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 ميبسم اهللا الرحمن الرح

 اعد علمي براي تعيين انسابقواعمال 
هاي هاي علمي، به معناي جديد آن، براي تعيين انساب، به اين معني كه براي تعيين انساب به روشبه روش همراجع

هاي طبيعي و از قبيل روش هاييروششناختي باشد يا هاي روان، روشهاروشعلمي جديدي مراجعه بشود؛ خواه اين 
 ميكنيمكوتاه عرض  هنكتدو  -وارد بحث شديم و يكي اجماالًكردن خون. در اين زمينه هم  به پزشك و آناليز همراجع

 .كنميممهم دارد كه دارم رويش كار  همسئلكه در كهانت بحث شود، چون يكي دو  ميگذاريمو تفصيالت بيشتر را 
هاي علمي به روش همراجعكه  بگويم اين بود ميتوانيماينجا به اجمال  آنچه كنميمآنجا عرض  شاءاهللان 

 متعارف براي تعيين انساب چند نوع است.
 شودميمراجعه  هاايناز اين قبيل مثل آناليز خون و امثال  يا چيزهايي »دي ان اي«يك وقت هست كه به روش 

 يابچهت كه جاري است يعني مورد، از مصاديقي اس» الولد للفراش و للعاهر الحجر«در اين مورد، قاعده  كهدرحالي
كه اين بچه،  شودميمرتكب زنايي هم شده و احتمال داده  معاذ اهللا حالدرعينمتولد شده از زني كه شوهر دارد ولي 

هاي به روش همراجعبا  خواهدميمتكون از ماء اين زاني باشد نه از آن همسر قانوني و مشروع؛ در اين صورت اگر 
اين مراجعه  الظاهرعلياز ماء همسر قانوني است يا از آن زاني است. اينجا پزشكي معلوم بشود كه اين بچه متكون 

پزشكي قطع آور باشد، چه ظني باشد. علتش اين است كه شارع مقدس  يهايبررسو  هاشيآزماچه اين اعتبار ندارد؛ 
است و ظاهر اين قاعده هم  »الولد للفراش وللعاهر الحجر«كه همان  اندفرمودهرا انشاء  ياقاعدهموارد،  گونهايندر 

 ديفرمايماطالق دارد يعني حتي اگر احراز هم بشود كه اين بچه از ماء آن زاني متكون شده، باز هم شارع تعبدًا حكم 
، ظني و احتمالي باشد، مصداق قطعي اين هاروشالبته آنجايي كه نتيجه ِاعمال اين  و ؛»الولد للفراش وللعاهر الحجر«كه 

يا ظني وجود دارد مبني بر اينكه اين بچه از ماء زاني متكون شده، اين مصداق واضح  دهديمعني احتمال قاعده است، ي
، اين كندميكه خالف اين را اثبات  ظني هايآزمايشفراش است و لذا اينجا هيچ ترديدي نيست كه اين  هقاعدو قطعي 

كه بچه، فرزند شوهر اين زن است. در اين صورت  دشوميحالت قدر متيقن قاعده است و تنها بر اساس قاعده حكم 
شكي در آن نيست حتي اگر قطع هم پيدا كند، بعيد نيست كه بگوييم در صورتي كه به نتيجه اين آزمايش قطع داشته 

جاري شود چرا كه يك  فراش هقاعدباشد نسبت به اينكه اين بچه، از ماء زاني متكون شده، اينجا هم بعيد نيست كه 
 هم بچه از ماء او متكون شده باشد. درواقعشرعي است و زاني را برايش حقي قائل نيست حتي اگر تعبد 
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 هاقول به تفصيل بين ظني و قطعي بودن نتيجه آزمايش
مربوط به موارد » الولد للفراش و للعاهر الحجر«البته بايد متذكر شد كه اينجا دو نظر است يك نظر اين است كه 

ظني  هاشيآزماتأثيري ندارد؛ يعني اگر  هاشيآزماينان است، اگر اين نظر مبنا باشد آن وقت اين شك و ظن و عدم اطم
اعتماد كرد، ولي اگر اطمينان و قطع باشد، آن وقت جاي اين قاعده فراش نيست. اين يك نظر  هاآنبه  شودينمباشد، 

اعتبار نداري  مييگويمكه  ظن آور هست هاشيآزماه است كه اگر اين نظر بگيريم، بايد تفصيل قائل شويم بين آنجايي ك
 و بين آنجايي كه اطمينان و قطع دارد كه اعتبار دارد.

