَاست٘ن تشإ اٗي هسالِ دسست . تاعل، تاعل ٍالؼٖ است

 .کٌ٘ن

 .تاعل ػشفٖ است هغلما: ٗکن

تاعل ػشفٖ است هم٘ذا تِ ػذم ٍسٍد تؼثذٕ اص ضاسع کِ اٗي تؼثذ ّن تِ خشٍج هَضَػٖ تش هٖ : دٍم

 .گشدد 

 .تاعل ٍالؼٖ: سَم

اضکالٖ کِ تِ هحاٍلِ ٕ دٍم ٍ سَم ٍاسد هٖ ضذ اٗي تَد کِ دس هحاٍلِ ٕ دٍم ٍلتٖ تاعل ػشفٖ هم٘ذ 

هغشح هٖ ضذ ٗا دس هحاٍلِ ٕ سَم ٍلتٖ تاعل ٍالؼٖ هغشح هٖ ضذ، ضوا ػٌذ الطک، دٍتاسُ هطکل پ٘ذا 

ٍلتٖ ضک هٖ کشدٗذ کِ حکن هؼاعآ چ٘ست؟ ضاٗذ جضء تاعل . ضثِْ ٕ هصذالِ٘ هٖ ضذ. هٖ کشدٗذ

ضاٗذ جضء هَاسدٕ تاضذ کِ ضاسع لثَلص ًذاسد ٍلَ ػشف آى سا لثَل کشدُ است ٍ دس عشف . ٍالؼٖ تاضذ

 .اٗي هاحصل هغالثٖ تَد کِ گفتِ ضذ. حك گزاضتِ ٍ اص تاعل خاسج کشدُ است

چَى اگش تخَاّ٘ن تواهص سا تگَٗ٘ن تاٗذ . خة ها دس اٗي تحثواى ًوٖ خَاّ٘ن کِ اٗي هغلة سا توام کٌ٘ن

ّذف ها اٗي . اٗي ّذف ها ً٘ست. توام تحث ّا ٍ سٗضُ کاسٕ ّإ هسالِ ٕ اصالٔ اللضٍم سا سس٘ذگٖ کٌ٘ن

ها دس حذ اٗي حاضِ٘ هٖ خَاّ٘ن . ًکتِ است کِ هشحَم آلإ لذٗشٕ حاضِ٘ إ اٗي جا ٍاسد کشدُ اًذ

هغلة سا تشسسٖ کٌ٘ن کِ آٗا اٗي حشف ّاٖٗ کِ خَاّ٘ن گفت ٍ ًت٘جِ اش اص کاس افتادى تؼضٖ اص توسک 
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آى فضا سا فؼال دست ضوا . ّاست، آٗا اٗي حاضِ٘ کاس ها سا خشاب کشدُ است؟ ّذف ها فؼال اٗي است

 .دادم چَى سٗضُ کاسٕ ّاٖٗ داسد اى ضاء اهلل تِ تثغ هتي اٗي ّا سا حالجٖ هٖ کٌ٘ن

اٗطاى دس پاٍسلٖ، .  اٗي جا هشحَم آلإ لذٗشٕ ًسثت تِ فشهاٗص استادضاى حضشت اهام پاٍسلٖ داسًذ

ٍلتٖ اهام اصشاس هٖ کٌٌذ کِ تاعل، ػشفٖ است چَى تاٗذ هَضَع سا اص ػشف گشفت ٍ ها ّن ٗک 

استذالل دٗگش تِ آى اضافِ کشدٗن ٍ گفت٘ن ادلِ ٕ اهضاء تِ گًَِ إ ّستٌذ کِ هؼٌإ اهضاء، اهضاء 

. ٗک تاس هٖ گَٗ٘ن هَضَع دس ادلِ سا تاٗذ اص ػشف تگ٘شٗن. اٗي ّا دٍ حشف است. هفاّ٘ن ػشفٖ است

ٗک ح٘ث دٗگش ها دس سٍاتظ ػمالئِ٘ است کِ اهضاء تاٗذ ًاظش تِ هفاّ٘ن ػشفِ٘ . اٗي ٗک حشف است

 .تاضذ

- ... 

