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 40:خلسِ                                                                         دوم: سال

هم اجمعين» « الحمدهّلل رب العالمين و صلي اهّلل علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 :تبعیت مطلقا: قول دوم

لَل دٍم تجؼیت احىبم اص هػبلح ٍ هفبسذ ٍالؼی دس اضیبء است، طجك ایي لَل احىبم ضشػیِ تبثغ هػبلح ٍ هفبسذی است وِ 

اص لجل دس هتؼلك آًْب ٍخَد داسد ٍ چِ ثسب ایي هػبلح ٍ هفبسذ لبثل دسن ًجبضٌذ ٍ اگش هب ًتَاًین ثؼضی اص هػبلح ٍ هفبسذ 

 .هَخَد دس اضیبء سا دسن وٌین دلیل ثش ایي ًیست وِ هػبلح ٍ هفبسذ ٍخَد ًذاسد
ایي لَل ثِ هطَْس ػذلیِ ًسجت دادُ ضذُ ٍ افشاد ثسیبسی اص هتمذهیي ٍ هتبخشیي ثِ ایي لَل تػشیح وشدّبًذ، اص خولِ 

، ضیخ (سُ)هتمذهیي وِ تػشیح ثِ تجؼیت احىبم اص هػبلح ٍ هفبسذ ٍالؼی دس هتؼلمبت ٍ اضیبء وشدّبًذ هشحَم سیذ هشتضی

 ٍ وثیشی اص ضبگشداى ایطبى اص هؼبغشیي ثش ، هشحَم آخًَذ(سُ) ٍ اص هتبخشیي  ّن ضیخ اًػبسی، ضْیذ اٍل(سُ)طَسی

الجتِ آساء . تبویذ وشدّبًذ وِ احىبم تبثغ هػبلح ٍ هفبسذ ٍالؼی است وِ دس هتؼلمبت اضیبء ٍخَد داسدبالطراحۀ ایي هطلت 

ٍ اًظبس  وسبًی وِ لبئل ثِ تجؼیت اص هػبلح ٍ هفبسذ ّستٌذ یه پبسچِ ًیست ٍ دس ثؼضی اص صٍایب ثب ّن  اختالف داسًذ هثال 

هوىي است دس اًحػبس هػلحت ٍ هفسذُ دس هتؼلمبت احىبم ثحث ثبضذ یؼٌی هوىي است وسبًی اص ایي گشٍُ لبئل ثبضٌذ 

وِ احىبم تبثغ هػبلح ٍ هفبسذ ّستٌذ اهب ایٌگًَِ ًیست وِ توبم احىبم تبثغ هػلحت ٍ هفسذُ دس هتؼلك احىبم لجل اص آهذى 

حىن ثبضذ ثلىِ هوىي است ًسجت ثِ ثؼضی اص احىبم ایي هػلحت دس هتؼلك احىبم ًجبضذ ٍ هػلحت ٍ هفسذُ دس خَد 

پس ثٌب ثش ایي لَل . تىلیف ثبضذ یب هوىي است ثگَیٌذ هػلحت ٍ هفسذُ دس ّش دٍی ایٌْب ٍ اهَسی خبسج اص ایٌْب است

اهب ثحث ایٌدب وِ ثِ ػٌَاى تجؼیت احىبم اص . هػلحتی وِ هَخت غذٍس حىن هیطَد هیتَاًذ چیضّبی هختلفی ثبضذ

هػبلح ٍ هفبسذ ٍالؼیْی اضیبء هطشح ضذُ ًبظش ثِ ایي است وِ دس خَد هتؼلمبت احىبم یه خْبت حسي ٍ لجحی ٍخَد 

داسد وِ ثِ ٍاسطِ آًْب حىن خؼل ضَد یؼٌی حىن الْی ثش اسبس خَثی ّب، ثذی ّب ٍ هػبلح، هفبسذی وِ دس هتؼلمبت ایي 

احىبم ٍ لجل اص آهذى احىبم ٍخَد داسد خؼل هیطَد ٍ ّوچٌیي وسبًی وِ تجؼیت سا اًىبس هیىشدًذ ٍ ثیبًص گزضت دس 

 .ٍالغ هٌظَسضبى ایي ثَد وِ دس هتؼلك تىبلیف ٍ احىبم فی ًفسِ خْبت حسي ٍ لجح ٍخَد ًذاسد 

                                                 

 431، ظ1الزسیؼِ، ج.  

 520، 2 ٍ ّوچٌیي ج246، ظ1 االغَل، جعدۀ.  

 211 الوستشضذٍى، ظهدایۀ ٍ ّوچٌیي 38، ظ1المَاػذ ٍ الفَائذ، ج.  

 273سسبئل، ظ.  

 232، ظ2وفبیِ، ج.  



