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 خالصه جلسه قبل

 خروج اول: تخصص
است که در  طوراینآمده که اجمالش  یکجاخاص خودشان در  هایویژگیو  هاکاریریزهچهار قسم خروج با 

آن داخل نیست یا دلیل  العالم که جاهل در: اکرم گویدمیموضوعی عقلی است. دلیل  کامالً تخصص، خروج 
جاهل و فاسق از این دلیل خارج هستند. این نوع خروج، طبیعی و عادی و  طبعاً : اکرم العالم العادل. گویدمی

. از اول دلیل مضیق و محدود به یک عنوان خواهدنمیاز جای دیگر  ایمؤونهعرفی و عقلی واضحی است و هیچ 
ه از همن. دلیل بگوید: اکرم العالم که جاهآلکندنمیان بسیط و چه عنوان مرکب فرقی و موضوعی است؛ چه عنو

 آن بیرون هستند یا بگوید: اکرم العالم العادل که جاهالن و عالمان فاسق بیرون هستند.
ن فرض این است که دلیل با یک عنوان یا با صد تا قید آمده و همه مصادیق و موضوعاتی که داخل در این عنوا

. جلسه گویندمیبسیط یا مرکب نیستند، خروجشان خروج عقلی عرفی طبیعی تخصصی است. به این تخصص 
. خروج حکمی مخصوص حکومت است اما خروج از حکم در آیدنمیقبل گفتیم که در هر مقسم، حکم اینجا 

 .گوییمنمیتخصص به خاطر خروج از موضوع است و لذا خروج حکمی 
مورد را نگرفت به خاطر خروج تخصصی است که خروج موضوعی عقلی عادی عرفی اینکه این دلیل این 

. از ناحیه شارع در این اخراج چیزی نیست و خروج طبیعی عادی ایمؤونهطبیعی است بدون نیاز به اعمال هیچ 
این تخصص است. ممکن است این موضوع بسیط باشد و ممکن  فهمدمی طورهمینمتعارف است. عقل خودش 

خارج از موضوع به نحو تخصص اوسع  دایرهمرکب از بیست قید باشد البته هر چه موضوع محدودتر باشد،  است
 است.

 خروج دوم: حکومت
 و قسم بعدی حکومت است که خروج از موضوع است اما با تعبد شرعی. شارع فرموده که عالم را اکرام کن

که مرتکب کبیره هم  گفتیممیبالوجدان  ،گفتنمیاگر شارع چیزی ، عالم نیست. مرتکب کبیره :گویدمیهم دلیلی 
تعبدا  :گویدمی .مرتکب کبیره عالم نیست :فرمایدمیو تصرف به نحو تعبد کرده در موضوع، شارع ولی عالم است 

این  .موضوع اینجا نیست :گویدمیتعبدا بلکه  زندنمی مستقیم حکم را تخصیص. شودنمیاین موضوع شامل اینجا 
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اخراج از موضوع است ولی نه خروج تخصصی عادی طبیعی بلکه با تعبد شرع موضوع محدود شد کما اینکه 
 . این هم حکومت است.کندمیگاهی محدود و  دهدمیگاهی شارع موضوع را توسعه 

پیروی تابع علم باشید و از علم  شما باید :گویدمیاین است که دلیل  شدهزدهبرای حکومت مثال دیگری که 
علم  منزلهبهخبر واحد  :گویدمیدیگر دلیلی  ید واز غیر علم متابعت نکن :گویدمیدلیلی  دیگرعبارتبه .کنید
 ی کهدلیل .کندمیاز موضوع دلیل خارج را این علم  ،علم است منزلهبهخبر واحد  :گویدمیاین دلیلی که  .است

با این  ،خبر واحد علم است :گویدمیکه دلیل ثانوی  .این اطالق داشت ید،را متابعت نکن غیرعلمیامر  :گفتمی
 .بردمیاز موضوع جهل بیرون این را  ،تعبد شارع

 خروج سوم: ورود
از جهل و غیر علم یا آنچه  :گویدمیورود دلیل ورود یک حالت بینابینی میان تخصص و حکومت است. در 

