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 87-88               48رلسِ 

 مکاسب محرمه / تنجيم
 ثسن اهلل الشحوي الشحين 

 حکم فقهی تنجيم
ثحج دس ًزَم ٍ تٌزين ثَد ػشؼ وشدين چٌذ همبم ثحج داسد همبم اٍل خَد ضٌبخت ًزَم ثَد ٍ همبم دٍم ثحج 

 .تؼلين ٍ تؼلوص ٍ ثؼذ ّن اوتسبة ثَد

يه رْت  :ٍ ضٌبخت افالن ٍ ايٌْب ثَد دس آى گفتين دٍ رْت داسد اهب همبم اٍل وِ حىن ًظش دس ًزَم ٍ تٌزين

 .حىن هسألِ قجك لَاػذ است ٍ يه رْت حىوص قجك سٍايبت خبغي است وِ دس ثبة ٍاسد ضذُ است

 الف. حکم تنجيم طبق قواعد عام
ضىل وِ اهب دس رْت اٍلي وِ حىن ًزَم ٍ تٌزين قجك لَاػذ ثبضذ ػشؼ وشدين ٍ هب تمسين وشدين ثِ ايي  

ضٌبخت ًزَم ٍ افالن يه ثبس ثب سٍش ًظشي ٍ فلسفي اًزبم هي ضَد ٍ يه ثبس ثب سٍش حسي ٍ يه ثبس اص قشيك 

ػلَم غشيجِ وِ سٍش ٍ لَاػذ خبظ خَدش سا داسد ٍ حىن ّش يه سا ثيبى وشدين ٍ ػلي المبػذُ گفتين وِ هبًؼي 

ٍص پيطشفتِ تش ضذُ است ٍحتي ضٌبخت آًْب اص ًذاسد ٍ ضٌبخت ًزَم چِ ثب سٍش فلسفي ٍ ثب سٍش ػلوي وِ اهش

ثلِ اگش هخال اص قشيك ػلَم غشيجِ ثبضذ ٍ ٍالؼيتي ًذاضتِ ثبضذ ٍ يه اهش هََّم  ،قشيك ػلَم غشيجِ هبًؼي ًذاسد

ثبضذ آى اضتغبل ثِ اهَس هََّم ثبضذ ٍ يب اگش ّوشاُ ثب يه اػتمبداتي ثبضذ وِ فبسذ ثبضذ يب ثب اخجبسّبي وزة آى 

ل داسد ًِ اص ثبة ايي وِ اغل دس ٍسٍد دس ضٌبخت اص قشيك ثبة ًظشي ٍ فلسفي ٍ حسي ٍ تزشثي ٍ ّن اضىب

ػلَم غشيجِ ثلىِ اص ثبة ايي وِ وزة است يب ايي وِ اػتمبد ثِ خبلميت يب ٍاسكيت ايٌْبست ٍ اػتمبدات ثبقل 

 .ديگش

بحشات ايٌْب دس خَدضبى يب دس حَادث ايي اغل ايي وِ وسي دس همبم ضٌبخت ايي افالن ٍ ارشام سوبٍيِ ٍ تأحيش ٍ ت

اال ايي وِ دس ّوشاّي ثب  ،ػبلن ثشثيبيذ ايي هبًؼي ًذاسد سَاء ثِ هٌْذ ًظشي يب ثِ هٌْذ تزشثي يب ثِ هٌْذ ػلَم غشيجِ

ايي ضٌبخت يه اػتمبدي ثِ خبلميت يب ٍسبقت ايٌْب يب تبحيشات لكؼي ايٌْب وِ ًطَد رلَي ايي اػتمبدات سا گشفت 

ي وِ دس همبم اخجبس چيض غيش لكؼي سا ثِ ػٌَاى لكؼي خجش ثذّذ ايٌْب اص ثبة وزة اضىبل داسد يب اگش ٍالؼيتي يب اي

ًذاسد هخال ػلَم غشيجِ ثيبيذ هطتغل ضذُ ثِ اهش غيش ٍالؼي آى ّن يه ًَع لَْ ٍ لؼت است وِ ػلي المبػذُ هشرَح 

 .اسداست ًِ ايي وِ حشام ثبضذ ٍ اغل ايي ضٌبخت ّيچ هبًؼي ًذ

 قلجِ : 

