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ر «معن جر علير محمدر  ر آهلر الطلرهي ر  ر اللع ر علير اعدائهمر ار اهّللر صلير ب ر اعالمين ر  ر الحمدهّلل»
 گذشتهدالصه جلسه  

  ِ حورشُ   ثحج دس حوشُ فمْی هتشتت ثش ساُ حل ّبی دُ گبًِ ای است وِ پیشاهَى ػجبدیت طْبسات حالث اسائِ ضذُ است. دیرشٍص ثر

طجك ساُ حل ایطربى   فمْی هجتٌی ثش ساُ حل دّن یؼٌی ساّی وِ اهبم خویٌی اسائِ فشهَدًذ ٍ هختبس هب ًیض لشاس گشفت اضبسُ وشدین.

ثؼذ اص ٍلت ًیست ٍ دس ّش غَست اگش ٍؾَ ثِ لػذ لشثت ثِ هؼٌبی تمشة الی اهلل اًجبم ضَد ایي  فشلی ثیي ٍؾَی لجل اص ٍلت ٍ

حتی طجك ایي ساُ حل اگش ثؼذ اص ٍلت  .َاًذ ثب آى ًوبص ثخَاًذ ٍ دیگش داػی اهش غیشی دس آى الصم ًیستتٍؾَ غحیح است ٍ هی

چِ ثسب ثبػج ضَد وِ ٍؾَ ثبطرل ضرَد    داضتِ ثبضذ، لػذ تمشة الی اهللهىلف ثذٍى ایي وِ  ثِ داػی اهش غیشی ٍؾَ گشفتِ ضَد

تفىیه وشد یب ٍ آى ایي وِ آیب هی تَاى ثیي اتیبى ثِ ٍؾَ ثِ داػی اهش غیشی ٍ لػذ لشثت  تَاى هالحظِ ای داضتهیایي جب الجتِ 

؟ ثگَیرذ هری خرَاّن    گیشییؼٌی اگش اص اٍ سَال وٌٌذ چشا ٍؾَ هی ،ًِ؟ یؼٌی آیب هی تَاًین ثگَیین وسی ٍؾَ ثگیشد ثِ لػذ ًوبص

ست ا آیب ایي هوىي ،دس ػیي حبل لػذ تمشة الی اهلل ًذاضتِ ثبضذٍ  ثِ ٍؾَ ثگیشد(ٍؾَ سا ثِ داػی اهش غیشی هتَجِ ًوبص ثخَاًن )

 ؟ثشای ًوبص خَاًذى اهب دس ػیي حبل لػذ تمشة الی اهلل دس اٍ ًجبضذیؼٌی  ثگَیذ ٍؾَ هی گیشم یب خیش؟ 

ی اهلل سا داسد. اهب ثِ لػذ تمشة ال دس ٍالغ هأالً گیشدوسی وِ ٍؾَ سا ثشای ًوبص هییؼٌی ایي ّب هالصم ثب ّن ّستٌذ  لمبئل اى یمَل:

ثبضذ ٍ ت وِ ٌّگبم ٍؾَ ثبیذ هتَجِ ثِ آى فشق است ثبالخشُ لػذ تمشة الی اهلل یه لػذ خبغی اس ثیي ایي دٍ ًظش هی سسذ وِ

-اص اًجبم ٍؾَ ثِ داػی اهش غیشی تَجِ ثِ لػذ تمشة الی اهلل ًیض حبغل هری ثگَیین ثتَاًین  ص آى غبفل ًجبضذ ٍ هطىل است وِا

 ضَد.

