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 ميالرح الرحمن اهللابسم

 خاص ضد از ينه ءيش به امر ثمره بحث به ييبها خيش اشكال
 قرار اشكال مورد ييبها خيش هيناح از ثمره آن كه شد انيب ياثمره خاص، ضد از ينه به شيء امر ثمره بحث در
 را اهم واجب يجا آمده كه يعبادت نيا ديباش خاص ضد از ينه به شيء امر به قائل شما اگر كه صورت نيا به گرفت
. ندارد امر چون است باطل عبادت دوباره دينباش هم خاص ضد از ينه به شيء امر به قائل هم اگر است باطل گرفته،
 .ندارد امر نجايا كهدرحالي است امر به ازمندين عبادت

 ييبها خيش اشكال به پاسخ
 است؛ شده داده جواب دو ييبها خيش مرحوم شيفرما نيا به 
 و شد يبررس نيا كه دادند پاسخ يثان محقق شيفرما از الهام با ينينائ مرحوم كه بود يزيچ همان جواب كي -1

 است؛ قبولقابل جواب آن شد انجام كه يينها يهادقت آن با آمديم نظر به
 بحث گريد كه هست ميبرسان انيپا به ميخواهيم را نيا كه ييبها خيش اشكال همان به جواب دوم، جواب اما  -2
 نيا كردند دنبال را جواب همان هم گرانيد و است آمده هيكفا در كه دوم جواب م؛يبرس بحث يابتدا به و شود تمام من

 .ميكرد عرض م،يگفتيم را نيهم ميداشت هم يقبل بحث در كه عبادت در كه است

 اختالف در قائم بودن عبادت بر قصد امر
 عبادت. ميگفتيم ميداشت محرمه مكاسب در االن كه ينيهم. است امر قصد به عبادت قوام كه است نيا نظر كي -1
 است باطل عبادت نجايا باشد هينظر نيا اگر. است هينظر كي نيا. بكند امر قصد و نديبب را امر انسان كه است ييجا

 م؛يندار امر ميريگيم فرض يقبل جواب آن از نظرقطع با البته ديندار امر كه است نيا فرض چون
 
 امر قصد بر متقوم عمل كي تيعباد كه است نيا آن و است قبولقابل نظر آن كه دارد وجود يدوم نظر اما -2

 بداند يكس اگر است يكاف باشد عبادت نكهيا يبرا بشود، قصد مالك و باشد داشته وجود مالك آنجا كههمين ستين
 مصالح مطابق كه دارد وجود يمصلحت نيا در بداند نكهيا اي بداند را خدا خواست يعني خواهديم را امر نيا خداوند
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 ولو ندارد امر آنجا در خداوند نكهيا ولو بدهد انجام ياله اراده اي مصلحت آن قصد به را عمل و عبادت و است يواقع
 نديفرمايم هيكفا صاحب كه يدوم جواب نيا پس است يكاف شدن عبادت يبرا نيا گويدمي. ندارد امر خدا نكهيا

 .است مقدمه بر متوقف

 آخوند كالم مقدمات
 اول مقدمه

 است؛ يكاف مالك و مصلحت قصد بلكه ست،ين امر قصد به متقوم عمل، كي ي بودنعباد نكهيا

 اقوال در ثمره بحث الزمه
آنجا  يول ،هست ياله اراده هست، مالك ميدانيم ما كه است يگاه شوديم ظاهر اين بحث ثمره در قول دو نيا و
 هيكفا صاحب مرحوم و است عبادت دوم نظر بنا بر يول ستين عبادت نيا اول نظر بنا بر كه ندارد وجود يامر
 قصد بودن يتعبد و عبادت در كه نديگويم را نيا هم نيمحقق از ياريبس و ميدار قبول را دوم نظر آن ما كه نديفرمايم

 باشد، داشته را مصلحت و مالك قصد او نكهيا و مصلحت و مالك وجود و مصلحت و مالك قصد همان ستين الزم امر
 . است يكاف

