
                                                                                                                       :  ٣١٠٠ماره 

1 

 ميالرح الرحمن اهللا بسم

 بحث ثمره به ييبها خيش اشكال
 نيا به قائل شما اگر كه گفتند و كردند اشكال ضد، از ينه به شيء امر ياقتضا ثمره به هيعل اهللا رحمة ييبها خيش
 برود فوراً  ديبا يعني شد عمل قيمض واجب وقت در كه يعبادت نيا كنديم اقتضا را ضد از ينه به شيء امر كه ديباش
 است يفور واجب خاص ضد كه يعبادت نيا خواند نماز و كرد انيعص يول كند نجاست ازاله نكهيا اي و قيغر انقاذ
 است نيا باطل حال يّا يعل

 بطالن موجب عبادت در ينه و دارد هم ينه كه كنديم ضد از ينه به شيء امر كه ميبشو نيا به قائل اگر -1
 است
 يكي نيا الاقل نكهيا يبرا است باطل هم باز كند،يم ضد از ينه به شيء امر كه مينشو نيا به قائل هم اگر -2
 امر شارع نكهيا يبرا ندارد؟ امر چرا خواهد؛يم امر هم عبادت كه يحال در ندارد امر كه است نيا الاقل ندارد امر
 ندارد عمل نيا بر يشرع قدرت گريد يعني؛ ستين يامر نجايا در يفور امر آن وجود با و آورد نجايا در را يفور
 .بود ييبها خيش شيفرما نيا است؛ قدرت به مشروط امر رايز ندارد هم امر ندارد يشرع قدرت چون

 ييبها خيش اشكال به جواب دو
 است المقاصد جامع در) يكرك( يثان محقق مرحوم جواب اول جواب. است شده داده نيا يبرا جواب دو 

 ييبها خيش بر محقق تقدم در هيعل اهللا رحمة امام نكته
 يكرك محقق كه است نيا هست هم درست و بود ذهن در هم اول از و فرمودند امام را نكته نيا كه اينكته كي
 مرحوم كه است علّت نيا به است ييبها خيش جواب يكرك محقق شيفرما گوييممي نكهيا دارد تقدّم ييبها خيش بر

 گفته و است كرده استفاده آن از ينينائ مرحوم كه است گفته را يمطلب كي يمناسبت به المقاصد جامع در يكرك محقق
 خود است ييبها خيش جواب نكهيا دهدينم را يبعد جواب بوده قبل كه يآدم آن اال و است ييبها خيش جواب نيا

 از ينينائ مرحوم بلكه دارد تقدم ييبها خيش به نسبت سال چند چون است نداده جواب عنوان نيا به يكرك مرحوم
 .است داده قرار ييبها خيش جواب را آن و است كرده استفاده محقق هينظر نيا
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 امر متعلق درباره يكرك محقق شيفرماپاسخ اول: 
 بر داشتن قدرت با هم قدرت رد،يگيم تعلق عتيطب به امر كه است نيا يكرك محقق مرحوم شيفرما كه ميگفت 
 جامع نكهيا يبرا باشد مقدور ريغ و مقدور نيب جامع كه است عتيطب به قدرت بر قادر انسان و است شرط عت،يطب
 نيا كه حاال و است مقدور جامع پس رديگيم تعلق جامع همان به هم امر و است مقدور مقدور، ريغ و مقدور نيب

 آن خود ابتدائاً نكهيا ولو شوديم مقدور مصداق همان نيا قهراً خواند، نماز و كرد ترك را يفور واجب شخص
 .بود شانيا شيفرما نيا. نباشد مقدور

