
 8472 شماره ثبت:                                                                                                                                                                                                                                    

 ثسن اهلل الشحوي الشحین

 خالصِ هجبحث گزضتِ
س ایي گفتین د ٍ ؛تمسین ٍاخت ثِ هؽلك ٍ هطشٍغ ثَد ّب آىثحث دس تمسیوبت ٍاخت ٍ حىن ثَد وِ یىی اص 

چَى همصَد تمسین ٍخَة ثِ هؽلك ٍ هطشٍغ است. ٍخَة هؽلك ٍ ٍخَة  تؼجیش ّن تسبهحی ٍخَد داسد،

 ًسجی است. ّب هطشٍغ داسین ٍ ایي

ٍخَة َة ّست چِ آى لیذ ثبضذ چِ ًجبضذ یب ٍخَة هؽلك ًسجت ثِ یه چیض هؼیٌی وِ سٌدیذُ ثطَد یب ٍخ

تفبصیل ٍ  ٍ ثَد وِ همذهبتی ًیست. ایي تمسین هطشٍغ ثِ ٍخَد آى لیذ است ثِ حیثی وِ اگش آى لیذ ًجبضذ ٍخَث

 تَظیحبت ثحث سا ػشض وشدین. 

 ثب هطَْس م ضیخ اًصبسیهشحَ ًظش اختالف
اهب دس ایٌىِ ٍخَة هطشٍغ هتصَس است یه اختالف هْوی  داسین ثحثی ًیست، گفتین دس ایٌىِ ٍخَة هؽلك

 .س سوت دیگش ّستٌذٍخَد داسد وِ یه ؼشف ایي اختالف هشحَم ضیخ اًصبسی است ٍ تمشیجبً لبؼجِ ثضسگبى د

 نظر مرحوم شیخ انصاری
ٍ دس  گشدد ثشهیهشحَم ضیخ لبئل ثَدُ است ثِ ایٌىِ هب ٍخَة هطشٍغ ًذاسین. ٍخَة هطشٍغ ثِ ٍخَة هؼلك 

ٍ  (79ػوشاى/ )آل«سَبِیال إِلَیْهِ اسْتَطاعَ مَنِ الْبَیْتِ حِجُّ النَّاسِ عَلَى لِلَّهِ وَ»وِ هطشٍغ است ٍخَة هثل  دسخبییحمیمت 

هطشٍغ  یب ّب ضجیِ ًوبص هطشٍغ ثِ لجلِ است ّوِ خبّبیی وِ هطشٍغ است یب ًوبصی وِ هطشٍغ ثِ ٍلت است ایي

 حِجُّ النَّاسِ عَلَى لِلَّهِ وَ»ثِ ؼْبست است یؼٌی ٍخَة فؼلی است هٌتْب ٍاخت ٍ ػول هستمجلی ٍ استمجبلی است. دس 

ت حبصل ثطَد ٍ هٌتْب ظشف ػول ٍلتی است وِ استؽبػ االى تىلیف ٍخَد داسد ّویي «سَبِیال إِلَیْهِ اسْتَطاعَ مَنِ الْبَیْتِ

 ایي ًظش ایطبى است.
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 نظر مشهور
دّذ  یؼٌی االى تىلیف سا لشاس هی داسین؛ٍالؼبً ٍخَة هطشٍغ  گَیٌذ هیًظش هطَْس وِ ًظش دٍم است وِ  ثشخالف

ایي خؽبة  حىن ٍ تىلیفی ٍخَد ًذاسد، ل اص آىٍ ایي ٍخَة ٍ حىن هٌَغ ٍ هؼلك ثِ تحمك آى ضشغ است ٍ لج

 ّست ٍلی تىلیفی ٍخَد ًذاسد ٍ ٍخَة هطشٍغ ثِ اهش استمجبلی است. 

