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 ميالرح الرحمن اهللا بسم

 اقتضاء عدم اي اقتضاء به قول ثمره
 ست؟يچ در اقتضاء عدم اي خاص ضد از ينه ء،يبش امر اقتضاء به قول ثمره كه بود نيا ما بحث

 قيّ مض با موسّع واجب تزاحم: اول فرع 
 آنجا در طبعاً كند دايپ تزاحم قيّمض با موسّع واجب كه ييجا در كه است نيا است شده ذكر كه ياثمره نيترمهم

 نجايا كه ستين تنگ دارد وسعت وقت كه يوقت در نماز و ازاله مثل. است مقدم قيّمض واجب محدود، وقت آن در و
 يفور امر نجايا در پس است موّسع وقت يابتدا در نماز به امر و است قيّ مض و يفور مسجد، از نجاست ازاله به امر
 »المسجد عن النجاسه ازل« كه است آن منّجز امر نديگويم ليدل نيهم به و است مقدم موسّع، واجب امر بر قيّمض
 .است فرع كي نيا. است منجّز نيا

 مهم و اهمّ نحو به قيّمض واجب دو تزاحم: دوم فرع
 اگر نجاست ازاله نيهم در مثالً حاال است يگريد از اهمّ  يكي اما هستند، قيّمض واجب دو كه است نيا دوم فرع 

 را نماز ديبا اي وقت آخر قهيدق سه دو، نيهم در و است تنگ هم نماز وقت كه شد نجس وقت آخر در مسجد
 آن است اهمّ نجايا در نماز ميگفت اگر مثالً است فرض نيا است اهمّ يكي ميگفت ميآمد نجايا اگر. كند ازاله اي بخواند
. شوديم خارج موال امر رهيدا از يگريد اما شوديم منجّز يكي به نسبت و ديآيم امر نجايا در دوباره وقت

 نيا ديريبگ فرض مثالً است ممكن نيا جاها از يليخ مييگويم مثالعنوانبه ما شوديم گونهاين معموالً:...) الؤس(
 هاآن دو هر كه كند ارشاد را مردم و برود غيتبل اي بشود مجتهد و بخواند درس ديبا اي دارد وقت او كه يسال سه دو،
 است گرفته قرار هم مقابل ،يزمان ظرف كي در هااين يعني هستند هم قيّ مض نيمتزاحم واجب دو و است واجب هم

 هم هااين دو هر كه شوديم ظاهر اهمّ در ثمره نيا مهم نسبت به وقت آن است اهمّ ميگفت كه را هركدام بنابراين
 .هستند ياديز قيمصاد يدارا
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 ميدار ما فرع دو ما ثمره ظهور محل در كه فرمودند هم صدر ديشه مرحوم 
 آن يعني است اول قيّمض واجب نديگويم همه كردند دايپ تزاحم قيّمض و موسّع واجب كه ييآنجا يكي: اول فرع
: شاگرد. (كنديم عمل و روديم موسّع هم بعد مرحله در و است قيّمض آن يبرا اول مرحله در ق،يض تنگ وقت
 ميكرد بحث مرتبه چند ما كه است يمورد نيهم تابع آن) است؟ مكلّف عهده بر ايآ ست؟يچ اهمّ امر صيتشخ مالك

 مقدم ةياألهمّ محتمل اي اهمّ  ديگويم تزاحم در عقل كه است نيا آن و است روشن تزاحم، يكل قانون كه ميگفت و
 كه ميگفت مهم و اهمّ  مصداق قيتطب در اما دارد قانون تا دو است ريمخ عبد نباشد هياألهمّ محتمل اي اهمّ اگر و است

 به يفقاهت شمّ نوع كي ديبا شودينم استفاده يزيچ ادله از هم يگاه و بكند مراجعه ادله به مورد به مورد هيفق ديبا
 كه است يمباحث آن از فيتكال در مهم و اهمّ كه ميگفت حاال تا بار چند اورد؛يب دست به را مهم و اهمّ و رديبگ كار
 و هاضعف از يكي نيا. است گرفته قرار يفقه قيدق مناقشه مورد كمتر و است مهم ياجتماع ماتيتنظ در اريبس

