
   726 
 

 

 

 

 

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

 دوم دلیل عقلیتقریر  –دلیل نىم ادانه 

تب ایٌدب ّطت دلیل ثش هطشٍػیت الضام ثِ حدبة دس حىَهت اسالهی روش وشدین. دلیل ًْن وِ ثِ ػٌَاى دلیل ػملی هغشح ضذ، 

تَاى روش وشد؛ تمشیش اٍل دس خلسِ لجل هَسد ثشسسی ٍالغ ضذ. تمشیش دٍم تحت ػٌَاى لبػذُ  دٍ تمشیش ثشای آى هیػشؼ وشدین 

 :است هتطىل اص سِ همذهِایي لبػذُ لغف هغشح ضذُ است. 

اص ثبة ایٌىِ حىین است، الصم است ثٌذگبًص سا ثِ عشف هػبلح ًضدیه ٍ اص هفبسذ دٍس وٌذ. ایني   خذاًٍذ هتؼبل اٍل:همذهِ 

گینشد تنب    حىوت الْی است. ثش ّویي اسبس است وِ اسسبل سسل ٍ اًضال وتت ٍ اًزاس ٍ تجطیش تَسظ اًجیب غَست هیهمتضبی 

ثٌذگبى خذاًٍذ ثِ ایي هػبلح ًضدیه ضًَذ ٍ اص هفبسذ دٍس ضًَذ تب آى ّذف غبیی خلفت اًسبى وِ ٍغَل ثِ سنؼبدت اثنذی   

 است، هحمك ضَد. 

، اسجبة ٍ استلشة ثِ هػبلح ٍ ثٔؼذ اص هفبسذ وٌذ ّش چیضی وِ هَخت فشاّن ضذى  یحىوت الْی التضب هّوچٌیي دٍم: مذهِ ه

 همذهبت آى آهبدُ ضَد. 

ضَد؛  ایي حىوت اختػبظ ثِ خذاًٍذ تجبسن ٍ تؼبلی ًذاسد؛ ضبهل ّش وسی وِ داسای خشد ٍ حىوت است ّن هی :همذهِ سَم

ّشحبل ثِ ػٌَاى پیشٍاى سسَل خذا ٍظیفِ داسًذ وِ ًسجت ثنِ   ّستٌذ، ایٌْب ثِ هسلویي، هؤهٌیي، وسبًی وِ پیشٍ سسَل خذا)ظ(

طبّذ ػلی رله وِ اگش وسنی ثنِ   ٍالایي خْت تالش وٌٌذ، ّوت داضتِ ثبضٌذ ٍ ثِ هسئَلیت خَدضبى دس ایي ساثغِ ػول وٌٌذ. 

ثٔؼذ اص آى هفبسذ ثشای اٍ فشاّن است، اص  همذهبت لشة ثِ ایي هػبلح ٍ تفبٍت ثبضذ دس حبلی وِ اهىبى فشاّن وشدى ایي اهَس ثی

 گیشد.  ضَد ٍ هَسد هزهت لشاس هی اص ًظش ػمال هزهَم است ٍ تمجیح هیایي وبس سش ثبص ثضًذ، 

ثبثت اسنت ٍ اًدنبم    ثبضذ هیهفسذُ  لشة ثِ هػلحت ٍ ثؼذ اص ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ایي هسألِ دسثبسُ ّش چیضی وِ هَخت ًتیدِ:

حدبثی ٍ سػبیت ًىشدى دستَس خذاًٍذ تجبسن ٍ تؼبلی، ایي ثش ّوگنبى اص خنَد    حشهبت ثیهحشهبت ٍ تشن ٍاخجبت ٍ هي الو

سبصی وٌٌذ ٍ ّنن دػنَت ثنِ     خذاًٍذ گشفتِ تب اًجیب ٍ اٍلیب ٍ سبیش هشدهبى الصم است وِ ًسجت ثِ ایي هسألِ تالش وٌٌذ، صهیٌِ

ٍ ویفش ثشای هتخلفبى ٍخنَد داسد، ایني ونبس سا     حدبثی خلَگیشی وٌٌذ ٍ اگش ّن اهىبى ٍضغ همشسات حدبة وٌٌذ ٍ ّن اص ثی

 ثٌبثشایي ّن خذاًٍذ هتؼبل، ّن اًجیب ٍ ّن هشدم ثب تَخِ ثِ هسئَلیتی وِ اص ایي ثبثت داسًذ وِ ایني ًبضنی اص لغنف   اًدبم دٌّذ. 

