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 «معن جههلي هححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلي هادداهم هاالّلهههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»

 : خالصه جلسه گذشته

ٍ دس ثيي لذهب  َد داسد؛ لَل اٍل كِ لَل هشَْسلَل ٍجػشع كشدين دسثبسُ اػتجبس ارى اهبم )ع( دس تؼلك ٍجَة خوس شش 

توبم غٌيوت  ،غٌيوت خوس داسد ٍ چٌبًچِ جٌگ ثِ ارى ٍ اجبصُ اهبم ًجبشذ ،كِ اگش لتبل ثِ ارى اهبم ثبشذ استهغشح ثَدُ ايي 

 .ل لجَل ًيستاي ثشاي ايي لَل ركش شذُ دليل اٍل اجوبع ثَد كِ ػشع كشدين ايي دليل لبثادلِ .هتؼلك ثِ اهبم است

 دليل دوم: روايات

  مزسله عباس وراق اول:روايت 

هبم ػي اثي ػجذاهلل ػليِ السالم ارا غضا لَمٌ ثغيش ارى االهبم فغٌوَا كبًت الغٌيوة كلْب لالهبم ٍ ارا غضٍا ثبهش االهبم فغٌوَا كبى لال»

  1«.الخوس

 ،ٍ گشٍّي ثذٍى ارى اهبم لتبل كٌٌذ ٍ سپس غٌيوتي ًظيت آًْب شَد ثش عجك ايي سٍايت اگش لَم .ستايي سٍايت سٍشي اداللت 

كل آى غٌيوت هشثَط ثِ اهبم است ٍ چٌبًچِ ثِ ارى اهبم ثجٌگٌٌذ ٍ غٌيوتي ًظيت آًْب شَد، خوس ثشاي اهبم است ٍ ثميِ 

  .شَدغٌبئن ثيي همبتليي تمسين هي

اص ًظش سٌذ سٍايت ضؼيف است ٍلي  لزاهشسلِ است سٍايت ايي ٍ آى ّن ايٌكِ ٍجَد داسد لكي يك هشكلي دس سٌذ سٍايت 

ثِ عَس كلي يك ثحثي ٍجَد داسد كِ آيب ضؼف سٌذي سٍايت ثب استٌبد هشَْس  . الجتِشَدايي ضؼف ثب ػول هشَْس ججشاى هي

 شَد يب ًِ؟ ثِ آى سٍايت يب ػول هشَْس ثش عجك آى سٍايت ججشاى هي

ٍلي اكثشاً لجَل داسًذ كِ ضؼف ثؼضي لبئل ثِ ػذم ججشاى ضؼف سٌذ ثِ ػول هشَْس ّستٌذ هبًٌذ آلبي خَئي اص هتأخشيي 

 .ّويي است تجؼبً لالكثشهب ّن كٌذ كِ ًظش هختبس ججشاى ضؼف سٌذي سا هي ،سٌذي ثب ػول هشَْس ثش عجك سٍايت

ِ فشهَديذ ظشَد چَى چٌبًچِ هالحس ثش عجك ايي سٍايت ججشاى هيثٌبثشايي ضؼف سٌذي ايي سٍايت ثِ ٍاسغِ ػول هشَْ

شْشت ػظيوِ ثِ تؼجيش طبحت سيبع عجك ايي لَل ّست ٍ حتي اثي ادسيس حلي ادػبي اجوبع كشدُ ٍ هشحَم شْيذ ثبًي دس 

هشكلي ًذاسد ثب  پس ايي سٍايت سٌذاً 3است.ٍ دس هسبلك ّن ادػبي ػذم الخالف كشدُ  2ششح لوؼِ ادػبي ػذم الخالف كشدُ

ٍ داللت آى ّن كبهالً ٍاضح ٍ  شَدهشكل ثش عشف هي ػول هشَْسٍاسغِ ثِ اػتجبس اًججبس ضؼف ثِ  ليايٌكِ هشسلِ است ٍ

 تَاًذ هذػي سا اثجبت كٌذ. سٍشي است پس دليل اٍل لبئليي ثِ لَل اٍل ايي چٌيي ثِ ًظش ايٌْب هي
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 :استدالل به مزسله وراق بزرسي

