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 «معن ج عي  محمد   آهل الطلرهي    اللع  عي  اعدائهم ا اهّلل   ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»

 احزاب 35بررشی دو اشکال پیرامون آیه 

ثحث دز ادلِ لصٍم حدبة ٍ پَضص شى ثَد. ػسض کسدین ثِ آیبتی اش لسآى ثسای ایي هٌظَز استٌبد ضدُ است.. آیتِ اٍر زا دز   

سَزُ احصاة ثَد. لکي ثسای ایٌکِ ثحث دز ایي آیِ تکویل ضَد، خَة اس. ثِ دٍ اضکبلی کِ  53آیِ  کِکسدین خلسِ لجل ذکس 

 ثِ ایي آیِ هسثَط اس. پبسخ دّین. 

 اشکال اول

بءِ لَّب خٌَٔبحٓ ػٓلَیِْٕيَّ فِی آثٓبئِِْيَّ ٍٓلَب أَثٌَٕبئِِْيَّ ٍٓلَب إِخَْٓاًِِْيَّ ٍٓلَب أَثٌَٕبءِ إِخَْٓاًِِْيَّ ٍٓلَب أَثٌَٕ»ایي چٌیي آهدُ:  55اضکبر اٍر ایي ثَد کِ دز آیِ 

هؼوَالً دز خبیی ثِ « خٌبح ال». تؼجیس «اضَِْیدٖ ءٍضَیٕ کُلِّأَخََٓاتِِْيَّ ٍٓلَب ًِسٓبئِِْيَّ ٍٓلَب هٓب هٓلَکَ.ٕ أَیٕوٓبًُْٔيَّ ٍٓاتَّمِیيَ اللَّتِٓ إِىَّ اللَّتِٓ کَبىَ ػٓلَى 

یب حدالل  ثبث. ضدُخَاّد یک تکلیف الصاهی زا اش زٍی دٍش هکلف ثسدازد. یؼٌی لجلص یک تکلیف الصاهی  زٍد کِ هی کبز هی

. ثس ایٌکِ تکلیفی کِ دز ایي لسیٌِ اس لرا خَاٌّد زفغ آى الصام زا اثجبت کٌٌد. زفتِ ٍ ثب ایي ثیبى هی تَّن یک تکلیف الصاهی هی

ثسای شًبى پیبهجس)ظ( اثجبت ضدُ، تکلیف الصاهی اس.؛ چَى ػسض کسدین ایي تکلیف حتی ًسج. ثِ شًبى پیتبهجس)ظ(   53آیِ 

ّن الصاهی ًیس. ثلکِ زخحبى دازد ٍ هستحت اس.. پس ایي یک اضکبر کِ هغلجی کِ دز خلسِ گرضتِ ػسض کسدین، ثب ایتي  

 تؼجیس سبشگبز ًیس.. 

 شکال دوما

ٍٓإِذَا سٓتََلْتُؤَّٔيَّ   ...یٓب أَیُّْٓب الَّرِیيَ آهٌَُٓا لَب تَدٕخُلَُا ثٔیَٔتٓ الٌَّجِیِّ إِلَّب أَى یٔؤْذَىَ لَکُنٕ »اضکبر دیگس ایي اس. کِ دز آیِ لجل گفتِ ضد 

هسَلِ ایي اس. کِ آیب اسبسبً ایي تکلیف ثسای شًبى پیبهجس)ظ( ّن ّس. یب اختصبظ ثتِ  «. هٓتَبػٖب فَبسََٕلَُّٔيَّ هِي ٍٓزٓاءِ حِدٓبةٍ

دز ٍالتغ لسیٌتِ   « ال خٌبح ػلیْي»کَى یک هطکلی ٍخَد دازد ٍ گیسد؟ ثِ ػجبزت دیگس  هسداى دازد یب ّوِ هؤهٌیي زا دزثسهی

ثَط ثِ هسداى  ٍ ایي هکول آى اس.؛ آى تکلیف ضبهل اس. ثس ایٌکِ آًچِ دز آیِ لجل ثیبى ضد، ایي اسبسبً یک تکلیفی اس. هس

