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 ميالرح الرحمن اهللابسم

 قبل بحث خالصه
 را نيا دارد شانيا خود يول ميگرفت نظر در مستقل، امر كي عنوانبه ما كه بود آمده االصول يمنتق در وجه كي
 تفاوت نيا: نديگويم شانيا كه است نيا مسئله حيتوض كند؛يم انيب ه،يكفا صاحب مرحوم كالم از يريتفس عنوانبه

 و »الترك صرف« نه و است »الصرف ترك« طلب هم ينه است عةيالطب صرف طلب امر، كه نجاستيا از يامرونه
 و كنديم دايپ مصداق هم فرد كي با عةيالطب صرف وجود نكهيا يبرا شوديم دايپ تفاوت شد الصرف ترك كه يوقت

 قيمصاد از يكهيچ ديبا نجايا در بكند، ترك را عةيالطب صرف خواهديم يعني عة؛يالطب صرف عدم اما شود؛يم محقق
 شانيا لذا و نشود دايپ يمصداق چيه كه است نيا به عة،يالطب صرف عدم و ترك گر؛يدعبارتبه نشود محقق ترك،

الوجود  صرف كه يوقت و دياوريب متعلق در را صرف ديق نيا ديبا ديكن دقت ،يامرونه تفاوت در شما اگر ديفرمايم
 .شد داده حيتوض كه بود يزيچ نيا ديشويم تفاوت نيا متوجه ديكن مالحظه عةيالطب صرف عدم با را

 ينهبودن  يانحالل: اشكال
 است يمنه خمر شرب: مييگويم »الخمر تشرب ال« در ما يوقت نكهيا يبرا ست،ين درست نيا حتم طوربه منتها

 شرب قيمصاد همه و خمر افراد همه ديبا: مييگويم و ميكنيم صحبت يانحالل است، مدنظر شرب آن ترك طلب و
 سر يباال ينه مييگويم دارد؟ يحكم چه دوم خمر د،يآشام را اول خمر نيا يكس اگر كه ياگونهبه. شود ترك خمر
 .اشامين را نيا كه ديگويم و هست هم يدوم

 گريدعبارتبه اشكال حيتوض
 عةيالطب ترك طلب د؛ييگويم شما آنچه كهدرحالي است انحالل نحو به الترك طلب دارد، وجود ينواه در آنچه

 ديبا گريد شد واقع انيعص مورد مصداق، كي با الوجود، صرف ترك طلب كه يوقت و است وجود صرف كه است
 عدم گريد آمد، خمر شرب كي يوقت و كرديم طلب را وجود صرف عدم چون شد ساقط ف،يتكل نيا: مييبگو
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 نمانده يباق يفيتكل هيبق در گريد: مييبگو ديبا و شوديم انيعص مصداق، كي با صرف، عدم چون شد تمام صرف
 .است وارد االصول يمنتق هينظر به كه است يمهم اشكال همان نيا. است

 جهينت
 كه ميهست مطمئن ما كه؛ است نيا مسئله قتيحق اما كنديم حل را كار قسمت كي ه،ينظر نيا كه هرچند نيبنابرا 
 ترك مصداق كي اگر كه است طوراين دارد وجود شرع، در كه يفيتكال غالب در و دارد وجود انحالل ،ينه طرف در
 .هستند يباق افراد هيبق ريخ نه شد، تمام گر،يد: مييبگو كه ستين جوراين كرد انيعص را

 نذر حنث مثال
 نذر ،يانحالل نحو به هم مرتبه، كي و كنديم نذر صرف، نحو به مرتبه، كي كه ميزد نذر حنث به هم مثال كي

 كند؛يم

 صرف نحو به نذر حنث
 وجود به مبدل ،وجههيچبه گار،يس ترك نيا كه باشد داشته را گاريس مطلق ترك كه كنديم نذر مرتبه كي مثالً
 .شد ساقط دن،يكش گاريس بار كي با باشد نيا اگر كه نشود

 انحالل نحو به نذر حنث
 را آن افراد همه و اتيدخان همه و گارهايس همه يعني است؛ يانحالل ترك او، نذر متعلق كه است مرتبه كي اما 
 كفاره جداگانه، طوربه هم افراد هيبق در و دارد كفاره كرد، حنث و داد انجام را افراد آن از يكي يوقت كه كند ترك
 .دارد

