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ر «معن جر عي ر محمدر  ر آهلر الطلرهي ر  ر اللع ر عي ر اعدائهمر ار اهّللر ر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته

ٍ دلیلی وِ ّش یه اص ایني  دس فشع اٍل، دٍ لَل تِ ّوشاُ ادلِ ایي دٍ لَل روش ضذ. ًتیجِ ایي ضذ وِ دس همایسِ ایي دٍ لَل 

هخلنَ  تنِ حنشام داضنت ٍ      سی هال حنلل لائل تِ ػذم ضواى ضَین. یؼٌی اگش و اًذ، حك آى است وِ دٍ دستِ اسائِ وشدُ

وِ خوس سا پشداخت وشد، اگش هاله ظاّش ضذ ٍ سْن خَد سا هطالثِ ونشد، دس ایني    خوس دس آى حاتت ضذُ تَد، تؼذ اص آى

 تیاى ضذ. هفػلً غَست ایي ضخع ضاهي ًیست. دلیل ػذم ضواى 

سٍایاتی وِ دس تاب هجَْل الواله  تَاى گفت همتضای سٍایات تاب خوسِ هالِ هختلط تِ حشام ٍ ًیض یه جوغ تٌذی هیدس 

وٌذ وِ ضواى دس واس ًثاضذ؛ هخػَغاً تا تَجِ تِ ایٌىِ دس ایني دٍ اایفنِ اص سٍاینات، تخونیس هنال       ُ، التضا هیٍاسد ضذ

هختلط تِ حشام ٍ تػذق تِ هال هجَْل الواله یه حىن الضاهی است. ظاّش سٍایات ایي است وِ خوس ایني هنال لضٍهناً    

 الضام تِ تخویس ٍ تػذق تا حىن تِ ضواى تٌاسة ًذاسد.  ٍ ضَدٍ یا هال هجَْل الواله تایذ غذلِ دادُ  تایذ پشداخت ضَد
 هؤید عدم ضواى

ٍ آى ایٌىِ اگش تؼذ اص اخشاد خوس ٍ ظَْس هاله ٍ هطالثنِ اٍ   وشدیه هؤیذی ّن تشای حىن تِ ػذم ضواى روش  تَاى هی

فشؼ وٌیذ هال وسی هختلط تِ حشام تاضذ، تنِ  ، چِ تسا هٌجش تِ تشن ػول تِ تخویس یا تػذق ضَد. ضَدحىن تِ ضواى 

اٍ تگَیٌذ تشای تطْیش هال تایذ یه پٌجن هال خَد سا تپشداصی ٍلی دس ػیي حال اگش ایي یه پنٌجن سا پشداخنت ونشدی ٍ    

؟ ایي دس حمیمت هستلضم ینه خسناست ٍ ضنشس    دّذ هاله هؼلَم ضذ، ضاهيِ هال اٍ ّستی. چِ وسی ایي واس سا اًجام هی

تذّذ ٍ ّن صهاًی وِ هاله پیذا ضذ ًسثت تِ هال ضاهي تاضذ ٍ سْن اٍ سا ّن  خوسػلیِ غاحة هال است. یؼٌی ّن تایذ 

ضَد ٍ اگنش  وٌن تا هاله پیذا  گَیذ هي غثش هی ضَد؛ یؼٌی ایي ضخع هی ایي هٌجش تِ تشن ػول تِ تخویس هیلزا تپشداصد. 

وٌذ ٍ هؼلَم ًیست چِ سشًَضتی دس اًتظاس  هاًذ ٍ تِ ٍسحِ اًتمال پیذا هی ا ًطذ، ایي اهَال تِ غَست هختلط تالی هیّن پیذ

 ایي هال تاضذ. 

