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

 خالصه جلسه گذشته

ثود. ؾشؼ ضذ ثه این آیه استذالل ضذه ثرشا  زرضوپ شوضرص و سرتش صر. دس     « والیجذین صینتهن اال مب غهش منهب»ثحث دس آیه 

تمشیت استذالل ثه این آیه ممذمةً گفتیم سه مؿنب ثشا  صینت روش ضذه است؛ چور سبیش اجضا  این آیه مؿنربیص سوضرن اسرت؛    

یه « الیجذین»است وه دس آیه روش ضذه است. ازجته مشحوپ آلب  خویی دس موسد  ؾمذه اختالف دس اینجب شیشامور مؿنب  صینت

گیش  اص این آیه دخبزت داسد وه حبال آر سا دس ادامه روش خواهیم وشد. ؾمرذه ثحرث    ا  داسنذ وه این هم ثه نوؾی دس نتیجه نىته

، مواؾؽ صینت ثبضذ ثه غروس  مجربص یرب    دس مؿنب  صینت است. ؾشؼ وشدیم یه لول و احتمبل این است وه منػوس اص صینت

هب  مػنوؼ ثطش ، غبهش  و ثبطنی یرب خػروظ    تمذیش. احتمبل و لول دوپ اینىه ممػود مب تتضین ثه ازمشأة ثبضذ؛ یؿنی صینت

هب  مػنوؾی، ومب  هب  خلمی و طجیؿی و صینت هب  خلمی و طجیؿی است یب اؾم اص صینت ثبطنی. لول سوپ اینىه ثه مؿنب  صینت

گیرشد ر    هب  خلمی و طجیؿی سا می دس اینجب اؾم است، یؿنی هم صینت  گویذ منػوس اص صینت محمك ازحىیم؛ ایطبر میازت ازیه ره

 ونذ.  هب  غبهش  و ثبطنی وه صر اص آنهب استفبده می یؿنی خود صر ر و هم صینت

 حق در معنای زینت

ستش صر واجت است یب نه؛ یه ثحث این است وه وذاپ یه اص  اینجب یه ثحث این است وه آیب ثنب ثش هش سه لول شوضص صر و

هب دس  اینهب غحیح است و وذاپ لبثل دفبؼ است. این دو ثحثی است وه فؿالً ثه این محذوده موسد نػش مب مشتجط است و اال ثحث

 انذ.  هبیی وه اهل سنت اص این آیه وشده اینجب صیبد است؛ نػشا  مفسشین، نػشا  زغویین، استفبده

دس موسد اینىه وذاپ یه اص این سه مؿنب دس اینجب دسست است، مب ؾشؼ وشدیم غبهش این است وه صینت ثه مؿنب  مب تتضین ثره  

 چور:ازمشأة است 

سوایبتی این سا تأییرذ  دس انذ و هم ثب خود این آیه سبصگبس است و هم  ثب آنچه زغویین دسثبسه مؿنب  صینت گفته است موافك اوالً:

اص انذ وه مب تتضین ثره ازمرشأة و ایرن ازجتره      هب  زغت نوؾبً صینت سا ثه این مؿنب دانسته ص نػش زغت ؾشؼ وشدیم دس وتبةونذ. ا می

 ضود.  انذ هم دانسته می تههب  لشآنی و سوایی ششداخ هبیی وه ثه توؾیح و تجیین ازفبظ و واطه ثشخی اص وتبة

صینت اؾبفه ضذه ثه نسبء، این حبوی اص تغبیش صینت و نسبء اسرت. ولتری   « الیجذین صینتهن»آنچه دس آیه گفته ضذه اینىه  ثبنیبً:

این لطؿبً ثب آر احتمبل وه ثگوییم منػوس اص صینت خود نسبء هستنذ، سبصگبس نیست؛ مثل این است وه ضریء  « صینتهن»گویذ  می

