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

 خالصه جلسه گذشته:

لكي دس  .دٍ سٍايت سا دس ايي ساثغِ ركش كشدين ؛غٌيوت ثِ هؼٌبي هغلك فبئذُ ٍ هٌفؼت ٍاسد ضذُ ،دس سٍايبت نػشض كشدي

همبثل سٍايبتي است كِ هوكي است اص آًْب استفبدُ ضَد كِ غٌيوت ظَْس دس خصَظ غٌبئن داس الحشة داسد يك سٍايت 

داسد يؼٌي هؼلَم ضذ آى سٍايت ظَْس دس ّوبى هؼٌبيي كِ هب گفتين  .سا ّن ثيبى كشدينٍ تَخيِ آى  ركشسا دس خلسِ گزضتِ 

اًذ استفبدُ كٌٌذ كِ غٌيوت سٍايت ديگشي ّن ٍاسد ضذُ كِ اص ايي سٍايت خَاستِ .لبثل حول ثش هغلك فبئذُ ٍ هٌفؼت است

 فمظ خصَظ غٌبئن داس الحشة است.

 روايت دوم: 

اخوبس ٍ  ةوسػي اثي ػجذاهلل )ع( لبل كبى سسَل اهلل )ظ( إرا اتبُ الوغٌن اخز صفَُ ٍ كبى رلك لِ ثنّ يمسّن هبثمي خ

 1«.الزي اخزُ خوسة اخوبس؛ الحذيث يأخز خوسِ ثن يمسن اسثؼة اخوبس ثيي الٌبس الزيي لبتلَا ػليِ ثنّ لسّن خوس

 2اص حسيي ثي سؼيذ ًمل كشدُ است. ًظيش ّويي سٍايت سا دس استجصبس

« ثيي الٌبس الزيي لبتلَا ػليِآًچِ كِ هَسد ًظش هستذل دس ايي سٍايت است ايي است كِ پيبهجش)ظ( يمسن اسثؼة اخوبس 

اًذ اص ايي سٍايت ثيي غٌيوت ٍ همبتلِ هالصهِ استفبدُ كٌٌذ يؼٌي چْبس پٌدن ثيي كسبًي كِ ثش آى همبتلِ كشدًذ؛ خَاستِ

ي ثيي غٌيوت ٍ همبتلِ پس اگش خبيي حشة ٍ لتبل ٍ خٌگ ًجبضذ گَيب گَيٌذ ايي سٍايت ظَْس داسد دس هالصهِيؼٌي هي

غٌيوت ثِ هؼٌبي هغلك  ،دس سٍايبت پسدس غٌيوت خصَصيت حشة ٍ لتبل اخز ضذُ است  ثلكًِذاسد غٌيوت ٍخَد 

 فبئذُ ًيست.

 :بزرسي

 سسذ لبثل استٌبد ثشاي ايي خْت ًيست چَى:دس ّش صَست ايي سٍايت ّن ثِ ًظش هي

ثيٌين تؼوبل دس ايي هؼٌي سا؛ هب هٌؼي اص استؼوبل لفظ غٌيوت دس هؼٌبي غٌبئن خٌگي ًويكٌذ اساثجبت هيايي سٍايت  اوالً:

هحل ًضاع ًيست غٌيوت ايٌدب  تَاًذ دس غٌبئن خٌگي ٍ ّن دس غيش غٌبئن خٌگي استؼوبل ضَد اييايٌكِ غٌيوت ّن هي

ضَد استؼوبل ايي لفظ دس سٍايت ثبثت هيًْبيتص ايي است كِ دس غٌبئن خٌگي استؼوبل ضذُ ثِ ػجبست ديگش آًچِ ثِ ايي 

 ضَد.غٌيوت خٌگي است اهب ايٌكِ هؼٌبي غٌيوت خصَظ غٌبئن خٌگي ثبضذ اص ايي سٍايت استفبدُ ًوي
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ٍالؼبً ايٌدب دس ايي هؼٌي ثِ كبس سفتِ ثبضذ ٍ ايٌدب ّويي هؼٌي هشاد ثبضذ اهب ايٌكِ ايٌدب ثِ ايي هؼٌي غٌيوت سلوٌب كِ  ثانياً:

 تَاًذ دس هؼٌبي ػبم ّن استؼوبل ضَد.كِ ًوي كٌذثبضذ كطف ًوي

ضَد اهب ضَد ايي است كِ غٌيوت دس ايي هؼٌي ّن استؼوبل هياص ايي سٍايت استفبدُ هيكِ پس ثٌبثشايي ًْبيت چيضي 

