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ئهم االّل صلي رب العالمين و الحمدلّل »   «معينج  علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 خالصه بحث گذشته

خییری چه در واجب تواجب شده است. به عبارت دیگر آن «مصداقاً بعینهاحدهما ال»قول پنجم در تصویر واجب حقیقی این است که 

 «. فرد مردد»است یا به تعبیر دیگر  «فرد علی سبیل البدلیه»متعلق وجوب قرار گرفته 

اما در رابطه با اینکه فرد مردد یا  .اقامه کرده است بیان شدتقریبا اساس این قول به ضمیمه استداللی که محقق نایینی بر این قول 

 این اشکاالت را بررسی کنیم تا مشخص شود که آیافرد علی البدل متعلق وجوب قرار بگیرد اشکاالتی مطرح شده است که باید 

 ؟این اشکاالت وارد است یا خیر
 شیخ انصاری()اشکال اول 

دو پیمانه یا سه از یک خرمن گندم،  علما بیان کرده است. مثال کسی اشکالی را از قول برخی «صاع من صبرة»ایشان در مسئله بیع 

 ،«برةبعتک صاعین من ص» :گویدمی، کسی که متعلق بیع و تملیک مردد است صورتدر اینمعامله می کند.  را از این خرمن پیمانه

تملیک  عینی را به ازاء یک مالیخواهد وقتی فروشنده می .کنده میها مورد وجود دارد را معاملده و صاع که در این خرمن نظیر آند

 :گویدبایع میگاهی  .معلوم و معین باشندباید هر دو ، هم عین و هم ثمنش ضین این است که هر دو معلوم باشندکند، از شرایط عو

که ، در مقابل یک ثمن معین گیردنیز قرار می مورد اشارههم معین، مقدارش هم معلوم است و  «بعتک هذا الصاع من الحنطه»

ست که عبارت متعلق تملیک یک فرد مردد ا ،زیرا متعلق بیع یک فرد مردد است ،اشکال دارد «صاع من صبره»اما  .اشکالی ندارد

ر داده است و را مورد معامله قرایک صاع  این خرمن صد صاع گندم دارد که بایعع یا صاعین و این در حالی است که است از صا

. یعنی گفتند: فرد مردد اشکال کردند «صاع من صبره»لذا برخی در بیع  که کدام صاع است و این همان فرد مردد است.معلوم نیست 

صاع من »خواهید رجی ندارد تعلق ملکیت به آن ممتنع و محال است. االن شما میاوجود خارجی ندارد و چیزی که وجود خ

این پیمانه را در خرمن نزند یک مفهوم بایع تا زمانی که و کجاست این یک عنوان است  «صاع من صبره» این ،را بفروشید «صبره

و قابلیت  کندرجی پیدا میا: این را می فروشم، وجود خو گفت آورد باال این پیمانه را در خرمن زد و ولی وقتیماند باقی می کلی

 .آیدبیع قرار بگیرد در آن پدید می که متعلقو قابلیت این تملیک

 بیع آن ،نیست جا که امکان تعلق ملکیت به آناز آن ،که وجود خارجی ندارد «صاع من صبره»ند که بیع به این دلیل برخی معتقد

   .محل اشکال است

وجود خارجی  هبه چیزی ک ؟دگیربه چه چیزی تعلق میشود که وجوب تخییری را در مانحن فیه تبیین کنیم این میاگر این اشکال 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 این اساساً. بنابرشودمترتب نمی و غرض بر آن اثری بر آن مترتب نیستزی که در خارج وجود خارجی نداشته باشد ندارد و چی

 مردد یا فرد علی سبیل البدل متعلق بدانیم.ی را به معنای تعلق وجوب به فرد جب تخییراتوانیم ونمی
 انصاری()شیخ پاسخ اشکال اول 

فرد مردد  . در صفات واقعیما باید بین صفات واقعی و امور اعتباری فرق بگذاریمفرماید: شیخ انصاری در پاسخ به این اشکال می

. در امور واقعیه فرد مردد تواند مردد باشدقعی را برای یک شئ بیان کنیم نمیا. به عبارت دیگر اگر بخواهیم یک صفت ومعنا ندارد

