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بحث در براهین اقتضاا سساد بهوسیله نهی بود که به دو برهان اشاره کردنم .بحث امروز درباره برهان سوم
اسا ..برهان ساوم بر انکهه نهی متتضای سسااد میتواند باشاد .انن برهان ساوم هم از ساه متدمه تشهیل شده
اسا.؛ متدمه اول انکهه آنچه شرط در عبادن .عبادت اس .متربی .به معکا دوم از آن دو وجهی اس .که در
بحث پیشاین بیان شد .در سیاق بحث درباره برهان دوم گفتیم متربی .به دو معکی میتواند باشد؛ نک متربی.
ا
به معکا آنهه مصالحتی برا مولی باشاد؛ به انن معکا که نک نفعی به مولی میرسد نا مثَل دل مولی خوشحال
میشود .خشکود که میگونیم خشکود به انن معکاس.؛ متربی .نعکی آنچه مولی را خشکود میککد .لذا بیان
شااد که انن معکا از متربی .در ذات اقدس حق متعال جار و سااار نیساا ..معکا دوم متربی .انن بود؛
متربیتی که از شئون مولون .و عبودن .اس .و شئون مولون .و عبودن .هم انتیاد اس.؛ انکهه عبد مکتاد برا
موال خودش باشد .آنوق .گفتیم متربیتی میتواند مکشأ عبادن .باشد که متربی .به معکا مکتاد برا خدا،
خاضا برا او و تسالیم امر او بودن باشد .خب انن معکا دوم را ما میپذنرنم .لذا انن متدمه اول که متربی .به
معکا خکک کردن دل مولی و خوش کردن دل مولی نیس ،.اننگونه متربی .با مبانی عرسی سازگار اس .اما با
موال حتیتی و ذات اقدس حق متعال که غکی علی االطَلق اساا .سااازگار نیساا ،.بلهه متربی .به معکا
همان انتیاد و سرسپردگی اس.؛ نعکی کار ککم که انن کار نشاندهکده سرسپردگی من به مولی باشد.
متدمه دوم انن اس .که همین متربی- .به معکا متربیتی که از شئون عبودن .برا مولی اس .که متربی.
به معکا تساالیم امر مولی بودن باشااد -را چگونه میتوان انجام داد؟ انن متربی .در خارج چگونه قابل تحتق
اسا .و با چه قصاد انن متربی .تحتق پیدا میککد؟ ما چگونه قصاد ککیم که قصد ما بتواند موجب متربی.
سعل شود مکظور آن متربیتی که در شأن عبد برا مولی اس..
به ساه شاهل میشاود ما انن متربی .را تصاور ککیم؛ نهی انکهه متربی .به معکا قصد امر باشد؛ نعکی انن
تسلیم امر مولی بودن را چگونه میتوانیم عملی ککیم؟ به انن شهل که به قصد امر مولی انجام دهیم ،انن متربی.
اس ..لذا انن متربی .را ما به انن شهل میتوانیم عملی ککیم که قصد امر داشته باشیم .بکابرانن عبادن .عبادت
درگرو انن میشود که بتوانیم ما قصد امر متعلق به سعل داشته باشیم.
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شااهل دنگر متربی ،.بازهم همین متربی .به معکا متربی .عبد الی المولی اساا.؛ متربیتی که از شاائون
عبودن .اس ،.نعکی از شئون سعل عبد بماهو عبد اس ..شهل دوم متربی .انن اس .که عبد بهقصد محبوبی.
للمولی انن عمل را انجام میدهد؛ نعکی چون مولی انن عمل را دوس .دارد من انن عمل را انجام میدهم.
شاهل ساوم انن نوم متربی .انن اسا .که بهقصاد مَلک انن کار را انجام دهد؛ بهقصد مصلحتی که در انن
سعل وجود دارد .انن سه شهلی اس .که قابل سرض اس..
