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 ثسن اهلل الزحوي الزح٘ن

 اجصاء اهس اضطسازی اش اهس اختیازی دز ٍقت
در  ُ ايبداجشاء اهز اؾكزارٕ اس  دٗگز يجبرت ثِثحث در اجشاء اهز اؾكزارٕ اس اهز اخت٘برٕ در ٍلت ثَد ٍ ٗب 

ٍلت ثَد، ثِ اٗي هًٌب وِ اگز در ٍاججبتٖ وِ هَلت است در ثخطٖ اس ٍلتت، اؾتكزار ثتَد ٍ يوت  ثتِ تىل٘ت        

اؾكزارٕ وزد اهب در پبٗبى ٍلت ٍ لج  اس پبٗبى ٍلت اؾكزار رفى ضذ ٍ جبٕ ايبدُ ّست. آٗب ثًتذ اس يوت  ثتِ    

 اؾكزارٕ ايبدُ السم است ٗب السم ً٘ست؟ 

  خالصِ هثاحث گرشتِ
اٍل ٍ دٍم ٍ سَم ثبٗتذ لبلت  ثتِ     ّبٕ غَرت ثٌب ثزضذ وِ هزحَم غبحت وفبِٗ چْبر غَرت وزدًذ ٍ گفتِ 

ثِ آى اهز اؾكزارٕ تىل٘  وٌتذ ٍ ٍلتتٖ آى    تَاًذ هٖاٍل ٍ دٍم ٍ سَم را ثپذٗزٗن  ّبٕ غَرتاجشاء ضَٗن، اگز 

سم ً٘ست ثًذ اس رفى يذر ٍلَ ٍ ال ضَد هٖاهز اؾكزارٕ را آٍرد اگز ثِ اهز اؾكزارٕ تىل٘  وزد، تىل٘  سبلف 

غَرت چْبرم وِ تىل٘  اؾكزارٕ ثًؿٖ اس  ثٌب ثزاهب  ؛اٍلٖ است ِ ثالثغَر  ثٌب ثزدر ٍلت آى را ايبدُ وٌذ، اٗي 

ٍ ثبل٘وبًذُ هالن هلشهٖ است وِ لبث  تذارن است، هجشٕ ً٘ست ٍ يالٍُ ثز اٌٗىتِ اهتز    وٌذ هٖهالن را است٘فب 

 ت رفى يذر ثبٗذ اهز اخت٘برٕ را ث٘بٍرد. اؾكزارٕ را يو  وزدُ است ٍل

 اقَال دز اهکاى عقلی صَزت چهازم
 قتزف  اسٗهضذٗذٕ است وِ  ِ هًزواهب اٌٗىِ اٗي غَرت چْبرم اهىبى دارد ٗب ًذارد؟ ثس٘بر هح  اختالف ٍ 

ز ٍ اس قزف دٗگ ضَد هٖ گٌَٗذ هٖغبحت وفبِٗ ٍ هزحَم اغفْبًٖ ٍ هزحَم آلبٕ غذر ٍ ثًؿٖ هًبغزٗي دٗگز 

آًچِ دٗزٍس ثحث وزدٗن اٗي  ثِ غَرت راثًِ هًمَل ً٘ست. گٌَٗذ هٍٖ آلبٕ خَٖٗ ٍ آلبٕ تجزٗشٕ  ًبلٌٖ٘هزحَم 

ٍ هًمَل ً٘ست اٗي است وِ در اٌٗجب تخ٘٘ز الشام تخ٘٘زٕ ث٘ي ال  ٍ اوثز هًمتَل   ضَدٖ ًوثَد وِ دل٘  ثزإ اٌٗىِ 

 است. ًبلًٌٖ٘٘ست وِ اٗي حزف هزحَم 
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 یتیاى هسحَم اصفهاً
 ٌتذ ٗفزهبٖ هت الذراِٗ است وتِ   ًٖ غبحت ًْبٍٗٔ اهىبى دارد فزهبٗص هزحَم اغفْب ضَد هٖدل٘لٖ ثزإ اٌٗىِ 

اهىبى دارد ثزإ اٌٗىِ هوىي است دٍ هػلحت ثبضذ؛ ٗه هػلحت جبهى وِ در ّوبى اٍل ٍلت ّن هػذاق دارد 

ٍ ٗه هػلحت ّن ثِ آى خػَغ٘ت وِ ٍلتٖ رفى يذر ضذ ثبٗذ آى را ث٘بٍرد، چتَى هػتلحت جتبهى را آٍردُ    

 است ٍلٖ هػلحتٖ ثبلٖ هبًذُ است وِ ثبٗذ ث٘بٍرد.