در  هاشيآزمابايد گفت كه قضاوت در اين موضوع، علي المبنا است؛ اگر نظر تفصيل را بگيريم فقط  درنهايتپس 
اعتبار است. اطمينان آور هم باشد، باز بي هاروشگر اين است، اما اگر نظر ديگر را بگوييم، حتي ا اعتباريبحالت ظني 

البته اصل اين بحث در باب نكاح بايد بررسي شود و شايد اين نظر دومي اظهر باشد. البته من هم بر حسب همين 
 و  شايد اگر دقت بيشتري بكنيم، نظرم عوض بشود. كنميممراجعات ابتدايي عرض 

كه تا اآلن وجود دارد، خيلي چيزهاي قطعي نيست كه اطمينان و قطعي  ييهاشيآزما البته اين را توجه داريد كه اين
خطا فراوان است و  هاشيآزماظني است و شاهدش هم اين است كه اصوالً در اين نوع  يهاحالتبياورد معموالً 

ها راه خطا را آزمايشطور نيست كه خطا نباشد و مكرر اتفاق افتاده كه كسي كه در مسائل مختلف ژنتيكي، يا اين
 و لذا در آن حد علم و قطع بعيد است باشد. روديم

 هاي علمي در موارد قاعده فراشدليل عدم حجيت شرعي روش
شايد سرّ اين مسئله اين باشد كه در اين خصوص، اين حق شارع است كه اينجا مالك را در تبعيت اين بچه از آن 

 خواهدمي، مثالً يكي از چيزهاي مهم آن اين است كه دهيديمزيرا مصالحي  ماء نداند، بلكه از آن همسر مشروع است
دهد و آنكه از بيرون به اين حريم براي بستر قانوني خانواده، خيلي ارزش قائل شود و آن را اين اصل و مبنا قرار مي

 داند. تجاوز كرده آن را زائد و بدون حق مي

 د قاعده فراشردر غير مو علمي ظني هايروشمراجعه به 
 هاشيآزمامورد بحث بعدي ما اين است كه در غير مواردي كه محل جريان اين قاعده فراش است، مراجعه به 

ها گم شده، يا آنجايي كه تداعي است و چيزهايي از اين قبيل كه بحث زنا و اين حرف يابچه؛ آنجايي كه شودمي
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فراش كه وجود  هقاعدك وجه اين است كه بگوييم اينجا كه ديگر ها اگر ظني باشد؛ ينيست. در اين حال اين آزمايش
يك نظر  به عنوان هاشيآزماشارع مطرح نيست و لذا به اين  هيناحندارد، به اين معني است كه اينجا مسئله تعبدي از 

 باشد.  موردقبولبراي تعيين اين نسب اين يك احتمال است كه بعيد نيست  ميكنيمكارشناسي مراجعه 
باشد به خاطر اينكه  تواندينميك احتمال هم اين است كه بگوييم كه اين نظر كارشناسي در اينجا مورد اعتماد 

بايد گفت كه درست است كه نظر كارشناسي،  درواقع؛ ميدهيماحتمال ردع از سوي شارع در مورد اين نظر كارشناسي 
شود كه ردع شارع از اعتماد به نظر كارشناسي در مورد آن عقاليي مثالً معتبر است، اما بايد احراز  هريسبر اساس 

، ولو در آنجايي اندازديمكه قيافه را از حجيت  ياادلهدر اينجا احتمال ردع وجود دارد چرا كه همان  كهدرحالينباشد، 
اعتماد كرد، يعني  دشوينمكه قاعده فراش است، همان ادله گويا يك ايهامي دارد كه در تعيين انساب به اين قبيل ظنيات 

 ميتوانينميك اشعار بر ردع شارع از اعتماد به اين ظنون در تعيين انساب دارد و به خاطر اين، ديگر  ايگونهبهآن ادله، 
 حجيت اين نظر خبره و كارشناس را بپذيريم. 

