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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

بعد از  هایدرسبا توکل بر خدای متعال و توسلل به ذنل عاان  حرلرو ولی عصر ولواو الله تعالی علیه 
ن .کایممیمحرم و وفر را آغاز  یتعطیل  توفیق عملدهد، به ما م خدای متعال درس ما را برای خود قرار امیدوار

نهی فرموده  ازآنچهفرموده اس  عمل کایم و و از آن نهی کرده اس  عاان  کاد، به آنچه امر  به آنچه امر فرموده
 .و با عاان  او شاءالله تعالی به ارادهان .اس  اجتااب کایم و دنگران را هم در انن راه هدان  کایم

 .نمبرهان پاجم از انن براهین رسیدبه  که ن داله بر اقترلای نهی للفسلاد بودبحث ما قبل از تعطیل در براهی
سللیم به ا بعد برتدر فسللاد عبادو بود فعًَل د که نهی مقترللی فسللاد اسلل . بحث کا واثبا وبرهانی که دالل  

دای از خپاجم انن بود که نهی دالل  بر مبغوضی  عمل و مبعدن   برهان حاول اقترلای فساد در معامَلو.
مقرب باشلللد  تواندنمیوقتی نهی داللل  بر مبعلدنل  عملل از خلدای متعال دارد، عاین عملی  دارد. متعلال

 س .ه ماهی عاهافَلنجوز قصد القربه بهذا العمل به عملی که ماهی عاه اس ، نا عبادتی ک

 در انن .کاادمیانن برهان را نقد  کرده واسلللتاد شلللهید رضلللوان الله تعالی علیه بر انن برهان هم انراد وارد 
 .کایممیبیان  را آن تفصیل وو بعد هم نک مقدار توضیح  کردهبیان  اجماالً اول  قسم 

قرب اگر داعی نفسانی م؛ گیردمی نشأواز دواعی نفسانی  ن انن اس  که مقربی  و مبعدن اجمال نقد انشا
وجود داش   نفس امرقصد قرب  کاد، اگر داعی مقرب حاول نشد نا داعی مبعد در  تواندمیحاولل شلد امر 

د نعای با قصللل مقربی  و مبعدن  ما قبول دارنم.داعی مقرب هم باشلللد؛ انن را  تواندنمیدنگر انن داعی مبعد 
ی به ر دو بسللتگمبعدن  و مقربی  ه .  بلکه با قصللد ملالف  انجام دادنقرب  انجام دادن نا بدون قصللد قرب

اگر  شللودمیاگر داعی نفسللانی بر انجام عمل، داعی نفسللانی تقرب به خدا بود انن مقرب  ؛دواعی نفسللانی دارد
معصی  کاد  انن برای اناکه اوَلً داعی نفسانی عاین نبود العیاذ بالله داعی نفسانی بر اتیان عمل معصی  بود، 

از شئون نفسانی اس . حال که عاین    و مقربی . مبعدنشلودمی؛ عاین داعی، داعی مبعد کادمیانن کار را 
هو؛  بماهوعمل نه مقرب اس  نه مبعد.  بماهو عمل ندارد؛ عمل بماهوشد و مبعدن  و مقربی  ربطی به عمل 
مقرب  نکجادر  تواندمیاس  لذا عمل واحد  قرب آن اولل  سلازدمیآن عیزی که مقربی  و مبعدن  عمل را 

عمل واحد وَلة را با همه  ،تواندمیانسان  . برای مثالی دنگر مبعد باشدنکجادر  تواندمیهمین عمل و باشلد 
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نا انجام دهد قصللدبه اجزاء و شللرانط   که امتثال امر خدا انجام بدهد قصللدبه تواندو می شللودمیمبعد  که ر
 عمل عمل واحدی اس . بااناکه؛ شودمیمقرب 

د بگونی اوَلً همان مصلح  ممکن اس  نک عمل مصلح  باشد،  حتی اگر بگونیم مصللح  اسل  حال
قرب م تواندمی. دهدمیقرب  انن قتل نبی را انجام  قصدبهنک عمل مفسلده در آن باشلد مثل قتل نبی اما عبد 