 يثان محقق به ينينائ مرحوم اشكال
 قدرت، اگر گفتند و كردند اشكال) يكرك( يثان محقق مرحوم شيفرما به ينينائ مرحوم نكهيا به ميديرس بعد 
 را يفعل هر ديبا مقدور امر! نه گريد باشد يخطاب يلفظ شرط اگر يول است درست شما شيفرما باشد يعقل شرط
 كه دادند ييهاجواب ييخو يآقا. است نبوده يشرع مقدور فعل نيا و باشد مقدور ديبا فعل همان دهديم انجام كه
 ديكن مراجعه خودتان كه ميگفت و ميكرد حذف را ييخو يآقا به صدر يآقا مجدد پاسخ و ييخو يآقا جواب آن ما
 .دينيبب و

 نظريات در شرطيت قدرت
 است؛ هينظر سه ميگفت هم قدرت تيشرط در بعد
 است يعقل شرط حكم، اصل و حكم تيفعل در قدرت -1
 است يشرع شرط نكهيا -2
 .ندارد اشتراط تيفعل و حكم اصل مرتبه در و است تنجز مرتبه در فقط قدرت اشتراط نكهيا -3
 را بحث ريس ميكرد حذف كه ييهاقسمت از ريغ البته ميكرد گزارش جلسه چند در ما كه بود بحث پرونده نيا 

 م؛يدار نكته اينجا چند ما كه ميگفت بحث انيپا در و ميكرد گزارش
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 است فيتكل اصل شرط قدرت،: اول مالحظه
 قدرت بلكه ستين تام نيا ميگفت كه بود تنجز مقام در قدرت تيشرط بحث در ييخو يآقا شيفرما اول مالحظه

 روزيد كه بود عرض و بود مالحظه كي نيا باشد فيتكل تنجز شرط فقط علم، مثل نكهيا نه است فيتكل اصل شرط
 .ميگفت

 دوم؛ مالحظه مقدمات
 اندپذيرفته را محقق قول علماء اغلب: اول مقدمه

 يكسان و كرد وارد ايخدشه آن در كه ينينائ مرحوم از ريغ رفتنديپذ را يكرك محقق شيفرما بزرگان اغلب البته 
 كه گريد بزرگان غالب و االصول انوار نيهم در يشكل به مكارم يآقا د،يوح يآقا ،يزيتبر يآقا ،ييخو يآقا امثال
 گرفته تعلق نماز عتيطب به امر ديگويم. دارد يجالب فرمول هم نيا رفتنيپذ ؛ ورفتنديپذ را يكرك محقق شيفرما
 نده انجام نكهيا اي بده انجام را آن برو ديگويم شرع ست،ين مقدور فردش كي ولو است مقدور نماز عتيطب و است
 ندارد هم ينه كه يدوم آورد، را يدوم و كرد انيعص را اول امر نيا آمد اگر حاال است مقدور عتيطب باالخره اما

 جامع به امر مصداق قهراً  شود،يم آن مصداق قهراً آورد، را نيا كههمين. ميندار قبول را خاص ضد از ينه ما چون
 اندكرده ينينائ مرحوم كه ايشبهه كي جز كه است يقيدق و يفن نكته كي نيا واقعاً  كه ميبگو خواهميم. شوديم

 اگر يول ميدار قبول ما باشد يعقل شرط قدرت، اگر ديگويم هم ينينائ مرحوم ضمن در. اندكرده قبول را نيا عمدتاً
 .است ليتفص به قائل هم شانيا ميندار قبول باشد يشرع شرط

 باشد مقدور ديبا مأموربه فرد فرمايدمي) ره( امام: دوم مقدمه
 حضرت فقط ميكرد مراجعه ما كه ييعلما به باًيتقر رفتندينپذ را نيا كه هيعل يتعال اهللارضوان امام حضرت ريغ به
 را نيا نيمعاصر از يبعض و يزيتبر و ديوح يآقا ما دياسات صدر، ديشه ،ييخو يآقا امثال يول رفتندينپذ امام

