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 .نيم اجمعهاعدائ ين و اللعن الدائم عليرهالطا همحمد و آل يو السلام عل هن و الصلايرب العالم هو الحمد لل
و  هد قرار دادياد و تقلهرا در اجت هاست. خاتم هب داديترت هک خاتميشت مقصد و ه و هک مقدميرا در  يهکفا همرحوم آخوند ر اول) هجلس( ٢٣/۶/٩۵ هشنب هس

ح و ين تعادل و تراجيب يندارد و فرق هيد وجيفرما ي. اما آخوند مهقرار داد هح را در خاتميدر رسائل تعادل و تراج هخ ريمرحوم ش
 حجت است هحد نفس يخبر واحد ف هم کيکن يت خبر واحد بحث ميدر بحث حج همانطور کهست. يت خبر واحد نين حجيب
شود  يرا حجت ميينا او تخيين تعيا احد الخبرين، آين متعارضيا در خبرهت است منتيم بحث از حجه؟ در بحث از تعارض ها ني
 .هم. لذا آن را داخل مقاصد علم اصول قرار دادهيقرار د هح را خاتميتعادل و تراج هندارد ک هيشود؟ لذا وج يا نمي
 … مهيو مقصد سوم در مفا هيکند و مقصد دوم را در نوا يقصد اول را در اوامر شروع مم

ا امر دال بر فور است يآ هن کيامر و ا هغيامر و ص هکند، ماد يرا مطرح م ياديدر بحث اوامر است مباحث ز هن مقصد اول کيدر ا
 … واجب هشود. مقدم يوارد بحث اجزاء ما تکرار، امتثال بعد از امتثال و بعد ياست  ه؟ دال بر مريا تراخي

 ست؟يش چيامر معنا هماد يعنيامر است  هدر ماد يت اولهد: جيفرما يت را مطرح مهار جهدر بحث اوامر مرحوم آخوند چ
 .يک بحث اصطلاحيکند و  يم يلغو يک بحث معنايامر  هن ماديدر ا

 .شود يان ميب هش آخوند در دو نکتيفرما يلغو يدر معنا
 .امر يمختار خودش در معنا يهثان هشان. نکتيشات ايفرما ي: کلام قوم و بررسياول هنکت

 همهمرحوم آخوند  هاند ک همعنا ذکر کرد هد تا پانزديشا ه. در کتب مفصلهذکر شد يا يامر معان يد برايفرما يم ياول هدر نکت
 :ديفرما يم ها اشارهاز آن يبعض هکند و ب يان نميا را بهآن
مانند  ب استيء عجيش يمعنا هب يکيامر کذا.  هشأن است مثل شغل يمعنا هب يکيطلب است مثل امرتک بکذا.  يمعنا يکي

ء است يش يمعنا هب يکيد. يفعل و کار است مانند وما امر فرعون برش يمعنا هب يکياست.  هحادث يمعنا هب يکيفلما جاء امرنا. 
ست. يامر ن يا معناهنيا همه هد مسلم است کيفرما يم هذکر شد هک يا هديعد ين معانيامور. ا يهتنب ينبغيند يگو يم هن کيمثل ا

م است وهمف همصداق ب ها از باب اشتباهنياز ا يلين خلاف ارتکاز است. خيمعنا و ا هن پانزديباشد ب يشود مشترک لفظ يامر نم
 است. مثلا در فعل هوم وضع شدهمف يامر برا هال کرديم خهن شخص متوي، بعد اهوضع شد يک مصداقي يبرا يک لفظي يعني

ا در و يب است. يا مصداق آن فعل عجهء است منتيش يمعنا هب هبلک هکار نرفت هب بيفعل عج يمعنا هب فلما جاء امرنا امر بيعج
 ءيء است لکن در مصداق شيمان شه يمعنا هامر ب هبلک هکار و فعل استعمال و وضع نشد يمعنا هد، امر بيما امر فرعون برش

 .ستغلط ا هاست ک هوم انسان وضع شدهمف يبرا هال کند کيخ يکس همصداق انسان وضع شد يبرا هد کي. مثلا زهاستعمال شد
ل يدل هچ هء. بيش يمعنا هب يکيطلب و  يمعنا هب يکين دو معنا. ياست ب ينظر ما امر مشترک لفظ هد بيفرما ياما نظر آخوند: م

شود بر وزن  يم هاوامر جمع بست ها بهاز جا يامر در بعض هن است کيا هک وجيد: يافرم يذکر م هاست؟ دو وج يمشترک لفظ
و در  ياصل ي هدر ماد هن است کيش ايشود (امور) اختلاف جمع معنا يم ها بر وزن فعول جمع بستهاز جا يفواعل و در بعض



ز ا يا جمع اوامر غلط است و بعضهجا يبعض هن کياصلش. ا هرا ب هگرداند کلم ير، بر ميا تصغيمصدر دو معناست چون جمع 
شود  يا ميم اوامر يتقد ينبغيشود گفت  ينم يامور ول يهتنب ينبغيد يبگو يح است کسيامور غلط است مثلا صح ها جمع بهجا

 .ن اختلاف جمع علامت اختلاف معناستيشود گفت امور شما مطاع است.ا ينم يگفتم اوامر شما مطاع است ول
امر مشتقات دارد مثل آمر مأمور، مأمور  يک معنايم ينيب يم هن است کيباشد ا هح نشديشات آخوند تصرير فرماد ديشا هز کيدوم ن

تند سهدو معنا  هن است کيک جا ندارد علامت ايک جا مشتقات دارد و يم ينيب يم هن کيامر مشتقات ندارد. ا يک معناي يول هب
 .باشند همشتقات نداشت همها يباشد  هداشت شان مشتقات همهد يباشد با يکيش يوالا اگر معنا

شأن غلط  يگريطلب و د يکيز است يامر، دو چ يمعنا همختار صاحب فصول ک هر مما ذکرنا کهظ هد کيفرما يم هبعد اشار
ن يا هشود شأن ن يمصداق م هاست ک هء است اما در مصداقش استعمال شديش يمعنا هامر کذا، در واقع امر ب هاست چون شغل

 .شأن يباشد برا هوضع شد هک
 هن امر کيامر، غرض است جئت لامر کذا، خوب ا ياز معان يکيند يفرما يم هن است کين کلام ما ايد ايد مؤيفرما يم مهدر آخر 

شود جئت  يغرض و الا م يمعنا هب هغرض است. مدخول لام مصداق غرض است ن يمعنا هست چون خود لام بيغرض ن يمعنا هب
 .استعمالش غلط است هغرض غرض کذا ک

 … :سوال
 .ستيغرض ن يگر برايجواب: جئت لغرض کذا اشکال ندارد. آن لام د

ن ي؟ و اهن ايوارد است  هگرفت ين معانيا همرحوم آخوند ب هک يراديا ايآ هک يهثان هم در نکتهم و يبحث کن ياول هد در نکتيم باهما 
 ؟ها نيء، درست است يش يمعنا هب يگريطلب و د يمعنا هب يکيدو معناست  ها امر بيآ هک
 هنکت ها شش اشکال بيشان پنج ياست. ا هکرد هر يانهخ اصفين اشکال را حاج شيشترياند و ب هشات آخوند اشکال کرديفرما هب

 .همرحوم آخوند وارد کرد ياول
 يضع مو يک مصداقي يبرا يلفظ هدرست است ک يدر جائ هاست ک يريوم، تعبهمف همصداق ب هاشتبا هن است کياشکال اول ا
 يعنياست  هش وضع شديد برايد مصداق انسان است لفظ زيز هن کيشود بما ا يوضع م هن مصداق کيا يا براهد منتيشود مثلا ز

 هام از باب اشتبهم متوييبگو هنجا درست است کياست. ا هشد همصداق انسان است در وضع و در استعمال ملاحظ هک يتيثيح
 ي. اما اگر در جائهوم وضع شدهمف يبرا هال کرديخ هوضع شد يومهمصداق مف يبرا هک يلفظ يعني هديمهوم فهمف همصداق ب

ا ي هع کردرا وض هواضع لفظ پنک يء است اما وقتيمصداق ش هپنک ه، درست است کهشود مثل پنک يوضع م ييمعنا يبرا يلفظ
ر يبنجا غلط است تعيء. ايمصداق للش هن معنا بما انيا يارا بر هوضع کردم پنک هک هت در نظرش نبودهن جياصلا ا هاستعمال کرد

ء يمصداق ش يبرا هد امر را وضع کرديل است چون اگر واضع در وما امر فرعون برشين قبياز ا يهوم. ما نحن فهمف همصداق ب هاشتبا
واقعا  هء است اگر چياق شفعل، مصد هک هفعل، اصلا در نظرش نبود يبرا ها استعمال کردي هوضع کرد هک يفعل باشد، وقت هک

 .وم غلط استهمف همصداق ب هر اشتبايتعب هخ فرمودينجا حاج شيء است. در ايمصداق ش
شما  هک يم در جائهوم عام است. همف همصداق ب هر اشتباي: تعبهاشکال کرد يدر منتق يروحان يخ، مرحوم آقايراد حاج شين ايا هب

مصداق  هنکن پيا هن کين معنا. بما ايا يبرا هرا وضع کرد هلفظ پنک يک کسي هلاصنجا. خيم دراهر درست است ين تعبيد ايفرمود



وم و همف ن مصداق ويب يتو خلط کرد« هر کين تعبياست. ا هء وضع شديش يبرا هلفظ پنک هکند ک يال ميخ يء است کسيش
تعمل اس هک يال کرديداق، خالمص ياستعمل ف هک يدرست است. لفظ» ومهوضع للمف يال کرديوضع للمصداق را خ هک يلفظ

 .ومهالمف يف
 يوم کردهمف همصداق ب هم اشتباييم اگر بگوهنجا يست. عرف در ايجا نيب يروحان يش آقايفرما يست وليم نهم يلين بحث خيا

 .يد غلط صحبت کرديگو ينم
عل ف يمعنا هنجا بيد. امر در ايکرد هد، شما اشتبايد وما امر فرعون برشيفرما يکند: م يآخوند م هخ بيحاج ش هک ياشکال دوم

 يامر» ديواتبعوا امر فرعون و ما امر فرعون برش«ن است ي، صدرش اهفيشر يهطلب است. چون آ يعنيمعروفش  يمعنا هست. امر بين
 .ستيفعل ن يمعنا هء است و بيطلب ش يمعنا هن بيست. ايد نيست. طلبش رشيد ني، رشهکرد هک
ما در طلب و دستور، دو  هخ ريحاج ش يم آقاييگو يخوند عقل قاصر فاتر ما وارد نباشد چون مآ هرا بهم ظاهخ ين اشکال حاج شيا

 يخوديکار ب ها چهنيد ايگو يگر ميک نفر ديطلب است.  يمعنا هن بياور. ايد آقا آب بيگو يم يک کسيم. مثلا يتا اطلاق دار
 يم هدستور است ک ها چهنيد ايگو يم هن جا کي؟ اهيد يدستور است م ها چهني؟ ايرا فلج کرد هچاري؟ بهيد ياست انجام م

ت و ن کار اسين دستور، اسم آن طلب است. ايا هطلب است بلک يمعنا هگر دستور بينجا دي؟ ايکن يم هطلب است ک ه؟ چهيد
ح م از صبييگو يکار کردم. م هد چيگويست. ميح نيچکدامش صحهيتو  ياهم اصلا کارييبگو هح است کيفعل است. لذا صح

 .ستيطلب ن يمعنا هد بيد، امر فرعون برشينجا واتبعوا امر فرعون و ما امر فرعون برشيغلط بود. ا يدستور داد هر چه
 :سوال

ز ا يکيگر. ين فعل است ديست. ايء نيمصداق ش ياسم مصدر يمعنا همگر طلب ب… ست. يجواب: اسم مصدر طلب، طلب ن
 نيا هد کيکن ين مصداق است. حال اشکال ميفعل است. ا يمعنا هن بيا هش آخوند درست است کيپس فرما… افعال است. 

کند. اگر  يطلب نم يزيفرعون چ هنجا کيد ايو ما امر فرعون برش…. ؟ ها نيکار است  هشود ک ين اطلاق ميا همصداق است. ب
 هن نظر دارد بيانشاء است. ا يمعنا هباست و آن امر  ين اخباري. اهطلب باشد، آمرش فرعون است اما مأمور ندارد ک يمعنا هنجا بيا

ن يد امر نکردم؟ ايگو ي؟ ميکار کرد هروز چيد تو ديگويشما امر کردم. م هروز بيد من ديگو يم يکس هن کي. مثل ايامر قبل
 ست؟يکار ن

لما ف يعنيا جاء امرنا ن فلميطلب است چون مراد از ا يمعنا هم بهنجا يست. ايب نيفعل عج يمعنا هنجا اصلا بيا فلما جاء امرنا، اي
اسم  يمعنا ها طلب بهکند منت ياو صدق م هاست در واقع طلب ب ينيتکو ي همتعلق اراد هن کيجاء العذاب من ِقبلنا. عذاب بما ا

 هم بهنجا ين مطلوب خداوند سبحان است و مراد اوست. پس ايمطلوب. ا يمعنا هاسم مفعول. طلب ب يمعنا همفعول. مصدر ب
ء يذا لشهان « د يزد يب مثال ميء عجيش يکاش جناب آخوند برا يد ايفرما يخ ميست. بعد حاج شيب نيفعل عج يمعنا
 ينيتکو همطلوب چون اراد يمعنا هطلب است اما طلب ب يمعنا هم باز بهن يد ايفرما ياما م» هن من امر الليب قالوا اتعجبيعج

شود مطلوب خداوند  ين عذاب مي، اهخداوند سبحان تعلق گرفت هدارا هن کين عذاب و بما ايا هب هخداوند سبحان تعلق گرفت
 هداشت يگريد يمعنا هن کيا همطلوب ن يعنياسم مفعول  يمعنا ها مصدر بهاست منت هسبحان. پس امر در طلب استعمال شد

 .باشد



. امر ستيغرض ن يمعنا هر بد امين امر کذا، شما گفتيد جئت لامر کذا ايفرما يم هن است کيکند ا يان ميب هک يارمهاشکال چ
 يء مثلا مين شيشود بر ا يمترتب م هاست ک يا هم غلط است چون مصداق غرض آن فائدهن يا همصداق غرض است. فرمود

 ها قرب بي هاد کهدر اجت هاست ک يا هاد متعلق غرض است. غرض آن فائدهست. اجتياد غرض نهاد. اجتهد آقا جئت للاجتيگو
ن مصداق يم اييبگو هن غلط است کياد است. اها دوست داشتن اجتياست.  يوياغراض دن هدا نکردا خيخداوند سبحان است 

 .است هغرض است. غرض آن فائد
ر . اگيغرض ادن يکيو  يغرض اقص يکيم. يست چون ما دوتا غرض داريوارد ن هآخوند ر هعقل قاصر فاتر ما ب هم بهن اشکال يا

 هن کيد ايگو يست؟ مياد چهپرسد غرضت از اجت ياد. بعد مهد اجتيگو يست؟ ميل چيد غرض شما از تحصيبگو يالآن کس
 يد شوم تا بتوانم بندگهدا کنم، مجتيم معرفت پهخوا يست و ميبدون معرفت ممکن ن يخداوند سبحان شوم. بندگ ي هبند

ست خلاف محاوارات يشود و مصداق غرض ن ينم ه، غرض گفتيغرض ادن هب هن است کيخ اگر مقصودت ايحاج ش يکنم. آقا
 يدرست کنم. م هم خانهخوا يد ميگو ي؟ مين را بخرين زميا هيخوا يم هچ يد برايگو يت عرف است. مثلا مهو ارتکاز و بدا

ن يا ديبگو يباشم. اگر کس هم آرامش داشتهخوا يام م هشد هخست يد از مستأجريگو ي؟ ميکن يدرست م هخان هچ يد برايگو
 يدرست کند م هد خانهخوا ين نميا هد نيگو يم يکيدرست کردن.  هغرض خان هند بيگو ي؟ مهديغرض خر هچ هن را بيزم

آن  هست؟ قطعا مصداق غرض است. بليا غرض نهنيد بکذارد گران شود بفروشد. خوب اهخوا يا ميدرست کند.  هد مغازهخوا
 .است يم مصداق غرض است و آن غرض اقصهمترتب است آن  هک يا هفائد

 يست. مرحوم آقايم وارد نه، همرحوم آخوند گرفت هب يروانيا يآقا هک يراديم معلوم شد ايخ کرديحاج ش هب هک ين اشکالياما از ا
امر، مصداق غرض است. امر متعلق غرض است چون غرض  هست کين نيش ايم جئت لأمر کذا معناييگو يم يوقت هفرمود يروانيا
 هک يباشد. آن يک امر نفسانيدر خارج است محال است مصداق  هن کي. ااست يک وجود نفسانيدف هاست.  يک امر نفساني

 .در خارج است متعلق است
ن است. غرض هم. غرض بالذات در ذيک غرض بالذات داريم و يک غرض بالعرض داريست چون ما يوارد ن هآخوند ر هم بهن يا

د غرض من يگو ي؟ ميرو يرا مسافرت نمد چيگو يند غرض ماست. ميگو يم هح است کين صحيبالعرض در خارج است. ا
 .هک نکتين يخودش آمد. غرضم حاصل شد. ا هنم کيرا بب يفلان هن بود کيا
اج ياست و احت يمباحث عقلان يديا مباحث کلهنيد چون ايم فعلا اعتراض کنهخوا يکنم لکن نم يم عرض مهگر يد هک نکتي
ک مراد بالعرض يم و يک مراد بالذات داريم و يک معلوم بالذات داريو م يک معلوم بالعرض داريما  هن حرف کيتأمل دارد. ا هب

ب صحبت کردن است. يک و از غيدر واقع در دالان تار همها هنيم، ايک محبوب بالعرض داريم و يک محبوب بالذات داريم. يدار
ن يداند. چرا ا يب نميغ هک يگر کسيلام و دم السيهعل هو ائم هو آل يهعل هصل الل هو و رسول اللهب الا يعلم الغيلا  هم کهب را يغ
ر د هن کيرد. چرا ايخارج تعلق بگ هتواند ب يد چون علم در نفس است و نفس نميگو يست؟ ميدر خارج است معلوم من ن هک

محبوب بالعرض است. محبوب بالذاتش آن  هست بلکين اولاد محبوب بالذات من نيا يعنيست؟ يخارج است محبوب من ن
 هتواند ب يرد. چرا نميخارج تعلق بگ هتواند ب يد چون حب در نفس و نفس نميگو ين است. چرا؟ مهدر ذ هک است يصورت



ن است يا اش هرد لازميخارج تعلق بگ هک ظرف باشند. اگر حب بيد متعلِّق و متعلَّق در يد چون بايگو يرد؟ ميخارج تعلق بگ
 .ر دو محال استه هکا خارج برود در نفس يد يايخارج ب هب يامر نفسان هک

ن ين ادعاست. از اين است. اما اير ايم غيم بگوهخوا ين است؟! نمير از ايغ يعنيد ييادعاست. ممکن است بگو همها هنيخوب ا
رض ن را بالعيو ا يقتا صورتش را دوست دارينکن تو حق هاشتبا هد نيگو ين را دوست دارم. ميد من ايگو ين ادعا ميور در مقابل ا

 ين آب خارجيد من ايگو يشود. م يمان نميحال يچهيد پس ما يگو يقتا. ميست حقين محبوب تو ني. ايدوست دارو مجازا 
 .کنند يم هم مسخرييبگو يمردم عاد هن را اگر بيتو صورت آب مرادت است. ا هد نيگو يم. مهخوا يرا م

 :سوال
من عکس  يعنيد يگوي. مهد صورت مثل عکس بچيگو ي؟ صورت را معنا کن. مهيخوا يد صورت را ميگو يم هجواب: خلاص

 .خورد يدرد م هچ هم؟ عکسش بهخوا يرا م هبچ
مانطور هتواند بکند.  يچ کس نمهيم هلش را يزدند و تحل هافسان هل کنند ريا چون نتوانستند تحلهنيست اهک مطلب يا همنت
 يزيچ و دارد يحضور علم و است يوجدان امر وجود چون الخفاء، ةيغا يف ههاء و کنيمن اعرف الاش هومهند وجود مفيگو يم هک
 رحومم. کند معنا تواند ينم کس چهي ست؟يچ هاراد ديبگو يکس اگر. کند درک واقعا تواند ينم انسان ديدار يحضور علم هک
 چرا دنيگو يم ،مسافرت بروم مهخوا يم فردا ديگو يم آقا نيا گفتم يم. است ةر علت تامي، جزء اخهفرمود اراد يم الاستاذ خنايش

! يچهي ست؟يچ هاراد با فرقش قصد خوب. ستين هاراد است قصد نيا فرمود يم. ديايب نيماش ديبا ديگو يم ؟يرو ينم امروز
 .بروم مسافرت دارم هاراد مسافرت بروم دارم قصد ديگو يم مانطوره

 ميالرحمن الرح هبسم الل
 .نيم اجمعهاعدائ ين و اللعن الدائم عليرهالطا همحمد و آل يو السلام عل هن و الصلايرب العالم هللو الحمد 

 امر چند معنا دارد؟ هماد هن بود کيکلام در ا )١١۵ هجلس( ٢۴/۶/٩۵ هارشنبهچ
ا هنيست و ايامر ن هماد يمعنا ،ين معانيتمام ا يول هش ذکر شديبرا يا همتعدد يامر معان هماد هم کيروز از مرحوم آخوند نقل کرديد

 .وم استهمف هل خلط مصداق بياز قب
 ياداتريو ا هاند و آخوند نقل کرد هذکر کرد هک يين معنايدر ا ياول هشود. نکت يان ميب هش آخوند در دو نکتيم فرمايعرض کرد

 هبعد ان شاء الل هک هماند يمطلب ازش باق دو ياول هامر بود. نکت هماد يدر مختار مرحوم آخوند در معنا يهثان هاند. نکت هکرد هک
 .ميشو يبعد م هوارد نکت

ن يارم اهراد چيو ا همرحوم آخوند وارد کرد ياول هراد بر نکتيار اهم چيعرض کرد هر يانهخ اصفيمرحوم حاج ش هن کيمطلب اول ا
 ينيتکو هاراد هن کيت اهج هن عذاب بيا طلب است چون يعنيمعروف  يمعنا هن امر بيفلما جاء امرنا ا هفيشر يهن آيدر ا هبود ک

 يمعنا هب هآن اطلاق شد هب هک يا امرهمنت هآن اطلاق شد هت امر بهن جيمه همطلوب است ب هآن تعلق گرفت هخداوند سبحان ب
 .ن مأمور و مطلوب خداوند سبحان استيا يعنياسم مفعول است  يمعنا هب هست بلکين يمصدر

 ست؟يعرض قاصر ما چ هنظر مرحوم آخوند ب هب ياول هنکت يجمع بند هست کن ايا هماند يباق همطلب دوم ک



م وهمثلا در مف ير کدامهد، امر در يا و ما امر فرعون برشيا فلما جاء امرنا يامر کذا  هن مثلا شغليدر ا هد کيد بفرماهخوا يآخوند نم
وم و هن مفيا خلط بهنيا همهد در يد بفرماهخوا ي. مهاستعمال شد هوم حادثها در مفيب يوم فعل عجها در مفي هشأن استعمال شد

امر  ها مادي هامر مثلا در مصداق فعل تعجب استعمال شد هماد هست کين نيوم و مصداق اهن مفيخلط ب يا معناهمنت همصداق شد
ست در يطلب ن يعنام هامر ب هماد هک ين موارديع ايد در جميد بفرماهخوا ي. مهحادث يا در معناي هشأن استعمال شد يدر معنا

است مثلا شأن است  همثلا حادث يا مراد جدي يء مراد استعماليوم شهن مفيا از اهمنت هء استعمال شديش ين موارد در معنايع ايجم
نسان ا يد جائنيگو يک وقت ميد را. يکند ز ين انسان قصد ميت انسانا و از ايد رأيگو يک وقت انسان ميب است. يا فعل عجي

ست ين نيش اين معنايکند بکر را. ا ين انسان قصد ميد اکرم انسانا و از ايگو يک وقت ميکند عمرو را.  يسان قصد من انيو از ا
از  يمراد استعمال يعنيشود مجاز.  يم هن کي. اهدر بکر استعمال شد يدر عمرو و در سوم يد و در دوميدر ز يانسان در اول هک

م د اکرم العاليبفرما ياست. اگر مول هک کلمي يهر از مستعمل فيغ يمراد استعمالد. يد است. خوب دقت کنيز يانسان در اول
چون اگر  هعالم در عالم عادل استعمال شد هست کين نيش اين معنايا يکل العالم العادل، عالم عادل است ول يالعادل مراد استعمال

چون اگر عادل  هعادل در عالم عادل استعمال شد هست کين نيش اين معنايشود مجاز. ا يباشد م هعالم در عالم عادل استعمال شد
 استعمال ةملهم ةمهت مبهيمان ماهعالم در خود  هن است کيمقصود ا هشود مجاز. بلک يباشد م هدر عالم عادل استعمال شد

 يم لذا. است عادل عالم شياستعمال مراد تا دو نيا نيب جمع و هشد استعمال ةملهم ةمهمب تهيما مانه خود در عادل و هشد
ک جزء از مدلول را. دو دال است و دو جزء از ي ير دالهو  هماندهرا ف   امعن از يجزئ يدال ره يعني. مدلول و دال تعدد هب نديگو

آن جاء و آن قرائن  هنيقر ها بهء است منتيش يمعنا هن امر بيد فلما جاء امرنا، ايد بفرماهخوا يم آخوند مه يهمدلول. در ما نحن ف
 يتوان يم يديامروز د هک يبيز عجيک چيد و سوال کنند يآ يد ميشد يشود. مثلا اگر باران يم يء مورد تعجبيک شين يا يهحال

آمد و قوم حضرت لوط را  هک يئين شيب است. ايآمد مصداق فعل عج هن باران کيآمد. ا هک ين بارانيمهد يگو ي. ميمثال بزن
م است، وهمف همصداق ب هد اشتبايفرما يم هن کيباشد. ا هب استعمال شدير فعل عجامر د هب است. نين برد مصداق فعل عجياز ب

مال وم استعهدر مف هک يراديمان اهباشد  هباشد. اگر امر در مصداق استعمال شد هامر در مصداق استعمال شد هست کين معنا نيا هب
 ء آن عذاب استين شيگر مقصود از ايقرائن د   ها بهمنت هء استعمال شديش يامر در معنا هن صورت است کيا هب هشود دارد. بلک

 .ب استيت مصداق فعل عجيفيآن ک هو آن عذاب ب
منظور رجل شجاع است. پس  يرمي هنيقر هوان مفترس بيدر ح هاسد استعمال شد يعنيم يين را بگويمهم ه يرميسوال: در اسد 

 .ستين يمجاز
 ين ميثل اق کند. ميد بشود تطبيست؟ بايکند بر رجل شجاع چ يق ميتطب يرمي هنيقر هب هک يوان مفترسيجواب: آن وقت آن ح

