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یَطاِن  ِه ِمَن الشَّ ُعوُذ ِباللَّ
َ
حیِم أ ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ  الرَّ

اهِ  بیَن الطَّ یِّ ٍد َو َعَلی َعَلی أهِل َبیِتِه الطَّ ََلُة َعَلی َسیِدَنا ُمَحمَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ  رنَن اْلَحْمُد ِللَّ

یی ندر برهان دوم از براهین اقتضاا  نیی للسسااد بودگ تستیم برهان دوم مبت ی بر انن اسک  ه هرد د بحث 
 وقتی نیی  اش  از انن باشد ؛ لذاسکا اشا  از للبه مسسد  بر مصلحک اما به مع ا  نسی مصالحک نیساک 

 گاشاادگ  ن نتی ه اقتضااا  نییمقرب ب تواندنمی ه مسسااد  لعل لالب بر مصاالحک اوسااک دننر د ین لعلی 
 .اسکلساد 

ثبات ا تواندنمی ه انن برهان  تیرندمینتی ه و     دمیوارد اشااایالی  واساااتااد شااایید بر انن برهان انراد 
رهان علیه بر انن ب تعالی اللهرضااوان. اشاایالی  ه اسااتاد شاایید ته باشاادرا داشاانیی  وساایله بهاقتضااا  لساااد 

اساااک  ه  مقدمه انن؛    دمیانشاااان انن انراد را وارد  مقدمهبر اساااای انن  دارد  ه ا مقدمهنک  تیرنادمی
 .سااکابه دو مع  مقرب نباشااد عبادت لاسااد دواهد شااد اتر و  ه صااحک عبادت دانر مدار  ن اسااک یمقربیت
دلش د ک  مثَلا  ؛شااودمیانن اسااک  ه انن لعل موجب دوشااحالی و دوشاا ود  مولی  اول مقربیک مع ا 

 هادش ود  ه ما از انن  هانیدش ود همین  .شودمیو لذا انن  ار مقرب  ند دوشش میاز انن  ار و  شودمی
 ما دوشحالو   شدمی سی دشمن ما را  نا شونممیما دوشحال و    دمی ار   سی  مثَلا  شاونممیم د بیر 
ر . اتشونممیناراحک  و  ندمیبدمان  و شونممی بدحال  شدمی سی دوسک ما را وقتی  طرف ناز  .شونممی

 ان یه ورتبه صاا مقربیک به مع ی دوشااحال شاادن ؛مقربیک به انن مع ا باشااد   یممیمقربیتی  ه ان  ا بحث 
ر . اتر  ن مقربیتی  ه ما دشودمی بدحال   دمیضارر وقتی  و شاودیمدوشاحال شاص  بیاند  تیر  ولینک 

بنونیم مقرب انن اساااک  ه ددا  وقاک نصاااَلة مقرب الی المولی اساااک  تونیممیو  دانیممیعباادات معتبر 
اتر مقربیک مقربیک به . لذا دوانیممی ه ما نماز    دمی ی    ه دوش  مدن به انن مع ا هم ن  ندمیدوشااش 

 ومسسد  مسسد  لالبی شد  و نع ی وقتی مصلحک مغلوب مسسد  شد انن برهان درساک اساک؛ باشاد انن مع ا
بیشتر  اشمسسد بیشتر از مصلحتش اسک و لعلی  ه  اشمسساد دون   ندمیدننر مولی از انن لعل دوشاش ن

 سسد الی باشدگ وقتی مدوشاح نع ی ربیک به انن مع انع ی اتر مق .  دمی بدحالمولی را  باشاداز مصالحتش 
 رجحانش جیک ن بر  جیک مرجوحیک نا -اثباتش اللب شااد  ن بر مسسااد  جیک رجحان–لالب شااد  لعلی

رض ل مثَلا  .شودمیمقرب نیساک بلیه مبعد للمولی  ت یانه و مرجوح اساک ار برا  مولی دب انن  لالب شاد
 بعد معلوم شد  ه انن دوسک مولی اسکگو  در ورددشمن مولی  شک نا از  ا  ع وانبه  ید اتر  سی شصصی را 

