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ر «معن جر عي ر محمدر  ر آهلر الطلرهي ر  ر اللع ر عي ر اعدائهمر ار اهّللر ر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
 

 جهت پنجم: شروط ثبوت این خمس

خْت پٌدن اص خْبتی کِ دس هَسد هبل حالل هخلَط ثِ حشام ٍ لجل اص فشٍع هشثَط ثِ آى ثبیذ هَسد ثشسسیی لیشاس ردیشد     

دس اییي   سا کِ خوس خوس دس هبل حالل هخلَط ثِ حشام. ػلی الظبّش دس ایي خْت ثدي ایيػجبست است اص ضشٍط ثجَت 

. لزا حتی کسبًی کِ هؼتمذًذ خوس دس هبل حالل هخلَط ثِ   فشلی ًدستثِ هؼٌبی اغغالحی ثگدشین یب ثِ هؼٌبی لغَی همبم

خوس سا هٌَط ثیِ اییي ضیشایظ    ایي ثجَت تَاًٌذ  ثِ فمشا دادُ ضَد  هیثبیست ثِ ػٌَاى غذلِ  حشام هؼٌبی لغَی داسد ٍ هی

 الوجدٌدي لبثل ثحث است.  ثذاًٌذ؛ الجتِ ارش ادلِ ایي ضشایظ سا اثجبت کٌذ. لزا ایي هسألِ ثٌبئبً ػلی کال

ٍ لَ في  عيدم هحريَ  ٍ     السببع: الحالل الوختلظ ببلحرام هع عدم تويّس صبحبِ أصلًب»اًذ:  اهبم)سُ( دس هتي تحشیش فشهَدُ

ردیشد  حیالل    ّفتودي هَسد اص هَاسدی کِ خوس ثِ آى تؼلیك هیی   «.العلن بقد ُ كذلك؛ فإًِّ يخرج هٌِ الخوس حيٌئذٍ عدم

 هخلَط ثِ حشام است. 
 نظر امام)ره(

اسبسیبً  ّسیت ییب خدیش      تؼلك خویس  هب اص اثتذای سبل تب کٌَى دس ّودي یک خظ ثَد کِ آیب ایي اهش  ّفتودي هَسدثحث 

  ٍ اکٌیَى  شد  آیب ایي خوس لغَی است یب اغغالحیرد ثِ حشام چدست  چشا خوس ثِ آى تؼلك هیهَضَع حالل هخلَط 

هع عيدم تويّيس صيبحبِ    » اضبسُ ثِ ضشٍط ثجَت ایي خوس داسد:ایي لسوت اص ػجبست  کِ است  آى ثحث دس ضشٍط ثجَت

حتی ػلن اخوبلی ّین   ٍ ضخػی کِ هبل اٍ ثب حشام هخلَط ضذُ  غبحت هبل سا توددض ًذّذ ضشط اٍل ایي است کِ ؛«أصلًب

ضشط دٍم ایي است کِ ثِ همذاس آى . )ٍلَ فی ػذد هحػَس( ال تفػدالً ٍ ال اخوبالً ثِ هبلک هؼشفت ًذاسد یؼٌی ًذاضتِ ثبضذ؛

  ٍ هبلک آى هغلمب هدَْل ثیَد  . ارش همذاس هبل«ٍلَ فی ػذد هحػَس»خب یؼٌی  دس ایي« کزلک»ػلن ًذاضتِ ثبضذ.  ًدض هبل

 ص ایي خوس  ّوبى خوس اغیغالحی اسیت؛  هٌظَس اهبم)سُ( ا ربُ است کِ یک پٌدن آى ثبیذ ثِ ػٌَاى خوس دادُ ضَد.آى

خْل ثِ همذاس  دس هتي تحشیش هَسد تػیشی  ٍالیغ ضیذُ     ٍ خْل ثِ هبلک پسثِ ػٌَاى هؼٌبی لغَی پزیشفتدن. آى سا  اهب هب

  است.
 نظر مرحوم سید)ره(

على ٍجِ ال يتويس هع الجهل  الخبهس الوبل الحالل الوخلَط ببلحرام» :اًذ سا هشحَم سدذ دس ػشٍُ فشهَدُ هغلت ًظدش ّودي

 ِ ِ هبل حالل هخلَط ثِ حشام دس  ؛«بربحبِ ٍ بوقدا ُ فيحل بإخراج خوسي اخیتالط ٍ ػیذم توددیض دس رّیي      دس غَستی کی

