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 «معینج لعن علی اعدائهم اال اهلل علی محمد و آهل الطارهین و  یالحمد هلل رب العالمین و صل  »

 نکته

ػشع وشدین ثشای احجبت ظَْس طیغِ اهش ثش ٍرَة ثِ چٌذ دلیل توسه شذُ؛ سِ دلیل هَسد ثشسسی لشاس گشفت. فمط لجل 

دلیل دٍ تمشیش اشبسُ وشدین ٍلی ثِ ثشسسی دلیل چْبسم اشبسُ ثِ ایي ًىتِ الصم است وِ دس ثبة دلیل سَم یؼٌی اطالق هب اص 

ی دس ٍرِ داللت اطالق طیغِ اهش ثش ٍرَة چٌذیي ثیبى ٍ تمشیش اسائِ شذُ یؼٌ سَم ثِ اًحبء دیگشی ّن تمشیش شذُ است.

هخالً هب اص هحمك ػشالی یه تمشیش ثیبى وشدین دس حبلی وِ ایشبى دس ًْبیة االفىبس دٍ تمشیش ثیبى وشدُ است. یب هخالً هحمك 

ة روش وشدُ ٍ ثش اسبس آى شش تمشیش حمیمت ایزبة ٍ استحجبشش احتوبل دس ساثطِ ثب  1اطفْبًی دس حبشیِ ًْبیة الذسایة

بل ثش ثیبى اهْبت آساء ٍ سؼی هب دس ایي هز لىيى وشدُ است. ٍرِ داللت همذهبت حىوت ٍ اطالق ثش ٍرَة ثیبدسثبسُ 

 ثسٌذُ وشدین.لزا ثِ ثیبى دٍ تمشیش اًظبس است ٍ 

هحمك ّن دلیل داسًذ  یه تمشیشی دلیل پٌزن دلیل ػملی ثَد وِ گفتین یه تمشیشی هحمك ثشٍرشدی اص ایي ثِ ّش حبل 

 ایي دٍ تمشیش گزشت.وِ ًبئیٌی اص ایي دلیل داسًذ 
 تقریر اهام )ره(

ٍلی ثشخی ، یه تمشیشی ّن اص اهبم )سُ( ًمل شذُ ّش چٌذ ثِ طشاحت دس ولوبت ایشبى دس ثحج طیغِ اهش دس هٌبّذ ًیبهذُ

ایشبى فشهَدُ دس ربیی وِ هَال دستَسی طبدس وٌذ، ایي دستَس ثشای اًذ وِ  اص همشسیي ایشبى ایي سا ثِ اهبم )سُ( ًسجت دادُ

ِ ٍاسطِ تَاًذ ث گَیین اهش ٍ دستَس هَال ثشای ػجیذ حزت است ثِ ایي هؼٌبست وِ هَال هی ثٌذگبى اٍ حزت است. ٍلتی هی

وسی ثب دستَس هَال هخبلفت اگش  .وشدیذ ثبیذ اطبػت هی ٍ شوب وٌذ ٍ ثگَیذ هي ثِ شوب دستَس دادمایي اهش ثش ػجیذ احتزبد 

وشدم وِ ایي دستَس الصم  دادم هٌظَس شوب خظَص ثؼج استحجبثی ثَد ٍ گوبى هی وٌذ ثِ طشف ایٌىِ ثگَیذ هي احتوبل هی

 ػجذیػمبة ػمل حىن ثِ استحمبق ًظش ػمل ایي شخض هستحك ػمبة است، یؼٌی  اص ٍ تشن آى ربئض ثَد،االرشا ًجَد 

، جَدُدستَس هَال الصم االطبػة ً وشدم هي گوبى هی ثِ ایٌىِ ػجذ لفت وٌذ. اص ًظش ػمل احتزبدوِ ثب اهش هَال هخب وٌذ هی

وٌذ وِ ثِ طشف احتوبل ػذم اهش ٍرَثی ثب اهش هَال هخبلفت  لبثل لجَل ًیست. خَد ػمل حىن ثِ استحمبق ػمبة وسی هی