 را مهم و اهمّ  كه ميدار شاخص هشت هفت، گفتم من راًياخ نيهم است، روشن آن حدود البته است موجود يخألها
 ظاهر فرع، دو در ثمره كه ييجاها از يكي حاال. دارد يبستگ و ستين يينها حالدرعين يول كنديم مشخص

 ازاله به امر است، مقدم قيّمض كه فهمديم عقل و است معلوم نجايا است قيّمض و موسّع فرع هم يكي كه شوديم
 امر برابر در يفور قيّمض امر آن در طبعاً. است موسّع اآلن م،يهست وقت اول در كه نماز به امر يول است يفور

 نكهيا ولو. است تيفور عدم و تيفور هيناح از تياهم نيا شوديم مقدم پس است اهمّ يفور ريغ و يطوالن موسّع
 .مورد يكي نيا. شوديم مؤخر است اوسع نيا وقت چون يول باشد نيا از ترمهم موسّع مالك
 نماز ديبا هم او شد نجس مسجد وقت، آخر قهيدق دو در مثالً است قيّمض دو هر كه است ييجا گريد مورد 

 صورت نيا در است يذات اهمّ نماز، احتماالً كه ميكن دايپ را آن يذات مهم و اهمّ ديبا كه است قيّمض دو آنجا. بخواند
 .شوديم نماز به متعلق ديآيم امر

 باشديم است، موسّع يگريد و است قيمض يكي وقت نكهيا لحاظ به اهمّ بلكه ستين يذات اهمّ  اهمّ، اول، فرع در 
 هر از شوديم مقدم همان كه! است؟ كدام دارد باالتر يذات تياهمّ آنكه مينيبب ديبا اندقيّمض دو هر كه ييجا در يول
 ماشاءاهللا يال كه خانه ريغ خانه، در ،يفرد ،ياجتماع فيتكال در دارد؛ ياديز قيمصاد ميگفت كه يفرع نوع دو
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 يزندگ گوناگون يايزوا در دائماً ما و فقه در كه است ياصول ثمره پر و مانهيپ پر يهابحث آن از يعني دارد؛ مصداق
 .است اثرگذار بحث نيا و ميهست مواجه آن با

 مييگويم را نجايا تا ما است تزاحم قاعده نكهيا نه !؟ است تزاحم قاعده به نيا مينداشت را اقتضاء يوقت: شاگرد
 موسّع بر قيّمض كه است معلوم گفته را نجايا تا فقه د؛يبده اجازه حاال است، آن يبعد بحث اقتضاء است، مقدم كه

 .قانون كي نيا »قيّ المض و الموّسع نيب االمر دار اذا« است مقدم
 ترك مهم ديبا و »مقدمٌ فاالهمّ  قانيّالمض تزاحم و نيقيّالمض نيب االمر دار اذا« كه است نيا دوم فرع اي دوم قانون 
 .بدهد انجام را اهمّ انسان و شود

 هستند قيّمض هم دو هر اگر كه ديگويم دوم فرع ؛!بده انجام را قيّمض كن رها را موسّع آن ديگويم اول فرع پس
 .ميدار كه است يفرع دو نيا! بده انجام را اهمّ

 ترك را قيّمض و آمد اول فرع در اگر كه ييآنجا كه است نيا فرع دو هر در بزنگاه نيا است نيا ما بحث ثمره 
 ياديز ثمره مثال نيا در حاال بود ترمهم نماز دوم فرع در اي ست؟ين اي است درست نمازش ايآ خواند نماز و كرد

 ترراحت ستين قربت قصد به آن قوام چون دهد انجام را ازاله و كند ترك را نماز اگر نكهيا يبرا شودينم ظاهر
 .كرد حلقابل

