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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

 ام و بحث انمکردهدرباره مبحث اول انن دستتتته اب مباحث بحث  تاکنوندر اطَلق حکمی مباحثی دارنم که 
 امیاطَلق مقاب ، البته اطَلق حکمی که بعد است به پانان رسید. بحث در مبحث اول مباحث مربوط به اطَلق

در اطَلق مبتنی بر مقدمات حکمت استتتت. مقدمات حکمت را بحث فعلی بحث خواهیم کرد.  بعدا  را  استتتت
حوم که مر ایمقدمهانن مقدمات ثَلثه را هم تبیین کردنم و  منشتتت متا ستتته مقدمه دارنم که  تیمو گفبیتان کردنم 

 صاحب کفانه افزوده بودند را منکر شدنم.

انن استتت که اطَلق حکمی گاهی دنگر اب مباحث مربوط به اطَلق حکمی استتت و  ن  درنکیبحث امروب 
 ات حکمت گاهی اطَلق بدلی و گاهی اطَلق شمولی رانعنی مقدم ؛و گاهی نتیجه بدلیت دهدمیشتمول  ۀنتیج

و  «أو» به عطفانن گستردگی گاهی به نحو  اماق به معنی ستعه و گستردگی حکم است اطَل .دهدرا نتیجه می
اگر ما بخواهیم انن اطَلق بدلی را بیان  . گاهی اطَلق بدلی استتتتشتتتودمیبیان  «واو»گاهی به نحو عطف به 

اطَلق یم گونمی؛  نجا کندگستتر  پیدا می بر مصتادن  متعل  نا بر مصتادن  موعتو  کنیم انن استت که حکم
 اطَلق بدلی اکرم عالما . چراف کل فرد علی نحو عطف به أو باشتتدبدلی استتت که ستترانت حکم علی نحو عط

را شتتامل الی  خر پس اکرم عالما همه أو ذالک افرد   لفرداکرم هذا  استتتچ چون معنی اکرم عالما انن استتت که
، اما چه نو  انبستاطیچ انبساط علی نحو استت اطَلق نعنی ستعه نا انبستاط حکم بر همه افراد عالم .شتودمی

 (...اکرم هذا أو ذاک أو ذاک )عطف به أو 

اگر  ؛ن انبساط علی نحو عطف به واو استاما ان فهماندمیاگر اطَلق شتمولی باشد بابهم معنای انبساط را 
اکرم  گفت اکرم العالم و گفتیم که اننجااگر  مثَل  لبته در اننجا اطَلق نیست و عموم است( اما االعلما )گفت اکرم 

العالم اطَلقش بالعموم نیستت بلکه اطَلقش حکمی استت، اکرم العالم نعنی اکرم هذا العالم و هذا العالم و هذا 
 .تبدلی در متعل  اوامر و نواهی اسمصادن  اطَلق شمولی و تفاوتش با اطَلق  ترننروشنالعالم؛ بیشتترنن نا 

 انن نسبت به متعلقات است.

اننجا معنی اکرم عالم نعنی اکرم هذا أو ذاک أو ذاک علی نحو  اکرم عالما گوندمیفرض کنیتد در  نجانی که 
ک أو انعنی هذا أو ذ العلمااکرم عالما نعنی اکرم عالما من )بتدلی و همین اکرم عتالما را اگر تبدنل به نهی کردنم 

. اننجاستتت که شتتودمینعنی التکرم ای فرد من افراد العالم و اطَلقش شتتمولی  شتتودمیذاک( التکرم عالما 
یش بحث پ ساالو در انن هنگام بر مبنای انن  شودمیمطرح  ستاالنعنی انن  ؛استت درگرفتهانن بحث  وقت ن
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ی در اوامر و اطَلق شتتمولی در نواهی که فرض کنید در مثل اطَلق بدل مثَل  و  ن بحث انن استتت که در   ندمی
 وشود میاطَلق بدلی  نکی است چرا مفاد اطَلق حکمت در مثل اکرم عالما دومقدمات حکمت در هر  بااننکه

