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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

دس بحج اص ری القشبی ػشؼ ضذ هطَْس هؼتقذًذ هقػَد اص ری القشبی، ائوِ هؼػَهیي)ع( ّستٌذ. برش انري اسر ن، ًػر      

اًرذ ری   ، ق ئرل (بٌ بش ًسبتی کِ بِ اٍ دادُ ضذُ)خوس هتؼلق بِ اه م هؼػَم)ع( است. دس هق بل، ػ هِ ٍ ّن چٌیي ابي جٌیذ 

 ضَد.  شب ء سسَل خذا سا ض هل هیالقشبی هؼٌ ی ػ م داسد ٍ هطلق خَنط ًٍذاى ٍ اق

ظ ّش آنِ اني است کِ ری القشبی هطلق است ٍ هقیذ بِ گشٍُ خ غی ًطذُ است؛ اص اني جْت، هَافق ب  ًظرش ػ هرِ ٍ ابري    

ضَد. نؼٌی اني قشائي هَجر    جٌیذ است. اه  قشائٌی ٍجَد داسد کِ بِ ٍاسطِ اني قشائي ٍ ادلِ، ادػ ی اًػشاف ظَْس آنِ هی

نِ اص ظ ّشش کِ هطلق اقشب ء است، هٌػشف ضَد بِ اقشب ء خ ظ کِ ائوِ هؼػَهیي)ع( ّستٌذ. لزا بِ استٌ د انري  ضًَذ آ هی

 هطَْس هؼتقذًذ ری القشبی ّو ى اه م هؼػَم است.  ،قشائي

دس جلسِ  چٌذ دلیل بش اني ًظش اق هِ ضذُ کِ البتِ اني ادلِ ّو ى قشائٌی ّستٌذ کِ هَج  غشف ظَْس آنِ ضذًذ. دٍ دلیل سا

کٌذ بش انٌکِ هقػَد اص ری القشبی، خػَظ اه م هؼػَم است. ػشؼ ضرذ اکخرش    قبل رکش کشدنن؛ نکی سٍان تی کِ داللت هی

ّش چٌرذ دس   ػشؼ ضذٍان ت دس رنل آنِ غٌیوت ٍاسد ضذُ ٍ ً ظش بِ تؼبیش ری القشبی دس آنِ است. اص ًظش سٌذی ًیض اني س

بیي اني سٍان ت بشخی طبق هبٌ ی هطَْس ضؼ  سٌذی داسًذ اه  دس ػیي ح ل سٍانرت غرحیو ٍ هؼتبرش ّرن دس بریي انري       

ّ   کٌذ کِ نکی اص انيکِ اًس ى نقیي پیذا  سٍان ت ّست. بش فشؼ ّن کِ سٍانت هؼتبشی ًب ضذ، اني سٍان ت بِ حذّی ّستٌذ

 ادػ ی تَاتش اجو لی کشد. لزا دلیل اٍل ق بل قبَل است. تَاى  اص هؼػَم غ دس ضذُ است؛ نؼٌی هی

دلیل دٍم اني بَد کِ اغطالح ری القشبی، نک اغطالح قشآًی است کِ بش احش استؼو الت هتؼذد دس قشآى کرِ ّورشاُ قشائٌری    

ّور ى   غت کأىّبَدُ ٍ ًیض دس اح دنج ًبَی، اص هؼٌ ی لغَی بِ اني هؼٌ ی خ ظ ًقل پیذا کشدُ است. ری القشبی بِ حس  ل

نک حقیقت ضشػیِ ضرذُ اسرت. دس    کأىّ . اه  تبذنل بِ اغطالح قشآًی ضذُ ٍهؼٌ ی هطلق سا داسد؛ نؼٌی هطلق خَنط ًٍذاى

 ّستین کِ اص ری القشبی خػَظ هؼػَهیي اسادُ ضذُ ٍ ًِ هطلق خَنط ًٍذاى.اني آن ت ٍ سٍان ت هتؼذدی ض ّذ 

