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دو صورت دیگر
1ـ اگط ذجط ػؼیفی ثط ٍجَة ػولی زاللت وٌس آیب هی تَاى گفت هشوَل اذجبض هَي ثَلَؾ هیشَز؟
ثطذی ثط اسبس شجِْای هؼتمسًس ایي اذجبض شبهل ٍاججبت ًویشًَس؛ ظیطا اذجبض هَي ثَلَؾ ثیبى هیوٌس:
«مَه تَلَغه ثوابٌ علی عملٍ» ٍ ٍلتی فطػبً زلیلی هیگَیس فالى ػول ٍاجت است ،اًسبىّب ایي ػول ضا ثِ
ذبؿط ثَاة آى اًجبم ًویزٌّس ثلىِ ًَػبً ثطای فطاض اظ ػمبة آى ضا اًجبم هیزٌّس ،ثسیي جْت هشوَل
ضٍایبت هَي ثَلَؾ ًرَاّس ثَز.
ٍلىي ایي سري طحیح ًیست؛ ظیطا:
اوّالً :ایيگًَِ ًیست وِ هطزم ّوَاضُ ٍاججبت ضا ثطای فطاض اظ ػمبة اًجبم زٌّس.
ثانیاً :هالن ،آى ًیست وِ هطزم چگًَِ ػول هیوٌٌس ثلىِ هالن آى است وِ ثلَؽ ثَاة ثط ػول طبزق
ث بشس ٍ سپس هىلّف ػول ضا ثِ ًحَی اًجبم زّس وِ اگط ثبثت ثَز هستحك ثَاة ثَز؛ یؼٌی ػول ضا ثِ ًحَ
طحیح اًجبم زّس .ثٌبثطایي اگط فطزی ػولی ضا وِ ذجط ػؼیف ثط ٍجَة آى لبئن شسُ است هؼبفبً الی
الوَلیٰ اتیبى وٌس هیتَاًس هشوَل اذجبض هَي ثَلَؾ شَز؛ ظیطا ضٍایبت زالّ ثط ٍجَة ،ثبإللتعام زالّ ثط ثَاة
ّستٌس ٍ اگط ایي اػوبل هؼبف الی الوَلیٰ آٍضزُ شَز هشوَل «مَه تَلَغه ثوابٌ علی عملٍ فعمله  »...ذَاٌّس
ثَز ٍ زض ًتیجِ ٍػسُی تفؼّلی ذساًٍس شبهل ایي هَاضز ًیع هیشَز ٍ یه فطز ػبلل اًگیعُ پیسا هیوٌس وِ
آى اػوبل ضا اًجبم زّس.
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2ـ اگط ذجط ػؼیفی زالّ ثط حطهت ػولی ثَز ،هثالً« :یحرم الجلوس فی مکان کذا» آیب هیتَاى آى ضا
هشوَل اذجبض هَي ثَلَؾ زاًست؟
زض ضاثـِ ثب شوَل اذجبض هَي ثَلَؾ ًسجت ثِ اذجبض زالّ ثط حطهت ،ػالٍُ ثط اشىبالتی وِ زض هَضز اذجبض زالّ ثط
وطاّت هـطح شس ،اشىبل زیگطی لَیتط اظ اشىبلی وِ ثط اذجبض زالّ ثط ٍجَة شوط شسُ ٍجَز زاضز ٍ آى ایي
وِ زض حطهت ،احتطاظ ثِ ذبؿط فطاض اظ ػمبة است؛ هثالً وسی وِ شطة ذوط ًویوٌس ،ثطای فطاض اظ زٍظخ احتطاظ
هیوٌس ًِ ثطای ثِ زست آٍضزى ثَاة .اهّب ایي اشىبل زض ایٌجب ًیع ٍاضز ًیست؛ ظیطا تطن حطام ًیع ثَاة زاضز ثِ
ػلت آًىِ اؿبػت ذساًٍس استّ .ط چٌس فؼل حطام هسبٍی ثب استحمبق ػمَثت است اهّب چَى تطن آى اؿبػت
هَلیٰ است استحمبق ثَاة زاضز ،الجتِ استحمبق ثِ هؼٌبیی وِ زض ثحث تجطّی ٍ اًمیبز ثیبى شس .ثٌبثطایي اظ آًجب وِ
ایي اذجبض ًیع ثبإللتعام زالّ ثط ثَاة ّستٌس ٍ اؿبػت ّط ذجطی ثِ حست ذَزش هیثبشس پس اًگیعُ پیسا هیشَز
وِ فطزی هحتول الحطهة ضا تطن وٌس ٍ ثَاة هَػَز ًیع ثِ اٍ زازُ شَز.