مقدمات حکمت نکی است، انن مقدمات حکمتی که در  بااننکه چشتودمیدر مثل التکرم عالما اطَلق شتمولی 
و  شودمیو اکرم هذا أو هذا  استکه در اننجا مفاد اطَلق، اطَلق بدلی  شودمینکی هستتند، چگونه  دو جاهر 

بحثی ین اصتتولیین در انن قستتمت بنکته چیستتتچ  ... اکرم هذا و هذا و استتت و نجا مفاد  اطَلق شتتمولی 
 است. درگرفته

خارج اب  قدس الله روحه در پاست  اب انن اشکال نا اب انن پرسش راب انن اختَل  را در عاملی خوئیمحق  
نتیجه اطَلق بدلی است و در جای  بینیممی نکجاعلت اننکه در  فرماندمیو  کندمیمقدمات حکمت جستتجو 

 مقتضای مقدمات حکمت است  نچه ؛خیزدبرنمیمقدمات حکمت اب  ا نکتهدنگر مفاد اطَلق شتمولی است 
استت، مقتضای مقدمات  با همه حصت  و همه افراد نکستان شتودمیحکمی که صتادر نستبت انن استت که 

حکمت بیش اب انن نیستت، مقتضتای اننکه متکلم در مقام بیان باشتد و قیدی برای داللت بر انحصار حکم در 
 عینماگر در مقام بیان باشتد دلیلی هم بر حصتر حکم به حصه معین نا فرد نیاورد )نک حصته نا بر نک قید هم 

رننه بر قاکرم عالما  در که نستبت انن حکم با هر نک اب افراد نستبت بالستونه است،  شتودمینتیجه انن  د(نیاور
نکستتتان استتتت، التکرم هم  غیرهبا انن فرد و  ن فرد و انن وجوب اکرامی که  مده نستتتبت تقییتد نیتاورد نعنی 

د عالم انن فرانن التکرم نسبتش به نسبت که  رساندنمیمقدمات حکمت بیش اب انن  هم ناستت در  گونههمین
نسبت مساوی حکم با  حکمت در هر دو نکی است و  نبالستونه است. لذا نتیجه اطَلق  غیرهو  ن فرد عالم و 

حصتت  استتت نا تستتاوی نستتبت حکم با حصتت  و افراد عام و متعل   ن عامی که موعتتو  حکم استتت. انن 
 مقتضای مقدمات حکمت نا بگونید مقتضای اطَلق حکمی است.

ما در مثل ال تکرم عال تیشتتمولانن بدلیت در مثل اکرم عالما و  چفهمیممیو بدلیت را  لیتشتتموپس اب کجا 
اننجتا ما قرننه عقلی خارج دارنم؛ نعنی نک قرننه افزون بر مقدمات  گونتدمیچ انشتتتان  نتدمیاب کجتا بیرون 
ننه عقلی دارنم که اقتضای در امر نک قر ؛دارنم امرونهینک قرننه عقلی در اننجا در خوِد  ؛ مثَل  حکمت دارنم

 .کندمی شمولیتنک قرننه عقلی دارنم که اقتضای هم در نهی و  کندمیبدلیت 

چ انن استتت که چون وقتی نک حکم ستتر نک کندمیاما در امر قرننه عقلی چیستتت که اقتضتتای بدلیت 
 دن نمیکه دارای حصتت  و افراد فراوان بنادی استتت حتی افرادی دارد که در  ننده به وجود رود میموعتتوعی 

نعنی اگر بگوند اکرم عالما ؛ محال است و ممکن نیستت اصتَل  امکان امتثال چنین حکمی نستبت به همه افراد 
یست، خیلی اب افراد عالم انن ممکن ن اصَل  بعد بخواهد همه افراد عالم را فی کل مکان و فی کل بمان اکرام کند 
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، اکرام همه افراد عالم ممکن نیست پس شوندمیبعد اب مرگ انن مخاطب تابه متولد  اصَل   اندنشتدههنوب متولد 
 .تممکن نیس شمولیتانن قرننه عقلی است بر اننکه  .طَلقی که در اوامر هست ممکن نیستدر ا شمولیت