كه در اينجا يك راه هرحال فرض اين است اين هم وجه دوم است كه البته اين وجه دوم خيلي قوي نيست چرا كه به
و يا يك راهي ديگر پيدا بكنند، چون فرض اين  براي تعيين تكليف بايد بيايند قرعه بزنند درنهايتقطعي وجود ندارد و 

شارع در بحث قبل، يعني در  آنچهاست كه هيچ راه قطعي كه پيش رويشان نيست و لذا خيلي بعيد است كه بگوييم 
به ظنون حتي در اينجايي كه جاي قاعده  همراجعيك نوع رادعيتي داشته باشد از  موارد جريان قاعده فراش فرموده،

 فراش نيست.
كه در حقيقت يك  يم كه در اينجا اين مراجعات ظنيهبنابراين بعيد نيست كه به همان احتمال اول قائل شويم و بگوي

كنيم، در داديم كه در مبحث كهانت بحث ميمبناي عمل قرار بگيرد. البته چنانكه وعده  توانديمنوع كارشناسي است، 
مورد مراجعه به نظر كارشناس يك تأمالتي وجود دارد كه اين را آنجا بررسي خواهيم كرد اما در حال حاضر، بر فرض 

ر به آن اعتماد كرد كه اين بعيد نيست؛ اگ شودميعقاليي اعتبار دارد و  هريسكارشناس از نظر اينكه بگوييم اين مراجعه به
 اعتماد كرد. شودمي هاشيآزمادر اين موضوع مورد بحث، به اين  شودميطور باشد اين

 رد قاعده فراشدر غير موعلمي قطعي  هايروشمراجعه به 
يا تداعي و غير موارد زنا، مراجعات پزشكي  شدنگماما صورت آخر اين بحث هم اين است كه در همين موارد 

كه شكي  ديآيمم گيرد كه علم و قطع بياورد. در مورد  اين صورت ديگر به نظر انجا ييهاشيآزماصورت گيرد و 



                                                                                                                         :  2681 ماره 

 
 

5

فراش داريم كه بگوييم اطالق  هقاعدبه آن عمل كرد. چرا كه در اينجا نه  شودميها معتبر است و آزمايش آننيست كه 
 علم آور است اعتماد كنيم.  كه هاشيآزمابه اين  ميتوانيمدارد، نه چيزي ديگري، در نتيجه اينجا ديگر حتماً 

 رد قاعده فراشدر غير موعلمي  هايروشحكم تكليفي 
شناختي، روان يهايژگيودر مورد حكم تكليفي در اين مورد اخير بايد گفت كه اگر براي تعيين تيپ شخصيت فرد، 

غير از  درواقعه اين مورد ازآنجاك كندميهاي علمي جديد به قيافه مراجعه هاي متعارف غير سابق يا با روشبا روش
انساب است، در اين مورد چون دليل خاص نداريم تكليفاً جايز است چرا كه اين كار، يك كار علمي است، خواه 

ثانوي  يهاعنوانهرحال جايز است و مانعي در مورد آن نداريم، البته به اين شرط كه آن غيرمتعارف باشد يا متعارف، به
شناسي رسي شد را در اينجا نداشته باشيم، يعني اگر نخواهد آثار شرعي بر اين تيپكه در بررسي حكم وضعي بر

 شخصيت يا اموري از اين قبيل مترتب كند اين اشكال ندارد.
القيافه يا از راه كه مثالً از راه علم گونهاينشناسي شخصيت مترتب كند به اثر شرعي را بر اين تيپ خواهدمياما اگر 

بفهمد كه آيا اين آقا عادل است يا  خواهدمي پزشكي هايآزمايشو يا از راه  امروزيجديد و علمي  يهايشناسافهيق
تا از او تقليد كند يا به او اقتدا كند، يا هر اثر شرعي ديگر از اين قبيل. در اين حال اگر اين ويژگي روحي و  نه

دهد، اين دروغ است و اگر به او نسبت مي حاليندرع، در او نباشد و شودميشخصيتي كه آثار شرعي بر آن مترتب 
 باشد. 

