
 بسمه تعالی
 783-777، ظ: 7 هزلِ كوِ اّل ثيت ػليْن السالم )كبسسى(؛ د

 ىهبػذُ اغَلكشم هبػذُ كوْى ٍ 

اص هجبحخى ًِ دس داًص اغَل كوِ، هؼشًِ آسا هشاس گشكتِ، تلبٍت هبػذُ ٍ هسألِ اغَلى، ثب هبػذُ 

 :كوْى است. ايي ثحج دس هَاسد صيبدى هكشح ضذُ، اصرلوِ

 .ٍ ايي ًِ تؼشيق دس ثشگيشًذُ اكشاد ٍ هبًغ اؿيبس ّست، يب ًِ . دس تؼشيق داًص اغَل7

. دس هجحج حزيت خجش ٍاحذ. ثِ هٌبسجت ايي ًِ ثحج اص حزيّت خجش ٍاحذ، اص هسبئل اغَل 2

 .است يب خيش

 .. دس هجحج هكغ، ثِ هٌبسجت ايي ًِ ثحج اص تزشى اص هجبحج اغَل است، يب خيش3

 .. دس تؼبسؼ استػحبة ثب هَاػذ كوْى4

... ٍ. 

تبثذ، ٍلى قشح اروبلى ديذگبّْب، رْت تٌويل  گشچِ ًوذ ٍ ثشسسى تلػيلى سا ايي ًَضتِ ثش ًوى

 .ثحج ؾشٍسى است

 :ضَد ًِ كشم هيبى هبػذُ كوْى ٍ اغَلى، دس دٍ چيض است . اص ًلوبت ضيخ استلبدُ هى7

حج استػحبة ًٌذ. دس ث هبػذُ اغَلى، اص ػَاسؼ ٍ احَال دليلْبى چْبسگبًِ ثحج هى -7/ 7

 :ًَيسذ هى

أهب ػلى الولَ ثًٌَِ هي االغَل الؼولئ كلي ًًَِ هي الوسبئل االغَلئ ؿوَؼ؛ هي حيج إى »

 «7» «االستػحبة حيٌئزٍ هبػذٓ هستلبدُ هي السٌٔ ٍ ليس التٌلّن كيِ تٌلّوبً كي أحَال السٌٔ.

ثٌبثشايي ًِ استػحبة اص اغَل ػوليِ ثبضذ، دس ثَدى آى اص هسبئل اغَلى، هطٌل است؛ صيشا دس 

گشدد ٍ ثحج دس ثبسُ آى، ثحج اص احَال سٌت  ايي غَست، استػحبة اص سٍايت استلبدُ هى

 .ًخَاّذ ثَد

 هالى هسألِ اغَلى ايي است ًِ ثِ ًبسگيشى آى اختػبظ ثِ هزتْذ داسد ٍ هبػذُ كوْى -7/ 2

 :ًَيسذ هى  تَاًذ ثِ ًبسگيشد. دس ايي ثبسُ سا هٌلق ًيض هى

 

______________________________ 
 .، هؤسسِ ًطش اسالهى544، ظ 2(. كشائذ االغَل، ضيخ اًػبسى، د 7)

  



 

كي هَسدّب ... هختع ثبلوزتْذ ٍ  ًؼن يطٌل ًَى االستػحبة هي الوسبئل اللشػئ ثأىّ إرشاءّب»

 «7» «ليس ٍظيلٔ للوولذ.

ايي ًِ استػحبة اص هسبئل كوْى )هبػذُ كوْى( ثبضذ هَسد اضٌبل است؛ صيشا ثِ ًبسگيشى آى، 

 .اختػبظ ثِ هزتْذ داسد ٍ ٍظيلِ هولذ ًخَاّذ ثَد

 :ًَيسذ آضتيبًى دس حبضيِ كشايذ هى

لطشع كْل الجحج ثْزُ الوالحظٔ يذخل كي الجحج ػي ٍ أهب إرا ًبى التٌلّن كيِ هي حيج حٌن ا»

هسبئل ػلن اللوِ أٍ هسبئل ػلن االغَل؟ ٍ رْبى؛ أٍرْْب األٍّل؛ ًظشاً إلى أى الجحج كي الوسألٔ 

 «2» «ثْزُ الوالحظِ ليس ثحخبً ػي أحَال األدلٔ ٍ ػَاسؾْب.