 صحت عبادت در تزاحم با امر مهم
 كرد ترك را اهمّ فيتكل آن اگر كه شوديم ظاهر نجايا در ثمره باشد قربت قصد به آن قوام كه ييجا در اگر اما 
 قيّمض واجب و اهمّ ترك متيق به كه يعبادت نيا داد انجام را آن عبادت، ريغ نه است عبادت كه يمهمّ  فيتكل و

 ست؟ين درست اي است درست عبادت نيا ايآ رد،يگيم انجام دارد
 انجام را قيّمض واجب ديبا آدم كه است معلوم ياول فيتكل فرع، دو در شود؛يم ظاهر نجايا در ما بحث ثمره 
 يول بگذارد كنار را مهم و بدهد انجام را اهمّ واجب ديبا هستند قيّمض دو هر هم اگر برود موسّع سراغ به بعد بدهد
 و اهمّ كه ييآنجا اي داد انجام را موسّع واجب وقت آن در و گذاشت كنار را قيّمض واجب و كرد انيعص يكس اگر
 يعني بود عبادت بلكه ندارد تياهمّ كه ازاله مثل نه عبادت بود، عبادت هم مهم آن و داد انجام را مهم است، مهم

 ست؟ين درست اي است درست عبادت نيا ايآ بود؛ است، منجّز يفعل فيتكل كه ياهمّ طرف خاص ضد عبادت
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 است؟ يزيچ چه ازاله خاص ضد
 كه ازاله دارد خاص ضد از ينه ء،يبش امر گفت يكس اگر كه شوديم ظاهر نجايا در ضد بحث ثمره كه شده گفته
! نده انجام كه ديگويم دارد هم ينه و بخواند نماز وقت آن در نكهيا! است؟ يزيچ چه ازاله خاص ضد شد، مأموربه

 و -2 بود عبادت اهمّ، آن خاص ضد اگر -1رود؛يم خاص ضد يرو ينه دوم، فرع در چه و اول فرع آن در چه
 خودش يجا در نيا كه است فساد موجب هم عبادت از ينه چون و -3 كنديم خاص ضد از ينه ء،يبش امر ميگفت
 است گفته
 ديبا كه اآلن. ستين مقبول عبادت نيا و است باطل داد انجام كه يعمل نيا كه شوديم نيا مقدمه سه نيا جهينت
 است باطل او ينمازها همه بخواند نماز هم مرتبه صد اگر و است باطل او نماز خواند، نماز و نكرد ازاله كند ازاله
 قهيدق دو تا و نشد انجام و نكرد ريتطه نكرد نجاست ازاله كرد انيعص كرد انيعص مكرراً آخر قهيدق دو در رفت اگر
 نماز آنجا خواند نماز اگر وقت آن است اهمّ نماز مييبگو نكهيا بنا بر كرد، صبر شد، ازاله و نماز نيب تزاحم كه آخر
 در نكهيا مثل است واجب ففوراً فوراً  ازاله چون است انيعص حال در دائماً كه متيق نيا به البته است درست او

 انجام ،يبده انجام را آن لحظهبهلحظه ديبا است، واجب ففوراً  فوراً  كه است طوراين هم اتيآ نماز صور از يبعض
 هم انيعص باشد ففوراً  فوراً  كه جا هر يعني يكنيم انيعص ينده انجام را آن كه يزمان تا و ياكرده انيعص ينداد

 يمبتال هم يكس كي و است نماز وقت اول ديريبگ فرض كند؛يم دايپ هم يگريد يهامصداق نيا. گردديم تكرار
 را او ديبا اآلن نيهم و گذرديم هم آن وقت كهدرحالي كند ارشاد را جاهل فرد ديبا هم او است يحكم كي به

 .كند جاهل ارشاد

 است؟ حيصح قيّمض واجب ترك با موسّع عبادت ايآ
 را آن بود، يفور فهيوظ جاهل ارشاد نيا خواند را خودش نماز و نداد انجام را جاهل ارشاد فهيوظ آمد اگر 
 درست اي است درست او نماز ايآ خواند را وقت اول نماز رفت، حدّ از شيب نيّتد و مقدّسي يرو از و كرد ترك