بنابرانن اطَلقی که در اوامر وجود دارد  که شودمینه عقلی ممکن نیست انن قرن شتمولیتدر اوامر  کهوقتی
دارد، ن در اوامر امکان شمولیتاطَلق باند نا اطَلق بدلی باشد نا اطَلق شمولی؛  باند اطَلق بدلی باشتد، چون

استت. کیست که بتواند همه مصادن  موعو  نک حکمی را استیعاب کند و حکم  شقرننه عقلی بر عدم امکان
استیعاب حکم نسبت به تمام مصادن  در مورد اوامر  چجاری کند بَلاستثناء ها نه  ن مصتادن  در تمام را در هم

انن استتت که باند مراد اب اطَلق بدلی  ا البمهپس  امکان ندارد، پس اطَلق شتتمولی در اوامر ممکن نیستتت.
باشتتد، لذا اگر گفت اکرم عالما اننجا قرننه بر انن استتت که عالم، ما، نک عالم، مانی را اکرام کن. چون اگر اکرم 

 عالم بخواهد بگوند نعنی همه علما، همه مصادن  را اکرام کن انن ممکن نخواهد بود.

در مثل نواهی اگر بخواهد اطَلق بدلی باشد  طر انناب  .ستاهی اطَلق شتمولی استت و بدلی نیدر مثل نو
نعنی اطَلق بدلی در مثل نواهی تحصیل حاصل ؛ ممکن است  ن خَل  لذا انن تحصتیل حاصتل استت اصتَل  

 نعنی در نواهی؛ است گونهانناراده اطَلق بدلی در نواهی  .لغو استت پس استت، چون تحصتیل حاصتل استت
 باشتتد هر هرکستتی هرحالبهنک عالمی را اکرام نکن، نک عالم، ما را اکرام نکن، خب که التکرم عالما  گوندمی

مگر  ،ال تشرب الخمر گفتمی فرعا  نا  اترک شرب الخمر نک عالم، مانی ترک شده است، خودخودبهجا باشتد 
اگر بخواهد معصتتیت هم کند هرچقدر که بخواهد  چافراد شتترب الخمر را شتتامل شتتود همهتعبیر  انن شتتودمی

 .است معصیت کند  خر کار نک فرد، مانی اب شرب الخمر را که ترک کرده

موارد نواهی ترک شرب الخمر، در موارد نواهی ترک احد االفراد همیشه تحصیل حاصل است، طلب  لذا در
مثل نواهی همیشتته تحصیل حاصل است. انن مثل نواهی( لغو استت چون ترک فرد، ما در  نجا )ترک فرد، ما در 

که در اننجا مراد ترک فرد، ما نیستت بلکه مراد ترک جمی  االفراد استتت. پس ما در نواهی، در  شتودمی ایقرننه
اطَلق بدلی باشتتد. در مثل  تواندنمیموعتتوعات متعل  نهی قرننه عقلی دارنم که در  نجا  در متعلقات نواهی،

ق که در متعلقات اوامر اطَل شودمیشمولی باشد. لذا نتیجه انن  تواندنمیارنم که اطَلق متعلقات اوامر قرننه د
و بدلیت نتیجه خود مقدمات حکمت نیست  شمولیتو انن  شتودمیو در متعلقات نواهی اطَلق شتمولی  بدلی

امه الله مققدس  خوئیبلکه نتیجه نک قرننه عقلیه بائد بر مقدمات حکمت استتتت. انن فرمانش مرحوم  قای 
 است.

