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

 خالصه جلسه گذشته

ثحث دس دلیل اٍل اص ادلِ هطشٍػیت الضام ثِ حجبة دس حىَهت اسالهی ثَد؛ ػشؼ وشدین همتؿاب  اّاذاغ یابیی ٍ هیابًی     

حىَهت اسالهی ایي است وِ حىَهت چٌیي اختیبس  سا داضتِ ثبضذ وِ ثتَاًذ ًسجت ثِ اجشا  احىبم دیٌی ٍ اص جولِ پَضص 

سا ٍؾغ وٌذ ٍ لشاس دّذ. ػشؼ وشدین اضىبالتی ًسجت  ویفش  ٍ حجبة، الضام وٌذ ٍ ثشا  تخلف اص ایي حىن ضشػی  همشساتی

یي ثَد وِ ثلِ، ّذغ یب اّذاغ یبیی ٍ هیبًی حىَهت اسالهی ّوبى است وِ گفتِ تَاًذ هكشح ضَد؛ یه اضىبل ا ثِ ایي دلیل هی

ضذ، لىي التضام ثِ ایي اّذاغ ٍ پزیشش ایي اّذاغ هسبٍق ثب هطشٍػیت الضام یب جَاص الضام ٍ اختیبس حىَهت اسالهی ًسجت ثِ 

ى، ثشا  ایٌىِ ػول اٍ ػوال ًیىاَ ثبضاذ ٍ    ایي اهش ًیست. چَى ثش اسبس آیبت ٍ سٍایبت اًسبى هختبس است ثشا  اًتخبة ایوب

ّب آصهبیص ضًَذ تب هؼلَم ضَد وذام یه ػوال ًیىاَتش  داسًاذ. ثاِ      اسبسبً ایي دًیب ثش ایي اسبس ثٌیبى گزاضتِ ضذُ وِ اًسبى

ضاَد ٍ   یپزیش ًیست؛ ثبٍس للجی چیض  است وِ ثب اججبس ٍ الضام حبغل ًو اضىبل پبسخ دادین وِ هسألِ اػتمبد ثِ ّیچ ٍجِ الضام

ثِ هسألِ ػول « لیجلَون أیىن أحسي ػوال»آًچِ وِ دس ایي آیبت ًَػبً گفتِ ضذ، هشثَـ ثِ اػتمبد  ٍ ایوبى للجی است. تٌْب آیِ 

ٍ سفتبس اضبسُ داسد وِ آى سا ّن ػشؼ وشدین ٍلتی پزیشفتین اػتمبد  سا ٍ ثابٍس  دس هاب ضاىل گشفات، یؼٌای هاب ثاِ یاه         

این ٍ  ت تحت ػٌَاى ضشیؼت هلتضم ضذین، لْشاً دس دایشُ آى ضشیؼت ٍ آى لبًَى ٍ آى دیي، پزیشفتِا  اص لَاًیي ٍ همشسا هجوَػِ

این وِ ثِ آى لَاًیي هلتضم ثبضین. ثٌبثشایي هسألِ حك اًتخبة ٍ اختیبس ٍ پزیشش آگبّبًِ دیي ٍ ضاشیؼت هٌبفابتی ثاب     تؼْذ وشدُ

 آًچِ وِ دس استذالل گفتِ ضذ ًذاسد. 

 اشکال دوم

ایٌجب هوىي است وسی اضىبل وٌذ آیب هسألِ تؼییي هجبصات ٍ لشاس دادى ویفش یب ثِ تؼجیش دیگش الضام ثشا  هخبلفت ثب ایي حىن، 

ایي اص آى اّذاغ لبثل استفبدُ ًیست. چِ وسی گفتِ ایي الضام ٍ اججبس اص ًبحیِ حىَهت ٍ حبون دیٌی ثبیذ اػوبل ضَد؟ ثِ تؼجیش 

وٌذ؛ یىای اص اّاذاغ اٍ    ضَد ایي است وِ ضبسع چٌیي اّذافی سا تؼمیت هی اهِ اضىبل اٍل هكشح هیدیگش اضىبل دٍم وِ دس اد

ّوِ ایٌْب هَسد ػول لشاس گیشد، ٍلی آیب ًظش ضبسع ایي است واِ   خَاّذ هیاجشا  احىبم ٍ لَاًیٌی است وِ دس ضشیؼت آهذُ ٍ 

