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موضوع جزئی :داللت نهی غیری بر فساد

بزرسی داللت نهی غیزی فساد
خالصه جلسه گذشته
تحث دستاسُ هسألِ داللت ًْی غیشی تش فساد دس فشهایطات آیت اهلل ضاّشٍدی تِ ایٌجا سسیذ وِ ایطاى اجواال هسألِ
همذهِ هَصلِ سا هثٌا تحث خَد لشاس دادًذ ٍ فشهَدًذ حشهت صالت اص تاب همذهِ هَصلِ هغشح است ٍ ٍجَب
صالت اص تاب تشتة هغشح است ٍ وأىّ ایٌجا هصذاق اجتواع اهش ٍ ًْی است یؼٌی صالتی داسین وِ یه حشهتی اص
عشیك تحلیل همذهِ هَصلِ پیذا هیوٌذ ٍ یه ٍجَتی اص عشیك تشتة پیذا هیوٌذ.
اضىال هْن ها ایي تَد اگش آیت اهلل ضاّشٍدی دس فضای همذهِ هَصلِ ّستٌذ صالت ًثایذ حشهت پیذا وٌذ ٍ .فاسق
فشهایص صاحة فصَل ٍ هطَْس ایي تَد وِ ٍلتی تشن هَصل ٍاجة تَد ًمیض تشن هَصل ،دٍ هصذاق پیذا هیوشد ٍ
ایٌجا حشهت سشاؽ آى فؼل ًوی سفت صیشا فؼلی هاًٌذ صالت یه هصذاق تشای ًمیض تشن هَصل تَد تشن هجشد ّن
یه هصذاق تشای ًمیض تشن هَصل تَد .تشن صالت هَصل ٍاجة تَد ًمیض آى هحشم تَد ٍ دٍ هصذاق پیذا هیوشد.
اگش ضوا هسألِ سا ایي گًَِ هالحظِ وشدیذ ًویتَاًیذ حشهت سا تِ صالت تضًیذ.
بزرسی اشکاالت وارد به کالم آیت اهلل شاهزودی
فضایی وِ آیت اهلل ضاّشٍدی جَاب ضْیذ صذس سا دادًذ وِ ّواى فضای همذهِ هَصلِ تَد ًثایذ حشهت سا سٍی صالت
پیادُ وٌٌذ هگش ایٌىِ دس فضای والم صاحة فصَل حشف ضیخ اػظن سا تیاى وٌٌذ .هشحَم ضیخ اػظن فشهَد فشلی تیي
والم صاحة فصَل ٍ هطَْس ًیست جض ایٌىِ دس فضای والم هطَْس یه حشام است ٍ دس فضای والم صاحة فصَل
دٍ حشام است ٍ ایي فاسق ًیست .ها گفتین فشهایص ضیخ غلظ است ٍ گفتین یه فْن سٍضٌی اص ًمیض ٍجَد داسد وِ
تماتل سلة ٍ ایجاب است وِ تَضیح آى گزضت .خالصِ ها هتَجِ ًطذین وِ آیت اهلل ضاّشٍدی چغَس دس فضای
همذهِ هَصلِ لائل تِ حشهت صالت ضذًذ.
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هغلة دیگش ایٌىِ دس فضای همذهِ هَصلِ ٍ تشتة ،حیث ػٌَاى ،حیث تمییذی است تش خالف ًظش هشحَم آخًَذ -اگش
ها حیث ػٌَاى سا تؼلیلی تگیشین حشف صاحة فصَل خشاب هی ضَد ٍ ثوشُ ّن اص تیي هیسٍد .لثال تَضیح دادین دس
احىام ػملیِ حیثیات تؼلیلی تِ حیثیات تمییذی تش هیگشد د لزا والم صاحة فصَل دسست هیضَد ٍ وسی وِ هیخَاّذ
تا همذهِ هَصلِ واس وٌذ ٍ ایي گًَِ جَاب ضْیذ صذس سا تذّذ ،تایذ حیث ػٌَاى همذهِ سا تمییذی تگیشد تِ هؼٌای ایٌىِ
هسألِ ٍجَب ٍ حشهت سش ّویي حیث هیسٍد ٍ سش رات ػول ًویسٍد ،اص عشفی تشتة ّن سشاؽ تشن غیش هَصل
هیسٍد .وأىّ دٍ حىن ػملی داسین یىی ٍجَب تشن صالت غیش هَصل یؼٌی تا تشن غیش هَصل واس هیوٌین ٍ تِ هىلف
هیگَیین اگش لشاس است تشن اصالِ وٌی پس تایذ ًواص تخَاًی ٍ اگش لشاس ًیست تشن صالت هَصل تِ اصالِ تاضذ صالت
ٍاجة است ٍ دیگشی دس فضای هم ذهِ هَصلِ ،حشهت تشن هَصل تحث هی ضَد وِ ّواى ٍجَب تشن هَصلِ ٍ
حشهت ًمیض آى ،پس دس فضای همذهِ هَصلِ ٍ دس فضای تشتة ،احىام سش ػٌاٍیٌی هی سًٍذ وِ یىی ایصال است ٍ
دیگشی ػذم ایصال است آًجا وِ ایصال تِ اصالِ ٍجَد داسد ًثایذ ًواص خَاًذ ٍ آًجا وِ ایصال ٍجَد ًذاسد تایذ ًواص
خَاًذٍ .لتی تِ ایي ػٌاٍیي حیث تمییذی دادین حىن اص ػٌَاى تِ سشاؽ هؼٌَى ًوی سٍد .ایي دٍ هغلة سا دس والم آلای
ضاّشٍدی تحلیل وشدین.
