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با توکل بر خدای متعال و توسلل به ذنل عاان حرلرو ولی عصر ولواو الله تعالی علیه درسهای بعد از
تعطیلی محرم و وفر را آغاز میکایم .امیدوارنم خدای متعال درس ما را برای خود قرار دهد ،به ما توفیق عمل
به آنچه امر فرموده و از آن نهی کرده اس عاان کاد ،به آنچه امر فرموده اس عمل کایم و ازآنچه نهی فرموده
اس اجتااب کایم و دنگران را هم در انن راه هدان کایم .انشاءالله تعالی به اراده و با عاان او.
بحث ما قبل از تعطیل در براهین داله بر اقترلای نهی للفسلاد بود که به برهان پاجم از انن براهین رسیدنم.
ً
برهانی که دالل و اثباو کاد که نهی مقترللی فسللاد اس ل  .بحث فعَل در فسللاد عبادو بود تا بعد برسللیم به
اقترلای فساد در معامَلو .حاول برهان پاجم انن بود که نهی دالل بر مبغوضی عمل و مبعدن از خدای
متعلال دارد .وقتی نهی داللل بر مبعلدنل عملل از خلدای متعال دارد ،عاین عملی نمیتواند مقرب باشلللد
فَلنجوز قصد القربه بهذا العمل به عملی که ماهی عاه اس  ،نا عبادتی که ماهی عاهاس .
اسلللتاد شلللهید رضلللوان الله تعالی علیه بر انن برهان هم انراد وارد کرده و انن برهان را نقد میکااد .در انن
ً
قسم اول اجماال بیان کرده و بعد هم نک مقدار توضیح و تفصیل آن را بیان میکایم.
اجمال نقد انشان انن اس که مقربی و مبعدن از دواعی نفسانی نشأو میگیرد؛ اگر داعی نفسانی مقرب
حاولل شلد امر میتواند قصد قرب کاد ،اگر داعی مقرب حاول نشد نا داعی مبعد در نفس امر وجود داش
دنگر انن داعی مبعد نمیتواند داعی مقرب هم باشلللد؛ انن را ما قبول دارنم .مقربی و مبعدن نعای با قصلللد
قرب انجام دادن نا بدون قصللد قرب بلکه با قصللد ملالف انجام دادن .مبعدن و مقربی هر دو بسللتگی به
دواعی نفسللانی دارد؛ اگر داعی نفسللانی بر انجام عمل ،داعی نفسللانی تقرب به خدا بود انن مقرب میشللود اگر
ً
داعی نفسانی عاین نبود العیاذ بالله داعی نفسانی بر اتیان عمل معصی بود ،اوَل انن برای اناکه معصی کاد
انن کار را میکاد؛ عاین داعی ،داعی مبعد میشلود .مبعدن و مقربی از شئون نفسانی اس  .حال که عاین
شد و مبعدن و مقربی ربطی به عمل بماهو عمل ندارد؛ عمل بماهو عمل نه مقرب اس نه مبعد .بماهو هو؛
آن عیزی که مقربی و مبعدن عمل را میسلازد آن اولل قرب اس لذا عمل واحد میتواند در نکجا مقرب
باشلد و همین عمل میتواند در نکجای دنگر مبعد باشد .برای مثال انسان میتواند ،عمل واحد وَلة را با همه
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بهقصللد رنا انجام دهد که مبعد میشللود و میتواند بهقصللد امتثال امر خدا انجام بدهد که

مقرب میشود؛ بااناکه عمل عمل واحدی اس .
ً
حتی اگر بگونیم مصللح اسل حال همان مصلح ممکن اس نک عمل مصلح باشد ،اوَل بگونید
نک عمل مفسلده در آن باشلد مثل قتل نبی اما عبد بهقصد قرب انن قتل نبی را انجام میدهد .میتواند مقرب
ً
هم باشللد ،انن را قبَل هم اشللارهکردهانم؛ نعای اگر او خیال میکاد که هذا عدو الله و هذا عدو الابی و هذا من
خیال میکاد که انن عبد ولالح عدو الله اسل و آنکسی

امر بقتله الابی ،نک عبد ولالحی اسل و شلل
ً
اسل که امر الابی بقتله ،نقتله امتثاال المر الله سبحانه تعالی خب اناجا با قصد قرب انجام میدهد .اناجا انن
عمل میتواند مقرب باشد بااناکه عمل فی ذاته مبغوض مولی اس  ،البته ماظور خود عمل بماهو هو اس .

