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ر «معن جر عي ر محمدر  ر آهلر الطلرهي ر  ر اللع ر عي ر اعدائهمر ار اهّللر ر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته

اًرذ  دس هقبثرلق قرَ      ضَد ٍ دٍ دلیل ثش هذػبی خَد اقبهِ کرشدُ  ػشؼ ضذ هطَْس هؼتقذًذ خوس ثِ ضص سْن تقسین هی

ؾؼیفی هجٌی ثش تقسین خوس ثِ پٌح سْن ثِ ّوشاُ دلیل ایي قَ  ٍ هستٌذ آى رکش ضذ  اضکبالت هستٌذ قَ  دٍم ًیرض ثیربى   

 ضذ  

 قول سوم

 تأییذسا  آىثؼؽ االػبظن كشح ٍ ة آى سا ههغبحت رخبئش االهبکِ  است خب یک احتوب  دیگشی دس هسألِ دادُ ضذُ اهب ایي

اًذ  هب ثبیذ ّن سیطِ ایي احتوب  سا تَؾیح دّین کرِ ایري احتورب  اسبسربش ًبضری اص       ًیض تجؼیت کشدُ 1کشدُ ٍ ثؼؽ االػالم

  تَؾیح دادُ ضَدًیض  ٍ هؤیذاتی ]چِ دس آیِ ٍ چِ دس سٍایبت[ کِ داسد قچیست؛ ٍ خَدِ احتوب 
 منشأ قول سوم

گشدد کِ ثِ قَس کلی سْبهی کِ دس آیِ ٍ سٍایبت ثیبى ضذُق آیب ثِ ًحَ هلک ّستٌذ یرب ثیربى    ثِ ایي ثشهیسیطِ ایي احتوب  

ثیٌین خوس ثِ ضص سْن تقسین ضذُق هٌظَس ایي است کِ ایي ضرص گرشٍُ دس    دس آیِ هیهػبسف خوس است  یؼٌی ایٌکِ 

سسَ ق ری القشثیق یتبهیق هسربکیي ٍ اثٌرب    گبًِ خوس ّستٌذ؛ یؼٌی خذاًٍذ هبلک یک سْنق  سْبم ضص هبلک قػشؼ ّن

اغحبة خوس ثرِ ًحرَ    یؼٌی خوس ّستٌذ  قجق ایي احتوب ق خوس ضص هبلک داسد ّب دس ػشؼ ّن هبلک  السجیلق ایي

هبلک ّستٌذ؛ هثالش هبلک یک  آًْبّستٌذ؛ یک ضطن ّش خوسی هثالش هشثَـ ثِ اثٌب  السجیل است ٍ  سْبمایي هطبع غبحت 

چِ  ٍ آى ِ خوس یک هبلک ٍ یک غبحت حق داسدوسق ایتبم ّستٌذ  آیب هسألِ ایي چٌیي است یب ایٌکضطن اص هدوَع خ

ایٌکِ یک هبلک داسد هثالش هبلرک آى هٌػرت   دس آیِ ثیبى ضذُق ثیبى هػبسف خوس است ًِ ایٌکِ ضص هبلک داضتِ ثبضذ  

 خوس ّستٌذ   ّب هػبسف ای کِ دس ریل آیِ ثیبى ضذُق ایي گبًِ اهبهت است ٍ ػٌبٍیي سِ

ّب دس ػشؼ یکرذیگش   ضَد  یؼٌی ایي گشٍُ ّب تقسین هی ایي است کِ سْبم ثِ ًحَ هلک ثیي ایي گشٍُ ظبّش ػجبسات هطَْس

تقسین خوس ثِ ضص سْنق ظَْس دس ایي داسد کِ ّرش یرک اص   قجق ًظش هطَْس پس گبًِ خوس ّستٌذ   هبلکبى سْبم ضص

 ایي ضص گشٍُق هبلک سْوی اص سْبم خوس ّستٌذ  
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  سیطرِ ایري   ّن رکش ضَد آىٍ ثؼذ ضبّذ ٍ قشیٌِ  ثبیذ تَؾیح دادُ ضَد هبلک ثیطتش ًذاسد کِقجق ایي قَ  خوس یک اهب 

