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 «معن ج اللع  لي  اعدائهم ا لي  ححمد   ل ه اطاليرن    اهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته

یل دٍم ثش اثجبت فَسیت ثیبى اشکبل ًسجت ثِ دل ذثحث دس استذالل ثِ آیبت ثشای اثجبت داللت طیغِ اهش ثش فَسیت ثَد تب ایٌجب چٌ

  .شکبالت دیگشی ّن هطشح شذُ استا شذ.

 اشکال چهارم
ُ است ٍ ًکرشُ  ًکش «ٓهغفش»:صیشا هستذل دس همبم استذالل ثِ آیِ گفت .داللت ثش ػوَم ًذاسد «هي سثکن ٓالی هغفش اٍ سبسػَ»آیِ  

فشت یک هؼٌبی ػبهی غَى ثشای هچٍلی شذ  «فشُغسبسػَا الی سجت ه» ثٌِذ تفسیش چّش  «ٓسبسػَا الی هغفش» .افبدُ ػوَم هی کٌذ

اهب  .ثب ایي ثیبى آیِ سا هشتجط کشدًذ ثِ هسئلِ فَسیت دس ثبة اهش ٍ ًیض هی گشدد شبهل اطبػت اٍاهش الْی :گفتٌذ ،ذدس ًظش گشفتِ ش

ثشخی اص هفسشیي  .یل ایي آیِ ػوَم سا استفبدُ ًکشدُ اًذهی ثیٌین ّیچ یک اص هفسشیي دس ر ٍلتی سجَع ثِ الَال هفسشیي هی کٌین

هري   ٓسٍایت همظَد اص هغفشى کشدُ ٍ ثش اسبس آسٍایتی رکش کِ تفسیش ًَس الثملیي  ثلیِ داًستٌذ ههغفشت سا ثِ هؼٌبی ًوبصّبی یَه

ػٌَاى ششٍع التذا ثِ اهبم  َم دس ًوبص جوبػت ثِأهه تکجیشی داًستٌذ کِ ثؼضی هغفشت سا ثِ هؼٌبی. 1داًستًِوبصّبی یَهیِ سا سثکن 

دستَس هی دّرذ ثرِ سرشػت دس تکجیرش گفرتي دس ًوربص        دس ٍالغ «هي سثکن ٍٓ سبسػَ الی هغفش:»لزا آیِ ٍلتی هی گَیذ ؛هی گَیذ

خذاًٍرذ   :ثؼضی هغفشت سا ثِ ًوبص جوبػت تفسیش کشدًذ یؼٌی طجك آیِ هی گَیٌذ .هٌتظش چیضی ًوبًذایي کِ جوبػت ثشای التذا ٍ 

ثِ جْبد ا سدس ثؼضی اص تفبسیش هغفشت  .هتؼبل دستَس هی دّذ ثِ سشػت گشفتي ثشای حضَس دس ًوبص جوبػت ٍ طف اٍل جوبػت

یک اص ایي هَاسدی کرِ  ّیچ  سلزا د .ثِ تَثِ تفسیش کشدًذ آى سا فی سجیل اهلل ٍ دس ثشخی ثِ اخالص ٍ ّوچٌیي دس ثؼضی اص تفبسیش

 ي دس اتیبىتفن آیِ سا حول کٌین ثش سشػت گشیًتَا ًوی کِ ُ ایي استذٌدًّشبى  َدایي خ .دُ ًوی شَدبفثیبى شذُ  هؼٌبی ػوَم است

سا ایي هؼٌری   هفسشیيّیچ یک اص کِ آیِ داللت ثش ػوَم داشتِ ثبشذ ٍلی  استاستذالل  فمط دس طَستی هوکي  .ًٍذاٍاهش خذا ثِ

 .ثبشذ ثشای استذالل هشکل ایجبد هی کٌذ فسشیيّویي کِ اختالف ثیي هٍ لزا  .استفبدُ ًکشدًذ

 اشکال پنجم

ٍلی چٌبى چِ ثِ ایي هؼٌب استٌبد شرَد  ذ ٌداللت ثش ػوَم داشتِ ثبش «الخیشات اَمستجبف »ٍ «ٍٓ سبسػَا الی هغفش» بتش فشع آیث 

هری گَیرذ    «هري سثکرن   ٓسبسػَا الی هغفرش  »آیِ ششیفِ ، صیشاًذ ثِ آى هلتضم شَد ٍ وی تَاًهستذل  هتشتت هی شَد کِ ًتیجِ ای
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دادُ شرذُ   سجمت گشفتي دس خیشات َس ثِکِ دست «َا الخیشاتجمستبف »ششیفِ دس آیِّوچٌیي سشػت ثگیشیذ ثِ اٍاهش ٍ اطبػت خذا 

  است.

