
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ئهم اجمعين»  «الحمدهّلل رب العالمين و صلي اهّلل علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
: خالصه جلسه گذشته

ػشض ضذ وِ احتیبط اص جْبت هختلف لبثل تمسین است ٍ ثشای ایٌىِ هَضَع هسئلِ اٍلی اص حیث سؼِ ٍ ضیك هؼلَم ٍ 

هطخص ضَد جْبت هختلفی سا دس ساثغِ ثب احتیبط ثبیذ روش ثىٌین وِ هؼلَم ثطَد ایي احتیبعی وِ هَضَع حىن ثِ جَاص ٍالغ 

 ضذُ است آیب ضبهل وذاهیه اص ایي السبم ٍ هَاسد ّست؟ 

جْت اٍلی سا ثیبى وشدین ٍ گفتین احتیبط تبسٓ ػٌَاى آى هَسد ًظش است ٍ اخشی ثِ ػٌَاى یه ػولی وِ دس همبم اهتثبل هَسد 

دس  (سُ)ثش ّویي اسبس ثِ ًظش هیشسذ تؼجیشی وِ اهبم. تَجِ لشاس هیگیشد ٍ گفتین وِ احتیبط ثؼٌَاًِ اص هحل ثحث خبسج است

یجَص الؼول ثبإلحتیبط »تحشیش دس ایي هسئلِ داسًذ اٍلی است اص آًچِ وِ هشحَم سیذ دس ػشٍُ فشهَدُ، اهبم تؼجیشضبى ایي است 

تؼجیش اهبم « األلَی جَاص اإلحتیبط ٍلَ وبى هستلضهبً للتىشاس»هشحَم سیذ داسد وِ « ػلی األلَی ٍلَ وبى هستلضهبً للتىشاس

ایي ثب ایي جْت اٍلی وِ ػشض وشدین اٍفك ٍ سبصگبستش . است هَضَع حىن ثِ جَاص ػول ثِ احتیبط است« الؼول ثبإلحتیبط»

است چًَىِ هب گفتین آًچِ وِ هَضَع ثحث هب دس هسئلِ اٍل است ػٌَاى احتیبط دس وٌبس سبیش ػٌبٍیي وِ هیتَاًذ هتؼلك 

احىبم خوسِ ثبضذ ًیست، آًچِ وِ هب اص آى ثِ ػٌَاى جَاص دس ایي هسئلِ روش هیىٌین ػول ثِ احتیبط است یؼٌی احتیبط ثِ 

ػٌَاى یه ػولی وِ دس همبم اهتثبل هَسد تَجِ لشاس هیگیشد ٍ ثٌبثشایي است وِ ثب ایي ػول اثش همصَد هتشتت ثطَد اهب ػجبست 

لزا ثؼضی . هَّن ایي هؼٌی است وِ گَیب داسد اص ػٌَاى خَد احتیبط ثحث هیطَد« األلَی جَاص اإلحتیبط»سیذ وِ هیگَیذ 

هبًٌذ آلبی خَئی  گفتْبًذ وِ احتیبعی وِ هَجت ػسش ٍ حشج ثبضذ داخل دس دایشُ ثحث است ٍ احتیبعی وِ هخل ثِ ًظبم 

لزا ثب تَجِ ثِ ًىتِ ٍ جْتی وِ ثیبى وشدین هتي ػجبست تحشیش اص ایي جْت ًسجت ثِ ػجبست . ثبضذ اص دایشُ ثحث خبسج است

 .سیذ دس ػشٍٓ ثْتش ثِ ًظش هیشسذ

 : بزرسی جهت دوم
جْت دٍم ایي ثَد وِ گبّی اص اٍلبت احتیبط هخل ثِ ًظبم است ٍ گبّی هخل ثِ ًظبم ًیست، ثِ ایي هؼٌی وِ ثؼضبً احتیبط 

