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بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

 هالتربیفقه

کر ًٍ هی از ٌه ِ هعرٍف   اهرت

ٍل حکن ٍ هحرهات ِیا ٍاجثات  ًٍ هی در  ِ  /  اهر  ِ خاص کر»ادل ًٍ هی از ٌه ِ هعرٍف   «اهر ت

َتُ سَر 17ِ آی  ِت

هٌبىََى سا  ،71 ِداسین ِّ آى االى هحل ّالم ًیست، آی 71 ِتَثِ آی ُتَثِ است، الجتِ دس سَس ُسَس 17 ِپٌدن آی ِآی

ْٔنٕ ًَسَٔا ىَ ؤَٕٗذِٗٓالْؤٌبفِقَُىَ ٍٓ الْؤٌبفِقبتٔ بٓعٕضُْٔنٕ هِيْ بٓعٕطٍ ٗٓإْهٔشٍُىَ بِبلْؤٌْنَشِ ٍٓ ٌَْْٕٗٓٓىَ عٓيِ الْوٓعٕشٍُفِ ٍٓ ٗٓقْبِضَُ»ٌّذ؛ تَصیو هی

ٓ فٌََسِْ٘ٓٔنٕ إِىَّ الْؤٌبفِق٘يَ ّٔنٔ الْفبسِقَُى ّب هٌبىَیي ایي است ِّ اهش ثِ هٌْش ٍ ًْی شثَط ثِ ایي است ِّ یْی اص ًطبًِ، آى ه«اللَِّ

دس دّذ ِّ اهش ٍ ًْی ثحث داسد ٍلی االى هحل ّالم هب ًیست، آًدب ٍشائي ًطبى هی هحل ـ ایي آیِ ًیضٌٌّذ. اص هقشٍه هی

 آًدب اهَس هحشهی است؛ اهش ثِ هٌْش ٍ ًْی اص هقشٍه.

ٍٓ الْؤؤْهٌَُِىَ ٍٓ الْؤؤْهٌِبتٔ بٓعٕضُْٔنٕ ؤٍَٕلِ٘بءٔ بٓعٕطٍ ٗٓإْهٔشٍُىَ »آهذُ است؛  17 ِاهب دس تٌبؽش ثب ایٌْب ٍ تَبثل ثب هٌبىَیي آی

ٓ بِبلْوٓعٕشٍُفِ ٍٓ ٌَْْٕٗٓٓىَ عٓيِ الْؤٌْنَشِ ٍٓ ٗٔق٘ؤَىَ الصَّالَٓ  ٔ إِىَّ اللَِّ ٓ ٍٓ سٓسَٔلَِٔ ؤٍُلئِلٓ سٓ٘ٓشْحٓؤْٔنٔ اللَِّ ٍٓ ٗٔؤْتَُىَ الضَّمبَٓ ٍٓ ٗٔط٘عَٔىَ اللَِّ

 . ٍشآًی اهش ثِ هقشٍه ٍ ًْی اص هٌْش است ِپٌدن دس ادل ِ، ایي آی«عٓضٗضٌ حٓن٘ن

ُ کارترد   «أَوِلِیاءُ» ٍاژُ ٍجَ

ِ هؤهٌیي سث  الف. تاٌل

، ٍلی ایٌدب داسد بٓعٕضُْٔنٕ هِيْ بٓعٕطٍهٌبىََى آهذُ است ایي است ِّ آًدب آهذُ است  ِثب آی ای ِّ دس تيبٍت ایي آیًِْتِ

ی سغحی ٍ سٍییي است ٍ فوٌ ًذاسد یایي است ِّ ّوجستگی ّيش ٍ ًيبً ّوجستگ ُ، ایي ًطبى دٌّذبٓعٕضُْٔنٕ ؤٍَٕلِ٘بءٔ بٓعٕطٍ

 تشی داسد ٍ لزا دس آًدب اٍلیبء ًذاسد ٍلی دس ایٌدب داسد، فویٌوبًی است ِّ سیطِ دس اهَس اهب ّوجستگی هؤهٌبى ّوجستگی ای
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ِ کفار سث  ب. تاٌل

یب دس ثیي خَدضبى ًیض گيتِ ضذُ است هٌتْب خوـ  ؤٍل٘بّنٔ الطبغَتالجتِ اٍلیب گبّی ّن دس هَسد ّيش ًیض آهذُ است؛ 

 ّب ثِ ّبس ًجشدُ است، ٍخَّی داسد؛ست ٍ ثقضی خباٍلیب سا ثِ ّبس ثشدُ ادس هٌبىَیي ٍ ّيبس، ایٌِْ دس ثقضی خبّب 

 ّيبسدس  تگی هشاتجی داسد ٍ ثقضی هشاتت آىٍاٍـ ٍالیت ٍ دٍستی ٍ ّوجس ایي ثبضذ ِّ دس ضبیذ ثْتشیي ٍخِ آى .7

ًیست  اهب هشاتت ثبالتش ٍ فویٌ آىٌّذ اضبسُ ثِ هشاتت ًبصلِ است، اٍلیب هیثِ ًیض ٍخَد داسد ٍ لزا آًدبیی ِّ تقجیش 

 . هَبثلِ ضَد چٌیي تقجیش ّشدُ است ٍاال ثب ٍغـ ًؾش اص هَبیسِ، تقجیش ٍالیت ثیي ّيبس هبًقی ًذاسدٍ لزا خبیی ِّ 

ٍخِ دیگش ایي است ِّ دس هٌبىََى چَى ًيبً ثِ ؽبّشّبسی است میش اص ّيبس است، اص ایي خْت است ِّ اٍلیب  .2

 دس ایٌدب تقجیش ًْشدُ است.

