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«معن جر ر للير ححمدر  ر ل هر اطاليرن ر  ر العن ر للير ادداهم ر ااهّللر صلير ب ر اعالمين ر  ر الحمدهّلل»  
 خالصه جلسه گذشته 

ًفسی ٍ  ، تؼییٌی ٍ تخییشی ٍساى ٍاخت ثیي ػیٌی ٍ وفبییٍدس دّوبًگًَِ وِ دس خلسِ لجل ثیبى ضذ هی تَاى ثِ همتضبی اعالق 

هی تَاى استٌبد وشد ٍ دیگش وِ فمظ دس یه هَسد  ثیبى هَسد خبسی هی ضَد استٌبد وشد ٍ عجك دس ّش سِوِ یه ثیبى غیشی عجك 

 .ایي ػجبست است اص ٍاخت ًفسی ٍ تؼییٌی ٍ ػیٌی

دیگش سا هب ایٌدب هَسد ثشسسی لشاس ُ سِ سا تحیش ٍ ضه اسائِ ضذُ است. یيّبی دیگشی ّن ثشای خشٍج اص ا ثِ غیش اص اعالق ساُ

 هی دّین.

 راه دوم: تبادر

  .ٍاخت یه ٍاخت ًفسی استُ تجبدس هی تَاى پی ثشد وِ اص ساسی ٍ غیشی ثبضذ، دائش ثیي ًف ،تاگش اهش ٍاخثشخی لبئلٌذ 

فسی ٍ غیشی ٍاخت ًفسی است یؼٌی ٍلتی دستَس هَال سا هی ثیٌین ٍ هطبّذُ هتجبدس اص ٍاخت دس دٍساى ثیي ً تَضیح رله:

وِ دس دستَس هَال ًیبهذُ اص ّیئت افؼل آى چِ  لیذ ٍ لشیٌِ ای هجٌی ثش ًفسیت ٍ غیشیت اص عشفی ٍهیىٌین وِ فؼلی اص هب خَاستِ 

َس وِ ثشخی اص ساُ تجبدس داللت ّیئت افؼل ّوبًغیؼٌی  .وٌذ ٍخَة ًفسی است ق پیذا هیجباًس يدس هی ضَد ٍ ثِ رّجبي هتّر ثِ

  .هی وٌٌذ ًفسیت ٍاخت سا ًیض استفبدُ ،سا ثبثت وشدًذ اص ساُ تجبدس ثش ٍخَة

ت افؼل سا هی تی ّیئلًیض هغلت اص ّویي لشاس است؛ یؼٌی ٍ ٍ ٍاخت ػیٌی ٍ وفبیی ٍاخت تؼییٌی ٍ تخییشی دٍساى اهش ثیي سد

ّیئت افؼل ّي هی آیذ. یؼٌی اگش ٍاخت ًیض ثِ رٍ ػیٌیت ٌیت وبًغَس وِ هؼٌبی ٍخَة اص ایي ّیئت ثِ رّي هی آیذ تؼیضٌَین ّ

 .1اخجص ًفسی ٍتؼییٌی ٍ ػیٌی استٍ ٍ است ثِ ایٌىِ ایي وبس ٍاخت ئت هٌتمل هی ضَدٍاسد ضَد رّي اص ایي ّی

 راه دومبررسی 

ا ضَد رّي هب ٍخَة س؟ اگش دستَسی غبدس ضَد یب ًِهی ضٌَد ثِ ایي هؼبًی هٌتمل هی  افؼل سا ثبیذ ثجیٌین ٍلتی رّي هب ّیئت

  ؟یب ػیٌیت فْویذُ هی ضَد ٌیتیفْویذُ هی ضَد یب تؼیٍخَة، ًفسیت ٍاخت  ٍ ثش فشؼ وطف وطف هی وٌذ یب ًِ؟

اهشی اص هَلی غبدس هی ضَد رّي هٌتمل هی ضَد ثِ ایٌىِ خَد فؼل  ٍلتی یهثِ ًظش ثذٍی هسبلِ ّویي است یؼٌی دس ٍالغ 

