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 هَيْ يُطِغِ اللَّهَ ٍَ رَسَُلَهُ يُذِخِلْهُ جٌََّاتٍ تَجِرِي هِيْ تَحِتِهَا الْأًَْهَارُ

حُذٍُدُ اللَِِّ ٍَ هَيْ ُٗكِىِ اللََِّ ٍَ سَسَُلَُِ ُٗذِخِلُِْ جٌََّابٍ  تَِْاشِٕ هِايْ    تِلْهَ •
 ﴾13﴿الْفََِصُ الًَْهِ٘نُ رلِهَ تَحِتَِْب الْأًََْْبسُ خَبلِذِٗيَ فَِْ٘ب ٍَ 

ٍَ هَيْ ًَِٗعِ اللََِّ ٍَ سَسَُلَُِ ٍَ َٗتًََذَّ حُذٍُدَُُ ُٗذِخِلُِْ ًَبساً خَبلِذاً فَِْ٘اب ٍَ لَاُِ   •
 ﴾14﴿يَزَاةٌ هُِْ٘يٌ 

13: ، اآلية79: ، الصفحة4الٌساء ، الجسء   
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 أػنصحيح ٍ 

ضاَد واِ داسا     هفابّ٘و  هكاشم ها     غح٘ح ٍ اين دس حَصٓ ثحث •
 .ثبضٌذهػبدٗك غح٘ح ٍ ثبقل ٗب غح٘ح ٍ فبسذ 

 : ضًَذ هفبّ٘ن ثِ دٍ گشٍُ تمس٘ن ه اٌٗگًَِ •
ضشـ است ٍ ثِ آى   وِ دس تحمك دس تحمك آى ّب لػذ لشثتگشٍّ  •

 ضَد  ّب يجبداٍ گفتِ ه 
گشٍّ  وِ دس تحمك غح٘ح آى ّب لػذ لشثت ضشـ ً٘ست واِ اص  ٍ  •

 .ضَد آى ّب ثِ هًبهالٍ تًج٘ش ه 
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 أػنصحيح ٍ 

ثِ يجبسٍ دٗگش دس ثحث غح٘ح ٍ اين دٍ گًَاِ اص الفابل ضاشي      •
اًذ ثشا  هًبً  إ واِ   الفبن  وِ ٍؾى ضذُ ٗه لسن: هَسد ًهش است

اغكالحبٍ اص آى ّب ثِ يجابداٍ ٗابد    ً٘بص ثِ لػذ لشثت داسًذ ٍ دس 
 . هٖ ضَد

لػاذ   اًذ ثشا  هًبً  إ واِ ً٘ابص ثاِ     دٍم الفبن  وِ ٍؾى ضذُلسن •
وٌا٘ن دس ٍالاى    ّابٗ  واِ هكاشم ها      لسوت  اص ثحث.  لشثت ًذاسًذ

تش ضذى هب ثحث يجبداٍ  سا اص ثحاث   سبدُ هطتشن ّستٌذ؛ ٍل  ثشا 
 .وٌ٘ن هًبهالٍ جذا ه 
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 أػنصحيح ٍ 

ّب هثل هشحَم آخًَذ دس قشم اٗي هسألِ غشفبً ثِ  اص اغَل ثس٘بس  •
وشدًذ وِ آٗب الفبل  هسألٔ يجبداٍ پشداختٌذ ٍ اٗي گًَِ ثحث سا هكشم

اًذ ٗاب ثاشا  ايان اص غاح٘ح ٍ      غح٘ح ٍؾى ضذُ ٗهيجبداٍ ثشا  
 .فبسذ
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 أػنصحيح ٍ 

دٗگش هثل ضْ٘ذ غذس  ا سؾاَاى ا  يل٘اِ ا ثحاث سا دس دٍ      ثشخ  •
 .يجبداٍ ٍ هًبهالٍ: همبم هكشم وشدًذ

 
همػَدضبى اص هًبهالٍ هًبهالٍ ثبلوًٌٖ األخع است؛ ًٌٗ  ّوابى  •

چ٘ضّبٖٗ وِ دس يشف هشدم ثِ آى ّب هًبهالٍ ٗب لاشاس دادّاب گفتاِ    
 ... .ضَد؛ هثل خشٗذ ٍ فشٍش، اجبسُ، غلح ٍ  ه 