 دوم قول رجحان ليدال
 اگر كه است امر متعلق در قربت به قصد اخذ حيتصح همان ليدال آن از يك، يدارد يليدال گفتند را يدوم چرا
 و اشكال آن از فرار يبرا. است آمده كه يادهيچيپ هايبحث آن و ميبده انجام را كاريچه ما ديايب الزم دور بخواهد
 الزم امر قصد كه است نيا هيكفا صاحب ازجمله نيمحقق از ياريبس موردقبول هينظر دارد، كه يمختلف ليدال اصوالً 

 .اول مقدمه نيا. هست يكاف مصلحت و مالك قصد ستين

 دوم مقدمه
 دارد؛ وجود اصول در يمطابق مدلول به نسبت يالتزام مدلول تيتبع عنوان به يبحث كي كه است نيا دوم مقدمه 
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 ر؟يخ اي است يمطابق مدلول تابع حدوثاً و بقائاً يالتزام مدلول ايآ
 است يمطابق مدلول تابع حدوثاً فقط اي است يمطابق مدلول تابع ئاً بقا و حدوثاً  يالتزام مدلول ايآ كه است سؤال نيا
 يمطابق مدلول آن شيدايپ با دارد يمطابق مدلول ياجمله كه يوقت كه است نيا سؤال نيا يمعنا. ستين تابع بقائاً  و

 ساقط ،كند دايپ معارض ،بكند دايپ مشكل يمطابق مدلول آن ادامه در است ممكن اما شوديم دايپ هم آن يالتزام مدلول
 هم نيا نكهيا اي است يباق ،است حجت يالتزام مدلول ندارد اعتبار ستين حجت يمطابق مدلول كه ادامه در ايآ بشود

 به راجع ليدل دو ييجا در كه است نيا آن بزنم؛ يمثال نيا به راجع بخواهم اگر. كنديم سقوط و افتديم آن تبعبه
 حالت نجايا در كه است نيا هاآن يمطابق مدلول كه دارند يمطابق مدلول كي ليدل دو نيا يو است آمده يموضوع

 را »الف« عمل نيا وقت فالن در اي ساعت فالن در ديگويم ليدل كي زمان آن در ديگويم آن. ندارد وجود يسوم
 نيا هركدام هاليدل نيا يمطابق مدلول. بدهد انجام را دوم عمل وقت نيا در كه ديگويم و ديآيم دوم ليدل يبده انجام
 تعارض ليدل دو نيا اگر يبده انجام دينبا يگريد كار كه دارند يالتزام مدلول كي. يبده انجام را كار نيا ديبا كه است
 اما بدهد؛ انجام را كار آن ديبا كه شد ثابت نه و بدهد انجام را كار نيا ديبا كه شد ثابت نهيعني  كردند تساقط و كردند

 .ندهد انجام يگريد كار نكهيا آن و داشتند دو هر يالتزام مدلول كي
 مدلول باشد طوراين اگر است يمطابق مدلول تابع بقاء و حدوث در ندهد انجام را سوم كار كه يالتزام مدلول نيا ايآ

 يول. ندارد نجايا يفيتكل چيه لذا و است شدهساقط ادهند انجام را سوم كار كه يالتزام مدلول شد ساقط االن كه يمطابق
 فهيوظ نيا مييگويم وقتآن است افتاده يمطابق مدلول كه همان اشهيپا آن ولو مانديم يباق يالتزام مدلول مييبگو اگر

 نكهيا گريد برود هانيا از ريغ يگريد زيچ سراغ دينبا نكهيا يول است دهينرس اثبات به هم آن است نشده اثبات
 و يمطابق مدلول كه است يبحث كي هم نيا هرحالبه. است نيا شوديم زده ي آنبرا كه يمثال كي است شدهاثبات
 مدلول نكهيا به يعني ميبشو قائل ما است ممكن و بقاء؛ و حدوث در اي فقط در حدوث اما دارند مالزمه يالتزام مدلول
 مدلول بعدازاينكه يول. است يمطابق مدلول تبعبه يالتزام مدلول شيدايپ. ستين يمطابق مدلول تابع بقاء در يالتزام
 .دوم مقدمه هم نيا. دهديم ادامه خودش راه به يالتزام مدلول كرد دايپ يفن مشكل يمطابق
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 دوم و اول مقدمه بودن يكبرو
 الزم امر قصد است يكاف مالك قصد كه بود نيا اول بحث. بود يكبرو بحث دو مقدمه دو نيا كه ديكرد مالحظه 