که هذا عدو الله و هذا عدو الابی و هذا من  کادمی؛ نعای اگر او خیال انمکردهاشللارههم  قبَلً هم باشللد، انن را 
 سیکآنکه انن عبد ولالح عدو الله اسل  و  کادمیشلل  خیال اسل  و  امر بقتله الابی، نک عبد ولالحی

. اناجا انن دهدمی عالی خب اناجا با قصد قرب  انجامالمر الله سبحانه ت الابی بقتله، نقتله امتثاالً اسل  که امر 
 .اس  هو بماهوخود عمل  البته ماظور عمل فی ذاته مبغوض مولی اس ، بااناکهمقرب باشد  تواندمیعمل 

 کایمیمبه انن مطلب نقد وارد  بعداً البته ما  .مطلب انشان را بیان کایم خواهیممیما و  حرف استاد انن اس 
ی قربی  و مبعدن  دواعو رنشه انن م ماشأنشان انن اس  که فرمان  ا .کایممیبیان  ان رااما حاال حرف انشل

اگر داعی نفسانی داعی مبعد بود عمل  و شودمیاگر داعی نفسانی داعی مقرب بود عمل مقرب  ؛نفسلانی اسل 
و از جه  دنگر مقرب  مبعد جه  نکاز  تواندمیشد پس فعل واحد  طوراننحاال که  وق آن. شلودمیمبعد 

که غصللب اسلل  مبعد باشللد؛  جه ازآن ووللَلة اسلل  مقرب  مثَلً که  جه ازآنفعل واحد  تواندمیباشللد؛ 
س  که ما فرض بر انن هم ه .وحیح باشد و با قصد قرب  انجام بگیرد تواندمیباابرانن اگر بتواند مقرب باشلد 

 هستیم. امرونهیقائل به اجتماع 

 و م برای اثباو اقترلای فساد آوردنددر برهان پاجانشلان اسل  که انن فرمانشلی که انن خَلوله فرمان  
ه  و از جمبعد  جه نکاز  تواندمیمقرب باشلد جواب  انن اس  که  تواندنمیگفتید عون مبعد اسل  دنگر 

دنگر مقرب باشلد. ورف اناکه عون نهی به آن خورده اس  و عون نهی به آن خورده کاش  از انن اس  که او 
مقرب باشللد و داعی  تواندمی بلکه ال نکون مقربا کهان شللودمیانن موجب آن نو مبعد از خدای متعال اسلل  

 .شودمیهمین فعل حاول  وسیلهبهمقربیتی از جه  دنگر برای عبد 

 اگر ترکیب نعای ،شللوندمیخارج از محل بحث  که در آن وللورو شللوندمیشللما قائل به امتااع  وقتینک
نعای اگر شللما امتااعی شللدند، معای ترکیب شللود؛ میاتحادی بود باا بر آن مباا دنگر خارج از محل بحث ما 

ر انن ترکیب اتحادی بود ما اگ گوندمیمیرزا  .میرزاسلل  مرحوماتحادی نعای شللما امتااعی شللوند، انن حرف 
م قائل به امتااع شلللونم. وقتی جواز اجتماع قابل تعقل اسللل  که ما بگونیم اناجا انن دو عاوان در انن نلاعارن

انن  ترکیباما عون  کادمیسران  به معاون  اگرعه، امر اندشدهدر معاون جمع  هم بامعاون به ترکیب انرمامی 
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فعل واحد من هذه  گونیممی و شلللونممیانرلللمامی اسللل  لذا قائل به جواز اجتماع معاون با آن معاون دنگر 
 مور به و هم ماهی عاهأفعل واحد من جهه واحد هم م همان، اس  دنگر ماهی عاه جه ازآنمور به و أالجهة م

 و از باب ودشمیداخل در باب تعارض مباای مرحوم میرزا  هرحالبه .هستیم آن ما قائل به امتااعدنگر اسل  و 
اا بفرض ما انن اس  که ترکیب انرمامی اس ، اگر بلواهیم انن بحث را مطرح کایم اما . اسل اجتماع خارج 