ضَد؛ اگش هب گفتین ّذغ  ٍ اججبس؟ الضام ٍ اججبس اص ایي استفبدُ ًویا  ٍ اص ّش قشیمی احىبم اجشا ضَد حتی ثب الضام  ثِ ّش ٍسیلِ

ا  هاَسد ًظاش    اجشا  احىبم دیٌی است تب ثِ آى اّذاغ ثشسذ، اجشا ٍ ػولی ضذى اص قشیك الضام ٍ اججبس ٍ ثِ ّش ٍسیلِضبسع 

ثپزیشًاذ ٍ ّان ثاشا  اجاشا      ضبسع ًیست. ضبسع ّن دس اغل دػَت خَدش ساُ سا ثشا  ثٌذگبى ثبص گزاضتِ وِ اگش خَاستٌذ 
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احىبم ٍ همشسات دیٌی ساُ سا ثبص گزاضتِ ٍ لػذ ضبسع ایي ًیست وِ وسی سا هلضم ثِ ایي وبس وٌذ؛ تؼییي هجبصات، اججبس ٍ الضام 

 ثِ اًجبم اػوبل ٍ تىبلیف دیٌی اص ادلِ لبثل استفبدُ ًیست. 

 پاسخ

گاَیین   سخص سٍضي است. اسبسبً اگش دس دلیل دلت ضَد، ٍلتی هیّن ثب تَجِ ثِ تَؾیحبتی وِ دس گزضتِ دادین پب اضىبل ایي

ّذغ حىَهت ایي است ٍ اجشا  همشسات ٍ احىبم دیٌی یىی اص اّاذاغ هیابًی حىَهات اسات، قجیؼتاًب حابون ٍ حىَهات        

؛ اگاش  تَاًذ ثذٍى استفبدُ اص اثضاس ویفش ٍ هجبصات ٍ پبداش ثِ ایي ّذغ ثشساذ. اغاالً ایاي دس رات حىَهات ًْفتاِ اسات       ًوی

خَاّذ اهٌیت، سفبُ، آسبیص، جلَگیش  اص تؼذ  ثِ حمَق دیگشاى، ایٌْب سا دس جبهؼِ اػوبل وٌذ، حتوبً ثاِ اثاضاس ٍ    حىَهتی هی

ضَد یه هجلغ ٍ ًبغح ٍ خكیت. حىَهت دس رات خَدش ایي  ّب  اجشایی ًیبصهٌذ است ٍ اال حىَهت ًیست ثلىِ هی ؾوبًت

. هجبصات ٍ تؼییي همشسات ویفش  اص اثضاسّب  ییش لبثل ، ًیبص داسدافی وِ ثِ دًجبل آًْبستّش یه اص اّذ تحمك اثضاسّب سا ثشا 

ضَد ثگَیین اص یه قشغ حىَهت ثِ دًجبل آى ّذغ یبیی ٍ ایي اّذاغ هیبًی است  اًفىبن حىَهت است. آى ٍلت چكَس هی

بدُ اص اثضاسّب  داسا  ؾوبًت اجشا. اسبسبً ایٌْاب  سبص  ٍ ثذٍى استف ٍ اص قشفی وبس اٍ سا هٌحػش وٌین دس دػَت ٍ غشفبً صهیٌِ

ه سش  اص گٌبّبى ٍ ّب ثشا  ی ّبیی وِ دس ضشع هؼیي ضذُ اوتفب وٌین، ایي هجبصات لبثل جوغ ًیست؛ اگش هب ثخَاّین ثِ هجبصات

خص هْوی اص ّب ثذست حىَهت ٍ حبون ضشع گزاضتِ ضذُ است؛ تؼضیشات یه ث ، ٍلی ثسیبس اص اهَس ٍ هجبصاتجشاین روش ضذُ

وٌذ. ایي دس ٍالغ ثشا  آى است وِ حبون اثضاس الصم ثشا  پیگیش  اّذاغ ٍ همبغذ خَدش داضتِ ثبضاذ.   ایي هٌظَس سا تأهیي هی

گاَیین   تَاًذ اص ایي سٍش استفبدُ وٌذ. االى ثحث دس حذ الضام، ویفیت الضام ٍ اججبس ًیست؛ هب تب هی تَاًین ثگَیین حبون ًوی ًوی

ّب ثخَاّذ ایي سا اػوبل وٌذ. االى ثحث هب دس حذ ٍ  ّب ٍ تٌذتشیي سٍش س، هؼٌبیص ایي ًیست وِ ثب ضذیذتشیي سٍشالضام ٍ اججب

