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چند اشکال بر حدیث الضرر و دفع آنها
اشکال اوّل
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اگش حذٗث هثاسن «الظشس» ًفٖ حىن ظشسٕ هٖوٌذ ،چشا دس ششع احىام ظشسِٗ ٍجَد داسد؟ هثالً
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حىن جْاد راتاً ظشسٕ است؛ چٌاىوِ خذاًٍذ هٖفشهاٗذ :اليصت ِويالقاعِدون ن َِو الهؤنِيني غ
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و أنفصِ ِهم 2؛ لاػذٌٖٗ وِ ظشس ًوٖ وٌٌذ تا هجاّذٗي ٗىساى ً٘ستٌذٗ ،ا حىن
بیل اهللِبِأموال ِ ِهم 
الهجاهِدون يف ش ِ

 .1المَاً٘ي الوحىؤ فٖ األطَل ،د ،3ص:117
حنّ إىّ ّبٌّب اشىبال هي ٍرَُ:
 ٍ ...الشاثن :أًّب ًشى ثوغ التىبل٘ف لن ٗشع الشّبسم فْ٘ب لٌب ثأدًى هشمّٔ ،ووب ٗلْش هي ثبة الت٘وّن ٍ ،وزله الىالم فٖ الؼّشس ،فئًّب ًشى
التىل٘ف ثبلخوس ٍ الضّوبٓ ٍ طشف الوبل فٖ الحذّ ٍ فٖ إًفبق الَالذٗي ٍ غ٘شّوب ٍ ،وزله اإلشىبل هي سبئش الَرَُ.
 ثحَث فٖ هلن األطَل (تمشٗشات شبّشٍدٕ) ،د ،5ص:471
الزْٔ الخبهسٔ :فٖ استوشاع الوشىالت التٖ أح٘شت فٖ همبم التٌبص الوذلَل الٌْبئّٖ هي الحذٗج ثوذ فشع إهىبى ًفٖ الحىن الؼشسٕ ثٍِ ،
ّٖ ووب ٗلٖ:
األٍل :اى الحذٗج هلى ّزا ٗجتلٖ ثتخظ٘ض األوخش ،ألى وخ٘شا هي األحىبم الفمْ٘ٔ تستجـي الؼشس وبلحذٍد ٍ الذّٗبت ٍ المظبص ٍ الؼوبى ٍ
الخوس ٍ الضوبٓ ٍ الزْبد ٍ الحذ ٍ غ٘ش رله فال ثذ هي اى ٗشاد هٌِ هوٌى آخش غ٘ش ًفٖ الحىن الؼشسٕ ٍ ،هي ٌّب رّت ثوؼْن إلى إروبل
الحذٗج ٍ هذم إهىبى الوول ثِ ٍ ،ثوؼْن إلى اًِ ٗوول ثِ فٖ حذٍد هب هول ثِ الوشَْس.
 .2الٌسبء.95 /
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صوات وِ آى ً٘ض ظشسٕ استّ ،وچٌ٘ي خوس ٍ تؼط احىام دٗگش.
تٌاتشاٗي تاٗذ گفت هؼٌإ حذٗث هزوَس ًفٖ ظشس دس اسالم ً٘ست ،تلىِ ٗا تِ هؼٌإ ًْٖ است ٗا اٌٗىِ
ًفٖ ظشس غ٘ش هتذاسن هٖوٌذ.
پاسخ مرحوم نراقی به اشکال
هشحَم ًشالٖ دس صذد پاسخ تِ اٗي اشىال تشآهذُاًذ 1تذٗي شىل وِ:
ّشچٌذ دس اٗي هَاسد ظشس ٍجَد داسد ،اهّا چَى دس اصإ آى ثَاب ٍجَد داسد دس حم٘مت ظشسٕ ٍجَد
ًذاسد ،لزا هٖتَاى گفت حىن ظشسٕ دس اسالم ٍجَد ًذاسد.
نقد و بررسی پاسخ مرحوم نراقی

