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والم ض٘خ

دس اٌٗدب ،صهٌ٘ٔ حشفّبٕ صٗبدٕ اص خبًت هحط٘ي ٍ ًبغشٗي دٗگش هىبست ضذُ است .اص

خولِ اضىبالتٖ وِ دس اٌٗدب روش ضذُ آى است وِ هحمك اٗشٍاًٖ

هٖفشهبٗذ :اسادٓ تفع٘ل اص لفع «أحسي»

دس آٗٔ ضشٗفِ ،اهىبى ًذاسد ٍ داسإ هحزٍس است؛ چِ هشاد أحسي هطلك ثبضذ ٍ چِ أحسي فٖالدولِ؛ صٗشا
اگش ٗه سلسلِ تصشفبت ٍخَد داضتِ ثبضذ وِ خبهؽ ث٘ي آًْب هصلحت داضتِ ثبضذ ٍ أحسي ًسجت ثِ تشن
ثبضذ ،هٌتْب ّوِ [دس همذاس هصلحت] هسبٍٕ ثبضٌذ ٍ ٗىٖ أحسي هطلك اص سبٗش تصشّفبت ًجبضذ ،طجك اٗي
هؿٌب وِ ثگَٗ٘ن همصَد اص أحسي ،تفضیل و أحسن هطلق استً ،وٖتَاى ّ٘چ ٗه اص اٗي تصشفبت سا اًدبم
داد؛ چشاوِ ؾلٖ الفشض توبم اٗي تصشّفبت دس همذاس هصلحت هسبٍٕ ّستٌذ ٍ ٗىٖ اص آًْب أحسي اص خو٘ؽ
هب ؾذاُ ً٘ست .خبهؽ ثوب َّ خبهؽ سا ّن وِ ًوٖتَاى هحمك وشد ٍ تشخ٘ح ثالهشخح ّن هؿٌب ًذاسد .پس اگش
ثگَٗ٘ن تصشفٖ وِ ٍلّٖ اًدبم هٖدّذ ثبٗذ أحسي هطلك ًسجت ثِ تشن ٍ سبٗش تصشفبت ثبضذ ،دس فشظٖ وِ
توبم تصشّفبت دس همذاس هصلحت هسبٍٕ ثبضٌذٍ ،لّٖ ًوٖتَاًذ ّ٘چ ٗه اص آًْب سا اًدبم ثذّذ؛ ًػ٘ش هسئلٔ
تمل٘ذ وِ اگش وسٖ ثگَٗذ تمل٘ذ اص أؾلن ٍاخت است اهّب أؾلن ًذاضتِ ثبض٘ن ٍ ؾذُإ اص هدتْذٗي هسبٍٕ
ثبضٌذ ،ثؿعٖ گفتِ ثَدًذ تخ٘٘ش هوىي ً٘ست.
ّوچٌ٘ي اگش تؿذادٕ اص تصشفبت ٍخَد داضتِ ثبضذ وِ ثؿط آًْب أحسي اص ثؿط دٗگش ثبضذ هٌتْب آى
تؿذادٕ وِ أحسي ّستٌذ دس همذاس هصلحت هسبٍٕ ثبضٌذ ٍ دس ث٘ي آًْب أحسي ٍخَد ًذاضتِ ثبضذ ـ هثالً
پٌح تب تصشف ثبضذ وِ سِ تب أحسي اص دٍ تبٕ دٗگش ثبضذ ،هٌتْب خَد آى سِ تصشّف دس همذاس هصلحت
هسبٍٕ ثبضٌذ ـ ثبص ّن هحزٍس ٍخَد داسد؛ صٗشا ؾلٖ الفشض سِ تصشفٖ وِ أحسي ّستٌذ ،ثب ٗىذٗگش دس
1

همذاس هصلحت هسبٍٕ ّستٌذ ٍ ٗىٖ اص آًْب أحسي اص سبٗش ًصشّفبت ً٘ست ،لزا ًوٖتَاى ٗىٖ اص آًْب سا
اًتخبة وشد.
پس اگش هشاد أحسي هطلك ثبضذ ،دس ثؿط هَاسد هحزٍس ٍخَد داسدّ .وچٌ٘ي اگش هشاد أحسن فیالجوله
ثبضذ ،ثبص ّن هحزٍس داسد؛ صٗشا أحسي فٖالدولِ ثِ اٗي هؿٌبست وِ اگش تصشّفٖ ًسجت ثِ تصشّف دٗگشٕ
اسخح ثبضذ اهّب ًسجت ثِ ثؿعٖ دٗگش هشخَح ثبضذ ،هٖتَاى آى سا اًدبم داد ،دس حبلٖ وِ اٗي هؿٌب لبثل التضام
ً٘ست .ثٌبثشاٗي ًوٖتَاى گفت وِ اص لفع «أحسي» دس آٗٔ ضشٗفِ ،اسادٓ تفع٘ل ضذُ است؛ چِ تفع٘ل هطلك
ٍ چِ تفع٘ل فٖالدولِ.
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سپس هشحَم اٗشٍاًٖ

