وقوع قسم اثلث:

دس ه٘بى لذهبء اغَلَ٘ى ،چٌ٘ي هطَْس ثَدُ است وِ ٍضـ حشٍف ،هَغَل ّب ،افقبل ًبلػِ ،اسوبء اضبسُ ٍ ضوبئش ٍ اًطابئب اص
ًَؿ «ٍضـ فبم ؛ هَضَؿ لِ خبظ» است.
هشحَم اغفْبًٖ دس ّذاٗٔ الوستشضذٗي هٖ ًَٗسذ:
«ٍ لذ اختلفَا فٖ تحمك الَػن هل ٢الَخِ الوزوَس هل ٢لَل٘ي فمذ رّة إلِ٘ خواهٔ هي هحممٖ الوتأخخشٗي ٍ لأالَا تأِ
فٖ أٍػام الوثْوات 1الث٠ثٔ ٍ الحشٍف تخخووْا ٍ اٛفوال الٌالظٔ ٍ وزا اٛفوال التاهٔ تالم٘اس إلأ ٢هواًْ٘أا الٌسأث٘ٔ ٍ
الؼاتؾ فْ٘ا ول لفق هستوول فٖ أهش غ٘ش هٌحظش لووٌ ٢هشتشن ٗ ٟستوول فِ٘ هل ٢إؿ٠لِ فئى الولحَف هٌذّن حأ٘ي
ٍػن تله اٛلفاف َّ رله اٛهش الداهن الوشتشن ت٘ي تله اٟستوواٟت ٍ الوَػَم لِ َّ خظَص تله الدضئ٘ات ٍ
لذ خول رله اٛهش الوام هشآٓ لو٠حلتْا حتٗ ٢ظح ٍػن اللفق تئصائْا ٍ ّزا المَل َّ الووضٕ إل ٢أوثش الوتأخخشٗي تأل
اللاّش إؿثالْن هلِ٘ هي صهي الس٘ذ الششٗف إلَٗ ٢هٌا ّزا ٍ الوحىٖ هي لذهاء أّأل الوشت٘أٔ ٍ اٛطأَل المأَل تىأَى
الَػن ٍ الوَػَم لِ فٖ خو٘ن رله هاها ف٘ىَى الحال فٖ الوزوَسات هي لث٘ل المسن الثاًٖ هٌأذّن ٍ ّأزا ّأَ الأزٕ
اختاسُ التفتاصاًٖ لىٌِ روش أى الوواسف ها هذا الولن إًوا ٍػوت ل٘ستوول فٖ هوٌ٘٘ي كاّش و٠هِ أى الَاػن اشتشؽ فأٖ
ٍػوْا لوفَْهْا الىلٖ أى ٗ ٟستوول إ ٟفٖ خضئ٘اتِ»
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تَػ٘ح :
 )1هطَْس ثلىِ هجوـ فلِ٘ ه٘بى هتأخشٗي اغَلَ٘ى آى است وِ ٍضـ دس اٗي هَاسد اص لج٘ل «ٍضـ فبم ؛ هَضَؿ لاِ خابظ»
است .دس حبلٖ وِ لذهبٕ اغَلَ٘ى ٍ فلوبٕ ادث٘ب ٍضـ سا دس آًْب ،اص لج٘ل «ٍضـ فبم ؛ هَضَؿ لِ فبم» هٖ داًٌذ.
 )2گشٍُ اٍل دس هَسد هجْوب ثالثِ (اسوبء اضبسُ ،هَغَال ٍ ضوبئش) توبهٖ حشٍف ،افقبل ًبلػِ ٍ ّ٘أ افقبل تبهِ (افقبل

 .1هُجَِْوب ( :اغغالح ادثى) ولوبتى سا گٌَٗذ وِ وسى ٗب چ٘ضى سا ثغشص هجْن ًطبى دّذ هبًٌذ «ّش وس ،آى دٗگش ،دٗگشىّ٘ ،چ ،چٌذ ،اٗي ،آى ،فالى»
(دستَس فجذ القؾ٘ن ظ  )2؛ فشٌّگ هواسف اس٠ه ٢؛ ج 3ظ 1673
ّ .2ذاٗٔ الوستششذٗي ؛ ج  1ظ 178
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تبهِ ثب تَجِ ثِ هقٌبٕ ًسجٖ آًْب دس همبثل هبدُ افقبل تبهِ وِ ًسجت دس آى ً٘ست) هٖ گٌَٗاذ «ٍضاـ فابم ؛ هَضاَؿ لاِ
خبظ» است.
ضبثغِ چٌ٘ي استّ :ش گبُ لفؾٖ (هثال «َّ») استقوبل ضَد دس اهشٕ (هػذالٖ ; هثالً صٗذ) وِ آى هػذاق ،هػذاق هقٌابٕ
هطتشوٖ است (صٗذ ه ػذاق هفشد هزوش است) ٍلٖ آى هػذاق هٌحػش ً٘ست (ٗقٌٖ هفشدّبٕ هزوش دٗگش ّن ٗبفت هٖ ضَد)
ٍ دس ف٘ي حبل آى لفؼ (َّ) دس هقٌبٕ هطتشن فلٖ ًحَ االعالق (هقٌبٕ اسوٖ هفشد هزوش) استقوبل ًوٖ ضاَد ،دس چٌا٘ي
فشضٖ ٍضـ فبم (ّوبى هقٌبٕ هطتشن) است ٍلٖ هَضَؿ لِ خػَظ جضئ٘ب است.
 )3گشٍُ دٍم ٍضـ سا دس توبم اٗي هَاسد «ٍضـ فبم ؛ هَضَؿ لِ فبم» هٖ داًٌذ ٍ هٖ گٌَٗذّ :وِ هقشفِ ّب (ضاو٘ش ،هَغاَل،
 )..ثِ جض اسن فَلَن (وِ «ٍضـ خبظ ؛ هَضَؿ لِ خبظ» داسد) ٍضقطبى فبم ٍ هَضَؿ لِ ضبى ّان فابم اسات ٍلاٖ دس
جضئٖ (خبظ) استقوبل هٖ ضًَذ.
تفتاصاًٖ ثش اٗي لَل اضبفِ وشدُ است وِ دس اٗي هَاسد ٍاضـ ضشط وشدُ است وِ اٗي الفابػ جاض دس «خضئ٘أات» اساتقوبل
ًطًَذ.
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ها هٖ گَٗ٘ن:
 )1اٌٗىِ هشحَم اغفْبًٖ هٖ فشهبٗذ دٍ لَل دس هسئلِ ٍجَد داسد ،حشف توبهٖ ً٘ست چشاوِ دس ه٘بى هتمذه٘ي اص اٍ ،شأ٘
سػٖ غبحت وبفِ٘ ٍ هشحَم طاحة لَاً٘ي ٍ طاحة هوالن لبئل ثِ لَل ّبٕ دٗگاشٕ ّساتٌذ .دس ه٘ابى هتاأخشٗي اص
ّذاِٗ الوستشضذٗي ً٘ض الَال ثس٘بس صٗبدٕ هغ شح است وِ دس آٌٗذُ هغشح هٖ وٌ٘ن؛ اال اٌٗىِ هشاد اٗطبى آى ثبضذ واِ واِ
دٍ لَل هْن دس هسئلِ ٍجَد داسد ٍ الَال دٗگش اص اّوّ٘ت ثشخَسداس ً٘ست.
 )2دسثبسُ تمس٘ن ثٌذٕ هزوَس ،ثبٗذ «و٘ف٘ت استقوبل» سا ّن هذّ ًؾش داضت؛ ثِ فٌَاى هثبل هشحَم آخًَذ ا ثش خالف آًچِ اص
ّذاِٗ ًمل ضذ ا فالٍُ ثش ٍضـ ٍ هَضَؿ لِ ،هستقولٌ فِ٘ سا ّن هام هٖ داًذ.
دس ثبصضٌبسٖ پ٘طٌِ٘ اٗي ثحث هٌبست است ثِ والم غبحت هفبت٘ح االغَل ً٘ض اضبسُ وٌ٘ن .هشحاَم سأ٘ذ هحوأذ هداّأذ دس
هفبت٘ح االغَل دسثبسُ ٍضـ دس هَاسد هزوَس چٌ٘ي هٖ ًَٗسذ:
«اختلف المَم فٖ الوَػَم لِ فٖ الوؼوشات ٍ أسواء اٝشاسٓ ٍ الوَطَٟت ٍ الحشٍف هل ٢لَل٘ي اٍٛل أى الوَػأَم
لِ فٖ الوزوَسات َّ الوفَْم الىلٖ ٍ ًفس الـث٘ؤ ٍ لىي الوستوول فْ٘ا خظَص اٙحاد فْأزا هَػأَم لٞشأاسٓ إلأ٢
هـلك الوفشد الوزوَس ٍ لىي لن ٗستوول فٖ ّزا الوفَْم الىلٖ تل إًوا استوول فٖ أفشادُ ٍ َّ لٜسٌَهٖ ٍ الوحىٖ هي
 .1ثشإ ثشسسٖ لَل لذهب اٗضبً ى ن  :الفظَل الغشٍِٗ ظ 16
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التفتاصاًٖ ٍ أتٖ ح٘اى ٍ اٛطفْاًٖ ٍ المشالٖ ٍ لذهاء أئؤ اٛطَل ٍ الوشت٘ٔ فالَػن فْ٘ا هام ٍ وأزله الوَػأَم لأِ
الثاًٖ أى الوَػَم لِ فْ٘ا خظَص اٙحاد تووٌ ٢أى الَاػن تظَس أهَسا خضئ٘ٔ تاهتثاس أهش هشتشن تٌْ٘ا ٍ هأ٘ني اللفأق
تئصاء تله الخظَط٘ات الوٌذسخٔ إخوا ٍ ٟدفؤ ٍاحذٓ فالَاػن ٍػن لفق أًا لىل هتىلن ٍاحذ ٍ لفق ّزا لىأل هشأاس
إلِ٘ هفشد هزوش توذ ه٠حلٔ هفَْم هام شاهل لدو٘ن اٛفشاد فالَػن فْ٘ا هام ٍ الوَػَم لِ خاص ٍ ٗىأَى اٟسأتووال
فٖ الدضئ٘ات تـشٗك الحم٘مٔ ٍ َّ للو٠هٔ فٖ الوثادٕ ٍ طاحة الووالن ٍ الوؼذٕ ٍ الث٘ؼإٍ ٍ الشأشٗف الدشخأاًٖ ٍ
الوحىٖ هي أتٖ إسحاق اٛسفشائٌ٘»٢

