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تصزف اصیل فی ها اًتقل عٌِ تٌاتز هثٌای کشف حقیقی
حکن
ّ
امّب ثنبثش ٓول ثه کشف 5ـ كبهشاً مشاد شیخ ٗشَ حٔیٔی اسـ
ختبهای اص ختله هالمه ،سیذ هتیذ الذین ،محْٔ ثبنی

ـ مشحـو شـیخ

مـیُشمبینـذ متـاِبد اص ٗلتـب

و كبهش ثشخی دیگش این اس

ٗه ثنـبثش ٗشـَ حٔیٔـی ،اطـی

حْ تظشٍ دس مب انأ هنه سا نذاسد .مشحو شیخ هم دس نهبی

این ٗال سا تثجی

مـشح میٗننذ و ثه ؿوس نبمنلم تٔشیجبً ثه هتهی آنهب پبسخ میدهنذ و دس نهبی

میٗننذ ،مناهب اشـ٘بال و شـجهبتی سا
میُشمبینذ ثنبثش ٗشَ حٔیٔی هتبنؿوس

ٗه ُتخ اطی نبُز نجود ،تظشُش هم خبیض نیت  ،و اطی ثبیذ منالش ثتبنذ تب ؿشٍ مٔبث هٔذ سا اخبصه و یب سد ٗنذ.
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ّصا ولِّ ػلى الٌمل ٍ ،ؤه٘ب ػلى المَل ثبلىشف ،فال ٗزَظ التصطّف فِ٘ ،ػلى هب ٗستفبز هي ولوبت روبػٔ ،وبلؼلّبهٔ ٍ السي٘٘س الؼو٘يسٕ ٍ الوحمّيك الخيبًٖ ٍ
ظبّط غ٘طّن.
ٍ ضثوب اػتطض ػلِ٘ ثؼسم الوبًغ لِ هي التصطّف؛ ألىّ هزطّز احتوبل اًتمبل الوبل ػٌِ فٖ الَالغ ،ال ٗمسح فٖ السلؽٌٔ الخبثتٔ لِ؛ ٍ لصا صطّح ثؼط الوؼبصطٗي
ثزَاظ التصطّف هؽلمبًً .ؼن ،إشا حصلت اإلربظٓ وشفت ػي ثؽالى ولّ تصطّف هٌبف ٚالًتمبل الوبل إلى الوز٘ع ،ف٘إذص الوبل هغ ثمبئِ ٍ ثسلِ هغ تلفِ .لبلً :ؼن ليَ
ػلن ثئربظٓ الوبله لن ٗزع لِ التصطّف ،اًتْى.
ؤلَل :همتعى ػوَم ٍرَة الَفبءٍ :رَثِ ػلى األص٘ل ٍ لعٍم الؼمس ٍ حطهٔ ًمعِ هي ربًجٍِ ٍ ،رَة الَفبء ػلِ٘ لي٘

هطاػيى ثئريبظٓ الوبليه ،ثيل

همتعى الؼوَم ٍرَثِ حتّى هغ الؼلن ثؼسم إربظٓ الوبله ٍ ،هي ٌّب ٗظْط ؤًِّ ال فبئسٓ فٖ ؤصبلٔ ػسم اإلربظٓ.
لىي هب شوطُ الجؼط الوؼبصط صح٘ح ػلى هصّجِ فٖ الىشف :هي وَى الؼمس هشطٍؼبً ثتؼمّجِ ثبإلربظٓ؛ لؼسم إحطاظ الشطغ هغ الشه٘ ،فال ٗزيت الَفيبء ثيِ
ػلى ؤحس هي الوتؼبلسٗي ٍ :ؤه٘ب ػلى الوشَْض فٖ هؼٌى الىشف :هي وَى ًف
ثِ َّ ًف

اإلربظٓ الوتإذّطٓ شطؼبً لىَى الؼمس السبثك ثٌفسِ هؤحّطاً تبه٘بً ،فبلصٕ ٗزت الَفبء

الؼمس هي غ٘ط تم٘٘س ٍ ،لس تحمّك ،ف٘زت ػلى األص٘ل االلتعام ثِ ٍ ػسم ًمعِ إلى ؤى ٌٗمط؛ فئىّ ضز٘ الوبله فسدٌ للؼمس هي ؼطف األص٘ل ،وويب ؤىّ

إربظتِ إهعبء لِ هي ؼطف الفعَلٖ.
ٍ الحبصل :ؤًِّ إشا تحمّك الؼمس ،فومتعى الؼوَم ػلى المَل ثبلىشف ،الوجٌٖ٘ ػلى وَى هب ٗزت الَفبء ثِ َّ الؼمس هي زٍى ظو٘ؤ شٖء ٚشطؼبً ؤٍ شيؽطاً:-
حطهٔ ًمعِ ػلى األص٘ل هؽلمبً ،فىلّ تصطّف ٗؼس٘ ًمعبً لؼمس الوجبزلٔ ثوؼٌى ػسم ارتوبػِ هغ صح٘ٔ الؼمس فَْ غ٘ط ربئع.
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ثشخی ثش این ٗال اهاشاع ٗشده انذ ٗه اطی گبهی هلم داسد ٗه ؿشٍ مٔبث هٔذ سا اخبصه میٗنـذ و گـبهی هلـم
نذاسد ،اگش هلم ثه اخبصه داشاه ثبشذٗ ،ال شتب ماین اس
تظشٍّ اطی دس مب انأ هنه خبیض نیت

و ثذان ملاض میشویم؛ چشاٗه هٔذ طحیح ثوده و دس نایدـه

و دس مٔبث میتوانذ دس هوع موبمله و مبانأ الیه تظشٍ ٗنذ ،اال ایـنٗـه

اطی دس اًلت مواسد هلم ثه تحْٔ اخبصه دس آینذه نذاسد و ثل٘ه شٖ داسد ،لزا اساظحبة اسأجبلی هذ تحْٔ اخبصه و
یب اساظحبة ثٔبء مل٘ی
تظشُب

اطی ثش مبلش خبسی شذه و ح٘م می شود مبل هنوص دس ملٖ اطی ثبٓی اس

او مبنوی نذاسد .ثله اگش اخبصه ثوذاً محْٔ شودٗ ،بشَ اص ثـالن هش تظشُی اس

ٗه منبُب

و دس نایدـه

ثب انأبل هین ثـه

مدیض داشاه ثبشذ ،دس نایده اگش مبل ثبٓی ثبشذ ،مدیض آن سا میگیشد و اگش تلَ شذه ثبشذ ثذل آن سا میگیـشد .ثـه هـش
حبل ٓج اص تحْٔ اخبصه ،اطی میتوانذ تظشٍ ٗنذ كبهشاً.
مشحو شیخ 9ثش ٗال این ثوغ ُٔهبء اش٘بل ٗشده و ثب ػشس ٓبؿن مـیُشمبینـذ تظـشُب
[چشاٗه مٔاؼبی هتو «اٍفَا تالعمَد» آن اس

ٗه هٔذ نتج

اطـی خـبیض نیتـ ،

ثه اطی وخوة وُبء داسد و نٔـغ آن حـشا اسـ  ،و

وخوة وُبی اطی ثه هٔذ مشاهبی ثه اخبصه مبلٖ نیت  ،ثل٘ه اطی ] حاّی اگش هلم ثه هذ اخبصه مبلٖ داشاه ثبشـذ،
وُبء ثه هٔذ ثش او واخت اس ؛ چه سسذ ثه طوس
ن٘بح سا ثشای صیذ ٓجول ٗشد ،ؿجْ ٗال شیخ

شٖ؛ مثالً اگش صنی خود سا تضویح ثه صیـذ ٗـشد و هتـشو ُؼـولابً

این مشأه حای اگش هلم داشاه ثبشذ صیذ ن٘بح سا سدّ میٗنذ ،نتـیتوانـذ

خود سا ثه تضویح دیگشی دسثیبوسد ،مگش دس ثوغ خبهب ٗه تح
شیخ

هنبوینی مثـ «الػـشس» ساه حلّـی پیـذا شـود .سـ

میُشمبینذ اص آنچه گِایم سوشن میشود ٗه أصالة هذ االخبصه ٗه ثوؼی گِاهانذ ـ یونی اساظحبة اسأجبلی

هذ اخبصه ـ هیچ ُبیذهای نذاسد.
مشحو شیخ
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دس ادامه اساذسإ ٗشده و میُشمبینذ این حشٍ ثوغ موبطـشین ٗـه مشـاشی مـیتوانـذ مـلٔـبً

تظشٍ ٗنذ ،ؿجْ مجنبی خود این ثوغ موبطشین ٗه ـ هتبن مجنبی طبحت ُظول
ثه اخبصه می دانذ ،طحیح اس

اس

ٗه ـ ششؽ سا تؤّت هٔـذ

و مبنوی نذاسد؛ صیشا اطی دس طوستی ٗه شٖ داشاه ثبشذ ،ششؽ هٔذ سا احشاص نتیٗنذ
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ؤلَل :همتعى ػوَم ٍرَة الَفبءٍ :رَثِ ػلى األص٘ل ٍ لعٍم الؼمس ٍ حطهٔ ًمعِ هي ربًجٍِ ٍ ،رَة الَفبء ػلِ٘ لي٘

هطاػيى ثئريبظٓ الوبليه ،ثيل

همتعى الؼوَم ٍرَثِ حتّى هغ الؼلن ثؼسم إربظٓ الوبله ٍ ،هي ٌّب ٗظْط ؤًِّ ال فبئسٓ فٖ ؤصبلٔ ػسم اإلربظٓ.
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لىي هب شوطُ الجؼط الوؼبصط صح٘ح ػلى هصّجِ فٖ الىشف :هي وَى الؼمس هشطٍؼبً ثتؼمّجِ ثبإلربظٓ؛ لؼسم إحطاظ الشطغ هغ الشه٘ ،فال ٗزيت الَفيبء ثيِ
ػلى ؤحس هي الوتؼبلسٗي ٍ :ؤه٘ب ػلى الوشَْض فٖ هؼٌى الىشف :هي وَى ًف
ثِ َّ ًف

اإلربظٓ الوتإذّطٓ شطؼبً لىَى الؼمس السبثك ثٌفسِ هؤحّطاً تبه٘بً ،فبلصٕ ٗزت الَفبء

الؼمس هي غ٘ط تم٘٘س ٍ ،لس تحمّك ،ف٘زت ػلى األص٘ل االلتعام ثِ ٍ ػسم ًمعِ إلى ؤى ٌٗمط؛ فئىّ ضز٘ الوبله فسدٌ للؼمس هي ؼطف األص٘ل ،وويب ؤىّ

إربظتِ إهعبء لِ هي ؼطف الفعَلٖ.
ٍ الحبصل :ؤًِّ إشا تحمّك الؼمس ،فومتعى الؼوَم ػلى المَل ثبلىشف ،الوجٌٖ٘ ػلى وَى هب ٗزت الَفبء ثِ َّ الؼمس هي زٍى ظو٘ؤ شٖء ٚشطؼبً ؤٍ شيؽطاً:-
حطهٔ ًمعِ ػلى األص٘ل هؽلمبً ،فىلّ تصطّف ٗؼس٘ ًمعبً لؼمس الوجبزلٔ ثوؼٌى ػسم ارتوبػِ هغ صح٘ٔ الؼمس فَْ غ٘ط ربئع.
2

و دس نایده هٔذ ثش هیچ یٖ اص ماوبملین وخوة وُبء نذاسد؛ چه اطی و چه ًیش اطی  .امّب ؿجْ مجنبی مشهوس ٗه نِ
اخبصه ثه نحو ششؽ ماأخش مأخور دس هٔذ اس  ،اطی نتیتوانذ تظشٍّ ٗنذ؛ چشاٗه موػوم وخوة وُبء ،نِـ
اس

و ٓیذ دیگشی نذاسد و هلی الِشع نِ

اطی واخت اس

و تظشُب

ثه هش حبل شیخ
هیچ حبل
واخت اس

هٔذ هم ثب آذا خود اطی محْٔ شذه اس  ،دس نایده الاضا ثه هٔذ ثش

او متنوم اس .

ٓج اص اینٗه ادامه ٗال شیخ
هٔذ ثه اخبصه ثبشذ و چه نِ

هٔـذ

سا نٔ ٗنیم هشع می ٗنیم این ٗال اخیش ،دلیلی نذاسد ،ثل٘ه چـه شـشؽ ،تؤـت

اخبصه ثه نحو ششؽ ماأخشُ ،شٓی وخود نذاسد.

ثب طشٍ نلش اص این اش٘بل میُشمبینذ ثنبثش اینٗه اخبصه سا ٗبشَ ثذانیم ،هٔذ محٔـْ شـذه و

منالشهای نذاسد ـ چشاٗه هٔذ محْٔ شذه و مناتت ثه اطی هم میثبشذ ـ دس نایده وُبء ثه هٔذ ثش اطـی
و نتیتوانذ آن سا ُتخ ٗنذ ،مگش دس طوستی ٗه ؿشٍ مٔبث هٔذ سا سدّ ٗنذ ٗـه دس ایـن طـوس

ثـبلـجن

هٔذ اص ؿشٍ اطی هم ُتخ میشود.
شیخ 9دس ادامه توهتی سا مـشح ٗشده و ثه آن پبسخ میدهنذ ٗه اگش ثه طوس
اس

«ئن ٓل

و ٓلـ » رٗـش شـود ثهاـش

و آن اینٗه
إى قلت اگش اطی ناوانذ دس هین مشثوؽ ثه خودش تظشٍّ ٗنذ ،پ

ثبیذ ملاض شویذ تظشٍ او دس هوع مبنوی

نذاسد؛ چشاٗه این دو ٓبث تِ٘یٖ اص هم نیت ؛ اگش اطی ٗابثش سا ُشوخاه و متنوم الاظشٍ دس آن اس  ،پ
ثبیذ ثاوانذ دس ثتن آن تظشٍ ٗنذ؛ صیشا مٔاؼبی هٔذ ،مجبدلهی ثین مبلین اس

الآـ

و اگش ثگـوییم اطـی دس مـبل خـودش

نتیتوانذ تظشٍ ٗنذ و دس هوع هم نتیتوانذ تظشٍ ٗنذ ،چنین چیضی خالٍ مٔاؼبی هٔذ ـ یونی مجبدله ـ اس .
قلت آن چه ٗه ثبث

اس

اص وخوة وُبی ثه هٔذ و اص «اٍفَا تالعمَد» اساِبده میشود ،آن اس

ٗه نٔغ هٔـذ و

تخـی اص آن حشا اس  ،و این ثیش اص آن آاؼبء نذاسد ٗه آنچه سا ٗه اطی ثش خودش ملاض شذه سهبیـ
آاؼبی وخوة وُبء ثه هٔذ آن نیت

ٗه ثه آن چه ثه نِن اطی اس

ٗنـذ ،امّـب

ملاض شویم .ثه توجیش دیگش اگش هٔذ طحیح ثود،

تظشٍ اطی دس ثتن ٗه واخت نجود و هذ تظشٍ او نٔغ هٔذ نجود ،ثشخالٍ تظشٍّ دس مجین ٗه نٔغ هٔذ اسـ .
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ٍ هي ٌّب تج٘٘ي فسبز تَّ٘ن :ؤىّ الؼول ثومتعى الؼمس ووب َٗرت حطهٔ تصطّف األص٘ل ف٘وب اًتمل ػٌِ ،وصله َٗرت ريَاظ تصيطّفِ ف٘ويب اًتميل إل٘يِ؛ ألىّ
همتعى الؼمس هجبزلٔ الوبل٘ي ،فحطهٔ التصطّف فٖ هبلِ هغ حطهٔ التصطّف فٖ ػَظِ ٌٗبفٖ همتعى الؼمس ،ؤػٌٖ الوجبزلٔ.
تَظ٘ح الفسبز :ؤىّ الخبثت هي ٍرَة ٍفبء الؼبلس ثوب التعم ػلى ًفسِ هي الوجبزلٔ :حطهٔ ًمعِ ٍ الترؽّٖ ػٌِّ ٍ ،صا ال ٗسلّ إلّب ػلى حطهئ التصيطّف فيٖ
هو٘ب التعهِ ػلى ًفسِ ،ثل هو٘ب رؼلِ لٌفسِ ٍ ،همتعى الَفبء ثبلؼمس حطهٔ ضفغ

هبلِ؛ ح٘ج التعم ثرطٍرِ ػي هلىِ ٍ لَ ثبلجسل ٍ ،ؤه٘ب زذَل الجسل فٖ هلىِ فل٘

ال٘س ػو٘ب التعم ػلى ًفسِ ٍ ،ؤه٘ب ل٘س «وًَِ ثئظاء هبلٍ» فَْ ذبضد ػي االلتعام ػلى ًفسِ ٍ إى وبى زاذلًب فٖ هفَْم الوجبزلٔ ،فلَ لن ٗتصطّف فٖ هبل صبحجِ لين
ٗىي شله ًمعبً للوجبزلٔ ،فبلوطرغ فٖ ّصا التصطّف فؼلًب ٍ تطوبً إلى هب ٗمتعِ٘ األصل ّٖ ٍ ،ؤصبلٔ ػسم االًتمبل.
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ثنبثشاین اینٗه دس مب نحن ُیه می گوییم تظشُب

اطی حشا اس

نٔغ هٔذ اس  ،امّب هذ تظشُش دس ثتن ٗه نٔغ هٔذ نیت

ثه این خبؿش اس

ٗه تظشٍ او دس مـبل خـودش،

تب ثگوییم میتوانذ تظشٍ ٗنذ.

مشحو شیخ 9ثوذ اص اینٗه این توهم و پبسخ آن سا رٗش میٗننذ ،یٖ ادهبی دیگش رٗش ٗشده و ثه آن پبسخ میدهنذ
و آن اینٗه
إى قلت الاضا اطی ثه ثین مبلش ،الاضا مٔیّذ اس

نه مـلْ؛ یونی اطی دس طوستی ٗه [ؿشٍ مٔبث اخبصه ٗنذ و]

ثذل داخ دس مل٘ش شود ملاض ثه مجبدله اس ؛ مثالً الاضا اطی این اس
دس مٔبث ٓ ،لم دیگشی ملٖ او گشدد[ ،پ

ٗه ٗابثش دس طوستی ملٖ دیگشی شود ٗه

چون الاضا اطی مولّْ ثش تٔذیشی اس

ٗه هلـم ثـه تحٔـْ آن نـذاسد] دس

نایده تظشٍ او دس ثتن نجبیذ منوی داشاه ثبشذ.
ثه توجیش دیگش الاضا اطی ثه هذ نٔض هٔذ ،مـلْ نیت

ثل٘ه مولّْ ثش اخـبصهی ؿـشٍ مٔبثـ اسـ ؛ یونـی اطـی

میگویذ اگش ؿشٍ مٔبث هٔذ سا اخبصه ٗشد ،من ملاض ثه هٔذ هتام امب اگش اخبصه ن٘شد و ثذل داخ دس ملـٖ مـن نشـذ،
من هم ملاض ثه هٔذ نیتام ،و چون هلی الِشع اخبصهی ؿشٍ مٔبث مولو الاحْٔ نیت  ،دس نایده حـذآ ثـه حتـت
كبهش ،موػوم الاضا محْٔ نشذه و اطی میتوانذ ُی مب انأ هنه تظشٍ ٗنذ .و این نلیش آن اس

ٗه ٗتی نـزس ٗـشده

ثبشذ 2اگش مشیؼش خوة شود ،گوسِنذی سا دس ساه خذا انِبّ ٗنذ؛ مثالً آن سا رثح ٗنذ و گوشاش سا ثه ُٔشاء ثذهذ ،امّـب
ٓج اص اینٗه مشیغ خوة شود ،چون هلم ثه تحْٔ ششؽ وخود نذاسد ـ ثل٘ه احاتبل میدهذ خوة شود و احاتبل هـم
میدهذ خوة نشود ـ دس این طوس گِاهانذ تظشٍ مبلٖ دس این گوسِنذ مبنوی نذاسد و مثالً میتوانذ آن سا ثِشوشـذ و
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ٍ زػَى :ؤىّ االلتعام الوصوَض إًّوب َّ ػلى تمسٗط اإلربظٓ ٍ زذَل الجسل فٖ هلىِ ،فباللتعام هؼلّك ػلى تمسٗط لن ٗؼلن تحمّمِ ،فَْ وبلٌصض الوؼلّك ػلى شطغ؛
ح٘ج حىن روبػٔ ث زَاظ التصطّف فٖ الوبل الوٌصٍض لجل تحمّك الشطغ إشا لن ٗؼلن ثتحمّمِ ،فىوب ؤىّ التصطّف حٌ٘ئص ٚال ٗؼس٘ حٌخبً ،فىصا التصطّف ف٘وب ًحيي ف٘يِ
لجل الؼلن ثتحمّك اإلربظٓ ال ٗؼس٘ ًمعبً لوب التعهِ؛ إش لن ٗلتعهِ فٖ الحم٘مٔ إلّب هؼلّمبً.
هسفَػٔ ثؼس تسل٘ن رَاظ التصطّف فٖ هسإلٔ الٌصض الوشَْضٓ ثبإلشىبل :-ثإىّ الفطق ثٌْ٘وب ؤىّ االلتعام ٌّب غ٘ط هؼلّك ػلى اإلريبظٓ ٍ ،إًّويب التيعم ثبلوجبزلئ
هتَلّؼبً لإلربظٓ ،ف٘زت ػلِ٘ الَفبء ثِٗ ٍ ،حطم ػلِ٘ ًمعِ إلى ؤى ٗحصل هب ٗتَلّؼِ هي اإلربظٓ ،ؤٍ ٌٗتمط التعاهِ ثطز٘ الوبله.
ٍ ألرل هب شوطًب هي اذتص بص حطهٔ الٌمط ثوب ٗؼس٘ هي التصطّفبت هٌبف٘بً لوب التعهِ األص٘ل ػلى ًفسِ ،زٍى غ٘طّب لبل فٖ المَاػس فٖ ثبة الٌىبح ٍ :ليَ
تَلّى الفعَلٖ ؤحس ؼطفٖ الؼمس حجت فٖ حكّ الوجبشط تحطٗن الوصبّطٓ ،فئى وبى ظٍربً حطهت ػلِ٘ الربهسٔ ٍ األُذت ٍ األُم٘ ٍ الجٌت ،إلّيب إشا فسيرت ،ػليى
إشىبل فٖ األُم٘ ٍ ،فٖ الؽالق ًظط؛ لتطتّجِ ػلى ػمس الظم ،فال ٗج٘ح الوصبّطٓ ٍ ،إى وبًت ظٍرٔ لن ٗحلّ لْب ًىبح غ٘طُ إلّب إشا فسد ٍ ،الؽالق ٌّب هؼتجط ،اًتْى.
ٍ ػي وشف اللخبم ًفٖ اإلشىبل ٍ ،لس صطّح ؤٗعبً روبػٔ ثلعٍم الٌىبح الوصوَض هي ؼطف األص٘ل ٍ ،فطّػَا ػلِ٘ تحطٗن الوصبّطٓ.
ٍ ؤه٘ب هخل الٌظط إلى الوعٍ٘رٔ فعَلًب ٍ إلى ؤُهْ٘ب هخلًب ٍ غ٘طُ هو٘ب ال ٗؼس٘ تطوِ ًمعبً لوب التعم الؼبلس ػلى ًفسِ ،فَْ ثبقٍ تحت األُصَل؛ ألىّ شله هيي ليَاظم
ػاللٔ العٍر٘ٔ الغ٘ط الخبثتٔ ،ثل الوٌف٘٘ٔ ثبألصل ،فحطهٔ ًمط الؼبلس لوب ػمس ػلى ًفسِ ال ٗتَلّف ػلى حجَت ًت٘زٔ الؼمس ؤػٌٖ ػاللٔ الوله ؤٍ العٍر٘ٔ ثل حجَت
الٌت٘زٔ تبثغ لخجَت حطهٔ الٌمط هي الؽطف٘ي.
 .2غطض هب اظ ًمل والم هطحَم ش٘د

زض اٌٗزب ثِ ؼَض وبهل ،ػوستبً اٗي ثَز وِ تٌظ٘ط اٗشبى ثِ هسإلِ ًصض ضا ث٘بى وٌ٘ن.
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یب اینٗه رثح ٗشده و مظشٍ ٗنذ؛ چشاٗه هنوص مولٌْ هلیه نزس حبط نشذه اس [ .پ

هتـبنؿـوس ٗـه تظـشٍ دس مـبل

منزوس ،حنث نزس شتشده نتیشود ،دس مب نحن ُیه نیض تظشٍ اطی  ،نٔغ آنچه ٗه ثذان ملاض شذه نیت ].
قلت الاضا اطی دس هٔذ ثه طوس

مـلْ اس

و ٓیذی نذاسد؛ یونی اطی ثشاسبس هٔذ ملاض شذه ٗه تظـشُّب

نبٓؼبنه اندب نذهذ ،امّب اینٗه تظشٍ دس ثتن خبیض ثبشذ یب نجبشذ ،این مٔاؼبی الاضا اطی دس هٔذ نیت  .ثله آاؼبی
مجبدله این اس
اس

ٗه اطی ثاوانذ تظشٍ ٗنذ ،امّب ٓج اص اینٗه مبلٖ اخبصه ٗنذ ٗه مجبدلهای محْٔ نیت

ٗه مٔاؼبی آن هم ُٔؾ الاضا اطی ثه نٔ مبلش اس .
مشحو شیخ

اس

ثل٘ه ُٔؾ هٔذ

دس تنلیش ثه نزس هم منبٓشه ٗشده و میُشمبینذ اٍالً مب دس اط مشجّهٌ ثه ،حشٍ داسیم و این اول ٗال

ٗه نبرسٓ ،ج اص اینٗه ثچهاش خوة شود میتوانذ دس گوسِنذ تظشٍّ ٗنذ و این ٗال  ،مشـهوس ثـه اشـ٘بل اسـ .

ثاًیاً مب نحن ُیه ثب متأله نزس ماِبو

اس ؛ دس متألهی نزس هتبنؿوس ٗه متاش٘ ُشمود ،وآوبً تولیـْ وخـود داسد ٗـه

اگش ولذ خوة شذ ،گوسِنذی رثح ٗنذ ،امّب هٔذ ُؼولی مولّْ نیت

ثل٘ه مـلْ اس

و اطی هلی االؿالّ گِاه «ثواـٖ

ٗابثی هزا» .ثله اطی توٓن اخبصه سا داسد امّب این ثه مونبی تولیْ هٔذ نیت  .ثل٘ه مب نحن ُیه نلیش نزس مـلـْ اسـ
ٗتی گِاه ثبشذ «هلل علٖ أى أرتح ّزُ الشآ ٍ اطعوْا الفمشاء» ٗه نزس منؤذ شذه اس
چنین اس
س

ٗه هٔذ مـلْ اس
شیخ

و اطی ملاض شذه آنچه سا ٗه ثه هنوان نٔغ اس

و مولٌْ هلیه نذاسد .مب نحن ُیه نیـض
مشت٘ت نشود.

هجبستی اص مشحو هالمه نٔ میٗننذ ٗه اگش ُشع ٗنیم مشدی ،صنـی سا ُؼـولابً هٔـذ ٗـشده ثبشـذ،

آنچه سا ٗه خالٍ توهذ او ثش خودش اس

نتی توانذ اندب دهـذ؛ مـثالً اگـش ایـن صن ،چهـبسمین صن او ثبشـذ دیگـش

نتی توانذ صن پندم سا ثگیشد ،امّب این ثه آن مونب نیت
اثش لنِته اس

ٗـه

ٗه آن صن ثش او محش شذه و میتوانذ ثه او نگبه ٗنذ؛ چشاٗه این

ٗه تشٕ آن نٔغ توهذ هلی نِته نیت .

