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طارهين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»  «الحمدهّلل رب العالمين و صلي اهّلل علي محمد و آهل ال
 :خالصه جلسه گذشته

ثحث دس ایي ثَد وِ آیب هجتْذ هیتَاًذ ثِ هجتْذ دیگش سجَع ثىٌذ؟ آیب تملیذ ثشای هجتْذ اص هجتْذ دیگش جبیض است یب ًِ؟ 

ػشع شذ وِ طَس هختلفی دس ایٌجب ٍجَد داسد، هجبًی ٍ هؼبًی هجتْذ ّن هختلف است لزا ثبیذ حىن ایي طَس سا هستمالً 

 .ثشسسی وٌین

. ثیبى وشدین وِ هجتْذ هغلك ثش عجك هجٌبی هشَْس ػجبست است اص وسی وِ ٍاجذ هلىِ استٌجبط ّوِ احىبم ششػیِ ّست

: ایي هلىِ استٌجبط ثشای اٍ حبطل شذُ ٍ هجتْذ هغلك ثش عجك هجٌبی هشَْس گفتِ شذ وِ دٍ حبلت ثشای اٍ تظَیش هیشَد

حبلت . ایٌىِ دس هؼظن احىبم استٌجبط ّن وشدُ است، سجَع ٍ تملیذ اص هجتْذ دیگش ثشای چٌیي شخظی حشام ٍ جبیض ًیست

آیب چٌیي . دٍم ایي ثَد وِ ایي هجتْذ هغلك ثب ایٌىِ ٍاجذ هلىِ استٌجبط است هسبئل هَسد ًیبص خَد سا استٌجبط ًىشدُ است

 هجتْذی هیتَاًذ سجَع ثِ هجتْذ دیگش ثىٌذ یب ًِ؟ 

لَل ثِ ػذم جَاص سجَع وِ سِ دلیل ثش هذػی البهِ وشدًذ ٍ هب ّش سِ دلیل سا : گفتین وِ دس ایٌجب دٍ لَل ٍجَد داسد

جَاة دادین، ًتیجِ ایي شذ وِ ادلِ سْگبًْبی وِ ثشای ػذم جَاص سجَع هجتْذ هغلك دس هسبئلی وِ استٌجبط ًىشدُ ثِ 

هؤیذی سا ّن ثشای ایي جْت . هجتْذ دیگش، البهِ شذُ، ٍافی ثِ همظَد ًجَدُ ٍ دس ػشفیبت ّن ثشای آى ًظیشی روش وشدین

روش هیىٌین وِ اگش لشاس ثبشذ وسی وِ ٍاجذ هلىِ استٌجبط است ٍلی ٌَّص استٌجبط فؼلی ًذاشتِ ٍ احىبم سا ٌَّص اجتْبد 

ًىشدُ، هَظف ثِ تحظیل ػلن ثِ احىبم ثبشذ ٍ هَظف ثِ اجتْبد ٍ استٌجبط ثبشذ ثش ایي اسبس ثبیذ وسی ّن وِ ٌَّص ٍاجذ 

ختي ایي هلىِ سا تحظیل وٌذ ثش اٍ ّن الصم است وِ ثشٍد ٍ دس اثتذا هلىِ استٌجبط سا  ایي هلىِ ًشذُ ثبیذ ثب تالش ٍ آَه

 چِ فشلی ثیي ایي دٍ ٍجَد داسد؟. تحظیل وٌذ ٍ تب ثؼذ ثتَاًذ احىبم ششػی سا خَد استٌجبط وٌذ

اگش ثگَیین وسی وِ هلىِ استٌجبط داسد ثش اٍ اٍ الصم است استٌجبط وٌذ ٍ احىبم سا ثذست آٍسد ٍ حك سجَع ثِ غیش ًذاسد، 

وسی وِ ٌَّص هلىِ سا ٍاجذ ًشذُ ٍ هتوىي اص تحظیل هلىِ است ثبیذ ثش اٍ ًیض ٍاجت ثبشذ وِ احىبم سا خَد ثذست آٍسد 

 چِ فشلی است ثیي ایي دٍ ًفش؟ . ٍ تحظیل ػلن ٍ اجتْبد ثش اٍ ًیض ٍاجت ثبشذ
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هگش غیش اص ایي است وِ ایي شخض هلىِ استٌجبط سا داسد اهب فؼلیت استٌجبط ثشای اٍ لشیت است ٍ هیتَاًذ ثِ اهبسات 

سجَع وٌذ ٍ حىن ششػی سا ثذست آٍسد اهب وسی وِ ٌَّص تحظیل ػلن ًىشدُ ثبیذ سبلْب تحظیل ثىٌذ تب ایي هلىِ دس اٍ 

