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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

؛ ػشض ضذ دس ایي ساثؽِ پٌح لَل ٍخَد داسد وِ هب سِ لَل سا وشدینروش دس هَسد ٍخِ تؼلك خوس ثِ ػٌجش الَال هختلفی 

ضَد ٍ  ٍ آى ایٌىِ ثِ ؼَس ولی، ػٌجش هلحك ثِ هؼبدى هی ُهؽشح وشدین. لَل اٍل، لَلی ثَد وِ ثِ ضیخ هفیذ ًسجت دادُ ضذ

بلغَظ استخشاج ضَد، ضَد. لَل دٍم، لَل هحمك صبحت ضشایغ ثَد هجٌی ثش ایٌىِ اگش ػٌجش ث حىن هؼذى دس آى خبسی هی

وٌذ. ایي دٍ لَل ثِ ّوشاُ  هلحك ثِ غَظ است ٍ اگش هِي ٍخِ الوبء اٍ السبحل اخز ضَد، حىن هؼبدى دس آى خشیبى پیذا هی

 هستٌذ ٍ دلیلطبى روش ضذ ٍ هَسد اضىبل لشاس گشفت.

ػٌَاًی است دس سدیف سبیش یه  د وِ ػٌجش هستمالً هتؼلك خوس است؛ یؼٌیلَل سَم، لَل صبحت هذاسن ثَد ٍ آى ایي ثَ

ػٌبٍیي ٍ ثؼٌَاًِ هتؼلك خوس لشاس گشفتِ است. هستٌذ ایي لَل، صحیحِ حلجی ثَد. تمشیت استذالل ثِ صحیحِ حلجی روش 

ًذ. پس ثب اؼاللی اٍ اهبم )ع( ّن دس پبسخ استفصبل ًىشدُ اص ػٌجش ثِ ًحَ هؽلك ٍالغ ضذُضذ، هحصّلص ایي ثَد وِ سؤال 

وِ خَدِ ػٌجش هستمالً، هَظَع خوس است ٍ  گشفتِ.ًتیدِ  ایطبى ،)ع( ٍخَد داسد ٍ تشن استفصبل اهبم وِ دس ایي سؤال

 دلیلی ّن ًذاسین وِ اص ایي اؼالق سفغ یذ وٌین.

، ًِ ثب الً هَظَع خوس استػٌجش هستم لَل ثِ ایي وِ ، وِي دلیل وشدًذ ٍ آى اضىبل ایي ثَداضىبلی ثِ ای هحمك ّوذاًی

اصحبة سبصگبس است ٍ ًِ ثب سٍایبت؛ چَى ّش دٍ ظَْس دس اًحصبس هب یدت فیِ الخوس دس تؼذاد هؼذٍدی ظبّش ولوبت 

 تَاًین ثب ایي ثیبى اثجبت وٌین وِ ػٌجش هستمالً هَظَع خوس است.  داسًذ. ثٌبثشایي ًوی

 اًذ ثِ ایٌىِ:ای پبسخ دادُػشض وشدین ثِ ایي اضىبل هحمك ّوذاًی، ػذُ

وٌذ، یه اخوبع تؼجذی ًیست وِ هب ًتَاًین اص ایي  فشهبییذ ظبّش ولوبت اصحبة ثش آى داللت هیسی وِ هیایي اًحصب اٍالً:

ٍ ثِ ػٌَاى ّطتویي هَسد دس وٌبس هَاسد  تَاًستین ػٌجش سا ثِ ػٌَاى هستمل حصش خبسج ضَین؛ اگش اخوبع تؼجذی ثَد، هب ًوی

اًذ ّیچ هطىلی ایدبد سجؼِ، هتؼلك خوس ثذاًین. لزا ٍلتی چٌیي اخوبع تؼجّذی ٍخَد ًذاسد، ػجَس اص آًچِ وِ اصحبة گفتِ

 دس ثؼعی هَاسد ایي وبس سا وشدین. وٌذ چٌبًچِ هب ًوی

ٍ ثب ػؽف ثش آى هَسد سؤال ٍالغ ضذُ است. ایي ًطبى ثِ ػالٍُ خَدِ صحیحِ حلجی ّن هستمالً ػي غَظ اللؤلؤ  ثبًیبً:

 تَاًین حصشی وِ دس سبیش سٍایبت ٍخَد داسد سا تفسیش وٌین.  دّذ وِ ثب ایي ثیبى حتی هب هی هی

، ثِ اظبفِ اضىبل هحمك ّوذاًی ٍ ّوچٌیي پبسخی وِ اص هحمك ّوذاًی دادُ ضذُ است. حبل ثَد ایي هستٌذ لَل سَم

 ب ایي پبسخ ثِ هحمك ّوذاًی لبثل لجَل ّست یب ًِ.خَاّین ثجیٌین آی هی
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 بزرسی پاسخ به اشکال هحقق هوذانی بز صاحب هذارک

پبسخی وِ ثِ هحمك ّوذاًی دادُ ضذُ هحل اضىبل است. چَى دسست است وِ اخوبع تؼجّذی ثش حصش ثبثت ًطذُ  ثِ ًظش هب

وِ یدت فیِ الخوس، ثجَتبً ٍخَد ٍ لزا ّیچ هٌؼی اص لشاس دادى ػٌجش ثِ ػٌَاى هستمل ٍ ثِ ػٌَاى ّطتویي هَسد اص هَاسدی 

ضَد، ایي  استفبدُ هی ثیبى هدیتوِ اص  چیضیست. ثِ ػجبست دیگش ًْبیت ایٌىِ والم دس اثجبت است وِ اٍل الىالم ا ًذاسد الّب

گَیذ اگش اخوبع تؼجذی ثَد، هب  است وِ ثجَتبً هٌؼی اص ایٌىِ ػٌجش سا هستمالً هتؼلك خوس لشاس دّین، ٍخَد ًذاسد؛ چَى هی

ًیست، ّیچ  دس وبس خوبع تؼجذی، اهب چَى اه ػٌَاى هستملی ثشای خوس استػٌجش ی ین وِایي ضَتَاًستین هلتضم ثِ  ًوی

گشفتِ، صحیحِ حلجی است ٍ ثحث وِ هَسد استٌبد لشاس  . لىي دلیلیضَین، ٍخَد ًذاسد ثِ ایي هؽلت هبًؼی اص ایٌىِ هلتضم

وٌذ وِ دس ػٌجش، خوس ٍاخت است ٍ غَظ  صحیحِ داللت ثش ایي هی دلت داضتِ ثبضیذ وِّویي صحیحِ است.  دس خَد

ّن دس خَاة فشهَدُ اًذ ٍ اهبم)ع( است. ّویي وِ ایي دٍ دس وٌبس یىذیگش هَسد سؤال ٍالغ ضذُ لؤلؤ ثِ ػٌجش ػؽف ضذُ

وٌذ وِ ػٌجش ٍ غَظ لؤلؤ اص یه ٍادی ّستٌذ یؼٌی یه لذس خبهؼی ثیي ایٌْب  ایي داللت ثش ایي هی خوس ثبثت است،

هَظَع  بى چیضی وِ هب سبثمبً دس هَسدض. ّوٍخَد داسد ٍ آى لذس خبهغ، اخز هي الجحش است فی همبثل اخز هي االس

هب یُستفبدُ »تأویذ وشدین وِ هَظَع خوس، دس ثبة غَظ ػجبست است اص:  آىسٍی  ، دس هسئلِ غَظ گفتین ٍ وشاساًخوس

لذس خبهغ ػٌجش ٍ غَظ لؤلؤ ایي است. لزا هب گفتین ًِ «. هي الوبء، هي األضیبء  المَیّوة فی همبثل هب یُستخشج هي االسض

 َظَػیت داسد ٍ ًِ خشٍج هي الجحش وِ دس ثؼعی سٍایبت آهذُ است. غَظ ه

هبًذ. دیگش اگش هَظَع خوس دس هب ًحي فیِ ّویي ثبضذ وِ هب اضبسُ وشدین، دیگش خبیی ثشای ایي اضىبل ثبلی ًوی حبل

 :چَى ت؛تؼلك خوس ثذاًین، لبثل لجَل ًیسگَیذ چِ اضىبلی داسد وِ هب یه ػٌَاى ّطتوی سا ه ایي پبسخ وِ هی