 کندیم. نقضتی که استاد شهید وارد کندمیوارد   ننقضتی بر  و گیرندمیاستتاد شتهید بر انن فرمانش انراد 
نعنی  ؛نا بدلیت کند شمولیتخاصی وجود ندارد که اقتضای  انن است که ما مواردی دارنم که هیچ قرننه عقلیه
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  را اب متعل تیشمولما بدلیت را اب متعل  امر و  معذالکاما  اندمساوی شمولیتهر دو مورد در امکان بدلیت نا 
 .فهمیممینهی 

و  قبول دارد که اطَلق  نجا بدلی امرونهی. انشتتتان در مثل دوشتتتمیحیث، حیث دنگری  امرونهیدر مثتل 
د و باشهم شمولی  تواندمی بااننکهدارنم که اطَلق بدلی استت ما مواردی  گوندمی، منتها استت اننجا شتمولی

مثل اکرم عالما و اکرم العالم؛ چرا ما در  باشتتدهم بدلی  تواندمی بااننکهدارنم که اطَلق شتتمولی استتت مواردی 
 اندتومیاننجا امر استتتت دنگر و  چ بنرا درشتتتمولی باشتتتد تواندمی بااننکه فهمیممیرا اکرم عالما اطَلق بدلی 

 رم العالم()اکدر اننجا که  دچبدلی باش تواندمی بااننکه فهمیممیرا  تیشمولچرا در اکرم العالم ما  .شتمولی باشد
اکرام فرد، ما من العالم که ممکن  بنرا مراد اب اکرم العالم، اکرم عالما باشتتتد توانتدمیقرننته عقلی وجود نتدارد، 

در اکرم العلما  .اکرم العلما فرماندمیهم ممکن است، مثل  نجانی که  هاعالماستت،  نجا هم اکرم کل عالم همه 
پس در مثل اکرم عالما قرننه  ،دداللت بر شتتمول دارکه اننجا مراد عموم استتت و عموم  کندمیکستتی شتتک ن

ر اطَلق شتتتمولی باشتتتد، د تواندمیکه داللت کند بر اننکه اننجا باند اطَلق بدلی باشتتتد ندارنم چون  ایعقلیه
را  ممثل اکرم العال شمولیتما اب  ن  معذالک .  عقلی نیستتمن بنرابدلی باشتد  تواندمیدارنم که اطَلق  نکجا

 .فهمیممی

لی اب قرننه عقرا و بدلیت  شتتتمولیتتعالی علیه فرمود که ما  اللهرعتتتوان خوئیکته  قای  اینکتتهپس انن 
 یمفهممیدر انن نقضتتتی کته گفتیم هم در  نجانی که ما بدلیت  ؛ بنراشتتتودمیرد  ،توستتتی انن نق  فهمیممی

ت بدلی فهمیممی شتتمولیتنیستتت و هم در  نجانی که ما  شتتمولیتممکن استتت و قرننه عقلی نافی  شتتمولیت
 واندتمیعقل  ابلحاظ بااننکه فهمیممیممکن استتتت و قرننه نافی بدلیت وجود ندارد. در اکرم عالما ما بدلیت 

ر عقلی ومحذ ،بدلی باشد تواندمیل عق ابنظر بااننکه فهمیممی شمولیتو در مثل اکرم العالم ما  شتمولی باشتد
 انن ربطی به  ن قرننه عقلیه که انشان فرمود ندارد. شمولیتبدلیت نا  به نحو شودمی پس معلوم .ندارد

در اکرم  هرحالبهاکرام کرد.  شتتودمیکه خب همه افراد عالم موجود، همه موجودنن را که  فرماندمیانشتتان 
ب اگر نتوانست خ . البتهچگونه است کاری ندارنم شتمولیتنکه انن  ، حاال دفهمیمیرا  شتمولیتالعالم شتما 
 انن بحث بحث فهم است. .اال وسعها نفسا  النکلف الله 

