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 «معن ج اعدائهم ا لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  اهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته

، اًجام تىلیف هثاضرشتا   هىلف شت هىلف، یا ػذم اػتثاس هثاضشتدس هَاسد ضه دس اػتثاس هثاضهمتضای اغل لفظی ػشؼ وشدین 

همتضای اغل ػولی ّن عثك ًظش تؼضی اص جولِ هحمك  .ًوی ضَد ف آى سا اتیاى وٌذ اص ػْذُ هىلف سالظٍ چٌاًچِ غیش هىل است

ًاییٌی اػتثاس هثاضشت است. یؼٌی اگش ها ضه وٌین تىلیف تالوثاضشُ تایذ اًجام ضَد یا هثاضشت الصم ًیست همتضای اغل ػولری  

 رهِ ًیست.  ضَد ایي هثشءاست ٍ اگش تىلیف تَسظ غیش اتیاى اػتثاس هثاضشت 

 بررسی کالم محقق نایینی:

 ٍاسد وشدُ اًذ ػشالی سِ اضىال تِ هحمك ًاییٌی  هحمك

  اشکال اول

سالِ تخییش دس غَستی ه اضىال ایي است وِ دٍساى تیي تؼییي ٍ تخییش است. ٍلیاص هَاسد  ًذ: ها ًحي فیِتَد ًاییٌی فشهَدُهحمك 

تیي ّرزا ٍ ران   ا هخیش ّستیذتی تِ وسی گفتِ هی ضَد ضوٍ لاتل تػَس است وِ ّش دٍ عشف تشای هىلف همذٍس تاضذ. ٍلهغشح 

 تخییش هؼٌا ًذاسد.  اگش یه عشف همذٍس ًثاضذ لْشا  ذ ٌٍتاض هىلف تایذ ّش دٍ عشف تخییش همذٍس

ایٌىِ هىلف ایري   است ٍ هىلف ایي همذٍس وِضشتا تَسظ خَد هىلف است ادس ها ًحي فیِ عشفیي تخییش یىی اتیاى تِ تىلیف هث

یف تَسظ اها عشف دیگش یؼٌی اتیاى تِ تىل .ٍ هی تَاًذ اًجام تذّذ یا ًذّذ تِ اختیاس اٍستعشفیٌص ؛ ًذّذ ػول سا اًجام تذّذ یا

، همرذٍس  دس غَستی است وِ فؼل غیرش  اگش ضخع دیگش تىلیف سا اًجام دّذ هسمظ تىلیف تاضذایٌىِ . همذٍس هىلف ًیستغیش، 

تیي فؼل هىلف ٍ فؼل غیش هؼٌی ًرذاسد ٍ فؼرل غیرش اص دایرشُ      ش. تخییتاضذعشف تخییش  تشای هىلف تاضذ تا اهىاى لشاس گشفتي دس

 تػرَیش   .اسرت  تؼییي ٍ تخییرش ًاییٌی فشهَدُ ایي هَسد اص هَاسد تیي دٍساى تیي  تٌاتشایي چشا هحمكهمذٍسیت هىلف خاسد است. 

اًجام تذّذ تا تىلیفص سرالظ  ة سا خَدش ٍاج وِ هىلف اهشش دائش است تیي ایي وِ هؼیٌا  تِ ایي است تیي تؼییي ٍ تخییش دٍساى

ِ خرَدش  یه عشف ایي است و ي هطىلی ًذاسد،عشف تؼیی ؛دّذتیي ایٌىِ هخیش است خَدش اًجام دّذ یا دیگشی اًجام  ضَد ٍ

صیرشا تخییرش دس    .ایي غحیح ًیسرت  فؼل دیگشی ٍٍ  ضذُ تیي فؼل خَدش دس ٍالغ هىلف هخیش یؼٌی اًجام تذّذ اها عشف تخییش

دس حالیىِ یىی اص دٍ عشف تخییش دس ها ًحي فیِ همذٍس تشای هىلف ًیسرت ٍ   .ی هىلف تاضٌذهمذٍس تشا یيوِ عشفغَستی است 

 .آى ّن عشفی است وِ هشتَط تِ فؼل غیش است
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 اشکال دوم

هحمك ػشالی تا ًظش هحمك ًاییٌی دس تاب همتضای اغل لفظی ًظشش یىی است. یؼٌی هحمك ػشالی لثَل داسد وِ همتضرای اغرل   

تِ ػثاست دیگش دس هَاسدی وِ ها  .دیگشی آى سا اتیاى وٌذ چِ ًىٌذچِ ایذ تىلیف سا اتیاى وٌذ ایي است وِ هىلف خَدش ت لفظی