 استذالل ثِ ايي سٍايت توبم است يب ًِ؟ آيب حبل

هحل ثحث ٍالغ بف ايي است كِ داللت آى ثش هذػي توبم است اهب هسئلِ سٌذ لي ثِ ايي سٍايت ًيست ٍ اًظت اشكباص ًظش دالل

شَد ٍلي دسست است كِ سٍايت هشسلِ است ٍ دسست است كِ ضؼف سٌذي ثِ ػول هشَْس ججشاى هي شذُ ثِ ايي ثيبى كِ

شَد ٌذي ثِ ػول هشَْس ججشاى هيشَد ضؼف ساي ٍجَد داسد كِ ثبيذ هَسد تَجِ لشاس ثگيشد؛ ايٌكِ گفتِ هييك ًكتِايٌجب 

دس طَستي است كِ يك سٍايت دس كبس ثبشذ ٍ آى سٍايت ضؼف سٌذي داشتِ ثبشذ ٍ هشَْس ثِ ّوبى سٍايت ػول كٌٌذ لكي 

اگش دس يك هَسدي چٌذ سٍايت ثبشذ كِ هثالً يك سٍايت ضؼيف ٍ ثميِ طحيح ٍ هؼتجش ثبشذ اگش هشَْس ثش عجك ايي سٍايت 

هؼتجشُ ػول كشدًذ. پس اگش فشع  جَدُ ثلكِ ثِ استٌبد آى سٍايبتًف ثش عجك ايي سٍايت ضؼيول هشَْس كٌٌذ لؼل ػػول هي

تَاًين ضؼف سٌذي سٍايت ضؼيف كٌيذ دس جبيي دٍ سٍايت ثب يك هضوَى ثبشذ يك سٍايت ضؼيف ٍ يك سٍايت هؼتجش هب ًوي

 يت ديگش كِ هؼتجش ثَدُ ػول كشدًذ.ك آى سٍاسا دس ايي هَسد ثب ػول هشَْس ججشاى كٌين چَى لؼل هشَْس ثش عج

ذ ٍ هؼزلك هشَْس ثش عجك آى ػول كشدُ ثبشٌذ ايٌجب ضؼف بشذ ٍ آى سٍايت ضؼيف ثبشيك سٍايت ث اگش تٌْب ٍ تٌْبپس 

اگش هشَْس ثِ  شَد اهب دس جبيي كِ چٌذ سٍايت است ثؼضي ضؼيف ٍ ثؼضي هؼتجشسٌذي آى سٍايت ثب ػول هشَْس ججشاى هي

تَاًين دس ايي هَسد ػول هشَْس سا جبثش اهب ًوي ،ايت هؼتجش اخز ثكٌٌذ ٍلَ هضوَى آى ثب آى سٍايت ضؼيف يكي استآى سٍ

 .ضؼف سٌذي سٍايت ضؼيف ثذاًين

كِ سٌذ آًْب هؼتجش است ّست ايٌجب سٍايبت ديگشي ّن لشيت ثِ ايي هضوَى  ؛دس هب ًحي فيِ ايي چٌيي استاًذ: گفتِثؼضي 

 ،جٌگ ثِ ارى اهبم ثبشذ خوس غٌيوت ٍاجت است اهب اگش ثِ ارى اهبم ًجبشذ كلْب لالهبم حبل اگش هشَْس لبئل شذًذ چٌبًچِ

-تَاًذ ججشاى ضؼف سٌذي هشسلِ ػجبس ٍساق سا ثكٌذ چَى اطالً ثِ ايي سٍايت تَجِ ًكشدُايي فتَي ٍ ػول هشَْس ديگش ًوي

 1الل هٌبست ًيست.ايي سٍايت ثشاي استذگفتِ شذُ اًذ. ثش ايي اسبس ثِ سشاؽ سبيش سٍايبت سفتِ اًذ ٍ

تَاًٌذ البهِ شًَذ يب اجوبع است كِ هٌمَل اي كِ هيادلِحك ايي است كِ ايي هغلت دس ايي هسئلِ هظذاق ًذاسد. چَى لكي 

ثبشذ ِ اگشچِ سٌذ آى هؼتجش است ٍلي داللت آى هَسد لجَل ّوِ ًويثبشذ ٍ اػتجبس ًذاسد ٍ يب طحيحِ هؼبٍية ثي ٍّت كهي