تِ ًظش هٖسسذ اٗي پاسخ وافٖ ًثاشذ؛ صٗشا تٌاتش اٌٗىِ الظشس ًفٖ حىن ظشسٕ تاشذ ،دس حم٘مت ت٘اى
هٖوٌذ ّو٘ي اهَسٕ وِ ظشس هحسَب هٖشَد ٍ ػشف آًْا سا ظشس هٖ داًذ هٌفٖ است ٍ اٌٗىِ ثَاتٖ داسد ٗا
ًذاسد ،آِٗ ٍ ً٘ض حذٗث الظشس ًظشٕ تذاى ًذاسد.
ّوچٌ٘ي تٌاتش اٌٗىِ الظشس ًفٖ حىن ظشسٕ تاشذ ،چَى ثَاب تش احىام ظشسِٗ هتشتة است الصهِإ
داسد وِ تٌاتش هثٌإ حىَهت الظشس تش ادلِّٕ احىام اٍّلِ٘ ًوٖتَاى تِ آى هلتضم شذ ٍ آى اٌٗىِ تا الظشس
ًوٖ تَاى ٍجَب ٍظَٕ ظشسٕ سا سفغ وشد؛ صٗشا ٍظَٕ ظشسٕ داسإ ثَاب است.
إن قلت :ؼث٘ؼت ٍظَ داسإ ثَاب است ا هّا ٍظَٕ ظشسٕ ثَاب ت٘شتشٕ ًذاسد ٗا غسل ظشسٕ ثَاب
ت٘شتشٕ ًذاسد ،تذٗي جْت هٖتَاى ٍجَب ٍظَ ٍ غسل ظشسٕ سا تا الظشس تشداشت.
 .1هَائذ االٗبم فٖ ث٘بى لَاهذ االحىبم ٍ هْوبت هسبئل الحالل ٍ الحشام ،ص:62
فئىّ الىالم فِ٘ :فٖ أطل اإلشىبل ٍ ،فٖ دفوِ هوب.
أهب األٍل :فلوب روشًب سبثمب ،هي أىّ طذق الؼشس هشفب إًّوب َّ إرا وبى الٌمظبى هوب لن ٗخجت ثئصائِ هَع همظَد للومالء ٗسبٍِٗ هـلمب ٍ .أهّب
هن حجَت رله ثئصائِ ،فال ٗظذق الؼشس أطال ،س٘وب إرا وبى هب ثئصائِ أػوبفب وخ٘شٓ لِ ٍ ،خ٘شا هٌِ ثىخ٘ش.
ٍ ال شه أىّ ول هب أهش ثِ هي التىبل٘ف الوَرجٔ لٌمض فٖ الوبل ،هي الخوس ٍ ،الضوبٓ ٍ ،الحذ ٍ ،الظذلٔ ٍ ،اإلًفبق هلى الو٘بل ٍ ،أهخبلْب،
هوب ٗخجت ثئصائْب أػوبف وخ٘شٓ فٖ اٙخشٓ ٍ ،هٓيْ رَا الَّزِٕ ٗٔمْشِعٔ اللَِّٓ لَشْػبً حٓسٌٓبً فَ٘ٔؼبهِفَِٔ ٍ ٍٓ ال ٌْٗٔفِمَُىَ ًَفَمًَٔ طٓغِ٘شًَٓ ٍٓ ال وَجِ٘شًَٓ اٍ ٔٗٙ
هٓخَلُ الَّزِٗيَ ٌْٗٔفِمَُىَ أَهَٕالَْٔنٕ فِٖ سٓجِ٘لِ اللَِِّ وَوٓخَلِ حٓجٍَّٔ أًَْجٓتَتٕ سٓجٕنٓ سٌٓبثِلَ فِٖ وُلِّ سٌْٔجٔلٍَٔ هِبئَُٔ حٓجٍَّٔ ٍٓ اللَِّٔ ٗٔؼبهِفٔ لِوٓيْ ٗٓشبءٔ  .ثل فٖ وخ٘ش هٌْب ٍهذ
الوَع فٖ الذً٘ب أٗؼب ٍ ،و٘ف ٗىَى هخل رله ػشسا إلّب هٌذ هي ال ٗؤهي ثبللِّ ٍ ال ثبلَ٘م اٙخش.
ٍ لَ لبل سرل ٗلي طذق ٍهذُ :إىّ هي أهـى هجذٕ ش٘ئب اهَّػِ ػوفِ ،فأهـى سرل هجذُ ،ال ٗمبل :إًِّ أػشّ ثٌفسِ ،فى٘ف فٖ حك هي ال
خلف لَهذُ ٍ ،ال وزة فٖ لَلِ؟!
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قلتٍ :ظَ ٍ غسل ظشسٕ ثَاتش ت٘شتش اص ٍظَ ٍ غسل ػادٕ است؛ صٗشا «أَفْضَلُ الْأَعٕمٓالِ أَحٕمٓزُها»ٗ 1ا
ُر

َ َ

ْ ْ

ْ َ

َ ْ َ

َ َ

ْ ُ َُ

ْ

َ ْ

االختب ُ
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ػثاستٖ وِ دس ًْج الثالغٔ آهذُ است ،ت٘اى هٖوٌذُ« :ك َهاَكىتِ اْلَل َو َ
و َ
اْل َز ُاءأج َزل».2
ارأعظ َمَكى ِ
ىو ِ ِ