غشيجِ هي گَيٌذ چَى هتؼبسف  .سٍش خبظ خَدش سا داسد ،. ًيست.استبد : ثب سٍش ّبي هتؼبسف دس فلسفِ ٍ

  .ًيست
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 اهب رْت حبًيِ : 

  ؟همتؿبي ادلِ خبغِ دس ثبة ًزَم چيست

ٍلي ّن دس ايي ثحج ايي ادلِ خبغِ يه ثخطي وِ ادلِ لشآًي است وِ لجال ّن اضبسُ وشدين ٍ دس لَاػذ رْت ا

دس آى ضٌبخت ًزَم ثب  وٌذاگش وسي ثِ آيبت لشآى ثخَاّذ هشارؼِ  ،اضبسُ ضذ هٌتْي ثيطتش دس رْت حبًيِ است

. آيبت لشآى ايي است وِ ايي ضٌبخت ٍ استفبدُ اص ضٌبخت .سٍش ػلوي ٍ تزشثي ٍ احيبًب ثب سٍش ّبي ًظشي ٍ

غيش تزشثي ّن ثبضذ ٍ آيبت صيبدي وِ هب سا ثِ  دس صًذگي هبًؼي ًذاسد ثب سٍش ّبي هتؼبسف ٍ تزشثي ٍ احيبًب

. ٍ حبغل آًْب ّن استحجبة ضٌبخت آيبت خلمت ٍ ػالٍُ .اسربع هي دّذ غيش اص اسربػْبيص ثِ ضٌبخت قجيؼت ٍ

دس خػَظ افالن ٍ ارشام آيبتي داسد وِ ثِ آى اضبسُ وشدين افال يٌظشٍى الي السوبء ويف سفؼت ٍ  ،ثش ايي اهش ولي

آيب ًگبُ ًوي وٌٌذ يؼٌي تشغيت هي وٌذ وِ ثِ آسوبى ًگبُ ثىٌٌذ ٍ آسوبى يؼٌي هزوَػِ  ،ف سكحتالي االسؼ وي

. ّوِ ايٌْبيي وِ دس ػلَم ّيأت ٍ ػلَم هشثَـ ثِ ضٌبخت .ايي آسوبى فلىي ٍ افالن ٍ ستبسگبى ٍ وْىطبًْب ٍ

يب ثِ قَس خبظ ثِ هسبئل آسوبى ّست دسثشهي گيشد ٍ آيبتي وِ ثِ قَس ولي ثِ ضٌبخت ػبلن ٍ قجيؼت دادُ 

. يب اسربػبتي وِ دس فمِ دس ثبة .. اسربع دادُ است ٍ ثْشُ ثشداسي اص آًْب ٍ ػالهبت ٍ ثبلٌزن ّن يْتذٍى.آسوبًي ٍ

لجلِ ٍ ٍلت ثِ ايي اهَس دادُ ضذُ است ثٌبثشايي آيبت ٍ سٍايبت صيبدي ّست وِ هب سا ثِ ضٌبخت ايي ارشام ٍ 

بع ثِ استفبدُ اص ايٌْب دس يه اهَسي اسربع دادُ است ٍ ايٌْب ّوِ ًطبى هي دّذ وِ ستبسگبى ٍ ثْشُ ثشداسي ٍ اسر

ايٌْب ربيض ثلىِ هستحت است ٍ ًگبُ غبلت حسي است ٍ هوىي است وسي ثگَيذ ايي اقالق داسد ٍ ضٌبخت 

 .. سا هي گيشد.فلسفي ٍ غيش حسي ٍ

ب پي ثِ اتفبلبت غشيجِ هي ثشد ٍ دس ػلَم قجيؼي اهب ثب يه سٍضي وِ دس ػلَم غشيجِ است ٍ ايي وِ اص قشيك ايٌْ

سٍاثكي سا وطف هي وٌذ وِ آى سٍاثف سٍضي ٍ لبًًَوٌذ است ٍ اهب دس ػلَم غشيجِ يه سٍاثف غيش هلوَس ٍ 

دس ايي خػَظ ّوبى آيِ اي وِ حؿشت اثشاّين فشهَد فٌظش ًظشُ في الٌزَم فمبل  ،هحسَسي سا وطف هي وٌذ

