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 «معن جر ر لي ر ححمدر  ر ل هر اطاليرن ر  ر العن ر لي ر ادداهم ر ااهّللر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته

چٌذ هَل ٍخَد داسد؛ كشؼ ایي است ًِ خَاّشی ثِ ًلسْب اص  دس هَسد چیضی ًِ دس ًٌبس سبحل پیذا ضَد ػشؼ ًشدین

دسیب خبسج ضذُ ٍ دس اثش خضس ٍ هذ یب ثبد ًٌبس سبحل هشاس گشكتِ است، حبل اگش ًسی ایي سا اخز ًٌذ آیب خوس آى ٍاخت 

 است یب ًِ؟ سِ هَل دس هسئلِ ٍخَد داسد:

 هٌبست هطلوب. كشهبیذ: خوس ٍاخت است اص ثبة اسثبح . هَل هشحَم سیذ ًِ هی1

 . خوس ٍاخت است اص ثبة ؿَظ.2

. تلػیل دس هسئلِ؛ ثِ ایي غَست ًِ اگش ضـل آخز ایي است، خوس اص ثبة اسثبح هٌبست ٍاخت است ٍلی اگش ثِ طَس 3

ضَد ٍ خوس اص آى ثبة ٍاخت  اتلبهی ثب ایي ثشخَسد ًشدُ ٍ اخز ًشدُ است؛ دس ایي غَست داخل دس هطلن كبیذُ هی

 ضَد. هی

ّن ًِ ثشای ایي هَل  دین. دس ػیي حبل دٍ دلیل دیگشدلیل آًشا ّن ثیبى ًش ثبضذ ٍ ن حن دس هسئلِ هَل دٍم هیًشدی ػشؼ

رًش ضذُ سا ثیبى ًشدین؛ یي دلیل سا غبحت خَاّش اص ضْیذ حٌبیت ًشدُ ًِ ایي دلیل سا ًول ًشدین ٍ اضٌبل غبحت 

ِ ثِ هطلجی ًِ گلتین خبیی ثشای استٌبد ثِ ایي دلیل ًیست. دلیل دیگش سا خَاّش سا ّن ثِ ایي دلیل ثیبى ًشدین ٍ گلتین ثب تَخ

ضَد یب اص چیضّبیی است ًِ ؿبلجبً ٍ ػبدتبً  ثطَس ًلی آًچِ اص ًٌبس سبحل اخز هی ثِ ایي ثیبى ًِ:ثؼضی اص ثضسگبى رًش ًشدًذ 

ضَد اگش اص هسن اٍل ثبضذ هثل هشٍاسیذ ًِ  ضَد ٍ یب اص چیضّبیی است ًِ ؿبلجبً ٍ ػبدتبً ثٌلسْب خبسج هی ثبلـَظ خبسج هی

ضَد ّشچٌذ هوٌي است ثِ طَس اتلبهی ًٌبس سبحل ّن هشاس ثگیشد، ایٌدب كشهَدًذ: ػٌَاى ؿَظ  ػبدتبً ثب ؿَظ خبسج هی

تَاًین ثگَیین خوس دس ایي هَسد اص ثبة ؿَظ ٍاخت  ضَد ٍ هی ًٌذ، لزا ادلِ ضبهل آى هی حویوتبً ثش ایي هَسد ّن غذم هی

ست ًِ اص ثبة سثح ٍ هطلن كبیذُ، اگش اص هسن دٍم ثبضذ دس ایي غَست اص ساُ تؼوین ػٌَاى هزًَس دس سٍایبت ثِ ّشچِ ًِ ا

داسد ٍ یب اص ثبة تؼذّی اص هَسد ػٌجش « یَخشُج هي الجحش»اص دسیب خبسج ثطَد، حبل یب ثِ ٍاسطِ غحیحِ ػوبس ثي هشٍاى ًِ 

 گیشد. ثش سطح آة هشاس هی ٍ ضَددسیب خبسج هی دس غحیحِ حلجی ثِ سبیش چیضّبیی ًِ اص

یِ ّن، خوس اص ثبة ؿَظ گَیذ: دس هب ًحي ك ػلی ای حبلٍ هحػل ایي دلیل ًِ دیشٍص ػشؼ ًشدین ایي است ًِ هی