ديگر هيچ  هاآندر مورد  شودميقطع آور و اطمينان آور باشد، اين آثار شرعي كه بر آن مترتب  هاروشاما اگر اين 
شناسي هاين روش آزمايشي يا قياف ديگربيانبه. شودينمقائل شويم كه مترتب  آورديموجهي ندارد كه اگر اطمينان 

نيست،  گودروغهست يا  گودروغمتعارف يا غيرمتعارف، براي تشخيص اينكه اين شخص عادل است يا عادل نيست، 
اطمينان آور باشد، حجيت آثار شرعي هم بر آن  هاروشجور چيزها، اگر اين قبيل و اين سنجيدروغهاي اينكه روش

معقول و متعارفي باشد كه عقالء بر اين كارشناسي اتكا و اعتماد اما اگر ظني باشد و در حد كارشناسي  شودميمترتب 
، بعيد نيست معتبر باشد و بشود به آن عمل كرد و آثار شرعي را هم بر آن متوقف و مترتب كرد، اما اگر هم كنندمي

 معتبر نيست.  بعاًطعقالء آن را معتبر كرده باشد، اين  هريسحالت احتمالي است كه ظن حاصل از آن، به شكلي نيست كه 
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 شناسيبندي بحث در قيافهجمع
 هايراهو غير از  غيرعلميشناسي هاي قيافهبه روش همراجعخالصه آنچه در بحث قيافه مطرح شد اين است كه 

، چه در »الولد للفراش و للعاهر الحجر«متعارف علمي براي تعيين انساب، حجيت نداشت، چه در مورد جريان قاعده 
 .هااينبچه و امثال  شدنگمورد از موارد تداعي، غير اين م

هاي علمي متعارف در مورد قاعده فراش، بعيد است كه اعتبار داشته باشد، اما در غير آن اگر قطع اما اِعمال روش
هاي متعارف و علمي معروف ظني باشد، بعيد است كه بگوييم حجت است.آور باشد، حتماً حجت است، ولي اگر روش



                                                                                                                         :  2681 ماره 

 
 

7

 

 بحث كذبشروع 
. دو، سه تا موضوع ميشويموارد حرف كاف  شودميحرف قاف هم تمام  ميشويمبحث بعد اين است كه وارد كذب 

اينجا مطرح شده يكي از آن كذب است كذب و دروغ است اين بحث هم در كتب فقها آمده است كه كذب از محرمات 
كه اگر كسي استيجار شده باشد براي دروغ گفتن، اين چه حكمي  اندآوردهاست و از اين جهت در مكاسب محرمه 

خالف، اين از قديم  يهاحرفو رواج دادن  پراكنيشايعهبراي  كههمينرواج دارد مثل  وبيشكمدارد؟ البته اين هم 
نجاه تاكسي جنگ رواني راه بيندازند، پ خواهنديم، امروز هم هست كه گاهي شدنديممرسوم بوده كه افرادي استيجار 

يا در  كندمياصًال فضاي رواني تغيير پيدا  درنهايتبراي اينكه يك موضوع را صبح تا شب بگويند كه  كنندميرا اجير 
همه از مصاديق اين  هااينكه كسي استيجار شده كه بيايد حرف دروغ را در اين شبكه يا كانال مطرح بكند.  ييهارسانه
 .انديفقهبحث 

ضوع كذب در مكاسب محرمه وجه آن اين است كه امري است كه حداقل متداول بوده و امروز هم بنابراين طرح مو
اينكه جاي ديگر فقه متكفل بحث آن نبوده،  به دليلمتداول است به همين مناسبت بحث از كذب در اينجا آمده  وبيشكم

تيجار و أجرت بر آن مطرح شده است در مكاسب محرمه از حيث اس وجوريجمعاين بحث كه بحث خيلي بحث  طبعاً
 است.

 روازاينتمركز اصلي اين بحث بر اين بايد باشد كه چيزي كه منفعت محلله ندارد و منافع محرمه دارد ماليت ندارد، 
معامله بر آن هم درست نيست، اما ازآنجاكه اين موضوع جاي ديگري از مباحث فقهي با يك روش فقهي دقيق بحث 

كه اصالً اين موضوع حرمتش از كجا است؟ ابعاد و شرايط و زواياي  اندشدهرد بحث تكليفي كذب نشده، از اين جهت وا
 اين كذب چيست؟

ديگري هم كه در مقدمه بايد به آن اشاره كنيم اين است كه اين بحث كذب در علوم مختلف مطرح است از  هنكت
 يهاجملهو خبري،  انشائي يهاجملهبه  شودميتقسيم  هاجمله شودميجمله در منطق مطرح است آنجايي كه گفته 

خبريه ذكر  يهاجملهبه صادق و كاذب، پس صدق و كذب در حقيقت از اوصاف  شودمينيز به نوبه خود تقسيم  هيخبر
 شده و اينكه حاال مالك اين صدق و كذب چيست.