 كند،يم خاص ضد از ينه ءيبش امر ميگفت اگر. است ياصل منجّز فيتكل يگريد و است خاص ضد يكي نيا ست؟ين
 امر ،!نه ميگفت اگر اما ندارد؛ يارزش و است باطل او نماز است آن فساد موجب و است عبادت در ينه نجا،يا در ينه
 باالخره يول است كرده انيعص كه است درست ستين ينه متعلّق خاص ضد نيا كندينم خاص ضد از ينه ءيبش
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 حيصح لذا و ندارد ينه آن فرد نيا يعني ندارد ينه است، موّسع يكلّ كي كه الصالة اقم نيا ندارد ينه هم فيتكل نيا
 نيا يول ميدار يكلّ الصاله اقم فيتكل گرچه ميبشو قائل را ضد از ينه ءيبش امر ياقتضا كه اول صورت در باشديم

 فساد موجب عبادت در ينه رايز است باطل نخوان، نه كه گفته است، گرفته قرار اهمّ اي اوسع با تزاحم در آنكه فرد
 است
 و ندارد مزاحم فرد كي از ينه به يالتزام داللت اهمّ، به امر و است خودش يجا سر در امر دوم قسم در يول 
 .باشدينم يمنه آن فرد نيا در يحت لذا

 خالصه
 و قيّمض واجب خاص ضدّ اي و قيّمض واجب خاص ضد كه شوديم ظاهر ييآنجا در ثمره و است فرع دو نيا 
 قائل اگر و شوديم باطل عبادت آن م،يشد ضد از ينه ء،يبش امر به قائل اگر و باشد عبادت فرع، دو هر در يفور
 و بزرگان و خيش مرحوم ديجد عصر از قبل بزرگان كلمات در كه است ياثمره نيا شود؛يم حيصح عبادت م،ينشد
 .بود شده اشاره ثمره نيا به هااين

 خاص ضد از ينه بشئ، امر در ثمره عدم به نيقائل مناقشه
 امر بحث نيا! نه گفتند يبزرگان و است گرفته قرار مناقشه و خدشه محل بزرگان از نفر دو هيناح از ثمره نيا 
 ثمره نيا اگر كه است؛ خاص ضد است ضد از ينه ءيبش امر ثمره نيترمهم نيا ندارد را ثمره نيا ضد از ينه ء،يبش
 كه شده گفته هم گريد ثمره سه دو چون شوديم خاصيتبي اي تيخاص كم زيچ كي بحث نيا باًيتقر برود، نيب از
 .شوديم ظاهر ميداد حيتوض كه يفرع دو نيا در ثمره نيترمهم يول م،يكن عرض بعداً ديشا

 است؛ شده مطرح علما انيم در ثمره نيا يبرا مناقشه دو و انيب دو 

 مناقشه اول
 زبردست عالم كي ييبها خيش مرحوم كه ديباش داشته توجّه ديبا االصول، زبدة در ييبها خيش مرحوم شيفرما
 زده يحرف و است زده يناب هايحرف اصول و فقه در جا چند و است برخوردار هم ييباال يهادقت از و بود جامع
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 جاهمين دارد يشيفرما اصول در شانيا كه ييجاها از يكي است؛ شده بحث آن يرو و مانده علم خيتار در كه
 كرده دايپ ادامه بلكه بشود دفن اصول، علم خيتار در كه ستين طوراين است بوده يفيظر نكته نكته، چون و باشديم
 زبدة به من خود چون كرده نقل آنچه االصول طبق زبدة در شانيا. است گرفته قرار ابرام و نقض مورد طورهمين و

 ءيبش امر ميبشو قائل چه است باطل شده انجام عبادت و شودينم ظاهر ثمره نيا: فرمودند نداشتم؛ االصول مراجعه
 ترك متيق به كه ينماز اي شد انجام ازاله ترك متيق به كه ينماز آن م،ينشو قائل چه و دارد ضد از ينه