احتوبلٖ اثذاؼ هٖوٌٌذ وِ طجك آى دٗگش هحزٍس هزوَس ٍاسد ًجبضذ ٍ هٖفشهبٌٗذ:

هوىي است وسٖ ثگَٗذ «أحسي» دس آٗٔ ضشٗفِ ثِ اٗي هؿٌبست وِ ٍلّٖ ثبٗذ تصشّفٖ سا اًتخبة وٌذ وِ
أحسي اص آى ٍخَد ًذاضتِ ثبضذ «هب ال أحسي هٌِ»؛ هثالً اگش پٌح تصشّف ٍخَد داضتِ ثبضذ وِ ّوِ هسبٍٕ
ثبضٌذٍ ،لّٖ ّش وذام سا اًتخبة وٌذ صبدق است وِ أحسي اص آى ٍخَد ًذاسد ٗب اگش دٍ تصشّف اص سبٗش
تصشّفبت اسخح ثبضذّ ،ش ٗه اص آى دٍ سا وِ ٍلّٖ اًتخبة وٌذ صبدق است وِ أحسي اص آى ٍخَد ًذاسد .اال
اٌٗىِ هحمك اٗشٍاًٖ

هٖفشهبٌٗذ اٗي احتوبل ،خالف لبؾذُ ٍ خالف هذلَل ص٘غٔ تفع٘ل است ٍ ًوٖتَاى

ثذاى هلتضم ضذ.
بزرسی و نقد اشکال دوم محقك ایزوانی

دس ثشسسٖ والم اخ٘ش هحمك اٗشٍاًٖ

وِ فشهَدًذ "احتوبل اٌٗىِ ثگَٗ٘ن هشاد اص لفع «أحسي» دس آٗٔ

ضشٗفِ« ،هب ال أحسي هٌِ» است ،خالف لبؾذُ ٍ ص٘غٔ تفع٘ل است" هٖگَٗ٘ن :اگش لشٌِٗإ ٍخَد داضتِ
ثبضذ وِ هشاد اص «أحسي» ٍ هفَْم ؾشفٖ آى ،تصشفٖ است وِ ثْتش اص آى ٍخَد ًذاضتِ ثبضذ ،هبًؿٖ دس التضام
ثِ اٗي احتوبل ٍخَد ًذاسد .ؾوالً ّن دس ًضد ؾمالء چٌ٘ي است وِ هثالً ٍلتٖ گفتِ هٖضَد ثْتشٗي ثشخَسد سا
ثب هبل ٗت٘ن داضتِ ثبض٘ذ ،اگش چٌذ تصشّف ٍخَد داضتِ ثبضذ وِ هثل ّن ثبضٌذّ ،ش وذام سا اًدبم دّذ هبًؿٖ
ًذاسد ،دس حبلٖ وِ ثْتش اص آًْب ٍخَد ًذاسد.
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هوا ال ٗوكي ٍ رلك أًِّ إى أسٗذ هٌِ األحسي هي جو٘غ ها ػذاُ لضم ػذم اإلقذام ػلى شٖء هني الترنشتا
ثن ّ
إى إسادٓ التّفض٘ل هي لفظ أحسي ّ
ّ
ػذٓ هٌْا تٖ هقذاس الورلحٔ تإى كل ٍاحذٓ هي تلك األتشاد الوساٍٗٔ ل٘س تأحسي هي جو٘غ ها ػذاُ ًؼنن ّنَ أحسني هني
ػٌذ هساٍاتْا أٍ هساٍآ ّ
تؼض ها ػذاُ ٍ إى أسٗذ هٌِ األحسي تٖ الجولٔ ٍ األحسي ٍ لَ هي تؼض ها ػذاُ لضم جَاص ترشف ٗكَى َّ أحسي هي ها دًٍنِ ٍ إى كناى ٌّنا

الر٘غٔ خالف القاػذٓ ٍ خالف هذلَل ص٘غٔ التّفض٘ل.
ترشف آخش أحسي هٌِ ٍ إسادٓ ها ال أحسي هٌِ هي ّزُ ّ
2