بحثي راجع به صدق و كذب است. منطق متكفل يك  هااينو خبري و انواع  انشائي يهاجملهاز يك طرف در بحث 
 اوايل، در همان كندميصحبت  اسنادجدّ مطرح شده، علم معاني كه از  طوربهاز طرف ديگر در معاني بيان اين مسئله 
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چيست، اينجاست كه بحث اسناد صادق و اسناد كاذب مطرح شده  اسنادبحث اين موضوع مطرح است كه احكام اين 
ازاني، بزرگان معاني علم معاني در باب صدق و كذب در اين بخش از علم معاني وارد است و در مطول اسكافي و تفت

 . اندشدهبحث 
بنابراين بحث صدق و كذب با دو علم منطق و معاني، مرتبط است در فلسفه هم به مناسبت بحث مطابقت با نفس 

به واقع  خواهدمي، چرا كه كندميقه بحث االمر به اين بحث پرداخته شده است، وقتي كه فلسفه از قضاياي حقه و غير ح
و  شودميراه پيدا كند، آن وقت به تناسب بحث از حقيقت داشتن و حقيقت نداشتن، اين بحث صدق و كذب هم مطرح 

مالك صدق، مالك حق بودن يك گزاره در فلسفه مطرح شده است البته بايد اعتراف كرد كه در اين موضوع، فلسفه 
اين قضايا صادق است، گاهي مالك صدق آن مطابق با واقع خارجي  مييگويمرا كه وقتي كه شده؛ چ ترعميقكمي 

صادق  ياهيقض حالدرعيناين قضيه در عين اينكه واقعيتي ندارد، ولي » شريكُ الباري معدومٌ«كه  مييگويمنيست مثالً 
ه چه معني است؟ آن وقت در اينجا بحث كه صدق اين قضيه ب شودميپيدا  آرا همعركاست، در اين صورت است كه يك 

موجود  هواقعمطابقت با نفس االمر است مالك صدق است و نفس االمر هم اعم از  نديگويمنفس االمر مطرح شده كه 
 است.

چهارم: در كالم هم به مناسبت بحث از صدق و كذب نبوت به مناسبتي يك مقدار راجع به اين صدق و كذب بحث 
 يلي بحث وسيعي نيست. كل البته خ شودمي

اين جهت مورد بحث واقع  يواپنجم: در علم اخالق هم معلوم است كه صدق و كذب يكي از فضائل و رذائل است 
 شده است

يك رفتار اختياري مكلف، حتمًا صدق و كذب بايد مورد بحث قرار بگيرد تا  به عنوان طبعاًششم: در فقه هم 
 هم ممكن است مطرح بشود.  ديگره مثل در تفسير و جاهاي حكمش مشخص بشود. حاال به تناسب البت

است كه در سنت ما در معاني و منطق و فقه و كالم و اخالق  ايچندرگهكه اين بحث، يك بحث  شودميمالحظه 
 است. شدهيممطرح 

ًال مالك جديد، اين بحث صدق و كذب خيلي مهم است، اينكه اص يهافلسفهدر طرف مقابل، در دنياي جديد هم در 
آمده كه  ييهادگاهيدجديد خيلي بحث شده كه مالك صدق چيست؟  يهافلسفهصدق قضايا چيست؟ اين موضوع در 

جديد هم اين داستان صدق قضايا و معيار  يهافلسفهما بوده و لذا در  يهافلسفهاست كه در  ييهادگاهيدمخالف با آن 
 صدق الي ماشاءاهللا مورد بحث قرار گرفته است.
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در علوم اسالمي اجتماعي هم اين  ديگرجديد هم اين بحث مطرح شده از طرف  هفلسفمختلف  يهاشاخهذا در اين ل
كمتر هم سابقه داشته مثالً در روانشناسي اصوًال علل و عوامل اين صدق و كذب يا  هااينبحث جايگاهي پيدا كرده كه 

و  هاسنجيدروغپي برد؟ صدق و كذب فرد كه همان  هاآنبا  شودمي ييهاراهصادق بودن و كاذب بودن چيست؟ از چه 
و لذا در روانشناسي در  شودميخيلي هم روي اين چيزها كارشده و گاهي هم تو اين چيزهاي قضايي هم از آن استفاده 