 ل دنگش ب قی ه ًذ. چٌذ دلی ضذ.اني دٍ دلیل دس جلسِ قبل بی ى 
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 اداهه ادله هشهور

 دلیل سوم

ّ ضن اص اقشب ء  دلیل سَم اني است کِ اص ػٌ ٍني نت هی ٍ هس کیي ٍ ابٌ ء السبیل، خػَظ س دات اسادُ ضذُ است. نؼٌی بٌی

ّ  سْ هذاس خوس ّستٌذ. بشای غیشِ ّ ضوییي صک ت قرشاس دادُ ضرذُ    نت هی ٍ هس کیي ٍ ابي السبیل ب ضٌذ، انيپی هبش اگش اص 

است. اني نک هسألِ هفشٍؽ ػٌِ دس دلیل سَم قلوذاد ضذُ است. اگش ه  اني هسألِ سا بپزنشنن کِ هقػَد اص آى سرِ ػٌرَاى،   

ًذاى. چَى دس غیش ، قْشاً ب نذ هقػَد اص ری القشبی ًیض خػَظ هؼػَهیي ب ضٌذ ٍ ًِ هطلق خَنط ٍّستٌذخػَظ س دات 

 ضرص سرْن  دس ح لی کِ هطَْس ق ئل ّستٌذ بِ انٌکِ سْ م هزکَس دس انري آنرِ،    کٌذ تقلیل پیذا هیاني غَست، تؼذاد سْ م 

قشبری سا خػرَظ   ای ًیست جض انٌکِ هقػَد اص ری ال پس بشای انٌکِ تؼذاد سْ م بِ پٌج سْن تقلیل پیذا ًکٌذ، چ سُاست. 

 اه م هؼػَم بذاًین.

نکی انٌکِ سْ م کس ًی کِ دس خوس حقّی داسًذ، . 1اني دٍ هطل  ب نذ پزنشفتِ ضًَذ.  دلیل هبتٌی بش دٍ هطل  است کِاني 

 یي است.ًظش هطَْس ًیض ّو .ضص سْن است

ص انٌکِ بپزنشنن هٌظَس اص نت هی ٍ هس کیي ٍ ابي السبیل، هطلق فقیش ٍ هسکیي ٍ نتین ٍ دس ساُ ه ًذُ ًیستٌذ بلکِ فقرشاء ا . 2

دٍم اص آى بحرج خرَاّین    دس هقر م  هٌظَس ّستٌذ. اني هطلبی است کِس دات، هس کیي اص س دات ٍ ابٌ ء السبیل اص س دات، 

 تَاًین ًتیجِ بگیشنن کِ هقػَد اص ری القشبی، خػَظ اه م است.  سا بپزنشنن، آى ٍقت هی آىکشد. ٍلی بش فشؼ 

ی انٌکِ تقسین خوس برِ ضرص سرْن سا بپرزنشنن؛ ٍ دٍم انٌکرِ      پس دلیل سَم هبتٌی بش پزنشش دٍ هطل  دنگش است. نک

هقػَد اص سِ غٌ  اخیش دس آنِ، فقط س دات ّستٌذ ٍ ًِ هطلق هس کیي ٍ نت هی ٍ ابٌر ء السربیل. اگرش انري دٍ هطلر  سا      

 هطلقسا بِ ای ًیست جض انٌکِ بگَنین هٌظَس اص ری القشبی، خػَظ اه م است. چَى اگش بخَاّین ری القشبی  بپزنشنن، چ سُ

اش اني است کِ آى ضص سْن تبذنل بِ پٌج سْن ضَد ٍ ّزا هخ ل  لظ ّش اآلنة.  خَنط ًٍذاى سسَل خذا تفسیش کٌین، ًتیجِ

آى سِ غٌ  اخیش خػَظ س دات هذّ ًظش اسرت، هؼٌر نص انري    دس چَى اگش گفتین ری القشبی هطلق خَنط ًٍذاى است ٍ 

