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 ميالرح الرحمن اهللا بسم

 قبل بحث خالصه
 .ديرس اتمام به كه هيئت مدلول در بحث نيدوم بود، ماده مدلول در ما بحث نياول ينواه در

 استغراق و تيبدل در ،امرونهي زيتما
 ؛است زيتما نيا وجه و استغراق و تيبدل در ،امرونهي زيتما در ،سوم بحث

 استغراق و تيبدل در امر، زيتما
 يمول يوقت مينيبيم استغراق و تيبدل ثيح از امرونهي مفاد در يتفاوت كي ما غالباً كه است نيا مسئله حيتوض
 كي غالباً دارد، موال كه ياوامر ريسا مثل اي بخوان را نماز افراد همه كه ستين يمعنا نيبد نيا »صلّ« ديبفرما
 را نماز افراد نيا از يفرد كي يعني اوريب را نماز مثالً است يبدل اطالق كي يول دارد وجود متعلق اوامر در ياطالق

 نيا اور،يب زمان نيا در را افراد نيا از يكي يعني )78 /إسراء( »اللَّْيل َغَسقِ إِلى الشَّمْسِ لِدُلُوكِ الصَّالةَ أَقِمِ« اور،يب
 نيا به الصالة اقم كه ستين معقول نجايا در حداقل. ستين ياستغراق و يعابياست و يشمول اطالق و است يبدل اطالق

 نباشد، كاريب هم لحظه كي كه است معنا نيبد نيا. بده انجام آخر تا اول از را نماز افراد همه كه باشد يمعن
 طرف در نيا بده، انجام يزمان مقطع نيا در را، نماز درست فرد كي يعني الصالة اقم بلكه ستين طوراين كهدرحالي

 نيا دارد ياقسام و انواع اكرم، نيا العالم، اكرم: ديگويم كه يوقت يحت است نيا امر هم يغالب طوربه كه است امر
 در غالباً ستين معقول يليخ هااكرام همه دادن انجام واال بده انجام را هااكرام نيا از ينوع كي كه است نيا شيمعنا
 .امر طرف در نيا. شوديم امتثال عت،يطب افراد از يفرد انيات با و است يبدل اطالق امر، ماده اطالق آن اوامر، طرف

 استغراق و تيبدل در ،ينه زيتما
 كه ستين معنا نيبد نيا ديگويم كه را الخمر تشرب ال است، الخمر تشرب ال ست؟يچ به ينه طرف در زيتما اما 

 مطلق اشام،ين را خمرها نيا از يكهيچ يعني است استغراق يمعنا به الخمر تشرب ال بلكه اشام،ين را خمرها از يكي



                                                                                                               :  ٣٧٣٠ ماره 

2 

 نيا يبرا يعني هست؛ هم انحالل نحو به حكم و است شمول و عابياست و استغراق نحو به خمر، مطلق و دنيآشام
 حكم موضوع هم و دارد اطالق خمر لحاظ به هم شرب، لحاظ به هم و دارد تشرب ال همه، يبرا و خمر آن و خمر
 كه ييآنجا خالف به. است يانحالل هم حكم و است ياستغراق هم و يعابياست هم اطالق دارد، اطالق حكم متعلق هم
 است يبدل انحالل يول است انحالل نوع كي هم آنجا البته »اللَّيْل غَسَقِ إِلى الشَّمْسِ لِدُلُوكِ الصَّالةَ أَقِمِ« باشد يبدل
 اگر اما است يكاف يكي يول دياوريب را است متصور انجام تا آغاز از كه نماز فرد هزار نيا از يكي ديبا شما يعني
 .بشود ترك خمر شرب قيمصاد همه ديبا بلكه ندارد فايده يكن ترك را يكي نجايا

  قاعده نبودن يكل
 اگر مثالً مستحبات در خصوص به م،يكن دايپ هم را نيا خالف موارد ميتوانيم ست،ين يكل قاعده نيا البته 

 يول اورميب را همه توانمينم ان،يات مقام در من كه هرچند است مستحب جداجدا ذكرها، همه يعني اهللا اُذكُر ديگويم
 متعارف افراد يول ستين كامل استغراق هم يگاه دارد، استحباب ،ياستغراق عام نحو به و جداجدا ذكر، افراد آن همه
 قدر به منتها است مستحب افراد آن همه كه يوقت مثالً آورد؛ شودينم را افراد همه يول آورد، ديبا را آن مقدور و

