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 «معن جههلي هححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلي هادداهم هاالّلهههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»

 خالصه جلسه گذشته:

دس اهش اٍل  ؛گيشداهش هَسد ثشسسي لشاس هيػشع وشدين پٌج وِ ثحث اص ايي ثَد وِ غٌيوت چيست، دس همذهِ ّفتن 

دس اهش سَم اهب  ٍ گشفتلشاس  يدس اهش دٍم غٌيوت دس استؼوبالت لشآًي هَسد ثشسس ٍ غٌيوت سا دس لغت ثشسسي وشدين

 .غٌيوت سا دس سٍايبت هَسد سسيذگي لشاس خَاّين داد

 اهز سوم: هنظور اس غنيوت در روايات

 شَد.(اص آى استفبدُ هي هطبلجيثجيٌين چِ  ثشسسي وٌين ٍخَاّين سٍايبت سا  هي ،اهَسسبيش هب ثب لطغ ًظش اص ّوِ دس ايي ثحث 

لفي پيشاهَى ايي هسئلِ هٌؼمذ اثَاة هخت الشيؼة ٍسبئلوتبة دس خوس ٍاسد شذُ سٍايبت صيبدي است.  ُدسثبسسٍايبتي وِ 

آًچِ وِ ايٌجب همظَد است آى  ،سوت خوس اثَاة هتؼذدي روش شذُدس ٍجَة خوس دس هب يتؼلك ثِ الخوس، دس لشذُ؛ 

غٌيوت ٍ  ون ّستٌذ طشيحبًالجتِ . ثؼضي سٍايبت وِ شَداص آى استفبدُ غٌيوت  هؼٌبي ذتَاًسٍايبتي است وِ ثِ ًَػي هي

 اًذ.غٌُن سا هؼٌي وشدُ

 گيشدايٌىِ خوس ثِ چِ چيضّبيي تؼلك هي .اًذُهظبديك خوس ٍ هب يتؼلك ثِ الخوس سا ثيبى وشد سٍايبتاهب تؼذاد صيبدي اص 

تَاًٌذ دس ايي همبم هَسد ايي دستِ سٍايبت هي. هؼبدى، وٌَص، اسثبح هىبست ثب اختالفي وِ دس تؼذاد ايٌْب ٍجَد داسد هبًٌذ

غٌيوت سا  دسست است وِيؼٌي ؛ اق غٌيوت استذاستٌبد لشاس ثگيشًذ اص ايي جْت وِ هب ادػب وٌين روش ايٌْب ثِ ػٌَاى هظ

هفَْم غٌيوت  ٍ اص ثبة ايي است وِ ايٌْب هظذاق ،اًذسا روش وشدُ هثبل آىغَص ٍ ا، وٌض ،اًذ ٍلي اگش هؼذىهؼٌي ًىشدُ

 ،اًذروش وشدُوِ تؼلك خوس سا  هَاسدوٌين وِ ائوِ  احشاصتَاًين هب ًويچَى  ؛هشىل استهطلت ّستٌذ لىي اثجبت ايي 

سٍايبت  آًْب ٍاجت است اًذ. آًچِ دس ايي سٍايبت آهذُ هَاسدي است وِ خوس دسش وشدُثوب أًْب هي هظبديك الغٌيوة رو

 ُروش وشدسا دس هَاسدي ٍجَة خوس ، اهب آيب اگش سٍايبتصيبدي است وِ ثيبى وشدُ خوس دس چِ چيضّبيي ٍاجت است 

 ايي سا احشاص وشد. َاىتوٌذ، ًويسا ثيبى هيآى حىن  فك داسداست يب أًْب هي هظبديك الغٌيوة ايي هي ثبة 

 ايطبيفِ ٍ ايآى دستٍِ ثبة خوس دٍ دستِ سٍايت ّست وِ ايٌجب يه دستِ آى هَسد ًظش هبست  سٍايبتدس ثيي  پس