نقذ و تزرسی کلوات شیخ
هلی سًم هلت

و خالل

خنبة شیخ ٗ ،لتب

ایشبن دس اینخب خـالٍ تحٔیـْ ثـوده و مــبثْ شـأن ایشـبن

نیت  .اص ختله اینٗه ایشبن ُشّ گزاشانذ ثین اینٗه ششؽ ،نِ

اخبصه ثبشذ و یب تؤّت هٔذ ثه اخبصهٗ ،ه گِایم ُشٓی

ثین این دو نیت .
همچنین این ٗه ُشمودنذ مٔاؼبی وُبء ثه هٔذ ثب مٔاؼبی مجبدله ماِبو

اس  ،و اطی ثه اهاجبس وخـوة وُـبء ثـه

هٔذ ثبیذ ملاض ثه هٔذ شود و نتیتوانذ دس مبل خود تظشٍ ٗنذ و هٔذ سا نٔغ ٗنذ .امّب ثه اهاجبس مٔاؼبی مجبدله چون
تحْٔ مجبدله مش٘وٕ اس  ،اط هذ تحْٔ آن ثوده و دس نایده اطی میتوانذ ُی مب انأ هنه تظشٍ ٗنذ .خـذم
ایشبن هشع میٗنیم
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این مجبدله اص هتبن وخوة وُبء ثه هٔذ ثه دس
اس  ،پ

می آیذ؛ یونی وخوة وُبءِ ثه هتبن هٔـذی ٗـه دس راتـش مجبدلـه

مجبدله ،مٔاؼبی هٔذ و ثل٘ه هتبن هٔذ اس ؛ چشاٗه هٔذ ثین ثه مونبی «هثادلٔ هالٍ توالٍ» اس

و این هٔذ ثه

ؿوس طحیح یب وخود داسد یب نذاسد و حذّ وسؾ مونب نذاسد .اگش هٔذ طحیح وخود داسد ،تتب اح٘بمش هم وخـود داسد
و اگش نیت

و مش٘وٕ اس  ،اح٘بمش هم نیت .

ثنبثشاین اینٗه شیخ
اس

دس پبسخ ثه این اش٘بل ٗه توهذ اطی دس مٔبث مبل اس ُ ،شمودنذ «توهـذ دس هٔـذ مـلـْ

و دس ئصاء انأبل هوع نیت  ،ثشخالٍ مٔاؼبی مجبدله ٗه مشثوؽ ثه انأبل مبل میثبشذ» ،این ٗال دسس

و نتی توان پزیشُ

ٗه مٔاؼبی مجبدله ،خذای اص مٔاؼبی هٔذ اس  ،ثل٘ه حٔیٔ

نیت

این دو واحذ اس ؛ چون هٔذ ثیـن

ثه مونبی «هثادلٔ هال توال» اس .
همچنین اینٗه شیخ

ُشمودنذ مت٘ن اس

ٗتی ٓبئ شود الاضا اطی  ،مولّْ اس

سا تنلیش ثه نزس مولّْ ـ یونی نزس خضائی ـ ٗشدنذ ،س
ثاًیاً هٔذ ،دس مب نحن ُیه مـلْ اس

دس پبسخ ُشمودنذ «اٍالً مب دس اط «مشجهٌ ثـه» ٗـال داسیـم و

و مولّْ نیت » ،هشع میٗنیم

اگش مٔظودتبن این ثبشذ ٗه انشبء اطی ثه نحو تندیضی اس
داسیم و وآوبً تولیٔی دس انشبء او وخود نذاسد و حاّی مت٘ن اس
اس

ثش اخبصهی ؿشٍ مٔبث و آن

نه ثه نحو تولیٔیٗ ،ال شتب ماین اس

و آن سا ٓجول

توٓن اخبصه هم وخود نذاشاه ثبشـذ؛ چشاٗـه مت٘ـن

اطی اطالً هلم ثه ُؼولی ثودن ؿشٍ مٔبث نذاشاه ثبشذ و دس نایده اطالً توٓـن اخـبصهای هـم نذاشـاه ثبشـذ،

مخظوطبً دس طوستی ٗه ٓجول ُؼولی ٓجالً محْٔ شذه ثبشذ.
امّب اگش مٔظودتبن این اس

ٗه تشتت اثش ثش هٔذ ُؼولی ،مولّْ ثش اخبصهی مبلٖ نیت  ،این ٗال سا ٓجول نـذاسیم؛

چشاٗه حذآ دس اهاجبس هٔالء و شبسم« ،اخبصه» خضء ششوؽ طح
ثش هٔذ دس نضد هٔال ء و شبسم ماشتت نیت  .پ

هٔذ اس  ،و مبدامی ٗه اخبصه محْٔ نشـذه ،اثـشی

دس طوستی ٗه اطی هلم داشاه ثبشذ ٗه ؿشٍ مٔبث هٔـذ سا اخـبصه

نتیٗنذ ،هٔذ چه وخوة وُبئی ثش او داسد؟! الصمهی ٗال شتب ٗه اطی حای دس این ُشع اخیش نتیتوانذ تظشٍ ٗنذ
این اس
واػح اس

ٗه هٔذ ثذون ششؿش ٗه حظول اخبصه اس  ،مإثش ثبشذ و دس نایده وخوة وُبء داشاه ثبشذ ،دس حبلی ٗـه
نتیتوان ملاض ثه این ٗال شذ.

امّب دس طوستی ٗه شٖ داشاه ثبشذ ٗه ؿشٍ مٔبث آیب موبمله سا اخبصه میٗنذ یب نـه ،دس ایـن طـوس

اساظـحبة

اسأجبلی هذ اخبصه وخود داسد ٗه ثه نلش مب مش٘لی نذاسد ،یونی اطی میتوانذ اساظحبة ٗنذ ٗـه ؿـشٍ مٔبثـ دس
آینذه اخبصه نخواهذ ٗشد و دس نایده موػوم ثشای خواص تظشٍ دسس

میشود .و حای اگش ٗتی دس ایـن اساظـحبة

منبٓشه ٗنذ و آن سا ٓجول ن٘نذ ،اساظحبة هذ تحْٔ انأبل یب حای اساظحبة خواص تظشٍ ثه طـوس
ح٘م خضئی خبسی اس .
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اساظـحبة

امّب آنچه مهم اس  ،ثشسسی متأله نزس اس
اس

ٗه نزس تولیٔی و نزس تندیضی چگونه اس  ،و این متأله هـم مت٘ـن

موسد اثاالی ُشد ثبشذ و هم موسد سوال وآن شودٗ ،ه ان شبء اهلل ثشسسی آن خواهذ آمذ.

جلسِی سی ٍ پٌجن؛ یکشٌثِ 54:6/:/39
هٌع تصزف اصیل تٌاتز کشف حقیقی ،استٌاداً تِ صحیحِی اتَعثیدٓ الحذاء ٍ هٌاقشِ در آى

ٗال مشحو شیخ

سا ثشسسی ٗشدیم و نایده این شذ ٗه ثنبثش ًقل ،سوشن اس

تظشٍ ٗنذ .ثنبثش کشف حکوی هم گِایم تظشُب
هلم ثه اخبصه نذاشاه ثبشذ ،ثب تٔشیجی ٗه ٗشدیم تظشُب

ٗه اطی میتوانذ دس مب انأ هنه

اطی خبیض اس  .ثنبثش کشف حقیقی هم دس طوستی ٗه اطی
او مبنوی نذاسد ،ثشخالٍ مشحو شیخ

ٗه ُشمودنذ حاّی اگش

اطی هلم ثه هذ اخبصه هم داشاه ثبشذ ،نتیتوانذ دس مب انأ هنه تظشٍ ٗنذ ٗه این وآوبً حشٍ شگِای اس
خنبة شیخ ،خظوطبً ثب آن مٔذمب

اص

مِظلی ٗه اینخب رٗش ٗشدنذ.

[ٓج اص اینٗه ثه متألهی ثوذ ث شداصیم ،تاتهای سا رٗش ٗنیم و آن اینٗه] مت٘ن اس

ٗتی ثگویذ اص طحیحهی اثو

عبیدة الحزاء «ٗه دس موسد خبسیهای ثود ٗه ٓج اص ثلوى آن سا ثه ن٘بح طٌیشی دسآوسدنذ و پتش ثوذ اص ثلوى و سػبی
ثه ن٘بح ُو

ٗشد ،حؼش

ح٘م ٗشدنذ ٗه اسث خبسیه ٗنبس گزاشاه میشود و ثوذ اص ثلوى اگش خبسیه ن٘بح سا اخبصه

ٗشد و ٓتم خوسد ،سهم او سا میدهنذ» اص این طحیحه ثب الٔبء خظوطی

اساِبده میشود ٗه ثنبثش ٗشَ حٔیٔی اطی

نتیتوانذ دس مب انأ هنه تظشٍ ٗنذ.
هشع میٗنیم این ٓتت

هشچنذ خالٍ ٓبهذه اس ؛ صیشا ٓبهذهی اولی آن اس

اص سوای

تظشٍ مبنوی نذاسد ،اال اینٗه چون سنذ سوای
اؿالٓی نذاسد تب ثب الٔبء خظوطی

تب ثود ،دس موسد خود سوای

مب ثذان ملاض میشویم ،امّب این سوای

ثاوان ح٘م متاِبد اص آن سا ثه ًیش متأله اصدواج طٌیشین توتیم داد ،ثل٘ه چون

احاتبل ُشّ وخود داسد ،توتیم نیبصمنذ مإؤنه اس  .ثنبثشاین آاظبس ثش موسد سوای
یٖ دایشه خبص الٔبء خظوطی
تظشُب

اطی خبیض اس

ٗه ثنبثش ٗشَ حٔیٔی

ٗنذ ،مبنوی نذاسد و ثه هنوان یٖ اساثنبء اس

میٗنیم .ثله اگش ٗتی ثاوانذ دس
و ػشثهای ثه آن ٓبهذهی ٗلی ٗه

نتیصنذ.

تصزف در عیي هٌذٍرُ
تزرسی حکن
ّ
دس تنلیشی ٗه ثشخی ثشای خواص تظشٍّ اطی ُی مب انأ هنه ثیبن ٗشده ثودنذ ٗه تولیْ دس مب

مشحو شیخ

نحن ُیه نلیش تولیْ دس نزس مششوؽ اس

ٗه نبرس ٓج اص حظول ششؽ میتوانذ دس مبل منزوس تظشٍ ٗنذُ ،شمودنذ

این متبله مشهوس ثه اش٘بل اس .
هشع میٗنیم وآن امش این اس
مشحو سیذ یضدی
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ٗه دس متأله نزس ،ثحثهبی ماوذدی اص حیث خواص تظشٍ نبرس وخود داسد ٗه

دس حبشیهی ثش م٘بست ،مشحو نبئینی
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 ،سیذ خویی

و ثشخی دیگش ماوشع آن شذهانذ و

ؤلَل ال إشىبل فٖ ػسم رَاظ التصطّف الوٌبفٖ فٖ الوٌصٍض إشا لن ٗىي هؼلّمب ؤٍ وبى وصله ٍ حصل الشطغ لتٌز٘ع ٍرَة الَفبء ثِ حٌ٘ئص ًؼين ٌّيب ويالم
آذط ٍ َّ ؤًِّ إشا تصطّف هغ الحطهٔ ؤٍ ًبس٘ب لىًَِ هٌصٍضا وإى ثبع ػجسا ًصض ػتمِ ؤم حَ٘اًب ًصض ؤظح٘تِ فْل َّ صح٘ح ؤم ال فمس ٗمبل ثبلص٘حٔ ألىّ الوبل ثؼيس
لن ٗرطد ػي هلىِ ف٘شولِ الؼوَهبت هب ٍ لس ٗمبل ثؼسهْب للٌْٖ الومتعٖ للفسبز ٍ التّحم٘ك اثتٌبء الوسإلٔ ػلى ؤًِّ ّل ٗتؼلّك ثصله الشٖء حكّ للفم٘ط ؤٍ للؼجيس
ؤٍ لغ٘طُ هو٘ي ٗطرغ فبئسٓ الٌّصض إلِ٘ ؤٍ ال فؼلى األٍ٘ ل تجؽل لؼسم وَى الوله ؼلمب ثرالفِ ػلى الخبًٖ ٍ هزطّز الٌّْٖ ال ٗسلّ ػلى الفسبز لؼسم تؼلّمِ ثِ ثويب ّيَ
هؼبهلٔ ثل ثوب ّٖ هربلفٔ للٌّصض ٍ ثؼجبضٓ ؤذطى الٌْٖ هتؼلّك ثإهط ذبضد هخال ٍ هخلِ ال ٗسلّ ػلى الفسبز ػلى هب ث٘٘ي فٖ هحلِّ ٍ الحكّ ػسم تؼلّك الحيكّ ٍ إًّويب
َّ هزطّز تىل٘ف شطػٖ ٍ لؼلِّ ٗإتٖ الىالم فِ٘ فٖ شوط شطغ الؽلم٘ٔ ّصا ولِّ فٖ ًصض الس٘جت ٍ ؤه٘ب ًصض الٌت٘زٔ فال إشىبل فٖ ثؽالى التصطّف فِ٘ لرطٍرِ ػي
الوله ثوزطّز الٌصض ؤٍ ثؼس حصَل الشطغ ٍ ؤه٘ب التصطّف فِ٘ لجل حصَل الشطغ فٖ الٌّصض الوشطٍغ فبذتلفَا فِ٘ ػلى ؤلَال حبلخْب التفص٘ل ث٘ي هب إشا وبى هيي
لصسُ اإلثمبء إلى ظهبى حصَل الوؼلّك ػلِ٘ فال ٗزَظ ٍ ث٘ي غ٘طُ ف٘زَظ ضاثؼْب التفص٘ل ث٘ي هب إشا وبى الوؼلّك ػلِ٘ هي ؤفؼبلِ االذت٘بضٗ٘ٔ ووب إشا لبل للِّ ػليٖ٘
وصا إى ظطثت ػجسٕ ؤٍ ٍؼئت ربضٗتٖ ف٘زَظ ٍ ث٘ي هب إشا وبى ؤهطا غ٘ط اذت٘بضٕ وشفبء الوطٗط ٍ لسٍم الوسبفط فال ٗزَظ ٍ ٗوىي التفص٘ل ث٘ي هيب إشا ويبى
الوؼلّك ػلِ٘ هؼلَم الحصَل فال ٗزَظ ٍ ث٘ي غ٘طُ ف٘زَظ ّصا ٍ هحلّ الىالم التصطّف الوٌبفٖ ٍ ؤه٘ب غ٘طُ فال إشىبل فِ٘ هخل استرسام الؼجس الوٌصٍض ػتمِ ٍ ًحَُ
ٍ لؼلّ هٌِ الَغء فٖ هب لَ ًصض هغ الزب ضٗٔ إشا لن ٗؼلن ثتحمك االست٘الز ووب ال ٌٗجغٖ اإلشىبل فٖ رَاظ تفَٗت الوحلّ ثوؼٌى تفَٗت الوؼلّك ػلِ٘ وويب ليَ ًيصض
الؼتك ػلى تمسٗط هزٖء ظٗس فبلتو

هي ظٗس ؤى ال ٗزٖ ء ؤٍ هٌؼِ هٌِ ٍ ووب لَ ػلمِ ػلى شفبء الوطٗط فوٌؼِ هي شطة السٍ٘اء ؤٍ لتلِ ؤٍ ًحَ شله فئىّ هخيل

ّصا ال ٗؼس٘ هربلفٔ للٌّصض ّصا ٍ ال فطق ث٘ي وَى الٌّصض هي ًصض الٌت٘زٔ ؤٍ الس٘جت فئىّ الىالم فٖ التصطّف لجل حصَل الوؼلّك ػلِ٘ فبلوبل ثبق ػلى هلىِ لؽؼيب ٍ
إى وبى هي ًصض الٌت٘زٔ حن٘ إىّ تحم٘ك رَاظ التصطّف هؽلمب إلّب إشا وبى الوؼلّك ػلِ٘ هؼلَم الحصَل ٍ وبى الٌّصض ضارؼب إلى هخل الَارت الوؼلّك ثإى ٗىَى االلتعام
حبصال فؼال ٍ وبى الوتإذّط ظهبى اإلت٘بى ثِ ٍ الؼول ثومتعبُ وإى ٗمَل للِّ ػلٖ٘ ؤى ؤػتك ّصا الؼجس ػٌس ؼلَع الشو
لسٍم هسبفطٕ هغ ػلوِ ثإًِّ س٘مسم ٍ الظبّط ؤىّ هخل ّصا ل٘

هي َٗم الزوؼٔ ؤٍ ػٌس ليسٍم الحيبد٘ ؤٍ

هي هحلّ الرالف ٍ وصا إشا ضرغ الٌّصض إلى ًصض اإلثمبء ٍ ًصض اإلت٘بى ثىصا ثإى ٗىَى هؼٌيى لَليِ

للِّ ػلٖ٘ ؤى ؤػتك ّصا الؼجس إى لسم هسبفطٕ للِّ ػلٖ٘ ؤى ؤثمٖ الؼجس ٍ ؤى ؤػتمِ فئىّ ّصا ؤٗعب ذبضد ػي هحلّ اإلشىبل ألًِّ ضارغ إلى ًصضٗي ٍ لؼلّ ّيصا هيطاز
الوفص٘ل األٍ٘ل ٍ إلّب فوزطّز وَى لصسُ اإلثمبء هي زٍى ؤى ٗطرغ إلى ًصضٗي ال ٗف٘س ش٘ئب.
ٍ الحبصل ؤىّ التحم٘ك رَاظ التصطّف إلّب فٖ ّبت٘ي الصَ٘ضت٘ي ٍ شله لألصل ٍ الؼوَهبت ألىّ الوفطٍض ثمبء الوبل ػلى هلىيِ فْيَ هسيلّػ ػل٘يِ ٍ ضث٘ويب
ٗستسلّ للزَاظ ثصح٘حٔ هحو٘س ثي هسلن ػي ؤحسّوب ع لبل سإلتِ ػي الطّرل تىَى لِ األهٔ ف٘مَل َٗم ٗإتْ٘ب فْٖ حطّٓ حن ٗج٘ؼْب هي ضريل حين٘ ٗشيتطْٗب ثؼيس
شله لبل ع ال ثإس ثإى ٗإتْ٘ب لس ذطرت ػي هلىِ لبل الشْ٘س الخبًٖ فٖ وتبة الؼتك هي الطٍّظٔ ػٌس لَل الشْ٘س ٍ لَ ًصض ػتك ؤهتِ ثؼس شوط ّصُ الص٘ح٘حٔ ٍ
ٗتفطّع ػلى شله رَاظ التصطّف فٖ الوٌصٍض الوؼلّك ػلى شطغ لن َٗرس ٍ ّٖ هسإلٔ إشىبل٘ٔ ٍ الؼالهٔ اذتبض فٖ التحطٗن ػتك الؼجس لَ ًصض إى فؼل وصا فَْ حطّ
فجبػِ لجل الفؼل حن اشتطاُ حن فؼل ٍ ٍلسُ استمطة ػسم رَاظ التصطّف فٖ الوٌصٍض الوؼلّك ػلى الشطغ لجل حصَلِ ٍ ّصا الرجط حز٘ٔ ػلْ٘وب اًتْيى لليت ؤه٘يب
وًَْب حز٘ٔ ػلى الؼلّبهٔ فَاظح ٍ ؤه٘ب ػلى ٍلسُ ف٘وىي هٌؼِ ألىّ الج٘غ الوعثَض تفَٗت للشطغ ال تصطّف فٖ الوٌصٍض ٍ لس ػطفت ؤىّ تفَٗت الشطغ ذبضد ػيي
هحلّ اإلشىبل فتسث٘ط ٍ استسل للوٌغ ثإىّ االلتعام الوفطٍض فٖ لَٓ االلتعام ثبإلثمبء إلى ظهبى حصَل الوؼلك ػلِ٘ ٍ ؤًِّ ٗؼس٘ فٖ الؼطف حٌخب ٍ هربلفٔ للٌّصض ٍ وصا
فٖ الوؼبّسٓ هغ غ٘ط اللِّ ووب إشا ػبّس هغ إًسبى ؤى ٗصثح الشبٓ الفالً٘ٔ إشا ظاضُ فجبػْب لجل شله هغ ػسم هعٖ ظهبى العٗبضٓ ٍ وصا إشا ويبى شليه شيطؼب فيٖ
ظوي الؼمس ٍ الزَاة هٌغ الص٘سق ٍ هٌغ الطّرَع إلى ًصض اإلثمبء ٍ هؼِ ال إشىبل ٍ لس ظْط هوب هطّ ٍرِ المَل ثبلتفص٘ل ث٘ي هب إشا لصس اإلثمبء ٍ ػسهيِ ٍ ؤًّيِ
حكّ إى ضرغ إلى ًصضٗي ٍ ؤه٘ب ٍرِ التفص٘ل ث٘ي وَى الوؼلّك ػلِ٘ اذت٘بضٗب ٍ ث٘ي غ٘طُ فَْ هب شوطُ روبل الوحمّم٘ي فٖ حبش٘ٔ الطٍّظٔ ػٌس لَلِ ٍ ّٖ هسيإلٔ
إشىبل٘٘ٔ لبل الظبّط ؤىّ ػسم الزَاظ ػلى المَل ثِ إًّوب َّ فٖ شطغ لن ٗىي ثبذت٘بض الٌبشض ٍ فؼلِ ومسٍم ظٗس ٍ شفبء الوطٗط إش رَاظ التصيطّف لجيل حصيَل
الشطغ ال ٗرلَ ػي إشىبل الستلعاهِ ػسم إهىبى الَفبء ثبلٌّصض ػلى تمسٗط حصَل الشطغ ٍ ؤه٘ب إشا وبى الشطغ هي فؼل الوىلّف ثبذت٘بضُ فال ٗظْط إشىبل فيٖ
رَاظ ا لتصطّف لجلِ إش ال ٗلعم هٌِ سَى ؤى ال ٗزَظ لِ فؼل الشطغ فال هحصٍض فِ٘ ذصَصب ؤىّ التصطّف الوصوَض هو٘ب ٗؤوس ػسم ٍلَع الشطغ اًتْى ٍ ف٘يِ ؤًّيِ
إشا وبى شله التصطّف هبًؼب ػي حصَل الشطغ ثؼس شله فَْ ووب شوطُ ألًِّ هفَت للوَظَع ٍ لس ػطفت ؤىّ هخلِ ال إشىبل فِ٘ لىي ل٘

وصله ول٘ٔ فئًِّ ليس

ٗىَى هي ّصا المج٘ل ووب إشا ًصض ػتك ؤهتِ إى ٍؼئْب فئىّ هطازُ الَغء فٖ الوله ٍ َّ ال ٗتحمك هغ ث٘ؼْب ووب َّ هَضز الص٘ح٘فٔ ٍ لس ال ٗىَى وويب إشا فيطض
الٌّصض الوصوَض هؼلّمب ػلى هؽلك الَغء ؤٍ الَغء فٖ هلىِ ٍ لَ وبى هلىب رسٗسا ٍ ووب إشا ًصض ػتك ػجسُ إى ظطثِ ؤٍ إى ظًى ؤٍ سطق ٍ ًحَ شله فئًِ ال فطق
ثٌِ٘ ٍ ث٘ي هب وبى الوؽلك ػلِ٘ ش٘ئب ذبضرب ػي لسضتِ حن إىّ هب شوطُ هي ؤًِّ ال ٗلعم هٌِ سَى ؤى ال ٗزَظ لِ فؼل الشطغ فِ٘ هب ال ٗرفيى إش ال ًسيلّن حطهئ
الفؼل ثوزطز شله حن ػلى تمسٗط حطهتِ ال ٗلعم هٌِ ػسم ٍلَع الحٌج ووب ال ٗرفى.
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متأله ی مِیذی اس

پشاٗنذه دس ثوغ خبهبی اطول هم مـشح شذه اس  ،لزا شبیتاه اس

ٗه ثه طوس

تتب خهبتی ٗه منبست ثحث مبس
هتبنؿوس ٗه مشحو سیذ

دس اینخب

ثشسسی ٗنیم.
توخه داده انذ ،دس متأله نزس هم ثبیذ اص حیث ح٘م ت٘لیِی ثحث ٗنیم و هم اص حیث

ح٘م وػوی؛ اص حیث ح٘م ت٘لیِی ثبیذ ثحث ٗشد ٗه دس چه مواسدی تظشٍ نبرس دس مبل منزوس حشا اس  .و اص
حیث ح٘م وػوی اینٗه اگش این تظشٍ ـ هلی ُشع حشم

ت٘لیِی ـ ثه ثین و نلیش آن ثبشذ ،آیب وػوبً ح٘م ثه

ثـالن ثین و امثبل آن میشود یب نه ،هالوه ثش آن آیب ػتبنی وخود داسد یب نه؟
ٓج اص وسود دس اط ثحث این ن٘اه سا تزٗش دهیم ٗه ثه حتت سوایب

ماوذده ٗه موسد ُاوا هم هت  ،نزس دس

طوستی منؤذ میشود و وخوة وُبء داسد ٗه ثه طیٌهی خبص ثبشذ؛ یونی ثه طوس
نزس منؤذ نتیشود و وخوة وُبء نذاسد.

ثبشذ ،دس ًیش این طوس

«هلل علّٖ وزا» یب مونبی آن

2

اقسام ًذر شزعی

نزس ششهی طوسی داسد؛ گبهی ثه نحو ًزس فؼل اس
مششوؽً .زس فؼل آن اس

و گبهی ثه نحو ًزس ًتیجِ ،و هش ٗذا یب مـلْ اس

و یب

ٗه منزوس ،اندب ُولی ثبشذ حبل یب ثه نحو مـلْ مثالً ثگویذ «هلل علّٖ عتك عثذٕ أٍ تول٘ه

عثذٕ لفالىٍ» یب ثه نحو مششوؽ ثبشذ مبننذ «هلل علّٖ تول٘ه عثذٕ لفالىٍ إى عَفٖ ٍلذٕ» [ٗه ثب ُولی

نزس ،اندب ُو

ثش نبرس واخت اس ].
ًزس ًتیجِ آن اس

ٗه [ثب ُولی

نزس] حبط ُو نبرس خود ثه خود و ثه نحو خودٗبس منؤذ شود؛ مثالً اگش نزس

فبلتحم٘ك ػسم الفطق إلّب إشا وبى التصطّف هبًؼب ػي تحمك الشطغ فئًِّ ٗرطد ػي هحل الىالم حست هب ػطفت ٍ ؤه٘ب ٍرِ التفص٘ل الصٕ احتولٌبُ فَْ ؤًِّ إشا
وبى الوؼلّك ػلِ٘ هؼلَم الحصَل ٗطرغ الٌّصض إلى اإلٗزبة الوؼلّك ف٘ىَى الؼول ثِ ٍارجب اٙى ٍ ظهبى الؼول هتإذطا ٍ فِ٘ هٌغ الطّرَع ػلِ٘ ول٘٘ٔ ٍ إلّب فيبلحىن
وصله فتسث٘ط حن٘ ال ٗرفى ؤىّ همتعى الَرِ الصٕ شوطٍُ للوٌغ ٍرَة الىفبضٓ ؤٗعب ح٘ج إًّْن شوطٍا ؤًِّ ٗؼس٘ حٌخب ٍ لىي ٗوىي هٌؼِ ثسػَى ؤًِّ فٖ حىن الحٌج
هي ح٘ج الحطهٔ ٍ إلّب فل٘

حٌخب حم٘مٔ حتّى ٗستلعم ٍرَة الىفبضٓ فتسث٘ط.

