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

وِ پیشاهَى هطتك اسائِ دادُ اًذ دس صذد  ثیبًیسسیذ. ػشض وشدین ایطبى ثب  پٌجن ثحج ثِ تجییي ًظش ٍ لَل اهبمدس تٌجیِ 

 حل هطىل ّن دس تٌجیِ چْبسم ٍ ّن دس تٌجیِ پٌجن ّستٌذ. 

هحصل ًظش ایطبى ایي ثَد وِ هطتك ثش هؼٌَى ثِ ػٌَاى الوجذء ثوب اًِ هؼٌَىٌ داللت هی وٌذ یؼٌی آى چیضی وِ هؼٌَى ثِ ػٌَاى 

ُ ٍ هغبیشتی دس وبس ًیست. صیبدُ ٍ هغبیشت هشثَط ثِ ػبلن هصذاق هجذء است ٍلی ثِ حیج ٍ جْت هؼٌَى ثَدى آى. لزا صیبد

است ٍ اص ًظش هفَْهی هطتك داللت ثش هؼٌَى هی وٌذ الجتِ دس ثشخی اص هصبدق یب اوخش هصبدیك ثیي ػٌَاى ٍ هؼٌَى تغبیش ٍ 

هطتك ثِ هفَْم ٍ هؼٌبی  تجبعیاسّیچ  ،صیبدُ است اهب دس هَسد خذاًٍذ ًیست پس هسئلِ صیبدُ الؼٌَاى ػلی الوؼٌَى ٍ هغبیشت

 هشثَط ثِ هصذاق است.  ثلىًِذاسد 

 عجك ایي ثیبى ثِ ًظش ایطبى دیگش ًِ جبیی ثشای اضىبل اٍل ثبلی هی هبًذ ٍ ًِ جبیی ثشای اضىبل دٍم. 

 حل اشکال اول طبق نظر امام

ًذ وِ لغؼب آى صفبت وِ صفبت رات دس تٌجیِ چْبسم ایي ثَد وِ ثؼضی اص هطتمبت ٍ صفبت ثش رات خذاًٍذ حول هی ضَ ثحج

ثب ضشٍست تغبیش دس حول ثیي  یذ وِطىل پیص هی آهٍ ػیٌیت داسًذ لزا  تحبداّستٌذ ثب رات خذاًٍذ تغبیش ًذاسًذ ثلىِ 

 هَضَع ٍ هحوَل چِ ثبیذ وشد؟ 

  .ثیبى ضذ. صبحت فصَل، آلبی آخًَذ ٍ دیگشاى ّش وذام ساّی سا اسائِ دادًذ ّبی هتؼذدیساُ 

ثش اسبس تحلیلی وِ اص هطتك اسائِ دادًذ هی فشهبیذ: خذاًٍذ تجبسن ٍ تؼبلی هؼٌَى ثِ ایي ػٌبٍیي است یؼٌی ٍلتی هی  اهبم

دس هَسد ػبلن  ُ،ثوب اًِ هؼٌَى است یؼٌی آًچِ وِ هؼٌَى ثِ ػٌَاى ػلن ضذ لؼلناگَیین اهلل ػبلنٌ، ػبلن ػجبست اص هؼٌَى ثِ ػٌَاى 

 ن هي حیج َّ ػبلنٌ ٍ دیگش رات ٍ خصَصیبت رات سا دس ًظش ًوی گیشین. الوؼٌَى ثبلؼل: هی گَئین

. ػبلن ثِ حبل اگش هٌظَس اص ػبلن ایي ثبضذ هی تَاًین ثگَئین اهلل تجبسن ٍ تؼبلی ػبلنٌ، یؼٌی هَصَف یب هؼٌَى ثِ ایي ػٌَاى است

ًبچبس تب  یذآپیص ًوی  فتِ ضذگی وِ آى هطىلِ ا وچٌیيّ .دس وبس ًیستّن ّویي هؼٌب حول ثش اهلل هی ضَد ٍ تسبهح ٍ ًمل 

