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 تسن اهلل الشحوي الشحین

 خالصه جلسه قبل
طَس وِ دس تمسین اٍل،  ّواى ؛ ٍدٍهیي تمسیوی وِ دس تاب ٍارة هطشح ضذ تمسین ٍارة تِ هٌزض ٍ هؼلك تَد

 -وِ هثذع آى صاحة فصَل است-تمسین دٍم ٍارة هطشٍغ اص ًاحیِ هشحَم ضیخ هَسد هٌالطِ لشاس گشفتِ تَد دس 

هشحَم اصفْاًی ٍ هشحَم ًائیٌی اص وساًی لك ٍرَد داضت وِ هشحَم ًْاًٍذی ٍ هٌالطاتی دس تصَیش ٍارة هؼ

 گَیٌذ تصَیش ٍارة هؼلك هَارِ تا هطىالتی است. هی ذ.تَدًذ وِ دس ٍارة هؼلك ٍ تصَیش آى اضىال داسً

، ایٌىِ االى حذ، اضذ اصالً اهىاى ػول تِ آى ًیستایٌىِ ٍرَب، االى تاضذ ٍلی ظشفِ ػول تِ ٍارة دس آیٌذُ ت

 اضىاالتی داسد.وِ  اًذ فشهَدُ -ظشفص تشای آیٌذُ است-ًطَد االى تِ آى ػول وشد،  ٍرِ چیّ تٍِارة تاضذ ٍلی 

 شکال عمده در تصویر واجب معلقسه ا 
 :ػوذُ دس ایٌزا ّست سِ اضىال

 ضَد. هی ضذ تفىیه اسادُ اص هشاد رایض ًیست ٍ دس ٍارة هؼلك، اسادُ اص هشاد، تفىیه هی گفتِ  -1

تطشیؼیِ ٍاسد  ایي اضىال دسست است ٍلی دس اسادُ تىَیٌیِ هَسد تحج وشدین ٍ گفتین دس اسادُ دس ایي

تطشیؼیِ است ٍ اسادُ تطشیؼیِ اهش  اضىال ٍاسد ًیست چَى ایٌزا اسادُ گفتین دس تحج خَدهاى ایي ؛ ًٍیست

ًی لثَل است ٍلی الثتِ دس اسادُ تىَیٌیِ اضىال ًْاًٍذی ٍ هشحَم اصفْا «أهشُُ تیذِ الوؼتثِش»اػتثاسی است ٍ 

 تطشیؼیِ است. تحج ها تحج اسادُ

إًوا یصحّ الثؼج إرا »دس رایی صحیح است وِ اهىاى اًثؼاث تاضذ دس تصَیش ٍارة هؼلك ایي تَد وِ تؼج   -2

ایي یه لاػذُ ولی است، دس صرش ًیض «. أهىي إًثؼاث الؼثذ ٍ إرا لن یوىي إًثؼاث الؼثذ فالثؼجُ غیشُ صحیحٍ

إًوا یصحّ الضرش إرا أهىي إًضراسٔ الؼثذ هي ّزا الضرش ٍ إرا لن یوىي اإلًضراس فال یصح »طَس است:  ّویي

 «.الضرش

 ولی است. اًثؼاث ػثذ هوىي تاضذ. ایي لاػذُ ضَد تىلیف وشد وِ هی رایی
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ضَد االى تِ آى ػول وشد، ػولی است وِ حتواً دس آیٌذُ تایذ  ًوی ٍرِ چیّ تِدس تؼج فؼلی تِ اهشی وِ 

تؼج اص  الحزِ اهىاى ػول ًذاسد، ایي تفىیه وِ رض دس ریدس هاُ سرة تِ حزی تؼج وٌذ  ٍ اًزام ضَد. االى

 ضَد وِ ػمالً لغَ است صیشا اًثؼاث، هوىي ًیست. هی اًثؼاث

سا ایي لغَ است، چَى اًثؼاث هوىي ًیست.  گَیذ هی ضَد اها ایٌزا ًوی اضىال اٍل ایي تَد وِ ػمالً تفىیه

لثَل وٌذ تشای ایٌىِ اص لغَیت تیشٍى آیذ.  هی ایي تَد وِ یه احشی وِ پیذا ضَد وفایت هطشح وشدین ٍ رَاب