اهر چهارم
گبّی زض فتبٍی فمْب وطاّت ٍ استحجبة یب ٍجَة ٍ حطهت اهطی شوط شسُ است ثسٍى ایٌىِ زض وتت
ضٍایی ،ضٍایتی زالّ ثط آى ثیبثین؛ هثالً فطػی زض وتبة همٌغ شید طسٍق شوط شسُ است وِ ثب فحض تبم ًیع
ضٍایتی زالّ ثط آى ًوییبثین ،آیب ایي همساض ًیع وبفی است تب هشوَل اذجبض هَي ثَلَؾ گطزز؟
ثطای چٌیي هسألِای سِ حبلت هتظَض است:
1ـ هی زاًین ایي سري ًبشی اظ ضٍایتی ثَزُ است وِ ثِ هب ًطسیسُ است؛ ظیطا هیزاًین ثسیبضی اظ وتت
ضٍایی هب ػبیغ شسُ است ٍ ثِ هب ًطسیسُ است؛ هثالً هسیٌة الؼلن طسٍق یب ػیَى االحبزیث ذعاػی یب  ...ثِ
هب ًطسیسُ است ٍ ،زض ػیي حبل هیزاًین ایي سري ًوی تَاًس ًبشی اظ استٌجبؽ حسسی ثبشس ،زض ایي هَاضز
هیتَاى گفت فتبٍی هصوَض هشوَل اذجبض هَي ثَلَؾ هیشًَس .ثِ ػالٍُ اشربطی هبًٌس طسٍق ٍ پسض
ثعضگَاضش وسبًی ثَزُاًس وِ فتبٍی آًْب هتّرص اظ ضٍایبت ثَزُ ٍ ثلىِ ػجبضات آًْب لـؼبتی اظ ضٍایبت
هیثبشس ٍ لصا «تَلَغَه شیءٌ مِه الثواب» شبهل آًْب هیشَز.
2ـ هی زاًین ایي ًظطیِ ٍ سري ًویتَاًس ًبشی اظ ضٍایت ثبشس ٍ ضٍشي است اظ یه استٌجبؽ حسسی یب
لـؼیِ ػملی است؛ هثالً ًبشی اظ ایي هیثبشس وِ همسّهِی ٍاجتٍ ،اجت است یب اهط ثِ شیء همتؼی ًْی اظ
ػسّ ذبص است ،ایي هَاضز هشوَل اذجبض هَي ثَلَؾ ًوی شَز؛ ظیطا ظبّط ایي اذجبض ٍ تظطیح ثطذی ضٍایبت،
ثلَؽ ثَاة اظ وسی است وِ شبیستِ است اظ اٍ ثبلؾ شَز ،هبًٌس هؼظَهیي
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ًِ فمْب یب اهثبل آًْب.

3ـ اگط شه ٍجَز زاشتِ ثبشس وِ ایي سري هستٌس ثِ ثطذی اذجبض است ثب استٌجبؽ فمیِ است ،اظ آًجب
وِ ثیبى وطزین اذجبض هَي ثَلَؾ شبهل احىبم ٍ فتبٍی هستٌس ثِ ػمل ًویشَز ،اگط شه وٌین آیب هب ًحي فیِ
هظساق اذجبض هَي ثَلَؾ هیشَز یب ذیط ًویتَاى زض ایي هَاضز ثِ اذجبض هَي ثَلَؾ توسّه وطز؛ ظیطا توسّه ثِ
ػبم زض شجِْی هظسالیِ است.
