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 «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  ااهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته:

هغلك فائذُ ٍ هٌفؼت است، چٌذ سٍایت سا دس ایي ساتغِ تیاى اخوال تحث گزشتِ ایي تَد کِ غٌیوت دس سٍایات ّن تِ هؼٌای 

کشدین اگش تخَاّین ایي سٍایاتی کِ گفتین دستِ تٌذی کٌین یک دستِ اص ایي سٍایات، سٍایاتی تَد کِ دس همام تثییي هؼٌای 

س ایي همام ّن ًثَدًذ تِ ًَػی دس تیي هغالثی کِ اص اهام )ع( ٍاسد شذُ غٌیوت سا تفسیش تِ غٌیوت ٍاسد شذُ تَد یا اگش ّن د

 هغلك فائذُ کشدًذ، لکي ایي سٍایات داللةً خَب تَد اها اص حیث سٌذ خالی اص اشکال ًثَد. 
 :معارض روایات

 کِ خوس دس آًْا ٍاخة است، هثل یؼٌی هَاسدی یک دستِ دیگش اص سٍایات، سٍایاتی است کِ هَاسد تؼلك خوس سا رکش کشدُ

تمشیة استذالل تِ ایي سٍایات ایي است کِ ایي هَاسدی کِ دس ایي سٍایات  َص، کٌَص ٍ استاح هکاسة ٍ تداسات ٍ...غهؼذى، 

ُ اص تاب طذق غٌیوت تش آًْاست، یؼٌی هظادیك غٌیوت سا رکش کشدُ اًذ ٍ هفَْهاً غٌیوت سا تفسی ش ًکشدُ. لزا ایي ًام تشدُ شذ

ٍ هغلك فائذُ ٍ هٌفؼت سا دس تش هی گیشد، ت اسسٍایات سا ّن هی تَاًین دال تش ایي تذاًین کِ هؼٌای غٌیوت یک هؼٌای ػام 

ٍلی تؼضی اص ایي سٍایات چٌیي ظَْسی داسد کِ رکش  الثتِ هوکي است ایي هغلة دس هَسد ّوِ سٍایات دس ایٌدا طذق ًکٌذ 

هغلك فائذُ ٍ غٌیوت ٍاسد  ؼٌایهوت است. تِ ّش حال هی تَاًین تگَئین کِ دس سٍایات غٌیوت تِ غٌی قهَاسد تِ ػٌَاى هظذا

 سٌذی کِ گفتین ٍخَد داسد ٍ آى ّن ٍخَد سٍایات هؼاسع است. هشکلِ ای غیش اص هشکل کيلشذُ، 

اللت هی کٌذ تش دست، یؼٌی تؼضی سٍایات دس هماتل ایٌْا داللت هی کٌذ تش ایٌکِ هٌظَس اص غٌیوت خظَص غٌائن خٌگی ا

دس اثش حشب ٍ لتال اخز شَد تِ آى غٌیوت اعالق هی شَد ٍ تِ هغلك فائذُ ٍ هٌفؼت غٌیوت اعالق ًوی شَد، کِ  ایٌکِ آًچِ

 اص خولِ؛
 روایت اول:

ِ تِيِ سٌَِاىٍ لَالَ سَوِؼِتُ أَتَا ػَثِذِ هُحَوَّذُ تِيُ ػَلِیِّ تِيِ الْحُسَیِيِ تِإِسٌَِادُِِ ػَيِ الْحَسَيِ تِيِ هَحِثَُبٍ »طحیحِ ػثذاهلل اتي سٌاى؛  ػَيْ ػَثِذِ اللَِّ

ِ )ع( یَمَُلُ لَِّ عثك ایي سٍایت خوس فمظ دس غٌیوت ٍاخة است، حظش خوس دس غٌائن « 1لَیِسَ الْخُوسُ إِلَّا فِی الْغٌََائِنِ خَاطَّة  ال

اگش هشاد اص غٌائن دس چَى غٌیوت خٌگی است، داللت تش ایي داسد کِ دس غیش غٌائن خوس ٍاخة ًیست ٍ هٌظَس اص غٌیوت، 

دس کٌاس ادات حظش،  خاطةًایي سٍایت هغلك فائذُ ٍ هٌفؼت تَد دیگش ٍخْی تشای حظش ٍخَد ًذاشت، آى ّن تا تأکیذ تِ لفظ 

ةً نِ خَاطَّ ٌَائِ غَ لَّا فِی الْ إِ  است.ایي حظش ًشاى دٌّذُ ایي است کِ هشاد اص غٌیوت خظَص غٌائن خٌگی  لَیِسَ الْخُوسُ 
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 بزرسی:

ایي استذالل تِ ًظش هی سسذ طحیح ًیست یؼٌی ایي سٍایت هؼاسع تا سٍایاتی کِ داللت هی کٌذ تشایٌکِ غٌیوت تِ هؼٌای 

