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 تاسوِ تؼالی

 40/11/69   75جلسه             ( دام ظله)خارج اصول حضرت استاد فرحانی 

 وع کلی: مسأله ضد                   موضوع جزئی: داللت نهی غیری بر فسادموض

 

 فساد زتتزرسی داللت نهی غیزی 

 خالصه جلسه گذشته

تَد ٍ تیاى شذ ایٌىِ آلایاى تیي حیث  تؼالی ػلیْوا سػَاى اهللتحث  دستاسُ تشسسی فشهایش هشحَم هظفش ٍ شْیذ طذس 

ی غیشی ػملی  یؼٌی اوتفاء  وِ ّواى ٍجَد ًْی غیشی هَلَی است ٍ حیث ػذم التؼاء  التؼاء  گزاسًذ فشق هی تِ ًْ

چـَس لاتل ّستٌذ لائل تِ ػذم التؼاء تِ خاؿش وفایت ًْی ػملی ٍ لغَیت ًْی غیشی هَلَی  ایي هثٌا وِتا ایي فشق 

ی ػملی وفایت اص ًج ْی غیشی هَلَی وغ است. اگش وسی لائل شذ تِ ایٌىِ ها دس همام ًْی ػملی داسین ٍ ایي ًْ

 وٌذ دس ایٌجا ًثایذ تفاٍتی تیي تَد ٍ ًثَد ایي ًْی لائل شَد. ایي ًىتِ اٍلی تَد وِ هـشح شذ. هی

 نکته دوم در اشکال ته مثنای شهید صدر و مزحوم مظفز

دس ایي ساستا تشسسی شَد هسألِ دلیل حشهت ػذ است. دس هسألِ دلیل حشهت ػذ خاص وِ االى  ًىتِ دٍهی وِ تایذ

، وِ دس دلیل حشهت ػذ داسین فشع ها تا لثَل ایي است وِ دلیلی تش حشهت طالت تِ ػٌَاى ػذ خاص اصالِ

اصالِ داسین وِ  هسألِ همذهیت تشن ػذ تشای تحمك ٍاجة است. ها ٍاجثی اّوی تِ ًام ،خاص هثٌای اطلی دلیل

ٍاجة است ػذ ػام آى وِ طالت تشن طالت تشن طالت همذهِ تحمك اصالِ است ٍ تایذ ٍاجة تاشذ ٍ چَى 

 همذهیت طشیحا ٍ هسله استلضام تا هسله پسگشدد  تِ یه هؼٌا تِ ایي تشهیتحمك اصالِ  است هحشّم است ٍ استلضام

ای تیي تشن هاًغ ٍ تحمك  گشدد یؼٌی یه ًَع هالصهِ یتحلیلی وِ دس هثاحث گزشتِ تیاى شذ تِ ّویي هؼٌا تشه

 ػمل است لَل هختاس آلایاى دٍ هشحلِ داشتهاهَستِ ٍجَد داسد. تِ دلیل ایٌىِ دلیل ٍجَب غیشی همذهِ حىن 

هشحلِ اٍل ایي تَد وِ هالصهِ ٍجَد ًذاسد یؼٌی ٍجَد حىن ػمل وافی است ٍ ها هسألِ ٍجَب غیشی ًذاسین ووا 

تحمیمی وِ تا حشهت غیشی سا ًذاسین ٍلی تا فشع تٌضل اص ایٌىِ هسألِ هالصهِ هَجَد ًیست لَل هـاتك ایٌىِ هسأِل 

تِ خاؿش تحث ٍجَد ًذاسد آلایاى لائل ّستٌذ ٍجَب همذهِ هَطلِ وِ لَل طاحة فظَل است. اٍال اطل هالصهِ 

هالصهِ ّن ٍجَد داشتِ تاشذ حك اگش  ٍاجة ٍ دس هسأِل حشهت ػذ خاص، ثاًیاوفایت حىن ػمل دس هسألِ همذهِ 

 تا طاحة فظَل است. خَب تَجِ وٌیذ صیشا ایي هـلة خیلی تا تیاًی وِ آلای طذس داسًذ هشتثؾ است. 