دس هَسد هجَْل الواله ًیض ّویي اَس است؛ هال هجَْل الواله اگش ّویي اَس تالی تواًذ تا هاله آى پینذا ضنَد، لْنشاً    

اگش تؼذاً هاله پیذا ضنذ تاینذ ّونیي     لیذا وٌذ. اگش تِ وسی تگَیٌذ ایي هال سا غذلِ تذُ ٍهؼلَم ًیست وِ چِ سشًَضتی پی

 وٌذ. همذاس سا تِ اٍ ًیض تپشداصی، هؼلَم است وِ وسی ایي خساست ٍ ضشس سا لثَل ًوی
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 حىن تِ ػذم ضواى تاضذ.  تَاًذ هؤیذ لزا خَدِ ایي هسألِ ]وِ یه اهش ػملیی است[ هی
 ضواى خوساشکال بز حکن به 

تؼذ اص پیذا ضذى هاله، ضناهي تاضنذ چنشا     جا ٍجَد داسد ایي است وِ اگش لشاس است ایي ضخع هطىل دیگشی وِ دس ایي

ضواى تخػیع تِ خوس پیذا وشدُ است؟ یؼٌی اثك حىوی وِ دس فشع اٍل تیاى ضذ، وسی وِ هال اٍ هختلط تا حشام است 

گاُ اگش هاله تثیّي پیذا وشد ٍ هال خَد سا هطالثِ ونشد،   ًظش هطَْس[. آىتایذ یه پٌجن آى سا تِ غاحثاى خوس تذّذ ]اثك 

ضَد وِ هال اٍ دس ضنوي هنال    وٌذ ٍ هؼلَم هی ًسثت تِ ّواى یه پٌجن ضاهي است. یؼٌی ٍلتی هاله ادػا هی ضخعایي 

یؼٌی ّوناى   ت.ایي ضخع است، اگش حىن تِ ضواى وٌین هؼٌایص ایي است وِ ایي ضخع ضاهي یه پٌجن اص ایي هال اس

همذاسی وِ تِ استاب خوس دادُ، تایذ تِ هاله تذّذ. سؤال ایي است وِ تِ چِ دلیل ایي ضخع ضاهي خوس تاضذ؟ تِ چِ 

گفتٌذ تایذ خوس دّذ یه تىلیف ضشػی تَد وِ خذاًٍذ فشهَدُ تَد  جایی وِ هی دلیل تایذ یه پٌجن سا تِ هاله تذّذ؟ آى

. «إى اهلل لذ سضی هي األضیاء  تالخوس ٍ سائش الوال له حلل»ضَد،  تَ حلل هی اییه پٌجن هال سا تذُ ٍ سایش هال تش

ضَد، چشا ضاهي یه پٌجن تاضذ؟ اگش پای ضواى تِ هیاى آینذ،   جا یه پٌجن تَجیِ داسد اها ٍلتی حىن تِ ضواى هی دس آى

ل تِ یه پنٌجن تاضنذ ٍ هوىني    چِ وِ رهِ اٍ هطغَل است، ضاهي است. هوىي است رهِ اٍ هطغَ ایي ضخع ًسثت تِ آى

ًسثت تِ آى همذاسی است وِ دس رهِ حاتت ضنذُ اسنت. حنال ونِ      است هطغَل تِ تیطتش یا ووتش اص یه پٌجن تاضذ. ضواى

تِ الل هطغَل است، تایذ الل سا  گفتِ ضَدرهِ ها تِ چِ هطغَل است؛ اگش  دیذوٌذ، تایذ  هاله آهذُ ٍ هال خَد سا الة هی

ای داسد وِ تیطتش الة داسد، تایذ آى همذاس پشداخت ضَد. ػلی أی حال ٍجْی تشای ایٌىنِ ضنواى    تپشداصین؛ اگش هاله تیٌِّ

ایي ضخع ضاهي یه پٌجن هال است ًسثت تِ هاله هطالثِ وٌٌذُ، ّیچ ٍجْی  گفتِ ضَدٍ  ضَدًسثت تِ یه پٌجن حاتت 

  تشای ایي ًیست.
 بزرسی دلیل قول اول)ضواى(

اٍل ]لنَل تنِ    ضنَد. دلینل لنَل    ، اضىاالت دلیل لَل اٍل ّن هؼلَم هیػشؼ ضذتا تَجِ تِ هطالثی وِ دس دلیل لَل دٍم 

