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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ یَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ ُعوُذ ِباللَّ
َ
 أ

اهِ  بیَن الطَّ یِّ ٍد َو َعَلی َعَلی أهِل َبیِتِه الطَّ ََلُة َعَلی َسیِدَنا ُمَحمَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ  رنَن اْلَحْمُد ِللَّ

 یلهوسبهبحث ما در انرادی بود که استتاد هتدید در برهان جم م اب براهین اضتیتای دستادا دساد در عباد  
ندی بیان کردند که مبتمی بر انن بود که مقربیت و مبعدنت مموط به داعی نفستتانی استتت و دون داعی نفستتانی 

موجب دساد باهد؛ تعلیق اول ما بر انن درمانش  تواندنمیی دعل دعل واحد باهد لدذا ند هردمدمختلف استا 
علیق ت هتتودمیتعلیق اول را؛  کمیممیتعلیق اول ماا خَلصتته  گرددبرمیکه دنروب اهتتارک کردنم به ددار مطلب 

 اولمان را در ددار بمد خیلی مختصر خَلصه کمیم.

به  مقربیت نا مبعدنت داعی نفستتانیداعی نفستتانی نیستتت بلکه  بماهونک: انمکه مقربیت داعی نفستتانی 
به استت نا ممدی عمه استا بمابرانن نن دعل است که مقرب  مأمورلحاظ تعلق انن داعی به دیستت  به نن دعل 

ه ب مأمورعموان  حکمداعی نفستتتانی خالی اب تعلق  بماهواستتتت نتا مبعد ممتدی دعل با داعی؛ داعی نفستتتانی 
 نن نکته اولمقرب باهد نا مبعد باهد. ا تواندنمی

 محبوبیت نا مبغوضیت دعل است. انن ممشأشداردا  ممشأنکته دوم: انمکه مقربیت و مبعدنت خود دعل هم 
؛ انن نندنمیهم نکته دوم؛ انن محبوبیت و مبغوضتیت هم ناهتی اب مَلا است نعمی محبوبیت در هوا به وجود 

 نکته دوم.

ذهمیا به خود دعل خارجی تعلق  عموانبهنه  گیردمیختارجی دعل تعلق  واضعبتهنکتته ستتتوم: انمکته مَلا 
ا نن هتتودمیمبغوضتتیت  ممشتتأنا  هتتودمیمحبوبیت  ممشتتأدیزی مَلا را داردا نن مَلکی که  . دهگیردمی

 . انن هم نکته سوم.هودمی  بر دعل خارجی بار هودمیمصلحت نا مفسدک بر ده دیزی بار 

بیت و مبعدنت ناهتتی اب مَلا استتت و مَلا هم بر نن امر نکته ددارم: انن استتت که حام معلوم هتتد مقر
بدا متحد هستتتمدا تبیعت  مأمورا نکته ددارم انن استتت که در خارح حصتته با نن تبیعت هتتودمیخارجی بار 

متحد  باهمدر خارح  هااننبدا که عبار  اب صتَلة استت با انن حصه که حصه خارجیه ممدی عمدا است  مأمور
هم مبعد باهد و هم مقرب باهد. انن اهکالی  تواندنمیمبعدنت و مقربیت است جس  هستتمدا خارح هم مَلا

بود که نعمی با انن بیانی که ما کردنم در حقیقت برهان را احیا کردنما برهان بر اضتیتتای دستتاد را احیا کردنم و 
 اهکال استاد هدید را اب انن برهان ددع کردنم؛ انن تعلیق اول ما بود.
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 امر مصلحتینک داعی مولی بر امرا نک داعی عبد بر امتثال. هم داعی مولی به  ؛انم ا دو داعی دارنمدر ما 
البته وضتی خدا داعی بر امر دارد معمیش انن استتت که دون اگر انن دعل در  هتتودمیاستتت که بر خود دعل بار 

 هکلنکهمین داعی به  ه همین هکل هم؛ بهودمیمولی  داعی امر وضتننخارح متحقق هتد مصتلحت دارد 
ی مولی محبوبیت دارد و مولی در انن دعل مصلحت ادون انن دعل خارجی بر ؛هتودمیدنگر برای عبد متحقق 