 . پیذا ثشَد تب ثؼذ حىن ششػی سا استخشاج ٍ استٌجبط ثىٌذ

لَُ ٍ تَاًبیی ایي وبس دس یىی لشیت است ٍ دس یىی ثؼیذ ٍلی ّش دٍ دس یه جْت هشتشن ّستٌذ ثِ ایٌىِ ػبلن فؼلی ثِ 

.احىبم ًیستٌذ، لزا اگش ثخَاٌّذ سجَع ثىٌٌذ ثِ هجتْذ طذق سجَع جبّل ثِ ػبلن هیىٌذ  

اگش تىلیف وٌیذ وِ هجتْذ هغلك ٍاجذ هلىِ استٌجبط وِ ٌَّص هسبئل خَد سا استٌجبط ًىشدُ ایي فشد ثبیذ : خالطِ هؤیذ

ثشٍد ٍ تحظیل ػلن ثِ احىبم ثىٌذ الصهْبش ایي است وِ دس هَسد وسبًی ّن وِ ایي هلىِ سا ًذاسًذ تىلیف ثِ لضٍم تحظیل 

ٍ ّش دٍ ایٌْب اص ایي جْت هبًٌذ ّن . ایي هلىِ ثىٌین دس حبلی وِ دس ایٌجب وسی حىن ثِ ٍجَة ػیٌی اجتْبد ًىشدُ است

 .ّستٌذ

  :إن قلت
ثلِ اگش تحظیل . وسی هوىي است اشىبل ثىٌذ وِ ایي حشف دس طَستی طحیح است وِ تحظیل هلىِ استٌجبط ٍاجت ثبشذ

هلىِ استٌجبط ٍاجت شذ، ثش هىلفی وِ تبصُ ثِ سي ثلَؽ سسیذُ ٍاجت است ثشٍد تحظیل هلىِ ثىٌذ تب احىبم ششػیِ سا 

اگش ٍاجت ػیٌی شذ تحظیل هلىِ استٌجبط ثشای ایي شخض ٍاجت است ٍ فشلی ًیست ثیي ایي . خَد سا استٌجبط ثىٌذ

 .شخض ٍ وسی وِ ایي هلىِ سا داسد

دس ٍالغ هستشىل هیخَاّذ دس ثشاثش ایي هؤیذی وِ هب روش وشدین ثگَیذ دس طَستی ایي هغلت هیتَاًذ تأییذ هحسَة 

اهب وسی وِ هتوىي اص . شَد وِ اجتْبد ٍاجت ػیٌی ثبشذ دس حبلی وِ تحظیل اجتْبد ثشای هىلفیي ٍاجت وفبئی است

تحظیل ػلن ثِ احىبم ٍ ٍاجذ هلىِ استٌجبط است احتوبل داسد وِ اجتْبد ثشای اٍ ٍاجت ػیٌی شذُ ثبشذ لزا تملیذ ثشای اٍ 

ثیي وسی وِ لذست ٍ هلىِ استٌجبط احىبم سا داسد ٍ . یؼٌی دس ٍالغ هستشىل ثیي ایي دٍ گشٍُ فشق هیگزاسد. جبیض ًیست

وسی وِ ایي هلىِ ٍ لذست سا ًذاسد، وسی وِ لذست سا داسد احتوبل ػیٌی ثَدى ٍجَة ٍجَد داسد اهب دس هَسد وسی وِ 

.لذست ًذاسد اطالً احتوبل ٍجَة ػیٌی  ّن ًویذّین ٍ ٍ دس ٍالغ خَاستِ اشىبلی ثِ هؤیذ ثىٌذ  

:  قلت

ثِ چِ دلیل ادػب هیىٌیذ وِ ٍاجذ هلىِ استٌجبط احتوبل ٍجَة ػیٌی هیذّذ، ّویي وِ هلىِ استٌجبط پیذا وشدُ ٍ لذست ثش 

استٌجبط احىبم ششػی پیذا وشدُ ثبػث هیشَد وِ ثگَیین دس ایٌجب ٍجَة ػیٌی ٍ تؼییٌی اجتْبد هحتول است؟ طشف ایٌىِ 

شخض توىي اص تحظیل ػلن ثِ احىبم داسد آیب ثبػث هیشَد وِ دس هَسد اٍ احتوبل ٍجَة ػیٌی دّین؟ ثبالخشُ ایي 

توىي ثشای آى شخض ًیض ٍجَد داسد هٌتْب دس یىی ایي همذهبت تحظیل ػلن عَالًیتش است، دس دیگشی همذهبت وَتبّتش 