اما متربی .به شهل اول که متربی .به شهل قصد امر نا به شهل قصد محبوبی .باشد [مد نظر اس ].و ما
میخواهیم اثبات ککیم که متربی .باند به شااهل قصااد امر باشااد .در متدمه سااوم متربیتی که به شااهل قصااد
مصالح .باشاد نفی میشاود؛ متربی .نمیتواند به شاهل قصد مصلح .و مَلک باشد .چرا؟ چون انن قصد
مصلح .به چه شهل میتواند باشد؟ مصلح .چه کسی؟ اگر بفرمانید انن قصد مصلح .نعکی قصد مصلحتی
کاه برا مولی در انن عمال وجود دارد که انن معکا ندارد ،چون مولی موال غکی بالذات اسااا.؛ «ال َت ُضااار ُه
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را میسرماندِ « :إ ْن َته ُف ُروا س ِإ َّن الل َه غ ِکيٌّ َع ْکه ْم َو ال َن ْرض ای ِل ِع َب ِاد ِه اله ْف َر و إن َت ْشااه ُروا َن ْرضاا ُه له ْم» 2پس او غکی
اسا .از انکهه او را اطاع .ککید و او نیاز به عبادت ما ندارد .پس متربی .به معکا قصاد مصالح .و انکهه
قصاد مصالح .مولی باشد معتول نیس ..اگر انن مصلح ،.مصلح .عبد باشد و بگونیم متربی .مولی نعکی
در حتیت .متربی .عبودنتی به شاهل قصاد مصالحتی باشاد که از انن عمل برا عبد حاصل میشود انن هم
ا
معتول نیسا.؛ چون قصاد مصلحتی که برا عبد مترتب میشود چگونه مترب به مولی میشود؟ مثَل به مولی
ا
چه ربطی دارد؛ من قصاد ککم که مثَل بخورم که سایر شاوم و اتترب بذالک الی المولی و با سایر شدن خودم به
خدا نزدنک شاوم ،انن چه معکی دارد .انکهه مصلح .عبد بماهو عبد مترب الی مولی بماهو مولی باشد انن هم
معتول نیس..
در حال حاضاار برهان را بیان میککیم و بعد آن را نتدش میککیم -.انن برهان ثالث بر انکهه نهی متتضاایسساااد اساا .را بیان میککیم که میگونیم متدمه ثالثش انن اساا .که عبادن .به شااهل قصااد مصاالح .ممهن
نیساا ،.پس چه میماند؟ نا به شااهل قصااد محبوبی .نا به شااهل امر .محبوبی .را هم که باند از طرنق امر

 .1نهج البَلغه ،خطبه 391
 .2زمر 7:إ ْن َت ْه ُف ُروا َسإ َّن َّالل َه َغکيٌّ َع ْک ُه ْم َو َال َن ْر َضی لع َباده ْال ُه ْف َر َو إ ْن َت ْش ُه ُروا َن ْر َض ُه َل ُه ْم َو َال َتز ُر َواز َر ٌة و ْز َر ُأ ْخ َر ُث َّم إ َلی َر ِّب ُه ْم َم ْرج ُع ُه ْم َس ُی َک ِّب ُئ ُه ْم بماَ
ِِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ون إ َّن ُه َعل ٌیم ب َذات الص ُ
ُک ْک ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ور
د
ِ ِ ِ ِ
ِ

جلسه  51اصول فقه (اقتضاء نهی للفساد) ،مدرسه فیضیه

 82مهر ماه 5931

بفهمیم؛ از کجاا بادانیم کاه ناکچیز محبوب مولی اسااا.؟ باند امر به آن بخورد تا بفهمیم که محبوب مولی
اس ..پس مطلب در چه مکحصر میشود؟ در قصد امر .انن متدمه سوم.
حاال وقتی انن متدمات ثَلثه تبیین شاد ،معلوم خواهد شد که آن عبادنتی که در انکجا میتواند مکشأ صح.
