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 44:جلسِ                                                                         دوم:سال

ئهم ا»  «معينجالحمدهلل رب العالمين و صلي اهلل علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 :خالصه جلسه گذشته

ثَز کِ  (ع)زض ثطضسی ازلِ قَل ثِ تجؼیت هطلقب، ًَثت ثِ ثطضسی ضٍایبت ضسیس، یک ضٍایت، ضٍایت ٍاضزُ اظ اهیط الوؤهٌیي

ػطض کطزین زاللت ایي ضٍایت قبثل هٌبقطِ ًیست ٍ ایي « فبًِ لن یبهطک اال ثحسي ٍ لن یٌْک  اال ػي قجیح»: فطهَزُ ثَزًس

ضٍایت ظَْض ضٍضٌی زاضز کِ قجل اظ تؼلق حکن زض هتؼلقبت احکبم یک هصبلح ٍ هفبسس ٍاقؼیْبی ٍجَز زاضز ٍ اگط زض 

 الجتِ زض هجبحج ثؼسی ثِ ایي ًکتِ اضبضُ هیکٌین کِ ؛سٌس ایي ضٍایت اضکبل ًکٌین زلیل ثسیبض هحکوی است ثطای قَل زٍم

زاللت هیکٌٌس ثط ٍجَز هصلحت ٍهفسسُ ٍاقؼی قجل اظ تؼلق حکن ٍ یک زستِ زیگط - آیبت ٍ ضایبت-یک زستِ اظ ازلِ 

اظ ازلِ ایي ضا ًفی هیکٌٌس کِ ثبیس هطکل تؼبضض ایي زٍ زستِ ازلِ ضا حل کٌین کِ ذَزش هجٌب هیطَز ثطای ًظط هرتبض زض 

 .هسئلِ
 :بزرسی روایت دوم

اهلل هب هي شٖء ٗقسبکن هي الجٌٔ ٍ ٗببعدکن هي الٌبز اال ٍ قد ٍ» »:ًقل ضسُ ثَز (ظ)اهب ضٍایت ثؼسی ضٍایتی ثَز کِ اظ پیبهجط

تقطیت استسالل ثِ ایي ضٍایت ّن ثیبى « ٍ هب هي شٖء ٗقسبکن هي الٌبز ٍ ٗببعدکن هي الجٌٔ اال ٍ قد ًْ٘تکن عٌِ اهستکن بِ

ضس ٍ هستسل ثب استسالل ثِ ایي ضٍایت هیرَاست ثگَیس کِ قجل اظ آى کِ اهط ثِ چیعی هتؼلق ضَز حتوب زض آى ضیء یک 

هصلحت ٍاقؼی ٍجَز زاضتِ کِ اهط ثِ آى هتؼلق ضسُ؛ زض ضٍایت آهسُ کِ ّط چیعی کِ هقطة ثِ ثْطت ثَزُ ٍ یب هجؼس ضوب 

 ثِ جٌْن ثَزُ، ثِ آى اهط کطزین یؼٌی قجل اظ اهط ایي ذصَصیت هقطثیت ٍ هجؼسیت زض آى ثَزُ ٍ ّوچٌیي زض هَضز ًْی؛ 

اضکبل هب ثِ استسالل ثِ ایي ضٍایت ایي است کِ ایي ضٍایت ًویرَاّس ثگَیس قجل اظ تؼلق اهط ٍ ًْی اضیبء زاضای حسي ٍ 

قجح ّستٌس چَى تؼجیط ضٍایت هقطثیت ثِ جٌت ٍ هجؼسیت اظ ًبض است، ایي تؼجیط هقطة ثِ ثْطت ٍ هجؼس اظ جٌت فقط زض پطتَ 

اهط ٍ ًْی حبصل هیطَز یؼٌی اهَض تب قجل اظ تؼلق اهط ٍ ًْی هقطة ثِ ثْطت ٍ جٌْن ًیستٌس یؼٌی هوکي است حسي ٍ قجح 

اهب ایي تؼجیط هقطة ثِ ثْطت ٍ هجؼس ػي الٌبض زض ٍاقغ یؼٌی ایٌکِ زاضز یک ٍػسُ ٍ - ایي ضا ًفی ًویکٌین- شاتی زاضتِ ثبضٌس