ن انن  ار را  رد  اساااک. تقرب الی المولی قصااادبهانن شاااص   باان یه شاااودمیبدحال مولی  ان  احاال   راز
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ن سمک از   .شّرش را بصوابانید ون عدو مولی اسک و مولی تسته انن را بیشید  ه ان  ردمیدیال و  دانساکمی
ا  اما بعد معلوم شد اشتب نن تمان  ه انن عدو مولی اساکگ  ن عدو   ه ُنسرح المولی قتُلهبه ا  شارش را  م  رد

؟ انن دشومیدب ان  ا نتی ه ده اسکگ محبوب المولی بود   و ناصدنق المولی  نا ولد المولی اصاَلا و انن   رد 
مقربیک نع ی  و اتر  د میمقرب باشاادگ انن عمل مبغوض مولی اسااکگ دون مولی را ناراحک  تواندنمیعمل 

 مولی را دوشحال   د. تواندنمیدوشحال  ردن مولی باشد انن عمل 

بر   ن انی  ه نیی داللک توندمی؟ توندمیبرهان ده  .به مع ا  اول انن برهان صاحی  اسکمقربیک  ب ا بر
 ه  امیان تقرب به لعلی و  ه دننر لعل مقرب نباشد شودمیدون للبه مسسد  موجب  ن    دمیمسساد  لالبه 

 . دب  دمیلالب اساک وجود ندارد  ن  ن لعل باطل دواهد شاد و نیی  شا  از للبه مسسد   اشمسساد 
 تواندنمیلالب شد مقربیک به انن مع ا  اشمسسد همین اساکگ وقتی  اشمع ی   دمی شا  از للبه مسساد  

 . ندمیداشته باشد دون مولی از انن عمل بدش 

 ه  نع ی مقربیک لعلی ؛ربیک در باب مولونک و عبودنک اسک ه برا  مقربیک وجود داردگ مق یممع ا  دو
 و انقیاد ک نع یبتواناد عباد را در عبودناک باه مولی ن دناک   د  ه بنوند انن عبد عبودنک داردگ مع ی عبودن

به  مقرب اسک ؛اسکنماز مقرب  دواهیم تسک  ه حسااب   یم ااتر مقربیک را به انن مع  .سارسادردتی اساک
گ رمانمن سرسدرد  ل توندمی نشاانه انن اساک  ه عبد و نشاانه انقیاد عبد به مولی اساکلعل انن مع ی  ه انن 

 ؛  باشدصحی تواندنمیاتر مقربیک به انن مع ی باشاد در انن لرض انن برهان  .داضاع برا  تو هساتم ومطیع 
نن علم به ا اصااَلا  و  ه للبه مسسااد  وجود دارد داندنمی نیه للبه مسسااد  باشاادگ اما اتر انن عبد  به لرضزنرا 
ی مول و به انن مع ا  ه مقرب به مولی اسکمصلحک -انن عمل اساکگ مصالحک در ان یه  ع وانبهدارد و ننیی 

برا  انقیاد به امر مولی و رد  باشااد هم برا   نیه امر مولی را امتثال   و او -دسااتور داد  اسااک و به  ن امر  رد 
در انن لالب بر مصالحتش اسک.  اشمسساد انن عمل مسساد  دارد و  واقع درگ ولی دهدمیانن عمل را ان ام 

 .شودمیانن مسسد  لالبه مانع از مقربیک ن و  ارتر نیسکصورت دننر انن برهان 

اسک  صدنق مولی ک  سی  ه؛ نتطبیق اسک قابل جدنداما  نچه با انن لرض  مطرح شددر همین مثالی  ه 
عدو مولی اسااک و مولی تسته باند او را بیشاایگ   ردمیدیال  . شااک گانن عدو مولی اسااک را به تمان ان یه

