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 «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:

ي اضٌبلی ایٌدب هغشح ضذُ ثَد ًِ اگش ی ؛ٍخَة خوس سا رًش ًشدینی د ادلِثحث دس هوذهِ ضطن یؼٌی ٍخَة خوس ثَ

ای اص پشداخت، ضَد اص ضشٍسیبت است پس چشا اص ػػش سسَل خذا تب ػْذ غبدهیي سد ٍ ًطبًِخوس ٍاخت است ٍ ادػب هی

ي سد پبیی اص ًیست؟ ثبالخشُ اگش خوس ٍاخت ثَد ثبیذ ی (پیبهجشدس ػػش هخػَغبً )خوس  اسسبل هأهَس ثشای اخزاخز یب 

كشستبد دس حبلی ًِ دسثبسُ ضذ هبًٌذ صًبت ًِ  ثشای گشكتي آى پیبهجش هأهَس هیٍخَة خوس دس ػػش سسَل خذا یبكت هی

خوس ایي چٌیي ًیست؟ ػشؼ ًشدین ایي اضٌبل دٍ ٍخِ داسد یؼٌی اص یي خْت تَسظ ثؼضی ًسجت ثِ اغل ٍخَة خوس 

یگش هغشح ضذُ ایي است ًِ ثؼضی اص اهسبم خوس هغؼبً دس ایي دٍساى ضَد ٍ ٍخِ دیگش آى ًِ تَسظ ثؼضی دهغشح هی

 هَاسدیضذُ دس پبسخ ثِ ایي اضٌبل ػشؼ ًشدین ًِ ثْتشیي ساُ پبسخ ثِ ایي اضٌبل ثشسسی ٍاخت ًجَدُ ٍ ثِ آى ػول ًوی

ى دٍساى دس ػػش خَد ّبی سسَل خذا ثبثت ًشدین دس آاست ًِ دس ایي دٍساى اتلبم اكتبدُ است ثِ استٌبد ثؼضی اص ًبهِ

ًْن ٍ دّن ّدشی هغؼبً ایي هسئلِ هغشح ثَدُ آى ّن ًِ كوظ ًسجت ثِ ؿٌبئن خٌگی ثلٌِ ًسجت ثِ ؿیش  ِسسَل خذا دس سٌ

ًجَدُ ًِ دس خبی خَدش ٍخِ آى سا ثیبى ضبیذ ؿٌبئن اص صهیي ٍ هؼبدى ایي اهَس هغشح ثَدُ است ثلِ ًسجت ثِ اسثبح هٌبست 

  .خَاّین ًشد

ضَد ًِ دس ػْذ سسَل خذا )ظ( هسئلِ ّب ٍ اللبظی ًِ دس آى ثٌبس سكتِ هغؼبً ثبثت هیخِ ثِ ایي هٌبتیت ٍ ًبهِپس ثب تَ

 ن(.تَاًین ادػب ًٌیضذُ كی الدولِ )آًچِ ًِ هب دس ایي هوبم هیخوس هغشح ثَدُ ٍ اخز هی

 خمس در دوران خلفا:

 ّوچٌیي دس صهبى خللب ایي هسئلِ هبثل هطبّذُ است:

هَسدی اثَثٌش دس حیي اػغبء خوس هٌغ ًشد كبعوِ صّشا )س( سا اص اخز سْن ری الوشثی؛ ایي دس ضشح ًْح الجالؿِ  دس یي

حیي اػغبء ٍلی ثِ ایي هضیِ اضبسُ ًشدُ ًِ  اثي اثی الحذیذ اص ػلوب ػبهِ است ذیذ هَسد اضبسُ هشاس گشكتِ است.اثي اثی الح

تَصیغ  آًچِ ضبّذ هب است ایي است ًِ خوس 1الوشثی سا ثگیشد هٌغ ًشدُ است؛الخوس اثی ثٌش اص ایٌٌِ كبعوِ )س( سْن ری 

 .هٌغ ًشدسا اص دسیبكت آى اٍ اثَثٌش ضذ لٌي دس خػَظ سْن حضشت كبعوِ)س( هی

ًٌذ دس آى دٍساى ّن هسئلِ خوس خشیبى داضتِ یؼٌی ٍخَثص سٍضي هیًِ دس صهبى ػوش خوالتی اص خلیلِ دٍم ًول ضذُ 

اگش خوس ػشام ثِ هي ثشسذ هي « ئى خبئٌی خوس الؼشام ال ادع ّبضویّبً اال صٍختِ»هَسد تَخِ ثَدُ ایي خولِ ٍاسد ضذُ: 
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ضَد یي خولِ گلتِ هیاگش ا 1ًٌن.اصدٍاج آًْب سا كشاّن هیاسجبة ٍ ًٌن گزاسم هگش ایٌٌِ اٍ سا تضٍیح هیّیچ ّبضوی سا ًوی

 .ایي دس حویوت اگشچِ یي اضٌبل ثِ اّل ػشام است ٍلی دس آى ًبهالً سٍضي است ًِ خوس ٍاخت ثَدُ است