کٌد؛ آى آیِ تکلیف  کَى دٍ تکلیف زا ثیبى هی 53ثِ ضویوِ آیِ « ال خٌبح ػلیْي»ضَد. پس اضکبر دٍم ایي اس. کِ  شًبى ًوی

هسداى ت یؼٌتی شًتبى     کٌد ٍ ایي آیِ تکلیف زا ثسای شًبى پیبهجس)ظ(. لرا آیِ لجل دیگس ضبهل غیس زا ثسای هسداى هؤهي هؼیّي هی

ّوتِ زا  « یتب ایْتب التریي آهٌتَا    »؛ یک احتوبر ایتي است. کتِ ثگتَیین     ٍخَد دازدضَد. چَى ایٌدب دٍ احتوبر  هؤهٌیي ت ًوی 

گَیتد.   هسداى هتؤهٌیي زا هتی  فمظ « یب ایْب الریي آهٌَا»گیسد، چِ شًبى ٍ چِ هسداى هؤهٌیي. احتوبر دیگس ایي اس. کِ  دزثسهی

ال »اػن اش هسد ٍ شى. ٍلتی  « یب ایْب الریي آهٌَا»گَید  کِ ّن هسداى ٍ ّن شًبى هَزد خغبة ّستٌد؛ هی ظبّس خغبة ایي اس.

خصَظ هسداى اس.؛ کتَى  « یب ایْب الریي آهٌَا»کِ دز اداهِ آهدُ، ایي دز ٍالغ یک لسیٌِ اس. ثس ایٌکِ هساد اش « خٌبح ػلیْي
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ِ   ای دازًد کِ ثب شًبى پیبهجس)ظ( هي ٍز هسداى ٍظیفِ ای ًدازًتد ٍ الشم ًیست.    اء الحدبة هَاخِ ضًَد؛ اهب شًتبى چٌتیي ٍظیفت

کٌد کِ ایٌْب ّن استثٌب ّستٌد. ضتوي   ثِ شًبى پیبهجس)ظ( هؼلَم هی ّن دز ٍالغ تکلیفی زا زاخغ« ال خٌبح ػلیْي»هساػبت کٌٌد. 

کٌتد؛ چتَى    ی شًبى پیبهجس)ظ( ثبث. هیایٌکِ خَد ایي آیِ هؤید آى اس. کِ آیِ لجل یک تکلیف زا ّن ثسای هؤهٌبى ٍ ّن ثسا

یکی اش ازکبى استدالر ثِ ایي آیِ دز ثبة حدبة ٍ همدهبتص ایي ثَد کِ ایي آیِ تکلیفی زا ثسای شًبى پیتبهجس)ظ( ّتن ثبثت.    

 ایي لسیٌی. زا دازد ٍلی هطکل ّوبى اس. کِ ػسض کسدین. « ال خٌبح ػلیْي»کٌد. 

خیلی تَثیسی دز ثحث هب ٍ ػدم صالحی. ایي آیِ ثسای استتدالر ًتدازد، اهتب ثتسای      دّین؛ الجتِ هب ایي دٍ اضکبر زا پبسخ هی

 دّین.  تکویل ثحث ایي دٍ اضکبر زا تَضیح هی

 بررشی اشکال اول

ثِ اضکبر اٍر کِ اسبسبً خَد ایي آیِ ضبّد ثس آى اس. کِ تکلیف لساز گسفتي هي ٍزاء الحدبة ٍ هٌغ اش لمبء ٍ هَاخِْ ثب  زاخغ

ثتب آى ستبشگبزی   « ال خٌبح ػلیْي»سای شًبى پیبهجس)ظ( الصاهی ًیس.. گفتین ایي زخحبى دازد. اضکبر ایي اس. کِ دیگساى، ث

ایي اس. کِ الصاهتی  « ال خٌبح ػلیْي»چیس.. ظبّس « ال خٌبح ػلیْي»ًدازد. پبسخ اضکبر ایي اس. کِ ثبید ثجیٌین هٌظَز اش 

لَّب خٌَٔبحٓ ػٓلَیِْٕيَّ فِی آثٓبئِِْيَّ ٍٓلَب أَثٌَٕبئِِْيَّ ٍٓلَب إِخَْٓاًِِْيَّ ٍٓلَتب  »خِ ضًَد. آیِ ایي ثَد: تَاًٌد ثب ایي ّف. گسٍُ هَا ثس آًْب ًیس. ٍ هی

