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

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

وم امروز درباره برهان س. بحث به دو برهان اشاره کردنمبود که نهی  وسیلهبهاقتضاا  سساد  در براهینبحث 
 دهش تشهیلانن برهان ساوم هم از ساه متدمه  .باشاد تواندمیبرهان ساوم بر انکهه نهی متتضای سسااد  اسا..
متدمه اول انکهه آنچه شرط در عبادن. عبادت اس. متربی. به معکا  دوم از آن دو وجهی اس. که در  ؛اسا.

نک متربی.  ؛باشد تواندمیدر سیاق بحث درباره برهان دوم گفتیم متربی. به دو معکی  .بیان شد بحث پیشاین
وشحال دل مولی خ مثَلا  نا رسدمیبه انن معکا که نک نفعی به مولی  باشاد؛معکا  آنهه مصالحتی برا  مولی به 
لذا بیان  .ککدمیمتربی. نعکی آنچه مولی را خشکود  ؛خشکود  به انن معکاس. گونیممیخشکود  که  .شودمی

 ؛معکا  دوم متربی. انن بود .انن معکا  از متربی. در ذات اقدس حق متعال جار  و سااار  نیساا.شااد که 
د مکتاد برا  عب انکهه ؛انتیاد اس. همشئون مولون. و عبودن.  و که از شئون مولون. و عبودن. اس. متربیتی

 عبادن. باشد که متربی. به معکا  مکتاد برا  خدا، مکشأ تواندمیگفتیم متربیتی  وق.نآ .موال  خودش باشد
انن متدمه اول که متربی. به لذا . پذنرنممیخب انن معکا دوم را ما  .را  او و تسالیم امر او بودن باشدخاضا  ب

متربی. با مبانی عرسی سازگار اس. اما با  گونهانن  خکک کردن دل مولی و خوش کردن دل مولی نیس.، امعک
بلهه متربی. به معکا   ،اساا. سااازگار نیساا. االطَلق علیغکی که تعال موال  حتیتی و ذات اقدس حق م

 سرسپردگی من به مولی باشد. دهکدهنشانهمان انتیاد و سرسپردگی اس.؛ نعکی کار  ککم که انن کار 

ه متربی. ک معکا  متربیتی که از شئون عبودن. برا  مولی اس.به -انن اس. که همین متربی.  متدمه دوم
انن متربی. در خارج چگونه قابل تحتق  ؟انجام داد توانمیرا چگونه  -به معکا  تساالیم امر مولی بودن باشااد

. د ما بتواند موجب متربیما چگونه قصاد ککیم که قص ؟ککدمیاسا. و با چه قصاد  انن متربی. تحتق پیدا 
 اس.. عبد برا  مولی در شأنآن متربیتی که  کظورم سعل شود

انن  نعکی ؛نهی انکهه متربی. به معکا  قصد امر باشد ؛ما انن متربی. را تصاور ککیم شاودمیبه ساه شاهل 
ربی. امر مولی انجام دهیم، انن مت قصد بهبه انن شهل که  ککیم؟ عملی توانیممیتسلیم امر مولی بودن را چگونه 

بادن. عبادت ع بکابراننقصد امر داشته باشیم.  که عملی ککیم توانیممیانن متربی. را ما به انن شهل لذا اس.. 
 .توانیم ما قصد امر متعلق به سعل داشته باشیمکه ب شودمیانن  درگرو
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ئون متربیتی که از شاا اساا.؛ شااهل دنگر متربی.، بازهم همین متربی. به معکا  متربی. عبد الی المولی
محبوبی.  قصدبه شهل دوم متربی. انن اس. که عبد .عبد اس. بماهواس.، نعکی از شئون سعل عبد عبودن. 

 .دهممیچون مولی انن عمل را دوس. دارد من انن عمل را انجام  ؛ نعکیدهدمیللمولی انن عمل را انجام 

 مصلحتی که در انن قصدبه ؛مَلک انن کار را انجام دهد قصادبهشاهل ساوم انن نوم متربی. انن اسا. که 
 سعل وجود دارد. انن سه شهلی اس. که قابل سرض اس..