اگش ثحج دس استػحبة، اص رْت حٌن ضشػى ثبضذ، آيب ايي ثحج داخل دس ػلن كوِ است، يب اص 

تش است؛ صيشا ثحج اص ايي رْت،  هسبئل ػلن اغَل، دٍ ٍرِ هوٌي است. ًظش ًخست هٌكوى

 .ثحج اص احَال ٍ ػَاسؼ ادلِ ًيست

ُ كوْى سا دس دايشٓ ضَد ًِ كشم هسألِ اغَلى ٍ هبػذ اى ًلوبت آخًَذ استلبدُ هى . اص پبس2ُ

داًذ ٍ دس ثحج اص ايي ًِ چشا اغبلٔ الكْبسٓ دس ضوبس اغَل ػوليِ هشاس ًگشكتِ است،  ضوَل هى

 :ًَيسذ هى

  «صيشا اغبلٔ الكْبسُ هكلجى است سٍضي ٍ ًيبص ثِ استذالل ًذاسد.»

 :ًَيسذ ثؼذ هى

 «3» .«ّزا هغ رشيبًْب كي ًل األثَاة ٍ اختػبظ تلي الوبػذٓ ثجؼؿْب»

هسألِ اغَلى، دس توبهى ثبثْبى كوِ رشيبى داسد، ٍلى هبػذُ قْبست اختػبظ ثِ ثشخى اص ثبثْبى 

 .كوِ داسد

اش حٌن ًلى ثبضذ ٍ هالى دس هبػذُ  داًذ ًِ ًتيزِ . ًبئيٌى، هالى سا دس هسألِ اغَلى آى هى3

اش حٌن  يزِاى اص هَاسد، ًت اش حٌن رضئى ثبضذ، گشچِ دس پبسُ داًذ ًِ ًتيزِ كوْى سا آى هى

 :ًَيسذ ًلى است. اٍ دس ايي ثبسُ هى

______________________________ 
 .545(. ّوبى، ظ 7)
 .ًزلى هشػطى ُٰ  حبة، اًتطبسات ًتبثخبًِ آيت اللّ، استػ8(. ثحش اللَائذ كى ضشح اللشايذ، هحوذ حسي آضتيبًى، ظ 2)
 .، اسالهيِ، تْشاى767، ظ 2(. ًلبئ االغَل، هالهحوذ ًبظن خشاسبًى، د 3)

  



 

 ًجشى يوغ هٌْوب ًلًب أىّ كى اضتشاًْوب ثؼذ اللوْئ الوبػذٓ ٍ االغَلئ الوسألٔ ثيي الوبئض إىّ حن»

االستٌجبـ َّ أى الوستٌتذ هي الوسألٔ االغَلئ اليٌَى إلّب حٌوبً ًليبً ثخالف الوستٌتذ هي  لويبس

وبػذٓ اللوْئ كئًِّ يٌَى حٌوبً رضئيبً ٍ إى غلحت كي ثؼؽ الوَاسد الستٌتبد الحٌن الٌلي ال

 :هحون ًبئيٌى، دس دٍس ثؼذى اص تذسيس اغَل، اكضٍى ثش ايي كشم، اثشاص داضتِ است«7» «أيؿبً.

ارشاى هبػذُ كوْى، ثِ دست هٌلق است، ٍلى ارشاى هسألِ اغَلى، اختػبظ ثِ هزتْذ »

 «2» .«داسد

 :ًَيسذ . حؿشت اهبم، دس اهتيبص هسألِ اغَلى اص هبػذُ كوْى هى4

استٌتبد األحٌبم الٌلئّ اإلّلئ  «3» ىالثأس ثتؼشيلِ ثأًِّ َّ الوَاػذ اآللئ التي يوٌي أى توغ ًجش»

أٍ الَظيلٔ الؼولئّ كبلوشاد ثبآللئ هب اليٌظش كيْب ثل يٌظش ثوب كوف ٍ اليٌَى لْب ضأى إلّب رلي 

