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 «معن ج  للي ححمد   ل ه اطاليرن    العن  للي ادداهم  االّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
  گذشته جلسه خالصه
 و دکردن ذکر یهیتوج یخراسان محقق است، یمنتف آن به امر شرط دارد نیقی که یزیچ به آمر امر جواز از بحث در میکرد عرض

 تیفعل او به نسبت فیتکل جهت نیهم به و ندارد مأموربه انجام بر قدرت مکلف داندیم مثال که ییموال که بود نیا هیتوج آن محصل

 عنوان یابتدا در «امر» یعنی بود، عنوان نیا به نسبت یخراسان محقق هیتوج نیا ر؟یخ ای کند جعل قانون تواندیم ایآ کندینم دایپ

 . شد تیفعل مرتبه بر حمل است امر هم آن که عنوان لیذ در «شرطه» ریضم مرجع و شد انشاء مرتبه بر حمل

 . شد ذکر زین شانیا انیب. ستین نزاع نیا یبرا یموضوع: دیگویم یکل طور به ینیینا محقق میکرد عرض

  ینیخم امام کالم
  1:ستین قبول قابل آن احتمال دو که دارد وجود احتمال سه نزاع نیا عنوان در: دیفرمایم ابتدا ینیخم امام

 هل» عنوان: مییبگو یعنی. برگردد امر خود به «شرطه» ریضم و باشد یوقوع امکان عنوان نیا در «جواز» از منظور :اول احتمال

 .«االمر رطش بانتفاء علمه مع االمر امری ان یالوقوع باالمکان مکنی هل»که  است معنا نیا به «شرطه بانتفاء العلم مع اآلمر امر جوزی

 تیتمام دونب معلول تحقق امکان ایآ مینیبب که است نیا به نزاع نیا بازگشت رایز. ستین حیصح ینیخم امام نظر به احتمال نیا

 علت تحقق بدون معلول تحقق که است یروشن مطلب نیا. ندارد نزاع که است یمعلوم امر کی نیا و ندارد ای دارد وجود علت

 علت جزء زیچ کی شرط ؛«االمر شرط»: مییگویم یوقت رایز. است روشن هم وجهش .رود یم کنار احتمال نیا پس. ستین ممکن

 . شودیم یمنتف زین معلول قطعا شود یمنتف جزء آن یوقت. است شئ آن تامه

 بانتفاء لمع با آمر امر ایآ که کنند بحث همه نیا یعنی. کنند اختالف و نزاع یهیبد امور سر بر بزرگان و اعالم که است دیبع یلیخو 

 نیا به زاعن نیا بازگشت رایز. کنند بحث مسئله نیا سر است دیبع و است یفیسخ نزاع کی نیا ر؟یخ ای است ممکن امر آن شرط

  ر؟یخ ای شود محقق تواندیم تامه علت بدون امر ایآ کنند بحث واقع در که است

 له»شود یم نیا عنوان نیا یمعنا وقت آن برگردد، امر خود به شرطه در ریضم و باشد یذات امکان «جواز» از منظور :دوم احتمال

 حققم امر شرط داند یم آمر که نیا فرض با دارد امکان ذاتا ایآ ؛«مر؟اال شرط بانتفاء علمه مع اآلمر أمری ان یذاتال باالمکان مکنی

  کند؟ امر شود ینم

 ست؟ین یذات ممکنات از ای است یذات ممکنات از علته تحقق عدم مع امر تحقق ایآ که دارد نیا به بازگشت واقع در زین نزاع نیا
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 امکان با یمنافات ممکن نیا بر وجوب عروض ای ممکن نیا به امتناع عروض که است نیا شیمعنا ،یذات ممکنات از: مییگویم یوقت

 گرددیم بر گرید نیا کند، دایپ وجود امتناع ای کند دایپ وجود وجوب که دارد را نیا تیقابل شد یذات ممکن یزیچ اگر. ندارد یذات

