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 ميالرح الرحمن اهللا بسم

 قبل بحث خالصه
 بود؛ مطرح فرع دو اقتضاء، عدم اي خاص ضد از ينه ،به شيء امر اقتضاء به قول ثمره در

 قيمض با موسع واجب تزاحم :اول فرع
 آن وقت در آمد يكس اگر و است مقدم قيمض واجب طبعاً كه بود قيمض واجب كي با موسع واجب تزاحم فرع كي

 ازاله وقت در را ضد از ينه به شيء امر اگر بود شده گفته خواند، نماز و كرد ترك را ازاله كرد، انيعص ق،يمض واجب
 .است درست نماز ميرينپذ اگر و است باطل نماز م،يريبپذ

 مهم و اهم نحو به قيمض واجب دو تزاحم :دوم فرع
 ترك را اهم آمد، يكس اگر است اهم يكي و دارند تزاحم اما هستند قيمض واجب دو نه كه بود نجوريا هم دوم فرع 
 و است باطل است عبادت كه يمهم آن باشد داشته خاص ضد از ينه اقتضاء به شيء امر اگر داد، انجام را مهم و كرد
 .است حيصح و ستين باطل مهم، عبادت آن نكند ينه ياقتضا اگر

 فرع دو نيب اشتراك وجه
 يعبادت و كرد انيعص را اهم اي قيمض واجب نيا اگر اهم اي قيمض واجب وقت در كه بود نيا دو هر مشترك وجه 
 ينه به شيء امر بحث بر يمبتن نيا شده گفته ست؟ين درست اي است درست نيا ايآ داد، انجام را بود نيا خاص ضد كه
 نمازخواندن و مسجد از نجاست ازاله مثال كي به منحصر نيا نكهيا بر ميداشت ديتأك روزيد ما و است؛ خاص ضد از
 .ميكنيم تكرار دوباره ميگفت را هانيا. بود بحث نيا ثمره نيا دارد مصداق ياجتماع و يفرد فيتكال انواع در نيا ستين
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 ينينائ مرحوم و ييبها خيش توسط ثمره در مناقشه
 ييبها خيش مرحوم هيناح از يكي است؛ گرفته قرار مناقشه مورد علماء از نفر دو جانب از ثمره نيا شد گفته بعد 

 .ينينائ مرحوم هيناح از هم يكي

 ييبها خيش اشكال
 ييبها خيش شيفرما ييبها خيش مرحوم ميشد بود، االصول زبدة در ييبها خيش هيناح از كه اول نقض و اشكال وارد 
 است باطل عبادت كه كند خاص ضد از ينه به شيء امر اگر: فرموديم شانيا كه ميداد حيتوض هم مفصل و ميكرد نقد را
 آن سرّ. ندارد ثمره حكم دو نيا لذا است باطل عبادت هم باز نكند خاص ضد از ينه به شيء امر اگر است معلوم نيا و
 كه يامر كي حداقل باشد نداشته ينه ازاله وجوب وقت در نماز يعني نكند خاص ضد از ينه اگر يحت كه است نيا
 همآن ضد به امر تواندينم شارع ازاله، يرو فيتكل آمدن با است نيا فرض. ستين يامر نجايا در كهدرحالي خواهديم

 ينه دييبگو شما كه است نيا فوقش. داشت ظرف آن در ضد به امر شودينم گريد كه بود اتفاق مورد نيا باشد داشته
 واجب ازاله كه قهيدق چند نيا ستين كار در يامر كهدرحالي ديخواهيم عبادت صحت يبرا امر كي باز يول ستين

 كه امر نباشد هم ينه اگر و بود واضح آن بطالن داشت ينه اگر حاال ندارد امر نماز قه،يدق چند نيا در است يفور
 .ميبده قرار ثمره را هانيا كه ندارد يتفاوت و است يكي قول، دو نيا جهينت نيبنابرا خواهد؛يم

