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 ثسن اهلل الشحوي الشحین

 مقدمه
چٌذ هكلت دس ثبة ٍػذ ػشؼ وشدین، اثتذا ثحث ٍخَة ٍفبء ثِ ٍػذ هكشح ضذ ٍ ثؼذ ّن هكبلجی ریل آى هكشح 

یه فػل هطجؼی  است اهب ثِ دلیل ایٌىِجبحث وزة ثحث دس ریل ه چِ ول ایي ثحث ثِ ػٌَاى ّیدذّویي ضذ. گش

حبل ػشؼ ِ ضذ ٍ ریل آى ّن ثحث هْوی ثَد یه فػل هطجؼی ّن دس ریل آى لشاس گشفت؛ وِ پٌح ضص هكلت تب ث

 وشدین. 

ثِ ضش ثب  گفتین وِ ٍػیذ ٍ ٍػذُ نیوشد یهحث دس ثبة ٍػذ ایي است وِ دس آى لسوت ٍػیذ وِ ث هكلت دیگش

 ،وشد یهوِ ٍفبء ثِ ٍػذ سا ٍاخت یب هستحت ای ِ ٍ سبیش ادل« فلیف ثوب ٍػذ»قاللبت تفبغیلی وِ روش ضذ هطوَل ا

 ًیست. 

 آى ادلِ ضبهل ٍػذُ -ّزیي الَخْیي ألحذ-ثِ لذس هتیمي یب ثِ دلیل اًػشاف  اوتفبثِ ّوبى دلیل اضتشان لفظی ٍ 

 ٍ ًىبتی ّن دس هَسد ٍػذُ ثِ ضش ٍ همػَد اص آى ػشؼ ضذ. ضَد یًو  ثِ ضش

 يجًب عمل به يعید عدم
ثِ ضش هبًؼی  ٌبثشایي ػول ًىشدى ثِ ٍػیذ ٍ ٍػذُهكلت دیگشی وِ ثبیذ دس ایٌدب ثِ آى تَخِ داضت ایي است وِ ث

 اضىبل داسد.  دی حتوبً ًجبیذ ثِ آى ػول وٌذ ٍ ػول ثِ آىًذاسد ثلىِ دس هَاس

 حزمت يعد اس باب کذب به داللت التشامی
تِ ثبضذ، ٍلتی دس ایٌدب ّست وِ اگش دس ٍػیذ ّن هثل ٍػذ یه هذلَل التضاهی داضای ِ دیگش ًىت خْت هیاهب اص 

همػَد اٍ ّن  ایي،، اگش ػشف یه هذلَل التضاهی سا ثشداضت وٌذ ٍ دّذ یهیب هىشٍّی  ٍ ٍػذُ ثِ ضش وٌذ یهٍػیذ 

َة ٍفبئی ًذاسد، یؼٌی ٍخ ؛هبًؼی ًذاسد ِ ٍػذُ ثِ ضش. ٍلَ ایٌىضَد یهثبضذ دس ایي غَست هػذاق وزة هخجشی 

لتضام ًذاسد. ایي التضام ثِ اهش ، ٍخَة ٍفبئی اص حیث ایي اًطبء ٍ اآصاس دّذ ،اریت وٌذ ،دّذ وِ اٍ سا ثضًذ هی ٍػذُ

اص ایي حیث  اخح است یب ٍاخت است وِ تخلف وٌذ.ضش، ًبفز ًیست ٍ تخلف اص آى ّن هبًؼی ًذاسد ثلىِ گبّی س
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اهب هوىي است اص حیث هذلَل التضاهی، دس آى یه حشام ٍ وزثی ثبضذ؛ اگش  ٍفبء یب تخلف، هطوَل ادلِ لجلی ًیست

ٍ اٍ ّن ایي هذلَل التضاهی سا لػذ وٌذ،  -داسد ّب ٍلتوِ خیلی -دّذ هذلَل التضاهی داضتِ ثبضذ  هی ایي التضاهی وِ

ٍؽ گَیذ یب اهش دس اهش خیشی دسوِ اًسبى  وٌذ یًوضَد. دس دسٍؽ فشلی  هی ایي دسٍؽ است ٍ اٍ هشتىت حشاهی