فسیر و ت نک مقدار به که انن حاول نقد انشان اس  .کایممیبحث  ترکیب را . لذا اننفرض انرلمامی اس  بر
 .کایمبیان می انن نقدبرای تفسیر  دارد، ما انن نقد را در عاد باداحتیاج تبیین 

فعل اسلل ، انن داعی  سللویبهانن اسلل  که مقربی  و مبعدن  ناشللی از دواعی نفسللانی محرکه  باد اول
ود، با ملالف  مولی ب ، ومبعد باشد؛ نعای اگر داعی نفسانی محر  به فعل و نامقرب  تواندمی نفسلانی محر 
. اگر داعی نفسلللانی محر  به فعل امتثال امر مولی بود انن شلللودمیانن عمل مبعد و  دهدمیانن داعی انجام 

باابرانن مبعدن  و مقربی  از امور مربوط به دواعی نفسللانی اسلل . انن مطلب شللود؛ میداعی نفسللانی مقرب 
و با داعی نفسللانی مبعد، مبعد شللود. ما نک فعل  رببا داعی نفسللانی مقرب، مق تواندمیاول و لذا فعل واحد 

د انی مبعد، مبعو با داعی نفسللمقرب، مقرب  با داعی نفسللانِی  تواندمی، عرض کردنم مثل وللَلة، وللَلة دارنم
 شود.

اس  که  فعل سلویبهآنچه در باد اول گفته شلد که مبعدن  و مقربی  مربوط به آن داعون   باا بر ؛باد دوم
اگر آن داعی، داعی مقرب بود اناجا تقرنب وورو  و داعی مبعدی بود اناجا تبعیدآن داعی عیس ؟ اگر داعی، 

 فعل واحداگر امر در  مثَلً  باشللد. مبعد جه نکو از  مقرب جه نکاز  تواندمیباابرانن فعل واحد گیرد؛ می
وَلة رنانی نا  مثَلً حصله خاولی از انن ولَلة خورده اسل ،  و نهی به در ما نحن فیه به جامع الصلَلة خورده

انن فعل واحد  اس . در انن وورو نهی به حصه خورده اس  ولی امر به جامع اس  و وَلة در مکان مغصوب
امتثال آن امر متعلق به جامع  قصللدبه تواندمی ؛فعل فعل واحدی اسلل  .هم مقرب و هم مبعد باشللدتواند می

  و مولی آن را خواسللته اس امر مولی به آن خورده اناکه انجام بگیرد، با انن داعی، نعای عبد انن فعل را به دلیل
امر جامع، امر  قصلللدبه، عون دهدمیامر به جامع انن فعل را انجام  قصلللدبه اماو لو انن امر بله جلامع خورده 

اناکه عون انن حصلله را دعار  قصللدبه حالدرعین؛ شللودمیمقرب و  دهدمیمتعلق به جامع انن عمل را انجام 
، مبعد دهدمیانن را انجام  اناکه حصللله ماهی عاها را انجام بدهد قصلللدبهنهی کرده  نهی کرده اسللل  نا او را

انن را  خواهممینهی به آن خورده اسلل  من  بااناکه گوندمیکه به انن نهی خورده اسلل  اما  داندمی؛ شللودمی
که خیلی درس طلبگی  هانیآنمردم عرفی، بعرلللی از نماز را هم بلوانم.  خواهممی حالدرعینو انجلام بدهم 

طلبه  برای اما ن خیلی از دقائق را متوجه نیستاد، عوکاادجمع می بهتر بین طاع  و معصلی  هاآن اندنلوانده
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؛ اما هستاد در بین داشته باشدو هم قصلد مقربی  به فعل واحد ی مشلکل اسل  که هم قصلد مبعدن  مقدار
 هرحالبه. کاممیو هم آن معصلللی  را  خوانممیهم نماز را  دهممیرا که انجام  انن کلارمن  گونلدمیکله رف ع

