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 ميبسم اهللا الرحمن الرح

 مقدمه
 خاص ضد از ينه ،ءيش به امر نكهيا اثبات يبرا كه ميكرد ذكر بود خاص ضد از ينه ،ءيش به امر در ما بحث

 كه مسجد از نجاست ازاله مثالً ستين ثمره كمي ،بحث نيا ثمره كه ذكر كنيم بحث طرح از قبل است قيطر دو كنديم
 نيا يكس حاال است يفور يقطع واجب دفاع و كرد دفاع ديبا و است جنگ ناآل نكهيا مثل يا نماز مثل داشت مزاحم

 روزمره و ياجتماع كالن يزندگ در هامثال از اين قبيل مشغول درس خواندن شود. و بگذارد كنار رادفاع و يا ازاله 
 است نيا آن يمعنا دارد خاص ضد از ينه مييبگو اگر كه آمده يفور منجز فيتكليك  يعني است طورنيهم كه ميدار
 يخالف كي نجايا نكهيا رغمعلي وقتآن نباشد يمنه اگر يول است اعمال ريسامنهي  و برود كنار بايد همه ،ريسا كه

باز  كرده دايپ آن به اختصاص محاضرات جلد كي اي ماه كي اگر بحث نيا شوديم درست هاآن صحت يبرا راه ،كرده
 .است مواجه آن با يزندگ در دائم و ستين نادر ثمره اشثمره و است اصولي مباحث ديكل ،اين بحث چون هم كم است

 متولد ،اضداد متوجه اينهي ،امر كي از و كنديم ضد از ينه ءاقتضا ء،يش به امر كه ديگويم كه ياهينظر آن يبرا
 :داشت وجود راه دو شوديم

 اول مسلك
 ،اول استدالل قيطر در كه ميكرد ذكر و ميكرد بحث را آن گذشته يهاهفته يط در كه بود تيمقدم راه اول راه الف:

 همراه مالزم فقط بلكه ستين مقدمه نكهيا اي است ضد نيا وجود مقدمه ،اضداد عدم و اضداد ترك كه است نيا سر دعوا
 كه شدند نيا به ليما نيمتكلم ريغ از ياندك و نيمتقدم از .شوديم متمركز حساس نقطه نيهم در دعوا تمام نيا. است
 به امر يء،ش به امر بنابراين است مقدمه و ضد وجود علت رتبه در و است ضد كي يوجود مقدمه د،اضدا ترك و ضد

 هم امر آن كه شوديم متولد يامر ،امر نيا از به اين صورت كه دارد را اشمقدمه به يعقل امر حداقل يا است آن مقدمه
نسبت به ساير  ينه كي اين است كه اشجهينت وقتآن كنديم عام ضد از ينه ء،يش به امر اين است كه مستلزم دوباره
 به امر كي آن از كن، تفقه ناآل نكهيا امر نيا ديبخوان درس كه است نيااآلن  شما فهيوظ نكهيا مثالً شوديم دايپ اضداد
 آن ترك يرو ديآيم ينه كي ،هم امر آن از و شوديم متولد است خواندن درس با است مضاد كه اعمال ريسا ترك
 اعمال آن ترك يرو ديآيم امر و آن مقدمات به امر شوديم ء،يش به امر ديگرعبارتبهشود مي افعال آن عمل كه ترك

 كه گفته شد. است نظر كي نيا كه است فعل از ينه مستلزم ،ترك به امر و
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 دوم مسلك
 ستين عمل نيا مقدمه اضداد ترك يعني ستين تيمقدم است، شانيا از بعد و قبل و هيكفا صاحب از كه دوم نظر
 .است نيا رتبه در و است عمل نيا با مالزم ،اضداد ترك بلكه
 ساير منابع و هيكفا از مهم استدالل ششيا  پنج ،دوم قول نيهم يبرا ما كه اندكرده مسئله يبرا نيطرف ياستدالالت 
 .بود ليتفص نظر ما بر تاًينها و ميكرد بحث و ميكرد ذكر

 سوم: قول استاد مسلك
 ميداشت بحث دو ما نظر از 

 بحث از منظر فلسفي
 ،مزاحم و ضد ترك ايآ ميشو ليتفص به قائل ديبا ،نزاع نيا در ما يفلسف منظر از كه بود نيا ،اول نظر بحث كي 
كه  مييگويم را آن مطلقاً ما نه الؤس نيا به پاسخ در. است آن رتبههم و مالزم تنها اي گريد ضد وجود يبرا است مقدمه