 ًِ اص ثبة سثح هٌبست ٍ ًِ اص ثبة هطلن كبیذُ. ٍاخت است،
 بزرسی دلیل سوم

ضَد، ػشؼ ًشدین ًِ  ایي دلیل ّن ثِ ًظش هب توبم ًیست، اضٌبل ایي دلیل ثب هالحظِ آًچِ ًِ دس دلیل اٍل گلتین سٍضي هی

، ثلٌِ «هب یَخشُج هي الجحش»ػشف دس هَاخِْ ثب سٍایبت ایي ثبة ًِ خػَغیتی ثشای ؿَظ هبئل است ٍ ًِ ثشای ػٌَاى 
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َع خوس ًضد ػشف ػجبست است اص چیضی ًِ اص آة خبسج ضذُ؛ اگش ًٌذ ٍ لزا هَض بء هیـیت سا الغػشف ّش دٍ خػَ

ضَد پس ادلِ ایي  هَضَع خوس ایي ػٌَاى ضذ، ایي ضبهل چیضی ًِ اص دسیب خبسج ضذُ ٍ ًٌبس سبحل هشاس گشكتِ ّن هی

ًیست هب  ًٌذ ٍ دیگش ًیبصی ثبة ثب تَخِ ثِ توشیشی ًِ ثِ ػول آهذ خوس سا دس هبًحي كیِ اص ّویي ثبة ؿَظ اثجبت هی

یؼٌی دسست است ًِ ظبّش هؼٌبی َم ؿَظ است، اٍل دلیل هجتٌی ثش تَسؼِ دس هلْ هلَْم ؿَظ سا تَسؼِ ثذّین؛ چَى ضِنّ

ایي است ًِ چیضی اص ػون آة ثیشٍى آٍسدُ ثطَد ٍلی ضبهل ّش چیضی ًِ اص آة استخشاج ثطَد ّش چٌذ اتلبهبً  ؿَظ

 ضَد. ثذٍى ؿَظ ثذست ثیبیذ، هی

ب ًیبصی ثِ ایي تَسؼِ ًذاسین، الجتِ ایي هٌؼی ًذاسد ًِ ًسی هلَْم ؿَظ سا ثِ ایي ًحَ تَسؼِ ثذّذ تب ضبهل ه ثٌبثشایي هب

هلَْم ؿَظ ًذاسین،  دس بء آى دٍ خػَغیت اص ًبحیِ ػشف، هب دیگش ًیبصی ثِ تَسؼًِحي كیِ ّن ثطَد ٍلی ثؼذ اص الـ

ضًَذ ػبدتبً،  اًذ، ایطبى دس هَسد چیضّبیی ًِ ثٌلسِ خبسج هیٍم گلتِّوبًطَس ًِ ًیبصی ثِ تؼوین ًذاسین ًِ ایطبى دس ضنّ د

ًل هب یَخشج هي »دّین اص خَاّش ثِ  هب حٌن سا تؼوین هی اًذ گلتِ ٍ ُاص ساُ تؼوین ػٌَاى استلبدُ ًشد حٌن لضٍم خوس سا

ضًَذ، ٍ ایي تؼوین سا ثِ  سج هیضًَذ ٍچِ آًْبیی ًِ ثٌلسْب خب ، یؼٌی چِ آًْبیی ًِ اص ػون آة ثبلـَظ خبسج هی«الجحش

 دّین. ًوي غحیحِ ػوبس ثي هشٍاى یب غحیحِ حلجی اًدبم هی

ٍ ًِ  بء خػَغیتیي ٍ ایٌٌِ ػشف ًِ ثشای ػٌَاى ؿَظ هَضَػیت هبئل استهب ّن ّویي است ًِ ثب تَخِ ثب الـػشؼ 

دیگش ًیبصی ثِ ایي تؼوین ًذاسین. اگش هب گلتین ادلِ ایي ثبة ٍ سٍایبتی ًِ خوس سا دس ایي  ثشای ػٌَاى خشٍج هي الجحش،

آیذ، ایي  ِ دست هیّشآًچِ ًِ اص صهیي ث چِ اص آة ثذست ثیبیذ دس هتوبثلثبة ثبثت ًشدُ، دس ٍاهغ ًبظش ثِ ایي است ًِ ّش

ٍایبت ثب ایي ثیبى ، هْشاً ایي ادلِ ٍ ایي س«جحشهبیخشج هي ال»ًِ ؿَظ خػَغیت داسد ٍ ًِ ػٌَاى  هتؼلن خوس است ٍ