« يیْػلت «. »اضَِْیدٖ ضَیٕءٍ کُلِّکَبىَ ػٓلَى  تِٓ إِىَّ اللَّتِٓأَثٌَٕبءِ إِخَْٓاًِِْيَّ ٍٓلَب أَثٌَٕبءِ أَخََٓاتِِْيَّ ٍٓلَب ًِسٓبئِِْيَّ ٍٓلَب هٓب هٓلَکَ.ٕ أَیٕوٓبًُْٔيَّ ٍٓاتَّمِیيَ اللَّ

فسهبید؛ ثبکی ثس آًْب ًیس. دز هَزد پدزاًطبى، فسشًداى، ثسادزاى، ثسادزشادگبى،  ظبّسش ایي اس. کِ دازد ثِ شًبى پیبهجس)ظ( هی

گفتین حدبة ثِ هؼٌبی سبتس ٍ خَاّسشادگبى ٍ شًبى هسلوبى ٍ ًیص کٌیصکبى، دز همبثل ایٌْب  هي ٍزاء الحدبة ًجبضٌد. اگس آًدب 

خَاّد ثگَید دز هَاخِْ ثب ایٌْتب الشم ًیست. هتي     زادع ٍ هبًغ اس.، ایٌدب ّن ّویي اس. ٍ ایي ًبظس ثِ ّوبى حکن اس.؛ هی

تَاًٌد دز ثساثس ایٌْب ظتبّس   خَاّد ثگَید هثالً ثدٍى پَضص هی ٍزاء الحدبة ثبضٌد. ثبش ایي کبزی ثِ آى پَضص ًدازد؛ ایي ًوی

کٌد ضسٍزت کَُى شًبى پیبهجس)ظ( هي ٍزاء الحدبة زا دز همبثتل   د؛ اگسچِ حکن ّویي اس. ٍلی ایي آیِ دز ٍالغ ًفی هیضًَ

اسبسبً ایي آیِ ثِ دًجبر آیِ لجل ثسای ایي ًبشر ضد کِ کسی اش آى اهس ثتِ ستؤار    پس ایي ّف. گسٍُ. ایي هحصل ایي آیِ اس..

کس ایٌْب زا ًجیٌد. چَى خغبة  ید هي ٍزاء الحدبة ثب ایٌْب هَاخِ ضًَد؛ یؼٌی ّیچهي ٍزاء الحدبة گوبى ًکٌد کِ پس ّوِ ثب

ضَد. آى ٍل. هوکي اس. ایي تصَز ایدبد ضدُ ثبضتد   اس.؛ ایوبى آٍزًدگبى ضبهل ّوِ هسداى ٍ شًبى هی« یب ایْب الریي آهٌَا»

ٍآهد داضتِ ثبضتٌد ٍ هتي    پس حك ًدازًد ثب آًْب زف.کِ توبم کسبًی کِ پیص اش ایي ثب شًبى پیبهجس)ظ( ازتجبط داضتٌد، اش ایي 

ّب ٍ ثستگبى. لکي آیِ ثسای ایٌکِ ثب ایي ثسداض.  دٍى الحدبة ٍ السبتس ثب آًْب هَاخِ ضًَد؛ حتی پدزاًطبى، فسشًداًطبى، فبهیل

حدبة ثِ ّوبى هؼٌب هَاختِ  ٍ ثب ایي تلمی ثسخَزد کٌد، ایي ّف. گسٍُ زا استثٌب کسدُ کِ کَى ثبکی ثس آًْب ًیس. کِ هي دٍى ال

 ثب شًبى پیبهجس)ظ(. ضًَد 

الجتِ دز هَزد هسداى خیلی ثحثی ًیس.، یؼٌی پدزاى، ثسادزاى، خَاّسشادگبى ٍ ثسادزشادگبى، اهب ػودتبً دز هتَزد ایتي دٍ گتسٍُ    

اش اهتبء  « . ایوتبًْن هب هلکت »؛ اگس «هب هلک. ایوبًْن»دز ایٌدب چِ هَلؼیتی دازد یب « ًسبئْي»اخیس خبی ایي سؤار ّس. کِ 

