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

 خالصه جلسه گذشته:

خػَظ غٌیوت خٌگی هٌمَل ٍ ایٌکِ  سٍایبت چٌذ عبئفِ هَسد استذالل لشاس گشفتِ ثشای اثجبت خوس دس اصػشؼ کشدین 

کٌذ ثش تمسین غٌبئن  ضَد. عبئفِ اٍلی کِ دس خلسِ گزضتِ اضبسُ کشدین سٍایبتی است کِ داللت هی ضبهل غٌیوت غیش هٌمَل ًوی

 ثیي الومبتلیي ثؼذ اخشاج الخوس.

حك ثِ عبئفِ اٍلی کشدُ ٍ یک اضکبلی سا هب ثِ غبحت حذائك ٍاسد کشدین چَى غبحت حذائك ثؼضی سٍایبت دیگش سا ّن هل

است کِ خوس ثبیذ چٌذ لسوت ضَد ٍ چگًَِ هػشف ضَد( اضکبل هب ایي ثَد آى ّن سٍایبتی است کِ دال ثش لسوت خوس 

 تَاًذ ضبهل ًوی لزادس عبئفِ اٍلی حکن ضذُ ثِ تمسین هبثمی ثیي الومبتلیي، کِ استذالل ثِ عبئفِ اٍلی هجتٌی ثش ایي است کِ 

 اساضی ثطَد ثٌبثشایي الحبق آى سٍایبت ثِ ایي عبئفِ اٍلی غحیح ًیست.

 :صاحب حذائكتوجیه الحاق 

سٍایبت لسوة الخوس ثِ سٍایبت دال ثش تمسین الغٌبئن ثیي اگش ثخَاّین الحبق تَاًین ثشای ایي الحبق رکش کٌین  یک تَخیْی هی

ص استذالل ثیبى ثب تمشیجی کِ هب اتمشیت استذالل ثِ عبئفِ اٍلی سا ثبیذ تغییش دّین؛ دسست کٌین  سا الومبتلیي ثؼذ اخشاج الخوس

تَاًین ثشای سٍایبت دال ثش تمسین غٌبئن  کشدین گفتین ایي الحبق غبحت حذائك لبثل لجَل ًیست اهب یک تمشیت دٍهی ّن هی

 ثیي الومبتلیي داضتِ ثبضین. 

آٍسدًذ ٍ پیبهجش)ظ(  ثگَیین ایي سٍایبت ًَػبً هثل غحیحِ سثؼی هَسدش آى چیضّبیی است کِ خذهت پیبهجش )ظ( هیایٌکِ 

سا لحبػ ثکٌین ٍ  «هب یؤتی ثِ الی الٌجی»کشدُ یؼٌی هب ثِ حست ظبّش ایي سٍایبت ثخَاّین خػَظ  آى چیضّب سا تمسین هی

اگش هب ایي سٍایبت . کشد هی تمسینثیي الومبتلیي ی سا داد ٍ ثبل ٌدن سا خوس هیکشد، یک پ پیبهجش)ظ( ایٌْب سا تمسین هی ثگَیین

هتؼلك خوس ٍ هَسد خوس آى چیضّبیی است کِ  ظبّش ایي سٍایبت ایي است کِ اسبسبًآًگبُ  سا ثِ ایي ًحَ تجییي ثکٌین

ٍ اساضی ٍ اضدبس ٍ غیش  استهٌمَالت فمظ  "هب یؤتی ثِ الی الٌجی"هٌظَس اص آٍسدًذ، هؼلَم است کِ  خذهت پیبهجش )ظ( هی

 تَاًستٌذ خذهت پیبهجش ثیبٍسًذ تب تمسین ضَد.  هٌمَالت سا کِ ًوی

ظبّش ایي غحیحِ ایي « کبى سسَل اهلل إرا اتبُ الوغٌن اخز غفَُ ٍ کبى رلک لِ ثن٘ یمس٘ن هب ثمی»فشهبیذ:  اهبم غبدق)ع( هی

 .خٌگی هٌمَل. هب اص ایي صاٍیِ استفبدُ کٌین اختػبظ خوس سا ثِ غٌبئن کِ دس هَسد هٌمَالت حکن ثیبى ضذُ است

