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جلسه  28ـ سه شنبه 28/1/82

پاسخ اشکال دوم

هشحَم اهبم ٍ 1دیگشاى دس طذد دفع ایي اشىبل ثشآهذُاًذ وِ خالطِی پبسخ آًبى چٌیي است:
اگش ّش یه اص اطشاف سا هٌؼوّبً ثِ دیگشی دس ًظش ثگیشین ٍ اطویٌبىّب سا وٌبس ّن لشاس دّین ثب علن
اخوبلی ثِ ٍخَد حشام دس اطشاف ،دس تٌبلغ خَاّذ ثَد ٍ ایي یه هطلت ثذیْی است ٍ إى شئتن للتن:
اسبسبً چٌیي اطویٌبًی حبطل ًویشَد .آیب هیشَد ّضاس اطویٌبى هٌؼوّبً ثِ ّن حبطل شَد وِ حشام دس
ّیچوذام ًیست ،اهّ ب علن ٍخَد داشتِ ثبشذ وِ حشام دس هیبى آًْب ٍخَد داسد؟! خیش ،چٌیي اطویٌبًی حبطل
شذًی ًیست .ثٌبثشایي همظَد آى است وِ ّش دٍ هَسد سا وِ هىلّف دس ًظش هیگیشد اطویٌبى داسد وِ تىلیف
هعلَم دس آى ًیست ثلىِ دس سبیش اطشاف است.
فشػبً اگش ّضاس گَسفٌذ دس شْش ثبشٌذ وِ هیداًین یىی اص آًْب حشام است ،آیب هیتَاى گفت گَسفٌذی
وِ ثب آى ثشخَسد وشدُاین ّوبى گَسفٌذ حشاماللحن است؟ خیش ،اطویٌبى ٍخَد داسد وِ گَسفٌذ حشاماللحن
دس سبیش اطشاف است.
اگش ّش یه اص اطشاف سا ثِ ایي ًحَ دس ًظش ثگیشین ایي اطویٌبى ٍخذاًبً حبطل هیشَد.
شبّذ سٍشي ثش ایي هعٌب آى است وِ :اطشاف شجِْی غیش هحظَسُ ثِ گًَِای است وِ دس ّش یه اص آًْب
لطعبً احتوبل عذم تىلیف ٍخَد داسد ٍ وسی هٌىش آى ًیست .ثٌبثشایي لطع ٍخَد داسد وِ احتوبل داسد تىلیف
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دس ایي طشف خبص ًجبشذ ٍ یب ثِ تعجیشی دیگش ،لطعبً ایي احتوبل دادُ هیشَد وِ تىلیف دس ایي طشف خبص
ًجبشذ ،حبل اگش سشاغ طشف دیگش ثشٍین لطعبً احتوبل هیدّین تىلیف دس آى ًجبشذّ .ویيطَس طشف سَم ٍ
چْبسم ٍ ٍ ...طشف ًْظذ ٍ ًَد ٍ ًْن ٍ طشف ّضاسم ،لطعبً احتوبل هیدّین تىلیف دس آى ًجبشذ.
اص سَی دیگش علن ٍ لطع داسین وِ تىلیف دس ایي هدوَعِی ّضاس عذدی ٍخَد داسد .چگًَِ ایي لطع
ثب ّضاس احتوبل عذم حىن خوع هی شَد؟ ّضاس احتوبل عذم ٍخَد تىلیف ثب لطع ثِ تىلیف تٌبفی ًذاسد؛
صیشا علی الفشع ّضاس احتوبل سا هٌؼوّبً دس ًظش ًویگیشین ،ثلىِ ّش فشد سا ثِ طَس هدضّا ٍ خذا خذا دس ًظش
هی گیشین ،الهحبلِ هبًعی ًذاسد وِ ّش یه اص ایي ّضاس احتوبل هستملّ ،ثب علن ثِ ٍخَد تىلیف دس هیبى آًْب
خوع شَد.
ثٌبثشایي اشىبلی وِ هشحَم حبج شیخ عجذ الىشین ٍ دیگشاى هطشح وشدًذ دفع هیشَد.
دو نکته از حضرت امام