 دالیل شیخ
 ٍ دلیل ثجَتی ایطبى سا تَظیح دادین .هشحَم ضیخ دٍ دلیل آٍسدًذ یه دلیل لجی ثجَتی ٍ یه دلیل اثجبتی

 چمذس دسست است.  وِخَاّین ثشسسی وٌین  هی

 دلیل ثبوتی شیخ
ثیي ػذم الَخَة ٍ  ٍاسؽِ ثِ ضىلیوٌیذ  دلیل ثجَتی ایطبى ایي ثَد وِ ٍخَة هطشٍؼی وِ ضوب تصَیش هی

ًیست وِ ٍخَة ّست ٍلی هطشٍغ است. ٍخَة یب ّست یب  تصَس ای لبثلِ ٍاسؽ ٍخَة هؽلك است، چٌیي

 لِلَّهِ وَ» گَیذ اسد. ٍلتی هیًیست. ٍخَة ّوبى اسادُ است ٍ هَلی ًسجت ثِ آى ػول دس ایي حیي یب اسادُ داسد یب ًذ

ایي اسادُ هَال وِ ّوبى حىن است یب ایي است وِ هَال خَاّبى ایي  «سَبِیال إِلَیْهِ اسْتَطاعَ مَنِ الْبَیْتِ حِجُّ النَّاسِ عَلَى

َاّبى ایي هؽلت اسادُ داسد یب خَاّبى ایي ًیست اگش خ «الْبَیْتِ حِجُّ النَّاسِ عَلَى لِلَّهِ وَ»هؽلت ّست یؼٌی ًسجت ثِ 

ٍ خلف فشض است. اسادُ وِ ًجبضذ تىلیفی ًیست  اگشوِ  ًیست ًسجت ثِ اًدبم حح ایُ دس ًفس اٍ اساد ًیست یؼٌی

اسادُ وِ ّست پس حىن ّست. حىن ّوبى  ،ٍخَد داسد ثٌذ ًینضَد ثگَیین اسادُ  اگش اسادُ ّست ًوی ؛یب اسادُ ّست

 ، ّن ًیست،ضَد ثگَیین اسادُ ّن ّست اسادُ است اسادُ حىن است ٍ حىن است هٌتْب ظشف ػول ثؼذ است. ًوی

ای ُ وٌذ ٍلی االى اساد ثطَد اسادُ هی ؼَس گَیین اگش آى بلمَُ هؼمَل است هیچشا اسادُ ث اسادُ هطشٍؼِ هؼمَل ًیست.

گَییذ یب هطشٍغ است یب  ٍ هی گیشیذ ًیست یؼٌی حىوی ًیست همسن سا اهش هَخَدی هیای ُ االى وِ اساد ًیست،

گَیٌذ ایي اسادُ هطشٍؼِ اهش هؼمَل ٍ  هی ًیست پس چیضی ٍخَد ًذاسد ای اسادُ ،ضَلی ،هؽلك است. ٍلتی ؼلجی

 هتصَسی ًیست.
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گَیذ  ضَد هی حىن هی هشتجِ اٍل آى ، ضذت ٍ ظؼف داسد ٍلیخَاّذ خَاّذ یب ًوی اسادُ آدم یب ایي ضیء سا هی

تش  است یىدب لَیی تش اسادُ ظؼیف یىدبهشاتت داسد  ّب آىوِ ّست اسادُ تىبلیف  االىهشتجِ اٍل یب ّست یب ًیست. 

خَاّذ حىن  خَاّذ حىوی ٍخَد ًذاسد یب هی اگش ًوی ؛خَاّذ خَاّذ یب ًوی ٍلی اصل ٍخَد اسادُ یب ایي سا هی است

 فشهبیذ. . ظشف ػول آیٌذُ است ایي هبًؼی ًذاسد ایي هؽلجی است وِ ایطبى هیضَد ّست ٍ هؽلك هی

 سؤال: ؟

ًیست ای ُ هطشٍغ است یؼٌی خَد اسادُ هطشٍغ است ًِ هشاد. خَد اسادُ هطشٍغ ثبضذ یؼٌی االى اسادخَاة: 

ذهِ ّست یب یؼٌی تمسین الطیء الی ٍخَدُ ٍ ػ ،یب هطشٍغ است گَییذ حىن یب هؽلك هی ٍلتی ،پس حىن ًیست

یه فؼل ًفسبًی اص همَلِ ویف ًفسبًی یب ّست یب ًیست.  ثٌذ هطشٍغ است ثگَیین ًین تَاًین ّست یب ًیست. ًوی

وِ فالى چیض اتفبق ثیفتذ. اسادُ است  هطشٍغ ثِ ایي خَاست اٍ خَاّذ ٍلی هی ،ثگَیین ّست ٍلی هطشٍغ است

ٍ تصَیش ًیست. ایي  تصَس لبثل ٍ حبلت هٌبلعِ آهیض استخَاّذ. ایي  هی ثشای آیٌذُ ّست ٍلی رات اسادُ لیذی

