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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

. ّن اخجبسی کِ ثِ ًَػی داللت ثش هبلکیت اهبم ًسجت ثِ خوس داضتت  ضذرکش  ادلِ ٍ ضَاّذ لَل سَم دس جلسبت گزضتِ

لشائٌتی ٍجتَد   ػشؼ ضذ  تسْین اص حیث هلکیت داسًذ.مسین ٍ ٍ ّن دس هَسد آیِ ٍ ثشخی سٍایبت کِ ظَْس دس تضذ ثیبى 

ّن آیِ ٍ ّتن   گفت تَاى هیلشائي ضَد؛ یؼٌی ثِ اػتوبد ایي  ٍ تمسین هیداسد کِ هَجت غشف ظَْس آیِ ٍ سٍایبت اص تسْین 

کٌٌذ ًِ ایٌکِ دس غذد ثیبى هبلکیت ػٌبٍیي هزکَس دس ادلتِ   اص سٍایبت، تمسین ٍ تسْین اص حیث هػشف سا ثیبى هی دٍم لسن

 دس ػشؼ یکذیگش ثبضٌذ. 
 اختیار امام در همه خمس بز فزض عدم پذیزش قزائن صارفه

ِ ٍ سٍایت ظَْس دس تمسین ثِ لحبػ ٍایبت لسن دٍم سا لجَل ًکٌین ٍ ثپزیشین کِ آیحتی اگش لشائي غبسفِ هشثَط ثِ آیِ ٍ س

 خوس ثتوبهِ تحت ٍالیت اهبم است. هلکیت داسًذ، ثبص یک ًکتِ هسلّن است ٍ آى ایٌکِ

تَاًذ سْن سبدات سا غشف دس فمشا ٍ هسبکیي ٍ اثي السجیل اص سبدات کٌذ. ًػف خوس کِ هتؼلك اهتبم   لزا خَدِ هکلف ًوی

ثِ اهبم دادُ ضَد ٍلی آى ًػف دیگش سا یب ثبیذ ثِ اهبم ثذّذ یب ثب ارى اهبم دس ایي اهَس غتشف   است ٍ عجك ًظش هطَْس ثبیذ

 :کٌذ. دلیل آى ّن ایي است کِ

اًذ[ لْشاً هلکیت ایتي   چٌبى کِ هطَْس گفتِ اگش لبئل ضَین فمشا، ایتبم ٍ اثي السجیل اص سبدات، هبلک ًػف خوس ّستٌذ ]آى

جب هبلک ًیستٌذ ثلکتِ اضتخبظ حمتَلی     خػیت حمیمی ًیست. اضخبظ حمیمی دس ایيػٌبٍیي ًسجت ثِ خوس، هلکیت ض

هبلک ّستٌذ؛ یؼٌی ػٌَاىِ فمشای اص سبدات، ػٌَاىِ ایتبم ٍ اثي السجیل اص سبدات هبلک ّستٌذ. هثل آى ًػف دیگش کِ ػٌَاىِ 

سْن ایي سِ گشٍُ اص سبدات سا ثپشداصد ًذ تَا جب همتضبی لبػذُ اٍلیِ ایي است کِ خَدِ ایي ضخع ًوی اهبم هبلک است. ایي

ثلکِ ثبیذ اص اهبم یب ًبئت اهبم اجبصُ ثگیشد. چَى ثش ایي اسبس کِ ایي ػٌبٍیي هبلک ثبضٌذ، ّش ًَع تػشف دس ًػف خوس، 

تَاًذ دس هبل ثشادس ٍ ّوسبیِ خَد تػشف کٌذ ]چَى الیجتَص الحتذ  ى    تػشف دس هبل غیش است. ّوبى عَس کِ اًسبى ًوی

عجتك ًظتش   چتَى  تَاًذ تػتشف کٌتذ؛    فی هبل غیشُ اال ثبرًِ[، دس هَسد فمشا ٍ هسبکیي ٍ اثي السجیل ٍ ایتبم ّن ًوی یتػشف

، اص اهبم اجبصُ ثگیشد؛ ثِ ػٌَاى ایٌکِ اٍ ٍلتی  ایتي   دیگشاىّستٌذ. پس یب ثبیذ ثشای دادى ایي هبل ثِ  هبلکّب ًیض  هطَْس آى

