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ر «معينجر علير محمدر ور آهلر الطارهينر ور اللعنر علير اعدائهمر ار اهّللر ر العالمينر ور صلير ب ر الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته

آیذ وِ اٍالً خوس هتؼلك ثِ اهبم ثوبَّ اهبم است؛ چِ آى سا هله اهابم ثاِ    ، ثذست هیضذچِ تب ثِ حبل ثیبى  اص هزوَع آى

آى تَاًذ دس ایي هبل تػشف وٌذ. تفبٍت  ٍ ایٌىِ فمف اٍ هیثذاًین ػٌَاى ضخع حمَلی ثذاًین ٍ چِ آى سا حكّ هٌحػش اهبم 

روؼِ دس اختیبس اهبم است، خالفبً للوطَْس وِ ًػا  خواس سا   س ایي است وِ قجك لَل سَم، خوس ثأثب لَل هطَْس دّن 

اختالف ثیي هطَْس  ثٌبثشایي ًضاع ٍ داًٌذ. گبًِ هزوَس دس آیِ هی داًٌذ ٍ ًػ  دیگش سا هتؼلك ثِ ػٌبٍیي سِ هتؼلك ثِ اهبم هی

 بم خوس سا هتؼلك ثِ اهبم ثذاًین.ٍ لَل سَم، دس ًػ  خوس است. الجتِ اگش تو
 خمس ملک عنوان یب شخص

رب یه ًضاع دیگشی ّن ٍرَد داسد وِ آیب ایي هله ضخعِ حمیمی اهبم است یب هلهِ ػٌَاى ٍ رْت است ]یؼٌای اهابم    ایي

ثوبَّ اهبم[. هخالً اهبم)سُ( هؼتمذ است خوس هله ضخع اهبم است ٍ ًِ ػٌَاى ٍ رْت اهبهت ٍ هٌػت ٍالیت. هب ایاي سا  

ػٌَاى ٍ رْت هؼٌب ًذاسد ٍ ایي هلهِ ضخعِ اهبم است؛ دس حبلی وِ  فشهبیذ هلهِ إى ضبء اهلل ثحج خَاّین وشد وِ ایطبى هی

سسذ دس ایٌىِ هب خوس سا هلهِ ایي ػٌَاى یب حكّ ایي ػٌَاى ثذاًین، ّیچ هبًؼی ٍرَد ًذاسد ثلىِ ایاي یاه اهاش     ثِ ًظش هی

زا ایي رْت ثیطتش ضیَع تَاًٌذ هبله ضًَذ؛ هخػَغبً فی صهبًٌب ّ ّبی حمَلی ّن هی لزا ضخػیتػمالیی ٍ هتؼبسف است. 

ایٌىاِ  ضَد. ّوچٌیي دس فمِ ًیض هَاسدی داسین وِ ػٌَاى هبله است.  پیذا وشدُ وِ اضخبظ حمَلی هبله اهَال ضٌبختِ هی

، وٌاذ  داللت ثاش هلىیات ػٌاَاى های     ٍ ضذُ ٍاسدوِ دس فمِ ثسیبسی اهبم ثوبَّ اهبم اضىبل وٌین، ثب هَاسد هبلىیت دس هَسد 

اگش دس ربیی یه هبلی ٍل  گشٍُ خبغی ضَد، دسست است  هخالًثیٌین؛  ألِ ٍل ، غٌبئن ٍ... ایي سا هیسبصگبس ًیست. دس هس

ثاِ ّاش   ضاَد.   ًیض هتؼلك ثِ ػٌَاى هیهبل گیشد اهب خَدِ  فٌ ػلیِ دس اختیبس آى ػٌَاى ٍ گشٍُ لشاس هیَوِ هٌبفغ آى هبل هَل

 سسذ. ثوبَّ اهبم، ثِ ًظش ًویحبل، هطىل ٍ هبًؼی دس ثشاثش هلىیت یب ری حك ثَدى اهبم 
 نتیجه طریق اول