 نيا ديكن حس كه برميم معروفامربه و جاهل ارشاد در را مثال من شد انجام يفور جاهل ارشاد اي معروفامربه
 در مرتبه كي يگاه است يزيچ كي مسجد ريتطه ازاله كه دارد مصداق مختلف ابعاد به يزندگ در مسئله

 كه ينماز نيا است؛ گسترده چقدر بحث نيا دامنه كه ديبدان تا ميكنيم اديز را هامثال يول افتديم اتفاق ياگوشهكي
 .نيالقول كال يعل است باطل ييبها خيش مرحوم دگاهيد در است شده انجام يفور واجب و اهمّ  واجب ترك متيق به

 مناقشه دوم
 ينه چون است باطل نديگويم همه ،هم را نيا كه كنديم خاص ضد از ينه ء،يبش امر مييبگو نكهيابه  قول بنا بر

 است درست نجايا در نماز كه اندگفته همه كندينم خاص ضد از ينه كه يقول بنا بر اما است فساد موجب عبادت در
 عبادت كه خاطر نيبد چرا؟ است باطل م،ييگويم ما هم نجايا در ندارد آنجا با يفرق: ديگويم خيش هم نجايا در

 اي ازاله يفور واجب كه يوقت در اما است داده انجام شخص نيا كه ينماز نيا. است امر قصد و قربت قصد به متقوم
 نيا ندارد ينه ضد، از ينه ءيبش امر ياقتضا عدم مييبگو نكهيا بنا بر كه است درست بود، معروفامربه اي ارشاد
 امر قصد بشود، قربت قصد تا است الزم امر وجود بلكه ستين يكاف ينه عدم عبادت صحت يبرا يول است درست
 كه ديفرمايم موال كه يالحظه در خواهديم امر كي عبادت است بدعت ينوع اال و خواهديم امر عبادت رايز بشود

 أرشدهُ،« است مكلف نيا يفور يابتال مورد نجايا اآلن كه ديفرمايم اي »يتيب طهّر« »المسجد عن النجاسه ازل«
 امر نيا اگر! نده انجام را گناه نيا: ييبگو ديبا فوراً شوديم گناه مرتكب دارد اآلن نيهم كه ييجا اي »علّمهُ أنظرهُ،
 كار در ضد به امر كه است معلوم حداقل يول ندارد هم ينه مييبگو نكهيا ولو است عبادت كه او ضد به نسبت و آمده

 آن به امر گريد كه است معلوم. بكند آن به امر هم و بكند قيّمض و اهمّ نيا به امر هم ،واحددرآن شودينم. ستين
 آقا نيا عبادت دييبگو ديبا نجايا ميريبپذ كه را يقول هر لذا و است يكاف امر وجود عدم عبادت بطالن در و ستين
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 و يفور واجب وقت در كه يشخص نيا نماز اي كرد رها موسّع وقت در را تيب ريتطه كه يآدم نيا نماز است باطل
 .است باطل كرد ترك را، منكر از ينه و معروفامربه اهمّ،

 قول دو در بطالن ضعف و شدّت
 امر ديگويم كه يقول بنا بر. دارد فرق يكم بطالن قول، دو نيا بنا بر كه دارد قبول را نيا ييبها خيش البته بله 
 معلوم! نده انجام را عمل نيا ديگويم و دارد ينه چون است واضح يليخ بطالن كنديم خاص ضد از ينه ءيبش

 هم باز يول ندارد وجود ينه نجايا در كنديم ضد از ينه ء،يبش امر ميينگو كه نيبنابرا است؛ باطل عمل كه است
 خاص ضد به نسبت قطعاً كه امر و خواهديم امر عبادت نكهيا يبرا چرا؟ تر،فيخف درجه كي با اما است باطل

 مالزم ست،ين مقدمه خاص ضد يعني كندينم خاص ضد از ينه ءيبش امر مييگويم كه است نيا فوقش ستين
 و اورديب فيتكل ضد طرف كي يبرا امر كه شودينم ميگفتيم هم قبالً باشدينم هم امر قطعاً اما ستين ينه ست،ين