تالش هي اٗي جا فؼال . هي فؼال ًظش اهام سا تَض٘ح هٖ دّن تؼذا هختاس خَدم سا هٖ گَٗن. خ٘ش -

 .فْن اهام است ًِ اخت٘اس ًظش اهام

 

 :بیان اشکال مزحوم آقای قذیزی به امام

اٗطاى هٖ خَاٌّذ تگٌَٗذ کِ دسست است کِ استاد ها حضشت اهام فشهَدُ است کِ هَضَع سا تاٗذ اص 

هٌتْٖ اهام تِ گًَِ . اٗي دسست است. حك، حك ػشفٖ است. ػشف گشفت ٍ لزا تاعل، تاعل ػشفٖ است

هٖ گَٗذ اهام اٗي عَس هؼٌا . إ آِٗ سا هؼٌٖ کشدُ است کِ تالش کشدُ است تِ ٗک هخصص ػملٖ تشسذ

کشدُ است کِ هؼٌإ هغاتمٖ آِٗ، حل٘ت اکل ٍ تصشفٖ است کِ هتشتة تش حك ػشفٖ است ٍ حشهت اکل 
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اٍل٘ي . اٗطاى هٖ گَٗذ اهام اٗي گًَِ هؼٌا کشدُ است. ٍ تصشفٖ است کِ هتشتة تش تاعل ػشفٖ است

هٖ گَٗذ چَى اهام اٗي عَس هؼٌا کشدُ است کِ ال تاکلَا، ٗؼٌٖ اکل حشام است ، ٗا . ادػاٗطاى اٗي است

تصشفٖ کِ هتفشع تش تاعل ػشفٖ است حشام است ،اال أى تکَى تجاسٓ، ٗؼٌٖ اکل حالل است ٍ تصشفٖ کِ 

اٗطاى هٖ گَٗذ اگش اٗي هؼٌإ آِٗ تاضذ، ٗک اضکالٖ داسد ٍ آى . هتفشع تش حك ػشفٖ است حالل است

هخصص ػملٖ چِ چ٘ضٕ است؟ اٗطاى هٖ گَٗذ دس ٍالغ، حل٘ت . اٗي کِ هثتال تِ هخصص ػملٖ است

ضوا ًوٖ تَاً٘ذ . حل٘ت هتشتة تش اٗي است کِ اٗي حك ػشفٖ ًافز تاضذ. هتشتة تش حك ػشفٖ ً٘ست

حشهت هتفشع تش تاعل ػشفٖ ً٘ست تلکِ هتشتة تش اٗي است کِ اٗي . حل٘ت سا هتشتة تش حك ػشفٖ کٌ٘ذ

اگش اٗي سثة . اٗي سثة تاعل، اگش ًفَر ضشػٖ ًذاضت، اکل حشام است. تاعل ػشفٖ ًفَر ًذاضتِ تاضذ

لزا اٗطاى هٖ گَٗذ اگش هؼٌإ آِٗ ّو٘ي تاضذ کِ اهام . حك ػشفٖ، ًفَر ضشػٖ داضت، اکل حالل است

گفتِ است کِ ال تاکلَا ٗؼٌٖ حشهت اکل ٍ حشهت تصشف، اال، ٗؼٌٖ جَاص اکل ٍ جَاص تصشف، اٗي حشهت 

لزا . حشهت ٍ جَاص تش تاعل غ٘ش ًافز ٍ حك ًافز سَاس هٖ ضَد. ٍ جَاص، تش تاعل ٍ حك سَاس ًوٖ ضَد

ضوا االى ضک هٖ کٌ٘ذ کِ آٗا هؼاعآ ًافز است . اگش ضوا دس ًفَر ضک کشدٗذ، هٖ ضَد ضثِْ ٕ هصذالِ٘

لزا ًوٖ تَاً٘ذ تگَٗ٘ذ ّو٘ي کِ هَضَع سا اص ػشف اخز کشدُ اٗن هٖ . ٗا ًِ؟ ضثِْ ٕ هصذالِ٘ هٖ ضَد

 .اٗطاى هٖ گٌَٗذ ًوٖ تَاً٘ذ، چَى آى عَسٕ هؼٌا کشدُ اٗذ ًوٖ ضَد. تَاً٘ن تِ آِٗ توسک کٌ٘ن

اص اٗي عشف هٖ گٌَٗذ اگش ًگفت٘ن هؼٌإ هغاتمٖ آِٗ، حشهت ٍ حل٘ت اکل است ٍ هؼٌإ التضاهٖ اش 