هحػّلی اص آى دلیل تنِ ػٌنَاى ینادآٍسی    دس ایي جلسِ ٍ ضذ ؛ دلیل لَل دٍم ]لَل تِ ػذم ضواى[ ّن تیاى روش ضذضواى[ 

هَاضنؼی اص اسنتذالل هحنل     ضَد. هؼلَم هی ّن ، اضىاالت لَل اٍلضذتِ هطالثی وِ تاوٌَى تیاى  تا تَجِ ٍ ضَد ػشؼ هی

 تأهل است:
 ع اولهوض

 وٌذ وِ التضا هی «دیػلی الیذ ها أخزت حتی تؤ»لائل تِ ضواى ػوذتاً تِ یذ ٍ اتلف استٌاد وشد. دلیل لَل اٍل ایي تَد وِ 

هي اتلف هال الغیش فَْ »تِ اَس ولی اًساى ًسثت تِ هال غیش ضاهي تاضذ، تا صهاًی وِ آى هال سا تِ غاحثص تشگشداًذ. یا 

 «ًَعٍ هِني اًنَاع التلنف    تأیّ»ایي هال تلف ضذ،  اگشوٌذ وِ اًساى تِ اَس ولی ضاهي هال غیش است ٍ  التضا هی «لِ ضاهي

تِ خَاستٌذ  وٌین. ػوذُ ایي است وِ هی تىشاس ًوی ّا اداهِ داسد وِ . الثتِ دلیل آىضاهي است. ایي همتضای یذ ٍ اتلف است

غَست ػنذم  ضَد ٍ آى ّن  استٌاد یذ ٍ اتلف، ضواى سا حاتت وٌٌذ. فمط گفتٌذ اص ایي حىن تِ ضواى، یه هَسد خاسد هی

 تثیّي هاله است. اها اگش هاله هتثیّي ضذ ّواى حىن ضواى حاتت است. 
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ایي ضواى دس ٍالغ تا حىن ضاسع تِ  ػشؼ ضذضَد. چَى  ، اضىال ایي دلیل ٍ ایي تیاى سٍضي هیضذاتی وِ تیاى تا تَضیح

وٌیذ ٍ خوس آى سا تپشداصیذ، خنَدِ  گَیذ هال هخلَ  تِ حشام سا تخویس  سٍد. ایٌىِ ضاسع هی تخویس یا تػذق اص تیي هی

الواله سا غذلِ تذّیذ، ایي خَدش یؼٌی ضنواى حاتنت ًیسنت.     فشهایذ هال هجَْل ًیست. یا اگش هی حاتت ایي یؼٌی ضواى

جا دیگنش هسنألِ    ضواى سا حاتت وٌذ، ایي اد خوس،چَى اگش لشاس تَد خَدِ یذ ٍ اتلف تِ ًحَ هطلك یؼٌی حتی تؼذ اص اخش

ت؛ ظَْس هاله یا ػذم ظَْس هاله تأحیشی ًذاضت. اثك ًظش لائل تِ ضواى، هال غیش دس ّنش غنَست هضنوَى ػلینِ اسن     

لیوت آى هال سا تپشداصد. هٌتْنی ینه    یاهتػشف دس هال غیش ٍ وسی وِ هال غیش سا تلف وٌذ حتواً ضاهي است ٍ تایذ هِخل 

هَسد اص ایي حىن خاسد ضذُ ٍ آى ّن جایی است وِ هاله هالِ حشام هؼلَم ًثاضذ. اگش هؼلَم ضذ، ّواى ضواى حاتت است. 

یذ ینا   دلیلتِ اگش گَییذ اگش هاله پیذا ضذ، ایي ضخع ضاهي است؟  شا ضوا هیهٌطأ ایي ضواى، یا یذ ٍ یا اتلف است. چ

هي اتلنف  »پیذا ضذ، تاص هستٌذ ضواى ػثاست است اص خَدِ ػلی الیذ یا ّن اوٌَى وِ هاله  ایي ضخع ضاهي است،اتلف. 