ً
حرف استاد انن اس و ما میخواهیم مطلب انشان را بیان کایم .البته ما بعدا به انن مطلب نقد وارد میکایم
اما حاال حرف انشلان را بیان میکایم .فرمان انشان انن اس که ماشأ و رنشه انن مقربی و مبعدن دواعی
نفسلانی اسل ؛ اگر داعی نفسانی داعی مقرب بود عمل مقرب میشود و اگر داعی نفسانی داعی مبعد بود عمل
مبعد میشلود .آنوق حاال که اننطور شد پس فعل واحد میتواند از نک جه مبعد و از جه دنگر مقرب
ً
باشللد؛ میتواند فعل واحد ازآنجه که مثَل وللَلة اس ل مقرب و ازآنجه که غصللب اس ل مبعد باشللد؛
باابرانن اگر بتواند مقرب باشلد میتواند با قصد قرب انجام بگیرد و وحیح باشد .فرض بر انن هم هس که ما
قائل به اجتماع امرونهی هستیم.
انن خَلوله فرمان

انشلان اسل که انن فرمانشلی که در برهان پاجم برای اثباو اقترلای فساد آوردند و

گفتید عون مبعد اسل دنگر نمیتواند مقرب باشلد جواب انن اس که میتواند از نکجه مبعد و از جه
دنگر مقرب باشلد .ورف اناکه عون نهی به آن خورده اس و عون نهی به آن خورده کاش از انن اس که او
مبعد از خدای متعال اسلل و انن موجب آن نمیشللود کهان ال نکون مقربا بلکه میتواند مقرب باشللد و داعی
مقربیتی از جه دنگر برای عبد بهوسیله همین فعل حاول میشود.
نکوقتی شللما قائل به امتااع میشللوند که در آن وللورو خارج از محل بحث میشللوند ،نعای اگر ترکیب
اتحادی بود باا بر آن مباا دنگر خارج از محل بحث ما میشللود؛ نعای اگر شللما امتااعی شللدند ،معای ترکیب
اتحادی نعای شللما امتااعی شللوند ،انن حرف مرحوم میرزاسلل  .میرزا میگوند اگر انن ترکیب اتحادی بود ما
نلاعارنم قائل به امتااع شلللونم .وقتی جواز اجتماع قابل تعقل اسللل که ما بگونیم اناجا انن دو عاوان در انن
معاون به ترکیب انرمامی با هم در معاون جمع شدهاند ،امر اگرعه سران به معاون میکاد اما عون ترکیب انن
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معاون با آن معاون دنگر انرلللمامی اسللل لذا قائل به جواز اجتماع میشلللونم و میگونیم فعل واحد من هذه
الجهة مأمور به و ازآنجه دنگر ماهی عاه اس  ،همان فعل واحد من جهه واحد هم مأمور به و هم ماهی عاه
اسل و دنگر ما قائل به امتااع آن هستیم .بههرحال مباای مرحوم میرزا داخل در باب تعارض میشود و از باب
اجتماع خارج اسل  .اما فرض ما انن اس که ترکیب انرمامی اس  ،اگر بلواهیم انن بحث را مطرح کایم باا
بر فرض انرلمامی اس  .لذا انن ترکیب را بحث میکایم .انن حاول نقد انشان اس که نک مقدار به تفسیر و
تبیین احتیاج دارد ،ما انن نقد را در عاد باد برای تفسیر انن نقد بیان میکایم.
باد اول انن اسلل که مقربی و مبعدن ناشللی از دواعی نفسللانی محرکه بهسللوی فعل اسلل  ،انن داعی
نفسلانی محر میتواند مقرب و نا مبعد باشد؛ نعای اگر داعی نفسانی محر به فعل ،و ملالف مولی بود ،با
انن داعی انجام میدهد و انن عمل مبعد میشلللود .اگر داعی نفسلللانی محر به فعل امتثال امر مولی بود انن
داعی نفسللانی مقرب میشللود؛ باابرانن مبعدن و مقربی از امور مربوط به دواعی نفسللانی اس ل  .انن مطلب
اول و لذا فعل واحد میتواند با داعی نفسللانی مقرب ،مقرب و با داعی نفسللانی مبعد ،مبعد شللود .ما نک فعل
لانی مقرب ،مقرب و با داعی نفس لانی مبعد ،مبعد
دارنم ،عرض کردنم مثل وللَلة ،وللَلة میتواند با داعی نفسل ِ

شود.

