
 

021 

 

 

 

 

 «معینج لعن علی اعدائهم اال اهلل علی محمد و آهل الطارهین و  یالحمد هلل رب العالمین و صل  »
 خالصه جلسه گرشته

دس همبم ثجَت هجٌی ثش ػذم اهىبى ٍضغ هشتك ثشای اػن ثَد. هحمك ًبئیٌی هؼتمذًذ وِ اسبسب ٍضغ دلیل اٍل  ی ثحث دسثبسُ

ین وِ هشتك ثشای خصَص هتلجس ثبلوجذاء فؼال ٍضغ شذُ است. دلیل ایشبى شَهوىي ًیست لزا ثبیذ لبئل ثِ ایي هشتك لالػن 

 هجسَطبً ثیبى شذ. 

ٍ ثٌبثش تشویت هشتك ًیض چَى  ٍضغ ثشای اػن هوىي ًیست ،هحصل دلیل هحمك ًبئیٌی ایي شذ وِ ثٌبثش ثسبطت هفَْم هشتك

اسبسب ًوی شَد هشتك سا ثشای اػن ٍضغ وشد. تفصیل دلیل  ،الوٌمضی ػٌِ التلجس ٍجَد ًذاسد اهىبى تصَیش جبهغ ثیي هتلجس ٍ

 ایشبى ثیبى شذ. 

آلبی ًبئیٌی فشهَدًذ: جبهغ ثیي هتلجس ٍ ٍ ایٌىِ دلیل فشهَدًذ: تصَیش جبهغ هوىي است. ایي هشحَم آلبی خَئی ثؼذ اص ًمل 

صیشا اػوی  .ای تصَیش جبهغ ٍجَد داسددٍ ساُ حل ثشٍ صحیح ًیست تب ثخَاّین آًشا هَضَع لِ لشاس دّین ٍجَد ًذاسد هٌمضی 

ّش دس ثیي هتلجس ٍ هٌمضی تصَیش وٌذ ٍ ثگَیذ وِ هشتك ثشای آى جبهغ ٍضغ شذُ وِ  ی ساجبهؼلذس هشتشن ٍ ثبیذ دس ًْبیت 

 شَد. هی  استؼوبلحمیمت  ثِ ًحَدٍ 

لذس سپس  ٍلشاس دّین فی الجولِ الوتلجس ثبلوجذاء سا جبهغ حمیمی ٍ دس اثتذا فشهَدًذ وِ هی تَاًین لذس هشتشن ایشبى 

اص آًذٍ اًتضاع ٍ هَضَع لِ لشاس ثِ ایي ًحَ وِ احذّوب سا  .وِ ػٌَاى احذّوب است ًوَدًذجبهغ اًتضاػی سا ثیبى هشتشن ٍ 

 دّین. 

اٍل  ایٌذٍ جبهغ ٍ لذس هشتشن هَسد ثشسسی لشاس گشفت. ساُ حل دٍم ایشبى ثِ طَس ولی هشدٍد ثَد. اشىبلی سا ًیض ثِ ساُ حل

 ایشبى داشتین. تمشیجب ساُ حل ّبی ایشبى هَسد اشىبل ٍالغ شذ. 

پس تب ثِ ایٌجب آًچِ سا وِ هحمك ًبئیٌی فشهَدًذ هجٌی ثش ػذم اهىبى تصَیش جبهغ ثٌبثش لَل ثِ تشویت هفَْم هشتك فؼال ػبسی 

 اص اشىبل است.

 ى تصَیش جبهغ دس ایي ثحث ًیست. والم اهبم سحوِۀ اهلل ػلیِ سا ًیض روش وشدین. ایشبى هؼتمذًذ: اهىب

 حق دز مسئله امکبن تصویس جبمع

ثبالخشُ اگش ثتَاًین جبهغ سا تصَیش وٌین یؼٌی لذس هشتشن ثیي هتلجس ٍ هٌمضی سا  حبل همتضبی تحمیك دس ایي هسئلِ چیست؟

چَى تصَس ًوبئین، دس ٍالغ دلیل هحمك ًبئیٌی ثبطل هی شَد صیشا اسبس استذالل ایشبى ایي ثَد وِ ًوی تَاًین اػوی ثشَین 
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ثشای لذس هشتشن ثیي هتلجس ٍ هٌمضی لشاس ضغ هشتك سا اذ جبهغ ٍ لذس هشتشن سا تصَیش وٌذ ٍ ثگَیذ وِ ٍاػوی لضٍهب ثبی

 ایي لذس هشتشن ٍجَد ًذاسد. دس حبلی وِ دادُ 

 حبل اگش هب ثتَاًین چٌیي لذس هشتشوی سا تصَیش ثىٌین، دلیل هحمك ًبئیٌی سد هی شَد.