اى »گَیذ  ٍلتی هی ،ایٌىِ حتی ظبّش ّن هوىي ایي ثبضذ سغن ػلیاست وِ ضیخ ثب آى هَاخِ ضذ ٍ گفت  یهطىل

فبوشهِ هؽلك  ،گَیذ ظبّش سا ًجبیذ ثگیشیذ هی ،وٌذ سا هطشٍغ هی دس ظبّش ٍخَة ٍ اسادُ خَد «ِوشهخبئه صیذ فأ

گَین ثبیذ استؽبػت  هی ضَد خَاّن. هٌتْب چَى آى ػول ًوی ی اسادُ هي االى ّست ثب خذ ّن ّویي االى هییؼٌ ؛است

پیذا ثطَد. ػول هؼلك ثش ثحث ثؼذی است ًِ اسادُ ٍ حىن هي. حىن هي فؼلی ٍ هٌدض است ػول هٌَغ ثِ تحمك 

حَم ضیخ است وِ فشهبیص دلیك ٍ اهشی است وِ دس اختیبس ضوب ّست یب دس اختیبس ضوب ًیست. ایي فشهبیص هش

 هْوی است.

 پاسخ به استدالل شیخ
گَیذ ٍخَة ٍ هطشٍغ داسین. ایي ّوِ  ثؼذ اص هشحَم ضیخ هثل لجل اص هشحَم ضیخ ّوِ لجَل داسًذ ٍخذاى هب هی

دّذ ٍ ایي  لشاس هیسا یي حىن یؼٌی ا «سَبِیال إِلَیْهِ اسْتَطاعَ مَنِ الْبَیْتِ حِجُّ النَّاسِ عَلَى لِلَّهِ وَ»تىبلیف هطشٍغ است 

رات حىن هطشٍغ ثِ ایي است وِ آى لیذ هحمك ثطَد. ایي اهش ٍخذاًی ٍ  حبل دسػیيست ٍلی ا حىن هؽلَة اٍ

ثیٌذ اضىبل  ضَد هی هٌتْب ٍلتی هَاخِ ثب ایي اضىبل هی لوب ٍ هتفىشیي ثَدُاستىبصی است وِ دس ّوِ فمْب ٍ ػ
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ثشای ایي هسئلِ  حلی ساُ وِ دسصذد ایي ثشآهذُ ّشوسیٌبس آى ػجَس وشد. لزا اص و سبدگی ثًِیست وِ ثطَد ای ُ سبد

 وٌین. سا ػشض هی ٍ هسبلىی وِ ثشای حل هسئلِ ٍخَد داسد ّب حل ساُپیذا وٌذ. هب ایي 

 از مرحوم عراقی پاسخ اول
وٌین.  وٌین ٍ اگش اضىبلی دس آى ّست ػشض هی ّب سا اص ثضسگبى ًمل هی ثشای ایٌىِ خیلی ؼَل ًىطذ لت ثضًگبُ

گفت ایٌدب ّن آٍسدُ است  ّبی لجل ّن هی دس ثحث آًچِهشحَم ػشالی است وِ ایطبى ضجیِ  حل ساُ حل، ساُیه 

 دًذ ٍ ایٌدب تسشی دادًذ.تؼوین دافشهَد ایطبى ووی آى سا  هی دسخبییهشحَم صبحت وفبیِ ّن 

هسله هحمك ػشالی دس حل ایي هطىل اٍلی وِ ضیخ هؽشح وشدُ ایي است وِ ًجبیذ ضشغ سا ٍالغ خبسخی 

ِ ٍَ»ًِ ٍخَد ػیٌی ضشغ.  ، ٍخَد رٌّی ضشغ استثلىِ ضشغ دس ٍخَة هطشٍغ ّوبى لحبؾ ضشغ است ،ثگیشین  لِلَِّ

ٍاخت است ٍ ٍخَة دس ایٌدب هطشٍغ است. اگش هطشٍغ ثِ  «سَجِیال إِلَیِِِ اسِتَؽبعَ هَيِ الْجَیِتِ حِحُّ الٌَّبسِ ػَلَى

ػلیِ ٍ ػلیْن ٍ ػلیْوب ٍاسد است ثشای ایٌىِ  اهلل سظَاىاستؽبػت خبسخیِ ثبضذ فشهبیطبت ٍ اضىبالت ضیخ اًصبسی 

هحمك ػشالی  .ضَد ایي ًوی هٌتْب هطشٍغ ثِ ثؼذ است،گَییذ االى حىن ّست  هی آیذ ٍلی ضوب اهش خبسخی ثؼذ هی

