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

 خالصه جلسه گذشته:

اختیبس کشدین ایي ثَد کِ اگش هب لبئل ضَین ثِ دس هَسد هؤیذ ّفتن؛ هؤیذ ّفتن ثشای جوؼی کِ ثیي سٍایبت اسائِ ضذ ٍ هب 

اػن اص ایٌکِ آى غیش اص غیش هؼتمذیي خوس ثبضذ یب اص هؼتمذیٌی  ،سسذ اص غیشاخشاج خوس اص ّش آًچِ کِ ثِ دست ضیؼِ هی

لف ٍ ّب ثْشحبل ثِ قشق هختپشداصد؛ ایي هستلضم  هطمت ٍ حشج ثش ضیؼیبى است چَى دس صًذگی اًسبىثبضذ کِ خوس سا ًوی

سسذ )دس هؼبهلِ ٍ تجبست ٍ ّذیِ ٍ هَاسدی اص ایي لجیل( ثسیبسی اص ایٌْب ّن اّل خوس اص افشاد هختلف اهَالی ثِ آًْب هی

 ضَدًیستٌذ اگش لشاس ثبضذ تکلیف ثِ اداء خوس ضبهل ایي هَاسد ّن ثطَد ایي ثِ ًَػی هستلضم هطمت ٍ صحوت ثش ضیؼیبى هی

ای کِ ًفی کشدُ ػسش ٍ حشج سا ٍ اسبس ضشیؼت سا ثش سوحِ سْلِ ادلِ خبغِاست؛  ٍ هطمت ٍ حشج دس ضشیؼت ًفی ضذُ

 کٌذ. هَاسدی اص ایي لجیل سا ًفی هیحبل  شّ ثِ« سْلةالسوحة الإًی ثؼثت ػلی الطشیؼة »لشاس دادُ است 

 إن قلت:

ع حك ائوِ ٍ اغٌبف ثالثة سا اداء گفتِ ضَد ایي هطمتی ًیست چَى دس جبیی اًسبى ثبیذ ثپشداصد کِ ػلن داسد آى ضخ اگش

 داًذ کِ هسئلِ اص چِ لشاس است ایٌجب دیگش دادى خوس ٍاجت ًیست.ًکشدُ اهب اگش ضک داسد یب اسبسبً ًوی

اهَالی کِ اص غیش ًػیجص  ّوِ پس لمبئل أى یمَل کِ ایي لضٍم اداء خوس دس غَستی هستلضم هطمت است کِ اًسبى ًسجت ثِ

سسذ تکلیفی ًذاسین آى اهَالی هَظف ثِ پشداخت خوس ثبضذ دس حبلی کِ هب ًسجت ثِ ّوِ اهَالی کِ اص غیش ثِ هب هیضَد هی

 هَجت هطمت ًیست. ٍ ایياًذ، خوس آى ٍاجت است ن هتؼلك خوس ثَدُ ٍ آًْب خوس سا ًپشداختِاًیداص غیش کِ هی

 قلت:

ثِ سلوٌب کِ ایي چٌیي ثبضذ ٍلَ ثِ ّوبى همذاسی کِ ّست یؼٌی  اگش چٌیي اضکبلی هكشح ضَد ػشؼ هب ایي است کِ اغالً

یي است کِ اغالً ثِ قَس کلی اًتمبل دیي اص یک ضخػی ثِ ضخع اهب هطکل اای ًیست کِ هَجت هطمت ٍ ػسش ثبضذ اًذاصُ

دیگش هؼٌی ًذاسد؛ خوس دس ٍالغ یک دیي است )حك غیش است( دس هشتجِ سبثمِ ایي حك ثبثت ثَدُ ٍ هٌتمل ػٌِ ثبیذ ایي حك 

ى ثبثت است، هٌتمل ثِ یک کشدُ حبل اگش ایي دیي سا اداء ًکشد ٍ هبلی کِ ایي دیي دس آپشداختِ ٍ ایي دیي سا اداء هیسا هی

ضیؼِ ضذ ثِ چِ دلیل ثگَیین رهِ هٌتمل ػٌِ کِ هطغَل ثَدُ، ثِ دیگشی هٌتمل ضَد؟ دیٌی ثش رهِ هٌتمل ػٌِ ثَدُ اًتمبل پیذا 

کٌذ ثِ رهِ هٌتمل الیِ؛ ّیچ ٍجْی ثشای آى ًیست. تکلیفی کِ ثشای دیگشی ثبثت است ثِ چِ دلیل هٌتمل ضَد ثِ یک ضخع 

 دیگش؟

ایي جولِ « إِىْ کَلَّفٌَْبکُنْ رَلِکٓ الْیَْٓمٓ.  هٓب أًَْػٓفٌَْبکُنْ»ذ رلک ایي جولِ اهبم )ع( دس ریل هؼتجشُ یًَس ثي یؼمَة ایٌکِ فشهَد: ٍ یؤی