 يم منطبق مرد بر مدلول و دال تعدد هب و هشد استعمال خودش يمعنا بر ةامرأ دييبگو بعد ةشجاع ةت امرأيد راييبگو هماند ک
 يمفترس وانيح شود استعمال سمفتر وانيح در اسد آن اگر شود؟ منطبق مرد بر شود يم يدال هچ هب زن ديگو يم خوب. شود

 .شود ينم منطبق هک شجاع رجل بر يرمي هک
 مجاز هست. نيدر کار ن يل و مجازينجا اصلا تنزيدر ا يوان مفترس وليح همنزل هکند ب يل ميرجل را تنز يدر مجاز سکاک …

م لفظ امر در هنجا ي. اهاستعمال شدخودش  يقيحق ير دو در معناهم اکرم العالم العادل ييگو يم ي. وقتيمجاز لغو هو ن يسکاک



اب آن عذ هشود بر عذاب ک يشود منطبق م يم هماندهگر فيدوال د هب هک يگريء با قرائن ديا شهمنت هء استعمال شديش يمعنا
 .ب استيمصداق فعل عج

 .م ندارده يچ اشکالهيش مرحوم آخوند است و ين فرمايا
 .هدر مطلب دوم آخوند ر ه؟ ان شاء اللها نيت اس يهنطور قابل توجيمهموارد  همه هن کيحالا ا

 در کلام آخوند يهثان هاما نکت
لب ط يعني هالجمل يء. مقصود از طلب فيو در ش هالجمل يباشد در طلب ف يامر مشترک لفظ هماد هبعد کيد لا يفرما يآخوند م

 .ا را فعلا کار نداردهن ي، اي، من العالي، ندب يوجوب
 :است هشد يراداتيا هش آخوند رين فرمايا هب
ر اهمشتمل بر چ يانهخ اصفيراد حاج شي. اهکرد يانهخ اصفيحاج ش يراد مرحوم آقايک ايو  هکرد يروانيا يراد مرحوم آقايک اي

 .ستهم هخ يراد حاج شياساس ا هست کيشتر نيب هک نکتي يروانيا يمرحوم آقا هراديا ياست ول هنکت
 هم امر بهء يمان شهطلب.  يمعنا هم بهک معناست و آن ي هع موارد بيامر در جم هل کقويد لقائل ان يفرما يم يروانيمرحوم ا

 ير ميء تعبيرد، از شيآن تعلق بگ هو طلب خداوند سبحان ب هت دارد اراديقابل هن کيلحاظ ا هء بيش هطلب است چون ک يمعنا
 نيا بما لبط هک نيا کما ةالاراد لتعلق قابلا هکون بلحاظ او ةيعيالتشر او ةينيالتکو ةمحلا للاراد هلحاظ کون هطلب و امر ب هشود ب

ن يمهشتر ندارد و در تمام موارد يک معنا بيشود. لذا  يم هء گفتيم شهطلب  هرد بيآن تعلق بگ هب هيت اليت دارد مشيقابل هک
 .است

 خداوند سبحان تعلق هشود اراد ينم هک يک الباريشر هللبشر، ب يامر محال، النار امر ضرور يک الباريد شرييممکن است بگو
 يتعلق نم هن کيع هرد بيگ يفعل تعلق م هخداوند سبحان ب هرد. اراديآن تعلق بگ هخداوند سبحان ب هتواند اراد ينم هرد. نار کيبگ
 ؟ هنار تعلق گرفت هخداوند ب هاراد هک هچ يعني يرد. وليگ يخلقت نار تعلق م هب هرد. بليگ

 ست؟يا چهنيامر محال، ا يک البارين امر محال، شريضي، اجتماع النقينار ضرور! پس اليروانيا يجناب آقا
 هوسعن مجازا تيشود، ا يستند منطبق مهاز سنخ فعل  هک يائيخودش بر افعال و بر اش يقيحق يمعنا هب هد بعد از آن کيفرما يم

 .امر ممتنع يک الباريمثل شر ير مثل النار ضرورهاز جوا يبرخ هب هشد هداد
 .يروانيا يش مرحوم آقاين فرمايب اخو

 ک مطلبي. هخلط شد يروانيا يکنم بر مرحوم آقا يال ميست چون دو مطلب خيآخوند وارد ن هن اشکال بيعقل قاصر فاتر ما ا هب
ست. ا ک بحثين ياند؟ ا هگانيم بهن دو معنا از يا ها نيطلب دارد  يبا معنا ياست ارتباط هموضوع ل هء کين شيا ايآ هن است کيا
طلب استعمال  يمعنا هامر ب هء استعمال شديش يمعنا هامر ب يکن يال ميشما خ هک ين موارديدر ا هن است کيم اهک بحث ي

 هک يشتر ندارد. آنيک معنا بيو  هطلب استعمال شد يمعنا هتمام موارد امر ب هاست ک ين دوميمحل بحث ماست ا هک ي. آنهشد
 ياتف. مهند يگو يشود؟ م يم هچ يعرب هکنند تلفن ب يمقام اول است چون مثلا سوال م هآوردد هو شا هکرد يهتوج يروانيا يآقا
ن يمه هشود ب ينم هديد و خودش ديآ يش ميصدا هاتف اسم جن است کهند يگو يست؟ مياتف مناسبتش چهن يند ايگو

ارد. د يربط هء چيش هطلب است ب هن لفظ امر کيد ايگو يم يک وقت کسياند.  هم وضع کردهتلفن  ياتف را براهمناسبت 



حال  همان طلب است لذا از باب علاقه، هيال هو اراد هيت اليمش هن کياست و بما ا هيت اليمحل مش هک يآن يعنيء يد شيگويم
 يخوب است. اما اگر کس يروانيا يش آقاين فرماي. اهشد يو مشترک لفظ هشد هن معنا نقل داديگر در ايا از باب ديو محل 

 کي هب هجمل دو نيا در امر نيا ايآ ،ةد امرتک بالصلويبگو يک کسي هن کيم امور، با ايتقد ينبغيا يامر کذا  هشغل ديبگو
 يب ءيش در استعمالش هک کند يم ثابت ديکرد تلاش يروانيا يشما هک نيا. باشد هتفو قابل نيا کنم ينم فکر! معناست؟

 ماس يمعنا هب نجايا دييگو يم شما خود يول. است يمهم ءيش. است يمهم مطلب شما کلام نيا نديگو يم هبل ستين مناسبت
 طلب يمعنا هع موارد بيامر در جم هد کيين کلام را بفرمايد ايتوان ي. آن وقت چطور ميمصدر يمعنا هب هن همفعول استعمال شد

 .م نباشدهن شايمقام ا هجسارت ب هم کيمهف يما م هک ين مقداريست تا اين اصلا قابل گفتن نياست. ا
 .شود يم هگنجاند هاست در پنج نکت هخ رياز حاج ش هراد دوم کياما ا
ند. ستهن يء مترادفيامر و ش هن است کين کلام اير اهء. ظاين طلب و شياست ب يامر مشترک لفظ هفرمود هاول: آخوند ر هنکت

ء است يش يمعنا هب هک يمان امره يحتستند هء عام و خاص مطلق يست. امر و شين حرف درست نيا هک هشان اشکال کرديا
 يياهک جايم امور. يتقد ينبغيشود مثل  يم استعمال مهء يش هء کيش يمعنا هشود ب يامر استعمال م يياهک جايطلب.  هن

 .د امريشود گفت ز ينم يء. وليد شيشود مثل ز يامر استعمال نم هشود ک يء استعمال ميش
اف ء خاص اختلين شيء خاص است. حالا در ايش يمعنا هامر ب هء است غلط است بلکيش يمعنا هد امر بييشما بگو هن کيپس ا

 هشود ب ين کلام نقض مير و صفات خارجند. خوب اهاز اعراض. جوا يافعال و بخش يعنيء خاص ياند ش هگفت ي. بعض هشد
 .ر استهت؟ خوب جور اسها ذات و جوي. نار فعل است؟ عرض است؟ يا النار امر ضروريامر محال  يک الباريشر

 .يوجود النار ضرور يعني يسوال: النار امر ضرور
 … :جواب

اسماء  ر اعلام مثليبر غ يکند ول يء صدق نميش يکند ول يدادند گفتند بر اعلام، امر صدق نم هصدر توسع يمثل آقا يلذا بعض
 .ياست. النار امر ضرور در خارج يانسان امر ضرور يم کلييگو يم هن کيکند مثل ا ي، امر صدق مياجناس کل

ء خاص از دو حال خارج ين شيء خاص است حالا ايش يمعنا هست بيء نيمطلق ش يمعنا هامر ب هن مقدار مسلم است کيا هخلاص
 .فيا معارير از علم يم غييا بگوي. هفرمود يانهخ اصفيحاج ش هاز اعراض ک يا بعضيم خصوص افعال ييا بگويست. ين

 هد. بلن باشيمتع هباشد ک هء استعمال شديش يمعنا هامر ب هدا نکردم کيپ يچ موردهيمن  هکند ک يم خ ادعايدوم: حاج ش هنکت
 يء است مورديش يمعنا هنجا فقط و فقط بيامر در ا هباشد ک يک جائي يشود ول يم مهء يش يمعنا هد بييممکن است بگو

 .ميدا نکرديپ
 .اءير الاشيتص يعنير الامور يتص هالل يان قلت: وال

صنع خداوند و فعل خداوند است، صنع و  هن کيمصنوعات خداوند است. بما ا يمعنا هب هست بلکيء نيش يمعنا هنجا بيقلت: ا
 .ء ندارديش هب يگردد و ربط يخداوند سبحان بر م هفعل خداوند ب

 ست؟يء نيکل ش يمعنا هن امر بيم من کل امر؟ اهبأذن رب هد کيفرمائ يم هرا چ يهن آيا



 از اعم هيال قضاء کتاب يعني است ةيعيالتشر ةالاراد او ةينيالتکو ةالاراد هکل ما تعلق ب يمعنا هنجا بين امر در اي. اهد نيفرما يم
 .شود يم خداوند حجت بر نازل قدر شب در عيتشر و نيتکو

 د؟ييفرما يم هالخلق و الامر را چ هول يهآ
 هاو ک هخداوند سبحان ب ينيتکو همجرد اراد هب هند کيگو يم يآن هات. امر بعلم مجرد يعنيو امر  هعالم ماد يعنيد خلق يفرما يم

ار را تا هد خداوند چيبا هشود بلک يخداوند موجود نم همجرد تعلق اراد هشود و لکن خلق، ب يموجود م» کن« هشود ب ير ميتعب
 .ودش ي، موجود نمينيتکو همجرد اراد هند و بدا کيت را پيو قابل يد امکان استعداديبا هچ را ببندد تا خلق کند. عالم ماديپ

 .است ُکونيُکْن َف هُقوَل َليئًا َأْن يسوال: مخالف ِإذا َأراَد َش
ن يروم مسافرت و منافات ندارد با ا يکنم بروم مسافرت م هر وقت ارادهد يبگو ياشکال ندارد کس هم کيکن يم هجواب: فقط اشار

 .کند يم هيهمقدماتش را ت هک
 يما نم هن است کيا در واقع حمل بر صحتش اهنيم، ايک عالم خلق داريم و يک عالم امر داري هخ کيکلام حاج ش نيخوب ا

از خداوند سبحان صادر شد،  هک يدا کند. وجود مجرديت پيد قابليد خلق کند باهخوا يم هم. مثلا خداوند سبحان را کيمهف
ن است يآن؟ حد اقلش ا هرد بياش تعلق بگ هتوانست اراد يم نمياوند مستقخد هدا شد کيپ يتيقابل هل شد؟ چيتبد هماد هچطور ب

 .ديگو يم هچ هم تصور نکردهزند خودش  ين حرف را مير کس اه هک
 ةالاراد هکل ما تعلقت ب يمعنا هب هست بلکيء نيش يمعنا هد بيترجع الامور، فرمود هالل يم و اليکن يدوم ما سوال م هن نکتيخوب ا

نفرمود فقط در  هن را فرمود. آخوند کيمهم هء است. آخوند يمعناست؟ ش هچ هب هموصول يم خوب آن ماييگو ي. مةينيالتکو
 .هآن تعلق گرفت هخداوند ب هاراد هک يئيشود ش يقول شما م هنجا بيتعدد دال و مدلول. ا هء. فرمود بيش

ن بود يگردد. اشکال اول ا يبر م ياشکال اول هن بيد اييون غلط است. نگيء است. ايش يمعنا هد امر بي: شما فرمودهثالث هاما نکت
ن يب هن است کيء عام و خاص است. اشکال سوم ايء و شيش يمعنا هم نسبت امر بيء خاص است لذا گفتيش يمعن هامر ب هک

م يتوان ينم يم وليم امر فلان مستقييم بگويتوان ياست. مثلا م هء عام و خاص من وجير طلب است با شيغ يمعنا هب هک يامر
 .ستيء نيطلب و ش يمعنا هب هشود ک ياستعمال م يياهک جايشود امر در  يم. پس معلوم ميء فلان مستقيم شييبگو
 يومهفم يمعنا هء را بيک وقت شيشود معنا کرد.  يء را دو جور ميد شيفرما يشان ميا هن است کيشان ايش ايدر فرما هرابع هنکت
 يکي ءيش اب امر معنا نيا هب يهال ةيقابل لتعلق المش هک يزيچ يعنيء ياو. ش هتعلق امر ب يعنيشاء است يمصدر شاء  هم کيريبگ

 با نيا. است هيال طلب و هاراد و تيمش تعلق قابل هک ميريبگ ييمعنا هب را ءيش. ميرينگ جوامد يمعنا هب را ءيش يعني. شود يم
 هموعر مجيخودش از ز هست بلکيدر مقابل طلب ن ييک معناي ا،معن نيا هب ءيش هک است نيا مشکل ولکن شود يم يکي ءيش
 .گذشت يروانيش مرحوم ايدر فرما هن کيطلب است کما ا ياه

ن آ هب يمول هت دارد اراديقابل هک يم آنهک معنا دارد و آن يد امر ييفرما يد. ميکن ير ميک جا گيخ شما يپنجم: حاج ش هنکت
ر ل بر اختلاف معناست. اگيامر دو تا جمع دارد: امور و اوامر و اختلاف جمع دل هحال آن کرد. و يآن تعلق بگ هرد. طلب بيتعلق بگ

 نجا دو جمع دارد؟يشتر ندارد چطور ايک معنا بيد امر ييفرما يشما م



ت. اس هگرد. محل تعلق اراديآن تعلق ب هب يمول هت دارد اراديقابل هک يئيش هن است کيک معنا دارد و آن معنا ايد امر يفرما يم
دارد  هق ارادت تعليفقط شأن هآن تعلق نگرفت هب هک وقت اراديشود اوامر.  يجمعش م هآن تعلق گرفت هفعلا ب هست ارادهک وقت ي

 .باشد هدو معنا داشت هست کين نيش اين معنايشود اوامر. ا يجمعش م
 .هشنب هءاللناتمام است. ان شا يح است و باقيصح هن پنج نکتياز ا هعقل قاصر ما دو نکت هب

  
 ميالرحمن الرح هبسم الل

 .نيم اجمعهاعدائ ين و اللعن الدائم عليرهالطا همحمد و آل يو السلام عل هن و الصلايرب العالم هو الحمد لل
 ست؟يچ شيعرف و يلغو ييمعنا امر ةماد هن بود کيکلام در ا )١١۶ هجلس( ٢٧/۶/٩۵ هشنب

 .طلب يگريء و ديش يکين دو معنا. ياست ب يفرمود مشترک لفظ هم آخوند رمرحو
عرض  هد کين قاصر ما رسهذ هب يراداتي. ايانهخ اصفيو مرحوم حاج ش يروانيمرحوم آخوند وارد شد از مرحوم ا هب هک يراداتيا

 .ميکرد
 هو حال آن ک   ءيد امر مساوق است با طلب و شييفرما يشما م هن است کيش مرحوم آخوند ايفرما هراد ثالث بيراد و اين ايآخر

 يشود مثلا م يم شامل مهشود و طلب از نفس را    يم شامل مهر را ين طلب و امر عام و خاص مطلق است. طلب، طلب از غيب
ارد و طلب دق فر طلب با امر نيبنابرا. ةالضال أمرُت گفت توان ينم. است ريغ از طلب امر يول. ةد طلبت العلم، طلبت الضاليگو

 .خاص امر است
 .شان بوديش اين فرماييرادات مرحوم آخوند و تبيا هذا تمام الکلام در مطلب اول که

 هبود ک يانهخ اصفيقول حاج ش يکيبود و  هر يروانيقول مرحوم ا يکي هدر مقام ذکر شد هک يان اقوال است. اقواليمطلب دوم ب
 يامعن هجامد. ب هاسم مفعول است ن يمعنا   هب هک يئيا شهء منتيم شهارد و آن ک معنا ديامر  هاست ک يکيبا ين دو تقريقول ا

 .باشد يامر مشترک لفظ هست کين طور نيء است و ايش ين معنايمهک شق از يم هطلب  يمعنا همطلب. لذا آن امر ب
 يب، جامع ندارند و چطور مطل يمعنا همأمور و امر ب يمعنا هامر ب هن قول گذشت کيراد ايشات آخوند ايخوب در ضمن فرما

 .باشد يگرياز شقوق د يکيشود 
ت. يمهذات ا هو واقع هحادث يمعنا هم بهشتر ندارد و آن يک معنا بيامر  هشان فرمودياست: ا ينينائ يارم قول مرحوم آقاهقول چ

ک قسم از يم خودش ه ابد طلبي يطلب صعب است اما بالوجدان انسان م يم و آن معناهم هن واقعين ايجمع ب هدرست است ک
 .است يشتر ندارد و مشترک معنويک معنا بيم است لذا امر هم هواقع

 :هدو اشکال شد ينينائ يش مرحوم آقاين فرمايا هب
درست  يشود جامع ذات يجامد است و چطور م يت معنايمهذات ا هاست و واقع يحدث يطلب، معنا هن است کياشکال اول ا

ز ممکن يچ همهن يب يجامع انتزاع يول هبل ين دو محال است. جامع انتزاعين ايب ي. جامع ذاتهمهم ي هن طلب و واقعيم بيکن



 هست بلکين يامر، جامع انتزاع يتحت السقف انتزاع کند اما معنا يک جامع انتزاعير هشود از صوت و لون و جو ياست. انسان م
 .است يمقول يک معنايش يمعنا

 يعواد ي يهد قضيگو يم ياست. مثلا کس هن حرف اشتباي. اما اهمهم هواقع يمعنا هد امر بييگو يشما م هن است کياشکال دوم ا
 يامر هد بکن يف ميم. توصهر ميا امر غيم هس بميل يبا فلان يفلان يد ولش کن. دعوايگو يست؟ دوستش ميچ يبا فلان يفلان
 يعنيشود  ين ميضيم، اجتماع نقهر ميغ هف شود بيوصن حال تيت باشد و در عيمهذات ا هامر واقع يت ندارد. اگر معنايمها هک

 .ن عقلا محال استيست و ايم نهم است و مهم هک يا هواقع
 .يان اقوال و مطلب ثانيذا تمام الکلام در به

 دراما  هدر ارتکازشان بود يزين بزرگان چيا همهامر دو معنا دارد. در واقع  هن است کيقول مختار است: عرض ما ا همطلب ثالث ک
ر يغ طلب از هش طلب خاص است کيک معنايزعم قاصر ما اگر جسارت نباشد، آن مرتکز را خوب نفرمودند. امر  هن بيينگام تبه

 ين معناي. اگر اهاشراب شد يفعل يک معنايدر آن  هک يئير جامد، شيا غيء جامد يش هء است اما نيش شيک معناياست و 
 مهر هم منطبق است. بر جواهف و اعلام يم منطبق است. بر معارهطبق است بر افعال م منهم بر جوامد يء بگذاريرا در ش يفعل

 .جامد يمعنا هء بيست.شين يء خاليامر ش يء است، قطعا معنايش شيمعنا هش مرحوم آخوند کين فرمايمنطبق است. لذا ا
کند اما  يبر جوامد صدق م هصدر ک يآقان کلام يرا ناتمام باشد. اهکند ظا يبر جوامد صدق نم هم که يخوئ يش آقاين فرمايا

 .م ناتمام استهکند  يا صدق نمه هبر اعلام و معرف
ر مثلا ست. اگين يء خاليء باشد. شين شيا همراهد يبا يک فعليا نظر، ي ها ارادي هتعلق بي هک يئيست شهامر  يدر معنا هک يآن
 ي. ولن امر،غلط استيضيد اجتماع نقييغلط است. اگر بگو امر، يک الباريد شرييامر محال، اگر بگو يک الباريد شرييگو يم

 يعني هاشراب شد يفعل يک معناين يضيو اجتماع نق يک البارين شرين امر محال درست است چون در ايضيد اجتماع نقييبگو
ان د الانسييل. اگر بگون محايضيا وجود اجتماع نقين محال، يضيجاد اجتماع نقيا هب ها اراديمحاٌل،  يک الباريجاد شريا هب هاراد

جاد، وجود، يا يعنيکند  يانسان اشراب م هرا ب يا يفعل ي، معناي، درست است چون ضروريامٌر، غلط است اما الانسان امر ضرور
د امر، معلوم يد زييبگو هم درست است. بلهصدر! در علم  ين معنا، آقاين انسان در خارج. ايت اين انسان در خارج، کونيتکون ا
ک يدر واقع ضرورت  يعنيدرست است.  يد امر ضروريغلط است. اما وجود ز هد امٌر، معلوم است کيلط است. وجود زاست غ

 .کند ياشراب م يفعل يمعنا
 يء فلان، آقايم شييم بگويتوان ينم يٌم وليم امر فلان مستقييم بگويتوان يم هآخوند ک هنقض کرد ب يانهخ اصفيحاج ش هک يآن

است.  ينظر فلان هک يئيم. شيکار ببر هم بيتوان يء ميم، شيعرض کرد هک يين معنايا هد. بيکن يق ميتطب هخ شما اشتبايحاج ش
اقرب  هک ين افراد کسيدر ا يعني هديمهخ فياشراب شود. مرحوم حاج ش يفعل يک معنايد يبا يعنياست  ينظر فلان هک يزيچ
ر جوامد يجوامد و غ هب ين ربطيا هضم کنند کهرا نتوانستند  هن نکتياستند. اما ه يروانيا يخ و آقايحاج ش هواقع صحبت کرد هب

 .ميبحث کن هست کياج نيشتر احتيم به يليندارد و خ يا ههتمام است و شب هاست ک ين مطلبيندارد. ا
 لط استامر طلب است غ يند معنايگو يم هن کيا هطلب، فرمود ين معنايا هب هکرد يک اشکالي يخوئ يمطلب رابع: مرحوم آقا

جاد يا ديي؟ اگر بگويا اعتبارياست  ينيجاد تکويجاد، اين ايکند، ا يجاد طلب ميا يعنيد أمرُت، ييگو يشما م هن کيچون ا



 يم را خودش للع ينيتکو بعث و ستين ينيتکو بعث ،ةد امرتک بالصلوييبار بگو ياگر س هشود ک ياست اشکال م ينيتکو
ار در مجرد اعتب هب ياعتبار امر را، طلب کند اعتبار ن،هذ در انسان هک نيا مجرد هب مه باراعت است، ياعتبار دييبگو اگر. دهخوا

 کار؟ هد چهخوا يطلب باللفظ. لفظ م يجاد معنايد اييگو يست. شماميابراز ن هاج بيگر احتيشود و د ين موجود مهذ
و  عبد ي هامر است، اعتبار فعل بر ذم يمعنا ها وجوب کين طلب يقت ايحق هست؟ فرموديش چي! پس معنايخوئ ياما جناب آقا

 اهتن اعتبار. کند يم ابراز و عبد هذم بر را ةن فعل صلويکند ا يم اعتبار يعني ،ةد امرتک بالصلويگو يم يکند. وقت ين را ابراز ميا
 .ازشابر و نيا اعتبار يعني امر. ستين امر يمعنا مه طلب. ستين امر يمعنا ا،هتن ابراز. ستين امر يمعنا

 .اند هکرد يشان اشکالاتيش اين فرمايا هب
 يشود امر کرد چون اعتبار م يم مهت يم هن باشد، بيوجوب و امر ا يکرد اگر معنا يشان اشکال ميا هخنا الاستاذ بيمثلا مرحوم ش

ا م ممکن است مثلهت يبر م ياست و امر وضع يک امر وضعيت، يم هکند. اعتبار فعل بر ذم يت و ابراز ميم هکند فعل را بر ذم
ر گيد ياش است. و اشکالات هذم هب يکارهآن بد يوجوب اداء ندارد ول هکار است، بلهون بديند صد مليگو ي، مهمرد هک يکس

 .اند هکرد هک
 :ميعرض دار هشان سيش اين فرمايما در ا

، آن دين قول، قائل شديا هآن اشکال بخاطر فرار از  هد و بيور کردهمش هب هک يآن اشکال يخوئ يجناب آقا هن است کيعرض اول ا
امرتک،  يم چرا گفتييگو ياو م ها بهم کرد منتهابراز  و کرد اعتبار عبد ي ةرا بر ذم يفعل يست چون اگر کسهم هاشکال بر شما 

 يت از الآن مهن جيمه هبشوم ب يورهاست جميد ريم کاندهخوا يم مهام و من  هم را درست کردياهن دندانيد چون ايگو يم
د. يجاد بعث بگويقصد ا هد آن ابراز را بيد باييفرما ي. چرا؟ چون مهن وجوب است؟ ني! ايخوئ يم امرتکم، امرتکم. خوب آقايگو

د و هواخ ياسباب خودش را م ينيجاد تکوي؟ ايجاد اعتباريا اي؟ ينيجاد تکوي؟ اهچ يعنيجاد بعث يقصد ا هم بييگو يخوب م
و  هاش فرمود همهن در جلد دوم معاملات ياج الصالحه؟ در منهچ يعنيجاد يشود. پس قصد ا يماعتبار محقق  ه، بيجاد اعتباريا

 وبخ.  … و ةيالن بمجرد تحقق لا و رسد يم هک ةاجار هب. ةيالن بمجرد تحققي لا و رسد يم هک عيب هب. ةيتحقق بمجرد النيلا 
 ورهمش هب هک ياشکال تحقق؟ي لا هک ستيچ خوب. هريغ او لفظ او فعل من ابراز يال حتاجي بل ؟ةيالن بمجرد تحققي لا هک ستيچ

اشت د يک عبديدر مغزش خطور داد و  هدربست ي هدر خان يک کسياشد ب نطوريا اگر الا و. است خودتان ريگ بانيگر ديکرد
چرا امر مرا مخالفت د يمن گذاشت. اگر بگو ي هذم هنش خطور دارد و آب آوردن را بهذ هب يب بود، گفت الآن موليغ هعالم ب هک

