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

  :خالصه جلسه گذشته

ػشع کشدین همبم ثبلث  ای داشتِ ثبشین. اشبسُاطل ثحث دس همبم ثبلث جْت ثبًیِ ثپشداصین الصم است ثِ ثِ لجل اص ایٌکِ 

آى چیضّبیی کِ کسش یؼٌی دس هستثٌیبت اص خوس غٌبئن جٌگی  است. یؼٌی «فیوب یستثٌی هي الخوس فی الغٌبئن الحشثیة»

 لزا دس سِ جْت ثحث ٍالغ شذُ:شَد  هیشَد ثؼذ خوس ٍاجت  هی

 شَد. ّب کسش ٍ ثؼذ خوس ٍاجت هی ثشای حفظ ٍ ًگْذاسی غٌبئن الصم است ایي ّضیٌِّبیی کِ  ی ایٌکِ ّضیٌِیک

 کٌذ. طشف هیاص جْبت ػبهِ کٌذ یب دس جْتی  دٍم آى هَاسدی کِ اهبم لوظلحة ثِ شخظی ّذیِ هی

 کِ ثیبى خَاّذ شذ هٌظَس اص طفبیب چیست.سَم ّن طفبیب ّستٌذ 

همبم چْبسم فیوب ال یستثٌی هي الخوس است یؼٌی هَاسدی کِ سَم، ٍاسد دس همبم چْبسم خَاّین شذ. پس اص ثحث دس همبم 

 کِ الجتِ دس هَسد آى اختالف است. اص خوس استثٌبء ًشذُ است هثل هؤًٍِ سٌِ ٍ سلت

ٍ همبم چْبسم  هَسد ثشسسی لشاس دادین همبم سَم دس هَسد غٌبئن جٌگی اص اثتذا تب ثِ ایٌجب هب دٍ همبم ساپس ثِ عَس کلی 

ٍ همبم چْبسم ّن پیشاهَى دٍ هغلت است همبم سَم پیشاهَى هستثٌیبت اص خوس است  (کِ فؼالً دس همبم سَم ّستین)ثحث 

ؼذ شَد یؼٌی خوس ث آى چیضّبیی کِ اص خوس غٌبئن جٌگی استثٌبء هی یکیفیوب ال یستثٌی هي الخوس فی الغٌبئن الحشثیة 

ای کِ ثیبى شذ ثِ  ثب هالحظِ ایي ًکتِ .شَد شَد ٍ دٍم آى اهَسی است کِ اص خوس استثٌبء ًوی اص اخشاج آًْب ٍاجت هی

کٌین؛ جْت اٍلی ایي  سَم یؼٌی فیوب یستثٌی هي الخوس دس سِ جْت ثحث هیگفتین دس همبم  .گشدین ثحث خَدهبى ثش هی

ّب آیب هشثَط ثِ  شَد ایي ّضیٌِ سی ٍ ًمل ٍ اًتمبل غٌیوت جٌگی لْشاً هحمك هیّبیی کِ ثشای حفظ ٍ ًگْذا ثَد کِ آیب ّضیٌِ

ّب سا  یٌِثؼذ المسوة ٍ ثؼذ تمسین الغٌبئن است یب هشثَط ثِ لجل المسوة ٍ لجل اص تمسین غٌبئن است ثِ ػجبست دیگش ایي ّض

شَد ٍ یک پٌجن ثِ  شَد آًگبُ تمسین هی کسش هی ّب ثبیذ همبتلیي ثذٌّذ یب خیش کِ ًتیجِ ثحث هب ایي شذ کِ اثتذا ایي ّضیٌِ

جبی ٍ چْبس پٌجن آى هشثَط ثِ همبتلیي است الجتِ گیشد  تؼلك هیشًَذ  ثِ ػٌَاى طبحجبى خوس شٌبختِ هیکسبًی کِ 

ى سا ٍ خوس آ کٌٌذ یب آًکِ ثیي همبتلیي تمسین هی کِ اثتذا ثبیذ خوس سا جذا کٌٌذ ٍ ثؼذ ثیي همبتلیي تمسین کٌٌذ ثحث داسد

 ایي سا ثؼذاً ثشسسی خَاّین کشد. همبتلیي ثبیذ پشداخت ًوبیٌذ.
 :ةثانیال ةالجه

ّب اًجبم شَد هثالً  ثیٌذ ایي ّضیٌِ شَد آى هَاسدی است کِ اهبم )ع( هظلحت هی اص خوس استثٌبء هیدٍهی کِ ٍ جْت اهش 