ا صدنقش ر مولی لیمید  ه بعداا و  به قتل رساند ن شص  را ترلک و رلک هم دساتور داد  اساک. انن شص  
انن  رتدر انن صوباب ده  شته اسک؟ از باب انقیاد به امر مولی  شته اسک. اما انن صدنقش را از   شته اسک

 ازهمبلعل مصلحک هم نداشته باشد در حقیقک اتر  دار اسک.مسساد  یلعل باان یهمقرب باشاد تواند میعمل 
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دنک لعل مانع از عبا تواندنمی شماانن بیان  و د به ان یه مصلحتی هم داشته باشدد مقرب باشد تا ده رستوانمی
 مولی باشدال یال؛ در لرضی  ه مقربیک به مع ا  انقیاد الی المولی باشد به مع ی سرسدردتی باشددر انن لرض 

ط در  ن د اندتذاشته ه به تمان امر مولیگ سرباز جبیه اسک او را سر جانی  ا ب د . دب انن انن د ین اساک
ار او هم همان   .نین  ه ده  سی اسک ا هیچ مَلحظهو  را با تیر ب ن رد شد او ان  ا ازهر سی  اندتستهمقدم 
 را م ازات و   د؟  سی ا  ارده . در انن صاورت باند با اواش را زد  اساکبعد معلوم شاد  ه لرماند  و را  رد

رب عمل مق او و مولونک اتر حساب   یم انن عمل عبودنک به وظیسه عمل  رد  اساک. از باب زنرا او   دمین
لبه ب ابرانن صرف ل؛ هیچ مصلحتی در  ن نبود  اسک وصاد در صد در  ن مسسد  بود   باان یهالی المولی اساک 

 موجب لساد شود. ومانع از مقربیک  تواندنمیمسسد  بر مصلحک لعل 

َلک م ی نع مقرب باشااد؛ تواندنمی در لرض علم ب ابرانن ؛انن اسااک  ه مقربیک باشاادبر لرض  تونیممی 
ددل در مقربیک داردگ ب ابرانن در  علم تونیممی  ه حرف ما انن اساااک .ددل مقربیک دارد در علم گمقربیاک

ن ا مسسد  نا لالب اسک نا  در امر  واقع دراما ؛ و جیل به ترتب مسسد  دارد علم به ترتب مصالحک ن انی  ه 
ود به وج علم در مقام علمگاما  . یاسکمسسد  ت و نیسک طرف نمصلحتی در  اصَلا مسسد  لالب هم نباشد  اتر

ن ام داد. دب ان  ا انن را ا انن  ارامتثال امر مولی  مد و  قصاادبهدارد و  -نع ی به وجود امر مولی-مصاالحک 
 زنرا گموجب لساد دواهد شد حتماا  ه نیی    دمیاثبات ن؛ نع ی انن دلیل   دمیاقتضاا  لسااد لل یی ندلیل 

 ددل اسک  ه و علم ه در ان  ا انن مصالحتی  ه وجود دارد مصالحک مشروب به علم اسک  دهیممیاحتمال 
اشک د لیه مسسادة لالب  نا لیه مسسدة محض گ علم به اننعلم داشاک به ان یه انن لعل و اتر ا. دارد مقربیکدر 

ان ام دادگ نع ی امتثال امر مولی انن عمل را  قصاادبهامر به  ن دورد  اسااک و  و بود  ه انن عمل مطلوب مولی 
 .شودمیانن عمل مقرب  معذالکبر مصلحتش للبه دارد   ن مسسد عملی هم  ه 

د  ترلته از مسس نشأتممین اساک نیی  ؛ زنرابات   د  ه نیی موجب لسااد اساکاث تواندنمیانن دلیل لذا 
 عبد مقرب در علمانن لالبه باشد اما  نچه مقرب اسک  ن دی   اسک  ه در علم عبد مقرب الی المولی اسک و 

ب ابرانن مع ا  مقربیک ؛ انقیاد به امر مولی  مد  انن  ار را ان ام داد  اسااک قصااد بهالی المولی بود  و عبد هم 
باب انن نیسک  ه  و ون بابگ باب مولونک و عبودنک اساکد -اساک هم طورهمین ه -اتر مع ا  دوم باشاد 