 هن ابراز چيمحقق امر است و الا ا هن است کيمهخاطر  هد بيآورد هن ابراز را کيد. اينگفت يزيد کدام امر؟ چيگو ي؟ عبد ميکرد
عقل قاصر ما در واقع  هع دو جزء دارد. لذا بيد امر دو جزء دارد. بيکند؟ شما فرمود ين ابراز، امر صدق ميبدون ا يعنياست؟  هکار

 .م وارد استهخودشان  هور بهمش هشکال با
؟ هچ يعني، يکن يم امر مييگو ياو م هارت. بيز هد بهد مشيفردا برو هکنم شما را ک يد من امر ميبگو ياشکال دوم: اگر کس

 يت مهم . دستور بهخوا يند ميگو يم يفارس هر از طلب است؟ بيم غهخوا ين ميم از شما. اهخوا يم يعنيد هد يجواب م
 .مهد



 هبرسد ب هرسد چ ين نميدهشت در صدر از مجتهن نود و هذ هد بيشما فرمود هک يين معناياصلا ا هن است کيعرض سوم ما ا
 يراز مد و ابيکن ياو اعتبار م ي هدن را در ذمينان خر يعنيد برو نان بخر، ييگو يم هبچ هب يد وقتييعوام الناس. شما در عوام بگو

ال در مباحث س همانطور کهرد. يم نان بگهخوا يم هن است کيش ايکنم؟ معنا ياش اعتبار م هر ذمب هک هچ يعنيد يگو يد. ميکن
قول ن عهذ هباشد ک يقيدق يک معانيد ياسماء نبا يمعان هکرد ک يگران اشکال ميد هب يخوئ يکرات و مرات مرحوم آقا هقبل ب

ردم م همهنکاح  هکردم ک يخنا الاستاذ عرض ميمرحوم ش هاح بمند. مثلا در باب نکهم بفهد عوام يبا هرسد بلک يآن م هب يهراق
 ي! مکنم؟ ين ابراز ميد و ايز يند را براهت يکنم زوج يد اعتبار ميگو يخوانند، م ينکاح را م هغيص هک يياهنيباطل است چون ا

 يلم ارتکازن عيشود. فرق بش بيد حاليش کنهمتوج يوقت هن است کيارتکاز ا يم معنايگفت يست. مهن يفرمود در ارتکازشان ا
مان طلب خاص است و هامر  يست. لذا معناين يشود ارتکاز يش نميم حالهيح ديتوض هر چهن است. اما اگر يمه يو علم فعل
 .ور فرمودند اشکال نداردهمش همان کهر است و يطلب از غ
 .شد هجواب نداد يخوئ ير حال اشکال مرحوم آقاهسوال: در 

 يشود. ول يمجرد اعتبار محقق م هب ير امر اعتبارهم: درست است. يکن يم هآن اشار هب يم وليجواب دادجواب: سال قبل مفصل 
د. يوروز بگ هن کيشرط ا هن لباس بيا يد عبا را من وضع کردم برايگو يد. مثلا مهقرار د يوديک قي يک معتبريممکن است 

ر د معتبهد ياعتبار است و روز و شب ندارد. جواب م هد پس بيگو ي. مهد نهد ير از اعتبار است؟ جواب ميد مگر وضع غيگو يم
 هکنم، در اعتبار من درست است ک يکنم طلب را و ابراز نم ياعتبار م هاورد. اگر بنديرا در موضوع اعتبارش ب يدير قهتواند  يم

شود.  ابراز هک يآن اعتبار يم برايند ما طلب را اعتبار کرديگو يند چون عقلا ميگو ين نميا هعرفا طلب ب يول هطلب محقق شد
 .تحقق الامر عرفايع عرفا، لا يتحقق البيلا  يعنيتحقق، يم لا ييگويما م

 يشود . م يم ياصطلاح ي، وارد در معناهان فرموديامر را ب يو عرف يلغو ين معنايا همطلب خامس: مرحوم آخوند بعد از آن ک
ت. اس ينجا مشتمل بر نکاتيدر ا هش آخوند ريو القول المخصوص. خوب فرماه يلاحالاصط هان الامر معنا يد نقل الاتفاق عليفرما

د يفرما يکند و م يو القول المخصوص. بعد اشکال مهش ياصطلاح يمعنا هکند ک ياز قول صاحب فصول نقل م هن کيا يکي
 هب يمعنا هت. و حال آن کسيندارد قابل اشتقاق ن يحدث يمعنا هک يزيندارد. چ يحدث يقول مخصوص، جامد است و معنا

د جواب هخوا يکند م يم هرا ک ين اشکالياست. قول جامد است. بعد ا هاشتقاق دارد. آمر است، مأمور است، مأمور ب ياصطلاح
 يالاصطلاح هنفس قول. امر بمعنا ها، طلب بالقول است نهنيد مقصود ايفرما يکند. م يهور را توجهکلام مش يک طوريد و هد
 اهاست. منت هدارد. طالب است، مطلوب است، مطلوب ب يحدث يلقول. طلب بالقول قابل اشتقاق است چون معناو الطلب باه
 .قول است هطلب ب هست بلکين ير طلبه

 ت؟هج هچ هو الطلب بالقول. بهم هکون مراديمکن ان يد و ييفرما يو القول المخصوص. شما مهاند  ها گفتهآخوند! آن يخوب آقا
 شياضرب است ، معنا هاسم دال. چون آن قول مخصوص ک همدلول ب ي يهاز باب تسم يعني يهبما دل عل هر عنيد تعبيفرما يم

 .اند، درش تسامح است هکرد هر کيطلب است لذا تعب
 .است هاشکال کرد هر يروانيا يرا جناب آقا هشات مرحوم آخوند رين فرمايخوب ا



 هردر کين طلب است، از مدلول تعبين قول دال بر اينفس القول چون ا هاست ن قول ها طلب بهنيد مراد ايشما فرمود هن کيا يکي
ا دلالت بر طلب يد جناب آخوند! اضرب آيفرما يامر. م يمعنا هاست ن ين قول، مصداق امر اصطلاحيو ا هغين صيدال، نعم ا هاند ب

 گفتن است. مدلول اضرب ه، طلب باضرب يمعنا هتابحال نگفت يش طلب است. کسيا طلب بالقول؟ اضرب معنايکند  يم
 .د قوليق هطلب ب هذات طلب است ن

 ميگفت يم بود، قول هب طلب شيمعنا اضرب، اگر چون است غلط الدال باسم المدلول ةياز باب تسم هن اشکال معلوم شد کياز ا
 الدال باسم المدلول ةيتسم باب از بالقول طلب هن است طلب ذات اضرب يمعنا يوقت يول. است دال مخصوص ي هغيص نيا
 .ستين

 .تيدال است. لذا از باب حکا هاست ن ين قول حاکيا هکرد ک يب مين طور تقريکاش آخوند ا ياما ا
رب اض يد اضرب مصداق امر است؟ وقتييد بگويتوان يست، چطور ميمخصوص ن هغيامر ص يآخوند: اگر معنا هب ياشکال بعد

د و ين را اشکال کرديو القول المخصوص. شما اه، يالاصطلاح همعنا هامر ب هم کيور معنا کنهمثل مش هشود ک يمصداق امر م
 !است؟ ياصطلاح يد اضرب، مصداق معناييفرما يد چطور مياشکال کرد يوقت

باشد.  همشتق داشت يلغو يمعنا هد امر بياست؟ شا ياصطلاح يمعنا هاشتقاق از امر ب هد کييفرما يآخوند: از کجا م هب يراد بعديا
 .م داردهاست و اشتقاق  يحدث يطلب است و معنا يلغو يعنام
 کيخ است و ياز مرحوم حاج ش يبيک تقرين قول مخصوص اشتقاق دارد. يمه: اصلا هکرد يروانيا يم آقاهگر يک اشکال دي
 .يروانيا يم مرحوم آقاهان يب

لافظ  هت اسنادش بيثيح يکيت دارد. يثيقول مخصوص، لفظ مخصوص، لفظ دو ح هک هآخوند اشکال کرد هنطور بيخ ايحاج ش
تقاق اش هن قول مخصوص کي. اياسم مصدر يک معنايو  يمصدر يک معنايشود گفت  يم يعني هحد نفس يت فيثيح يکيو 

ال، ق يعنيث شد قابل اشتقاق است ين حيا يلافظ است. وقت هو اسنادش ب يث مصدرياست. ح يمصدر يلحاظ آن معنا هدارد ب
 .ياسم مصدر هد بيا هکرد هشما نگا هبل… .تلّفظ، تلفظا

 هنبا جيو القول المخصوص، آهامر،  ياصطلاح ياند معنا هگفت هکيائهآن هخ اشکال کرديب حاج شين تقريا هب يخوئ يمرحوم آقا
اند نفس  ها گفتها نفس قول مخصوص. آنياسم مخصوص  هتلفظ ب هگفت يعنيرا؟  ياسم مصدر ها جنبياند  هرا گفت يمصدر ي
ش ياصطلاح يد امر، معنايبگو يامر. اگر کس هغيگفتن ص هامر است ن هغياضرب است ص يامر اصطلاح يل مخصوص. معناقو
امر  هافعل ک هغيد. گفتن صيافعل معنا کرد ي هغيشما امر را اصطلاحا گفتن ص هافعل. و حال آن ک هغيند صيگويست؟ ميچ
ند يگو يا مهد چون آنيا هر دادييرا تغ ياصطلاح ين شما معناينابرااضرب. ب هتلفظ ب هست. مصداق امر، لفظ اضرب است نين

 .قول المخصوص هو القول المخصوص، تلفظ به، ياصطلاح يمعنا
  

 ميالرحمن الرح هبسم الل
 .نيم اجمعهاعدائ يائم علن و اللعن الديرهالطا همحمد و آل يو السلام عل هن و الصلايرب العالم هو الحمد لل



 ست؟يچ اصطلاحا و ةامر عرفا و لغ هماد يمعنا هن بود کيکلام در ا )١١٧ هجلس( ٢٨/۶/٩۵ هکشنبي
 .ميخ را عرض کرديو حاج ش يروانيا يشات آخوند و آقايفرما
 ست؟يچ بحث نيا ي ةثمر هن است کيامر است ا هماد هک يت اولهن مطلب از جيآخر

امر در کتاب و  ي هفظ امر و مادل ييجا کي اگر ديفرما يم د،يفرما يم انيب را بحث ي ةثمر هپنجم کمرحوم آخوند در مطلب 
 م؟يد حمل کنيبا ييمعنا هست؟ بر چيش چيمعنا هم نبود که يا هنيچ قرهيسنت آمد و 

 نحو يعل همتعدد يمعان نيا ايآ اما هشد استعمال يا همتعدد يمعان در سنت و کتاب در امر ي ةماد هست کين يا ههشب هفرمود
 .ستيقت و مجاز است؟ مشخص نينحو حق ها بياست؟  ياللفظ الاشتراک نحو يعل است؟ يالمعنو الاشتراک

 ي، اشتراک معنويو اشتراک معنو ين اشتراک لفظيمثلا اذا دار الامر ب هک يا يهاستحسان هک وجوياند  هدر تعارض احوال فرمود
 ياشتراک لفظ هن کيخاطر ا همقدم است مثلا ب يقت و مجاز، اشتراک لفظيو حق يتراک لفظن اشيمقدم است. اذا دار الامر ب

 .ةنيمع ي هنيم قرهدو هخوا يم هصارف ي هنيم قرهقت و مجاز يحق يد ولهخوا يم هنيمع ي هنيفقط قر
: اشکال دارد هاند س هذکر کرد يبعض هنسبت ب يح بعضيترج يدر تعارض احوال برا هک هين وجويد ايفرما يمرحوم آخوند م

 هبشود، معارض ب يزي، چيموجب ظن هن وجويا هلو فرض ک هن است کيل دوم ايست. دلياصلش تمام ن هن وجويا هن کيا يکي
ا ا بهن ياز استحسان دارد و ا يگريد هک وجيم هقت و مجاز ياستحسان دارد، حق هک وجي يمثل است. مثلا اگر اشتراک لفظ

کار د چيئا. پس بايمن الحق ش يغنيستند و ان الظن لا هد ظن ي، مف يهاستحسان هن وجويا هگذشت نيکنند. از ا يم تعارض مه
م تعارض هقت و مجاز است، با يا حقياست  ينحو اشتراک معنو ها بياست  ينحو اشتراک لفظ هم بياگر شک کرد يستيم؟ بايکن

 ؟ستيچ ياصل عمل يم مقتضاينيد ببيو با يل عملاص هم بيد رجوع کنيبا يا هر مسئلهکنند، در  يکنند و تساقط م يم
 يم برايدان يطلب، اما نم يمعنا يور دارد براهم لفظ امر ظيدان يمثلا م ييک معنايور لفظ امر در هد نعم لو علم ظيفرما يبعد م

 يول هع شدجامع وض يبرا هوان کين فرد مثل لفظ حيا هانصراف دارد ب يول هوضع شد يجامع يا براي هخصوص طلب وضع شد
ص يور را تشخهن ظيا هوج هما ک يست برايم نهم و ميکن يور اخذ مهظ هد ما بيفرما ينجا مير انسان، اين فرد غيا هانصراف دارد ب

 .ندارد يا ارزشهنيعام است؟ خاص است؟ انصراف دارد؟ ا يمعنا ها مثلا موضوع ليآ هم کهيد
 .باشد هدر طلب داشتور هامر ظ ي هماد هبعد کيد لا يفرما يم مهدر آخر 

م تعارض هل کلام شما با يجناب آخوند! صدر و ذ هن است کيا يت اولهرسد. ج ينظر م هام بهت ابهن مطلب خامس دو جيدر ا
 همعنا ذکر کرد هش حدود پانزديو برا هاستعمال شد يا يک معاني يلفظ امر برا هد کيدارد چون شما در صدر کلامتان نقل کرد

 يظامر اشتراک لف ي هماد هد کيم انتخاب کردهوم است. بعد همف همصداق ب هاز باب اشتبا ين معانياز ا يبعضد ياند. شما فرمود
 يالمعان من واحد ريغ يف استعمل قد هان يف ةهد لا شبييفرما يل کلام ميء. در ذيش يکيطلب و  يکيشتر ندارد يدارد، دو معنا ب

ء يمان شه هب يهبق ديفرمود ءويش مه يکي و طلب يکي دينکرد ذکر شتريب را عنام دو آنجا در هک شما اما. ةالسن و الکتاب يف
 .وم استهمف همصداق ب هگردد از باب اشتبا يبرم



در  ايء يا در شي هجا استعمال شد همهامر  ي هماد هک يهدر صدر کفا هنفرمود هشان کيندارد. ا يد تنافيبگو يممکن است کس
 هست کهم ه يا يک معاني يوم است. ولهمصداق و مف هد از باب اشتبايشما ذکر کرد هک يا ين معانياز ا يبعض هطلب. فرمود

 .طلب هب هگردد و ن يء بر ميش هب ها نهنياست و لکن ا يهمستعمل ف
 ،يالمعان من واحد ريغ يف استعمل قد الامر ةماد ان يف ةهلا شب هک ين عبارتيل است چون در ايکلام آخوند عل يبرا يهن توجيا
 هشد استعمال ييمعنا کي در امر ي ةماد هک سته يياهجا کي ندارد، منافات مييبگو تا مجازا ولو هک ستين نيا قصودشم

 ها بياست  ينحو اشتراک لفظ ها بيقت و مجاز است ينحو حق ها بيآ يد والا ندريفرما يم بعدش چون ءيش و طلب ريغ در مجازا
 ها بهنيا ي همهم هيد ياحتمال م هاستعمال شد هک يا ير واحد من المعانير غشود د ياست؟ پس معلوم م ينحو اشتراک معنو

ر يند غيگو يم يست، وقتيم نهتا  هر واحد سيکند. غ يم صدق مهتوان گفت بر دوتا  يم را نمهر واحد يقت باشد. غينحو حق
م هتا  هد بر دو تا و سييبگو هست کين نيش اير واحد معناير غينفر باشند. تعب ها ديشت هد يحد اقل با هما خبر داد هب يواحد

 .منطبق است
ن يء و بين شيدارد ب يظلف اشتراک امر ي ةماد هرفت کيکلام آخوند: آخوند در صدر کلامش پذ يدر تناف يهت ثانهدوم و ج هنکت

؟ قت و مجاز استيقنحو ح ها بياست  ينحو اشتراک معنو هاست، ب ينحو اشتراک لفظ هم بيدان يد ما نمييفرما ينجا ميطلب. ا
 . خلو عن تأمليو الا  يفرمود يد ميد. باينکرد يترق هدارد. شما ک ين با صدر کلامتان تنافيا

 يف او بالخصوص يهف ةقيا حقهو لو لم نقل بان يهحمل عليفل ياحد المعان يف هورهنعم لو علم ظ« هل فرموديدر ذ هک يا هاما جمل
 اقصن آخوند مرحوم ريتعب نيا يفن لحاظ هب هر يروانيا يآقا قول هب يول است درست بمطل نيا است، نيا هب منصرف ولکن الاعم
 هورهشود. نعم لو علم ظ يل کلام آخوند درست ميم، ذيوش يمعنو اشتراک هب قائل ما اگر چون کند اصلاح ديبا را رشيتعب. است

ن سازد و لک يم ين بااشتراک معنوياعم، ا يا براين معنا بالخصوص يا يبرا هم وضع شديدان يک معنا مثلا طلب، ولکن نميدر 
 ين عبارت جور در نميشد ا ين فرد. اما اگر از باب اشتراک لفظيدارد در ا يور اطلاقهن منصرف است، ظيست، اهم هاگر اعم 

شان يا ي يهاشم لذا از حيديرا ند يشان کسيا ييدقت و ظرافت و مختصر گو هن بييدر کلمات اصول هک يروانيد. لذا مرحوم ايآ
 همن باب وضع هبان يخاص و الا ندر يمعن يف هورهان کند نعم لو علم ظيب هن است کير ايد حق التعبيفرما يد، ميغفلت نکن

رد، ذا الفه يرا، انصرف اليکث ياحد المعان يف هفرد خاص، او من باب استعمال يال هللاعم و انصراف هبالخصوص ، او من باب وضع
ظ امر ن لفيکند چون اگر مثلا ا يم داخل مهرا  يرا، مشترک لفظيکث ياحد المعان يد استعمل فيبفرما يت. چون وقيهحمل علي

ن يکند در ا يدا ميور پهشود، ظ ين حمل ميشتر استعمال شود ايطلب ب يدر معنا يء و طلب ولين شيباشد ب يمشترک لفظ
 .باشد هباشد و دو تا وضع داشت يمشترک لفظ هن کيمعنا ولو ا

د يتوان يب است چون کجا ميباشد، از آخوند عج هطلب داشت يور در معناهظ هست کيد نيبع همرحوم آخوند فرمود هن کيما اا
 يگر، حالا در معانيد يمعان ها بيطلب است  يمعنا هم بيدان ي، نمهامر استعمال شد ي هماد ييجا هد در کتاب و سنت کيمثال بزن

گر يد يا معنايم مرادش طلب است يدان ينم هاورد کيب يک مورد اگر کسيطلب  يشود ول هن حرف زديگر ممکن است ايد
ست ه دين بحث مفيم در کتاب و سنت باشد. اهآن  يمورد هکنم ک يشود بر طلب، فکر نم يحمل م هم کيياست تا بعد بگو

است  يهفق م از شؤوناتهر يلامر، تفسالخلق و ا هست. مثلا و لين يهاحکام فرع هک يهست چون تمام بحث فقيد نيمف هم کيگو يو نم



گران يو د هاسففل هست. آنچين حجت نيدر د يهر فقيم غها چون فهنقل بکند از فق هن کيد مگر اير بگويحق ندارد تفس يهر فقيو غ
 .ندارد يمورد يهدر خصوص احکام فرع يست وليامر چ يمعنا هم است کهست. لذا مين يحجت شرع هاند ک هگفت

 .يالاول ةهجال يف هذا کله
 نيا است؟ يکاف ماهاحد اي است؟ شرط استعلاء اي ؟ است شرط علو امر، صدق در ايآ ديفرما يم آخوند مرحوم: ةيالثان ةهاما الج
 .امور برسم تمي بحث

لش يدل يهنثا هش است و نکتيمدعا ياول هد. نکتيفرما يان ميرا ب هن جا دو نکتيدر ا يهاست. کفا هشات آخوند ريان فرمايامر اول: ب
 .است

مصداق امر است اما طلب  ياز دان يطلب عال يعنيدر صدق امر علو معتبر است  هن است کير اهد ظايفرما يم ياول هدر نکت
 يعنيما هم احدييبگو هن کيم استعلا معتبر است غلط است. اييبگو هن کيست و ايمصداق امر ن ياز عال يا داني ياز مساو يمساو

 .است مختار آخوند هک يهت ثانهدر امر اول درج ياول هن نکتيف جدا. اياست ضع ير کدام باشد کافهلا باشد ا استعيا علو باشد ي
 يدان کي اگر. استعلاء ان و يالدان طلب عن الامر سلب ةلصح هن است کيما ا يل مدعايد دليفرما يلش است ميدل هک يهثان هنکت

 من هب ديگو يم کرد؟ امر شما هب يکس امروز! هالل ةيآ حضرت ديبگو يکس اگر. ستين امر رديبگ بالا را خودش ولو کند طلب
م هامر. خوب صحت سلب  هکرد ن يم شهخوا او هک دهد يم جواب. هبد پول گفت شما هب يا هبچ ديگو يم. نکرد امر يکس

 .ستين يصدق امر کاف ياستعلاء برا هشود ک يعلامت مجاز است. پس معلوم م
 يعل الامر حمل ةمع صح يعن العال يصحت سلب الامر عن طلب الدان يف تدعير من است) کي(تعب د ان قلت:يفرما يبعد م
طلب  ياز عال يک دانياگر  هد صحت سلب دارد و حال آن کييگو يم چطور الامر؟ ذلک يعل هحيتقب و يالعال من يالدان طلب

 ؟ستيفلان آقا ک يدان يند لم تأمر فلانا؟ ميگو يکنند م يحش ميکند تقب
کنم عبارت  يعرض م همانطور که، هن يآخوند اشکال کردند ول هب يش دارد، بعضيک مقدار تشوين جا عبارت مرحوم آخوند يا

 هب. قتايحق هن است ةياست. بالعنا ي، اطلاقش عنائيعن العال ين طلب دانيد اطلاق امر بر ايفرما يآخوند تمام است. آخوند م
 هاللَّ وَ  ديفرما يم هفيشر يهآ مثل اش هديعق لحاظ هب او طلب بر کنند يم امر اطلاق يعني داند يم يعال را خودش هک نيا لحاظ

اعتقاد است و  هن کذب بي. اهْعَلُم ِإنََّک َلَرُسوُلي هَو اللَّ هُد ِإنََّک َلَرُسوُل اللَّهگفتند: َنْش يم نيمنافق ، َلکاِذُبون َنياْلُمناِفق ِإنَّ ُدهْشي
چرا استعلا  هلحاظ استعلا است ک هح بي؟ تقبيکن يچرا امر م هست کيلحاظ امر ن هح بياست. تقب يم امر ادعائهنجا ياست. ا يادعائ

 ؟يدار
؟ ينو؟ علو معيعلو اجتماع يعني؟ علو هچ يعنيتذکر دادند: علو  يهن حاشيدر ا يروانيا يمرحوم آقا ينيمت ي هواقعا نکت هامر دوم ک

 يسلطنت دارد، مکانت اجتماع يا اگر کسيکند؟  ي، امر صدق ميک بازاريب کرد از د است و طلهک شخص مجتياگر  يعني
در وجود. لذا  يفوقان همرتب يعنيض است. يلحاظ وساطت در وجود و ف هن علو بيا هکند؟ فرمود يدارد طلب کرد، امر صدق م

ق يض خداوند سبحان از طريدر وجودند. ف هسطا واهنيخداوند سبحان چون ا هرسد ب يتا م هياء اليشود پدر، مادر، معلم، انب يم
م وشرف، عل هولو کو هن شخص نبودياستاد ا ياگر کس يرسد. ول يافراد م هن بيتوسط معلم هياء اليو از انب هياء اليانب هخداوند ب



قوم ن، شرفاء اليني. لذا علما، متدهض نبودين علو ندارد و در وسائط فيند امر کرد چون ايگو يد درخواست کرد نمهاگر فلان مجت
 .يق اوليطر هب هطريو س هگر صاحبان سلطيست ديامر ن ها کهنيست. ايامر ن

استعلاء را  شاني. اها استعلا را آخوند بد معنا کردهست منتيد در صدق امر، استعلا معتبر است و علو معتبر نيفرما يدوم: م هاما نکت
 کيکند.  يامر م يو عالهاست و بما  ين عاليا هن کيا يعنيست. استعلاء ين نيا هاندازد. ن يباد در دماغش م يعني همعنا کرد

السلام،  يهد خدمت امام صادق عليآ يم يشخص هن کيامر نکند مثل ا يو عالهباشد بما  يعال يک شخصيوقت ممکن است 
ر برو کباب بخو هطلبش ک است اما يالسلام عال يهبرو کباب بخور. امام صادق عل هد چرا رنگت زرد شديفرما ياو م هحضرت ب

ذا . ليب معنويم طبهر است و هب ظايم طبهب النفوس است يحضرت طب هن کيبما ا هبلک هاز حضرت صادر نشد يو عالهبما 
 .نخور هيخوا يبخور و نم هيخوا يت کردم مينمائهد من رايفرما يد؟ ميفرمائ ياگر عرض کند آقا امر م

مختار  ه. خلاصها استعلاء را بد معنا کردهمنت هدرست اشکال کرد هاشکال کرد هند کپس در صدق امر استعلاء معتبر است. آخو
ک يندس است هم مهب است . يم طبهت دارد. يم مولوهباشد  هداشت يممکن است کمالات يک شخص عالي هشان است کيا

ک وقت يالامر.  يهصدق عليکند لا  يب طلب ميو طبهک وقت بما يالامر.  يهصدق علين يکند ا يطلب م يو مولهوقت بما 
 م علوييم بگويممکن است ما عبارت آخوند را درست کن هد بليفرما يالامر. لذا م يهصدق عليکند لا  يندس طلب مهو مهبما 

آن  هک يالو عهشود بما  يصادر م ياز عال هک يا طلبهدر امر علو معتبر است منت يعنيم يف کنيد عبارت را تلطيمعتبر است اما با
 شان قشنگ هند بچهخوا يم هک يد کسانيفرما يالسلام م يهالامر. و الا اگر امام صادق عل يهصدق علياو  هعلوش است بثش يح

 .دمکر ينمائهدستور دادم؟ را يد من کيفرما يالسلام دستور دارد. حضرت م يهد حضرت علييب بخورند. بعد بگويباشد س
 ي. موله؟ چون امر قطعا لزوم عمل دارد. تحتم درش افتادهچ يعني يامر استحبابم. يندار يما اوامر استحباب هت فرمودهن جيمه هب

 ه، بيدا کنيعزت پ هيخوا ياگر م يعنياست. نماز شب مستحب است  يدر موارد استحباب ارشاد هکند بل يدارد درخواست م
م. بر يندار يم اما امر استحبابيدار ياد شود نماز شب بخوان. طلب استحبابي، رزقت زيدا کنين را پيمومن يماي، سيشت بروهب

 .کند يقطعاامر صدق م يبر طلب وجوب يکند ول يامر صدق نم يطلب استحباب
 تشياست ولو منشأ طلبش مولو ياز دان يرا قبول دارد چون آخوند فرمود امر طلب عال يآخوند امر استحباب هد بليفرما يبعد م

 .ست چون علو دارداسرار عالم خلقت ا همنشأش علمش ب هنباشد بلک
 هثمر ه؟ بلها نيم دارد ه يعمل ي ها ثمريبعد آ هنجا بيعبارت آخوند روشن شود. اما از ا هنکينجا بحث کردنش لازم بود از باب ايتا ا
، فرن سيا اين کربلا آينرو اربع هقم نرو درس نخوان. پدرم گفت همن گفت هکنند مادرم ب يا سوال مه يليدارد. خ يا همهم يهعمل ي

 ؟ها نيد نمازم را تمام بخوانم يبا هشود ک يت ميسفر معص
ش ين جاياست؟ ا ياند امرش امر ارشاد هگفت يت شود. بعضياذ هک يطور هشفقت باشد ب يجواب دادند اگر از رو يآنجا بعض

. ستيدر آنجا ن يبرر درس بخوان خهما، اگر ارشاد کرد، گفت بابا نرو فلان شهاطع امر هت دارد کياگر در روا هن جاست کيمه
تش ين طلب از مولويد ايبا هم کيرا گفت يروانيا يشود امر. اگر کلام مرحوم آقا ين مي، ايطلب عال هم کياگر کلام آخوند را گفت

 يحت مينص هپسرم من دوستان هد نهد ي؟ جواب ميکن يم ه، امر پدرانيستهپدر  هن کيا بما ايم آيبپرس   اگر از او هرد کينشأت بگ
 کند؟ ين صدق ميا ها امر بيآکند. 