 تیاى استاد اعسافی
در داٍرٕ لػِ يزؼ وزدٗن وِ اٗي ٍجِ هزحَم اغفْبًٖ ٍ وسبًٖ وِ لبل  ثِ هًمَل٘ت غَرت راثًِ ّستٌذ 

تػَٗز وزد ٍلٖ هطزٍـ ثِ اٌٗىِ ٍالًبً ثگَٗ٘ن دٍ هػتلحت ٍ   ضَد هٖهَارد تً٘٘ي ٍ تخ٘٘ز  ِ ّودر جبٖٗ وِ در 

يو  ًىزد، ثگَٗ٘ن وِ ٗه تىل٘ت  را   دٍ تىل٘  ٍجَد دارد ٍ اگز ٗىٖ ثب اخت٘بر ٗىٖ را يو  وزد ٍ دٗگزٕ را

 يو  وزد ٍ ٗه تىل٘  را يػ٘بى وزدُ ٍ اٗي در اٌٗجب ً٘ست. 

ثشًگبُ حسبسٖ وِ يزؼ وزدٗن ٍ ثز اسبس آى ثِ ًت٘جِ رس٘ذٗن اٗي ثَد وِ اگز آى تػَٗزٕ وِ هزحَم  ِ ًىت

دٍ هػلحت؛ ٗىٖ در جبهى  اٗي غَرت چْبرم را تػَٗز وزد ثز اسبس ضَد هٖوِ  فزهبٌٗذ هٖاغفْبًٖ ٍ هي تجى 

وِ سدٗن، اگز اٗي تػَٗز ثبضذ ثبٗذ ثگَٗ٘ن وِ دٍ تىل٘  اس اٍل ٍجَد دارد ٍ  ّبٖٗ هثبلٍ ٗىٖ در خػَغ٘ت ثب 

ٗىٖ را ث٘بٍرد ٍ اقبيت وٌذ ٍ دٍهتٖ   تَاًذ هٖوزد؛ ٗىٖ اًسبى  اش تجشِٗ ضَد هٖهًٌبٕ دٍ تىل٘  اٗي است وِ 

ر اٌٗجب فزؼ هب اٗي است وِ در اٌٗجب ٗه هػلحت اسبسٖ ٍجَد دارد وتِ  د وِ درحبلٖرا ً٘بٍرد ٍ يػ٘بى وٌذ، 

ث٘بٍرد، اٗي غ٘ز اس اٗي است وِ دٍ هػلحت هستم  غ٘ز اس  تَاًذ هٖاس آى را  إ گَضِحبلت در حبلت اؾكزارٕ 

 اٍل ٍجَد دارد، هٌتْب ٗىٖ در جبهى است ٍ ٗىٖ در فزد. اگز در جبٖٗ هحزس ضذ وِ اس ًَو دٍ هػتلحتٖ استت  

 المبيتذُ  يلٖلبل  ثِ لسن چْبرم ضَٗذ، ٍلٖ هًوَالً در اٍاهز اؾكزارٕ چٌ٘ي ً٘ست ٍ لذا  تَاًذ هٖهبًًٖ ًذارد ٍ 

 ٍ آلبٕ خَٖٗ ٍ آلبٕ تجزٗشٕ ّست٘ن. ًبلٌّٖ٘وزاُ هزحَم 

 تٌدی جوع
ٍ آخًَذ ٍ هزحَم اغفْبًٖ  ِ ًٗهزپس اٌٗىِ غَرت چْبرم هًمَل است ٗب هًمَل ً٘ست، سِ ًهزِٗ ضذ؛ ٗه 

غَرت چْبرم ّن هًمَل است. ًهز دٍم ًهز هزحَم ًتبلٌٖ٘ ٍ آلتبٕ    ٌذٗگَٖ ه وِ أىضْ٘ذ غذر ٍ ثًؿٖ اس ثشرگ

ٖ غَرت هًمَل ً٘ست. ًهز هب ٗه ًهز تفػ٘لٖ سَم است؛  گٌَٗذ هٖخَٖٗ ٍ آلبٕ تجزٗشٕ ضذ وِ  در  گتَٗ٘ن  هت
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ِ  درغَرتٖ، اهب جبٖٗ وِ دٍ هػلحت هستم  ٍ وبه  اس اٍل ثبضذ، اٗي غَرت لبث  تػَٗز است دٍ هػتلحت   وت

ً٘ست ٍ لذا غبلجبً اس ًَو دٍم است وِ دٍ هػلحت ً٘ست ٍ ٗه هػلحت استت   تػَر لبث ًجبضذ وِ غبلجبً ً٘ست، 

 .پذٗزٗن هٖوِ تجًّؽ پ٘ذا وزدُ است ٍ در اٗي حبلت دٍم ًهز هزحَم ًبلٌٖ٘ را 

پس ًهز هب تفػ٘  است ٍلٖ غبلجبً حبلت ٗه هػلحتٖ دارد وِ تجًّؽ پ٘ذا وزدُ ٍ لذا ّوبى ًهز آلبٕ ًبلٌٖ٘ 

 .ضَد هٍٖ آلبٕ خَٖٗ 

 اقَال ُ ثوس
اٗي است وِ چَى در غبلت هَارد اس ّوبى لج٘  دٍم است، هب ثب هزحَم ًبلٌٖ٘ ٍ آلتبٕ   گ٘زٗن هٖوِ  ٕا جًِ٘ت

