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 «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  ااهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته 

یتٖ را ل ا ٍ ًمؿب اٗطبى اضىبال ّوبًكَر وِ ث٘بى ضذ هحمك ًبٌٖٗ٘ در ثحث اس اخشاء در لبػذُ قْبرت  لبئل ثِ ػذم اخشاء ضذًذ،

َاى دل٘ل ثِ ػٌهحمك خزاسبًٖ  ٍ ّوبًكَر وِ ث٘بى ضذ اضىبالت اٗطبى ثِ وِ لبئل ثِ اخشاء ّستٌذ اٗزاد وزدًذ ثِ هحمك خزاسبًٖ

  .ِ ػذم اخشاء ث٘بى وزدٗندللبلت ا رشاء لبثل ًمل است. لذا آى اضىبالت را دخثز ػذم ا

 دلیل سوم 

ٗؼٌٖ در  .ّوِ خبًجِ ثبضذ صلىَهتثبضذ ثبٗذ «  ُربْغل هغ الك» هثلثزادلِ ضزق٘ت قْبرت ون باگز لزار ثبضذ لبػذُ قْبرت ل

 : یتَؾ٘ح هكلت .ًِ ثزخٖ اس آثبرثبضذ ثزگ٘زًذُ ّوِ آثبر 

ثِ ًَػٖ در  است« غل هغ الكْبرٓ » لبون ثز«ول ضٖ له قبّز» بئل٘ي ثِ اخشاء هثل هحمك خزاسبًٖ اس آًدب وِ دل٘لقجك ًظز ل

ول ضٖ له » دل٘للتٖ ٍٍلٖ  را ثزإ ًوبس ضزـ وزدُ قْبرت ٍالؼِ٘ « كْبرُغل هغ ال» هث ا دل٘ل برت یتَسؼِ دادُ.ضزق٘ت قْ

وبفٖ  تٖ اگز قْبرت ٍالؼِ٘ ّن ًجَد قْبرت ظبّزِٗ ً٘شدّذ ٍ هٖ گَٗذ لدر داٗزُ اٗي ضزق٘ت یتَسؼِ هٖ ،ٍارد هٖ ضَد«قبّز 

ول ضٖ » دل٘ل ثِ استٌبداوٌَى فْو٘ذٗن اهب  ثبضذ؛ًوبس گشار ثبٗذ قبّز لجبس . ثِ ػجبرت دٗگز: یتب وٌَى گوبى هٖ وزدٗن ٍالؼب است

اٗي لىَهت ، لذا ّوبًكَر وِ اس هثبل هؼلَم است وبفٖ است سظبّزٕ ً٘ش ثزإ ٍرٍد ثِ ًوب تربهٖ یتَاً٘ن ثگَٗ٘ن قْ« ز ّله قب

 . در راثكِ ثب ٗه اثز خبظ ٗؼٌٖ قْبرت یتحمك پ٘ذا وزدُ است

ٗه  درهٌحػز  فت٘ن ثِ چِ دل٘ل آى را پذٗزرا ثز ادلِ ضزق٘ت قْبرت  هٖ فزهبٌٗذ: اگز لىَهت دل٘ل لبػذُ قْبرت ٖهحمك ًبٌٗ٘

ً٘ش  اثز هزیتجف ثب ًدبست هبًٌذآثبر دٗگزٕ  رت ثذّذ ثلىِ ثزإ اٗي لىَهتبچزا اٗي دل٘ل فمف یتَسؼِ در داٗزُ قْ وٌ٘ن؟اثز 

 ى ضٖ هزقَة هٖ ضَدز ضٖ هزقَة ثب ًدس ه البت وٌذ، هَخت یتٌدس آاگ سبت. ٗؼٌٖ ّوبًگًَِ وِ در ثبة ًدبٍخَد دارد

  دارد. لىَهت « ٗ الٖ ًدسب فَْ هتٌدسول ضٖ  »ثز ْبرتقلبػذُ در اٌٗدب ً٘ش  :ثگَٗ٘ذ چِ اضىبلٖ دارد