وٌذ چَى هب ثِ دًجبل ايي ّستين وِ ثذاًين دس سٍايبت سا تفسيش هي ٍ آىٌن است  وِ هتىفل ثيبى هؼٌبي غٌيوت ٍ غُاست 

 هؼٌي ٍ تفسيش ٍ هٌحظش شذُ است. غٌبئن جٌگيثِ ب هثالً هؼٌي ٍ تفسيش شذُ يهطلك الفبئذُ  ثِ غٌيوت چگًَِ هؼٌي شذُ آيب

ثجيٌين دس سٍايبت غٌيوت ثِ چِ هؼٌي آهذُ است؛ آيب هٌظَس اص غٌيوت  ،ثشسسي لغت اص وِ ثؼذ استهب ايي هسئلِ هْن ثشاي 

 دس سٍايبت خظَص غٌبئن داس الحشة است يب هطلك فبئذُ ٍ هٌفؼت است؟ 

ايٌىِ خوس دس چِ چيضّبيي ٍاجت است،  ٍ ذٌوٌهَاسد ٍجَة خوس سا ثيبى هي ي ّستٌذ وِسٍايبت ديگش وِاهب طبيفِ 

 . ثلِاػن اص ايٌىِ هظذاق غٌيوت ثبشٌذ يب ًجبشٌذ ٍايبت هتىفل ثيبى هَاسد ٍجَة خوس استچَى آى س ٌذايٌجب همظَد ًيست
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وٌَص، غَص، اسثبح هىبست  هثل هؼبدى،)استفبدُ وشد وِ ايي هَاسدي وِ ًبم ثشدُ  شذهيايي سٍايبت  اص اگش چٌبًچِ گفتين

هالن  شذ ايي سا احشاص وشد وِيؼٌي هي ا غٌ٘ؤٌْٗصذق علْ٘ا اًّدس آًْب خوس ٍاجت است چَى  (ٍ تجبسات ٍ اهثبل ايٌْب

تَاًستٌذ هَسد استٌبد دس ايي همبم هيايي سٍايبت ّن آًگبُ ، ّستٌذٍجَة خوس دس ايٌْب ايي است وِ ايٌْب هظذاق غٌيوت 

هي تاب ٗدة الخوس فْ٘ا وٌين ٍجَة الخوس في ّزُ الوَاسد است اهب آيب اهب هب تٌْب چيضي وِ استفبدُ هيلشاس گيشًذ. 

ال هي تاب أًْا ٗصذق علْ٘ا هوىي است خوس دس ايٌْب ٍاجت ثبشذ ٍلي  ٍ شَد، اص ايي سٍايبت استفبدُ ًوياًْا غٌ٘ؤٌ أم ال

  غٌ٘ؤ.

ٍ آى ايٌىِ هب است  لبثل استٌبدتٌْب دس يه طَست  آى سٍايبتي وِ هَاسد ٍجَة خوس سا روش وشدُثِ ػجبست ديگش 

تَاًين احشاص وٌين. اًذ وِ هظذاق غٌيوت ّستٌذ دس حبلي وِ هب ايي سا ًويثبة روش شذُايي احشاص وٌين هَاسد هزوَس اص 

 غٌيوت است.ػٌَاى اهبم )ع( فشهَدُ دس ايي هَاسد خوس ٍاجت است اهب ايي دليل ثش ايي ًيست وِ ايي ثِ 

 وِ ايي ثسيبس هْن است دس ّش دليلي چِ ّستين تب هحذٍدُ سٍايبتوبى هؼيي شَد ٍ دًجبلشَد هب دس سٍايبت ثِ هيپس هؼلَم 

 . ٌين ٍ همظَد اطلي اص آى سا هؼلَم وٌينهحذٍدُ آى سا هؼيي وثِ دًجبل استٌبد ٍ شبّذ ّستين، 

 استٌبد وٌين. ثِتَاًين اسد وِ هب هيد سٍايت ايٌجب ٍجَد چٌذ ،اي وِ ػشع وشديناهب ثب هالحظِ ايي ًىتِ