دز « ًستبئْي »ایي سؤار ّس. ٍ اگس اش ػجید ثبضٌد ایي ّن هلحك ثِ ّوبى هسداى اس.. اهب ػودُ ایي اس. کِ  خبی ثبضٌد، ثبش

 ایٌدب ثِ چِ هؼٌبس. ٍ اصالً چسا ایي زا ذکس کسدُ اس.؟ 
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ِ  کِ ثِ ذّي لسیت هیدز تفبسیس ذکس ضدُ اس.؛ ٍلی هؼٌبیی « ًسبئْي»ایٌدب احتوبالتی دز هَزد هؼٌبی  ثستب لسیٌتِ ٍ    آید ٍ چت

ضبّد ّن داضتِ ثبضد، هٌظَز ًسبء ٍ شًبى خَیطبًٍدِ شًبى پیبهجس)ظ( اس. ٍ ًِ هغلك شًبى اػن اش شًبى هؤهي ٍ غیسهؤهي، ٍ ًِ 

ٌد ثؼد اش تَاً ّوبى هٌبسجبتی کِ لجل اش شٍخی. پیبهجس)ظ( داضتٌد، هی آًبى ثِ عَز کلیخَاّد ثگَید  خصَظ شًبى هؤهي. هی

ٍآهد داضتٌد ٍ حتبال   شٍخی. پیبهجس)ظ( ّن ثب شًبى ثستگبى ٍ خَیص ٍ لَم خَدضبى داضتِ ثبضٌد؛ ثبالخسُ ایٌْب لجالً ّن زف.

 ٍآهد داضتِ ثبضٌد؛ ایي ثیطتس ثسای ًفی آى خْ. ثَد.  تَاًٌد زف. ّن هی

خَاّد ثگَید گوبى ًطَد کتِ   تثٌب کسدُ، دز ٍالغ هیٍ ایي ّف. گسٍُ زا اس« ال خٌبح ػلیْي»پس اگس دز ایي آیِ گفتِ ضدُ کِ 

تَاًٌد ایي ازتجبط زا داضتِ  تَاًٌد ثب شًبى پیبهجس)ظ( ازتجبط داضتِ ثبضٌد؛ ًِ، ّوِ هی کس حتی هسداى ٍ شًبى خَیطبًٍد ًوی ّیچ

ب آًْب هَاخِ ٍ گفتگَ خَاّد ثگَید کِ شًبى پیبهجس)ظ( خَة اس. هي ٍزاء الحدبة ث دز ٍالغ هی« ال خٌبح»ثبضٌد. آى ٍل. 

خَاّد ًفی آى استحجبة ٍ زخحبى  دز ٍالغ کَى هی« ال خٌبح»صَزت ثگیسد؛ ایي استحجبة ٍ زخحبًص ثبث. اس.. آى ٍل. 

 زا ًسج. ثِ ایي ّف. گسٍُ کٌد. 

 سؤار:

. ضدُ ثَد کِ زخحبى خَاّد ًفی زخحبى کٌد ... هٌظَز ّوبى زخحبى ازتجبط هي ٍزاء الحدبة. ... آًچِ کِ ثبث استبد: ایٌدب هی

ضتَد ًتِ ایٌکتِ ًفتی      ازتجبط هي ٍزاء الحدبة ثَد، ایي زخحبى ازتجبط هي ٍزاء الحدبة دز همبثل ایي ّف. گسٍُ ثسداضتِ هی

ضَد ثس ایٌکِ ازتجبط هي ٍزاء الحدبة ثب ایي ّف. گسٍُ اػن اش هسداى ٍ شًتبى خَیطتبًٍد، ایتي     دز ٍالغ لسیٌِ هی کٌد.کساّ. 