سْوی کِ هلک  ػٌَاىای است کِ سْبم سا ثشای ایي افشاد ثِ  کِ اسبسبش ٍخِ ایي احتوب ق ّویي ًکتِ تَؾیح دادُ ضذاحتوب  

دس ػرشؼ  ّرب   گبًِ هتؼلق ثِ ضص گرشٍُ اسرت ٍ ایري    ّبست ثذاًین یب هػشف آى ثذاًین  هطَْس هؼتقذًذ ایي سْبم ضص آى

ِ حقی است کِ هشثَـ ثِ خْت ٍاحذُ است ٍ  یبیک هبلک ثیطتش ٍخَد ًذاسد  قجق ایي قَ هبلک ّستٌذ  اهب یکذیگش   ثقیر

 هػبسف ایي خْت ٍ هلک ّستٌذ 

 قَ  سَمتَؾیح 

هلک خذاًٍذ تجبسک ٍ تؼبلی است ٍ دس دسخِ اٍ  ثشای اٍ ثبثت است ٍ ثِ تؼجیش دیگش هختع ثِ  ققجق ایي احتوب ق خوس

س اٍست  فؼالش ثب ایي تؼجیش کبسی ًذاسین؛ چَى یک ثحثی است کِ آیب خوس هلکِ ػٌَاىِ اهبهت است یب یک حقی است کِ د

آى ّرن  غبحت حرق  گیشد؟ ثب قكغ ًظش اص ایي خْتق خوس ثشای خذاًٍذ تجبسک ٍ تؼبلی است ٍ هبلک  اختیبس اهبم قشاس هی

دس قَ  خذاًٍذق ایي هلک ثشای سسَ  ٍ دس قَ  سسَ ق ایي هلک ثشای ری القشثی یؼٌی اهبم)ع( ثبثت آًگبُ فقف خذاست  

 است  

دلیل آى ّن ایي است کِ ثِ قَس کلی خوس یک هبلیبت ٍ ؾشیت هبلی است کِ ثشای هٌػت اهبهرت ٍ حکَهرت اسرالهی    

کٌذ کرِ   اقتؿب هی« هلل ػٌذاى الحکن »خؼل ضذُ است  چَى حکَهت اٍالش ٍ ثبلزات هتؼلق ثِ خذاًٍذ تجبسک ٍ تؼبلی است  

ًذ تجبسک ٍ تؼبلی ٍخرَد ًرذاسد  پرس اٍالش ٍ ثبلرزاتق     خذاٍّیچ حبکویت ٍ ٍالیت ٍ سشپشستی غیش اص ٍالیت ٍ حبکویت 

خَدِ خذاًٍذ تجبسک ٍ تؼبلی ایي ٍالیرت ٍ حبکویرت سا ثرِ    لکي حبکویت ٍ ٍالیت هتؼلق ثِ خذاًٍذ تجبسک ٍ تؼبلی است  

  سسَ  خذا ًیض ایي ٍالیت ٍ حکَهت سا ثِ «هِيْ أًَْفُسِِْنٕ  ثِبلْؤؤْهٌِِیيَ  إٍَٔلى  الٌَّجِیٔ»کشدُ است؛ چَى فشهَد9ُ  تفَیؽ پیبهجشش

پرس ٍالیرت اٍالش ٍ ثبلرزات هتؼلرق ثرِ        «هَٕٓلَبُٔ  فَْٓزَا ػٓلِیٌ  هَٕٓلَبُٔ  کٌُْتٔ  هٓيْ»ری القشثی تفَیؽ کشدُ است؛ ثِ دلیل سٍایت9 

ل ٍ فشصًذاى اٍ تفَیؽ ًیض ثِ خبًطیي ثالفػ )ظ(سا ثِ پیبهجش تفَیؽ کشدُ ٍ پیبهجشّن آى خذاست  خذاًٍذ تجبسک ٍ تؼبلی 

 ضکل گشفتِ است ثٌبثشایي حکَهت ٍ ٍالیت ثِ ایي تشتیت قَلی  کشدُ است 

یک هیضاًیِّ حکَهیِ است؛ یؼٌی یک هبلیبت حکَهتی ٍ یک ؾشیجی کِ خذاًٍذ تجبسک ٍ تؼبلی ثِ حسرت  ّن خوس آًگبُ 