ستٌذ ثشاي ػيذي هي خَاستٌذ ثيشٍى ضْش ثشًٍذ حؿشت ًگبّي دس ستبسُ ّب وشد ٍ ٍلتي وِ هي خَا ،اًي سمين

فشهَد هي هشيؿن يب هشيؽ خَاّن ضذ ايي ظبّشش ايي است وِ اص ساُ ًگبُ دس ًزَم ثِ ايي ًتيزِ سسيذ وِ اٍ 

سٍاثف  هشيؽ خَاّذ ضذ ٍ ايي سا ػزسي لشاس داد وِ ًشٍد ٍ ايي ظبّشش ايي است وِ اص قشيك ػلَم غشيجِ ٍ

خبظ غيش هتؼبسف دس حميمت اص ًگبُ دس ستبسُ ّب هشيؿيص سا وطف وشد ٍ دس تفبسيش ثحج ضذُ است وِ چٌذ 

 احتوبل دس ايي آيِ است : 

يىي ايي وِ اص ايي قشيك ػلَم غشيجِ هشيؿي خَد سا ديذ ٍ اگش ايي رَس ثبضذ هؼلَم هي ضَد وِ ايي اهش ربيض 

ن دادًذ ٍ گفتٌذ وِ حؿشت تميِ وشد ٍ ًِ ايي وِ ٍالؼب اص آى ساُ ثِ است ٍلي ثؼؿي ّن احتوبالت ديگشي ّ

هشيؿي خَد پي ثشدُ ثبضذ ٍ يه ًَع تَسيِ ٍ تميِ اي دس والم حؿشت ّست ٍ احتوبالت ديگشي ّن ّست وِ 

دس حميمت هي خَاٌّذ ثگَيٌذ وِ وبسي ثِ ثحج ػلَم غشيجِ ًذاسد ٍ ظبّشش ايي است وِ ًظش ًظشُ في الٌزَم / 
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فبت، ظبّشش ايي است وِ حؿشت اص ايي قشيك ػلَم غشيجِ ثِ هشيؿي خَد پي ثشدًذ هگش ايي وِ سٍايتي ثيبيذ غب

  .ايي سا تَؾيح دّذ ٍ هميذ وٌذ

ٍ وزله ًشي اثشاّين هلىَت السوبٍات ٍ االسؼ ايي ّن سثكي ثِ ايي ثحج ػلَم غشيجِ ًذاسد ٍ آى ًگبُ ديگشي 

ضَْدي است وِ ثِ ّوِ هَرَدات ػبلن وسي هي تَاًذ هلىَت سا ثجيٌذ ٍ لجال است وِ لجال هي گفتين آى يه ًگبُ 

  .ثحج ضذُ است

آيبت ّوِ  ،ثٌبثشايي ضٌبخت پذيذُ ّبي آسوبًي ٍ تأحيش ٍ تبحشات آًْب ثب سٍش حسي ٍ تزشثي اص دليل ٍ ادلِ خبغِ

جِ ّن ايي آيِ اگش تَريِ ٍ هَيذ است ضبيذ ضبهل فلسفي ٍ ًظشي ّن ثطَد ٍ ضٌبخت ايٌْب ثِ ػٌَاى ػلَم غشي

وِ ضَْدي است  ،تبٍيلي داضتِ ثبضذ ضبيذ گفت ٍالؼيتي داسد ٍ ّن هبًؼي ًذاسد ٍ ًگبُ دس آًْب اص حيج هلىَتطبى

 .چيضي است وِ دسست است ٍ ثحخي دسثبسُ اش ًيست

 .اهب آى چِ وِ هْن است اص حيج سٍايبت است

تِ تمسين وشد سٍايبتي وِ في الزولِ ايي اهش سا دسست ٍ ربيض ايي سٍايبت سا هي ضَد اص يه هٌظش ولي ثِ دٍ دس

هي داًذ ٍ سٍايبتي وِ هٌغ وشدًذ وِ ثبيذ هب ايي سٍايبت سا ثجيٌين وِ ايي سٍايبت هبًؼِ چِ هفبدي داسد تب ايٌزب 

اسد ديذين قجك لَاػذ ػبهِ ٍ حتي قجك آيبتي وِ دس ثحج ّست ضٌبخت ًزَم ثب ّش يه اص قشق هزوَسُ هبًؼي ًذ