 امر نجايا و خواهديم امر لذا و ستين زيجا ريمغا كه نديگويم همه اورد،يب ريمغا فيتكل آن خاص ضد طرف يبرا
 .ستين

 بين اقوال بنديجمع
 منتها. است باطل شد، انجام اهمّ و قيّمض واجب آن انيعص متيق به كه يعباد عمل نيا نيالقول كال يعل پس 

 يقول بنا بر و است فساد موجب عبادات در ينه و است ينه خاطر به بطالن خاص، ضد از ينه ءيبش امر برفرض
 نجايا در است ينه وجود خاطر به آنجا است امر فقدان خاطر به آن بطالن كندينم خاص ضد از ينه ءيبش امر كه
 اصل اما كنديم فرق بطالن وجه كه است نيا فقط قول دو نيا ثمره ست؛ين مهم يليخ نيا و است امر فقدان خاطر به

 ميكن اخذ موال از ديبا ما را امر وجوب: شاگرد. (است باطل كندينم يفرق چيه و است يكي اهمّ، ترك در نماز بطالن
 هست هاآن عقل در حاال گريد است گفته را »صلّ« موال كه مينيبيم نجايا فرمودند هااين كه يعقل هيفرض نيا گر،يد
 است منكر از ينه و معروفامربه اي ازاله اي ارشاد وقت كه يوقت نيا در كه »صلّ« نيا) ميندار يكار را ستين اي

 .ديبگو را صلّ تواندينم نيا اصالً
 لِدُلُوكِ  الصَّالةَ أَقِمِ« بله است كرده ديمق را آن عقل حكم قهراً ! نه م؟يكن كارچه ما است گفته كه حاال: شاگرد
 نيا آمد يفور قيّمض واجب آمد نجايا اهمّ كه يعقل حكم نيا اما گفته را )78 هيآ اإلسراء( »اللَّيْل َغسَقِ إِلى الشَّمْسِ
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 تزاحم باب نجايا رفت، گريد باب به توانينم تزاحم باب از: شاگرد. (ستين گريد نجايا امر آن كه شوديم نهيقر
 امر قطعه نيا در كه ندارد امكان اصالً ستين نه) هست موال امر يول است تزاحم باب شده قيّمض اآلن نكهيا است،
 حكم شودينم كه نديگويم خاص ضد به نسبت بزرگان همه و است آن خاص ضد نيا نكهيا يبرا باشد داشته وجود
 .دياوريب گريد طرف آن با ريمغا

 اقوال اختالف محل
 امر نيا به نسبت نكهيا اما است اختالف نيا نه؟ اي نجايا ديايب هم هماهنگ حكم كي كه است نيا سر اختالف 
 .است شدهبرداشته محدودشده امر نيا حتماً ميندار باشد

 كند،يم ديمق حكم خود در ؟مينكرد ديّمق را امر نيا حكم خود باب در شده برداشته تزاحم باب در نيا: شاگرد
 يعني شوديم رييتخ موجب باشد يمساو كه ييجا در تزاحم نكهيا نيع بگذارد فيتكل در را اثر نيا توانديم تزاحم

 اشكال كي نيا. ندارد يمانع نيا بگذارد ريتأث مرحله آن در توانديم نيا بله كرد، عوض را من فيتكل يشكل به
 .است فرموده نجايا ييبها خيش كه است ياساس

 ييبها خيش اشكال به جواب
 خطور يزيچ كي هم شما ذهن در ديشا كه جواب نيترمهم و نيترقيدق است، شده داده جواب سه دو نجايا
 يول كردم عرض كه است همان جوابش دييفرمايم شما كه يزيچ آن البته دارد ربط نيا به يجوركي كه كنديم

 دينيبب بود؛ يگريد زيچ انتانيب چون ستين انتانيب در نيا البته باشد شما ذهن در اول وجه آن از ياشائبه ديشا
 يامطالعه هم شما كنميم اشاره من كه است كرده انيب را يفيظر و قيدق اريبس وجه كي نجايا يثان محقق مرحوم