 عمینداعی  گونیممیوضتی  .داعی است ااست دنگر ممتد تورهمینخب البته  .دهممیمن ان امش جس  بیمدمی
انن داعی نن مصلحتی است که بر خود دعل  اممتد .هودمیانن داعی  هودمیبا عمل نن مصلحت متحقق دون 

د امتثال هم نکم کهندارد  احتیاح به عمل اصَلا دنگر  و ام اگر بر خود عموان مصتلحت بار هود خب هتودمیبار 
ی نا بگو و و همین نیتت کمد ند اب امتثلت امر به صتتتَلةا و در ند امتثلت الصتتتَلة باند کادی باهتتتدبگوند ُاصتتتلِّ

 تحقق جیدا کمد. مصلحت

انن جامع باند  هرحالبه .نعمی نن جامعی استتت که ممتشتتر در ادراد استتت ؛حقیقیذهمی استتت نا نا جامع 
ممتشتر در ادراد باهتدا نعمی مصتلحت باند در نن درد جامع باهد نه در جامع ذهمیا در جامع ذهمی که نیست. 

 .ستتتتاتبیعی و الکلی الطبیعی موجود بوجود ادرادک دته جامعی  جامعی استتتت که گفتیم جامع به نحو کلی 
ر در اگ در حصتته باهتتد.ارد نعمی باند مصتتلحت بمابرانن مصتتلحت اگر در جامع به معمای کلی تبیعی وجود د

اهف ندی ک ندی به نن خوردک است.بنرا  مصلحت نیست جس نعمی ضابل اجتماع با ندی نیست حصه ممدی عمه
ابرانن ندی بمکه  کمدمیاثبا  همان حرف ما را  حصتته وجود ندارد؛ خب انناب انن استتت که مصتتلحت در انن 

 نیست. جمعضابلدر نن حصه ندی با مصلحت  و کاهف اب دساد دعل است

انن درمانش به انن هتتتکل  گونیممی ؛کمیممی نن را ردبعد  و اد انن حرف را بدنممتا در بیتان درمانش استتتت
ان ام  نخواستتته خدانم انن دعل واحد را هم دون خواستتته و هم دون که من بگو هتتودمین ؛نیستتت ضبولضابل

 نا خواسته نا نخواسته است. هرحالبهحام  ادهممی

ردنم. کدر مقابل اهکال استاد تعلیق اول در حقیقت ما انن برهان را احیاء کردنم نعمی دداع اب انن برهان  در
لی عمی به هتتکا نکمیمتثبیت می به ترنق دنگری ان برهان ممتدبر انو اهتکال را  گردنمبرمیدر تعلیق دوم دوبارک 

در حقیقت  .باهدتا در جدت همان اهکال استاد  کمیممیتعلیق در بیان استاد  اتعلیق بر بیان استتاد استت ممتد
 نه نن دیزی که استاد درمود. در گونیممیاگر اهتکالی بر انن برهان وجود دارد انن دیزی است که ما  گونیممی

 بگونیم. خواهیممیتعلیق دوم انن بیان را 
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اهارک کردنما انن بیان نعمی انن  ضبَلا هم که استاد هدید درمودند و ما  توریهمان تعلیق دوم ما انن استت که
گفتیم ستتته مَلا برای  ضبَلا  .استتتت امروندیبرهتان جم م مبتمی بر مَلا اول و دوم اب مَلکا  جواب اجتماع 

و ندی به حصتتته خوردک  تبیعت وامر بته جامع  گونیممیمَلا اول انمکته  ؛وجود دارد امروندیجواب اجتمتاع 
ا بد مأمورانمکه حصه است  عموانبهدر کار نیستت جس ممکن استت که انن حصته  امروندیاستت جس اجتماع 

 مَلا انمکه حصه است ممدی عمدا باهد. انن عموانبهو  بدا مأمورانمکه حصته نن جامع است  عموانبه .باهتد
 اول.