 گفت انفسهن.  ثه جب  صینتهن می ثبیذ مؿنب  نسبء ثبضذ، یؿنیسا ثه خودش اؾبفه ونیم. اگش صینت ثه 

 سؤال:

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 1399 ثهمن 13تبسیخ:                                                                                                       موؾوؼ ولی: نىبح

 1442 جمبد  ازثبنی 18مػبدف ثب:              «والیجذین صینتهن اال مب غهش منهب»آیه  وپ:آیه س–دزیل اول: آیب   –ادزه زضوپ حجبة صر  -23مسئله  :جضئی موؾوؼ
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گوییم. ... اینىه ضریء   مب اینجب ؾمیش داسیم ... مب فؿالً این احتمبل سوپ سا میتوانذ اینجب اؾبفه ثیبنیه ثبضذ؟ ...  استبد: چطوس می

هب؛ حبال  نت، یؿنی محل لشاس گشفتن صینتگوییم مواؾؽ صی ثه خودش اؾبفه ضود مؿنب نذاسد. ... یه ولت ثحث این است وه می

گویذ این مواؾؽ نجبیذ آضرىبس ضرود. اؾربفه     این یب مچ دست است یب گشدنجنذ سو  گشدر است یب ثبصوثنذ یب خلخبل است؛ می

، «سةو ؾو یّازنسبء ؾ»گویذ  گوییم صینت خلمی، یؿنی ول ثذر صر. ... می می  ثؿؽ االؾؿب ثه خود نسبء مطىلی نذاسد، وزی ولتی

دهریم،   ونذ؛ یه ولت مب این سا دس لِجبل یه چیض  دیگش  لشاس مری  گویذ خودضبر سا آضىبس نىننذ. ...  ثذر ازمشأة فشق می می

الیجرذین  »یؿنی همبر صنبر، یؿنری نسربء و مؤمنرب .    « هنّ»، «الیجذین صینتهن»گویذ  می آنگبه ممىن است این حشف سا ثضنیم.

 اوالً این خالف مؿنب  زغو  است؛ این اؾبفه هم مجؿذ است.  شس، ثذنطبر سا آضىبس نىننذ. یؿنی اینهب خودضبر سا« صینتهن

هب  غبهش ؛ خبتم، انگطتش،  سوایب  متؿذد  داسیم وه ثشاسبس آر سوایب  صینتی وه دس این آیه آمذه تفسیش ضذه ثه صینت ثبزثبً:

ست و دالزت آنهب خیلی واؾح و سوضن است. ازجته یه سوایبتی دستجنذ، ثبصوثنذ، خلخبل؛ چنذ سوایت وه ثؿؿبً سنذ آنهب خوة ا

هب  غربهش    صینتهم داسیم ثؿؿبً وه این سا ثش ثؿؿی اص مواؾؽ صینت حمل وشده وزی غبزت سوایبتی وه دس این ثبة روش ضذه، 

 سا روش وشده و همبر مب تتضین ثه ازمشأة. 

گیشد و أخش  ثرب مالحػره آر    لطؽ نػش اص سوایب  موسد ثشسسی لشاس می غبهش اص آیه تبسة ثب :گویذ ازجته مشحوپ آلب  خویی می

اگرش   وزیگویذ مؿنب  صینت دس این آیه ؾجبس  است اص مب تتضین ثه ازمشأة، ثب لطؽ نػش اص سوایب .  نػوظ و سوایب . ایطبر می

ػة اآلیة منؿمةً ازی تله ازنػوظ، آیه سا ، ار وبر ازثبنی یؿنی مالح«و ار وبر ازثبنی»گویذ  ثب مالحػه سوایب  ثشسسی ونیم، می

، اگشچه سوایب  «فبزشوایب  و ار وبنت غشیحةً فی أر ازمشاد ثبزضینة، إنّمب هو مواؾؿهب»ثب مالحػه نػوظ اگش ثخواهیم ثسنجیم، 

