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ر «معينجر علير محمدر ور آهلر الطارهينر ور اللعنر علير اعدائهمر ار اهّللر ر العالمينر ور صلير ب ر الحمدهّلل»
 

 خالصه جلسه گذشته

اًدذ ودِ    ػشع شذ دس همبثل سٍایبت دال ثش لضٍم اخشاد خوس اص هبل حالل هخلَط ثِ حشام، عَایفی اص سٍایبت روش شدذُ 

 اًذ.  ، روش شذٍُایبت هؼبسع ثب سٍایبت هحل ثحجًبفی حىن ثِ لضٍم اخشاد خوس ّستٌذ. یؼٌی سٍایبتی ثِ ػٌَاى س

 عبیفِ اٍل اص ایي سٍایبت ثشسسی شذ ٍ هؼلَم گشدیذ وِ طالحیت هؼبسضِ ثب سٍایبت هحل ثحج سا ًذاسًذ. 

. هالحظدِ  دس رلسِ گزشتِ خَاًذُ شذوٌذ؛ ایي سٍایبت  عبیفِ دٍم، سٍایبتی است وِ ثش حلیت هبل هخلَط ثِ سثب داللت هی

اهدب عجدك    ؛تىلیفی داسد ٍ ّن حشهت ٍضؼیّن حشهت  وِ وِ هبل هخلَط ثب سثب، یه هبل هخلَط ثِ حشام است ایيشذ ثب 

ؼیٌِ هؼلَم ثبشذ ٍ اال یزَص أولِ ٍ اص آى ارتٌبة شَد وِ هبل سثَی ثایي سٍایبت، ایي هبل حالل است. تٌْب دس طَستی ثبیذ 

 اخشاد خوس ّن الصم ًیست. 

 سٍایبت سبثمِ هؼبسع است؛ اهب آیب ایي هفبد ٍ هضوَى لبثل لجَل ّست یب ًِ؟ ثب  ّن ظبّش ایي سٍایت

 بزرسی طایفه دوم روایات معارض

 ثِ ًظش هب عبیفِ حبًیِ ًیض طالحیت هؼبسضِ ثب سٍایبت هحل ثحج سا ًذاسًذ. دٍ اشىبل ثِ عبیفِ حبًیِ ٍاسد است:

ػول ًیست. چَى ثش تحشین اول هبل غیش، ادلِ لغؼیِ داسیدن. دس  وِ اسبسبً ایي سٍایبت ػٌذ االطحبة هَسد  ایي اشىبل اٍل:

ثدب هدبل خدَد     داًذ هبل غیش  هیدس ربیی وِ شخض  تظشف ٍ اول هبل غیش ربیض داًستِ شذُ حبلی وِ عجك ایي سٍایبت

اهش ثدب   ایي أول آى ربیض ًیست ٍ تظشف ٍ دس حبلی وِ یمیٌبً (ش استهبلی وِ اص ساُ سثب ثِ دست آیذ، هبل غی)هخلَط است. 

ثٌبثشایي ایي سٍایبت وِ دالّ ثش حلیت أول هبل هخلَط ثِ سثب ّستٌذ، ثدِ ّدیو ٍردِ اص ًبحیدِ      ادلِ لغؼیِ حبثت شذُ است،

 ثْب ًیستٌذ.  اًذ. پس اسبسبً ایي سٍایبت هؼوَلٌ اطحبة هَسد لجَل ٍالغ ًشذُ ٍ ثِ ایي سٍایبت ػول ًىشدُ

اًذ، ًسجت ایي  اػشاع ًىشدُ  اًذ ٍ اص آى ایي هسألِ تٌضل وٌین ٍ ثگَیین اطحبة ثِ ایي سٍایبت ػول وشدُ اگش اص اشىبل دٍم:

ثِ عَس ولی دس هبل هخلَط ثِ حشام اخدشاد   ًتیزِ تمییذ ایي است وِ ٍ همیّذ است. هغلكسٍایبت ثب سٍایبت گزشتِ، ًسجت 

وِ ّش هبلی وِ هخلَط ثِ حدشام اسدت، ثبیدذ     وشد ثش ایي لت هیرب دیذین وِ ایي سٍایبت دال چَى دس آى)خوس الصم است. 