هب »است ٍ ادلِ خوس سا دس « یستلبد هي الوبء»ضَد؛ چَى ثبالخشُ آى ّن  ّن هی« الوبء ػلی السبحل هب الوبُ»ضبهل 

ٌبد ایي ثِ است تَاًین ثذٍى تٌلّق ایي سٍایبت سا ضبهل هب ًحي كیِ ثذاًین ٍ ثبثت ًشدُ است. لزا هب هی« یستلبد هي الوبء

ثذٍى دخَل دس ػٌَاى هطلن كبیذُ ٍاخت  یِ ثذٍى دخَل دس ػٌَاى سثح هٌبست ٍخوس دس هب ًحي ك سٍایبت ادػب ًٌین

دیگش ًیبصی ًذاسین ثگَیین ایي اضیبء  لزا ثِ ّویي ػٌَاى، ًِ هب طجن اغطالح هتؼبسف گلتین اص ثبة ؿَظ ٍ یؼٌی ضَد هی

ضًَذ ٍ ّش ًذام سا اص یي ساّی هطوَل ایي سٍایبت  ؿبلجبً ثٌلسِ خبسج هی ضًَذ ٍ ثؼضی ثؼضی ؿبلجبً ثبلـَظ خبسج هی

 ثٌٌین.

 ّن توبم ًیست.دلیل سَم  سسذ ًِ ٍل ثیبى ضذ، ثِ ًظش هیثٌبثشایي ثب تَخِ ثِ آًچِ دس دلیل ا

است، لزا ًِ  هَل دٍم ًِ ًظش ضْیذ ّن توشیجبً ّویي یؼٌی ،حن دس هسئلِ ّوبى است ًِ هب گلتین، ًِ كتحػل هي رلي ًلِ

 كشهبیص هشحَم سیذ ثِ ًظش هب توبم است ٍ ًِ كشهبیص اهبم )سُ(، یؼٌی ّن ثِ اهبم )سُ( اضٌبل داسین ٍ ّن ثِ هشحَم سیذ.
 بزرسی قول اول و سوم

هشحَم سیذ ایي ثَد ًِ ػٌَاًی ًِ هَضَع خوس دس ایي سٍایبت هشاس گشكتِ ضبهل هب ًظش اهبم )سُ( ٍ ًظش ٍخِ هطتشى 

خشٍج اص ضوَل سٍایبت ایي ثبة دس غَستی  دس حبلی ًِضَد، لزا ایي سا تحت ػٌَاى اسثبح هٌبست ثشدًذ،  ًحي كیِ ًوی

هَضَع خوس  هؼلَم ضذادلِ  ظِثب هالح ًی ثبضذ ًِ دس سٍایت رًش ضذُ است.است ًِ هَضَع خوس ایٌدب ؿیش اص آى ػٌَا
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ثِ پس  .هطٌلی ًذاسد گیشد ًِ دس ًٌبس سبحل هشاس هیضوَل آى ًسجت ثِ آًچِ  است ٍ لزا« هب یستلبد هي الوبء»دس ایي ادلِ 

چِ دلیل هب ایي سا داخل دس ػٌَاى اسثبح هٌبست ثجشین. لزا ٍخْی ثشای ثجَت خوس اص ثبة اسثبح هٌبست دس ایٌدب ٍخَد 

 ًذاسد.

ای ثیي ًظش اهبم )سُ( ٍ هشحَم سیذ ًٌین ًظش اهبم اٍلی ٍ اغح اص ًظش سیذ است؛ چَى هشحَم سیذ اگش هشاس ثبضذ هوبیسِ اهب

ضَد، اص ثبة اسثبح هٌبست خوس آى ٍاخت است اهب اهبم  ثِ ًحَ هطلن كشهَدًذ دس هَسد چیضی ًِ ًٌبس سبحل اخز هی

اگش  ثب ایي هشٍاسیذ ثشخَسد ًشدُ است. ضـلص ایي است یب ثِ غَست اتلبهی)سُ( تلػیل دادُ ٍ گلتٌذ ًِ ثبیذ ثجیٌین آخز، 

ظش ایي ًظش، اص ً ضَد. ُ داخل دس هطلن كبیذُ هیضَد ٍ اگش اتلبهی ثشخَسد ًشد ضـلص ایي ثبضذ داخل دس اسثبح هٌبست هی

