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 «معن ج  لي  ححمد   ل ه لطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  لعالمين    لي الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

خصوصیات و به معنای اتیان به مامور به با تمام  « ههعلی وج» ر بحث از توضیح عناوین بحث بیان شد که منظور از کلمهد

نیز بیان شد که یقتضی به دو معنا می باشد؛ « یقتضی  »، می باشد. در مورد کلمهاعم از شرایط عقلی و شرایط شرعی شرایط معتبر،

 در مسئله اجزاء بیان شد، اگر همانطور که  ی به معنای داللت و کاشفیت. ولییکی به معنای علیت و سببیت و مؤثریت و دیگر

ولی اگر اجزاء را نسبت به امر واقعی اولی  .است نای علیت و سببیتباشد، یقتضی به معمقصود اجزاء نسبت به امر به خود آن شی 

 یریم به معنای داللت و کاشفیت می باشد.در نظر بگ

 «یقتضی» در معنای محقق خراسانیکالم 

اینطور  .بدانیم«ثر یسبب و یؤ» به معنایه در صورت دوم چچه در صورت اول و را «یقتضی  »توانیم می ایشان می فرمایند:

  .باشد داللت به معنای کاشفیت و دیگر صورت ثریت و درصورت به معنای سببیت و مؤ ا در یکنیست که اقتض

سبب اجزاء می باشد یا امر  جهه نسبت به خود آنکه اتیان به مامور به علی و است این بحث ،در صورت اول مسئلهبیان ذلک: 

، معتبر اتیان نماز با همه اجزاءشرایط معتبر انجام داد؛ تمام با وضو و با ز را انم با وضو شد و مکلف زخیر؟ یعنی وقتی امر به نما

یعنی مسبب  ءیقتضی االجزا» به عبارت دیگر و برای عدم اعاده و قضا سببمی باشد یعنی  صل مع الوضو امرسبب سقوط 

  «. االجزاء

 ببسییقتضی را به معنای  است محقق خراسانی درصدددر صورت دوم یعنی اتیان به مامور به علی وجهه نسبت به امر دیگر، اما 

، در مقابل صاحب فصول که دنقرار دا « االتیان بالشی »؛ لذا عنوان بحث رانفی کند ر آنرا دکند و معنای یکشف  ثر معناو یؤ

ن اتیارا به امر ثانوی  کسی مامور به،که است در جایی محقق خراسانی بحث  ند، طبق نظرقرار داد « االمر بالشی »ن بحث راعنوا

می باشد یا مجزی از امر واقعی اولی  ،عمل آنشک کند که از رفع اضطرار و دسترسی به آب بعد و  با تیمم ازمثل نم باشد کرده

 «. ؟واقعیالولی الالی االمر ا هل یقتضی االجزاء بالنسبة» ماز مع الوضو می باشد یا نهن به امراز  عمل مکلف، مجزییعنی  نه؟

ء االتیان بالمامور به علی وجهه یقتضی االجزا» محقق خراسانی برای بحث بیان نمودند عبارت بود ازعنوانی که توضیح مطلب: 

احث الفاظ داخل نمی شود بر بدر م و اقعیت خارجی داردویک عمل است که  طبق بیان ایشان اتیان به مامور به«.  جملهال فی
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جزء مباحث  ،بحثاین  طبق بیان ایشان که رار دادندق« االجزاء  بالشی یقتضی راالم» نوان بحث راکه ع احب فصولص بیان خالف

  الفاظ می باشد.

ضی وجود دارد به اتیان باز می تقضمیری که در ی یک حقیقت خارجی است و عیت واتیان یک واق :فرمایند محقق خراسانی می

 »،تیار کردهباشد که صاحب فصول اخ حث عنوانیب عنوان اگر اقتضاء می تواند به معنای سببیت باشدبا توجه به این مطلب  .گردد

 ،مبدانی « یدل و یکشف »را به معنای« یقتضی  »ریمو ناچا چون امر از مقوله الفاظ است « زاء ام الالجیعنی االمر بالشی یقتضی ا

امر و  لفظ لی وقتی پایو «.؟از کفایت هذا العمل او ال یدل و یکشف »که صیغه امر کنیممی  بحث صیغه امر در این صورت اززیرا 