گفتِ شدذُ الثدذّ هدي اخدشاد      شًَذ؛ یؼٌی وأى آى سٍایبت دس هَسد هبل هخلَط ثِ سثب، تمییذ هیلىي . (خوس آى دادُ شَد

فشع وِ هب ػول َسد استخٌب شذُ است. الجتِ ثش ایي ؛ یؼٌی ایي یه هالخوس فی ول حالل هخلَط ثبلحشام اال فی هَسد الشثب

آیذ ایي است وِ هب ثبیذ دس هغلك هبل حدالل   ای وِ اص ایي هؼبسضِ ثِ دست هیًتیزِلزا اطحبة ثِ ایي سٍایبت سا ثپزیشین. 

ٌدی آى  وِ هخلَط ثِ حشام است، خوس دّین؛ ایي حىن دس ربی خَد ّست. ایي سٍایبت فمظ یه هَسد سا استخٌب وشدُ؛ یؼ
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سثب هخلَط شذُ ثبشذ ٍ ثِ ٍاسث هٌتمل شدذُ ثبشدذ   هغلك، همیذ شذُ ٍ ایي هَسدی وِ استخٌب شذُ، هَسدی است وِ هبلی ثب 

ثؼضدی اص   وِ یمدیي داسد  شَد وِ ایي هبل ثشای ٍاسث حالل است ٍلَ ایي ]چَى هَضَع سٍایت اسث پذس ثَد[. ًتیزِ ایي هی

 . استشَد ٍ ًْبیت ایي است وِ رهِ هَسث هشغَل  ، ایي هبل ثشای ٍاسث حالل هیایي هبل، حشام است. اهب عجك ایي سٍایت

گَیین حىدن   تَاًین ایي سٍایبت سا هؼبسع ثذاًین. هی شَد. پس ًوی ثب ایي سٍایبت اص ػٌَاى هخلَط ثِ حشام خبسد هی وأىّ

ایي سٍایبت، ًْبیتبً دایشُ آى هحذٍدتش لضٍم اخشاد خوس اص هبل حالل هخلَط ثِ حشام، ثِ لَت خَد ثبلی است ٍ ثب ٍرَد 

 س ثضًین. ایي چٌیي ًیست. شَد. ایي غیش اص تٌبفی ٍ تؼبسع است وِ ثخَاّین آى سٍایبت سا دس همبثل ایي عبیفِ وٌب هی

 عبیفِ دٍم طالحیت هؼبسضِ ًذاسد. لزا

 روایات معارض طایفه سوم

عبیفِ داللدت  شبیذ یه یب دٍ سٍایت ثیشتش ًذاشتِ ثبشذ. ایي  شَد،ثتَاًذ ثِ ػٌَاى هؼبسع تلمی چِ ثسب  وِاهب عبیفِ سَم 

 وِ اخشاد خوس الصم ثبشذ. وٌذ ثش ػذم خوس دس هبلی وِ اص ػول ثٌی اهیِ ثِ دست آهذُ است؛ ثذٍى ایي هی

أُهٓیَّةَ ٍٓ َّٔٓ یٓتَظٓذَّقُ هٌِِْٔ ٍٓ یٓظِلُ هٌِِْٔ لَشَاثٓتَِٔ ٍٓ یٓحٔذُّ   ثٌِٓی  ػٓوٓلِ  ػٓيْ سٓوٓبػٓةَ لَبلَ: سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللَِِّ)ع( ػٓيْ سٓرٔلٍ أَطٓبةٓ هٓبلًب هِيْ

گَیذ: اص اهبم طبدق)ع( دسثبسُ هشدی سؤال وشدم وِ اص  . سوبػِ هی إِىَّ الْحٓسٌٓبتِ یٔزِّْجٕيَ السَّیِّئبتِ  لِیٔغْفَشَ لَِٔ هٓب اوْتَسٓتٓ ٍٓ یٓمَُلُ

اهیِ ثِ دست آیذ، هبل هخلَط  ثٌیهبلی ثِ دست اٍ سسیذ. هؼلَم است هبلی وِ اص ػول ثشای عشیك وبس ثشای ثٌی اهیِ، یه 

 ثِ حشام است. 

