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ئهم ا»  «معينجالحمدهلل رب العالمين و صلي اهلل علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 :(حق در مسئله)قول مختار

ثؼذ اص روش دٍ لَل دال ثش تجؼیت احىبم هؽلمب ٍ ػذم تجؼیت احىبم هؽلمب، ًَثت هیشسذ ثِ ثیبى لَل هختبس؛ هب ادلِ دال ثش 

ّوچٌیي ادلِ دال ثش ػذم تجؼیت سا هَسد . تجؼیت احىبم اص هصبلح ٍهفبسذ سا روش وشدین ٍ هٌبلطِ آًْب سا ًیض ثیبى وشدین

ػالٍُ ثش اضىبالتی وِ دس ادلِ دٍ لَل ٍجَد داضت ثؼعب اضىبالت دیگشی وِ ثش ایي دٍ لَل هتشتت . ثشسسی لشاس دادین

ًتیجِ هجبحث ایي ضذ وِ ًِ هب هیتَاًین هلتضم ضَین ثِ ایٌىِ احىبم تبثغ هصبلح ٍ هفبسذ ٍالؼیِ ّستٌذ . ثَد سا روش وشدین

 هؽلمب ٍ ًِ هیتَاًین هلتضم ضَین احىبم تبثغ هصبلح ٍهفبسذ ٍالؼیِ ًیستٌذ هؽلمب؛ 

لجل اص ٍسٍد ثِ ثحث استذػبین ایي است ثشای ایٌىِ ایي لَل هختبس خَة هطخص ٍ سٍضي ضَد ٍ ثِ ًتیجِ هَسد ًظش دست 

 .یبثین ّش اضىبلی وِ دس ایي همذهبت ثِ ًظشتبى هیشسذ ثیبى وٌیذ تب ثحث ّب ػویمتش ٍ پختْتش ضَد

 :مقذمات
تحمیك دس هسئلِ ٍ لَل حك هجتٌی ثش چٌذ همذهِ است یؼٌی هب اگش ثخَاّین ثِ ًتیجِ هؽلَة ثشسین چٌذ هؽلت سا ثبیذ ثِ 

ػٌَاى همذهِ روش وٌین، الجتِ ثخص لبثل تَجْی اص هؽبلجی وِ هیخَاّین ػشض وٌین سا دس الثالی هؽبلت گزضتِ هؽشح 

 . وشدین یب صشاحتب یب تلَیحب،ٍلی ثبیذ ایي همذهبت سا وٌبس ّن لشاس دّین تب ثِ آى ًتیجِ ثشسین

 نزاع در مصلحت و مفسده پیشین: مقدمه اول

همذهِ اٍل ایي است وِ ثحث هب دسثبسُ تجؼیت احىبم اص هصبلح ٍ هفبسذ ٍالؼیِ دس هتؼلمبت احىبم است یؼٌی ّوبًؽَس وِ 

دس اثتذای ثحث اضبسُ وشدین وِ هَظَع ثحث هب چیست ٍ تٌمیح وشدین وِ هحل ًضاع دس ایي ثحث وجب است؟ دس ایي 

همذهِ هیخَاّین ایي ًىتِ سا هتزوش ضَین وِ ّوِ ثحث دس ایي است وِ آیب لجل اص تؼلك اهش ٍ ًْی یه هصلحت ٍ 

هفسذّبی پیطیٌی دس هتؼلمبت احىبم ٍجَد داسد یب ًذاسد؟ یؼٌی اضیبء، اهَس ٍ افؼبل لجل اص ایٌىِ اهش ٍ ًْی ثِ آًْب هتؼلك ضَد 

آیب داسای حسي ٍ لجح یب هصلحت ٍ هفسذّبی ّستٌذوِ ثبػث تؼلك اهش ٍ ًْی ثِ آًْب ثطَد یب خیش؟ یؼٌی آیب هب هیتَاًین 

هصبلح ٍ هفبسذ سا ثِ ػٌَاى هالن، هٌبغ ٍ ػلت حىن دس ًظش ثگیشین یب خیش؟ ایي سا ثب ایٌىِ دس اثتذای ثحث گفتین دس 