ثؼضی لبئل ضذّبًذ وِ هحل . هَجت ثْن خَسدى سٍال ػبدی صًذگی هیطَد اهب گبّی اص اٍلبت هَجت چٌیي اختاللی ًیست

هشحَم آلبی خَئی ایي ػمیذُ سا داسًذ ٍ هیگَیٌذ وِ اگش احتیبط هخل ثِ ًظبم . ثحث احتیبعی است وِ هخل ثِ ًظبم ًیست
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ثبضذ فی ًفسِ هطشٍع ًیست، اگش احتیبط ثخَاّذ سٍال ػبدی صًذگی سا ثْن ثضًذ اصالً دیگش هطشٍػیت ًذاسد لزا هشاد اص 

. احتیبط دس ایي هسئلِ احتیبعی است وِ هخل ثِ ًظبم ًجبضذ یؼٌی ایطبى احتیبط هخل ثِ ًظبم سا اص هحل ثحث خبسج هیىٌٌذ

 :اشکال مزحوم آقای فاضل قول مزحوم آقای خوئی

ثؼضی هبًٌذ هشحَم آلبی فبضل ثِ والم هشحَم آلبی خَئی اضىبل وشدّبًذ، ایطبى هیفشهبیٌذ وِ هحل ثحث هب دس هسئلِ اٍلی 

احتیبط ثِ ػٌَاى ػولی وِ ثش آى ػول اثش همصَد هتشتت هیطَد : ّوبى گًَِ وِ دس جلسِ گزضتِ ثیبى وشدین ػجبست است اص

یؼٌی ًگبُ هب ثِ همبم ػول ٍ ٍ همبم اهتثبل ٍ هَافمت ثب دستَس هَلی است ٍ وبسی ثِ ػٌَاى احتیبط ًذاسین اگش هَضَع ثحث هب 

احتیبط ثِ لحبػ همبم اهتثبل است دیگش فشلی ًویىٌذ وِ احتیبط هخل ثِ ًظبم ثبضذ یب ًجبضذ چَى هب دس ایي همبم فمظ ثِ ایي 

. ًگبُ هیىٌین وِ ػولی اًجبم ثذّین وِ ایي ػول ٍافی ثِ همصَد هَلی ثبضذ ٍ اثش همصَد هَلی ٍ اثش هَسد ًظش هتشتت ثطَد

احتیبط یؼٌی اتیبى ثِ ّوِ هحتوالت ثشای احشاص ٍالغ ٍ ػول احتیبعی یؼٌی ػول ثِ گًَْبی وِ اًسبى یمیي ثىٌذ وِ ٍالغ سا اص 

دست ًذادُ است ٍ اًجبم دادى ّوِ هحتوالت، اگش اتیبى ثِ ّوِ هحتوالت ثطَد اثشی وِ هَسد ًظش است اص ایي ػول هتشتت 

فشضبً وسی یه ػول سا اًجبم دّذ ٍ صًذگی ٍی ثْن ثخَسد، آیب اص حیث تشتت اثش همصَد ٍ هَافمت، صذق اهتثبل هیىٌذ . است

یب ًویىٌذ؟  

لزا ایطبى هیگَیٌذ دس هَاسدی وِ وسی احتیبط هیىٌذ دس ّش صَست چِ هخل ثِ ًظبم ثبضذ ٍ چِ ًجبضذ اص جْت هَضَع 

ثحث هب فشلی ًویىٌذ چشاوِ هَضَع ثحث هب ػٌَاى احتیبط ًیست وِ ثخَاّین ثجیٌین وِ هطشٍع ّست یب هطشٍع ًیست ثلىِ 

هثالً . جْت ثحث هب همبم اهتثبل است ٍ ًسجت ثِ همبم اهتثبل، احتیبط چِ هخل ثِ ًظبم ثبضذ ٍ چِ ًجبضذ آى اثش حبصل هیطَد