 ريایت علي به مهزیار روايت اول:

 فشهبيذ:سَسُ اًفبل ايي گًَِ هي 14ثي هْضيبس است وِ دس ريل آيِ  ػلياٍليي سٍايت ّوبى سٍايت 

هي االًساى لالًساى التٖ لْا خطش ٍ  ٍ الدائضٓ ٍ الغٌائن ٍ الفَائذ ٗشحوك اهلل فْٖ الغٌ٘ؤ ٗغٌوْا الوشء ٍ الفائذٓ ٗف٘ذّا»

1...«عذٍ ٗصطلن ف٘ؤخز هالِ ٍ هثل هال ٗؤخز الٗعشف لِ صاحة ٍ الو٘شاث الزٕ ال ٗحتسة هي غ٘ش اب ٍ ال اتي ٍ هثل ال
 

-وٌذ ٍ هيهب غٌوتن سا هؼٌي هي« ٍاػلوَا أًوب غٌوتن»؛ ريل آيِ هؼٌبستچِ ثِ فشهبيذ غٌبئن ٍ فَائذ دس ايي سٍايت اهبم هي

وٌذ جبيضُ، هيشاثي وِ يآٍسد ٍ ثؼذ هظبديمي سا ثشاي آى روش هاي است وِ شخض آى سا ثذست هيغٌيوت ٍ فبئذُ :گَيذ

شَد. اص غيش ًبحيِ پذس ٍ هبدس ثبشذ، هبلي وِ طبحت ًذاسد وِ ايٌْب ّوِ اص هٌبفغ ٍ فَائذ ٍ غٌبئوي است وِ ًظيت اًسبى هي

  است ًِ خظَص غٌبئن داس الحشة.  فائذُ ٍ الوٌفعٔالهطلك لزا ايي سٍايت ظَْس داسد دس ايٌىِ غٌيوت ثِ هؼٌي 

اي ثِ استٌبد هتضوي ثؼضي احىبم است وِ التضام ثِ آى هشىل است ٍلي هؼزله ثش فشع چٌيي ثبشذ لطوِلىي ايي سٍايت 

 صًذ.ًوي

 ريایت حكيم مؤذن روايت دوم:

 "ٍاعلوَا أًوا غٌوتن هي شٖءٍ فأىّ هلل خوسِ ٍ للشسَل"عي اتٖ عثذاهلل)ع( لال: للت لِ: » دس سٍايت حىين هؤرى آهذُ:

 2«.عل ش٘عتٌا هي رلك فٖ حلّ ل٘ضكَافادٓ َٗهاً تَ٘مٍ اال أىّ اتٖ خّٖ ٍاهلل اال لال)ع(:

فبئذُ است ٍ هؼٌبي ػبهي هطلك ايي  «ٍاهلل االفادٓ َٗهاً تَ٘مٍ»فشهبيذ: دس ايي سٍايت ّن اهبم )ع( دس همبم تفسيش غٌيوت هي

فشهبيذ ايي سٍايت طحيح ًيست وِ دس ػشف ٍ لغت ثشاي غٌيوت ٍ غٌن روش شذُ الجتِ هشحَم همذس اسثيلي هي داسد ّوبى

ثِ جْت حىين هؤرى وِ هَسد اشىبل ٍالغ شذُ، اگشچِ ثؼضي ثِ استٌبد تَاتش هؼٌَي يب اجوبلي سٍايبت ثبة خوس دس حذ 

                                                 
 .5، حذٗج561صالخوس،  ها ٗدة فِ٘اتَاب  اص 8تاب  ،9ٍسائل الش٘عٔ، ج؛ 198، حذٗج66، ص2؛ استثصاس، ج398، حذٗج141، ص4. تْزٗة، ج1

 .8، اتَاب االًفال، حذٗج4، تاب546، ص9؛ ٍسائل الش٘عٔ، ج179، حذٗج54، ص2؛ استثصاس، ج344، حذٗج121، ص4. تْزٗة، ج2
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تَاًذ اثجبت طذٍس ّوِ جضئيبتي وِ دس سٍايبت آهذُ سا ًوي اًذ ٍلي ّوبى ٍس وِ گفتِ شذ تَاتشٍ سفغ ايي هشىل ثش آهذُ

 ثىٌذ.