ی متمرکز است رو خوئی قای  فرمانشهمه که -انن است خوئی قای  فرمانشکه انن نکته را هم اعافه کنم 
بد در مقام امتثال که ع گوندمیکه  -ربی به مقام امتثال دارد نه به مقام جعل شتتتمولیتبدلیت و  مستتت لهاننکه 

تثالت ام تواندنمیانن را امتثال کنی  خواهیمیکه اگر  گوندمیامتثتال کنتد اننجتا قرننه عقلیه به او  خواهتدمی
 در مثل اوامر عقل نجاان .که مراد بدلیت است شتودمیامتثال علی نحو الشتمول باشتد و خود انن قرننه بر انن 
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انن امر را علی نحو  توانینمیچون  شتتتمولی باشتتتد تواندنمیاوامر را امتثتال کنی  خواهیمیکته اگر  گونتدمی
اننجا بدلیت استتت. فرض کنید در مثل نواهی در که مراد  شتتودمیالشتتمول امتثال کنی، پس انن قرننه بر انن 

ون در پس چ .تحصیل حاصل در مقام امتثال است در انن صتورتکه اگر اننجا بخواهد بدلی باشتد که  گوندمی
ا بدلیت را ن شمولیتبحث داللت بر خوئی  قای نعنی ؛ مقام امتثال تحصیل حاصل است فلذا باند شمولی باشد

 .انن اب شمول مقام امتثال است گوندمیو  بردمیبه مقام امتثال 

مولی اطَلق بدلی و ش مست لهبلکه  ؛خواهیم گفت که انن هم به نظر ما حر  قابل قبولی نیستت در  نندهلذا 
 شودمیبحث ما در مقام جعل است که اب مقام جعل اطَلق بدلی نا اطَلق شمولی فهمیده  ،مقام جعل استتدر 

 .کنیمیمبه  ن اشاره  بعدا  نه اننکه اب شمول در مقام امتثال باشد. حاال انن حرفی است که 

 قِل ع در مقام امتثال است؛ نعنی کار عقلی است که عبد دارد، شتمولیتکه بدلیت نا  فرماندمیمنتها انشتان 
 ممکن نیستتت شتتمولیتکه اننجا در مثل اوامر چون  گوندمیبه او امتثال کند  خواهدمیعبد در مقام امتثال که 

مراد مولی اب تو بتدلیت استتتت و باند اکتفا به بدلیت در امتثال کنی. در مثل نواهی چون  نجا بدلیت  حتمتا  پس 
 اللهوانرع خوئیدر مقام امتثال عمل کنی. انن فرمانش  قای  شمولیتتحصتیل حاصتل است پس باند  نجا به 

 است. علیهتعالی 

رنم داو هم بدلیت  شمولیتکه هم  درجاهانیکه  کندمی قای صدر انن انراد و انن نق  را وارد  بیان شتد که
مثل  شتتودمینکجا فهمیده  اب  نچه معذالک ؛اب دو وجود ندارد نکهیچممکن استتت و هیچ محذور عقلی در 

ثل اوامر و نواهی نا اننکه دو حاال در م .شودمیفهمیده  شمولیت جاهمانو اب مثل نهی در  استتبدلیت  ،اوامر
فهمیده  شتتمولیتدر جای دنگر دنگری و اب  که اب نک امر اطَلق بدلی دو امر استتت امر داشتتته باشتتیم که هر

 ممکن است. خَلفش هم عقَل شود بااننکهمی

در امر مثل اکرم عالما و  را . نقضشان وردمیدر دو نهی ن و  وردمیامر  رحوم  قای صدر انن نق  را در دوم
 . وردمیامر در اکرم العالم 

. گیرنممینش استاد شهید انراد ما اننجا بر فرما  هم نقضا و هم حَلا 

سرانجام اطَلق شمولی و اطَلق بدلی را به نک  خوئیانراد نقضتی ما انن است که شما هم مثل مرحوم  قای 
که در  ننده توعتتیخ خواهیم طور همان-دهید. چون استتتاد شتتهید میعاملی فراتر اب مقدمات حکمت ارجا  