 .  ایٌىِ هذلَل التضاهی والهص است، ایي دسٍؽ استوٌذ یب  هی ی. ٍلتی یه اهش خالف ٍالؼی سا ثب لػذ، تلفظضش

یه  تدس ایي غَس، گیشد ٍ ایٌدب ّن هذلَل التضاهی داضت ووب َّ الغبلت هی اگش گفتین وزة، هذلَل التضاهی سا

حیي ٍػذ، ایي هذلَل التضاهی ثبضذ ٍ تػوین ّن داسد وِ اًدبم ًذّذ ٍلی  وِ یدسغَستحشهتی اص ثبة وزة ّست، 

اًدبم دّذ، ایي  والم هفیذ  خَاّذ یًو دسٍالغوِ  یحبل يیدسػسا داسد؛ ػضم سا داسد  تػوین ثِ آىگَیذ  هی حبل يیدسػ

 وٌذ.  هی ػضهی ًیست دس ایي غَست حشهت اص ثبة وزة پیذا وِ یدسحبلػضم است 

ایي حبوی اص ػضم ثش  حك اٍ ّن ًیست،ایي هدبصات،  وِ یدسحبلوٌذ،  ثالً فشدا  تَ سا هدبصات هیذ هگَی هی ٍلتی

 ػضم ًذاسد هشتىت وزثی ضذُ است.  وِ یدسحبلهدبصات اٍست 

ضم سا داسد ٍلی ثؼذ ػ (6)؟ دلیمِ ثلِ اگش یه لشائٌی است وِ ]ًطبى دّذ[ هذلَل التضاهی ًذاسد یب ایٌىِ دس حیي  

 هشتىت وزة ًطذُ است.   غَست يیدس ا، وٌذ یًوػول 

 سؤال: ؟

 حبوی اص ػضم است؛ هذلَل التضاهی آى، یه ػضم است.  : غبلجبًخَاة

 است، وٌذ ایٌدب اص آى خْت وِ ػضم داضتِ است ّیچ گٌبّی ًىشدُ هی اگش دس حیي ػول ػضم داسد ٍلی ثؼذ تخلف

ػول سا  دّذ وبس حشاهی ثَدُ است اهب چَى خَاستِ اًدبم هی ٍ فشؼ ّن ایي است وِ آى وبسی وِپس دسٍؽ ًگفتِ 

ّن ًیتی است وِ  ثشخالفٍ ػضم ثش هؼػیت یب ػضم  س هشتىت وبس خالف حشاهی ًطذُ استاًدبم ًذادُ است پ

 ٍ حشهتی ًذاسد. ضَد یًوهؤاخزُ 

 سؤال: ؟

 ثش داسد ٍ اٍ سا اغالحدّذ فشؼ ایي است وِ ا هی تأدیت یب چیض دیگشی خَاة: ایٌدب ٍلتی ضخػی داسد ٍػذُ

 وٌذ اهب دس ٍػیذّبی لشآًی، هدبصات آخشی است، ایي ًَع اص ٍػیذّب ضبیذ هطوَل ایي ًطَد.  هی
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غیش اص آى است وِ ًطبءِ ٍػیذ ثىٌذ، خیش است ایي ثَد ًِ خَد ایي ػول. اغل ایٌىِ ا هب دس هَػَد یّب ثحث

 است.  دّذ خیش است یب ضش چیضی وِ ٍػذُ ثِ آى هی

 ؟ سؤال:

هٌتْب ثب هالحظِ دُ لسوی وِ گفتین دٍ تب اص  هش خیشی است ٍ دس ٍػیذ، هَػَد ضش است؛هَػَدِ دس ٍػذ، ا

 آیذ.  هی است دس خیش هَاسدی وِ ػشفبً ضشآیذ ؛ ٍ دٍ تب اص  هی ضش دس ،هَاسدی وِ اص ػشفبً خیش است

 ، اهب دس لشآى ثِ ًحَ لؿیِدّذ هی وٌین ٍػذی است وِ یه وسی ثِ ضخع هؼیٌی ٍػذُ هی ٍػذی وِ هب ثحث