 اما باشد يكاف ترك، كي كه ميكن دايپ را ييجاها كي هم ترك طرف در است ممكن اي كنديم دايپ تنجز قدرت،
 كه يعيطبا نحو به اوامر كه است طوراين االصول،يعل اما ميدار متفاوت خاص موارد طرف، دو در نكهيا رغميعل
 موجب مصداق، و فرد كي ت،يبدل نحو به و است يكاف آن الوجود صرف همان است شده بعث متعلق اوامر، در

 دارند، قبول االصوليعل نحو به همه را تفاوت نيا باًيتقر. بشود مطلق ترك ديبا ،ينواه طرف در اما است امتثال
 نهيقر كي به ازمندين آن يول بشود يبدل ،ينه اي بشود ياستغراق امر، خاصه، نهيقر كي با است ممكن نكهيا ضمن
 .است واضح يليخ هم نيا و ميكرد عرض كه بود نيهم نه،يقر بدون كه است

  تفاوت وجه دراختالف 
 وجه در الكالم انما دارد؛ وجود تفاوت، نيا كه دارند نظراتفاق همه و ستين اختالف محل بحث، جهينت اصل لذا

 وجود تفاوت نيا چرا كه است ليتحل كي شتريب و ندارد يعمل ثمره يليخ ميكنيم االن كه يبحث لذا است تفاوت نيا
 .دارد
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 تفاوت وجوه
 شده؛ ذكر يوجوه تفاوت نيا انيب در 

 يعقل قاعده سبب به امرونهي تفاوت: اول وجه
 در اول وجه نيهم ينحو به ن،يمتأخر از يليخ و ينينائ مرحوم مثل يكسان و است آمده هيكفا در كه اول وجه

 آن و است يعقل قاعده كي خاطر به امرونهي طرف تفاوت كه است نيا وجه آن و كردند انيب را، مسئله ليتحل
 ولو فرد، كي وجود با انسان عتيطب مثالً. شوديم محقق عت،يطب از يفرد وجود به عت،يطب وجود كه است نيا قاعده

 نجايا هاانسان همه ستين الزم. است فرد كي ولو وجود به خارج، در عت،يطب نيا وجود. شوديم محقق ديز كي
 وجود و تحقق يبرا شوديم فرض عتيطب نيا يبرا كه يفرد اردهايليم از بلكه است عالم در انسان مييبگو تا باشند
 .است عتيطب وجود طرف در نيا. است يكاف يكي عتيطب

 ديبا نباشد عالم در انسان بخواهد اگر است افراد عيجم عدم به عت،يطب عدم است؛ بالعكس عدم، طرف در اما 
 مورد دو هر در حكمت مقدمات كه است درست دارد؛ وضوح يليخ ابتدا، در قاعده نيا كه نباشد يفرد چيه

 و الصالة اقم فرموده اي العالم اكرم فرموده موال. است هم نيع طرف دو در حكمت مقدمات و است جمع امرونهي
 مييگويم ندارد ديق چون باشد، يگريد زمان در اي زمان نيا در باشد طورآن اي طوراين فرد كه است نزده يديق چيه

 هم يديق چيه و نده دشنام احداً، تسبُّ ال اي الخمر تشرب ال فرموده هم ينه طرف در. است ليدل مشمول افراد همه
 و ستين موال مقصود يديق كه ديگويم طرف، دو در حكمت مقدمات. باشنديم مقصود افراد، همه پس است نزده

 .است حكمت مقدمات نيا. است ينه اي امر متعلق ،يديق چيه بدون عتيطب و عنوان نيا

 حكمت مقدمات از فهم تفاوت
 جهينت تا شوديم حكمت مقدمات به ملزم يعقل قاعده و قانون كي كندينم تمام را كار نجايا حكمت مقدمات اما 
: ديگويم حكمت مقدمات رايز ستين يكاف باشد، حكمت مقدمات فقط اگر رايز كند؛يم متفاوت دو، نيا در را