گشكت لٌي دس تَصیغ ثِ یي سٍیِ دیگش اًذ ًِ اص هؼبدى ٍ ًٌَص خوس هیّوچٌیي هَاسد دیگشی سا ّن اص خلیلِ دٍم ًول ًشدُ

 2ّن ًبهالً هبثل اثجبت است. ًشد. پس اخز خوس دس آى هَهغػول هی

دس دٍساى اهیشالوإهٌیي)ع( ّن ًبهالً ایي هسئلِ هبثل سؤیت است ٍ سٍایبت هتؼذدی اص اهبم)ع( ٍاسد ضذُ ًِ اضبسُ ثِ ایي 

ٍاخت ٍ هػبسف آى دس هَاضغ هختلق داضتٌذ اص خولِ سٍایتی ًِ سبثوبً پیشاهَى ٍخِ هؼبیص ػجبد خَاًذین ًِ ٍخَُ هؼبیص 

ٍخِ است یٌی اص آًْب ٍخِ االهبسُ ثَد ًِ آى سا ّوبى خوس هشاس دادًذ ٍ ثِ آیِ خوس استٌبد ًشدًذ. دس ّش ػجبد پٌح 

ّن ضَد دس ًلوبتی اص اهبم حسیي)ع(، اهبم سدبد)ع(، اهبم ثبهش)ع( ّبیی اص ایي هسئلِ دیذُ هیغَست دس ایي دٍساى هغؼبً ًطبًِ

ًبهالً هبثل اثجبت  ػولاّین دس ایي دٍساى ّن اص ًظش ثیبى ٍ تجلیؾ ٍ ّن اص ًظش ًول ضذُ است یؼٌی ایي ٍاخجی است ًِ اگش ثخَ

اص خوس ٍ اخز آى ًیست ثبعل ٍ هبثل هجَل  ایاست ٍ لزا ایي اضٌبل ًِ هغشح ًشدًذ ًِ دس آى دٍساى ّیچ سد ٍ ًطبًِ

 .ًیست

دس حبلی  ؟الخوس ًٌشدًذ ةشا پیبهجش خجبیهبًذ ًِ اگش خوس ّن هبًٌذ صًبت ٍاخت ثَد، پس چحبل یي سإال ثبهی هی سؤال:

چِ كشهی ثیي  .حتی خٌگ دس گشكتِ استٍ ًشدًذ هیسسبل ًبت اهجبیل هختلق ثشای اخز صًِ دس هَسد صًبت هأهَساًی سا ثِ 

 .دّذ ًِ خوس ٍاخت ًجَدُ استایي دٍ ٍخَد داسد؟ ایي ًطبى هی

 پبسخ ایي هغلت ّن ضبیذ ایي ثبضذ: 

ثیٌین ًسی سا ثشای اخز خوس سشاؽ هشدم ثلشستٌذ، تشدیذی ًیست یؼٌی ثشای اخز صًبت دس هَسد خوس ًویدس ایٌٌِ هب  اوالً:

كشستبد ٍلی ثشای اخز خوس ًلشستبدًذ؛ ٍلی ایي ًٌتِ سا ثبیذ تَخِ ًشد ًِ ثش كشؼ ایي ثبضذ اص ػذم ثؼث پیبهجش هأهَس هی

ای ثیي َى ایٌْب دٍ هسئلِ ًبهالً هتلبٍت است ٍ هالصهِتَاًین ًطق ػذم ٍخَة خوس ًٌین چهأهَس ثشای اخز خوس ًوی

ػذم ثؼث ٍ ػذم الَخَة ًیست اگش پیبهجش ًسی سا ًلشستبدًذ دلیل ثش ایي ًیست ًِ ٍاخت ًجَدُ است هگش دس هَسد ٍاخجبت 

س هَسد صًبت چَى ًشدًذ؟ هثالً ًوبص ٍاخت ثَدُ ٍلی الضاهی ثشای ػول ثِ ًوبص ٍ سٍصُ ًجَدُ است. ددیگش ایي گًَِ ػول هی

تَاى اص آى ًطق ًشد ًِ پس خوس ٍاخت دس هَسد خوس ًلشستبدًذ ًوی اگشكشستبدًذ ٍلی یي خػَغیتی داضت هأهَس هی

 ًیست.

ثیي خوس ٍ صًبت یي كشهی رًش ًشد؛ صًبت دس ٍاهغ هػبسف آى هؼلَم است ٍ ثِ ًحَی هشثَط ثِ ػوَم  تَاىهی ثانیاً:

هلل ٍ »صًبت ثِ ضخع سسَل ٍ ری الوشثی هشثَط ًیست اهب دس هَسد خوس ثش عجن آیِ هشآى ای اص هسلویي است ٍ ّیچ خٌجِ

ایي دس اختیبس پیبهجش ٍ لزی الوشثی هشاس گشكتِ است. دسست است ًِ هب گلتین ًِ پیبهجش ٍ ری الوشثی ّن « لشسَلِ ٍ لزی الوشثی

