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  27جلس6ِ                                                                        «من ارتضی»معنای                 
  

ر الحمدهّلل  ّ ر ر ر للیر ححمدر ور لهاهّللر یالعالمینر ور صل ر ر ر ب ر ر ر ارهینر ور اللعنر للیر اعدائهمر اجمعینالط 
 دالصه جلسه گذشته

اًذ وِ ضجْبت آًْب سا ثِ ّوشاُ  سَسُ ثمشُ، ػشؼ وشدین ثشخی اسبس ضفبػت سا هٌىش ضذُ 04اص ثخص دٍم آیِ دس ثحث 

اًذ ٍ  پبسخ روش وشدین؛ ثشخی ؾوي پزیشش اغل ضفبػت، آى سا غشفبً ثشای جزة ووبل ٍ اصدیبد هٌبفغ ٍ ثَاة داًستِ

روش ضذ ٍ هَسد ثشسسی لشاس گشفت. ّن اًذ؛ ادلِ ایٌْب  وشدُضوَل آى سا ًسجت ثِ گٌبّبى وجیشُ ٍ اّل هؼبغی وجیشُ اًىبس 

ثِ ػالٍُ، ادلِ ضوَل ضفبػت ًسجت ثِ اّل هؼبغی ّن ثیبى گشدیذ فی الجولِ. دس ثشخی اص ایي ادلِ هوىي است جبی 

 .استب اجوبالً ایي هذػب لبثل اثجبت ضجِْ ٍ اضىبل ثبضذ، اه

  شیخ طوسیکالم 

آى ایٌىِ آیب ضفبػت غشفبً ثشای دفغ ػمبة ٍ ػزة اص اّل  ثٌذی ایي ثحث اص یه جْت هٌبست است ٍ ًتیجِ ٍ جوغ

گیشد؟ دس اداهِ آى ثحث وِ ووی ثِ دساصا وطیذ، پبسخ  هؼبغی است یب ثشای جزة ثَاة ٍ هٌفؼت ٍ ووبل ّن غَست هی

ثِ ایي سؤال ّن هْن است وِ ثبالخشُ آیب ضفبػت اختػبظ داسد ثِ سفغ ػزاة ٍ ػمبة اص اّل هؼبغی یب اػن است؟ 

اًذ ایي اختػبظ ثِ اصدیبد ثَاة ثشای هؤهٌبى داسد؛ اهب  اًذ ٍ گفتِ هذػی ػذم ضوَل ًسجت ثِ اّل هؼبغی ضذُ شٍّیگ

ٍلتی اغل غالحیت ضوَل ضفبػت ثلىِ ضوَل ضفبػت ًسجت ثِ اّل هؼبغی ثبثت ضذ، حبال آیب اختػبظ ثِ ایٌْب 

گیشد؟ تب ایٌجب ایٌىِ ضفبػت ثشای سفغ ػزاة ٍ ػمبة است، ثبثت ضذ؛ اهب آیب ثب  ُ اٍل سا ّن دسثشهیداسد یب آى گشٍ

تَاى ثِ صیبد ضذى ثَاة ٍ استمبء دسجِ ٍ جزة ووبالت ووه وشد یب ًِ. ایٌجب ثشخی هثل ضیخ قَسی ًسجت  ضفبػت هی

ای  ت؛ ایي ظَْس دس آى داسد وِ هثالً گٌبُ وجیشُدادُ ثِ اغحبة هب وِ اسبسبً ضفبػت ثشای سفغ ػمبة ٍ ػزاة ٍ ًمع اس

  2ضَد. ضَد ٍ ػمبة ثشداضتِ هی غَست گشفتِ ثبضذ ٍ ثب ضفبػت ثشقشف هی
 طوسیکالم شیخ بررسی 

سسذ ٍجْی ثشای اختػبظ ضفبػت ثِ سفغ ػزاة ٍ ػمبة ٍجَد ًذاسد؛ یؼٌی ّوبًكَس وِ ضفبػت ثب  اهب ثِ ًظش هی

تَاًذ ػمبة ٍ ػزاة سا اص غبحت گٌبُ  وٌذ هی هطفَع لِ پیذا هیّبیی وِ  ّب ٍ لبثلیت ضشایف خَدش ٍ الجتِ ثب غالحیت

