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

 دهماشکال 

تَاًذ هوشساتی سا ًسبجت ثبِ    ثش هطشٍػیت الضام ثِ حدبة دس حٌَهت اسالهی ٍ ایٌٌِ حٌَهت اسالهی هیتب ایٌدب ضص دلیل 

اًگیض ثَد ٍ اضٌبالتی ًسجت ثِ آى هكشح ضذُ ثَد ًِ پبسخ دادیبن.   اهش حدبة ٍؾغ ًٌذ، رًش ًشدین. دلیل ضطن تب حذی ثحث

ِ ٍ یٌی اص اػضُ چٌذ اضٌبل دیگش ّبن ثبِ ؾبویوِ آى    اضبسُ هشاس گشكت هَسد ّبی گزضتِ ثِ ًَػی یي اضٌبلی ًِ دس ثیي ثحث

اًذ، ثبیذ پبسخ دادُ ضَد؛ الجتِ ثؼؿی اص ایي اضٌبالت سا هجالً هكشح ًشدین ٍ خَاة دادین؛ یٌی دٍ اضبٌبل اسبت ًبِ     كشستبدُ

ایٌٌِ اگبش  تش است. ثؼؿی اص اضٌبالت ّن هختع ثِ دلیل ضطن ًیست؛ دس ٍاهغ یي ضجْبتی است هشثَـ ثِ اغل هسألِ ٍ  هْن

ای ثِ دًجببل داسد، ًبِ آى سا دس    الی كبسذَُّشحبل حٌَهت اسالهی ثخَاّذ دس ایي اهش هذاخلِ داضتِ ثبضذ، یي هحبریش ٍ ت ثِ

َ ًلیت دخبلت حٌَهت ٍ دٍلت دس ایي  ثلٌِ ثِ ضَین؛ آى ضجْبت هختع ثِ دلیل ضطن ًیست، ضبءاهلل هتؼشؼ هی آخش اى سد هب

 ؼ خَاّین ًشد. است ًِ دس پبیبى ػش هشثَـ

ادلِ اهش ثِ هؼبشٍف ٍ   است ًِ ضٌبل دّن ّن دس ًظش ثگیشین، ایيتَاًین آى سا ثِ ػٌَاى ا ای ًِ هكشح ضذُ ثَد ٍ هی یي هسألِ

گزاسد اهب ایي ادلِ اقالم ًذاسد  هیسا ثِ ػْذُ دٍلت ٍ حٌَهت اسالهی ثبس ٍ تٌلیلی ّش چٌذ ًْی اص هٌٌش ثب ثیبًی ًِ گلتِ ضذ، 

ی اقالم ادلِ ًْ ایي اضٌبلٍ حبًویت اسالهی ًسجت ثِ آًْب هسئَلیت داضتِ ثبضذ. دس  ضَد ضبهل ًِ ّوِ هؼبغی ٍ هٌٌشات سا 

ٍلی ػویذُ هب ایي است ًِ )گشچِ اقالهص ثِ ًظبش هبي    ّن ًذاضتِ ثبضذاقالم  ّش چٌذهب گلتین  ال سكتِ است.اص هٌٌش صیش سؤ

استوشاء( دٍلت ًسجت ثِ آى دستِ اص هٌٌشات ٍ هؼبغی ًِ داسای اثش اختوبػی ّستٌذ، حتوبً هسئَلیت هبثل استلبدُ است اص ساُ 

 اضٌبل ضذُ ًِ تلٌیي ثیي اػوبلی ًِ داسای اثش اختوبػی ّستٌذ ٍ ؿیش آى، اص ادلِ هبثل استلبدُ ًیست. داسد؛ 

 اشکال دهمبررسی 

ًٌین، ٍظیلِ ٍ هسئَلیت دٍلت ًسجت ثِ ایي دستِ اص هٌٌشات ٍ هؼبغبی ّبن هجٌببی     ّن تأًیذ هی ّوبًكَس ًِ هجالً گلتین ٍ ثبص

الْوٓؼٕػِیٓةَ إِرَا ػٓوِلَ ثِْٓب الْؼٓجٕبذٔ    إِىَ»كشهبیذ:  هیپیبهجش گشاهی اسالم)ظ( ػوالیی داسد ٍ ّن هجٌبی ػولی داسد، ّن هجٌبی ًولی داسد. 