 و موضوع از شدهآن مقدم  اینجا به نحو ورود بر .این علم است :گویدمیدلیل دیگر  .علم است متابعت نکن منزلهبه
خروجش طبیعی و  ،تعبد بعدازاینتعبدی بکند که این علم است ولی باید برای اینکه اول شارع  ؛شودمیآن خارج 

 .عقلی است برای اینکه موضوع عام ما خودش عنوانی داشت که بعد از تصرف شارع خروجش عادی است
ولی  خواهدمی در حجیت تعبد گرچه تعبدی نیست کامالً تعبدی است ولی در ورود  کامالً اخراجش در حکومت 

ورود که اخراج و  شودمیاین  .آن نیست این خارج شد و داخل در :گویدمیکه بعد از تعبد  دردلیل عنوانی دا
 .خروج عقلی عادی و عرفی است ،تعبد بعدازاینحجیتش تعبدی است ولی 

هم  وقتییکو غیر علم را متابعت نکن  :گویدمیدلیل  وقتییکفاوت حکومت و ورود در دلیل عام است که ت
موضوع از آن  ،این علمی است :شارع گفت کههمین وقتآن .علمی را متابعت نکن از علم و غیر :گویدمیدلیل 

 .شودمیخارج 

 خروج چهارم: تقیید و تخصیص
معنایش این است که موضوع عرفا  .کندنمیفرقی  و که تخصیص و تقیید یکی است شودمیقسم چهارم تقیید 

هر سه  برخالف ،این حکم در این بخش از موضوع نیست :گویدمیولی شارع فقط حکما  گیردمیاینجا را  شرعاً و 
در قیید، و ت . در تخصیصکامل عرفی یا با تعبدی از ناحیه شارع طوربه ؛قسم قبلی که نوعی خروج موضوعی بود

من عالم فاسق را از حکم بیرون  :گویدمی شارع ولی گیردمیهمه را  ءاکرم العلما. شودنمیموضوع هیچ تصرفی 
 استثناء کردم.آن  را از هااینبه خاطر این مصالح عالم است ولی عالم فاسق،  :گویدمی .بردم
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داشته  هاییتفاوتگر چه ممکن است  کندنمیخیلی فرقی  باهمدر عالم ثبوت حکومت یا ورود یا تخصیص 
این چهار قسم  .که چطور این را از این بیرون ببرد کندمیبیشتر شکل اثباتی قصه است که دلیل تعامل  .دنباش

گاهی به نحو حکومت و خروج چیزی از حکم است که گاهی خروج موضوعی عقلی کامل است  ،بسیار مهم
 در مرتبه موضوع هیچ تصرفی نکرده است که هی هم فقط در مرتبه حکم استگا و گاهی به نحو ورود است .است

عنوان مشمول آن  چیزشهمه بااینکهاین بخش از موضوع  :گویدمی .را در بر گرفته است هااینموضوع همه  و
 .آورمنمیست ولی من حکم را اینجا ا

 هاخروجفهرست دوم از 

 خروج اول: انصراف
آن چیزی را که اینجا بر آن افزودیم در متن کلمات اصولیین و فقها آمده و و  شدهگفتهدر اصول این چهار قسم 

را هم باید بر این  هاآنست که هم هموضوع دیگر  چند موضوع،چهار  این غیرازبهیعنی ؛ چیز جدیدی نیست
که آن فهرست دوم  .بعضی هم شاید به شکلی جداستو  گیردمیجا  هاهمینالبته بعضی در درون  .فهرست افزود

گاهی دلیل از  .این بحث مهمی در مباحث اطالقات استمصادیقی برای آن ذکر کرد، یکی انصراف است.  شودمی
شمول دارد  آن لفظ و مفهوم لغوی بااینکهدر ذهن مخاطب و عرف این دلیل  ،شودمیعرضه بر مخاطب ابتدا که 