آلب  خویی این سا فشموده  1«.اال انه الثذ من ازتىلم فی مؿنی ازجذاء»غشیح دس این است وه منػوس اص صینت، مواؾؽ صینت است 

ضود مواؾؽ ازضینة، دس حبزی وه اینطوس نیست؛ حبال این سخن سا ثؿرذاً ثشسسری خرواهیم     وه ثب مالحػه سوایب  مؿنب  صینت می

هب سا روش  مب لجالً این سوایب  سا روش وشدیم، سوایب  ؾمذتبً خود صینت اگش ثه سوایب  هم مشاجؿه ونیذ این طوس نیست. وشد. ضمب

شده و ازجته اینىه مب اص این سوایب  ثبزذالزة االزتضامیة استفبده ونیم وه منػوس مواؾؽ صینت، آر ثحث دیگش  است. وزری اینىره   و

ثگوییم سوایب  غشیح دس این است وه منػوس اص صینت، مواؾؽ ازضینة است این لبثل لجول نیست. ثه نػش مب نوؾبً سوایب  غهروس  

 ونذ همبر مؿنبیی سا وه دس زغت روش ضذه است.  طتش تأییذ میدس همین مؿنب داسد؛ یؿنی ثی

 تقریب استدالل ةه آیه

توانیم ثگوییم این آیه ثش آر دالزت داسد مب تتضین ثه ازمشأة است؛ منتهی  ثنبثشاین مجموؾبً اص ثین این سه لول و سه مؿنب، آنچه می

الل ونیم ثشا  زضوپ ستش و شوضص صر. این سا هم لجالً ؾرشؼ ورشدیم؛   توانیم ثه این آیه استذ اگش این مؿنب سا ثپزیشیم، چگونه می

گیشد  هب  غبهش  سا دس ثشمی ؛ این هم صینتجبیض نیست هب  مػنوؼ هب  صر؛ صینت گوییم مؿنب  آیه این است وه اثذاء صینت می

هرب  مػرنوؼ    حبال این صینرت هی هب  مػنوؼ ثطش  منػوس است، مب تتضین ثه ازمشأة. منت هب  ثبطنی سا. وزی صینت و هم صینت

دهنذ مثل خؿربة و سرشمه.    آویضنذ یب آنچه وه سو  ثذر لشاس می ثطش ، منػوسمبر اؾم اص صیوسآالتی است وه ثه خودضبر می

هب   صینت .هب  ؾشؾی هستنذ ونذ امب ثبالخشه اینهب صینت حنب ثستن، سشمه وطیذر، این دسست است ثب ازنگو و انگطتش فشق می

                                                           

 .41. مجبنی ازؿشوة، وتبة ازنىبح، ظ1
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و یه ثخطی طجیؿی است. مػنوؾی هم ثبالخشه ثبص یه تفسریش   یه ثخطی اص آر مػنوؾی است و لسم هستنذ؛ ؾشؾی ثش د

گویذ ثه طوس ولی آنچه سا وه  ضود وشد. ثبالخشه مب اگش گفتیم منػوس اص صینت، مب تتضین ثه ازمشأة است، وأر آیه داسد می اص آر می

گیرشد؛ ثبصوثنرذ،    خؿبة و سشمه، همره سا دس ثرش مری    بطنی و چه غبهش . ایننیذ؛ چه ثونیذ خود سا، آضىبس نى ثب آر صینت می

هب سا آضىبس نىنیذ. الصمه نهی اص اثذاء ایرن   گویذ این صینت صننذ. می خلخبل، گشدنجنذ، انگطتش و مثالً حنبیی وه ثه دست یب شب می

ونذ ثب احتمبل و لول اول وره دس جلسره    ین فشق میگیشد؛ ا هب ثش آر لشاس می هب، نهی اص اثذاء آر محلی است وه این صینت صینت

ونذ اص اثذاء مواؾؽ صینت؛ یؿنی ثبیذ تمذیش ثگیشیم و ثگوییم مرثالً   اسبسبً اینجب آیه داسد نهی می طجك آر احتمبللجل اضبسه ضذ. 

