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 «معینج لعن علی اعدائهم اال اهلل علی محمد و آهل الطارهین و  یالحمد هلل رب العالمین و صل  »
 کالم شارح مطالع

دس تٌجیِ اٍل ثعذ اص هعلَم ضذى هعٌبی ثسیظ ٍ هشکت، ًَثت ثِ ثشسسی الَال ٍ ادلِ آًْب هی سسذ. گفتین دس ایي هسئلِ دٍ لَل 

هطتك ّستٌذ ٍ ثعضی ًیض لبئل ثِ تشکیت هفَْم هطتك ّستٌذ. هشحَم هحمك ٍجَد داسد: ثشخی لبئل ثِ ثسبعت هفَْم 

 کِ ًسجت ثِ ایي الَال رکش ضذُ سا ثیبى کشدًذ.  ُ کشدًذ ٍ ایشادات ٍ اضکبالتیخشاسبًی، اجوبال ثِ ایي ادلِ ٍ الَال اضبس

ثِ تشتیت ٍ کٌبس ّن گزاضتي اهَس  ."هجَْلشتیت اهَس هعلَهِ لتحػیل اهش تَّ الفکش "ضبسح هغبلع دس تعشیف فکش گفتِ: 

 هعلَم ثشای ثذست آٍسدى ٍ کطف یک اهش هجَْل، فکش هی گَیٌذ.

دس ایي تعشیف، کلوِ اهَس اخز ضذُ. اهَس جوع است ٍ چَى هشاد اص جوع، دس ایٌجب جوع هٌغمی است پس حذالل ثبیذ دٍ اهش 

ایي است کِ ثب یک چیض ًوی تَاًین اهش سخي هعٌبی ایي ن. هعلَم دس کٌبس ّن گزاضتِ ضًَذ تب ثتَاًین اهش هجَْل سا کطف کٌی

 هجَْل سا کطف کٌین. ایي تعشیفی است کِ هطَْس هٌغمییي دس هَسد فکش اسائِ دادُ اًذ.

 اشکال

 کطف اهش هجَْل هتَلف ثش کٌبس ّن لشاس دادى دٍ اهش هعلَم ًیستّویطِ دس ایٌجب هوکي است اضکبلی هغشح ضَد ٍ آى ایٌکِ 

ِ االًسبى؛ ثلکِ دس ثشخی اص هَاسد اص ساُ یک اهش هعلَم ّن هی تَاى هجَْل سا کطف کشد. هثال دس تعشیف اًسبى، گفتِ ضذُ ک

ّین هجَْلی هبًٌذ اًسبى سا کطف کٌین، اص کٌبس ّن لشاس ّن دادى دٍ اهش هبًٌذ حیَاى ٍ ًبعك، حمیمت حیَاىٌ ًبعكٌ، اگش ثخَا

هٌحػش دس کٌبس ّن لشاس دادى ایي دٍ اهش ًیست ثلکِ هی ساُ کطف هجَْل، ٍسین اهب آ هی کٌین ٍ ثذست هیاًسبى سا کطف 

تَاًین اًسبى سا ثب یک اهش هبًٌذ فػل ثِ تٌْبیی ثطٌبسین. اگش دس همبم تعشیف اًسبى گفتِ ضَد ًبعكٌ، آیب ثشای ضٌبختي اًسبى ٍ 

، هی تَاًین عشؼ خبظ اًسبى سا رکش کٌین یعٌی ثگَئین یب هثال ثجبی فػل کِ جضء راتی است کطف ایي هجَْل کبفی ًیست؟

 االًسبى؛ ضبحکٌ، کِ ضبحک عشؼ خبظ اًسبى است اهب دس عیي حبل هعشِّف حمیمت اًسبى است. 

دسست ًیست چَى ّوبى عَس کِ گفتِ هعلَهِ، تب اهش هجَْل کطف ضَد عشیف فکش گفتِ ضذُ َّ تشتیت اهَس پس ایٌکِ دس ت

ب دٍ اهش ثبضذ تب هعٌبی هجَْل کطف ضَد ثلکِ ثب یک اهش ّن هی تَاى هجَْل سا ضٌبخت. ایي اضکبلی ًیست کِ حتو ضذ الصم

 است کِ ثِ تعشیف فکش ٍاسد ضذُ است.
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 پاسخ

ضَد دس ایٌجب دس ٍالع یک  ًسبى، فمظ فػل رکشاگش دس تعشیف اایطبى هی گَیٌذ:  هی دّذ. پبسخهغبلع ثِ ایي اضکبل ح ضبس

کِ ثِ عٌَاى هعشٍّف  ًبعك« االًسبى ضیءٌ ثجت لِ الٌغك»دس ٍالع عجبست است اص  «االًسبى ًبعكٌ»اهش است.  ثلکِ دٍاهش ًیست 

 ػیل اهش هجَْل ٍجَد داسد.حهعلَهِ لتپس ثبص ّن تشتیت اهَس  اًسبى گفتِ ضذُ دس ٍالع دٍ چیض است.