که در مقام محاوره و در  ایمسئلهت و شواهد و قرائن و هزار ولی از اول در مقام محاوره به خاطر وجود ارتکازا
 .داندمیآن  از اول این کلمه را در ذهنش منصرف به قسم خاصی از ،ارتکازات عقالئی عرفی وجود دارد

شامل کافر یا کافر  و دلیل رودمیاز اول ذهنش به سمت مسلمان  ،نکنرا یبت کسی : غگویدمیاز اول وقتی 
تفاهم عرفی طوری  بلکهکند رد که تخصیص بزند یا حکومت درست دلیل لفظی وجود ندا در اینجا .دشونمیحربی 

مطلق  ظاهربهکلمه و لفظ  بااینکه رودمیذهنش به سمت کافر یا کافر حربی ن ،گویدمیاست که از اول وقتی این را 
منصرف به غیر کافر  ،این دلیل و شدهخارجاز این دلیل  ،این انصراف بیرون است دایرهآنچه از  :گویدمی لذا .است

 .شودمی
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 امکان اطالق تخصص به انصراف
یک قسم این است که در دلیل لفظ  :تخصص دو نوع است .ستاین انصراف، خروج موضوعی تخصصی هم ا

همه به  »احدا«از ولی  »ال تغتب احدا« :هم این است که دلیل گفته و نوع دیگرش »ال تغتب مسلما« :گویدمی
تفاهم عرفی و اعتماد بر ارتکاز گاهی هم  و آوردمیی لفظ است. گاهی قید »مسلم« منظور که آیدمیذهنشان 

بنابراین ؛ تخصصا هم بیرون است ،هر چه از این عنوان بیرون باشد .از اول دلیل با عنوان خاص است ولی کندمی
با این  البته ست گنجانداز چهار قسم و نوع اول از خروج ا در همان تخصص که یکی شودمیاین قسم انصراف را 

یک نوع این است که دلیل در بیان لفظی محدد است و چیزهایی از لفظ  :دو نوع است ،بازسازی که تخصص
در  ایکلمهاین است که دلیل به لحاظ لفظی محدد نیست ولی در مقام محاوره بدون اینکه  نوع دیگر و بیرون است
 »ال تغتب المسلم« :گویدمیو  رودمیبه سمت مسلم  هاذهنهمه  ،شده باشد زبان جاری

تخصصی است که لفظ معینی نیامده بلکه مفهوم در تفاهم معلوم  ولینوعی تخصص است  ،بنابراین انصراف
 .را جدا کردیم هااینجلسه قبل  .این یک انصراف است .آن تبادر و انصراف پیدا کرده است به هاذهنشده و 

 ، اینخروج از موضوع له باشداین آمده باشد و  و وضع لفظ اگر بگوییم که .این دو نوع تخصص است هم اآلن
(که خروج واقعی و عقلی و طبیعی از موضوع دلیل است ، اگر بگوییم تخصص و شودمی انصراف غیر از تخصص

وم غیر مصرح و مفه لفظیکی با گاهو وع دلیل گاهی با لفظ مصرح است ضمنتهی موبیشتر ظاهرش این است) 
مفهوم مصرح  امااینجا هم وضع است  .شودمی، این نوعی از تخصص فهمیممیآن را  اورهاست که ما در مقام ت

 .انصرافی فهمیدیم صورتبه و نیست
اگر تخصص را خروج عقلی  و شودمیقسم پنجم انصراف بنابراین اگر تخصص را خیلی محدود معنا کنید، 

گاهی اسمش را به لفظ نبرده ولی آمده و  لفظاً : گاهی اسم موضوع گوییممی وقتآن ،طبیعی از موضوع دلیل بگیرید
اصطالح . این دو شودمیاین نوعی تخصص ، شودمیمتبادر هوم طوری است که ذهن همه به آن مفمقام محاوره 

 .مانعی ندارد یمرا بگیر هرکدام آیدمی به نظر است که

 خروج دوم: شبهه مفهومیه
 شبهه مفهومیه دو قسم است: .قسم دیگر در بخش دوم شبهات مفهومیه است

