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ر «معن جر علير محمدر  ر آهلر الطلرهي ر  ر اللع ر علير اعدائهمر ار اهّللر ر صلير ب ر اعالمين ر  ر الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته

سد. یه لًل، لًل ثٍ لدذ   لشض ضذ وٍ دي لًل دس مسألٍ يخًد دا ي تصشف دس لیه لجل اص اداء خمس ثًدمًظًق ثحث 

مدك  . لًل دیگش لًل ثٍ خًاص تصشف دس لیه لجدل اص اداء خمدس   دس خلسٍ گزضتٍ لشض ضذدلیل ایه لًل  وٍ خًاص است

 است. یمىی وسی ثىب ثش ایه ثگزاسد وٍ خمس سا اص مبل دیگش ثپشداصد تب ثتًاوذ دس لیه متملك خمس تصشف وىذ. العمبن 

 روش ضذ ي مًسد اضىبل لشاس گشفت.آن دلیل ايل  وٍ ادلٍ ای ثش ایه لًل البمٍ ضذٌ

 دلیل دوم

استصحبة يالیت ثبثتٍ دس اثىبء حًل است. یمىی ایه مىلف لجل اص اتمب  سبل ي لجل اص ایىىدٍ سدىٍ تمدب  ضدًد،     دلیل دي  

االن وٍ سبل تمب   ي ثىىذصشف ذ یب دس امًسی وٍ مًسد ویبصش ثًد آن سا ثفشيض ي یت داضت وٍ دس ایه مبل تصشف وىذيال

ًد، آیب االن َم ثبثت است ثٍ تمجیش دیگش دس اثىبء سىٍ ثبثت ث وٍ آن يالیت وٍ لجل اص معی سىٍ ي ضًد میحبصل ضذٌ، ضه 

االن ثمذ اص پبیبن سدبل   ، لىهشف وىذ ي يالیت دس تصشف لیه داضتتًاوست دس ایه مبل تص لجالً می ؟ ثٍ تمجیش دیگشیب خیش

وىیم. ایه دلیلی است  آیب َىًص يالیت ثش تصشف دس لیه داسد یب خیش؟ استصحبة ثمبء يالیت دس اثىبء حًل می ضًد ضه می

 .اوذ وٍ ثشخی گفتٍ

 بزرسی دلیل دوم

 اشکبل اول

ثشای مبله ثبثت ثًد، ایه ثًد وٍ ثتًاوذ اص ایه مبل  دس اثىبء سىةاصل ایه يالیت حتی دس اثىبء سىٍ ثبثت وجًدٌ است. آن چٍ 

وىذ ودٍ خمدس سا   ًاوذ وبسی ت ثشای مإيوٍ استفبدٌ وىذ یب ثب آن تىست وىذ. امب يالیت ثٍ ایه ممىب وٍ حتی دس اثىبء حًل می

ثبثت ثًدٌ، حك تلف وىذ، چىیه يالیتی ثبثت وجًدٌ است؛ وأوٍ دس ایىدب ثیه دي مًظًق خلػ ضذٌ است. آوچٍ وٍ دس گزضتٍ 

تًاوستٍ اص ایه مبل دس مإيوٍ صشف وىذ یب ثب ایه مبل وست ي  یمىی مبله دس ؼًل سبل می است؛ دس تصشف دس ایه مبل ثًدٌ

وبس وىذ يلی يالیت ثٍ ایه ممىب وٍ حتی وسجت ثٍ خمس ایه مبل َم ثتًاوذ حك صبحجبن خمس سا تعییك وىدذ ي خمدس سا   

ضًد يلی اسفبلبً  وٍ اصل خمس ثب تحمك سثح ياخت می لشض خًاَذ ضذ 42. دس مسألٍ اتالف وىذ، چىیه حمی وذاضتٍ است

، آن سا صشف وىذ ي مبصاد آن سا ثذَذ. پس ثٍ یه وٍ اگش مإيوٍ ای داضت اوذ اخبصٌ دادٌتأخیش اداء خمس الی آخش السىة سا 

ضًد.  متملك ثٍ ایه مبل می ي ضًد ثبثت میوىذ،  ممىب خمس دس َمبن سبل ي يسػ سبل ي َمبن صمبوی وٍ سثح تحمك پیذا می

