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دیّن  ٓدمّى الغَّ ّه الغَّ ّن اللَّ ـٓ ّجیّن ّب یَغاّو الغَّ ّه ّهَى اللَّ  ّباللَّ

ٍض َو َػَلی َػَلی أهّل َبیّحّه  ََلُة َػَلی َؿیّضَيا ُهَذمَّ ّه َعبِّ آلَؼاَلّمیَى َو الوَّ اّهغیَى آلَذٓمُض ّللَّ بیَى الغَّ یِّ  الغَّ

فقثه ;هبادث   با اؿحؼايث اػ سضای هحؼال و جوؿل به طیل ػًایث دضغت ولی ػوغ هلوات الله جؼالی ػلیه
 کًین یهعا آغاػ  :يظام سايواصه

بغسثی اػ واگاثاو اهثلی بایثض بذث  جؼثاعیف سواهثض بثوص  هبذ  اول  >ابحضا الػم اؿث به جؼاعیف بپغصاػین
یؼًی جؼغیف بغ هبًای فقه، یؼًثی جؼغییثی  کًین یهوقحی هن که جؼغیف   واصه عا جؼغیف کًینايهباد  فقه يظام س
واگاثاو صع هثغ هبذث  ػلمثی الػم هؼلوم اؿث کثه جؼغیثف   آو جؼغیف عا اعائه يموص جواو هیکه صع اهغَلح فقه 

هوضوع هثبمن باكثض آو ، ااغ صكو هیبغ یک هوضوػی باع  کًیض هیصع هبذ  ػلمی باع که  هغ دکمی ػیغا >اؿث
ااغ جووع، جووع عوكثًی يباكثض  كوص هیجووع باع  بغ آوآو جوضیقی که   ن یا غیغ هذیخ سواهض بوص یا هبمندک

جوضیق هبممی اؿث و  آو جبغ بهیا ایى جوضیق عبغی به آو جووع يضاعص یا ااغ آو جووع که هبمن اؿث، جوضیق هن 
جؼغیثف واگاثاو صع هثغ بذث  ػلمثی الػم  فلظا  غصًی صؿث پیضا کبه یک يحیجه عوك ینجواي میاػ جوضیق هبمن ي

اؿث> ااغ ها بشواهین بذثماو ػلمی باكض و عوی عوف ػلمی پیق بغوص بایض واگااو اهلی هبذث  هثا جؼغیثف 
 عوكًی صاكحه باكض 

 سوص ػًواو بذ  هغغح اؿث، صع اهل، واگاايی اؿث که گیغصقغاع ب بذ  هوعصبایض  اولیى واگااو هممی که
 اثویین هیایًکثه   واگه عا هلثشن کًثین بایثض هثغ ؿثه اؿث کهؿه واگه  یؼًی ،:فقه يظام سايواصه; :اویین هی

چیـثث؟ بثه چثه چیثؼی  :سثايواصه;جؼغیثف هثا اػ  وچیـث؟  :يظام;هغاصهاو اػ فقه چیـث؟ هغاص اػ  :فقه;
 ؟اویین هیسايواصه 

 -فقه هغاص ػلثن الیقثه اؿثث اویین هیوقحی -ایج، جؼغیف هذیذی اؿث صع جؼغیف فقه، جؼغیف هلموع و ع
ػلثن بثه  :الؼلن بادکام افؼال المکلیثیى هثى اصلحمثا الحیوثیلیه;ػباعت اؿث اػ که هغاص اػ فقه یؼًی ػلن الیقه 

هـثحًض بثه به كثکل ، آو هن ػلن به ایى ادکام کًض هیجؼلق پیضا صع كغع اؿَلم ادکاهی که به عفحاعهای هکلیاو 
غیف ػلثن ایى جؼ  اػ اصله جیویلی ادکام هغبوط به افؼال هکلیاو ػلن فقه اؿث بغ سواؿحهػلن  آو اصله جیویلی 

يظثام  اثویین هیهثن کثه  ایًجثا و فقه يظثام هغلبثی عا هغثغح کثغصینها صع هباد   ااجمالی ػلن فقه اؿث هًحم
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هؼًثی   اؿثث :يظام;واگه  یؼًی اگه صوم ایى هبذ ى هغبوط به وکه ای کًین یههغغح سايواصه، هبذ  صیگغی عا 
يظام، هثغاص اػ يظثام چیـثث؟ هثا صع  اویین هیهو الؼلن بادکام افؼال المکلییى> ولی وقحی  >واگه فقه هؼلوم كض

ث همکى اؿثث بثغای هغلب هممی اؿث، البحه چوو هغلب جضیضی اؿکه  این ایحههباد  فقه کَلو هغلبی عا 
یثغا ، ًضاػیثضبیایى هغالبی اؿث که كما بایض جثا  اػوصی جا يیافحًض، هًحم بؼضی اػ دوػویاو به ایى اػ هـثائل ػ

 اهلی فقه هاؿث 

فقه يظثام، هقوثوص هثا فقثه کثَلو  اویین هیو وقحی صاعین و فقه کَلو  صع هباد  فقه يظام ایحین ها فقه سغص
هثغاص اػ فقثه يظثام سثايواصه ببیًثین کثه  ضعا بایض هؼلوم کًین جا بؼ داال فقه سغص و فقه کَلو یؼًی چه؟ ایى اؿث 

يیاػ صاعص جا بؼض بغؿین به ایًکه هؼًی فقثه سثغص و کثَلو یؼًثی  ای هقضهههغلب که ایى این  ایحهچیـث؟ صع آيجا 
 چه 

بثه  >بثه لذثاػ چیـثث كوص هیکه جکلیف وقحی هحوجه هکلف  کغصین يکحه اكاعهصع هباد  فقه کَلو به ایى 
  کـثی صعبثاعه ایثغص میجکلیثف جؼلثق قثغاع ي غیغاعاصیبه فؼل  و ایغص هیلذاػ فؼل اعاصی هکلف جکلیف جؼلق 

، افحثض هی، اغصف سوو یک ػمل غیغ اسحیاعی اؿث که صع بضو ايـاو اجیثا  کًض میادکام اغصف سوو بذ  ي
  کًین یهو ػلن عب االبضاو اؿث يه عب اصیايی که ها بذ   اكحه باكض هغبوط به ػلن پؼكکیادکاهی ص ااغ هن

عفحاع غیغ اسحیاعی اؿث و ااغ  یک ایى، چوو کًًض يمیصع فقه بذ   کـی صع عابغه با ػمل صؿحگاه اواعف هثَلا 
غیثغ اػ ػلثن  اواعف بذ  کًض، ایثى ػلمثی های صؿحگاه های وايیؼال فؼلو  ها دغکثػلمی بشواهض صعباعه ایى 