ما  .[ و]مد نظر اس نا به شهل قصد محبوبی. باشد ل که متربی. به شهل قصد امراما متربی. به شهل او
اثبات ککیم که متربی. باند به شااهل قصااد امر باشااد. در متدمه سااوم متربیتی که به شااهل قصااد  خواهیممی

باشد. چرا؟ چون انن قصد  مَلک به شاهل قصد مصلح. و تواندمیمتربی. ن ؛شاودنفی میباشاد  مصالح.
باشد؟ مصلح. چه کسی؟ اگر بفرمانید انن قصد مصلح. نعکی قصد مصلحتی  تواندمیمصلح. به چه شهل 

ُه ال» ؛، چون مولی موال  غکی بالذات اسااا.کاه برا  مولی در انن عمال وجود دارد که انن معکا ندارد ر   َتضاااُ
ُُ َمن َعصاهُ  ُُ َمن أطاَعهُ  َمعصاَی مین هاطاع. بکدگان اس.. آن آنه کرنمه هم از عبادت و  غکی ،1«و ال َتکَفُعُه طاَع

َه َغِکيٌّ َعْکُهْم َو » :سرماندمی را ی ِلِعَباِدِه اْلُهْفَر  ِإْن َتْهُفُروا َسِإنَّ اللَّ ُه َلُهْم  نإو اَل َنْرضااَ ُهُروا َنْرضااَ پس او غکی  2«َتشااْ
 کههو ان به معکا  قصاد مصالح. پس متربی. .او نیاز  به عبادت ما ندارد و اطاع. ککیدرا انکهه او از  اسا.

عکی ن بگونیم متربی. مولی و اگر انن مصلح.، مصلح. عبد باشد .قصاد مصالح. مولی باشد معتول نیس.
نن هم ا شودمیل برا  عبد حاصل در حتیت. متربی. عبودنتی به شاهل قصاد مصالحتی باشاد که از انن عم

ه مولی ب مثَلا  شود؟میچگونه مترب به مولی  شودمیمعتول نیسا.؛ چون قصاد مصلحتی که برا  عبد مترتب 
ه با سایر شدن خودم ب و یر شاوم و اتترب بذالک الی المولیبخورم که سا مثَلا چه ربطی دارد؛ من قصاد ککم که 

مولی باشد انن هم  بماهوعبد مترب الی مولی  بماهوخدا نزدنک شاوم، انن چه معکی دارد. انکهه مصلح. عبد 
 معتول نیس..

ی نکهه نهی متتضااانن برهان ثالث بر ا -.ککیممینتدش آن را بعد و  ککیممیبرهان را بیان  در حال حاضاار-
متدمه ثالثش انن اساا. که عبادن. به شااهل قصااد مصاالح. ممهن  گونیممی که ککیممیبیان  سساااد اساا. را

ا هم که باند از طرنق امر ؟ نا به شااهل قصااد محبوبی. نا به شااهل امر. محبوبی. رماندمینیساا.، پس چه 

                                                           
 391نهج البَلغه، خطبه  1.
َه َغِکيٌّ َعْکُهْم َو  7زمر: 2. ُئُهْم ِبَما  ِإْن َتْشُهُروا َنْرَضُه َلُهْم َو  ِلِعَباِدِه اْلُهْفَر َو اَل َنْرَضی  ِإْن َتْهُفُروا َسِإنَّ اللَّ ُهْم َمْرِجُعُهْم َسُیَکبِّ ْخَر  ُثمَّ ِإَلی َربِّ

ُ
اَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر أ

ُدورِ  ُه َعِلیٌم ِبَذاِت الص   ُکْکُتْم َتْعَمُلوَن ِإنَّ
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باند امر به آن بخورد تا بفهمیم که محبوب مولی  ؟محبوب مولی اسااا. چیز ناکاز کجاا بادانیم کاه  ؛بفهمیم
 در قصد امر. انن متدمه سوم. ؟شودمیمکحصر  در چهمطلب  اس.. پس

صح.  أمکش تواندمیآن عبادنتی که در انکجا  خواهد شد کهمعلوم  شاد، تبیینحاال وقتی انن متدمات ثَلثه 
هی اساا. و نهی هم ن گرستهتعلقبا توجه به انکهه نهی به انن سعل  حالد عبادن. به معکی قصااد امر اساا.. شااو

