
 
 

 

 ُنمو ای، علمی، بصیرتی و مهارتیپایگاه تزکیه
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اَلُم عن   :َقاَل  َعِليِّ ْبِن َاْلُحَسْيِن َعَلْيِه َالسَّ

  اُس َما ف َجج   یَلْو َیْعَلُم َالنَّ َسْفك  َاْلُمَهج  َو َخْوض  َاللُّ ْلم  َلَطَلُبوُه َو َلْو ب   َطَلب  َاْلع 
 35 صفحه ،1 جلد الکافی،

 

 :العالیمدظله ایامام خامنه
          یدداه انبو ددی  درس خواندددو ت ذیدداخال اخددوش ت یوسددساره رسارددی یشدد ا   ددا ذو 

 24/9/1398 تظائفی یستند که دخت او ت پس او اخن نسل  اخد آنیا را ی گز ف امو  نکنند.   

 

 

 

 
 

 

 

 عنوان:

 ترگمراه چهارپایان از

 مطلب شناسنامه
 e-t-34 کد مطلال

 محورذفسس  ق آو/آخه موضوع
  م ذبط موضوع

 محورراخ  علوم/ذفسس  ق آو/آخه رد 

یاه الیی  ذفسس  حشد ت سک   نعشت قواه انساو  عبل  سیوت صحسفه رجادخه     چسال
   افعل ذفضسلالشسزاو

 ذوضسحات
 افزاریاه جامع التفارس  ت  جامع االحادخث متعلق  ه م کزدر ذولسد اخن فاخل از ن م
 ارومی ارتفاد  سد  ارت. علوم کامپسوذ ه ذحبسبات

 

 

 



ریت و هماریت ایاپیگاه تزیکه  صی   وُن  ، لعیم، ب 
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مْ »مرحوم عالمه طباطبایی در ذیل آیه شریفه 
َ
نَّ  َتْحَسُب  أ

َ
ْكَثَرُهْم  أ

َ
ْو  َیْسَمُعوَن  أ

َ
ْنعاِم  ِإلَّ  ُهْم  ِإْن  َیْعِقُلوَن  أ

َ
 َبْل  َكاْْل

َضل   ُهْم 
َ
اندد  عبدار  برای كفار دو توجيه بيان فرموده« أضل  »در توجيه استفاده از افعل تفضيل « 1َسِبيال أ

 ایشان چنين است:

 أیضا و ینفعهم، ما علی یضرهم ما یرجحون هؤلء و یضرها ما علی تقتحم ل اْلنعام أن ذلك»
 مجهدزون هؤلء و إليه یهدیها بما خلقتها في تجهز لم فإنها الحق سبيل عن ضلت إن اْلنعام

 «2ضلوا قد و

 

اند از ایدن عبدار  امدام سدجاد تقدیم وجه اول در حالی كه برخی از مفسرین فقط به وجه دوم اشاره كرده
 رسد:نظر مینخست صحيفه سجادیه قابل تأیيد بهالسالم در دعای عليه

هِ  اْلَحْمُد  َو  ِذي ِللَّ ْباَلُهْم  َما َعَلی َحْمِدهِ  َمْعِرَفةَ  ِعَباِدهِ  َعْن  َحَبَس  َلْو  الَّ
َ
ْسدَبَ   َو  اْلُمَتَتاِبَعِة، ِمَنِنهِ  ِمْن  أ

َ
 أ

ُفوا اْلُمَتَظاِهَرِة، ِنَعِمهِ  ِمْن  َعَلْيِهْم  ُعوا َو  َیْحَمُدوُه، َفَلْم  ِمَنِنهِ  ِفي َلَتَصرَّ  َلْو  َو  َیْشُکُروهُ  َفَلْم  ِرْزِقهِ  ِفي َتَوسَّ
ةِ  ُحُدودِ  ِمْن  َلَخَرُجوا َكَذِلَك  َكاُنوا ْنَساِنيَّ ةِ  َحدِّ  ِإَلی اْْلِ : ِكَتاِبدهِ  ُمْحَکِم  ِفي َوَصَف  َكَما َفَکاُنوا اْلَبِهيِميَّ

ْنعاِم  ِإلَّ  ُهْم  ِإْن »
َ
َضل   ُهْم  َبْل  َكاْْل

َ
 «3َسِبياًل  أ

 

اند امدا حدبس عبداد از فدر  را بدر عددم تجهيدز تذاشدته السالمسيد سجاد عليه ظاهر این است كه زیرا
معرفت حمد با تقحم در مضار قابل جمع است زیدرا انسدان مفدرو ، از بركدت قددر  قداهره عقدل بدر 

 دانيم كه از بهائم بيشتر از شهو  بهره دارد شهو  محروم است اما می
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