 اًذ.ٍلزا ظبّشاً هشَْس ثِ ّويي هشسلِ اخز كشدُ
  بن وهبه صحيحة معاوي :روايت دوم

اي اهبم هشدم سا ثشاي آى دػَت كشدُ ٍ ثشاًگيختِ دس يگ جٌگ ٍ سشيِ« االهبم بللت الثي ػجذاهلل ػليِ السالم السشية يجؼثْ»

ايي غٌبئن « ؟كيف يمسن»دس آى جٌگ غٌبئوي ثذست آهذُ « فيظيجَى غٌبئن»است يؼٌي اطل جٌگ ثب ًظش ٍ سضبيت اهبم ثَدُ 

شَد لبل إى لبتلَا ػليْب هغ اهيشٍ اهشُّ االهبم ػليْن اخشج هٌْب الخوس هلل ٍ للشسَل ٍ لسن ثيٌْن ثالثة اخوبس چگًَِ تمسين هي

گَيذ خوس آى هبل خذا ٍ سسَل كِ الجتِ ثالثة دس ًسخِ ٍسبئل آهذُ ٍلي دس اطل هظذس كِ كبفي ثبشذ اسثؼة آهذُ چَى هي

ب غٌوَا لالهبم الوششكيي كبى كل ه بٍ إى لن يكًََا لبتلَا ػليْ»بس لسن است لزا ًسخِ ثالثة دسست ًيست؛ است هبثمي آى چْ

 2«.يجؼلِ حيث احتّ
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آغبص شذُ اگش ثب اهيشي فشهبًذّي شذُ كِ اهبم اٍ سا تؼييي ٍ ًظت كشدُ  اهبم اگش جٌگ ثب فشهبى :فشهبيذهي اهبم عجك ايي سٍايت

-شَد ٍلي اگش لتبل ًكٌٌذ ثش ايي سشيِ هششكيي سا ّش آًچِ كِ ثذست هيهمبتليي تمسين هيخوس آى هبل اهبم است ٍ ثميِ ثيي 

 آيذ هشثَط ثِ اهبم است.

 :تقزيب استدالل

دس ايي سٍايت دٍ جولِ  ؛طحيحِ است اهب داللت آى ثِ ٍضَح داللت سٍايت لجلي ًيست چَى ؛سٌذ ايي سٍايت هؼتجش است

 ركش شذُ است:دٍ تمشيت ثِ ايي سٍايت ثشاي تمشيت استذالل  ٍجَد داسد.ششعيِ 
 تقزيب اول:

شَد ثِ جولِ ششعيِ اٍل؛ جولِ ششعيِ اٍل ايي است: اگش دس ايي سشيِ ثب اهيشي كِ اهبم اًتخبة دس تمشيت اٍل استذالل هي

هفَْم  اگش ّويي جولِ سا فمظ دس ًظش ثگيشين ايي جولِ يك هٌغَق داسد ٍ يك كشدُ جٌگ كٌٌذ خوس دس غٌبئن ٍاجت است.

كِ هٌغَق آى هؼلَم است ٍ آى ايٌكِ اگش ثب اهيشي كِ اهبم اًتخبة كشدُ همبتلِ ٍ جٌگ كٌٌذ ٍ غٌبئوي ثذست ثيبٍسًذ خوس آى 

 ٍاجت است.

 «هغ اهيش اهشُ االهبم»ٍ ليذ دٍم ايي است:  «إى لبتلَا ػليْب»گَيذ: دس ايي جولِ ششعيِ دس ٍالغ دٍ ليذ ركش شذُ يكي ايٌكِ هي

غ يؼٌي ارى ٍ اجبصُ ثش آى جٌگ دادُ كِ اگش ايي دٍ لااهيشي سا اهبم ًظت كٌذ ايي دس ٍ لغ كٌبيِ اص ارى است ٍلتيايي دس ٍا

كٌذ گيشد. پس هٌغَق خيلي ٍاضح داللت هيس اثش لتبل ثِ ارى اهبم حبطل شذ هتؼلك خوس لشاس هيدحبطل شذ يؼٌي غٌيوت 

 ثش اػتجبس ارى اهبم دس تؼلك خوس ثِ غٌبئن.