 ا نهیچون اگر انن نهی  .سرض بر همین اساا.لذا  اساا. که بر امر چربیده اساا.، ا نهیکی غالب اساا. نع
اشد که ب ا نهیاگر  مثَلا ، شودمیباشاد که نچربیده باشد اگر کفه نهی کفه غالب نباشد از محل بحث ما خارج 

بازهم هم نباشد  راجح اشکفه اگر .وجود ندارد ا نهیدنگر و اسا.  شاده سااق خب نهی  مغلوب امر اسا.
اند بر اس. که بتو اس.، نهی سرپا جانینهی سرپ که ککیممیآنجانی بحث  . لذا درشاودمیبالمعارضاُ سااق  

مترب  تواندمیشاااود. خب چکین امر  که نک نهی راجحی در همان مورد از او وجود دارد نراجح  وامر غالب 
 علقتبه سعلی که نهی به آن  تواننمی هذاعلی. شودمیامر با غلبه نهی ساق   نعکی امر  وجود ندارد ؛ زنراباشد
سساد  صحیح باشد. سالکهی نتتضی تواندمیعبادت شود پس ن تواندمیخدا جس.، ن سو بهاسا. تترب  گرسته

هی نش  از غلبه اس. که بالفعل هس. کا ا نهیعبادت را. چون نهی کاشا  از مغلوبی. امر اسا.، اگر نهی 
غلبه نهی بر امر موجود به معکی سااتوط امر در مورد اساا. و سااتوط امر در مورد موجب  .بر امر موجود اساا.

بطَلن عمل خواهد شااد و بکابرانن نهی کاشاا  بطَلن عمل خواهد بود. انن هم وجه سااوم در اقتضااا  نهی 
 للفساد.

ر همین ب؛ انراد انشان بیشتر متمرکز رندگیمیاساتاد شاهید بر انن تترنب ساوم نا بر انن برهان ساوم هم انراد 
 متربی. نا به شهل از متدمات انن برهان ساوم گفته شد که درنهی .اسا. ک نعکی قصاد مصالح.قصاد مَل

 حال .قصد مَلک نعکی قصد مصلح. .نا به شهل قصد مَلک اس. وقصاد امر نا به شاهل قصاد محبوبی. 
مصالح. نا باند مصلح. مولی باشد که انن معتول نیس. چون مولی غکی اس.، نا مصلح. عبد باشد که انن 

 نمگومیاز عملی بعد  ککممیندارد که مصلح. عبد مترب الی المولی باشد؛ من خودم احساس لذتی  معکی هم
 اندتومیمصلح. عبد  که ککدیممعکی ندارد. انکجا انشاان اشاهال هم مولی باشاد، انن  ساو بهانن مترب من 

محتق  ندتوامیعبد مصلح. او ن بماهونا عبد  نفسهسیمصالح. عبد  گونکدمیانکهه  .مترب الی المولی باشاد
 ؛که مصلح. عبد برا  مولی مهم اس. که ما بدانیم درجانی ؛تواندمی؟ بلهه نباشدتترب الی المولی باشاد چرا 

مصلحتی اس. که  و نجات عبد اسا. و مولی کمال عبد ها غرض ترننمهماز  نهی از اغراض مولی بلهه زنرا
ند چرا نتواخود همین متعلق غرض مولی اس. و اذا کان انن مصلح. عبد مهماا للمولی  .گرددبرمیبه خود عبد 

 مترب الی المولی باشد. تواندمیمصلح. عبد  ؟ لذامترب الی المولی باشد
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یل لغالب بر امر اساا. و امر به دی المولی باشااد، بکابرانن نهی مترب ال دتوانمیثبوتی مصاالح.  نظر ازپس 
از  ه وکه ساق  نشد مصلحتی که پش. سر آن امر وجود داردا ام شده ساق  سرضااا معارضاه با نهی و غلبه نهی 

مر که مَلک ا اما سااق  شده اس. نا به دلیل غلبه نهی بر امر وبه دلیل معارضاه با نهی نا امر  .بین نرسته اسا.
ه نهی ب ههانک وجود باخب چرا نشااود  ؛مصاالح. که از بین نرسته اساا.اما . امر از بین رسته همچکان وجود دارد