 راه و اعتبار و تيحج به توانديم يالتزام داللت يمطابق داللت سقوط با كه است نيا دوم مقدمه. اول مقدمه نيا ستين
  ؛ديريبپذ را نيا كه است ياصول يكل يكبرا تا دو نيا. بدهد ادامه خودش

 سوم مقدمه
 سوم مقدمه شوديم هم نيا درواقع كه است طوراين ما بحث. دييايب خودمان بحث به ي،كبر دو نيا به توجه با حاال 
 كه است؛ موضوع نيا به بعث نيهم آن كه يمطابق مدلول كي دارد؛ مدلول دو نيا گرفت تعلق يزيچ به امر يوقت كه
 و مصالح تابع احكام چون است نيا در يمصلحت و مالك كي كه است نيا ،آن يالتزام مدلول و بخوان؛ نماز ديگويم

 بعث هانيا كه است نيا ياله اناتيب نيا يمطابق مدلول كنديم روزه اي زكات اي حج اي نماز به امر كه خدا. است مفاسد
 و مصلحت هانيا در است مفاسد و مصالح تابع احكام چون كه است نيا آن يالتزام مدلول. است واجب و دارد

 و يمطابق مدلول هم نيا. دارد وجود هانيا در مالك دارد وجود ياله اوامر نيا در مصلحت. دارد وجود يامفسده
. است زجر و بعث نيهم آن يمطابق كه .است مدلول تا دو هيعدل يمبنا بر شارع ينواه و اوامر همه در كه يالتزام

 .سوم مقدمه هم نيا. است مفاسد و مصالح وجود آن يالتزام. است امرونهي

 :جهينت
 و آمد كه يامر نيا مييگويم ؛ميكن ريتقر طوراين را هيكفا صاحب دوم جواب  ميتوانيم  مقدمه سه نيا به توجه با 
 روديم نيب از نيا نرود اگر كه شد واجب قيغر انقاذ كه االن و شد؛ يشرع قدرت به مشروط نيا گرفت تعلق نماز به
 ساقط يمطابق مدلول عنوان به بعث و امر نيا آمد اهم امر آن كه االن و يشرع قدرت و شد؛ قدرت به مشروط امر نيا

 ديبا كه يالحظه نيا در نماز امر گريد امر نيا ، نهباشد يباق توانديم امر نيا گفتيم كه ميزنينم را محقق حرف. شد
 نيا اما شد؛ ساقط نماز امر يمطابق مدلول. ستين ينماز امر گريد بدهد نجات ايدر از را قيغر اي كند پاك را مسجد
 مدلول آن و دارد؛ مصلحت نماز نيا كه بود نيا ،بود زيچ چه آن يالتزام مدلول. داشت يالتزام مدلول كي نيا مدلول
 ولو. دارد وجود مصلحت نجايا كه است نيا آن يالتزام مدلول يعني بدهد ادامه خودش اتيح به توانديم آن يالتزام
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 و كرد ترك را مسجد ريتطه اي ،شد غرق او و كرد رها را و او كرد ترك قيغر نجات كه يآدم نيا ستين امر اينكه االن
 مالك اما وجود ندارد نجايا در امر ديگر بود اهم هاآن نكهيا خاطر به است درست. كرد دايپ استمرار مسجد نجاست
 فراتر و است يالتزام مدلول هم مالك و كنديم مالك قصد چون لذا و است يكاف ءيش تيعباد در مالك قصد و هست؛

