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ئهم اجمعيناّلله  الحمدّلله رب العالمين و صلي»  « علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 :خالصه جلسه گذشته

 . زض اجتْبز علَم ٍ اهَضی هَضز ًیبظ است وِ ثعضی اظ آًْب ضا ثطضسی وطزین

حس زضثبضُ ًیبظ اجتْبز ثِ ازثیبت عطة ٍ علن لغت ثیبى شس وِ زض . ثبشسیىی اظ ایي علَم علن ازثیبت عطة هی

فطهبیس هی( ضُ)ز اهبمالجتِ زض وٌبض ایي هغلت عطع ش. ٍ ًیبظی ثِ طبحت ًظط ثَزى زض ایي علن ًیست الظم است آشٌبیی

 .زاضزایي علن ًیست ٍلی یه اهطی است وِ زض استٌجبط تأثیط  الجتِآشٌبیی ثب هحبٍضات عطفی الظم است 

علن ثب علن زٍم علن هٌغك ثَز وِ ثط ذالف هطحَم آیت اهلل ذَئی وِ هعتمس ثَزًس اطالً اجتْبز هتَلف ثط آشٌبیی  

  .ز فی الجولِ ثِ علن هٌغك لبثل اًىبض ًیستهٌغك ًیست، عطع وطزین هسلوبً ًیبظ اجتْب

سَهیي علن اطَل ثَز وِ عطع شس ثطای استٌجبط ًیبظ ثِ علن اطَل است ٍ آى ّن ًِ زض حس آشٌبیی ثلىِ 

 .ثبشسطبحت ًظط ثَزى زض علن اطَل العاهی هی

 :علن رجبل

 ّستین؟ اهب زض هَضز علن ضجبل آیب ٍالعبً زض استٌجبط ٍ اجتْبز هب هحتبج علن ضجبل 

الفمیِ هعتمسًس  طجبحثعضی اظ ثعضگبى هبًٌس هحمك ّوساًی طبحت م ثغَض ولی زٍ زیسگبُ ٍجَز زاضز،زض ایي هَضز 

الظم ًیست ضٍایت هتظف ثِ طحت ثِ هعٌبی اطغالحی  ،ًیست چطا وِ ثطای عول ثِ ضٍایت اجتْبزًیبظی ثِ علن ضجبل زض 

 . ذَزش ثبشس

هطثَط ثِ فمْبی زٍضُ اٍل تب زٍضُ هیبًی ًیست، طحت ٍ ثبشس جسیس هی اطغالحبت هطثَط ثِ حسیث اطغالحبت

هطحَم هحمك ّوساًی هعتمسًس ثطای عول ثِ . زض اطغالح جسیس همبثل هَثك ٍ حسي ٍ ضعیف غیط اظ طحت لسهبیی است

ایبت غیط یه ضٍایت ًیبظی ًیست وِ هتظف ثِ طحت ثِ هعٌبی اطغالحی ثبشس ظیطا تحظیل ایي هعٌبی اظ طحت ثطای ضٍ

ّویي وِ هب اعویٌبى ثِ . استهوىي است ٍ آًچِ ثِ آى هحتبج ّستین ٍ ٍثَق ثِ طسٍض ضٍایبت ٍ لَ ثَاسغِ لطایي ذبضجیِ 

وٌس لصا ضٍایبتی وِ زض وتت اضثعِ شوط شسُ هَضز اعتوبز ّستٌس چَى اطحبة ثط عجك طسٍض ضٍایت پیسا وٌین ایي وفبیت هی

 .شَزض ضٍایت هیٍزهَجت اعویٌبى ثِ صاًس ٍ ّویي هسئلِ ٍ زض اسٌبز آًْب هٌبلشِ ًىطزُاًس ضٍایبت وتت اضثعِ عول وطزُ

 .ّبی فمْی فحض اظ حبل ضٍات ضا تطن وطزینفطهبیس هب زض ثحثلصا هطحَم هحمك ّوساًی هی 

 . گَیٌس علن ضجبل اظ اّن علَهی است وِ اجتْبز هتَلف ثط آى استاهب زض همبثل ثطذی هی
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-زٍ گطٍُ ثط یه اذتالف هجٌبیی زض ثبة حجیت اذجبض آحبز هجتٌی است وِ هب اجوبالً ثِ آى اشبضُ هیاذتالف ایي 