 احتمبالت دز تصویس جبمع

 د وِ ػجبستٌذ:لشاس ثگیشٍ جبهغ هی تَاًذ لذس هشتشن  هَاسدی ٍجَد داسد وِ
 احتمبل اول: نفس ذات

وسی وِ االى دس حبل صدى است ٍ  ثیي هتلجس ٍ هٌمضی لحبظ شَد. هثال ثگَئین آىٍ جبهغ خَد رات ثِ ػٌَاى لذس هشتشن 

لذس جبهغ ٍ  ػٌَاىثِ ّب  آىهی تَاًذ رات هشتشوٌذ لزا رات خَد دس اص اٍ هٌمضی شذُ صدى آًىسی وِ دیشٍص صدُ ٍ االى 

 رات ثب یىذیگش هشتشوٌذ.ًفس دس  ٍ ّش دٍ لبئن ثِ رات ثَدُهشتشن لشاس ثگیشد صیشا 

 اولاحتمبل بسزسی 

رات سا دس ًظش گشفتِ ٍ هشتك سا ًفس لذس جبهغ ٍ هشتشن لشاس دّین؟ هثال ثگَئین وِ ٍاضغ رات سا ًفس آیب هی تَاًین حبل 

هی تَاًین  وِ دس ایي صَستس ٍجَد داسد ثشای ایي رات لشاس دادُ چَى رات ّن دس هتلجس فؼلی ٍ ّن دس الوٌمضی ػٌِ التلج

 هشتك لالػن ٍجَد ًذاسد. حبل آیب هی تَاًین ایٌگًَِ لبئل شَین؟ ٍضغ ثِ ٍ هبًؼی ثشای لَل شَین اػوی 

گشفتِ شَد ٍ ًجبیذ لذس هشتشن ثیي هتلجس ٍ هٌمضی دس ًظش فمط ثبیذ لَل ثِ ٍضغ هشتك لالػن، ثِ طَس ولی ٍاضح است وِ 

 دس ایي صَست ثب ٍضغ هشتك لالػن هتفبٍت هی شَد. شَد. غیش ایي دٍ هَسد شبهل 

االى ضبسة ًیست سا شبهل هی شَد. ٍلتی ٍ وسی وِ دس آیٌذُ هتلجس ثِ ضشة هی شَد حتی اگش لذس جبهغ ًفس رات ثبشذ 

ت هؼلَم اسیب خیش؟  ٍجَد داسدیش ضبسثبً، آیب ایي رات دس ضشة دس آیٌذُ ٍ یب سیضشة سیص گفتِ هی شَد: صیذٌ سیىَى ضبسثبً

 وِ ایي رات دس آیٌذُ ّن تحمك داسد.

هتلجس ثبلوجذاء فی الوستمجل ّن دس رات ثِ ػٌَاى لذس هشتشن ٍ جبهغ ایي است وِ هشتك ًفس لشاس دادى  ی الصهِپس 

ٍ  اطالق هشتك ثشای اٍ هجبص استهؼتمذًذ وسی وِ دس آیٌذُ هتلجس ثِ ضشة هی شَد، هَسد دس ّوِ دس حبلی وِ حمیمت شَد 

 ،وسی وِ هیخَاّذ دس آیٌذُ هتلجس ثِ ضشة ثشَدثشای ّیئت ضبسة هثال وِ  ًذیؼٌی ّوِ هؼتمذ .اتفبق ًظش داسًذبسُ دس ایي ث

 داسای چٌیيرات ثِ ػٌَاى لذس هشتشن ًفس لشاس دادى پس  استؼوبل شَد ثِ ًحَ هجبص هی ثبشذ.دس آى ٍضغ ًشذُ لزا اگش 

  هی ثبشذ.تبلی فبسذی 

حتی راتی سا وِ هتلجس ثِ ضشة ًشذُ ٍ دس آیٌِ ًیض هتلجس  لشاس دادُ شَد،رات ثخَاّذ ثِ ػٌَاى جبهغ ًفس ثلىِ ثبالتش اگش 

سا شبهل هی  خَسدهی  وته ،ثجبی صدىدس آیٌذُ هی خَاّذ ثضًذ اهب  وِ یصیذ الهثثِ ضشة ًخَاّذ شذ سا شبهل هی شَد. 