.طشف ایي احتوبل دس آى فشع ًیض ٍجَد داسد چٌبًچِ ثشخی ثِ ایي لبئل ثَدًذ. است  

ثِ ًظش هب تملیذ اص هجتْذ دیگش ثشای هجتْذی وِ ٍاجذ هلىْی استٌجبط است دس هسبئلی وِ استٌجبط ًىشدُ جبیض : ًتیجِ

 .است
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 قول به جواس رجوع به هجتهد دیگز: اها قول دوم

هجتْذی وِ هغلك است عجك هجٌبی هشَْس ٍ استٌجبط ًىشدُ هسبئل هَسد ًیبص ٍ هجتالی خَد سا، ایي شخض عجك ایي لَل 

گشچِ لَل اٍل لَل هشَْس ٍ هؼشٍف ٍ حتی ادػبی اتفبق دس آى شذُ است ٍ لَل دٍم . هیتَاًذ ثِ هجتْذ دیگش سجَع وٌذ

 هشحَم شیخ اًظبسی دس .غیش هؼشٍف است ٍ فمظ ثِ طبحت هٌبّل ًسجت دادُ شذُ وِ ایشبى لبئل ثِ جَاص سجَع ّستٌذ

.والهی وِ اص ایشبى روش است ادػبی اتفبق ثش ػذم جَاص ٍ حشهت تملیذ اص هجتْذ دیگش وشدّبًذ  
 :ادله قول به جواس رجوع

دلیلی وِ هیتَاى ثشای لَل ثِ جَاص روش وشد ایي است وِ ّوبًغَسی وِ هىلف دس ثذٍ اهش هخیش ثیي تحظیل هلىِ اجتْبد ٍ 

دس آًجب . سجَع ثِ ػبلن ثَد ٍ ّیچ ثشتشی ثشای ّیچ یه اص ایي دٍ عشیك ًجَد دس هبًحي فیِ ًیض هسئلِ ّویي گًَِ است

گفتین چَى ػلن اجوبلی ثِ ٍجَد تىبلیف داسین ٍ ایي ثشای هىلف هٌجض شذُ ٍ ثبیذ تحظیل هؤهي اص ػمبة ثىٌذ ٍ ساُ 

ٍ ّیچ تمذهی دس اجتْبد ًسجت . تحظیل هؤهي اص ػمبة یىی اص اثذال ثالثِ است وِ یب اجتْبد ٍ یب تملیذ ٍ یب احتیبط ثىٌذ

ّوبى ٍجِ سا اآلى ًیض هیتَاًین ثشای ایي شخظی وِ هلىِ استٌجبط ّوِ احىبم سا داسد ًیض روش . ثِ دٍ لسن دیگش ًیست

یؼٌی تخییش ػملی . وٌین، ایي شخض هیتَاًذ ّوبى تخییشی وِ دس ثذٍ اهش ثشای اٍ ثبثت ثَد اآلى ّن ثشای اٍ ثبثت ثبشذ

 .ثبثتِ دس ثذٍ اهش دس ایٌجب ًیض ثبثت است

تٌْب ًىتْبی وِ ایي شبئجِ سا ثَجَد هیآٍسد ایي شخظی وِ هجتْذ هغلك ٍ ٍاجذ هلىِ : دلیل ایي هغلت ایي است وِ

استٌجبط هیجبشذ ٍلی ٌَّص استٌجبط ًىشدُ، ًویتَاًذ ثِ دیگشی سجَع وٌذ، ایي است وِ هب ایي شخض سا هتوىي اص تحظیل 

چَى پس . ػلن هیذاًین دسست است وِ استٌجبط ًىشدُ ٍلی توىي اص تحظیل ػلن ثِ حىن ششػی ثَسیلِ استٌجبط سا داسد

.  دیگش ًویتَاًذ ثِ دیگشی سجَع وٌذ ٍ طذق ػبلن ثش اٍ هیشَد ٍ ػبلن ًویتَاًذ ثِ یه ػبلن دیگش ٍ یب جبّل سجَع وٌذ

ػٌَاى ػبلن یه . سخي هب ایي است وِ ثِ طشف لذست ثش استٌجبط ٍ داشتي هلىِ ػٌَاى ػبلن ثش اٍ طبدق ًخَاّذ ثَد

بی وِ اهش سجَع ثِ ػبلن ٍ ػبسف وشدّبًذ ظَْس  ػٌَاًی است وِ ثش ػبلن ثبلفؼل ٍ فمیِ ٍ ػبسف ثِ احىبم طذق هیىٌذ، ادْل

اهب شخظی وِ لذست استٌجبط سا داسد ٍلی ٌَّص حىوی سا استٌجبط ًىشدُ . دس ػبلن ٍ ػبسف ٍ فمیِ فؼلی ثِ احىبم داسد