 .فردا هان شاء الل
  

 ميالرحمن الرح هبسم الل
 .نيم اجمعهاعدائ ين و اللعن الدائم عليرهالطا همحمد و آل يو السلام عل هن و الصلايرب العالم هو الحمد لل

لب ط يعنياست؟  يطلب مستعل هست بلکين يا طلب از عالياست؟  يش طلب از عاليامر معنا ي ها در ماديآ هن بود کيکلام در ا )١١٨ هجلس( ٢٩/۶/٩۵ هدو شنب
 ا ندارد؟يدارد  هن بحث ثمريا ايآ هن بود کي؟ کلام در ايمصداق امر است او طلب المستعل يمن الدان يعال

ت در گف ياست. اگر کس هاطاعت دارد. واجب الاطاعن، لزوم يم امر والدياگر گفت هن است کياند ا هش ذکر کرديبرا هک يا هثمر
 يعلم امر طلب المستيد اطاعت شود. اگر گفتيگفت درس بخوان، مصداق امر است و با هخاضعان يامر، علو معتبر است اگر پدر

د من ين بگويکنم درس بخوان، ا يش مهپسر جان خوا هخفض جناح کرد، با خشوع گفت ک ي، اگر پدريطلب عال هاست ن
امر  هن کين را اطاعت کن. ايامر والد هم فرمودهکند و خداوند سبحان  ين صدق نميا هخوانم، چرا؟ چون امر ب يگر درس نميد
 .يطلب المستعل يعنيست چون امر ين
اعت ما، وجوب اطهاطع امر هم کين ماست ندارهدر ذ ه، آنطور کيتياولا ما در روا هن است کيک اشکال ايدو اشکال دارد:  هن ثمريا

 .هنشد وارد ليدل در اصلا امر هکلم نيا لذا. ماهامر اطع هن ما،هاطع دارد مه آن و است ةج البلاغهلش در نين، دليوالد
ب واج هن کين امر والديمناسبت حکم و موضوع، ا هب هامر باشد مسلم است ک ي هکلم هبر فرض ک هن است کيدوم ا ي هنکت

 هب هسفارش نمود هک ينيگردن اولاد دارند است. د هب هک يا هن اولاد دارندو علو و مرتبگرد هب هک يخاطر آن حق هالاتباع است ب
 ولا هک نياجمع مهاعدائ يعل هالل ةو لعن هو آل يهعل هاسلام صل الل يغمبر گراميپ هنسبت ب يخشوع و تذلل و خفض جناح حت

ادر با تکبر و د پدر و ميم باييبعد بگو نياتََّبَعَک ِمَن اْلُمْؤِمن ِفْض َجناَحَک ِلَمِناْخ َو هک هداد دستور مه او هب است، عالم مخلوق
 .ستيعرض کردم ن هک يا هن نکتين مناسب حکم و موضوع و ايند درس بخوان. خوب اياستعلاء بگو

؟ تسيرش چير دارد. تقديک تقديما ه. اطعهت وارد نشديامر در روا ي هد کلميد شما گفتيد بگوهجواب بد يممکن است کس
 يطلب باشد ول همحتمل است ک هر امر است، بلين تقديقن از ايما. قدر متهد باشد اطع امريم از کجا؟ شاييگويما؟ مهاطع طلب

کند  يامر صدق نم هک يمعنا دارد چون در جائ هن ثمرينش امر است لذا ايد. حداقل مجمل است و قدر متقهخوا يل مين دليا
 شود يم يعلمون جاريرفع ما لا 

 يعرض م هاشار يا هک جملياشکال کند.  يکس هستم کين نياشکال درست است اما من فعلا در مقام وجوب اطاعت والدن يا
ج هن هفرمودند ک يم يخوئ يخنا الاستاذ و آقايو مرحوم ش هوارد شد هج البلاغهما در نهن، اطعيل وجوب اطاعت والديکنم. دل

 هک نيا اما .است متواتر نيا. هن. ستين السلام يهعل نيالمون ريام مولانا از ةج البلاغهن نيا هست کين نيش ايعنام اما ندارد سند ةالبلاغ
 اشکال باشد هشد وارد هالبلاغ جهن در ما،هفاطع الوالدان اما و ةجمل من هشد وارد ةالبلاغ جهن در هک يالفاظ ي همه بالخصوص

 .ستين واجب نياطاعت والد ين حرام است وليلدعاق وا هست. بلياجب نو نيوالد اطاعت فرموند يم و کردند يم
 .ِلَک َو َماِلَک َفاْفَعْلهت دارد َو ِإْن َأَمَراَک َأْن َتْخُرَج ِمْن َأيسوال: در روا



راد دارد. يا دو اهقول فق هت بين روايم. اما اين بحث وارد شويم در ايخواست ينم ه. ما کَمانِ ياْلِإ ِمَن َذِلَک ز دارد َفِإَنيلش نيجواب: ذ
 اهم رهمن ببخش، و زنت را  هاموالت را ب ي همهد يبگو ياگر پدر يعنيست. يقابل اخذ ن هن کيسند ندارد. دو ا هن کيا يکي

پدر  انسان در مقابل هن است کيست. لذا مقصود ايت قابل اخذ نين روايخنا الاستاذ ايقول ش همان؟ بيکن، فافعل فان ذلک من الا
 .کيانت و مالک لاب هن حد کيدر ا هکباشد  يو مادرش طور

 :سوال
شان يحرف ا هاگر ب هدارند ک يک حالتين پدر و مادر يا اهکند منت يم دارد: تارتا پدر و مادر امر مه يخوئ يجواب: مرحوم آقا

 يکار يعنين است. عاق ين مصداق عاق والديد اطاعت کرد چون اين امر را بايا هکشند. بل يشوند زجر م يت مي، اذهيگوش ند
 تهن جيمه هشود. ب يت نمي، اذها نيحرفش بکنند  هاولاد ب هست که يت شود. اما اگر پدر و مادرياو ناراحت شود اذ هک يکن

د قم نرو درس بخوان، چکار کنم؟ يگو يمادرم م هکرد ک يسوال م يا فحول کسيخنا الاستاذ يا شي يخوئ ياگر از مثل مرحوم آقا
ن مصداق آزار است و عاق است. اما اگر يشودا يت مياذ هست کهتو  هب هشود و وابست يت مياذ يکنحرفش ن هفرموند اگر ب يم
 .شود اشکال ندارد يت نميچ اذهي يم رفتهاگر  يول هيش را انجام دياهتا کار ينجا باشيا هد نرو کيگو يم

 يتعلند مسيگو يم هک يون قطعا کساناند. چ ها گفته يبعض هم غلط است کهمناسبت حکم و موضوع  هب هدوم ک ي هاما نکت
عنوان  هب يعنياست  هکرد يروانيا يمرحوم آقا هک ييمان معناهن استعلاء در واقع يست مراد از ايد باشد، مراد از استعلا تکبر نيبا
 هعو اللياط هکن يست. اين هدير خداوند سبحان پسندير از تکبر است چون تکبر از غيا غيد عليزند.  يا است حرف ميد علي هن کيا

ت يعنوان مولو هب يعني هست. بلکين هبنديشان زيا يبرا هد با تکبر امر کنند؟ تکبر کيبا هائم يعنيالامر منکم،  يعوا الرسول و اوليو اط
ند تو يوار را خراب کن، بگوين ديد ايگو يم هک يرياج هت کند. پس اگر بيد او رعايبا هند کيب يخود م يبرا يک حقي يعني

امر  تيمولو يهاز ناح هامرشان واجب الاطاع است ک يپدر و مادر در صورت يعنياست  يآن معنا حرف درست ه! استعلا بيارتکبر د
 .کند يکند، امر صدق نم يحت مينص هن عنوان کيا هاگر ب يکنند ول

صادر  ياز عال هک يد آن طلبفرمو يروانيا ي. آقايروانيا يآقا هشان نظر دارد بيرا اهظا هدارد ک ين حليخ حسيم آشه هک جملي
، يد طلب عاليفرما يم ين حليخ حسيم. مرحوم آشيندار يتش باشد امر است لذا فرمود امر استحبابيشود و منشأش علو و مولو

 يباشد مصداق امر است لذا م يطلب کرد ولو طلبش ارشاد هنقدر کيمهت نکند، يتش نباشد، اعمال مولويولو منشأش مولو
 .کند يا صدق امر مهني. اي، امر شرطيري، امر غيقي، امر طري، امر نفسيسم است، امر ارشادند امر چند قيگو
 هائدف يب ي هد پسر جان درس بخوان و الا طلبيگو يم يکس يست چون وقتيم تمام نه ين حليخ حسيش مرحوم آشيرا فرماهظا

 يمانهحت است. ين نصين امر است؟ ايجتماع، اشود انگل ا يگران را و ميم دهو  يکن يت ميم خودت را اذه هشود ک يم يا
 .سر است يهاز بق هفرمود يروانيا يمرحوم آقا هک

در صدق امر، استعلا معتبر است علو اصلا معتبر  هن است کيم. عرض ما اهيد يم يحيک توضي يمان است ولهم همختار ما 
 م بر آن استعلاء است.هح يکند. تقب ي، امر صدق نميا مساوي يطلب دان هد بيفرما يش تحّتم است. آخوند ميست. امر معناين

، امر ين کار را بکنيد حتما ايد بايبفرما يشخص هب يک بزرگيد خلاف ارتکاز است. اگر ييفرما يشما م هن کيجناب آخوند! ا
 هن امر بيا هم کيي؟ بگويکن يامر م هک يسته هد تو کيگو ي، ميد فلان کار را بکنيد بايآن بزرگ بگو هب ياست اما اگر فرد دان



 همانطور کهد عرف است عرف ي هش بيتشخص يقيبا استعمال حق ياست. خوب استعمال مجاز يلحاظ اعتقادش است. مجاز
 يروانيا يآقا هن کياست تحتم و الزام است و ا هک کلميد. امر يگو يم امر مه يامر دان هد بيگويامر م يامر عال هب هبدون مؤون

د حتما يگو يد نان بخر، فرزند ميگو يم. لذا اگر پدر ميندار ي. ما امر استحبابهفرمود يعال يليم، خيدارن يامر استحباب هفرمود
د پدرم اصلا امر هد ي، جواب ميد تو مخالف امر پدرت کردي. بعد بگوهترهب يبخر يندارد ول يلزوم هد نهد يبخرم؟ جواب م

تم و الزام تح هک يقاعدتا کس هست. بلهصد در صدر تحتم و الزام درش  بود. امر يطلبش استحباب يامر کرد ول هن کيا هنکرد. ن
ئل است خودش قا يبرا هاست ک يتيحق مولو هست بلکيخودش قائل است. اما آن استعلا تکبر ن يبرا ييک استعلايکند،  يم

ا د فلان کار ريد بايگو يرد ميگ يرا م يدهمجت هقي هک يخودش قائل است مثل مأمور دولت يناحق برا هن حق را بيا هن کيولو ا
 .نديب يم يتيخودش حق مولو يبرا يعني يقانون باش يع مجريد مطي. قانون است و بايبکن

 يهت ثانهج هذا تمام الکلام نسبت به
ح يم تنقهت هن جيقت است در وجوب. در ايامر حق ي هم مادييبگو هبعد کيد لا يفرما يمرحوم آخوند م هن استکيا هت ثالثهج

 ياول هاست. نکت هار نکتها چي هش آخوند است. مرحوم آخوند کلامشان مشتمل بر سيان فرمايتم برسم امور. امر اول بيبحث 
 هفرمود ذکر هک يداتيمؤ و آخوند مرحوم ليدل دوم هنکت. ةيالوضع ةامر دال بر وجوب است بالدلال ي هماد هشان است کيا يمدعا

 .شود يسوم م هد وارد نکتل و بعيک دليکند و  يم ذکر ديمؤ ارهچ. 
اورد ين شهمراه يا هنيچ قرهيد و يلفظ امر را بگو ياگر کس يعني هعند اطلاق همن هد لانسباقيفرما يم هن است کيشان ايل اياما دل
ْحَذِر يَفْل هاست ک هفيشر يهن آيا يکيداتش يقت است. مؤيم علامت حقهکند و تبادر  ي، از آن وجوب تبادر مهو طبع يلو خل

 هچ يکنند. اگر امر دال بر وجوب نباشد، برا يمخالفت امر خداوند سبحان م هک يائهد حذر کنند آني، باهخاِلُفوَن َعْن َأْمِريَن يلَّذا
 ين وجوب و استحباب است، حذر ندارد خوب مستحب را انجام نميا جامع بيش استحباب است يحذر کنند؟ اگر امر، معنا

 .امر دال بر وجوب است يعنيد بترسد يقاب دارد و باع يعنيحذر دارد  هن کيد. اهد
 .دليد، وهشيفرمود و  ي؟ م»ديؤي« هدال بر وجوب است پس چرا آخوند فرمود هفيشر يهن آيد اگر ايبگو يممکن است کس

 .هان کرديب هد ذکر فرموديؤيست، لذا يتمام ن يهآ هاستدلال ب هن کيا يبرا هوج هس يروانيا يد، مرحوم آقاييتأ هوج
ش، وجوب است اما لفظ در وجوب يا مراد جديش يمراد استعمال هشود ک يحذر معلوم م ي هنيقر هب يهن آيا هن است کياول ا هوج

 از کجا؟ هاستعمال شد
 هلفظ امر در وجوب استعمال نشد ه، وجوب است و از آن طرف معلوم نباشد کيا جدي يمراد استعمال هچ يعني هد کيبگو يکس

منافات ندارد.  هن استکيوجوب است؟ جوابش ا يد مراد استعمالييفرما يچجور م هامر در وجوب استعمال نشدباشد؟ اگر لفظ 
اشند ب ها عادل استعمال شديعالم  هست کين نيش اي، عالم عادل است اما معنايد اکرم العالم العادل، مراد استعمالياگر شارع بفرما

 .شود مجاز يدر عالم عادل و الا م
 .است يهن مستعمل فيم عه ياز لفظ عالم، عالم و از لفظ عادل، عادل است، پس مراد استعمال يد استعمالسوال: مرا



تعدد دال و مدلول است. در اکرم العالم العادل دال  ه، وجوب بهجامع طلب استعمال شد يم امر در معناييگو ينجا ميجواب: در ا
 هنيقر هاست مثل مقدمات حکمت است. ب يمعنو هست بلکين يلفظ گرشيست؟ دال ديگرش چينجا دال ديگرش عادل بود، ايد

 .ن اولايگر است. ايحذر است. حذر دال د
امر  يا معنايآ هن است کيقت و مجاز است. بحث ما اي. استعمال اعم از حقيدر طلب وجوب هامر استعمال شد هم کيا قبول کرديثان

نوان ع هرا ب يهشود آ يآن وقت م هلفظ امر در وجوب استعمال نشد هک ادعا کند ياگر کس ه؟ بلها نيست ه يقتا طلب وجوبيحق
 هوجوب استعمال شد يامر در معنا هن است کي. اشکال دوم ا هنقض مطرح کرد. در اشکال اول امر اصلا در وجوب استعمال نشد

 .قت و مجاز استيا استعمال اعم از حقهمنت
ل افع ياه هغيد مقصود، صيد مقصود از امر، کدام امر است؟ شايفرما يم هت کن اسيا هکرد يروانيا يمرحوم آقا هک ياشکال سوم

 امر است؟ ي همقصود ماد هاز کجا ک… ع يا ذروا البيا اسجدوا يباشد مثل ارکعوا 
 ،يرر امهکنند،  يمخالف امر م هک يکسان يعنياطلاق دارد  يهآ هقال کيم الا ان هد الليفرما يگرداند م ين اشکال را برميبعد ا

 .است ين امر، امر وجوبيمقصود از ا هکند ک ياطلاقش دلالت م هامر را. لذا ب ي هم مادهرد و يگ يافعل را م ي هغيم صهاطلاقش 
 چون هبد ةاد زکيبگو يشخص هب يست؟ مثلا شخصيد چيؤياشکال دارد پس  هس هفيشر يهن آيا هآخوند!اگر استدلال ب يخوب آقا

 .ّربخي نيا د؟يؤي هچ يعني. ديؤي هبلک ستين دلالت ديبگو بعد لايسب يهال استطاع من تيالب حج هلل و ديفرما يم يهآ
ن يا مقصود هفيشر يهاگر در آ هد کهد يح مين طور توضين طرفش را ايا يروانيا يد. آقايؤي هچرا فرمود هک هچ کس را نگفتهي

 دارد لفظ امر يلفظ طلب را بر نم يخود يب هک يه. آهخالفون عن طلبين يحذر الذيفرمود فل ياست م يطلب وجوب هنبود ک
خاطر عدول از لفظ طلب  هد؟ بيؤيد. پس چرا يؤيد يآخوند بفرما هشود ک يموجب م هن نکتيدارد. ا يا هک نکتين يبگذارد. ا

 .ذکر لفظ امر هب
 .است يگريبحث د ها نيد يفرما يدرست م يهکفا هن کياست. اما ا يهح کفاين توضيا

 يم همد چهف يچ کس نمهين پر است اما ييا و اصولهشات فقيدر فرما هست کهاز کلمات  يکنم، بعض يم هرک اشاياما من 
نان حجت است. ياطم هم نوشتند که همهنان دارم. ياطم هد نيگو ي؟ مين داريقيند يگو ينان است. مياطم هکلم يکيد. يگو
ن. يقي هب هماند هک ذرياد است يز يليخ يليان آن گمان خنيند اطميگو يست. ميست؟ بلد نينان چيد اطمير کس بگوه هب يول
 ا نود و پنجينان ظن چند در صد است؟ نود در صد يم. مثلا اطميبدار هک سانت قبلش نگي همتر است ک هکنند ک يال ميخ

است. نطور يمهم هد يؤيا نود و پنج درصد. يم گمان ما نود درصد است هيص دياصلا چطور تشخ هن کيدرصد است؟ ضمن ا
را  يهن آيا ي. اگر کسيديمؤ هلفظ امر دال بر وجوب است ن هم کيدار يليدل هگفت ن يم يست؟ اگر مثلا کسيدل چيفرقش با 

 ست؟يد چيؤي هزان کلميکرد. م ين اشکالات را ميمهن شخص يکرد، ا يذکر م
 .د اوليدر مؤ هذا کله
  
  



 ميحمن الرحالر هبسم الل
 .نيم اجمعهاعدائ ين و اللعن الدائم عليرهالطا همحمد و آل يو السلام عل هن و الصلايرب العالم هو الحمد لل

 حيتوض ميکرد عرض. وجوب يبرا هشد وضع امر ي هماد هفرمود هر آخوند مرحوم هک بود امر ي هماد بحث در ةت ثالثهکلام در ج )١١٩ هجلس( ٣١/۶/٩۵ هارشنبهچ
 امر .است وجوب در قتيحق. هشد وجوب يبرا وضع امر ي هماد هک بود يهکفا يمدعا انيب اول امر. امور برسم تمي بحث حيتنق و

 .ان فرموديب هر آخوند هک بود يداتيمؤ و ليدل انيب دوم
 يکي، و هون عن امرخالفين يلحذر الذيف هفيشر يهآ يکيداتش ي. مؤهلانسباق الوجوب من لفظ الامر عند اطلاق هن بود کيلش ايدل

 مهاعدائ يعل هالل ةلعن و هآل و يهعل هالل صل اسلام يگرام غمريپ قول مه يکي. ةم بالسواک عند کل صلوهلامرت يامت يلولا ان اشق عل
 او و ندک امر عبدش هب ييمولا اگر هک نيا مه يکي. شافع انا بل لا قال ؟هالل رسول اي ياتامرن کرد سوال هک يوقت ةرين لبرياجمع

 ي هادم هک باشد قرار اگر. دانند يم حيصح را خيتوب و احتجاج نيا عقلا کند، احتجاجش و کند خشيتوب يمول کند، مخالفت
ت. امر مستحب اس هال کرديو عبد خ هح بدانند چون او امر کرديخ را صحين توبيعقلا ا يستينبا باشد هنشد وجوب يبرا وضع امر
 .هوجوب نشد يوضع برا هک

 دل؟ي هد و نفرموديؤيچرا مرحوم آخوند فرمود  هن بود کيح امر دوم ايم. توضيوددر امر ب
 .ستيا دلالتش تام نهنيدل غلط است و اي هذکر فرمود ک هيوجو يروانيمرحوم ا

د از ير کس مخالفت کند، باه، از امر خداوند سبحان هفيشر يهن آيا هن بود کيا هک وجيذکر فرمود:  هوج هس هفيشر يهآ يبرا
م هگر يد يا هنيدر جامع طلب و قر هد امر استعمال شدي؟ شاهنجا امر استعمال در وجوب شديد ايگو يم يکس هقاب بترسد. چع

وجوب  هلفظ ک يهکلام وجوب است اما مستعمل ف يهشود. مستعمل ف يم هديمهتعدد دال و مدلول وجوب ف هکنارش است، ب
 .ستين

 هتگف يکس هقت و مجاز است. چي، استعمال اعم از حقهامر در وجوب استعمال شد هادم هم کياصلا قبول کرد هن استکيدوم ا هوج
 ؟ها ني هوجوب شد يامر وضع برا ي ها ماديآ هن است کيقت است؟ بحث در ايحق هک
 بولد اگر شما قياشکال کند، بگو يممکن است کس هد کلام آخوند ذکر کردييتأ يبرا يروانيا يمرحوم آقا هاول ک هن وجيا هب

 عدم ةاصال و الاطلاق ةش وجوب است تعدد دال و مدلول غلط است چون اصالي، معناهخالفون عن امرين يحذر الذيد فليکرد
ر تعدد دال و مدلول دال ب هد بيي. اگر بگوهد نشديو مق هص نخورديتخص هفيشر يهدر آ امر ي هماد هک کند يم اقتضاء دييالتق

 ةد است. اصالييد و اصل تعدم تقييشود تق ي، مهماندهد آخر الزام را فيق هامع طلب بج يبرا هامر وضع شد ي هوجوب است، ماد
 .باشد وجوب شيمعنا امر خود هک دارد اقتضاء الاطلاق

کرات و  هگران بيآخوند و د يمرحوم آقا هن است کيست. جواب اول اهن اشکال ين اشکال را بکند دو جواب از ايا ياگر کس
 نيا مثل ميدان ينم را يجد مراد و ياستعمال مراد هاستک ييجا در العموم ةاصال د،ييالتق عدم ةاصال اطلاق،ال ةمرات فرمودند اصال

 ينجا جايا ؟يعرب ياهع يمثل ب يا بعضياست هع يب همهع يالب هن احل الليم ايدان ينم لکن و عيالب هالل احل هفرمود مقدس شارع هک
 ياه عيب ،يجد مراد. است يعرب ياه عيب شيمعنا ع،يالب هالل احل هک دانم يم اگر يلو. است دييتق عدم اصل است الاطلاق ةاصال



، هد خوردييع تقيب هک هشد هديمهتعدد دال و مدلول ف هب يعرب ياه عيب دانم ينم است، يعرب ياه عيب ،ياستعمال مراد. است يعرب
. است ليقب نيا از يهف نحن ما و ستين صيالتخص عدم ةلاصا و دييالتق عدم ةاصال ينجا جاين است، ايمهع يب يمعنا هن کيا اي

نجا ي، اها ني هد نخوردييتق هک است يوضع مدلول وجوب ، ميدان ينم اهمنت م،يدان يم را ياستعمال مراد و را يمول يجد مراد ما
 .ستين الاطلاق ةاصال د،ييالتق عدم ةاصال يجا

م، اصل عدم يرا ندان يمراد جد هم و چيرا بدان يمراد جد هد ، چييقم در تيباش هشک داشت هر جا کهگفت  يدو، بر فرض کس
راد را م يمراد لا الاستناد، وقتال يف شک هک است يوقت الاطلاق ةاصال همرحوم آخوند ک ي هشد هشيد است و آن عبارت کلييتق
مراد را  هم و چيمراد را بدان هق است چست. اصل اطلايش آخوند، درست نين فرمايم ايدان يت استناد را نميفيک يوقت هم نيدان ينم

 شک در استناد باشد هشک در مراد باشد و چ هم. چيندان
شک  هاست ک يوقت يشود برا يگر جاريد ير جاها ي يهما نحن ف در اگر الاطلاق ةن اصاليست چون ايش نينجا جاياند ا هباز گفت
ما  در ي، ولها ني هد خوردييتق هم کيدان ينعقد شود بعد نماصل مقدمات حکمت تمام شود و اطلاق م هم کيد منفصل کنيدر مق
م اصل ييشود تا بگو يد متصل است، اصلا اطلاق منعقد نمي، حذر قهخالفون عن امرين يحذر الذيم، فليد متصل داريما ق يهنحن ف
 .ستين اشکال وارد نيم اشکال کند ايعرض کرد هن طور کياول ا هن وجيا هب يد است. لذا اگر کسييعدم تق

ممکن  هد آخوند فرمودييدر تأ يروانيا يمرحوم آقا هک يثان هوج هب هن استکيم اييگو يح مطلب مين تنقيدر ا هک يدوم ي هنکت
قت يدر وجوب، استعمال اعم از حق هن استعمال شدي، اهخالفون عن امرين يحذر الذيد فليد شما گفتياشکال کند بگو ياست کس

