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

ثبیذ هَسد ثشسسی قشاس گیشد ایي ثحج است کِ آیب خوس هتؼلق ثِ اضخبظ قذهبتی کِ دس اثتذای کتبة الخوس یکی اص ه

ػشؼ کشدین حجَتبً چْبس احتوبل قبثل تػَیش است احتوبل هزکَس دس ادلِ است یب هتؼلق ثِ هٌػت حبکویت ٍ ٍالیت است؟ 

َم خَاّذ ضذ هلک اضخبظ اٍل ایٌکِ ثگَیین خوس )فی الزولِ یب کل سْویي آى ثٌب ثش اختالفی کِ ٍرَد داسد ٍ ثؼذاً هؼل

ای ثؼذاً ثشای فقْب دس ػػش غیجت حبثت ضذ هلک ضخع آًْبست ایي است یؼٌی هلک ضخع سسَل خذاست ٍ اگش ّن ثِ ادلِ

احتوبل کِ خوس هلک لالضخبظ است ضبیذ هطَْستشیي ٍرْی ثبضذ کِ دس ثیي ایي ٍرَُ پزیشفتِ ضذُ یؼٌی اکخشیت فقْب ٍ 

خوس هلک ایي اضخبظ است احتوبل دٍم ایٌکِ ایي هلک هٌػت است هٌػت یؼٌی ّوبى هٌػت  هطَْس فقْب قبئلٌذ ثِ ایٌکِ

توبل چْبسم حٌی الَالیة حجت لْزُ االضخبظ ٍ ااهبهت ٍ ٍالیت احتوبل سَم ایٌکِ ایي اضخبظ دس خوس ٍالیت داسًذ یؼ

ایي چْبس ٍرِ قبثل تػَیش است کِ . حبثت ضذُ ایٌکِ ٍالیت دس تػشف دس خوس ثشای هٌػت ایٌْب یؼٌی اهبهت ٍ حبکویت

 :دّین تب حق دس هسئلِ سٍضي ضَدآًْب سا هَسد ثشسسی قشاس هی

 احتمال اول: 

گَیین هلک هی ًذاسد ٍقتی تَضیح سٍضي است ٍ ًیبص ثِ کِ خوس هلک اضخبظ ثبضذ. ایي احتوبل تػَیششاٍل ایٌ احتوبل

ّوبى طَسی کِ صیذ هبلک داس « وبلکیة سبیش الٌبس ثبلٌسجة الی اهَالْنةٌ ثبلٌسجة الی ّزُ االهَال کیلْن هبلک»اضخبظ یؼٌی 

 .هشدم ًذاسد سبیش ثب هلکیت فشقی ّیچ ثٌبثشایي هلکیت اػتجبسی است یک ّن آًْب هلکیت ٍ ضًَذّن هبلک خوس هی آًْب ضَدهی

 بزرسي احتمال اول:

اص هجبحخی کِ دس گزضتِ داضتین کبهالً ٍ ٍاضح ٍ سٍضي است اگشچِ ػجبسات قَم اکخشاً هطؼش ثِ  ایي احتوبلفسبد ٍ ثطالى 

تَاى هلتضم ضذ چٌبًچِ سبثقبً ای داسد کِ ثِ آًْب ًویّویي احتوبل است اهب قَل ثِ هلکیت آى ّن ثشای اضخبظ تَالی فبسذُ

سسذ ٍ ّن چٌیي هخبلف اسث ثشسذ دس حبلی کِ ثِ اسث ًوی ثیبى کشدین اص رولِ ایٌکِ اگش هلک ثشای اضخبظ ثبضذ ثبیذ ثِ

کٌٌذ ثش ایٌکِ خوس هتؼلق ثِ اضخبظ ًیست اص رولِ سٍایت اثی ػلی ثي ساضذ ظبّش ثؼضی اص سٍایبت است کِ داللت هی

اًفبل ثِ سجت  هؼلَم است کِ 1«هب کبى ألثی ثسجت االهبهة فَْ لی ٍ هب کبى غیش رلک فَْ هیشاثٌ ػلی کتبة اهلل ٍ سٌة ًجّی»