دس ایه صًست آیب مبله يالیت داسد ثٍ وحًی وٍ حتی ثتًاوذ وسجت ثٍ خمس َم َش تصمیم وٍ ثخًاَذ ثگیشد؟ آوچٍ وٍ اي 

اخدبسٌ   یدب ذ ي ي وبس ثب آن. مثالً ایه سا ثفشيضدس اختیبسش است، تصشف دس ایه مبل ثًدٌ است ثٍ صشف دس مإيوٍ یب وست 
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حتی یه پىدم متملك ثٍ صبحجبن خمس سا اص ثیه ثجشد، چىیه يالیتی وذاضتٍ تب حبال تصشف وىذ ثٍ وحًی ایه وٍ يلی  دَذ

 ثخًاَیم آن سا استصحبة وىیم.

تٍ وجًدٌ تب ثخًاَذ استصحبة ؛ ایه دس گزض«لم یىه لٍ اثش فی السبثك»پس آوچٍ وٍ ایطبن ثٍ لىًان مستصحت ثیبن وشدٌ، 

 ضًد.

 اشکبل دوم

يالیت داضتٍ وٍ حتی وسجت ثٍ خمس َدم تصدشف وىدذ،     ضتٍ ثًدٌ است. یمىی ایه ضخص فشظبًسلمىب چىیه يالیتی دس گز

ثًدٌ. یمىی ایه يالیت دس ایه یه سبل ثبثت ثًدٌ است. اگش سبل تمدب   ثٍ لیذ سىٍ يلی مسألٍ ایه است وٍ ایه يالیت ممیذ 

ة تالًالیة الثبث»تغییش وشدٌ است. مًظًق دس گزضتٍ للی فشض التسلیم  ضًد، یمىی لیذ مىتفی ضذٌ ي ایه یمىی ایىىٍ مًظًق

وٍ  االنثًدٌ است. لیذ صمبن خضئی اص مًظًق ثًدٌ ي مًظًق يالیت یىسبلٍ ثًدٌ است.  «الی اوتُبء الحًل»یب  «اثىبء الحًل

سبل تمب  ضذٌ ي سبل ثمذ آغبص ضذٌ، آن حًل مىتفی ضذٌ است. اگش مًظًق تغییش وىذ، آیب خبی استصحبة است؟ یىدی اص  

ایه مًظًق تغییش وشدٌ اسدت.  چًن  ییش وىذ دیگش استصحبة ممىب وذاسداسوبن استصحبة ثمبء مًظًق است. اگش مًظًق تغ

ضدًد ي   ضًد، مًظًق لًض می ؛ امب يلتی وٍ سبل تمب  میثًدٌ «اوتُبء الحًلالی »یب  «ة اثىبء الحًلتالًالیة الثبث»مًظًق 

 استصحبة ممىب وذاسد. دیگش 

 سًال: 

خًاَذ ثب استصحبة يالیت تصشف دس ایه مبل، ثگًیذ َمبوؽًس ودٍ لجدل اص    می ایطبناستبد: ثحث استصحبة يالیت است. 

گًییم لجالً يالیت داضدت، االن   تًاوذ تصشف وىذ. می گزضتٍ میتًاوست دس لیه تصشف وىذ، االن َم وٍ سبل  پبیبن سبل می

گًییم ایىدب خدبی   وىیم. می وىیم وٍ آیب َىًص ایه يالیت ثبلی است یب خیش؛ لزا استصحبة ثمبی َمبن يالیت سا می ضه می

َم ثپزیشیم ایده   ي ثبویبً ثش فشض ًد ي ویست تب ثخًاَذ استصحبة ضًداستصحبة ویست چًن ايالً اصل آن يالیت ثبثت وج

آن يالیت ممیذ ثٍ سبل ثًدٌ ي االن َم سبل تمب  ضدذٌ ي   چًنثًدٌ، االن دیگش مًظًق لًض ضذٌ  يالیت دس گزضتٍ ثبثت

 تًاویم آن سا استصحبة وىیم. پس دلیل دي  تمب  ویست. سىٍ ثمذی است لزا دیگش ومی

 سًال:

