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

 خالصٍ جلسٍ گذشتٍ:

ثحث دس ادلِ لبئلیي ثِ ػذم اشتشاط ثَد یؼٌی ثشای تؼلك خوس ثِ غٌیوت جٌگی الصم ًیست ایي غٌیوت هٌمَل ثبشذ ثلىِ 

خوس ثبثت است دس هغلك غٌیوت جٌگی اػن اص ایٌىِ هٌمَل ثبشذ یب غیش هٌمَل دس هَسد سٍایبت گفتین سِ عبئفِ سٍایت دس 

. تب ایٌجب استاص عبئفِ دٍم فمظ سٍایت ػجذاهلل ثي سٌبى ثبلی هبًذُ  لىيشدین ایي ساثغِ ٍجَد داسد وِ دٍ عبئفِ سا ثشسسی و

تَاى اعالق سا استفبدُ وشد ٍ دس عبئفِ دٍم ثِ غیش هؼلَم شذ وِ دس عبئفِ اٍل هشىل سٌذی ٍجَد داسد ٍلی اص ًظش داللت هی

 دس هَسد عبئفِ دٍم روش شذُ ثَد پبسخ دادین. اص سٍایت ػجذاهلل ثي سٌبى اعالق اص آًْب لبثل استفبدُ است اشىبالتی ّن وِ

 :داللت ريایت عبداهلل به سىانبزرسی 

تَاى آى سا ثِ ػٌَاى دلیل لَل اٍل یؼٌی لَل ثِ ػذم اشتشاط هحسَة ای است وِ ًویاهب سٍایت ػجذاهلل ثي سٌبى هتضوي لشیٌِ

 وشد سٍایت ایي ثَد:

ِ )عٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ سٓبلِنٍ ػٓيْ ػٓ» هٓب ثٓمِیٓ ثٓیٕيَ هٓيْ   نٔ( فِی الْغٌَِیوٓةِ لَبلَ یٔخْشَجٔ هٌِِْٔ الْخُؤسٔ ٍٓ یٔمْسَّ جٕذِ اللَِِّ ثٕيِ سٌَِبىٍ ػٓيْ أَثِی ػٓجٕذِ اللَِّ

است اص غٌیوت  ایي سٍایت ثِ اػتجبس ایٌىِ ولوِ غٌیوت دس آى ثِ ًحَ هغلك روش شذُ ٍ اهبم فشهَدُ «لَبتَلَ ػٓلَیِِٕ ٍٓ ٍٓلِیٓ رَلِهٓ.

شَد هَسد استٌبد لشاس گشفت وِ اهبم )ع( خوس سا دس هغلك غٌیوت ٍاجت وشدُ ٍ همیذ ثِ هٌمَل ًشذُ است. خوس اخشاج هی

ای ٍجَد داسد وِ هب ًبچبسین ولوِ غٌیوت دس سٍایت سا وِ اخشاج خوس آى ٍاجت شذُ سسذ دس ایي سٍایت لشیٌِاهب ثِ ًظش هی

گَیذ اص غٌیوت خوس است. ایي جولِ وِ هی« هٓب ثٓمِیٓ ثٓیٕيَ هٓيْ لَبتَلَ ػٓلَیِِٕ  نٔیٔمْسَّ»َل ٍ آى لشیٌِ جولِ حول ثىٌین ثش غٌیوت هٌم

اساضی ٍ  ثش  وٌذ چَىغٌبئن هٌمَل طذق ًوی ثشآى ثبیذ اخشاج شَد ٍ هب ثمی ثیي جٌگجَیبى ٍ همبتلیي تمسین شَد ایي جض 

هٌغجك ًیست ثِ ایي جْت وِ اساضی هله ّوِ هسلویي است ٍ ایي « ب ثٓمِیٓ ثٓیٕيَ هٓيْ لَبتَلَ ػٓلَیِِٕهٓ  نٔیٔمْسَّ»ػٌَاى  ،غٌبئن غیش هٌمَل

ًیست تب ثگَیین ثؼذ االخشاج ثیي آًْب تمسین فمظ ّوِ هسلویي است ٍ هله همبتلیي  هتؼلك ثِسا ّوِ هؼتمذ ّستٌذ وِ اساضی 

الیٌغجك ػلی االساضی چَى اساضی هتؼلك ثِ ّوِ هسلویي است ٍ  ،دًذشَد پس ایي حىن وِ اهبم)ع( دس ایي سٍایت روش وشهی

تَاًین ایي سٍایت سا اص جولِ سٍایبتی ثذاًین وِ دال ثش ست فمظ غٌبئن هٌمَل است لزا هب ًویهتؼلك ثِ خظَص همبتلیي ا آًچِ