هثالً فشض وٌ٘ذ هَالٖٗ ثِ فشد تحت اهشش فشهبى دّذ وِ فمط ٗه داًِ هَُ٘ ثشإ اٍ تِْ٘ وٌذ اهب هَُ٘إ
سا ثبٗذ اًتخبة وٌذ وِ ض٘شٗيتشٗي هَُ٘ ثبضذ .دس اٌٗدب آى فشد حتوبً ثبٗذ ٗه داًِ هَُ٘ تِْ٘ وٌذ ٍ اص طشف
دٗگش ثبٗذ ض٘شٗيتشٗي هَُ٘ سا اًتخبة وٌذ ،حبل اگش دس ث٘ي هَُّ٘ب دٍ هَُ٘ ٍخَد داضتِ ثبضذ وِ ض٘شٗيتش
اص ثمِ٘ ثبضذ ،آٗب آى فشد هٖتَاًذ ثِ ثْبًٔ اٌٗىِ ٗىٖ اص آى دٍ هَُ٘ تشخ٘ح ثش دٗگشٕ ًذاسد دست خبلٖ
ثشگشدد؟! هؿلَم است وِ ًوٖتَاًذ چٌ٘ي وبسٕ وٌذ؛ صٗشا دس خبٖٗ وِ فشد ثِ ّش دل٘ل فمط ثبٗذ ٗه هَُ٘
تِْ٘ وٌذ ،هفَْم ؾشفٖ اهش هَال آى است وِ اگش چٌذ هَُ٘ ٍخَد داسد وِ ض٘شٗيتش اص سبٗش هَُّ٘ب ّستٌذّ ،ش
وذام اص آًْب سا وِ خَاست٘ذ هٖتَاً٘ذ تِْ٘ وٌ٘ذ .هب ًحي فِ٘ ّن چٌ٘ي است؛ ٍلتٖ وِ ؾلٖ الفشض ثبٗذ ل٘بم
ثِ اصالح هبل ٗت٘ن ضَد ٍ ًوٖضَد آى سا سّب وشد ٍ آٗٔ ضشٗفِ ّن ث٘بى هٖوٌذ ثْتشٗي اصالح سا ثبٗذ اًدبم
داد ،اگش چٌذ تصشّف ٍخَد داضتِ ثبضذ وِ اص لحبظ اصالح ٗىسبى ثبضٌذ ،فْن ؾشف آى است وِ ّش وذام سا
وِ فشد اًدبم ثذّذ وبفٖ است ٍ .اٌٗىِ هحمك اٗشٍاًٖ

فشهَد اٗي احتوبل خالف هذلَل ص٘غٔ تفع٘ل

است ،هٖگَٗ٘ن :ثلِ ،خالف هذلَل ص٘غٔ تفع٘ل است هٌتْب دس خبٖٗ وِ لشائي حبفِ ّشچٌذ لجّٖ ٍخَد
ًذاضتِ ثبضذ ،اهّب اگش دس خبٖٗ لشٌِٗ ٍخَد داضتِ ثبضذ ،ثِ ًػش هٖسسذ ؾشف اثبٖٗ ًذاضتِ ثبضذ وِ ٗىٖ اص
آى تصشّفبت سا اًتخبة وٌذ ،ثذٍى اٌٗىِ هَسد سشصًص ٍ ؾتبة اص خبًت هَال ٍ ؾمالء لشاس گ٘شد.
اشکال سوم محقك ایزوانی بز کالم شیخ

اضىبل دٗگشٕ وِ فٖالدولِ دس ولوبت هحمك اٗشٍاًٖ
چْبسم ـ ثِ تؿج٘ش هشحَم اهبم

ٍخَد داسد آى است وِ ض٘خ

دس احتوبل

ـ فشهَدًذ وِ «لشة» وٌبِٗ اص هطلك اهش اخت٘بسٕ است؛ أؾن اص فؿل ٍ تشن

ٍ ّش دٍ سا ضبهل هٖضَد؛ ثِ اٗي هؿٌب وِ دس ساثطٔ ثب هبل ٗت٘ن ثبٗذ تصشّف ٍ تشن تصشّف أحسي ثبضذ .دس
حبلٖ وِ ث٘ي ٍخَد ٍ ؾذم وِ ض٘خ

اص آى تؿج٘ش ثِ فؿل ٍ تشن وشدًذ ،خبهؽ ٍخَد ًذاسد .ثٌبثشاٗي احتوبل

چْبسم ثبوتاً داسإ هطىل است ٍ اصالً ًوٖتَاى آى سا خضٍ احتوبالت داًست هگش ثذٍاً ،لزا حتّٖ اگش آٗٔ
ضشٗفِ غَْس دس اٗي احتوبل داضتِ ثبضذ ،ثبٗذ اص آى سفؽ ٗذ وشد ،دس حبلٖ وِ ض٘خ
هالوبت ٍ اغشاض ضبسؼ ،اٗي احتوبل ثِ ٍالؽ ًضدٗهتش است.