 تَاى آى سا استؼوبل كشد ّيچ داللتي ثش ايي هسئلِ ًذاسد.ايٌكِ دس غيش هؼٌبي غٌيوت خٌگي ًوي

 نتيجه:

الجتِ  ،ث دس همذهِ ّفتن ايي ضذ كِ غٌيوت دس سٍايبت ثِ هؼٌبي ػبم است ٍ ّوبى هغلك فبئذُ ٍ هٌفؼتهتحصل اص اهش ثبل

 ضَد.ايي گًَِ ًيست كِ گوبى ضَد دس خصَظ غٌبئن داس الحشة استؼوبل ًوي

 امز چهارم: غنيمت در كلمات فقها

 :ًكتِ اضبسُ ضَد دٍت ثِ ّبيي اص ػجبسات فمْب سا دس ايٌدب ًمل كٌين الصم اسلجل اص ايٌكِ ًوًَِ

 اول:نكته 

-دس اثتذاء ثحث اص غٌيوت دس سٍايبت هَسد اضبسُ لشاس گشفت ٍ آى ايٌكِ هب ثِ ػجبسات فمْب كِ سخَع هي كِ ايًكتِيكي 

اًذ اص ٍخَة خوس، احكبم خوس، هَاسدي كِ خوس ثِ آًْب كٌين اص اثتذا تب ثِ اهشٍص ّوِ فمْب هتؼشض هسئلِ خوس ضذُ

اًذ غيش اص خَاهغ سٍايي ٍ ثضسگبًي هثل ضيخ صذٍق ٍ كليٌي ٍ كسبًي كِ كتت آًْب ثب گيشد؛ ّوِ ايٌْب سا ركش كشدُتؼلك هي

ّوِ كتت فتَايي اص اثتذا تب كٌَى عجيؼتبً ثِ ػٌَاى يك فشيضِ  ،ػجبسات سٍايبت هوضٍج ثَد ٍ فتَايطبى ػيي هتي سٍايت ثَد

بم ثشسسي ػجبسات فمْب اص آى خْت ًيستين. آًچِ كِ ايٌدب هذ ًظش هبست استٌبد اًذ. هب فؼالً دس همثِ هسئلِ خوس پشداختِ

ٍخَة دس ايي هَاسد ثِ ضوَل لفظ غٌيوت است يؼٌي دس هَاسدي كِ ثِ ػٌَاى هتؼلمبت خوس ٍ هبيدت فيِ الخوس ركش 

ي ٍخَة خوس ثيبى اي سا ثشادلِاًذ هثالً ايٌكِ چشا خوس دس هؼبدى، كٌَص ٍاخت است كِ ااي سا ثيبى كشدُاًذ، ادلِكشدُ

ٍ استٌبد ثِ سَسُ اًفبل  41دليلي كِ دس اكثش يب ثِ لَلي دس ّوِ ايي هَاسد هَسد استٌبد لشاس گشفتِ آيِ  اًذ اهب يككشدُ

هب اص ايي صاٍيِ ػجبسات فمْب سا هَسد ثشسسي لشاس خَاّين داد چَى ػٌَاى ثحث است. ضوَل هب غٌوتن ًسجت ثِ ايي اهَس 

اًذ ٍ فمْب چگًَِ ثشاي اثجبت ٍخَة خوس ي است الغٌيوة في كلوبت الفمْب يؼٌي فمْب غٌيوت سا چگًَِ هؼٌي كشدُّن اي

 اًذ ٍ ايي اص ّوبى اثتذا دس ػجبسات فمْب ٍخَد داسد.دس غيش غٌبئن داس الحشة ثِ ػوَهيت هؼٌبي غٌيوت استٌبد كشدُ

 دوم:نكته 

هَلذ ٍ تكَى ايطبى  آًْبيؼٌي كسبًي هبًٌذ اثي خٌيذ ضيخ هفيذ ٍ هبًٌذ ًكتِ ديگش ايٌكِ خَد ايي فمْب اص اّل لسبى ثَدًذ 

دس ثالد ػشة ثَدُ ٍ ايي گًَِ ًجَدُ كِ گفتِ ضَد ايٌْب غيش ػشة ثَدًذ ٍ ٍاسد دس دًيبي ػشة ضذًذ ٍ اّل لسبى ضٌبختِ 

ضًَذ هحمك حلي هثالً لسبى ضٌبختِ هي كٌين ثِ ػٌَاى اّلضًَذ. ػوذُ اص ػلوب ٍ فمْبيي كِ هب الَال آًْب سا ثيبى هيًوي