 را مسئله ينه گر آنيد ،بكند ضد از ينه به شيء امر اگر بله. است درست عبادت نيا لذا سته يباق يمطابق مدلول از
 را عبادت نكهيا يبرا است يكاف مالك همان و هست؛ مالكش يول ستين امر اينكه ولو نكرد ينه اگر يول كنديم ساقط
 ريتقر نيا با كرده ترك را اهم واجب آن آمده نكهيا با عبادت صحت اثبات ريتقر و است مقدمه سه نيا پس كند حيتصح
 نيا. ميكرد عرض كه يانيب با ،دارد وجود مالك نجايا كه دارد ازيمالك ن قصد به فقط صحت نيا كه شد شكل نيا به

 .نددآور هيكفا صاحب مرحوم كه است يشيفرما
 

 پاسخ به فرمايش آخوند در  اينكه مالك موجود است 
 .است مطلب تا دو هم نيا جواب

 كالم اول ،است يباق مالك نكهيااصًال   مييگويم اًيصغرو است؟ يباق مالك گفته كسيچه  كه است نيا مطلب كي
 كشف ما كه يراه. ميندار مالكات مرتبه در واقع متن به كامل راه طوربه كه ما است يباق مالك گفته چه كسي ما است

 ينّا برهان با نإ برهان با ما يعني است؛ كرده امر شارع كه است نيا قيطر از غالباً  است يشرع مالك كه ميكنيم
 امر اگر. دارد وجود مالكات نجاياپس در  است آورده را اوامر نيا خدا چون مييگويم. ميدهيم صيتشخ را مالكات
 مالكات كشف و بردن يپ و استكشاف راه. است يباق مالك مييبگو ميانتوينم. است يباق مالك كه ميدانيم چه ما نباشد
 اوامر خط يرو مييگويم ما ميستين را قائل زهايچ نيا و اسيق و استحسان آن ليقب از كه ما است يشرع ينواهو  اوامر

 شارع غرضو نسبت به  ميدانيم را شارع اراده كه ييجاها ،ميدار ياستثنائات ييجاها كي البته. ميرويجلو م ينواه و
 صيتشخ اوامر همين قيطر از را مالكات و ميندار مالكات كشف به يراه غالباً ما. است محدود هاآن يول ميدار نيقي
 .ستين نجايا گريد ولي امر هم نباشد هم ينه ،ستين امر نيگر ايد نجايا است نيا فرض و ميدهيم

 .ميكنيم عرض را آن ( سؤال:....) حاال
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 در كشف مالك و تابعيت داللت نكته دو
 .آن را كشف كنيم ميتوانينم ما امر راه ريغ از است سريم امر قيطر از مالك كشف كهنيا اول نكتهن يبنابرا
 و است يمطابق مدلول تابع يالتزام مدلول. است يمطابق داللت تابع يالتزام داللت كه است ييمبنا بحث هم بعد نكته

 در امر اگر شوديم ساقط مييگويم يمطابق مدلول تبعبه را يالتزام مدلول ما نكهيا يعني است؛ ييمبنا بحث گريد نيا
 تابع هم نيا، نه دهديم ادامه خودش اتيح به و است يباق آن يالتزام مدلول مييبگو ميتوانينم ما گريد افتاد ييجا

 ميكرد عرض كه يانكته تا دو نيا با و هست هم يالتزام مدلول دارد كشش يمطابق مدلول كه ييآنجا تا است همان
 .شوديم روشن جواب

 به دو نكته پاسخ
 ساقط يالتزام مدلول كه يوقت. گرددمي ساقط هم يالتزام مدلول ،يمطابق مدلول سقوط از بعد كه شوديم نيا جواب 
 ليدل نكهيا ولو هست يمالك نجايا ميدانيم ما كه نه مييبگو ،ميندار يزيچ نجايا مالك به راجع يلفظ انيب هيناح از ما شد
 از را مالكات ديبا ميندار مالكات به يراه ما است كالم اول مييگويم هم نيا ستين يالتزام و يمطابق نحو به يلفظ
 در يزيچ نيچن و ميكن كشف ديبا يالتزام اي يمطابق داللت اي حاال هيلفظ ادله قيطر از يعني م؛يكن كشف اوامر قيطر
 ترمفصل بحث منتها است درست هم جواب نيا و است شده داده نيا از كه است يجواب نيا. ستين اثباتقابل نجايا
 و اوامر بحث در را نيا اهللا ءانشا تواندينم يليدال چه به و بماند مستقل توانديم يليدال چه به يالتزام مدلول نكهيا