ایٌجب ّن هتزوش هیطَین ثشای ایٌىِ هؼلَم ضَد ثؼذ اص ایي هجبحث ٍ هؽبلت وِ هؽشح ضذ هَظَع ثحث چیست؟ ثحث هب 

 .دس ایي است وِ هیخَاّین ثجیٌین ایي هصبلح ٍ هفبسذ ػلت حىوبًذ یب خیش

الجتِ اص ایي ًىتِ ّن غفلت ًىٌیذ وِ ٍلتی هب سخي اص ػلت حىن ثِ هیبى هیأٍسین حتی آًْبیی وِ لبئل ثِ تجؼیت احىبم اص 

یؼٌی ثِ غیش اص ایي . هصبلح ٍ هفبسذ ٍالؼیِ ّستٌذ هؽلمب، ًظشضبى ایي ًیست وِ هصبلح ٍ هفبسذ ػلت تبهِ حىن ّستٌذ

هصبلح ٍ هفبسذ حتوب ًیبص ثِ ػلت فبػلی یؼٌی اسادُ خذاًٍذ ٍ ًیبص ثِ ػلت غبیی ّست ٍ آًْبیی ّن وِ هؼتمذًذ هصلحت ٍ 
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. هفسذُ هَجَد دس هتؼلمبت سجت حىن ٍ ػلت حىن است ایي ثب لؽغ ًظش اص هذخلیت اسادُ خذاًٍذ یب غشض غبیی است

هیخَاّین ثجیٌن ایٌْب دس سلسلِ ػلل ٍ جضء اهَسی وِ هٌجش ثِ . اسادُ خذاًٍذ ٍ ػلت غبیی ثبیذ ثبضذ تب حىن جؼل ضَد

 حىن هیطَد سججیت داسًذ یب ًِ؟ 

 نزاع در اوامر جدی: مقدمه دوم

اهش گبّی هتصف هیطَد ثِ ٍصف جذی ٍ ًْی ّن گبّی . همذهِ دٍم ایي است وِ اهش ٍ ًْی داسای السبم هختلفی است

هتصف هیطَد ثِ ٍصف جذی وِ اصل ّن ّویي است ٍ دس جبیی وِ لشیٌِ ًجبضذ ٍ ضه داضتین حول ثش جذی هیطَد، 

الجتِ تؼجیش ثِ السبم ضبیذ تؼجیش دلیمی ًجبضذ ٍ ثْتش است ثگَیین اٍاهش ٍ . پس اهش ٍ ًْی ثِ ٍصف جذی هَصَف هیطًَذ

ًَاّی ثِ اٍصبفی هتصف هیطًَذ ٍ ػلت ایي وِ ّن هیگَیین اٍصبف ثِ خبؼش ایي است وِ هیخَاّین ٍاسد اختالفبتی 

 .وِ دس ایي هحذٍدُ ّست ًطَین چَى تبثیشی دس ثحث هب ًذاسد

اٍاهش ٍ ًَاّی اهتحبًی است، هثل اهش ثِ رثح اسوبػیل تَسػ اثشاّین وِ ایي یه اهش اهتحبًی ثَد : یىی دیگش اص اٍصبف اهش

باالطاعة ػلیىن »:ٍ هشاد ایي ًجَد وِ دس خبسج هحمك ضَد، یب اهش ٍ ًْی تمیْبی؛ ثؼعی اص اٍاهشی وِ دس ضشع ٍاسد ضذُ هثل

اؼبػت وٌیذ، وِ ثشداضت ثؼعی ایي ثَدوِ هشاد اص ائوِ  (ًبظش ثِ آى صهبى است)ثش ضوب ٍاجت است اص ائوِ تبى« ػي االئوِ 

حبووبى آًْب ّست یب دس سٍایتی داسین وِ ثِ ثؼعی اص اصحبة دستَس دادُ ضذُ وِ ًوبص سا پطت سش خلفب تشن ًىٌیذ، 

