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ر «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»
ّش سِ دلیل هَسد اضىبل لشاس  ٍ السالم ٍ غیش داس االسالم روش ضذثیي وٌض هَخَد دس داس اسِ دلیل اص ادلِ لَل ثِ تفػیل 

 گشفت. 
 دلیل چهارم

ای است وِ هَسد استذالل ٍ استٌبد ایي لَل ٍالغ ضذُ است. دٍ هَثمِ دس ایي ثخص هَسد استٌبد  دلیل چْبسم سٍایبت خبغِ

 یىی هَثمِ هحوذ ثي لیس ٍ دیگشی هَثمِ اسحبق ثي ػوبس. :لشاس گشفتِ

یٔؼٓشِّفَْٓب   خَشِثٓةٍ أَىْ  فِی سٓخٔلٍ ٍٓخٓذٓ ٍٓسِلبً فِی (ع)لَبلَ: لَؿَى ػٓلِیٌّ  (ع)ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ لَیٕسٍ ػٓيْ أَثِی خٓؼٕفَشٍ »هَثمِ هحوذ ثي لیس: . 1

فشهبیٌذ اهیشالوؤهٌیي دس هَسد وسی وِ ٍسلی سا دس یه داس ٍ خبًِ  ؛ اهبم ثبلش )ع( هی1«غٓ ثِْٓبیٓؼٕشِفُْٓب ٍٓ إِلَّب تَوٓتَّ  ٍٓخٓذٓ هٓيْ  فَئِىْ

ضٌبسذ پیذا ضذ، فجْب  اگش وسی وِ آى سا هی ،ثبیذ اػالم وٌذ ایٌىِ خشاة ٍ غیش آثبد پیذا وشدُ ثَد، حىن ثِ تؼشیف وشدًذ یؼٌی

 ٍ اال اص آى استفبدُ وٌذ ٍ هتوتغ ضَد.

ِ دس ایي سٍایت هكشح ضذُ، ثٌبثش آًچِ وِ دس ثؼؿی اص وتت لغت ثِ خػَظ هدوغ الجحشیي ٍاسد ضذُ ( واءسق )ثِ وسش سٍِ

وٌذ ػجبست است اص فؿِ )ًمشُ وِ ایي اػن اص دسّن است چَى دسّن ًمشُ هسىَن است(؛  وِ لغبت آیبت ٍ سٍایبت سا هؼٌب هی

( وِ ساءق )ثِ وسش سٍِ .وِ ثِ هؼٌبی دساّن هؿشٍثِ است (ساءّن خَاًذُ ضَد )ثِ سىَى  ق ٍْسایٌدب هوىي است ثب ؾجف 

فشهبیذ اٍل  ای پیذا وٌذ، اهبم )ع( هی ای سا دس یه خشاثِ ظبّشاً دس ایٌدب هٌظَس ّن ّویي است، یؼٌی ًمشُ. پس وسی وِ ًمشُ

 تَاًذ اص آى استفبدُ وٌذ. دّذ ٍ اگش پیذا ًطذ خَدش هی اگش هبلىص پیذا ضذ ثِ هبله هی ،ثبیذ آى سا تؼشیف وٌذ )اػالم وٌذ(

هبله  ،ضَد، ایي ثبیذ اٍل تؼشیف ضَد ٍ ٍاخذ ای پیذا هی چٌیي خبًِیت استذالل ثِ ایي سٍایت ایي است وِ ٍلتی ًمشُ دس تمش

 فتِ ضذُ:ّویي وِ دس سٍایت گوٌذ  هستذل دس دسخِ اٍل ادػب هی .تَاًذ هبله ضَد هیضَد. اگش وسی پیذا ًطذ آى گبُ  آى ًوی

ثِ ایي خْت دس ایي خشاثِ هستَس ضذُ ى ایي است وِ چَى ظبّش آ ضَد، ایي ظَْس دس وٌض داسد ذا هیای دس یه خشاثِ پی ًمشُ