•   
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 أػنصحيح ٍ 

غذس دس همبم ثحث اص هًبهالٍ پشسص سا ثاذٗي گًَاِ هكاشم    ضْ٘ذ •
اًذ ٗب اين اص غح٘ح ٍ  ثشا  غح٘ح ٍؾى ضذُ   وٌذ وِ آٗب هًبهالٍ ه 

 ؟فبسذ
 : وٌذ دس اٗي غح٘ح روش ه  ثًذ دٍ احتوبل  •
 اٌٗىِ هشاد، غح٘ح ضشي  ثبضذ ٗى  •
 دٍم اٌٗىِ هشاد، غح٘ح يمالٗ  ثبضذ؛ ٍ •
. هًبهالٍ ثِ اٗي هًٌب  خبظ ولوِ ّوِ اهَس يمالٗا  ّساتٌذ  چَى •

 .ثٌبثشاٗي دس آى ّب غحت ٍ ثكالى يمالٗ  هكشم است
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 أػنصحيح ٍ 

ا  وِ هب ثحث سا هكشم وشدٗن ثب ضَ٘ٓ هشحَم آخًَاذ ٍ ضاْ٘ذ    ضَُ٘•
 .داسد داضتغذس  ا سؾَاى ا  يلِ٘ ا  تفبٍٍ 
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 أػنصحيح ٍ 

گفت٘ن الفبل ضشي  وِ داسا  هػبدٗك غح٘ح ٍ ثبقال ّساتٌذ آٗاب     •
 .اًذ ٗب ثشا  اين اص غح٘ح ٍ فبسذ ثشا  غح٘ح ٍؾى ضذُ

همػَد هب اص الفبل ضشي  ًٌٗا  الفابن  واِ داسا  هًابً  ضاشيٖ       •
ّستٌذ؛ چِ آى هًبًٖ تَسف خَد ضشو اختشاو ضذُ ثبضذ ٍ چِ لجال  

 .اص ضشًٗت ٍجَد داضتِ است
دس اغكالح  واِ هاب   . هْن آى است وِ دس ضشًٗت هكشم ضذُ است •

ثشٗن، ّن يجبداٍ  ٍ ّؤ هًبهالٍ حتٖ آى ّب واِ هًبهلاِ    ثِ وبس ه 
 .گ٘شًذ ً٘ستٌذ دس هحل ثحث لشاس ه   ثِ هًٌب  اخع
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 أػنصحيح ٍ 

وِ اٗي اهَس  وِ دس ضشًٗت داسا  هػبدٗك غاح٘ح  ّوچٌ٘ي گفت٘ن  •
ٗاه دساتِ آى ّابٗ     : ضاًَذ  ٍ ثبقل ّستٌذ ثِ دٍ دستِ تمس٘ن ها  

ّستٌذ وِ دس غحتطبى لػذ لشثت ضشـ است ٍ ثِ اٗي ّاب يجابداٍ   
آى ّبٗ  ّستٌذ وِ دس غحتطبى لػذ لشثات    هٖ گَٗ٘ن ٍ دستِ دٍم

 .گَٗ٘ن ضشـ ً٘ست ٍ ثِ اٗي ّب هًبهالٍ ه 
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 أػنصحيح ٍ 

تاش اص آى   گاَٗ٘ن ٍسا٘ى   هًبهالٍ وِ دس اٌْٗاب ها    بٍاٗي اغكالح •
ثِ ّوا٘ي دل٘ال اص آى ثاِ هًابهالٍ     . است  ثبلوًٌ  األخع  هًبهالت

 . وٌ٘ن ثبلوًٌ  األين تًج٘ش ه 
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 أػنصحيح ٍ 

هب اص هًبهالٍ دس اٗي اغكالم ًٌٗ  ّؤ اهَس  وِ تَغال   همػَد •
 .ّستٌذ

األخع هثل ث٘اى، اجابسُ،    يالٍُ ثش اٌٗىِ هًبهالٍ ثبلوًٌ  ثٌبثشاٗي  •
ضَد، ثشخ  اص اهاَس  سا واِ دس    غلح، لشؼ ٍ هؿبسثِ سا ضبهل ه 

ثاش هاٖ   سا ً٘اضدس    تطهير از خثـث ً٘ستٌذ هثل ( لشاسداد)يشف هًبهلِ
 . گ٘شد

حم٘مت هًبهالٍ دس اغكالم هب دس همبثل يجبداٍ لشاس هٖ گ٘اشد  دس •
ثبضذ،  ٍ ّش يول غ٘ش يجبد  إ سا وِ وِ داسا  افشاد غح٘ح ٍ ثبقل 

