ﭘﺎﻳﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧ آﻳﺖ اﻟﻪ ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﺮاﻧ
اﺻﻮل ﻓﻘﻪ « ﺧﺎرج اﺻﻮل « دوره اول « اﺻﻮل ﻋﻤﻠﯿﻪ « اﺳﺘﺼﺤﺎب «
در ﺗﺎرﯾﺦ  ۰۵دی ۱۳۹۱

اﺳﺘﺼﺤﺎب
ﺟﻠﺴﻪ 43

ﺑﺴﻢ اﻟﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ و ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ و آﻟﻪ اﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦ

دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺎﻳﻴﻨ
ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻘﺘﻀ در ﮐﻼم ﺷﯿﺦ ﮐﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﻦ ﺷ در ﻣﻘﺘﻀ و ﺷ در راﻓﻊ داده ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻋﺮض ﮐﺮدﯾﻢ
ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺎﺋﯿﻨ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اﯾﺸﺎن ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﺧﻮﺋ و دﯾﺮان ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺮاد از ﻣﻘﺘﻀ در ﮐﻼم ﺷﯿﺦ ﯾﻌﻨ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ ﺣﻤ
ﮐﻪ در ﻋﻤﻮد زﻣﺎن اﻗﺘﻀﺎء ﺑﻘﺎء دارد .آﻧﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﻤﺮار در ﻋﻤﻮد زﻣﺎن دارد ،ﻣﺮاد ﻣﻼک ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎری ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ
ﻣﻼک اﯾﻦ ﺣﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺮاد ﺳﺒﺐ ﺗﻮﯾﻨ ﯾﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺮﯾﻌ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﺎرع ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻢ را ﺟﻌﻞ ﮐﺮده اﯾﻦ ﺣﻢ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻤﺮار در ﻋﻤﻮد زﻣﺎن را دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺎرﺟﯿﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﯿﻠ روﺷﻦ اﺳﺖ ،ﯾ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎرﺟ را ﻣداﻧﯿﻢ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻤﺮار دارد و ﯾ ﻣﻮﺿﻮع ﻣداﻧﯿﻢ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻤﺮار ﻧﺪارد .در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺴﺌﻠﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ و ﺑﺤﺜ ﻧﺪارد .ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ در اﺣﺎم ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮﺣﻮم
ﻧﺎﺋﯿﻨ اﺷﺎره ﺑﻪ ﯾ ﻧﺘﻪای ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺘﻪ ﺧﯿﻠ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﮔﺎﻫ در ذﻫﻦ ﻣﺎ اﮔﺮ ﯾ ﺣﻤ دارای ﯾ ﻏﺎﯾﺘ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﺻﺮف اﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﺣﻢ دارای ﻏﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﻣﮔﻮﺋﯿﻢ ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺣﻢ ﻣﻘﺘﻀ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﺷ در آن ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﺷ در
ﻣﻘﺘﻀ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﻮ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺷ در ﻣﻘﺘﻀ در اﺣﺎم ،از ﺟﻬﺖ ﺷ در ﻏﺎﯾﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ اﯾﻦ
ﺗﻘﺴﯿﻤ ﮐﻪ اﻵن ﻣﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ روﺷﻦ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﺎﺋﯿﻨ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﺼﺤﺐ اﮔﺮ از اﺣﺎم ﺷﺮﻋﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ دو ﻧﻮع ﺣﻢ ﺷﺮﻋ دارﯾﻢ:
 (1ﺑﺮای ﺣﻢ ﺷﺮﻋ ﻏﺎﯾﺘ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﺠﺎ دو ﺻﻮرت دارد:
»إﻣﺎ أن ﯾﻌﻠﻢ ارﺳﺎل اﻟﺤﻢ ﻓ اﻟﺰﻣﺎن« ﯾ ﺣﻤ ﻫﺴﺖ ،ﻏﺎﯾﺘ ﺑﺮاﯾﺶ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه و ﻣﺎ ﻋﻠﻢ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻢ رﻫﺎی در زﻣﺎن
اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾ زﻣﺎن ﺧﺎﺻ ﻧﯿﺴﺖ! ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﻟ ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﻪ ﺑﺎﻗ ﻓ ﺟﻤﯿﻊ اﻻزﻣﻨﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ را از
راه ادوات ﻋﻤﻮم ،ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺣﻤﺖ و از ﯾ راﻫ اﯾﻦ را ﻣﻓﻬﻤﯿﻢ .ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ اﮔﺮ ﻣﺎ در ﺑﻘﺎء اﯾﻦ ﺣﻢ ﺷ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮاً
ﺷ ﻣﺎ ﺷ در راﻓﻊ اﺳﺖ ،ﺷﺎرع ﯾ ﺣﻤ آورده و ﻏﺎﯾﺘ ﺑﺮاﯾﺶ ذﮐﺮ ﻧﺮده و ﻣداﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺣﻢ ارﺳﺎل در ﺟﻤﯿﻊ ازﻣﻨﻪ دارد.
ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﯾ زﻣﺎﻧ در اﯾﻦ ﺣﻢ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷ ﮐﻨﯿﻢ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﺷ ﻣﺎ ﺷ در راﻓﻊ اﺳﺖ.
ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺪارﯾﻢ و اﺣﺘﻤﺎل ﻣدﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻢ ﺗﺎ ﯾ زﻣﺎن ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻧﻤداﻧﯿﻢ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﻢ ارﺳﺎل در
زﻣﺎن دارد ﯾﺎ ﻧﻪ؟ و اﺣﺘﻤﺎل ﻣدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎرع اﯾﻦ را ﺗﺎ ﯾ زﻣﺎن ﺧﺎص ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ ﯾ ﻣﻘﺪاری ﺑﻪ اﻧﺪازهی
ﻣﺘﯿﻘّﻦ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻮﺋﯿﻢ ﯾﻘﯿﻨﺎً ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ،اﻣﺎ از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺷﻮد ﺷ در ﻣﻘﺘﻀ .ﺷﺎرع وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را

ﻗﺮار داده ،ﻏﺎﯾﺘ ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﯿﺎورده و ﻣﺎ ﻧﻤداﻧﯿﻢ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ارﺳﺎل در ﻫﻤﻪی ازﻣﻨﻪ دارد؟ زﻣﺎن ﺣﻀﻮر و زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ ﯾﺎ
در ﺑﻌﻀ از زﻣﺎنﻫﺎﺳﺖ .ﻓﺮض ﻣﮐﻨﯿﻢ اﻃﻼﻗ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻃﻼق ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ زﻣﺎﻧ را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻨﺠﺎ ﻣﮔﻮﺋﯿﻢ
ﻣﺴﻠّﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺣﻀﻮر اﯾﻦ وﺟﻮب ﺑﻮده اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﺣﻀﻮر وﻗﺘ ﺷ ﻣﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺷﻮد ﺷ در ﻣﻘﺘﻀ.