انکهه  پس ؟شودمیتترب الی المولی حاصل  ،مصالح. موجود در انن سعل قصاد بهاسا.  گرسته تعلقانن سعل 
ت باطل عباد مترب باشد و اگر مترب نشد تواندمیگفته شاد اگر انن مصالح. مصلح. راج  الی العبد باشد ن

 سرمانش صحیحی نیس.. خواهد بود

، اهدخومی. کاش  بردنمیامر که مصلح. را از بین  اما اس. شده ساق انن امر ست  به دلیل معارضه نهی 
 شودمی، امر که از عالم وجود حذف ناستدمیخود امر کاشا  اسا.، انکجا سعل از سعلی.  ؛هسا.هم کاشا  

نهی  آن وجود باخودش هس.، انن امر  سر جا امر  بلهه امر از عالم وجود حذف شود نیس. که طورانن نعکی
.غاالب انن امر دنگر  کیَّ ، امر که هسااا.، امر که از بین نرسته ککدمیعمل وادار ن طرفبه را شاااماو ندارد  ُمَحرِّ

سرمود: سرض ککید  مثَلا  .خودش اس. سر جا  و اردامر  وجود ندارد؛ امر وجود د اصَلا اس. به معکا  انکهه 
ََلَة ِلُدُلوِك » نااذا زال. الشامس سصال،  نا سرمود:نماز بخوانش هکوز هسا.،  نماز بخوان؛ امر حج برو، ِقِم الَصَّ

َ
أ

ْیِل  ْمِس ِإَلی  َغَسِق الَلَّ  به همین صَلة اول وق. ا نهیاما نک  اول وق. هم شده و وق. زوال هم هس. .3«الشاََّ
انن ال  .در محل غصبی اس. گفته ال تصل و نماز به دلیل انکهه سرض ککید غصب اس. مثَلا  تعلق گرسته اس.؛

خودش  سر جا امر هکوز  و اندازدبرنمیاز عالم وجود سی المهان المغصاوب آن امر را  تصال که آمد، ال تصال
مَلک  انن کاشفی. -که انمکردهبحث  قبَلا ما  انمگفته قبَلا  را هابحثانن -کاشفی. امر از مَلک هس.  .س.ا

مَلک  بکابرانن .محرک باشااد تواندمینچکین امر  نعکی امر دنگر  ؛استدمی ساعل.امر از  ، بلههرودنمیاز بین 
 .ماندمینا کاشفی. از مَلکش 

س. ا که استاد گفته حرسیاما در حال حاضر تکها گرستیم،  اشاهالبه انن حرف اساتاد البته ما در محل خود 
در محل خودش گفتیم که اگر امر سااااق  شاااود و اال  انشاااان دسام ککیمحرف از  خواهیممی و ککیممیان بیرا 

انن اساا. که مَلکش مغلوب مَلک نهی اساا. و مَلک مغلوب از مَلک اقو  در حتیت. نعکی عدم  اشمعکی
 نیمبکا اآلن ما در محل خود گفتیم اما . انن راشااودمیخود امر مغلوب نتا مَلک مغلوب نشااود  ؛ نعکیالمَلک

 چون انن مصاالح. نا برا  ؛قصااد مَلک ممهن نیساا.بکابرانن  تبیین ککیم که راکه اسااتاد شااهید سرمودند 

                                                           
ْم  77اسراء:  .3 ََلَة ِلُدُلوِك الشَّ ِقِم الصَّ

َ
ْیِل َو أ  اا َمْشُهودُقْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر َکاَن  ِس ِإَلی َغَسِق اللَّ
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ی از و او غک مصاالح. مولی معتول نیساا. چون مولی مصاالحتی ندارد .اساا.و نا برا  عبد مصاالح. مولی 
 . امامترب باشااد تواندمیباشااد مصاالح. عبد نهم عبادت و از اطاع. اساا.، اگر مصاالح. مصاالح. عبد 

 درمترب باشاد، اگر مصالح. عبد مهم برا  مولی باشد هرچکد  تواندمیجوابش انن اسا. که مصالح. عبد 
مگر لذا عبد دارد، هم برا   نینهی از نک سعلی اسا. که انن سعل مصلحٌ. ما اماوجود دارد نهی حال حاضار 

