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 ثسن اهلل الشحوي الشحین

 مباحث گذشته هخالص
وٌین دس ظبّش ٍجَة هطشٍط ّست ٍلی ایي هسئلِ  ثحج هْوی وِ هغشح ضذ ایي ثَد وِ ثشخالف آًىِ فىش هی

یىی ّن اضىبل ظبّشی ٍ  یىی اضىبل حجَتی ٍ لجی ثَد ؛ثَداص ًبحیِ هشحَم ضیخ اص دٍ ًظش هحل اضىبل لشاس گشفتِ 

 ضىلی ثَد.

 مزحوم شیخ اشکال لبی و ثبوتی
ضَد هؼمَل ًیست وِ اسادُ هطشٍط ٍ هؼلك ثبضذ ٍ  ىِ حىن هطشٍط وِ اسادُ هطشٍعِ هیایٌاضىبل لجی ٍ حجَتی 

 ٍ اسادُ تمذیشی ،سادُ هطشٍعِا ،یب ّست یب ًیست اسادُ هؼلمِ حبل هطشٍط است، ىن ّست ٍلی دسػیيثگَیین ح

 ایي فشهبیص هشحَم ضیخ ثَد. هؼمَل ًیست ّب ایي

 شیخمزحوم ال پاسخ به اشک

 اس شهید صدر پاسخ سوم
اًجبم ضذ. هسلىی سا هشحَم  ّب آىدس همبم حل ایي هسئلِ دٍ سِ هسله سا ػشؼ وشدین ٍ ثشسسی ًسجت ثِ 

است  تَجِ لبثلوس دیگشی ّن ًذاسد خبلی اص دلت ًیست ٍ ٍ ضْیذ غذس دس ایٌجب داسًذ وِ ثحج خَد ایطبى است 

 ًیست. تبم ثجیٌین ایي هسله تبم است یب  تب دّن سا تَضیح هیآى 

ایي هسله هبل خَد ایطبى است وِ دس ثحَث تمشیشات ایطبى آهذُ است. هسله چْبسم وِ هسله ضْیذ غذس 

دس تػَیش ٍاجت هطشٍط ٍجَة هطشٍط ایي است وِ  دیگش ػجبست ثِاست دس حل اضىبل دس ٍجَة هطشٍط یب 

لبثل  وِ دسست است ،فشهبیٌذ ٍجَة هطشٍط وِ اسادُ هطشٍعِ ٍ چیضی اص ایي لجیل ثبضذ هشحَم ضْیذ غذس هی

فشهبیذ وِ اگش وسی اسادُ  ضَد. ایطبى هی آى فشهبیص ایطبى سٍضي هی دس صًین وِ تػَیش ًیست اهب یه هخبلی هی

گَیذ ًذاسد ثشای ایٌىِ فمظ تػَیش اسادُ ثؼذی  هی ؟گَیین االى اسادُ داسد یب ًذاسد هی ذ آة ثٌَضذداسد وِ اگش تطٌِ ض

اسادُ ثِ یه اهش  جب ّویيًیست. هٌتْب دس ای ُ االى اساد پس اگش تطٌگی ػبسؼ ضذ آة ثٌَضذ وِ االى ّست

ثِ ایي اسادُ  ،ادُ داسد ثِ سیشاة ثَدىاس ،ضَق داسد یبٍجَد داسد ٍ آى ایي است وِ اسادُ داسد وِ ػاللِ  تشی ولی
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االى  وِ وِ یب ایي حبلت سیشاة ثَدى جبهغ ثیي دٍ چیض است؛ایي اسادُ  ؛ػاللِ ثِ سیشاة ثَدى تؼلك گشفتِ است

گَیین  هی آة ثٌَضذ. یب دس گشسٌگی داسد وِ االى وِ سیش است ٍلت آىیب اگش سفغ ضذ  ،ٍجَد داسد اداهِ پیذا وٌذ

ذ وِ یىٌثثگَیین اسادُ داسد. ّش تالضی  ضَد االى ًوی ،ضَد غزا ثخَسد وِ ٍلت ظْش وِ گشسٌِ هی سداسادُ هطشٍعِ دا

 وِ هبداهیهٌتْب  ،سیش ثبضذ وِ تشی ایٌجب ٍجَد داسد وِ اسادُ داسد ٍجَد ًذاسد اهب چیض جبهغای ُ اساد ،االى اسادُ داسد

پس  آیذ ثشهیدسغذد سفغ ایي گشسٌگی  ضذ صایلیه لَتی  اگش ؛وٌذ ضَد ایي سیشی سا اداهِ ثذّذ اداهِ پیذا هی هی

یه اسادُ است دس فشؼ ایٌىِ گشسٌگی پیذا  ثیٌی پیصفمظ  ،اسادُ ًیست دسٍالغدس ایٌجب یه اسادُ هطشٍعِ است وِ 

