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ئهم ا اهّلل  رب العالمين و صلي الحمدهّلل»  «معينج علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 خالصه جلسه گذشته

ایي ثَد وِ خوس هتقلك ثِ هبلیت فیي است ثِ ًحَ شسوت ٍ اشابفِ  یقٌاص طابحجبى     اش احتوبالت چْبزگبًِ احتوبل دٍم

 دلیل اٍل است  احتوبل دٍم چٌد دلیل البهِ شدُفسع شد ثسای  ن هبلیت فیي ّستٌد ٍ ًِ خَد فیي خوس هبله یه پٌج

اشىبالتص وِ ثقضبً ثِ ایي زٍایبت ایساد شادُ   ٍ اش ایي زٍایبت، دٍ زٍایت ثیبى شد وِ گرشت  دلیل دٍم زٍایبت خبطِ ثَد

 ثَد، ثیبى گسدید 

 زٍایت سَم

اساترسا  واسدُ ٍ ثاِ ساَدی حادٍد      وِ اش عسیك غَص چیصّبیص زا اش دزیب یاب زٍدخبًاِ   است اثص سیبز زٍایت سَم اش 

وٌد، هسٍازید ٍ اهثبل آى است ٍلص اٍ گَیب ایٌْب  چْبزطد ّصاز دزّن زسیدُ است  هقلَم است آًچِ وِ اش دزیب استرسا  هص

  اهبم طبدق )ؿ( فسهَد هي ایٌْب زا ُ استزا فسٍختِ ٍ یه پٌجن آى وِ ّشتبد ّصاز دزّن ثبشد، خدهت اهبم طبدق )ؿ( ثسد

 لجالً ذوس شد   است وِ   ایي زٍایت جصء اخجبز تحلیل1حالل وسدم ثسای شوب

ت آى زا خدهت اهبم )ؿ( ّویي وِ اثص سیبز فیي غَص زا ترویس ًىسدُ ٍ یه پٌجن غَص زا خدهت اهبم ًجسدُ ثلىِ لیو

یاه پاٌجن آى    ؽَْز دز ایي دازد وِ خوس هتقلك ثِ هبلیت فیي است  اگس خوس هتقلك ثِ خَد فیي ثَد، ثبید، ثسدُ است

شَد وِ خوس ثِ هبلیت فیي هتقلك  لرا اش ایي زٍایت فْویدُ هص ؛هص ثسد )ؿ(هسٍایدّبیص وِ طید وسدُ زا خدهت اهبم طبدق

 شدُ است  

اشىبل شدُ وِ آًچِ دز ایي زٍایت ثیبى شدُ، فول اثص سیبز است ٍ فول اٍ ثسای هب حجت ًیست  اٍ  ایي زٍایت ِث: اشىبل

وسدُ یب ًیص ایي زا تمسیس  )ؿ(یه پٌجن اش لیوت غَص زا وِ ّشتبد ّصاز دزّن ثَدُ، خدهت اهبم )ؿ( ثسدُ اهب ایٌىِ آیب اهبم

  تدالل وسدتَاى ثِ ایي زٍایت اس لرا ًوص ؛خیس، ثسای هب هقلَم ًیست

ثِ ًؾس هص زسد وِ ایي اشىبل ٍازد ًیست  یقٌص ؽبّس ایي زٍایت ؽَْز دازد دز تمسیس اهبم؛ چَى اگس اهبم )ؿ( زاضص : پبسخ

ساري اش تحلیال    )ؿ(ثِ ایي فول ًجَد، ثس اٍ الشم ثَد وِ اٍ زا زاٌّوبیص ٍ ازشبد وٌد  دزست است وِ دز ایي زٍایات اهابم  

هب خوس زا حالل وسدین ثسای پبویصگص ًسل ّب ٍ هَازد دیگس؛ ٍلص ایي همبم وِ همبم تحلیل  :ُخوس ثِ هیبى آٍزدُ ٍ فسهَد

است، هٌبفبت ًدازد ثب ایٌىِ اگس اٍ هص ثبیست خوس غَص ٍ فیي آى زا هص پسداخت ٍ حبال وِ خالف آى فول وسدُ، اهبم 
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تَاًد اهضبء آى فول ثبشد ٍ لرا  اثس فول اثص سیبز هصثِ اٍ تروس ًدّد  لرا ؽبّس ایي است وِ تمسیس اهبم ٍ سىَت اهبم دز ثس

 فول اٍ اش ایي جْت ثسای هب حجت است  

 اشىبلص وِ ثِ زٍایت اٍل ٍازد ثَد ایي جب ٍازد ًوص شَد؟سَال: 