آيذ هفَْم ايي استذالل يك ثخش دٍم ّن داسد ٍ آى ايٌكِ اگش ثِ ارى اهبم ًجبشذ كلْب لالهبم؛ ايي ثخش اص هفَْم ثذست هيايي 

ِ اٍل است اگش ايي لتبل ثش يعكِ ايي هفَْم جولِ شش« شاج الخوسإى لن يمبتلَا ػليْب هغ اهيش اهشُ االهبم فاليلضم اخ»است: 

 دُ ًجبشذ خوس ٍاجت ًيست.غٌبئن ثب اهيشي كِ اهبم ًظت كش

 كٌذ.پس هفَْم ٍ هٌغَق جولِ ششعيِ اٍل لَل اٍل سا اثجبت هي
 :به تقزيب اولاشكال 

  :هٌبلشِ دس هٌغَق سٍايت ًيست ثلكِ دس هفَْم سٍايت است ثِ ايٌكِ .ايي تمشيت هوكي است هَسد هٌبلشِ لشاس ثگيشد

َم ثبشين ٍ هفَْم ششط سا حجت ثذاًين اگش كسي لبئل توبهيت استذالل هجتٌي ثش ثجَت هفَْم است يؼٌي هب لبئل ثِ هفْ :اوالً

 تَاًذ استذالل كٌذ.ثبشذ كِ هفَْم ششط حجت ًيست پس ديگش ثِ هفَْم ايي جولِ ًوي

لَ سلوٌب كِ هفَْم سا ثپزيشين ٍ لبئل ثِ حجيت هفَْم ششط ثبشين هشكل ديگشي ايٌجب ّست ٍ آى ايٌكِ ًْبيت چيضي كِ  ثانياً:

غبيتِ ػذم ٍجَة پس شَد ايي است كِ خوس دس جبيي كِ جٌگ ثِ ارى اهبم ًجبشذ ٍاجت ًيست هيثِ ايي هفَْم ثبثت 

الخوس في الغٌيوة اى لن يكي المتبل ثإرى االهبم اهب هذػبي هب ايي ًجَد؛ لبئل ثِ لَل اٍل ادػبي ثبالتشي سا داشت ٍ هذػي ثَد 

اگش جٌگ ثب ارى اهبم ًجَد ّوِ غٌبئن هبل اهبم است ٍ تٌْب چيضي شَد كِ كِ كلْب لالهبم اص هفَْم جولِ ششعيِ اٍل استفبدُ ًوي

كٌذ ايي است كِ اگش جٌگي ٍالغ شذ ثذٍى ارى اهبم، خوس ٍاجت ًيست اهب ثيشتش اص آى سا كِ ايي غٌبئن سا كِ هفَْم ثبثت هي

لي است كِ ثِ تمشيت اٍل دس شَد. ايي اشكباص كيست؟ آيب هبل اهبم است يب هبل غبًويي است؟ ايي اص هفَْم استفبدُ ًوي

 استذالل ثِ ايي سٍايت ٍاسد شذُ است.
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اي ًذاسين ثشاي حل ايي هشكل جض ايٌكِ ثگَيين ثخش سسذ هب چبسُثبشذ؟ ثِ ًظش هيلبثل دفغ هيآيب ايي اشكبل ٍاسد است يب 

وس ٍاجت است )ايي كبهالً ٍاضح كٌذ كِ اگش جٌگ ثِ ارى اهبم ثبشذ دس آى خاٍل يؼٌي هٌغَق جولِ ششعيِ اٍلي اثجبت هي

است( ثٌبثشايي دس هَسد ايي هسئلِ هب ًيبصي ثِ هفَْم ًذاسين. ثلِ ثشاي ثخش دٍم ًيبص ثِ هفَْم داسين اگش كسي ثگَيذ ايٌجب 

 .تَاًذ ثِ ايي سٍايت ثشاي اثجبت ّوِ هذػي استذالل كٌذهفَْم حجت ًيست لْشاً ديگش ًوي

كٌذ كِ ّوِ غٌيوت هبل اهبم است ثلكِ ًْبيت اگش گفتِ شَد هفَْم ّن حجت است ٍلي ّوبى عَس كِ گفتِ شذ اثجبت ًوييب 