شااود عبادن .به معکی قصااد امر اساا ..حال با توجه به انکهه نهی به انن سعل تعلقگرسته اساا .و نهی هم نهی
غالب اساا .نعکی نهیا اساا .که بر امر چربیده اساا ،.لذا سرض بر همین اساا ..چون اگر انن نهی نهیا
ا
باشاد که نچربیده باشد اگر کفه نهی کفه غالب نباشد از محل بحث ما خارج میشود ،مثَل اگر نهیا باشد که
مغلوب امر اسا .خب نهی سااق شاده اسا .و دنگر نهیا وجود ندارد .اگر کفهاش راجح هم نباشد بازهم
بالمعارضاُ سااق میشاود .لذا در آنجانی بحث میککیم که نهی سرپاس ،.نهی سرپا جانی اس .که بتواند بر
امر غالب و راجح شاااود .خب چکین امر که نک نهی راجحی در همان مورد از او وجود دارد نمیتواند مترب
باشد؛ زنرا امر وجود ندارد نعکی امر با غلبه نهی ساق میشود .علیهذا نمیتوان به سعلی که نهی به آن تعلق
گرسته اسا .تترب بهسو خدا جس ،.نمیتواند عبادت شود پس نمیتواند صحیح باشد .سالکهی نتتضی سساد
عبادت را .چون نهی کاشا از مغلوبی .امر اسا ،.اگر نهی نهیا اس .که بالفعل هس .کاش از غلبه نهی
بر امر موجود اساا ..غلبه نهی بر امر موجود به معکی سااتوط امر در مورد اساا .و سااتوط امر در مورد موجب
بطَلن عمل خواهد شااد و بکابرانن نهی کاشاا بطَلن عمل خواهد بود .انن هم وجه سااوم در اقتضااا نهی
للفساد.
اساتاد شاهید بر انن تترنب ساوم نا بر انن برهان ساوم هم انراد میگیرند؛ انراد انشان بیشتر متمرکز بر همین
قصاد مَل ک نعکی قصاد مصالح .اسا ..درنهی از متدمات انن برهان ساوم گفته شد که متربی .نا به شهل
قصاد امر نا به شاهل قصاد محبوبی .و نا به شهل قصد مَلک اس ..قصد مَلک نعکی قصد مصلح ..حال
مصالح .نا باند مصلح .مولی باشد که انن معتول نیس .چون مولی غکی اس ،.نا مصلح .عبد باشد که انن
هم معکی ندارد که مصلح .عبد مترب الی المولی باشد؛ من خودم احساس لذتی میککم از عملی بعد میگو نم
انن مترب من بهساو مولی باشاد ،انن هم معکی ندارد .انکجا انشاان اشاهال میککد که مصلح .عبد میتواند
مترب الی المولی باشاد .انکهه میگونکد مصالح .عبد سینفسه نا عبد بماهو عبد مصلح .او نمیتواند محتق
تترب الی المولی باشاد چرا نباشد؟ بلهه میتواند؛ درجانی که ما بدانیم که مصلح .عبد برا مولی مهم اس.؛
زنرا نهی از اغراض مولی بلهه از مهمترنن غرضها مولی کمال عبد و نجات عبد اسا .و مصلحتی اس .که
ا
به خود عبد برمیگردد .اذا کان انن مصلح .عبد مهما للمولی و خود همین متعلق غرض مولی اس .چرا نتواند
مترب الی المولی باشد؟ لذا مصلح .عبد میتواند مترب الی المولی باشد.
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پس از نظر ثبوتی مصاالح .میتواند مترب الی المولی باشااد ،بکابرانن نهی غالب بر امر اساا .و امر به دلیل
ا
معارضاه با نهی و غلبه نهی سرضاا ساق شده اما مصلحتی که پش .سر آن امر وجود دارد که ساق نشده و از
بین نرسته اسا ..امر نا به دلیل معارضاه با نهی و نا به دلیل غلبه نهی بر امر سااق شده اس .اما مَلک امر که
همچکان وجود دارد .امر از بین رسته اما مصاالح .که از بین نرسته اساا.؛ خب چرا نشااود با وجود انکهه نهی به
انن سعل تعلق گرسته اسا .به قصاد مصالح .موجود در انن سعل ،تترب الی المولی حاصل میشود؟ پس انکهه
گفته شاد اگر انن مصالح .مصلح .راج الی العبد باشد نمیتواند مترب باشد و اگر مترب نشد عبادت باطل
خواهد بود سرمانش صحیحی نیس..