 را.یا چشمه  گویدمیرا چشم  دانیمنمیعین را گفته که  مثالً . یننتردد مفهوم بین متبای: ۱
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این نوع تردد مفهوم بین اقل و اکثر در  .کردیمبحث  آن شبهه مفهومیه بین اقل و اکثر که بارها راجع به: ۲
یاد وجود دارد.  ،در روایات هاصطالحات وارد چند تردد در مفهومش از حیث اقل و که در بحث غیبت  ازجملهز

، با یک شبهه مفهومیه اقل و مکاسب محرمه. در بسیاری از مباحث بودهم تمثیل تصویر و  و در غنا .اکثر است
 .ین عادی تردد بین اقل و اکثر وجود داردندر فقه و در حد حقوق و قوا العادهفوق طوربه ومواجه هستیم اکثری 

و مجمل  شودمیمجمل  ،دنن باشنیی: اگر متباگوییممیقواعد  برحسبما  شودمیدر اینجاها که شبهه مفهومیه 
. در اقل و اکثر در قدر نیمکبه اصول عمل  توانیممیر دو بخش در ه وقتآن .به دلیل تمسک کرد شودنمیکه شد 

در این موارد هم وقتی تردد بین اقل  .کنیممیرجوع در زائد بر قدر متیقن به عام یا اصل  و کنیممیآن عمل  متیقن به
ما  .این هم یک نوع خروج از دلیل است .از دلیل بیرون است که گوییممیو اکثر پیدا کرد در غیر قدر متیقن 

کسی است که کشف ستر هم در او  دربارهق حرف زدن درباره کسی است یا حرف زدن مطل ،که غیبت دانیمنمی
 .کنیممیتمسک به برائت  در غیر آن و آن باشد قدر متیقنش این است که کشف ستر در گوییممی .هست
 .جای برائت است و جای احتیاط نیست شدهگفتهدلیل شبهه مفهومیه دارد و بنا بر آنچه در اصول  که گوییممی

است  خروج این هم یک نوع .اینجا داخل در این است گوییممیو  کنیممیتمسک به برائت  دایرهدر خارج از این 
قطعی و  بخش ؛ لذانتوانستیم مفهوم را تشخیص بدهیم .به خاطر این است که شبهه مفهومیه شد ازاینجاکه خروج 

 .خارج از دلیل استغیر بخش یقینی و قطعی  و گیریممی رایقینی 
 ،مفهوم مضیق باشد الواقعفیتخصص قطعی واضح نیست برای اینکه اگر  ولی اینجا هم نوعی تخصص است

اینجا چون دلیل برای ما تام  .ستاین هم مشمول آن حکم ا معناتمامبهنباشد اگر مضیق  و نیست در آناین داخل 
 در خروج .کنیممیتمسک به اصل و اصول دیگری  ،آن ئد برو در زا گیریممیبه مقداری که دلیل تام است  ،نشد

برای اینکه اینجا اگر  ؛این قسم دیگری است بلکه ستو تخصیص نیورود و  حکومت واینجا تخصص محض 
جاری  کامالً حکم اینجا  .نیست چیزیهیچاگر هم نباشد و  شودمیمفهوم در عالم ثبوت محدد باشد این تخصص 

این خروج شکلی  .کنیممیما چون در مقام اثبات دلیل نداریم تمسک به برائت  ولیخارج از حکم نیست  و است
 .کنیممیتمسک به اصول دیگر  ،است که ما با توجه به ضعف و قصور دلیل

یا تخصص است یا شمول حکمی ولی چون نتوانستیم تشخیص  اینچون  ؛تا حدی جداست همانصراف این از 
بنابراین غیر از ؛ است است که همان برائترفع تکلیف ظاهری  فعالً  :گوییممی و کنیممیبه اصل بدهیم تمسک 