ثِ خبطش آى است وِ ػمل طذٍس ّئیت افؼل سا  گَیین طیغِ افؼل ٍ ّئیت اهش دال ثش ٍرَة است، وٌذ. پس ػلت ایٌىِ هی

گَیذ اطبػت اص اهش هَال الصم است ٍ اگش  داًذ ٍ هخبلفت ثب آى سا هَرت استحمبق ػمَثت؛ ػمل هی اص ًبحیِ هَال حزت هی

 ػجذ هخبلفت وٌذ هستحك ػمبة است.
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 وِ ّئیت افؼل ظَْس دس ثؼج ٍ تحشیه ٍرَثی داسد. شَد هؼلَم هیایي حىن ػمل  اص
 اوت بین سه تقریرتف

فشهَد ػمل دس ٍالغ هب سا هَظف ثِ لضٍم اًجؼبث اص ثؼج هَال  تفبٍت ثیي ایي تمشیشات وبهالً سٍشي است هحمك ًبئیٌی هی

چَى اهش یؼٌی ّوبى داسد. ٍرَة فْوذ طیغِ اهش ظَْس دس  یؼٌی ٍرَة پس ایي ػمل است وِ هیذ ٍ لضٍم اًجؼبث وٌ هی

گَیذ اگش هَال ثؼج وشد، ػجذ ثبیذ  ثؼج ٍ تحشیه ٍ ثؼج ٍ تحشیه اص ًظش ػمل ثِ دًجبل آى لضٍم اًجؼبث است )ػمل هی

هٌجؼج ثشَد ٍ لضٍم اًجؼبث ثِ هؼٌبی ٍرَة است( ًظیش ایي سا اهبم )سُ( فشهَدًذ وِ ػمل دستَس هَال سا ثشای هب حزت 

ػمبة است ٍ ّزا هؼٌی هَرت استحمبق دستَس ٍ اهش هَال اطبػت وشد ٍ هخبلفت ثب اهش هَال گَیذ ثبیذ اص  داًذ ٍ هی هی

الَرَة )الصهِ آى ایي است وِ طیغِ اهش ظَْس دس ٍرَة داشتِ ثبشذ چَى تب ظَْس دس ٍرَة ًذاشتِ ثبشذ، اًجؼبث الصم 

فتٌذ اطال ػمل ثیي ثؼج ٍ تحشیه اص ًبحیِ ًیست.( ًظش هحمك ثشٍرشدی ّن هؼلَم شذ؛ ایشبى اص ساُ تٌبلغ ٍاسد شذًذ ٍ گ

شَد هَال ّن اهش ثِ وبسی ثىٌذ ٍ ّن ارى دس تشن ٍ هخبلفت  ثیٌذ. ًوی هَال ٍ طذٍس اهش ٍ ثیي اربصُ تشن، تٌبلغ هی

 اهش ظَْس دس ٍرَة داسد. لزاطبدس وٌذ ٍ 

 (یدلیل پنجن )دلیل عقل بررسی

 ت:ًحَ هشتشن هتَرِ ّش سِ تمشیش اسیه اشىبل رذی ثِ 

سؤال ایي است وِ آیب ػمل اص هطلك ثؼج ایي سا  ،گَیذ ػمل حبون ثِ لضٍم اًجؼبث است دس ثشاثش ثؼج اگش هحمك ًبئیٌی هی

ّن هَال ثخَاّذ  چٌبًچِشَد  گَیذ ایٌزب تٌبلغ پیذا هی فْوذ یب اص ثؼج ثِ ًحَ خبص؟ یب اگش هحمك ثشٍرشدی هی هی

 داسدػذم اربصُ ثش تشن  ظَْس دستشن، ایٌزب فشع گشفتِ است وِ طیغِ اهش  دستَس ثِ اًزبم وبس ثذّذ ٍ ّن ارى ٍ اربصُ

گَیذ اگش دس وٌبس اهش اربصُ تشن ثذّذ، ایي هستلضم تٌبلغ است یؼٌی ّن اربصُ دادُ است تشن سا ٍ ّن اربصُ ًذادُ  لزا هی

داًذ ایي وأىّ فشع  فشهبیذ ػمل شخض هخبلف ثب هَال سا هستحك ػمبة هی است تشن سا ٍ ّزا َّ التٌبلغ. یب اهبم وِ هی

ست. ثِ ػجبست دیگش هشىل ّش سِ تمشیش هظبدسُ ثِ هطلَة است ٍ دس ّش گشفتِ وِ دستَس هَالی یه دستَس خبطی ا

 سِ ایي هشىل ٍرَد داسد. 