تتمه اشکاالت به کالم آیت اهلل شاهزودی
آیت اهلل ضاّشٍدی دس اداهِ هغلة ،تیي هحثَتیت ٍ هثغَضیت ٍ تیي حىن تِ هؼٌای اهش اػتثاسی یا اسادُ توا ایٌىِ صفت
ًفساًی است تفصیل لائل ضذ .وِ تَضیحات ایطاى سا خَاًذین .دس ریل هسألِ هحثَتیت فشهَدًذ اگش وسی اضىال وٌذ
هالن ٍجَب غیشی حیث هحثَتیت است ها تِ تثغ هشحَم آخًَذ لائل هیضَین همذهِ ای وِ االى هثغَضیت غیشی
داسد االى ٍاجة ًیست هثل هشحَم آخًَذ دس تحث حشوات خشٍجی وِ گفت ایي حشوات هتصف تِ ٍجَب ًوی
ضًَذ ٍ تشضح ٍجَب اص ری الومذهِ تِ همذهاتی است وِ فی ًفسِ حالل ّستٌذ .آیت اهلل ضاّشٍدی هی خَاّذ دس
ایٌجا تگَیذ تشضح ٍجَب تِ همذهِای است وِ هحثَتیت داسد ٍ اگش هحثَتیت ًثَد ٍجَب ًیست.
تِ ًظش ها اٍال خَد ایي هسألِ واهال ًطاى هیدّذ وِ ًگاُ ایطاى تِ هسألِ ًگاُ تؼلیلی است هاًٌذ هشحَم آخًَذ وِ توام
ایي هغالة سا دس فضای حیث تؼلیلی تیاى وشدُ است .توام ایي هغالثی وِ تِ تثغ هشحَم آخًَذ تیاى هیوٌذ ٍ تؼذ
هیگَیذ ضْیذ صذس دس هسألِ حشوات خشٍجیِ تِ تثغ هشحَم آخًَذ لائل تِ ایي استثٌا استً ،طاى هیدّذ وِ تلمی
ایطاى اص همذهِ ،دس فضای حیث تؼلیلی است ٍ ایي تا والم تاالی ایطاى وِ تا صاحة فصَل واس وشد جَس دس ًوی آیذ.
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ثاًیا هشحَم آخًَذ دس استثٌا فشلی تیي هحثَتیت ٍ اسادُ ٍ حىن ًگزاضت ٍ آیت اهلل ضاّشٍدی ٍلتی ٍاسد حیث تؼلیلی
ضذ ًثایذ تفصیل لائل ضَد .ایطاى فشهَد دس هسألِ ٍجَب اگش تا هحثَتیت واس وشدین هیتَاى استثٌا لائل ضذ ٍ اگش تا
فؼل ًفساًی یا حىن واس وشدین ٍ گفتین اسادُ توا ایٌىِ صفت ًفساًی است ٍ یا حىن توا ایٌىِ اػتثاسی است پس حشف
ضْیذ صذس دسست است.