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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201 

 

دس ضیَد.   جبضذ  ثب اخشاج خوس حیالل هیی  ًکِ غبحت آى هبل هدَْل ثبضذ ٍ همذاس آى هؼلَم    ثِ ضشط ایيغَست ثگدشد

 حت هبل ٍ خْل ثِ همذاس  اضبسُ ضذُ است.اضتشاط ثجَت ایي خوس ثِ خْل ثِ غبػجبسات اکثش فمْب ثِ 

ثجدٌدن دلدل ثش اضتشاط ایي دٍ اهش چدست  چشا ضشط ثجَت ایي خوس  خْل ثِ هبلک ٍ خْل ثیِ  ثبیذ ػوذُ ایي است کِ هب 

ثِ چِ  اًذ  ضشط کشدُهمذاس هبل لشاس دادُ ضذُ است  آیب اسبسبً دلدلی داسین کِ اکثش آلبیبى ثجَت خوس سا هٌَط ثِ ایي دٍ 

کیِ همیبم اٍل ثشسسیی ضیشط اٍل ٍ همیبم دٍم       کٌدن ًجبل هیثش ایي اسبس هب ثحث سا دس دٍ همبم د اًذ  شدُدلدل ایي کبس سا ک

 ثشسسی ضشط دٍم است. 

 ادله شرطیت جهل به مالک

 دلیل اول

ثِ چِ دلدل خْل ثِ هبلک  ضشط ثجَت ایي خوس است  ارش هبلک هدَْل ًجبضذ  ایي ضشط ثبثت ًدسیت  هٌظیَس اص اییي    

خیب   ردیشد  اییي  ل دس همبثل ػلن اخوبلی سا ّن دس ثش هیخْل چِ خْلی است  آیب خْل دس همبثل ػلن تفػدلی است یب خْ

ایي است کِ ػلن تفػدلی دس همبثل آى ثبضیذ؛ یؼٌیی    اص خْل لغؼبً هَاسد ػلن تفػدلی اص دایشُ ثحث خبسج است. لذس هتدمي

یب ّش کس دیگش است. دس ایي غَست خشٍج آى اص ایي ثحث کبهالً سٍضي  یب ػوشهبلک ایي هبل صیذ  ًدنهطخػبً ٍ دلدمبً ثذا

 است. 

یؼٌی داًدن هبلک ایي هبل  یب صیذ ثي ػوشٍ یب صیذ ثي ثکش است.  اهب دس خبیی کِ ػلن اخوبلی ٍخَد چِ ثبیذ کشد یؼٌی هب هی

ن  ثبص ّن ایي خوس ثبثت اسیت  اییي سا   ػلن اخوبلی داسین کِ هحػَس ثدي دٍ ًفش است. آیب ارش ایي همذاس ػلن داضتِ ثبضد

رَیٌذ اهکبى ایػبل هبل ثِ هبلکی کِ ثدي الوحػَسیي لشاس رشفتیِ  ٍخیَد داسد.    اًذ. چَى هی ّن اص دایشُ ثحث خبسج کشدُ

کِ اهبم)سُ( دس هتي تحشیش  سسذ. ایي ّودي لذس کِ ایػبل هبل ثِ هبلک ٍلَ فی الدولِ هوکي ثبضذ  ًَثت ثِ هسألِ خوس ًوی

. (ال ثبلؼلن االخویبلی ٍ ال ثیبلؼلن التفػیدلی   ) یؼٌی خْل هغلك؛ «ٍ لَ ف  عدم هحرَ  هع عدم تويّس صبحبِ أصلًب»شهَدُ ف

 سسذ.  چَى ارش ثِ ػلن اخوبلی یب تفػدلی هؼلَم ثبضذ  اهکبى ایػبل هبل ٍخَد داسد ٍ ًَثت ثِ ثجَت ایي خوس ًوی

کِ هَضیَع سا هیٌم  کیشدین  تیب      ضَد. یؼٌی هب ضوي ایي کبهالً هؼلَم هیضشعدت خْل ثِ هبلک ٍخِ ثب تَخِ ثِ دلدل اٍل  

حذٍدی دلدل سا ّن اص آى ثِ دست آٍسدین. چشا خْل ثِ هبلک ضشط است  چَى ارش غبحت هبل هؼلَم ثبضذ  یلضم ایػبل 

