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 «معن ج عي  محمد   آهل الطلرهي    اللع  عي  اعدائهم ا اهّلل   ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»

 تفاوت مال و مالیت

ّبی آى ثَز؛ هب چٌس ٍیژگی ضا ثطای هبل شوط وطزین ٍ ٍعسُ زازین زضثبضُ فطق هبل ٍ هبلیت  ثحث زض هَضز حمیمت هبل ٍ ٍیژگی

 ثِ غَضت وَتبُ هغلجی ضا عطؼ وٌین. 

است اظ  ّوبًغَض وِ گفتین اعنضَز. ایي شات  ای یب هبلیت هی هبل زض حمیمت اضبضُ ثِ شات ضیء زاضز وِ هتػف ثِ اضظش هجبزلِ

ضَز، هبل اضابضُ اسات ثاِ     عیي یب هٌفعت یب یه حك یب حتی یه ولی فی الصهة. پس هبل زض حمیمت ثِ شات ضیء هطثَط هی

وٌاس؛ اضظش   هبلیت زض حمیمت آى اضظضی است وِ ایي ضیء پیسا های  هبااست. ٍ زِیي ي ٍ هٌفعت ٍ حك شات ضیء وِ اعن اظ عی

ضَز. هبل چَى اضبضُ ثِ شات ضیء زاضز، یه حمیمت ثبثت است؛ آى حمیمات تیییاط    ای وِ ایي ضیء اظ آى ثطذَضزاض هی هجبزلِ

ضیء  ضَز. اهب هبلیت زُ هیوٌس. هوىي است ذبًِ یب ظهیٌی ثِ هطٍض ذطاة ضَز، اهب ایي حمیمت ثِ عٌَاى یه اهط ثبثت ضوط ًوی

ثبضس، لبثل ظٍال است. هبلیت یه اهط ًسجی ٍ اضابفی اسات؛    ای آى هی غفت هطثَط ثِ آى ضیء وِ عجبضت اظ اضظش هجبزلِیب 

ت، لبثل تَاًس ون یب ظیبز ضَز ٍ اظ آًدب وِ هبلیت یه ضیء، شاتی آى ضیء ًیس تَاًس زض ضطایغی ایي هبلیت اظ ثیي ثطٍز، هی هی

ًسجی ٍ اضبفی اسات، ذاَز هابل     اهطی ّبی هبل ضا ایي ثطضوطزین وِ هبلیت ضیء تیییط است. زض خلسِ گصضتِ یىی اظ ٍیژگی

تفبٍت ٍخَز زاضز؛ ایٌْب زٍ چیع ًسجی ٍ اضبفی ًیست، اهب هبلیت ضیء یه اهط ًسجی ٍ اضبفی است. لصا ثیي هبل ٍ هبلیت وبهالً 

. اتاالف حمیمای ٍ اتاالف حىوای     اًس؛ طزُواتالف ضا ثِ زٍ لسن تمسین  سألِ اتالف حىوی است.ه ّستٌس. هؤیس ایي هسألِ ّن

ضاَز، تلاف    حك اظ ثیي ثطٍز، یب ثِ ًَعی یىی اظ ایي اهَضی وِ هبل هحسَة هیاست وِ عیي اظ ثیي ثطٍز یب  ىآاتالف حمیمی 

ضٍز اهاب هبلیات آى    هبل اظ ثیي ًویاتالف حىوی  زض زّس. اهب تلف حمیمی ضخ هیای ذطاة ضَز،  ز. اگط ذبًِضَز ٍ اظ ثیي ثطٍ

تب فػل ظهستبى ثطسس؛  حفظ وٌس دیاگط وسی یه لبلت  هثالً اًس وِ ّبی زیگط ّن هثبل ظزُ ضَز؛ زض هىبست ٍ وتبة سبلظ هی

چَى لبلت ید زض ظهساتبى  زض فػل ظهستبى ایي عیي هَخَز است ٍ تلف حمیمی ضخ ًسازُ، اهب تلف حىوی هحمك ضسُ است. 