 «4» «شد ثْب الوَاػذ اللوْئ كئًّْب هٌظَس كيْب.كتخ

اى ٍاهغ گشدد ًِ  تَاًذ ًجشا ثشاى هؿيِ هوٌي است تؼشيق داًص اغَل ثِ هَاػذ ساٌّوبيى ًِ هى

احٌبم ًلى الْى سا ٍ يب ٍظيلِ ػولى سا ًتيزِ ثذّذ، پس هوػَد اص هَاػذ ساٌّوب، هَاػذى است 

، ًِ ثِ ػٌَاى هستول ٍ ًبس آًْب تٌْب قشين ٍاهغ ضذى است، ضَد ًِ ثِ ػٌَاى قشين ثِ آًْب ًگبُ هى

ثٌبثش ايي، هَاػذ كوْى اص تؼشيق ػلن اغَل خبسد ّستٌذ؛ صيشا آًْب ثِ گًَٔ هستول ديذُ 

 .ضًَذ، ًِ ثِ گًَِ قشين هى

اللشم ثيي الوسبئل االغَلئ ٍ اللوْئ َّ أى الوسبئل االغَلئ يٌَى كي »:ًَيسذ دس ربى ديگش هى

قشين االستٌجبـ ٍ التٌَى ثؼٌَاى راتْب هتؼلوبً للؼول ... أى الوكلَة الوٌلق كي الوسبئل 

 .«االغَلئ َّ ًتبئزْب ٍ كي الوَاػذ اللوْئ َّ هػبديوْب

گيشى اص آى دس سسيذى  دس چگًَگى ثْشُ. هحون خَئى، تلبٍت هسألِ اغَلى ٍ هبػذُ كوْى سا 5

داًذ؛ صيشا هسألِ اغَلى ٍاسكِ دس استٌجبـ احٌبم ضشػى الْى است ٍ اص  ثِ حٌن ضشػى هى

 .ضَد هَاػذ كوْى، ثِ گًَِ اًكجبم ثش اكشاد ٍ هػبدين دس احجبت حٌن ضشػى، استلبدُ هى

 :ًَيسذ ايطبى دس ايي ثبسُ هى

______________________________ 
 .، اًتطبسات اسالهى79، ظ 7(. كَائذ االغَل، هحوذ حسيي ؿشٍى ًبئيٌى، د 7)
 .3، ظ 7(. ارَد التوشيشات، آهبى سيذ اثَالوبسن خَيى، د 2)
 .، هَسسِ تٌظين ٍ ًطش آحبس57، ظ 7(. هٌبّذ الَغَل الى ػلن االغَل، اهبم خويٌى، د 3)
 .، هَسسِ تٌظين ٍ ًطش آحبس44(. اًَاس الْذاى، اهبم خويٌى، ظ 4)

  



ثٌلسْب كي قشين استٌجبـ( كي تؼشيق ػلن االغَل ّي االحتشاص ػي  غٍالٌٌتٔ كي اػتجبس رلي )تو»

بة الوَاػذ اللوْئ كئًّْب توغ كي قشين استلبدُ األحٌبم الطشػئ اإللْئ ٍ اليٌَى رلي هي ث

 «7» «االستٌجبـ ٍ التَسيف ثل هي ثبة التكجين ٍ ثزلي خشرت ػي التؼشيق.

سشّ هؼتجش ثَدى هيذ )توغ ثٌلسْب كى قشين استٌجبـ( دس تؼشيق داًص اغَل، دٍسى اص هَاػذ كوْى 

گيشًذ، ٍلى ًِ ثِ گًَٔ استٌجبـ  است؛ صيشا آًْب دس قشين استٌجبـ احٌبم ضشػى الْى هشاس هى

 .لٌِ اص ثبة تكجين؛ ثِ ّويي رْت، هَاػذ كوْى اص تؼشيق داًص اغَل خبسرٌذٍٍاسكِ ضذى، ث

ٍى، دس هػجبح االغَل، دس ثحج هبػذُ كشاؽ، تلبٍت هسألِ اغَلى سا ثب هبػذُ كوْى، دس دٍ چيض 