 . شودیم مربوط خارج در شئ نیا تحقق به که یعوامل به

 . است خارج بحث از زین احتمال نیا: دیفرمایم ینیخم امام

 جواز» صورترگردانیم. در اینب «مأمور» به ای «مأموربه» به ای بلکه م،یبرنگردان امر به را «شرطه» ریضم اساساً :سوم احتمال

 مأموربه رطش انتفاء به علم اب امر ایآ ،«مأموربه شرط بانتفاء العلم مع االمر جوزی هل» است نیا شیمعنا «شرطه بانتفاء العلم مع االمر

 توجهم امر که نیا یبرا مأمور. قدرت از است عبارت زین مأمور شرط «مأمور» خود به میبزن ای ر؟یخ ای است زیجا به مکلف شرطو 

 از زعاج مأمور که دارد علم آمر اگر ایآ که است نیا در بحث نصورتیا در. باشد داشته را فیتکل آن انجام بر قدرت دیبا شود او

 امام نظر به کند؟ امر کی او به تواندیم کند؟ فیتکل کی به مکلف را او تواندیم ندارد، را مأموربه انجام بر قدرت و است امتثال

 . رفتیپذ توان یم بحث عنوان مورد در که است یاحتمال تنها احتمال نیا ینیخم

 و هیعدل نیب که ینزاع همان نه؟ ای است زیجا محال به فیتکل ایآ که گرددیم بر مطلب نیا به واقع در نزاع نیا به عقیده ایشان

 . است اشاعره

 اختالف هاآن نیب عنوان کی در یول ست،ین ینزاع اشاعره و هیعدل نیب عنوان کی در که میدار عنوان دو جانیا توضیح ذلک:

 . محال به فیتکل. 1 محال؛ فیتکل. 1: از عبارتند عنوان دو نیا. است

 به فیتکل یول است محال خودش که یفیتکلیعنی  هستند، موصوف و صفت واقع در محال فیتکل که است نیا در دو نیا فرق

 محال، فیتکل. است بهمکلف یبرا وصف بلکه ست،ین فیتکل یبرا وصف بودن محال جانیا ستند،ین موصوف و صفت گرید محال

 محال فیتکل نیا. ینه هم و باشد داشته امر هم یزیچ به واحد آن در االن نیهم شارع کهنیا مثل است، محال که یفیتکل یعنی

 هم و کند امر هم زمان، هم خداوند شودینم: ندیگویم هم هاآن. ستین هیعدل و اشاعره نیب اختالف مورد نیا. معقول ریغ و است

 . «الصلوة التقم»: دیبگو «الصلوة اقم»: دیگویم که یحال همان در یعنی کند ینه خودش امر نیح در. ینه

 به فیتکل: دیگویم هیعدل. نیضد نیب جمع به فیتکل مثل. است محال زیچ آن که یزیچ به کردن مکلف یعنی محال به فیتکل اما

 وارد ما و بماند ستیچ اختالف نیا یمبنا که نیا حال. ستین محال محال، به فیتکل: ندیگویم اشاعره اما است، محال زین محال

 . میشوینم بحث آن

 فیکلت درباره است ینزاع واقع در «شرطه بانتفاء العلم مع االمر جواز» یعنی عنوان نیا یکل طور به که است نیا مسئلهبه هر حال 

 داندیم که نیا فرض با آمر که دارد امکان ایآ که است نیا شیمعنا رایز ر؟یخ ای است زیجا محال به فیتکل ایآو اینکه . محال به

 در هاشاعر و هیعدل نیب نزاع همان به مسئله نیا بازگشتپس  کند؟ امر شود ینم محقق مأمور شرط ای ندارد تحقق مأموربه شرط

 . است محال به فیتکل مورد

 کامال کنند یم نزاع نیا یبرا ینیخم امام که یهیتوج اساسا. دهندیم پاسخ و شوند یم نزاع نیا وارد خودشان یمبنا بر ینیخم امام

 .کنندیم هیتوج را عنوان نیا گرید راه از ینیخم امام و راه کی از شانیا. است یخراسان محقق هیتوج با متفاوت
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 قبال زین ترتب بحث در که مبنا سه نیا. رندیگیم کمک کردند اریاخت خودشان که ییمبنا سه از سوال نیا به پاسخ یبرا ینیخم امام

 :از عبارتند بود گرفته قرار استفاده مورد

 . دارند خطاب دو نیا از کی هر که ییهایژگیو و آثار و یقانون خطابات و هیشخص خطابات نیب کیتفک اصل( الف

 . فیتکل در قدرت تیشرط عدم( ب

 ج( انواع دوگانه حکم.