ایي حىن، حىن وٌض است. اگش ّن اص ایي . پس ظَْس دس ایي داسد وِ وِ ًمشُ چیضی ًیست وِ دس سكح صهیي سّب ضذُ ثبضذ

ای وِ دس  ًمشُضَد یؼٌی ّن  لل ایي است وِ ایي اقالق داسد ٍ اػن است؛ ّن ضبهل وٌض ٍ ّن ضبهل غیش وٌض هیتٌضل وٌین حذّا

وِ  پس هستذل ثِ حست آًچِ گیشد. سا دس ثشهیای اص آى خبًِ سّب ضذُ  ای وِ دس یه گَضِ ًمشُ ّنٍ آى خشاثِ هستَس ضذُ 

 یت وٌض هكلمب هتؼلك ثِ ٍاخذ ًیستداًذ. قجك ایي سٍا هشثَـ ثِ ثبة وٌض هی ٍى سا ظبّش دس وٌض آسٍایت ثیبى ضذُ  دس ایي
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داس وٌذ ٍ هؼلَم است وِ ایي دس  تػشفدس آى تَاًذ  هی ٍاخذگبُ پیذا ًطذ آى هبله آى اگش  اٍل ثبیذ تؼشیف ضَد ٍ ثلىِ

 ضَد. االسالم است. پس دس داس االسالم ٍخذاى الىٌض هَخت هلىیت ًوی

ػٓيْ سٓخٔلٍ ًَضَلَ فِی ثٓؼٕؽِ ثٔیَٔتِ هٓىَّةَ فََٓخٓذٓ فِیْٓب  (ع)ػٓيْ إِسٕحٓبقَ ثٕيِ ػٓوَّبسٍ لَبلَ: سٓأَلْتٔ أَثٓب إِثٕشَاِّینٓ »حبق ثي ػوبس: هَثمِ اس. 5

ٔنٕ   لَذِمٓ  یٓزْوُشّْٓب حٓتَّى  ٍٓ لَنٕ  هٓؼِٓٔ  تَضَلْ  ًَحَٕاً هِيْ سٓجٕؼِیيَ دِسّٕٓوبً هٓذٕفًََُةً فَلَنٕ الْىَُفَةَ وَیٕفٓ یٓػٌَٕغٔ لَبلَ یٓسٕأَلُ ػٌْْٓٓب إَّٔلَ الْوٌْٓضِلِ لَؼٓلَّْ

ّبی هىِ سبوي  ؛ دس ایي سٍایت ّن سؤال ضذُ اص وسی وِ دس ثؼؿی اص خب1ًِ«یٓؼٕشِفًََُْٓب لُلْتٔ فَئِىْ لَنٕ یٓؼٕشِفَُّٓب لَبلَ یٓتَػٓذَّقُ ثِْٓب

ٍ  اخز وشدسا  آىای اص ایي خبًِ هذفَى ضذُ ثَد. آى ضخع  شد دس حبلی وِ دس یه گَضِدس آًدب ّفتبد دسّن سا پیذا وضذ ٍ 

وٌذ وِ ایي ضخع چىبس وٌذ؟  . اسحبق ثي ػوبس اص اهبم سؤال هیتب صهبًی وِ ٍاسد وَفِ ضذ فشاهَش وشد ّوشاّص ثَد ٍ

ضل سبوي ثَدًذ )وسبًی وِ دس خبًِ ّوشاُ اٍ ثَدًذ(. ثؼذ فشهبیذ: اص اّل آى هٌضل سؤال وٌذ. یؼٌی وسبًی وِ دس آى هٌ اهبم هی

 غذلِ ثذّذ. فشهبیذ:  وٌذ اگش اّل هٌضل ًذاًستٌذ چِ ثبیذ وشد؟ اهبم هی سؤال هی

 .است تش هٌبستوٌض  ٍ ایي ثبچَى تؼجیش هذفًَِ داسد است سٍایت لجلی  اصتش  داللت ایي سٍایت تمشیجبً سٍضي

فشهبیذ ثبیذ تؼشیف وٌذ ٍ اگش تؼشیف وشد  اهبم هی ،دس داس االسالم پیذا ضذُ یّوادسستذالل ثِ ایي سٍایت ایي است وِ تمشیت ا

وٌض هَخَد دس داس االسالم هتؼلك ثِ ٍاخذ ًیست. دس ایي سٍایت  ایتاسبس ایي سٍثش ٍ وسی پیذا ًطذ آى ٍلت غذلِ ثذّذ. 