اط شضشت سا حاال ایي تیاى تِ ًحَ اضتیِ التضا هی وٌذ اػتثاس هثاٍ ػذم اػتثاس هثاضشت اعاللات لفظضه داسین دساػتثاس هثاضشت 

 اى هی وٌین.اضىالی داسد وِ تؼذا  تی

ًاییٌی دس اتتذای اهش تیي فشؼ استٌاتِ ٍ فشؼ غیش استٌاتِ یؼٌی اتیاى تِ ًحَ تثشع ٍ هجاًیت فشق گزاضتٌذ اها هحمك ػشالی  هحمك

ه فشؼ لائل تِ استػحاب . تِ ًظش ایطاى ایٌجا تش خالف هحمك ًاییٌی وِ دس یٌذفشلی تیي فشؼ استٌاتِ ٍ غیش استٌاتِ لائل ًیست

 . تِ ػذم جشیاى استػحاب هی تاضٌذ تَد، لائل

هری   لیف جشیاى پیذا هی وٌذ. اها هحمرك ػشالری  استػحاب تمای تى ًذلائل تَد ،هحمك ًاییٌی دس ضه دس اضتشاط دس هشحلِ تماء

ضه ها دس اضتشاط تِ دٍ ًحَ است. گراّی ضره دس اضرتشاط     فشهَد: جا جای جشیاى استػحاب ًیست. هحمك ًاییٌیایٌ :ذٌفشهای

یؼٌی هىلف اص اٍل ًوی داًذ ایري   ،اگش ضه دس اضتشاط دس هشحلِ حذٍث تاضذ .داسین داسین ٍ گاّی ضه دس اضتشاط تمائا  حذٍحا 

همتضای اغل ػولی تشائت است. اها اگش ضه، دس اضتشاط دس هشحلِ تماء تاضذ تِ ایي هؼٌا وِ  طشٍط تِ ػذم اتیاى غیش است،فؼل ه

ٍلت هىلف ضه  اتیاى وشدُ است آى ٍ تِ جای اٍ دیگشی تثشػا  ضذُ لىي اٍ اًجام ًذادُ لیف تِ خَد ایي ضخع هتَجِاص اٍل تى

ٌجرا جرای   هحمك ػشالی هری گَیرذ ای  . اها هی وٌذ وِ آیا تىلیف اص اٍ سالظ ضذُ یا ًِ؟ ایٌجا استػحاب هی وٌذ تمای تىلیف سا

 ٍ ضه دس ها ًحي فیِ یؼٌی دس ایي وِ آیا ػول یندس استػحاب ها یمیي ساتك ٍ ضه الحك ًیاص داس جشیاى استػحاب ًیست صیشا

ضره دس   .تِ ػثاست دیگشتىلیف هي هطشٍط تِ ػذم اتیاى غیش تَدُ یا ًِ دس ٍالغ تِ ضه دس ویفیت تىلیف اص اٍل تش هی گشدد ٍ

ترام یؼٌری    جؼل تىلیف ترِ غرَست    هٌظَس اصام جؼل ضذُ است یا تِ غَست ًالع)ایي تىلیف اص اٍل تِ غَست تایي است وِ 

تِ غَست ًالع یؼٌی ایٌىِ اگرش   ٍ جؼل تىلیف تایذ تِ ایي تىلیف ػول وٌذ چِ دیگشی آى سا اًجام تذّذ چِ ًذّذایٌىِ هىلف 

 تا ّن ًتیجِ ایي دٍ ًحَُ جؼلوِ  هی ضَد ٍ دیگش  تِ ػْذُ اٍ ًیست( دیگشی ایي تىلیف سا اتیاى وشد اص ػْذُ ٍ رهِ هىلف سالظ

اگش تِ ًحَ ًالع جؼل ضذُ تاضذ هؼٌایص ایري  ٍ تىلیف سالظ ًوی ضَد  ُ تاضذلیف تِ غَست تام جؼل ضذاگش تى .وٌذ فشق هی

هىلف ضه داسد وِ تىلیف تِ غَست ترام جؼرل    . دس ها ًحي فیِایي تىلیف سالظ هی ضَد است وِ تا اتیاى تىلیف تَسظ  غیش

ِ استػحاب احتیراد تر  حالیىِ  دس .استی اغل تشائت شااغل تىلیف داسد ٍ ایي هج سٍالغ ضه د سٌی دضذُ یا  تِ ًحَ ًالع یؼ

