«کاری از مؤسسو علمی فرىنگی ًارثیه ملکٌت»

داوشکده درًس عالی ً دینی ً لغٌی /شیخ طالب صافی
یماوی مهان ىادی؛ ىدایتگر است.
پٌبٍ هیثشم ثَ خذاوًذ داًب و ؾلین اص وعىعَُبی ؽیبطیي و ثَ خذا پٌبٍ هیثشم اص ظضىس آهنب.
ثغناهلل الشمحي الشظین
عالم ؾلیکن و سمحَ اهلل و ثشکبجَ.
ثشادساى ظبضش دسود خذاوًذ ثش مشب ثبد ،دیذاس اهشوص هب حبری اعث حتث ؾٌىاى :آیب یوبًی ،مهبى
ُبدی؛ ُذایثکٌٌذٍ اعث یب هبحش اعث ثگىیین یوبًی ثشاثش ثب ُبدی (ُذایثگش) اعث؟
دس ظمیمث ؽخقیث یوبًی ؽخقیحی اعث کَ هىضىؼ آى دس سوایبت طبُشیي  ثغیبس
آهذٍاعث .و طجیؿحب اُل هزُت دواصدٍ اهبهی ثَ ؽخقیث یوبًی ایوبى و ؾمیذٍ داسًذ ،چشا کَ
او صهیٌَعبص غهىس اهبم ههذی  اعث .پظ ثش هبعث کَ ثب ایي ؽخقیث آؽٌب ثؾىین و
دسیبثین کَ همبم آى چیغث؟
و ایٌکَ آیب ؽخقیث یوبًی ًمؼ اهبهبى  سا داسد؟ یؿٌی ًمؼ ُبدی (ُذایثکٌٌذٍ) دس ُش
صهبى یب ًمؼ خلیفَ دس ُش صهبى کَ ایي هىضىؾبتِ هطشض ؽذٍ همذهَای اعث اص حبری کَ
هطشض خىاُین کشد .دس والؽ هىلؿی کَ ثَ لشآى هشاشؿَ کٌین ،اص مجلَ آیبجی کَ هیخىاًین:
لىل پشوسدگبس ججبسک و جؿبلی کَ هیفشهبیذ :ثغناهلل الشمحي الشظین
(جى فمط ُؾذاس دٌُذٍای ،و ثشای ُش لىهی ُذایثکٌٌذٍای اعث)( .ایي آیَ ثَ ؾٌىاى هربل
رکش ؽذ).

لزا ثب جىشَ ثَ ایي آیبت لشآًی حبد سا ثَ چٌذ لغوث حمىسی جمغین کشدین.
کَ حمىس اول :مهبى وشىد خلیفَی (شبًؾیي) خذا و اهبم ،سعىل خذا (فشعحبدٍ خذا) و
ُنچٌیي ُبدی (ُذایثکٌٌذٍ) اعث .الجحَ لغوث اول حبد حمىسی هب ثشگشفحَ اص آیبت لشآًی،
جؿذد ففبت خلیفَ ،اهبمُ ،ذایثکٌٌذٍ (ُبدی) و سعىل هیثبؽذ.
خلیفَ (شبًؾیي خذا) :ثغناهلل الشمحي الشظین؛ (ٌُگبهی کَ خذاوًذ ثَ فشؽحگبى فشهىد؛ مهبًب
()1
هي دس صهیي شبًؾیٌی لشاس هیدُن .جب آخش آیَ .)...
اص هنت لشآى ثَ فشاظث هیجىاى دسیبفث کَ خلیفَ و شبًؾیي اهشی اعث هغحوش و دس ُش
صهبًی وشىد خىاُذ داؽث.
دس لغوث دوم ثَ حبد؛ اهبم هیسعین؛
دس والؽ ثٌذٍ ایي هىضىؼ سا ثَ جفقیل ؽشض منیدُن صیشا ایي حبد ثب دالیل و اعحٌبداجی دس
کحبةُبی دیگشی آهذٍ و ذبثث ؽذٍ اعث کَ خلیفَ و اهبم و ُنچٌیي سعىل دس ُش صهبًی
وشىد داسًذ .لزا ایي هىضىؼ سا ثَ اخحقبس شهث سعیذى ثَ ُذف جىضیط هیدُن.
اهبم( :و (ثَ یبد آوسیذ) ٌُگبهیکَ خذاوًذ ،اثشاُین سا ثب عخٌبىن آصهىد ،پظ او مهَ سا خبىثی
ثَ اذمبم سعبًیذ( .خذاوًذ ثَ او) فشهىد« :ثذسعحی کَ هي جى سا پیؾىای هشدم لشاس
هیدُن») )2(.هؿٌبی شؿل (گوبسدى) دس ایي آیَ ثب آى شؿل کَ دس آیَ لجلی آهذٍ اعث یکی
هیثبؽذ کَ ُش دو ثَ هؿٌبی اعحوشاس داللث داسًذ کَ ثیبى هیکٌٌذ دس ُش صهبًی خلیفَ وشىد
داسد.