تٌاتشاٗي پاسخ هشحَم ًشالٖ ًوٖتَاًذ دفغ اشىال وٌذ.
پاسخ دیگری به اشکال اوّل

وث٘شٕ اص هحمّم٘ي اٗي پاسخ سا ت٘اى وشدُاًذ ٍ آى سا پزٗشفتِاًذ .3هشحَم ًشالٖ ً٘ض آى سا دس ػَائذ االٗام
ت٘اى ًوَدُاًذ ّشچٌذ آى سا ًپزٗشفتِاًذ .4دس اٗي پاسخ ت٘اى هٖشَد وِ:
الظشس حذالل دس اٗيگًَِ هَاسدً ،اظش تِ اؼاللات احىام است .تَظ٘ح هؽلة آًىِ دٍگًَِ حىن ٍجَد داسد:
 .1احىاهٖ وِ ؼث٘ؼت آًْا ظشسٕ ً٘ست ،هاًٌذ ٍجَب ٍظَ دس جاٖٗ وِ آب فشاٍاى ٍجَد داسد ٍ ّ٘چ
 .1ثحبس األًَاس (ؽ  -ث٘شٍت) ،د ،79ص:229
 ...الخجش الوشَْس ث٘ي الخبطٔ ٍ الوبهٔ إى أفؼل األهوبل أحوضّب.
ًْ .2ذ الجالغٔ (للظجحٖ طبلح) ،خـجِ  ،192ص.292
 .3المَاً٘ي الوحىؤ فٖ األطَل ،د ،3ص:118
فٌمَل :الزٕ ٗمتؼِ٘ الٌلش فٖ هزبهن الىالم ٍ أؿشافْب ثوذ حظَل المـن ثأىّ التىبل٘ف الشّبلٔ ٍاسدٓ فٖ الشّشٗؤ ،أىّ الوسش ٍ الحشد ٍ الؼّشس
الوٌفّ٘بت ّٖ التٖ تضٗذ هلى هب ّٖ الصهٔ لـجبئن التىبل٘ف الخبثتٔ هي ح٘ج ّٖ ،التٖ هو٘بسّب ؿبلٔ هتوبسف األٍسبؽ هي الٌبس الزٗي ّن األطحّبء
الخبلَى هي الوشع ٍ الوزض ٍ الوزس ،ثل ّٖ هٌتف٘ٔ هي األطل إلّب ف٘وب حجت ٍ ،ثمذس هب حجت َّ ٍ ،هب ال ٌٗفهّ هٌِ هبهّٔ الٌّبس ،سبلو٘ي هي
األهشاع ٍ األهشاع.
فٌمَل :إىّ اللِّ توبلى ال ٗشٗذ ثوجبدُ الوسش ٍ الحشد ٍ الؼّشس إلّب هب حظل هٌِ هي رْٔ التىبل٘ف الخبثتٔ ثحست أحَال هتوبسف أٍسبؽ [أٍسؾ]
الٌّبسّ ٍ ،ن األغلجَى ،فبلجبلٖ هٌفّٖ ،سَاء لن ٗخجت أطلِ أطال ،أٍ حجت ٍ لىي هلى ًْذ ال ٗستلضم ّزُ الضّٗبدٓ.
 .4هَائذ االٗبم فٖ ث٘بى لَاهذ االحىبم ٍ هْوبت هسبئل الحالل ٍ الحشام ،ص:61-3
ٍ الزٕ ٗمتؼِ٘ الٌلش ثوذ المـن ثأىّ التىبل٘ف الشبلّٔ ٍ الوؼبسّ الىخ٘شٓ ٍاسدٓ فٖ الششٗؤ :أىّ الوشاد ثٌفٖ الوسش ٍ الحشد ٍ الؼشسً :فٖ هب َّ
صائذ هلى هب َّ الصم لـجبئن الت ىبل٘ف الخبثتٔ ثبلٌسجٔ إلى ؿبلٔ أٍسبؽ الٌبس الوجشئ٘ي هي الوشع ٍ الوزس ،الزٕ َّ هو٘بس هـلمبت التىبل٘ف .ثل
ّٖ هٌف٘ٔ هي األطل إلّب ف٘وب حجت ٍ ،ثمذس هب حجت.
ٍ الحبطل أًّب ًمَل :إىّ الوشاد أىّ اللِّ توبلى ال ٗشٗذ ثوجبدُ الوسش ٍ ،الحشد ٍ ،الؼشس ،إلّب هي رْٔ التىبل٘ف الخبثتٔ ثحست أحَال هتوبسف
األٍسبؽّ ٍ ،ن األغلجَى ،فبلجبلٖ هٌفٖ ،سَاء لن ٗخجت أطلِ أطال ،أٍ حجت ٍ ،لىي هلى ًْذ ال ٗستلضم ّزُ الضٗبدٓ.
 ...فإنّ الكالم فيه :في أصل اإلشكال ،و في دفعه معا .أهب األٍل. ... :
و أما الثاوي :فألًِّ هلى هب روشُ فٖ دفن اإلشى بل :تىَى لبهذٓ ًفٖ الؼشس هي ثبة أطل الجشاءٓ ،دٍى الذل٘ل ،فال توبسع دل٘ال أطال ،إر
ٗىَى ًفٖ الؼشس همّ٘ذا ثغ٘ش التىبل٘ف الخبثتٔٗ ٍ ،ىَى هَػَم الؼشس الوٌفٖ :هب َّ صائذ هي أطل ؿجبئن التىبل٘ف ،فىل تىل٘ف حجت ثبلخظَص،
أٍ الووَم ،أٍ اإلؿالق ،أٍ التم٘٘ذٗ ،ىَى خبسرب هٌِ ،فىلّ هب وبى هلِ٘ دل٘ل هبمّ ،أٍ خبصّ ،ال توبسػِ لبهذٓ ًفٖ الؼشس.
ٍ ّزا هٌبف الستذالالت الفمْبء ،ثل لوب طشّح ثِ ّزا المبئل.
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ّضٌِٗإ تشإ تحص٘ل آى ٍجَد ًذاسدٗ ،ا ٍجَب ًواص ٍ . ...
 . 2احىاهٖ وِ ؼث٘ؼت آًْا ظشسٕ است ،هاًٌذ جْاد ،صوات ،خوس ،حج ٍ . ...
حذٗث الظشس ًسثت تِ احىاهٖ وِ ؼث٘ؼتٖ غ٘ش ظشسٕ داسًذ ،تِ هجشّد اٌٗىِ ظشسٕ گشدًذ حاون
خَا ّذ تَد؛ هثالً اگش ٍظَ ظشسٕ شذ تا الظشس تشداشتِ هٖشَد ٍ تِ تؼث٘ش دٗگش اؼالق چٌ٘ي احىاهٖ
ًسثت تِ ششاٗػ ظشس ،واهالً هحىَم الظشس است .اهّا دس هَاسدٕ وِ ؼث٘ؼت حىن ،ظشسٕ است آى سا
تشًوٖداسد تلىِ اؼالق آى سا تشهٖ داسد؛ هثالً فشاس اص صحف حشام است اهّا اٗي حىن هشتَغ تِ حالت ػادٕ
است ٍ اگش تِ دالٗلٖ اٗي حىن ،ظشس فَقالؼادُإ داشتِ تاشذ تِ گًَِإ وِ غ٘ش ػادٕ تاشذ ،هاًؼٖ ًذاسد
وِ تا الظشس ٍجَب جْاد سفغ شَد.
ًىتِٕ هؽلة دس اٗي است وِ ٍلتٖ پ٘اهثش