انن امر ست به دلیل معارضه نهی ساق شده اس .اما امر که مصلح .را از بین نمیبرد .کاش میخواهد،
کاشا هم هسا.؛ خود امر کاشا اسا ،.انکجا سعل از سعلی .میاستد ،امر که از عالم وجود حذف نمیشود
نعکی اننطور نیس .که امر از عالم وجود حذف شود بلهه امر سر جا خودش هس ،.انن امر با وجود آن نهی
غاالب انن امر دنگر ُم َح ِّر َّکی .ندارد و شاااما را بهطرف عمل وادار نمیککد ،امر که هسااا ،.امر که از بین نرسته
ا
ا
اس .به معکا انکهه اصَل امر وجود ندارد؛ امر وجود دارد و سر جا خودش اس ..مثَل سرض ککید سرمود:
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حج برو ،نماز بخوان؛ امر نماز بخوانش هکوز هسا ،.نا سرمود :اذا زال .الشامس سصال ،نا « ِ ِ
ََّ
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س ِإلی غ َس ِق الل ْی ِل» .3اول وق .هم شده و وق .زوال هم هس .اما نک نهیا به همین صَلة اول وق.
الشام ِ
ا
تعلق گرسته اس.؛ مثَل به دلیل انکهه سرض ککید غصب اس .و نماز در محل غصبی اس .گفته ال تصل .انن ال
تصال که آمد ،ال تصال سی المهان المغصاوب آن امر را از عالم وجود برنمیاندازد و امر هکوز سر جا خودش
ا
ا
اس ..کاشفی .امر از مَلک هس- .انن بحثها را قبَل گفتهانم ما قبَل بحث کردهانم که -انن کاشفی .مَلک
از بین نمیرود ،بلهه امر از ساعل .میاستد؛ نعکی امر دنگر چکین امر نمیتواند محرک باشااد .بکابرانن مَلک
نا کاشفی .از مَلکش میماند.
البته ما در محل خود به انن حرف اساتاد اشاهال گرستیم ،اما در حال حاضر تکها حرسی که استاد گفته اس.
را بیان میککیم و میخواهیم از حرف انشاااان دسام ککیم و اال در محل خودش گفتیم که اگر امر سااااق شاااود
معکیاش انن اساا .که مَلکش مغلوب مَلک نهی اساا .و مَلک مغلوب از مَلک اقو در حتیت .نعکی عدم
المَلک؛ نعکی تا مَلک مغلوب نشااود خود امر مغلوب نمیشااود .انن را ما در محل خود گفتیم اما اآلن مبکانی
که اسااتاد شااهید سرمودند را تبیین ککیم که بکابرانن قصااد مَلک ممهن نیساا.؛ چون انن مصاالح .نا برا
َ
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مصاالح .مولی و نا برا عبد اساا ..مصاالح .مولی معتول نیساا .چون مولی مصاالحتی ندارد و او غکی از
عبادت و از اطاع .اساا ،.اگر مصاالح .مصاالح .عبد هم باشااد مصاالح .عبد نمیتواند مترب باشااد .اما
جوابش انن اسا .که مصالح .عبد میتواند مترب باشاد ،اگر مصالح .عبد مهم برا مولی باشد هرچکد در
ٌ
مصلح .مانی هم برا عبد دارد ،لذا مگر
حال حاضار نهی وجود دارد اما نهی از نک سعلی اسا .که انن سعل
ا
میتواند مترب نباشاد! انن نسب .به عالم ثبوت اس.؛ نعکی ثبوتا .بکابرانن نهی باانکهه نهی اس .و به سعل تعلق
گرسته اساا .معذالک میتواند انن سعلی که متعلق نهی اساا .مترب باشااد و میتواند عبد انن سعل را به قصااد
عبادت اتیان ککد مکتها قصد مَلک و قصد مصلح .باشد .انن مطلب اول ،نسب .به عالم ثبوت اس..
