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

ایي تٌثیِ  دسهحمك خشاساًی  ػثاستتِ رکش آى ًیست ٍ  یهثحث هطتك، هشتَط تِ هطلثی است کِ چٌذاى ضشٍستتٌثیِ ضطن دس 

 خالی اص اضکال ًیست.

ایطاى هی فشهایذ: دس صذق هطتك تش رات الصم ًیست رات تلثس حمیمی تِ هثذء داضتِ تاضذ تلکِ تلثس هجاصی ّن کافی 

اسٍ، ّن هَضَع ٍ ّن هحوَل دس هؼٌای حمیمی خَدضاى استؼوال ضذُ اًذ یؼٌی هاء دس لضیِ ای هثل الواء جتِ ًظش ٍی  است.

دس هؼٌای حمیمی خَد ٍ جاسٍ ّن دس هؼٌای حمیمی خَد استؼوال ضذُ است حول جاسٍ تش هاء ّن، حول ٍالؼی ٍ حمیمی است 

تش خالف استؼوال تش هحوَل، یؼٌی دس ّیچ یک اص ایي سِ جْت یؼٌی ًِ دس هَضَع ٍ ًِ دس هحوَل ٍ ًِ دس حول هَضَع 

دس ایٌجا دس تخطی اص ایي لضیِ هجاص سخ دادُ، کلوِ  ٍلی اگش گفتِ ضَد الویضاب جاسٍ، یؼٌی ًاٍداى جاسی استًیست حمیمت 

هیضاب تِ هؼٌای ًاٍداى است کِ دس هؼٌای حمیمی خَدش استؼوال ضذُ یؼٌی هَضَع دس هؼٌای حمیمی خَدش استؼوال ضذُ ٍ 

جشیاى است ٍ چیض دیگشی همصَد ًیست لکي  حمیمتامیمی خَدش استؼوال ضذُ یؼٌی هٌظَس اص جشیاى، جاسٍ ّن دس هؼٌای ح

، دس ًسثت جشیاى تِ هیضاب یا ًاٍداى، هجاص ٍ ادػا هحمك ضذُ تِ ػثاست دیگش ایٌجا هجاص دس اسٌاد است ًِ هجاص دس کلوِ

ی خَدش استؼوال ضذُ ٍ ّن جاسی دس هؼٌای خَدش چَى کلوات دس هؼاًی خَدضاى استؼوال ضذُ اًذ، ّن هیضاب دس هؼٌا

استؼوال ضذُ ٍلی دس ًسثت دادى جشیاى تِ ًاٍداى، هجاص صَست گشفتِ چَى ًاٍداى جشیاى پیذا ًوی کٌذ تلکِ آًچِ جشیاى 

ٍ هکاى هاء ًاٍداى ٍجَد داسد پس اگش جشیاى تِ هیضاب اسٌاد دادُ ضذُ، دس ٍالغ چَى هیضاب هحل پیذا کشدُ، آتی است کِ دس 

تا هجاص دس اسٌاد، دس حمیمت یک اتحاد ٍ َّ  لزا تِ ًظش هشحَم آخًَذاست، اسٌاد دس چیضی است کِ دس هیضاب جشیاى داسد. 

 َّیتی تیي هَضَع ٍ هحوَل ایجاد هی ضَد.

 علت انعقاد تنبیه ششن

 است. گفتِکِ صاحة فصَل دس ایٌجا  است سد هطلثیدس ٍالغ  فشهَدُػلت ایٌکِ هشحَم آلای آخًَذ ایي هطلة سا دس ایٌجا 
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هحمك ضذُ ٍلی ایي هجاص دس هحوَل است یؼٌی هَضَع دس  لضیِ ای هاًٌذ الویضاب جاسٍ، هجاصهی گَیذ: دس  1صاحة فصَل

دس جشیاًی کِ تِ آب  هجاصهؼٌای اصلی خَدش استؼوال ضذُ لکي هحوَل کِ جاسٍ است دس هؼٌای هجاصی استؼوال ضذُ لزا 

 ضَد ًیست تلکِ جشیاى یک هؼٌای هجاصی داسد .ًسثت دادُ هی 

هحمك خشاساًی ادػای صاحة فصَل سا سد هی کٌذ ٍ هی فشهایذ: دس ایٌجا اصال هجاص دس کلوِ تحمك پیذا ًکشدُ تلکِ هجاص دس 