« ال خٌبح»ثِ هؼٌبی ًفی لصٍم ًیس.؛ ّوِ خب « ال خٌبح»ضًَد کِ ایٌدب  ا ًدازد؛ یؼٌی ایي دٍ ثب ّن لسیٌِ هیدیگس آى زخحبى ز

ثِ هؼٌبی ًفی لصٍم ًیس.. ... ثلِ، ثِ ضسط ایٌکِ دز یک ثستس خبصی ثیبى ًطدُ ثبضد. دز آیِ لجل ثب لسائي ٍ ضَاّدی کِ ذکتس  

اگس آى لسائي ٍ ضَاّد زٍضي ثَد ٍ الصام زا استفبدُ ًکسدین ٍ گفتتین زخحتبى دازد،    ضَد. کسدین گفتین اش ایي الصام استفبدُ ًوی

ضَد، دز ٍالغ ًبظس ثِ ّوبى حکن است.. ایٌکتِ ثاتَاّین ایتي زا      عجیؼتبً اداهِ ایي آیِ ّن کِ استثٌب اش ّوبى حکن هحسَة هی

ی. ٍ صالحی. زا ًدازد کِ آى ضَاّد زا اش آًچِ کِ ثتس  کٌد، ایي لبثل یک حکن الصاهی ثیبى هی 53لسیٌِ لساز دّین ثس ایٌکِ آیِ 

آى ذٍالمسیٌِ یک حکوی اس. یب یک ظَْزی دازد ٍ ثِ ٍستیلِ  دٌّد تغییس ثدّد. تَثیس لسیٌِ دز خبیی اس. کِ  آى ضْبدت هی

ٍضٌی دازین کتِ  لسائي ٍ ضَاّد دیگس، احتوبر خبصی دز آى تمَی. ًطدُ ثبضد. اهب ٍلتی دز آیِ لجل لسائي ٍ ضَاّد ٍاضح ٍ ز

تَاًین یک هؼٌبیی زا اش آى استفبدُ کٌین، عجیؼتبً ًبچتبز ّستتین اگتس دز اداهتِ چٌتیي الفتبػ ٍ        ثس اسبس آى لسائي ٍ ضَاّد هی

آید، ایٌْب زا حول ثس آى کٌین، ًِ ایٌکِ آى حول ثس ایي ضَد. یؼٌی کَى دز ایٌدب یک چیصی اصل ٍ یک چیصی فسع  تؼبثیسی هی

 اس.. 

 سؤار:

استبد: آًدب زا گفتین اش ثبة ایٌکِ اگس ّن یک تکلیف ثبضد اختصبظ ثِ شًبى پیبهجس)ظ( دازد، ثب لسائي حبلیِ ٍ همبهیِ فتساٍاى  

خَاستِ ایٌْب زا ػبدت دّد ثِ ّوبى اهس زاخح. چتِ   آى ّن اهسش الصاهی ًیس.. ... پیبهجس)ظ( هی آى زا ثبث. کٌین ٍ تَاًین هی

خَاستِ ایٌْب زا ػبدت دّد ثِ ّوبى اهس  پیبهجس)ظ( هیدّد کِ ایٌْب اصالً پَضص ًداضتٌد. ...  ى هیثسب ظبّس آى زٍای. ّن ًطب

اًتد. ... هوکتي است. ثتب لجتبس       دّد کِ ایٌْب اصالً پَضص ًداضتِ ثسب ظبّس آى زٍای. ًطبى هی زاخح؛ یؼٌی هٌبفبتی ًدازد. چِ
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خَاستِ ایٌْب ػبدت کٌٌد آى حدبثی کِ آًدب ّست. هوکتي است.     تفبلبً هیاًد ٍ یب سس آًْب پَضیدُ ًجَدُ ثبضد. ... ا زاحتی ثَدُ

تَاًد اثجبت کٌد الصام  زسد کِ ایي ًوی حبر ثِ ًظس هی أی اًد. ػلی حدبة ثِ ّوبى هؼٌبی هصغلح ثَدُ، یؼٌی آى حدبة زا ًداضتِ

 شًبى پیبهجس)ظ( هي ٍزاء الحدبة. 