ٌبئن هٌمَلِ ثبثت ثجَت خوس دس هغلك غٌیوت جٌگی است ثلىِ ظبّشش ایي است وِ ایي سٍایت خوس سا دس خظَص غ

 وٌذ.هی

 وٌیذ؟یذ سا ایٌجب روش ًویتشثِ سٍایت سبثك دس جلسِ گزشتِ دا چشا ّوبى تَجیِ وِ ًسجت سؤال:

 دس آى سٍایت دٍ جولِ ثَد ٍلی دس ایٌجب دٍ جولِ ًیست وِ دٍ حىن سا ثخَاّذ ثیبى وٌذ. استاد:
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 بزرسی طائفٍ سًم ريایات: 

ل الخوس الوتؼلك ثبالساضی ثَدًِ اخجبس تحلیل ثِ ًحَ هغلك یب دس خظَص ثؼضی هٌمَالت؛ اخجبس تحلی ،عبئفِ سَم اص سٍایبت

ایٌىِ  اًذ خوس هتؼلك ثِ اساضی سا اص جولِ سٍایت اثی سیبس وِ تؼجیش اهبم )ع( ثؼذ اصایي عبئفِ ثؼضی اص اخجبس تحلیل وشدُدس 

ّش چِ وِ اص صهیي هبل هبست « تٌب هي االسع فْن فیِ هحللَىٍ ول هب فی ایذی شیؼ»ایي سٍایت: « إىّ االسع ولْب لٌب»فشهَد 

ایي تحلیل ّوبى گًَِ وِ ػشع وشدین ثجَت خوس ًسجت ثِ اساضی اص ٍ دس اختیبس شیؼیبى هبست ثشای آًْب حالل شذُ است؛ 

شَد خوس دس اساضی ثبثت ثَدُ ٍلی حالل شذُ شَد چَى تب خوس ثبثت ًجبشذ تحلیل هؼٌی ًذاسد پس هؼلَم هیاستفبدُ هی

 اساضی ثبثت شذُ است.  دساطل ٍجَة خوس  پس

ای وِ دس هَسد ایي عبئفِ ٍجَد داسد ایي است وِ تحلیل ًسجت ثِ هغلك اساضی ٍالغ ایي عبئفِ ّن هشىلی ًذاسًذ فمظ ًىتِ

شذُ  شذُ ٍالغهٌتمل الی الشیؼة اص غیش ّبیی وِ يصهیتحلیل ًسجت ثِ ًشذُ ثلىِ ثِ استٌبد هجوَع اخجبس ٍ جوغ ثیي سٍایبت 

اٍالً خوس دس ّوِ اساضی ثبثت است ٍ یؤیذُ اخجبس تحلیل الخوس هي ثلىِ اساضی هغلمب هتؼلك تحلیل ًیست خوس یؼٌی 

ش ّب وِ اص غیى همذاسی اص صهیيخوس آفمظ ثلىِ ّب ًیست ّوِ صهیيخوس االسضی ٍ ثبًیبً آى همذاسی ّن وِ تحلیل شذُ 

شَد ثِ شیؼیبى حبل یب اًتمل هي غیش الشیؼی الی الشیؼی یب اًتمل اص یه شیؼِ فبسك وِ اّل اخشاج خوس ًجَدُ ثِ ایي هٌمل هی

 شخض شیؼِ وِ دس ایي دٍ هَسد خوس تحلیل شذُ ٍلی دس غیش ایي دٍ هَسد تحلیل حك طَست ًگشفتِ است.

 وٌذ.اساضی ٍ غیش هٌمَالت هیثِ عَس ولی عبئفِ سَم ّن داللت ثش ثجَت خوس دس  لزا

 .هغلك غٌیوت جٌگی سا استفبدُ وشد سبیش سٍایبت ثجَت خوس سا دستَاى اص سٍایت ػجذاهلل ثي سٌبى هیثِ غیش اص پس 

 گَیذ ول اساضی هبل هبست چِ غٌیوت ثبشذ ٍ چِ ًجبشذ.وٌذ ٍ هیاهبم ایٌجب هغلك اساضی سا تحلیل هی سؤال:

وِ دس هجوَع ثب هالحظِ ایي اخجبس گفتین تحلیل ًسجت ثِ صهیٌی است وِ اص  ًبفی تحلیل سا ّن داسینهب دس همبثل سٍایت  استاد:

عبئفِ  ثش داللتوٌین گَیین ایي تحلیل ًسجت ثِ هغلك خوس ًیست یؼٌی دس حمیمت داسین تأویذ هیهب هی غیش هٌتمل شذُ است.