یي هسألِ ایي چٌیي سفتبس وِ ّن خَدش ایي وبس سا وٌذ ٍ ّن اًجیبی اٍ ایي وبس سا ثىٌٌذ ٍ ّن اص هشدم ثخَاّذ ًسجت ثِ ا)است 

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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تَاًذ ًسجت ثِ هتخلفبى اص ایي دستَس الْی همشسات ٍ هدبصات تؼییي وٌذ. ایي هحػل  اش آى است وِ حبون هی ، ایي ًتیدِ(وٌٌذ

 ایي تمشیش ٍ ثیبى ػملی است. 

ذاًٍنذ ًسنجت ثنِ    وٌذ ّنن خنَد خ   فشهبییذ اغل ٍ اسبس ایي دلیل هجتٌی ثش ّوبى لغف خذاًٍذ است وِ التضب هی هالحظِ هی

ًضدیه ضذى ثِ هحشهبت ٍ دٍس ضذى اص ٍاخجبت هسئَلیت داضتِ ثبضذ، ثِ ًَػی هبًغ ایي اهش ضَد؛ حنذاللص ایني اسنت ونِ     

ثگَیذ ایي وبسّب سا ثىٌیذ ٍ ایي وبسّب سا ًىٌیذ ٍ اال اگش خذاًٍذ ّذفص ایي ثَد وِ ثٌذگبى ثِ سؼبدت ثشسٌذ اهب ساُ ٍغَل ثنِ  

داد، عجیؼتبً چٌنیي همػنَدی    فشستبد ٍ همشسات ثشای هتخلفبى لشاس ًوی وشد، اًجیب سا ًوی ٍ اهش ٍ ًْی ًوی وشد سؼبدت سا ثیبى ًوی

ّب ٍ ضبهل ثٌذگبى ّن  ضذ. پس ثِ همتضبی لبػذُ لغف وِ ایي اختػبظ ثِ خذاًٍذ ًذاسد اص حیث فشاّن وشدى صهیٌِ حبغل ًوی

صتشیي فشد داسای هسئَلیت وِ اص ًبحیِ خذاًٍذ ثِ ػٌَاى هتػذی ایني هٌػنت لنشاس    حبون اسالهی ثِ ػٌَاى ثبسضَد، عجیؼتبً  هی

وٌذ وِ حبون اسالهی ّن ثش اسبس حىوتص ٍ تذثیشش ٍ ّنذفی   ّن دس ّویي هسیش ػول وٌذ؛ لغف التضب هی اٍثبیذ دادُ ضذُ، 

 وِ ثشای حىَهت اسالهی تشسین ضذُ، ایي هسیش سا دًجبل وٌذ. 

 تقریر دومبررسی 

گیشد یب  سبصی همذهبت سا دسثشهی دس ثبة ایي لبػذُ ٍ ایي دلیل وِ آیب اسبسبً دس هَسد خَدِ خذاًٍذ ایي ّوِ هشاتت فشاّن اٍالً:

ّب ثِ ایي دلیل استٌبد  ثحث داسد؛ دس ثبة اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش وِ ثؼضی ، خبیضَد هی هٌحػشغشفبً ثِ ّوبى اهش ٍ ًْی 

اًذ اگش ثخَاّین ثِ ػٌَاى لغف ثنش خذاًٍنذ    ّب گفتِ ی ٍ اضىبالت فشاٍاًی هغشح ضذُ است. هثالً ثؼضیّبی صیبد اًذ، ثحث وشدُ

چٌیي چیضی سا الصم ثذاًین، ثبیذ ثگَیین خَد خذاًٍذ ثیبیذ تىَیٌبً خلَی ٍسٍد ثِ دایشُ هفبسذ اص ًبحیِ ثٌذگبى سا ثگیشد ٍ ایي 

