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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»
 تررسی اشکاالت و ادله صاحة حدائق

چىیه ادلٍ خًدِ ایطبن ثش لًل ثٍ استحمبق خمس ثشای وسی وٍ اص طشیك مبدس  اضىبالت صبحت حذائك ثٍ ادلٍ مطًُس ي َم

 ثٍ َبضم اوتسبة پیذا وشدٌ، روش ضذ. 

ای، سخىبن صبحت حذائك سا ]چٍ اضىبالً ػلی المطًُس ي چهٍ اسهتذالالً ػلهی مهزَت السهیذ        اگش ثخًاَیم ثٍ طًس سیطٍ

اي، ضًد ي َهم ادلهٍ    متضلضل می ایطبنوٍ ثٍ تجغ آن َم اضىبالت  ثشسسی وىیم ي آن ومطٍ محًسی سخه ایطبن سا ثبطل وىیم

صبحت حذائك ثٍ خطب ثشيد ي آن اضىبالت سا ثٍ مطًُس وىذ ي ایه ادلٍ سا البمٍ وٍ مًجت ضذٌ  ای مسئلٍ اصلثبیذ ثگًییم 

الجىت يلهذ  حمیمهأ  ال ال.   وىذ، دس َمیه وىتٍ است وٍ مىطأ اختالف ثیه مطًُس ي سیذ مشتضی سا دس ایه لشاس داد وٍ آیب يلذ 

ت ي اسهتحمبق  گًیذ مىطأ اختالف ثیه مطًُس ي سیذ مشتضی دس مالن سهیبد  اثتذای ثحج ػشض ضذ وٍ صبحت حذائك می

داوىذ، پسشِ دختشِ یه ضهخ  سا پسهش اي ي زشصوهذ اي ثهٍ حسهبة       خمس، ایه است وٍ مطًُس يلذ الجىت سا حمیمتبً يلذ ومی

 داوذ.  لجىت سا حمیمتبً يلذ میآيسوذ امب سیذ مشتضی يلذ ا ومی

اضىبل وشدٌ است. ادلٍ مطًُس سا یه  مطًُسای البمٍ وشدٌ ثش ایىىٍ يلذ الجىت يلذ  حمیمأ؛ ي ثش ایه اسبس ثش  ثؼذ ایطبن ادلٍ

 ثٍ یه صیش سؤال ثشدٌ ي ثبص ثش َمیه اسبس، استذالل وشدٌ ثش مذػبی مشحًال سیذ وٍ الجتٍ مختبسِ خًدِ ایطبن َم َست. 

ایه مطلت اص اسبس لبثل لجًل ویست. مسألٍ يلذیت غیش اص مسألٍ سیبدت است؛ ایىىٍ ثٍ وسی وهٍ يلهذِ ثىهت    حبلی وٍ  دس

تالصال است.  ت. ثٍ وظش صبحت حذائك ثیه ایه ديضًد، مالصال ثب استحمبق خمس دس مبوحه زیٍ ویساست حمیمتبً يلذ اطالق 

اش ایه است وٍ آن وسبوی وٍ ثٍ َبضهم   الجىت يلذ  یب اثه الجىت اثهٌ، الصمٍ گمبن وشدٌ اگش مب ملتضال ضًیم ثٍ ایىىٍ يلذایطبن 

ضهًوذ؛ پهس مسهتحك خمهس      َب َم اثه َبضم ي زشصوذ َبضم محسًة می االُال، ثبالخشٌ ایه ثٍ طشیكيلً ضًوذ  مىتست می

 َستىذ. 