باد دوم؛ باا بر آنچه در باد اول گفته شلد که مبعدن و مقربی مربوط به آن داعون بهسلوی فعل اس که
آن داعی عیس ؟ اگر داعی ،داعی مبعدی بود اناجا تبعید و اگر آن داعی ،داعی مقرب بود اناجا تقرنب وورو
ً
میگیرد؛ باابرانن فعل واحد میتواند از نکجه مقرب و از نکجه مبعد باشللد .مثَل اگر امر در فعل واحد
ً
در ما نحن فیه به جامع الصلَلة خورده و نهی به حصله خاولی از انن ولَلة خورده اسل  ،مثَل وَلة رنانی نا
وَلة در مکان مغصوب اس و نهی به حصه خورده اس ولی امر به جامع اس  .در انن وورو انن فعل واحد
میتواند هم مقرب و هم مبعد باشللد .فعل فعل واحدی اسلل ؛ میتواند بهقصللد امتثال آن امر متعلق به جامع
انجام بگیرد ،با انن داعی ،نعای عبد انن فعل را به دلیل اناکه امر مولی به آن خورده و مولی آن را خواسللته اس
و لو انن امر بله جلامع خورده اما بهقصلللد امر به جامع انن فعل را انجام میدهد ،عون بهقصلللد امر جامع ،امر
متعلق به جامع انن عمل را انجام میدهد و مقرب میشللود؛ درعینحال بهقصللد اناکه عون انن حصلله را دعار
نهی کرده اسللل نا او را نهی کرده بهقصلللد اناکه حصللله ماهی عاها را انجام بدهد انن را انجام میدهد ،مبعد
میشللود؛ میداند که به انن نهی خورده اسلل اما میگوند بااناکه نهی به آن خورده اسلل من میخواهم انن را
انجلام بدهم و درعینحال میخواهم نماز را هم بلوانم .بعرلللی از مردم عرفی ،آنهانی که خیلی درس طلبگی
نلواندهاند آنها بهتر بین طاع و معصلی جمع میکااد ،عون خیلی از دقائق را متوجه نیستاد اما برای طلبه
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مقداری مشلکل اسل که هم قصلد مبعدن و هم قصلد مقربی به فعل واحد داشته باشد؛ اما هستاد در بین
عرف کله میگونلد من انن کلار را که انجام میدهم هم نماز را میخوانم و هم آن معصلللی را میکام .بههرحال
داعی مقرب ،وحیح و بهقصد آن
اناکه فعل واحد هم بتواند از جهتی مبعد و از جهتی مقرب باشلد؛ بهقصد آن ِ
ً
داعی مبعد معصی باشد ،انن کار عقَل ممکن اس و هیچ معذورنتی در آن نیس  .انن هم مطلب دوم.
خود جامع اس که متعلق مَل
باد سوم اناکه مَل نا مصلح در عبادو ،گاهی جامع بین افراد اس ِ .
و معروض مصلللح اس ل و گاهی معروض مصلللح نا متعلق مَل حصلله اس ل ؛ اگر متعلق مَل نا آن
محلی که محل عروض مَل اسل حصه باشد اناجا نمیتواند هم مبعد و هم مقرب باشد؛ نعای اناجا اجتماع
و تعلق دو داعی نفسانی متراد شود نک واحد معقول نیس  ،انن حصه واحد را بهعاوان اناکه مأمور بهاس و
بهعاوان اناکه ماهی عاهاسل  ،نمیشلود ،به داعی امتثال امر به انن حصه و به داعی معصی نهی به انن حصه
بلواهد انجام دهد ممکن نیسل  ،اناجا مقربی و مبعدن قابل اجتماع نیس  ،اما اگر مَل روی جامع رفته
اسل ؛ در حقیق نظر شلارع که امر کرده به جامع اس  ،مَل روی جامع وَلتی رفته اس لکن نهی به انن
حصله خورده اسل  ،پس مَل نهی در حصه و مَل امر در آن جامع اس  ،اناجا مانعی ندارد که انن عبد آن
جامع را به اتیان انن حصله ملصووه و بهقصد امر متعلق به آن جامع مقرب باشد امتثال کاد عون امر هس و
امر به جامع خورده و بهقصللد امتثال آن امر میتواند انن فرد از جامع را امتثال کاد .درعینحال عون انن حصلله
نا انن فرد متعلق نهی اسل مبعد هم میشلود ،مبعدنت
و مقربیت