فشض وٌیذ وِ وسی جْت لجلِ سا ًویذاًذ ٍ هیخَاّذ احتیبط وٌذ، ایي فشد ثبیذ ثِ چْبس عشف ًوبص ثخَاًذ فشض وٌیذ وِ ایي 

ٍ ٍالؼبً ... احتیبط اٍ هحفَف ثطَد ثب احتیبعبت دیگشی وِ دسثبسُ ّویي ًوبصش داسد اص ًظش عْبست ٍ ًجبست لجبس ٍ ثذى ٍ 

ثش فشض ایي ًوبصی وِ ایي ضخص . یه ًوبص خَاًذى اٍ ثب ایي احتیبعبتی وِ هیىٌذ ثِ عَل ثیٌجبهذ ٍ هخل صًذگی ٍی ثبضذ

هیخَاّذ ثب احتیبعبت وبهل ثخَاًذ ٍ ّوِ هحتوالت سا دس ًظش ثگیشد ٍ سػبیت وٌذ دس ایي فشض دسست است وِ هخل ثِ ًظبم 

صًذگی است ٍلی آیب اص حیث همبم اهتثبل ایي ػول اٍ ثشای ٍی ٍالغ سا هحشص هیىٌذ یب ًویىٌذ؟ پس اص ایي جْت یؼٌی اص ایي 

ایي هحصل فشهبیطبت ٍ . جْت وِ اثش همصَد حبصل ثطَد فشلی ثیي احتیبط هخل ثِ ًظبم ٍ احتیبط غیش هخل ثِ ًظبم ًیست

. تَضیحبتی ثَد وِ دس ایي هسئلِ ثیبى ضذُ ثَد ٍ الجتِ ثب تَضیحبت هجسَعی وِ دادین

 :پاسخ اشکال مزحوم آقای فاضل
اآلى دس ایي همبم ّستین وِ هیخَاّین ثجیٌین وِ ثْشحبل آیب ایي احتیبط اگش هخل ثِ ًظبم ثَد ٍالؼبً اص دایشُ ثحث خبسج است یب 

دس ایٌىِ احتیبط دس هحل ثحث هب ّوبى ػول احتیبعی است ٍ ػول ثش اسبس احتیبط است تشدیذی . داخل دس ثحث است

ًیست، یؼٌی ثحث اص ػٌَاى احتیبط ًویىٌین وِ آیب احتیبط هطشٍع ّست یب ًیست؟ ثلىِ هیخَاّین ثجیٌین وِ ػول احتیبعی 

آیب جبئض است یب ًِ؟ اگش وسی ػول احتیبعی اًجبم داد ٍلَ وبى هستلضهبً للتىشاس آیب ایي هسمظ تىلیف اٍ ّست یب ًِ؟ چًَىِ 

ثؼذاً خَاّین خَاًذ وِ ثؼضی اضىبالتی وشدّبًذ دس احتیبط ٍ گفتْبًذ وِ اصالً احتیبط لؼت ثِ اهش هَلی است ٍ دس هَاسدی هبًٌذ 
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اهب ثبالخشُ هیخَاّین ثجیٌین وِ اص ایي جْت یؼٌی همبم اهتثبل . ػمَد ٍ ایمبػبت اصالً اهىبى ًذاسد وِ ثؼذاً ثحث خَاّین وشد

داخل هحل ثحث هب ّست یب ًِ؟ اهب سخي هب ایي است وِ اگش ٍالؼبً احتیبط هخل ثِ ًظبم ثبضذ هؼٌبی آى ایي است وِ ایي 

احتیبط ثؼٌَاًِ لیس ثجبئض آى ٍلت آیب هیتَاى تصَیش وشد ثب یه ػول ٍ وبسی وِ خَد آى فی ًفسِ هطشٍع ًیست ثخَاّین اثش 