 دو یدارا بلکه ستندین مرتبه چهار یدارا احکام کهنیا آن و رندیگیم کمک زین یسوم مطلب کی ازایشان عالوه بر دو مبنای اول 

 مرتبه. 3 انشاء؛ مرتبه. 1 اقتضاء؛ مرتبه. 1:دارند مرتبه چهار احکام: گفتند یخراسان محقق. یخراسان محقق خالف بر باشندیم نوع

 ندارند، حکم خود به یربط اصال تنجز و اقتضاء مرتبه: ندیگویم و هستند مرتبه چهار نیا منکر ینیخم امام. تنجز مرتبه. 4 ت؛یفعل

 اقعو در زین تیفعل و انشاء مرتبه خارجند؛ حکم قتیحق رهیدا از لذا و است عقل حکم واقع در یگرید و است حکم مقدمه یکی

 . هستند حکم انواع بلکه ستندین حکم مرتبه

 : باشندیم نوع دو بر احکام: فرمود شانیا

 یزمان تنها و است نشده فراهم هاآن تیفعل طیشرا گاه چیه و اندشده جعل که یاحکام یعنی. هستند ییانشا احکام از یبرخ( الف

 از یبرخ در که نیا یحت و رسندینم تیفعل به یلیدل هر به موقع آن تا یعنی. کند ظهور( عج)زمان امام که کنند یم دایپ تیفعل

 رایز. باشد نیا جهتش کی لعل ؛«دیجد نیبد یأتی» که شودیم جیرا اهواف نیب در کنندیم ظهور حضرت یوقت که شده وارد اتیروا

 و نکرده دایپ تیفعل ما یبرا که است ییانشا احکام همانها آن ،است دهینشن یکس زمان آن تا که کندیَم انیب را یاحکام حضرت

 . کندیم دایپ تیفعل زمان آن

 و میهست مواجه هاآن با اکنون ما و است ما دست در که است یاحکام همان هم آن. هستند یفعل احکام زین احکام از نوع کی( ب

 . است شده واصل ما به

 ققتح امکاننوع اول  مسلما باشد، به مأمور تحقق شرط انتفاء به علم که یصورت در اساسا :دیفرمایم اول نوع مورد در ینیخم امام

 کندیم امر عبد به موال است، المطلوب نحو مکلف انبعاث بعث، و انشاء از هدف رایز. است یضرور و واضح امر کی نیا و ندارد

 اساسا کند،ینم دایپ انبعاث بعث، نیا از مکلف که دارد نیقی موال اگر حال برود؛ موال مطلوب سمت به عبد و کند کیتحر را او تا

. است معنایب بعث گرید اساسا شود،ینم منبعث شما دستور از شخص نیا که دیدار نیقی شما یوقت. شودیم محال کیتحر و بعث

 گذارانونق یوقت. ردیبگ شکل عبد کیتحر یبرا گذار قانون و موال و زانندهیبرانگ و باعث نفس افق در یااراده کهنیا یعنی بعث رایز

 کامال مسئله احکام، از اول نوع مورد در لذا. ردیگینم شکل یااراده نیچن او نفس افق در ندارد، وجود ثاعانب امکان که داندیم

 . است واضحات از نیا و است روشن

 : دیفرمایم است شده مردم همه متوجه و است یفعل همه یبرا که یفعل احکام یعنی دوم، نوع مورد در ینیخم امام

 که است یزیچ مأموربه شرط ای است شده محقق مأمور شرط رایز. ستین یبحث آن در که دارند انجام بر قدرت نیمکلف همهتارة 