ای است وِ  ثبیذ غذلِ دّذ. ایٌدب یه ًىتِ ثلىِپیذا ضذى هبله ّن خَاص توتغ ٍ تػشف غبدس ًطذُ  حتی دس فشؼ ػذم

 هفبدتَاًذ ادػبی لبئل ثِ تفػیل سا ثبثت وٌذ یب ًِ؟  ایي دٍ هَثمِ هیوٌین. فؼالً دس همبم استذالل ثبیذ ثجیٌین آیب  ثؼذاً ػشؼ هی

ضَد. ٍاخذ الىٌض اٍل ثبیذ تؼشیف وٌذ ثؼذ اگش هبلىص ضٌبسبیی ًطذ قجك  ٍ آى ایٌىِ ٍاخذ هكلمب هبله ًوی ّش دٍ یىی است

تَاًذ دس آى تػشف وٌذ. پس ثِ استٌبد ایي دٍ هَثمِ لَل ثِ تفػیل ثبثت  یه سٍایت غذلِ دّذ ٍ قجك سٍایت دیگش هی

 ضَد. هی

 بررسی دلیل چهارم

ٍ  توبم ًیست سٍایتدٍ ثِ ایي  سسذ استذالل ثِ ًظش هیٍلی ثیبى خَاّذ ضذ. دس ساثكِ ثب ایي دٍ سٍایت دٍ ًىتِ هْن است وِ 

 .هَثمِ استجبقی ثِ ثبة وٌض ًذاسًذایي دٍ 

سٍایت ظَْس دس وٌض ًذاسد ، هسلوبً پیذا ضذُ ای خشاثِ ای است وِ دس اص ٍسق ٍ ًمشُ دس آى سخياهب هَثمِ هحوذثي لیس وِ 

وٌذ ایي هختع وٌض است ٍ ٍسلی وِ دس یه خشاثِ یبفت ضَد، ایي ثیطتش ثب وٌض  یؼٌی ایٌىِ هستذل دس هشحلِ اٍل ادػب هی

ٍ سكح آى خشاثِ مشُ سا دس داخل ً؛ چَى ظبّشش ایي است وِ ایي ضَد سبصگبس است چٌیي چیضی اص ایي سٍایت استفبدُ ًوی

َس دس وٌض ّن ًذاضتِ ثبضذ اگش ظْگَیذ  هیدس هشحلِ دٍم اهب ایٌىِ هستذل  آى سا پیذا وشدُ ثبضذ.ثب حفّبسی ًِ ایٌىِ پیذا وشدُ 

ثب تَخِ ثِ توبم ًیست. دس هَسد وٌض یي ّن ضَد، ا ضبهل وٌض ّن هی ،ثِ ًحَ هكلك ٍ ػبم ثیبى ضذُوِ خْت ایي حذالل اص 

دیَاس پٌْبى هبلی است وِ دس صهیي یب سمف یب آًچِ وِ هب لجالً گفتین یه خْت ثبیذ هَسد تَخِ لشاس ثگیشد ٍ آى ایٌىِ وٌض 

ضذُ ٍ ثِ ػٌَاى رخیشُ ثشای سٍص هجبدا است. ایي خػَغیت دس وٌض ٍخَد داسد الجتِ هب لػذ ادّخبس سا ًپزیشفتین گفتین لػذ 

