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

: خالصه بحث گذشته
حٌن ضطػی است ًِ ضبهل حٌن حبًن ّن  هٌظَض اظ حٌن ضطػی هؼٌبی ػبم گلتین. ثحث هب زض جبػل حٌن ضطػی ثَز

اهَال ًِ ًظط ًٌین  ُاػل حٌن ضطػی ذسا است یؼٌی زض ّن، ػطؼ ًطزین ًِ هسض هتیوي اظ اهَال ایي است ًِ جضَزهی

ًِ  گلتین هكلت زض ایي جْت تطزیسی ًیست ًِ حٌن ضطػی تَسف ذساًٍس تجبضى ٍ تؼبلی جؼل ضسُ، زض تَؾیح ایي

ّب ٍالیت ًساضز ٍ لصا حن تٌلیق ًطزى ثطای ؿیط ذسا ًیست، چَى ثِ ؿیط اظ ذسا ثط اًسبى چ ًساغل اٍلی ایي است ًِ ّی

 یٌسیگطّب ثط ى جبیی ًِ ثِ حست اغل اٍلی اًسبىاسبسب تٌلیق ثِ زیگطاى ثسٍى ٍالیت ٍ هَلَیت هؼٌب ًساضز ٍ اظ آ

حٌن ًطزى ٍ اهط ٍ ًْی ًطزى  ،م تٌلیق ًطزىلصا اًسبى ّب ًسجت ثِ ّن ح ،ٍالیت ًساضًس ٍ ٍالیت تٌْب اظ آى ذسا است

احٌبهی ضا تَاًس هیاست ًِ  ا ٍالیت زاضز لصا اظ هوبهی ثطذَضزاضپس ًتیجِ ایي است ًِ چَى ذساًٍس ثط اًسبى ُ .ًساضًس

.  ثطای اًسبى جؼل ًٌس ٍ تٌبلیلی ضا ثط ػْسُ اًسبى ّب ثگصاضز

اى الحٌن اال » آیبت تؼجیط ثِ یهثال زض ثؼؽ: اثجبت ًٌینای ذساًٍس ثط ضا تَاًین اًحػبض حٌناظ ثؼؿی آیبت هطآًی ّن هی

 الحن ٍ هعیهب تستؼجلَى ثِ اى الحٌن اال هلل  یًٍصثتن ثِ هب ػٌس یهي ضة نةیب یػل یهل اى» اظ هجیل ایي آیِ ضطیلِ ضسُ «هلل

هَّٔب أًَْتُنٕ ٍٓ آثبؤًُُنٕ هب أًَْعَلَ اللَِٔ ثِْب هِيْ سٔلْكبىٍ إِىِ الْحٌْٔنٔ إِالَ لِلَِِ هب تَؼٕجٔسٍٔىَ هِيْ زًٍِِِٔ إِالَ أَسٕوبءٖ سٓوَیٕتٔ »یب ٍ  1«ىیاللبغل ضیَّ خ

. ضػس ٍ ّلت سَضُ یَسق آیِ ّوچٌیي  «أَهٓطَ أَالَ تَؼٕجٔسٍٔا إِالَ إِیَبُٔ شلِيٓ السِیيُ الْوَیِنٔ ٍٓ لٌِيَ أًَْثَطَ الٌَبسِ ال یٓؼٕلَؤَى

ایٌٌِ ایي حٌن زض ایٌجب ثِ هؼٌبی حٌن ضطػی است یب ثِ هؼٌبی اهط  اهب ،ذساًٍس است ثطای حٌن ضاًحعا زال ثطایي آیبت 

. ًٌساضٌبلی ثط ثحث هب ٍاضز ًوی -ًِ هطایٌی ّن زض ثؼؿی اظ آیبت ثَز-سلكٌت ٍ

لْحٌْٔنٔ ٍٓلَِٔ ا اآلخِرَةِلَِٔ الْحٓوٕسٔ كِی األٍلَى ٍٍَّٓٓٔٓ اللَِّٔ ال إِلَِٓ إِال َّٔٓ  »ضسُ هثال  «لِ الحٌنٍ » ثِ زض ثؼؿی زیگط اظ آیبت تؼجیط 