 ًیست. ثیي ایي غَس فشلی ای حبل طجك ساُ حل اهبم خویٌی یػل

 ثمره فقىی بر طبق سایر راه حل وا 

 ؟ذ اص ٍلت ٍ لجل اص ٍلت چگًَِ استاهب طجك ثشخی اص ساُ حل ّبی دیگش ٍؾَی ثؼ

 راه اول شیخ انصاری.1
ػجبدیرت   اًػبسی ضیخ. هسئلِ اهش ًفسی استحجبثی هطشح ًیست ایي ثَد وِ ٍؾَ یه حسي راتی داسد،ضیخ اًػبسی ساُ حل اٍل 

ایي ػٌَاى یه  .ي راتی ّستٌذسل ٍتیون ػٌبٍیٌی ّستٌذ وِ داسای حسٍؾَ غ :فشهَدًذي ساُ دسست وشدًذ. طْبسات حالث سا اص ای
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هجَْل است. یؼٌری ثرِ   ى ػٌَاى لػذ آ غیشی دس ٍالغ طشیك ثشای ػٌَاى هجَْلی است ٍ خیلی ثشای هب سٍضي ًیست ٍ لػذ اهش

 ٌفسرِ ثرل  ضئ ضرَد ال ل  یؼٌی اهش ثِ) ثشای ًوبصٍلتی هىلف ٍؾَ هی گیشد  وِ جبدیت ٍؾَ ایي طَس دسست هی ضَدًظش ایطبى ػ

، ثِ لػذ اهش ٍؾَ ثگیشد یؼٌی ثِ لػذ ایي اهش غیشی (ش ثِ ٍؾَ ثشای ًوبص استوِ اه« ا للػلَُتَؾؤ»هخال ثِ هىلف ثگَیٌذ:لغیشُ 

صیشا اهش غیشی ًِ همشة است ًِ حَاة دسست وي است ًٍِ ػجبدت  ایي اهش غیشی هطىلی سا حل ًوی وٌذ،خَد  «َٓتَؾَا للػل»

اهب ایي اهش غیشی هی تَاًذ یه ساُ ٍ هؼجشی سا ثشای هب ثبص وٌذ ٍ هب ثب تَجِ ثِ ایي اهش غیشی ٍ لػذ اهش غیشی ّذایت ضَین ثرِ  

 ست ٍ ایي گًَِ ػجبدیت سا ثشای طْبسات حالث دسست وٌین. راتی ٍؾَ احسي  ی اصآى ػٌَاى هجَْل وِ حبو

ّوربى ساُ اهرش   لػذ تمشة ًیست ثلىِ فمط  ثحج ال ثحج اهش ًفسی استحجبثی هطشح ًیست طجك ایي ساُ حلطجك ایي ساُ حل اغ

ٍلری هرب اص    (ٌذهٌتْی ًِ ایي وِ خَد اهش غیشی هطىلی سا حل وٌذ صیشا اهش غیشی ًوی تَاًذ ػجبدیت دسست وهطشح است)غیشی 

 اًین دهی وِ هجَْل لػذ اهش غیشی طشیك هی ضَد ثشای لػذ آى ػٌَاى .هجَْل هؼجش لػذ اهش غیشی ّذایت هی ضَین ثِ آى ػٌَاى

 .تٌْب ثِ غَست ولی هی داًین وِ حسي راتی داسد ثلىِ داًین چیستیه حسي راتی داسد ٍلی ًوی

ثِ ًحَی ورِ ایري ٍؾرَ غرحیح      ایي ثبضذ لجل اص ٍلت هی تَاًین ٍؾَ ثگیشینحالث طْبسات اگش هجٌبی هب دس ثبة ػجبدیت حبل 

 ؟ثبضذ

فؼلیت پیرذا   َ هتؼلك ًطذُ ٍ ٍجَة خَد ری الومذهِصیشا ٌَّص اهش غیشی ثِ ٍؾ .طجك ایي هجٌب ٍؾَی لجل اص ٍلت غحیح ًیست

هجٌب ٍؾَی لجرل اص ٍلرت غرحیح ًیسرت.     یي پس طجك ا .داضتِ ثبضین َد ًوبص ًطذُ تب هب اهش ثِ ٍؾٌََّص اهش ثِ خ ًىشدُ یؼٌی