ِ   ػلی أی حبل ایي ًظش وِ تَسف ثشخی ثیبى ضذُ ٍ ثؼؽ االػبظن ٍ ثؼؽ االػالم ًیض آى سا تأییذ واشدُ  اًاذ،   اًاذ ٍ پزیشفتا

قای  رلسابت لجال    سا هتَراِ ضاَد،    ًستِتَا ًظشی است وِ لبثل تَرِ ٍ لبثل پزیشش است. اضىبالتی وِ ثِ ایي ًظش هی

اختیبس خوس ثتوبهِ دس دست حابون اسات ٍ لازا     هبمصسسذ وِ ثتَاًین خالفبً للوطَْس ثگَیین  . لزا ثِ ًظش هیوشدینثشسسی 

داًذ هػشف وٌذ. ثٌبثشایي قجك ایي ثیبى، لضٍهی ًذاسد وِ خواس ثاِ دٍ لساوت     تَاًذ آى سا دس رْتی وِ غالح هی اهبم هی
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سا دس  آىتَاًاذ   هیگیشد ٍ اگش اهبم غالح دیذ  سبدات ٍ سْن اهبم تمسین ضَد؛ ّوِ خوس دس اختیبس اهبم لشاس هی یؼٌی سْن

 هػشف وٌذ. ّش چِ وِ ثِ ًظش اٍ دس رْت هػلحت اسالم ٍ هسلویي است، ثِ قَس ولی  غیش سبدات ٍ

اًذ ٍ  س ٍ خػَغبً آیِ ایي سِ غٌ  روش ضذُبهبًذ ایي است وِ اگش ایي چٌیي است پس چشا دس اخج تٌْب چیضی وِ ثبلی هی

اًذ فمشا ٍ اثٌبء السجیل ٍ ایتبم اص رسیِ سسَل  اًذ ٍ گفتِ ٍ رسیِ سسَل خذا وشدُدس ثؼؿی سٍایبت آى سا هختع ثِ آل سسَل 

ّب ثِ ًاَػی   يّب اص ثبة تطشی  ٍ تىشین است ٍ ایٌىِ تأویذ وٌٌذ ثش ایٌىِ ای خذا ٍ ری المشثی. ایي ّن گفتِ ضذ وِ روش ایي

اًذ ٍ ایي دس حمیمات ثاِ ًاَػی احتاشام ٍ تىاشین سساَل        حىَهت ّستٌذ ٍ هَسد تَرِ ضخع سسَل خذا ثَدُ لَاحكاص 

اال ؾشٍستی ثشای غشف دس خػَظ ایي هَاسد ًیست. چِ ایٌىِ خَدِ پیبهجش آى سا ثؼؿابً دس فماشاء هْابرشیي     خذاست؛ ٍ

 اًذ.  هػشف وشدُ

 تَاًین ایي ًظش سا یه ًظش لبثل لجَل ثذاًین.  رب هی اص هزوَع هكبلت تب ایيلزا 
 دو مسئله ببقیمبنذه

ای وِ ثبلی هبًذُ ایي است وِ اگش ایي هبل ]خوس[ ثتوبهِ هله یب حكّ اهبم اسات، دس ػػاش غیجات چكاَس      هسألِیه  .1

یگش ّن تَاى آى سا ثِ فمْبی د هی ]دس غَستی وِ ایي حیج تحمك پیذا وٌذ[ یب ایٌىِضَد؟ آیب ثبیذ ثِ فمیِِ حبون دادُ ضَد  هی

داد؟ ایي یه ثحخی است وِ هستمالً ثبیذ آى سا هكشح وٌین؛ چشاوِ ثحج هْوی است. اگش ایي سا هٌحػش ثِ اهابم داًساتین ٍ   