کٌذ؛ نؼٌی نک سْن بشای هطلق خَنط ًذاى است. نتین ٍ هسرکیي ٍ ابري    ی ى هیاست کِ ری القشبی، هطلق خَنط ًٍذاى سا ب

ضًَذ. ًتیجِ اني اسرت   ّ  ًیض دس ٍاقغ اص خَنط ًٍذاى سسَل خذا هحسَب هی اص س دات ًیض غ ح  سْن ّستٌذ؛ آى السبیل

السربیل اص خَنطر ًٍذاى،   کِ سْن خذا، سْن سسَل، سْن هسکیي اص خَنط ًٍذاى، سْن نتین اص خَنطر ًٍذاى ٍ سرْن ابري    

ضرَد؛   ضَد ٍ بِ غیش نتین ٍ هسکیي ّن کِ دادُ ًوی هجوَع سْ م خوس اني پٌج سْن ّستٌذ. چَى بِ غیش س دات دادُ ًوی

سرْن خرذا، سرْن     کٌرذ:  تقلیل پیذا هیکٌذ ٍ سْ م خوس بِ پٌج سْن  هستقالً سْ هی بشای ری القشبی هؼٌ  پیذا ًوی پس کأىّ

جض انٌکِ بگَنین ری القشبی برِ هؼٌر ی   ًیست ای  چ سُ ، سْن نتین سیذ ٍ سْن ابي السبیل سیذ. لزاسسَل، سْن هسکیي سیذ

 هطلق خَنط ًٍذ ًیست؛ بلکِ نک خَنط ًٍذ خ غی غیش اص آى سِ غٌ  اخیش است.  

یجرِ بشسرین کرِ    دس هق م دٍم برِ انري ًت   اگش لزای اص آى بحج خَاّین کشد نک هطل  سا بؼذاً دس هق م ح ً ،دٍ هطل اص اني 

س دات سْ هذاس خوس ًیستٌذ، قْشاً اني استذالل هفیذ ًیست. ن  اگش بگَنین سْ م خوس، ضص سْن ًیست، ب ص ّن اني دلیل 

 گیشد.  هَسد اضک ل قشاس هی

 سؤال: 



   444 

 

غیرش  ضرَد؛ ضر هل سر دات ٍ     ّ  هی است د: ػٌَاى هستقل نؼٌی چِ؟ هطلق خَنط ًٍذ ض هل هسکیي ٍ فقیش ٍ نتین ٍ غیش آى

ضَد. سِ گشٍُ سا دس رنل آنِ بی ى کشدُ است: هسکیي اص س دات، نتین اص س دات ٍ ابي السبیل اص س دات. ًسربت   س دات هی

ًسبت ػٌَاى هَسد ًظش ضو   هٌظَس ضو  اص هؼٌ ی هستقل چیست؟ خ ظ است ن  تب ني؟ٍ ری القشبی ب  اني سِ ػٌَاى، ػ م 

ضَد رکش الخ ظ  تَاًذ هب ني ب ضذ؛ نؼٌی هی اػن است ٍ ًوی اني ًسبت سبؼِ است؟اگ ًِ، کذام نک اص ًس   ب  آى ػٌ ٍني سِ

ضًَذ. آن  انري   بؼذ الؼ م. هسکیي اص س دات، فقیش س دات، نتین ٍ ابي السبیل اص س دات ًسبت بِ هطلق ری القشبی، خ ظ هی

ضَد؟ ض هل غیش ابي السربیل ٍ غیرش    ض هیًی ری القشبی کِ بِ ًظش ضو  بِ هؼٌ ی هطلق ٍ ػ م است، ض هل حتی غیش هس کیي

ضذ؛ دنگش ٍجْی بشای رکش آى سِ ػٌَاى ًبَد. اگش قشاس است بِ ّورِ   ضَد؟ دس اني غَست کِ تبذنل بِ سْن هی نتین ّن هی