 :وٌین

 : هببنی حجیت خبز واحد

 .ٍجَز زاضز زٍ هجٌب اذجبض آحبزهَضز حجیت  ثغَض ولی زض

ًىِ هب ثفْوین ذجط ثمِ ثطای هب حجت است یعٌی ذجطی وِ هرجط آى ثمِ ثبشس ثطای ایگَیٌس ثعضی هی :هبنبی اول

ثطضسی وٌین  اهَض هطثَعِ ضاذجط یه هرجط ثمِ است عجیعتبً ثبیس هرجطیي ضا جستجَ وٌین ٍ ثمِ ثَزى ٍ عسم ٍثبلت ٍ سبیط 

تَاى اذص وطز هی یاذجبضثِ یعٌی عجك ایي هجٌب هب ثبیس ضٍایبت ضا اظ حیث سٌس ثطضسی زلیك ٍ جسی لطاض زّین چطا وِ فمظ 

 .وِ ضاٍی آى ثمِ ثبشس

ّط ضاّی اعویٌبى ثِ است یعٌی اگط هب ثِ ّط تطتیجی ٍ اظ  زٍم حجیت ذجط هَثَق الظسٍض اهب هجٌبی :هبنبی دوم

عجك ایي هجٌب ًیبظی ثِ ثطضسی ضاٍیبى ٍ هرجطیي  .ثبشسطسٍض یه ضٍایت پیسا وطزین ایي ذجط هعتجط است ٍ حجت هی

هب اظ ّط ضاّی ٍ لَ ثِ ٍاسغِ ته ته ثطضسی وٌین وِ وسام ثمِ است ٍ وسام ثمِ ًیست، ش الظم ًیستاحبزیث ًیست ٍ 

زٍم ضا  هجٌبیهحمك ّوساًی . پیسا وٌیس ّویي زض عول ثِ ضٍایت وبفی استاعویٌبى اظ هعظَم ثِ طسٍض ذجط ى ذبضجیِ لطائ

وٌس ٍ الظم هعظَم طبزض شسُ است وفبیت هیوِ هب اعویٌبى پیسا وٌین وِ ایي ضٍایت اظ گَیس ّویي لجَل زاضز یعٌی هی

 .وٌسٍ ّویي وِ زض وتت اضثعِ آهسُ ثبشس ثطای اعویٌبى ثِ طسٍض اظ هعظَم وفبیت هی تحمیك وٌینًیست زض هَضز ضاٍیبى 

هىبست  یوٌس هبًٌس ضٍایت تحف العمَل زض اثتساهطحَم شید زض هىبست ذیلی اظ ضٍایبت ضا ّویي عَض حل هی

ایي ضٍایت اشىبالت زاللی ٍ سٌسی هرتلفی زاضز ٍلی چَى شید اًظبضی هَثَق الظسٍضی است یعٌی لبئل ثِ الجتِ اگط وِ 

 .ثبشسایي است وِ اظ یه ضاّی اعویٌبى پیسا وٌین وِ اظ هعظَم طبزض شسُ است ثطای اذص ثِ آى ذجط وبفی هی

ض وتت اضثعِ، عول اطحبة وِ ذَز ّبی اعویٌبى ثِ طسٍض ایي ضٍایبت هتعسز است وِ اظ جولِ ٍجَز آى زضاُ

ثِ لَاعس عبهِ هستفبزُ اظ ضٍایت  وِزاًس هبًٌس ضٍایت تحف العمَل ضا جبثط ضعف سٌس ضٍایت هی عول اطحبةهطحَم شید 

 . وٌسهی ًبزتحف العمَل زض سطاسط هىبست است

ذجط حجیت  زیگطیحجیت ذجط ثمِ ٍ هجٌب زض ثبة حجیت ذجط ٍاحس هْن است ٍ تأثیط زاضز یىی  زٍپس ایي 

هَثَق الظسٍض وِ عجك هجٌبی اٍل هَظف ّستین وِ زض هَضز ضاٍیبى اذجبض ٍ احبزیث ثِ عَض جسی تحمیك وٌین ٍ حبل 