تَاًذ ثِ اصدیبد هٌفؼت ٍ ثَاة ثشای وسبًی وِ اّل هؼػیت ٍ گٌبُ وجیشُ ًجَدًذ، ووه وٌذ؛  ثشقشف وٌذ، هیوجیشُ 
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  .تَاًین اثجبت وٌین هیایي سا ثب هالحظِ چٌذ ًىتِ تَاًذ ثشای آًْب ّن ًبفغ ٍ وبسآهذ ثبضذ.  هی

حمیمت ضفبػت ثب تَجِ ثِ تَؾیحبتی وِ هب روش وشدین، یؼٌی یه ًَع ٍسبقت دس افبؾِ ثِ هَجَدی وِ لبثلیت اخز ٍ 

ضَد، ایي لبثلیت سا پیذا  پزیشش فیؽ الْی سا داضتِ ثبضذ. گفتین ضفیغ یؼٌی صٍج؛ ٍلتی ثیي ایي دٍ سٌخیت ایجبد هی

گیشد،  سداس ضَد، ایي چِ هحزٍسی داسد وِ ٍلَ ایي هَجَدی وِ هَسد ضفبػت لشاس هیوٌذ وِ اص فیؽ ػبلی ثشخَ هی

خَد ؾؼف دس ووبل یب ػذم ٍاجذیت هشتجِ الجتِ ًمع ثِ آى هؼٌب ًذاضتِ ثبضذ، ٍلی ثب ووه ضفیغ ثِ هشاتت ثبالتش ثشسذ. 

ت وسی اّل گٌبُ وجیشُ ثبالتشی اص ووبل، ایي خَدش یه ًمع است؛ ًمع یه اهش اؾبفی ٍ ًسجی است. ثلِ، هوىي اس

تشیي هشتجِ سیش غؼَدی اًسبى ثِ سَی ووبل هكلك است؛ وسی وِ فؼل ٍاججبت داضتِ ثبضذ ٍ تشن  ًجبضذ، اهب ایي پبییي

هحشهبت. اهب ایي هجذأ حشوت ٍ آغبص استىوبل ٍجَدی اًسبى است؛ خیلی ثبیذ تالش وٌذ اص حیث هؼشفت پیذا وشدى، 

گیشین وِ  هب ٍلتی حمیمت ضفبػت سا دس ًظش هیلزا ثشای ًفس اًسبًی لبثل تػَس است.  ای وِ ػوك هؼشفت، هشاتت ووبلیِ

وٌین وِ لبثلیت دس هطفَع لِ  ٍ ٍلتی ًگبُ هی است هٌذی اص فیؽ الْی ٍسبقت ثشای استمبء ٍ ثشای ًجبت دادى ٍ ثْشُ

وجیشُ داسد. دسست است ٍجَد داسد، دس آیبت ٍ سٍایبت ّن ّیچ دلیلی ًذاسین وِ ضفبػت اختػبظ ثِ غبحجبى گٌبّبى 

 ضَد. وِ ثیطتش ادلِ ًبظش ثِ وسبًی است وِ اّل هؼػیت ٍ گٌبُ وجیشُ ّستٌذ، اهب اختػبظ اص آًْب استفبدُ ًوی

هٌذی اص فیؽ  ثٌبثشایي ثب هالحظِ ایي همذهبت ٍ ثب هالحظِ حمیمت ضفبػت ٍ ٍجَد آهبدگی دس هطفَع لِ ثشای ثْشُ

تشی اص ووبل ّست، ایي است  ّب ٍ ایٌىِ فیؽ ثشای وسی وِ دس هشتجِ پبییي ظشفیتالْی، ثب ٍجَد ضشایف ٍ هحمك ثَدى 

ثیٌین هحزٍس ٍ هبًؼی دس ثشاثش ضوَل  گیشین، هی وِ اٍ سا ثِ یه هشتجِ ثبالتشی سَق ثذّذ. ّوِ ایٌْب سا وِ دس ًظش هی

التشی اص لشة پیذا وشدى، ٍجَد ضفبػت ًسجت ثِ جزة ووبالت ٍ اصدیبد ثَاة ٍ ثبالتش سفتي دسجِ اًسبى ٍ هشتجِ ثب

غحیح  ًذاسد. لزا ثبیذ ثگَیین ایٌىِ ضیخ قَسی ضفبػت سا اختػبظ دادُ ثِ هَاسد سفغ ػمبة ٍ ػزاة ٍ سفغ ًمع

 ًیست.