 :ثيبى ًشدُ است

 «. أى تٌَى ًجشى الوسألٔ ثؼذ ؾنّ الػـشى إليْب هٌتزٔ للحٌن اللشػي الٌلي ...7

 «2» «ين الوَاػذ االغَلئ ػلى الوػبدين إًّوب َّ ثيذ الوزتْذ ٍ ليس للوولذ حظّ كيِ.. إىّ تكج2

گيشد،  اى ًِ هسألِ اغَلى ًجشاى آى هشاس هى . هؿي7ِهالى اغَلى ثَدى هسألِ، دٍ چيض است: 

 .اش حٌن كشػى ًلى ثبضذ ًتيزِ

 .اى ًيست دس آى ثْشُ . تكجين هسبئل اغَلى ثش هَاسدش، اختػبظ ثِ هزتْذ داسد ٍ هولذ سا2

. ضْيذ غذس، پس اص توسين هَاػذ كوْى ثِ پٌذ هسن، هالى هسألِ اغَلى سا رشيبى ٍاضتشاى 6

 :داًذ آى دس توبم ثبثْبى كوِ ٍ هالى هبػذُ كوْى سا اختػبظ ثِ ثشخى اص ثبثْبى كوِ هى

ٌْب ثجبة كوْي كيٌَى الويضاى كي اغَلئ الوبػذٓ ػذم اختػبظ هزبل االستلبدٓ ٍ االستٌجبـ ه»

هؼيي ٍ ثزلي يخشد الوسوبى األخيشاى أيؿبً ألىّ هبػذٓ الكْبسٓ أٍ الوَاػذ اللوْئ االستذاللئ ٍ إى 

ًبًت ػبهًٔ كي ًلسْب ٍ لٌٌْب التجلؾ دسرٔ هي الؼوَهئ تزؼلْب هطتشًٔ كي استٌجبـ الحٌن كي 

 «3» «أثَاة كوْئ هتؼذدٓ.

______________________________ 
 .، هكجؼٔ الٌزق266، ظ 3(. هػجبح االغَل، سيذ اثَالوبسن خَئى، د 7)
 .(. ّوبى2)
 .، الوزوغ الؼلوى للطْيذ الػذس26، ظ 7(. ثحَث كي ػلن االغَل، سيذ هحوَد ّبضوى ضبّشٍدى، د 3)

  



 

استٌجبـ اص آًْب، ثِ ثبة هؼيٌى  ايي ًِ هلوشٍ استلبدُ ٍ هيضاى اغَلى ثَدى هبػذُ ػجبست است اص

ضًَذ؛  اختػبظ ًذاسد؛ اص ايي سٍ، دٍ هسن اخيش )چْبسم ٍ پٌزن( ًيض اص تؼشيق اغَل خبسد هى

صيشا هبػذُ قْبست ٍ يب هَاػذ كوْى ًِ ثش آًْب استذالل اهبهِ ضذُ، گشچِ كشاگيشًذ، ٍلى كشاگيشى 

 .دس استٌجبـ حٌن كوْى، دس ثبثْبى كشاٍاى ًٌذ سسذ ًِ آًْب سا هطتشى آًْب ثِ حذى ًوى

 ىًوذ ٍثشسس

آًچِ دس ثبال آهذ، اص آسا ٍ ديذگبّْبى ثضسگبى داًص اغَل است دس ثبسُ اهتيبص هبػذُ كوْى اص 

هسألِ اغَلى ٍ چَى ًوذ ٍ ثشسسى تلػيلى ّشيي اص ايي ثبٍسّب، اص هلوشٍ ايي ًَضتِ خبسد 

 .ضَد ى آًْب پشداختِ هىاست؛ اص ايي سٍ، كوف ثِ ًوذ اروبل

گشدد؛ صيشا ثشخى  داًذ، ثِ هَاسدى ًوؽ هى ًظش ضيخ ًِ هالى هبػذُ كوْى سا اضتشاى دس ارشا هى

تَاًذ ثش هَاسدش تكجين ًٌذ، چَى تطخيع هَاسد هبػذُ اص تَاى اٍ  اص هَاػذ كوْى سا هٌلق ًوى