اعتبار همه  .است «ونهخفیف المؤ»اعتبار  ؟اما در امور اعتباری چه اشکالی دارد .از امور واقعی باشد یتصف به یکتواند منمی

. کسی که ار کندبتتواند اعضوع و متعلقش را نیز میمو ،تواند اصل ملکیت را اعتبار کندر است. وقتی کسی میچیزش به دست معتبِ

 فه به زیدملکیت تا به حال اضاآید. پدید میبا این الفاظ یا با این افعال با جابجایی ثمن و مثمن چیزی به نام ملکیت  :گویدمی

، نه رنگ شودنمی عوض یک اعتبار است وگرنه در عالم  خارج چیزیداشت اما بعد از این بیع اضافه به عمر پیدا می کند. این 

، از این ملک زید است باشد این کتبحال اعتبار میتا . شودل فروشنده و خریدار عوض میو شمای لود و نه شکشکتاب عوض می

 . اینها همهشود اینطور نیست که سیمی از کتاب به عمر وصل شودهم ملک عمر میوقتی  .شود که ملک عمر باشدبه بعد اعتبار می

یک فرد مردد  ،است چه اشکالی دارد متعلق این امور اعتباری مثل ملکیت . اگر اساس اعتبار به دست معتبِراضافه اعتباری است

تواند در خارج ه فرد مردد نمیکگوید از باب اینکاری نداریم، او می تیمسئله معلوم. ما با گیرد به فرد مردد؟ ملکیت تعلق میباشد

بار تچون ملیکت یک امر اعتباری است و اعاین است که انصاری شیخ . پاسخ ممتنع است ملکیت به آن موجود شود پس تعلق

 1.یک فرد مردد را متعلق ملکیت قرار دهدمعتبِر ی ندارد که هیچ مانع ،ر استاست یعنی اعتبارش به دست معتبِ «ونهخفیف المؤ»
 )محقق خراسانی(اشکال دوم 

زیرا خود محقق خراسانی در مواضعی از کفایه به قلم خودشان  .اندسانی در حاشیه ای بر کفایه بیان کردهمحقق خرا این اشکال را 

  .جا بیان شده استکه این اشکال آن حواشی دارند

را قبول کرده  انصاری شیخ. یعنی کأنه ادعای شودات اعتباری متعلق به فرد مردد میدرست است که صف :فرمایدمیخراسانی  محقق

ی یعن .چیزی مردد باشدبودن اشکالی ندارد  «ونهف المؤخفی» امور اعتباری به جهتدر  این بود کهانصاری زیرا پاسخ شیخ  .است

صفات اعتباری  :گویدل کرده است لذا میرا قبوانصاری شیخ . محقق خراسانی کأنه این پاسخ اعتباری متعلق شود به فرد مرددامور 

  .دارداما یک اشکال دیگری اینجا وجود شود، میاگر چه به فرد مردد متعلق 

 تواند بهیی نیز مکنیم که صفات حقیق، بلکه ما ادعا میشود: نه تنها صفات اعتباری متعلق به فرد مردد میفرمایدخراسانی میمحقق 

یک صفتی  ،یک صفت حقیقی است ، مثل علم کهتواند متعلق به  فرد مردد شودحقیقی نیز میبعضی از امور  .فرد مردد متعلق شود

 االن روز است اما ، مثل اینکه علم دارمجایی که انسان علم تفصیلی دارد تردیدی وجود ندارد ،نفس انسان است است که قائم به

 ؟علم دارد که یا این ظرف نجس است یا آن ظرفمردداً بین امرین علم دارد،  یعنی انسان ،مالی به اشیاء داردگاهی انسان علم اج

  .است تمام موارد علم اجمالی اینطور .ممکن است ست اما در عین  حال تردید در آنا یقین یک صفت حقیقی قائم  به نفس انسان

متعلق  تواندمی اعتبار ،. یعنی نه تنها در امور اعتباریرا قائلیمانصاری ما باالتر از ادعای شیخ : اسانی می فرمایدرخپس کأنه محقق 
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لم اجمالی متعلق به نجاسة مثل عشود، به فرد مردد  ممکن است علم متعلق علم اجمالی ، در صفات حقیقی نیز مثلبه فرد مردد شود