وٌذ یه ًىتِ ایٌىِ گفتین ایي دین وِ لَل ثِ ػذم اشتشاط سا تثجیت هیوٌین( فمظ دٍ ًىتِ دس ریل آى ثیبى وشسَم سا )اشىبل ًوی

وٌذ ٍ ایي تحلیل فمظ ًسجت ثِ اساضی است وِ اًتملت هي الغیش هؼٌبی ایي اخجبس تحلیل سا ًسجت ثِ هغلك اساضی ثبثت ًوی

ب اًتمل الیِ خوس ثبثت است گَیین دس غیش هب اًتمل الیِ لغؼبً خوس ثبثت است ٍ تحلیل ّن ًشذُ ٍ دس هسخي چیست؟ هی

تَاًین اثجبت وٌین ایي سٍایبت لبثل استفبدُ است یؼٌی ثب ایي عبئفِ هی اساضی اص خوس ثِتؼلك ٍلی تحلیل شذُ دس ّش طَست 

 اساضی ّن خوس داسد.

 دلیل سًم: اجماع

 1«.إىّ اجوبع الوسلویي ػلیِ»ذ: بیفشهاًذ؛ یىی طبحت هذاسن است وِ هیدٍ ًفش اص ثضسگبى دس ایي ساثغِ ادػبی اجوبع وشدُ

هب ال یٌمل ٍ ال یحَل هي الذٍس ٍ »فشهبیذ: دس خالف ثؼذ اص روش غیش هٌمَالت اص غٌبئن هیاست وِ هشحَم شیخ عَسی دیگشی 

الؼمبسات ٍ االسضیي ػٌذًب أىّ فیِ الخوس فیىَى الّلِ ٍ الجبلی یحَل لجویغ الوسلویي هي حضش المتبل ٍ هي لن یحضش فیظشف 
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فشهبیذ دس غیش شیخ عَسی ّن هی 1«.ٍ اخجبسّن ٍ دلیلٌب اجوبع الفشلة»ٍ ثؼذ اص ایي ػجبست فشهَدُ « هظبلحْنفی استفبػِ 

هٌمَل ٍ آى چیضّبیی وِ لبثل تحَیل ًیست دس ًضد هب دس ایي اهَس خوس ثبثت است ٍ خوس آى سا ثبیذ ثِ اّل آى داد ٍ 

 اًذ.اص همبتلیي ٍ غیش آًْب اص وسبًی وِ دس جٌگ حبضش ًشذُشَد هبثمی ثشای ّوِ هسلویي لشاس دادُ هی

 بزرسی دلیل سًم:

 ثِ ًظش هب توبم ًیست ثشای ایٌىِ: ایي دلیل

اص ًظش طغشٍی ایي ادػب هشىل داسد یؼٌی اطالً چٌیي اجوبػی ٍجَد ًذاسد؛ چگًَِ ثب ٍجَد هخبلفت ثسیبسی اص فمْب هي  ايالً:

اص هتمذهیي هثل شیخ هفیذ، حلجی ٍ سیذ هشتضی ٍ اص هتأخشیي هثل طبجت  ادػبی اجوبع وشد.تَاى هی الوتمذهیي ٍ الوتأخشیي

ثب ٍجَد هخبلفت جوغ وثیشی اص فمْب ٍالؼبً جبیی ثشای ادػبی اجوبع ًیست  ٍ حذائك ٍ هشحَم آلبی ثشٍجشدی هخبلفت وشدًذ

ای ّن ًسجت ثِ ایي اهش هحمك ًشذُ است ػظیوِثلىِ ًِ تٌْب اجوبع دس ایي همبم تحمك ًذاسد حتی شبیذ ثتَاى گفت شْشت 

 ثٌبثشایي اطل ایي ادػبی اجوبع اص ًظش طغشٍی هشىل داسد.

ثِ ػالٍُ اشىبل وجشٍی ّن ًسجت ثِ ایي اجوبع ٍجَد داسد یؼٌی لَ سلوٌب وِ ادػبی اجوبع توبم ثبشذ ایي اجوبع یه  ثاویاً:

 اجوبع هٌمَل است ٍ اجوبع هٌمَل اػتجبسی ًذاسد.

هغلجی وِ اص شیخ عَسی ٍ طبحت هذاسن ًمل شذُ ثبیذ گفت وِ  طال هوىي است ولوبت ایي دٍ سا تَجیِ وٌین یؼٌیاثالثاً: 

تَاًین تشىیه وٌین ثِ ایي هؼٌی وِ اسبسبً ادػبی اجوبع ایي دٍ ثضسگَاس ًبظش ثِ هَضَع حتی دس ًمل ایي دٍ ثضسگَاس ّن هی

یض دیگشی ٍ ّش وذام ًظش ثِ یه هسئلِ خبطی داسًذ؛ طبحت هذاسن وِ ادػبی هحل ثحث هب ًیست ٍ هؼمذ اجوبع آًْب چ