 (2ﺑﺮای ﺣﻢ ﺷﺮﻋ ﻏﺎﯾﺘ را ذﮐﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺜﻼ ﺷﺎرع ﻓﺮﻣﻮده »أﺗﻤﻮا اﻟﺼﯿﺎم إﻟ اﻟﻠﯿﻞ« .اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﻮرت دارد:
اﮔﺮ ﻏﺎﯾﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ،ﺣﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻨﻘﻀ ﻣﺷﻮد ،وﻗﺘ ﻏﺎﯾﺖ آﻣﺪ دﯾﺮ اﺻﻼ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ راﻓﻊ ﻧﺪارد ،اﯾﻨﻪ ﻣﮔﻮﯾﺌﻢ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﯾﻌﻨ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ راﻓﻊ ﺧﺎرﺟ ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻨﻘﻀ ﻣﺷﻮد اﮔﺮ ﻏﺎﯾﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻘّﻖ ﻏﺎﯾﺖ ﯾﻌﻨ وﻗﺘ ﯾﻘﯿﻦ دارﯾﻢ ﻫﻨﻮز ﻏﺎﯾﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎز ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺣﻢ ﺷ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﺴﻠّﻢ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺷ در
راﻓﻊ اﺳﺖ ،ﯾ ﺣﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﯾﺘ دارد و ﻫﻨﻮز ﻣداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻏﺎﯾﺖ ﻣﺤﻘّﻖ ﻧﺸﺪه ،اﮔﺮ آﻣﺪﯾﻢ در اﯾﻦ ﺣﻢ ﺷ ﮐﺮدﯾﻢ ،اﯾﻦ ﻫﻢ
ﻣﺷﻮد ﺷ در راﻓﻊ.
ﻓﺮض ﺳﻮم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤ دارای ﻏﺎﯾﺘ ﻫﺴﺖ و ﻣﺎ ﻧﻤداﻧﯿﻢ ﻏﺎﯾﺖ ﻣﺤﻘّﻖ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺷ دارﯾﻢ آﯾﺎ ﻏﺎﯾﺖ ﻣﺤﻘّﻖ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﻪ؟
اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﻮم ﺧﻮدش ﺳﻪ ﺻﻮرت ﻣﺷﻮد ﮐﻪ در دو ﺻﻮرﺗﺶ ﻋﻨﻮان ﺷ در ﻣﻘﺘﻀ دارد و در ﯾ
ﺻﻮرت ﻋﻨﻮان ﺷ در راﻓﻊ دارد:
اول
ﺻﻮرت اوﻟ در ﺟﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﻬﻪی ﻣﺎ ﺷﺒﻬﻪ ﺣﻤﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ آﯾﺎ ﻏﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ﻧﺼﻒ اﻟﻠﯿﻞ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ در ﻓﺮض ﺳﻬﻮ و ﻧﺴﯿﺎﻧﺶ ،ﭼﻮن ﺧﯿﻠﻫﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ در ﻓﺮض ﻋﻠﻢ و اﻟﺘﻔﺎت ﻏﺎﯾﺖ ﻫﻤﺎن ﻧﺼﻒ اﻟﻠﯿﻞ اﺳﺖ ،در ﻓﺮض ﺳﻬﻮ آﯾﺎ
ﻏﺎﯾﺖ ﻧﺼﻒ اﻟﻠﯿﻞ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ؟ اﯾﻦ از ﻣﻮارد ﺷ در ﻣﻘﺘﻀ اﺳﺖ .اﯾﻨﺠﺎ وﻗﺘ ﻧﺼﻒ اﻟﻠﯿﻞ آﻣﺪ اﮔﺮ ﺷ ﮐﺮدﯾﻢ در
وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ﮐﻪ آﯾﺎ وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء اداء ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻗ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﻣﺷﻮد ﺷ در ﻣﻘﺘﻀ ،اﯾﻦ ﯾ ﻓﺮض ﮐﻪ ﺷ ﻣﺎ
ﻋﻨﻮان ﺷﺒﻬﻪی ﺣﻤﯿﻪ را دارد.