گًیهذ   مالصمٍ دیذٌ ي مىطأ وضاع سا آن مسألٍ لشاس دادٌ؛ لهزا مهی   حت حذائك ایه است وٍ ثیه ایه ديػمذٌ خطب ي خجط صب

وٍ دس مبوحه زیٍ مستحك خمس َستىذ. ي وسهبوی   استجب مؼتمذوذ يلذ الجىت يلذ  حمیمأ، الصمٍ حشزطبن ایه  وسبوی وٍ آن

 اوذ.  ضذٌ وٍ دس آن مسألٍ مؼتمذوذ يلذ الجىت لم یىه يلذاً حمیمأ، دس ایه مسألٍ لبئل ثٍ ػذال استحمبق خمس
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است وٍ ثش َمٍ مطبلت صبحت حذائك سبیٍ اوذاختٍ است. ثش ایه اسبس، مب اضىبالت ایطبن ثش مطًُس ي  ایه مطىل اسبسی

دَیم. گشچٍ تبحذيد صیبدی مسألٍ ياضح ي سيضه است؛ امب تطجیك ایه اضىبل  وىیم ي پبسخ می سا ثشسسی می ویض ادلٍ ایطبن

 تش ضًد.  وىیم تب ایه مسألٍ ياضح یثش مطبلت ایطبن سا مستمالً روش م
 الف( تررسی اشکاالت

 ثشسسی اضىبل ثٍ دلیل ايل

تىُب مخبلف دس ایه مسألٍ، سیذ مشتضی اسهت؛  اوذ  دلیل ايل مطًُس اجمبع ثًد. صبحت حذائك اضىبل وشد وٍ اصحبة گفتٍ

ادسیس ي ضیخ طًسی دس وتبة خهالف ي  دس حبلی وٍ ثٍ غیش اص سیذ مشتضی وخیشی اص اصحبة، اص ضُیذ حبوی گشزتٍ تب اثه 

ي صشاحتبً  مستمیمبًَب  وٍ ایه گًیذ دسست است اوذ ثٍ ایىىٍ يلذ الجىت يلذ  حمیمأ. یؼىی ایطبن می لطت سايوذی ي... لبئل ضذٌ

اش ایه است وٍ اثه الجىت َم مستحك خمس  الصمٍي اوذ وٍ  ای گفتٍ اوذ اثه الجىت مستحك خمس است يلی یه مسألٍ وگفتٍ

 اش ایه است وٍ مستحك خمس َستىذ. الصمٍ ي اوذ اوذ يلذ الجىت يلذ  حمیمأ؛ ایه سا َمٍ تصشیح وشدٌ َب گفتٍ ثبضذ. آن

ایه اضىبل ثب تًجٍ ثٍ آن مطلجی وٍ گفتیم، ياسد ویست. اگش گفتیم ثیه ایه دي مسألٍ تالصال ویست، لُشاً َمٍ وسبوی وٍ ایطبن 

ضًوذ. سیذ مشتضی زشمهًدٌ مىتسهت ثهٍ َبضهم اص      مشتضی وطبن دادٌ، اص لیست خبسد میَب سا َمشاٌ ثب سیذ  وبال ثشدٌ ي ایه

اوذ يلذ الجىت يلذ  حمیمأ؛ ي  یه َزا ي مب روشٌ صبحت الحذائك؟ ایه چٍ  َب گفتٍ طشیك مبدس ویض مستحك خمس است. يلی ایه

َش چىذ َمبوطًس وهٍ گفتهٍ ضهذ دس اصهل      َب يجًد وذاسد. ای ثیه ایه استجبطی ثٍ مسألٍ استحمبق خمس داسد؟ َیچ مالصمٍ

 اوتسبة ایه لًل ثٍ سیذ مشتضی َم ثحج است چًن ایطبن َم گًیب صشیحبً وفشمًدٌ است.

جًاص اخز خمس دس  حىموىذ  اوذ، التضب می وشدٌ ثیبني ایىىٍ ایطبن گفتٍ احىبمی وٍ ایه ثضسگبن دس ثبة مًاسیج ي يلًف 

بسی ضًد، اصالً ایه چىیه ویست. مسألٍ احىبال مًاسیج ي يلًف، غیهش اص حىهم   مىتست ثٍ َبضم اص طشیك مبدس َم جمًسد 

 اخز خمس ي تحشیم صوبت است. آن دي ثبة َیچ استجبطی ثٍ ثحج مب وذاسد.