 .دس ثش هٖ گ٘شد
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 أػنصحيح ٍ 

ّاب ّوابٌّگ  داضاتِ     ّب  هتًبسف اغَل  اٌٗىِ ثتَاً٘ن ثب ثحثثشا  •
 . وٌ٘ن ثبض٘ن، اثتذ ثحث سا اص يجبداٍ ضشٍو ه 

   ا  دس اغَل ثَدُ است؛ اهب   ضٌبختِ ضذُ ثحث الفبل يجبداٍ هسألِ•
هًبهالٍ سا ث٘طتش دس فمِ هكشم وشدًذ ٍ دس اغَل ووتش هكشم  ثحث 
دس اداهِ آى سا ثاِ يٌاَاى ٗاه ثحاث     ّش چٌذ هتأخشٗي  ٍ ثَدضذُ 

 .هكشم وشدًذدس اغَل اغَلٖ 
 



17 

 أػنصحيح ٍ 

 :وِضَد اٗي است  پشسط  وِ دساٗي ثحث هكشم ه اٍل٘ي •
ضشيِ٘ استجابـ داسد ٗاب ًاِ؛      آٗب ثحث غح٘ح ٍ اين ثب ثحث حم٘مت •

ًٌٗ  اگش هب دس ثحث حم٘مت ضاشيِ٘ هجٌاب  خبغا  سا ثشگضٗاذٗن،     
 .تبث٘ش  دس ًتْ٘ٔ ثحث غح٘ح ٍ اين خَاّذ داضت ٗب ًِ
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 أػنصحيح ٍ 

تػَس وشدًذ وِ اًتخابة ثًؿا  اص هجابً  دس ثحاث حم٘مات      ثشخ  •
ثاشد،   ضشيِ٘ هَؾَو ثحث غح٘ح ٍ اين سا ثِ قَس ول  اص ثا٘ي ها   

هحل ثحث اٗي است وِ اٗي الفبل آٗاب   اًذ دس ثحث غح٘ح ٍ اين گفتِ
اًذ ثشا  غح٘ح ٗب ثشا  اين اص غح٘ح ٍ فبسذ ٗاب ايان اص    ٍؾى ضذُ

 .غح٘ح ٍ ثبقل
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 أػنصحيح ٍ 

اًذ،  اگش فشؼ وٌ٘ن وِ اٗي الفبل ثشا  هًٌب  ضشي  اغالً ٍؾى ًطذُ •
ثحث غح٘ح ٍ ايان   اًذ، دٗگش  ثلىِ هثالً ثِ ًحَ هْبص  استًوبل ضذُ

هًٌب ًخَاّذ داضت؛ چَى فشؼ اٗي است وِ اغالً اٗي الفابل داسا   
دس ضشًٗت ً٘ستٌذ تب ثحث وٌ٘ن وِ آٗب ثاشا  غاح٘ح   لِ إ  هَؾَو 
 .اًذ ٗب ثشا  اين اص غح٘ح ٍ فبسذ ٍؾى ضذُ
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 أػنصحيح ٍ 

همبثل اٗي دٗذگبُ ثًؿ  هثل ضاْ٘ذ غاذس ا سؾاَاى ا  يل٘اِ ا       دس •
وٌٌذ وِ ثحث غاح٘ح ٍ ايان هساتمل اص ثحاث      سًٖ وشدُ اًذ اثجبٍ 

حم٘مت ضشيِ٘ است ٍ هب ّشهجٌبٗ  دس ثحث حم٘مت ضشيِ٘ اًتخابة  
 .ًخَاّذ داضت  وٌ٘ن، تبث٘ش  دس ثحث غح٘ح ٍ اين
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 أػنصحيح ٍ 

گَٗذ هب  ضْ٘ذ غذس ا سؾَاى ا  يلِ٘ ا ثشا  تَؾ٘ح اٗي هكلت ه    •
 : تَاً٘ن هٌتْ  ضَٗن ضشيِ٘ ثِ ٗى  اص سِ هجٌب ه  دس ثحث حم٘مت 

اًاذ؛   الفبل دس اٗي هًبً  ضشي  تَسف ضبسو حم٘مات ضاذُ   ثگَٗ٘نٗب •
 . ًٌٗ  ضبسو اٗي ّب سا ثِ ٍؾى تًٌ٘٘  ٍؾى وشدُ است