ضَد، ایي  هؼػیت ٍ گٌبُ ٍهتی دس خلَت اًدبم هی 1،«لَنٕ تَؿُشَّ إِلَّب ػٓبهِلَْٓب كَئِرَا ػٓوِلَ ثِْٓب ػٓلَبًِیٓةً ٍٓ لَنٕ یٔـَیَّشْ ػٓلَیِِٕ أَؾَشَّتٕ ثِبلْؼٓبهَّةِ سِشّاً

اؾی دس هوبثل آى كوف ثِ ؾشس ػبهل آى هؼػیت است؛ ٍلی اگش ثِ غَست ػلٌی ٍ آضٌبس ٍ دس اًظبس ػوَهی اًدبم ضَد ٍ اػتش

ًٌذ. ایي یي ثیبى خیلی ٍاؾح ٍ  صًذ ٍ صیبى ٍاسد هی غَست ًگیشد ٍ ًسی اضٌبلی ثِ ایي سكتبس ًٌٌذ، ثِ ػوَم هشدم آسیت هی
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سٍضٌی است ًِ اگش هؼػیت ثِ غَست ػلٌی اًدبم ضَد ًبهالً هتلبٍت است ثب ایٌٌِ خلبءٖ اًدبم ضَد. خلبءٖ ًسی اقالع ًبذاسد  

ضَد یب اغالً قجغ یبي ػوبل    هوبثلِ ثب آى سبلجِ ثِ اًتلبء هَؾَع ثبضذ؛ ٍلی ٍهتی ثِ غَست ػلٌی اًدبم هیٍ ضبیذ اػتشاؼ ٍ 

تَاًذ ایي اؾشاس سا ثِ دًجبل داضتِ ثبضذ، حتوبً ٍظیلِ تـیّش ٍ اػتشاؼ ٍ هوبثلِ دس ایٌدب ثِ ػْذُ ّوگبى ٍ  ای است ًِ هی گًَِ ثِ

ثِ  ضَد هحسَة هییي كؼل ضخػی  ٍ یي هؼػیت ٍ هٌٌش است ّش چٌذدبة اص خولِ ثشػْذُ حٌَهت اسالهی است. لزا ح

ضَد، لزا اص ثبة اؾشاس ثِ  یي هؼٌب، اهب چَى ػوذتبً دس هشئی ٍ هٌظش دیگشاى است، یؼٌی ثِ غَست ػلٌی ایي هؼػیت اًدبم هی

دٍلت است ًِ ثب آى ثشخَسد داضتِ ػبهِ هشدم ٍ صیبى ٍاسد ًشدى ثِ حوَم هشدم، حتوبً ایي هسئَلیت هتَخِ ّوگبى ٍ اص خولِ 

اًبذ؛ قجیؼتببً اػتبشاؼ ٍ تـیّبش      اػتشاؼ هشاتت داسد؛ ایٌدب هكلن اػتشاؼ ٍ تـیّش سا گلتِالجتِ ثبضذ ٍ اػتشاؼ ًسجت ثِ آى ًٌذ. 

بثبل ایبي   ثِ حست تَاًبیی ٍ هذست خَدش ثبیذ دس هوحبًن اسالهی ؿیش اص اػتشاؼ ٍ تـیش اكشاد ػبدی خبهؼِ است؛ ّش ًسی 

  ًٌذ.اضٌبل  ٍ سكتبس اػتشاؼ داضتِ ثبضذ

تَاًذ اثجبت ًٌذ ًِ حٌَهت ٍ دٍلت اسالهی ایي اختیبس سا  هطٌلی دس ایي خْت ٍخَد ًذاسد ٍ دلیل ضطن هیثِ ًظش هب ثٌبثشایي 

ِ   ّبیی سا  داسد ًِ دس هوبثل استٌبة ایي هٌٌش، هَاًیي ٍ هوشسات ٍ هدبصات ّببیی سا ایٌدبب هبشاس دّبذ؛      دس ًظبش ثگیبشد، خشیوب

تَاًذ اهذام ثِ آى اهَس ٍ اػوبل ّن  هدوَػِ اهذاهبت ػولی ًِ حتوبً كشاتش اص غشف دػَت لسبًی ٍ تجلیؾ ثشای ایي اهش است، هی

 داضتِ ثبضذ. 