اس ٍلت آهتذ ٗىتٖ اس ستِ     إ پبرُدر يبلن ثجَت اگز اهز اؾكزارٕ در  نٗ٘گَٖ هخَٖٗ ّوزاُ ّست٘ن ٍ در اٌٗجب 

اجشاء ثَد ٍ لذا وبرٕ ثِ دل٘  لفهٖ ٍ ... ًتذارٗن ٍ ثتب ٗته ثحتث يملتٖ       ّب آى ِ ّو ِ السهغَرت اٍل است وِ 

 وٌذ هٖ تىل٘  نبّزٕ ّن هًلَم است، ًٌٖٗ اگز دل٘  لفهٖ ّن ًجبضذ، حىن يملٖ تىل٘  هب را هطخع نٗ٘گَٖ ه

. اگز در اٍل ٍلت اجبسُ داد وِ ًوبس اؾكزارٕ ثخَاً٘ن ٍ گفت اٗي هَرد اهز هي است، هًٌتبٗص  ضَد هٍٖ اجشاء 

 اٗي است وِ تب آخز ٍلت توبم است.

)ثب فزؼ ٗه هػلحت هحبل است، ثب فزؼ دٍ هػلحت هستم  هحبل ً٘ست، ٍلٖ غبلت هَاردٕ وِ اؾكزار 

ر اٗي است وِ ٗه هػلحت است وِ ثِ خبقز اٌٗىِ وبهلص را ًتَاًستِ استت،  ، نَْر غبلت اٗي هَارد دثٌ٘٘ن هٖ

 هستم  تىل٘  دارد.( قَر ثِاس آى را گزفتِ است، ًِ اٌٗىِ گَضِ  إ گَضِ

 ؛ٗب دٍ هػلحتٖ وٌذ هًٌٖٖٗ ه٘گَٗ٘ن ثبٗذ ثجٌ٘٘ن دل٘  ٗه هػلحتٖ تػَٗز  گ٘زٗن هٖ)اس اثجبت ثزإ آى ووه 

 ٘  داضتِ ثبض٘ن.( ًٌٖٗ ثبٗذ استطْبدٕ اس دل

تَجِ داضتِ ثبض٘ذ وِ اگز در ٍلت گفت٘ن اجشاء، غبحت وفبِٗ ّن دارد وِ لكًبً در ثحث ثًذٕ ّن وِ ختبر   

ٍلت است ثبٗذ لبل  ثِ اجشاء ضَٗن. اگز در ٍلت اجشاء ضذ ًٌٖٗ ثب اٌٗىِ در ٍلت يذرش رفى ضذُ ه٘گَٗ٘ن السم 

 جب ّو٘يثًذٕ ّن اس  ِ هسئللٖ در خبر  ٍلت اجشاء است ٍ لذا ً٘ست دٍ دفًِ ًوبس ثب ٍؾَ ثخَاًٖ، ثِ قزٗك اٍ

 ٍلٖ تذوز ثِ آى السم ثَد. وٌ٘ن هٍٖلَ اٌٗىِ ثًذاً جذا ثحث  ضَد هٖتً٘٘ي تىل٘   تثِ اٍلَٗ

گفت٘ن هجحث دٍم در ثبة اجشاء، اجشاء اهز اؾكزارٕ اس اخت٘برٕ در ٍلت است ٗب اجتشاء اهتز اؾتكزارٕ اس    

در ٍلت است ثب فزؼ اٌٗىِ در ٍلت سٍال يذر ضذ، اٗي ثحث دٍ همبم دارد؛ ٗه همبم ثحث ثجَتٖ دارٗتن   ُ ايبد

وِ ثجٌ٘٘ن در يبلن ثجَت چگًَِ است، گفت٘ن چْبر غَرت دارد وِ سِ غَرتص هستلشم اجشاء ٍ ٗته غتَرتص   
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ٍ لذا اٗي ثحث ثجَتٖ  اءهستلشم يذم اجشاء است ٍ چَى غَرت چْبرم اس گزدًٍِ خبر  ضذ هب ثبٗذ ثگَٗ٘ن اجش

 تىل٘  نبّزٕ را ّن هطخع وزد.

 تیاى هسحَم تثسیصیصَزت پٌجن دز 
است وِ هزحَم آلبٕ تجزٗشٕ دارًذ ٍ آى اٗتي استت وتِ    إ ِ دٗگز ثبلٖ هبًذ ٍ آى ًىت ِ ًىتدر همبم اٍل ٗه 

غَرت غبحت وفبِٗ  غ٘ز اس اٗي چْبر غَرت، غَرت پٌجوٖ ّن دارٗن، ًٌٖٗ غ٘ز اس اٗي چْبر ٌذٗگَٖ هاٗطبى 

ّن ٍجَد دارد. ثزإ تطزٗح غَرت خبهسِ همذهتبً يزؼ وٌن وِ اٗي چْبر غَرت اٗتي   ٕا خبهسِٗه غَرت 

