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 ثسن اهلل الشحوي الشح٘ن

 واجت مشروط
هطَْس اٗي است وِ ٍاخت هطشٍط وِ ّوبى ٍخَة هطشٍط است لبثل تػَٗش است ٍ هبًقٖ دس آى ً٘ست ٍ 

 ضَد. تحمك آى ضشط، ٍخَة پ٘ذا هٖهػبدٗك فشاٍاًٖ دس ضشؿ داسد وِ تىل٘ف، هطشٍط ثِ ٗه ضشعٖ است ٍ فٌذ 

ثشإ اٗي  ل٘دلهطَْس لبئل ضذًذ وِ ٍخَة هطشٍط لبثل تػَٗش ً٘ست ٍ دٍ  ثشخالفدس اٗي صهٌِ٘ هشحَم ض٘خ 

 هسئلِ آٍسدًذ؛ ثجَتٖ ٍ اثجبتٖ.

سا هالحؾِ  -وِ چْبس پٌح هسله ثَد-دس هَسد دل٘ل ثجَتٖ هفػل ثحث ضذ ٍ هسبلىٖ وِ ثشإ پبسخ ثِ آى ثَد 

 داسد. حل ساُذ ٍ هقلَم ضذ وِ والم هشحَم ض٘خ خبلٖ اص هٌبلطِ ً٘ست ٍ وشدٗ

 اٗي دس اضىبل ثجَتٖ ثَد وِ هالحؾِ وشدٗذ.

 اشکبل دوم ثه واجت مشروط؛ اشکبل اثجبتی
وٌن دس وفبِٗ اضىبل اثجبتٖ اٍل ٍ اضىبل ثجَتٖ دٍم است. ٍلٖ دس فمِ تشت٘جٖ اٗي اضىبل دٍم است وِ  فىش هٖ

 فشؼ وشدٗن.

ي اضىبل ٗه خٌجِ فٌٖ اثجبتٖ ٍ ادثٖ سا هستٌذ ثشإ خذضِ دس تػَٗش ٍخَة هطشٍط ٍ ٍاخت هطشٍط لشاس اٗ

ٕ هجٌٖ ثش اٌٗىِ داس داهٌِهمذهِ اٗي استذالل ٍ اضىبل اثجبتٖ، دس ثحث ٍضـ حشٍف ٍ ّ٘ئبت ثحثِ  فٌَاى ثِدّذ.  هٖ

اغَل  لٗاٍاساء هتقذدٕ ٍخَد داسد وِ دس ٍضـ حشٍف، چگًَِ است دس اغَل هغشح است، دس اٗي صهٌِ٘ الَال ٍ آ

 است ٍ سبثك سٍٕ آى ثحث وشدٗن. )ث٘ص اص دُ سبل پ٘ص(.

 نوع وضغ در حروف
 دس آًدب اٗي ثحث هغشح است وِ ٍضـ دس حشٍف چِ ًَؿ است؟

گٌَٗذ ٍضـ فبم ٍ هَضَؿ لِ فبم است ٍ ولوِ  دس اسوبء ٍ هقبًٖ هستملِ ٍ هفبّ٘وٖ وِ هستملِ است ّوِ هٖ 

ّب ٗه هفَْم فبم خٌسٖ ٗب ًَفٖ داسد وِ اص هقمَالت أٍلٖ است ٍ هٌغجك ثش  ى ٗب دسخت، ضدش ٍ اهثبل اٗياًسب
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ضَد.  ضَد ّوبى ّن هَضَؿ لِ هٖ ضَد ٍ دس همبم تػَس، هفَْهٖ فبهٖ تػَٗش هٖ هػبدٗك آى است. لفؼ ٍضـ هٖ

د آى هفَْم است ٍ عجقبً ّوِ هتػَس دس همبم ٍضـ، ٗه هفَْم ًَفٖ ٗب خٌسٖ فبم است ٍ هَضَؿ لِ ّن خَ

دّذ ٍ آى  آٗذ؛ ٗقٌٖ ثب ٗه ٍضـ ٍ ٗه تػَٗش، سٍٕ ٗه هفَْم فبم ٗه ٍضـ اًدبم هٖ هػبدٗك صٗش پش آى هٖ

سٍد. اٗي دس  ثب ٗه ٍضـ ٍاحذ ثِ ًحَ حم٘مت ثىبس هٖ ّب آىلفؼ دس ّوِ  ٍلت آى شد٘گٖ ثشههفَْم، هػبدٗك آى سا دس 

 هقبًٖ هستملِ است.