ٍجَد داضتِ تاضذ. ایي ضواى تِ  تیي غَست تثیّي هاله ٍ ػذم تثیّي هاله، ًثایذ فشلی دیگشپس . «هال الغیش فَْ لِ ضاهي

گفتین ایي ضخع ضاهيِ هال حشاهی است وِ تا هال اٍ هخلَ  ضذُ؟ چَى هال غیش سا تلنف   چشا یه دلیل دیگش حاتت ضذ.

گَیین؟ اگنش   اَس هی وشدُ؛ چَى یه پٌجن سا تِ ػٌَاى خوس تِ دیگشاى دادُ است وِ ایي ّن ًَػی اص اتلف است. چشا ایي

ػلی الیذ ٍ ًاضی اص اتلف تذاًین، تثیّي یا ػذم تثیّي هاله دس آى تأحیشی ًذاسد. اگش ایي چٌیي است، پنس   ضواى سا ًاضی اص

 ٍ تایذ غشاهت تپشداصد؟  «إرا تثیّي الواله فَْ لِ ضاهي»د ضَ چشا گفتِ هی

 ه احثات وٌذ. تَاًذ ضواى سا دس فشؼ تثیي هال چِ وِ لائل تِ ضواى هَسد استٌاد لشاس دادُ، ًوی تٌاتشایي آى
 ع دومهوض

، ایػال اضطشاسی هَلت است. اگش دستَس تِ خوس دادُ ضذُ یؼٌی اوٌَى تػذقتخویس یا هستذل دس دلیل لَل اٍل گفت: 

ایي سا تِ ًحَ دیگشی تِ اٍ تشساى؛ تِ ایي غَست ونِ   ضٌاسی[ تِ غاحثص تشساًی ]چَى اٍ سا ًویتَاًی  وِ هال غیش سا ًوی

است ٍلی ًِ ایػال حمیمی ٍ ًِ تِ ًحَی وِ اٍ اص هٌافغ  «یػال الوالِ إلی غاحثًَِعٌ هِي ا»اص اشف اٍ خوس تذُ. ایي ّن 

ضَد ]چَى  است ٍ اص هٌافغ هؼٌَی آى تشخَسداس هی حىویهٌذ ضَد تلىِ تِ ایي غَست وِ ایي یه ایػال  حمیمی هال تْشُ

خوس حَاب داسد[. لزا تخویس دس هال هختلط تِ حشام ٍ تػذق هال هجَْل الواله، یه ًَع ایػال است اها اضطشاسی ٍ 

ضٌاسین. هَلت اسنت   هَلت است. تذیي جْت اضطشاسی است وِ ساّی تشای ایػال ٍالؼی تِ هاله ًذاسین، چَى اٍ سا ًوی

تثیّي ًطذُ تاضذ. اها اگش هاله تثیّي پیذا وشد ٍ هال خَد سا هطالثِ وشد، تاینذ  چَى ایي تا صهاًی اسصش داسد وِ هاله هال ه

 د وِ هستذل آى سا تیاى وشدُ تَد.ایي یىی اص ًىاتی تَتِ اٍ دادُ ضَد. 

ى ایي تا ظناّش سٍاینات ٍاسدُ دس ایني تناب،     ضَد چَ ، اضىال ایي سخي ًیض هؼلَم هیضذتا تَجِ تِ هطالثی وِ ساتماً تیاى 

هٌافات داسد. چِ وسی گفتِ خوس دادى یا غذلِ دادى دس هَسد خَدضاى، ایػال اضطشاسی هَلت است؟ ایني ینه حىنن    

الضاهی اص ًاحیِ ضاسع ٍ تش اساس سٍایات است. ضاسع ها سا هلضم وشدُ وِ اگش هال ها تا حشام هخلَ  ضذ، خوس آى سا تنِ  

جا لاتل لثَل ًیست؛ ظاّش سٍایات ایني اسنت ونِ ایني      س ایيتَدى د یغاحثاى خوس تذّین. دیگش هَلت تَدى ٍ اضطشاس
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تىلیفِ هىلف است ٍ ّیچ لیذی ّن ًذاسد وِ فی ٍلت وزا ایي حىن حاتت است. ایي یه حىنِ الضاهنیِ سٍضني دس ایني دٍ    