دّذ ٍ استذالل اٍ  آٍسد؛ ثِ لَم ٍ خَیشبى خَد هی دّذ؛ ثب ایي پَل حذ ثِ رب هی گیشد ٍ طذلِ هی ایي هشد، ایي پَل سا هی

ثب طذلِ دادى ٍ  ثشد. یؼٌی وأى ، وبسّبی خیش ٍ ًیه، وبسّبی ثذ سا اص ثیي هی«ئبتِإِىَّ الْحٓسٌٓبتِ یٔزِّْجٕيَ السَّیِّ»ایي است وِ 

 خَاّذ ًبپبوی ثخشی اص ایي هبل سا رجشاى وٌذ.  وِ ثشای اٍ علت هغفشت وٌٌذ، هی حذ ثِ رب آٍسدى ٍ ایي

سٍد ٍ الجتِ وبس  ؛ وبس ثذ ثب وبس ثذ اص ثیي ًوی«إِىَّ الْحٓسٌَٓةَ تَحٔظُّ الْخَغِیئَةَإِىَّ الْخَغِیئَةَ لَب تُىَفِّشُ الْخَغِیئَةَ ٍٓ »فَمَبلَ أَثَٔ ػٓجٕذِ اللَِِّ)ع(: 

إِىْ وَبىَ خَلَظَ الْحٓشَامٓ حٓلَبلًب فَبخْتَلَغَب رٓوِیؼدبً فَلَدنٕ یٓؼٕدشِفِ    »حُنَّ لَبلَ)ع(:  وٌذ. ثشد ٍ ًبثَد هی خَة ٍ خیش، خغبیب سا اص ثیي هی

وِ حالل اص حدشام  ثبشذ ای  گًَِ ثِاختالط  ٍفشهبیذ: اگش حشام ثب حالل هخلَط شذُ  . اهبم هی9«فَلَب ثٓأْسٓالْحٓشَامٓ هِيَ الْحٓلَبلِ 

لبثل توییض ٍ هؼشفت ًیست؛ اشىبلی ًذاسد. یؼٌی پَلی وِ اص ثٌی اهیِ گشفتِ، اگش ٍاسد اهَال حالل اٍ شذُ ثِ ًحَی وِ لبثدل  

 اسد.شٌبختي ًیست، حالل است ٍ اشىبلی ًذ

 سؤال: 

آیب اخز ارشت ثشای ػول سلغبى رَس ربیض است یدب ًدِ،    ایي ثَد وِؼیٌِ هی داًذ ثبیذ ارتٌبة وٌذ. آًزب ثحج ثاستبد: اگش 

ٍلتی وِ ػول حشام است، اخز ارشت ّن حشام است. فشع ایي است وِ ایي شخض ایي پَل سا گشفتِ ٍ ثب هبلش هخلدَط  

ست تب هبداهی وِ ػیي حشام ثشای اٍ هؼلَم ًیست، ایي هبل یزَص أولِ ٍ خوس شذُ است. عجك ایي سٍایت خوس ٍارت ًی

 ّن الصم ًیست ثذّذ. ایي دسست ًمغِ همبثل سٍایبت لجلی است وِ ثشاسبس آى، ثبیذ ثشای تغْیش اهَال، خوس ثپشداصد. 

 ایي عبیفِ ًیض تؼبسضی ثب سٍایبت گزشتِ ًذاسًذ. 
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 سؤال: 

بسع ثیي سٍایبت سا حل وٌذ. هستٌذات حىن ششػی، ثِ ٍیژُ سٍایبت ٍ تؼثتَاًذ استبد: ػوذُ ٌّش فمیِ ٍ هزتْذ ایي است وِ 

دس حبلی ثِ سبدگی ًجَدُ؛  ى چیض حشام ٍ فالى چیض حالل استهشدم فىش هی وٌٌذ وِ ایي فمیِ یه ربیی ًَشتِ وِ فال ایٌىِ

َارِ شذُ ٍ تؼبسع ّب سا حل وشدُ تب ثِ ه هؼبسع ثب سٍایبتهخالً است. یؼٌی فمیِ وِ ایي فتَا ثب ولی صحوت ثِ دست آهذُ 

ثؼضی ّب هی گَیٌذ ایي سٍایبت تؼبسع داسًذ. هشحَم ًشالی یده فمیدِ ثدضسي اسدت؛     ثِ ّش حبل  ایي ًتیزِ سسیذُ است.