ثیٌٌذ ثِ ػٌَاى تألیف للَة  یب هظلحت هیػبهِ طشف شَد ذ ثخشی اص غٌبئن جٌگی دس جْتی اص جْبت ٌثیٌ اهبم طالح هی

ّبیی کِ داسد، ایي هبل ثِ اٍ ّذیِ  ثِ ثؼضی اص کفبس دادُ شَد یب یک شخض خبص اص هسلویي ثِ جْت اثتالئبت ٍ گشفتبسی
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لشاس ای سا هَسد ًظش  ثیٌٌذ ثِ شخض یب اشخبطی ّذیِ کٌٌذ یب جْت ػبهِ شَد ثِ ّش حبل آى هَاسدی سا کِ اهبم طالح هی

ثِ ػجبست دیگش ایي هظبسف ّن اص هظبسف شَد  گیشد ثؼذ خوس ٍاجت هی دٌّذ، ایٌْب ّن اثتذائبً تَسظ اهبم طَست هی هی

 شَد. ّب ٍاجت هی شَد ٍ خوس ثؼذ اص کسش ایي ّضیٌِ ّبیی است کِ اص خوس استثٌبء هی ٍ ّضیٌِ

 اهب دلیل ثش ایي استثٌبء دٍ دلیل است:

 دلیل اول:

اًذ ثِ ایٌکِ لجل اص لسوت ٍ لجل اص تؼییي سْبم اهبم ّش کبسی سا کِ طالح  سٍایبت است کِ تظشیح کشدُدلیل اٍل ثؼضی اص 

تَاًٌذ اًجبم ثذٌّذ اص جولِ طحیحِ صساسُ کِ دس جلسِ گزشتِ هَسد اشبسُ لشاس گشفت؛ دس ایي  ثذاًٌذ دس ساثغِ ثب غٌبئن هی

تَاًذ اص غٌبئن لجل اص آًکِ  هی 1« السِّْمبمي  لَجِلَ أَىْ تَمَغمیيٌَفِّلُ ٍم یيؼِغِی همب شَبءم همبمي یيجِشِی ٍم اإلِ»طحیحِ ایي گًَِ آهذُ ثَد کِ 

 ثجخشٌذ.جٌگی( ّش آًچِ سا کِ طالح ثذاًٌذ ثِ دیگشاى  الغ شَد )لجل اص تمسین ٍ تسْین غٌبئنسْبم ٍ

کٌذ؛  ش داللت کبهالً ثش ایي هذػب داللت هییب هشسلِ حوّبد کِ اگش چِ اص ًظش سٌذی ضؼیف است ثِ خبعش اسسبل ٍلی اص ًظ

 هشسلِ حوبد سا ّن دس هجبحث گزشتِ هَسد اشبسُ لشاس دادین.

سا  ایي غٌبئن ،لجل اص تؼییي ٍ تمسین ٍ تَاًذ لجل اص ٍلَع سْبم هیدادُ شذُ کِ ِ اهبم ایي سٍایبت ثِ طشاحت ایي اختیبس ثدس 

 .داًذ طشف ثکٌذ دس ّش جْتی کِ هظلحت هی

 دوم:دلیل 

 ای داسین کِ ثشای اهبم هؼظَم )ع( ٍالیت هغلمِ کٌذ؛ ادلِ هیثبثت ثشای اهبم )ع( سا ای است کِ ٍالیت هغلمِ   دلیل دٍم ادلِ

دس ساثغِ ثب اهَال ٍ غٌبئن تَاًذ  کٌذ کِ اهبم )ع( ّش ًَع کِ طالح ثذاًذ هی ثبثت کشدُ، آى ادلِ دس هب ًحي فیِ اثجبت هی سا

ثِ ّش کسی کِ طالح ثذاًذ، ثجخشذ چَى اهبم عجك ایي ادلِ ٍلی اهش الوسلویي ٍ اٍلی ثْن هي اًفسْن  جٌگی تظوین ثگیشد ٍ

ایي دیگش اص هَضَع خوس ٍ اػغبء کٌذ ٍ دس جْتی طشف کٌذ است پس ٍلتی اهبم طالح دیذ کِ هبلی سا ثِ کسی ثجخشذ 

شَد چَى ٍلتی اهبم یک هبلی سا ثِ کسی  گیشد ٍ اص هستثٌیبت خوس هی شَد ٍ دیگش خوس ثِ آى تؼلك ًوی خبسج هی

