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 «معن ج آهل الطلرهي    اللع  لي  اعدائهم ا  لي  ححمد  اهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»
 مقام اول: اجزاء نستث ةه امر خودش

اگز  اجشاء ًسجت ثِ اهز خَدش است یؼٌی همبم اٍل در هَرد .ثبضذهیلبثل ثحث  اء است در دٍ همبمشَط ثِ ثحث اجهزث آًچِ

اگز اهز ثِ ًوبس  ؟ هثالًسجت ثِ اهز خَدش هجشی است یب ًِ د، آیب ػول هکلفى ضَیببت اتیثب توبم خصَصهبهَر ثِ ػلی ٍجِْ ٍ 

ضَ ثب توبم ثِ ًوبس هغ الَ بىتیآیب ا؛ بت ٍ ضزایط اتیبى کزدُ ثبضذٍ ثب توبم خصَصیَ ًوبس را ثب ٍض ٍ هکلف ثب ٍضَ ضذُ ثبضذ

ى ن ثِ ػٌَااهز ثِ ًوبس هغ التیوَرد در ه ؟ضَد یب ًِ؟ آیب هَجت اسمبط اهز هیهی کٌذ یب ًِهَال ت ٍ ضزایط کفبیت اس اهز بیخصَص

اس ایي  در ّز یک .اهز ثِ ًوبس ثب طْبرت استصحبثی ثِ ػٌَاى یک اهز ظبّزی ًیش ّویي ثحث هطزح است یک اهز ٍالؼی ثبًَی یب

آیب ػول  ضَد،ى بت ٍ ضزایط اتیبیاگز هبهَر ثِ ثب توبم خصَصثحث ایي است کِ (  تؼذد اٍاهز را ثپذیزینِ کایيثٌبثز سِ لسن اهز)

 . مبم اٍل هطزح استایي ثحثی است کِ در ه .اهز خَدش هی ثبضذ یب خیزهجشی اس هکلف 

ٍلتی . سیزا ػمل دارًذخبصی ثحث  ٍ ٍاضح است ٍحکوص کبهال رٍش است،  یػملایي هسئلِ لجال ّن ثیبى ضذ ثِ دلیل ایٌکِ 

. ًوی ثیٌذ دیگز ٍجْی ثزای ثمبی اهز هَال تجلی کزدُ هحمك ضذُ، بلت اهزدر ل هبهَر ثِ هطبثك ثب خَاستِ هَال کِ کٌذهطبّذُ هی

ال ضبرع ًوبس هث .هبًذثبلی ًویػول  اردیگز ٍجْی ثزای تکز صل ضذُاس اهز داضت حب غزضی کِ هَالهالحظِ هی کٌذ  لػمٍلتی 

ػول پَضبًذُ ٍ  جبهِیبت ٍ ضزایط ثب ّوِ خصَصرا ًوبس  هکلف ًیش خَاستِ ٍ را  خبظایط بت ٍ ضزیخصَص ثب ٍضَ ّوزا ثب

ٍ  حکن ثِ اجشاء هی کٌذاس اهز حبصل ضذُ،  خَاست ٍ غزض هَال ،ػجذثب ػول ثب هطبّذُ ایٌکِ ػمل ، لذا را اتیبى کزدُ است آى

کفبیت.  هی ثبضذ کِ ػجبرت است اس اجشاء ٌبی لغَیّوبى هؼ جشاءاسیزا همصَد اس  .ٍ ضزٍری است ثذیْی الکبه ایهسئلِ ایي

تیبى ثِ ا آیب ثِ ایي هؼٌب است کِ ،خَدش هجشی است یب خیز زٍجِْ ًسجت ثِ اهػلی یبى هبهَر ثِ تگَیین آیب اهی هٌظَر اس ایٌکِ

کٌذ کِ ّز چِ هَال خَاستِ تَسط ػجذ هالحظِ هی ػمل ٍلتی یب خیز؟کٌذ هیٍردى ایي ػول ثزای ثبر دٍم اس آیت بفهبهَر ثِ ک