؛ ٗتب هلتشم استت ٗتب     ضذٖ هثَد وِ اٗي اهز اؾكزارٕ توبم هػلحت آى را ث٘بٍرد ٗب ثًؽ؟ ثًؽ ّن سِ غَرت 

ثىٌ٘ن وِ اٗي  ن٘تَاًٖ هاهب ٗه فزؼ دٗگزٕ  ؛هلشم است ٗب لبث  تذارن است ٗب لبث  تذارن ً٘ست وِ آىً٘ست، 

هستم  پ٘ذا ضذُ است ٍ جبٕ هػلحت اٍل را ًِ و  ٍ ًِ  قَر ثِاهز اؾكزارٕ در ضزاٗف اؾكزار هػلحتٖ در اٍ 

ٖ ، در خَد آى هػلحتٖ هستم  است ٍ جبٕ آى هػلحت را ًِ ثًؿبً ٍ ًتِ وتالً   گ٘زد ًوٖثًؽ  ، اٗتي را  گ٘تزد  ًوت

ٍ ضبٗذ خَد اٗي هثبلٖ ضتَد   وٌذ هٖرثف پ٘ذا  گفت٘ن هٖاحتوبلٖ وِ ذ وِ اٗي همذارٕ ثب هزحَم آلبٕ تجزٗشٕ دارً

دٍ هػلحت هستم  فزؼ وزد، هٌتْب ثب ٗه تفبٍتٖ؛ هثبلص در حت  استت؛ اگتز     ضَد هٖثزإ آًىِ گفت٘ن گبّٖ 

وسٖ الذام ثِ ح  وزد ٍلٖ ٍلَف هطًز را درن ًىزد، چِ ٍلَف اخت٘برٕ ٍ چِ ٍلَف اؾكزارٕ، حىوتٖ وتِ   

ثبٗذ ايوبل را ثِ يٌَاى يوزُ توبم وٌتذ ًٌٗتٖ حجتص     ٌذٗگَٖ هضبٗذ اجوبلٖ ثبضذ ٍ فمْب ّن دارًذ اٗي است وِ 

ايوبل را ثز اسبس يوزُ تىو٘  وٌذ ٍ اٗي هجشٕ اس ح  ً٘ست ٍ سبل آٌٗذُ ّن  ِ ٘ثمٍ ثبٗذ  ضَد هٖجذل ثِ يوزُ ه

اس جولِ هث  ٍلَف در هطتًز ٍ   وٌذ هٖثبٗذ ح  ث٘بٗذ. هَاردٕ دارٗن وِ ح  ضخع اس لحبل اروبى اضىبل پ٘ذا 

ٗتنّ يولِ » گَٗذ هٖولٖ است وِ  ُ لبيذهَارد اٗي  آى حىن را ات٘بى وٌذ، در تَاًذ ًوٖچ٘شّبٖٗ وِ روٌّ٘ت دارد ٍ 

ٍ سبل آٌٗذُ ثبٗتذ   ضَد هٖح  هجذل ثِ يوزُ  وِ اٗي حىوص است ًٌٖٗ «يوزًُ ٍَ ًَٗكٖ ثبلح ِّ فٖ السٌَّذ المبدهِ

ح  را ث٘بٍرد. اٌٗىِ تجذٗ  ثِ يوزُ ضذ، اٗي ٗه ثذل اؾكزارٕ اس ح  است، چَى هؿكزّ ضذ ٍ ًتَاًستت حت    

ثبٗذ اٗي يو  را ث٘بٍرٕ، اٗتي   گَٗذ هٖوبه  اس دست داد،  قَر ثِوي را، چِ اخت٘برٕ ٍ چِ اؾكزارٕ، ث٘بٍرد ٍ ر

يوزُ را اًجبم ثذُ  گَٗذ هٖح   ِ بً٘هح  را ات٘بى وٌٖ در  تَاًٖ ًوٖيو  اؾكزارٕ ضذ، در ضزاٗف اؾكزارٕ وِ 

سبل آٌٗذُ ثبٗذ ح  را اًجبم دّٖ، ثزإ اٌٗىِ اٗي غ٘ز اس چْبر غَرت لجلٖ است. در اٌٗجب يو   گَٗذ هٍٖ ثًذ 

اؾكزارٕ ًِ ضى  اٍل است وِ ثگَٗ٘ن توبم هػلحت ح  را آٍردُ است، ًِ اٗي است وِ ثگَٗ٘ن ثًؽ هػلحتص 

پ٘ذا ضذ وِ ٗه ٍاجت  را آٍردُ است، ثلىِ چ٘شٕ اس هػلحت ح  در اٗي ًجَد، ٍلٖ در ضزاٗف اؾكزار هػلحتٖ
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آى تىل٘ت    ِ اداهجذٗذٕ پ٘ذا ضذ. ثِ خبقز اؾكزارٕ وِ در ح  پ٘ذا وزد تىل٘  جذٗذٕ پ٘ذا ضذ، ًِ اٌٗىِ اٗي 