آن  دقصبهو  قرب، وحیحم آن داعِی  قصدبه ؛احد هم بتواند از جهتی مبعد و از جهتی مقرب باشلداناکه فعل و
 ممکن اس  و هیچ معذورنتی در آن نیس . انن هم مطلب دوم. عقَلً کار داعی مبعد معصی  باشد، انن 

  مَل متعلقاس  که  جامع بین افراد اس . خوِد جامع گاهیاناکه مَل  نا مصلح  در عبادو،  سوم باد
آن اگر متعلق مَل  نا  ؛روض مصلللح  نا متعلق مَل  حصلله اسلل گاهی مع و معروض مصلللح  اسلل  و

نعای اناجا اجتماع ؛ باشد و هم مقرب هم مبعد تواندنمی اناجاحصه باشد  محلی که محل عروض مَل  اسل 
  و سمور بهاأاناکه م عاوانبهدو داعی نفسانی متراد شود نک واحد معقول نیس ، انن حصه واحد را  تعلقو 
صه نن ح، به داعی امتثال امر به انن حصه و به داعی معصی  نهی به اشلودمین ،ماهی عاهاسل  اناکه عاوانبه

اما اگر مَل  روی جامع رفته  بلواهد انجام دهد ممکن نیسل ، اناجا مقربی  و مبعدن  قابل اجتماع نیس ،
 نهی به انن فته اس  لکنبه جامع اس ، مَل  روی جامع وَلتی رشلارع که امر کرده در حقیق  نظر  ؛اسل 

انن عبد آن  ناجا مانعی ندارد کهحصله خورده اسل ، پس مَل  نهی در حصه و مَل  امر در آن جامع اس ، ا
 و عون امر هس امتثال کاد امر متعلق به آن جامع مقرب باشد  قصدبهجامع را به اتیان انن حصله ملصووه و 

عون انن حصلله  حالدرعین .انن فرد از جامع را امتثال کاد تواندمیامتثال آن امر  قصللدبهو  امر به جامع خورده
، مبعدنت  از ناحیه ارتکاب ملالف  با نهی متعلق به حصه اس  شلودمینا انن فرد متعلق نهی اسل  مبعد هم 

 تواندمیو مقربیت  از نلاحیله امر متعلق بله آن جلامع و مَل  مترتب بر جامع اسللل  لذا اناجا فعل واحد هم 
باشد  مقرب تواندنمیبرهان پاجم که عون مبعد اس   باابرانن بیانی که شلما آوردند در .و هم مبعد باشلدمقرب 

ة ه نظر؟ نه از آن نظر که وللَلاز عانن حصلله مبعد اسلل  اما مبعد  . البتهکادمیانن بیان اثباو اقترللای فسللاد ن
وَلة در مکان غصبی اس  از انن نظر  ،وَلة از آن نظر که غصب اس  مبعد اس ، از آن نظر که انن بلکه اس 

انن  .به انن جامع امر خورده همچاان مقرب اس  و متعلق امر اسل  و بودهاز آن نظر که ولَلة  مبعد اسل  اما
 وو از انن نظر وَلت  وحیح خواهد بود، کار معصی  هم کرده  دهدمیوَلتی انجام  ،امتثال قصدبهشلل  

هی ن حتماً بگونیم حاال  خواهیممیخَلوه انن بیان، ما ن .از انن نظر معصلی  مرتکب شلده اس  کردههم غلط 
 یان در مقابلعون انن ب ؛اثباو فساد کاد تواندنمیمقترلی فسلاد نیس  اما انن بیان برای اثباو اقترای فساد 

که مبعدن  و مقربی  قابل اجتماع در فعل واحد اس  به انن شکل که از ناحیه  شودمی؟ گفته شودمیعه گفته 
 به لحاظ حصلله حالدرعینداعی مقربی  در نفس مکل  شللکل بگیرد امتثال به امر جامع مقرب باشللد و انن 

و به لحاظ امر متعلق به جامع مقرب خواهد بود و مقربی  و مبعدن  اگر  ، به لحاظ حصلله مبعدمبعد هم باشللد
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ن ان نعای ،باشللد بماهوواحد انن فعل  شللدنمیمقرب و مبعد باشللد  خواسلل میدر فعل بود و فعل بماهو فعل 
قصلد اسل  انن شل  با قصد  ومبعدن  و مقربی  امر نفسلانی  و هم مبعد باشلد اماهم مقرب که  شلودمین