صشف وىذ یدب   ایه يالیت دس ایه حذ ثًدٌ وٍ ایه سا دس مإيوٍ يلی مؽلك وجًدٌ است؛ ٍتبد: يالیت ثش تصشف دس لیه داضتاس

د. چًن فشض ایه است وٍ خمس حتی لجل اص معدی  وٍ حك ضشوبء سا اص ثیه ثجش ٍذ، يلی يالیت وذاضتثب آن وست ي وبس وى

اگش پس ذ. سبل َضیىٍ سا وم وىذ ي ثمذ ثذَ ذ ي دس آخشاوذ وٍ دس اداء تأخیش داضتٍ ثبض ضًد، مىتُی اخبصٌ دادٌ سىٍ متملك می

مه وسجت ثٍ ایه مبل یه سبل يالیت داضتم وٍ تصشف ودىم، امدب    .، ایه ثشای یه سبل ثًدٌثًدٌ َم فشظبً ایه يالیت ثبثت

 . «ارا اوتفی المیذ، اوتفی الممیذ»حبال وٍ سبل تمب  ضذٌ چؽًس؟ مدمًق لیذ ي ممیذ مستصحت ثًدٌ است، 

 سًال: 

 ًاوذ ایه وبس وىذ.ت اوذ می دس ممذن ي امثبل رله، گفتٍ لذٌ ایاستبد: 

 سإال:
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تًاوذ دس مًسد  لمًمیت داسد يلی دس مًسد آوُب يخًة خمس فًسی است ي فًساً ثبیذ خمس ثذَذ. ایه ثحث می ،ثلٍاستبد: 

سسیذن ثٍ وصدبة خمدس   آوُب مؽشح ضًد وٍ وسی االن اص ممذن ؼال استخشاج وشدٌ ي ثٍ وصبة َم سسیذٌ؛ ایىدب ثٍ محط 

تًاوذ ومل ثٍ رمٍ وىذ ي تصشف دس ایه مبل وىذ؟ اگش وسی گفت تب صمبوی وٍ خمدس   ضًد وٍ آیب می ثحث می ضًد. ياخت می

وذادٌ، اسبسبً مبله ویست وٍ سأسبً تصشف ثشای اي ممىًق است چًن مله اي وطذٌ است. اگش گفت مبله است ي یه پىدم 

ضشیه است، ثبص دس ایىدب مسألٍ لذ  خًاص تصشف َست دس ملىیت ایه ممذن ثب آوُب َم مله صبحجبن خمس است، یمىی 

تًاودذ   چًن ضشیه َستىذ ي تب ضشیه ارن وذَذ، تصشف دس مبل خبیض ویست. امب اگش گفتیم مبله ایده مدبل َسدت ي مدی    

ایىدب  ؟س سا ثٍ رمٍ مىتمل وىذف وىذ ي خمتًاوذ تمب  المیه سا تصش تصشف دس ایه مبل وىذ، ایه ثحث پیص می آیذ وٍ آیب می

آودب ثبثت دس َمیه يالیت َم ثٍ وًلی  .یٍ پیص می آیذ يلی ادلٍ َمیه استالی الزمٍ دس مًسد آوُب ثم التصشف ف ملثحث و

گًیذ وسی وٍ ؼال سا اص ممذن استخشاج وشدٌ، ایه ضخص يالیت دس تصشف داضتٍ،  است؛ اگش وسی ثخًاَذ استذالل وىذ می

وىیم. پبسخ ایه است وٍ اي يالیت دس تصشف ثٍ ایه ممىب داضتٍ وٍ آن سا ثفشيضذ ي دسآمذ وست  االن استصحبة میایه سا مب 

 حث استصحبة آن يالیت پیص می آیذ.ث دبگًیذ ایى ثبثت ثذاویم، می ايثشای  سا وىذ؛ اگش ایه يالیت

 سإال:

ثگًییم مًظًق لًض ضذٌ چًن االن یه سدىٍ دیگدش   اضىبل دي  ایه است وٍ ثش فشض َم ایه يالیت ثبثت ثبضذ، استبد: 

چدٍ ثسدب    ي مًؤيوٍ سىٍ استثىب وطذٌ گیشد ثٍ آن تملك میفًساً ایه اضىبل وسجت ثٍ آن مًاسدی وٍ خمس ثذیُی است است. 