 نيا شيمعنا شد اهم نيا يوقت است طورهمين هم آنجا است مهم و اهم و است قيمض واجب دو كه دوم فرع آن در 
 ينه هم اگر درهرحال يول است ترواضح يليخ آن بطالن باشد داشته ينه اگر البته بله. ندارد امر مهم آن گريد كه است

 .است باطل ستين كار در هم يامر چون باشد نداشته

 فرع دو به ييبها خيش اشكال جهينت
 فرع دو نيا در ياثمره كه بود نيا حاصلش و بود فرع دو نيا در ثمره و ظهور به ييبها خيش مرحوم اشكال نيا 
 هستند هم مثل قول دو نيا ندارد وجود
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 ييبها خيش اشكال به پاسخ دو
 را هاجواب و اشكال نيا تسلسل شما كه است شده داده پاسخ دو بحث ثمره در ييبها خيش مرحوم اشكال نيا 
 .ديكن حفظ ذهنتان در قيدق

 ييبها خيش اشكال به محقق پاسخ
 كتاب به ما البته است شده نقل بزرگان كلمات در كه داشتند يثان محقق مرحوم كه قيدق و يفن يليخ پاسخ كي

 شيفرما طوركليبه روزيد. ميكنيم نقل آن از كردند نقل اعاظم كه ييهانقل نيهم از مينكرد مراجعه محقق مرحوم
 .ميريگيم يپ را آن امروز ميكرد عرض را آن يكل مقدمه كي و كبرا و يثان محقق مرحوم

 )يثان( يكرك محقق اول مقدمه
 اءياش عتيطب يعني رديگيم تعلق عيطبا به اوامر كه نديفرمايم يثان محقق مرحوم كه بود نيا ميكرد عرض آنچه 

 عتيطب يرو امر و رنديگينم قرار امر فعل تحت هاآن. اءياش يفرد مشخصات و يفرد اتيخصوص نه و است مأموربه
 بحث مفصل را نيا افراد، به اي رديگيم تعلق عيطبا به عوامل نكهيا البته م؛يداد حيتوض روزيد كه مقدمه كي نيا ديآيم
 نماز به امر شارع كهيوقت افراد، به نه و رديگيم تعلق عيطبا به اوامر كه است نيا شانيا شيفرما اول مقدمه فعالً . ميكنيم

 اما است امر متعلق و خطاب مورد يفرد مشخصات از يلعاب و رنگ هر در عصر و ظهر نماز عتيطب كند عصر و ظهر
 بخواند بامپشت يباال بخواند ابانيخ در بخواند نيزم يرو بخواند يقال يرو كه يفرد مشخصات و هالعاب و رنگ آن
 بلكه ستين امر محدوده در گريد هانيا دارد تنوع بشر افراد عدد به كه يمشخصات نيا امثال و بخواند جوريآن لباس با
 .است شانيا شيفرما مقدمه كي نيا. والسالم رديگيم را عتيطب همان فقط امر

 )يثان( يكرك محقق دوم مقدمه
 كه است درست نيا باشديم قدرت به مشروط فيتكل و است شرط قدرت مأموربه، در كه است نيا دوم مقدمه 
 بر يعني است گرفتهتعلق آن به امر كه يزيچ همان بر قدرت ؟يزيچ چه بر قدرت اما باشديم قدرت به مشروط فيتكل
 ف،يتكل نيا است قدرت متعلق عتيطب كههمين باشد، داشته قدرت يفرد مشخصات و افراد آن بر نكهيا نه عتيطب
 افراد به قدرت نه است شرط عتيطب به قدرت يعني مسئله نيا از هم نيا. شوديم حيصح و تام فيتكل و مقدور فيتكل
 .مشخصات و
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 است؟ يمنتف يزمان چه عتيطب انجام به قدرتمقدمه سوم 
 كه يفرد چيه نباشد، مقدور يفرد چيه يوقت شوديم يمنتف يزمان چه در نوع و يكل و عتيطب به قدرت منتها 

