
                                                                                                                       :  ٣٠٩٩ماره 

1 

 ميالرح الرحمن اهللا بسم

 گذشته بحث خالصه
 ضد از ينه به شيء امر ثمره و است يمهم اريبس مبحث كردم عرض كه طورهمان ميشد آن وارد كه يمبحث
 كه شد گفته م؛يبرس بحث سر به تا ميكن تكرار را گذشته يهابحث مرتبه دو ميهست ناچار. شوديم مطرح آن با خاص
 بكند دايپ تزاحم يقيمض واجب كي با يموسع واجب كي كه ييجا در بكند خاص ضد از ينه به شيء امر اگر

 آن باشد هم عبادت موسع كهدرحالي بدهد انجام را موسع و بكند ترك را قيمض واجب آن شخص كهدرصورتي
 حيصح است عبادت كه موسع واجب آن نكند ضد از ينه ياقتضا به شيء امر ياقتضا اگر ؛ واست باطل عبادت
 وقت طول در نمازخواندن و است قيمض واجب مسجد از نجاست ازاله كه بود نيا همآن مثال. ستين باطل و است
 و تنگ وقت آن در آمد ازاله يرو به امر يوقت طبعاً موسع واجب آن است دهينرس وقت آخر به كه ييآنجا مثل
 .ستين يمشكل نباشد، عبادت اگر رايز باشد عبادت خاص ضد نيا اگر شوديم آن خاص ضد نماز يفور

 خاص ضد از ينه بشر امر ثمره
 نيا خاص ضد است عبادت كه موسع واجب دارد وديق نيا. است عبادت كه بود يموسع واجب خاص ضد اگر
 آن بطالن موجب نماز در ينه بنابراين بكند نماز از ينه قيمض ظرف آن در ازاله به امر نيا اگر. بود قيمض واجب
 .ميگفت كه بود ثمره نيا. است درست و ندارد ينه نماز نيا ميرينپذ را خاص ضد از ينه اگر است،

 بحث ثمره به اشكال دو
 كه االصول زبده در ييبها خيش مرحوم طرف از يكي. است گرفته قرار اشكال محل هيناح دو از ثمره نيا ميگفت 

 مينشد وارد هنوز كه هست يدوم اشكال. است باطل نيا نكند هم ضد از ينه به شيء امر اگر يحت نه كه فرمودند
 در درست طرف دو نيا. ستين باطل بكند هم خاص ضد از ينه به شيء امر اگر يحت نديفرمايم ينينائ مرحوم
 .هستند مقابل دونقطه
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 ييبها خيش اشكال
 نيا هم باز نكند هم ضد از ينه ،به شيء امر اگر كه بود نيا بودند كرده مطرح ييبها خيش كه اول اشكال اما 

 از ينه به شيء امر نيا ما و ندارد ينه كه است درست ندارد، امر عبادت نيا نكهيا يبرا چرا؟ است، باطل عبادت
 فرض و باشد امر ديبا است الزم امر وجدان بلكه ستين يكاف ينه فقدان عبادت صحت در يول ميريپذينم را ضد
 نيا در ندارد وجود موقت لحظه نيا در آن خالف به امر آمد، كه ازاله به امر كه است مسلم نيا گريد كه است نيا

 نيا و وقت نيا در وجههيچبه. ستين لحظه نيا در نماز وجوب گريد كه است مسلم نيا ازاله، وجوب يفور لحظه
 اي باشد ينه كه است نيا از اعم و است الزم عبادت بطالن پس. نباشد هم ينه نكهيا ولو ستين الصالة وجوب لحظه
به  امر دييبگو شما كه كندينم يفرق چيه لذا و دارد وجود كه امر يول ستين ينه كه است درست نجايا نباشد، امر

 انقاذ كه بوده نيا اشفهيوظ كه نجايا. ستين درست عبادت نيا كند،ينم كه دييبگو چه و كنديم ضد از ينه شيء
 بنده آن كهدرحالي خواند نماز و كرد رها را كار نيا يول كند پاك را مسجد اي بكند قيغر انقاذ ديبا فوراً  كند قيغر
 .ماند يباق نجاست در هم مسجد و شد غرق خدا