 تزرسی مثنای صاحة فصول در وجوب مقدمه واجة
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. همذهِ هَطلِ حك تا طاحة فظَل است ایشاى لائل تَد وِ همذهِ هَطلِ ٍاجة استدس هسألِ همذهِ ٍاجة 

ای ٍاجة است وِ تؼذ اص آى ری الومذهِ تحمك پیذا وٌذ. دس تاب  ایظال است یؼٌی همذهِای وِ همیذ تِ  همذهِ یؼٌی

 وِ لائل تَدًذ رات همذهِ ٍاجة است ٍجَد داشت. ل هشَْسی همذهِ دٍ تفظیل دس هماتل لٍَجَب 

ای ٍاجة است  لائل تَدًذ همذهِیه تفظیل اص طاحة هؼالن سسیذُ تَد وِ تمشیثا دس ولوات شیخ اػظن ّن تَد وِ 

دیگشاى تاال هي طذای غشیمی سا شٌیذم ٍ اص دیَاس لظذ تَطل یؼٌی اگش  .وِ دس آى لظذ تَطل تِ ری الومذهِ تاشذ

سا  ای ك تاشذ ٍ چٌیي همذهِغشیك سا ًجاب تذّن یؼٌی حشوات ٍ تظشف دس هله هشدم تِ لظذ اًماع غشیتا  سفتن

د وِ اگش وسی اص دیَاس هشدم  ای داًست. همذهِ شیخ ٍاجة هی ٍاجة است وِ تِ لظذ تَطل تاشذ ٍ ثوشُ آى ایي َت

ایي اٍ تشٍد ًجات  تِتاال سفت تشای ایٌىِ چیضی سا تشداسد ٍ ًاگْاى چشن اٍ تِ غشیمی افتاد وِ دس حال غشق است ٍ 

ٍ حىن تِ ٍجَب  تِ تَدظذ دصدی سفداًست صیشا تِ لظذ ًجات غشیك ًشفتِ تَد تلىِ تِ ل ظشف سا شیخ حشام هیت

 اص تاب همذهِ ٍاجة ًوی تَاى وشد صیشا لظذ تَطل دس آى ًثَد. غیشی ایي تظشف 

ای ٍاجة است وِ هَطل تِ ری الومذهِ تاشذ چِ لظذ  همذهِتفظیل دٍم والم طاحة فظَل تَد وِ لائل تَد 

لظذی تِ داخل هٌضل هشدم ش ثوشُ ایي است وِ اگش وسی تِ ّ ىشدُ تاشذ ٍذ ٍ چِ لظذ تَطل ًُ تاشتَطل وشد

ایي تظشف تِ دلیل ایٌىِ هَطل تِ ٍاجة است ٍاجة تذّذ سفت اٍ سا ًجات غشیك شذ ٍ  ًاگْاى هَاجِ تا سفت ٍ

د. اگش وسی تِ لظذ تَطل دس فمِ آثاس ایي هثاًی هشخض هی شَ ة ًذاسد ٍاست ٍ ًیاصی تِ لظذ تَطل تِ ٍاج

ایي اشىال ًذاشت صیشا  اًظاسی تٌاتش ًظش شیخ ٍ تتشسذ وِ غشق شَد دپشآب ً صهاًی وِ تِ غشیك سسیذ تِ تشٍد ٍ

لظذ اٍ اص ٍسٍد تِ هٌضل هشدم اًماع غشیك تَدُ است. هشَْس لائل تَدًذ رات همذهِ ٍاجة است چِ تا لظذ 

 تَطل ٍ چِ تذٍى لظذ تَطل ٍ چِ تا لیذ ایظال ٍ چِ تذٍى لیذ ایظال وِ هشحَم آخًَذ اص ایي لَل دفاع وشد. 