اٗي هسئلِ دس هقبًٖ غ٘ش هستملِ وِ هقبًٖ حشفِ٘ ثبضذ ثب ٗه اضىبل اسبسٖ هَاخِ ضذُ است ٍ گفتِ ضذُ اٌٗدب 

ٖٗ وِ هَضَؿ لِ است ًسجت ّب ًسجتاٗي « فٖ ٍ هِي ٍ الٖ»ٍضـ فبم ٍ هَضَؿ لِ فبم لبثل تػَٗش ً٘ست؛ صٗشا 

 َْم هستمل است.وٌ٘ن هف حشفٖ است وِ لبئن ثِ عشف٘ي است ٍ هفَْهٖ وِ هب تػَس هٖ

ثشإ ًسجت اثتذائ٘ت ٍضـ ضذ، اٗي هفَْم ًسجت ؽشفٖ ٗب « هي»ثشإ ًسجت ؽشف٘ت ٗب « فٖ»گَٗ٘ن  ٍلتٖ هٖ

اثتذاٖٗ، ٗه هفَْم اسوٖ است ٍ هثل اًسبى ٗب ضدش ٗه هفَْم خٌس ٗب ًَؿ هستملٖ ً٘ست وِ فٌ٘بً راتٖ هػبدٗك 

هٌغجك ثش حم٘مت ٍ ؽشف٘ت ٗب اثتذائ٘تٖ  وِ هفَْم اسوٖ استخَد ثبضذ، ثلىِ ًسجت ؽشف٘ت ٗب ًسجت اثتذائ٘ت ٗه 

 ّب ً٘ست. ً٘ست وِ ف٘ي الشثظ است ٍلٖ هفَْم ٗه هفَْم هستمل است ٍ لزا اٗي هفَْم، راتٖ آى

هقٌبٕ اسوٖ اغل اٗي است وِ  دسگ٘ش اغلٖ ٍضـ دس حشٍف، گ٘ش فلسفٖ لػِ است ٍ اسبس آى، اٗي است وِ 

چِ خَّش چِ -ًفسٖ داسٗن ٍ ٍخَد ساثظ. ثقضٖ ٍخَدّب سٍٕ پبٕ خَد ّستٌذ دس فلسفِ ثبٗذ ثگَٗ٘ن ٍخَد 

اًذ. هثل ثبالٖٗ ٍ پبٌٖٗ٘، اثتذا ٍ  ٍلٖ َّٗت هستملٖ داسًذ ٍ ثقضٖ ٍخَدّب ٍخَد ساثغٖ ّستٌذ ٍ ف٘ي الشثظ -فشؼ

س اٗي ؽشف٘ت گَٗ٘ن اٗي ؽشف اٗي هؾشٍف است اٗي ّن ٍخَد هستمل است اهب ٍلَؿ اٗي د اًتْب، ؽشف٘ت. ٍلتٖ هٖ

گٌَٗذ دس همبثلِ ٍخَد ًفسٖ وِ چِ خَّش  هٖ شهستمل٘غٗه ًسجت است وِ ثِ آى ٍخَدِ ساثظ، ٍخَد حشفٖ، ٍخَد 

 ٍ چِ فشؼ ٍخَد ًفسٖ داسد. اٗي تمس٘وٖ است وِ دس فلسفِ داسٗن.

ثتَاً٘ن تىلن ثىٌ٘ن  ّب ثبٗذ لفؾٖ ٍضـ وٌ٘ن تب هب دس فبلَن خبسج ٗب ٍخَد ًفسٖ داسٗن ٗب ٍخَد ساثظ، ثشإ ّوِ اٗي

گبّٖ  ؛ ٍخَاّذ ّب لفؼ هٖ اًسبى ثگَٗ٘ن وِ اٗي ٍخَاّ٘ن صٗذ ٍ ضدش ٍ اهش  ٍ تفْ٘ن ٍ تفْن ٍالـ ضَد. گبّٖ هٖ

 خَاّ٘ن ًسجت ؽشف٘ت سا ثگَٗ٘ن وِ ثبٗذ لفؾٖ هف٘ذ اٗي هقٌب ثبضذ ٍ ً٘بص ثِ ٍضـ داسد. هٖ
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 وضغ در مؼبنی مستقل
دس لسن  -چِ ٍضـ تقٌٖ٘٘ ٍ چِ ٍضـ تقٌٖ٘-م ٍضـ، دضَاسٕ ً٘ست. دس لسن اٍل دس هقبًٖ هستمل دس همب

... هق٘ي دس خبسج داسد ساثغِ آى هفَْم ّن ثب آى هبثبصاءهفبّ٘وٖ ٍخَد داسد وِ خٌسٖ ٍ ًَفٖ است ٍ هػذاق ٍ 

گ٘شد ّوبى سا  لزا ّوبى هفَْم ولٖ سا وِ دس ًؾش هٖ ؛ ٍاست وِ هفَْم راتٖ اٗي است تَّٗ َّهػبدٗك ساثغِ 

سٍد پس دس لسن اٍل هطىلٖ ً٘ست؛ چَى ّن  ّب است دس اٗي ّن ثىبس هٖ دّذ چَى ف٘ي اٗي هَضَؿ لِ لشاس هٖ