از جمله امور  .نیست، ولی در برخی از امور اعتباری امکان تعلق به فرد مردد این را قبول داریم :فرماید. ایشان مییننائاالاحد

هل دادن و تحریک دو نوع یعنی هل دادن اعتباری، ، بعث و امر کردن است. امر ستاعتباری که ما با آن کار داریم و محل بحث ما

ف را هل میدهی بیرون و بیرونش گاهی شما دم درب می ایستی و با دستتان مباشرتا طر. گاهی تکوینی است وگاهی اعتباری ،است

 ،ی تحریک اعتباریول ،امر در واقع یک تحریک استد. پس دهی که او را بیرون بیندازگاهی به دیگری یا عبدت دستور میکنی و می

کسی هر . چه که مطلوب آمر است عمل کندعی و انگیزه در مکلف است تا به آنحقیقت امر بعث است ولی بعث برای ایجاد دا

یعنی با امرش در آن  .کند، او امر میکه یک رابطه عبودیت بین او و عبدش وجود دارد تواند امر کند، کسی میتواند امر کندنمی

 عمل کند.بر طبق خواسته مافوقش کند تا او انگیزه ایجاد می دست او محسوب می شودشخصی که زیر 

عث بکند اوست که اعی در افق نفس آمر تحقق پیدا میاین بعث و تحریک کردن و ایجاد د ،این بعث را بشکافیم حال اگر این امر و

مردد یا علی البدل تعلق هنده امکان اینکه اراده به فرد ال این است که آیا در افق نفس آمر و دستور دسؤ. ولی کندتحریک میو 

 یا خیر؟ بگیرد وجود دارد

اراده او متعلق را بیرون کن و یک وقت  (الف)دهد که آقای )الف( موال دستور میبه بیرون کردن آقای گیرد می گاهی اراده تعلق

محرک عضالت نسبت به فرد  کدمعنای شوق مؤ ا آیا اراده بهام .دهد که او را بیرون کننددستور می ( وب)شود به اخراج شخص می

الوجود له فی الخارج »چون فرد علی البدل   :فرمایدخراسانی می محققد به این یا آن؟ اراده او متعلق شو ؟تواند متعلق شودمردد می

. آن دارندیزهایی که واقعیت به چ ،دوشمی متعلق به خارجیتاراده فقط  ،متعلق شود به آن ارادهمعنا ندارد که  «و ال واقع له اصال

اراده تحریک  ،ار را انجام دهد یا اراده بعث کندخودش این ک شود این شخص حرکت کند وجب میالت که موشوق محرک عض

ه حقق فی الخارج حتی تتعلق بتال»البدل فرد علی  .لذا کندفقط به یک شئ خارجی تعلق پیدا می کردن دیگران را داشته باشد،

 «احدهما» ؟خب آن چیست .کد پیدا کردم که فالن اتفاق بیفتد، شوق مؤعزم پیدا کردم ،در افق نفسم ،من در دلم :گویدمی. «االرادة

تواند به آن تعلق یم. اصال اراده ناین یک چیز مبهم است «فرد علی البدل» ،«احدهمای غیر معین» ،از این اتاق بیرون انداخته شوند

 رد یگب

تعلق به فرد مردد مانعی در صفات اعتباری  ،گفتند انصاری شیخ همانطور که ت کهاشکال دوم که محقق خراسانی فرمودند این اس لذا

درست است اما  انصاری یعنی حرف شیخ .ه در برخی از صفات حقیقی نیز منعی وجود ندارد که به مردد تعلق پیدا کندوعالندارد ب

اری است بتاز جمله امور اع (،یقتش بعث استحریک و امر که حقتمشکل این است که بعث ) وجود دارد و آن یک مشکل دیگری

تباری مثل امر اما برخی از امور اع ،ند متعلق به فرد مردد شوندتوانمیبعضی از امور اعتباری  .فرد مردد را ندارد ه امکان تعلق بهک

 «واقع لهال و وجود له فی الخارجال»زیرا فرد علی البدل و مردد  .یدا کنندتوانند به فرد مردد و علی البدل تعلق پو بعث و زجر نمی

 1، تعلق اراده به آن ممتنع است.ممتنع است لذا تعلق بعث به آن

 بحث جلسه آینده

     که باید بیان و بررسی شود. وجود دارد پنجماشکال دیگر نسبت به قول چند 
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 شعار و سیره امام حسین)ع( تسلیم نشدن در برابر زورگویی است.