 ثشسسی اضىبل ثٍ دلیل ديال

للؼبمهٍ؛ لهزا   دلیلِ ديال مطًُس، مشسلٍ حمبد ثًد. صبحت حذائك ثٍ ایه مشسلٍ اضىبل وهشد وهٍ مخهبلف  للمهشآن ي مًازهكٌ      

وٍ مسألٍ ضؼف سىذ است. آیب يالؼهبً ایهه مشسهلٍ     تًاویم ثٍ ایه مشسلٍ اخز وىیم. الجتٍ ایطبن یه اضىبل دیگش َم وشدٌ ومی

یه مشسلٍ مخهبلف ثهب لهشآن    گًیذ ا َب می مخبلف ثب لشآن است؟ آن آیبتی وٍ مًسد وظش صبحت حذائك است ي ثٍ اػتجبس آن

يلذ سا ثش يلهذ  الجىهت    ػىًانىذ ػلی وًن يلذ الجىت يلذ  ضشػبً ي حمیمأً. ثلٍ، ثؼضی اص آیبت و است وٍ داللت می است، آیبتی

مستحمیه خمس یه گشيٌ خبصهی َسهتىذ؛ طجهك سيایهبت     وشدٌ امب ایه چٍ سثطی ثٍ مسألٍ استحمبق خمس داسد؟  اطالق

 اص ادلٍ ثذست آيسدیم.  اوذ ي مب ایه سا مستحمیه خمس وسبوی َستىذ وٍ اص طشیك پذس ثٍ َبضم مىتست ضذٌ

وىذ ثش ایىىٍ خمس زمط ثبیهذ ثهٍ    داللت می لذ  ضشػبً ي حمیمأً، دس حبلی وٍ ایه مشسلٍدس آیبت لشآن ياسد ضذٌ يلذ  الجىت ي

صوىذ ي ایهه مشسهلٍ    چٍ مخبلفتی ثب آن آیبت داسد؟ آن آیبت دسثبسٌ یه مًضًع حشف میلزا ایه مشسلٍ َبضمی دادٌ ضًد، 

ای ثیه ایه دي مًضًع ویست. لزا مسألٍ مخبلفت مشسلٍ ثب لشآن، لبثل لجًل  صوذ ي مالصمٍ ضًع دیگش حشف میدسثبسٌ یه مً

 ویست. 



   292 

 

چٍ وٍ سیذ مشتضی ثٍ ػىًان ػبمٍ ومل وشدٌ، ایه است وٍ  مسألٍ مًازمت ثب ػبمٍ ویض دس مًسد مشسلٍ لبثل پزیشش ویست. آن

يلذ الجىت لم یىه يلذاً حمیمأً. ثش زشض َم ایه چىیه  ی مب مؼتمذوذاص زمُب ثسیبسی ػبمٍ مؼتمذوذ يلذ الجىت لم یىه يلذاً. ايالً

گًیذ امب آیبت دسثهبسٌ يلهذیت حهشف     ثبضذ، مفبد مشسلٍ غیش اص مسألٍ يلذیت است؛ مشسلٍ دسثبسٌ مالن سیبدت سخه می

 ای ویست.  َب مالصمٍ صوىذ ي ثیه ایه می

ه دلیل سًال اضبسٌ وشدٌ، پبسخص لجالً دادٌ ضذٌ است. دسست است وهٍ ایهه   وٍ ایطبن دس ضمَم مسألٍ ضؼف سىذ مشسلٍ 

صوذ.  جب مشسل، حمبد ثه ػیسی است ي حمبد ثه ػیسی اص اصحبة اجمبع است، اسسبل اي ضشسی ومی مشسلٍ است، امب اص آن

ست. لزا اضهىبل دس  ااوذ ي ػمل مطًُس ثٍ یه سيایت، جبثش ضؼف سىذی سيایت  اصحبة ثٍ ایه سيایت ػمل وشدٌثٍ ػاليٌ 

 مىتفی است.  پس اضىبل ثٍ دلیل ديالياسد ویست.  سىذ مشسلٍ حمبد

 ثشسسی اضىبل ثٍ دلیل سًال

محصّل دلیل سًال مطًُس ایه ثًد وٍ دس سيایبت، حىم سيی ػىًان َبضمی سزتٍ ي َبضمی یه مالوی ثشای تمییهض لجبیهل ي   