یا اًثؼاث ًحَٓ الومذهِ.  الومذهِ یرًحَٓ  داسین وِ رایی تؼج صحیح است وِ اًثؼاث، هتصَس تاضذ ٍلی اًثؼاثِ

وٌذ وافی است تشای خشٍد ایي تؼجِ فؼلی اص لغَیت وِ ایي ٍرَب،  هی ّویي وِ همذهات حذ ٍ سفش فشاّن

 ّن وٌذ.اًگیضاًذ وِ همذهات سا فشا هی وٌذ ٍ اٍ سا هی تشضح تِ همذهات

 ػشض ضذ. وشدُ تَدین ٍ تا ایي تیاى ّنػشض ایي ّن اضىال دٍم وِ رَاب آى سا 

ضَد ایٌزا آٍسد ٍلی سٍح ٍ ًْایت والم ٍ داٍسی دسست ّویي است وِ  هی یه إى للت ٍ للت ّایی سا

 ایٌزا ػشض وشدین.

 ایي دٍ اضىال دس تصَیش ٍارة هؼلك دفغ ضذ.

 تحشیه تِ همیذی وِ لیذش غیش اختیاسی است ٍ االى ٍرَد ًذاسد استحالِاضىال سَم  

وٌن، چَى پایِ  اضىال سَهی وِ دس ولوات هشحَم ًائیٌی تِ آى اضاسُ ضذ تِ صَست گزسا تِ آى اضاسُ هی -3

 ضایذ تا حذی سٍضي تاضذ، ایي است وِ؛ ّن  آىی لثلی سیختِ ضذ ٍ رَاب ّا تحجتحج دس 

طَس  گَیذ دس ٍارة هؼلك غالثاً ایي هطشٍغ ضذى ٍرَب است هی تؼلیك ٍارة تش اهش غیش اختیاسی هؼٌای

آى صهاى دس اختیاس ها  رة، هؼلك تش صهاىِ آیٌذُ است؛ ٍ حال آًىِاست وِ ٍرَب االى فؼلی است ٍ ٍا

دسست تاضذ  اٍ صُگَیذ ضة تایذ غسل وٌذ وِ سٍ هی ایٌىِ یا دس اختیاس حاد ًیست، الحزِ یرت. سسیذى ًیس

یا رٌة، ٍارة هؼلك تشای  گَیذ غسل هستحاظِ یا حائط هی سسیذى فزش ٍ سٍص دس اختیاس اٍ ًیست. ایٌىِ

تؼذ غسل وٌذ، چَى ٍرَب االى است ٍ ٍارة، هؼلكِ تش آى  ُ سٍصتشای سٍص است، ضة تایذسٍص تؼذ  سٍصُ

ب همیذ تِ آى لیذ تیاسی است. ایٌىِ ٍرَیه اهش غیش اخ ٍ صهاى است آیذ، آى لیذ، وِ تؼذ هی هاًی استص

است وِ تحشیه تِ همیذ، تحشیه تِ لیذ است. ایٌزا ٌَّص  ًطَد ٍلی ٍارة همیذ تِ آى لیذ ضَد تِ ایي هؼٌا
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تا طْاست تؼذ اص فزش. پس  یا تِ سٍصُوٌذ  هی الحزِ یرًطذُ تحشیه فؼلی تِ حذِ دس  الحزِ یرفزش ًطذُ، 

 .ِ اختیاسی ًیست. ایي تِ ًحَی تایذ تحشیهِ تِ لیذ ضَدوٌذ و هی تحشیه فؼلی تِ لیذی

ضَد تِ آى تحشیه وشد تایذ آى لیذ،  ًوی ٍ لیذی وِ غیش اختیاسی ضذتحشیه تِ همیذ تحشیه تِ لیذ است 

 . ایي فشهایص ایطاى است.ضَد ًوی ٍارة هؼلك ٍتطَد  ٍارةِ هطشٍغ تایذ ضشغِ ٍرَب ضَد

دس ایٌزا وِ تحشیه االى است ٍ تحشیه ٍ تؼج هَلی تِ همیذ تؼلك گشفت است ٍ همیذ ّن تِ  ذیگَ یه

فؼلی  ایي تحشیه، فؼلی ًیست. چَى لیذ آىپس  -آیذ لیذی وِ تؼذ هی-وِ دس اختیاس اٍ ًیست. لیذی ّست 