 .ی تاشذوهغلك فائذُ است، ً

ایي سٍایت دٍ تَخیِ داسد کِ آى سا اص هؼاسضِ خاسج هی کٌذ، یکی ایٌکِ حظش هزکَس دس ایي سٍایت یک حظش اضافی است،  

حظش اضافی دس هماتل حظش حمیمی است، حظش حمیمی یؼٌی ایٌکِ هغلما ال تالٌسثِ الی اهش الخاص هحظَس هی شَد، اها ایٌدا 

ةِ الیِ ى شیء آخش ٍ آى چیضی کِآخش هٌظَس است، آ تاإلضافِ الی شیءٌحظش  ادػا هی کٌین حظش ًسثت تِ آى  ها تاإلضاف

ٍلی ّیچ یولکُُِ اإلًساى تاإلشتشاء تال ستحٍ ٍ فائذُ طَست گشفتِ، آى چیضّایی است کِ ، هثالً کسی خشیذ ٍ فشٍشی هی کٌذ 

کِ دس اثش آى هؼاهلِ تذست آٍسدُ ستح ٍ سَدی دس آى هؼاهلِ ًظیة اٍ ًوی شَد، پس دس ایٌدا ایي شخض هالک چیضی شذُ 

 .ًساى تاإلشتشاء تال ستحٍ ٍ فائذیولکِ اإلٍلی سَدی ًکشدُ، ایي تشای خاسج کشدى آى چیضّائی است کِ 

ِ ّش چِ سا کِ اًساى هالک هی شَد  لیس الخوس اال فی ها یتولکِ اإلًساى هغ الشتحتِ ّش حال ایي سٍایت هی خَاّذ تگَیذ  ً

ن یکي فیٍِلَ  . ل  ستحاً

ٍلی دس ایي تَخیِ آى چیضی کِ  ِ دیگشی رکش هی کٌین کِ ایي ّن هثتٌی تش حظش است  ِاگش ایي سا ًپزییشین تَخی  تاإلضافة الی

 ادػا هی شَد حظش ًسثت تِ آى اضافی است فیء ٍ اًفال است.

ٌَائِنِ خَاطَّةً لَّا فِی الْغَ الْخُوسُ إِ ٍ فَائذی کِ ًظیة اًساى هی شَد ٍاخة است اها هی خَاّذ تگَیذ خوس فمظ دس هٌافغ  لَیِسَ 

دس فیء ٍ اًفال ٍاخة ًیست چَى ّوِ فیء ٍ اًفال هال اهام است ٍ خوس دس آًدا ٍاخة ًیست، پس حظش خوس دس غٌائن 

افی هال اهام است، تٌاتشایي حظش دس ایٌدا حظش اض تِ اػتثاس ٍ اضافِ فیء ٍ اًفال است کِ دس آًْا خوس ٍاخة ًیست ٍ ّوِ

 است.

 سٍایات لثلی ًخَاّذ تَد.ها حظش سا حظش اضافی تذاًین دیگش ایي سٍایت، هؼاسع اگش پس 
 روایت دوم:

الْحُسَیِيِ تِيِ سَؼِیذٍ ػَيْ حَوَّادِ تِيِ ػِیسَى ػَيْ سِتِؼِیِّ» ِ ػَيْ أَحِوَذَ تِيِ هُحَوَّذٍ ػَيِ  اللَِّ الْدَاسٍُدِ ػَيْ أَتِی ػَثِذِ سَؼِذُ تِيُ ػَثِذِ  ِ تِيِ   تِيِ ػَثِذِ اللَِّ

ِ ص إِرَا أَتَاُُ ِ ع لَالَ: کَاىَ سَسَُلُ اللَِّ لَِّ نَّ  ال وُسَُِ ثُ زُ خُ خُ یَأْ وَاسٍ ٍَ  خْ ةَ أَ تَمِیَ خَوِسَ الْوَغٌَْنُ أَخَزَ طَفََُُْ ٍَ کَاىَ رَلِکَ لَُِ ثُنَّ یَمْسِنُ هَا 

الٌَّاسِ الَّزِیيَ لَاتَلَُا ػَلَیِِِ ثُنَّ لَسَنَ الْخُوُسَ الَّزِی أَخَزَُُ خَوِسَةَ أَ أَسِتَؼَةَ أَخْوَاسٍ تَیِيَ  مْسِنُ  ِِ  خْوَاسٍیَ فْسِ ٌَ ِ ػَضَّ ٍَ خَلَّ لِ اللَِّ یَأْخُزُ خُوُسَ 