 دلیل هفتم 

حدبثی ٍ تشى حدبة یبي كؼبل    ثیدلیل ّلتن یي هیبسی است هتطٌل اص یي غـشی ٍ ًجشی. غـشی ػجبست است اص ایٌٌِ 

ضَد. ًجبشی ػجببست    حدبثی حشام است یب تشى حدبة، تشى ٍاخت ضوشدُ هی ضَد؛ ثی حشام یب تشى كؼل ٍاخت هحسَة هی

حدبثی هستَخت تؼضیش است؛ ٍ اص  است اص ایٌٌِ ّش كؼل حشام یب تشى ٍاخت هستَخت تؼضیش است، پس ًتیدِ ایي است ًِ ثی

ضبَد،   ویِ خبهغ الطشایف یب حبًن هجسَـ الیذ است، پس ایي ػول ٍ سكتبس ٍ ایي ًبسی ًِ اًدببم هبی  آًدب ًِ تؼضیش ثِ دست ك

 تؼضیش ًسجت ثِ ّش هٌٌش ٍ هؼػیتی ثبضذ. تَاًذ هطوَل  هی

؛ ثبص ّن تأًیبذ  ضَد ثحثی دس آى ًیست حدبثی هٌٌش ٍ هؼػیت ضوشدُ هی ایي دلیل ّن اص حیث غـشی هطٌلی ًذاسد؛ ایٌٌِ ثی

داًٌبذ. حببال    ّبی سایح ٍ ضبیغ ٍ هوجَل ثیي كشم هسلویي است ًِ ایي سا یي حٌن الضاهیِ ضشػی هی هوػَد آى دیذگبُ نًٌ هی

اغل حدبة هؼلَم ًیست یي اهش الضاهی ضشػی ثبضذ، ایٌْب اص ثحث هبب   ثگَیذگَضِ ٍ ًٌبس ٍ دس ایي سٍصّب  یي ًسی دساگش 

 خبسج است. 

 کبرای دلیل هفتماثبات 

یبذ ثبثبت ضبَد ٍ ًلیبت آى     دس ًجشی است. ًجشی ایي است ًِ ّش هٌٌش ٍ هؼػیتی هستَخت تؼضیش است؛ ایبي ثب  ػوذُ ثحث

ای ًِ ثؼذ اص تطٌیل ایي هیبس  ثتَاًذ دس ایي استذالل ثِ ػٌَاى یي ًجشی هَسد استٌبد هشاس ثگیشد. الجتِ آى ؾویوِ تبهخػَغبً 

ایٌٌِ اگش تؼضیش ًسجت ثِ ّش هٌٌبشی ثبثبت    ٍ آى ٍ اهش هلشٍؽ ػٌِ است اؾبكِ ًشدین، آى ّن اهشی است ًِ خیلی ثحثی ًذاسد

ضذ، ایي ثش ػْذُ كویِ خبهغ الطشایف یب حبًن هجسَـ الیذ است؛ ایي دیگش ثبالخشُ ایٌكَس ًیست ًبِ هبشدم ػببدی ٍ هٌللبیي     

بة هحشهبت ٍ كؼل ٍاخجبت ثتَاًٌذ تؼضیش ًٌٌذ؛ ایي یي اهش سٍضي ٍ ٍاؾحی است ًِ اگش اغل تؼضیش ٍ ًلیت آى ًسجت ثِ استٌ