 2 

سا خبػل هیذاًٌذ ثبیذ لبئل ثِ ایي لَل ثبضٌذ وِ ثؼضی اص احىبم داسای هػلحت ٍهفسذُ دس  (ع) وسبًی وِ پیبهجش:سوال

هتؼلك حىن ّستٌذ ٍ ثؼضی اص احىبم داسای هػلحت ٍهفسذُ ًیستٌذ چَى دس خؼل پیبهجش گفتِ ضذ وِ ًفس غذٍس حىن 

 .هػلحت داسد ًِ ایٌىِ دس هتؼلك ّن هػلحت ثبضذ

 ًِ؛ ایي طَس ًیست، هب گفتین وِ پیغوجش ّن اگش دس هَاسدی اخبصُ خؼل داسد ثش اسبس هػلحتْب ٍ هفسذّْبیی است :استاد

وِ تطخیع هیذّذ ٍ ثب ػلن خَد دسن هیىٌٌذ آى هػبلح ٍ هفبسذ سا دس هتؼلك احىبم وِ تىشیوب خذاًٍذ تجبسن ٍ 

ٍاگزاس وشدُ ٍ آًچِ وِ هْن است ایي است وِ هػلحت ٍ هفسذُ دس هتؼلك اضیبء ثَد ٍ  (ظ)تؼبلی تطشیغ سا ثِ پیبهجش

خذاًٍذ ثش اسبسص حىن خؼل ًىشدُ ٍ پیغوجش سا تىشین وشدُ ٍ تطشیف وشدُ ٍ خؼل سا ثِ اٍ سپشدُ ٍ ایطبى ّن ثِ خبطش 

ًىتِ دیگش ایٌىِ . احبطْبی وِ ًفسص ثِ ایي ػبلن داضتِ آى هػبلح ٍ هفبسذ سا دسن وشدُ ٍ آى حىن سا خؼل وشدُ است

 .ّن ثش ّویي هػبلح ٍ هفبسذ ثبیذ حىن وٌذ (ظ)خؼل خَد خذاًٍذ ثش اسبس هػبلح ٍ هفبسذ ٍالؼی است ٍ پیبهجش

 . لطؼب حبون خبهؼِ اسالهی ثِ هػبلح ٍ هفبسذ ٍالؼی ػلن ًذاسد:سوال

 حتی حبون ّن ثش اسبس هػبلح ٍ هفبسذ حىن هیىٌذ ٍلَ ایٌىِ خطب ثىٌذ ٍهحَس حك خؼل حبون هػلحت است :استاد

اهب هػلحت ٍ هفسذُ ٍالؼی حبون ثب هػلحت ٍ هفسذُ ٍالؼی خذاًٍذ فشق داسد، دس اغل ایٌىِ هػلحت، هذاس ایي حك 

ٍاگزاس ضذُ ثِ حبون است ضىی ًیست اهب هوىي است ضوب ایي اضىبل سا ثىٌیذ وِ اگش حبون خطب وشد، هػلحت ٍالؼی 

چطَس فشؼ هیطَد؟ هشاد اص هػلحت ٍالؼی دس ایٌدب ثِ ایي هؼٌب است وِ هػلحت ٍالؼی ّش چیضی ثِ حست آى چیض 

تجؼیت اص اهبم حسي ٍ غلح ثَد هػلحت ٍالؼی هشدم دس صهبى اهبم  (ع)هثال هػلحت ٍالؼی هشدم دس صهبى اهبم حسي. است

 . ٍ خٌگ ٍ ًجشد ثَد (ع)حسیي ّوشاّی ثب اهبم حسیي

 :ادله قول دوم
هب اثتذا ایي ادلِ سا ًمل هیىٌین ٍ ثؼذا ثبیذ آًْب سا . لبئلیي ثِ ایي لَل ثِ چٌذ دلیل توسه وشدُ یب هیتَاًٌذ توسه وٌٌذ

 .هَسد ثشسسی لشاس ثذّین

 عقلی: دلیل اول
لبئلیي ثِ ایي لَل استذالل هیىٌٌذ اگش احىبم تبثغ هػبلح ٍ هفبسذ ٍالؼی ًجبضذ هستلضم . دلیل اٍل یه دلیل ػملی است

اگش احىبم تبثغ هػبلح ٍهفبسذ ٍالؼی ًجبضٌذ : دس ٍالغ ایي دلیل یه لیبس استثٌبئی است ثِ ایي ثیبى. تشخیح ثال هشخح است

پس ػذم تجؼیت احىبم اص هػبلح  (همذهِ دٍم)لىي تشخیح ثال هشخح ثبطل است (همذهِ اٍل)هستلضم تشخیح ثالهشخح است 

وِ « اى وبى الومذم فبلتبلی لىي التبلی ثبطل فبلومذم هثلِ»لیبس استثٌبئی ثِ ایي ًحَ است وِ . ٍ هفبسذ ٍالؼی ًفی هیطَد