-ٍػیس هیسّس، ثْطت ٍ جٌْن ٍػیس ٍ ٍػسُ است حَاة ٍ ػقبة است ٍ حَاة ٍ ػقبة ثِ زًجبل اطبػت ٍ ػصیبى هحقق هی

ضَز ٍ اطبػت ٍ ػصیبى یؼٌی هَافقت ٍ هربلفت اهط ٍ ًْی؛ پس تب اهط ٍ ًْی ًجبضس هقطة ثِ ثْطت ٍ هجؼس اظ زٍظخ هؼٌب 

 .ًساضز، هقطة ثِ ًبض ٍ هجؼس اظ جٌت هؼٌب ًساضز

پس زقت زض ایي ضٍایت اقتعب هیکٌس کِ ثگَیین ایي ضٍایت زاللت ًویکٌس ثط ٍجَز هصلحت ٍ هفسسُ زض هتؼلقبت 

اگط سري اظ هصلحت ٍهفسسّبی ثَز ٍ تؼجیط ثِ هقطة ثِ ثْطت ٍ هجؼس اظ ًبض ًجَز هیطس ثگَیین . احکبم قجل اظ اهط ٍ ًْی

ایي ضٍایت زاللت ذَثی زاضز هخل ضٍایت قجلی، ٍلی ایي ضٍایت ثب ایي تؼجیطی کِ زض آى است ثحج هقطة ثِ ثْطت ٍ هجؼس 
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اظ جٌْن ضا هططح کطزُ ٍ ایي ثْطت ٍ جٌْن اظ اهَضی است کِ هتفطع ثط اهط ٍ ًْی است ثب ایي ٍسبیطی کِ گفتین چَى 

ثْطت ٍ جٌْن یؼٌی ٍػس ٍ ٍػیس یؼٌی حَاة ٍ ػقبة ٍ حَاة ٍ ػقبة هتفطع ثطاطبػت ٍ ػصیبى است ٍ اطبػت ٍ ػصیبى 

لصا ایي ضٍایت ثِ ًظط هب . ّن هتفطع ثط اهط ٍ ًْی است، کِ اهط ٍ ًْی ثبضس یؼٌی ثبیس هربلفت ٍ هَافقت ثب اٍ تحقق پیسا کٌس

 . پس ایي ضٍایت قبثل استفبزُ ًیست.  زاللت ثط هسػبی هستسل ًساضز
 :بزرسی روایت سوم

جبئٌٖ  :»زض جَاة هحوس اثي سٌبى فطهَزّبًس (ع)ضٍایت ثؼسی ضٍایتی است کِ اظ هحوس اثي سٌبى ًقل ضسُ کِ اهبم ضظب

کِ « کتببک ترکس عي بعض اّل قبلِ ٗزعن اى اهلل تببزک ٍ تعبلٖ لن ٗحل ش٘ئب ٍ لن ٗحسهِ لعلٔ اکثس هي التعبد لعببدُ برلک 

قد ضل هي قبل ذلک ضالال بع٘دا ٍ خسس خسساًب هبٌ٘ب، الًِ لَ کبى ذلک لکبى جبئزا اى ٗستعبدّن  بتحل٘ل »:اهبم ه٘فسهبٌٗد

اذ العلٔ فٖ التحل٘ل ٍ التحسٗن التعبد ال ... هب حسم ٍ تحسٗن هب احل حتٖ ٗستعبدّن بتسک الصالٓ ٍ الص٘بم ٍ اعوبل البس کلْب

ایي هَظَع گَیب زض آى ظهبى هططح ثَزُ چَى زض کتبة ػیَى اذجبض الطظب زض چٌس ًبهِ ایي هَظَع ٍجَز زاضز، « «غ٘سُ

فکط ًکٌیس کِ ذساًٍس تجبضک ٍ تؼبلی اگط چیعی ضا حطام کطزُ ثی جْت است، : هیفطهبیٌس (ع)هخال زض ًبهِ زیگطی اهبم

لوب فیِ هي فسبز االثساى ٍ : تؼجیط ایي است کِ. اگط هیت ضا حطام کطزُ ثِ جْت هَاضزی اظ فسبز است کِ زض هیت ٍجَز زاضز

ایي هسئلِ ًطبى هیسّس کِ زض آى ظهبى زغسغْبی ٍجَز زاضتِ کِ هکبتجبتی ثیي هحوس اثي ... هب یَضث هي الوبء االصفط ٍ