در هب ًحي فِ٘ لىَهت ثبػث یتؿ٘٘ك هٖ ثز ادلِ ضزق٘ت قْبرت، لبػذُ قْبرت كَر وِ هطخع است ثزخ اف لىَهت الجتِ ّوبً

ثز  ت را لبونربن لبػذُ قْد ٍلٖ اگز ثخَاّ٘هٖ ضَ قجك اٗي لبًَى ّز ضٖ هزقَة در اثز ه البت ثب ًدس ٍالؼب ًدسضَد. سٗزا 

 ٖ هَختیته البت ثب ًدس در غَرثلىِ ت. د وِ ه البت ثب ًدس ّوِ خب هَخت یتٌدس ً٘سَضِ اش اٗي هًٖت٘داٗي دل٘ل وٌ٘ن 

پس دل٘ل یتٌدس  .ثبثت ً٘ستآى ضٖ هبًٖ وِ ػلن پ٘ذا ًىزدٗن ًدبست س یتبٍ ػلن ثِ ًدبست پ٘ذا وٌ٘ن دس ضٖ هٖ ضَد وِ یتٌ

در غَرت لىَهت لبػذُ قْبرت ثز آى ًت٘دِ إ خش ٍلٖ هٖ وٌذ  ٖٖ ول ه اله الٖ ثب اٌٗىِ فٖ ًفسِ داللت ثز ًدبست ٍالؼ
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آى ضٖ ً٘ش ًدس هٖ ضَد، ثلىِ غَرت گزفت  ثب ضٖ ًدس ه البیتٖ ّز خب قَر ً٘ست وِ اٗيٗؼٌٖ  یتؿ٘٘ك دل٘ل ًدبست ً٘ست.

اهب اگز ػلن ثِ ه البت پ٘ذا ًىزدٗن دٗگز دل٘ل یتٌدس ه الٖ  ٘ن.ػلن ثِ اٗي ه البت پ٘ذا وٌ ٖٗ است وِلىن ثِ ًدبست فمف در خب

است  ًگفتِ ئلِ هلتشم ًطذُ ٍ ّ٘چ وسچ وس ثِ اٗي هسوِ ًّ٘٘ست در لبلٖ ثبٗذ ثگَٗ٘ن اٗي ه الٖ ٍالؼب ًدس ٍخزٗبى ًذارد 

. ثلىِ یتوبم فمْب هٖ فزهبٌٗذ در وٌ٘نثب ًدس ثبٗذ لىن ثِ قْبرت ٍالؼٖ ة َ البت ثَة هزقاگز هب ضه داضتِ ثبض٘ن در ه

  .هلتشم ًطذُ است وس ثِ آى اهب اٌٗىِ ٍالؼب آى را پبن ثذاً٘ن ّ٘چ .پبن استاٌٗػَرت اٗي ثَة ظبّزا 

َع دل٘ل هَؾ رضَد ثِ اٗي هؼٌب وِ دضزق٘ت قْبرت در ًوبس لبون ثز دل٘ل  ًبٌٖٗ٘: اگز دل٘ل لبػذُ قْبرتخ اغِ اضىبل هحمك 

ٍ دل٘لٖ ثز اًحػبر  ثبر ّن ثبٗذ لىَهت داضتِ ثبضذآ سبٗز پس در ؛گ٘زددر ثزرا  ِرت ظبّزٗبقْ ٍضزق٘ت قْبرت یتَسؼِ دّذ 

 ربدٗگز اس خولِ آثآثبر سلن ثبضذ پس در راثكِ ثب ت لبػذُ قْبرت هثِ ث٘بى دٗگز: اگز لىَه آى ًسجت ثِ ضزق٘ت قْبرت ً٘ست.

