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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
 دارد يا نه؟ خاص امر به شيء آيا نهي از ضد كهنيابود و  آن و مقام اولدر ضد خاص  بحث

 ثمره بحث
كه  دارد ضد خاص و ضد عام اين امر،امر دارد؛ به ازاله نجس از مسجد اآلن مثال مشهور ضد خاص اين است كه 

اگر بگوييم  .خواندميو نماز  گذاردميرا كنار  كه تطهير است نمازخواندن. ضد خاصش مثل شودميضد عام بعدًا بحث 
نهي در عبادات موجب فساد ، مقتضي نهي از نماز است. تطهيرنهي از ضد خاص است، يعني امر به  مقتضيشيء،  امر به
 ثمره اين است. ترينمهمنماز بخواند نمازش مقبول نيست.  تطهير را رها كند و شود و اگرمي

 دليل اقتضاي امر به شيء
طه دو ضد را اگر دقت كنيم عدم كند اين است كه رابمي د خاصنهي از ض ،كه امر به شيءترين دليل براي اينعمده

مقدمه ضد ديگر  ،عدم ضد شودمي بموجكه ت سيعني بين ضدين، تمانعي ه ؛، مقدمه براي وجود ضد ديگر استضد
به تطهير، يعني  امر است. تطهيربراي مقدمه ، عدم نماز مانع است امانماز  ،مسجد را تطهير كن :گويدوقتي مي شود؛ مثالً 

 واجب شد، صالة ةوقتي عدم الصال و پس عدم الصلوة واجب است. قدمه هم در اينجا عدم الصلوة استو م امر به مقدمه
 .كند، نهي از ضد ميامر به شيءم است. پس حرا :ضد عام را بايد بگوييمكه باب اين شود از حرام مي

 خالصه دليل
 .شودميعدم ضد واجب پس مقدمه براي وجود ضد است.  ،عدم ضد: 1
 .شودمي: وقتي عدم ضد واجب شد، پس نكته مقابلش حرام 2
، ضد واجب شد يضدهرگاه . شودم اين است كه ضد خاصش حرام كه امر به اين ضد مستلز شودمينتيجه اين  :3

لذا اين استدالل به دو بحث اساسي . شودميش حرام وجود د، يعنيوحرام شكه مقدمه) ( ضد. عدم شودمقابلش حرام مي
 وابسته است:

 .شودمي، واجب ضد تبعبهعدم ضد، مقدمه است و  :1
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اگر وجود چيزي . شودميضد عام) بحث ( كه در بحث دوم شودميش حرام وقتي عدم ضد واجب شد، وجود :2
يعني از بحث ضد عام هم ؛ شودمياگر تركش واجب شد، وجودش حرام  و شودميحرام  واجب شد، عدم و ترك آن،

مصداقي از آن ترك است ولي اينجا بايد  ،هر ضد خاصي اگرچه ضد عام نيست مصداق ،از اول اما كنيممياستفاده 
اين است كه سياهي را  اشمقدمهر، وسفيدي را اينجا بيا :گويدميوقتي  :گوييممياول  .ي بزنيم تا به اينجا برسيمدور

وجود سياهي است  كه مقابلشوقتي واجب شد،  و كندميوجوب پيدا و  شودميس عدم سياهي، مقدمه واجب نياور؛ پ
 .شودميحرام 

 مباحث الزم براي بحث اقتضاي امر به شيء
 :استسه بحث مهم اين مستلزم  ،استضدش  ازنهي مقتضي ، امر به شيء :بگوييم و بخواهيم مفصل بحث كنيم اگر
 عدم ضد، مقدمه وجود ضد ديگر است. :1
 واجب است. هممقدمه واجب  :2
كه وقتي عدم ضد واجب شد مستلزم اين است كه وجودش كند براي اين، نهي از ضد عامش هم مي: امر به شيء3
 .شودحرام 

 ديدگاه مرحوم صاحب كفايه در اقتضاي امر به شيء
 و است و تنافرضدين، تمانع براي اينكه بين  ؛مقدمه براي ضد ديگر است ،ضدعدم ند: اهمرحوم صاحب كفايه فرمود

 بنابراين حق آمدن ندارد.ديگري  ،واهد بيايدگر اين بخا و شودمي. پس نبود يكي، شرط ديگري شوندميجمع ن باهم
مانع آن رفع شود در تحقق هر چيزي، بايد تمانع است و تمانع طرفيني است.  هانيابين  كهنيا، يعني باهمدو  نيامدن اين

 .استجزء مقدمات  المانو عدم 

 مرحوم صاحب كفايه تشريح كالم
 .نداهخوب تشريح كرد است،فلسفي  را كه بحثاين  ييخو اهللاآيت

 .علت تامه دارد، هر چيزي كه در عالم بخواهد محقق شودو هر معلولي  :1
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براي اين سه ضلع اصلي علت تامه  .فقد مانع و طيشرااز: وجود مقتضي، وجود  تشكيل شده استعلت تامه  :2
علت است. اين سوخته شدن،  رتسوخته شدن چوب در اثر حرا ييخو اهللاآيتمثال  است.در عالم  يزيچكيتحقق 