ثبلفؼل تشی داسد وِ  اهب یه پطتَاًِ ولی ؛ًیست االى ًٍیست ای ِ اسادُ فؼلی ،ثطَد یب تطٌگی پیذا ثطَد. ایي اسادُ

اداهِ  ٍ ثوبًذ خَد ایيیب ثِ ضىلی وِ  ایي حبلت سیشی سا داضتِ ثبضذ خَاّذ است ٍ آى اسادُ ًسجت ثِ ایٌىِ هی

 وِ هبداهیدفغ ثىٌذ.  آثی سا ثِ دست ثیبٍسد ٍ تطٌگی ٍ یب گشسٌگی سا سیش ٍ ضذ ایي سیشی صایلداضتِ ثبضذ یب اگش 

 دسٍالغایي اسادُ هطشٍعِ است یؼٌی االى ًیست.  ،غزا خَسدى ًذاسد ثِ آة ًَضیذى یبای ُ تطٌِ ٍ گشسٌِ ًیست اساد

تشی ٍجَد  گشسٌگی ٍ تطٌگی ًجبضذ ٍلی اسادُ والى وِ هبداهیاالى ػذم االسادُ است فمظ تػَیشی اص آیٌذُ است. 

آثی  ی ٍ سیشضَد ٍ آى اسادُ ایي است وِ ضَق ٍ اسادُ داسد وِ اص ًظش سیش داسد وِ اسادُ ثؼذی ّن اص ایي ًبضی هی

 ایي یب حبلت ضجغ داضتِ ثبضذ ایي اسادُ ثبلفؼل است. آثی، سیشاستَاع داضتِ ثبضذ یؼٌی  یبآة ثبضذ  تأهیي ثبضذ. سیش

ارا ػغطت ٍ اضشة الوبء ٍ ارا » خػَظ ثِفشهبیص خبظ خَد ایطبى است یه اسادُ هٌَعِ ٍ هطشٍعِ داسین 

ثخَسم اگش تطٌِ ضذم آة ثخَسم. االى ّن گشسٌگی ٍ تطٌگی  هخالً ایٌىِ اگش گشسٌِ ضذم غزا «جؼت آول الغزا

اهب یه اسادُ فؼلیِ داسین وِ ثِ آى جبهغ  ؛ػذم االسادُ است دسٍالغاسادُ هطشٍعِ است  وًِیست ایي یه اسادُ است 

ایي  ضَق ثِ ٍآثی سا داضتِ ثبضذ ایي االى اسادُ  تؼلك گشفتِ است آى اسادُ ثِ ایي است وِ ایي حبل سیشی ٍ سیش

ثشٍ  گَیذ ضذ ّویي اسادُ ولی هی صایلاگش  ّست ثبلی است هغلَة اٍ وِ هبداهی ،ثبضذ عَس ایي خَاّذ هی ،داسد

 .وي ججشاى

حلص ثِ ایي است اص یه عشف  ،وٌٌذ حل تَاًٌذ فشهبیذ حبلت ثیٌبثیٌی وِ دس رّي آلبیبى ّست ًوی ایطبى هی

ثیٌین ثبالخشُ یه چیضی ّست ٍ ثِ خبعش  اص آى عشف هی گَیذ ٍجَة هطشٍط اسادُ ٍ علت دس هطشٍعِ ًیست هی

 ،یؼٌی اسادُ هطشٍعِ ،گَییذ ًیست وِ هی ایيفشهبیذ  وٌذ یؼٌی لیبم ثِ ایي اهش وشدُ است. هی آى هَال ثِ آى اهش هی
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وِ اهش ، اسادُ ثِ ّوبى جبهغ است لیبم ثِ ایي اهش ٍ تىلیف ثىٌذ وِ ایيآٍسدُ ثِ سا ایٌىِ یه چیضی ّست وِ هَال 

 ثبلفؼل ٍ هَجَدی است.

 یب فشهبیذ اضىبل هشحَم ضیخ سفغ ضذ. اضىبل ایطبى ایي ثَد وِ ایي ثب یه فشهَل خیلی دلیك ٍ ظشیفی ایطبى هی

هشاد ثؼذ است ٍاال اسادُ االى ّست اگش  فؼلی است هطشٍعِ یؼٌی چِ؟پس  ،ّب ّست ّست یب ًیست اگش اسادُ ٍ ایي

گَیین ٍجَة است ٍلی االى ٍجَثی ًیست ٍ هَال  ٍلت هی آىدیگش ًیست ٍ  پس ،ّن ایي علت ٍ اسادُ ًیست

فشهبیٌذ ایٌجب ّن  چیضی ًیست وِ دسغذد اهش ثشآهذُ است. ایطبى هی ثشای ایٌىِدسغذد اهش ثشآهذُ است هؼٌب ًذاسد 