 -ها  دودمانگ عرلیها و بد  مدنیبه انن مع ی دوش  مدنی-موالنی  ه دارنم  دوشش بیاند. زنرا حاال مولی
 و بدش بیاند.  ه دوش  سی نیسک
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اسک  گ تعلیق ما بر  َلم استاد شیید انندارنم تعالی اللهرضوانبر  َلم استاد شیید ما تعلیقی در انن قسمک 
نم به مع ا  ثالث ه یمقربیتنک عرض ما انن اسک  ه ما  ؛د نظرتان به انن تعلیق ما باشدانحاال شما ش  ه م دار

 نچه مقتضاااا  مولونک و عبودنک اساااک ت یا مقربیک به  دننرعبارتبه ه انن م الات با مولونک مولی ندارد؛ 
با مولونک و عبودنک  همبه مع ا  دننر  هم دارنم  ه  ساااک. نک مقربیکانن حرف ما مع ا  انقیاد نیساااکگ

قربیک به انن مع ا مولی ممین اساااک از م بماهوساااازتاار اساااک و م االات با مولونک مولی ندارد و امر مولی 
ون ی بر انن نک اثر تی .یون ی مقرب الی المولی بار شودلعل نک اثر ت برمع ا انن اسک  ه  ن  ؛سردشمه بنیرد

انن اثر تیون ی موانعی  ه بین عبد و مولی اسک برداشته شود نا تسییل امر طرنق الی  نتی ه درلعل بار شاود  ه 
  ه حاصااالحالک انیساااار قلبگ انن دی هانی طیارتگ نا  لرضدر  مثَلا  .وردبیاالمولی برا  میل  به وجود 

 از باب-  ندمی بدش نا اساااک. نه از باب ان یه مولی دوش تیون ا مقرب الی المولی و نسساااهلیو  شاااودمی
د عب وا ان ام دهد نک اثر  در جان ار نک لعلی اساااک  ه اتر عبد انن لعل -مقربیک به مع ا  اول نیساااک.

 دلگ تاهی شااودمیانن دل تاهی  لود   .  دمیمولی ن دنک  سااو به دوددودبه ه انن اثر او را    دمیان اد 
 اللهصاالیانن عبارت ع یب حضاارت رسااول  ؛روانات  مد  اسااکبردی از انن وارد در  .داردبرمیزننار ساای  

ُه َلُیَغاُن َعَلي »: لرماندمی ه اسک سالم  علیه و  له و ةا ِإَنّ َه ِلي ُ ِلّ َنْوٍم َسْبِعیَن َمَرّ ْسَتْغِسُر الَلّ
َ
ي ََل . رسول 1«َقْلِبي َو ِإِنّ

 -اسکانن ترجمه مالبته – نشی دمیترد  من دل بر تاهی  توندمیبا  ن عظمک صلی الله علیه و  له و سلم ا رم 
اال تیون ی اسک. حاثر انن  .  ممی تر ماد  بازهم برا  ذ ر ددا  متعالانن دل را  در روزاساتغسار هستاد بار با 

ََلَة ِلِذْ ِري َو »نماز اتر انن  ِقِم الصَّ
َ
ُه » :لرماندمیدننر در  ن  نه  رنمه را اتر انن ذ ر اسک و  2«أ ِذَن اللَّ

َ
ِلي ُبُیوٍت أ

 
َ
ُنْذَ َر أ ُمهُ  هایلْن ُتْرَلَع َو ثر ا د  نیسکگ اماما رلعکنک اثر تیون ی اسک و لو انن  رلعکاساکگ نع ی انن  3«اساْ

هِ  َدْلُع  ال َلْو  َو » .دارد تیون ی اَی  اللَّ ُیْم  ال َّ َمْک  ِبَبْعٍض  َبْعضااَ واِمع َلُیدِّ َمْن  َو » لرماند: ه می نا  ن  نه دننر 4«صااَ
ْن ُنْذَ َر 

َ
ِه أ اِجَد اللَّ ْن َمَ َع َمساَ ْظَلُم ِممَّ

َ
 و مس د نک اثر طبیعی اسک یرابنع ی د 5«اْسُمُه َوَسَعی ِلي َدَراِبَیا هایلأ

 نک مس د دراب دارنم.