سبلظ ًوی  ٍٍاخت است ٍ ثب اتیبى دیگشاى اص ا هىلفاخت دیگش ًیست ٍ ػیٌب ثش ٍت است ٍ همذهِ دسخَاستی هَال هستمال ٍاخ
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یه  افؼل سا دس ٍاخت غیشی ٍ تخییشی ٍ وفبیی،استؼوبل ّیئت . ٍلی الصهِ پزیشش ایي هؼٌی ٍ تىیِ ثش تجبدس ایي است وِ ضَد

  .استؼوبل هدبصی ثذاًین

 ّب ٌیت است الصهِ اش ایي است وِ اگش دس غیش ایيص ّیئت افؼل ًفسیت ٍ ػیٌیت ٍ تؼیدس ابجاگش ثگَیین هت ثِ ػجبست دیگش:

بل ثبیذ ح .ّستٌذی غیش هتجبدس یه هؼٌبی هدبص ًهؼب ؛ صیشا تجبدس ػالهت حمیمت است ٍ آىهدبصی ثبضذ صاستؼوبل ،استؼوبل ضذ

 آیب استؼوبل غن وِ ّیئت« ن ستیي یَهب یب اعؼن ستیي هسىیٌبغ»تضم ضذ؟ یؼٌی اگش ضبسع گفت: ثِ ایي هل دیذ وِ ٍالؼب هی تَاى

هَال دستَس هی  یب دس خبیی وِ ؟است یب استؼوبل اعؼن دس ایي خب یه استؼوبل هدبصی استیه استؼوبل هدبصی است افؼل 

  است؟  یه هؼٌبی هدبصی ؼل استؼوبل ضذُ،ّیئت افدس  ین هلتضم ضَین اهش ثِ تدْیض وِآیب هی تَاً «خْضٍا اهَاتىن» دّذ

ن استؼوبل اهش دس ٍاخت وفبیی ٍ یسا ثپزیشهغلت ش ایي اگ. صیشا ت ٍ ػیٌیت استیت ٍ تؼییٌاثجبت ًفسی هغلت هجؼذ تجبدس ثشایایي 

  .تخییشی ٍ غیشی استؼوبل هدبصی هی ضَد ٍ اگش استؼوبل هدبصی ضذ ًیبص ثِ لشیٌِ هی ثبضذ

حول ثش ّیئت افؼل سا جبضذ ًاگش لشیٌِ  غیشیت ٍ وفبئیت سا هی فْوین ٍ ٍثَاسغِ آى لشائي هب تخییشیت ٌذ است وسی ادػب و هوىي

اهب ین ٍ غیشی است ثبیذ لشیٌِ داضتِ ثبضاگش هب ثخَاّین ثفْوین یه ٍاخت تخییشی ٍ یب وفبیی  ػیٌی هی وٌین. تؼییٌی ًٍفسی ٍ 

خشُ ثبیذ ثفْوین وِ هٌظَس وِ ووه وٌذ ثِ ظَْس افؼل دس ایي هؼبًی هدبصی ثبالاست ایي هسئلِ ایي است وِ هٌظَس اص هب اص لشیٌِ 

غ الآى ّن ثبیذ ثب لشائي هؼلَم ضَد ٍلی آیب ایي لشیٌِ دس ٍوِ یب وفبیی  ی، ػیٌی استیشاست یب غهَال اص ّیئت اهش ٍاخت تخییشی 

 .ٌذاى خبلی اص اضىبل ًیستدس چحبل التضام ثِ هسئلِ تجب شد ثِ َّی هدبص استؼوبل ضبٌؼت دس هّیئ ضَد وِ ایيهی سجت 

  انصراف: راه سوم
ٍلی اص آًدب وِ اوثشا دس هؼٌبی ٍاخت تؼییٌی  ؛اختػبظ ثِ ٍاخت ػیٌی ًذاسد ٍ ی ػبهی داسدبهؼٌ افؼل یه دسست است وِ ّیئت