هىسد عىم کَ مهبى سعىل اعث؛
 -1ثمشٍ.۰۳ :
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ایٌک هؿٌبی خلیفَ و اهبم هؾخـ ؽذ و اکٌىى هؿٌبی (سعىل) سا ؽشض هیدُین.
ثغناهلل الشمحي الشظین؛ (ثشای ُش اهحی پیبهربی اعث ،پظ ٌُگبهی کَ پیبهربؽبى آهذ ،هیبى آهنب
()3
ثَ ؾذالث داوسی ؽىد ،و ثَ آهنب عحن خنىاُذ ؽذ).
خذاوًذ هحؿبل دس ایي آیَ هیفشهبیذ؛ ثشای ُش اهحی سعىلی اعث .یؿٌی ُیچ اهحی اص وشىد
سعىل ثیهبشٍ منیهبًذ .ثَ ایي هؿٌب کَ دس ُش صهبًی وشىد داسد .مهبًگىًَ کَ خلیفَ و اهبم
وشىد داسد .اکٌىى یک اهبم و یک خلیفَ و یک سعىلی داسین کَ مهَی ایٌهب دس ُش صهبًی
هىشىد ُغحٌذ یؿٌی (وشىد داسًذ).
لغوث عىم؛ ُبدی (ُذایثکٌٌذٍ)؛
خذاوًذ هحؿبل فشهىد( :جى فمط ُؾذاس دٌُذٍای ،و ثشای ُش لىهی ُذایثکٌٌذٍای اعث)ُ .ش
لىهی ُذایثکٌٌذٍای داسد .مهبى ؾجبست ؾیٌب جکشاس هیؽىد .پظ آهنب دس ُش صهبًی وشىد
داسًذ .ثشای ُش اهحی ،دس ُش صهبًی وشىد داسًذ .سوایبجی کَ رکش هیکٌین ثش هىضىؼ جبکیذ
هیکٌذ و آى سا ذبثث هیکٌذ .دس والؽ ایي سوایبت سا جٌهب شهث اؽبسٍ ثَ هىضىؼ رکش
هیکٌین ،ثشایوبى همذوس ًیغث ثب ولث کن مهَی آهنب سا رکش کٌین ،لزا ثٌذٍ ایي سوایبت سا دس
ایي حبد ثش سوی ففعَ هیآوسم و حممك هیجىاًذ آهنب سا هؾبُذٍ کشدٍ و خبىاًذ و ثَ وعیلَ ایي
سوایبت اعحذالالت خىد سا ثیبى کٌذ .اص مجلَ ایي سوایبت ،ایي سوایث سا اًحخبة کشدین.
[ثَ ًمل اص فضیل؛ اص اثی ؾجذاهلل  دسثبسٍ عخي خذاوًذ هحؿبل پشعیذم کَ هیفشهبیذ؛ ثشای
ُش لىهی ُذایثکٌٌذٍای اعث ،فشهىد؛ یؿٌی ثشای ُش ًغلی اهبم (ُذایثکٌٌذٍ) ُغث کَ دس
ثیي آهنب وشىد داسد .ثَ ایي هؿٌبعث کَ ُبدی (ُذایثکٌٌذٍ) دس ُش صهبًی وشىد داسد].
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[ُنچٌیي اص اثى شؿفش  دسثبسٍی عخي خذاوًذ هحؿبل آهذٍ اعث کَ؛ مهبًب جى ُؾذاس
دٌُذٍای و ثشای ُش لىهی ُذایثکٌٌذٍای اعث .سعىل خذا  فشهىدًذ؛ هٌػىس اص ُؾذاس
دٌُذٍ دس ُش صهبى ،اص هب ُذایثکٌٌذٍای اعث کَ آهنب سا ُذایث هیکٌذ].
پظ ًمؼ ُبدی (ُذایثکٌٌذٍ) چیغث؟ آهنب سا ُذایث هیکٌذ .ثٌبثشایي ُبدی (ُذایثکٌٌذٍ)
چیغث؟ یؿٌی ُذایث هیکٌذ.
پظ ثَ حمىس دوم هیسعین؛ دس ایٌصب حبد حمىس اول ثَ پبیبى هیسعذ.
ایي ؽخقیثُب یؿٌی خلیفَُ ،ذایثکٌٌذٍ ،اهبم و سعىل هحؿذد ُغحٌذ .و داسای ففبت
هحؿذدی هیثبؽٌذ.
اهب عىال ایٌصبعث؛ آیب ایٌهب اص ُن شذا ُغحٌذ؟ یؿٌی ؽخقیحی ًغجث ثَ ؽخقیحی دیگش
هحفبوجٌذ؟ یب ایٌکَ دمکي اعث مهَ ایي ففبت و ؽخقیثُب دس یک ؽخـ مجؽ ؽىًذ؟ ثلَ
دمکي اعث مجؽ ؽىًذ.