هشحَم آخًَذ تِ طاحة فظَل اشىال وشد وِ اٍ تیي حیث تمییذی ٍ حیث تؼلیلی خلؾ وشدُ است. حیث تؼلیلی 

تیاى وشد یؼٌی ػلت ٍجَب ایي ػول همذهِ ٍاجة تَدى است ٍلی هٌاؽ دس رات  «همذهِ»سا هشحَم آخًَذ ػٌَاى 

ًذاسد ایي ػول یؼٌی ًظة سلّن تِ هي  همذهِ است ٍ ستـی تِ ػٌَاى همذهیت آى ًذاسد ٍ ایي ػٌَاى دخلی دس هٌاؽ

ایي ًظة سلّن تِ خاؿش همذهیت آى است ٍلی هٌاؽ آى الذاس ٍ تَاًایی  َبتلِ ٍج ،دّذ وِ تاالی تام تشم َاًایی هیت

حیث  ست ٍآیذ. پس هٌاؽ دس رات همذهِ است ٍ حیث ػٌَاى همذهِ حیث تؼلیلی ا است وِ دس هي ِت ٍجَد هی

تذٍى طالتی حشوات است ٍ  هاًٌذ ایٌىِ یه ػولی تِ دلیل ایٌىِ طالت است ٍاجة . حیث تمییذیًیست تمییذی

حیث طالتی ٍجَب ًذاسًذ ٍ حیث طالتی حیث تمییذی تشای ایي حشوات داسد ٍلی حیث همذهِ تِ تؼثیش هشحَم 

ذهِ دیذُ حیث همطاحة فظَل دًثال همذهِ هَطلِ سفتِ صیشا گفت  هشحَم آخًَذ هیآخًَذ حیث تؼلیلی است. 

ٍلتی دسست هی شَد وِ ٍالؼا تِ دًثال آى ری الومذهِ آیذ ایي ػول اگش ری الومذهِ ِت دًثالش ًیایذ وِ تِ آى همذهِ 
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یذ ٍ اگش ری الومذهِ تحمك پیذا ًىٌذ تِ آى تیاًوی گَیٌذ همذهِ تَدى ٍلتی است وِ تؼذ اص آى ػول، ری الومذُ 

گَیٌذ وِ وَى ػلی السـح هحمك شَد ٍ اگش وَى ػلی  ِ هیٌذ. ًظة سلّوی سا ٍلتی همذهگَی ِ ًویػول همذه

گَیٌذ. هشحَم آخًَذ فشهَدًذ طاحة تِ ایي دلیل دًثال همذهِ هَطلِ سفتِ  هحمك ًشَد وِ تِ آى همذهِ ًویالسـح 

است وِ تشای ػٌَاى همذهِ حیثیت تمییذی لائل شذ ٍ لزا اگش همذهِ تِ حیث تمییذی ٍاجة تاشذ حشف اٍ دسست 

ٍاجة یه لیذی داسد تِ ًام ایظال  وِ تایذ آى هحمك شَد یؼٌی ری الومذهِ تؼذ اص همذهِ هحمك شَد تا است ٍ 

اى همذهِ است تٌاتشایي رات  تتَاى لائل شذ ػٌَاى همذهِ دسست است ٍ فشع ّن ایي است وِ ٍجَب تشای ػٌَ

 ات یلیلؼت ثیح يیت ؾلخ لیلد ِت لَظف ةحاط مالو يیا ٍ همذهِ ٍاجة ًیست تلىِ همذهِ هَطلِ ٍاجة است

 .تسا ُوشد لاىشاهمذهِ ٍاجة تِ طاحة فظَل تحث لزا هشحَم آخًَذ دس چٌذ جای  ٍ تسا یذییمت ثیح

ایي تمشیثا فشهایش طاحة فظَل ٍ هشحَم آخًَذ دس همذهِ هَطلِ تَد. هحممیي تؼذ اص هشحَم آخًَذ حشف هْوی 

وِ صدًذ ایي است وِ اٍال هالصهِ ٍجَد ًذاسد تِ دلیل لغَیتی وِ تیاى شذ ٍلی اگش هالصهِ ٍجَد داشتِ تاشذ حك تا 