زض ایي آیبت   «تُطْجٓؼَٔىَ ٍٓلَب تَسٕعٔ هٓغٓ اللَِِّ إِلَْٖب آذَطَ لَب إِلَِٓ إِلَّب َّٔٓ ًُلُّ ضَیٕءٍ ّٓبلِيٗ إِلَّب ٍٓجِْٕٓٔ لَِٔ الْحٌْٔنٔ ٍٓإِلَیِِٕ »یب ٍ  «ٍٓإِلَیِِٕ تُطْجٓؼَٔىَ

زضست است ًِ ازات حػط هثل ًلی ٍ استثٌبء شًط  ؛ضَزثِ ًَػی اًحػبض كْویسُ هیضسُ ًِ اظ ایي ّن م لِ الحي ثِ  تؼجیط

 ی ًِحٌن الجتِ هطاز اظ. ایي است ًِ حٌن هطثَـ ثِ ذسا استتبًیس ثط   «ٍ لِ الحٌن»ثب تَجِ ثِ هؿبهیي هجل  لی ًطسُ ٍ
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اضز ًِ ضبهل ز یگطچِ یي هؼٌبی ،ًیست ثحث هب است قلحی ًِ هحلثِ هؼٌبی حٌن ضطػی هعاست العاهب زض ایي آیبت 

اظ ایي آیبت استلبزُ ًٌین ًِ حٌن تَاًین سیكطُ ٍ سلكٌت است؛ اهب اجوبال هی ،ثِ هؼٌبی اهط ضَز ٍ زض هَاضزیایي ّن هی

. زض ذساستٍلَ ثِ هؼٌبی ػبهص هٌحػط 

زض ایي هسئلِ تطزیسی  ،ذسا ثٌٌس یب ًِ ٍ ًیق ًبى چِ ایي آیبت زاللت ثط اًحػبض حٌن ضطػی ٍ جؼل حٌن ضطػی زض

اگط ٍالیت ضت زیگط ثِ ػجب. ز ثبثت ًٌیناستٌبز ثِ ایي آیبت ٍ ضٍایبت اًحػبض ٍالیت ضا زض ذساٍى اتَاًین ةًیست ًِ هب هی

. ضَزًِ ًبضی اظ ٍالیت است ثطای ذسا ثبثت هیّن اًحػبض حٌن  ،هحػَض زض ذسا ضس

: سوال

ضا تَاًس ایي حن ذساًٍس تجبضى ٍ تؼبلی هیٍ ل اٍلی ایي است ًِ ایي حن اظ آى ذساًٍس است اظثلِ؛ هب گلتین ًِ  :استاد

. هَضز ثحث ٍ ثطضسی هطاض ذَاّین زازى ضا ضَز ًِ آتؼجیط ثِ تلَیؽ هی ثِ زیگطاى ٍاگصاض ًٌس ًِ اظ آى

یي ثِ هؼٌبی ًلی ٍ ا گیطزپس ثِ یي هؼٌب هسض هتیوي ّوِ اهَال ایي است ًِ جؼل حٌن ضطػی تَسف ذساًٍس غَضت هی

ای ًِ هٌتْی هسئلِ .ًٌینهی ثحثهب كؼال زض ًبحیِ اثجبت  ،ضت ثگیطز ًیستغَّن تَاًس تَسف زیگطاى ى ًِ جؼل هیای

ٍاگصاض  ٍ ثِ زیگطاى ّنذساًٍس تجبضى ٍ تؼبلی است  حٌنایٌجب ٍجَز زاضز ایي است ًِ ثط قجن ثؼؿی اظ اهَال یگبًِ هجسا 

جؼل حٌن  (ع)ٍ ًِ ائوِ (ظ)یؼٌی ًِ پیبهجط ؛ًستقْبض ّن هجلؾ ٍ هجیي احٌبم ذسا ّسیبهجط اًطم  ٍ ائوِ اح؛ ًطسُتلَیؽ  ٍ