اٗطاى هٖ . تلکِ تگَٗ٘ن هؼٌإ هغاتمٖ آِٗ، ػذم ًفَر دس سثة تاعل ٍ ًفَر دس سثة حك است. ًفَر است

 ّن ّست کِ اٗي ًْٖ، – آلإ غذٗشٕ –گَٗذ اگش آِٗ سا اٗي عَسٕ اخت٘اس کشدٗن کِ هختاس خَدهاى 

آى هَلغ ! کٌاِٗ است اص ػذم ًفَر ٍ استثٌاء ّن کٌاِٗ اص ًفَر است تا هؼٌإ هغاتمٖ آِٗ اٗي تاضذ، تلِ
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اها آى هَلغ هٖ گَٗ٘ن ضاسع، تاعل ػشفٖ سا ًافز ًوٖ داًذ ٍ حك ػشفٖ سا ًافز . دٗگش هخصص ًذاسٗن

هٖ داًذ اال اٗي کِ هَاسدٕ کِ ضاسع ت٘شٍى کشدُ است چَى خشٍجطاى هَضَػٖ است، اٗي تاعل ٍ حك 

ّواى اضکالٖ کِ چٌذ سٍص است هؼغلص ضذُ اٗن اٗي جا اص . ػشفٖ، تِ ػذم تصشف ضاسع، هم٘ذ هٖ ضًَذ

 .صتاى اهام پ٘ادُ اش هٖ کٌذ

- ... 

اگش ضوا گفت٘ذ هؼاعآ سثة حمٖ است ٗؼٌٖ تا هؼاعآ، . ٗؼٌٖ سثة است. ٗؼٌٖ اهضاءش کٌذ -

 .هالک هٖ ضَٗذ

تٌاتشاٗي هشحَم آلإ لذٗشٕ هٖ خَاٌّذ تِ اهام اٗي عَس اضکال کٌٌذ کِ اگش تفس٘ش ضوا سا اص آِٗ تپزٗشٗن 

کِ حل٘ت ٍ حشهت، هؼٌإ هغاتمٖ آِٗ است، دس اٗي صَست، آِٗ هخصص ػملٖ إ داسد تِ ًام اٗي کِ 

هي االى ضک دس ًفَر داسم لزا ضثِْ . ًِ تش صشف حك ٍ تاعل! اٗي حل٘ت ٍ حشهت، ٗتفشػاى ػلٖ الٌفَر

اگش اٗي عَس کِ ها اخت٘اس هٖ کٌ٘ن هؼٌا کٌ٘ن کِ هؼٌإ هغاتمٖ آِٗ، حکن تکل٘فٖ . ٕ هصذالِ٘ هٖ ضَد

ًطَد تا تالوالصهِ ًفَر ٍ صحت اص آى ًت٘جِ ضَد، تلکِ هستم٘وا آِٗ سا سش اٗي هؼاًٖ تثشٗن، دس اٗي 

صَست، اٗي هخصص ػملٖ ٍجَد ًذاسد اها خَدتاى تِ ها ٗاد هٖ دّ٘ذ کِ اٗي هتفشع تش اٗي است کِ 

 .اٗي فشهاٗص آلإ لذٗشٕ. تَسؼِ ٍ تض٘٘مٖ اص سَٕ ضاسع ٍجَد ًذاضتِ تاضذ

 

 :اشکاالت وارده بز اشکال مزحوم قذیزی به امام

 .تِ ًظش ها چْاس اضکال دس فشهاٗص آلإ لذٗشٕ ٍجَد داسد
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 :اشکال اول

تلکِ تٌذُ تِ ضوا ًطاى دادم کِ اهام . اهام، آِٗ سا اٗي عَس هؼٌا ًکشد کِ هفاد هغاتمٖ اش فمظ حل٘ت است

اهام گفت آِٗ ٕ تجاست سا هثل آِٗ ٕ حل٘ت دٍ . چِ اٗي جا ٍ چِ آى جا، ّش دٍ هؼٌا سا اخت٘اس کشد

ٗک تاس حل٘ت تکل٘فٖ است ٍ تالوالصهِ ٍضغ اص آى ًت٘جِ هٖ ضَد ٍ ٗک تاس . جَس هٖ ضَد هؼٌا کشد