ثلىِ ثخطي اص آًْب هستحت ّن ّست آى چِ وِ دس آى هبًؼي ّست ٍ اضىبلي ّست ايي است وِ اص اػتمبدات 

ثبقلي ّوشاُ ايٌْب ثبضذ يب اخجبسات وبرثي ّوشاُ ايٌْب ثبضذ ثميِ اش ػلن ّست ثلىِ هستحت است حتي اگش يىي اص 

  .يي است وِ وشاّتي داسدفشٍؼ ػلَم غشيجِ رضء هََّهبت ثبضذ ثبص ّن حشاهي ًيست فَلص ا

آيبت ّن وِ دس ايٌزب خالف لبػذُ چيضي ًوي فشهبيٌذ ٍ اگش تَريِ ثىٌين ثبص هٌؼي ًوي وٌٌذ ًسجت ثِ ػلَم غشيجِ 

  .ٍ ًسجت ثِ سبيش ثخطْب رَاص ثلىِ استحجبة سا هي سسبًٌذ

ولي است ٍ دستِ ديگشي  سٍايبت ّن وِ يه دستِ وِ ثِ ًحَي اغلص سا ثب آى هَافمت داسد ثبص ّوبٌّگ ثب چيض

  وٌذ.هي هبًذ ٍ ثبيذ ديذ وِ هي تَاًذ حىوي سا تخػيع ثضًذ ٍ حىوي سا خالف ايي حىن احجبت 

 8ّست ٍ يىي د  12د  101ّست وِ ظ  24اثَاة هب يىتست ثِ ثبة  12سٍايبتص دس دٍرلذ است يىي دس د 

ثحبس االًَاس است ٍ وسبًي ّن هخل  55 است ٍ رلذ 8د  14اثَاة آداة السفش ثبة  8ٍسبئل ّست وتبة حذ د 

 .سيذثي قبٍٍس وتبة خبغي دس ثبة ًزَم ًَضتٌذ

اص اثَاة هب يىتست ثِ حذيج  24سٍايبتي وِ في الزولِ رَاص سا هي سسبًذ اثتذا قبيفِ اٍل سا ثحج هي وٌين ثبة 

ثي االسجبد ػي  اٍل : هحوذثي يؼمَة ػي ػذُ اغحبثٌب ػي احوذثي هحوذثي خبلذ ػي اثي فؿبل ػي الحسي

ػجذالشحوي ثي سيبثِ لبل للت الثي ػجذاهلل ػليِ السالم : اى الٌبس يمَلَى اى الٌزَم اليحل الٌظش فيْب ٍ ّي تؼزجٌي 

فبى وبًت تؿش ثذيٌي فال حبرِ لي في ضيء ثذيٌي ٍ اى وبًت التؿش ثذيٌي فَاهلل فبًي الضتْيْب ٍ اضتْي الٌظش 

ص اهبم غبدق سَال هي وٌذ وِ ػذُ اي هي گَيٌذ هشدم هي گَيٌذ ًوي ضَد دس . ايي ػجذالشحوي ثي سيبثِ ا.فيْب
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ًزَم ًگبُ وشد ٍ آًْب سا ضٌبخت ٍ دس حبلي وِ ثشاي هي خيلي رلت است اگش ايي ًظش دس ًزَم ثِ ديي هي ؾشس 

ب ٍ اضتْي هي صًذ هي ًيبصي ثِ آى ًذاسم وٌبسش هي گزاسم ٍ اهب اى وبًت التؿش ثذيٌي لسن هي خَد وِ الضتْيْ

  ،الٌظش فيْب

رَاة حؿشت ايي است : ليس ووب تمَلَى التؿش ثذيٌه ايي رَس ًيست ًزَم ٍ ًظش دس آًْب ثِ ديي تَ ؾشس ٍ 

الجتِ حؿشت هي فشهبيذ  ،صيبًي ًوي سسبًذ ثؼذ فشهَدًذ اًىن تٌظشٍى في ضيء هٌْب وخيشُ اليذسن ٍ لليلِ اليٌتفغ ثِ

هي سسبًذ وِ  ،الؼيتص سا اًسبًْب ثِ اٍ ًوي سسٌذ ٍ ووص ّن فبيذُ ًذاسدوِ ًزَم چيضي است وِ صيبدش توبم ٍ