ِ تر رجحاى  داللت آی

ضَد، ثلِْ هؤهٌیي سا تصَیش ًویاستيبدُ الضام آیِ اص ایي ثیبى ضذ ای ِّ ضَد؟ عجٌ ٍبفذُاستيبدُ هیآیِ الضام آیب اص ایي 

 ُست ٍ تَصیو هؤهٌبى اىبدا ًوبص ٍ صّبت ٍ اعبفت خذا ٍ سسَل خذا ٌِّذ ٍ اص خولِ اهش ٍ ًْی ٍ اٍبهٍ تَصیو هی

بی صّبت ٍ ًوبص ٍ إیت ِِّ ٍخَد داسد ّوبى سیبً است ِّ اٍبهای ای ثبضذ، ایٌدب تٌْب ٍشیٌٌِّذ اال ایٌِْ ٍشیٌٍِخَة ًوی

 ٍاخت ثبضذ. ًیض اهش ثِ هقشٍه ٍ ًْی اص هٌْشاعبفت خذا ایٌْب ّوِ ٍاخت است پس 

 3:44سَال: 

ّن  داخلی داسد ِّ آى حشام است. آى ِضَد، آى اهش ثِ هٌْش است، ًْی اص هقشٍه است ٍ ٍشیٌای ًویآى ٍشیٌِخَاة: 

داخلی داسد ٍلی اهش ثِ هقشٍه هوْي است ِّ هغلٌ ثبضذ  ِآى ٍشیًٌگیشین ٍاال ىشض سا هغلٌ  دس آى ٍ هٌْشاگش هقشٍه 

ثحث خیلی تبهی ًیست، اص ایي خْت است ِّ  ًیضضَد، سیبً تَبثل ّن چیضی اىبدُ ًوی ِداخلی ًذاسد، اص ٍشیٌ ٍِ لزا ٍشیٌ

 ٌّذ.ثیبى هیخَثی اهش ثِ هقشٍه ٍ ًْی اص هٌْش  ٍشاس گشىتِ، ذٌٌّفبهِ سا ثیبى هی ُآیبتی ِّ ٍبفذ ُایي آیِ ًیض دس صهش

 ِ َِت 771آی ُ ت َر  س

التَّبئِبَٔىَ الْعببِذٍٔىَ »؛ ٍ دس هَسد ایي آیِ ًیض ّوبى هغبلت آیبت هبٍجل خشیبى داسدتَثِ است  ُسَس 772 ِضطن آی ِآی

ِ ٍٓ بٓشِّشِ الْحبهِذٍٔىَ السَّبئِحَٔىَ الشَّامِعَٔىَ السَّبجِذٍٔىَ الْأهِ شٍُىَ بِبلْوٓعٕشٍُفِ ٍٓ الٌَّبَّٔىَ عٓيِ الْؤٌْنَشِ ٍٓ الْحبفِظَُىَ لِحٔذٍٔدِ اللَِّ

ٌّذ، گشچِ ضشیيِ ًیض اص آیبت اهش ثِ هقشٍه ٍ ًْی اص هٌْش است ٍ ایٌدب ًیض هؤهٌبى سا تَصیو هی ِ، ایي آی« الْؤؤْهٌِ٘ي

سخحبى اهش ثِ  ِفبه ٍُ داللتی ًذاسد، اص ایي خْت ایي ًیض ّوبى ٍبفذثقضی اص ایٌْب اهَس ٍاخت است ٍلی سیبً ٍشیٌیت 

 ٌّذ.هقشٍه ٍ ًْی اص هٌْش سا اىبدُ هی
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 ِ ُ حج 17آی  سَر

الَّزٗيَ ؤُخْشِجَٔا هِيْ دِٗبسِِّنٕ بِغَٕ٘شِ حٓقٍّ إِالَّ ؤَىْ »هطَْس است ِّ  ٍِجل آى ّوبى آی ِحح است؛ آی ُسَس 37 ِّيتن آی ِآی

ِ الٌَّبسٓ بٓعٕضَْٔنٕ بِبٓعٕطٍ لَْٔذِّهٓتٕ صَٓاهِعٔ ٍٓ بِ٘ٓعٌ ٍٓ صٓلََاتٌ ٍٓ هٓسبجِذٔ ٗٔزْٗٓقَُلَُا سٓبُّ ٔ ٍٓ لََٕ ال دٓفْعٔ اللَِّ ِ مَي٘شا  ٍٓ ٌَب اللَِّ مَشُ فْ٘ٓب اسٕنٔ اللَِّ