فشهَدًذ« :الظشس ٍ الظشاس» لؽؼاً احىام ظشسٕ هاًٌذ جْاد،

خوس ،صوات ٍ  ...تششٗغ شذُ تَد ٍ ّ٘چوس احتوال ًوٖداد وِ پ٘اهثش

تا الظشس تخَاٌّذ اصل اٗي احىام

سا تشداسًذ ،ووا اٌٗىِ اهشٍصُ ً٘ض چٌ٘ي هؼٌاٖٗ دس رّي هٌمذح ًوٖشَد ،تذٗي جْت اٗي هؽلة لشٌِٗ تش آى است
وِ هشاد ،سفغ اؼاللات احىام هزوَس است دس جاٖٗ وِ هثالً حج ٗا جْاد ظشس هعاػفٖ داشتِ تاشذ.
ٍ اص اٌٗجا سٍشي هٖشَد وِ ه٘اى «ال ظشس» ٍ «ال سّثاً٘ٔ فٖ االسالم» تفاٍت ٍجَد داسد .دس «ال سّثاً٘ٔ
فٖ االسالم» اصلِ سّثاً٘ت تشداشتِ هٖشَد ،اهّا تا لشٌِٕٗ هزوَس الظشس ًوٖخَاّذ اصل حىن سا تشداسد
تلىِ اؼاللات سا تشهٖداسد.
تِ تؼث٘شٕ هٖتَاى گفت لساى الظشس لساى حىَهت است ،هاًٌذ «ال ستا ت٘ي الَالذ ٍ الَلذ» ،لزا تاٗذ اصل
حىوٖ ٍجَد داشتِ تاشذ تا تا الظشس تؼعٖ افشاد آى تشداشتِ شَد ٍ إال اگش اصل حىن ًفٖ شَد حىَهت
هؼٌا ًذاسد.
تِ تؼث٘ش سَم الظشس ٍ الظشاس دل٘لٖ است وِ ًاظش تِ ادلِّٕ احىام ػٌاٍٗي اٍّلِ٘ است ،پس تاٗذ دل٘ل،
حىوٖ سا تشإ ػٌَاًٖ ثاتت وٌذ تا حالت خاصٖ اص آى تا الظشس تشداشتِ شَد ٍ گشًِ ًوٖتَاى اصل حىنِ
ػٌَاى اٍّلٖ سا واهالً سفغ وشد؛ صٗشا خالف فشض است ٍ دس ًت٘جِ دس هَسد احىاهٖ وِ ؼث٘ؼت آى ظشسٕ
است ،فمػ اؼالق آى ادلِّ ًسثت تِ ظشس هعاػف تشداشتِ هٖشَد.
ّوچٌ٘ي دس تؼعٖ اهثلِ ٕ هزوَس وِ ت٘اى شذ اصل حىن ظشسٕ است ،تش تؼط هثاًٖ ظشسٕ ًخَاّذ
تَد؛ هثالً ؼثك تشخٖ هثاًٖ دس صوات ٍ خوس اصالً ظشس صادق ً٘ست؛ صٗشا تٌاتش تؼط هثاًٖ اساساً هىلّف
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1