 ٌی ثِ حستًی خبظ پیذا وٌذ یؼباًػشاف ثِ ایي هؼوِ ّیئت افؼل ت ضذُ است وثشت استؼوبل هَخ ؼوبل ضذُ ایيًفسی ػیٌی است

خػَظ  ؼوبل پیذا وشدُ دستوثشت اس ل ّوِ اًَاع ٍخَة هی ضَد اهبٍ ًفسی ًیست ٍ ضبه یٌیهَضَع لِ آى ٍاخت تؼییٌی ٍ ػ

ثِ فظ اص هؼٌبی ػبم سسیذ وِ هَخت غشف لاستؼوبل ثِ حذی  شاستؼوبل ًیض هٌطبء اًػشاف است ٍ اگشت ٌی ػیٌی ٍ وثفسی تؼییً

  .پیذا هی وٌذهتؼیي  لفظ  لْشا ثشای آى بد ایي هؼٌضَهؼٌبی خبغص 

 سوم بررسی راه

ایي غغشی احشاص اگش  ٍ وِ وثشت استؼوبل ّیئت افؼل دس ایي چٌذ هؼٌب ثبثت ضَد هجتٌی ثش پزیشش ایي  هغلت است ایي عشیك

َد ٍ هب لْشا ایي هَخت اًػشاف هی ض ػیٌی ٍ ٍاخت ًفسی استؼوبل ضذُ،ٍاخت خت تؼییٌی ٍ ٍاضَد وِ ّیئت افؼل اوثشا دس 

اخت است اص ایي السبم ٍ ِ همػَد وذام یههی وٌین ولتی ّیئت افؼل سا هی ضٌَین ٍ ضه ادػب وٌین ٍ ثَاسغِ اًػشاف هی تَاًین

 .ثِ ًفسی تؼییٌی ػیٌی ینهٌػشف ضَ

 ٍ ّیئت افؼل دس ٍاخت غیشیاستؼوبل هی ثیٌین ! یؼٌی ٍلتی ثِ ضشع ٍ ػشف ًگبُ هی وٌین لِ هطىل استاهب احشاص ایي هسب

تب ثتَاًین ضَد بل ثِ ایي سِ هؼٌب استؼوذ وِ وثشت استؼوبل ٍخَد ًذاسد تب هٌطبء . لزا ثِ ًظش هی سستخییشی ٍ وفبیی ون ًیست

  .دُ وٌینباستفٍ تؼیٌیت سا ًفسیت ٍ ػیٌیت 
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 عقل حکم : راه چهارم

ٍ  دستَسش سا غبدس وشدُثَسیلِ افؼل یؼٌی هَلی  .حدت اص ًبحیِ هَلی توبم هی ضَد غبدس ضذ،ٍلتی دستَس اص ًبحیِ هَال 

تجبدس ٍ اًػشاف ّن ٍ هؼٌی وِ ساُ اعالق ٍ توسه ثِ اغل لفظی ثستِ است  ایيثِ  اعالق ًذاسد فشؼ ّن ایي است وِ غیغِ افؼل

. ایي خب پبی دستَس لضٍهی است یب ًِ ،ب ایي دستَسهخبعت سا اص تحیش خبسج وٌذ وِ آی ًوی تَاًذ ووىی ثِ حل ایي هطىل وٌذ ٍ

وِ ایي دستَس لبثل تشن همػَدش ایي ثَد  اگش هَلی صیشا دت هَلی ًجبیذ ثذٍى پبسخ ثوبًذ: حهی گَیذٍ  هی آیذ ػمل ثِ  هیبى

 ثبیذ :ػمل هی گَیذ تَس غبدس ًىشدُ ٍ اخبصُ تشن آى سا ًذادُحبال وِ تشخیػی دس ساثغِ ثب ایي دسآى سا ثیبى هی وشد  ثبیذ است 

 هخبلفت وٌذ ٍ ثِ آىػول وٌذ ٍ اگش وِ ثبیذ ثِ دستَس هَلی  اهش هَلی اتیبى ضَد صیشا هَالحدتص سا توبم وشدُ ٍ ایي هىلف است