ّن اٗي جا اص کتاب ت٘غ خَدضاى اٗي سا فشهَد ّن دس تحث اصالٔ اللضٍم . هستم٘وا حل٘ت، ٍضؼٖ است

لزا ٍالؼا ها اٗي فشهاٗص آلإ لذٗشٕ سا ًوٖ فْو٘ن هگش اٗي کِ حول تش اٗي کٌ٘ن کِ . اٗي سا فشهَدُ اًذ

پس اٗي . اهام ٗک چ٘ضٕ سا اٗي جا فشهَدُ است دس تمشٗشضاى ّن ّست اها دس ًجف آى سا ًگفتِ است

ًکتِ کِ اٗطاى هٖ فشهاٗذ کِ ّزا ػلٖ التمشٗة الزٕ افادُ الس٘ذ االستار هذ ظلِ ٍ َّ استفادٓ التٌف٘ز 

تالذاللٔ االلتضاه٘ٔ، کِ هغاتمِ اش هٖ ضَد حل تک٘لفٖ، ٍ اها ػلٖ ها َّ الظاّش هي أى االهش ٍ الٌْٖ 

ها هٖ گَٗ٘ن اٍال ّش دٍ هؼٌا . اسضاد الٖ تٌف٘ز الحك ٍ الثاعل، کِ اٗطاى خَدضاى اٗي سا اخت٘اس کشدُ اًذ

هؼٌإ ضواسُ ٕ ٗک، حل٘ت تکل٘فٖ است هغاتمتا، ًفَر ٍ حل٘ت ٍضؼٖ است . سا استادتاى گفتِ است

 . هؼٌإ ضواسُ ٕ دٍ، حل٘ت ٍضؼٖ است هغاتمتا. التضاها

 :اشکال دوم

ها تؼذا اٗي سا تشسسٖ هٖ کٌ٘ن کِ . آى اٗشاد استادتاى حضشت اهام، اگش ٍاسد تاضذ تش ّش دٍ هؼٌا ٍاسد است

 اص ًظش خَداهام هٖ گَٗن ًِ اص ًظش "اگش ٍاسد تاضذ"اٗي کِ هٖ گَٗن . اٗشاد اهام چغَسٕ ٍاسد ضذُ است

. ضوا تا حل٘ت تکل٘فٖ کاس کٌ٘ذ ّو٘ي عَس است تا حل٘ت ٍضؼٖ کاس کٌ٘ذ ّو٘ي عَس است. هختاس تٌذُ

اهام توام حشفص اٗي است کِ تاعل ػشفٖ سا ًوٖ ضَد تخص٘ص صد لزا تَسؼِ ٍ تض٘٘مص تِ تخصص 
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لزا چِ حل٘ت ضوا تکل٘فٖ تاضذ چِ ٍضؼٖ تاضذ، چِ هغاتمٖ تاضذ چِ التضاهٖ تاضذ، تاث٘شٕ دس . است

 .لضِ٘ ًوٖ کٌذ

 

 :اشکال سوم

اٗي سا . هٌتْٖ آى اضکال اهام، تِ ٗک فشض آِٗ ٍاسد است ٍ آى توسک تِ هستثٌٖ هٌِ تِ تٌْاٖٗ است

ٗک تاس گفتِ است تِ هستثٌٖ هٌِ تِ . دس هسالِ ٕ اصالٔ اللضٍم، اص ض٘خ دٍ ت٘اى داسٗن. اجواال هٖ گَٗن

اهام آى اضکالطاى دستاسُ ٕ تاعل . تٌْاٖٗ توسک کٌ٘ن ٗک تاس گفتِ است تِ هجوَع آِٗ توسک کٌ٘ن

اٗي جا ًوٖ خَاّذ تا هستثٌٖ هٌِ کاس کٌذ تلکِ هٖ .ػشفٖ سا فمظ رٗل توسک تِ هستثٌٖ هٌِ ت٘اى هٖ کٌذ

حاال . اٗي اضکال سا ًِ اٗي جا ٍ ًِ آى جا تِ هجوَع آِٗ ٍاسد ًکشدُ است. خَاّذ تا هجوَع آِٗ کاس کٌذ

جلسِ ٕ لثل ػوذا . ػ٘ثٖ ًذاسد، اٗي سا تؼذا تحث هٖ کٌ٘ن. هوکي است ٗک کسٖ تگَٗذ ًوٖ ضَد