راتٖ است سْل ٍ آسبى  تَّٗ َّهتػَسش فبم است ٍ هَضَؿ لِ ّن فبم است اًغجبلص ّن ثش هػبدٗك چَى 

 سٍد. است ٍ ثذٍى هطىل پ٘ص هٖ

 وضغ در مؼبنی نسجی
ٗه خبهـ حم٘مٖ فلسفٖ ًذاسد، ساثغِ اٗي ؽشف٘ت ٗب آى  ّب ًسجتٖ ٍ سثغٖ ٍ حشفٖ؛ اهب دس لسن دٍم، هقبًٖ ًسج

هفَْم ًسجت ؽشف٘ت « صٗذ فٖ الذاس»تَاً٘ذ دس  ً٘ست ٍ لزا ًوٖ تَّٗ َّؽشف٘ت ثب اٗي ولوِ ٍ هفَْم ؽشف٘ت ساثغِ 

دبٕ اٗي ولوِ ثگزاسٗذ هقلَم تَاً٘ذ ث ًوٖ ذٗا وشدُثگزاسٗذ. خَد آى چ٘ضٕ سا وِ دس همبم ٍضـ، تػَس « فٖ»سا ثدبٕ 

آٗذ هفَْم اسوٖ ٍ هفَْم هستمل است ٍ  ًذاسد. دس هقبًٖ حشفِ٘ هفَْهٖ وِ دس رّي هي هٖ تَّٗ َّضَد اٗي  هٖ

 ضَد گفت اٗي هػذاق آى است. چ٘ضٕ وِ دس خبسج است ف٘ي سثظ ٍ ًسجت است، ًوٖ

 ًىتِ فلسفٖ است وِ دس وبس است. اٗي

است ٍ لزا  تَّٗ َّضَد؛ اٗي هفَْم ثب ساثغِ خَد  ٕ هستملٖ ّن گشفتِ هّٖب هفَْمپس دس ٍخَدات هستمل، 

وِ دس فلسفِ -اهب ٍلتٖ دس هقبًٖ حشفِ٘ ٍ ٍخَدات ساثظ ث٘بٗذ ؛ گ٘شد ٍضـ ٍ هَضَؿ لِ آى ساحت غَست هٖ

وِ سثظ  ّب ًسجتضَد گفت حم٘مت آى  آًدب ّش هفَْهٖ وِ ثِ رّي هب آٗذ هستمل ٍ اسوٖ است، ًوٖ -هالحؾِ وشدٗذ

است، هػذاق اٗي هفَْم هستمل ٍ ًفسٖ است. ثضًگبُ ثحث ٍضـ حشٍف اٗي است. هجٌبٕ اٗي ثحث ٗه ثحث فو٘ك 

 ٖ فلسفٖ است.ضٌبس هقشفت
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 مجنبی فلسفی ثحث وضغ در اصول

گ٘شٗن وِ اٗي هفبّ٘ن هبَّٕ است ٍ  ثش اٗي هجٌب وِ دس هَخَدات هستمل، هب اص ٍخَدات هستمل هفبّ٘ن هبَّٕ هٖ

اهب دس ٍخَدات ساثظ، هفبّ٘وٖ وِ دس ؛ است تَّٗ َّ« صٗذ»ثب « اًسبى»است. ساثغِ  تَّٗ َّغِ آى ثب هػذاق، ساث

ٍالـ خبسخٖ، ف٘ي  وِٖ دسحبلآٗذ ّش وبسٕ ثىٌ٘ذ ًْبٗت دس رّي هب هفَْم هستمل ٍ هفَْم ًفسٖ است؛  رّي هب هٖ

 سثظ است.

 : ؟سؤال

 ضَد. هستمل ٍ هفَْم ًفسٖ هٖخَاة: ّش چِ ضوب ثگَٗ٘ذ دس رٌّتبى هفَْم  

هفَْم هتػَس ضوب فبم «. هتػَس»دس هقبًٖ هستمل ٍضـ فبم ٍ هَضَؿ لِ فبم است ثدبٕ ولوِ ٍضـ ثگَٗ٘ذ 

داسد  تَّٗ َّضَد صٗشا هَضَؿ لِ ثب خبسج  است ٍ هَضَؿ لِ ّن خَد اٗي است ٍ فٌ٘بً ثش خبسج ّن اعالق هٖ

وٌ٘ذ ٍ حم٘متبً  وٌ٘ذ، ثقذ ولوِ اًسبى سا ّن ثشإ ّو٘ي ٍضـ هٖ س هٖٗه هفَْم هستمل تػَ فٌَاى ثِضوب اًسبى سا 

 ضَد چَى حم٘متبً اًسبى دس صٗذ ٍخَد داسد. ّو٘ي ثش صٗذ اعالق هٖ

آٗ٘ذ  تب هٖ وٌ٘ذ اٌٗدب تػَس هٖ -وِ ّوبى ًسجت خبسخٖ است -اهب دس لسن دٍم هقبًٖ حشفِ٘، ًسجتِ ؽشف٘ت سا 