ایي  .لػذ آى ػٌَاى هجَْل سا وٌن ،اهش غیشیلػذ م ثِ لػذ اهش غیشی ٍ اص طشیك گیشٍؾَی لجل اص ٍلت یؼٌی ایي وِ هي ٍؾَ ث

هرش  دس حبلی وِ لجل اص ٍلت ٍ لجل اص اراى ظْرش ٌّرَص ا   .دس غَستی لبثل لجَل است وِ اهش غیشی لجل اص ٍلت ٍجَد داضتِ ثبضذ

ٌَّص ری الومذهِ ٍاجت ًطذُ تب  .آى اهش غیشی ثیبیذ َص خَد اهش ًفسی ًیبهذُ وِ اص ًبحیِصیشا ٌّ .است غیشی ثِ ٍؾَ هحمك ًطذُ

 همذهِ ٍاجت ضَد پس لػذ اهش غیشی هؼٌب ًذاسد. 

 راه حل دوم شیخ انصاری . 2

ِ طَس ولی غشؼ اص ری الومذهِ هحمك ًوی ضَد هگش ث وِ هحمك خشاسبًی آى سا ًمل وشدًذ ایي ثَد وِ ساُ حل دٍم ضیخ اًػبسی

حبغل ضَد ثبیرذ حتورب همذهرِ ثرِ      صي وِ غشؼ اص ری الومذهِ یؼٌی ًوبلزا ثشا ی ای .ایي وِ همذهِ ثِ غَست ػجبدی اًجبم ضَد

 غَست ػجبدی ثیبیذ.

 اص ٍلت هوىي است؟ طجك ایي ساُ حل آیب ٍؾَی لجل 

ٍاجت هی ضَد وِ خرَد   ایجبد ایي غشؼ صهبًی غَست اٍل ثب هطىل هَاجِ هی ضَین صیشا غشؼ ری الومذهِ ٍ جب ّن هخل ایي

ری الومذهِ ٍاجت ًجبضذ ایجبد غشؼ اص ری الومذهِ ًیض ٍاجت ًیست. لزا لجل اص ٍلت خَد ٍلتی  ری الومذهِ ٍاجت ضذُ ثبضذ. 

  .هب ًوی تَاًین ایي وبس سا اًجبم ثذّین

لػرذ   صیشا ثؼذ اص ٍلت اهش غیشی داسین ٍ ثِ لػذ اهش غیشی هی تَاًین  .اٍل ٍ دٍم ٍؾَی ثؼذ اص ٍلت هطىلی ًذاسدطجك ساُ ثلِ 

ص ًیرض  ایجبد غشؼ اص ًورب  ،ًوبصٍجَة یؼٌی  ،ض ثؼذ اص ٍجَة ری الومذهِیًسا وٌین ٍ ٍؾَی هب غحیح ثبضذ ٍ  آى ػٌَاى هجَْل

ٍؾرَی لجرل اص    مپس طجك ساُ حل اٍل ٍ دٍ .ٍاجت ضَدًیض ایجبد وٌین ٍ همذهِ  ًیضسا  آى هی ضَد ٍ هب هی تَاًین همذهِ ٍاجت

 ٍلت غحیح ًیست اهب ٍؾَی ثؼذ اص ٍلت غحیح است.
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 ینراه حل محقق دراسا. 3

. داسدٍجرَد  ثِ طَس ولی دس ثبة طْبسات حالث دلیل هستمل  :ٍ فشهَدًذ ایطبى اص طشیك اهش ًفسی استحجبثی هطىل سا حل وشدًذ

تی دس ثبة تریون  حداللت ثش استحجبة ًفسی غسل هی وٌذ، سٍایت داسین وِ  ،اهش داسین وِ داللت ثش استحجبة ًفسی ٍؾَ هی وٌذ