لضٍهبً گَیذ ایي هختع سفغ ًمع است. سفغ ًمع  داسد؛ هیتؼجیش سفغ ًمع الجتِ تَجِ داضتِ ثبضیذ هشحَم ضیخ قَسی 

وِ اّل گٌبُ وجیشُ ًیستٌذ اهب دس یه هشتجِ  ّن ّبیی سفغ ػمبة ًیست؛ سفغ ًمع ثِ هؼٌبی ػبم ضبهل اًسبىثِ هؼٌبی 

ات همذسِ ایي ثبضذ وِ ًسجت ثِ رٍ هوىي است هثالً هٌظَس ضیخ قَسی زالضَد.  هی ، ّنتشی اص ووبالت ّستٌذ پبییي

وبالت ٍاغل اًجیبء ٍ اٍلیبء ٍ وسبًی وِ ًمػی دس ٍجَدضبى ًیست، ضفبػت ًسجت ثِ آًْب هؼٌب ًذاسد، چَى آًْب ثِ آى و

 ٍلی دس هَسد غیش آًْب لبثل تػَس است. اًذ اًذ ٍ سسیذُ ضذُ

شٍی ٍ تَاًذ هٌبفغ اخ تَاًذ ػمبة ٍ ػزاة سا ثشقشف وٌذ، ثَاة سا ّن صیبد وٌذ؛ هی ضفبػت ّوبًكَس وِ هی ثِ ّشحبل

هٌذ اص ووبالت ثبالتش ٍ هشاتت ثبالتش ووبلیِ وٌذ. ایي ّن دس اداهِ ثحث  تَاًذ اًسبى سا ثْشُ هؼٌَی اًسبى سا ثیطتش وٌذ، هی

ضذ وِ ضفبػت ػالٍُ  ای وِ هب اص دٍ قشف روش وشدین، ثبیذ ایي جْت ّن هؼلَم هی گزضتِ الصم ثَد وِ ثبالخشُ ایي ادلِ

هٌذی اص ثَاة ثیطتش ّن  تَاًذ ثِ هٌظَس استمبء دسجِ ٍ هشتجِ ٍ ثْشُ جبى گٌبّبى وجیشُ، هیثش سفغ ػمبة ٍ ػزاة اص غبح
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هوىي است هب دلیلی هطخػبً ثش ایي اهش اص سٍایبت دس خػَظ هسألِ ضفبػت ًذاضتِ ثبضین؛ ّوبًكَس وِ هؤثش ثبضذ. 

ػمبة است. الجتِ هي خیلی جستجَ ًىشدم ای وِ دس هَسد ضفبػت ٍاسد ضذُ ثیطتش ًبظش ثِ سفغ ػزاة ٍ  گفتن، ًَع ادلِ

وِ دس ادلِ ٍ سٍایبت، غیش اص ادلِ ػبهِ، ثِ قَس خبظ ثجیٌن سٍایبتی داسین وِ ضفبػت سا ثشای ایي هٌظَس ّن ًمل وشدُ 

یِ خذاًٍذ ثِ ّوِ افبؾِ الْی ٍ سشیبى ٍجَد ٍ فیؽ اص ًبحوِ ثِ قَس ولی  است ای ادلِاص ادلِ ػبهِ  ثبضذ یب ًِ. هٌظَس

؛ ثِ قَس ولی ّش هَجَدی دس ایي ػبلن، چِ دس ػبلن هبدُ وٌذ سا ثبثت هی هَجَدات ٍ افبؾِ ووبلیِ خذاًٍذ ثِ هَجَدات

، توبم ػبلن تىَیي ایٌكَس است؛ اغالً ایي ػبلن داسد اص ٌذٍ چِ دس ػَالن هبفَق، دس حبل ضذى ٍ قیّ هسیش استىوبل ّست

ّبست.  ل ضذى ٍ دس حبل پَست اًذاختي است؛ دس حبل فؼلیت یبفتي لَُوٌذ، دائوبً دس حب لَُ ثِ سوت فؼل حشوت هی

سسذ ثِ فؼلیت  سٍد تب هی داس است وِ اص لَُ هحؽ ضشٍع ضذُ ٍ هی ثِ لَل ثشخی اص اّل في، ایي ػبلن یه ٍجَد وص

وٌذ. غیش اص آى  هیهحؽ؛ آى صهبى، صهبًی است وِ ّوِ استؼذادّب ٍ لَا دس ایي ػبلن ثِ فؼلیت سسیذُ ٍ فؼلیت تبهِ پیذا 

دس ػبلن تىَیي ثشای استىوبل ضفبػت  ست،اوٌذ ٍ همتؿبی ٍجَد سلسلِ ػلل  ای وِ ایي افبؾِ سا اثجبت هی ادلِ