ثگَٗ٘ن اٗي هًبً  لجل اص ضاشًٗت ّوابى هًابً  يشفا  ٍ ل اَ       ٗب •
اًذ ٍ اٗي الفبل ثاِ ّوا٘ي ضاىل لجال اص ضاشًٗت دس       الفبل ثَدُ اٗي 
 . اًذ هًبً  حم٘مت ضذُ اٗي 

ثگَٗ٘ن اٗي الفبل دس لسبى ضبسو ثِ ًحَ هْبص  دس هًبً  ضاشي   ٗب •
 . است سفتِ ثِ وبس ه 
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 أػنصحيح ٍ 

اٍل وبهالً آضىبس است وِ ثحث غح٘ح ٍ اين هًٌاب داسد  ثٌبثش دٗذگبُ •
ّب سا ثشا  غح٘ح ٍؾى وشدُ اسات   آٗبضبسو اٗيثپشس٘ن ٍ هٖ تَاً٘ن 

 .  ٗب ثشا  اين اص غح٘ح ٍ فبسذ
اسبس دٗذگبُ دٍم ثبص ّن اٗي ثحث جب داسد ٍ هٖ تَاً٘ن ثپشسا٘ن  ثش •

اص ضشًٗت دس هًٌبٕ غح٘ح  حم٘مت ثَدًاذ ٗاب دس     وِ اٗي الفبل لجل
 . اين اص غح٘ح ٍ فبسذ
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 أػنصحيح ٍ 

قجك دٗذگبُ سَم ثحث اصغاح٘ح ٍ ايان چگًَاِ هًٌاب خَاّاذ      اهب  •
داضت دس حبل  وِ فشؼ هب اٗي است وِ اغالً هًبً  ضشي  هَؾَو 

هًٌب داسد وِ ثگَٗ٘ن واِ آٗاب ثاشا  هًٌابٕ     چِ . لِ اٗي الفبل ً٘ستٌذ
 ؟غح٘ح ٍؾى ضذُ است ٗب ثشإ اين اص غح٘ح ٍ فبسذ ضشيٖ 

 
 :ّبٗ  دادُ ضذُ است دس لجبل اٗي پشسص پبسخ  •
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 ـ پاسخ صاحة کفايه ـ رضَاى اهلل ػليه ـ 1•
تَساف ضابسو ثاشا      اٗطبى گفتِ است اگش ثپزٗشٗن وِ اٗي الفبل  ًِ •

هًبً    اًذ ٍ ًِ لجل اص ضشًٗت حم٘مت دس اٗي هًبً  ضشيٖ ٍؾى ضذُ
ضشي   ثَدُ اًذ، ثلىِ ضبسو غشفبً آى ّب سا ثِ ًحَ هْبص  دس هًٌب  

استًوبل وشدُ است، دس اٗي غَسٍ  سؤال غح٘ح ٍ اين اٗي خَاّذ 
هًٌبٕ ( الشة الوْبصاٍ)تش ثِ هًٌب  حم٘م  ثَد وِ آٗب  هًبً  ًضدٗه

داًا٘ن واِ    است ٗب اين اص غح٘ح ٍ فبسذ؛ چَى دس هْبص ها    غح٘ح
ضَد ٍ هوىاي    ٗه لفم هوىي است دس چٌذ هًٌب  هْبص  استًوبل

ٍ . تش ثبضٌذ حم٘م  ًضدٗه است ثًؿ  اص اٗي هًبً  هْبص  ثِ هًٌب  
 دس غَسٍ ضه ثش الشة الوْبصاٍ حول هٖ وٌ٘ن؛ 
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ضشي  ٍؾى  فشؼ وٌ٘ذ لفم غالٓ لجل اص ضشًٗت اغالً دس هًٌب هثالً •
ًطذُ ثبضذٍ هًٌب  غالٓ ّوبى ديب ثبضذ وِ دس ل ات هًٌاب  غاالٓ    

وٌ٘ذ ضبسو ّن اٗي لفم سا ّن ثاشا  هًٌاب      ّو٘ي است ٍ ً٘ض فشؼ
ضشيٖ ٍؾى ًىشد ثبضذ؛ اهب ضابسو اٗاي لفام سا دس ًوابص ثاِ ًحاَ       

