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 میالرح الرحمن اهللا بسم

 ینه داللت
 ایآ که است نیا سؤال آن و است شده مطرح هم هیکفا در که مانده یباق ینه و امر اجتماع بحث از نکته، کی

 و کف عنوانبه يوجود امر کی بر دال نکهیا ای و دارد داللت هم ترك طلب بر ای کندیم داللت فعل، از منع بر ،ینه

 .دارد وجود ،ینواه باب در که است سؤالی کی هم نیا است؟ داريخویشتن

 است ترك طلب ،ینه در مطلوب: اول مورد
 م،یمستق طوربه یعنی! دهد؟ انجام فعل، از زجر ای کند ترك طلب خواهدمی کند،یم ینه خمر، شرب از موال یوقت

: مثالً ردیگیم تعلق است، خارج به ناظر که یعتیطب همان به دیگرعبارتبه رد؛یگیم تعلق خارج، امر همان به حکم

 است، عتیطب کی که زدن دیگویم یعنی ،»نزن« گویدمی و کندیم ینه حاال ،»بزن« دیگویم و کندیم امر یگاه

 .است نیهم هم هیاول ظاهر که است مدنظر نیا ایآ. است فعل ترك آن، از منظور که شود ترك

 باشد داريخویشتن ،ینه در مطلوب: دوم مورد
 انجام از را نفسش نکهیا است داريخویشتن همان که است يوجود امر کی ،ینه در مطلوب: مییبگو نکهیا ای

 داريخویشتن است، شناختیروان يهادهیپد نوع از و است يوجود دهیپد کی دوم، مورد نیا ؛بازدارد فعل، نیا

 .است تفاوت اول، مورد با و شودیم يوجود امر ن،یا که ؛بازدارد فعل انجام از را، شیخو نفس نکهیا: یعنی

 دوم و اول مورد تفاوت
 است ممکن نکهیا يبرا هستند خاص و عام یعنی است؛ یدوم از اعم ،یاول که است نیا در امر دو نیا تفاوت

 بر داريخویشتن یول شود ترك يزیچ است، ممکن یعنی است؛ یتسامح ریتعب کی نیا که بشود صادر یکس از ترك

 آن از هم نکهیا خاطر به دیکرد ترك را یخلبان شما مثالً است غافل اصالً ای ندارد زهیانگ نباشد، صادق ترك، آن

 ست،ین صادق ،کف نجایا در یول شده ترك پرواز ،درهرحال که میندار زهیانگ هم و میندار تبحر هم م،یهست غافل

 و توجه با و دارد وجود زهیانگ و توجه که است ییجا در داريخویشتن چون ستین صادق داريخویشتن نجایا
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 نیچن کی هم تقوا مفهوم در که کندیم حفظ را خودش شخص ز،یچ کی به نسبت یقیتشو عوامل وجود و زهیانگ

 .است نهفته يزیچ

 ترك انواع
 است؛ نوع دو ،ترك پس

 اول نوع
 عدم خاطر به ای و است غفلت خاطر به ای که ستین صادق آن بر ،داريخویشتن و کف که هست یترک یگاه

 باشد کار در یمقاومت که ستین طوراین و است ترك نیا با همراه یرونیب عوامل که است نیا خاطر به ای است زهیانگ

 .ستین صادق کف، لذا

 دوم نوع
 یموانع هم اناً یاح و توجه نکهیا خاطر به شودیم داريخویشتن و کف با همراه ترك طوراین هم هست یگاه 

 .دهدیم قرار عمل، آن و خود مقابل سدي و داردبازمی عمل آن از را خود نفس دیآیم و دارد وجود ايانگیزه

 دوم؟ ای است اول يمعنا ترك، از منظور
 در عتاًیطب بدهد جواب سؤال نیا به بخواهد یکس کهوقتی است؟ دوم يمعنا ای است اول يمعنا ایآ سؤال کی نیا