 اکرام نعنی متعل  اکرامکه در مثل اکرم العالم، چرا در العالم اطَلق ما شمولی است و در اکرم و  فرمانندمی -داد
مقدمات حکمت در انن جمله است )جمله نک مقدمات حکمت  انناکرم العالم در  گوندمیوقتی  چبدلی استت
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بیر به العالم که اب  ن تع هم نسبت به اکرام که متعل  وجوب است و هم نسبتو هم نستبت به اکرم  ؛نکی استت(
ل  امر به  ن تع و عنی وجود  در خارج مفروغ عنه استنهم  گونیممی. وقتی موعو  کنیممیبه موعو  حکم 

 اننکه قان  برفرضحاال  .وجود  مفروغ عنه استتت الاقلنعنی  که در خارج وجود دارد چیزینکبه  ؛گیردمی
چ چون گونیممیاما متعل  را چرا متعل  ؛ م امر نفرغ عن وجودهشتتونم در خارج وجود نداشتتته باشتتد اما در مقا

است نا بگونید مفروض الوجود  نا مفروغ عن وجوده جوده. پس موعو  مفروغ الوجودنطلب وجوده، مطلوب، و
نعنی اکرام را انجاد  مطلوب الوجود است. اکرم موعتو  همیشه مفروض الوجود است اما متعل  همیشه .استت

اما در موعتتتو  ؛ مطلوب الوجود دارنمدر متعلقات  . مای در ختارج نیستتتت، نطلب وجود اکراماکرام اآلن ،کن
اکرام  گوندمیاکرام کن، عالم مفروض الوجود را  گوندمیمفروض الوجود را  چیزنتکمفروض الوجود استتتت، 

 کن.

. چرا اطَلق بدلی است ا  طبیعتاطَلق شمولی است و در متعل   طبیعتا   ،که در موعوعات فرمانندمیانشتان 
مطلوب الوجود استت، چه چیزی مطلوب الوجود استچ طبیعت متعل  و بنرا در متعلقات اطَلق بدلی استتچ 

. اگر گفت اکرم شتتتودمیفرد، ما اب  ن حاصتتتل  وجود بای که مطلوب الوجود استتتت غرض انن طبیعت المتعلق
بم نیست بار دوم و سوم و چهارم ال و است شدهحاصلکه اکرام شد دنگر طبیعت االکرام و غرض  بارنکالعالم، 

نا به تعبیر دنگر مطلوب با صر  الوجود  تحق  پیدا  شتودمیفرد، ما حاصتل  وجود بااکرام شتود. مطلوب  هم
و چون نطلب وجوده با صر  الوجود انن   نجا نطلب وجوده بنرادر  نجانی که متعل  حکم باشد؛ چراچ  کندمی

نن ا است که همه شده گرفتهاما در مثل موعو  چون مفروض الوجود است نعنی فرض  .نابدمیمطلوب تحق  
گستتتترده  اکرم، اکرم روی همه مصتتتادن  گوندمیهستتتت، بعد که  اآلنافراد وجود دارند، عالم با همه افراد  

 .شودمیمفاد  اطَلق شمولی  خودخودبهوقتی اکرم روی همه مصادن  گسترده شد  و شودمی

نن استتت که موعتو  مفروض الوجود استتت، چون وقتی حکم انشتتاء اته فرق بین متعل  و موعتو  پس نک
بر همه افراد  خودخودبه، انطباق طبیعت بر همه افراد انطباق قهری استتتت، رودمیستتتر طبیعت بر و  شتتتودمی

ت و انن حکم روی طبیع است فی الخارج موجودا   فرعا  به افراد  ةانبستاط بالسون دارد، چون ةانبستاط بالستون
روی  خودخودبه .شتتتودمیهمه افراد  فانی در طبیعتا   رودمیانن حکمی که روی طبیعت  خودخودبهو  رودمی