ها تِ ایطاى هی گَیین اگش ضوا ٍاسد حیث تؼلیلی ضذیذ ًثایذ تفىیه لائل ضَیذ .رات ػول هثٌای ٍجَب غیشی هی ضَد
ٍ اگش رات ػول هثٌای ٍجَب غیشی ضذ هشحَم آخًَذ هیتَاًذ لائل ضَد ایٌجا رات ػول هٌاط ًذاسد یا تىلیف ًذاسد
اص تاب ایٌىِ حشوات خشٍجی حشهت داسد ٍ تؼذ استثٌا وشدُ است ٍ اگش ضوا حیث تؼلیلی دیذیذ ٍ لزا هاًٌذ هشحَم
آخًَذ لائل تِ استثٌاء ضذیذ تفصیل ٍجْی ًذاسد ٍ دس ایي فضا حك تا هشحَم آخًَذ است .فشهایص هشحَم آخًَذ هٌظن
استً .گاُ هشحَم آخًَذ تِ همذهِ ٍاجة تِ حیث تؼلیلی است .تا حیث تؼلیلی والم صاحة فصَل وٌاس هی سٍد ٍ
تشتة ّن وٌاس هی سٍد ٍ استثٌا دسست است صیشا تا حیث تؼلیلی واس هیوٌذ ٍ اگش ضوا تا هثٌای هشحَم آخًَذ واس
هیوٌیذ ًثایذ هثٌای صاحة فصَل سا تیاى وٌیذ ٍ ثاًیا لائل تِ تشتة ضَیذ وِ ها تِ ضْیذ صذس اضىال وشدین اگش لائل تِ
تشتة ضذیذ یؼٌی «اى ػصیت» سا تِ حىن ػمل دخیل وشدیذ ًاخَد آگاُ سش حیث تشن غیش هَصل ضذُایذ .تا حىن ػمل
اگش سش حیث تشن غیش هَصل سفتیذ آى عشف یه حیث دیگشی داسیذ تِ ًام تشن هَصل وِ حشف صاحة فصَل
است.
دس ایٌجا ّن تِ آیت اهلل ضاّشٍدی هی گَیین یا هاًٌذ هشحَم آخًَذ تا حیث تؼلیلی پیص تشٍیذ ٍ دس ّش سِ جا لائل تِ
والم هشحَم آخًَذ ضَیذ .اٍل دس اًىاس تشتة ٍ دٍم دس اًىاس صاحة فصَل ٍ سَم دس استثٌا حشوات خشٍجیِ ٍ دس
استثٌا تفصیل ًذّیذ صیشا تفصیل غلظ است ٍ ّیچ فشلی تیي هحثَتیت ٍ هثغَضیت ٍ تیي حىن یا اسادُ ٍجَد ًذاسد.
اگش تا حیث تمییذی واس وشدیذ تایذ دس ّش سِ هسألِ تا حیث تمییذی واس وٌیذ ٍ دس ًتیجِ هسألِ تِ تحث اجتواع اهش ٍ
ًْی ًویسسذ یؼٌی تحث تِ هسألِ حشهت ٍ ٍجَب صالت ًویسسذ تلىِ تِ ٍجَب تشن هَصل ٍ حشهت تشن غیش
هَصل هی سسذ.
نکته پایانی :بزرسی ریشه تفصیل آیت اهلل شاهزودی
یه احتوالی هیدّین تشای صحت تفصیلی وِ آلایاى لائل ّستٌذ یؼٌی آیت اهلل ضاّشٍدی احتوال دادًذ وِ تا هحثَتیت
ٍ هثغَضیت هسألِ سا ًطَد حل وشد ٍ حك تِ هذسسِ هحمك ًائیٌی تاضذ ٍ تا هسألِ حىن ٍ اسادُ حك تا آیت اهلل صذس
تاضذ.