 . همصَد سا ثِ اًتظبسش ثبضین ٍ ثخَاّین ثب ایي ثِ اًتظبس تشتت اثش همصَد ثبضین

ثِ لحبػ همبم اهتثبل دسست است وِ اگش هبًؼی اص ایي وبس ًجبضذ اتیبى ثِ ّوِ هحتوالت خَد ثخَد اثش همصَد سا دس پی خَاّذ 

داضت اهب ٍلتی وِ اصل ایي اتیبى ثِ ّوِ هحتوالت ٍ ػٌَاى احتیبط ثَاسغْی یه اختاللی وِ ثِ ًظبم صًذگی ٍاسد هیطَد، 

جبیض ٍ هطشٍع ًجَد آیب ٍالؼبً هیتَاًین ثگَیین وِ ایي ػول اثش ٍالغ سا ثذًجبل خَاّذ داضت؟  

یه هغلجی سا ّن ایطبى فشهَدّبًذ وِ هب دس جبی خَدش هٌمح . لزا ثِ ًظش هیشسذ وِ اضىبل هشحَم آلبی فبضل ٍاسد ًیست

وشدین وِ تحشین ٍ حشهت اص یه ػٌَاًی ثِ ػٌَاى دیگش سشایت ًویىٌذ، دس هجبحث اصَلی هیگَیٌذ وِ اگش یه چیضی حشام 

ضذ حشهت اص یه ػٌَاى ثِ یه ػٌَاى دیگش سشایت ًویىٌذ ٍ لزا ایٌجب حشهت اص ػٌَاى اختالل ًظبم سشایت ًویىٌذ ثِ ػٌَاى 

احتیبط هحل ثحث، ًویتَاًین ثگَیین ایي حشام است چًَىِ حشهت اص هسئلِ اخالل ثِ ًظبم سشایت وشدُ ثِ احتیبط ٍ ایي سا 

ثبص اضىبل هب ثِ ایطبى ایي است دس ایٌجب سشایت حشهت اص یه ػٌَاى ثِ ػٌَاى دیگش ًیست ٍ دس ٍالغ لشاس . حشام وشدُ است

گشفتي یه چیض ثِ ػٌَاى هصذاق ضئ دیگش است ٍ لشاس ًیست دس ایٌجب اص ػٌَاى اخالل ثِ ًظبم حشهت سشایت وٌذ ثِ ػٌَاى 

احتیبط، هب هیگَیین وِ احتیبط ثِ هؼٌبی اتیبى ثِ ّوِ هحتوالت دس هَاسدی هصذاق اتیبى ثِ حشام خَاّذ ضذ ٍ ثحث سشایت 

ًیست چٌبًچِ دس ثسیبسی اص هَاسد ایي سا ضبّذ ّستین هبًٌذ ایٌىِ اػبًِ ثش ظلن حشام است ٍ ثؼذ هیگَییذ فالى ػول هصذاق 

 . اػبًِ ثش ظلن لشاس هیگیشد ٍ اًغجبق دس هَاسدی لْشی یب ثْشحبل ایي تغجیك صَست هیگیشد

پس ػوذّی ثحث هب دس ایي ثخص ایي ضذ وِ احتیبط اگش هخل ثِ ًظبم ثبضذ ثِ ًظش آلبی خَئی دس هسئلِ اٍل اص هحل ثحث 

ایي احتیبط هستلضم اخالل ثِ ًظبم ًجبضذ وِ هشحَم آلبی « األلَی جَاص الؼول ثبإلحتیبط»خبسج است، یؼٌی ایٌىِ گفتْبًذ 

فبضل ثِ ایطبى اضىبل وشدًذ وِ ًِ حیث اخالل ثِ ًظبم تأثیشی دس ایي جْت ًذاسد چًَىِ احتیبط هحل ثحث هب ػٌَاى احتیبط 

ًیست ٍ آًچِ دس ایٌجب هحل ثحث ّست احتیبط دس همبم اهتثبل است وِ آیب دس ایي همبم جبیض است؟ ٍ دس ایي همبم هسئلِ 