َلی است؛ اهبم، ٍلیِّ فمشا ٍ ایتبم ٍ اثي السجیل اص سبدات است. یتب ایتي سا دس   هبل است. اهبم است کِ ٍلی  ایي اضخبظ حم
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ٍ  هتبل دیگتشاى استت   اختیبس اهبم لشاس دّذ. اگش ثخَاّذ خَدش ایي سا ثِ فمشای اص سبدات ثذّذ، ثِ ًَػی تػتشف دس آى  

 ًِ است.تػشف دس هبلِ آى ػٌَاى، تػشف دس هبل غیش ثغیش ار

ایتي   اًذ اختیبس ًػف دیگش ّن ثذست اهبم است. ًتیجِ چِ کِ ثشخی گفتِ سا ّن ثپزیشین، ثٌبثش آى لزا حتی اگش هجٌبی هطَْس

. ًػف کِ هتؼلك ثِ اهبم است ٍ ًػف دیگش ّن ثِ اػتجبس ایٌکِ اهبم ٍلی  ػٌبٍیي «اهش الخوس ثتوبهِ ثیذ االهبم»ضَد کِ  هی

 گبًِ هزکَس دس آیِ است، ثبیذ دس اختیبس اهبم لشاس گیشد.  سِ

کِ ایي سٍایبت  اًذ جوؼِ دس اختیبس ٍ ثِ یذ اهبم داًستِثشخی سٍایبت است کِ اهش خوس سا ثأهؤیذ ایي هغلت، تػشیح  هؤیذ:

ًیتض  سیشُ هتطشػِ ًیض ثش ایي استَاس ثَدُ کِ خوس سا دس اختیبس اهبم یب ٍکتالی اهتبم ٍ   ضذ ٍ حتی ػشؼ خَاًذُ ضذ لجالً 

 دادًذ. ًَ اة ائوِ ٍ اهبم لشاس هی

اص لَل سَم استت ٍ ًتیجتِ آى    لتشیدس یک هشتجِ ًبصکٌذ، اهب  ایي هغلجی است کِ ثِ ّش حبل ّش چٌذ ثب لَل سَم فشق هی

 سا ثِ دیگشاى ثذّذ. هبل تَاًذ خَدش ایي  ایي ضخع ًویلزا س ثبیذ ثِ اهبم ٍ حبکن دادُ ضَد. ایي است کِ خو

 ًکتِ

 ایي ثبسُ ثیطتش سخي خَاّین گفت. ٍ ٍػذُ دادین کِ ثؼذاً دس ػشؼ ضذلجالً ّن ثِ ًَػی اضبستبً 

خوس هتؼلك ثِ فمیش ٍ هستکیي ٍ  ضوي ایٌکِ هؼتمذًذ ًػف یؼٌی آًبى اختالف است؛ اص یک جْت  ثیي هطَْسٍ آى ایٌکِ: 

ّب ًیض یک اختالفی داسًذ دس ایٌکِ ارى هشثَط ثِ چِ ثخطی استت    آىخَد ّبست، هٌتْی  اثي السجیل اص سبدات ٍ هلک آى

جب دٍ هسألِ ٍجَد  ایي سْن ٍ تؼییي ایي سْن خبسجبً هطشٍط ثِ ارى اص حبکن است یب اػغبء آى ثِ هستحك  دس ایي افشاصآیب 

گبًتِ   عجك ًظش هطَْس، هلک ػٌتبٍیي ضتص   صهیيایي یک  هتشی است. 022صهیي  خوسِ تجبست یک ًفش، یک داسد؛ هثالً

کِ سْن سبدات است، ثبیذ اص  همذاسیهتؼلك ثِ اهبم است. ایي  دیگش ذ هتشغسْن هتؼلك ثِ سبدات ٍ  آى یکػذ هتشاست کِ 

ٍ ایٌکِ ایي سْن خبسجبً ثشای اهبم است ٍ ایي سْن ثشای ایي ػٌتبٍیي   افشاصسْن اهبم کِ ًػف خوس است، جذا ضَد. ایي 

ٍ تؼییي سْن  افشاصکٌذ، تػشف دس هبل غیش است. خَدِ ایي  افشاصگبًِ است، احتیبج ثِ ارى اهبم داسد. ًفسِ ایٌکِ ثخَاّذ  سِ