 هديدپيك  به عنوانو مسائل اجتماعي هم باز روي اين مسئله كار شده و لذا  شناسيجامعهدر  احياناًحقوق جديد 
ها را بحث علوم انساني هم مورد بحث قرار گرفته كه نمونه هيزاواجتماعي دارد از منظر و  يهابازتابشناختي كه روان
 شد. 
 است و مهم است. چندرگهبحث يك بحث ذو اطراف و  ترتيباينبه

 البالغهنهج 71تذكر اخالقي از خطبه 
 بخوانيم. البالغهنهجاز  ياجملهچند 
يك مروري  اميرالمؤمنينهست كه به مناسبت ميالد پيامبر گرامي اسالم اين توصيف پيغمبر را از بيان  71 هخطباين 

 حضرت در اينجا صلوات بر پيامبر، (اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم) ميكنيم
سولك درود بر پيامبري كه كه عبدك و ر نديفرمايمعرض كرديم  يهاگيداينجا يا جاي  احتماالًاين چند جمله   

كه توضيح اين اوصاف بعدي در حقيقت  نديفرمايمعبد و رسول تو بود بعد اوصاف ديگري غير عبوديت و رسالت 
 توصيف و توضيح همين عبوديت و رسالت پيامبر است.

پيشين  يهانبوتاست كه براي رسول خدا ذكر شده الخاتم لما سبق پيامبري كه  ييهايژگيواين اساس اوصاف و  
پيامبري كه درهاي بسته را گشود و  »الفاتح لما انغلق و«خاتمه يافت  هانبوت هسلسلرا ختم كرد و با وجود شريف او 

در قرآن است يا در  آنچهباز شد  هادرببسياري از حقايقي كه از بشر پنهان بود با وجود و طلوع خورشيد پيامبر آن 
 طورهمانو با وجود ايشان اين حقايق مكشوف شد.  قبالً جود دارد كه نبود كلمات حضرت هست حقايقي و معارفي و

 دهنديمهستند كه همديگر را نشان  يهانيآئدو وزني هستند و دو  هااينكه مستحضر هستيد قرآن كريم و پيامبر اكرم 
كتاب را حمل كند اين نبود و نازل بشود يعني كسي كه بتواند كليت اين  توانستينمبه حيثي كه اگر پيامبر نبود قرآن 

عترت  مييگويمآنكه  اندوزنهمهمراه و  هااينو بالعكس بنابراين  شدينمنيست جز پيامبر و لذا اگر آن نبود قرآن نازل 
به خاطر عترت هم امتداد همان رسالت است والفاتح لما انغلق، اين نبوت خاتم و اين  درواقعهست  وزنهمهم با قرآن 
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با  پيامبري كه »والمعلنٍ بالحق بالحق«و كامل كسي بود كه با وجود او خيلي از چيزها مخفي آشكار شد  انسان اكمل
 . »الدافع جيشات االباطيل و الدامغ صوالت االضاليل و« ساختروش درست حق را آشكار 

ت كه در چند متن قبل از اس ييهاخطبهپيامبري كه (اين حاال من اآلن اين پاورقي را كه مالحظه كردم اين هم از آن 
هست) پيامبري كه لشكر  اينجامرحوم سيد رضي نقل شده در كتب شيعه و سني هم نقل شده كه اين ارجاعاتش در 

پيامبري كه شكوه گمراهي را سركوب كرد با وجود ايشان لشكر باطل  »الدامغ صوالت االضاليلو « باطل را دفع كرد
 الدافع جيشات االباطيل و الدامغ صوالت االضاليل و«فت و در هم كوبيده شد كنار زده شد و شكوه گمراهي از بين ر

 . »كما حمل فا ضطلع
كه خدا اين امانت را به  طورهمانكه خدا بر او باري را نهاد به همان صورت اين بار را ايشان حمل كرد،  طورهمان

وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إَِنُّه «حمل اين امانت كوتاهي نكرد  در ياذرهحمل كرد اين يعني  طورهماناو سپرده بود اين امانت را 
 طور نبود او حمله و حق حمل اين امانت،اينجا اين »اَن ظَلُومًا جَُهولًاك

شخصيتي كه به امر خدا قيام كرد و شتاب داشت در تحصيل رضاي خدا هر  »قائماً بامرك مستوفزاً في مرضاتك« 
 گرفت.  شتاب مي ديد رضاي خداست اوجا كه مي