ق به امتثال امر متعل قصدبه؟ شودمیتی أرا انجام دهد، قصلد قرب  عگونه متانن فعل معصلی   تواندمیقرب  
ن خَلوله بیان استاد . انشلودمیو از انن نظر که معصلی  اسل  مبعد  ، از انن نظر مقربشلودمیتی أجامع مت

 شهید رضوان الله تعالی علیه اس .

 شیءاول باند مبعدن  و مقربی   ؛باشد و هم مقربهم مبعد  تواندنمیحصله خاوه به ما هی حصه خاوه 
و هم  هم مقرب تواندنمیواحد  بماهوواحد  شلللیءقبول دارنم که که بگونیم  خواهیممیما  .دشلللواثباو واحد 
 یءشللکه مقربی  و مبعدن  را از  دهدمیانشللان تصللونری ارائه  کهطوری تصللور کایم  خواهیممی، باشللد مبعد

 شللیءر ؛ اما اگکادمیو بگوند اناجا دو عیز اسلل  به دو نهاد مقربی  و مبعدن  تحقق پیدا  واحد بیرون بیاورد
واحد  شیءدر  مرونهیااجتماع  و شودمینهی به خود حصله خورده اسل  خب اناکه ن ونعای امر  واحد باشلد

 ممکن نیس .

ر نفس دانن داعی مقربی  و مبعدن  هر دو  تواندمیعگونه شکل بگیرد،  مکل  شود که در نفسداعی باند 
مقربیت   یکه داع هم داعی مقربی  و هم داعی مبعدن  شکل بگیرد تواندمیانن شکل  به ؟شکل بگیردمکل  

، امر به جامعه که مقرب اس  نعای قصد امر به دهممیرا انجام  جامع کار من گوندمی ؛تعلق امر به جامع باشلد
انن حصلله خورده  اما عون نهی به دهممیانن را انجام  گوندمیبه داعی امتثال امر به جامع  .جامع مقرب اسلل 

 مبعد اس .به لحاظ کونه انن حصه برای لی هم هس  به لحاظ کونه ارتکابا و مبعد از مواس  معصی  

هم مقرب باشلد حرف انن اس . و مبعد هم  تواندنمیاگر انن فعل واحد را مقرب بدانید انن فعل واحد  پس
ا ه بمحص اگر فعل، بماهوفعل مطلوب باشد، فعل اگر فعل واحد،  . نعایث  مقرب و مبعد اسل خب پس حی

ه جامع ، نه اگر امر بحصه بما هی حصه مبغوضی  داشته باشد تواندنمیدنگر هی حصله مطلوبی  داشلته باشد 
 ، وقتی اس جمعقابلخورده باشلد نعای اگر مطلوبی  جامع داشلته باشیم مطلوبی  جامع با مبغوضی  حصه 

د مبعبه لحاظ فعل حصللله و  مقرببه لحاظ امتثال امر جامع اناجا  تواندمی وق آنبودند بله  جمعقابل هاانن
 .شودمی گونهانن، شود

س  آن عیزی که مقرب اسل  جامع اسل ، جامع مقرب اس  نه حصه؛ مَل  جامع در حصه ه گونیممی
نشود  تیأتا قصد بر آن مت و تی شودأوری باشلد که قصلد مقربی  بر آن متباند ط اما آن عیزی که مقرب هسل 
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ه همین عیزی کهمین،  قصللدبه تواندمیکه انن ماهی عاه و انن مبعد اسلل ، عگونه  داندمی کهوقتی .تواندنمی
 .]مقرب هم باشد[ مبعد اس 

بگوند که انن عیزی که مبعد  خواهدمیبرهان پاجم  ؛بگوند خواهلدمیدر آن برهلان پاجم همین را  اتفلاقلاً 
د انن عیزی که مبع شودمیانن ن گوندمی، دهممیتقرب به خدا انن عیز مبعد را انجام  قصلدبهاسل  من بگونم 