ٗقٌٖ لفؼ ؛ گٌَٗذ ٍضـ فبم ٍ هَضَؿ لِ خبظ است ضَد. اٌٗدب هٖ هستمل هٖثٌ٘٘ذ هفَْم، هفَْم  تػَس وٌ٘ذ هٖ

گَٗ٘ن ًِ ًسجت ؽشٗف٘ت ثِ هقٌبٕ هستملٖ وِ هفَْم خٌسٖ ًَفٖ  وٌ٘ن ٍلٖ هٖ سا ثشإ ًسجت ؽشف٘ت ٍضـ هٖ« فٖ»

ِ خبهـ ّب ً٘ست ثلى ٖٗ وِ اٗي خبهـ حم٘مٖ آىّب ت٘ؽشفٕ است ثشإ ه٘ل٘بسدّب ا ٌِٗآثبضذ، ًسجت ؽشف٘تٖ وِ 

ّب سا  ضَد اٗي ًسجت ؽشف٘ت ثِ هقٌبٕ اسوٖ ً٘ست ٍ لزا ًوٖ« فٖ»دس اٗي غَست هَضَؿ لِ  ستا ّب آىاًتضافٖ 

اٌٗدب ٗه ٍضـ ً٘ست ه٘ل٘بسدّب ٍ  دسٍالـثدبٕ ّن ثىبس ثشد. هَضَؿ آى ه٘ل٘بسدّب ؽشف٘ت هحمك دس خبسج است، 

ٕ ثِ ا اضبسُٕ وِ اٗي آٌِٗ هفَْم خٌس ٍ ًَفٖ ٍ هبَّٕ ً٘ست، ٗه هفَْهٖ است وِ ا ٌِٗآٍضـ، دس ٗه  تًْٗبٖ ث

 ٕ حشفٖ ٍ ًسجٖ داسد.ّب ت٘ؽشف تًْٗبٖ ث

َّ ٕ خبسخٖ ّب ًسجتتَاًذ ثب آى  تَاً٘ن خبهـ حم٘مٖ داضتِ ثبض٘ن ٍ اٗي خبهـ ًوٖ اٌٗدب ًوٖ وِ يٗا ثِ خبعش

گ٘شٗن ٍ اٗي هفبّ٘ن  ضافٖ است وِ هب هفبّ٘ن اًتضافٖ اص آى هٖٕ خبسخٖ ٍخَدات اًتّب ًسجتداضتِ ثبضذ، آى  تَّٗ
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 ثب خبسج ًذاسد اص دٍس، ٗه ًوبٖٗ اص خبسج است. ثذٍى اٌٗىِ اٌٗدب ثگَٗ٘ن تَّٗ َّاًتضافٖ ٍ هقمَالت ثبًَِٗ 

 وَىٌ لٌفسِ لذٕ األرّبىِ للطٖء غ٘ش الىَى فٖ األف٘بًِٖ

ّب اٗي ثِ ًحَٕ حىبٗت دٍسٕ ثب  شهستمل٘غهستمل است اهب دس  اٗي ثب هفبّ٘ن هقمَالت أٍلٖ ٍ همَالت ٍ هفبّ٘ن

ثىبس سٍد صٗشا « فٖ»ضَد ثدبٕ  ّب ً٘ست، ثِ فٌَاى ضبّذ، ًسجت ؽشفِ٘ ًوٖ داسد ٍ خبهـ حم٘مٖ آى ّب تٍ٘القآى 

 ًذاسد. تَّٗ َّدّذ اهب  اٌٗىِ اٗي سا ٗه عَسٕ ًطبى هٖ سغن ثِ

 ٖ است.اٗي تفبٍتٖ وِ دس اٌٗدب ّست ٗه تفبٍت فلسف

ثِ ّو٘ي دل٘ل گفتِ ضذُ وِ دس اٗي هقبًٖ حشفِ٘ ٍضـ فبم ٍ هَضَؿ لِ خبظ است. هتػَس ضوب اٗي هفَْم ًسجٖ 

است ٗقٌٖ هفَْم ًسجت ؽشف٘ت وِ هفَْم هستمل است، ٍلٖ هَضَؿ لِ ضوب خَد اٗي ً٘ست ثلىِ خبظ است ٗقٌٖ 

هسبًخ  ّب ٍضـتَاًذ ه٘ل٘بسدّب ٍضـ داضتِ ثبضذ اٗي  اٗي ؽشف٘ت اٌٗدب، ؽشف٘ت اٌٗدب، ؽشف٘ت اٌٗدب. هٌتْب ٍاضـ ًوٖ

 وٌذ. ّب ٍضـ هٖ ثٌ٘ذ ٍ ثشإ آى دّذ هٖ ّب سا ًطبى هٖ ٕ وِ اص دٍس آىا ٌِٗآّب سا دس  ّن ّستٌذ ّوِ اٗي