فشهَدًذ ثِ حست
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قَلِ قذس سشُ ٍ القذس الوشتش أحسي هي غ٘شُ

ال ٗؼقل القذس الوشتش ت٘ي الفؼل ٍ التش ٍ ت٘ي الَجَد ٍ الؼذم ٍ القذس الوشتش الوتّرف تاألحسٌّ٘ٔ اتتذاء تَْ استذاهٔ ػلى أحسٌّ٘تِ التنٖ كناى

تقذم أى كفاٗٔ أحسنٌّ٘ٔ القنذس
ػلْ٘ا أػٌٖ القذس الوشتش ت٘ي جؼل ػَض هال ال٘ت٘ن دٌٗاسا ٍ جؼلِ دسّوا سَاء ها كاى هغ الَاسطٔ ٍ تال ٍاسطٔ ٍ قذ ّ
الوشتش ت٘ي الفؼل٘ي ال تثتٌٖ ػلى اخت٘اس االحتوال الشاتغ تٖ ا.ٔٗٙ
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پاسخ مستفاد اس کلمات شیخ و السید االمام

به اشکال مذکور

خَاة ثِ اٗي اضىبل ّن فٖالدولِ دس ولوبت ض٘خ
ٍ خَاة آى وشدُاًذ .هشحَم ض٘خ

ٍخَد داسد ٍ ّن الس٘ذ االهبم

اضبسُ ثِ اضىبل

فشهَدًذ وِ همصَد اص «لشة» ،هطلك اهش اخت٘بسٕ ٗب ثِ تؿج٘ش دٗگش

هٖتَاى گفت همصَد ض٘خ  ،تصوین هتؿلك ثِ فؿل ٗب تشن است؛ چشاوِ همصَد اص تشنِ لشة دس آٗٔ
ضشٗفِ ،تشن اخت٘بسٕ است ٍ تشنِ ٗه ؾول ّن ً٘بص ثِ لصذ داسد ،لزا اص ح٘ث تصو٘ن ٍ اًتخبثٖ وِ هىلّف
اًدبم هٖدّذٗ ،ه اهش ٍخَدٕ هٖضَد ٍلَ اٌٗىِ هتؿلمص دس ٗه خب فؿل ٍ دس ٗه خب تشن فؿل است ٍ
دٗگش اٗي اضىبل ٍخَد ًذاسد وِ ث٘ي ٍخَد ٍ ؾذم خبهؽ ٍخَد ًذاسد.
ثلِ ،تشن اصلٖ احت٘بج ثِ ؾلّت ًذاسد ،اهّب استذاهٔ تشن ثشإ فبؾل هختبسٕ وِ إى ضبء فؿل ٍ إى ضبء لن
ٗفؿل ،اهشٕ اخت٘بسٕ هٖضَد وِ احت٘بج ثِ لصذ داسد ٍ اص اٗي ح٘ث ،اهشٕ ٍخَدٕ است ،هٌتْب دس خبٖٗ وِ
هتؿلمص تشن است ،ثِ اؾتجبس آى تؿج٘ش ثِ تشن هٖضَد ٍ دس خبٖٗ وِ هتؿلمص ٍخَد است ،ثِ اؾتجبس آى
تؿج٘ش ثِ فؿل هٖضَد ٍ ثِ ًػش هٖسسذ ض٘خ

ثِ اٗي هطلت ؾٌبٗت داضتِاًذ ٍ ثذٗي خْت هصتّ احتوبل

چْبسم سا سٍٕ اهشٕ اخت٘بسٕ ثشدُاًذ؛ ًِ سٍٕ تشن ٍ فؿل تب اضىبل ضَدٗ .ب ثِ تؿج٘ش الس٘ذ االهبم ،3
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حَل هفاد آٗٔ ٍَ َال تَ ْقشتَُا َهالَ الَْ٘تِ٘ ِن
َ
هؼٌى آخشٗ ،حتونل أى ٗكنَى كٌاٗنٔ ػني الترنشتا
تأى الوشاد هي «القشب» الوٌْٖ ػٌِ ل٘س هؼٌاُ
تٌقَل :تؼذ القطغ ّ
الحق٘قٖ ،تل َّ كٌاٗٔ ػي ٰ
ّ
ّ
ّ
الخاسجّ٘ٔ الَجَدّٗٔ ،كاألكل ٍ الششب ٍ غ٘شّوا.

أٍ ػي الترشتا االػتثاسّٗٔ ،كالث٘غ ٍ اإلجاسٓ ٍ ًحَّوا ،أٍ ػٌْوا.
ّ
أٍ ػي الترشتا الخاسجّ٘ٔ ٍ تشكْا.
ّ
أٍ ػي الترشتا االػتثاسّٗٔ ٍ تشكْا ،أٍ ػٌْوا ٍ ػي تشكْوا.
ّ
أٍ ػي أهش ثثَتٖ جاهغ لجو٘غ الترشتا ٍ ًحَّا ،حت ّى ًحَ اإلتقاء تحت ال٘ذ الوالصم لتش الترشف ،تإًِّ أٗض ًا ثثَتّٖ ،زا تحسة االحتوال.
ّ
ّ
ّ
ّ
ضنذُ،
لكي ال ٗؼقل الجوغ ت٘ي
الترشتا ٍ تشكْا؛ لؼذم الجاهغ ت٘ي الفؼل ٍ التش  ٍ ،ػذم إهكاى الكٌاٗٔ ػي الفؼل ٍ التش ؛ إٔ الشٖء ٍ ًق٘ضِ أٍ ّ
ّ
ضذُ تكٌاٗٔ ٍاحذٓ.
ضشٍسٓ ػذم إهكاى استلضام شٖء لْوا ٍ ،ػذم إهكاى االًتقال إلى الشٖء ٍ ًق٘ضِ أٍ ّ
تاحتوال إسادٓ الترشتا الخاسجّ٘ٔ ٍ تشكْا ،أٍ االػتثاسّٗٔ ٍ تشكْا ،أٍ ّوا ٍ تشكْوا ،ساقط ٍ ٗثقى الثاقٖ.
ّ
األٍل كَى الٌْٖ تكل٘ف٘ ّ ًا ٍ ،الصم الثاًٖ كًَِ إسشاد ًا إلى الثطالى.
ٍ الصم االحتوال ّ