ضذُ اهب  حبغلای ثشای اٍ كبیذُ ، دس ٍاهغ یيیي سا اص ًٌبس سبحل پیذا ًشدُثطَس اتلبهی ا هشحَم سیذ اغح است، اگش ًسی

، ًلس ایي ثشای اٍ یي كبیذُ است حبل ثؼذاً ، یؼٌی خَد ایٌٌِ ایي سا پیذا ًشدُایي ًبس سا ًٌشدُ است ًِ ثشای ًست ٍ ًبس

ثبضذ ٍ ثِ هٌظَس سَد ثشدى  ثب ًسی ًِ ضـلص ایي هی هَسد ایي پس هطؼبً .دیگشی استایي هسئلِ  آى سا ثلشٍضذ یب ًلشٍضذ

سٍد تب هشٍاسیذ پیذا ًٌذ ًبهالً هتلبٍت است. دس هَسد ًسی ًِ ضـلص ایي است، ػٌَاى سثح هٌبست  ًٌبس سبحل ساُ هی

ٌلؼت ثِ ػٌَاى هطلن كبیذُ ٍ ه كشهَدًذ آًچِ ًِ ًػیت اٍ ضذُ هبثل تطجین است اهب دس هَسد ایي ضخع ّوبى طَس ًِ اهبم

 تَاًذ هتؼلن خوس ثبضذ. هی

لزا دس دسخِ اٍل ًِ هَل اٍل ٍ ًِ هَل سَم هبثل هجَل ًیست، یؼٌی ّن ًظش اهبم )سُ( ٍ ّن ًظش هشحَم سیذ هحل اضٌبل 

است ٍلی اگش ثخَاّین اص ًظش خَدهبى تٌضّل ًٌین ٍ ثیي ایي دٍ ًظش هوبیسِ ًٌین هطؼبً ًظش اهبم ًسجت ثِ ًظش هشحَم سیذ 

 .اغحّ است

 

 

 موضوع سوم

سیب خبسج ضَد ٍ اهب هَضَع سَم دس هسئلِ سَم ًِ هَسد تؼشؼ اهبم )سُ( هشاس گشكتِ آًدبیی است ًِ خَاّشی ثٌلسْب اص د

، دس هَضَع دٍم اخز ػلی السبحل ثَد دس ایٌدب اخز اص «ٍخِِ الوبء هب خَشجَ هي الجحش ػلی أخزُ»گیشد دس سطح آة هشاس 

 ثبضذ؟ سطح آة، حٌن دس ایٌدب چِ هی

ضَد چِ اًذ، یؼٌی چِ اخز ػلی السبحل اهبم)سُ( ثیي ایي غَست ٍ غَست هجلی كشم ًگزاضتِ ٍ حٌن آى سا یٌی داًستِ

 اًذ.ًگزاضتِ ٍ دس ّش دٍ یي حٌن سا ثیبى ًشدُاخز هي الوبء حٌن آى یٌی است. هشحَم سیذ ّن ثیي ایٌْب كشهی 

هب »ٍ « هب اخز ػلی السبحل»اًذ؛ ایٌٌِ ثگَیین ثیي ، ًوب ایٌٌِ ایي احتوبل سا ثؼضی دادُلی یُوٌي أى یوبل ثبللشم ثیٌْوبٍ

 كشم است حتی ثٌبثش هجٌبی اهبم ٍ هشحَم سیذ.« اخز ػلی ٍخِ الوبء

ًٌذ اهب ثش چیضی ًِ اص سطح  غذم ًوی« هب یخشج هي الجحش»حل اخز ضذُ ػٌَاى كشم ایي است ًِ ثش چیضی ًِ اص ًٌبس سب

، چِ هشٍاسیذی ًِ ًٌبس غحیح ًیستضَد ایي كشم  هل ٍ دهت ثطَد هؼلَم هیًٌذ ٍلی اگش اًذًی تأ ، غذم هیآة اخز ضذُ

ج هب یَخش» ػٌَاىلزا ، «حشخشجَ هي الج»سبحل اكتبدُ ٍ چِ آى ضیئی ًِ اص سطح آة گشكتِ ضذُ ّش دٍ كشؼ ایي است ًِ 