 مبنا آن و است مهم ياصول نكته كي آن هيپا كه گفتند يمطلب يثان محقق مرحوم فردا، يبرا مسئله ريتفس و ديكنيم
 كه دارند يثان محقق مرحوم كه يزيچ آن كنميم عرض را ييبها خيش به پاسخ در يثان محقق شيفرما يربنايز و را
 وجود يسؤال كه است نيا بحث آن و داشت ميخواه را بحث نيا هم ندهيآ در كه باشديم يمبتن يكل بحث كي بر

 ما كه ديريبگ فرض را نماز شما دينيبب رود،يم آن اتيخصوص يرو بر اي روديم به مكلف عتيطب يرو امر ايآ دارد
 مقام در عتيطب نيا يول است خاص باتيترت آن با اذكار و افعال از مركب كه يزيچ يعني ميدار نماز عتيطب كي

 دايپ تشخص و تخصص مشخصات و يشخص امور از ياسلسله كي با ،يخارج وجود و وقوع مقام در و عمل
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 كي با را نماز نيا يكس هر كند دايپ وقوع تواندينم كه مجرد عالم در صبح اي ظهر يكل نماز نكهيا يبرا. كنديم
 خوانديم اتاق در يكي خانه در خواند؛يم مسجد در يكي خوانديم خانه در يكي خوانديم اتيخصوص از ياسلسله

 خواند؛يم كند يكي خوانديم تند يكي خواند،يم يحاليب با يكي خوانديم باحال يكي خواند،يم اطيح در يكي
 عالم در كه نماز نيا اما است شكل آن به اذكار و اعمال ركعت دو نماز يعيطب شوديم خوانده كه نماز ارديليم كي
 نوع همان مثل شخص يعني شوديم خوانده يفرد اتيخصوص آن با شكل ارديليم اي ونيليم ده به دارد خارج و نيع
 انسان بلكه ميندار كه باشد خارج از يجدا كه يعيطب يكل انسان ما يول است يعيطب يكل كي انسان است، فرد و
 كه آن شخص و يعيطب يكل است، روشن فرع و نوع نيا. شوديم محقق يفرد مشخصات يسر كي قالب در شهيهم

 .دارد وجود او در كه گريد يژگيو تا صد اضافهبه است يكل مصداق نيا است؛ آن مصداق

 مشخصات؟ به اي رديگيم تعلّق عتيطب به امر ايآ
 مفصل بحث نيا است؟ متعّلق شخص به و مشخصات به اي رديگيم تعلّق عتيطب به امر كه دارد وجود يبحث كي 
 كه رسنديم جهينت كي به همه باًيتقر يول است بحث در كه يدگيچيپ كي رغميعل همه باًيتقر ديآيم ندهيآ در است
 موالست مطلوب عت،يطب آن. ديآيم است، كرده ريتصو خودش انيب در را آن موال كه يعتيطب آن يرو يمول اوامر
 اراده از خارج همه هااين م،يبخوان فضا آن در ادي فضا نيا در ميبخوان يطور آن اي ميبخوان طورياين نكهيا حاال

 نيا از ياريبس يول باشد داشته يتيعنا كي اتشيخصوص از يبعض به نسبت شارع است ممكن بله. موالست
 عتيطب به امر تعلق در كه يبحث كي نيا. است خارج موال فيتكل و خطاب محدوده از يفرد و يشخص اتيخصوص
 يآقا كلمات در را نيا برنديم بهره چطور كه ببرند يابهره خواهنديم مسئله نيا از شانيا. است شده گفته مأموربه

 به پاسخ در اول وجه كه دارد را نيا هم صدر ديشه مرحوم است، آمده هم گرانيد و ينينائ مرحوم هم و ييخو
 فردا كه گريد يليتكم نكات كي و رديگيم تعلق ع،يطبا به اوامر كه است دگاهيد نيا بر يمبتن ييبها خيش مرحوم
 .ميكنيم عرض
 نيالطاهر آله و محمّد يعل اهللا صلّ و

 
 