  . بى دٍثبرُ ػول السم ًیستتیاٍ ػمل تکزار ػول  زٍاضح است کِ ثِ ًظاًجبم ضذُ، 

 «امحثالجتدیل » و «  القیب االمحثال عامحث» 

 الب االمتثال عقیامتث

تثبل دیگزی ًسجت ثِ ّوبى هحمك ضذ اه بلکِ اهتثاس ایٌذ یؼٌی ثؼ« ل ثؼذ االهتثبلبتثاه» یب ثِ ػجبرت دیگز« بلت االهتثبل ػمیاهتث»

 .دَثبل ضتاه ّوبى اهز ثزای ثبر دٍم یک اهزثِ ػجبرت دیگز ثؼذ اس اهتثبل  .ضَداهز ٍالغ 
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ػول  را جبهِ ف اهز هَالهکل َال ثِ ایي هؼٌب است کِاهز ه لثبطل ثبضذ. سیزا اسبسب اهتثب« اهتثبل ثؼذ االهتثبل »ثِ ًظز هی رسذ 

 ؟ثبلی است ب چِ سهبًیت هَال اهزثِ ػجبرت دیگز  .هبًذی ثبلی ًویٍ ثب تحمك خَاستِ هَال دیگز اهز ُاطبػت کزد ٍ اس آى ُپَضبًذ

 اهز سهبًی کِ ػجذٍلی  اهز ثبلی است اس ػجذ سز ثشًذهبًی کِ ػول س تبثؼث ٍ تحزیک است  مت اهز ّوبىحمی اگز  لبئل ضذین کِ

ًسجت ثِ داضتِ ٍ هکلف را  زض ٍ ّذفیغ کِ دادُ،دستَری  . سیزا هَال اسٍدفلسفِ ٍجَدی اهز اس ثیي هی ر ،دّذ اًجبمرا هَال 

 ٍ اهز اس ثیي هی رٍد دیگز آى َر دادُ ثَد ػول کزد،دست ِ کِ هَالچثِ آى ضذ ٍ ػجذآى کبر اًجبم ، لذا سهبًی کِ یک کزدُزتحآى 

  .ضذ دیگز اهتثبل ثزای ثبر دٍم هؼٌب ًخَاّذ داضتٍلتی اهز اس ثیي رفتِ ثب

ٍ دٍثبرُ آى ػول هی کٌذ  احتیبط ؟ لذاٍالغ ضذُ یب ًِ اهز هَال در هزتجِ اٍل لبثتاه آیب پیص هی آیذ کِضجِْ الجتِ گبّی ثزای ػجذ 

هَال خَاستِ  ِک َرط ثِ را ّوبى جبیی کِ هطوئي است کِ هبهَر . اهبزدُک لهَال ػو خَاست میي کٌذ کِ ثِتب یدّذ را اًجبم هی

» سپ هز هحسَة گزدد.تثبل آى ااه دٍم ػجذ ػول ٍجَد ًذارد تبی سیزا اهز .زای ثبر دٍم هؼٌب ًذارددیگز اهتثبل ث ،ػول کزدُ

  .ػمال صحیح ًیست ی ثبر اٍلزاّوبى اهز ث تثبلس اس اهپی اهتثبل یک اهز ثزای ثبر دٍم ثِ هؼٌب « لتثبل ػمیت االهتثباه

  ثالتتبدیل ام

 دٍ صَرت هتصَر است6 ثِ ثبلتتجذیل اه

ثگَیذ6 اهتثبل اٍل ّیچ ٍ ٍ  کٌذ اهتثبل اٍل ٍ اهتثبل دٍم را جبیگشیيکٌبر ثگذارد  ثِ طَر کلی اهتثبل اٍل راهکلف  6صورت اول