3

سیطِ ایي تفصیل هی تَاى خغاب ضخصی تاضذ .دس خغاب ضخصی تحلیل ایي هی ضَد هثال دس حشوات خشٍجیِ هسألِ
ایي گًَِ است وِ هىلف تا سَء اختیاسٍ ،اسد داس غصثی ضذُ است ٍ ضاسع حىوی تِ اسن حشهت تصشف دس هال غیش سا
صادس وشد .ایي حشهت ٍسٍد ٍ تماء ٍ خشٍج سا هیگیشد ٍ لزا هىلف وِ دس ٍاسد دس داس غضثی ضذ ٍسٍد ٍ تماء ٍ
خشٍجص هحشم است ٍ هشحَم آخًَذ دس ایي فضا گفت ایي حشوات خشٍجیِ اص اٍل هحىَم تِ حشهت تَدًذ .االى وِ
هی خَاّذ خاسج ضَد هضغش تِ تصشف است صیشا دس ّش صَست ایي تصشف سا تایذ اًجام تذّذ ٍ اگش اًجام ًذّذ تالی
هی هاًذ ٍ تما حشام است ٍ تاالخشُ تایذ اص ایي هىاى تیشٍى تشٍد .دس فضای اضغشاس وساًی وِ لائل تِ خغاب ضخصی
ّستٌذ هیگَیٌذ اضغشاس تىلیف سا سالظ هی وٌذٍ .لتی هىلف هضغش تِ خشٍج است تىلیف فؼلی ًذاسد ٍلی هٌاط
حشهت سا داسد .دس ایي فضا هوىي است وسی تگَیذ ایٌجا هثغَضیت ّست ٍلی حىن ًیست یا هثغَضیت ّست ٍلی
اسادُ ًیست .آلایاى وِ دس فضای خغاب ضخصی واس هیوٌٌذ تؼضی جاّا هی گَیٌذ ػول اص ًظش هالن هحثَب است
ٍلی هَال ًویتَاًذ حىن وٌذ .یا هثغَضیت داسد ٍلی صجش فؼلی ًذاسد .ایي تحلیل ٍ ایي تفىیه وِ دس فشهایص ایطاى
هَجَد است تیي هحثَتیت ٍ هثغَضیت ٍ تیي حىن توا ایٌىِ اهش فؼلی است یا اسادُ توا ایٌىِ صفت ًفساًی است ٍ
فشق گزاضتٌذ ایي فشق سا لائلیي تِ خغاب ضخصی لائل ّستٌذ لزا ایطاى دس تحلیلی وِ دس هماتل ضْیذ صذس تیاى وشدًذ
ایي هغلة سا داسًذ وِ اگش هثٌای ضوا هحثَتیت ٍ هثغَضیت است ها هی گَیین ایٌجا چَى هثغَضیت ٍجَد داسد
ٍجَب غیشی ًذاسین ٍ یا هیگَیین لثَل ًذاسین وِ ٍجَب تاتغ هحثَتیت تاضذ ّواى اٍال ٍ ثاًیا وِ لثال تِ استاد خَد
ضْیذ صذس تیاى وشدًذ ٍلی اگش هثٌای ضوا اسادُ ٍ حىن است حك تا ضوا است ٍ حىن تاتغ ایي است وِ ٍالؼا حىوی
اػتثاس ضَد ،لزا دس ایي فضا دس ٍالغ فشهایص ایطاى سا هی تَاًین تحلیل وٌین.
لىي تش ایي تحلیل دٍ ًىتِ ٍاسد است:
ًىتِ اٍل :ضوا دس ػالن اػتثاس ٍ دس ػالن اسادُ تایذ تىلیف فؼلیت ٍ اًطا سا سٍضي وٌیذ .دس ایٌجا گفتین دس فضای هشحَم
آخًَذ یه حىوی تِ ًام حىن اًطایی داسین ٍ یه حىوی تِ ًام حىن فؼلی داسین ٍ اگش هٌظَس ضوا اص ػالن اػتثاس،
اػتثاس تا هشحلِ فؼلیت ایي دلیل هی خَاّذ ٍ اگش هٌظَس ضوا اص اسادُ ،اسادُ تاهشحلِ فؼلیت است ایٌجا هی ضَد تشاساس
خغاب ضخصی تیي هشحلِ اػتثاس حىن وِ تِ آى اًطا هیگَیٌذ ٍ تیي فؼلیت حىن تفىیه لائل ضذٍ ،لی ّزا اٍل
الىالم .چِ وسی گفتِ هشحَم آخًَذ وِ لائل تِ خغاب ضخصی است ،سش جٌس فؼلیت توشوض وشدُ است .ایي تفىیىی
وِ ایطاى تیي هحثَتیت ٍ هثغَضیت ٍ اػتثاس ٍ حىن یا اسادُ توا ایٌىِ صفت ًفساًی است لائل ضذًذ اگش هٌظَسضاى
ایي است وِ هشحَم آخًَذ ایي هغلة سا لائل ّستٌذ ایي اٍل الىالم است
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ًىتِ ثاًی :ایي اص لشائٌی است وِ هسألِ خغاب ضخصی دس خیلی اص ػثاسات هشحَم آخًَذ هَسد تَجِ لشاس ًگشفتِ