اما در عالم اثبات انکهه (شاما شاهید صادر سرمودند با قصاد مَلک نعکی قصااد مصلح .عبادن .درس.
نمیشاود ،با محبوبی .صرف هم مگر امر باشد [درس .میشود] به دلیل انکهه امر اس .که کاش از محبوبی.
دارد بکابرانن تکها راه عبادن .قصااد امر اساا.؛ باند امر باشااد تا بتوانیم عبادن .را درساا .ککیم .حال به دلیل
انکهه امر هم مغلوب نهی شااده ،ساااق گردنده اساا .پس امر در کار نیساا .لذا عبادن .درساا .نمیشااود،
خَلصه استدالل انن بود.
در جواب گفته میشود :چه کسی گفته اس .که عبادن .باند از طرنق قصد امر متحتق شود؟ دلیلی بر انکهه
عبادن .باند از طرنق قصااد امر متحتق شااود ندارنم و دلیلی بر انن ندارنم که شاارط عبادن .عبادت خصااو
قصاد االمر اسا ..آنچه شرط عبادن .عبادت اس .متر بی .عبادت به مولی اس ..حاال اگر نک مَلک عتلی
ا
هم برا انن متربیا .ما بتوانیم پیدا ککیم کفان .میککد؛ نعکی انساااان نک مَلک عتلی درسااا .ککد اما واقعا
مَلک عتلی باشد که هذا الفعل محبوب عکد المولی و لو بالعتل و ادراک عتلی باشد امر هم در کار نیس..
نتل میکککد از مرحوم مجلسای رضاوانالله تعالی علیه و مرحوم مأل صالح مازندرانی با هم عتد اخوت بسته
بودند .بعد بکا بر انن شاااد که هرکسااای زودتر سوت ککد به خواب دنگر بیاند و برا او بگوند که آنطرف چه
اتفاقی میاستد و او را که خبر شااد خبر بازنیامد .نتل اساا .که مأل صااالح مازندرانی زودتر سوت کرد بعد از
مدتی نکشبی به خواب مجلسی آمد ،مرحوم مجلسی از او سؤال کرد که خب چه عملی از اننهمه عبادتها و
تعلیم و تعلمهاا و تدرس ها و تدرنسها بهترنن عملی بود که آنجا به درد تو خورد ،او گف .از همه انن عملها
آن عملی که انکجا بیشاتر به دردم خورد انن بود که نک نیمهشب زمستانی که هوا سرد و برسی بود و همهجا را
هم برف گرسته بود ،من هم نک پوساتیکی داشتم که تازه آن را خرنده بودم ،پوستین نونی بود و خیلی هم دوستش
داشتم .در کوچه راه میرستم دندم نک تولهسگی از سرما به خود میلرزد؛ خیس شده جانی هم ندارد که به آنجا
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پکاه ببرد ،برف هم بهشادت میبارد و همهجا هم نخ بسته اس ..پوستین را ککدم و انن سگ را درون انن پوستین
پیچاندم و انن تولهسااگ را در خانه آوردم که نگهش داشااتم .در آن دنیا گفتکد از همه کارهانی که تو کردها انن
ا
کار از همه بهتر اس ..حاال مثَل سرض ککید اگر انن عمل عملی نباشد که دلیل شرعی بر ُحسکش داشته باشیم،
اما دلیل عتلی بر ُحسن آن باشد ،بههرحال خدمتی به انن صاحب جان شده اس..
میازار مور که دانهکش اس .که جان دارد و جان شیرنن خوش اس.؛ انن جان شیرنن خوش اس .همان
بهاصاطَل نهته عتلی اسا ..اگر حاال کسی به نک نهته عتلی قربُ الی الله نک عملی را انجام داد ،امر هم
در کار نیس ،.چرا باند بگونیم انن متربی .ندارد؟ چرا انن مترب نشود.