 .هْبصاستًوبل وٌذ
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 : سِ هًٌب دس اٌْٗب داسٗن •
 هًٌب  حم٘م  وِ يجبسٍ است اص ديب، ٗه •
 يجبسٍ است اص غح٘ح  هًٌب  هْبص  وِ ٗه •
ٍ   ٗه هًٌب  هْبص  دٗگش وِ يجبسٍ است اص جبهى ثا٘ي غاح٘ح  ٍ •

 . فبسذ
هًٌب  حم٘م   سؤال اٗي است وِ اٗي دٍ هًٌب  هْبص  وذام ثِ حبل •

تش است وِ اگش ثش اغل هْبص لشٌٗاِ داضاتِ ثبضا٘ن؛ اهاب      ٗه ًضدٗه
 . حول وٌ٘ن  لشٌِٗ ثش تً٘٘ي ًذاضتِ ثبض٘ن، لفم سا ثش ألشة الوْبصاٍ
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استعمال 
 مجازی 

تصور معنای  تصور لفظ
 موضوع له

تصور الزم بین 
  بالمعنی األخص

 معنای موضوع له

 قرینه صارفه
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 تررسي ًظرية اقرب الوجازات•

هْبص دادٗن، ًهشٗٔ الشة الوْبصاٍ سا تأٗ٘ذ   تَؾ٘ح  وِ لجالً دسثبسٓ•
ضَد ٍ آى هًٌبٕ  لفهٖ ثشا  ٗه هًٌبٗ  ٍؾى ه  گفت٘ن ٍلت  . وٌذ ه 

ثبضذ، هاب اثتاذا ثاِ     هَؾَو لِ، هًٌبٕ الصم ث٘ي هًٌ  االخع داضتِ 
دل٘ل يلمٔ ًبضٖ اص ٍؾى اص لفم ثِ آى هَؾَو لِ اًتمبل پ٘ذا هٖ وٌ٘ن 
ٍ سپس ثِ دل٘ل يلمٔ ًبضٖ اص لضٍم ثا٘ي ثوًٌا  األخاع اص هًٌابٕ     

 .ضَٗن هَؾَو لِ ثِ هًٌبٕ الصم ث٘ي ثبلوًٌٖ األخع هٌتمل ه 
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. هًبًٖ هْبصٕ خَد اص لَاصم ث٘ي ثبلوًٌٖ األخع هَؾَو لِ ّستٌذ •
حبال اگشخَد آى هًٌب  هْبص  ٗه الصم ث٘ي ثوًٌ  األخع داضاتِ  
ثبضذ، هب ثب تػَس آى هًٌب  هْابص  ثاِ هًٌاب  الصم ثا٘ي ثابلوًٌٖ      

 . ضَٗن األخع آى هًٌبٕ هْبصٕ هٌتمل ه 
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الصم  دس اٌْٗب هب ثب دٍ هًٌب  هْبص  هَاجِ ّست٘ن وِ ٗى  ثٌبثشاٗي •
. هًٌب  هَؾَو لِ است ٍ دٗگش  الصم الصم هًٌب  هَؾَو لِ اسات 

هْبص  آى اٍل  وِ خاَدش هسات٘موبً ثاِ     دس ًتِْ٘ اص اٗي دٍ هًٌب  
هشتجف است، ألشة الوْبصاٍ ٍاٗي دٍه  وِ ثِ ٍاسكٔ حم٘مت هًٌب  

هًٌبٕ هْبصٕ اٍل ثِ هًٌبٕ حم٘مٖ هاشتجف اسات، أثًاذ الوْابصاٍ     
 .ًبه٘ذُ هٖ ضَد
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اداهِ پ٘اذا وٌاذ ٍ ثاِ ّوابى     هًبًٖ هْبصٕ هوىي است اٗي سلسلِ  •
حبل هوىاي اسات دس   . تٌبست أثًذٗت ٍ ألشث٘ت هًٌبداس خَاّذ ثَد

همبم ضه دس هشاد هتىلن دس فالى استًوبل، لشٌٗٔ غابسفِ إ داضاتِ   
ثبض٘ن وِ ًطبى دّذ وِ هتىلن دس اٌْٗاب لفام سا دس هًٌاب  حم٘ما      

ًىشدُ است دس ّوبى حبل لشٌٗٔ هًٌِ٘ إ ًذاضتِ ثبض٘ن واِ   استًوبل 
اساتًوبل واشدُ اسات ٗاب دس هًٌاب        لفم سا دس هًٌب  هْابص  اٍل  