مواقع مثلا استدلال  هيگا يهدر ما نحن ف هدر بحث مشتق و چ هح و اعم و چيدر بحث صح هچ يهدر کفا هوند رو مجاز است. آخ
 يکس کي هيگا و المنکر و الفحشاء عن هيتن ةالصلو هب کند يم استدلال يبرا ،هشد وضع حيصح يبرا ةلفظ صلو هکند ک يم

 نيا هک کند يم اشکال آنجا فاسد، و حيصح هب مشيتقس است است حيصح ةصلو ديگو يم اعم هب قول يبرا کند يم استدلال
 ينجا وقتيا در. است مجاز و قتيحق از اعم استعمال و اعم در هشد استعمال نجايا در ةصلا کند يم اثبات هک است نيا تشياهن

 ي، آنجا اشکال ميو امر وجوب ياند امر دو قسم است امر استحباب هد گفتيفرما يد ذکر کند مهخوا ياعم را م هن بيقائل ي هادل هک
ر هشود؟  ين طور ميقت و مجاز است. ايو استعمال اعم از حق هامر در مقسم، در جامع استعمال شد هن است کيتش اياهن هکند ک

د ييفرما يد مهدلتان نخوا هک يل است و آنجائيد استعمال دلييفرما يد ميکن ياستعمال تمسک م هد بهدلتان بخوا هک يجائ
 .قت و مجاز استي، اعم از حقاستعمال

 يليباشد و ما دل يدر جائ يک استعمالياگر  هست. فرمودين هيخوا هدل ب هک هح داديتوض يهکفا يک جاين را خود آخوند در يا
باشد  يک استعمالي. اما اگر هقت و مجاز است. در مجاز استعمال شديد استعمال اعم از حقيفرما ينجا ميم ايباش هبر خلافش داشت

 يوقت ح و اعم،يا در بحث صحيا در بحث مشتق يقت است. ينجا استعمال علامت حقيک عدلش، ايم بر يباش هنداشت يليما دل و
 ت در خصوص متلبس استيقيبعد ما ثبت ان المشتق مثلا، حق هآنجا دارد ک هک کلميدر اعم است،  هک ياستعمال هرسد ب يم
 هگفت هن استعمال کيد ايفرما يم يهد ثابت شود. ما نحن فيا باهشود منت يقت نميقل بر حياست، استعمال دل ين استعمال، مجازيا
ن اعم يد ايفرما يجامع م يبرا هامر وضع شد ي هماد هد کيآ يامر م ي هن ماديمهدر  هک هثالث ي هوجوب است؟ در آن نکت يمعنا هب

ال ن استعميد ايفرما يم ه. اما در آنجا کهعند اطلاق همن هلانسباق هوجوب شد يامر وضع برا ي هماد هاست. چون آخوند ثابت کرد ک



قت يحق هباشد ک هو در جامع ثابت شد هامر در جامع استعمال شد ي هماد هم کيثابت نکرد ياعم است و مجاز است چون جائ
قت يحق هاست ک نيعلامت ا يو استحباب  يامر وجوب هم امر بيد صحت تقسيبگو هرد کيد بگهم شاهاست و بعد آن استعمال را 

 .است
 :سوال

در  يداند کأن اصل اول يقت ميحق هحد نفس يشان استعمال را في. عرض کردم اهاول عرض ما دقت نشد ي هنکت هجواب: ب
افش در خل هندوانهگر، لفظ يد يک جاين است بعد در يش ايمعنا هندوانه هثابت شد ک يک جائيقت است اما اگر ياستعمال حق

م يصح تقسيم چون يما قبول ندار هوجوب نشد يامر وضع برا ي هد ماديبگو يتواند کس ينم يعنيست يناستعمال شد، معارض 
د. يقت است. خوب دقت کنيعلامت حق هو طبع يلو خل هندارد. بل ه. استعمال قدرت معارضيو الاستحباب يالامر الوجوب يالامر ال

خوند ن را آين غلط است. ايدر اعم، ا هاستعمال شد هن کيا هامر را ب ي ها رد کند وضع ماديح را يمثلا صح هرد کند قول ب ياگر کس
است.  قتيعلامت حق هو طبع يل بر خلاف نباشد و اصل استعمال ثابت شود، استعمال لو خليدل يک جائياگر  يقبول ندارد ول

 .شات آخوند استين فرماين جمع بيا
د هشيو  هد فرموديؤيچرا آخوند  هد آخوند آوردند کييدر تأ هک هيوجن يا هشود ک يم معلوم ميعرض کرد هک ين جمعيلذا از ا
 .قت و مجاز است غلط استيم اعم از حقهن استعمال است و استعمال يگفتند چون ا هنفرمود

ن بود ياول ا هاول درست است. آن وج همان وجهد فقط يفرما يد ميؤي هآخوند ک هک يهعرض کردم در ما نحن ف هک يا هن نکتيا
ون د نبود چيؤيد بود و هشي، هامر استعمال در وجوب شد هشد ک يوجوب و الا اگر ثابت م هامر استعمال شد هاصلا ثابت نشد هک

امر وضع  ي هد رد کند مادهخوا يم يک وقت کسي هقت و مجاز. بلياعم از حق هقت است نيعلامت حق هو طبع ياستعمال، لو خل
 علامت هحد نفس يف ينظر آخوند قدرت رد را ندارد ول هگر اعم، استعمال بيد ير جاد هاستعمال شد هن کيا هب هوجوب شد يبرا

 .قت استيحق
 .را درست نباشدهظا يروانيا ين است و الا اشکال دوم آقايا يهب کفاي، تقرهفيشر يهن آيتلخص مما ذکرنا ا

 .هد فرموديؤينجا يچرا ا هم بالسواک، معلوم شد کهلامرت يامت يت و لولا ان اشق علياما روا
د دال تعد هد بيخصوص لفظ امر باشد شا هست کيمعلوم ن يم معلوم شد چون مراد استعماله هو آل يهعل هامبر اکرم صل الليقول پ

 .و مدلول باشد
 .ستيح نيباشد، احتجاج صح هوجوب نشد يم معلوم است چون اگر وضع براهاما صحت احتجاج 

و با  هخالفون عن امرين يحذر الذيفل هفيشر يهن با آيارم درست باشد اهچ هاگر وج هاشکال کردند ک يارم بعضهد چين مؤيا هب
 .ستيد نيل است. مؤين اگر درست باشد خودش دليست. اياس درست نين قي، ايا أتأمرنيم بالسواک هلامرت

ن يمر را در وجوب، اما ان ايور اهکند ظ يد است چون صحت احتجاج اثبات ميم مؤهن يست و ايآخوند وارد ن هم بهن اشکال يا
صحت  هشود؟ بل ين از کجا ثابت ميا از باب اطلاق است؟ ايا از باب انصراف است يا از باب وضع است يور امر در وجوب آهظ

 .ديؤي هست. مدعا وضع است. لذا فرموديور نهظ هور در وجوب دارد. مدعا کهامر ظ هماند کهف ياحتجاج م



م هور هد صحت احتجاج اصلا دال بر ظيبگو يممکن است کس هبحال عرض نکردم: بلکتا  هم کيم بگوهخوا يم يک مطلبي
ا يور در وجوب دارد هآن مجمل باشد و معلوم نباشد ظ هد کيبگو يک کلامي ير وقت مولهعقلا  ي هريست. چرا؟ چون در سين

و  هردامر ک يمول هن کيخاطر ا هد چرا. بن صحت احتجاج معلوم شيبپرسد. ا يد از موليا باياط کند يد احتيا باياستحباب، عبد 
ت. ح اسيکرد. لذا احتجاج صح ياط ميا احتيد يپرس يد ميا بايا استحباب است؟ عبد يا وجوب است يآ هدارد ک ههم شبهامر 

 همت بهگفتند اصل برائت است، ت هن کيشود. ا ينم يعقلا جار هرين نوع موارد در سيبرائت در ا هن است کيش اين معنايا
 .شود يل نمين صحت احتجاج اصلا دليقلاست. لذا اع

 کند؟ يتواند برائت جار يم نمهسوال: بعد از فحص 
 يير مولااگ هبت است مخصوصا کيدر زمان غ هاست مثل الآن ک هاز عبد کوتا يم تارتا دست مولي. در بحث برائت گفتهجواب: ن
، هنشست ييک مولاي هصد در صد. بل هن صورت کين. در ايظالمن و يتوسط دساس هن رفتياز ب هک هفرمود يک کلماتي هباشد ک

ز من يک چيبرائت  هم کيندارد گفت يدسترس هاست ک يياگر مولا يشود. ول يم ينجا جاريماند ا يکنند، ساکت م يسوالش م
 .يک موارد خاصياست مگر در  يدر آورد

 .ش مرحوم آخونديدوم در فرما ي هن تمام کلام در نکتيا
. خصوص وجوب يبرا هن هجامع شد يامر وضع برا ي هماد هن کياثبات ا يبرا هآخوند ذکر فرمود هاست ک يسوم، کلام ي هاما نکت
 .کند يم رد مهرا  هر دو وجهکند و  يذکر م هدو وج
و  هفسن يء اليم الشيد تقسيآ يد اعم باشد و الا لازم مي. خوب مقسم بايو الاستحباب يالوجوب يم الامر الياول: صحت تقس هاما وج

 .هريغ يال
د و باش هن مقسم در جامع استعمال شديامر در ا يستيبا هن است کيا هن وجيت مدلول اياهن هکند ک يآخوند اشکال م هن وجيا هب

 .قت استيم اعم از حقهاستعمال 
ل و ک هن است کيم اه ي. و کبرين صغرين طاعت است. اياگر مولا امر کند و عبد عمل کند، ا يا ير طلب استحبابهدوم:  هوج

 .ا، مصداق امر استهمأمور ب ةطاع
 هب يعني؟ يقيالحق يا بالمعنهمأمور ب يعنيا، هن مأمور بيد اگر مقصود از ايفرما يکند و م يرا مرحوم آخوند اشکال م هن وجيا

ت طاع هن کيخاطر ا هست بين يقيحق يمعنا ها به، مأمور بير طاعته. يکند؟ فنمنع الکبر يصدق م يقيحق يمعنا ير طاعته
 .آن صدق نکند هب يقيحق يمعنا هب ه، مأمور بيممکن است مثل امر استحباب

 ينامع هک است نيا در ما بحث چون خورد ينم درد هب. ديفيفلا خوب ،يالمجاز يبالمعن ولو است هب مأمور ةکل طاع يياگر بگو
 ست؟يچ امر هل موضوع و يقيحق

 .د و امر اول تمام شدش آخونيدر فرما هثالث هم نکتهن يا
 شود يش آخوند وارد ميفرما هب هک يراداتيا هت ثالثهن جياما امر دوم در ا

 حثب در خوب. هاطلاق عند هعن هالوجوب،لانسباق يف ةقيحق الامر کون يف ةهد لا شبيآخوند، شما فرمود يآقا هن استکيراد اول ايا
کند و  ين تبادر مهذ هر انسان بيند غيوگيم هک را وانيح لفظ چون تسين قتيحق علامت تبادر هک ميگفت مجاز و قتيحق علائم



اند  هگفت هکند و حال آن ک ين تبادر مهذ هو اطلاق ب يعير بهع، يالب ها در احل اللياش اعم است.  هند موضوع ليگو يم هحال آن ک
 هن کيما اا شود يم هديمهف ورهظ سباقان ي هليوس هب هبل. است اعم انسباق. است ةملهم ي ةمهت مبهياسم جنس ما هموضوع ل

 هباقت است اشتيد حقيفرما يم هش آخوند کين فرماي؟ اول کلام است. بنابرايا انصرافي يا اطلاقياست  يور وضعهور، ظهن ظيا
 .است

ا يصحت سلب  ياست برا هلياست و فقط صحت سلب است. اطراد وس يکيقت و مجاز يعلامت حق هم کيلذا در آنجا گفت
 .خورد ينم درد هب هعند اطلاق هقت و الا لانسباقيشود حق ين ثابت ميس بامر، ايل يم طلب استحبابييم بگوي. اگر بتوانتبادر

ن و بزرگان يمحش ي همهد. يؤي هآخوند فرمود هچ يم برايديمهيم ما نفيروز عرض کرديد هن بود کيمرحوم آخوند ا هراد دوم بيا
 هم کهشان يش اي. فرمايروانيا يد؟ فقط مرحوم آقايؤي هچرا نفرمود هچ کس نفرمودهيا دل، امي هچرا نفرمود هفقط فرمودند ک

داشت خداوند سبحان  يا يداع هبود، چ هوجوب نشد ينجا امر، وضع برايکرد و فرمود اگر ا يک ادعائيشان يناتمام است چون ا
 هب از لفظ طلب هعدول فرمود هن کي. اهفون عن طلبخالين يحذر الذيفرمود فل ي؟ مهخالفون عن امرين يحذر الذيد فليبفرما هک

 .است وجوب يبرا وضعش هنکت آن و هبود ةشود لنکت يلفظ امر معلوم م
 .هشنب هآن ان شاء الل هوج هشان ناتمام است کيش اين فرمايا

  
  

 ميالرحمن الرح هبسم الل
 .نيم اجمعهاعدائ ين و اللعن الدائم عليرهالطا همحمد و آل يالسلام عل و هن و الصلايرب العالم هو الحمد لل

م يديذکر فرمود. بعد رس يداتيذکر فرمود، مؤ يليقت است در وجوب، دليامر حق ي همرحوم آخوند فرمود ماد هن بود کيکلام در ا )١٢٠ هجلس( ٣/٧/٩۵ هشبن
د م مرحوم آخونيدم، عرض کرديديرس هنجا کيشد تا ا يم بررسه هآخوند ر هرادات بيبود. ا يامر ثان همرحوم آخوند ک هرادات بيا هب

ا ي است يور وضعهور، ظهن ظيا ايور است اما آهتبادر است، تبادر علامت ظ هک هتمام باشد چون لانسباق هک هنفرمود هاقام يليدل
 م امر را از طلبيم سلب کنيگر بتوانقت است صحت سلب است. ايعلامت حق هک يد. آنيآ ي، از آن در نميا اطلاقي يانصراف

 .درست است و الا ناتمام است ياستحباب
 ةريلبر نياجمع مهاعدائ يعل هالل ةو لعن هو آل يهعل هاسلام صل الل يغمبر گراميبود مرحوم آخوند، قول پ هذکر فرمود يديک مؤي

ر عکس ت بين روايا هفرمود يروانيا يانا شافع. مرحوم آقا؟ قال لا بل ها رسول اللي يد أتأمرنکر عرض ةريبر بعد ازدواج اهشنيپ يبرا
م امر، هت ين روايوجوب. در ا يبرا هامر وضع شد هن است کيآخوند ا يآخوند. مدعا يمرحوم آخوند ادل است تا بر مدعا يمدعا

ن يوب و استحباب و ادر اعم از وج هامر استعمال شد هکند ک يت دلالت مين روايد ايفرما يم يوجوب. ول يبرا هاستعمال شد
 يان مشي؟ ايروانيا ياست. چرا آقا هجامع شد يبرا هبلک هوجوب نشد يند امر، وضع برايبفرما هخورد ک يم يدرد کسان هت بيروا

. شافع يطلب وجوب يم نفهو  هکرد يطلب استحباب يم نفه يعنيست ين طلب نيد حضرت فرمود بل انا شافع. شافع در ايفرما



و اثبات  هامر فرمود ينف يست. وقتيارشاد است اصلا طلب ن هم جفت کنم. شبهخوا يا را مهن دو تا تنيب يعني در مقابل وتر است
امر اعم است  يمعنا هشود ک يم در مقام ندارد معلوم مه يطلب استحباب هن است کيش ايم معناهن شفاعت يو ا هشفاعت فرمود

 ر دو باشدهد هشود. بخوا ينم يطلب استحباب يباشد نف يوجوبچون اگر فقط طلب  يو از طلب وجوب ياز طلب استحباب
 .هاعم استعمال شد يامر در معنا هن است کيش ايمعنا

 :هدو وج هشان ناتمام است بيش اين فرمايزعم ما ا ه، بهنطور فرموديا هک هبود يروانيا ين مرحوم آقاهدر ذ هدانم چ ينم
 يمبر گرامغيپ هم کيمهف يامر واثبات شفاعت م يد از نفييفرما يلا بل انا شافع، شما م؟ قال ها رسول اللي ين است: أتامرنياول ا هوج

ن يا هر دو تا را به، هم نداشته ي، طلب وجوبهم نداشته يطلب استحباب ي. ولهم نداشته يطلب استحباب هو آل يهعل هاسلام صل الل
 هب ن طرفي. از اهم نمودهيوجوب را تف يلاآمر فقط نف يعنيلا  ي هليوس هبسا ب هن از کجا؟ چيلا آمر، ا يعني هان فرموديلفظ لا ب

 هماندهلا آمر ف هر دو را بهاستحباب را  يوجوب و نف ين نفيا ه. نهماندهم فهاستحباب را  ينف ياطلاق مقام هبل انا شافع، ب ي هکلم
را  . عمروهن هکرام کنم؟ حضرت فرمودد را ايکند ز يسوال م يکس هن کيد برعکس مدعا ادل است. مثل اييباشد تا شما بگو

 يهقو ب هعمرو را فقط فرمود هن کيا ي هنيقر ها بهمنت هماندهد را في، فقط عدم وجوب اکرام زهن نيم از اييگو ياکرام بکن. خوب م
اشد ب هماندهفرا  همهلا  ي هليوس هب هن کيک مطلب است و اي يهاکرام بق يشود. نف يم مه يهبق ينف ياطلاق مقام هب هرا نفرمود

 هجچ وهي هاء بيکند بر عدم طلب خاتم الانب يبل انا شافع دلالت م هن کيا يروانيا يجناب آقا يهک مطلب است. در ما نحن في
 .هم خلط شدها با هنيک مطلب است و ايباشد  هان فرموديلا ب ها را بهنيا ير دوه هن کيک مطلب است و اي

د؟ خود ييمافر ين را از کجا ميند، ايخواستند ارشاد بفرما يکند و کأن حضرت م يلالت نمبر استحباب د يا بل انا شافع، حتيثان
. من درخواست دارم، مستحب است. هد؟ واجب است بر من؟ نييفرما يعرض کرد آقا دستور م هريشافع شدن مستحب است. بر

ق شفاعت م مصداه يعني  است.  يطلب استحبابدر مقابل  يشفاعت حت هد کيآ يبل انا شافع در م يدارد. از کجا يطلب استحباب
 .يم مصداق طلب استحبابهاست و 

م امر يصحت تقس يکياعم ذکر کرد  هقول ب يل برايدو تا دل هش آخوند کيل فرمايدر ذ هقين تعليشان در ايگر ايد ي هک جملي
. ندک يم صدق فعل هب امر پس ،هب مأمور ةفعل مستحب طاعت است مسلما و کل طاع هن کيا يکيو  يو استحباب يوجوب هب

 است هب مأمور يطاعت ره يول.  است درست. است طاعت ياستحباب طلب انجام ،ياستحباب فعل هفرمود آخوند هک ميکرد عرض
ن است يم و اگر مقصود ايدارن قبول را يکبر امر، يقيالحق يبالمعن است هب مأمور يطاعت ره هاستک نيا مقصودتان اگر کجا؟ از
 يمجاز يدر معنا هامر است ن يقيحق يخورد چون بحث ما در معنا يدرد نم ه، بيمجاز يمعنا هاست ولو ب همأمور ب يتر طاعه هک
 .ميعرض کرد هارشنبهچ هک
صادر  يطاعت. امر فقط بر طلب وجوب يکيامر و  يکيطلب و  يکيم، يدار هکلم هد: سيفرما يم يروانيمرحوم ا يا هک جملي

 يا از مستعلي يا مساوي يا داني ي. طلب، درخواست است و ممکن است عاليم از عالهباشد و  يد وجوبيبام ه. ياز دان يمن العال
ر هل فع هکرد، ب هاو را بر آورد ي هخواست   کرد و انسان ياز انسان طلب ياگر کس يعنيست يان مطلوب نيباشد. طاعت مجرد ات

 هک ن استين طاعت و امر در ايصادر شود. فرق ب يطلب از عال هشود ک يم هگفت يشود. طاعت وقت ينم هطاعت گفت يمطلوب
نحو  يعل هنحو التحتم باشد و چ يعل هاست چ يان طلب از عاليطاعت فعل و ات ينحو التحتم ول ياست عل يامر، طلب از عال



 ي. اگر داناست امر يطلب استحباب هشود گفت ک يطاعت است اما نم يان طلب استحبابيات هشود گفت ک يالاستحباب. لذا م
 است. اشکال ياست و مخصوص طلب از عال يکرد و لطف فرمود. اطاعت فرمانبردار يند آقائيگو يدر خواست کرد م يا مساوي

ور مأم ير طاعتهماند هبف هک هن بوديّمش بر اهل دوم ين دلي. آخوند در اهن مطلب را باز نکرديشان اصلا ايست چون ايبر آخوند ن
 .م استهشان و درست يش اين فرماي. اهرا وارد نشد ها نيست هانش مصداق طاعت يات ير طلبها يست. اما آين هب

 .يذا تمام الکلام در امر ثانه
 ا استحباب؟يا جامع يا امر دال بر وجوب است يآ هم است اقوال در مقام است کهم هک هت ثالثهامر ثالث در ج

امر در وجوب است. ممکن  ي هور مادهظ هن است کيکند و آن ا همناقش يد است کسيک مطلب عند الکل مسلم است و بعي
ور هظ هکند. اختلاف در وج ينم همناقش يامر در وجوب کس ي هور مادهدر ظ يکند. ول همناقش يامر کس ي هغيور صهاست در ظ

 .آن است يج فنيو تخر
دلالت امر بر وجوب، وضع است و  هوج هود کموجود است. قول اول، قول مرحوم آخوند ب ها پنج قول در مسئليار ها چيقول  هس

 .ن تمام شديا هاست ک يدلالت وضع
مدلول  هو ن يمدلول وضع هست، نيوجوب اصلا مدلول امر ن هفرمودند ک يو خوئ ينينائ يمرحوم آقا هاست ک هيدوم وج هوج

 .. وجوب حکم عقل است. استحباب حکم عقل استياطلاق
 يکيم. يد ما دو تا دعوا داريفرما يم يخوئ يان آقاي. بينينائ يم مرحوم آقاهان يک بيو  دارد هر يخوئ يمرحوم آقا يانيک بي

حکم  هوجوب، ب هدلالت امر ب هن است کيدوم ا ياطلاق. دعوا هب هوضع است و ن هب هدلالت امر بر وجوب ن هن است کيما ا يدعوا
د هقت وضع تعيحق هقد حققنا سابقا ک هن است کيا ياول ي هاست. مقدم هبر دو مقدم يمبتن هاول فرمود ين دعوايعقل است. ا

 هظ. مقدمن لفيا همش را بهيکند تف هن معنا را اراديا هن کيمگر ا هنين لفظ را ذکر نکند بدون قريا هشود ک يد مهاست. واضع متع
امر،  يمعنا هست. بليامر ن ياصلا معنا ن اعتبار. طلبيعبد و ابراز ا ي هامر اعتبار فعل است بر ذم يمعنا هفرمود هن است کيا يهثان ي

 ي. وضعياطلاق هاست ن يوضع هامر ن ي هور مادهظ يعنيشود  ياول ثابت م يدعوا هن دو مقدميمصداق طلب است. خوب با ا
اما    ؟!هعبد و ابرازش است. وجوب از کجا آمد ي هاعتبار فعل بر ذم هامر ک يد است و معناهقت وضع تعيست چون اصلا حقين

است  هبر دو مقدم يمبتن يور اطلاقهد غلط است چون ظيفرما يم مهامر وجوب است  ي هماد يد معنايبگو يکس هدوم ک هوج
ن يدوم ا ي هجامع طلب. مقدم يبرا هامر وضع شد ي هم مادييبگو هن است کيا ياول ي هاش باطل است. مقدم هر دو مقدمه هک

د هاست .اگر بخوا يا کافهمان لفظ امر تنهد و هخوا ينم هنيم کند قريهرا تف يد خصوص طلب وجوبهبخوا ياگر مول هاست ک
طلب  هامر ک ي، معناياول ي هناقص است. اما مقدم هر دوم مقدمهن ياورد و ايص بيان بر ترخيد بيم کند باهيرا تف يطلب استحباب

م خراب است چون هدوم  ي هابرازش. مقدمعبد و  ي هامر اعتبار فعل است بر ذم يمعنا هثابت شد ک يهثان ي هست . طبق مقدمين
د هاست. اگر بخوا يامر کاف يمان لفظ مادهان ندارد. يب هب ياجيماند احتهد وجوب را بفهاگر شارع بخوا هک هگفت يکس هچ

د يباماند هد بفهر دو تا، وجوب را بخواه! هم، نهن يد. خوب اهخوا يان زائد ميد. بهخوا يزائد م ي هنيماند قرهاستحباب را بف
 .ياقور اطلهظ هو ن يور وضعهظ هاول تمام شد. ن ين دعواياورد. بنابرايان بيد بيماند باهد بفهم بخواهاورد و استحباب را يان بيب



طلب کرد از عبد قضاًء لحق  يد اگر موليگو يوجوب حکم عقل است چون عقل م هن است کيا ين دعوي: ايهثان ياما دعوا
 عقل دياين خلاف بر صيترخ اگر. دياين خلاف بر صيترخ هک يمادام دهبد گوش ديبا عبد ،ةيولوالم ةفيلوظ اداءً  و ةيالعبود

 عقل حکم از انتزاع وجوب. يکن ترک يتوان ينم ديگو يم عقل و عقل الزام يعني وجوب. هيد انجام هک يلابد هک ديگو يم
ترک  ينتوا يم هن کي. ايترک کن يتوان يم يعني مهم. استحباب يباش هکم عقل، وجوب داشتح از نيع غمض با هک نيا هن است

. اما اگر طلب کرد و احراز يترک کن يتوان يص داد ميطلب کرد و ترخ يد اگر موليگو يم حکم عقل است. عقل مه يکن
 .ن نمانديزم هب يحرف مول هکند ک يت اقتضاء ميعبود ي هفيد. وظهد انجام ديص نکرد، عبد بايترخ
ور امر در وجوب هظ هن کيا هن است کيا ياول ير دو دعوا ناتمام است. اما دعواه هر يخوئ يش آقايما فرماعقل قاصر فاتر  هاما ب

 هارک ياول ي هن مقدميقت وضع باشد، ايحق همربوط ب ياول ي همقدم هک هد بر دو تا مقدميست را متوقف کردين يو اطلاق يوضع
 يم ربطه يهثان ي همقدم هم وجوب را. بهيکنم تف يم ه، گفتم ارادر وقت امرته هشود ک يد مهد من متعيگو يست . مين يا