دس حمیمت یک اتحاد ٍ َّ َّیتی تیي هَضَع ٍ هحوَل ٍ د است یؼٌی دس اسٌاد هحوَل تِ هَضَع، هجاص صَست گشفتِ اسٌا

هَضَع حمیمی است ٍ هحوَل ّن حمیمی است اها حول چَى ایي اتحاد ٍ َّ َّیت ٍ حول، حمیمی ًیست  لکيایجاد ضذُ 

 .هجاصی است

 بررسی کالم هحقق خراسانی

هٌظَس ایطاى خیلی سٍضي ٍ آضکاس اها اضکالی کِ دس ػثاست هشحَم آلای آخًَذ است ٍ تَاسطِ آى اضکال گفتِ هی ضَد کِ 

 طن هی خَسد.چسًذ کِ ظاّشا تیي آًْا تْافت تِ ایي است کِ ایطاى دٍ ػثاست داًیست 

الوثذء حمیمتاً تل یکفی تالظاّش اًِ ال یؼتثش فی صذق الوطتك ٍ جشیِ ػلی الزات حمیمۀ التلثس "ػثاست اٍل ایطاى ایي است: 

 . "الجاسی التلثس تِ ٍلَ هجاصاً کوا فی الویضاب

تِ تلثس حمیمی رات هؼٌای ایي ػثاست ایي است کِ دس صذق هطتك تش رات، ٍ جشی ٍ حول هطتك تش رات، الصم ًیست کِ 

، حمیمی "الواء الجاسی"تلثس دس هَاسدی حمیمی است تِ طَس هثال تلثس دس  پیذا کٌذ تلکِ تلثس هجاصی ّن کافیست. هثذء 

ٍلتی کِ جاسی تِ  است کِ هتلثس تِ هثذء جشیاى ضذُ است. "الواء"رات، ٍ است هطتك  "الجاسی"کِ  تیاىاست تِ ایي 

اها گاّی اٍلات ایي تلثس هجاصی است ػٌَاى ٍصف هاء لشاس هی گیشد، ایي تلثس حمیمی ٍ ٍالؼی است ٍ تحثی دس آى ًیست 

، دس ایٌجا الجاسی ٍصف تشای هیضاب لشاس گشفتِ یؼٌی هیضاب تِ ػٌَاى رات تِ هثذء جشیاى "الویضاب الجاسی"هثال هی گَیین 

ایي تلثس حمیمی ًیست چَى هیضاب دس جای خَد ساکي است ٍ جشیاى ًذاسد اها دس ػیي حال ایي هطتك  لکيهتلثس ضذُ 

تِ  ٍیؼٌی هجاصاً ٍ ادػائاً هتلثس ضذُ پس دس ایٌجا تلثس تِ ًحَ هجاص است یؼٌی جشیاى سا تش ایي رات اطالق هی کٌین 

صیشا ها ًوی  ضَد دس آى سػایتتایذ تٌاسة تی لاػذُ ًیست تلکِ ٍلی ػثاست دیگش ایي تلثس رٌّی ٍ خیالی ٍ ساختگی است 

ذ تِ ّش راتی جشی کٌین ٍ تگَئین کِ ایي رات داسای تلثس هجاصی است یؼٌی تاالخشُ تیي هثذء ٍ رات تای تشتَاًین هطتك سا 

 ًحَی تٌاسة تاضذ. 

الوطتك فی هثل الوثال توا َّ هطتك لذ استؼول فی هؼٌا الحمیمی ٍ اى کاى "هشحَم آخًَذ دس ػثاست دٍم خَد هی فشهایذ: 

 ."ذا الی الویضاب تاالسٌاد الوجاصیهسٌهثذؤُُ 

دس هؼٌای حمیمی خَدش استؼوال هی فشهایذ: هطتك دس هثل ایي هثال یؼٌی دس هثال الویضاب الجاسی،  ایطاىدس ایي ػثاست 

تلکِ آًچِ دس ایي جولِ اتفاق  ًیفتادُتؼوال ضذُ پس هجاص دس کلوِ اتفاق ضذُ کوا ایٌکِ هثذء ّن دس هؼٌای حمیمی خَدش اس

 افتادُ، هجاص دس اسٌاد است. 
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 حال ایي دٍ ػثاست چِ هطکلی تا ّن داسًذ؟ 

یی کِ تلثس حمیمتا هؼتثش ًیست یؼٌی جادس جشی هطتك تش رات،  ظاّش ػثاست اٍل ایي است کِ تلثس حمیمی رات تِ هثذء

ػٌَاى هطتك سا تکاس تشد یؼٌی  ی تاضذ، تاص هی تَاىػٌَاى هطتك سا تکاس تشد ٍ دس جایی کِ تلثس هجاص حمیمی تاضذ، هی تَاى

اٍل ایطاى است کِ تیاى گش ایي ّن هی تَاًین تگَئین الواء الجاسی ٍ ّن هی تَاًین تگَئین الویضاب الجاسی. ایي ظاّش ػثاست 

 است کِ الصم ًیست تلثس حمیمی تاضذ تلکِ تلثس هجاصی ّن کافی است.