ای سا دس ثیي غٌبئن ثِ هظلحتی ثِ کسی ّذیِ کشدًذ، ایي  ّذیِ داد ایي دیگش ػٌَاى غٌیوت ًذاسد؛ اگش فشع کٌین اهبم جبسیِ

کٌذ پس ادلِ خوس  ٍ ػغیِ پیذا هیذیِ ٍ ًسجت ثِ آى شخض ػٌَاى ّش ػٌَاى غٌیوت ًذاسد جبسیِ ثشای آى شخض دیگ

گَیذ کِ خوس دس غٌیوت جٌگی ٍاجت است یؼٌی اگش  چَى ایي ادلِ هیکٌذ  دیگش خوس سا ثشای آخز ٍاجت ًوی ،غٌیوت

داصًذ اهب اگش ثِ ػٌَاًی غیش ػٌَاى ّب سا ثیي آًْب تمسین کشد ثبیذ خوس ثپش ٍ اهبم غٌیوتهجبّذیي غٌیوتی ًظیجشبى شذ 

کٌذ. حبل اگش کسی لبئل شذ ثِ  غٌیوت ایي هبل ثِ آًْب دادُ شذ دیگش دلیل ٍجَة خوس غٌیوت ایٌجب جشیبى پیذا ًوی

ایٌکِ ّذیِ ّن خوس داسد آًگبُ آخز ثِ اػتجبس ایٌکِ ّذیِ ّن خوس داسد، ثبیذ خوسش سا ثپشداصد ٍلی اگش لبئل شذ ثِ 

خوسی ثش رهِ ایي شخض  ،خوس ًذاسد دیگش اسبسبً خوسی ثش اٍ ٍاجت ًیست. دس ّش طَست ثِ ػٌَاى غٌیوتایٌکِ ّذیِ 

چشا کِ ادلِ ٍجَة خوس دس غٌبئن جٌگی خوس سا ثشای ایي هبلی کِ اهبم ثِ ایي شخض ّذیِ کشدُ است، ٍاجت  ًیست

 کٌذ. ًوی
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 نتیجه:

تَاًذ دس غٌبئن جٌگی  ذ اهبم ثِ ّش ًحَی کِ طالح ثذاًذ هیکٌ پس ثِ ایي دٍ دلیل یؼٌی سٍایبت خبطِ کِ تظشیح هی

ٍ لزا  تظشف کٌذ ٍ آى سا دس جْتی اص جْبت ٍ یب ثشای شخظی اص اشخبص طشف کٌذ ٍ ایي لجل اص ٍلَع السْبم است

م هؼظَم ّن ادلِ هثجتِ ٍالیت هغلمِ ثشای اهبگیشد ٍ اص هستثٌیبت خوس است. ٍ دلیل دٍم  گَیین ثِ آى خوس تؼلك ًوی هی

ایي دیگش ّذیِ است الیظذق ػلیِ أًِ غٌیوة فال ٍ اگش ایي ثشای اهبم ثبثت شذ کِ اگش غٌیوتی سا ثِ کسی ّذیِ ثذّذ  است

کٌین  شَد. ثِ ایي دٍ دلیل ادػب هی ادلِ ٍجَة خوس غٌیوت شبهل ایي هَسد ًوی تشولِ ادلة ٍجَة الخوس فی الغٌیوة.

 یگش الخوس ٍاجتٌ ثؼذ اخشاج االهبم هي الغٌیوة شیئبً لوظلحةٍ.خوس دس ایٌجب ثبثت ًیست ثِ ػجبست د

ظبّشاً ایٌجب خلغی پیش آهذُ است؛ هب کبسی ًذاسین کِ ثش رهِ آخز خوس ٍاجت است یب ًِ )ایي یک ثحث دیگشی  سؤال:

خَاّذ دس ساّی طشف کٌذ یب اػغبء ًوبیذ، آیب  هیاهبم هبلی سا کِ  ،ایي است کِ ثبالخشُ لجل اص تؼییي دساست( ایٌجب ثحث 

 .شَد یب ًِ خوس هی هشوَل

آیب دس ّویي اثتذاء خوس سا جذا دّذ،  پشداخت؛ غٌبئوی سا کِ اهبم ثِ همبتلیي هی اگش غٌیوت ثَد ثبیذ خوس آى سا هی استاد:

شَد ٍ چْبس پٌجن  ٌجن هبل طبحجبى خوس هییک پشَد؟ آیب  اثتذاء ثیي همبتلیي تمسین هیکٌذ یب ًِ  کٌذ ٍ ثؼذ تمسین هی هی