گَیین ضشغ ٍخَد خبسخی استؽبػت ًیست یب ٍخَد خبسخی ٍلت ًیست یب دس صَم ٍخَد  هی فشهبیٌذ هب هی

استؽبػت است. ٍلتی وِ ضوب ضشغ آى ٍ ٍخَد رٌّی  ، ثلىِ ضشغ لحبؾ آى هسئلِ استخبسخی هبُ سهعبى ًیست

  اسادُوٌذ  االى ّست ثشای ایٌىِ هَال ن اسادُ هی ثشای ایٌىِ ضشغ ضَد ٍخَة هطشٍغ هی ٍلت آىسا لحبؾ آٍسدیذ 

تَاًیذ ثگَییذ  پس ًوی ،ضَد ٍ ایي ٍخَد رٌّی االى ّست ثش تصَیش ٍ ٍخَد رٌّی استؽبػت هی هتَلف ٍ هٌَغ اٍ

 ّست. ّن گَیین ضشغ آى ضشغ آى ًجبضذ. هیضَد ایي اسادُ ثبضذ ٍلی  هگش هی

 مرحوم محقق عراقیظر استاد در مورد پاسخ ن
ایي هسله  .وٌن ست ٍاسد است هٌتْب هي تمشیش هیّ یي فشهبیص ایطبى است ّوبى اضىبلی وِ دس رّي ضوبا

 هشحَم هحمك ػشالی دس حل هسئلِ است. هؼلَم است وِ ایي هسله ثب ٍخذاى سبصگبس ًیست ٍ استىبص ٍخذاًی ٍ

غ ٍالؼی ّوبى ٍخَد رٌّی است وِ ایي گَییذ ضش هی ثشای ایٌىِ اگش ٍالؼبًثب ایي هَافك ثبضذ؛ تَاًذ  ًویػشفی هب 

 ستتصَیش رٌّی ضوب ٍخَة دیگش هطشٍغ ًیست. ایي ٍخَة ٍخَة هؽلك است ثشای ایٌىِ ضشغ ٍخَة ٍ حىن

ضَد هطىل سفغ  ضشغ هحمك است اسادُ ّن پیذا هی یؼٌی ػیي ٍخَة هؽلك است ،ایي تصَیش رٌّی االى ّست وِ
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دیگش ٍخَة « یسجح الَخَة ٍخَة هؽلمبً»ِ ٍ ٍخَد رٌّی ثبضذ ضَد ٍلی اگش ضشغ ٍالؼبً ایي اسادُ رٌّی هی

هَظَػیت ًذاسد  گَیین ایي لحبؾ هی گَیین ٍخَد رٌّی وِ هب ، هیٍ اگش ایي ًجبضذ وِ ایي ًیست هطشٍغ ًیست

آیٌِ ٍ  ِ ػیٌیِ است وِ ایي تصَیش رٌّی هيٍالؼبً ضشغ است اهش استؽبػت خبسخی چیضی وِ ؼشیك آى ٍالغ است؛

ٍلی استؽبػت سا ثشای  ،استؽبػت حتوبً ثبیذ دس رٌّن ثیبیذ ،گَین هطشٍغ ایي ثِ استؽبػت هی ى است ٍلتیهشآت آ

ضشغ استؽبػت است ثب ایي تصَیش رٌّی وِ حىبیت اص استؽبػت  الَالغ فیهشآت لشاس دادًذ ٍ  هصذاق خبسخی

است وِ اسادُ هَال هٌدض ثطَد ًِ ٍالؼبً ضشغ است استؽبػت خبسخی است وِ دخیل دس ایي  . آًچِوٌذ خبسخی هی

ضَد ًِ تصَیش رٌّی  آى استؽبػت خبسخیِ است وِ ثشای هخبؼت ٍ ػجذ حبصل هی تصَیشی وِ دس رّي هي است؛

 .دس رّي هي

سادُ است یب ٍلت اگَیین ضشغ ثشای ایي  هی وذام همصَد است یب ایي است یب آى است؟ االستؽبػِ وِ گَیین هی

ضشغ  ّب اگش رٌّی ایي ضشغ است؟ ّب ّب ضشغ است یب ػیٌی ایي رٌّی ایي ،ٍخَة ًوبص استوِ ضشغ ثشای اسادُ ٍ 