حجص ثشسیذ. اریش   الوبل الدِ. ارش هبل هتؼلك ثِ دیگشی ثبضذ ٍ غبحجص هؼلَم ثبضذ  الصم است کِ ایي هبل ثیِ دسیت غیب   

اخشاج الخوس ]چِ ثِ ػٌَاى خوس اغغالحی ٍ چِ ثِ ػٌَاى  حجص ثشسبًدن  الٍخِ للحکن ثلضٍمغبثتَاًدن یک هبلی سا ثِ 

غذلِ[. ایي یک اهش استکبصی است ٍ استکبص ػمال ایي است کِ دس خبیی کِ هبلک هبل هؼلَم ثبضذ  ّدچ ٍظدفِ فؼلی غدش اص 

 د. خَد ّودي ثشای التضام ثِ ایي ضشط کبفی است. ایػبل هبل ثِ هبلک ٍخَد ًذاس

دس خبیی کِ ػلن تفػدلی ثِ هبلک ٍخَد داسد  اهکبى ایػبل هبل ثِ غبحجص ٍاض  است ٍ الصم است دادُ ضیَد.  چٌدي  ّن

ى خیب ّین اهکیب    داًدن کِ هبلک یکی اص ایي دٍ ًفش است  اییي  دس خبیی ّن کِ ػلن اخوبلی ثِ هبلک ّست  یؼٌی هثالً هب هی

 کٌدن  ثحث دیگشی است ٍ ساُ دیگشی داسد. کِ چغَس هب ثدي ایي دٍ ًفش اًتخبة  ایيایػبل فی الدولِ ٍخَد داسد. حبال 

دلدل دٍم: دلدل اٍل ثب لغغ ًظش اص سٍایبت ثَد اهب دلدل دٍم  سٍایبت ٍاسدُ دس ایي ثبة است. دس ایي صهدٌِ ثیِ سیِ سٍاییت    

 کٌدن:  اضبسُ هی
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هِيَ الْوٓعٓبمِىِ ٍٓ الْبٓحٕرِ ٍٓ الْغٌَِيوٓةِ ٍٓ الْحٓلَيبلِ الْؤخْيتَلِظِ بِيبلْحٓرَامِ َِ َا لَينٕ ئعٕيرَفٕ        فِيوٓب ئخْرَجٔ»سٍایت ػوبس ثي هشٍاى:   ٍايت اٍل:

ییي  ثبثت ضذُ اسیت. ا  خوس دس هبل حالل هخلَط ثِ حشام  ثِ ضشط ػذم هؼشفت غبحت هبل «.صٓبحِبِٔٔ ٍٓ الْكٌَُُزِ الْخُؤسٔ

 غشی  دس ضشعدت ػذم هؼشفت هبلک ثشای ثجَت خوس است. سٍایت 

سٍایت حسي ثي صیبد آهذُ است. ارش ثِ خبعش داضتِ ثبضدذ دس ریل سٍایت حسي ثي ای است کِ دس ریل  خولِ  ٍايت مٍم:

ٍٓ اجٕتٌَِيْٕ  »فشهَد:  چِ ثِ ػٌَاى غذلِ ٍ چِ خوس اغغالحی[ثؼذ اص سخي اص ثجَت خوس ] عَس آهذُ کِ اهبم)ع( صیبد ایي

اص هبلی کِ غبحت آى هؼلَم است  اختٌبة کي. هفَْم آى ایي است کِ ارش غبحت هبل هؼلَم ًجبضذ   «.هٓب كَبىَ صٓبحِبِٔٔ ئعٕلَنٔ

دس هبلی کِ غبحت آى هؼلَم است  ّدچ ساّی ثشای حالل ضذى ثشای تَ ٍخَد ًذاسد. چَى خوس ثبثت است. ثِ ثدبى دیگش 

 هبل هؼلَم ثبضذ  ثبیذ آى سا ثِ غبحجص سسبًذ. ایي ػجبست ًدض داللت ثش ضشعدت خْل ثِ هبلک داسد. ارش غبحت آى 

کٌذ. سؤال ایي اسیت کیِ    ای آهذُ کِ آى خولِ ثِ ًَػی ثبلوالصهِ داللت ثش ایي ضشط هی کِ دس سؤال سبئل خولِ هضبفبً ایي