ٓ لَقٌََِّٕ عٓضٗض  ٔ هٓيْ ٌْٗٓصٔشُُٔ إِىَّ اللَِّ َّ (44)لٌَْ٘ٓصٔشَىَّ اللَِّ بّٔنٕ فِٖ الْإَسٕضِ ؤَقبهَٔا الصَّالَٓ ٍٓ آتََٔا الضَّمبَٓ ٍٓ ؤَهٓشٍُا بِبلْوٓعٕشٍُفِ الَّزٗيَ إِىْ هٓنٌَّ

ِ عبقِبُٓٔ الْإُهَٔس اهش ثِ هقشٍه ٍ ًْی اص هٌْش هحل ّالم ٍشاس  ِایي آیِ ًیض ثِ فٌَاى دلیلی اص ادل «(44)ٍٓ ًََْٕٓا عٓيِ الْؤٌْنَشِ ٍٓ لِلَِّ

 گشىتِ است. 

ِ تر   رجحاىداللت آی

ىشهبیذ هؤهٌبى ّسبًی ّستٌذ ِّ اگش توٌّْی دس صهیي پیذا ٌٌّذ ٍ اهْبًبت ٍ ٍذستی داضتِ ثبضٌذ ًوبص سا ثِ پب ایي آیِ هی

هؤهٌبى ایي است ِّ اگش ٍذست پیذا ّشدًذ  ِ، ًطبًٌٌّذهی ٍ اهش ثِ هقشٍه  ٍ ًْی اص هٌْشدٌّذ داسًذ ٍ صّبت سا هیهی

هؤهي ایي است ِّ اهش ثِ هقشٍه  ًِطبً. ٌٌّذدیگشاى سا ثِ سوت آى دفَت هی ًیضٌٌّذ ٍ ّن خَد ثِ ایي تْبلیو فول هی

ٍاضحی ٍخَد ًذاسد،  ِّبی سخحبًی ٍشیٌّبی الضاهی هؤهي است یب اص ًطبًٌِّذ، ٍلی ایٌِْ ایي اص ًطبًٍِ ًْی اص هٌْش هی

ٌٌّذ، یقٌی اگش ش ایٌْب ٍذست پیذا ٌٌّذ ٍیبم ثِ ایي اهش هیگَیذ اگٍجلی داضتِ ثبضذ، هی ِالجتِ ایٌدب ضبیذ اضقبسی ثیص اص ادل

ٌٌّذ یقٌی گَیب اهش ثِ هقشٍه ٍ ًْی اص هٌْش ًیبصهٌذ ثِ استغبفت ایي تَاًبیی سا ثِ دست آٍسدًذ گَیب ایي ّبس سا تشُ ًوی

 تَاىاضقبسات است ٍ ًوی ٌّذ، ایٌْب دس حذٍّ تَاًوٌذی است ٍ ّسی ِّ ایي تَاًوٌذی سا ثِ دست ثیبٍسد آى سا تشُ ًوی

تَاًستین اص ایي اص ایي ٍخَثی سا استيبدُ ّشد، یقٌی اگش هب ثَدین ٍ اهش ثِ هقشٍه ٍ ًْی اص هٌْش ٍ ّویي یِ آیِ، ًوی

 استيبدُ ٌّین ِّ ایي اهش ثشای ایٌْب ٍاخت است.

 5:29سَال: 

ٍذس  هٌغَبً ایٌغَس ًیست ٍ ّن ایٌِْ آىلَاصم ٍ ضشایغص آى ًیست، ّن  ِخَاة: ٍٍتی ایوبى خَاستِ ضذ، ایوبى ّو

اٍصبه هستحجی دس آیبت ٍ سٍایبت ثشای هؤهي رّش ضذُ است ِّ آى اصل خیلی استحْبهی ًذاسد، اگش ایي حشه سا 

 ضَد ٍلی پزیشىتي آى خیلی هطْل است.ّسی ثپزیشد خیلی چیضّب فَض هی

 72:29سَال: 

َّبّٔنٕ فِٖ الْإَسٕضِ گَیذ خَاة: ایٌِْ هی دٌّذ، ًوبص ٍ ... ِّ ّویطِ ٍاخت است ٍ توْي ایي ّبسّب سا اًدبم هیإِىْ هٓنٌَّ

َّبّٔنٕ فِٖ الْإَسٕضِ ثقذ اختوبفی داسد ٍ میش اص هغلٌ ٍذست است،  ًیضخَاّذ. هٌْبّن ىی األسض ىی األسض ًوی إِىْ هٓنٌَّ

 .بفی است ًِ صشه ٍذستیقٌی ثِ اٍ ٍذست دادین، هَصَد دس آیِ ٍذست اختو
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م   «مَكَّنَّاهُمِ فِي الْأَرِضِ  »هفَه

، ٍذست اختوبفی است ِّ هشاتت داسد یقٌیتوْي یِ هقٌبی فبم داسد ٍلی توْي ىی األسض ًَؿ خبصی اص ٍذست 

گَیین ٍلی ٍذست اختوبفی داسد، گبّی حبّویت دست ایٌْب ًذ ثگَیٌذ ایي یقٌی حَْهت، هب حَْهت ًویاِثقضی خَاست

 ًیست ٍلی اٍلیتی است ِّ خیلی ٍذست داسد. 