                                                           
 023گ ص 5الوسائلگ ج مستدرك. 1
َنا َلاْعُبْدِني َو  41طه: .2

َ
ُه اَل ِإَلَه ِإالَّ أ َنا اللَّ

َ
ِ ي أ ََلَة ِلِذْ ِري ِإنَّ ِقِم الصَّ

َ
 أ

ْن ُتْرَلَع َو  03نور:  3.
َ
ُه أ ِذَن اللَّ

َ
ُ  َلُه ِلیَیا ِباْلُغُدوِّ َو  هایلُنْذَ َر  ِلي ُبُیوٍت أ  اْلَْصاِل  اْسُمُه ُنَسبِّ

ذنَن  13 :الحج .4 ْدِرُجوا الَّ
ُ
ْن  ِإالَّ  َحق   ِبَغْیرِ  ِدناِرِهْم  ِمْن  أ

َ
َ ا َنُقوُلوا أ هُ  َربُّ هِ  َدْلُع  ال َلْو  َو  اللَّ اَی  اللَّ َمْک  ِبَبْعٍض  َبْعَضُیْم  ال َّ  َمساِجُد  َو  َصَلوات   َو  ِبَیع   َو  َصواِمُع  َلُیدِّ

هِ  اْسُم  هایل ُنْذَ ُر  هُ  َلَیْ ُصَرنَّ  َو  َ ثیراا  اللَّ هَ  ِإنَّ  َنْ ُصُر ُ  َمْن  اللَّ  َع ن    َلَقِوي   اللَّ
ْن ُنْذَ َر  َو  441:ةبقر .5

َ
ِه أ ْن َمَ َع َمَساِجَد اللَّ ْظَلُم ِممَّ

َ
ْنَیا ِدْ ي  َو  هایلَمْن أ ْن َنْدُدُلوَها ِإالَّ َداِئِسیَن َلُیْم ِلي الدُّ

َ
وَلِئَك َما َ اَن َلُیْم أ

ُ
 اْسُمُه َوَسَعی ِلي َدَراِبَیا أ

 َلُیْم ِلي اْلِْدَرِة َعَذاب  َعِظیم  
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 گ مس د بودگ ُب یهست د هد  بود  ه انن مساجد مساجد ملعوندارنم  ه در  وله مساج ناتادر بعضی از رو
گ مس د نیسک توندمین زنرا مسا د اساک دننر تونهانن البد گصاد به انن مسا د التقرب الی اللهگ قُ مسا داا 

شان در نه باشد؟ نا مساجد در مراتب الیی ه مس د ملعو شودمیدطور اما  .هملعوناما مسااجد اساک  توندمی
نماز بصوانید لَلن مقدار ثواب داردگ در  مسااا دالحرامشاااما در  ؟دارند متساوت هسااات د ع دالله اه  ا م  لاه

د  متر اسکگ در مس  مقدار  بازهم متر اسکگ در مس د  وله بصوانید  مقدار ثوابش  بصوانید مسا دال بی
 باب انقیاد نیسک. دیر؛ متر اسک. انن دیسک؟ انن باب انقیاد اسک؟  بازهم دوانیدمینماز  هم محلتان

و اال حرف -انن اسااک در انن مطلب حرف ما ؛ شااودمیاثر تیون ی اسااک  ه بر انن مساااجد بار  نکبلیه 
 لیگساااک  ه نک لعتاهی مقربیک به انن مع ا -.  یممیزناد  برا  تستن دارنم ولی ان  ا مطلب را دَلصاااه 

 اثر  دارد.