ت وِ هب سٍایبت سا ثِ خَثی ثفْوین ٍ ایشبى آى سٍایبت سا لجَل ًذاسد ٍ ایي سٍایبت سا هؼبسع ثب آًْب هی داًذ. هْن ایي اس

استظْبس دسست اص سٍایبت وٌین؛ اگش هؼبسضی ٍرَد داسد، ثتَاًین ایي تؼبسضبت سا حل وٌین. چَى تب هبداهی وِ هدی شدَد   

گفتٌذ وِ خودس ثبیدذ    وخیشی ثش اسبس آى. آى سٍایبت سا هی خَاًذین ٍ سفتثیي سٍایبت روغ وشد، ًجبیذ ثِ سشاؽ تسبلظ 

الى ثِ سِ عبیفِ سٍایت سسیذُ این وِ گشٍّی ادػب هی وٌٌذ وِ ایي سِ عبیفِ دسست همبثل آى سٍایبت ّستٌذ ٍ ثدب  ثذّین؛ ا

خوس داد ٍ ایي سٍایبت هی گَیذ خوس الصم ًیست.  ثبیذ آًْب تؼبسع داسد. آًْب هی گَیٌذ دس هبل حالل هخلَط ثِ حشام

 ن، ایي هؼبسع ّب وٌبس هی سًٍذ.ٌیدٍ عبیفِ سا سد وشدین؛ اگش عبیفِ سَم سا ّن سد و

 روایات معارض بزرسی طایفه سوم

اشىبلی وِ ثِ عبیفِ سَم ٍ هَحمِ سوبػِ ٍاسد است، ایي است وِ ثش اسبس ایي سٍایت، ولیت رجشاى خغیئدِ   اشىبل اٍل:

تَاًدذ ثدب    شدذ، هدی   ای هشتىت ثِ حسٌِ، هَسد تأویذ لشاس گشفتِ است. اگش وسی اشتجبُ وشد ٍ وبس صشتی اًزبم داد ٍ خغیئِ

ٍ ثدِ ػجدبست    هؼلَم ًشدذُ  تَاًذ ثب حسٌِ ایي سا رجشاى وٌذ وِ چگًَِ هی حسٌبت خَد  ایي خغیئِ سا رجشاى وٌذ. اهب ایي

 دیگش ویفیت سّبیی اص هبل حشام دس ایي سٍایت ثیبى ًشذُ است. 

چدِ ودِ دس ایدي     بیی اص حشام اسدت. آى هب دٍ هسألِ داسین: یىی اطل لضٍم سّبیی اص حشام است ٍ دٍم ویفیت سّ یؼٌی وأى

وٌذ وِ ثبیذ خَد سا اص حشام خالص وٌیذ. اگش شخضِ هبل حشام  سٍایت ثیبى شذُ، هغلت اٍل است. دس ایي سٍایت تأویذ هی

رب ثبیذ ثب وبسّبیی اص ایي اهش خدالص   هؼلَم است، ایي هبل سا ثبیذ طبحجش ثذّین. اگش شخضِ هبل حشام هؼلَم ًیست، ایي

ایي هغلجدی اسدت ودِ    اهب چگًَگی تخلض اص حشام ٍ ًحَُ سّبیی اص ایي هبل حشام، دس ایي سٍایت ثیبى ًشذُ است. شَین. 

 اًذ.  سٍایبت گزشتِ ثِ آى پشداختِ

پس ًتیزِ ایي شذ وِ ایي سٍایبت ثب ّن هؼبسع ًیستٌذ. دس سٍایبت گزشتِ ًحَُ سّبیی اص حشام ٍ ویفیت خالص شدذى اص  

وِ یه پٌزن هبل سا ثذّذ ٍ خَد سا خالص وٌذ. ایي سٍایبت، اطل لضٍم سّبیی اص حشام سا فشهَدُ  ایيحشام ثیبى شذُ ٍ آى 

یگشی اسدت.  ویفیت تخلض سا ثیبى ًىشدُ است. پس ایي سٍایبت ًبظش ثِ یه هغلت ٍ سٍایبت سبثمِ ًبظش ثِ هغلت د لیٍ

بشٌذ ٍ ّوذیگش سا تىزیت وٌٌذ. چدَى تؼدبسع   تؼبسع صهبًی است وِ دٍ سٍایت هتؼبسع، ثش هَضَع ٍاحذ ًضاع داشتِ ث