گَنیرذ سا بپرزنشنن،   ضذ؛ اگش انٌکِ ضو  هی دادُ ضَد، دنگش چِ فشقی بیي فقیش ٍ غیش فقیش است؟ آى ٍقت اضک لص بیطتش هی

 یجِ اني است کِ ضص سْن تبذنل بِ سِ سْن ضَد؛ دس ح لی کِ اني هطل  ق بل پزنشش ًیست. ًت

 دلیل چهبرم

بش سش آى هستقالً، حر کی اص انري   « الم»دس آنِ ٍ ادخ لِ « اهلل ٍ سسَل»دلیل چْ سم اني است کِ ًفسِ ػط ِ ری القشبی بِ 

ّ ست. قبالً گفتین کِ سْن اهلل ٍ سْن الشسَل بش اني جْت ٍ  آى است کِ اني ػٌَاى دس ػِذاد آى دٍ ػٌَاى قبلی ٍ هطتشک ب 

ّ  ح کویت ٍ ٍالنت داسًذ. بش اني اس ن سْن خذا ٍ ًیض سْن سسَل،  پ نِ استَاس است کِ خذا ٍ سسَل بش هشدم ٍ اهَال آى

ص خورس  ضَد. نؼٌی آى جْت ٍ حیخیت حکَهت ٍ ح کویت هَج  ضذُ کرِ نرک سرْوی ا    دس ّویي چْ سچَب تفسیش هی

گَنین ٍحرذت سری آ آنرِ     سسَل قشاس دادُ ضَد. اگش ه  اني هطل  سا دس هَسد خذا ٍ سسَل بپزنشنن، هی بشای خذا ٍ بشای

آى گشٍّری اص   برِ هؼٌر ی  ًیض هستقالً برش سرش آى آهرذُ،    « الم»کٌذ کِ ری القشبی کِ ػط ِ بِ اهلل ٍ سسَل ضذُ ٍ  اقتض  هی

 ني هختع بِ ائوِ هؼػَهیي)ع( است.ٍالنت ب ضٌذ؛ ٍ ا ٍ کِ ٍاجذ حیخیت ح کویت استخَنط ًٍذاى 

؛ نؼٌی ب نذ بپزنشنن سْوی کِ بشای خذا ٍ سسَل قشاس گفتِ ضذ ای است کِ قبالً ّن اس ن اني استذالل، هبتٌی بش پزنشش ًکتِ

ني سا پزنشفتین دادُ ضذُ، ً ضی اص حیخیت ح کویت ٍ ٍالنت ٍ حکَهت است؛ ٍاال ٍجِ دنگشی بشای آى هتػَس ًیست. اگش ا

ضَد. چَى اٍالً ری القشبی بِ اني دٍ ػطر    چِ کِ دس اني دٍ هَسد ح بت ضذُ، دس ری القشبی ًیض ح بت هی گَنین ػیٌ ً آى هی

خُؤسٓرِٔ ٍٓ   لِلَّرِِ  ءٍ فَرأَىَّ  ٍٓ اػٕلَؤَا أًََّو  غٌَِوٕتُنٕ هِيْ ضَیٕ»ًیض هخل اني دٍ بش سش آى آهذُ است. آنِ اني است: « الم»ضذُ ٍ ح ًی ً 

کٌذ بِ انٌکِ جْرت   ًی هذُ است. اني ه  سا ساٌّو نی هی« الم»؛ دس ح لی کِ بش سش سِ ػٌَاى بؼذی، « الْقُشْبى لِزِیٍٓ  لِلشَّسَٔلِ

ح کویت ٍ ٍالنت ری القشبی است کِ اٍ سا سْ هذاس خوس قشاس دادُ ٍ اني جْت دس هطلق اقشب ء ًیست ٍ فقط دس خػَظ 

 است.هؼػَهیي)ع( ح بت 

است کِ ه  ه لکیت خذا ٍ سسَل ًسبت برِ خورس سا دس ّوریي     اني هطل ّو ى طَس کِ ػشؼ ضذ، اني هبتٌی بش پزنشش 