 .1هٌ٘ٔ الؽبلت فٖ حبش٘ٔ الوىبست ،د ،1ص:249
لَلِ لس٘س سطُّ هسإلٔ الٌصض الوشَْضٓ ثبإلشىبل إلى آذطُ
ال ٗرفى ؤىّ ث٘بى حىن ؤلسبم الٌّصض ٍ إى وبى ذبضرب ػي الومصَز إلّب ؤًِّ ال ثإس ثبإلشبضٓ إلى هب َّ الحكّ فِ٘ إروبال فٌمَل تبضٓ ٗتؼلّك الٌصض ثبلٌّت٘زئ ٍ
ؤذطى ثبلفؼل ٍ ػلى الخّبًٖ لس ٗىَى هٌز٘عا ٍ لس ٗىَى هؼلّمب ٍ ػلى الخّبًٖ تبضٓ تحمّك الوؼلّك ػلِ٘ ثؼس الٌّصض ٍ ؤذطى لن ٗتحمّك ٍ ػلى الخّبًٖ لس ٗؼلن ثتحمّمِ ٍ
لس ٗشه٘ ٍ التّؼل٘ك تبضٓ ػلى ؤهط اذت٘بضٕ ٍ ؤذطى ػلى غ٘طُ ٍ ثؼط األسبؼ٘ي ٍ إى رَ٘ظ تصطّف الٌّبشض فٖ ؤغلت الصَ٘ض إلّب ؤىّ الحكّ فٖ رو٘غ األلسبم ػسم
رَاظ التصطّف ال لتؼلّك حكّ الفمطاء ؤٍ غ٘طّن ثِ هو٘ي ٗطرغ فبئسٓ الٌصض إلِ٘ ألىّ شله هوٌَع فئى ًصض وَى الحَ٘اى صسلٔ ال َٗرت حجَت حيكّ للفم٘يط هتؼلّيك
ثبلحَ٘اى فئىّ الفم٘ط فٖ الٌصض َّ الوصطف فَْ وبألرٌجٖ الّصٕ شطغ ؤحس الوتؼبلسٗي ػلى اٙذط إػؽبءُ زضّوب فل٘
ال ٗطحِ ٍاضحِ ألًِ ل٘

َّ الوشطٍغ لِ ٍ الفم٘ط ؤٗعب وصله ل٘

لألرٌجٖ إسمبغ الشطغ ٍ ال الوؽبلجٔ ثِ ٍ

لِ ٍ ال لَاضحِ ثؼس هَتِ الوؽبلجٔ ثَفبء الٌصض.
الوٌغ هي رْٔ تؼلّك حكّ الغ٘ط ثِ ثل ألىّ الٌّبشض ثسجت الٌّصض سلت ػي ًفسيِ

ٍ ثبلزولٔ ٗتؼلّك للِّ سجحبًِ ػلى الٌّبشض حك ٍ ال ٗتؼلّك للغ٘ط ح كّ ػلِ٘ فل٘

حك رو٘غ تصطفبتِ فٖ الوٌصٍض سَى تصطّفِ فٖ رْٔ ًصضُ فال ٗزَظ لِ تصطّفِ فٖ غ٘طّب ٍ ال ٌٗفص هٌِ.
ّ .2وبىؼَض وِ گفت٘ن اگط ًصض ثِ ص٘غِٕ ذبصِ ٗب هؼٌبٕ آى ًجبشس ،هٌؼمس ًوٖشَز ٍ ٍرَة ٍفبء ًساضزٗ .ىٖ اظ اسبت٘س هب هٖگفت زض اٗي هيَاضز اگيط
هطزم ثِ شوب هطارؼِ وطزًس چٌ٘ي ثگَٗ٘س وِ «ٍفبٕ ثِ اٗي ًصض ٍارت ً٘ست اهب اگط ػول وٌٖ شبٗس ثْتط ثبشس»  ٍ ،ثيط چٌي٘ي ريَاثٖٗ ،يه احيط ضٍاًيٖ ثيبض
هٖشَز؛ چطاوِ گبّٖ افطاز ػول ًوٖوٌٌس ٍ اتفبلبً حبزحِإ ضخ هٖزّس ٍ هٖگٌَٗس اٗي ثِ ذبؼط ػسم ػول ثِ ًصض است ٍ آى ضا اظ چشن شوب هٖثٌٌ٘س.
9

مـلْ اس  ،نبرس چنین ثگویذ «هلل علّٖ أى ٗىَى عثذٕ حشاً» و اگش مششوؽ ثبشذ چنین ثگویذ «هلل علّٖ أى ٗىَى عثذٕ
حشاً إى عَفٖ ٍلذٕ» یب «هلل علّٖ أى ٗىَى وتاتٖ هلىاً لفالىٍ إى عَفٖ ٍلذٕ» [ٗه دس طوس

هبُی

ولذ ،خود ثه خود

هجذ آصاد شذه و یب ٗابة ملٖ ثشای منزوس له میشود].
ثنبثشاین دس نزس ُو ثب تحْٔ ششؽ یب ثذون آن دس خبیی ٗه نزس مـلْ ثبشذ ،ثش نبرس واخت اس
اندب ثذهذ ،مثالً ٗابة سا تتلیٖ ثه صیذ ٗنذ ،لزا تب ٗابة سا تتلیٖ ن٘نذ ،مل٘ی
امّب نزس نایده آن اس

صیذ نتج

ٗه ُالن ٗبس سا

ثه ٗابة محْٔ نتیشود.

ٗه ثب حظول ششؽ دس نزس مششوؽ یب ثذون آن دس نزس مـلْ ،منزوس خود ثه خود محْٔ شود؛

مثالً ٗابة ملٖ صیذ شود ،هجذ آصاد شود و امثبل آن.
 .1تزرسی تصزف در هال هنذور اس حیث حکن تکلیفی
ثب توخه ثه آتب مزٗوس هشع میٗنیم آنچه ٗه ٓـوی اس
نیت  ،خبیی اس

ٗه ثذون هیچ شجههای تظشٍ دس مبل منزوس خبیض

ٗه نزس ثه نحو نایده و مـلْ ثبشذ و یب اینٗه مششوؽ ثبشذ و ششؿش حبط شذه ثبشذ؛ مثالً نبرس

گِاه ثبشذ «هلل علّٖ أى ٗىَى عثذٕ هلىاً للعلواء أٍ للفمشاء» و هیچ ششؿی نگزاشاه ثبشذ یب اینٗه ششؽ حبط شذه
ثبشذ ،ثه مدشد انؤبد نزس یب ثه مدشد حظول ششؽ ،هجذ ملٖ ثشای هلتبء میثبشذ و دیگش دس ملٖ نبرس نیت  ،دس
نایده ثذون شجهه تظشٍ نبرس دس مبل منزوس حشا اس  ،مگش تظشُّی ٗه دس ؿشیْ تحوی ثه منزوس له ثبشذ ٗه الصمهی
وُبی ثه نزس و احتبن ثه منزوسله اوس .
همچنین اگش نزس ثه ُو تولّْ گشُاه ثبشذ و هیچ ششؿی نذاشاه ثبشذ و یب اینٗه مششوؽ ثبشذ و ششؿش حبط
شذه ثبشذ ـ مثالً ولذ خوة شذه ثبشذ ـ دس آنخب هم تظشٍ نبرس حشا اس ؛ چون هلی الِشع نزس طحیح اس
اؿالّ «ف تٌزسن» شبم آن شذه و وُبی ثه نزس ثش نبرس واخت اس

ت٘لیِبً؛ یونی ثش نبرس واخت اس

و

هجذ سا تتلیٖ

ثه هلتبء یب ُٔشاء ٗنذ ،دس نایده هش تظشُی ٗه منبُی ثب این تتلیٖ اس  ،هظیبن «ٍ ثنزسٕ» محتوة میشود.
مهم آن طوستی اس

ٗه نزس ـ چه نزس ُو و چه نایده ـ مولّْ ثش ششؿی ثبشذ و آن ششؽ حبط نشذه ثبشذ؛ یونی
مـشح ٗشدنذ ،آیب دس این طوس تظشٍ دس مبل منزوس ثشای نبرس خبیض اس

هتبن ُشػی ٗه مشحو شیخ

یب نه؟

هشع میٗنیم دس اینخب نزس ثش دو ٓتم اس ؛ گبهی ششؽ سا كشٍ هت و ششؽِ منزوس ٓشاس میدهنذ ،نلیش واخت
مولّْ ٗه وخوة ُولی اس

امّب واخت اسأجبلی اس

مبننذ وخوة حح نتج

ثه اساـبه

وخوة حح ُولی میشود ،امّب واخت یونی حح چون ثبیذ دس ریالحده ثبشذ ،اسأجبلی اس
میگویذ «هلل علّٖ تول٘ه هالٖ للفمشاء تعذ هعافآ ٍلذٕ» مونبیش این اس

ـ ٗه ثوذ اص اساـبه
ـ دس اینخب هم ٗه نبرس

ٗه من ثبلِو این نزس سا داس ٗه دس كشٍ

خودش اندب ثذهم.
و گبهی هم ششؿی ٗه وخود داسد ثه نحو واخت مششوؽ اس  ،نلیش ٗشیتهی أَلِنِ الصَّالََٓ لِذٔلَُنِ الشَّوٕسِ إِلَى
غَسٓكِ اللَّٕ٘لِ ٗ 9ه ثشخالٍ مشحو شیخ

میگوییم ٓیذ ثه هیئ

میخوسد و ٓج اص تحْٔ ٓیذ اطالً وخوثی نیت  ،یب

 .1سَضُٕ هجبضوِ إسطاء ،إِٓٗ :78
ؤَلٙنِ الصٛالََٓ لٙسٔلَُن ٙالشَّوٕ ِ إِلَى غَسٓكِ اللَّٕ٘لِ ٍٓ لُطْآىَ الْفَزٕطِ إِىَّ لُطْآىَ الْفَزٕطِ وَبىَ هٓشَْْٔزاً
11

نلیش ٗشیتهی إِرَا لُوٕتُنٕ إِلَى الصَّالَِٓ فَاغْسِلَُا ٍٔخَّٔٓىُنٕ ٍٓ إَٔٗذِٗٓىُنٕ إِلَى الْوٓشَافِكِ ٗ 9ه ثیبن میٗنذ وػو ثوذ اص ٓیب طال
اس

ٗه ٗنبیه اص آن اس

ٗه وػو ثوذ اص دخول وٓ

الصَّلَآُ»ٗ 2ه ٓج اص دخول وٓ

اس  ،یب دس سوایای واسد شذه «إِرَا دٓخَلَ الَْٓلْتٔ ٍٓخٓةٓ الطََّْٔسٔ ٍٓ

اطالً وخوثی نیت .

الف :تزرسی حکن تصزف در هال هنذور ،در نذر ته نحو واجة هشزوط
[اگش یبدتبن ثبشذ] مب واخت مششوؽ سا ثشخالٍ مشحو شیخ

ثه واخت مولْ ثشنگشدانذیم[ ،حبل این سإال

مـشح میشود ٗه اگش نزسی ثه نحو واخت مششوؽ ثبشذ] دس طوستی ٗه ششؽ حبط نشذه ثبشذ ،تظشُب

نبرس

چگونه اس ؟
هشع میٗنیم اگش نبرس ثذانذ ٗه ششؽ محْٔ نتیشود؛ مثالً دس صمبن نزس احاتبل میداد ٗه ششؽ محْٔ شود امب
ثوذاً یٔین یب اؿتینبن حبط ٗشد ٗه محْٔ نتیشود ،دس این طوس
دس االن و نه دس آینذه ،المحبله تظشُبتی ٗه منبُب

شجههای نیت

ٗه وُبء ثه نزس واخت نیت ؛ نه

ثب نزس داشاه ثبشذ دیگش حشا نیت  ،چون نزس موػوم پیذا

نتیٗنذ؛ چه نزس ثه نحو نایده ثبشذ و چه ثه نحو ُو .
امّب دس طوستی ٗه احاتبل ثذهذ ششؽ محْٔ میشود ـ مثالً احاتبل میدهذ ثچهاش خوة شود ـ دس اینخب هذهای
گِاهانذ ٗه نبرس حْ تظشٍ دس مبل منزوس سا نذاسد و ثبیذ طجش ٗنذ تب مولو شود ششؽ محْٔ میشود یب نه .اگش ششؽ
محْٔ شذ ،خت ؿجْ نزس هت میٗنذ ،امّب اگش ششؽ محْٔ نشذ ،نبرس میتوانذ هش تظشُی دس مبل منزوس اندب دهذ.
امّب ثه نلش مب وآن امش این اس

ٗه دس این طوس

دلیلی ثش حشم

تظشٍّ وخود نذاسد؛ صیشا اٍالً مت٘ن اس

این

ششؽ محْٔ نشود و دس نایده نبرس اساظحبة اسأجبلی هذ تحْٔ ششؽ داسد .ثاًیاً ثش ُشع ششؽ دس كشٍ خودش
محْٔ شود ،وخوة وُبی ثه نزس ثه نحو مششوؽ اس ؛ یونی وخوثش ُولی نیت
وٓای وخوة ُولی نجود ،لضو اماثبل هم نذاسد .مبننذ ٗتی ٗه ٓج اص دخول وٓ
می دهذ ثوذ اص دلوٕ شت

ت٘لیَ و ثشگش

آة ثشای وػو داسد و احاتبل

دساشسی ثه آة نذاشاه ثبشذ ،لزا اگش آثش سا حِق ن٘نذ ،ثوذ اص دخول وٓ

وػو ثگیشد ،دس اینخب مب وُبٓبً ثب هذهای اص محٔٔین دس ثحث ؿهبس
و حاّی اگش ػشوس

ئال دس كشٍ تحْٔ ششؽ ،دس نایده
نتیتوانذ

گِایم ٗه حِق این آة ثش م٘لَ واخت نیت

نذاشاه ثبشذ میتوانذ آن سا ثخوسد یب طوستش سا ثشویذ و امثبل آن؛ چشاٗه مونبی مششوؽ ثودن
ٓیذ ثه هیئ

آن اس

ٗه ٓج اص دخول وٓ  ،وخوة صالة و دس نایده وخوة مٔذمب

ؿهوس و ُ ...ولی نیت  .مثبل دیگش اینٗه اگش ٗتی ٓج اص وٓ
داسد و میدانذ ثوذ اص وٓ

آن مبننذ

وػو داشاه ثبشذ و ثاوانذ ثذون ػشس وػویش سا نگه

دساشسی ثه آة نذاسد تب وػو ثگیشد ،دس اینخب اگش وػویش سا ثبؿ ٗنذ مشت٘ت حشامی

 .1سَضُٕ هجبضن هبئسُ ،إِٓٗ:108
ٗٓب ؤَْٜٗٓب الَّصٗٙيَ آهٌَُٓا إِشَا لُوٕتُنٕ إِلَى الصٛالَِٓ فَبغْسٙلَُا ٍٔرَّٔٓىُنٕ ٍٓ ؤَٕٗسٓٗٙىُنٕ إِلَى الْوٓطَافٙكِ ٍٓ اهٕسٓحَٔا ثِطُءٍٔسٙىُنٕ ٍٓ ؤَضٕرٔلَىُنٕ إِلَى الْىَؼٕجٕٓ٘يِ ٍٓ إِىْ وٌُْتُنٕ رٌُٔجبً فَبؼَّْٛطٍُا ٍٓ إِىْ
وٌُْتُنٕ هٓطْظَ ى ؤٍَٕ ػٓلَى سٓفَطٍ ؤٍَٕ رٓبءٓ ؤَحٓسٗ هٌْٙىُنٕ هٙيَ الْغَبئٙػ ٙؤٍَٕ الَهٓسٕتُنٔ الٌِّسٓبءٓ فَلَنٕ تَزِسٍٔا هٓبءٖ فَتَ٘ٓوٛؤَا صٓؼ٘ٙساً ؼَِّ٘جبً فَبهٕسٓحَٔا ثَِٔرَّٔٙىُنٕ ٍٓ ؤَٕٗسٗٙىُنٕ هٌْٙئِ هٓيب ٗٔطِٗيسٔ اللَّئِ
لٓ٘ٙزٕؼٓلَ ػٓلَٕ٘ىُنٕ هٙيْ حٓطَدٍ ٍٓ لىٙيْ ٗٔطِٗسٔ لٔ٘ٙؽَِّْطَوُنٕ ٍٓ لٔ٘ٙتٙنًٙ ٛؼٕوٓتَِٔ ػٓلَٕ٘ىُنٕ لَؼٓلَّىُنٕ تَشْىُطٍُى
 .2تْصٗت األحىبم ،د ،2ص:140
ٍٓ ػٌِْٓٔ [الْحٔسٕٓ٘يُ ثٕيُ سٓؼ٘ٙس ]ٚػٓيْ حٓوٛبز ٚػٓيْ حٓطِٗعٍ ػٓيْ ظٔضٓاضَٓٓ ػٓيْ ؤَثِٖ رٓؼٕفَطٍ

لَبلَ :إِشَا زٓذَلَ الَْٓلْتٔ ٍٓرٓتٓ الؽََّْٔضٔ ٍٓ الصٛلَبُٓ ٍٓ لَب صٓلَبَٓ إِلَّب ثِؽََْٔضٍ.
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نشذه اس  .مب نحن ُیه نیض چنین اس ؛ چشاٗه وخوة نزس مششوؽ اس
اس  ،پ

و هلی الِشع ششؽ هنوص حبط نشذه

تظشٍ دس مبل منزوس مبنوی نذاسد ،هشچنذ احاتبل میدهذ ششؽ ثوذاً حبط شود.

تصزف در ًذر تِ ًحَ ٍاجة هشزٍط در صَرت علن تِ تحقق شزط
استدالل تعضی تز حزهت
ّ

ثوؼی گِاه انذ دس طوستی ٗه نبرس هلم ثه تحْٔ ششؽ دس كشٍ خودش داشاه ثبشذ ـ مثالً هلم یب اؿتینبن داسد ٗه
موػوم ح٘م ُولی میشود و وٓای ُولی شذ ،مالٗش هم دس آن كشٍ ُولی

ثچه خوة میشود ـ دس این طوس

میشود و دس نایده تظشٍ دس مبل منزوس حشا اس ؛ چشاٗه الصمهی تظشٍ ،تِوی
و تِوی

موالس

موال مبننذ هذ اماثبل ح٘م ُولی اس

مالٕ ُولی موسد سًج

مالٕ ُولیِ موسد سًج

و هٔ ح٘م میٗنذ م٘لَ ثبیذ

ٗبسی ٗنذ ٗه این مالٕ دس كشٍ خودش حِق شود ولو ح٘تش و حای مالٗش االن ُولی نیت  .شبیذ ثشخی این
ٗال سا دس طوس

احاتبل هم ثگوینذ ،یونی ثگوینذ اگش احاتبل میدهذ ششؽ دس كشٍ خودش ُولی میشود،

نتیتوانذ تظشٍ ٗنذ؛ چشاٗه تودیض نِ
هشع میٗنیم مب ُوالً طوس

اص مالٗی ٗه احاتبالً دس كشٍ خودش ُولی میشود ٓجیح اس .

هلم سا ثشسسی میٗنیم؛ یونی طوستی ٗه هلم داسد ششؽ دس آینذه محْٔ میشود؛ مثالً

هلم هبدی داسد ٗه خودش صنذه میمبنذ و هلم داسد ٗه دلوٕ شت
ٓج اص وٓ
موالس

محْٔ میشود ،دس این طوس

آثی سا ٗه داسد مظشٍ ٗنذ و ناوانذ ثوذ اص دخول وٓ

گِاهانذ اگش م٘لَ

وػو ثگیشد ،دس اینخب مالٗی سا ٗه موسد نلش

و دس كشٍ خودش ُولی میشود نتیتوانذ اسایِبء ٗنذ ،دس نایده هٔ ح٘م میٗنذ ٗه مشت٘ت ٓجیح شذه

اس ؛ چشاٗه هٔ آاؼبء داسد هجذ آمبده ثبشذ تب اینٗه اگش ح٘تی دس كشٍ خودش ُولی شذ و دس نایده مالٕ آن هم
ُولی ثود ،ثاوانذ آن سا اؿبه

اص اسایِبء مالِٕ ُولیٓ ،جیح اس .

ٗنذ ،و تودیض نِ

جلسِی سی ٍ ششن؛ دٍشٌثِ 54:6/:/3:
تصزف در ًذر تِ ًحَ ٍاجة هشزٍط در صَرت علن تِ تحقق شزط
هٌاقشِ در کالم قائلیي تِ عدم جَاس
ّ

هشع میٗنیم گشچه ثوغ اهال این حشٍ سا صدهانذ ،امّب مب م٘شس دس مجبحث اطول و مجبحث ُٔه ثیبن ٗشدهایم ٗه اگش
احشاص ٗنیم ٓذس  ،ششؽ دس مظلح

نیت

و اطالً دخی دس مالٕ ت٘لیَ نیت  ،دس این طوس

مالٗی ٗه دس كشٍ خودش ُولی میشود و موسد سًج

موالس  ،هٔالً ٓجیح میثبشذ ـ الجاه دس طوستی ٗه ثاوان واخت

مششوؽ سا دس این ُشع تظوس ٗشد ـ امب اگش احشاص ن٘نیم ٗه ٓذس
اینٗه احاتبل ثذهیم مالٗی ثوذاً ُولی میشود و دس آن وٓ
ثه توجیش دیگش گشچه وػو ث وذ اص دخول وٓ
داسای مالٕ اس ؟! مب ٗه هلم ثه مالٗب
داسد ٗه حین وخوة داسای ٓذس
تِوی

میپزیشیم تِوی

دخی دس مالٕ ت٘لیَ نیت  ،دس این طوس

ٓبث اسایِبء نیت  ،تِوی

طشٍ

چنین مالٗی هٔالً ٓجیح نیت .

داسای مالٕ اس  ،امّب سوال دس این اس

ٗه حای ثشای ُبٓذ آة هم

نذاسیم و لو وخوة «وػوً ،ت و امثبل آن»ُٔ ،ؾ ثشای ٗتبنی مظلح

ثبشنذ ،ولی اگش حین دخول وٓ

ُبٓذ ٓذس

ثودنذ ،دیگش مظلح

نجبشذ و

مالٕ ملضمه الص نیبیذ ،و چون حذآ احاتبل این مونب وخود داسد ،لزا میتوان ثه «سفع ها ال ٗعلوَى» و امثبل

آن تتتٖ ٗشد .و نه تنهب چنین احاتبلی وخود داسد ،ثل٘ه ثبالتش ،اگش واخت مششوؽ سا ثه مونبی دٓیْ ث زیشیم،
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مونبیش آن اس
وخوة طال

ٗه ٓج اص حظول ششؽ ،اطالً مالٗی وخود نذاسد .ثنبثشاین هتبنؿوس ٗه دلوٕ شت  ،ششؽ ثشای
اس

و مبدامی ٗه دلوٕ محْٔ نشذه اطالً طال

ملضمه سا نذاسدٓ ،ذس

آن مظلح

و نه تنهب ششؽ هٔلی اس  ،ثل٘ه دس خبی خود ثیبن ٗشدیم ٗه ششؽِ خـبة اس

و اگش ٓذس

هم ششؽ اس ؛

نجبشذ ،اطالً خـبة

ماوخه م٘لَ نیت ؛ نه اینٗه خـبة ثبشذ و هٔ آن سا محذّد و مٔیّذ ٗنذ.
ثنبثشاین وٓای ٗه دلوٕ شت
دخی دس مالٕ ت٘لیَ اس

محْٔ شذُ ،شع این اس

ٗه ششؽ دیگش ت٘لیَ یونی ٓذس

ـ محْٔ نشذه اس  ،دس نایده نتیتوان گِ

اطالً مالٗی وخود نذشاه ثبشذ .ثله ،اگش دس خبیی دلی ٓبئم شود ٗه ٓذس

یٔینبً مالٗی ُو

ـ ٗه یٔینبً یب احاتبالً
میشود ثل٘ه چه ثتب

ُٔؾ ششؽ هٔلی اماثبل اس

و اگش ٗتی

ٓبدس نجبشذ ،مالٕ اتیبن دس حْ او وخود داسد هشچنذ نتیتوانذ آن سا اسایِبء ٗنذ ،آنخب این حشٍ سا میپزیشیم ،ولی
ثنبثش مجنبی مخابس ٗه ٓذس

دخی دس مالٕ اس

نیت  .ثه هتین خبؿش مب دس ثحث ؿهبس
نخواهذ داش  ،میتوانذ ٓج اص وٓ

و اطالً خـبة ماوخه حظض مٔذوسه اس  ،این ٗال ٓبث الاضا

گِایم حای اگش ٗتی هلم داشاه ثبشذ ٗه ثوذ اص وٓ

آثش سا مظشٍ ٗنذ و حاّی احایبؽ سیذ یضدی

دساشسی ثه آة

سا ن زیشُایم .ثله ،احایبؽ

اساحجبثی دس خبی خود امب احایبؽ وخوثی وخه مواجشی نذاسد.
مب نحن ُیه نیض چنین اس ؛ یونی حای اگش نبرس هلم داشاه ثبشذ ٗه ششؽ محْٔ خواهذ شذ ،اگش نزسش ثه نحو
واخت مششوؽ ثبشذ ،میتوانذ دس مبل منزوس تظشٍ ٗنذ و مبنوی نذاسد و دلیلی ُوالً ثشخالٍ این ٓبهذه دس رهنتبن
و اگش هم ثبشذ ـ ٗه نیت

نیت

اص آنچه گِایم ح٘م طوس
نیت  ،دس طوس

ـ یٖ توجذ اس .
احاتبل تحْٔ ششؽ هم سوشن میشود؛ وٓای ٗه هلم ثه تحْٔ ششؽ ،مبنن تظشٍ

احاتبل اوػح اس

ٗه تظشٍ مبنوی نذاسد.

یک استدراک:

ثله ،اگش نبرس چنین نزس ٗشده ثبشذ ـ ٗه ثویذ نیت
ّزُ الشآ للحس٘ي

إى عَفٖ ٍلذٕ» و دس نیّاش ثبشذ ٗه این گوسِنذ سا تب صمبنی ٗه سشنوش

میشود نگهداسی ٗنذ ،دس این طوس
میشود؛ ی٘ی مشثوؽ ثه اثٔبء منزوس اس
هبُی

حذآ نزسهبی هوا ًبلجبً چنین ثبشذ ـ ٗه «هلل علّٖ أى أرتح
ثچهاش سوشن

نتیتوانذ دس آن تظشٍ ٗنذ؛ چشاٗه دس وآن نزس دس اینخب ثه دو نزس منح
تب سوشن شذن سشنوش

ثچهاش ،و ی٘ی هم مشثوؽ ثه رثح گوسِنذ ثوذ اص

ولذش .ثنبثشاین چون اثٔبء مبل منزوس ماولْ نزس اس  ،ثبیذ آن سا نگه داسد و حِْ تظشٍ دس آن نذاسد.