 در ضد كي وجود يمقتض موجود عامل آن اگرگوييم بلكه مي است رتبههم و مالزم كه مييگويم مطلقاً نه ومقدمه است 
 ضد ترك گفتيممي باشد رومندين اريبس و تام اقتضاء رتبه در يمقتض اگر است مقدمه كه ميگفتيم آنجا باشد متوسط رتبه
 .شد ليتفص كه بود ما بحث كي نيا مالزم و رتبههم شوديم

 از منظر فقهيبحث 
 حد در ديبا يمقتض كه است يقسم از يعني آخرند قسم از همه موال فيتكال و يفقه بحث در كه بود نيا دوم عرض

 نه است ضد وجودبا  رتبههم اضداد ترك آن كه است نيا شيمعنا ،تام يمقتض و است مطلوب تام يمقتض آن و باشد تام
 .بود هم دهيچيپ كه مطلب دو نيا باشد ضد وجود مقدمه اضداد ترك نكهيا

 بنديجمع
 آن در كه ما بود شده حل كمتر مشكل يفلسف بحث در نكهيا ولو كه است نيا ما ، نظربحث اين در نيبنابرا

 ييآنجا است ءيش وجود مقدمات جزء يگاه مانع عدم و ضد عدم مييگويم ميهست ليتفص به قائل يفلسف گشاييگره
 مثل است تام يمقتض كه ييجا در است معلول رتبههم و است يمقتض ،معلول آن خود يگاه باشد متوسط يمقتض كه
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 نيا ،راه جلو يهاسنگ نيا عدم و مانع عدم و است متوسط يمقتض نيا باشد كوهستان در ،سواريماشين يمقتض نكهيا
 مقدمات ءجز ،مانع عدم گريد آنجا ،باشد كوهستان در رزولدوب مثل يمقتض اگر اما است علل و مقدمات ءجز ،مانع عدم

 بحث نيا كه ستين مقدمه و است معلول با رتبههم و شوديم حاصل يمقتض نيا تيفعال اثر در مانع عدمبلكه  ستين
 .بود يفلسف
 يمقدم مانع عدم و مانع ،اضداد عدم و است تام يمقتض يعني است رياخ نوع از همه گوييممي يفقه بحث در اما

 يزيچ عبد از يوقت موال كه بود نيهم هم دوم سر حرف. شود محقق ديبا مكلف اراده با كه است يمانع عدم بلكه ستين
 نيا ديبا حالايعلي ديگويم فعل به اين صورت كه باشد فعل نيا نكهيا به رديگيم تعلق ،موال طلب كنديم طلب را

 صرف را خود قدرت تمام ،عبد نكهيا و است عبد تامه اراده است موال مطلوب كه يزيچ آن پس يكن محقق را فعل
 يعني است تام يمقتض همان ،موال مطلوب نيا و است موال مطلوب نيا ديبزدا را موانع و كند فعل نيا شدن محقق
 ،مانع عدم لذا و شود محقق عمل نيا و بزند كنار ،هست مانع چه هر كه يثيح به است موال مراد نيتأم در االراده صرف

 نه ديگويم دبده انجام را آن مقدمه عنوان به اي دبده انجام را كار نيا شد مرتفع مانع اگر ستين ،فيتكل مقدمه عنوان به
 مالزمات ءجز موانع و اضداد عدم لذا رود كنار است مانع كه هر چه شود انجام ديبا يااراده و خواهميم را نيا من
 روديم گريد نيا است مالزمات جز ،موانع عدم منتهي اينكه، شد ما نظر حاصل نيا كه مقدمات جز نه است فيتكل
 ذكرنا مما فتحصل شوديم حل ليتفص نيا با اشكاالت كهشود البته ذكر كرديم مي ميكنيم شروع ناآل كه دوم بحث وارد
 يگاه و است مقدمه يگاه يفلسف لحاظ از گريد ضد كي وجود يبرا ،اضداد ترك تيمقدم نكهيا ،اول استدالل نيا در
 كه مييگويم ما لذا و است مالزم كي فقط بلكه ستين مقدمه كه است يموارد از شهيهم ،نجايا در يفقه نظر از اما ستين