 . ثوجذاء الضشةصیذ ثبالخشُ رات است ٍلَ لن یتلجس  شَد صیشا

 رات ًوی تَاًذ لذس هشتشن ٍ جبهغ لشاس ثگیشد. ًفس پس ثِ طَس ولی 
 احتمبل دوم: الرات الصبدز عنهب الفعل

. یؼٌی راتی وِ اص اٍ استصبدس ػٌْب الفؼل الدیگشی وِ هوىي است ثِ ػٌَاى لذس هشتشن ٍ جبهغ هطشح شَد الزات احتوبل 

  شذُ است.ضشة صبدس 
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شبهل صیذی وِ دس گزشتِ اص اٍ ضشة ظبّش ّیچ خصَصیت صهبًی اخز ًشذُ، لزا  حستدس الزات الصبدس ػٌْب الضشة ثِ 

هی شَد. یؼٌی صیذی وِ دیشٍص صدُ است حمیمتبً یصذق ػلیِ أًِ الصبدس ػٌِ الضشة. پس شبهل  ،صبدس شذُ ٍ االى هٌمضی شذُ

الزات الصبدس ػٌْب الضشة. پس لذس  راتی ّن وِ االى دس حبل صدى است ًیض یصذق ػلیِ أًِ فشض اًمضبء التلجس هی شَد.

ٍضغ  ب الفؼلالزات الصبدس ػٌٍْاضغ هشتك سا ثشای  هشتشن ٍ جبهغ ثیي هتلجس ٍ هٌمضی است ثِ ایي ًحَ وِ ثگَئین اسبسبً

 وشدُ است. 
 دوم احتمبلبسزسی 

هٌمضی ثِ وسی وِ اص اٍ فؼل ضشة هی تَاًین یؼٌی آیب  آیب الزات الصبدس ػٌْب الفؼل هی تَاًذ لذس هشتشن ٍ جبهغ ثبشذ؟حبل 

 راتی است وِ ضشة اص اٍ صبدس است یب خیش؟حمیمتبً شذُ ثگَئین اٍ 

ایي است وِ احتوبلی چٌیي ی  لذس هشتشن ٍ جبهغ لشاس دّین صیشا الصهِایي احتوبل سا ثِ ػٌَاى ًوی تَاًین ثِ ًظش هی سسذ 

لشاس است ضشة اص اٍ صبدس اگش راتی دس آیٌذُ هثال  ثِ هجذاء هی شَد ّن حمیمت ثبشذ.هشتك دس وسی وِ دس آیٌذُ هتلجس 

اٍ ثش الزات الصبدس ػٌْب الضشة دیگش ًِ دس گزشتِ صدُ ٍ ًِ االى دس حبل صدى است ٍلی دس آیٌذُ صًٌذُ خَاّذ ثَد، شَد یؼٌی 

ٌذُ سا دس آیهتلجس دس جبهغ لضٍهبً ثبیذ هتلجس فؼلی ٍ هٌمضی سا شبهل شَد ٍ ًوی تَاًذ لذس هشتشن ٍ ًوی وٌذ چَى صذق 

هجبص ثِ ًحَ استؼوبل هشتك دس آى وسی وِ دس آیٌذُ هی خَاّذ هتلجس ثِ ضشة شَد ّوِ اػتمبد داسًذ دس هَسد ثش ثگیشد. 

 است. هب سیتلجس فی االستمجبل اص دائشُ هَضَع لِ خبسج چَى است. 