هشحَم اهبم دس ایٌدب دٍ ًىتِ سا روش هیوٌٌذ وِ هٌبست است ثِ آىدٍ اشبسُ وٌین:
اگش هالن دس شجِْی غیش هحظَسُ ،هََّم ثَدى ٍخَد تىلیف دس ّش یه اص اطشاف ثِ خظَطِ لىثشٓ
األطشاف ثبشذ ،دٍ الصهِ داسد:

1

1ـ اگش وسی لظذ داشتِ ثبشذ اص اثتذا توبم اطشاف شجِْی غیش هحظَسُ یب همذاس هعتٌبثْی اص اطشاف سا
هشتىت شَد ،ثِ عٌَاى هثبل تبخشی لظذ وٌذ ًظف گَسفٌذاى ثلذ سا خشیذاسی وٌذ ٍلَ ثِ تذسیح ٍ دس
طَل صهبى ،ایي فشد ًویتَاًذ طجك هالن هزوَس ،ایي گَسفٌذاى سا خشیذاسی وٌذ؛ صیشا اص اٍّل لظذ داسد
همذاس هعتٌبثْی سا ٍلَ دس طَل صهبى خشیذاسی وٌذ ٍ لزا ٍخَد گَسفٌذ غظجی دس هیبى آًچِ وِ هشتىت
هیشَد هََّم ًخَاّذ ثَد ،ثشخالف خبیی وِ یه یب فشػبً دٍ یب تعذاد هعذٍدی خشیذاسی وٌذ وِ دس ایي
حبلتٍ ،خَد حشام هََّم است .ثٌبثشایي دس هَسد چٌیي شخظی طجك هالن هزوَس حىن ثِ خَاص استىبة
ًویشَد ٍ علن اخوبلی هٌدّض ًخَاّذ ثَد.
ٍ ثبلدولِ اگش وسی لظذ استىبة لذس هعتٌبثْی تذسیدبً داشتِ ثبشذ دس هٌدّضیت علن اخوبلی وبفی است.
2ـ اگش ایي هىلّف چٌذ طشف اص اطشاف علن اخوبلی سا ثِ ّن ػویوِ وٌذ چِثسب ثِ هٌدّضیت علن
اخوبلی هٌدشّ شَد؛ صیشا ثب ػویوِ وشدى چٌذ طشفٍ ،خَد تىلیف دس هیبى آًْب هََّم ًیست ٍ اطویٌبى ثِ
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عذم تىلیف دس آًْب صایل هیشَد.

1

به عنوان مثال :هی داًین إًبئی اص هیبى ّضاس إًبء ًدس است ٍلی آى سا ًویشٌبسین .اگش ّش یه اص
ظشف ّب ثِ تٌْبیی دس ًظش گشفتِ شَد اطویٌبى ثِ عذم تىلیف دس آى ٍخَد داسدٍ ،لی اگش هىلّف پٌدبُ ظشف
سا ثِ ّن ػویوِ وٌذ ٍ ثخَاّذ یهثبسُ اص آ ًْب استفبدُ وٌذ دیگش اطویٌبى ثِ عذم ٍخَد حشام دس آى ًذاسد؛
صیشا احتوبل ٍخَد حشام اص هََّم ثَدى خبسج هیشَد ٍ دسطذِ ٍخَد آى صیبد هیشَد ،لزا علن اخوبلی
هٌدّض خَاّذ ثَد.
نقد و بررسی فرمایش مرحوم امام