سا تَخیِ کٌین؛ غبحت حذائك سٍایبتی کِ دال ثش تَاًین الحبق غبحت حذائك اگش ایي هؼٌی سا ثگَیین آى ٍلت ثِ ًَػی هی

کٌذ  ضَد؟ ایي سٍایبت داللت هی ثش چِ اسبسی ایي الحبق دسست هی ٍ هثل آى. لسوة الخوس ثَد سا هلحك کشد ثِ ایي غحیحة
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ثش لسوت خوس ایٌکِ خوس تمسین ثطَد ثِ پٌح یب ضص سْن. چِ اهَالی است کِ ایي خػَغیت سا داسد کِ لبثل تمسین ثِ 

 ص سْن ثطَد؟ چِ اهَالی است کِ ایي خػَغیت سا داسد کِ ثطَد خوس آى سا لسوت کشد؟ اهَالی کِ هٌمَل ثبضذ.پٌح یب ض

اًذ یؼٌی سٍایبت الذالة ػلی لسوة الخوس؛ ایي فتحػل هوب رکشًب کلِ کِ سٍایبتی کِ غبحت حذائك هلحك ثِ ایي عبئفِ کشدُ

 تمشیت ایي الحبق دسست است. ایي اهب عجك گفتین دسست ًیست دس استذالل ثِ عبئفِ اٍلی تمشیجی کِ اثتذاءٖ  الحبق عجك

تَاًین رکش ثکٌین کِ عجك  تمشیت ٍ دٍ ًحَُ استذالل هی ٍاٍلی اص سٍایبت د هَسد عبئفِ ًتیدِ ایي ثحث ایي است کِ هب دسپس 

 یک تمشیت الحبق غبحت حذائك دسست ًیست ٍ عجك یک تمشیت الحبق آى دسست است.

 بیي الوقاتلیي بعذ اخزاج الخوس طائفه اول: ها دلّ علی تقسین الغنائن

 ربعی ابي عبذاهلل هروایت اول: صحیح

ِٙ ثٕيِ الْدٓبسٍٔدٙ ػٓيْ أَثِی ػٓجٕذٙ اللَِّٙ )ع( ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ ػٓيِ الْحٔسٓیٕيِ ثٕيِ سٓؼٙیذٚ ػٓيْ حٓوٛبدٙ ثٕيِ ػٙیسٓى ػٓيْ سِثٕؼٙیِّ ثٕيِ ػٓجٕذٙ اللَّ

خَوٕسٓةَ أَخْوٓبسٍ ٍٓ یٓأْخُزُ خُؤسِٓٔ ثُنٛ یٓمْسٙنٔ أَسٕثٓؼٓةَ   هٓب ثٓمٙیٓ  سَٔلُ اللَِّٙ ظ إِرَا أَتَبُٔ الْوٓغٌَْنٔ أَخَزَ غٓفَُْٓٔ ٍٓ کَبىَ رَلٙکٓ لَِٔ ثُنٛ یٓمْسٙنٔلَبلَ: کَبىَ سٓ

ٙ ػٓضَّ ٍٓ خٓلَّ لٌَٙفْسِٙٙ ثُنٛ یٓمْسٙنٔ أَخْوٓبسٍ ثٓیٕيَ الٌَّبسِ الَّزٙیيَ لَبتَلَُا ػٓلَیِٕٙ ثُنٛ لَسٓنٓ الْخُؤسٓ الَّ زٙی أَخَزَُٔ خَوٕسٓةَ أَخْوٓبسٍ یٓأْخُزُ خُؤسٓ اللَِّ

بمٔ أَخَزَ کَوٓب أَخَزَ هٌْْٙٔنٕ حٓمّبً ٍٓ کَزَلٙکٓ الْئِهٓالْأَسٕثٓؼٓةَ أَخْوٓبسٍ ثٓیٕيَ رٍَِی الْمُشْثٓى ٍٓ الْیٓتَبهٓى ٍٓ الْوٓسٓبکٙیيِ ٍٓ أَثٌَٕبءٙ السٛجِیلِ یٔؼٕغٙی کُلَّ ٍٓاحٙذ 

