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ر «معن جر ر لي ر ححمدر  ر ل هر اطاليرن ر  ر العن ر لي ر ادداهم ر ااهّللر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته

. گفتین سِ سٍایت هَسد استٌبد لشاس است وِ ٍاجذ آى سا دس هولَن خَد پیذا وشدُ ثَد وٌضیثحث دس دلیل سَم لضٍم تؼشیف 

 گشفتِ وِ ّش سِ سٍایت سا ًمل وشدین ٍ تمشیت ثِ استذالل ثِ آًْب ثیبى ضذ.

ت ٍ استذالل ثِ سٍایت اٍل هَسد اضىبل لشاس گشفت. هحصّل اضىبل ایي ضذ وِ ایي سٍایت هشثَط ثِ هبل هجَْل الوبله اس

 سثطی ثِ وٌض ًذاسد.

 ن قلتا

 ایٌجب هوىي است یه اضىبلی ثِ رّي ثشسذ وِ دس هَسد سٍایبت ثؼذی ّن لبثل طشح است ٍ آى ایٌىِ:

لمبئلٍ اى یمَل وِ دسست است ایي سٍایت هشثَط ثِ حیَاًی است وِ دس دسٍى ضىن اٍ چیضی پیذا ضذُ ٍلی آى حیثی وِ دس 

ٍ  ًمل وشدینهب اصل سٍایت سا ) الل لشاس گشفتِ، حیث وًَِ هي هجَْل الوبله ًیستسٍایت دس ایي همبم هَسد استذایي 

هشثَط ثِ هبل  ثلىِتمشیت استذالل ّن ثیبى ضذ لىي دس اضىبل ثِ استذالل گفتین ایي سٍایت اصالً ثِ وٌض هشثَط ًیست 

اگش حیث هجَْل الوبله ثَدى ٍ تؼلك  ب ًحي فیِ است.وّىبل وٌیذ وِ ایي سٍایت اجٌجیٌّ ػتب ضوب اض( هجَْل الوبله است

ثَد، ٍجَة تؼشیف ثشای ایي حیثیت داسای خصَصیتی ثَد ٍلی ایٌجب یه حیث هستذل هبل ثِ هبله هحتشم هَسد ًظش 

وِ ثبیغ ٍ فشٍضٌذُ داسای یذ تجؼیت است  آى حیثیت ایي ٍ ٍجَة تؼشیف هشثَط ثِ آى حیثیت استوِ دیگشی ّن ّست 

وٌن وِ یذ ثش دٍ لسن است: یذ هجبضشت ٍ یذ تجؼیت؛ یذ هجبضشت  الحیَاى. تَضیحبً ػشض هیاست ًسجت ثِ هب فی جَف 

وٌذ، یذ هجبضشت ثش ایي خبًِ داسد ٍ ایي  ای صًذگی هی یؼٌی آًچِ وِ هستمیوبً تحت تصشف اًسبى است. وسی وِ دس خبًِ

چیضی وِ هستمین دس اختیبس ٍ  ٍ تصشف دس اسین؛ یذ تجؼیت یؼٌی یذخبًِ هستمیوبً دس تصشف اٍ است. یه یذ تجؼیت ّن د

 وٌذ هثل یذ ثش هبفی جَف الوىبى. ، یذ ثش تبثغ ّن پیذا هییچیض بله ًیست ثلىِ ثِ تجغ یذ ثشتصشف ه

است یؼٌی فشٍضٌذُ حیَاى وِ یذ ثش  ثبیغ داضتيگَیذ آًچِ دس ایي سٍایت هَسد ًظش است، حیثیت یذ تجؼیت  هستطىل هی

هب فی جَف الحیَاى ّن داضتِ است. لزا ٍلتی دس هَسد سٍایت تؼشیف ٍاجت خَد حیَاى داضتِ ثِ تجغ یذ ثش حیَاى، یذ ثش 

دس هب ًحي فیِ ّن هسئلِ ّویي طَس است یؼٌی ثبیغ ثِ تجغ یذ ثش هىبى یذ ضَد چَى  ضَد، دس وٌض ّن تؼشیف ٍاجت هی هی

 جَف الوىبى داضتِ است. ثش هب فی

لبػذُ یذ ثش حجیت یذ تجؼیت فشق است ثیي لبػذُ یذ ٍ ایي سٍایت؛ هب گفتین وِ الجتِ تَجِ ثِ یه ًىتِ الصم است وِ 

