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 بسن اهلل الّسمحى الّسحمی

0431رتیغاالٍل01؛0314دی10ضٌثِسِی،جلسِ



جَازقیامدرزهاىغیثت:

هبم صهبى خَاص لیبم دس صهبى غیجت، یب ٍخَة لیبم ٍ تطىیل حىَهت دس صهبى غیجت ٍخَد الذس ا  ثحث هب دسثبسُ

آى اضىبالت  گفتینضذُ ثَد، ٍ  ثشآًْبالسالم ثَد. يشؼ ضذ وِ آى سٍایبت چْبسگبًِ، اص لحبل داللت اضىبالتی  يلیِ

اضىبالتی وِ ثش اخجبس چْبسگبًِ ضذُ ثَد پبسخ دادین؛ هٌتْب آى سٍایبت اص لحبل  اص، ٍ ًیض ًیستثش آى سٍایبت ٍاسد 

 اضىبالت ّن اص لحبل داللت ثش سٍایبت، ٍاسد ًیست.  سٌذ ؾًیف است ٍ لبثل توسه ًیست، ٍ آى

آًچِ هب دس هسئلِ داسین سٍایت ثطیش دحّبى است وِ اص ًهش سٌذ، هَسد ايتٌب ّست ٍ دس آى تػشیح ًیض ّست؛ حتی 

ضَد گفت سٍایت ثطیش دحّبى، ًع است ثش ایٌىِ  غشاحتی وِ داسد، لبثل تػشف دس داللت سٍایت ًیست. دسٍالى هی

صّشُ اديبی  ، ارى اهبم الصم است. يشؼ ضذ وِ گشچِ ثشخی اص آلبیبى هبًٌذ هشحَم ضیخ ٍ هشحَم اثيدس خْبد

اّش ًیض ثِ ایطبى ي ّن هشحَم غبحت خَیاًذ ثش ایٌىِ خْبد ثذٍى ارى اهبم خبئض ًیست، ٍ اص هتأخش اخوبو وشدُ

است وِ ٍخَة اقبيِ اص فیؽ اسالم، ایي  اًذ، هٌتْب ثحث دس ایي چٌیي گفتِّوهحمك ٍ دیگشاى ّن  ، پیَستِ، يالهِ

ی  هًشفی ضذُ؛ هٌتْب ثحث ثیي فمْب ایي است وِ آیب دفبو اص ثیؿِ افشادی ایي  ٍسیلِ  يٌَاى یه ؾشٍسی هزّت، ثِ ثِ

 اسالم، خْبد است یب خْبد ًیست؟

است دس  هخػَغیيٌَاى ی اسالم، یه  اًذ وِ دفبو اص ثیؿِ ثبًی، دس هسبئلی هذيی ضذُ ْیذهبًٌذ ض يلوبءای اص  يذُ

د وفش. ثًؿی ی للوشٍ دیي دس ثال ذى ثشای تَسًِخْبد ًیست. خْبد يجبست است اص خٌگی ایي دفبو،همبثل خْبد، ٍ 

ی اسالم، یه يٌَاى خبظ خَدش است، ٍ یه ٍاخت  ضَد، ٍ دفبو اص ثیؿِ اًذ يٌَاى خْبد ثش ایي اقالق ًوی گفتِ

هبًٌذ غبحت خَاّش، يالهِ،  يلوبءاًذ. ٍلی سبیش  هزّت حسبة وشدُ ضشيی است، ٍ حتی ٍخَثص ًیض اص ؾشٍسیبت
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ای داسین ثشای ٍخَة دفبو، ٍ  خْبد است. هٌتْب چَى هب ادلِایي دفبو ّن اًذ وِ  هحمك ٍ حتی هشحَم ضیخ ًیض گفتِ

 ایٌىِ خْبد ثِ خْبد اثتذائی ٍ خْبد دفبيی تمسین ضذُ، ایي اغكالحبت اص آًدب ضشٍو ضذُ.

ٍ سٍایبتی ًیض ثش آى ی اسالم است وِ آیبتی اص لشآى  ی اغل هسئلِ اثجبت ٍخَة دفبو اص ثیؿِ هب دسثبسُ ثحث اهشٍص

ی اسالم، دس ّش صهبًی، چِ صهبى  ای دس لشآى ّست وِ داللت داسًذ ثش ٍخَة دفبو اص ثیؿِ . دٍسِ آیِداللت هی وٌذ

 السالم.  حؿَس هًػَم ٍ چِ صهبى غیجت هًػَم يلیِ

:یاٍلآیِ

 فشهبیذ:  ی ثمشُ است وِ هی ی هجبسوِ اص سَسُ 152ی  آیِ 

 ؛«لىال دفغ اهلل الًاس بؼضهن ببؼط لفسدث االزض»

 گیشد.  ی ثًؿی اص هشدم دفى وٌذ، ّشآیٌِ صهیي سا فسبد هی ٍسیلِ اگش ًجبضذ خذاًٍذ هتًبل وِ ثًؿی اص هشدم سا ثِ 

 دس ایٌدب سِ ًىتِ ثشای هب لبثل تأهل است، 

ٍل ایٌىِ اگش دس صهیي فسبد ثشپب ضَد، خذاًٍذ ثِ ٍخَد فسبد دس صهیي ساؾی ًیست ٍ فسبد سا اص صهیي ثش ی ا ًىتِ

 اًذاصد.  هی

ی پشٍسدگبس ثش للى فسبد اص صهیي است ایي للى فسبد سا ثب اثضاس دفى هشدم  ی دٍم ایٌىِ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ اسادُ ًىتِ

رات همذس پشٍسدگبس ّشآًچِ اسادُ وٌذ، ثب اسجبة اًدبهص  ،«بأسبابهاال یجری االمور اال »لشاس دادُ؛ چَى اٍال 

ی خذا ثذٍى اسجبة نبّشی ٍ هبدی غَست ثگیشد. للى  دّذ؛ صیشا وِ يبلن هب يبلن خلك است ًِ يبلن اهش وِ اسادُ هی

ضاس ایي اسادُ سا ی پشٍسدگبس است، ٍ سؾبی خذا دس ایي است وِ فسبد دس صهیي ًجبضذ، ٍ اث فسبد اص صهیي، ایي اسادُ