ب :تزرسی حکن تصزف در هال هنذور ،در نذر ته نحو واجة هعل ّق
آنچه تب ٗنون گِایم ثنبثش این ثود ٗه نزس ثه نحو واخت مششوؽ ثبشذ ،امّب اگش نزس ثه نحو واخت مولّْ ثبشذ؛ مثالً
ثگویذ «االن ثشای خذاس

ثش من ٗه اگش ثچها خوة شودُ ،الن گوسِنذ سا ثشای ُٔشاء رثح ٗنم» .دس اینخب اگش ػلن

داشاه ثبشذ ٗه ثچهاش خوة میشود ،نتیتوانذ دس منزوس تظشٍّ ٗنذ و آن سا ثبیذ حِق ٗنذ؛ چشاٗه هلی الِشع دس
اینخب وخوة ُولی اس

و واخت اسأجبلی ،نلیش وخوة حح ثوذ اص اساـبه

وخوة حح ُولی میشود مناهب واخت اسأجبلی اس

ٗه م٘لَ ثوذ اص اینٗه متاـین شذ،

چون ثبیذ دس ری الحجة اندب شود .دس مب نحن ُیه هم نبرس االن
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ولذشُ ،الن گوسِنذ سا ث٘شذ و هلی الِشع هلم یب اؿتینبن داسد ٗه ثچهاش خوة

نزس ٗشده ٗه دس كشٍ سالم

میشود ،ثنبثشاین نتیتوانذ دس مبل منزوس تظشٍ ٗنذ.
و دس خبیی ٗه هلم یب اؿتینبن داسد ٗه ششؽ محْٔ نخواهذ شذ ،دس آن مواسد ثالشجهه میتوانذ تظشٍ ٗنذ؛ چشاٗه
ٗشَ میشود اطالً نزسی منؤذ نشذه؛ چون منزوس مٔذوسش نجوده اس .
هْن صَست شک اس
نه ،آیب دس این طوس

و ششؿش مشثوؽ ثه امش آینذهای اس

ٗه نزسُ ،ولی اس

ٗه شٖ داسد محْٔ میشود یب

نبرس میتوانذ تظشٍ ٗنذ؟

هشع میٗنیم دس اینخب اساظحبة اسأجبلی هذ تحْٔ ششؽ ُبیذهای نذاسد؛ صیشا ُشػبً این اساظحبة خبسی
ثبشذ ،اثجب
ٓذس

نتیٗنذ هذ ٓذس

ثش اتیبن منزوس سا مگش ثه نحو مثج ؛ چشاٗه الصمهی هٔلی هذ تحْٔ ششؽ ،هذ

ثش منزوس اس  ،لزا حذآ ثب اساظحبة نوای ،نتیتوان هذ ٓذس

ثش اتیبن منزوس سا اثجب

چنین اساظحبة ٗشد ٗه من ٓجالً و حین ثیتبسی ثچهٓ ،بدس ثش تظذّّ حین سالم
خواهذ ثود ،و خـبة ماوخه ٓبدسین اس
ٗتی ثگویذ ثه ثشائ

مت٘ن اس
شٖ مب دس ُولی
اس

یب هذ ُولی

حشم

تتتٖ ٗشده و ح٘م ثه خواص تظشٍّ میٗنیم ،امّب هشع میٗنیم ثبیذ دیذ منشأ
تظش ٍ و یب ثه توجیش دیگش وخوة حِق مبل منزوس چیت ؟ منشأ شٖ این
ثش اتیبن ماولْ نزس نذاسد؛ مثالً منزوس رثح گوسِنذ حین سالم

و اگش ثچه خوة نشود ،نتیتوانذ رثح حین سالم

منؤذ نشذه و وخوة وُبء نذاسد .ثه توجیش دیگش ،منشأ شٖ دس ُولی
آن اس  .و دس شٖ دس ٓذس
هثٌای هشَْس آن اس

ثچها نجود  ،آینذه هم چنین

ثه هش حبل.

ٗه اگش ُیالوآن ششؽ محْٔ نشود ،نبرس ٓذس

ثچهاش اس

ٗشد .ثله می توان

ٗنذ ،و وٓای ماولْ نزس مٔذوس نیت  ،اطالً نزس
حشم

تظشٍ ،شٖ دس ٓذس

ثش اماثبل و هذ

ثش اماثبل ،دو مجنب وخود داسد

ٗه شٖ دس ٓذس

ثش اماثبل ،مدشای احایبؽ اس ؛ مثالً اگش شٖ داسد ٗه میتوانذ نتبصش

سا ایتابده ثخوانذ یب نه ،نتیتوانذ اخشای ثشائ

ٗنذ ثل٘ه ثبیذ اخاجبس ٗنذ تب مولو شود آیب میتوانذ یب نهٗ ،ه اگش ثوذ اص

اخاجبس ناوانت  ،نتبصش سا نشتاه ثخوانذ .هثٌای دیگش اینٗه شٖ دس ٓذس
ماولْ ثه حظض مٔذوسه اس

ـ مدشای ثشائ

اس

ثش اماثبل ـ السیتب ؿجْ مجنبیی ٗه خـبة

و دلیلی ثش احایبؽ وخود نذاسد.

هشع میٗنیم مب دس ثشههای اص صمبن ،احاتبل دو سا تٔوی

میٗشدیم ،امّب ثوذاً شجههای دس رهنتبن ایدبد شذ ٗه آن

سا دس اطول مـشح ٗشدیم ،ولی ماأسِبنه االن آن شجهه دس خبؿشمبن نیت  ،ثه هش حبل االن ثیش اص این ثیبن نتیٗنیم
ٗه دس این خب دو مجنب وخود داسد ،و ُوالً احایبؽ وخوثی دس آن اس

ٗه اگش نزس ثه نحو واخت مولْ ثبشذ و نبرس شٖ

داشاه ثبشذ ٗه ششؽ حبط میشود یب نه ،تظشٍ دس مبل منزوس ن٘نذ[ ،تب اینٗه ثوذ اص ثشسسی آن شجهه نلش نهبیی
خود سا ثیبن ٗنیم].
الجاه دس اینخب هم اگش ٓظذ نبرس این ثبشذ ٗه آن هین سا تب صمبن حظول ششؽ اثٔبء ٗنذ ،دس این طوس

نتیتوانذ

تظشٍ دس مبل منزوس ٗنذ.
اص آنچه گِایم مولو میشود ثوغ تِبطیلی ٗه دس اینخب ثشخی رٗش ٗشدهانذ ٗه اگش ششؽ اخایبسی ثبشذ میتوانذ
تظشٍ ٗنذ و اگش ًیش اخایبسی ثبشذ نتیتوانذ تظشٍ ٗنذ ،تِبطیلی اس
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ٗه وخهی نذاسد .مگش احاتبالً سوایای ٗه

ثوذاً خواهذ آمذ.
 .2تزرسی هسأله تصزف در هال هنذور اس حیث حکن وضعی
اح٘ب تظشٍ دس مبل منزوس اص حیث ح٘م ت٘لیِی سا ثیبن ٗشدیم ،امب اص حیث ح٘م وػوی ،آیب تظشُب
اس

و یب اینٗه طحیح میثبشذ؟
هشع میٗنیم دس مواسدی ٗه تظشٍ ت٘لیِبً خبیض اس  ،اگش نبرس تظشُی اندب دهذ ،مولو اس

اس

نبرس ثبؿ

طحّ

و اؿالٓب

وػوبً هم نبُز

اص ختله «اٍفَا تالعمَد» و امثبل آن شبملش میشود .امّب دس مواسدی ٗه ت٘لیِبً تظشٍ حشا

ثبشذ ،اگش نبرس هظیبن ٗشد و تظشٍّ ثه ثین و امثبل آن ٗشد ،آیب این تظشٍّ نبُز اس ؟
دس پاسخ هیگَیین; دس خبیی ٗه نزس ثه نحو ًتیجِ ثبشذ و مـلْ هم ثبشذ و یب مششوؽ ثبشذ و ششؿش حبط
شذه ثبشذ ،شجههای نیت

ٗه نبرس نتیتوانذ تظشٍ ٗنذ و تظشُب

او ثبؿ اس ؛ چشاٗه نزس منؤذ شذه و مبل منزوس

اص ملٖ نبرس خبسج شذه اس  ،حبل یب ثه ملٖ دیگشی واسد شذه و یب حذآ اینٗه داخ دس ملٖ دیگشی نشذه امّب دس
هین حبل مبلی اس

ٗه موسد احاشا میثبشذ و ٓجالً ثیبن ٗشدیم تظشٍّ دس ًیش ملٖ مگش دس مواسد خبطه خبیض نیت .

و اگش نزس ثه نحو ًزس فؼل ثبشذ و مـلْ ثبشذ و یب اینٗه مششوؽ ثبشذ و ششؿش حبط شذه ثبشذ ٗه گِایم
تظشٍ دس مبل منزوس ت٘لیِبً حشا اس

و یب ثه توجیش دٓیٔاش وخوة حِق داسد ،دس اینخب اگش نبرس هظیبن ٗشد و

تظشٍ ٗشد؛ مثالً آن سا اتالٍ ٗشد و یب ُشوخ  ،چه ح٘تی داسد؟
اثاذا طوستی سا ثشسسی میٗنیم ٗه تظشٍّ ثه نحو ثین ثبشذ ،دس اینخب مت٘ن اس

ٗتی ـ ثش خالٍ مشهوس ـ

ثگویذ اؿالّ «احل اهلل الث٘ع» شبم چنین موبملهای میشود؛ چشاٗه نبرس نهی نذاسد ثل٘ه وخوة حِق داسد ،و ُشػبً
نهی ت٘لیِی هم داشاه ثبشذ ،امّب نهی دس موبمال

موخت ُتبد نیت  ،لزا نٔ و انأبل محْٔ شذه اس .

دٍ تیاى اس جاًة اعالم تز عدم صحت تصزف در هال هٌذٍر تِ هثل تیع

دس مٔبث هذهای ـ لو اٗثش ـ گِاهانذ ثین ثبؿ اس

و نٔ و انأبل محْٔ نتیشود و هتذتبً ثه دو دلی اسانبد

ٗشدهانذ یکی ایيکِ مجین ثبیذ ملٖ ؿلْ ثبشذ تب ثاوان آن سا ُشوخ  ،لزا ثینِ وَٓ خبص ؿجْ مجنبیی ٗه ث زیشیم
ملٖ موٓوٍ هلیهم میشود و نیض ثین مبل مشهونه طحیح نیت ؛ صیشا هشچنذ دس اینگونه مواسد ،مبل دس ملٖ ُشوشنذه
اس  ،امّب ملٖ ؿلْ نیت  .دس مب نحن ُیه هم وٓای ٗتی نزس مـلْ میٗنذ و یب نزس مششوؽ میٗنذ و ششؽ حبط
میشود ،مبل منزوس دیگش ملٖ ؿلْ نبرس نیت  ،لزا ثیوش طحیح نیت .
دلیل دیگشی ٗه مشحو نبئینی ُشمودنذ آن اس

ٗه هوػین ثبیذ مٔذوس الاتلیم ثبشذ؛ اهم اص ٓذس

هٔلی و ٓذس

ششهی ،لزا دس خبیی ٗه نزس ثه نحو مـلْ ثبشذ یب مششوؽ ثبشذ و ششؿش حبط شذه ثبشذ یب نزس اثٔبء منزوس شذه
ثبشذ ،یب اینٗه ثه نحو واخت مولّْ ثبشذ و هلم ثه تحْٔ ششؽ داشاه ثبشیم ،نتیتوان مبل منزوس سا تحوی ثه دیگشی
داد؛ چشاٗه واخت اس
حشا شذ ثه این مونبس
مشاشی ٓذس

مبل منزوس تب صمبن اماثبل نزس حِق شود یب ثه توجیشی انأبل آن ثه دیگشی حشا اس  ،و وٓای
ٗه ششهبً ٓذس

ثش تتلیم وخود نذاسد (الووتٌع ششعاً والووتٌع عمالً) و هش ثیوی ٗه ثبین یب

ثش تتلیم هوع نذاشاه ثبشذ ،ثبؿ میثبشذ.
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جلسِی سی ٍ ّفتن؛ سِشٌثِ 54:6/:/43
ًقد ٍ تزرسی دلیل ّاٍل تز تطالى تیع عیي هٌذٍرُ

این اساذالل یٖ طٌشا داسد و یٖ ٗجشا؛ طٌشا این اس
هشچه ماولّْ حْ ًیش ثبشذ ،ملٖ ؿلْ نجوده و ٓبثلی

ٗه هین منزوسه ،ماولّْ حْ ًیش شذه اس  .و ٗجشا اینٗه

ثین سا نذاسد .مب اثاذا صغشای اساذالل سا ثشسسی ٗشده و ػشض

هیکٌین
هین منزوسه ،ماولّْ حْ ًیش (یونی ُٔشاء ،هلتبء ،سبدا

نتی توان گِ

ُشع ماولّْ نزس ٓشاس گشُاه« ،فؼل» اس

و  )..شذه اس ؛ صیشا آنچه ٗه دس این

مبننذ رتحِ گوسِنذ ،و خود این «ُو » ثه نوهی ماولْ حْ دیگشی اس  ،امّب

الاضا ثه این ٗه حٔی ثشای دیگشی ثه خودِ هین منزوسه تولّْ گشُاه مش٘ اس  .ثنبثشاین ثب این اساذالل نتیتوان گِ
ثینِ هین منزوسه ثبؿ اس .
امّب اساذالل ثه اینٗه ُو  ،ماولْ حْ دیگشان نیت ؛ چون اگش «ُو » ماولْ حْ دیگشان ثبشذ ،ثبیذ ٓبث اسٔبؽ
ثبشذ؛ چشاٗه هش حٔی ٓبث اسٔبؽ اس  ،دس حبلی ٗه چنین نیت ؛ مثالً اگش ٗتی نزس ٗشده ثبشذ ٗه گوسِنذی سا
ثشای ُٔشاء رثح ٗنذ ،اگش تتب ُٔشاء ثلذ ختن شونذ و اهال ٗننذ مب حٔتبن سا سبٓؾ ٗشدیم ،این حْ سبٓؾ نتیشود؛
پ

مولو میشود اطالً حْ نیت .
دس پبسخ ثه این اساذالل گِاه میشود اٍالً اینٗه دس مثبل ُوّ اگش هته ُٔشاء ختن شونذ و ثگوینذ حٔتبن سا
ٗه دس این مثبل ثشای هنوان ُٔشاء نزس شذه اس

سبٓؾ ٗشدیم ُبیذه ای نذاسد ،ثه این خبؿش اس

نه ثشای اشخبص

ُٔشاء ،و اشخبص ُٔشاء دس اینخب والیای ثش اسٔبؽ حْ نذاسنذ .لزا اگش میخواهیذ مثبل ثضنیذ ثبیذ چنین ثگوییذ ٗه
«ٍلیِِّ ػٌَاى یونی حبٗم ششم ـ الجاه اگش ث زیشیم حبٗم ششم دس اینخب والی
ُٔشاس

اسٔبؽ ٗشد » ،دس اینخب خیلی واػح نیت

داسد ـ ثگویذ من حٔی سا ٗه ثشای

این حْ ٓبث اسٔبؽ نجبشذ.

ثاًیاً مب ٓجول نذاسیم ٗه هتهی حٔوّ ٓبث اسٔبؽ ثبشذ ،ثل٘ه ثوغ چیضهب حْ هتانذ و سبیش آثبس حْ سا داسنذ ،امب
دس هین حبل مت٘ن اس

چنین نیت

ثه دلی خبطی ٓبث اسٔبؽ نجبشذ ،پ

ٗه هش چیضی ٗه ٓبث اسٔبؽ نجبشذ ،حْ

نجوده و ح٘م ثبشذ.
إى قلت هشچنذ نزس ثه «ُو » تولّْ گشُاه اس  ،امّب چون «اندب ُو » ثش نبرس واخت اس
ماولّْ داسد ـ صیشا ؿجیو

ٗه را

«ُولی مث تظذّّ» ،چیضی اس

تولّْ میثبشذ ـ پ

ماولْ نزس می ثبشذ و تظشٍّ دس آن ثه ثین و امثبل آن ،تظشٍ دس چیضی اس

و ُو هم دس اینخب

هین منزوسه هم ثبواسـه

ٗه ماولّْ حْ دیگشان اس  ،دس نایده

ثین هین منزوسه ثبؿ میثبشذ.
قلت [هشچنذ این حشٍ ُیالدتله دسس
داسای ماولّْ اس

اس

و ثه چیضی تولّْ گشُاه اس  ،پ

و شبیذ دس مواسدی ثاوان چنین گِ

ٗه چون «ُولی مث تظذّّ»

آن شیء هم ثب واسـه ماولّْ حْ ٓشاس میگیشد و دس نایده تظشٍ

دس آن خبیض نیت  ،امّب] دس مب نحن ُیه یونی ثبة نزس ،اص سوایب

و طیٌهی نزس اساِبده میشود ٗه آنچه ثه ػٌَاى حق

اس ُٔ ،ؾ ثشای خذاًٍذ هتؼال اس  ،هشچنذ ماولّْ نزس ،تظذّّ ثه ُٔشاء ،تتلیٖ ثه هلتبء و امثبل آن ثبشذ.
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تَضیح رلک اص طیٌهی نزس یونی مثالً اص «هلل علّٖ تول٘ه هالٖ ّزا للفمشاء» اساِبده میشود هتهی آنچه ٗه ثه هنوان
حّْ تظوس میشود ،ثشای رات اقذس الْی اس

و ماولّْ تتلیٖ ـ مثالً ُٔشاء ـ نٔشی نذاسد و حٔی ثشای آن ثبث

نیت  .و این مـلت اص ثوغ سوایب ثبة نیض اساِبده میشود ،اص ختله حتنهی ٗبلظحیحهی صساسه ٗه چنین اس
ـ حسٌِی کالصحیحِی صساسُ;
ٍٓ [هٔحٓوَّذٔ تٕيُ ٗٓعٕمَُبٓ] عٓيْ عٓلِِّٖ تٕيِ إِتٕشَاِّ٘نٓ عٓيْ أَتِِِ٘ عٓيِ اتٕيِ هٓحٕثَٔبٍ عٓيِ اتٕيِ سِئَابٍ عٓيْ صٔسٓاسَٓٓ لَالَ  :إِىَّ أُهِّٖ
وَاًَتٕ خٓعٓلَتٕ عٓلَْٕ٘ٓا ًَزْساً ًَزَسٓتٕ لِلَِِّ فِٖ تٓعٕضِ ٍٔلْذِّٓا فِٖ شَٖٕءٍ وَاًَتٕ تَخَافُِٔ عٓلَِِٕ٘ أَىْ تَصَٔمٓ رَلِكهٓ الْ٘ٓكَٕمٓ الَّكزِٕ
ٗٓمْذٓمٔ فِِِ٘ عٓلَْٕ٘ٓا فَخَشَخٓتٕ هٓعٌَٓا إِلَى هٓىََّٔ -فَأَشْىَلَ عٓلٌََٕ٘ا صِ٘ٓاهْٔٓا فِٖ السَّفَشِ فَلَنٕ ًَذٕسِ تَصَٔمٔ إٍَٔ تُفْطِشُ فَسٓكأَلْتٔ أَتٓكا
عٓيْ رَلِهٓ فَمَالَ  :لَا تَصَٔمٔ فِٖ السَّفَشِ إِىَّ اللَِّٓ لَذٕ ٍٓضَعٓ عٌْْٓٓا حٓمَِّٔ فِٖ السَّفَشِ ٍٓ تَصَٔمٔ ِّكٖٓ هٓكا خٓعٓلَكتٕ

خٓعٕفَشٍ

عٓلَى ًَفْسِْٓا فَمُلْتٔ لَِٔ  :فَوٓا رَا إِىْ لَذِهٓتٕ إِىْ تَشَوَتٕ رَلِهٓ؟ لَالَ  :لَا إًِِّٖ أَخَافٔ أَىْ تَشَى فِٖ ٍٓلَذِّٓا الَّزِٕ ًَزَسٓتٕ فِِِ٘
تٓعٕضٓ هٓا تَىْشَُٔ.
این سوای

1

اص لحبف سنذ تتب اس

و ثه خبؿش پذس هلی ثن اثشاهیم یونی اثشاهیم ثن هبشم ،اص آن توجیش ثه حتنهی

ٗبلظحیحه میشود.
جٌاب سرارُ هی گَید :هادرم ًذری کزدُ بَدً ،ذری بزای خدا در هَرد بعض فزسًداًص در هَرد چیشی کهِ اس نى
هیتزسید بز نى ٍلدً .ذر کزدُ بَد کِ نى رٍسی کِ ٍلدش بزهیگزدد رٍسُ بگیزد .سپس هادرم با ها بِ سهَی هههِ
نهد ٍ هطهل ضد بز ها رٍسُ بَدى هادرهاى در سفز [هعلَم است کِ نى ٍلد بزگطتِ کِ رٍسُ گزفتِ است] ٍ ًداًسهتین
کِ رٍسُ بگیزد یا ایيکِ افطار کٌد .اس اهام بالز

دربارُی نى سؤال کزدم ٍ حضزت فزهَدًد :در سفز رٍسُ ًگیزد،

ّواًا خداًٍد هتعال حمص را در سفز اس هادرت بزداضتِ است ٍ [بعد ًا لضهای] ایهي رٍسُای را کهِ بزهْهدُاش اسهت
بگیزد .خدهت حضزت هزض کزدم :اگز هادرم بزگطت ٍ ایي رٍسُ را ًگزفت چی هیضَد؟ حضهزت فزهَدًهدً :هِ

[ایي کار را ًهٌد] ،هیتزسن کِ هادرت در ایي ٍلدی کِ بزایص ًذر کزدُ ،بعض نىچِ را کِ خَف نى داضت ببیٌد.

اص این ٓتت

سوای

ٗه حؼش

ُشمودنذ «إِىَّ اللَِّٓ لَذٕ ٍٓضَعٓ عٌْْٓٓا حٓمَِّٔ فِٖ السَّفَشِ» اساِبده میشود ٗه «منزوس» حْ

ثشای خذاونذ ماوبل اس  .و احاتبل ُشّ ثین اینٗه ماولّْ نزس ،طو ثبشذ یب مثالً تظذّّ ثه ُٔشاء یب تتلیٖ مبلی ثه
ٗه نبرس ُالن مٔذاس پول سا ثه ُٔشاء ثذهذ یب ُالن مبل سا

هلتبء ثبشذ وخود نذاسد ،و آنخب هم حْ خذاونذ ماوبل اس
تتلیٖ هلتبء ٗنذ و حٔی ثشای منزوس له تولیذ نتیشود.
ثب توخه ثه این مـلت هشع میٗنیم ثوذ اص ُولی
نتج

نزس ،چون آن مبل ،ماولّْ حْ خذاونذ ماوبل شذه اس

ثه آن ثیگبنه شذه ،لزا دیگش نتیتوانذ دس آن مبل تظشٍ ٗنذ؛ یونی تظشُب

و نبرس

منبُیهی نبرس حشا میثبشذ و اص

لحبف وػوی هم ثین و امثبل آن ثبؿ میثبشذ ،چون اخایبسی و والیای ثش هین منزوسه نذاسد.
تزکش
سیذ یضدی

دس اینخب ُیالدتله ماوشع مـلجی شذهانذ و ثه سشه

ٍ .1سبئل الش٘ؼٔ ،د ،23وتبة الٌصض ٍ الؼْس ،ثبة ،13ح ،2ص ٍ 313الىبفٖ ،د ،7ص.459
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اص آن گزشاهانذ ،امّب اص آنخب ٗه مت٘ن اس

این مـلت موخت اثهب ثشای هذهای ثبشذ ،منبست اس
اگش دٓ

ٗشده ثبشیذ مب دس ثوغ خبهب توجیش ٗشدیم ٗه ماولّْ نزس ،وخوة حِق داسد و دس ثوغ خبهب مماشاةً من

ثوغ الٔو توجیش ثه حشم
ثش حشم

آن سا مٔذاسی توػیح دهیم ،و آن اینٗه

تظشٍ ٗشدیم .امّب حٔیٔ

ٗه نتیتوان توجیش ثه «حشم

آن اس

تظشٍ» ٗشد ،چون دلیلی

تظشٍ دس چنین هینی نذاسیم ،هشچنذ ماولّْ حْ خذاونذ ماوبل ثبشذ ،لهزا توجیش دٓیْ آن اس

ٗه ثگوییم

ماولّْ نزس« ،وخوة حِق» داسد؛ چون مثالً گوسِنذ ثبیذ ثشای ُٔشاء رثح شود ،لزا حِق آن گوسِنذ ثشای رثح الص
اس  .ثه توجیش دیگش آنچه ٗه واخت اس « ،رثح» گوسِنذ اس

و «حِق گوسِنذ» مٔذمهی ثشای «رثح» اس  ،لزا دس

نلش ٗتبنی ٗه مٔذمهی واخت ،ششهبً وخوة داسد ،حِق این گوسِنذ واخت میشود .مناهب وخوثی ٗه دس اینخب
وخود داسد ،وخوة ششهی ًیشی اس
نذانت  ،دس این طوس

نه وخوة ششهی نِتی .و اگش ٗتی مبننذ مب مٔذمهی واخت سا ششهبً واخت

مٔذمه یونی «حِق» ،وخوة هٔلی ًیشی داسد نه وخوة ششهی ًیشی.

ثنبثشاین اینٗه دس ٗلتب
چون دلی خبطی ثش حشم

ثوغ ثضسگبن آمذه اس

ٗه تظشٍِّ دس هین منزوسه حشا اس  ،توجیش دٓیٔی نیت

تظشٍ نیت  ،شبیذ وخه اینٗه چنین توجیش ٗشدهانذ این ثبشذ ٗه تشک تصشِّفِ دس مبل

منزوس [ـ چه ثه ثین و چه تظشُب
مثالً ُشوش مبل منزوس حشا اس

دیگش ـ] چون مٔذمهی واخت یونی حفظ هال هٌزٍس اس  ،پ

ػذ هب آن یونی

و دس نایده موبمله ثبؿ میثبشذ.