و هحؼلثق ادکثام سثضا چیـثث؟ فؼثل اعاصی   ؟ صعباعه افؼال اعاصیکًض هیػلن فقه صعباعه چه بذ   فقه اؿث 
ااثغ   كثوص هیاعاصه جمؼثی  اعاصه فثغصی اؿثث، لظا چوو هحؼلق فؼل اعاصی اؿث، ایًجا ااهی ایى اعاصه،  اؿث

بشثوعص، بیاكثاهض، دغکثث  کًثض هیاعاصه  هغدال به >ضای کًض، ایًجا افؼال اعاصی صاعصػي ای جؼیغهکـی جًما صع 
 هـحًض  افؼال اعاصی اػ ایى يوع  ایى  کًض، عاه بغوص، بشوابض

  ایى فؼل يقق صاعص، اعاصه فغص اؿثثکه صع پیضایق  ای اعاصه > ػیغاضيكو هیایى افؼال، افؼال فغصی هذـوب 
 اثویین هیچثغا   كثوص هیصی جؼبیغ افؼال فقه سغص اؿث، ااهی هن اػ آو به فقه فغ اويه ایىفقه هحؼلق به  بًابغایى

فقه سغص؟ یؼًی فقه ايـاو سغص، فقه جک ايـاو، فقه جک ايـايی کثه جثک اعاصه صاعص، اعاصه او عا سثوصف كثکل 
 و جمام   صهض هی
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يظثن  ها ايـاوصیگغ صع ؿایه یک دکوهحی که ایى دکوهث به ایى هجموػه  های ايـاوبا  همیى ايـاو ااغاها 
 ایثغص   ]فؼل او صع ؿایه فقثه کثَلو قثغاع هی قغاع اغفث، یؼًی یک ايـاو آهض صع جاهؼه قغاع اغفث، بشلض هی

به آو بگویین جاهؼه، ااغ همه بلثغ هثن و جمغ كويض  صوعهنيیـث که یک ػضه آصم  یىجاهؼه اجاهؼه چیـث؟ 
جذث داکمیثث وادثض  ها آوااغ اعاصه  و عا یک دکوهث وادض ؿاهاو يبشلض ها ایىعوی کغه ػهیى باكًض و ااغ 
جاهؼثه بثضوو  اثاه هیچجاهؼه يیـث،  داکمیث ث وجاهؼه بضوو دکوه  اویین میهًـجن يلوص آو عا جاهؼه ي

بثه  اهؼه ػباعت اػ جبضل ايـثاو فثغص> جاهؼه جمغ االيـاو يیـث بلکه جآیض يمیكماع  داکمیث وادض جاهؼه به
چثه   كثوصاعاصه، اعاصه جمؼی  که وقحی؟ كوص هیهحبضل چه وقث ايـاو فغص به ايـاو جمؼی  اؿث  ايـاو جمؼی

هثن عبثق آو  ها آو و کًض هیاعاصه  عأؽکه آو  پیضا کغصيض عأؿی که وقحی؟ كوص هیاعاصه جمؼی  ها ايـاووقث اعاصه 
    عأؽیؼًی هادب  عئیؾ  که هماو عئیؾ اؿثكوص  هی عأؽجابغ اعاصه  كاو اعاصه > یؼًیکًًض هیاعاصه  عأؽ

عا به هثى يلثاو صاص  ای هجلههى عا صیض و  یکجایی -جًاب آقای ؿغصاع يقضی- فغهايضه بـیج قبلی وقحی یک
صیضم یثک بشثق ػغبثی صع  كما آو عا ببیًیض  کًین یهآو عا جمیه و هًحلغ  اؿث که صع بـیج ای هجلهو ایث ایى 

صیثضم کثه اسبثاعی عا يقثل   صاعصببیًن چه چیؼی صع ایثى قـثمث  باػکًنعا  اف ػغبیآسغف صاعص، ایحن قـمث 
 هحوجثه يلثضم  الغاؽ یؼًی چه؟  هغچه فکغ کغصم طوؽ يقضی فَلو کاع عا ايجام صاصأطوالغ که ایىاػجمله  کًض هی

جثا طوالغاؿثی يضاكثحه  ای جاهؼهسَلهه هغ   اع عا به طوالغاؽ جغجمه کغصه اؿثؿغص ،هؼلوم كض ایى آقای هحغجن
صاكحه باكض که اعاصه او، اعاصه همگاو باكض، یؼًثی ااثغ جاهؼثه  عأؽ وجاهؼه بایض عئیؾ   كوص میجاهؼه ي باكض،

   گوییم.[]به آو جاهؼه يمی، هًـجن يلوص کًین یهصع یک يظن وادضی که اػ آو به قايوو جؼبیغ 

ث داال کاعی يضاعین فغص اؿث، هیئث  آو صؿحگاه داکمه و ؟ داکمیثکًض هیایى قايوو عا چه کـی جوویب 
جمغ هغصم به فغهثاو او  و صهض هی فغهاو و، صؿحوع کًض هیاؿث یا هغچه هـث، آو هیئث داکمه قايوو جوویب 

و پغاکًثضه باكثًض داکمی يضاكثحه  ها ايـاواػ  ای هجموػهااغ  لظا  ایغص كکل هیجاهؼه  وقث آو و کًض هیػمل 
 کًًضکاع سوص عا  و اوف به دغف او يضهًض اها هغصممی باكض و اصػای داکمیحی بکًض یا داک  يیـث جاهؼه آو،

جبضیل به به  ها ايـاوجاهؼه يیـث  جاهؼه وقحی جاهؼه اؿث که اعاصه  باػهنایى  که ػيض هیو او دغف سوصف عا 
  ایغص هیاعاصه جمؼی كکل صع ایى هوعت پؾ  باكض  اعاصه هیئث داکمه جابغ و همـاویک اعاصه 
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جثابغ اعاصه  ها آواعاصه  و کًًض هیو هغصهی که اػ اعاصه او جبؼیث  کًض هیاعاصه جمؼی یؼًی اعاصه داکمی که اعاصه 
ایى اجمال بذث  اؿثث البحثه صع جثای سثوص هثا   ایغص میجا چًیى يلوص جاهؼه كکل ي  كوص هی هیئث داکمه

 اؿَلهی اؿث  جحماعاال  ػلنجیویل ػیاصی بغای ایى هبذ  صاعین و ایى اػ صقائق هباد  

هگثغ  كثوص میجاهؼثه، جاهؼثه ي صیى باكض ، جاهؼه صیًی باكض و چه جاهؼه الایى جاهؼه، چه کًض میفغقی ي
ااثغ   جاهؼه جابغ اعاصه هیئثث داکمثه كثوصیؼًی هن اػ یک يظن وادضی هًـجن كوص که هؼًی يظن وادض  ایًکه

