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 اقتضاء امز بٍ شیء وهی اس ضد                تقزیز خارج اصًل حضزت استاد فزحاوی: مًضًع کلی

     27/10/95تزتب ثمزٌ بز مسألٍ ضد                       : مًضًع جشئی

 

 یادآيری جلسٍ گذشتٍ

ایطاى دس اضىال اٍل فشهَدًذ ایي والم . تحث دستاسُ والم هحمك خَئی دس ًمذ فشهایطات هشحَم هحمك ًائیٌی تَد

تفصیل هحمك وشوی ایي تَد وِ اگش دس هَسؽ . استاد وِ فشهَدًذ تفصیل هحمك وشوی دسست ًیستوحل اضىال است

لائل تِ ٍجَد ًْی ضَیوؿثادت صحیح ًیست صیشا ٍجَد ًْی سثة هی ضَد تش فشد اتیاى ضذُ هصذاق هاهَستِ تطثیك 

ًىٌذ ٍلی اگش ًْی ٍجَد ًذاضتِ تاضذ چَى هاهَتِ طثیؿی است اگش هطلك فشد هضاحن سا اتیاى وشد تِ دلیل ایٌىِ 

ٍلی هشحَم ًائیٌی گفت تایذ دیذ وِ لذست حىن ؾمل است . اًطثاق فشد تش طثیؿی لْشی است صحیح ٍ هجضی است

یا التعاء تىلیف ٍ خطاب است ٍ اگش دٍهی تاضذ دس ایي صَست هاهَستِ تطثیك تش فشد هضاحن ًوی وٌذ صیشا طثیؿت 

همذٍسُ هاهَستِ است ٍاگش اص حىن ؾمل استفادُ وٌین ایي یه حىن هستمل ؾملی است ٍ هاهَستِ ها لیذی پیذا 

ًىشدُ است ٍ یه حىن هستمل ؾملی داسین وِ لثح خطاب ؾاجض است ٍ ستطی تِ هاهَستِ ٍ خطاب پیذا ًوی وٌذ دس 

ایي صَست والم هحمك وشوی دسست است الثتِ آى طشف اضىال ایطاى تِ هحمك وشوی سا وِ ًْی غیشی هفسذ ًیست 

 .سا فؿال تشسسی ًوی وٌین

 خالصِ هحمك ًائیٌی ًطاى داد وِ تفصیل دسست ًیست تلىِ تفصیل دائش هذاس ایي ًىتِ است وِ اگش لذست اص 

 .خطاب گشفتین اجضاء دسست ًیست ٍ اگش اص حىن ؾمل تاضذ اجضا است الثتِ  لَال الٌْی

هحمك خَئی فشهَدًذ ایي والم هشحَم ًائیٌی وِ اگش لذست اص حىن ؾمل تیاد اجضاء است ٍ اگش همتعای خطاب 

تاضذ اجضا دسست ًیست، غلط است صیشا ایي فشهایص هحمك ًائیٌی هتفشّؼ تش ٍاجة هؿلك است یؿٌی اگش هشحَم 
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ًائیٌی ٍاجة هؿلك سا لثَل وٌذ ایي تفصیل دسست است ٍلی اگش ٍاجة هؿلك سا لثَل ًىٌذ ایي تفصیل دسست 

 .ًیست

دیشٍص گفتین وِ تا آى تَظیحی وِ هشحَم ًائیٌی دادًذ، ایي هسألِ استثاطی تا ٍاجة هؿلك پیذا ًوی وٌذ دسست است 

وِ ایٌجا تحث اص افشاد طَلی است ٍ تحث ٍاجة هَسؽ تحث اص افشاد طَلی است ٍلی ًائیٌی لذست سا دخیل دس 

اگش لذست سا . هالن ًذاًست ٍ لزا ٍاجة حصِ همذٍسُ ًطذ، تا ایٌىِ ٍجَب فؿلی ضَد ٍ حصِ همذٍسُ تؿذا تیایذ

داخل دس هالن هی داًست ٍ ٍاجة همیذ تِ حصِ همذٍس هی ضذ، والم هحمك خَئی صحیح تَدٍ اضىالص تِ تفصیل 