ػشض هیکٌین این ثیبن ثتیبس ػویَ اس

و مجانی ثش مٔذمبتی اس

ٗه ٓبث اش٘بل اس ؛ صیشا اٍالً هذ یٖ

ػذ ،مٔذمه ػذ دیگش نیت  .ثاًیاً ؿجْ مجنبی مخابس ثیبن ٗشدیم مٔذمهی واخت ،ششهبً واخت نیت
وخوة هٔلی ًیشی داسد .ثالثاً ُشػبً ث زیشیم ٗه مٔذمهی واخت ،واخت اس
حشا نتی دانیم و دس خبی خود این مـلت سا اثجب
هب آن حشا هم ثبشذ ،حشم
هجبد

و

ثل٘ه ُٔؾ

امّب مب ثشخالٍ مشهوس ،ػذ هبمش سا

ٗشدیم .ثنبثشاین ُشوش هین منزوسه حشا نیت  .ساتؼاً ُشػبً ػذ

هٔلی ًیشی داسد و حشم

هٔلی ًیشی ـ ٗتب رٗشنب ُی محله ـ حاّی موخت ثـالن
تظشٍ»ُ ،شٓی دس نایده

نیت ؛ چه سسذ ثه ثـالن موبمله .الجاه اینٗه توجیش ثه «وخوة حِق» ٗنیم یب «حشم

نهبیی نذاسد؛ چشاٗه مندش ثه هظیبن و حنث نزس شذه و دس نایده تظشٍ خبیض نیت  .ولی ثب هته اینهب میتوان گِ
دس سیشهی هٔالء ،تظشٍ دس چنین حٔیٓ ،جیح و متنوم اس  ،و اص هذ سدم این سیشه ،حشم
دس

میآیذ .و این ٗه چنین امشی راتبً ششهی اس

ششهی تظشٍ نیض ثه

و چه ثتب نضد هٔالء شنبخاه شذه نجبشذ ،مش٘لی دس اساذالل ثه

سیشه ایدبد نتیٗنذ؛ چون ثب ُشع چنین موػوهی ،سیشه هٔالء چنین اس

و حای میتوان ُشع مشبثهِ موػوم دس

سیشه هٔالء نیض نتودُ .اأم .
تشسسی کثشای استذالل
امّب نتج

ثه کثشای استذالل ٗه هشچه ماولْ حْ ًیش ثبشذ ،ملٖ ؿلْ نجوده و ٓبثلی

این ٗجشا ثه هنوان یٖ ٓبهذهی ٗلی نیت

و نتیتوان گِ

ثین سا نذاسد .ثشخی گِاهانذ

هش نوم محذودیای ٗه دس ملٖ حبط شود ،مبنن طح

ث ین اس  ،مگش دس موسد ثوغ چیضهب مث وَٓ چون دلی خبص وخود داسد ،امب ثه هنوان یٖ ٓبهذهی ٗلی آن سا
ٓجول نذاسیم .مثالً اگش ٗتی مل٘ش سا ثه مذ

پنح سبل اخبسه ثذهذ ،این ملٖ دس این مذ

متلوة المنفعة اس

و ثه

یٖ مونب ملٖ ؿلْ نیت  ،امّب دس هین حبل ثین آن مبنوی نذاسد .ثنبثشاین ُشػبً دس مب نحن ُیه هین منزوسه ملٖ ؿلْ
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نجبشذ ،امّب ثین آن مبنوی نذاسد.
هشع می ٗنیم گشچه ٗلّی

این ٗال سا ٓجول داسیم و وآوبً دلیلی وخود نذاسد ٗه متلوٕ ثبیذ ملٖ ؿلْ ثبشذ تب
ٗه ثب ثین ختن نتیشود و مبنن طح

ثاوانذ موسد مجبدله ٓشاس گیشد ،امّب دس مب نحن ُیه حْ ثه گونهای اس

ثین اس ؛

چشاٗه دس مب نحن ُیه حْ متاوهت تتب آثبس مل٘ی

اس ؛ یونی گوسِنذ ثبیذ ٗشاه شود و اُنبء شود و دیگش چیضی

ثبٓی نتی مبنذ تب ملٖ دیگشی شود ،و این دس را

ثشای ثین داسد .چشاٗه گِایم اص طیٌهی نزس و

سوایب

ثبة اساِبده می شود ٗه ثب ُولی

خودش مبنوی

نزس ،هین منزوسه ولو ثب واسـه ،ماولْ حْ خذاونذ ماوبل میشود ،حٔی ٗه

اخبصه نتیدهذ هین ثه ملٖ دیگشی منأ شود.
ثنبثشاین ثه نلش میسسذ دلی اول تتب ثبشذ و میتوان گِ

ثوذ اص ُولی

نزس ـ یونی دس طوستی ٗه نزس مـلْ ثبشذ و

یب اینٗه مششوؽ ثبشذ و ششؿش حبط شذه ثبشذ ـ تظشٍ دس هین منزوسه ثه مث ثین خبیض نیت  ،حای دس نزس ُو .

9

جلسِی سی ٍ ّشتن؛ شٌثِ 54:6/53/5
ًقد ٍ تزرسی دلیل دٍم تز تطالى تیع عیي هٌذٍرُ (دلیل هحقق ًائیٌی )

دلی دو این ثود ٗه محْٔ نبئینیُ 2شمودنذ ی٘ی اص ششوؽ هوػین دس ثین آن اس
ثبشنذ ،دس حبلی ٗه ششهبً ٓذس

ٗه ثبیذ هوػین مٔذوس الاتلیم

ثش تتلیم هین منزوسه وخود نذاسد؛ صیشا حِق مبل منزوس تب صمبن اماثبل نزس واخت

ثوده و انأبل آن ثه دیگشی حشا اس  ،دس نایده ثین ثبؿ میثبشذ.
ػشض هیکٌین متألهی اشاشاؽ ٓذس
نتج

ثش تتلیم ،نتجابً متأله مش٘لی اس  ،و ُوالً ثه ػشس ٓبؿن نتیخواهیم

ثه آن اكهبس نلش ٗنیم ،ثل٘ه اختبالً میگوییم دلی ِ اؿالّ داسی ٗه مِیذ ششؿی

اهم اص ٓذس

هٔلی و ٓذس

ششهی ـ وخود نذاسد ،ثل٘ه اص ادلهی اشاشاؽ ٓذس

ٓذس

ثش تتلیم ثبشذ مـلٔبً ـ

ثش تتلیم ،ثیش اص ٓذس

هٔلی ثش

تتلیم هین اساِبده نتیشود ،لزا دس مث «التتٖ ُی الجحش» و «الـیش ُی الهواء» ٗه هٔالً مٔذوس الاتلیم نیت ،
می گوییم ثین ثبؿ اس  .امّب دس خبیی ٗه هٔالً مٔذوس الاتلیم ثبشذ و ُٔؾ حشم
ثبشذ ،مش٘ اس

تظشٍ داشاه ثبشذ و ششهبً نبمٔذوس

ٗه ثب تتتٖ ثه این ادله ثگوییم ثین ثبؿ اس  .ان شبء اهلل تحٔیْ ٗبم حول این متأله دس مجحث

ششایؾ ماوبٓذین خواهذ آمذ.
ب :تلف عیي هٌذٍرُ ٍ تزرسی حکن ضواى
آخشین ثحثی ٗه دس موسد متألهی نزس ثیبن میٗنیم این اس

ٗه اگش ٗتی هین منزوسه سا تلَ ٗشد ـ چه سهواً و

چه هتذاً ـ آیب ػبمن آن میثبشذ؟

 .1الجتِ ضٍشي است وِ زض اٗيرب فؼل ثبٗس ثِ گًَِإ ثبشس وِ هتؼلك ٍ هٌصٍض زاشتِ ثبشس وِ آى هٌصٍض ثب ٍاسؽِ ثتَاًس هتؼلك حك ذساًٍس هتؼيبل شيَز،
اه٘ب اگط ًصض فؼل ،هتؼلك ًساشتِ ثبشس هخالً ًصض وطزُ وِ سىَت وٌس ،زض اٗيرب زٗگط ذطٗس ٍ فطٍش ػ٘ي هٌصٍضُ هؼٌب ًساضز .گطچِ اگط فؼلٖ ثسٍى هتؼلك ثبشس،
هٖتَاى فطض وطز ذَز فؼل تحت هؼبهلِ ثِ صَضت اربظُ ٍ غ٘طُ زضآٗس.
 .2ظبّطاً اٍل٘ي وسٖ وِ ثِ اٗي زل٘ل توسه وطزُ ،هحمك ًبئٌٖ٘ است ٍ لجل اظ اٗشبى وسٖ ثِ اٗي زل٘ل زض هب ًحي فِ٘ توسه ًىطزُ است.
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دس پبسخ ثه این سإال میگوییم ثبیذ مشاخوهی ثه ادلهی ػتبن ٗشد اص ختله ٓبهذهی «هي اتلف هال الغ٘ش فَْ لِ
ضاهي» و نیض سیشهی هٔالئیه .الجاه هتبنؿوس ٗه ٓجالً تزٗش دادهایمٓ ،بهذهی «هي أتلف هال الغ٘ش فَْ لِ ضاهي» ثب این
الِبف ،دس سوایب

نیبمذه اس  ،ثل٘ه مظـبده اص سوایب

ماوذده ،ثه ػتیتهی سیشه هٔالئیه ًیش مشدوهه اس .

ثوذ اص این ٗه پزیشُایم هین منزوسه ولو ثب واسـه ،ماولْ حْ خذاونذ ماوبل اس  ،ثویذ نیت
أتلف» شبم آن میشود؛ چشاٗه حذآ آن اس

ثگوییم ٓبهذهی «هي

ٗه هٔالء میگوینذ اگش ٗتی ،حٔی سا ٗه مبلی

داسد اص ٗتی یب

هنوانی تلَ ٗنذ ،ثبیذ آن سا خجشان ٗنذ ،لزا میگوییم اگش ٗتی دس چیضی ٗه ماولْ حْ دیگشی اس

ـ دس اینخب یونی

خذاونذ ماوبل ـ تظشٍ ٗشده و آن سا اتالٍ ٗنذ ،نه تنهب مشت٘ت امش ًیش خبیض شذه اس  ،ثل٘ه ػبمن ثوده و ثبیذ
خجشان ٗنذ.
تزکش
ٓج اص اینٗه ثه مجحث ثوذی منأ شویم ،مـلجی سا تزٗش دهیم و آن اینٗه ٓجالً دس موسد [نزسِ مششوؽ] ثیبن ٗشدیم
مبدامی ٗه ششؽ حبط نشذه و نزس ُولی نشذه اس  ،تظشٍّ نبرس دس هین منزوسه مبنوی نذاسد و ؿجْ ٓبهذهی اولی اس .
و االن اػبُه میٗنیم این مـلت ُیالدتله مإیّذ ثه سوایب هم هت  ،اص ختله طححیهی محتذ ثن متلم ٗه چنین اس
هٔحٓوَّذٔ تٕيُ الْحٓسٓيِ تِإِسٌَٕادُِِ عٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ تٕيِ سٓعِ٘ذٍ عٓيْ صٓفَْٓاىَ ٍٓ فَضَالََٔ عٓيِ الْعٓلَاءِ عٓيْ هٔحٓوَّذٍ عٓكيْ أَحٓكذِِّوٓا
لَالَ  :سٓأَلْتُِٔ عٓيِ الشَّخٔلِ تَىَُىُ لَِٔ الْأَهُٓٔ فَ٘ٓمَُلُ َٕٗٓمٓ آتِْ٘ٓا فَِْٖٓ حٔشٌَّٓ ثُنَّ ٗٓثِ٘عْٔٓا هِيْ سٓخٔلٍ ثُنَّ ٗٓشْتَشِْٗٓا تٓعٕذٓ رَلِهٓ لَالَ  :لَا
تٓأْسٓ تِأَىْ ٗٓأْتِْ٘ٓٓا لَذٕ خَشَخٓتٕ هِيْ هِلْىِِِ.
1

ٍٓ سٍٓٓأُ الصَّذٍٔقُ تِإِسٌَٕادُِِ عٓيِ الْعٓلَاءِ ًَحَُٕٓٔ.
این سوای
سوا

سا خنبة شیخ ؿوسی

هم ثٔهانذ ،ثنبثشاین سوای

ثب سنذ طحیح خود اص الحتین ثن سویذ االهواصی ثٔه نٔ ٗشده اس  ،ثبٓی

اص لحبف سنذ طحیحه میثبشذ.

هحود بي هسلن هیگَید اس اهام بالز یا اهام صادق

سؤال کزدم دربارُی ههزدی کهِ جاریهِای دارد ٍ چٌهیي

هیگَید« :رٍسی کِ سزاغ ایي سى بزٍم [یعٌی ٍطیص کٌن] نساد باضد» سپس ایي جاریِ را بِ هزدی هیفزٍضد ٍ بعهد
اس نى دٍبارُ هیخزد .حضزت فزهَدًد :هاًعی ًدارد نى جاریِ را ٍطی کٌد ،بِ تحمیك اس هلهص خارج ضدُ بَد [یعٌهی
چَى اس هلهص خارج ضدُ ،دیگزی اثزی بز ًذر لبلی بار ًویضَد].

اص این سوای

اساِبده میشود مبدامی ٗه مولٌّْ هلیه نزس حبط نشذه ،تظشٍ نبرس دس هین منزوسه ثه گونهای ٗه

دیگش ام٘بن حنث نجبشذ ،مبنوی نذاسد.
اص این سوای

مـلت دیگشی هم اساِبده میشود و آن اینٗه اگش ٗتی موػوم نزس سا ئُنبء ٗنذ ،آن نزس اص ثین

میسود حای اگش ثوذاً ثه نوهی موػوم نزس ئحیبء شود؛ چشاٗه حؼش
ُشوخ

دس این سوای

ثوذ اص اینٗه آن مشد خبسیه سا

و دوثبسه خشیذ ،دس موسد وؿی خبسیه چنین ُشمودنذ «لَا تٓأْسٓ تِأَىْ ٗٓأْتِْ٘ٓٓا لَذٕ خَشَخٓتٕ هِيْ هِلْىِِِ» .ثنبثشاین ثب

اساینبس ثه این سوای

میگوییم اگش مثالً نبرس نزس ٗشده ثبشذ ٗه اگش ولذش خوة شودُ ،الن گوسِنذ سا ثشای ُٔشاء

ٍ .1سبئل الش٘ؼٔ ،د ،23وتبة الؼتك ،ثبة ،59ح ،1ص ٍ 94تْصٗت االحىبم ،د ،8ص.226
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رثح ٗنذٓ ،ج اص تحْٔ ششؽ یونی معافاة ولذ ،میتوانذ گوسِنذ سا ثِشوشذ ،و اگش ثچهاش ثوذاً خوة شود ،دیگش
موػوهی ثشای حنث نزس نتج
اس ؛ صیشا دس سوای

امب

مـشح میشود ٗه آیب واخت اس
نیت

آمذه ثود ماِبو

ثه گوسِنذ ثبٓی نتیمبنذ .گشچه این مثبل ثب آنچه ٗه دس سوای

ثه ؿوس ٗبم ُشمودنذ موػوهی ثشای نزس ثبٓی نیت  ،لهزا دس مب نحن ُیه این سإال
و ثویذ

ثذل آن گوسِنذ سا ثذهذ یب نه؟ ػشض هیکٌین این مـلت خبی تأمّ اس

ٗتی ادهب ٗنذ چون ماولّْ نزس حبط شذه اس  ،لزا دس اینخب ٗه گوسِنذ اص ملٖ نبرس خبسج شذه ثبیذ ثذل

آن سا ثشای ُٔشاء رثح ٗنذ ،هشچنذ ثین آن گوسِنذ دس كشٍ هذ حظول ششؽ ،مبنوی نذاشاه اس ُ .اأم .
ثوزات دیگزی تز قَل تِ کشف ٍ ًقل در کالم کاشف الغطاء
مشحو شیخ

دس ادامه میُشمبینذ ثوغ ماأخش التاأخشین ـ كبهشاً مشحو ٗبشَ الٌـبء

9

ـ ثوغ ثتشا

دیگشی سا ماشتت ثش ٓول ثه ٗبشَ یب نبٓ ثودن اخبصه ٗشدهانذ ٗه رٗش و ثشسسی آن مبنوی نذاسد.
ثنّ إىّ تعض هتأخّشٕ الوتأخّشٗي روش ثوشات أُخش ال تأس تزوشّا للتٌثِّ تْا ٍ توا ٗوىي أى ٗمال علْ٘ا.
اص ختله اینٗه اگش دس هٔذ ُؼولی ،احذ التاجبیوین ُو

ٗشد و اص ٓبثلی

2

ملٖ خبسج شذ ،اگش ؿشٍ مٔبث هٔذ سا

اخبصه ٗنذ آیب اثش ماشتت ثش هٔذ میشود یب نه؟ مثالً اگش صیذ ٗه ثبین اطی اس ٗ ،ابثش سا ثه هتشو ُشوخ
اص خبنت هتشو ثین سا ٓجول ٗشد ،امّب ٓج اص اینٗه هتشو ثین سا اخبصه ٗنذ صیذ ُو

و ُؼولی

ٗشد ،دس اینخب اگش هتشو ثین سا

اخبصه ٗنذ آیب این هٔذ ثب لحوّ اخبصه موثش میشود یب نه؟
مشحو شیخ

میُشمبیذ ثوغ اص ماأخش التاأخشین ُشمودهانذ ٗه این ثتشه ثنبثش ٗشَ حٔیٔی 3و نٔ ماِبو

اس ؛ اگش ٓبئ ثه ٗشَ شویم ،ثب اخبصهی مبلٖ ثین طحیح میشود هشچنذ ؿشٍ اطی دس هٔذ مشده ثبشذ ،چشاٗه ثب
لحوّ اخبصه ٗشَ می شود هٔذ اص اول طحیح ثوده و ٓج اص ُو

ؿشٍ مٔبث  ،نٔ و انأبل محْٔ شذه اس  .پ

این اش٘بل ٗه «انتبن مشده ،نتیتوانذ ثین و نٔ و انأبل ٗنذ ،و اموالش اسث شذه و ماولْ ثه وساث اس » دیگش واسد
نیت ؛ صیشا مونبی ٗشَ حٔیٔی آن اس
دس كشٍ حیب

ٗه اخبصهای ٗه دس كشٍ ثوذ اص مش ٙحبط میشودٗ ،بُی دس طح

اطی اس  ،دس نایده هٔذ دس حین طذوس تب ثوده و هیچ حبل

هٔذ

منالشهای نذاسد.

 .1شطح الش٘د رؼفط ػلى لَاػس الؼالهٔ اثي الوؽْط ،ص:171
ٍ تظْط الخوطٓ ؤٗعبً ف٘وب لَ اًسلرت لبثل٘ٔ الوله ػي ؤحسّوب ثوَتِ لجل إربظٓ اٙذط ؤٍ ثؼطٍض وفط ثبضتساز فؽطٕ ؤٍ غ٘طُ هغ ويَى الوج٘يغ هسيلوبً ؤٍ
هصحفبً إى ًشتطغ فْ٘ب هب لن ًشتطغ هي اإلسالم ح٘ي الؼمس ؤٍ لبثل٘ٔ الوٌمَل ثتلفِ ٍ اًمالثِ إلى الٌز

ؤٍ ػطٍض [الٌزبسٔ] لِ هغ ه٘ٓؼبًِ إلى غ٘ط شله ٍ ،فٖ

همبثل ِ هب لَ تزسزت المبثل٘ٔ لجل اإلربظٓ ثؼس اًؼساهْب ح٘ي الؼمس ووب لَ تزسزت الخوطٓ ؤٍ ثسا صالحْب ثؼس الؼمس لجل اإلربظٓ ٍ ف٘وب لَ لبضى الؼمس فمس الشيطٍغ
ثمَل هؽلك حن٘ حصلت ؤٍ ثبلؼى .
 .2وتبة الوىبست ،د ،3ص:418
حن٘ إىّ ثؼط هتإذّطٕ الوتإذّطٗي شوط حوطات ؤُذط ال ثإس ثصوطّب للتٌجِ٘ ثْب ٍ ثوب ٗوىي ؤى ٗمبل ػلْ٘ب.
هٌْب :هب لَ اًسلرت لبثل٘٘ٔ الوله ػي ؤحس الوتجبٗؼ٘ي ثوَتِ لجل إربظٓ اٙذط ؤٍ ثؼطٍض وفط ثبضتساز فؽطٕ٘ ؤٍ غ٘طُ هغ وَى الوج٘غ ػجساً هسلوبً ؤٍ هٔصحٓفبً،
ف٘صح٘ حٌ٘ئص ٚػلى الىشف زٍى الٌمل.
 .3ظبّطاً زض ظهبى وبشف الغؽبء ،وشف حىوٖ ٌَّظ هؽطح ًشسُ ثَز؛ ظٗطا ّوبى ؼَض وِ هطحَم ش٘د فطهَزًس ،اٍل٘ي وسٖ وِ وشيف حىويٖ ضا هؽيطح
وطزُ ،استبز شطٗف الؼلوبء است وِ ثؼس اظ رٌبة وبشف الغؽبء ثَزُ ٍ استبز رٌبة ش٘د است.
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ثله ،اگش ٓبئ شویم اخبصه ًاقل اس  ،دس این طوس
مونبی نبٓ ثودن اخبصه آن اس
ُو

ٗشده و دیگش ٓبثلی
همچنین اس

اخبصه موثش نیت

ٗه ثوذ اص اخبصه ،هٔذ مناتت ثه مبلٖ شود ،دس حبلی ٗه ٓج اص اخبصه ،احذ التاجبیوین

تتلیٖ و تتلّٖ سا نذاسد.

دس موآوی ٗه احذ التاجبیوین دس ح٘م میّ

یب اینٗه ح٘م می

و ثین ُؼولی سا تظحیح نتیٗنذ ،صیشا

ثبشذ ،مبننذ مشتذ ُـشی ٗه دیگش نتیتوانذ مبلٖ شود.

سا نذاسد امّب مبلِٖ ثوغ چیضهب نتیتوانذ شود مبننذ مشتذ ملیّ ٗه مبلٖ هجذ متلم یب مظحَ

نتی شود .لزا اگش ٓبئ ثه ٗشَ شذیم ،چون هٔذ ٓج اص استذاد اس  ،موبمله ثب اخبصهی مبلٖ طحیح میشود ،امّب اگش
ٓبئ ثه نٔ شذیم ،چون اخبصه االن میخواهذ تبثیش ثگزاسد و هلی الِشع االن ؿشٍ مٔبث مشتذ شذه و ٓبثلی
سا نذاسد ،دیگش اثشی ثش اخبصه ماشتت نیت
همچنین اس

و هٔذ طحیح نتیثبشذ.

خبیی ٗه احذ الووػین اص ٓبثلی

موبمله خبسج شود؛ مثالً سشٗه تجذی ثه ششاة شود ،دس اینخب

هم اگش اخبصه ٗبشَ ثبشذ ،هٔذ طحیح اس ؛ چون مثالً مجین حین الؤذ ،سشٗه ثوده اس
حٔیٔابً محْٔ شذه اس  .امّب اگش ٓبئ ثه نٔ شویم ،چون مجین حین االخبصه ختش اس
و اطالً ٓبثلی

ثین نذاسد ،پ

مل٘ی

و دس نایده نٔ و انأبل

و ختش ملٖ متلتبن نتیشود

موبمله طحیح نیت .

جلسِی سی ٍ ًْن؛ یکشٌثِ 54:6/53/6
سومین ثتشهای ٗه مشحو ٗبشَ الٌـبء
هٔذ ٓبثلی

9

ثش ٓول ثه ٗشَ و نٔ ماشتت ٗشدهانذ این اس

ملٖ سا نذاشاه ثبشذ ،ولی ثوذ اص هٔذ ٓبثلی

ٗه اگش چیضی دس حین

پیذا ٗشد؛ مثالً حین هٔذ ختش ثـود امّـب ثوـذ اص هٔـذ و ٓجـ اص

اخبصه ،تجذی ثه خ ّ شذ ،یب مبءِ ند ِ ثی ُبیذه ثود امّب ثب ثبسش ثبسان تـهیش شذ ،یب اینٗه میـوههـبی ثـبى سا ٓجـ اص ثـذو
طالح ُشوخاه ثود امّب حین اخبصه ثذو طالح حبط شذ .دس اینخب اگش ٓبئ ثه ٗشَ شویم ،ثین ثبؿ اس ؛ چشاٗه مجین
دس حین هٔذ ٓبثلی

مل٘ی

سا نذاشاه اس  ،امّب اگش ٓبئ ثه نٔ شویم چون دس حین اخـبصه ٓبثلیـ

طحیح اس ؛ چشاٗه هلی الِشع اص ادله ثیش اص اشاشاؽ ٓبثلی
مشحو ٗبشَ الٌـبء

دس نهبی

حبطـ شـذه ،ثیـن

دس حین نٔ ٗه هتبن حین اخبصه ثبشذ اساِبده نتیشود.

ثه ؿوس ٗلّی میُشمبینذ هش هٔذی ٗه حین ئنشبء ُبٓـذ شـشؽ ثبشـذ امّـب حـین

اخبصه اص هش نلش واخذ ششؽ شود و ثبلو٘  ،این ثتشه دس موسد آن خشیبن داسد؛ مثالً اگش هبٓذ دس حین هٔذ «سـِیه یـب
محدوس» ثبشذ امّب دس حین اخبصه سِبه

و حدشش صای شود ،ثنبثش مجنبی ٗشَ هٔذ ثبؿـ اسـ ؛ چشاٗـه هبٓـذ دس

حین هٔذ ُبٓذ ششؽ ثوده اس  .امّب ثنبثش مجنبی نٔ طحیح اس ؛ صیشا حین اخبصه ٗه نٔ و انأبل محْٔ میشود ،هبٓذ
واخذ ششایؾ طحّ

اس .

 .1شطح الش٘د رؼفط ػلى لَاػس الؼالهٔ اثي الوؽْط ،ص:171
ٍ فٖ همبثلِ هب لَ تزسزت المبثل٘ٔ لجل اإلربظٓ ثؼس اًؼساهْب ح٘ي الؼمس ووب لَ تزسزت الخوطٓ ؤٍ ثسا صالحْب ثؼس الؼمس لجل اإلربظٓ ٍ ف٘وب لَ لبضى الؼمس فمس
الشطٍغ ثمَل هؽلك حن٘ حصلت ؤٍ ثبلؼى .
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هٌاقشِی صاحة جَاّز در کالم هزحَم کاشف الغطاء

طبحت خواهش

9

ثش ٓول ثه ٗشَ و نٔ ماشتت ٗشدهانذ ،منبٓشـه

دس هش سه ثتشهای ٗه مشحو ٗبشَ الٌـبء

ٗشده و میُشمبیذ
امّب ثوشُ اٍل ٗه ُشمودیذ «اگش احذ التاجبیوین ثوذ اص هٔذ و ٓج اص اخبصه ثتیشد س
ٗنذ ،این اخبصه ثنبثش ٗشَ مإثش اس

امب ثنبثش نٔ مإثش نیت » میگوییم ٓول ثه ٗشَ و نٔ دس اینخب تِبوتی نذاسد؛

صیشا اص ادله اسالهبس می شود ٗه حاّی ثنبثش مجنبی ٗشَ ثبیذ ٓبثلی
ٓبثلی

ؿشٍ مٔبثـ هٔـذ سا اخـبصه

ماوبٓذین دس حین هٔذ وخود داشـاه ثبشـذ و ایـن

تب صمبن اخبصه هم اساتشاس داشاه ثبشذ [تب این ٗه ثب صمبن تتلّٖ ٗه اص حین هٔذ تـب حـین اخـبصه اسـاتشاس داسد،

تنبُی نذاشاه ثبشذ] ،لزا اگش این ٓبثلی

دس حین هٔذ یب دس ی٘ی اص اصمنه ی ثوذ اص هٔـذ موخـود نجبشـذ ،دیگـش اخـبصه

نتیتوانذ مإثش ثبشذ حاّی ثنبثش مجنبی ٗشَ.

2

[طبحت خواهش 3میُشمبیذ اص آنچه ٗه دس سدّ ثتشه اول گِایم ،منبٓشه دس ثوشُ دٍم هم سوشن میشود ،ثل٘ه ُتبد
آن اوػح اص اوّل اس ؛ صیشا آن چه ٗه ثنبثش ٓول ثه ٗشَ و نٔ مواجش اس  ،سػبی
الِشع مبل٘ی

مبلٖ ثب اناِبء ٓبثلی

نایده ثین ثبؿ اس

ملٖ دس مجین مناِی میشود ،پ

مبلٖ اس  ،دس حـبلی ٗـه هلـی

اطالً مبلٖ نیت

تب ثخواهـذ اخـبصه ٗنـذ ].دس

و ُشٓی ثین اینٗه اخبصه نبٓ ثبشذ یب ٗبشَ ،وخود نذاسد.

امّب ثوشُ سَمٗ 5ه احذ الووػین حین هٔذ ُبٓذ ٓبثلی

ملٖ ثبشذ امّب حین اخبصه واخذ ٓبثلیـ

ثبشـذ ،ایـن ثتـشه

حای ثنبثش ٓول ثه نٔ ماشتت نیت ؛ چشاٗه ثیبن ٗشدیم هٔذی ثب لحوّ اخبصه طحیح میشـود ٗـه ثـب طـشٍ نلـش اص
سػبی  ،حین تحْٔ واخذ سبیش ششایؾ ثبشذ [و ٓبثلی

نٔ و انأبل داشاه ثبشذ] دس حبلی ٗه هلی الِشع دس اینخـب

ُبٓذ ثوغ ششایؾ میثبشذ .ثنبثشاین حای ثنبثش مجنبی نٔ  ،هٔذ ثبؿ ثوده و ٓبثلی

تظحیح ثب لحوّ اخبصه سا نذاسد.