تَاًذ داسا  هشاتت ثبضذ ٍ دس لبلات   سٍش ٍ ویفیت اػوبل هجبصات یب الضام ٍ اججبس ًیست، ثحث دس اغل اختیبس است؛ ایي هی

ّب  هَجت گشیض ثبضذ. هب االى ثب ویفیت وبس  ًاذاسین؛   ّب ٍ خطًَت ى تٌذسٍ وِ ػبس  اص آ ثبضذ ثؼؿی اص لَاًیي ٍ همشساتی

تَاًاذ داضاتِ    ّب ًشٍد ثِ سوت صًذاى ٍ ضالق ٍ اهثبل ایٌْب. الضام اضىبل هختلفای های   وٌین رّي االى وِ ثحث الضام سا هكشح هی

ثبثت  . اغل هطشٍػیت الضامهؤثش است  الضام ّبیی سا ثشا ثبضذ؛ الضام دس هحذٍدُ ًظش وبسضٌبسی ثبیذ ثشسسی ضَد وِ چِ سٍش

 ثٌذ  هوىي است غَست ثگیشد. ٍلَ اص هشاتت ثسیبس خفیف ٍ پبییي ٍ ثب هشحلِ است

 اشکال سوم

د؛ چِ وسی گفتِ ًذاس هطشٍػیت الضامداللت ثش  هجیي اّذاغ حىَهت اسالهی استا  وِ  اضىبل سَم ایي است وِ ثؼؿی اص ادلِ

ثِ تؼجیش دیگش وأى دس اضاىبل ساَم    تَاًذ الضام وٌذ. سا ثِ آى همبغذ ٍ ووبالت ثشسبًذ هی ّب اًسبى ِثشا  ایٌىحىَهت اسالهی 

هاب   ضَد وِ آًْب داللت ثش جَاص الاضام ًذاسًاذ.   غ یبیی ٍ ّذغ هیبًی اضىبل هیّذ ثشا ًسجت ثِ ثؼؿی اص هستٌذات روش ضذُ 

سَسُ حا    41چٌذ آیِ ٍ سٍایت سا روش وشدین وِ ایٌْب داللت ثش آى اّذاغ هیبًی ٍ یبیی حىَهت اسالهی داسد؛ اص جولِ آیِ 

، گفتین ایي آیِ ثٌبثش «لْؤٌىَشِاالَّزِیيَ إِى هَّىٌََّّبّٔنٕ فِی الْأَسٕؼِ أَلَبهَٔا الػَّلَبَٓ ٍٓآتََٔا الضَّوَبَٓ ٍٓأَهٓشٍُا ثِبلْوٓؼٕشٍُغِ ًٍََْٕٓٓا ػٓيِ »فشهبیذ:  وِ هی

وٌٌاذ، ایتاب     وٌذ ثش ایٌىِ اگش هؤهٌبى ثِ لذست سسیذًذ ٍ داسا  حىَهت ٍ اهىبًبت ضذًذ، ایٌْب البهِ ًوبص هی تمشیجی داللت هی

ش ثِ هؼشٍغ دٌّذ؛ لزا ثب تَجِ ثِ ایٌىِ البهِ ًوبص ٍ پشداخت صوبت ٍ اه وٌٌذ ٍ اهش ثِ هؼشٍغ ٍ ًْی اص هٌىش اًجبم هی صوبت هی

. ایٌىِ ایاي آیاِ ًظاش ثاِ     اجشا ضَدٍ ًْی اص هٌىش همبسى ثب الضام است، لزا ثشاسبس ایي آیِ ایي احىبم ثبیذ اص ساُ الضام ٍ اججبس 



   353 
 

اًذ؛ لزا ایي آیِ ثِ ًاَػی ثاش    غبحجبى لذست ٍ هىٌت ٍ سلكٌت داسد، ایي هكلجی است وِ ثسیبس  اص هفسشیي ثِ آى اضبسُ وشدُ

 تَاًٌذ اػوبل وٌٌذ.  وٌذ وِ غبحجبى لذست ٍ هىٌت ثشا  اجشا  ایي احىبم ٍ ایي اّذاغ چٌیي الضاهی سا هی ایي داللت هی

اًذ ایي اّذاغ دس ایي آیِ ٍ اهثبل ایي آیِ دسست است وِ روش ضذُ، البهِ ًوبص ٍ ایتب  صوبت ٍ اهش  اًذ ٍ گفتِ ثشخی اضىبل وشدُ