1

تَػ٘ح :
 )1دٍ لَل دس ه٘بى اغَلَ٘ى هغشح است.
 )2لَل اٍل ٍضـ سا «هام» ،هَضَؿ لِ سا «هام» ٍلٖ هستقول فِ٘ سا «خاص» هٖ داًذ.
 )3لَل دٍم ٍضـ سا «هام»ٍ ،لٖ هَضَؿ لِ ٍ هستقول فِ٘ سا «خاص» ثش هٖ ضوبسد.
هشحَم وشتاسٖ 2غبحت وتبة «اضبسا االغَل» دس ث٘بى پ٘طٌِ٘ اٗي ثحث هٖ ًَٗسذ:
«إًّْن اختلفَا فٖ طذٍس الثالث فٖ الوَػَهات اللغَٗٔ فالوشأَْس تأ٘ي اٍٛاٗأل :الوأذم ٍ .تأثوْن التفتأاصاًٖ ٍ توأغ
اٍٛاخش ٍ .الوشَْس ت٘ي اٍٛاخشً :ون ٍ َّ اٛلَم ٍ .خول الوؼذٕ هظذالِ «الحشٍف» ٍ «أًأا» ٍ «ّأزا» ٍ «الأزٕ» ٍ
ساٗش الوشتمّات ٍ الوثْوات ٍ .صاد الششٗف «اٛفوال» تالٌلش إلٖ الٌسة الوخظَطٔ الذاخلأٔ فأٖ هفَْهاتْأا ٍ طأاحة
الوـالن خظنِ تالؼو٘ش .ح٘ث الحمِ تالوَلَن فٖ وَى هوٌاُ الدضئٖ الحم٘مٖ تالَػن ٍ .أٍسد هلِ٘ الولّاهٔ الشاصٕ تأخىّ حزفأِ
أٍلٖ لىل٘تِ ٍ دخَل اٟسن اٟشاسٓ فِ٘ ٍ .الحمْوا الو٠هٔ فٖ ششحِ هلٖ التدشٗذ تأِ ٍ .اسأتثٌٖ الوؼأذٕ هأي الوؼأوش
الؼو٘ش الغائة»
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تَػ٘ح :
 )1لذهب ا ٍ ثِ تجـ آًْب تفتاصاًٖ ا ٍلَؿ اٗي لسن سا لجَل ًذاسًذ.
 )2دس ه٘بى هتأخشٗي ٍلَؿ اٗي لسن ،پزٗشفتِ ضذُ ٍ ّو٘ي لَل غح٘ح است.
 .1هفتاح اٟطَل ؛ ظ 42
 .2حبج هحوذ اثشاّ٘ن ثي هحوذ حسي وبخىٖ اغفْبًٖ ( 1181-1261ق) .پذسش اص ّشا ثِ وبخه خشاسبى هٌتمل ضذ ٍ ثذٗي جْت ثِ وبخٖ ٗاب
وبخىٖ ضْش ٗبفت .پذس ٍٕ پس هذتٖ دس اغفْبى هتَعي گشدٗذ ٍٕ .ضبگشد ٍح٘ذ ثْجْبًٖ ،س٘ذ هْذٕ ثحش القلَم ،ض٘خ جقفش وبضف الغغبء ٍ سا٘ذ
فلٖ عجبعجبئٖ ،ه٘شصإ لوٖ ٍ ًشالٖ ثَدُ ٍ ّوچٌ٘ي استبد ضْ٘ذ س٘ذ حسي هذسس ثَدُ است .هذفي ٍٕ دس هسجذ حى٘ن اغفْبى ٍالـ اسات( .داٗاشُ
الوقبسف تط٘ـ  :ج  13ظ )611
 .3اشاسات اٟطَل ؛ ظ 13
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 )3هؼذٕ هػذاق اٗي لسن سا «حشٍف ،هطتمب ٍ هجْوب » داًستِ است.
 )4ه٘ش س٘ذ ششٗفّ٘« ،أ افقبل» سا ّن اضبفِ وشدُ است.
 )5طاحة هـالن ،تٌْب «ضوبٗش» سا اص اٗي لسن ثشضوشدُ است.
 )6ه٠هِ ساصٕ ،هقٌبٕ ضو٘ش سا ولٖ (فبم) داًستِ ٍ ٍضـ سا دس «ضو٘ش» اص اٗي لسن ًذاًستِ است« ٍٕ .اسوبء اضبسُ» سا ثِ
اٗي لسن داخل وشدُ است.
 )7ه٠هِ حلٖ« ،ضو٘ش ٍ اسن اضبسُ» سا داخل دس اٗي لسن هٖ داًذ.
 )8هؼذٕ ،ضوبٗش غبئت سا اص اٗي لسن خبسج وشدُ است.
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دٟٗل گشٍُ اٍل:
هشحَم هجبّذ دس هفبت٘ح االغَل ا پس اص هتٌٖ وِ اص ٍٕ خَاًذٗن ا ثِ ادلِ دٍ لَل اضبسُ هٖ وٌذ وِ ثشإ آضٌبٖٗ ث٘طاتش ثاب اساتذالل ّابٕ
لذهبء ثِ آى اضبسُ هٖ وٌ٘ن:
«لٍٜل٘ي ٍخَُ :اٍٛل ً :ض أّل اللغٔ هل ٢أى ّزا للوشاس إلِ٘ الوزوش ٍ أًا للوتىلن ٍ هي ٍ إل ٢ل٠تتذاء ٍ اًٟتْاء ٍ  ٟسٗة أى تلأه الووأاًٖ
هفَْهات ول٘ٔ هاهٔ ٍ أخاب هٌِ طاحة الوفتاح ف٘وا حىٖ هٌِ تالحول هل ٢إسادٓ الوظذاق دٍى الوفَْم ٍ الومظأَد أًْأن أسادٍا ت٘أاى أى ّأزا
للشخض الوو٘ي الوشاس إلِ٘ تالفول  ٟللوفَْم ٍ هثل ّزا غ٘ش هضٗض فٖ و٠هْن ل٘ل ٍ ٗؤٗنذُ أى الغشع اٛطلٖ هي ت٘اى هواًٖ اٛلفأاف تظأح٘ح
اٟستووال ٍ تو٘٘ض الظح٘ح هٌِ هي الفاسذ ٍ ّزا إًوا ٗحظل إرا أسٗذ الوظذاق ٛى اللفق إًوا ٗستوول فِ٘ ٍ أها الوفَْم فٗ ٠ظلح اٟستووال فِ٘
تاٟتفاق»