 ّست، هطشٍط است اسادُ اٍلی است وِ اسادُ ػلی فشؼ الؼغص یب جَػِ است ، ًیست آىچیضی ّست ّن ًیست

آثی وِ اص ایي اسادُ  سیش ،وِ هغلَة ٍ هطتبق الیِ اٍ حبلت تأهیي ایي ًیبص است یؼٌی سیشی تشی ولییؼٌی اسادُ 

 ضَد. ًبضی هی ،ضَد هغلك سٍی جبهغ آى اسادُ وِ دس فشؼ ػغص یب فشؼ گشسٌگی پیذا هی

 سؤال: ؟

است ٍ ایي هَجت  اٍجبهغ هغلَة اغلی ، خَاّذ گَیذ دس ػوك لػِ آى است یؼٌی جبهغ سا هی هی جَاة:

 ستدس استىبص اٍ ایي ّ ضَد ثگَیین االى یه چیضی ّست. هی

 سؤال: ؟

دّذ  فشهبیذ. ایي فشهبیص ایطبى است وِ خیلی سٍی ایي هبًَس هی هی عَس ایطبى ایيّب استىبصی است  ایي جَاة:

 چٌیي چیضی ًذاسد.ٍ ًىتِ ّن ظشیف ٍ دلیك است وسی 

 شهید صدرورد پاسخ نظز استاد در م
ّبی ضشػی پیبدُ  ضَد ایي سا دس هخبل خذهت ایطبى ایي است وِ ثجیٌین هی -ثب ووبل جسبست-دس ایٌجب  هب ػشؼ

 (79)آل ػوشاى/« سَبِیال إِلَیْهِ اسْتَطاعَ مَنِ الْبَیْتِ حِجُّ النَّاسِ ػَلَى لِلَّهِ وَ»وٌین یب ًِ؟ یىی اص ٍاججبت هطشٍعِ ّویي 

وِ ایي ضخع ثِ حج ثشٍد. ایٌجب تػَیش وٌیذ ثجیٌیذ چِ جبهؼی  دس فشؼ استغبػت اسادُ هَال ایي است وِ ؛است

ایٌجب جبهغ ثیي  ،ثیي ػذم الؼغص یب ضشة ػٌذ الؼغص ثَد آًجب ٍجَد داسد وِ ثگَیین اسادُ هَال ثِ یه اهش جبهؼی

 ي ًیست. ایٌىِ ثگَیین یه حبلتی اص ػجَدیتٍالؼبً ای ،حج ػٌذ االستغبػِ یب حبل ػجَدیتی وِ ّست ٍلَ حج ًجبضذ

اگش یه  .خَاّذ خَاّذ ٍ اداهِ آى سا ّن هی آى ّویي سا هی ،حج ًیست استغبػت ًطذُ است وِ هبداهیهؼٌَیتی وِ  ٍ
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ثب حج آى خلل سا سفغ وٌذ  خَاّذ ضَد وِ هی ٍلتی هستغیغ ضذ هخالً ثِ خبعش استغبػت خللی دس سٍح اٍ پیذا هی

 تَجیِ وٌین. عَس ایيثبیذ 

 سؤال: ؟

اص ػجَدیت سا ای ِ ضَد یه دسج دس استىبصات هب ایي ًیست هوىي است ثگَیین حبلتی وِ پیذا هی جَاة:

گزاسد ایي اسادُ هٌجض ٍ  ًوی ٍ هبًؼی داسد ،تَاًذ خَاّذ وِ دس حج هجسن است. هٌتْب ٍلتی ایي ضخع ًذاسد ًوی هی

 .خیلی ثؼیذ است ثىٌین ٍلی تػَیش عَس ضَد ایي هیفؼلی ثطَد. 

ضَد.  اص ػجَدیت هغلَة آى است وِ آى دسجِ اص ػجَدیت دس حج پیذا هیای ِ است وِ دسج ایي احتوبل دیگش

گَیذ اًجبم ثذّیذ. یه دسجِ لَی ثسیبس هوتبص ثب  تَاًٌذ هی ضَد ّوِ هی یه دسجِ ػجَدیت ًوبص ٍ سٍصُ پیذا هی

اگش  ،ضَد ٍلی هػلحت ًیست غیش هستغیغ سا ثِ صحوت اًذاخت هی دس حج هجسذ...ٍجِ دیگشی ٍجَد داسد وِ 

 هستغیغ ضذی ثشٍ.