ی ًیست دس خوس ّن ثِ ایي هٌػت تشدیذ ءدس تؼلق اًفبل ٍ فی .ٌذ اًفبل استاهبهت ثشای اهبم حبثت ضذُ خوس ّن هبً

ٍاػلوَا أًوب »دس هَسد آیِ سٍایتی کِ اظْش اص ایي سٍایت است سٍایتی است کِ ثضًطی اص اهبم سضب )ع(  ّویي طَس است.
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-هی م )ع(اهب« کٌذ: غحیحِ ثضًطی ػي الشضب ػلیِ السالمًقل هی «لشسَل ٍ لزی القشثیغٌوتن هي ضیءٍ فأىّ هلل خوسِ ٍ ل

 1.«هب کبى لشسَل اهلل فَْ لالهبم هب کبى هلل فلشسَل اهلل ٍ»فشهبیذ: 

 دس ّش غَست ثب ایٌکِ هطَْس فقْب قبئل ثِ ایي ٍرِ ّستٌذ؛ ّوبى گًَِ کِ سبثقبً دس ثشسسی احتوبالت دُ گبًِ ثِ تفػیل قَل

لزا ًیبصی ثِ تکشاس  ، ایي ٍرِ ثبطل است.ثِ هلکیت اػتجبسیِ آى ّن ثشای ضخع سسَل خذا ٍ ری القشثی سا ثبطل کشدین

 ًیست.

 احتمال دوم:

ٍرِ دٍم ایي کِ خوس هلک ثشای هٌػت است؛ ایي احتوبل ثیطتش دس ثیي ثؼضی هتأخشیي هطشح ضذُ است. ثِ ًظش ایٌْب 

ّوبى گًَِ کِ اضخبظ حقیقی ٍ هٌػت یک ضخػیت حقَقی است حبکویت ٍ ٍالیت ٍ اهبهت یک ربیگبُ حقَقی داسد 

کٌٌذ بى طَس کِ هلکیت سا ثشای اضخبظ اػتجبس هیػقال ّو .تَاًذ هبلک ضَدتَاًٌذ هبلک ضًَذ ضخع حقَقی ّن هیهی

گَیٌذ اگش ثِ سیشُ ٍ سٍش ػقال دس ثیي ػقال ّن ایي یک اهش هتذاٍلی است؛ هیٍ کٌٌذ ثشای هٌػت ٍ ربیگبُ ّن اػتجبس هی

غیش ّبی ّب ّویطِ یک سشی اهَال ثَدُ کِ هبلک ایٌْب دٍلت است حتی دس دٍلتسرَع ضَد خَاّیذ دیذ کِ دس ثیي دٍلت

ٍ . سسَل خذا ثبضذهی ل ایٌْبست ٍ ایي یک اػتجبس ػقالییهی؛ دٍلت هبلک هخالً ًفت ٍ رٌگل ٍ هشاتغ ٍ هؼبدى ٍ اهخباسال

ائوِ )ع( ایٌْب ّن یک هٌػت ٍ ربیگبّی داسًذ خَد خذاًٍذ ّن یک ربیگبّی داسد )ربیگبُ ٍالیت تطشیؼی( ایي ٍالیت 

ٍالیت الْیِ ایي ٍالیت ثشای پیبهجش)ظ( ّن حبثت ضذُ ٍ سپس ثشای اهبم هؼػَم؛ اغبلةً اص آىِ خذاًٍذ است ٍ ثؼذ دس طَل 

ایي یک ٍالیت طَلیِ است. ایي یک ربیگبُ است خذاًٍذ ٍ سسَل ٍ ائوِ ثِ ػٌَاى یک ربیگبُ ٍ ضخػیت حقَقی هبلک 

 ّستٌذ اًفبل ٍ خوس سا پس دس ٍرِ دٍم ایي ضخػیت حقَقی هبلک خوس است.