ربما یقال :لبػسُای ثِ ًبم «اصالة الحسّ» ٍجَز زاضز وِ ثیبى هیوٌس اگط زض جبیی اهط زائط شس وِ سري
گَیٌسُ هستٌس ثِ حسّ ثبشس یب حسس ،لبػسُى ػمالئیِ هب ضا هلعم هی وٌس وِ ایي سري ضا ثط حسّی ثَزى آى
حول وٌین.
هثالً وسی ذجط هیزّس ظیس وشتِ شسُ است ،احتوبل هی زّین ایي سري ًبشی اظ استٌجبؽ اٍ ثبشس ٍ ایي
احتوبل ًیع هیضٍز وِ ًبشی اظ حسّ ثبشس ،زض ایي هَاضز اطل ضا ثط حسّی ثَزى ذجط هیًٌْس .ایي لبػسُ زض
ػلن ضجبل ًیع ثِ وبض هیضٍز؛ هثالً اگط شه وطزین لَل ًجبشی هستٌس ثِ حسّ است یب حسس ،اطل آى
است وِ هستٌس ثِ حسّ یب هثل حسّ ثَزُ است.
لؼلّ هب ًحي فیِ ًیع اظ ایي لجیل است ٍ چٌیي سري هشىَوی ضا هیتَاى هستٌس ثِ حسّ زاًست.
ولکن نقول :ایي سري زض اذجبض ،طحیح است ٍ اطل زض اذجبض ؿجك لبػسُی ػمالئیِ آى است وِ هستٌس
ثِ حسّ است هگط ػىس آى ثبثت شَز؛ ظیطا ذجط یؼٌی حىبیت .اهّب هسئلِی فتَا ؿیط اظ ذجط است؛ ّط چٌس
فتَا ًیع ًَػی ذجط است اهّب ذجطی است وِ هفطٍع است هستٌس آى هیتَاًس حسّ یب حسس ثبشس ،لصا ٍلتی
سرٌی ثِ ػٌَاى فتَا شوط شسُ است ٍ اهط آى ثیي زٍ احتوبل هصوَض است اطبلة الحسّ وبضثطز ًساضز .آضی،
زض هَضز افطازی هبًٌس طسٍق ٍ شید زض ًْبیة وِ هؼلَم است زض طسز ثیبى اذجبض ثَزُاًس چِ ثسب اطبلة
الحسّ ثِ وبض ثیبیسّ ،ط چٌس زض آى هَاضز شىّی پسیس ًویآیس.
اهر پنجن
اگط ػوَم یب اؿاللی ثط حطهت ػٌَاًی ٍجَز زاشت ،هثالً اؿاللی ثیبى وٌس« :الکذب حرام» ٍ شبهل
ّوِی وصة ّب حتی وصة ثطای اطالح ثیي الٌبس ثشَز سپس ذجط ػؼیفی لبئن شَز وِ« :المصلح لیس
تکذابّ»؛ وسی وِ ثطای اطالح زٍ ًفط زضٍؽ ثگَیس وبشة ًیست ،آیب هیتَاًین ثب ووه اذجبض هَي ثَلَؾ ایي
اؿالق ضا ثِ ٍاسـِی ایي ذجط ػؼیف ،تمییس وٌین؟
حتی اگط لبئل شَین وِ اذجبض هَي ثَلَؾ هفیس استحجبة اػوبلی است وِ ذجط ػؼیف ثط آًْب لبئن شسُ
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است ،ثِ حست هٌبسجبت هیبى حىن ٍ هَػَع هطثَؽ ثِ هَاضزی است وِ حجّت شطػی یب ػملی ثط ذالف
آى لبئن ًشسُ است .اگط جْت ػملی یب شطػی (هبًٌس اؿالق یب ػوَم یب ظَْضی) ثط ذالف لبئن شسُ ثبشس
اذجبض هَي ثَلَؾ شبهل آى هَاضز ًوی شَز ٍ اظ ایي هَاضز اًظطاف زاضز ،زض ًتیجِ ًویتَاى هلتعم ثِ تمییس شس.