ثب تمسین ایي حك ثشای طبحجبى  هوکي است گفتِ شَدچِ کسبًی ثبیذ خوس سا ثپشداصًذ؟  هبًذ؟ ثشای همبتلیي ثبلی هی

شَد ٍ ایي گًَِ ًیست کِ اثتذاء خوس سا جذا کشدُ ٍ سپس ثیي  همبتلیي تمسین شذُ، ایجبد هیخوس دس غٌبئوی کِ ثیي 

دس حمیمت طبحجبى خوس دس ایي اهَالی کِ دس اختیبس همبتلیي است ثِ  شذاگش تمسین  عجك ایي احتوبل؛ مسین کٌٌذهمبتلیي ت

 . ًحَ هشبع هبلک یک پٌجن اص ایي اهَال ّستٌذ

ّش دلیلی هظلحت دیذُ ایي هشکت یب جبسیِ یب هبلی سا ثِ شخض خبطی ثذّذ، اگش خَد اهبم ثِ  .پس خلغی ًیست

 فشهبیذ: س است یب ثؼذ ٍجَة الخوس؟ هیجَة الخوایي لجل ٍ ن آیب ایي هتؼلك خوس ّست یب ًیست؟خَاّین ثجیٌی هی

 است یؼٌی الخوس ٍاجتٌ ثؼذ اخشاج هب جؼلِ االهبم هي الغٌیوة شیئبً لوظلحةٍ. المسوة ٍ لجل أى تمغ السْبملجل 

سسذ ثِ ثحث هب سثغی  صهبى اخشاج خوس ثب ایي سخي ّن خَاًی ًذاسد یؼٌی ایي ثحث دسست است ٍلی ثِ ًظش هی سؤال:

 ًذاسد.

ٍ گفتین فیوب یستثٌی هي الخوس ٍ ثحث هب دس هستثٌیبت اص خوس است ًِ ایي گًَِ ًیست؛ لزا هب ػٌَاى تغییش دادین  استاد:

 کِ ثحث کشدین ٍ لزا هحل ثحث اص آى ّویي هحل است.کِ یکی اص ایي هستثٌیبت ّویي جْت دٍهی است 

ثیي همبتلیي ٍ طبحجبى خوس ؛ گبّی تمسین ثیي همبتلیي هذ ًظش است ٍ گبّی تسْین استتمسین ٍ تسْین  سخي اصایٌجب 

بى کٌذ ٍ ٍلتی تمسین کشد یک پٌجن سْن طبحج ایي اهَال سا ثیي همبتلیي تمسین هیاهبم عجك احتوبل اٍل است. هَسد ًظش 

. لزا تب ٍلتی همبتلیي هبلک ًشًَذ یؼٌی تب صهبًی کِ غٌبئن تمسین ًشَد خوس ٍ چْبس پٌجن سْن همبتل خَاّذ ثَد

 کٌذ. اهب عجك احتوبل دٍم اص اثتذا خَد اهبم خوس سا اخشاج هی تَاًٌذ خوس ثپشداصًذ. ًوی

اجت است ثؼذ اخشاج طفبیب. اص جْت سَم فی ٍجَثِ ثؼذ اخشاج الظفبیب است کِ یؼٌی خوس ٍ بحث جلسه آینده:

 ت خوس دس غٌبئن جٌگی طفبیب ّستٌذ کِ دس جلسِ آیٌذُ هغشح خَاّین کشد إى شبء اهلل.هستثٌیب
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کِ خوسی کِ دس غٌبئن جٌگی ٍاجت است دس ثحث اًذکی دلت کٌیذ چَى دس کلوبت ٍ هجبحث خیلی سٍشي ّن ًشذُ است 

شَد یب  هبًذ ثیي همبتلیي تمسین هی کٌذ ٍ ثؼذ آًچِ ثبلی هی آیب دس غٌبئن جٌگی ایي خوس سا دس ّوبى اثتذاء اهبم اخشاج هی

ایي اهَال ثب  اصیک پٌجن دس شَد لکي طبحجبى خوس ثِ ًحَ هشبع  ّب ثیي همبتلیي تمسین هی ًِ ثؼذ اص کسش ایي ّضیٌِ

 داشتِ ثبشیذ إى شبء اهلل. ثحث ٍ هسئلِ دلت ٍ تَجِ بتلیي سْین ّستٌذ؛ سٍی ایيهم

 «ٍالحوذ هلل سة الؼبلویي»