بل و اساده محل است؛ منػوس روش ح ضویم. یب اص ساه مجبص ثگوییم وه منػوس الیجذین مواؾؽ صینتهن است؛ ثه حزف مؿبف لبئل

گفته وزی ممػود محل این صینت و موؾؽ این صینت است. دس آر طشیك مب اص ساه مجبص یب حزف ثبیذ ثه ایرن  « الیجذین صینتهن»

ونم، اینجب نه ثحث مجبص است و نه ثحث حرزف. غربهش آیره نهری اص اثرذاء و       سسیذیم. امب طجك این ثیبنی وه ؾشؼ می مؿنب می

ضین ثه ازمشأة است، منتهی این یه دالزت ازتضامی و یه الصمه داسد، یه مذزول ازتضامی داسد؛ مذزول ازتضامری   آضىبس وشدر مب تت

. یؿنی این آیه ثب این ثیربنی وره ؾرشؼ    آنهب خود این مواؾؽ، یب شوضص یب وجوة شوضص آضىبس وشدر ضود نهی اص این آیه می

 «.الیجذین صینتهن اال مب غهش منهب»سسبنذ.  شوضص صر سا میوشدیم دس والؽ ثبزذالزة االزتضامیة زضوپ ستش و 

 سؤال:

ممػود آر مواؾؽ هبیطبر سا آضىبس نىننذ دس والؽ  خواهذ ثگویذ وه صنبر صینت استبد: نه اینىه دس ممبپ ثیبر آر نیست؛ اتفبلبً می

انذ وه اینهب سا آضىبس  سوایب  هم این سا گفتهاست. یؿنی اهمیت آر مذزول ازتضامی ثیص اص این است. ... مب ثه مالحػه اینىه خود 

گویرذ   انذ اینهب سا آضىبس نىنیذ، منػوس چه ثوده است؟ ... مثالً آیره مری   آیب اینىه دس سوایب  گفته ونیم. این سا استفبده می نىنیذ،

آضىبس نىنیذ، شس اغالً وبس  ثه توانیذ ثگوییذ چور گفته اینهب سا  انگطتش، ثبصوثنذ، خلخبل و انگطتش سا آضىبس نىنیذ؛ اینجب می

وننرذ،   هبیطربر سا آضرىبس مری    تدهنرذ و صینر   خواهذ ثگویذ وه نوؼ صنبر وه این وبس سا انجبپ می دست و شب نذاسد؟ ... اتفبلبً می

  آضىبس نىننذ.نهی اص آضىبس وشدر صینت این است وه این محل و موؾؽ سا هم هبیص سا آضىبس نىننذ. الصمه  صینت

حىرم سربیش   ونیذ؛ یىی اینىه اگش دس همین جبهب صینت نجنذد چطوس و اینجب حىمرص چیسرت؛ دوپ،    ؽ دو سؤال میضمب دس وال

، ایرن حىرم سا ثره    انذ هبیی سا دس همه اؾػبس داضته ونم وه غبزت صنبر چنین صینت ثه اوزی ؾشؼ می ساجؽ اؾؿب  ثذر چیست؟

انذاصنذ. این دس والؽ یره   ثگوییم منػوس فمط صنبنی است وه صینت می توانیم ضود، دیگش مب اینجب نمی زحبظ غبزت ولتی گفته می

سسربنذ وره    هب سا آضىبس نىننذ، ثبزمالصمه این سا می گویذ صینت اینىه می .هب سا آضىبس نىننذ حىم ولی است ثشا  صنبر وه صینت

والؽ وأر یه ممػود ولی داسد؛ مب اینجب مجبص و هبیتبر سا آضىبس نىنیذ. ... این دس  گویذ صینت محل اینهب سا آضىبس نىننذ. ... می