 هن بغ هبًای قايوو هیئث داکمه ػمل کًًض  ها آوهیئث داکمه ایث چًیى باكض 

 كثکل هنهگغ ایًکه یک اعاصه داکمی صع کاع باكض، دحی دؼب  كوص میاعاصه جمؼی ي وقث هیچاعاصه جمؼی 
هغبوط به داکمیث اؿث، سوب صقث کًیضٖ ااغ کـی بشواهض  های هقولههقوله دؼب اػ  که لظا ایحین  ایغص میي

دؼب بشواهض دثؼب  واقؼاا ااغ    البحهبـاػص، یؼًی جاهؼه چًض داکمیحی هؼًا امجم به چًضدؼبی جاهؼه یک واقؼاا 
 فقظ ػًواو دؼب صاكحه باكض  و هگغ ایًکه دؼب اؿمق دؼب باكض ولی صع دقیقث دؼب يباكض   باكض

جاهؼثه و هیئثث داکمثه  عأؽجاهؼه به هؼًی ایى اؿث که اعاصه افغاص جاهؼثه جثابغ اعاصه یک يکحه هن ایًکه 
کثه ایثى  ؿثثلظا  ض اػ اعاصه داکمیثث سثاعش كثوصجواي هیفغص  ویؼًی هغصم  >باكض اها ایى جبؼیث اجباعی يیـث

  ایثى فغصصاعص و هن  اهالث اجحماع یؼًی هن >اؿث لیغصا ةاالجحماع و اهال ةاهالهبحًی بغ  ػيین هیدغفی که ها 
  اكضبشلی اػ آو اعاصه جمؼی باكض یا يبض ايحشاب کًض که جواي هیايـاو اؿث که 

ض ایثى جوايث هی، اهثا كثوص هیهواسظه كوص، صعؿث اؿث  و  ]ااغ هن ایحه كوص که صع هوعت جمغص هواسظه هی
اعاصه داکن ایى اؿث کثه  ض عبق اعاصه جمغ ػمل يکًض  داال ایًکه هقحضی داکمیث آوجواي هی یؼًی کاع عا بکًض

جبغ به پؾ   جوايق وجوص صاعص احمًاؿث ه اويه همیى  يضاعص یػقاب کًًض ػیب و ااغ کـی جشلف کغص او عا جًبیه
 آو هؼًا وجوص يضاعص  

بثه يحیجثه  سثواهین هی اآلوبذ  ها صع ایى يیـثث، هثا  اآلو احمًبذ  هیولی اؿث ه کًین یایى بذثی که ه
اصه جمؼی که باكثض جمؼی صاعین، اعكض و فممیضین اعاصه  هؼلوم که وقحیبگویین ایًجا  سواهین هی> صیگغی بغؿین

 جمؼی اؿثث یؼًثی عفحثاعی عفحاع جمؼی صاعین، عفحاعی صاعین که ایى عفحاعّ  که صع ایى هوعت فؼل جمؼی صاعین
 بلکثه هـئول اؿث، يثه یثک يیثغ يثه صو يیثغ جمغ صع بغابغ ایى عفحاع و لظا عفحاع جمغ اؿث اف اعاصه و هبًای که
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ُمثٓن ; >هـثئولیث ایًجثا هـثئولیث جمؼثی اؿثث و ايض هـثئول هثای جمؼثی صع بغابغ اعاصهجمغ ۀهم يَّ ِّ َوّقُیثوُهٓن 
ُئوُلوَو  ـٓ ثُه ; :فغهایثض هیسثضای هحؼثال  کثهاؿث  كضه هغغحجالب بـیاع ایى هغلب صع قغآو  1:َه َیثٓوَم َیٓجَمثُغ اللَّ

ٓيَث 
َ
َل أ يَّ ِّ ا 

ًَ ّجٓبُحٓن َقاُلوا اَل ّػٓلَن َل
ُ
ُؿَل َفَیُقوُل َهاَطا أ ُم آلُغُیوّب الغُّ ػلیثه الـثَلم هثا اػ ػیـثی  یثضفغها هثیبؼثض   2:َػَلَّ

ّشُظوّيي َو ; :کًین یه ؿؤالبالشووم  اّؽ اجَّ ًَّ ٓيَث ُقٓلَث ّلل
َ
أ
َ
هّ  أ َلَمٓیّى ّهٓى ُصوّو اللَّ ِّ يَ 

هِّ
ُ
ػلیثه اول اػ سوص ػیـثی   3:أ

ػلیثه اػ ػیـثی   کًین یهث ؿثؤال کًثض هیػلیه الـَلم که اصػای جبؼیث اػ ػیـی  ای جاهؼه ایى عأؽکه الـَلم 
 چًثیى ایىآیا جثو ایحثی کثه  ػلیه الـَلم کغصم  هى جبؼیث اػ ػیـی اویض هی ایى جاهؼهکه  کًین یه ؿؤالالـَلم 

ّشُظوّيي َو ;جو ایحی  ٖض؟ًباك َلَمٓیّى  اجَّ ِّ يَ 
هِّ
ُ
ثي ّبثهّ ; :اویض هیاو صع پاؿز  ؟:أ ًّ َهٓغَج

َ
الَّ َهثا أ ِّ يثه هثى بثه  4:َها ُقٓلُث َلُمٓن 

یک داکمیث جایگؼیًی غیثغ  ها آو >سوص چیؼ صیگغی به هى يـبث صاصيض اػ پیق ها آو، مکغصوظییه سوصم ػمل 
چوو ااثغ بشثواهین واعص فثغوع ایثى ایى عا بغای هثال بیاو کغصین -  ايض جغاكیضهو  ؿاسحههى بوصم و ایحن  اػآيچه

 - كوین هیبذ  كوین، اػ اهل بذ  صوع 

عا صاعص، ها دکن كثغػی ایى فؼل کَلو دکن كغػی سام به سوصف  که فؼل کَلو صاعین ها یک ایًجاسب 
 ةاجثاع اقحواص فؼل کَلو اؿث، اقحواص ػباعت اػ ػقض بیغ و ػقض >اقحواص هثَلا فغى کًیض  این ایحه  کَلو صاعین

وقحثی صع  هثا ایىصع اقحواص جای بگیغيض، اها  ها ایىيیـث ااغچه همکى اؿث همه  ةو ػقض اللغک ةو ػقض هضاعب
و  ةصع ادکثام اللثغک جواو میلظا ایحین پضیضه بايک عا ي  که جبضیل به آو فؼل جمؼی كويض ایغيض هیاقحواص جای 