دوم
ﻓﺮض دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷ ﻣﮐﻨﯿﻢ در ﻏﺎﯾﺖ و ﻣﻨﺸﺄ ﺷ ﻣﺎ ﺷﺒﻬﻪی ﻣﻔﻬﻮﻣﯿﻪ اﺳﺖ .ﻣداﻧﯿﻢ ﻏﺎﯾﺖ ﺑﺮای وﺟﻮب ﻇﻬﺮﯾﻦ
ﻏﺮوب اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻏﺮوب ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،آﯾﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻏﺮوب اﺳﺘﺘﺎر اﻟﻘﺮص اﺳﺖ ﯾﺎ ذﻫﺎب ﺣﻤﺮهی ﻣﺸﺮﻗﯿﻪ ،ﮐﺪام
زودﺗﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺷﻮد؟ اﺳﺘﺎر ﻗﺮص 20 .دﻗﯿﻘﻪ ﺑﯿﻦﺷﺎن اﺧﺘﻼف اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻏﺮوب اﺳﺘﺘﺎر اﻟﻘﺮص اﺳﺖ ﯾﺎ ذﻫﺎب ﺣﻤﺮهی
ﻣﺸﺮﻗﯿﻪ ،وﻗﺘ اﺳﺘﺘﺎر اﻟﻘﺮص ﺷﺪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﻤداﻧﯿﻢ آﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮﯾﻦ وﺟﻮﺑﺶ ﺑﺎﻗ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ اﯾﻦ ﻫﻢ از ﻣﻮارد ﺷ در ﻣﻘﺘﻀ
ﻣﺷﻮد.
ﺳﻮم
ﻓﺮض ﺳﻮم در ﺟﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﻬﻪی ﻣﺎ ﺷﺒﻬﻪی ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﻪ اﺳﺖ ،ﮐﺴ ﻫﺴﺖ اﻵن از ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﻤداﻧﺪ ﻃﻠﻮع ﺷﻤﺲ
ﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺸﺪ؟ ﻣداﻧﺪ ﻏﺎﯾﺖ وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﻃﻠﻮع ﺷﻤﺲ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻤداﻧﺪ ﻃﻠﻮع ﺷﻤﺲ آﯾﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪ؟ ﺷﺒﻬﻪ
ﺣﻤﯿﻪ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﺷﺒﻬﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﻪ اﺳﺖ .اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺎﺋﯿﻨ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ از ﻣﻮارد ﺷ در ﻣﻘﺘﻀ ﻧﯿﺴﺖ وﻟ ﺣﻤﺎً
از ﻣﻮارد ﺷ در راﻓﻊ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ ﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻮﺋﯿﻢ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان راﻓﻊ را دارد ،ﺑﻮﺋﯿﻢ ﻃﻠﻮع ﺷﻤﺲ راﻓﻊ ﺑﺮای وﺟﻮب
ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ اﺳﺖ ،ﭼﻮن راﻓﻊ اﺻﻄﻼﺣﺎً در ﺟﺎﯾ ﻣآﯾﺪ ﮐﻪ ﯾ ﺣﺎدث زﻣﺎﻧ ﺟﻠﻮی اﺳﺘﻤﺮار او را ﺑﯿﺮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ
ﺣﺎدث زﻣﺎﻧ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻤﺮار دارد.

ﻣﮔﻮﺋﯿﻢ ﺑﯿﻊ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻠﯿﺖ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻠﯿﺖ اﺳﺘﻤﺮار دارد ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻋﺎرﺿ ﻋﺎرض ﺷﻮد و راﻓﻌ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،اﮔﺮ راﻓﻌ ﻣﺜﻞ ﻓﺴﺦ
ﻧﯿﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻠﯿﺖ اداﻣﻪ دارد .اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮد زﻣﺎن ﻏﺎﯾﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه ،ﻣﮔﻮﺋﯿﻢ ﻏﺎﯾﺖ وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﻃﻠﻮع ﺷﻤﺲ
اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﯾ اﻣﺮ زﻣﺎﻧ .ﺧﻮد زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻟﺬا اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻮﺋﯿﻢ ﻃﻠﻮع ﺷﻤﺲ راﻓﻊ ،اﻣﺎ اﯾﻦ در ﺣﻢ
راﻓﻊ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﺷ در راﻓﻊ اﺳﺖ ،اﻵن ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻮﺋﯿﻢ ﻣﻦ ﻧﻤداﻧﻢ ﻃﻠﻮع ﺷﻤﺲ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺸﺪ؟ ﭘﺲ ﺷ ﻣﻦ در
وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﻋﻨﻮان ﺷ در ﻣﻘﺘﻀ دارد ،اﯾﻨﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﺣﻤﺎً و ﻣﻔﻬﻮﻣﺎً ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻤداﻧﯿﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ اﯾﻦ در ﺣﻢ ﺷ در راﻓﻊ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﻼم ﻧﺎﺋﯿﻨ ﯾ» ﻓﺘﺄﻣﻞ« ﻫﻢ آﻣﺪه وﻟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺟﺎی ﺗﺄﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ ﻧﺎﺋﯿﻨ ﻣﮔﯿﺮد اﯾﻦ ﮐﻪ» :اﻟﺸ ﻓ اﻟﻤﻘﺘﻀ ﯾﺒﺎﯾﻦ اﻟﺸ ﻓ اﻟﺮاﻓﻊ داﺋﻤﺎً« ،ﺷ در ﻣﻘﺘﻀ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷ در
راﻓﻊ اﺳﺖ.