جْت بذاًین ت  بتَاًین اص آى دس ػٌَاى ری القشبی استف دُ کٌین ٍ حکن اني سِ سا ٍاحذ بذاًین. ػلی أی ح ل اني دلیرل رکرش   

 ضذُ است. 
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 دلیل پنجن

 ً بیي فقْ ء اه هیِ اجو ػی است کِ هقػرَد اص  نبتس لن ٍ اجو ع است. تقش کشد،ج  اض فِ  دس اني تَاى هیکِ دلیل پٌجوی ّن 

طبرق بشخری    هخػَغر ً ری القشبی، اه م هؼػَم)ع( است. تٌْ  هخ ل  دس اني هسألِ، ابي جٌیذ است کِ قْشاً بِ هخ لفت اٍ 

 ضَد. هب ًی دس ب ب اجو ع، اػتٌ نی ًوی
 حق در هقبم

ِ ّ  هجوَػ ً غالحیت قشنٌیرت داسًرذ    اگش اني پٌج دلیل ن  ٍجِ سا هَسد هالحظِ قشاس دّین، اني أی ح لػلی  آنرِ سا اص   کر

هِ کِ بِ استٌ د ظر ّش  ظَْس اٍلیِ خَد بشگشداًٌذ بِ هؼٌ نی کِ گفتِ ضذ. ًتیجِ اني است کِ ادػ ی ابي جٌیذ ٍ ًیض فقْ ی ػ 

 اًذ، ق بل قبَل ًب ضذ. لق خَنط ًٍذاى کشدُاسادُ هط« ری القشبی»آنِ خوس، اص کلوِ 

ضرَد برِ    کٌذ اه  بِ خ طش قشائي، اص ظ ّشش هٌػشف هی دس بسی سی اص هَاسد ظ ّش آنِ ٍ سٍانت اقتض ی ػوَم ٍ اطالآ هی

د. لزا ّ  ٍجَد داس ای کِ گفتین، هخػَغ ً سٍان ت، هقتضی قشنٌیت دس آى ج  ّن ب  تَجِ بِ ادلِ هؼٌ ی خ ظ ن  هقیذ. دس اني

 اًذ کِ هٌظَس اص ری القشبی، اه م هؼػَم)ع( است. سسذ کِ حق دس اني هق م، ّو ى است کِ هطَْس ق ئل ضذُ بِ ًظش هی

کٌٌرذ. اهر  طبرق     ، طبق ًظش هطَْس است کِ سْ م خوس سا بِ ضص سْن تقسین هیضذرکش  ػٌ نت داضتِ ب ضیذ کِ بی ًی کِ

جوؼرِ  کشدنن اني برَد کرِ الخورس بأ    ّ  ًیست؛ هبٌ نی کِ ه  اختی س بشای اني بحجختی س کشدنن، دنگش ج نی هبٌ نی کِ ه  ا

  صی بِ اني تکلف ت ٍ هب حج ًیست.لإله م. اگش گفتین خوس بتو هِ بشای اه م است، دنگش ًی

 خوس، هلک شخص اهبم یب عنواى اهبم

گفترین   خوس هلک اهر م اسرت.   اقل ًیوی اصت  بِ ح ل گشفتین، اني ضذ کِ خوس بتو هِ هلک اه م است ن  حذ ای کِ ًتیجِ

گَنٌذ ًػ  خوس هتؼلق بِ اه م است. فی الجولِ دس اني جْرت هر  ٍ هطرَْس     ّوِ خوس هتؼلق بِ اه م است. هطَْس هی

 اختالفی ًذاسنن. 