مولی ش ، لذا نتیجه اطَلق نستبت به موعتو گیردمیو به هر فردی نک حکم تعل   شتودمیهمه افراد منبستی 
تا صر   و استت خود صر  الوجود متعل  مطلوب است اننجا مطلوب مولی  نچهاما در متعل  چون  .شتودمی

ی هم نکته اطَلق بدل)شهید صدر( بنابرانن شما . شودمیتحق  پیدا کرد غرض مولی حاصتل و تمام   ن الوجود
بیان فرمودند که انن  اینکتهخارج اب مقدمات حکم ارجا  دادند، شتتما هم نک  اینکتهو اطَلق شتتمولی را به 
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شما نک جمله  اصَل  ات حکمت است، چون مقدمات حکمت هم در هر دو جا نکی است، نکته خارج اب مقدم
جمله واحد مقدمات حکمت نستتتبتش با  نک انندارنتد، نعنی جملته اکرم العتالم دارنتد و دو جملته ندارند، 

 موعو  و متعل  نکی است، نک عامل دنگری نا قرننه دنگری  مده اقتضا کرده است. حاال انن قرننه مفروض
 مولیتش. شما انن قرننه عقلی را مَلک بدلیت نا ن و قرننه مطلوب الوجود بودن، قرننه عقلی استالوجود بود

ی انن نقضتت !قرننه عقلیه دنگر را  ورده استتتکاری بیش اب انن نکرده استتت و نک  خوئیخب  قای  دادند قرار
نن اشکالی ا گونیممی .گیرندمی خوئیاشکالی که بر  قای  استت که ما بر فرمانش استتاد شتهید دارنم، نعنی بر

د کرده وار خوئیانشان نق  بر  قای  خود شتما وارد است. گرفتید نظیر انن اشتکال بر خوئی که شتما بر  قای
نک نقضی هم اب همین طرن  بر مبنای شما وارد  و گفتیمبه خود انشان برگرداندنم ما هم همین نق  را و است 
 است.

 خواهدمیوارد کرد چیستتچ انشتتان  خوئیخارج استت. مَلک نقضتی که انشتتان بر  قای در هم نق  انن 
در هر دو جا بابهم نک که مقدمات حکمت در هر دو جا نک اقتضتتتا دارد و قرننه عقلی هم  درجانیبفرمتانتد 

 ؛ما وارد استتتنک نقضتتی هم بر شتت گونیممیهم  . مادیکنمی خوئینق  بر  قای شتتما  اننجا . دراقتضتتا دارد
که حر  ما انن استت که شما هم  گونیممی ؛بنیدمیرا  خوئیهمان حر   قای حر  ما انن استت که شتما هم 

بر  انکجوارد استتتت نک نق  دنگر هم در  خوئیدارند، پس اگر نک نق  بر  قای  خوئینظیر فرمانش  قای 
 .شودمیشما وارد 

ن اصتطَلحبه ؛حل هم دارنماشتکال نک   م، نعنی در حقیقت نک اشکال دنگری که بر حل استاد شهید دار
نن بود وارد کرد ا خوئیوارد کردند. اشتکالی که انشان بر  قای  خوئیاشتکالی که بر  قای دارنم بر  ن  دف  حلی

م در هاننجا قرننه عقلی  بااننکهو بدلیت دارنمچ  شتتتمولیتدر مثل اکرم العالم و اکرم عالما چرا تفاوت در که ما 
ندارنم که او  ایعقلیهنکستتتان استتتت. پس ما چیزی خارج اب مقدمات حکمت ندارنم، نعنی قرننه  دو جتاهر 

 شده باشد، چون گفتند اکرم العالم دارنم و اکرم عالما، انن اکرم عالما بدلیت شمولیتتفاوت در بدلیت و  منشت 
ن قرننه اننجا به استناد   ؛و  ن قرننه عقلی که شما گفتید اننجا کاربرد ندارد فهماندمیرا  شتمولیتو اکرم العالم 
دلیت بنابرانن ب ؛امکان دارد شتتمولیت بگونید اننجا امکان ندارد و  نجا امکان دارد و  نجا عقَل   که عقلی نیستتت