ر د  هما نک دوساتی داشتیم  :لرمودمی را  ه تعالی علیه اللهرضاوانددا رحمک   د مرحوم  قا  قدوسای 
م الله رحعَلمه طباطبانی  شاتراناز    ودوبی هم بود بودگ حاال نک  دم لاضِل  الله نک او اسم .بود قم طلبه قم

. م طلبه بوداز رلقا  ما بود و در ق هرحالبهحاال  .-دارمشااک از تَلمذ  عَلمه بود را  یهن االبته – هم بود.علیه 
  ا نشسته بود ان مثَلا  .ترسیدمیو بی جیک   ه مدام نک حال روانی داشاک؛ال تری ح ؛حالی  یدا  رد نکاو 

دیلی او را ناراحک  و  ا اندادته بود او را از . انن حالک تریشاادمیتری بر او لالب  دلعه نکاما   یش شااما
ش انن  یبه او تست د برو  . بعدنداشااکلاند   اصااَلا مراجعه  رد  بود  ها رد  بود. هرده به د ترها و روانشاا ای

 .دوب شو  و تو بده د ذ ر  دی   به نا  ر و اهل ورد هست د بلیه نک ورد و اهل ذ  قانانی  ه اهل عرلان
ن د او  گذ ر اسکو اهل ورد  ه اسک تبرن   ها قصبهاز  درنیی هم  نتست د  قا  لَلن در تبرن  نیی از ب رتان 

ا طی رانن ب د  ددا انن را   توندمی .ان شاا  الله اثر   د و دوب شو و به تو بدهد د  ورنا  نک ذ ر ه تا برو 
نیی از ب رتان و علما   -من نادم نیسااک-اساام  ن  قا را  ورد  .معین را  یدا  رد ۀصااب ن ق رد و رلک تبرن  و 

  تو از قم  ا شد :تسک گ او قا نقل  رد جرنانش را برا   نوقتی  و اهل ذ ر و اهل عرلان بود. دل اهلتبرن   ه 
وقتی عَلمه  روز هرحالک دوب شاااود  دواهیمیتو اتر  ؛باابا عَلمه طباطبانی  ن اساااک  ! یش من  مادو 

واب سَلم بدهد و با انن دواهد به سامک محل دری برودگ بر سر را  او برو و به او سَلم  ن و بنذار به تو جمی
ه بعَلمه  ه  انستادمیسر را  عَلمه طباطبانی  ؛همین  ار را  ردو  مد هم  او توندمی. شودمیحالک دوب   ار

دو  در طی توندمی .علییم السَلم دادمیبه او جواب هم عَلمه و  دادمیبه او سَلم  رلکمیدری سامک محل 
 طبیعی دود را به دسک  ورد.سه روز حالک 
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ِه اَل َدْوف  َعَلْیِیْم َواَل ُهْم َنْح » ْوِلَیاَ  اللَّ
َ
اَل ِإنَّ أ

َ
 .  دمیسااارانک  دهدمیانن جواب ساااَلم  ه تاهی  ؛6«َ ُنوَن أ

 ه جا  دود دارندگ  ها نگ ها ناثر داردگ اثر دارد نه سااَلم و اهل بیک علییم السااَلم  الله رسااولسااَلم به  یهان 
حال درستی  د امانا جانی هستی دتاهی در حرمی هستی دتاهی در مسا د  هساتی هم اثر دارد. مؤمنساَلم به 

گ نک  دم معمولی نک مؤم ینک  -انن را ت ربه   ید-   دمی وبشدوشبا شااما   ندمی مؤم یاما نک  دندارن
دا حال  ی و شودمیدترتون  تانحال   دمیی وبشادوش شاماک  دم  اسابیگ نک  دم  شااورز با  دم بازار  ن

با  ه  نیی از معانی مقربیکبر العال اسک.  ۀ ثار تیون ی مترتب هاانن. دهدمیحال ذ ر دسک به شاما  و   یدمی
 از شئون مولونک اسک. و ت با مولونک نداردانن م الا همین اسک. مولونک سازتار اسک