 دل٘لٖ وِ هٖ ًجبضذ؟« یتٌدس ه الٖ »ثز دل٘ل چزا لبون«ول ضٖ له قبّز  »دل٘لً٘ش ثبٗذ لىَهت داضتِ ثبضذ. ٗؼٌٖ  ًدبست

ع دل٘ل یتٌدس َئزُ هَؾدا ثؼذ اس اٌٗىِ لبػذُ قْبرت ٍارد هٖ ضَد دَض، ًدس هٖ گَٗذ ضٖ هزقَة در اثز ه البت ثب ًدس

هت ؼذ اس لىَچ٘ش هزقَة در اثز ه البت ثب ًدس، ٍالؼب ًدس هٖ ضَد، ٍلٖ ث ى دل٘ل ّزسٗزا قجك آوٌذ هٖ ه الٖ را هؿ٘ك 

اگز ػلن ثِ ه البت پ٘ذا ًىزد ٍالؼب  یتص پ٘ذا وزدُ ٍالؼب ًدس است ٍااللبػذُ قْبرت ّز چ٘ش هزقَثٖ وِ هىلف ػلن ثِ ه الب

 ٘ىِ وسٖ ثِ آى هلتشم ًطذُ است ثلىِ یتوبم اغَلَ٘ى لىن ثِ قْبرت ظبّزٕ آى دادُ اًذ.ًدس ً٘ست. در لبل

ي است وِ اٗي لىَهت هحػَر ثِ ٗه پس یتبلٖ فبسذٕ وِ ثز لىَهت لبػذُ قْبرت ثز دل٘ل ضزق٘ت قْبرت هتزیتت هٖ ضَد اٗ

 .1هطىل هٖ ضَٗنثؼؿٖ اس آثبر دچبر در راثكِ ثب  لبػذُ قْبرت را ػوَهٖ یتز وٌ٘نٗزُ لىَهت ااگز د هَرد ً٘ست در لبلٖ وِ

 بررسی دلیل سوم 

 اشکال اول

 ٗه . لىَهت ثبضذ ثِ ارادُ ٍ اخت٘بر هب ثستگٖ داضتِ هسلِ لىَهت لبػذُ قْبرت ثز دل٘ل ضزق٘ت قْبرت هسئلِ إ ً٘ست وِ

وٌٌذ ثؼذ ًت٘دِ گ٘زٕ وٌٌذ وذام لبون است ٍ  ثبٗذ دٍ دل٘ل را ه الظِ ٍ همبٗسِ  اٍ ػمٖ است  اٗاهز ػم ٗه دل٘ل ثز دل٘ل دٗگز

گًَِ ً٘ست وِ ػم ا ث٘ي ّز دٍ دل٘لٖ اٌٗ ٘ي اٗي دٍ دل٘ل لحبل هٖ وٌٌذ. پسث اٗي ًبضٖ اس اریتجبقٖ است وِ ػم اءهحىَم ٍ وذام 

. اس ًظز ثذاًٌذ مدٗگزٕ را هحىَ لبون ٍ ذ ٍ ٗىٖ راٌٍ ّز دٍ دل٘ل ًبهزیتجف را ثب ّن ثسٌدرا یتػَر وٌٌذ  لبون ٍ هحىَم  راثكِ

   .ِ ثگ٘زًذ ٗىٖ ثز دٗگزٕ لبون استد٘اریتجبـ ًت غٖ ث٘ي دٍ دل٘ل ثبضذ یتب ثِ لست آىػم اء، ثبٗذ ٗه اریتجبـ خب

الٌدبسٔ ّستٌذ ثبر وزدُ ٍ هٖ ٍ  ثب یتَخِ ثِ لسبًص لىن قْبرت را ثز اض٘بٖٗ وِ هطىَن الكْبرٓ«ول ضٖ له قبّز  »دل٘ل

در داٗزُ  داضتِ ثبضذ ٍ ث٘بى وزدُ اًذرا ت ربلىن قْ ضزق٘ت ًَػٖ إ وِ ثًِسجت ثِ ادلِ٘ت یتَاًذ ٗه ًحَُ ًظبرت ٍ ضبرل

دل٘ل  دارد؟ «ز ّقب ول  ضٖ له »ثب ریتجبقٖاچِ  لىن ًدبست ث٘بى ضذُ . اهب دل٘لٖ وِ در آىلىَهت لبػذُ قْبرت لزار ثگ٘زًذ