 . دارد وجود امکانش و است یفعل فیتکل و ندارد یبحث جانیا. است شده محقق

 چیه هیقانون خطابات نظر بنابر جانیا. ندارند قدرت یبرخ کهنیا مثل شود، ینم محقق شرط نیمکلف از یبرخ در داندیم آمراخری 
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 هک نیهم و است عموم متوجه خطاب که است نیا است مالک هیقانون خطابات در چه آن رایز. ستین فیتکل و انشاء در یاشکال

 یراب مقدار نیهم است، یکاف خطاب به توجه یبرا باشند داشته را مأموربه نیا به انیات توان هاآن از یاریبس بخش ای نیمکلف نوع

 ،شوند کیتحر گرفتند قرار خطاب مورد که ینیمکلف که ردیگیم تعلق نیا به نفسش افق در اشاراده موال که نیهم. است یکاف بعث

 ( کافی است..ندارند قدرت مثال ندارند، را شدن کیتحر تیقابل که هستند یتعداد هانیا نیب در کهنیا ولو)

. است زیجا و ممکن امر و شودینم نجایا بعث در یخلل نیمکلف و نیمأمور از یبرخ در مأموربه ای مأمور شرط بانتفاء علم با پس

 موال مثال یعنی. است محال امر تعلق جانیا نباشند، آن انجام بر قادر نیمکلف نوع که کند یفیتکل بخواهد موال دیکن فرض اگر بله

 او نفس افق در رایز است، لیمستح بعث نیا که است معلوم جانیا ندارند، آن انجام بر قدرت جامعه افراد تمام که کند یفیتکل

 .شودینم منبعث او که داندیم چون. ردیگینم شکل یااراده

 .است شرطه بانتفاء العلم مع االمر جواز مسئله نیا در امام موضع نیا

 :سوال

 در. یعلف ای است ییانشا احکام است؟ یحکم نوع چه مینیبب م،یکن دسته دو ابتدا را امر نیا دیبا ما: دیفرمایم ینیخم امام: استاد

 شرط نیا یبرخ ایآ نیمکلف و نیمأمور حسب به شودینم که داندیم موال و شودیونم نشده محقق که یشرط آن مینیبب دیبا هم یفعل

 یبرخ اگر. شود محقق امر که است محال ؛«االمر تحقق استحال»: ندیگویم باشند شرط نیا فاقد همه اگر ندارند همه ای ندارند را

 خطابات هینظرطبق  رایز. زندینم امر امکان به یالطمه نیا دارد، وجود هم یبرخ در شرط نیا انتفاء به علم ولو ندارند را طیشرا نیا

 انحالل هینظر بلمقا در مطلب نیا. است یکاف کنند فیتکل نیا به انیات توانندب که باشند یتعداد نیمکلف نیب در که نیهم هیقانون

 هینظر طبق رایز. است محال امرش شود،ینم کیتحر امر نیا با مکلف دارد نیقی موال اگر. است محال امر انحالل، هینظر طبق. است

 کسی متوجه خطاب نیااگر  حال. شودیم خطاب ونیلیم هاده کأنه خطاب کی شود، یم منحل نیمکلف افراد عدد به خطاب انحالل

 درتق عبد که نیا به علم با که ستین معقول ریغ نیا ایآ. ندارد را کار آن انجام بر قدرت عبد که داندیم االن نیهم از موالکه  بشود

 .است معقول ریغ نیا شود؟ امر عبد به ذلک مع ندارد، را فیتکل نیا انجام بر

 حسب هب قدرت عدم نیا مینیبب دیبا زین یفعل احکام در. است روشن فرض نیا در تحقق امکان عدم: دیفرمایم زین ییانشا احکام در

 بر رایز. دندار یاشکال امر باشد فرد حسب به اگر اما ست،ین ممکن امر باشد، نوع حسب به اگر ،فرد حسب به ای است نیمکلف نوع

  الزم و کندیم تیکفا امر امکان یبرا شود محقق هاآن درباره شرط و باشند داشته توان یاعده اگر هیقانون خطابات هینظر یمبنا

 .باشند کار انجام بر قادر نیمکلف نوع ستین

 «الحمد هلل رب العالمین»                                                                             