از ناحیه ارتکاب ملالف با نهی متعلق به حصه اس

از نلاحیله امر متعلق بله آن جلامع و مَل مترتب بر جامع اسللل لذا اناجا فعل واحد هم میتواند

مقرب و هم مبعد باشلد .باابرانن بیانی که شلما آوردند در برهان پاجم که عون مبعد اس نمیتواند مقرب باشد
انن بیان اثباو اقترللای فسللاد نمیکاد .البته انن حصلله مبعد اسل اما مبعد از عه نظر؟ نه از آن نظر که وللَلة
اس بلکه از آن نظر که غصب اس مبعد اس  ،از آن نظر که انن وَلة ،وَلة در مکان غصبی اس از انن نظر
مبعد اسل اما از آن نظر که ولَلة بوده و متعلق امر اسل و به انن جامع امر خورده همچاان مقرب اس  .انن
شلل بهقصد امتثال ،وَلتی انجام میدهد و از انن نظر وَلت وحیح خواهد بود ،کار معصی هم کرده و
ً
غلط هم کرده از انن نظر معصلی مرتکب شلده اس  .خَلوه انن بیان ،ما نمیخواهیم بگونیم حاال حتما نهی
مقترلی فسلاد نیس اما انن بیان برای اثباو اقترای فساد نمیتواند اثباو فساد کاد؛ عون انن بیان در مقابل
عه گفته میشود؟ گفته میشود که مبعدن و مقربی قابل اجتماع در فعل واحد اس به انن شکل که از ناحیه
امتثال به امر جامع مقرب باشللد و انن داعی مقربی در نفس مکل شللکل بگیرد درعینحال به لحاظ حصلله
مبعد هم باشللد ،به لحاظ حصلله مبعد و به لحاظ امر متعلق به جامع مقرب خواهد بود و مقربی و مبعدن اگر
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در فعل بود و فعل بماهو فعل میخواس ل مقرب و مبعد باشللد نمیشللد انن فعل واحد بماهو باشللد ،نعای انن
نمیشلود که هم مقرب و هم مبعد باشلد اما مبعدن و مقربی امر نفسلانی و قصلد اسل انن شل

با قصد

قرب میتواند انن فعل معصلی را انجام دهد ،قصلد قرب عگونه متأتی میشود؟ بهقصد امتثال امر متعلق به
جامع متأتی میشلود ،از انن نظر مقرب و از انن نظر که معصلی اسل مبعد میشلود .انن خَلوله بیان استاد
شهید رضوان الله تعالی علیه اس .
حصله خاوه به ما هی حصه خاوه نمیتواند هم مبعد و هم مقرب باشد؛ اول باند مبعدن و مقربی شیء
واحد اثباو شلللود .ما میخواهیم بگونیم که قبول دارنم که شلللیء واحد بماهو واحد نمیتواند هم مقرب و هم
مبعد باشللد ،میخواهیم طوری تصللور کایم که انشللان تصللونری ارائه میدهد که مقربی و مبعدن را از شلیء
واحد بیرون بیاورد و بگوند اناجا دو عیز اسل به دو نهاد مقربی و مبعدن تحقق پیدا میکاد؛ اما اگر شللیء
واحد باشلد نعای امر و نهی به خود حصله خورده اسل خب اناکه نمیشود و اجتماع امرونهی در شیء واحد
ممکن نیس .
داعی باند شود که در نفس مکل شکل بگیرد ،عگونه میتواند انن داعی مقربی و مبعدن هر دو در نفس
مکل شکل بگیرد؟ به انن شکل میتواند هم داعی مقربی و هم داعی مبعدن شکل بگیرد که داعی مقربیت
تعلق امر به جامع باشلد؛ میگوند من کار جامع را انجام میدهم ،امر به جامعه که مقرب اس نعای قصد امر به
جامع مقرب اسل  .به داعی امتثال امر به جامع میگوند انن را انجام میدهم اما عون نهی به انن حصلله خورده
اس معصی و مبعد از مولی هم هس به لحاظ کونه ارتکابا برای انن حصه به لحاظ کونه مبعد اس .
پس اگر انن فعل واحد را مقرب بدانید انن فعل واحد نمیتواند هم مبعد و هم مقرب باشلد حرف انن اس .
خب پس حیث مقرب و مبعد اسل  .نعای اگر فعل واحد ،فعل مطلوب باشد ،فعل بماهو فعل ،اگر حصه بما
هی حصله مطلوبی داشلته باشد دنگر نمیتواند حصه بما هی حصه مبغوضی داشته باشد ،نه اگر امر به جامع
خورده باشلد نعای اگر مطلوبی جامع داشلته باشیم مطلوبی جامع با مبغوضی حصه قابلجمع اس  ،وقتی
اننها قابلجمع بودند بله آنوق میتواند اناجا به لحاظ امتثال امر جامع مقرب و به لحاظ فعل حصللله مبعد
شود ،اننگونه میشود.
میگونیم آن عیزی که مقرب اسل جامع اسل  ،جامع مقرب اس نه حصه؛ مَل جامع در حصه هس
اما آن عیزی که مقرب هسل باند طوری باشلد که قصلد مقربی بر آن متأتی شود و تا قصد بر آن متأتی نشود
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نمیتواند .وقتیکه میداند که انن ماهی عاه و انن مبعد اسل  ،عگونه میتواند بهقصللد همین ،همین عیزی که
مبعد اس [مقرب هم باشد].
ً
اتفلاقلا در آن برهلان پاجم همین را میخواهلد بگوند؛ برهان پاجم میخواهد بگوند که انن عیزی که مبعد
اسل من بگونم بهقصلد تقرب به خدا انن عیز مبعد را انجام میدهم ،میگوند انن نمیشود انن عیزی که مبعد
اسل مقرب نمیشلود .اما اگر اننگونه بگونیم آنوق در جواب