هٖ ضَد. دس ضٖ ًدس ثزخَد وٌذ هتٌ ضٖ هزقَثٖ ثب ٗه اگز« فَْ هتٌدس ضٖ اللٖ ًدسب ول» هٖ گَٗذ:یتٌدس ه الٖ 

 آى ثبضذ درلبل٘ىِ قْبرت هٖ یتَاًذ ضبرح ٍ هؿ٘كچگًَِ لبػذُ  ثب ًدبست ثبر ضَد ثز ه الٖ تسبل٘ل اثز ًدثب اٗي دٌّگبهٖ وِ 

ًذارًذ ٍخَد  راثكِ لىَهتث٘ي اٗي دٍ دل٘ل ثلِ ٍلتٖ هٖ گَٗ٘ن  را . لىن ًدبستٍ دٗگزٕ  رت را ث٘بى هٖ وٌذبلىن قْ ٖٗى
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ًبظز ثِ لىن  الؼٖ ثبضذ ٍ دٗگزٕثِ لىن ٍ ًبظزذ ٗىٖ یتَاًهٖ . سٗزا وِ ّ٘ح اریتجبقٖ ثب ّن ًذاضتِ ثبضٌذ ستثِ اٗي هؼٌب ً٘

را وِ ًدس ؛ ّز ضٖ هزقَثٖ یتٌدس ه الٖدس ه الٖ، ًبظز ثِ ًدبست ٍالؼٖ است. سٗزا هكبثك دل٘ل هث ا دل٘ل یتٌ . ظبّزٕ

بت هَخت ًدبست ٍالؼٖ است ٍ ه الهٖ وٌذ وِ ث٘بى  پس دل٘ل یتٌدس ه الٖ .ضَدى ضٖ هٖ سجت ًدبست ٍالؼٖ آ ه البت وٌذ

َن الكْبرٓ ٍ وِ هطى رت ظبّزٕ را ث٘بى هٖ وٌذ ٍ هٖ گَٗذ ّز چ٘شبقْ«  ول ضٖ له قبّز »اهب دل٘ل سزاٗت ًدبست هٖ ضَد.

  .قْبرت ظبّزٕ داردالٌدبسٔ ثبضذ 

خؼل لىن  ه الٖ در لم٘مت در همبم دل٘ل یتٌدس یتٌدس ه الٖ ثبضذ.دل٘ل زذُ قْبرت چگًَِ هٖ یتَاًذ لبون ثلبػ ،ثب اٗي ث٘بى

است؛  ثز دل٘ل یتٌدس ه الٖ ونلبلبػذُ قْبرت  ل ثگَٗ٘ن٘لِ چِ دل لىن ظبّزٕ. لذا ثلبػذُ قْبرت در همبم خؼ ٍ استٍالؼٖ 

ت رب: قْهٖ گَٗذ تربضزق٘ت قْ. سٗزا دل٘ل ت در ًوبس هٖ یتَاًذ لبون ثبضذرباهب لبػذُ قْبرت ًسجت ثِ دل٘ل ضزق٘ت قْ

وفبٗت هٖ  ٍ هٖ گَٗذ قْبرت ظبّزٕ ً٘ش ثزإ ًوبسدّذ  ؼِ هٖآى را یتَس« زّول ضٖ له قب» ب دل٘لٍالؼِ٘ ضزـ ًوبس است اه

اثز قْبرت  لىَهت را در راثكِ ثبچَى ذ وِ ًظبر داراًت ٖلبثل پذٗزش است اهب اٌٗىِ هحمك ًبٌٗ٘ وٌذ. لىَهت ث٘ي اٗي دٍ دل٘ل

 از. سٗاًتظبر ثٖ هَردٕ استن، ٗٗز آثبر هثل اثز ًدبست ً٘ش ثپذٗزببٗذ لىَهت لبػذُ قْبرت را در راثكِ ثب سثوزدٗن پس لجَل 