تفاوتی که منتهی ی به معنای سببیت است یقتضو عمل مطرح است، می توانیم بگوییم  مسئله اتیان ت، بلکهسدر کار نی صیغه امر

  .ستا یلفظدلیل لکن در صورت دوم ودر صورت اول عقل است منشاء اقتضاء  رد در این است کهورت اول داباص

به آن نیز عقل است مانند است اقتضا به معنای سببیت است و حاکم  اء نسبت به امر به خود آن شئث از اجزبح در صورت اول که

 حال  همرا با تمام خصوصیات و شرایطش را اتیان می کند. نماز با وضو  و مکلف نیز شده با وضو ازبه نمواقعی اولی  مرا اینکه

 می توانددر اینصورت این عقل  است که  وم اعاده می گردد یا خیر؟زعدم ل، سبب اجزاء و ن به نماز با وضو با تمام شرایطیاات آیا

:  این عمل مطابق خواسته می گوید لزوم یا عدم لزوم اعاده؛ زیرا عقل با مقایسه امر و مامور به محقق شده در خارج حکم کند به

  .اده نداردمطابق خواست موال بود دیگر نیازی به اع اگر  و بوده یا نبوده موال

به نماز با وضو کرده  امر ابتدا شارع . یعنیسببیت همان سببیت است است منتهیدلیل لفظی و  ظصورت دوم حاکم به مسئله لف رد

ه، یعنی مم خواندنماز با تی تیمم کرده و مکلف بخاطر فقدان آب،و  یدم بخواننماز با تیم ،دسترسی به آب نداشتید ر: اگهفرمودسپس 

از امر  رای اجزاءببه امر واقعی ثانوی سبببیت  اتیانکه آیا  اقعی ثانوی کرده. حال بحث این استوبه امر  ،بهوراتیان به مام مکلف

 یمسئله دیگر یم سببیت دارد یا ندارداینکه بگوی) ؟دارد یا خیر برای عدم لزوم اعاده و قضایا سببیت ؟ آخیراولی واقعی دارد یا 

ی الکنیم اشکاقتضاء را به معنای سببیت معنا  ما گرمی خواهیم بگوییم ادر مقام اثبات یا نفی آن نمی باشیم بلکه  که فعالاست 

  یا خیر؟( پیش می آید

عمل خارجی است و  فظ نمی باشد بلکه اتیان دستور موال، یکرا اتیان به مامور به از مقوله لزی ،خیر می فرمایند: محقق خراسانی

ولی حاکم به  : سببیت دارد برای اجزاءگوییمب؛ لذا در مورد اتیان مامور به می توانیم تواند سببیت داشته باشد یعمل خارجی م

اگر دلیل داللت  داللت دلیل است.تابع سببیت، یعنی این  .حاکم به سببیت لفظ است بلکه ستفرض دیگر عقل نی ینسببیت در ا

 . یت نیستبلت نکند این سبدال یل لفظیلاگر دت می باشد و کند این سببی

اجزاء استفاده شود این روایت  رجوع شود، اگر از « نینالتراب احد الطهورین یکفیک عشر س »دلیل به تیبه عبارت دیگر: وق

اتیان به این مامور به کفایت می کند از  بدین معناست که ،مجزی استعمل  یمتفاگر ما گیعنی  .عمل خارجی است ناشی از آن

منتهی از دلیل  ،است مامور به اتیان ، بلکه سببیت به خاطرببیت نداردسبه امر واقعی اولی. البته خود دلیل لفظی  ،اتیان به مامور به

 و ی سببیت بدانیمبه معنا موانیت میحتی در صورت دوم تضی را قپس یاستفاده می شود که آن عمل سببیت برای اجزاء دارد؛ 

 .اقتضا همه جا به معنای سببیت است بگوییم
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ر صورت دوم حاکم به ت اول حاکم به سببیت عقل است و دولی در صوردارد، سببیت در هر دو صورت وجود لذا می گوییم: 

مع  صالة» گوییم اتیان به ما با استفاده دلیل لفظی میو خودش نمی تواند این سببیت را استفاده کند  یعنی عقل .سببیت لفظ است

  .سببیت استبه معنای  اقتضا و تضی در مجمموع به معنای یؤثرقی لذا«. ء بالوضو تیمم سبب لعدم لزوم اعاده الصلوةال

 