دس پبسخ ًوی تَاًذ هىلف ػول ًىشدی ثِ دستَس هَال ا هخبلفت وشدی ٍ ٍ ثؼذ هَسد سَال لشاس ثگیشد وِ چشدستَس ػول ًىٌذ 

یب ایٌىِ ثگَیذ هي احتوبل  لضٍهی استداًستن وِ ایي حىن  ذ وِ هي ًوی داًستن وِ ایي ػول الصم االخشاء است ٍ ًویٌوادػب 

ًوی تَاًذ ثِ غشف احتوبل تشخیع ٍ  . پس هىلفاهب تشخیع دس تشن ّن داضتنضوي ایٌىِ ایي دستَس سا دادُ  م وِ هَلیهیذاد

 .ایي ػزس خَاّی اص ًبحیِ ػجذ تَسظ ػمل پزیشفتِ ًیستٍ ایي فؼل سا وٌبس ثگزاسد ٍ اًدبم ًذّذ  ،اخبصُ ثش تشن

ضذُ دیگش خبیی ثشای تشن ٍ ػول ًىشدى ثِ غشف احتوبل  پس ایٌىِ ٍلتی هَلی حدتص سا البهِ وشدُ ٍ حدت اٍ ثش ػجذ توبم

   .هخبلفت ثبلی ثوبًذ

فؼلی سا اص هب تمبضب  ،س هی وٌذ ٍ ثب ّیئت افؼلًذ ٍلتی هَلی دستَسی غبددس هب ًحي فیِ ًیض داس هشحَم اهبم خویٌی ّویي ثیبى سا

 ا دادُ ٍحدتص سا توبم وشدُ ٍدستَسش س ثیٌذ هَالتوبل دّین ایي فؼل ٍاخت ًفسی است یب  ٍاخت غیشی؛ ػمل هی هیىٌذ اگش اح

ًوی تَاًذ ثگَیذ هي احتوبل  . دس ایٌػَست ػجذ دیگشهؼغل چیضی دیگش ًجبضذ ثش ػجذ الصم است وِ ایي ػول سا اًدبم ثذّذ ٍ لزا

ثش ٍخَة ضی آخش  ثِ ثْبًِ احتوبل تَلف ایي ضیٍ ى فشا ًشسیذُ ذهِ ٍاخت دیگشی است وِ ٌَّص ٍلت آهم هی دّن وِ اهش هَال

 ًیست. وٌذ اص ًظش ػمل لبثل لجَلهىلف ایي وبس سا اگش  .سا ثِ تبخیش ثیٌذاصدًوی تَاًذ ػول ثِ تىلیف 

ٍاخت تؼییٌی وِ ایي  هَال دستَسی غبدس وشدُ ثبضذ ٍ هىلف ضه وٌذاگش  .ّن ٍخَد داسد یٍ تخییش یّویي ثیبى دس ٍاخت تؼییٌ

ًوی تَاًذ ثگَیذ هي احتوبل هی دادم وِ ػجذ  ٌی،ػول واهش  ثٍِ ثبیذ تَ توبم ضذُ ػمل هی گَیذ ایٌدب حدت ثش است خییشی ٍ ت

صیشا . ثخبعش ّویي ایي ٍاخت سا اًدبم ًذادم  ثذل اص ایي ٍاخت ثَد ٍ اهش هَال سا وفبیت هی وشدُ،ٍاخت دیگشی وِ اًدبم دادم  آى

ٍ احتوبل  ذل آى سا اًدبم دادیهیگَیی وِ ػِ ثِ چِ دلیل ظف ثَدی آى سا اًدبم دّی.ادُ ٍ تَ هَذ هَلی دستَسی دیَگ هی ملػ

 وفبیت اص دستَس هَال سا دادی. 