و ستتترانتت به معمونا  جیدا  گیردمیبته عمتاونن تعلق  امروندیمَلا دوم جواب اجتمتاع انن بود کته گفتیم 
غصتتب است جس  مثَلا بدا صتَلة استت و عموان ممدی عمدا  مأمورو دون عماونن متعدد استتا عموان  کمدمین

 .ممکن است اجتماع هما

اب عموان به معمون هم ندی  وعموان به معمون  امر اب است که انن کمدمین سترانت نکه ندی به مَلا ستومی 
لکن انیمام عموانا انیمام معمونین انیمام احدهما الی امخر است و ترکیبا ترکیب انیمامی  کمدمیسترانت 

مکان اجتماع ا بابهماگر ترکیب بین معمونین انیمامی بود نه اتحادی حال  .نه ترکیب اتحادی بین معمونین است
 است. . انن سه مَلا برای جواب اجتماعهودمیقق مح

ا  نعمی مبتمی بر مَلا اول و دوم اب مَلک ؛ما گفتیم انن بیانا انن برهان جم م مبتمی بر بیان اول و دوم است
و د هم مبع تواندمیبر مبمای مَلا سوم که ترکیب انیمامی است  دون اجتماع استت نعمی نه بر مَلا ستوم؛

ن بمابران .است به لحاظ انن جزء مبعد و به لحاظ نن جزء مقرب وون ترکیب انیمامی است اهدا دهم مقرب ب
دوم  و اساس انن برهان جم م مبتمی بر مَلا اول بما برندی مقتیتی دستاد نخواهد بودا اضتیتای ندی للفستاد 

هر نک اب انن دو استتت. خب حام که انن معلوم هتتد هم مَلا اول و هم مَلا دوما اگر ما بخواهیم بر مبمای 
هم در مَلا اول و هم در مَلا  ؛ به دلیل انمکهمَلا انن برهان را تصتور کمیما انن برهان صحی  نخواهد بود

عموان متعلق امر حیثش حیث تقییدی استتتت نه حیث  مخصتتتوصتتتاا  امروندیدوم جواب اجتماع عماونن متعلقه 
که  و مَلا دوماستتت جامع و ندی به حصتته خوردک  امر به تبیعت گونیممیمَلا اول که  بما برنعمی  اتعلیلی

به  و خوردمی عموانبهنعمی ده امر ؛ کمدمیو اب عماونن ستتترانت به معمونا  ن خوردمیامر به عماونن  گونیممی
ت جس نیست که دون انن صَلة اس گونهاننحیث تعلیل نیستا عموان حیث   نعمی جس کمدمیمعمون سترانت ن

 عموان بماهو عموانبه حیث تقییدی استتتت نعمی امر به صتتتَلةبلکه انن حیث  خوردمیی امر بته نن درد ختارج
و ندی به  دون امر بته تبیعت گونیممی ؛استتتت تورهمین. مَلا اول هم استتتت ا انن در مَلا دومخوردمی
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 اننعمی نن عمو خوردمینه به حصتتته ولی ندی به حصتتته  خوردمیا اگر بگونیم امر به تبیعت خوردمیحصتتته 
علیلی گردته اگر به نحو حیث ت .نه به نحو حیث تعلیلی هودمیبه نحو حیث تقییدی در نظر گردته  بابهمتبیعت 

ت که انن اس اشمعمیدون اگر به نحو حیث تعلیلی گردته هود  ؛امکان اجتماع ممتفی خواهد هد وضتننهتود 
انن ممکن نیستتتت.  کهدرحالی هم ندی به نن و خوردمیهم امر به نن  رود؛می نن درد خارجی بر روی امروندی

توجیه کمد که ما  جواب اجتماع را توانتدمیوضتی انن وجته اول و وجته دوم نتا بگونیتد مَلا اول و مَلا دوم 
امر عموان  متعلقحیث تقییدی در نظر بگیرنم. خب اگر مَلاا مَلا حیث تقییدی باهد اگر  عموانبه عموان را

ندی دنگر اضتیتتای دستتاد  لذا ! کمدمیاستتتا انم ا ندی دگونه اضتیتتای دستتاد  استتت و عموان حیث تقییدی
تا حصه اس همننچه متعلق ندی است  .ییدی استننچه متعلق امر استت عموان صَلة به حیث تق ؛ بنراکمدمین

دعل  و دهومیحصه را هم مرتکب  حالدرعینو کمد ضربت  ضصدبه عموان صتَلة را اتیان تواندمیبمابرانن مکلف 
 حرامی ان ام دادک است.

