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 «معينج علي ملحم و آهل  لطارهين و  للعن علي  عم هم   دهّلل   رب  لعالمين و صلي الحمدهّلل »

: خالصه جلسه گذشته

هؼلَم ضَد هحتبج روش همذهبتی ّستین ضبئی تمسین حىن ضشػی بِ حىن تبسیسی ٍ امػشض ضذ بشای ایٌىِ حك دس هسبلِ 

سِ هغلب تب بِ ایٌدب ػشض ضذ هغلب اٍل . تَاًین ًتیدِ بحث سا هطخص وٌینوِ بب روش ایي هغبلب بِ ػٌَاى همذهِ هی

ُ بِ ًَػی ٍس دلیل اهضبئی دس ایي است نُهغلب دٍم ایٌىِ ػ ،دلیل ضشػی اهضبئی ٍخَد داسد ،ایٌىِ لغؼب دس بیي ادلِ

. بب خؼل حىن اص ًبحیِ ضبسع ًیست هغلب سَم ایي وِ اهضبء حىن ػمالء اص سَی ضبسع هالصمس دس آى لحبػ ضَد، غی حىن

: هطلب چهارم

آیب ػذم هَافمت  ،یب اعالق حىن ػمالء هَافك ًببضذایي است وِ دس هَاسدی وِ ضبسع ًسبت بِ ػوَم اهب هغلب چْبسم 

دس لسوتی وِ  اگش چِ ؟ یؼٌیدس هسئلِ ػذم هَافمت هحتبج خؼل ًیستوٌذ یب ایٌىِ خَدش سا بِ صَست خؼل بیبى هی

دس ایي بخص آیب خؼل دس وبس ّست یب ًیست؟  اهباست  هیبىحىن ػمالء است بگَیین پبی خؼل دس  بب  هَافكحىن ضبسع 

لیل اهضبئی بیغ سا احل اهلل البیغ بِ ػٌَاى یه د .هثال بِ ًظش ضبسع بیغ سبَی وِ یىی اص اًَاع بیغ است هحل اضىبل است

حشام آًشا داًٌذ اهب ضبسع بیغ سبَی سا ػمالء هؼتبش هیچَى  ًسبت بِ بیغ سبَی بب ػمالء هَافك ًیستضبسع حالل وشدُ اهب 

دّذ یب ایٌىِ دایشُ اػتببس وٌذ یؼٌی اصل اػتببس آًْب سا تغییش هیتصشف دس اػتببس ػمالء هیضبسع دس ایي هَاسد آیب  ؛داًذهی

؟ وٌذهحذٍد هیفمظ  ػمالء سا

ّن ًمل وشدین وِ تصشف  (سُ)اهبم ؛ اصصًذحىن ػمالء سا تخصیص یب تمیذ هی فمظ د بگَیین وِ ضبسع دس ایي لسوت ّنببی

تَاًذ اػتببس اٍ سا اص ًویگش حبووی چیضی سا اػتببس وٌذ حبون دیگش یؼٌی ا ؛یه حبون دس اػتببس حبون دیگش هوىي ًیست

. بیي ببشد

. وٌذهثل لبًًَگزاسی وِ لبًَى لبلی سا هلغی هی .وٌذی ّست وِ حبووی دس اػتببس حبون دیگش تصشف هیهَاسد :سوال

-ست ٍ هیا  ّن آًچِ پیص آهذُ تصشف دس اػتببس ػمال« حشم الشبب»دس هَسد . دس ایٌدب دس اػتببس حبون دیگش تصشف وشدُ

. صَست گشفتِ ببعل است ّبی سبَی اثشی هتشتب ًیست یؼٌی ّش بیغ سبَی وِگَیذ بش بیغ

ٍلی ایي تغییشات دس ٍالغ اػالم پبیبى اهذ آى  ،تَاًذ تغییشاتی سا دس حىن دیگشی بذّذهی حبونهَاسدی بلِ؛ دس  :استاد

ّن ّویي است وِ اص ایي بِ « حشم الشبب»دس هَسد س سا اص اسبس بی اػتببس وٌذ حتی دس صهبى گزضتِ اػتببس است ًِ ایٌىِ اػتبب

هثال اگش بب تغییش حىَهتی پَل سایح  تَاًیذ بش بیغ سبَی اثش تشتب وٌذ ٍ ایي یؼٌی پبیبى اهش حلیت بیغ سبَی،ًویبؼذ دیگش 

ٍ البتِ  آى وطَس ّن تغییش وٌذ بِ ایي هؼٌب ًیست وِ دس اػتببس حبون دیگش تصشف وشدُ چَى صهبى ٍ اهذ آى گزضتِ است
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دس اػتببس ػمالء تصشف تَاًذ ُ ایي خْبى است بلىِ بِ ػٌَاى هؼتبش بَدًص ًویًِ بِ ػٌَاى ایٌىِ لذست هغلكهشاد هب اص ضبسع 

. تصشف وشدى دس حىن ػمالء استهمیذ وشدى یب تخصیص صدى بِ اػتببس ػمال غیش اص ٍ . وٌذ

ایي  وٌذ ٍضبسع ػذم هَافمت خَدش سا بیبى هی ،دس هَاسدی وِ ضبسع بب حىن ػمالء هَافك ًببضذ هثل بیغ سبَی پس

صشف دس اػتببس ػمالء یب تغییش دس اػتببس ػمال ًیست بلىِ هحذٍد وشدى دایشُ حىن ػمالء است بِ ػببست دیگش اػتببس ت

است یؼٌی اػالم ػذم هَافمت  ءدس حمیمت تخصیص حىن ػمال «حشم الشبب»دس هَسد هثبل. صًذد هیییتخصیص یب تك سا ػمالء