 1 «الشَّسَٔلُ )ظ(

کِ اص  هغشح خَاّین کشدهب ثؼذاً ایي ثحث سا  کشد. آٍسدًذ اثتذا غفبیب سا اخذ هی غٌبئن سا خذهت سسَل خذا )ظ( هیٍلتی 

ضًَذ اص آى اهبم غفبیب ّستٌذ یؼٌی ثؼضی اص چیضّبی خبغی کِ ثِ غٌیوت گشفتِ هی ،خولِ هَاسدی کِ استثٌبء ضذُ اص خوس

 ضَد. ضَد ٍ ثؼذ خوس آى اخشاج هی ٍ حبکن است؛ غفبیب اثتذاء کٌبس گزاضتِ هی

هبًذ  کشد ٍ چْبس پٌدن کِ ثبلی هی یک پٌدن سا اخز هیکشد ٍ ذ اص اخشاج غفبیب ثبلی هبًذُ سا ثِ پٌح لسوت تمسین هیثؼپیبهجش 

کشد. ایي یک پٌدوی کِ ثِ ػٌَاى خوس اخز کشدُ ثَد خَد ایي خوس سا ثِ پٌح لسوت تمسین  ثیي خٌگدَیبى تمسین هی

ْن هسبکیي، سْن اثي السجیل )عجك آًچِ کِ دس آیِ خوس ٍاسد ضذُ( آًچِ کِ کشد سْن خذا، سْن ری المشثی، سْن یتبهی، س هی

کشد ٍ دس اختیبس پیبهجش ثَد ٍ ثبلی آى یؼٌی چْبس پٌدن سا ثیي یتبهی، رٍی المشثی، هسبکیي ٍ  خَد اخز هیهبل خذا ثَد ثشای 

 کشد. اثي السجیل تمسین هی

کشد؛  سا ثیي خٌگدَیبى تمسین هیثبلیوبًذُ پٌدن  چْبس ،خوس ٍ اخز غفبیب ایي سٍایت دس ٍالغ تػشیح داسد کِ ثؼذ اص اخشاج

ایي لغؼبً هختع ثِ اهَال هٌمَل است ٍ ضبهل  .کشد گَیذ چْبس پٌدن سا ثیي همبتلیي تمسین هی هیثَد کِ  ّویيضبّذ استذالل 

ثیي همبتلیي تمسین کشد. پس  تَاى آى سا ضَد چَى اغالً اساضی ٍ اضدبس هلک ّوِ هسلویي ّستٌذ ٍ ًوی غیش هٌمَل ًوی

 کٌذ. خوس سا دس خػَظ غٌبئن خٌگی هٌمَل ثبثت هی ،سٍایت

چٌبًچِ خْت آى سا دس  ،تَاًذ هلحك ثِ ایي سٍایت ثطَد آى سٍایبتی کِ غبحت حذائك هلحك کشدًذ ًوی، عجك ایي تمشیت

 خلسِ گزضتِ ثیبى کشدین.
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یؼٌی ایٌکِ  ،سا ثِ ایي سٍایت هلحك کشد داللت ثش لسوت خوستَاى سٍایبت  هی، کِ اهشٍص ثیبى کشدینشی تمشیت دیگ عجكاهب 

هب "است کِ خوس دس ایي هَاسد ثبثت است هؼٌی ایي  ثِ« إرا اتبُ الوغٌن»ضَد  ایي سٍایت ثب ایي خولِ ضشٍع هی چَىثگَیین 

فمظ هٌمَالت دّذ کِ  خذهت پیبهجش )ظ( آٍسد ًطبى هیتَاى  کِ اساضی ٍ غیش هٌمَل سا ًوی بٍ اص آًد "یؤتی ثِ الی الٌجی)ظ(

 خوس داسد ٍ غیش هٌمَالت خوس ًذاسد.