 تعلق. و به سعل نهی اس باانکههبکابرانن نهی  .نعکی ثبوتاا ؛ انن نسب. به عالم ثبوت اس. !مترب نباشاد تواندمی
 قصااد هبعبد انن سعل را  تواندمیانن سعلی که متعلق نهی اساا. مترب باشااد و  تواندمی معذالکاساا.  گرسته
 قصد مصلح. باشد. انن مطلب اول، نسب. به عالم ثبوت اس.. وت اتیان ککد مکتها قصد مَلک عباد

سرمودند با قصاد مَلک نعکی قصااد مصلح. عبادن. درس. )شاما شاهید صادر  اما در عالم اثبات انکهه 
 امر اس. که کاش  از محبوبی.شود[ به دلیل انکهه ]درس. می، با محبوبی. صرف هم مگر امر باشد شاودمین

ل به دلیل . حاتا بتوانیم عبادن. را درساا. ککیم باند امر  باشااد ؛ه عبادن. قصااد امر اساا.انن تکها رابکابر دارد
، شااودمیعبادن. درساا. ن لذاپس امر  در کار نیساا.  گردنده اساا. ساااق ، امر هم مغلوب نهی شااده انکهه

 خَلصه استدالل انن بود.

انکهه ی بر دلیل ؟صد امر متحتق شودباند از طرنق ق چه کسی گفته اس. که عبادن. :شودمیدر جواب گفته 
دلیلی بر انن ندارنم که شاارط عبادن. عبادت خصااو   و طرنق قصااد امر متحتق شااود ندارنمعبادن. باند از 

. حاال اگر نک مَلک عتلی بی. عبادت به مولی اس.قصاد االمر اسا.. آنچه شرط عبادن. عبادت اس. متر
 اقعاا و؛ نعکی انساااان نک مَلک عتلی درسااا. ککد اما ککدمیهم برا  انن متربیا. ما بتوانیم پیدا ککیم کفان. 

 مَلک عتلی باشد که هذا الفعل محبوب عکد المولی و لو بالعتل و ادراک عتلی باشد امر  هم در کار نیس..

عتد اخوت بسته با هم صالح مازندرانی  مألمرحوم  وتعالی علیه  اللهرضاواناز مرحوم مجلسای  کککدمینتل 
چه  طرفنآبرا  او بگوند که بیاند و به خواب دنگر  زودتر سوت ککد  هرکسااایانن شاااد که  بر بعد بکا .بودند

عد از ب زودتر سوت کرد صااالح مازندرانی مألنتل اساا. که  .بازنیامدرا که خبر شااد خبر   او و استدمیاتفاقی 
ها و همه عبادتاز اننکرد که خب چه عملی  سؤالبه خواب مجلسی آمد، مرحوم مجلسی از او  شبینکدتی م

 هاعملگف. از همه انن  او ،بهترنن عملی بود که آنجا به درد تو خوردها هاا و تدرس ها و تدرنستعلیم و تعلم
را  جامههبود و برسی و هوا  سرد که زمستانی  شبنیمه نکآن عملی که انکجا بیشاتر به دردم خورد انن بود که 

ی هم دوستش خیلو را خرنده بودم، پوستین نونی بود  آنبود، من هم نک پوساتیکی داشتم که تازه  گرسته برفهم 
خیس شده جانی هم ندارد که به آنجا  ؛لرزدمیاز سرما به خود  سگیتوله کن دندم رستممیدر کوچه راه  .داشتم
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ستین درون انن پو پوستین را ککدم و انن سگ را .اس.بسته  هم نخ جاهمهو  باردمی شادتبهبرف هم پکاه ببرد، 
انن   اکردهآن دنیا گفتکد از همه کارهانی که تو  . درنگهش داشااتم آوردم کهرا در خانه  سااگتولهانن  پیچاندم و

، یمباشه داشتسکش د که دلیل شرعی بر ُح سرض ککید اگر انن عمل عملی نباش مثَلا بهتر اس.. حاال کار از همه 
 .شده اس. به انن صاحب جان خدمتی هرحالبهباشد،  آن سناما دلیل عتلی بر ُح 

اس. که جان دارد و جان شیرنن خوش اس.؛ انن جان شیرنن خوش اس. همان  کشدانهمیازار مور  که 
ر  هم انجام داد، ام نک عملی را الی اللهنهته عتلی اسا.. اگر حاال کسی به نک نهته عتلی قربُ اصاطَل  به

 شود.ن انن متربم انن متربی. ندارد؟ چرا چرا باند بگونی ،در کار نیس.