قْبرت ثز دل٘ل یتٌدس ػذُ لبیتَسؼِ دّ٘ن ٍ ثگَٗ٘ن ثب لىَهت  داٗزُ لىَهت را نثخَاّ٘ث٘ي اٗي دٍ دل٘ل سٌخ٘تٖ ً٘ست یتب 

ػلن ثِ ه البت ًذاضتِ ثبض٘ن  ػلن ثِ ه البت داضتِ ثبض٘ن اهب اگز  پذٗذ هٖ آٗذ وِ ضَد یتٌْب ًدبست در غَریتٖ ٖهه الٖ هؼلَم 

  .ل٘س ًدسفَْ 

ى قْبرت است قْبرت ػٌَا وِ هدؼَل در ثبة لبػذُ لبلٖاى ًدبست است در پس اسبسب هدؼَل در ثبة دل٘ل یتٌدس ه الٖ ػٌَ

  .دٍ لىَهتٖ ً٘ست  اء ث٘ي اٗيثٌبثز اٗي اس ًظز ػم
 اشکال دوم 

فَْ  بول هب ٗ الٖ ًدس» دل٘ل زث«ّز بول ضٖ له ق ». ٗؼٌٖ دل٘للبون ثبضذ یتٌدس ه الٖ لت ًسجت ثِ دل٘ربقْ لبػذُ وِ سلوٌب

هٖ یتَاً٘ن ثگَٗ٘ن  است وِ اٗي صًْبٗت اهب هلتشم ًطذُ ٖ ثبضذ وِ الذٕ ثِ آىهكلج . ّز چٌذ ًت٘دِ اشلىَهت داضتِ ثبضذ« ًدس

اهىبى لىَهت دل٘ل . ٗؼٌٖ اغل وٖ ضَدآى اثز هتزیتت ً« ول هب ٗ الٖ الٌدس فَْ ًدس »در هثلفمْبٕ ثشرگَار اخوبع دارًذ وِ 

لىَهت در اٗي هَرد خزٗبى پ٘ذا  ،دل٘ل خبظ هثل اخوبع گَٗ٘ن ثِ پذٗزٗن ٍلٖ هٖ لبػذُ قْبرت ثز دل٘ل یتٌدس ه الٖ را هٖ

لٖ خل ،ًطذُ ثِ آى هلتشم اٗي دل٘ل وِ ضخػٖ ثِ ه الٖ لىَهت لبػذُ قْبرت ًسجت ثِ دل٘ل یتٌدس. اهب ػذم خزٗبى ذًٌوٖ و

ذ وٌذ. سٗزا در هب ًحي فِ٘ لىَهت اهىبى داضتِ ثبضذ ٗب ًذاضتِ ثبضًوٖ  اٗدبد لبػذُ قْبرت ًسجت ثِ غل هغ الكْبرٓرلىَهت د

غل هغ الكْبرُ » ثبضذ ٗب ًجبضذ، اریتجبقٖ ثِ ثحث هب وِ ثحث اس لىَهت لبػذُ قْبرت ًسجت ثِ ٗب ثز فزؼ اهىبى هجت ا ثِ اضىبل

چِ هبًؼ٘تٖ ه٘تَاًذ داضتِ ثبضذ. هحمك ًبٌٖٗ٘ فزهَدًذ:  اٗي خب است ًذارد. لذا غزف ًظز اس آًىِ آًدب خزٗبى پ٘ذا وٌذ ٗب ًىٌذ« 

ر راثكِ ثب اثز قْبرت پذٗزفت٘ن ثبٗذلىَهت لبػذُ قْبرت را درهَرد اوٌَى وِ هب لىَهت لبػذُ قْبرت را ثز غل هغ الكْبرُ د

 بل٘ىِ اٗي چٌ٘ي ً٘ست.در لآثبر دٗگز ً٘ش ثپذٗزٗن 



 

060 

 

ت ثز دل٘ل ربقْ لىَهت لبػذُ اهىبى ثُِ رثكٖ ثِ ّن ًذارًذ ثز فزؼ وِ لبئل دٍ لَس اضىبل اٗي است وِ اٗيپس هحػل 