 آًچِ کِ دس همبم تعشیف اًسبى گفتِ ضذُ ثِ حست ظبّش یک اهش است اهب دس حمیمت ثِ هعٌبی «بى ضبحکٌاالًس»دس  هثالًیب 

 است لزا ثبص دس ایٌجب ّن دٍ چیض هعلَم دس کٌبس یکذیگش لشاس گشفتِ اًذ تب هجَْلی ثِ ًبم اًسبى کطف ضَد. «ضیءٌ لِ الضحک»

 هعلَهِاهَس »عجبست است اص تشتیت عشیف ضذ کِ اگش فکش تعشیفی ثشای فکش اسائِ ضذُ ٍ اضکبلی ًیض ثش ایي ت خالغِ آًکِ

 ُجَاة داد عکٌین؟ ضبسح هغبل کطفتَاًین هجَْل سا  هیّن یک اهش  ثب پس چشا دس ثعضی اص هَاسد حتی «تحػیل اهش هجَْل

دٍ اهش است. کِ یک اهش دس ّیچ جب، هعشِّف ٍ هحػل هجَْل ًیست ٍ هَاسدی سا کِ ضوب گوبى هی کٌیذ یک اهش است دس ٍالع 

 است. «ضیءٌ لِ الٌغك» ٍ «ضیءٌ لِ الضحک»یعٌی ضبحک ٍ ًبعك دس ٍالع ثِ هعٌبی 

 اشکال محقق شریف به شارح مطالع

ًبعك ٍ ضبحک دس ُ: هحمك ضشیف دس حبضیِ ضشح هغبلع ثِ پبسخی کِ ضبسح هغبلع دادُ، اضکبل کشدُ است. ایطبى فشهَد

ضحک هطخع هعٌبی ایذ،  هعٌب کشدُ «ضیءٌ لِ الضحک»ًیستٌذ ثلکِ یک اهش ّستٌذ. صیشا هثال ضوب ضبحک سا ثِ  ٍالع دٍ اهش

دس ایٌجب یب هفَْم است اهب سَال ایٌجبست کِ هٌظَس اص ضیء کِ ثِ عٌَاى اهش هستمل دس کٌبس ضحک لشاس دادُ ضذُ، چیست؟ 

 یست ٍ ّش دٍ هجتال ثِ اضکبل است.ٍ اص ایي دٍ حبل خبسج ً ،ضیء هشاد است یب هػذاق آى

اخز  اگش هفَْم ضیء ایٌجبهفَْم ضیء اخز ضذُ است.  «ءٌ لِ الضحکیض»؛ االًسبى دسهفَْم ضیء ثبضذ،  ،اگش هٌظَس الف(

ٍ عشؼ عبم هَجَدات عبلن است دس ایي جولِ اخز کٌذ  غذق هیی هَجَدات عبلن  ّوِ کِ ثشضذُ ثبضذ، دس ٍالع یک عٌَاى 

ضیء ّن ثش ٍاجت غذق هی کٌذ ٍ ّن ثش هوکي غذق هی کٌذ ٍ حتی  ثلکِضیئیت جضء راتیبت اضیبء عبلن ًیست ضذُ چَى 

هفَْم ضیء حتی ثش عٌَاى ضشیک الجبسی ّن غذق هی کٌذ. پس  صیشا هی تَاًین ثگَئین کِ ضیء ثش هوتٌع ّن غذق هی کٌذ

یعٌی چِ جَاّش ٍ چِ اعشاؼ ٍ ٍاجت یب هوکي یب ضیءٌ دس ٍالع جَّش ًیست ٍ عشؼ عبم است چَى ثش توبهی همَالت 

 ضذُ ثبضذ، الصهِ اش ایي است کِ عشؼ عبم داخلهوتٌع غذق هی کٌذ. حبل اگش هفَْم ضیء ثخَاّذ دس هعٌبی ضبحکٌ اخز 

 ضَد. ؼ خبظ هحسَة هیدس چیضی کِ ثِ عٌَاى عش ضَد

ٍ هٌظَس اص ضیءٌ، هفَْم ضیء ثبضذ،  «ضیءٌ لِ الٌغك»ص ایي ثیبى دس ًبعك ٍاضح تش است. اگش ثگَئین ًبعك عجبست است ا فسبد

یعٌی آًچیضی کِ  ایي است کِ چیضی کِ عشؼ عبم است سا داخل دس فػل کٌین. لشاس دادى هفَْم ضیء دس هفَْم ًبعكالصهِ 