 .1ػجبضت هطحَم ش٘د زض ًمل والم وبشف الغؽبء زض اٗيرب ،هخل ػجبضات رَاّط است ٍ احتوبالً رٌبة ش٘د ّن اظ رَاّط ًمل وطزُ است.
 .2رَاّط الىالم فٖ شطح شطائغ اإلسالم ،د ،22ص:291
ٍ فِ٘ ؤى األٍل ٍ إى وبى لس ٗشْس لِ ذجط الصغ٘طٗي الصٗي هبت ؤحسّوب لىي ٗوىي الزوَز ػلِ٘ ٍ ،زػَى ػسم الزَاظ فٖ غ٘طُ ،ثٌبء ػلى الىشيف ؤٗعيب
ظطٍضٓ ؤًِ ػلِ٘ ٗوىي زػَى ظَْض األزلٔ ف ٖ اػتجبض المبثل٘ٔ حبلِ ،وبلٌمل ؤٗعب ٍ اًِ لَال الطظب لىبى هبلىب ،ثل ال ثس هي اتصبلْب هي حي٘ي الؼميس إليى حي٘ي
اإلربظٓ ،حتى ال ٌٗبفٖ ظهبى التوله الصٕ َّ هستوط ؤٗعب هي ح٘ي الؼمس إلى ح٘ي اإلربظٓ.
ّ .3وبى:
ٍ هٌِ تٌمسح الوٌبلشٔ فٖ الخبًٖ ،ثل ّٖ ؤٍظح فِ٘ هي األٍل ،ظطٍضٓ وَى الوؼتجط ػلى الىشف ٍ الٌمل ضظى الوبله ٍ ،الفطض اًتفبء هلى٘تِ ثبًتفبء لبثل٘ٔ
الؼ٘ي لْب.
ّ .4وبى:
ٍ ؤٍظح هي شله فسبزا فبلس المبثل٘ٔ للوله ح٘ي الؼمس ،حن ٍرست لجل اإلربظٓ ،فئًِ ال ٍرِ للصحٔ ػلى الىشف ووب َّ ٍاظح ٍ ،ػلى الٌمل ؤٗعب لؼسم
لبثل٘ٔ الؼمس حبل ٍلَػِ للٌمل ،فال تٌفؼِ اإلربظٓ ثؼس إى وبى فٖ غ٘ط هحلِ.
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ًقد هٌاقشات صاحة جَاّز

تز ثوزُ ّاٍل در کالم هزحَم شیخ

مشحو شیخ ٗال طبحت خواهش

سا موسد نٔذ ٓشاس داده اس  .شـیخ

ثتشهی اوّل میُشمبیذ اینٗه اص ادله اسالهبس ٗشدیذ ثبیذ ٓبثلی
اسالهبس دسس

نیت

دس سدّ منبٓشـهی طـبحت خـواهش ثـش

ماوبٓذین اص حین هٔذ تب حین اخبصه متاتش ثبشذ ،ایـن

نٔؼبً و حالً؛

امّب اشکال ًقضی 9آن اس

ٗه خود شتب و دیگشان ٓجول داسیذ ـ و ثویذ نیت

ُؼولی اختبهی ثبشذ ـ ٗه اگش ثیوم ماوذده ثه طوس

دس میـبن ٓـبئلین ثـه طـحّ

هٔـذ

ُؼولی ثش هین واحذی وآن شـود؛ مـثالً صیـذ ُؼـولابً ٗاـبة

مبل٘ی سا ثه هتشو ثِشوشذ ،هتشو هم ٗابة سا ثه خبلذ ثِشوشذ ،خبلذ ثه ث٘ش ثِشوشذ ،ث٘ش ثه دیگشی ثِشوشذ ئلی آخش،
و هته این ثیوم ٓج اص اخبصهی ثین ُؼولی اول ثبشذ ،دس اینخب ُٔهبء ُشمودنذ اگش مبلٖ اطـلی ،ثیـن ُؼـولی اول سا
اخبصه ٗنذ ،تتب ثیوم ُؼولی ماشتجه تب آخش طحیح میشود ،دس حبلی ٗه مبل٘ی

مبلٖ اول ،تب آخش متاتشّ نیت

دس این میبن اُشادی وآن شذهانذ ٗه ثب اخبصهی مبلٖ ،ثین آنهب هم طحیح مـیشـود و وٓاـی نوثـ
میسسذ ،اطالً مبل٘ی

ثل٘ه

مـثالً ثـه آخـشی

مدیض تب او متاتشّ نیت .

امّب اشکال حلِّی 3آن اس
كبهش ثشخی دیگش آن اس

ٗه اسالهبس اص ادله ،خالٍ آن چیضی اس
ٗه اساتشاس ٓبثلی

ٗه شتب ُشمودیذ؛ چشاٗه طشیح ثوـغ ادلـه،

ماوبٓذین تب حین اخبصه الص نیت .

نقذ و تزرسی کالم شیخ و هزحوم صاحة جواهز
هشع میٗنیم ٗال مشحو شیخ
اص ختله حیب

دسس

اس

ٗه نض ثوغ سوایب  ،هذ اشاشاؽ اساتشاس ٓبثلی

ماوبٓـذین ـ

ـ اص حین هٔذ تب حین اخبصه اس  ،و دس میبن سوایبتی ٗه دس موسد ُؼولی واسد شذه ٗه هم سٌذاً ٍ ّن

داللتاً تام ثبشذ ،كبهشاً ُٔؾ صحیحِی اتَ عبیدة الحزاءٗ 3ه دس موسد ن٘بح طٌیشین ثود ،نضّ دس این مـلـت اسـ

و

 .1وتبة الوىبست ،د ،3ص:418
ٍ ضثوب ٗؼتطض ػلى األٍ٘ل :ثئهىبى زػَى ظَْض األزلّٔ فٖ اػتجبض استوطاض المبثل٘ٔ إلى ح٘ي اإلربظٓ ػلى الىشف ،ف٘ىشف اإلربظٓ ػي حسٍث الوله هي
ح٘ي الؼمس هستوطّاً إلى ح٘ي اإلربظٓ.
ٍ فِ٘ :ؤًِّ ال ٍرِ الػتجبض استوطاض المبثل٘٘ٔ ٍ ،ال استوطاض التولّه الوىشَف ػٌِ ثبإلربظٓ إلى حٌْ٘ب ،ووب لَ ٍلؼت ثَ٘ع هتؼس٘زٓ ػلى هبلِ ،فيئًّْن صيطّحَا
ثإىّ إربظٓ األٍ٘ل تَرت صح٘ٔ الزو٘غ ،هغ ػسم ثمبء هبلى٘ٔ األٍ٘ل هستوطّاً.
 .2وتبة الوىبست ،د ،3ص:419
ٍ ووب ٗشؼ ط ثؼط ؤذجبض الوسإلٔ الوتمس٘هٔ؛ ح٘ج إىّ ظبّط ثؼعْب ٍ صطٗح اٙذط ػسم اػتجبض ح٘بٓ الوتؼبلسٗي حبل اإلربظٓ ،هعبفبً إلى فحَى ذجط تعٍٗذ
الصغ٘طٗي الصٕ ٗصلح ضز٘اً لوب شوط فٖ الخوطٓ الخبً٘ٔ ؤػٌٖ :ذطٍد الوٌمَل ػي لبثل٘ٔ تؼلّك إًشبء ػمس ؤٍ إربظٓ ثِ؛ لتلف ٍ شجِْ فئىّ هَت ؤحس العٍر٘ي وتليف
ؤحس الؼَظ٘ي فٖ فَات ؤحس ضوٌٖ الؼمس.
ٍ .3سبئل الش٘ؼٔ ،د ،26وتبة الفطائط ٍ الوَاضٗج ،ؤثَاة ه٘طاث االظٍاد ،ثبة ،11ح ،1ص 219الىبفٖ ،د ،7ص:82
هٔحٓوٛسٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػٙس ٍٓٛهٙيْ ؤَصٕحٓبثٌَِب ػٓيْ سْٕٓلِ ثٕيِ ظِٗٓبز ٍٓ ٚػٓيْ هٔحٓوٛس ٙثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ ؤَحٕوٓسٓ ثٕيِ هٔحٓوٛس ٍٓ ٚػٓيْ ػٓل ِّٖٙثٕيِ إِثٕطَاّ٘ٙنٓ ػٓيْ ؤَثِ٘يِ ٙرٓو٘ٙؼيبً ػٓييِ الْحٓسٓييِ ثٕييِ
هٓحٕجَٔةٍ ػٓيْ ػٓل ِّٖٙثٕيِ ضِئَبةٍ ػٓيْ ؤَثِٖ ػٔجٕٓ٘سَٓٓ لَبلَ :سٓإَلْتٔ ؤَثٓب رٓؼٕفَطٍ

ػٓيْ غُلَبمٍ ٍٓ رٓبضٍِٗٓٔ ظٍٓٛرْٓٔوٓب ٍٓلٛ٘ٙبىِ لَْٔوٓب ٍٓ ّٔوٓب غَٕ٘طُ هٔسٕضِوَٕ٘يِ لَبلَ فَمَبلَ :الٌِّىَبحٔ رٓبئٙعٌ ؤَْٜٗٔوٓيب ؤَزٕضٓنٓ
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سٍایت تامّ دیگشی ٗه نض دس این مـلت ثبشذ وخود نذاسد .اساِبده این مـلت اص سوای

چنین اسـ

سإال می ٗنذ دس موسد ن٘بح ُؼولی طٌیشین ٗه اگش صوج ثبلي شود و هٔذ سا اخبصه ٗنـذ و سـ
این ٗه صوخه ثبلي شود و هٔذ سا اخبصه ٗنذ ،چه ح٘تی داسد؟ حؼش

ُـو

ٗـه «اثوهجیـذه
ٗنـذ ٓجـ اص

ُشمودنذ سهم صوخه اص میشاث سا ٗنبس ثگزاسنـذ

تب دس طوستی ٗه ثوذ اص ثلوى ،سػبی ِ ثه ن٘بح پیذا ٗشد و ٓتم خوسد ،سـهتش سا ثـه او دُـن ٗننـذ» .اص ایـن سوایـ
اساِبده میشود ٗه اگش صوخه ،ثوذ اص ثلوى اخبصه ٗنذ ،هٔذ ُؼولی ن٘بح طحیح میشود ،دس حبلی ٗه ایـنخـب ٓبثلیـ
صوج تب حین اخبصهی صوخه ثبٓی نیت  .ثنبثشاین اگش مب این سوای
تظحیح ن٘بح ُؼولی ثذانیمٗ ،ال شیخ دسس

اس

و سوای

سا اص ادلـهی تظـحیح ُؼـولی یـب الآـ اص ادلـهی

نض دس این اس

ٗه اساتشاس حیب

ماوبٓذین اص حـین

هٔذ تب حین اخبصه الص نیت .
امّب اینٗه شیخ ُشمودنذ ظاّش ثوغ ادلهی دیگش نیض چنین اس  ،هشع میٗنیم مت٘ن اس
سوایب

دیگش اسالهبس شود ،امّب چون مب هیچ ٗذا اص این سوایب

طح

هٔذ ُؼولی ثب لحوّ اخبصه نذانتایم ،لزا حاّی اگش این سوایب

اتدبس ثه مـبل یاـیم و  ...ـ سا متـانذ ثـشای

كهوس دس این مـلت هم داشاه ثبشذ ،نتیتـوان

هتذه هتبن طحیحهی ابوعبیدة الحزاء اس  .الجاه سوای

ثه آنهب اسانبد ٗشد .پ
امّب گِایم سنذاً حدّ

ـ سوایب

این مـلـت اص ثوـغ

اثن أشیم نیض طشیح دس مـلت اس ،

نیت .

الجاه طبحت خواهش

ًبُ اص این طحیحه نجوده اس  .ایشبن دس سدّ ثتشهی اوّل ٗبشَ الٌـبء میُشمبیذ

ٍ إى واى لذ ٗشْذ لِ خثش الصغ٘شٗي الزٗي هات أحذّوا لىي ٗوىي الدوَد علِ٘ ٍ ،دعَى عذم الدَاص فٖ
غ٘شُ ،تٌاء على الىشف أٗضا ضشٍسٓ أًِ علِ٘ ٗوىي دعَى ظَْس األدلٔ فٖ اعتثاس الماتل٘ٔ حالِ ،والٌمكل أٗضكا
ٍ اًِ لَال الشضا لىاى هالىا ،تل ال تذ هي اتصالْا هي ح٘ي العمذ إلى ح٘ي اإلخاصٓ ،حتى ال ٌٗافٖ صهاى التوله
الزٕ َّ هستوش أٗضا هي ح٘ي العمذ إلى ح٘ي اإلخاصٓ.
طبحت خواهش

میُشمبیذ هشچنذ این سوای

الص نیت  ،امّب چون این سوای

اص خهب

نض دس این مـلت اس

مخالَ خالٍ ٓبهذه اس

ٗه ثٔبء حیب

ماوبٓذین تـب حـین اخـبصه

ـ مث هضل سهم صوخـه ،حلـَ صوخـه و ...ــ

ختود ثش آن میٗنیم و نتیتوان آن سا ثه سبیش مواسد توتیم داد؛ چشاٗه اط ن٘بح ،مجانی ثش موبمله و نٔ و انأبل مـبل
نیت  ،ثل٘ه ٓشاسدادی اس

ٗه انأبل مبل دس آن ،یٖ امش هشػی اس

ٗه مثالً ثه هنوان مهش صوخه یب ثـه هنـوان اسث

وَبىَ لَِٔ الْرٓ٘ٙبضٔ فَئِىْ هٓبتَب لَجٕلَ ؤَىْ ٗٔسٕضِوَب فَلَب ه٘ٙطَاثَ ثٌَْٕٓ٘ٔوٓب ٍٓ لَب هْٕٓطَ إِلَّب ؤَىْ ٗٓىًََُب لَسٕ ؤَزٕضٓوَب ٍٓ ضٓظٓ٘ٙب لُلْتٔ :فَئِىْ ؤَزٕضٓنٓ ؤَحٓسّٔٔوٓب لَجٕلَ الْأذَطِ؟ لَبلَٓٗ :زٔيَظٔ شَلٙيهٓ ػٓلَٕ٘يِ ٙإِىْ ّٔيَٓ
ضٓظ ٖٓٙلُلْتٔ :فَئِىْ وَبىَ الطَّرٔلُ الَّص ٕٙؤَزٕضٓنٓ لَجٕلَ الْزٓبضِِٗٓٔ ٍٓ ضٓظ ٖٓٙالٌِّىَبحٓ حُن ٛهٓبتٓ لَجٕلَ ؤَىْ تُسٕضِنٓ الْزٓبضُِٗٓٔ ؤَ تَطِحُِٔ؟ لَبلًََ :ؼٓنٕ ٗٔؼٕعَلُ ه٘ٙطَاحُْٓب ه ٌِْٔٙحٓتَّى تُسٕضِنٓ ٍٓ تَحٕلٙفٓ ثِبللَِّ ٙهٓب
زٓػٓبّٓب إِلَى ؤَذْص ٙالْو٘ٙطَاث ٙإِلَّب ضِظَبّٓب ثِبلتَّعٍِْٗذِ حُنٔٗ ٛسٕفَغٔ إِلَْٕ٘ٓب الْو٘ٙطَاثُ ٍٓ ًٙصٕفٔ الْوْٕٓطِ لُلْتٔ فَئِىْ هٓبتَت ٙالْزٓبضُِٗٓٔ ٍٓ لَنٕ تَىُيْ ؤَزٕضٓوَتٕ ؤَ ٗٓطِحُْٓب العٍَّٕدٔ الْؤسٕضِنٔ؟ لَبلَ :لَيب لٙيإَىَّ لَْٓيب
الْرٓ٘ٙبضٓ إِشَا ؤَزٕضٓوَتٕ لُلْتٔ :فَئِىْ وَبىَ ؤَثَّٔٓب َّٔٓ الَّص ٕٙظٍٓٛرْٓٓب لَجٕلَ ؤَىْ تُسٕضِنٓ؟ لَبلَٓٗ :زَٔظٔ ػٓلَْٕ٘ٓب تَعٍِْٗذٔ الْإَةِ ٍٓ ٗٓزَٔظٔ ػٓلَى الْغُلَبمِ ٍٓ الْوْٕٓطُ ػٓلَى الْإَةِ لٙلْزٓبضِِٗٓٔ.
ٍٓ ضٍٓٓأُ الشَّٕ٘دُ ثِئِسٌَٕبز ُٙٙػٓيْ هٔحٓوٛس ٙثٕيِ ٗٓؼٕمَُةٓ هٙخْلَِٔ.
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اس  ،لزا نتیتوان الٔبء خظوطی

ثوذ اص مو

اص ن٘بح ٗشد و ثه هنوان یٖ ٓبهذهی ٗلّی گِ

ثیوی ٗه اسبسش ثـش

نٔ و انأبل اس  ،هتین ح٘م ن٘بح سا داسد.
ثنبثشاین حْ مـلت این ثود ٗه خنبة شیخ ماوشع ٗال طبحت خواهش نتج
سا ٓجول نذاشانذ ،سدّ می ٗشدنذ .ثه هش حبل دس دو خه
ثه این طحیحه الٔبء خظوطی

نتی شود نتج

این ٗه ُشػبً ن٘بح خظوطی
ٗه ٓبثلی

میشـذنذ و اگـش آن

ثه این سوای

ثبیذ ٗال طبحت خواهش سا ثشسسی ٗشد؛ یکی اینٗه آیب وآوـبً

ٗشد و ح٘م متاِبد اص آن سا ثه ثین و سبیش هٔود سشای

داشاه ثبشذ ،آیب می توان این ٗال طبحت خواهش سا پزیشُ

داد؟ ٍ دیگش

ٗه كهوس ادله دس آن اسـ

ماوبٓذین ثبیذ اص حین هٔذ تب حین اخبصه اساتشاس داشاه ثبشذ یب نه؟
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ػشض هیکٌین مب دس ثحث ُؼولی گِایم اص این سوای
تظحیح اس  ،امّب چون احاتبل داسد این سوای
سوای

اساِبده می شود ٗه ن٘بح ُؼولی ،ثـب اخـبصه الحٔـه ٓبثـ
اص ایـن

اخاظبص ثه ن٘بح ُؼولی داشاه ثبشذ ،لزا ثب الٔبء خظوطی

نتیتوان ح٘م ثه تظحیح سبیش هٔود ُؼولی ثب اخبصه ٗشد ،امّب اگش یبدتبن ثبشذ ثوذاً گِایم وٓای ٗه طحّ

ُؼولی سا ثب ادلهی دیگش اص ختله طحیحهی محتذ ثن ٓی

و هتومب

ثیـن

ثه ػتیتهی سیشهی ًیش مشدوهه هٔالء ثبثـ

ٗشدیم ،میُهتیم ٗه ثین و ن٘بح دس ُؼولی ثودن تِبوتی نذاسنذ ،لزا دیگش احاتبل نتیدهیم ٗـه ن٘ـبح اص ایـن خهـ
خظوطی

داشاه ثبشذ ،پ

دس ن٘بح اگش احذ التاوبٓذین ُو

نتی توان گِ

ملـٖ خـبسج شـذ،

ٗـشد و اص ٓبثلیـ

مبنوی نذاسد هٔذ ثب اخبصهی ؿشٍ مٔبث طحیح شود ،امّب دس ثین و امثـبل آن طـحیح نیتـ  .ثنـبثشاین هشچنـذ ثوـغ
موبطشین نیض دس اینخب ٗال طبحت خواهش

سا پزیشُاه و ثب ایشبن هتشاهی ٗشدهانذ ،ولی این ٗال دسس

امّب ٗال دیگش طبحت خواهش ٗه ُشمودنذ «سبیش سوایب
حین اخبصه متاتش ثبشذ» ،این ٗال هم دسس
ٓبهذه اس  ،پ

ثه طوس

مو

اص ایـن ٓبهـذه

احذ التاوبٓذین نذاسد» ،هشع میٗنیم این دیگش تتتٖ ثه

ثل٘ه دلی دیگشی اس .

و اگش مٔظودتبن این اس

ٗه وآوبً كهوس اخجبس چنین اس  ،این حشٍ طحیح نیت

و هیچ سوایای كهوس دس این

ُشمودنذ ،اخجبسی وخود داسد ٗه طشاح

یـب كهـوس دس ایـن داسد ٗـه

«ئثن أشیم و سوایب

ئتّدبس ثه مبل یایم» ،و اینٗـه

مـلت نذاسد؛ ثل٘ه هتبنؿوس ٗه مشحو شیخ
اساتشاس ٓبثلی

نیت ؛ صیشا اگش مٔظودتبن این اس

ماوبٓذین تـب

ٗه «چـون هٔـذ ُؼـولی خـالٍ

دس تظحیح آن ثبیذ آاظبس ثش ٓذس مایٔن ٗشد و ُٔؾ ثه مث طحیحهی محتذ ثن ٓی

خبسج شذ ،و این طحیحه اؿالٓی نتج
كهوس نیت

كهوس دس این داسد ٗه ثبیذ ٓبثلی

و مبل٘ی

نیت .

ماوبٓذین تب حین اخبصه الص نیت  ،اص ختله سوای

مب ماوشع این سوایب

نشذیم ،چون سنذاً یب داللابً دس این سوایب
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منبٓشه داشایم ،امّب مشحو شیخ

و ثشخی دیگش ثه

این سوایب
ُو

اؿالّ داسد و شبم طوس

ثه هنوان دلی یب مإیّذ ثشای تظحیح ثین ُؼولی تتتّٖ ٗشدنذ ،و این سوایب

احذ التاوبٓذین نیض می شود .ثنبثشاین نه تنهب ٗال طبحت خواهش شبهذی نذاسد ،ثل٘ه شبهذ ثش خالٍ آن اس

ٗال شیخ

و

دس اینخب طحیح میثبشذ.

تزرسی جَاب ًقضی شیخ

اشکال ًقضی 9شیخ

آن ثود ٗه اگش ثیوم ماوذده ثه طوس

ُؼولی ثش هین واحذی وآن شود؛ مثالً صیذ ُؼـولابً

ٗابة مبل٘ی سا ثه هتشو ثِشوشذ ،هتشو هم ٗابة سا ثه خبلذ ثِشوشذ ،خبلذ ثه ث٘ش ثِشوشذ ،ث٘ش ثـه دیگـشی ثِشوشـذ
ئلی آخشُٔ ،هبء ُشمودنذ اگش مبلٖ اطلی ثین ُؼولی اوّل سا اخبصه ٗنذ ،تتب ثیوم ماشتجه ثش آن تب آخش طحیح میشـود،
دس حبلی ٗه مبل٘ی

اوّل ،تب آخش متاتشّ نیت .

دس جَاب هیگَیین این اش٘بل واسد نیت ؛ صیشا مشاد طبحت خواهش
حین اخبصه اساتشاس داشاه ثبشذ» این اس

ٗه میُشمبیذ «ٓبثلی

ٗه ثب ًتغ هین اص اخبصه ،ثبیذ ٓبثلی

ماوبٓذین ثبیـذ تـب

ثبٓی ثبشذ؛ نه اینٗه مشاد ایشبن ثٔبء

ٓبثلیای ثبشذ ٗه ثب اخبصه اص ثین میسود؛ صیشا چنین ٓبثلیای حاّی اگش تابثن هٔود هم نجبشذ و ُٔؾ یٖ هٔذ ثبشـذ ،حـین
اخبصه وخود نذاسد؛ چشاٗه ثب اخبصه ٗشَ میشود مدیض حین اخبصهُ ،بٓذ مل٘ی

ثوده اس .

نظز هختار در ثوزهی اول کاشف الغطاء
نتج
دسس

ثه اط ثتشهی اولی ٗه مشحو ٗبشَ الٌـبء
اس

رٗش ٗشدنذ ،هشع میٗنیم ٗال ایشبن ثنـبثش هثٌای کشف

و هتبنؿوس ٗه گِایم ؿجْ طنبه  ،هیچ شجهه ای ثش آن واسد نیت  ،و سوایب

هم ثب تٔشیجی ٗـه ٗـشدیم

مإیذ آن میثبشذ.
امّب ثنبثش هثٌای ًقل ٗ ،ال ایشبن سا هلی االؿالّ ٓجول نذاسیم؛ صیشا اگش مشاد این اس

ٗه اخـبصه ُبیـذهای نـذاسد و

هٔذ ٗالً ثبؿ میثبشذ ـ چه مجین شخظی ثبشذ و چه ٗلیٗ ،لّی هم چه دس رمهی شخضِ خبص ثه هنوان ٓیذ ثبشذ و
یب اینٗه ٓیذ نجبشذ ـ این ٗال طحیح نیت ؛ صیشا ثنبثش مجنبی نٔ اگش هثیغ ػیي شخصی ثبشذ؛ مثالً صیذِ اطـی ُـالن
ٗابةِ مشخض سا ثه ُؼولی ُشوخاه ثبشذ ،دس اینخب اگش صیذ ٓج اص اخبصهی ؿشٍ مٔبث ُو

ٗنذ ،نتـیتـوان گِـ

هٔذ طذ دسطذ ثبؿ اس ؛ چشاٗه آن ٗابة ٓج اص اخبصه ،منأ ثه ملٖ وساث شـذه اسـ  ،لـزا اگـش وساثْ هٔـذ سا

 .1وتبة الوىبست ،د ،3ص:418
ٍ ضثوب ٗؼتطض ػلى األٍ٘ل :ثئهىبى زػَى ظَْض األزلّٔ فٖ اػتجبض استوطاض المبثل٘ٔ إلى ح٘ي اإلربظٓ ػلى الىشف ،ف٘ىشف اإلربظٓ ػي حسٍث الوله هي
ح٘ي الؼمس هستوطّاً إلى ح٘ي اإلربظٓ.
ٍ فِ٘ :ؤًِّ ال ٍرِ الػتجبض استوطاض المبثل٘٘ٔ ٍ ،ال استوطاض التولّه الوىشَف ػٌِ ثبإلربظٓ إلى حٌْ٘ب ،ووب لَ ٍلؼت ثَ٘ع هتؼس٘زٓ ػلى هبلِ ،فيئًّْن صيطّحَا
ثإىّ إربظٓ األٍ٘ل تَرت صح٘ٔ الزو٘غ ،هغ ػسم ثمبء هبلى٘ٔ األٍ٘ل هستوطّاً.
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اخبصه ٗننذ 9و ؿشٍ مٔبث هم اخبصه ٗنذ ،هٔذ طحیح میشود؛ نلیش اینٗه ُؼولی هٔذ سا ثشای خودش ثخوانذ امب اگش
مبلٖ اخبصه ٗنذ ،ؿشٍ هٔذ ٓشاس گشُاه و هٔذ ثشای او وآن میشود .ثله ،مب ٓجالً یٖ موسد سا اسـاثنبء ٗـشدیم ٗـه اگـش
خظوطی
طوس

ثبین لحبف شذه ثبشذ ثه گونه ای ٗه مشاشی حبػش نجبشذ اص ًیش آن ُشد خـبص چیـضی سا ثخـشد ،دس ایـن

اخبصهی وسثه ُبیذهای نذاسد.

و اگش هثیغ کلِّی ثبشذ و مثالً ثبینِ اطی ٓج اص اخبصهی ؿشٍ مٔبث ُو

ٗنذ ،دس اینخـب ثوؼـی ثـه ٓـول مـلـْ

گِاهانذ ٗه ثین ثبؿ اس ؛ چشاٗه مجین دس رمهی صیذ ُشوخاه شذه ثود و ثوذ اص مش ٙدیگـش رمـه دس مـوسد صیـذ مونـب
نذاسد ،دس نایده ثین ثبؿ میثبشذ.
ػشض هیکٌین دس اینخب هم هلی االؿالّ نتیتوان ح٘م ثه ثـالن ثین ٗشد ،ثل٘ه دو شْ میتوان ُشع ٗـشد؛ یکـی
اینٗه رمهی ُشد خبص خظوطی

داشاه ثبشذ ٗه موتوالً چنین اس

ـ چون رمه نتج

ٗه میُشوشذ موتوالً ثه رمهی خبص میُشوشذ ـ دس این طوس ثین ثبؿ اس
امب اگش رمه خظوطی

ثه اُشاد ،ماِبو

اس

و ٗتـی

و اخبصهی شخض دیگش ُبیذه نذاسد.