ثبضذ، ًٌٖٗ ثِ خبقز اؾكزار در آى ٗه تىل٘  جذٗذٕ پ٘ذا ضذ وِ اٗي تىل٘  جذٗذ رثكٖ ثتِ آى ًتذارد. اٗتي    

 .ٌذٗفزهبٖ هغَرتٖ است وِ هزحَم آلبٕ تجزٗشٕ 

 جَاب تیاى هسحَم تثسیصی

يزؼ هب ثِ هحؿز اٗطبى اٗي است وِ اٗي همذارٕ خزٍ  اس ثحث است، ثحث هب اٗي است وِ ٗه هػلحتٖ 

ٖ و  را ث٘بٍرد  تَاًذ ًوٖوبه  ث٘بٍرد ٍ ثزإ اٌٗىِ  قَر ثِاٗي هػلحت را  تَاًذ ًوٍٖجَد دارد وِ  اٗتي   گَٗتذ  هت

ضذ، هث  اٌٗىِ يوزُ در غ٘ز اؾكزار هػلحتٖ در حذ هستحت دارد،  اًذاسُ را ث٘بٍر، اهب اگز وسٖ در جبٖٗ هؿكزّ

در ضزاٗف اؾكزار ٗه يو  دٗگزٕ وِ غ٘ز اس اٗي است، استحجبثص در اٌٗجب ٍجَة ضذُ است. ّو٘طِ هستحت 

وِ در إ ُ يوز گَٗذ هٖح  را ث٘بٍرد،  تَاًذ ًوٖاست وِ اًسبى يوزُ رٍد، ٍلٖ در ضزاٗف اؾكزار ٍ در جبٖٗ وِ 

اًجبم داد، االى چَى آى يو  ًطذ، اٗي يو  را ث٘تبٍر ٍ   ضذٖ ًودٗگز هستحت ثَد ٍ در هَلى ح  ّن  ّبٕ تٍل

ٍ ّت٘  رثكتٖ ثتب     اٗي يو  رثكٖ ثِ آى يو  ًذارد. اٗي در حم٘مت يو  جذٗذٕ است ثب هػلحت ًتَ ٍ جذٗتذ  

 ضخع لزار گزفتِ ثَد ًذارد.  ُ يْذدر ح  ثز  آًچِهػلحت ح  ٍ 

آى يوت  را   تَاًٖ ًوٖاٗي است وِ ثگَٗ٘ن اگز  اش لبيذُث٘بٍرد،  تَاًذ ًوٖيولٖ هؿكزّ ضذ ٍ  )در ضزاٗكٖ وِ

 .(خَاّذ هٖث٘بٍرٕ دل٘  خبظ 

ٍ اٌٗىِ اٗي هجشٕ ّن ً٘ستت،   خَاّذ هٖ، دل٘  خبغٖ آٗذ هٖاغ  اٌٗىِ در ضزاٗف اؾكزار تىل٘  جذٗذٕ 

، چَى اس دل٘  فْو٘ذٗن وِ اٗي چ٘ش جذٗذٕ است، ّز ٍلت ثفْو٘ن دل٘  چ٘تش  خَاّذٖ ًوقجك لبيذُ است ٍ دل٘  

يتذم   اش لبيتذُ وِ هػلحت خبظ خَدش را دارد ٍ ارتجبقٖ ثب آى هػلحت ًتذارد، قجًتبً    گَٗذ هٖجذٗذٕ را 

 اجشاء است.

 

 هقام اثثات دز تحث

 هقتضای ادلِ اٍاهس اضطسازی
ٗتب يتذم    وٌذ هٖ؟ ًٌٖٗ نبّز ادلِ التؿبٕ اجشاء گَٗذ هٖثخص دٍم ثحث اٗي است وِ اس ًهز اثجبتٖ ادلِ چِ 

وِ هىزراً يزؼ وزدٗن اٗي است وِ چِ سهتبًٖ السم استت اٗتي ثحتث هكتز؟ ضتَد؟       إ ِ اجشاء؟ در همذهِ ًىت
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آلبٕ خَٖٗ ضذٗن ٍ يوذتبً ّوت٘ي  هث  آلبٕ خَٖٗ ٍ آلبٕ ًبلٌٖ٘ ًطَٗن، اگز هث  هزحَم ًبلٌٖ٘ ٍ  وِ درغَرتٖ

ًوبس  ٖتَاًٖ هرا پذٗزفت٘ن ٍ گفت٘ن غَرت چْبرم هًمَل ً٘ست، لذا وبرٕ ثِ دل٘  ًذارد. اگز هَال اهز وزد ٍ گفت 

ًهتز   ثٌب ثتز را در ضزاٗف اؾكزار ث٘بٍرٕ ٍلَ لج  اس اٌٗىِ پبٗبى ٍلت ثزسذ، خَد اٗي يمالً هستلشم اجشاء است. 