توبم  َیذ حدت هَلی ثش هىلفافؼل غبدس هی ضَد ػمل هی گ ًیض ٍلتی ّیئتىِ ٍاخت وفبیی است یب ػیٌی یٌدس هَسد ضه دس ا

هی ضَد؛ ایي شدم صیشا احتوبل هی دادم وِ ثب اًدبم دیگشاى اص هي سبلظ سا تشن وذ ادػب وٌذ هي ایي ٍاخت ػجذ ًوی تَاًٍ ضذُ 

خت سا ثبیذ ایي ٍا ستَس دس لبلت ّیئت افؼل ثیبى ضذُ ٍتوبم ضذُ ٍ د هَال ثش هىلفت یذ حدَهی گػمل  ستفتِ ًیشیػزس پز

  .1است ٍ ػیٌی یل وطف هی ضَد وِ ٍخَة ًفسی، تؼییٌلزا ثب حىن ػم ؛خَد هىلف اًدبم دّذ
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 بررسی راه چهارم

ِ ٍاخت احتوبل هی دادم و. اگش وسی ثخَاّذ ٍاخت سا تشن وٌذ ثِ ثْبًِ ایٌىِ است، ساُ لبثل لجَلی ساُایي ثِ ًظش هی سسذ 

ٍاخت سا ثِ ثْبًِ ایٌىِ  شاگ .ایي سا لجَل ًوی وٌذ ػمل ٍ هٌتظش هبًذم تب آى ٍاخت ثیبى ضَد،ثبضذ  دیگشی ثبضذ ٍ ایي همذهِ آى

ٍاخجی سا تشن وٌذ ی ست ٍ یب اگش وسهي عشف دیگش سا اًدبم دادم ٍ احتوبل هی دادم وِ ّوبى وفبیت وٌذ اص ًظش ػمل پزیشفتِ ًی

اص ًظش ػمل لبثل لجَل ًیست ٍ ػمل هىلف سا دس غَست ایي  ی ًیستچیض لزا ثش گشدى اٍدٌّذ  ثمیِ اًدبم هی گوبى هی وشد چَى

 تشن تىلیف هَاخزُ هی وٌذ.

  هنتیج

 استٌبد وٌین.هی تَاًین  ی ٍ حىن ػمللفظ قاعال یؼٌی هب ثِ .ُ اٍل ٍ ساُ چْبسم لبثل استٌبد استسا ،ُاص ثیي ایي چْبس سادس هدوَع 

ضشط همذهبت حىوت ِ اش ثش اعالق لفظی است ّشچٌذ دس اعالق لفظی یل ثب ّن فشق داسد ساُ اٍل ّوِ تىثب ساُ اٍ الجتِ ساُ ػمل

  .ػمل است ِ اش فمظ ثشیتىٍلی ساُ چْبسم  ی هیگَیٌذدلیل لفظ دلیل ػملی است ٍلی دس ول ثِ آى اعالق ٍوِ یه هی ثبضذ 

 نزدیکترین نردم به رسول خدا در روز قیانت

يِث، َو آَداُكْم ِلْْلََمانَِة، َو أَْوفَاُكْم بِاْلَعْهِد، َو َأْحَسُنُكْم َغداً ِمِّني ِف اْلَمْوِقِف َأْصَدُقُكْم لِْلَحدِ   قَاَل َرُسوُل اللَِّه )َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َو آلِِه(: أَقْ َرُبُكمْ 
 .1ُخُلقاً، َو أَقْ َرُبُكْم ِمَن النَّاسِ 

ثش هي ٍاخت ٍ الصم است  ضفبػتطبىشیي ضوب ثِ هي دس سٍص لیبهت ٍ وسبًی وِ ًضدیىتسسَل خذا) غلی اهلل ػلیِ ٍ آلِ( فشهَد: 

ن ىاغذل»( سا ثبّن داضتِ ثبضٌذ غفت سا داضتِ ثبضٌذ )ظبّش سٍایت ایي است وِ ایي چْبس غفت چْبس وسبًی ّستٌذ وِ ایي

چ ػبسضِ ّی ظبّشا دسٍؽ ثگَیٌذ دس حبلیىِاًسبًْب هوىي است دس اهَس خضیی  ذ ایي غفت خیلی هْن است.ساستگَ ثبض «للحذیث