 سؤال: ؟

دّذ آى هخبلی وِ خَدش آٍسدُ  آیذ دس استىبصات تب حذی ایي سا ًطبى هی چیضّب ٍالؼبً ثِ رّي ًوی ایي جَاة:

 است دس آًجبیی وِ ایي ضىلثِ هخبل لطٌگی است اهب ایٌىِ ثگَیین دس ّوِ هَاسدی وِ ٍجَة هطشٍط داسین 

ثگَیین ایٌجب اسادُ هغلمی داسین وِ ثِ جبهغ  حج هطشٍط ثِ استغبػت است ،گَیین ًوبص هطشٍط ثِ ٍلت است هی

آى ضشط هحمك ثطَد ٍ  وِ دسغَستی ،ضَد داسین وِ هطشٍط است وِ ثؼذّب هحمك هیای ُ تؼلك گشفتِ است ٍ اساد

 ٍلت آىبى هغلَة آى است. اگش اتفبلی افتبد ٍ آى اص ثیي سفت ٍجَد داسد وِ ّو جبهغ ثِلجل اص ضشط یه اسادُ 

 پزیشد. آیذ ٍ استىبصات هب ایي سا ًوی ًوی لجَل لبثلخَاّذ ایي اهشی است وِ ثِ ًظش  گَیذ آى سا هی هی

 سؤال: ؟

چیضی ثبیذ ثگَیین استىبصات هب ثب ایي  چٌیيپزیشش خذا  ،ثگَیین هخالً یه سٍح ػذم ػػیبىجَاة: ثبیذ 

خغبثی است وِ اص  ٍ هَالاسادُ ثِ آى جبهغ هٌطأ ایي تىلیف  ٍ صگبس ًیست وِ ثگَیین وِ جبهؼی ایٌجب ٍجَد داسدسب

 ذ.لبئل ثِ آى ض ًبحیِ هَال غبدس ضذُ است. اگش تػَیش هٌبسجی ثشای چٌیي چیضی ثَد هوىي ثَد

 سؤال: ؟
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یطبى ّن یه اضىبل ٍ جَاثی ایٌجب آى اضىبل ّن ٍاسد ثطَد خَد ا ضبیذ ثلِ ایي یه ًىتِ تب حذی جَاة:

 آٍسدُ ٍ ضبیذ ووی ًبظش ثِ ایي ثَدُ هٌتْب ایطبى ثِ ًحَی جَاة دادُ وِ خغبة ٍلَ هطشٍط است اهب ایٌىِ

گَیذ ثِ خبعش اسادُ هغلمِ  ىِ هطشٍط است هیایٌیه تىلیفی ٍجَد داسد ٍلَ  ٍ گَیین االى یه ٍجَثی است هی

چَى اص ًظش ػملی اضىبلی ٍجَد داسد ساّی ًذاسین ثبیذ ایي  ّش دلیل ًیست ٍلیخَاّذ ثگَیذ ایي هغبثك ظب هی ؛است

 جَاة داد. عَس ایي ضَد اص ًبحیِ ایطبى سا ثگَیین. ٍالؼبً ظبّش دلیل ایي ًیست هی

ٍ جبهغ ٍ فشد ٍ  آیذ وِ ایي دٍ تب اسادُ دسست وشدى وِ ایطبى دس ایٌجب داسًذ ٍ ثِ ًظش هی است ایي فشهبیطی

دس خغبثبت ضشػی حذالل خیلی جبّب استىبص ثب آى سبصگبس  ،هؼمل ٍ هٌَط ٍ هطشٍط است یىی هَجَد است یىی

 ثحج دیگشیضَد آى سا پزیشفت. اگش یه ٍلتی گیش وشدین ٍ ساّی ًذاضتین جض ایٌىِ ایي سا ثگَیین  ًیست ٍ ًوی

چیضی ثبضذ. ٍلی ایي اهش سًذ ٍ  چٌیي الَالغ فیثگَیین ثبیذ  ٍ ینًذاسین ایي سا ثپزیشای ُ است هوىي است ثگَیین چبس

 ًیست. لجَل لبثلسٍاًی وِ دس خغبثبت ضشػی هغبثك ثب استىبصات ثبضذ ایي دٍ اهش ٍ جبهغ 

 بندی مسالک جمغ
اهش  ،ضَد هسئلِ سا حل وشد. ثذٍى ضه ایي اهش ضىلی هَاجِ ثب هطىلی ثَد. چگًَِ هی ثِ ّشوذامّب  ایي هسله

ًذ ٍ اسگز هیگزاسد وِ ثِ ًحَ یه لبًَى ػبم لبًَى  ّن لَاًیٌی سا هی گزاسی لبًَىشفی است وِ دس یه هجلس ػ

 چیضی ٍجَد ًذاسد. گزاسی لبًَىضَد وِ ثؼذّب هحمك خَاّذ ضذ دس حیي  هطشٍط ثِ ضشایغی هی ّب آىثؼضی اص 

اًطبء ّست دس ایي هشتجِ وِ خیلی دس دٍ هشحلِ ثبیذ ایي سا ثحج وشد. یه هشحلِ حىن است وِ اػتجبس ٍ 

هطىلی ًیست ثشای ایٌىِ خَد اًطبء ٍ اػتجبس ثِ یذ هؼتجش است هبًؼی ًذاسد وِ اًطبء سا االى لشاس ثذّذ هٌطأ ثؼذ 