 تیون ی موجب انن اثر و مقربیک اسک  ه نک لعلی اثر تیون ی دارد تونهانننیی از معانی مقربیک  ب ابرانن
سی مثل   .شودمیدی   ال ود   بر حال شماگ نا شودمیبرداشته  موانع بین شاما و مولی و  ه لاصاله شاودمی

. حاال اتر ودشمیتاهی بر انن لعل بار و انن اثر تیون ی اسک  اسک. باالتر بیشدگ عین مقربیک میانی را شاما
 لعلید  سسم مقربیک به انن مع ا( بر ب ااتر )ب ابرانن شود؛ میبنونیم انن برهان صاحی   ما مقرب به انن مع ا را

گ ودشاامیلالب بودگ مسسااد  به انن مع ا  ه انن مانع از مقربیک  اشمسسااد لالب بر مصاالحتش باشاادگ وقتی 
د مقرب باشاادگ اما وقتی انن توانمی  ه انن شااص  به ددا ن دنک شااودگ لعل هم شااودمیمانع از انن  تیون اا 

انن مسسااد  لالب بر  ن مقربیک  ن مع ا  لعل  و دهدمیدننر مقربیتش را از دسااک  شااودمیمسسااد  بر  ن بار 
ن ه ان  از مسسد  ببه لعلی دورد و انن نیی  اشا یینیمقرب باشاد.  ن اتر  تواندنمی. انن لعل دننر شاودمی

جیل به مسسد  هم داشته باشدگ جیل به مسسد  و مقربیک اال علم به لم شاص گ حدننر با صارف عمع ا بودگ 
 ده بصواهد ده نصواهد.شود میجیل به مسسد گ  ن مسسد  بار  رلمعلی دوددودبه نصواهد بود وهم مسید 

ر وضعی داردگ ثنع ی اثر وضعی. ا تونیممیتیون ی  ه  ؛   دمیبه اثر وضعی تعبیر از انن موضاو   تاهی هم
 .بصورد مؤم یدوشحال  ردن قلب نک  قصد بهمال حرام اثر وضعی داردگ حاال ولو ان یه انن مال حرام را 

انن  هیمدمینع ی ما وقتی احتمال ؛  الی اسااک احتمال هم نیسااک و همیندلیل اثباتی  در انن بحث نیاز به
 ؟ ندیمدطور قصد قربک  یش  وقک ن باشاد ه به انن عبادت دورد  اساکگ نیی به مع ا  نسی مقربیک  ینیی
 مانع از قصد قربک باشد. تونیممی

                                                           
 32نونن: .6
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مشروب به علم اسکگ اتر دود مولی بنوند دب بله؛ اما انن دی  مسساد   توندمیدود مولی  کوق نک لذا
 . ان  ا بحث ما درم با احتمال  ار را درسااک   یمدواهیمی و   بنوند  ه انن مشااروب به علم اسااکمولی نیامد

د نیی توانمی تونیممیما  دیر؟د مقتضاای لساااد باشااد نا وانتمینیی  م ببی م  ه  نادواهیمی ؛مقام ثبوت اسااک
اسک  ا  ثالث ه مقربیک به انن معبه انن تقرنر  ه نیی مانع مقربیک لعل باشد  ن انی   .مقتضای لسااد باشاد

 .  دمیبدهیم  سانک احتمالش هم   ن اتر

نع ی انن ؛ کس ه انن مانع از  ن مقربیک تیون ی به  ن مع انک لساد تیون ی باشد  زد  اشا  اتوانمینع ی 
مبعدنک از مولی اسکگ مبعدنک به انن مع ا مبعدنک  مثَلا سد  انن مس گ اش  از مسسد  اسک تونیممیلساد  ه 

عد از بُ  ؛شااودیممبعد از مولی  واز مولی اسااک نع ی نوجد لی ال سن حالتی  ه انن حالک مانع از قرب به مولی 
 .  نا نمین انن مع ا نا ال نمین؟ بله نمین.  دمیمولی ان اد 