 است:سه ضلع شامل  كه دارد يهاتام
. آتش، زديخيبرميعني چيزي كه اثر از او  ؛گويندهسته اصلي كه مفيد اثر است را مقتضي مي؛ : وجود مقتضيالف

 مقتضي سوزاندن است.
بايد و ند ازسوباشد نميتش در فاصله صد متر اگر آ مثالً؛ خواهدميتش براي سوزاندن شرايطي آشرايط؛  :ب
 وجود اكسيژن براي سوزاندن الزم است. و يا مثالً كمتر باشد اش فاصله

به  اما اين اثر براي منتقل شدن زديخيبرم آنكه اصل اثر از  همان مقتضي است ،عامل يا علتبنابراين 
 اجتماع شرايط تأثيرگذار)( .گويندمي شرط تأثير را مساعدكننده واحوالاوضاعنياز دارد. اين مساعدي  واحوالاوضاع
 .شودمي محسوبمانع يك  ، رطوبت داشتنچوب سوختندر  ؛مانعفقد  :ج

: دار، دار فرمايدمي مالصدرا عالم، عالم تزاحم و تمانع است. .اين سه علت بايد باشد ،براي تحقق سوختنبنابراين 
شرايط تأثير  و عامل مؤثر كهاينعليرغم  حقق شود،م خواهدميدر بسياري از چيزها كه يك معلول  تزاحمات است.

 .شودمياثر مانع ست كه مزاحمي هولي وجود دارد 

 علت عدم تأثير آتش در حضرت ابراهيم (ع)
 ، يا دردهدمييا خدا در شرايط تغيير  ؛شودميتصرف از سه چيز به نحو غيبي  يكيدر (ع) در قصه حضرت ابراهيم

وَ  رداً ي بَونِكُ يا نارُ « :تصرف خدا در مقتضي استو يا  شودميكه مانع از اثر  دهدمير قراوجود حضرت ابراهيم مانعي 
براي حضرت  و سالماً اما برداً تصرف خدا در مقتضي استآيه،  هرچند ظاهر اوليه .)69/اءيانب» (إبرَاِهيمَ سَالماً عَلي
پرندگاني كه در دماي زير صفر، زير مثل  ؛تا نسوزاندخاطر اين است كه در وجود ايشان مزاحمي تقويت شد ه ابراهيم ب

 .شودميوجود چربي مانع اثرگذاري سرما ، ولي روندميآب 
 ) مقدمه براي تحقق معلول هستند.فقد مانع و طيشراه (وجود مقتضي، وجود اجزاي علت تامپس 
تزاحم شد،  كهنيهمبنابراين  .جمع شوند باهمتوانند يعني تزاحم است و نمي ؛تمانع است ،بين ضدين :گوييممي اينكه

 شود.ميعلت تامه  يكي از سه ضلع تحققفقد مانع، شود و ، فقد مانع براي طرف ديگر ميطرفكينبود 
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 خالصه بحث
 قد مانع.و فهستند: وجود مقتضي، وجود شرط  كه اجزاي علت تامه : وجود معلول متوقف بر سه ركن است1
 .شوندمي براي معلول مقدمه تامه هستند پساي علت اجز كهچونجزء،  سهاين : 2
مانع شود. بنابراين عدم مقدمه براي تحقق طرف مقابل مي، از آن امور ، تمانع بود، عدم يكيبين اموري ييهرجا: 3

 شود.مقدمه براي تحقق طرف مقابل مي استكه يكي از سه ضلع 
 است: قرارگرفته اشكالاين مطلب، محل چند 

 اشكال نقضي
د وجو .نيستند جمعقابلمتناقضين هم  ،شوندطور كه متضادين جمع نميهمانوجود و عدم است.  بين ،متناقضين

، عدم عدمِ: گوييدميشما  ؛ديگري استوجود مقدمه براي  ،يكيعدم گفت:  شودنمي دارد.تمانع  آن،چيزي با عدم 
 شودميعدم عدم، مقدمه وجود  ،وقتي تمانع شد و است چون بين وجود و عدم تمانع است آنمقدمه براي وجود 

شيء بر خودش  :گفت تواننميو چيزي غير از وجود نيست نه مقدمه آن و ، عين وجود است عدم عدم كهيدرحال
 متوقف است.

 سياهي وهرگاه بين دو چيز، تمانع و تنافر باشد، عدم يكي، مقدمه ديگري است؛ مثالً بنابراين قانون شما اين شد كه 
پس عدم  تمانع دارد ةبا صال كهازاله نجاست  و يا مثل عدم سياهي، مقدمه وجود سفيدي استپس  ندسفيدي تمانع دار

، مقدمه براي زيدعدم عدم پس  داردبا عدم زيد، تناقض  زيداينجا هم وجود  .شودميصلوة، مقدمه براي ازاله نجاست 
 شود.، اثبات ميچون سلب در سلبنه مقدمه وجود آن،  شودمييد، وجود زيد عدم عدم ز كهدرحاليوجود زيد است 

 صدر مراجعه كنيد. شهيددر ادامه بحث به كفايه، محاضرات، تقريرات 