 بزرسي احتمال دوم:

هحزٍس ایي ٍرِ اص احتوبل اٍل کوتش است ثؼضی اص اضکبالتی کِ دس احتوبل اٍل ٍرَد داضت ایٌزب ٍرَد ًذاسد اص رولِ 

ثِ اسث ثشسذ )طجق ایي احتوبل  کِضَد چَى هلک ضخع ًیست ایٌکِ هسئلِ اسث ثِ ػٌَاى یک هطکل ایٌزب هطشح ًوی

ِ ایي ضخع دس ایي ربیگبُ قشاس گشفتِ هلک اٍست ثؼذ هلک خوس هلک هٌػت است کِ دس ایي غَست طجیؼتبً تب صهبًی ک

سسذ. هخبلف ثب ظبّش ثؼضی اص ضَد کِ دس ایي ربیگبُ قشاس گشفتِ لزا ثِ فشصًذاى ٍ اػقبة اٍ ثِ ٍساحت ًویضخع دیگشی هی

ثِ اضخبظ  سٍایبت ٍ ادلِ ّن ًیست چَى ثؼضی اص ادلِ هخل سٍایت اثی ػلی ثي ساضذ ٍ غحیحِ ثضًطی کِ تؼلق خوس سا

کٌذ هخبلفتی ًذاسد پس ثؼضی اص هحبریش ٍ اضکبالتی کِ دس هَسد ٍرِ اٍل رشیبى کٌذ ٍ ایي سا هتَرِ ربیگبُ هیًفی هی

 .داضت ایٌزب رشیبى ًذاسد

ی دیگشی داسد کِ سبثقبً ّن ثیبى کشدین؛ دس ثشسسی احتوبالت دُ گبًِ اضبسُ ثِ ایي هطلت ضذ ٍ آى ایٌکِ لکي ایي یک هطکلِ

سبسبً اػتجبس هلکیت دس هَسد خذاًٍذ چِ ثِ ػٌَاى رات خذاًٍذ ٍ چِ ثِ ػٌَاى آى ضخػیت حقَقی ٍ حیخیت ٍالیتص هؼٌی ا

کٌٌذ؛ هوکي است کسی ثگَیذ ػقال هلکیت سا ثشای رات خذا اػتجبس ًذاسد اغالً ػقال چٌیي هلکیتی سا ثشای خذاًٍذ اػتجبس ًوی

کٌٌذ؛ اهب ایي سخي دسست ًیست اغالً ػقال ّیچ ًَع هلکیت اػتجبسی اص اػتجبس هیکٌٌذ اهب ثشای ایي ربیگبُ ٍالیتص ًوی
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ّبیی کِ ثیي خَدضبى سٍاد داسد ًِ ثشای رات خذاًٍذ ٍ ًِ ثشای آى هٌػت ٍ ربیگبُ ٍ آى حیخیت ٍالیت رٌس هلکیت

 کٌٌذ.اػتجبس ًوی

اسد ٍ فقط ایي ٍرِ سا ًسجت ثِ سسَل ٍ ری القشثی اگش ّن ثخَاّین ثگَیین دس هَسد خذاًٍذ ایي هلکیت یک هؼٌبی دیگشی د

 هلکیت خذاًٍذ ٍ هلکیت سسَل است.یؼٌی ی آى تفکیک ثیي الولکیتیي ثگَیین، هطکلِ

کِ کسی دس ٍرِ ایي سا ثگَیذ ٍ ادػب کٌذ: اغالً هلکیت للوٌػت ثِ هؼٌبی هلکیت اػتجبسی ثشای هٌػت  اللهم اال أن یقال

گیشد ایي هؼٌبیی رض ثِ کبس سفتِ اهب ٍقتی هبلکیت دس اختیبس یک هٌػت ٍ ربیگبُ قشاس هیًیست دسست است تؼجیش هلکیت 

ٍالیت دس تػشف ًذاسد یؼٌی کسی هٌظَسش ایي ثبضذ کِ ایي هٌػت هبلکیت تػشف داسد کِ ّوبى ٍالیت دس تػشف است 

احتوبل ثبضذ کِ الجتِ حذاقل دس ػجبسات  یؼٌی رَاص دس تػشف دس ایي اهَال اهب هلکیت ثِ آى هؼٌی هَسد ًظش ًجبضذ اگش ایي

ثؼضی اص کسبًی کِ قبئل ثِ ایي ضذًذ ایي احتوبل ضبیذ قبثل قجَل ًجبضذ هخالً اص رولِ اص ػجبسات آقبی ضبّشٍدی ایي احتوبل 