 . -ضَد هی قَس يیاسا ثىٌذ  وبس يیاوسی وِ -حمیمیِ است 

 الحاق يعید به يعد در صًرت خیز بًدن
ضَد تأثیشی دس اغالح اٍ داسد یب ًذاسد؛ اگش تأثیش دس اغالح  هی هكلت ثؼذی ایٌىِ ثبیذ ثجیٌین اهشی وِ ٍػذُ دادُ

 ضَد.  هی فمْی هلحك ثِ ٍػذ اصًظشیست ٍلَ ایٌىِ ػشفبً ثگَیٌذ ٍػیذ است ٍلی اٍ داسد ایي اهش خیش است دیگش ضش ً

است اگش اص ًظش ضشػی چیض خَثی ثِ  شگَیین. چیضی وِ ض هی است اهب هب حىن فمْی سا اص ًظش ػشفی، آى ضش

 ،ضَد هی ثِ ٍػذهلحك  آیذ ٍلَ ایٌىِ ػشفبً ایي سا ٍػیذ ثگَیٌذ ٍلی اص ًظش حىوی هی ٍػذ دس ایي ،ضوبس آهذُ است

 الحبق حىوی است ًِ ایٌىِ هفَْم دس آًدب ایي ثبضذ. 

 تَاًذ تخلف وٌذ؟ هی : خذاسؤال

. ثحث هب دس افؼبل هىلفیي ضَم یًوسثكی ثِ ایٌدب ًذاسد. االى ثِ آى ٍاسد  ٍ آى یه ثحث والهی داسد خَاة:

 ،ػْذ است ثلىِوِ ایي فمف ٍػذ ًیست  نیا گفتِدلیل آى سا  است. ٍػذ الْی حىن ػملی است ًجبیذ تخلف ضَد لجالً

ثبالتش اص ٍػذ است.  اهب دس ٍػیذّب وِ آى ّن ثبص فشاتش اص یه ٍػذ غشف است آیب ػمل  ٍ همبثل یه ػول است

آهبدگی داسین ٍاسد آى ضَین اهب  ضَد یه ثحث والهی است. هی چِ آىی ٍ هذلَل التضاه وٌذ یًووٌذ یب  هی الضام ٍفبء

 است.  شیگ ٍلت
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  عید اس جهت عىايیه ثاوًیهي
ػٌبٍیي دیگشی ضَد وِ دس آى حشهت ٍ احیبًبً حتی احىبهی هثل ٍخَة ٍ  خَد ٍػیذ گبّی هوىي است هػذاق

ػٌبٍیي دیگشی ثش آى ػبسؼ ضَد وِ  است وشدین اهب هوىي هی ثحث ََّّاص ٍػیذ ثوب  حبل تبثِاهثبل آى پیذا وٌذ. 

 ًفس ػول ٍػیذ یه حىن ثبًَی پیذا وٌذ. 

د یب ایٌىِ سىتِ وٌذ یب هشیؽ ضَ ،ثبضذ وِ ثبػث ضَد قشف، اص تشس اص ثیي ثشٍدی ا گًَِ ثِاگش ٍػیذ  هثالً

ًِ اص حیث ایٌىِ ٍػیذ است ثوب ََّّ، ثلىِ اص حیث ػٌبٍیٌی است وِ خَد ایي ػول  ّب يیاایزاء است؛  ،تشش يییپب

 ثِ غیش.  اؾشاسیب لتل ًفس یب  حشام است، اص ثبة ایزاء هؤهي وٌذ، ایزاء هیایٌىِ اٍ 

وىي است ػٌبٍیٌی ًطبء وٌذ هي تْذیذ ٍ ٍػیذ سا اگبّی ًفس ایي ٍػیذ؛ خَد ایي ػول وِ ایي سا ثگَیذ ٍ ایپس 

   اص ایي لجیل ضَد،

گَیٌذ  ثبضذ هی، اّبًت. ایي چْبس ػٌَاى خیلی ولیذی ٍ هْن است وِ اگش اهش هؼتٌبثْی زاءیا،  اؾشاسلتل ًفس، 