گَیذ؛ دلیل همبثدل   گَین ٍ آى دسٍؽ هی گَیذ هي دسست هی وِ ایي دلیل هی یؼٌی تىبرة الذلیلیي ٍ تٌبفی الذلیلیي؛ یؼٌی ایي

تذ ودِ  اف صهبًی اتفبق هی ّن تٌبفی وٌٌذ. گَیذ. ّوذیگش سا تىزیت ٍ ًفی هی گَین ٍ ایي دسٍؽ هی گَیذ وِ هي دسست هی هی

 رب وِ تىبرة هغشح ًیست. ّش دٍ ثش سش هَضَع ٍاحذ ّوذیگش سا تىزیت وٌٌذ ٍ تىبرة هحمك شَد. اهب دس ایي

هَضَع ایي سٍایت ]هَحمِ سوبػِ[ اختالط ػٌذ الغیش است؛ دس حبلی وِ هَضَع ثحج هب ٍ سٍایدبت سدبثمِ،    اشىبل دٍم:
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اهدَال  ّوِ ل ٍ حشام دس اهَال ثٌی اهیِ ٍالغ شذُ است. چَى اختالط ػٌذ ًفسِ است. ایٌزب ثحج ایي است وِ اختالط حال

. هخالً وسی آهذُ ٍ هبل شخظی خَد سا ّذیِ دادُ است. پس اختالط حالل ٍ حشام ًضد غیش ٍالدغ  ثٌی اهیِ وِ حشام ًیستٌذ

تالط ػٌدذ  آى هبل ثِ یه عشیمی ثِ ایي شخض هٌتمل شذُ است. اهب هَضَع هب ٍ هَضَع سٍایبت سبثمِ، اخد  سپسشذُ ٍ 

ّب سا لجَل وشدین، سٍایبتی ثَد وِ اختالط ػٌذ ًفسِ هحمك  ًفسِ است. سٍایبتی وِ دال ثش لضٍم خوس است ٍ هب ثشخی اص آى

 شذُ ثَد. 

 ثٌبثشایي عبیفِ سَم ًیض داللت ثش ػذم لضٍم خوس ًذاسد. 

أىّ ّزُ الشٍایبت، التظلح للوؼبسضِ هغ الشٍایبت الذالة ػلی لضٍم اخشاد الخوس فدی الحدالل    :فتحظل هوب روشًب ولِ

شَد ٍ سٍایبت دال ثش لضٍم خودس، ثدذٍى    شَد وِ ایي سٍایبت هؼبسع وٌبس گزاشتِ هی . پس ًتیزِ ایي هیهختلظ ثبلحشام

 . هبًذ هؼبسع ثبلی هی

 جمع بندی بحث در جهت دوم

ودِ اسبسدبً   ثدَد  وِ هب دس چٌذ رْت ثبیذ ثحج وٌین: رْت اٍلی، ثحج اص هَضَع ایي خودس   ػشع شذدس اٍل ایي ثحج 

اختالط حشام ٍ حالل یؼٌی چِ؟ هٌظَس اص ایي اختالط چیست؟ دس رْت دٍم ثحج اص حىن ایي هسألِ ثَد ودِ آیدب ػٌدَاى    

 ، دلیل طبحت رَاّش ٍ سٍایبت.روبعحالل هخلَط ثِ حشام، خوس داسد یب ًذاسد. سِ دلیل دس ایي ساثغِ البهِ شذ: ا

ثحج اص سٍایبت عَالًی شذ؛ چَى ّفت سٍایت خَاًذُ شذ ٍ هفبد ٍ سٌذ ایي سٍایبت هَسد ثشسسدی لدشاس گشفدت؛ اص ایدي     

سٍایبت تٌْب سِ سٍایت لبثلیت استذالل داشتٌذ ٍ چْبس سٍایت دیگش یب هشىل سٌذی داشتٌذ یب هشىل داللی. هٌتْدی یده   

ب سجض شذ ٍ گفتین دس طَستی سٍایبت لبثل استذالل ّستٌذ ودِ هؼدبسع ًذاشدتِ ثبشدٌذ. چدَى آى      هبًغ دیگش ثش سش ساُ ه