گفتین ایي حكّ رْت اهبهت ٍ ٍالیت است، پس دس ػػش غیجت اگش فمیْی غبحت ٍالیت ضذ، ثبیذ هٌحػاشاً دس اختیابس اٍ   

 سسی ضَد ٍ إى ضبء اهلل ایي سا ثشسسی خَاّین وشد. ثشای است وِ ثبیذ  یي هسألِلشاس گیشد. ا

ضاَد،   ًسجت خوس ثب هبلیبتی واِ اص ًبحیاِ حىَهات هماشس های      ایي است،ضَد  سؤال هیهسئلِ دیگشی وِ دسثبسُ آى  .1

لِ هْوی است وِ ّن هساألِ  ایي ّن هسأتَاًذ اص هشدم ّن خوس ٍ ّن هبلیبت ثگیشد؟  چیست؟ آیب اسبسبً دٍلت اسالهی هی

سٍص است ٍ پیشاهَى آى سؤال صیبد است ٍ دس ػیي حبل حوشُ ػولی هْوی داسد. إى ضبء اهلل ایي دٍ هسألِ سا ثبیاذ ثشسسای   

 وٌین. 
 طریق دیگر برای اثببت قول سوم

اش ّوبى است. تب ثِ حبل  ًتیزِاًذ وِ  قی وشدُساُ دیگشی رب غیش اص آى ساّی وِ تب ثِ حبل روش ضذ،  ثؼؽ االػبظن دس ایي

وِ ثشای لَل سَم قی ضذ ایي ثَد وِ ثِ آیِ ٍ سٍایبت استٌبد ضذ. یؼٌی اگش ثخَاّین هزوَع ادلِ ٍ ضَاّذ لَل ساَم   ساّی

ثِ ٍاسكِ لشائٌی وِ دس خاَدِ ایاي آیاِ ثاَد ٍ ًیاض لاشائي       ٍ سا ثِ قَس خالغِ ثیبى وٌین، ایي ثَد وِ آیِ ثشخالف ظبّشش 

. ویفیت داللت ثش ایٌىِ خوس ثتوبهِ هله یب حكّ اهبم است، ثیبى ضذ. تؼلك خوس ثبروؼِ لإلهبم ثشوٌذ  لت هیخبسریِ، دال

ضاَد   حذٍد چْبس لشیٌِ روش وشدین وِ ثِ اػتجبس آى لشائي، ایي آیِ اص ظبّشش ]تمسین ٍ تسْین اص رْت هلىیت[ هٌػشف هی

 وٌذ.  ثِ ایٌىِ رْت هػشف سا ثیبى هی

دین وِ سٍایبت ثش دٍ لسن ّستٌذ؛ یه لسن اص اخجبس داللت ثش ایي داسًذ وِ خواس ثتوبهاِ هلاه اهابم     ّوچٌیي ػشؼ وش

ّب هَسد ثشسسی لشاس گشفت. لسن دٍم، سٍایبتی  است؛ هب دس ایي لسن اص سٍایبت چْبس قبیفِ روش وشدین ٍ داللت ٍ سٌذ ایي

گبًِ اص ظبّشضابى   ّفت تٌذ؛ آى سٍایبت ًیض ثِ حست لشائيثَدًذ وِ هبًٌذ آیِ ظَْس دس تمسین ٍ تسْین اص رْت هلىیت داض
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ثشگشداًذُ ضذًذ؛ یؼٌی ثشخی سٍایبت هخل هشسلِ حوبد ٍ هشفَػِ احوذ ثي هحوذ، ثب ایٌىاِ ظْاَس دس تمساین ٍ تساْین ثاِ      

 ضَد وِ خوس ثتوبهِ هله اهبم است.  ّب فْویذُ هی حست هلىیت داسًذ اهب ػشؼ وشدین اص ایي