هاشم ابوالفضل دیروز سوم شعبان مصادف با والدت با سعادت امام حسین)ع( بود. امروز روز چهارم شعبان سالروز والدت قمر بنی

 العباس و فردا پنجم شعبان روز والدت امام زین العابدین)ع( است.

رسد در مورد این که به نظر می یائلهحادثه کربال در یک تقارن زیبا کنار هم قرار گرفته است. مس یایام والدت سه شخصیت اصل

توان مورد توجه قرار داد این است که ها در طول تاریخ میهمه مسلمین بلکه همه انسان یسه شخصیت بزرگ و الگو و اسوه برا

ر هاشم که کالمعصوم بوده است از نظ یامام حسین)ع( و امام سجاد)ع( که معصوم بودند و حضرت قمر بن یها یعناین شخصیت

 ها باشند. همه انسان یتوانند الگو و اسوه برادر اوج بودند و به همین دلیل می یفضائل انسان

 یالعابدین)ع(، بلکه روش عملهاشم)ع( و امام زیناشاره کنم که در واقع شعار سیدالشهداء)ع(، قمر بنی یقصد دارم به مطلب امروز

ها از هر مذهب تواند مورد پذیرش همه انساناهمیت دارد که می یاعمل به اندازهآنها در طول زندگیشان بوده است. این شعار و این 

 گیرد.  ارقر یو مکتب و ملت

ها را در سراسر جهان از ملت یتعالیم اهل بیت و ائمه معصومین)علیهم السالم( این ظرفیت را دارد که مخاطبان بسیار یطور کل به

 شود. ها است و به همین جهت مورد اقبال واقع میم مطابق فطرت انسانو ادیان مختلف جذب کند؛ زیرا این تعالی

آشنا به نظر  یاهر انسان آزاده یدارد که برا یکنند مفهومکه امام حسین)ع( در میدان جنگ در لحظات آخر تکرار می یشعار

الْمَوْتُ خَیْرٌ » یخوانند یعنمبارزه میکه حضرت سید الشهداء)ع( در میدان  یرسد؛ زیرا با فطرت او سازگار است. شعر و رجزمی

فرماید: پسندد. اینکه میآن را می یاست که هر ذهن و چشم ی، یک شعار و یک پرچم«مِنْ دُخُولِ النََّارِ أَوْلَی لْعَارُمِنْ رُكُوبِ الْعَارِ وَا

ها و فرماید: مشکالت و مشقتبعد میمرگ در نزد من سزاوارتر و شایسته تر است از تسلیم شدن و ننگ زیر بار ذلت رفتن و 

در مواجهه  یاست که هر انسان یشود. این شعار یاست از اینکه انسان گرفتار عذاب و قهر اله راز تسلیم نشدن بهت یتحمل ذلت ناش

 پذیرد، زیرا مطابق فطرتش است.  یبا آن، آنرا م

در برابر دشمن درنده خود روحیه  یان مضر است. اگر کسانس یدنیا یآخرت انسان و هم برا یدر مقابل دشمنان هم برا تسلیم

شود عزت خودش را زیر پا بگذارد و در برابر دشمن خویش حاضر نمی یخور است. هیچ ملت یتسلیم داشته باشد، همیشه تو سر

 تن به ذلت و تسلیم دهد. 