جر    انري داًین، تو م خوس ب ضذ ن  ًػ  خوس، نرک اختالفری دس    اه  غشف ًظش اص انٌکِ هقذاسی کِ ه  هتؼلق بِ اه م هی

 اه م هؼػَم)ع( ًسبت بِ خوس است. ٍجَد داسد؛ ٍ آى ّن دس هَسد کیفیت ه لکیت

هؼتقذًذ خوس هلک ضخػی اه م ًیست بلکِ هلک هٌػ  اه هت ّن بشخی هؼتقذًذ خوس هلک ضخػی اه م است؛ بشخی 

ضَد، ک هالً ٍاضرو   هی ای کِ بش اني ًضاع هتشت  حوشٍُ حکَهت است؛ نؼٌی ضخع حقَقی ه لک است. فشآ اني دٍ ًظش ٍ 

 است.

طبق نک ًظش خوس هلک ضخػی اه م است ٍ حیخیت ٍ جْت اه هت، حیخیت تؼلیلیِ است؛ نؼٌی ػلت انٌکِ خوس هلک 

قشاس دادُ ضذُ، اني است کِ اٍ اه م است. اه  دس هق بل، ًظش دٍم اني است کِ ػٌَاى اه م ٍ ضرخع  هخال جؼفش بي هحوذ)ع( 

گَنین حیخیت تقییذنِ،  ، حیخیت اه هت ٍ جْت حکَهت، حیخیت تقییذنِ است. ٍقتی هیحقَقی ه لک است. بِ ػب ست دنگش

بِ قیذ کًَِ اه ه ً ه لک است. ّو ى تف ٍتی کِ بریي ه لکیرت ضرخعِ حقیقری ٍ ضرخع      هخالً نؼٌی هخالً جؼفش بي هحوذ)ع( 

 حقَقی گفتِ ضذ. 

ش تؼبیش اه م)سُ( دس هتي تحشنش ًیض ّوریي هطلر    ًظش کخیشی اص بضسگ ى اني است کِ خوس هلک ضخػی اه م است. اص ظ ّ

: سْن للِّ تؼ لى ٍ سْن للٌبی غلّى اللِّ ػلیِ ٍ آلِ ٍ نقسّن الخوس ستة أسْن»اًذ:  ضَد. اه م)سُ( انٌطَس فشهَدُ استف دُ هی
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الخالحة اآلى لػر ح   ٍ ّزُ »؛ سْن لأله م ظَْس دس هلکیت ضخػی داسد ٍ بؼذ دس اداهِ فشهَدُ: «سْن لإله م ػلیِ السالم

. تؼبیش انٌکِ اآلى بشای غ ح  الضه ى است، ظَْس دس اني داسد کِ اني هلک «األهش أسٍاحٌ  لِ الفذاء ٍ ػجل اللِّ تؼ لى فشجِ

ضَد، اني  ضخػی اه م صه ى است. هشحَم سیذ ّن دس ػشٍُ ّویي تؼبیش سا داسد. اگش ّن ػٌَاى اه م ٍ حیخیت اه هت رکش هی

 ضَد.  ح کویت، اه م ه لک ضخػی اني اهَال هی تؼلیلیِ است. نؼٌی بِ سب  حیخیت حکَهت ٍ حیخیت، حیخیت

ض نذ اکخشاً ًظشض ى اني است کِ اني هلک ضخػی است. اگش هلک ضخػی ب ضذ، قْشاً نک آح سی داسد. برش ّوریي اسر ن    

تر  اگرش اهر م    کشدًرذ   ّ  تػشف ًوری  لکشدًذ ت  بذست ضخع اه م صه ى بشس ًٌذ. دس اني پَ بشخی اص فقْ  خوس سا دفي هی

 اش قشاس گیشد.  کٌٌذ، دس اختی س ه لک حقیقی ظَْسػػش)ػج( 

ای  بِ سب  اج صُ ال هلک ضخػی اه م صه ى)ع( است،دس اني اهَال کٌین، چَى اني اهَگَنٌذ اگش ّن تػشفی  ّ  هی ن  بؼضی

تَاًین تػشف کٌین ٍلی ب نذ اني پَل سا دس جْتی غشف کٌین کِ نقیي کٌین سض نت ٍلی ػػش)ػج( دس  کِ بِ ه  دادُ ضذُ، هی