2-1

 )1اّل لغت هَضَؿ لِ اٗي گًَِ ولوب سا هقٌبٕ فبم داًستِ اًذ.
اص اٗي دل٘ل جَاة دادُ ضذُ است وِ :اّل لغت هشادضبى هػذاق ّبٕ اٗي هقبًٖ فبم ثَدُ است ٍ .هؤٗذ اٗي هغلت آًىِ غشؼ اّل لغات،
تػح٘ح استقوبال است ٍ استقوبل دس هَسد اٗي الفبػ ٗقٌٖ ثِ وبس ثشدى لفؼ دس هظذاق( .چشاوِ اٗي الفبػ لغقب دس هفبّ٘ن استقوبل ًواٖ
ضًَذ).
ها هٖ گَٗ٘ن:
 )1هشحَم لضٌٍٖٗ دس تقل٘مِ فلٖ هقبلن االغَل ،هٖ ًَٗسذ :اٗي تأٗ٘ذ سا هشحَم س٘ذ هْذٕ ثحش القلَم روش وشدُ است.
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 )2دس تطشٗح جَاة هشحَم ثحش القلَم الصم است اضبسُ وٌ٘ن هطَْس اغَلَ٘ى ثشآًٌذ وِ وبس فلوبٕ فلن لغت ٗبفتي «هستقولٌ فِ٘» است ٍ ًِ
هَضَؿ لِ؛ ٍ اص آًجب وِ هب هٖ داً٘ن لغقبً هستقول فِ٘ اٗي الفبػ جضئٖ است پس لغقب هشاد اّل لغت اص اٌٗىِ ًَضتِ اًذّ« :زا ; اضابسٓ
الٖ هفشد هزوش» آى است وِ هستقولٌ فِ٘ اٗي الفبػ هػذاق ّبٕ «اضبسٌٓ الٖ هفشد هزوّش» است.
*
«الثاًٖ  :أًْا لَ واًت هَػَهٔ للوواًٖ الدضئ٘ٔ لىاًت هتىثشٓ للووٌ ٍ ٢التالٖ تاؿل لحظشّن الوتىثش الووٌ ٢فٖ الوشتشن ٍ فٖ الحم٘مٔ ٍ الوداص
ٍ الوٌمَل ٍ الوشتدل ٍ ّزا خاسج هي اٛلسام اٛستؤ أها هي غ٘ش الوشتشن فلاّش ٍ أها هٌِ فٜى الوشتشن ٗ ٟىَى إ ٟتخٍػام هتوذدٓ ٍ الَػأن
فْ٘ا ل٘س وزله ٍ ٗوىي الوٌالشٔ فِ٘ توٌن اًٟحظاس فٖ اٛستؤ ٍ التمس٘وات الوشَْسٓ هثتٌ٘ٔ هل ٢ؿشٗمٔ المذهاء ًْٛن ٗ ٟمَلَى تْأزا المسأن ٍ
أها الوتخخشٍى ف٘لضهْن الضٗادٓ هلْ٘ا إ ٟأًْن ساهَا فٖ التمس٘ن ها فولِ المذهاء هحافلٔ هل ٢ها استمش هلِ٘ اطـ٠ح المَم ٍ هن ّزا فمأذ تأذسج فأٖ
الوشتشن لوذم هولَه٘ٔ اٟتفاق هل ٢اشتشاؽ توذد الَػن فِ٘ فتخهل»

 )2اگش هَضَؿ لِ اٗي ولوب  ،هػبدٗك ثبضذ ،اٗي ولوب هتىثشٓ الوقٌٖ هٖ ضًَذ .دس حبلٖ وِ لغقب چٌ٘ي ً٘ست چشاوِ اّل لغت هاٖ گٌَٗاذ

 .1هفتاح اٟطَل ؛ ظ 43
 .2اٗضبً ى ن ّذاٗٔ الوستششذٗي ج  1ظ 192
 .3ج  1؛ ظ 428

سبل دٍم | 5

هتىثشٓ الوقٌٖ ٗب هطتشن است ٗب حم٘مت ٍ هجبص ٗب هٌمَل ٍ ٗب هشتجل ٍ ،اٗي ولوب اص سٌخ اٗي چْبس ًَؿ ً٘ستٌذ.