ٍ سٍایت ٍ ثیبى ضرشػی سا   وِ هب ثب یه غغشی ٍ وجشی دلیل تجغ ایطبى هحمك خَیی ایي سا پزیشفتِ اًذهحمك ػشالی فشهَدُ ٍ ثِ 

هی ترَاًین تریون سا    ٍلَ هستمیوب دس ثبة تیون سٍایت ًذاسین اهب ثب یه غغشی ٍ وجشی یؼٌی وٌین دس هَسد تیون ّن هی تَاًین توبم

 آى ّبیی وِ طْبست داسًذ خذاًٍذ هطْشیي ٍ 2«یُحِتَُّ الْوُط ََِّّْشِیي  ٍَالل َُِّ »وِ اص یه طشف آیِ لشآى داسین ًیض هستحت ًفسی ثذاًین. 

ایي دٍ  تشاة یىی اص دٍ پبن وٌٌذُ است یب آة یب خبن. « التشاة احذ الطَْسیي»  اص آى طشف ًیض سٍایت  داسین سا دٍست داسد.

خذاًٍذ هطْشیي سا دٍست داسد اص آى طشف ّن خربن ّرن    .دلیل سا وٌبس ّن ثگزاسین اص آى استحجبة ًفسی تیون ثِ دست هی آیذ

حت ًفسی است. ثِ ّش حبل طجك ًظش هحمك خشاسبًی ٍؾَ ٍ غسل ٍ تیون ثب ًتیجِ ایي است وِ تیون ًیض هست جضء هطْشات است

 اهش ًفسی استحجبثی تػحیح هی ضَد.

غحیح است یب خیش؟ لطؼب غحیح است وسی وِ ٍؾَ  ی اٍٍؾَ ص ٍلت ٍؾَ ثگیشد آیباهجٌبی هحمك خشاسبًی اگش وسی لجل طجك 

ال هی ضَد چشا ٍؾَ هی گیشی هی گَیذ چَى خذا دٍست داسد ٍ یؼٌی ٍلتی اص اٍ سَ ؛سا ثِ لػذ استحجبة ًفسی ٍؾَ هی گیشد

؟ ثلرِ هری تَاًرذ صیرشا     حبل هی تَاًذ ثؼذ اص ٍلت ًوبص ثخَاًذ .هي ّن ٍؾَ هیگیشم چَى خذا دٍست داسد ٍؾَیص غحیح است

 هی وٌذ ٍ ٍؾَی ػجبدی همذهِ ثشای تؼلك گشفت ػجبدیت پیذا ّویي وِ اهش ًفسی استحجبثی ثِ آى یؼٌی .است ػجبدیت ٍؾَ توبم 

هی تَاًذ ثب ایي ٍؾرَ   طجك هجٌبی هحمك خشاسبًی ٍ ّن ثؼذ اص ٍلت یؼٌی لجل اص ٍلت غحیح است پس ایي ٍؾَ ّن  .ًوبص است

 ثؼذ اص ٍلت ًیض ًوبص ثخَاًذ. 

ػذش ًیض اسرتحجبة ًفسری   اهب طجك ایي ساُ حل ٍؾَی ثؼذ اص ٍلت چگًَِ است؟ یؼٌی وسی ثؼذ اص اراى ظْش ٍؾَ هی گیشد ٍ ل

ثحج دس ایي است ورِ  اگش ثخَاّذ ػجبدیت ٍؾَ سا دسست وٌذ حتوب ثبیذ لػذ اهش ًفسی استحجبثی سا داضتِ ثبضذ حبل  است صیشا

اص یره   دس ایي جب ٍجَد داسد. پس یه اهش ًفسی خَاُ یب ًبخَاُ ،ثؼذ اص ٍلت ایي ٍؾَ ثِ لػذ استحجبة ًفسی گشفتِ ضذُ است