-هی ضَد یب ثؼضی دیگش اص ثضسگبى هخل هشحَم آقبی هٌتظشی ایطبى دس تفسیش هلکیت للوٌػت یک ػجبستی داسد ٍفْویذُ ًوی

ایي « یزَص لِ التػشف»ّب ٍلی اٍلَیت داسد تػشف کٌذ دس ایي اهَال فشهبیذ: ایي هلک هٌػت است هبًٌذ سبیش هلکیت

 ای هطؼش ثِ ایي است کِ هخالً ٍالیت دس تػشف است.ػجبست تب اًذاصُ

جیش ٍالیت ثِ کبس دس ّش غَست تػشیح ػجبسات کسبًی کِ قبئل ثِ هلکیت هٌػت ّستٌذ، ّویي هلکیت للوٌػت است ٍ تؼ

 ثشًذ.ًوی

ایي احتوبل چٌبًچِ هالحظِ فشهَدیذ قبثل قجَل ًیست هگش ایٌکِ کسی تَریِ کٌذ ٍ ثگَیذ هٌظَس اص هلکیت هٌػت، ٍالیت 

 دس تػشف است کِ دس ایي غَست فیشرغ الی االحتوبل الخبلج.

ثشای ایي هٌػت ٍ ربیگبُ، اگشچِ اص ٍرِ  است رِ دٍم کِ ثگَیین خوس هولَک ثِ هلکیت اػتجبسیٍِپس ًتیزِ ایي ضذ کِ 

اٍل هحزٍس کوتشی داسد اهب دس ػیي حبل خَدش ّن هجتال ثِ اضکبالتی است هگش ایٌکِ گفتِ ضَد اغالً هٌظَس ٍ هفَْم 

هلکیت هٌػت ایي است کِ ٍالیت دس تػشف ًسجت ثِ آى هبل داضتِ ثبضذ کِ اگش ایي احتوبل سا ثگَیین ٍ ایي تَریِ سا 

 یشرغ الی االحتوبل الخبلج ٍ لکي گفتین کلوبت کسبًی کِ ایي ٍرِ سا پزیشفتٌذ خیلی هسبػذ ثب ایي تَریِ ًیست.ثگَیین ف

 سوم: احتمال

ثِ ایي هؼٌی کِ  ؛ٍرِ سَم ایٌکِ ٍالیت ثشای اضخبظ ایٌْب حبثت ضَد یؼٌی ٍالیت ثشای خذا ٍ سسَل ٍ ائوِ )ع( ًِ هلک

ٍالیت خذاًٍذ یک ٍالیت اغلیِ ٍ راتی است ٍ هزؼَل ًیست ٍ  . الجتِاًفبل است ذاًٍذ تجبسک ٍ تؼبلی ٍلی اهش خوس ٍخ

سپس ایي ٍالیت اص طشف خذاًٍذ ثشای سسَل خذا رؼل ضذُ ٍ ثؼذ اص سسَل خذا ّن ایي ٍالیت اص ًبحیِ خذا ٍ سسَل ثشای 

ِ دس ػػش سسَل فقط ثشای ائوِ حبثت ضذُ یؼٌی ٍالیت خذا ٍ سسَل ٍ ائوِ دس تػشف دس خوس یک ٍالیت طَلیِ است ک

سسَل ٍ دس ػػش ّش اهبهی فقط ثشای ّوبى اهبم ٍ دس ػػش غیجت ثشای اهبم ػػش )ػذ( یب کسی کِ اٍ ثشایص ایي ٍالیت سا 

 حبثت کشدُ حبثت است.