ضَد ٍ اگش رٌّی آى  ٍخَة هؽلك هی پساسادُ ّن ّست  ،ٍخَة هؽلك است. چَى االى آى رٌّی ّستثبضذ، 

هشآت ّن دٍهی است ثشای ایٌىِ ایي لحبؾ رٌّی ٍ ٍخَد رٌّی  ست ثلىِ ػیٌی آى ضشغ است وِ دسستضشغ ًی

ؼشق ّستٌذ  ٍصَس رٌّیِ ٍ ػلن ٍ هفبّین هؽشٍحِ دس رّي هب ّوِ هشآت  ؛ّب هَظَػیت ًذاسد ثشای خبسج است ایي

اگش  ؛ضَد ٍالؼبً ضشغ است استؽبػتی است وِ دس ػبلن خبسج هحمك هی آًچِػٌبٍیي ؼشیمی است  ،ػٌبٍیي ػلوی

. اگش اٍلی است لی است ٍ ٍالؼبً ّن ایي دٍهیثب ٍلت یؼَد الىالم اضىبل سش خبی خَد آىثگَیین آى ضشغ است 

ی ّن ّست، اضىبل سش خبی اگش دٍهی ثبضذ وِ دٍه ،چَى ضشغ ّست ضَد هی ثبضذ ٍخَة هطشٍغ ٍخَة هؽلك

 آیذ. االى اسادُ ّست ٍلی ضشغ ٍخَة ثؼذ هی .االى ًیست ،آیذ ثبلی است ثشای ایٌىِ ضشغ ٍخَة ثؼذ هی خَد

 سؤال: ؟

وٌذ ایطبى خیلی ػظوت داسد ٍالؼبً ثِ ضىلی  گَیذ وِ حل ًوی ا حل وٌذ ٍلی چیضی هیخَاّذ لعیِ س هی خَاة:

وٌذ  ّب سا اضىبل هی وٌیذ ایي گَیین ضوب یه خبیی دس رٌّتبى ثشخستِ ضذُ فىش هی هی خَاّذ حل وٌذ هٌتْب هی

ثب ًگبُ استماللی ایي  هستمالً ثِ ػٌَاى ٍخَد رٌّی ٍ وٍِلی آى سا تَخِ ًفشهَدیذ  55/97«بة ...حفظت ضیء ٍ غ»

ست وِ ثؼذ خَاّذ آهذ ٍ ضشغ است ٍالغ خبسخی اآًچِ هشآت ثِ آى خبسج است  ،ضشغ ًیست ایي ًگبُ ػبلی داسد

 ثگَیین چٌیي چیضی ّست.ًذاسد وِ  اهىبى
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 سؤال: ؟

 وٌذ وِ آى سا تصَس وشدُ است ٍلی خَد وٌذ ایي سا هطشٍغ ثِ یه ضشؼی هی وٌذ ٍ صبدس هی تصَس هی خَاة:

خَاّن حح رٌّی  گَیذ هي حح سا هی اسادُ اٍ ًیست ػیي ایٌىِ ٍلتی هیٍ  تصَس ضشغ ٍخَة اٍ ثوبَّتصَس 

ٍلی ثوب ایٌىِ هصذاق  خَاّذ. تصَس وشدُ است ٍلی حىن سا دس ایي ٍخَد رٌّی ثشدُ خَاّذ حح خبسخی سا هی ًوی

ٍلی ثوب ایٌىِ هصذاق  ،رٌّی ضشغ ضذوٌذ ثبص استؽبػت  ایي سا ثِ استؽبػت هطشٍغ هیّن  اآلىخبسج است  آى

 چیض ّوِ ٍ ضشغ حىن است،آى ٍالغ است وِ هتؼلك حىن  ،یؼٌی ایي آیٌِ ٍ هشآت ثشای آى ٍالغ است ؛خبسخی داسد

ٍ  تأثیش ٍوٌذ ثشای ایٌىِ ثتَاًین هشادهبى سا ثیبى وٌین ٍلی ٍالؼیت  ّب دستگبّی است وِ هب سا لبدس هی ایي .ٍالغ است

 آیذ خیلی لَی ًجبضذ. تأثش هبل اهش خبسخی است. ایي یه هسله است وِ ثِ ًظش هی

 سؤال: ؟

ّب ٍخَة  ّب خوغ است اگش ثِ آى لحبؾ حسبة وٌیذ ایي آى ثحثی است وِ ثگَیین دس پیص خذا ّوِ ایي خَاة:

دس لَح ٍالغ خوغ  ػٌذاهلل ضچی ّوِدس ػبلن فَق صهبى ثشٍیذ  ٍ ثگزاسیذ وٌبس ااگش صهبى س ،هؽلك است هطشٍغ ًیست

 ّب هؽلك است. است ّوِ ٍخَة

 سؤال: ؟

ایي است  ، ًیست. فشضدس هلىَت ایي احىبم ٍ ػبلن دّش وِ ّوِ چیض خوغ است هب ًِ ثشای ایٌىِ فشض خَاة:

 د،س ایي ظشف ثبیذ تَخیْی دسست ثطَتفسیش وٌین. د ثِ ضىلیّب سا  وِ خؽبثبت فشهَدُ دس ایي ٍالغ صهبًی ثبیذ ایي

 ثبیذ تصَیشی اص هسئلِ اسائِ ثىٌین. ایي دس ضبسع است دس هَالی ػشفی

 مرحوم نائینی پاسخ دوم از
ّن هشحَم ًبئیٌی داسًذ وِ ثیي ایدبد ٍ ٍخَد تفىیه لبئل  حل ساُدادین. یه  حل وِ خَاة آى سا ایي یه ساُ

دس ٍاخت هطشٍغ ّن ایدبد فؼلی  ؛ذ ثیبیذثؼ ،فؼلی ثطَد ٍلی هَخَد ،ضَد دس هَاسدی ایدبد گَیٌذ هی ٍ هی ضًَذ هی

 ضًَذ. هی تفىیه مبثله ٍلی گبّی ایدبد ٍ ٍخَد ،است گبّی ایدبد ٍ ٍخَد ّوشاُ ّستٌذ

حىن االى است اهب  وِ ایدبد ٍ اسادُ ٍ لجیل تفىیه ایدبد اص ٍخَد استاص  ٍخَة هطشٍغ گَیذ ایطبى هی

ضَد  ثؼذ هحمك هی ،ٌطأ وِ حىن ثبضذضَد ثؼذ است. اًطبء حىن االى است ٍلی هُ ثب آى اًطبء هی هَخَد ٍ آًچِ

وٌذ ٍلی هٌطأ حىوی است  االى است داسد االى اًطبء هی «سَبِیال إِلَیْهِ اسْتَطاعَ مَنِ الْبَیْتِ حِجُّ النَّاسِ عَلَى لِلَّهِ وَ» اًطبء
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هٌطأ حىن است. اًطبء  ،آیذ ٌطأ ثؼذ هیضَد. اًطبء االى است ٍلی هُ هییؼٌی ٍلتی ضشغ هحمك  ؛وِ ثؼذ خَاّذ آهذ

 آیذ. ٌطأ حىوی است وِ ثؼذ هیآٍسد ٍ هُ خؽبثی است وِ هی

 ؼَس ایيذ ٌضَد ٍ ثِ ًحَی ضبیذ ثخَاّ خذا وشد ایي هی ٌطأاص هُ سا ضَد اًطبء ضَد ثِ خبؼش ایٌىِ هی پس هی

دیذ وِ ایدبد ٍ ٍخَد هتالصهبى ّستٌذ ٍ گفتِ ضذُ ایدبد ٍ ٍخَد ثب دٍ ضوب دس فلسفِ هالحظِ وش آًچِذ وِ ٌثفشهبی

سا ثسٌدین فی حذ  خَد آىضَد  ایدبد هی ،وٌٌذ ایي ٍخَد سا اگش دس همبیسِ ثب ػلت هفیط ثسٌدین ًسجت فشق هی

فشهبیذ  ذ. هیًیستٌ تفىیه لبثلضَد ٍ لزا دس فلسفِ گفتِ ایدبد ٍ ٍخَد دس ّش ظشفی هتحذاى ّستٌذ ٍ  ًفسِ ٍخَد هی

گَیین ایدبد االى است  ، هیضَد ایي سا تفىیه وشد دس اهَس اػتجبسی هیٍ ایي دسست است اهب دس اهَس حمیمی است 

یدبد ٍ ٍخَد ثشای ایٌىِ ایدبد ٍ ٍخَد حمیمی ًیست ا ؛ایي تفىیه دس ایٌدب هتصَس است ّست ثؼذٍلی هَخَد آى 

ایي ّن  ٍ ؛ضَد اص ّن خذا ثطَد ایدبد ٍ ٍخَد ًَػی اػتجبس است هیٍ دس ػبلن اػتجبس ثیي دس ػبلن اػتجبس است 