 عدم الزمه پس. ستين همĤنانس نوع نباشد عالم در انسان از فرد چيه اگر اينكهمثل ست،ين مقدور هم يكل نبود مقدور
 فرد، كي بودن مقدور با ولو عتيطب بر قدرت آن، مقابل نقطه در يول است افراد عيجم بر ةالقدر عدم به عتيطب بر القدرة
 و وجود در تفاوت نيا افراد عيجم بانعدام نعدمي يول فرد كي ولو بوجوده وجدي نوع ديگويم اينكهمثل شوديم محقق
 .است عتيطب و نوع عدم

 باشد فيتكل متعلق كه است شرط يقدرت
 شرط هست فيتكل متعلق كه نوع بر قدرت اما است فيتكل شرط قدرت كه شوديم گفته نيا دوم مقدمه در وقتآن 
 افراد، از يكي بر قدرت با ميگفت اآلن كه ياقاعده نيا طبق هم عتيطب بر قدرت. است شرط يعيطب بر قدرت است
 ياقاعده همان اساس بر. است مقدور و صادق هم عتيطب آن خود باشد صادق افرادش از يكي كههمين كنديم صدق

 نيهم هم نجايا »منه واحد فرد ولو منه فرد بوجود وجدي لكن و افراده عيجم بانعدام يعيالطب نعدمي او النوع نعدمي« كه
 بر قدرت و شوديم يمنتف افراد همه بر قدرت عدم با عتيطب بر قدرت يعني ديآيم ميآورد قدرت در كه يفلسف قاعده

 انيب نيا به البته است گفته محقق مرحوم كه يگريد مطلب كي هم نيا. شوديم موجود فرد كي بر قدرت با ولو عتيطب
 به نسبت تريتام ريتقد ديوح يآقا حضرت باًيتقر است شده ريتقد كلمات نيا به يكم و ستين محقق مرحوم كالم در
 .هست ديوح استاد ريتقد انهمĤنيب ينحو به هم ما ريتقد كه دارند هيبق

 محقق مرحوم ييمبنا مقدماتبندي جمع
 :كنميم عرض گريد مرتبهكي ديكن دقت را مطلب سه دو، نيا نيبنابرا پس 

 ؛است امر متعلق عتيطب نكهيا يكي -1

 مقدور ديبا عتيطب خود يعني است عتيطب كه متعلق همان در تيمقدور يول باشد مقدور ديبا امر متعلق نكهيا -2
 ؛باشد

 باشد مقدور افراد همه ستين الزم و شوديم محقق هم فرد كي اي فردٌما تيمقدور به عتيطب تيمقدور كهنيا -3
 است؛ قيدق مقدمات همه مقدمات نيا و است؛ سوم مقدمه كه بحث كي هم نيا
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 يشرع حكم كي و است يعقل حكم كي فرد امتثال نكهياو آن  است ديوح يآقا كلمات در چهارم مقدمه -4
 هست آن مصداق عقل ميديد اگر است عقل حكم به نيا ستين اي هست عتيطب آن مصداق فرد نيا نكهيا ستين

 .شودينم محقق! نه اگر و شوديم محقق

 .است محقق مرحوم شيفرما يمبنا كه است يامقدمه چهار نيا
 نيا فرض. ميبده قيتطب خودمان بحث در را آن تا دييايب و ديباش داشته نظر در را مقدمه چهار نيا دييايب شما حاال

 يفرق هم يشرع قدرت ميگفت چون نبود او يشرع مقدور صالة ،ازاله وقت در بود ازاله مأموربه كه ييآقا نيا كه است
 نيا مقدور اآلن پس است مقدور عت،يطب افراد از يبعض چون و عت؛يطب است؟ نماز امر متعلق يزيچ چه اما كندينم

 بعد فرد آن يول ستين مقدور فرد نيا اآلن كه هرچند. است افراد امتثال به قدرت عت،يطب بر قدرت چون است شخص
 يبماه الصالة الصالة، عةيطب يبماه نماز پس. است او مقدور فرد آن گريد شد تمام و گذشت ازاله كه يزمان در ازاله از
 آن به قدرت و است گرفتهتعلق نيهم به امر و است مقدور هم نيهم و است مأموربه نيا الصالة ةيكلّ يبماه صالة عةيطب