 رات الذس حك، دفى هشدم لشاس دادُ؛ هشدم ثبیذ ثیبیٌذ ٍ فسبد سا اص صهیي ثشقشف وٌٌذ. 
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ی هشدم خبیض ًیست،  ٍسیلِ ٍ اگش دس صهبًی آهذین ٍ هًتمذ ضذین وِ دفى فسبد ثِسسین  ی سَم هی ثٌبثشایي ثِ ًىتِ

خبقش ایٌىِ خَى  ضَد، ثِ ثص سا ثبثت ًىٌی، خَاصش ّن ثبثت ًویچَى دس خْبد ایي هسئلِ ّست وِ اگش ٍخَ

السالم ایي دفبو ٍاخت  گیشد. ضوب اگش ثگَییذ دس صهبى غیجت اهبم هًػَم يلیِ هسلویي دس هًشؼ خكش لشاس هی

خَد ًیست، ًتیدِ ایٌىِ دفبو خبیض ًیست. الصهِ ایٌىِ دفبو ٍاخت ٍ خبیض ًجبضذ ایي است وِ خذا ثِ ثمبی فسبد ٍ ٍ

است، یب ایٌىِ آیِ سا ثِ ضشقی  خبظ تَاًین ثگَیین وِ ایي آیِ هخػَظ صهبًی فسبد دس صهیي ساؾی ضَد. لزا ًوی

اش ایي خَاّذ ثَد وِ سؾبی پشٍسدگبس ایي است وِ  ضشقی هطشٍـ وشدیذ الصهِ  هطشٍـ وٌین؛ چَى اگش آیِ سا ثِ

ذثشاثش صهبًی است وِ یه اهبم هًػَم حؿَس داسد. ّن صهبًی وِ چٌ دس یه صهبًی فسبد دس صهیي خبسی ضَد، آى

ٍاًذی است وِ اهبم حؿَس ًذاسد، پس  پٌدبُ سبل ًجَدُ ٍ اوٌَى ّضاسٍغذٍّفتبد ،ٍچْل اص دٍیست حؿَس ائوِ ثیص

الٌبس ٍاخت ًیست ٍ دفى   خبقش ایٌىِ دفى یًٌی خذای ساؾی است وِ دس چٌذیي لشى سٍی صهیي فسبد ضَد ثِ

قَس غشیح ٍ لكًی داللت داسد ثش ایٌىِ دس دٍساى غیجت هًػَم  ِ حؿَس اهبم! ایي آیِ ثِالٌبس هطشٍـ است ث

 الٌبس ثًؿْن ثجًؽ، الصم است. السالم، خْبد دفى يلیِ

:دٍمآیِ

ًٍِ  ی سی وٌذ. آیِ ی حح است وِ ایي سِ آیِ دسٍالى حَل سِ ًىتِ ثحث هی ی هجبسوِ سَسُ 12تب  93ی  آیِ

 گَیذ:  هی

 «. یقاحلىو بأمهن ُظلمىا أو اهلل یلع صنسمه لقدیس الریى اخسجىا هى دیازمه بغری حق اال أو یقىل زنبا اهلل ُاذو للریى»

ّبیی وِ هَسد ستن لشاس  ی خذاًٍذ تًلك گشفتِ وِ گفتِ اُرى للزیي، ارى دادُ ضذُ اص سَی خذا، ایي دس ایٌدب اسادُ

پشٍسدگبس ایي ي نلن ثِ هشدم هَسد سؾبی خذا ًیست، ٍ هكلَة گیشًذ همبتلِ وٌٌذ ٍ اص خَد دفبو وٌٌذ. ثٌبثشای هی

ضَد اص خَد دفبو وٌذ. اگش گفتیذ وِ دس یه صهبًی، ایي دفبو ههلَم  ت ثِ نلوی وِ ثش اٍ هیجساست وِ ّش ههلَهی ً

ذاسد ٍ خبیض ًیست، یًٌی ههلَم ّشچمذس ّن وِ نلن ثش اٍ ضذ ثبیذ سشثضیش ثبضذ ٍ ثپزیشد ٍ حك دفبو ٍ همبتلِ سا ً

اش ایي است  ایي همبتلِ فمف هطشٍـ ثِ حؿَس اهبم است ٍ اگش اهبم غبیت ثَد، ههلَم ًجبیذ لیبم ثِ دفبو وٌذ، ًتیدِ
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ساؾی ضذُ وِ ثِ ههلَهیي ستن  ضذُ استچٌذ لشًی  ضبهلوِ ثگَیین خذاًٍذ دس صهبًی وِ ایي صهبى ّن تب ثِ االى 

فبو ّن ًىٌٌذ! ٍ ایي ًسجت ثِ رات همذس پشٍسدگبس لبثل لجَل تسلین ثبضٌذ ٍ خَدضبى د ،ضَد ٍ دس همبثل نلن

ًیست. پس ایٌىِ ثگَیین آیِ اُرى للزیي نلوَا، هطشٍـ ثِ حؿَس هًػَم است ٍ دس صهبى غیجت حك دفبو ٍ همبتلِ 

 ًذاسًذ هشدٍد است.

 ىل دیگشی داسد:ی ثمشُ ّست، هٌتْب ض سَسُ 152ی  بسوِ حح ثِ ّویي هؿوَى، آیِی هج سَسُ 14دس وٌبس، آیِ 

 ؛ «لىال دفغ اهلل الًاس بؼضهن ببؼط هلدهج صىاهغ و بیغ و صلىاث و هساجد یررک یف اسن اهلل» 

ّب ّست  اگش ایي ًجبضذ وِ ثًؿی اص هشدم ثًؽ دیگش سا دفى وٌٌذ، ّشآیٌِ هًبثذ خذا وِ غلَات ٍ هسبخذ ٍ ثیَى ٍ ایي

ی  ضَد. ثٌبثشایي تًلك اسادُ سٍد، چَى ایي هًبثذ خشاة هی هی سٍد؛ یًٌی يجبدت خذا ثش سٍی صهیي اص ثیي اص ثیي هی

خذاًٍذ ثشای حفم هًبثذش، دفى هشدم هؤثش ثبضذ ٍ هشدم هذافى هًبثذش ثبضٌذ، اگش دفبو هشدم ًجبضذ هًبثذ اص ثیي 

ض ًجَد ی حك دس حفم هًبثذ، دفبو هشدم است. پس اگش دفبو هشدم دس صهبًی خبی سٍد؛ چَى اثضاس ٍ اخشای اسادُ هی