 است درست باشد يعقل شرط اگر ديگويم يعني است رفتهيپذ را نيا ليتفص به هم ينينائ مرحوم يحت و اندپذيرفته
 ابتدائاً  نكهيا رغمعلي هم ما. ستين درست نيا نه گويندمي امام حضرت. ستين درست باشد يشرع شرط اگر يول
 ترصحيح نجايا در امام شيفرما ديشا كه ديآيم نظر به يول است درست نيا مييبگو توانيممي كه آمديم ذهنمان به
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 خطاب عقل، اگر يحت و باشد؛ يعقل شرط چه و يشرع شرط چه قدرت كه است نيا شانيا كالم ريتقر كه باشد
 به امر كه است درست. باشد يمقدور امر ديبا هم آن شود مأموربه مصداق خواهديم كه يفرد نيا باشد، هم يشرع
 امر و فعل كي فرد آن ديبا بدهد انجام خواهديم كه را يفرد آن كه فهمديم را نيا عقل يول رديگيم تعلق عتيطب

 بلكه كندنمي تيكفا است مقدور جامع، آن مييبگو نكهيا صرف به كه نديفرمايم نطوريا امام يعني باشد يمقدور
 نيا نباشد؛ مقدور فرد آن كه ندارد معنا نيا و باشد مقدور ديبا هم بدهد انجام خواهديم كه يفرد آن ديگويم عرف
 .است امام شيفرما

 گريد يعبارت به امام كالم حيتوض
 كندمي تيكفا هم عتيطب بر قدرت بلكه ستين الزم فرد بر قدرت گفتنديم كه يبزرگ دياسات همه مقابل در يعني 

 مقدور هم فرد آن خود ديبا آورد،يم كه يفرد كه است شكل نيا به عرف در بلكه ستين نگونهيا! نه كه فرمود شانيا
 علماء نيا همه مقابل كه است امام شيفرما نيا. ندارد وجود مالك او در گريد نباشد مقدور او خود اگر و باشد
 انجام كه يفرد آن يعني باشد يدرست شيفرما امام، شيفرما ديشا كه رفت سمت نيا به ما ذهن يحد تا و باشدمي
 .است بزرگان آن همه مقابل در كه است امام شيفرما نيا. باشد قدرت تحت فرد همان ديبا رديگيم

 ندارد مالك در يدخالت قدرت، تيشرط: دوم مالحظه جهينت
 شرع نكهيا اي ديبگو عقل چه حاال قدرت، تيشرط كه ديآيم آدم ذهن به شتريب و مجدد تأمل با كردم عرض اما 
 كهوقتي. است يقيدق نكته كي نيا ديكن دقت ندارد؛ مالك در يدخالت قدرت تيشرط كه است نيا آن ظاهر ديبگو
 ولو مييبگو ميخواهيم ما ؛باشدمي نجايا دوم مالحظه در ما بحث اصل قتيحق در است؛ شرط قدرت، گوييممي
 تواندينم عمل كه است ثيح نيا از فقط قدرت تيشرط نيا يول ميريبگ هم حكم تيفعل در شرط را قدرت نكهيا

. بشود انجام تواندينم كه يزيچ ديكرد توجه. خواهدينم را آن هم موال بشود انجام تواندينم كه يزيچ بشود انجام
 ينيتكو قدرت در نيا باشد هم فرد در ديبا و است يفعل قدرت اشتراط نيا مييبگو و ميريبپذ را امام شيفرما ما اگر
 يول. است شرط قدرت، مييبگو و ميبشو امام همراه اگر يحت يعني ميندار قبول را نيا ما يشرع قدرت در اما است
 اگر يعني؛ است ينيتكو قدرت آن شوديم فيتكل وقوع از مانع و باشدمي قدرت همان كه است شرط كه يزيچ آن
فرد  آن يول باشد داشته يمنع آنجا در شرع اگر اما؛ بدهد انجام را فرد آن تواندينم بنابراين ندارد ينيتكو قدرت آدم
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 درست است شرط فرد نيا بر يشرع قدرت كه مييبگو هم نجايا اگر شد ردّ او از و نكرد توجه يشرع منع نيا به
 .است نشده ثابت ما يبرا نيا چون ستين