حال اگر نهی به صااَلة خورده و در وسا ارض غصاابی هم هساا ،.دنگر امر دانر بین انن اساا .که او نماز
بخواند نا نخواند .غصاب را که مرتهب شاده ،حاال در انن حالتی که غصاب مرتهب شاده اس .نماز بخواند نا
نخواند؟ بخواند بهتر اس .نا نخواند با نک نهته عتلی؟ سرض ککید که هرچه تحلیل اصولی داش .انن تحلیلها
ا
او را به انن نرساااند که در انکجا باند امر داشااته باشااد و امر هم ندارد؛ چون قطعا انن نهی ،نهی غالب بر امر
ا
اسا ..به انن نتیجه رساید که انن امر نا مغلوب نهی اسا .نا سرضاا در نتیجه معارضه ساق شده و هیچ امر
وجود نادارد .اما باسهر خودش باعتل خودش میداند که امر دانر بین انن اسااا .که در انن ارض غصااابی نماز
بخواند نا نخواند ،خب بخواند بهتر اسا ..انکجا توانسا .قصاد قرب .ککد و قصد قرب .او متمشی شد ،حال
چرا بگونیم انن عبادت نیس.؟ چرا بگونیم ساق اس.؟ چرا بگونیم باطل اس.؟ -البته اننها را در متام بحث
بیان میککیم و معکیاش انن نیس .که مبکا ستوا شود -بکابرانن انکهه شما سرمودند تکها راه تحتق عبادن .سعل
قصاد االمر اس .و چون امر هم بهوسیله غلبه نهی ساق شده پس دنگر امر ندارنم و امر که نداشتیم عبادن.
قابل تحتق نیساا ،.انن مکتفی شااد .اگر امر هم نبود و نهتها برا امر وجود داشاا .و لو نهته عرسی؛ نهته
عرسی که در نتیجه انن نهته عرسی نا نهته عتلی که توجه الیه العبد ،عبد متوجه انن نهته شااد و توانساا .قصااد
قرب .ککد ،گف .خدانا برا خاطر تو ،برا رضاااا تو ،میدانم تو از من راضااای میشاااو اگر انن کار را انجام
بدهم ،من برا رضاا تو انن کار را انجام میدهم ،حاال اشاتباه کردهام غصب را مرتهب شدهام ،هکوز هم ادامه
ا
دارد ،مثَل مکم از آن آدمهانی نیساااتم که به انن زود از انن غصااابم توبه ککم ،ولی میخواهم نماز تو را بخوانم.
خب چرا انکجا بگونیم که مترب .ندارد؟! لذا متربی .دارد .لذا شااما انن اشااهالی اساا .که بر انن وجه میتوان
بیان کرد.
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حاال ما هم انکجا نک عرضاای دارنم؛ نعکی اشااهالی بر اشااهال مرحوم آقا صاادر دارنم .ما میخواهیم انن
ا
االح .عبد بماهو عبد میتواند مترب باشاااد و امر متربی.