شَز هبًٌس عول وٌٌس ثبعث ججطاى ضعف سٌسی ضٍایت ًویثِ ضٍایتی ضٍات ضا ثسست ثیبٍضین عجك ایي هجٌب اگط اطحبة ّن 

ایشبى ّوچٌیي زض هَضز اطحبة اجوبع هعتمس است ًْبیت چیعی وِ اظ ًمل  .ّستٌس آلبی ذَئی وِ لبئل ثِ حجیت ذجط ثمِ

 .شَز ایي است وِ یه اجوبع هٌمَل هحمك شسُ ٍ اجوبع هٌمَل ّن حجت ًیستاطحبة اجوبع استفبزُ هی

 اهب ثط عجك هجٌبی زٍم وِ حجیت ذجط هَثَق الظسٍض است تٌْب چیعی وِ هْن است اعویٌبى ثِ طسٍض ضٍایت اظ

-اعویٌبى پیسا شَز وفبیت هی ّن تَسظ لطائي ذبضجیاگط ضٍایت ٍ ضاٍی ًیست ٍ  سٌس هعظَم است ٍ ًیبظی ثِ وٌس ٍ وبٍ

 .وٌس
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 :تأثیز این دو هبنب در نیبس به علن رجبل در اجتهبد

اًی وِ وٌس هطحَم هححمك ّوساًی ٍ وسچَى ایي زٍ هجٌب زض ًیبظ اجتْبز ثِ علن ضجبل زٍ زیسگبُ هتفبٍت ایجبز هی

اهب زض همبثل . هعتمس ثِ حجیت ذجط هَثَق الظسض ّستٌس چٌساى ثطای علن ضجبل زض استٌجبط ٍ اجتْبز اّویتی لبئل ًیستٌس

-ایشبى هی .اجتْبز هتَلف ثط علن ضجبل است هثل هطحَم آیت اهلل ذَئیگَیٌس هیوسبًی لبئل ثِ حجیت ذجط ثمِ ّستٌس 

 ثبشس،طبحت ًظط عجك ًظط ایشبى الظم ًیست  الجتِ .آًْب هتَلف است اجتْبز ثط ال اظ اّن علَهی است وِفطهبیس علن ضج

 . ثلىِ آى ضا ذَة ثساًس ٍ آشٌبیی وبفی ثب علن ضجبل زاشتِ ثبشس

 :حق در هسئله

ثغَض تَاى ًِ هیضسس ثِ ًظط هی ، زض احتیبج اجتْبز ثِ علن ضجبل حجیت ذجط هَثَق الظسٍض استحك زض هسئلِ 

ولی هثل طبحت هظجبح الفمیِ فحض اظ حبل ضٍات ضا تطن وطزُ ٍ ثگَیین ًیبظی ثِ علن ضجبل ًساضین ٍ ًِ ثگَیین علن 

 . ضجبل اظ اّن علَهی است وِ اجتْبز ثط آى هتَلف است

اًسبى زض هَاضزی لطیٌِ  اگط زض حسی وِ ضٍشي استزاًستي علن ضجبل الظم است ٍ زذبلت علن ضجبل زض اجتْبز 

ظیطا حك ثب وسبًی است  ؛ًیبظ ثِ علن ضجبل است شَزلبثل اعتوبزی پیسا ًىٌس تب ٍثَق ثِ طسٍض ضٍایت ثطای اًسبى ایجبز 

 . وٌسذجط هَثَق الظسٍض ّستٌس ٍ ّویي وِ ٍثَق ثِ طسٍض ذجط پیسا وٌین وفبیت هیحجیت وِ لبئل ثِ 

وٌس اظ جولِ عول اطحبة، اعویٌبى ضا ایجبز هی فطع وٌیس زض هَاضزی وِ لطائٌی ٍجَز زاضز وِ ثطای اًسبى ایي

وٌس ٍ ٍلتی ایي لطائي ٍجَز ًساضز هب هحتبج ثِ ثیبى اطحبة اجوبع یب شوط زض وتت اضثعِ ٍ آًچِ وِ ایي اعویٌبى ضا ایجبز هی