تحت تصشف  هىبًیوٌذ. اگش  اهبسیت یذ ثش هلىیت ًْبیتبً حجیت یذ سا ًسجت ثِ خَد هىبى ثبثت هی ثلىِ وٌذ ًویداللت 
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ایي اهبسُ هلىیت اٍ ثش خبًِ است. اهب اهبسُ هلىیت اٍ ثش هب فی جَف الوىبى ًیست. لبػذُ یذ حجیت یذ تجؼیت ثبضذ،  وسی

وٌذ.  ضَد، حجیت یذ هجبضشت است. اهب سٍایت ثب لبػذُ فشق هی وٌذ. ًْبیت چیضی وِ اص لبػذُ یذ استفبدُ هی سا ثبثت ًوی

ضَد، حجیت یذ تجؼیت ّن است؛ اگش سٍایت ثش ایي داللت  یذُ هیخَاّذ ثگَیذ آًچِ وِ اص ایي هَثمِ فْو هستطىل هی

اٍ ّویبًی اص دسّن ٍ دیٌبس پیذا وٌذ ثبیذ ثِ ثبیغ سجَع وٌذ  نوٌذ وِ وسی وِ حیَاى سا لشثبًی وشدُ چٌبًچِ دس دسٍى ضى هی

یذ ثش هب فی ثطي الحیَاى ّن ٍ ثِ اٍ اػالم ٍ تؼشیف وٌذ، ثِ خبطش ایي است وِ ثبیغ ٍ فشٍضٌذُ ثِ تجغ یذ ثش خَد حیَاى، 

داسد. ٍ ایي ثِ ایي جْت ًیست وِ ایي یه هبلی است وِ هبلىص هؼلَم ًیست ٍ هب ثِ ٍاسطِ ایٌىِ ثبیغ الشة االحتوبالت 

ثلىِ ثِ ایي جْت است وِ یذ تجؼیت  وٌین است دس ثیي وسبًی وِ هحتول است ایي هبل هتؼلك ثِ آًْب ثبضذ، ثِ اٍ سجَع هی

 خَاّذ ًتیجِ ثگیشد وِ استذالل ثِ ایي سٍایبت توبم است. ستطىل هیلزا ه ،داضتِ

دس هشحلِ اٍلی، هستذل ثش لضٍم تؼشیف دس ثبة وٌض ثِ سٍایتی وِ هشثَط ثِ حیَاى ثَد،  هطبلت ایي ضذ وِپس هحصل 

ثِ فشٍضٌذُ خبًِ اػالم ضَد، ثبیذ دس ثطي خبًِ یبفت ضَد،  ضَد اگش هبلی ص ایي سٍایت فْویذُ هیاستذالل وشد ٍ گفت ا

 طَس وِ ایي سٍایت دس هَسد حیَاى ّن ایي داللت سا داسد. ّوبى

وٌذ چَى اصالً سثطی ثِ ثبة وٌض ًذاسد.  اضىبل هب ثِ ایي سٍایت ایي ثَد وِ ایي سٍایت ثش ایي هذػب داللت ًویدس هشحلِ دٍم 

الوبله است ٍ حىن هجَْل الوبله ٍجَة تؼشیف ٍ اگش هسئلِ ٍجَة تؼشیف هطشح ضذُ ثشای ایي است وِ هبل هجَْل 

اػالم است. اگش دس هجَْل الوبله تؼشیف ٍاجت ثَد هؼلَم ًیست هب ثتَاًین استفبدُ وٌین وِ دس وٌض ّن تؼشیف ٍاجت است. 

 ذ.ًایٌْب سثطی ثِ ّن ًذاس

وٌذ وِ ایي سٍایت لبثل استذالل  هستطىل دس دفبع اص استذالل ثِ هَثمِ ٍ دس سدّ پبسخ هب ادػب هیدس هشحلِ سَم گفتین 

اگش ثِ ایي سٍایت استذالل یؼٌی گَییذ، اضىبل ضوب ٍاسد ثَد.  است چَى اگش حیث هَسد استذالل آى چیضی ثَد وِ ضوب هی

 ثَدد وِ ایي هبل، هجَْل الوبله است، لْشاً اضىبل ضوب ٍاسد تؼشیف ٍ ٍجَة تؼشیف ثشای ایي ثَ ضذُ ثَد ثشای ٍجَة

ٍایت یه حیث دیگشی ٍجَد داسد وِ هستذل ثش آى حیث تىیِ وشدُ ٍ آى ّن حیث ٍجَة تؼشیف ثِ ثبیغ ٍلی دس ایي س

است ثشای ایٌىِ یذ تجؼیت اٍ هؼتجش است. چَى ایي ضخص یذ داضتِ ثش آى حیَاى ٍ ثِ تجغ یذ ثش حیَاى، یذ ثش هبفی ثطي 

 الحیَاى ّن داضتِ لزا اػالم ثِ ثبیغ اص ایي جْت ٍاجت است. 