اًذ وِ  سٍایبت دال ثش لضٍم اخشاد خوس دس هبل هخلَط ثِ حشام ثَد. اهب ػشع شذ وِ ثؼضی هبًٌذ هشحَم ًشالی ادػب وشدُ

 دس حالل هخلَط ثِ حشام، خوس الصم ًیست.  وٌٌذ اسین. یؼٌی سٍایبتی وِ داللت هیهب دس ایي صهیٌِ سٍایبت هؼبسع د

. هالحظِ فشهَدیذ وِ ّیو یه اص ایي سِ عبیفِ، لشاس گشفتثشسسی  هَسدّش سِ عبیفِ  وِ سٍایبت هؼبسع سِ عبیفِ ثَدًذ

 طالحیت تؼبسع ًذاشتٌذ.

رب ثگَیین، ثبیذ ثگَیین  یيفجمیت الشٍایبت السبثمة سلیوة ػي الوؼبسع. پس اگش ثخَاّین ًتیزِ ولی ثحج اص رْت حبًیِ سا ا

 حىن ٍرَة خوس دس هبل حالل هخلَط ثِ حشام، حبثت است. چَى ثش آى دلیل داسین.

وِ حبال وِ خوس دس هبل حدالل هخلدَط ثدِ     ثبلی هبًذُ وِ آى سا دس رْت حبلخِ ثبیذ ثحج وٌین ٍ آى ایي هغلتفمظ یه 

ثت شذ، آیب همظَد خوس هظغلح است یب خودس ثدِ هؼٌدبی    وِ یه پٌزن ثبیذ دادُ شَد حب اطل ایي حشام حبثت شذ؛ یؼٌی

. پس ثحج هب دس رْدت حبًیدِ تودبم شدذ.     شَدوسش هؼیي است؟ ایي هغلجی است وِ ثبیذ دس رْت حبلخِ دس هَسد آى ثحج 

یؼٌی یىی اص هَاسد خوس سا، هبل حالل هخلَط ثِ  «السبثغ الحالل الوختلظ ثبلحشام»اهبم)سُ( دس هتي تحشیش ٍلتی فشهَدًذ: 

 شذ. اًذ؛ وِ ثبیذ هستٌذ ٍ دلیل آى هؼلَم هی حشام لشاس دادُ

پزیشفتین وِ حالل هخلَط ثِ حشام، ثبیذ خوسش دادُ شَد. اهب ایي خوس چِ خوسی است؟ ثبیدذ دس رْدت حبلخدِ     پس هب

 . شَدثحج 
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 سؤال: 

 . شَد دس رْت ساثؼِ ثحج هیخوس است. رْل ثِ طبحت هبل ٍ رْل ثِ همذاس، استبد: رْل ثِ همذاس اص همَّهبت لضٍم 

 جهت سوم: خمس به معنای مصطلح یا به معنای کسز معین؟

خودس آى دادُ   ثبشدذ ثبیدذ  ٍ ّش هبلی وِ هخلَط ثِ حشام  وِ هب پزیشفتین خوس ٍارت است االىرْت سَم ایي است وِ 

 ]یه پٌزن[ است؟ فشق ایي دٍ چیست؟شَد، اهب آیب هٌظَس اص خوس، ّوبى خوس هظغلح است یب خوس ثِ هؼٌبی لغَی 
 معنا وفزق د

ثشای هؼذى، غٌیوت رٌگی ٍ وٌض ٍ غَص ٍ هبصاد ثش هؤًٍِ سٌِ حبثدت  خوس هظغلح، یؼٌی ّوبى خوسی وِ  اگش ثگَیینهب 

ثدِ طدبحجبى آى ودِ هؼلدَم      ثبیدذ وِ یه پٌزن هبل  . هٌظَس اص خوس هظغلح، یؼٌی ایيشذُ، ثشای ایي ّن حبثت شذُ است

گدَیین خودس هظدغلح     ٍلتی هیپس ؛ (سسذ ًیوی اص آى سْن اهبم است ٍ ًیوی اص آى ثِ سبدات فمیش هی) دادُ شَد. ّستٌذ

ّب دس ایي هبل ثب طبحت هبل ششیه ّستٌذ؛ یؼٌدی   ثشای اهبم)ع( ٍ ری المشثی است ٍ آى هبلپٌزن یه هٌظَس ایي است وِ 