ایٌىِ هب ایي سا ضبهل غیش خذاًٍذ ّن ثذاًین، یؼٌی هشدم ػبدی یب حبون اسنالهی   ثب اختیبس ٍ آصادی اًسبى هٌبفبت داسد. یب هثالً

ایي هسئَلیت سا داضتِ ثبضذ، ایي ثبیذ ثحث ضَد؛ هوىي است هب ایي سا ثتَاًین ثشای حبون اسالهی ثِ ػٌَاى ایٌىِ هٌػَة هني  

بًی وِ اص لِجل خَد هؼػنَهیي)ع( ثنِ ػٌنَاى    لجل اهلل تؼبلی است، حبال یب سسَل خذا)ظ( یب خبًطیٌبى سسَل خذا)ظ( یب وس

وِ اگش پزیشفتین خذاًٍذ لغفنص چٌنیي    ،اًذ، هثل فمْب دس ػػش غیجت، ایٌْب سا هوىي است ثِ ًَػی ثپزیشین خبًطیي هؼشفی ضذُ

ّبی حبون اسالهی سا  هسئَلیت التضبیی داسد، ثٌبثشایي یه چٌیي هأهَسیتی سا ثبیذ ثِ هٌػَثیي خَدش ّن ثذّذ ٍ اگش هب هسألِ

ِ  دس یه دایشُ ٍسیغ ای  تش ثتَاًین اثجبت وٌین، ثبالخشُ حبون اسالهی هسئَلیت هْوی دس ایي صهیٌِ داسد. ایٌىِ آیب هثالً چِ هشتجن

ایني   تَاًذ ثب ایي لبػذُ ثبثت ضَد، لذس هتیمي ایي است وِ ّوبى همذاسی وِ خَد خذاًٍذ تجبسن ٍ تؼنبلی دس  اص ایي هشاتت هی

 ساثغِ ٍاسد ضذُ، ّویي همذاس ّن ثش ػْذُ حبون اسالهی ثبضذ. 

تَاًین ثپزیشین ٍ ثگَیین لغف  هطىل دیگشی وِ ایٌدب ٍخَد داسد ایي است وِ هسألِ دستَس دادى ٍ اهش ٍ ًْی، ایي سا هی ثبًیبً:

دٌّذ ٍ ایي اص عشیك اهش ٍ ًْی ٍ دسنتَس   وٌذ وِ خذاًٍذ هتؼبل ٍ اًجیبء اٍ، فشستبدگبى اٍ، ساُ سا اص چبُ ثِ هشدم ًطبى التضب هی

اهب هشاتت ثبالتش اص ایي ٍ ایٌىِ هثالً هدبصات ٍ ویفش ثنشای   ،بم ثذّیذ ٍ فالى وبس سا تشن وٌیذدادى است؛ ایٌىِ فالى وبس سا اًد

ی لغف خذاًٍذ وِ هتخلفیي اص ایي دستَس لشاس دادُ ضَد، ایي ضبیذ اص لبػذُ لغف ثش فشؼ پزیشش آى، لبثل استفبدُ ًیست. یؼٌ

اش  ای ثشای ًحَُ صًذگی وشدى اسائِ دّذ ٍ ثمیِ وٌذ وِ ساُ سا ًطبى هشدم دّذ ٍ ثشًبهِ ًبضی اص حىوت اٍست، ًْبیتص التضب هی

وٌٌذ،  ایٌىِ ثشای تبسویي ٍاخجبت ٍ فبػلیي هحشهبت ٍ وسبًی وِ اص دستَسش تخغی هیسا ثطش ثب اختیبس خَدش پیص ثجشد. اهب 
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ّبیی سا لشاس دّذ ایي فمظ دس هَاسدی لبثل لجَل است وِ دلیل سٍضٌی ثش آى داضنتِ ثبضنین.    اة اخشٍی، هدبصاتثِ غیش اص ػز

وٌٌذ یه هدبصاتی ثبیذ غَست ثگیشد؛ اهب ایٌىِ  یه خبّبیی خذاًٍذ تطخیع دادُ ثشای وسبًی وِ اص دستَسات اٍ سشپیچی هی

 ي اص لبػذُ لغف لبثل استفبدُ ًیست. ًسجت ثِ ّوِ فشاهیي ٍ دستَساتص چٌیي چیضی ثبضذ، ای