. خبهـ عَس يّ٘وًسجت ؽشف٘ت ًطذ، ثلىِ اٗي ؽشف٘ت است ٍ آى ؽشف٘ت است ٍ « فٖ»ٍلٖ ٍالقبً هَضَؿ لِ 

 اغالًّب خبهـ حم٘مٖ ًذاسًذ.  ضَد چَى اٗي حم٘مٖ ّن ًجَد وِ ثگَٗ٘ن هَضَؿ لِ آى است ٍ ثش اٗي ّن هٌغجك هٖ

خَاّذ فمظ ثش آى  ضَد دسحبلٖ وِ اٗي هٖ خبهـ حم٘مٖ ّن داضتِ ثبضذ ّن ثبص آى هَضَؿ لِ ً٘ست صٗشا آى اسوٖ هٖ

 وٌذ ٍضـ ضَد. هٖ ضَد ٍ هػذاق پ٘ذا ٖٗ وِ دس والم هٌقمذ هّٖب ًسجت

 اٗي ثحث دل٘مٖ دس ٍضـ هقبًٖ حشفِ٘ ثَد وِ فطشدُ آى سا فشؼ وشدم.

اٗي ًؾش هطَْس است وِ خ٘لٖ لَٕ است. ٍضـ حشٍف ٍ هقبًٖ حشفٖ تفبٍت اغَلٖ ٍ اسبسٖ ثب ٍضـ هقبًٖ 

اٌٗدب هَضَؿ لِ  ّب ثبّن تفبٍت داسد ٍ دس اسوِ٘ داسد ٍ ثِ ّو٘ي دل٘ل هطَْس هحمم٘ي لبئل ثِ اٗي ّستٌذ وِ اٗي

ٗقٌٖ اٗي ًسجت است، آى ًسجت است، اٗي ًسجت است ًِ هفَْم ًسجت ؽشف٘ت. هفَْم ًسجت ؽشفِ٘ فمظ ؛ خبظ است

ٕ فٌٖ٘ خبسخٖ ثىٌذ اٗي ّب هػذاقًسجت فٌٖ٘ ٍ  بسدّب٘ل٘هٗه پل ٗب لٌغشُ ٍ هقجشٕ است وِ ضوب سا ٍغل ثِ آى 

ّب  َد آى ّ٘چ هَضَؿ لْٖ ً٘ست ثلىِ هَضَؿ لِ آىٕ داسد ٍ دس خا ٍاسغِفمظ ٗه پل است ٍ خَدش ًمص 

 ّستٌذ.
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 نظر مرحوم صبحت کفبیه، خالف نظر مشهور
فشهبٗذ وِ دس هقبًٖ حشفِ٘ ّن هَضَؿ لِ فبم است هٌتْب ًحَُ  ًؾش هطَْس هشحَم غبحت وفبِٗ هٖ ثشخالف

گ٘شد ٍ لفؼ سا  سا دس ًؾش هٖ وِ دس ٍضـ اًسبى، هفَْم حَ٘اى ًبعك عَس ّوبىوٌذ ٗقٌٖ ٍاضـ  استقوبل آى فشق هٖ

ضَد  گ٘شد ٍ لفؼ ّن ثشإ ّوبى هفَْم ٍضـ هٖ ّن هفَْم ًسجت ؽشفِ٘ سا دس ًؾش هٖ« فٖ»وٌذ دس  ثشإ آى ٍضـ هٖ

تَاً٘ذ اٗي سا استقوبل وٌ٘ذ وِ ًحَُ استقوبل آى خبظ است. خػَغ٘ت  هٌتْب دس اٌٗدب ضشعٖ داسد وِ دس خبٖٗ هٖ

 دس همبم ٍضـ ٍ هَضَؿ لِ.آى دس همبم استقوبل است ًِ 

دس ّوبى هفَْم ًسجت ؽشف٘ت ثىبس سفتِ است هٌتْب ًحَُ استقوبل آى اٗي است وِ « فٖ»گَٗذ  ٗقٌٖ اٗطبى هٖ

خَد خضئ٘بت ٍ هَاسد خضئٖ ٍ حشفٖ ثىبس سٍد. پس خضئٖ ثَدى ٍ حشفٖ ثَدى دس ًحَُ استقوبل است ًِ  ثبٗذ دس

 دس هَضَؿ لِ.

 هَاخِ است وِ دس خبٕ خَد ثحث ضذُ است.ًؾش اٗطبى ثب اضىبالتٖ 
  

 ٗه تػَٗش اخوبلٖ ثَد دس ثحث ٍضـ فبم ٍ هَضَؿ لِ خبظ ٍ دٍ ًؾش اسبسٖ وِ دس اٌٗدب ٍخَد داسد.