اخالل ثِ ًظبم تأثیشی ًذاسد چًَىِ ٍلَ هسئلِ اخالل ثِ ًظبم ّن ثبضذ ثبالخشُ اص حیث ػول ٍ هَافمت ثب دستَس هَلی ٍ تشتت 

 . اثش همصَد فشلی ًویىٌذ وِ هخل ثِ ًظبم ثبضذ ٍ یب هخل ثِ ًظبم ًجبضذ

ًظش هب دس ایي هسئلِ ایي ضذ وِ ثِ ًظش هیشسذ وِ اگش هب دس جبیی گفتین وِ احتیبط ٍلَ ػٌَاى احتیبط اگش هخل ثِ ًظبم ثبضذ 

ایي هطشٍع ًیست ٍ لبئل ثِ ػذم هطشٍػیت احتیبط ضذین ٍ احتیبط، ػٌَاى حشهت ٍ ًبهطشٍع پیذا وشد دیگش دس همبم ػول ٍ 

ثؼالٍُ ایٌىِ ایطبى فشهَدّبًذ سشایت حشهت اص یه ػٌَاى ثِ . اهتثبل ّن ًویتَاى گفت وِ اثش همصَد ثش آى هتشتت هیطَد

ػٌَاى دیگش صحیح ًیست، سخي هب ایي است دس ایٌجب سشایت حشهت ًیست ثلىِ ثحث ایي است وِ احتیبط دس چٌیي حبلتی 

 .هصذالی ثشای اخالل ثِ ًظبم هیطَد ٍ ًِ ایٌىِ خَدش اص ػٌَاى اخالل ثِ ًظبم وست حشهت ثىٌذ
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 :بزرسی جهت سوم
. احتیبط گبّی هَجت ػسش ٍ حشج ّست ٍ گبّی هَجت ػسش ٍ حشج ًیست ٍ ایي هَسد ثب احتیبط هخل ثِ ًظبم فشق هیىٌذ

اخالل ثِ ًظبم یؼٌی سٍال ػبدی صًذگی ثْن هیخَسد ٍلی ػسش ٍ حشج یؼٌی هطمت ٍ سختی داسد، ًظبم صًذگی جشیبى داسد اهب 

دس ایٌجب هیخَاّین ثجیٌین ایي احتیبعی وِ دس هسئلِ اٍل ثِ ػٌَاى هَضَع هسئلِ هَسد ًظش . ثب هطمت ٍ سختی ّوشاُ است

 است آیب هغلك احتیبط است اػن اص ایٌىِ هَجت ػسش ٍ حشج ثبضذ یب ًجبضذ یب احتیبعی وِ هَجت ػسش ٍ حشج ًجبضذ؟

یؼٌی . هشحَم آلبی خَئی ایي فشض سا گفتِ است وِ اگش احتیبط هستلضم ػسش ٍ حشج ثبضذ داخل دس هَضَع هسئلِ هیجبضذ

ایطبى « یجَص الؼول ثبإلحتیبط اػن اص ایٌىِ ایي احتیبط هَجت ػسش ٍ حشج ثبضذ یب ًجبضذ ػلی األلَی»هسئلِ اٍل ایي است 

ثیي احتیبط هستلضم اخالل ثِ ًظبم ٍ احتیبط هستلضم ػسش ٍ حشج فشق گزاضتْبًذ وِ احتیبعی وِ هستلضم اخالل ثِ ًظبم ثَد سا 

فشهَدًذ اص هحل ثحث هب خبسج است اهب احتیبعی وِ هستلضم ػسش ٍ حشج است سا داخل وشد چِ دلیلی دس ایي فشق است؟  

. دلیل ایطبى ایي است وِ هیگَیٌذ ادلْی ًفی حشج فمظ داللت ثش ًفی ٍجَة هیىٌذ ٍ ًفی ٍجَة هٌبفبتی ثب ًفی جَاص ًذاسد