ًهز غبحت وفبِٗ ٍ اغتفْبًٖ ٍ   ثٌب ثزاهب  ؛بً آى را تمَٗت وزدٗن، ً٘بسٕ ثِ ثحث دٍم ً٘ستهزحَم ًبلٌٖ٘ وِ ًْبٗت

هزحَم ضْ٘ذ غذر ثبٗذ ثحث دٍم را ث٘بٍرٗن ثزإ اٌٗىِ اس ًهز ثجَتٖ گفت٘ن ٍلتٖ هَال اجبسُ داد ًوبس اؾكزارٕ 

رد؛ سِ غَرت اجتشاء استت ٍ   ضذ ًخَاى، ثلىِ چْبر حبلت دا ساٗ ثخَاًٖ، اٗي هستلشم اٗي ً٘ست وِ اگز يذر 

ٍ لتذا اس ًهتز يملتٖ     ٗه غَرتص يذم اجشاء است ٍ هب دستزسٖ ثِ ٍالى ًذارٗن وِ ثجٌ٘٘ن وذام غتَرت استت  

دٍم ث٘تبٗ٘ن؛   ِ هزحلت وِ اجشاء است ٗب يذم اجشاء. ٍلتٖ در آى هزحلِ هًلَم ًطذ ثبٗذ ثتِ   ضَدٖ ًوتىل٘  هًلَم 

 .ٌذٗگَٖ ه دٍم ّن اٗي است وِ ثجٌ٘٘ن ادلِ چِ ِ هزحل

هػذالٖ فمْٖ ضذًذ، اگز وفبِٗ را هالحهِ  ّبٕ ثحثهطىلٖ وِ در ثحث آلبٗبى ٍجَد دارد اٗي است وِ ٍارد 

ت٘ون وزد، ٍلَ  هثالًاگز در ٌّگبم اؾكزار هَال اهز وزد ٍ اؾكزارٕ يو  وزد،  گَٗذ هٖوٌ٘ذ هزحَم غبحت وفبِٗ 

 یَکْفِیكَ ذَزٍّ أَتَا یَا»وِ  ٌذٗگَٖ ههجشٕ است، ثزإ اٌٗىِ آِٗ ٍ رٍاٗبت  گَٗذ هٖضَد، اقاللص  ساٗ اٌٗىِ يذرش 

اقالق دارد ٍ نَْر دارد در اٌٗىِ  ّب اٗي ِ ّو، ًٌٖٗ اٗي خبن ثزإ دُ سبل ّن وبفٖ است. 1« سٌِِیي عَشْسَ الصَّعِیدُ

است وتِ گَٗتب قْتبرت     قْبرت تزاثِ٘ ث٘طتز نَْرش در غَرت اٍل ٍ دٍم ٍ سَم است، ًٌٖٗ نَْرش در اٗي

لذا  ٍ وٌذ؛ هٖ، ٗب اگز ّن وبه  ًگ٘زد جَرٕ است وِ وبهالً هػلحت آى را ججزاى زد٘گٖ هتزاثِ٘ جبٕ وبه  آى را 

قْبرت تزاثِ٘ ث٘طتتز ثتب احتوتبل اٍل ٍ دٍم ٍ     ِ ادلٍلَ اٌٗىِ در يبلن ٍالى اهز دالز ث٘ي چْبر احتوبل است، ٍلٖ 

 ٍلتٖ اٗي را آٍردٕ وبفٖ است. ذگَٗ هٖسَم سبسگبر است ٍ اقاللص 

وبفٖ است  گَٗذ هٖهبًٌذ آلبٕ خَٖٗ ٍ ...  اٗي فزهبٗص هزحَم آخًَذ را جَاة دادًذ ٍ گفتٌذ اٌٗىِ إ ُ يذ

ضَد وبفٖ ً٘ست، فزؼ هب ّن در اٌٗجب اٗي استت وتِ    ساٗ ًطذُ است ٍاال اگز يذر  ساٗ هبداهٖ است وِ يذر 

 ضذ.  ساٗ آخز ٍلت يذر 

ًىبتٖ در وبر است وِ اجتبسُ   هثالًٍلٖ هػلحتٖ در اٗي ٍجَد دارد،  ضَد هٖ ساٗ )هوىي است ثب اٌٗىِ يذر 

وِ جبٖٗ ثزإ آى ثبلٖ  وٌذٖ ه پزسُ داد ٍ خَاًذ چٌبى هػلحت را ٍ ٍلتٖ اجب دادُ است اٍل ٍلت ثب يذر ثخَاًذ

 ٍلَ يذر نبّز ضَد.( هبًذٖ ًو

                                                           
 .365 ص ،3 ج الشیعة، ٍسائل - 1
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 قتَر  اٗتي در قْبرت تزاثِ٘  گَٗذ هٖهٌتْب اس ًهز نبّزٕ هزحَم آخًَذ  ،ضَد هٖ)در يبلن ثجَت گفت٘ن فزؼ 

 ثخَاًٖ ًٌٖٗ فًالً وبفٖ است.( ٖتَاًٖ هثخَاًٖ ٍ ٍلتٖ  ٖتَاًٖ ه گَٗذ هٖاست ثزإ اٌٗىِ ادلِ اقالق دارد ٍ 