الجحش دس خَدِ ػٌَاى غَظ ّن ثِ ػٌَاى هستمل هؽشح ًیست. اگش غَظ دس سٍایبت روش ضذُ یب خشٍج هي اصالً  اٍالً:

هي الوبء( است فی همبثل هب یُستخشج هي االسض. أخز ، ّوگی یه ػٌَاى ٍ خبهغ داسد ٍ آى خبهغ )ثشخی سٍایبت روش ضذُ

ِ ضَد یب اص سٍی آة یب حتی اص وٌبس سبحل گشفتِ ضَد؛ چَى اگش اص وٌبس سبحل وٌذ وِ اص لؼش آة گشفت لزا دیگش فشلی ًوی

ّن گشفتِ ضَد، ثبالخشُ ایي یه ضئ ثحشی ثَدُ وِ دس اثش هَج یب ثبد ثِ وٌبس سبحل سفتِ است. دس ّش صَست ایي پبسخ 

 ثِ ًظش هب توبم ًیست.

خَاست ًتیدِ ثگیشد  وٌذ؛ هستذل وأىّ اص ایي ػؽف هی ًوی ، داللت ثش هغبیشت ولیػٌجشثِ ػالٍُ ػؽف غَظ لؤلؤ ثش  ثبًیبً:

ایي ػؽف ثِ ّیچ ٍخِ داللت ثش هغبیشت ٍلی اًذ ٍ ضبّذش ّن ػؽف ایي دٍ ثش یىذیگش است. وِ ایٌْب دٍ ػٌَاى هستمل

 ذ. ًلشاس ثگیشذ تحت یه ػٌَاى خبهغ ٌتَاً غَظ لؤلؤ ٍ ػٌجش ثِ ًحَ ولی ثب یىذیگش ًذاسد ثلىِ ایٌْب ّوبًؽَس وِ گفتین هی

هْوتشیي هطىل لَل سَم، ایي است وِ اگش هب ػٌجش سا یه ػٌَاى هستملی ثشای هَظَع خوس ثذاًین، دس وٌبس غَظ،  ثبلثبً:

ضَد، لبئل ثِ تؼذد خوس ضَین یؼٌی ثگَیین دٍ  اش آى است وِ دس خبیی وِ ػٌجش اص لؼش دسیب ٍ ثبلغَظ خبسج هیالصهِ

چَى فشض ایي است وِ دٍ ػٌَاى هستمالً هَظَع خوس اًذ. حبل اگش ػٌجش ثبلغَظ اص ثبس ثبیذ خوس ػٌجش خبسج ضَد؛ 

 ثِ احذ.دسیب خبسج ضَد، یىجبس خوس ثِ ػٌَاى ػٌجش ٍ یىجبس ّن ثِ ػٌَاى غَظ ٍ ّزا هوّب ال یصحّ االلتضام ثِ ٍ لن یمل 
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 (کاشف الغطاء) قول چهارم:

ضَد هؽلمب ٍ حىن غَظ دس آى خشیبى  ػٌجش هلحك ثِ غَظ هی است وِایي اهب لَل چْبسم وِ هختبس وبضف الغؽبء ثَد 

 وٌذ.  پیذا هی

 دٍ ٍخِ ثِ ػٌَاى دلیل ثشای ًظش وبضف الغؽبء روش وشد:تَاى هی
 دلیل اول

یىی ایٌىِ ایي خَدش اص هصبدیك غَظ است چَى ال یأخز الّب هي الجحش ثؽشیك الغَظ. اسبسبً ػٌجش خض اص دسیب آى ّن ثب 

ضَد لزا هلحك ثِ غَظ است هؽلمب؛ چِ اص ػوك آة گشفتِ ضَد ٍ چِ اص  ضَد. پس اص هصبدیك غَظ هی خبسج ًویغَظ 

سٍی آة گشفتِ ضَد. ّوبًؽَس وِ اگش خَاّش هثل لؤلؤ ٍ هشخبى اص سٍی آة گشفتِ ضَد، حىن غَظ دس آى خبسی 

 ضَد، ػٌجش ّن اص ایي ثبة هلحك ثِ غَظ است. هی
 بزرسی دلیل اول

ٍخِ ثبؼل است چَى ٍالغ ایي است وِ اگش ػٌجش سا هب اص لؼش دسیب خبسج وٌین ایي حشف دسست است اهب ایٌىِ ایطبى ایي 