 ..لىي اًصاف هیشصا چٌیي هطلثی ًفشهَدُ است. هشحَم هیشصا ٍاسد تَد

 تًسعٍ اشکال ايل محقق خًئی بز طبق مسلک محقق کزکی

هحممخَئی ایي اضىال سا تِ تخص هحمك وشوی ًیض هی خَاّذتگَیذ یؿٌی اضىال هی وٌذ وِ اگشوسی ٍاجة :  ًىتِ

تشاساس فتَای . هؿلك سا لثَل ًذاضتِ تاضذ حتی دس فشض اؾتثاس لذست تَسط ؾمل ّوثایذ فتَای تِ تطالى تذّذ

ًائیٌی وِ لذست اص خطاب هی آیذ وِ یمیٌاً تاطل است ٍ دؾَا سش تفصیل است وِ اگش لذست اص حىن ؾمل گشفتِ ضَد 

 . ٍ والم هحمك وشوی وِ ٍاجة هَسؽ دسست وشد ًیض هحل اضىال است

 ياجب اس اشکال محقق خًئی بٍ مامًربٍ بًدن طبیعی

ها گفتین وِ اگش لذست اص ًفس خطاب گشفتِ ضَد،  ًیاصی تِ ٍاجة هؿلك ًیست، پس تِ طشیك اٍلی تٌاتش تش لَل 

لىي هحمك خَئی .هحمك وشوی ًیاصی تِ ٍاجة هؿلك پیذا ًوی ضَد، صیشا هحمك وشوی لذست سا حىن ؾمل گشفت

هی خَاّذ ؾذم تصَیش ٍاجة هؿلك سا دلیل تگیشیذ تش ایٌىِ حتی تٌاتش ایٌىِ لذست سا اص حىن ؾمل تگیشیذ تاص ّن 

تلِ دس ؾثاست هشحَم ًائیٌی یه ًَؼ اتْاهاتی است وِ تا تَظیحات ها تشطشف ضذ، اتْام . ؾثادت دسست ًوی ضَد

ایٌىِ لذستی وِ اص خطاب هی آیذ هوىي است طثیؿی سا اص هاهَستِ جذا وٌذ ٍلی دس والم هحمك وشوی چٌیي اتْاهی 
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ٍجَد ًذاسد تلىِ اٍ هی گَیذ طثیؿی هاهَس تِ است ٍ هٌطثك تش فشد هضاحن هی ضَد ٍ دس ًتیجِ اجضاء لْشی است ٍ 

 . پس هحمك خَئی جایی سا اضىال هی وٌذ وِ لطؿا اضىال ًذاسد

هحمك خَئی هی فشهایذ دس هَظؽ تخییش وْوىلف هخیّش تیي لصش ٍ اتوام است اگش فشد اتوام سا اًتخاب وٌذ، تش 

اساس والم هحمك وشوی ًواصش دسست استضیشا تایذ فشد لصش سا اختیاس هیىشد وِ لاتل جوؽ تا اًمار غشیك تاضذ ٍلی 

حال وِ فشد اتوام سا اخیتاس وشد، ًواص اٍ دسست است صیشا هاهَس تِ طثیؿی است ٍ فشد اتوام  اًطثاق لْشی تا هاهَستِ 

دس حالی وِ هحمك وشیىی صشیحا ین گَیذ ّن . داسد ٍلی تا طثك هسله هشحَم ًائیٌی، دس ّش دٍ فشض تاطل است

ٍجَب ٍ ّن ٍاجة ّش دٍ فؿلی ّستٌذ صیشا واسی تِ خصَصیات فشدیِ ًذاسد ٍ خصَصیات فشدیِ ستطی تِ حیث 

 .ٍاجة پیذا ًوی وٌذ

 اشکال ديم محقق خًئی بٍ محقق وائیىی

هحمك خَئی ًىتِ دٍهی اظافِ هی وٌذ وِ سلوٌا هحمك ًائیٌی ٍاجة هؿلك سا تصَیش وشدُ است، تاص تِ دلیل هثٌایی 

هثٌا دس تحث اطالق ایي است وِ ًتیجِ اطالق یا ضوَل . وِ ایطاى دس تحث اطالق داسد تفصیل ایطاى تاطل است