 اصَلا   دون کمدمیهم امتثال و هم عصیان  درا .کمدمیو هم عصیان  هم امتثال ؛دهدمیانم ا دو کار ان ام 
 و یءهخارجی نخوردک است و انن  هیءخوردک استا امر به انن  عموان صَلةامر به  نعمی اتیان عموانامتثال به 

نعمی به هر  .به هر هتتکلی که اتیان هتتودنن هم انطباخ نن عموان بر او خواهد هتتد  ممشتتأ مصتتداخ خارجی ضدراا 
حام انن صتَلة در مکان مغصتوب ممدی عمدا باهد اما صَلة که  .همین حصته ممدی عمدا عموانبهلو هتکلی و

تقییدی  ثبا حی عموانبهاست و درض هم بر انن است که امر  جیداکردکتحقق تا وضتی اتیانش کمد نن عموان هس
 .تی به انن دعل ضربة الی اللهأنن عموان ن ضصدو بهجس عموان را اتیان کردک است  .خوردک است

به استتت  مأمورستتت خب عیب ندارد حصتته ممدی عمدا باهتتد اما ننچه احام انمکه انن حصتته ممدی عمد
انن حصتته را اتیان  و دهدمیانن دعل خارجی ممدی عمدا را ان ام  ادیزی استتت که ممدی عمداستتت غیرابنن

 عصیان خوردک استادرد نا حصه ندی به نن  هرحالبهستت دون حصه است نعمی دون ممدی عمدا هم .کمدمی
انطباخ  .امنطباخ ضدری ؛هودمیوضتی انن درد نا انن حصه را اتیان کرد نن عموان متحقق  مرتکب هدک ولی ضدراا 

ستتتت که ما با انن بیان و لذا بودکضدری خارجی درد  عموان بر معمون خودش ضدری استتتتا انطبتاخ تبیعتت بر
مقرب ضصد عموان است  .ضصتد عموان استت تبعدنت مَلا مقربیت و مبعدندر مقربیت و موضت نن گونیممی

ی نعمی برهان مبتم ؛هتتودمیلذا انن برهان اب جانه خراب  وضتننمقرب غیر اب مبعد استتت.  و دردو مبعد اتیان به 
رب اتیان مق ؛ بنرادنم که المبعد لیس هو عین المقربمتا انم ا اثبا  کر و مبعتد م نکون مقربتابر انن بود کته ال

ننچه مقرب استتت  .عموان بماهو با حیث تقییدی خوردک استتت به خود عموان همنن عموانبهاستتتا امر  عموانبه
ا و ب کمدمیضصد حصه  ؛دنگر ندارد باهمو ننچه مبعد استت ضصتد حصته است و انن ممادا   بودکضصتد عموان 
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رب و با ضصد عموان مق کمدمیا ضصد عموان کمدمیا حصه را با ضصد اتیان هودمیضصتد حصه معصیت مرتکب 
بعد مالعموان است نه ضصد الحصه و ضصد  س عین المبعدا دون مقربالمقرب لی ؛هودمیضصتد عموان برای او 

ن هم ان حالدرعینبر درمانش استاد و علیق دوم ما ؛ انن هم تاست ضصتد الحصته است جس المبعد غیر المقرب
 اهکالی بر خود برهان خواهد بود.

ضصد  گفتیمیم بلکه مقرب نیست اصَلا نگفتیم ضصد  و دگفتیم ضصتدا ضصد به لحاظ دعل مقرب است نا مبع
نن  به لحاظ مقرب نا مبعد باهدا انن داعی به ده خوردک است  تواندنمیهو  بماهوگفتیم داعی نفستانی  .م رد

اعی نفستتتانی دارنم که انم ا ما نک د گونیممی ؛گونیممی. ما انم ا همین را هتتتودمیمتعلقش مقرب نتا مبعد 
داعی اتیان به انن حصتته  .هتتودمیانن مقرب  استتت و عموانبهداعی اتیان  و داعی اتیان به جامع داعی نفستتانی