 سؤال:

استبد: ػشؼ وشدم آى خَدش ثحث داسد وِ اسبسبً لبػذُ لغف ثِ ػٌَاى یه لبػذُ ػملی لبثل لجَل ّست یب ًنِ ٍ للونشٍ آى   

 ودبست. لزا ػشؼ وشدم وِ دس ثبة اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش ّن وِ هثل ضیخ عَسی ثِ ایي لبػذُ توسه وشدُ، اص ًبحیِ

الجتنِ  یه ػذُ هَسد اضىبل لشاس گشفتِ است وِ الصهِ ایي سخي آى است وِ خذاًٍذ تىَیٌبً هشدم سا اص استىبة حشام ثبص داسد. 

خَاّین ٍاسد آى ضَین، اهب ػشؼ هب ایي است وِ ثش فشؼ ایٌىِ ایي لبػذُ سا ثپزیشین ٍ ثگَیین  دادُ ضذُ ٍ ًوی ّن ّبیی خَاة

د، اهب ایٌىِ آخشیي هشاتت هشثَط ثِ اًدبم ٍاخجبت ٍ تشن هحشهبت، یؼٌنی خؼنل   ضَ هحذٍدُ ٍاخجبت ٍ هحشهبت سا ضبهل هی

 استفبدُ وشد.  تَاى آى سا ن دسثشگیشد، اص ایي لبػذُ ًویهدبصات ٍ ویفش، ایي سا ّ

ٍم وِ ثبالخشُ ّوبًغَس وِ دس ثبة اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش هوىي است وسی ادػب وٌذ وِ لغف التضبی لض اللْن اال أى یمبل

ٍیژُ حىّبم اسنالهی ّسنت ٍ آًدنب النذاهبت ػولنی سا       اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش سا داسد ٍ ایي هسئَلیت هتَخِ ّوگبى ثِ

ایٌدب ّن ثبالخشُ اگش اغل لغف پزیشفتِ ضَد ٍ ایي همتضبی حىوت الْی ثبضذ، ثبالخشُ دس هَسد وسبًی وِ داسًذ  گیشد، دسثشهی

سسنذ   تَاًذ هدبصات ٍ ویفش لشاس گیشد. ٍلی دس هدوَع ثِ ًظش هنی  وٌٌذ، آًدب ّن هثالً ثگَیین هی هیاص دستَسات الْی سشپیچی 

 پزیشش ایي هسألِ هطىل است. 

 سؤال:

ایٌدب هثل ایي است وِ دّذ ...  ضَد. خذاًٍذ هتؼبل ساُ ًطبى هی استبد: الضام هٌبفبتی ثب لغف ًذاسد؛ یؼٌی ثجَتبً هطىلی ایدبد ًوی

گَینذ ثبینذ    ّب آصاد ّستٌذ تب خبیی وِ آصادی آًْب ثِ آصادی ٍ حك دیگشاى آسیت ًضًذ. ایٌدب اگشچِ خذاًٍذ هی ًسبىگَیین ا هی

ّوِ ثِ سَی ووبل ٍ سؼبدت حشوت وٌٌذ ٍ ساّص سا ّن ًطبى دّذ، ایٌدب هوىي است ًسجت ثِ ثؼضی اص دستَسات، یؼٌنی آى  

سسبًذ، ایٌدب ثشای آًْب هدبصات لنشاس دّنذ؛ یؼٌنی     ثِ دیگشاى آسیت هی دستَساتی وِ هضاحن ٍ هٌبفی ثب حمَق دیگشاى است ٍ

ثیطتش آى حمَق اختوبػی یب سفتبسّبیی وِ داسای یه اثش اختوبػی ّست ٍ عجیؼتبً هخبلفت ثب آى دستَسات دس ٍالغ ثِ یه هؼٌب 

ضَد. ... آًدب ّن گفتین لذس هتیمي  یثْن سیختي اًضجبط خبهؼِ ٍ آسیت سسبًذى ثِ حمَق دیگشاى است. لزا هدبصات لشاس دادُ ه

 ایي است. 