هشحَم اهبم دس یه ثخش فشهَدًذ :اگش فشدی لظذ وٌذ تذسیدبً افشاد صیبدی سا هشتىت شَد وِ اطویٌبى
ثِ عذم تىلیف دس آًْب ًذاسد ،علن اخوبلی دس حكّ اٍ هٌدض است ٍ حكّ استىبة ًذاسدٍ .لىي ایي سخي لبثل
التضام ًیست؛ صیشا لظذ یب عذم لظذِ استىبة تذسیدی ،دس هحظَسُ یب غیش هحظَسُ ثَدى دخبلتی ًذاسد،
ثلىِ هالن غیش هحظَسُ آى ثَد وِ ًسجت ثِ ّش طشف اطویٌبى ثِ عذم تىلیف ٍخَد داشتِ ثبشذ ٍ ٍخَد
تىلیف اخوبلی دس آى هََّم ثبشذ ٍ لزا ایٌىِ فشدی ثخَاّذ دس طَل صهبى ،تعذاد هعتٌبثْی هشتىت شَد
لظذ اٍ اثشی دس ایي هالن ًذاسد؛ ثِ دلیل آًىِ ٍلتی ثب طشف اٍّل هَاخِ هیشَد اطویٌبى ثِ عذم تىلیف دس
آى ٍ اطویٌبى ثِ ٍخَد تىلیف دس سبیش اطشاف داسد ٍ لزا استىبة آى ثشای اٍ خبیض استّ ،وچٌیي استىبة
اطشاف ثعذی؛ ثِ خبطش آًىِ اطویٌبى داسد تىلیف دس ایي طشف خبص ًیست ثلىِ یب دس ثبلیوبًذُ است ٍ یب
دس اطشافی ثَدُ وِ لجالً هشتىت شذُ است .الهحبلِ ثِ تذسیح هیتَاًذ هشتىت ّوِی آى همذاس شَد.
آسی ،اگش هىلّفی لظذ وٌذ ّوِی اطشاف سا تذسیدبً هشتىت شَد ،هعٌبیش داشتي لظذ حشام است وِ
ّوبى تدشّی است وِ استحمبق عمَثت هیآٍسد ـ ثٌبثش آًىِ طِشف تدشّی ثذٍى ثشٍص خبسخی ثِ طَس وبهل
استحمبق عزاة ثیبٍسد ـ ٍ حتی اگش هىلّفی لظذ وٌذ وِ تعذاد هعتٌبثْی سا اًدبم دّذ ٍلَ حشام دس آًْب
ثبشذ ،ثِ گًَِای وِ ًتَاًذ دس رّي خَد هدَّصی ثشای استىبة آًْب ثیبثذ ،ثبص هشتىت تدشّی شذُ است اهّب
ثِ ّش حبل عمَثت استىبة حشام ثش اٍ ًَشتِ ًویشَد ٍ تٌْب هستحكّ عمَثت تدشّی است؛ ثِ دلیل آًىِ
ٍلتی هیخَاّذ ّش یه اص اطشاف سا هشتىت شَد اطویٌبى ثِ عذم تىلیف دس آى داسد ٍ ایي اطویٌبى عمالً
حدّت است ٍ ششعبً هوؼبٓ است ،پس ًسجت ثِ استىبة ّش طشفی ثِ تٌْبیی هعزٍس است.
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اهّب ثخش دٍم ولوبت حؼشت اهبم
نتیجه آنکه :هعیبسی وِ خٌبة شیخ

دس ووبل هتبًت ٍ طحّت است.
دس تشخیض شجِْی غیش هحظَسُ ثیبى وشدًذ ،ثِ ایي طَست

وِ ٍخَد تىلیف دس اطشاف ،ثِخبطش وثشت اطشاف ثِ لذسی هََّم ثبشذ وِ عمال ثِ آى اعتٌب ًویوٌٌذ،
فیالدولِ طحیح است اهّب توبم هالن ثشای شجِْی غیش هحظَسُ ًیست ٍ هعیبس دیگشی ٍخَد داسد وِ دس
اداهِ ثِ آى هیپشداصین.

مقرّر :سید حامد طاهری
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