نذاشاه ثبشذ ثل٘ه مشاد ثبین این ثبشذ ٗه اگش هش شخظی یب مثالً هش شخض ملیء ٗه هٔـذ

سا ٓجول ٗشد طحیح ثبشذ ،دس این طوس

ثویذ نیت

ثگوییم هش ٗتی ـ چه وسثه و چه ًیش وسثه ـ یـب هـش ٗتـی ٗـه

ملیء ثبشذ هٔذ سا اخبصه ٗنذ ،هٔذ طحیح ثبشذ.
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ح٘م طوس

مو

احذ التاوبٓذین سا ثشسسی ٗشدیم ،امّب اگش ی٘ی اص ماوبٓذین مشتذ شود ٗه مشحو ٗبشَ الٌـبء

مشتذ ُـشی سا ملحْ ثه مو

ٗشدنذ و نیض مشتذ ملّی دس خبیی ٗه مجین هجذ متلم یب مظحَ ثبشذ ،هشع میٗنیم

اگش ٗتی ٓبئ شود هشتذ فطشی ثوذ اص این ٗه اموالش ثـین وسثـه تٔتـیم شـذ ،دیگـش ٓبثلیـ
نتی توانذ مبلٖ چیضی شودٗ ،ال مشحو ٗبشَ الٌـبء

دسس

تتلّـٖ سا نـذاسد و

اس  .امّب اگش ٓبئ شویم ٗـه مشتـذ ُــشی ثوـذ اص

تٔتیم اموال اگش ثه هش دلیلی ٗشاه نشذ ـ مثالً ٓذستی نجود و...ـ و موبمله و ٗتت و ٗبسی ٗشد میتوانـذ مبلـٖ شـود،
ؿجْ این مجنب ٗال مشحو ٗبشَ الٌـبء

طحیح نیت  .نلیش ٗبُش حشثی ٗه ثشخی ٓبئ شذهانذ اطالً مبلـٖ چیـضی

نتیشود و هش چه داسد ،ملٖ متلتین اس  ،امّب مب دس ثحثهبی گزشاه ـ اص ختله دس ثحث اخش
ولو اینٗه ٗبُش حشثی اموالش احاشا نذاسد ،امّب مبلٖ می شود و اح٘ب مبل٘ی

ثش واخجب

ـ گِایم

ثش آن ماشتت اس  ،هشچنذ متلتبن ثـب

ششایـی ـ ٗه ٓجالً گِایم ـ میتوانذ اموال او سا ثگیشد .ثنبثشاین ثتشه اول ٗبشَ الٌـبء ؿجْ یٖ مجنـب طـحیح اسـ
ؿجْ مجنبی دیگش طحیح نیت .
ّ .1وبىؼَض وِ گفت٘ن زض اٗي فطض ً٘بظ ثِ اربظُٕ ٍضاث است ٍ ضظبٗتٖ وِ اص٘ل لجل اظ هَت زاشتِ وبفٖ ً٘ست.
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و

امّب دس موسد هشتذ هلیّ یب فطشی ًسثت تِ تیغ هصحف یا ػثذ هسلنٗ ،ـال ٗبشـَ الٌــبء
طحیح اس

و مب نیض ملاض ثه طح

ؿجـْ مجنـبی ٗشـَ

ثین میشویم؛ صیشا ثب اخبصه ٗشَ میشود هٔذ اص اثاذا مإثش ثوده اس  ،و چون این

ُشد دس حین هٔذ متلتبن ثوده و واخذ ششایؾ ،دس نایده مبلٖ هجذ متلم و مظحَ میشود؛ نلیش اینٗه ٗتی متـلتبن
ثبشذ و مظحَ داشاه ثبشذ ،س

مشتذ شود ٗه دس اینخب گِایم ـ مـلٔبً یب دس ششایؾ خبطی ـ نتـیتوانـذ مظـحَ سا

نگه داسد و او سا مدجوس ثه ُشوش ثه متلتبن میٗننذ.
امّب ثنبثش هثٌای ًقل ٗه ُشمودنذ هٔذ ثبؿ اس  ،میگوییم آیب مٔظودتبن این اس
ُٔؾ نتج

ثه خود مشتذ ملٌی اس ؟ اگش مٔظودتبن این ثبشذ ٗه هٔذ نتج

می پزیشیم؛ صیشا ُشد مشتذ شذه و دیگش ٓبثلی

مل٘ی

ٗه هٔذ ٗالً ملٌی اس

یب اینٗه

ثه خود ایـن ُـشد ثبؿـ اسـ  ،ایـن سا

سا نذاسد .امّب دس استذاد ُـشی اگـش ثتـن هـین شخظـی ثبشـذ و

اموال مشتذ منأ ثه وسثه شذه ثبشذ؛ چه مبنوی داسد ثگوییم ٗه اگش مشاشی ثین سا امؼبء ٗنذ و وسثه هم امؼـبء ٗننـذ،
هٔذ ًسثت تِ ٍسثِ طحیح شود و مظحَ یب هجذ متلم داخ دس ملٖ آنهب شود.
این دس طوستی اس
رمه ثب خظوطی

ٗه ثتن شخظی ثبشذ .امّب اگش ُشد مشتذ ُـشی شذه ثبشذ و ثوي کلِّی ثبشذ ،دس اینخب یـب مٔظـود

شخظی اس

و یب اینٗه رمهی شخظی خظوطی

رمهی خود صیذ ٗه مشتذ ُـشی شذه ،دس این طوس هٔذ ثبؿ اس

نذاسد .اگش رمهی شخظی مٔظود ثبشذ؛ یونـی مـثالً
و ثب اخبصه هم هٔـذ تظـحیح نتـیشـود؛ چـون هلـی

الِشع مشتذ ُـشی نتیتوانذ مبلٖ مظحَ یب هجذ متلم شود .،امّب اگش رمه خظوطی

نذاشاه ثبشذ ،ثویـذ نیتـ

ثگـوییم

هش ٗتی ٗه هٔذ سا اخبصه ٗنذ ـ ثدض ُشد مشتذ؛ چه وسّاث و چه ًیش وسّاث ـ هٔذ طحیح شذه و ثشای او وآن میشود.
ح٘م هشتذ هلیّ نیض هتبننذ مشتذ ُـشی اس ؛ [یونی اگش ثتن شخظی ثبشذ ،چون مشتذ ملّی ٓبثلی
لزا هٔذ ثبؿ اس

و اخبصه هم ُبیذهای نذاسد ،همچنین اگش ثتن ٗلّی ثبشذ و رمه خظوطی

ٗلّی ثبشذ و رمه خظوطی

مل٘ی

سا نذاسد،

داشاه ثبشذ .ولی اگش ثتـن

نذاشاه ثبشذ ،هش ٗتی ًیش اص ُشد مشتذ ٗه هٔذ سا اخبصه ٗنذ ثشای او طحیح میشود].

الثتِ آنچه گِایم ؿجْ این مجنبس

ٗه ٗبُش اطالً مبلٖ هجذ متلم یب مظحَ نتیشود ،امّب مجنبی دیگش آن اس

ٗه

مبلٖ میشود و او سا مدجوس ثه ُشوش میٗننذٗ ،ه دیگش لضومی نذاسد هلی الاِظی ؿجْ این مجنب ح٘م سا ثشسسی ٗنیم.
تزرسی ثوزهی دوم کاشف الغطاء
ثتشه دومی ٗه خنبة ٗبشَ الٌـبء

ماشتت ثش ٓول ثه ٗشَ و نٔ ٗشدنذ این ثود ٗه اگش هینِ موسدِ موبمله ٓجـ اص

اخبصهی ؿشٍ مٔبث تلَ شود ـ چه تلَ هٔلی و چه تلَ ششهی مث اینٗه آة پبٕ ،ند
ُبیذهای نذاشاه ثبشذ یب خ ّ تجذی ثه ختش شود ـ ثنبثش ٗشَ حٔیٔی موبمله دسس
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شود ثه گونهای ٗـه هـیچ

اس  ،امب ثنبثش نٔ طحیح نیت .

طبحت خواهش

9

دس اش٘بل ثش مشحو ٗبشَ الٌـبء

ُشمودنذ اص ادله اسالهبس می شـود ٗـه ثبیـذ مبل٘یـ

حین هٔذ تب حین اخبصه متاتش ثبشذ ولو اص ؿشٍ اطی  ،و وٓای چیضی تلَ میشودٓ ،بثلیـ
نایده مبل٘ی

هم اص ثین میسود؛ چشاٗه مبل٘ی

ٓبث تِ٘یٖ نیت  .پ

و مل٘ی

مل٘یـ

اص

سا نـذاسد و دس

اگش خ ّ تجذی ثه ختش شود دیگـش

حین اخبصه ،متلوِٕ اطی نیت  ،لزا اخبصه ُبیذهای نذاسد.
ًقد هزحَم شیخ

تز هٌاقشِ صاحة جَاّز

مشحو شیخ 2سه اش٘بل ثش ٗال طبحت خواهش
تب حین اخبصه اساتشاس داشاه ثبشذ ،دسس

مبل٘ی

در ثوزُ دٍم

واسد میٗننذ؛ یکی اینٗه ُشمودنذ اط ایـن ٗـال ٗـه ثبیـذ

نیت ٗ ،ه این اش٘بل شیخ سا ثشسسی ٗشدیم و مولو شـذ حـْ ثـب

ایشبن اس .
اشکال دٍم شیخ

این اس

ٗه دس طحیحهی اثو عبیدة الحزاء ٗه مشثوؽ ثه ن٘بح طٌیشین اسـ ُ ،ـشع شـذه

ثود احذ الضوخین ٗه سٗن دس هٔذ اس

ُو

ٗشده ،ولی دس هین حبل حؼش

ُشمودنذ هٔذ ثب اخبصهی ؿـشٍ مٔبثـ

طحیح میشود ،ثنبثشاین وٓای دس ن٘بح ٗه ثذل نذاسد اگش ی٘ی اص دو سٗن هٔذ اص ثـین ثـشود هٔـذ ثـب اخـبصه طـحیح
میشود ،دس ثین ٗه ثذل داسد ثبیذ ثه ؿشیْ اولی ثگوییم طحیح میشود؛ یونی مثالً اگش مجین ٗه ی٘ـی اص دو سٗـن هٔـذ
اس

تلَ شود ،ثب اخبصهْ هٔذ طحیح میشود و مجین تجذی ثه ثذل میشود.
هشع میٗنیم این ٗال شیخ

دس سٗنی

ـ یونی الٔبء خظوطی

مخظوطبً ثه نحو اولوی

ـ خبی تأم داسد؛ چشاٗه لوـ

ُشد دس ن٘بح ،یٖ خظوطیای ثبشذ ٗه دس موسد ثین نیت  .الجاه كن ٓوی وخود داسد ٗه ُشٓی ثـین ایـن دو

نیت  ،امّب این كن دس حذ اؿتینبن نیت
هتبن ٓبهذه اولی اٗاِبء ٗنیم؛ یونی طح

و الٔبء خظوطی

نیبص ثه یٔین یب اؿتینبن داسد .اص این خه

هٔذ ُؼولی ثب اخبصهی مبلٖ ،ؿجْ ٓبهذه اس

ثهاش اسـ

ثـه

و اگش خبیی ثخواهیم اص این

ٓبهذه خبسج شویم ،نیبص ثه دلی خبص اس  ،و چون هلی الِشع آنچه سا ٗه طبحت خـواهش ثـه هنـوان مـبنن رٗـش
 .1رَاّط الىالم فٖ شطح شطائغ اإلسالم ،د ،22ص:291
ٍ فِ٘ ؤى األٍل ٍ إى وبى لس ٗشْس لِ ذجط الصغ٘طٗي الصٗي هبت ؤحسّوب لىي ٗسىي الزوَز ػلِ٘ ٍ ،زػَى ػسم الزَاظ فٖ غ٘طُ ،ثٌبء ػلى الىشف ؤٗعيب
ظطٍضٓ ؤًِ ػلِ٘ ٗوىي زػَى ظَْض األزلٔ فٖ اػتجبض المبثل٘ٔ حبلِ ،وبلٌمل ؤٗعب ٍ اًِ لَال الطظب لىبى هبلىب ،ثل ال ثس هي اتصبلْب هي حي٘ي الؼميس إليى حي٘ي
اإلربظٓ ،حتى ال ٌٗبفٖ ظهبى التوله الصٕ َّ هستوط ؤٗعب هي ح٘ي الؼمس إلى ح٘ي اإلربظٓ ٍ ،هٌِ تٌمذح الوٌالشٔ فٖ الثاًٖ ،ثل ّٖ ؤٍظح ف٘يِ هيي األٍل،
ظطٍضٓ وَى الوؼتجط ػلى الىشف ٍ الٌمل ضظى الوبله ٍ ،الفطض اًتفبء هلى٘تِ ثبًتفبء لبثل٘ٔ الؼ٘ي لْب.
 .2وتبة الوىبست ،د ،3ص:419
ٍ فِ٘ :ؤًِّ ال ٍرِ الػتجبض استوطاض المبثل٘٘ٔ ٍ ،ال استوطاض التولّه الوىشَف ػٌِ ثبإلربظٓ إلى حٌْ٘ب ،ووب لَ ٍلؼت ثَ٘ع هتؼس٘زٓ ػلى هبلِ ،فيئًّْن صيطّحَا
ثإىّ إربظٓ األٍ٘ل تَرت صح٘ٔ الزو٘غ ،هغ ػسم ثمبء هبلى٘ٔ األٍ٘ل هستوطّاً ٍ ،ووب ٗشؼط ثؼط ؤذجبض الوسإلٔ الوتمس٘هٔ؛ ح٘ج إىّ ظبّط ثؼعْب ٍ صطٗح اٙذط ػسم
اػتجبض ح٘بٓ الوتؼبلسٗي حبل اإلربظٓ ،هعبفبً إلى فحَى خثش تضٍٗح الصغ٘شٗي الزٕ ٗصلح سدّاً لوا روش فٖ الثوشٓ الثاً٘ٔ أعٌٖ  :خشٍج الوٌمَل عي لاتل٘ٔ تعلّكك
إًشاء عمذ أٍ إخاصٓ تِ؛ لتلف ٍ شثِْ فإىّ هَت أحذ الضٍخ٘ي وتلف أحذ العَض٘ي فٖ فَات أحذ سوٌٖ العمذ ،هضافاً إلكى إطكالق سٍاٗكٔ عكشٍٓ ،ح٘ك لكن
ٗستفصل الٌثّٖ صلّى اللِّ علِ٘ ٍ آلِ ٍ سلن عي هَت الشآ أٍ رتحِ ٍ إتالفِ.
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ٗشدنذ مبنوی

نذاسد ،لزا ٓبهذهی اولی آاؼبء میٗنذ ثین ُؼولی دس خبیی ٗه احذ الووػـین اص ٓبثلیـ

شود ،ثب اخبصه ی مبلٖ ٓبث تظحیح ثبشذ .ثله ،سوای

ملـٖ خـبسج

تضویح طٌیشین سا میتوان ثه هنوان مإیذ ثش مـلت رٗش ٗشد ،امّب

ثه هنوان دلی خظوطبً ثه نحو اولوی  ،خبی تأم داسد.
اشکال سَم شیخ

ثش مشحو طبحت خواهش

تلَ هین ،ثین ُؼولی ثب اخبصه را

این اس

اثش شود .ثه این نحو ٗه حؼش

هشوه ثب یٖ دینبس دو گوسِنذ خشیذ و س

اؿالّ ٗال حؼش

ثه هشوه یٖ دینبس دادنذ تب گوسِنذی سا ثخشد ،و

ی٘ی سا ثه یٖ دینبس ُشوخ

گوسِنذ دیگش سا هتشاه ثب یٖ دینبس ،تحوی پیبمجش اٗش
فٖ صفمٔ ٗوٌ٘ه» .شیخ

ٗه اؿالّ سوای

هشوه ثبسٓی آاؼبء داسد ٗه حاّی ثـب

داد .حؼش

9

ـ ٗـه ایـن ثیـن ٓـوـ ًب ُؼـولی اسـ
ثه حتت سوای

ـو

ثه او ُشمودنـذ «تكاسن اهلل

میُشمبینذ
حای شبم طوستی میشود ٗه مشاشی ٓج اص اخبصهی ثین ُؼولی توسؾ پیبمجش

 ،گوسِنذ سا

رثح ٗشده ثبشذ ،و ثب اینٗه این احاتبل وخود داش  ،حؼش ثذون اینٗه اساِظبل ٗننذ ُشمودنذ «تكاسن اهلل فكٖ صكفمٔ
ٗوٌ٘ه» ،پ
خذم

مولو میشود ثین ُؼولی حای دس طوس تلَ هینِ موسدِ موبملهٓ ،بثلی
خنبة شیخ هشع میٗنیم اٍالً سوای

احاتبل این ٗه مشاشی كشٍ این مذ

هشوه ثبسٓی متانذ مب ثـشای تظـحیح هٔـذ ُؼـولی نجـود .ثاًیـاً

انذٕ ،گوسِنذ سا رثح ٗشده ثبشذ خیلی ٗم اس  ،هشچنذ مناِی نیتـ  .ثالثـاً

لٔبئ أن یٔول ٗه رثح گوسِنذ ثه گونه ای نیت
ثبٓی اس  ،هشچنذ ٓیت

تظحیح ثه اخبصه سا داسد.

ٗه موخت شود مجین ثه ؿوس ٗلّی تبلَ ثبشذ؛ ثل٘ه هتـذه ٓیتـ

آن

آن مٔذاسی ٗتاش اص گوسِنذ صنذه اس  .مگش آنٗه ٗتی چنین ادهب ٗنذ ٗه ثین ،سوی هنـوان

گوسِنذ سُاه و مٔظود گوسِنذ صنذه ثوده اس .
ثنبثشاین نایده این شذ ٗه ثتشهی دومی ٗه ٗبشَ الٌـبء رٗش ٗشدنذ ،ثنبثش ٗشَ دسس

اس

امب ثنبثش نٔ دسس

نیت .

جلسِی چْل ٍ دٍم؛ شٌثِ 54:6/53/55
توسک تِ قاعدُی «کل هثیع تلف قثل قثضِ فَْ هي هال تایعِ»
هٌاقشِی تعضی در ثوزُی دٍم تا ّ

ثتشه دومی ٗه خنبة ٗبشَ الٌـبء

ماشتت ثش ٓول ثه ٗشَ و نٔ ٗشدنذ این ثود ٗه اگش هینِ موسدِ موبمله ٓج

اص اخبصهی ؿشٍ مٔبث تلَ شود ـ چه تلَ هٔلی و چه تلَ ششهی مث اینٗه آة پبٕ ،ند

شود ثه گونـهای ٗـه

[ .1ػطٍُ زٍ هؼبهلِ اًزبم زازُ ثَز؛ ٗىٖ اٗيوِ ثِ ربٕ ٗه گَسفٌس ،زٍ گَسفٌس ذطٗسُ ثَز .زٗگط اٗيوِ ٗه گَسفٌس ضا ثِ ٗه زٌٗبض فطٍذتيِ ثيَز .زض
هؼبهلِ اٍل ثطذٖ شجِْ وطزُاًس وِ ثِ صَضت فعَلٖ ًجَزُ است ،اه٘ب هؼبهلِٕ زٍم لؽؼبً فعَلٖ است ٍ ػطٍُ حك ًساشت گَسفٌسٕ ضا وِ ثيطإ ی٘يبهجط
ذطٗسُ ،ثسٍى إشى حعطت ثفطٍشس].
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هیچ ُبیذهای نذاشاه ثبشذ یب خ ّ تجذی ثه ختش شود ـ ثنبثش ٗشَ حٔیٔی هٔذ طحیح اس ؛ چون حین هٔـذ ٓبثلیـ
مل٘ی

موخود ثوده اس  ،امّب ثنبثش مجنبی نٔ  ،هٔذ ثبؿ اس  .تشخی 9دسایـن ثتـشه هٌاقشـِ ٗـشده و ثـب تتتـٖ ثـه

ٓبهذهی «ول هث٘ع تلف لثل لثضِ فَْ هي هال تاٗعِ» گِاه انذ حاّی اگش اخبصه ٗبشِه ثبشـذ ،ثـبص هـم ثیـن ثبؿـ اسـ .
تَضیح هطلة اینٗه
ثنبثش مجنبی نٔ واػح اس

ٗه ثین ثبؿ اس ؛ چشاٗه احذ الووػین دس حین اخـبصه ،تلـَ شـذه و ُبٓـذ ٓبثلیـ

تتلیٖ میثبشذ .امّب ثشخی گِاه انذ ثنبثش ٗشَ هم هٔذ ثبؿ اس ؛ صیشا ٓبهذه ثیبن میٗنذ هش مجیوی ٗه ٓجـ اص ٓـجغ
تلَ شود ،اص مبل ثبیوش اس  ،و دس اینخب ٗه ُؼولی هٔذ سا انشبء ٗشده و ٓج اص اخبصهی مبلٖ احذ الووػین تلـَ
شذه؛ چون هلی الِشع هنوص ٓجؼی اطالً اتِبّ نیِابده ،لزا تلَ مجین ثش ههذهی ثبین اس  .و این ٗنبیه اص آن اس

ٗه

ثین ثبؿ میثبشذ؛ یونی هٔذ آنبمبً ٓج اص تلَ منِتخ میشود و دس نایده مجین اص مبل ثبین تلَ میشود.
ًقد ٍ تزرسی اشکال هذکَر

ٗه مجین ٓج اص ٓـجغ ،دس دسـ

مبلـٖ

هشع میٗنیم اط این اش٘بل واسد اس

و ٓذس مایٔن اص آن خبیی اس

تلَ شود ثه تلَ ستبویٗ ،ه ؿجْ این ٓبهذه ح٘م ثه ثـالن میشود ،امّب این ٗال هلی االؿالّ طحیح نیت

و چهبس

اش٘بل ثش آن واسد اس
اٍالً پزیشش این ٓبهذه ػشثهای ثه تشتت ثتشهی دو نتیصنذ مگش دس ثوغ مواسد؛ یونی مواسد ٓذس مایٔن اص ٓبهـذه،
امّب اگش دس خبیی مجین ثه نحو ششهی دس اخایبس مشاشی ٓشاس گشُاه ثبشذ؛ مث اینٗه مشاشی مجین سا اص ثبین هبسیه گشُاـه و
یب اخبسه ٗشده ثبشذ و ثوذاً هبٓذ ُؼولی هتبن مجین سا اص خبنت مبلُٖ ،ؼولابً ثه مشاشی ثِشوشذ ،دس اینخب چـون ٓجـ اص
اخبصهی مبلٖٓ ،جغ ششهی محْٔ شذه اس

و ثوذ مجین ثه تلَ ستبوی مث سی یب صلضله و امثـبل آن تلـَ شـذه ،لـزا

ٓبهذهی «ول هث٘ع تلف لثل لثضِ فَْ هي هال تاٗعِ» طذّ نتیٗنذ؛ چشاٗه ٓج اص تلَٓ ،جغ شـشهی محٔـْ شـذه ثـود.
ثنبثشاین اگش مبلٖ ثین سا امؼبء ٗنذ ـ چه ثب توخه ثه تلَ مجین و چه ثذون آن ـ ؿجْ مجنبی ٗشَ مـیتـوان گِـ

هٔـذ

طحیح اس ؛ صیشا دس حین انشبء هٔذ ،مجین موخود ثوده و ٓجغ مشاشی هم ثه نحو ششهی وخود داشاه و اخبصه هم ثوذاً
ملحْ شذه اس  ،ثنبثشاین هٔذ طحیح میثبشذ .ثله ثنبثش مجنبی نٔ  ،هٔذ ثبؿ اس ؛ چون مجین ٓج اص اخبصه تلَ شذه و
دیگش ثین مونب نذاسد.

 .1هٌ٘ٔ الؽبلت فٖ حبش٘ٔ الوىبست ،د ،1ص:250
فبألٍلى ؤى ٗمبل ؤه٘ب هسإلٔ التّلف فوي ح٘ج الولى٘٘ٔ ال ٗتفبٍت األهط ث٘ي الىشف ٍ الٌّمل ألىّ الوج٘غ لَ تلف لجل المجط فَْ هي هبل ثبئؼِ هؽلمب سَاء للٌب
ثبلىشف ؤم ثبلٌمل ٍ حٌ٘ئص فؼلى الٌّمل فبت هحلّ اإلربظٓ لوب شوطًب سبثمب هي اػتجبض ثمبء الوحلّل لإلربظٓ ٍ ػلى الىشف ٗطرغ إلى األص٘ل ثبإلربظٓ تٌىشيف
صح٘ٔ الج٘غ ٍ زذَل الوج٘غ آًب هب لجل التّلف فٖ هله الجبئغ.
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ثاًیاً حذآ ثشخی ٓبئلنذ ٗه ٓبهذهی «ول هث٘ع تلف لثل لثضِ فَْ هي هال تاٗعِ» ُٔؾ دس موسد تلَ ستبوی اس
و شبم طوس

اتالٍ نتی شود؛ حای اتالٍ اص ِٓجٓ خود ثبین چه سسذ ثه اتالٍ اص نبحیـه ًیـش .لـزا نهبیـ

ثگوییذ این ثتشه ُٔؾ دس طوس
ح٘م ثه طح

تلَ ستبوی خبسی نتیشود ،امّب اگش اتالٍ ثبشذ ،ثتشه خبسی اسـ

ایـنٗـه

و ثنـبثش ٗشـَ

هٔذ میشود و ثنبثش نٔ ح٘م ثه ثـالن.

ثالثاً این ٓبهذه اخاظبص ثه تلَ مجین داسد و شبم تلَ ثتن نتیشود ،دس حبلی ٗه دس ثین ُؼولی مت٘ن اسـ
ثبینْ اطی ثبشذ و مشاشی ُؼولی ،و ثتنِ شخظی ٓج اص آجبع ثه ثبین تلَ شذه ثبشذ .ثنبثشاین ثتـشهی دو خنـبة
ٗبشَ الٌـبء دس این ُشع خبسی میشود.
ساتؼاً هشچنذ ُوالً ثحث مب دس موسد ثین اس  ،امّب هٔذ ُؼولی اخاظبص ثه ثین نذاسد ،ثل٘ه ـ هتبنؿـوس ٗـه ٓـجالً
تزٗش دادهایم ـ دس هٔود دیگش هم ُؼولی خبسی اس ؛ چه دس موبمال
االهم ،و دس موسد آنهب مؤول نیت

ثبلتونی االخض و چـه دس موـبمال

ثـبلتونی

یب واسد نشذه ٗه اگش شیء موسد موبمله ٓج اص ٓجغ تلَ شود ،هٔذ ثبؿ اس .
تتب اس

نایده این شذ ٗه ثتشه دو ٗبشَ الٌـبء

و این اش٘بل واسد نیت .