دٍس اًسبى سا اص سسَل خذا  ثش خالف ٍالؼیت ٍ حمیمت ثبضذ وِ ثِ هغلجی ایي لسبى حشوت وٌذ ىِیًٌذاضتِ ثبضذ اهب ًفس اّن ای 

   .وسی ًشسبًذ هی وٌذ ٍلَ ایٌىِ آسیجی ثِ

اس دیگشاى. هوىي است ضخػی هغلجی سا ثِ سشضبهل اٍ ّن هی ضَد هبلی  ًیض خیلی هْن است. اهبًت ّن ضبهل اهبًتاهبًتذاسی 

 .اهبًت است ٍ فشلی ًوی وٌذ اهبًت هبلی ثبضذ یب هؼٌَی ًیض ایي ٍلی خضءاسشاسش ثبضذ گَیذث اًسبى 

هشدم حطش ٍ ًطش داسًذ ٍ هشدهی  لٌبس وسبًی وِ ثبهي ا نثبضٌذ ٍ الشثىاخاللی اص ثمیِ ثْتش ن خلمب وسبًی وِ اص ًظش ىاحسٌ 

وِ ًی بسًظش هَهٌیي و سِ اهب دٍ ٍ ظیفٍاخت است لشثىن وسی است وِ ًوبص هی خَاًذ ایٌْب وِ ایٌدب ًفشهَدُ اپیبهجش اوشم  .ّستٌذ

 است. تش دس حبلیىِ ایي غفبت هْن جش ّستٌذ ٍ ضبیستگی ثیطتشی ثشای ضفبػت داسًذهپیب صهمشة تش پی اّل ًوبص ٍ سٍصُ ّستٌذ

ین ٍ ٌین اگش علجِ ّستىاخاللی ثِ هشدهی ثَدى اّویت ثذٌّذ. فىش ًثِ غذق ٍ ساستگَیی ثِ اهبًت داسی ثِ خَش  وسبًی وِ 

ایي ًِ تٌْب آثبس  .َاستین سفتبس وٌینخغَست وِ  ّشصى ٍ ثچِ ثِ  داسین ثبهستحجبت دس خبًِ حك  ثِ ٍاخجبت ٍ یذى ٍ همهسلوب

وسبًی  . نیهی ایستًیض دس آخش غف یؼٌی حتی اگش دس سغح ضفبػت ثبضین  .ذٌوٍس هی دًیض ٍضؼی داسد ثلىِ هب سا اص سسَل خذا 

دق داضتِ ثبضین حتی اگش ایي صثبى تلخ بسؼی وٌین دسٍؽ سا اص صًذگی حزف وٌین صثبى غ . پس ّستٌذ وِ حسي خلك داسًذ تشلَخ
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آخشت آثبس خَدش ّن دس ّن دس ایي دًیب ٍ هغوئي ثبضیذ وِ ثبضذ ٍ گوبى هب ایي ثبضذ وِ خلت هٌفؼت ًوی وٌذ ٍلی دس هدوَع 

 .سا داسد

تزویِ ثیطتش  وِ ایي غفبت سا داسًذ ًفس خَد سا یًاست صیشا وسبسٍضي ًیض  وسبًی وِ ایي غفبت سا داسًذ ثِ پیبهجش ػلت ًضدیىی

است وسی وِ هیتَاًذ اهبًت سا  است وِ ثش ًفس خَدش هسلظ ثگَیذ ٍلی ًوی گَیذ هؼلَم هی تَاًذ دسٍؽوسی وِ  وشدُ اًذ هثال 

ی حسي خلك داسد هؼلَم پس ًذّذ ٍ آى سا اص ثیي ثجشد هؼلَم است وِ ثش ًفس خَد هسلظ است وسی وِ غضجٌبن هی ضَد ٍل

 است وِ افسبس ًفس خَد سا وطیذُ است.

 «ٍالحوذ هلل سة الؼبلویي»

 