وٌذ ثِ لضٍم اًجؼبث اص ثؼج هَال، ایي هجتٌی ثش ایي فشع است وِ هب ایي ثؼج سا  گَیذ ػمل حىن هی ایٌىِ هحمك ًبئیٌی هی

وٌذ ٍ اگش ثؼج، ثؼج غیش ٍرَثی  ِ لضٍم اًجؼبث هییه ثؼج ٍرَثی ثذاًین، وِ اگش ثؼج، ثؼج ٍرَثی ثبشذ، ػمل حىن ث

وٌذ. پس دس ٍالغ هحمك ًبئیٌی هظبدسُ وشدُ ٍ فشع گشفتِ ایي ثؼج یه ثؼج ٍرَثی است  ثبشذ ػمل حىن ثِ اًجؼبث ًوی

 گَیذ ػمل حبون ثِ لضٍم اًجؼبث دس ثشاثش ثؼج هَالست. دس ٍ داللت طیغِ اهش ثش ثؼج لضٍهی سا هفشٍع گشفتِ ٍ ثؼذ هی

خَاّین ثجیٌین وِ ثؼج هَال داللت ثش چِ ًَع  حبلی وِ ثؼج هَال ثش دٍ گًَِ است ثؼج لضٍهی ٍ ثؼج غیش لضٍهی ٍ هب هی

وٌذ. لزا ایي یه  ثؼخی داسد. ّش ًَع ثؼخی اص دستَس ٍ اهش هَال فْویذُ شذ، ػمل ثش اسبس آى حىن ثِ ًحَُ اًجؼبث هی

 هظبدسُ است.

وِ اهش هَال دس دسًٍش ٍ دس  ذد ثبص ّن ّویي هشىل سا داسد وأىّ ایشبى فشع گشفتٌآًچِ وِ هحمك ثشٍرشدی ّن فشهَ

فشهبیٌذ لبثل روغ ثب تشخیض دس تشن ًیست دس حبلی وِ ایي اٍل ثحج است؛  است وِ هی ِهبّیتش ٍرَة ٍ لضٍم ًْفت
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ایي هجتٌی ثش ایي است وِ  .رَاص تشن ّن ثبشذوِ افؼل ٍ دس وٌبس آى ثگَیذ اص یه طشف  هَال شَد گَیذ ًوی ایشبى هی

یؼٌی وأىّ خَد طیغِ افؼل دس دسًٍش هؼٌبی لضٍم ٍ ٍرَة ًْفتِ است ٍ ثِ ّویي رْت  ثبشذافؼل ٍرَة  همظَد اص

 گَیذ لبثل روغ ثب تشخیض دس هخبلفت ًیست ٍ اگش روغ ثشَد ایي هستلضم تٌبلغ است. هی

وٌٌذ یؼٌی چیضی  ی ٍاسد است ٍ آى ایٌىِ هظبدسُ ثِ هطلَة هیایي اشىبل هْوی است وِ هشتشوبً ثش ّش سِ تمشیش دلیل ػمل

اًذ وِ ّیئت افؼل ثِ هؼٌبی ٍرَة  اص یه طشف فشع گشفتِ ؛اًذ دس هذػب هفشٍع گشفتِسا وِ ثبیذ احجبت شَد، اص اثتذا 

 استٌبد ًیست. ٍ لبثل هظبدسُ ثِ هطلَة است دلیلیي لزا ا گیشًذ. ٍرَة هی ؼذ ّویي سا دلیل ثشای ظَْس آى دساست ٍ ث

 «وذ هلل سة الؼبلویيالح»