است یا تذلیت ٍ اگش ضوَلی تاضذ دس هطلك تِ ؾذد افشاد حىواًحالل الصم هی آیذ ٍ توام ٍجَدات طثیؿی سا ٍجَدی 

تؿذ اص ٍجَد دیگشی فشا هی گیشد ٍ اگش تذلی تاضذ فمط صشف الَجَد سا هی خَاّذ ٍ هحل تحث ها سش اطالق تذلی 

است یؿٌی ٍاجة هَسؽ یه صشف الَجَدی دس ایي صهاى است ٍ اگش ضوَلی تَد تایذ اًحالل تَجَد هی آهذ وِ ایي 

ایطاى هی گَیذ ٍلَ هحل تحث ها سش اطالق تذلی است ٍلی ّش دٍ تحث سا . اًحالل التعاء توام ٍجَدات سا داضت

دس اطالق ضوَلی طثیؿی وِ صشف الَجَد هطشح ًیستپس تِ طَس ولی توام افشاد هطشح است ٍ ٍجَد فشد . هی گَین

هضاحن ًوی تَاًذ هَس اهش لشاس تگیشد چِ ؾمل اؾتثاس لذست وٌذٍ چِ خطاب التعاء لذست داضتِ تاضذ، صیشا فشد 

هضاحن تا ٍجَد هضاحن خَد تا هاهَس تِ جوؽ ًوی ضَد ٍ ایي تؿذاد اص افشاد هضاحن لطؿا هاهَس تِ ًیستٌذ لزا دس اطالق 

ضوَلی تفصیل هشحَم ًائیٌی غلط است ٍ دس فشض ؾملی تَدى لذست صحت لاتل تؿمل ًیست ٍلی هحل تحث ها 

ضوَل ًیست تلىِ تذلیت است ٍ هحمك خَئی هی گَیذ اگش تذلی هحل تحث تاضذ اى هَلؽ تِ ًػش ها هشحَم هیشصا 
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چَى هاهَستِ همیذ تِ حصِ همذٍس ًطذُ است ٍ هاهَس تِ طثیؿی است ٍ صشف الَجَد یه اضتثاّی وشدُ است،

طثیؿی خَاستِ ضذُ است ٍ لزا تَجِ تىلیف تِ فشد غیش همذسٍ صَست ًگشفتِ است وِ هیضس تگَیذ خَد تىلیف 

التعا هی وٌذ وِ هتَجِ فشد غیش همذسٍ ًثاضذ، دس ضوَل وِ هحل تحث ها ًثَد ایي گًَِ تَد ٍلی ایٌجا اطالق تذلی 

است ٍ تا صشف الَجَد واس هی وٌوَ تىلیف هتَجِ فشد غیش همذسٍ ًویطَد تلىِ هتَجِ جاهؽ تیي همذسٍ ٍ غیش 

همذٍس هی ضَد، ٍلتی تلىیف هتَجِ جاهؽ است چِ ًیاصی است وِ هیشصای ًائیٌی تگَیذ خَد تىلیف التعاء هی وٌذ 

وِ تؿث تِ سوت غیش همذٍس ًویطَد، پس االى تؿث تِ سوت صشف الوَجَد است وِ جاهؽ تیي  همذٍس ٍ غیش همذٍس 

تلِ اگش ها . است ٍ لزا تیي تَجِ تىلیف تِ صشف الَجَد ٍ تَجِ تىلیف تِ ٍجَدات غیش همذٍس خلطی ٍجَد داسد

تىلیف سا هی خَاستین هتَجِ غیش همذٍسات ضشؾی وٌین اضىال هشحَم ًائیٌی پیص هی آهذ ٍ ٍلی دس ایٌجا تىلیف 

ٍ اساس ایي هطلة اگش ها تاضین ٍ اطالق وِ تِ ًحَ ضوَلی ٍ تذلی است تِ هیشصا . تِ صشف ٍجَد تؿلك گشفتِ است

دس فشض اٍلی .هی گَیین وِ ّیچ فشلی تیي والم ضوا ٍ هحمك وشوی ًیستچِ لذست ؾملی تاضذ ٍ چِ اص خطاب تاضذ