 اسد. خبسجبً، ًَعٌ هِي التػشف ٍ لزا احتیبج ثِ ارى اهبم د

جب ثشخی اص فمْب لبئل ّستٌذ کتِ اػغتبء ایتي     دیگش است ٍ آى اػغبء ایي سْن ثِ هستحك است. ایيثؼذ اص ایي، یک هشحلِ 

هستحك خوس، احتیبج ثِ ارى ًذاسد. ایي ًمغِ هحل اختالف است. دس اغل تؼییي سْن ثیي هطَْس اص جْت اػتجبس همذاس ثِ 

اهتب  ٍ تؼییي ستْن خبسجتبً.    افشاصارى ثشای چِ  ثشای گَیٌذ کِ ثبیذ ارى ثگیشد اهب  ارى اختالف ًیست؛ یؼٌی ّوِ هطَْس هی

ثشای اػغبء ثِ هستحك، آیب ایي ّن احتیبج ثِ ارى داسد یب ًذاسد، جوغ صیبدی لبئل ّستٌذ کِ ایي ّن احتیبج ثِ ارى داسد؛ اهب 

 ثشخی هؼتمذًذ احتیبج ثِ ارى ًذاسد. 

 سؤال: 

گَیذ ثؼذ اص ایٌکتِ ایتي    داًذ، هی هؼتجش هی افشاصغلِ ارى ٍ اجبصُ سا دس گَیذ هي خَدم ایي سا ثذّن. ثؼذ اص ایٌکِ ا استبد: هی

اًذ ٍ جوغ صیبدی حتی دس اػغبء ثِ هستحك ًیض هؼتمذًذ  ثِ ارى ًذاسد. فمظ ثشخی ایي سا گفتِ ًیبصسْن جذا ضذ، ثشای اػغبء 

 ثبیذ ثِ ارى اهبم ثبضذ. 
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ٍ تؼییي سْن خبسجبً یب ارى ثِ ًحَ هغلك؛ یؼٌی ّن  ػَظ افشاصى الصم است. یب ارى دس خػلی  ی حبل عجك ًظش هطَْس، ار

ایي سا ثؼضی اص هطَْس ًیض لبئل ّستٌذ کِ ٍلَ هب لبئل ثتِ هلکیتت ػٌتبٍیي    ثشای تؼییي سْن ٍ ّن ثشای اػغبء ثِ هستحك. 

یشد ٍ غیش اص حبکن ثِ ًػف خوس ثبضین اهب ثِ ّش حبل ایي ثبیذ دس اختیبس حبکن ٍ تحت ٍالیت حبکن لشاس گ ًسجتگبًِ  سِ

 تَاًذ دس هَسد خوس، اػوبل ًظش کٌذ. ًوی

چِ کِ دس آیِ رکش  داًذ ٍ آى لَل سَم، خوس سا ثتوبهِ هلک اهبم هیکٌذ.  عجك لَل سَم، اسبسبً هسألِ ضکل دیگشی پیذا هی

کتِ اهتبم غتال  ٍ    داًذ، ػلی سغن ایٌکِ اختػبظ ثِ آى ّن ًذاسد ثلکِ ّتش چیتضی سا    ضذُ، ایي سا غشفبً ثیبى هػشف هی

 دس آى غشف کٌذ.  تَاًذ هػلحت دیي ٍ هسلوبًبى ثذاًذ، هی

 نتیجه کلی

، ایي است کِ خوس یک حكّ ٍحذاًی یب هلک ثشای اهبم ثوبَّ اهبم است؛ یؼٌی ػٌَاى ػشؼ ضذجب  ًتیجِ هغبلجی کِ تب ایي

ضَد؛ چتَى اگتش    یِ حبکن هحسَة ًویاهبهت، جْتِ ٍالیت ٍ هٌػت حبکویت، هبلک ایي اهَال ّستٌذ. لزا اص اهَال ضخػ

کَیٕ »لشاس ثَد اص اهَال ضخػی حبکن هحسَة ضَد، ثب تؼلیلی کِ دس آیِ ٍاسد ضذُ، هٌبفبت داسد. تؼلیل دس آیِ فیء ایي ثَد: 

اهبم تطتخیع  ، ایي ًجبیذ ثیي اغٌیب ثِ غَست دست ثِ دست ثچشخذ ثلکِ ثبیذ دس هػبلحی کِ «ال یٓکَُىَ دٍٔلَةً ثٓیٕيَ الْأَغٌِْیبءِ