ًبعك  هثالً، ، صیشا فػل اص راتیبت ضیء ٍ همَّم هبّیت ضیء استٍ ایي هحبل است اص راتیبت ًیست سا داخل دس راتیبت کٌین

دس ٍالع عشؼ عبم سا دس یک جضء  داخل دس هفَْم ًبعك کٌین.اگش ثخَاّین ٍ هفَْم ضیء سا  . حبلهمَّم هبّیت اًسبى است

ثِ آى تَاى  کِ ایي ثبعل است. ایي تبلی فبسذی است کِ ًوی این شدُ)یعٌی فػل( کِ همَم رات است، داخل کٍ راتی  هبَّی

 تضام ثِ.لکٌین ٍ ّزا ثبعلٌ ٍ الیوکي االفَْم ضیء سا داخل دس تفسیش ًبعك یب ضبحک تَاًین ه لزا ًوی هلتضم ضذ.
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. یعٌی ٍلتی هی گَئین ضبحکٌ یب پذیذ خَاّذ آهذاگش هػذاق ضیء هَسد ًظش ثبضذ. دس ایي غَست تبلی فبسذ دیگشی  ب(

ضذُ است. عجك ایي ثیبى هعٌبی االًسبى ًبعكٌ، دس ٍالع هػذاق ضیء کِ عجبست اص اًسبى است دس هعٌبی ضبحک ٍ ًبعك اخز 

لزا دس ٍالع کبىّ لضیِ ایٌچٌیي ِ هػذاق ضیء خَد اًسبى است ًبعكٌ هی ضَد االًسبى ضیءٌ لِ الٌغك ٍ چَى فشؼ ایي است ک

ي اضکبلص ایي است کِ دس ایٌجب جْت لضیِ اًمالة پیذا هی کٌذ ٍ ای سبى؛ اًسبىٌ لِ الضحک یب الٌغك، ٍ ایيَد کِ االًهی ض

، کِ بًحکبضاالًسبى یوکي أى یکَى اهش هحبل است. صیشا لضیِ االًسبى ضبحکٌ، یک لضیِ هوکٌِ است. االًسبى ضبحکٌ یعٌی 

جْت لضیِ دس آى، اهکبى است. حبل اگش لشاس ثبضذ کِ ثجبی ضبحک، اًسبى لِ الضحک سا ثیبٍسین، االًسبى؛ اًسبى لِ 

س ایٌجب جْت اهکبى هجذل ثِ جْت ضشٍست ضذُ ٍ تجذیل ٍ اًمالة جْت الضحک هی ضَد ٍ ایي لضیِ ضشٍسیِ است. لزا د

 لضبیب، اهش هستحیلی است. 

طذُ است. ایي اغل ًپس ثبیذ ثگَئین کِ دس هعٌبی هطتك هبًٌذ ضبحک یب ًبعك، ًِ هفَْم ضیء ٍ ًِ هػذاق ضیء دس آى اخز 

 سح هغبلع ثَد.سخي ضبسح هغبلع ٍ اضکبل هحمك ضشیف غبحت حبضیِ ثش ضشح هغبلع ثِ ضب

 محصل بحث

ًتیجِ ایٌکِ دس ٍالع هحمك ضشیف هی خَاّذ ثسبعت هفَْم هطتك سا ثبثت کٌذ ٍ همبثل آى ضبسح هغبلع است کِ تشکیت هفَْم 

ضبسح هغبلع هی گَیذ کِ ًبعك عجبست اص ضیء لِ الٌغك است ٍ غبحت حبضیِ ثش ضشح هغبلت هی  هطتك سا پزیشفتِ است.

ال ثِ ضیء اخز ضذُ ثبضذ، ّش دٍ هجتًبعك سا ثِ ضیء لِ الٌغك تفسیش کٌین صیشا چِ هفَْم ٍ چِ هػذاق فشهبیذ کِ ًوی تَاًین 

غبحت حبضیِ ثش ضشح هغبلع . پس ضبحک ٍ ًبعك ٍ هبًٌذ ایي دٍ، هعٌبیی ثسیظ داسًذ ٍ دٍ جضء ًذاسًذ لزاهطکل است. 

بسح هغبلع حل ًطذُ است. دسست است کِ ایي ثحث دس لػذ داسد ثگَیذ: اضکبلی کِ ثِ تعشیف فکش گشفتِ ضذُ، ثب پبسخ ض

تعشیف فکش است اهب اضکبل ٍ جَاة ّبیی کِ دس ایٌجب رکش ضذُ دس ٍالع دال ثش ایي است کِ ضبسح هغبلع،  هشثَط ثِ هٌغك ٍ

 کأىّ لبئل ثِ تشکیت هطتك است ٍ غبحت حبضیِ ثش ضشح هغبلع ًیض کأىّ لبئل ثِ ثسبعت هفَْم هطتك است.

 «هلل سة العبلویيالحوذ »