ایهه ػىهبيیه زمهط ثهٍ وسهبوی      َم ػطبیش ي طًاف است؛ ي ثٍ ػىًان تمییض اص غیش َبضمی ي مطّلجی مطشح ضذٌ است. ػشزبً 

ه جُت ثٍ وسی وٍ مبدسش اص لجیلٍ ثىی اسذ ي پهذسش اص لجیلهٍ ثىهی    ضًد وٍ اوتسبة اص طشیك پذس داسوذ؛ ثٍ َمی اطالق می

األة؛ وسی وٍ اص طشیك پذس ثٍ َبضم اوتسبة  ی یؼىی مَه اوتست ثبلُبضم مِه طشیكضًد. لزا َبضم تمیم ثبضذ، تمیمی گفتٍ می

 پیذا وشدٌ است. 

اوهذ، ثلىهٍ    وشدٌ شخًدضبن سا مىتست ثٍ پیبمج وىىذ ثش ایىىٍ ائمٍ اضىبل صبحت حذائك ایه ثًد وٍ ثؼضی اص اخجبس داللت می

 َب ثٍ پیبمجش اص طشیك مبدس ]حضشت صَشا)س(  است.  اوذ؛ دس حبلی وٍ اوتسبة آن َمٍ رسیٍ خًد سا مىتست ثٍ پیبمجش وشدٌ

ٍ ایىىٍ دس ثشخی سيایبت ایه اوتسبة صًست گشزتٍ، مىبزبتی ثب ایه وذاسد وٍ ثشخی اص َمیه رسیٍ، اسهتحمبق خمهس وذاضهت   

مطمًل ایه ضًد، اوتسبة اي لبثل اوىبس ویست يلی َش مىتسجی  ثبضىذ. ثلٍ، آن وسی َم وٍ اص طشیك مبدس مىتست ثٍ َبضم می

ثٍ دالیلی ایه وبس اوذ،  ثیبن وشدٌ سا وٍ وسجت خًدضبن ثٍ پیبمجشَم . ایه حىم ثشای َش مىتسجی حبثت ویست. ائمٍ ویست حىم

است. اصالً ثحج دس صحت ي ػهذال صهحت اوتسهبة     حمیمیایه اوتسبة لزا ي  ضذٌ است.اوذ وٍ دس جبی خًد ثیبن  سا وشدٌ

 ویست؛ ثحج دس استحمبق خمس است. 

 گبوٍ مطًُس، ياسد ویست. لزا َیچ یه اص اضىبالت صبحت حذائك ثٍ ادلٍ سٍ
 ب( تررسی ادله

 البمٍ وشدٌ است.ًدش ي مشحًال سیذ صبحت حذائك دس وىبس ایه سٍ اضىبل، سٍ دلیل َم ثش مذػبی خ

 ثشسسی دلیل ايل

دلیل ايل صبحت حذائك، آیبت ياسدٌ دس ثبة وىبح ي میشاث ثًد. ایطبن ثؼضی اص آیبت سا ومل وشدٌ ي ادػب وشدٌ ایه آیبت 

ضًد ي  احىبال ضشػیٍ زمط ثش مؼىبی حمیمی لفظ متشتت می جب وٍ متفك َستىذ دس صذق يلذ ضشػبً ثش يلذِ ثىت. ثؼذ گفتٍ اص آن

دس دي ثبة اسث ي وىبح، احىبال متشتت ثش يلذ الجىت ضذٌ، پس دس مبوحه زیٍ ویض حىم حشمت صذلٍ ي جًاص اخز خمس، ثش 

 وىذ.  مىتست مِه طشیك االال ویض جشیبن پیذا می
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  ثهش آن  ضًد. وُبیت چیضی وٍ ایه آیبت ]آیبت ثبة وىهبح ي اسث  مؼلًال می گفتٍ ضذچٍ وٍ  اضىبل ایه دلیل ثب تًجٍ ثٍ آن

وىذ  وىذ ي خًد صبحت حذائك ویض ادػب وشدٌ، ایه است وٍ يلذ الجىت يلذ  حمیمأ؛ ایه آیبت وُبیتبً ثش ایه داللت می داللت می