 ثبثت ضذ، هْشاً ٍ خَد ثِ خَد ایي هسئَلیت ٍ اخشای آى هتَخِ حٌَهت اسالهی است. 
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ّب، ایٌْب  حجس، هحشٍهیت ،خشیوِ ًوذیگیشد؛  ّب سا دسثشهی قجیؼتبً اًَاع ٍ اهسبم هدبصاتگَیین  ًِ هی ّن تؼضیش ًوبًذ ًًِبگلتِ 

سا تؼیبیي   اهش تؼضیش ٍاگزاس ضذُ ثِ حبًن اسالهی ٍ حبًن ضشع، هوذاسش ٍ ًیلیتص ّوِ دس اختیبس حبًن اسالهی است ٍ اسبسبً

خَاّین اص آًْب ثحث ًٌین ٍ  گیشین. ثٌبثشایي دس ایٌدب دٍ هسألِ هلشٍؽ ػٌِ است ٍ دیگش ًوی ؛ پس ایٌْب سا هلشٍؽ ػٌِ هیًٌذ هی

هوبذاسش ٍ  هی اسبت؛ دٍم ایٌٌبِ   ضًَذ؛ یٌی ایٌٌِ اخشای تؼضیش ثِ یذ حبًن اسبال  ایٌْب توشیجبً اص اغَل هَؾَػِ هحسَة هی

آى چیضی ًِ ایٌدب ثبیذ دس هوبم ثیبى ایي دلیل ٍ استذالل رًش ضبَد، ًجبشای ایبي     لزا ًیلیتص ّن ثِ دست حبًن اسالهی است.

 هیبس است  ًِ استٌبة ّش هٌٌشی یب تشى ّش ٍاخجی هستَخت تؼضیش است. 

 فقهانظر 

ًذ؛ یؼٌی دس ػجبسات ًتت كوْی هذیوی ٍ خذیذ ایي هسألِ توشیجبً دس ثبیي  ا اص ًظش كتبٍا، توشیجبً اًثشیت كوْب ثِ ایي هسألِ كتَا دادُ

ّبش   2،«ًل هي أتی هؼػیة الیدت ثْب الحذ كبًِ یؼبضس : »كشهبیذ هیضیخ قَسی  هثالًاػالم كوِ ٍ اسًبى كوِ پزیشكتِ ضذُ است. 

ًل هي كَؼٓل هحشهبً اٍ تشى » :كشهَدُضَد. هحون غبحت ضشایغ  ًسی ًِ گٌبّی هشتٌت ضَد، گٌبّی ًِ حذی ًذاسد، تؼضیش هی

ّشًسی كؼل حشاهی سا هشتٌت ضَد یب ٍاخجی سا تشى ًٌذ، اهببم   3،«ٍاخجبً كلالهبم تؼضیشُ ثوب ال یجلؾ الحذ ٍ توذیشُ الی االهبم

؛ ایي خیلی هْن است؛ هسألِ تؼضیش هشتٌت گٌببُ ٍ حبشام   «كلالهبم»گَیذ  ، هی«ػلی االهبم»گَیذ  ضیش ًٌذ. ًویتَاًذ اٍ سا تؼ هی

كشهبَدُ   ّبن  ًظیش ّویي ػجبست سا هشحَم ػالهِ حلیخضء اختیبسات اهبم است؛ ّن اغلص ٍ ّن توذیشش ثِ دست اهبم است. 

دس ایٌدب رًش « الخالف ٍ ال اضٌبل ًػبً ٍ كتَاً»اّش تؼجیش ًول ًٌن، ثسیبس است. غبحت خَػجبسات سا  ثخَاّن هي اگش 4است.

، یؼٌبی اهببم حبن داسد ًبِ اٍ سا تؼضیبش ًٌبذ؛       «كلالهبم تؼضیبشُ »اًذ ًِ ّشًسی هشتٌت حشام ضَد یب ٍاخجی سا تشى ًٌذ،  ًشدُ

ٍ ایي اختیبس سا داسد ًِ ایي گَیذ ثبیذ اٍ سا تؼضیش ًٌذ. ایي حن ٍ اختیبس اهبم است ٍ ثِ حست اٍؾبع ٍ ضشایف ثبیذ ثسٌدذ  ًوی

 ًبس سا اًدبم دّذ. 