ت٘ش اص دسآهذ سا هاله ًوٖشَد ٍ اص اتتذا هال اٍ ًثَدُ است ٍ چَى اص اٍّل ٍاجذ ًثَدُ ،فمذاى آى ظشس
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هحسَب ًوٖشَد؛ چٌاىوِ إِٓٗ خوس ً٘ض اٗي هؼٌا سا ت٘اى هٖوٌذ .1دس صوات ً٘ض فمشا اص اتتذا ششٗه اغٌ٘ا
ر

ََ َ َْ

ََ

ْ

َْْ َ

َُْ

َْْ

ََْ

َُ َ ْ َ

ُ

َ َ

ُ َ

ّستٌذ« :إن َ
ْش َك َب َ
اهللتب َ
نياْلغيِیاء َ
ار َك َ
ِوالفق َراء ِِيفاْلم َوالفلي َسله ْم أني ْْصفواإَلغ ْْي َ
وتعاَلأ َ
ْشَكئ ِ ِه ْم».2
ِ
ِ ِ
ِ
ِ

خالصِ ٕ پاسخ دٍم آى شذ وِ حذٗث الظشس ،ظشسّإ ػاسظٖ وِ تِ حسة ؼثغ ٍجَد ًذاسد سا
تشهٖ داسد .تِ ػٌَاى هثال ،فشض وٌ٘ذ حىَهتٖ اص هشدم هال٘ات دسٗافت هٖوٌذ ٍ سپس لاًًَٖ تصَٗة
هٖ وٌذ وِ هشدم ًثاٗذ هتعشّس شًَذ ،اٗي لاًَى هؼٌاٗش آى ً٘ست وِ پشداخت هال٘ات تش هشدم ٍاجة ً٘ست،
تلىِ هؼٌاٗش آى است وِ ت٘ش اص اٗي همذاس هؼّ٘ي شذُ ظشٍستٖ تش پشداخت هال٘ات ٍجَد ًذاسد.
تٌاتشاٗي اشىال اٍّل تا اٗي ت٘اى سفغ هٖشَد.
اشکال دوم
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دس سٍاٗت ػمثٔ تي خالذ ت٘اى شذُ تَد وِ سسَل خذا
َ َ َ

َ

تشإ احذ الششٗى٘ي حىن تِ شفؼِ فشهَدُ

َض َر َ
وال ِ َ
است َوقالال َ َ
ار 4.هستشىل دس اٗي اشىال ت٘اى هٖوٌذ وِ «الظشس ٍ الظشاس» ًوٖتَاًذ ػلت تشإ
َض َ

تششٗغ شفؼِ تاشذ؛ صٗشا شفؼِ دس جاٖٗ است وِ ٗىٖ اص ششٗى٘ي ،سْن هشاع خَد سا تفشٍشذ ٍ اٗي واس
ّو٘شِ هسإٍ ظشس ً٘ست ،دس حالٖ وِ حكّ شفؼِ ّو٘شِ ٍجَد داسد ّشچٌذ ظشسٕ دس واس ًثاشذ .تٌاتشاٗي
ًوٖتَاى حىن شفؼِ سا تِ «الظشس ٍ الظشاس» تؼل٘ل ًوَد.
لزا هؼلَم هٖشَد الظشس حاون تش ادلِّٕ اٍّلِ٘ ً٘ست ٍ ًوٖخَاّذ تگَٗذ حىن ظشسٕ ًذاسٗن.

 .1األًفبل  ٍٓ :41 /اهٕلَؤَا أًََّوب غٌَِوٕتُنٕ هِيْ شَٖٕءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمٔسٓهٔ وٓ لِلرَّسٔولِ وٓ لِذِي الْقُرْبى وٓ الْيٓتامى وٓ الْمٓساكيهِ وٓ ابٕهِ السَّبيلِ . ...
ٍ .2سبئل الش٘ؤ ،د ،9وتبة الضوبٓ ،أَثَٕٓاةٔ الْؤسٕتَحِمِّ٘يَ لِلضَّوَبِٓ ٍٓ ٍٓلْتِ التَّسٕلِ٘نِ ٍٓ الٌَِّّ٘ٔ ،ثبة ،2ص ،215ح:»11868« 4
ٍٓ هٌِْٓٔ [هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓوٕمَُةٓ] هٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى هٓ يْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ هٓيْ هٔخْوٓبىَ ثٕيِ هِ٘سٓى هٓيْ أَثِٖ الْوٓغْشَاءِ هٓيْ أَثِٖ هٓجٕذِ اللَِِّ