.  ٍػیذ فی حذ ًفسِ حشام ًیست ٍلی اگش ایي -یی ّستّب ثحثیه  اؾشاسدس حذٍدِ  الجتِ-حشام است. غبلجبً 

 ضَد. هَخت حشهتی  اص ایي خْت هی ػٌبٍیي ػبسؼ ضذ

وٌذ.  هی اهب ایي ػٌبٍیي گبّی آى سا حشام تَاًین ثگَیین هىشٍُ است؛ ٍػیذ فی حذ ًفسِ حشام ًیست، فَلص هی

هوىي است گبّی اؾشاس ضَد، لتل ضَد، اؾشاس  ،وٌذ هی هذلَل التضاهی گبّی آى سا وزةیؼٌی غیش اص ػٌَاًی وِ 

 ضَد. ایي ّن گبّی ّست ٍ گبّی ًیست. 

حشهتی ًیست، یب هجبح است  ََّّخَد ٍػیذ ثوب دس گَیین  هی خَد ٍػیذ چیست؟ حىنال ضَد وِ پس اگش سؤ

هوىي است گبّی وزة ثبضذ. ٍ گبّی هوىي  ،لتضاهیخبقش هذلَل اِ ضَد یب ث هی یب هىشٍُ است ٍلی گبّی حشام

لتل ًفس ثبضذ یب اؾشاس یب ایزاء یب اّبًت ثبضذ. پس اگش ایي  هثالً ،است ثِ خبقش ایي ثحثی وِ دس آى ّستین ثبضذ

ػٌَاى ثبًَی ایي است وِ یه ػٌَاًی است وِ هالصم ؛ هٌتْی ثِ ػٌَاى ثبًَیِ. هؼٌبی وٌذ هی ػٌبٍیي ثبضذ حشهت پیذا

 ضَد. هی وِ دس ایي غَست هَخت حشهت «، ّزُ الؼٌبٍیيسثوب یكشح ٍ یؼشؼ ػلی الَػیذ»رات ایي ًیست.  ثب

 گًَِ ًیست.  ایي ّب ٍلتضَد ٍلی خیلی  هی ایي ػٌبٍیي ػبسؼگبّی 
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 سؤال: ؟

 ت ضَد.هتشتایي ٍػیذ  یی وِ ثش آثبس هْویدس خب گبّی ّن هوىي است خَد ٍػیذ، حىن سخحبًی پیذا وٌذ هثالً

 هثالًضَد ٍ اص ثحث خبسج است.   هی هجذل ثِ خیش ضشػی ضَد دس ایي غَست خیش الجتِ ثبیذ گفت اگش هَػَد آى

 دّذ.  هی ٍػذُ ثِ یه تأدیجی

اهشی است ایٌىِ هحذد ثِ  سغن یػلپس ثحث دس خبیی است وِ خَد آى ػول خبیض ًیست ٍلی رات آى تحذیذ 

یه ًَع ثبصداسًذگی داضتِ ٍ دس همبم اّن ٍ هْن ٍ تضاحن سخحبى پیذا اًدبم دّذ ٍلی هوىي است  تَاًذ یًووِ اٍ 

 وٌذ. 

 عىاصز يعد
ام. ایي یه هذلی اص ثحث ػمَد ٍ  ذیذی هي ثحث سا ایٌدب سبهبى دادُ: ثِ ضىل دیگش ٍ هذل خثحث دیگش

 ایمبػبت دس ایٌدب لبثل پیبدُ است. 