 باشد طوراين اگر ستين نيا به قائل ظاهراً هم هيكفا صاحب خود ديآيم ذهنم به كه طوراين و ميكنيم بحث ينواه
 اساس بر يول ديندار قبول را مبنا نيا هم خودتان شما كه شوديم وارد هم هيكفا صاحب خود بر نقضي اشكال وقتآن
 چنين نيست. اين درهرحال. ديدهيم جواب نجايا آن

 شاگرد: ببخشيد شايد بشود اين مالكات را درست كرد، امر به صالة يا انقاذ غريق در مقام امتثال هست كه 
 خواستيم عرض كنيممياستاد: حاال همين را 

 آن يالزمه و قدرت اشتراط در ييخو مرحوم نظر
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 ،فرمودنديم ييخو يآقا كههمان. است تنجز و امتثال مرحله در فقط قدرت تيشرط كه ديبگو و ديايب يكس اگر بله
 بود ييخو يآقا نظر سوم نظر ،ميگفت قدرت باب در هينظر سه ، اگر به ياد داشته باشيداست تنجز و امتثال شرط قدرت

 .است احكام امتثال و احكام تنجز مرتبه در شرط قدرت گفتيم كه
 تيفعل مرحله در واال ديكن عمل ديبتوان شما كه است نيا بر قدرت ديبگو است ممكن وقتآن ديبگو را نيا يكس اگر

 دايپ تنجز تواندينم ،تنجز  مقام در  فقط دارد وجود امر مالكات و تيفعل مرتبه در لذا و ندارد يدخالت چيه مالكات و
 است وارد ييخو يآقا به اشكال نيا نجايا در و است يوارد اشكال ديآيم نظر به ديبگو را حرف نيا يكس اگر. كند

 ييخو يآقا به صدر ديشه ييمبنا اشكال
 و مالك و انشاء مرتبه در كه ديهست نيا به قائل كه ييشما كه است كرده نيا به اشاره هم صدر ديشه كنممي فكر 
فرد در  كه ديبزن را حرف نيا شما اگر. است تنجز و عمل مقام در شرط فقط بلكه ستين احكام در شرط قدرت ت،يفعل

 كه بگوييم ستين نيا موجب نيا ،بدهد انجام گريد كار ديگويم دارد موال نكهيا يبرا اينجا قادر به انجام عمل نيست
 كرده وارد ييخو يآقا به كنم فكر صدر ديشه مرحوم كه است ياشكال هم نيا. هست مالك نه خير ستين نجايا مالك
 مالك نجايا در كه مييبگو ديبا و نه شرط فعليت است تنجز شرط نه قدرت هستيد كه نيا به قائل كه ييشما كه است

 امتثال و تنجز مقام در را يكم محدوده كي قدرت نكهيا يبرا دارد وجود مالك فعل و واقع مرتبه قطعاً در ،است موجود
 است شيجا سر هيبق است كرده محدود

 ييخو يآقا ياحتمال پاسخ و صدر ديشه اشكال درباره نكته دو
  ميدار شيفرما نيا به نسبت نكته دو

 شانيا به اشكال است ممكن لذا و م؛يندار قبول را شيفرما نيا ما و نديفرمايم ييخو يآقا اين را نكهيا يكي -1
 دارد تيشرط قدرت ميگفتيم تيفعل مرتبه متن در. ميدانستيم نيا از شيب را قدرت تيشرط ما يول بشود وارد
 .ستين وارد گرانيد به يول است وارد ييخو يآقا به ييمبنا اشكال نيا لذا و