 گريد ريتعب به دوم مالحظه
 باشد، مقدور ديبا هم فرد آن خود كه مييبگو فرد در نكهيا ولو قدرت تيشرط كه است نكته نيا ما دوم مالحظه 

 فرد آن گريد نباشد ينيتكو قدرت اگر كه باشد ينيتكو قدرت كه است ييجا در فرد در قدرت تيشرط نيا
 ينيتكو مقدور يول ستين يشرع مقدور فرد نيا اگر اما؛ بشود واقع تواندينم اصالً رايز رودينم مأموربه زيرمجموعه

 نيهم. بخواند نماز توانديم كه ناًيتكو كه او بخواند، نماز ديايب و كند ترك را ازاله اي انقاذ به امر توانديم يعني هست
 .است يكاف ينيتكو قدرت نيهم ،باشدمي يكاف فرد در قدرت از اندازه

 فرد بر قدرت با عتيطب بر قدرت نيب تفاوت
 مقدور شرعاً و عقالً ديبا نماز عتيطب. ميقائل فرق نشانيب فرد بر قدرت با عتيطب بر قدرت گوييممي ما لذا و
 كه ميندار يليدل نيا از شيب ما و است يكاف آن ينيتكو تيمقدور بدهد انجام خواهديم كه يفرد به نسبت اما باشد
 يول نداشت فرد آن بر يشرع قدرت شخص، نيا اگر لذا ؛ ورديبگ تعلق آن به نسبت بخواهد هم يشرع تيمقدور
 يعقل قدرت نيا تواندنمي شرعاً يول بدهد انجام توانديم عقالً كه گريد است نيهم ما بحث كه داشت يعقل قدرت

 فرد آن بدهد انجام خواهديم كه را يفرد دارد عتيطب بر قدرت گوييممي كهوقتي كندينم تيسرا يشرع قدرت به
 و كندينم دايپ مصداق آن ضمن در هم عتيطب بدهد، انجام تواندينم را فرد نباشد اگر كه باشد مقدور ناًيتكو ديبا هم
 چيه كند، تيسرا فرد به عتيطب از يشرع قدرت كه ميندار يليدل ما چون. كندينم دايپ مصداق كه است معلوم نيا
 نيهم آن شهير و شوديم ظاهر بزنگاه نيا در بزرگان قاطبه و يثان محقق شيفرما نكته نيا كنم فكر. ميندار يليدل

 بتواند تا باشد مقدور هم فرد خود ديبا گوييممي كه عتيطب بر قدرت كه ديآيم آدم ذهن به طرف كي از است نكته
 مقدور بلكه نبود يشرع مقدور مصداق يول هست عتيطب بر قدرت اگر مينيبيم هم طرف كي از بشود آن مصداق

 .هست عتيطب مصداق نيا كه كنديم فكر آدم حالت نيا در آورد را مصداق نيا حاال بود يعقل



                                                                                                                       :  ٣١٠٠ماره 

6 

 يشرع قدرت و يعيطب قدرت انيم تفاوت
 است نيا مستلزم عتيطب به ينيتكو قدرت كه است نيا دارد پارادوكس حالت ما ذهن در كه يامر دو نيا سرّ 
 هم يكل احاطه از كه است معلوم بدهد انجام را فرد نيا نتواند شخص اگر يعني باشد داشته فرد به ينيتكو قدرت كه

 فرد به كه ميندار يليدل اصالً كند،ينم تيسرا فرد به قدرت آن ميدار عتيطب به ما كه يشرع قدرت اما است خارج
 و ينينائ مرحوم و صدر ديشه به ،ييخو يآقا به ،يثان محقق به را حق كه است ياصل بزنگاه آن نيا. بكند تيسرا
 خاطر به نداشت آن به امر شرع كه يفرد نيا يعني دهديم دارد، وجود امر نجايا در گويندمي كه بزرگان از ياريبس
 يكاف نيهم و بشود آن ينيتكو مصداق توانديم نيا نداشت فرد نيا به امر يول داشت گريد فرد آن به امر نكهيا