فشهبیذ ایي  . اهب ساُ دیگشی وِ ایطبى قی وشدُ ٍ هیثَدلجالً ثیبى ضذ ٍ ًتیزِ آى تؼلك خوس ثتوبهِ ثِ اهبم ایي ساّی ثَد وِ 

 :1ایي ادػب سا حبثت وٌذ، ایي است تَاًذ ساُ ّن هی

واشدُ؛ یؼٌای هابل حاالل      سای ثشسیه ثِ یه اًذ سا  سٍش ایطبى دس ایي ساُ آى است وِ اهَسی وِ هتؼلك خوس ٍالغ ضذُ

ّب سا یه ثاِ   خشد، هؼبدى، غَظ، وٌَص ٍ خوس اسثبح هىبست؛ ایي هخلَـ ثِ حشام، صهیٌی وِ ضخع رهی اص هسلوبى هی

خوس  ػٌَاى ولیدس ّب ثِ اهبم سا تَؾیح دادُ ٍ تَریِ وشدُ است. دس ساُ ٍ سٍش لجلی، ثحج  یه ثشسسی وشدُ ٍ تؼلك ایي

هَاسد دلیلی سا ثشسسی ًىشدین. آیِ وِ هطخع ثَد ٍ سٍایبتی وِ هكشح واشدین دس   سارغ ثِ هب ثِ خػَظیؼٌی هكشح ثَد؛ 

 هَسد ػٌَاى ولی خوس ثَد. 

هَاسد ثِ غَست ته ثاِ    ّب سا ثشسسی وشدُ ٍ ًتیزِ گشفتِ وِ ٍلتی ایي اهب دس ایي سٍش یه ثِ یه سشاؽ هَاسد سفتِ ٍ آى

 الهبم است. ّب ثیذ ا اهش آىضَد  م هیهؼلَگیشًذ، ثِ ًَػی  ته هَسد ثشسسی لشاس هی

گَیذ: خوسِ هبلی وِ هختلف ثِ حاشام اسات، ثاب     سارغ ثِ خوس هبل هخلَـ ثِ حشام هی . خوس هبل هخلَـ ثِ حشام:1

وِ ًیست خوس هػكلح تفبٍت داسد. ایطبى اص وسبًی است وِ هؼتمذ است خوس دس هبل هخلَـ ثِ حشام اص لجیل غذلبتی 

خوس هػكلح ًجبضذ، ٍرْی ثشای اختػبظ آى ثِ ثٌی ّبضن  ٍلتیلزا اسبسبً  ٍ غبحجص هؼلَم ًیست. ال ٍرَد داسددس اهَ

دّذ، ًػ  خوس هػكلح سا هتؼلك ثاِ   ای وِ خوس سا ثِ سبدات ٍ ثٌی ّبضن اختػبظ هی ٍ سبدات ٍرَد ًذاسد. آى ادلِ

یاي  ُ ضذُ، فمف ثشای تكْیش هبل است ٍ ااگش دس هبل حالل هخلَـ ثِ حشام خوس لشاس داد ػشؼ ضذداًذ؛ ٍلی  سبدات هی

ضخع ثتَاًذ دس ثمیِ اهَال تػشف وٌذ؛ ٍاال ایي غیش اص آى خوس هػكلح است. ثِ ایي تشتیت ػذم اختػبظ آى ثِ ثٌی وِ 

 ضَد. ّبضن حبثت هی

رواش ضاذُ، ثاِ     ای است. اگش ایي هَاسد ثِ ًظش هب خوس هتؼلك ثِ ّش فبیذُ ضذ وِػشؼ ّن اگش ثِ خبقش داضتِ ثبضیذ لجالً 

. اهاب  ثذاًین خوساسث ٍ ّذیِ سا هطوَل  ثبیست هیّب هػذالی اص هػبدیك فبیذُ ٍ غٌیوت ّستٌذ؛  اػتجبس ایي است وِ ایي