َّبّٔنٕ فِٖ الْإَسٕضِ  هشاد اص توْي دس -ّب هیًیست ِّ هب خیلی ٍٍت ًیضهغلٌ توْي ًیست ٍلی خصَظ حبّویت هٓنٌَّ

 گَیٌذ، تقجیش توْي ىی األسض ًویب سا ثگَیین یقٌی حبّویت ثلِْ أهشٌ ثیيَ األهشیي است، هغلٌ توْي 

ایٌِْ اًسبى ثتَاًذ ٍ ٍبدس ثبضذ ضخصبً ًوبص ثخَاًذ یب ًخَاًذ ایي ثب آى ًبؽش ًیست، ضشط استغبفت ٍ ٍذست ِّ اص  .7

  ؛تْلیو است ایي هَصَد ًیست ِضشایظ فبه

 ؛هَصَد ًیست ًیضحَْهت  .2

َّبّٔنٕ فِٖ الْإَسٕضِ هَصَد اص  .4 بیی اختوبفی داسد، ایي تَاًبیی اختوبفی گبّی ضْل ایي است ِّ ًَفی تَاًهٓنٌَّ

ختوبفی ِّ ی ایّبگَیٌذ، ٍذستهشدم ًْبد هی ُ ثِ آًْبعَس ًیست ٍ ّوبى است ِّ اهشٍص حبّویتی داسد، گبّی ایي

  .ضَدْب سا ًیض ضبهل هیدس دسٍى حبّویت است آً

ذیجوع  ٌت

َّبّٔنٕ فِٖ الْإَسٕضِ آیذ ثِ ًؾش هی  هشاد آیِ؛سیـ است ِّ ثگَیین ٍذس ٍ ًِ آىهٓنٌَّ

  ؛ٌّذىی األسض آى سا ًيی هی صیشا، ثبضذ ّبی ضخصیاست اگشچِ توْيهغلٌ توْي  .7

  ؛ًِ آًَذس هحذد است ِّ هَصَد ایي ثبضذ ِّ ایٌْب حَْهت سا ثِ دست گشىتٌذ .2

 .ثلِْ هقٌبی ثیٌبثیي است یقٌی ًَفی تَاًوٌذی اختوبفی داسًذ .4

م   «آتَوُا الزَّكاةَ أَقامُوا الصَّالةَ وَ»هفَه

 اًذ؛ سا ثِ دٍ ضْل هقٌب ّشدُ« ؤَقبهَٔا الصَّالَٓ ٍٓ آتََٔا الضَّمبَٓ»ثقذی ایي است ِّ دس  ًِْت

  ؛یقٌی تشٍیح ٍ تجلیل ٍ ثِ پب داضتي ًوبص استؤَقبهَٔا الصَّالَٓ گَیٌذ ثقضی هی .7

 ّبی هخصَصبً ٍجل اص اًَالة ثَد، چٌیي ثشداضت

 صٗبدُٓ الوببًٖ تذلّ علٖ صٗبدِٓیقٌی ّوبى است ِّ ىشد خَد ًوبص ثخَاًذ هٌتْب ؤَقبهَٔا الصَّالَٓ اهب ٍاٍـ ایي است ِّ  .2

سا سفبیت ٌّذ ٍ ًوبص دسست ٍ  پب داسد، ضشایظ ٍ اعشاه ٍ خَاًت یقٌی ًوبص سا خَة ثِؤَقبهَٔا الصَّالَٓ ، الوعبًٖ
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یقٌی ایٌِْ ًوبص سا ثخَاًذ، آتَا الضّّبُ یقٌی ایٌِْ ؤَقبهَٔا الصَّالَٓ ایي است ٍ لزا  هقٌبی آیِ ّبهل ثخَاًذ، حذاّثش

 شض ٍ ٍذست اختوبفی ًیست.ف، ایٌْب هتٍَو ثش توْي دس دّذهیصّبت سا 

کر» ٍ ًهی از ٌه ِ هعرٍف  ِ ایوًای« اهر ت  ٍیژگی جاهع

َّبّٔنٕ فِٖ الْإَسٕضِ پس  تَاًبیی  ثشپب ّشدى ًوبص ٍ پشداختي صّبت ؛، ًِ حَْهتداضتي تَاًبیی اختوبفییقٌی إِىْ هٓنٌَّ

 ثقذی دس ِپس خوـ ایي دٍ ًْتِ ثِ ایي است ِّ خولخَاًذ، ایي است ِّ ًوبص سا هی خَاّذ ٍ هقٌبی آىاختوبفی ًوی