کٌیذ کیِ    ػذم هؼشفت حشام اص حالل است  التضب هی  کِ فشؼ سؤال خَدِ ایي «.اهِيِِ ًَِِّ  أَصٓبٕتٔ هٓبلًب لَب أَعٕرِفٔ حٓلَبلَِٔ هِيْ حٓرَ»

کیِ   هؼلَم ًجبضذ. حشام یؼٌی هبل غدش ٍ هبل غدش دس ًضد ایي ضخع ثب هبل خَدش هخلَط ضذُ است. اییي  غبحت هبل ّن

دس دسیت اٍ ثبضیذ  تػیشن آى خیبیض      ارش هبل غدیش داًذ کِ  ضَد کِ هی خب هؼلَم هی ام تَثِ کٌن  اص ایي رَیذ آهذُ سبئل هی

داًذ کِ ارش هبلک سا ثطٌبسذ ثبیذ ایي هبل سا ثِ غبحجص ثشرشداًذ. پس خَدِ ػذم هؼشفت حالل اص حشام  چٌدي هی ًدست. ّن

کٌذ کِ غبحت هبل ّن هؼلَم ًجبضذ. پس  کِ دس کالم سبئل هَسد تػشی  ٍالغ ضذُ ٍ تٌبست ایي حکن ٍ هَضَع  التضب هی

 ي صیبد ثش ضشعدت ثجَت ایي خوس داللت داسد. ث سٍایت حسي

  هٓبلًب أَغْوٓضْتٔ فِ  هٓطَبلِبِِِ  كَسٓبٕتٔ  ًَِِّ »کٌذ:  ای است کِ دس سٍایت سکًَی ٍاسد ضذُ است. سبئل سؤال هی خولِ  ٍايت سَم:

کیِ دس حیالل ٍ حیشام     ًفس فشؼ ایي «.الْحٓرَامٓ ٍٓ قَدِ اخْتَلَظَ عٓلَ َّحٓلَبلًب ٍٓ حٓرَاهبً ٍٓ قَدٕ أَ ٓمٕتٔ التََّٕبٓةَ ٍٓ لَب أَمٕ ِي الْحٓلَبلَ هٌِِْٔ ٍٓ 

ٍ دلت ثِ خشج ًذادُ تب ثِ خبیی سسدذُ کِ حالل ٍ حشام ثشای اٍ لبثل تفکدک ًدست ٍ اختالط  هجبالتی کشدُاغوبؼ ٍ ثی

داللت ثش ضیشعدت خْیل ثیِ    حبغل ضذُ  خَدِ ّودي ػشفبً هالصم ثب خْل ثِ هبلک است. پس سٍایت سکًَی ًدض ثِ ًَػی 

 هبلک داسد. 

ارش دس هَسد سٍایت سکًَی ٍ غذس سٍایت حسي ثي صیبد کِ سبئل دس ّش دٍ سٍایت هسألِ اختالط حالل ثِ حشام چٌدي  ّن

اریش فیشؼ کٌیدن    ضیَد.   تمددذ هی چِ کِ دس سٍایت ػوبس هغشح ضذُ سا هغشح کشدُ  لبئل ثِ اعالق ثبضدن  ایي اعالق ثب آى

خب سؤال اص اختالط حالل ثِ حشام ثیَد  لبثیل    اعالق داسد کِ دس آى چٌدي غذس سٍایت حسي ثي صیبد ی ٍ ّنسٍایت سکًَ

ٍٓ اجٕتٌَِيْٕ هٓيب كَيبىَ صٓيبحِبِٔٔ     »تمددذ ثِ ریل سٍایت حسي ثي صیبد است. چَى دس ریل سٍایت حسي ثي صیبد ایي خولِ آهذُ: 

 اص هبلی کِ غبحت آى هؼلَم است اختٌبة کي.  ؛«ئعٕلَنٔ

لزا هدوَػبً ثب تَخِ ثِ سٍایبت ایي ثبة کِ دالّ ثش اضتشاط ثجَت خوس ثِ خْل ثِ هبلک است ٍ ّن ثِ ػٌَاى یک استکیبص  

ِ ػشفی کبهالً ثبثت ضذُ است کِ ارش هبلک هبل هؼلَم ثبضذ  ثبیذ ثِ دست هبلک ثشسذ. لزا ثحث اص ضشط اٍل خدلی ًدیبص ثی  

  ثسظ ٍ تَضد  ثدص اص ایي ًذاسد. 