 ی است وِ ایطبى فشهَدًذ.حل ساُ

 یاشکال اول بر پاسخ مرحوم نائین
خَد  ،ثشای ایٌىِ ایدبد ٍ ٍخَد دس اهَس اػتجبسی ، هحل اضىبل استتب ایي حذی وِ ایطبى فشهَدًذ حل ساُایي 

 اًطبء ثگَیین ضَد خَاّذ ًوی ٌطأیی هیوٌذ یه هُ . ٍلتی اًطبء هیٌی استوبس حمیمی ٍ تىَی اًطبء ٍ هفبد اًطبء

اػتجبس یه فؼل تىَیٌی است  خَدوٌذ ثبیذ هٌطأیی ایدبد ثطَد.  ّویي االى وِ اًطبء هی ،ٍلی هٌطأ ثؼذ استوٌذ  هی

ت اًطبء وِ ضَد ثگَیین اًطبء االى است هٌطأ ثؼذ اس خَاّذ ًوی هٌطأیی هیفؼل تىَیٌی یه هَخَد ٍ ٍ ایي 

 ،ایدبة یؼٌی ٍخَة ،اًطبء یؼٌی ایدبة ،گَیین هٌطأ یب هؽلك است هی خَاّذ هب ّویي االى یه هٌطأیی هی ؛وٌذ هی

ٍخَة ثؼذ است ایي تفىیه  وِ ایي ،گَییذ ٍخَة ثؼذ ّست هی ایي ٍخَة یب هؽلك است یؼٌی االى ّست یب ضوب

ست چَى اػتجبس یه ػول تىَیٌی است ایي ػول تىَیٌی ثبلی ا ایي اضىبل سش خبی خَد ضَد هٌطأ اص اًطبء هی

پبیص ثِ خبیی ثٌذ ثبضذ. اًطبء  ثبیذ تىَیٌی االى ،آیذ ضَد ثگَیین ایي هتؼلك ثؼذ هی ًوی ٍ خَاّذ یه هتؼلمی هی

ضَد ایي اص یه خْت  ّب تىشاس هی ّویي ثحث .هٌطأ یب هؽلك است یب هطشٍغ است ؛خَاّذ ّویي االى هٌطأیی هی

 داسد.وِ هطىل 

 یاشکال دوم بر پاسخ مرحوم نائین
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حىن ثِ اسادُ است  لَاموِ هب سٍ هجٌبیی وِ  تي ًظش ّست ایي است وِ فشض ایي اساضىبل دیگشی وِ ثش ای

هالن حىن است دس آى  ٍایي حىن ٍ خؼل اػتجبسی است ٍاال اسادُ وِ اسبس حىن است  ایٌىِ ٍ ؛وٌین ثحث هی

وشد ٍ  تفىیه لبثلثپزیشین وِ ایدبد اص ٍخَد دس اًطبءات  ضوبساایٌىِ خَاة  ثشفشضیؼٌی  ؛ضَد ایي حشف سا صد ًوی

ضَد ایي حشف سا صد  وِ ایي سا ثپزیشین دس الیِ سٍییي حىن هی ثشفشض .ضَد اًطبء فؼلی ثبضذ ٍ هٌطأ ثؼذ ثبضذ هی

ادُ اهش ٍالؼی است هَال االى حح است آى اسای ُ اساد اهب دس الیِ صیشیي آى، ایي حىن وٌذ وِ احىبم خؼل ٍ اػتجبس هی

 ضَق یب ّست یب ًیست. ٍایي اسادُ  ،وٌذ اسادُ هی ثیت سا اص دیگشی

 اضىبل ضیخ دس ایي ٍاسد است یؼٌی فَلص ایي است وِ وسی وِ ّوشاُ هشحَم ًبئیٌی ثطَد یب هسلىی وِ ثؼعی

ٍخَد تفىیه ثطَد ٍ اًطبء االى ثبضذ ٍ ضَد ایدبد اص  گَیٌذ اهش اػتجبسی است ٍ دس اهش اػتجبسی سْل است ٍ هی هی

است اهب چَى تبثغ هصبلح ٍ هفبسذ  لجَل لبثلگَیین ایي دس الیِ سؽحی حىن  هی اگش ّویي سا ثپزیشین ،هٌطأ ثؼذ

چَى ًسجت اسادُ ٍ هشاد تىَیٌی  ،ّب سا وشد ضَد ایي ثحث اسادُ ًوی دسست ا ّستٌذ ٍ سٍح حىن ّوبى اسادُ هَال