ذ هطىلی وِ دس ایي ساُ حل جلَُ هی وٌذ ایي است وِ ٍؾَ ثؼ ًوبص است ٍ ثِ ایي جْت یه ٍجَة غیشی داسد.طشف ّن همذهِ 

ثِ خربطش آى اهرش    استحجبة ًفسیٍ یىی جْت   ٍجَة غیشی ثِ ػٌَاى همذهِ ًوبص اص ٍلت داسای دٍ جْت هی ضَد یىی جْت 

 وِ خَدش داسد. ًفسی

 کالم صاحب عروه

وِ یه جب هی تَاًٌذ جورغ   است ایي هخل اجتوبع اهش ٍ ًْیهسئلِ پبًػذ ٍ ّفتبد ٍ دٍ  هی فشهبیذ: هشحَم سیذ غبحت ػشٍُ دس

اجتوبع هی وٌذ ٍ ایي اجتوربع اضرىبلی ًرذاسد یىری     . دس هب ًحي فیِ دس ایي ٍؾَ دٍ ػٌَاى جب ًیض اهىبى اجتوبع است ضًَذ ایي

دس آى توبع ایي دٍ دس هَؾَع ٍاحذ ًیست هخل هَاسدی وِ غیشی ٍ یىی جْت استحجبة ًفسی ٍ ّیچ اضىبلی اص اججْت ٍجَة 

لرزا دس ایري جرب ًیرض      (دس آى اجتوبع اهش ٍ ًْی تػَیش هی ضرَد  تش است چَىجتوبع آى هطىلا)الجتِ  اهش ٍ ًْی اجتوبع هی وٌذ

اجتوبع اهش ًفسی استحجبثی ٍ اهش غیشی لبثل تػَس است. یؼٌی هخال حتی وسی وِ ٍؾَ لجل اص ٍلت گشفترِ ثرِ لػرذ اسرتحجبة     
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ًفسی ثؼذ اص دخَل ٍلت ایي دٍ جْت دس آى ثِ ٍجَد هی آیذ یىی جْت استحجبة ًفسی ٍ یىی جْرت ٍجرَة غیرشی. ثؼرذ اص     

 2اص ّویي لشاس است ٍ ایي اجتوبع ّیچ اضىبلی ًذاسد.ٍلت ًیض وِ ٍؾَ ثگیشد هسئلِ 

 اشکال هحقق خویی به صاحب عروه

دس ثبة اجتوربع   .تثبة اجتوبع اهش ًٍْی هغ الفبسق اسثب  . لیبس هب ًحي فیِاسبسب هب ًحي فیِ هخل ثبة اجتوبع اهش ٍ ًْی ًیست

داس  س،  هخرل ًوربص د  ٌذ وِ ایي جْبت جْبت تمییذیرِ ثبضرٌذ  ًْی لبئلیي ثِ جَاص اجتوبع دس غَستی اجتوبع سا جبیض هی داً اهش ٍ

دس هَسد اجتوبع وسبًی ورِ اجتوربع سا    .الوغػَة وىبىالثِ ًوبص داسد ٍ اص یه طشف ًْی اص وَى فی  غػجی وِ اص یه طشف اهش

َ   جْت تمییذیرِ   صیشا .جْبت تمییذیِ ثبضذ ،جبیض است وِ جْبتاجتوبع داًٌذ هی گَیٌذ دس غَستی  جبیض هی اى دس ٍالرغ ثرِ ػٌر

ثحج ٍؾرَ ایري طرَس     سد هَؾَع ًیض هتؼذد هی ضَد. اهب دجضئیت ثشای هتؼلمص داسد ٍ اگش هتؼذد ضَجضئیت هطشح است یؼٌی 

ِ ضذ دیگش هَؾَع سا هتؼذد ی. اگش جْت تؼلیلیِیذًِ تمییِ است شا جْت همذهیت ٍغیشی ثَدى ٍؾَ حیخیت ٍ جْت تؼلیلصی .ًیست

 ًوی وٌذ تب ثخَاّین ثگَیین اهىبى اجتوبع  ٍجَد داسد. 