دسٍاٍـ است ٍ  ؤَهٓشٍُا بِبلْوٓعٕشٍُفِ ٍٓ ًََْٕٓا عٓيِ الْؤٌْنَشِثقذی است ِّ تشّیض آى ًیض سٍی  ٍِاٍـ هدوَؿ است، هدوَؿ خول

ّن اهش ثِ هقشٍه ٍ  ،دٌّذّن صّبت هی ،خَاًٌذخَاّذ ثگَیذ اگش ٍذست اختوبفی داضتٌذ ایي هدوَفِ ّن ًوبص هیهی

ایٌدب ضبیذ خیلی حبلت استنشاٍی،  ـ ای داسدضَد ـ حبلت ثستِدس خبهقِ اخشا هیثستِ ٌٌّذ، یقٌی ایي ًْی اص هٌْش هی

آیذ ایٌدب دیذ م هستَل چیضی داسد ٍلی ثِ ًؾش هیاصل اًحالل است ٍ ّش ّذاگَیین اًحاللی ًذاضتِ ثبضذ، چَى هی

بی صّبت ٍ تًوبص ٍ ای ِای است یقٌی ٍٍتی ٍذست ایوبًی ضْل گشىت، اٍبهوبفی خوقی هَصَد است ٍ حبلت ثستِاخت

ّبی هتقذد ِ ٍٍتی خولٍِاٍـ ایي ثشخاله ایٌْضًَذ، ضبیذ ایي ثبضذ یقٌی دساهش ثِ هقشٍه ٍ ًْی اص هٌْش ثبّن هحٌَ هی

ٍٓ ٗٓإْهٔشٍُىَ یِ حْن است، 7« شِٗٓذٕعَٔىَ إِلَى الْخَٕ٘ ؤُهٍَّٔٓ لْتَنُيْ هٌِْنُنٕ »آیذ، تِ تِ آًْب یِ حْن هستَل است، یْدب هی

استنشاٍی  ّش ّذام اص ایي فجبسات،، 3 َىصٓالتِِْنٕ خبشِعٔ  الَّزٗيَ ّٔنٕ فٖ، 2ؤَفْلَحٓ الْؤؤْهٌَُِى، ٍٓ ٌَْْٕٗٓٓىَ عٓيِ الْؤٌْنَشِ، بِبلْوٓعٕشٍُفِ

خَاّذ هی ایثستِاهب ایٌدب ثشای حل ثحث ٍجلی ِّ دٍ ًْتِ سا ثیبى ّشدین ثبیذ ثگَیین ایي هدوَفِ ثِ صَست  ّستٌذ

 دس آى هحٌَ ضَد. ّبی اگش ٍذست ایوبًی ثبضذ ثبیذ توبم ایي ٍیژگیایوبًی است، خبهقِ ٍ ٍذست ِخبهق ًِطبً ْبثگَیذ ایٌ

 77:21سَال: 

ٕلِ ٍٓ قُشْآىَ الْفَجٕش  ؤَقِنِ الصَّالَٓ لِذٔلَُكِ الشَّوٕسِ إِلىخَاة:  ، یب ثبیذ ثب ثشداضت داسدىشدی  ، ًیبص ثِ ٍذست4غَسٓقِ اللَّ٘

یي ن ایقٌی ًوبص سا ثِ فٌَاى یِ چیض اختوبفی سٍاج دّین، یب ایٌِْ ثگَییؤَقبهَٔا الصَّالَٓ؛ ٍجل اص اًَالة ثگَیین  ِسٍضٌيْشاً

 تَخِ داسد. توبم ایي اهَسای است ِّ ثِ ای ِّ تَاًبیی ایوبًی داسد خبهقِهدوَفِ هَصَد است، یقٌی خبهقِ

 71:75سَال: 

                                           
  723. آل فوشاى، آیِ  7
 7. هؤهٌَى، آیِ  2
 2. هؤهٌَى، آیِ  4
 17. اسشاء، آیِ  3
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گیشد هٌتْب هیٍشاس هدوَفِ ثِ صَست ثگیشین یب ثبیذ ثگَیین  ثِ ضْل دیگش دس ًؾشسا ایي  ؤَقبهَٔا الصَّالَٓخَاة: یب ثبیذ 

 مبلجبً یقٌی ایٌِْ ًوبص سا خَة ثخَاى.ٍشآى ؤَقبهَٔا الصَّالَٓ 

ذی  جوع ٌت

  ایي است ِّ؛ دس ایي آیِ ٍخَد داضتی ِّ ًْبت

َّبّٔنٕ فِٖ الْإَسٕضِهشاد دس  .7 ّبی ثبضذدس ایي صَست تحلیل خولًِوی ًیضحَْهت ًیست ٍلی ٍذست ىشدی  ،هٓنٌَّ