ج نی کِ هلک ضخػی ًب ضذ بلکِ هلک هٌػ  ب ضذ. ٍقتی هلرک هٌػر  ب ضرذ، نؼٌری      آى است. اني هتف ٍت است ب  آى

کٌذ. فقْ  ًیرض دس ػػرش غیبرت     بیٌذ، غشف هی دش ٍ هػ لحی کِ هیاختی س بیذ االه م ٍ ح کن است؛ بشاس ن تطخیع خَ

 تَاًٌذ بِ ّویي جْت ػول کٌٌذ.  هی

کِ اغل تؼلق اني ه ل بِ اه م پزنشفتِ ضذ ٍ ه لکیت اه م ًسبت بِ خوس هَسد قبَل ٍاقغ ضذ، اني   ػلی أی ح ل بؼذ اص آى

 قَقی؟یقی اه م ه لک است ن  ضخع حاختالف ٍجَد داسد کِ آن  ضخع حق
 حق در هسئله

خورس اسرت ٍ   بِ ًظش ه  ه لک، ضخع حقیقی اه م ًیست بلکِ هٌػ  ٍ ج نگ ُ اه هت بِ ػٌَاى ضخع حقرَقی ه لرک   

ضَاّذ ٍ قشائي سٍضٌی بش اني هسألِ ٍجَد داسد. اگش اني هلک ضخػی بَد، ٍلَ ه  حیخیت اه هت سا حیخیت تؼلیلیِ برذاًین،  

گضاسضی اص انٌکِ اني اهَال طبرق قر ًَى اسث    سسیذ؛ دس ح لی کِ فشصًذاى اه م اسث هی ب نذ بؼذ اص هَت ن  ضْ دت اه م، بِ

ی ضذ ٍ دس اختیر س اهر م بؼرذ    کٌین. بلکِ اني اهَال هؼوَالً بِ اه م بؼذی دادُ هی ب ضذ، هالحظِ ًویبیي فشصًذاى تقسین ضذُ 

 گشفت.  قشاس هی

ِ بِ ػالٍُ، اني هوکي است حتی ب  هجوَػِ قَاًیي ٍ احک ای دس رّري    م دنٌی س صگ س ًب ضذ. حذاقل اص اني جْت کِ ضر ئب

است کِ خوس هلک ضخػی اه م سسذ دس اني هسألِ حق اني  پیشٍاى هکت  اّل بیت انج د ًکٌذ. لزا دس هجوَع بِ ًظش هی

 ًیست.

قّ تػرشف دس انري   اس س ً خوس نک حق بشای اه م است ٍ ًِ نک هلک. نؼٌی هؼتقذًذ کِ اهر م حر   هؼتقذًذالبتِ بشخی ّن 

ای بش آى هتشت  ًب ضذ ٍلی دس ػیي ح ل ب  قرَل   اهَال سا داسد ٍلی ه لک ًیست. هوکي است اني اص ًظش ػولی چٌذاى حوشُ

؛ انٌکِ اًس ى ًسبت بِ نک ه لی حق داضتِ ب ضذ ّ ی حق ٍ هلک دس ج ی خَدش بی ى ضذُ بِ هلکیت تف ٍت داسد. تف ٍت

ج  ن  ب نذ بگَنین خوس هلک اه م است بتو هِ ن  حق اه م است کِ تػرشف دس انري    سد. انيّ  تف ٍت دا ن  ه لک ب ضذ، اني

 ه ل کٌذ. 

 ّزا تو م الکالم فی الوق م االٍل. 
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ٍ حالحة لألنت م ٍ الوس کیي ٍ أبٌ ء السبیل هوي اًتس  ب ألب إلى ػبذ الوطل ، فلَ اًتس  إلیِ ب ألم لن نحل لِ الخورس، ٍ   

 األغو. حلت لِ الػذقة ػلى

 «الحوذ هلل سب الؼ لویي»