ذ ّویطِ ثشای ّبی تطشیؼی اًجیبء ٍ اٍلیبء اص قشف خذاًٍ یی ّب ٍ ساٌّوب ّذایتهَجَدات ٍ دس ػبلن تطشیغ ثشای 

ثیي دلیل خبغی  ٌنوِ ثجی ػشؼ وشدم هي فشغت جستجَ ًذاضتناستىوبل ٍ استمبء هشتجِ ووبلی اًسبى ٍجَد داسد، 

الجتِ دس ثؼؿی اص آیبت لشآى  ؟گیشد هٌذی ثیطتش اص ثَاة غَست هی ضفبػت ثشای ثْشُ وِ ثشاسبس آًْب وِ ّست سٍایبت

ضَد؛ ایٌىِ اًسبى وبس خیش وٌذ، ػٌذاهلل چٌذ ثشاثش هحبسجِ  ّست وِ حسٌبت چٌذ ثشاثش ٍ اؾؼبف هؿبػف هحسَة هی

ّبی  یب هثالً وبسّبیی ضجیِ ایي؛ یب ثشای ثؼؿی اص وبسّب ثَاة« هي یمشؼ اهلل لشؾبً حسٌب»ضَد؛ دس هسألِ لشؼ،  هی

)ع(، هثالً یه گبم دس ساُ صیبست اهبم حسیي)ع( ثشداضتي هؼبدل چِ اًذ، ثشای صیبست اهبم حسیي فَق الؼبدُ دس ًظش گشفتِ

اًذ،  الؼبدُ دس ًظش گشفتِ ّبی فَق همذاس اص ثَاة ٍ پبداش الْی است؛ ثلِ، هب دس هَسد ثؼؿی اص اػوبل حسٌِ داسین پبداش

. اهب ثحث ایي است ضَد، دس ایي ّن تشدیذی ًیست یب ایٌىِ ثؼؿی اص حسٌبت ثبػث ارّبة سیئبت ٍ ثشخی گٌبّبى هی

اًسبى هؤهي هسلوبًی وِ اّل هؼػیت ٍ گٌبُ وجیشُ ًیست، ثب ضفبػت ضبفؼبى تَاى گفت  یهوِ آیب دس هسألِ ضفبػت 

ایي سا ثبیذ دس سٍایبت جستجَ وشد، ثِ غیش اص  ؟ضَد ّبی اخشٍی الْی ثیطتش هی ؼوتهٌذی اٍ اص ً ثَاة ٍ پبداش ٍ ثْشُ

 ست ایي هؼٌب سا ثشسبًذ.ای وِ ػشؼ وشدم هوىي ا ادلِ ػبهِ

 «من ارتضی»معنای 

ت دس ؾوي ادلِ هكشح ضذ، ایي است وِ وسبًی وِ اّل هؼػیت وجیشُ ّستٌذ، ایٌْب هسلوبً هطوَل ضفبػ ِوًىتِ دیگشی 

ایي ضبهل  ،«ال یطفؼَى اال لوي استؿی»آیِ  ش قجكثوٌذ؛ لىي  گیشًذ ٍ ادلِ فشاٍاًی ّن ثش ایي هكلت داللت هی لشاس هی

دیٌِ ٍ اػتمبداتِ، ًِ لوي استؿی ثجویغ ػي یؼٌی لوي استؿی « لوي استؿی»هٌظَس اص  «.استؿی ػٌْن»وسبًی است وِ 

ن ضفبػت فمف ضبهل وسبًی است وِ خذاًٍذ اص آًْب ساؾی ثبضذ؛ سؾبیت تبسٓ ثِ ایي گَیی جَاًجِ. یه ٍلت است هی

هَسد سؾبیت خذاًٍذ ثبضذ؛ اگش سؾبیت ثِ آى هؼٌب هٌظَس  ضخع اػتمبد ٍ ػول ٍ دیي ٍ سفتبسثِ توبم هؼٌب است وِ 
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اص حیث ػول؛ ػول ٍ اػتمبد ثبضذ، قجیؼتبً دیگش ًیبصی ثِ ضفبػت ًذاسد. یؼٌی ّن هشؾی اص حیث اػتمبدی ٍ ّن هشؾی 

اٍ هَسد سؾبیت خذاست. اگش ایٌكَس ثبضذ، اٍ اص ایي جْت ثشای سفغ ػمبة ًیبص ثِ ضفبػت ًذاسد؛ هوىي است ثشای 