 مقدمات از هانيا شد يشمول آن چرا و شد يبدل نيا چرا حاال است؛ مطلق ندارد، هم ديق و است نيا مطلوب
 .شوديم دهيفهم كجا از. شودينم دهيفهم حكمت
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 يعقل قانون
 يعقل قانون كي اطالق، و حكمت مقدمات كنار در: نديگويم نيمحقق از يريكث شانيا تبع به و هيكفا صاحب 

 كه است نيا يعقل قانون م،يكرد اشاره را آن يعقل قانون گردد،يم تفاوت نيا باعث كه شوديم مهيضم و وستيپ
 ةعيالطب عدم« اما ندارد افراد همه به يازين نيا كه »منها فرد بتحقق تحققي عةيالطب الوجود صرف اي عةيالطب وجود«
 ينينائ مرحوم مثل يكسان و فرمودند هيكفا صاحب مرحوم كه است يوجه و يهيتوج نيا »االفراد عيجم بعدم تحققي

 يهاظرافت كه است آمده عمل به نيا از هم ياژهيو راتيتقر كي ميحك يآقا كالم در مثالً و دارند قبول را نيا هم
 .ستين مهم آن

 هيكفا صاحب هيتوج در مناقشه
 آن كه فرمودند ديوح يآقا حضرت را وجه كي است گرفته قرار مناقشه محل صورت، چند به اول وجه نيا 
 ارتفاع نوع كي نيا در ديگويم شانيا ند؛يبب را االصول قيتحق دارد حوصله كه يكس و است يمنطق بحث وجه
 نجايا كه يوجه اما م؛يشوينم آن متعرض ميدانينم تمام را آن ما چون يول ستين وارد اشكال آن كه هست نيضينق

 شما نظر كه است نيا آن و دارند هيكفا صاحب به را اشكال نيا ديوح يآقا كه است يدوم وجه ميكنيم عرض
 طرف در فاسد، يتال نيا نكهيا يبرا. ديبشو ملتزم آن به ديتوانينم شما كه دارد يفاسد يتال و الزمه كي مستلزم

 به هم عتيطب وجود كه است رفته عتيطب وجود يرو بعث: دييگويم امر طرف در چون امر، طرف در نه و است ينه
 .ستين يمشكل نيا كه تحققي االفراد احد

 ينه طرف در ،فاسد يتال وجود علّت
 حاصل افراد عيجم شدن معدوم به عدم، و است رفته عدم و ترك يرو ينه: دييگويم شما ينه طرف در اما 

 در چون. باشد ينه طرف در ف،يتكل كي كه است نيا شما سخن الزمه رايز است يمهم الزمه نيا ديگويم. شوديم
 همه كه است نيا به فعل، نيا نشدن محقق و نشود محقق عالم، در فعل نيا خواهميم من كه ديگويم ينه طرف
 به كل آن گريد كه چرا است تمام فيتكل گريد شد، محقق يكي اگر كه ياگونهبه شود، ترك ،يمجموع طوربه افراد
 .است يجد اشكال كي دوم، اشكال نيا خت؛ير هم
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 يمجموع و ياستغراق ينه مثال
 نذر ،ياستغراق نحو به يكس يوقت كي كرد؛ نذر شكل دو به توانيم: نديگويم نذر در نذر، حنث مقوله در مثالً 

 نيهم به است ينه متعلق دن،ينكش گاريس نيا كه يشكل به نكشد گاريس يعني ندهد انجام را كار نيا كه كنديم
 ونيليم هفت شش، است يبيعج آمار هم گاريس رياخ آمار هستند؛ ينه متعلّق طورهمين هم افراد تمام بيترت
 .هستند يگاريس ون،يليم هفتاد از ما تيجمع

 در اين صورت، دارد متعلق كي و است نذر كي يعني نكشم گاريس يمجموع نحو به من كه كنديم نذر هم يگاه
 به اگر اما كند؛ ترك را يدوم ديبا و است منذور يدوم د،يكش كه را يگاريس نياول باشد، ياستغراق شكل به نذر اگر