اش ایي ثَد وِ خذاًٍذ ساؾی ثبضذ ثِ اًْذام هًبثذ؛ ٍ ایي خالف يمل است وِ ثگَیین خذاًٍذ ساؾی ثِ اًْذام  الصهِ

 وٌذ. ی حح ًیض داللت ثش ّویي هؿوَى هی ی چْل سَسُ هًبثذ است. پس آیِ

 فشهبیذ:  گَیذ ثبالتش اص لیبم، ٍخَة تطىیل حىَهت است وِ هی ی حح هی ی هجبسوِ سَسُ 12ی  آیِ

 «. إو هکًامه یف االزض أقام الصلىاة و آوتا الزاکة و اهسوا باملؼسوف و هنىا ػى املًکس»

ی غالت ٍ ایتبء صوبت است؛ یًٌی ثذٍى  هًشٍف ٍ ًْی اص هٌىش ٍ البهِ  هسلن است وِ هىٌت دس صهیي، اثضاس اهش ثِ

سٍم؛ هًٌبیص ایي است وِ ثشای  س ضذم، هىِ هیضَد، هبًٌذ ایٌىِ وسی ثگَیذ اگش پَلذا هىٌت، اهش ثِ هًشٍف ًوی

سفتي پَل الصم است. پس اگش ثگَیٌذ تَ حك ًذاسی پَل داضتِ ثبضی، ٍ حتی پَلص سا ّن ثگیشًذ، هًٌیص ایي  هىِ

ّب هىٌت پیذا وٌٌذ  گَیذ اگش ایي تَاًذ هىِ ثشٍد. خذاًٍذ هی است وِ دٍست ًذاسًذ هىِ ثشٍد، اغال ثذٍى پَل ًوی

ّب ًیبص ثِ لذست ٍ داضتي حىَهت  وٌٌذ؛ ثشای تحمك ایي بص ٍ ایتبء صوبت ٍ اهش ثِ هًشٍف ٍ ًْی اص هٌىش هیی ًو البهِ
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ضذى ایي اهَس ثبیذ هىٌتی ثبضذ. حبال اگش  ّب لبثل تحمك ًیستٌذ. پس ثشای هحمك است ٍ تب ایي هىٌت ًجبضذ ایي

ایي است وِ دس غیجت هًػَم ایي هىٌت  اش گفتین دس صهبى غیجت هًػَم، حك تطىیل حىَهت ًذاسیذ، الصهِ

اش اهش ثِ هًشٍف ٍ ًْی  خَاّذ دس خبًِ ضَد. قشف وِ ًوی حبغل ًطَد؛ صیشا ایي هىٌت، ثذٍى حىَهت حبغل ًوی

ی لذست ثش ایي وبس، هىٌت است وِ دس  ًىِ فسك ٍ صٍس ثش حبووبى ٍ خبهًِ هسلف است؛ الصهِ اص هٌىش وٌذ حبل آ

ی غالت ٍ ایتبء صوبت ٍ اهش ثِ هًشٍف ٍ ًْی اص هٌىش ثبیذ حىَهت  شای البهِضَد. پس ث حىَهت حبغل هی

تطىیل ضَد. لزا اگش گفتیذ وِ دس غیجت هًػَم تطىیل حىَهت خبیض ٍ ٍاخت ًیست گَیب لبئلیذ خذاًٍذ دس یه 

وٌذ ثش  لت هیدس ایٌدب دال 12ی  ّب غَست ًگیشد. پس آیِ ی غالت ٍ ایي ی يهین صهبًی اهش ثِ هًشٍف ٍ البهِ پٌِْ

 السالم. ٍخَة تطىیل حىَهت دس صهبى غیجت هًػَم يلیِ

 ّب ثشداضت هب اص نَاّش آیبت سَسُ ثمشُ ٍ حح است. ایي

هاًٌدٍجَباستطاػتاستکِتازهیٌٍِضرایطصًثاضدٍاجةًثاضد؟دفاعآیاٍجَبس.

گَییذ ًجبیذ دًجبل تحػیل ضشـ  وٌیذ ٍ هی یآیذ...، گبّی ضوب هٌى ه اگش لبئل ثبضین تب ضشـ حبغل ًطَد ٍخَة ًوی

گَیذ تَ هىٌت  ثبس ضبسو هی ثشٍیذ...، اگش هب هىٌت داضتِ ثبضین وِ ٍاخت است ٍ اگش ًذاضتین پس ٍاخت ًیست. یه

داسی وي ٍ اال ّیچ. لذست ضشـ يملی تىبلیف است ٍ ّیچ تىلیفی  پیذا وشدی پس ثشٍ ٍ ثب ایي هىٌت حىَهت

ًیست. ٍلی اگش گفتِ ثَد وِ ضوب حك ًذاسی هىٌت پیذا وٌی، چَى حدت خذا دس غیجت  ثذٍى لذست ثش هب ٍاخت

است تَ ّن حك ًذاسی دًجبل تطىیل حىَهت ثبضی. ایي هًمَل ًیست وِ اص قشفی ثگَیذ وِ اگش هىٌت پیذا وشدی 

! پس اهش ثِ هًشٍف ثىي، ٍلی چَى االى هًػَم غبیت است حك تطىیل حىَهت ًذاسی؛ ایي وِ دسست ًیست

گیشد، یًٌی هَال چیض ٍاخت هطشٍقی سا ثش هي ٍاخت وشدُ اهب  گبّی ضشـ ّست ٍلی خلَی تحمك ضشـ سا هی

ّب ثب ّن سبصگبس ًیست، چَى هكلَثیت ٍاخت صیش سؤال  حبل گفتِ حك تحػیل هطشٍـ سا ًذاسی! ایي دسيیي

 سٍد. هی
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 یؼٌیتحصیلآىس. ضرطٍاجة؟ ضرطٍجَباستیا تحصیلهکٌت، زهاىغیثتآیا در

ٍاجةاستیاخیر؟

ضَد یه ّیئت ٍخَة،  وٌذ ٍخَة سا هطشٍـ، هی ثبس خَد ٍخَة سا خذاًٍذ تطشیى هی ایي اٍل والم است. یه

اَس َحّجُ اْلَبْيَج َهَى اْسَخَطاَع َإَلْیَه َسَبیاًل هبًٌذ  ًه  ال
َ

َ یلَع ضی اهب دس هسئلِ اهش ثِ هًشٍف ٍ ًْی اص هٌىش چٌیي چی،  2َو هلَله

 ًذاسین.