است .یىی اص لشائي سا ها دس هسألِ تشتة ٍ ًمذ تشتة هشحَم آخًَذ تیاى وشدین ٍ یىی اص لشائي سا دس تحث حشوات
خشٍجیِ داسین .تحلیل آلایاى تش هثٌای صحت خغاب ضخصی است ٍلی فشهایص هشحَم آخًَذ دس استثٌا وِ هغلك است
ًطاى هی دّذ والم هشحَم آخًَذ دس فضای خغاب ض خصی ًیست .ها تش اساس ایٌىِ اص فضای خغاب ضخصی خاسج
ضَین هوىي است اصل هسألِ سا اضىال وٌین ٍ تگَیین سافؼیت اضغشاس تشای تىلیف دس فضای خغاب لاًًَی هَسد
لثَل ها ًیست  ،لىي ایي تفىیه تیي هشحلِ هحثَتیت ٍ هثغَضیت اص یه عشف ٍ تفىیه تیي هسألِ حىن تِ هؼٌای اهش
اػتثاسی یا اسادُ توا ایٌىِ صفت ًفساًی است اص آى عشف ،هحل تحث ها است لزا تِ ًظش هیسسذ فشهایص آیت اهلل
ضاّشٍدی ًاهٌظن تش اص فشهایص استادضاى ضْیذ صذس است .حذالل تِ فشهایص ضْیذ صذس یه اضىال ٍاسد تَد ٍ آى
ػذم تَجِ تِ حیث لیذ تمییذی ٍ حیث لیذ تؼلیلی تَد ٍلی تحلیل ایطاى وِ هی خَاّذ تِ یه اػتثاس فشهایص استاد
خَد سا اضىال وٌذ ٍ تِ اػتثاس دیگش فشهایص استادش سا دسست وٌذ اص جْات هختلف هحل اضىال است.
خالصه مختار ما در ثمزه مسأله ضذ
هسألِ ثوشُ توام ضذ ٍ ها هثل هحمك خَئی ٍ اهام ٍ هحمك ًائیٌی ٍ آیت اهلل فاضل ،لائل ضذین وِ ًْی غیشی داللت تش
فساد ًذاسد لىي تا دلتی وِ حضشت اهام دس هسألِ تیاى داضتٌذ تِ جْت ایٌىِ ایطاى دٍ هشحلِ سا تحث وشدُ است یىی
تاثیش ًْی دس هسألِ هالن ٍ دیگشی تاثیش ًْی دس لشب ٍ تُؼذ وِ دٍ حیث داضت ٍ لثال تیاى وشدین حضشت اهام سضَاى

اهلل تؼالی ػلیِ اص وساًی است وِ تِ ّش دٍ جْت پشداختِ است ٍ تا تحلیلی وِ وشدین ًطاى دادین ّیچ فشلی تیي ًْی
غیشی هَلَی ٍ ًْی غیشی ػملی ًیست لزا لائلین تِ ّویي دلیلًْ ،ی غیشی هَلَی ًذاسین صیشا ٍجَد آى لغَ است ٍ
لشب اهىاى داسد ٍ اضافِ ،اضافِ حة است .هضافا تش ایٌىِ یه جولِ ای سا اضافِ وشدین وِ دس فشهایص اهام ًثَد ٍ آى
جولِ ایي تَد :حىن تسیاس سٍضي ها دس حىن ػمل تیاى دیگشی اس ت تش غلظ تَدى دیذگاُ تشتة ٍ لزا اهش دائش است تیي
ایٌىِ تا هشحَم آخًَذ تاضین تا آخش یا تا اهام تاضین تا آخش هثل استاد ها آیت اهلل فاضل ٍ واس ایطاى سٍیِ دسستی است.
فشهایص صاحة الوحصَل وِ اص یه عشف ایٌجا تا اهام ٍ تا هحمك خَئی است ٍ اص یه عشف آًجا تا لائلیي تِ تشتة
است سا ًوی فْوین ووا ایٌىِ فشهایص هحمك خَئی سا ًوی فْوین وِ دس ایي ثوشُ ًْی غیشی سا دال تش فساد ًوی داًذ
ٍلی لائل تِ تشتة است ووا ایٌىِ فشهایص هحمك ًائیٌی سا ّن ًوی فْوین.
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ّواًغَس وِ هالحظِ وشدیذ ها تا تَجِ تِ حاوویت ػمل دس ٍادی اهتثال ٍ تا تَجِ تِ حىوی وِ ػمل صادس هیوٌذ ّن
هم ذهِ ٍاجة سا هغلما ٍاجة ًذاًستین ٍ ّن حیثیت همذهِ سا تمییذی داًستین ٍ ّن ًْی غیشی سا دال تش فساد ًویداًین
دس ّش دٍ تخص هالن ٍ تخص لشب ٍ اضافِ ،اضافِ لشب است .ایي پایاى تحث ها دس هسألِ ضذ است.
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