اول ﺑﺤﺚ اﻣﺮوز ﻋﺮض ﮐﺮدم در ذﻫﻦ ﺧﯿﻠ از ﻓﻀﻼ ﻫﺴﺖ ﺗﺎ ﯾ ﻏﺎﯾﺘ ﺑﺮای ﯾ ﺣﻤ آﻣﺪ ،ﻫﺮ ﺷ در ﻣﻮرد آن ﺣﻢ را ﺷ
در ﻣﻘﺘﻀ ﻣ داﻧﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧ ﮐﻪ اﻵن ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷ در ﻏﺎﯾﺖ دارﯾﻢ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﺷ
در ﻣﻘﺘﻀ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻌﻀ دﯾﺮ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﺷ در راﻓﻊ اﺳﺖ و اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ راﻓﻊ و ﻏﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن روﺷﻦ ﻣﺷﻮد.
اﺻﻼ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ذﻫﻦ ﺑﻌﻀﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﮔﻮﺋﯿﻢ ﻣﻘﺘﻀ ،ﺑﺮود روی ﻣﻼک ،اﻵن اﯾﻦ اﻣﺜﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﻌﻀ ﻫﺎﯾﺶ را ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻋﻨﻮان ﺷ
در راﻓﻊ اﺳﺖ ﻣﮔﻮﺋﯿﻢ اﺻﻼ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻼﮐﺶ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﺪارﯾﻢ ،اﺻﻼ ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺎم ﻣﻼﮐﺶ ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ! و آن روز
ﻫﻢ در ﮐﻼم ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﺧﻮﺋ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﻘﺘﻀ را ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻼک ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﻟﻢ ﯾﺒﻖ ﻣﻮرد ﻟﻠﺸ ﻓ اﻟﺮاﻓﻊ ،اﺻﻼ دﯾﺮ
ﺷ در راﻓﻊ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺗﻤﺎم ﺷﻫﺎﯾ ﮐﻪ در اﺳﺘﺼﺤﺎب در اﺣﺎم ﻫﺴﺖ ﺑﺮﻣ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺷ در ﻣﻘﺘﻀ ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ
ﺷﻫﺎ ﺷ در راﻓﻊ اﺳﺖ ،در اﺳﺘﺼﺤﺎب اﺣﺎم ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻫﺎ ﺷ در راﻓﻊ اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻘﺘﻀ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
اﺳﺘﻤﺮار در ﻋﻤﻮد زﻣﺎن را دارد ﯾﺎ ﻧﺪارد!