انجام  آنچهدهد كه همه نشان مي هااينيعني سريع بود شتاب داشت در تحصيل رضايت خدا  مستوفزاً في مرضاتك
اين شرط كمال انسان در عمل به وظايفش اين است كه هم  داديمو با نهايت رغبت هم انجام  داديمكامل انجام  داديم

 يإل وسارعوا بدهد و هم اينكه با ميل و رغبت باشد و در نتيجه با شتاب و سرعت.انجام  مالحظهيبآن وظيفه را كامل 
 م.كمغفرة من رب

هم كامل هم  كرديماعاليي بود كه با تمام ميل و رغبت و با تمام زوايا و جوانب قيام به امر خدا  الگويپيامبر خدا 
فعلي مثل هم است هردو  همسئلل كند به لحاظ با نهايت رغبت و ميل و اشتياق ممكن است كه تكليف را دو نفر عم

 فايدهرغبت بيشتري داشت اشتياق بيشتر در عمل او بود حتماً حسن  كهآنتكليف را عمل كردند ولي به لحاظ فاعلي 
چيزي را كم نگذاشت و به لحاظ  كرديمباالتر دارد پيامبر خدا با رغبت تمام با سرعت تمام و با دقت تمام قيام به امر 

 غبت و سرعت و شتاب هم كاستي نداشت قيام به امر پيامبر خدا. ر
سريع بود و با اشتياق به  قائماً بامرك مستوفزاً في مرضاتكيعني كامل انجام داد  طورهمانكما حمل فا ضطلع 

ش ، رسول خدا براي پيغير ناكل من قدم و ال واهٍ في عزم داشتبرميسمت اين رضاي خدا و عمل به تكاليف قدم 
رفتن هيچ امتناعي نداشت آنجا كه دستور خدا بود كه بايستي پيش رفت هيچ امتناعي نداشت دستور خدا را عمل 

 پوالدين عزم استوار براي انجام امر خدا. هارادهيچ سستي نبود  اشارادهال واهٍ في عزم و در  و ؛كرديم
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ام بشود اين شرايط اين عمل خيلي مؤثر عمل چه طوري انج كههمينتكليف است يك بحث هم  بهبحث عمل  يك
كه بيان شد ممكن است كسي باالخره با ليت و لعل و  طورهماناست در ازدياد ثواب و در حسن فاعلي شخص اين 

نوع كه تكليف انجام  كبا كندي با عدم اشتياق كراهت باالخره تكليف را انجام داد اين يك نوع است ي هااينغيره 
دهد سرعت الزم را ندارد اما ناقص است اشتياق ندارد با ترديد انجام مي دهديمكه تكليف را انجام يك نوع اين دهدينم

به آن كامل و راغب و سريع و با اشتياق و با عزم  ههافاين شرايط  ههمبا  دهديمجور نيست تكليف را انجام پيغمبر اين
همه دارد  هاايندر وجود پيغمبر اكرم و اولياي الهي بوده و اراده و اطمينان و يقين به عمل اين أمر مهمي است كه 

از پيشرفت نمي كرد و ال  نكول »ُقدُم عَنْ لٍكنَا رَيغَ  كمَْرضَاتِ يفِ ُمسْتَوْفِزاً «پيغمبر يك قائم به امري بود كه  گويدمي
 .كرديمجور عمل هم واه في عزم اين

و بر همان مسيري كه تعيين  كرديماين عهد را مراقبت  كامالً، كواعياً لوحيك حافظا لعهدك ماضياً علي نفاذ امر 
قوي عزم استوار اطمينان كامل و سرعت و شتاب در عمل  هارادخب با اين شخصيت كاملي كه  كرديمشده بود اقدام 

و  ها چنان عمل كرد كه اوري قبس القابساين شخصيت پيغمبر بود خب يك شخصيتي با اين همه امتيازات ويژگي
براي جستجو گران  كردنديمكه جستجو  هاييآنچراغي روشن كرد براي  آن وقتجور بود كه اضاء الطريق للخابط اين

كرده را راهنمايي كرد گمالطريق للخابط آدم راه نشان بدهد و اضاء هاآناو مشعلي افروخت كه راه را به  هايكيتاردر 
 گم شده را به ديگران نشان داد  هاياهراين تاريكي معنوي را به نور مبدل كرد و 
 و صل اهللا علي محمد و آله الطاهرين

 
 