گرش  ا ؛هسرتحجبت هری ثبشرٌذ    خیرشات ترشیي   حٍاض صبشذ شبهل ّوِ هظبدیك خیش است ٍ اهؼٌبی ػبهی داشتِ ث خیشاتحبل اگش 

پس ثبیذ لجَل کٌین ایي آیِ دستَس هی دّذ ثِ ٍجرَة سرجمت دس    .ستٌذّثبشٌذ هستحجبت ًیض هظذاق خیش  ججبت هظذاق خیشاٍ

جت اکِ خَد هستحت ٍ ت ٍاجت است دس حبلیبجهستح دس سشػت گشفتي ثگَیین َاًینت هیآیب حبل  .کٌبس ٍاججبت ت دسبجهستح

 لػول الضاهی ثبشرذ لبثر   ىت ثِ آسجب سشػت گشفتي ٍ فَسیت ًاه ،یک ػولی خَدش الضاهی ًجبشذایٌکِ  ثِ ػجبست دیگش: ؟ًیست

داشرتِ  بی ػورَم  هؼٌآیِ ششیفِ پس اگش  .گشفتي ٍاجت است سجمتجت ػول غیش ٍادس کِ  ًوَد لت چطَس هی تَاى لجَسلجَل ًی

  .ًسجت ثِ هستحجبت جبی اشکبل داسددس حبلیکِ  ،دَشهی ًیض جبت کِ شبهل هستح لجَل کٌینثبیذ  ثبشذ

اتیبى ثِ  ٓوغفشالسجبة ٍ هي ا ٓش هستذل تفسیش شذُ ثِ سجت الوغفشهغفشت طجك ًظ ،«هي سثکن ٓسبسػَا الی هغفش» ّویٌطَس دس هَسد

هسرتحجبت الضاهری    ساهش دس ٍاججبت الضاهی است اهرب د  لکي ،داسًذ شداسًذ هستحجبت ّن اه شٍاججبت اه .است یاٍاهش ٍ ًَاّی الْ

دسرتَس هری    ٍِالغ آیر  ثشٍین پس دس سجت هغفشت هؼٌبی ػبهی داسد ٍ ثبیذ ثِ سشػت ثِ سَی هغفشت یک :اگش هب ثگَیین .ستًی

ِ  چیضی شَین هلتضمتَاًین یؼٌی ًوی «  ثِ ٍ ّزا هوب الیوکي التضام» اًجبم دّینثِ فَسیت ّن هستحجبت سا  ٍّن ٍاججبت  ،دّذ  کر

 .الضاهی ثبشذاًجبم آى دس  فَسیتٍلی خَدش الضاهی ًیست 

ِ أثِ هستحجبت تخظیض هی خَسد یؼٌی کًسجت  «هي سثکن ٍٓ سبسػَا الی هغفش:» هی تَاًین ثگَیین اى للت: ٍ سربسػَا   :»ًِ گفتر

ِ  ت یرب دس  دس هستحجبت سشػت الصم ًیسر  «هي سثکن اال فی الوستحجبت ٓالی هغفش هسرتحجبت   « لخیرشات ا َامسرتج بف »آیرِ شرشیف

یرِ ثرِ   آاگش کسی لبئل ثرِ تخظریض ایري دٍ     « وستحجبتالخیشات اال فی الا َمستجبف »ُ:ذًِ گفتِ شأتخظیض هی خَسًذ یؼٌی ک

 شَد چِ اشکبلی داسد؟هستحجبت 

 .جي اسرت ْاکثش هسرت  ثخَسد ٍ تخظیض یضتخظیض ثبشذ ثبیذ اکثش هَاسد تخظ شاس ثِصیشا اگش ل .ایي ًیض لبثل لجَل ًیست للت:

 ؛ت جشیبى ًذاسدبجاست اهب ًسجت ثِ هستحالصم سشػت گشفتي دس ٍاججبت  :ت همبیسِ کٌین ٍ ثگَیینبجصیشا اگش ٍاججبت سا ثب هستح

گَین ایي دٍ آیِ هخظض هی ثبشٌذ ثِ اکثش ثبیذ ث ثبػث تخظیض اکثش هی شَد لزا استهَاسد هستحت خیلی ثیشتش اص ٍاجت چَى 

  .هَاسد ٍ اکثش هَاسد خبسج هی شًَذ

اثرب  اص   لسبى ایري سٍایربت   ،ثِ اططالح فٌی ثِ ػالٍُ اص لسبى ایي آیبت فْویذُ هی شَد کِ اطال هسئلِ تخظیض دس کبس ًیست ٍ

لزا  .کِ تخظیض ثخَسد ٍ ظبّشش ایي است کِ یک دستَس کلی استٌیاثب داسد اص ا «هي سثکن ٍٓ سبسػَ الی هغفش» تخظیض داسد

 ثگیشًذ.دس هجوَع ثِ ًظش هی سسذ ایي آیبت ًوی تَاًٌذ هَسد استٌبد لشاس 

 «الحوذهلل سة الؼبلویي»
 

 