برهاان را احیاا ککیم؛ اوال انکهه انشاااان سرمود مصا ِ
مکحصار در وجود امر نیس ..عرض ما انن اس .که انن مصلحتی که مورد اهتمام مولی اس ،.ما از کجا بدانیم
که مورد اهتمام مولی اساا.؟ در انن مصاالح .عبد ،از کجا بدانیم که مصاالح .عبد در انکجا مورد اهتمام مولی
ُ ا
اساا ..در انکهه انن مصاالح .برا مولی خیلی مهم اساا ،.آنه میسرماند « َو َل ْو َال َأ ْن َن ُه َ
ون َّالک ُاس أ َّمُ َو ِاح َد اة
ون َو ل ُب ُیوته ْم َأ ْب َواب اا َو ُس ُرر اا َع َل ْی َها َن َّته ُئ َ
َل َج َع ْل َکا ل َم ْن َن ْه ُف ُر ب َّالر ْح َمن ل ُب ُیوته ْم ُسا ُتف اا م ْن س َّضاُ َو َم َعار َج َع َل ْی َها َن ْظ َه ُر َ
ون
ِ ِ ٍ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ْ
َ
ا
ْ
ُ
َ
ُ
َو ُز ْخ ُرسا َو ِإ ْن کل ذ ِل َك ل َّما َم َتام ال َح َی ِاة الد ْن َیا َو اآل ِْخ َر ُة ِع ْک َد َر ِّب َك ِلل ُم َّت ِت َین» .4میسرماند اگر نبود که ما نمیخواهیم
تبعیض در سک .به وجود آند .انن « َم ْو َال َأ ْن َن ُه َ
ون َّالک ُاس» به دو شهل ترجمه شده اس.؛ نک معکا انن اس .که
ا
اگر نبود که انن نتیجه بار شااود که همه مردم کاسر شااوند -لو ال ان نهون الکاس امُ واحدة سی الهفر -ما اصااَل
هرچه خوبی در انن دنیا بود را به کفار میدادنم .هرچه از انن دنیا میخواهید مال شااما باشااد؛ لجعلکا لبیوتهم،
خانهها با ساات ها طَل و نتره و درها آن طور و سَلن هرچه از انن دنیا همهاش مال شااما و ما آخرت را
ا
برا بکدگان خوب خودمان نگه میدارنم ،اصاَل همهاش مال شاما .انن نعکی ممهن اس .شیء نهون مصلحتا
للعبد در دنیا اما انن مصالح .عبد ،مصلحتی اس .که ال نهتم به المولی ،میگوند هر چه دنیاس .مال خودت،
هر چه پول و هر چه طَل و هرچه نتره اساا .همهاش مال تو؛ ما از کجا بدانیم که انن مصاالح .مصاالح .عبد
اس.؟ بههرحال عبد پولدار شود بهتر اس .نا ندار باشد بهتر اس.؟ عبد در راحتی و آسانش انن دنیا زندگی ککد
بهتر اس .نا در کوه زندگی بهتر اس.؟ خب اگر مصلح .عبد اس .در کاخ زندگی ککد.
لذا ما هم میخواهیم عرض ککیم که از کجا بدانیم که انن مصاالح .مصاالحتی اساا .که مورد اهتمام مولی
باشاد؟ انن مصالح .عبد هس .و حرف ما انن اس ..بههرحال داشته باشد بهتر از انن اس .که نداشته باشد.
نه نگفته اسا .آخرت نداشاته باشاد ،انن حاال سینفسه ،انن بماهو هو انکهه دنیا را داشته باشد- .من انن آنه را
برا تترناب باه ذهن آوردم ،-انن آنه به شاااهلی به ذهن ما میسهماند ،انن معکا را نزدنک میککد که اگر دنیا
بدون آخرت باشاااد انن دنیا بدون آخرت برا مولی هیچ اهمیتی ندارد .ولی حرف ما همین اسااا .که ممهن
ا
اسا .چکین دنیانی باشاد که اصَل مورد اهتمام مولی نباشد؛ دنیا را از نک عبد بگیرد و آخرت بهتر از آن را به
ا
ٌ
مصلح.
او بدهد و اصاَل مورد اهتمام مولی نباشاد .حرف ما انن اس .که از کجا باند بفهمیم که انن مصلح.
نهتم به المولی اساا.؟ از کجا بفهمیم که انن مصاالح .مصاالحتی اساا .که ال نعارضااها مصاالحُ اخر که آن
مصالح .اخر بهتر باشاد؟ بهوسایله درناس .انن مصالح .که انن مصلح .دنیا هم اننگونه اس ..خیلی از
 .4زخرف 11:الی 13
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ََ َ
َ َْ َ
دنیااها به انن شاااهل اسااا .نه هر دنیانی ،زنرا در روان .هم آمده اسااا .که « ِإذا أق َبل ِ .الد ْن َیا سأ َحق أ ْه ِل َها ِب َها
َ
أ ْب َر ُار َها»5؛ اگر دنیانی باشاد ،دنیا درساتی باشاد ،دنیانی باشد که انن دنیا پاک باشد احق اهل انن دنیا خوبان
انن دنیا هساتکد و آنها احق به انن هساتکد که خوب بخورند و خوب بپوشکد و استفاده کککد .البته نمیخواهیم
بگونیم که دنیا سینفساه و بماهو دنیا بد اسا ،.مکتها بحث بر سر انن اس .که ما از کجا بفهمیم کدام دنیا و چه
دنیانی و در کجا مصاالح .عبد و مورد اهتمام مولی اساا.؟ نعکی باند امر و بیان مولی باشااد تا بفهمیم که انن
ٌ
مصالح .مصلحُ نهتم به المولی .پس بازهم برگشتش به همان امر مولی میشود .امر مولی هم که سرض کردنم
بهوسیله غلبه نهی ساق اس ..پس برهان سر جا خودش برمیگردد.