 همهعبد و ابرازش  ي هذم هفرمود انشاء اعتبار فعل است ب يوقت يخوئ ي. آقاهح نفرموديدانم چطور مطلب را توض ينجا نميندارد. ا
جاد غلط است چون يجاد، ايا يعنيانشاء  هن است کيور اهمش يفرمود مبنا يور را خراب کند. مهمش يمبنا هخواست ک ياش م

قت امر، يد حقيبفرما يجاد غلط است، اگر کسيحالا ا هنکيک اشکال دارد. اما اي ينيجاد تکويک اشکال دارد و اي يجاد اعتباريا
 ورهمش مشهد قد مّر سابقا و ييفرما ياش م همهد؟ يا هن را جواب داديتان ايايهکتاب ياعتبار طلب است و ابرازش، شما در کجا

ک يدارد؟  يربط هدوم چ يد مبنايبگو ياگر کس هن کين کلام. اما ايدرست نبود ا هست کيجاد نيقت انشاء ايحق هد کيرا رد کرد
 يمعنا هگفت يکس هد چييفرما يشما م هن کيست. ايم در آن نهجاد ياعتبار طلب و ابرازش و ا يعنيد امر يممکن است بگو يکس

 ي هامر اعتبار فعل بر ذم يمعنا هگفت يکس هد چيگو يم مه يک کسيعبد است،  ي هبر ذم امر اعتبار فعل يطلب است؟ معنا
 د؟ييگو ين را از کجا ميامر طلب است. ا يعبد است؟ معنا

 هار طلب باعتب يعنيم امر ييگو يعبد. م ي هذم هاعتبار فعل ب يعنيد. امر هخوا يل نميارتکاز است و دل هن بيد ايبگو ياگر کس
، يا هک نکتيمند لذا هف يعبد را اصلا مردم نم ي هذم هاعتبار فعل ب ياصلا معنا هقبلا گذشت ک هن کير از ايچون غ عبد ي هذم
 .ستيشان نيدر کلام ا يچهي، يا هني، قريدهشا
 هماد هل وعموض يوجوب، معنا هدارد ک يربط هن چيعبد و ابرازش. ا ي هذم هامر اعتبار فعل است ب يمعنا هم کيا اصلا قبول کرديثان
 امر ي هد معنا کن مادييبگو هن کيامر وجوب است. با ا ي هماد هموضوع ل يد معنايبگو يک کسيامر نباشد؟ ممکن است  ي

از  و هماند يکنم در اصول مخف يال ميمن خ هک يک مطلبي؟ ييگو يعبد و ابرازش. از کجا م ي هذم هد اعتبار فعل بيگويرا. م
 يليالزام عقل. خ يعنيفرمود وجوب  ينيمثل مرحوم نائ يک کسي؟ هچ يعنيوجوب است. وجوب  ي هکلم ياند معنا هآن گذشت

 يعنيد يد؟ طلب شديطلب شد يعني؟ وجوب هچ يعنيگران، وجوب يمثل آخوند و د ينينائ يدر مقابل آقا هک يخوب. کس
 يعني؟ وجوب هن وصف را آورديا شرع اي کند ين وصف را عقل انتزاع ميجواز ترک ندارد. ا هن وصف را دارد کيا هک ي؟ طلبهچ
 ؟هچ يعني؟ استحباب هچ

 وصفي هک يديد و شديوجوب عبارت است از طلب اک هن استکيبا سر و صورت دارد ايتقر هوجوب ک ياز معان يکيخوب 
 .هجوز ترکيلا  هست) باني(مرکب ن



د و عب ي هذم هاست و ابرازش، اما اعتبار فعل ب عبد ي هذم هقت امر اعتبار فعل بي! حقيخوئ يم جناب آقاييما ممکن است بگو
د يندخ يمول ياورد وليب هاور و عبد رفت کيآب ب هعبدش ک هد بيبگو يک کسيد؟ اگر هخوا يا نميد هخوا يم يک داعيابراز، 

مر ا ي هد ماديبگو يد باشد حالا اگر کسيبا يست. پس داعين بعث نيا هد کيم دارهات کنم، خود شما  هخواسم مسخر يم هک
د.. يم قه يد و داعهن کار را انجام دين عبد ايحتما ا هن کيا يداع هعبد و ابرازش ب ي هذم هاعتبار فعل ب ياست برا هوضع شد
بعث صد در  يداع هاعتبار و ابراز ب يبرا هامر وضع شد ي هماد يعنيد داخل مدلول، يقصد را برد يهخبر ي هدر جمل هچطور ک

 مقام دارد؟ هب يارتباط هدوم چ ي هن مقدميدرد خورد؟ ا هچ هشما ب ي هن دو تا مقدميب. لذا اشود وجو ين ميصدر. خوب ا
 وجوب يخوئ يست؟ طبق مسلک آقايوجوب چ هن کيا يکياند.  هگران انجام نداديو د يخوئ يآقا هم کيد بکنيما دو کار با

ل يخد ين داعيد اييممکن است شما بگو ه. بليداع نيا هن بيا يبرا هامر وضع شد ي هماد هد کيبگو ي؟ خوب اگر کسهچ يعني
 يا هن دو مقدمي. ايد داعييگو يم مهد جامع، شما يگو يد انشاء طلب، ميگويم هک يمعنا ندارد. آن هب يگر ربطين ديست. اين

 .هالل انشاء فردا ةمقام ندارد و للکلام تتم هب يرا ربطهد، ظايذکر کرد هک
  
  

 ميالرحمن الرح هبسم الل
 .نيم اجمعهاعدائ ين و اللعن الدائم عليرهالطا همحمد و آل يو السلام عل هن و الصلايرب العالم هو الحمد لل

ا يآ هآن است ک ينف يهاست انما الکلام در توج يهب فيامر در وجوب مما لا ر ي  هور مادهم اصل ظيعرض کرد هن بود کيکلام در ا )١٢١ هجلس( ۴/٧/٩۵ هکشنبي
 و يخوئ يمرحوم آقا هن کيعقل است کما ا حکم هب اي ؟ةيصاحب الکفا هامر بر وجوب بالوضع است کما قال ب ي هدلالت ماد
 هگر بيد ياء و جماعتيمرحوم آقا ض ها بالاطلاق و مقدمات حکمت است کيفرمودند؟ و  يروانيا يو مرحوم آقا ينينائ يمرحوم آقا

 ؟اند هآن ملتزم شد
شان دو دعوا داشت. يحکم عقل است. ا هامر بر وجوب ب ي هفرمود دلالت ماد يخوئ يمرحوم آقا هبود ک يکلام در مسلک ثان

ست يوضع نبال هن کيحکم عقل است. اما ا هدلالتش ب هن کيدوم ا يست. دعوايم نهست و بالاطلاق يدلالتش بالوضع ن هن کيا يکي
عبد است و ابرازش.  ي هش اعتبار فعل بر ذميامر، مدلولش و معنا ي هقت مادي، حقهب نشدوجو يامر وضع برا ي هفرمود چون ماد
 الاطلاقب چون ستين بالاطلاق اما. ستين درش وجوب. کردم ابراز و عبد ي هذم بر را ةصلو کردم اعتبار من يعني ةامرتکم بالصلو

 يکي و يوجوب طلب يکي است قسم دو طلب نيا و هشد وضع طلب جامع يبرا امر ي هماد مييبگو هک نيا يکي داشت همقدم دو
اگر مرادش طلب  ياست ول يامر کاف ي هان و نفس مادياشد مجرد عدم بب يوجوب طلب مقصودش يمول اگر ،ياستحباب طلب

 .دکر کناستحباب ذ يبرا يا هزائد ي هو مؤون يا هنيو قر يد زائديک قيآورد  يم هامر را ک ي هد طلب و ماديباشد با ياستحباب
 .بود ياول يشان در دعوايکلام ا ي هن خلاصيا



ارت د جسيفرمود هک يشاتين فرمايد و اي! شما اصلا مشکل را حل نفرموديخوئ يجناب آقا هد کين جا رسيا هعرض ما ب ي هخلاص
 .بحث ندارد هب ين در واقع ربطيش آخوند، ايفرما ينف يبرا يحضرت عال هک ين مقدماتينباشد خروج از محل بحث است. ا

بد و ع ي هذم هاعتبار فعل ب يعنيد وجوب، يبگو يک کسيد. اگر يد وجوب را معنا کنيشما با هن است کيم است اهم هک يآن
 هد اصلا مادييفرما يد؟ شما ميدار يجواب هن طور معنا کند، چيوجوب را ا يجواز ترک ندارد، اگر کس هبعث ک يداع هابرازش ب

عبد و  ي هعبد و ابرازش. خوب اعتبار فعل بر ذم ي هش از اعتبار فعل بر ذميامر عبارت است معنا ي هست. ماديامر وجوب ن ي
 هدش يخوئ يآقا يمتعرض مبنا هک يتمام کسان هشان بلکيا اهتن هد؟ نين وجوب است. شما چرا وجوب را معنا نکرديمهابرازش 

د يوجوب عبارت است از طلب شد هد کيبگو يت؟ اگر کسسيوجوب چ هک هن را ذکر نکرديست، اهن من هدر ذ هاند تا آنجا ک
چون  هجواب داد يخوئ يآقا هد کيبگو ين باشد ممکن است کسي، اگر اهترک يرّخص فيلا  هن است کيوصفش ا هد کيو اک

 هب زشعبد و ابرا ي هاعتبار فعل بر ذم هن کيمه يعنيد وجوب يبگو يست. اما اگر کسيامر طلب ن ي هماد يمعنا هشان فرموديا
 .دين وجوب است، شما جواب نداديمهوجوب،  يداع

 .دارد يارتکاز يک معنايسوال: وجوب 
ن است يدارد. بحث در ا يارتکاز يک معنايوجوب  هد کييگو ي؟ آن وقت شمام هچ يعنيوجوب  هن است کيمهجواب: سوال 

! هد نييفرما يشما م يخوئ ي. خوب آقاهشدوجوب  يامر وضع برا ي هد ماديفرما يم هست؟ آخوند ريچ يارتکاز يآن معنا هک
در کتاب است و مرحوم استاد  هشان آنطور کيشان ندارم. ايا هست؟ من اشکال بيچ ي! آن امر ارتکازهن هست کيخوب وجوب چ

 .هشان گم شديش ايدادند، محل بحث در فرما يح ميتوض
ا هاست. نقض هصدر نوشت يرات آقايشان در تقريا ه، بيو حل يقضن ياند. اشکالات هگرفت يخوئ يمرحوم آقا هب يراداتين ايا همضافا ب

 .اند هگران ذکر کرديم دهو دو تا  هصدر دو تا ذکر شد يدر کلمات آقا
م حک يحکم عقل است. عقل وقت هد وجوب بييفرما يشما م هن است کيا هکرد يخوئ يمرحوم آقا هصدر ب يآقا هک ينقض اول

ج خرو هو حکم عقل ب يهت عقلير از لابديغ يزيد. وجوب چيايص در ترک از شارع نيترخصادر شود و  يطلب مول هکند ک يم
ص يعدم صدور ترخ ي هن طلب بعلاوين حکم عقل عبارت است از صدور ايست. موضوع اين هگذاشت هذم هب يمول هآنچ ي هدهاز ع

و  يصيک عام ترخيترک اکرام العلما،  هأس بگر وارد شود لا بي، در خطاب ديهد اکرم الفقيبفرما يمول ييدر ترک. اگر در جا
 يص ميند لا باس بترک اکرام العلما تخصيفرما يا مهفق ي همهو  يخوئ ي. خود مرحوم آقاهامر وارد شد ي هغيص هب يک خاصي

 دهمجتد ينجا بايش شما در ايندارد. طبق فرما يواجب است و سائر علما وجوب يهسد، اکرام فقينو يم هد در رسالهخورد و مجت
م يم دارهص در ترک ي) و ترخيه(اکرم الفق هچون طلب صادر شد يهجب اکرام الفقي هن يهستحب اکرام الفقيسد يبنو هدر رسال

ص در يختر يست. جائيص نيخورد و تخص يص ميص در ترک تخصين ترخي! اهد نيبگو ي(لابأس بترک اکرام العلما). کس
، طلب مقدم شد، يدر جمع عرف يک جائيد. آن طلب مقدم نشود. اما اگر در ص نباشي، تخصيدر جمع عرف هترک معنا دارد ک

 ي هغيا صيامر  ي هم مادييک ادعا است. چون اگر ما بگوين تحکم واضح. يا هد کهد يشان جواب ميص معنا ندارد. اينجا ترخيا
 شوند يم جمع مه با اهنيا آمد، العلما اماکر بترک باس لا کي و آمد يهالفق اکرم کي ةيالوضع ةور در وجوب دارد بالدلالهامر ظ
، يهن طرف فقيباشد و از ا هوجوب نداشت يچ عالمهياکرام  شود ينم چون. کند يم احساس يبدو تعارض کي عرف چون



حکم عقل  هد وجوب بيم. اما اگر شما گفتيکن يجمع م ين تعارض بدويخاطر ا هشود. ب ينم هن کياکرامش واجب باشد. ا
م جمع کند چون ها را با هنيولو بدوا وجود ندارد تا عرف ا يا يست، اصلا تنافين هان مأمور بيات هر از الزام عقل بيغ يزياست و چ

ص يخن تريان. خوب ايحکم العقل بلزوم الاتيالترک،  يص فيصدر الترخي، ولم يحکم عقل معلق است. اذا صدر الطلب من المول
د ياس بکنيوجود ندارد. لذا ق يا يبرد. جمع معنا ندارد چون تناف ين مياز ب شودو موضوع حکم عقل را يد وارد ميآ يم هک

ر د ديبگو ياس مع الفارق است. کسيحکم عقل است، ق هوجوب، مدلول ب هک يوجوب مدلول لفظ است با آن جائ هک يآنجائ
 .نقض اولن يص نخورد در واقع ادعاست.ايص، تخصيقابل جمع نباشد و آن ترخ هکند ک يعقل حکم م يجائ

. چرا؟ چون اگر هداد يخوئ يل آقايو تحو هشان در واقع مدعا را برعکس کرديک تحکم است و ايصدر، خودش  ين کلام آقايا
 يص طوريترخ هن معنا کيا هدر ترک نرسد ب يصيصادر شود و ترخ يطلب از مول هر جا کهعقل  هن ادعا را کند کيا يخوئ يآقا

موضوع حکم  هر يخوئ يکند. اگر جناب آقا يوجوب م هد، عقل حکم بيايحساب ب هلب بآن ط يص برايعرفا ترخ هنباشد ک
 ي! آقاهن است. يبدو ي، منشأش تنافيد جمع عرفييتا شما بگو يم جمع عرفييگو يد؟ نميدار ينقض هرد، شما چين بگيعقل را ا

 بأس لا هرمودف چون ستين واجب نماز دييبگو اشم   ،ةالزکو بترک باس لا ديبفرما بعد ةد امرتکم بالصلويصدر اگر شارع بفرما
 نقض دهيواخ يم شما اگر صدر يآقا. ةالصلو بترک باس لا ديبفرما ديبا ،ةالزکو بترک باس لا هفرمود ديگو يم! ةالزکو بترک

 جزئش دو نآ است جزء دو از مرکب هک عقل حکم موضوع هک دهيد حيتوض ديبا را هنکت نيا. ديکن يبررس ديبا را هنکت نيا ديکن
د يگوب يست؟ اگر کسيچ نرسد صيترخ ست؟يچ گريد دوم جزء و شود صادر يمول از طلب هک است نيا جزئش کي ست؟يچ

د. ين را درست کنيد ايخورد. شما با يدرد نم هص بالخصوص نرسد و بالعموم بيترخ يعنيص نرسد يترخ هن کيمقصود ما از ا
د يريبگ يخوئ ين را اول از آقايد ايست؟ شما باين حکم عقل چيم. موضوع ايل ندارن را قبويم اهد ما يفرما يم يخوئ يخوب آقا

کم موضوع ح هن است کيم اهن ميد. بنابرايبالعموم وارد نشود، بعد اشکال کن هبالخصوص و چ هچ يصيطلب برسد و ترخ هک
 .ستيعقل چ

در  صيد ترخييفرما يشما م هن کيد اکرم العلما، افرمو يدر جائ ياگر مول هن استکيا هکرد يخوئ يآقا هشان بيا هنقض دوم ک
تصل ص ميمقصود من عدم ورود ترخ هد کييا اعم از متصل از منفصل؟ اگر بفرمايص متصل است يترک نرسد، مقصودتان ترخ

شود  ي، مصادر شد، لا باس بترک اکرام العلما يآمد اکرم العلما و بعد از چند سال از لسان مول يد اگر خطابهد ياست، جواب م
وم لز هص متصل ندارد، حکم بيو ترخ ير جا طلب کند مولهد يگو يد حکم عقل ميحکم عقل و حکم شرع. شما فرمود يتناف

 يآقا هن ين تنافيا هدارند. مضافا ب يست. تنافيد لازم نيگو يکند و از آن طرف شارع م يلزوم م هعقل حکم ب يم، از طرفيکن يم
 .ميکن يوجوب م هآمد، باز حکم ب يص منفصليصادر شد و بعد ترخ ياز مول ير طلبد اگيگو ينم يگريد هو ن يخوئ

 يمتثال نمعبد ا يبماء، ول يفرمود جئن ينرسد: اگر مول يصيد اصلا ترخيص اعم است از متصل از منفصل و بايد ترخيياگر بگو
 .دهيص ديترخگر يد شما چند سال ديباشد، شا هص ولو منفصل نداشتيد ترخيد بايگو يکند چون م

ولا ندارد چون ا يا هن استصحاب فائدياستصحاب. خوب ا هم بيکن يص منفصل را احراز مين عدم ترخيد ما اييممکن است بگو
ص وارد شود؟! اما شرع يد ترخيستد چون شايا يعبدش امر کرد، عبد م هب يعرف يک مولاياستصحاب ندارند لذا اگر  هعقلا ک



 هب هين در ما نحن فيست. لذا ايحجت ن هاست و مثبتات استصحاب ک يلزوم امتثال اثر عقل هقل بندارد چون حکم ع يا هم فائده
 .شود يوجوب درست نم هد اعم، حکم بييخورد. پس اگر بگو يدرد نم

: واقعا صيعدم صدور الترخ هص نيلزوم امتثال عبارت است از صدور طلب و عدم احراز الترخ ه! موضوع حکم عقل بهد نيياگر بگو
ک ين يا يکند ول يوجوب م هلذا حکم ب هاحراز نشد هم کهو منفصل  هامدين هد چون متصل کيا هرا پر کرد هن صورت چايدر ا

ست و مرحوم هنجا واقعا وجوب يد ايبفرما يد احمد خوانساريس يالعظم هت الليمثلا مرحوم آ هن است کيدارد و آن ا يمشکل
ترک مش يهشد؟ احکام واقع هل چهن عالم و جايست واقعا. خوب اشتراک احکام بيوب ند وجيبفرما يگانيگلپا يالعظم هت الليآ
د ييبگو هست کين هت کيست. بحث در منجزين همهست بر يست و اگر نه همهست بر هل و اگر وجوب هن عالم و جايستند به
ست. بحث در سر حکم يمنجز ن يگانيگلپا يبر مرحوم آقا يمنجز است ول يد احمد خوانساريبر مرحوم آس ين وجوب واقعيا

 .کند يم ابطال مهن احتمال سوم را يل اهن العالم و الجاياست. ضرورت اشتراک احکام ب يواقع
م موضوع حکم عقل عبارت است از صدور طلب و عدم ييگو يست چون تارتا ميوارد ن يخوئ يآقا هن اشکال شما بيصدر ا يآقا

فرمودند احکام مشترک است  هک ي؟ آنهچ يعنيل هن العالم و الجاياک احکام بن مسلک ضرورت اشتريص، بنابراياحراز ترخ
ص يک ترخيک طلب است و يشتر ندارد يز بيست شرعا. شارع دو چين يزيچ ه. وجوب کياحکام عقل هن ياحکام شرع يعني

ح ياخل او الخارج، تصرص من الديعدم احراز ترخ هن است کيمه يخوئ يش آقايل فرماياسم وجوب ندارد. و ذ هب يزياست. چ
 .ح دارديل کلامش تصريذ هشان است کيش ايک احتمال در فرماين يدارد. ا

 ير جائه يعنيص واقعا يو عدم ترخ يم عقل، موضوعش مرکب است از صدور طلب من المولييبگو هن است کيم اهک احتمال ي
 يمائةاراش هن مسلک کيکند. بنابر ا يوجوب م هم بنجا عقل حکينباشد، ا هعلم الل يف يصيصادر شود و ترخ يطلب ياز مول هک
ن مسلک را يقاعدتا ا يخلاف دارد ول هح بير عبارتش تصرهظا هکند اگر چ يم انتخاب را مسلک نيمه يخوئ يآقا ميکن يم
م هن را ي! اه. نها نيشود  يصادر م يصيند ترخيبب يستد تا موليد بايطرف با هد کين مسلک شما اشکال کرديد، طبق ايد بفرمايبا

ک يم و يشو يقائل م يک وجوب واقعيصدر ما در حکم عقل  يآقا هد (در دلشان) کيفرما يد مهد يجواب م يخوئ يآقا
دارد آن  يقيطر يرهک حکم ظاين عقل يمهص واقعا است و لکن يعدم ترخ هحکم عقل، ب يوجوب واقع يعني. يرهوجوب ظا

وجوب  اگر آن هص بر ترک را احراز نکرديعبد ترخ هک يطلب برسد تا مادام يلاگر از مو هن استکيست؟ ايچ يقيطر يرهحکم ظا
 يطرق کيدارد و  يعقل احکام هيو منجز برتو است. گا يستيص نباشد، تو معذور نيترخ هعلم الل يف يعنيم يگويم هک يواقع

ر يحکمش را من تعب هق بيطرحکمش دارد.  هق بيک طريدارد و  يک حکميعقل  هم کيشو ينجا ما ملتزم مياحکامش. ا هب
د؟ يند کهيخوا يم ياشکال هد شما چين طور بفرمايا يخوئ يبر تو منجز است. اگر آقا يآن حکم واقع يعني يرهحکم ظا هکردم ب

اشتراک در احکام  هل است؟ بلهن عالم و جايماند. اشتراک در احکام ب يمنتظر نم هماند؟ ن يد طرف منتظر مييد بگوهيخوا يم
 يبرا هم صادر نشدهست اگر ه همه يآن وجوب برا هصادر نشد هعلم الل يص اگر فيست چون آن ترخهم هل هم و جان عاليب

 .مقام ندارد هب يد اصلا ربطيشما فرمود ها کهد و آنيکن يبررس يخوئ يا را در کلام آقاهنيد ايست. شما بايچکدام نهي
اش  هجيد و نتييفرما يشما م هست که يرهمان وجوب ظاهن ي، ايمولعقاب  ين مؤمن برايتأم يد برايگو يم يخوئ يسوال: آقا

 .… مان بحثه



د يفرما يم يخوئ ياکرم العلما وارد شود بعد لا تکرم الفساق من العلما وارد شود، آقا يک جائياگر  يخوئ يجواب: مثلا خود آقا
 يخوئ يمسلک آقا هطور باشد در بحث اجزاء، اجزاء ب نين را ندارد. پس اگر ايست؟! ايبعد واجب ن هن بياز ا هتا الآن واجب بود

 م چونيندار ي، اصلا تجريست. در بحث تجرين هالقاعد يچ جا علهي هشان فرموديا هشود و حال آن ک يم هالقاعد يا علهجا يليخ
 ،است وجوب در رشهظا نيا خوب ةو الجناب هاغتسل للجمع هشارع فرمود هن استکيا يخوئ ينظر آقا هب يق تجرياز مصاد يکي

 يعا تجرن قطيا هست و حال آنکين ين تجريم اييد بگويبا ،هالجمع بترک بأس لا هب کرد برخورد بعد را هجمع غسل هکرد ترک
 .ديلش واگذار کنها هد بيد بايفرما يم هچ يخوئ يآقا هن کياست. ا يد تجريفرما يم مه يخوئ ياست و آقا

 .ستيشان وارد نيا هوم بن نقض دياست و لذا ا يخوئ ين کلام آقايا
 يصک ني يعنيست؟ يست؟ اجمال نص چياجمال نص ن يهات وجوبهاز شب يکيست: مگر هاز کلمات  يدر بعض هنقض سوم ک

 يد برائت جاريت؟ طبق مسلک شما نباها کرايا استحباب؟حرمت است يدانم وجوب است  يمجمل است نم هن کلمي، اهآمد
ن لفظ لا يا هک هفرمود يک جائيدر  يخوئ ين مطلب را خود آقايص احراز نشد. اتفاقا ايم چون اصل طلب احراز شد و ترخيکن

 هن هحرمت است، بعد اشکال کردند ک يمعنا هست، بين يت اصطلاحهکرا يمعنا هت در لغت بهکرا هوا اشکال کردند کهتکر
ت و هن کرايت در لغت، جامع بهکرا هن قدر کيمهن اشکال ندارد يا هت است. فرمودهن حرمت و کرايت در لغت جامع بهکرا

 هک هاگر چ هم ثابت نشدهص در فعل يمحرز است و ترخ يم چون اصل زجر موليد بکنيحرمت با هحرمت شد، آنجا ما حکم ب
از آن  هست کهم ه ينبغيا ي ينبغيدرلا  ههن شبيمهن ي. عهن را فرموديمهعکس  ينبغيلا  ي هدر کلم يخوئ يخود مرحوم آقا

 ههاستحباب است و شب يمعنا ها بهجامع در لغت است و در عبارات فق يمعنا هب يبغ ها استحباب؟ فرموديشود  يم هديمهوجوب ف
از  يدر بعض يخوئ يست خود آقاهاز کلمات  يدر بعض هک ين اشکاليشود. لذا ا يم يعلمون جارياست رفع ما لا  يهوجوب ي

 .ها خلافش را فرمودهجا يو در بعض هرفتيشاتش پذيفرما
 .فردا هست ان شاء الليم وارد نهن نقض يعقل قاصر ما ا هب يول
 ميالرحمن الرح هبسم الل  

 .نيم اجمعهاعدائ ين و اللعن الدائم عليرهالطا همحمد و آل يو السلام عل هن و الصلايرب العالم هو الحمد لل
مدلول  هک يفرمود وجوب، حکم است آن يخوئ يا حکم عقل؟ مرحوم آقايا وجوب مدلول لفظ امر است يآ هن بود کياکلام در  )١٢٢ هجلس( ۵/٧/٩۵ هدو شنب

لزوم  کند و عدم ياستحباب م هص در ترک وارد شود عقل حکم بيعبد و ابرازش است. اگر ترخ ي هذم هلفظ است اعتبار فعل ب
 هاسم وجوب ک هب يزين از حکم عقل چيجوب و الزام. با غمض عو هکند ب يص در ترک وارد نشود عقل حکم ميو اگر ترخ

 .ميمدلول لفظ باشد ندار
ض حاصل نق هم کيکرد يم ين نقض دوم را بررسيروز ايوارد کردند. د يخوئ يآقا هنشون بياز مقرر يصدر و بعض يآقا يياهنقض
ا اعم از متصل و يص متصل است يصود ترخص وارد نشود، مقيد ترخييفرما يم ه! شما کيخوئ يجناب آقا هن بود کيدوم ا