ضَد. یؼٌی هب ًلیت هسبألِ سا   است یب ضبهل غـیشُ ّن هیالجتِ یي اختالكی دس ایٌدب ٍخَد داسد ًِ آیب ایي گٌبُ هویذ ثِ ًجیشُ 

الكببتی ٍخبَد داسد ... هبثالً    دس ثؼؿی اص خضئیبتص یبي اخت كوف اًذ.  ثیٌین توشیجبً هطَْس كوْب ایي سا كشهَدُ ثیٌین، هی ٍهتی هی

گَیٌذ ایي ثبیذ گٌبُ ًجیشُ ثبضذ؛ یؼٌی هثالً گٌبُ غـیشُ تؼضیش  ّب هی ًٌذ ًِ ثؼؿی هشحَم غبحت خَاّش دس ّویي ثحث اضبسُ هی

 5ًذاسد.

گَیذ ایي ٍخَة تؼضیش هكلن ًیست ثلٌبِ هشثبَـ ثبِ     یب هثالً كبؾل ٌّذی اص یي خْت دیگشی یي هیذی اؾبكِ ًشدُ ًِ هی

تبَاًین تؼضیبش    آًدبیی است ًِ آى ضخع ثب ًْی ٍ تَثیخ ٍ سشصًص دست اص گٌبّص ًٌطذ، ٍ اال خض دس هَاسد هٌػَغِ ًوبی 

  6ًش ًشدُ است.ًٌین. پس یي چٌیي توییذی سا ایطبى ر

غشف ًظش اص ایي اختالكبتی ًِ دس ثؼؿی اص هیَد ٍ خضئیبت هشثَـ ثِ ایي هسألِ ٍخَد داسد، اغل آى توشیجبً هَسد هجَل ٍ هَسد 
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سا تؼضیش ًٌذ. اص ًظش ادلِ ّن ایي ػجبسات سا هالحظِ كشهَدیذ؛ حبال ثبب   هشتٌت گٌبُ ٍ تبسى ٍاخت تَاًذ اهبم هی ٍكبم است ًِ

، أٍ  أًبل   ٍ یؼضس هبي »گَیذ:  اثَالػالح حلجی، هی .«ال خالف ٍ ال اضٌبل ًػبً ٍ كتَاً»كشهبیذ  هشحَم غبحت خَاّش هیایٌٌِ 

، أٍ تؼلّن أٍ ػلّن، أٍ ًظش، أٍ سؼى، أٍ ثكص، أٍ أغـى، أٍ أخش، أٍ استأخش، أٍ أهش، أٍ ًْى، ػلى ٍخِ ضشة، أٍ ثبع، أٍ اثتبع

گَیذ ّشًسی ثخَاّذ اص ساُ حشام ثخَسد، ثیبضبهذ، ثلشٍضذ، ثخشد، تؼلین ًٌذ، ًگبُ ًٌذ، ساُ ثشٍد، حولِ ًٌذ ثِ ًسی  هی 7،« یوجح

ضَد. یؼٌی ثِ غشاحت ّوِ اكؼبل ٍ ًبسّببی ػببدی    یب گَش ثذّذ یب اخبسُ ثذّذ یب اخبسُ ًٌذ یب اهش ًٌذ یب ًْی ًٌذ، تؼضیش هی

 اگش اص ساُ حشام ثبضذ تؼضیش داسد.اًسبى سا رًش ًشدُ ًِ ایٌْب 

  تعزیر در روایات ارد مو

تَاًذ تَسبف حببًن    ػشؼ ًشدم ًِ ػجبسات دس ایي ثبة صیبد است. اهب ػوذُ ایي است ًِ ایي ًجشی ًِ استٌبة ّش حشاهی هی