 .وِ ضوَلی تاضذ ّیچ فشلی ًیست، دس فشض تذلیت ّن ّیچ فشق ًیست

 وقد ي بزرسی اشکال ديم محقق خًئی

 : دٍ ًىتِ دس ایٌجا ٍجَد داسد وِ تایذ تیاى ضَد

ها هثٌای تفىیه اطالق ضوَلی ٍ تذلی سا صحیح ًوی داًین ٍ لائل ّستین وِ ضوَلیت ٍ تذلیت  اص اطالق : ًىتِ اٍل

دس ًوی آیذ لثال ایي تحث سا هفصل تیاى وشدین وِ هثٌای ها ّواى هثٌای اهام است وِ اطالق یؿٌی توام الوَظَؼ 

حىن، هاّیت است ٍ ایٌىِ چیضی تیشٍى اص هاّیت هَظَؼ حىن ًیست، تا ایٌىِ تتَاى گفت ٍجَد یا ٍجَدات 

 .تحث اص ٍجَد یا ٍجَدات، تحث دیگشی است وِ هثٌایی است. هَظَؼ حىن است

                                            
.در اینجا اقرار می کند به آن کالمی که دیروز ما بیان کردیم و گفتیم که طبیعی ماموربه است نه حصه مقدوره.  1 
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ًىتِ دٍم ایٌىِ اگش ایي تحث هثٌایی سا لثَل وٌین وِ اطالق یىی اص ایٌْا است، تِ هحمك خَئی هی گَیین وِ اضىال 

اضىال دٍم ایي است وِ .ها تِ جوؽ دٍ اضىال ضوا است اگش اضىال دٍم ٍاسد است دیگش اضىال اٍل ٍاسد ًیست

تىلیف هتَجِ طثیؿی است ٍ طثیؿی ّن صشف الَجَد است پس چشا دس اضىال اٍل تِ سشاـ ایي سفتیذ وِ ٍجَب 

تش اساس تیاى دٍم . فؿلی است ٍ ٍاجة استمثالی یؿٌی صشف الَجَد هطشح ًیست تلىِ تؿط ٍجَدات ٍاجة ّستٌذ

ها اص صشف الَجَد تیشٍى سفتیوَ صشف یه ٍجَد همیذی سا ٍاجة وشدین یؿٌی صشف ٍجَد تىلیف سا دس چْاس 

اضىال دٍم ضوا تش اساس هثٌای هطتشن . ساؾت تؿذی خَاستي ٍ ایي یؿٌی ٍجَب فؿلی ضَد ٍ ٍاجة استمثالی

ضوا تا هحمك ًائیٌی دس اطالق تذلی ٍ ضوَلی ٍاسد است ٍ والم خَتی است دس تذلیت ٍ صشف الَجَد ٍلی ایي 

 .اضىال تا اضىال اٍل جَس دس ًوی آیذ

 اشکل سًم محقق خًئی بٍ محقق وائیىی 

هحمك خَئی هی فشهایذ اگش اص ایي اضىال ّن تٌضل وٌین، ضوا یه هثٌایی دس هطلمَ همیذ داسیذ وِ سثة تاطل ضذى 

هطلك ؾذم هلىِ . هثٌای ضوا ایي است وِ تماتل هطلك ٍ همیذ، تماتل هلىِ ٍ ؾذم هلىِ است. تفصیل ضوا هی ضَد

 . ًثَد هلىِ ٍ همیذ دس جایی وِ ضأًیت هلىِ تاضذ اطالق است. است دس جایی وِ ضأًیت ٍجَد هلىِ تاضذ

حشف هشحَم ًائیٌی ایي تَد وِ اگش لذست اص حىن ؾمل تیایذ هاهَس تِ هطلك است ٍ لزا : هحمك خَئی هی فشهایذ

اًطثاق لْشی  است ٍ تىلیف دسست است ٍ اجضاء هحمك است ٍ اگش لذست اص حىن ٍ تىلیف ٍ خطاب تیایذ 

 .هاهَستِ هطلك ًیست ٍ اجضاء ًوی آیذ

دس حالی وِ تشاساس هثٌای خَد هشحَم ًائیٌی دس هطلك ٍ همیذ تخص اٍل والم ایطاى غلط است صیشا هی گَیذ ٍلتی 