هثالً اگش یه ٍضَیی حشجی ضذ یؼٌی دس َّای سشد ثخَاّیذ ٍضَ ثگیشیذ ایي ٍضَ گشفتي ضوب حشج داسد ٍ ثبیذ هسیشی سا 

عی وٌیذ تب آة پیذا وٌیذ، دلیل الحشج هیأیذ ًفی ٍجَة ایي ٍضَ سا هیىٌذ یؼٌی هیگَیذ ٍجَة ٍضَ اص ضوب ثشداضتِ ضذ 

اگش ٍجَة ثشداضتِ ضَد . ٍلی جَاص آى سا وِ ثش ًویذاسد یؼٌی ًویگَیذ وِ حشام است ثب ٍجَد حشج اگش وسی دس پی آة سٍد

ٍلی اصل جَاص ٍ هطشٍػیت ثبلی هبًذ ثِ چِ دلیل ثگَیین ایي اص هحل ثحث هب خبسج است؟ پس دس هسئلِ اٍل گفتِ هیطَد 

وِ احتیبط جبیض است چِ هستلضم ػسش ٍ حشج ثبضذ ٍ چِ ًجبضذ یؼٌی احتیبط هستلضم ػسش ٍ حشج داخل دس هَضَع ثحث هب 

 . هیطَد چشا وِ ادلِ الحشج ٍجَة سا ثش هیذاسًذ ٍ جَاص سا دست ًویضًٌذ

اهب اگش وسی دس ثبة الحشج حشف دیگشی ثضًذ ووب ایٌىِ ثؼضیْب گفتْبًذ وِ دلیل الحشج ًِ فمظ ًفی ٍجَة هیىٌذ ثلىِ ًفی 

جَاص ّن هیىٌذ یؼٌی دلیل الحشج ًفی حشج ثش سجیل سخصت ٍ جَاص ًیست ثلىِ ًفی ثش سجیل ػضیوت است آًگبُ هطشٍػیت 

-اختالف دس ایي است وِ آیب الحشج ًفی حشج هی. ایي ٍضَ اص ثیي هیشٍد ٍ حشام هیطَد یه اختالفی دس دلیل الحشج است

وٌذ ثِ ًحَ ػضیوت یب ًفی حشج هیىٌذ ثِ ًحَ سخصت؛ اگش ًفی حشج ثش سجیل سخصت ثبضذ هؼٌبیص ایي است وِ ٍجَة سا 

ثش هیذاسد سجیل تشخیص است ٍ تشن آى جبیض ٍلی اًجبم ّن جبیض است ٍ اضىبلی ًذاسد، اهب اگش گفتین وِ ًفی ثش سجیل 

اگش وسی لبئل ضذ وِ . ػضیوت است یؼٌی ایٌىِ ٍجَة سا ثش هیذاسد ٍ اًجبم آى ًیض دیگش جبیض ًیست ٍ اًجبم آى حشام است

هٌظَس اص دلیل الحشج ًفی حشج ثش سجیل ػضیوت است دس ایٌجب ایي ٍضَ هیطَد حشام ٍ دیگش ًویتَاًذ ٍضَ ثگیشد ٍ 

 .هطشٍػیت آى اص ثیي هیشٍد

دس هَسد احتیبعی وِ هَجت ػسش ٍ حشج است ثبیذ ٍالؼبً دیذ وِ آیب هجٌبی هب دس لبػذُ الحشج چیست؟ اگش وسی لبئل ضذ وِ 

دلیل الحشج ًفی حشج هیىٌذ ثش سجیل تشخیص دس ایٌجب داخل دس ثحث هب ّست اهب اگش وسی لبئل ضذ ثِ ایٌىِ ادلِ الحشج 
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ثشسسی . ًفی حشج هیىٌذ ثش سجیل ػضیوت دس ایي هَسد یؼٌی جبیی وِ هَجت ػسش ٍ حشج است داخل دس ثحث هب ًیست