 .هْبص  دٍم
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ضَد؛ صٗاشا   ه   گَٗ٘ن لفم ثش هًٌب  هْبصٕ الشة حول دس اٌْٗب ه  •
ّش چِ تًذاد ٍسبئف دس اًتمبل ٍ داللت ووتش ثبضذ، نَْس لَٕ تاشٕ  

دس حم٘مت نَْس لفم دس هًٌبٕ هْبصٕ الشة، لإَ  . ضىل هٖ گ٘شد
 . تش اص نَْس لفم دس هًٌبٕ هْبصٕ اثًذ است

 
 . پس اص ًهش تئَسٗه هطىل  دس ث٘بى هشحَم آخًَذ ٍجَدًذاسد•
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اسات ٍ اًتمابل اص    چَى اًتمبل اص لفم ثِ هًٌب  حم٘م  ثذٍى ٍاسكِ. •
نَْس  دس ًتِْ٘.   هًٌب  حم٘م  است لفم ثِ هًٌب  هْبص  ثِ ٍاسكِ

. تش اسات  لفم دس هًٌب  حم٘م  اص نَْس لفم دس هًٌب  هْبص  لَ 
دل٘ل دس جبٗ  وِ لشٌِٗ ثش تً٘٘ي هًٌاب  هْابص  ًجبضاذ ٗاب      ثِ ّو٘ي
ًجبضذ ًٌٗ  لشٌِٗ غبسفِ ًجبضذ هب لفم سا  ا  ثش استًوبل هْبص  لشٌِٗ

گاَٗ٘ن   اغكالحبً ثاِ آى ها    وٌ٘ن ثش هًٌب  حم٘م  ّوبً  وِ حول ه 
 اغبلت الحم٘مِ،

 



34 

 أػنصحيح ٍ 

 آخًَذاشکال شهيذ صذر  ـ رضَاى اهلل ػليه ـ تر کالم هرحَم •
ثحاث ألاشة    اضىبل  وِ ضْ٘ذ غذس  ا سؾَاى ا  يلِ٘ ا ثاش اغال     •

 .الوْبصاٍ ً٘ست
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ّب دس اغل ثحث ألشة الوْبصاٍ ثب هطىل هَاجاِ ّساتٌذ ٍ    ثًؿ  •
گٌَٗذ ٍلت  وِ هب ٗه هًٌب  حم٘م  داسٗن ٍ دٍ ٗب چٌاذ هًٌاب     ه 

ٗى  اص اٗي ّب الشة الوْابصاٍ اسات، اغاالً     هْبص ، اٌٗىِ ثگَٗ٘ن 
 ًٌٗ  چِ؟ 

آى ّب هكشم است آى است وِ فشآٌٗذ  اٌٗىِ چٌ٘ي پشسط  ثشا يلت •
اًتمبل اص لفم ثِ هًٌب  هْبص  سا دسسات تػاَٗش ًىشدًاذ ٍ گوابى     

نْاَس داسد ٍ ثاِ     وٌٌذ وِ لفم ثِ تٌْبٗ  فمف دس هًٌاب  حم٘ما     ه 
 .وٌذ ووه لشٌِٗ دس هًٌب  هْبص  نَْس پ٘ذا ه 
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هًٌب  هْبص  نَْس داسد ٍ ثب ٗاه لشٌٗأ     پس ثب اٗي لشٌِٗ دس اٗي •
هًابً  هْابص  دس    ثٌبثشاٗي ّؤ . دٗگش دس هًٌب  هْبص  نَْس داسد

 . يشؼ ّن ّستٌذ
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نْاَس دس هًٌاب     ّب دسن ًىشدًاذ واِ    اضىبل اٗي است وِ اٗيّؤ •
وٌذ وِ سٌخ لشٌِٗ چِ ثبضذ؛ لفهِ٘  ًو ً٘ست فشق هْبص  تبثى لشٌِٗ 

هْبص  داللات    گَٗ٘ن لفم ثذٍى لشٌِٗ ثش هًٌب  هب ه . ثبضذ ٗب حبلِ٘
داسد؛ لىي داللتص ثش هًٌاب  حم٘ما  انْاش اص داللاتص ثاش هًٌاب        