اننگونه گفته میشلود انن حصه را نه بهقصد

مقربی بلکه بهقصلد مقربی جامع انجام بدهد آنوق اناجا قصد مقربی شکل میگیرد که خب مبعد اس ،
مبعد بما هی حصله بوده و مبعد اس  ،انن مبعدن بما هی حصه ماافاو ندارد با قصد مقربی امتثال به آن امر
جامع.
عون اناجا وحدو فعل مسللم بوده و فعل واحد اس  ،اگر فعل واحد مبعد باشد همین فعل واحد نمیتواند
مقرب فینفسله باشلد .ما بحث را به نفسانیاو برگرداندنم نعای مقربی و مبعدن را نفسانی کرد تا بتوان گف
که اناجا آنچه مبعد اس در نفس غیر آن عیزی اس که در نفس مقرب اس ؛ آنچه در نفس مقرب اس قصد
امتثال امر جامع اس ل و آنچه مبعد اس ل امتثال نا نی ارتکاب انن حصلله اسل  ،انن نی ارتکاب انن حص له
مبعد اس  ،انن ماافاو با نی و با قصد امتثال به آن امر به جامع دارد و آن مقرب میشود.
داعیاش هم امتثال امر به جامع اسل  ،نه داعی امتثال امر به حصله اس ؛ اگر بلواهد امر به حصه را قصد
کاد دنگر نمیتواند مقرب باشد عون انن حصه ماهی عاهاس .
اما ما دو تعلیق دارنم بر فرمان

استاد.

تعلیق اول ما انن اسل که مقربی داعی نفسلانی نا مبعدن داعی نفسانی به لحاظ کونه نفسانیا که نیس ،
داعی نفسلانی به دلیل تعلق انن داعی به نک امر خارجی شکل میگیرد؛ نعای عه زمانی داعی نفسانی مقربی
ً
در نفس انسلان به وجود میآند؟ وقتی که مثَل امر مولی به نک عاوانی خورده اس که انن عاوان محبوب مولی
اس  ،انن عاوان محبوب مولی اس که داعی برای فعل میشود ،اگر انن امری که بهعاوان خورده اس محر
من شلد مقرب میشلود .درسل اسل که داعی نفسانی مقرب اس اما انن داعی نفسانی همینطور معلق بین
السلماء و االرض که نیسل  ،انن داعی نفسلانی ماشلأ دارد ،عطور داعی نفسلانی مقرب انجاد میشود؟ داعی
نفسللانی مقرب نا اننگونه بگونید مقربی داعی نفسللانی ازاناجا نشللأو میگیرد که نک محبوبی ،نک مطلوب
للمولی وجود دارد که انن مطلوب مولی و انن محبوب مولی ماشللأ آن داعی نفسللانی میشللود و انن محبوبی
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ماشلأش امر خارجی اس  .مَل اوامر و نواهی امور ذهایه نیستاد ،مَل مطلوبی الشیء ،مَل مطلوبی
الفعلل لیس نک امر ذهای ،مَل امر مترتب بر فعل خارجی اسللل  ،نعای نک مصللللحتی بر فعل خارجی بار
میشلود و انن مصللح ماشلأ محبوبی میشلود .انن محبوبی ماشلأ تعلق امر به انن عاوان میشود آنوق
اناجا انن تعلق امر داعی نفسانی میشود.
ً
نلک نکتله هم اناکه در موارد انقیاد من تلیل میکام؛ خیال میکام انن مقرب اسللل اما اناکه واقعا مقرب
ً
ً
نیسللل  ،انن حقیقتا مقرب نیسللل  ،انن توهما مقرب اسللل  .آنوق انن تلیل مقرب نعای مقرب تلیلی نک
ً
ُحسلن فاعلی انجاد میکاد .انن را ما قبَل هم گفتیم که اناجا حسلن فعلی انجاد نشده بلکه حسن فاعلی انجاد
میشلود .میگوناد آدم خوبی اسل  .گاهی میگوناد شلل