ﺑﺎز ﯾ ﻣﻘﺪار روﺷﻦﺗﺮ ﻋﺮض ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺎ ﯾ اﺣﺎﻣ دارﯾﻢ ،ﻣداﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺎداﻣ ﮐﻪ ﯾ ﻣﺎﻧﻌ ﺟﻠﻮﯾﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺘﻤﺮار دارد ،ﻣﺜﻼ
ﻃﻬﺎرت ،ﺷﻤﺎ اﻵن ﯾ وﺿﻮ ﺑﯿﺮﯾﺪ اﮔﺮ ﯾ از ﻧﻮاﻗﺾ وﺿﻮ ﻧﯿﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻃﻬﺎرت ﺗﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧ اداﻣﻪ دارد؟ ﺗﺎ ﻫﺮ وﻗﺘ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ زﻧﺪه
ﺑﺎﺷﯿﺪ! اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺋﯿﻢ ﯾ روز ،دو روز ،ﯾ ﺳﺎل ،دو ﺳﺎل ،اﮔﺮ ﻧﻮاﻗﺾ وﺿﻮ ﻧﯿﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻃﻬﺎرت اداﻣﻪ دارد .ﯾﺎ ﻣﺜﻼ
ﻣﻠﯿﺖ ،ﯾ ﻣﺎﻟ را ﻓﺮوﺧﺘﯿﺪ و ﻣﻠ ﻣﺸﺘﺮی ﺷﺪه ،ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻠﯿﺖ ﺗﺎ ﭼﻘﺪر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻤﺮار دارد؟ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻣﻘﺪاری
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎل را ﺑﻪ دﯾﺮی ﻧﻔﺮوﺧﺘﻪ و ﯾﺎ وﻗﻒ ﻧﺮده ،اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﻮر ﻋﺎرض ﻧﺸﻮد ،ﻃﻬﺎرت ،ﻧﺠﺎﺳﺖ ،ﻣﻠﯿﺖ ،زوﺟﯿﺖ داﺋﻤﻪ ﺑﺎﻗ ﻣ
ﻣﺎﻧﺪ.
اﻣﺎ در زوﺟﯿﺖ ﻣﻮﻗﺘﻪ ﺷ در ﻣﻘﺘﻀ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻤداﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺘ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ده روز ﺑﻮده ﯾﺎ ﭘﻨﺞ
روز؟ اﯾﻦ ﻣﺷﻮد ﺷ در ﻣﻘﺘﻀ ،روی ﻣﺒﻨﺎی ﺷﯿﺦ؛ ﻣﺮد و زﻧ ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ اﻵن ﺷ دارﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﭘﻨﺞ روز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﯾﺎ
ﺷﺶ روز ،روز ﭘﻨﺠﻢ ﮐﻪ واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﻮﺋﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ اﯾﻦ زوﺟﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده و اﻵن ﺷ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای روز ﺷﺸﻢ ﻫﻢ زوﺟﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮار
اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﮐﻨﯿﻢ زوﺟﯿﺖ را .در ﻋﻘﺪ داﺋﻢ زﻧ ﮐﻪ از ﺷﻮﻫﺮش ﺟﺪاﺳﺖ و ﻧﻤداﻧﺪ آﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮش او را ﻃﻼق داده ﯾﺎ
ﻧﺪاده؟ اﯾﻦ ﻣﺷﻮد ﺷ در راﻓﻊ .داﺋﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺼﺤﺎب زوﺟﯿﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗّﺖ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺷﻮد ﺷ در ﻣﻘﺘﻀ .ﺷ
در ﻣﻘﺘﻀ ﯾﻌﻨ آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾ ﺣﻤ ﺑﺮای اﺳﺘﻤﺮار در ﻋﻤﻮد زﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻘﺎم اول ﺑﺤﺚ ،ﯾﻌﻨ ﺷ در ﻣﻘﺘﻀ ،ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻘﺘﻀ را ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺘﻀ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﭼﻬﺎر ﻣﻌﻨﺎ
ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ و ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺳﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻮرد اراده ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻌﻨﺎی ﭼﻬﺎرﻣ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﻮرد اراده اﺳﺖ.
و ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠ ﻣﺤﻤﺪ و آﻟﻪ اﻟﻄﺎﻫﺮﯾﻦ