ٍ الصم الثالث التكل٘ف تٖ الترشتا الخاسجّ٘ٔ ٍ ،اإلسشاد تٖ االػتثاسّٗٔ ،ال توؼٌى استؼوال الٌْٖ تٖ التكل٘ف ،أٍ الَضغ ،أٍ تْ٘وا ،تل تونا ًثٌّْنا
ّ
هؼٌى ًفسٖ َّ الوٌغ ػٌِ تٌفسِ ،تن٘ؼلن
ػلِ٘ هشاس ًا :هي ّ
أى الٌَاّٖ ٍ األٍاهش لن تستؼول ّإال تٖ هؼاًْ٘ا؛ إٔ الضجش ٍ الثؼث « ،»1لكي الصم الضجش ػي ٰ
ّ
الرحٔ ٍ الفساد َّ اإلسشاد إلى الثطالى.
هٌِ التكل٘ف ٍ ،ػي هؼٌى
آلٖ أٍ هتشقّة هٌِ ّ
ّ
تقَلِ (صلّى ٰ ّاّلل ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّن) ال تثغ ها ل٘س ػٌذ .
الرحٔ ػشت ًا ٍ ،قَلِ« :ال تششب الخوش» صجش تفْن هٌِ هثغَضّ٘ٔ الشنشب ،تنإرا جونغ تن٘ي الوَضنَػ٘ي ٗفْنن
إلى ػذم ّ
صجش ٗفْن هٌِ اإلسشاد ٰ
4

هٖتَاى دس اٌٗدب ؾٌَاى ٍخَدٕ دٗگشٕ سا وِ هالصم ثب تشن است أخز وشد ،هبًٌذ ؾٌَاى اثمبء ثش حبلت سبثمِ
ٍ ٗب سبٗش افؿبلٖ وِ ثب اثمبء سبصگبس ثبضذ ٍ «لشة» وٌبِٗ اص اثمبء ثش حبلت سبثمِ ٗب تصشفبت دٗگش است.
بزرسی مصداق «التی» یا مزجع ضمیز «هی»

هطلت دٗگشٕ وِ ثبٗذ دسثبسٓ آٗٔ ضشٗفٔ وٓ الَ تَقْرَبٔوا مٓالَ الْيٓتِيمِ إِالَّ بِالَّتِي هِيٓ أَحٕسٓنُ ثشسسٖ ضَد آى
است وِ «التٖ» وِ هَصَل است ،چشا هؤًث آهذُ ٍ ؾبئذش چ٘ست ٍ ٗب هشخؽ ظو٘ش «ّٖ» چ٘ست4؟
ثؿعٖ اٗي ثحث سا هطىل گشفتِ ٍ دس ثؿط تمشٗشات آهذُ است وِ ًذٗذم وسٖ هتؿشض تَظ٘ح اٗي
هسئلِ ضذُ ثبضذ .اهّب ٍلتٖ ثِ تفبس٘ش هشاخؿِ وشدٗن هؿلَم ضذ چٌ٘ي ً٘ست وِ ؾلوبء غبفل اص اٗي هطلت
ثَدُ ثبضٌذ .ثلِ ،ؾلٖ التفص٘ل ٍاسد آى ًطذُاًذ ٍ ضبٗذ ؾلّتص اٗي ثَدُ وِ گوبى ًوٖوشدًذ تؿم٘ذٕ دس اٗي
هطلت ٍخَد داضتِ ثبضذ .ثِ ّش حبل دس ثشخٖ وتت وِ ثِ آى هشاخؿِ وشدٗن ،چْبس احتوبل ثشإ «التٖ» ٍ
ظو٘ش «ّٖ» روش ضذُ ثَد:
احتوال اوّل وِ وث٘شٕ آٗٔ ضشٗفِ سا طجك آى هؿٌب وشدُاًذ اٗي است وِ گفتِاًذ هصذاق التٖ« ،فِعٕلَة» است
ٍ آٗٔ ضشٗفِ هٖفشهبٗذ« :ال تقربوا مال اليتيم اال بالفِعلَة التي هي أحسن»؛ ٗؿٌٖ ًضدٗه هبل ٗت٘ن ًطَٗذ هگش ثِ
فؿلٖ وِ أحسي ثبضذ .هٌتْب چَى ّش فؿلٖ ٗه ًَؼ ٍحذتٖ ثشإ خَد داسد ،لزا ٗه تبٕ ّ٘ئت داخل ثش آى
ضذُ است؛ ٗؿٌٖ فِؿلِإ وِ ّ٘ئت أحسي داسد ٍ اگش ثِ صَست «فَعٕلَة» ثخَاً٘ن ،تبٕ مرة داخل ثش آى ضذُ
التكل٘ف ت٘وا ٌٗاسثِ ٍ ،الَضغ كزلك.