 نظريات موجود در بحث
 واضح هم نيا و دارد ينه چون است باطل نيا كنديم خاص ضد از ينه گويندمي كه يكسان نظر بنا بر پس
 .است
 امر نماز نيا نكهيا يبرا چرا؟ است باطل هم كندينم ضد از ينه به شيء امر گويندمي كه هاآن نظر بنا بر اما
 نيا. ندارد نماز به امر نرفت، يول بدهد نجات ايدر اي ليس از را خدا بنده نيا برود ديبا طيشرا نيا در. ندارد
 .ميبود داده حيتوض كه بود بهايي خيش مرحوم شيفرما

 ييبها خيش به پاسخ
 از كه است همان يكي است شده مطرح هينظر و جواب دو ييبها خيش مرحوم شيفرما نيا به پاسخ در ميگفت 

 قبول را نيا يزيتبر مرحوم مثل كردند قبول را شانيا شيفرما نيا يبزرگان و است شده نقل يثان محقق مرحوم
 كنمينم عرض را شانيا كالم مقدمات گريد البته فرمود يثان محقق نكردند قبول ييخو يآقا مثل هم يكسان كردند
 يليخ محقق كلمات كه دانيدمي بود آمده ديوح استاد حضرت كلمات در كه يريتقر طبق ميگفت مقدمه چهار سه،
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 ف،يتكل كه بود نيا محقق شيفرما روح فرموديم. دارد انيسر نكته نيا اصول و فقه گريد يجاها است يمهم مطلب
 اندازه به جامع به فيتكل و است گرفته تعلق جامع و يعيطب و نماز به فيتكل است، گرفته تعلق جامع و يعيطب به

 نماز يعيطب است، فيتكل متعلق آنچه باشد آن افراد همه بر قدرت كه ستين الزم و است يكاف جامع همان بر قدرت
 يليخ قاعده باشد ادتاني است؛ مقدور ،غيرمقدور و مقدور نيب جامع و است غيرمقدور و مقدور نيب جامع كه است
 متعلق جامع نيا پس است گرفته تعلق جامع به كه هم امر است؛ مقدور ،غيرمقدور و مقدور نيب جامع است روشن
 نرفت كه يشخص وقت آن است مقدور هم جامع نيا و كل نيا و باشدمي وقت كل در كه است نماز همان كه امر
 است خاص فرد نيا يرو ت،يمقدور نبود آن يول نداشت يشرع تيمقدور ولو خواند نماز لحظه آن در و كند انقاذ
 مقدور كه بود الزم كه يزيچ آن. شد عمل موال فرمان پس شد هم انجام و بود مقدور يعيطب چون يعيطب يرو نه

 يعلم بنديچشم كي همان نيا. شوديم يعيطب آن مصداق نيا قهراً بود مقدور هم يعيطب كه است يعيطب باشد،
 .است قيدق يليخ

 ديگرعبارتبه محقق شيفرما حيتوض 
 و يعيطب و است يعيطب هم باشد مقدور ديبا كه يزيچ آن و است يعيطب است، امر متعلق كه يزيچ آن يعني
 نماز و بدهد نجات را خدا بنده نيا نرفت اآلن كه يشخص نيا لذا و است مقدور هم غيرمقدور و مقدور نيب جامع
 نه يول دارد امر پس است كرده عمل را جامع نيبنابرا است جامع آن مصداق شخص، نيا نماز وجداناً خواند

 مرحوم شيفرما نيا است داشته مصداق نجايا هم جامع دارد امر جامع باشد داشته امر تواندينم نكهيا خصوص
 .بود يثان محقق