 دلیل دوم 

ػبی ولی است، ػجبست است اص سیشُ ثشخی اص هؼػنَهیي)ع( دس هَاخْنِ ثنب ایني هطنىل ونِ       دلیل دّن وِ الجتِ ثیطتش یه اد

اًذ وِ ًطبى دٌّذُ خَاص ٍ هطشٍػیت  ثیٌین اهیشالوؤهٌیي)ع( یب حتی خَد پیبهجش)ظ( وبسّبیی اًدبم دادُ ثبالخشُ دس هَاسدی هی

 ثشخَسد ثب ایي هؼضل است. 

حىبم ًظش روش وشدین وِ دس ایبم حح یه صًی آهذ خذهت سسَل خذا)ظ( تب پشسص هثالً ایي داستبى سا لجالً ثِ هٌبسجتی دس ا. 1

ٍ سؤالی سا هغشح وٌذ. فضل ثي ػجبس وِ پسش ػوَی پیبهجش)ظ( ٍ ضخػی خَاى ثَد ٍ پطت سش پینبهجش)ظ( ًطسنتِ ثنَد،    
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داد، دسنت   ت اداهنِ هنی  ًگبّص ثِ ایي صى دٍختِ ضذ. پیبهجش)ظ( ّویي وِ ایي غحٌِ سا دیذ، دس حبلی وِ ثِ گفتگَ ٍ غنحج 

خَدش سا سٍی غَست ایي خَاى گزاضت ٍ غَست اٍ سا ثشگشداًذ. اٍ دٍثبسُ اص خْت دیگشی هطغَل ثِ ًگبُ وشدى ضذ، ثنبص  

ّن روش ضذُ ٍ هب لجالً ّن دس ثنبة احىنبم ًظنش اص ایني      1پیبهجش)ظ( ثب دست، غَست اٍ سا ثشگشداًذًذ. ایي سٍایت دس ٍسبئل

سسَل خذا)ظ( الذام ػولی وشد؛ دسست است ایٌدب هدبصات ٍ تٌجیِ ًیست، اهب پیبهجش)ظ( ینه  گَیٌذ  هیسٍایت ثحث وشدین. 

چٌیي وبسی سا وشد تب خلَی ایي هٌىش سا ثگیشد؛ حشهت ًظش ثِ اخٌجیِ یه حشاهی است وِ پیبهجش)ظ( ثِ ایني ًحنَ ٍاسد ضنذ    

 ػوالً خلَی ایي وبس سا گشفت. 

  یٓب إَّٔلَ الْؼِشَاقِ ًُجِّئْتٔ أَىَّ ًِسٓبءٓوُنٕ یٔذٓافِؼٕيَ»وِ هشثَط ثِ اّل ػشاق است، ایي خولِ سا فشهَد:  سخٌیدس  یب هثالً اهیشالوؤهٌیي)ع(. 2

 وٌیذ؟ ایٌدب دس وٌٌذ، حیب ًوی ام صًبى ضوب دس ساُ ثب هشداى ثشخَسد هی ای اّل ػشاق، ضٌیذُ 2،«الغَّشِیكِ أَ هٓب تَسٕتَحٕیَٔىَ  فِی  الشِّخٓبلَ

وٌذ اص هذاخلِ اهیشالوؤهٌیي)ع( ثِ ػٌَاى حبون دس یه اهشی وِ اص ًظش ضشػی حشام است؛ ایٌىِ ایٌْب ثب ّن  ٍالغ وأى حىبیت هی

 .حىَهت ًسجت ثِ ایي اهَس حك داسدضَد وِ  ، هؼلَم هیثضًٌذثشخَسد وٌٌذ ٍ هَاخِ ضًَذ، تٌِ ثِ تٌِ ّن 

ٍٓ یٔنضَاحِوٕيَ    الْأَسٕنَٓاقِ   إِلَى  أَ هٓب تَسٕتَحٕیَٔىَ ٍٓ لَب تَغَبسٍٔىَ ًِسٓبءٓوُنٕ یٓخْشُخٕيَ»فشهبیذ:  اص اهیشالوؤهٌیي)ع( است وِ هی سٍایت دیگش. 3