دس فىسجی کَ (ایي ؽخقیث) دس ُش صهبًی وشىد داسد ،آیب دمکي اعث دس ُش صهبى سعىل
دس یک مسث و اهبم دس یک مسث و ُذایثکٌٌذٍای دس مسحی دیگش و خلیفَای دس مسث دیگشی
ثقىست شذاگبًَ وشىد داؽحَ ثبؽٌذ؟
پظ ایٌگىًَ چهبس ظصث وشىد خىاٌُذ داؽث و ُش کذام ظصحی داسد کَ دس ایي فىست ایي
اهش غیشدمکي خىاُذ ثىد؟ چىىکَ لجل اص سعىل خذا  ، ههن ایٌکَ اگش خذا جىفیك دُذ،
ثؿذ اص ایٌکَ حبد حمىس اول سا ثَ پبیبى ثشعبًین ثَ ثشسعی آى هیپشداصین .چشا کَ فؿال ثبیذ ثَ
حبد حمىس دوم هٌحمل ؽىین.
حمىس دوم :یکپبسچگی ایي ؽخقیث؛

هیخىاُین ثَ ایي ؽخقیثُبی هحؿذد اؽبسٍای داؽحَ ثبؽین پظ ثب جىشَ ثَ آیبت هحؿذد لشآى
کشین کَ ثَ ایي ؽخقیثُب اؽبسٍ داسًذ ،هیخىاُین دسیبثین کَ آیب ایي ففبت هیجىاًٌذ دس
یک ؽخقیث مجؽ ؽىًذ؟
ثَ وعیلَ دو اهش هیجىاى ثش اشحوبؼ (ایي ففبت) اعحذالل کشد ،الجحَ ثَ خبطش اخحقبس ثَ دو
هىسد اؽبسٍ هیکٌین و گشًَ اهىس دیگش شهث اعحذالل وشىد داسًذ.
هغئلَ اول :دس طىل جبسیخ گزؽحَ یؿٌی لجل اص پیبهرب اکشم  ،اص صهبى آدم  جب سعىل
خذا  دس ُش صهبى ثیؼ اص یک ظصث (ظصث خذا ثش صهیي) ًجىدٍ اعث .هٌػىسم (ظصث
سا ثَ اسخ ثربد) یب ایٌکَ ثشای ُش لىهی (یک ظصث وشىد داسد).
ثَ ؾٌىاى هربل :ظضشت آدمً ،ىض ،اثشاُین ،هىعی ،ؾیغی  ،جب ظضشت حموذ  کَ
مهَی ایي ففبت دس یک ؽخقیث (اص ؽخقیثُبی) ًبهربدٍ مجؽ هیؽىًذ ،یؿٌی ظضشت
اثشاُین  دس صهبى خىد ُن اهبم و ُن ُذایثگش و ُن خلیفَ (شبًؾیي) و سعىل ثىدًذ،
لضیَ واضط اعث؟
ُنچٌیي صهبى ظضشت ؾیغی  ،ایؾبى ًیض ُن اهبم و ُن ُذایثگش و خلیفَ و سعىل
ثىدًذُ .نچٌیي ظضشت حموذ  ،ایؾبى اهبم ،خلیفَ و سعىل و ُذایثگش (صهبى خىد
ثىدًذ) .و ظضشت ؾلی ثي اثی طبلت ً یض ایٌگىًَ ُغحٌذ ،یؿٌی ایؾبى اهبم ،خلیفَ ،سعىل
و ُذایثگشی اص شبًت ظضشت حموذ  هیثبؽٌذ .اهب لضیَ اسعبل کَ لجال ثَ آى اؽبسٍ
ؽذٍ ثىد و ُنچٌیي اهبم امحذاحلغي  دس کحبة ًجىت خبمت ثَ آى اؽبسٍ منىدًذ و آى
ایياعث کَ اهش سعبلث ُنچٌبى هغحوش اعث و اداهَ داسد ،و ًجىت اعث کَ ثَ پبیبى سعیذ.
و آى ثَ اؾحجبس ایٌکَ آخشیي پیبهرب ،ظضشت حموذ  هیثبؽٌذ.
اهب ًجىت دس هؿٌبی عبثك حبد طىالًی و هفقلی اعث کَ اهبم امحذاحلغي  دس کحبة
ًجىت خبمت ثَ جفقیل ؽشض منىدًذ .ثٌبثشایي سعىل و ُذایثگش و اهبم و ُنچٌیي خلیفَ هىشىد
ُغحٌذ (وشىد داسًذ) .ایي اص هغئلَی اول.

هغئلَی دوم :دس سوایبجی کَ اص سعىل خذا  ثَ فشاظث آهذٍ اعث ،یکی سا اص آهنب
اًحخبة هیکٌین؛ ظذید ذملیي کَ هغلن و امحذ آى سا ًمل هیکٌٌذ .الجحَ ایي ظذید دس دو
هزُت ثَ جىاجش رکش ؽذٍ اعثً .ضد ؽیؿَ و اُل جغٌي .و ایي لضیَ ذبثث ؽذٍ اعث کَ سعىل
خذا  دو ذمل گشاًجهبیی سا ثؿذ اص خىد (ثَ شبًؾیٌی) لشاس داد:
[هي دو ذمل گشاًجهب سا ًضد مشب لشاس هیدُن ،یکی اص دیگشی ثضسگجش ،کحبثی ثؿٌىاى سیغوبًی
کؾیذٍ ؽذٍ اص آمسبى جب صهیي و ُنچٌیي ؾحشت اُلثیحن ،مهبًب ایٌهب ُیچولث اص ُن شذا
خنىاٌُذ ؽذ جب ایٌکَ جب آخش ظذید].