 يشرع قدرت در يول است طوراين يعقل قدرت در كه نديبفرما ييخو يآقا است ممكن كه است نيا دوم نكته -2
 يكس نجايا است ممكن. بده انجام يگريد كار كي گفته آمده ييجا در يمول خود كه يعني باشد،نمي طوراين

 را نمازخواندن قدرت االن گوييممي كه ييجا مثل است نگفته را يشرع قدرت ييخو يآقا كه بدهد جواب
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 انجام را آن و برو هست يترمهم كار كي گفته شارع نكهيا يبرا باشد ينيتكو قدرت عدم منظور نكهيا نه ندارد
 .بده

 ستين مالك كه ميگويم من: ميكنيم عرض احتمال كي عنوان به را نيا البته بدهد جواب را نيا شانيا است ممكن
 است گفته را يگريد زيچ شارع نكهيا يبرا

 است وارد اشكال قدرت شرط تنجز باشد كهدرصورتي
 كرد كشف را مالك توانمي و است وارد اشكال نيا ميبدان تنجز شرط را قدرت ما اگر كه است نيا قصه عمده اما 
 هم را مالك گريد قدرت نبود كه يوقت. است شده نيا به مشروط حكم اصل گريد ميبدان تيفعل شرط را قدرت اگر يول
 هانيا اما م؛ينكن احراز را آن. ستين يكاف احتمالش واال است يكاف مينكن احراز كههمين .ميكن احراز ميتوانينم
 است. شده گفته باًيتقر كه است ييزهايچ

 استاد موردنظرنكات 

 نكته اول: احتمال مالك امر براي عباديت آن امر كافي است 
 دييبگو ديتوانينم نجايا در شما كه است؛ نيا نكته آن و نفرموده يكس را نيا كه ميبگو خواهميم يگريد نكته من اما

 يكس اگر يد،اوريب يواقع مالك كي قصد به كه ستين شرط عبادت در يول ميكنينم احراز را مالك دييبگو ديتوانيم
 درهرصورت هست احتمالش نجايا. است يكاف يبده انجام مالك احتمال قصد به كههمينبشود  عبادت نكهيا يبرا گفت
 شرط هم قدرت و اگر هست موال تيمحبوب مالك كه ميكن احراز نتوانستيم ساقط شد، امر چون ميكن احراز مينتوانست اگر
 نماز دارد و كرده رها او را و شوديم غرق دارد خدا بنده كه يطيشرا نيا در ميبكن احراز ميتوانينم دوباره بود تيفعل
 احتمال ستين هم ديبع و است ييمبنا نيا . البتهميدهيم را آن احتمال درهرحال يول.ميكن احراز مينتوانست خوانديم

 .است يكاف تيعباد يبرا نيهم ،مالك اصطالحبه وجود ،امر وجود احتمال و تيمحبوب
 واجبات؟شاگرد: اين در مستحبات است يا در 

 .شوديم محقق عبادت نيا دهدب انجام كه هم احتمال اب نه خير در واجبات هم همين استاستاد: 
 .شودشاگرد: در عبادت شرعي كه محقق نمي
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 .شوديم امر آن مصداق قهراً  گريد نيا بود عبادت و بود مالك احتمال كهنيهمچرا نشود؟ استاد: 
 گرد: يقين به برائت آن داريم؟شا

 آن تيعباد يعني است نيا مانيمبنا شوديم عبادت نيا ميدار نيقي مالك احتمال با كه است نيا فرض نهاستاد: 
 هست نجايا در ما عرض نكته كي نيا و شوديم درست

 نكته دوم: الزمه بحث مالك، قبول قول محقق هست
 آن ما كه دارد نيا به ازين حالٍ  يّا يعل مطلب نيا كه است نيا بشود گفته دميند كه ميدار نجايا ما كه يگريد نكته