 دس ایي است. یا استحالِ ٍاختیاسی ًیست وِ تطَد تِ آى تؼج وشد. دس ایي اضىال  ٍ

تشٍ طْاست سا ایي تحشیه تِ لیذ ّن ّست یؼٌی  «هتطْشاً صل»گَیذ  هی وٌذ هخالً هی تِ همیذ وِ تحشیه

اًزام تذُ، ایي لیذ تایذ دس اختیاس اٍ تاضذ. یا ایٌىِ  گَیذ حذ سا دس آى ظشف هی رایی وًِیض تِ دست آٍس؛ 

لیف گشفتی ایي لیذ یا تایذ االى گَیذ اگش لیذی سا دس تى هی تایذ حاصل تاضذ یا دس اختیاس اٍ تاضذ. ایطاى

گَیذ دس ٍلت ًواص  است هیحاصل تاضذ وِ ًیاصی تِ تحصیل ًذاضتِ تاضذ، هخل ایٌىِ االى ٍلت سسیذُ 

ایي فشهایص هشحَم  ؛هخل طْاست-یا ایٌىِ تایذ اختیاسی تاضذ  -اضذاگش اختیاسی ًیست تایذ االى ت-تخَاى، 

 ًائیٌی است.

 وٌذ آى سا ایزادست وِ ّ ِ لیذی وِ ًِ االى ٍرَد داسد ٍ ًِ دس اختیاس اٍایٌىِ تحشیه وٌذ تِ همیذِ ت

گَیذ  هی آیذ. ایي فشهایص هشحَم ًائیٌی است. هی اتتذا ّویي تِ رّي گَیذ ایي هؼٌا ًذاسد ٍ صحیح ًیست هی

هستمثلی است چَى تحصیل آى اهىاى ًذاسد  وٌی یا تایذ االى لیذ آى تاضذ یا اگش لیذ آى یذ، اهش هیٍلتی تِ هم

ٍ دیگش ٍارة هؼلك ًذاسین. هؼمَل ًیست وِ ٍارة هؼلك  ضَد هی ٍارة هطشٍغوِ  تایذ لیذِ ٍرَب ضَد

 تاضذ.

 :آى لیذ

 ؛ضَد هی ٍارة هٌزض اگش اختیاسی حاصل است

 ؛ضَد هی ٍارة هٌزض اگش غیش اختیاسی حاصل است

 ؛ضَد هی دستص آٍسد تاص هٌزض ضَد االى تِ هی اگش اختیاسی است وِ
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 ایي تایذ لیذِ ٍرَب تاضذ آیذ ٍلی دستِ هي ًیست یش اختیاسی است وِ االى ًیست، تؼذ هیاها اگش غ

 تَاًذ لیذِ ٍارة ضَد. ًوی

دس ولوات هشحَم ضْیذ  اًذ دادُتِ ًحَی تضسگاى ایي سا رَاب  ٍ وِ رَاب داسد ایي فشهایص ایطاى است

 .تؼالی ػلیْن اهلل سظَاىضی صذس ٍ هشحَم آلای تثشی

 پاسخ استاد به این اشکال 
 «تحشیه تِ همیذ، تحشیهِ تِ لیذ است»گَیذ  هی وِ یا لاػذُسدّ ولیت 

 :وٌن ایي است وِ هی رَاتی وِ هي ایٌزا ػشض

 ولی تحشیه تِ همیذ، تحشیه تِ لیذ ّن تایذ تاضذ. چِ وسی گفتِ است وِ لاػذُ

هي لة لصِ سا ػشض ٍلی  آٍسدسِ چْاس رَاب  ٍ وشد ضذ هفصل هی وٌن ایي است، هی رَاتی وِ ػشض

 وٌن. هی

 ولی، دلیلی تش آى ٍرَد ًذاسد. یه لاػذُ ػٌَاى  تِ« ِ لیذ استتحشیه تِ همیذ، تحشیهِ ت»اصلِ ایٌىِ 

گَیذ تشٍ طْاست سا تیاٍس. ٍلی دس ّویي  هی یؼٌی «صلّ هتطّْشاً»گَیذ  هی طَس است ٍلتی دس راّایی ّویي