ًِ حیخیت تؼلیلیِ کِ  است ذیِیایي حیج ّن حیج تقی .ضخع سسَل خذا ایٌزب ٍالیت داسد هي حیج أًِ ٍلیٌ ٍ حبکنٌ ٍ اهبمٌ

 ٍاسطِ دس حجَت ثبضذ. پس ٍالیت ثشای خَد سسَل است اهب ثِ قیذ ایٌکِ سسَل است.
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 بزرسي احتمال سوم:

ثِ ًظش هب ایي احتوبل اغح احتوبالت است ٍ ّیچ کذام اص اضکبالت گزضتِ ایٌزب ٍرَد ًذاسد دس احتوبالت هختلفی کِ ثشای 

سَل ٍ ائوِ ثیبى کشدین حبثت ضذ کِ هؼٌبی تؼلق خوس ثِ سسَل ٍ ائوِ ّویي ٍالیت هؼٌبی هلکیت ٍ تؼلق خوس ثِ خذا ٍ س

ضَد هلک آًْبست یؼٌی ٍالیت دس تػشف داسًذ ایي ٍالیت دس تػشف ّن هبل ضخع ایٌْبست لکي ثِ است؛ اگش گفتِ هی

 حیخیت تقییذیِ.

دس آًْب « هلل ٍ للشسَل»ای کِ ایي ػجبست کِ الم دس ادلِگَیین ٍالیت ثشای ایٌْب حبثت است ثب ػٌبیت ثِ ایي ًکتِ اهب ایٌکِ هی

یسئلًَک ػي االًفبل قل »دس آیِ اًفبل « فبػلوَا أًوب غٌتن هي ضیءٍ فأىّ هلل خوسِ ٍ للشسَل»رکش ضذُ هخالً دس آیِ خوس 

وکي است گوبى ضَد ایي ایٌزب ثِ ًظش ثذٍی ه« لالهبم ،للشسَل»دس سٍایبت ّن ایي تؼجیش ٍاسد ضذُ « االًفبل هلل ٍ الشسَل

تشیي استٌبد کسبًی است کِ قبئل ثِ هلکیت الهی کِ ایٌزب ّست الم هلکیت است ٍ ایي ظَْس دس هلکیت است؛ ایي ػوذُ

هلکیت ٍ اختػبظ است ایي گًَِ ًیست کِ اگش هب گفتین یک ثیي ثشای ضخع سسَل ٍ ائوِ ّستٌذ اهب ایي الم اٍالً هطتشک 

کِ ایي الم، الم اختػبظ است یؼٌی  تَاى گفتهیبً ثش هلکیت داللت ثکٌذ اهب ایٌزب ثِ دالئل هحکن چیضی لضیذٍ است ایي لضٍه

أی یختع ثبهلل ٍ یختع ثبلشسَل یؼٌی اختػبظ ثِ ایٌْب داسد ٍ ًسجت ثِ ایي هبل « هلل خوسِ ٍ للشسَل»گَیذ ٍقتی هی

یي است کِ اًفبل ثشای خذا ٍ سسَل است، آًزب قطؼبً هلک ٍالیت داسًذ ٍ الطبّذ ػلی رلک ایٌکِ دس آیِ اًفبل کِ سخي اص ا

گَیٌذ اًفبل هبل حبکویت ٍ دٍلت ٍ اهبهت است اگش هب گفتین دس اًفبل ایي گًَِ است دس خذا ٍ سسَل ًیست چَى ّوِ هی

ع خوس ّن ّویي گًَِ خَاّذ ثَد لزا ایي احتوبل کِ هب ثگَیین خوس تحت ٍالیت سسَل خذا ٍ ائوِ است آى ّن ضخ

خذا ٍ سسَل ٍ ائوِ، ایي احتوبلی است کِ ّیچ هبًغ ٍ هضاحوی ًذاسد ٍ اضکبلی هتَرِ آى ًیست ٍ ایٌکِ کسی ثخَاّذ ایي 

 احتوبل سا ثب ظَْس الم دس هلکیت سد کٌذ ایي سخي قبثل قجَل ًیست.

ضَد ایي ٍرِ تػَیش هیثحج دس ٍرِ چْبسم خَاّذ ثَد کِ هٌظَس ٍالیت هٌػت است ٍ چٌذ احتوبل دس  بحث جلسه آینده:

گیشد لزا ًتیزِ ایٌکِ آًچِ ثشای ائوِ ٍ سسَل کِ ثؼضی اص احتوبالت اغالً ثبطل است ٍ طجق یک احتوبل ثِ ٍرِ سَم ثش هی

 خذا دس هسئلِ خوس حبثت است یؼٌی لْن ٍالیة فی التػشف.

 «ٍالحوذ هلل سة الؼبلویي»