 سؤار:

 پٌدن ّدسی ثَدُ اس.؛ یؼٌی پیبهجس)ظ( پٌح سبر ثؼدش دز لید حیبت ثَدًد. استبد: لسائي داخلیِ ٍ خبزخیِ؛ ... سبر 

 زسد اضکبر اٍر ٍازد ًیس..  پس ثِ ًظس هی

 بررشی اشکال دوم

کٌد یب ثسای  کٌد، آیب ایي تکلیف زا ثسای خصَظ هسداى ثبث. هی اهب سؤار دٍم کِ ثبالخسُ اگس ایي آیِ یک تکلیفی زا ثبث. هی

چَى ثتب  کٌد ٍ ًِ خصَظ هسداى.  زسد ایي تکلیف زا ثسای ّوِ هؤهٌبى ثبث. هی ّوِ هؤهٌیي، اػن اش شًبى ٍ هسداى؟ ثِ ًظس هی

ِ «یب ایْب الریي آهٌَا»تَخِ ثِ  ای کتِ ّوتِ هؤهٌتبى زا اػتن اش شى ٍ هتسد       ، ایوبى آٍزًدگبى اػن اش هسداى ٍ شًبى ّستٌد؛ لسیٌت

ّن آهدُ اس.. اگتس  « ًسبئْي»اًد  هطوَر ایي تکلیف لساز دادُ )تکلیف زخحبًی(، ایي اس. کِ دز ضوي افسادی کِ استثٌب ضدُ

ّبی خبصی اش هتسداى   داى اس. ٍ ثؼد استثٌب کسدُ یک گسٍُتَاًستین ثگَیین ایٌدب خغبة هسثَط ثِ ّوِ هس ًجَد هی« ًسبئْي»

اًد ٍ خَد ایي یک لسیٌِ اس. ثس ایٌکِ ّوِ هؤهٌبى اػتن اش هتسداى ٍ شًتبى     ّن استثٌب ضدُ« ًسبئْي»ثیٌین کِ آًدب  زا؛ لکي هی

 هطوَر ایي خغبة ّستٌد. ػسض کسدم کِ ایي ثیطتس یک سؤار ثَد تب اضکبر. 

 سؤار:

یک هساػبتی زا  خَاستٌد احتوبر صحیحی ًیس.. ... هیتوبر زا هثل هسحَم صبحت هدوغ الجیبى ذکس کسدُ ٍلی استبد: لرا آى اح

ثِ لحبػ حبر پیبهجس)ظ( داضتِ ثبضٌد. ضَى ًصٍر آى آیِ زا هالحظِ کسدید؛ ایٌْب چَى ثِ عَز هتؼبزف ػبدت کسدُ ثَدًد ثدٍى 

ضتد، لترا ایتي     گسفتٌد، دزّب ثبش ثَد؛ پیبهجس)ظ( اش ایي خْ. اذیت. هتی   یضدًد، ًِ اخبشُ ه اعالع لجلی ٍازد خبًِ ّودیگس هی

خَاستِ دیدُ ضَد  ّسحبر هوکي ثَد دز خبًِ ٍ دز یک حبلی ثب ّوسسش ثَدُ کِ ًوی خَاستِ ثِ خبعس حسین پیبهجس)ظ( کِ ثِ

الغ ایي ًِ ثِ ختبعس هطتکلی کتِ    پیبهجس)ظ( ثب ایي ٍضؼی. ثسای آًْب خَضبیٌد ًجَد؛ دز ٍ چٌداى دیدىٍ ثسای هسدم ّن ضبید 

ضتدًد ٍ ایتي ازتجبعتبت     ّبی ّوتدیگس هتی   عَزی ٍازد خبًِ شًبى پیبهجس)ظ( داضتٌد، ثِ خبعس ایٌکِ آًْب دز فسٌّگطبى ّویي

کسد کتِ ضتبید چٌتداى خَضتبیٌد پیتبهجس)ظ( ًجتَد، ایتي         ّبیی زا ایدبد هی هاصَصبً داخل خبًِ، ثسای پیبهجس)ظ( یک شهیٌِ

ّب ػیت ًدازد؛ ٍلی ایٌکِ ّس شى هؤهٌی اش  ، دز هَزد فبهیل«ال خٌبح ػلیْي»گَید  اًد ایدب کٌٌد. لرا هی خَاستِّب زا  هحدٍدی.