 . هْبص  است
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وِ اگش اٗي لفم ثِ تٌْبٗ  ّ٘چ داللت  ًذاسد، پس ٗاب    اٗي استسؤال •
اٗي است وِ لشٌِٗ ثِ تٌْبٖٗ ثشإ آى هًٌبٕ هْبصٕ ٍؾى ضذُ است 
ٗب ثِ ؾو٘ؤ لفم  ثشإ آى هًٌبٕ هْبصٕ ٍؾى ضذُ است ٗاب اٌٗىاِ   

ٗه اص اٗاي ساِ    دس ّ٘چ. ّ٘چ وذاهطبى ثشإ آى هًٌب ٍؾى ًطذُ اًذ
تااَاً٘ن ثحااث هْاابص سا تػااَٗش وٌاا٘ن؛ چااَى دس دٍ   غااَسٍ ًواا 

اٍل دس ٍالى آى هًٌب، هًٌب  حم٘م  لشٌِٗ ٗب هًٌاب  حم٘ما     غَسٍ 
 .ضَد آى دٍ ثبّن ه 
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پش ٍاؾح است وِ غَسٍ اٍل ثبقل اسات؛ اهاب غاَسٍ دٍم ٗاه      •
دس . دٍ ًذاسد  جذاگبًِ اٗي ٍؾى جذٗذ خَاّذ ثَد ٍ استجبق  ثِ ٍؾى 

ضَد؛ چَى دٍ چ٘اض  واِ ثاِ     غَسٍ سَم ّن اغالً داللتٖ پ٘ذا ًو 
تٌْبٖٗ اغالً ثش ٗه هًٌب داللت ًذاسًذ، ٍلتٖ وٌبس ّن ث٘بٌٗذ ّن ثش آى 

ه٘ىشٍفي . هًٌب داللت ًخَاٌّذ داضت؛ هثالً پٌْشُ ثش آة داللت ًذاسد
پٌْشُ ٍ ه٘ىشٍفي ٗب پٌْشُ ه٘ىاشٍفي  ّان   . ّن ثش آة داللت ًذاسد

 .ًخَاّذ داضت داللت ثش آة 
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تاَاً٘ن ألاشة    گَٗاذ هاب ها     غذس  ا سؾَاى ا  يل٘اِ ا ها     ضْ٘ذ •
اسات واِ آٗاب هًٌاب       الوْبصاٍ داضتِ ثبض٘ن؛ اهب اضىبل اٗطبى اٗي 
ّستٌذ تب ثگاَٗ٘ن واِ    غح٘ح ٍ هًٌب  اين اغالً دٍ هًٌب دس قَل ّن 

 . ٗىٖ ألشة است ٍ دٗگش  أثًذ
هفَْم ديب وِ فشؼ واشدٗن واِ هًٌاب      ًسجتً٘ست  گَٗذ هًلَم  ه •

غالٓ است ثب ًوبص غح٘ح ٍ ًسجت هفَْم ديب ثب ًوابص    حم٘م  هحؽ
اين اص غح٘ح ٍ فبسذ هتفبٍٍ ثبضذ تب ثگَٗ٘ن وذام ٗه اص اٗي دٍ تب 

دس حم٘مت اضىبل دس تكج٘ك اٗي ًهشِٗ است ثاش هساألٔ   . ألشة است
  .غح٘ح ٍ اين است
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ّب نبّش ولوبتطابى   اغَل  ٍ حت  -ٍ اٗي هطَْس است ثِ اغكالم . •
 اٗي است 
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•  

 ـ پاسخ هرحَم اصفهاًى2•

اٗي ساُ وِ ضْ٘ذ غذس  ا سؾاَاى ا  يل٘اِ ا ثاِ هشحاَم اغافْبً         •
دّذ، دس ٍالى ض٘خ اًػبس   ا سؾَاى ا  يلِ٘ ا دس هكبسم  ًسجت ه 

 .  األًهبس هكشم وشدُ است
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ثٌبثش اٌٗىِ ثپزٗشٗن ًِ حم٘مت ضشي  داسٗن  گَٗذ  اغفْبً  ه هشحَم •
ٍ ًِ حم٘مت يشف ، ثلىِ استًوبل الفبل هْبصٕ است، سؤال دس ثحث 

خَاّذ ضذ وِ آٗب آى هًٌب  هْبص ، هًٌب  غح٘ح   غح٘ح ٍ اين اٗي
غح٘ح  ثبض٘ن، هًٌبٗص اٗي است واِ لفام     اگش . است ٗب هًٌب  اين