دٍ رَس  تحشیهِ همیذ، تحشیهِ تِ لیذ است گَییذ هی ایٌىِلیذ گشفتي یه چیضی دس ٍارة،  «صلّ هتطْشاً»

 ؛است

 یه ٍلتی خَد لیذ سا ػٌایت داسد وِ لیذ ّن ایزاد ضَد؛ ایٌزا تحشیهِ همیذ، تحشیه تِ لیذ است یؼٌی -1

 گَیذ صلّ هتطْشاً؛ هی

 خَاّذ وسی ایي ظشف سا ایزاد وٌذ. ًویگیشد ٍ  سا ظشفِ ػول هی« هتطْشاً»ت ٍلی یه ٍل -2

 وٌذ هی ایٌزا تحشیه تِ آى؛ خَاّذ تِ اٍ تؼج وٌذ هی گیشد ٍ هی خَد آى لیذ سا ّن رضء تىلیف

، تِ آى ًذاسد ًسثت تَاًذ لیذ سا ظشف تحمك تىلیف تگیشد ٍلی تؼخی هی ٍلی ّیچ هاًؼی ًذاسد هَلی

 گَیذ تش فشظی وِ ایي آهذ ایي هطلَب هي است. هی

 :تَاًذ اخز وٌذ ًَع هیسا دٍ  ی استوِ اهش اختیاسّویي طْاست ّن 
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دس ایي صَست هي تَ سا تِ آى  گَیذ اگش طْاست آهذ، ٍلتی طْاست، هفشٍض الَرَد ضذ یه ٍلتی هی -1

 وٌن؛ هی تحشیه

 وٌن وِ آى سا تیاٍسی. هی االى تَ سا تحشیهگَیذ  یه ٍلت ّن هی -2

 :فتینگ هی حذیخی وِ االىضَد هخل ّویي تحج صذق ال ًَع هیّش دٍ 

خَاّن صذق الحذیج داضتِ تاضی؛ یؼٌی سخي تگَیی ٍ صادق تاضی، داسد تِ آى ّن  هی گَیذ هي صهاًی هی 

 وٌذ؛ هی تحشیه

 خَاّن صادق تاضی. هی هي ،ایٌىِ حذیج داضتِ تاضی تشفشضگَیذ  هی یه ٍلت ّن

تَاًذ تشغیة تِ  هی تشغیة تِ لیذ تىٌذ ٍتَاًذ  هی رایی ّن وِ اختیاسی ّستایي است وِ لیَد حتی دس  

تَاًذ تحشیه تِ لیذ  هی همیذ، تحشیهِ تِ لیذ است. ها ولیت ایي سا لثَل ًذاسین، لیذ ًىٌذ پس تحشیهِ تِ

 تَاًذ ًثاضذ. هی تاضذ ٍ

 تَاًذ دٍ رَس اخز وٌذ. هی حتی آًزایی وِ همذٍس ّن ّست سا

ٍرَب ٍ لیذ ٍرَب، أخز  ظشف آى ساتَاًذ  وٌذ ٍ هی أخز تَاًذ آى سا ظشفِ ٍارة هی ّن شهمذٍسیغدس 

 وٌذ.

تا ساتطِ ایي تحشیه تِ همیذ ضَد یه اهش اػتثاسی است ٍ  هی ایي تحشیه ٍ تؼخی وِ اص هَلی صادس 

 تحشیه تِ لیذ واهالً اهش اػتثاسی است ٍ تِ دست هَلی است.
  
 اصالً تحشیىی ًذاسد؛ؼٌی تذٍى لیذ یتِ همیذ وٌذ ٍ هطشٍغ ضَد تِ لیذ تحشیه  ضَد یه

 تَاًذ تحشیه تِ لیذ ّن تاضذ؛ ٍ دس آًزایی وِ اختیاسی تاضذ، هی

ٍ لیذ سا ّن ضشغِ ٍارة لشاس دّذ ًِ ضشغ فؼلی تاضذ ٍ تحشیه تِ لیذ ًثاضذ تَاًذ  ٍ تحشیه آى هی

 ٍرَب.