وْمذست ؾملی تاضذ هاهَس تِ هطلك است ٍلی طثك هثٌای ایطاى ًوی تَاًذ هطلك تاضذ ٍ دس ًتیجِ اًطثاق لْشی ٍ 

چشا غلطاست؟ صیشا اطاللذسفشض ًثَد هلىِ است دس جایی وِ ضأًیت هلىِ تاضذ ٍ دس ایٌجا تَجِ . اجضا ًیست

تىلیف تِ فشد غیش همذٍس اهىاى ًذاسد یؿٌی تمییذ هاهَستِ تِ فشد غیش همذٍس استحالِ داسد ٍ فشد غیش همذٍس هوتٌؽ 

است ٍ هوتٌؽ ضشؾی هثل هوتٌؽ ؾملی است ٍ ًوی ضَد تىلیف سا همیذ تِ غیش همذٍس وشد پس ٍلتیتمییذ غیش همذٍس 



6 

 

اهىاى ًذاسد ٍ اص طشفی اطالق ٍ تمییذ هلىِ ٍ ؾذم هلىِ ّستٌذ، پس اطال ق ّن ًذاسد، چَى ًوی تَاى همیذ وشد ٍ 

 . هلىِ غیش هوىي است پس اطالق اص ایي فشد ّن غیش هوىي است

هحمك خَئی هی گَیذ ضوا تایذ یه اطاللی تشای هاهَس تِ تشاساس والم هحمك وشوی دسست وٌیذ تا تؿذ تتَاًیذ دس 

ٍلی تش اساس هٌثای خَدتاى یه تمییذ دس . هثٌای هحمك وشوی تگَییذ وِ اجضا لْشی است صیشااًطثاق لْشی است

تىلیف ٍ خطاب دسست هی وٌیذ پس اطالق خشاب است صیشا ضوا هی گَییذ تماتل هطلك ٍ همیذ تماتل ؾذم ٍ هلىِ 

است ٍ اگش فشض وٌین وِ هلىِ ّواى تمییذ تِ غیش همذٍس تاضذ هلىِ اهىاى ًذاسد ٍ تمییذ ًیض غلط است ٍ لزا اطاللی 

تلِ اگش هثٌای ضوا ؾَض ضَد ٍ لائل ضَیذ وِ تماتل هطلك ٍ . ًذاسین وِ ضوا تگَییذ وِ هطلك طثیؿی هاهَستِ است

. همیذ، تعاد است یؿٌی دس ٍالؽ ایي لیذ یه ظذ است ٍ اطالق ّوىِ لیذ است یه ظذ است وِ اهش ٍجَدی است

دس ها ًحي فیِ وِ فشد تِ لیذ ؾذم . سلثِ هطلمِ همیّذ تِ لیذ اطالق است ٍ سلثِ هَهٌِ ًیض همیذ تِ لیذ هَهٌِ است

اها اگش . لذست هحال است هماتلص فشد تِ لیذ اطالق اضىال ًذاسد، یؿٌیاگش ضأًیت تمییذ ًثاضذ اطالق اضىال ًذاسد

تماتل ؾذم ٍ هلىِ سا لائل ضَیذ ٍ تَجِ تىلیف تِ فشد غیش همذٍس سا هستحیل تذاًیذ چَى هستحیل ضشؾی هثل 

هستحیل ؾملی است پس تىلیف اطالق ًذاسد، اطالق وِ خشاب ضذ دیگش والم هحمك وشوی صحیح ًیست ٍ ایي ؾول 

 .هَسؽ ؾلی ای حال غلط است ٍ تفصیل غلط است

 وقد ي بزرسی اشکال سًم محقق خًئی

 : دٍ ًىتِ دستاسُ والم هحمك خَئی است

لثال گفتین والم هحمك خَئی دس تماتل تعاد، تِ تؿثیش ضْیذ صذس تِ اطالق لحاغی تش هی گشدد ٍ ها اطالق : ًىتِ اٍل

هحمك خَئی هی فشهایذ لحاظ اطالق ٍ تمییذ ٍجَدی . لحاغی صحیح ًیست صیشا الحع لیذ ًیست تلىِ غشف است