ٌٌذ. و ّب ثشخَسد هی دیي ضًَذ ٍ ثب ثی آیذ وِ صًبى ضوب ثِ ثبصاسّب ساّی هی وٌیذ ٍ غیشت ضوب ثِ خَش ًوی ، آیب حیب ًوی« الْؼٔلَُج

اّل آى هٌغمِ ظبّشاً اص وفبس رهی ثَدًذ ٍ ایي تَثیخ ٍ سشصًص حضشت ًسجت ثِ هَاخِْ ٍ اختالط صًبى ثب وفنبس، ثنبالخشُ اص   

دّذ وِ دس یه هَاسدی پیبهجش)ظ( ٍ اهیشالوؤهٌیي)ع( ثِ ػٌنَاى ایٌىنِ حنبون     هَضغ حىَهت اًدبم ضذُ است. ایٌْب ًطبى هی

ولیت هذاخلِ حضشت دس ایي اهَسی وِ ثِ ًَػی ثنِ استجنبط   . وشدًذ سٌخ اص اهَس هذاخلِ هیثَدًذ ٍ هسئَلیت داضتٌذ، دس ایي 

 تَاى ایي وبس سا وشد.  دّذ وِ دس حدبة ٍ اهَس دیگش ّن هی صًبى ٍ هشداى هشثَط است، ایي ًطبى هی

 دلیل دومبررسی 

 چَى: سسذ ًبوبفی است. یل ّن ثِ ًظش هیایي دل

ای سا ًمل وٌین ثبیذ هٌغجنك ثنش ایني هنذػب      اسالهی است. اگش ثخَاّین سیشُهذػب هطشٍػیت الضام ثِ حدبة دس حىَهت  :اٍالً

وٌذ، ثبیذ حبوی اص ایي ثبضذ ونِ   گیشد ٍ هخبلفت هی ثبضذ؛ یؼٌی هَاخِْ حضشت ثب وسی وِ ایي دستَس ٍ ًْی الْی سا ًبدیذُ هی

وِ گفتِ ضذ، اغالً هسألِ حدبة ٍ پَضنص  اًذ؛ دس حبلی وِ دس ّیچ یه اص هَاسدی  حضشت ثِ ایي دلیل ایي وبس سا اًدبم دادُ

تشی داسد. ایٌىِ دس ساُ ثشًٍذ  هغشح ًیست. حبال یب ًظش است یب اختالعی وِ دس ثبصاس ٍ هثالً ثیي وفبس رهی است وِ خغشات هْن

ثب هسألِ حدبة  وٌذ هطىل اػتمبدی پیذا وٌٌذ، ایي فشق هیٍ ایٌغَس هَاخِ ضًَذ، یب ایٌىِ هثالً خذای ًىشدُ ثب اختالط ثب آًْب 

 ٍ پَضص. 

ّیچ یه اص ایٌْب سًگ ٍ ثَی الضام ًذاسد؛ ایي دس ٍالغ یه هَػظِ اسنت ٍ لسنبى هَػظنِ اسنت. یؼٌنی حنذالل لسنبى         ثبًیبً:

ٌی ونِ  و تَاًذ ثگَیذ وِ ضشم ًوی خَاًذ هی وٌیذ. ثِ وسی وِ ًوبص ّن ًوی گَیذ ضشم ًوی اهیشالوؤهٌیي)ع( لسبى هَػظِ است؛ هی

ای وِ هشثَط ثِ اهیشالوؤهٌیي)ع( است، اسبسبً هسنألِ النضام    اص ایي دٍ ًوًَِ لزا وٌی. خَاًی ٍ دس همبثل خذا ثٌذگی ًوی ًوبص ًوی

                                                           

 .18. ٍسبئل الطیؼة، ج1

 .537، ظ5. وبفی، ج2
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داسد اص ینه چٌنیي    ضَد؛ چَى ًِ خؼل هدبصات است ٍ ًِ ویفشی غَست دادُ است. فمظ داسد آًْب سا ثش حزس هی استفبدُ ًوی

. ایي ّن وِ وسی ثگَیذ ضأى اهیشالوؤهٌیي)ع( دس یه چٌیي هَالؼی ضأى اسضنبد  است یؼٌی یه اسضبد اص ًبحیِ حبون ،وبسّبیی

دّذ. ّطذاس دادى حتی ثش  وٌذ، ّطذاس هی ًجَدُ ٍ ایي اص هَضغ حىَهت ثَدُ، ثش فشؼ ایي ّن ثبضذ، ایي داسد تَثیخ لسبًی هی

تَاًنذ   تَاًذ الضام وٌنذ اهنب هنی    تَاًین ثگَیین حىَهت ًوی ثل تػَیش است؛ هیفشؼ ػذم خَاص الضام حىَهت ثِ حدبة ّن لب

 ّطذاس دّذ ٍ تَثیخ لسبًی وٌذ. 

