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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1431شی الحجِ 3: هصبزف                                                     (ص)پیاهبر اکرم -2: هوضوع جزئی

 30:جلسِ                                                          رضا سیدآبادی: تدوین

 «معينج علي ملحم و آهل  لطارهين و  للعن علي  عم هم   دهّلل   رب  لعالمين و صلي الحمدهّلل »
: خالصه بحث گذشته

تٌبز آیبت ػطض وطزین ثِ اس ؟ضَز یب ًِتِ هیثحج زض ایي ثَز وِ آیب پیبهجط هىطم اسالم ثِ ػٌَاى جبػل حىن ضطػی ضٌبخ

آیبت ٍ ضٍایبتی  .تَاًس حىن ضطػی ضا جؼل وٌسهمبم جؼل حىن ضطػی ثطذَضزاض است ٍ هی ٍ ضٍایبت لؽؼب پیبهجط اظ

. آیبت ضا شوطوطزینزض همبم اٍل  هب . ضَزّب استفبزُ هیثِ پیبهجط اظ آىجؼل حىن  ّستٌس وِ تفَیط 

ات روای: دومهقام 

ٍ ُ شوط ضس 1ًَاضّن زض ثحبض االتَاى ایي اشى ضا اظ آًْب استفبزُ وطزُ وِ ایي ضٍایبت هیضٍایبت هتؼسزی ٍجَز زاضز وِ  اهب

ز یب ضٍَیط اظ ایي ضٍایبت استفبزُ هیضٍایت شوط ضسُ حبال ثجیٌین ًظطیِ تف زُوِ زض ایي ثبة حسٍز  2ّن زض اصَل وبفی

ت ضص ًحَُ تؼجیط ٍجَز زاضز وِ اٍجَز زاضز، یؼٌی زض ایي ضٍای ایي هَظَعثب ثؽِ ذیط؟ ثِ ؼَض ولی ضص ًحَُ تؼجیط زض ضا

. وٌینهب آًْب ضا ثطضسی هی

: دسته اول 

، ّطتن ٍ ًْن زٍم ،ضٍایبت اٍلوِ تفَیط ضسُ  یشوط ضسُ ٍ ًفطهَزُ چِ چیعهؽلك  ٍثِ ًحزض ثؼعی اظ ضٍایبت تفَیط 

. تؼجیطضبى ثِ ایي ًحَ است

احوس اثي اثی ظبّط ػي ػلی اثي اسوبػیل ػي هحوس اثي یحیی ػي  :فطهبیسزاضای سٌس لَی است هیوِ   ضٍایت اٍل -1

إِىَ اللََِ ػَعَ ٍَ جَلَ أَزَةَ : فسوؼتِ یمَل( ع)اثي یحیی ػي ػبصن اثي حویس ػي اثی اسحبق ًحَی لبل زذلت اثی ػجساهلل صفوان

تطثیت پیبهجط ایي است وِ ثط هحجت ذساًٍس تطثیت ضسُ ٍ زض ازاهِ اضبضُ ثِ آیِ ضطیفِ  یؼٌی ازة پیبهجط ٍ« ًَجِیَُِ ػَلَى هَحَجَتِِِ

وِ   «هب آتبوُنُ الطَسَُلُ فَرُصٍُُُ ٍَ هب ًَْبوُنِ ػٌَُِْ فَبًْتََُْا»حُنَ فَََضَ إِلَیِِِ فَمَبلَ ػَعَ ٍَ جَلَ ٍَ   ذُلُكٍ ػَظِینٍ  فَمَبلَ ٍَ إًَِهَ لَؼَلى »وٌٌسهی

وسی وِ اظ   «ٍَ لَبلَ ػَعَ ٍَ جَلَ هَيْ یُؽِغِ الطَسَُلَ فَمَسِ أَؼبعَ اللََِ »فطهبیٌسضَز ٍ زض ازاهِ هیی تفَیط استٌبز ثِ ایي آیِ هیثطا
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-هطثَغ ثِ تفَیط ثِ ائوِ است وِ ثؼسا هَضز ضسیسگی لطاض هیازاهِ حسیج . پیغوجط اؼبػت وٌس ذسا ضا اؼبػت وطزُ است