گاّیخَدشٍاجةاستهاًٌدحجکِ...!س.

 ایي هبًٌذ حح ًیست.

هٌظَرمهاًٌدٍضَئیاستکِترایًوازٍاجةاست.س.

کًمت خری اهت اخسجج للًاس حأهسوو باملؼسوف و حًهىو دس ٍخَة هب یه ٍخَة همذهبتی داسین یه ٍخَة اغلی. 
، هٌتْب آًچِ هسلن است لذست، ضشـ تحمك «ىا الصالة و آوتا الزاکةاقیم»گَیذ  دس لشآى هی هشتجِ 154 1.ػى املًکس

گَیین وِ ّیچ تىلیفی هٌْبی  ثبس هی ّش ٍاخجی ٍ ًیض ضشـ تًلك ّشًَو ٍخَثی است؛ ایي یه ًهش ولی است. یه

 یسید یسید بمک الیسس و ال»گَیذ  لذست سا ًذاسم؛ لذست ضشـ تىلیف است، خذاًٍذ تىلیف ثوب الیكبق ًذاسد، لشآى هی
؛ ثٌبثشایي خذاًٍذ ّش تىلیفی وِ ثِ هب ٍاخت وشدُ هطشٍـ ثِ لذست است، لزا اهش ثِ هًشٍف ٍ ًْی اص 9«بمک الؼسس

ی غالت ٍ ایتبء صوبت هطشٍـ ثِ لذست است. حبال هكلَثیت ایي ثشای هَال ثبثت است یب ًیست؟  هٌىش ٍ البهِ

شای هَال ثبثت است هطشٍـ ثِ لذست است، یًٌی يمبثی هكلَثیتص ثشای هَال ثبثت است. حبل ایٌىِ هكلَثیتص ث
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ثشای تشوص ًضد يذم لذست ًیست، ٍلی اگش لذست داضتی ٍ ًىشدی يمَثت داسی. پس اگش چیضی ثشای هَال هكلَة 

 ًیست چشا ثبیذ ثگَیذ ثشٍ لذستص سا پیذا وي!

ازایي آیا ٍاجةاستضَد؟یؼٌیّاػالٍُترجَاز،ٍجَبتحصیلقدرتّناثثاتهیس.

ترٍینٍقدرتوٌدتطَین؟

ثلِ، دس آًدب وِ استكبيت دس حح ًیست ٍخَثی ّن ًیست، تحػیل استكبيتص ٍاخت است. ًوبص غجح ثش هي ٍاخت 

ثبس  است پس اگش هي غجح ثخَاثن ٍ ثگَین استكبيت پیذا ًىشدم آیب دسست است؟ هب دٍ ًَو ٍخَة داسین، یه

ٍاخت ًیست، اهب دس ٍخَة هكلك هب خَة هطشٍـ، تحػیل ضشـ ثش ثبس هطشٍـ. دس ٍ ٍخَة هكلك است ٍ یه

ضَد وِ  تحػیل ضشـ ثش هب ٍاخت است، هثال ًوبصی ثش ضوب ٍاخت است، پس لذست ثش اًدبهص سا پیذا وٌیذ، ًوی

لػذ خَاثیذى ٍ ایٌىِ  ثشد وِ ّیچ، اهب یه ٍلت ثِ ثبس خَاثتبى هی ثخَاثیذ ٍ ثگَییذ لذست حبغل ًطذ! حبال یه

! پس تحػیل لذست ثشای ٍاخجی وِ وبس خبئض ًیست خَاثیذ تب تحػیل لذست حبغل ًطَد، ایي ًوبص وٌیذ هی تشن

ضَد گفت ضوب ًوبص ثخَاى، ایتبء صوبت ثىي، اهش ثِ هًشٍف ٍ ًْی  ٍخَثص ٍاخت هكلك است ٍاخت است، لزا ًوی

ای وِ چٌذ ثشاثش صهبى  ی صهبًی ّن دس پٌِْسا  ّب سا ّن ًذاسی؛ حبال ایي اص هٌىش ّن ثىي، ٍلی حك تحػیل لذست ایي

سبل است وِ هًػَم دس پس غیجت است، حبال ّیچ وبسی ًطَد چَى  2294حؿَس هًػَم است ثیبى وٌٌذ! االى 

 ضَد! صهبى غیجت است، ایٌىِ ًوی

ایي اًذ خْبد، هطشٍـ ثِ ارى هًػَم است، ثبثت  ّن وِ گفتِوسبًی . ثش هذيب داسًذغذ آیبت داللت  دس پس غذ

تٌْب ثِ ارى هًػَم هشثَـ ًیست ثلىِ ؾشٍسی دیي است ٍ ثبیذ يول ضَد؛  ی اسالم ًِ اًذ دفبو اص ثیؿِ آیبت گفتِ

 ی اسالم، خْبد ّست یب ًیست؟  پس دس ایي ثحثی ًیست. ٍلی ثحث هب ایي است وِ آیب دفبو اص ثیؿِ

طشٍـ ثِ ارى اهبم است. لیىي ایي پٌح سٍایتی اًذ اص یه قشف هبیین ٍ هسئلِ خْبد وِ ایي ه دس ایي ثحث ضذُ، گفتِ

ّب ّن سٍایبت دیگشی ًیض داسین وِ غیشغشیح  وِ هب اص ثطیش دحبى يشؼ وشدین سٍایبت غشیحی ثَد؛ غیش اص ایي

وٌذ ثش ایٌىِ خْبد، هطشٍـ ثِ ارى اهبم است. دس ایٌدب آلبیبًی اص لجیل هشحَم ضْیذ  است ٍلی دسيیي حبل داللت هی
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ی غالت،  گَیذ خْبد ثذٍى ارى اهبم اًدبم ًذّین، اهب اهَسی هبًٌذ البهِ ًذ سلّوٌب، سٍایبت ثطیش دحبى هیا ثبًی گفتِ

ّب دفبو اص  ایتبء صوبت، خلَگیشی اص فسبد صهیي، خلَگیشی اص اًْذام هًبثذ الْی سثكی ثِ خْبد ًذاسد؛ دفبو اص ایي