 يثان محقق كالم در ينينائ مرحوم مناقشه
 ذهنتان در را اشكاالت نيا در تسلسل نيا است گرفته قرار مناقشه مورد ينينائ مرحوم هيناح از شيفرما نيا 
 .گوييممي كه ييهاجواب و اشكال در تسلسل ديكن حفظ
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 فيتكل در قدرت تيشرط بحث در مبنا دو
 كه هست يكل بحث كي دارد وجود فيتكل در قدرت تيشرط بحث در مبنا دو كه فرمودند ينينائ مرحوم

 .دارد وجود باب آن در هينظر دو اي استدالل دو! نه؟ اي ميشد نيا وارد دانمينم

 است يعقل فقط قدرت تيشرط: اول هينظر
 آن. است نكرده اخذ را قدرت خطاب خود ،يشرع نظر از و است يعقل فقط قدرت تيشرط گويندمي يبعض 
 خطاب تواندينم آدم ندارد، قدرت انسان كه يزيچ ديگويم عقل است، عقل حكم همان شده اخذ نجايا در كه يزيچ
 .است نظر كي نيا است؛ شرط قدرت نكهيا در است عقل فهم است، عقل فرمان فقط نيا بشود متوجه را آن به

 است يشرع قدرت تيشرط: دوم هينظر
 كرده اخذ خطابش در را قدرت شارع، يعني است نيا به ديمق يشرع خطاب اصالً! نه كه است نيا دوم نظر 
 ستين اهللا كلفي ال به يازين بعث، اصالً و است يشرع انيب نيا )286/(بقره »ال يُكَلِّفُ اللَّهُ َنفْساً ِإالَّ وُسْعَها«. است
 است، ياعتبار بعث همان امر چون بشود منبعث بتواند ديبا او كنديم امر يوقت يعني است انبعاث امكان مستلزم بعث
 و امر نيا خود لذا و باشد داشته وجود انبعاث امكان كه شوديم محقق ييجا در و است فيتضا مقوله از هم بعث

 .گيردبرنمي در را غيرمقدور وجههيچبه خطاب

 هينظر دو بنديجمع
 هينظر را دو نيا دارند، هم يمتفاوت آثار و هاتفاوت اناًياح كه قدرت اشتراط باب در است هينظر تا دو نيا 

 كنم؛يم عرض مجدداً
 و عموم هانيا و يظاهر و يلفظ نظر از خطاب واال است يعقل كامالً قدرت تيشرط كه است نيا اول هينظر 

 .كنديم محدود را نيا كه است عقل و دارد اطالق
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 نيا هم عقل البته است يشرع قدرت، تيشرط و است قدرت به ديمق يشرع خطاب ذات! نه ديگويم دوم هينظر 
 حكم به نه و ميبده نسبت خطاب خود به ديبا را تيشرط ما است ديمق اول از خطاب خود كهوقتي يول ديگويم را

 :باشد علت دو معلول يامر كي اگر است نيا همآن علت عقل،

 ؛اسبق و اول علت -1

 .متأخر و دوم علت يگريد -2

 درست گويندمي دوم هينظر صاحبان نجايا شوديم العلل اقرب و العلل اسبق به مستند امور گويندمي نجايا در
 است الركية فم قيّض باب از اول از خطاب خود برسد آن به نوبت نكهيا از قبل يول ديگويم را آن هم عقل كه است

 جوراين آيدمي عقل بعداً دارد شمول يلفظ نظر از خطاب نكهيا نه است بسته و محدود اول از خطاب نيا يعني
 ديمق نكهيا و ميريبپذ را تيمحدود ،يلفظ خطاب نظر از ديبا ما! نه داندمي هيعقل نهيقر كي عنوانبه را آن و ديگويم
 .هستند متفاوت هم با هينظر دو نيا كردم عرض كه طورهمان است؛ قدرت به

 ينينائ مرحوم موردقبول قول
 ذات در خطاب نكهيا يبرا است درست محقق شيفرما ميريبپذ را اول نظر ما اگر نديفرمايم ينينائ مرحوم 

 ولو است مقدور نجايا در هم يعيطب و است گرفته تعلق نماز يعيطب به هم امر دارد، شمول و است ريفراگ خودش
 هم غيرمقدور آن لذا و است مقدور ،غيرمقدور و مقدور نيب جامع يول است جامع غيرمقدور و مقدور نيب يعيطب نيا