1

ٍ اگش وسٖ اٗي ولوب سا اص ًَؿ هطتشن لفؾٖ ثذاًذ ،هٖ گٌَٗذ :دس اضتشان لفؾٖ ٍضـ ّبٕ هتقذد ٍجَد داسد ،دس حبلٖ وِ دس هَسد اٗاي
ولوب ٍ ،ضـ ٍاحذ هَجَد است.
اص اٗي دل٘ل خَاب دادُ شذُ وِ :حػش هتىث ش الوقٌٖ دس چْبس لسن ،هسلّن ً٘ست ثلىِ هٖ تَاى لسن پٌجوٖ سا ّن ثِ آى افضٍد .اگش ثگَئ٘ذ
پس چشا ّوِ ،چْبس لسن سا هَسد اضبسُ لشاس دادُ اًذ ٍ ثس ،هٖ گَٗ٘ن :چَى دس ه٘بى لذهب اٗي ثحث هغشح ًجَدُ ٍ هتأخشٗي اگشچِ ثبٗاذ
اٗي لسن پٌجن سا اضبفِ هٖ وشدُ اًذ ٍلٖ ثِ تجق٘ت اص لذهب اٗي وبس سا ًىشدُ اًذ ٍ اٗي لسن سا ّن تحت «هطتشن» لشاس دادُ اًذ.
ها هٖ گَٗ٘ن:
 )1هشحَم لضٌٍٖٗ دس اٌٗجب ثِ ًىتِ إ ؽشٗف اضبسُ وشدُ است؛ ٍٕ هٖ ًَٗسذ :اص اٌٗىِ فلوب ،حم٘مت ٍ هداص سا اص السابم «هتىثاشٓ الوقٌاٖ»
داًستِ اًذ ،هقلَم هٖ ضَد وِ هشاد آًْب« ،تىثّش هوٌإ هَػَمٌ لْٖ» ً٘ست( .چشاوِ هجبص ،هقٌبٕ هَضَؿٌ لْٖ ً٘ست) ثلىاِ تىثّاش دس همابم
استووال سا هذّ ًؾش داضتِ اًذ.
حال  :عجك ًؾش لذهب ،اگشچِ ٍػن ٍ هَػَم لِ« ،فبم» است ٍلٖ هستوول فِ٘ دس اٗي الفبػ «خبظ» است .پس ضوب ّن ثبٗذ اٗي الفبػ سا
ثِ سجت تىثش هستقول فِ٘« ،هتىثشٓ الوقٌٖ» ثذاً٘ذ.
پس  :اضىبل هطتشن الَسٍد است.
دس خَاب تِ اٗشاى هٖ تَاى گفت :اگش هَضَؿ لِ هتقذد ثبضذ ،تىثش دس هقٌٖ هَجَد استٍ .لٖ اگش هَضَؿ لِ ٍاحذ ثبضذ ٍلٖ هستقول فِ٘
هتقذد ثبضذ ،تىثش دس هقٌٖ هَجَ د ً٘ست ٍ لزاست وِ ثبٗذ ثپزٗشٗن حم٘مت ٍ هجبص اص السبم هتىثشٓ الوقٌٖ ً٘ست( .چشاوِ دس حم٘مت ٍ هجبص
لفؼ ٗه هَضَؿ لِ داسد ٍ هستقولٌ فِ٘ آى هتقذد است) ٍ ثِ اضتجبُ اص السبم چْبسگبًِ هتىثشٓ الوقٌٖ داًستِ ضذُ است .پس عجك ًؾش لذهبء
(وِ ٍضـ ٍ هَضَؿ لِ سا فبم هٖ داًٌذ ٍ هستقول فِ٘ سا خبظ) اٗي الفبػ هتىثشٓ الوقٌٖ ً٘ستٌذ ٍلٖ عجك ًؾش هتأخشٗي چٌ٘ي ّستٌذ.
 )2سبثمبً اضبسُ وشدٗن وِ هشحَم تدٌَسدٕ دس هٌتْٖ االغَل ثِ غشاحت الصهِ «ٍضـ فبم ؛ هَضَؿ لِ خبظ» سا «اضتشان لفؾٖ» هٖ داًذٍ 2.
لزا ثبٗذ گفت عجك هجٌبٕ «ٍضـ فبم ؛ هَضَؿ لِ خبظ» ،اٗي الفبػ اص ًَؿ هطتشن لفؾٖ هٖ ضًَذ ٍ دس اضتشان لفؾٖ ً٘ض ضشط ً٘ست واِ
تقذد ٍضـ هَجَد ثبضذ ثلىِ اگش ٗه لفؼ ثبضذ ٍ چٌذ هقٌٖ (حتٖ اگش ثِ ٗه ٍضـ اٗي اهش حبغل ضذُ ثبضذ) اضتشان لفؾٖ حبغل آهاذُ
است.
پس  :هٖ پزٗشٗن وِ عجك هجٌبٕ هتأخشٗي الفبػ هزوَس ،هتىثّشٓ الوقٌٖ هٖ ضًَذ ٍ اٗي ًَؿ تىثش اص لج٘ل هطتشن لفؾٖ ثِ حسبة هٖ آٍسٗن.

 ٍ« .1إى تىثش الوقبًٖ ٍ اتحذ اللفؼ هي ٍضـ ٍاحذ فَْ الوطتشن ٍ .إى اختع الَضـ ثأحذّب ثن استقول فٖ الجبلٖ هي غ٘ش أى ٗغلت فِ٘ فْاَ
الحم٘مٔ ٍ الوجبص ٍ إى غلت ٍ وبى االستقوبل لوٌبسجٔ فَْ الوٌمَل اللغَٕ أٍ الطشفٖ أٍ القشفٖ ٍ إى وبى ثذٍى الوٌبساجٔ فْاَ الوشتجال» ؛ هوأالن
الذٗي ظ 81
 .2هٌتْٖ اٟطَل  :ج  1؛ ظ 34
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«الثالث  :أًْا لَ واًت هَػَهٔ للوواًٖ الدضئ٘ٔ لَخة استحؼاس ها ٗ ٟتٌاّ ٢فٖ الَػن لتَلف الَػأن للووٌأ ٢هلأ ٢تظأَسُ ٍ
التالٖ تاؿل خذنا ٍ ٗوىي الوٌالشٔ فِ٘ توٌن الو٠صهٔ لَلىن لتَلف إل ٢آخشُ للٌا إى أسدتن التظأَس تفظأ٘ ٠فووٌأَم ٍ إى أسدتأن
إخوا ٟفوحال فٗ ٠دذٕ»