 طَس است. َد چَى دس ثبة وٌض ّن ّویيٍالغ ض استذاللهَسد تَاًذ  دس ایي سٍایت دس ًظش گشفتِ ضَد، هیایي حیث  اگش

 سؤال:

 ىِ ایيهبلهٌ لْزا الوبل ٍ ایٌٍجَد داسد ٍ لزا ثوب اى الجبیغ ثِ ثبیغ ایي هبل احتوبل تؼلك  هب گفتیناش ایي است وِ  ًىتِ استاد:

ایي احتوبل اص  چَى ثبیذ اػالم ٍ تؼشیف ضَد، دّین ثشای آى ضخص ثبضذ هب احتوبل هی یه هبل هجَْل الوبله است ٍ

سٍایت  ایيضذ  هؼلَمثش ایي اسبس  سٍین تؼجذ است. سبیش احتوبالت لَیتش است ٍ دلیل ایٌىِ چشا سشاؽ سبیش احتوبالت ًوی

دس همبم سدّ اضىبل هب ایي است وِ دسست  سخي هستطىلاهب هشثَط ثِ هجَْل الوبله است.  ثلىِسثطی ثِ ثبة وٌض ًذاسد 

 هحتول است:است وِ ایي سٍایت ثِ حیَاى هشثَط است ٍلی دس هَسد ایي سٍایت دٍ حیث ثشای ٍجَة تؼشیف 



232 

 

ایي جْت وِ هب فی جَف الحیَاى هي هجَْل الوبله است ٍ هب چَى احتوبل اص یىی ٍجَة تؼشیف ٍ اػالم ثِ ثبیغ 

سثطی ثِ ثحث هب ًذاسد ٍ اجٌجیٌ ػوب ًحي  سٍایت بضذ ثبیذ ثِ اٍ اػالم وٌین. طجك ایي حیث ایيدّین ثبیغ هبله ایي هبل ث هی

 فیِ. 

ایي است وِ ثبیغ صبحت یذ تجؼیت است ٍ ایي ثب احتوبل ٍ حیث اٍل هتفبٍت است یؼٌی ثِ طَس ولی سٍایت احتوبل دیگش 

وٌذ وِ یذ تجؼیت وجب ثبضذ. یذ تجؼیت ّش جب وِ ثَد، چِ  فشلی ّن ًوی. وٌذ وِ صبحت یذ تجؼیت ثبیذ اػالم ضَد داللت هی

ثِ خَد حیَاى وِ یذ هجبضشت داضتِ، ًسجت ثِ هب فی  ًسجت ایٌجب صبحت حیَاى اى ٍ چِ دس اسض، ثبیذ اػالم ضَد.دس حیَ

ؼشیف ضَد. وٌذ وِ ثِ اٍ)صبحت حیَاى ٍ فشٍضٌذُ حیَاى( ت هی ؼیت داسد. پس ایي یذ تجؼیت التضبجَف الحیَاى ّن یذ تج

اگش اصل ٍجَة تؼشیف هبل ثشای صبحت تجؼیت ّش جب وِ احتوبل دّین ایي هبل هتؼلك ثِ اٍست، الصم ثبضذ، دس هبًحي فیِ 

یذ اٍ ثش هب فی جَف الوىبى ّن ثبلتجغ  لزاهجبضشت داضتِ است  یذفشٍضٌذُ ایي خبًِ ثش خَد خبًِ  .ّن ّویي گًَِ است

 ضَد. ثبثت هی

 وٌذ. وٌذ ٍ دس ایي صَست ثب وٌض استجبط پیذا هی هی داللتتؼشیف ثِ صبحت یذ تجؼیت ٍجَة ثش پس ایي سٍایت 