او نماز  امر دانر بین انن اساا. که ساا  ارض غصاابی هم هساا.، دنگردر و و نهی به صااَلة خورده حال اگر
ب شاده اس. نماز بخواند نا صاب مرتهحاال در انن حالتی که غ ،غصاب را که مرتهب شاده .بخواند نا نخواند

ها حلیلتسرض ککید که هرچه تحلیل اصولی داش. انن  ؟ر اس. نا نخواند با نک نهته عتلیبخواند بهت ؟نخواند
نهی غالب بر امر  ،انن نهی قطعاا امر هم ندارد؛ چون  و انکجا باند امر  داشااته باشااددر  که او را به انن نرساااند

ر  و هیچ ام شده ساق معارضه  نتیجه در سرضااا  اسا.. به انن نتیجه رساید که انن امر نا مغلوب نهی اسا. نا
نماز در انن ارض غصااابی که امر دانر بین انن اسااا. که  داندمی خودش باعتلخودش  باسهراما  .وجود نادارد

ال حسا. قصاد قرب. ککد و قصد قرب. او متمشی شد، بخواند نا نخواند، خب بخواند بهتر اسا.. انکجا توان
ر متام بحث را د هااننالبته - چرا بگونیم انن عبادت نیس.؟ چرا بگونیم ساق  اس.؟ چرا بگونیم باطل اس.؟

عل بکابرانن انکهه شما سرمودند تکها راه تحتق عبادن. س -شودانن نیس. که مبکا  ستوا  اشمعکیو  ککیممیبیان 
امر که نداشتیم عبادن.  و امر  ندارنمدنگر پس  شدهساق غلبه نهی  وسیلهبهس. و چون امر هم قصاد االمر ا

نهته  رسی؛ا  امر وجود داشاا. و لو نهته عبر ا نهتهاگر امر  هم نبود و  قابل تحتق نیساا.، انن مکتفی شااد.
توانساا. قصااد  و متوجه انن نهته شاادیه العبد، عبد انن نهته عرسی نا نهته عتلی که توجه ال نتیجه درعرسی که 

اگر انن کار را انجام  شاااو میتو از من راضااای  دانممیقرب. ککد، گف. خدانا برا  خاطر تو، برا  رضاااا تو، 
، هکوز هم ادامه امشدهغصب را مرتهب  امکرده، حاال اشاتباه دهممیبدهم، من برا  رضاا  تو انن کار را انجام 

نماز تو را بخوانم.  خواهممی ی، ولاز انن غصااابم توبه ککمنیساااتم که به انن زود   هانیآدممکم از آن  مثَلا دارد، 
 توانمیشااما انن اشااهالی اساا. که بر انن وجه  لذا متربی. دارد. ! لذاخب چرا انکجا بگونیم که مترب. ندارد؟

 بیان کرد.
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انن  خواهیممیما  دارنم. ربر اشااهال مرحوم آقا  صااد یحاال ما هم انکجا نک عرضاای دارنم؛ نعکی اشااهال
مترب باشاااد و امر متربی.  تواندمیعبد بماهو عبد  انکهه انشاااان سرمود مصااالحِ.  اوالا ؛ برهاان را احیاا ککیم

مکحصار در وجود امر نیس.. عرض ما انن اس. که انن مصلحتی که مورد اهتمام مولی اس.، ما از کجا بدانیم 
در انکجا مورد اهتمام مولی  عبد، از کجا بدانیم که مصاالح. عبدکه مورد اهتمام مولی اساا.؟ در انن مصاالح. 