حتوبً سبل ثاس  وِ ایٌغَز ًیست  وِ ثسای ازثبح هىبست است  هثل هقدى فمظایي استبد: دز غَص هضص حَل هالن ًیست  

 آى ثگرزد  لرا اشىبل زٍایت جلسِ لجل دز ایٌجب ٍازد ًیست  

 زٍایت چْبزم

زٍایت دز هَزد چٌد چیص است وِ اش اهبم سؤال شدُ ٍ اهبم فسهَدُ خوس آى ثبید دادُ شَد   1 است تلطزٍایت زیبى ثي 

اجت شدُ است  ّوایي  شد، ٍ ٍختِ هصوِ فس لظت ّبیصآًچِ هْن است ایي است وِ دز ایي زٍایت خوس دز ثوي هبّص ٍ 

، م خوس زا ثس ثوي ایٌْاب ٍاجات واسدُ   اًد ثلىِ اهب ظَت ٍ اهثبل ایٌْب، خَد ایٌْب هتقلك خوس لساز ًگسفتِلوِ دز سوه ٍ 

حبوص اش ایي است وِ خوس هتقلك ثِ فیي ًیست ٍ اال اگس هتقلك ثِ فیي ثَد، هقٌب ًداشت وِ دز ثوي ایٌْب خواس ٍاجات   

 شَد  

 سَال: 

ثبالخسُ اگس یه لبفادُ ای داشاتین، ایاي زا    ؟ است یه دلیل خبص ثسای یه هَزد خبص خَاّید ثگَیید استبد: یقٌص هص

ٍجْص ثسای ایٌىِ ایي حول ثس لرا گفتین خالف لبفدُ است ٍ ًض خبص است، اهب هب دز هَزد چیصّبی دیگس ًیص دازین   هص

   ًیستهَزد خبص شَد 

 زٍایت پٌجن

  یَظِلَ  ٍَ لَب یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَىْ یَشْتَسِیَ هِيَ الْرُوُسِ شَیِئبً حَتَّى»زٍایت اثص ثظیس اش اهبم ثبلس )ؿ( است دز زٍایت ایي جولِ آهدُ وِ 

 ثس ّیچ وس حالل ًیست وِ چیصی اش خوس ثرسد تب ایٌىِ حك هب ثِ هب ثسسبًد  ایي زٍایت ّن ؽَْز دز ایاي  2«إِلَیٌَِب حَمٌَُّب

ثِ شسط ایٌىِ حك طبحجبى خوس ثِ آًْب دادُ شاَد    ؛تقلك گسفتِ لبثل خسید ٍ فسٍش استدازد وِ فیٌص وِ خوس ثِ آى 

اگس خوس ثِ خَد فیي تقلك گسفتِ ثَد، هقٌب ًداشت وِ خسید ٍ فسٍش آى جبیص ثبشد  پس ّویي وِ اشتساء هبلص وِ خوس 

دّد وِ آًچِ هتقلك خوس است، هبلیات ایاي    ایظبل حك؛ ایي ًشبى هصثِ آى تقلك گسفتِ هجبش داًستِ شدُ هٌتْص ثِ شسط 

افیبى است ٍ ًِ فیي  اگس فیي هتقلك خوس ثَد، حىن ثِ اشتساء ایي اهَال ٍ سپس ایظبل حك طبحجبى خوس ثِ آًْب اطالً 

اهبم  لىي داد  وس هصوسد ٍ ثِ طبحجبى خ ثبید یه پٌجن ایي هبل زا جدا هص ٍ اطالً خسید ٍ فسٍش جبیص ًجَدهقٌب ًداشت  

د، هٌقاص اش  خسید ٍ فسٍش ایي اهَال هبًقص ًدازد هگس ایٌىِ حك هب ثِ هب دادُ ًشَد  ٍلص اگس حك هب ثِ هب ثسس :)ؿ( فسهَدُ

 هقبهلِ ثس آًْب ًیست 

  اشىبل شدُّن اش حیث سٌد ٍ ّن اش حیث داللت  ،ثِ ایي زٍایت ّن: اشىبل
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 گسدد  ثغبئٌص ثسهصوصُ اهب سٌداً اشىبل ثِ فلص ثي اثص ح

شاسوت طابحجبى خواس زا دز    گفتِ شاَد  اًد ایي زٍایت دز همبم ثیبى ویفیت تقلك خوس ًیست تب  گفتِّن اش ًؾس داللت 