شبهه مفهومیه در اقل و  .در تخصص گنجاند شودمیانصراف که به شکلی را هم داریم:  هاخروجاین  ،چهار قسم
 .هاستآنغیر از که دی است این پدیده جدی و بریممیز حکم این دلیل بیرون اکثر که در غیر قدر متیقن ا
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 خروج سوم: تعارض به عامین من وجه
جا این .داشته باشد کارایی تواندنمی کدامهیچو در ماده اجتماع  اندپیداکردهمن وجه  صورتبهتعارض  ،دو دلیل

ممکن  درواقعبرای اینکه اینجا  ؛از این چهار قسم نیست یکهیچیعنی از  هم باز چیزی مثل بحث قبلی است؛
آن مخصص این  کهاست  هم ممکن .آن است که این مخصص ممکن است بگوییم و تخصص نیست :است بگوییم

یم .نباشد کدامهیچممکن است  و باشد  روندمیجنگ هم  به هااین :گوییممی ظاهراً  و ما راهی برای تشخیص ندار
و شاید  هاستآناین هم متفاوت با  .کنیممیه یا اصل عملی مراجع . باز برای تعیین تکلیف به عامشوندمیو ساقط 

یعنی موضوع دلیل از اول  ؛تخصصی باشد و نباشد کدامهیچشاید هم  و آن به این باشد آن یا تخصیص این نسبت به
اقط تس :گوییممیمحدود باشد ولی ما راه اثباتی نداریم که اینجا تخصیص بود یا تخصص بود و لذا در مقام ظاهر 

 .کنیممیاست و رجوع به اصلش 
 س:؟؟؟

 مضیقیعنی از اول مفهوم ممکن است  ؛دهیممیاحتمال تخصص  ،اقل و اکثر است مردد بین در آنجا کهج: 
اگر هم شمول  .آن اکثر که این قید را ندارد تخصصا از موضوع دلیل خارج استو مفهوم که مضیق شد،  باشد

کنیم و لذا ی در مقام اثبات نتوانستیم کاری یعن است ظاهری . این خروجد داردحکم اینجا وجو کامالً داشته باشد 
آن مخصص این است یا هر دو از  یا این مخصص آن است یا .است طورایندر عامین من وجه هم . گذاریممیکنار 

در استقاللی  .گوییممیرا خروج ظاهری  ،در مقام ظاهر لذا تشخیص بدهیم توانیممیاول مضیق هستند ولی ما ن
 .اگر ارتباطی باشد داستان متفاوت است و گوییممی طوراین

 تزاحمخروج چهارم: 
 :گویدمیتکلیف دیگر  این کار را بکن و گویدمییک تکلیف  ؛باشیم گیر کردهتزاحم این است که در مقام امتثال 

و به خاطر اینکه این اهم است، آن بیرون  داریممی را مقدم اهم هر دو را انجام داد لذا شودنمی .آن کار را بکن
 .قاعده خاص خودش را دارد همآن که رودمی

چهار قسم  است.یک نظام تامی از بحث خروج موضوعی از دلیل  در این جلسه و جلسه قبل مطرح شد،آنچه 
یر چهار قسم هم در مواردی است که ما گ ، ورود و تخصیص.حکومت ،تخصص :شدهگفته یکجادر اصول در 

به  شدمیانصراف است که به شکلی اولی  .این در الیه دیگری است .کنیمتعیین تکلیف  توانیممیو ن کنیممی
هم  و چهارم تعارض به عامین من وجه است سوم .و شبهه مفهومیه است نتردد مفهومی . دومتخصص برگردانیم
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بخصوص غیر از  چهارتااین  است ولی ایشدهدستگاه تعریف  مورد اول، چهار .تزاحم در مقام امتثال است
 .این تمام بحث است .شودمیکاری بکند و خارج از موضوع  تواندنمیو  هستنددر مقام استنباط گیر انصراف 

راف، شبهه مفهومیه، تعارض من حکومت، ورود، تخصیص، انص ،تخصص :ین ما هشت نوع اینجا داریماربناب
مفهوم  . ممکن استص و تقیید است. بقیه استثناء منقطع استتخصی ،استثناء واضح مفهوم .و تزاحموجه 