الحکَهة ٍ الَالیة استق الجتِ ثرب ّوربى    آیِ خوس آى سا ثشای ایي هٌػت خؼل کشدُ است  لزا ایي خوس هختع ثِ هٓي لِ

  ثرِ ػجربست   اسرت  پس خوسق هلکِ ثشای یک خْت است ٍ آى ّن خْت اهبهت ٍ هٌػت ٍالیرت   ضذهشاتجی کِ ػشؼ 

دیگشق هبلک خوس اهبم است ثوب َّ اهبم ٍ ًِ ضخع اهبم؛ لزا خبی اضکب  ًیسرت کرِ چرشا خورس سا ثرِ ضرخع اهربم        

ى ّن ثذیي خْت است کِ اهبم ٍ ٍلی ٍ حبکنق ثشای اداسُ خبهؼِق سفرغ حرَائح هرشدم ٍ    است ٍ آ دٌّذ  ایي هلکِ هٌػت هی

ضَدق ًیبص ثِ پطتَاًِ هبلی داسد  خذاًٍذ ایي سا ثشای  پبسخگَیی ثِ ًیبصّب ٍ ّوِ اهَسی کِ ثِ ًَػی ثِ ایي هٌػت هشثَـ هی

 ثشای حکَهت اسالهی ّستق استفبدُ ضَد  ٍ اّذافی کِ  هقبغذایي هٌػت قشاس داد تب ثتَاًذ اص ایي هبلیبت دس خْت 

سِ ػٌرَاى اٍ    یؼٌیهجیّي هلکیت هٌػت اهبهت ًسجت ثِ خوس است  پس دس ٍاقغ ایي سِ ػٌَاى اٍ  کِ دس آیِ رکش ضذُق 

 کٌذ کِ هبلک خوسق خذاًٍذ ٍ سپس سسَ  ٍ سپس اهبم)ع( است   دس ٍاقغ ثیبى هی
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خذاًٍرذ تجربسک ٍ تؼربلی     ّب هػبسف ایي هب  ٍ حق ّستٌذ  کرأىّ  السجیلق ایيسِ ػٌَاى ثؼذق یؼٌی یتبهی ٍ هسبکیي ٍ اثٌب  

خوس سا ثشای اهبم قشاس دادُ آى ّن ثِ خْت غشف دس ایي اهَس؛ الجتِ هختع ثِ ایي سِ ػٌَاى ّن ًیست ثلکرِ دس خْرت   

 است اهَس هشثَـ ثِ ٍالیت ٍ حکَهت ٍ ضئَى حبکویت 

 ضَد  ى ایٌگًَِ ثبضذق هسألِ کبهالش هتفبٍت هیاگش ًگبُ ثِ هسألِ خوس ٍ هبلک ٍ هػبسف آ

ّب  قَس ًیست کِ ایي ای کِ دس آیبت ٍ سٍایبت آهذُق ایي گبًِ سیطِ ایي احتوب  ایي است کِ اسبسبش ػٌبٍیي ضص خالغِ آًکِ

ٍ ّب غبحجبى سْن ثِ ًحَ هلکیت ًیستٌذ ثلکِ هبلک خوس یک ػٌَاى است  آى ّن ثِ ًحَ هطبع ثبضٌذ؛ ایي قهبلک خوس

ٍ اهبهت اص ًبحیِ خذاًٍذ ثِ سسرَ  خرذا ٍ   آى ّن ػٌَاى اهبم است  ّن چٌیي هؼلَم ضذ کِ ثِ چِ تشتیت حکَهتق ٍالیت 

قَس ًیست کِ خذا دس ػشؼ سسرَ  ٍ   ّب ّن فی الَاقغ یک خْت ّستٌذ ٍ ایي سپس ثِ خبًطیي اٍ تفَیؽ ضذُ است  ایي

خب یک خْت ثیطتش  ت ٍ ٍالیت ٍ حبکویتی داضتِ ثبضذ  دس ایيسسَ  دس ػشؼ اهبم ٍ یب اهبم دس ػشؼ آى دٍق یک حکَه

گیرشد ٍ یتربهی ٍ هسربکیي ٍ اثري      ًیست؛ یک اهبم ٍ یک هحَس کِ ثبیذ خبهؼِ سا اداسُ کٌذ ٍ خوس دس اختیبس اٍ قشاس هری 