آدم ساده و خوبی اس حاال کار خَلف هم زناد

میکاد اما آدم خوبی اسللل  .اگر آدم خوبی اسللل که عون از بس نمیفهمد لذا کار خَلف میکاد بدون اناکه
ً
بفهمد انن کار خَلف مثَل موجب ابتعاد از خدا میشللود .میگونیم بااناکه آدم خوبی اس ل ماتها خدا فعل را
لعا کاد؛ فعل

فعل بدی اس  .بحث در مقربی واقعی اس نه مقربی تلیلی .انقیاد نک مقربی توهمی

انجلاد میکالد .خلب انن مقربی توهمی ماشلللأ انن میشلللود که مردم -نعای در عقل عقَلنی ،در نزد عقَل-
میگوناد انن انسان فینفسه انسان والحی اس  ،عرا؟ عون نی بدی ندارد اما عمل که عمل خوبی نیس .
خَلوله آن داعی نفسلانی مقرب وقتی شلکل میگیرد که ماشلأش عه باشد؟ ماشأش نک مَلکی باشد که انن
مَل  ،مَل مقرب اس .
ماشللأ انن مَل هم نک مصلللح اسلل -ماظور از مَل محبوبی اسلل  -ماشللأ انن محبوبی نک
مصلحتی اس که بر فعل بار میشود ،انن فعل هم آن فعل خارجی اس و مصالح و مَلکاو بر تصوراو ذهایه
و بر افعال خارجیه بار میشللوند .باابرانن اناجا ما انن بحث را میکایم که اگر باا باشللد انن فعل که متعلق نهی
اس  ،مبغوضی دارد ،مبغوضی که دارد مبغوضیت

ماشأ مبعدن آن میشود .حال همین فعل مَل اگرعه

بر جامع بار میشللود اما مَلکی که بر جامع بار میشللود به دلیل انطباق جامع بر حص ل
جامع بر حصل

اس ل  ،به دلیل فاای

اسل  .جامع امر ذهای اس  ،جامع به ما هو جامع آن جامع ذهای که انن مَل بر آن جامع

ذهای بار نمیشلود بلکه مَل بر جامع فانی در انن حصل

بار میشود و لذا هر جا حصهای بود که انن حصه

مَل در آن ماتفی بود دنگر جامع به ما هو مقرب بر انن ماطبق نمیشود.
البته جامع ال بماهو مقرب عیب ندارد اما جامعی که مَل دارد ،جامعی که مقرب و محبوب اسللل بماهو
محبوب بر انن بار نمیشللود ،وقتی حصلله مبغوض شللد معایاش آن اس ل که انن حصلله مبغوضلله از آن جامع
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محبوب خارج شللد .انن معایاش اسل و لذا نمیتواند انن فعل واحد هم محبوب و هم مبغوض باشللد و لو آن
محبوبیت

به لحاظ انطباق جامع باشلد عون جامع به لحاظ انتشلار و انطباق و فاای در حص

اس که انن

جلامع مقرب اسللل و انن جامع محل و معروض مَل اسللل نه بماهو جامع ذهای .بهعبارودنگر جامع به
معای کلی طبیعی محل عروض مَل اس نه جامع به معاای کلی عقلی و کلی ذهای؛ باابرانن اگر انن حصه،
حصله مبغوضه و مبعد شد دنگر نمیتواند انن حصه بما هی حصه مقرب باشد و لو به لحاظ انطباق جامع بر آن
باشد.
و ول الله علی محمد و آله و سلم