 )3اگش هَضَؿ لِ خبظ ثبضذ ،ثبٗذ دس ٌّگبم ٍضـ ،ثٖ ًْبٗت فشد سا لحبػ وشد؛ دس حبلٖ وِ تػَس ثٖ ًْبٗت فشد ،هحبل است.
جَاة دادُ ضذُ است وِ  :اگش هشادتبى آى است وِ تػَس تفػ٘لٖ ّوِ هػبدٗك دس ٍضـ الصم است ،اٗي سا لجَل ًذاسٗنٍ .لٖ اگش
هشادتبى تػَس اجوبلٖ است ،اٗي حشف دسستٖ است ٍلٖ تػَس اجوبلٖ ثٖ ًْبٗت فشد هحبل ً٘ست.
ها هٖ گَٗ٘ن :
دس ثحث اهىبى لسن ثبلث گفت٘ن وِ:
هوىي است ٍاضـ «ولٖ اًسبى» سا تػَس وٌذ ٍ اص آى ثِ هفَْم «ول هب َّ هػذاق االًسبى» هٌتمل ضَد ٍ ثقذ لفؼ سا ثش اٗي فٌَاى
اجوبلٖ لشاس دّذ .دس اٗي غَس «هػبدٗك اًسبى» هَضَؿ لِ اٗي ولوِ هٖ ضًَذ .پس دس همبم ٍضـ« ،ول هب َّ هػذاق االًسبى» تػَس
هٖ ضَد ٍ هَضَؿ لِ ّن «هػذاق ّب» ّستٌذ .اهب اص آًجب وِ «تػَس ول هب َّ هػذاق االًسبى» دس والم اهام خوٌٖ٘ اص اًَاؿ ٍضـ خبظ
ثَد ،اٗطبى ثبٗذ اٗي تمشٗش سا اص السبم «ٍضـ خبظ ؛ هَضَؿ لِ خبظ» ثذاًٌذ .دس حبل٘ىِ «تػَس ول هب َّ هػذاق االًسبى» دس فم٘ذُ
دٗگشاى ا اص جولِ آٗت اهلل خَئٖ ا اص هَاسد ٍضـ فبم ثَد ٍ لزا عجك هجٌبٕ اٗطبى «ٍضـ فبم ؛ هَضَؿ لِ خبظ» هوىي داًستِ ضذ.
حال  :تػَس اجوبلٖ ا ٗقٌٖ تػَس هػبدٗك فلٖ ًحَ فبم اغَلٖ ا عجك ًؾش هب ا وِ هجٌبٕ اهبم سا پزٗشفت٘ن ا ساُ گطبٕ «ٍضـ فبم ؛
هَضَؿ لِ خبظ» ً٘ست .ثِ فجبس

دٗگشّ ،وبًغَس وِ لحبػ «جضئٖ» ًوٖ تَاًذ لحبػ ولٖ ثبضذ ،گفت٘ن وِ تػَس «ولٖ» ّن ثِ ّ٘چ

ٍجِ تػَس ٍ لحبػ جضئٖ ً٘ست.
*
«الشاتن  :أًْا لَ واًت هَػَهٔ لتله الوواًٖ لىاى ّزا ٍ أًا ٍ ًحَّوا هشتشؤ ت٘ي هواى غ٘ش هحظَسٓ ٍ َّ تاؿل اتفالا ٍ ٗوىأي
الوٌالشٔ فِ٘ تالوٌن هي الو٠صهٔ ٍ إًوا ًسلن لَ ل٘ل فْ٘ا تتوذد الَػن أٗؼا ٍ لىي  ٟلائل تِ تل الَػن فْ٘ا ٍاحذ ٍ الوَػَم لأِ
هتوذد فئى الَاػن إرا تظَس هوٌ ٢ول٘نا ٍ ٟحق تِ خضئ٘ات وث٘شٓ ٍ ه٘ي تْزُ الو٠حلٔ اٝخوال٘ٔ لتله الدضئ٘ات لفلا ٍاحأذا ووأا
فٖ هحل الفشع واى الَػن ٍاحذا ٍ الوَػَم لِ هتوذدا ٍ ل٘س ّزا هي الوشتشن ٛى الووتثش فِ٘ توذد الَػن فتخهل هل ٢أًا ًوٌن
دهَ ١اٟتفاق الوتمذهٔ»

 )4اگش «ٍضـ فبم ؛ هَضَؿ لِ خبظ» ثبضذّ« ،زا»« ،اًب» ٍ اهثبل اٌْٗب هطتشن ث٘ي تقذاد غ٘ش هحػَس هٖ ضَد .دس حبل٘ىِ ّ٘چ
وس ثِ اٗي هغلت افتمبد ًذاسد.
اص اٗي دل٘ل جَاة دادُ ضذُ است وِ :
اٍال  :الصهِ «ٍضـ فبم ؛ هَضَؿ لِ خبظ» آى است وِ ثِ اضتشان لفؾٖ ثشس٘ن چشاوِ هطتشوب لفؾٖ جبٖٗ است وِ ثب «تقذد
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ٍضـ» داضتِ ثبض٘ن ٍ دس هب ًحي فِ٘ تقذد ٍضـ هَجَد ً٘ست.
ثبً٘ب  :اٌٗىِ ّ٘چ وس ثِ «اضتشان لفؾٖ ٗه لفؼ دس هقبًٖ غ٘ش هحػَس» فم٘ذُ ًذاسد سا لجَل ًذاسٗن.
ها هٖ گَٗ٘ن:
 )1چٌبًىِ گفت٘ن اضتشان لفؾٖ تٌْب دس جبٖٗ ً٘ست وِ تقذد ٍضـ داضتِ ثبض٘ن ،ثلىِ دس جبئ٘ىِ ٍضـ ٍاحذ ثبضذ ٍلٖ ٗه لفؼ ثبضذ
چٌذ هقٌٖ ،اضتشان لفؾٖ جبسٕ است.
« )2غ٘ش هحػَس» ثِ هقٌبٕ «ثٖ ًْبٗت» ً٘ست .ثلىِ «غ٘ش هقلَم القذد» است ٍ ٍضـ ثشإ اٗي گًَِ چ٘ضٕ هوىي است هثال اگش وسٖ
وِ ثِ تبصگٖ گلِ إ است خشٗذُ است ،دس همبم ٍضـ ثگَٗذ «اسن ّوِ است ّبٗن سا «عَفبى» گزاضتن» (دسحبلٖ وِ ًوٖ داًذ چٌذ
است داسد) ،دسست است وِ تقذد است ّب غ٘ش هحػَس است ٍلٖ ثِ ٍضـ ٍاحذ ًبم ّوِ آًْب ثِ اضتشان لفؾٖ تق٘٘ي ضذُ است.
تَجِ وٌ٘ن وِ سبثمبً گفت٘ن دس اٗي ًَؿ ٍضـ آًچِ دس همبم ٍضـ تػَس هٖ ضَد« ،ولّ فشس» است ًِ «ولٖ فشس»
*
« الخاهس  :أى أوثش اٛلفاف الغ٘ش الولو٘ٔ هَػَهٔ للوفاّ٘ن الىل٘ٔ ف٘دة إلحاق هحل الثحث تْا ٛى الوشىَن فِ٘ ٗلحأك تالغالأة
فتخهل»