 وس ثبضٌذ  ّب ًیض دس ػشؼ خذا ٍ سسَ  ٍ ری القشثی هبلک خ السجیل دس ٍاقغ هػبسف ایي هیضاًیِ ّستٌذق ًِ ایٌکِ آى
 شواهد قول سوم

سا ضرَاّذ  ایري   دس ایي ثبسُ ضَاّذی رکش ضذُ است سا ثپزیشین؟  آىثِ چِ دلیل  ضبّذ ثش ایي قَ  چیست ٍ حب  ثبیذ دیذ

ٍ  کٌرین  کِ کذام هَؾغ ٍ کذام ًقكِ ضبّذ ایي هذػبست  اثتذا آیِ سا ثشسسی هری  دًجب  کٌینثبیذ ّن دس آیِ ٍ ّن دس سٍایبت 

 ٍین  س ثؼذ سشاؽ سٍایبت هی
 الف( شواهد آیه

؛ ظبّش اثتذایی «ٍٓ الْوٓسبکیيِ ٍٓ اثٕيِ السَّجیلِ  ٍٓ الْیٓتبهى   ٍ فَأَىَّ لِلَِِّ خُؤسِٓٔ ٍٓ لِلشَّسَٔ ِ ٍٓ لِزِی الْقُشْثى ٍٓ اػٕلَؤَا أًََّوب غٌَِوٕتُنٕ هِيْ ضَیٕ»

آهذُ  «هللق للشسَ  ٍ لزی القشثی»آهذُ است   «الم»ّب  ّب اضتشاک دس هلکیت داسًذ  چَى ثش سش ّوِ ایي است کِ ایي ایيآیِ 

خَدِ ػكف  لزاثش سش ری القشثی آهذُق  «الم» کِ الم ًیبهذُ است ثِ ایي اػتجبس استسِ هَسد ثؼذی کِ ػكف ضذُق اگش دس ٍ 

گَیذ  ثب ًظش هطَْس است؛ ایي ظَْسِ اثتذایی ٍ ثذٍی است؛ ٍقتی هیّب ٍ الهی کِ ظَْس دس هلکیت داسدق هَافق ٍ هسبػذ  ایي

ی ّن یؼٌی خوس ثشای سسَ  ّن ّست؛ خوس ثشای ری القشث    « ٍ فَأَىَّ لِلَِِّ خُؤسِٓٔ ٍٓ لِلشَّسَٔ ِ ٍٓ اػٕلَؤَا أًََّوب غٌَِوٕتُنٕ هِيْ ضَیٕ»

 ّست  

ّب ّوِ هبلک ّستٌذق  گیشد کِ ایي گبًِ ٍ الم هلکیتق یک ظَْس ثذٍی دس آیِ ضکل هی پس ثِ خْت ػكف ایي ػٌبٍیي ضص

اص ایي ظْرَس   ضَد آى ّن ثِ ًحَ هطبع ٍ دس ػشؼ یکذیگش  اهب قشائٌی ثشخالف ایي ظَْسِ ثذٍی ٍخَد داسد کِ هَخت هی

خَدِ آیِ است ٍ ثشخری ّرن    خلیِ است ٍ اخشی خبسخیِ  ثشخی اص ایي قشائي داخلثذٍی دست ثشداسین  ایي قشائي ثؼؿبش دا

 ضًَذ   سجت غشف آیِ اص ظبّشش هی لزاخبسج اص آیِ است ٍ 

 ضبّذ اٍ 

ٍٓ »گَیذ  کٌذ ثش اختػبظ خوس ثِ ایي ػٌبٍیي آى ّن ثِ ًحَ قَلی  ٍقتی هی گبًِ اٍ ق داللت هی دس ػٌبٍیي سِ «الم»رکش 

آهذُ است ٍ چَى تقذین هب حقِ التأخیش افبدُ حػرش  « اهلل»؛ الم هلکیت ثش سش « ٍ فَأَىَّ لِلَِِّ خُؤسِٓٔ أًََّوب غٌَِوٕتُنٕ هِيْ ضَیٕاػٕلَؤَا 

