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 «معن ج آهل الطلرهي    اللع  لي  اعدائهم ا  لي  ححمد  اهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته

هبهَس ثِ  گش شخصیا اص ًظش ػملی کبهال ثذیْی است ثیبى شذ، ثحث اص اجضاء ًسجت ثِ اهش ٍالؼی اٍلیدس ّوبًطَس کِ دس همبم اٍل 

ثحث  ،ٌبسجتثِ ه .ًیستػول ٍ ًیبصی ثِ اهتثبل دٍثبسُ کفبیت هی کٌذ  اتیبى کٌذ اص اهش ٍالؼی اٍلی بت ٍ ششایطیسا ثب توبم خصَص

صیشا ٍلتی اهش  ؛ًیستجبیض  بل ثؼذ اص اهتثبل ػمالثاهت فشهَدًذ: بل هطشح شذ کِ هحمك خشاسبًیاص اهتثبل ٍ تجذیل اهتث ذبل ثؼثاص اهت

ا ایشبى اهتثبل ػمیت االهتثبل یب اهثتبل ثؼذ لز .تب دٍثبسُ ّوبى اهش اهتثبل شَداسد ی ٍجَد ًذهَال ثب توبم ششایط اهتثبل شذ دیگش اهش

دس ًظش ایشبى ثِ طوَس هجسوَ     س یک صَست پزیشفتٌذدثؼذ اص تمسین آى ثِ دٍ صَست، تثبل سا اهب تجذیل اه ،تٌذفهتثبل سا ًپزیشاال

  .جلسِ گزشتِ ثیبى شذ

 بررسی کالم محقق خراسانی

 ػجذ آى فؼل سا هی کٌذ ٍ شهیؼٌی ٍلتی هَال ثِ فؼلی ا خشاسبًی صحیح است؛، سخي هحمك اهتثبل ثؼذ اص اهتثبلخش اٍل یؼٌی ثدس 

دس ایوي   کٌوذ. لوزا  یوذا  ی ثبلی ًوی هبًذ تب اهتثبل آى هجذدا هؼٌب پاهش شلْشا دیگ دّذ، اًجبم هیثب ّوِ خصَصیبت هَسد ًظش هَال 

  .لسوت، سخي هحمك خشاسبًی صحیح است

دس صیشا ّوبًطَس کِ ثیوبى شوذ    ؛است خشاسبًی هحل اشکبل اص کلوبت هحمك ک لسوت ی ،هسئلِ تجذیل اهتثبلدس ثخش دٍم یؼٌی 

جوبیگضیي اهتثوبل اٍل    ٍ اهتثوبل دٍم سا  کبلؼذم فشض کٌین اساهتثبل اٍل  : اٍل ایٌکِایي ثخش هحمك خشاسبًی دٍ فشض ثیبى ًوَد

 .بل ٍاحذ حسبة کٌینثسا ثِ ػٌَاى اهت ٍ ػولد ٍ هجوَعًوبیین ثبل اٍل هتاثِ  یوِتثبل دٍم سا ضواه . دٍم ایٌکِکٌین

صَست دٍم  ٍلی  یشفتٌذسا پزاٍل یؼٌی کٌبس گزاشتي اهتثبل اٍل صَست فمط هسئلِ تجذیل اهتثبل دس  هحمك خشاسبًی دس ّش صَست

حیح صو  سا ثوبل ثوِ حسوبة ثیوبٍسین    تاه اى یوک َسا ثِ ػٌآى ع ٍ هجوًَوبیین ثبل دٍم تثِ اه ضویوِ اهتثبل اٍل سایؼٌی جبیی کِ 

 صیشا: ؛فصیل هحمك خشاسبًی هحل اشکبل هی ثبشذایي ت .ًذاًستٌذ

یوک   دس صَست اٍل لبئل ثِ اهتٌبع ٍ دس صَست دٍم دسایشبى کِ هی ثبشذ تثبل ٍ تجذیل اهتثبل ؼذ االهثیي اهتثبل ث لیشچِ فاٍال: 

ثبشذ ػمال  اهش اهتثبل شذُ یٍلت: فشهبیٌذهی دس اهتثبل ثؼذ االهتثبل طَس کِ ایشبىّوبً صَست لبئل ثِ جَاص شذًذ. ثِ ػجبست دیگش

گشدیذُ اهش هَال سبلط شوذُ لوزا    ثبلتکِ اه اکٌَى ٍ گشدیذهَال ثبیذ اهتثبل هی اهش اهتثبل تحمك پیذا کٌذ. چَىد کِ سادیگش هؼٌب ًذ

 .طشح است لهتثبل ًیض ّویي اشکبل لبثدس هَسد تجذیل ا .تب اهتثبلش تصَس گشدد ستی ًیدیگش اهش
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دٍم هٌضن  اهتثبلشَد یب  کبلؼذم فشض شَد ٍ اهتثبل دیگشی جبیگضیي آى بلیاهتثیک بل یؼٌی تثل اهیذتجٍجِ اشکبل ایي است کِ 