 خشیبن پیذا وىىذ.

 فت.پس دي دلیل ثش خًاص تصشف دس لیه لجل اداء الخمس مك العمبن روش ضذ وٍ َش دي مًسد اضىبل لشاس گش
 دلیل سوم

وىىذ وٍ دس الیبوی وٍ خمدس ثدٍ آوُدب تملدك      ثش ایىىٍ متذیىیه َمٍ ثٍ َمیه ضىل لمل می لؽمیٍ ثیه مشد  ي متطشلٍسیشٌ 

ومدل مدی دَىدذ ي دس الیدبن تصدشف      ثٍ رمدٍ  خمس سا وىىذ يلی خًدضبن سا ظبمه لشاس می دَىذ وأوٍ  گیشد تصشف می می

گدزاس  ودٍ    ضً  ي ثىب سا ثش ایه می گًیذ مه ظبمه ایه یه پىدم می وىىذ. می استفبدٌ میفشيضىذ یب خًدضبن  یب می ؛وىىذ می

 ایه خمس سا ثپشداص  ي تصشف دس ایه مبل وىم. 

 بزرسی دلیل سوم

ایىىدٍ دس ایده   يخٍ يالك مؽلت ایه است وٍ سیشٌ َم خیلی مملً  ویست. آیب يالمبً سیشٌ متطشلٍ ثش ایه است؟ چًن  ايالً:

وىىدذ ي لدیه سا خدبیض     وىىذ، مىحصش دس ایه ویست وٍ خمس تملك گشفتٍ ي ایىُب ثٍ رمٍ خًدضبن مىتمل می تصشف میالیبن 

ضًد تصًیش وشد. اگش تىُب یه محمل داضت، ایده حدشف    داوىذ. يخًٌ مختلف ي احتمبالت متمذدی ثشای آن میالتصشف می

 ًد، يلی ایىدب محبمل متمذد داسد.لبثل لجًل ث

ثشای مب مطخص ویست. سیشٌ متطدشلٍ تىُدب صمدبوی     )ق(سلمىب وٍ چىیه سیشٌ ای َم ثبضذ، اتصبل آن ثٍ صمبن ممصً  ثبویبً:

سیشٌ ای وٍ خذیذ ثبضدذ ي دس   ي سیَش مستحذثٍ ثبضذاص ذ. چٍ ثسب ایه ثبض )ق(ثشای مب التجبس داسد وٍ متصل ثٍ صمبن ممصً 

 وشسیذٌ ثبضذ، َیچ التجبسی وذاسد.ي امعبء آوُب  يالك وطذٌ ثبضذ ي ثٍ تأییذ )ق(ي مىفش ممصً  ئیمش
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 نتیجه تنبیه سوم

تصدشف دس   وٍ لزا دس مدمًق دس امش ثبلث وٍ ثحث اص تصشف دس الیبن لجل اص اداء خمس ثًد، لشض ضذ وٍ حك ایه است

 الیبن لجل اداء الخمس خبیض ویست. 

 ای در مورد عببرت امبم )ره( نکته

وٍ دس غیش مبل حالل مختلػ ثٍ حشا ، خمس متملك ثٍ لیه است. دس مبل حالل مختلػ ثٍ حشا  وتیدٍ ثحث تب ایىدب ایه ضذ 

وىذ. ثمذ مسألٍ تخییش دس ممب  اداء پیص آمذ وٍ اگدش خمدس ثدٍ الیدبن تملدك       َم وزله؛ وال خمس تملك ثٍ الیبن پیذا می

ثذَذ. لشض ضذ وٍ ایىدب الًالی ثًد ي اختالفی ثًد؛ وًلبً تًاوذ لیمت سا  گیشد، دس ممب  اداء َم ثبیذ اص الیبن ثذَذ یب می می

یه اختالف خذی يخًد داضتٍ ثبضذ وٍ امب  وسجت ثدٍ   ثٍ وفش می آیذ اوذ. دس مًسد لجبست امب  دس تحشیش، تخییش سا پزیشفتٍ

لجدبست ایده ثدًد ودٍ     حالل مختلػ ثٍ حشا  دس ممب  اداء خمس لبئل ثٍ تخییش َستىذ یب ویستىذ. ـبَش  اص امًال دیگش، غیش