لَبلَ :إِىَّ اللَِّٓ

تَجٓبسٓنٓ ٍٓ تَوٓبلَى أَشْشَنٓ ثٕٓ٘يَ الْأَغٌِْ٘ٓبءِ ٍٓ الْفُمَشَاءِ فِٖ الْأَهَٕٓالِ فَلَٕ٘سٓ لَْٔنٕ أَىْ ٗٓظٕشِفَُا إِلَى غَٕ٘شِ شُشَوَبئِِْنٕ.
 .3ثحَث فٖ هلن األطَل (تمشٗشات شبّشٍدٕ) ،د ،5ص:471
الخبًٖ :اى الحذٗج ؿجك فٖ هسألٔ الشفؤ فٖ ثوغ سٍاٗبتِ هن اى ث٘ن الششٗه لحظتِ ال ٗىَى ػشسا هلى ششٗىِ إلّب ًبدسا ٍ ثٌحَ لذ ٗىَى
همذهٔ إهذادٗٔ للؼشس ووب إرا وبى الوشتشٕ سرال خج٘خب لذ ٗؼش ثبلششٗه األٍل ٍ ،هخل ّزُ الومذهبت اإلهذادٗٔ للؼشس ال توٌن هي تشتت الحىن
الششهٖ رضهب.
ٍ .4سبئل الش٘ؤ ،د ،25ص ،399ح:»32217« 1
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓوٕمَُةٓ هٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى هٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕي الْحٔسٕٓ٘يِ هٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ هٓجٕذِ اللَِِّ ثٕيِ ِّلَبلٍ هٓيْ هٔمْجَٓٔ ثٕيِ خَبلِذٍ هٓيْ أَثِٖ هٓجٕذِ اللَِِّ
لَؼَى سٓسَٔلُ اللَِِّ

ثِبلشُّفْوِٓٔ ثٕٓ٘يَ الشُّشَوَبءِ فِٖ الْأَسٓػِ٘يَ ٍٓ الْوٓسٓبوِيِ ٍٓ لَبلَ لَب ػَشَسٓ ٍٓ لَب ػِشَاسٓ ٍٓ لَبلَ إِرَا أُسِّفَتِ الْأُسٓفٔ ٍٓ حٔذَّتِ الْحٔذٍٔدٔ فَلَب شُفْوَٓٔ.
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لَبلَ:

پاسخ اوّل به اشکال دوم (کالم شیخ الشریعة)
اٗي سٍاٗت دٍ هؽلة سا روش هٖوٌذ وِ تِ ٗىذٗگش ستؽٖ ًذاسًذ1؛ صٗشا جوغ ت٘ي هشٍٕ ً٘ست ٍ اٗيچٌ٘ي
ً٘ست وِ حعشت

دس ٗه هَلؼ٘ت حىوٖ سا فشهَدُ ٍ ّواى حىن سا تِ «الظشس ٍ الظشاس» تؼل٘ل وشدُ

تاشٌذ ،تلىِ جوغ ت٘ي سٍاٗت است ٍ حعشت دٍ ٗا سِ ٗا چٌذ هؽلة سا دس هَلؼ٘تّإ هختلف فشهَدُاًذ
وِ ٗىٖ اص آًْا ت٘اى حكّ شفؼِ تَدُ است ٍ هؽلة دٗگشً ،فٖ ظشس ٍ ظشاس تَدُ است ٍ سإٍ اٗي هؽالة سا
وٌاس ٗىذٗگش ًمل وشدُ است ،پس جوغ ت٘ي سٍاٗت است ًِ هشًٍٕ ٍ ،ظ٘ش آىّن ٍجَد داسد.
هشحَم ش٘خ الششٗؼٔ دس سسالِ ٕ الظشس خَد تش اٗي هؽلة اصشاس ٍسصٗذُ است ٍ هؼتمذ است تا تتثّغ دس
سٍاٗات ٍ تسلّػ تش آًْا هٖ تَاى اٗي هؽلة سا تِ دست آٍسد؛ صٗشا اٗي سٍاٗت دس وتة ػاهِّ ً٘ض ًمل شذُ ٍ
هؼلَم است لعاٗإ هتؼذّدٕ تَدُ است ،اص جولِ هسٌذ احوذ حٌثل ،چٌذٗي حىن غ٘ش هشتثػ تِ ّن سا دس
وٌاس ّن اص ػثادٓ تي الصاهت ًمل ًوَدُ است ٍ 2ػثادٓ ّن ثمِ ٍ اص هٌحاصٗي تِ اه٘شالوؤهٌ٘ي