 .بود يمجموع او مقصود چون خورد، هم به عهدش اي نذر آن گريد ديكش كه را يگاريس نياول باشد يمجموع شكل
 گريد شد صادر او از مفطر كي اگر: نديگويم طوراين علماء از يبعض دارد يمجموع حالت روزه در مثالً اي 
 طبق شد صادر شخص از كه مفطر كي اال و نشود مرتكب تأدّباً كه ميباش داشته خاص ليدل نكهيا مگر ست،ين روزه
 .بود مثال نيا ندارد، يفيتكل گريد و شكست مجموع نيا و رفت نيب از روزه نيا است نيا قاعده

 ينه در فاسد يتال حيتوض
 اي است رفته عدم و ترك يرو ،ينه ،ينه طرف در دييگويم شما كهاين: نديگويم ديوح اهللاتيآ حضرت حاال 
 افراد همه عدم به ترك و عدم ديبگو خواهديم يعني كنم ترك را نيا خواهميم ديگويم يوقت دارد؛ ترك طلب
 كره يرو يفرد چيه كه است نيا به االنسان عدم. نباشد يفرد چيه كه شوديم محقق يوقت عدم نيا يعني است،

 دييبگو نجايا شما هم اگر شد وجود به ليتبد عدم آن و شد تمام عدم، آن گريد آمد فرد كي كههمين و نباشد نيزم
 فرد، نياول وجود با گريد نباشد، يفرد چيه كه كنديم دايپ مصداق يصورت در »افراد عيجم بعدم تحققي« عدم كه
 نيب از گريد خواستيم او كه يمطلق عدم آمد، فرد نياول يوقت شد، انيعص درواقع كه كرد اطاعت را نيا توانينم

 الخمر، تشرب ال: ديگويم كه يليدل چون شد ملتزم نيا به توانينم كهدرحالي ندارد، يمانع يبعد مراحل در و رفت
 كهدرصورتي روديم نيب از فرد كي انجام با عدم نيا كه باشد تو جانب از فقط خمر شرب عدم ديبگو خواهدينم
 از او، هيناح از خمر شرب عدم گريد شد، مرتكب فرد، نيا كه يخمر شرب نياول كه است نيا شيمعنا باشد نيا اگر
 تحققي وجود« دييگويم نكهيا پس. شد ملتزم نيا به ديبا كه ندارد اشكال خمرها، شرب هيبق گريد بنابراين رفت نيب

 رونيب نيا از مجموع بلكه ستين سازگار انحالل و استغراق با نيا »افراد عيجم بعدم تحققي عدم« يول »فرد بوجود
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 پرونده نيا من كه است شده وارد شانيا به كه است ييهااشكال از يكي نيا و است آخوند مرحوم انيب نيا. ديآيم
 .گرديمبرمي بعد كنميم يمرور كي را

 امرونهي منشأتفاوت : دوم وجه
 مثل هم شانيا و كردند اشاره آن به الدرايهنهاية در كه است) يكمپان مرحوم( ياصفهان محقق قول دوم، وجه 
 در حكمت مقدمات چون ديآينم رونيب حكمت، مقدمات و اطالق از ،امرونهي طرف تفاوت نديفرمايم يقبل هينظر

 .ميكن جستجو گريد يجا در را تفاوت ديبا و است يجار گريكدي مثل ،امرونهي طرف
 امر ه؛يعدل نظر بنا بر كه است نيا تفاوت آن و دارد متفاوت امرونهي كه است استوار مقدمه نيا بر دوم وجه يعني
 امرونهي از و است رفته مالكات مرتبه در شانيا است، مفسده از يناش ينه مقابل، نقطه در و است مصلحت از يناش
 و روديم مالكات حوزه به و كرده عبور شانيا بود آن درباره اول، وجه و بود امر مفاد كه عةيوجودالطب مرتبه در كه
 .است فعل در مفسده ،ينه مالك و است فعل در مصلحت امر، مالك ديگويم

 ديگرعبارتبه مطلب حيتوض
 كي نماز مثالً شوديم محقق الوجود، صرفبه مصلحت است، متفاوت مفسده، و مصلحت ديگويم شانيا