ثب صذق ػىًان  ضًد. امب ایه چٍ استجبطی ثٍ مسألٍ خمس داسد؟ مسألٍ استحمبق خمس، وٍ پسشِ دختش ویض پسش محسًة می

 ای وذاسد.  ذ الجىت َیچ مالصمٍيلذ ضشػبً ثش اثه الجىت یب يل

 سؤال: 

ایه است وٍ اوتسبة اص چٍ طشیك ثبضذ. يلذیت اػم اص ایه است وٍ اوتسبة اص طشیك پذس ثبضذ یب اص طشیك  یه مسئلٍاستبد: 

 ضًد؟ مب دلیل ضًد، يلذ الجىت ویض يلذ محسًة می طًس وٍ يلذ االثه، يلذ محسًة می مبدس. مب یه ثحج داسیم وٍ آیب َمبن

مسهئلٍ  ضًد ي مب دلیل ي ضبَذ ثش آن البمٍ وشدیم.  َم آيسدیم وٍ يلذ الجىت ویض حمیمأ يلذ ؛ ثبالخشٌ ایه ثچٍ اي محسًة می

وىهیم، ثهٍ مشسهلٍ     ثٍ چٍ وسی ثبیذ دَیم؟ صمبوی وٍ دس ادلٍ جستجً می ایه است وٍ مب تبثغ دلیل َستیم وٍ خمس سا دیگش

ي ایهه   گیشد؛ مب َسهتیم  خمس ثٍ اي تؼلك ومی« مه وبوت امٍ مِه ثىی َبضم»گًیذ  یحبً میجب صش وىیم. آن حمبد ثشخًسد می

صذق يلذیت اػم اص ایه است  یك االة است.مبق خمس لشاس گشزتٍ، اوتسبة مِه طشمذاس استح وٍ دس ایه دلیل چیضیدلیل. 

وٍ اوتسبة مِه طشیك االة ثبضذ. چًن يلذیت دي مصذاق داسد؛ ممىه است اوتسبة يلذ مِه طشیك االال ثبضذ ي ممىه است 

وىیذ؟ آیب َش يلت اػم ثهًد، اخه     خًاَیذ ثیه یه ضیء اػم ي اخ ، مالصمٍ ایجبد مِه طشیك االة ثبضذ. ضمب چطًس می

طشف ویست. ثلٍ، َش يلت اخ  ثًد، اػم ویض َست. َش يلت وسی مِه طشیهك االة اوتسهبة ثهٍ    َم َست؟ مالصمٍ اص دي 

ضًد؛ يلی ػىس آن ویست، یؼىی ایه طًس ویست وٍ َش وسی وٍ يلذ َبضم  َبضم پیذا وشد، حتمبً يلذ َبضم ویض محسًة می

ه يلذیت اص طشیك مهبدس ثبضهذ. پهس ایهه     االة ثٍ َبضم اوتسبة پیذا وشدٌ ثبضذ. چًن ممىه است ای ثًد، لضيمبً مِه طشیك

َب اػم ي اخ  مطلك است. آن چیضی وٍ مالن ثشای تؼلك خمس است، اخ  است؛ یؼىی االوتسبة الهی َبضهم    وسجت ایه

وىذ، يلهذیت اسهت.    وىذ ي دلیل البمٍ می ل میثبالة. آن چیضی وٍ مًضًع ثحج صبحت حذائك است ي ثش اسبس آن اضىب

يلذ . پسشِ دختش، پسهشِ آن ضهخ  اسهت ي     گًییم گًییم يلذ  ي ثٍ يلذ الجىت َم می ؛ ثٍ يلذ االثه میثلٍ، مب َم حشزی وذاسیم

اوذ خمس ثٍ وسی ثذَیذ وٍ اص  اوذ خمس ثٍ يلذ َبضم ثذَیذ یب گفتٍ پسشِ پسش َم پسش آن ضخ  است. يلی آیب دس ادلٍ گفتٍ

 طشیك پذس ثٍ َبضم مىتست ضذٌ است؟ 

 سؤال: 

ٍ یىی اص ادلٍ صبحت حذائك، َمیه آیبت ياسدٌ دس ثبة میشاث ي وىبح است. چًن ایه آیبت متفهك دس  استبد: ػشض ضذ و