ًٌن؛ ثجیٌیذ دس كوبِ دس چبِ    ّبی ایي سا خیلی سشیغ رًش هی ٍاس ًوًَِ تؼضیش ضَد، ایي چگًَِ هبثل اثجبت است؟ هي كوف كْشست

ُ ٍ ٍاهؼبً گستشدگی ایي اهَس خبی تَخِ ٍ تأهل داسد. اٍالً هَاسدی ًِ رًش ضذُ، اػبن اص حبن اهلل ٍ حبن    هَاسدی ایي رًش ضذ

تبَاًین اص   ًٌن. سٍایبت دس ایي هَاسد ٍاسد ضذُ اهب چگًَِ هبی  گَین ٍ ثؼذ توشیت استذالل سا رًش هی الٌبس، هي ایي هَاسد سا هی

ًٌن؛ ّن دس هَسد حن اهلل ٍ ّن دس هَسد حبن   ّب ػشؼ هی ثؼذ اص رًش ایي ًوًَِ ایي سٍایبت ثشای اثجبت آى ًجشی استلبدُ ًٌین،

الٌبس است؛ ّن دس هَسد گٌبّبى خػَغی است ٍ ّن دس هَسد گٌبّبى ػوَهی. توشیجبً دس ثسیبسی اص اثَاة كوْی ایبي ٍخبَد   

، ثَسیذى اص سٍی ضَْت تَسف 10بف، خَاثیذى دٍ صى دس صیش یي پَضص ٍ لح9، اختوبع دٍ هشد صیش یي لحبف8داسد. استوٌبء

، اًل دم ٍ 12، اًل لحن هیتِ یؼٌی حیَاًی ًِ رثح ضشػی ًطذُ، اًل لحن خٌضیش11یي هشد، هشد دیگش سا یب یي صى، صى دیگش سا

چٌذ سٍایت است ًِ سبٌذّبیص ّبن هؼوبَالً     دستِایي تَخیِ داسد. ثؼؿبً دس ّش ؛ الجتِ 14گَیی دس هسدذ ، هػ13ِخَسدى خَى

 یٌْب ًَػبً یي گٌبّبى كشدی است ٍ گٌبّبًی است ًِ خٌجِ ػوَهی ٍ اختوبػی ًذاسد ٍ ػوذتبً حن اهلل است.خَة است. ا

َ     اهب ثشخی اص گٌبّبى ٍ هٌٌشات ٍ هؼبغی حن الٌبس است، ثشای آًْب ّن تؼضیش هبشاس دادُ  ، كحبص ٍ  15اًبذ. هبثالً دسثببسُ ّدب

ػی هشثَـ ثِ دیگشاى ٍ حن الٌبس است. یي ثخطبی اص ایٌْبب ؾبوي    ، ایٌْب ثِ 17ًَ، ًگبُ ًشدى ثِ داخل خبًِ دیگشاى16دضٌبم

ضَد ٍ اسبسبً ًظبم اختوبع سا ثِ ّن  ایٌٌِ حن الٌبس است، اهب ٍاهغ ایي است ًِ ظلن ٍ تؼذی ثِ حوَم دیگشاى ّن هحسَة هی
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، ایٌْب ّن حن الٌببس  21ى، تؼذی ثِ هبل دیگشا20، دس ثبة ضْبدت دسٍؽ19، دس هَسد سثبخَاسی18سیضد؛ هثالً دس هَسد احتٌبس هی

است ٍ ّن تؼذی ثِ حوَم ٍ اهَال دیگشاى است. حتی دس ثؼؿی سٍایبت ایي آهذُ ًِ استٌبة ثشخی اص اهَس هٌشٍّبِ ّبن دس   

ًول ًشدُ ٍ ّبن ضبیخ قَسبی دس     22ٍاهغ ثشایص تؼضیش ثیبى ضذُ ٍ اًدبم ضذُ است؛ اص اهَس هٌشٍُ ّن هشحَم ًلیٌی دس ًبكی