تَاًین لضٍم اػالم ثِ فشٍضٌذُ ایي هىبى سا دس هب  تَاًین ٍجَة تؼشیف سا ثبثت وٌین؟ آیب ثب ایي ثیبى هی آیب ثب ایي ثیبى هی

 ًحي فیِ ثبثت وٌین یب ًِ؟

 قلت

 :چَى سسذ ایي هطلت توبم ًیست ثِ ًظش هی

ای  ثشای ایٌىِ تفىیه ثیي ایي دٍ حیثیت ٍ ایٌىِ ایي سٍایت ًبظش ثِ حیثیت هَسد ًظش ایي هستذل است، وبس سبدُ اوالً:

فلوب »ُ خشیذًیست. اگش ثِ هتي سٍایت سجَع وٌین، هتي سٍایت ایي است وِ ضخصی دس هَسد جضٍس وِ ثشای لشثبًی وشدى 

ایي هبل هىطَفِ هتؼلك ثِ  وٌذ ، سؤال هی«دًبًیش اٍ جَّشٓ لوي یىَى رله؟رثحْب ٍجذ فی جَفْب صشٓ فیْب دساّن اٍ 

فشهبیٌذ: صشُّ سا ثبیذ ثِ ثبیغ ٍ فشٍضٌذُ اػالم وٌذ. ایٌىِ  ویست؟ آیب ثشای خشیذاس است یب ثشای فشٍضٌذُ؟ اهبم )ع( هی

هبل ثِ ػٌَاى صبحت یذ تجؼیت است؟ اص  ضَد وِ ایي ٍجَة تؼشیف ثشای ایي ثِ چِ دلیل ادػب هی« ػشّفِ الجبیغ»فشهبیٌذ:  هی

سٍایت  .ضَد؟! هب ثبضین ٍ ایي سٍایت، ظَْس سٍایت دس ّوبى حیثیتی است وِ هب ػشض وشدین وجب ایي هطلت فْویذُ هی

چَى هبله آى هؼلَم ٍ ظَْس دس ایي داسد وِ یه هبلی پیذا ضذُ وِ هبله آى هؼلَم ًیست، یؼٌی هجَْل الوبله است 

ضَد. اًصبفبً ایي هطلت اص ظبّش ایي  ثبثتَدُ اػالم وٌذ، ًِ اص ثبة ایٌىِ تؼشیف هبل ثِ صبحت یذ تجؼیت ًیست، اهبم فشه

 آیذ.  سٍایت ثِ دست ًوی

وسی وِ خَد حیَاى هحل ثحث است. چِ وسی گفتِ یذ ثش هب فی جَف الحیَاى اص  یذ ثش ثِ ػالٍُ ایٌىِ اصل تجؼیت ثانیاً:

 لحیَاى هتؼلك ثِ صبحت حیَاى است؟هب فی جَف افی جَفِ ّن یذ داسد؟ ثش چیضی یذ داضتِ ثبضذ ثش هب 

َد. ایي سٍایت ظَْس داسد دس ض لزا اگش هب ثبضین ٍ ایي سٍایت، اص ایي سٍایت ٍجَة تؼشیف ثِ صبحت یذ تجؼیت استفبدُ ًوی

تب  هحل تأهل است.یذ تجؼیت  اػتجبساصل  ثِ ػالٍُثبضذ.  ، الصم هیىِ هجَْل الوبله استٌثِ ػٌَاى ای هبلتؼشیف ایٌىِ 

ذ ی اػتجبس ضَد. ٍجَة تؼشیف ثِ یذ تجؼیت هتفشع ثش ایي است وِ اصل استفبدُاص ایي سٍایت  صبحت یذٍجَة تؼشیف ثِ 
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یذ اٍ ثش هب فی اػتجبس است، یذ ثبیغ ثش ایي هىبى ٍ اسض ٍ خبًِ است اهب  ٍ هؼتجشثبثت  تجؼیت هَضَػبً ثبثت ضَد. آًچِ

 د. ضَ اص سٍایت استفبدُ ًویدیگش ٍجَة تؼشیف ثِ صبحت یذ تجؼیت لزا ثبثت ًیست.  جَف الوىبى

 نتیجه

تَاًذ لضٍم تؼشیف ثِ ثبیغ سا اثجبت  ای وِ اص آى صَست گشفت، ًوی فتحصل هوب روشًب ولِّ وِ سٍایت اٍل ػلی سغن ایي دفبػیِ

 وٌذ.

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»