ایاي یاه   ثلىاِ  گیاشد؛   هبل هخلَـ ثِ حشام وِ دس سٍایبت روش ضذُ، اسبسبً دس چْبسچَة لبػذُ ٍرَة خوس لشاس ًوای 

اهَال هخلَـ ثِ حشام لشاس دادُ ضذُ تب هبل پبن ضَد ٍ ضخع ثتَاًذ دس ثمیِ اهَال  ای است وِ وأى ثشای رشیوِ یب هیضاًیِ

 ضَد.  ّب ًذاضت، قجیؼتبً آى چیضی وِ هذ  ًظش هطَْس است، هَسد اضىبل ٍالغ هی اختػبظ ثِ ایي تػشف وٌذ. لزا ٍلتی

بس اهبم است. ٍلی ػلی المبػذُ ثبیذ ایٌكَس رب ًفشهَدُ حبل وِ ثِ ثٌی ّبضن اختػبظ ًذاسد، پس دس اختی الجتِ ایطبى دس ایي

اص خوس هػكلح است ٍ لزا اختػبظ ثِ ثٌای ّبضان ًاذاسد،    گَیین خوس هبل هخلَـ ثِ حشام هتفبٍت  ثبضذ وِ ٍلتی هی

 ای است وِ ثؼذاً دس هَسد آى ثحج خَاّذ ضذ.  پس ثبیذ ثِ چِ وسی دادُ ضَد؟ ایي ًىتِ

االسؼ »خشد؛  یي هَسد، خوسِ صهیٌی است وِ ضخع رهی اص هسلوبى هیدٍه . خوس اسؼ خشیذاسی ضذُ تَسف رهی:1

ّن اختالف ثاَد واِ آیاب ایاي     رب  آى. ایي ّن یىی اص اهَسی ثَد وِ دسثبسُ آى ثحج وشدین. «الزهی هي هسلن التی اضتشاّب

                                                 
1
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خشد،  هػكلح است یب ثب آى تفبٍت داسد. ثِ ایي ًتیزِ سسیذین وِ خوس صهیٌی وِ رهی اص هسلوبى هی خوسخوس اص ًَع 

گیشد، ایي خوس ًیض ثاِ   اص ًَع خوس هػكلح ًیست ثلىِ هخل صوبت است. ّوبى قَس وِ صوبت ثِ هحػَلِ صهیي تؼلك هی

است؛ یؼٌی یه وسش هؼی ي اص هبل. دس صوابت  ایي خوس دس حمیمت خوس ثِ هؼٌبی لغَی  لزا گیشد صهیي تؼلك هی هحػَلِ

وبت یه ػطش است ٍ ایي دٍ ضَد. یؼٌی ص رب دٍ تب یه دّن دادُ هی ضَد اهب دس ایي یه دّن گٌذم ثِ ػٌَاى صوبت دادُ هی

ّابی هسالویي سا    ّب ثشای تػاشف صهایي   غشؼ اص رؼل چٌیي لبًًَی چِ ثسب ایي ثَدُ وِ رلَی سغجت رهی ػطش است ٍ

ّبی هسلویي سا ثخشًذ ٍ ولّ سشصهیي اسالهی ثِ تػشف اّل رهِ دس آیذ.  ّب ثِ ساحتی صهیي قَس ًجبضذ وِ رهی يثگیشًذ ٍ ای

  ایي ّوبى دٍ ػطشی است وِ ثشای هحػَالت صهایي  ًِ خوس هػكلح؛است هؼٌبی لغَی خوس دس ٍالغ خوس ثِ  لزا ایي

ای وِ خوس سا اختػبظ ثِ رسیِ سسَل خاذا ٍ ثٌای    ّن هطوَل ادلِخوس پس ایي ثِ ػٌَاى صوبت لشاس دادُ ضذُ است. 