 .ميندار قبول يشرع يفضا در گريد ضد يبرا را ضد عدم تيمقدم
 هيكفا صاحب از نيياصول از نيخرأمت با نظرهم ما كه شد معلوم و شد تمام لشيتفص و طول همه با اول استدالل نيا
 .داشت ياساس تفاوت كي ما ريتقر و استدالل نوع اما ميهست نيريسا و

 دوم: مالزمهاستدالل 
 قيطر از اول استدالل است مالزمه قيطر از استدالل ضد از ينه و ءيش به امر يبرا دوم استدالل و قيطر اما
 كه است نيا آن يكل و مجمل و هياول ريتقر دوم ليدل كه انيب نيا با است مالزمه قيطر از دوم استدالل اما بود تيمقدم
 ينه ء،يش به امر كه ميرسيم بحث نيا به مالزمه قيطر از يول است يگريد ضد يبرا مقدمه ،ضد ترك كه ميريپذيم ما
 .ميكنيم ذكر كه يمقدمات نيا با البته كنديم ضد از
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 مقدمه اول
 با مالزم ضد عدم و كند انكار تواندينم يكس و است گريد ضد با مالزم ضد ترك كه است نيا ،دوم ليدل اول مقدمه

 در يضد كي يوقت دارند هم ثالث كه باشند ياضداد چه ندارند يثالث كه باشند نيضد چه حاال است گريد ضد وجود
 و نيب امور از نيا نباشد مزاحم گريد اضداد نكهيا با است مالزم يمكان و يزمان ظرف در ضد نيا تحقق ،شد محقق عالم

 ،يديسف نيا كه است نيا با مالزم يديسف نيا بود ديسف ،نقطه و زمان نيا در صفحه نيا ناآل كه يوقت است واضحات
 ستندين منحصر چيز دو به كه هستند ياضداد ،اضداد غالباً است مالزم گريد زيچ صد با و ستين...  و قرمز و زرد و اهيس

 كه است يمتزاحم امور بلكه ستين يفلسف و يمنطق ضد هم نجايا و هستند ييدوتا كه هست هملك و عدم در بلكه
 نيا كذا و كذا و ياهيس عدم با است مالزم زمان نيا در و نقطه نيا در يديسف نيا وجود .شود جمع كجاي در تواندينم

 كه مالزم كه است نيا حداقل يول است يديسف وجود مقدمه اضداد عدم و ياهيس عدم كه مينگفت ما بود اول مقدمه
 اجتماع نيا باشند لذا، هاآن هم و باشد نيا هم كه شودينم نباشند هاآن كه است نيا شيمعنا و هستند باهم و هستند
 بود اگر اميق .است روشن زيچ نيا و باشد اضداد عدم يمعنا به ،نيا وجود ديبا لذا و شوديم نيضينق اجتماع اي نيضد
 ريسا عدم يمعنا به فعل كي وجود نيا ستين ركوع و قعود و اميق بود اگر سجود و ستين سجود و ركوع و قعود يعني

 مرحوم ءجز نكرده اشكال يكس مقدمه نيا در كه اول مقدمه نيا است نيا با مالزم هاآن عدم و است اضداد و مزاحمات
 .مييگويم بعد كه دارند نكته كي كه امام

 مقدمه دوم
 يامر دو باشند داشته مسانخ احكام ديبا بلكه باشند داشته نيمتبا احكام توانندينم نيمتالزم كه است نيا دوم مقدمه

 واجب اميق كه مييبگو مييايب باشد داشته ناسازگار و متفاوت حكم دو شودينم ،ستين تفكيكقابل ،خارج عالم در كه
 احكام تواندينم متالزم امر دو بنابراين است نيا با متفاوت كه دارد يحكم كي است آن با مالزم كه قعود عدم و است

 نيا است حرام قعود عدم و است واجب اميق مييبگو مثالً. برعكس و است قعود عدم با مالزم اميق .باشد داشته متفاوت
 است متالزم كه زيچ دو يرو شودينم باشد متقابل و متفاوت احكام بخواهد اگر است طاقي ال ما فيتكل رايز شودينم
 و متعارض احكام و است موال حكمت خالف نيا است حرام يگريد يول است واجب نيا مييبگو كرد جدا توانينم و