 فؼل الجمثغ بماهوبه ؿغاؽ اصله ایى فؼل جمؼی  بایض و فؼل جمؼی اؿث و چوو پضیضه جمؼی >صغپیضا ک ةهضاعب
    صغًباط کدکمق عا اؿحو  عفث

دحثی ایثى عا کًثض  فثغ  هی فغص بماهوبا عفحاع فغص هن عفحاع جمؼی   جمؼی اؿث عفحاعهایفغهًگ اػ هقوله 
 -این ایحثهصع هبادث  ػمثغاو كثمغی هثن ایثى عا  هشووهاا - این صاصهو صع بؼضی اػ هباد  هن جوضیخ  این ایحه

 عفحاع فغصی اػ هـحذبات اؿث اهثا صع هقیثاؽااهی یک فؼلی صع هقیاؽ  ایحین >ایًجا چًض هوضا  بیاو کغصین
، اهثا ااثغ ؿیاؿثحی صع صولثث هـحذب اؿث يماػ كب بغای هى و كما   بغای هثالكوص هیعفحاع جمؼی واجب 

                                                           
 24:هافات 1.
 109 :هائضه 2.
ٓط َقاَل  116  هماو: 3 ِّ ّشُظوّيي َو َو اّؽ اجَّ ًَّ ٓيَث ُقٓلَث ّلل

َ
أ
َ
َیَن أ ی آبَى َهٓغ ـَ ُه َیا ّػی ُقوَل َهثا َلثٓیَؾ ّلثي  اللَّ

َ
ٓو أ

َ
ّه َقاَل ُؿٓبَذاَيَل َها َیُکوُو ّلي أ َلَمٓیّى ّهٓى ُصوّو اللَّ ِّ يَ 

هِّ
ُ
أ

 
َ
ي َواَل أ ـّ ُث ُقٓلُحُه َفَقٓض َػّلٓمَحُه َجٓؼَلُن َها ّفي َيٓی ًٓ ٓو ُک ِّ  

ُم آلُغُیوّب ّبَذقٍّ ٓيَث َػَلَّ
َ
َل أ يَّ ِّ َل  ـّ  ٓػَلُن َها ّفي َيٓی

ُث َػَلٓیّمٓن َكّمیضاا  117  هماو: 4 ًٓ ُکٓن َوُک ي َوَعبَّ َه َعبِّ ّو آػُبُضوا اللَّ
َ
ي ّبّه أ ًّ َهٓغَج

َ
الَّ َها أ ِّ ّقیَب  َها ُقٓلُث َلُمٓن  ٓيَث الغَّ

َ
َث أ ًٓ ي ُک ًّ ٓیَح

ا َجَوفَّ ٓيثَث  َها ُصٓهُث ّفیّمٓن َفَلمَّ
َ
َػَلٓیّمٓن َوأ

 َػَلی ُکلِّ َكيٍٓء َكّمیِض 
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سواو يلويض، یؼًی ااغ ايجغ الی جؼغیل الـًه، فؼثل هًجثغ بثه  يماػ كب اهَلا بشواهض اجغا كوص عوعی که هغصم 
يافلثه سوايثضه يلثوص،  اهثَلا  ایى جاهؼهصع  هثَلا عا بـاػص که  ای جاهؼهيبایض داکمیث   دغام اؿث ،جؼغیل ؿًث

ػلثیمن الـثَلم لثظا بثغای اهثام و عؿثول اکثغم   ث، اها بغای هى و كما هـحذب اؿثيافله هـحذب اؿ باایًکه
 عأؽوو همیى اؿثث کثه او چث اف يکحهآو   همیله واجب اؿثػلیمن الـَلم چیـث؟ بغای عؿول اکغم و اهام 

ی َو ; >اؿثجاهؼه  ـَ ٓض ّبّه َياّفَلةا َلَل َػ ٓیّل َفَحَمجَّ َل َهَقاه ّهَى اللَّ ٓو َیٓبَؼَثَل َعبُّ
َ
  جکلیف به وجوب صاعص 5:اا َهٓذُموص اا أ

 اؿث که اثاهی یثک فؼثل صع هقیثاؽ فؼثل فثغصی هـئلهيکاجی صع ایى اها  -به فغوع بپغصاػین سواهن يمی-
داکمیثث کثه  یؼًثی جکلیثف صولثث و >كثوص هیهذثغم   اها صع هقیاؽ فؼل جمؼثی همثیى هکثغوه هکغوه اؿث

    كوص هیاعاصه جمؼی عا كکل بضهض، جکلیف صیگغی  سواهض هی

که ایى عوایث اػ عوایات یا هحواجغه اؿث یا هـحییضثه کثه صع  ،این سوايضه کغاعاا عا ها صع همیى عابغه  ایى عوایث
عؿول الله هلی اللثه ػلیثه و آلثه کثه  ػى :فغهایض هیدضی  قضؿی اؿث که   آهضه اؿثهن هًابغ كیؼه و ؿًی 

ٓو َکاَيثقال الله ؿبذايه جؼالی  ِّ ثّه َػثؼَّ َو َجثلَّ َو  َهاهاا َجاّئغاا َلثٓیَؾ ّهثَى َاللَّ ِّ َعاَػٓث 
َ
ٓؿََلّم أ ٍة ّفي َآْلّ َبىَّ ُکلَّ َعّػیَّ َػظِّ

ُ
ّث ََل

ٓػَماّلَما 
َ
ُة ّفي أ ّػیَّ ّه ػَ َالغَّ َهاهاا َهاّصیاا ّهَى َاللَّ ِّ َعاَػٓث 

َ
ٓؿََلّم أ ٍة ّفي َآْلّ ٓػُیَووَّ َػٓى ُکلِّ َعّػیَّ

َ
ةا فألػیوو َو ََل ةا َجّقیَّ ؼَّ َو َجثلَّ َو َبغَّ
یَئةا  ـّ ٓػَماّلَما َظاّلَمةا ُه

َ
ُة ّفي أ ّػیَّ ٓو َکاَيّث َالغَّ ِّ:6  

صع اهثول عوایثث ایى   ؿثهاو فقه کَلو ایى دغف اؿاؽ فقه جمؼی  >ایى دغف، دغف سیلی هممی اؿث
و صع هًابغ اهل ؿًث هن يظیغف وجوص صاعص کثه صع کًثؼ الؼمثال هحقثی  کًض هیکافی اؿث که هغدوم کلیًی يقل 