غَظ اص  وبً دس ثسیبسی اص هَاسد ثذٍى، لؽؼبً ایي ثبؼل است؛ چَى هسلّ«ال یأخز الّب هي الجحش ثؽشیك الغَظ»فشهبیذ: هی

پس ٍخْی ثشای ایي ادػب وِ ال یأخز الؼٌجش اال هي الجحش  سبحل گشفتِ ضَد. ضَد. یؼٌی اص سٍی آة یب اص وٌبس دسیب اخز هی

دس ایي دٍ فشض هلحك ثِ غَظ وٌین؛ فشض اخز هي ٍخِ  حذالل ػٌجش سا تَاًین هبًذ. ثٌبثشایي ًویثؽشیك الغَظ، ثبلی ًوی

 الوبء ٍ فشض اخز هي السبحل. ایي خَدش ًمط حشف ایي هستذل است.
 دلیل دوم

؛ چَى دس صحیحِ حلجی، ػٌجش دس ػذاد استصحیحِ حلجی  ظَْسدٍهی وِ ثشای لَل وبضف الغؽبء روش ضذُ، دلیل  اهب

اًذ ٍ غَظ روش ضذُ ٍ ایي خَدش دالّ ثش الحبق ػٌجش ثِ غَظ است. چٌبًچِ اصحبة ّن اص ایي صحیحِ ّویي سا فْویذُ

 اًذ.سا دس ثبة غَظ روش وشدُ ثِ ّویي خْت آى

آیذ، ّویي تسبلن اصحبة است  وٌذ ٍ ثِ ػٌَاى هستملی ثِ حسبة ًوی وِ الحبق ػٌجش ثِ غَظ سا تأویذ ٍ تأییذ هی اص اهَسی

هجٌی ثش ایٌىِ هَظَػبت خوس هحصَس دس ّفت]تب[ یب ضص]تب ثٌبثش اختالفی وِ ّست[، ّستٌذ. اهب دس ّش صَست ػٌجش 

الغؽبء صحیحِ حلجی است آى ّن ثِ دلیل دٍم وبضف  یه ػٌَاى صائذی ثش ایي ػٌبٍیي دس ولوبت اصحبة ًیست. پس

 ٍاسؽِ روش ػٌجش دس ػذاد غَظ.
 بزرسی دلیل دوم

وٌذ وِ  ایي است وِ روش ػٌجش دس سدیف غَظ ّوبًؽَس وِ گفتین داللت ثش ایي هی آىایي دلیل ّن ثبؼل است ٍ ٍخِ ثؽالى 

آى ّن هب یُستفبد هي الوبء فی همبثل هب یُستخشج هي ایٌْب اص یه ٍادی ّستٌذ ٍ یه لذس خبهغ ثیي ایٌْب ٍخَد داسد ٍ 

وٌذ ووب روشُ وبضف الغؽبء ٍ ًِ داللت ثش ایٌىِ هستمالً هتؼلك خوس  االسض است. لزا ًِ داللت ثش الحبق ػٌجش ثِ غَظ هی

وِ هب ی ًذاسد ضَد. ثٌبثشایي ٍخْ وٌذ ووب روشُ صبحت الوذاسن؛ ّیچ وذام اص ایي دٍ اص ایي صحیحِ استفبدُ ًوی است، هی

 ػٌجش سا هلحك ثِ غَظ وٌین.

اًذ وِ ػٌجش هلحك ثِ اًذ )چَى دس ٍخِ دٍم ادػب ضذ اصحبة ّن اص صحیحِ حلجی ّویي سا فْویذُاهب آًچِ وِ اصحبة گفتِ

ایٌدب هب چٌذ لَل سا دس ایي ساثؽِ روش وشدین ٍ هؼلَم ضذ وِ  لبثل لجَل ًیست؛ چَى حذالل تب غَظ است( ایي ّن
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وٌٌذ ٍ ثؼعی الحبق ثِ غَظ سا هشدٍد  دس ایي ساثؽِ اختالف داسًذ ٍ فمػ یه گشٍّی اص آًْب حىن ثِ الحبق هی اصحبة

اًذ ٍ ثؼعی هثل ضیخ هفیذ ٍ هحمك حلّی یب ثِ ػٌَاى هستمل لشاس دادُآى سا داًٌذ ٍ ثؼعی ّن هثل صبحت هذاسن اصالً  هی

اًذ، لؽؼبً ضَد اصحبة اص صحیحِ ّویي سا فْویذُ . لزا ایٌىِ ادػب هیاًذًحَ هؽلك یب دس ثؼعی فشٍض هلحك ثِ هؼذى وشدُ

 ثبؼل است.