اها دس ػثاست دٍم ظاّش ایي است کِ دس صذق هطتك تش رات، فی ًفسِ حمیمت تلثس رات تِ هثذء الصم ًیست چَى دس ایٌجا 

هجاص دس اسٌاد است ًِ هجاص دس کلوِ. آًچِ اص ػثاست دٍم استفادُ هی ضَد ایي است کِ دس صذق هطتك تش رات، تلثس رات 

 فی است. تِ هثذء هؼتثش ًیست ٍ صشف هجاص دس اسٌاد کا

ایي دٍ ػثاست تا ّن ًاساصگاس ّستٌذ. هشحَم آلای آخًَذ دس ػثاست اٍل تلثس سا تِ ّش ًحَی هؼتثش هی داًذ لکي هی فشهایذ 

کِ الصم ًیست ایي تلثس حمیمی تاضذ تلکِ هوکي است تلثس، هجاصی تاضذ اها دس ػثاست دٍم اصال اصل اػتثاس تلثس سا تِ 

تلثس هؼتثش است  یؼٌی اص یک طشف هی گَیذٍ هی گَیذ: صشف هجاص دس اسٌاد کافی است صَست هجاص تِ کٌاس هی گزاسد 

دس ػثاست دٍم هی فشهایٌذ کِ تلثس اساسا اػتثاس اػن اص ایٌکِ حمیمی تاضذ یا هجاصی تلکِ هْن ایي است کِ تلثس تاضذ اها 

 رات تِ هثذء هؼتثش ًیست. تلثس ًذاسد تلکِ صشف هجاص دس اسٌاد کافی است ٍ حمیمت 

تلثس هؼتثش است اػن اص حمیمی ٍ هجاصی،  ایي لاتل  ست ٍ یا هؼتثش ًیست. اگش تگَئینصیشا یا تلثس هؼتثش ا صحیح ًیستایي 

ست الثَل است اها ایٌکِ تگَئین اساسا دس هَسد الویضاب الجاسی، حمیمت تلثس هؼتثش ًیست تلکِ صشف هجاص دس اسٌاد کافی 

  ساصگاس ًیست. تا آى سخي

 ي الوطتك.ّزا توام الکالم فی الثحث ػ ػلی أی حال؛ ػثاسات هشحَم آخًَذ دس ایي همام خالی اص اضکال ًیست.

تحث کشدین. هشحَم آلای آخًَذ سیضدُ اهش اص اهَس همذهاتی سا هتؼشض ضذًذ ٍ ایطاى ها تا ایٌجا دس اهَس همذهاتی ػلن اصَل 

ها دس تؼذاد ٍ ًحَُ  هتؼشض هی ضًَذ. الثتِکِ همصذ اٍل اص هماصذ اصلی ػلن اصَل است سا  تؼذ اص تحث هطتك، تحث اٍاهش سا

تِ طَس کلی پس اص تیاى تؼشیف ػلن اصَل ٍ هَضَع آى هثحث ٍضغ سا هطشح کشدین ٍ ّش  تغییشاتی دادین ،چیٌص ایي اهَس

استؼوال هطشح ضذ ٍ کلیِ هثاحث هشتَط تِ آى آًچِ هشتَط تِ ٍضغ تَد دس ایي تخص هَسد تحث لشاس دادین. پس اص آى تحث 

حَم اص ایٌجا هماصذ اصلی ػلن اصَل ضشٍع هی ضَد کِ ایي هماصذ طثك تیاى خَد هشسا دس ایي تخص گٌجاًذین. تِ ّش حال 

س ؛ ًَاّی؛ هفاّین؛ ػام ٍ خاظ؛ هطلك ٍ همیذ؛ هجول ٍ هثیي؛ هثاحث حُجَج؛ لطغ ٍ ظي ٍ سپآلای آخًَذ ػثاستٌذ اص: اٍاهش

 اصَل ػولیِ.

 
   
 

 «وذ هلل سب الؼالویيالح»