د غحيح ٍ كبسذ ػوذّب هٌلق هَاس« هب يؿوي ثػحيحِ يؿوي ثلبسذُ»خبسد است، هبًٌذ هبػذُ 

تَاًذ تطخيع دّذ، تب ايي هبػذُ سا تكجين ًٌذ ٍ هبًٌذ هبػذُ ضشـ هَاكن ًتبة ًبكز است  سا ًوى

 .ٍ هخبلق ًتبة ًبكز ًيست

داًذ، ًوؽ  اهب ديذگبُ آخًَذ خشاسبًى، ًِ هالى هسألِ اغَلى سا رشيبى دس توبم ثبثْبى كوِ هى

گشدد ثِ ثشخى اص هجبحج اغَل، هبًٌذ داللت ًْى دس ػجبدت، هَرت كسبد است يبًِ؟ ايي  هى

 .هسألِ اغَلى، تٌْب دس ثبثْبى ػجبدات ربسى است

ذالل ًذاسد، پس اص هَاػذ كوْى است ًيض، دسست ٍ اهب ايي ًِ اغبلٔ الكْبسُ، چَى ًيبص ثِ است

ًيست؛ صيشا اغبلٔ االضتـبل دس هَاسد ػلن اروبلى ؿيش ثذٍى ٍ ثشاءت ػولى ًيض سٍضي است، پس 

 .ثبيذ اص هَاػذ كوْى ثِ ضوبس آيٌذ

اهب ديذگبُ ًبئيٌى دس كَايذ االغَل ًِ هالى سا دس هسألِ اغَلى، ًلى ثَدى ًتيزِ ٍ دس هبػذُ 

گشدد ثِ ثسيبسى اص هَاػذ كوْى ًِ ًتيزِ آًْب ًلى  ى ثَدى ًتيزِ داًستِ است، ًوؽ هىكوْى رضئ

است، هبًٌذ ايي ًِ هبػذُ هبيؿوي داللت داسد ثش ًجَد ًلى ؾوبى ّجِ كبسذُ ثِ قَس ًلى؛ صيشا 

لت هبػذُ الؾشس ثش ٍارت ًجَدى ٍؾَ دس توبم غحيحِ ّويطِ ؾوبى ًذاسد ٍ هبًٌذ دال  ّجِ

هَاسد ؾشس ٍ ًيض هبػذٓ حشد ّويي داللت سا داسد. ثشاثش ايي ًظش، ايي هَاػذ ثبيذ داخل دس داًص 

 .اغَل ثبضٌذ

اهب ًظش ايطبى دس ارَد التوشيشات ًِ هالى سا دس هسألِ اغَلى، اختػبظ ارشاى آى ثِ هزتْذ 

هكلت ًيض، ّوبى گًَِ ًِ پيص اص ايي گزضت، هَسداضٌبل  داًستِ، ثش خالف هبػذُ كوْى ايي



تَاًذ ثش هَاسدش  است. هبػذُ هب يؿوي ٍ ًلَر ضشـ هَاكن ًتبة ٍ هبًٌذ ايٌْب سا، هٌلق ًوى

 .تكجين ًٌذ

اهب ًظش آهبى خَئى ًِ هالى هسألِ اغَلى سا تَسيف دس استٌجبـ ٍ هالى هبػذُ كوْى سا تكجين 

گشدد ثِ چگًَگى قشح ثحج. اص ثبة هخبل هسألِ  داًذ، دسست ًيست؛ صيشا ايي هالى ثش هى هى

ء، آيب هوتؿى كسبد است يب ًِ؟ اگش ثِ ّويي گًَِ ػٌَاى گشدد، ثحج اغَلى است؛  ًْى اص ضى

اسكِ دس استٌجبـ حٌن ضشػى است ٍلى اگش ايي گًَِ هكشح ضَد: آيب ػجبدتى ًِ ًْى ضذُ صيشا ٍ