زض ایي هکبتجبت ثط ایي اهط تبکیس ضسُ کِ هصبلح ٍهفبسسی زض هتؼلقبت . صَضت گطفتِ حَل ایي هحَض (ع)سٌبى ٍ اهبم ضظب

 . احکبم ّست

پبسد ٍ اضکبل هب ثِ ایي ضٍایت ٍ ضٍایبت هطبثْی کِ زض ایي ظهیٌِ ّست ایي است کِ اٍال ایٌْب اظ ًظط سٌس هطکل زاضز اهب 

زض هقبم ضز یک تفکط ججطگطایبًِ یب تفکط  (ع)ثِ ایي اضکبل تبکیسی ًساضین ثلکِ ػوسُ ایي است کِ زض ٍاقغ ایي پبسد اهبم

-یؼٌی تفکطی کِ زض آى ظهبى ذیلی ضایج ثَز ایي تفکط ثَزکِ هی. اضؼطی گًَِ است هجٌی ثط ًفی غطض اظ افؼبل ذساًٍس

زض هقبم هقبثلِ ثب ایي ططظ فکط است کِ ایي  (ع)گفتٌس ذساًٍس زض افؼبلص اظ جولِ زض تططیغ ّیچ غطض ٍ ّسفی ًساضز ٍ اهبم

زضهقبم ضز آى  (ع)ضا ثطضسی کطز ٍ هؼلَم هیطَز کِ اهبم (ع)پس ثبیس ثب تَجِ ثِ آى تفکط جَاة اهبم. ثیبًبت ضا فطهَزّبًس

 .ضجِْ ثَزّبًس

 هگط زض ضٍایت آهسُ است کِ ذساًٍس غطض ًساضز؟ ایي کِ زض ًبهِ آهسُ کِ ثؼعی اظ اّل قجلِ گوبى هیکٌٌس کِ :سوال

 .ّوِ احکبم ثطای تؼجس است ًطبى هیسّس کِ آًْب ثبالذطُ ػقیسُ زاضتٌسکِ ذساًٍس غطض زاضز

 ثلِ؛ آًْب اػتقبز زاضًس کِ غطض فقط اهتحبى ٍ تؼجس است، ٍ هب زض ضز قَل اٍل یؼٌی قَل ثِ ػسم تجؼیت هطلقب گفتین :استاد

کِ اگط ثرَاّین ثگَیین ایي غطض است ایي ذَزش یکی اظ هطکالت ایي زیسگبُ است یؼٌی آًْب اظ یک ططف اػتقبز 

زاضًس ذساًٍس ّیچ غطظی ًساضز ٍ اظ ططفی ّن هیگَیٌس غطض جؼل، هصلحت ػجبز ٍ تؼجس ثٌسگبى است، ایي یک تٌبقط 

 .پس یکی اظ اضکبالت قَل ثِ ػسم تجؼیت اظ هصبلح ٍهفبسس ّویي هطکل تٌبقعی کِ زض ػقیسُ آًْب است. آضکبض است

ػلی ای حبل ثِ ًظط هیطسس ضٍایت زض ایي هقبم است کِ آى فکط ضا ًفی کٌس  ثؼالٍُ ًْبیت زاللت ایي ضٍایت ثط ایي است 

کِ اػتقبز ثِ ایي کِ ّوِ احکبم تؼجسی ثبضٌس ضا ًفی هیکٌس، ثِ ػجبضت زیگط هیرَاّس ثگَیس زضست است کِ هوکي است 
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ثؼعی اظ احکبم صطفب ثطای تؼجس ثبضس اهب ایي طَض ًیست کِ ّوِ احکبم تؼجسی ثبضٌس ٍ ثؼعی اظ احکبم زض ٍاقغ هجتٌی ثط 

 .یک سطی هصبلح ٍ هفبسس ٍاقؼی است

هخال چِ هطکلی پیص هیأهس اگط ذساًٍس ًوبظ ضا حطام کٌس یب ؟ اگط قبئل ثِ ػسم تجؼیت ضَین چِ اضکبلی زاضز:  سوال

 .ضطة ذوط ضا حالل کٌس، هب ّن ثِ آى هتؼجس هیطسین

 ّیچ کس ثِ ایي هلتعم ًطسُ است، آیب ذساًٍس هیتَاًس اجتوبع ًقیعیي ضا جبیع کٌس؟ ایي هَضز ّن هخل آى است ٍ :استاد