 و مقدور نيب جامع هست جامع مصداق قهراً باالخره شد انجام انيعص اساس بر آمد اگر است غيرمقدور شرعاً كه
 يعراق محقق مرحوم شيفرما ميريبپذ را قدرت تيشرط عقالً  ما كه است فرض آن بر نيا است مقدور ،غيرمقدور

 است مقدور امر به ديمق و محدود اول از لفظ مينيبب م،يبدان يلفظ م،يبدان يشرع را قدرت تيشرط اگر اما است تمام
 هياول بُرد اصالً خطاب نيا ميبدان يشرع را قدرت تيشرط اگر نديفرمايم ينينائ مرحوم است مقدور امر به محدود

 اصالً . گيردبرنمي در را غيرمقدور امر و باشد مقدور كه است آن كجاست؟ به محدود امر، و يمول خطاب و ليدل نيا
 .است ينينائ مرحوم شيفرما نيا رديبگ بر در را غيرمقدور امر تواندينم خطاب خود
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 هاآن به پاسخ و ينينائ مرحوم به اشكاالت
 ييخو يآقا. است شده ،باشدمي شانيا شاگردان از كه ييخو يآقا توسط ينينائ مرحوم شيفرما به ياشكاالت

 ديتوانيم باشد نداشته يضرورت هم ديشا كشديم طول ميبشو وارد را هاآن اگر كه گرفته ينينائ مرحوم به اشكال سه
 يآقا شاگرد صدر ديشه مرحوم و كرده وارد ينينائ مرحوم به اشكال سه ييخو يآقا ديكن مراجعه محاضرات به
 و اشكال نيا ريس چون. ستين وارد ينينائ مرحوم به شما اشكاالت كه است داده جواب را اشكال سه هر ييخو

 وارد نجايا در من ميدانينم مهم را آن ما و ستين ليدخ يليخ ميبده انجام ميخواهيم خودمان ما كه يبحث در جواب
 و است گرفته اشكال سه ينينائ مرحوم نظر نيا به ييخو يآقا مرحوم كردم عرض را آن يدورنما فقط شومينم آن

 .است داده جواب را اشكال سه هر هيعل اهللارضوان صدر ديشه مرحوم

 كنيمنمي قبول را هينظر دو از كدامهيچ: ييخو يآقا
 دارد ارزش نيا تيّكل چون و كنم عرض خواهميم را آن كه است ييخو يآقا شيفرما در فقط نكته كي اما و 

 بلكه ميندار قبول دوم هينظر نه و اول هينظر در نه را قدرت تيشرط كه نديفرمايم ييخو يآقا. كنميم عرض
 حكم اعتبار و حكم تيفعل و حكم جعل مقام در شرط نيا اصالً و است عمل و امتثال مقام يبرا قدرت تيشرط

 تيفعل و انشاء ت،يفعل مقام در يول است حكم جعل در شرط ارياخت و قدرت: گوييممي كه است وقت كي ستين
 اما؛ ميكرد بحث كه اينظريه طبق است يشرع اي است يعقل اي گوييممي نيا قبول با وقت آن. است قدرت به ديمق
 ستين حكم تيفعل و انشاء و جعل مقام در قدرت تيشرط كه است نيا بر ديتأك و است سوم نظر ييخو يآقا نظر
 خواهديم يوقت امتثال، مقام در فقط. است مطلق جعل مقام در حكم اال و است امتثال و تنجز مقام در فقط بلكه
  .كند امتثال تواندينم نيهم كند امتثال تواندينم كند امتثال
 مقام در منتها كنديم هم يكل جعل بنابراين هست آن يكل مالك يعني دارد مالك مسئله يكل كهچون:...) سؤال(
 ديمق و ديايب اطالق آن و يكل يكبرا آن كه آيدمين الزم نيا از يول بدهد انجام را فردش كي تواندينم او مثالً امتثال
 در فقط قدرت تيشرط اصالً كه است ييخو يآقا يبرا سوم نظر نيا. باشد يدرست نكته شما نكته نيا ديشا بشود،
 فيتكل تيشرط مثل از ريغ نيا لفظاً نه و خطاباً نه عقالً، نه. ستين يديتق خطاب در وجههيچبه واال است عمل مقام
 در را مكلّف ريغ و است مكلّف يبرا حكم رايز است حكم جعل مقام در كه است يزيچ فيتكل تيشرط رايز است
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 مرحوم شيفرما وقت آن باشد امتثال مقام در اگر كه است سوم نظر كه است ييخو يآقا نظرهم نيا. گيردبرنمي
 يآقا لذا ستين حكم جعل مقام در شرط قدرت كهچون شوديم درست هم خوب يليخ شوديم درست محقق
 يليخ موضع كي از را يعراق محقق مرحوم نظر و بگذارد كنار كه را ينينائ يآقا نظر همان سوم نظر نيا با ييخو
 .كنديم تيتقو تريقوي