ادّخبس هؼتجش ًیست لزا اگش یه هبلی دس اثش صلضلِ ّن دس صیش صهیي هذفَى ضَد ٍ ثؼذ اص غذّب سبل پیذا ضَد ثبص ػٌَاى گٌح 
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ح هْن است، هستَسیت است ٍ ایٌىِ هبلىی ثشای آى ضٌبختِ ًطَد. ایي خیلی هْن است یؼٌی وأىّ ایي داسد. آًچِ وِ دس گٌ

ضجِْ است وِ ایي هبله داسد یب ًذاسد. ضجِْ ًذاضتي هبله دس ایٌدب ٍخَد داسد یؼٌی وأىّ ایي هي لجیل ال هبله لِ است. آیب 

پس ایٌىِ گفتِ ضَد ػوَم سٍایت هحوذ ثي لیس ضبهل وٌض  ٍالؼبً دس هَثمِ هحوذ ثي لیس ایي خْت لبثل استفبدُ است؟

 ضَد هحل اضىبل است. هی

ایي است وِ ایي وأىّ دس  ،وٌض ًیستسٍایت هشثَـ ثِ وٌذ ثِ ایٌىِ ایي  ای وِ هب سا ساٌّوبیی هی ًىتِ قَس وِ گفتِ ضذّوبى 

سٍد ٍ خستدَ ٍ وبٍش  گبّی وسی ثِ دًجبل گٌح هیچَى ظبّش صهیي ٍ ػلی سكح االسؼ ثَدُ وِ ٍاخذ پیذایص وشدُ؛ 

ایي است وِ ایي وأىّ « ٍخذ ٍسلبً فی خشثة»ػجبست وٌذ. ظبّش  پیذا هیاتفبلی ى سا آوسی  اهب گبّیذا وٌذ وٌذ تب گٌح سا پی هی

ظبّش ایي سٍایت ثیطتش ثب هبلی وِ هذفَى  ثَدُ استًِ ایٌىِ هذفَى دس اسؼ  ثَدُّویي قَسی ػلی سكح االسؼ افتبدُ 

 حوذ ثي لیس هشتجف ثِ ثبة وٌض ثبضذ. سسذ وِ هَثمِ ه ًطذُ تٌبست داسد لزا ثؼیذ ثِ ًظش هی

سخي اص هذفَى ثَدى ایي  ّش چٌذاهب هطىل سٍایت استحبق ثي ػوبس ثیطتش است. ثشای ایٌىِ دس سٍایت اسحبق ثي ػوبس 

هذفَى ثَدى هؼتجش است ٍلی یه هطىلی وِ هستَسیت ٍ  ،ایي خْت ثیطتش ثب وٌض سبصگبس است چَى دس وٌض اص دساّن است ٍ

سٍایت ٍخَد داسد ٍ هبًغ استذالل است ایي است وِ ایي هبل دس هٌبصلی وِ سبوي داسد پیذا ضذُ است )ایي هٌبصل دس ایي 

 ٍگشفتِ(  آهذًذ هَسد استفبدُ لشاس هی هؼوَالً دس اٍلبت حح ثِ وسبًی وِ ثشای اًدبم فشیؿِ یب سٌت حح ٍ ػوشُ ثِ هىِ هی

حبوی اص آى ّبی هخفی خبًِ ًیست. ایي  تبً دًجبل گٌح ٍ وٌذ ٍ وبٍ ٍ گطتي دس هىبىضَد ػبد وسی وِ دس ایي هٌبصل سبوي هی

صهبًی وِ ثِ . هشدم ای اص خبًِ پٌْبى وشدُ ثَدًذ. االى ّن ّویي گًَِ است هٌظَس اص هذفَى ثَدى یؼٌی دس یه گَضِ است وِ

 دسوٌٌذ. وسی وِ  اتبق یب خبًِ هخفی هیای اص ِ ، ٍسبئل گشاى لیوت خَد سا دس گَضضًَذ هیسبوي خبیی سًٍذ ٍ  هسبفشت هی

تب  خستدَ وٌذدًجبل ایي ًیست وِ دس ٍ دیَاس ایي خبًِ سا  وٌذ سىًَت هیضَد،  ای وِ هؼوَالً ثِ هسبفشیي اخبسُ دادُ هی خبًِ

یي ضَد وِ ا ضَد، هؼلَم هی وِ آى خبًِ ثِ افشادی اخبسُ دادُ هی ذُای پیذا ض اگش ّفتبد دسّن دس خبًِپس گٌح پیذا وٌذ. 