.  زّینهی

ٍ ثِ تفَیط وطزُ  یًفطهَزُ چِ چیع لیتفَیط وطزُ ٍ ( ظ)ضٍایت سري اظ تفَیط است وِ ذسا ثِ پیغوجطایي زض پس 

. صَضت هؽلك آهسُ است

 ًْی ثِ پیغوجط اهط ٍثِ ػمیسُ هب  ،ثگَیین چِ چیعی ثِ پیغوجط تفَیط ضسُ تَاًینهی ثب تَجِ ثِ لطایٌی وِ زض ضٍایت ّستاهب 

 پیغوجط آى چیعی وِ. است« ٍَ هب آتبوُنُ الطَسَُلُ فَرُصٍُُُ ٍَ هب ًَْبوُنِ ػٌَُِْ فَبًْتََُْا»ّن استطْبز ثِ آیِ ٍ لطیٌِ هب تفَیط ضسُ، 

ثِ ًظط هب استطْبز ثِ ّویي آیِ هتؼلك تفَیط . زاضتِ ثبضیس ءوٌس اًتْبٍ آى چیعی ضا وِ ًْی هی اذص وٌیسزّس ضا زستَض هی

. ت است اظ تفَیط اهط ًٍْیوِ ػجبض وٌسضا ثطای هب ضٍضي هی

ٍَ لَبلَ ػَعَ ٍَ جَلَ هَيْ یُؽِغِ الطَسَُلَ فَمَسِ أَؼبعَ  »لطیٌِ زٍم وِ لطیٌِ هْن تط ٍ هحىن تطی است استطْبز ثِ ایي آیِ ضطیفِ است

پیبهجط  ، پس ثِاػت یؼٌی پصیطش زستَضات ٍ هؼصیت یؼٌی هربلفت ثب زستَضاتالطسَل ضسُ ٍ اغ ۀاعطتؼجیط ثِ ا «اللََِ

  .تفَیط زستَض زازى ٍ ًْی وطزى ضسُ است

زٍ آیِ شوط ضسُ زض ضٍایت هحسٍزُ ثِ ضْبز پس ثِ ًظط هب زض ضٍایت اٍل وِ تفَیط ثِ ًحَ هؽلك شوط ضسُ ثِ لطیٌِ است

 .ٍیط هسئلِ اهط ٍ ًْی ٍ زستَضات پیغوجط استتف

. اذاللی ثگیطینثب تَجِ ثِ صسض ضٍایت هوىي است تفَیط ضا زض هحسٍزُ اهَض  :سوال

هؼٌبیص  ،سطضت پیغوجط ٍ ضرصیت پیبهجط ضا ثط اسبس هحجت ذَزش سبهبى زازُ یؼٌی ایٌىِ أَزَةَ ًَجِیَُِ ػَلَى هَحَجَتِِِ :استاد

ّط چِ ّست حت ذسا ٍ ایي هحجت ذسا سطچطوِ ّوِ اهَض است  ٍ ایي است وِ سطاسط ٍجَز پیغوجط ضا هحجت ذسا گطفتِ

ٍ زستَضاتص ّوِ زض  احىبهص ،ػلوص ،آى ٍلت اذاللص گَیس،هیگَیس ثطای ذسا ّط چِ هیاست ٍاگط حت ذسا ضس 

. ی زض وبض ًیستثگَیس َّا ٍ َّس ذَاّسستبی هحجت ذسا است یؼٌی هیضا

( .گَیس هؽبثك ًفس االهط استهی( ظ)ای وِ فطهَزیس وِ ّط چِ پیبهجط هسئلِ).ستثیي ثحج زیطٍظ ٍ اهطٍظ تفبٍت ا :سوال