ٌَاءِ السَّثِیلِ یُؼِ الْوَسَاکِیيِ ٍَ أَتِ الْیَتَاهَى ٍَ  نَّ یَمْسِنُ الْأَسِتَؼَةَ الْأَخْوَاسَ تَیِيَ رٍَِی الْمُشْتَى ٍَ  هَامُ ثُ إِ لِکَ الْ زَ وِیؼاً ٍَ کَ نِ خَ ُْ ٌْ غِی کُلَّ ٍَاحِذٍ هِ

اهام طادق )ع( هی فشهایٌذ: ٍلتی غٌیوتی ًضد پیاهثش )ع( هی آٍسدًذ طفایای آى سا اخز هی « 1سَسَُلُ اللَِِّ )ص( یَأْخُزُ کَوَا أَخَزَ

کشد تؼذ هاتمی سا تِ پٌح لسوت تمسین هی کشد، یک پٌدن آى سا هی گشفت تؼذ چْاس پٌدن آى سا تیي هماتلیي ٍ هداّذیي تمسین 

کشد، یک پٌدن کِ هشتَط تِ خذا ٍ سسَل تَد اخز هی  هی کشد، تؼذ یک پٌدوی سا کِ اخز کشدُ تَد آى سا ّن پٌح لسوت هی

تٌاءُ السثیلکشد، تمیِ سا کِ یک چْاسم هی شذ تیي چْاس گشٍُ تمسین هی کشد،   .رٍی المشتی، یتاهی، هساکیي ٍ ا

الْوَغٌَْنُ، اص ایي سٍایت هالصهِ تیي غٌیوت ٍ هماتلِ استفادُ هی شَد، هستذل ادػا هی کٌذ کِ   ا أَتَاُُ  ایي سا هثش چْاس پٌدن اص پیاإِرَ

ٍلی هی  غٌنکِ دس ایي سٍایات آهذُ هشتك اص  هغٌنلفظ . تیي هماتلیي تمسین هی کشد است ٍ هادُ اش تا غٌیوت یکی است 
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آى چیضی است کِ دس لتال تذست آهذُ  هغٌنٍ ایي ًشاى هی دّذ هٌظَس اص فشهایذ پیاهثش ایي سا تیي هماتلیي تمسین هی کشد 

ی غٌیوت تِ هؼٌای غٌیوت خٌگی لتال ٍ حشب ٍ هداّذُ، یؼٌ ااص ایي هادُ است هالصهِ داسد تهشتك ٍ آًچِ کِ  هغٌنپس لفظ 

 است ٍ تِ هؼٌای هغلك فائذُ ًیست.
  بزرسی: 

اص ایي سٍایت چَى تِ ًظش هی سسذ ایي سٍایت ّن اص ایي خْت لاتل استذالل ًیست ٍ ّیچ هٌافاتی تا آًچِ کِ ها گفتین ًذاسد، 

دس غٌیوت خٌگی استؼوال  هغٌنلفظ هالصهِ تیي غٌیوت ٍ لتال ٍ حشب استفادُ ًوی شَد، ًْایت ایي است کِ دس ایي سٍایت 

شذُ اها ایي تِ ایي هؼٌا ًیست کِ ایي لفظ تِ هؼٌای خظَص غٌائن خٌگی تاشذ ٍ تا ایي حساب ّیچ تؼاسضی تا آًچِ کِ ها 

 ٍ لتال ٍ حشب هالصهِ ٍخَد داسد. هغٌنٍ اثثات ًوی کٌذ کِ تِ ًحَ هَخثِ کلی است کِ تیي لفظ  ذاسدًلثالً گفتین 
 ه بحث در امز ثالث:نتیج

هؼٌا کشدین، دس استؼواالت لشآًی ّن دس لغت  تتذا غٌیوت ساا، دشَهؼلَم  ها غٌوتنهؼٌای کِ  َدتّوِ ایي تحث ّا تشای ایي 

است کِ غٌیوت تِ هؼٌای خظَص غٌائن حذالل آى  ذشّواًغَس کِ تیاى ّن هؼٌای غٌیوت سا داًستین، دس استؼواالت سٍائی 

 ٌای هغلك فائذُ ٍ هٌفؼت است.کالم ّن ّویي است ٍ ادػای ها ایي است کِ غٌیوت تِ هؼ ساساخٌگی ًیست، ٍ 
 بحث جلسه آینده:

تشای تکویل ٍ تتوین تحث اشاسُ هختظشی تِ ػثاسات فمْا ٍ هفسشیي ّن هی کٌین کِ تثیٌین فمْا ٍ هفسشیي ػاهِ ٍ خاطِ اص 

 آیٌذُ تحث خَاّین کشد.  ٍِ غٌیوت سا تِ چِ هؼٌا گشفتِ اًذ کِ اًشاءاهلل دس خلس ُغٌیوت چِ استفادُ ای کشد

 «ٍالحوذ هلل سب الؼالویي»