ّن داسد، ّش ّسی  آتََٔا الضَّمبَٓیي هقٌب ثگیشین ٍلی سا ثِ ا ؤَقبهَٔا الصَّالَٓثقذی سا یب ثبیذ هدوَفی دس ًؾش ثگیشین یب 

 دّذ.گیشد ثِ هستحٌ هیِّ صّبت ثِ هبلص تقلٌ هی

 75:2سَال: 

 ِدّذ، یقٌی اٍلیتی ِّ دس تَیدّذ ٍاال تِ تِ اىشاد صّبت سا هیایوبًی ضْل هی ِخَاة: ایي هدوَفِ یِ خبهق

 ٌّذ.هیضخصی خَد دس افغبی صّبت فول  ِهغلٌ است ٍ ثِ ٍؽیي

 75:29سَال: 

 دس ٍشآى ایي ثبس سا ًذاسد ٍ اٍبهَا گبّی ایي احتوبل سا داسد. آتََٔا الضَّمبَٓخَاة: 

 75:32سَال: 

گَیین، یب ثبیذ أٍبهَا ٍ آتَا سا تشٍیح اًدبم ثذّی یب ثبیذ ثگَیی ایٌدب هَصَد ثبّن هٌْب سا هی ِخَاة: هب ّویي ٍشیٌ

دّذ یقٌی خَدش است ٍ ثِ دیگشاى ًیض تَخِ دس ٍاٍـ ایٌْب سا ثست هیٍٓ ؤَهٓشٍُا بِبلْوٓعٕشٍُفِ ٍٓ ًََْٕٓا عٓيِ الْؤٌْنَشِ است، آى 

 ٌّذ؛ داسد، ثب أهش ٍ ًْی. ًتیدِ یْی است ٍلی دٍ احتوبل است ٍ خیلی ىشً هی

َا ٍ اتَا یِ ثبس است ٍ ثِ أٍبهّبی ثقذی هحيَػ یدِ ایي است، حبلت استنشاٍی خولِگَیین آى ًتگبّی هی .7

 اختوبفی دادیول

ای ثستٍٍِت هب ثبیذ ایي سا  گَیین ًذاسد، آىگَیین أٍبهَا ٍ آتَا دس ٍشآى ثبس اختوبفی ثِ آى هقٌبیی ِّ هیگبّی هی .2

ای است ِّ ایي تْبلیو ثب اهش ثِ هقشٍه ٍ ًْی اص هٌْش ّوِ ثبّن خوـ ضذُ ایوبًی خبهقِ ِیقٌی خبهقثجیٌین، 

 ست. ا

 22:41سَال: 

ای اص دًیب، دٍ سِ ًيش ای ثبضیذ هسلوبًی دس گَضِخبهقِ عَس است ٍلی هالصم ًیست، اگش ضوب دس خَاة: مبلجبً ایي

سٍد أٍبمَ الصالُ، ایي دٍ سِ ًيش ّستٌذ، ایٌدب آتَا الضّبُ، أٍبهَا ّن حذاٍل ثِ آى هقٌبیی ِّ خیلی خبی ٍشآى ثِ ّبس هی

 ي خیلی ثب ثحث هب سثظ ًذاسد.ای ،ًوبص ّشدًذ ِاٍبه
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 ِ جَب در آی  ٍِ ُ حج 17اشعار ت َر  س

ثیبى ایي  دٌّذ،ایي ّبس سا اًدبم هی داضتِ،گَیذ اگش توْي ای ًگبُ ٌّین ِّ هیي آیِ ًیض هخصَصبً اگش حبلت ثستِای

یِ تٌْب ثَد اص آى ٍلی ثبص سخت است ِّ ثگَیین اگش ایي آآیِ ٍخَد داسد ایي است ِّ اضقبس ثِ ٍخَة دس ایي  ًِطبً

 خیلی ثیطتش اص ثقضی آیبت دیگش است. ّشدین ٍلی اضقبس ثِ ٍخَة دس ایي آیٍِخَة استيبدُ هی

 ِ ُ لقواى 71آی  سَر

ؤَصببٓلٓ إِىَّ هب   ٗب بٌََّٖٔ ؤَقِنِ الصَّالَٓ ٍٓ ؤْهٔشْ بِبلْوٓعٕشٍُفِ ٍٓ آًِْ عٓيِ الْؤٌْنَشِ ٍٓ اصٕبِشْ عٓلى»لَوبى است؛  ُسَس 71 ِّطتن آی ِآی

ؤَقِنِ الصَّالَٓ ٍٓ ؤْهٔشْ  ىشهبیذداسد؛ هی خَد لَوبى است ِّ لَوبى ثِ ىشصًذ ُّبیی دس سَس؛ ایٌْب تَصی9ِ«رلِلٓ هِيْ عٓضْمِ الْإُهَٔس

ِّ ثیبى  ٍخَد داسدي آیِ ًیض چٌذ ًْتِ دس ای ؛هب ؤَصببٓلٓ إِىَّ رلِلٓ هِيْ عٓضْمِ الْإُهَٔس  بِبلْوٓعٕشٍُفِ ٍٓ آًِْ عٓيِ الْؤٌْنَشِ ٍٓ اصٕبِشْ عٓلى