 روايت سوم:

فكل ها افادُ الٌاس فَْ غٌ٘ؤٌ ال »سَسُ اًفال  41سٍاٗت سَم سٍاٗتٖ است كِ دس كتاب فمِ الشضا ٍاسد شذُ دس رٗل آِٗ 

ذ اص ستح تداسات، هكاسة، صٌاعات ٍ كٌٍ تعذ چٌذ هَسد سا ركش هٖ« فشق ت٘ي الكٌَص ٍ الوعادى ٍ الغَص ٍ هال الفّٖ

 1«.ألى الدو٘ع غٌ٘ؤٌ ٍ فائذٌٓ هي سصق اهلل تعالٖ»هَاسٗج ٍ تعذ دس آخش اٗي عثاست سا داسد 

ثب اطل دس هَسد وتبة فمِ الشضب الَال هختلفي است؛ ّش چٌذ ايٌجب هحل ثحث اص آى ًيست ٍلي اجوبالً ايٌىِ دس ساثطِ 

هتؼلك ثِ اهبم  ًِ ايٌىِاست  ايشبىگَيٌذ ايي وتبة هٌسَة ثِ ثؼضي هياص جولِ جَد داسد ٍ لَلچٌذيي وتبة فمِ الشضب)ع( 

  .اًذاي سا روش وشدُادلِاص ايي الَال ّش وذام  ؛داًٌذٍ ثؼضي ّن آى سا هؼتجش هي ثبشذسضب)ع( 

َى دس آى اهَسي روش شذُ وِ ثِ اهبم ًيست چ هتؼلكسسذ ايي وتبة ػلي سغن اًتسبة ثِ اهبم سضب)ع( حبل ثِ ًظش هي ّش دس

لطؼبً هخبلف ضشٍسيبت هزّت است ٍ لبثل لجَل ًيست هثالً دس هَسد ًوبص ٍ استمجبل دس ايي وتبة آهذُ وِ دس حيي ًوبص ٍ 

ٌّگبم استمجبل اهبم سا جلَي چشن لشاس دّيذ؛ ايي سا روش وشدُ است. اهبم سا همبثل چشن لشاس دادى ٍ ًظت الؼيي لشاس دادى 

تَاًذ اص اًذ وِ ايي هَاسد اطالً ًوياي ًذاسد يب هثالً دس هَسد هتؼِ ٍ ًىبح ٍ هَاسد صيبد ديگشي وِ احظب وشدُسيشِايي ّيچ 

ايي اًتسبة  دسلزا اص ثبة ايٌىِ  شتِ ٍ ًسجت ثِ اهبم )ع( دادُ شذُ،اهبم هؼظَم ثبشذ ٍ ًْبيتبً هوىي است يىي اص فمْب ًَ

تَاًين ثِ ػٌَاى دليل ٍ شبّذ ثش هذػبي خَدهبى روش وٌين اگشچِ ثؼضبً ايي سا روش سٍايت سَم سا ًوي ،تشديذ ٍجَد داسد

 اًذ.وشدُ

 مًثقة سماعة روايت چهارم:

 2«.ا افاد الٌاس هي لل٘ل أٍ كث٘شالخوس فمال: فٖ كل هلال سوعت اتا الحسي )ع( عي »

 شَد.بل ػوَم اص آى استفبدُ هيٍلي ثِ ّش ح ًيستايي حذيث اگشچِ دس همبم تفسيش آيِ 
 روايت پنجن:

( ٍ لوي الم اهلل علْ٘ا)س عي عثذاهلل تي سٌاى لال: لال اتَعثذاهلل)ع(: علٖ كل اهشءٍ غٌُن أٍ اكتسة الخوس هوا اصاب لفاطؤَ»