ونرذ،   خواهیم ثگوییم این خالف غبهش است. مؿنب همبر مب تتضین ثه ازمشأة است. وزی ولتی اص اینهب نهی می حزف هم نذاسیم؛ می

مطرمول ایرن حىرم    وننذ،  وننذ، وأر آر ثخطی هم وه استفبده نمی چور غبزت صنبر این چنین هستنذ وه اص این اموس استفبده می

هب سا آضىبس نىنیذ تب آر  خواهذ ثگویذ این صینت وننذ، یؿنی می هستنذ. ... چور نوؼ صنبر این چنین هستنذ وه صینت استفبده می

اسرت   گوییم مالن حىم هب اَضىبل مختلف داسد؛ ... مب نمی آر. همین االر نوؾبً این صینت  ضود الصمه هب دیذه نطود؛ این می محل

ضود الصمره آر. آر ولرت اینجرب     سسبنذ. ولتی ثه دالزت ازتضامی ثشسبنذ، این دیگش می ثه دالزت ازتضامیه آر سا می یمگوی ثلىه می
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صنبر هستنذ؛ چور نوؼ صنبر و غبزت صنبر ایرن چنرین    همه مخبطتثلىه  انذاصنذ نیست مخبطت فمط صنبنی وه ثبزفؿل صینت می

 . ونذ هستنذ، ثشا  همه این حىم سا اثجب  می

امب سؤال دیگش وه سبیش اؾؿب چطوس؟ این گفته گشدر، مچ، انگطت، شب، ثبصو؛ امب ومش و ضىم و سار و امثبل اینهب چه؟ ؾشؼ مب 

همه اؾؿب هسرت؛ یؿنری سو  ثربصو ضرمب،     هب  غبهش  و ثبطنی مجموؾبً ثب توجه ثه اینىه دس ثشگیشنذه  این است وه اوالً صینت

هب اص این جهت وه همه ثرذر   ثب توجه ثه گستشدگی استفبده صنبر اص صینت و  گشدر داسنذ، ززاصینت داسنذ، س ، سو  ضىمسو  شب

گیشد و دیگش اینجب خػوظ اینىه ؾؿو ثمب انه زم تىن فیه ازضینة مروسد   دهذ، ززا همه اؾؿب سا دسثشمی سا فی ازجمله شوضص می

و ثبطنی سا، آر چیضهربیی وره خودتربر سا ثرب آر صینرت       هب  غبهش  خواهذ ثگویذ ضمب صینت نػش نیست. این دس والؽ وأر می

گیشد،  هب  ثذر سا دسثشمی هبیی است وه همه اؾؿبء ثذر و همه لسمت هب، صینت این صینت چور ونیذ، اینهب سا آضىبس نىنیذ و می

تروانیم   د. ایرن سا نمری  توانیم ثگوییم یه ؾؿو  وه مثل شهلو وه هیچ صینتی ثشایص وجود نذاسد، این مثالً اضرىبل نرذاس   ززا نمی

دهنذ یب سو  شب، لذمین یؿنی وف شب و آر ممذاس  وه  هبیی وه غبهش است، مثل خؿبثی وه سو  دست لشاس می ثگوییم. آر صینت

هب  ثبطنی  ضود، اینهب استثنب ضذه است. یب حتی سشمه استثنب ضذه است. انگطتش استثنب ضذه است. امب غیش اص اینهب، صینت دیذه می

 گیشد. ضود، آنهب همه مطمول نهی این آیه لشاس می گیشد و استفبده می هست، یؿنی غیش اص آنچه وه ثش وجه و وفین لشاس می هش چه

 سؤال:

استبد: نه اینىه دخبزت نذاسد؛ ... ثشا  اینىه اینهب دس والؽ متجلوس آر ثذر و اؾؿب و دس والؽ یه انگیضه جذ  ثشا  اغهربس ثرذر   