حم٘م  اش ديب است ٍ هًٌب  هْابصٗص ًوابص غاح٘ح     غالٓ هًٌب 
 . است

گبُ سؤال هٖ ضَد  پس لفم غالٓ چگًَِ ثش ًوابص غ٘اش غاح٘ح    آى •
داً٘ن ثِ ّش حبل اٗي الفبل دس هاَسد ثبقال    ضَد؛ چَى ه  اقالق ه 

 . سًٍذ ّن ثِ وبس ه 



44 

 أػنصحيح ٍ 

ّب خَاٌّذ گفات اگاش اٗاي     گَٗذ اٌْٗب غح٘ح  اغفْبً  ه هشحَم •
سٍد ًِ اص اٗي ثبة است وِ دس هًٌب   الفبل دس هَسد ثبقل ثِ وبس ه 

اين استًوبل ضذُ ثبضٌذ ًِ، ثلىِ دس ّو٘ي جبٖٗ وِ دس هاَسد ثبقال   
هًٌب  غح٘ح وِ هًٌب  هْبص    استفبدُ هٖ ضًَذ، ّوچٌبى دس ّوبى

تٌضٗال   است، استًوبل ضذُ اًذ ٍ آى هًٌبٕ هْبصٕ غاح٘ح اص ثابة   
فبسذ هٌضلٔ غح٘ح، تٌضٗل فبلذ غحت هٌضلٔ ٍاجذ غاحت، ثاش فاشد    

 .غ٘ش غح٘ح تكج٘ك ضذُ است
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سٍد، هْبص دسولوِ ً٘ست  ثٌبثشاٗي اگش غالٓ دس غالٓ فبسذ ثِ وبس ه  •
ثلىِ اص ثبة ًَي  تػشف دس هفَْم است ٍ اص لج٘ل هْبص يملا  ثاِ   

 .ضوبس هٖ آٗذ
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است اص ديب ٍ هًٌاب    ثبض٘ن هًٌب  حم٘م  غالٓ يجبسٍ  ّب اگش ايو •
 .هْبص  يجبسٍ است اص ًوبص اين اص غح٘ح ٍ فبسذ

ضَد؛ چاَى ًوابص    هٖ ضَد چگًَِ ثش غح٘ح اقالق ه سؤال  آًگبُ •
 .ضَد ّن اقالق ه   اين اص غح٘ح ٍ فبسذ ثش غح٘ح
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فشهبٌٗذ دس اٌْٗب ايوٖ هٖ گَٗاذ اٗاي اص ثابة     هشحَم اغفْبً  ه  •

تًذد دال ٍ هذلَل است ثِ اٗي هًٌب وِ ًوبص حتٖ دس جبٖٗ وِ ثاشإ  
ًٌٖٗ اص ايان اص   سٍد دس هًٌب  هْبص  خَدش ًوبص غح٘ح ثِ وبس ه 

ثب ٗه لفام دٗگاش  ّوا٘ي هًٌابٕ       غح٘ح ٍ استًوبل هٖ ضَد؛ اهب 
 .ضَد غح٘ح اص آى فْوبًذُ ه 
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ّاب  الفابل ضا٘خ  ا سؾاَاى ا  يل٘اِ ا هًواَاًل ضاٌبختِ           ثحاث . •
ضاَد؛ دس حابلٖ واِ     ّب ثِ آى تَجِ ها   ً٘ست ٍ ووتش دس حَصُ ضذُ 

ّبٗ  وِ ثًذاص وفبٗاِ هكاشم ضاذُ اسات، هلْان اص       ثس٘بس  اص ثحث
اص جولِ ّو٘ي ثحث  وِ . هكبلت هشحَم ض٘خ دس هكبسم األًهبس است

 . هكشم وشدُ است  اش ثش وفبِٗ هشحَم اغفْبً  دس تًل٘مِ
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 اشکال هرحَم صذر تر سخي اصفهاًي  ـ رضَاى اهلل ػليه ـ •
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ضَ٘ٓ تىلن يشفا  ً٘سات؛ ّشچٌاذ ثاِ      اضىبل هٖ وٌذ وِ اٗياٗطبى •
ياشف ثاِ غاَسٍ    .  لحبل يمل  ٗه چٌ٘ي ضَُ٘ إ هتػَس اسات 

فبلذ است ثِ هٌضلٔ ٍاجاذ تٌضٗال ًواٖ     يبد  ٍ هًوَل چ٘ض  سا وِ 
 . وٌذ