ایي ّن اهب ایٌىِ گفتٌذ، تسبلن اصحبة ثش حصش هَظَػبت خوس دس ّفت هَسد هؤوذ ٍ هؤیذ الحبق ػٌجش ثِ غَظ است، 

ثِ هب یُستفبد هي الوبء هتؼلك خَاّذ ثگَیذ خوس  وشدین وِ هی تفسیشاگش هب ثِ گًَِ ای ایي صحیحِ سا هشدٍد است چَى 

سسذ ّش دٍ ضَد وِ هب اص آى حصش خبسج ضَین. لزا ثِ ًظش هی ضَد، دیگش ّیچ هٌبفبتی ثب آى حصش ًذاسد ٍ هَخت ًوی هی

 توبم ًیست. ّن دلیل وبضف الغؽبء هخذٍش است ٍ ایي لَل
 ()ره(تفصیل اهام )قول پنجن: 

 ٍ ثیي خبیی وِ ػلی ٍخِ الوبء اٍ السبحل اخز ضَد، تفصیل دادًذ. اهبم)سُ( ثیي خبیی وِ ػٌجش ثبلغَظ خبسج ضَد

تفصیل اهبم)سُ( ایي است وِ دس خبیی وِ ػٌجش ثِ ؼشیك الغَظ خبسج ضَد، ػٌَاى غَظ ثش آى صبدق است لزا حىن  ٍخِ

هي ٍخِ الوبء اٍ السبحل اخز ضَد، لْشاً ایي دیگش اص  ج ًطَد ثلىِوٌذ. اهب اگش ثبلغَظ خبس غَظ دس آى خشیبى پیذا هی

آیذ ٍ لزا ٍخْی ًذاسد وِ هب ایي صَست سا هلحك ثِ غَظ وٌین. پس ثبیذ خَدش سا هستمالً  هصبدیك غَظ ثِ حسبة ًوی

ِ اهبم گیشد. ایٌدب است وتَاًذ لشاس  هیًگبُ وٌین ٍ ثجیٌین وِ پیذا ضذى ػٌجش سٍی آة یب وٌبس سبحل تحت چِ ػٌَاًی 

اًذ وِ اگش ضغل آخز ایي است وِ ػٌجش سا اص سٍی آة یب وٌبس سبحل اخز وٌذ، ایٌدب خوس اص ثبة سثح تفصیل دادُ ٍ گفتِ

ضَد ٍ اگش ضغلص ایي ًیست ثلىِ ثِ ؼَس اتفبلی ثِ ایي ػٌجش ثشخَسد وشدُ، ایٌدب اص ثبة هؽلك فبئذُ،  هىبست هتؼلك هی

 گیشد. خوس ثِ آى تؼلك هی
 

 ول پنجنبزرسی ق

 :چَى ثِ ًظش هب ایي لَل ّن توبم ًیست

سا دس وٌبس غَظ لؤلؤ روش ًذاسین. صحیحِ حلجی وِ ػٌجش  دس خصَظ ایي صَست ٍخْی ثشای الحبق ػٌجش ثِ غَظ اٍالً:

وٌذ ثبلغَظ خبسج ضذُ ثبضذ یب ػلی ٍخِ الوبء اٍ السبحل. سؤال اص ػٌجش ثِ ًحَ  ، ثِ ًحَ هؽلك است ٍ فشلی ًویوشدُ

آیذ ایي است وِ ایٌْب یه لذس  گیشین، آى چیضی وِ ثِ رّي هی هؽلك است؛ هب ٍلتی ػٌجش ٍ غَظ لؤلؤ سا ثب ّن دس ًظش هی

ایي هَظَع خوس ثبضذ، دیگش هتؼلك خوس است ٍ آى ّن ػٌَاى هب یُستفبد هي الوبء است. ثٌبثشایي اگش  وِخبهغ داسًذ 