ٍ ٍلتی ثٌبثط ثجَت استحجبة ثطای ػول ثِ ووه اذجبض هَي ثَلَؾ چٌیي لبئل شَین ،ضٍشي است ثٌبثط
هجٌبی هرتبض ًیع ثِ ؿطیك اٍلیٰ ًویتَاًین ثِ ایي سري لبئل شَین؛ ظیطا هجٌبی هرتبض آى ثَز وِ ذساًٍس
تفؼالً ثَاة هصوَض ضا هیزّس ٍلَ فی الَالغ ایيگًَِ ًجبشس ٍ ثسیبض ضٍشي است وِ اذجبض هَي ثَلَؾ شبهل
هَاضزی وِ حجّت ثط ذالف آى لبئن شسُ است ًویثبشس.
زض ّط طَضت اگط ثب ػوَم ٍ اؿالق ،ػولی هحىَم ثِ حطهت ثبشس ذجط ػؼیف ثِ ووه اذجبض هَي ثَلَؾ
ًویتَاًس ػوَم ثب اؿالق ضا ترظیض ثب تمییس ثعًس.
فرعی دیگر
اگط ذجطی وِ حجّت است لبئن ثط وطاّت ػولی شَز (ٍلَ ثبالؿالق ٍ الؼوَم) ٍ ذجطی زض همبثل آى
زالّ ثط استحجبة ثبشس اهّب ایي ذجط ،حجّت ًجبشس آیب هیتَاى ثب اذجبض هَي ثَلَؾ ،حىن ثِ استحجبة یب ثَاة
تفؼّلی ثط ػول هَضز ًظط وطز ٍ آى ضا هشوَل اذجبض هَي ثَلَؾ زاًست؟
اظ آًچِ شوط شس ضٍشي شس وِ زض ایٌجب ًیع ًویتَاًین چیعی ضا وِ حجّت وطاّت ثط آى لبئن شسُ است
هشوَل اذجبض هَي ثَلَؾ ثساًین؛ ظیطا حجّت ثیبى هیوٌس اگط ثَاة هیذَاّیس ثبیس ایي ػول ضا ضّب وٌیس ٍ
ذجطی وِ حجّت ًیست ثیبى هیوٌس اگط اًجبم زّیس ثَاة زاضز ،ضٍشي است وِ اذجبض هَي ثَلَؾ اظ ایي حبلت
ًیع هٌظطف است ٍ فطلی ًساضز وِ حجّت هصوَض زالّ ثط حطهت یب وطاّت ثبشس .ثِ ًظط هیضسس ایي فطع
زاضای هظبزیك هتؼسّز ثبشس؛ هثالً ضٍایت هؼتجطی ثیبى هیوٌس« :یکره شرب الماء فی اللیل قائماً» ٍ ضٍایت
زیگطی ثیبى هیوٌس « :یستحة شرب الماء فی اللیل قائماً» ًویتَاى زض ایي هَاضز ثب اذجبض هَي ثَلَؾ ثیبى وطز
وسی وِ زض شت لبئوبً شطة هبء وٌس زاضای ثَاة است؛ ظیطا ذجطی وِ حجّت است ثیبى هیوٌس ًجبیس زض
شت لبئوبً شطة هبء طَضت گیطز.