 قدرت تيشرط در نظرات بنديجمع
 است؛ قدرت تيشرط باب در هينظر سه كه شودمي معلوم ميكن بنديجمع كه را شيفرما نيا كل
 است عقل حكم به فقط نيا يول است جعل و تيفعل مقام در نكهيا -1
 است شرع و لفظ حكم به يول است جعل و تيفعل مقام در نكهيا -2
 خود اال و است عمل مقام در فقط بلكه ستين هانيا امثال و حكم جعل مقام در قدرت و تيشرط نكهيا -3

 ديمق خطاب واال دهدينم انجام بنابراين بدهد انجام عمل مقام در تواندينم چون بله ندارد يديتق اصالً خطاب
 .شودينم

 يهاجواب و ييخو يآقا اشكال سه من البته ميكرد نقل را آن ابعاد همه ما كه است هيقض نيا ريس مجموعه نيا 
 ما بحث روند در دميد چون اما ديكن مراجعه ديتوانيم كنديم دايپ يطوالن پرونده كي چون نگفتم را صدر يآقا
 .نگفتم را هيحاش آن ندارد اثر يليخ ميبكن ميخواهيم كه ياصل هايگيرينتيجه در يليخ

 ييخو يآقا شيفرما نسبت استاد مالحظات
 ما اول مالحظه. ميبرس جهينت به و ميكنيم عرض را خودمان ضيعرا آن كه ميدار مالحظه تا چند ما نجايا در
 درست اي است درست حرف نيا ايآ مينيبب نديفرمايم ييخو يآقا كه است يشكل آن به قدرت تيشرط به راجع

 نيا به ندارد دخالت تيفعل و جعل مرتبه در وجههيچبه مكلف عمل توان و قدرت: نديفرمايم ييخو يآقا ست؟ين
 در فقط بلكه ستين طوراين شرع حكم به نه و عقل حكم به نه ست،ين نيا به ديمق واقع مقام در خطاب كه صورت
 تنجز از مانع تنجز، مقام در درواقع كه اوست عجز نيا گريد بدهد، انجام تواندينم شخص نيا كه است عمل مقام
 .كندينم دايپ تنجز نجايا در فقط بلكه برنگيرد در را نجايا حكم و تيفعل نكهيا نه شود،يم
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 قدرت به هيشب مثال
 به عالِم به ديمق و معلّق احكام ستين تيفعل شرط علم است، علم همان هيشب ميبزن مثال را نيا هيشب ميبخواه اگر 