 يبندجمع
: مييبگو كه ستين جوراين و است انحالل نحو به ،ينه كه است نيا است مسلم ،يشرع فيتكال قالب در آنچه

 نداشته مصداق گريد افراد، هيبق و شود نقض نيا فرد، كي وجود با كه يشكل به خواهديم را الوجود صرف ترك
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 از را مشكل و دارد كه يخوب ظاهر رغميعل وجه نيا بنابراين دارند؛ مصداق هم هيبق بلكه ستين جوراين باشند؛
 وجه نيچهارم نيا ست؛ين تام هم وجه نيا بنابراين. مانديم يباق اشكال گر،يد يسو از اما كنديم حل طرف كي

 .بود

 پنجم وجه
 اشاره نجايا را، آن مهم نكته چند من ديكن مالحظه د،يتوانيم بعداً كه است صدر ديشه كالم در ،يگريد وجه كي 

 كنم؛يم

 صدر ديشه شيفرما نكات
 زيتما يمبنا گر؛يدعبارتبه اي دادند قرار اشكال، رفع يمبنا را نكات آن كه است شانيا شيفرما در نكته چند

 محقق فرد، كي با امر، چرا است؟ متفاوت يامرونه چرا كه بود بارهدراين ما بحث چون. دادند قرار يامرونه نيب
 .الوجود صرف نه و استغراق و انحالل نحو به همآن كرد ترك را افراد همه ديبا ،ينه در يول شوديم

 موضوع و متعلق نيبفرق : اول نكته
 موضوع، در اطالق با متعلق، در اطالق و است فرق موضوع، و متعلق نيب كه است نيا صدر، ديشه نكته كي

 نيا هم صدر ديشه كلمات در چون ميكنيم استفاده موضوع و متعلق از بحث حيتوض در ما اگر است؛ متفاوت
 المتعلقمتعلق موضوع، و است گرفته تعلق آن به م،يمستق طوربه ،ينه كه است يزيچ متعلق. است آمده اصطالح
 است؛ المتعلقمتعلق همان كه شود؛يم موضوع خمر، و شوديم ينه متعلق شرب، »الخمر تشرب ال« مثالً است؛

 موضوع و روديم آن يرو ماًيمستق يامرونه كه است متعلق مكلف، افعال ،يفيتكل احكام در شهيهم گريدعبارتبه
 .هستند فعل متعلق كه است يياياش همآن

 ديگرعبارتبه
 م؛يباش قائل موضوع و متعلق نيب يتفاوت كي اطالق، باب در ديبا: ديفرمايم صدر ديشه مرحوم
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 است ياستغراق نحو به موضوع، اطالق
 يوقت. است بودن ياستغراق موضوع، اطالق در اصل است ياستغراق شهيهم موضوع، در اطالق كه شكل نيا به 

 هست يخمر كي كه رديگيم مفروض ه،يقيحق هيقض نحو به موال كه است نيا مفروض »الخمر تشرب ال« ديگويم
 المتعلقمتعلق چون لذا و شوديم هيشرط و هيقيحق هيقض نيا كه ديآشام را آن دينبا بود، يخمر كه جا هر: ديگويم و
 اي المتعلقمتعلق. است ياستغراق اطالق، نيا روديم خمر يرو تشرب، ال حكم و هستند مفروض موضوع، و

 هر: ديگويم است؛ گرفته مفروض چون لذا و شوديم اخذ خطاب در ه،يقيحق هيقض و شرط نحو به شهيهم موضوع،
 هر يبرا است قانون كي تشرب ال كنديم دايپ ربط، آن به ونديپ نيا و حكم نيا كرد، دايپ مصداق عت،يطب نيا كه جا
 و وستيپ شد دايپ يمؤمن كه ييجا هر »مؤمناً تسبّ ال« ديگويم يوقت اي. شد دايپ يخمر آنجا در كه ايدن از ييجا