 ٌّن؛ هی

ِ تر رجحاى شرعی داللت  آی

ضَد یب خیش؟ ایي ىشهبًی است ِّ لَوبى ثِ ىشصًذ خَد دادُ است ٍ ىشهبى یْی ایٌِْ اص ایي آیِ ٍخَة استيبدُ هی

حضشت لَوبى است ِّ ثِ  ِلَوبى ّن ىشهبًی ثَدُ است ِّ الْی ثَدُ است، ثب تحيؼ ثش ایٌِْ ایي اهش است ٍ اص ًبحی

فٌَاى یِ ىشد الْی ثَدُ؛ یب پیبهجش یب ضأى پیبهجشی داضتِ است، ؽبّش سٍایبت ایي است ِّ پیبهجش ًجَدُ گشچِ آى هَبهبت ٍ 

 .آى ضأى سا داضتِ است

ٍاهر حضرت  لقواى  ُ ا  سالم اهلل علِیٍجَ

 ٌّذ یب خیش؟ ٌّذ آیب داللت ثش ٍخَة هیاهشی ِّ اٍ هی 

اص ایي است ِّ  آىٌّذ، ؽبّشٌّذ ٍ ایي داللت ثش ٍخَة هیگَیین اٍ ثِ فٌَاى ضأى پیبهجشی اهش هیهوْي است ث .7

ٌّذ یقٌی خذا ىشهَدُ ٍ اٍ ٍاسغِ ٍ هجلل است، ایي یِ احتوبل است ِّ اگش ضأى ایي سا اثالك هیعشه خذاًٍذ 

 ٌّذ. ثیبى هیخَد  هجلنی داضتِ ثبضذ حْن الْی سا ثشای ىشصًذ

ٌّذ، ایي ًَفی ضأى ٍالیت پذسی سا افوبل هیخٌبة لَوبى ثگَیین ایٌدب چَى پذسی ٍ ىشصًذی است هوْي است  .2

 اًدبم ثذُ.گَیذ ایي ّبس سا اهش ثِ هقشٍه چیض خَثی ثَدُ هٌتْب اٍ اص هَضـ پذسی هی

                                           
  71. لَوبى، آیِ  9
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، آهذُ است ٍجیل ّبیی اص ایيًصبیح ضخصیتًصبیح لَوبى یب  ثِ فٌَاىیي آیبت ٍ دس سٍایبت ااٍاهشی ِّ اص لَوبى دس 

 ؛ ثٌبثشایي خَاٌّذ ثَدهطوَل ایي دٍ احتوبل  ـ ًصبیحی ِّ ثِ ىشصًذاى ٍ ثِ ًضدیْبى استـ 

 ي اثالك ثِ فٌَاى تجلیل الْی استلیِ احتوبل ایي است ِّ ای .7

ذ، ٌّاحتوبل دٍم ایي است ِّ ایي اثالك تشثیتی خبًَادگی است، اٍ ثِ فٌَاى ٍلی ٍ دلسَص ىشصًذ ثِ اٍ تَصیِ هی .2

أهش ثبلوقشٍه ّن اگش ثبضذ ٍلی چَى ىضب، ىضبی تشثیت  ٌّذ. الضام دس ٍهی ایي چیض خَثی ثَدُ ٍ اٍ الضام

 آیذ. است الضام ضشفی اص آى ثیشٍى ًوی خبًَادگی ٍ ٍالیی

ٍاهر لقواى در قرآى ٌیت رکر ا ل؛ قری ِ احتوال ٍا  ٍج

ٌّذ ٍلزا ایي یِ اهش خذا اص اٍ ًَل هی وبل اٍل است،گيتِ ضَد آهذى ایي اٍاهش دس ٍشآى ضبّذی ثشای احتهوْي است 

پطیٌیبى دس ٍشآى  ُثِ یِ چیضی اص سٌت ٍ سیش ٌُّذ، اهب خَاة ایي است ِّ اضبسهَلَی ضشفی است ِّ اٍ داسد اثالك هی

خبًَادگی  ٌّذ اهب دس خبیی ِّ ىضبیضذ ِّ ٍشآى ایي سا ٍجَل داسد ٍ اص هَضـ ضشفی ٍ هَلَی تَشیش ٍ تثجیت هیدلیل هی

است ٍ اٍ اص هَضـ ٍالیی  تشثیتی ُایي ىضبی ٍیژ ٌّذ ضبیذ آى ٍشیٌیت ًجبضذ؛ صیشاًصیحتی هیثِ ىشصًذ خَد است ٍ 

گَیذ ضوب ثشٍیذ ٍ اص هَضـ ٍالیی ىشصًذاًتبى سا ٍاداسیذ، اهش ٌّیذ ٍ دّذ، خذا ّن ایي سا ٍجَل داسد ٍ هیپشٍسش هی خَد

گَیذ ثچِ سا توشیي ثذُ، ثشای ضوب الصم است یِ حبلتی هبًٌذ ایٌِْ هی !؟یي ّبس سا ثٌْذ... ٍلی ایٌِْ اٍ ّن ٍاخت است ا

 ایي ّبس سا ثٌْیذ ٍلی ثش اٍ الصم ًیست.