 گیشد. هی ّا ّوِ تاتغ تصَیش ٍ هصالحی است وِ هَلی دس ًظش ایي 
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همذاس سًٔذ ًیست وِ تگَیین ٍرَب االى است یه لیذی ّن داسد وِ دس اختیاس الثتِ ٍارة هؼلك یه  

 آٍسد دس حالی وِ هی یؼٌی ٍرَب سا االى؛ لیذِ ٍارة است تلىِ ًیست ٍ آى لیذ ّن لیذ ٍرَب ًیست

خَاّذ همذهات سا ػول  گَیین سش آى، ایي است وِ هی تْا ایي هاًؼی ًذاسد هیتَاًذ ٍارة سا ػول وٌذ. هٌ ًوی

 دٍم ػشض وشدین. وٌذ وِ دس ًىتِ

 تؼج ٍ اًثؼاث، خَب حل ضَد ایٌزا ّن حل است. ،تِ ػثاست دیگش اگش آى تحج دٍم سا وِ ػشض وشدین 

 .تاضذ وٌذ الصم ًیست تحشیه تِ لیذ هی تحشیه تِ همیذ وِ یٍلت

 تحشیىی ًیست هگش ایٌىِ لیذ تیایذ؛ اصالًوِ االى لیذ سا ضشغ ٍرَب أخز وٌذ  تَاًذ یه -

 ٍارة أخز وٌذ )هخل ضشغِ طْاست( ضذ ٍ آى سا ضشغِ اهش ٍارة ٍ همذهِاهش اختیاسی تا  -

خَاّذ  هی سا تالفؼل اًزام دّذ تشای ایٌىِ سا ضشغِ ٍارة لشاس دّذ ٍلی تحشیه آىاهش غیش اختیاسی   -

تحمك ایي  تا دس ظشف -ایٌىِ ایي لیذ دس اختیاس تَ ًیستٍلَ -ّن ایزاد وي  سایش همذهات ساتگَیذ االى 

 لیذِ غیش اختیاسی تتَاًی تِ ایي ػول وٌی.

 تلىِ، تحشیه تِ همیذ تحشیهِ تِ لیذش است االطالق یػلرَاب اصلی ایي است وِ ٍرْی ًذاسین وِ  

است ٍ هَلی ًیض آى لیذ سا ضشغِ ٍارة لشاس دّذ ًِ  تحشیه تِ همیذ تحشیه تِ لیذ آى ،اگش اختیاسی تاضذ

یش اختیاسی اهشی یا غ تحشیه تِ آى ًیست، اختیاسی سا ضشغِ ٍرَب لشاس داداگش لیذ غیش  ضشغِ ٍرَب.

 لشاس داد دس ایي صَست ًیض تحشیه تِ آى ًیست ٍ هاًؼی ًذاسد یه هصلحتی، ضشغ ٍارة تِ خاطشاست وِ 

 اهش هتأخش، لیذِ ٍارة لشاس گیشد. وِ

گفتِ تِ ایي دلیل ٍارة هؼلك،  هشحَم ًائیٌی ایي تشرستِ ضذُ ٍ دس رّيدس ایي رْت اضىالی ًیست وِ 

 لاتل تصَیش ًیست.

دّذ  هی ضَد تصَیش وٌذ تحشیه ٍ تؼج اػتثاسی فؼلی سا اًزام هی تیٌذ وِ هی لاتل تصَیش است ٍرذاًاً آدم

 .دس آى ظشف اًزام گیشد-ٍارة ایي است وِ تؼذ اًزام گیشد ٍ لیذِ 

 وشدین. سؤال هْن ّواى لغَیت است وِ تحج 

 سؤال: ؟
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ها وِ فشاّن است.  دس ٍارة هٌزض، هٌزض است ٍ ّوِ چیضآًزایی وِ همذهات ًثاضذ هٌزض است  رَاب:

 ٌذ. تؼعی ٍارثات ًسثت تِ تؼعی لیَد، هؼلك است.ّست هؼلكگَیین ّوِ ٍارثات  ًوی

سٍص تؼذ اص حیج تماء حیات ٍ لذست تش سٍصُ یا تش حذ  ص ایام هَسن یا غسل لیل تشای سٍصُلثل ا هخل حذ

یؼٌی اگش آى دس آى صهاى تاضذ االى  هتأخش است؛ هطشٍغ است هٌتْا هطشٍغِ تِ ضشغِ ،ذ ٍ سٍصدس هَػ

ٍارة هؼلك است ٍ ّویي ٍارة هطشٍغِ تِ ضشغِ هتأخش است یؼٌی  ٍرَب داسد ٍ لزا ایي اص حیجِ آى صهاى