وٌذ ٍ  اًطبء هی ٍاالى اػتجبس  ؛تَاًذ اص ّن جذا ثطَد ایي هطىلی ًیست. اًطبء ٍ هٌطأ دس اهَس اػتجبسی هی ، دسثیبیذ

ضَد االى حىن ثىٌذ ٍ خغبة اص اٍ  هطىلی دس آى ًیست ٍ ًجبیذ خیلی گیشی ثِ لػِ داد. هی ،ذ استظشف هٌطأ ثؼ

 ٍآیذ هحمك ثطَد. ایي دس همبم اػتجبس  غبدس ثطَد اًطبء اص اٍ غبدس ثطَد ٍلی هٌطأ ٍ حىن ثؼذّب ٍلتی ضشط هی

 .ایي ضذًی است ،هبًؼی ًذاسد ٍجؼل است  ،لشاس است
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 بزیشیآقای تپاسخ چهارم اس 
ایي لسوت هغلجی است وِ  .ایٌىِ ثؼضی دس ّویي اضىبل وشدًذ دیشٍص ّن هب آى سا ًمذ وشدین سغن ػلیثٌبثشایي 

تفىیه  ٍجَد ًیست وِ لبثل آلبی تجشیضی ٍ دیگشاى ّن داسًذ ٍ آى ایي است وِ اًطبء ٍ هٌطأ اص ثبة ایجبد ٍ

اًطبء ٍ اػتجبس ٍ غذٍس  ؛هٌطأیی سا فی هب ثؼذ اًطب وشدضَد  ًیست هی اًطبء ٍ هٌطأ اص ثبة ایجبد ٍ ٍجَد ًجبضٌذ،

ٍالؼبً دس آى اضىبلی  ٍ ؛ٍجَة ٌّگبم استغبػت است ٍحىن دس فشؼ استغبػت  ،خغبة االى است ٍلی هٌطأ

آیذ  است ٍ دس سغح جؼل حىن اًطبء ثىٌذ ٍ حىن ثش چیضی هؼلك ثبضذ وِ ثؼذ هی تفىیه لبثلًیست اًطبء ٍ هٌطأ 

 ثیذ هؼتجش است. ایي اػتجبس است

 سؤال: ؟

آیذ. اضىبلی دس آى  وٌذ ٍلی ٍجَة ثؼذ هی االى ایجبة هی گزاس لبًَىفؼل هَلی االى است یب  ٍ ایجبة جَاة:

ایي خغبة  ٍ وٌذ گفتین دس اهش اػتجبسی دس حذ فؼل تىَیٌی ضخع وِ اص اٍ ایي خغبة غذٍس پیذا هی ًیست هب هی

االى هحمك ضذُ است ٍلی هحتَای خغبة دس حذ ّوبى  ٍ ست هحتَایی داسدثبیذ هحتَایی داضتِ ثبضذ ایي خغبثی ا

خغبة  ؛وٌذ تَاًذ هبل ثؼذ ثبضذ ّیچ هبًؼی ًذاسد االى ٍجَة آى صهبى سا اػتجبس هی اهش اػتجبسی است. ٍجَة هی

 ضَد ٍ هؼتجش اٍ ٍجَة دس ٍضغ استغبػت است. االى اص اٍ غبدس هی

 سؤال: ؟

گَیٌذ ٍالؼیت حىن  هی آلبی تجشیضی ثِ ایٌجب وِ سسیذًذ هخل هبًؼی ًذاسد. ثؼضیدس سغح حىن ٍ اًطبء  جَاة:

حىن ّویي اًطبء  ،فشهبیٌذ اهبم ّن احتوبالً ّویي سا هی ،ضَق هؤوذ ّن ًیست ،ّویي است حتی حىن اسادُ ّن ًیست

ؼذ ثبضذ. تب ایٌجب ایي سا لجَل تَاًذ هٌطأ ٍ هؼتجش اٍ فی هب ث اػتجبس است ٍ اًطبء ٍ اػتجبس ّن اهش اػتجبسی است هی ٍ

 ّن ّست. ای ُ ضَد ایي سا اص اسادُ جذا وٌین دس حىن حتوبً یه اساد هٌتْب ًوی ؛گَیین دسست است ٍ هی داسین

 نظز استاد
ثضًگبُ اغلی ایي  ؛فشهَد دٍ اسادُ ایٌجب ٍجَد داسد ًِ ثِ ضىلی وِ هشحَم ضْیذ غذس هی وِ ػشؼ هب ایي است

ایي اسادُ هتؼلك ثِ حج وِ فؼل  ،ًوبص ثخَاى ،اسادُ ایٌىِ ثشٍ حج ،است. یه اسادُ ٍجَد داسد وِ اسادُ حج است