وزیؿشثن ثخمشهن »جلت توجه ثه ثذر. این دس والؽ یه نوؼ ثیبر ثشا  این ممنوؾیت است. اتفبلبً دس آیه ونذ و ثشا   ایجبد می

ثب این چه فشلی داسد؟ آیب این تأویذ اسرت یرب چیرض    « وزیؿشثن ثخمشهن ؾلی جیوثهن»، سؤال این است وه این «ؾلی جیوثهن

یه سؤال این است وه آیب اینهب «. ی زیؿلم مب یخفین من صینتهنالیؿشثن ثبسجلهن حت»خواهذ ثگویذ. دس ادامه داسد  دیگش  می

هب سا آضىبس نىنیرذ،   گویذ صینت اینجب داسد می« الیجذین صینتهن»ونذ؟ یب مثالً اگش  ونذ و فمط تأویذ می همه یه حىم سا ثیبر می

داسد آر نمػی وه دس این آیه وجود مىمل این است و  «وزیؿشثن ثخمشهن ؾلی جیوثهن»گیشد یب نه؟ این  این سش سا هم دسثشمی

ثه یه لسمت دیگش، یب اینىه این یه تأویذ   ونذ دس ثیبنص، نمع اص جهت ثیبر، یؿنی یه تىلیفی است ساجؽ داسد ثشطشف می

هم ونذ،  ونذ. اینىه ضمب ثگوییذ آیه نهی اص اثذاء خود صر می است ثش آنچه وه دس این آیه ثیبر ضذه است. هیچ اضىبزی توزیذ نمی

و  یّازنسربء ؾر  »اص سوایب  گفته ضذه وه  خالف زغت است و هم خالف سوایبتی است وه ریل این آیه آمذه است. ازجته دس ثؿؿی

اتفبلبً همین ثحثی اسرت وره ثؿرذاً     هب  مػنوؾی، انذ ثه صینت تفسیش وشده وزی سوایبتی وه ریل این آیه آمذه، اوثشاً این سا« ؾوسة

 ثیبر خواهیم وشد. 

 مب همبر مؿنبیی وه دس زغت وجود داسد حفع وشدیم؛ مشتىت مجبص و حزف و تمذیش و این چیضهبیی وه خرالف اغرل   شس اوالً

ضود نهی اص اثذاء صینت وه ثبزمالصمه نهی اص اثرذاء   سسبنذ. مؿنب  آیه ثش این اسبس می است نطذیم. سوایب  هم همین مؿنب سا می

ونذ اص صینت، شس اگش صنی  وه ضمب ثیبر وشدیذ هم شبسخ داده ضذ. اینىه نهی می ضود. چنذ اضىبزی این مواؾؽ و محل صینت می

ضود، این هم لطؿبً منػوس  ضود؟ لطؿبً اینطوس نیست. اینىه نهی ضبمل سبیش اؾؿب نمی این صینت سا نذاضته ثبضذ، نهی ضبمل او نمی

 نیست. 
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 سؤال:

حىم سا ثب  سفته یب حىم سا تؿمیم دهیم ثه سبیش اؾؿب.ونذ وه لبئل ضویم این ولمب  دس مؿنب  غیش خودش ثه وبس  استبد: فشق می

انذ مب تتضین ثه ازمشأة نه مب تتضین ثه ازمشأة فؿالً. فرشؼ   گوییم این صینتی وه اینجب گفته توجه ثه زسبر این آیه تؿمیم دهیم. ... می

سود، آیه  گزاسد و ثذور صینت ثیشور می هبیص سا ونبس می ینت است و همه جوس صینت هم داسد؛ یه سوص صینتونیذ وسی اهل ص

هبیطبر سا آضىبس نىننذ؛ نه یؿنی صینتی وره االر سو  دسرتص اسرت سا     صینت گویذ می« الیجذین صینتهن»ضود؟ ...  ضبملص نمی