لظسٍض فحض ٍ اعالع اظ حبل ضٍات ّستین تب اعویٌبى ثِ ٍثَق طسٍض اظ هعظَم پیسا وٌین، چطا وِ ذجط ٍاحس هَثَق ا

 . حجت است

 .شَینهب ٍاضز هسئلِ اٍل تحطیط هی پس اظ آىچٌس همسهِ زض اجتْبز ثبلی هبًسُ  :بحث جلسه آینده

  :تذکز اخالقی
ٍالعبً ایي وِ ای زاضًس اظ ایي ٍطیت جولِ زاضًس وِ زض یه لسوت ٍطیتی ثِ جبثط ثي یعیس جعفی( ع)اهبم ثبلط

طجح ٍ شبم ثب ایي جولِ زض ّط  ،ثطظى ًَشتِ شَز ٍ هرظَطبً زض ایي شطائظ ٍ زض ّط وَی ثبیس اظ جوالتی است وِ ،جولِ

  .ظًسگی ثىٌین

 « ال فمط وفمط الملت ٍ ال غٌب وغٌب الٌفس» :فطهبیٌسهی( ع)اهبم ثبلط

فمط ٍالعبً آثبض ذَثی ًساضز ٍ زض ایي . ٍ آثبض سَء فمط ظیبز است فمطضٍایبت زض ثبة هصهت  :توضیح روایت

  ست اهب فمط ٍ غٌبی ٍالعی چیست؟تطزیسی ًی

چِ ثسب وسبًی وِ غٌبی  ة است ٍ غٌبی ٍالعی غٌبی ًفس است؛فمط ٍالعی فمط ٍ ًساضی لل( ع)اظ زیس اّل ثیت

 شبىللت ٍلیاًس اظ هبل زًیب ثی ثْطُ ٍ تطیي هطزم ّستٌسشبى غٌب ًساضز ٍ چِ ثسب وسبًی وِ فمیطای للتهبلی زاضًس ٍلی شضُ

 .آیسًبچیع هی آًبىٍ غٌب زاضز وِ ّوِ زًیب زض ثطاثط  لسض فطاخایي
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تط غٌبی ًفس ٍ غٌبی هبلی وساهیه همسم است ٍ وساهیه ٍیطاًگط "ض األهط ثیي فمط للجی ٍ فمط هبزیإشا زا"ٍالعبً 

 ؟شَزسمَط اٍ هیوٌس ٍ وساهیه ثبعث تٌعّل اًسبى ٍ است؟ ٍ وساهیه شرظیت اًسبى ضا هتالشی هی

سطهبیِ زل هحجت ٍ . ثبشسللت ٍ زل هیثَزى فمط ٍالعی فمط ٍ ًساضی ٍ ثی سطهبیِ ( علیْن السالم)اظ زیس اّل ثیت

عشك ٍ عبعت ٍ ثٌسگی ذساًٍس است، هحجت ثِ هطزم ٍ هحجت وسبًی وِ ثِ اًسبى ًیبظهٌس ّستٌس ایٌىِ اًسبى ذَزیت ٍ 

تط شَز ذسا ٍى وٌس، ّط چِ ذَزیت زض زضٍى اًسبى ون ضًگهٌیت ضا اظ ذَز ثیطٍى وٌس ٍ ذَز هحَضی ضا اظ ذَز ثیط

ثبشس، ٍ غٌبی ًفس ثْتطیي سطهبیِ ثطای اًسبى چیع ثطای اًسبى هی یيتطفمط زل ٍ فمط للت ٍیطاى وٌٌسُ. شَزتط هیلَی

زاًٍس ثِ خ .ُ وطزّب اظ آى استفبزتَاى ثب آى ثْتطیي هعبهالت ضا اًجبم زاز ثطای آذطت ٍ زض شسائس ٍ گطفتبضیاست وِ هی

 .الحوس هلل ضة العبلویيٍ. ًسّسّوِ هب غٌبی ًفس عٌبیت ثىٌس ٍ هب ضا اظ جولِ فمیطاًی وِ زض زلشبى فمط زاضًس، لطاض 

 

 