آى تىلیف تِ ػْذُ هي است یا  وِ دس غَست ضه تگَینداضتِ تاضن  یي ساتك ٍ ضه الحك داسد ٍ  ها تایذ یمیي تِ یه تىلیفیم

 ب جاسی وٌن.یمیي ساتك ًذاسم تا تخَاّن استػا دس حمیمت اگش اغل تىلیف ٍ ویفیت آى تشای هي هطخع ًثاضذ .ًِ

 اشکال سوم

فشهَد: ها ضه داسین دس اضتشاط  صیشا هحمك ًاییٌی .اسا تاصگشداًذى ایي ضه تِ ضه دس اضتشاط ٍ ػذم اضتشاط غحیح  ًیستاس

فشهَد:  ایي ضه دس اضتشاط ترِ دٍ ًحرَ اسرت گراّی ضره دس       تِ هثاضشت ٍ سپس دس اداهِ تىلیف تِ هثاضشت ٍ ػذم اضتشاط

. تِ ّش حال هحمك ًاییٌی ضه دس اػتثاس هثاضشت ٍ ػذم هثاضشت سا تشگشداًرذ  است ٍ گاّی ضه دس اضتشاط تمائا  اضتشاط حذٍحا 

  ِ ضه دس اضتشاط ٍ ػذم اضتشاط. ت
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اسرت.   یدیگرش  تیایذ همتضای اغالِ االعالق چیض صیشا اگش پای اضتشاط تِ هیاى ؛هحل اضىال است ایي سخي تِ ًظش هحمك ػشالی

 ،گفتین اعالق لفظی یا اغالِ االعالق دس هرَاسد ضره دس اضرتشاط    هخل هسالِ لػذ لشتت، دس اضتشاط یه لیذیاگش ها ضه وٌین 

اگش وسی تَدین(  سا گفتین ها وِ هؼتمذ تِ اهىاى اخز ایي لیذهغلة ّویي  تاب لػذ لشتت ّن س)ها د سااضتشاط ػذم التضاء هی وٌذ 

ا وِ ایي لیذ تَسظ هَلی هی تَاًسرت آٍسدُ ضرَد ٍلری    ست اص آًجیا تىلیف هطشٍط تِ لیذ لػذ لشتت ّست یا ًیضه وٌذ وِ آ

ایري لیرذ هؼتثرش ًیسرت ٍ تىلیرف       دس هَسد ایي لیذ چیضی ًگفتِ؛ ًتیجِ هی گیشین وِ ٍ تَدُ هَلی ًیض دس همام تیاى آٍسدُ ًطذُ ٍ

  ٌذ.اضتشاط هی واالعالق ًفی  ٍ اغالةػذم االضتشاط است  ،همتضای اعالق ؛ لزاهطشٍط تِ لیذ لػذ لشتت ًیست

وِ خَد هحمك ًاییٌی تِ آى هلتضم  تا هغلثی ٍ ایيتیجِ اش ػذم اضتشاط است. اسجاع هسالِ تِ هسالِ اضتشاط ٍ ػذم اضتشاط ًپس 

  .ی اعالق لفظی ایي است وِ هثاضشت الصم استاضذُ ساصگاس ًیست. صیشا هحمك ًاییٌی فشهَد همتض

ػرذم   ٍشداًذى ایي تحج تِ هسرالِ اضرتشاط   ایي ٍجْی تشای تاصگتٌاتش ف سالظ ًوی ضَدتىلیف تذٍى اتیاى خَد هىل :ایطاى گفت

  .1اضتشاط ًیست

 بررسی اشکاالت 
 اشکال اولبررسی 

همذٍس هىلف ًیست  ،چَى یىی اص دٍ عشف تخییش یؼٌی فؼل غیشٍاسد است. تخییش دس ها ًحي فیِ لاتل تػَس ًیست ایي اضىال وِ 

اغرال تػرَیشش   ٍ غیش هؼٌی ًذاسد ٍالؼص ایي است وِ هخیش وشدى هىلف، تیي فؼل خَدش ٍ فؼل غیش  ٍ تخییش تیي فؼل ضخع

  .هحل اضىال است
 بررسی اشکال دوم

 اگرش  ؟استػحاب تمای تىلیف ورشد  تثیٌین هی ضَد ایٌجا غل ػولی تشائت است ًِ استػحاب حالهمتضای ا هحمك ػشالی فشهَد:

تىلیف تِ ًحَ تام یؼٌری ایٌىرِ دس ّرش    ) ًحَ تام جؼل ضذُ یا تِ ًحَ ًالع وِ آیا تىلیف تِ ،ضه داضتِ تاضین دس ویفیت تىلیف