 قصدهبنه  را حصهانن  شلودمیگفته  گونهانن  در جواب وق آنبگونیم  گونهاننر اما اگ .شلودمیاسل  مقرب ن
د اس ، خب مبع که گیردمیاناجا قصد مقربی  شکل  وق آنمقربی  جامع انجام بدهد  قصلدبهبلکه  مقربی 

مبعد اس ، انن مبعدن  بما هی حصه ماافاو ندارد با قصد مقربی  امتثال به آن امر  بوده ومبعد بما هی حصله 
 جامع.

 تواندنمیفعل واحد اس ، اگر فعل واحد مبعد باشد همین فعل واحد  بوده وعون اناجا وحدو فعل مسللم 
گف  توان بنعای مقربی  و مبعدن  را نفسانی کرد تا برگرداندنم به نفسانیاو ما بحث را . باشلد نفسلهفیمقرب 

که اناجا آنچه مبعد اس  در نفس غیر آن عیزی اس  که در نفس مقرب اس ؛ آنچه در نفس مقرب اس  قصد 
ه ب انن حصللامتثال امر جامع اسلل  و آنچه مبعد اسلل  امتثال نا نی  ارتکاب انن حصلله اسلل ، انن نی  ارتکا

 .شودمیآن مقرب  دارد و با قصد امتثال به آن امر به جامع و نی مبعد اس ، انن ماافاو با 

اگر بلواهد امر به حصه را قصد  ؛نه داعی امتثال امر به حصله اس  امتثال امر به جامع اسل ،هم  اشداعی
 س .ه ماهی عاهامقرب باشد عون انن حص تواندنمیدنگر کاد 

 ما دو تعلیق دارنم بر فرمان  استاد.اما 

نیس ،  به لحاظ کونه نفسانیا که عی نفسلانی نا مبعدن  داعی نفسانیمقربی  دا ول ما انن اسل  کهتعلیق ا
  ؛ نعای عه زمانی داعی نفسانی مقربیگیردمیداعی نفسلانی به دلیل تعلق انن داعی به نک امر خارجی شکل 

اس  که انن عاوان محبوب مولی امر مولی به نک عاوانی خورده  مثَلً  که وقتی؟ آندمیدر نفس انسلان به وجود 
 محر  خورده اس  عاوانبه، اگر انن امری که شودمی اس ، انن عاوان محبوب مولی اس  که داعی برای فعل

معلق بین  طورهمیندرسل  اسل  که داعی نفسانی مقرب اس  اما انن داعی نفسانی  .شلودمیمن شلد مقرب 
داعی  ؟شودمیدارد، عطور داعی نفسلانی مقرب انجاد  ماشلأالسلماء و االرض که نیسل ، انن داعی نفسلانی 

مطلوب  که نک محبوبی، نک گیردمی نشللأو ازاناجابگونید مقربی  داعی نفسللانی  گونهانننفسللانی مقرب نا 
و انن محبوبی   شللودمیآن داعی نفسللانی  ماشللأللمولی وجود دارد که انن مطلوب مولی و انن محبوب مولی 
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امور ذهایه نیستاد، مَل  مطلوبی  الشیء، مَل  مطلوبی   مَل  اوامر و نواهی .س امر خارجی ا ماشلأش
نک مصللللحتی بر فعل خارجی بار نعای الفعلل لیس نک امر ذهای، مَل  امر مترتب بر فعل خارجی اسللل ، 

 ق وآن شودمیتعلق امر به انن عاوان  ماشلأانن محبوبی   .شلودمیمحبوبی   ماشلأانن مصللح  و  شلودمی
 .شودمیاناجا انن تعلق امر داعی نفسانی 

 مقرب واقعاً اناکه اما انن مقرب اسللل   کاممیخیال  ؛کاممیتلیل من در موارد انقیاد نلک نکتله هم اناکه 
انن تلیل مقرب نعای مقرب تلیلی نک  وق آن .مقرب اسللل  مقرب نیسللل ، انن توهماً  حقیقتاً نیسللل ، انن 