تَدُ است

ٍ لزا ًت٘جِ هٖگ٘شٗن وِ سٍاٗت ػمثٔ تي خالذ ً٘ض اٗيگًَِ است؛ ٗؼٌٖ جوغ ت٘ي سٍاٗت است ًِ هشٍٕ.
ًْاٗت اٌٗىِ اصحاب ،سٍاٗت ػمثٔ تي خالذ سا تفشٗك ًوَدُاًذ ٍ تِ گًَِإ چٌذ لعِ٘ سا وٌاس ٗىذٗگش لشاس
دادُاًذ وِ تصَّس هٖ شَد رٗل سٍاٗت تؼل٘ل تشإ صذس سٍاٗت است ،دس حالٖ وِ اگش تش سٍاٗات ػاهِّ ً٘ض
تسلّػ پ٘ذا شَد دچاس اٗي اشتثاُ ًوٖشَٗن؛ چَى لعاٗإ سسَل اوشم
ًمل وشدُ ٍ دس ه٘اى اّل تسٌّي تِ ػثادٓ هٖسسذ.

سا دس ه٘اى ش٘ؼ٘اى ،ػمثٔ تي خالذ
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 .1لبهذٓ ال ػشس (ش٘خ الششٗؤ اطفْبًٖ) ،ص:18
إىّ الشارح فٖ ًلشٕ المبطش إسادٓ الٌْٖ التىل٘فٖ هي «حذٗج الؼشس» ٍ وٌت استلْش هٌِ هٌذ الجحج هٌِ فٖ أٍلبت هختلفٔ إسادٓ التحشٗن
التىل٘فٖ فمؾ ،إلّب أًِّ ٗخجّـٌى هي الزضم ثِ حذٗج الشفؤ ٍ حذٗج الٌْٖ هي هٌن فؼل الوبء ،ح٘ج إىّ اللفق ٍاحذ ٍ .ال هزبل إلسادٓ هب هذا
الحىن الَػوٖ فٖ حذٗج الشفؤ ٍ ال التحشٗن فٖ الٌْٖ هي هٌن فؼل الوبء ،ثٌبء هلى هب اشتْش هٌذ الفشٗم٘ي هي حول الٌْٖ هلى التٌضِٗ .فىٌت
أتشجّج ثجوغ األهَس فٖ دفن اإلشىبل إلى أى استشحت فٖ ّزُ األٍاخش ٍ ،تجّ٘ي هٌذٕ أىّ حذٗج الشفؤ ٍ الٌبّٖ ،هي هٌن الفؼل لن ٗىًَب حبل
طذٍسّوب هي الٌجٖ

هزّٗل٘ي ة«حذٗج الؼشس» ٍ أىّ الزون ثٌْ٘وب ٍ ثٌِ٘ رون هي الشإٍ ث٘ي سٍاٗت٘ي طبدست٘ي هٌِ

فٖ ٍلت٘ي هختلف٘ي.

 .2هسٌذ أحوذ ثي حٌجل (ؽ -هؤسسٔ الشسبلٔ) ،د ،37ص ،436-9ح:22778
حٓذَّحٌََب هٓجٕذ اللَّ ِِ حٓذَّحٌََب أَثَٔ وَبهِلٍ الْزٓحٕذٓسُِّٕ حٓذَّحٌََب الْفُؼَٕ٘لُ ثٕيُ سٔلَٕ٘وٓبىَ حٓذَّحٌََب هَٔسٓى ثٕيُ هٔمْجَٓٔ هٓيْ إِسٕحٓبقَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ثٕيِ الَْٓلِ٘ذِ ثٕيِ هٔجٓبدَٓٓ ثٕيِ
الظَّبهِتِ هٓيْ هٔجٓبدَٓٓ لَبلَ إِىَّ هِيْ لَؼَبءِ سٓسَٔلِ اللَِِّ طٓلَّى اللَِّٔ هٓلَِِٕ٘ ٍٓسٓلَّنٓ أَىَّ الْوٓوٕذِىَ رٔجٓبسٌ ٍٓالْجِئْشَ رٔجٓبسٌ ٍٓ ...لَؼَى أَىْ لَب ػَشَسٓ ٍٓلَب ػِشَاسٓ ٍٓلَؼَى . ...
 .3لبهذٓ ال ػشس (ش٘خ الششٗؤ اطفْبًٖ) ،ص:19
فٌمَلٗ :لْش  -ثوذ التشٍّٕ ٍ التأهّل التبمّ فٖ الشٍاٗبت  -أىّ الحذٗج الزبهن أللؼ٘ٔ سسَل اللِّ
هتشتتٔ وبى هوشٍفب هٌذ الفشٗم٘ي.
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ٍ هب لؼى ثِ فٖ هَاػن هختلفٔ ٍ هَاسد

جٌاب ش٘خ الششٗؼٔ دس ظوي ،اشاسُ إ تِ ولوات سجالَ٘ى دس هذح ػثادٓ تي الصاهت هٖفشهاٗذ.1

مقرّر :سید حامد طاهری
ویرایش و استخراج منابع :محمد عبدالهی

أهب هي ؿشلٌب :فجشٍاٗٔ همجٔ ثي خبلذ هي الظبدق

.