تَاًٌذ  گَیذ ایٌْب هی  ّذاغ ّست ٍلی ایي ّیچ داللتی ثش الضام ًذاسد. ایي آیِ اسبسبً هیثِ هؼشٍغ ٍ ًْی اص هٌىش، ایٌْب ثِ ػٌَاى ا

وٌٌذ اهب ایي سثكی ثاِ الاضام ًاذاسد.     وٌٌذ، البهِ صوبت ٍ احىبم دیي هی البهِ ًوبص وٌٌذ؛ یؼٌی اگش لذست پیذا وٌٌذ، البهِ ًوبص هی

ضذُ وِ ایي ادلِ داللت ثش جَاص الضام ٍ هطاشٍػیت الاضام ًذاسًاذ؛ آى     ّشحبل دس هَسد ثشخی دیگش اص آى ادلِ ّن ایي اضىبل ثِ

 ا  وِ هجیّي اّذاغ هیبًی ٍ یبیی ّستٌذ وِ هب دس گزضتِ ّوِ ایٌْب سا ًمل وشدین، دس ّیچ وذام اص ایٌْب هسألِ الضام ًیست.  ادلِ

 پاسخ

یي)ع( ًمل ضذ، سٍایتی وِ اص اهبم سؾاب)ع( ًمال واشدین،    سسذ ولوبتی وِ اص پیبهجش خذا)ظ( ًمل وشدین، اص اهیشالوؤهٌ ثِ ًظش هی 

چٌذ فمشُ اص سخٌبى اهیشالوؤهٌیي)ع( سا دس ایٌجب هَسد استطْبد لشاس دادین؛ ثِ ٍؾَح داللت ثش ایي داسد وِ حىَهت ایي اّذاغ 

ضَد حىَهت ایي اّذاغ سا  ویسا ثبیذ تؼمیت وٌذ ٍ پیبدُ ضذى ایي اّذاغ جض ثب تؼییي ایي همشسات ٍ تؼییي ویفش اهىبى ًذاسد. ً

تؼمیت وٌذ ٍ چیض  جض  اّذاغ حىَهت ثبضذ اهب دس ػیي حبل اثضاسّب  الصم ثشا  سسیذى ثِ آى اّذاغ سا دس اختیبس ًذاضاتِ  

همبغذ ٍ اّذاغ خَدش سا دس اختیبس داسد. الجتاِ   تحمكثبضذ. فشق حىَهت ثب ییش حىَهت دس ّویي است؛ حىَهت اثضاسّب  

ٍ هیضاى لذست دس تَفیك ٍ ٍغَل ثِ ًتیجِ یاب ػاذم آى تاأثیش داسد ٍلای ایاي اص لاذین االیابم جاض  الیٌفاه          هحذٍدُ التذاس 

ّبست وِ اثضاسّب  الصم )هطشٍع یب ًبهطشٍع( ٍ اثضاسّبیی وِ ثشا  پیبدُ ضذى همبغذضبى الصم داسًاذ دس اختیبسضابى    حىَهت

 ضَد ٍ ٍجَد ًذاسد.  وِ هٌتفی هیاست ٍ ثذٍى آًْب اسبسبً چِ ثسب حىَهت ثِ هؼٌب  ٍالؼی ول

 اشکال چهارم

تَاًذ الضام وٌذ هشدم سا، اهب ایي الاضام   یه اضىبل دیگش ایي است وِ دسست است حىَهت چٌیي اّذافی سا داسد ٍ سلّوٌب وِ هی

د  اسات.  فمف دس حَصُ اهَس اجتوبػی ٍ ػوَهی است ٍ حك دخبلت ٍ الضام دس اهَس فشد  سا ًذاسد، ٍ حجبة ّن اص اهَس فش

تشیي اّذاغ هیبًی آى اجشا  احىبم الْی است ٍ ّذغ یابیی اٍ ٍغاَل ثاِ آى     پس ایٌىِ حىَهت یه اّذافی سا داسد ٍ هْن

تَاًذ آًچِ ثِ اهاَس اجتوابػی هشثاَـ     ایٌىِ حىَهت هیسؼبدت جبٍداًِ است، ایي هَسد تشدیذ ًیست ٍ ثحثی دس ایي ًیست. 