است که  درجاییجا افتاده مستثنیات از یک موضوع اما  ؛گیردمیرا هم  هاآن :بگوییمو به استثناء داد  تریعام
این تکمیل بحث دیروز بود که برای وضوح . گویندمیاستثناء ن معموالً بقیه را  و حالت تقیید و تخصیص باشد

 گفتیم.بیشتر 

 ) به مناسبت عید غدیرالسالمعلیهنگاهی به مظلومیت مولی علی (
در  نظیریکمر مهم و خطبه بسیا خطبه مشهور شقشقیه، .در آستانه عید غدیر هستیم که از اعظم اعیاد است

یا البالغهنهج یعنی دوره بعد از حضرت  ؛اندکردهبا و جامعی تصویر ست که حضرت زندگی خودشان را در بیانات ز
 .دهیممیچند فراز از این را توضیح کوتاهی  .اندکردهرا تصویر  علیه و آله و سلم) اللهصلی(پیامبر 

 قطب عالم امکان
ِبي ُقَحاَفَة] َو « :فرمایندمی در فراز اول

َ
َصَها ُفَالٌن [اْبُن أ ِه َلَقْد َتَقمَّ َما َو اللَّ

َ
ي ِمْنَها َمَحلُّ أ نَّ َمَحلِّ

َ
ُه َلَیْعَلُم أ ِإنَّ

ْیر ْیُل َو َال َیْرَقی ِإَليَّ الطَّ ي السَّ َحی َیْنَحِدُر َعنِّ  »١اْلُقْطِب ِمَن الرَّ
ُه « .فرمایندمیکه حضرت در مورد مقام امامت و مقام خودشان  هستند مهمی هایجملهخیلی  هااین َو ِإنَّ
شک و  گذاشتندمیاگر اغراض را کنار  .بودند حاضر در وقایع دیگریدر غدیر و  هااین. دانستندمییعنی  »َلَیْعَلُم 
کنایه و  چند تا اینجادر  .را لمس کرده بودند هاداستانبیشتر این قصص و  هاآن .باقی نبود هاآنبرای  ایشبهه

. قطب، محور است همان قطب و رحی. یکی کندمیتشبیه است که خیلی خوب مقام امامت و والیت را روشن 
یا جو یا هر چیز دیگری را تبدیل  . سنگ آسیاب است که گندمچرخدنمیآن نباشد این  سنگ آسیاب است که اگر
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محوری است که بر  .قطب است کندمیرا فعال  هااینچه همه امری که قابل انتفاع باشد اما آن به یک کندمی
 .چرخدمیآن  اساس
. آن قطب است گیردمیقرار  چرخدمیسط چیزی که ست که در وه هاییمیلهید هم صنعتی جد هایدستگاهدر 

وزر و وبالی است  ، بار زائد وآن . بدونشودمیدیگری نافع و مثمر  وسیلهبهو سنگ و هر ماده دیگر  که با آن رحی
و در مسیر عبودیت  چرخدمیقطب  که با شودمیامام که آمد همه عالم رحایی  .که اینجا افتاده و خاصیتی ندارد

امام محوری است که  .کل این عالم رحائی است که باید در مسیر عبودیت خدا بچرخد .آیددرمیخدا به حرکت 
. این همان است ثمربیباطل و  هااینهمه  اگر نباشد، شودمیودیت خدا انجام اگر او باشد این چرخش در مسیر عب

آن چرخه عالم به حرکت  محوری است که با ،والیت ولی خدا »٢ِباْلَوَالَیة ٍء َکَما ُنوِدَي يَْو َلْم ُیَناَد ِبَش «است که 
 عنوانبه کندمیمت این اشاره به جایگاه و عظمت اما .این حرکت عبودی نخواهد بود ،آنو بدون  آیددرمیعبودیت 

آن نکات فراوانی وجود دارد . این یک تشبیه است که در آیددرمیچرخه عبودیت به حرکت  ، همهآن بامحوری که 
 .همان است که عرض کردم ترینشمهمکه 