 ثشگشدٗن ثِ اٌٗىِ دٍه٘ي اضىبل هشحَم ض٘خ دس اٗي ثحث چِ ثَد:

 نسجی ثودن مفبد هیئبت

ًسجت است، هقٌبٕ حشفٖ است. هقبًٖ حشفِ٘ وِ دس گٌَٗذ هفبد ّ٘ئبت ّن  ٗه ًىتِ دٗگش ّن فشؼ وٌن وِ هٖ

گ٘شد.  گ٘شد ٍ ّن هثل هَضَؿ لِ ّ٘ئبت سا هٖ سا هٖ« هي ٍ فٖ ٍ الٖ»گَٗ٘ن فبم است ّن هثل حشٍف  اغَل هٖ

گَٗذ هقٌبٕ ًسجٖ ٍ حشف است چَى اٗي ثقث، هفَْم ثقث هستمل ً٘ست  ّ٘ئت إفقل ثشإ ثقث ٍضـ ضذُ. اٗي هٖ

اٗي هبدُ هحمك ضذُ است ٍ لزا ّ٘ئبت خول ٗب ولوبت س اهٖ گٌَٗذ هلحك ثِ هقبًٖ حشفِ٘ ثلىِ ثقثٖ است وِ دس 

 است.
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 نسجت ثین حرف در اصول و فلسفه ثب حرف در ادثیبت
گَٗ٘ن اٗي هسبثك ثب حشف ٍ اسن ادثٖ ً٘ست.  وِ دس اغَل ٍ فلسفِ هٖ« حشف ٗب اسوٖ»ٗه ًىتِ ّن اٌٗىِ اٗي 

«. ثقذ« »لجل»سن ثطوبس آٗذ ٍلٖ اص لحبػ فلسفِ ٍ اغَل، حشف است هبًٌذ ولؤ ٕ اا ولوِهوىي است دس ادث٘بت، 

ًسجت ث٘ي حشف دس ادث٘بت ثب اغَل ٍ فلسفِ ًسجت هغلك است تمشٗجبً هي ٍخِ ضبٗذ ًجبضذ، ٗقٌٖ چ٘ضّبٖٗ ّست وِ 

 دس ادث٘بت، حشف ً٘ست ٍلٖ اص ًؾش اغَلٖ حشف است.

 ذ.آٗ ٍ ّ٘ئبت ّن اص هقبًٖ حشفِ٘ ثِ حسبة هٖ

 اٗي ّن هغلجٖ وِ همذهِ ثحث ثَد

 اشکبل مرحوم شیخ
 ثش اسبس اٗي دٍ همذهِ ثجٌ٘٘ن اضىبل هشحَم ض٘خ دس اٌٗدب چ٘ست؟ سٍٕ ّوبى هجٌبٕ هطَْس است هشحَم ض٘خ

خَاّ٘ن ٍخَة سا  خَاّذ هم٘ذ ضَد چَى هٖ دس ٍخَة هطشٍط؛ اٗي ّ٘ئت هٖ« إرا خبءن فأوشهِ: »ذٗفشهبٖ ه

ضَد ٍ اال  ضَد. ٍخَة اص ّ٘ئتِ اهشٕ استفبدُ هٖ ضَد اص ّ٘ئت استفبدُ هٖ هم٘ذ وٌ٘ن ٍ ٍخَة اص هبدُ استفبدُ ًوٖ

ً٘ست. ٍلتٖ وِ غلَٓ صٗش پش ّ٘ئت ٍخَة « غالٓ»اگش ّ٘ئت اهش سا اص غل ثشداسٗذ دٗگش دس آى ٍخَة ً٘ست. دس 

 ؛ ٍٍ ّ٘ئت ّن اص هقبًٖ حشفِ٘ است ضَدٖ هآٗذ وِ هقٌبٕ حشفٖ است دس اٗي غَست اص آى، ٍخَة استفبدُ  هٖ

وِ اٗي هجتٌٖ ثش آى ًگبُ فلسفٖ ٍ هقبًٖ حشفِ٘  هَضَؿ لِ خبظ ثَد ٍعجك آًچِ دس اغَل گفتِ ضذُ وِ ٍضـ فبم 

ًسجت ؽشف٘ت ٍ « فٖ»ّب خضئٖ خبظ خبسخٖ است، هَضَؿ لِ  ت، هَضَؿ لِ اٗيثَد وِ ّ٘ئبت ّن ثِ آى هلحك اس

ؽشف٘ت ً٘ست ثلىِ اٗي ؽشف٘ت خبظ است. اٗي ؽشف٘ت اٗي تسج٘حٖ است وِ االى دس دست هي است، خبظ است 

هَضَؿ لِ اًسبى وِ اًسبى است  ثِ خالفٖٗ وِ دس خبسج داسد ول٘ت ٍ ضوَل دس اٗي ً٘ست. ّبٖ ژگٍٗثب ّوِ 

َاًذ هغلك ضَد، هم٘ذ ضَد، ٍلٖ هَضَؿ لِ اٗي حشف ٗب اٗي ّ٘ئت، ّو٘ي ؽشف٘ت ٗب علت خبغٖ است وِ دس ت هٖ

 اٗي هَسد است.