سضاويض هحؼثال   يقل کغصه اؿثهلی الله ػلیه و آله و ؿلن اهل ؿًث اػ عؿول اکغم  هًضی اػ چًض هًبغ اػ هًابغ
سثواهن اظكثث  اهام ػاصل هى الله جبؼیث کًًض هى هغ عػیحی، هغ اهحی، هغ جمؼی، هغ هغصهی که اػ :فغهایض هی

بضی باكض اها عفحاع کَلو  عفحاعهای ها آوسغص  عفحاعهای ،ها آوجؼئی  عفحاعهای، ها آوكشوی  عفحاعهایهغچًض 
همثه  هثا عاهپیمایی  صع ايض داکن؟ جابغ آو اعاصه ايض کـیصع ادکام جمؼی جابغ چه یؼًی   عفحاع صعؿحی اؿث ها آو

صع  هثا سیاباوصع  بیًین هثیهمثه هثا   کًًثض هیهمثه دضثوع پیثضا  جًگ و جماصی عاه بیافحثض هثَلا   آیًض هی باهن

                                                           
 79: اؿغاء  5

اػ پیاهبغ يیل كضه صع کحثاب کثافی اػ اهثام  110، م 25ٕایى دضی  که اػ پیاهبغ يقل كضه اؿث صع کحاب بذاع االيواع، ش 376، م 1کافی، ش  6.
 هاص  ػلیه الـَلم يیل كضه اؿثٔ



                                                                                                      و اراکیحسینو دفتر حضرت آیت الل  ، خانيادهفقو نظام  اىلجلسو 
 7931مهر ماه  5

--------------------------------------------------- 

 

7 
 

عفحثاع  عثوع ایىآو پـثغ  کًثض هیعفحثاع  عثوع ایى، آو صسحثغ اويثه آوآو جواو  کًض هی اويه ایىعفحاعكاو ایى جواو 
    کًض هی

ٓقَوی; کًین یهسغاب ػجل الله جؼالی فغجه اللغیف دضغت ولی ػوغ  به ٓیَى َجاّهُغ آلَکّلَمّة َػَلی الَحْ
َ
، اهثام :أ

هغبثوط  ایى فقثه اویین هیها  ایى سیلی همن اؿث  صهض هیاؿث یؼًی آو عفحاع جمؼی عا او كکل  ةجاهغ الکلم
 بپغصاػيض، دغف ها ایى اؿث  ایى عفحاع جمؼی اؿث به آو  ها دوػهفقمی اؿث که بایض  جغیى همنبه عفحاع جمؼی 

جمؼثی اؿثث  چثغا بثه آو  عفحاعهثایچیـث؟ فقه هغبثوط بثه ایثى فقه يظام هغاص ها اػ  اویین هیبؼض وقحی 
صع یثک يظثن  کثه وقحی؟ كثوص هی جمؼثی یعفحاعهثاجمؼی چه وقحثی   عفحاعهایفقه يظام؟ چوو ایى  اویین هی

عا جبثضیل بثه عفحثاع  عفحاعهثايظثاهی کثه  > یؼًثیکًین یهثها به فقه يظام جؼبیغ  صعيمایث که وادضی كکل بگیغيض
  كوص هی، فقه يظام عفحاعهافقه هغبوط به ایى  وقث آو  کًض هیهمـاو و هن ؿو 

و هًوػ صع جاهؼثه  كوص هیبلغ اول که هحولض  >صو اويه كشویث صاكحه باكض جواو هیداال هؼلوم كض که بلغ 
 کًثض هیػيضای  صع آوکه  ای جاهؼهااغ آو  كوص هیوقحی واعص جاهؼه    اهااعاصه فغصی اؿث اف اعاصهو يغفحه اؿث 

، صیگثغ ايحشثاب کثغص جماػث كوم، ااغ ایى عفحاع جمؼثی عا كکل هن سواهن هییؼًی ایث هى  >ايحشاب کغصعا 
    كوص هیپیضا  اوجضیضی به يام كشویث جمؼی بغای  كشویث

یثغا كثوم واعص ایى هبادث   سواهن يمیاؿث  داال چوو هباد  صقیقی- اثاه كشوثیث  -کلثض هیعثول ػ
که كشوثیث فثغصی بثا ایثى كشوثیث جمؼثی صع جضثاص باكثض، كشوثیث  آيجایی عوص هیاػ صؿث  اف فغصی
اثاهی عفحثاع   كثوص هی ها سواؿحهو همه  عفحاعهاصع همه  ایى جاهؼه جبغ به و صیگغ جبضیل کًض هیعا عها  اف فغصی
ااثغ جاهؼثه، جاهؼثه هثالذی بثوص و   ه یا هًافق باكض یا صع جقیثهک كوص هیایًجا ياچاع  صاعص هیعا يگه  اف فغصی

 وجاهؼه، جاهؼثه هثالذی  اؿث هماهًگ با جاهؼه کًض ایى يیا   عا يشواؿث سوص اف فغصیسوصف صع عفحاع 
هثن ؿثو جاهؼثه يلثوص،  -اؿث اف فغصیکه عفحاع -عفحاع پًمايق  سواهض هیاو  اها صاعای داکمیث هالخ اؿث

و اعاصه جمؼثی اؿث و اهثام، اهثام جثائغی اؿثث  ؿیئهااغ عفحاع جمؼی عفحاع دال   كوص هی هبحَلایًجا به يیا  
اعاصه هثالخ صاكثحه  سواهثض هیسثوب يگثه صاعص، سوصف عا صع آو جاهؼه پـثث  سواهض هی واعاصه پـحی اؿث، ا

    كوص هیجقیه که صع ایى هوعت  فغصی او پاک بمايض كشویث سواهض هیباكض، 
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جقیه جمث هقابل يیا  اؿث  داال ایى يـبث به چیـثث؟  >کًًض هیسلظ  ها بؼضیلظا جقیه ضض يیا  اؿث، 
  کًثض هیایى كشویث جمؼی عا پیضا  كوص هیيـبث به آو كشویث جمؼی آصهی اؿث که وقحی صع جاهؼه واعص 

  هغاثاه سثايواصه جلثکیل كثوص هی؟ اول بثه سثايواصه واعص كوص یهقبل اػ ایًکه صع جاهؼه واعص كوص به کجا واعص 
بثا جلثکیل  -بغؿثین بثه ایًجثااؿث کثه  ای هقضههکه ایحین  هایی بذ دغف ها ایًجاؿث، همه ایى -، كوص هی

یؼًی ػو و هغص که > آیض هیبه وجوص  صهًض هیسايواصه هن یک كشویث جضیضی بغای افغاصی که سايواصه جلکیل 
اؿثث و اػ هباد  هشووم فقثه ه جغیى صقیقایى اػ  صهًض   ]یک كشویث جضیض عا كکل هی عؿًض هیبه هن 