ثَ ایي هؿٌبعث کَ ُن یک کحبثی وشىد داسد و ُن هشدی اص ؾحشت اُلثیث  .ایٌهب جب
سوص لیبهث مهشاٍ یکذیگش خىاٌُذ هبًذ .ثؿذ اص سعىل خذا  ظضشت اهیشاملىهٌیي 
خىاُذ ثىد .کَ وفیث سعىل خذا  ایي اهش سا ثَ اذجبت هیسعبًذ .ثیبى هیکٌذ کَ :ثؿذ
اص سعىل خذا  ائوَ و ههذییٌی خىاٌُذ ثىد کَ اص سعىل خذا  جب سوص لیبهث ثؿذ اص
مهذیگش خىاٌُذ ثىد .آهنب اهبهبى و شبًؾیٌبى و ُذایثکٌٌذگبى و فشعحبدٍُبیی اص ظضشت
حموذ  خىاٌُذ ثىد.
دس ایي اهش اخحالفی وشىد ًذاسد ،و کغی کَ ثَ اهبهبى  اؾحمبد داسد ایي لضیَ ثشای او
ذبثث ؽذٍ اعث .اهب ثَ عشاـ حبد یوبًی هٌحمل هیؽىین کَ حبد هىسد ثشسعی هبعث.
یوبًی؛ آیب ایؾبى اهبم اعث؟ آیب او سعىل (فشعحبدٍ) اعث؟ آیب او شبًؾیي اعث؟ آیب او
ُذایثکٌٌذٍ اعث؟
اص طشیك سوایبت ثَ عشاـ ایي حبد هیسوین؛
اکٌىى اص طشیك سوایبت حبد سا ؽشوؼ هیکٌین ،سوایحی فشیط وشىد داسد .سوایث یوبًی
.

جىفیف یوبًی  ثؿٌىاى ُذایثگش ثٌب ثَ اعحذاللی؛
[اص اثی ؾجذاهلل  :خشوز عَ ؽخقیث خشاعبًی و عفیبًی و یوبًی دس یک عبل ،دس یک
هبٍ ،دس یک سوص  ....و دس آى پشمچی ُذایثیبفحَجش اص یوبًی ًیغث  ...یوبًی ثَ ظك ُذایث
هیکٌذ]ً .مؼ (ُذایثکٌٌذٍ) چیغث؟ مهبىطىس کَ دس حبد گزؽحَ خىاًذین یؿٌی ُذایث
هیکٌذُ .بدی یؿٌی ُذایثگش ،ثٌبثشایي آیب ثب ایي الفبظ ،یوبًی ُ ذایثکٌٌذٍ اعث؟ ثلَ
یوبًی ُذایثکٌٌذٍ اعث.
[ُنچٌیي دس سوایحی دیگش اص اهبم ثبلش  هیفشهبیٌذ :و دس هیبى پشچنُب ،پشمچی ُذایثگشجش
اص پشچن یوبًی وشىد ًذاسد .]....
دس لفع کلوَ (ُذایثگشجش یب ُذایثکٌٌذٍجش) هیجىاى گفث کَُ :ذایثگشجش خنىاُذ ثىد هگش
ایٌکَ اص لجل ُذایثکٌٌذٍای ثىدٍ اعث .پظ ًمؼ ُذایثگشجش چیغث؟ شض ایٌکَ ُذایثکٌٌذٍ
ثبؽذ .اداهَی ظذید:
[و دس هیبى ایي پشچن ُب ،پشمچی ُذایثگش اص پشچن یوبًی ًیغث ،و آى پشچن ُذایث اعث ،و
او مشب سا ثَ عىی اهبهحبى دؾىت هیکٌذ ،و اگش یوبًی خشوز کٌذ فشوػ عالض ثش هشدم و مهَ
هغلوبًبى ظشام هیؽىد ،و اگش یوبًی خشوز کٌذ ،ثغىی او ثؾحبثیذ ،کَ پشچن او ،پشچن
ُذایث اعث ،و ثش ُیچ هغلوبًی شبیض ًیغث کَ اص او عشپیچی کٌذ ،و ُش کظ ایي کبس سا
()4
ثکٌذ اص اُل شهٌن خىاُذ ثىد ،چىى او ثَ عىی ظك و ساٍ هغحمین دؾىت هیکٌذ].
پظ اص طشیك ایي سوایبت هیجىاى فهویذ کَ ًمؼ یوبًی چیغث؟ او ُذایثگش اعث .پظ او
ُن ُذایثگش اعث و ُن ُذایث هیکٌذ .پظ ًمؼ ُذایثگش مهبى ُذایث اعث .اهب چشا
ُذایثگش؟ چىى ُذایث هیکٌذ .ایي ًمؼ اوعث یؿٌی (یوبًی).