ظَْس داسد دس ایٌکِ ایي تحلیل اهبم ثِ چِ جْت ٍالغ ضذُ است؛ چشا اهبم قلت ایي حك سا ًکشدًذ ٍ ثِ آى سجل ٍ ضیؼیبى 
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کشدًذ؟ ایي دس ٍالغ ثؼیذ ًیست ثگَیین اص ایي جْت است کِ اسبسبً اهبم داسد رهِ ضیؼِ سا اص آًچِ ثش رهِ غیش  خوس سا تحلیل

خَاّین ایي سا اص ضوب رهِ دیگشی ثَدُ هب ث شثکِ فشهبیذ ایي خالف اًػبف است کِ چیضی کٌذ؛ اهبم هیثبثت ثَدُ هجشا هی

پشداختٌذ ٍ ًپشداختٌذ ثِ ضوب هٌتمل ثطَد ٍ هب ثگَیین ضوب خوس هی اگش آًچِ سا کِ آًْب ثبیذ خوس آى سایؼٌی قلت کٌین. 

 گشدى دیگشاى ثَدُ ضوب ثپشداصیذ. اًػبف ًیست کِ خوسی سا کِ ثِ ٍ آى سا ثپشداصیذ ایي خالف اًػبف است

 إن قلت:

سا  "الیَم"چشا اهبم  پسثَدُ ذد اثشاء رهِ ضیؼِ است اص آًچِ کِ دس هشتجِ سبثمِ ثبثت غاگش اهبم دس هوکي است گفتِ ضَد 

هب "فشهَد: کٌیذ، ثبیذ هیک ًَع تؼلیل اص آى سا استفبدُ هیرکش فشهَدُ است؟ اگش ایي جولِ ظَْس دس ایي هؼٌی داسد ٍ ضوب ی

 کشد.ٍ هكلك ثیبى هی "اًػفٌبکن إى کلفٌبکن

ثِ ػجبست دیگش اضکبل ایي است کِ کلوِ رلک الیَم دسایي جولِ ثب ایي تَجیْی کِ ضوب کشدیذ سبصگبس ًیست کلوِ رلک الیَم 

ایي دس حمیمت یک اص آًچِ کِ ثبثت ثَدُ ثش رهِ دیگشی سبصگبس ًیست.  ثب تَجیِ ایٌکِ ایي جولِ ثشای اثشاء رهِ ضیؼِ است

 ی است ثِ ایي تَجیْی کِ ثیبى ضذ.اضکبل

 قلت:

ایي ثَدُ کِ دس آى دٍساى حك ثبثت ثشای ائوِ دس اهَال هشدم دس هشتجِ سبثمِ ضیَع  "رلک الیَم"ٍجِ تمییذ ثِ لؼل ثگَیین 

ضذ ٍ ثیي دس ثیي هسلویي دست ثِ دست هی آٍسدًذ ٍ ایي غٌبئنّب ثذست هیگی سا دس جٌداضتِ؛ دس آى ایبم ثٌی اهیِ غٌبئو

آًْب حمی یؼٌی ضذ لْشاً ایي اص غیش هجشای خَدش ثَد تمسین ایي اهَال ثِ یذ ثٌی اهیِ ًجَد اضخبظ هؼبهلِ ٍ فشٍختِ هی

بم ایي هسئلِ سا گفتٌذ کِ ثگَیٌذ ایي خالف اًػبف ثٌبثشایي چَى دس آى ایبم ایي اهش ضبیغ ثَد اه ًسجت ثِ ایي اهَال ًذاضتٌذ

حبل اًذ دس حبلی کِ دس اختیبس آًْب ًجَد ٍ حك ًذاضتٌذ تػشف کٌٌذ، دیگشاى صیش پب گزاضتِ ٍ ًپشداختِکِ است کِ حمَلی سا 

 حمَق کٌین.کِ ایي اهَال ثذست ضیؼیبى افتبدُ آًْب سا هلکف ثِ پشداخت خوس ٍ ایي 

متش ثٌبثشایي کلوِ رلک الیَم خػَغیتی ًذاسد ٍ دس ٍالغ ثِ خبقش ضیَع ایي اهش دس آى صهبى رکش ضذُ است یب ثِ ػجبست دلی

ظبّش ایي  .ثذاًین یب ظشف ثذاًین "هب اًػفٌبکن"الیَم سا دس ایٌجب لیذ  رلکفشق است کِ هب . رلک الیَم لیذ ًیست ظشف است

ف اًػبف ثَدى هٌحػش دس آى دٍساى ًیست ثلکِ ثِ ػٌَاى یک ظشف صهبًی رکش ضذُ است. پس است کِ لیذ ًیست ایي خال

سسذ ٍ خوسص تَسف آًْب دادُ ًطذُ ثش ضوب کِ اص دیگشاى ثِ ضوب هی یاهَالچشا یؼٌی هبًذ؛ ایي جولِ کأىّ هثل تؼلیل هی

 ٍاجت ًیست چَى خالف اًػبف است.