لذست تش ػول داضتِ تاضذ. ٍرَبِ االى هطشٍغ ٍ ایي صًذُ تاضذ هشیط ّن ًطَد  الحزِ یردس  وِ یدسصَست

ضَد اص اٍل ایي ٍرَب تَدُ است هٌتْا  هی حیات داضت هؼلَم ٍلت آىتِ آى است هٌتْا تِ ضشغِ هتأخش. اگش 

فؼلی است ٍلی ظشف ٍارة،  ى لحظِ، ٍارة هؼلك است یؼٌی ٍرَبًسثت تِ صهاى دس آ حال يیدسػّویي 

 تؼذ است.

 وٌین. هی ػثَس آى ایي اضىال سَم وِ اص

سفغ ضذ ٍ ٍارة  طَس وِ دٍ اضىال دس ٍرَب هطشٍغ وِ ضیخ اًصاسی فشهَدُ تَد ىتٌاتشایي ّوا

اضىالی وِ هشحَم ًْاًٍذی ٍ  رِ تِ ٍارة هؼلك ّن لاتل دفغ است،هطشٍغ، تصَیش ضذ، ایي سِ اضىال هتَ

 تضسگاى هطشح وشدُ تَدًذ. پس ٍارة هؼلك، لاتل تصَیش است.

 نتیجه 
 :ٍ گفتولی تصَیش وشد  ایي دٍ تمسین سا دس یه ًمطِ ضَد یه ایي دٍ تحج ایي ضذ وًِتیزِ 

 .ٍرَب یا هطشٍغ است یا هطلك

ایي ّواى  (79آل ػوشاى/«)سٓثِیال إِلَیِِٕ اسٕتَطاعٓ هٓيِ الْثٓیٕتِ حِذُّ »ِ هطشٍغاست یا  فؼلی هطلكٍرَب یا 

 ٍرَب هطشٍغ ٍ هطلك است.

 ّن فؼلی است: ایي وِ ٍارة آىضَد  هی تمسین تِ آًزایی ٍرَب فؼلی استٍ ٍرَب هطلك یؼٌی آًىِ 

فؼلی است ٍلی  ظشف ٍارة ّن فؼلی است. یا ٍرَب هطلمی وِ ٍرَب آىهطلكِ هٌزض ضَد ٍرَب  هی

 ضَد. هی هؼلك ایي: ظشفِ ٍارة، تؼذ است



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 9182 شماره ثبت:

ٌین وِ تىلیف یا پس تمسین دٍم ٍارة تِ هٌزض ٍ هؼلك دس طَل تمسین اٍل است. اٍل تایذ تمسین و

 االى فؼلی است. ٍ یؼٌی االى چیضی ًیست یا ایٌىِ هطلك استهطشٍغ است؛ 

 ؛پس ٍرَب هطشٍغ ٍ فؼلی )هطلك(

 ضَد هی فؼلی است وِ هٌزض یا ٍارة آى

 ضَد. هی یا استمثالی است وِ هؼلك

اسة است هٌهطشٍغ داسین ٍ ٍرَبِ هطلك، « ٍرَبِ»هٌاسة ایي است وِ دس هَسد تمسین اٍل تگَیین 

َب هطشٍغ، ٍارةِ ٍلی دس تحج تؼذی تگَیین ّواى ٍر ، چَى تىلیف دٍ ًَع است«ٍرَب»ین آًزا تگَی

 ایي است. دسست .ظشفص استمثالی است-یا هؼلك است  -ظشفص فؼلی است -آى یا هٌزض است

 .است تمسین دٍم دس طَل تمسین اٍل ٍ اداهِ یه لسنپس 

؛ ٍلی دس تمسین دٍم «ٍرَب»لسن اٍل سا دس تمسین تؼثیش وٌین تِ ًىتِ دٍم ایي است وِ هٌاسة است وِ 

 وٌین.« ٍارة»تؼثیش تِ 

 ضَد. هی ایي دٍ هطلة است وِ ایي تحج تِ ایي ضىل روغ

 تصویر مقدمات مفوته 
ایي یه  ًیست ٍلی همذهِ سا تایذ تیاٍسین، ٌَّص فؼلی ها دس راّایی تىلیف اروال تحج ایي است وِ