ثلِ! یٌی سٍی سطح آة ثبهی هبًذُ ٍلی دیگشی سا ثبد یب خضس ٍ هذ ثِ ًٌبس سبحل  ًٌذ. ش ّش دٍ غذم هیث« هي الجحش
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سسذ ًِ كشهی ثیي  كشؼ  ایي است ًِ ثطَس ًلی ایي اص آة خبسج ضذُ است، ثٌبثش ایي ثٌظش ًویثِ ّش حبل اًذاختِ است، 

 ضذ.ایي دٍ ٍخَد داضتِ ثب

كشهی ثیي ایي هَضَع ٍ هَضَع ، اهب ثٌبثش هجٌبی هختبس ٍ ًظشی ًِ هب دس هَسد هَضَع خوس دس ایي سٍایبت ثیبى ًشدین

هجلی ًیست، دس ّش غَست چیضی ًِ اص سٍی آة گشكتِ ضَد ایي ّن هتؼلن خوس است لٌي اص ثبة ؿَظ، ّوبى طَس ًِ 

سا ٍاخت دس كشع ٍ هَضَع سَم خوس ّن داًستٌذ، هب  ُ ٍاخت هیخوس سا اص ثبة سثح هٌبست ٍ هطلن كبیذ ،اهبم ٍ سیذ

 داًین ٍلی اص ثبة خوس ؿَظ. هی

 خصوصیات مبلّغ دین

 . ایوبى هلجی ٍ ػول2ٍ  1

یي كشغتی است ثشای هشدم ٍ سٍحبًیت ٍ ثشای هٌتت اّل ثیت )ع( ًِ  هحشم ثخػَظ ٍ ایبم تجلیـی ػوَهبًایبم دِّ 

ٍ چٌبًچِ اضٌبالت ٍ اثْبهبتی دس  ى ٍ اخالم دس ثیي هشدم توَیت گشددایوب ٍ حوبین دیي ٍ هٌتت تجییي ضَد تب هؼبسف

هسئَلیت ًلی سٍحبًیت ثلٌِ هٌحػش ثِ ایبم تجلیؾ ًیست، الجتِ ایي ضَد. ثبٍسّبی هشدم ٍخَد داسد، تػحیح  ػوبیذ ٍ

ضٌبسذ. لزا ثبیذ یي سٍش ٍ سٌتی ثبضذ ًِ ّویطِ ٍ  هٌبى ًوی هشصثبًی اص دیبًت ٍ اخالم است ٍ ایي ]هسئَلیت[ صهبى ٍ

ثبضذ؛ هؤثش تشیي تشٍیح ًَع سكتبس ٍ  دس ّوِ ایبم هَسد ؿللت هشاس ًگیشد، ثِ خػَظ اص ًظش ػولی، ثْتشیي تجلیؾ ػول هب هی

 ًجبضذ، اثشی ًذاسد. پطتَاًِ آى حویوت ٍ ٍاهؼیت صیجب ثبضذ یب صیجب سخي ثگَیین ٍلیثبضذ. اگش سخٌبى هب  سلَى هب هی

صًین ثِ آى ػویذُ ًذاضتِ اگش حشكی ًِ هی دٌّذ، ّویي است. دیگشاى اًدبم هیدّین ثب ًبسی ًِ  كشم ًبسی ًِ هب اًدبم هی

هوٌي است ایي اثش سا داضتِ ثبضٌذ. ٍلی  دس اهَس دیگش دیگشاى دس حبلی ًِ سخي آًگًَِ ًِ ثبیذ ٍ ضبیذ تأثیش ًذاسد. ثبضین،

گَیذ ٍ ثِ آى ػول دس دسخِ اٍل ثبیذ ثبٍس ٍ یویي داضتِ ثبضذ ثِ آًچِ ًِ هی هَسد سٍحبًیت ثیطتش است. لزا طٌل دسایي ه

اص ایي دٍ سًي  یيگَیذ. ّش گَیذ ٍ دٍم ػول ثش اسبس آًچِ ًِ هیًٌذ؛ ایي خیلی هْن است: اٍل ایوبى هلجی ثِ آًچِ هی

گَیین هؼتوذ ثبضین. دیگش ثب توبم ٍخَد ثِ آًچِ ًِ هی پس ثبیذ هبین. اگش ًجبضذ، ًجبیذ اًتظبسی خبظ اص تجلیؾ داضتِ ثبض