؛ ّرن الم هلکیرت   خذا اسرت تَاًین استفبدُ کٌین کِ خوس فقف هختع ثِ  هی« خوسِ»ثش « هلل»تقذین  ّن اصخب  کٌذق ایي هی
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گَیرذ9   اهب هی «فبى الخوس هلل»گفت9  هقذم کشدُق دس حبلی کِ حقّ آى ایي ثَد کِ هؤخش ثیبیذ  ثبیذ هیسا « اهلل»آٍسدُ ٍ ّن 

کٌذ  یؼٌی خوس  ثب ایٌکِ حق آى ایي ثَد کِ هؤخش آٍسدُ ضَدق داللت ثش حػش هی« اهلل»؛ خَدِ تقذین کلوِ «فبى هلل خوسِ»

خذاًٍذ ًسجت ثِ ّوِ هخلَقبت ػبلن  راتیِي ّن ثِ خبقش ٍالیت ًٍذ است؛ ثتوبهْب هتؼلق ثِ خذاًٍذ است  ایهختع ثِ خذا

ضَد کِ  هی هؼلَمثب تَخِ ثِ ایٌکِ ایي ٍالیت ثِ سسَ  ٍ سپس ثِ اهبم ًیض تفَیؽ ضذُق آًگبُ   استّب  ٍ ثِ خػَظ اًسبى

ِ یسرت  خب هؼٌبی ایي سِ ػٌَاى ایري ً  خوؼِ هلکٌ لوٌػت االهبم للحبکن؛ خوس هلک هٌػت است  دس ایيخوس ثب سرِ   کر

اص  ِ خذا اهبهت اٍ هطشٍع است ٍ هٌػَةحبکن دس ػشؼ ّن داسین؛ یک حبکن ٍ ٍلی ثیطتش ًیست؛ خذا ٍ کسی کِ اص ًبحی

 قِجل خذاست ٍ ایي کسی ًیست خض سسَ  ٍ خبًطیي اٍ  

سرت ٍ ّرَ   اکٌذ کِ هلکیت خوس ثب یک ًفرش   ّب ثِ یکذیگشق اثجبت هی پس ًفسِ رکش الم ثش سش ایي سِ ػٌَاى ٍ ػكف آى

ّن آى سا ثرِ اهربم تفرَیؽ     سسَ کٌذ ٍ  االهبم؛ یک ضخع حقَقی  خذاًٍذ حبکویت خَد سا اص قشیق سسَلص اػوب  هی

کشدُ است؛ پس یک هبلک ثیطتش ًذاسد ٍ ّوِ خوس هتؼلق ثِ اهبم است  ایٌکِ ثگَیین ایي ضخع حقَقی هبلرک خورس   

دس اثتذای کتبة الخوس اخوبالش  کٌذق ایي یک ثحثی است کِ وساست یب ثگَیین ایي یک حقی ثشای اٍست کِ تػشف دس خ

تَاًذ دس خورس تػرشف    حقی است کِ اهبم داسدق ثِ ایي هؼٌب کِ هیاص آى سخي گفتین کِ آیب هلک ایي هٌػت است یب یک 

ق فؼالش اسین؛ کٌذ؛ اٍ فقف اخبصُ داسد خوس سا غشف دس هػبسف آى کٌذ ٍ ًِ ایٌکِ هلک ثبضذ  هب فؼالش ثب ایي خْت کبسی ًذ

  ػوذُ ایي است کرِ  کِ ایي هلکِ هٌػت است یب حقی است کِ اختػبظ ثِ غبحت ایي هٌػت پیذا کشدُ هٌظَس ًظش ًیست

 فقف ایي ػٌَاى است کِ ایي اهَا  ثبیذ دس اختیبس اٍ قشاس گیشد  پس هب ضص هبلک ًذاسین؛ فقف یک هبلک داسین  

 ضبّذ دٍم

 گبًِ اخیش است  چَى ًِ ثش سش یتبهیق ًِ هسبکیي ٍ ًِ اثٌرب  السرجیلق الم ًیبهرذُ    ٌبٍیي سِقشیٌِ دٍمق ػذم رکش الم ثش سش ػ

است  دس آى سِ هَسد اٍ  الم آهذُ اهب دس سِ هَسد اخیش الم ًیبهذُ است  خَدِ ػذم رکش الم ثش سش ایي سِ ػٌَاىق داللرت  