ِ غَظ وٌین ٍ دس یه صَست هلحك ًىٌین. ثبالخشُ یب ثبیذ ػٌجش سا ٍخْی ًذاسد وِ هب ػٌجش سا دس یه صَست هلحك ث

تفصیل ثیي سسذ وِ هی آیذ. لزا ثِ ًظش هؽلمب هلحك ثِ غَظ وٌین یب والً خذا ثذاًین. اص صحیحِ حلجی ایي تفصیل ثذست ًوی

 تفصیل صحیحی ًیست. اخشاج ثبلغَظ ٍ اخز هي الوبء، 

آى تفصیل دٍم اهبم ّن صحیح ًیست؛ تفصیل ثیي ایٌىِ ضغل آخز خوغ آٍسی ػٌجش ثبضذ یب ایٌىِ ثِ ؼَس اتفبلی ثِ  ٍ ثبًیبً:

ضَد ٍ چِ ثسب هخبلف ظبّش  ػٌجش ثشخَسد وشدُ ثبضذ. ایي تفصیل ّن ٍخْی ًذاسد. ایي تفصیل اص ظبّش دلیل وِ استفبدُ ًوی

تَاى تفصیل داد. ػٌجش دس سٍایت هتؼلك  لیل )سٍایت( ثیبى ثىٌذ وِ ًویاؼالق دلیل یؼٌی صحیحِ حلجی است. ثذٍى ایٌىِ د
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خوس ٍالغ ضذُ ثِ ًحَ هؽلك. ثِ چِ دلیل ثیي صَست اضتغبل ثِ ایي وبس ٍ ػذم اضتغبل فشق ثگزاسین؟ پس تفصیل هبتي 

 ّن ثِ ًظش توبم ًیست.
 قول هختار

ِ ػٌجش هتؼلك خوس است هؽلمب ٍ ن. فتحصّل هوب روشًب ولِ وایٌدب هالحظِ فشهَدیذ وِ هب ادلِ ّش پٌح لَل سا سد وشدی تب

وٌین. پس اص ًظش  ی حىن الغَظ ػلیِ، ٍلی ًِ اص ثبة دلیلی وِ وبضف الغؽبء گفتٌذ ثلىِ ثِ ایي خْتی وِ هب ػشض هییدش

 شیجبً ًظش هشحَم سیذ ّن ّویي است.تم ػب حك ثب هشحَم وبضف الغؽب است ٍاد

ي دّین ایي است وِ ظبّش صحیحِ حلجی ٍ ایٌىِ ػٌجش دس ای ایي لَل سا تشخیح هی ،ى دلیلاهب دلیلی وِ هب ثش اسبس آ

وٌذ وِ هَظَع خوس دس ّش دٍ اص یه ثبة است یؼٌی یه ػٌَاى دس  داللت ثش ایي هی صحیحِ دس سدیف غَظ ٍالغ ضذُ،

ستخشج هي االسض است. ػوذُ ایي است، ایٌدب هتؼلك خوس است ٍ آى ّن ػٌَاى هب یُستفبد هي الجحش اٍ الوبء فی لجبل هب یُ

خَاٌّذ ثگَیٌذ ّش چِ وِ اص آة استخشاج ضَد، ایي ّن هثل آًچِ وِ اص اسض استخشاج ضَد، هتؼلك خوس  اصالً اهبم)ع( هی

وٌذ استخشاج هي الوبء ثبلغَظ ثبضذ یب ثغیش الغَظ ٍ اتفبلبً ػلت ایٌىِ ثش سش ولوِ ػٌجش، غَظ سا  است. دیگش فشلی ًوی

وِ  گیشد ٍ ًیبص ثِ غَظ ًذاسد، ثِ ّویي خْت ّن ّست ًیبٍسدُ، ایي است وِ غبلجبً ػٌجش ثِ خبؼش سجىی سٍی آة لشاس هی

ٍ ولوِ غَظ ثش سش ػٌجش، ًیبهذُ است ٍ لذس خبهغ ایٌْب ّوبى استخشاج هي الوبء است. لؤلؤ  غَظ لؤلؤ ػؽف ثِ ػٌجش ضذُ