هٖ گَٗذ ٗک تاس . اهام اٗي سا هٖ کٌذ سِ ت٘اى. ػثاسات ض٘خ سا خَاًذم کِ تگَٗن ض٘خ دٍ ت٘اى داسد

اٗي اضکالٖ کِ االى هغشح . هستثٌٖ هٌِ، ٗک تاس هجوَع آِٗ ٍ ٗک تاس حصش سا هستوسک لشاس هٖ دّ٘ن

است کِ اگش دس تاعل ػشفٖ ضاسع تخَاّذ ل٘ذٕ ت٘اٍسد، خشٍج هَضَػٖ است، فمظ دس فشض توسک تِ 

ػلتص ّن اٗي است کِ اهام دس تحثٖ کِ دس هفاد آِٗ داضت٘ن، ًگفتٌذ هماتل تاعل، حك . هستثٌٖ هٌِ است

آِٗ اٗي عَس تَد . تؼذا تاث٘ش اٗي هکاً٘ضم سا تحث هٖ کٌ٘ن. آهذُ است تلکِ گفتٌذ هماتلص، تجاست داسٗن

کِ ال تأکلَا اهَالکن تٌ٘کن تالثاعل اال أى تکَى تجاسٓ، اهام ٍلتٖ اٗي ّا سا هماتل ّن لشاس داد گفت هوکي 

لزا ًوٖ . است کسٖ تگَٗذ هغلك تاعل دس هماتل هغلك حك لشاس داسد، گفتٌذ اٗي خالف فْن ػشف است
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. اضکالطاى ّن تِ ٗک تمشٗش تَد. اٗي جا اهام داسد تا هجوَع کاس هٖ کٌذ. ضَد آى سا تِ ًکاح کطاًذ

ض٘خ ّن تصشف ضاسع سا رٗل هسالِ . جالة ّن اٗي است کِ ض٘خ ّن دس هکاسة ّو٘ي عَس گفتِ است

لزا هحمك خَئٖ ّن تمشٗش هستثٌٖ . ٕ هستثٌٖ هٌِ ٗؼٌٖ ال تاکلَا اهَالکن تٌ٘کن تالثاعل، هغشح کشدُ است

لزا خشاب کشدى هستثٌٖ هٌِ، . اهام ّن تِ تمشٗش هستثٌٖ هٌِ اضکال هٖ کٌذ. هٌِ ض٘خ سا اص کاس هٖ اًذاصد

خشاب کشدى ٗک فشض اص توسک تِ آِٗ است کِ تاعل ٍالؼٖ تگ٘شٗن ٗا تاعل ػشفٖ هم٘ذ تگ٘شٗن ٗا تاعل 

آلإ لذٗشٕ فشضٖ کِ اهام سش ٗک عشف اص . ضشػٖ تگ٘شٗن، ّش سِ فشض تِ دسد ها ًوٖ خَسد

 .اضکاالت آٍسدُ است آٍسدُ اٗي جا کِ اهام خَاستِ است  اص هجوَع هستثٌٖ هٌِ ٍ هستثٌٖ استفادُ کٌذ

سٗطِ ٕ اٗي کِ اٗي اضکال تِ هجوَع سشاٗت ًوٖ کٌذ تِ اٗي تش هٖ گشدد کِ اٗي عشف، حك صشٗح 

حك کِ صشٗح ً٘اهذُ، استثٌاء ّن هٌمغغ است، تالثاعل ّن سثث٘تص فمظ دس هستثٌٖ هٌِ . ً٘اهذُ است

لزا حشف هْن ها . است، لزا اگش کسٖ تخَاّذ تا هستثٌٖ هٌِ تِ تٌْاٖٗ کاس کٌذ تا هطکل هَاجِ هٖ ضَد

اضکال . پس اضکال اٍل ها اٗي است کِ دٍ هؼٌا سا خَداهام گفتِ است. تِ هشحَم آلإ لذٗشٕ اٗي است

دٍم اٗي تَد کِ اٗشاد اهام اگش ٍاسد تاضذ تِ ّش دٍ تمشٗش ٍاسد است ٍ اضکال سَم ّن اٗي تَد کِ اضکال 

سٗطِ اش ّن . خَد اهام ٗا ت٘اى خَد ض٘خ ٗا اضکال هحمك خَئٖ تش فشض توسک تِ هستثٌٖ هٌِ است