 :کالم هحقق خویی

هسئلِ سا حل هری وٌرین. یؼٌری     اص ساُ اًذوبن (اضبسُ وشدُ این ثِ ایي ساُ حللجال ًیض )ایطبى ساُ دیگشی سا پیطٌْبد هی وٌذ وِ لزا 

یه تفبٍت جضیی هی وٌذ. اغرل  ثؼذ اص آًی وِ ٍلت داخل هی ضَد یه استحجبة ًفسی داسد، ی وِ داسد ّوبى اهشثِ خبطش ٍؾَ 

اص ثیي هی سٍد. ٍؾَ لجل اص ٍلت هستحت است  داضت تشخیػی وِ دس تشن،  تٌْب ثبلی هی هبًذ سجحبى ٍؾَ ٍ اغل حسي ٍؾَ

سا تشن وٌیذ. ثِ هحؽ ایي وِ اراى ظْش هری   یؼٌی ایي فؼل خَة است هٌتْی هی تَاًیذ آى« سجحبى الفؼل هغ جَاص التشن»یؼٌی 

ضَد آى سجحبى فؼل ثبلی هی هبًذ ٍلی تشخیع دس تشن اص ثیي هی سٍد. ایي خػَغیت ٍؾَ اص ثیي هی سٍد ٍ ثِ جبی آى هٌرغ  

 ذیگش هوىري ن هی ضًَذ ٍ اًذوبن ایي دٍ دس یىیؼٌی حیج ٍجَة غیشی ٍ حیج استحجبة ًفسی دس ّن هٌذهي التشن هی آیذ. 

 . 1ؼٌی وبًِ ّوبى هستحت ًفسی تجذیل ثِ ٍجَة غیشی هی ضَد. یٍ ّیچ هطىلی پیص ًوی آیذست ا

تِ اسبس ایري ثحرج ٍ داٍسی ثریي    ثبة اجتوب ع اهش ًٍْی ثذاًین.الج صااًین ایي هَسد سا تَی وجب ً طجك ًظش هحمك خَیی ایي پس

وِ ثجیٌین آیب ٍالؼب آى جب جْربت، جْربت تمییرذی اسرت یرب      ٍ هحمك خَیی ثِ ثبة اجتوبع ٍ اهش ًْی ثش هی گشدد غبحت ػشٍُ 

 تؼلیلی؟ 

اضىبلی ثِ لػذ استحجبة ًفسی ٍلت ًیض  صاضىبلی ًذاسد ٍ ٍؾَی ثؼذ ٍؾَی لجل اص ٍلت ا خشاسبًیطجك ًظش هحمك  ثِ ّش حبل

ثٌبثش اختالف هجٌربیی   ذهٌذن هی ضًَ یب ثب ّن هجتوغ هی ضًَذ یب یىذیگش صیشا جْت ٍجَة غیشی ثب جْت ٍجَة ًفسی .ًذاسد

 .وِ ٍجَد داسد

وِ ثِ طَس ولی گفتین وِ استحجبة ًفسی ًیست صیشا اهش ًفسی ًذاسین هخػَغب دس ثشخی اص هَاسد، هسرئلِ   ّن اهب طجك ًظش هختبس

 هتفبٍت هی ضَد.