 ضٌبسذ.  گَیین ػول ًٌین. ایي یي هسئَلیت ًلی است ٍ صهبى ٍ هٌبى ًویایٌٌِ ثب توبم ٍخَد ٍ دس حذّ تَاى ثِ آًچِ هی

سٍد ٍ  ًسی ًِ تجلیؾ هی ایي دٍ خػَغیت خیلی هْن است؛ یؼٌیتَخِ ثِ ّبی تجلیـی دس ایبم دِّ هحشم،  دس ایي كشغت

سا داضتِ ثبضذ، دسد  خبهؼِ ، دسد دیي داضتِ ثبضذ، دسد هطٌالت اخالهی ٍ سكتبسیگَیذ ثبیذ اص ػون خبًص ثبضذ سخٌی هی

دسٍؽ ٍ تْوت  آثبس سَءهشدم سا داضتِ ثبضذ ٍ ثؼذ ثِ ایٌْب ّن ػول ًٌذ. ایٌگًَِ ًجبضذ ًِ ًسی حذیث اخالهی ثخَاًذ ٍ اص

اص ػَاهت ٍ آثبس ثذ اخالهی ٍ سَء ظي ٍ ثذ گوبًی ٍ تٌجّش سخي ثگَیذ اهب دس ّوبى هذت ًَتبُ، هشدم اٍ  ٍ ؿیجت ثگَیذ ٍ

ًٌذ ٍ هضبٍت صٍد ٌّگبم ساخغ ثِ ًٌذ ٍ سَء ظي پیذا هیسا ثِ گًَِ دیگشی ثیبثٌذ. ثجیٌٌذ ًِ خَدش ثِ ساحتی ؿیجت هی

 اثش گزاس ًیست.  هطؼبًًٌذ. ایي بد هیاكشاد ًٌذ. خَدش ثدبی ایٌٌِ حول ثش غحت ًٌذ، حول ثش كس

ًِ اًتظبس هب اص هجلّـیي ایي ًیست اسالم سا تشٍیح ًٌٌذ. اًتظبس هب اص  اهلل الؼظوی ثشٍخشدی ًول ضذُ اص هَل هشحَم آیت

سخٌی سا اص ػون ٍخَد ًگلتي یب ثِ سخٌی ػول  ذ، چَى ثسیبسی اص اٍهبت،هجلّـیي ایي است ًِ ػوبئذ هشدم سا خشاة ًٌٌٌ

خَاّین اسالم هب ّن اص هجلّـیي ًوی ًٌذ.هی ؼجیش هْوی است ًِ خذا اسالم سا حلظًٌذ. ایي تًشدى ػوبیذ هشدم سا خشاة هی
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ای سكتبس ًٌٌذ ًِ آى تػَسی ًِ هشدم سا حلظ ًٌٌذ ٍ تشٍیح ًٌٌذ. ّویي هوذاس ًِ ػوبیذ هشدم سا خشاة ًٌٌٌذ یؼٌی ثِ گًَِ

 داسًذ، حلظ ضَد.ٍ دیبًت اص اسالم ٍ اّل ثیت 

ایي خیلی ثشای هجلؾ هْن است هخػَغب ثشای ًسبًی ًِ ثشای هذت ًَتبّی دس یي هحل یب سٍستب یب ضْش ثشای تجلیؾ 

ضَد، هوٌي است یي  سًٍذ، خیلی ثبیذ ثِ ایي ًٌتِ تَخِ ًٌٌذ ًِ دس هٌظش هشدم ّوِ سكتبس ٍ سخي آًْب اسصیبثی هی هی

ای بس هْوی ثشخب ثگزاسد ٍ هوٌي ّن است ٍاهؼبً هطٌالتی ایدبد ثٌٌذ، ایي هْوتشیي هسئلِسٍحبًی دس ایي ایبم تجلیؾ ٍاهؼب آث

 است ًِ ثبیذ ثِ آى تَخِ ضَد.