 دو تا داعی مقرب و هتتدنمیو متعلق ندی نکی بود انم ا  ؛ انم ا دوتا داعی دارنم. اگر متعلق امرهتتودمیمبعد 
نن عموان صتتَلة  نن متعلق امر استتت؛ کهداعی اتیان  بودکدا اما انم ا ننچه مقرب جمع هتتون نک ادر  باهممبعد 

مقرب اتیان به نن متعلق امر است جس ننچه داعی استا نن داعی  درضاا استت و عموان صتَلة بماهو عموان صَلة 
 داعی مبعد داعی اتیان به انن حصه استا لذا المبعد غیر مقرب. حرف ما انن است. .مع استعموان جا

هان رمترتب بر برهان جم م کردندا در بیان نتان ی که استاد هدید بر انن ب انن اب نتان ی بود که استتاد هدید
م م بما بر انن برهان ج گونیممیما  ؛گیرنممیبر برهان جم م اهتتکال انم ا اما در . جم م مترتب کردک بود را گفتیم

 مَلا اول و دوم را در جواب اجتماع در نظر بگیرند اننانن دو و دوم اب مَلکتا  بتاب اجتمتاع اگر  مَلا اول
مَلا اول و دوم انن برهان  بما بر گونیممیو  گیرنممیاهتتکال  نعمی ؛برهان جم م دنگر درستتت نخواهد هتتد

حیث عموان متعلق امر حیث تقییدی است دون  اَلا اول و دوم اجتماعدرستت نخواهد هدا درا  دون در م
 به انن ضابل اجتماع استتت با داعی اتیان به ده دیزی  داعی مأمور عموانبهحیث تقییدی استتت لذا داعی اتیان 
 . حرف ما در اهکال انن بود.هودمیو داعی اتیان به نن جامع مقرب  اتیان به نن حصها داعی حصه مبعد

تاد دقط نظرمان به درمانش اس ا تعلیلیا در برهان اولااهارک نکردنم به حیث تقییدی ن اصَلا در برهان اول ما 
یلی تعلق اول ما بر مبمای حیث تعل که خواهد هد گونهانن ناخواکخواک. ده بودک است گفتیم درمانش استاد و بود
ن بود حیثیت تعلیلی نا تقییدی نشدنم بلکه نظرمان ان مسئلهمتمرکز بر  اصَلا ما در تعلیق اول  اممتد اهتودمیبار 

 ضرار دهیم. انتقاد موردرا ا که استاد بیان درمودند که نن بیانی ر

را ضبول دارنم در اضتیای  انن برهانما هم و ت که هم استاد هدید برهان هشم که برهانی اس ؛برهان هتشتم
 .استعباد  برای ندی دساد 
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د  ندی به عبا بعدابانمکههکی نیست که  :مقدمه اول انن است ؛هودمیکیل برهان هتشتم اب دو مقدمه تش
ونید نعمی حتی اگر هتتما بگ ؛ندی به داعی الدی محض ممکن نیستتت متعلِق  عبادِی  تعلق گردت اتیان انن دعِل 

 اما .متعلق ندی استتتت جدتنکو  متعلق امر جدتنکجدتت تعلق ندی بتا جدت تعلق امر متفاو  استتتتا 
که انن دعل متعلق ندی هم هست جس اتیان انن دعل به داعی امر تمدا ممکن نیست؛  داندمیعبدی که  هرحالبه

استا جس اگر دمین دعلی را اتیان کمد هم به داعی امر باند اتیان  گردتهتعلقکه ندی هم به نن  داندمینعمی دون 
د در اتیان انن عمل و هم داعی هیطانیا نعمی هم داعی الدی دار ؛که به نن خوردک است ایندیکمد هم به داعی 

که با توجه به علم به ندی اگر مکلف انن عمل را ان ام  دون درض ما درض علم به ندی استتتت. انن مقدمه اول
ی جدتنکامر به نن خوردک و ندی هم به نن خوردک استتتت و لو انن ندی به  داندمیدادا انن عمتل عبتادی را کته 