ٍ ػوَهبت ٍ اقالهبت ٍ ثِ قَض ًلی احٌبم تَسف ٍحی یب الْبم ثِ پیبهجط ضسیسُ ّن ًٌٌس ٍ كوف تجیي ٍ تجلیؾ زاضًس یؼٌی ًوی

هسُ ًلیبت احٌبم است ٍ جعئیبت ؛ هٌتْی آًچِ ًِ زض هطآى آضسُاثالؽ ( ظ)جعئیبت ٍ ذػَغیبت احٌبم ثِ پیبهجط ّن 

قجن ایي زیسگبُ  .قْبضضَز ٍ ّوچٌیي زض هَضز ائوِ اهی ىیآى ٍلَ ثِ پیبهجط اثالؽ ضسُ اهب ایي جعئیبت زضهَاهغ لعٍم تجی

. ًٌٌساحٌبم هی ى ٍ تجلیؾ یضًَس ٍ كوف تجیجبػل كوف ذسا است ٍ پیبهجط ٍ ائوِ جبػل هحسَة ًوی

: رشتی کالم هحقق

ی م هلیس ٍ ًبكغ است هطحَم هحون ضضتضسس شًط ایي ًالثِ ًظط هی ًالهی زاضًسًِ زض ثسایغ االكٌبض تیهطحَم هحون ضش

ضا ایجبز ًطزُ  ىیؼٌی ذساًٍس احٌبم ٍ زی (زیي است هتؼلن جؼل ٍ ایجبز ذساًٍس تجبضى ٍ تؼبلی ًلس احٌبم ٍ) :گَیسهی

ضَز اال ایٌٌِ آى ًبم ضطع ٍ ضطیؼت ثط آى گصاضزُ ًوی ،هجؼَلی ًِ زض ًلس االهط هحون ضسُ ٍ ضٌی ًیست ًِ احٌبم

اثالؽ ًطسُ ثِ آى ضطع ٍ ثِ هٌللیي  (ظ)احٌبم ثِ هٌللیي ثبلؾ ٍ ٍاغل ضَز یؼٌی ایي احٌبم تب هبزاهی ًِ تَسف پیبهجط

 ،زهت ًٌیس یؼٌی هجل اظ اثالؽ .ًٌسضیؼت پیسا هیؿوجط اثالؽ ضس ػٌَاى ضطع ٍ شیّویي ًِ ثِ ٍسیلِ ح ٍ گَیٌسضطیؼت ًوی

ثِ آى اقالم ضطع ٍ  ظهبًیای ًِ زض ًلس االهط هوطض ضسُ تؼجیط ایطبى ایي است احٌبم هجؼَلِ ؛جؼل ضسُ ٍحٌن هوطض 

اگط چِ . تاس( ظ)جبػل ضطع كوف پیبهجط یگَیس ضبضع ثِ هؼٌبهیآى ٍهت ایطبى  .ًِ ثِ هطزم اثالؽ ضَزضَز هیضطیؼت 

ثِ  ضچَى ذساًٍس جبػل ایي احٌبهی است ًِ پس اظ ثیبى پیبهت ،ظ حویوی استُ ذساًٍس تجبضى ٍ تؼبلی ًیاقالم ضبضع ة

  1.ضَزآًْب اقالم ضطع هی

ّن ثِ ػٌَاى جبػل احٌبم ضٌبذتِ  (ظ)ّوبًكَض ًِ اضبضُ ًطزم قجن ثیبى هحون ضضتی جبػل احٌبم ذسا است حتی پیبهجط

احٌبم : جبػل ضطع اقالم ضسُ چَى قجن تؼطیلی ًِ ایطبى اظ ضطع اضائِ زازُ ضطع ػجبضت است اظ (ظ)ًطسُ ٍلی ثِ پیبهجط
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 .ضَزضبضع هحسَة هی (ظ)قجن ایي ثیبى پیبهجط ؛ًِ ثِ هٌللیي ٍاغل ضسُ ٍ تَسف پیبهجط ثطای هطزم ثیبى ضسُ هجؼَلی