 يمقتضا نیبنابرا بشود؛ انجام کار نیا خواهدیم و است فعل از زجر و ترك طلب بر دال ،ینه: دیگویم امر ءيباد

 تصور، ای توهم نیا که شده چطور که است نیا سؤال حاال است یاول يمعنا همان تبادرات، و هیلفظ لیمدال و قاعده

 تصور، نیا که شده موجب يزیچ چه که است نیا سؤال یول باشد نیا به قائل یکس دیآینم ادمی االن شده، جادیا

 . است یاول آن ینه غهیص تبادرات کهدرحالی مییایب یدوم سمت به ،یاول يمعنا از ما شود دایپ

 !الثانی هو والظاهر یفعل؟ ال أن و الترك مجرد أو الکف، هو هل فیه، الطلب متعلق إن: شاگرد

 گویندمی را نیا هم نیمتأخر نکهیا حاال شودمی واقع بعدازآن که است توهم آن و است حیصح فعلی ال ان مجرد

 .است نادر یلیخ است نیمتقدم در بوده یقائل هم اگر دانمینم! نه ای
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 مذکور وجوه
 شده؛ ذکر وجه، چند برود؟ دوم احتمال آن سمت به یکس است ممکن چرا نکهیا اما

 اول وجه
 نیا که ستین ياریاخت امر عدم، و است عدم ترك،: دیبگو یکس که است نیا است یعیطب روال طبق که وجه کی

 نیا يصغر و است؛ يکبر نیا که ردیبگ تعلق ياریاخت امر کی به ف،یتکل دیبا: دیگویم که است یفلسف اشکال کی

 تعلق وجود، به اریاخت و دارد وجود که است يزیچ ترك، چون ست،ین ياریاخت امر کی عدم، و ترك که است

 و است یفلسف اشکال که است اشکال کی نیا بنابراین باشد؛ يوجود امر کی دیبا هم اریاخت متعلق و ردیگیم

 اریاخت فیتعر درواقع »است ياریاخت فعل، خود مثل هم ترك« که است نیا و دادند فالسفه خود که هم را جوابش

 نیا یفلسف اشکال حاال. ردیبگ تعلق ترك، به تواندیم اراده لذا و »فعلی لم شاء ان و فعلی شاء ان« که است نیا

 بماند بحث

 دوم وجه
 اثر که است متصور ییجا در زجر، و بعث و فیتکل که است نیا کرد، ذکر دوم، نظر يبرا توانیم که یدوم وجه

 خطاب که گرید ندارد، وجود ايانگیزه آن انجام به نسبت که یترک ای ندارد آن به توجه یکس که یترک و باشد داشته

 چطور باشد رونیب شیابتال محل از يزیچ کی اگر است، ابتال محل از خروج همان مثل ندارد؛ ياثر نجایا در

 حاال ندارد، فعل کی انجام به نسبت یذات زهیانگ چیه يزیچ اگر طورهمین ردیگیم تعلق آن به فیتکل گوییممی

 .ستین مترتب ینه و منع و زجر نیا بر ياثر ندهد، انجام مییبگو مییایب

 دیگرعبارتبه دوم وجه
 درکه  دارد یوقت آن هم اثر و باشد؛ داشته ياثر که کندیم دایپ تیفعل یوقت ینه و منع و زجر دیگویم دوم وجه

 و دیبگو چه حاال ندارد معنا نده، انجام دیبگو گرید نباشد یفعل انجام معرض در یوقت اما باشد یفعل انجام معرض

 یوقت شما دیگویم است یمهم وجه دوم وجه نیا دیکرد دقت است حاصل لیتحص چون دهدینم انجام د،ینگو  چه

 او در فیضع ولو ايعالقه و شوق باشد داشته ايانگیزه باشد داشته یتوجه کی طرف دیبا دیکن ینه دیخواهیم