  .فبيذُ هؼتذ ثْي ًذاسد ٍلي حىوص رَاص است ٍ حؿشت هٌؼي ًوي وٌٌذ ٍ التؿش ثذيٌه

ريلص دس سٍؾِ وبفي است ٍ حؿشت سَاالتي هي وٌٌذ وِ ثِ ايي سبدگي ًيست اتذسي ثيي هطتشي ٍ صّشُ ون 

.. هي گَيذ ًوي داًن ٍ سَاالت ديگشي وِ تب ايي وِ يب ػجذالشحوي .ش چِ لذس فبغلِ است ٍدليمِ ٍ ثيي صّشُ ٍ لو

ٍلي هي ثيٌيذ وِ  وٌذ.. ايي حسبثي است وِ اگش وسي ثطٌبسذ آى لذس هي تَاًذ خيلي چيضّب سا وطف .ّزا حسبة

ايي سٍايت داللت ثش رَاص ايي ًظش ٍلَ ًظش ًبلع است ٍ داللت هي وٌذ ثش ٍالؼيت داضتي ايي  .ضوب ّن ًوي داًيذ

  .هٌتْي دستشسيص ثِ ايي آسبًي ًيست ،سٍاثف ٍ تبحيشات ايي ٍ ػلَهي وِ دس ايٌزب ّست ٍ حتي ػلَم غشيجِ

هحوذ ثي خبلذ الفبؾل اهب ثشاي ايي وِ ػي احوذ ثي هحوذ ػي  ،ايي سٍايت سٌذ هؼتجشي ًذاسد ،اهب اص ًظش سٌذ

 .حسي ثي االسجبـ ٍ حسي ثي سيبح ايي دٍ تب تَحيك خبظ ٍ يب ػبهي ًذاسد

 قلجِ : 

وِ  وٌذهي گفتن ضوَل داسد ضبيذ ضوَل ّن ًذاضتِ ثبضذ ٍ دس ػلَم غشيجِ ّن ثبضذ ٍ هي خَاّذ دسن  ،استبد: ًِ

ايي وِ قجك لَاػذ لكؼب دسست است ٍ هبًؼي ًذاسد  ،چِ اتفبلبتي هي افتذ ٍ ضبيذ سٍايت وبسي ثِ ايي ًذاضتِ ثبضذ

 ٍ سٍايبت سا ّن ثبيذ ديذ. 

سٍايت دٍم ٍ ػي احوذثي هحوذ ٍ ػي ػلي ثي هحوذ رويؼب سٍايت دس وبفي است ٍ ػي ػلي ثي حسي التيوي 

 ،.. خفبف لبل.ػي هحوذ ثي خكبة الَاسكي ػي يًَس ثي ػجذالشحوي ػي ػوشثي حلجي ػي حوبد الؼؿذي ػي

لبل للت هب خلفت ثبلؼشاق  ؟لي اثَػجذاهلل ػليِ السالم ويف ثػشن ثبلٌزَم آضٌبيي تَ ثب ًزَم چگًَِ استلبل 

حؿشت  ،اثػش ثبلٌزَم هٌي هي دس ػشاق وسي سا وِ آضٌبتش اص هي ثبضذ ثِ ًزَم ًوي ضٌبسن ٍ يؼٌي آضٌبتشيي هٌن

شت فشهَد هب ثبل الؼسىشيي يلتميبى في ّزا سَالي وشد ٍ اٍ رَاة ًذاد ٍ حؿ ؟فشهَد : ويف دٍساى الفله ػٌذّن

هي گَيذ دٍ لطىش سٍثشٍي ّن لشاس هي گيشًذ ٍ هٌزن ايي هي گَيذ تَپيشٍص هي ضَي  ،حبست ٍ في ّزا حبست

حؿشت  ،هي گَيذ ًوي داًن ؟.. فبيي وبًت في الٌزَم... حن يلتميبى.ّزا ،ٍ هٌزن اٍ هي گَيذ تَ پيشٍص هي ضَي

پبيبًي حؿشت ايي است وِ غذق اى اغل الحسبة حك ٍ لىي اليؼلن رله اال هي ػلن سَاالتي هي وٌذ ٍ رَاة 

ايي  ،اغل حسبة حك است ٍلي وسي ساُ ًذاسد هگش توبم هَاليذ خلك سا ثِ قَس وبهل ثذاًذ ،هَاليذ الخلك ولْن