 .ضَدبل دٍم جبیگشیي اهتثبل اٍل ٍ ثٌبی اٍ ایي است کِ اهتثهی ثبضذ  کبلؼذم

اٍل کٌبر  ثبلتاه کِ در ایي فزضتثبل جذیذ ضَد. یک اه دٍ اهتثبل هتثبل اٍل ضویوِ کٌذ تب هجوَعا ثبل دٍم را ثِتاه :صورت دوم

ثؼذ اس اضبفِ ل اٍل بثت. پس اهجذیذ هحمك هی ضَدبل اٍل کبًِ یک اهتث لثبثِ اهت وِ آىِ ثب اهتثبل دٍم ٍ ضویلکث گذاضتِ ًوی ضَد

 ثِ صَرت جذیذ. هی ضَد ثِ یک اهتثبلتجذیل  ع دٍ اهتثبلسیزا هجوَ ثِ آى اهتثبل جذیذ هحسَة هی ضَد؛ى یک جشیی ضذ

 کالم محقق خراسانی 

  .دارد ٍم هطکلد تٍ هبًؼی ًذارد اهب صَرح است 6 صَرت اٍل صحیهحمك خزاسبًی ثؼذ اس ثیبى دٍ صَرت فَق هی فزهبیذ

هطکلی ًذارد اهب ایٌکِ کٌذ  بل دٍهی را جبیگشیي آىثاهتٍ  ثبل را ثِ طَر کلی کٌبر ثگذاردیک اهتهکلف ایٌکِ  توضیح ذلک:

  .درست ًیستًذ َجذیذ هطزح ض ٍ ٍاحذ ثبلتثِ ػٌَاى یک اه هجوَع دٍ اهتثبلل اٍل تب تثبثِ اه ِ کٌذوضویرا  بلتثها

  6ثِ ًظز ایطبى اهتثبل ثز دٍ ًحَ است 

جبیی ثزای  زدیگ حبصل ضذُ ٍ غزض هَال ،ذ. یؼٌی ٍلتی ػول هحمك ضاست ثبل ػلت تبهِ تحمك غزض ًْبیی هَالگبّی اهت

دّذ دستَر هیخَد ثِ ػجذ ٍ  سخوی ضذُ الدست هَ هثل ایٌکِ ؛ذّآى را اًجبم د مدٍثبر  زایدیگز ٍجَد ًذارد تب ثخَاّذ ث بلاهتث

هی جبم اًرا ایي کبر  ٍلتی ػجذ .کٌذرا هی  رکبٍ ػجذ ًیش اهز هَال را اطبػت کزدُ ٍ آى ٍ جلَی خَى را ثگیزد  درا ثجٌذص دست کِ 

 غزض را ثزای اٍ تب ػجذ آى غزضی ًذارد،دیگز اس ػول ػجذ هَال  ثؼذ . لذااست حصَل غزض هَالػجذ ػلت تبهِ  دّذ، اهتثبل

  .هؼٌب ًذارد در ایٌصَرت تجذیل اهتثبل ثِ ّویي جْت هحمك خزاسبًی هی فزهبیٌذ6 .ذٌحبصل ک

گَیذ ٍسبیل ثِ ػجذ ث بل ثبال اگز فزض کٌین کِ هَالهث در ستًی الثبل ػلت تبهِ حصَل غزض ًْبیی هَاٍلبت اهت اساهب گبّی 

غزض ًوی خَاّذ هجبضزتب  ػجذ هَال اسدیگز بًسوبى را ثزای هي ثیبٍر تب دستن را ثجٌذم ٍ جلَی خًَزیشی را ثگیزم در ایٌصَرت پ
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اس ػجذ طلت کزدُ تب خَدش غزض ًْبیی  را ٍسبیل پبًسوبىلکِ ث ،اًجبم دّذکِ ّوبى جلَگیزی اس خًَزیشی است را  ًْبیی هَال

ایي است کِ خَى دستص  غزض ًْبیی هَال ،حبصل ًطذُ چَى غزض ًْبیی هَال ،ثب اهتثبل ػجذصَرت را ثز آٍردُ کٌذ. در ایي