 است موضوع در نيا. ديآيم هم آنجا يبرا »تسبّ ال« قانون
 يفرد هر و است شده گرفته الوجود مفروض نكهيا يبرا چرا؟ است، ياستغراق اطالق دائماً موضوع، اطالق پس 
 موضوع اي المتعلقمتعلق در نيا شود؛يم يجار همآن يبرا حكم نيا شد موجود فرضاً و كرد دايپ وجود فرض كه

 پس است شده گرفته الوجود مفروض چون د،ينيبب را موضوع همان اي المتعلقمتعلق خطاب در شهيهم كه است
 .موضوع از نيا است؛ ياستغراق اطالق دارد، كه ياطالق

 يبدل نحو به متعلق، اطالق
 نشده گرفته وجود مفروض نجايا: ديگويم رد؛يگيم تعلق او به ماًيمستق حكم، كه يزيچ آن و متعلق خود در اما
 كه است مكلف افعال جزء نخوردن؛ و خوردن بردن، آوردن، نيا نخور؛ اي اوريب بخوان،: ديگويم يوقت مثالً است

 دارد؛ را تيبدل ياقتضا نجايا در اطالق: ديگويم شانيا ست؛ين مفروض و شود جاديا فعل نيا با خواهديم
 هم فرد كي بلكه ستين ازين افراد، همه به اما! يكن جاديا را عتيطب نيا خواهميم من: ديگويم اطالق گر،يدعبارتبه
 .است يكاف

 بودن الوجود مفروض عدم و الوجود مفروض در تفاوت: جهينت
 اي الوجود طلب خطاب، در متعلق كه؛ است نيا موضوع، با متعلق تفاوت: نديفرمايم شانيا كه نكته كي نيا 
 موجب نكته نيا و است الوجود مفروض المتعلق،متعلق اي موضوع اما ست؛ين مفروض نيا كه است الترك طلب
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 نيا اصل بشود تيبدل بر حمل اطالق متعلق در اما بشود انحالل و استغراق بر حمل موضوع، در اطالق كه شوديم
 الوجود مفروض عدم و الوجود مفروض همان در را دو نيا تفاوت شانيا كه نكته كي نيا. خواهديم را عتيطب

 هر يبرا شانيا البته بشود؛ يبدل يگريد و بشود ياستغراق ،يكي كه؛ داننديم نيا در مؤثر را نيهم و رنديگيم بودن
 جاهمين تا بحث آن اگر چون دارد؛ ياستثنائات كي هااين البته: نديگويم دوم نكته در موضوع، و متعلق نيا از كي

 و ميدار موضوع هم و متعلق هم ما يگاه ،ينه در هم و امر در هم كه خاطر نيا به رساندينم جهينت به را ما باشد
 .ندارند يتفاوت و شونديم هم مثل دو نيا

 دوم نكته
 داشت ياصفهان مرحوم كه بود يانكته همان از يبخش كي قت،يحق در كه نديافزايم را نيا شانيا دوم نكته در
 در متعلق اما است ياستغراق شد، معلوم كه ينه در موضوع: نديفرمايم كه است نيا آن و ستين يديجد زيچ واال
 در چون است، خورده استثنا نجايا در ت،يبدل قاعده: ديگويم شانيا است؛ »تشرب ال« در شرب همان كه ينه باب

 .است ياستغراق موضوع، در و است يبدل اطالق، كه گفت متعلق

 گريدعبارتبه مطلب حيتوض
 اما كنديم ينه را خمرها همه دارد، »الخمر التشرب« است روشن نيا و است ياستغراق كه ينواه در موضوع

 ما نكهيا خاطر به ديگويم چرا؟ شود، انجام يشرب چيه دينبا: ديگويم بلكه! نده انجام را شرب كي ديگوينم
 طبق چون ميريگيم ياستغراق را، ينه در موضوع لذا و دارد وجود خمر افراد همه در نجا،يا در مفسده ميدانيم

 طوراين غالباً نكهيا يبرا چرا؟ ميريگينم يبدل: مييگويم نجايا كهدرحالي ميريبگ يبدل را، متعلق ديبا اما است قاعده
 كه كندينم يفرق حاال داشت مفسده يكار كي اگر بنابراين دارد وجود حاالت، همه و افراد همه در مفسده كه است