 «التخییش الیخلًا له لدشة  ي ان وبن» آمذٌ استيلی دس ادامٍ  ؛یب دفك اص لیه، الیخلًا مه اضىبلتخییش ثیه دفك اص لیمت 

گًیدذ خدبلی اص لدشة     فشمبیذ خبلی اص اضىبل ویست ي ثمذ مدی  وبس سا مطىل وشد. اص یه ؼشف ایطبن می  ایه لجبست ومی

وگبٌ وىیم، ثبیذ ثگًییم وٍ امب  تخییش سا پزیشفتٍ یمىی وفش ایطبن مثل ثمیٍ است. دس  «الیخلًا مه لشة»ویست. اگش ثٍ التجبس

 «خمس المدیه فال یتشن االحتیبغ فیٍ ثبخشاج »، یه خملٍ ای داسد وىذ استثىبء می ادامٍ وٍ مبل حالل مخلًغ ثٍ حشا  سا

ـبَش لجبست َدم   ؟آنیب غیش  گشدد ثش میمبل حالل مخلًغ ثٍ حشا   ثٍ «فیٍ الیتشن االحتیبغ» ظمیش وٍ است ایىدب ثحث

ثشگشداوذٌ. یمىی ایىدب تشن احتیبغ ثٍ مبل حالل مخلًغ ثٍ حشا  َمیه است وٍ استثىبئی وٍ ثیبن ضذٌ، الیتشن االحتیبغ سا 

دس مًسد غیش مبل حالل مخلًغ ثٍ حدشا    «فیٍ الیتشن االحتیبغ»وطًد ي اص لیه دادٌ ضًد. امب احتمبل دیگش ایه است وٍ 

 ثبضذ. 

آوچٍ وٍ ضیخىب االستبد مشحً  آلبی فبظل )سٌ( فشمًدوذ ایه است وٍ ایىدب ثحث دس مًسد غیش مبل حالل مخلًغ ثٍ حدشا   

لًغ ثدٍ  اوذ ایه دس مًسد مبل حالل مخ اوذ. دس ممبثل لذٌ ای گفتٍ اوذ ي ثٍ لشائىی َم تمسه وشدٌ است وٍ امب  احتیبغ وشدٌ

 ا  است.حش

، دس ایه صًست ثبیذ ثگًییم اگش دس مبل حالل مخلًغ ثدٍ حدشا    يخًد وذاسدؼجك ایه احتمبل وٍ ثگًییم تخییش ثٍ َش حبل 

َم تخییش ممىب وذاسد ي ثبیذ اص لیه دادٌ ضًد ي ومل ثٍ رمٍ يخُی وذاسد، پس چٍ فشلی است ثیه مبل حالل مخلًغ ثٍ حشا  

دس سبیش امًال اخشاج اص لیه خبیض ویست وٍ خًاَذ ایه سا ثگًیذ وٍ وأوٍ يخٍ آن ایه است وٍ دسست است  ي غیش آوُب؟ می

يلی فشق آن ایه است وٍ دس مبل حالل مخلًغ ثٍ حشا  فتدًا ثدٍ   َم خبیض ویست  دس مبل حالل مخلًغ ثٍ حشا َمچىیه ي 

. یمىی وأوٍ دس مبل حالل مخلًغ ثٍ حشا ، ثدب غدالؾ ي ضدذاد    گًیىذ خبیض ویست اوذ امب دس ایىدب احتیبؼبً می لذ  خًاص دادٌ

خُدت آن چدٍ    ي ثبیذ ثب مصبلحٍ ثب حبوم ضشق ثبضذاوذ آودب فمػ  اوذ. گفتٍ ثیطتشی لذ  ومل ثٍ رمٍ ي لذ  تخییش سا پزیشفتٍ

گش َم تًخٍ ضذٌ ثسب ایه ثبضذ وٍ دس مبل حالل مخلًغ ثٍ حشا ، لاليٌ ثش تًخٍ ثٍ حمًق صبحجبن خمس، ثٍ یه وىتٍ دی

میىٍ خبسج ضًد تب ایه مبل پبن ذ داسد وٍ خًد حشا  ثيخًد داسد، وأوٍ ضبسق تأوی ایه مبلي آن ایه وٍ چًن لیه حشا  دس 