خواهد همه را تسلیم کند و  به است که می یا قدرتبدون تردید آمریک یکنون یاز این مطلب استفاده کنم و بگویم: در دنیا خواهممی

 یبه اثبات برساند. نه تنها کشورها یو روان یخود را از طریق اعمال زور، ارعاب، جنگ اقتصاد یو سرور یذلت درآورد و آقای

از تسلیم در برابر  یادیگر جهان نیز مرتبه یآیند بلکه کشورهاظالم کوتاه می یاین قدرت زورگو ابلدر مق یعرب منطقه به نوع

ها به نفع خودشان ها اگر همه باهم به این شعار عمل کنند که تسلیم در برابر این زورگوییاند. در حالیکه دولتآمریکا را پذیرفته

 آینده خودشان و هم ملتهایشان مفید است.  ینباید تن داد ، هم برا اهنیست، اگر شروع کنند به اینکه به این ذلت

 است که در دنیا االن بیشترین فشارها از ناحیه آمریکا علیه ملت ایران است. یقعیتیک وا این

رغم همه این اشکاالت،  یعل یشود ولمشاهده می یها و کمبودهایوجود دارد و نارسایی یاست که در جامعه ما اشکاالت درست

 یشود. همه کارهایدر آینده هم تسلیم نمی یه و به فضل الهها و فشارها تا به حال تسلیم نشدواقعا ملت ایران در برابر این زورگویی
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 یاینکه مسلمین را وادار کنند به التزام به اسالم یرا از بین ببرند. برا یاین است که ریشه اسالم حقیق یدهند براها انجام میکه آن

ها آن یکه فقط ناظر چپاول و غارت و زورگوی یکه مزاحم منافع آنان نباشد. مسلمانان و شیعیان را تبدیل کنند به موجودات آرام

جرأت  یها روشن شده، منتههمه ملت یبرا یغیر متعارف و قرون وسطای یهارفتار ننکنند. امروزه ای یباشند و هیچ اعتراض

این ظلم ها  در برابر یو پشتوانه مردم یدین یهاندارند اما ملت ایران، نظام ایران و مسئولین ایران بر اساس آموزه یایستادگ

 یاند و هر از چند گاهیک معنا بر دولت آمریکا مسلط شده هها بترین انسانترین و احمقترین، کودنمنطقاند. امروز بیایستاده

رغم اینکه بعضاً در دنیا به گیرند و علیمی یو خارج از عرف روابط بین الملل و خارج از قواعد بین الملل یتصمیمات غیر عقالی

 دهند. کنند، اما متأسفانه دولتمردان آمریکا به این رفتارها ادامه مینا نمیآن اعت

 یرا به عنوان یک گروه تروریست یبود که سپاه پاسداران انقالب اسالم یاند که آخرینش همین اقداماقدامات اخیر که انجام داده همین

 کند. از منطق توحش می یو پیرو یکرده واقعاً حکایت از نابخرد یمعرف

ها گام به گام در صدد ایجاد فشار و تضییقات بر مردم ایران هستند که ما را تسلیم کنند. خواسته آنها تسلیم این است که آن مسئله

سلیم و که بنابر تعالیم سیدالشهداء)ع( باید در برابرش ایستاد. آنها خواهان ت یشدن ملت و انقالب در برابر آنها است. همان چیز

 یکرده و در آینده نیز ایستادگ یملت ایران تسلیم و ذلیل باشد. اما ملت یکپارچه در برابر آنها ایستادگ واهندخذلت هستند. می

 خواهد کرد.

تروریست هاست و اساساً  یو پشتیبان اصل یو حام یتروریست یکه خود به وجود آورندة گروهها یواقعاً عجیب است که رژیم این

 نامد.را تروریست می یو قانون یو انقالب یرود، یک نهاد مردمتروریست در همه ابعاد به شمار می یک دولت

 یهااز آنان در برابر تروریست یاند که چه کسمنطقه هستند که با تمام وجود درک کرده یهاداور در این ظلم آشکار ملت بهترین

 جالّدان بوده است.خون آشام داعش دفاع کرده و کدام دولت پشتیبان این 

 یهاهستیم به این معناست که ما از فرزندان غیور و ایثارگر خود در برابر زورگویی یگویند: ما سپاهامروز همه ملت یک صدا می اگر

 کنیم. دولت تروریست آمریکا حمایت می

قابله با داعش و نیز در جریان سیل است که در جریان م یلباس سبز لباس مقاومت در برابر سلطه ولباس ایثار و فدارکار امروز

 خود را نشان داد. یاخیر به خوب

متوجه ماست که روز بروز هم در حال افزایش است، بهترین  یداریم و تهدیدات بیرون یکه ما مشکالت داخل یهر حال در شرایط به