ست كِ ثِ سشاؽ هبًذ ايي اتٌْب ساّي كِ ثبلي هيپس شَد ايي است كِ خوس دس آى ٍاجت ًيست. چيضي كِ اص آى استفبدُ هي

يؼٌي ثگَيين كِ هب ثخش دٍم سا اص جولِ ششعيِ دٍم  كِ تَضيح آى سا دس تمشيت دٍم ثيبى خَاّين كشد. جولِ ششعيِ دٍم ثشٍين

سا ثگَيين ديگش ايي استذالل ثِ جولِ ششعيِ اٍلي ًيست ٍ دس ايي اگش  .كٌذكٌين ٍ جولِ ششعيِ دٍم آى سا ثبثت هياستفبدُ هي

مشيت اٍل ثخَاّين فمظ ثِ لزا اگش دس تكِ ايي ّوبى تمشيت دٍم است. شَد جولِ ثشاي اثجبت هذػي استذالل هيٍالغ ثِ ّش دٍ 

 تَاًذ اثجبت كٌذ. سسذ استذالل هشكل است ٍ توبم ادػب سا ًويجولِ ششعيِ اٍلي استٌبد كٌين ثِ ًظش هي
 تقزيب دوم:

گَيين هجوَع جولِ هيكٌين يؼٌي ولِ ششعيِ استذالل هيتمشيت دٍم هشكالت تمشيت اٍل سا ًذاسد ٍ دس ايي تمشيت ثِ ّش دٍ ج

كٌذ ثش ايٌكِ اگش جٌگ ثِ ارى اهبم ثبشذ دس آى خوس ٍاجت است ٍ اگش ثذٍى ارى جولِ ششعيِ دٍم داللت هيششعيِ اٍل ٍ 

جولِ اٍل ثش اػتجبس ارى اهبم دس تؼلك . داللت گيشينٍ جولِ ششعيِ سا دس ًظش هياهبم ثبشذ ّوِ غٌبئن هبل اهبم است؛ هجوَع د

 جولِ ششعيِ دٍم داسدكِ دس ايي « ػليْب كبى كل هب غٌوَا لالهبم إى لن يكًََا لبتلَا»خوس كبهالً سٍشي است ٍ جولِ دٍم 

 كٌذ.ًفي هي ارى سا

 جولِ ششعيِ دٍم دٍ احتوبل ٍجَد داسد:دس ششط  هَسددس 

 يك احتوبل ايٌكِ اگش اطالً جٌگ ًكٌٌذ يؼٌي اطل لتبل ًفي شذُ.

ذم المتبل الخبص يؼٌي إى لن يكًََا لبتلَا ػليْب هغ اهيشٍ اهشُ االهبم فكبى كل هب غٌوَا لالهبم جٌگ ٍ احتوبل ديگش ايٌكِ ػ

 شف اهبم ًجَدُ.عاًذ ٍلي ثب اهيش ًظت شذُ اص كشدُ

ظبّش جولِ ششعيِ دٍم ّويي احتوبل دٍم است چَى اگش غشع ًفي لتبل ثبشذ ديگش غٌيوتي ًيست تب اهبم ثفشهبيذ كبى كلْب 

يؼٌي لتبل ثِ ّوشاُ اهيشي كِ اهبم ًظت كشدُ ًجبشذ ثِ  «يكًََا لبتلَا ػليْب إى»هؼٌبي دّذ م پس ركش ايي جضا ًشبى هيلالهب

 ػجبست ديگش لتبل ثِ ارى اهبم ًجبشذ لزا ديگش هشكلي دس جولِ ششعيِ دٍم ًيست.

-سد استذالل لشاس هيپس اٍلي دس استذالل ثِ طحيحِ هؼبٍية ثي ٍّت ايي است كِ ثگَيين هب هجوَع دٍ جولِ ششعيِ سا هَ

كٌين ٍ ديگش سشاؽ هفَْم دّين ٍ ثخشي سا ثب هٌغَق جولِ ششعيِ اٍل ٍ ثخش ديگش سا ثب هٌغَق جولِ ششعيِ دٍم اثجبت هي

 .سسذ توبم ثبشذسٍين ٍ لزا استذالل ثِ ايي سٍايت ثِ ًظش هيجولِ ششعيِ اٍل ًوي

 «ٍالحوذ هلل سة الؼبلويي»