 محل نزول فیوضات الهی
ْیر« ْیُل َو َال َیْرَقی ِإَليَّ الطَّ ي السَّ این شناخته شده است که وقتی آب  .شودمیجاری  سیل از من »َیْنَحِدُر َعنِّ

آن  از هادشت. بعد هاستکوهو  هاقلههمان  ریزدمیآن  و باران بر شودمیازل یی که آب ناولین جا آیدمیاز آسمان 
مقصود در اینجا  قاعدتاً اعم از سیل مخرب یا سیل نافع است که  ،شودمیل هم که گفته یس .کنندمیآب استفاده 

آب را ذخیره  هاکوهیا به شکلی که  شوندمیسیراب  مستقیماً یا  هادشت ،شودمیآب نازل وقتی سیل نافع است. 
 آب برای تمام فصول است. سازیذخیره هاکوهارکرد ک .کنندمی

ْنَزْلناهُ « .امام اینجا واسطه در این نزول شد درواقع
َ
ا أ اینجا نزول مالئکه و نزول  )۱(قدر/» َلْیَلِة اْلَقْدر في ِإنَّ

ی هاقلهیعنی هر چه از آسمان از خیرات بیاید اول به  ؛شودمیاینجا باز امام واسطه در طیر  است و فیوضات
 تعبیر نیست.تشبیه محض نیست یا تفنن در  واین نکته دقیق است  .شودمیانسانیت نازل 
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ُلُه ِإالَّ ِبَقَدٍر َمْعُلوٍم َو ِإْن ِمْن َشيْ«  .رآن استاین آیه از غرر آیات ق) ۲۱(حجر/» ٍء ِإالَّ ِعْنَدنا َخزاِئُنُه َو ما ُنَنزِّ
یباییخیلی مرحوم عالمه تفسیر  آن خزائن از  آیدمیو هر چه به این عالم  همه عالم خزائن غیبی دارد .اندکرده ز

تمام این  .نفس کشیدن ما و نعم دنیا همه فیضی است که از فضائل الهی جاری است .شودمیساری و جاری 
که  شودمینازل هستند کاملی  هایانسانمجردات و  کهآن قله ، ابتدا بر آیدمیاز خزائن مجرد  فیوضات وقتی

 .باالتر هستند
در است. قرار داده شده  طوراین :نیست که بگوییم قراردادبه  .عالم هستی است مراتبسلسلهاین 

خلق لذا اینکه امام واسطه فیض است یعنی به وجود او  .شودمی، تمام این فیوضات بر آن قله نازل مراتبسلسله
چه فیوضات  و چه نعم تکریمی. آن واسطه بگذرند به نحوی باید از هافیض، یعنی همه یمنه رزق الوریالعالم و ب
که  است ایقلهآن  و شودمیبر انسان کامل نازل  مراتبسلسلهسیل نعم الهی و معارف آسمانی همه در و تشریعی 

 .شودمیجاری  ازآنجاو  شدهذخیرهآنجا 

 بلندی قله والیت
ْیر« :آیندمیباالتر  قدمیکدر فراز سوم  سر به آسمان کشیده  قدرآنکه واسطه بود  ایقله »َو َال َیْرَقی ِإَليَّ الطَّ

یکی  :کنندمیپس این سه فراز به دو تشبیه در باب امامت اشاره  .رسندنمیآن قله هم به  تیزپروازاست که پرندگان 
نعم را است که در عالم معنا سر به آسمان کشیده و این قله  ایقلهامام  دیگری اینکه و است یاینکه امام قطب رح

به اینکه این قله طوری است که  کندمیتشبیه دوم تأکید  .است که دیگران بگیرند ایواسطهو  گیردمیزودتر 
 . خیلی این قله بلند است.رسندنمیهم به آن قله  تیزپروازپرندگان 

یم یا خوشمان  .شخصی است که نیاز ندارد تعریف خودش را بکند )السالمعلیه( امیرالمؤمنین اینکه ما نیاز دار
چون باز نیست به اینکه اسممان  و باز نیست مانمعنوی هایچشم و کنیممیبرای اینکه در عالم مادی فکر  آیدمی