شبهل وسی وِ دس آیٌذُ هیخَاّذ ثضًذ ، ثبشذهَضَع لِ هشتك ٍ جبهغ الزات الصبدس ػٌْب الضشة، چٌبى چِ  ثیبىپس ثب ایي  

 فؼلی ٍ هب اًمضی ػٌِ التلجس ثشَد. ثبیذ شبهل هتلجس فمط صیشا جبهغ ّن هی شَد ٍ ایي صحیح ًیست 

 سَال: ٍلی ثِ ًظش هی سسذ ایي ػٌَاى هی تَاًذ لذس جبهغ ثبشذ.

وٌمضی ػٌِ الثشای هتلجس فؼلی ٍ  اسبسب تصَیش جبهغ ثشای اػوی الصم است صیشا اػوی ادػب وشدُ وِ ّیئت هشتكاستبد: 

وِ لجال صدُ ٍ اًمضی ػٌِ التلجس ثشای وسی وِ االى دس حبل صدى است ٍ وسی ضبسة التلجس ٍضغ شذُ است. یؼٌی ّیئت 

هحل ثحث  لزا اصٍ ثَدُ دس آیٌذُ لصذ صدى داسد ثِ ًحَ هجبص وِ وسی ثش لبئل است اطالق هشتك ّن اػوی شذُ، ٍضغ شذُ ٍ 

 خبسج است.

  الزات الصبدس ػٌْب الضشة هی تَاًذ ػلی المَل ثبالػن جبهغ ثبشذ یب خیش؟ٍالؼبً ل آیب حب

وِ راتی  دس صَستی هی تَاًذ لذس هشتشن ٍ جبهغ ثبشذ وِ فمط هتلجس ٍ هباًمضی سا شبهل شَد ٍ اگش لشاس ثبشذایي ػٌَاى 

ثِ ػٌَاى لذس هشتشن ٍ لشاس دادى ٍ حشفی ًیست اهب  ًذاشتِاشىبلی ًفسِ ن شبهل شَد فی سا ّداسد دس آیٌذُ لصذ فؼل صدى 

ثشخالف فشض ٍ اهب فشض ایي است وِ اگش شبهل هتلجس ثبلوجذاء فی الوستمجل شَد،  پزیش ًیستجبهغ دس هب ًحي فیِ اهىبى 

 ًظش خَد اػوی خَاّذ ثَد.

هی وٌذ، پس دس ایٌجب ًوی تَاًذ جبهغ اگش ثگَئین هتلجس ثبلضشة فی الوستمجل سا دس ثش هی گیشد ٍ حمیمتبً ثِ اٍ صذق پس 

ٍلی ایي  ثبشذ ٍ اگش ثگَئین وِ الوتلجس ثبلوجذاء فی االستمجبل سا شبهل ًوی شَد، هشىلی ًذاشتِ ٍ صحیح هی ثبشذ.هَسد ًظش 

 تصَیش شبهل هتلجس دسهستمجل ّست.
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صگبس هی ثبشذ صیشا دس هشتك الزات الصبدس ػٌْب الضشة ثخبطش ایٌىِ صهبى دس اٍ اخز ًشذُ ثب اسن فبػل ٍ هشتمبت سبالجتِ 

هبًٌذ اسن فبػل، هسئلِ صهبى اخز ًشذُ است. فشق فؼل ٍ اسن فبػل یب فؼل ٍ اسن هفؼَل دس ّویي است یؼٌی دس فؼل صهبى 

 . ًشذُ استصهبى اخز  ،اسن فبػل ٍ اسن هفؼَل ٍ توبم هشتمبتدس اهب شذُ اخز 

ثِ وسی وِ دس آیٌذُ آیب هی تَاًین ٍ ایي اهتیبص آى است اهب  دس الزات الصبدس ػٌْب الضشة خصَصیت صهبًی اخز ًشذُپس 

 لصذ صدى داسد هی ثگَئین وِ یصذق ػلیِ ػٌِ صبدس ػٌْب الضشة یب خیش؟ 

 ایي لسن ّن ًوی تَاًذ جبهغ ثبشذ چَى شبهل الوتلجس ثبلوجذاء فی الوستمجل هی شَد.ّوبى طَس وِ گفتِ شذ  اًظبّش

آیب هی تَاًین لذس هشتشن ٍ جبهغ ن یثجیٌ تبدٍ تصَیش دیگش ٍجَد داسد وِ دس جلسِ ثؼذ ثیبى خَاّین وشد  بحث جلسه آینده:

 تصَیش ًوبیین یب خیش؟

   

 

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»