 نتیجه:

ت دال ثش تحلیل خوس ٍ سٍایبت ًبفی تحلیل، ایي است کِ تحلیل خوس ًسجت ثِ آى ثِ قَس کلی همتؿبی جوغ ثیي سٍایب

ضَد اػن اص ایٌکِ هٌتمل ػٌِ اسبسبً ثِ خوس اػتمبدی ًذاضتِ ثبضذ هثل هخبلفیي، کفبس چیضّبیی ٍالغ ضذُ کِ ثِ ضیؼِ هٌتمل هی

ایٌجب ثش  اسجبة هٌتمل ضَدثِ ّش سججی اص ثِ ضیؼِ یب اػتمبد داسد اهب اّل ػول ثِ ایي فشیؿِ ًیست؛ چٌیي اهَالی کِ اص غیش 

ضیؼِ یؼٌی هٌتمل الیِ دادى خوس الصم ًیست ٍ خوس تحلیل ضذُ است اهب هَاسدی کِ خَد هکلف اثتذائبً دس هبل خَدش 

ت تحلیل ًبظش سٍایبػجبست دیگش ثِ ایي هَاسد اخشاج خوس ٍاجت است.  کٌذ ایي لكؼبً هتؼلك تحلیل ًیست ٍ دستحػیل هی

 ًبفی تحلیل ًبظش ثِ لسن دٍم است.ثِ لسن اٍل ٍ سٍایبت 
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هب دس ٍالغ ثیي دٍ قبئفِ اص سٍایبت جوغ کشدین )سٍایبت دال ثش تحلیل هكلمب ٍ سٍایبت دال ػذم تحلیل هكلمب( یک قبئفِ 

سٍایت داسین دٍ قبئفِ سا ثشسسی کشدین ٍ جوغ ثیي ایٌْب دیگش اص سٍایبت ٌَّص ثبلی هبًذُ است؛ هب اص اثتذاء گفتین سِ قبئفِ 

کٌذ ثش ایٌکِ تحلیل همیذ ثِ یک لیذ ٍ ضشقی است کِ سا ّن ثیبى کشدین. یک قبئفِ اص ایي سٍایبت ثِ حست ظبّش داللت هی

ك ًیست ثلکِ هب چْبس سٍایت آًجب ثیبى کشدین؛ دس ایي سٍایبت تحلیل غَست گشفتِ ٍلی ثش خالف قبئفِ اٍلی تحلیل هكل

 همیذ ثِ یک لیذی ضذُ است. 

آیذ کِ خَاّین ایٌْب سا ثیبى کٌین ایي سا تَؾیح خَاّین داد اهب اجوبالً ثب ثشسسی ایي سٍایبت ثذست هیثِ هٌبسجت ٍلتی هی

 کٌذ ایي است کِ ثبالخشُ تحلیل هطشٍـ ثِ یکچِ لیَد ٍ ضشٍقی دس ایي سٍایبت رکش ضذُ آًچِ ایي سٍایبت داللت هی

ضشقی است الجتِ دس ایٌکِ آى ضشـ چیست ثیي ایي سٍایبت اختالف است یکی اص سٍایبت کِ سٍایت ػلی ثي هْضیبس است 

ٍ احتیبج آى ّن دس حػِ اهبم)ع( ٍ خجش یًَس ثي یؼمَة ثٌبثش یک  صثِ لیذ اػَاضذُ کٌذ ثش ایٌکِ تحلیل همیذ داللت هی

خجش یًَس ثَد ایٌکِ ثگَیین ایي تمییذ ثِ لیذ ت. احتوبل دیگشی کِ دس احتوبل دال ثش تمییذ تحلیل ثِ لیذ ػسشت ٍ هطمت اس

دس خجش اثی  .استلیذ تحلیل همیذ ثِ ایي یؼٌی کِ تؿییمبت سیبسی ٍ اجتوبػی ثَد ضشایف خبظ دس صهبى اهبم )ع( است 

تمییذ ضذُ ػي اثی جؼفش)ع( همیذ ضذُ ثِ ثؼؽ االضخبظ )همیذ ضذُ ثوي حللَُ( ٍ دس خجش اثی حوضُ تحلیل حوضُ ثوبلی 

فشهبییذ یک تمییذی ثشای تحلیل رکش ضذُ است. هب ثبیذ ثب ایي سٍایبت چِ تحلیل ثِ ًػف الخوس؛ پس چٌبًچِ هالحظِ هی

کبس ثبیذ کٌین؟  ِای گشفتین حبل ثب ایي قبئفِ چهكلك سا جوغ کشدین ٍ ًتیجِ حلیلکبس کٌین؟ هب سٍایبت تحلیل هكلك ٍ ػذم ت

 ضَد کِ إًطبء اهلل دس جلسِ ثؼذی ثیبى خَاّین کشد.ث اخجبس تحلیل توبم هیثذّین دیگش ثحثبیذ پبسخ ایي سٍایبت سا ّن 

 «ٍالحوذ هلل سة الؼبلویي»

 