ثطًس  ضَز تعجیط تلف حىوی ثِ وبض هی ای ذَزش ضا اظ زست زازُ است. پس ّط خب هبلیت سبلظ هبلیت ًساضز، آى اضظش هجبزلِ

 ثطًس.  ٍ ّط خب ذَز آى ضیء اظ ثیي ثطٍز، تعجیط تلف حمیمی ثِ وبض هی

وِ آیب هعبهلِ ثط هبل ٍالع  (وٌن گَین ٍ عجَض هی ثِ اضبضُ هی هي ایي ضا) هعبهلِ ایي ثحث ٍ پطسص هغطح است ثیع ٍ هثالً زضیب 

گیاطز؟   زٌّس یب هبلیت ٍ آى غفتی وِ ایي عیي زاضز هَضز هعبهلِ لطاض هی ب هبلیت؟ آیب ذَز اعیبى هَضز هعبهلِ لطاض هیضَز ی هی

 لف وٌستاگط وسی هبل زیگطی ضا  گَیٌس یهایي پطسص ثستِ ثِ ایٌىِ چِ خَاثی ثِ آى زازُ ضَز، ًتیدِ ٍ ثوطُ عولی زاضز. هثالً 

اگط پَل اهطٍظی ٍ اسىٌبس ضا ثسّس ثبثت یه چیعی یب حسالل زض شهِ اٍ لطاض ثگیاطز ٍ ثاِ عٌاَاى لاطؼ      بلح .ضبهي است

ى ایي یه ثحثی است هرػَغبً زض ایي ظهاب  ؟اضظش ایي پَل ّست یب ًِ فتاضبهي  ،گیطًسُ آیبثسّس، یب هثالً هْطیِ لطاض زّس، 
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ضبهي اغل آى پَل اسات یاب ضابهي     ضرع ایي . ایٌىِهغطح است ضَز ون ٍ ظیبز هی بلهضَز ٍ اضظش  هبلیت خبثدب هی وِ

ضبهي وبّص اضظش پَل ًیست، چَى آًچِ ثِ عٌَاى یىی اظ عَضیي  ٍاوبّص اضظش پَل ّن ّست؟ ثطذی اظ آلبیبى هعتمسًس 

ضبهي هبل است ٍ ًِ  ٍاگَیٌس  لصا هیي هبل غَضت گطفتِ ٍ ًِ ثط هبلیت آى. لطاض گطفتِ هبل است؛ ثِ عجبضت زیگط هعبهلِ ثط عی

بثل، ثطذی هعتمسًاس  زض هم وٌس. ای، آى ٍغفی وِ آى ضیء پیسا هی هبلیت آى؛ هبلیت ضوبى ًساضز؛ هبلیت یعٌی ّوبى اضظش هجبزلِ

 یب ًساضز. ایي یه ثحث هجسَعی است وِ هبلیت اضیبء ّن ضوبى زاضز  هعبهلِ ثط هبلیت غَضت گطفتِ است.

الجتِ یه ًىتِ زیگط ّن ایٌدب ثبیس هَضز تَخِ ٍالع ضَز ٍ آى ّن هثلی ٍ لیوی ثَزى ایي اهَال است. اگط هبلی هثلی ثَز، لْاطاً  

آیس ٍ اگط لیوی ثَز آى عطف ضبهي لیوت آى است. لصا ایي ذیلی هْن است واِ هاب ٍلتای ثحاث اظ      هثل آى ثط عْسُ عطف هی

ی ثبضس یب لیوی. اگط هثلی ثبضس، ثبیس هثل آى ضا ثگیطز ٍ ثسّس؛ اگط لیوی ثبضس عجیعتابً لیوات آى ضا   وٌین، آى هبل هثل ضوبى هی

 ثبیس ثسّس. 

لیوای اسات واِ هاب      یاب ّبی اهطٍظی هثلی  ّب ٍ پَل سىٌبسّبی اهطٍظی ّن ثحث هفػلی آلبیبى زاضًس وِ ایي ا زض هَضز پَل

تَاًس هبلیت ذاَزش ضا اظ زسات    وِ هسألِ هبلیت ٍ ایٌىِ یه ضیء هیذَاّن عطؼ وٌن  ذَاّین ٍاضز آى ثحث ضَین. هی ًوی

الجتِ آى شات ٍلتی وِ ایي ٍغف ضا اظ زست ثسّس، زیگط عٌاَاى   .هسألِ هْوی است تَاًس هبلیت آى افعایص پیسا وٌس ثسّس ٍ هی