ّب احىبم خْبد سا ًذاسد وِ هثال  گیذًذ ٍ وطتِ ضذًذ، ایيی اسالم است. اگش گشٍّی آهذًذ ٍ ثب سطین فبسذی خٌ ثیؿِ

ٍوفي ضًَذ؛ ایٌدب احىبم خْبد خبسی ًیست. یب ایٌىِ غٌبئوی اص  وفي دفٌطبى وٌین، ثبیذ غسل ٍ  ثخَاّین ثذٍى غسل

الوبل هسلویي ًیست وِ قجك حىن خْبد، ثشای هسلویي تمسین ضَد، هػشفص ثِ  ثیت  خضٍدست آٍسدیذ، ایي  خػن ثِ

 ...هشحَم هحمك ٍ   دیگشی هبًٌذ هشحَم ضیخ، هشحَم يالهِ، وسبىگیشد؛ چَى خْبد ًجَدُ. اهب  اهَس دیگشی تًلك هی

ًکتِ:

آًىِ اًمالة هطشٍقیت لذسی هٌحشف   اص  سد ایي ثَد وِ پسیىی اص ثالّبیی وِ هطشٍقیت ثش سش هب آخًَذّب دسآٍ 

ی ًدف ٍ هتذیٌي  ی يلویِ هطشٍقیت ثیي فمْب ٍ يلوبی حَصُ  اهلل ًَسی وطیذ ضذ، ضذ ٍ لؿیِ ثِ ايذام ضیخ فؿل

هكًَى ضذ، ٍ افشادی وِ اص اٍایل هطشٍقِ خضٍ هخبلفیي ثَدًذ آهذًذ ٍ گفتٌذ هب اص اٍل ّطذاس دادُ ثَدین وِ 

ّب هسلف ضذًذ ٍ وفبس ثش دهبء هسلویي هسلف ضذًذ ٍ يبلن  ٍقیت دسست ًیست، حبل دیذیذ وِ اًگلیسیهطش

پیص آیذ...، ثًؿی اص هسبئل   ی دس حَصُیضذى هطشٍقیت ثبيث ضذ وِ فؿب  هدتْذی سا ايذام وشدًذ. ایي هكًَى

حَصُ هتَلف ضذُ ثَد. ثًذ اص  ضذُ، غشفب قشح ثًؿی هجبحث چٌذ غجبحی دس ثَدُ وِ لجال ّن دس حَصُ هكشح هی

دست گشفت، چَى هخبلف هطشٍقیت ثَد ٍ هشخًیت يبهِ ٍ تبهِ پیذا وشد، اغَال  صهبم حَصُ سا ثِ ،آًىِ هشحَم سیذ

وشدًذ ٍ اثذا دًجبل ثحث خْبد  ّب سا هی سفتٌذ ٍ غشفب ثحث غالت ٍ صوبت ٍ ایي ّب ًوی ثحث گًَِ اسبتیذ دًجبل ایي

ی چٌیي هجبحثی سا ًذاضت، اص ایي  خیلی سٍحیِ ،ّب هكشح ثَدُ. خَد هشحَم ضیخ ایي ثحثًجَدًذ، حبل آًىِ لجال 

اصایي ّن داضتٌذ؛ اص صهبى  گًَِ هجبحث سا پیص ٍلی ثبلیِ فمْب ایي  ثبة ّن ثَدُ وِ صیشآة ثحث ٍالیت فمیِ سا صدُ،

یت هػیجتی ایدبد وشد ٍ ی هطشٍق ضذ. حبدثِ الضهبى تب ّویي اٍاخش ّن هكشح هی غیجت غغشای حؿشت غبحت

 وشدًذ. هجبحث سا هكشح ًوی گًَِحَصُ سا چٌبى ثشّن صد وِ دیگش اسبتیذ ایٌ
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پیشٍصی سسبًذًذ ٍ يضت ثِ سٍحبًیت ثخطیذًذ،   حؿشت اهبم سا، غیش اص ایٌىِ ایطبى اًمالة سا ثِوٌذ خذاًٍذ سحوت 

یطبى ایدبد وشدًذ اًمالثی دس فمِ ثَد. هجبحثی ثبيث یه تحَل لكًی دس فمِ ضذًذ وِ ایي ّوپبی اًمالة اسالهی وِ ا

ي ًذاسین، ٍلی لجل اص یهتأخشثیي هجبحث سا دس  گًَِ ّب ایدبد ضذ تب قالة پیشاهًَص ثحث وٌٌذ. لزا هب ایي دس حَصُ

لؿبیبی هطشٍقیت، خیلی اص هسبئل هیبى فمْب هكشح ثَدُ، هٌتْب ثحث ثَدُ وِ آیب ایي خْبد ّست یب ًیست. ثًؿی 

اًذ وِ ایي خْبد ًیست؛ چیض دیگشی است وِ احىبم خْبد سا ّن ًذاسد، خَدضبى سا ساحت  ضْیذ ثبًی گفتِهبًٌذ 

اًذ ایي خْبد است، سٍایبتی ّن داسًذ، اهب سٍایبت ثطیش دحبى دس حىن ًعّ است هجٌی  اًذ! اهب ثضسگبًی وِ گفتِ وشدُ

ی ٍ اص قشف دیگش آیبت ٍ سٍایبتی وِ حىن داسد، ثش ایٌىِ خْبد ثذٍى ارى اهبم خبیض ًیست. اص یه قشف چٌیي ًػّ

اًذ ثِ خْبد اثتذائی ٍ خْبد دفبيی. اغَال تمسین خْبد ثِ  اًذ خْبد سا تمسین وشدُ این وِ چِ وٌین! لزا آهذُ هب هبًذُ

اخت است، گفتٌذ وِ ٍ المَل هی ی اسالم سا ّوِ هتفك ٍخَد آهذ وِ اص قشفی دفبو اص ثیؿِ اثتذائی ٍ دفبيی اص ایٌدب ثِ

ارى اهبم خبیض ًیست؛ لزا ثشای خوى داللی ثیي ایي سٍایبت، خْبد سا تمسین  ٍ اص سَیی سٍایت داضتین وِ خْبد ثی

وشدًذ. هگش ساُ دیگشی ًجَد؟ ایٌىِ ثگَیٌذ هبیین ٍ سٍایت ثطیش دحبى، اص ایي قشف ّن آیبت داللت داسد ثش ٍخَة 