 منفصل؟



 هکم بص منفصل صادر شود عقل حيرا قطعا اگر ترخيست زياصلا قبل گفتن ن هص متصل است کيد خصوص ترخيياگر بفرما
وجود ص منفصل بين ترخين حکم عقل و ايافت بهلزوم کند، ت هعقل حکم ب هاگر قرار باشد ک هن کيا هکند مضافا ب يلزوم نم

 .ديآ يم
؟ و ها نيشود  يص منفصل وارد ميترخ يند از موليرود سرکار تا بب يعقل م هن است کيد اعم است، خوب اشکالش ايياگر بگو
 .ستديا يص منفصل نميو منتظر ترخ يمجرد صدور طلب مول هکند ب يلزوم م هقطعا عقل حکم ب هحال آنک
د يوگ ي، عقل مها نيشود  يصادر م يماند از مول يعقل منتظر نم يص متصل و منفصل، وليد عدم ترخيگو يد عقل ميياگر بفرما

 يص احراز شد دست بر مير وقت ترخهکند.  يلزوم م هص را حکم بيترخ ياحراز نکرد هک يصادر شد مادام يتا طلب مول
 راتيدر تقر هک يصدر بود. اشکال يم در کلمات آقاهک اشکال يآن وارد کردند و  هب ين احتمال سوم، دو نقض بعضيدارد. ا

قل ع هاحراز نکرد هک يدارد. تامادام يوجوب آمد، عقل دست بر م هک يد وقتييشما بگو هاگر چنانچ هن بود کيصدر بود ا يآقا
ا ل يهيک فقي، هاغتسل للجمع هوارد شد يک خطابين. اگر يعالم هد اختصاص احکام بيآ ين لازم ميکند. ا يلزوم م هحکم ب

 هش واجب است و حال آنکين برايا هدا نکرديپ يهيک فقياگر  يست وليش واجب نين براي، اها کردديراپ هبأس بترک الجمع
 .ل استهن عالم و جاي، مشترک بياحکام واقع هضرورت قائم است ک

 .ميروز عرض کرديد هبود ک يا مطالبهنيا
 هکم بص نکند، حيشود و عبد احراز ترخصادر  ياز مول يد اگر طلبييگو يم هشما ک هن است کيا يکي هماند يباق هک يدو نقض

د عدم يآ يلازم م هن است کياست اشکالش ا ي؟ اگر وجوب واقعيرها وجوب ظاياست  ين وجوب واقعيکند، ا يوجوب م
 يعمل يعقل حکم يعني است يرهظا وجوب نيا! هن دييبگو اگر. ةن باطل بالضروريل و عالم و اهن جايب ياشتراک احکام واقع

علمون، استصحاب عدم يرفع مالا  هن است کياش ا هن باشد لازمياط کند. خوب اگر ايد احتيد عبد بايگو يم . عقلياطياحت
ن جا يا يستيء لک حلال، با وجود استصحاب، نبايعلمون، باوجود کل شين حکم عقل باشد و با وجود رفع مالايوجوب، وارد بر ا

نم، ک يد من عقاب نميشارع خودش بفرما ياب امن از عقاب است. وقتاط از بياحت هاط کند چون حکم عقل بياحت هعقل حکم ب
 .هديصاحب خودش بخش يبزند وقت يحرف هدارد ک يحق هعقل چ

د نماز ي؟ باها نيام  هدانم، نماز خواند ينم هم در موارد شک در امتثال، اگر بندييگو يست. ميعقل قاصر ما وارد ن هن نقض بيا
ست؟ يست. چرا استصحاب وارد نيعلمون وارد نيست. چرا رفع مالاهست؟ قطعا يا نيست ه ياطيتاح ين حکم عقل عمليبخوانم، ا

لا ا مثيانصراف دارد  يا مثلا از موارد علم اجماليعلمون از موارد شک در امتثال، انصراف دارد يرفع مالا  هن کيخاطر ا هد بييگو يم
رفع ما  هم کييشد ما بگو ياطياحت يحکم عقل عمل هر جا که هست کين طور نيقبل الفحص انصراف دارد. ا ههاز موارد شب

نجا را يست ايعلمون وارد نيند رفع مالايگو ين موارد ميدر ا همانطور کهندارد.  يخوئ يآقا هب ين ربطيعلمون وارد است چون ايلا
 هص داديترخ يمول هم کيدارصادر شد، شک  ياگر طلب مول هن استکيش ايادعا يخوئ يم آقاه يهشود، در ما نحن ف يشامل نم

و  هرد؟ خوب چرا در موارد شک در فراغ ذميگ يد چرا نمييرد. ممکن است بگويگ ين موارد را نميعلمون ايواقعا؟ رفع مالا  ها ني
 .دينجا بگذاريد ايکن يد کپير وقت آنجا را جوابش را درست کردهرد؟ يگ ياشتغال چرا نم هقاعد

 هنجا نيدر ا يسوال در آنجا وجوب ثابت است ول



ف يت تکليا مسقط فاعليف است يا امتثال مسقط تکليآ هن است کياولش ا ي ههدارد. شب ههش شما دو شبين فرمايجواب: ا
است،  فيم امتثال مسقط تکلياگر گفت هقبول دارند ک همهگران يصدر ود يخود آقا يو حت يخوئ ياست؟ اول کلام است. آقا

 ن استيمه يخوئ يمسلک آقا هن اولا کيعلمون انصراف دارد. ايحکم عقل است چون رفع مالا يست، جايبرائت ن ينجا باز جايا
 ي، مطلب را خوب موشکافهف ساقط نشديو اصل تکل هف ساقط شديت تکليد فاعليگو يم هک ين است و کسيمهو قول حق 

 .هنکرد
سرش را  هک يياهرمثل آب مقط يعنيف يت تکلياعلف، فياصل تکل هاندازد ن يف را ميت تکليم امتثال، فاعلياگر گفت يا حتيثان

 نيمهم هن ي. جواب اهن رفتيروح وجوب از ب يست وله يوجوب اعتبار يعنيماند.  يش ميخال ي هشيبرند، بعد ش يغ ميبا ت
ک يا اگر يف با روح است يتکل يد امتثال کنيد بايگو يعقل م هک يوجوب؟ آن ي هشيا شيم است هروح وجوب م هاست ک

 يآقا هد بهابخو ي. لذا اگر کسها امتثالش لازم است؟ نيکند، آ يش را امتحان مياهست، مثلا دندانيغرض بعث و زجر ن هب يفيتکل
 .دهشان نتواند جواب ديا هک يانيک بي هشود ب ين موارد را شامل ميعلمون اي! رفع مالايخوئ يد آقايد بگوياشکال کند با يخوئ

 .ام استم ناتميعرض کرد هن نقض اول کيا
، هديآن چسب هب يا هک جملين طلب قطعا يصادر شد و ا ياز مول يک طلبياگر  هن است کياند ا هکرد يبعض هک ينقض دوم

 اغتسل هرمودف شارع مثلا. ةينيصلح للقري هص ندارد بلکيور در ترخهص، ظيترخ يت دارد برايصلاح هک هديآن چسب هب يديک قي
د واجب است ييبفرما هدر رسال هن است کيا يخوئ يمرحوم آقا يشما يمبنا ي ه. لازمهترکيان  للمومن ينبغي لا و هللجمع

کند و حال آن  يوجوب م هص احراز نشد، عقل حکم بيترخ ي. وقتهص در ترک احراز نشديو ترخ هصادر شد يطلب مول  چون
 ،ةينيصلح للقري هباشد ک هداشت يديک قي، يامر ي ه، ماديامر ي هغياگر ص هامروز فرمودند ک ه، تا بهمه، يخوئ يخود آقا هک

 .شود ينم احراز وجوب. علمونيمالا رفع. شود يم استحباب بر حمل
 متصل، ي هنيقر در. منفصل نيب و متصل ي ةينيصلح للقرين ما يم بيگذار ياست؟ فرق م يحرف هن چيد اييبگو ياگر کس

 .ندنک لزوم هب حکم عقل تا شود احراز ديبا منفصل ي هنيقر در. نکند لزوم هب حکم عقل هک نيا يبرا است يکاف احتمالش
 .ن حرف زديد طبق موازيحرف زدن است. با هين در واقع دلبخوايا هک هشان اشکال کرديا

 ي؟ مديگذار يد. چرا فرق ميگذار ي؟ قطعا فرق مها نيد يگذار يمنفصل فرق م ي يهمتصل و قرن ي هنين قريا شما بيان قلت: آ
ست ه يفرق هست. خوب چرا؟ چيم مضر نهمنفصل ، احتمالش  يهقرن يم مضر است ولهمتصل احتمالش  ي هنيد در قرييگو

 شما؟ يو مبنا يخوئ يآقا ين مبنايب
ل متص ي هني. اگر قرهعلم بخلافيور حجت است مالم هکند و ظ يدا ميور در وجوب پهامر، ظ ي ها مادي هغيما ص يقلت: طبق مبنا

د، يايب يمنفصل ي هنيک قريم هيد ياگر احتمال م يشود. ول يور منعقد نمها ندارد؟ اصلا ظيت دارد ينين قريم ايدان يباشد و نم
 در يورهظ اصلا هک يهف نحن ما بخلاف. ياقو ةعلم بحجيور حجت است ما لم هظ هن است کيا هقاعد يم مقتضاييگو يآنجا م

 .همنفصل ي هنيقر احتمال و همتصل ي هنيقر احتمال نيب مهيد يم ليتفص ما دييبگو شما تا ستين کار
صادر شود و  ياز مول هک يد طلبيفرما يم يخوئ يست. چون مرحوم آقايوارد ن يخوئ يآقا هعقل قاصر فاتر ما ب هم بهن نقض يا

؟ عقل ها نيمجّزا  هص داديا شارع ترخيآ هم کيد استحباب باشد، شک کنيمف هک يزينگام صدورش با چهآن طلب، ممزوج نباشد 



 هينيصلح للقريشود خود طلب مشوب است چون اگر ما  يصادر م هک ينيح يطلب مول يک جائيکند اما  يوجوب م هحکم ب
 .کند يوجوب نم هنجا عقل حکم بيطلب مشوب است، ا يعنيباشد 

 يد مهيار طور دلتان بخوهد چطور شما يفرما يم مه يخوئ يد؟ آقاييفرما يد مهر طور دلتان بخواهد يبگو يممکن است کس
شما  ست.هم يست طبق مسلک شما، ما ادعا کردين هو منفصل همتصل ي هنين قريد فرق بينطور. شما ادعا کرديمهم هد ما ييفرما

 د مگر؟يان آوردهبر
 يوب موج هولو مشوب باشد حکم ب هک ير طلبهد عقل مطلقا ييد بگويد باياشکال کن يخوئ يآقا هد بهيخوا ياگر شما م هبل

ا و تمام هعقلاء و تمام فق ي يهن ارتکاز قطعيمهد يفرما ياست. م هک کلميم هکندو ردش  يرد م يخوئ ين را آقايکند. خوب ا
 .ندارد ين حکميعقل چن هن است کيبر ا ها امارهنيمهدانند،  ين موارد امتثال را واجب نميدر ا هک يهعرف يموال

 ةاصل وجوب بالمر هم کهيد ير وجوب نسخ شد، ما احتمال ماگ هن است کياند ا هکرد يخوئ يمرحوم آقا هب هک ينقض بعد
ذا نسخ الوجوب و شک ا هک فرمودند همه گرانيد و شما خود ،هماند يباق طلبش واصل هشد نسخ شدتش و ديتأک آن اي هشد نسخ

 لبط اصل ونچ شود يم ثابت استحباب شما مسلک طبق يول الاستحباب ثبتي لا ةالشد من ةرفع من راس او من مرتب هان يف
 ديبا پس. هشد ثابت نسخ قنيمت قدر از مه صيترخ و سته هک طلب ،هشد صادر مه صيترخ و هشد صادر صد، در صد يمول
 .ست . ممکن است باشد و ممکن است نباشديد استحباب ثابت نييوگ يم يول استحباب هب دهيد فتوا

زاع ا محل نهنياند ا هکرد هک يياهرض کردم معلوم شد تمام نقضع هک يا هست. آن نکتيعقل قاصر فاتر ما وارد ن هم بهن نقض يا
کم ح يعقل آنجائ يهست چون در ما نحن فينجا ثابت نيم استحباب در اييگو يد ما ميفرما يم يخوئ ياند چون آقا هرا گم کرد

ا از يآ هخ شدنس يلن وجوب قبيا هم کيکن يشک م يد. وقتيايص بيثابت باشد، ترخ ياصل طلب مول هکند ک ياستحباب م هب
ست. يثابت ن يطلب مول هن قبلا ثابت بود. الآن کيا هست. بليثابت ن ياصل طلب مول هن کي، اها شدتش نسخ شدي هنسخ شد هشير

 يجار م استصحابهاستصحاب باشد طبق مسلک شما  هد اگر قرار بيفرما يم يخوئ يم. آقايکن يد استصحاب مييم بگوهاگر 
 .باشد يم باقهد ين وجوب و استحباب ثابت بود، احتمال ميثابت بود، جامع ب ياست چون اصل طلب مول

حباب کند است هست حکم بيم نهد يبع هکند (ک ياستحباب م هم حکم بين موارد گفتيد اگر عقل در ايفرما يم يخوئ يا آقايثان
 .داند) يم عقل مستحب مهاد را ياد است و انقيچون مصداق انق

 يم يم نداد ولهص يطلب کرد و ترخ يمول يک جائياگر  هشان فرمودي. اهکرد يخوئ يآقا هصدر ب يآقا هک يا ياما اشکال حل
اب استحب هقاعد ينجا مقتضاي. اهبترک يرضيلا يشارع و مول هست کيست و آنقدر نياد نيو روح ملاک ز يم روح طلب موليدان

 .هامديم نهص در ترک يو ترخ هدمحرز ش ينجا طلب موليمسلک شما وجوب است. چون ا ي هاست و لازم
م ين داريقياگر  يد ولهخوا ين فعل را ميا يمول هم کهيحداقل احتمال د هاست ک يآن طلب يخوئ يصدر مقصود آقا يخوب آقا

 يتواند حرف بزند، چطور م يانش را گرفتند و نمهد يرد وليم يدارد م يم از تشنگيدان ياست. مثلا اگر م يبترک آن راض هک
، ستين هک يد مقصود ما از طلب، طلب انشائيگو يم يخوئ يم آقاهنجا يرا برآورد، ا ياغراض مول هر عبد لازم است کد بييگو

بترک  يضريست شارع يست و ملاک در آن حد نين ين طلب، الزاميا ي هم پشتوانيدان يم يدارد. وقت هک يا هبا پشتوان يطلب انشائ
 .ستياشکال ن يگر جاين دين ملاک، ايا



 .ستياند وارد ن هشان وارد کرديا هب هک ياشکالات ها تمام الکلام در مسلک دوم کذه
 يش، وليمدعا يبرا هنفرمود يم استدلاله يخوئ يم آقايگفت هاگر چ هست که يخوئ يکلام آقا هن ما نسبت بهدر ذ يا ههک شبي

. شارع نماز شب را مستحب يد بخوانيد بايگو يشارع نماز را واجب کرد و عقل م هن است کيست در ارتکاز عرف اه هک يا ههشب
م شارع ند مستفاد از کلايگو يند مهد يشارع نسبت م هن از حکم عقل، بيبا غمض ع يعني، يتر است بخوانهد بيگويکرد، عقل م

رم الفساق آمد لا تک يآمد اکرم العلما، بعد خطاب يدر ارتکاز شما، چون اگر خطاب هست من جمله همهن در ارتکاز ين است. ايا
 هها شبهنا و تهست؟ پس تنيم، کدام وجوب نيکرد يم هست اشتباياکرم، وجوب ن هم کيديمهن لا تکرم فياز ا ييگو يمن العلما، م

ند شارع واجب کرد، پدرت واجب کرد، يگو يدر ارتکاز مردم م هن است کيشان وارد است ايش ايفرما هعقل قاصر ما ب هب هک يا
شارع  يم. وقتهيد يشارع نسبت م هتر است، مستحب است. استحباب و وجوب را بهب هيگفت انجام دد واجب نکرد يگو يا مي

چون  هشارع نماز را واجب کرد هن است کين خطاب ايفاد از امست ،هکرد واجب را نماز شارع مييگو يم ةفرمود امرتکم بالصلو
 يم. وجوب شرعياز لزوم اطاعت عقل وجوب را انتزاع کن هکن يا هن يد اطاعت کنيد بايگو يم مهعقل  هشارع نماز را واجب کرد

و  هء فرموديمش هنطور کيک جا اي، فقط هتا آخر فق هاز اول فق يخوئ يست لذا آقاه همهمدلول خطاب است در ارتکازات  هک
، هصوت فرمود ياعل ها بن بحث ريا هم اگر نبود کهنطور است. لذا ما يمهم ه ينينائ يو خود آقا هفرمود ينجا مشيبر خلاف ا هقيب

ک ي يک جائي. حالا هم نييگو يحکم عقل است م هوجوب ب هن است کيا يخوئ يمسلک آقا هسوال کند ک يرون کسياگر ب
 .هفرمود يزيچ
  

 ميالرحمن الرح هبسم الل
 .نيم اجمعهاعدائ ين و اللعن الدائم عليرهاالط همحمد و آل يو السلام عل هن و الصلايرب العالم هو الحمد لل

مرحوم آخوند  هک وجيبود.  يفن يهاست. انما الکلام در توج يهب فيامر در وجوب مما لا ر ي هور مادهاصل ظ هن بود کيکلام در ا )١٢٣ هجلس( ۶/٧/٩۵ هشنب هس
ن وجوب، يا هبود ک هر ينينائ يو آقا يئخو يورش از باب وضع است. مسلک دوم مسلک آقاهو ظ هامر وضع شد ي هماد هفرمود ک

ت يدلزوم امتثال و لاب هکند ب يص در ترک نرسد حکم ميصادر شود و ترخ ياز مول ياگر طلب هحکم عقل است و عقل است ک هب
 .ميکن يوجوب م هر بيان عمل تعبيت اتين لابديان عمل و از ايات

 هاست ن يور اطلاقهور امر در وجوب ظهظ هان فرمودند کياء بيقا ضر آيو غ ياء عراقيمرحوم آقا ض هبود ک يمسلک سوم، مسلک
حمل  هک ن استيا هقاعد يبر استحباب، مقتضا يانيو ب هنيچ قرهيشود بدون  هامر گفت ي هحکم عقل. اگر ماد هب هو ن يور وضعهظ

 .هش شديب برايا پنج تقريار هن مسلک سوم چيشود. ا يبر وجوب م
 دادند حيتوض   اه يبعض و است مجمل مه الافکار ةياهو مجمل است، در ن هاء فرموديلاصول آقا ضدر مقالات ا هب اول کيتقر

 هديشد ي هاراد. هفيضع ي هاراد شود يم مستحب و ةديشد ي هاراد شود يم وجوب. است هاراد امر ي هماد مفاد هک است نيا
 هاراد ذات. نباشد ي هديشد همرتب آن هک است نيا حدش. دارد حد هفيضع ي هاراد. است مانه و ستين هاراد جنس از ريغ يزيچ

د يبفرما يت لذا اگر مولسين هاراد ذات و هاراد جنس از ريغ يزيچ هديشد ي هاراد هک نيا بما. نباشد هديشد ي همرتب آن و باشد



 يافک امر ي هماد نفس و هادار مانه نفس. ندارد ديق انيب هب اجياحت باشد، هداشت هديشد ي هاراد و وجوب قصد و ةامرتکم بالصلو
 هب حدش. ستين هاراد جنس از ضعفش چون دهخوا يم انيب هفيضع ي هاراد باشد مقصودش مستحب، ي هاراد اگر اما. است
 از ريغ. ندارم يزيچ هاراد از ريغ من يعني اوردين يديق چهي و ةد امرتکم بالصلوياست. اگر شارع بفرما هديشد ي هدارا عدم يمعنا
 اگر اما. ندارد انيب هب اجياحت لذا. ستين هاراد از ريغ يزيچ هاراد شدت. ستين هاراد از ريغ يزيچ مه وجوب ندارم، يزيچ هاراد

 ي هعدم اراد هحدش ک ي هست بعلاوه هست. اصل ارادين هد از جنس اراديآن ق هدارد ک يديق هب اجياحت باشد مرادش مستحب
 .باشد هديشد

 يور و اطلاق عرفهد ظيست و بايعرفا تمام ن يا تمام است ولين فنيصدر گفتند ا يمثل آقا يبعض هن کيارغم  ياء عليان آقا ضين بيا
 .م عرفاهراد دارد و يا ايم فنهعقل قاصر ما  هباشد، ب

ب و، خهديشد ي هاراد يبرا هامر وضع شد ي هد مادييفرما يتارتا شما م هن است کيست اين کلام درست نيا هن کيا، سر اياما فن
 .يور وضعهشود ظ ين از محل بحث خارج است چون ميا اهدرست است منت

ما ش هن کيقت است. ايم حقهدر مستحب  هک هفيو ضع هديشد ي هجامع اراد يبرا هامر وضع شد هد مادييفرما يک وقت شما مي
است، اول کلام  يدارم کاف همن اراد هن کيامر و ا ي هان ندارد، نفس ماديب هاج بياست و احت هاز جنس اراد هد شدت ارادييفرما يم

م ه هان دارد، شدت اراديب هاج بيست احتين هديشد ي همرتب هن اراديا هک هضعف اراد همانطور کهد يگو يم مه يک کسياست. 
ت سد درياء بايشما آقا ض هک يا همفقود ي هن حلقياست. خوب ا هاصل اراد هان فرموديب هک يان دارد چون آن مقداريب هاج بياحت
 يصدر م يکاش آقا يبان ندارد. لذا اي هاج بيست، احته هاز جنس اراد هچون شدت اراد هدارد ک يربط هچ هن است کيد ايکن

 هد کيياست؟ اگر شما بگو يش فنيکجا ها کيفن يم. وليبمال هريم و عوام را شيم کنهسر  يک طوريفرمود ممکن است عرفا 
 شود بر اتم و اکمل؟ يمنصرف م هست که يهاست. در کدام آ يعرف هبلک هست کين يشود بر فرد اتم و اکمل، آن فن يحمل م

 هاج بيم احته هديشد هان دارد، خوب مرتبيب هاج بيدارد و احت يحد عدم هن کيست. ايم عرفا درست نها و يم فنهاء يان آقا ضين بيا
 .ان دارديب
 امر :است نيا شانيا انيب. الافکار ةياهم در نهرات و يم در تقره هاء آمديدر کلام آقا ض هاست ک يبيب دوم تقريان دوم و تقريب

 باشد ين امر استحبابيک نحو المتعلق. اگر ايبعث و تحر يشود برا يم يجاد متعلق را در خارج. داعيودش اقتضاء دارد اخ
ان فعل ثواب ياتشود بر  يم يداع هک يف است چون مستحب آنيجاد متعلق خودش ضعيا هک نحو المتعلق و بعث بيتحر

 هد من جائزيگو يند. مهد يم هد چقدر جائزهات بديمال هر کس کهند يم. اگر بگوهخوا يد من ثواب نميگو يم يکي  است.
ات و اقتضائش تام و کامل است چون منشأش فرار از عقاب هع جيکند از جم يم. اما اگر وجوب باشد سد باب عدم مهخوا ينم
جاد يکند ا ياطلاق امر اقتضاء م هن است کيدوم ا ه. مقدم هک مقدمين يروند. ا يا در مه يلياب خخاطر فرار از عق هشود و ب يم

متعلق  جاديع ابواب عدم بشود و اقتضاء بکند ايد سد جمهع ابواب عدم بشود. اگر بخوايسد جم هنحو اتم و اکمل ک همتعلق را ب
ن ممک يک کسيست. ينحو اتم و اکمل ن هبر استحباب شود ب د حمل بر وجوب شود چون اگر حملينحو اتم و اکمل با هرا ب

ام د انجيسخت است اگر خداوند بفرما هک يفياز تکال يليم. خيستهن طور يا اهاز ما يليم. خهخوا يد من ثواب نمياست بگو
م ييگو يد مرس يم هعقاب ک يم ولهيخوا يا ما ثواب نميم خداييگو يکنم، م يعقاب نم يم و اگر ترک کنهد يثواب م هيد



 ينحو اتم و اکمل اقتضاء م هب هن کينحو اتم و اکمل و ا هجاد متعلق را بيکند ا ياطلاق اقتضاء م هن است کيعقاب سخت است. ا
 .د حمل شود بر وجوبيکند با

ن يا هبعث اکمل کنحو بعث اتم و  هجاد متعلق را، بعث را بيکند ا ي. اطلاق امر اقتضاء مهان نفرمودياء لم مطلب را بيمرحوم آقا ض
 هچ هب يد. وليا در واقع جملات را خوب فرمودهنيل؟ ايدل هچ هب ها کهنيشود، خوب ا يبعث اتم و بعث اکمل با وجوب جمع م

 هت کن اسيست؟ ايلش چين دليا هجامع شد يامر وضع برا ي هم ماديقبول کرد هست. بعد از آنکيش شما نيدر فرما هن کيل؟ ايدل
 .رسد يعقل ما نم هب يعنيندارد تا انسان  يهيکند و اصلا توج يان اول نميبا ب يان فرقين بيا
ن طلب يز ايستند. مهن دو طلب در اصل طلب مشترک ي، اين طلب استحبابيو ا ين طلب وجوبيگفتند ا هن است کيان سوم ايب

 ص در ترک ندارد ويرخت يعني ياست. طلب وجوب يد عدميک قي هزش بيست؟ ميچ هزش بيم ين طلب استحبابيو ا يوجوب
ص در يترخ يعني يص در ترک ندارد و طلب استحبابيترخ يعني يص در ترک دارد. اگر طلب وجوبيترخ يعني يطلب استحباب

 .دهخوا يم انيب دهخوا يم ةزائد همؤون هاست ک يد وجوديلازم ندارد. ق هد. مؤونهخوا يان نميب يد عدمياند ق هترک دارد، گفت
 اول نشد؟ب يمان تقرهسوال: 

 يدد وجويق يکيا هاست منت هر از ارادير دو غهد يگو يب مين تقريا يست. ولين هر از اراديغ يزيگفت چ يب اول ميجواب: تقر
 .يد عدميق يکيدارد و 

د، ان داريب هاج بياحت يد وجوديان ندارد، قيب هاج بياحت يد عدميص، قيند عدم ترخيگو يم هن کيراد دارد چون ايم اهب ين تقريا
 هست که يا هک نکتي. يد عدميم قهان دارد و يب هاج بياحت يد وجوديم قهن حرف ادعاست. يم. ايعرض کرد هن را چند دفعيا