ّوِ سٍایبتی کِ ثِ ًَػی ٍ لزا الحبق ثؼضی سٍایبتی کِ غبحت حذائك گفتِ ثِ عبئفِ اٍلی هطکلی ًذاسد عجك ایي تمشیت پس 

 تَاًٌذ ثِ عبئفِ اٍلی هلحك ثطًَذ. هی اًذ هثل سٍایت هزکَسوس سا ثیبى کشدُهسئلِ لسوة الخ
 روایت دوم: روایت عبذاهلل بي سناى

ثٓیٕيَ هٓيْ   هٓب ثٓمٙیٓ  ٍٓ یٔمْسٓنٔ  ؤسٔالْخُ  هٌِْٙٔ  فٙی الْغٌَٙیوٓةِ لَبلَ یٔخْشَجٔ  ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ سٓبلٙنٍ ػٓيْ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ثٕيِ سٌَٙبىٍ ػٓيْ أَثِی ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع

 1«ءٔ ٍٓ الْأًَْفَبلُ فََْٔٓ خَبلٙعٗ لٙشَسَٔلِ اللَِّٙ ظ. لَبتَلَ ػٓلَیِٕٙ ٍٓ ٍٓلٙیٓ رَلٙکٓ ٍٓ أَهٛب الْفَیٕ

ٍایت سا خضء سٍایبتی کِ ضَد. )ایي س ٍ سپس هبثمی ثیي خٌگدَیبى تمسین هیخوس اص آى خبسج  فشهبیذ: هیدس هَسد غٌیوت 

سسذ چَى  تش ثِ ًظش هی دادین؛ ایي سٍایت ثشای لَل دٍم هٌبستلَل اٍل ّن ثِ آى استٌبد کشدًذ، رکش کشدین ٍ پبسخ آى سا ّن 

ضبهل ایي ٍ  اهبم فشهَد: یک پٌدن سا خوس ثذّیذ ٍ هب ثمی سا ثیي همبتلیي تمسین کٌیذ ٍ غٌیوت اص اهبم سؤال کشد دس هَسد

 ضَد فمظ غٌبئن هٌمَل است ٍ اساضی هشثَط ثِ ّوِ هسلویي است. ضَد چَى آًچِ ثیي همبتلیي تمسین هی اساضی ًوی
 روایت سوم:

لَبلَ »ثب غٌیوت چِ ثبیذ کشد ٍ آى سا چگًَِ ثبیذ تمسین کشد؟ « ثِبلْغٌَٙیوٓةِ؟  تَػٌَٕغٔ  کَیٕفٓ»دس سٍایتی اص اثي ػتجِ ٍاسد ضذُ است کِ: 

خوس سا اخشاج ثکي ٍ چْبس پٌدن ثبلی هبًذُ سا ثیي همبتلیي تمسین « شِجٔ الْخُؤسٓ ٍٓ أَلْسٙنٔ أَسٕثٓؼٓةَ أَخْوٓبسٍ ثٓیٕيَ هٓيْ لَبتَلَ ػٓلَیِٕٙأُخْ

ؤْٓب ثٓیٕيَ خٓوٙیغِ هٓيْ لَبتَلَ إِلَى أَىْ لَبلَ أَ سٓأَیٕتٓ الْأَسٕثٓؼٓةَ أَخْوٓبسٍ تَمْسٙ»کٌذ:  ای داضتِ ٍ دٍثبسُ سؤال هی ضجِْکي؛ دس اداهِ کأىّ 

 اًذ یب فمظ ثؼضی؟ خٌگ ضشکت داضتِآیب ایي ثبیذ تمسین ثطَد ثیي ّوِ کسبًی کِ دس  2«ػٓلَیْٕٓب؟

هٌمَالت  تعخهدس ایي سٍایت ّن ثحث اص تمسین آى چْبس پٌدن ثیي همبتلیي است؛ هؼلَم است کِ ایي ضبهل اساضی ًیست ٍ 

 اص غٌبئن است.
 چهارم: صحیحه هشام بي سالنروایت 

ٙ ٍٓ خُؤسٗ لٙلشَّسَٔلِ  هٌْْٙٓب خُؤسٗ  یٔخْشَجٔ  ٍٓ ثِْٓزَا الْئِسٌَٕبدٙ ػٓيْ أَثِی ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع لَبلَ: سٓأَلْتُِٔ ػٓيِ الْغٌَٙیوٓةِ فَمَبلَ» ٍٓ هٓب ثٓمٙیٓ لُسٙنٓ ثٓیٕيَ هٓيْ  -لٙلَِّ

 3«لَبتَلَ ػٓلَیِٕٙ ٍٓ ٍٓلٙیٓ رَلٙکٓ.