فرعی دیگر
اگط اؿالق یب ػوَهی ثیبى وٌس هثالً ثؼس اظ ؿلَع آفتبة تب ظٍالً ،وبظی هستحت ًیست« :ال تستحة
الصالة تعد طلوع الشمس الی اوان الزوال» ٍ زض همبثل ،ذجطی ػؼیف لبئن شَز وِ« :تستحة الصالة الفالویة
تعد طلوع الشمس الی اوان الزوال» آیب هیتَاى گفت ذجط ػؼیف هشوَل اذجبض هَي ثَلَؾ است؟
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اظ یه سَ حجّت لبئن شسُ است وِ چیعی هستحت ًیست اهّب اظ ؿطف زیگط اذجبض هَي ثَلَؾ ثیبى هیوٌس
«مَه تَلَغه ثوابٌ علی عملٍ فعمله فله  ٍ »...آًچِ حجّت ثط آى لبئن شسُ است فطع آى است وِ لـغآٍض
ًیست ،ثؼیس ًیست زض چٌیي حبلتی ثٍِیژُ ثٌبثط هجٌبی ثطگعیسُ ثگَیین ثَاة هَػَز زازُ هیشَز؛ ظیطا فطع
آى است وِ حجّتی ثط ضجحبى تطن ػول ًساضین ٍ زض ػیي حبل زلیل لـؼی ثط ػسم استحجبة ًیع ٍجَز
ًساضز ٍ تٌْب ذجط ثمِای لبئن شسُ است وِ احتوبل ذـب زض آى هیضٍز ،ثٌبثطایي احتوبل زازُ هیشَز اؿالق یب
ػوَم ،هـبثك ٍالغ ًجبشس .لصا حتی اگط اذجبض هَي ثَلَؾ ٍجَز ًساشت احتوبل اهط ًسجت ثِ ًوبظ هستحجی ثؼس
اظ ؿلَع ٍجَز زاشت ٍ ضجبءً لبثل اتیبى ثَز ،ثِذالف طَضتّبی لجل وِ ثب ٍجَز لیبم حجّت ،اتیبى ػول
ضجبءً ثیهؼٌب ثَز .لصا ثؼیس ًیست گفتِ شَز هشوَل اذجبض هَي ثَلَؾ هیشَز ٍ اگط وسی ضجبءً اتیبى وٌس ثَاة
ثِ اٍ زازُ هی شَز یب حتی هشَْض وِ لبئل ثِ تسبهح زض ازلِّی سٌي ّستٌس هیتَاًٌس حىن ثِ استحجبة آى
وٌٌس ،فتأمّل.

استدراک
آً چِ وِ ػطع شس زض طَضتی ثَز وِ ثب اؿالق یب ػوَم ،ػسم استحجبة ثیبى شَز ،اهّب اگط ثبلرظَص
گفتِ شَز وِ هثالً « :التستحة العمل الکذائی تعد طلوع الشمس الی الزوال» ٍ اظ ؿطف زیگط ضٍایت ػؼیفی
ثیبى وٌس« :تستحة العمل الکذائی تعد طلوع الشمس الی الزوال» ٍ ایي زٍ زلیمبً همبثل ّن ثبشٌس ٍ جوغ
ػطفی ًساشتِ ثبشٌس آیب ثبظ اذجبض هَي ثَلَؾ شبهل ایي هَاضز هیشَز؟
زض ایي هَاضز هشىل است وِ ثگَیین اذجبض هَي ثَلَؾ شبهل آًْب هیشَز؛ ظیطا جوغ ػطفی هیبى ذجط ػؼیف
ٍ ذجط حجّت ٍ جَز ًساضز ٍ حجّت لبئن شسُ است وِ آى ػول هستحت ًیست ّط چٌس هوىي است ذـبئی
ثبشس ،لصا فطز ًویتَاًس لظس ضجبء وٌس؛ ظیطا حجّت ثیبى هیوٌس چٌیي لظسی سبلؾ است .آضی ،ططفًظط اظ
ػُطف ،ػمل احتوبل ذـب ثَزى ایي ذجط ضا هیزّس ٍ چِ ثسب ثِ احتوبل اهط ثتَاًس لظس ضجبء وٌس اهّب ایي فطع
یه فطع ػملی هحغ است ٍ ػطفبً هَضز پسٌس ٍالغ ًویشَز ٍ لصا هشوَل اذجبض هَي ثَلَؾ ًویشَز .ثب ایي
حبل تظوینگیطی زض هَضز شوَل ٍ ػسم شوَل ایي هَاضز ًسجت ثِ اذجبض هَي ثَلَؾ هشىل است.
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