همذم دس ایي خب ایي است وِ اگش احىبم تبثغ هػبلح ٍ هفبسذ ًجبضٌذ هستلضم تشخیح ثالهشخح است پس لَل اٍل یؼٌی ػذم 

 .تجؼیت احىبم اص هػبلح ٍ هفبسذ ًفی هیطَد ٍ ًفی ػذم تجؼیت یؼٌی اثجبت تجؼیت احىبم اص هػبلح ٍ هفبسذ ٍالؼی

هالحظِ هیفشهبییذ دس لیبس استثٌبئی ّن ثبیذ همذهِ اٍل ثبثت ضَد ٍ ّن همذهِ دٍم؛ دس ایٌدب اثجبت استحبلِ همذهِ دٍم 

یؼٌی هحبل ثَدى تشخیح ثال هشخح ثبیذ دس خبی خَدش ثحث ضَد اهب همذهِ اٍل ّن اثتذا ثبیذ هالصهِ ثبثت ضَد یؼٌی 

 . هالصهِ همذم ٍ تبلی وِ اگش احىبم تبثغ هػبلح ٍ هفبسذ ٍالؼی ًجبضٌذ یلضم تشخیح ثال هشخح
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ایي استلضام سا دس خلسِ گزضتِ دس لبلت اضىبل ثِ لَل اٍل ثیبى وشدین، ثیبًص ایي است وِ هؼٌبی ایٌىِ احىبم تبثغ هػبلح 

ٍ هفبسذ ًجبضٌذ ایي است وِ چیضی سا وِ التضبء ٍخَة دس اٍ ًجبضذ یب التضبء حشهت دس اٍ ًجَدُ، خذاًٍذ تجبسن ٍ تؼبلی 

ثِ چِ دلیل ًوبص ٍاخت ضذُ ٍ خوش حشام ضذُ؟ اگش هسئلِ حشهت خوش ٍ . ثذٍى ػلت ٍ خْت آى سا حشام یب ٍاخت وشدُ

هجتٌی ثش خْت حسٌی دس ًوبص ٍ لجح دس خوش ًجبضذ ٍ تبثغ ّیچ هػلحتی ٍ هفسذّبی دس خَد ایي اهَس ًجبضذ صالۀ ٍخَة 

پس ثبیذ ایي خؼل سا ثِ خذا ًسجت ثذّین ٍ ثگَیین خذا ایٌطَس خَاستِ ٍ تؼجذ است، یؼٌی خذاًٍذ ثب ایٌىِ هیتَاًستِ  ًوبص 

اگش ایي چٌیي ثگَیین ایي یؼٌی .ساحشام وٌذ اهب ٍاخت وشدُ، خذاًٍذ ثب ایٌىِ هیتَاًستِ خوش سا حالل وٌذ، حشام وشدُ

 ثذٍى ّیچ دلیلی یب خذاًٍذ ثذٍى صالۀ تشخیح داد ثش حشهت  صالۀتشخیح ثال هشخح است، خذاًٍذ خبًت ٍخَة سا ثشای

پس ایي هالصهِ ثبثت است ٍ ًتیدِ همذهِ اٍل ٍ دٍم ایي هیطَد وِ .ّیچ دلیلی خبًت حشهت سا ثشای خوش تشخیح دادُ

 . احىبم تبثغ هػبلح ٍ هفبسذ ٍالؼی ّستٌذ

 : دلیل دوم
ضبیذ حذٍد پٌح . لبئلیي ثِ لَل دٍم ثِ آیبت ٍ سٍایبتی ثشای اثجبت لَل ثِ تجؼیت احىبم اص هػبلح ٍ هفبسذ استٌبدوشدّبًذ

 .آیِ ثشای اثجبت ادػبی خَدضبى روش وشدُ ثبضٌذ ٍ حذٍد سِ سٍایت ّن ثِ ػٌَاى هَیذ لَل ثِ تجؼیت روش ضذُ

 :آیه اول

 داللت هیىٌذ ثش ایٌىِ ًوبص اص فحطب ٍ هٌىش خلَگیشی هیىٌذ، ایٌىِ «ان الصالۀ تنهی عه الفحشاء و المنکر»آیه شریفه 

هیگَیذ ًوبص هَخت ًْی اص فحطب ٍ هٌىش است  داللت ثش ایي داسد وِ دس ًوبص خػَغیتی ٍخَد داسد وِ آى ثبػث 

هیگَیذ ًوبص ضوب سا اص فحطب ٍ هٌىش ثبص هیذاسد یؼٌی دس طجؼیت ًوبص یه خػَغیتی . ثبصداسًذگی اص فحطب ٍ هٌىش است

 . الصالۀاست وِ ایي طجیؼت ثبػث هیطَد وِ خذاًٍذ اهش ثِ وٌذ، ٍ ثِ خبطش ّویي ثبصداسًذگی خذاًٍذ اهش وشدُ ثِ الیوَا 
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