تس ّستٌد ٍ ّن ثبالخسُ اعالع  ثبالخسُ فبهیل ٍ ثستگبى ّن همدازی ثب ّن زاح. ایي هغلَة ًیس..زاُ ثسسد ٍ ٍازد خبًِ ضَد 

دیگس کٌد ٍلی  غراس.؛ خَد ثِ خَد اعالع ثس ایي اٍضبع کوی هٌبسجبت زا کٌتسر هیدازًد کِ هثالً ایي ٍل.، ٍل. استساح. یب 

 داًستٌد.  ًوی شًبى

 ضَد.  لرا دز هَزد سؤار دٍم ّن ػسض هب ایي اس. کِ ایي اختصبظ ثِ هسداى هؤهي ًدازد ٍ ّوِ زا ضبهل هی

گَین تتب   ّب داضتین، هاتصسی دز ایي زاثغِ هی چَى فسدا چْبزضٌجِ اس. ٍ تؼغیل اس. ٍ ضسح زسبلة الحمَق زا دز چْبزضٌجِ

 آى ثحث تؼغیل ًطَد. 
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 الحقوق لةشرح رشا

 شخن گفتن از جنس عمل اشت

َ ثحث ثِ حكّ اللسبى زسید؛ ػسض کسدین  چسا اهبم سدبد)ع( شثبى زا دز ذکس ٍ اضبزُ ثس سبیس اػ  همتدم کتسد.   ضب اش ّف. ػضت

اًتد، الشم   گفتین آثبز فسدی ٍ اختوبػی شثبى چیس.. ًکتِ دیگسی کِ لجل اش تَضیح ایي پٌح حك کِ اهبم سدبد)ع( ذکتس کتسدُ  

حسبة آٍزین. ترکس ایي ًکتِ ّن ثتِ ایتي دلیتل     اس. هتؼسض آى ضَین ایي اس. کِ هب ثبید ساي گفتي زا یک ػول ٍ فؼل ثِ

ّبی هاتلف کَى گفتبز چیصی  ّب ٍ فسٌّگ ٍایبت ثِ ایي ًکتِ تکیِ ضدُ ٍ ّن ثِ ایي دلیل اس. کِ دز تلمیاس. کِ دز ثسخی ز

گَیٌد گفتبز ًیک، پٌداز ًیک، کسداز ًیک. گفتبز لسین کسداز لساز گسفتِ است.؛ هتي    خدای اش ػول اس.. دز تؼبلین شزتط. هی

ٍالغ ضدُ اس.؛ کَى ػول  ّب ثٌدی لجی اس. کِ دز ثسیبزی اش تمسینایي دزس. اس. یب غلظ، ٍلی ایي یک هغ ثگَین خَاّن ًوی

ایٌمدز حسف ًصى، ػوتل  »گَیٌد  آى چیصی اس. کِ هسثَط ّوِ اػضب ٍ خَازح اًسبى اس. ٍ گفتي یک چیص دیگسی اس.. هی

ي ٍ گفتتبز خیلتی   ؛ ایي ثدٍى ٍخِ ّن ًیس.. ثبالخسُ اًسبى دز همبم ساي گفتت «کٌد شًد، ػول ًوی ایي فمظ حسف هی»یب « کي

تَاًد هدػی ثبضد دز حبلی کِ ّیچ لدهی ّن ثسًدازد. اهب  کٌن. هی گَید هي فالى هی تَاًد داضتِ ثبضد؛ هی ّب زا هی ادػبّب ٍ حسف

اًد کِ تَخِ کٌید گفتي خَدش یک ػول اس.؛ ایي خیلی ًکتِ هْوتی است.؛ یؼٌتی اگتس هتب ثتِ        دز ثسخی زٍایبت تَکید کسدُ

 ى ثِ ػٌَاى یک فؼل ًگبُ کٌین، ایي ّن خَدش یک کبز اس. هثل کبزّبی دیگس، ایي تَثیس دازد. گفتي ٍ گفتبزهب ساي

 )ع(سٓوِؼٕ.ٔ أَثٓب ػٓجٕدِ اللَِِّػٓيْ خٓؼٕفَسِ ثٕيِ إِثٕسَاِّینٓ، لَبرَ: »خَاًن کِ دز اصَر کبفی آهدُ اس..  دز ایي شهیٌِ دٍ زٍای. ثسای ضوب هی