 «هب غٌوتن»  كٌذ، دسست است كِ فميِ است ٍ ظَْس كٌذ ٍ ثِ ػوَهيت هؼٌبي غٌيوت استٌبد هيٍلتي غٌيوت سا هؼٌي هي

داًذ اهب ايي هجتٌي ثش ايي است كِ اٍ خَدش اّل لسبى است غيش اص ايٌكِ ثِ ػشف ٍ لغت ّن استٌبد يك ظَْس ػبهي هيسا 

كِ تصشيح ثِ ػوَهيت  ستبْمبساتي اص فس آًچِ هذ ًظش هبست ػجضَد. پّن اص اّل لسبى ضٌبختِ هيكٌذ خَدش هي

الجتِ ثؼضي اص فمْب تصشيح ثِ ػوَهيت  .لك هٌبفغ ٍ غٌبئن استغاًذ ٍ ايٌكِ لفظ غٌيوت ٍ غٌُن ضبهل ههؼٌبي غٌيوت كشدُ

اًذ خوس دس ّفت ِ الخوس هثل سٍايبت هثالً گفتِاًذ ثِ هَاسدي كِ يدت فيّوبى خب غٌيوت سا ػغف كشدُ اًذ هثالًًكشدُ
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كٌين ًذاسد ايٌكِ اهب ايي هٌبفبتي ثب آًچِ كِ هب ًمل هي ... هَضغ ٍاخت است غٌيوت، هؼبدى، كٌَص، غَظ اسثبح تدبسات

غٌيوت دس يك ػجبستي دس خصَظ هؼٌبي غٌيوت خٌگي استؼوبل ثطَد ايي ثِ ّيچ ٍخِ هبًغ استفبدُ هؼٌبي ػبم اص 

 ست.غٌيوت ًي

 كٌين:هب ايٌدب ًِ ػجبست اص ػجبسات فمْب سا ثِ ػٌَاى ًوًَِ ًمل هي

 ابن جنيد  -1

ي فتبٍاي اثي خٌيذ ركش ضذُ است كِ الجتِ كتبة خبصي اص اثي خٌيذ ًيست كِ آساء ٍ فتبٍاي ػجبست اثي خٌيذ دس هدوَػِ

هِ ٍ ديگشاى ثِ هٌبسجبت هختلف اص اثي خٌيذ فتَي ًمل اٍ سا ثيبى كشدُ ثبضذ اهب دس ػجبسات سبيش فمْب هبًٌذ هشحَم ػال

اًذ. )الجتِ ايٌكِ اص اثي خٌيذ فتَي صيبد ًمل ضذُ ثِ ايي خْت است كِ ايطبى دس آى دٍساى ثِ خبعش فتبٍاي خبصي كِ كشدُ

كيذ داضتٌذ ثش چشا كِ دس آى دٍساى يك خوؼي اص فمْب ثش ًمل فمظ تأ است داضت هتْن ثَد ثِ ايٌكِ اّل ليبس ٍ استحسبى

خالف اثي خٌيذ كِ ثبة اتكبء ثِ ػمل سا اختْبد ثبص كشد ّش چٌذ كِ همذاسي دس ايي هسئلِ دچبس افشاط ضذُ ثَد ٍ ظَْس 

 ضيخ هفيذ دس ايي هسئلِ ثِ ًَػي يك تؼذيل ثيي هكتت ػمل گشا ٍ ًمل گشا ثَد.(

ٍلي دس كتبة هدوَػِ فتبٍاي اثي  1ل كشدُ استسا ًم آىهشحَم ػالهِ حلي دس هختلف  ،آًچِ كِ اص اثي خٌيذ ًمل ضذُ

 ػجبست ايي است: 2خٌيذ

دس هسئلِ ًفل گفتِ است اثي خٌيذ خوس سا دس ًفل ٍاخت كشدُ سَاءٌ ًفلِ االهبم أٍ صبحجِ الي أى لبل: احتح اثي الدٌيذ 

ًفل كِ لغؼبً ٍ است « بئنهي الغٌ»ى آثشاي ٍخَة خوس دس اًفبل استذالل كشدُ كِ « ثأًِ هي الغٌبئن فكبى فيِ الخوس

 غٌبئن خٌگي ًيست.