دس ػٌَاًی وِ هتؼلك خوس لشاس گشفتِ، پس ضَد.  غبلجبً اص سٍی آة خبسج هی ضَد اهب ػٌجش غبلجبً اص لؼش ٍ ػوك خبسج هی

ثؼعی سٍایبت،  است ٍ هؤیذ ایي ّن ایي است وِ دس« هب یُستخشج هي الوبء»فشلی ثیي غَظ ٍ غیش غَظ ًیست؛ چَى 

دس « هب یُخشَج هي الجحش»ٍ دس ثؼعی ػٌَاى هب یُخشج هي الجحش آهذُ است. ضبیذ تؼذاد سٍایبتی وِ ػٌَاى  ػٌَاى غَظ آهذُ

ضَد وِ خصَظ غَظ ٍ  هؼلَم هی هؽلت آى روش ضذُ، ثیطتش اص سٍایبتی است وِ ػٌَاى غَظ دس آى روش ضذُ؛ اص ایي

استخشاج هي الوبء هالن است، چِ ثب فشٍ سفتي دس آة ثبضذ ٍ چِ اخز  ٍ استخشاج اص لؼش آة هالن ًیست ثلىِ فشٍ سفتي

 ذ.هي ٍخِ الوبء اٍ السبحل ثبض

اًذ، ایي ثحث لجالً گزضت وِ چشا ثِ ایي ٍ اهب ایٌىِ اگش ایي چٌیي است پس چشا اصحبة ػٌجش سا دس ثبة غَظ روش وشدُ

گیشد. ایٌىِ  ٍ فی الَالغ هثل غَظ، خوس ثِ آى تؼلك هی دس وٌبس غَظ دس صحیحِ روش ضذُاًذ؛ چَى ػٌَاى ثحث وشدُ

ًیست وِ غَظ ٍ فشٍ سفتي دس آة هؼتجش است. اصالً ػٌَاى ایي ثبة گَیین یدشی ػلیِ حىن الغَظ، هؼٌبیص ایي  هی

است. حبال هطَْس ایي ػٌَاى سا ثشای « هب یُستخشج هي الوبء»غَظ است ٍ الّب هب ػشض وشدین وِ هَظَع دس ثبة غَظ 

ین وِ ایي هؼتجش اًذ دس حبلی وِ هب اص اٍل گفتاًذ ٍ دس هَظَع خوس خصَصیت غَظ سا هؼتجش داًستِایي ثبة لشاس دادُ

 گیشد.  ًیست. لزا ایٌْب اص یه ٍادی ّستٌذ ٍ حىوطبى یىی است ٍ خوس ثِ آى تؼلك هی

ایي حشفی وِ هب صدین، ثب حصشی ّن وِ اصحبة گفتٌذ هٌبفبتی ًذاسد ٍ هَخت خشٍج اص حصش ّن  وِ، ایي ًىتِ دیگش

است ٍ ًصبثص ّن ًصبة غَظ است چَى دس ضَد. ػلی ای حبل ػٌجش هتؼلك خوس  ضَد ٍ آى هحزٍس ّن ثشؼشف هی ًوی

ّش چٌذ احَغ آى است وِ خوس دس آى هؽلمب ٍاخت است ٍلَ ایٌىِ ثِ  دس ایي ثبة دس سٍایت روش ضذُ، ایي ساثؽِ ٍ

 اًذ. ًصبة ًشسذ سػبیتبً لالصحبة چَى اصحبة دس ثبة ػٌجش هسئلِ ًصبة سا هؼتجش ًذاًستِ
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اصل ٍخَة خوس دس آى هسلّن  مشیجبً ثب ًظش هشحَم سیذ یىی ضذ. لزاٍت ضذ ٍ تهب دس ایٌدب ًظشهبى ثب ًظش اهبم هتفب پس

ضَد فتَا ّن داد. اهب دس ثبة ًصبثص، احَغ آى  ضَد ٍ هی است ٍ ثبیذ خوس دادُ ضَد ٍ حىن غَظ دس آى خبسی هی

هؽلمب ٍاخت است ٍ إى لن گَیین خوس  اًذ، هب ّن هیًصبة سا دس آى هؼتجش ًذاًستِ ،است وِ ثِ خبؼش ایٌىِ ًَػبً اصحبة

 یجلغ الٌصبة.

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»