اٗي ٗه همذهِ ثش اسبس ثحثٖ وِ گفت٘ن هَضَؿ لِ ًست ٍ حشٍف ٍ ّ٘ئبت، ّوبى هػبدٗك خضئٖ خبظ ثِ 

 هقٌبٕ حم٘مٖ است.
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 همذهِ دٍم اٗي است وِ:

تػَس است وِ ول٘تٖ دس ٗه اهشٕ ثبضذ ٍاال دس اهش خضئٖ حم٘مٖ، اعالق ٍ تم٘٘ذ هقٌب اعالق ٍ تم٘٘ذ دس چ٘ضٕ ه

 ًذاسد. اٗي دس ؽشف خَد هحمك ضذُ است ٍ هقٌب ًذاسد ثگَٗ٘ن هغلك است ٗب هم٘ذ است.

 پس

 ضَد؛ ٍخَة اص ّ٘ئت استفبدُ هٖ  -1

 ّ٘ئت هقٌبٕ حشفٖ است؛  -2

 هَضَؿ لِ هقٌبٕ حشفٖ، خضئٖ حم٘مٖ است؛  -3

 مٖ لبثل اعالق ٍ تم٘٘ذ ً٘ست.خضئٖ حم٘  -4

 ًت٘دِ: ّ٘ئت لبثل تم٘٘ذ ٍ اعالق ً٘ست.

إرا خبئه فأ »ضذ « إرا خبءن»خَاّ٘ذ ثگَٗ٘ذ ٍخَة وِ هقٌبٕ حشفٖ است هم٘ذ ثِ  ضوب دس ٍاخت هطشٍط هٖ

ضذُ است. ٗب ححّ إرا استغقت وِ إرا استغقت حح « إرا خبءن»ٗقٌٖ ٍخَة وِ هقٌبٕ حشفٖ است هم٘ذ ثِ « وشهِ

ثِ اٗي هقٌب وِ اٗي ٍخَة وِ هقٌبٕ حشفٖ است ٍ هَضَؿ لِ آى خبظ است ٍ خضئٖ حم٘مٖ است هم٘ذ ثِ  ستا

 استغبفت ضذ ٍ اٗي الٗوىي.

ًؾش هطَْس هقبًٖ ّ٘ئبت هلحك ثِ هقبًٖ حشفِ٘ ّستٌذ ٍ  ثٌب ثش. اًذ فشهَدُاٗي ٗه استذالل است وِ هشحَم ض٘خ 

است خبظ ّن خبظ خضئٖ حم٘مٖ ضخػٖ خبسخٖ است ٍ ٍلتٖ حم٘مٖ خبسخٖ  هَضَؿ لِ هقبًٖ حشفِ٘ خبظ

هم٘ذ ثِ إرا خبئه است. ٗب ّ٘أت ٍ ٍخَة « غل»تَاً٘ذ ثگَٗ٘ذ ّ٘أتِ  ٍ لزا ًوٖ ضذ لبثل اغالح ٍ تغ٘٘ش ً٘ست

دُ ل٘ذ خَسد، ثبٗذ گفت ثِ خَد هب وٌذ ل٘ذ ثِ ّ٘أت هٖ ؽبّش وِ اًسبى فىش هٖ ثشخالفحح، هم٘ذ ثِ استغبفت است. 

آٗذ، ٍخَة االى ّن  ٍخَة هٖ ٍلت آى، «إرا خبءن»ٍاخت است ًِ اٌٗىِ « غالٓ إرا خبءن»خَسد؛ ٗقٌٖ  هٖ

ّست ٍلٖ هتقلك آى ًوبص فٌذ هدٖء است هثل ًوبص ثب عْبست است وِ عْبست، ل٘ذِ ٍاخت ٍ ل٘ذ هبدُ است ًِ ل٘ذ 

 ٍخَة ّ٘ئت.

تَاًذ هم٘ذ ثبضذ،  وِ هقٌبٕ حشفٖ است ٍ ّ٘أت است ًوٖاٌٗىِ ٍخَثٖ  ثِ خبعشضَد  اٗي ًفٖ ٍخَة هطشٍط هٖ

 گ٘ش اثجبتٖ داسد. ثحث لجلٖ ثجَتٖ ثَد ٍ اٗي اثجبتٖ است.
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 اٗي اضىبل هشحَم ض٘خ ثَد وِ هْن ٍ دل٘ك است.