 . هطبلؼ3ِ

 ّب ثبیذ ثب هطبلؼِ ثبضذ.هسئلِ دیگش دس تجلیؾ ایي است ًِ هٌجش ٍ سخٌشاًی

ًٌن، ایي سبػت هطبلؼِ هی چٌذخَاّن ثشٍم، ِ هیكشهَد هي ثشای ّش هٌجشی ً ًٌٌذ ًِ هی اص هَل هشحَم آهبی كلسلی ًول هی

هٌجش ثب هطبلؼِ سبًذٍیچی هؼلَم  ًٌذ ٍ ثشای هشدم ثیبى ًٌذ. سشسشی هطبلؼِ ساًسی یي خضٍُ  ًِایي ًٌذ تب خیلی كشم هی

دهت ًٌیذ ٍ هطبلؼِ ًٌیذ  ثیبى ًٌیذ خَاّیذ ًِ هی سٍضِ ّبییثشای هٌجش كٌش ٍ هطبلؼِ ًٌیذ، ثشای ثبضذ،  داضتًِیست كبیذُ 

ایٌْب ثشای هشدم  .ذًًِ سیطِ تبسیخی ًذاس ّبیی، هتبسلبًِ االى هٌجشّب پش ضذُ اص خَاة ٍ داستبىاًذاصُ سٌذیت داسدًِ تب چِ 

ٍاهؼب ثشای هٌجش ثبیذ ٍهت  گزاسد. هطبلؼِ ثسیبس هْن است. هیثذ آهَصی داسد ٍ دس دساص هذت آثبس تخشیجی ثسیبسی ثش خبی 

 ای است، ثبیذ ٍهت گزاضت، تلٌش ًشد، ثِ هٌبثغ سخَع ًشد ٍ تحلیل ًشد.ت. كٌش ًٌٌیذ هٌجش ًبس سبدُگزاض

 لتب. تلٌش دس اسائِ هط4

ثشیذ خیلی  ًحَُ ثیبى ٍ ادثیبتی ًِ ثٌبس هیایذ كٌش ًٌیذ چَى آًچِ ًِ هطبلؼِ ًشدُ ثیبىثشای اسائِ هطبلت ٍ دیگش آًٌِ ًٌتِ 

ّوبى  گبُ هٌجشی هحتشم آىایي هحل ایي هطٌل سا داسًذ،  ثؼضی اص هشدم گَیٌذ هی سٍحبًیهْن است. هثال دس یي هحلی ثِ 

 تذثیش هْن است. ساُ غحیح ًیست. ُ گلتي، ایيًٌذ ثِ ثذ ٍ ثیشا ی هٌجش ضشٍع هیضت ثبال

 . تذثیش ٍ هالیوت6ٍ  5

خَاّیذ یي سكتبس یب كٌش ًبدسست دس ثیي هشدم سا تػحیح ًٌیذ ایي ثبیذ ثب هوذهبت ٍ تذثیش ٍ ًشهی ثبضذ،  ضوب حتی اگش هی

ًذاضتٌذ، هالیوت، تذثیش، ًَع اسائِ هطبلت، ایٌْب  داضتٌذ چٌیي ثشخَسدیپیبهجش)ظ( ّیچ ٍهت دس ثشاثش آى ّوِ هطٌالتی ًِ 

ًٌیذ، پیشاهَى هطبلت ّن كٌش ًٌیذ، ثِ ػَاسؼ ٍ  ایٌٌِ ثشای هطبلت هطبلؼِ هیخیلی هْن ٍ اثش گزاس است، لزا ضوي 

ثبضذ ٍ ایي ساُ  ّبی سخٌبى كٌش ًٌیذ، سٌدیذُ ٍ هؼتذل سخي ثگَییذ، دس سخٌشاًی حولِ ًشدى ثِ ایي ٍ آى ٌّش ًویثبصتبة

خشیت است، سٍحبًیت ثب ایي غحیح ًیست، اگش ایشادی ٍخَد داسد ًػیحت ًٌیذ، لسبى ًػیحت ؿیش اص لسبى حولِ ٍ ت

ّب دس دل هشدم ًلَر ًشدُ ٍ ثبهی خَاّذ هبًذ. ادثیبت )سخي گلتي( هب خیلی هْن است حتی دس ثشاثش اضٌبالت ٍ ٍیژگی

آیین.  ّب ثش ّب سا ثیبى ًٌین ٍ اص چِ ساّی دس غذد حل آى ثیٌین، خیلی هْن است ًِ چگًَِ آى اهَى خَد هیاًحشاكبتی ًِ پیش

 ّن دس ایي ساثطِ ٍخَد داسد ًِ خیلی هْن است ٍ اى ضبء اهلل دس كشغت دیگشی ثیبى خَاّین ًشد.ًٌبت دیگشی 

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»