 ّن ثِ هؼٌبی جبػل الططع گطكتِ ضسُجبػل ضطع ّست ٍلی جبػل احٌبم ًیست ٍ ضبضع  (ظ)پس قجن ایي ثیبى پیبهجط

. است

ثِ ذساًٍس  هیسُ ایطبى ضبضع پیبهجط است ٍ اگط ّنیؼٌی ثِ ع «الٌجیضبضع لیس اال »ًٌس ًِ هطحَم ضضتی تػطیح هیزض ازاهِ 

سَة ٍ ذسا ضا ثِ ػٌَاى ضبضع هح( ظ)كطهبیس ضبضع لیس اال الٌجیاٍل هی اهب ایطبى زض زضجِ :ثؼیس ًیست اقالم ضبضع ًٌین

ًٌس ًِ ػجبضت ایطبى یي هؼٌبی زیگطی ضا ّن اظ ضبضع اضائِ هی ّوچٌیي. ضبضع ثِ هؼٌبی جبػل الططع الجتِ 1« ًٌسًوی

؛ ضبضع یؼٌی غبحت ّط قطیوِ الْی ًِ ثطای هٌللیي جؼل ضسُ »الوجؼَلِ للوٌللیي ةهیلاالغبحت ای الكطیوِ »:است اظ 

. ثط پیـوجط حویوی است ٍ هجبظی ًیست ٍیس ثِ ایي ػٌَاى اقالم ضبضعًٍیست هیزیگط ثِ هؼٌبی جبػل الططع  ایٌجب

-هی تجبضى ٍ تؼبلی ضا ثِ ػٌَاى جبػل الحٌن یس ایي است ًِ ایطبى ذساًٍسآاظ ًلوبت هحون ضضتی ثسست هی آًچِ ًِ

. ًللیي هجؼَل استّط قطیوِ ًِ ثطای م ةزاًس یب قجن هجٌبی زیگط غبحهیضا ضبضع ضٌبسس ٍلی پیـوجط 

ٍهتی ًِ  تَسف  اهبهجسا جؼل ذسا است  یگبًِ .قجن ایي ثیبى جؼل حٌن كوف زست ذسا است ٍ زست ؿیط ًیست پس

. ًِ جبػل ضَزاقالم هی ضبضع (ظ)ثِ پیبهجطًٌس آى ٍهت ضَز ػٌَاى ضطع پیسا هیپیـوجط ثیبى هی

ثبیس هطرع ضَز ًِ . ّویي ًٌتِ ثَز ثطایایي ػٌبٍیي زهت ضَز ٍ هرلَـ ًطَز  ثبیس ثِ ضؼ ًطزینع جلسِ گصضتِ ًِزض 

ضَین  ٍاضز ایي ػٌَاى ، اگطضبضع است چِ ًسیًِ  ،ًٌینهب سط ػٌَاى ضبضع ثحث ًوی ؛ًٌینثحث هیاظ چِ چیع 

ثب ایي ًوًَِ آى ضا  ػطؼ ًطزین ٍ ثیطتط ثطای ّویي هٌظَض ثَز ًِ  ًِ .تؼبضیق ٍ اذتالكبتص ظیبز است، اغكالحبت

. ٍیساغكالحبت هتلبٍت آضٌب ش

ػطؼ ًطزین ػٌَاى ثحث هب آى ثحث ًٌین ٍ زض چْبض چَة  ثبضساستَاض  غحیحیهجٌبی گیطی هب ثط ثطای ایٌٌِ ًتیجِ اهب 

ًٌس؟ ذَاّین ثجیٌین چِ ًسی حٌن ضا جؼل هیجبػل حٌن ضطػی است ٍ هی

  نتيجه

گَیس ضبضع پیـوجط ضضتی ًِ هیهسض هتیوي اظ اهَال ایي است ًِ ذساًٍس تجبضى ٍ تؼبلی جبػل الحٌن است حتی هطحَم 