بنابراين  باشد سازگار شانيهاحكم نيمتالزم ديبا ليدل نيهم به و كرد وارد شودينم نيمالزم يرو متفاوت
 يعني باشد داشته هماهنگ احكام ديبا بلكه باشد داشته تواندينم متفاوت احكام كه است نيا دوم مقدمه ديگرعبارتبه
 نيمتالزم پس باشد واجب ديبا هم اميق عدم است واجب الهزا اگر و باشد واجب ديبا هم آن است واجب مالزم نيا اگر
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 نيا باشد واجب ديبا هم آن است آن با مالزم كه صالة ترك شد واجب كه ازاله باشند حكم در سنخهم و نيمتوافق ديبا
 كه تمام شد. دوم مقدمه هم

 از مقدمه اول و دوم بنديجمع
 كه است كبرا دوم مقدمه هستند متالزم گريد اضداد عدم با ضد وجود مييگويم كه است صغرا اول مقدمه پس

 .باشد داشته تواندينم ناسازگار يهاحكم باشد هماهنگ هاآن حكم ديبا نيمتالزم مييگويم

 مقدمه سوم
 ترك وجوب به كرد تيسرا ،الهزا وجوببنابراين  كنديم خاص ضد از ينه ء،يش به امر كه است نيا هم سوم مقدمه

 ضد از ينه ء،يش به امر كه سوم مقدمه هم نيا .است نماز خود از ينه مستلزم نماز ترك وجوبو  زمان آن در نماز
 .كنديم

 سه مقدمه در قالب مثال بنديجمع
 ازاله كه ديگويم اول مقدمه ،مسجد از نجاست ازاله كه در مثل شوديم ترتيباينبه ، در قالب مثالمقدمه سه نيا پس
 ديآيم ،ازاله وجوب يرو آمده كه يامر ديگويم دوم مقدمه است و نماز ترك با مالزم زمان نيا در مسجد از نجاست

 به امر كه ديگويم سوم مقدمه و صالة ترك به امر يعني ازاله به امر ديگرعبارتبه است صالة ترك كه آن مالزم يرو
 .شود خوانده دينبا نماز يعني است فعل از ينه مستلزم ،ترك
 ازاله گفت اگر شود ازاله مزاحم بخواهد كه يضد هر از ينه و آمد نماز از ينه ،ازاله به امر از ميديد ترتيباينبه 

 از مقدمه سه نيا با نيبنابرا ستادنيا از كنديم ينه دارد و ستينا يعني ،نيبنش گفت اگرو  نخوان نماز يعني است واجب
 به اگر ناآل مثالً ديباش داشته يفيتكل اگر يالحظه هر در شما اگر لذا و شوديم صادر فيتكال مزاحم اعمال به ينه ،امر
 نكهيا از ينه يعني شدن مجتهد به امر نيا ديشو مجتهد و ديبخوان درس كه است شما بر ينيع واجب كه شده فيتكل شما

 بر است مقدمه سه نيا هاآن از ينه يعني ،امر نيا ديبرو درآمد دنبال اي مسافرتبه  د يعني مثالًيشو يگريد كار مشغول
 را نيا كه است عمل مقدمه ،هاآن ترك كه ميگفتيم و ميآمديم تيمقدم قيطر از اول استدالل در پس مالزمه يمبنا

 قبول شما كه است يامالزمه همان بلكه ستين تيمقدم گريد دوم استدالل در يول ستين تام كه ميگفت و كنار ميگذاشت
 .است دوم استدالل نيا رسانديم جهينت نيهم به را شما مالزمه آن و ديدار
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 نتيجه
 به امر سومو  گريد مالزم به مالزم از حكم تيسرا دوم و تالزم اصل اول ميكن يبررس را مقدمه سه نيا ديبا ما حاال

 مقدمه دو آن شوديم يبررس يبعد بحث در چون ميكنينم بحث نجايا را يسوم نيا كه كنديم آن عام ضد از ينه ء،يش
و  ندارد يبحث و است واضح اول مقدمه كه نديگويم ييخو يقاآ و ينينائ مرحوم مثل البته ميكن يبررس نجايا ديبا را اول
 شما ميكنيم ذكر بعد كه دارند يانكته هم اول مقدمه يرو امام مرحوم يمنته دوم مقدمه يرو اندبرده را تمركز همه
تا بقيه  دوم مقدمه در گريد بزرگان و ييخو يآقا شيفرما هم بعد ديكن مالحظه اول مقدمه در را امام مرحوم شيفرما

 بحث در جلسه بعدي ذكر خواهيم كرد.
 نيالطاهر آله و محمد يعل اهللا يصل و
 