 تواندينم اگر چون باشد آن به نسبت ديبا حتماً ينيتكو قدرت يول بشود آن يشرع مصداق كه ستين الزم و است
 امر نكهيا ولو آمد اگر يول. بشود آن مصداق بتواند تا ستين اصالً يعني ستين هم آن مصداق پس بدهد انجام را عمل

 هم نيهم و هست آن مصداق كه ديگويم عقل يول شودينم آن مصداق شرعاً شود،ينم يشرع امر تعلق مصداق
 است اينكته نيهم هم آن سرّ و است يقيدق شيفرما يثان محقق شيفرما آن لذا و است يكاف آن شدن مصداق يبرا
 .مسئله نيا از هم نيا. ميكرد عرض كه

 است حيصح يثان محقق شيفرماقول صحيح: 
 بحث در كه ميگفت اينكته كي نجايا در ما منتها است درست نجايا در يكرك محقق شيفرما ما اعتقاد به بنابراين

 از كه بود ييبها خيش به پاسخ كي نيا. ميباش داشته نجايا تا فعالً يول كنديم عوض را هيقض يليخ ميبرو كه يبعد
 .شد استفاده ييبها خيش به پاسخ در يكرك محقق شيفرما

 ييبها خيش به :دوم پاسخ
 هيكفا در ييبها خيش به دوم جواب يول است امدهين هيكفا در اول جواب نيا كنميم طرح هم را دوم جواب 

 محقق جواب يكي ميداد جواب دو كه بود كرده ثمره ينف كه بود ييبها خيش نظر از بحث رشته چون است موجود
 كه است نيا ثمره ظهور يبرا ييبها خيش به دوم جواب. ميرفتيپذ تاًينها و ميكرد دنبال را رشيس حاال كه يكرك

 ضد نيا گريد مينشو كه ضد از ينه به شيء امر به قائل اگر است درست: نديفرمايم جوراين هيكفا صاحب مرحوم
 نجايا در امر مالك كههمين ستين الزم امر وجود عبادت صحت يبرا يول ميدار قبول را نيا ما ندارد امر خاص
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 احتراميبي تيم به كه ييجا در مثالً كرده ترك را تيم دفن اي قيغر انقاذ شخص كههنگامي. است يكاف دارد، وجود
 چه يول ندارد امر نماز نيا كه است درست هرچند كرد، نمازخواندن به شروع و كرد ترك را نجاست ازاله اي شوديم

 آن در عبادت مصلحت و مناط باشد آنجا در امر مالك كههمين بلكه دارد امر به ازين عبادت صحت است گفته يكس
  .است يكاف نيا باشد
 :...) سؤال(

 در گريد باشد نداشته تنجز كهوقتي و ندارد تنجز نيا ندارد علم يوقت چون نكرد دايپ تنجز امر كه آنجاپاسخ: 
 آن به كه هست نيا در اينكته كي ندهيآ در البته گذاردمي را خودش اثر امر آن لذا و ندارد تنجز امر نجايا
 .است نيا مختصر جواب يول ميپردازيم

 دوم پاسخ خالصه
 كه ستين الزم و دانيممي يكاف را مناط و مالك ما كه است نيا كرد انكار را ثمره كه ييبها خيش به دوم پاسخ

 يقبل بحث وتفصيلطول به البته هست نجايا يبرگشت و رفت ديكن مالحظه هم شيفرما نيا باشد نجايا امر خود
 .فردا تا دينيبب انيآقا شاتيفرما در توانيدمي كه شده داده پاسخ شده جواب نيا به ياشكال بلكه ستين

 نيالطاهر آله و محمّد يعل اهللا صلّ و
 

 