 )5اوثش الفبؽٖ وِ فَلَن ً٘ستٌذ ثشإ هفبّ٘ن ولٖ ٍضـ ضذُ اًذ ٍ هَضَؿ لِ آًْب فبم است .پس ثِ حىن الحابق هطاىَن ثاِ هقلاَم،
هحل ثحث ّن (وِ و٘ف٘ت ٍضـ ٍ هَضَؿ لِ دس آى هطىَن است) ثِ آًْب هلحك هٖ ضَد ٍ هٖ گَٗ٘ن هَضَؿ لِ «فبم» داسًذ.
ها هٖ گَٗ٘ن :
 )1هشحَم لضٌٍٖٗ دس جَاة ثِ اٗي دل٘ل هٖ گَٗذ:
اٍال « :حول ثش غبلت» اهش هسلّوٖ ً٘ست.
ثبً٘بً  :اگش «حول ثش غبلت» سا ثپزٗشٗن دس جبٖٗ است وِ ثبفث پ٘ذاٗص «ؽيّ ثِ لحَق» ضَد ٍ دس هب ًحي فِ٘ ا وِ هتأخشٗي اص اٗي
هجٌب فذٍ وشدُ اًذ ا چٌ٘ي ؽٌٖ حبغل ًوٖ ضَد.
ثبلثبً  :دس «الفبػ غ٘ش فلن» غبلجبً «ٍضـ ،هام ٍ هَضَؿ لِ ،هام ٍ هستقول فِ٘ ،هام» است (ثلىِ ّوِ اٌٗگًَِ است) .پاس چگًَاِ
ضوب اٗي الفبػ وِ هستقول فِ٘ آًْب غ٘ش فبم است سا هلحك ثِ «غبلجٖ» هٖ وٌ٘ذ وِ هستقولٌ فِ٘ آى ّب «فبم» است.

1

 )2ها دس خَاب هٖ گَٗ٘ن:
حول ثِ غبلت هشثَط ثِ جبٖٗ است وِ هسئلِ إ هطىَن ثبضذ ٍ استذاللٖ دٗگش هَجَد ًجبضذ دس حبل٘ىِ هذف٘بى «خبظ ثاَدى
هَضَؿ لِ» دس اٗي اهش ضه ًذاسًذ ٍ ثش هذفبٕ خَٗص دل٘ل البهِ هٖ وٌٌذ.

 .1تول٘مٔ هلٖ هوالن اٟطَل ؛ هشحَم لضٌٍٖٗ  :ج  1؛ ظ 429
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«السادس  :أًْا لذ استوولت فٖ الدضئ٘ات الوٌذسخٔ تحت هفَْم ولٖ ف٘دة أى ٗىَى حم٘مٔ فِ٘ ٛى اللفق الوستوول فأٖ الووأاًٖ
الوٌذسخٔ تحت هفَْم ولٖ ٗدة أى ٗىَى حم٘مٔ فِ٘»

 )6اٗي الفبػ دس هػبدٗك ٗه هفَْم ولٖ ،ثِ ًحَ حم٘مت استقوبل هٖ ضًَذ ٍ ّش چِ دس هػبدٗك ٗه هفَْم ولٖ ،حم٘مت است ،دس
آى هفَْم ولٖ ّن حم٘مت است.
هشحَم لضٌٍٖٗ ثش اٗي استذالل اضبفِ وشدُ است :دس اٌٗجب لبفذُ إ داسٗن وِ ّش گبُ لفؾٖ دس دٍ هقٌٖ وِ داسإ لذس جبهقٖ ّستٌذ
استقوبل ضذ ،اغل آى است وِ اٗي لفؼ ثشإ لذس جبهـ آًْب ٍضـ ضذُ است.

1

پس  :هَضَؿ لِّ ،وبى «هقٌبٕ ولٖ» است.
هشحَم لضٌٍٖٗ سپس اضىبل هٖ وٌٌذ:
اٍال  :اٗي لبفذُ اغل ٍ اسبسٖ ًذاسد.
ثبً٘ب  :اٗي لبفذُ دس جبٖٗ است وِ لفؼ دس لذس جبهـ وث٘شاً استقوبل ضَد .دس حبل٘ىِ اٗي الفبػ دس لذس جبهـ استقوبل ًوٖ ضَد.
ها هٖ گَٗ٘ن:
اٗي لبفذُ اگش ثِ اٗي غَس هغشح ضَد ،لبفذُ إ غلظ است چشاوِ ثِ فٌَاى هثبل «ف٘ي» ّن دس چطن ٍ ّن دس چطوِ استقوبل هٖ
ضَد ٍ آًْب ّن لذس جبهـ «جسن ثَدى» داسًذ .آٗب ثبٗذ ثگَٗ٘ن هَضَؿ لِ ف٘ي« ،جسن» است.
پس اگش اٗي لبفذُ سا ثخَاّ٘ذ جبسٕ ثذاً٘ذ ثبٗذ آى سا چٌ٘ي تػَٗش وٌ٘ذ:
« اگش لفؾٖ دس ّوِ هػبدٗك لذس جبهـ ،استقوبل ضذ ،دس آى لذس جبهـ «حم٘مت» است»
**
هشحَم هداّذ ادلِ گشٍُ دٍم (ٍضـ فبم ؛ هَضَؿ لِ خبظ) سا چٌ٘ي ثش هٖ ضوشد.
«ٍ لٚخشٗي ٍخَُ أٗؼا اٍٛل  :أًْا لَ واًت هَػَهٔ للوفاّ٘ن الىل٘ٔ لىاًت هي الوداصات التٖ  ٟحم٘مٔ لْا لوأذم اسأتووالْا فأٖ
تله الوفاّ٘ن تل لذ ٗذه ٢هذم طحٔ اٟستووال فْ٘ا ٍ التالٖ تاؿل أها ٟهتٌام الوداص ت ٠حم٘مٔ ووا هلِ٘ توغ أٍ لٌذٍسُ فٖ الغاٗٔ
فٗ ٠لحك الوشىَن فِ٘ تِ فتخهل»