اص ایي حشف ثشگطتٌذ. ثیبیٌذ ثگَیٌذ ایي آیبت يبهِ است وِ ایي آیبت  ّب خوًی ی اسالم. دس هیبى ایي دفبو اص ثیؿِ

گَیذ  ثب سٍایبت ثطیش دحبى ٍ سٍایبتی اص ایي ًَو، تخػیع خَسدُ، چَى يبم ًیست پس تخػیع خَسدُ. يبم هی

ٍایت گَیذ ثذٍى ارى اهبم خْبد ٍاخت ًیست، پس ایي س ّب، اص قشف دیگش سٍایت هی خْبد ٍاخت است دس توبم صهبى

تَاًین  السالم، آیبت داللتص ثش يوَم، يبم سا ّن تخػیع دادُ. آیب هی حؿَس هًػَم يلیِ  تخػیع دادُ آیبت سا ثِ

 تَاًین سٍایبت ثطیش سا دس يبم، هخػع آیبت ثگیشین؟  چٌیي حشفی ثضًین یب ًِ؟ یًٌی هی

آثی اص  ،آیبت يبم اوثشت، چشا؟ چَى تَاًین ثگَیین سٍایبت ثطیش دحبى یب ًهبیش آى هخػع يوَم آیبت اس هب ًوی

تَاًین تخػیع دّین وِ يبم آثی اص تخػیع  تَاًین تخػیع ثذّین؛ يبهی سا هی تخػیع است، هب ّش يبهی سا ًوی

تَاًین تخػیػص دّین، ایي يبم آثی اص تخػیع است،  ًجبضذ، اگش ثٌب ضذ وِ يبم، يبم آثی اص تخػیع ثبضذ ًوی

ی پذساى سا ثبیذ اوشام وشد صیشا ضوب سا  ام اآلثبء ألًْن ٍالذٍى، ایي یه يبم است، ّوِگَیذ یدت اوش هثبل: هَال هی

تَاًین ثگَیین الیدَص  گَیذ الیدَص اوشام الىبفش؛ اوشام وفبس خبیض ًیست، حبال هی اًذ. حبل هَال هی ٍخَد آٍسدُ ثِ



 الهدی حفظه اهلل علم اهلل آیه حضرت( الغیبه عصر فی الحکم اقامه جواز) فقه خارج درستقریرات 

11 

 

خبقش ایٌىِ یدت االوشام اآلثبء، حىن  ین، ثِتَاًین ثگَی دّذ؟ ًوی اوشام الىبفش، یدت االوشام اآلثبء سا اختػبظ هی

هٌػَظ الًلة است گفتِ ألًْن ٍالذٍى، ٍ چَى حىن هٌػَظ الًلِ ّست حىن سٍی يلت سفتِ، ٍ ٍلتی چٌیي ضذ، 

ایي يلت دس پذس وبفش ًیض ٍخَد داسد، ٍ چَى ٍخَد داسد، دس حىن ًیض ثبثت است ٍ لبثل تخػیع ًیست. یدت 

ذٍى، ایي يبم است، اهب يبم آثی اص تخػیع است، چَى حىن هٌػَظ الًلِ است. ٍ اگش االوشام اآلثبء ألًْن ٍال

سٍد،  تَاًین تخػیػی ثذّین؛ صیشا حىن سٍی يلت هی حىن يبهی هٌػَظ الًلِ ضذ، دس خبیی وِ يلت ّست ًوی

ذ الیدَص گَی حىن ّن وِ اص هَؾَو ثِ يلت سشایت وشد، ّشودب يلت ّست حىن ّن خَاّذ ثَد. لزا آًدب وِ هی

االوشام الىبفش، ثبیذ ثب یدت االوشام تخػیع ثخَسد، یًٌی گفتِ ضَد اوشام وبفش خبیض است هگش ایٌىِ پذست ثبضذ! 

تَاًیذ ثب الیدَص االوشام الىبفش تخػیع دّیذ، چَى آثی اص  آى سا ثبیذ تخػیع دّیذ. یدت االوشام الًلوب سا ًوی

 تَاًین.  ي ٍخِ است، لزا ًویخػَظ هِ ضبى يوَم تخػیع است، ثب ایٌىِ ثیي

گَیذ دس دفى الٌبس ٍ دفبو هشدم ٍاخت است  دس ایٌدب ًیض آیبت يبم ّست ٍلی يبم آثی اص تخػیع است. آیبت هی

وِ اگش دفبو هشدم ًجبضذ: لْذهت غَاهى ٍ ثیى ٍ غلَات ٍ هسبخذ یزوش فیِ اسن اهلل، یب لفسذت االسؼ. اگش گفتین دس 

وٌذ وِ يبم، يبم هٌػَظ  دادین، چَى يبهی آهذُ ٍ ثِ غبیتی هغیّب ضذُ، چِ فشلی هی یه صهبًی يبهی سا تخػیع

تَاًیذ  الًلِ ثبضذ یب هغیب ثِ غبیت ثبضذ، ایٌدب يبم هغیب ثِ غبیت ضذُ ٍ چَى چٌیي ضذُ، آثی اص تخػیع است ٍ ًوی

د وِ خذاًٍذ ساؾی ثِ افسبد ضَ ضَد، یًٌی ایي هی تخػیع دّیذ، ٍ اگش تخػیع دادیذ ایي هَخت اًتفبی غبیت هی

 دس صهیي ضذُ یب ساؾی ثِ اًْذام هسبخذ ضذُ!