 است.  یو اتکاء به توان داخل یبا محوریت رهبر یو همدل یسالح اتحاد یکپارچگ

داشت و هنوز  یزیاد یهارا بیشتر کرده است. در همین حادثه سیل که خسارت یهمدل یفراهم شده که فضا یفرصت یک االن

 یو همدل یکنید. این همبستگرا مشاهده می یاز مردم از بین رفته است، شما اوج همبستگی  و همراه یبرطرف نشده و اموال بسیار

خود را که برایش  یهاکودک خردسال عیدی یکند. وقتمعه را یک جامعه باصفا میکه جا تاس یمردم در حقیقت ارزشهای یو همراه

که روحیه کمک، ایثار،  یاکمال. جامعه یپاالیش جامعه و رشد جامعه به سو یدهد، این یعنها میبسیار ارزشمند است به سیل زده

دارد. به هرحال علیرغم این مشکالت،  یاله یرنگ و بو هک یااست، جامعه یدر آن تقویت شود، یک جامعه اله یتعاون و همدل

تر در بین مردم فراهم یکه رئیس جمهور دیوانه آمریکا کرد باز بستر اتحاد و همدل یپیش آمده است. با این تهدید یهمدل یفضا
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به میان بیاید همه باهم  یجردشمن خا یپا یمختلف نشان دادند که وقت یهاشد، بین مسئولین و مردم، باالخره همه مردم با سلیقه

کنند تا به این شعار و منطق امام حسین)ع( عمل کنند که ما اهل تسلیم در برابر دشمن و می یصف آرای یدر برابر دشمن خارج

قدر مشکالت وجود دارد  که اگر همه با هم دست به دست هم پذیرش ذلت نیستیم. این منطق ملت ایران است. در این کشور آن

کم  یتالش کنیم که این مشکالت را حل کنیم بازهم وقت کم داریم، باز انرژ یها و کدورت را کنار بگذرایم و با همدلکینهدهیم و 

 داریم. 

در برابر دشمنان و تهدیدات  یاتحاد و همبستگ یو محبت، ایثار و تعاون و فضا یهمدل یفضا یاین فرصت و این فضا یعن انشاءاهلل

 حل مشکالت. یاست، به ما کمک کند برا یوبآنها که ظرفیت بسیار خ

شد، زیرا امام حسین)ع( سمبل ایثار و  یسوم شعبان روز پاسدار است. این روز از اوائل انقالب به عنوان روز پاسدار معرف روز

این است سپاه مثل سوم شعبان به این نام نامیده شده جهتش  یدر برابر دشمن است. اینکه روز یو گذشت و تسلیم ناپذیر یفداکار

در برابر دشمن است. تهدید سپاه در واقع تهدید فضایل ملت  یو تسلیم نشدن و ایستادگ یو همدل ثارو ای یپاسداران نماد فداکار

ها در او است و که این ویژگی یکس ییعن یملت ایران است. زیرا پاسدار انقالب اسالم یو انسان یدین یایران است، تهدید نمادها

شود  یموجب اختالف افکن یکه به نوع یمخصوصاً روحانیت از امور سئولین،به هر حال امیدوارم که همه ملت ایران، م باید باشد.

 بپرهیزند. 

استفاده کنند تا مردم را  یایجاد اختالف قرار دهند و از هر فرصت یرا بهانه برا یدر کار است که هر موضوع یهایروزها دست این

 یهاها و شبکهاز منافقین و سلطنت طلب یبسیار یهااعتماد و بدبین نمایند. االن گروهبه مسئولین و بزرگان، سپاه و دولت بی

زنه پیدا کنند که از آن رو یاکنند یک حفره و روزنهفقط رصد می یداخل یزبان در خارج از کشور همه باهم در این هیاهوها یفارس

به آتش نزاع و اختالف دامن بزنند و مخصوصاً مردم را نسبت به روحانیت بدبین کنند. ما باید مراقب باشیم که در دام آنان نیفتیم و 

انشاءاهلل از این مشکالت عبور کنیم. خداوند به حق صاحبان این سه روز لطف خود  کلمهرهبر معظم انقالب و وحدت  یهابا هدایت

                    ه ما بفرماید. را شامل حال هم

 «والحمدهلل رب العالمین»