 »:ٍصف دیگش ٍصف تْذیذی است،ّوچٌیي ٍصف تؼجیضی هثال آیِ ضشیفِ

وِ اهش ّست ٍلی اهش تؼجیضی است وِ هیخَاّذ ػجض «

 «»آًْب سا ًطبى دّذ یب  اهش ٍ ًْی تسخیشی، هثل آیِ ضشیفِ

پس اهش ٍ ًْی ثِ اٍصبفی اص لجیال جذیت، اهتحبى، تمیِ، تْذیذ، ، تسخیش ٍ اهثبل ایٌْب هتصف هیطَد ٍ ایي هحل ثحث هب 

ًیست وِ ایي اٍصبفی وِ ثشای اهش ٍ ًْی روشوشدین  هؼبًی هختلف اهش ٍ ًْی ّستٌذ ووب رّت الیِ ثؼط یب ایٌْب دٍاػی ٍ 

اًگیضُ ثش اهش ٍ ًْی ّستٌذ؟چَى اختالف است؛ ثؼعی هثل هشحَم آخًَذ هؼتمذًذ وِ اهش یه هؼٌب ثیطتش ًذاسد چِ هبدُ ٍ 

چِ صیغِ؛ ٍ حبل اگش دس ایي هؼبًی ثِ وبس هیشٍد دس ٍالغ ایٌْب اًگیضُ ٍ دٍاػی هختلف ثشای اهش ٍ ًْی است ٍ اص هؼبًی اهش 

پس اجوبال اهش ٍ ًْی ثِ ایي اٍصبف هتصف هیطًَذ ّن چٌیي وبسی ثِ ایي ًذاسین وِ ایٌْب هؼبًی حمیمیِ اهش ّستٌذ . ًیستٌذ

 . یب هؼبًی هجبصیِ؛ چَى دس خَد ایي ّن اختالف است

ثِ ػجبست دیگش هب اجوبال هیخَاّین ثگَیین وِ اهش ٍ ًْی ثِ اٍصبف هختلفی هتصف هیطًَذ ٍآًچِ وِ دس ایٌجب هحل 

ثحث هب است اهش ٍ ًْی جذی است یؼٌی هب دسثبسُ اٍاهش ٍ ًَاّی جذی ثحث هیىٌین وِ آیب ایي اٍاهش ٍ ًَاّی جذی تبثغ 

هصبلح ٍ هفبسذ ٍالؼیِ هَجَد دس هتؼلمبت احىبم لجل اص تؼلك اهش ٍ ًْی ّستٌذ یب ًیستٌذ؟ ٍ اال هثال ٍظؼیت اهش اهتحبًی 

آیب هصلحتی دس رثح اسوبػیل . هؼلَم است یؼٌی دس اهش اهتحبًی هسلوب ًویتَاًین ثگَیین تبثغ هصلحتی دس هتؼلك اهش است

است وِ ضبسع اهش وشدُ ثِ رثح اسوبػیل؟ پس اٍاهش ٍ ًَاّی ثب اٍصبف غیش اص جذی ثَدى اص دائشُ ثحث هب خبسج است، 

حتی ایي وِ دس ایٌىِ ثؼعی اص ادلِ وِ خَاًذین وِ روش ضذُ خذاًٍذ اهش ٍ ًْی وشدُ اثتالئب ٍ لعبئب، هشاد غیش اص ایي اٍاهش 

                                                 

 23سَسُ  ثمشُ، آیِ .  

 65سَسُ ثمشُ، آیِ .  



 

 3 

اهتحبًی است اگش هثال ثشای ول اهش ٍ ًْی ّبی الْی هصلحتی ثشای ثٌذگبى دس ًظش گشفتِ هیطَد یب اهتحبى ػجبد یب تؼجذ 

ثِ ػجبست دیگش  اگش . پس ّوِ ثحث هب دس اٍاهش جذی است. گفتِ هیطَد سثؽی ثِ ایي اٍاهش اهتحبًی ًذاسد ٍ خلػ ًطَد

ّن ثؼعی اص ادلِ ظَْس داسًذ دس ایٌىِ احىبم ثشای اهتحبى ثٌذگبى جؼل ضذّبًذ یب ثؼعی ّب ایي ادػب سا هؽشح هیىٌٌذ وِ 

ایٌْب دس هَسد اٍاهش جذی ایي ًظش سا . اصال احىبم ثشای اهتحبى ثٌذگبى است ایٌْب ثِ ّیچ ٍجِ ًظش ثِ اٍاهش اهتحبًی ًذاسًذ