  یجهنت
 راین اوام ره مامور به دا اتیان بکنیم که آی یهری بحث مو ظا اضطراری ردر صورت دوم پیرامون اوام نکهدر هر صورت با ای

منشاء  هر چند .یقتضی به معنای سببیت است ،دو، اما به هر حال در هر به امر واقعی اولی است یا نه ،زی از اتیان به مامور بهمج

  .و در یک صورت دلیل لفظی است سببیت در یک صورت عقل

 

 ضرورت شتاب در برطرف کردن زشتی های درونی

 .« عَلَى مَسَاوِئِهِ سَارَعَ إِلَى التَّحَوُّلِ عَنْهَا إِذَا وَقَفَأَرْجَى النَّاسِ صَلَاحاً مَنْ  »قال امیرالمونین:

 .بدیهای خودش آگاه شد در برطرف ساختن آن شتتاب کنتد  ترین مردم از نظر صالح و اصالح نفس کسی است که اگر به وارامید

حتتی  و کسی که از خودش غافل استت   .های خودشان را تشخیص دهندبهتر می توانند بدی انسانها با دقت و تامل در خود همه

دیگتران از  و عصبانی است و کسی که انسان خشمگین  نمی تواند خود را اصالح کند. مثال می کند های خود را خوبی قلمدادبدی

 ایتن شتخص   یک امتیاز یتاد میکنتد،  نوان را یک خصلت زشت ببیند از آن به ع این خصلتبه جای اینکه و می ترسند، خشم او 

 رد.خبر ندا خودش لیدر بر گرفته و عفونت و مانند شخصی است که بدنش را است یافلانسان غ

 ی می فهمیمراحته ببه خودمان رجوع کنیم  . وقتیرا برطرف کند می تواند عیوب خود به راحتیتامل کند  در خود ولی اگر انسان

ر از روی حسادت بود یا قصد خیر د گفتیمای که  جمله اریم،داریم یا ندنفس خود داریم، حسادت در چه صفات خوب و بدی  که

یتا در فتالن   . آاستگاه اعمال و رفتارمان را پیدا می کنیمهتر از هر کسی خدقت کنیم ب عمال خوداز صبح تا شب اگر در ا آن بود.

استت در انستان کته     غتولی  ایم یا نه، کبر دچار کبر شده ،یا روحیه استکباری داشتم یا نداشتم ،وشی داشتم یا نهرموقعیت فخر ف

دانتد  می از دیگران ررا برتخودش که کسی تواند داشته باشد. نمیامید به رحمت خدا  تا جایی که مستکبر دکنانسان را بیچاره می

رود بترای  ود و گتاهی نمتی  که دیده شینود برای ارگاهی میمغضوب خداست.  گمانش همه از او هر جهت از او پایین ترند یا به

، زیرا این اعمال همته بستتری استت بترای     ه شودجباید در موردش تو. این مواردی است که دیرباز هم مورد توجه قرار بگ کهینا

 چیست؟و رفتار  لاعمااین و باید بررسی شود که منشاء  صفاتی که در نفس ما می باشد

 است، البته به شرط اینکه به سبت به دیگرانحال خودش ن با توجه به مطالبی که گفته شد تردیدی نیست که انسان اعرف نسبت به

هتا  نبا شتاب در صدد رفع آ ورا بشناسد ی خودش نهای دروبدی کسی که .ش را بشناسدهایو بدیها ودش رجوع کند و خوبیخ

مر، ت مستت هتد اجبلکه اصالح نفس یک م ست،ل نیهر اعمااصالح نفس به ظااست. به اصالح نفس ر بیاید او امیدوارترین مردم ب

جتایی  یت و خودخواهی در کار استت  جایی که پای من. جایی که انسان سر دو راهی است و خواهدو خستگی ناپذیر می یطوالن

 گذرد، تصمیمی که انسان می گیرد مهم است.باید بش دکه از خو
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کته   یدوار به اصالح خود باشدکسی می تواند ام خودش می تواند متوجه شود که چه بدیهایی دارد. به نظر امیرالمومنین)ع(انسان  

. زیرا اگر شتاب و عجله نکند ه کندکردن آنها شتاب و عجل فاسد و در صدد رفع آنها بربیاید و برای برطرای خودش را بشنیهبد

                                              .برطرف کردنش کار سختی است رسوخ در نفس پیدا می کند و

 «العالمین الحمد هلل رب»     