فٖ  پذٗزفتِ ً٘ست ٍ اٗي فزق هٖ وٌذ ثب اٌٗىِ دٗگزٕ ل٘لِ خبقز اخوبع ٗب ّز دث گَٗ٘ن اٗي لىَهتثبض٘ن، ٍلٖ هٖ یتٌدس ه الٖ

  .ثبضذ ٗب ًذاضتِ ثبضذ اهىبى داضتِاٗي لىَهت ًفسِ 

 اٗي دل٘ل سَم هحمك ًبٌٖٗ٘ ثز ػذم اخشاء ً٘ش ثبقل ضذٌبثزث

 عمل  ضرورت پیروی از امام در

ِ  إِلَى  الٌَّبسِ  أَلَب ٍَ إِىَّ أَثِغَؽَ »)ع( هٖ فزهبٌٗذ:اهبم سدبد   .« هَيْ َٗمْتَذِٕ ثِسٌَُِّٔ إِهَبمٍ ٍَ لَب َٗمْتَذِٕ ثِأَػِوَبلِِِ  اللَِّ

التذا وٌذ ٍلٖ ثِ وبرّبٕ اٍ التذا  مسٌت اهب هجغَؼ یتزٗي هزدم ًشد خذاًٍذ یتجبرن ٍ یتؼبلٖ وسٖ است وِ ثِوِ َّش ثبض٘ذ  ثِ

  .ًىٌذ

ٍ زُ ا٘ػٌَاى ٍ س ٍ نلَوٌذ وِ هي پ٘زٍ ٗه اهبهٖ ّستن ٍ ػَ ادػب س٘زُ ٗه اهبم را اًتخبة وٌذ ٍضخػٖ ٗؼٌٖ  «اهبم ثسٌٔ ٗمتذٕ»

ًٍذ هجغَؼ یتزٗي هزدم ًشد خذا )ع( هٖ فزهبٗذ: اٗي ضخعهبم سدبد. اىٌذرا یتبثلَٕ خَدش لزار دّذ اهب اس وبرّبٕ اٍ پ٘زٍٕ ً

 هتؼبل است.

 ٍ ػلن ٍ پزچن ٗه چ٘ش است اهب  سثبىٗؼٌٖ ق است رفتبر لبوٖ اس ٗه ًَع ًفبثِ اٗي خْت ثبضذ وِ اٗي  الجتِ ضبٗذ اٗي هجغَؾ٘ت

ثگَٗ٘ن  َاً٘نیت هٖ در پ٘طگبُ خذاًٍذ استهجغَؼ یتزٗي اًسبى ّب ضخع ثز خ اف آى ػ اهبت است ٍ اس آًدب وِ هٌبفك خشءػول 

ٍ م٘ي ػٌَاى هٌبف ثِ ًٍذًشد خذا ٌذهٖ وٌ ٖگٕ سًذزگثِ سجه دٗو ا ب ػههٖ وٌٌذ ااس ائوِ)ػلْ٘ن الس ام( زٍٕ وِ ادػبٕ پ٘ ٖبًسو

رٍسٕ را  ً٘بٍردخذا  .ٗي اًسبًْب هتٌفز استخذاًٍذ اس ا ضٌبختِ هٖ ضًَذ ٍدٍ رٍ دارًذ  ،دٍ سثبى دارًذ وسبًٖ وِ دٍ چْزُ دارًذ،

 رافزٗت دً٘ب  ٍ ٗبخَرٗن ث فزٗت ض٘كبى را غفلت وٌ٘ن ٍ گبّٖ. الجتِ هوىي است وٌ٘نت ث٘ ثب دستَرات اّلػولٖ هخبلفت هب وِ 

 هكبثك دستَرات آى ثشرگَارى رفتبر ًوبٗ٘ن. وِاٗي ثبضذ  ذ ثٌبٗوبىٗبثخَرٗن ٍلٖ ث

 «الحوذ هلل رة الؼبلو٘ي»