مب اگش مواؾؽ صینت ثگوییم، ثب این چیضهب سبصگبس نیسرت؛ وزری   آنجب مجبص است و خالف حشف اهل زغت است؛  ؟آضىبس نىنذ

آسایذ، آنهب سا آضرىبس نىنرذ؛ یؿنری اگرش اص آنهرب       یؿنی آر چیضهبیی وه صر ثب آر خودش سا می« الیجذین صینتهن»گوییم  اگش می

حىرم سا متوجره ثشخری     استفبده ونذ نجبیذ آنهب سا آضىبس ونذ. نه اینىه این فمط مخػوظ ثؿؿی حبال  ثبضذ. یه ولت ضمب

هب  صنبر نیست وه دس ثؿؿی حبال  این نهی وجرود داسد و دس   این حىم اینجب اطالق داسد؛ متوجه حبزت دانیذ وزی   میحبال

گویذ آنچه سا وره صر ثرب آر خرود سا     هب  استؿمبل اینهب نیست. این داسد می غیش این حبل وجود نذاسد. این اغالً نبغش ثه حبزت

گویذ آنهب سا وسی نجبیذ ثجینرذ دس   والؽ ضود؛ می منهی ؾنهتوانذ  هب  مػنوؼ وه نمی ن نجبیذ آضىبس ضود. خود صینتآسایذ، ای می

حبزی وه یه گوضه افتبده است. شس اغالً اطالق مب تتضین ثه ازمشأة ثه اینهب ثشا  ولتی است وه موسد استؿمبل لشاس ثگیشد. این 

آسایذ، آنهب سا ثشا  دیگشار آضىبس نىنذ. وزی غشؼ چیست؟ نه اینىه  آر خودش سا میمؿنبیص آر است آر چیضهبیی وه صر ثب 

خواهم ؾشؼ ونم آر سا موسد نهی لشاس داده وزی نه اینىه فؿلیت استفبده اص اینهب  ثگویم این سا گفته و آر سا اساده وشده است؛ می

ت سا داسنذ وه صر اص آنهب استفبده ونذ، اینهب سا آضىبس نىنذ. خواهذ ثگویذ ثه طوس ولی آر چیضهبیی وه این ضأنی مذنػش ثبضذ؛ می

ؾشؼ وشدپ. ... ثلره، فمرط   ثه سبیش اؾؿب هم  ونذ. ساجؽ اش این است وه آر محل سا آضىبس نىنذ. این اضىبزی توزیذ نمی الصمه و

ززا این لرول ثره نػرش مرب الرل       .دیگش داسدو ؾوسة این اضىبل نیست وه همه ثذر سا گشفته، وه ثبص آر یه اضىبل  یّدس نسبء ؾ

 محزوس است اص سبیش الوال است. 

شس تمشیت استذالل ثه این لول ثشا  اثجب  زضوپ شوضص صر روش ضذ. مب دو مطلت گفتیم؛ یىی اینىه دس ثین این سه لول، وذاپ 

شیم زضوپ ستش و شوضص صر سا. توانیم نتیجه ثگی لول اغح است. دوپ اینىه ویفیت استذالل ثشاسبس این لول چگونه است. ززا می

طجك آر دو لول دیگش چطوس؟ اگش مب گفتیم مشاد مواؾؽ ازضینة است یب گفتیم مشاد صینت ثه مؿنرب  اؾرم اص صینرت مػرنوؾی و     

ضود استذالل وشد ثه این آیه ثشا  شوضص صر یب نه؛ این سا دس جلسه آینذه  خلمی و طجیؿی است، آیب طجك آر دو احتمبل هم می

 . ونیم ثشسسی میونیم و ثؿذ والپ مشحوپ آلب  خویی سا  ؾشؼ می

«وازحمذ هلل سة ازؿبزمین»            