 .جْت چْبسم دس جلسِ ثؼذ اى ضبء اهلل خَاّذ ثَد

 :تذکز اخالقی

ثِ جبثش ثي یضیذ جؼفی داسًذ وِ سٍایت ثسیبس خَثی است ٍ تَصیْْبی هختلف ٍ هتؼذدی دس  (ع)دس سٍایت هفصلی وِ اهبم ثبلش

 هضوَى ایي ثیبى ایي «ایّاک و التّوانی فیما ال عذر لک فإلیه یلجأ النادمون»آى روش ضذُ، دس یه فشاص ایي سٍایت هیفشهبیٌذ 

است وِ اص تَاًی ٍ سستی وشدى دس جبّبیی وِ ّیچ ػزسی ًذاسیذ ثپشّیضیذ وِ توبم پطیوبًیْب ثشگطت آى ثِ سستی وشدى 

اگش فشصتْبی خَة هؼٌَی سا اص دست ثذّذ، اگش . است ٍ سیطِ ثسیبسی اص پطیوبًیْبی اًسبى ّویي تٌجلی ٍ سستی هیجبضذ

فشصتْبی خَة هبدی سا اص دست ثذّذ ٍ اگش دًیب سا ثِ حبل خَد سّب ثىٌذ ثب تٌجلی ٍ وسبلت ثخَاّذ اهَس سا پیص ثجشد لغؼبً 

الجتِ ایٌىِ گفتین اص دست دادى دًیب ٍ . حسشت دس ایي دًیب ثشای گزضتِ ٍ ثشای اص دست دادى فشصتْب سشاؽ ٍی خَاّذ آهذ

فشصتْبی هبدی یؼٌی ًِ ایٌىِ ثب هالوْبی دًیبیی ثلىِ تالش ٍ وَضص ٍ وست ووبالت ٍ ووه ثِ هشدم، ٍ دس آخشت ّن 

ثِ ًىتِ هْوی  (ع)اهبم ثبلش. وِ هؼلَم است چشا وِ دس آًجب ّیچ ساّی ثشای ججشاى ًیست ٍ دیگش ساّی ثشای ثبصگطت ًیست

 یؼٌی اص سستی ٍ تٌجلی ثپشّیضیذ، ٍالؼبً یه هسلوبى ثبیذ یىپبسچِ ضَس ٍ ًطبط ٍ وبس ثبضذ ٍ «ایّاک و التوانی»اضبسُ هیىٌٌذ 

-فشصتْب سا اص دست ًذّذ وِ ایي ٍلتْب دس عَل ّفتِ ٍ هبُ ٍ سبل ثجیٌیذ چمذس است ٍ اگش اص دست ًشٍد ثجیٌیذ چمذس هی

یه ٍلتی اًسبى ػزسی داسد ٍلی دس جبیی وِ . ثب تأویذ ّن هیفشهبیٌذ ٍ ایي یؼٌی ثبیذ حسبثی فبصلِ ثیفتذ. ضَد استفبدُ وشد

ّوِ پطیوبًیْب ٍ ًذاهتْب سیطِ آى ّویي تَاًی است وِ دس « فإلیِ یلجأ الٌبدهَى». ّیچ ػزسی ًذاسد ثبیذ اص آى ثپشّیضد

تٌجلی ثِ دیي ٍ دًیبی آدم ضشس هیضًذ ٍ اًسبى ثبیذ ثشًبهِ سیضی « الىسل یضش ثبلذیي ٍ الذًیب»سٍایبت دیگش ّن داسین وِ 

اى ضبء اهلل خذاًٍذ تجبسن ٍ تؼبلی ثِ ّوِ هب . داضتِ ثبضذ ٍ تالش ثىٌذ ثشای دسس ٍ ثحث ٍ ایي فشصتْب سا اص دست ًذّذ

 .تَفیك استفبدُ اص فشصتْب سا ثذّذ

« ٍالحوذ هلل سة الؼبلویي»

 
 