وقتی اساتاد شاهید صادر بر انن برهان انراد گرستکد ،گفتکد که قصاد مَلک و قصد مصلح .تکها به شهلی
اسا .که اگر انن قصد مصلح .تکها بخواهد انجام بگیرد چون انن مصلح .مصلحتی اس .که نمهن ان نهون
محل اهتمام للمولی ،چون میتواند محل اهتمام مولی باشاااد پس مصااالح .میتواند مترب باشاااد .بحث در
اشاهال بر آن برهان بود؛ آن برهان گف .قصد مصلح .عبد بما هی مصلحُ عبد نمیتواند مترب باشد ،اما چرا
ربطی به مولی دارد؟ جواب انن شاد که مصالح .عبد ممهن اسا .مکشاأ اهتمام مولی باشد .حال ما گفتیم از
کجا بفهمیم که انن مصاالح .مکشااأ اهتمام مولی اساا.؟ جز از طرنق امر؟ پس برگشاا .به امر دارد ،امر هم که
ساااق اساا .پس آن برهان احیا میشااود .ما مثال زدنم برا انکهه بگو نیم میتواند نکچیز مصاالح .العبد
باشد درعینحال اهتمام مولی نباشد.
پس حرف در انن اسا .که انن مصلح .مصلح .عبد اس .دنگر .خب چون سرمودهاند برا انن مصلح.
ا َْ
َ َ َ َ َّ َ َّ َ
لصاَل َة َت ْک ِز نها َع ِن ال ِه ْب ِر»،6
عبد ،قصااد قرب .میککیم پس سرمودند پس امر اساا ..وقتی میگوند «سرض الله ا
َ َّ
َ
َ
سرض اسا .چون سرض اسا .تکزنها ،نه میگوند سرضاش برا تکیزه از کبر اسا.؛ «س َر َض الله الصَلة ،س َر َض
َ َّ
َ َّ
َ
الله الزکاة ،س َر َض الله الحج» همه انن مَلکها را که بیان میککد متفرم بر چه میککد؟ بر آن سرض که ما از انن
مَلک کشا آن امر و آن سرض و وجوب را میککیم .بکابرانن امر برمیگردد و وجود دارد .حرف ما همین اس.
دنگر .باا انن بیاان ماا میخواهیم آن اساااتاداللی را که گفته بود احیا ککیم که بکابرانن اگر امر نبود ،وقتیکه امر
نیسا .معلوم میشود که آن نتیجه و آن مصلح .هم دنگر نیس ،.وقتی آن مصلح .نبود دنگر نمیتوان عبادت
را بهعکوان عبادت اتیان کرد و ساسد خواهد شد.

 .5کاسی ،ج 53 ،3
 .6تفصیل وسائل الشیعُ إلی تحصیل مسائل الشرنعُ ،ج ،3
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لذا میگونیم مترب .نعکی قصاد االمر؛ وقتی معکی قصاد االمر بود آنوق .نتیجه انن میشود که وقتی نهی
غالب باشاد دنگر وقتی نهی آمد امر سااق میشود پس دنگر نمیشود عبادت باشد .لذا متربی .نسب .به انن
از بین میرود.
و صلی الله علی محمد و آله و سلم