وبفی است. اسبسب دس ایٌجب تغبیش ثیي هؼٌَى ثِ ػٌَاى الوجذء ٍ ّویي  ستاضَین ثگَیین دس ایٌجب ثیي اهلل ٍ ػبلن تغبیش هفَْهی 

است ٍ گبّی ّن هؼٌَى ثوب اًِ هؼٌَى است ثوب اًِ هؼٌَىٌ ثب رات خذاًٍذ ٍجَد داسد صیشا رات خذا گبّی هؼٌَى ثوب َّ رات 
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 دس ػیي حبل تغبیش ٍ اتحبد ّن ٍجَد داسد. جَد داسدٍضوي ایٌىِ حیج تغبیش اػتجبسی وِ ثشای حول الصم است  جبزا دس ایٌل

 ثِ ایي تشتیت حل ضذ.وِ  پس اضىبل اٍل هشثَط ثِ ًسجت ثیي هجذء ٍ رات اص حیج تغبیش ثَد

 اشکال دوم طبق نظر امامحل 

حبدث است وِ دس ایي صَست اگش ثخَاّین هطتك وِ ثِ ّش حبل هجذء دس هطتك لْشا اهش  ِ پٌجن ایي ثَداهب اضىبل دٍم دس تٌجی

ٍ َّ  الغ ضَدٍسا ثش خذاًٍذ حول وٌین، دس ٍالغ ثبیذ هلتضم ثِ ایي ضَین وِ رات وِ لذین است، هحل ثشای اػشاض ٍ حَادث 

 حَادث ٍالغ ضَد.  هحبلٌ یؼٌی هحبل است راتی وِ لذین است هحل ثشای

وِ ٍلتی هی گَئین هطتك ػجبست اص هؼٌَى ثِ ػٌَاى  ستاایي  ایي هطىل ًیض ثِ عُشُلی تَسظ ثضسگبى حل ضذ. ساُ حل اهبم

، هؼٌَى ثِ ػٌَاى ی ثشای هب ایي جْت هَسد ًظش ًیستدیگش داللت ثش حذحیت ٍ ػشضیت ًذاسد یؼٌهجذء ثوب اًِ هؼٌَى است، 

فمظ یه حمیمت داسد وِ آى حمیمت ، راتی وِ ثِ ػٌَاى ػلن، هؼٌَى ضذُؼٌی ػبلن داللت هی وٌذ ثش ایٌىِ هجذء ثوب اًِ هؼٌَى ی

وٌین دس  وبىگاًىطبف است ٍ دیگش دس ایٌجب هسئلِ ػشضیت ٍ حذحیت ٍ جَّشیت ٍ ... هغشح ًیست یؼٌی ایٌگًَِ ًیست وِ 

ب آى هطىل پیص ثیبیذ وِ چغَس هی تَاًذ رات ت، هی ثبضذ حلَل وشدُچیضی دس چیضی ٍ ایٌىِ ایٌجب اص لجیل حبل ٍ هحل 

خذاًٍذ هحل ثشای ػَاسض ٍ احذاث لشاس ثگیشد، هطتك اگش ثِ ایي ًحَ تفسیش ضذ وِ هذلَل آى هؼٌَى ثوب اًِ هؼٌَى ثبضذ ًِ 

ًچِ وِ هطتك ثِ هؼٌبی ػبلن ثِ ایي هؼٌبست وِ آپس  یگش هطىلی ثبلی ًوی هبًذ.دهؼٌَى ثوب اًِ راتٌ یب هؼٌَى ثوب اًِ لذینٌ 

 ،یب اهش حبدث است یب اهش لذینیب ػشض است جَّش ثوب اًِ هؼٌَىٌ ٍ هب دیگش وبسی ثِ ایٌىِ فمظ هؼٌَى ثِ ػٌَاى ػلن ضذُ 