ضَد ٍ ثؼؿی ًىبت ّن  هی لجلی یّب ثحثایٌدب ػشؼ وٌن وِ ّن ضبهل  خَاّن دس هی یه چبسچَة خذیذی

یؼٌی یه چیض  ؛ هثل ػْذ هثل ًزس،ضَد هی وٌن. دس ایي غَست قجك ایي چبسچَة ٍػذ هی ؾوي ایي هذل ػشؼ

 ضَد ثحث وشد. هی هستملی است ٍ ثب ایي هذل

هْوی است هستحت  ثبضذ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ یه همَلِ هستحت ّن وِ« ٍػذ سَاء وبى الَفبء ثِ ٍاخجبً أٍ هستحجبً»

، ثبیذ گفت وِ ٍػذ دس حمیمت یه ًَع حتیبـ ٍخَثی دس ٍفبء ثِ ػْذ ّستوٌین ا هی چِ هب فىش هؤوذی است. گش

 :است چْبسػٌػشم ثِ ایمبػی است وِ هتمَ

 وٌذ.  هی ًطبءای وِ آى سا ا ٍاػذ، هَػَد لِ، هَػَد ٍ غیغِ 

 ضَد فی هب ثؼذ هی ثِ ایي ػول ٍاػذ؛ وسی وِ هلتضم

 سسذ. هی خیش ثِ اٍ وِ وبس اًدبم ضَد ٍ نیا ضذُ؛ وسی وِ هب هلتضم هَػَد لِ

 نیا ضذُخَد هَػَد، آًچِ هلتضم ثِ اٍ 

 وٌذ.  هی ًطبءای وِ ایي سا اِ غیغ
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 سوي داسد.  4ضَد  هی ٍػذی وِ هستحت الَفبء است غبدس وِ یٍلت

 شزایط ياعد
ضشایف ّب  ؛ ثلَؽ ٍ ػمل ٍ اختیبس ٍ لػذ ثبیذ داضتِ ثبضذ. ایي«فیِ الطشائف الؼبهِ فی التىلیف اهب الَاػذ فیطتشـ»

 ای داضت.ُ هٌتْی گفتین وِ دس ثلَؽ آى تجػش ثحث وشدینوِ ػبهِ ػمَد ٍ اختیبسات است 

 سؤال: ؟

 لذست ّن خضء اختیبس است.  خَاة:

 ّن اهشِ همذٍسی ثبضذ ٍ ّن اوشاّی ًجبیذ ثبضذ. 

 ست. ا اهب ػوذُ ایي چْبستب ، هثالً سفیِ ًجَدىضَد آٍسد هی چیضّبی دیگش سا ّن خیلی

 شزایط مًعًد
هَػَد دس  -ساخغ ثِ ایي ّن ثحث وشدین-ضَد.  آى اهشی وِ ثِ آى هلتضم هیسوي دٍم، هَػَد است، هب ٍُػِذ؛ 

ِ ػشؼ وشدین. خیش ثبإلؾبفِ الی گبًِ داسد و داسد ٍ ضش ّن السبم پٌحای ِ گبً ایٌدب خیش ثبضذ. خیش السبم پٌح

 الوَػَد ثبیذ ثبضذ. 

 شزایط مًعًد له
 گَیین.  هی االىای ِ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ساخغ ثِ ایي سوي ثحث ًىشدین چٌذ ًىت

، ادلِ ٍ اقاللبت ثؼیذ ایي سا ثگیشد. اگش ثگَیذ هي یي ثبضذ اگش ثِ یه وسی ٍػذُ دّذ ًبهؼیيهَػَد لِ ثبیذ هؼ

 دّن ظبّشاً ادلِ ٍفبء ثِ ٍػذ اص ایي هٌػشف است.  هی ًبهؼیٌی ّذیِ پس فشدا ثِ یه ضخع

ایي ًیست وِ ضخع ٍاحذی ثبضذ هوىي است هَػَد لِ یه ًفش ثبضذ ٍ هوىي است پٌدبُ ًفش  اهب ضشـ آى، 

 ثبضذ ٍ هوىي است غذ ًفش ثبضٌذ. 

 هوىي است خوغ ثبضذ.  ،ٍلی الصم ًیست وِ ٍاحذ ثبضذ ؛پس ثبیذ هؼیي ثبضذ

 . شدیگ یًوهجْن ثبضذ  اگش
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گَیین آى وسی  هی یه ٍلت هجْن ػٌذ االضخبظ یؼٌی دس ػلن هب،ٍ یه  الَالغ یفهجْن دٍ لسن است یه هجْن 

 هؼیي است.  الَالغ یفاست اهب  «فی علمىا»وِ سیذ دس ایي خوغ است ایي هجْن 

 ّن ًذاسد.  الَالغ یفًطبى  ّن هجْن است، ًبم ٍ دسٍالغ؛ دس ایي غَست ّب يیااهب اگش ثگَیین یىی اص 

  .ّن هؼیي ًیست الَالغ یفیؼٌی  ،پس یه ٍلت هجْن ثجَتی ثبضذ

 ثؼیذ ًیست گفتِ ضَد آى چیضی وِ هطوَل ایي ثحث ًیست هجْن ثجَتی است. 