 در اما شوديم محقق الوجود صرفبه عت،يطب نيا مصلحت. شوديم محقق الوجود صرفبه نيا كه دارد يمصلحت
 ستين يكل خمر شرب صرفبه خمر، شرب مفسده. است افراد تكتك در مفسده بلكه ستين طوراين مفسده طرف
 در و است فرد كي در فقط مصلحت و هست ما فردٌ در مصلحت اما دارد وجود مفسده نيا افراد تكتك در بلكه
 است، ممكن يگاه چون شود واقع نيا خالف است ممكن كه دارد قبول شانيا البته و دارند تفاوت باهم ثبوت مقام

 در مصلحت كه است طوراين غالباً يول باشد ما فردٌ در مفسده است، ممكن نكهيا كما باشد افراد همه در مصلحت
 حمل هم را ظاهر ديبا و است؛ استغراق و عابياست و شمول نحو به افراد همه در مفسده و است بدل نحو به ما فردٌ
 .دارند ياصفهان محقق مرحوم كه است يانيب هم نيا م؛يكن غالب آن بر

 ياصفهان محقق كالم به خدشه
 كه ميندار يليدل ما كند،ينم فرق قبل مورد با يليخ هم نيا نكهيا به است گرفته قرار خدشه محل هم انيب نيا 
 در هم مفسده است ممكن نكهيا كما است متصور هم طرف آن بلكه افراد، همه در نه و است ما فردٌ در مصلحت عقالً
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 كندينم حل را يزيچ نيا اما است افراد همه در مفسده غالباً و است ما فردٌ در مصلحت غالباً البته باشد؛ ما فردٌ
 غالب آن بر هم را ينه و ميكنيم حمل غالب آن بر را امر نيا كه دييبگو ديخواهيم شما است يغالب حالت نيا چون
 در بكند حل را مسئله كه يليدل خواهديم ليدل غالب، بر حمل بنابراين است متفاوت دو نيا غالب و مياكرده حمل

 .بكند رفع را مشكل نيا تواندينم يليخ هم تفاوت نيا و ستين نجايا

 اطالق به مهيضم كي وستيپبه از ين: سوم وجه
 از فراتر كه دارد وجود يعقل نكته كي نجايا در: ديفرمايم شانيا است ييخو يآقا مرحوم از كه سوم وجه 

 چون دارند متفاوت جهينت باهم اطالق در دو نيا نگفتند كدامهيچ م،يگفت كه را يوجوه نيا همه يعني است اطالق
 كه بود يامهيضم ،ياول يعقل حكم آن كه خواهديم مهيضم نكته كي بلكه بدهد متفاوت جهينت تواندينم اطالقات
 .آورد ياصفهان مرحوم كه بود يامهيضم مفسده، و مصلحت تفاوت نيا كرد اشاره آن به آخوند

 آن است، همان تفاوت، منشأ كه دارد يوستيپ كي امرونهي در اطالق نيا كه ديگويم ييخو يآقا مرحوم 
 .دارد وجود احتمال سه ،امرونهي طرف دو هر در كه است صورت نيا به وستيپ

 امر طرف در موجود احتماالت
 دارد؛ وجود احتمال سه الصالة، اقم ديگويم يوقت يعني 
 ديبا را هانيا همه تكتك يعني اوريب را نماز افراد همه: ديبگو خواهديم كه است ياستغراق جمع نحو به اي -1
 .يبده انجام
 .نييالتع يعل اور،يب را يخاص فرد ديبگو خواهديم نكهيا اي -2
 .اوريب را البدليعل فرد كي كه است نيا اي -3

 اطالق از دوم، و اول احتمال خروج
 در كه يفرد آن مثالً خاص فرد كي ديبگو ،بخواهد كه شوديم ينف اطالق با ،دوم احتمال آن :ديفرمايم شانيا 

 پس ستين ما مقصود خاص فرد: ديگويم اطالق كه است خاص فرد نيا است، مشخص مكان كي با 4:30 ساعت
 .روديم نيب از اطالق با ،بود انهيم كه دوم شقّ
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 را سوم احتمال اي افراد؛ همه يعني كه اول احتمال اطالق، كه است سوم و اول احتمال نيب مدار دائر امر، وقتآن 
 اگر ستين مقدور ياول نكهيا يبرا! چرا؟ ستين اطالق جزء ياول آن كه ديگويم عقل رد؟يگيبرم در احدهما، يعني كه
 چيه خدا، بنده نيا كه صورت نيا به اور،يب را نمازها همه يعني »اللَّيْل غََسقِ إِلى الشَّمْسِ لِدُلُوكِ الصَّالةَ أَقِمِ« ديبگو
 و خورديم كاريب آدم درد به ن،يد كه شوديم المثلضرب همان نيا بخواند؛ نماز نكهيا مگر ندهد انجام يگريد كار
 مسلمان را يشخص من كه كنديم عرض امام خدمت يكس كه ميدار هم معتبر تيروا چند است آمده هم اتيروا در