و  بدانيم،محتمل  اينكه آن را چه ستين يكاف نيا ميباش نداشته قبول را شيفرما آن اگر كه ميكن قبول را محقق شيفرما
 آقا ديگويم آن آخر وجه نيا كه ميدار وجه درباره يكل عرض ما دينيبب. است نگفته يكس را نكته نيا بدانيم، واقع چه
 در نماز نكهيا يبرا است يكاف نيا مگر يول ميگفت ما كه ياعتبار مالك اي يقطع مالك اي. است مالك قصد ستين امر
 نيا اگر. ستين يكاف نيا يول شد اطاعت كه مييبگو را )78/إسراء( »اللَّيْل غَسَقِ إِلى الشَّمْسِ  ِلدُلُوكِ الصَّالةَ أَِقمِ«

 و ميدار الزم را محقق مرحوم يهاحرف آن بشود آن يقهر مصداق نيا نكهيا يبرا لذا. ستين يكاف نباشد آن مصداق
 مالك شود قصديم و است يباق يالتزام مدلول داللت مييبگو نكهيا ولو ستين تام اول وجه بدون دوم وجه مييگويم لذا
 ستين تمام هم باز بشود درست كه هانيا همه است يكاف تيعباد يبرا هم ياحتمال مالك قصد مييبگو اي. كرد  يقطع
 را نيا دردنگ را نيا شامل كه موال امر مياورين را آن اگر و مياوريب را يكرك محقق شيفرما همان مييبگو نكهيا مگر

! نه ( شاگرد: دليل شما چيست يعني احتماالت در مستحبات هست! اما در واجبات نيست؟ .بكند عبادت توانديم چطور
 كه ديندار نانياطم شما يول ،هست هم الواقعفي و ديدهيم انجام موالست محبوب نجايا موال نكهيا احتمال به شما

 نديگويم ،بدهد انجامآن  احتمال اب ديايب كسي كه ييجا اندگفته ايعده. است شده دايپ تقرب واقعاً و اينكه است عبادت
 .بدهد انجام آن را برود دارد يزيچ نجايا نكهيا احتمال به. است باالتر آن تيعباد

  (سؤال:....)
 مييگويم ما ه است كهداد انجام هم احتمال كي با يول بدهد انجام اً بعد و ه استنداد انجام كه است نيا اطشياحت

 ارزشدر هيچ صورتي  آن بدون وجه نيا ، واست الزم نجايا در گفتيم يكرك محقق كه يقهر انطباق آن حاليّ ا يعل
 .ندارد

  ( سؤال:...)
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 و اين است تيمبغوض هست كه ضد از ياگر نه ثمره اين دو تا قول اين است زيرا ستين ضد از ينه نكهيا يبرا نه
 شد.جا ظاهر ثمره همين ؛شودينم

  ( سؤال:...)
داريم  ميكن درست خواهيم به يك شكل آن رارا مي ميستين ضد از ينه به قائل كه ييآنجا مييگويم اين را همه ما نه

 ،ميستين ضد از ينهبه  قائل مييگوب كه آنجا. است باطل ،است معلوم كه مييبگو اگر آن را كنيمدر اين رابطه بحث مي
 دارد يراه دوم وجه نياوالً ا بله؛ مييگويم ما كه بود وجه دو نيا !،نه گفت ييبها خيش ؟نه اي كرد درست آن را شوديم
 اين را احتمال آن شود بايم مييگويم ما ؛شودينم ،نديگويم نيمحقق غالب كه خالف احتمال همان با ميكن درستش تا

 را هيكفا صاحب حرف چه ،نيا رغميعل كه است نيا ما دوم عرض يول است ما ديجد عرض كي نيا كرد درست
 بدون ي بايد بدانيم كهول قائل به آن بوديم، ما كه ،احتمال مييبگو چه و است يباق يالتزام مدلوالت مييبگو و ميريبپذ
 نكته دو با ما كه است دوم وجه نيا ،داردقول ايشان  به ازين هم باز لذا و شودينم درست وجه نيا يكرك محقق شيفرما
 .بحث ادامه ميندانست آن را تمام ميكرد عرض كه يرياخ

 