پیبهجط  ّن  -ضَزاقالم هی گَیس ثِ ذسا ّن ػٌَاى ضبضعگطچِ هیالجتِ ًٌس یمٍ ػٌَاى ضبضع ضا ثط ذساًٍس اقالم ى -است

. ٍجبػل كوف ذساست جبػل ًیست( ظ)اًطم

اًس زض ضا هٌحػط ًطزُثؼؿی ّب اهط  اهب استثبثت ذساًٍس تجبضى ٍ تؼبلی ثطای جؼل حٌن ضطػی پس اٍال هجسا ٍ اغل 

است ٍ آًچِ ضا ًِ هؿبت ٍ  ٍ تجییيزٌّس تجلیؾ آًچِ ًِ پیـوجط ٍ ائوِ اًجبم هی ٍ گَیٌس ؿیط اٍ ًسی جبػل ًیستذسا ٍ هی

هػساهی اظ حٌن ًلی الْی ضا یؼٌی اگط كویِ یب هبؾی زض ٍاهغ شًط هػبزین است  ٍزٌّس جؼل حٌن ًیست كوْب اًجبم هی

. ػل ًیستاست ٍ ج تكجین ٍ ضَزًٌس یي جؼل هحسَة ًویزض یي جبیی ثیبى هی

  (ص)پياهبر اکرم-2

ذساًٍس تجبضى ٍ تؼبلی یؼٌی . اظ آى ًبم ثطز پیبهجط هٌطم اسالم است ضَزهیزٍهیي هَضزی ًِ ثِ ػٌَاى جبػل حٌن ضطػی 

حبال ایي اشى اهب  ،زگبى جؼل ًٌسثِ پیبهجط اًطم اشى زازُ تب احٌبهی ضا ثطای ثيًِ تٌْب هجسا جؼل حٌن ٍ غسٍض حٌن است 
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 (ظ)است ًِ ایي اشى ثِ پیبهجط اغل هكلت ایي. ضَز هطحلِ ثؼسی استاست یب ضبهل زیگطاى ّن هی (ظ)هرػَظ پیبهجط

است ضَز ٍ ایي هسلوب هجتٌی ثط اثجبت اشى الْی یب تلَیؽ هیثِ ػٌَاى جبػل حٌن ضطػی هحسَة  (ظ)زازُ ضسُ ٍ پیبهجط

ًِ جبػل كوف ذسا است ٍ ایي ّن ثِ اشى ٍ تلَیؿی اظ ًبحیِ ذسا ًجبضس قجن آى اغل اٍلی ًِ گلتین چَى تب هبزاهی ًِ 

ض پیـوجط ثرَاّس پس اٍ ،ٍالیت ًساضز ّیچ ًسی ثط ًس زیگط زض ذسا است ٍ ؿیط ذساٍالیت هٌحػط ایي ػلت است ًِ 

. هجتٌی ثط ایي است ًِ اشى اظ قطف ذسا ثبضسجبػل هحسَة ضَز 

ضا ثِ پیـوجط تلَیؽ ًطزُ ٍ ثؼس زض هحسٍزُ ضَز ذساًٍس حن جؼل ُ گلتِ هیهكطح ضسُ ى ای ثِ ػٌَاى تلَیؽًُظطیایٌجب 

ی ظًسٍل اهَض هرتلق هطثَـ ثِ ذػَظ احٌبم زیٌی ٍ ػجبزی است یب ضبم ضز ایي تلَیؽ ٍ جؼل ثحث است ًِ آیب

  ؟ضَزم ّن هیهطز

ٍ  استٌبز ثؼؿی اظ آیبت هطآًی ًِ ثِ تلَیؽ ٍ اشى  یٌی اغل ایي یس هَضز تَجِ هطاض ثگیطزپس زٍ ًٌتِ زض ایٌجب ثب

 ایزض چِ هحسٍزُ (ظ)اظ ًبحیِ ذساًٍس تجبضى ٍتؼبلی ثِ پیبهجط ایي اشى ٍ تلَیؽایٌٌِ زیگط است ٍ  ضٍایبت ثبثت

. غَضت گطكتِ است
 