اگش دلیل دس ٍجَب همذهِ حىن ػمل است، ػمل هؼتمذ است توام حیثیات تمییذی ّستٌذ. ا طاحة فظَل است صیش

تفىیه تیي حیث تؼلیلی اص تمییذی ػشفی است ًِ ػملی، ػشف هی تَاًذ تفىیه وٌذ ٍ تگَیذ ایي شی ًجس ٍلتی 

سشایت هحمك شذ ٍ ًجاست  ٍلتی جذا شذ تاص ًجس است صیشا .ًجاست وشد حیث هاللات تؼلیلی استهاللات تا 

شىل گشفت تؼذ وِ اص ّن جذا شذًذ تاص ًجس است لزا دس تما ًجاست حفظ هاللات الصم ًیست صیشا حیث هاللات 

حیث تمییذی تؼؼی اص ػٌاٍیي  یاشتتؼلیلی است. اگش ها سشاؽ لساى دلیل تشٍین ٍ یه دلیلی سا تِ ػشف ػشػِ وٌین 

یث تؼلیلی لائل است هثال حیث هاللات تؼلیلی است ٍ حیث سشایت تمییذی لائل است ٍ تشای تؼؼی اص ػٌاٍیي ح

ایي  «التٌمغ» اتست. الی هاشاء اهلل دس استظحاب است ٍ تا سشایت ًثاشذ ًجاست هحمك ًوی شَد ٍ هاللات ػلت ا

ظحاتی است یشتَاى ج ن ٍ اص ؿشف دیگش یمیي ساتك سا هیگَیین اص یه ؿشف شه داسی دّین ٍ هی واس سا اًجام هی

تایذ یه تغییش ایجاد  فشؿ هی صا .ی وِ دس لساى دلیل است هاًٌذ ًمغوشد تِ دلیل تفىیىات ػشفیِ دس تـثیك ػٌاٍیٌ

 تسد شَد وِ هي شه وٌن ایي ّواى است ٍ اگش تِ ك شَد ٍ اص یه ؿشف تغییش سثة ًویشذُ تاشذ وِ شه هحم

دیگش ًمغ طذق  ٍ اى ًیستشه تِ ٍجَد آیذ ایي ّو ِو گَیذ اگش تغییشی ایجاد شَد ػمل هی دَش ُدادػمل 

گَیذ ّن تغییش اشىال ًذاسد ٍ شه هَجَد است ّوچٌیي ایي ّواى  وٌذ ٍلی اگش ِت ػشف دادُ شَد ػشف هی ًوی

 است ٍ جوغ تیي ایٌىِ ّن شه تِ ٍجَد آیذ ٍ ّن ایي ّواى تاشذ ػشفی است. 

س ثثَت تشٍین اّوال دس حىن ػمل ٍ ددس ػشفیات ایي ؿَسی است ٍ لزا دس ػشف ٍ دس دلیل ها اّوال داسین ٍلی اگش 

ن لـؼا یا تؼلیلی است یا یوٌ تؼلیلی است یا تمییذی ٍ شه هیحیث ایي  ِو تسیً مَلؼهگفت تَاى  ًذاسین ٍ ًوی

ػمل خَاست دس تمییذی است. ایي هـالة دس حیث اثثات ٍ ػشف دسست است ٍ واهال لاتل شٌاسایی است. اگش 
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گشدًذ ٍ تایذ  گَیذ اهىاى ًذاسد ٍ حیثیات تؼلیلی دس حىن ػمل ِت حیثیات تمییذی تشهی جایی حىن وٌذ ػمل هی

گَیذ ایي تِ دلیل ایٌىِ همذهِ است ٍاجة  است. اگش ایي ِت خاؿش همذهیت  تشگشدًذ ٍاال ػمل حاون ًیست. ػمل هی

ى همذهِ تؼلیلی است ًِ ٍاجة است تایذ ایظال هحمك شَد ٍاال دیگش ٍجَتی ًذاسد ایٌىِ لائل شَین حیث ػٌَا