 ی است.هطىل فمْی ٍ اصَل

ًشسیذُ است  ٌَّص ٍلت حذ -فشظی وِ ٍارة هؼلك سا لثَل ًىٌینتش -حذ االى تش وسی ٍارة ًیست 

سا اًزام دّذ. یا ٌَّص فزش ًطذُ است ٍلی تایذ غسل سا اًزام دّذ. ظشفِ تىلیف ًشسیذُ  همذهات ٍلی تایذ

 ول ًىٌذ ٍارة، دس ظشف خَدّا ػ آى سا لثل اص تىلیف اًزام دّذ. همذهاتی وِ اگش تِ ٍلی تایذ همذهات

تِ حال غیش است.  حال هتؼلك ٍِ گَیٌذ. ایي ٍصف الطیء ت هی وٌذ. ایي سا همذهات هفَتِ ًوی تحمك پیذا

 است. ػول، هَرة فَت ػول دس ٍلت خَد همذهات هفَتِ یؼٌی همذهاتی وِ تشن آى لثل اص ٍلتِ
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 ، تشای وساًی وِ دٍس اص هىِ ّستٌذ،آٍسدُ ًطَدگَیٌذ اال ٍ التذ تایذ ایي همذهات آٍسدُ ضَد. اگش  هی ّوِ

 ضَد. حذ تشن هی

ضَد گفت ایي همذهِ، ٍارة است تا ایٌىِ ٌَّص ٍرَب ًیاهذُ  هی فشهَل ایي چیست؟ تا چِ فشهَلی 

 است؟

 ضص ّفت ًظشیِ است.

 یه ًظشیِ، ًظشیِ صاحة فصَل است

 اول حل راه 
هٌتْا ظشف ٍارة تؼذاً است ٍ ّواى  گَیذ وی گفتِ ٍرَب ًیست؟ ٍرَب ّست هی صاحة فصَل

 -گفتین وِ تا حاال هی-گَیذ االى همذهات سا تیاٍس.  هی ٍرَب

ثل صهاى ٍرَب ل گَیذ ایي همذهِ است. هی تشای حل همذهات هفَتِ حل ساُایي تحج صاحة فصَل اٍلیي 

 ، فؼلی است.ىِ ٍارة است ٍاال ٍرَب ّویي االىلثل اص صها ًیست تلىِ ایي همذهِ

 تشای حل همذهات هفَتِ تصَیش ٍرَبِ ٍارة هؼلكِ صاحة فصَل است. حل ساُي اٍلی

 است وِ ها تصَیش حثَتی آى سا لثَل وشدین. حل ساُایي یه 

 دوم حل راه 
 دٍم ّن ٍرَب هطشٍغ است، ٍلی هطشٍغ تِ ضشغ هتأخش. حل ساُ

یؼٌی اگش آهذ  ؛ستٍلی هطشٍغ تِ ضشغ هتأخش ا ،هطشٍغ تِ صهاى استتگَیین حذ االى ٍارة است، 

 ضَد وِ اص االى ایي ٍرَب تَدُ است. هی هؼلَم

؟ تشای ایٌىِ داًیذ چشا ٍارة است هی دس همذهات هفَتِ ،گَیٌذ هی تضسگاى اص وِ روؼی یایي ّن ساُ دیگش

است، هطشٍغ تِ ٍلت صثح است. ٍلی آى، ضشغِ هتأخشی است وِ تؼذ وِ  الحزِ یرایي ٍرَب، هطشٍغ تِ 

آیذ.  هی آیذ ٍرَب هی ضَد اص االى ٍرَب تَدُ است ًِ هطشٍغ تِ ضشطی وِ ٍلتی آى هی پیذا ضذ هؼلَم
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 تِ ًحَ دّذ وِ اص االى ٍرَب تَدُ است ٍ لزا االى ٍرَب، فؼلی است هٌتْا هی ِ تؼذ خَاّذ آهذ ًطاىآًچ

 ضشغ هتأخش است. هطشٍغ تِ

 ؛ ٍوطذ هی آى گفتِ ضَد دیگش تحج خیلی طَل ِ ایٌزا آهذُ است. اگش اداهِاست و یحل ساُایي دٍ 

 ٍ آلِ االطْاس. هحوذ یػل اهلل یصل
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