 آن، افراد همه و ندارند باهم يتفاوت چيه هااين شرب؛ نوع آن اي باشد شرب نوع نيا خمر، آن اي باشد خمر نيا
 آن، خود در كه است يشكل به مفسده،: گفتيم كه داشت ياصفهان مرحوم كه است يانكته همان نيا. دارد مفسده

 .دوم نكته از هم نيا است؛ استغراق

 ينه در افراد، همه ترك علت
 است؛ ليدل دو به نيا! كن ترك را همه مييگويم كه ينه در: ديفرمايم شانيا لذا و
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 .است ياستغراق همآن اطالق و است الوجود مفروض موضوع، -1
 و است مفسده ،ينه طرف در ينه منشأ چون يول باشد يبدل ديبا هم متعلق قاعده، بنا بر نكهيا رغميعل -2
 در هم: مييگويم ينه طرف در ما لذا و هست جداگانه طوربه افراد همه در و دارد ياستغراق حالت شهيهم مفسده
 خاطر به هم متعلق در و ميدار كه ياقاعده خاطر به موضوع، در اطالق است؛ ياستغراق متعلق، در هم و موضوع
 است؛ ياستغراق دارد وجود كه يامفسده
 مثالً  است يبدل اطالق يدارا ،ذاتاً كه هم امر طرف در و شود تمام ينه كه شوديم باعث دوم، نكته ،ترتيباينبه
 هم نجايا لذا و است يبدل اطالق يدارا بالذات، است متعلق كه صالت نيا »صلّ« اي »الصالة اقم: «ديگويم يوقت

 يگريد بحث آن كه است ياستغراق نيا كه ميباش داشته نه،يقر ييجا كي نكهيا مگر: ديگويم شانيا ست؛ين يمشكل
 .فرمودند نجايا در صدر ديشه مرحوم كه است يمطلب هم نيا است؛ خاصه نهيقر و است

 استاد نكات
 م؛يدار مطلب چند شانيا شيفرما يبررس در

 بين مفروض الوجود و صرف الوجودتفاوت 
 موضوع در است؛ يدرست يليخ حرف فرمودند، موضوع در شانيا آنچه كه ديآيم ما نظر به نكهيا يكي -1
 موضوع در كه است نيا اصل يعني دارد؛ استغراق ياقتضا هم اطالق و دارد وجود اطالق يعني است يدرست حرف

 در و است درست صورت كي در كه است مطلب تا دو نيا منتها است استغراق و است شده گرفته الوجود مفروض
 هم نجايا در اطالق وقتآن ميگرفت الوجود مفروض ،ياستغراق نحو به را، موضوع ما اگر ست؛ين حيصح گريد صورت
 ياستغراق همآن اطالق وقتآن ميگرفت جوراين اگر هست خمرها تمام منظور خمر، ميگفت اگر يعني شود؛يم ياستغراق

 يبدل اطالق همآن اطالق صورت نيا در كه گرفتم الوجود صرف نحو به را، خمر من گفت يكس اگر اما شوديم
 الوجود، مفروض: نديگويم وقتآن كه گرفتند ياستغراق جنس نحو به موضوع طرف در را، خمر شانيا يعني شوديم

 رميگيم صرف نحو به را، جنس من: ديبگو يكس است ممكن اما است ياستغراق اطالق همآن جهينت و است ياستغراق
 .ستين ياستغراق اطالق و شوديم يبدل اطالق صرف، جهينت كه رديگيم الوجود مفروض هم باز كه
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 مطلوب به مصادره شان،يا كالم
 به مصادره نوع كي ن،يا كهدرحالي اورديب به دست استغراق الوجود، مفروض كلمه از خواهديم شانيا يعني

 در شهيهم كه متعلق خالف به است هيشرط و هيقيحق هيقض شه،يهم ما موضوع: ديفرمايم شانيا. است مطلوب
 »انقذ« بود يقيغر كه جا هر امر، طرف در اي رود؛يم آن يرو »تشرب ال« بود يخمر كه جا هر: مييگويم موضوع

 .بشود ياستغراق ديبا لذا و است الوجود مفروض موضوع، ديفرمايم شانيا چون رود،يم آن يرو

 شانيا كالم در مطلوب، به مصادره حيتوض
 الوجود مفروض يزيچ چه نكهيا به است؛ مطلوب به مصادره شانيا شيفرما دينيبيم د،يكن دقت كه مقدار كي