 و حكم تيفعل واال شودينم منجز او يبرا حكم نيا داندينم كه يآدم نيا تنجز، مقام در فقط بلكه ستين احكام
 او متوجه خمر شرب فيتكل نيا داندينم كه يآدم نيا و شودمي شامل را جاهل هم و عالم هم انشاء و تيفعل مرتبه
 كه دارند قبول همه فيتكل طيشرا نيا انيم در. كندينم دايپ تنجز جاهل آدم نيا يبرا خمر شرب فقط. است
 در فقط ست،ين فيتكل شرط حكم و تيفعل مقام در علم. مياگفته كه يليدل همان به است متفاوت هيبق با علم تيشرط
 را همه امر چون است شده مرتكب را موال امر خالف ديآشام را خمر و دانستينم كه يآدم نيا است تنجز مقام
 به و گيردبرميدر هم را جاهل امر، واال است نكرده دايپ تنجز زنند،ينم چوب را او و است نكرده گناه فقط رديگيم
 .است تنجز مرتبه در فقط علم تيشرط كه است علت نيهم

 دارد علم به شباهت قدرت، در ييخو يآقا سوم نظر
 انشاء مرتبه ستين انشاء شرط علم كه دارد مصداق و نمونه هم علم در ديگويم ييخو يآقا كه يشيفرما نيا 

 را همه جاهل و عالم همه مجلس قانون مجلس حكم اي كه است يقانون كي يمول حكم ستين تيفعل مرتبه ستين
 هيشب قدرت، تيشرط در ييخو يآقا سوم نظر ندارد تنجز زنندينم چوب را جاهل انسان نيا فقط گيردبرمي در
 قادر ريغ كه يشخص نيا يبرا فقط است گرفته را همه فيتكل يعني است علم مثل هم قدرت ديگويم كه است نيهم

 است ييخو يآقا شيفرما نيا. شودمين دايپ تنجز است

 ييخو يآقا كالم اول مالحظه
 چه فهمدمي عقل كه يزيچ آن يعني ظاهر، نكهيا يبرا. ستين درست شيفرما نيا كه است نيا ما اول مالحظه 
 ظاهر كه است قدرت به ديمق من اوامر ديبگو ديايب كه ميكرد دايپ يليدل و نهيقر ما شرع خطاب در اگر م؛ييبگو ما

 .است تنجز مقام در فقط نكهيا نه و است ديمق حكم، خود تيفعل و حكم اصل ديبگو خواهديم كه است نيا خطاب
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 يخطاب و يلفظ ظواهر به تمسك
 را خطاب خود دارد كه است نيا هاآن ظهور ميكن تمسك ميبخواه يخطاب و يلفظ ظواهر به مييبگو اگر نكهيا
 »علموني ال ما« در فقط كنديم رفع دارد واقعاً ميگفت هم را 1»يَعْلَمُون َلا مَا وَ ... أُمَّتِي عَنْ رُفِعَ« لذا و كنديم معلق

 ميباش داشته يلفظ يشرع ليدل و است شرط قدرت ،يشرع خطاب با مييبگو ما هم اگر است يظاهر رفع ميگفتيم
 مييبگو اگر مثالً ديكنينم دايپ تنجز عمل مقام در فقط شما نكهيا نه است ديمق حكم ذات خود كه است نيا آن ظاهر

 ال«. است يمولو خطاب بلكه ستين يارشاد خطاب مييبگو را نيا )286/بقره( »وُسَْعها إِالَّ نَفْساً اللَّهُ  يُكَلِّفُ ال«
 ال« ر،يخ نه ديهست تنجز مقام در فقط شما نكهيا يعني دارد؟ ييمعنا چه )286/بقره( »وُسْعَها إِالَّ نَْفساً اللَّهُ يُكَلِّفُ
 اشتراط لفظ از مييبگو اگر است نداده قرار يحكم نجايا در خدا اصالً يعني) 286/بقره( »وُسْعَها إِالَّ نَفْساً اللَّهُ يُكَلِّفُ
 گوييممي كه حكم شوديم ديمق دارد خطاب خود كه است نيا هيلفظ ظهورات يمعنا ميآوريم دست به را قدرت

 .ميريبگ يلفظ كه است يصورت در نيا شوديم ديمق دارد حكم تيفعل يعني

 عقل به تمسك
 يعني ستين نجايا حكم آن ديبگو خواهديم كه است نيا ما يعقل فهم ديآيم نظر به هم باز ميريبگ يعقل هم اگر 
 است لغو نيا مينكن مؤاخذه را او ما نكرد عمل نيا كهوقتي نجايا در منتها هست بعث نكهيا نه ستين نجايا بعث آن