اسهت، پهس وتیجهٍ     تشتت احىبال ویض ثهش مؼىهبی حمیمهی   صذق يلذ َستىذ ي احىبمی ثش يلذ دس ایه دي ثبة متشتت ضذٌ ي 

ة ضًد، مطىلی وذاسد، چٍ اص طشیك مهبدس  ، اخز الخمس یب اػطبء الخمس ثٍ وسی وٍ يلذ َبضم محسًجب َم گیشیم ایه می

 ثبضذ ي چٍ اص طشیك پذس. ایه دلیل صبحت حذائك است وٍ مب ایه سا لجًل وذاسیم ي آن سا سد وشدیم. 

 ثشسسی دلیل ديال

وشد ثش ادػبی ثىًت ثشای سسًل خذا اص طشف ائمهٍ ي ازتخهبس ثهٍ ایهه      دلیل ديال صبحت حذائك، سيایبتی ثًد وٍ داللت می

اگش  اوذ. اوذ ي ازتخبس ثٍ ایه وشدٌ وىذ ثش ایىىٍ ائمٍ ادػبی ثىًت سسًل خذا وشدٌ ایطبن زشمًد سيایبت صیبدی داللت می. ثىًت
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ي ازتخبس وىىذ ي مخبلفیه َم اوىبس وىىذ. ثىًت مجبصی  َب ادػب وذاضت وٍ ایهَب اص ثىًت، ثىًت حمیمی وجًد، دلیلی  مىظًس ایه

َب ثٍ ثىًت حمیمی ]یؼىی زشصوذی حمیمی سسهًل خهذا  ثهب ایىىهٍ اص طهشف مهبدس        ازتخبس ایه وىىذ. خًدِ َب ادػب می سا خیلی

 مىتست َستىذ ي اوىبس مخبلفیه، دلیل ثش آن است وٍ يلذ الجىت يلذ  حمیمأ. 

اضىبل ایه است وٍ مسهألٍ ادػهبی ثىهًت ي    ضًد.  دس اثتذای ثحج گفتیم، اضىبل ایه سخه آضىبس می چٍ وٍ ثب تًجٍ ثٍ آن

ق يلذیت حمیمی ثش وسی وٍ اص طشیك مبدس مىتست ثٍ سسًل خذاست، مسألأٌ ي استحمبلُم للخمس مسهألأ اخهشی ي ال   صذ

 مالصمأ ثیىُمب. 

 سؤال: 

ٍ   َب ادػب می وشدوذ. ایه استبد: ػمذٌ ایه ثًدٌ وٍ غبصجبن خالزت ادػبی جبوطیىی پیبمجش ي لشاثت ثٍ پیبمجش می مهب   وشدوهذ وه

دادوذ. حبال ایىىٍ جُت آن چٍ ثًدٌ، وهبسی   زشصوذان پیبمجش َستیم؛ مخصًصبً ثىی ػجبس وٍ سيی ایه مسألٍ خیلی مبوًس می

 د.وذاسیم. مُم ایه است وٍ ایه سثطی ثٍ استحمبق خمس وذاس

 ثشسسی دلیل سًال

خمس َستىذ؛ مخل آل محمذ یب رسیٍ دلیل سًال صبحت حذائك ایه ثًد وٍ ثشخی اص اخجبس، متضمه تؼبثیشی ثشای مستحمیه  

وىذ وٍ مىتست ثٍ اال َم داخل دس ایه ػىبيیه است. مخالً دس سيایبت آمذٌ وٍ آل سسهًل مسهتحك    ومی اوىبسمحمذ. ایه َیچ 

ثٍ اال خبسد است؟ آل سسًل ضهبمل َمهٍ    مىتستَستىذ؛ ایىىٍ آل سسًل مستحك خمس َستىذ، آیب مؼىبیص ایه است وٍ 

وٍ اص مستحمیه خمس ضذٌ، آل الشسًل ي رسیٍ سسًل است ي ایه ػبال است؛ َم مىتسجیه مِهه طشیهك   تؼجیشی پس ضًد.  می