 حىن ٍضؼی داسد. ّن حىن تىلیفی ٍ ّن 

)ع( اسدت. ٍ  ثشای اهبم ٍ اّدل ثیدت   یؼٌی هٌظَس اص حىن ٍضؼی ایي است وِ یه پٌزن ػیي ایي هبل، ثشای غیش است؛پس 

یش است ٍ تَ حك تظشف دس آى اگش وسی ًذّذ هشتىت حشام شذُ است. یه پٌزن ایي هبل ثشای غ یزت دفؼِ الی طبحجِ؛

 ت طبحت ایي هبل ًسجت ثِ یه پٌزن.ًذاسی. هٌظَس اص حىن ٍضؼی ایي است. یؼٌی ػذم هبلىی

هٌظَس اص حىن تىلیفی یؼٌی ٍرَة دفؼِ الی طبحجِ یب حشهة التظشف فی ّزا الوبل ثِ هؼٌبی تىلیفی. یؼٌی وسی وِ دس ایي 

 ی است وِ هؼٌبی هظغلح همظَد ثبشذ. وٌذ. ایي دس طَست وٌذ، گٌبُ هی هبل تظشف هی

رب اگش حىن  گَیین خوس ثِ هؼٌبی لغَی، هٌظَس چیست؟ هؼٌبی لغَی خوس چیست؟ یه پٌزن است. ایي ٍلتی وِ هیهب ا

ردب اهدش ثدِ     دفغ خوس ثِ ػٌَاى طذلِ. ایي ثِ لضٍم خوس ثِ هؼٌبی لغَی ثبشذ، طشفبً یه حىن تىلیفی است. یؼٌی یزت

رب اّل ثیت ٍ ری المشثی ٍ فمدشای   ّن هؼلَم است ٍ ثبیذ ثِ فمیش ثذّذ. ایي طذلِلِ ثذّذ ٍ هظشف تظذق شذُ ٍ ثبیذ طذ

غیشی است ٍ ًدِ یده اهدش     لزا اهش ثِ طذلِ یه پٌزن، یه اهشسبدات هغشح ًیستٌذ. ایي یه پٌزن سا ثبیذ ثِ فمیش ثذّذ. 

ط ثِ حشام یه ساُ داسی ٍ آى ًفسی؛ یؼٌی اهشی است وِ لتغْیش الوبل طَست گشفتِ است. ثشای پبن شذى هبل حالل هخلَ

رب حىن ٍضؼی ًیست ٍ ایٌغَس ًیست وِ یده پدٌزن ایدي     ّن ایي است وِ یه پٌزن ایي هبل سا طذلِ ثذّی. پس دس ایي

رب یه حىن تىلیفی اسدت ٍ   وِ تَ هبله ّستی، یه پٌزن ایي هبل، ثشای غیش ثبشذ. ایي هبل، هبل غیش ثبشذ. ّوبى صهبًی

 آى ّن یه اهش غیشی ثِ هٌظَس پبن شذى ایي هبل ٍ ایي سا ّن ثبیذ ثِ فمشا ثذّذ. 

 سؤال: 

تىلیفدی   ؟آیب ایي ٍرَة تىلیفی اسدت یدب ٍضدؼی   وبس شوب حل شذ، ثِ فمیش طذلِ ثذّیذ. بد: شوب ًزس هی وٌیذ وِ اگش است

ٍلی هؼٌبی آى ایي ًیست وِ حبال  ت؟ خیش. حىن تىلیفی ٍرَة دفغ ّستّس لی آیب فمیش هبله آى همذاس هبل شوباست. ٍ

وِ ثبیذ طذلِ ثذّی، پس آى فمیش ّویي االى هؼبدل آى هبل، هبله هبل تَ است. پس حىن تىلیفی ّست ٍلی حىن ٍضؼی 

 ًیست. 
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 ردب  وب تَضیح دادم؛ ثحج دس رْت حبلخِ ایي است وِ آیب خوس هظدغلح ایدي  پس هَضَع ثحج دس رْت حبلخِ سا ثشای ش

 ٍارت است یب خوس ثِ هؼٌبی لغَی.

 ٍ فی الوسألة لَالى؛ دٍ لَل دس هسألِ ٍرَد داسد وِ ثشسسی خَاّین وشد. 

 

«الحوذ هلل سة الؼبلویي»  