ثِ آى اضبسُ ًشدُ است. دس ًٌبس ایٌْب یي ًبسّبیی ًِ هثالً ثِ ًَػی هشثَـ ثِ خبًَادُ ٍ یي اختوبع ًَچبي اسبت؛    23تْزیت

ثؼؿی اص سكتبسّب ثب ّوسش ثشایص تؼضیش رًش ضذُ است؛ هثالً ًسی دس هبُ سهؿبى دس حبلی ًِ ّوسشش سٍصُ اسبت اٍ سا ٍاداس  

 . 25یؽ، یب هَاهؼِ ثب ّوسش دس حبل ح24ثِ هَاهؼِ ًٌذ

قیق ٍسیؼی اص ًبسّب ٍ سكتبسّب، چِ حشام ٍ چِ هٌشٍُ، چِ هشثَـ ثِ حن اهلل ٍ چِ هشثبَـ ثبِ حبن الٌببس، چبِ      ّشحبل  ثِ

گٌبّبى كشدی ٍ چِ گٌبّبى داسای اثش اختوبػی، آًچِ هشثَـ ثِ اهَس اختوبػی است؛ ٍاهغ ایي است ًِ قیق ٍسیؼی اص هؼبغی 

دس ایٌٌبِ  « ال خبالف ٍ ال اضبٌبل ًػببً ٍ كتبَاً    »َاّش كشهبَدُ  است ًِ غبحت خ دلیل ّویي ثِ گیشد ٍ ٍ هٌٌشات سا دسثشهی

 تَاًذ تؼضیش ًٌذ.  استٌبة گٌبُ ٍ تشى ٍاخت، ایي هستَخت تؼضیش است ٍ حبًن هی

تَاًین ثشای اهبم ٍ حبًن ایي اختیبس سا هبئل ضبَین ًبِ دس ایبي     ضَد ثِ ًحَ ًلی ًِ هب هی چگًَِ ثب ایي سٍایبت اثجبت هیحبل 

قشین ٍ ساُ ثشای اثجبت ایي اهش ٍخَد داسد؛ ایٌٌبِ   چٌذثشای حٌَهت اسالهی.  ثبضذیؼٌی ایي یي هسئَلیت هَاسد تؼضیش ًٌذ؛ 

تَاًین اص ایي سٍایبت ایبي هكلبت سا    قشین هی چٌذّب هبثل اخز ثبضذ یب ًِ، ایي احتیبج ثِ ثشسسی داسد؛ ثِ  ّوِ ایي قشم ٍ ساُ

هبثل هجَل است یب ًِ. ایبي   آًْبسا ثبیذ رًش ًٌین ٍ ثجیٌین آیب ّوِ  قشمًین. ایي استلبدُ ًٌین ٍ ًلیت ایي ًجشی سا ثِ ًشسی ثٌطب

ضبء اهلل دس خلسِ آیٌذُ ػشؼ خَاّین ًشد. ایي ًجشی ًِ تثجیت ضذ، اگش تَاًستین حذاهل ثب یٌی اص ایي قشم ایي سا اثجبت  سا اى

 ًٌین، دیگش توبم است. 

 سؤال:

خَاّین توبم ایي ادلِ سا ثشسسی ًٌین. ... ػوذُ ایي است ًِ اگش هب ثب یٌی اص ایي قشم  ف است. ... هب ًویاستبد: آى هحل اختال

ضَد. هب ثؼؿی اص ایي اهَس سا گلتین ثِ ػٌَاى اغَل هَؾبَػِ ثبیبذ ثیبزیشین. اهبب      ثتَاًین ایي سا اثجبت ًٌین، آى هسألِ توبم هی

ضٌبل ثبضذ، ایي استذالل توبم است. الجتِ یي اضٌبالتی ثِ ایي دلیل ضذُ ًبِ ضببیذ دٍ   خبلی اص ا قشمحذاهل اگش یٌی اص ایي 

 تش ثبضذ آًْب سا رًش ًٌین ٍ سشاؽ دلیل ثؼذ ثشٍین.  سِ اضٌبلی ًِ هْن

 

«ٍالحوذ هلل سة الؼبلویي»            
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