داسًذ ٍاال دس اٍاهش اهتحبًی وِ اختالف ٍ دػَایی ًیست ٍ ّوِ هیگَیٌذ غشض اص آى اهتحبى است ٍ تحمك هتؼلك آى دس 

 .خبسج هشاد ًیست

  اهش ٍ ًْی جذی ثِ چِ هؼٌب است؟:سوال

 اهش ٍ ًْی جذی ّوبًؽَس وِ اص ًبهص پیذا است یؼٌی اهشی وِ تحمك هبهَسثِ ثشای آهش همصَد ٍ هٌظَس است یؼٌی :استاد

هوىي است ثگَییذ . آهش ًظش داسد ثِ ایي وِ ایي هبهَسثِ هحمك ضَد ٍ چیضی غیش اص تحمك هبهَسثِ دس ایي جْت هَثش ًیست

دس تمیِ ّن تحمك هبهَسثِ دس خبسج ٍالؼب هَسد ًظش است، اهب دس آًجب ٍالؼب هٌظَس ًیست ثلىِ ثِ خبؼش ػَاسض ٍ اًظبس 

ٍلی اجوبال فبسق اهش جذی ٍ اٍاهش دیگش دس . دیگشاى اهش ضذُ ّشچٌذ ّن اگش اًجبم دادُ ضَد هجضی اص ػول ٍالؼی است

 .ایي است وِ دس اهش ٍ ًْی جذی ؼلت جذی است ٍلی دس سبیش اٍاهش ایي ؼَس ًیست

ثِ ػجبست دیگش هٌظَس آهش دس اهش ٍ یب ًبّی اص ًْی تحمك هبهَسثِ است دس خبسج حمیمتب؛ تحمك هبهَس ثِ سا دس خبسج دس 

ًِ ایٌىِ هثل تمیِ ثبضذ همصَد ٍالؼی اٍ ًیست ثلىِ ظبّشا است . خبسج هیخَاّذ ٍالؼب ٍ یب ػذم تحمك هٌْی ػٌِ دس خبسج

یؼٌی هثال اًجبم آى ثِ خبؼش هَافمت ثب ػبهِ ٍ سفغ خؽش است یب هثل اهش تؼجیضی وِ  همصَدش ایي ًیست وِ ٍالؼب آى وبس 

 . سا اًجبم دٌّذ ٍ ّویي چٌیي ثمیِ اهشّب

 غرض در افعال خداوند: مقدمه سوم

همذهِ سَم ایي است وِ خذاًٍذ تجبسن ٍ تؼبلی دس ّوِ افؼبل ٍ وبسّبی خَیص غشظی داسد ّوبًؽَسی وِ اػوبل ّش 

حىیوی تبثغ غشض است ٍ ایي سخي وِ فشض غشض دس افؼبل خذاًٍذ هَجت هحذٍد وشدى خذاًٍذ است ثبؼل است ٍ 

التعبی حىوت خذاًٍذ ایي است وِ ّوِ افؼبل اٍ تبثغ غشض ٍ اًگیضُ ثبضذ ٍ اص جولِ افؼبل .گفتین لبثل لجَل ًیست

خذاًٍذ تطشیغ است، تطشیغ ّن ثِ ػٌَاى یىی اص افؼبل خذاًٍذ اص لبػذُ تجؼیت اص حىوت ٍ ٍاجذ حىوت ثَدى هستثٌی 

 .ًیست یؼٌی ثبیذ تطشیغ ّن ثِ ػٌَاى یه فؼلی اص افؼبل خذا تبثغ یه غشظی ثبضذ

 حبال ایي غشض چیست؟ ًىتْبی وِ دس ایٌجب لبثل تَجِ است ایي است وِ غشظی سا وِ ثشای تطشیغ اص ًبحیِ خذاًٍذ دس 

ًظش هیگیشین یؼٌی ػلت غبیی تطشیغ ثشای خذا ًویتَاًذ خبسج اص رات خذا ثبضذ، اهب ثشای غیش خذا ػلت غبیی خبسج اص 