 3«.رسٗتْا الحدح علٖ الٌاس؛ الحذٗجٗلٖ اهشّا هي 

 داًٌذ.حضشهي هَسد اشىبل ٍالغ شذُ ٍلي ثؼضي اٍ سا هؼتجش هي لبسنايي سٍايت ّن ثِ جْت ػجذاهلل ثي 
 :ثِ حبل گفتين ايي ثَد وِ تبپس آًچِ وِ هب 

وٌذ يىي سٍايبتي وِ ثِ طَس ٍاضح دس ثيي ّوِ سٍايبت دٍ طبيفِ اثتذائبً ٍ دس ثبدي ًظش دس هب ًحي فيِ جلت تَجِ هي ايالً:

وِ هَاسد ٍجَة خوس سا ثِ طشاحت ٍ هستمالً ثيبى وشدُ طبيفِ دٍم ايٌجب  سٍايبتيغٌيوت سا تفسيش وشدُ ٍ طبيفِ دٍم 

تَاًذ هَسد استٌبد لشاس ثگيشد چَى اگشچِ هحتول است روش آى هَاسد اص ايي ثبة ثبشذ وِ ايٌْب هظذاق غٌيوت ّستٌذ ًوي

شَد ايي است وِ خوس دس فْويذُ هيتَاى ايي سا اص ايي سٍايبت احشاص وشد ٍ تٌْب چيضي وِ اص ايي سٍايبت ٍلي ٍالؼبً ًوي

                                                 
 .294. فمِ الشضا، ص1

 .6َاب ها ٗدة فِ٘ الخوس، حذٗجاص ات 8، تاب 563، ص9؛ ٍسائل الش٘عٔ، ج11، حذٗج457، ص1. الكافٖ، ج2

 .6اص اتَاب ها ٗدة فِ٘ الخوس، حذٗج 8، تاب 563، ص9؛ ٍسائل الش٘عٔ، ج186، حذٗج55، ص2؛ استثصاس، ج6، حذٗج124، ص4، ج. تْزٗة3
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آًْب ًذاشتِ ثبشذ. لزا  اطالً سثطي ثِ طذق ػٌَاى غٌيوت ثشايي هَاسد ٍاجت است چِ ثسب ٍجَة خوس دس ايي هَاسد 

 سٍايت لبثل اتىب ٍجَد داسد. حذالل سِهبًذ وِ دس ايي طبيفِ طبيفِ اٍل فمط ثبلي هي

 ختظبطي ثِ غٌبئن داس الحشة ًذاسد.وت ثِ هؼٌبي هطلك فبئذُ است ٍ ّيچ اشَد غٌياستفبدُ هي سٍايبتايي اص ي ثاوياً: 

 روايات هعارض:

شَد وِ غٌيوت هٌحظش دس غٌبئن جٌگي است وِ اي سا ّن ايٌجب حل وٌين اص ثؼضي سٍايبت استفبدُ هياهب ثبيذ يه هشىلِ

 اي ثشاي ايي سٍايبت اًذيشيذ.ا ثبيذ چبسُشًَذ. لزاگش ًتَاًين ايي سٍايبت سا تَجيِ وٌين ثب ايي سٍايبت هؼبسع هي

شَد وِ ثيي ديگش ثِ ًَػي اص آى فْويذُ هي ثؼضيوٌذ ثش حظش خوس في الغٌبئن خبطةً ٍ اص ايي سٍايبت داللت هي ثؼضي

ٍلي ثِ ًَػي اص هجوَع سٍايت  اي ٍجَد داسد يؼٌي لفظ غٌيوت دس آى سٍايت استؼوبل شذُغٌيوت ٍ همبتلِ يه هالصهِ

وِ اطالً هفَْم غٌيوت يه هفَْهي است وِ ثِ ًَػي ثب جٌگ ٍ جْبد ٍ همبتلِ هالصهِ داسد يؼٌي دس  شَداستظْبس  اىتَهي

 شَد.غيش آى استؼوبل ًوي

 عبداهلل به سىان هصحيحروايت اول: 