  گشدد. ثِ اهتثبل دیگشی یب هٌضن هجذل ثِ اهتثبل دیگش اهتثبل اٍل یٌتجذیل اهتثبل یؼ؛ لزا شَد ثِ اهتثبل اٍل

دیگوش اهکوبى اهتثوبل دٍم ثوِ      تجغٍ ثِ  دیگش اهشی ثبلی ًیست شذُ ثبشذ، هَال اهتثبلش اهش گا ،هطبثك تؼشیف فَق اص تجذیل اهتثبل

 بت ٍ ششایط اتیوبى شوذُ  یصیشا فشض ایي است کِ دس اهتثبل اٍل هبهَس ثِ ثب توبم خصَص .ػٌَاى جبیگضیي اهتثبل اٍل هؼٌی ًذاسد

ثبلی ًجبشذ اهتثبل ایوي   هشاگش ا ی ثبلی ًوبًذُ. ثٌبثشایيش اهشٍ ثؼذ اص اتیبى ٍ اهتثبل ػجذ دیگ شذُ اتیبى ػجذ تَسطثِ  هبهَس است ٍ

َاّذ جبیگضیي اهتثبل دٍم چگًَِ هی خ لزا ،هؼٌب ًذاسد ثبل اٍلتهَ اکول ٍ جبیگضیي کشدى آى ثجبی ااهش ثشای ثبس دٍم حتی ثِ ًح

است اهب اگش اهوش سوبلط    اگش اهش ثبلی ثبشذ اهتثبل دٍم هوکيیؼٌی  .ء اهش استع ثش ثمبهتفش حبلیکِ اهتثبل دٍم شَد دساهتثبل اٍل 

 اهوش اهتثوبل   ثحث یؼٌی ػٌَاى شبّذ ثش ایي ادػب ًیض ظبّش ؟ثبشین ل دٍهی ثشای اهش داشتِبثدیگش چگًَِ هی خَاّین اهت ذُ ثبشذش

لزا اسبسوب    .تثبل آى اهش دیگش هؼٌب ًذاسداه ی اهش ًجبشذداشتِ ثبشذ ٍ ٍلتٍجَد  «اهش» هؼٌب پیذا هی کٌذ کِ اهتثبل ٍلتی است. چَى

دس اهتثوبل ثؼوذ   ثبشذ ثب ّوبى هحزٍسی کوِ هحموك خشاسوبًی     لاٍاهتثبل بل اٍل ّشچٌذ کبهل تش اص تجذیل اهتثبل دٍم ثِ جبی اهتث

 است. هَاجِ االهتثبل فشهَدًذ

یک صَست لبئل ثِ جوَاص   دسبل ثتجَاص شذُ ٍلی دس تجذیل اه هتثبل لبئل ثِ ػذماال دس اهتثبل ثؼذ هحمك خشاسبًی ػلت ایٌکِ لزا

 ووبى هحوزٍس  ّ شجبیض ًیست تجذیل اهتثبل ًیض ثِ خوبط  ی کِ ثیبى شذهحزٍس طشثبل ثِ خبتگش اهتثبل ثؼذ االهاشذُ چیست ؟ یؼٌی 

 .ض ثبشذجبی ًجبیذ

ت کِ اهوش  دسست اس .اٍل ٍجَد داشتِ ثبشذ شَد هوکي است یک فشد اػلی ًسجت ثِ فشدیبى تااهش هَال  ایٌکِ حتی اگش ان قلت:

یبت ٍ هوبهَس ثوِ سا ثوب تووبم خصَصو      ٍض توبم خَاستِ هَال سا دس ًظش گشفتِ ًیػجذ ٍ یک  چیض است  ًیض هبهَس ثٍِ ٍاحذ است 

َ  ششایط یک فشد ه یبت ٍصاهب ّویي هبهَس ثِ ثب ّویي خصَ .است ُى کشدیبتششایط ا ًیوض   الطلَة تش ٍ ًضدیک تش ثِ خَاسوتِ هو

ٍ سوت  پس دسست است کِ اهش ٍاحذ ا ثِ آى اهتثبلی هی کٌذ کِ ًضد هَال هحجَة تش است.تجذیل سا  اهتثبل اٍل خَدػجذ  . لزاداسد

 .ٍلی فشد ثشتشی ٍجَد داسد کِ دس صَست اتیبى ثِ آى هَال ساضی تش هی شَد اهتثبل شذُ ضهبهَس ثِ ًی

ثِ فشدی ثب خصَصیبت ٍ ششایط خبص اهش دس هب ًحي فیِ  ؟یب خیش تِفصَست گشآیب ًسجت ثِ آى فشد ثشتش ٍ کبهل تش اهشی  :قلت

تثبل کِ اه ثیي صَستی هحمك خشاسبًیحبصل ًوَدُ. اص طشفی سا ٍ خَاست ٍ غشض هَلی  ًوَدُاتیبى آى سا  ّن ػجذ هتؼلك شذُ ٍ

ت تبهوِ  ػلو ػجوذ  اهتثبل  شگا یؼٌی .اًذ فشق گزاشتِ شذبکِ اهتثبل ػلت تبهِ غشض هَلی ًج صَستیػلت تبهِ غشض هَلی ثبشذ ٍ 