ضَد سا تحت وٌتشل ٍ ًظبست لشاس ثگیشد، دس ایي ّن ثحثی ًیست. اهب دس هَسد حجبة هطىل ایي اسات واِ ایاي اص اهاَس      هی

ضَد؛ اص اهَس فشد  ٍ خػَغی است. پَضص یه اهش  است واِ ثاِ خاَد ضاخع هشثاَـ اسات ٍ        اجتوبػی هحسَة ًوی

ُ ٍلَ ثب آى همبغذ ٍ ٍلَ ثب داضتي حك الضام ٍ هسئَلیت ٍ اختیابس الاضام، دس اهاَس ضخػای ٍ     حىَهت حك ًذاسد دس ایي حَص

 خػَغی ٍاسد ضَد. 

 پاسخ

ا  وِ روش وشدین ثِ  پبسخ ایي اضىبل ثب تَجِ ثِ آًچِ لجالً گفتین سٍضي ٍ هؼلَم است. هب لجالً تفػیالً دس همذهِ اٍل اص دٍ همذهِ

بت وشدین وِ حجبة یه اهش خػَغیِ هحؽ ًیست؛ حجبة یه اهش فشد  ٍلای داسا  اثاش   ایي هَؾَع پشداختین ٍ آًجب اثج

اجتوبػی است. ثلِ، هب ّن لجَل داسین دس اػوبل فشد ِ هحؽ جبیی ثشا  الضام حىَهت ًیست اهب اػوبل فشد  واِ داسا  اثاش   

 وِ ایي ّن تفػیالً ثحثص گزضت. گیشد  اجتوبػی ّستٌذ، لكؼبً دس هحذٍدُ اػوبل لذست یب الضام تَسف حىَهت لشاس هی
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 اشکال پنجم

تَاًذ الاضام   اضىبل دیگش  وِ ایٌجب هوىي است هكشح ضَد ایي است وِ سلّوٌب حىَهت اّذاغ هیبًی ٍ یبیی داسد ٍ سلّوٌب هی

بُ ٍاسد دس سبص  وٌاذ، آًگا   تَاًذ الضام داضتِ ثبضذ اهب ایي الضام پس اص آى است وِ فشٌّگ وٌذ ٍ سلّوٌب ًسجت ثِ حجبة ّن هی

سبص  ٍ  دایشُ تؼییي هجبصات ٍ همشسات ویفش  ثشا  هسألِ حجبة ٍ ًَع پَضص ضَد. پس دس دسجِ اٍل حىَهت ثبیذ فشٌّگ

 تَاًذ الضام وٌذ ضْشًٍذاى سا ثِ پَضص ٍ ًَع حجبة.  سبص  هی سبص  ٍ فشٌّگ سبص  وٌذ، ٍ آًگبُ ثؼذ اص صهیٌِ صهیٌِ

 پاسخ

ایٌىِ ثحث ٍ هذػب دسثبسُ اغل هطشٍػیت الضام است ًِ چگًَگی الضام. وأى هستطىل اغال   ایي اضىبل ّن ٍاسد ًیست؛ ثشا 

گَیاذ اٍل ثبیاذ    وٌاذ. های   هطشٍػیت الضام سا پزیشفتِ، هٌتْی دس ایٌىِ چِ صهبًی ثبیذ ایي سا اػوبل وٌاذ ضاجِْ ٍ اضاىبل های    

لضام سٍ  ثیبٍسد. ایي ثبالخشُ ثِ یه هؼٌب اضىبل ثش سبص  ضذ، آًگبُ ثِ ا سبص  ٍ فشٌّگ سبص  ضَد ٍ ثؼذ اص آًىِ صهیٌِ فشٌّگ

هذػب ٍ دلیل هب ًیست. آًچِ هب ثِ دًجبل آى ّستین اثجبت اغل هطشٍػیت ٍ جَاص دخبلت حىَهت دس اهش حجبة است. حابال  

ثبیذ هاَسد   ثؼذ ایٌىِ ایي الضام اص چِ صهبًی ضشٍع ضَد، ایٌىِ ثب چِ ویفیت ٍ ثب چِ سٍضی ثبضذ، ایٌْب اهش  است وِ دس هشحلِ

ضَد. حبال دس حذٍد ٍ ثغَس ٍ  سسیذگی لشاس گیشد. اغل هطشٍػیت یب ثِ تؼجیش دیگش هطشٍػیت فی الجولِ ثب ایي دلیل ثبثت هی