 27:41سَال: 

خَاة: ىشض گشىتین لَوبى آى هَبم سا داسد، دس سٍایبت ٍ الویضاى هَبم ثجَتی لَوبى ّوبى هَبم است، دس آى خیلی 

ٌّن آى گَین حتوبً آى ٍاسد ًیست ٍلی هي ىْش هیدس آى تشدیذ ٌّذ آى اضْبل دیگشی است، ًویتشدیذ ًْشدم، اگش ّسی 

ضَد ٍ ثقیذ ًیست احتوبل دٍم گَیذ ایي هَبم ّوبى هَبم است. اگش آى سا ثپزیشین ثیي ایي دٍ احتوبل هشدد هیسٍایبت هی

 ثتَاًین الضام ضشفی سا اص ایٌدب استيبدُ ٌّین.ضَد ِّ اٍَی ثبضذ، اگش ّن اٍَی ًجبضذ الاٍل ایي احتوبل هبًـ هی

-ضَد ٍلی الضام ضشفی استيبدُ ًویدس ثحث اٍل گيتین ضشفیت ایي الضام هقلَم ًیست الجتِ سخحبى ضشفی استيبدُ هی

 ضَد، هوْي است یِ اهش ٍالیی ثبضذ.

َال در داللت آِی  تیاى اق

 ّذ است. ٌّذ، ایي یِ ضبگَیٌذ سیبً الضام سا تضقیو هیثقضی هی .7

دٍ  یقٌی ّبس ٍاخت است، ایي ّن ضهی، اهش فإِىَّ رلِلٓ هِيْ عٓضْمِ الْإُهَٔسگَیٌذ هَبثل ثشای الضام هی ِثقضی دس ًَغ .2

 اضْبل داسد صیشا؛
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ِ ّن ثٌْین ایي هثل استثٌبی خَسد ًِ ثِ ّوِ، اگش ضثَصو فلی هب أصبثِ هی احتوبال هِيْ عٓضْمِ الْإُهَٔس اٍالً  .7

ثشگطت آى د ثِ ّوِ ثخَسد، ساحتوبل داسد ثِ آخشی ثخَسد، احتوبل دا إِىَّ رلِلٓ هِيْ عٓضْمِ الْإُهَٔسهتقذدُ است، 

 ًیبص ثِ ٍشیٌِ داسد.هتیَي است ٍ ثِ ّوِ خَسدى ٍشیٌِ  ثِ هَسد آخش

یي ثحث شحَم فالهِ ساخـ ثِ اتشدیذ است ِّ داللت ثش ٍخَة ٌّذ، ه إِىَّ رلِلٓ هِيْ عٓضْمِ الْإُهَٔسدٍم ایٌِْ  .2

 اًذ.ّشدُ

ٍاهر حضرت  لقواى   سالم اهلل علِیهخاطة ا

چَى ایي خغبة، خغبة ، شٍُفِ ٍٓ آًِْ عٓيِ الْؤٌْنَشٍِٓ ؤْهٔشْ بِبلْوٓعٕخغبة خٌبة لَوبى ثش دسصَست استيبدُ الضام ضشفی اص 

 ثِ ّوِ تسشی داد؟  تَاى ایي خغبة ساآیب هی ، سؤال ایي استاست خَد هطخصی است ٍ خغبة لَوبى ثِ ىشصًذاى

 دس ایي دٍ احتوبل ٍخَد داسد؛  ؛آیذ ثلِثِ ًؾش هی

اگش اص ایي آیِ الضام ضشفی ثِ دست  ؛ضَد ٍ ثشای ّوِ ٍاخت استیِ احتوبل ایي است ِّ الَبی خصَصیت هی .7

ثقیذ ًیست ٍ ٍخْی ثشای ىشصًذ لَوبى ٍ ایي ٍ آى ًذاسد، اگش اص هسئلِ ٍجلی فجَس  آٍسدین، الَبی خصَصیت آى

ضَد ًِ ثحث تشثیت خبًَادگی، دس ایي صَست ثقیذ ًیست ِّ ّشدین یقٌی گيتین اص ایي الضام ضشفی استيبدُ هی

 گیشد؛ضَد ٍ ّوِ سا دسثشهیثگَیین الَبی خصَصیت هی

تَاى الَبء خصَصیت ًوَد ٍ ثِ ًویَط ثِ ثحث تشثیت خبًَادگی است ٍ آیِ هشثٍلی احتوبل داسد ِّ ثگَیین  .2

  توبم هْليیي سشایت داد.

 اص ایي آیِ استيبدُ ّشد.تَاى ٍخَة سا ًویًْبیتبً ایي است ِّ 

 ّب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثشش
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 حتوبً داللت ثش سخحبى داسد.

 