 ایي سٍایت هثل سٍایت ػجذاهلل ثي سٌبى است. هضوَى
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 بزرسی طائفه اول:

ست. ٍ اهب ثش ایٌکِ خوس غٌبئن هٌمَلِ ثبثت اکٌذ  داللت هیکِ هب ثیبى کشدین  اٍل ثب تمشیتدس هدوَع عبئفِ اٍلی اص سٍایبت 

عجك تمشیت دٍم ّن خوس دس غٌبئن هٌمَل ثبثت است آى ٍلت آى سٍایبت دال ثش لسوة الخوس ّن ّوبى گًَِ کِ غبحت 

 ضَد. دس ّش غَست آیب استذالل ثِ ایي عبئفِ دسست یب ًِ؟ حذائك گفتِ هلحك ثِ ایي عبئفِ هی

تَاى استفبدُ کشد ایي است کِ ایٌْب  هییي سٍایبت ااص ایي است کِ ًْبیت چیضی کِ ایي سٍایبت  اضکبل استذالل ثِهْوتشیي 

 ذ؛ لػَس اص اعالق غیش اص همیذ ثَدى است. ًلػَس اص اعالق داس

اگش ایي سٍایبت سٌذاً ٍ داللتبً توبم ثبضذ ًْبیت  .دال ثش اختػبظ ًیست یؼٌیکٌذ  اثجبت ضیء ًفی هب ػذا ًویػجبست دیگش ثِ 

آیب اثجبت خوس دس غٌبئن هٌمَلِ ثِ هؼٌبی ایي  ٍلیضَد ایي است کِ غٌبئن هٌمَلِ خوس داسد  ص آًْب استفبدُ هیچیضی کِ ا

گَیذ دس  کشد یؼٌی داسد هی ایي کبس سا هیپیبهجش )ظ( ارا اتبُ الوغٌن است کِ دس غیش هٌمَل خوس ًیست؟ دسست است گفتِ کِ 

آیذ غیش هٌمَالت خوس ًذاسد؟ یب دس ّوِ هَاسدی کِ  کشد اص کدبی ایي سٍایت ثذست هی هیغٌبئن هٌمَل پیبهجش ایي کبس سا 

گَیذ غٌبئن هٌمَل یک پٌدن آى خوس است ٍ ثمیِ ثیي  گَیذ یمسن هب ثمی ثیي الومبتلیي ًْبیتص ایي است کِ داسد هی هی

است کِ دس غیش هٌمَل خوس الصم هؼٌی ایي ثِ ب ضَد حبل اگش دس غٌبئن هٌمَل اهبم چٌیي هغلجی فشهَد، آی همبتلیي تمسین هی

 ًیست؟ اغالً هتؼشؼ آى خْت ًطذُ است.

ت اعالق ًذاسد ٍ بدس غٌبئن هٌمَل است یؼٌی ایي سٍایضَد اثجبت خوس  پس ًْبیت هغلجی کِ اص ایي سٍایبت استفبدُ هی

کٌذ غٌبئن هٌمَل خوس داسًذ اهب  فمظ اثجبت هی یؼٌیضَد  تَاى گفت ثِ اػتجبس ایي سٍایبت خوس دس هغلك غٌیوت ثبثت هی ًوی

اگش سؤال کٌیذ پس ایي سٍایبت دس هَسد غٌبئن غیش هٌمَل هثل اساضی چِ هَضؼی داسد؟ دس پبسخ خَاّین گفت سبکت ٍ ساخغ 

ی دس ایي خوس اساضن حکثِ آى حشفی ًضدُ است. ػذم تؼشؼ ًسجت ثِ حکن اساضی دلیل ثش ػذم ثجَت حکن ًیست اگش 

 «ٍالحوذ هلل سة الؼبلویي»                                   ًطذُ دلیل ثش ایي ًیست کِ اساضی خوس ًذاسًذ.  ثیبىسٍایبت 