 ًوَدُ.تثبل اهرا خَاستِ  چِ کِ هَالدلیمب آً شاست ٍ ػجذ ًی پبًسوبى اس ػجذ خَاستِ فزاّن کزدى اثشار ٍ ٍسبیل ًچِثٌذ ثیبیذ اهب آ

 دستص را خَدش تب سهبًی کِ هَال در ایي هثبل .گزفتِ ضَد خًَزیشی دست یَهز ایي ثَدُ کِ جلاس ا اهب غزض اصلی هَال

 . حبصل ًطذُ صغزض ًجستِ،

هحمك خزاسبًی  ثبضذ.هی بلتجذیل اهتث ی ثیبٍرد، ایي ػول ػجذثْتز ى را ثیبٍرد یب ٍسبیلوبٍسبیل پبًساگز ثزای ثبر دٍم ػجذ  حبل

  .هبًؼی ًذارد ثلکِ رجحبى ّن دارد ًِ تٌْبایي کبر  زهبیذهی ف

ذ کِ ثب ٍسبیل پبًسوبًی کِ در ٍ هطبّذُ هی کٌیص ػاللِ دارد الػجذی ثِ هَ ثِ طَر هثبل ػلت اهتثبل دٍم هی تَاًذ ایي ثبضذ کِ

ثْتزیي  ثِ گزدد تب غزض هَالهی ثْتزی ثزای هَال َد، لذا دًجبل ٍسبیلضویفتِ ًجلَی خًَزیشی گز اٍل ثزای هَال آٍردُ دفؼِ

 .اردلی ًذکباض ًحَ اًجبم ضَد ٍ ایي

کِ اهتثبل ػلت تبهِ غزض  یدیل اهتثبل جبیش ًیست ٍلی در هَارتجذصَل غزض هَلی است پس در جبیی کِ اهتثبل ػلت تبهِ ح

جبیش  بلتجذیل اهتث در صَرت دٍم زگا .است مْتص هؼلَج ئلِ است ٍایي کلیت هس .ًذارد یّیچ هبًؼ لبثتهَال ًیست تجذیل اه

هحمك هَال ٌَّس غزض  ، سیزاهطکلی ًذاردهجذد لذا اهتثبل  .سبلط ًطذُ سٌَّت کِ اهز ٌَّس ثبلی است ٍ اسدلیل ایي  است ثِ

  .ضَد اهتثبل دیگز ثِ ًذارد کِ اهتثبل تجذیل اضکبلیٍ  ًطذُ

ثزخی اس طجك ضَد. هیت ثزگشار جوبػًوبس  خَاًذ ٍلی پس اس آىدی هیفزصَرت ثِ  اش راًوبس یَه6ِ ضخصی ضزػیبت هثبل اس

را کبًِ هحمك خزاسبًی اس هَارد تجذیل اهتثبل خَاًذى ًوبس ثِ جوبػت  ٍ هستحت استثِ صَرت جوبػت  رٍایبت اػبدُ ایي ًوبس

 .داًذهی

هَرد دیگز ًوبس آیبت در هَاردی هثل کسَف ٍ خسَف است. در ایي هَارد خَاًذى ًوبس آیبت ٍاجت است ٍلی تب ثزطزف ضذى 

ضیذگزفتگی خَاًذى ًوبس آیبت ثِ صَرت هکزر هستحت است. ایي جب ّن ثب آى کِ یک ثبر ًوبس خَاًذُ ٍ اهز رَخهبُ گزفتگی یب 

 ثِ ًوبس آیبت اهتثبل ضذُ ٍلی خَاًذى دٍثبرُ آى ّن تَصیِ ضذُ است.

 ایي هثبل ّب ًطبى دٌّذُ جَاس تجذیل اهتثبل است  

 «الحوذ هلل رة الؼبلویي»                                                                                                                              