 1.«غٌائن خاصًٔاللال سوعت اتا عثذاهلل علِ٘ السالم ٗمَل: ل٘س الخوس اال فٖ »

ٍاجت ٍ غٌيوت هٌحظش دس ظبّش سٍايت ايي است وِ خوس فمط دس غٌبئن جٌگي وِ سا ثگَيذ  اييهوىي است وسي 

شَد چَى اگش هشاد هطلك فبئذُ ثَد ديگش ٍجْي ثشاي حظش ٍ تأويذ آى ثب ٍ ايي اص حظش استفبدُ هي استغٌبئن داس الحشة 

 شَد هشاد غٌبئن جٌگي است.ًجَد. پس هؼلَم هي «خاصًٔ»

 بزرسي:

 خظَص غٌبئن جٌگي است ثلىِ هب ادػب  ،شَد وِ هٌظَس اص غٌيوتاستفبدُ ًويايي سٍايت سسذ اص ثِ ًظش هي لىي ايٌجب

 سٍايتيه هؼٌبي ػبهي است )هطلك فبئذُ ٍ هٌفؼت است.( لىي اگش حظش دس ايي دس ايي سٍايت، وٌين هٌظَس اص غٌيوت هي

خوس داسد اهب گبّي  ثِ دست اًسبى ثشسذ،ٍ ّش غٌيوتي  ُّش فبئذخَاّذ ثگَيذ روش شذُ لؼلّ ثِ ايي جْت ثبشذ وِ هي

اي دس آى خشد ثذٍى ايٌىِ استفبدُسسذ وِ ايي في الَالغ فبئذُ ًيست هثالً وسي چيضي سا هيچيضّبيي ثِ دست اًسبى هي

        وبى همذاس فشٍشذ ثذٍى ايٌىِ سثح دس آى ثبشذ هثالً چيضي سا خشيذُ ّضاس تَهبى ٍ اآلى ّن ثِ ّثبشذ يب چيضي سا هي

 .اي دس آى ًيستوٌذ ٍلي ّيچ سَد ٍ فبيذُفشٍشذ اًسبى ًسجت ثِ ايي همذاس دستشسي پيذا هيهي

خَاّذ هيوِ ثِ ايي خبطش است  «اال فٖ الغٌائن خاصًٔ الخوس ل٘س»ٍجِ ايٌىِ دس سٍايت حظش وشدُ وِ ثِ ػجبست ديگش 

ايٌجب دس  پس .خوس داسد وِ فبيذُ ٍ سثحي دس آى ثبشذ خوس ًذاسد ثلىِ آى چيضي سسيذثگَيذ ّش چيضي وِ ثذست شوب 

 «اال فٖ الغٌائن خاصًٔ الخوس ل٘س»گَيذ ايٌىِ هي ٍ حظش ثِ ايي هؼٌبستٍ غٌيوت ثِ هؼٌبي هطلك فبئذُ است  ايي سٍايت

ٍاجت اي ًذاشتِ ثبشذ خوس دس آى ٍ اگش هَسدي ثبشذ وِ سثح ٍ فبئذُ "ستحٌ فِ٘خوس ل٘س اال فٖ الوَضع الزٕ "يؼٌي 

 ًذاسد. وِ روش وشدين،ي تبسٍاي اي ثب آىايي سٍايت ّيچ هؼبسضِلزا  چَى غٌيوت ًيست. ؛ًيست

اي آى سا ّن حل وٌين وِ اًشبء اهلل دس جلسِ آيٌذُ داسد وِ ثبيذ هشىلِ ٍجَدايٌجب سٍايت ديگشي ّن  بحث جلسه آينده:

 شخض خَاّذ شذ وِ دس سٍايبت ّن غٌيوت ثِ هؼٌبي هطلك فبئذُ ٍ هٌفؼت است.هطشح خَاّين وشد ٍ ثؼذ اص حل آى ه

 «ٍالحوذ هلل سب العالو٘ي»
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