 بدهد، انجام ازاله ديبا كهوقتي در آمده و است كرده انيعص كه يآدم نيا حاال. افراد همه نه و است افراد احد به قدرت
 يمجز و بشود آن مصداق نيا شديم مانع كه يزيچ آن هست كه عتيطب آن يواقع مصداق نماز نيا. است خوانده نماز
 الزم عتيطب بر قدرت كه است نيا هم نيا جواب است كرده منع شرع چون ستين قدرت نجايا در كه بود نيا باشد
 قيدق يليخ يبندچشم كي نيا. است آورده هم را فرد است داشته را عتيطب بر قدرت يعني فرد بر قدرت نه و است
 . است ياصول
 . افراد احد به باشد مقدور ديبا نماز عتيطب. است نماز عتيطب است مأموربه كه يزيچ آن يول:...) سؤال(
 . است آورده را مقدور عتيطب همآن بود مقدور عتيطب آن يول ستين مقدور نيا:...) سؤال(
 به نسبت كه ييزهايچ من ديبده اجازه است قيدق و يفن بحث بحث، نيا دارد دامنه يليخ بحث نيا دينيبب:...) سؤال(

 عمل نيا ديگويم كه است نيا محقق مرحوم ياصول انيب نيا يهاظرافت از نيبنابرا بكنم؛ عرض است شده متوجه نيا
 هم فرض است درست مييبگو شوديم نيا رغميعل يول بود كرده امر آن ضد به شرع همناآل و بود آن ضد نكهيا رغمبه
 .كرد درست را نيا توانيم ديگويم خواهديم امر فقط و است نگرفته تعلق آن به هم ينه كه است نيا

 محقق كالم در نكته
 كه يقول آن يرو نه ميكن حيتصر قول آن يرو ميخواهيم ما چون نكرد ضد از ينه ،به شيء امر نيا كه را نكته نيا 
 نيا. شوديم حل نيا با هم نيا كه نداشت امر ن،يا خصوص در فقط نكرد كه هم ضد از ينه ،به شيء امر است؛ ينه
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 ضد از ينه ديگويم كه ييمبنا بر است نيا نجايا در فرض كه است؛ نيا شما جواب كردم غفلت لحظه كي را نكته
 باطل هم باز كه ديبگو خواستيم ييبها خيش كندينم ضد از ينه كه ييمبنا بر يول. است باطل است معلوم كند،يم

 است مقدور افراد احد به هم عتيطب و است گرفته تعلق عتيطب به امر نجايا مييگويم ما كهدرحالي ندارد امر چون است
 يبرا عتيطب به امر يول است گريد طرف با مزاحم چون كند نجايا فرد نيا به امر تواندينم يعني ستين نجايا امر ولو
به  امر ستين ينه نجايا كه است نيا فرض است نيا شما جواب بنابراين شد واقع غفلت مورد نكته نيا است يكاف نجايا

 تعلق عتيطب به همان امر مييگويم ما است باطل ستين امر چون گفتيم ييبها خيش ميندار قبول را ضد از ينه شيء
 به امر باالخره يول رديبگ قرار امر آن رمجموعهيز تواندينم فرد نيا نكهيا ولو است مقدور هم عتيطب و است گرفته

 كه است يقيدق شيفرما نيا. است مأموربه و است مقدور آن يعيطب چون رديبگ دربر را نيا توانديم و است عتيطب
 نجايا در را صدر ديشه و ييخو يآقا شاتيفرما ديبا شما ميبشو پاسخ وارد ميبخواه اگر حاال و فرمودند محقق مرحوم

 دارند موضوع نيا در بزرگوار چند نيا كه ياختالفات و دارد بحث به ينينائ مرحوم كه ياشكاالت نيهمچن و دينيبب
 .ديكن مراجعه

 محمد آل و محمد هيعل اهللا يصل و
 