 -4غیجةالٌؿوبين :ؿ .۲۶۲

ثغیبسخىة ،پظ ثَ وعیلَ ایي هحىى و سوایبت هیجىاى دسیبفث کَ یوبًی و ُبدی (ُذایثگش)
یکی ُغحٌذ.
ثٌبثشایي ًمؼ یوبًی چیغث؟ ُبدی (ُذایثگش) مهبى ههذی اعث .ؽبیذ عىال کٌیذ ،ایي
چگىًَ اعث؟
دس پبعخ هیگىین :هنت سوایث ایي سا ذبثث هیکٌذ .اهب ایي اهش چگىًَ اعث؟
دس هنت لجلی (دس ثیي پشچنُب پشمچی ُذایثگشجش اص پشچن یوبًی ًیغث  )...مهبى سوایث یوبًی
کَ هیفشهبیذ :دس ثیي پشچنُب ....ثَ ظك ُذایث هیکٌذ .ایي کیغث؟ او مهبى یوبًیعث ثَ
ظك ُذایث هیکٌذ.
اکٌىى ههذی سا ثشسعی کٌین .اص ففبت ههذی:
ههذی دس وفیث سعىل خذا  ،ههذی اول (اولیي ههذییي) اعث.
امام ميدی  چرا ميدی وامیده شدود؟
خببطش مهیي اعث کَ اص اهبم ثبلش  هیپشعٌذ کَ چشا اهبم ههذی  ،ههذی
(ُذایثکٌٌذٍ) ًبهیذٍ ؽذ؟ پظ ایؾبى فشهىد :ثَ ایيخبطش اهبم ههذی  ،ههذی ًبهیذٍ ؽذ،
صیشا او ُذایث هیکٌذ .و یوبًی ُذایث هیکٌذ .پظ ثَ ایيخبطش اعث کَ ُذایث هیکٌذ،
ههذی اعث ،ثٌبثشایي یوبًی ههذی اعث ،چشا کَ ُذایث هیکٌذ ،پظ ههذی اعث.
ثٌبثشایي یوبًی ههذی اعث ،چشا کَ ُذایث هیکٌذ ،خببطش ایٌکَ ُذایثگش اعث .و ایي
ثىعیلَ هحىى سوایی ذبثث ؽذٍ اعثُ .نچٌیي هحىى سوایی دیگشی وشىد داسًذ کَ ایي اهش سا
ذبثث هیکٌٌذ .اهب شهث یبدآوسی ثَ چیضی اؽبسٍ هیکٌن.
شهث یبدآوسی ثَ ایي آیَی لشآًی اؽبسٍ هیکٌن کَ دس هىضىؼ شهحی ؾشضی داسد:

خذاوًذ هحؿبل فشهىد( :ثگى ،ثیي کغبًی کَ آهنب سا ؽشیک خذاوًذ هیداًیذ ،وشىد داسد کَ
ُذایث هیکٌذ؟ ثگى کَ ،خذاوًذ هحؿبل ثَ ظك ُذایث هیکٌذ .کغی کَ ثَ ظك ُذایث کٌذ
ؽبیغحَ اطبؾث اعث) .یوبًی چَ کبسی اذمبم هیدُذ؟ ثَ ظك ُذایث هیکٌذ .خذاوًذ
هیفشهبیذ :کغی کَ ُذایث کٌذ ؽبیغحَ اطبؾث اعث .ثٌبثشایي ههذی ،یوبًی ؽبیغحَجش اعث
کَ اطبؾث و پیشوی ؽىد .کَ ثب جىشَ ثَ فشهىدٍ خذاوًذ کغی کَ ثَ ظك ُذایث کٌذ ًغجث
ثَ اطبؾث و پیشوی ؽبیغحَجش اعث .ایي هطبلت شهث یبدآوسی ثىد.
ثٌبثشایي ثَ هىضىؼ حبد خىد اداهَ هیدُین.
ثىعیلَ سوایبت ذبثث کشدین کَ یوبًی ُذایثگش اعث .ثٌبثشایي ُذایثگش دمکي اعث اهبم
ثبؽذ؟
الجحَ کَ هیجىاًذ اهبم ثبؽذ .ایي ففبت دس یک ؽخقیث مجؽ هیؽىد؟ الجحَ کَ مجؽ هیؽىد،
چشا کَ دس ؽخقیث اهبم ؾلی  و دس ؽخقیث اهبم ظغیي  و اهبم ظغي  و
ُنچٌیي ثمیَ ائوَ  مجؽ ؽذٍ اعث و ههذی اول مهبى ههذی و یوبًی اعث .ثٌبثشایي ایؾبى
ُذایثگش و اهبم اعث .ایؾبى ُذایثگش اعث پظ اهبم ًیض هیثبؽذ .ثٌبثشایي اگش اهبم ثبؽذ
پظ خلیفَ (شبًؾیي) اعث.