وِ دس هَسد پیبهجش ػظین الطأى اسالم)ظ( ًمل ضذ، آًدب ّن دسست است الذام ػولی غَست گشفتِ ٍ حضشت سٍ  ّن داستبًی

هطشٍػیت النضام  خَُ هختلفی ثشای آى لبثل تػَیش است. ایي فؼل دال ثش اًذ، اهب ایي دس ٍالغ یه فؼلی است وِ ٍ سا ثشگشداًذُ

. یب هثالً یه خػَغیتی ثیي آى خَاى ٍ پینبهجش)ظ(  ضَدتَاًذ یه سخحبى ثشایص تػَیش  فؼل پیبهجش)ظ( هیتَاًذ ثبضذ.  ًوی

 ضَد وِ ثگَیین  وبس سا اًدبم دادُ است. ایي دلیل ًوی ثَدُ وِ دٍستبًِ ٍ هطفمبًِ پیبهجش)ظ( ثِ خبعش لشاثتی وِ ثب اٍ داضتِ، ایي

 استذالل ًذاسد.تَاًین هطشٍػیت الضام سا ثبثت وٌین. لزا ثِ ًظش هب دلیل دّن لبثلیت  ثب آى هی

 سؤال:

اًذ وِ وسی گَضت خَن خنَسدُ ثنَد ٍ    استبد: ثحث حدبة ًیست؛ دس هَسد استىبة حشام است. ... یه چیضی سا روش وشدُ

حضشت دستَس تبصیبًِ دادًذ. ایي ّن دس ّوبى دلیل لجلی ثَد؛ هسألِ تؼضیش ثشای هخبلفت ثب هحشهبت هسألِ دیگشی است. سیشُ 

صًبى ٍ حدبة صًبى حسبسیتی داضنتٌذ ٍ همشساتنی ٍضنغ وشدًنذ ٍ آًگنبُ ثخَاٌّنذ       وِ هب ثِ آى استٌبد وٌین وِ ایٌْب ًسجت ثِ 

ثنِ اغنل هسنألِ     ای ساخنغ  آیذ. ... آى سا لجالً ػشؼ وشدم وِ یه ضجِْ هطشٍػیت ایي سا ثبثت وٌین، ایي ثِ ًظش لبثل لجَل ًوی

خَاّذ ثب سنیشُ، هطنشٍػیت    حشف هب ایي است وِ آى وسی وِ هیدّن.  غشف ًظش اص ایي دلیل ٍخَد داسد وِ آى سا خَاة هی

اًذ، ایي فَلص ایني   الضام سا ثبثت وٌذ، هب دس سیشُ چٌیي چیضی ًذاسین. ایٌىِ گضاسش ًطذُ وِ یه خبیی ایٌْب ایي وبس سا ًىشدُ

 دّین.  ة هیاست وِ یه ضجِْ است ٍ خَا

 جلسه آیندهبحث 

سِ چْبس ضجِْ ّن دسثبسُ اغل هسألِ است، فنبسؽ اص  یه دلیل دیگش ثبلی هبًذُ وِ ایي سا دس خلسِ آیٌذُ ػشؼ خَاّین وشد. 

دّنین. ینه    وىي است ثش ایي هتشتت ضَد، آًْب سا ّن خَاة هیای وِ ه ایٌىِ ثِ وذام دلیل استٌبد ضَد، یؼٌی یه تَالی فبسذُ

 ثِ حدبة گشدضگشاى وِ ایٌْب سا ثشسسی خَاّین وشد.  هسألِ دیگش ّن ّست ساخغ

 

«ٍالحوذ هلل سة الؼبلویي»            
 

 

 