 و هم ممدی عمه کردکدعلی استتت که اتیان  هرحالبهه امر به نن خوردک استتت ولی جدتی ک غیرابننخوردک باهتتد 
که هر  به دارد و هم داعی اتیان ممدی عمه. انن مقدمه اول مأمورا جس هم داعی اتیان کمدمیبه را اتیان  مأمورهم 

به ندی جیدا کردا هم ندی و هم امر انم ا  تا ندی بته دعلی تعلق گردت و انن دعل عبادی بود و مکلف هم علم ک
نا بگونید هم به داعی داعی معصتتتیت باند انن کار را بکمد و هم به داعی امرا به هم  نعمی ؛داعی او خواهتد بود

 الدی و هم به داعی هیطانی. انن مقدمه اول.

دقدی مسلم  ابنظررهان خواهد بود. مقدمه دوم انن استتت که اصتل و استاس انن ب م که انن مقدمهمقدمه دو
عَلوک بر وجود داعی الدی عدم وجود  بلکه دی داهتتن در صتحت عباد  کادی نیستاستت که صترف داعی ال

اتیان عمل باند وجود  امر خدا هم در نعمی عدم انیتتمام داعی دنگر غیر اب داعی؛ داعی هتتیطانی هم مبم استتت
م ه بلکه محرا امر خدا بودن کادی نیست جس .ر اتیان عمل تمدا امر خدا باهتدمحرا هتما د و داهتته باهتد

 رابنظخدا باهتد و هم باند دیز دنگری محرا نباهد؛ انن نکته مدم انن برهان است. انن هتما امر  باند محرا
 هاانن و صینت متواتر م نطاع الله من حیث نعدقدی مستلم استتا حام دلیلش اجماعا ارتکاب متشرعینا رعا

 ومبر انن مقدمه د برهان تواندمیکه  اندنکردکرا استاد هدید اهارک  دیزینکاما  .اندکردکاهارکاستتاد هدید  که
درا استاد به انن نکته اهارک نکردک  دانمنمی وجود دارد. دال بر وجوب اخَلص در عباد  یباهد و نن انمکه ننات

ِمُروا ِإمَّ ِلَیْعُبُدوا ال»وجوب اخَلص  ؛برهان انن مقدمه دوم است ترننمدمانن  کهدرحالیاست 
ُ
َه ُمْخِلِصیَن َوَما أ لَّ

نَن  ستا انن اساس انن مقدمه دوم استا مخلصین له له الدنن که اب مسلما  هرنعت ماانن مخلصتین  1«َلُه الدِّ
 الدنن. خب انن مقدمه دوم.

                                                           
ََل  5بیمه: 1 ُنِقیُموا الصَّ نَن ُحَمَفاَء َو َه ُمْخِلِصیَن َلُه الدِّ ِمُروا ِإمَّ ِلَیْعُبُدوا اللَّ

ُ
َمةِ َوَما أ َکاَة َوَذِلَك ِدنُن اْلَقیِّ ُنْؤُتوا الزَّ  َة َو
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با علم به انمکه ندی به نن  کمدمیدا را اتیان دوما مکلف کته عباد  ممدی عم بتا توجته بته انن مقتدمته اول و
نعمی ضصتتد اتاعت امر کمد اما انن ضصتتد اتاعت امر  ؛استتتا بله ممکن استتت اصتتل اتیان امر کمد گردتهتعلق

ممفک اب ضصتد معصیت هم نخواهد بود نا بگونید داعی الدی او ممفک اب داعی هیطانی هم نخواهد بود جس به 
 نی عمل باتل خواهد هد.لحاظ اضتران به داعی هیطا

دارد  داعی الدی ؛نا داعی الدی نداردانمکه  و ست که اصل امتثال امر در نن نیستبطَلن عمل به انن دلیل نی
انن عمل استتت و انن برهان  ل بطَلندلی داعی هتتیطانی و انن داعی الدی با داعی غیر الدی اما به دلیل اختَلط

ما هم انن برهان را ضبول دارنم و لذا و  جذنردمیانن برهان را استاد هدید  .تاستهم و برهان درستتی  بودککادی 
 نتی ه انن است که ندی مقتیی دساد خواهد بود.

 ه و سلمو صل الله علی محمد و نل