ففبت خلیفَ و سعىل و اهبم و ُذایثگش دس ؽخقیث یوبًی مجؽ ؽذٍ اعث ،ثٌبثشایي ثب
جىشَ ثَ آًچَ گفحَ ؽذ ،ذبثث هیؽىد کَ یوبًی ُذایثگش ،و اهبم و ُنچٌیي سعىل و خلیفَ
اعث.
ایي هىاسد جٌهب اؽبسٍای ثَ هىضىؼ ثىد کَ ؽٌىًذٍ و یبدگیشًذٍ هیجىاًذ ثب هشاشؿَ ثَ هحىى
سوایی دیگشی دس ایي هىضىؼ حتمیك و ثشسعی کٌذ .اهب ایي حبد جٌهب شهث یبدآوسی و اؽبسٍ
ثىد .اص خذاوًذ هحؿبل هغئلث داسین کَ هب و مشب سا دس پیشوی و اطبؾث اص ایي ُذایثگش،

یوبًی ُ ذایث کٌذ .عپبط خذاوًذ شهبًیبى سا و دسود خذاوًذ ثش حموذ و آل ثیث ایؾبى
ائوَ و ههذییي . ...
اگش یکی اص ثشادساى عىالی داؽحَ ثبؽذ و یب دس هىضىؼ ًکحَ هجهن یب اؽکبلی ثبؽذ آى سا ثیؾحش
جىضیط دُین.
ؽیخ ظلی :یب اهلل .آفشیي ثش مشب ،اظغٌحن .خذا خیشجبى دُذ .حبد شبلجی دس ثیبى ثىد .دس لضیَ
ُذایث یک هغئلَای هیهبًذ و آى ُن ثَ ؾٌىاى هغئلَای اثحذایی کَ هرال هب اکٌىى اُل دؾىت
یوبًی ُغحین؛ اهشوصٍ گفحَ هیؽىد کَ لفع یوبًی یب ففث یوبًی ثَ ؾٌىاى ؽخقیث ُذایث
ؽٌبخحَ ًؾذٍ اعث .یب ایٌکَ ؽخقیحی ثبؽذ کَ هشدم ثىعیلَ آى اهحعبى ؽىًذ یب ایٌکَ الحعبق
ثَ آى اهشی واشت ثبؽذ .هي هیگىین :چشا دس سوایبجی کَ ثش ؽخقیث ُذایثگش یب سعىل و
اهبم مهبًب مشب فشهىدیذ و رکش کشدیذ ،جؿذاد سوایبت کن اعث؟ اهشوصٍ ثیؾحش هشدم ایٌگىًَ ادؾب
هیکٌٌذ و هیگىیٌذ کَ :یوبًی هشدم سا اص خبسز ؽذى اص دایشٍ ظك هقىى هیداسد و هشدم سا
ثَ عىی ظك فشا هیخىاًذ ،یؿٌی ؾذم پیشوی و اطبؾث اص ایؾبى هشدم سا اص ظك دوس ًگَ
هیداسد.
ؽیخ فبفی؛ هٌػىس مشب ثَ اخحقبس ایي اعث کَ :چشا ثب امهیث وشىد ؽخقیث ایي چٌیٌی
سوایبت آى کن اعث؟
ؽیخ ظلی :اظغٌث
ؽیخ فبفی :ایي دلیل منیؽىد  ...اگش ثَ لشآى کشین هشاشؿَ کٌین ..مهبىطىس کَ هیداًین
ؽخقیحی ؾػینجش و واالجش اص سعىل خذا  وشىد ًذاسد ،اهب اگش ثَ لشآى کشین ثٌگشین
هؾبُذٍ هیکٌین کَ ظضشت هىعی  ثیؾحش اص سعىل خذا  دس لشاى کشین آهذٍ اعث.

پظ آیب ایي اخحالف ثَ ایي هؿٌبعث کَ ؽخقیث سعىل خذا  ههن ًیغث؟ یؿٌی امهیث
سعىل خذا ...
اهب هىضىؼ دس کرشتِ اظبدید و سوایبت ًیغث ،ایي جٌهب هحٌی سوایی اعث و هب اص هحىى
سوایی ججؿیث هیکٌین .ظحی اگش یک سوایث پیذا ؽىد ،یب دو سوایث ....
یؿٌی وفیث (سوایث وفیث پیبهرب اکشم  ؽت وفبت) ثَ ؾٌىاى یک سوایث شهث
اعحذالل و اذجبت ظك ثشای دیگشاى کبفی اعث .ثٌبثشایي ُذف کرشت ظذید و سوایث ًیغث
ثلکَ اعحذالل و دلیل (سوایی) اعث .ایي اهش اص سعىل خذا  ایشاد ؽذٍ اعث کَ هب سا ثَ
ججؿیث و پیشوی اص خىد دؾىت منىدٍ و اهش کشدٍ اعث .اگش سعىل خذا  فشهىدًذ ،پظ هب
ثبیذ اطبؾث کٌین و پیشوی منبیین ،ایٌکَ سعىل خذا  اهشی سا یکجبس یب دوثبس فشهبیؼ دٌُذ
ههن ًیغث ثلکَ ههن هنت (سوایی) اعث کَ ثَ هب هیسعذ .اص سعىل خذا ً مل ؽذٍ اعث
کَ :اص ُىی و ُىط خىد چیضی منیگىیٌذ ثلکَ وظی اهلی اعث .ثش پیبهرب  وظی هیؽىد
و هب هبهىسین کَ اص ایؾبى ججؿیث کٌین.