ُا َواِحَدةا  َو »سرماند میانکهه انن مصاالح. برا  مولی خیلی مهم اساا.، آنه  . دراساا. مَّ
ُ
اُس أ ْن َنُهوَن الکَّ

َ
َلْواَل أ

ُتفَلَجَعْلَکا ِلَمْن َنْهُفُر بِ  ْحَمِن ِلُبُیوِتِهْم ساُ ٍُ َو  اا الرَّ
ْبَواب َو  َمَعاِرَج َعَلْیَها َنْظَهُروَن  ِمْن ِسضاَّ

َ
ِهُئوَن َعلَ  اا ُسُرر َو  اا ِلُبُیوِتِهْم أ  ْیَها َنتَّ

ْنَیا َو  ِإْن  َو  اا ُزْخُرس َو  ا َمَتاُم اْلَحَیاِة الد  ِتیَن  ُکل  َذِلَك َلمَّ َك ِلْلُمتَّ  خواهیممیاگر نبود که ما ن ندسرمامی .4«اآلِْخَرُة ِعْکَد َربِّ
اُس مَ »انن  .تبعیض در سک. به وجود آند ْن َنُهوَن الکَّ

َ
ه نک معکا انن اس. ک ؛اس. شده ترجمهبه دو شهل  «ْواَل أ

 صااَلا اما  -لو ال ان نهون الکاس امُ واحدة سی الهفر-کاسر شااوند مردم همه که  شااوداگر نبود که انن نتیجه بار 
لجعلکا لبیوتهم،  باشااد؛ مال شااما خواهیدمیهرچه از انن دنیا  .دادنممیرا به کفار انن دنیا بود در هرچه خوبی 

ما آخرت را  و مال شااما اشهمهطَل و نتره و درها  آن طور  و سَلن هرچه از انن دنیا  ها ساات با  ها خانه
نهون مصلحتا  شیءنعکی ممهن اس.  انن مال شاما. اشهمه اصاَلا ، دارنممیبرا  بکدگان خوب خودمان نگه 

، ه دنیاس. مال خودتهر چ گوندمیمصلحتی اس. که ال نهتم به المولی،  اما انن مصالح. عبد، در دنیاللعبد 
مال تو؛ ما از کجا بدانیم که انن مصاالح. مصاالح. عبد  اشهمهو هرچه نتره اساا. پول و هر چه طَل  چههر 

گی ککد ن دنیا زندعبد در راحتی و آسانش ان ؟بهتر اس. نا ندار باشد بهتر اس. عبد پولدار شود هرحالبهاس.؟ 
 خب اگر مصلح. عبد اس. در کاخ زندگی ککد.؟ در کوه زندگی بهتر اس.بهتر اس. نا 

از کجا بدانیم که انن مصاالح. مصاالحتی اساا. که مورد اهتمام مولی عرض ککیم که  خواهیممیما هم لذا 
داشته باشد بهتر از انن اس. که نداشته باشد.  هرحالبهحرف ما انن اس..  و مصالح. عبد هس. انن باشاد؟

ن آنه را من ان-دنیا را داشته باشد.  ههانکهو  بماهو، انن نفسهسینه نگفته اسا. آخرت نداشاته باشاد، انن حاال 
 که اگر دنیا  ککدمی، انن معکا را نزدنک سهماندمی ، انن آنه به شاااهلی به ذهن ما-آوردم برا  تترناب باه ذهن

بدون آخرت باشاااد انن دنیا  بدون آخرت برا  مولی هیچ اهمیتی ندارد. ولی حرف ما همین اسااا. که ممهن 
ا به و آخرت بهتر از آن ردنیا را از نک عبد  بگیرد  ؛مورد اهتمام مولی نباشد اصَلا اسا. چکین دنیانی باشاد که 

کجا باند بفهمیم که انن مصلح. مصلحٌ.  نن اس. که ازمورد اهتمام مولی نباشاد. حرف ما ا اصاَلا  و او بدهد
از کجا بفهمیم که انن مصاالح. مصاالحتی اساا. که ال نعارضااها مصاالحُ اخر  که آن  اساا.؟ نهتم به المولی

ی از خیل .اس. گونهانن که انن مصلح. دنیا هم درناس. انن مصالح. وسایلهبه بهتر باشاد؟ مصالح. اخر 

                                                           
 13الی  11زخرف: .4



5931مهر ماه  82        اصول فقه )اقتضاء نهی للفساد(، مدرسه فیضیه                                                                                     51جلسه   

 

ْهِلَها ِبَها »که  آمده اسااا.در روان. هم ، زنرا دنیانی نه هر به انن شاااهل اسااا. دنیااها
َ
َحق  أ