زست ثسّاس،   ثِ ولی اضظش ذَزش ضا اظضَز؛ شات هَخَز است، ٍلی هثالً اگط ایي لبلت ید زض ظهستبى  هبل ثط آى اعالق ًوی

 وٌس.  وسی ثِ آى عٌَاى هبل اعالق ًوی

 سؤال:

ذَاّین هثبل ثعًین ثطای ّط چیعی وِ عٌاَاى   استبز: یب آة وٌبض ضٍزذبًِ یب ّط چیعی وِ فطاٍاًی ظیبزی زاضتِ ثبضس. ... هب هی

هبل ثط آى اعالق ضسُ ٍ هبلیت پیسا وطزُ ٍ ثعس ایي ٍغف ضا اظ زست زازُ؛ ٍ اال اگط چیعی اظ اٍل اغالً عٌَاى هبل ثط آى اعالق 

 ذبضج است.  ًطَز، ترػػبً اظ ثحث هب

ای آى ضیء است. ایي الجتِ  ضَز ٍ هبلیت ٍغف آى ضیء است وِ ًطبى زٌّسُ اضظش هجبزلِ ثٌبثطایي هبل ثِ ذَز ضیء اعالق هی

تَاًس تیییط وٌس؛ یعٌی یه اهط ًسجی ٍ اضبفی است. آى ٍلت زض هَضز هبلیت ایي ثوطُ عولی زاضز وِ  ثِ حست اظهٌِ ٍ اهىٌِ هی

هطوَل ضوبى لطاض زّین یب ًِ. زض هَضز اتالف حمیمی یب اتالف هبل، فمْب لبئل ثِ ضوبى ّستٌس اهب اتالف هب هبلیت یه ضیء ضا 

حىوی اگط ثرَاّس هطوَل ضوبى ضَز ًیبظهٌس زلیل است؛ ثبیس خستدَ وٌین وِ آیب ازلِ التضبی ضوبى هبلیت ضا زاضز یب ًساضز. 

زّس؛ ایٌْاب زٍ چیاع    ای هی ي است وِ هبلیت است وِ ثِ ضیء اضظش هجبزلِضَز؛ عوسُ ای ایي ثحثی است وِ ثِ ایٌدب هطثَط ًوی

 است ....

 سؤال:

گَیٌس .... لعٍهبً یه چیعی وِ لبثل اضبضُ حسیِ ًجَز ایٌغَض ًیست وِ هبلیت زاضاتِ   استبز: آى یه حك است، حك سطلفلی هی

 ًس. ثبضس. چَى گفتین ّط حمی لعٍهبً هبلیت ًساضز؛ ثطذی اظ حمَق هبلیت زاض

 ایي ثحثی ثَز وِ زض تتوِ ثحث گصضتِ الظم ثَز هَضز اضبضُ لطاض گیطز. 
 مال بودن رمز ارزوابررسی 

هب زض هَضز پَل ثِ تفػیل ثحاث  هب ثحث اظ هبل ضا همسهةً هغطح وطزین تب ثجیٌین آیب ضهع اضظّب هبل ّستٌس یب ًِ. زض همسهِ اٍل 

ّب یب  هبل اعتجبضی ّستٌس؛ یعٌی زض ٍالع حىَهتگفتین  (همسهبتی وِ ثیبى وطزینثعس اظ )ّبی اهطٍظی ضا  وطزین. اسىٌبس ٍ پَل
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اًس ٍ آًْب ضا ثاِ عٌاَاى هابل اعتجابض      غبحجبى هَلعیت ا چِ هَلعیت سیبسی ٍ چِ التػبزی ا ثِ ایي وبغصّب اعتجبض هبلیت زازُ  

ّابی اهاطٍظی ثحاث     ّستٌس. ثِ تفػیل زض هَضز اسىٌبساًس. گفتین ایٌْب حَالِ ٍ سٌس ٍ ضسیس هبل ًیستٌس، ذَزضبى هبل  وطزُ

اًس. ایي غیاط اظ عاال ٍ    ضًَس؛ یعٌی اظ ًبحیِ هعتجط ایٌْب ثِ عٌَاى هبل اعتجبض ضسُ وطزین ٍ گفتین ایٌْب هبل اعتجبضی هحسَة هی