جولِ یؼٌی اطل ایي ًظشش ثجَت خوس است دس غٌیوت فی ال« إىّ اجوبع الوسلویي ػلیِ»اجوبع وشدُ هخظَطبً ثب ایي تؼجیش 

شَد یب ًِ شبهل غیش هٌمَل ّن هی دس همبم ایٌىِ ایي آیبٍ است؛ هَسد ًظش ایشبى دس ایي ادػبی اجوبع تؼلك خوس ثِ غٌیوت، 

اًذ ٍ ایي ادػبی گضافی دس ٍالغ یؼٌی ّوِ هسلویي خوس سا دس هَسد اساضی پزیشفتِ« إىّ اجوبع الوسلویي ػلیِ»ًیست چَى 

تحمك داسد اطل تؼلك خوس ثِ غٌیوت جٌگی است فی الجولِ اهب ایٌىِ « إىّ اجوبع الوسلویي ػلیِ»است ثلِ آى چیضی وِ 

تَاى ادػب وشد اجوبع الوسلویي ػلیِ است. پس هؼمذ اجوبع طبحت شَد ًویَل ثبشذ یب شبهل غیش هٌمَل ّن هیثبیذ هٌم

 هذاسن اطالً تؼلك خوس ثِ غٌیوت جٌگی غیش هٌمَل ًیست.

ٍ دلیلٌب اجوبع »وٌذ یه هَسد دیگش است؛ ایشبى دس ٍالغ ٍلتی ادػب هی بی اجوبع شیخ عَسی ّن لبثل حول ثشٍ اهب ادػ

ثلىِ هٌظَس ایشبى ایي است وِ ایي اساضی ثیي الومبتلیي ٍ غیش ًیست تؼلك خوس ثِ اساضی ٍ ػمبس  هٌظَس« الفشلة ٍ اخجبسّن

تؼجیش ایشبى ایي  "دلیلٌب ػلی ػذم اختظبص االساضی ثبلومبتلیي"یؼٌی  "دلیلٌب"شَد ایي ثیي ّوِ تَصیغ هییؼٌی الومبتلیي 

هي حضش المتبل ٍ »ثمیِ آى هبل ّوِ هسلویي است « ٍ الجبلی یحَل لجویغ الوسلویي»فشهبیذ: ثؼذ هی« أىّ فیِ الخوس»است: 

ٍ دلیل هب ثش ایي اهش اجوبع الفشلِ ٍ اخجبسّن است. پس هؼمذ اجوبع شیخ عَسی عجك ایي احتوبل اطل تؼلك « هي لن یحضش

 الساضی ثوب اًْب لجویغ الوسلویي است.تَصیغ ٍ تمسین اساضی یب حفظ اثش هؼمذ اجوبع  ثلىِخوس ثِ اساضی ًیست 
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سسذ چٌیي اجوبػی ٍجَد ًذاسد ٍ هخبلف داسد ٍ ثبًیبً وجشٍیبً پس اٍالً اجوبع طغشٍیبً هحل اشىبل است چَى ثِ ًظش هی

وٌین وِ هشحَم شیخ عَسی ٍ طبحت حذائك چٌیي ادػبیی سا هشىل داسد چَى اجوبع هٌمَل است ٍ ثبلثبً هب اطالً ادػب هی

 اًذ یؼٌی هؼمذ اجوبع ایي ثضسگبى هسئلِ ٍ هَضَع هحل ثحث هب ًیست.ًىشدُ

 وتیجٍ: 

پس ًتیجِ ثشسسی ادلِ ایي شذ وِ دلیل اٍل وِ اعالق آیِ خوس ثَد توبم است ٍ دس هَسد دلیل دٍم وِ سٍایبت ثَد ّوِ 

ثِ ًحَ هغلك وِ شبهل اساضی ّن سٍایبت داللت آًْب ثش هذػی توبم ثَد ٍ فمظ سٍایت ػجذاهلل ثي سٌبى دال ثش ثجَت خوس 

ٍ دلیل سَم ّن وِ اجوبع ثَد ثبعل شذ. لزا دٍ داللت داسًذ ثشَد ًجَد ٍ گشًِ ّن عبئفِ اٍل ٍ ّن عبئفِ دٍم ٍ ّن عبئفِ سَم 

 هؼبسع ٍ سٍایت همیذ ٍ هخظض داسین یب ًذاسین؟  ،دلیل لَل اٍل توبم است ٍلی ثبیذ دیذ آیب دس همبثل ایي دلیل

 وٌین تب ثؼذ ثجیٌین إًشبء اهلل حك دس هسئلِ وذام است.ادلِ لبئلیي ثِ اشتشاط سا ّن ثشسسی هی یىدٌ:بحث جلسٍ آ

 «ٍالحوذ هلل سة الؼبلویي»

 