 سا حول هی وٌین. لوجذء ثوب اًِ هؼٌَىاخَد هؼٌَى ثِ ػٌَاى ًذاسین ثلىِ هب 

وِ هؼٌَى ثِ ػٌَاى ػلن ضذُ لىي ثوب اًِ است هی فشهبیذ: ًِ تلجس است ٍ ًِ لیبم ثلىِ ػبلن یؼٌی چیضی  دس ٍالغ اهبمپس 

است ٍ هب ّیچ صبدق ّن دسثبسُ خذا ٍ ّن غیش خذا هفَْم هطتك یؼٌی  ثشای هب فمظ حیج هؼًٌَیت آى هْن است .هؼٌَى

هسئلِ ایي است وِ خذاًٍذ تجبسن ٍ تؼبلی هَجَدی است وِ حمیمتص ّوبًٌذ ػلن،  خصَصیتی سا دیگش لحبػ ًوی وٌین.

اًسبًی وِ ػلن داسد ثِ ایي هؼٌبست وِ ثشای اٍ  خالهیؼٌی ایٌىِ حجبثی ًیست ٍ ّوِ چیض آضىبس ٍ ػیبى است اًىطبف است 

دس ًذاسین الجتِ هشاتت  ض یب ... است،ّوِ چیض سٍضي است لزا ٍلتی ػلن یؼٌی اًىطبف، دیگش وبسی ثِ ایٌىِ ػلن جَّش یب ػش

ثِ ایي دیگش ٍلی ٍلتی هی گَئین اًىطبف  ٍجَد داسد یؼٌی دس جبیی اًىطبف صیبد است ٍ دس جبیی ّن ون استاًىطبف 

ایي چیضی است وِ حیخیت اًىطبف سا داسد، ػلن یؼٌی چیض جْت وبسی ًذاسین وِ ایي چیضی است وِ دس رات حلَل وشدُ ثلىِ 

ىطف یب ػبلن یؼٌی چیضی وِ اًىطبف ثشای اٍ هحمك ضذُ است لزا اگش ایٌگًَِ گفتین، خذاًٍذ تجبسن ٍ تؼبلی دس هشتجِ هٌ

راتص، وطف تفصیلی داسد یؼٌی ّوِ چیض ثشای خذا حبثت است پس راتص ّوبى وطف است یؼٌی ضوي ایٌىِ ٍاحذ ٍ ثسیظ 

دس ػیي حبل هؼلَم ّن ّست صیشا رات خذا دس ًضد خَدش ػبلن است است ثِ اػتجبس ایٌىِ دس هشحلِ رات وطف تفصیلی داسد 

هٌىطف است یؼٌی ّن ػبلن است ٍ ّن هؼلَم است صیشا حمیمت ػلن، اًىطبف است ٍ رات خذا ّوبى اًىطبف است یؼٌی 

ٍ هحل ثِ تغبیش ٍ تفبٍت  ضىبلاحبل وِ هؼلَم ّن ّست پس ثحج حلَل ٍ لیبم ٍ تلجس ٍ ... ًیست ػبلن است دس ػیي 
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ٍ هجبص ٍ ًمل ٍ تسبهح  ًذ ا خذاًٍذ تجبسن ٍ تؼبلی صبدق ثِ ًظش ایطبى هطتمبت حمیمتب ثش لزا غشح ضَد.هػشٍض حَادث 

 ًیست.

فجمی  تٌجیِ پٌجن توبم ضذ ثب ایي هغلت ٍدس هجوَع ثِ ًظش هی سسذ دس ثیي ساُ حل ّبیی وِ اسائِ ضذُ، ایي ثیبى توبم است 

 «وذ هلل سة الؼبلویيالح»        ثحج اٍاهش هی ضَین.اص ثیبى آى، ٍاسد التٌجیِ السبدس وِ آخشیي تٌجیِ است ٍ ثؼذ 