 گیشد ي َم مىتسجیه مِه طشیك االال سا.  االة سا دس ثشمی

ثٍ َبضهم ي   اوتسبةسيایبت، َیچ وذاال ػلت  ثیهتشیه دلیل صبحت حذائك َمیه دلیل سًال ثبضذ. ثؼذ زشمًدوذ دس  ضبیذ مُم

لً وبن الؼذل »: اوذ. تىُب دي سيایت است وٍ متؼشض ػىًان َبضمی ضذٌ است؛ یىی سيایت صساسٌ است ش وىشدٌيجٍ آن سا رو

َهش  داللت مشسلٍ حمبد  چًنایه دي سيایت مطىل داسوذ. يلی . یىی َم مشسلٍ حمبد است. «مب احتبد َبضمی إلی صذلأ

يلی ضؼف سهىذی داسد.  ثبضذ  میاوتسبة مِه طشیك االة  استحمبق خمسخًة است ي صشیح دس ایه است وٍ مالن چىذ 

سيایهت صساسٌ   مهذػبی مطهًُس.  اسبسبً وٍ تىُب صشاحت دس ایه مطلت وذاسد ثلىٍ ظًُس َهم وهذاسد دس   َم وٍ سيایت صساسٌ 

اص طشیك اوتسبة اص طشیك پذس ثبضذ یب است وٍ صذلٍ وجًد. ایه اػم اص ایه  محتبدگًیذ اگش ػذالت ثشپب ثًد َیچ َبضمی  می

ي  اخجهبس تًان ثٍ مىتست ثٍ َبضم مِه طشیك االال ویض خمس داد. ثؼذ یه مؤیهذی اص ثشخهی    پس مطىلی ویست ي میمبدس. 

 اوذ.  سيایبت روش وشدٌ

پبسخ ایه دلیل آن است وٍ تؼجیش اص مستحك خمس ثٍ مخل لفظ آل سسًل یب رسیٍ سسًل، دسست است وٍ ثب دخًل مىتسهت  

ثٍ پیبمجش دس مبوحه زیٍ، مىبزبت وذاسد؛ امب مب چٍ وىیم وٍ دس ممبثل ایه اخجبس، مشسلٍ حمبد سا داسیم. وأن وسجت  اص طشیك اال

اوذ مطلك مىتست ثٍ َبضم مستحك خمس است؛ مشسلٍ  ایه اخجبس ثب مشسلٍ حمبد، وسجت مطلك ي ممیذ است. ایه اخجبس گفتٍ

بیذ اص طشیك پذس ثبضذ. مب سىذ ي داللت سيایت حمهبد سا پهزیشزتیم؛ لهزا مهب     وىذ ثش ایىىٍ ایه اوتسبة زمط ث حمبد داللت می
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دادٌ، ثبضیم ي سيایت حمبد وٍ ثٍ صشاحت مالن تؼلك خمس ي استحمبق خمس سا اوتسبة ثٍ َبضهم اص طشیهك پهذس لهشاس     

 ای وذاسیم جض ایىىٍ ایه سا ثپزیشیم.  چبسٌ

گش ثٍ ػشف المبء ضًد، اص وظش ػشف، َبضمی مخل سبیش ػىبيیه لجبیهل ي  ثٍ ػاليٌ سيایت صساسٌ وٍ ػىًان َبضمی سا آيسدٌ، ا

اص طشیك پذس ثبضذ. یؼىی ػشف اص سيایت صساسٌ َمهیه   ضًد وٍ اوتسبة اي ثٍ َبضم ػطبیش ي طًائف، زمط ثٍ وسی اطالق می

 است ي وٍ مَه اوتست الیٍ ثبالال.  طؼبً ثٍ مؼىبی مَه اوتست الیٍ ثبالةزُمذ وٍ َبضمی ل سا می

ضًد. مب ثشای مطًُس چىذ  لزا َش سٍ اضىبل صبحت حذائك ثٍ ادلٍ مطًُس ي ویض سٍ دلیل صبحت حذائك، ثبطل ي مشديد می

 وىیم.  زشدا ػشض میمؤیذ داسیم وٍ 

 

 «الحمذ هلل سة الؼبلمیه»