؟«...هاهيػاماالٍلقدخُص»گَیدایدراصَلّستکِهیس.قاػدُ

خَد ّویي لبيذُ ثب ثیبى خَدش تخػیع خَسدُ، چَى يبهی وِ آثی اص تخػیع ثبضذ لبثل تخػیع ًیست، ٍ ایي 

تَاًین ثب سٍایت  یع دادُ ضذُ. چَى هب ایٌدب يبم آثی اص تخػیع داسین ًویّبیی است وِ تخػ ّن اص ّوبى يبم

 ثطیش دحبى ثیبٍسین ٍ حىن يبم آیِ سا تخػیع دّین. 
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اًذ؛ لزا هب لبئلی دس هیبى فمْب ًذاسین وِ ثگَیذ حىن يبم آیِ ثب  اًذ ٍ ثبصگطتِ اًذ، اهب فْویذُ ّب ثِ ایي قشف سفتِ ثًؿی

اًذ هب سٍایت غشیح ٍ لكًی السٌذ داسین وِ ّوبى سٍایت ثطیش دحبى است ٍ  . لزا گفتِسٍایت ثطیش اختػبظ خَسدُ

اص سَی دیگش ایي آیبت سا ّن داسین، حبال چشا هب ضجیِ ضْیذ ثبًی يول ًىشدین تب خَد سا ساحت وٌین؟! ایطبى ٍ 

ی اسالم، خْبد ًیست! ٍ ایي  ثیؿِاًذ دفبو اص  صّشُ ٍ اهثبلْن ثِ ّویي هطىل گیش وشدًذ، لزا گفتِ وسبًی هبًٌذ اثي

هسئلِ سا اص هَؾَو سٍایبت خبسج وشدًذ. ضوب چشا چٌیي ًىشدیذ؟! ثضسگبًی هبًٌذ هشحَم يالهِ ٍ هحمك ٍ هشحَم 

ودب اص لشآى وِ اهش ثِ خْبد داسیذ  ّب ثِ ایي يلت ًتَاًستٌذ هَؾى ضْیذ ثبًی سا اتخبر وٌٌذ وِ ّش ضیخ قَسی ٍ ایي

فشهبیذ ٍ  ی خْبد هی ّب خذاًٍذ هتًبل دسثبسُ آیِ دس لشآى داسین وِ دس ایي 51ًجیش ضذُ است. ت« لتبل»تحت يٌَاى 

ی هب لىن تمبتلَى فی سجیل اهلل؛ هبًٌذ ایي دس لشآى صیبد  ی ضشیفِ وٌذ، اص لجیل آیِ ّب تًجیش ثِ لتبل هی ی آى دس ّوِ

 51وٌذ. پس ٍلتی وِ هب  خب تًجیش ثِ لتبل هی ّوِّب  آیِ دس خػَظ خْبد، دس لشآى داسین ٍ دس توبم آى 51داسین. 

 تَاًیذ خبیی لتبل ساُ ثیٌذاصیذ ٍ ثگَییذ خْبد ًیست.  ی خْبد داسین وِ تًجیش ثِ لتبل ضذُ ضوب ًوی آیِ دسثبسُ

م اًذ! هطىل هب ایي است وِ ثشخی اص ثضسگبى هب ثب توب لكفی وشدُ همبهِ، ٍالًب ایٌدب ون اهلل هشحَم ضْیذ ثبًی ايلی

 يهوتی وِ داسًذ، اضشاف ثش آیبتطبى خیلی ؾًیف است!

فشهَدًذ وِ ایطبى دس حؿَس آلبی  اهلل دس هحؿش یىی اص هشاخًی وِ استبد هب ًیض ثَدًذ هی همبم هًهن سّجشی حفهِ

ذًذ خَاًذ! آلبی هىبسم وِ تسلف ثبالیی ثش آیبت لشآى داسًذ، هتزوش ض ای اص لشآى خَاًذ وِ الجتِ غلف هی هىبسم آیِ

گًَِ ثیبى  قَس ًیست ٍ غحیحص ایي است؛ ایطبى خیلی ًبساحت ضذ ٍ گفت دس سسبئل، هشحَم ضیخ ایي وِ آیِ ایي

 خَاًیذ؟!  خَاّیذ لشآى ثخَاًیذ سسبئل سا هی وشدُ! آلبیی وِ آًدب ثَد گفت ضوب ٍلتی هی

، دس فْن فمِ تجحش داسًذ، اهب دس سغن توبم يهوتی وِ داسًذ ثشخی اص ثضسگبى هب اضشاف ؾًیفی ثش لشآى داسًذ، يلی

ای ًجبضذ، یىی ایٌىِ هٌجشی  آیبت ٍ تفسیش...! فلزا تَخِ ثفشهبییذ، سٍی تفسیش ٍالًب وبس وٌیذ. اگش دٍ چیض دس قلجِ

ًجبضذ، يبلن ٍ هدتْذی وِ گَیٌذُ ًیست، والّص پس هًشوِ است! ٍ دیگش ایٌىِ اگش يلن اٍلیي ٍ آخشیي سا داضتِ 

آى هسلف ًجبضیذ، یًٌی ثش تفسیش ٍ آیبت لشآى، لذست ٍ تَاى ثشداضت اص آیبت لشآى ًذاضتِ ثبضذ، ثبضیذ ٍلی ثش لش
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آیِ اص خْبد آهذُ  51ای ثب ایي اّویت وِ  خَاّذ. دس چٌیي هسئلِ پبیص لٌگ است. ثشداضت ٍ تفسیش اص لشآى وبس هی

ن ٍ وطتِ ثذّین ٍ ثًذ ّن ثگَیین ایي خْبد تَاًین ثب قبغَت گالٍیض ضَین ٍ ثىطی وِ تًجیش ثِ لتبل ضذُ، چكَس هی

ّن  ًیست؟! ایٌىِ ثگَیین هب لىن التمبتلَى فی سجیل اهلل، یًٌی لتبلی داسین وِ هشدم وطتِ ضذًذ، اهب خْبد ًیست، آى

آیِ اص خْبد تًجیش ثِ لتبل ضذُ، حبل چكَس است  51 ضَد؟! ای وِ دس ایي خػَظ داسین ایي چِ هی آیِ 51 ثًذ اص

 حبل خْبد ًیست؟! وٌین ٍ دسيیي هی وِ لتبل

اًد.کردُس.تایدتثیٌینچِهؼٌاییازجْادارادُ

 ثلِ، اهب اص وذام خْبد؟ اص خْبدی وِ دس سٍایبت ّست یب آى خْبدی وِ دس آیبت لشآى آهذُ؟

ّاراًدارد.ػٌَاىقتالٍایيگَیٌددفاػیًیستٍتِاصطالحس.ازآىجْادیکِهی

گَیین آیبتی هبًٌذ لَال دفى اهلل الٌبس  ی اسالم خْبد ًیست، هب هی گَیذ دفبو اص ثیؿِ ضْیذ دس هسبله هیًِ. هشحَم 

ثًؿْن ثجًؽ، دس خػَظ خْبد است، دس همبتلِ ّست وِ ثًؿی ثبیذ ثشًٍذ تب ثًؿی سا دفى وٌٌذ، ٍ ایي خْبد است. 