تِ اٗي تش هٖ گشدد کِ هجوَع آِٗ سا کِ دس ًظش هٖ گ٘شٗذ اٗي عَس ً٘ست کِ تتَاً٘ذ هغلك تاعل ٍ هغلك 

 .حك سا دس هماتل ّن لشاس تذّ٘ذ

 :اشکال چهارم



 درس خارج حضرت استاد فرحانی
 26:                                 جلسه18/10/95: تاریخ

  بررسی آیه ی تجارت:معاطات                        موضوع خاص: موضوع عام

 

 

10 

 

اٗي کِ اٗطاى هٖ فشهاٗذ اگش اص آِٗ حل٘ت تکل٘فٖ ًت٘جِ . اٗي لسوت اٍل ت٘اى اٗطاى سا ها ًفْو٘ذٗن اًصافا

اٗي سا ها رٗل آِٗ ! تَجِ کٌ٘ذ! اٗي سا ها ًوٖ فْو٘ن ٗؼٌٖ چِ. تطَد، حل٘ت تکل٘فٖ هتفشع تش ًفَر است

ها هٖ گَٗ٘ن اٗي ت٘غ ! احل اهلل الث٘غ. ًفَر، اص هجوَع آِٗ تِ دست هٖ آٗذ. احل ّن ٗک تاس تحث کشدٗن

ٍلتٖ خذا ت٘غ ػشفٖ سا حالل کشدُ است اص تشتة حل٘ت . خذا ت٘غ ػشفٖ سا حالل کشدُ است. ػشفٖ است

ًِ اٗي . ًِ اٗي کِ خشٍج اٗي، هَضَع سا هم٘ذ هٖ کٌذ. تکل٘فٖ تش ت٘غ ػشفٖ، سضاٗت ضاسع ًت٘جِ هٖ ضَد

دس ٍالغ ٍلتٖ هٖ گَٗ٘ن ادلِ ٕ اهضاء سا . ّ٘چ ٍلت اٗي عَس ً٘ست! کِ تخص٘صٖ اٗي جا ٍجَد داسد

حشف اهام اٗي تَد کِ لزا ضاسع ًوٖ . تاٗذ اص ػشف گشفت ٗؼٌٖ هٖ گَٗ٘ن ضاسع سش سفشُ ٕ ػشف است

. تلکِ هاّ٘تٖ سا اهضاء هٖ کٌذ کِ ػمالء هٖ ضٌاسٌذ. تَاًذ هاّ٘تٖ سا کِ ػمالء ًوٖ ضٌاسٌذ اهضاء کٌذ

لزا ٍلتٖ ضاسع آهذ هاّ٘ت ػمالئِ٘ إ کِ ػمالء تِ ػٌَاى ت٘غ . چَى ضاسع سش سفشُ ٕ آى ّا کاس هٖ کٌذ

هؼٌاٗص اٗي ً٘ست کِ . هٖ ضٌاسٌذ اهضاء کشد، ٗؼٌٖ آى کِ ًفَر ػمالئٖ داسد ًفَر ضشػٖ ّن داسد

ػوذا هي داسم سش هَضَػٖ کاس هٖ کٌن  هسالِ ٕ حك ٍ . اٗي اصال اضتثاُ است. هَضَع سا هم٘ذ هٖ کٌذ

ضاسع ٍلتٖ هْواى ػمالء است، . سش ت٘غ ػشفٖ کاس هٖ کٌ٘ن. تاعل دس آى ًثاضذ تا اتْام تِ ٍجَد تاٗذ

هؼٌإ اٗي، . تصشفاتٖ کِ تش هَضَع ػشفٖ صَست هٖ گ٘شد سا حالل تکل٘فٖ هٖ داًذ. اهضاء هٖ کٌذ

ٍ اال دس توام ادلِ ٕ اهضاء، دس ّوِ جا ٍ ًِ فمظ اٗي جا، دل٘ل اهضاء اص ! هخصص کشدى هَضَع ً٘ست

لزا دسست ً٘ست کِ تگَٗن اگش دل٘ل اهضاء حل٘ت تکل٘فٖ تِ هي داد، حل٘ت تکل٘فٖ، حل٘ت . کاس هٖ افتذ