 خمرها همه كه يوقت و خمر افراد همه يعني است؛ الوجود مفروض خمر، كه است نيا شانيا فيشر ذهن در است؟
 التشرب كي جداگانه، خودش يبرا يخمر هر يعني شوديم ياستغراق هم اطالق د،يريگيم الوجود مفروض كه را

 يعني است؛ آن صرف وجود منظور ميگرفت الوجود مفروض كه يموضوع م،يكن فرض ييجا كي در اگر اما دارد
 چنيناين هم »الرقبه اعتق« شوديم دهيفهم آن از يبدل اطالق كه ميگرفت مفروض را افراد از يكي يمعنا به جنس
 يرو عتق، وجوب: ديگويم يوقت مثالً ميگرفت نظر در يبدل جنس بلكه مينكرد فرض ياستغراق جنس را رقبه است؛

 نكته، نيا نظرم به لذا و ديايب آن يرو هم عتق وجوب ديبا باشد، رقبه كه ييجا هر نكهيا نه د،يآيم هارقبه از يكي
 كه است هيقيحق و هيشرط هيقض ديگويم كه است انسان ذهن به متبادر هرچند آيددرنمي گرفتن الوجود مفروض از

 نيا افراد، نيا از فرد هر با ايآ مينيبب و ميكن دقت بلكه! ستين طوراين نه هست، هم حكم نيا بود، فرد آن هرگاه
 هم حكم نيا بود، موجود افراد نيا از فرد كي هرگاه مييبگو اگر يول است؛ استغراق باشد جوراين اگر د؟يآيم حكم
 نكته كي نيا دياوريب رونيب الوجود، مفروض صرف خود از را استغراق و فرد كي نيا ديتوانينم شما گريد هست؛
 .ستين تمام قصه نيا ديآيم نظر به كه شانيا اول مطلب به نسبت كه است

 شودمياطالق دو مرتبه استعمال  ،در كالم شما
 را قصه شما ،ينه طرف در كه است نيا م،يدار صدر ديشه مرحوم شيفرما به نسبت كه هم يدوم مطلب -2
 و خمرها همه مرتبه، كي د؛يكن درست اطالق مرتبه، دو ديبا چون خمرها، همه و هاشرب همه دييبگو و ديكن يينها
 اطالق بلكه ست،ين نيا قاعده: ديگفت شما د،يكن تمام را هاشرب همه اطالق نكهيا يبرا ها؛شرب همه هم مرتبه كي
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 مفسده هم افراد، همه در است ينه طرف در مفسده، چون يول است يبدل است؛ متعلق همان كه شرب طرف در
 .است
 و ميگفت قبالً كه است يدوم نظر به تمسك همان نيا بلكه ستين يديجد نكته هم صدر ديشه شيفرما نيا

 شمول هم مفسده پس است مفسده به ناظر ،ينه چون: فرموديم شانيا كه است ياصفهان مرحوم شيفرما به بازگشت
 پس؛ ديندار ازين اول، نكته به گريد د،يريبپذ را نكته نيا شما اگر و دارد

 .ديبرگشت ،ياصفهان مرحوم شيفرما همان به شما: اوالً 
 خمرها همه در هم: ديگويم مفسده ؛!ديندار يكار الوجود، مفروض با گريد ديرفتيپذ را مفسده نيا شما اگر: اًيثان

 از است موضوع كه را خمر و است متعلق كه را شرب ديخواهيم شما چرا گريد است، مفسده ها،شرب همه در هم و
 .باشد درست اگر البته كند،يم حل مورد دو هر در را مسئله نكته، نيهم بلكه ،!د؟يكن حلّ متفاوت باب دو

 گريدعبارتبه
 است؛ پخش احوال همه در و افراد همه در و ستين صرفبه قائل كه است نيا مفسده، ذات: دييگويم شما اگر

 اطالق از ،ينه طرف در كه يزيچ تنها ما: دييبگو و ديكن تمام را هيقض و دياوريب را نكته نيهم شما است طوراين اگر
 و استغراق نحو به نيا خمرها، همه و هاشرب همه: مييگويم ما كه ينه طرف در است؛ تيبدل م،يكنيم استفاده
 اقتضا كه مفسده نيا و دارد وجود مفسده نجايا در كه است نيا نكته آن و است وابسته نكته كي به و است انحالل