 .است یقبل وجه از بهتر وجه نیا زجر و ینه ستین متصور نیا بدون و! نده انجام مییبگو تا باشد داشته وجود
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 دوم وجه و اول وجه تفاوت
 به ردیبگ قرار ینه متعلق تواندینم مطلقاً  ترك،: دیگویم اول وجه که است نیا اول، وجه با دوم وجه تفاوت

 ینقش کی و باشد داشته اثر ،ینه دیبا که یفن نکته نیا لیدل به که دیگویم دوم وجه اما شود؛ینم عقالً نکهیا خاطر

 ايفایده. باشد داشته ايفایده کی دیبا یول ندارد یمانع ،یفلسف و یعقل ازنظر نکهیا نه گوییممی طورياین کند فایا

 دوم وجه نیا. است دوم وجه نیا! نده انجام مییبگو هم باز ندارد زهیانگ و توجه آن به و خواهدینم که يزیچ ندارد

  و بعث او به نسبت که يزیچ از زجر و بعث که است نیا آنجا سخن و شود؛یم بحث مفصل یاجمال علم بحث در

. دارد دهیفا چه ندارد زهیانگ که يزیچ آن از زجر. دارد ايفایده چه نیا بدهد انجام خودش که دارد بنا و دارد زهیانگ

 و زجر  ست،ین زهیانگ و عالقه معرض در که ییزهایچ آن در کردند دایپ نیا به یلیتما هم یبعض است ما بحث محل

 یول میکن طرح یاجمال علم در مفصالً دیبا را بحث اما ابتالست محل از خروج مثل ردیبگ تعلق آن به تواندینم ینه

 ؛کنیممی عرض اختصاربه

 ینه آثار
 ؛اثر داشته باشد چند تواندمی ینه

 ینه اثر کی پس ،کندیم رفع که ردیبگ را آن يجلو خواهدیم و دارد زهیانگ یکس که است نیا ینه اثر کی -1

 نیا جاها یلیخ و است اثر هم نیا. نشود جادیا یشوق او در تا شودیم موجب ،خطاب نیا خود یعنی ؛کندیم رفع

 که است اثرش کی نیا. بشود او مانع دیایب دارد، شوق االن که یآدم ستین رفع ینه اثر شهیهم نیبنابرا دارد؛ را اثر

 .کندیم مقابله موجود شوق آن با و کندیم رفع

 موجب خطاب نیا آمدن یول ندارد شوق االن خطاب نیا خود کندیم يکار یعنی ؛کندیم دفع نکهیا دوم -2

 .دارد را اثر نیا هم باز نشود دایپ شیبرا شوق نیا و کار نیا دنبال نرود شودیم

 نیا بتواند او که کندیم فراهم ايزمینه ،شارع که است نیا میکنیم عرض ادعا عنوانبه فقط ما که سوم اثر -3

 يبرا که است ياثر نیا میگفتیم مانیاستادها به ما که است یاجمال علم در یقرائن هااین و بکند خدا به منتسب را

 رفع، شکل به خواهدیم دیآیم که هاییامرونهی همه که ستین جوراین و دارد وجود يشواهد ،عتیشر و نید در آن

 نیا از بلکه است اثر کی هم نیا دارد دفع حالت یگاه بلکه ستین طوراین نه بردارد، را شوق ای کند جادیارا  شوق

 ،یعیطب طوربه که یترک نیهم که دارد را اثر نیا یول دارد شوق دفع نه و شوق رفع اثر نه نیا یگاه که باالتر هم
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 ترك نیهم یعنی کند دایپ ثواب، تواندیم وهمان بکند خدا به منتسب ت،یعنا با را نیا تواندیم را بود موجود

 که است یاله لطف اثر، نیهم بردیم ثواب و شودیم عبادت یحت و شودیم یمول به منتسب یتیعنا کی با حاصل،

 که است اينکته کی هم نیا بکند؛ عبادت به مبدل را یمعمول يعاد يکارها تواندیم و کرده باز ف،یتکل در را فضا