هثن  ها غغبی های دغفصع   صع هیچ ػلن صیگغی وجوص يضاعص و اؿَلهی اؿث االجحماع  ػلنافحشاعات هغبوط به 
بثه  >صهًض هیلکیل ػيضای وادضی جو  کًًض هیايحشاب همضیگغ عا ایى دغف وجوص يضاعص که وقحی یک ػو و هغص 

يَ في اْلؿَلّم ّبًاِء أَدبَّ ِلثی الْلثه ّ ػْؼوجثْل، وأَػثؼَّ ّهثَى ; :كويض هی :بیث;جؼبیغ فقه و عوایات ها جبضیل به  ًّ ها ُب
ؼویّج   ایى بیث اؿث   7:الحَّ

 ایثغص هیبیثث كثکل   ایثغص هیبیحی كکل   كوص هیبه اهل البیث جؼبیغ اػ سايواصه  صع اهغَلدات كغػی ها
  ایًجثا یثک آیض هییک ؿلول جضیض صع بافث اجحماػی به وجوص  و ایغص هییؼًی یک وادض ايـايی جضیض كکل 
  ایى ػو و هغص ااغ جوايـثحًض كشوثیث وادثضی عا جلثکیل بضهًثض، آیض هیكشویث جضیض اجحماػی به وجوص 

بشواهثض سثايواصه، سثايواصه كثوص  هغدال بثه، ولثی كوص هیو ااهی هغص جابغ ػو  كوص هییؼًی ااهی ػو جابغ هغص 
هگثغ صع  كثويض هیچًثیى  دحماا  ااغ سايواصه بشواهض سايواصه وادضی كوص و  بایض كشویث وادضی كويض ها ایى

ّظیَى َظَلُموا َو ; :یضفغها هیلظا   هواعص اؿحثًاء ٓػَواَجُمٓن َو  آدُلُغوا الَّ
َ
ثّه َفآهثُضوهُ  َها َکاُيوا َیٓؼُبُضوَو  أ َلثی ّهٓى ُصوّو اللَّ ِّ ٓن 

ُئوُلوَو  ّهَغاّط آلَجّذیّن  ـٓ ُمٓن َه يَّ ِّ بغای چه اػواجلاو عا بثه جمثًن  اها بغيض یهداال سوصكاو عا به جمًن  8:َوّقُیوُهٓن 
وا َو  َو ; فغهایض: هی صیگغصع جای  ؟بغيض یه ًُ ّظیَى آَه ثا ّبّمثٓن  الَّ ًَ ٓلَذٓق

َ
ُحُمٓن ّبّإیَماٍو أ یَّ َبَؼٓحُمٓن ُطعِّ ثَحُمٓن اجَّ یَّ ایًجثا  اهثَلا  9:ُطعِّ

 هغغح اؿث  آیض هیؿغيوكث به وجوص  ودضت ودضت كشویث که بغ هبًای ایى ودضت كشویث،

ّظیَى َظَلُموا َو ; :فغهایض هیصع ؿوعه هافات  ٓػَواَجُمٓن َو  آدُلُغوا الَّ
َ
َلثی  َها َکاُيوا َیٓؼُبُضوَو  أ ِّ ّه َفآهُضوُهٓن  ّهٓى ُصوّو اللَّ

ُئوُلوَو  آلَجّذیّن ّهَغاّط  ـٓ ُمٓن َه يَّ ِّ ّظیَى َظَلُموا َو ;سب چغا و اػواجمن؟  :َوّقُیوُهٓن  ٓػَواَجُمٓن  آدُلُغوا الَّ
َ
، ایًجثا چثوو :أ

 ایى بذ  هممی اؿث لظا   آیض هیاجذاص كشویث به وجوص 
                                                           

 153، م:14هـحضعك الوؿائل و هـحًبظ المـائل، ش   7
 24الی  22: هافات  8

َحُمٓن َو  َو  21: عوع 9. یَّ ا ّبّمٓن ُطعِّ ًَ ٓلَذٓق
َ
ُحُمٓن ّبّإیَماٍو أ یَّ َبَؼٓحُمٓن ُطعِّ وا َواجَّ ًُ ّظیَى آَه َب َعّهیِى  الَّ ـَ اُهٓن ّهٓى َػَمّلّمٓن ّهٓى َكيٍٓء ُکلُّ آهّغٍئ ّبَما َک ًَ َلٓح

َ
 َها أ
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هغثغح  ؼی سثغصيظام سايواصه؟ چوو ایًجا یک فؼل جم اویین هیفقه يظام سايواصه، چغا  اویین هیها که  پؾ
  ؿثاػص هیجمؼی کَليی اؿث که جاهؼثه عا  اػ عفحاعایى غیغ  و ایى جمؼی اؿث اها جمؼی کوچک اؿث اؿث>

 یک كشویث فغصی صاعین، یثک كشوثیث  كشویث سايواصای کًین یهلظا اػ ایى ها به كشویث هیايه جؼبیغ 
كشویث فغصی به كشویث کثَلو اؿثث  دلقه وهل سايواصه و یک كشویث هیايه صاعین که  کَلو اجحماػی

چوو ایى دلقه وهل اؿث که آو جاهؼثه کثَلو عا سواهثض ؿثاسث و  >هممی اؿث هـئلهایى دلقه وهل بوصو 
    كوص هیاهل البیث كغوع  ؿاػی صع فلـیه اجحماػی اؿَلم اػ که جاهؼه لظاؿث

ّه َو ; >اهل البیث ابغاهیمی كغوع كض اػ یکجا ٓهثَل آلَبٓیثّث  َبَغَکاُجثهُ  َعٓدَمُث اللَّ
َ
 بیثث اهلاػ  یکجثا، 10:َػَلثٓیُکٓن أ

ُیَغ ;> كوص هیهذمضی كغوع  ٓهَل آلَبٓیّث َو
َ
ٓجَؾ أ ُکُن الغِّ ًٓ ُه ّلُیٓظّهَب َػ یُض اللَّ َما ُیّغ يَّ ثَغُکٓن َجٓغّمیثغِّ ایثى واگه اهثل   11:اا مِّ

ؿثاسحاع يیـثث، یثک واگه هغبثوط بثه  ای داكثیهصع يظام هؼغفحی اؿثَلم اؿثث، یثک واگه واگه بًیاصیى  البیث
چه وقث جبثضیل  هؤهى: بیث هؤهىکل ; آهضه اؿثصع عوایث   بیحی وجوص صاعص >اجحماػی جاهؼه اؿَلهی اؿث