 .4هرثاح الفقأّ (الوكاسة)؛ ج ،5ص78 :

ثن اختلف تٖ اى الوشاد تالتٖ إٔ شٖء تق٘ل اًْا كٌاٗٔ ػي الٌ٘ٔ إٔ ال تقشتَا هال ال٘ت٘ن ّإال تٌ٘ٔ حسي ،ت٘كَى الثاء صلٔ صائنذٓ ٍ .ق٘نل اى الونشاد

هٌْا الك٘ف٘ٔ إٔ ال تقشتَا هال ال٘ت٘ن ّإال تك٘ف٘ٔ حسي ٍ ركشًا ساتقا اى الوشاد هٌْا الطشٗقٔ ٍ ٗكَى الثاء للسثث٘ٔ ٍ ل٘س َّ ٍصفا للقشب كوا تَّن ٍ اال
كاى الرح٘ح اى ٗقال ّإال تالزٕ َّ أحسي

 إسشاد الطالة إلى التؼل٘ق ػلى الوكاسة ،ج ،3ص :59

ٍ ك٘ف كاى تل٘س األحسي ٍصفا للقشب ل٘قال اى القشب ال ٗؼن الترشتا االػتثاسٗٔ ٍ اى هنذلَل اٗٙنٔ ّنَ تحنشٗن الترنشف الخناسجٖ غ٘نش

األحسي تال ٗستفاد هٌِ الحكن الَضؼٖ للوؼاهال الجاسٗٔ ػلى هال ال٘ت٘ن تل األحسي صلٔ الوَصَل الوشاد تِ الطشٗقٔ ٍ الَسن٘لٔ كونا ّنَ هقتضنى

تأً٘ث الوَصَل ٍ دخَل الثاء الظاّشٓ تٖ اٙل٘ٔ أٍ السثث٘ٔ ػلِ٘ ٍ تَص٘ف الطشٗقٔ تاألحسي ٗوكي اى ٗشاد ها ٗقاتل طشٗق الظلن ٍ الؼذٍاى كونا تنٖ
ِ
اهى ُظلْو ًا ٍ ػلِ٘ ت٘وا كاى ٍس٘لٔ القشب هؼاهلٔ هؼًٌَٔ تؼٌَاى الظلن ٍ الؼذٍاى ٗحكن تفسادّا كونا إرا تناع النَلٖ
ٗي َٗ ْأكُل ُ َ
قَلِ سثحاًِ ال ٓز َ
َى َأ ْه َٰالَ الَْ٘ ٰت ٰ
هال ال٘ت٘ن تثوي ًجس جذا ح٘ث ال ٗوكي هغ صحتْا اى ٗكَى تشتة األثش ػلْ٘ا الوؼثش ػٌِ تالقشب هحشها.

ٍ ٗوكي اى ٗكَى الوشاد الطشٗقٔ التٖ ّٖ أصلح لل٘ت٘ن تاإلضاتٔ إلى سائش الوؼاهال ٍ الَسائل تال ٗجَص القشب توال ال٘ت٘ن تاإلجاسٓ إرا كاى الث٘غ

أصلح ٍ ظاّش األحسي ٍ اى كاى َّ الثاًٖ اال اًِ قذ ٗقال تكَى الوشاد تِ َّ األٍل تقشٌٗٔ الٌْٖ ػي أكلِ ظلوا ٍ تؼض الشٍاٗا الَاسدٓ تٖ الترنشف