انجاد  حسن فاعلی شده بلکههم گفتیم که اناجا حسلن فعلی انجاد ن قبَلً انن را ما  .کادمیسلن فاعلی انجاد ُح 
ناد  و سادهشلل  آدم  گونادمیگاهی . آدم خوبی اسل  گونادمی. شلودمی خوبی اس  حاال کار خَلف هم ز
اناکه بدون  کادمیلذا کار خَلف  فهمدنمیاما آدم خوبی اسللل . اگر آدم خوبی اسللل  که عون از بس  کادمی

را  خدا فعل  اآدم خوبی اسلل  ماته بااناکه گونیممی. شللودمیموجب ابتعاد از خدا  مثَلً بفهمد انن کار خَلف 
  توهمی . انقیاد نک مقربیاس  نه مقربی  تلیلیفعل  فعل بدی اس . بحث در مقربی  واقعی  ؛لعا  کاد

 -نعای در عقل عقَلنی، در نزد عقَل- که مردم شلللودمیانن  ماشلللأخلب انن مقربی  توهمی  .کالدمیانجلاد 
ندارد اما عمل  که عمل خوبی نیس .  یانسان والحی اس ، عرا؟ عون نی  بد نفسهفی انن انسانگوناد می

نک مَلکی باشد که انن  ماشأشعه باشد؟  ماشلأشکه  گیردمیخَلوله آن داعی نفسلانی مقرب وقتی شلکل 
 .اس مقرب  مَل  مَل ،

انن محبوبی  نک ماشللأ  -ماظور از مَل  محبوبی  اسلل - مصلللح  اسلل  نک انن مَل  هم ماشللأ
 و مَلکاو بر تصوراو ذهایهمصالح  و ، انن فعل هم آن فعل خارجی اس شودمیمصلحتی اس  که بر فعل بار 

ی متعلق نه که که اگر باا باشللد انن فعل کایممیباابرانن اناجا ما انن بحث را  .شللوندمیبر افعال خارجیه بار  و
عه همین فعل مَل  اگر . حالشودمیمبعدن  آن  ماشأ مبغوضی  دارد، مبغوضی  که دارد مبغوضیت اس ، 

  ، به دلیل فاایبه دلیل انطباق جامع بر حصلل  اسلل شللودمیاما مَلکی که بر جامع بار  شللودمیبر جامع بار 
مَل  بر آن جامع انن که  جامع امر ذهای اس ، جامع به ما هو جامع آن جامع ذهای .جامع بر حصل  اسل 

ای بود که انن حصه و لذا هر جا حصه شودمیمَل  بر جامع فانی در انن حصل  بار  بلکه شلودمیذهای بار ن
 .شودمیمَل  در آن ماتفی بود دنگر جامع به ما هو مقرب بر انن ماطبق ن

 بماهومحبوب اسللل   ب وقرجامعی که م ب ندارد اما جامعی که مَل  دارد،مقرب عی بماهوجامع ال  البته
ن اسلل  که انن حصلله مبغوضلله از آن جامع آ اشمعای، وقتی حصلله مبغوض شللد شللودمیمحبوب بر انن بار ن
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و هم مبغوض باشللد و لو آن  انن فعل واحد هم محبوب تواندنمیاسلل  و لذا  اشمعایانن  .محبوب خارج شللد
محبوبیت  به لحاظ انطباق جامع باشلد عون جامع به لحاظ انتشلار و انطباق و فاای در حص  اس  که انن 

جامع به  دنگرعباروبه .جامع ذهای بماهوو معروض مَل  اسللل  نه حل جلامع مقرب اسللل  و انن جامع م
صه، برانن اگر انن حباا؛ لی عقلی و کلی ذهایمعای کلی طبیعی محل عروض مَل  اس  نه جامع به معاای ک

 انن حصه بما هی حصه مقرب باشد و لو به لحاظ انطباق جامع بر آن تواندنمیو مبعد شد دنگر  حصله مبغوضه
 .باشد

 ه و سلممحمد و آلو ول الله علی 