 .میگفت آنجا در ما

 بنديجمع
 اثر که است طوراین شرع در حداقل که است یاجمال علم در سوم اثر مفصل بحث میکرد عرض ما بنابراین

 يبرا دیتمه هم یگاه است تیمعص به شوق و دفع هم یگاه است شوق و رفع زجر، و ینه طرف در یگاه ف،یتکال

 بعث امر طرف در یمول یگاه که طورهمان و ؛طرف کی از نیا بشود منتسب نیا خواست اگر بتوان که است نیا

 ممکن که یمزاحم عوامل نکهیا يبرا دیآیم نه هم یگاه. ستین او در یشوق چیه چون کند شوق جادیا تا کندیم

 را نهیزم یول دارد وجود هااین همه نه هست هم یگاه دیایب آن تا نگذارد ببرد، نیب از را شوق نیا و دیایب است

 اثر که است نیا هم دوم وجه پس دارد اثر لذا و بدهد قرار يعباد دستگاه در را نیا بتواند نکهیا يبرا کندیم فراهم

 .بکنم عرض نجایا در را نیا خواستم نکته نیهم خاطر به من که مطلب کی نیا دارد

  اثبات؟ مقام در ای است ثبوت مقام در دیفرود که یجه و سه آن: شاگرد

 اصالً  است، متصور شرع يفضا در نیا و هست هم یسوم آن که دارد وجود يشواهد آنجا در که میگفت آنجا ما

 بر شواهد شود، واقع عبادت ییجا و بشود يزیچ مقدمه نکهیا تین به شودیم را یعیطب مباح يعاد افعال نکهیا خود

 آن االن اگر که و هست هم گرید وجه چند و است هیقانون خطابات یکی که هست هم يگرید وجوه و اندمسئله نیا

 .است دوم وجه هم نیا است، بهتر م،ینشو وارد را وجوه

 کف انواع جهینت
 شناختیروان و یروح ازنظر شودیم گفته نجایا که کف که است نکته این آن و میکن عرض نجایا گرید نکته کی

 دارد؛ معنا دو هم نیا شودیم گفته که کفی و داريخویشتن نیا
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 فعل، انجام به زهیانگ و مزاحم شوق کی قتیحق در که است نیهم بود، اذهان در حالتابه که معنا کی -1

 یدرون موج و زهیانگ نیا مقابل برود سفر به االن که دارد زهیانگ مثالً داردیم نگه را خودش او اما دارد وجود

 .است کف يمعنا کی نیا کندیم مقاومت

 در. است ملکه عدم شکل به ترك همان که کرد ریتصو شودیم دارد، وجود کف يبرا يترعام يمعنا کی -2

 انجام را کار نیا شودیم کههمین دوم، يمعنا نیا در نکهیا يبرا. شودیم کینزد ترك، مفهوم به یلیخ ،کف معنا نیا

 کف صدق هم نیهم بلکه باشد مقابله و مقاومت کی با همراه ها،زهیانگ که نباشد جوراین نکهیا ولو نداد انجام و داد

 تیشأن و وجود امکان القاعدهعلی داد انجام شدیم که یعمل یعنی داشت؛ باز عام، يمعنا به عمل از را خود. کندیم

 .است نداشته وجود او در یشوق نکهیا خاطر به ولو نداد انجام را داشت وجود

 دیگرعبارتبه دوم يمعنا
 یگاه بلکه ست،ین یدرون زهیانگ کی برابر در مقاومت يمعنا به شهیهم کف یعنی هست یگاه هم دوم يمعنا نیا

 داشت مسئله به توجه کههمین »فعلهی لم و الشخص ان ستری ان الممکن من کان« که یفعل است نیا يمعنا به کف هم

 و هست توجه که آنجا یعنی خاص؛ يمعنا به کف نیبنابرا است، مطلق يمعنا به کف ینوع نیا دیگویم نداد انجام و