 نكته، نيا با بنابراين باشديم هاشرب همه و خمرها همه در مفسده، نيا اصل بلكه ستين شرب قيمصاد فقط كندينم
 همه در مفسده يعني بود؛ نكته نيهم كه بود؛ دوم نظر در ياصفهان مرحوم قول همان كه شوديم مشخص شما نظر
 .ديبكن را هابحث نيا و ديشو بحث وارد مفسده طرف از شما كه ستين يازين گريد و است افراد

 ينه در صدر، ديشه كالم اركان
 دارد؛ ركن دو ،ينه طرف شان،يا شيفرما بنا بر پس
 .گيردبرمي در را همه لذا و است استغراق بنابراين است، الوجود مفروض موضوع، چون نكهيا: اول ركن
 .است ياستغراق مفسده بنابراين است، موجود مفسده چون: نديگويم موضوع به نسبت نكهيا: دوم ركن
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 ديشه كالم در موجود ركن دو به استاد نكات
 .شودينم دهيفهم استغراق بودن، الوجود مفروض صرفبه كه؛ است نيا شما شيفرما اول قسمت اشكال: اول نكته
 خود آنجا در كه ديكن درست مفسده، با هم را استغراق مشكل ديخواهيم شما هم متعلق خصوص در دوم نكته

 است؛ دو هر در بدهد، انجام هم اگر و ديكرد رفع را مشكل نيا خودتان كه كندينم را كار نيا مفسده،: دييگويم شما
 .مسئله نيا از هم نيا

 قائل مفسده، است ممكن يگاه كه هست هم نكته نيا يول است ياستغراق مفسده، غالباً  كه است نيا: سوم نكته
 مصلحت، يگاه بلكه باشد ياستغراق مصلحت كه ستين جوراين شهيهم هم مصلحت طرف در. باشد صرفبه

 .است يانحالل مصلحت، يگاه است، ياستغراق
 همه به مفسده غالباً و شوديم محقق هم فرد كي به كه است گونهاين مصلحت، غالباً كه دييبگو ديبخواه اگر و
: گفتند دوم نظر در هم ياصفهان مرحوم خود و است ياصفهان مرحوم شيفرما همان نيا ،درنتيجه شود؛يم ترك افراد
 كرد،يم غالب بر حمل را، مصلحت و مفسده شانيا لذا و است يبدل مصلحت غالباً و است طوراين غالباً مفسده، كه

 به آنجا، در كه ياشكال اما دارند؛ فرق گريكدي با مفسده، و مصلحت غالباً، كه است حيصح يصغر اصل هم واقعاً
 عبور و نشد حل اشكال، محل نيا كه است؟ ظهور منشأ ت،ياغلب نيا ايآ كه بود يكبرو اشكال بود، وارد شانيا

 .بود صدر ديشه مرحوم شيفرما هم نيا م؛يكرد

 بندي بحثجمع
 .ميكرد مطرح بحث، نيا در را هينظر پنج ما ،بنابراين

 ؛آخوند هينظر -1

 ؛ياصفهان مرحوم هينظر -2

 ؛ييخو يآقا هينظر -3

 ؛االصول يمنتق هينظر -4

 .صدر ديشه هينظر -5
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 در و نداشت يدرست يمبنا اجتهادات، و استنباطات در كه واضح يليخ امر كي كه ديكرد مالحظه نجايا تا پس
 كي با ديشا كه ميكن يمرور فردا حاال نشد؛ تمام نظرات، نيا از كدامهيچ نجا،يا تا و بود مشكل با مواجه ليتحل
 نيا در كه ياتكمله نكته چند نيهمچن و م؛يكن تيتقو را، ييخو يآقا شيفرما همان شتر،يب ليتحل كي و ريتفس
 انشا د،يكن مالحظه را، نيا يزيتبر يآقا و ييخو يآقا شاتيفرما و هيكفا در شما و ميكنيم عرض را، است بحث
 .ميشويم يامرونه اجتماع بحث وارد همآن از بعد اهللا

 

 