 اهس اضطسازی ِ ادلهَضَع 

وِ ات٘بى ثِ اهز اؾكزارٕ وِ اجبسُ  در اٌٗجب اوثزاً اس ثحث اغَلٖ خبر  ضذًذ؛ ثحث اغَلٖ هب ثبٗذ اٗي ثبضذ

  ًَو است:دادُ ضذ در ٍلت ث٘بٗذ دٍ 

 عرز هستَعة
اگز در و  ٍلتت   گَٗذ هٖآٍردى اهز اؾكزارٕ هطزٍـ است ثِ اٌٗىِ يذر در و  ٍلت ثبضذ،  ُ اجبس.گبّٖ 1

ضذ ٍلَ آى اهز را ّن آٍردُ است  ساٗ اگز اٗي ثبضذ ٍلتٖ وِ يذر  وِ ؛اؾكزارٕ را ث٘بٍرٕ ٖتَاًٖ ههًذٍر ثَدٕ 

 وِ اٌٗجب جبٕ اؾكزارٕ ًجَد. وٌذ هٖوط  

پس غَرت اٍلٖ اٗي است وِ اهز اؾكزارٕ هبل جبٖٗ است وِ يذر و  ٍلت را ثگ٘زد، اگز يذر و  ٍلت را 

ضتذ،   ساٗت  ضذُ است ٗتب آختز ٍلتت     ساٗ اهز اؾكزارٕ را ث٘بٍرٗذ. اٌٗجب وِ يذر ٍسف ٍلت  ذ٘تَاًٖ هگزفت، 

وِ  وٌذ هٍٖؾَ ثگ٘زد ٍلَ ًوبس را ثب قْبرت تزاثِ٘ خَاًذُ است، ٍلٖ اٗي وط   تَاًذ هٖيذر توبم ضذ ٍ  وِ ٘يّو

وِ در ث٘بثبى است ٍ ثٌب ً٘ست تب آخز  وزدٖ هاٍل ٍلت در ضزاٗف قجًٖ٘ فىز  هثالًاٌٗجب جبٕ اهز اؾكزارٕ ًجَد. 

وِ ٍالًبً ً٘ست ٍ تىل٘  اؾكزارٕ ّن هطزٍـ ثَد ثِ  ، ٍلٖ ثًذ هًلَم ضذخَاًذٖ هٍلت آثٖ پ٘ذا وٌذ، پس ًوبس 

وِ اهزٕ در اٌٗجتب ًجتَدُ استت ٍ اٗتي      ضَد هٖاٌٗىِ و  سهبى را هًذٍر ثبضذ، اگز اٗي ثبضذ ثب سٍال يذر هًلَم 

 اجشاء ًذارد. اٗي ٗه غَرت است.

هز ٍالًٖ هجشٕ است اگز ثِ اهز نبّزٕ يو  وزد آٗب اس ا نٗ٘گَٖ هوِ  ضَد هٖاٗي ثحث در ثحث آٌٗذُ ٍارد 

ٗب هجشٕ ً٘ست؟ پس ثٌبثزاٗي غَرت اٍلٖ اٗي است وِ ادلِ ثگَٗذ تىل٘  اؾكزارٕ ثزإ آًجبٖٗ است وِ يذر 

ًٌٖٗ اهز اؾكزارٕ  ؛هستَيت لجو٘ى الَلت ثبضذ، هٌتْب ٍلتٖ يذر اس ث٘ي رفت ثبٗذ ثگَٗ٘ن يذم اجشاء اس اٗي ثبة

هجشٕ اس اهز ٍالًٖ ً٘ست، اس ثبة اٌٗىِ اهز اؾكزارٕ در اٌٗجب ًجَدُ است. آٗب اهز نبّزٕ هجشٕ اس اهز ٍالًتٖ  

 ٍلٖ در ثحث اؾكزار ً٘ست. زد٘گٖ هاست ٗب ً٘ست؟ وِ اٗي در ثحث ثًذٕ لزار 

زإ اٌٗىتِ سٍال يتذر   ، ثت ضَد هٖاٗي ٗه غَرت است وِ اس ثحث اجشإ اهز اؾكزارٕ اس اخت٘برٕ خبر  

وِ در اٌٗجب اهز اؾكزارٕ ًجَد تب ثگَٗ٘ن هجشٕ است. پس اٌٗجب اهز اؾتكزارٕ هجتشٕ ً٘ستت اس     وٌذ هٖوط  

 ثبة اٌٗىِ اهز اؾكزارٕ ً٘ست.
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 عرز غیس هستَعة
غَرت دٍم اٗي است وِ هَؾَو اهز اؾكزارٕ يذر در ثًؽ ٍلت است ًِ در توبم ٍلت، اگز در ثًؽ ٍلت 

 ذ هَال اجبسُ دادُ است وِ ًوبس اؾكزارٕ ثخَاًذ. پس در غَرت دٍم يذر هستَيت است. ّن يذر ثبض