  .سٍايت ديگشي است وِ دس ايٌزب آهذُ است ريلص ثبص ًمل وشدُ است
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وِ اغل ايي حك است ٍ پشداختي ايي ّن هبًؼي ًذاسد ٍ فمف هي گَيذ ضوب ًوي  ايي سٍايت ّن ًطبى هي دّذ

تَاًيذ ثِ ّوِ اش دستشسي پيذا ثىٌيذ ٍ ايي ّن رٌجِ ػلَم غشيجِ ثيطتش استجبـ پيذا هي وٌذ ٍ داللت ثش اغل رَاص 

  .هي وٌذ هٌتْي هي فشهبيذ ثِ آًزب ًوي سسيذ

چٌذ ًفش تبم ًيستٌذ هخل حوبد الؼؿذي تَحيك ًذاسد يب ػلي ثي حسي  ايي سٍايت ّن اص ًظش سٌذ اضىبالتي داسد ٍ

 .تيوي ّويي قَس تَحيك ًذاسًذ

سٍايت ديگش ٍ ػي هحوذثي يحيي ػي سلوِ ثي الخكبة يه سٌذش ٍ سٌذ ديگش ػي ػذُ هي اغحبثٌب ػي سْل 

اثبػجذاهلل ػليِ السالم  ثي صيبد رويؼب ػي ػلي ثي حسبى ػي ػلي ثي ػكيِ ثي صيبد ػي هؼلي ثي خليج لبل سبلت

حؿشت هي فشهبيٌذ ثلِ اى اهلل ثؼج الوطتشي الي االسؼ في غَسُ سرل ٍ  ،آيب ًزَم حمٌذ ؟ػي الٌزَم ا حك ّي

اخز سرل فؼلوِ  حن اخز سرال هي الحٌف فؼلوِ ٍ چيضّبيي دس سٍايت است وِ الجتِ خَد پبٍسلي داسد اليخلَ هي 

وِ  وٌذاغل ًزَم حك است هٌتْي الجتِ وبهل وسي ًوي تَاًذ دستشسي پيذا .ايي حذيج ثبص داللت داسد وِ .لشاثِ

ايي ّن ثيطتش ًبظش ثِ ػلَم غشيجِ است ًِ ًگبّْبي ػلوي دس ايٌْب ٍ رَاصش سا هي سسبًذ ٍ هٌتْي ايي سٍايت ّن 

بًي است . تَحيك ًذاسًذ ٍ هؼلي ثي خليج ّو.اص رْبت هتؼذدي اص ؾؼف داسد ػلي ثي حسبى ٍ ػكيِ ثي صيبد ٍ

وِ سٍايت ًَسٍص سا سٍايت وشدُ است خَد هؼلي ثي خليج لبثل تَحيك است. ايي سِ سٍايت اغل لػِ سا تبييذ هي 

  .وٌٌذ اهب ّوِ اضبى ؾؼف سٌذ داسًذ

سٍايت چْبسم ّويي ثبة ٍ ػي ػلي ثي اثشاّين ػي اثي اثي ػويش ٍ ػي رويل ثي غبلح ػي هي اخجش ػي اثي 

حؿشت هي  ،ل سئل ػي الٌزَم لبل هبيؼلوْب اال اّل ثيت هي الؼشة ٍ اّل ثيت هي الٌْذػجذاهلل ػليِ السالم لب

 .فشهبيٌذ وِ سَال اص ًزَم وِ ضذ حؿشت فشهَد يه قبئفِ دس ػشة ٍ يه قبئفِ دس ٌّذ است وِ ايي سا هي داًٌذ

  .حؿشت هٌؼطبى ًفشهَد

وِ ػي هي اخجش است ٍ سٍايت هشسلِ است اال ايي ايي سٍايت ّن اص ًظش سٌذ ثبص هخل لجليْب هطىل داسد ثشاي ايي 

وِ وسي هشسالت اثي اثي ػويش حتي ثبٍاسكِ سا لجَل هي وٌذ يه ٍلت خَد اثي اثي ػويش ًمل هي وٌذ ٍ يه 

ٍلت هي گَيذ ػي رويل ػي هي اخجشُ اگش وسي هشسالت سا حتي ثب ٍاسكِ ثپزيشد ايي اهش سا لجَل هي وٌذ هٌتْي 