 شرطیت جهل به مقدار مالبررسی 
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 أهب الطشط الثبًی ٍ َّ الدْل ثومذاس الوبل. 

رَیٌذ اغالً  ضشط دٍم کوی ثحث داسد ٍ دس آى اختالن ٍخَد داسد ٍ الَال هتؼذدی دس هَسد آى هغشح ضذُ است. ثشخی هی

. ثبیذ ایي ادلِ ایي الَال سا ثشسسی کٌدن تب ثجدٌدن آیب ضشط دٍم لبثل اثجیبت  اختالن استضشط ًدست ٍ دس ثدي ثشخی دیگش 

 کٌدن.  ّست یب ًدست  إى ضبء اهلل ثؼذ اص تؼغدالت اسثؼدي ایي ثحث سا ثشسسی هی

 سؤال: ....

هسلّن اسیت.  تَاًدن تػذق دّدن ٍ ًِ خوس. ایي کبهالً ٍاض  ٍ  استبد: ثحث ایي است کِ ارش هبلک هبل هؼلَم ثبضذ  ًِ هی

رَیدن ایي هبل ثبیذ ثیِ غیبحجص دادُ    ّب هی ّب هفشٍؽ ػٌِ است ٍ ثش اسبس آى لضٍم ایػبل هبل ثِ هبلک  تٌْب ساُ است. آى

 ضَد. 

 اهمیت زیارت امام حسین)ع(

 خَاًن.  چَى ایبم اسثؼدي ًضدیک است ٍ سٍص چْبسضٌجِ است  ثِ ّودي هٌبسجت سٍایتی سا اص اهبم ثبلش)ع( هی

أَبٕشِيرْ يٓيب   »رَیذ ٍلتی اص سفش صیبست اهبم حسدي)ع( اص کشثال ثشرطتن  اهبم ثبلش)ع( ثِ دیذاس هي آهیذ ٍ فشهیَد:    هیحوشاى 

ِ خَرَجٓ هِيْ  ًَُُبِِِ كَيَٕٓمٓ ٍٓ  حٔوٕرَاىُ رَیذ ثؼذ  حوشاى هی 1«.ِٔلَدٓتِْٔ أُهُّفَوٓيْ زٓا ٓ قَبٕرَ شُهٓدٓاءِ آلِ هٔحٓوَّدٍ)ع( ئرِيدٔ اللَِّٓ بِذَلِكٓ ٍٓ صِلَةَ ًَبِيِِّ

دّن کِ ّش کسیی کیِ    کِ هي اص سفش ثشرطتن  اهبم ثبلش)ع( ثِ دیذاس هي آهذًذ ٍ فشهَدًذ: ای حوشاى  ثِ تَ ثطبست هی اص آى

صیبست کٌذ ٍ همػَد اٍ اص ایي کبس سضبیت خذا ٍ لیشة ثیِ پدیبهجش ثبضیذ  اص رٌبّیبًص خیبسج       لجَس ضْدذاى آل پدبهجش سا 

 چَى سٍصی کِ هبدسش اٍ سا صادُ است.  ضَد ّن هی

فشهَدُ کِ ثبسصتشیي هػیذاق ضیْذای اّیل     )ظ(پدبهجشآل ایي تؼجدش ثلٌذی است کِ اهبم ثبلش)ع( ثشای صیبست لجَس ضْذای 

خب لشائٌی ّسیت کیِ همػیَد ضیْذای      ثدت  ضْذای کشثال ّستٌذ. ارشچِ ایي اهش ثشای ّوِ ضْذای آل سسَل است؛ اهب ایي

 کشثالست. 

لػذ اص ایي صیبست  تحػدل سضبی الْی ٍ لشة ثِ  کِ چِ کِ هْن است  ایي است کِ صیبست یک ضشط هْن داسد ٍ آى ایيآى

سبًی کِ چَى اً   ّنضَد اًسبى اص رٌبّبى خبسج هی عَس ثبضذ  پدبهجش ثبضذ. ٍالؼبً هلل ٍ لشسَلِ ایي صیبست اًدبم ضَد. ارش ایي

ضَد. ثچیِ اص هحیدظ    ضَد  اص یک ػبلن تبسیک ثِ ػبلن ًَس ٍاسد هی هبدس هتَلذ ضذُ است. کسی کِ ٍاسد ایي دًدب هی تبصُ اص