ثيَ فثي ; >کًثض هی که سضای هحؼال اػ آو جؼبیغ به بیث الًکاح كوص هیجبضیل به بیث ؟ وقحی كوص هیبه بیث  ًّ هثا ُب
هثا ; اویثض می، دحثی ياویض هی :بًی;لظا   یؼًی ایًکه ایًجا ؿاسحاع صاعص :بًی; ضیفغها هیایًکه  :اْلؿَلّم ّبًاِء 

يَ في اْلؿَلّم ّبًاِء أَدبَّ ِلی الْلهّ  ػْؼوجْل، و; >:وجض ًّ ثؼویّج  ها ُب هثا یثک  كثوص هیایًجثا هؼلثوم   :أَػؼَّ ّهَى الحَّ
همکثى اؿثث همثیى اعاصه اصاهثه اعاصه فثغصی   ایثغص هیكثکل  سايواصه ایغی كکلصاعین که ایى اعاصه با  ای اعاصه

ػو هثن  کًثض هیکه ااغ كثوهغ آو اعاصه  ای اعاصه  كوص هیكشن باكض، اها ایى اعاصه اػ ایى به بؼض اعاصه سايواصای 
ّبي َلَمٍب َو ; :یضفغها هی   کًض هیهماو اعاصه عا 

َ
ٓث َیَضا أ ُه َهاُلُه َو *  َجبَّ  َجبَّ ًٓ ی َػ ًَ ٓغ

َ
َب  َها أ ـَ َطاَت  اا َؿَیٓوثَلی َيثاع*  َها َک

اَلَة آلَذَغّب  َو  َلَمٍب  ُجُه َدمَّ
َ
یثک  هثا ایىایثى اؿثث کثه صاعیثض؟ ػلثث  کاع چثهسب چغا واهغجثه؟ بثه ػيثق  12:آهَغأ
لمثب عا وثیث ابولمثب كثضه اؿثث لثظا وقحثی ابوصو كشویث يیـحًض، ایًجا ػو بشلی اػ كش و ايض كشویث

ّظیَى َظَلُموا َو ; :اویض هیهذاکمه و هذکوم کًًض  سواهًض هی ٓػَواَجُمٓن  آدُلُغوا الَّ
َ
  :أ

صع  ًی اؿث و آو فقمی عا کثه اهثغوػه، هباد  بًیاصیکًین یهایى هباد  فقه يظام سايواصه که ها ایًجا ػغى 
 فقه هبحًی بغ ایى يگاه اؿث  يیاػ صاعینجاهؼه 

                                                           
َجٓؼَجّبیَى  73: هوص  10

َ
ّه َو َقاُلوا أ ّه َعٓدَمُث اللَّ ٓهّغ اللَّ

َ
ُه َدّمیِض َهّجیِض  ّهٓى أ يَّ ِّ ٓهَل آلَبٓیّث 

َ
 َبَغَکاُجُه َػَلٓیُکٓن أ

وَلی َو  َقٓغَو ّفي ُبُیوّجُکىَّ َو  َو  33: ادؼاب  11
ُ
ّة آَل َش آلَجاّهّلیَّ ٓجَى َجَبغُّ ََلَة َو  اَل َجَبغَّ ّقٓمَى الوَّ

َ
َکاَة َو  أ ّعٓؼَى ا آّجیَى الؼَّ

َ
َه َو أ ُکُن  للَّ ًٓ ُه ّلُیثٓظّهَب َػث یُض اللَّ َما ُیّغ يَّ ِّ َعُؿوَلُه 

َغُکٓن َجٓغّمیغاا  ُیَغمِّ ٓهَل آلَبٓیّث َو
َ
ٓجَؾ أ  الغِّ

 4الی  1: هـض  12
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ُکٓن َو ; :فغهایض هیصع جای صیگغ  ـَ ٓيُی
َ
ٓهّلیُکٓن َياع ُقوا أ

َ
اُؽ َو  اا أ ًَّ چثغا و ايیـثکن؟ هؼلثوم  13:آلّذَجثاَعةُ  َوُقوُصَها ال

پثضع  صع ایثى هثوعتامغاه كض  کوجاهی پضع صعيحیجهیؼًی ااغ بچه > ایًجا هـئولیث هلحغک وجوص صاعص كوص هی
ف اؿث؟ ااغ ایى عفحثاع فثغصی فغػيثض یثک چغا هـئول عفحاع فغص فغػيضاها   کًًض هی ؿؤالاػ او  و هـئول اؿث

یکثی اػ  ]اها به ایى كکل يیـث   صع دقیقث آصم هـحقلی اؿثاالو به هى چه، او  اویض هیعفحاع هـحقل اؿث 
بیى فغهًگ اؿَلهی و فغهًگ غغبی ایى اؿث که غغب بثغای سثايواصه قائثل بثه كشوثیث  ها جیاوت جغیى همن

يَ في اْلؿَلّم ّبًثاِء أَدثبَّ ِلثی الْلثه ّ ;صلیل اؿث، یؼًی چه  ًنک هیوادض يیـث  همیى چیؼهایی که ػغى  ًّ ها ُب
ؼویّج  ػْؼوجْل، و ثّظیَى َظَلُمثوا َو ;یؼًی چه  ؟:أَػؼَّ ّهَى الحَّ ٓػَواَجُمثٓن  آدُلُغوا الَّ

َ
چثغا  اػواجمثن؟ اویثض هیچثغا  ؟:أ

ٓػَواَجُمٓن  َو  اویض هی
َ
چغا و اػواجمن؟  اها كض جمامو ؟ او ظالن اؿث ایى هن ظالن اؿث بگو وادلغوا الظیى ظلموا أ

هـحقل ظلمی هغجکثب  عوع به هغکضامبغای سوصكاو ظالن اؿث  ااغ  هغکضام او ظالن اؿث و ایى هن ظالن اؿث>
ّظیَى َظَلُموا ایث هیكضه اؿث   هثن ، كثاهل هثغ صوكثوص هیو كاهل ػو هن  كوص هی، كاهل اػواش هن آدُلُغوا الَّ

    كوص هی

سثَلف ظثاهغ  ایًجثایثا  اؿث، جأویل یا جأکیض، ایًجا اویین هی آیین هیجًگ هغ جا ایى دغف اكحباه اؿث که 
عبق جذمیل کًین؟ سب ایى دغف قغآو اؿث، ها بایض جابغ قغآو باكین   بغ قغآوچغا بایض سوصهاو عا  اؿث  چغا؟

ض و قثغآو عا يثه ایًکثه سثوصف جلثو بیافحث :هاهَ هَ أ غآَو الُق  َل ؼَ ى َج هَ ;لمؤهًیى ػلیه الـَلم فغهایق دضغت اهیغا
بذث ، بذث    فقظ صع هقام جبیثیى واگاثاو هـثحین اآلو، صهین هیاصاهه  بؼضاا ایى بذ  عا صيبال سوصف بکلض  