ذَاّس جؼل وٌس وِ زض ایي صَضت ؼجیؼتب ٍلتی هیگَیین پیغوجط ذَزش جؼل هیهی گبّی ،زٍ تب ثحج استایي : استاد

ثب تَجِ ثِ   -ای وِ زض آى ّستثِ ذبؼط سؼِ چَى پیبهجط ثِ ًفس االهط اؼالع زاضز ٍ هؼصَم است ٍ آى ًفس ًجَی -وٌس 

وٌس ثلىِ پیغوجط فمػ تجلیؾ احىبم هجؼَلِ الْیِ ضا جؼل ًوی (ظ) گَیین پیبهجطاهب گبّی هیوٌس آى هصبلح ٍ هفبسس جؼل هی

وٌس ثط اسبس هصبلح ٍ هفبسس یغوجط جؼل هیحاگط  زض جلسِ لجل گفتِ ضس وِ. وٌسضق هیوٌس وِ ایي زٍ تب لؽؼب ثب ّن فهی

زض   ٍ ذَاّس جؼل وٌس ثط اسبس آى هالوبت استثبهجط ةثحخی ًساضین ٍ هسلوب اگط حزض ًفس االهط است وِ هب گفتین زض ایي 

  ،وٌس یب فمػ هجلؾ است هخل تجلیؾ لطآىآى تطزیسی ًیست ثلىِ ثحج هب زضایي است وِ ذَزش جؼل هی

. است پس زٍ لطیٌِ هْن زض ایي ضٍایت ّست وِ اهط ٍ ًْی ثِ پیغوجط تفَیط ضسُ

اى اهلل ػعٍجل فَض الی سلیوبى ثي ... »:فطهبیٌسهی (ع)اهبم .الًی استّن ّویي تؼجیط ضا زاضز وِ ضٍایت ؼَ 1ضٍایت زٍم -2

هب آتبون الطسَل »: ٍ فَض الی ًجیِ صلی اهلل ػلیِ ٍ آلِ ٍ سلن فمبل ّصا ػؽبًٍب فبهٌي اٍ اهسه ثغیط حسبة»: زاٍز فمبل

                                                 
 266،ص 2حدیث  ،اهط السیي فی( ع)الی االئمۀٍ ( ظ)ضسَل اهللالتفَیط الی ، کتاب الحجۀ، باب 1ج .1



   

صبزض وِ ّط فطهبًی ضا  تیبض زازُاخ ضپیغوت ثِ ض هؽلك آهسُ وِپس زض ایٌجب ّن یه تفَی. فرصٍُ ٍ هب ًْبون ػٌِ فبًتَْا

. وٌس

ایي  گَیسهی ،(ظ) ػالٍُ ثط ثیبى تفَیط ثِ پیبهجطّطتن ّن ّویي ثیبى ضا زاضز ثِ ػالٍُ ایٌىِ زض ایي حسیج  ثاهب حسی -3

ی احس هلل، هب فَض الا ال ٍ( ع)لبل اثَ ػجس اهلل»، وٌستفَیط هحصَض زض پیبهجط ٍ ائوِ است یؼٌی حصط تفَیط ضا ّن ثیبى هی

اهب زض « 1ِإّنا َأّنَزْلَنا ِإَلِيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحِّق ِلَتِحُكَم َبِيَن الَناِس ِبَما َأَراَك الّلُه  »: لبل ػعٍجل. هي ذلمِ اال الی ضسَل اهلل ٍ الی االئوة 

یؼٌی زض است « ًَْبوُنِ ػٌَُِْ فَبًْتََُْا ٍَ هب آتبوُنُ الطَسَُلُ فَرُصٍُُُ ٍَ هب»وِ تب حسٍزی هتفبٍت اظ آیِضسُ ایي ضٍایت استطْبزی 

فطهبیس هب وتبة ضا ًبظل وطزین ثطای ایٌىِ ثیي هطزم حىن ثِ پیغوجط ًسازُ ٍ هیضا ایي ضٍایت ّطتن اذتیبض هؽلك اهط ٍ ًْی 