 خب اهبم ثیبلش)ع(  . دس ایيضَد سٍضٌبیی ٍ ػظوت ٍاسد هی کِ رٌبّی داضتِ ثبضذ ثِ ًَس  تٌگ ٍ تبسیک ضکن هبدس  ثذٍى ایي

سی کِ ثشای سضبی خذا ٍ تمشة ثِ پدبهجش)ظ( ثِ صیبست لجَس ایي ضیْذا ثیشٍد  اص رٌبّیبى    ک رَیذ چٌدي تطجدِ کشدُ ٍ هی

کذُ  ػجبست دیگش اص ظلوتضَد. کأى ّدچ رٌبّی هشتکت ًطذُ است. ثِ  ضَد؛ یؼٌی پشًٍذُ اػوبل اٍ کبهالً سفدذ هی خبسج هی

 ضَد.  رٌبُ ثِ ًَس ٍ سٍضٌبیی ٍاسد هی

است کِ ثش آى هتشتت ضذُ کِ الجتِ عجدؼی است. ٍلتی ثِ فشهَدُ اهبم غیبدق)ع( اًجدیب    ایي کلدت صیبست سدذالطْذا ٍ اثشی

هؼلَم است کِ ایي هکبى ثبیذ ثیشای   کٌٌذ  کٌٌذ ٍ سپس ػشٍج هی سًٍذ ٍ لجش سدذالطْذا سا صیبست هی فَج فَج ثِ کشثال هی

کٌٌیذ ٍ آى   بًی کِ هالئکِ فَج فَج ػشٍج هیی ثبص ثِ فشهَدُ اهبم غبدق)ع( هک ّبی هؼوَلی چِ آثبسی داضتِ ثبضذ ! اًسبى
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چِ آثبسی داضتِ ثبضذ ! هْجظ هالئکِ ٍ اًجدب خبی کوی ًدست.  تَاًذ کٌٌذ  ثذیْی است کِ ثشای اًسبى هی هکبى سا صیبست هی

ثِ ّش حبل ایي چدضی ًدست کِ دس ػبلن هبدی لبثل دیذى ثبضذ. ایي یک حمدمتی دس ػبلن غدت است ٍ تأثدشات خبظ خَد 

 سا دس آى ػبلن داسد. 

ایي اهش دس اسثؼدي ٍ آى ّن ثب پبی پدبدُ یک اّودت خبظ ٍ هضبػف پدذا کشدُ است. سشصهدٌی کِ پدبهجش)ظ( آى سا ثغحبء 

ضودوِ کٌدذ  داًستِ است. ایي سا ّبی ثْطت ال اص ثسبط؛ پدبهجش)ظ( أسؼ کشث1«ثٓغْحٓبءِ الْدٌَّٓة  ٍٓ إًَِّْٓب لَوِيْ»الدٌِ ًبهدذُ است: 

کِ چشا اص ػالهبت هؤهي داًستِ ضذُ  لغؼبً  کِ دس ثشخی سٍایبت  صیبست اسثؼدي اص ػالهبت هؤهي داًستِ ضذُ است. حبال ایي

 خبغی داسد کِ االى فشغت ثدبى آى ًدست.  تفسدشتَضد  ٍ 

اًجدب ٍ هالئکِ فیَج فیَج    ست کِ ثسبط ثْطت ا اسصش راتی صیبست کشثال ٍ لجَس ضْذای کشثال  اسصش راتی آى هکبى ٍ ایي

ّب سا دس کٌبس ایي لشاس دّدذ کِ اهشٍص  ّب سا دس ظشن صهبًی اسثؼدي هالحظِ کٌدذ ٍ ّوِ ایي کٌٌذ  ّوِ ایي خب سا صیبست هی آى

یک ػٌَاى ثبًَی ّن پدذا کشدُ کِ دس حمدمت ثشای تطدّغ ٍ ثلکِ ثشای ػوَم هسلودي ٍ حتی غدش هسلودي کِ ثِ ایي ساُ ٍ ثِ 

اسیت کیِ     ایي ضشایظ ثسدبس هْن است  ایي چِ کِ دس   ثِ یک هبًَس لذست تجذیل ضذُ است. آىهٌذ ّستٌذ یي هکتت ػاللِا