وٌد؛ ثلىِ ایي زٍایت دز طدد ثیبى ایي هغلت است وِ خوس ٍلتص ثِ هبلص هتقلك شد، تظاسف دز   هبلیت ایي افیبى ثیبى هص

ی فسٍختِ شَد، ثس اٍ ًیص حسام است وِ تظسف دز آى وٌد  اگس زٍایت دز همبم ثیبى ایاي  آى حسام است ٍ حتص اگس ثِ دیگس

 گس ایٌىِ حك طبحجبى خوس زا ثدّد خَاّد ثگَید وسص حك ًدازد اش ایي فیي استفبدُ وٌد ه جْت ثبشد، یقٌص هص

دز فیي هبل ًجاَد، هقٌاب    ایي هغلت ثِ حست ؽبّس ثب شساوت طبحجبى خوس دز فیي ایي اهَال سبشگبز است  اگس شسوت

 ًیست هگس ایٌىِ حك هب دادُ شَد  ثفسهبید وِ تظسف دز ایي جبیص )ؿ(ًداشت اهبم

تَاًین ایي حیثیت زا استفبدُ وٌین وِ تقلك خوس ثِ چِ  ثب لغـ ًؾس اش اشىبل سٌد، اش حیث داللت دز ایي زٍایت هص پبسخ:

دز همبم ثیبى اش جْت ویفیت تقلاك خواس    وسدین وِثِ آًْب اشىبل ًحَی است  ایي زٍایت ثب زٍایبت لجلص تفبٍت دازد وِ 

ًیستٌد  چَى آى زٍایبت دز همبم ثیبى ٍجَة خوس ثَدًد  هقلَم است زٍایتص وِ اطل ٍجَة خوس ٍ تشسیـ خواس زا  

دز طادد   ایي زٍایات فماظ   ي زٍایت ثبالتس اش آى زٍایبت است؛وٌد، دز همبم ثیبى ویفیت تقلك خوس ًیست  اهب ای ثیبى هص

خَاّد ثگَید وِ چَى خوس ثِ  حبال هص ٍوأًِ اطل تقلك خوس هفسٍك فٌِ داًستِ شدُ  اثجبت اطل تقلك خوس ًیست ٍ

 شهبًص وِ حك هب زا ثِ هب ثسسبًد گیسد  وسص حك ًدازد دست ثِ آًْب ثصًد تب  ایي اهَال تقلك هص

خَاّاد ثگَیاد ایاي هابل      هص ش ایي حیث ّست وِوِ دز همبم ثیبى ا ؽبّس ایي زٍایت ثسخالف ًؾس هستشىل ایي استلرا 

ایٌىاِ هستشاىل گفتاِ ؽابّس      ثبید اش ایي ثیبى استفبدُ وٌین شسیه دازد، حبال ایٌىِ چگًَِ شسیه دازد، هغلجص است وِ 

تٌبست ًدازد  چَى اگس آى فیي هتقلاك   «أى یشتسی هي الروس شیئبً»زٍایت ثب شسوت دز فیي ّن سبشگبز است، ثب تقجیس 

خَاست ثگَید ثبید یه پٌجن دادُ شَد تب ثتَاى آى زا خسید، چِ ثسب دز هَازد ثسیبزی جادا واسدى یاه     خوس ثَد ٍ هص

وِ ّن اهىبى جدا وسدى خوس ثبشد ٍ ّن ایٌىِ تب  گسفتپٌجن اش فیي، همدٍز ٍ هوىي ًیست لرا ثبید یه فسضص زا دز ًؾس 

ثِ ًؾس هب اش ًؾاس داللات هشاىلص ًادازد ٍ     ایي زٍایت س دادُ ًشدُ، وسص حك تظسف ًدازد  لرا دز هجوَؿ شهبًص وِ خو

 ًِ خَد فیي   دازدؽَْز دز شسوت طبحجبى خوس دز هبلیت ایي فیي 

وٌد ثس ایٌىِ خوس هله طبحجبى خوس اسات   وِ ثقضص اش ایي پٌج زٍایت، داللت هص دلیل الثبًصالفتحظل هوب ذوسًب هي 

ِ ًحَی وِ آًْب شسیه دز هبلیت آى هبل ّستٌد ٍ ًِ خَد هبل  شساوت دز هبلیت فیي است ٍ ًِ دز خَد فیي  یقٌص همداز ث