. بب حىن ػمال دس ایي هَسد

ػمال  حىن سسذ وِ هٌغ اص بخطی اص هحذٍدُبِ ًظش هیآیب خؼل است؟ هَافمت  ایي اػالم ػذم ست وِحبل سَال هب ایي ا 

وٌذ وِ بب بیغ ّویي لذس وِ ضبسع اػالم هیط ػذم االهضبء است، ایٌدب هٌغ است؛ ایٌدب فك ،ضشٍستب بب خؼل هالصم ًیست

. ػل هغشح ًیستسبَی هَافك ًیستن ایي وبفی است ٍ ضشٍستب ًسبت بِ ایي لسوت ّن ج

دس ًىتِ چْبسم  ،ش حىن ػمالء اص سَی ضبسع هالصم بب خؼل ًیستپزیشوِ  ٍ هغلب سَم گفتیندس ًىتِ پس ّوبًغَسی وِ 

البتِ اهىبى داسد دس ایي بخص  ،آى ّن هالصم بب خؼل ًیست یستى هَافكبب اػتببس ػمالء گَیین آى لسوتی سا وِ ضبسع ّن هی

حىوی سا هخبلف بب اػتببس ػمالء خؼل وٌذ هثال بگَیین دس ّویي خب خؼل حشهت بشای  -تدس لسوتی وِ هَافك ًیس-دٍم 

ضشٍستی بِ خؼل ببضذ ٍ تَاًذ صشف ػذم اهضبء خب ّن هی ّویيٍ وٌین لضٍم سا ًفی هی هب فمظ ٍلی  -بیغ سبَی بىٌذ

. ًیست

: هقدهه پنجن

 اػتببس اص ًبحیِ ّش خبػل ٍ ٍ خؼل ٍ خؼل داضتِ ببضذاص غشض خبصی  ی ببیذخبػل ٍ هؼتبشّش ایي است وِ همذهِ پٌدن 

ّوبًغَسی وِ گفتین غشض ضبسع ا صخؼل احىبم تحشیه ٍ بؼث هىلفیي است بِ   .هؼتبشی بذٍى غشض ٍ غبیت هؼٌب ًذاسد

ٍ فشض ایي است وِ آى حىن ٍ خؼل وبفی بشای اگش دس هَسدی ػمالء حىوی داضتِ ببضٌذاًدبم فؼل یب تشن فؼل، حبل 

هوىي است  تٌْب چیضی وِ ،ضبسع غشض ٍ غبیتی بشای خؼل ًذاسد تب بخَاّذ بِ وبس خؼل ٍاػتببس بپشداصد است دیگشبؼث 

یؼٌی ایٌىِ ضبسع حىوی سا اًطبء وٌذ بِ ػٌَاى تبویذ  ،بشای ضبسع بِ ػٌَاى غشض بشای خؼل دس ًظش گشفتِ ضَد تبویذ است

اًطبء ّست ٍلی اًطبء بِ غشض ًصح ٍ تبویذ  یؼٌیهش اسضبدی گفتین هثل آى چیضی وِ دس اٍا ؛حىوی وِ دس ًضد ػمال است

؛ گَیین اًطبء ٍ اهشتب ّن دس ایي گًَِ هَاسد هیحمٍ ضبیذ هسب

ایٌدب  ، پسوِ بیي ػمال سایح است فمظ هحتبج اسضبد ٍ ساٌّوبیی است ٍ حىویػلی ای حبل ایي غشض ایٌدب هٌتفی است 

ضَد اص دیذ ضبسع هوٌَع هْن ایي است وِ آًچِ وِ دس بیي ػمال ٍالغ هی ٍوٌذ ضبد تَاًذ اسیه دلیل اهضبئی هی ضبسع بب

. دالل ػذم الشدع سا ببیذ وطف وٌینایي اهضب سا ببیذ بِ ًَػی وطف وٌین یب حٍ ًببضذ 

: نتیجه

وِ ضبسع حىن اسدی تَاًین ًتیدِ بگیشین وِ دس هَپس بب هالحظِ ایي هَاسد پٌح گبًِ ٍ ایي همذهبتی وِ ػشض وشدین هی

خؼل ٍ اًطبئی دس وبس ًیست ٍ بش ّویي اسبس حىوی بِ ًبم حىن اهضبئی دس همببل حىن تبسیسی  ،وٌذهی ػمالئی سا اهضبء

ّوِ هَاسدی وِ بِ ت یه لسن اهضبئی ٍ یه لسن تبسیسی؛ ٍ هدؼَل ضشػی بش دٍ لسن اس تَاًین بگَیینًوییؼٌی  .ًذاسین

. دس ٍالغ اهضبء الطبسع است ٍ اهضبء الطبسع الضاهب بِ هؼٌبی خؼل ًیست ضًَذػٌَاى حىن اهضبئی ضٌبختِ هی
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اهضبء دس ایٌدب بِ هؼٌبی ؛ خؼل است صلبَل داسین ٍلی ایي غیش ا ئیِػمالًسبت بِ اػتببسات  سا تبییذ ضبسع اهضبء ٍ پس 

اهضبئی خبصی ّن ٍ اگش دلیل  دلیل اهضبئی ٍخَد داضتِ ببضذ ایي دس صَستی است وِ ؛اسضبد دس همببل خؼل ٍ اهضبء است

. ایي تمسین تمسین لببل لبَلی ًیست ًتیدِ ًْبیی ایي ضذ وِ  بٌب بش ًظش هختبس بٌب بش ایي .تش استًببضذ هسئلِ سٍضي

 

 

 