قعی ما باز نیست به مادی ماست چون چشم وا هایخوشی هااین. شویممیرا ببرند و رئیس و استاد باشیم شاد 
زحمت بکشد آخرش اسیر این عنوان  کند وکار  قدرآنکسی  . ممکن استستمهلکه عجیبی ا .دل بستیم هااین

 هاایناین نهایت اسارت است. امام نیاز به  .باال بنشیند یا پایین بنشیند، بگویند حجةاالسالمیا  اللهآیتکه  بشود
دیگری  و بگوید طوراین تواندمیاین حق امام است که  .گویدمیرا  هااین کندو به خاطر اینکه ما را هدایت ندارد 

 امام است که برای هدایت بشر است. این جایگاه .نسبت به خودش حرف بزند طوراین تواندنمی
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مظلومیت  .ت به این نیست که کسی کشته بشود یا چیزی را از کسی بگیرند. مظلومیت استمیاین نهایت مظلو
 ولی ظالمی کشته بشود ومظلوم نباشد  کشته بشود وکسی ممکن است  .تابع حق است و مقوله انسانی و نسبی

شهادت اباعبدالله الحسین  وقتآن .این تابع این است که این حق داشت یا نداشت .همین کشتن مظلومیت باشد
هر چه چون حق داشتند.  شودمیالیت ظلم خالفت و واز  )السالمعلیهامیرالمؤمنین (یا کنار زدن ) السالمعلیه(

همه هستی و  واین حق عالم  حقی باالتر از حق والیت و خالفت! و چه شودمیحق باالتر باشد ظلم شدیدتر 
 نار زده شد باالترین مظلومیت است.این حق که ک .بشریت است

 مدتطوالنیمظلومیت 
ْصِبَر َعَلی َطْخَیٍة َفَسَدْلُت ُدوَنَها َثْوبًا َو َطَوْیُت «

َ
ْو أ

َ
اَء أ ُصوَل ِبَیٍد َجذَّ

َ
ْن أ

َ
ْرَتِئي َبْیَن أ

َ
َعْنَها َکْشحًا َو َطِفْقُت أ

ه َعْمَیاء ی َیْلَقی َربَّ ِغیُر َو َیْکَدُح ِفیَها ُمْؤِمٌن َحتَّ طوالنی  ایدورهحضرت  »٣َیْهَرُم ِفیَها اْلَکِبیُر َو َیِشیُب ِفیَها الصَّ
. دوره هزار سال استهم خیلی عجیب است و  مظلومیتسال بود ولی وقتی حق را ببینی هم  پنجوبیست دیدند که

پیر  هاکوچکو  شوندمی فرتوت سالبزرگ هایآدم »َیْهَرُم ِفیَها اْلَکِبیُر « .گذردمیسال، هزار سال  وپنجبیستآن 
این نهایت مظلومیت است که انسانی  .خوردمی دلخونرسد پروردگارش بیک مؤمن تا اینکه به لقاء و  شوندمی

ْیر«الرحا است و جبلی است که  من که قطب ْیُل َو َال َیْرَقی ِإَليَّ الطَّ ي السَّ ْیُت « بشود چنیناین »َیْنَحِدُر َعنِّ
َ
َفَرأ

ْحَجی
َ
ْبَر َعَلی َهاَتا أ نَّ الصَّ

َ
 »أ

 .نفهمید شودنمیکتمان کرد و  شودینمدر تقریب و وحدت امت اسالمی این حقیقت را  و حقائق است هااین
 امیرالمؤمنیناین عظمت را از خود  تواندنمیکه مستند به هزار دلیل است. کسی این یک واقعیت است 

یباتر تصویر  )السالمعلیه(  هایجملهآن مظلومیت و سیاست و تدبیر را در بیان کند و بعد هم سه جمله  در کند کهز
 .کنندمیابراز را  هاییشگفتیبعدی تعابیر  . درگنجدمیآن است که در این قالب وحدت تقریب  بکار برد. بعدی

 عنایت کند.را به ما  هااینخداوند توفیق فهم 
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