اوذ وٍ خمس اص لدیه مدبل دادٌ    ضًد. یمىی غشض تصفیٍ ي تضویٍ مبل است. دس مًسد سبیش امًال اگش ثٍ وحً احتیبغ فشمًدٌ



753 

 

تدشی  ضًد، اص ثبة سلبیت حمًق صبحجبن خمس است وٍ حمًق آوُب تعییك وطًد. يلی ایىدب لاليٌ ثش آن یه وىتدٍ مُدم   

دس مبل حالل مخلًغ ثٍ حشا ، یه مشحلٍ دیگشی مذوفش است ي آن َم ایىىٍ ایه مبل سا چًن مخلًغ ثٍ حشا  است  ؛است

ىذ. خجبثت اگش خًدش ثبضذ ممىه اسدت تدأثیش ثگدزاسد، لدزا     خًاَذ اص خجبثت َب پبن و ي حشا  خجیث است، ثٍ وًلی می

 غشض تصفیٍ ي تؽُیش مبل است. ثٍ آن َم  وٍ اخشاج ثمیىٍ داسدضبسق دس مًسد مبل حالل مخلًغ ثٍ حشا ، تأویذ ثٍ 

 .43َزا تمب  الىال  فی المسألٍ 

 مسئولیت در بزابز سبختمبن هب و حیوانبت

 9.« يَ ثِلَبدٌِِ فَإِوَّىُمِ مَسِئًُلًُنَ حَتَّى لَهِ الْجِمَبقِ يَ الْجََُبئِمِ أَؼِیمًُا اللٍََّ يَ لَب تَمِصًٌُ  لِجَبدٌِِ  فِی  اتَّمًُا اللٍََّ»فشمبیىذ:  امیشالمإمىیه )ق( می

فشمبیذ تمًای خذا سا دس مًسد ثىذگبوص ي ثالدش سلبیت وىیذ. سلبیت تمًا دس مًسد ثىذگبن خدذا تدب حدذيدی     می حعشت

 لمل ثٍ تىبلیف ي ياخجبت ي دسبیص مملً  است. ومب ایىىٍ سلبیت تمًا دس مًسد خًد خذايوذ مملً  است. تمًای الُی ممى

امدب دس   ؛تشن ضًد ي گىبٌ وىبس گزاضدتٍ ضدًد   لجبدات ثبیذ اودب  ضًد ي محشمبت ؛است دستًسات ي ايامش ي وًاَی خذايوذ

است. ثىذگبن ي خلك اهلل ي مشد   اص حمًق الصمٍ ي غیش الصمٍ ممىبی لب  مًسد ثىذگبن، سلبیت تمًا ثٍ حفؿ حمًق ثىذگبن ثٍ

یه حمًلی ثٍ گشدن َم داسوذ، سلبیت تمًای خذا وسجت ثٍ دیگشان، وسجت ثٍ لجبداهلل ایه است وٍ حمًق آوُدب سا سلبیدت   

ضًد وسی وسجت ثٍ خذا تمًا پیطٍ وىدذ   وىىذ. تأویذ امیشالمإمىیه ثش سلبیت تمًا فی لجبداهلل، اَمیت ایه سا می سسبوذ وٍ ومی

صثبن ثٍ سا ثجشد، اریت وىذ، تحمیش وىذ،  شظصلىىذ. مبلص سا غصت وىذ ي وامب وسجت ثٍ ثىذگبن خذايوذ ثش مذاس تمًا حشوت 

 ایىُب اَمیت داسد. َمٍ سلبیت تمًای الُی دس مًسد  ؛وبسضا ثبص وىذ، غیجت وىذ

یه سإال ممذس ثذَىذ وٍ ثٍ خًاَىذ پبسخ  سا دس مًسد ثالد سلبیت وىیذ. وأوٍ میتمًای خذا فشمبیذ:  حعشت)ق( دس ادامٍ می

فَدإِوَّىُمِ  »  :فشمبیدذ  مدی  )ق(تمًا دس مًسد ثالد ثٍ چٍ ممىبست؟ مگش مب وسجت ثٍ ثالد َم ثبیذ تمدًا داضدتٍ ثبضدیم؟ حعدشت    