دس فشض  هتصَس است.  اهتثبلتجذیل اهتثبل ػلت تبهِ غشض هَال ًجبشذ  شگًذاسد ٍلی ا تجذیل اهتثبل هؼٌب غشض هَال ثبشذحصَل 

 ػجذتَسط  ل اهشبثفشض دٍم ثب اهت کِ دسدسست است  کِ ثِ ایي هؼٌب فشض دٍم است ساختالف دثحث ٍ ػوذُ  ٍ یستً اٍل ثحثی 

 :ٍلتی هَال ثِ ػجذ هی گَیذ ؟ذ دس ثشاثش هَال داسد چیستظیفِ ای کِ ػجٍ ٍلی ثبیذ ثشسسی شَد کِ ًجبم ًشذُاٌَّص خَاستِ هَال 

ض شغو دسست است کوِ   ٍ آٍسدى ٍسبیل پبًسوبىػجذ اهش تَسط ثب اهتثبل  سا ثگیشم، س تب جلَی خًَشیضیٍثیبسا ٍسبیل پبًسوبى 

  آیب دس ایٌصَست اهش ٌَّص ثبلی است یب خیش؟ ٍلیًْبیی هَال حبصل ًشذُ 

اهش ثبلی ًیست  ی اگش شخصی ثگَیذ:اهتثبل ثؼذی ٍ اهتثبل فشد کبهل تش هؼٌب پیذا هی کٌذ ٍل اهش ثبلی است، ٌَّصاگش کسی ثگَیذ: 

هَال آٍسد ّشچٌوذ غوشض   ای ٍلتی ػجذ ایي ٍسبیل سا ثش دس هب ًحي فیِ هسئلِ ایي است کِ .هؼٌب ًذاسدثشای ثبس دٍم اهتثبل  شدیگ
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 شذُ ٍ ػجذ ًیوض آى سا   پبًسوبى اهش ثِ آٍسدى ٍسبیل هَال ٌَّص ثبلی است یب خیش؟ یؼٌی ٍلتی اهش آیباهب  ،ًْبیی هَال حبصل ًشذُ

  آیب اهش هَال ثبلی است یب خیش؟ ٌکِ غشض ًْبیی هَال حبصل ًشذُ ٍلی ثبیذ دیذّوبًطَس کِ هَال خَاستِ اهتثبل کشدُ ثب ای

اگش ػجذ ثؼذ اص اتیبى دستَس هَال الذام ثِ اتیبى ػولی ثشتش اص دستَس هَال ًوبیذ هیتَاًین ثگَیین اتیوبى دٍم  سئلِ ایي است کِ پس ه

 ػجوذ   شگو ا هتثبلی ّن صَست گشفتوِ، حوبل  اٍ شذُ  یایي است کِ اهش ثِ ػجبست دیگش ثحث ؟اٍ ّوبى اتیبى اهش هَال است یب خیش

  ؟آیب هوکي است یب خیشثبل کٌذ تاه ساوبى اهش دس ضوي فشد اٍلی ٍ ثشتش دٍثبسُ ّ ی ثبس دٍم ٍشاثخَاّذ ث

لطوغ   ثیوبى شوذُ    هثوبل  فشق است. غشض ًْوبیی هوَال دس  غشض ًْبیی هَال هبًذى اهش هَال ٍ ثبلی  ثمبی ثبیذ تَجِ شَد کِ ثیي

اهوش   ػجذ، ثب اهتثبل اٍل. دس هب ًحي فیِ شفتِ استتؼلك گهَال ثِ آٍسدى ٍسبیل پبًسوبى ٍلی اهش  استٌَّص ثبلی  خًَشیضی ثَد کِ

 . ّشچٌذ غشض ًْبیی هَال ثبلی است سبلط شذُ،هَال 

دس ثوبة  . ض ًْوبیی شدس ثؼضی اص هَاسد اهتثبل ػلت تبهِ غشض ًْبیی هَال ًیست اهب فشق است ثیي اهش ٍ غ دسست است کِپس 

 شایث کِ ّشچٌذ غشض ًْبیی ثبلی ثبشذ ٍ کسی یگش آى اهش ثبلی ًوی هبًذش ًظش هی کٌین ٍ ثب اهتثبل اهش، دوبى هحذٍدُ اهّثِ  اهش 

ّن اهتثبل ثؼذ  ،فشهَدًذ کِ هحمك خشاسبًیلزا ثب ّوبى هؼیبسی  ستًی اهش اهتثبل ایي دّذهیغشض ًْبیی کبسی اًجبم  ثشآٍسدُ شذى

 هتثبل هحل اشکبل است ّن تجذیل اهتثبل.اال

ثحث جلسِ آیٌذُ: حبل ثبتَجِ ثِ ایي اشکبل ثبیذ دیذ دٍ شبّذی کِ ثشای تجذیل اهتثبل اص ششػیبت رکش شذُ چگًَِ لبثل تَجیِ 

 است. ایي هطلت دس جلسِ آیٌذُ هَسد ثحث لشاس خَاّذ گشفت. 

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»                                                                                                                            

 