ثِ ًظش . لزا ثبة وٌض ثبضذ هشثَـ ثِخیلی ثؼیذ است وِ ایي سٍایت  . پساًذ هشثَـ ثِ وسبًی است وِ لجالً آًدب سا اخبسُ وشدُ

پس دلیل چْبسم ّن توبم  ضي تش اص سٍایت هحوذ ثي لیس است.ػذم استجبـ هَثمِ اسحبق ثي ػوبس ثِ ثبة وٌض سٍسسذ  هی

 ًیست.

حىن ٍ دس دیگشی  دس هَسد ایي دٍ هَثمِ دٍ ًىتِ ٍخَد داسد؛ یىی ایٌىِ دس یه هَثمِ اهش ثِ غذلِ وشدُبحث جلسه آینده: 

ثیي آیب تَاًین استفبدُ وٌین؟  . ایٌدب ثبالخشُ اگش هبله ایي هبل ضٌبختِ ًطذ ثبیذ غذلِ دّین یب هیضذُ است خَاص تػشفثِ 

غحیحِ هحوذ ثي هسلن وِ  ٍهَثمِ هحوذ ثي لیس ثیي ریل ایي دٍ هَثمِ تٌبفی ٍ تْبفت ٍخَد داسد یب ًِ؟ ًىتِ دٍم ایٌىِ 

خَاًذُ ضذ( ثیي ایٌْب ّن یه تْبفتی ٍخَد داسد وِ اى ضبء اهلل دس خلسِ آیٌذُ  ثي هسلن ذین )دٍ غحیحِ اص هحوذلجالً خَاً

 ثشسسی خَاّین وشد. 
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 سالم اهلل علیهاذاتی حضرت زهرا فضیلت 

 خَاًین. سٍایتی سا اص پیبهجش اوشم )ظ( هی ٍالدت حؿشت فبقوِ صّشا )س( ًضدیه است ثِ ّویي هٌبسجت

؛ دختشم ثشای خَدت ػول وي. «اػولی ثٌفسه أًی ال اغٌی ػٌه ضیئب»فشهبیٌذ:  ثِ فبقوِ صّشا )س( هیپیبهجش اوشم )ظ( 

 ای ًذاسم. هي ثشای تَ فبیذُ

وِ تؼظین ٍ تىشین ًسجت ثِ حؿشت  ی؛ پیبهجش«ثؿؼةٌ هٌّی»فشهَد:  ایي خیلی هْن است. پیبهجشی وِ دس هَسد فبقوِ صّشا هی

وشد، پیبهجشی وِ سائحِ ثْطت سا  هحجت هیَس آضىبس ًسجت ثِ غذیمِ قبّشُ آى گًَِ اظْبس صّشا داضت، ًِ دس خفب ثلىِ ثِ ق

 گوبى ًىي هي ثِ ػٌَاى پذس ٍ« اػولی ثٌفسه»فشهبیذ:  وشد اهب دس ػیي حبل ثِ فبقوِ صّشا هی اص سیٌِ دختشش استطوبم هی

وی اص آى است وِ فبقوِ صّشا اگش ثِ ایي هشحلِ سسیذ وِ خَدت ثبیذ ػول وٌی. ایي حب م.ای داس سسَل خذا ثشای تَ فبیذُ

ًحي حدة اهلل ػلی الٌبس ٍ اهٌّب »فشهبیذ:  تىشین ٍ تؼظین پیبهجش خذا سا ثِ آى ًحَ دس ثشاثش خَد داضت، اگش اهبم ػسىشی هی

، ایي حبوی اص فشهبیذ هب حدت خذا ثش هشدهین ٍ هبدسهبى حدت خذا ثش هب است اگش اهبم ػسىشی هی« حدة اهلل ػلیٌب

 اهتیبصات ٍیژُ ایي ضخػیت ثضسي است. 