 دو جواة مرحوم صبحت کفبیه از اشکبل شیخ:
 .اًذ دادُاٗطبى دٍ خَاة 

ا گفت٘ن وِ دس ثحث ٍضـ دس حشٍف، دٍ هجٌب ٍخَد خَاة اٍل اٗطبى دضَاس ً٘ست خَاة هجٌبٖٗ است، صٗش -1

داسد؛ هجٌبٕ هطَْس وِ ٍضـ فبم است ٍ هَضَؿ لِ خبظ است )دس حشٍف ٍ ّ٘ئبت(. هجٌبٕ دٍم اٗي است 

وِ ٍضـ فبم ٍ هَضَؿ لِ فبم است ٍ ٍاضـ فمظ ضشط دس همبم استقوبل است، اٗي هجٌبٕ خبظ هشحَم 

فشهبٗذ هجٌبٕ دٍم  هجٌب پزٗشفتِ ضَد وِ هشحَم آخًَذ هٖ آخًَذ دس ٍضـ حشٍف ٍ ّ٘أت است. اگش اٗي

گَٗ٘ن دس حشٍف ٍ  صٗشا دس همبم ٍضـ هٖ؛ گَٗذ دس اٗي غَست اضىبل هٌتفٖ است دسست است اٗطبى هٖ

وِ آى  عَس ّوبىّ٘ئبت، ٍضـ فبم است هَضَؿ لِ ّن فبم است، اٗي هَضَؿ لِ فبم هبًٌذ هَضَؿ لِ است 

تَاًذ. ٍضـ فٖ ٍ هي ٍ ّ٘أت إفقل ٍ ّ٘أت ال تفقل فبم است ٍ هَضَؿ لِ  هٖ تَاًذ هم٘ذ ضَد اٗي ّن هٖ

تَاًذ هم٘ذ ضَد. تغ٘٘ش دس هَضَؿ لِ فبم  ّب ّن فبم است ٍلتٖ هَضَؿ لِ فبم ضذ هفَْم ول٘ت داسد هٖ آى

تَاًٌذ هم٘ذ ضًَذ صٗشا هَضَؿ لِ دس ّش دٍ  هتػَس ٍ هقمَل است پس ّن ّ٘ئبت ٍ حشٍف ٍ ّن اسوبء هٖ

گَٗ٘ن  ّن ّو٘ي است هٖ هطشٍطبم است اص اٗي خْت تم٘٘ذ ّ٘أت ٍ حشٍف ثِ لَ٘دٕ هبًقٖ ًذاسد ٍخَة ف

 خَاة اٍل هشحَم آخًَذ است. يٗا ّ٘أت هم٘ذ ثِ اٗي ل٘ذ ضذ.

ٖ اهشًٍْخَاة دٍم اٗطبى اٗي است وِ حذاوثش اضىبل ضوب دس آًدبّبٖٗ ٍاسد است وِ دس خغبة ضبسؿ  -2

غَست هقٌبٕ اسوٖ  آهذُ ثبضذ وِ حبلت هقٌبٕ حشفٖ داسد ٍ اال هوىي است ضبسؿ ّوبى اسادُ خَد سا ثِ

دس اٌٗدب دٗگش اهشٕ  (79)آل فوشاى/« سَجِیال إِلَیْهِ اسْتَطبعَ مَنِ الْجَیْتِ حِجُّ النَّبسِ ػَلَى لِلَّهِ وَ»دسآٍسد هثل 

ً٘ست ثلىِ ثِ غَست هقٌبٕ اسوٖ ثىبس ثشدُ است  ً٘ست وِ هقٌبٕ حشفٖ داضتِ ثبضذ ٍ ثگَٗ٘ن هم٘ذ

 ٍ اص اٗي خْت دل٘ل ضوب اخع اص هذفب است.« سَجِیال إِلَیْهِ اسْتَطبعَ مَنِ الْجَیْتِ حِجُّ النَّبسِ ػَلَى لِلَّهِ وَ»گَٗذ  هٖ

دس لبلت  ضَدٖ ًوٖ ث٘بى اهشًٍْاهب گبّٖ ّو٘ي هسئلِ دس لبلت  ضَدٖ ًوٖ داسٗن تم٘٘ذ اهشًٍْدس خبٖٗ وِ 

 ضَد ٍ تشو٘جبت ٍ خوالت اسوٖ لبثل تم٘٘ذ است. تشو٘جبت اسوٖ ادا هٖ
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. خَاة اٍل وِ تبم ً٘ست ٍ هجٌبٖٗ است، اگش اًذ دادُاٗي دٍ خَاثٖ است وِ هشحَم آخًَذ ثِ فشهبٗص ض٘خ 

ٕ ّب خَاةد ٍ ضَ سٍد. ثجٌ٘٘ن وِ خَاة دٍم چِ هٖ هجٌبٕ وسٖ آى ثبضذ ثلِ ٍلٖ هجٌبٕ هب آى ً٘ست ٍ لزا وٌبس هٖ

 دٗگشٕ ّن ّست ٗب ً٘ست وِ اًطبءاهلل فشدا. 

 ٍ غلٖ اهلل فلٖ هحوذ ٍ آلِ االعْبس
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