دٟٗل گشٍُ دٍم:
 )1اگش «ٍضـ فبم ؛ هَضَؿ لِ فبم» ثبضذ ٍلٖ هستقول فِ٘ خبظ ثبضذ الصم هٖ آٗذ ،استقوبل اٗي الفابػ دس هقٌابٕ خابظ هجابص
(استقوبل دس غ٘ش هَضَؿ لِ) است ٍ .لزا ّو٘طِ اٗي الفبػ دس هقبًٖ هجبصٕ استقوبل هٖ ضًَذ ٍ .استقوبل آًْب دس هقٌبٕ حم٘مٖ ا
چٌبًىِ گفتِ اًذ ا غلظ است.
اى للت  :هجبص ثال حم٘مت چِ اضىبلٖ داسد؟
ّ .1واى  :ج  1؛ ظ 429
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للٌا  :گشٍّٖ آى سا هحبل هٖ داًٌذ ٍ گشٍّٖ ّن آى سا ًبدس هٖ داًٌذ ٍ لزا ًوٖ تَاى هطىَن (هب ًحي فِ٘ ،وِ ًوٖ داً٘ن ٍضـ دس
آى ثِ چِ ضىلٖ است) سا ثش ًبدس حول وشد.
ها هٖ گَٗ٘ن :
 )1تَجِ داضتِ ثبض٘ن وِ اٗي اضىبل ثش اهثبل هشحَم آخًَذ ٍاسد ً٘ست چشاوِ اٗطبى ا چٌبًىِ خَاّ٘ن آٍسد ا هستقولٌ فِ٘ سا فبم هٖ
داًذ .پس اگش وسٖ هَضَؿ لِ سا «فبم» ٍ هستقول فِ٘ سا «خبظ» ثذاًذ ،اٗي اضىبل سا ً٘ض ثبٗذ پبسخ گَٗذ.
 )2وسبً٘ىِ دس اٗي الفبػ لبئل ثِ «ٍضـ فبم ؛ هَضَؿ لِ فبم ؛ هستقولٌ فِ٘ خبظ» ّستٌذ ،ثش هذفبٕ خَٗص دل٘لٖ البهِ وشدُ اًاذ ٍ
لزا ضه ًذاسًذ تب «حول ثش هطىَن» هغشح ضَد.
 )3استحبلِ « هجبص دس جبٖٗ وِ استقوبل دس هقٌبٕ حم٘مٖ هوىي ًجبضذ» اهشٕ هسلن ً٘ست ٍ هٖ تَاى ثِ آى هلتضم ضذ .تَجِ ضَد واِ
«هجبص ٗقٌٖ استقوبل دس غ٘ش هَضَؿ لِ» ٍ اٗي اهش احت٘بج ثِ هقٌبٕ «هَضَؿ لْٖ» داسد ا وِ هَجَد است ا ٍلٖ «استقوبل دس غ٘ش
هَضَؿ لِ» ٍاثستِ ثِ «استقوبل دس هَضَؿ لِ» ً٘ست.
 )4توبم اٗي اهَس دس غَستٖ است وِ ثِ وبسگ٘شٕ هقبًٖ حشفٖ ٍ اهثبل آًْب سا اص ًَؿ «استقوبل لفؼ دس هقٌٖ» ثذاً٘ن ٍ اال اگاش گفتا٘ن
« ٍضـ ٍ هَضَؿ لِ دس اٗي الفبػ ثِ ّش ًَؿ وِ ثبضذ ،فشلٖ ًوٖ وٌذ چشاوِ اٗي الفبػ استقوبل ًوٖ ضًَذ ثلىِ فالئان ّساتٌذ ٍ ٗاب
اٗجبدٕ هٖ ثبضٌذ» دٗگش اضىبل ٍاسد ً٘ست.
*
« الثاًٖ  :أًِ لذ شام استووالْا فٖ الدضئ٘ات ف٘دة أى تىَى حم٘مٔ فْ٘ا ٛى اٛطل ف٘وا وثش اٟستووال فِ٘ أى ٗىَى هوٌ ٢حم٘م٘اً»

 )2استقوبل الفبػ هزوَس دس هظادٗك ضبٗـ است ٍ چَى استقوبل ضبٗـ ثبٗذ اص ًَؿ استقوبل حم٘مٖ ثبضذ ،دس ًت٘جِ اٗي استقوبال
ثبٗذ حم٘مٖ ثبضذ.
ها هٖ گَٗ٘ن :
 )1استقوبل دس هػبدٗك سا ًجبٗذ ثِ هقٌبٕ «استقوبل دس ٗه ضئ» داًست .ثلىِ «هي» ٗه ثبس دس «هي ثػشُ»ٗ ،ىجبس دس «هي تْشاى» ٍ
ثبس دٗگش دس «هي ًجف» استقوبل ضذُ است.
 )2اٌٗىِ اعشاد اص فالئن حم٘مت ثبضذ ،هحلّ ثحث است.
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«الثالث  :أًْا لَ واًت هَػَهٔ للوفاّ٘ن الىل٘ٔ لىاًت ّٖ الوتثادسٓ هٌذ اٝؿ٠ق ٍ لتَلف فْن الدضئ٘ات هل ٢المشٌٗٔ ووا َّ شأخى
الوداص ٍ التالٖ تاؿل ًٛا وث٘شا ها ًفْن الشخض الوشاس إلِ٘ هي لفلٔ ّزا ٍ هتىلن خاص هي لفلٔ أًا هن هذم خـَس الوفَْم الىلٖ
تالثال ٍ فِ٘ ًلش».

 )3اگش هَضَؿ لِ دس اٗي الفبػ «هقٌبٕ ولٖ» ثَدّ ،وبى هقٌٖ دس غَستٖ وِ لشٌِٗ إ ًجَد ،هتجبدس هٖ ضذ ٍ خغَس هقٌبٕ جضئٖ
هحتبج لشٌِٗ ثَد دس حبل٘ىِ چٌ٘ي ً٘ست.
هشحَم هداّذ اٗي دل٘ل سا ًوٖ پزٗشد.
ها هٖ گَٗ٘ن:
ثش خالف ًؾش س٘ذ هجبّذ ،اٗي استذالل اص لَ ثشخَسداس است.
*
«الشاتن  :أى الىلٖ ًىشٓ ٍ الوؼوشات ٍ الوَطَٟت ٍ أسواء اٝشاسٓ هي الوواسف فٗ ٠دَص أى تىَى هَػَهٔ للوفَْم الىلٖ ٍ
فِ٘ ًلش»

 )4هفبّ٘ن ولًٖ ،ىشُ ّستٌذ دس حبل٘ىِ ضوبئش ٍ هَغَال ٍ اسوبء اضبسُ هقشفِ ّستٌذ.
هشحَم هداّذ اٗي دل٘ل سا ًوٖ پزٗشد.
ها هٖ گَٗ٘ن:
ًىشُ ٍ هقشفِ دس اٌٗجبً ،ىشُ ٍ هقشفِ «لفؾٖ» است .چٌبًىِ دس اسوبء اجٌبس ثِ آى اضبسُ ضذُ است ٍ اال «َّ» ٍ ٗب «الزٕ» ثِ
هقٌبٕ هقشفِ هقٌَٕ ً٘ستٌذ .پس هقشفِ ثَدى اٌْٗب ا ٍ ّوچٌ٘ي أًب ٍ أًت ا اص لشائي والهٖ ضٌبختِ هٖ ضًَذ.
*
«الخاهس  :أًْا لَ واًت هَػَهٔ للوفاّ٘ن الىل٘ٔ لوا طحن ها طشّح تِ المَم هل ٢ها حىٖ هي أى للحشٍف ٍ الؼوائش هواى حم٘م٘ٔ ٍ
هواى هداصٗٔ ٍ ها طشحَا تِ هي لضٍم الحول هل ٢توغ الوواًٖ لىَى اللفق حم٘مٔ فِ٘ دٍى غ٘شُ إر خو٘ن اٛفشاد الوستوول فْ٘ا
اللفق هل ٢رله التمذٗش هي الوداص هي غ٘ش الحم٘مٔ ٍ فِ٘ ًلش»