 امام بخوان، شب نماز بخوان، را نماز فالن بگو، ذكر نخواب، نيالطلوعنيب ا،يب مسجد به صبح كه گفتم او به بعد كردم
 را است مستحب كه ييزهايچ توانينم و است طاقت قدر به نيد رايز است بوده اشتباه تو حرف نيا: ديفرمايم

 .است آمده اتيروا در كه است علت نيا به شوديم گفته المثلضرب نكهيا ،درواقع كرد؛ ليتحم
 يخاص فرد كي: ديگويم يعني برديم نيب از را دوم حالت آن فقط اطالق دارد حالت سه است نيهم هم نجايا 
 آن استغراق: ديگويم بدل و استغراق نيب اما باشد؛ خواهد،يم يفرد هر حاال بده انجام يبعد مقطع تا مقطع نيا از

 مطلوب نيا: ديگويم عقل كه است معلوم دارد، فراوان مشقّت نكهيا اي و است رمقدوريغ چون و است رمقدوريغ امر،
 .ستين

 جهينت
 نيا به برديم نيب از را گريد احتمال كي هم عقل حكم و برديم نيب از را احتمال كي حكمت، مقدمات بنابراين 

 رفتن نيب از با يعني شوديم نيّمتع است، يبدل كه سوم احتمال و ستين موال مطلوب رمقدور،يغ كار نيا كه صورت
 .روندينم نيب از هيبق افراد، نيا از يكي

 ينه طرف در موجود احتماالت
 است احتمال سه نيا هم ينه طرف در اما
 .كن ترك را خمرها نيا همه يعني الخمر تشرب ال نكهيا يكي -1
 .اشامين و كن ترك را خاص خمر نكهيا يكي -2
 .باشد البدليعل نكهيا يكي -3
 در را يخمر هر و مسكر هر ،ينه بلكه ستين مقصود خاص، خمر چون روديم نيب از اطالق با دوم، احتمال 
 ترك كنديم ترك را يكار يوقت چون ستين رمقدوريغ اول، احتمال نجا،يا در سوم و اول احتمال نيب اما رديگيبرم
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 است استغراق به ليمتما شتريب اطالق، بنابراين آشامد،ينم را خمرها نيا از كدامهيچ رايز ندارد يانهيهز او كردن
 نيا شوديم البدليعل به ليتبد لذا و ستين مقدور استغراق، نيا امر، طرف در منتها است مطلوب افراد، همه يعني

 .است ترقشنگ و تريعيطب مقدار كي كه است ييخو يآقا شيفرما

 ديگرعبارتبه ييخو يآقا كالم
 كننديم دايپ انحالل افراد همه كه صورت نيا به استغراق، يعني هم اطالق است؛ اطالق ما يمبنا ديگويم درواقع 
 هستند؛ حكم يدارا و

 چيه هم من عقل حكم و من قدرت با و است سازگار اطالق با ،ياستغراق اول حالت نيا ينه طرف در منتها 
 و سبّ چيه سبّ؛ بحث در نيهمچن و ديآينم خمر از يفرد چيه الخمر تشرب ال ديگويم يوقت يعني ندارد يمنافات
 .ندارد هم يمشكل و دهدينم انجام هم يدشنام
 نيا كه است معلوم چون رديبربگ در را افراد همه تواندينم يول كرد ينف را خاص فرد اطالق امر، طرف اما 

 .شوديم بدل بر حمل لذا و ستين موال مطلوب نيا كه است معلوم و ستين مقدور
 وجه نيهم به يزيتبر يآقا و صدر ديشه مرحوم و فرمودند محاضرات در ييخو يآقا كه است سوم وجه نيا 

 .فردا تا دينيبب را نيا كردند، اشكال
 

 