 شيخ مفيد  -2

ٍ الغٌبئن كل هب استفيذ  "ػلوَا أًوب غٌوتن الي آخش اآليةاٍ"ٍ لبل الوفيذ: الخوس ٍاختٌ في كل هغٌن لبل اهلل ػض ٍ خل »

ثبلحشة هي االهَال ٍ السالح ٍ الثيبة ٍ الشليك. هب استفيذ هي الوؼبدى ٍ الغَظ ٍ الكٌَص ٍ الؼٌجش ٍ كل هب فضل هي اسثبح 

 3«.في عَل السٌة ػلي االلتصبدػي الوؤًة ٍ الكفبية  التدبسات ٍ الضساػبت ٍ الصٌبػبت

گَيذ غٌبئن ّش چيضي است كِ دس خٌگ ثِ دست ثيبيذ ٍ كٌذ ٍ هيهشحَم ضيخ هفيذ دس ريل آيِ خوس غٌبئن سا هؼٌي هي

ن ّش آى كٌٌذ( ٍ ّن چٌيي غٌبئاستفبدُ ضَد اص اهَال ٍ سالح ٍ لجبس ٍ سليك )كسي سا كِ ثِ ػٌَاى ػجذ يب كٌيض اسيش هي

چيضي است كِ اص هؼبدى، غَظ، كٌَص ثِ دست ثيبيذ ٍ ّش آًچِ كِ اص اسثبح تدبسات صائذ ثش هؤًِ سٌِ ثبضذ خوس آى 

 ٍاخت است.

داًٌذ آًچِ كِ ايٌدب هْن است ايي است كِ الجتِ ايي ًكتِ لبثل تَخِ است كِ ّوِ فمْب خوس دس ايي هَاسد سا ٍاخت هي

 «.أًْب هي الغٌبئن»كٌٌذ كِ ي استٌبد هيثشاي ٍخَة آى ّوِ فمْب ثِ اي

  

                                                 

 .318، ظ3. هختلف، ج1

 .153. هدوَػِ فتبٍاي اثي خٌيذ الومصذ الثبلث في الخوس، ظ2

 .276الغٌبئن، ظ. الومٌؼة، ثبة الخوس ٍ 3
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 سالر  -3

أًِ ٍاختٌ في كل هب غٌُن ثبلحشة ٍ غيشّب هي االهَال ٍ » فشهبيذ: سالس دس كتبة الوشاسن الؼلَية ٍ االحكبم الٌجَية هي

 1«.الغَظ ٍ الؼٌجش الي آخش الكالمالسالح ٍ الشليك ٍ الوؼبدى ٍ الكٌَص ٍ 

 طوسيشيخ   -4

بى ثِ ًسخوس دس ّوِ آًچِ كِ ا« الخوس ٍاختٌ في خويغ هب يغٌوِ االًسبى»فشهبيذ: هشحَم ضيخ عَسي ايي گًَِ هي

كل هب اخز ثبلسيف هي اّل »كٌذ ثِ ايٌكِ آٍسد، ٍاخت است ٍ سپس غٌبئن سا هؼٌي هيگيشد ٍ ثذست هيغٌيوت هي

ست اص ّش چيضي كِ ثِ ضوطيش، لْش ٍ غلجِ اص اّل حشة )كسبًي كِ غٌبئن ػجبست ا« الحشة الزيي اهش اهلل تؼبلي ثمتبلْن

ٍ يدت الخوس أيضبً في خويغ هب يغٌوِ »فشهبيذ: خذاًٍذ اهش ثِ لتبل ثب آًْب كشدُ است( گشفتِ ثطَد ٍلي دس اداهِ هي

يضبً في خويغ الوؼبدى االًسبى هي اسثبح التدبسات ٍ الضساػبت ٍ غيش رلك ثؼذ اخشاج هؤًتِ ٍ هؤًة ػيبلِ ٍ يدت الخوس ا

 2« .الكالمالي آخش 

آيذ ٍلي داًذ كِ دس خٌگ ثذست هيغٌبئن سا ّن آى چيضي هيسپس ٍ است دس غٌبئن ٍاخت  خوس گَيذهيايطبى اثتذائبً 

ّش چيض كِ اًسبى ثِ غٌيوت « يدت الخوس ايضبً في خويغ هب يغٌوِ االًسبى»فشهبيذ كٌذ ٍ دس اداهِ هيهٌحصش دس آى ًوي

 وس دس آى ٍاخت است.ثگيشد خ

ًمل خَاّين كشد ٍ ثؼذ ثِ ثشسسي هؼٌبي غٌيوت دس كالم سا دس خلسِ آيٌذُ چٌذ ػجبست ديگش اص فمْب  بحث جلسه آينده:

 هفسشيي خَاّين پشداخت.

 «ٍالحوذ هلل سة الؼبلويي»

                                                 

 .137. الوشاسن الؼلَية ٍ االحكبم الٌجَية، ظ1

 .196. الٌْبية في الودشد الفمِ ٍ الفتبٍا، ظ2