است آیب طذق ػٌَاى ػبلن ثش اٍ هیشَد؟  

اگش ثخَاّذ ثش ایي شخض طذق ػٌَاى ػبلن ثىٌذ پس چِ فشلی است ثیي ایي شخض ٍ وسی وِ ػلن فؼلی داسد؟ لزا ثشای 

ایي دلیلی است . ایي شخض ّیچ هٌؼی اص سجَع ثِ غیش ًیست ٍ دس ٍالغ اص هظبدیك سجَع جبّل ثِ ػبلن هحسَة هیشَد

. وِ هیتَاى ثشای ایي دلیل روش وشد ٍ ثِ ًظش هب توبم است

دس هجوَع ثب ػٌبیت ثِ ایٌىِ ادلِ لَل ثِ ػذم جَاص سجَع ثِ هجتْذ دیگش سا سد وشدین ٍ گفتین وِ ایي ادلِ ٍافی ثِ همظَد 

ًیست ٍ ایي دلیل سا ّن پزیشفتین ًتیجِ ایي هیشَد وِ حك دس هسئلِ لَل ثِ جَاص سجَع ثِ هجتْذ دیگش است یؼٌی 
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هجتْذی وِ ٍاجذ هلىِ استٌجبط است ٍ ٌَّص هسبئل خَد سا استٌجبط ًىشدُ ثبشذ هیتَاًذ سجَع ثِ هجتْذ دیگش ثىٌذ ٍ اص 

  .اٍ تملیذ وٌذ

 : هحصل کالم
شخظی وِ هجتْذ هغلك است ٍ ٍاجذ هلىِ استٌجبط ٍ هیتَاًذ ّوِ احىبم سا استٌجبط ثىٌذ ٍلی ثِ ّش دلیلی تب اآلى 

 . خالفبً للوشَْس. استٌجبط، هیتَاًذ ثِ هجتْذ دیگش سجَع ثىٌذ ٍ تملیذ ثشای اٍ جبیض است ٍ اشىبلی دس ایي صهیٌِ ًیست

 :اها در هورد هجتهد هتجشی

تؼشیفی وِ هشَْس اص هجتْذ هتجضی داسًذ ایي است وِ هجتْذ هتجضی هجتْذی است وِ تَاًبیی ٍ هلىِ استٌجبط ثؼضی اص 

. احىبم سا داشتِ ثبشذ ًِ ّوِ احىبم چًَىِ ثؼضی اص هسبئل سبدّتش ٍ ثشخی پیچیذُ است  

 :دس ایي هسئلِ ًیض اص دٍ جْت ثحث هیىٌین

 ایٌىِ آیب هجتْذ هتجضی دس هسبئلی وِ استٌجبط وشدُ هیتَاًذ ثِ هجتْذ دیگش سجَع وٌذ یب خیش؟  :جهت اول

 هجتْذ هتجضی وِ تَاًبیی استٌجبط ثؼضی اص هسبئل سا داسد ٍلی ٌَّص دس ّوبى هسبئلی وِ تَاًبیی داسد استٌجبط :جهت دوم

 ًىشدُ آیب هیتَاًذ ثِ هجتْذ دیگش سجَع وٌذ؟

هجتْذ هتجضی ًسجت ثِ هسبئل هستٌجغِ حك سجَع ثِ غیش ًذاسد ٍ دلیل ػذم جَاص سجَع، ّوبى ادلِ  :حکن جهت اول

 . هسئلِ لجلی دس هَسد هجتْذ هغلك است

- اهب دس هَسد هسبئلی وِ استٌجبط ًىشدُ دس حبلی وِ تَاًبیی استٌجبط آى هسبئل سا داسد آیب ایي شخض هی:حکن جهت دوم

تَاًذ تملیذ ثىٌذ ٍ آیب حك سجَع ثِ غیش داسد یب ًذاسد؟ دس ایٌجب ثشخی اص سخي طبحت هؼبلن ٍ پذس ایشبى استفبدُ وشدّبًذ 

وِ هجتْذ هتجضی ثبیذ ثِ هجتْذیي دیگش سجَع وٌذ ٍ دس همبثل اوثش ثضسگبى اص جولِ شْیذ، ػالهِ، هشحَم آخًَذ ٍ ثؼضی 

هشحَم آخًَذ هیفشهبیٌذ وِ ادلِ اختظبص ثِ هجتْذ هغلك ًذاسد، ثلىِ هغلك . دیگش لبئل ثِ ػذم جَاص سجَع هیجبشٌذ

 . هجتْذ اػن اص هغلك ٍ هتجضی سا شبهل هیشَد

 «ٍالحوذ هلل سة الؼبلویي»

 

 