ٍ اظ اظ یه ؼطف ضٍایت هؽلك است چَى  ،ى ّن لبثل تَجیِ ّستای الجتِ، ثیٌسسبس آى چیعی وِ ذسا تَ ضا هیاوٌی ثط 

 پیبهجطحىن  زّس وِ هجٌب ٍ اسبسثطای پیغوجط لطاض هی یه چْبضچَة ایي آیِ زض ٍالغ وِایي آیِ ضسُ  ثِؼطفی استطْبز 

ثط اسبس آًچِ وِ ثِ اٍ اثالؽ  یغوجطح ؛ثلِ ،پیغوجط اظ ذَزش ّیچ ًساضز ضَز وِگفتِ ایي فْویسُ ًوی اظ ایي ،است وتبة ذسا

. سبظزثب تفَیط هؽلك هی یي ضٍایت ّن ا تَاًس جؼل زاضتِ ثبضس لصاهی

ٍَ هب آتبوُنُ شوطُ  حن فَض الیِ فمبل ػع »ایي ضٍایت آهس لایت ًْن ّن هفبزش ّوبى هفبز ضٍایت اٍل است زض شیٍض -4

. ضَزازاهِ ّن تفَیط ثِ ائوِ شوط هی زض ٍ«الطَسَُلُ فَرُصٍُُُ ٍَ هب ًَْبوُنِ ػٌَُِْ فَبًْتََُْا

ایي تفَیط ثِ ًحَ هؽلك است ٍ  زض آًْب شوط ضسُ ٍ (ظ)یبت ضٍایبتی است وِ تفَیط ثِ پیبهجطپس زستِ اٍل اظ ضٍا

. زُ است وِ چِ چیع تفَیط ضسُ استًٍفطم

  :دسته دوم

ثِ ّسف هؼلَم ضسى  ،ضسُ تفَیط(ظ)ثِ پیبهجطُ است ثِ ایٌىِ اهط ذلك ضٍایبتی است وِ زض آًْب تصطیح ضسزستِ زٍم 

.  تؼجس هطزمػیبض تمیس ٍ  ،ػیبض ثٌسگی هطزم ثطای هؼلَم ضسىتفَیط اهط ذلك ی یؼي ؛چگًَگی اؼبػت ذلك

لبل سوؼت اثب  ۀزرارػي ػي الخؼلجِ  دهي اصحبثٌب ػي احوس ثي هحوس ػي الحجب ۀعد: آهسُ ضٍایت سَم ّویي ثبة  زض -1

هب آتبون الطسَل ٍ » ۀاالیحن تال ّصُ  «اى اهلل ػعٍجل فَض ًجیِ اهط ذلمِ لیٌظط ؼبػتْن »یمَالى  (ع)جؼفط ٍ اثب ػجس اهلل

« فرصٍُ ٍ هب ًْبون ػٌِ فبًتَْا

هٌظَض اظ اهط ذلك چیست؟  :سوال

. اهط آفطیٌص هٌظَض ًیست .تىَیٌی ذلكًِ  است هٌظَض اهط اًسبًْب ٍ هرلَلبت :استاد

ٍ تؼبلی اى اهلل تجبضن  :یمَالى( ع)ٍ اثب ػجساهلل ضفاًِ سوغ اثب جغ ۀالسار ضٍایت پٌجن ایي ثبة ّن ّویي ثیبى ضا زاضز وِ ػي -2

احتوبل « هب آتبون الطسَل فرصٍُ ٍ هب ًْبون ػٌِ فبًتَْاٍ »ّصُ االیِ  ویف ؼبػتْن حن تال ظطفَض الی ًجیِ اهط ذلمِ لیي

 .ایٌىِ ایي ضٍایت ّوبى ضٍایت لجلی ثبضس ٍجَز زاضز

                                                 
 105سوره نساء، آیه .  1