 و داشت اثر علم در. كند عمل نتواند او كه هرچند دارد وجود فيتكل نجايا در مييبگو ميكرد اشاره كه طورهمان
 نهيقر كي علم باب در شد،يم بيتصو چون بشود ديمق حكم گذاشتينم كه بود يگريد يعقل حكم كي اصالً
 نهيقر همان فقط اال ؛ وباشد تيفعل شرط تواندينم يعني دهديم قرار تنجز شرط فقط را علم كه ميداشت ايعقليه
 كند دايپ تنجز تواندينم وقتهيچ يزيچ ييجا يوقت صورت نيا ريغ در واال مييبگو را نيا ما كه شديم مانع يعقل
 است نيا آن ظاهر. كند دايپ تنجز تواندينم بنابراين! ستين حكم نجايا در ديگويم عقل ست،ين هم حكم مييبگو ديبا
 منتها باشد حكم نكهيا نه است، يمنتف ،غيرمقدور در حكم اصل و حكم تيفعل و داردبرمي ازاينجا را حكم عقل، كه

 است تنجز شرط نيا كه ميگفتيم قاطع، يجد يليخ يعقل وجه كي خاطر به علم باب در فقط. باشد نداشته تنجز
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 وجود و ندارد وجود حكم اصل ديگويم عقل كه است غيرمقدور امر در حكم وجود در يعني مورد آن ريغ در اما
 مييبگو را تيلغو اگر چون دارد، منافات و است تيلغو ميينگو هم اگر و است عقل حكم با رمقدوريغ امر در حكم
 ستين مالك نجايا ديگويم عقل ت،يلغو از نظرقطع با يول كند درست آن يبرا آثار يسر كي يكس است ممكن
  .ندارد هم حكم بدهد انجام تواندينم كه يزيچ ندارد حكم
 مقام در كه است عام يانشائ كي بلكه ستين عام يانشائ خطاب آن ،!نه ستين ما يبرا حج فرمان:...) سؤال(
 ديهست عيمستط كه شما يعني شوديم منحل افراد عدد به كه يفعل خطاب آن. اندداده همه به يكل خطاب كي انشاء،
  .ستين او متوجه هم يفيتكل و ستين عيمستط ندارد قدرت كهوقتي و ديبده انجام حج
 شرط قدرت، كه است نيا آن ظاهر ندارد قدرت! ندارد وجود فيتكل! ريخ نه!) گر؟يد هست او فيتكل: سؤال(
 را او نداد انجام كه خاطر نيا به يول هست حكم نكهيا نه ست،ين حكم نجايا يعني است حكم خود و حكم تيفعل

 نيا عقل بلكه! ريخ نه م،يزنينم شالق را تو منتها دارد حكم نجايا مييبگو يعني ست،ين جوراين واقعاً  زنندينم شالق
 .ستين حكم واقعاً كه فهمديم را

 اول مالحظه جهينت
 يآقا شيفرما نيا اگر البته. ستين حيصح ييخو يآقا مرحوم شيفرما نيا كه است نيا ما اول مالحظه لذا و
 پرونده من .ستين درست مبنائاً ش،يفرما نيا يول شديم جاافتاده يليخ يثان محقق مرحوم مطلب بود درست ييخو

 مرحوم نيب مناقشه طرف كي از كه يبحث پرونده به نسبت م،يگفت را خودمان عرايض بعدازآن و كردم عرض را بحث
 قدرت، واقعاً كه گوييممي ييمبنا بحث در ما باشدمي ينينائ مرحوم با گريد طرف از و است ييخو يآقا و محقق
 تنجز يول باشد حكم نكهيا نه ستين غيرمقدور يبرا حكم اصل درواقع يعني تنجز، شرط نه و است حكم شرط
 .فردا شاءاهللان كه هست گريد مطلب چند ما عرض كي نيا ندارد وجود

 
 

 