هن يیـث  صلیل قغآيی، اصله عوایثی  ها ایىهیولی اؿث، جضی هن اؿث، بذ  یک صلیل و صو صلیل و ؿه صلیل 
َما َػٓوَجَما;: اویض هیکه ایًجا ػوجیى،  ًٓ جؼاعف يیـث، ااثغ ػوجیثث كثکل بگیثغص، ػوجیثث  ها ایى 14:َسَلَق ّه

اعاصه  و ؿغيوكثث وقثث آوو  كثوص هیهى االسغ، یک كشوثیث وادثض  ادض هماػوجه با ػوش  كوص هیدقیقی، 
    كوص هیوادض  ها آوجمؼی 

ض جثابغ جوايث هی و ػوجه ساعش اػ اعاصه ػوش هن ػمل کًض هض ػوججواي هی > بلکهجبغی يیـثهوضوع یى البحه ا
و هايًثض فقثظ یثک ظثاهغی اؿثث و  ایثغص میكکل ي دقیقحاا آو هـحه سايواصه  اض هًحمجواي هیاعاصه ػوش يباكض، 

                                                           
ُکٓن َو  6: جذغین 13. ـَ ٓيُی

َ
وا ُقوا أ ًُ ّظیَى آَه َما الَّ یُّ

َ
ٓهّلیُکٓن َياعاا  َیا أ

َ
اُؽ َو  أ ًَّ َیٓیَؼُلوَو َهثا آلّذَجاَعُة ػَ  َوُقوُصَها ال َهَغُهٓن َو

َ
َه َها أ َلٓیَما َهََلّئَکِة ّغََلِػ ّكَضاِص اَل َیٓؼُووَو اللَّ

 ُیٓؤَهُغوَو 
ّظي َسَلَقُکٓن ّهٓى َيٓیٍؾ َواّدَضٍة َو  1: يـاء 14. ُکُن الَّ ُقوا َعبَّ اُؽ اجَّ ًَّ َما ال یُّ

َ
ُمَما ّعَجاالا  َیا أ ًٓ َما َػٓوَجَما َوَب َّ ّه ًٓ اَءُلوَو ّبّه  َو  غاا َکّثی َسَلَق ّه ـَ ّظي َج َه الَّ ُقوا اللَّ اءا َواجَّ ـَ ّي

َه َکاَو َػَلٓیُکٓن َعّقیباا  َو  وَّ اللَّ ِّ ٓعَداَم 
َ
 آَل
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َکاَيَحثا َجٓذثَث َػٓبثَضٓیّى ّهثٓى ; >عا سواهین ایثثػلیه الـَلم ػوجه يوح  صع اصاهه هباد   كوص هیکاعجًی  سايه یک
  كثوص هیفغػوو کايث جذث عاغوت فشغجث بغ عاغوت،  أتاهغ ها آوػکؾ  یا 15:ّػَباّصَيا َهاّلَذٓیّى َفَشاَيَحاُهَما

ٓهّلَل ; :اویض هیػلیه الـَلم ولض يوح  سضاويض هحؼال صع هوعص وقث آو
َ
ُه َلٓیَؾ ّهٓى أ يَّ ػیغا  چغا لیؾ هى اهلک؟ 16:ِّ

 جؼاعف هن يضاعص   يیـث ایى جاهؼهجؼء اػ اهل او يیـث  

بثه صیگثغاو اهحیثاػ  بثغای هثضاعا -چوو اؿَلم بؼ  بالمضاعاة-داال همکى اؿث بغای ادکام هضاعاجی اؿَلم، 
جثؼء جاهؼثه يیـثث، جاهؼثه اهثا او لغثف کًًثض   وهمغبايی  ها آوبه  و بضهًضهن  ها آوبضهًض، هماو دق عا به 

ّبیثّه َو ;: یثضفغها هثی   صع عوایثسواهض هیجاهؼه قلب وادض  ویف صاعص، جاهؼه عوح جؼغ
َ
ُر آلُمثٓؤّهّى َّل

َ
آلُمثٓؤّهُى أ

ه هِّ
ُ
، اف یعهبثغهثى یحیثغ  هؤهىکیـث؟  هؤهىهى، چغا ػام يیـث؟ ؤالم اویض هی، چغا ايض هاصعیبغاصع پضع  17: أ

ّه َو  َو ; ا ّباللَّ ًَّ ُؿوّل  َیُقوُلوَو آَه ُمٓن ّهٓى َبٓؼّض َطّلَل َو  َو  ّبالغَّ ًٓ یِق ّه ی َفّغ ا ُثنَّ َیَحَولَّ ًَ َعٓؼ
َ
یَى  أ ًّ وَلّئثَل ّبثآلُمٓؤّه

ُ
ایثى همثاو  18:َهثا أ

همثاو عا  اویًثض هی، هماو چیؼی هن که صیگغاو کًض هیای ػيض  هیصع جاهؼه اؿَل > اوػيین هیدغفی اؿث که ها 
 هثؤهى لثظا او کًثض میػمثل ي و فَلو اها صع ػمل اػحقاصی يثضاعصو فَل اویض هیآهًا و اعؼًا،  اویض هی، اویض هی

                                                                                                يیـث 

 و صلی الله علی محمد و آله و سلم       

                                                           
َت ُيوٍح َو  10: جذغین  15

َ
ّظیَى َکَیُغوا آهَغأ ُه َهَثَلا ّللَّ َت ُلوٍط َکاَيَحا َجٓذَث َػٓبَضٓیّى ّهٓى ّػَباّصَيا  َضَغَب اللَّ

َ
ّه َكٓیئاا آهَغأ ُمَما ّهَى اللَّ ًٓ َیا َػ ًّ  َو  َهاّلَذٓیّى َفَشاَيَحاُهَما َفَلٓن ُیٓغ

اّسّلیَى  اَع َهَغ الضَّ ًَّ  ّقیَل آصُسََل ال
يِّ  46: هوص  16 ِّ ٓلّى َها َلٓیَؾ َلَل ّبّه ّػٓلِن 

َ
أ ـٓ ُه َػَمِل َغٓیُغ َهاّلٍخ َفََل َج يَّ ِّ ٓهّلَل 

َ
ُه َلٓیَؾ ّهٓى أ يَّ ِّ ٓو َجُکوَو ّهَى آلَجاّهّلیَى َقاَل َیا ُيوُح 

َ
ّػُظَل أ

َ
 ي أ

 235> م 12وؿائل، ش   17
 47 :يوع  18