 . لزا ایي تیاى، تیاى غحیحی ًیست. ًطَدهَسد ٍ آى ّن تِ ًحَ هطلك است، اػن اص ایٌىِ هاله هتثیّي ضَد یا 

 ؤال:س

 ایي هؼٌایص چیست؟  «غاحثِ إلی األتذ إرا لن یؼشف»وٌذ ایي است وِ اگش تگَیذ  ای وِ ایي احتوال سا سد هی ًىتِاستاد: 

ایي لیذ  ؟«إلی األتذ غاحثِإرا لن یؼشف »تِ چِ دلیل تگَیین اگش ایي تاضذ هػادیك آى هؼلَم ًیست خیلی تاضذ. تِ ػلٍُ 

یؼٌی اگش غاحة هال سا ًطٌاختی ٍ پیذا ًىشدی ٍ هؼلَم ًطذ، تىلیف ضوا  «لن یؼشف غاحثِ إرا» تَاًین تحول وٌین. سا ًوی

 .«إرا لن یؼشف غاحثِ إلی یَم المیاهة»ایي است خوس دّیذ. دیگش ًذاسد وِ 

 سؤال:

اخشاد خوس تا حىن تِ ضنواى هٌاسنثت ٍ   وٌذ، آیا الضام تِ  ایي حىن الضاهی ّست یا ًِ؟ ٍلتی ایي حىن سا تیاى هیاستاد: 

 ضناهي تٌاسة داسد؟ اص یه اشف ها سا هلضم وٌذ تِ ایٌىِ خوس دّین ٍ اص اشف دیگش تگَیذ اگش هالنه پینذا ضنذ ضنوا     

طنِ ایني چٌنیي اسنت[     فشهنَد ]وونا ایٌىنِ دس تناب لم     ّستیذ. اغلً ایي دٍ لاتل جوغ ًیست. تلِ؛ اگش تِ غَست یجَص هی

ًیست. حتی سٍایت اص ایي جْت اانلق داسد؛ دسسنت    هَلتوٌین. اها ظَْس الضام ٍ تؼییي ایي است وِ تَاًستین تػَیش  هی

ایات هوىي است اضىال وشدُ تاضٌذ ٍلی تِ ًظش ها االق داسد. اگش خوس تذّذ سائش است وِ تشخی ًسثت تِ االق ایي سٍ

 ال له حلل، چِ تؼذاً هاله پیذا ضَد ٍ چِ ًطَد.الو

 سؤال:

آى یه حىن ظاّشی است یا یه حىن ٍالؼی حاًَی؟  ؤدایه، «تػذق تخوس هاله»گَیذ  ایي چیضی وِ سٍایت هیاستاد: 

ایي سٍایت سا حىن ٍالؼی حاًَی تذاًین یا حىن ظاّشی؟ تشخی گفتٌذ حىن ظناّشی اسنت،    ؤدایهوٌذ وِ ها  ٍ آیا فشق هی

سٍد ٍ ضاهي است. هستطىل گفت ایي حىن ظناّشی ًیسنت    تٌاتشایي گفتٌذ تا تثیّي هاله، هَضَع حىن ظاّشی اص تیي هی

حتی اگش حىن ٍالؼنی حناًَی   تلىِ حىن ٍالؼی حاًَی است؛ اگش حىن ٍالؼی حاًَی ضذ، دیگش ضواى ًیست؟ گفتٌذ ّست؛ 

 دس فشع دٍم دس ایي تاسُ تحج خَاّین وشد.  ضَد. تاضذ، تاص ضواى حاتت هی

 سؤال: 

چَى هاله  دادُ، خَاستِ تِ اٍ تذّذ. تحج ایي است وِ سْوی سا وِ تایذ تِ هاله هی استاد: ایي تذل اص ولّ هالی است وِ هی

 استاب خوس یا غاحثاى غذلِ تذّذ. اًذ تِ داًستِ، گفتِ ضٌاختِ ٍ همذاس سا ّن ًوی سا ًوی
 بزرسی هؤید ضواى

گَییذ تیي تخویس ٍ حىنن تنِ    اًذ چطَس ضوا هی طِ است. گفتِاًذ وِ هشتَ  تِ تاب لم لائلیي تِ لَل اٍل هؤیذی روش وشدُ