ایي اسادُ دس ایي ّست  ،تؼلك اسادُ هي ثِ فؼل دیگشی هبًغ ًذاسد گَیٌذ؛ ثشخالف ایٌىِ ثؼضی هی دیگشی است ٍ
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. ایي اسادُ ٍ ػاللِ وِ ًبضی اص یه هػلحت است وِ ضوب ایي سا اًجبم ثذّیذ اًجبم ثطَد آىخَاّن وِ  یؼٌی ٍالؼبً هی

ضذُ ثبضذ یب ایي آلب هستغیغ ضذُ  آى ٍلتی است وِ ٍلت هبلایي اسادُ  ،ٍجَة هطشٍط االى ًیست االى ًیست،

االى ًیست  ، هطشٍط است یؼٌی ثبلمَُ است ٍهطشٍط استفؼل حج یب غالٓ االى ًیست، ثبضذ. پس اسادُ ثِ خَد 

 اسادُ هطشٍعِ است االى ًیست ٍ هبل آًجب است.  ،ضَد. ایي اسادُ آًجب هحمك هی

 «الْبَیْتِ حِجُّ النَّاسِ ػَلَى لِلَّهِ وَ» داسداالى یه خغبة اًطبئی ٍجَد  ؟ٍجَد داسد ِ چیضیضَد االى چ سؤال هی

گَیذ ًوبص ظْش  ایي لسوت صهیي ّستٌذ هییی وِ دس ّب آىًجبضذ یب االى ثِ ّوِ  یهوىي است هستغیؼ وِ دسحبلی

 ضَد.  االى وِ اسادُ ثِ ًوبص ًیست ایي ثؼذ هحمك هی «لذلَن الطوس» ؛ثخَاًیذ

اسادُ ثِ فؼل ًوبص اص ضوب یب حج اص ضوب هبل ظْش است یب هبل ٍلت  چشا االى ایي خغبة جبسی ضذُ است؟پس 

 ثیٌی پیصیؼٌی االى ًیست تب آى صهبى  ،ین یؼٌی اسادُ ثبلمَُگَی هی لزا اسادُ هطشٍط وِ ٍ ؛االى ًیست ،استغبػت است

 چِ چیضی سا اسادُ وشدُ است؟ اهب االى هَال ؛ضَد هب ایي است وِ اگش آى ثیبیذ اسادُ هَلی ًسجت ثِ فؼل ضوب پیذا هی

 ،ثىٌذ گزاسی لبًَىخَاّذ  وِ هی ثِ ایي دلیلاسادُ وشدُ ایي سا اًطبء وٌذ  ،االى اسادُ هَلی ّویي اسادُ اًطبئی است

 ّویطِ هَال ّوشاُ هب ًیست.

ٍلی فشؼ ایي است وِ هَلی  ؛گَیذ ٍ ثسن اهلل وِ ایي ّن خیلی صیبد ًیست ّبی هَال فؼلی است هی گبّی اسادُ

ست چیضی ولی ٍ وِ ّویطِ دس آى سٌیي ّوشاُ اٍ ّ اش اش یب هبدس ثب ثچِ ٍ همٌي است هخل پذس ثب ثچِ گزاس لبًَى

 گَیذ ایي وبس سا ثىي.  هی ، سش هَػذوٌذ ًوی گزاسی لبًَى

ٍ  ًیست ّویطِ ّوشاُ ایي هىلف گزاس لبًَىٍجَد داسد ٍ  گزاس لبًَى ثش ػْذُ وِای ِ دس ایي تىبلیف ػبه

خغبة اص اٍ غبدس  ،ّبیی است وِ هؼلك ثِ ضشایغی است یؼٌی اسادُ هطشٍط است، ّبی ّبی اٍ غبلجبً اسادُ اسادُ

ت حىن سا دسست وٌذ وِ دس اسادُ اًطبء است ثِ خبعش ایٌىِ صیشسبخ ٍ گزاسی لبًَىاٍ اسادُ  اسادُ فؼلی ،ضَد هی

گَیین ٍجَة هطشٍط االى چیضی  هی است. اگش گزاسی لبًَىایي اسادُ  دسٍالغ .گشیجبى ضخع سا ثگیشد جبی خَد

ت وِ استغبػت یب ثلَؽ ثبضذ ٍلتی اس ًیست ثلىِ گَیین ًیست آى اسادُ فؼلی هتؼلك ثِ ایي ػول ؟ هیّست یب ًیست

ٍجَد داسد چَى  گزاسی لبًَىاهب یه اسادُ ولی سٍی  ؛ثشسذ، ٍلت آى ثِ ثلَؽ ثشسٌذ ّب اًسبىیب ػبلل ثبضذ ایي 

وِ صهیٌِ  ب ًیست ّوشاُ اٍ ثبضذ اسادُ االى یه اسادُ سٍی اًطبء ایي لَاًیي است، ثبالخشُ فؼل خَد اٍ استّویطِ ثٌ