ؽیخ ظلی :اظغٌث ،آفشیي ثش مشب .هٌػىس هي ایٌکَ اؾحوبد هب ثَ ؽخقیث ههوی کَ دس
آخشالضهبى ثبؽذ و صهیٌَ سا ثشای غهىس اهبم صهبى  متهیذ کٌذ ،چگىًَ اعث؟ اهشوصٍ هغبئل
صیبدی پیؼ هیآیذ اص مجلَ هرال آى ؽخقی کَ گفحَ ؽذ ،آى ؽخقیث چشا پٌهبى هیؽىد یب
حمى هیؽىد؟ اهشوص مهبىطىس کَ خمبلف ادؾب داسد ؽخقیث هىسد ًػش اص کؾىس یوي اعث،
ایٌک ًغجث ایي ؽخقیث چگىًَ اعث و گىیب ایي ؽخقیث جمهىل اعث؟
ؽیخ فبفی :ایي اهش ثَ ظکوث خذاوًذ هحؿبل ثشهیگشدد کَ او خىاعحَ ایي ؽخقیث جب صهبى
غهىسػ ثَ فىست پٌهبى دببًذ جب ُش کظ کَ ثیبیذ ًحىاًذ ایي ؽخقیث سا ادؾب کٌذ .ایي اص
هغئلَ اول .اهب هغئلَ دوم ایٌکَ ایي ؽخقیث ُذف دمشٌبى ًجبؽذ کَ ایي ؽخقیث سا
ثؾٌبعٌذ و اگش ثشای آهنب آؽکبس ثبؽذ ثشای آهنب (دمشٌبى) ُذفی خىاُذ ثىد کَ دمکي اعث ثَ
اؾحجبس ایٌکَ ایي ؽخقیث ههنجشیي ؽخقیث ثشای غهىس همذط (غهىس اهبم ههذی )

ثبؽذ ،ایؾبى سا ثَ لحل ثشعبًٌذ .و ثَ مهیي دلیل اعث کَ دمکي اعث آؽکبس ؽذى ایي
ؽخقیث هىشت لحلؼ ثؾىد .و ثَ مهیي دلیل خذاوًذ هحؿبل اسادٍ کشدٍ اعث کَ ایٌگىًَ
ثبؽذ .و ؽبیذ ایي ظکوحی اص شبًت او ثبؽذ.
ؽیخ ظلی :اظغٌث عیذ هب.
ؽیخ سظین ؽکشی :ثغناهلل الشمحي الشظین ،خذاوًذا دسود ثفشعث ثش حموذ و آل ثیحؼ ،ائوَ و
ههذییي.
ثؿضیُب ایٌگىًَ ادؾب هیکٌٌذ کَ یوبًی یک ؽخقیث هؾخـ ًیغث ثلکَ یک فکش و ایذٍای
اص افکبس ؽبیؽ و سایس هیثبؽذ ،دس ایيفىست پبعخ مشب چگىًَ اعث؟
ؽیخ فبفی :طجیؿحب ایي هغئلَ اعحذاللی ًذاسد .اوال ایٌکَ طشض ایي هغئلَ ُیچگىًَ اعحذاللی
وشىد ًذاسد ،ثلکَ اعحذالالت ؾکظ ایي لضیَ ظکن هیکٌٌذ .سوایبت ایٌگىًَ داللث هیکٌٌذ
کَ یوبًی ثَ ظك ُذایث هیکٌذ ،یؿٌی ُذایث دس یک ؽخـ هحىلف اعث.
ثغناهلل الشمحي الشظین( ،آیب کغی کَ ثَ ظك ُذایث هیکٌذ  )...کلوَ ظك  ...هىلؿی کَ
خذاوًذ هحؿبل هیفشهبیٌذ ثَ ظك ُذایث هیکٌذ پظ ایٌگىًَ اص یک ؽخقیث عخي هیگىیذ
یب خیش؟ لشآى ثَ ظك ُذایث هیکٌذ؟ ایٌگىًَ ؽٌیذین کَ( :لشآى ثَ ظك ُذایث هیکٌذ) یؿٌی
لشآى اعث کَ ُذایث هیکٌذ ًَ ،یک فکش و ایذٍ ثلکَ خىد کحبة لشآى اعث.