هاله غذلِ دّینذ ٍ  گَیٌذ اص اشف  هال گوطذُ ّن هیدس هَسد اَس است؛  ّویيطِ تَاى جوغ وشد؟ دس تاب لم ضواى ًوی

یِ ّن ّویي اَس است. گَیٌذ اگش تؼذاً هاله پیذا ضذ، ضوا ضاهي ّستیذ. ایي خَدش هؤیذ ایي است وِ دس هاًحي ف ّن هی

پزیشین وِ ّن تِ ها دستَس تِ تخویس  دس هَسد هختلط تِ حشام ٍ هجَْل الواله ًیض هی پزیشفتین.طِ ها ّویي اَس وِ دس لم
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جنا   جا ًیض هخنل ّوناى   حال تگَیٌذ اگش هاله هؼلَم ضذ، ضوا ًسثت تِ آى هال ضاهي ّستیذ. ایيٍ غذلِ دٌّذ ٍ دس ػیي 

 است.

طِ ٍ تیي هال هجَْل الواله ٍ هال هختلط تِ حشام تفناٍت ٍجنَد داسد ٍ آى   ذ لاتل لثَل ًیست؛ چَى تیي تاب لمایي هؤی

دلیل خاظ داسین وِ ػلی تمذیش الوطالثة تایذ دادُ ضَد. ایي دلیل خاظ تِ ایني ًحنَ دس آى دٍ هنَسد     لمطِدس تاب ایٌىِ: 

، تػذق الضاهی ًیست. اگش لمطِضَد، ایي است وِ دس تاب  ّا هی تش است ٍ هَجة فشق تیي ایي چِ وِ هْن ًیست. تِ ػلٍُ آى

ّای دیگشی ّن ّست، هخلً آى هال سا تػشف  دس وٌاس غذلِ ساُتَاًذ غذلِ دّذ؛ اها  ، هیوشدای پیذا  وسی یه هال گوطذُ

یه حىن الضاهی ًیست تلىِ  لمطِپیذا ًىشدُ است؛ تِ ػثاست دیگش تػذقِ هال  ٍجِ الضواى. پس تؼییي دس غذلِ وٌذ ػلی

چِ ونِ هنا    . آىهِي الحىن تالضواىضَد، جَاص است. اگش حىن، جَاص تَد دس ایي غَست الهاًغ  ًْایت چیضی وِ استفادُ هی

اص اشف دیگش تگَیین ایي ضخع ضاهي گفتین اضىال داسد، ایي تَد وِ اص یه اشف تگَیین تػذق ٍ تخویس الصم است ٍ 

هنغ  ، لیناس  لمطِلزا لیاس هاًحي فیِ تِ تاب جا اضاسُ وشدین وِ تیي جَاص تػذق ٍ ضواى، اهىاى جوغ ّست.  است. ّواى

 است. الفاسق

 تنَاى  سٍایتی داسین وِ تش اساس آى سٍایت، هی ُ ٍ آى ایٌىِ لمائل أى یمَل وِهطشح ضذ لمطِیه اضىالی دس تاب  اى للت:

تِ ػٌَاى  لمطِالصم است ٍ ًِ جایض. پس اگش اص ایي سٍایت تتَاًین استفادُ وٌین وِ ّن الصم است  لمطِغذلِ دادى هال  گفت

دس هال هختلط تنِ حنشام ٍ دس هجْنَل     دس ایي غَستله هطالثِ وٌذ؛ غذلِ دادُ ضَد ٍ ّن ضاهي است دس غَستی وِ ها

 سٍایت ایي است:. وشدایي سا لثَل  تَاى الواله ًیض هی

إٍَٔ هٓتَاػاً ٍٓ اللِّعُّ   ػٓيْ سٓجٔلٍ هِيَ الْؤسٕلِوِیيَ إٍَٔدٓػِٓٔ سٓجٔلٌ هِيَ اللُّػَٔظِ دٓسٓاِّنٓ (ع)ػٓيْ حٓفْعِ تٕيِ غِیٓاثٍ لَالَ: سٓأَلْتٔ أَتٓا ػٓثٕذِ اللَِِّ »