 هم عقَل جادو هر  اما به انن شکل نیست بلکه. است ممکن نیستت پس بدلیت شتمولیتعقَل ممکن استت و 
 .شمولیتو در  نجا  فهمیممیدر اننجا بدلیت  بااننکهو هم بدلیت ممکن است  شمولیت

 ورد.  ثالمعنوانبهو بدلیت است، انشان قرننه عقلی را  شمولیت منشت که خصتو  قرننه عقلی  گونیممی
. خب ما در فهمیممی را ما اب چیزی فراتر اب مقدمات حکمت شتتمولیتبفرماند که بدلیت و  خواهدمیانشتتان 
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نم بنا بر مبنای خوِد شتتتمااکرم العتالم و اکرم عتالما هم چیزی فراتر اب خود مقدمات ح خطاب ما به  .کمت دار
 .تتنونن تنکیر اس فهماندمیدر اکرم عالما بدلیت را   نچه گونیممی ؛لی علیه استتاتع اللهرعتوان قای صتدر 

نعنی اکرم نک عالم نا اکرم عالمی را که  ؛فهمتانتدمیاننجتا انن تنونن تنکیر وحتدت را  و در تنونن تنکیر دارنم
که شتتما  به نکته همان چیزی چفهمیممیرا  شتتمولیتاشتتاره به  ن وحدت مطلوب استتت. در اکرم العالم چرا 

 .تاس انن قرننه شودمیو گفتید چون موعو  حکم است و مفروض الوجود شمرده  فرمودند که موعتو  است
به  مولیتشتت. پس بدلیت و کندمیو  ن قرننه تنونن تنکیر بدلیت را اقتضتتا  شتتمولیت قرننهدر اکرم العالم انن 

 !د بگیرندخواهیمیچه انرادی  خوئیشما به  قای حال خارج اب مقدمات حکمت شد،  اینکته

 اب مقدمات حکمتاب نک قرننه بائد  را شتتتمولیتانن استتتت که ما بدلیت و  خوئیاصتتتل متدعتای  قای 
 رفرمانش متینی د خوئیلذا ما معتقدنم فرمانش  قای  .دیکنمی. خیلی ختب شتتتمتا هم همین کار را فهمیممی

نن ا فرمانش انشان که فرمانش درستی است( بنا برمقتضتای خود مقدمات حکمت استت )  نچهستت که اننجا
ن ست. انهمه مصادن  افراد متعلقه او با فقی تساوی نسبت حکم فهماندمیرا مقدمات حکمت   نچهاستت که 

 دشتتومی. اننکه بدلیت مفاد نا نتیجه اطَلق شتتودمیاستتت که اب مقدمات حکمت استتتفاده  ایفاندهراج  به 
 ثَل  مخارج اب مقدمات حکمت دارد که انن نکته گاهی تنونن تنکیر استتتت، نا  اینکتههمیشتتته انن بدلیت نک 

  ندمیپیش  نا قرننه دنگری نک نکته دنگر .کنیممیاشاره  بعدا   گاهی متعل  بودن استت نا نک نکته دنگری که
بفهمیم و همین قرننه نعنی قرننه عقلی  را که ما در بعضتتتی اب جاها اطَلق بدلی شتتتودمیو انن قرننته موجب 

 .فهمیممیکه در جای دنگر ما اطَلق شمولی   ندمیدنگری 

را بر فرمانش  خوئیو نتیجه انن استتت که ما در اننجا فرمانش مرحوم استتتاد  قای بود صتته حر  ما خَل انن
 .دهیممیعلیهما ترجیخ  اللهرعواناستاد مرحوم  قای صدر 

 صلی الله علی محمد و  له و سلم و 