ُنچٌیي ؽخقیحی ًیض وشىد داسد کَ ُذایث هیکٌذ .آیبت لشآًی وشىد داسد کَ داللث
هیکٌٌذ سعىل خذا  ثَ ظك ُذایث هیکٌذ .ثٌبثشایي اص ؽخقیث عخي هیگىیذ .ثب
همبیغَ ایي آیبت لشآًی و سوایبت فشیط و واضط هیجىاى اعحذالل کشد ؽخقیحی وشىد داسد
کَ ایي اهش (ُذایث) سا اذمبم هیدُذ .اهب اگش گوبى کٌین یک فکش ثبؽذ .اگش فکش و ایذٍای
وشىد داؽحَ ثبؽذ پظ هفکشی ًیض ُغث .ثٌبثشایي اگش خبىاُین ایٌگىًَ گوبى کٌین ،پظ هفکش

کیغث؟ پظ ظحوب ؽخقیحی وشىد داسد کَ ایي فکش و ایذٍ سا ثش ؾهذٍ داسد .آیب فکش و ایذٍ
ثَ خىدی خىد ثىشىد آهذٍ اعث؟
ظحی اگش مهبىگىًَ کَ ادؾب کٌٌذ ایذٍای دس کبس ثبؽذ اهب ایي فکش اص کیغث؟ چگىًَ ثَ
وشىد آهذٍ اعث؟
ثٌبثشایي یک ؽخقیحی وشىد داسد کَ ایي ایذٍ سا هطشض کشدٍ اعث .ثٌبثشایي مهبى لضیَ
خىاُذ ثىد .ظحی اگش ثش ظغت گوبى هزُت آًبى ثبؽذ ،هغئلَ ثَ یک ؽخقیث ثبص هیگشدد
کَ ایي ایذٍی هىسد ًػش سا هطشض کشدٍ ثبؽذ .ثٌبثشایي ؽخقیحی وشىد داسد کَ ثَ ظك ُذایث
هیکٌذُ .نچٌیي ثَ ساٍ ساعث و هغحمین ُذایث هیکٌذ.
یوبًی کغی اعث کَ سوایبت دسثبسٍ ایؾبى آهذٍ اعث .اهب ففث یوبًی ایٌکَ اص یوي ثبؽذ،
هیهبًذ .کَ ایي هغبئل هطشض ؽذٍ ُیچ دلیلی شهث اذجبت ًذاسًذ و هب دالیلی داسین ،چشا کَ
یوبًی اص ًغل آل حموذ  هیثبؽذ.
ؽیخ سظین ؽکشی:
چشا کلوَ ففث سا ثَ کبس ثشدیذ؟ یوبًی یک ففث اعث پظ چشا اعن ایؾبى ًیبهذٍ اعث؟
دس وفیث سعىل خذا  آهذٍ اعث کَ اهبم امحذاحلغي  ثَ آى اعحذالل کشدًذ کَ
ؽخقیث یوبًی و امحذ ثشاثشًذ و ثش یک ؽخقیث داللث هیکٌٌذ .پظ ثبیذ اولی ثش دیگشی
ظصث ثبؽذ یب ایٌکَ دوهی ثش اولی ظصث اعث؟
ؽیخ فبفی:
ایٌگىًَ آهىخحین کَ ظك ثب یک هنت سوایی ذبثث منیؽىد ثلکَ هیجىاى ثىعیلَ مجؽکشدى چٌذ
هنت سوایی ،سوایبت و آیبت لشآًی ثَ ًحیصَ واظذی دعث هییبثین .ایي اص شهحی ،اهب اص شهث
دیگش ایٌکَ :مهبىگىًَ کَ دس عىال ؽیخ امحذ هطشض ؽذ .اُلثیث  ثٌب ثَ دالیلی خىاعحٌذ

کَ ایي ؽخقیث پٌهبى دببًذ ،پظ خىد اُلثیث  خىاعحٌذ ایٌگىًَ ثبؽذ .جب ولث آى ثشعذ
و ایي اهش ثَ فىسجی هطشض گشدد و هؾخـ ؽىد .ثؿضی اص سوایبت وشىد ًذاؽحٌذ یب ایٌکَ
هبحش اعث ثگىین ،هب ثَ آهنب دعحشعی و هطبلؿَ ًذاؽحین .اهب ٌُگبهی کَ عیذ امحذاحلغي 
آهذًذ و آهنب سا ثشای هب آؽکبس کشدًذ و فشهىدًذ ایي سوایبت هىشىد ُغحٌذ ،ایي فالى هنت و
آى فالى هنت کَ گىیب اص لجل آهنب سا هطبلؿَ ًکشدٍ ثىدین .گىیب اهبم امحذاحلغي  ظصبة سا
اص آهنب ثشداؽث جب ثشایوبى منبیبى ؽىًذ .دس گزؽحَ اص دیذگبى هب پٌهبى ثىد اهب اهشوصٍ عجعبى
اهلل آى پشدٍ و ظصبة اص آهنب ثشداؽحَ ؽذ و ثشای هب آؽکبس و واضط گشدیذ و خذا سا عپبط
هیگىیین.
ؽیخ سظین :ثغیبس هحؾکشین.
ؽیخ فبفی :خذای شهبًیبى سا عپبط هیگىیین .و فلىات ثش حموذ و آل حموذ ائوَ و ههذییي
.