. گفتین زٍ زساتِ  وِ گفتین اعغبیی ًیست ٍ هبل حمیمی ّستٌساست ّبیی  ًمطُ ٍ آى اضیبئی است وِ هبلیت آًْب ثِ حست ٍیژگی

ّب هبل اعتجبضی ّستٌس. زٍم ایٌىاِ گفتاین ضهاع اضظّاب فای الدولاِ پاَل         هبل زاضین، هبل حمیمی ٍ هبل اعتجبضی؛ ایي اسىٌبس

 ضًَس.   هحسَة ًوی

اش ایي ضس  ضًَس یب ًِ؟ آًچِ زض فػل گصضتِ گفتین زض ثحث اظ پَل، ًتیدِ حبل سؤال ایي است وِ ضهع اضظّب هبل هحسَة هی

اگط گفتاین پاَل هحساَة     حبل ضًَس. هبل اعتجبضی ّستٌس؛ لىي ضهع اضظّب پَل هحسَة ًویاهطٍظی  ّبی پَل ٍ اسىٌبسوِ 

 ضًَس؟  ضًَس، هبل ّن هحسَة ًوی ًوی

هَضز ضهع اضظّب ٍخَز زاضز یب ًِ. هب ثطای هابل اظ ًراط عاطف ٍ لیات ٍ     زض ّبیی وِ هب ثطای هبل گفتین،  ثجیٌین آیب ٍیژگیثبیس 

هب ایي تَضیحبت ضا ثطاسابس ًرطیاِ   ثطضوطزین. ّبیی ضا  اغغالح فمْب یه تعطیفی ضا شوط وطزین ٍ ثطاسبس آى تعطیف، ٍیژگی

ضیف زیگطی شوط وطزًاس. هاثالً ثطذای هثال آزام     ثعضی اظ التػبززاًبى زض هَضز هبل تعبضبیع ٍ ضایح ٍ غبلت ثیبى وطزین، ٍ اال 

ای ضسُ  گَیس هبل چیعی است وِ زض تَلیس یب ثسست آٍضزى آى ّعیٌِ اسویت وِ یه ًبم هطَْضی زض ثیي التػبززاًبى است، هی

ًبظط ثِ وِ  هبل است. ایي تعطیفی استای ضسُ ثبضس،  ثبضس؛ ّط چیعی وِ زض ثسست آٍضزى آى وبضی غَضت گطفتِ ثبضس، ّعیٌِ

وٌس؛ ایٌىِ ّط چیاعی واِ    زاضی ایي یه ضىل زیگطی پیسا هی ّوِ خَاهع ٍ حتی خَاهع اثتسایی است. اهب هثالً زض ًربم سطهبیِ

ّابی لاسیوی ٍ وسابًی واِ      ضَز هبل. ایي تعطیفی وِ گفتن حتی سَسیبلیست سَزی زاضتِ ثبضس ٍ هٌفعتی ضا خلت وٌس، ایي هی

وطزًس وِ هبل چیاعی اسات واِ زض     ّب، ایٌْب ّن هبل ضا ّویٌغَض هعٌب هی ضتطاوی هعتمس ثَزًس یب هبضوسیستّبی ا ثیطتط ثِ ًربم

ّبیی است وِ هب شوط وطزین. ّط  . ایي تعطیف تمطیجبً هتفبٍت ثب تعطیفًدبم ضَزاای  ثسست آٍضزى آى وبضی غَضت ثگیطز، ّعیٌِ

زّس عجیعتبً  گَیین وسی وِ وبضی ضٍی چیعی اًدبم هی ستفبزُ است؛ هثالً هیّب اظ ایي تعطیف ّن لبثل ا چٌس ثطذی اظ آى ٍیژگی

تاَاًین اظ زل   ّب ضا های  ضَز زیگطاى ضغجت پیسا وٌٌس؛ ثطذی اظ آى ٍیژگی وٌس ٍ ثبعث هی یه هٌفعتی ضا ثطای زیگطاى ایدبز هی

اًس هب ذیلای ثاِ آى وابضی     ذبغی شوط وطزُایي تعطیف استرطاج وٌین، اهب ایي ذیلی هْن ًیست؛ ایٌىِ ثطذی ثطای هبل تعطیف 