  .ثي ػويش سا لجَل ًذاضتين فىيف ثِ ايي وِ ثب ٍاسكِ ّن ثبضذهب اغل هشسالت اثي ا

ايي سٍايبت قبئفِ اٍل ثَد وِ سٍايت هؼتجشي ّن وِ سٌذ  .وتبة اثي قبٍٍس سٍايبتي اص ًزَم ايي وتبة ًمل وشدًذ

 هؼتجشي داضتِ ثبضذ ًيست ٍلي داللتطبى ثشرَاص خيلي تبم است ٍ حتي رَاص اص قشيك ػلَم غشيجِ هگش ايي وِ

  .وسي ثگَيذ وخشتطبى هَرت اػتوبد هي ضَد

اهب ػوذُ سٍايبتي است وِ ثِ ًحَي حشهت يب هٌغ سا افبدُ هي وٌذ ايي سٍايبت اٍليي سٍايت پٌزن ّويي ثبة اثَاة 

  .است 5حذيج  24هبيىتست ثِ ثبة 
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هْش الجغي ٍ هٌْب الٌظش ٍ لذ تمذم في حذيج لبسن ثي ػجذالشحوي اى الٌجي غلي اهلل ػليِ ٍ آلِ ًْي ػي خػبل هٌْب 

ايي  .. ايي سٍايت هتؼذدي است وِ حؿشت اص خػبلي هٌغ وشدُ است يىيص ّن ًظش في الٌزَم ّست.في الٌزَم

سٍايت اص ًظش داللتي ًْيي است وِ ظَْسش دس حشهت است ثْشحبل ّن هوىي است ثگَيين اقالق داسد ثؼذ ػلَم 

  .غشيجِ سا ّن دس ثشهي گيشد

  .ؾؼيف است لبسن ثي ػجذالشحوي تَحيك ًذاسد سٍايت اص ًظش سٌذ

هحوذ ثي ػلي ثي الحسيي ػي هحوذثي الحسي ػي الػفبس  .سٍايت دٍم اص قبئفِ دٍم سٍايت ضطن ايي ثبة است

ػي حسي ثي الوؼشٍف ػي حسي ثي ػلي ثي الفؿبل ػي ظشيف ثي ًبغح ػي ػلي ثي الحػيي لبل سوؼت 

َل اهلل ػي السبػِ ٍ لبل ػٌذ ايوبى ثبلٌزَم ٍ تىزيت ثبلمذس پشسيذًذ وِ اثبػجذاهلل ػليِ السالم يمَل : سئل سس

ايي سٍايت اص  .ليبهت وِ ثشپب هي ضَد حؿشت فشهَدًذ ٍلتي هشدم ثِ ًزَم ايوبى ثيبٍسًذ ٍ لذس سا تىزيت ثىٌٌذ

سدى ٍ تىزيت ًظش داللتي آهذُ است ػٌذ ايوبى ثبلٌزَم  ٍ تىزيت ثبلمذس ثحج ًظش ًيست ثحج ايوبى ثِ ًزَم آٍ

وشدى لذس است يؼٌي ثگَيذ ايي تبحيش ٍ تبحشات هستٌذ ثِ خَدضبى است يب لكؼي است وِ ًوي ضَد وبسيص وشد 

داللتص خَة است هٌتْي اغل ضٌبخت  .ايي سٍايت اص ًظش سٌذ احتوبال غحيح است .يىي اص ٍرَُ ثبقلِ است

  ....يؼٌي اسٌبد ايٌْب ثِ ًزَم ٍ ،ذس سال وٌذوسي ثخَاّذ ثِ ًزَم ايوبى ثيبٍسد ٍ تىزيت  ،ايي ػلَم

. اثشاّين ػي ًػش ثي لبثَس .سٍايت سَم ّفتن ايي ثبة است ٍ ػٌِ ػي الػفبس ػي الحسي ثي ػلي الىَفي ػي

ايي رب لبل ًػش ثي لبثَس سوؼت اثبػجذاهلل ػليِ السالم يمَل : الوٌزن هلؼَى  .ايي ّن سربلص هؼتجش است

. هلؼَى هي گَيذ الوٌزن هلؼَى وسي وِ .ى ٍ الوغٌيِ هلؼًَِ ٍ هي آٍاّب هلؼَى ٍٍالىبّي هلؼَى ٍالسبحش هلؼَ