د فردا ساعت يگو يگذارند مثلا طرف م يم هن عاميکارشان راحت شود قوان هن کيا يمواقع عقلا برا هيد حل کرد. گايآن را با
ن امدن گفتن ندارد. آمدن گفتين هن کيا هن نيم. ايآ يزنم. اگر زنگ نزدم نم يم زنگ ميايد اگر خواستم بيگو ي؟ مييآ يشت مه

ک يان شود و اختصار در عبارت شود، عقلاء يل در بهيتس هن کيخاطر ا هم گفتن دارد. بهم گفتن دارد و آمدن هامدن ي! نهدارد. ن
 ينم ديبود، ق يعير بهع مطلق بود، يما مقصودمان ب هر وقت کهند يگو ين است. مثلا ميا هن عاميگذارند. آن قوان يم هن عاميقوان
ان ين بيدارند و الا لولا ا يان عاميک بيدر واقع  يعنيم يآور يد ميد بود قيمق يک جائيع. اگر يالب هم احل اللييگو يم. فقط ميآور

 .ان دارديب هاج بيم احتهمطلق  ؟هچ يعنيان دارد، يب هاج بيد احتيان ندارد و مقيب هاج بيمطلق احت هن کيعام، آ
ان يبود ب يا هندوانهر ه. اگر يخچاليسرد  ي هندوانه، هندوانهشما گفتم  هر وقت بهمن  هعبد گفت هب يمولائ يک جائياگر مثلا 

 يران کبي؟! اگر ايزن يم هاضاف ياه. چرا حرفيستهتکلم  ي يهدر رو يخوديآدم ب يليتو خ يمول يم آقاييکنم. خوب بگو يم
 هن کيباء منثورا است. اها هنيا ي همهع مطلق است، يالب ه، احل الليهنييالتع يقتضياطلاق الواجب  هن کي، اييچ جاهينباشد  يلک
 يان نميکند. خوب چرا اگر مقصودش مطلق باشد ب يان ميد باشد، بيان است اگر مقصودش مقيدر مقام ب يند موليگو يم

ست ن ايعقلا در ارتکاز عقلا، ا هريدر س هست که يان عام عقلائيک بي هن است کيخاطر ا هن بيد. اهخوا يان ميب هم کهکند؟ آن 
 ين را اصل اوليست، ايم نهباشد م ير فردها يکنم  ينم هرا اراد يمن فرد خاص هد کهاطلاق مقصود باشد، عدم بخوا ير جائه هک
 .د ثابت شوديبا يهن در ما نحن فيد. ايخلاف آن ق هم بيآور يد نميق هن است کيا



ند بناء عام يگو ي؟ مهقت است از کجا آمديقت است. اصل حقيل حقاص نديگو يم المجاز، و ةقين الحقياذا دار الامر ب يحت
 .آورند يم هنيان کنند قرير خودش را بيغ ين لفظ معنايند با اهر وقت بخواه هست که يعقلائ

 .ميکن ياطلاقش تمسک م هم بييندارند تا بگو هکتابچ هست؟ عقلا کين ايست هامر  ي هن قانون عام در ماديم اينيد ببيحالا با
 ي هاداست و ار هف ذات اراديضع هگفت اراد يد. اگر کسيد ثابت کنيشما آن قانون عام را با هن اول کلام است کيا يهدر ما نحن ف

د يان عام را بايد است چون آن بيدش ي هم مقصودش ارادييگو يک مشت گچ و خاک، باز مي ي هبعلاو هد عبارت است اراديشد
 .مياوريدست ب هاز ارتکاز عقلا ب

 هک ندک ثابت دهبخوا اگر ،هشد هديمهف وجوب آن از ةبالصلو امرتک نيا هک است مسلم نيا ،ةگفت امرتک بالصلو ياگر کس
 نيا عام قانون بود استحباب ودشمقص اگر دييگو يم شما هک نيا چون. بکند را تا دو آن ينف ديبا واقع در است ياطلاق ورهظ نيا

وجوب حکم عقل است؟  هن کيا اياش است؟  هوجوب موضوع ل هن استکيقانون عام از باب ا آن حالا هبل خوب کند، انيب هک است
 هوداست فرم هرا متوج هن نکتياء ايت خود مرحوم آقا ضهن جيمه هب يد اثبات کنيوجوب اطلاق است؟ آن قانون عام را با هن کيا اي

الامر  يلو ا يالامر الاستحباب يم الامر اليست چرا؟ صحت تقسيقتا وجوب نيامر، حق ي هماد يمعنا هم کيما ثابت کرد هبعد از آنک
 م،يکرد يحکم عقل را نف هم و بعد از آن کيکرد يرا نف يم وضعيصحت تقس هليبوس هم کيآن را ثابت کرد ه، بعد از آن کيالوجوب

 همد، خوب چهف يور دارد انسان عام مهع ظيالب هاحل الل هن است کيتواند ثابت کند. سرش ا يمچ کس نهيرا  يور اطلاقهظ
د يگو يم يکياست.  يد انصرافيگو يم يکياست.  يور وضعهد ظيگو يم يک کسياست؟  يور اطلاقهن ظيد ايگو يم يکس

است  يا انصرافيور هن ظيا يعنيم است . يتقسان صبرو هبر هب يور اطلاقهست. ظيقابل اثبات ن يور اطلاقهحکم عقل است. ظ هب
 ه. بستين هک يست. انصرافين هک يمسلم است. وضع هور کهاطلاق است. اصل ظ ها بيحکم عقل است  ها بياست  يا وضعي

م ييوگ يع، ميدارد در مطلق ب يور اطلاقهع ظيالب هاحل الل هد کيبگو يک کسياست. و الا  يور اطلاقهست. پس ظيحکم عقل ن
 ؟يثابت کن هيخوا يم. چطور مينجا باش تا خبرت کنيمه

 يم ثابت يور وضعهثابت شود ظ هاگر موضوع ل هن کيشود مثل ا يثابت م يور اطلاقهسوال: اگر مقدمات حکمت ثابت شود ظ
 .شود

ان يدر مقام ب يلمو هن جا کيد ايبعد بگو هعموم شد يال وضع برا هب يداند جمع محل ينم يجواب: مثلا در اکرم العلما اگر کس
 !است؟ ين جمع است دال لفظيند ايگو ياو نم هاست. ب يور اطلاقهپس ظ هم ذکر نکرده يدياست و ق

م ييوگ يم مهان است، اشکال ندارد ما ياند احسن الب هاست و گفت يور اطلاقهظ هخواستند اثبات کنند ک هک يلذا تمام کسان
ن امرتکم يو ا مي، ما باشيگر نکنيمحتملات د يشود اثبات کرد و الا اگر نف يگر ميمحتملات د ينف ها اطلاق را بهاست منت ياطلاق

 .است ياطلاق ورهظ هک ميمهف يم کجا از ةبالصلو
ز گوش ان دارد را ايب هاج بيد احتيان ندارد و مقيب هاج بيان دارد، مطلق احتيب هاج بيان ندارد و وجوب احتيب هاج بيعدم احت هن کيا

 اناتيب يبعض و است ةانات عاميش بياه يا بعضهان دارد منتيب هاج بياش احت همهست. ين هک يد. قانون اساسيرون کنيخود ب
 .ةخاص



 هاج بيم احتهاست. وجوب  هم ارادهاست و استحباب  هم ارادهد وجوب يبگو يست: اگر کسهصدر  يدر کلام آقا يارمهان چيب
 .است ةد شدت اخف مؤونيا قهد دارد منتيق هاج بيم احتهد دارد و استحباب يق
ست؟ يا نيست هن موارد يان در ايا آن بيست؟ آيان عام چين بيم اينيد ببيم باطل است چون ما باه هن وجيا هروشن شد ک هم کهن يا

 .هلا و الا نهلا و سها هاگر بود ک
    

 ميالرحمن الرح هبسم الل
 نيوم الديام يق ين من الآن إليم أجمعهأعدائ ين واللعن الدائم عليرهالطا هوآل محمد يعل هالل يوصل

نا يلا وعيا وحافظا وقائدا وناصرا ودليول هکّل ساع يوف هالساع هذه يف هآبائ يوعل يهبن الحسن صلواتک عل هک الحّجيم کن لولهالل
 .لايا طويهف هأرضک طوعا وتمّتع هتسکن يحت
ت عيعت وباين وشايدت الحسهجا يالت هم العن العصابهذلک الل يعل هظلم حّق محّمد وآل محّمد وآخر تابع لم العن أّول ظالم هالل

 .عايم جمهم العنهالل هقتل يوتابعت عل
ر آخ هالل هعلار ولا جهل والنيالل يت وبقيأبدا ما بق هسلام الل يک منيحلت بفنائک عل يالارواح الت يوعل ها أبا عبد الليک يالسلام عل

 .نيأصحاب الحس ين وعليأولاد الحس ين وعليبن الحس يعل ين وعليالحس يارتکم، السلام عليلز يد مّنهالع
اد وبن ين زب هد الليد خامسا والعن عبيزيم العن هوالثالث والرابع الل يأولا ثم العن الثان هوابدء ب يم خّص أنت أّول ظالم باللعن منهالل

 .هاميوم القي ياد وآل مروان إليان وآل زيسف يأبوعمر بن سعد وشمرا وآل  همرجان
 کيم يش است. عرض کرديج فنياست. انما الکلام در تخر يهب فيامر در وجوب مما لا ر ي هور مادهاصل ظ هن بود کيکلام در ا )١٢۴ هجلس( ٧/٧/٩۵ هارشنبهچ

 يور اطلاقهظ هک وجيبود.  هر يخوئ يو آقا ينينائ يرزايمختار م هحکم عقل بود ک هک وجيمختار آخوند بود  هوضع بود ک هوج
 .ن بودييا و اصولهگر از فقيد يو جماعت ياء عراقيمختار آقا ض هبود ک

 .ميبشو هت رابعهتمام شود و وارد ج هت ثالثهتا ج هماند يدر مقام باق هدو نکت
در  يور اطلاقهامر ظ ي هم مادير گفتاگ هک هن مسلک سوم وارد شديصدر بر ا يدو اشکال در کلمات آقا هن است کيا ياول هنکت

 .هم دادهن دو نقض جواب يآن وارد است. بعد از ا هن دو نقض بيوجوب دارد ا
بق ا لا بأس بترک اکرام العلما. طيجب اکرام العلما يم، لا يدار يک خطابيو  يهم اکرم الفقيدار ياگر خطاب هن است کيا ينقض اول

ن يت بامر دائر اس يهدر ما نحن ف هن کيخاطر ا هست؟ بيست. چرا واجب نيواجب ن يهکرام فقم ايسيد بنوينجا باياء ايمسلک آقا ض
، اکرم يهمقدم است. اکرم الفق يور وضعهظ يور وضعهو ظ يور اطلاقهن ظيامر دائر بود ب هر جا کهو  يور وضعهو ظ يور اطلاقهظ
 ورشهم ظهد. لا بأس بترک اکرام العلما آن ييفرما يا ماست شم يور اطلاقهن ظيواجب است. ا يهاکرام فق هن است کيورش اهظ
است و  يورش وضعهباشد. خوب العلما ظ يباشد، اصول يباشد، نحو يهست. فقياکرامش واجب ن يچ عالمهي هن است کيا

 هن است کيگر مقدم است، گذشت، تمام شد. حداقلش ايد هد نيبگو يم کسهمقدم است. اگر  يور اطلاقهبر ظ يور وضعهظ



ست ين واجب يهو اکرام فق يهعلمون از اکرام فقيرفع مالا هم بيکن يکنند و رجوع م يکنند و تساقط م يم تعارض مهور با هن دو ظيا
اکرام  باشد لا باس بترک يک خطابي، و يهباشد، اکرم الفق يک خطابياگر  ها قائلند کهفق ي همهن است يقدر متق هو حال آن ک

 .يهوجوب اکرام فق هم بيد قائل شويزند و با يص ميلا باس را تخص يهن اکرم الفقيالعلما، قطعا ا
 :هصدر داد ين نقض دو جواب آقاياز ا

 ينجيد در نسبت يند نسبت موضوع بر نسبت حکم مقدم است. ما نبايگو يم هشيمه يدر نسبت سنج هن است کيجواب اول ا
عارض ت هک ين قائليم. ايم بسنجها را با هموضوع  ينسبت سنجد در يم. ما بايک کلام حساب کنيک کلام را با مجموع يمجموع 

ن غلط است. ي. اهديو سنج هعام و خاص اند، عام و مطلق اند و عام مقدم است، مجموع را با مجموع در نظر گرفت ها گفتي هانداخت
در  هينجا فقي. اهو نفاس و استحاضض يم لا تصل در دم حيدار يک خطابيم. هم لا باس بالدم اذا کان اقل من الدريدار يمثلا خطاب

ا يم بود مانع است؟ هم بود اشکال ندارد و اکثر از درهاگر اقل از در هض و نفاس و استحاضيسد خون حيسد؟ بنويبنو هچ هرسال
 يهقر فاگ يهم. فقهاقل من الدر کان لو و است ةصلو مبطل هک ةندارد الا دماء ثلاث يم باشد اشکالهاقل از در هک ير خونهسد يبنو

 هر بمض هض و نفاس و استحاضيم با خون حهد لا باس بالدم اذا کان اقل من الدرييگو يم يسد چون وقتيرا بنو يد دوميباشد با
 دم هداردچ اطلاق ثيح نيا از دم دييگو يم. ديکن يم هنگا را مجموع است، هوج من خاص و عام نسبتش دييگو يم است ةصلو

م خاص است. باز هاقل من الدر هث کين حياز ا يباشد. ول هک هر چهوان، دم رعاف، ي، دم حهدم استحاض هدم نفاس چ هچ ضيح
نماز را  هث کين حياز ا يستند، خاص اند ولها دم مخصوص هنيا هث کين حيد از ايفرما ي، مهخون نفاس و استحاض هد بيآ يم

مجموع خطاب حکم و موضوع  يعنين غلط است يا م نباشد.هاقل از در هم باشد و چهاقل از در هکند، مطلق است چ يباطل م
. مها را با هم و حکم يم بسنجها را با هد موضوع ياست. ما با هن اشتباي. اهاس کرديق يگريرا با مجموع خطاب حکم و موضوع د

خون  د حکم است.يق يهشرط هد حکم است. جمليم، مطلق دم است چون اذا قهموضوع در لا باس بالدم اذا کان اقل من الدر
 مهالدر من اقل کان سواء است عام حکمش هبل. است خاص خون.  است خاص موضوعش است ةصلو همضر ب هنفاس و استحاض

 هشيمه حکم نسبت بر موضوع نسبت: دو. کي نيا. مه با را اه حکم و ميکن لحاظ مه با را اه موضوع ديبا. مهالدر من اکثر او
ا هدم خاص است. حکم  يگريمطلق دم و د يکيم عام و خاص مطلق است. چون يم بسنجها را با هموضوع  نسبت. است مقدم
م، حکمش ها مضر است حکمش مطلق است و لا باس بالدم اذا کان اقل من الدرهد است. آن خون يم مطلق و مقيم بسنجهرا با 

کسان شد آن يا هوع ک. دو: اگر موضين ياحکام مقدم است. ا يا بر نسبت سنجهموضوع  ينسبت سنج هشيمهد است. يمق
خطاء  يدر نسبت سنج يهد است و آن حکمش مطلق است. در ما نحن فين حکمش مقيم اييگو يم سراغ حکم مييآ يوقت م

ور در وجوب دارد. لا باس بترک اکرام هحکمش مطلق است. ظ يهن فقيا ه، گفتهکرد هنگا هبلحاظ حکم ک يه. اکرم الفقهشد
 هگفت هردک هنگا هک يهموضوع فق هست. لاباس نص است. بيحکمش مطلق ن هگفت هکرد هانگ هحکمش ک ي يهناح هالعلما را ب

اکرم  هک هنطور حساب کرديعام است. بعد نزد خودش ا هگفت هکرد هنگا هموضوع لا باس بترک اکرام العلما ک هخاص است. ب
، وقت علما ها باس بترک اکرام العلما چد. ليايبر خلافش ن يديو مق يهنيصلح للقري هک يور در وجوب دارد؟ وقتهوقت ظ هچ

عمومش  هفتگ هکرد هنگا هلا باس بترک اکرام العلما ک هن ور بيد. از اياين يا منفصليمتصل  ي هنيقر هک يعامش حجت است؟ وقت



 يمورش در وجوب، منعقد نهظ هگفت هکرد هنگا هاکرم ک هن ور بياست. از ا يهآن فق هدارد ک يک خاصيشود چون  يمنعقد نم
 .بر خلاف است ي هنيبر خلاف نباشد و لا باس قر ي هنيد قريشود چون با يا حجت نميشود 

، ور مطلقهند چون ظيگو يمقدم است، م يند عام وضعيگو يم هک يياهشوند. آن يتعارض م هقائل ب هک يکسان ين برايخوب ا
ور هظ هشيمهکند.  يتعارض نم يزيور تنجها ظب يقيور تعلهچ وقت ظهياست و  يزيور تنجهور عام ظهاست و ظ يقيور تعلهظ

 يم هم نگاها را هکردند و حکم  يم هم نگاها را با هآمدند موضوع  ياگر م يبرد ول ين ميرا از ب يقيور تعلهموضوع ظ يزيتنج
وعش ، موضيهگفتند اکرم الفق يکردند چون م ين نقض را نميداشتند ا ينسبت موضوعات را مقدم م يکردند و در نسبت سنج

کم د من با حيگو يکن. م ها را نگاهد خوب برو نسبت حکمييخاص است و لا باس بترک اکرام العلما موضوعش عام است. بگو
 .با حکم ندارم يا عام و خاص است کارهنسبت موضوع  يندارم. وقت يا کاره

بر جمع  يجمع موضوع هشيمه هک هشد يعباس هشان نرخ شايو قبل از ا يخوئ يمرحوم آقا همدعاست ک يک کبرين يحالا ا
 .ماند ين بحث ميم، فعلا اين قسمت را امروز تمام کنيم اهيخوا يچون م ين حرف اساس ندارد وليمقدم است. ا يحکم

 يبرکبرا يمبتن هان نفرمودند. جواب دوم کيخ قوم بيا حد اقل مشايست ين يهاول متفق عل يمثل کبرا هست که يدوم يک کبراي
حکم  مشتمل بر هک ير دو مطلق باشند، گفتند خطابهولو  يصيو حکم ترخ ين حکم الزامياذا تعارض ب هن است کيدوم است ا

م هحرام است. صل  ير غصبه يعنياست  ياطلاقش الزام ياست آن خطاب مقدم است. مثلا لا تغصب، اطلاق است ول يالزام
د در پشت بام هخوا ينماز بخوان. دلت م يغصب ي هد در خانهخوا ياست. دلت م يو سع يصياطلاقش ترخ ياطلاق است ول

بر  ق است،ين است و ضييتع هک يآن خطاب ياطلاق است ول هن دو تا اگر چينماز بخوان. گفتند ا ير جائهنماز بخوان. دلت در 
، هيالفقد اکرم يل است چون اگر شارع بفرماين قبياز ا يهمقدمات حکمت باشد. ما نحن ف هر دو بهمقدم است ولو  ياطلاق سع

 هد. لا باس بترک اکرام العلما، سعهد انجام بديق است. باين است ضيين تعيا يور در وجوب دارد ولهظ هاکرم درست است ک
ال بر حکم د هک ير ادق، با آنيق است بنابر تعبيا دال بر ضين است ييدال بر تع هک ين اطلاقيست. اذا دار الامر بيق نياست، ض

بترک اکرام  ند لا باسيفرما يم هن است کيش ايان فنين است مقدم است. بييدال بر تع هک يندارند و آن يم تنافهاست با  يصيترخ
وقت  چهيوجوب.  يدارد برا يمقتض يهد اکرام فقيگو يم يهاکرم الفق يوجوب ندارد ول يبرا يد اکرام عالم مقتضيگويالعلما، م

 .جنگد يبا لا اقتضاء نم يمقتض
 .اثر دارد يليخ هدر فق هاست ک ييدو کبرا يعب است ولدوم امرش اص ين کبرايا

 يمرحوم آقا هشود ک يبا حکم نم يمقدم است و خودش نسبت سنج يبر جمع حکم يجمع موضوع هک ياول يخوب آن کبرا
خراب تر  يدوم يت ندارد. کبرايکل هم کيخودش عرض کرد يدر جا يياهگران فرمودند، ما نقضيخنا الاستاذ و ديو ش يخوئ

نم هنود در صدر در ذ يخوئ يشود. در کلمات آقا يم هدينکنم د هاگر اشتبا ينينائ يشات مرحوم آقايدر فرما يدوم يست. کبراا
شود.  يا بررسهشات فقيعقلا و فرما ي هريد درسيبا ين دو کبريا يم. ولهد يست و صد در صدر نسبت نمه يکجائي هست که

قا آ هد نيبگو يکي هن کيست. حالا ايالاطلاق درست ن يا حداقل عليست يدرست ن هشيا از ريا هنيا هن است کيمان ايما مدعا
است  يين فعلا ادعايعرض ما. ا هکند و ن يرا دوا م يفرموند درد هگران کيو د يخوئ يآقا هخورد. ن يدرد نم هن بيدرست است، ا

 .ميکن يشد عرض م ياگر مجال يک وقتي هم و ان شاء اللياند ين را مطابق واقع نميد مواردش را از ارتکاز عقلا در آورد. ما ايبا هک



 ؟ها نيدارند  يا اثر عمليمسلک آ هن سياما ا
اسم وحدت  هم بيدار يزيچ هن است کيکند ا ينقل م هک يا ياز آثار عمل يکيکند.  ينقل م يصدر پنج، شش اثر عمل يآقا
 است، وجوب اش هجمع غسل است، وجوب تشيم مس اهنيا ،… و تيالم مس و ةالجناب و ةد اغتسل للجمعياق. اگر بفرمايس

 وحدت نجايا خوب ،هن اي است وجوب ةللجناب دانم ينم است، وجوب نفاسش است، وجوب ضشيح است، وجوب نذرش
م لک حکمس بنابر چون ستين درست اقيس وحدت اطلاق، مسلک بر بنا و عقل حکم مسلک بنابر يول. است درست اقيس

 ميشو يوجوب م هص دارد قائل بيترخ يکيک معنا طلب است. يو آن  هک معنا استعمال شديا در ها اغتسل هنيا ي همهعقل در 
ستحباب ا هور ندارد قائل بهظ يکيم و يشو يوجوب م هور دارد، قائل بهظ يکيم. يشو ياستحباب م هص ندارد، قائل بيترخ يکيو 
ک معنا استعمال يدر  همهن اغتسل در يا هن است کير اهظا يعنياق ياق ندارد چون وحدت سيم. منافات با وحدت سيشو يم

ا ن بين خلاف است. خوب ايک معنا استعمال شود ، اي هب يکيک معنا استعمال شود و ي هش بيارتاهاغتسل چ هن کي. اهشد
 هعمال شدا در غسل جنابت در استحباب استهم اغتسل ييبگو هد کيآ يشود. چون لازم م يمسلک وضع درست است. خلاف م

ش مقدمات يکيا هدر جامع طلب، منت ها استعمال شدهنيا ي همهور هبنابر مسلک ظ ي. ولهدر وجوب استعمال شد يهدر بق يول
تعدد دال و مدلول  هشود، ب ينم يجار يکيشود و  يم هديمهتعدد دال و مدلول وجوب ف هشود ب يم يحکمت درش جار

ا در طلب استعمال هنيا ي همهواضح است.  يليگر خيد هم کهنابر حکم عقل شود. ب يا مجمل ميشود  يم هديمهاستحباب ف
 يوجوب م ه، عقل حکم بهص وارد نشديترخ ييک جايکند و  ياستحباب م ه، عقل حکم بهص وارد شديترخ ييک جايو  هشد

حدت و هن است کيا هنکتک يشود  يدرست م هن ثمريد ايکن هميم ضمه هرا ب هندارد. پس دو تا نکت يم تنافها با هنيکند، ا
اق را قبول يوضع اگر وحدت س هبنابر قول ب هن است کيد ايکن هميضم هدوم ک هاست. نکت يکي همهدر  يهمستعمل ف يعنياق، يس

قل، اطلاق و حکم ع هباشد. بنابر قول ب هک معنا استعمال نشديدر  همه هد کيآ يم، لازم ميرا حمل بر وجوب نکن يکين يم، اينکن
م ييگو يم هاق ندارد چون ما کيبا وحدت س يا يچ تنافهيوجوب مراد است،  يکيمستحب مراد است و  يکيم ييگواگر ب هن

 همه رد اغتسل مييگو يم ،هشد استعمال وجوب در اغتسل نيا مييگو ينم اطلاق مسلک بنابر است، مراد وجوب ةاغتسل للجناب
، اغتسل هدر جامع استعمال شد هاست. پس اغتسل للجمع يتحبابو اس ين طلب وجوبيجامع ب آن ،هشد استعمال معنا کي در

 مدلول، و دال تعدد هب مييگو يم شد، تمام ورهظ شد، يجار يکي در حکمت مقدمات اگر ،هشد استعمال جامع در ةللجناب
 همهامر در  ي هدا مايافعل  هغيضح است. صوا هک عقل مسلک بنابر. اطلاق مسلک نيا. استحباب مدلول، و دال تعدد هب و وجوب

وجوب  هامد، عقل حکم بيص نيک جا ترخيکند و  ياستحباب م هص آمد، عقل حکم بيک جا ترخي، هدر طلب استعمال شد
 .هک ثمرين يخورد. ا يم نمه هاق بيکند. پس وحدت س يم

ر وهظ هب يجنابت، اگر شما قائل شو و هجمع يبرا اغتسل کي ،ةالجناب و ةشود اغتسل للجمع هدوم: اگر گفت هثمر
مستحب  هغسل جمع ييم واجب است و الا اگر بگوهم واجب است و غسل جنابت ه هغسل جمع ييد بگوي، بايوضع

 يک اغتسل است. مثال قبليواحد چون  يشود استعمال لفظ در اکثر از معنا ياست و غسل جنابت واجب است، م
حکم  هاگر شما قائل ب يک اغتسل است. ولينجا يا يواحد شود ول ياستعمال لفظ در اکثر از معنا هک اغتسل نبود کي

م. استعمال لفظ يشو ياستحباب م هقائل ب هم و در جمعيشو يوجوب م هندارد. در جنابت قائل ب يد مشکليعقل شد



اش  هک گوشيدارد.  هن دو گوشيا اه. منتهشود چون اغتسل فقط در طلب استعمال شد يم نمهواحد  يدر اکثر از معنا
 يم يم باز اشکال ندارد چون وقتهاستحباب. بنابر مسلک اطلاق  هحکم عقل ب هک گوشيوجوب و  هحکم عقل ب

 دال کي جنابتش در. هشد استعمال استحباب و وجوب نيب جامع در فقط اغتسل آن ،ةو الجناب هد اغتسل للجمعيفرما
 .دارد گريد دال کي اش هجمع در و دارد يمخف

 ؟ها نياصلا درست است  هن پنج ثمريا ايم آينيکند. بب يم ذکر مهگر يد هثمر هس
 