ضَد، کِ ایي اهَال ثش اسبس تطتخیع اهتبم    جب داضتین استفبدُ هی ّبیی کِ تب ایي اص هجوَع ثحث یؼٌیدّذ غشف ضَد.  هی

 ثِ ػالٍُ هؼلَم ضذکٌذ.  ضَد؛ یؼٌی ّش چِ کِ اهبم ثِ غال  جبهؼِ ٍ ثِ غال  هشدم ثذاًذ، دس آى جْت غشف هی غشف هی

سجیل ٍ ایتبم، خػَظ آل الشسَل ّستٌذ؛ آى ّن ثِ دلیل سٍایبتی کتِ دس ایتي ساثغتِ ٍاسد    فمشا ٍ هسبکیي ٍ اثي الهٌظَس اص 

 ذُ است.ض

هبلک ًیستٌذ، ثتِ چتِ دلیتل     دس حبلی کِخػَظ آل سسَل اص ایي سِ غٌف هَسد ًظش ّستٌذ  ًکتِ هْن ایي است کِ چشا

غالحبً هػشف کٌذ، پس چشا ثتِ ایتي ستِ     هب یشاُ ّب سا رکش کشدُ است  اگش لشاس است کِ حبکن خوس سا فی خػَظ ایي

ّب ثجخطتذ   فشهبیذ ثِ ایي دلیل کِ خَاستِ ضشافت ٍ احتشام ٍ ػضت ثِ آى هی ظ دادُ ضذُ، آى ّن اص ثٌی ّبضن.گشٍُ اختػب

ثشای ّوتیي  ّب اص ٍظبیف حکَهت است.  حکَهت ّستٌذ؛ لزا اداسُ ضئَى آى لَاحكّب اص  ّب سا تکشین کٌذ ٍ ثگَیذ ایي ٍ آى

طبّذ ػلی رلک کِ پیبهجش ایي هبل سا ]کِ خوس غٌبئن جٌگی الّب لشاس دادُ است. ٍ  اهَالی سا ثب اٍلَیت هػشف ثشای آىّن 

التزیي اخشجتَا هتي دیتبسّن ٍ     »[ دس غیش اص سبداتِ رسیِ سسَل خذا ًیض غشف کشدُ است. ایي سا ثتِ هْتبجشیي داد،   ثَد

ًیست؛ ّش چٌذ ثِ گوتبى هتي    ّب دّذ کِ خػَغیتی ثشای ایي اد. ایي ًطبى هییي هبل سا د؛ ثِ فمیشاى اص اًػبس ًیض ا«اهَالْن

 ّب استفبدُ کٌین.  تَاًین اٍلَیت هػشف سا ًسجت ثِ ایي هی

 سؤال: 

اهتبم ٍ تحتت   اختیبس فشهبییذ کِ ایي دس  کٌن: فمشا ٍ ایتبم ٍ هسبکیي، هبلک ّستٌذ یب ًِ  ضوب هی استبد: هي اص ضوب سؤال هی

ت. هؼٌبی ایي جولِ چیست  تحت ٍالیت اهبم است، یؼٌی ایٌکِ هبلکبى هطخػی داسد لکي تَصیغ ایي اهَال ٍالیت اهبم اس

ّتب   ّب هبلک ًیستٌذ ثلکتِ ایتي   گَیذ ایي ثیي آى هبلکبى هطخع ثبیذ اص کبًبل اهبم غَست ثگیشد. دس حبلی کِ لَل سَم هی

کِ اگش رکش هػبسف است، پس چشا خػَظِ ری المشثی سا رکش کشدُ است  ػشؼ ضذ کتِ   استهػبسف ّستٌذ. سؤال ایي 
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یک اٍلَیتی سا ثشای هػشف خوس ثیبى کشدُ است. اهب هؼٌبی اٍلَیت ایي استت   اکشاهبً ٍ تطشیفبً رکش ضذُ است؛ یؼٌی کأىّ

 اًذ دس غیش ایي هَسد ّن غشف ضَد.تَ کِ هی

 سؤال:

م سٍایبت گفتین؛ سِ لشیٌِ ثشای آیِ گفتین؛ ادلِ ٍ ضَاّذ ثش لَل سَم یکی آیِ است کِ ّتش  لسن دٍّفت لشیٌِ ثشای استبد: 