َ
ْنَیا َسأ ْقَبَلِ. الد 

َ
ِإَذا أ

ْبَراُرَها
َ
ا خوبان ل انن دنی؛ اگر دنیانی باشاد، دنیا  درساتی باشاد، دنیانی باشد که انن دنیا پاک باشد احق اه5«أ

 خواهیممین . البتهخوب بپوشکد و استفاده کککدرند و خوب بخوکه احق به انن هساتکد  هاو آن انن دنیا هساتکد
چه  و . که ما از کجا بفهمیم کدام دنیاسر انن اسبر مکتها بحث بماهو دنیا بد اسا.، و  نفساهسیبگونیم که دنیا 

بیان مولی باشااد تا بفهمیم که انن و ی اساا.؟ نعکی باند امر و مورد اهتمام مول در کجا مصاالح. عبد و دنیانی
 ٌُ امر مولی هم که سرض کردنم  .شودمیبه همان امر مولی  برگشتش بازهمنهتم به المولی. پس  مصالح. مصلح

 .گرددبرمیخودش  سر جا غلبه نهی ساق  اس.. پس برهان  وسیلهبه

ه شهلی ب کد که قصاد مَلک و قصد مصلح. تکهاگفت ،انراد گرستکدبر انن برهان  صادر اساتاد شاهید وقتی
بخواهد انجام بگیرد چون انن مصلح. مصلحتی اس. که نمهن ان نهون انن قصد مصلح. تکها  اسا. که اگر

در بحث  .مترب باشاااد تواندمی محل اهتمام مولی باشاااد پس مصااالح. تواندمیللمولی، چون  اهتماممحل 
چرا ا ام مترب باشد، تواندمیعبد ن ُن گف. قصد مصلح. عبد بما هی مصلحآن برها بود؛ اشاهال بر آن برهان
 گفتیم ازحال ما  .اهتمام مولی باشد مکشاأجواب انن شاد که مصالح. عبد ممهن اسا.  ؟ربطی به مولی دارد

جز از طرنق امر؟ پس برگشاا. به امر دارد، امر هم که  ؟اهتمام مولی اساا. مکشااأکجا بفهمیم که انن مصاالح. 
بد مصاالح. الع چیز نک تواندمینیم ما مثال زدنم برا  انکهه بگو .شااودمیساااق  اساا. پس آن برهان احیا 

 اهتمام مولی نباشد. حالدرعینباشد 

انن مصلح. برا  اند چون سرموده خب .که انن مصلح. مصلح. عبد اس. دنگرحرف در انن اسا.  پس
نهاا َعِن » گوندمیپس سرمودند پس امر اساا.. وقتی  ککیممیقصااد قرب.  ،عبد ََلَة َتْکِز ه َالصااَّ ، 6«ِهْبرِ َالْ َسَرَض َاللَّ

ه »از کبر اسا.؛  سرضاش برا  تکیزه گوندمیسرض اسا. چون سرض اسا. تکزنها، نه  َرَض سَ الصَلة، َسَرَض َاللَّ
ه  ه الزکاة، َاللَّ نن که ما از ا ؟ بر آن سرضککدمیمتفرم بر چه  ککدمیرا که بیان  هامَلکهمه انن  «الحجَسَرَض َاللَّ

وجود دارد. حرف ما همین اس.  و گرددبرمیبکابرانن امر  .ککیممیو وجوب را آن سرض  وآن امر  مَلک کشا 
امر  کهقتیوآن اساااتاداللی را که گفته بود احیا ککیم که بکابرانن اگر امر نبود،  خواهیممیماا  باا انن بیاان دنگر.

عبادت  نتوانمیدنگر  وقتی آن مصلح. نبود ،نیس.دنگر مصلح. هم  و آنکه آن نتیجه  شودمینیسا. معلوم 
 عبادت اتیان کرد و ساسد خواهد شد. عکوانبهرا 
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ی نهی که وقت شودمیانن  نتیجه وق.آننعکی قصاد االمر؛ وقتی معکی قصاد االمر بود مترب.  گونیممیلذا 
ه انن متربی. نسب. ب . لذاعبادت باشد شودمیپس دنگر ن شودمیآمد امر سااق   نهیوقتی غالب باشاد دنگر 

 .رودمیاز بین 

 آله و سلم و صلی الله علی محمد و