گَیذ اص اهام غادق)ع( دستاسُ یه هشدی اص هسلویي سؤال وشدم. ظاّشاً وسی تَدُ وِ چیضّنا سا دس ًنضد اٍ تنِ     . هی«هٔسٕلِنٌ

گزاضنت. حفنع تني     اهَال هسشٍلِ ]دسّن یا هتاع[ سا دس ًضد اٍ تِ ٍدیؼِ هیگَیذ یه دصد هسلواى  گزاضتٌذ. هی ٍدیؼِ هی

داًذ ایي اهَال دصدی است ٍ آى سا تِ ٍدیؼنِ   ایٌىِ هی تا ؛ آیا«ّٓلْ یٓشُدُّ ػٓلَیِِٕ»وٌذ: ایي ضخع چِ واس وٌذ؟  غیاث سؤال هی

فَئِىْ أَهٕىٌََِٔ أَىْ یٓشُدَُّٔ ػٓلَى أَغٕنحٓاتِِِ  »؛ تِ اٍ تشًگشداًذ. «لَا یٓشُدُُّٔ فمال»آیذ ایي اهَال سا تِ اٍ تشگشداًذ؟  گزاضتِ، ٍلتی دصد هی

ٍٓ إِلَّا وَاىَ فِی یٓذُِِ تِوٌْٓضِلَةِ »؛ اگش اهىاى سساًذى ایي هال تِ غاحثاى اهَال ٍجَد داسد، ایي اهَال سا تِ غاحثاًص تذّذ. «فَؼٓلَ

؛ پس «فَیٔؼٓشِّفُْٓا حَٕٓلًا»ای است وِ تذست اٍ افتادُ است. ، ایي هخل لمطِضٌاسذ اّن سا ًوی؛ اگش غاحثاى ایي هتاع ٍ دس«اللُّمَطَةِ

؛ «ٍٓ إِلَّا تَػٓذَّقَ تِْٓا»؛ اگش غاحة هال پیذا ضذ، هال سا تِ اٍ تذّذ، «فَئِىْ أَغٓابٓ غٓاحِثْٓٓا سٓدَّّٓا ػٓلَیِِٕ»تایذ یه سال اػلم وٌذ، 

فَئِىْ جٓاءٓ اَالِثْٔٓا تٓؼٕذٓ رَلِهٓ خَیَّشَُٔ تٓنیٕيَ الْنأَجٕشِ ٍٓ   »ضَد.  لضٍم غذلِ استفادُ هی «ٍٓ إِلَّا تَػٓذَّقَ تِْٓا»اص  ٍ اال آى سا غذلِ دّذ.

اسٓ فَئِىِ اخْتَاسٓ الْأَجٕشَ فَلَِٔ الْأَجٕشُ ٍٓ إِىِ اخْتَ» وٌذ تیي اجش هؼٌَی غذلِ ٍ خساست. ؛ اگش غاحة هال آهذ، اٍ سا هخیش هی«الْغُشْمِ

 غذلِ تیاى ضذُ ٍ ّن ضواى.جا ّن لضٍم  اًذ وِ دس ایي . تِ استٌاد ایي سٍایت اضىال وشد9ُ«الْغُشْمٓ غَشِمٓ لَِٔ ٍٓ وَاىَ الْأَجٕشُ لَِٔ

                                                 
1

 .9اص اتَاب لمطِ، ح 91، تاب 463، ظ55؛ ٍسائل الطیؼِ، د9999، ح396، ظ6تْزیة، د. 



   233 

 

ضَد ٍ دس ػنیي حنال لنضٍم     د لمطِ ٍاسد ضذُ ٍ هلحك تِ سایش سٍایات لمطِ هیایي است وِ ایي سٍایت اغلً دس هَس پاسخ

 ضَد. دُ ًویتػذق اص آى استفا

  ضَد. ضواى حاتت ًویتحج دس فشع اٍل ایي ضذ وِ تا تثیّي هاله،  ًتیجِلزا 

 

 «الحوذ هلل سب الؼالویي»
 