وٌن  حىن گَیذ اگش لشاس است هي ٍ لزا ػمل هی دساد تافاٌهتمییذی تا ایٌىِ تگَیین حاون دس تحث همذهِ ػمل است 

ٍاال هي چىاس تِ ًظة سلّن داسم ٍ ًظة  ذشات ىآ  شتهمذهِ  ىاٌَػ وٌن وِ وِ ایي ٍاجة است تا ایي لیذ حىن هی

خَسد. ػمل ایي حشوات سا تِ لیذ همذهیت ٍاجة هی داًذ ٍ  ي ًیست تِ دسد ًویسلّوی وِ همذهِ تشای تاالی تام سفت

لزا تایذ ری الومذهِ ٍاجة تاشذ تا ایٌْا ٍاجة تاشذ. لزا اگش حاون تِ هالصهِ ػمل تاشذ ًاگضیشین تشای همذهِ حیث 

صیشا همذهِ ٍاجة تِ حىن تمییذی لائل شَین ٍ ًوی تَاى تشخَسد ػشفی وشد صیشا حاون تِ هالصهِ سا ػمل هی داًین 

ػمل ٍاجة است ٍ لزا ػمل تا حیث همذهیت ایي سا ٍاجة وشدُ است ٍ ایي فشهایش هشحَم آخًَذ وِ دس خیلی 

فشهایذ اجضا همذهِ  هی ٍ وٌذ دس همذهِ داخلیِ تا ایي واس هی .دساد لاىشا وٌذ واس هی ىآ اتجاّای تحث همذهِ ٍاجة 

داشتِ تاشٌذ صیشا یشی ٍجَب غًام همذهِ  ِتا یه ػٌَاى دیگشی تًوی تَاًٌذ داخلیِ ّستٌذ اگش ٍجَب ًفسی داسًذ 

حیث همذهِ تؼلیلی است اجتواع هثلیي الصم هی آیذ. تِ اٍ اشىال وشدًذ وِ اگش حاون ایي ٍجَب ػمل است حیث 

 آى تایذ تمییذی تاشذ صیشا احىام ػمل  ایي ؿَسی است. 

 دض ثحت ات ةجاو همدقم رد لوصف ةحاص یانثمارتثاط 

دس تشن شَد.  طذس است ایٌجا هؼلَم هی ٍ خلـی وِ دس والم شْیذ استتا تیاى دیگشی ة دیشٍص ها ایي ػیي هـل

طالت وذام تشن طالتی ٍاجة است تشن طالت هَطل وِ تشن طالتی است وِ تؼذ اص آى اصالِ هحمك شَد. اگش 

هِ ٍاجة ٍاجة تشن طالت ٍاجة تاشذ ایي ٍاجة تایذ همذهِ هَطلِ تاشذ. تشن طالت ٍاجة است صیشا همذ

گَیذ  . اگش تشن طالت تِ حىن ػمل ٍاجة است ػمل هیتسا ةجاٍ است ٍلی اص تاب همذهِ هَطلِ تِ حىن ػمل

تشن طالت تا حیث همذهیت ٍاجة است یؼٌی تایذ هَطل تِ اصالِ تاشذ لزا اگش لشاس وسی اصالِ اًجام ًذّذ تشن 

ست. اگش دس فؼای حىن هَلَی طالت دیگش ٍاجة ًیست فؼل طالت ّن هحشم ًیست تِ حىن ػمل هحشم ًی

وٌین اگش تِ حىن  تفا هیوٌذ او وٌین یا تِ حىن هَلَی وِ ػمل استفادُ هی ػملی یا تِ خَد حىن ػمل اوتفا هیغیشی 

ٍ تَ چَى هٌثؼثی  گَیذ تَ هٌثؼث تایذ شَی اص اهش ًفسی ػمل هی وِ اطال ٍجَب غیشی ًذاسین.وتفا وشدین ػمل ا

دّی. ایي اوتفا تِ حىن ػمل ٍ لغَیت  شَی تا دُ اهش غیشی ّن اًجام ًویاست هٌثؼث ًدّی. ٍ اگش لشاس  اًجام هی