سالم خْبد ًیست، ٍ چَى خْبد ًیست، پس هطشٍـ ی ا گَیذ وِ دفبو اص ثیؿِ سٍایبتی هبًٌذ سٍایبت ثطیش دحبى هی

تَاًیذ ثضًیذ وِ خْبد ًیست،  گَیین چٌیي حشفی ًوی اًذ! هب هی ثِ ارى اهبم ّن ًیست؛ اص ایي ثبة خَد سا ًدبت دادُ

 تَاًیذ خَاّیذ ثب لتبل دفى وٌیذ، چكَس هی ی لشآى اص خْبد تًجیش ثِ لتبل ضذُ. ضوب وِ هی آیِ 51خبقش ایٌىِ دس  ثِ

اًذ ٍ  حبل ثگَییذ ایي خْبد ًیست؟! ایي لتبل فی سجیل اهلل است. لزا ایٌدب آهذُ  يیي لتبل وٌیذ ٍ دفى وٌیذ ٍ دس

اًذ خْبد اثتذائی هطشٍـ ثِ ارى اهبم است ٍ خْبد  اًذ وِ خْبد ثش دٍ لِسن است: خْبد اثتذائی ٍ دفبيی. ٍ گفتِ گفتِ

 دفبيی هطشٍـ ثِ ارى اهبم ًیست.

راتؼریفکٌید.«یاسالمضِتی»س.لطفا
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ضَد هبّیت ٍ دسخطص اسالم اص  سفیذی  اسالم، آى هبّیت ٍ دسخطص اسالم هشاد است، یًٌی چیضی وِ ثبيث هی

نحى يزلًا الررک و نحى ّب هبّیت دیي دس دست هب ًیست،  ثیي ثشٍد. ثبیذ اص آى دسخطص اسالم دفبو ضَد. ثًؿی ٍلت

 1له لحافظىو.

د، یه ٍخَد رٌّی ٍ فىشی داسد، یه ٍخَد خبسخی داسد، یه ٍخَد يیٌی داسد، ٍخَد يیٌی تب ٍخَد داس دیي سِ

سا ًبصل وشدُ ٍ خَد ًیض حبفم آى است، حتی خَد پیبهجش ٍ ائوِ  وِ ّویي لشآى ّست ٍ دست هب ًیست، خذاًٍذ آى

ِ ایوبى سا دس افىبس ّن دخیل دس آى ًیستٌذ. ٍخَد فىشی دیي ّن ّش وسی حبفم دیي خَد است، ایي هي ًیستن و

وٌن، گشچِ هوىي است هي همذهبتی سا فشاّن وٌن وِ ثب آى همذهبت ایوبى اص افىبس ثشٍد یب ایوبى دس  ّب حفم هی اًسبى

فىشّب ثیبیذ یب حفم ضَد، اهب حبفم ایوبى دس فىش، خَد ّوبى ضخع است. آًچِ هب دس حفم ایوبى داسین، ٍخَد 

ی اسالم،  گَیٌذ ثیؿِ ّب هی ّوبى ضًبئش ٍ ههبّش دیي است وِ ثِ ایي خبسخی دیي است وِ ٍخَد خبسخی دیي

ی اسالم است دفبو وٌین؛ چَى ایي ثًُذ اص  دسخطص ٍ سپیذی اسالم. ثش هبست وِ اص ایي ٍخَد خبسخی دیي وِ ثیؿِ

 سفتي است. دیي است وِ لبثل اص ثیي

؟استاصلاسالمتیاى،هٌظَرازایيآیاس.

نحى يزلًا الررک و نحى »ثبضذ، اغلص هبل خذاست ٍ هشثَـ ثِ هب ًیست وِ خَد گفتِ  اش هی سخیًِ؛ هٌهَس ٍخَد خب

، خَد فشستبدُ ٍ خَد حبفم اغل آى است. ایٌىِ ٍخَد خبسخی دیي دس خبهًِ چیست، ایٌىِ هشدم 1«له لحافظىو

گَیٌذ ٍخَد خبسخیِ  ب، ثِ ایي هیّ وٌٌذ ٍ ایي وٌٌذ ٍ اص هٌىشات ضشيی اختٌبة هی خَاًٌذ ٍ ضًبئش ثشپب هی ًوبص هی

                                                      
 .3الحدش، آیِ . 2

 .3الحدش، آیِ . 1
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خٌگین، ایي ٍخَد خبسخیِ است؛ ایي دسخطص ٍ  ّب هی دیي. ایٌىِ هب هسلوبى ضیًِ ّستین ٍ ثب وفبس ٍ غْیًَیست

 سٍضٌبیی اسالم است وِ هب ثبیذ دفبو وٌین ٍ حفهص وٌین، صیشا ایي لبثل ثشاًذاصی ٍ هجبسصُ است.

بد اثتذائی ًطَم؛ صیشا هشثَـ ثِ ثحث هب وِ اثجبت هطشٍيیت لیبم دس يػش ی خْ ثٌب داضتن دس ایي ثحث، ٍاسد همَلِ

ضذُ است، ٍ ثِ ضجْبت ایي سٍایبت ّن پبسخ دادین. ٍلی اص آًدب وِ هب  ضذ، ٍلی ایي غذدسغذ ثبثت غیجت است ًوی

  خَاُ  سین وشدین،ثش سش همَلِ خْبد هطشٍـ ثِ ارى اهبم صیبد ثحث وشدین وِ ًْبیت خْبد سا ثِ اثتذائی ٍ دفبيی تم

ی دیگش سا ّن ثِ ایي همَلِ اختػبظ خَاّین داد. چَى  ًبخَاُ ثحث خْبد اثتذائی هٌَـ ثِ ارى اهبم، یه خلسِ

دیذًذ  هب ّست ٍ حؿشت اهبم خویٌی ّن ایي ثحث خْبد اثتذائی سا خبیض ًویثشای ثِ ی ثحث خْبد اثتذائی ثحث هجتل

ثذٍى ارى هًػَم، لزا هكلت هجتالثِ سٍص هبست، گشچِ خبسج اص ثحث  داًٌذ، یًٌی ٍ همبم هًهن سّجشی خبیض هی

 اهلل يلی هحوذ ٍ آلِ.  هبست ٍلی یه خلسِ سا ثِ آى اختػبظ خَاّین داد. ٍ غلی

 