ّبیی است  ّب ّن ّوبى ٍیژگی ًساضین. آًچِ وِ ضیَع زاضز ثیي اّل لیت، عطف ٍ فمْب، ّوبى هعٌبیی است وِ هب گفتین ٍ ٍیژگی

حساَة  ّب آیب ثط ضهع اضظّب هٌغجك است یب ًِ؟ ثابالذطُ هاب ضهاع اضظ ضا هابل ه     وِ ثِ آى اضبضُ وطزین. آى تعطیف ٍ آى ٍیژگی

 وٌین؟  هی

ضَز. چَى ثبالذطُ یه چیعی  ضسس اعالق هبل ثط ضهع اضظّب غحیح است ٍ ضهع اضظ یه هبل یب زاضایی هحسَة هی ثِ ًرط هی

است وِ فی الدولِ ثطذی اظ عمال ثِ آى ضغجت زاضًس؛ ًسضت ٍ وویبثی زاضز، لبثلیت اًتمبل ثاِ زیگاطی زاضز، هٌفعتای ثاطای آى     

ّبی هْن ٍ اغلی هبل ّستٌس؛ ایٌْب زض ضهع اضظّب وبهالً ٍخَز زاضز ٍ ثط آًْب هٌغجاك اسات.    ب، ٍیژگیّ هتػَض است. ایي ٍیژگی

ضَز زض فضبی ذبغی است، حبال یب زض فضبی هدبظی است  زضست است ایي ضغجت یب وویبثی یب هٌفعتی وِ ثطای آى تػَیط هی

ضَز وِ هب ضهع اضظ ضا هبل هحسَة  زض عیي حبل ایٌْب هبًع ًوی گیطز، اهب یب حتی زض فضبی ٍالعی ّن ثب ایٌْب ایي وبض غَضت هی

لبثل اضبضُ حسیِ اًس. ایي هثل یه سىِ یب اسىٌبس وبغصی وِ  هبلیت پیسا وطزًُىٌین؛ یعٌی ّویي اعساز ٍ اضلبم ٍ ّویي ضهعّب، 

ثیٌیس، یه سطی ضهع  . یعٌی آًچِ وِ ضوب زض فضبی هدبظی هیهَظ ٍ اعساز ٍ اضلبم استثبضس ًیست. ضهع اضظ فمظ یه سطی ض
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ّابی   ّبی الىتطًٍیه ّن تمطیجبً ّویٌغَض است ٍ یه سطی اعساز ّساتٌس، ٍلای ایاي اعاساز ٍ اضلابم زض پاَل       است. الجتِ پَل

ًیست؛ فمظ یه سطی ضهع  هغطح ّبی وبغصی ب ایٌدب ًوبیٌسگی پَلوٌس؛ اه ّبی وبغصی ضا ًوبیٌسگی هی الىتطًٍیىی زض ٍالع پَل

تَاى تػاَیط   است ٍ اعساز ٍ اضلبم وِ ضغجت ثِ سَی آى ٍخَز زاضز، ًسضت ٍ وویبثی زاضز، لبثل اًتمبل است، هٌفعتی زض آى هی

 وطز. لصا عٌَاى هبل ثط ایي ضهع اضظّب هٌغجك است. 

ّبی پَل ثِ  ثِ ایي ًمغِ ضسیسین وِ ضهع اضظّب پَل ًیستٌس اهب هبل ّستٌس. ٍیژگی ّبیی وِ تب ایٌدب زاضتین، هدوَعبً اظ ّوِ ثحث

 ضًَس.  هعٌبی اهطٍظی زض ضهع اضظّب ٍخَز ًساضز اهب هبلیت زاضًس ٍ هبل هحسَة هی

 سؤال:

اغالً عماال ثاِ آى    گَییس یه ضهع اضظی است وِ گَیین .... فی الدولِ آًْبیی وِ ایي ٍیژگی ضا زاضًس. ضوب هی استبز: هب ولی هی

ّب  گَیین آى زستِ اظ ضهع اضظّبیی وِ ایي ٍیژگی ضَز. هب هی ضغجت ًساضًس ٍ ًسضت ٍ وویبثی ًساضز، هعلَم است وِ ایي هبل ًوی

ّب ضا زاضًاس، ایٌْاب هابل     وٌین وِ ضهع اضظّب ٍ آًْبیی وِ ایي ٍیژگی ضًَس. .... هب عطؼ هی زض آى ّست، ایٌْب هبل هحسَة هی