 ضَد. اًذ، ًوی ّبضن دادُ

ثیٌیذ اوخش اخجبسی وِ هتؼلك خوس سا روش وشدُ ٍ هبیزت فیِ الخوس سا دس آى اهَس حػش وشدُ، ّیچ ساخٌی اص   لزا ضوب هی

 ٌذ هَسد حػش وشدُ.دس پیؼٌی اخجبسی وِ هتؼلمبت خوس سا  حبغشُ،اًذ. اخجبس  ایي دٍ هَسد ثِ هیبى ًیبٍسدُ

تَاًین ایي خوس سا ًیض ّوبًٌذ سبیش اهَس هتؼلك للخوس، هطوَل آى سٍایبتی ثذاًین وِ  ّب ًوی ثب سٍایبت ٍ اهخبل ایي ثٌبثشایي

 دّذ.  خوس سا ثِ ثٌی ّبضن اختػبظ هی

ٍ ًیض  آٍسًذ خبن ثیشٍى هی ّبیی وِ ثِ ػٌَاى گٌذ اص صیش اهب هؼبدى، وٌَص ٍ غَظ؛ یؼٌی دفیٌِ . هؼبدى، غَظ، وٌَص:5.4.3

ّب اص اًفبل هحساَة   وٌٌذ، ّوِ ایي ای وِ اص هؼذى استخشاد هی وٌٌذ یب قال ٍ ًمشُ آى رَاّشاتی وِ اص اػوبق دسیب خبسد هی

ػوَهی است وِ صهبم اختیبس آى ثذست اهبم است ٍ لزا وأى اهبم ثب  ًیض هختع ثِ اهبم است. یؼٌی یه هبل ضًَذ؛ ٍ اًفبل هی

]اػن اص هؼذى یب وٌض[ اربصُ تػشف دس ایي اهَال ػوَهی سا  «هبیستخشد هي الجحش ٍ هبیستخشد هي االسؼ»پٌزن  اخز یه

روؼِ هتؼلك ثاِ هٌػات   ستجبقی ثِ ثٌی ّبضن ًذاسد ثلىِ ثأدّذ. لزا ایي خوس ًیض ا ّبیی داسد، هی ثِ وسی وِ چٌیي فؼبلیت

ضَد، غشف ایاي اهاَال دس    چِ وِ ٍالغ هی ضَد؛ لْشاً دس هَسد اهَال ػوَهی آى اهبهت است ٍ اص اهَال ػوَهی هحسَة هی

 رْت هػبلح ػوَهی است. 

آیاذ؛ ٍ یىای ّان     هبًذ؛ یىی خوس اسثبح هىبست است. یؼٌی خوسی وِ دس احش تزبست ثذست هی دٍ هَسد دیگش ثبلی هی

 است.  خوس غٌبئن

پیبهجش ٍ ائوِ هتمذهِ ]هخل اهیشالوؤهٌیي)ع( تب اهبم ثبلش)ع( ٍ اهبم  فشهبیذ دس صهبى اسثبح هی خوس دس هَسد . خوس اسثبح:6

غبدق)ع([ اسبسبً خوس اسثبح ٍ ایٌىِ اص سَد وست ٍ وبس خوس اخز ضَد، هتذاٍل ًجَد؛ ًِ دس تابسیخ گضاسضای اص اخاز    

ضَد. سٍایبتی وِ ثحج تمسین ٍ تسْین  ِ دس سٍایبت اسوی اص چٌیي خوسی هطبّذُ هیخوسِ سَدِ وست ٍ وبس ًمل ضذُ ٍ ً

 . اًذ اًذ، ّیچ اسوی اص خوس اسثبح ًجشدُ خوس سا هكشح وشدُ

ایي خوس دس ٍالغ دس اػػبس ائوِ هتأخشُ حبدث ضذ؛ آى ّن ثِ ایي دلیل وِ ٍلتی ائوِ)ع( هالحظِ وشدًاذ دستطابى اص آى   