اًذ وِ اگش هشد ثَد اص اًجیبء ثَد ٍ اص ّوِ  دس ایٌىِ فبقوِ صّشا یه اًسبى ثشگضیذُ است تشدیذی ًیست. ثِ قَسی وِ گفتِ

 .ضذُ استاًجیبء ثبالتش ثِ خض ٍخَد خبتن الٌجییي. ایي ثشگضیذُ است. ػٌبیت ٍیژُ حك تؼبلی ضبهل حؿشت صّشا )س( 

وِ ّوسشی اٍ  بة ثِ پیبهجش ّن ثشایص یه اهتیبص است. ّوسشی اهیشالوؤهٌیي ّن ثشایص یه اهتیبص است ّوبى قَسساًت

ثشای اهیشالوؤهٌیي ّن یه اهتیبص است. ّوِ ایٌْب ثِ خبی خَد اهب آًچِ وِ ثِ ّش حبل دس وٌبس ّوِ ایٌْب فبقوِ صّشا )س( سا 

ٍ صًذگی ٍ ّبیی است وِ دس ٍخَد ایي ضخػیت هتدلی ضذُ است؛ ػلن ٍ داًص ّب ٍ اسصشیایي گًَِ ثشخستِ وشد ٍیژگ

ّبیی  هشدم گوبى وٌٌذ وِ ایٌْب یه ضخػیتثؼؿی آهَص است؛ غجش ٍ تحول آى حؿشت. ضبیذ  گزضت ٍ ایثبس حؿشت دسس

داضتٌذ. ّوِ ایٌْب اثتالءات ٍ  لشاسثَدًذ وِ ثذٍى ایٌىِ خَدضبى دس هؼشؼ اثتالءات لشاس ثگیشًذ اص اٍل دس آى هٌبصل ػبلیِ 

ّب ٍ ّبیی وِ ٍخَد داضت اهب اص ایي سختیًْب سفؼت همبم دادُ است. ثب ّوِ سختیآوِ ایي اهتحبًبت ثِ ًبتی داضتٌذ اهتحب

همبم آًْب سا ثبالتش  ّنخذاًٍذ ذ، سشثلٌذ ثیشٍى آهذًٍ  اگش دس ثشاثش آى هػبئت غجش وشدًذ .آصهبیطبت سشثلٌذ ثیشٍى آهذًذ

 ثشد.

لزا ایي هسئلِ خیلی هْن است؛ ٍلتی خَد فبقوِ صّشا ًیبصهٌذ ثِ ػول است، هب وِ پیشٍ اٍ ّستین ثِ قشیك اٍلی ًیبصهٌذ ػول 

فشهبیذ:  )ع( هی تَاًذ ّش خَس صًذگی وٌذ. اهبم ثبلش ثِ غشف توسه ثِ ایي خبًذاى هی ٍ ّستین. وسی گوبى ًىٌذ ثذٍى ػول

ضَد وِ دیگشاى ثِ هب توسه ثدَیٌذ ثذٍى ایٌىِ ًیبصهٌذ ػول ثبضٌذ؟!  چكَس هیآى گبُ  ،خَد هب هحتبج ػول ّستین

دس توبم هشاحل صًذگی  )س( فبقوِ صّشا ،«اػولی ثٌفسه أًی ال اغٌی ػٌه ضیئب»پیبهجش)ظ( ثِ حؿشت صّشا )س( فشهَد: 

 سسیذ ثِ خبیی وِ ثشتشیي صًبى ػبلن ضذ.هػبئت سا تحول وشد ٍ  ثب هشالجت ٍ ػول ػبلی،

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»