 

 و محقق عراقی محقق نایینی راه حل . 5و 4
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. یؼٌری  هٌحل هی ضَد ثِ اٍاهش ؾوٌی ًسجت ثِ اجضاء ٍ ضرشایط  تؼلك هی گیشد،ِ ثِ ری الومذهِ اهش ًفسی و :فشهَدًذ هحمك ًبییٌی

ى ثب ساُ  ّبی دیگش ایي است وِ ایطبّوبى طَس وِ اجضاء داسای اهش ؾوٌی ّستٌذ ضشائط ًیض داسای اهش ؾوٌی ّستٌذ. فشق ایي ساُ 

استحجبة ًفسی.ثلىِ خَد اهش ًفسی هتؼلك ثرِ ری   ساُ اهش غیشی لػذ داسد ػجبدیت طْبسات حالث سا دسست وٌذ ٍ ًِ اص ساُ ًِ اص 

اهش هتَجِ ثِ ًوبص اًحالل پیذا هی وٌذ ثِ تؼذاد اجضاء ٍضشائط ًوبص یؼٌی وبًِ اص دل یه الویَا یؼٌی « الیوَا الػلَٓ»الومذهِ یؼٌی 

 ثیشٍى هی آیذ. اٍاهش ؾوٌی وِ هتؼلك هی ضًَذ ثِ اجضاء ٍ ضشائط.  چٌذیي اهش الػلَٓ

 اًحالل اهش سا لجَل وشدًذ. شائط. ایطبى فمط دس ثبة اجضاءًیض ّویي ػمیذُ سا داضت هٌتْی ثذٍى ض هحمك ػشالی

حبل آیب طجك ایي هجٌب آیب ٍؾَی لجل اص ٍلت غحیح است یب خیش؟ غحیح ًیست صیشا لجل اص ٍلت ٌَّص اهش ثِ ری الومذهِ ًیبهذُ 

 ا ًوی تَاًذ ایي سا ثِ لػذ اهش ًفسی هتؼلك ثِ ری الومذهِ اًجبم دّذ.تب هٌحل ضَد ثِ اٍاهش ؾوٌی ًسجت ثِ اجضاء ٍ ضشائط. لز

 ديیی محقق محقق بروجردی و راه حل. 6

لػذ تَغل ثِ ری الومذهِ. یؼٌی هىلف ٍؾَ هی گیرشد   ساُ پیص سٍی هب ٍجَد داسد یب اهش ًفسی استحجبثی یب ایطبى فشهَدًذ: دٍ

  َیی ٍ هشحَم ثشٍجشدی اختالفی ثَد وِ ثِ آى اضبسُ وشدین.ثِ لػذ ٍغَل ثِ ًوبص. الجتِ ثیي خَد هحمك خ

اگش وسی ایي هجٌب سا لجَل وٌذ آیب لجل اص ٍلت هی تَاًذ ٍؾَ ثگیشد؟ ثلِ صیشا یب اص طشیك لػذ اهش استحجبة ًفسی هی تَاًذ  حبل

تَغل ثِ ری الومذهرِ ػجبدیرت    یب اگش لجل اص ٍلت ٍؾَ هی گیشد ّوبى هَلغ لػذ تَغل ثِ ری الومذهِ سا هی وٌذ ٍ ّویي لػذ

 ٍؾَ سا ثشای اٍ دسست هی وٌذ.

پس طجك ثؼؿی اص ایي ساُ حل ّب ٍؾَی لجل اص ٍلت غحیح ًیست ٍ طجك ثشخی اص ایي ساُ حل ّب ٍؾَی لجل اص ٍلت غرحیح  

جرك هجٌربی اهربم    است ٍلی تمشیجب طجك اوخش یب ّوِ ایي ساُ حل ّب ٍؾَی ثؼذ اص ٍلت غحیح است اال دس ثؼؿی هَاسد اص جولِ ط

تمشة الی اهلل  وِ ثب ایي وِ ثؼذ اص ٍلت است اهرب  الخویٌی وِ اگش وسی ٍؾَی ثؼذ اص ٍلت ثگیشد ثذاػی االهش غیشی هي دٍى لػذ 

 ضىل ثبطل است.  ثِ ایي

 خبلج. التٌجیِ الّزا توبم الىالم فی ثحج ػي الخوشٓ الفمْیِ التی تتشتت ػلی 

 «حوذهلل سة الؼبلویيال»