وِ دس ضشع همشس ضذُ وَتبُ است، یؼٌی ًِ خوس غٌیوت رٌگی ٍ ًِ خوس هؼذى ٍ غَظ ٍ وٌض، اهَال ٍ خوس چیضّبیی 

گبُ احتیبربت  هحشٍم وشدًذ؛ آى هَاسدائوِ سا اص ایي  ضَد ٍ دٌّذ ٍ تَسف حىّبم رَس ٍ غبغت اخز هی ّب سا ثِ ائوِ ًوی ایي
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ّبی  ؼ سرَع است ًیبص ثِ ایي داسد وِ ثِ خَاستٍِ وسی وِ دس هؼشآهذ ٍ ائوِ دس هؼشؼ سرَع ثَدًذ  ٍ حَائزی پذیذ هی

اص آى هحشٍم وِ ثغ هبلیِ همشسُِ ضشػی هٌبهشدم ٍ هسلویي ٍ پیشٍاى اّل ثیت پبسخ دٌّذ. لزا ائوِ)ع( ایي خوس سا ثِ ربی 

ضذُ  ػػش ػبسؼ ضذُ ثَد، ٍؾغ خوس اسبسبً اص سَی ائوِ ثِ حست احتیبربتی وِ دس آى  ضذًذ، لشاس دادًذ. پس وأى ایي

 است.

اًاذ ثاشای    اگش هب خوس اسثبح سا اص ایي ًگبُ هَسد ثشسسی لشاس دّین وِ ایي یه خوسی است وِ ائوِ آى سا تطاشیغ واشدُ  

 . ثبضذرجشاى ووجَد ًبضی اص هحشٍهیت اص هَاسد اغلی هتؼلك خوس، لْشاً اهشِ ایي ثبیذ ثِ دست اهبم 

وٌذ؛ اص رولِ سٍایت اثي ضزبع ًیطبثَسی وِ ثش اختػبظ خوسِ سَدِ  گَیذ ثؼؿی اص سٍایبت ّن ایي سا تأییذ هی ایطبى هی

ِ   »فشهبیذ:  وٌذ. دس سٍایت ٍاسد ضذُ وِ اهبم)ع( هی وست ٍ وبس ثِ اهبم، داللت هی ؛ «لی هٌِ الخوس هوب یفؿال هِاي هؤًٍتا

للات لاِ   »گَیذ:  اضذ هیهؤًٍِ ثبضذ، خوس حبثت است. یب دس سٍایت اثی ػلی ثي س ثشچِ وِ صائذ  گَیذ: ثشای هي اص آى هی

وٌذ وِ ضوب ثِ هي دستَس دادی ثِ ایي اهش لیبم واٌن ٍ حاكّ ضاوب سا     ؛ ثِ اهبم ػشؼ هی«تٌی ثبلمیبم ثبهشن ٍ اخز حمهاهش

چٌیي است. چِ ثسب ایي سٍایبت ظَْس فشهبیذ: ثگَ ایي  وٌٌذ وِ ایي حك چیست. اهبم)ع( دس پبسخ هی ثشخی سؤال هیثگیشم. 

ي است وِ اهاش  اًذ. اگش ایي چٌیي ثبضذ، سٍض ایي خوس اسبسبً چیضی ثَدُ وِ ائوِ ثشای احتیبربت لشاس دادُدس ایي داسد وِ 

 آى ثیذ االهبم است.

سا إى ضبء ػجبسات اًذ. وِ ایي  سا روش وشدُّب ًیض احتوبل اختػبظ ثِ اهبم  وٌذ وِ ایي تی سا ًمل هیاثؼذ اص ثشخی ثضسگبى ػجبس

 وٌین.  هی روشاهلل 

 هكبلت ایطبى ٌَّص توبم ًطذُ ٍ ثؼذ ثبیذ ثشسسی وٌین وِ آیب ایي ساُ دسست است یب خیش. 

 

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»