لي ضخػی آًْب ًیست اهب ثشای ایٌٌِ ایي ضبئجِ اگش دس خوس حن داسًذ ایي ثِ خبعش حیث اهبهت ٍ اهبستطبى است ٍ ه
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ثشای گیشد هخػَغبً دس آى ایبم ًِ سسن ثَد دس ثیي هلَى اص هشدم پیص ًیبیذ ًِ پیبهجش داسد اص هشدم ثشای خَدش پَل هی

 شدًذ.ذ، دس آى كضب پیبهجش ثشای اخز خوس هأهَس اسسبل ًٌشدًذ ٍ غشكبً ثِ تجلیؾ آى اهذام ًگشكتٌّبیی هیخَدضبى پَل

خوس ثبثت است اهب یي ، ظش داسًذ ایي است ًِ دس سًبص ٍ هؼبدىًّوچٌیي یٌی اص اهَسی ًِ اّل سٌت ثش آى اتلبم  ثالثاً:

هأهَس كشستبدُ ثبضذ؛ اگش ػذم كشستبدى هأهَس دلیل ثش ػذم ٍخَة است  ،هَسد گضاسش ًطذُ ًِ پیبهجش ثشای اخز خوس سًبص

ثبیذ ثگَیٌذ ٍاخت ًیست دس حبلی ًِ پیبهجش هأهَس  خوس سًبص یؼٌی ِ ٍخَة ّستٌذپس دس آى هَسدی ًِ خَد آًْب هبئل ث

هحػل هوذهِ ضطن ایي ضذ ًِ ٍخَة خوس هوب ال ضجْة كیِ ٍ الجتِ كی الدولِ اص خَاثی ًِ هب دادین ایي ّن  اًذ.ًُلشستبد

 .استلبدُ ضذ ًِ خوس هٌحػش دس ؿٌبئن داس الحشة ًیست

 هالغنیممقدمه هفتم: فی المزاد ب

ًٌین؟ ایي للظ ٍ ثؼضی اص اهب هوذهِ ّلتن دسثبسُ للظ ؿٌیوت است؛ چشا هب اص ایي اغغالح دس هوذهبت ًتبة خوس ثحث هی

هطتوبت آى دس هشآى هثل آیِ خوس ٍ سبیش ایبت ًِ حذٍد ّلت آیِ ثبضذ، استؼوبل ضذُ ٍ ّوچٌیي دس سٍایبت ًِ ایي ًلوِ 

اًذ؛ هلسشیي ثِ خْبت هختللی ایي ٍاطُ هَسد ثحث هشاس گشكتِ كوْب ّن دس ایي ثبسُ سخي گلتًِثیشاً هب استلبدُ ضذُ دس ًلوبت 

اًذ، اًذ ٍ گبّی ؿٌیوت سا ؿیش اص آًچِ ًِ اّل لـت گلتِاًذ، ثیبى ًشدُثؼضبً كوْب ٍ هلسشیي ّوبى سخٌی ًِ اّل لـت گلتِ

ٍاػلوَا اًوب ؿٌوتن »ت آى دس آیِ خوس هَسد اختالف ٍاهغ ضذُ اًذ ٍ هْوتش اص ّوِ ایي است ًِ ایي ًلوِ ٍ هطتوبتلسیش ًشدُ

چیست. ایي « هب ؿٌوتن»ایي هْن است ًِ هؼلَم ضَد هٌظَس ٍ هشاد اص  لزا «هي ضیءٍ كأىّ هلل خوسِ ٍ للشسَل ٍ لزی الوشثی

س هوذهبت اص ایي هسئلِ ثحث ای است ًِ دس هسبئل هختلق ٍ ًتبة خوس هَسد استٌبد هشاس گشكتِ لزا هب ثبیذ دآیِ اص اّن ادلِ

ًٌین ٍ سٍضي ضَد تب ّش خبیی ًِ ٍاطُ ؿٌیوت داضتین ٍ خَاستین ثِ للظ ؿٌیوت استٌبد ًٌین ایي ثحث تٌشاس ًطَد. لزا ثحث 

 دسثبسُ ایي للظ ٍ ایي ٍاطُ اّویت صیبدی داسد. 

ایي اهَس هجٌبی هختبس ٍ هَل حن سا دس ثش ایي اسبس هب ثحث خَدهبى سا دس پٌح اهش پیگیشی خَاّین ًشد ٍ ثؼذ اص ثشسسی 

 ّبی دیگش استلبدُ ًٌین:ایي هسئلِ ثٌب خَاّین گزاضت ٍ ثؼذ اص ایي هجٌی دس سبیش هسبئل ًتبة خوس ٍ ثحث

 اهش اٍل: ًظش اّل لـت

 اهش دٍم: استؼوبالت هشآًی

 اهش سَم: استؼوبالت سٍایی

 اهش چْبسم: ؿٌیوت دس ًلوبت هلسشیي

 ًلوبت كوْباهش پٌدن: ؿٌیوت دس 

 دس خلسِ آیٌذُ ثِ ثشسسی اهش اٍل ٍ سبیش اهَس ئًطبء اهلل خَاّین پشداخت.  بحث جلسه آينده:

 «ٍالحوذ هلل سة الؼبلویي»