 هقبدل ازشش یه پٌجن اش ایي هبل، هله طبحجبى خوس است  

 سومدلیل 

ثس ّویي اسبس فول شدُ دز شسؿ ّن وأًِ ٍ هٌـ شبزؿ لساز ًگسفتِ، ثلىِ زدؿ دلیل سَم سیسُ لغقیِ فمالئیِ است وِ هَزد 

است  یقٌص گَیب یه ازتىبش فمالئص دز ایي زاثغِ ٍجَد دازد ٍ دز شسؿ ّن ثساسبس ّویي ازتىبش فمالئص فول شدُ است  

وِ دز ثیي هسدم دز ّوِ ادیبى ٍ الَام زایاج اسات، ٍ   است هبلیبتص  هٌؾَز ىبش فمالئص ایي چٌیي استتگَیین دز از ایٌىِ هص

بى دیگس، خوس ثِ ایي هقٌب ًدازًد  اش لدین االیبم دز ّوِ دٍلت ّب ٍ ًصد ّوِ هلل ٍ الاَام، هبلیابت ثاس    اال هلل دیگس ٍ ادی

ا ٍ     یه شرض ثِ فٌَاى حبون، خبى ٍ ودخدوِ دٍلت ثِ هفَْم اهسٍشی ًجَد ٍ  چِ دز شهبًص سدًد؛و اهَال هسدم جقل هص
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؛ اطل ضسة ٍ جقل هبلیبت، ّویشِ ثیي ًدازین فبدالًِ ثَدى ٍ    ثِ ؽبلوبًِ ثَدى ٍ ّن وبزی ثَد ٍ چِ دز دٍزاى هقبطس  

ٍلتص است وِ اطالً پاَل ثاِ   دز فمالء زٍا  داشتِ ٍ ایي هبلیبت ّن ّویشِ ثِ هبلیت اهَال هتقلك ثَدُ ٍ ًِ افیبى  ایي ّن 

ساىِ ًیاص ازشش ذاتاص     شدًد ٍ اگس سىِ ّن ثَد، خاَد  هقٌبی اهسٍشی زایج ًجَدُ ثلىِ افیبى ٍ اجٌبس ثب ّن هقبٍضِ هص

آًچاِ واِ همظاَد ضاسة وٌٌادگبى      دز ّس طَزت داشت ٍ وبال ثَد؛ ٍ چِ ثقد اش آى وِ پَل ثِ هفَْم اهسٍشی زایج شدُ، 

ثِ هبلیت ًؾس داشتٌد ٍ ًاِ  لرا سضص  زا اش هسدم تحظیل وٌٌد، ثسای ّس غهبلیبت اش جقل هبلیبت ثَد، ایي ثَد وِ یه اهَالص 

 ه هبل ٍ پَلص زا ثسای ّس هٌؾَزی اش هسدم ثگیسًد  خَاستٌد ی هصیقٌص فیي  

ًدازد یقٌص دز هحیظ شسؿ ّن ثاس ّوایي   دز شسؿ ایي ازتىبش فمالئص ٍ ایي زٍشص وِ دز ثیي فمالء ّن ثَدُ، زادؿ ٍ هبًقص 

قلك گسفتِ ثِ هبلیت آى اهَال ت یقٌصٍ ًِ افیبى لساز دادُ شَد اسبس ضسیجص ثِ فٌَاى خوس یب حتص شوبت، دز اهَال هسدم 

 است  

 تاس اسات    اش دٍ جْت هٌبسات  چِ دز هحیظ فمالء ثِ هبلیت اهَالتقلك ضسایت ٍ هبلیبت چِ دز هحیظ شسؿ ٍ الجتِ  هؤید:

 شوبت ثِ هبلیت اهَال هتقلك شَد  ایٌىِ خوس یب

دازائص ّبیص وِ شَد، ثبید ازشش  ثِ ّس حبل اگس لساز است ایي اهَال طسف هظبلح فوَهص یىص اش جْت حفؼ هظبلح فبهِ 

هالن ثبشد  ایٌىِ تأوید زٍی یه فیي خبطاص اسات ثابالخسُ اگاس      وٌد وٌد ٍ جرة هص یه دٍلت یب یه حبون جلت هص

ثبید تجدیل شَد ثسای هظبزف دیگس  اگس دست دٍلت ٍ حبون ثبش ثبشاد ثاسای   ثِ ّس حبل دست حبون یب دٍلت لساز ثگیسد 

 س ثسای هظبلح فبهِ هٌبست تس است ثگیسد، ایي اه ایٌىِ هبلیبت زا اش چیصّبیص وِ ًیبش دازد