 توجه که ییآنجا اضافه به ردیگیبرم در را نیا هم عام يمعنا به کف اما نداد انجام یول دارد وجود هم فعل زهیانگ

 ینوع هم نیا بر نداد انجام و داشت توجه یول ندارد وجود هم یمزاحم شوق نکهیا ولو نداد انجام یول هست

 اول يمعنا کالم، ظاهر و است نشده مشخص کلمات در تا دو نیا که کندیم صدق عام، يمعنا به داريخویشتن

 کمتر مشکلش وقتآن که باشند عام يمعنا نیهم مرادشان گفتند، را کف که ییهاآن است ممکن اما است خاص

  است

  تعریف کف چیست؟ :شاگرد

 توجه یول ندارد انجام به زهیانگ که گویندمی یعمل به کف کنمیم فکر خودم، يتبادر يکاربرد ریتصو در من

 به زهیانگ توانستیم که مالحظه نیا به نکهیا يبرا بازداشت؟ را خودش باالخره ندیگویم که دهدینم انجام و دارد

 وجود نجایا در یتیعنا کی ایگو که است کف همان نیا که نکرد جادیا را آن اما کند جادیا خودش يبرا گرید شکل

 نوع، کی نفس نجا،یا در بلکه ستین فعل عدم صرف که صورت نیا به است شده صادر نجایا از نفس فعل کی دارد

 را آن شناختیروان لیتحل من د،ینگذار نیا هم را آن اسم حاال. است فیضع تشیفعال یول است داده انجام یتیفعال
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 .است ترمهم من يبرا آن شناختیروان لیتحل رایز میبگو خواهمیم

 

 کف انواع تفاوت
 نیا ندارد توجه کههمین ندارد آن به زهیانگ چون شودینم صادر هم فعل ندارد، توجه نکهیا اثر در یوقت کی -1

 .است ترك است، محض عدم

 کی شد نفس فعل جوریک نیا دهدینم انجام توجه با ندارد هم زهیانگ یول دارد توجه که است نیا بعد رتبه -2

 .دارد وجود ترك، به ناظر فعل دارد؛ وجود نجایا در ترك، فعل ای کف از نوع

 .داردیم نگه را خودش یول زهیانگ هم و دارد توجه هم که است سوم حالت آن، از دتریشد -3

 امثال و »اهللا اتقوا« که است نیا يبرا کردم عرض که را نیا است متفاوت ،شناختیروان ازنظر مرتبه سه نیا

 ییآنجا نیا میریگیم خاص يمعنا به داريخویشتن يمعنا به را اهللا اتقوا که است بار کی :شودیم گفته که هااین

 که یمیمفاه نوع نیا و اهللا اتقوا نظرم به یول کندیم حفظ را خودش دارد حاال و دارد هم زهیانگ دارد، توجه که است

 زهیانگ که ردیگیم را ییجا همان دیگرعبارتبه »مّسف شئت ما« ای مطلق کف یعنی دارد عام يمعنا ،آمده نید در

 همان دارد تفاوت هازهیانگ چون دارد که یدرجات با هم آن و کندیم حفظ ،مقاومت با را خودش و دارد تیمعص

 اگر و باشدمی مقصود ،عام م،یمفاه نیا مثل در لذا و ردیگیبرم  در را تقوا دارد، توجه یول ندارد زهیانگ که ییجا

 .نکته کی هم این باشد، عام مقصودش دیشا دیبگو هم را کف نجایا یکس

 فکر رایز بپردازم آن به دارم خوف که دارد وجود ،یفقه يهابحث در شناختیروان نکات مبحث، نیا در البته 

ک ی در میبگذار پس است شناختیروان مسائل به ناظر و است دیجد بحث گرچه ردیبگ ما از جلسه چند کنم

 .میکن طرحي، گرید فرصت
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