ٍ هي ؿشق أّل السٌٔ :ثشٍاٗٔ هجبدٓ ثي طبهت ،فمذ سٍى أحوذ ثي حٌجل فٖ فٖ هسٌذُ الىج٘ش الزبهن حالح٘ي ألف هي هجبدٓ ثي طبهت ،لبل:
إىّ هي لؼبء سسَل اللِّ  ٍ ...لؼى أى ال ػشس ٍ ال ػشاس ٍ لؼى . ...
ألَلّ ٍ :زُ الفمشات ولّْب أٍ رلّْب هشٍٗٔ فٖ ؿشلٌب هَصّهٔ هلى األثَاة ٍ ،غبلجْب ثشٍاٗٔ «همجٔ ثي خبلذ» ٍ ثوؼْب ثشٍاٗٔ غ٘شُ ٍ ،رولٔ هٌْب
ثشٍاٗٔ «السىًَٖ» ٍ الزٕ أهتمذُ أًّْب وبًت هزتوؤ فٖ سٍاٗٔ «همجٔ ثي خبلذ» هي أثٖ هجذ اللِّ

ووب فٖ سٍاٗٔ «هجبدٓ ثي طبهت» إلّب أىّ

أئؤّ الحذٗج فشّلَّب هلى األثَاة .ففٖ الفمِ٘. ... :
 ...فئرا تجّ٘ي ّزُ الزولٔ ،فٌمَل :لذ هشفت ثوب ًملٌب هـبثمٔ هب سٍٕ فٖ ؿشلٌب لوب سٍٕ فٖ ؿشق المَم هي سٍاٗٔ «هجبدٓ ثي الظبهت» هي غ٘ش
صٗبدٓ ٍ ال ً م٘ظٔ ،ثل ثوٌَاى تله األلفبف غبلجب ،إلّب الحذٗخ٘ي األخ٘شٗي الوشٍّٗ٘ي هٌذًب هي صٗبدٓ لَلِ« :ال ػشس ٍ ال ػشاس» ٍ تله الوـبثمٔ ث٘ي
الفمشات هوّب ٗؤوّذ الَحَق ثأىّ األخ٘شٗي أٗؼب وبًب هـبثم٘ي لوب سٍاُ «هجبدٓ» هي هذم التزٗ٘ل ثحذٗج الؼشس ٍ ،أىّ غشع الشإٍ أًِّ طلّى اللِّ
هلِ٘ ٍ آلِ لبل وزا ٍ لبل وزا ،ال أًِّ وبى هتّظال ثِ ٍ فٖ رٗلِ هوّب ٗشرن إلى أًِّ وبى حذٗج الشفؤ هزّٗال ثحذٗج الؼشس ٍ -وزله الٌبّٖ هي
هٌن فؼل الوبء ٍ -أسمـْوب «هجبدٓ ثي الظبهت» فٖ ًملِ ٍ أًِّ سٍى رو٘ن الفمشات هـبثمٔ للَالن إلّب الفمشت٘ي هي غ٘ش خظَطّ٘ٔ فْ٘وب ٍ ال تظَّس
ًفن لِ أٍ ػشس هلِ٘ فٖ الٌمل للزٗل ٍ تشوِ.
ّ .1وبى ،ص:23
ٍ ثوذ ّزا ولِّ ،فلَْس وَى ّزا الزٗل هتّظال ثحذٗج الشفؤ حبل طذٍسُ ل٘س كَْس لفلّ٘ب ٍػوّ٘ب ال ٗشفن ال٘ذ هٌِ إلّب ثذام لَّٕ ٍ كَْس
ألَى ،ثل َّ كَْس ػو٘ف ٗشتفن ثبلتأهّل ف٘وب ًملٌبُ ،سّ٘وب هب هلن هي استمشاء سٍاٗبتِ هي إتمبًِ ٍ ػجـِ ٍ هب طشّحَا ثِ أًِّ وبى هي أرلّبء
الش٘ؤ ٍ .هي الىشّٖ ،هي الفؼل ثي شبراى :أًِّ هي السبثم٘ي الزٗي سروَا إلى أه٘ش الوؤهٌ٘ي

 -وحزٗفٔ ٍ ،خضٗؤ ثي حبثت ٍ ،اثي التْ٘بىٍ ،

ربثش ثي هجذ اللِّ ٍ ،أثَ سو٘ذ الخذسٕ َّ ٍ -هوي شْذ الومجٔ االٍلى ٍ الخبً٘ٔ ٍ شْذ ثذسا ٍ أحذا ٍ الخٌذق ٍ الوشبّذ ولّْب هن سسَل اللِّ
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