ّب داسد ثلکِ دس ٍاقرغ   ًِ هلک است ٍ ًِ اختػبظ ثِ آى ّب هلک یتبهیق هسبکیي ٍ اثٌب  السجیل ًیست  کٌذ ثش ایٌکِ ایي هی

  یؼٌی یتبهی هِي رٍی القشثیق هسبکیي هِي رٍی القشثری ٍ اثري السرجیل هِري رٍی     استرکش ایي سِ ثِ ػٌَاى هػبسف خوس 

ضرَد   هػشف هَسد کِ فقف دس ایي اهَس ٍ دس ایي سِ ّب هػشف خوس ّستٌذق ًِ ایٌکِ خػَغیت داضتِ ثبضٌذ  القشثی؛ ایي

ّرب   اّتوبم ثِ ضأى ایري ّب ثیبى هػبسف خوس است ٍ دس ٍاقغ ػلت رکش ایي سِق ثشای ایي خْت است کِ حکَهت ثبیذ  ایي

 داضتِ ثبضذ ٍ اداسُ ایي اهَس هتؼلق ثِ حکَهت ٍ اص ٍظبیف حکَهت است  

 ضبّذ سَم

لتی ثرب  ِ فی  ٍ ًیض آیِ اًفب ق یک هوبثآیثب آیِ خوس اص حیث الفبل ٍ خػَغیبت است  دس  1آیِ فی  تهٔوبثلقشیٌِ سَمق 

گبًِ ّن دس آیِ فی  ٍ ّن دس آیِ خوس آهذُ است  ایي ػٌربٍیي دس آیرِ    آیِ خوس ٍخَد داسد؛ یؼٌی خَدِ ایي ػٌبٍیي سِ

ثیٌین ثیي ایي آیِ ٍ آیِ  اهبم هبلک فی  است؛ ٍقتی هیّب هبلک ثبضٌذ؛ چَى یقیٌبش  یيفی  اص هػبسف خوس ّستٌذ ًِ ایٌکِ ا

ًیض ثِ کبس سفتِق ّوبى خػَغیبتی کرِ دس آیرِ    لت استق ّوبى الفبظی کِ دس آى آیِ ثِ کبس سفتِق دس آیِ خوسوس هوبثخ
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گبًِ ]ایتبمق اثٌرب  السرجیل ٍ هسربکیي[ ًیرض هػربسف       گیشین کِ ایي ػٌبٍیي سِ فی  استق دس آیِ خوس ًیض ّست؛ ًتیدِ هی

 خوس ّستٌذ  

هسبکیي ٍ اثٌرب    ٍ سسَ  ٍ اهبم است ٍ ایي هسلّن است ٍ آیِ قشآى هػبسف آى سا ایتبمق خب کِ هتؼلق ثِ خذا پس فی  اص آى

لت ثرب آیرِ   آیِ خوس ًیض کِ ضجبّت ٍ هوبث تٌذ لزاالسجیل قشاس دادُق یؼٌی هبلک اهبم است ٍ هػشف ّن ایي سِ ػٌَاى ّس

[ ٍ هػبسف آى سِ ػٌَاًی اسرت  ٌػت اهبهتفی  داسدق ثبیذ هؼٌب ٍ هفبد آى ّویي ثبضذ  یؼٌی هبلک آى یک ػٌَاى است ]ه

 است   ثشدُّب ًبم  آى دسآیِ  دسکِ 

لِلْفُقَرشا ِ  »ایي است کرِ ثؼرذ اص آى آهرذ9ُ    ّن کٌٌذ کِ حتی خػَظ ثٌی ّبضن ًیض خػَغیت ًذاسد؛ ضبّذ آى  ثؼذ ادػب هی

 ّب هػبسف ّستٌذ   ثْتشیي دلیل ثش ایي است کِ ایي  ایي «   أُخْشِخَٔا هِيْ دِیبسِِّنٕ ٍٓ أَهَٕالِِْنٕ  الْؤْبخِشیيَ الَّزیيَ

 پس سِ ضبّذ اص آیِ رکش ضذ ثشای احتوبلی کِ گفتِ ضذ  ثبیذ سٍایبت سا ّن ثشسسی کٌین  
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