غَست تایذ خَد هىلف اًجام دّذ ٍ تىلیف تِ غَست ًالع یؼٌی ایٌىِ  هْن حػَل غرشؼ هرَلی دس خراسد اسرت ّشچٌرذ      

یا ایٌجا هٌجش تِ اص تیي سفتي یمیي سراتك هری   آ (تحمك پیذا وٌذ ضاسع هْن تَدُ ایي تَد وِ تىلیفدیگشی اًجام دّذ ٍ آًچِ تشای 

اص  ی سٍد، صیشااص تیي هاسواى استػحاب اص یه جْت هی تَاى گفت تلِ  ؟ضَد یا خیش؟ آیا اسواى استػحاب سا هٌْذم هی وٌذ یا ًِ

 دس. ترِ ػثراست دیگرش   ینوٌ باوِ االى تخَاّین آى سا استػح تىلیف ًذاضتینتِ  یٌیچِ تىلیفی هتَجِ ها تَدُ ٍ یماتتذا ًوی داًین 

؟ لزا دس ایي جْت تِ یمیي تِ تىلیف تام داضتین یا ًالع ؟یمیي تِ چِ داضتین دس ها ًحي فیِ ،استػحاب ها یمیي ساتك هی خَاّین

 وٌین تا ایي هطىل هَاجْین ٍ ایي اضىال ّن تِ هحمك ًاییٌی ٍاسد است. ًظش هی سسذ اگش تخَاّین استػحاب 
 اشکال سومبررسی 

ها ایي تحج سا تاصگشداًین ترِ   گشیؼٌی ا .الی استحك تا هحمك ػش ًیضلِ اضتشاط ٍ ػذم اضتشاط الِ تاصگطت ایي تحج تِ هسأهسدس

. یؼٌی ًتیجِ اعالق لفظی ایي هی ضَد وِ هثاضشت ضرشط ًیسرت   .همتضای اعالق لفظی ػذم اضتشاط است ،اضتشاط ٍ ػذم اضتشاط

اُ ػذم هثاضشت ًگ هثاضشت ٍ اضتشاط لِ سا اص ساُپس تْتش است هسأ .ػذم ضشعیت یه چیضی ضه دس ضشعیت ٍهخل سایش هَاسد 

  .گفتِ ضذ وافی استلثال وِ  یى تیاًاّون ًٍىٌی
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 نتیجه

َجِ اٍ ضذُ ٍ اگش تخَاّذ تَسظ غیش هتتىلیف ضَد صیشا تىلیف تایذ تَسظ خَد هىلف اًجام لفظی ایي است وِ همتضای اعالق  

هَلی ضَد تایذ یه لیذی دس والم صیشا اگش سمَط تىلیف تا فؼل غیشحاتت داًین ایي تىلیف سالظ ضذُ است یا ًِ. ًوی اًجام ضَد 

فؼل غیش  سمَط تىلیف تا ٍد َایي فؼل تایذ تَسظ خَد هىلف اًجام ض ًیض هغلك است پسًجا وِ لیذی ًیاهذُ ٍ دلیل تیایذ ٍ اص آ

 ًِ صائذُ هی خَاّذ.یه هَؤ

تا فؼل دیگشی سالظ تطَد  احتیاد تِ لیذ داسد ٍ ٍلتی ایي لیذ ًوی آیذ یؼٌی ایي تىلیف تا  یضخػ ایٌىِ تىلیفتِ ػثاست دیگش: 

  .اتیاى غیش سالظ ًوی ضَد ٍ اغالِ االعالق همتضی ایي است وِ ایي فؼل تایذ تَسظ خَد ضخع اًجام تطَد

ٌَّص تِ لَت خرَدش   تَدُ ٍ االى ضه داسد وِ آى تىلیف لیف وِ لثال تِ ػْذُ ایي ضخعوِ آیا ایي تى دس هَسد اغل ػولی ّن

ٍ اوٌَى تا  اًین وِ تىلیفی حاتت ضذُها هی د . صیشاتِ ًظش هی سسذ اغالِ االضتغال حىن هی وٌذ وِ تىلیف تالی استتالی است یا، 

 .یمیٌی است اضتغال یمیٌی هستذػی فشاؽ دس ایي هَاسد هی گَیین؟ غیش تشدیذ داسین وِ ایي تىلیف سالظ ضذُ یا ًِاتیاى 

 ایي توام والم دس هسالِ اٍل تَد.

 «ٍالحوذ هلل سب الؼالویي»

  

 