دیلی از احیام شرعی ما در جا  دود دواهیم تسک  ه  اصَلا  اسک؛  ه در شر   مد  احتیاطاتیاز بسیار  
نه از   د می یینیک از بااب احتیاب مولی اساااک نه از باب احتیاب عبد؛ احتیاب مولی نع ی ده؟ نع ی مولی ن

ن لعل  ه ان   دمیاز لعلی نیی  دیر؛  ل لعل از العال وجود داشته باشدمسساد  در دصوص  حتماا باب ان یه 
مسساد  داشته باشد؛ در بعضی از جاها مسسد  داردگ در بعضی از جاها مسسد  نداردگ در بعضی از  ممین اساک

عل نا انن ل   دمین یه انن هَل ک اتساق نیالتد انن لعل را بر همه حرام برا  ا و شاااودمیجاها موجب هَل ک 
 .  دمیمطلق حرام  طوربهرا 

ن س  بله م تسکمی شودمی ه تاهی در تیران  یدانش  بازهانیسا  ه انن  تلون نوندر نک ت ارشای در 
ر نیرد گ تو ضاارر ضاارر نیرد گ دو بار ضاار بار نک دب . اماو انن ساا  هیچ ضاارر  برا  من ندارددارم 

تر ا نع ی   دمیانن نیساااک  ه اتر شاااار  از نک لعلی نیی  اشمع ینیرد گ  ن دننر  ضااارر  رد داه؟ 
ه دیلی از واجبات ما دیلی از محرمات بلی .شودمیبه مسسد  ددار  حتماا  ه انن لعل را مرتیب شاد  هر سای

یا مسسد  م ت شودمیولو به نحو موجبه ج ئیه بر نک  ار  بار  ا مسسد نع ی نک ؛ احتیاب مولی اسک اباز ب
 .  دمیحرام  بر همهشار  برا  ان یه جامعه از انن مسسد   اک شود انن  ار را  و مسسد  میمی اسک

ن تذشک از بی قرم دراغاز  هر سیمنر  به ده شیلی اسک؟ قوانین راه مانی ران دتی همیندر حال حاضر 
هیچ اتساقی هم و  تذرندمی قرم دراغهمیشااه از  هاموتور گ همین تذرندمی قرم دراغاز  هادیلی نه؟ رودمی

و  زندمیرد شاد ماشین به او  قرم دراغاز   ههمین ه نک موتور   التدمیاتساق  بارنکاما  .التدنمیبرانشاان 
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 مطلق م ع طوربهرا  قرم دراغعبور از ده  تذارقانونبرا  ان یاه  ن حاادثاه اتساق نیالتد  . حاالرودمیاز بین 
 .تون دمی تذارقانوناحتیاب  و را احتیاب مولی ار انن .   دمی

ار  به ا ان  ا  م اما مولی مقربیک به مع ی دوم باشاااد نظر مورددارنم بر ان یه  ن مقربیک  یدلیل وقتی نک
ه   هر دی    ه نعلم  ونایال دارنم بر ان یه مقربیک به مع ا  دوم اساااکگ مقربیک به مع دل .انن مورد نادارنم

مقرباا لیو مقربگ اتر ناک د ین دی   دلیل داشاااتیمگ نا دلیل داشاااتیم  ه انن لعل داص انما نیون مقربیته 
مین م تونیممی و دهیممیاحتمال  تونیممیاما ما ؛ صحی  اسک  ن حرف شد بله تونهاننمشاروطا بالعلمگ اتر 

و یم گ اما اتر دلیل نداشتدیلی دوباتر دلیل داشتیم  ه  .نه مع ا  دوم باشادمقربیک به مع ا  ساوم  ه اساک 
هم به لعل دورد   ینیی شا    یمگ نک امر  دارنم به نک لعل دورد  اسک و نک  امرونییلقط بصواهیم از 

د  نیی به مع ا  مانع از مقربیک به مع ا  سوم باشدگ  ه به انن لعل دور ینییممین انن  تونیممیاسکگ دب 
 د انن دلیل دلیل تامی باشد.توانمیب ابرانن 

 ه و سلمعلی محمد و  ل اللهصلیو 