ضاسع هَضَع . ضشػٖ، ًت٘جِ ٕ حالل داًستي تصشفاتٖ است کِ دس هَضَػات ػشفٖ، ضاسع لائل است

اٗي جا اهام، فتَٕ دادًذ تِ تم٘ذ هَضَع ٍ خشٍج تخصصٖ، اٗي ّن تِ خاعش ! تلِ. سا هم٘ذ ًکشدُ است

لزا اهام هٖ گفت ٍلتٖ لائل ضذٗن کِ هَضَع سا تاٗذ اص ػشف تگ٘شٗن ّوِ ٕ . خصَص٘ت تاعل تَد
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اها چَى هسالِ ٕ تاعل تِ تٌْاٖٗ ٗک . چَى هَضَع هال ػشف است. خشٍج ّا حکوٖ است

آى . خصَص٘تٖ داسد کِ تخص٘صص استْجاى ػشفٖ داسد لزا هٖ گَٗ٘ن تض٘٘ك ٗا تَسؼِ، هَضَػٖ است

اها آى هَلغ دٗگش دس هذلَل آِٗ ًوٖ گفت٘ن کِ تسشٕ اش تِ . ّن ٍلتٖ کِ ًظش ها فمظ تِ هستثٌٖ هٌِ تاضذ

حتٖ اهام دس آى ّن تشدٗذ . اهام گفت تسشٕ اش تِ هثل ح٘اصت هحل تحث است! ًکاح ػشفٖ ً٘ست

لزا اهام هؼصَم ػلِ٘ السالم، اٗي سا دس اسثاب . اها دسجْت حك هحل تحث است ًِ دس جْت تاعل. کشد

لزا اٗي ّا هٖ گٌَٗذ اگش هي تاضن ٍ هستثٌٖ هٌِ، ٍضغ ّو٘ي عَس . تاعلِ ٕ غ٘ش تجاست پ٘ادُ کشدًذ

ػٌَاى تجاست . اگش هي تاضن ٍ هجوَع آِٗ، خشٍج، خشٍج حکوٖ است ٍ هطکلٖ پ٘ذا ًوٖ کٌذ. است

اها ػٌَاى تاعل هثل ػٌَاى ت٘غ ً٘ست کِ خشٍجص . ػ٘ي ػٌَاى ت٘غ است، خشٍج ّاٗص حکوٖ است

 .حکوٖ تاضذ

. لزا اٗي جا ًاگضٗشٗن کِ تا ػشض هؼزست اٗي جا تا ػالهِ عثاعثاٖٗ سضَاى اهلل تؼالٖ ػلِ٘ هخالفت کٌ٘ن

اٗطاى اگش تخَاٌّذ تاعل سا تِ تٌْاٖٗ ًگاُ کٌٌذ تاعل، تاعل . دٗگش هختاسهاى سا ّن صشٗح هٖ گَٗ٘ن

اضکال تِ آلإ . ػشفٖ است ٍ اگش هستثٌٖ هٌِ تِ تٌْاٖٗ هحل استذالل تاضذ، اضکال اهام ٍاسد است

چَى آلإ خَئٖ خَاستِ اًذ تا حك ٍ تاعل ٍالؼٖ، هطکل سا حل کٌٌذ کِ ٍالؼا . خَئٖ ّن ٍاسد هٖ ضَد

 .تٌاتشاٗي ها فشهاٗطات آلإ لذٗشٕ سا هتَجِ ًطذٗن. حل ًوٖ ضَد

جوغ تٌذٕ هختاس خَدهاى سا اى ضاء اهلل کِ تثٌ٘٘ن اص . اٗي پاٗاى هزاکشُ ٕ ها دس ت٘اًات حضشت اهام

اها دس . هجوَع اٗي سَاالتٖ اص ض٘خ ٍ هحمك خَئٖ هغشح ضذ پاسخ ضاى چ٘ست فشدا پٖ گ٘شٕ هٖ کٌ٘ن
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هجوَع ت٘اًات اهام تِ ًظش ها تْافتٖ ٍجَد ًذاسد ٍلٖ تفص٘ل هغالة لضٍم دس جإ خَدش خَاّذ آهذ اى 

 .ضاء اهلل

 

 

 .ٍ ػجل فشجْن. ٍ صلٖ اهلل ػلٖ هحوذ ٍ آل هحوذ

 