ای وِ زض گصضتِ ثاَز، االى ًیسات؛    هْن ًیست ... آى پطتَاًِثالً فطؼ ثفطهبییس هب زض هَضز پَل گفتین هسألِ پطتَاًِ ّستٌس. ه

ضاَز   ضَز لسضت سیبسی، التػبزی ٍ ًربهی، هٌبثع عجیعای ٍ ًیاطٍی اًسابًی، ایٌْاب های      لجالً پطتَاًِ عال ٍ ًمطُ ثَز، االى هی

ّاب ضا   ضًَس؛ اگط ضهع اضظی ایاي ٍیژگای   ضا زاضًس هبل هحسَة هی  ّب یي آى زستِ اظ ضهع اضظّبیی وِ ایي ٍیژگیپطتَاًِ. ثٌبثطا

 ضَز.  ًساضت، هبل هحسَة ًوی
 کلی بر مباحث گذشتهمرور 

هب تمطیجبً آًچِ وِ زضثبضُ هَضَع ضٌبسی الظم ثَز هغطح وطزین؛ هب اظ اثتسای سبل تب ثِ حبل سِ هغلات اسبسای ضا ضسایسگی    

ضاَز یاب ًاِ؛     َع ضٌبسی ضهع اضظ ثَز؛ هغلت زٍم زضثبضُ پَل ثَز ٍ ایٌىِ آیب ضهع اضظ پَل هحسَة هیوطزین: هغلت اٍل هَض

ضَز یب ًِ. تمطیجبً زض ایي خلسبت هجبحث همسهبتی واِ الظم   هغلت سَم زض هَضز هبل ثَز ٍ ایٌىِ آیب ضهع اضظ هبل هحسَة هی

هَضاَع   ، چٌس خلسِ اخوبالً هَضاَع ضٌبسای واطزین ٍ اال   َزثضهع اضظّب  ىی چیستییثَز، عطح ضس؛ سِ هغلت اغلی ثَز: 

ضٌبسی ایٌْب ذیلی ثیص اظ ایي ًیبظهٌس تَضیح ٍ ظهبى است. هفػالً زضثبضُ پَل ٍ هبل ثحث وطزین ٍ ایٌىِ ضهاع اضظ آیاب پاَل    

احىبم ضهع اضظّب. ایي ضهع ضَز یب ًِ؛ ایٌْب ّوِ همسهِ ثَز ثطای ٍضٍز ثِ ثحث اظ  ضَز یب ًِ، ٍ آیب هبل هحسَة هی هحسَة هی

گیطز؛ استرطاج زاضیان، هجبزلاِ زاضیان،     اضظّب چِ حىوی زاضز؟ هب اثتسا ثبیس ثجیٌین چِ وبضّبیی زض ضاثغِ ثب ضهع اضظ غَضت هی

 تَاى تػَیط وطز.  ذطیس ٍ فطٍش زاضین؛ چٌس ًَع وبض زض ضاثغِ ثب ضهع اضظّب هی
 احسان به والدینمعنای 

 ٍَ اللَّاِِ  لَاَِلِ  عَيْ اللَِِّ)ع( عَجِسِ أَثَب سَأَلْتُ: لَبلَ الْحٌََّبطِ ٍَلَّبزٍ أَثِی عَيْ»ثرَاًین:  اهطٍظ چْبضضٌجِ است ٍ ضٍایتی اظ اهبم غبزق)ع(

گَیس هي اظ  ٍالز هی اثی 1«.إِلَیِِِ یَحِتَبخَبىِ ُّوَب ضَیِئبً یَسِأَلَبنَ أَىْ تُىَلِّفَُْوَب لَب ٍَ غُحِجَتَُْوَب تُحِسِيَ أَىْ الْئِحِسَبىُ فَمَبلَ إِحِسبًبً ثِبلَْالِسَیِيِ

، پطسص وطزم؛ اهبم غبزق)ع( فطهَز: احسبى ثِ پسض ٍ هبزض ثِ زٍ چیع تحمك «إِحِسبًبً ثِبلَْالِسَیِيِ ٍَ»اهبم غبزق)ع( زض هَضز آیِ 