توال ال٘ت٘ن.
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است؛ ٗؿٌٖ ّش دفؿِإ وِ فؿلٖ اًدبم هٖضَد ،أحسي ثبضذ.
احتوال دوم :هشاد اص التٖ« ،خصلت» است؛ «اال بالخصلة التي هي أحسن» ،همصَد اص آى ّن هوىي است
خصلت دس خَد فشد ثبضذ؛ ٗؿٌٖ آى فشدٕ وِ داسإ خصلت أحسي است وِ ّوبى ؾذالت ٗب ٍثبلت ثبضذ.
هوىي ّن ّست خصلت دس خَد فؿل هشاد ثبضذ وِ ّوبى خصلت خذهت ٍ خ٘شخَاّٖ ثبضذ وِ اٗي هؿٌب
ثشگطت ثِ احتوبل سَم داسد.
احتوال سوم :همصَد اص التًّٖ٘« ،ت» ثبضذ؛ ٗؿٌٖ «اال بالنّية التي هي أحسن»؛ آى ًّ٘تٖ وِ أحسي ثبضذ.
احتوال چهارم :همصَد اص التٖ« ،طشٗمت» ثبضذ؛ ٗؿٌٖ «اال بالطریقة التي هي أحسن» وِ اگش ثخَاّ٘ن آى سا
ثِ گًَِإ هؿٌب وٌ٘ن وِ ثب احتوبل اٍّل هتفبٍت ثبضذ ،چٌ٘ي هٖضَد :هگش ثِ سٍضٖ وِ دس هدوَؼ أحسي
ثبضذ؛ ًِ اٌٗىِ ته ته تصشفبت أحسي ثبضذ.
اٌْٗب احتوبالتٖ ثَد وِ دس ثؿعٖ ولوبت روش ضذُ ثَد ،اهّب ثِ ًػش هٖآٗذ دل٘لٖ ٍخَد ًذاسد وِ حتوبً ثبٗذ
ٗىٖ اص اٗي احتوبالت سا اًتخبة وٌ٘ن؛ چشاوِ اًتخبة ّش ٗه اص اٗي احتوبالتً٘ ،بص ثِ لشٌٗٔ خبصِ داسد دس
صَستٖ وِ الشة اص آى احتوبل ٍخَد داسد .ثِ تؿج٘ش دٗگش اگش ًتَاً٘ن ثذٍى لشٌٗٔ خبصِ ،هصذالٖ ثشإ
«التٖ» پ٘ذا وٌ٘نًَ ،ثت ثِ ٗىٖ اص اٗي احتوبالت هٖسسذ ،اهّب اگش ثتَاى اص خَد والم ٍ ثذٍى لشٌٗٔ خبسخِ٘،
هصذالٖ ثشإ «التٖ» ٍ هشخؿٖ ثشإ ظو٘ش پ٘ذا وشد ،دٗگش ً٘بصٕ ثِ تصشّف دس والم ٍ اًتخبة ٗىٖ اص اٗي
احتوبالت ً٘ست.
آًچِ ثِ ًػش هٖآٗذ اٗي است وِ «التٖ» ٍ «ّٖ» دس آٗٔ ضشٗفِ ثِ خَد «لشة» ثشهٖگشدد؛ ًػ٘ش ظو٘ش «َّ»
دس آٗٔ ضشٗفٔ اعٕدِلُوا هٔوٓ أَقْرَبٔ لِلتَّقْوٓی
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وِ ثِ «ؾذالت» ثشهٖگشدد وِ ّوشاُ ثب تبء است ٍ ٗب ثِ ؾذلٌ

ثشهٖگشدد .پس هؿٌبٕ آٗٔ ضشٗفِ چٌ٘ي هٖضَد« :ال تقربوا مال اليتيم اال بالقرب التي هي أحسن؛ چشاوِ لشة
ٍ ًضدٗه ضذى ثِ هبل ٗت٘ن داسإ السبهٖ است؛ لشثٖ وِ ّوشاُ ثب فسبد ثبضذ ،لشثٖ وِ أحسي ٗب حسي ثبضذ
ٍ لشثٖ وِ ّوشاُ ّ٘چ وذام ًجبضذ ٍ آٗٔ ضشٗفِ هٖفشهبٗذ ًضدٗه هبل ٗت٘ن ًطَٗذ هگش ثِ ًضدٗه ضذًٖ وِ
أحسي ثبضذ ٍ .چَى «لشة» هصذس است ،ثبلطجؽ ؾبئذ ثِ آى ٍ هَصَلٖ وِ ثِ آى اضبسُ داسد ،هٖتَاًذ هؤًث
ثبضذ ٍ ،حتّٖ اگش وسٖ خ٘لٖ اصشاس داضتِ ثبضذ هٖگَٗ٘ن هصذاق التٖ ٍ هشخؽ ظو٘ش ّٖ« ،قُربة» است وِ
تبء مرة ٗب ّ٘ئت ثش آى داخل ضذُ است؛ ٗؿٌٖ اال بالقربة التٖ ّٖ أحسيٗ .ب اٌٗىِ هشخؽ «مقربة» ٗب «قربیٰ»
سَسُ هثاسك ِٔ هائذُ ،آٗ ِٔ.8
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هٖثبضذ ،ثٌبثش اٌٗىِ اٗي دٍ هصذس أؾن اص لشة ثِ ًست ثبضذ ،ووب صشّح ثِ ثؿط.
ثٌبثشاٗي اٌٗىِ ثؿعٖ گفتِ اًذ اٗي ثحث هطىل است ٍ ًذٗذم وسٖ هتؿشض آى ضذُ ثبضذ ،هؿلَم ضذ
چٌ٘ي ً٘ست ٍ ّن حلّص آسبى است ٍ ّن هتؿشض آى ضذُاًذ.
«باء» در «بالتی» به چه معناست؟