 ي ثُدبئم مسدئًل   قثمدب  دس مدًسد ضمب حتدی  فشمبیذ  می ؛اص رَه مخبؼت ديس وىذخًاَذ یه تمدجی سا  وأوٍ می «مَسِئًُلًُنَ

یه محیؽی ودٍ  دس َستیذ؛ مسئًلیت وسجت ثٍ خبوٍ ي سبختمبن ي حیًاوبت داسیذ. دس ضُشَب خممی اص اوسبن َب َستىذ وٍ 

تمدًا سا دس مدًسد خذايودذ ي     :فشمبیدذ  مدی  )ق(حیًاوبت َم َستىذ. حعدشت  ي لُشاً وىىذ داسای تأسیسبتی است، صوذگی می

 ثٍ ممىبی خبوٍ َب ي سشاَب ي مىبن َب دس ضدُشَب « قثمب» .مًسد ثالد، َمٍ ضمب مسئًل َستیذ یت وىیذ ي ویض دسلجبداهلل سلب

َب، چٍ خصًصی ي چٍ  ي خبوٍ ي سبختمبن قحفؿ ثمبمب وسجت ثٍ م مسئًلیت داسیم. يالمبً . مب وسجت ثٍ حفؿ ایه َب َاست

َش ؼًس ودٍ ثخدًاَیم   می سيیم ، مسئًلیت داسیم. يلتی دس یه مىبن لمًمی (َبی لمًمی مخصًصبً دس سبختمبن) لمًمی

. یه دستطًیی لمًمی يلتی مشد  خًة استتًاویم استفبدٌ وىیم. اگش َمیه فشَىگ دس ثیه مشد  سياج پیذا وىذ چمذس  ومی

است وٍ اص ایه دستطدًیی   سوىذ ایه ايلیه ي آخشیه ثب می سيوذ ثجیىیذ چؽًس است. مثالً وسی وٍ می سيد دستطًیی فىش می

 .وىىدذ می استفبدٌ  دیگشان َموذاسد وٍ وحًٌ استفبدٌ اص آن چؽًس ثبضذ. وبس وذاسد ثمذ اص ایه  یي دیگش وبس ضًد استفبدٌ می

یب ضذٌ ثجیىیذ استفبدٌ َب چؽًس اسدت. چمدذس   ُیه مىبن لمًمی ثشای مشد  م ی وٍدس مسدذ ي حسیىٍ ي مذسسٍ ي َش خبی

َبی  ي چمذس اَتمب  داسیم؟ َمبن ممذاس وٍ ثشای حفؿ خبوٍ خًدمبن وًضب َستیم آیب ثشای ثالد ي سبختمبنوىیم  مشالبت می

                                                 
3

 .967خؽجٍ وُح الجالغٍ، . 



753 

 

 ثدب  دیگشان ي ثىبَبی لمًمی اَمیتی لبئل َستیم؟ ایىُب سا ثبیذ ثٍ مشد  گفت، ممىب وذاسد وٍ مسدلمبن ي ضدیمٍ امیشالمدإمىیه   

وطذ ثمعی اص ایه مىبن َبی لمًمی ثًیژٌ مىبن َبیی ودٍ ومدبد    . اوسبن خدبلت میایىگًوٍ سفتبس وىىذمىبن َبی لمًمی 

آوُدب سا  ایىىٍ َم اص حیث تغزیٍ ي ثُذاضت ي  َم ،حمًق حیًاوبت سا سلبیت وشد ثبیذ. حتی سا ثجیىذ مزَت ي دیبوت َستىذ

 :فشمبیدذ  س پبیدبن مدی  وىدذ. امیشالمدإمىیه د   وٍ خذايوذ تجبسن ي تمبلی اص مب ؼلت میاست ایىُب مسئًلیت َبیی  اریت وىىیم.

خذا سا اؼبلت وىیذ ي لصیبن وىىیذ. اگش وسی ثٍ مسئًلیت خًد دس ثشاثش ثالد، ثمبء، ثُبئم ي لجبد ي  «أَؼِیمًُا اللٍََّ يَ لَب تَمِصًٌُ»

 ثىذگبن خذا لمل وىىذ لصیبن خذايوذ وشدٌ است.

«الحمذ هلل سة المبلمیه»  