ثِ خبعش هػلحتی وِ داسد ثبلفؼل است. اسادُ وشدُ  سادُ ثِ فؼل خَد اٍوٌذ. ایي ا فشاّن هیفؼل هىلف سا فی هب ثؼذ 
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 گزاسی لبًَىایي  ،گَیین لغَ ًیست لغَ است یؼٌی چِ؟ هیایي خغبة سا ثگَیذ ٍ غذٍس ایي خغبة ّن اگش ثگَییذ 

غذٍس ایي خغبة سا اسادُ  ،وٌذ ُ هیسا اساد گزاسی خَد والى ایي است وِ لبًَى دس سغح گزاسی لبًَىاست اغالً عجغ 

 وٌذ.  هی

ثشای ایٌىِ ّویطِ  ؟وٌذ ایي خغبة سا غبدس هیٍ وٌذ  چشا لجل اص ایٌىِ ضشط هحمك ثطَد ایي اًطبء سا هی

ٍ اًطبء  سا الغبء... ّب ثبیذ ایي ثبس یهثشای  ،ّویطِ اهبم ًیست ،پیبهجش ًیست یبّویطِ ٍحی  ،اٍ حشف ثضًذ ثب تَاًذ ًوی

است  عَس ّویيوالى ػشفی ّن  گزاسّبی لبًَىدس  .ضَد دس ظشف خَدش ایي فؼلی هی وِ سپشد ّب آىوشد ٍ دست 

تَاًذ  ٍلی ایي ّویطِ ًوی ،سسذ ثبیذ هبلیبت ثذّذ ایي ضخع ثِ ایي ستجِ هی اهَالایي است ٍلتی  گزاس لبًَىاسادُ 

یه اسادُ  ،ضَد بت لبًًَی ثِ خبعش ایي هػبلح پیذا هیّبی هطشٍط دس خغبث حشوت ثىٌذ ٍجَة ٍآى ایيّوشاُ 

ٍ لزا ٍجَة  االى ًیست ضَد ثؼذ پیذا هی ،ًسجت ثِ خَد افؼبل ایي هطشٍط است االى ثبلفؼل ًیست ثبلمَُ است ،داسد

 وِای ِ لَاًیي ػبه ػٌَاى ثِایي خغبة ّن ثِ آى اسادُ ثِ اًطبء  االى ایي خغبة است،االى ٍجَثی ًیست.  ،هطشٍط

وٌن استىبص هب ّویي  هي وسی سا هىلف ثِ تىلیفی هی وِ ٍلتیدس اختیبس هىلف ثبضذ تؼلك گشفتِ است. ّویطِ ّن 

هٌذ ّستن ٍ ثِ  ػاللِهي ّن ثِ آى  ؛ یؼٌی هػلحتی دس وبس ضوب استوٌن دٍست داسم ػاللِ داسم هي اسادُ هی ،است

وٌن  پسٌذم ثِ خبعش ایي حىن هی هي ّن اٍ سا هی ،ست. هػلحتی دس ًوبصخَاًذى اٍ ّوٌن جؼل حىن هی خبعش ایي

ثخَاًذ. ایي اسادُ ٍ هػلحت دس آى هَجت ضذُ هي آى سا ثخَاّن ٍ خَاستي هي ًسجت ثِ آى هَجت ضذُ اسادُ 

  .ایي اسادُ تجؼی ًبضی اص اسادُ اغلی است. چَى ّویطِ اثضاسّب آهبدُ ًیست وِ دائن حشف ثضًن ؛ثىٌن گزاسی لبًَى

ضْیذ غذس  آًچِوٌن ٍ لزا دس ٍجَة هطشٍط دٍ چیض است ًِ  غذٍس ایي خغبة سا اسادُ هی ولی غَست ثِ

آدم هستغیغ  ،ضَد اسادُ اغلی است وِ هػلحت دس وبس ضوب پیذا هی ،ثبلمَُ است ٍ ثؼذ خَاّذ آهذ چیضی وِ فشهَد،

گزاسی ٍ  لبًَىثِ سوت  هشا دلیلپسٌذم ٍ آى  ٍلت وِ آهذ هػلحت ًوبص داسد ٍ هي آى سا هی ،هػلحت حج داسد

تَاًن حشف ثضًن یب اگش ثتَاًن هػلحت ایي است چیضّبی ولی سا  ثیٌن چَى ّویطِ ًوی ثؼذ هیاست. آٍسدُ  خغبة

اسادُ ثِ غذٍس خغبثبت لبًًَیِ اص آى اسادُ ًبضی  ،گشیجبى هىلف سا ثگیشد ٌن وِ خَدوبس دس ضشایظ خَداًطبء و

ضَد ثِ تؼجیشی وِ حضشت اهبم داسد الجتِ اهبم ثِ ایي ضىل ایي سا ایٌجب ًفشهَدًذ هي اص جبی دیگش ولوِ  هی