کسی کِ خبیگبُ ستاٌص زا اش ػولتص    1«.ِ ِکَلَبهِٔٔ إِلَّب فِیوٓب یٓؼٕیٌ ، لَلَّ ػٓوٓلِِِ  هِيْ  کَلَبهِِِ  هَٕٓضِغٓ  هٓيْ زٓأى )ظ(اللَِِّلَبرَ زٓسَٔرُ :  یٓمَُرُ

شًد کتِ ثتِ اٍ    ضَد. یؼٌی فمظ خبّبیی حسف هی زسبًد کن هی ثداًد، ساي گفتي ٍ گفتبز اٍ خص دز آى چیصی کِ ثِ اٍ کوک هی

ساي گفتي ٍ خبیگبُ ساي زا ًسج. ثِ ػول ثداًین؛ ایي اش خٌس ػول اس.؛ ایٌغَز ًیس. کِ چیصی خدای  کوک کٌد. هَضغ

 اش ػول ثبضد. 

ػٓيْ أَثِی ػٓجٕدِ اللَِِّ)ع( »ّب دز سٌد الشم ًجبضد.  الجتِ سٌدش ازسبر دازد ٍلی دز هَضَػبت اخاللی ضبید آى دل. کِزٍای. دیگس 

(ِ کسی کِ کالم ٍ ساٌص زا اش ػولص ثِ  2«.هِيْ ػٓوٓلِِِ کَثُسَتٕ خَغَبیٓبُٔ ٍٓ حٓضَسَ ػٓرَاثِٔٔ  کَلَبهِٓٔ  یٓحٕسٔتٕ  لَنٕ  هٓيْ  ظ(لَبرَ: لَبرَ زٓسَٔرُ اللَِّ

فسهبید  ًاَزدین یب کسی زا ًصدین؛ هیکِ ًکسدین یب ضساة کِ حسبة ًیبٍزد، ایٌکِ ثگَید فمظ حسف شدین، خدای ًکسدُ دشدی 

ضَد. ٍلتی خغب شیبد ضَد، ایي ثتِ   ضَد ٍ ػراة اٍ ًصدیک هی ػولص حسبة ًکٌد، اضتجبّبتص شیبد هی کسی کِ کالهص زا اش

 ضَد.  هؼٌبی ًصدیک ضدى ػراة اس.؛ ٍلتی اش اًسبى شیبد گٌبُ سس ثصًد، لْساً ػراة شیبد هی

ثِ ًظس هي ایي دٍ زٍای. اش ایي خْ. خیلی هْن اس.؛ هي ایي ًکتِ زا لجل اش ٍزٍد ثِ ثیبى آى پٌح حك الشم داًستن ذکس کتٌن.  

ضَد کتِ   ضًَد ٍ ایي ثبػث هی هَاخِ هی آى اس.چَى ًَػبً ثب هسَلِ شثبى ٍ گفتبز ثِ ػٌَاى چیصی کِ دز ػسض ػول ٍ لسین 

کِ ثِ حست ٍالتغ ّتن     ًدٌّد. اهب اگس گفتین ساي گفتي یک ػولی اس. هثل سبیس اػوبرآًغَز کِ ثبید ٍ ضبید ثِ آى اّوی. 

ّویي اس. ٍ یک فؼل اس. ٍلی فؼلی اس. کِ ثب دس. ٍ پب ًیس. ٍ ثب یک تکِ گَض. اس.. لرا تَخِ ثِ ایي ًکتِ خیلی هْن 
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کٌتین.   حسبة کسدین، ثیطتس احتیبط هتی  اس. کِ هب ثداًین ثِ عَز کلی ثبید ساي گفتٌوبى زا یک ػول حسبة کٌین؛ اگس ػول

چَى دز هَزد ػول ضبید ًسجتبً ثب احتیبط ثیطتسی ثسخَزد کٌین. ٍلی دز صحج. کسدى گَیب یلِ ٍ زّب ّستین؛ ٍلی اگتس تَختِ   

 کٌٌدُ ثبضد.  تَاًد همدازی ػبهل کٌتسر کٌین کِ ایي یک ػول اس.، ایي هی

«ٍالحود هلل زة الؼبلویي»            
 