ػٌػش خَّشی ٍ اغلی خَدش سا کِ لػذ لشثت ٍ تحػدل لشة ثِ پدبهجش اسیت  اص دسیت    ثبیذ هشالت ثبضدن ایي صیبست 

چَى کَدکی ثبضذ کیِ اص هیبدس هتَلیذ ضیذُ ٍ اص      کِ هسبفش کشثال ثؼذ اص صیبست  ّن ضَد هیًذّذ. چَى ایي است کِ ثبػث 

ای است کِ دس ایي اهش ثبیذ دلت ضَد. یؼٌی صیبست ثبیذ ثشای خذا ٍ ثشای لیشة   تشیي هسألِ ضَد. ایي هْن رٌبّبى خبسج هی

 ثِ پدبهجش ثبضذ. 

دت آى هْن است. ٍلتی یک خوؼی ثِ ایي ثضسری دس سیبل  صیبست اسثؼدي یک هبًَس لذست ٍ تدوؼی است کِ کوکِ  دٍم ایي

دٌّیذ    ّبی هکتت اّل ثدت ًطبى هی   ّوشاّی ٍ ّوذلی خَد سا ثب هکتت اّل ثدت ٍ آسهبىپدَستگیکٌٌذ ٍ  اختوبع پدذا هی

اخدیش  سغن خغشاتی کِ دس ایي سیِ سیبل   ایي اهش هبیِ یأس دضوٌبى اسالم ٍ دضوٌبى اّل ثدت است. هالحظِ کشدیذ کِ ػلی

ٍخَد داضت  ًِ تٌْب اص خوؼدت هطتبق کن ًطذ ثلکِ ثش آى افضٍدُ ضذ کِ لغؼبً ایي اختوبع ٍ ّوجستگی دس ضکست داػیص  

ثذٍى اًذ اهب  ّب  ثِ سْن خَدضبى تأثدش داضتِ ّبی هختلف ٍ ّوشاّی هشدم ػشاق ٍ ّوشاّی دٍلت اثش داضت. ارشچِ ػولدبت

ضیکَُ  کشد  ّودي اختوبع ثب تَعئِ ٍ خشیبى خغشًبکی کِ ثش ػلدِ اسالم ػول هیػَاهل ضکست ایي  تشیي تشدیذ یکی اص هْن

 اسثؼدي است. لزا ثبیذ ًظن  اًضجبط  ضکَُ ٍ کودت ایي اختوبع حفظ ضَد.

ظشفدت ثبیذ ثشای افضایص آربّی  داًبیی ٍ هؼشفت ًسجت ثِ اّل ثدت ٍ ساُ حك استفبدُ ضَد. ثِ ثدبى  ایيکِ اص  ًکتِ سَم ایي

ٍ  عَس کِ یکی اص فلسفِ یبست اسثؼدي ًجبیذ فمظ هحػَس ثِ هٌبسک ًطَد؛ ّوبىدیگش ص  ّبی اختوبع  حح  ّودي تجبدل فکیش 

ًظش ٍ افضایص داًبیی  آربّی ٍ هؼشفت است. ایي اص اهَسی است کِ ثبیذ ثِ آى تَخِ ضَد. یؼٌی ّوِ ثبیذ تالش کٌٌیذ ٍ اص  

شای استمبی داًص ٍ هؼشفیت  آریبّی ٍ ٍحیذت ٍ ّوجسیتگی ثدطیتش      ایي ظشفدت ٍ اختوبع ثشای پبالیص ٍ پبکی سٍحی  ث

اش خبثش ثي ػجذاهلل اًػبسی سا ثِ کشثال کطبًذ ٍ  استفبدُ ضَد. سّجش هؼظن اًمالة فشهَدًذ ایي یک هغٌبعدسی است کِ خبرثِ
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ن ثیِ سیوت کیشثال    ّویِ ػیبل  تش اص رزضتِ است کِ هؤهٌدي ٍ هحجبى اّل ثدیت سا اص   س لَیایي خبرثِ هغٌبعدس اهشٍص ثسدب

 کطبًذ. هی

اهدذٍاسین ثِ ثشکت ایي اختوبع ٍ هحجتی کِ ثِ اّل ثدت دس حبل افضایص است ٍ ّوذلی ٍ ّوشاّی هسلودي  ضشّ دضیوٌبى ٍ  

 هخبلفبى اّل ثدت ثِ خَدضبى ثشرشدد.

 

 

«الحوذ هلل سة الؼبلودي»  