 )5گفتِ اًذ حشٍف ٍ ضوبئش داسإ هقٌبٕ هجبصٕ ٍ هقٌبٕ حم٘مٖ است ،دس حبل٘ىِ اگش هَضَؿ لِ آًْب فبم ٍ هستقول فِ٘ آًْب خبظ
ثبضذّ ،وِ استقوبال آًْب هجبصٕ است.
هشحَم هداّذ اٗي دل٘ل سا ًوٖ پزٗشد.
ها هٖ گَٗ٘ن :
 )1اٌٗىِ لَم تػشٗح وشدُ ثبضٌذ ثِ اٌٗىِ حشٍف ٍ ضوبٗش داسإ هقٌبٕ حم٘مٖ ٍ هجبصٕ است ،ثٌبثش هطٖ لغََٗى است وِ ثِ اٗي دلبئك
تَجِ ًذاضتِ اًذ ٍ هشادضبى آى است وِ ٗه هستقولٌ فِ٘ اٍلِ٘ ثشإ اٗي الفبػ ّست ٍ ٗه هستقولٌ فِ٘ ثبًَٕ وِ اص آى هستقولٌ فِ٘
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اٍلِ٘ هٌتضؿ هٖ ضَد.
ٍ حبل اگش «هستقول فِ٘ اٍلِ٘» حم٘مٖ ثَد ،هستقول فِ٘ ثبًَٕ ،هقٌبٕ هجبصٕ است ٍ اگش هستقول فِ٘ اٍلِ٘ هجبصٕ ثَد ،هستقول
فِ٘ ثبًَٕ «هجبص دس هجبص» است .تَجِ وٌ٘ن وِ «هجبص دس هجبص» اص صهشُ هسبئل ادتٖ است .هشحَم لضٌٍٖٗ هٖ ًَٗسذ:
«سثه الوداص فٖ الوداص ٍ َّ أى ٗستو ول اللفق ف٘وا ٌٗاسة هٌاسة الوَػَم لِ لو٠لٔ تٌِ٘ ٍ ت٘ي رله الوٌاسة  ٟلو٠لٔ تٌِ٘ ٍ
ت٘ي ًفس الوَػَم لِ»

1

 )2اٗي اضىبل ثش هثل هشحَم آخًَذ ٍاسد ً٘ست.
*
«السادس  :أًْا لَ واًت هَػَهٔ للوفاّ٘ن الىل٘ٔ للضم اتحاد هوٌ ٢الحشف هأن هوٌأ ٢اٟسأن فأئى هأي ٍ إلأ ٢هلأّ ٢أزا التمأذٗش
هَػَهاى لوـلك اٟتتذاء ٍ اًٟتْاء الزٕ َّ هوٌ ٢اسن ٍ التالٖ تاؿل فئى هوٌ ٢اٟسن هوٌ ٢هستمل تالوفَْه٘أٔ ٗظألح ٛى ٗحىأن
هلِ٘ ٍ تِ تخ٠ف هوٌ ٢الحشف»

 )6اگش ٍضـ دس حشٍف «فبم» ٍ هَضَؿ لِ «فبم» ثبضذ ،فشلٖ ث٘ي اسن ٍ حشف ًخَاّذ ثَد.
هشحَم هداّذ اٗي دل٘ل سا ًوٖ پزٗشد.
ها هٖ گَٗ٘ن  :اٗي اضىبل اص هْوتشٗي اضىبال ثِ اٗي هجٌب است وِ هشحَم آخًَذ اص آى پبسخ گفتِ ٍ دٗگشاى ً٘ض ثِ آى پشداختِ اًذ.
دس آٌٗذُ ٍ دس رٗل ثحث اص هجٌبٕ هشحَم آخَد ثِ اٗي اضىبل خَاّ٘ن پشداخت.
هشحَم هداّذ دس اداهِ اضىبل ٍ جَاثٖ سا هغشح هٖ وٌذ:
«ٗ ٟمال لَ واًت هَػَهٔ للدضئ٘ات لوا طح إسخام الؼو٘ش إل ٢الوفَْم الىلٖ ٍ التالٖ تاؿل ًٛا ًمَل ل٘س الوشاد هي الدضئ٘ات
الدضئ٘ات الحم٘م٘ٔ تل ها ٗوونْا ٍ اٝػاف٘ٔ ٍ اٝشاسٓ إل ٢الدٌس إشاسٓ إل ٢الدضئٖ اٝػافٖ تالٌسثٔ إل ٢هـلك ها ٗشاس إلِ٘ فتذتش»

2

تَػ٘ح :
 )1اى للت  :اگش هَضَؿ لِ ضوبٗش ،هقٌبٕ فبم ثبضذً ،وٖ ضَد آى سا دسثبسُ «هفبّ٘ن ولٖ» ثِ وبس ثشد دس حبل٘ىِ اٗي وبس هوىي است
(هثالً هٖ گٌَٗذ هفَْم االًسبى َّ الحَ٘اى الٌبعك)
 )2للٌا  :هشاد اص جضئٖ ،جضئٖ حم٘مٖ ً٘ست ثلىِ هشاد جضئٖ اضبفٖ است ٍ هفَْم ّبٕ هَسد اضبسُ ضو٘ش (هفَْم االًسبى) ًسجت ثِ
هغلك هفبّ٘ن ،جضئٖ اضبفٖ است.
ها هٖ گَٗ٘ن :سبثمبً تفبٍ هجٌبٖٗ وِ خبظ سا ثِ هقٌبٕ جضئٖ حم٘مٖ هٖ داًذ (اهبم خوٌٖ٘) ،ثب هجٌبٖٗ وِ آى سا ثِ هقٌبٕ جضئٖ اضبفٖ
هٖ داًست ،اضبسُ وشدٗن ٍ دس آٌٗذُ ثِ عَس هفػل دس ثشسسٖ ًؾشِٗ اهبم خوٌٖ٘ ثِ آى هٖ پشداصٗن.

 .1تول٘مٔ هلٖ هوالن اٟطَل  :ج  1ظ 143
 .2هفات٘ح اٟطَل  :ظ 44
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ولوب ثضسگبى دس هَسد اهَسٕ وِ ٍضـ دس آًْب ثِ ًحَ «ٍضـ فبم ؛ هَضَؿ لِ فبم» داًستِ ضذُ است ،هختلف است ٍ ًوٖ
تَاى حىوٖ ٍاحذ دسثبسُ آًْب غبدس وشد .دس ًت٘جِ ثبٗذ ّش ٗه اص آًْب سا ثِ تٌْبٖٗ ثشسسٖ وٌ٘ن.
هَاسدٕ وِ هَسد ثحث ٍالـ ضذُ اًذ فجبستٌذ اص:

موصول

اسم اشاره

1

ضمیر

مفرد:

مرکبات ناقصه

مشتقات

حاضر

اخباری

(متکلم و مخاطب)
موجبه

غائب
فعلیه

دس اداهِ اٗي هَاسد سا ا وِ ّش ٗه داسإ الاَال
هتقذدٕ ّستٌذ ا ته تاه ثشسساٖ هاٖ وٌا٘ن.

مرکبات تامه

انشائی

سالبه

اسمیه

حملیه

شرطیه

مؤوّله

غیر مووّله

 .1لضِ٘ «هؤٍلِ» لضِ٘ إ است وِ «حشٍف ٍ ٗب اهثبل حشٍف» دس ًبحِ٘ هحوَل آى لشاس داسد .هثل لضِ٘ «صٗذٌ فٖ الذاس» ٍ «فوشٍ فلٖ السغح» ٍ
«الجسن لِ الج٘بؼ»  :هٌاّح الَطَل ج  1ظ 89
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