لحاظ ّا اهَس ٍجَدی ّستٌذ ٍ . ّست ٍ ایي دٍ لحاظ ظذاى الثالث ّستٌذ صیشا اّوال دس ؾالن ثثَت هؿٌا ًذاسد

 . اطاللی وِ ها هی گَیین اطالق لحاغی ًیستىِ ایي سا لثال تحث وشدین
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یه اضىال تٌای تِ ایي تحث است وِ لثال یه همذاس تحث وشدیوَ دس اصَل فمِ ّن هشحَم هػفش تیاى هی : ًىتِ دٍم

تحث ها دس ؾالن ثثَت است دس حالیىِ تماتل هطلك ٍهمیذ وِ ؾذم ٍ هلىِ است اثثاتی است یؿٌی والهی وِ . وٌذ

ضأًیت تمییذ داسد اگشتمییذ ًثاضذ اطالق داسد ٍ اگش ضأًیت ًذاضت اطالق ًیست ٍ لزا استحالِ تمییذ گاّی اثثاتی ٍ 

دس هسألِ تمیذ لصذ اهش گفتِ هی ضَد . تؿعا ثثَتی است ٍ استحالِ اطالق ّن جایگاُ اثثاتی داسد ٍ ّن جایگاُ ثثَتی

وِ استحالِ اثثاتی داسد ٍلی تمیذ تِ ؾلن استحالِ ثثَتی داسد ٍ تمیذ تِ غیش همذٍس ثثَتا هطىل داسد ٍواسی تِ والم ٍ 

تِ تؿثیش . اثثات ًذاسد، یؿٌی تِ حىن ؾمل تىلیف ثثَتاتِ فشد غیش همذٍسًوی خَسد ٍ لزا آى طشفص دسست است

دیگشی وِ دس تحث ؾلن ٍ جْل داضتین هؿذٍلص ًیوىٌین وِ دس اطالق تیفتذ تلىِ تا سلثص وافی است ٍ ثثَتا واس 

ٍ ها ایي سا هفصل تحث وشدین ٍ ضشح دادین ٍلی ها . وٌین یؿٌی تىلیف تِ غیش همذٍس ًوی خَسد ٍ هطلة ّویي است

ًویخَاّین دٍتاسُ تحث وٌین پس استحالِ تىلیف تاستا ثثَتی است ٍ تاستا اثثاتی است ٍ اگش استحالِ ثثَتی داسد 

ٍلتی هي هی گَین وِ تىلیف تِ جاهؽ هی خَسد ٍ هطتشن است اضتشان إلضاها تِ هؿٌای حیث ؾذم . ّویي وافی است

 .هلىِ ًیست تا هحمك ًائیٌی سا گشفتاس وٌذ

دس والم هحمك خَئی یه اتْاهی است وِ هؿلَم ًیست وِ ایي اضىال اٍ  تِ هیشصای ًائیٌی دس چِ فعایی است، ؾالن 

هشحَم هیشصا دس تحث اطالق ٍ تمییذ دس اثثات سا هی گفت ٍلی ها لائل تِ استحالِ سا ثثَتی . اثثات است یا ثثَت

هشاد هحمك . ّستین ٍ ّویي وِ تىلیف ثثَتا تِ غیش همذٍس ًوی خَسد وافی است ًائیٌی تیطتش اص ایي ًوی خَاّذ

ًائیٌی ایي است وِ غیش همذٍس اص حیط تىلیف خاسج است، چِ غیش همذسٍ ضشؾی ٍ چِ غیش همذٍسؾملی،صیشا الوتٌؽ 

هحمك خَئی اضتثاُ وشدُ است وِ ضأًیت ؾالن . ضشؾا والووتٌؽ ؾمال  است ٍ الصم ًذاسد  وِ اطالق ثثَتی دسست وٌذ

ٍ لزا ها اضىال ایطاى سا تِ هشحَم هیشصا ًفْویذین ٍ تِ ًػش ها فمط اضىال ٍسط . اثثات سا سش ؾالن ثثَت تشدُ است

 .ٍ ایي ّن ًسثت تِ اصل والم هیشصا ٍاسد است. ٍاسد است

 حسه مهاجزی: مقزر