ثحث دٗگشٕ وِ دس اٗي آٗٔ ضشٗفِ هطشح هٖضَد آى است وِ ثبء دس «بِالَّتِي» ثِ چِ هؿٌبست؟ دس ًحَ
حذٍد چْبسدُ هؿٌب ثشإ «ثبء» روش ضذُ است .ثشخٖ دس اٌٗدب «ثبء» سا ثِ هؿٌبٕ سجج٘ت گشفتِ ٍ احتوبالً ّن
هشادضبى اص سجت« ،ؾمذ» است ـ ًػ٘ش «ثبء» دس آٗٔ ضشٗفٔ الَ تَأْكُلُوا أَمٕوٓالَكُمٕ بٓيٕنَكُمٕ بِالْبٓاطِلِ
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وِ ثؿعٖ ثِ

هؿٌبٕ سجج٘ت گشفتِاًذ؛ ٗؿٌٖ ثِ سجت ؾمذ «سثَٕ ،غشسٕ ٍ اهثبل آى» .طجك اٗي هؿٌب آٗٔ ضشٗفِ هٖفشهبٗذ
ؾمذٕ وِ سٍٕ هبل ٗت٘ن اًدبم هٖضَد أؾن اص ث٘ؽ ،هعبسثِ ،اخبسُ ٍ  ...ثبٗذ أحسي ثبضذ .الجتِ ثبٗذ ثِ ا ٗي
ًىتِ تَخِ داضت وِ الصهٔ اٗي هؿٌب آى است وِ آٗٔ ضشٗفِ ًػشٕ ثِ تصشّفبت خبسخِ٘ دس هبل ٗت٘ن ًذاضتِ
ثبضذ ،ثلىِ ًبغش ثِ سجت اؾتجبسٕ ٗب ّوبى عقد ثبضذ ٍ ،چمذس فشق است ث٘ي اٗي ًػش ٍ آًچِ الس٘ذ االهبم ٍ
ثشخٖ دٗگش اًتخبة وشدُاًذ وِ همصَد اص لشة ،تصشفبت تىٌَٖٗ ٍ خبسخٖ است ٍ آٗٔ ضشٗفِ اصالً ًبغش
ثِ تصشّفبت اؾتجبسٕ ً٘ست وِ إى ضبء اهلل ثحث اص آى خَاّذ آهذ.
ثِ ّش حبل ثِ ًػش هٖآٗذ ٍخْٖ ًذاسد وِ «ثبء» دس آٗٔ ضشٗفِ سا هحصَس دس هؿٌبٕ سجج٘ت ثذاً٘ن ،ثلىِ
ّوبىطَس وِ لجالً دس هَسد آٗٔ ضشٗفٔ الَ تَأْكُلُوا أَمٕوٓالَكُمٕ بٓيٕنَكُمٕ بِالْبٓاطِلِ تَظ٘ح دادٗن وِ هٖتَاى «ثبء» سا ثِ
هؿٌبٖٗ اؾن هبًٌذ استؿبًت ٗب الصبق گشفت ـ ّشچٌذ هستلضم اٗي ثبضذ وِ هؿٌبٕ پبًضدّوٖ ثشإ ثبء دس ًػش
گشفت  ٍ ،اٗي هطىلٖ ًذاسد؛ چشاوِ ٍلتٖ ؾشف ؾشثٖ ٍ استىبص ؾشث٘ت التعبٕ چٌ٘ي هؿٌبٖٗ داضتِ ثبضذ،
هٖتَاى ثذاى هلتضم ضذ ـ دس هب ًحي فِ٘ ّن ٍخْٖ ًذاسد وِ «ثبء» سا هحصَس دس هؿٌبٕ سجج٘ت ثگ٘شٗن ،ثلىِ
هٖتَاى آى سا صائذُ ثشإ تأو٘ذ گشفتً ،ػ٘ش و كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً وِ اگش خذاًٍذ هتؿبل «كفي اهلل شهيداً» ّن
فشهَدُ ثَد ثشإ ادإ اصل هطلت وبفٖ ثَد ،هٌتْب ثشإ تأو٘ذ اٗي هؿٌب وِ ضْبدتٖ وِ اص ًبح٘ٔ خذاًٍذ
هتؿبل ثبضذ ضْبدتٖ است وِ الٗمبس ثْب ضْبدات دٗگشّ ،وشاُ ثب «ثبء» صائذُ آهذُ است .دس هب ًحي فِ٘ ّن
ثبء صائذُ ٍ ثشإ تأو٘ذ است ٍ آِٗ ضشٗفِ هٖخَاّذ تأو٘ذ ثفشهبٗذ وِ لشة ثِ هبل ٗت٘ن ثبٗذ وبهالً أحسي
ثبضذ.
سَسُ هثاسك ِٔ ًساء ،آٗ ِٔ.29
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ٍالحوذ هلل سة الؿبلو٘ي
تمشٗش ٍ تٌػ٘ن :خَاد احوذٕ
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