سبص  ّوضهبى ثبضذ، ایٌْب چیضّبیی است وِ ثبیذ ثِ هشٍس دسثبسُ  سبص  ٍ فشٌّگ ّبیی ٍجَد داسد وِ آیب صهیٌِ ویفیت الضام ثحث

 لی آى دس هشتجِ ٍ هشحلِ ثؼذ است. آى ثحث ضَد. ٍ

 بندی دلیل اول جمع

ا  ثِ دلیال اٍل ٍاسد   تَاًذ خذضِ سسذ ایي اضىبالت ًوی لزا هجوَػبً ایي پٌ  اضىبلی وِ دس هَسد دلیل اٍل روش ضذ، ثِ ًظش هی

ألِ وبهالً سٍضاي اسات. هاب    دّن تب جَاًت ٍ صٍایب  هس ثٌذ  اص ایي دلیل اسائِ هی وٌذ. هي ثؼذ اص ثیبى ایي اضىبالت یه جوغ

یب ثِ غَست هیبًی یب یبیی ٍجَد داسد. ایي اّذاغ حتوبً ثبیذ تَساف  گَیین حىَهت اسالم لكؼبً اّذافی داسد وِ ایي اّذاغ  هی

دّاذ،   وٌذ دس ثشخی هَاسد ٍ دس جبیی وِ حبوویات تطاخیع های    حبوویت تؼمیت ٍ دًجبل ضَد. پیگیش  ایي اّذاغ التؿب هی

ا  سا ٍؾغ وٌذ ٍ ثِ تؼجیش دیگش الضام داضتِ ثبضذ. الضام اگش ًجبضذ، اگش همشسات ویفش  ٍ هجبصات  ي هحذٍد وٌٌذُهمشسات ٍ لَاًی

تَاًذ اّذاغ خَدش سا تؼمیت وٌذ. ایي چیض  است واِ   ّب، حىَهت اسبسبً ًوی ّب ٍ تشییت ٍ هحذٍدیت ًجبضذ، دس وٌبس تطَیك

ػمالیی است؛ اگاش   ضٌبسذ، ٍ یه اهش آى سا ثِ سسویت هی گزضتِ ٍ ّن اوٌَىّن ػمل ثِ آى حبون است ٍ ّن تجشثِ ثطش  دس 

گَیین حىَهت اّذافی داسد ٍ ٍغَل ثِ ایي اّذاغ ٍ تحمك آى ثشایص اّویت داسد ٍ ثبیذ اص اثضاس ٍ اهىبًبت الصم ثاشا    هب هی

ًسجت ثِ ایي هَؾَع سا، اختیابس الاضام سا،    وٌذ اختیبس ٍ هسئَلیت سسیذى ثِ ایي اّذاغ استفبدُ وٌذ، ایي ثِ قَس لكغ اثجبت هی

آیاذ. ػٌبیات داضاتِ     گَیین ایي اص دل آى اّذاغ ثیشٍى های  وٌین ٍ هی هطشٍػیت الضام سا. ایي اهش  است وِ هب ثش آى تأویذ هی

حبون  ثبضیذ وِ دسست است دس هتي ضشع هجبصات ٍ ویفش  ثشا  هخبلفت ثب ایي حىن روش ًطذُ اهب ایي ثِ هؼٌب  آى ًیست وِ

 حك ایي سا ًذاضتِ ثبضذ ثشا  اجشا  احىبم همشساتی سا ٍؾغ ًىٌذ. 

 سؤال:

وِ آیب وٌین  اًذ، آى سا دس جبیص ثشسسی هی استبد: آى ثِ ػٌَاى یه دلیلی است وِ هٌىشاى یب لبئلیي ثِ ػذم هطشٍػیت روش وشدُ

ػوذُ اضىبالتی فؼالً اًذ.  تٌذ، ثِ سیشُ هؼػَهیي)ع( استٌبد وشدُثشخی اص وسبًی وِ لبئل ثِ هطشٍػیت ّسثَدُ یب ًجَدُ. ثِ ػالٍُ 
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ا  وِ ثشا  ایي گفتِ  ایي اّذاغ چٌیي التؿبیی سا داسًذ. یؼٌی یىی اص ادلِ روش وٌین.خَاّین  ضَد سا هی هی ٍاسدوِ ثِ ایي دلیل 

 وٌین.  ضذُ ّویي سیشُ هؼػَهیي)ع( است وِ دس اداهِ سسیذگی هی

 

«ذ هلل سة الؼبلویيٍالحو»            