احسبى  ّبی خلَُتطیي  وٌس. الجتِ ایي هعٌبیص آى ًیست وِ هحػَض زض ایٌْبست ٍ غیط ایي ًیست؛ ایي زٍ ضبیس ثطخستِ پیسا هی

هػبحجت ٍ هعبضطت ثب آًْب ثِ ًیىاَیی   ،ثبلَالسیي ثبضٌس. یىی ایٌىِ هػبحجت ثب آًْب ضا ًیىَ لطاض زّی؛ غحجت یعٌی هعبضطت

ٍ حسي ثبضس. ایي هعبضطت ٍ غحجت یه زایطُ ٍسیعی زاضز؛ اظ ًگبُ وطزى ّست تب غحجت وطزى ٍ احتطام ٍ تَاضاع اظ ّاط   
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طزى ّن ثبیس ًگبُ هحجت آهیع ثبضس؛ هجبزا ًگبُ اذن ٍ گالیِ ٍ ضىبیت ٍ ذطن ثبضس. اگط وسی اظ پاسض ٍ  خْت. حتی زض ًگبُ و

ًگبُ عغَفبًِ ًساضتِ ثبضس، ثِ ًیىَیی ثب آًْب ضفتبض ًىطزُ اسات.  ٍ ثِ زًجبل آى هبزضش ٍلَ زض یه اهطی زلرَضی زاضتِ ثبضس، 

تَ چیعی ضا زضذَاست وٌٌس، لجل  اظ رَاٌّس؛ یعٌی لجل اظ ایٌىِفطهبیس آًْب ضا ٍازاض ًىٌی تب چیعی وِ ًیبظ زاضًس اظ تَ ث ثعس هی

ذَاّس، لجل اظ ایٌىِ ثِ ظثابى ثیابٍضز واِ     آة هی ثیٌی اگط هیثالً هاظ ایٌىِ ًیبظضبى ضا ثِ ظثبى ثیبٍضًس، ًیبظ آًْب ضا ثطعطف وي. 

ًیبظ هبلی ٍ اهثبل آى ًیست. ّط ًَع ًیبظی لجل اظ آًىاِ   . ایي ًیبظ فمظسیه لیَاى آة ثِ هي ثسُ، لیَاى آة ضا ثسست آًْب ثسّ

ذَاّس ٍ الظم ّن ًیست ثِ تاَ   زاًی االى چِ هی ثِ ظثبى ثیبٍضًس ٍ اظ تَ زضذَاست وٌٌس، آى ضا ثِ خب ثیبٍضی ٍ اًدبم زّی. هی

 بً هبزض. چیعی ثگَیس، ذَزت ایي وبض ضا اًدبم ثسُ. هطاعبت ضأى پسض ٍ هبزض ذیلی هسألِ هْوی است، هرػَغ

وٌس وِ هطزی آهس ذسهت ضسَل ذسا)ظ( ٍ عطؼ وطز: هاي ثاِ واسام یاه اظ      اهبم غبزق)ع( اظ لَل ضسَل ذسا)ظ( ًمل هی

ثستگبًن ًیىی وٌن؟ ضسَل ذسا)ظ( فطهَز ثِ هبزضت. ثعس زٍثبضُ پطسیس ثعس اظ آى؟ فطهَز ثِ هبزضت؛ ثطای ثبض سَم پطسیس ثعس 

ًىتِ زاضز ٍ ذیلی هْن است؛ پسض ٍ هابزض  ض چْبضم پطسیس ثعس اظ آى؟ فطهَز ثِ پسضت. ایي اظ آى؟ ثبظ فطهَز ثِ هبزضت. ثطای ثب

ىِ آثبض اذطٍی زاضز، آثبض ٍضعی هْوای زض زًیاب زاضز. ذاسای    ایٌ، تىطین ٍ احتطام ضًَس، غیط اظ ضبى اگط ضعبیت ضَز خبیگبُ

ثبض سَء ٍضعی زض ایي عبلن زاضز. یعٌی ثِ ذبعط زًیبی ذَزهبى ّن آثبض اذطٍی، آغیط اظ  هْطی ٍ ستن ثط پسض ٍ هبزض ًىطزُ ثی

 تىطین ٍ احتطام وٌین. ضا پسض ٍ هبزض تَاًین  ثبیس تب هیوِ ضسُ، 

 

«ٍالحوس هلل ضة العبلویي»            