اسادُ ثِ ایٌىِ خغبة داضتِ ثبضن، اًطبئبت داضتِ ثبضن، جؼل داضتِ ثبضن ٍلَ  .گیشم ًِ هغلت اغغالحص سا ٍام هی

 ضَد ٍلی اسادُ هي االى ثِ ایي اًطبء تؼلك گشفتِ است. اسادُ ثِ آى فؼل ثؼذ پیذا هی ،هٌطأ آى ثؼذ است هجؼَل ٍ
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 سؤال: ؟

گَیین ّن  هی هب .ضَد ایي ًوی ،گَیذ ایٌجب ّن چیضی ّست ّن ًیست هطىل ایي است وِ هشحَم ضیخ هی جَاة:

گَیین ٍاجت ًیست اسادُ ثِ اًطبء است  هی هب .ذّست ّن ًیست ٍلی ًِ ثِ ضىلی وِ هشحَم غذس یب دیگشاى فشهَدً

ست اهب هجؼَل ٍ حىن فؼلی ًیست. اًطبء الحىن ّست حىن اًطبء ّاسادُ ثِ غذٍس خغبة است ًِ اسادُ ثِ تىلیف. 

هحمك ثطَد  اٍداًذ چَى دس آى ضشایظ ثشای  ٍلی هٌطأ ٍ خَد حىن ًیست. اًطبء وِ ّست ًبضی اص ایي است وِ هی

اضىبلی دس ایي  ،ت استمجبلی استیست ٍ لزا اًطبئبت فؼلی است هٌطأتَاًذ حشف ثضًذ یب هػلحت ً ٍ ّویطِ ّن ًوی

گَیین اًطبء  هی گَیین تىلیف ًیست. ثگَییذ اًطبء ّست یب ًیست هی ٍسٍد ًذاسد. اگش ثگَییذ تىلیف ّست یب ًیست

هسئلِ ّیچ اضىبلی دس هسئلِ ٍاسد ّست اًطبء ّن یه اسادُ داسد. ایي چیض استىبصی خیلی ػشفی است ٍ ثب ایي 

 ًیست.

 سؤال: ؟

 اسادُ ثِ یه اًطبئی داسد وِ فؼلیت اًطبء ٍ هٌطأ آى ثؼذ است ایي چِ اضىبلی داسد. جَاة:

 سؤال: ؟

اسادُ  ،ًیست تفىیه لبثلاست اسادُ اٍ اص هشادش  تفىیه لبثلگَیین اص هٌطأ  هی آى اًطبء دس ػبلن اػتجبس :جَاة

گَیین آى یه اسادُ فؼلیِ داسد وِ ثِ ایي خغبة ٍ غذٍس حىن اًطبئی تؼلك  هی هٌتْب ؛ًیست تفىیه لبثلٍ هشاد 

االى  ایي االى ّست. یه اسادُ ثِ خَد آى فؼل ثِ غَست ثبلفؼل داسد وِ اغل حىن آى است وِ هشادگشفتِ است وِ 

 ضَد. ضَد ٍ اسادُ ّن ثؼذ پیذا هی ثؼذ پیذا هی ًیست. هَضَع آى

 سؤال: ؟

، ضَد پیذا ضذ فؼلی ثِ ایي هی وِ ضشط آى ّوِ لجَل داسًذ هبًؼی ًذاسد وِ خغبة دس ظشف خَدش ساایي  جَاة:

 ثطَد.

 سؤال: ؟

خَاّین ثگَیین ایٌجب دٍ اسادُ است یه اسادُ فؼلی است وِ  وٌذ ایي هبًؼی ًذاسد. هب هی تٌجض پیذا هی جَاة:

ایي ّن هػلحت داسد ٍ هشثَط ثِ فؼل خَدش است الجتِ دس تحت تأحیش  ٍ ؛غذٍس ایي خغبة ٍ جؼل لبًَى است

اسادُ ّن ٍجَد  ،آیذ ٍ ثبالخشُ ایي هػلحت االى ٍجَد داسد ٍ ضَق ّن ٍجَد داسد هػلحتی است وِ ثؼذ پیص هی
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ٌذ ٍ و ایي تٌجض پیذا هی ٍلت آىهبًذ تب ظشفی وِ ضشط پیذا ثطَد  ّویي هی .ضَد خغبة ّن اص آى غبدس هی ،داسد

آیذ حل هسئلِ دس ایٌجب اٍل ایي است. ایي  ضَد. ثِ ًظش هی اسادُ ثِ فؼل اٍ ّن فؼلی هی ،ضَد اسادُ ّن فؼلی هی

 وٌذ. ضَد وِ هسئلِ سا حل هی هسله پٌجن ٍ ضطن هی

 ػلیِ هحوذ ٍ الِ االعْبس اهلل غلیٍ 
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