  .ايي ّن سٍايت ديگشي است وِ سٌذش ّن هؼتجش است ،ايي هلؼَى است وٌذستبسُ ضٌبسي 

سٍايت چْبسم ّطتن ايي ثبة است وِ لبل دس خػبل است وِ ًمل هي وٌذ سٍايت همكَػِ ٍ هشفَػِ است ٍ سٌذ 

ل ػليِ السالم الوٌزن وبلىبّي ٍ الىبّي وبلسبحش ٍ السبحش وبلىبفش ٍ الىبفش في الٌبس، داللتص ثش حشهت ًذاسد وِ لب

سٍايت سٌذ ًذاسد هگش ايي وِ ثگَيين چَى غذٍق فشهَدُ است لبل ػليِ السالم ًسجت اسٌبد ربصم  .ٍاؾح است

 .دادُ است هؼتجش است ٍلي هب ايي سا لجَل ًذاسين

ػبل ًمل ضذُ است ثبسٌبدُ ػي اثي رؼفش ػي آثبئِ ػي الٌجي اًِ ًْي ػي ػذُ خػبل هٌْب الٌظش سٍايت ًْن وِ اص خ

سٍايت دّن  .ايي تؼجيش دس سٍايت ديگشي ّن ثَد وِ آى ّن سٌذش تبم ًجَد ٍ ايي ّن سٌذش تبم ًيست ،في الٌزَم

ػي الْطبم وِ سٌذش ظبّشا  احوذ ثي ػلي ثي اثي قبلت دس قجشسي ػي الْطبم ًمل وشدُ دس احتزبد قجشسي است

دسست است چَى ايي وتبة ّن ّست اى صًذيمب لبل لِ يه صًذيمي اص اهبم غبدق ػليِ السالم سَال وشد هب تمَل 

حؿشت فشهَد ػلن للت هٌبفؼه ٍ وخشت هؿبسن اليذفغ ثْب الومذٍس ٍ اليتمي ثِ الوحزٍس اى  ،في ػلن الٌزَم

خيشلن يستذػي التؼزيل ٍ... ٍالوٌزن يؿبد اهلل في ػلوِ ثظئوِ اًِ يشد لؿبء . ٍ اى خجش ث.خجش هٌزن ثبلجالء لن يٌزض

اهلل ػي خلمِ  وِ ايي يؿبد اهلل وِ وبسّبي حشام داسد اًزبم هي دّذ هٌتْي ايي سٍايت ّن هي گَيذ ثظئوِ اًِ يشد 
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بء خذا سا هي تَاًذ تغييش لؿبء اهلل ػي خلمِ ايي سٍي فشؾي است وِ يه اػتمبد ثبقلي داسد وِ ثب ايي هي تَاًذ لؿ

  .ثذّذ

سٍايت يبصدّن دسهؼتجش  ٍ تزوشُ ضْيذاى ايي سا ًمل وشدًذ لبل الٌجي وِ سٌذ ًذاسد : هي غذق وبٌّب اٍ هٌزوب فَْ 

وبفش ثوب اًضل ػلي هحوذ غلي اهلل ػليِ ٍ آلِ ايي سٍايت سٌذش هؼتجش ًيست ٍ داللتص هي غذّق وبٌّب اٍ هٌزوب 

ذيك هي وٌذ دس حشفْبيي وِ هي صًذ ٍ ثبلوالصهِ هوىي است ثگَيين وِ وبس هٌزن وبس وسي وِ هٌزوي سا تػ

  .وبس اضتجبّي وشدُ است وٌذحشاهي است وِ اگش وسي اٍ سا تػذيك 

سٍايت دٍاصدّن سيذ اثي قبٍٍس دس وتبة استخبسات ًمل وشدُ دس ريل سٍايتي فشهَدُ است اًه خلمت الَاهب 

. ايي سٍايتي است وِ سٌذ ًذاسد الجتِ ايي هزهت وشدُ است الَاهي وِ يلزئَى الي هكبلغ ... ٍ.يلزئَى هكبلغ الٌزَم

  .الٌزَم ٍ هي ثشي ّستن اص ايٌْب وِ هوىي است ثگَيين داللت ثش حشهت هي وٌذ
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