ثبقل است يب ًِ؟ هبػذُ كوْى خَاّذ ثَد؛ صيشا حبلت تكجين داسد ًسجت ثِ هسبئل كوْى ًِ 

 «7» .تَسيف

ٍلى ًظش ايطبى دس هػجبح االغَل، ًِ هالى هسألِ اغَلى سا اختػبظ ارشاى آى ثِ هزتْذ ٍ 

داًست، ثب ًالم خَد ٍى، دس  هبػذُ كوْى سا اضتشاى ارشاى آى هيبى هزتْذ ٍ هولذ هى هالى

 :ًَيسذ گشدد؛ صيشا دس هحبؾشات هى هحبؾشات ًوؽ هى

إرا سُةّ هسألٔ كوْئ حبلْب حبل الوسألٔ االغَلئ هي ّزُ الزْٔ )إػوبل الوسألٔ االغَلئ ٍظيلٔ »

بلؾ ػليِ الخَاة ... كئًِّ هوّب اليوٌي أى يلن إلى الوزتْذيي دٍى ؿيشّن( ًبستحجبة الؼول الج

 «2» «الؼبهي لؼذم هذستِ ػلى تطخيع هَاسدُ هي الشٍايبت ٍتكجين أخجبس الجبة ػليْب.

چِ ثسب هسألِ كوْى ًِ هبًٌذ هسألِ اغَلى ثبضذ، دس ايي رْت ًِ هٌلق ًتَاًذ آى سا ثش 

ًِ ثش آى ٍػذُ حَاة دادُ ضَد؛ صيشا ايي  هَاسدش تكجين ًٌذ، ّوبًٌذ هبػذُ كوْى استحجبة ػولى

ٍايبت س  هبػذُ هوٌي ًيست ثِ هٌلق دادُ ضَد، چَى هذست تطخيع هَاسد ايي هبػذُ سا اص

 .ًذاسد

 

______________________________ 
 .22، ظ 7(. ثحَث كي ػلن األغَل، د 7)
 .77، ظ 7(. هحبؾشات، د 2)

  



 

ٍاهب ضْيذ غذس ًِ هالى هسألِ اغَلى سا اختػبظ ًذاضتي آى ثِ ثبة هؼيٌى اص كوِ داًستِ، اگش 

ًظش ٍى ايي ثبضذ ًِ هالى هبػذُ كوْى، رشيبى دس ثؼؿى اص ثبثْبى كوِ است، ضبيذ ثِ ثؼؿى اص 

، «الٌلغ الؿشس اٍلى هي رلت« »الؿشٍسات تجيح الوحظَسات»هَاسد ًوؽ گشدد، هبًٌذ هبػذٓ 

هگش ٍى دس « ٍ الؿشٍسات تتوذس ثوذسّب« ، الووتٌغ ضشػبً هوتٌغ ػولًب«هباليذسى ًلِ اليتشى ًلِ»

ٍ اص قشف ديگش، ثشخى اص هسبيل اغَل دس توبهى ثبثْبى .هبػذُ كوْى ثَدى ايي هَاسد اضٌبل ًٌذ

 ؟گشدد يب ًِ كوِ رشيبى ًذاسًذ، هبًٌذ داللت ًْى دس ػجبدت هَرت كسبد هى

ًظش حؿشت اهبم ًِ هالى هسبئل اغَلى سا ساٌّوب ٍ قشين ثَدى هشاس دادُ ٍ هالى  اهب

است ٍ هبػذُ كوْى « هب ثِ يٌظش»هَاػذكوْى سا استوالل داضتي ٍ ثِ ػجبست ديگش، هسألِ اغَلى 

تش است؛ ثَيژُ اگش آلى ثَدى سا تلسيش  ثِ حست ظبّش اص ديگش اًظبس ثِ ٍاهغ ًضديي« هب كيِ يٌظش»

 .ِ ٍاسكِ ٍاهغ ضذى دس استٌجبـ ٍ استوالل داضتي سا ثِ تكجينًٌين ث
________________________________________ 

رلذ، هؤسسِ دائشٓ الوؼبسف كوِ اسالهى ثش هزّت اّل ثيت  56روؼى اص هؤللبى، هزلِ كوِ اّل ثيت ػليْن السالم )كبسسى(، 
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