گَیذ ٍجَب غیشی تشای  ػمل هی ِجیتً سد ِو ب غیشی تِ حىن ػمل داسینگَیین ٍجَ ٍجَب غیشی است، یا هی

هي چىاس گَیذ  وٌین لشاس اصالِ هحمك ًشَد ػمل هی ى اصالِ هحمك شذ. لزا اگش ها فشعتشن طالتی داسیذ وِ تؼذ اص آ

داًن وِ  تِ ایي طالت داسم وِ لشاس شوا تشن وٌیذ ٍ چشا تایذ تشن طالت وشد! تشن طالتی سا هي تشای تَ الصم هی



5 
 

اًذاصم. تشن طالت  ًذّی هي تشن طالت سا گشدى تَ ًویهمذهِ هَطلِ تِ ٍاجة اّن تاشذ. اگش لشاس اصالِ اًجام 

شوا پشیواى شذی ٍ خَاستی اصالِ اًجام تذّی هی تَاًی ًواص سا تشىٌی ٍ غیش هَطل ٍاجة ًیست لزا اگش ّش هَلغ 

تشٍی اصالِ وٌی، چَى تشن طالت هَطل تِ ٍاجة الصم است. تشن طالت هَطل تِ اصالِ الصم است. دس ایٌجا شیخ 

ِ یه حشف ػجیة دلیمی داسد وِ احتوال هی دّن سیشِ خلؾ شْیذ طذس تِ آى حشف شیخ تشگشدد وِ ایي سا جلس

 گشدد.  تؼذ تیاى خَاّن وشد وِ ایي ّن تِ ػذم سػایت احىام ػذم تشهی

وٌیذ ها ّن  واس هی فشػ ایوٌین ٍ اگش تا دلیل لفظی  ها احىام ػملی سا یىی یىی جذا هیوٌیذ  ٍلتی تا ػمل واس هی

ٍاجة است ػمل هی گَیذ تشن  لزا اگش ها لائل شذین تشن طالت ،سٍین ؽ تفىیه حیث تؼلیلی اص تمییذی هیسشا

ای هحمك ًشَد ػمل واسی تِ تشن طالت ًذاسد. ًِ ًْی ػملی دس ایٌجا ٍجَد  طالت هَطل ٍاجة است ٍ اگش اصالِ

حشف شوا وٌذ اص ایٌىِ  اطال چٌیي ًْی ایٌجا ًذاسین ٍ ایي وشف هی .داسد ٍ ًِ ًْی غیشی وِ واشف آى ػمل تاشذ

ٍ اطال واسی تِ همشتیت آى ًذاسد. تِ شْیذ طذس ٍ  تسیً حیحط تیي سفتِ استدس ایٌجا تِ ایٌىِ همشتیت آى اص 

 ُاتَو نّا صادستش هَالیی وِ  ،هحثَب هَال است نّا نشت یاؼف سدوٌین وِ ایي ػول  هشحَم هظفش اشىال هی

اػافِ ایي اػافِ تغغ است. اػافِ تغغ دس فؼایی  ایآدّذ دستش اص هْن تشیذُ شَد ٍ  آیا ٍالؼا اجاصُ هی تسا

گَیذ تشٍ دًثال اّن ٍ اػافِ،  طالت هَطل تِ اّن است ٍ هَال هی لشاس است اّن هحمك شَد یؼٌی تشن است وِ

اػافِ تغغ است. چشا هىلف دس ششایـی وِ اّن تشن شذُ است ًتَاًذ لشب هؼٌَی تا هْن پیذا وٌذ. ّیچ دلیل 

. اص ّویي ذٌتسیً ةلـهائل تِ ایي تشای هثغَػیت هْن دس فؼای تشن اّن ٍجَد ًذاسد ٍ ًِ ػمل ٍ ًِ لساى دلیل ل

 وٌین.  ػثاست شْیذ سا خَاًذین تیاى هی یتلٍشَد وِ جلسِ تؼذ  ة استفادُ هیجا یه دلیل دیگشی تش غلؾ تَدى تشت