شَد  هقوَالً ًصد هبلىیي اٍلص حفؼ افیبى است  وسص وِ  حك هبلىیي زفبیت هص ایٌىِ ثسای خَد هبله ّن ثْتس است ٍدٍم 

 ایي است وِ ایي افیبى حفؼ شًَد  شهیٌص دازد ٍ وسص وِ لجبس ٍ پبزچِ یب آذٍلِ ٍ     دازد، ثسای اٍ اٍلص

ت ٍ خوس ٍ شوبت زا دز هبلیت اهَال لساز دّین ٍ ًِ دز خَد افیبى، ّن ثاب هظابلح فبهاِ    بگس هب ایي ضسایت ٍ هبلیپس ا

ّن فسع شد وِ دز وثیاسی اش هاَازد،   دز جلسِ گرشتِ تٌبست آى ثیشتس است ٍ ّن دز آى زفبیت حك هبله شدُ است  

 ن وِ دز ّوِ جب ثتَاى ثِ آى فول وسد  هب ثبید زاّص زا عص وٌی لرا اهىبى جدا وسدى ایي هبل ًیست 

دٌّد،  الجتِ استدزاوص دز ایٌجب ثبید شَد  ایٌىِ گفتین سیسُ فمالء لغقبً ثس ایي است وِ هبلیبت زا ثس هبلیت اهَال لساز هص ًقن:

ص اداء استثٌبء ّن دازد  ثقضص اش اٍلبت، هرظَطبً دز شسؿ، تأوید ثس ایي است وِ ایي ٍاججبت هبلص اش یاه عسیاك خبطا   

شَد  هثالً ثقضص اش ٍاججبت هبلص ثِ ًحَ اعقبم فمسا ٍ هسبویي هغسح شدُ است  دز آًجب خاَد اعقابم ٍ پَشابًدى فماسا ٍ     

هسبویي هَضَفیت دازد  آًجب غسع ًفس اعقبم ٍ وسَت فمسا ٍ هسبویي است؛ لرا اگس دز هَازد خبطص یه خظَطایتص  

ثگَیاد   ٍ تَاًد ثِ فمیس پَل ثدّد دز ّوبى جب ّن هصّس چٌد خبص است  لحبػ شَد، هثل اعقبم یب وسَت، ثِ ٍاسغِ دلیل 

تَاًد ثب اداء  حتص هصٍ ایي الشم ًیست وِ خَدش عقبم یب لجبس ثدّد  هْن پَشبًدى ٍ اعقبم فمسا است   ٍ عقبم ٍ لجبس ثرس

   تجدیل شَد یه هبل دیگسی ثبشد ٍ تَسظ خَد فمیس ثِ غرا یب پَشبن

 سَال: 



038 

 

شد وِ خوس ًَؿٌ هي الوبلیبت  اطالً خوس دز حمیمت یه ضسیت شسفص است  حمیمت ایاي دٍ زا ثاب ّان    استبد: فسع 

ثسای چِ ثَدُ است؟  هص گسفتٌدهبلیبت ثِ فٌَاى هسدم  اشاگس دز دٍلت ّب اش لدین االیبم یه دزطدی زا  هثالً همبیسِ وٌید 

د دزطد ثبشد، تفبٍت دازد  اطل اخر هبلیبت یقٌص ایٌىِ شَد ٍ چٌ شسایغص هتقلك هص دز چِگَیین، ایٌىِ  هب فص الجولِ هص

ثسای شرض ثَدُ ثبشد  جاٌس   ای هظبلح فوَهص ثبشد یبحبال هوىي است ایي ثس یه همدازی اش اهَالشبى زا ثدٌّد هسدم 

یس گَید یه پٌجن هقدى ٍ غَص ٍ یه پٌجن هبشاد ثس هؤًٍِ سٌِ زا ثدّید، ایي غ خوس ّن ّویي است  ٍلتص وِ شبزؿ هص

اش جقل یه ضسیت ثس اهَال هسدم است؟ چِ تفبٍتص ثیي ایي دٍ ٍجَد دازد؟ خوس دز هحایظ شاسؿ اسات ٍ هبلیابت دز     

 است وِ دز هحیظ شسؿ ٍاجت شدُ است  هحیظ فمالء است  پس خوس یه ًَؿ هبلیبت شسفص

 سؤال:

یبت است ٍ چیصی خوس، سٌخ ّوبى هبلوبزی ثِ اسن ًدازین، شوب اسن آى زا فَازع ثگراز، هْن ایي است وِ سٌخ استبد: 

 جدای اش آى ًیست 

«الحود هلل زة القبلویي»  