زض زلیل ثط ایي هسئلِ هطلجی ضا گفتْبًس کِ آًْب ّن ثطایطبى ػجیت ٍ غیط  (ع)ذساًٍس ًویتَاًس حسي شاتی ضا حطام کٌس، اهبم

یب ثبالتط  اگط . قبثل قجَل است یؼٌی اگط ثِ آًْب گفتِ هیطس ذساًٍس ًوبظ ضا حطام کطزُ ٍ ضطاة ضا حالل، استجؼبز هیکطزًس

یک قیبس  (ع) هیکطز ثطاحتی هتؼجس هیطسًس؟ زض حقیقت زلیل اهبمعرزٓذساًٍس آًْب هکلف ثِ ذَضزى سن یب حططات یب 

زض حبلی کِ قطؼب ایي ًویتَاًس « الًِ لَ کبى ذلک لکبى جبئزا إ ٗستعبدّن بتحل٘ل هب حسم ٍ تحسٗن هب احل»استخٌبئی است،

ثبضس، ٍ ایي یک ًقطْبی است کِ ثطالًص زض ًعز آًْب ضٍضي است یؼٌی آًْب زضست است کِ ازػب هیکٌٌس ذساًٍس اگط هب 

-ضا ًسجت ثِ ّط چیعی هتؼجس هیکطز ػول هیکطزین ٍلی آى ّب ضا زض یک ًقطِ ای قطاض زازُ کِ ذَز آًْب ّن استجؼبز هی

آیب ذَز ! ثطای تقطیت ثِ شّي هیگَیین اگط ذسا زستَض هیساز ثبیس سن یب ػصضُ ثرَضیس آیب ضوب قجَل هیکطزیس؟. کٌٌس

 .ّن ایي گًَِ استسالل هیکٌٌس (ع)ضوب اظ ایي زستَض تؼجت ًویکطزیس؟ اهبم

پس اجوبال ایي زلیل ّن احجبت تجؼیت هطلق ًویکٌس ٍ فقط آًچِ کِ اظ ایي زلیل هیفْوین حساقل ایي است کِ تؼجسی ثَزى 

 .ّوِ احکبم ًفی ضسُ است ٍ ایي هقساض لطوْبی ثِ اضکبل هب ثِ ایي استسالل ًویعًس

 .آیب زض آى ثؼط هَاضزکِ فقط ثِ ذبطط تؼجس حکوی صبزض ضسُ آیب ذساًٍس هیتَاًست ّط حکوی ضا صبزض کٌس .:سوال

زض آى ثؼط هَاضز اضکبلی ًساضز، ثحج زض ایي ثَز کِ آى فکط اًحطافی توبم احکبم ضا ثسٍى غطض ٍ هصلحت ٍ : استاد

ایي : زض جَاة هیفطهبیس (ع)هفسسُ هیساًست ٍ هیگفت ّیچ چیعی زض حلیت ٍ حطهت هسذلیت ًساضز اال تؼجس کِ اهبم

فکط ثبطل است چَى اگط قطاض ثَز ّوِ چیع تؼجس ثبضس، پس ثبیس زض ًوبظ ٍ ضٍظُ اهکبى زاضت کِ حطام ضًَس ٍ اهکبى زاضت 

کِ ضطة ذوط ٍ ظًب حالل ضًَس، ٍ ثؼسهیفطهبیٌس لکي ًوبظ ٍ ضٍظُ ًویتَاًس حطام ضَز یب ضطة ذوط ٍ ظًب ًویطَز حالل 

زض هقبم ًفی تؼجس زضّوِ احکبم ثِ ًحَ  (ع)پس ثطزاضت هب اظ ایي ضٍایت ایي است کِ اهبم. ضَز پس ّوِ چیع تؼجسی ًیست

کلی است ٍ هیرَاّس ثگَیس ایي طَض ًیست کِ ّوِ چیع تؼجسی ثبضس ٍ الجتِ اظ آى ططف ّن هٌبفبت ًساضز کِ ثِ ًحَ 

هقبم سري هْن است چَى آى هستسل هیرَاّس ثگَیس ایي ضٍایت . هَججِ جعئیِ احکبم ثِ ذبطط تؼجس ٍظغ ضسُ ثبضٌس

 .احجبت تجؼیت هطلق هیکٌس ٍ هب زض جَاة هیگَیین ًِ ایي طَض ًیست

 

 