هفَْم است ادلِ  الَالغ یفًیست،  گفتِ ضَد ضخػی وِ ًبم اٍ فبقوِ است یب ًبم اٍ حسي است ثؼیذ اهب اگش هثالً

 ایي سا ضبهل ضَد. 

 ضشـ است ًِ تؼیي فی ػلوٌب.  الَالغ یفي پس تؼی

 سؤال: ؟

 اگش ثؼذاً تؼیي پیذا وٌذ ثؼیذ ًیست وِ ادلِ ضبهل آى ضَد. خَاة:

 الَالغ یفآًدبیی وِ   داًین ٍ اقویٌبى داسین ، لكؼبً هی«فلیف ثوب ٍػذ»گَیذ  هی دلیل خبظ وِ ًذاسین، اقالق

قشف هؼیٌی ًذاسد ادلِ اص ایي هٌػشف است، گشچِ دس ّویي ّن هوىي است ادػبی اقالق ضَد اهب ثؼیذ است وِ ایي 

 سا ثگیشد.  ّب يیاضَد ثؼیذ ًیست وِ اقاللبت،  هی هتؼیي ثؼذتؼیي داسد یب  الَالغ یفسا ثگیشد. اهب خبیی وِ 

 ضشـ ًیست.  ظبّشاً: ثلَؽ

 دّذ، قشف ثفْوذ، ثذاًذ. هی وِای ُ ذػمل ٍ تویض چكَس؟ ایٌىِ آدم ٍػ

است ٍلی التضاهی وِ ثشای  مبعیا، خَاّذ یًوٍلَ ایٌىِ ٍػذ، ػمذ ًیست ٍ لجَل  آیذ ایي ضشـ است، ثِ ًظش هی

اگش ّن ثگَیین هفَْم ٍػذ غبدق است  فْوذ یًوضَد ایي قشف ثبیذ ثذاًذ، ثفْوذ ٍلی اگش اٍ چیضی  هی ضخػی دادُ

 .فْوذ یًوچیضی یب هدًٌَی است وِ ای است ُ ضیشخَاس ست، اًػشاف داسد. هثالً ثچِیین ًیوِ هوىي است ثگَ

ثلِ اگش هویض ثبضذ یب هدٌَى ادٍاسی ثبضذ وِ یه ًَػی قلجىبسی داسد ثؼیذ ًیست وِ اقالق داضتِ ثبضذ. ػشؼ 

 هب ایي است وِ یه ًَع قلجىبسی دس ثیي ثبضذ. 
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ست وِ قشف، یه ًَػی قلجىبسی اص ضوب داضتِ ثبضذ یه فْن دس ٍػذ هٌػشف ثِ خبیی ا ظبّش ایي است وِ ادلِ

دس ایٌدب ایي است وِ گَیی ضشـ  هی خَاّذ وِ قشف، یه ًَع قلجىبسی داضتِ ثبضذ. ثِ ّویي دلیل هی حذ هویضی

 ٍفبء ثِ ٍػذ اص ایي هٌػشف است.  ، دسوی اص ایي هسئلِ داضتِ ثبضذ ٍ اال ادلِِ اص ایي داضتِ ثبضذثِ ًحَی تٌج

 سؤال: ؟

 اهلل یغلٍ  اضىبلی ًذاسد ثبالخشُ ثبیذ یه قلجىبسی دس ثیي ثبضذ؛ ثبلوجبضشُ اٍ ثبلَاسكِ. ،ثبضذ خَاة: اگش ٍلی

  ػلی هحوذ ٍ آلِ االقْبس.
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