کٌذ کِ ایي آیِ اص ظبّشش ثشگشدد. دس هَسد  چٌذ ظَْس دس تمسین ٍ تسْین ٍ هلکیت ایي ػٌبٍیي داسد، اهب سِ لشیٌِ کوک هی

ّتب   خوس هلک ػٌَاى ٍ جْت اهبهت است کِ خَد ایي کٌذ ثش ایٌکِ هییک دستِ اخجبس کِ س سبً داللت  گفتِ ضذاخجبس ًیض 

ّب سا ثیبى کشدین. یک لسن اص اخجبس ّن ٍلَ ظَْس دس تمسین ٍ تسْین داسد اهب ّفت لشیٌِ داسین کتِ   عَایفی داضتٌذ ٍ هب آى

داسیتذ  ّتش    گفتتِ ضتذ، ایتشاد    گشداًذ. ضوب هطخػبً ثفشهبییذ ثِ کذام یک اص ایي ادلِ ٍ ضَاّذی کِ ایي سا اص ظبّشش ثشهی

 اسدی ثبضذ کِ هب ػشؼ کشدین.اضکبلی داسیذ ثبیذ ثِ ایي هَ

 سؤال: 

یتل ّتی    ضَد ٍ ًِ ایٌکِ هثل استذالل ٍ دل گَیین؛ لشیٌِ ثبػث تمشیت هؼٌب ثِ رّي هی ّب لشیٌِ هی استبد: اٍالً هب ثِ ّوِ ایي

ّتش  شین. ضوب ثِ چٌذ لشیٌِ اضتکبل داسیتذ    گی ای هی اص هجوَع ایي لشائي چٌیي ًتیجِاضکبلی هتَجِ آى ًجبضذ. ػشؼ ضذ 

کسی ًسجت ثِ ایي هَضَع ایشاد ٍ اضکبل داسد، هغش  کٌذ. اثتذا تکلیف لسن اٍل اخجبس سا هؼلَم کٌین ٍ ثؼتذ ستشاؽ آیتِ ٍ    

اص  لسن دٍم اخجبس ثشٍین. ضوب ساجغ ثِ لسن اٍل اخجبس اضکبل داسیذ  لسن اٍل اخجبس ثب عَایفی کِ ثیبى کتشدین، آیتب ٍالؼتبً   

لغؼبً ثشخی اص ایي سٍایبت غتشیحبً ٍ ثشختی دیگتش     ضذ کِ خوس ثبجوؼِ هلک اهبم است   هجوَع ایي اخجبس استفبدُ ًوی

ایي سٍایبت ثب ایي گیشد.  ًِ ایٌکِ دس اختیبس اهبم لشاس هی خوس هلک اهبم است؛ هلک اهبم استظَْس داضت دس ایٌکِ ّوِ 

تَاًیتذ   س ارى اهبم است  یب هٌظَس سْن خَدِ اهبم ]ًػف خوس[ است  ضوب هتی ظَْس، چگًَِ ثبیذ حول ضَد ثش ایٌکِ هٌظَ

ثگَییذ ایي سٍایبت سٌذاً ٍ داللتبً هحکن ّستٌذ ٍ ظَْس دس هلکیت اهبم داسًذ، لکي هؼبسؼ داسًذ. پتس داللتت لستن اٍل    

 غحیحِ ثضًغی.ّب غحیحِ ثَد، هثل  ثشخی اص ایي هبم ًسجت ثِ ّوِ خوس لجَل داسیذ اخجبس سا ثش هلکیت ا

 سؤال:

هب چٌذ سٍایت هؼتجش دس ثیي ایي سٍایبت داضتین. پس لجَل داسیذ کِ ثشخی سٍایبت داللتبً ٍ سٌذاً هطکلی ًذاسًذ ٍ هب استبد: 

اخجتبس ثتشٍین کتِ    لسن دیگش اص تَاًین ثذست آٍسین کِ خوس ثتوبهِ حكٌ لإلهبم  ٍ هلکٌ لِ. حبال سشاؽ  اص ایي سٍایبت هی

حل کٌین، هسألِ توبم است. ضوب هطخػبً یک ثِ یک ثگَییتذ کتِ ایتي    ای  ثِ گًَِّب سا  ّستٌذ؛ اگش هب آى هؼبسؼ ایي لسن

 ّب فالى اضکبل سا داسًذ؛ تب ثؼذ ثجیٌین ایي هؼبسضِ لبثل ّست یب خیش.   لشیٌِ

 

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»