هٌاقشِای در هثال تٌجیس هاء

دس موسد ثتشه دو ٗه احذ الووػین اص ٓبثلی
ند

شود ثه گونهای ٗه هیچ ُبیذهای نذاشاه ثبشذ .مثبل انٔالة خ ثه ختش دسس

نه مبلی

داسد و نه مل٘ی  ،امّب مثبل ثه تندی

نتیشود ثل٘ه نهبی
اس

خبسج شود ،مثبل صدنذ ثه اینٗه خ ّ تجذی ثه ختش شود یب آة پبٕ

اینٗه اص مبلی

اس ؛ چون ختش نتج

آة ٓبث منبٓشه اسـ ؛ صیـشا آة ثـب ندـ

خبسج شود .الجاه هتین مٔذاس ٗه آة ثب ند

شـذن ،اص مل٘یـ

شذن اص مبلی

ثه متلم
خـبسج

خبسج شـودٗ ،ـبُی

ٗه ثتشه دو كبهش شود؛ صیشا اص ٗشیته «ال تأولَا اهَالىن تٌ٘ىن تالثاطل» اساِبده میشود هـش چیـضی ٗـه مبلیـ

نذاشاه ثبشذ ،نتیشود دس مٔبث آن هوع دسیبُ

ٗشد .و چون دس این ُشع ثنبثش مجنبی نٔ مبلیـ

ثبؿ می ثبشذ ،امّب چون دس حین هٔذ واخذ مبلی

ثوده ،لزا ثنبثش مجنبی ٗشَ ثین طحیح اس  .اص آنچه گِایم مولـو

میشود این مثبل اص این خه

مش٘لی نذاسد و ًشع ثوغ اهال هم كبهشاً مثبل صدن ثوده اس .

نـذاسد ،لـزا ثیـن

9

 .1الجتِ هطحَم وبشف الغؽبء زض حوطُ زٍم ،تؼج٘ط ثِ لبثل٘ت تول٘ه ًىطزُ است ،ووب اٗيوِ صبحت رَاّط ٍ هطحَم ش٘د ً٘ع زض ًمل حوطُ ٗب اشىبل ثط آى،
چٌ٘ي تؼج٘طٕ ًىطزُاًس .ثلىِ تؼج٘ط ثِ لبثل٘ت هٌمَل وطزُ اًس (وصا لَ اًسلرت لبثل٘ٔ الوٌمَل) ،اهب تؼل٘لٖ وِ صبحت رَاّط زض ضز٘ اٗيي حويطُ اضائيِ هيٖزّيس،
توطوعش ثط ضٍٕ لاتل٘ت هلى٘ت است ٍ ،اٗي تؼل٘ل زضست ً٘ست؛ چطاوِ ث٘بى وطزٗن آثٖ وِ ًز

هٖشَزٍ ،لَ اٗيوِ هبل٘ت ًساضز ٍ هؼبهليِ ثيط آى صيح٘ح

ً٘ست ،اهب اظ هله هبله ذبضد ًوٖشَز؛ ظٗطا ّوبى ؼَض وِ لجالً گفت٘ن ،اش٘بء ثط سِ لسن ّستٌس؛ ثؼط چ٘عّب هله است اهب هبل ً٘ست هبًٌس ٗه زاًِ گٌسم
وِ هبل٘ت ًساضز ٍ ثئظاء آى هؼلَم الوبل٘ٔ زازُ ًوٖشَز اه٘ب هله هبله هٖ ثبشس ٍ تصطف زض آى حطام استّ ،طچٌس اگط وسٖ آى ضا تليف وٌيس چيَى هيبل٘تٖ
ًساضز ،ظبهي ً٘ست.
زض همبثل ثؼط چ٘عّب هبل ّستٌس اه٘ب هله وسٖ ً٘ستٌس هخل السوه فٖ الجحط ،الؽ٘ط فٖ الَْاء ،هؼبزى ،آةّبٕ ضٍٕ ظه٘ي ٍ چِ ثسب آةّبٕ ظٗط ظه٘ي
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دس ثین ،هم ثبیذ مبلی

ثبشذ و هم مل٘ی  ،اینٗه ثبیذ مل٘ی

ثبشذ صیشا دلی میُشمبیذ «ال ثیـن ئال ُـی ملـٖ» و

امثبل آنٗ ،ه ثیبن میٗنذ ثینِ ًیش ملٖ خبیض نیت  ،مگش دس ثوغ مواسد خبص ٗه ٓجالً ثیبن ٗشدیم .و اینٗه ثبیـذ مـبل
ثبشذ ثه دالل

ٗشیته «ال تأولَا اهَالىن تٌ٘ىن تالثاطل» ٗه دالل

شذ ٗه ثتشه دو مشحو ٗبشَ الٌـبء

ثش ثـالن ثین چیضی داسد ٗه مبل نیتـ  .نایدـه ایـن

تتب اس .

جلسِی چْل ٍ سَم؛ سِشٌثِ 54:6/53/55
نقذ و تزرسی ثوزه سوم هزحوم کاشف الغطاء
سومین ثتشهای ٗه مشحو ٗبشَ الٌـبء
هٔذ ٓبثلی

9

ثش ٓول ثه ٗشَ و نٔ ماشتت ٗشدنذ این ثود ٗه اگش چیضی دس حـین

ملٖ سا نذاشاه ثبشذ ،ولی ثوذ اص هٔذ ٓبثلی

پیذا ٗشد؛ مثالً حین هٔذ مبءِ ند ِ ثی ُبیذه ثود امّب ثب ثـبسش

ثبسان تـهیش شذ ،یب اینٗه میوه هبی ثبى سا ٓج اص ثذو طالح ُشوخاه ثودنذ امّب حین اخبصه ثذو طالح حبطـ شـذ .دس
اینخب اگش ٓبئ ثه ٗشَ شویم ،ثین ثبؿ اس ؛ چشاٗه مجین دس حین هٔذ ٓبثلی
شویم چون دس حین اخبصه ٓبثلی

سا نذاشاه اس  ،امّب اگش ٓبئ ثه نٔـ

حبط شذه ،ثین طحیح اس  ،نلیش اینٗه ٗتی حین هٔذ سِیه یب مدنـون ثبشـذ و

ُؼولی ثشای او هٔذی سا انشبء ٗنذ ،2امّب حین اخبصه ،سِبه
طبحت خواهش دسٗال مشحو ٗبشَ الٌـبء

یب خنون او سُن شذه ثبشذ.

منبٓشه ٗشده و ُشمودنذ هٔذی ثب لحوّ اخبصه طحیح میشود ٗه

ثب طشٍ نلش اص سػبی  ،حین تحْٔ واخذ سبیش ششایؾ ثبشذ [و ٓبثلی

نٔ و انأبل داشاه ثبشذ] دس حـبلی ٗـه هلـی

الِشع دس اینخب ُبٓذ ثوغ ششایؾ میثبشذ ـ مبننذ ششؽ ثلوى ،ششؽ سشذ ،ثذو طالح ـ ثنـبثشاین حاـی ثنـبثش مجنـبی
نٔ  ،هٔذ ثبؿ ثوده و ٓبثلی
مشحو شیخ

3

تظحیح ثب لحوّ اخبصه سا نذاسد.

اش٘بل سو مشحو طبحت خواهش سا میپزیشنذ [و ملاض میشونذ كبهشاً هٔذ ثنبثش هش دو مجنـب ـ

چه ٗشَ و چه نٔ ـ ثبؿ میثبشذ].
ٍ ...وِ هله وسٖ ً٘ستٌس ٍ ًْبٗت اٗيوِ اظ اًفبل ثَزُ ٍ هله اهبم

ّستٌس .لسن سَم اش٘بئٖ وِ ّن هبل ّستٌس ٍ ّن هله ،هبًٌس ثس٘بضٕ اظ چ٘عّب هخيل

وتبة ظٗس ،للن ػوطٍ ٍ . ..
 .1شطح الش٘د رؼفط ػلى لَاػس الؼالهٔ اثي الوؽْط ،ص:171
ٍ فٖ همبثلِ هب لَ تزسزت المبثل٘ٔ لجل اإلربظٓ ثؼس اًؼساهْب ح٘ي الؼمس ووب لَ تزسزت الخوطٓ ؤٍ ثسا صالحْب ثؼس الؼمس لجل اإلربظٓ ٍ ف٘وب لَ لبضى الؼمس فمس
الشطٍغ ثمَل هؽلك حن٘ حصلت ؤٍ ثبلؼى .
 .2فؼالً ثحج هب زض صَضتٖ ً٘ست وِ ذَز سفِ٘ ٍ هزٌَى زض حبل سفبّت ٗب رٌَى ،ػمسٕ ضا اًشبء وٌٌس ،ثلىِ زض ربٖٗ است وِ وسٖ فعَلتبً ػمسٕ ضا
ثطإ آىّب زض اٗي حبل اًشبء وٌس.
 .3وتبة الوىبست ،د ،3ص:420
ًؼن ،هب شوطُ ؤذ٘طاً هي تزس٘ز المبثل٘٘ٔ ثؼس الؼمس حبل اإلربظٓ ال ٗصلح حوطٓ للوسإلٔ؛ لجؽالى الؼمس ظبّطاً ػلى المَل٘ي ٍ ،وصا ف٘وب لَ لبضى الؼمس فمس الشطغ.
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هلی االختبل خذم
هٔذ اس

خنبة شیخ

و مشحو طبحت خواهش

هشع میٗنیم «ششوؽ و ٓبثلیب » یب مشثوؽ ثـه

ـ چه متأیم و چه ًیش متأیم ـ یب مشثوؽ ثه ماوبملین و یب مشثوؽ ثه هوػین .اگش ششوؽ و ٓبثلیب

ثه هٔذ ثبشذ ثه گونه ای ٗه ثب ُٔذان آن ،هٔذِ طحیح ثب طشٍ نلش اص اخبصه محْٔ نشذه نجبشذ ،دس ایـن طـوس
طبحت خواهش و مشحو شیخ

مشثوؽ
ٗـال

سا میپزیشیم و ثنبثش هش دو مجنب ـ ٗشَ و نٔ ـ ملاض ثه ثـالن هٔذ میشویم؛ چون

اطالً هٔذی محْٔ نشذه ٗه اخبصه الحْ ثه آن شود.
امّب اگش ششوؽ و ٓبثلیب

مشثوؽ ثه ماوبملین یب هوػین ثبشذ ،اگش هٔذ دس حین اخبصه واخذ ٓبثلی

هٔذ ثنبثش مجنبی نٔ طحیح اس

یب ششؽ شـود،

و ثنبثش مجنبی ٗشَ ثبؿ اس ؛ مثالً اگش ثبینِ اطی ٗابثش سا ثِشوشذ و ُؼـولی آن

ٗابة سا ثشای ؿِ طٌیشی ثخشد ،دس اینخب چون مشاشی طٌیش اس  ،نتیتوانذ هٔذ سا اخبصه ٗنذ ،امّب ثوذ اص ایـنٗـه
ثبلي شذ و هٔذ سا اخبصه ٗشد ،ثنبثش مجنبی نٔ طحیح اس ؛ صیشا مشاشی دس حین نٔ و انأبل واخذ تتب ششایؾ ثـوده
اس  .ولی ثنبثش مجنبی ٗشَ ثبؿ اس ؛ چشاٗه مونبی ٗبشَ ثودن اخبصه این اس

ٗه هٔذ طـجیّ دس حـین طـٌشش

طحیح ثبشذ ،دس حبلی ٗه هلی الِشع هٔذ طجیّ ثبؿ میثبشذ .این مثبل مشثوؽ ثه ُٔذان ششؿی اص ششایط هتؼاقذیي
ثود .و ثل٘ه اینخب چه ثتب ثنبثش ٗشَ هم طحیح ثبشذ ثه ثشٗ

طحیحهی اثو عبیدة.

مثبل دیگش ٗه مشثوؽ ثه ُٔذان ششؿی اص ششایط ػَضیي ثبشذ اینٗه اگش ُؼولی ،مجین ثبین اطـی سا ثـشای ٗتـی
ثخشد و مشاشی دس حین هٔذ ٓذس
طوس
ٓذس

ثش تتلیم ثتن نذاشاه ثبشذ ،امّب دس حین اخبصه ٓذس

هٔذ ثنبثش مجنبی نٔ طحیح اس

ثش تتلیم داشاه ثبشذ ،دس این

ولی ثنبثش مجنبی ٗشَ ثبؿ اس ؛ چشاٗه هلی الِشع مشاشی دس حین هٔذ،

ثش تتلیم ثتن نذاشاه اس .
ثله ،اگش دس خبیی هوػین دخی دس مبلی

نٔ ؛ صیشا مبلی

ختش ششهبً الٌبء شذه اس  ،پ

ثبشذ مبننذ ثین ختش ،دس این طوس

اطالً ششهبً ثین نیت  .ثشخی دس موسد ثین ثتشه ٓج اص ثذو طالح نیض

چنین گِاه انذ ،امّب ٓبث تأمّ اس ؛ چشاٗه ثتشه ٓج اص ثذو طـالح مبلیـ
الٌـبء

هٔذ ثبؿ اس

حای ثنـبثش مجنـبی

داسد ،لـزا هتـبنؿـوس ٗـه مشحـو ٗبشـَ

ُشمودنذ ،اگش ثذو طالح حبط شود و مبلٖ اخبصه ٗنذ ،هٔذ ثنبثش مجنبی نٔ طحیح اس

ولی ثنـبثش مجنـبی

ٗشَ ثبؿ میثبشذ.
ثه هش حبل موبمله دس اینخب طوس صیبدی میتوانذ داشاه ثبشذ و مواسد مخالَ سا ثبیذ ثشسسی ٗشد ،امّب چون متـأله
چنذان شبیتاه توَٓ نیت  ،ثه آنچه ٗه هلی االختبل رٗش ٗشدیم اٗاِبء میٗنیم و آن اینٗه
هشگبه ُٔذان ثوغ ٓبثلیب

یب ششوؽ ،ػشثه ثه طذّ هٔذ ثضنذ ثه این مونب ٗه اطالً هٔذ طبدّ نجبشذ و یب ایـنٗـه

حین اخبصه هٔذ طبدّ ثبشذ امّب ًیش اص هٔذ سبثْ ثبشذ ،دس این دو خب میپزیشیم ٗه هٔذ ثبؿ ثبشـذ .مـثالً اگـش ثـبین،
ختش سا ثه ُ ؼولی ُشوخاه ثبشذ امّب حین اخبصه ختش تجذی ثه خ شذه ثبشذ ،دس این طوس
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هٔذ حاـی ثنـبثش مجنـبی

نٔ ثبؿ اس

و هش دو محزوس وخود داسد؛ چشاٗه اٍالً ختش مبلی

نذاسد و ششهبً مبلی

آن الٌبء شذه اسـ  ،ثاًیـاً;

هنوان ختش ،مٔوّ ثین ثوده اس  ،دس حبلی ٗه حین اخبصه ،هنوان هوع شذه و مجین تجذی ثه خ ّ شذه اس  .پـ
دو خه

اص

ثین ثبؿ اس  .امّب دس ًیش این دو موسد خظوطبً دس ُٔذان ششؿی ٗه مشثوؽ ثه ماوبملین ثبشذ ،اگش هٔـذ دس

حین اخبصه واخذ آن ششؽ یب ٓبثلی

ثبشذ ،ثنبثش مجنبی نٔ ملاض ثه طح

هٔذ میشویم؛ مثالً اگش مشاشی حـین هٔـذ

مدنون ثبشذ و ُؼولی چیضی سا ثشای او خشیذه ثبشذ امب دس حین اخبصه اُبٓه پیذا ٗشده ثبشـذ ،هٔـذ ثنـبثش مجنـبی نٔـ
طحیح اس  ،ولی ثنبثش مجنبی ٗشَ ثبؿ میثبشذُ .اأمّ .
تعض ثوزات دیگز هتزتة تز کشف ٍ ًقل
مشحو شیخ

دس ادامه ،چنذ ثتشه دیگش سا هم رٗش میٗننذ ٗه مب هلی االختبل این ثتشا

ثیش اص این هم ُوالً نیبص نیت
مشحو شیخ

سا ثشسسی مـیٗنـیم و

تب اینٗه اص متبئ أهم ثبص نتبنیم.

میُشمبیذ

ٍ ستوا ٗمال تظَْس الثوشٓ فٖ تعلّك الخ٘اسات ٍ حكّ الشفعٔ ٍ احتسكاب هثكذأ الخ٘كاسات ٍ هعشفكٔ هدلكس
الصشف ٍ السلن ٍ االٗواى ٍ الٌزٍس الوتعلّمٔ توال الثائع أٍ الوشتشٕ ٍ ،تظْش الثوشٓ أٗضاً فكٖ العمكَد الوتشتّثكٔ
على الثوي أٍ الوثوي ٍ س٘أتٖ إى شاء اللِّ.
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ی٘ی دیگش اص ثتشاتی ٗه گِاه انذ ماشتت ثش ٓول ثه ٗشَ و نٔ میشود ،تؼلِّق خیاسات اسـ  .كـبهشاً مـشاد ایـن
اس

ٗه ثنبثش یٖ مجنب خیبس وخود داسد و ثنبثش مجنبی دیگش وخود نذاسد؛ مثالً اگش ثبین ،مجین سا ثه ثیش اص ثتن التث ثـه

ُؼولی ثِشوشذ امّب دس حین اخبصه ثه خه

اینٗه ٓیت

حین هٔذ ُشوخاه اس  ،امّب مشاشی هلم ثه ٓیت

مجین دس ثبصاس ثبال سُاه ،ثه انذاصهی هتبن ٓیتای ثبشذ ٗه ثـبین

مجین دس حین هٔذ نذاشاه ثبشذ و هٔذ سا اخبصه ٗنذ ،دس اینخب ثنـبثش

مجنبی ٗشَ ،مشاشی خیبس ًجن داسد؛ صیشا دس هش موبمله ای ٗه یٖ ؿشٍ حین هٔذ مٌجون شذه ثبشذ ،خیبس ًجن ثـشای
آن ُشد وخود داسد؛ و دس این خب هم هلی الِشع دس حین هٔذ ،مشاشی مٌجون شذه چون ثه ثیش اص ثتن التث مجیـن سا
ثه او ُشوخاهانذ .ولی ثنبثش مجنبی نٔ  ،حْ خیبسی ثه مشاشی تولّْ نتیگیشد؛ چون دس حین اخبصه ٗه هتبن حین تحْٔ
هٔذ را

اثش اس ً ،جنی وخود نذاسد تب مشاشی خیبس داشاه ثبشذ.

این ثتشه دس خیاس تأخیش هم كبهش می شود .خیبس تأخیش آن اس

ٗه ُٔهبء ثشاسبس سوایب

ُاوا دادهانـذ اگـش ثـبین

مجیوی سا ثِشوشذ ولی مشاشی تتب ثتن سا تحوی نذهذ و ثبین هم مجین سا تحوی مشاشی نذاده ثبشذ ،تب سه سوص هٔـذ
الص اس

و اگش مشاشی دس این سه سوص ثتن سا ت٘تی ٗشد ،میتوانذ مجین سا تحوی ثگیشد .امّب اگش تب سـه سوص تـأخیش

ٗشد ،ثبین حْ ُتخ داسد؛ مثالً اگش صیذ ٗابة هتشو سا ثه طذ هضاس تومبن ثخشد امّب اطالً پول هتشاش نجبشذ یب ایـنٗـه
 .1وتبة الوىبست ،د ،3ص.420
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ُٔؾ مٔذاسی اص ثتن سا تحوی دهذ ،دس این خب تب سه سوص ثین الص اس

و اگش صیذ دس این مذ

ثتن سا ثه ؿوس ٗبمـ

تحوی ثبین داد ،می توانذ مجین سا تحوی ثگیشد ،امّب اگش تب سه سوص ثتن سا ت٘تی ن٘نذ ،ثبین حْ خیبس داسد و میتوانـذ
موبمله سا ُتخ ٗنذ .حبل اگش مشاشیُ ،ؼولی ثبشذ و مبلٖ ثوذ اص سه سوص ثین سا اخبصه ٗنذ و ثتن سا ت٘تی ٗنـذ ،دس
اس ؛ چون ثیش اص سـه سوص اص صمـبن هٔـذ گزشـاه و مشـاشی ثتـن سا

این خب ثنبثش مجنبی ٗشَ خیبس ثشای ثبین ثبث

تحوی نذاده و مجین هم پیش ثبین اس  ،امّب ثنبثش نٔ موبمله تب سه سوص الص اس ؛ چشاٗه ثالثة ایب تبصه ثوـذ اص اخـبصه
مشاشی ششوم میشود.
خبی دیگشی ٗه مشحو شیخ

میُشمبینذ ثتشهی ثین ٗشَ و نٔ كبهش میشود ،دس حق شفؼِ اس ؛ مـثالً اگـش

منضلی ثه نحو مشبم مشاشٕ ثین صیذ و هتشو ثبشذ و ثبین ُؼولی حظـهی احـذ الشـشی٘ین ـ مـثالً صیـذ ـ سا ثـه ث٘ـش
ثِشوشذ و ثوذاً هتشو هم حظهی خودش سا ثه خبلذ ثِشوشذ ،س

صیذ ثین ُؼولی حظهی خـود سا اخـبصه ٗنـذ ،دس

این خب ثنبثش مجنبی ٗشَ ،حْ شِوه ثشای هتشو اس ؛ صیشا ثوذ اص اینٗه صیذ هٔذ سا اخبصه ٗشدٗ ،أنّ ایـن موبملـه اول
وآن شذه اس

و دیگش ُؼولی نیت  ،لزا هتشو ٗه ششیٖ اس  ،میتوانذ أخز ثه شِوه ٗشده و سخوم ثه ث٘ش ٗنـذ و

ثتن سا ثه او ثذهذ و حظه سا اص او ثگیشد.
امّب ثنبثش هثٌای ًقل ،صیذ ٗه االن ثین ُؼولی سا اخبصه میٗنذٓ ،ج اص آن هتشو حظهی خـود سا ثـه خبلـذ ُشوخاـه
اس

و خبلذ مبلٖ آن حظه شذه اس  ،پ

دس حٔیٔ

صیذ ملٖ مشبهی سا میُشوشذ ٗه مشاشی هتشو یونی خبلـذ،

ششیٖ او شذه اس  ،لزا خبلذ دس اینخب حْ شِوه داسد .9پ

ثنبثش مجنبی ٗشَ ،هتشو حْ شِوه داسد و ثنـبثش مجنـبی

نٔ  ،مشاشی هتشو یونی خبلذ حْ شِوه داسد.
خبی دیگشی ٗه خنبة شیخ
حیوان واسد شذه اس

میُشمبینذ ثتشه كبهش میشود ،دس احتساب هثذأ خیـاسات اسـ ؛ مـثالً دس خیـبس

«صاحة الحَ٘اى تالخ٘اس ثالثٔ اٗامٍ» .اگش ٗتی حیوان دیگشی سا ثه هٔذ ُؼولی ثخـشد و ثوـذ اص

سه سوص مبلٖ هٔذ سا اخبصه ٗنذ ،ثنبثش مجنبی ٗشَ دیگش مبلٖ حْ خیبس نذاسد؛ چون ثیش اص سـه سوص اص صمـبن هٔـذ
گزشاه اس  ،امّب ثنبثش مجنبی نٔ  ،حْ خیبس داسد؛ چون اص االن هٔذ طحیح میشود و مبلٖ اص االن تب سه سوص حْ خیبس
داسد .متأله خیبس تأخیش نیض میتوانذ مثبل ثشای این ثتشه ثبشذٗ ،تب اینٗه متأله خیبس حیوان نیض مـیتوانـذ مثـبل ثـشای
ثتشهی اط خیبس نیض ثبشذ.
ی٘ی دیگش اص خبهبیی ٗه ثتشه كبهش میشود ،هؼشفت هجلس صشف ٍ سلن اس  .اگش ُؼولی مثالً پول ؿالی صیذ
سا دس مٔبث پول ؿالی هتشو ثِشوشذ و صیذ ثوذاً اخبصه ٗنذ و ٓجغ و آجبع اتِـبّ ثیِاـذ ،دس ایـنخـب ثنـبثش ایـنٗـه

 .1الجتِ ثٌبثط هجٌبٕ ًمل ،ذَز ٙظٗس لجل اظ اٗيوِ ػمس فعَلٖ ضا اربظُ وٌس ،حك شفؼِ زاضز؛ چَى ػلٖ الفطض ػوطٍ حصِٕ ذَز ضا لجل اظ اربظُٕ ظٗيس
فطٍذتِ است ،لصا ظٗس هٖتَاًس ؤذص ثِ شفؼِ وٌسٍ ،لٖ زض هخبل هصوَض آى ضا اػوبل ًوٖوٌس ٍ ث٘غ حصِٕ ذَز ضا اهعبء هٖوٌس( .احوسٕ)
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ث زیشیم دس موبمله ی طشٍٓ ،جغ و آجبع دس مدل

ششؽ اس  ،ؿجْ مجنبی ٗشَ موبمله ثبؿ اس ؛ چون ٓجغ و

آجبع دس مدل ِ هٔذ اندب نشذه اس  ،امّب ثنبثش مجنبی نٔ طحیح اس ؛ چون مدل
اس

ٗه هلی الِشع ٓجغ و آجبع دس آن اتِبّ اُابده اس  ،پ

ثنبثش اینٗه ٓجغ ثتن دس مدل

تاتیم هٔذ هتبن مدل

هٔذ طحیح میثبشذ .همچنین اس

اخبصه

موبملهی سلم،

هٔذ ششؽ ثبشذ.

خبی دیگشی ٗه ثتشه كبهش میشود ،دس متأله ًزس ٍ قسوی اس

ٗه ماولْ ثه مبل ثبین یب مشاشی ثبشذ؛ مثالً ٗتی

نزس ٗشده اگش سوص ختوه ُالن چیض سا مبلٖ شذُ ،الن هت سا اندب دهذ ،حبل اگش ُؼولی دس سوص ختوـه آن ماـبم سا
ثشای او خشیذ و مشاشی دس سوص شنجه هٔذ سا اخبصه ٗشد ،ثنبثش مجنبی ٗشَ ،ثبیذ ثه نزسش وُب ٗنذ ولی ثنبثش مجنبی نٔ ،
دیگش نزس محْٔ نشذه و وخوة وُبء هم نذاسد .متأله ٓتم نیض چنین میثبشذ.
خبی دیگشی ٗه مشحو شیخ

میُشمبینذ ثتشه كبهش میشود ،دس متأله هٔود ماشتجه ثش ثتن یب مـثتن اسـ ٗ ،ـه

چون مشحو شیخ دس آینذه ثحث مِظلی اص این متأله ٗشدهانذ ،مب هم ان شبء اهلل آنخب ثشسسی میٗنیم.
الجاه ثشخی دس ثوؼی اص ثتشا
دس ٗابة الجین 9این منبٓشب

و مثبلهب منبٓشه ٗشدهانذ و ثوغ اثهبمب

سا حزٍ ٗشدنذ چشاٗه مـبلت مهتی نیت

مب هم ثه هتین انذاصه اٗاِبء میٗنیم و واسد دس تنجیهب

ثوذی شیخ

وخود داسد ،ولی مب ثه تجن مشحو امـب ٗـه

و مولو نیت

دس خبیی دس خبسج مِیـذ ثبشـذ،

میشویم ئن شبء اهلل.

والحتذ هلل سة الوبلتین
تٔشیش مان خواد احتذی
تشای هشاّذُ ٍ دسیافت هتي دسٍس ٍ تیاًات حضشت استاد داهت تشکاتِ هیتَاًیذ تِ سایت هؼظِّنٌ لِ (پایگاُ اطالع
سساًی هؤسسِی پشتَ ثقلیي) تِ ًشاًیِ صیش هشاجؼِ فشهاییذ;
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حن٘ إىّ الش٘د األػظن (لس٘س سطُّ) ٍ غ٘طُ شوطٍا حوطات اذطى ،ؤغوعٌب ػي شوطّب ٍ ،ال ثإس ثصوط التٌجْ٘بت الوصوَضٓ.
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