یؼٌی هي استؿی ثحست اػتمبدُ، ٍلَ اص حیث ػول « لوي استؿی»اصدیبد ثَاة ًیبصهٌذ ضفبػت ثبضذ. پس هٌظَس اص 

ضَد، اػتمبد ثِ  ثشای خذاًٍذ هْن است ٍ ثِ ثبٍسّب ٍ اػتمبدات اًسبى هشثَـ هیهَسد سؾبیت ًیست. آى چیضّبیی وِ 

ضَد. وسی وِ ثِ  ؛ هطشن ٍ وبفش ًجبضذ وِ قجك ادلِ ثِ ّیچ ٍجِ ضفبػت ضبهل وفبس ٍ هطشویي ًویاست هجذأ ٍ تَحیذ

ّن ایوبى داضتِ؛ ثِ ًجَت  هجذأ ٍ هؼبد ثبٍس ٍ ایوبى داضتِ ثبضذ، تَحیذ سا ثبٍس داسد، هؼبد ٍ ثبصگطت ثِ سَی خذا سا

هؼػیت وشدُ سسَل خذا)ظ( ّن ایوبى داضتِ است؛ وسی وِ ایي اػتمبدات سا داضتِ ثبضذ، قجیؼتبً اص حیث ػول اگش 

لّن هٌظَس پزیشد. سؾبیت ثِ هؼٌبی ػبم ٍ ثِ هؼٌبی جبهغ هس ثبضذ، خذاًٍذ تجبسن ٍ تؼبلی ضفبػت ضبفؼبى سا ثشای اٍ هی

 2،« أُهَّتِی هِيْ الْىَجٓبئِشِ لِأَّْلِ ضَفَبػٓتِی دّخشتا إًِِّی»فشهبیذ  ًیست؛ هب اص خَد پیبهجش گشاهی اسالم)ظ( سٍایت داسین وِ هی

ام ثشای اّل وجبئش اص اهت. ایٌىِ  ام ٍ رخیشُ وشدُ اًذ؛ هي ضفبػتن سا ًگِ داضتِ ایي سٍایت سا ضیؼِ ٍ سٌی ًمل وشدُ

یؼٌی اهت پیبهجش)ظ( وسبًی ّستٌذ وِ خذا سا لجَل داسًذ، هؼبد سا لجَل داسًذ ٍ ًجَت ٍ سسبلت « هي أهتی»گَیذ  هی

ضَد. اهت پیبهجش یؼٌی اهت  ضبهل آًْب ًوی« اهتی»ست ٍ اال ػٌَاى پیبهجش)ظ( ّن هَسد پزیشش آًْب لشاس گشفتِ ا

فشهبیذ رخیشُ  هسلوبى. حذالل ضشـ اسالم، اػتمبد ثِ ٍحذاًیت خذا ٍ ًجَت پیبهجش ٍ هؼبد است. ضفبػت سا ثشای ایٌْب هی

بًبى ضَد وِ ٍلتی پیبهجش وشدم. پس ایي سؾبیت اص حیث اػتمبد است؛ الجتِ لجالً ّن گفتین وِ ایي ًجبیذ ثبػث تجشی هسلو

وٌذ. ایي ضجِْ  رخیشُ وشدُ ضفبػت خَدش سا ثشای اهت خَدش، پس ّش وبسی خَاستین ثىٌین، پیبهجش هب سا ضفبػت هی

سا لجالً پبسخ دادین؛ ایٌكَس ًیست وِ ثشای ّوِ اّل وجبئش ایي تحمك پیذا وٌذ. آًچِ ثب ایي هكبلت ثبثت ضذُ، اهىبى 

سا خذاًٍذ تجبسن ٍ تؼبلی اص پیبهجش ثپزیشد، ایي هوىي است؛ اهب آیب ٍالؼبً ایي ضشایكص  ضفبػت است؛ ایٌىِ ضفبػت

وٌین یب ًِ، ایي ّیچ هؼلَم ًیست.  ضَین یب ًِ، ایي لبثلیت سا پیذا هی ّب هی هٌذ اص صهیٌِ ضَد ٍ آیب ٍالؼبً هب ثْشُ فشاّن هی

 لزا ایي سجت تجشی ًخَاّذ ضذ. 

 بحث جلسه آینده

 ًسجت ثِ خَد پیبهجش ٍ اٍلیبء ّن هؼٌب داسد؛ ایي سا دس جلسِ آیٌذُ ػشؼ خَاّین وشد. آیب ضفبػت 
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