 االى ثبضذ هشاد ثؼذ ثبضذ. ضَد اسادُ ًوی ،است

 سؤال: ؟

سٌخص هتفبٍت است اسادُ االى ّست یب ًیست؟ دس ٍخَة هطشٍغ االى ثحث ایي است اسادُ هَلی ثِ  خَاة:

 ایي تؼلك گشفتِ یب ًِ؟

 سؤال: ؟

ثیٌص ضَد ثیٌب ًوی ،اسادُ اهش اػتجبسی ًیست اسادُ ثِ ایٌىِ ایي فؼل ٍالغ ثطَد. ایي اسادُ یب ّست یب ًیست خَاة:

 وشد.

 سؤال: ؟

طشٍغ ًیست ٍخَة ه ٍ وٌیذ یؼٌی االى ّست اسادُ تؼجیشی وِ ضوب هی ،ٍاخت استمجبلی ضذ ٍخَة فؼلی خَاة:

یؼٌی اسادُ االى ّست. ایي ّوبى پبسادٍوس تٌبلعی است فشهبییذ  سا هیّوبى حشف ضیخ یؼٌی اسادُ فؼلیِ است ضوب 

 وِ دس ایي است اسادُ ّست یب ًیست؟

 سؤال: ؟
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ایي است اسادُ تىَیٌی ثِ اسادُ تطشیؼی ثب اسادُ تىَیٌی  فشق وِ گفتین وبفی ًیست. آى ثحث لجلی ثَد خَاة:

گیشد. ٍلی ثبالخشُ اسادُ یه ٍالؼیت تىَیٌی اگش االى  گیشد اسادُ تطشیؼی ثِ فؼل دیگشی تؼلك هی تؼلك هی فؼل خَد

 .اخت ثؼذ است اگش ّن ثگَییذ ًیست وِ ًیستگَیی ظشف ٍ هی فمػ ضوب ،حشف ضیخ ضَد، هی هؽلك ّست ٍخَة

ضَد تصَیش وشد. ثب ایي ضىلی وِ هشحَم  ًوی سا ایٌىِ ثگَییذ ّست هطشٍغ است ایي اسادُ ٍالؼی هطشٍغ ثبضذ ایي

 فشهبیذ. هشحَم ًبئیٌی هی ٍػشالی 

 سؤال: ؟

س اػتجبسی است هثالً ٍلتی ضَد خذا وشد چَى دٍ اهَ گَیذ اًطبء ٍ هٌطأ سا هی ثِ لحبؾ ایٌىِ ایطبى هی خَاة:

چیضی داسین ٍلی ثشّبًبً چٌیي  ٍخذاًبً ضَد وٌین ثِ پطتَاًِ اهش اػتجبسی وِ اسادُ هی ضَد هب ًمل والم هی گفتِ هی

وٌیذ. االى  وٌیذ یؼٌی یه اهش تىَیٌی سا هؼلك هی اسادُ سا هؼلك هی ،ثبالخشُ ثبیذ گشُ سا پیذا وٌیذ ضَد گَیذ ًوی هی

ٍخَثی  پس االى تىلیف ٍ گَیذ اسادُ ّست ٍلی هشاد ثؼذ است یست؟ ّست ضیخ ّن ّویي سا هیاسادُ ّست یب ً

ایي تىلیف است ثب ایي  «سَبِیال إِلَیْهِ اسْتَطاعَ مَنِ الْبَیْتِ حِجُّ النَّاسِ عَلَى لِلَّهِ وَ» االى خؽبة داسد وِ دسحبلیًیست 

وٌن هسله سَم هسله آلبی خَیی است. هسله  ػظوت دس لشآى آهذُ است هي فشهبیص آلبی خَیی سا خذا ًوی

اػتجبس ّن ثِ ّب ّست. حىن ّوبى اػتجبس ضبسع است ٍ  گفتِ حىن اسادُ ٍ ایي چِ وسی ایي است وِ حل ساُسَم دس 

بی ّب ثبضذ. ایي ّن فشهبیطی است وِ آل ب ضَق هؤوذ ٍ اهثبل ایيحىن اسادُ یوِ ًیست  ؼَس اهشش هؼتجش است ایي

 هحوذ ٍ آلِ االؼْبس اهلل ػلی ٍ صلی خَیی داسًذ دس هحبظشات ثجیٌیذ؛
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