خَاّین تِ فشهایش اٍل  تؼجة اص آلای سثحاًی است ساصهاى آیت اهلل فاػل ایٌجا هشتة است. ها دس فؼایی وِ هی

ایي  ِو ،تَاى احشاص هٌاؽ وشد حتی تا تشتة گفت تا فشع ًْی غیشی ًوی ظفش تشسین وِ هیذ طذس یا هشحَم هشْی

ی حاون تِ ًْی غیشی است وِ تشای همذهِ حیثیت حشف خیلی ػجیثی است. لَام ًْی غیشی ایي است وِ ػمل

 ِ ًْی غیشیتمییذی لائل است ٍ ػجیة است وِ ایشاى تشای حشوات خشٍجی چٌیي فتَایی دادُ است. ػمل حاون ت

ىام ػذم است وِ فشهایش آًاى االى سش دسس است ٍ سیشِ آى دس خلؾ اح است ٍ ػجیة تش ولوات تؼغ تضسگاى

وٌٌذ. تٌاتشایي اگش ها  تا ػذم دس جایی وِ ػمل حاون است ػشفی واس هی ٍوٌٌذ  ًوی لیلحت است. حىن ػذم سا دسست

 ِت ٌی تشن طالت سا سٍشي وٌین یا تا حىن ػملسشاؽ ایي هـلة سفتین وِ تا حىن ػمل تىلیف همذهِ ٍاجة یؼ

استالصم خَاستین لائل شَین تا ٍلتی دس فؼای حىن ػمل ّستیذ حیثیت تشن، لضٍم تشن هَطل است صیشا آًچِ دس 

ایٌجا هَػَػیت داسد تحمك ری الومذهِ است ٍ دس تحمك ری الومذهِ ایي حیث ّست وِ تایذ ًشاى تذّذ ایي تشن 

ست ری الومذهِ هحمك ًشَد ّیچ هٌاؿی دس لضٍم تشن تش حشهت ٍجَد ًذاسد هٌاؽ هَطل است ٍ اگش لشاس ا
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هثغَػیت دس ایٌجا ٍجَد ًذاسد ٍ لزا هَالیی وِ االى دستش اص اّن تشیذُ شذُ است چگًَِ ایي ػول هْن تشایش 

تا هحمك هثغَع تاشذ. اػافِ ایي ػول هَال اػافِ حة است ًِ اػافِ تغغ ٍ ایي ػول هحمك لشتیت است ٍ حك 

خَئی است وِ لائل است لظذ هالن هحمك ػثادیت ػثادت است صیشا ایشاى هؼتمذ ػثادت تا اػافِ الی اهلل دسست 

هی شَد ٍ ایي ػول لـؼا هؼاف تِ هَال است دس فؼایی وِ تشن آى تشن هَطل ًیست اگش تشن آى تشن هَطل 

اٍل شْیذ طذس ٍ هشحَم هظفش ایي خلؾ جذی ٍجَد  تَد واهال لثَل داشتین وِ فؼل آى هحشم است. تٌاتشایي دس تیاى

سا هشحَم هظفش تیاى ًىشدُ است  دٍم ىایت يیا ِوَاستِ تا تشتة واس وٌذ تذتش است داسد. تیاى دٍم شْیذ طذس وِ خ

 ِو ًْیػمل ٍ ًِ تلىِ خَاستِ تیي ًْی غیشی هَلَی ٍ ًْی ػملی فشق لائل شَد ٍلی ٍالؼا فشق فاسق ًیست ًِ 

ػثادت ًذاسًذ آى ّن  هٌافاتی تا تحمك لشب ٍ تحمك اػافِ حةّ ٍ طحت ایي ّیچ هستىشف حىن ػمل است

 ذؼت ِسلج ِو ذًاه یلات تسا ُدَوً ىایت ِیافو سد هشحَم آخًَذ ِو خیش تساثػ صا یاِ تىً. ِلاصا نشت فؼا ػثادت دس

 .دشو نیّاَخ یسسشت