رات است چَى رات غیش اص خذا یه رات ًبلصی است هثال هب اًسبى ّب یه غبیتی سا دس ًظش هیگیشین وِ ػبلی است ٍ 

هیخَاّین ثِ ٍسیلِ ایي وبس ثِ آى ثشسین ٍ آى غبیت سا یه ووبل هیذاًین ٍ لزا ػلت غبیی دس هَسد هب خبسج اص راتوبى 

است اهب دس هَسد خذاًٍذ ػلت غبیی خبسج اص رات ًیست چَى رات خذاًٍذ ًِ ًمصی داسد وِ ثخَاّذ ثِ ٍسیلِ ایي ػلت 

غبیی استىوبل ثِ آى پیذا وٌذ ٍ ًِ ایي وِ ثخَاّذ ثب استىوبل دیگشاى ثشای خَدش یه لزتی حبصل وٌذ، پس ػلت غبیی 

هؼٌبی . دس خذاًٍذ خبسج اص رات اٍ ًیست، ّن ػلت فبػلی رات خذا است ٍ ّن ػلت غبیی؛ ّش دٍ ثِ رات خذا ثشهیگشدد

ایي سخي ایي است وِ دس هَسد خذاًٍذ ًجبیذ ثِ دًجبل یه ػلت غبیی دس خبسج اص رات هثل اًسبى ّب وِ سبفل ّستٌذ ثَد، 
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اهب ثب ّوِ ایي؛ ایي سخي ثِ ایي هؼٌب ًیست وِ هب ًجبیذ ثگَیین خذاًٍذ ثِ خبؼش هصلحتْب ٍ هفسذّْب حىن ٍ جؼل وشدُ 

ثبضذ، یؼٌی ایي وِ ػلت غبیی خبسج اص رات خذا ًیست هٌبفبتی ًذاسد ثب ایٌىِ خذاًٍذ ثِ خبؼش هصبلح ٍ هفبسذ حىوی سا 

یؼٌی هب ّوبًؽَسوِ تبویذ هیىٌین ػلت خبسج اص رات ًیست ٍلی دس ػیي حبل هٌبفبتی ًذاسد ثب ایٌىِ . جؼل ٍ تطشیغ وٌذ

 یه هصلحتی دس وبس ثبضذ، 

اگش ایي چٌیي جَاة دادُ ضَد وِ . گبّی سَال هیطَد چشا خذاًٍذ احىبهی سا جؼل وشدُ؟ ایي سَال اص غشض فؼل است

خذاًٍذ احىبم سا ثِ خبؼش هصلحت ػجبد جؼل هیىٌذ، وِ ایي غشض فؼل است ٍ گبّی سَال هیطَد چشا خذاًٍذ 

اگشایي چٌیي جَاة دادُ ضَد وِ  ثِ التعبی . احىبهی سا ثشای هصلحت ػجبد جؼل وشدُ است؟ ایي سَال اص فبػلیت اٍست

ووبل رات ٍ ػلن خَد احىبهی سا ثشای هصلحت ثٌذگبى جؼل وشدُ، ایي غشض فبػل است یؼٌی ثِ التعبی رات خَدش 

 .ایي وبس سا اًجبم دادُ

خالصِ همذهِ سَم ایي است وِ خذاًٍذ ثِ التعبی حىوتص دس ّوِ افؼبلص ٍ هٌْب التطشیغ غشض داسدوِ ایي غشض 

گبّی غشض فؼل است ٍ گبّی غشض فبػل؛ غشض فبػلیت خذاًٍذ ثب غشض فؼل خذاًٍذ فشق هیىٌذ ٍایٌْب ّیچ هٌبفبتی 

لزا ایي وِ خذاًٍذ چشا ایي احىبم سا ثشای هصلحت ثٌذگبى جؼل وشد هحل ثحث هب ًیست چَى یه ػلت . ثب ّن ًذاسًذ

پس ثِ ؼَس . اهب  غشض فؼل هحل ثحث هب است وِ غبیتص هصلحت ثٌذگبى است. غبیی داسد وِ ثِ رات خذا ثش هیگشدد

 .  ولی خذاًٍذ دس ّوِ افؼبلص غشض داسد وِ هسئلِ هصلحت ثٌذگبى است