 هطلق عرز
هَؾَو اهز اؾكزارٕ يذر هستَيت ً٘ست ثلىِ يذر ٍلَ فٖ اٍل الَلت است. غَرت اٍلتٖ اٗتي ثتَد وتِ     

وِ گفت٘ن  هَؾَو اهز اؾكزارٕ يذر هستَيت لجو٘ى الَلت است، ًٌٖٗ يذر در توبم ٍلت هَؾَو اؾكزار است

اهزٕ در اٌٗجب ًجَدُ ٍ هجشٕ ً٘ست. غَرت دٍم اٗي است وِ يذر  ضَد هٍٖلتٖ آخز ٍلت يذر توبم ضذ هًلَم 

وِ اهز اؾكزارٕ ث٘بٗذ، در اٗي غَرت اهز اؾكزارٕ ٍالًبً ثَدُ است ٍ  ضَد هٖدر ثخطٖ اس ٍلت ّن هَجت اٗي 

اهز اؾتكزارٕ ٍالًتبً ثتَدُ استت ٍ اٍ اٗتي اهتز        وِ اهز اؾكزارٕ در وبر ً٘ست، ثلىِ وٌذ ًوٖسٍال يذر وط  

آٗب در اٌٗجب هجشٕ است ٗب ً٘ست؟ اگز وستٖ ثحتث ثجتَتٖ هتب را      آى غَرتاؾكزارٕ را يو  وزدُ است، در 

ثپذٗزد ثبٗذ ثگَٗذ در اٌٗجب هجشٕ است. اگز ّن وسٖ ثگَٗذ اٗي اهز در ٍالى چْبر حبلت دارد ًِ سِ حبلتت؛ در  

، چَى وٌذ هٖهجشٕ ًجبضذ. ثبٗذ ثجٌ٘٘ن اٗي لفم چِ التؿبٖٗ  تَاًذ هٖدر حبلتٖ ّن ثًؿٖ حبالتص هجشٕ است ٍ 

 در هتي ٍالى هطخع ًطذ. 

ثبٗذ ثجٌ٘٘ن دل٘لٖ وِ گفتِ يو  ثِ اٗي اهز اؾكزار وي، چِ ضىلٖ است؟ ٍ دل٘لٖ ّن وِ ثِ اهز ٍالًٖ اهز وزدُ 

ضتَد ٍ   ساٗت  داضتِ ثبضذ، ًٌٖٗ ثگَٗذ چِ يذر است ثبٗذ ثجٌ٘٘ن چِ ضىلٖ است؟ اگز دل٘  اهز اؾكزارٕ اقالق 

اهب اگز دل٘  اس  ؛يو  ثِ اٗي وي، ثِ اٗي هًٌبست وِ ٗىٖ اس غَرت اٍل است ًٌٖٗ هجشٕ است هكلمبًچِ ًطَد، 

ٍلتٖ يذر ًذارٕ ًوبس وبهت  ثختَاى، چتِ آى را لتجالً      گَٗذ هٖاٗي قزف اقالق ًذاضت ٍ دل٘  اهز اخت٘برٕ وِ 

تًتبرؼ   ّتب  اٗتي َاًذُ ثبضٖ، ثبٗذ ثِ اقالق آى يو  وزد. اگز ّن دٍ اقالق ٍجتَد دارد،  خَاًذُ ثبضٖ ٍ چِ ًخ

 ٍ ثبٗذ سزاٌ اغ  يولٖ ثزٍٗن.   وٌٌذٖ ه
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 تٌدی جوع
ثجَت چْبر حبلت دارد ٍ ًهز هب ً٘تش   ِ هزحلثٌبثزاٗي در حذ ثحث اغَلٖ اٗي است وِ اهز اؾكزارٕ اس ح٘ث 

يتذم   اش السهٍِلت هَؾَو دل٘  است وِ  ِ ّوهًلَم ضذ. اس ح٘ث دل٘  لفهٖ دٍ حبلت دارد؛ ٗب يذر هستَيت 

اجشاء است، ثِ خبقز اٌٗىِ اهز اؾكزارٕ ً٘ست. ٗب يذر در ثًؽ ٍلت هَؾَو است ٍ ثبٗذ ثجٌ٘٘ن دل٘لٖ وِ هب را 

يو  وي، چتِ يتذر ثبضتذ ٍ چتِ      گَٗذ هٖثِ اهز اؾكزارٕ اهز وزدُ است اقالق دارد ٗب ًذارد؟ اگز اقالق دارد 

. ضتَد  هٖقالق در دل٘  اهز اخت٘برٕ ثَد، يذم اجشاء . اگز ّن اقاللٖ در آى ًجَد ٍ اضَد هٖوِ اٗي هجشٕ  ًجبضذ

 . رسذ هًَٖثت ثِ اغ  يولٖ  آى غَرتاگز ّن در ّ٘  قزف اقالق ًجَد ٍ ٗب ّز دٍ اقالق داضتٌذ در 
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