
761 

 

 

 «معينج  للي ححمد و ل ه اطاايرنن و العنن للي ادداهم  ااهّلل العالمين و صلي  ب الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته

. ٌیت ٍ تخییشیت ٍ ًیض دٍساى تیي ػیٌیت ٍ کفائیت تَدییفسیت ٍ غیشیت ٍ ًیض دٍساى تیي تؼتحث دس همتضای اعالق دس دٍساى تیي ً

دس ٍاجثی کِ ضک کٌین ٍجَتص تِ ًحَ ًفسی است یا غیشی چیست؟ یؼٌی هَضَع تحث ها ایي است کِ همتضای اعالق لفظی 

اگش ضک کٌین ٍاجثی ػیٌی است یا کفایی ادلِ لفظیِ  ی چیست؟کِ تؼییٌی است یا تخییش ٍاجة همتضای اعالق لفظی دس ضک دس

 شض آى ًوی ضَین ٍ آىدس هثاحث اصَل ػولیِ تشسسی هی کٌین لزا دیگش هتؼ اص همتضای اصل ػولی ساتحث ؟ چِ التضایی داسًذ

آًچِ دس ایي همام تشسسی هی ضَد صشفا همتضای اعالق ٍ اصل لفظی  ؛تحث سا دس جای خَدش تِ تفصیل هغشح خَاّین کشد

ًفسیت ٍ تؼییٌیت  ،خَد ٍاجة دلیلذ کِ همتضای اعالق ایي ضتش سا اجواال ػشض کشدین ٍ ًظش ایطاى  . کالم هحمك خشاساًیاست

همذهات حکوت ًیض توام تاضذ ٍ کِ  حالی سّوشاُ خَد ًذاضت دٍ لیذی  دلیلی هتصذی تیاى ٍاجثی گشدیذ اگش ٍ ػیٌیت است یؼٌی

ّوچٌیي استفادُ هی کٌین کِ ایي  ،یشین کِ ایي ٍاجة یک ٍاجة ًفسی است ًِ غیشیهتکلن دس همام تیاى تاضذ ها ًتیجِ هی گ

 . ٌی است ًِ کفاییهی کٌین کِ ایي ٍاجة یک ٍاجة ػی ادٍُ ًیض استف ی است ٍ ًِ تخییشیٍاجة یک ٍاجة تؼییٌ

 محقق خوییکالم 

؛ اًذ هٌاسة است اضاسُ ضَد هحمك خَیی دس ّویي همام تیاى کشدُ هغلثی سا کِلثل اص ایي کِ هَضَع هَسد تحث سا تشسسی کٌین؛ 

  !ٍاجة ػیٌی ٍ کفایی اختالف ٍجَد داسد صیشا دس ٍاجة تؼییٌی ٍ تخییشی،

ت است، آیا تٌاتش ّوِ اًظاس دس کِ گفتِ هی ضَد همتضای اعالق تؼییٌیّ آیا ایي. تیاى ضذُ استدس حمیمت ٍاجة تخییشی، چٌذ ًظش 

اًظاسی  ّوِ تٌاتش ت است،ػیٌیدس دٍساى تیي ػیٌی ٍ کفایی، عالق ضَد همتضای ا گفتِ هی تخییشی است یا ایٌکِ ٍ ٍاجة تؼییٌی

 ؟یا عثك تشخی اص اًظاس ،است کِ پیشاهَى حمیمت ػیٌی ٍ کفایی هغشح ضذُ

سا هَسد تشسسی لشاس  ایٌجا فشهَدًذ ي تحث داضتِ تاضین خَب است هغلثی سا کِ هحمك خَییکِ تصَیش کاهلتشی اص ایٌیلزا تشای ا 

 دّین.
 کالم محقق خویی در دوران بین تعیینیت و تخییریت الف:

 جَد داسد.هسالِ ٍیمت ٍاجة تخییشی سِ لَل دس دس هَسد حم: 1ایطاى هی فشهایٌذ
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 دستاسُ حمیمت ٍاجة تخییشی الَال 

هثال دس هَاسد تخییش تیي لصش ٍ اتوام  .است کِ هکلف دس همام اهتثال آى سا اختیاس هی کٌذ ٍاجة تخییشی آى چیضی لَل اٍل:

 .توام تش اٍ ٍاجة استًواص  ،ش ًواص توام سا اختیاس کشدٍ اگاٍ ٍاجة است  س کشد، ًواص لصش تشکلف ًواص لصش سا اختیااگش هًواص، 

  .آى چیضی کِ هکلف آى سا دس همام اهتثال اختیاس هی کٌذ اص پس ٍاجة تخییشی ػثاست است

اف اتیاى هی ضَد ٍجَب اص لکي ٍلتی یکی اص اعش ،ػثاست است اص ٍجَب تؼییٌی ّوِ اعشافیمت ٍاجة تخییشی حم لَل دٍم:

تؼییٌا  ٍِجَب تؼییٌی داسًذ ٍ ّوتخییشی ّوِ اعشاف ٍاجة  ،دس تذٍ اهش ٍ لثل اص فؼل کِ هغلة ایيتَضیح  .تمیِ سالظ هی ضَد

کاًِ ٍاجة تخییشی ػثاست  تِ ػثاست دیگش .ضَد تمیِ اعشاف ٍجَتطاى سالظ هی ضَدٍلی ٍلتی یکی اص آًْا اًجام  ّستٌذٍاجة 

 تِ سایش اعشاف است. است اص ٍاجثی کِ ٍجَتص هطشٍط تِ ػذم اتیاى

هتؼلك  ؛دٍ عشف داضتِ تاضذ اگش« احذّوا ال ػلی التؼییي»ػٌَاى کلی  است.« احذ االعشاف ال تؼیٌِ»ٍاجة تخییشی : سَم لَل

 «تؼیٌِ، الاحذالغشفیي ،احذالفؼلیي » یؼٌی دیگشیٍاجة است ٍ ًِ تخصَظ  ًِ تِ خصَظ ایي .یک ػٌَاى کلی است ،ٍجَب

 .خَد هکلف دس همام اهتثال ایي ػٌَاى کلی سا  تغثیك هی دّذ تش احذّواٍلی 

. هثال ٍلتی تِ هسافش کِ هی یک عثیؼت اًتضاػی است ،دس ٍاجثات تخییشی هتؼلك ٍجَب یکی جاهغ ػٌَاًی استایي لَل عثك 

 هی تاضذ. هتؼلك ٍجَب احذّوا ال تؼیٌِ، «یجة ػلیک الصلَٓ فی الوسجذ الحشام»ِ ضَدفتگتَاًذ ًواص لصش تخَاًذ یا ًواص توام 

ٍلی ٍلتی هکلف یکی  «احذّوا ال تؼیٌِ»ػثاست است اص تاضذ کِ یؼٌی یک عثیؼتی کِ اص ایٌذٍ اًتضاع ضذُ ٍ جاهغ تیي ایٌذٍ هی 

 تغثیك تِ ػْذُ خَد هکلف است . اٌذ تش لصش یا توام، لزک یسا اًجام هی دّذ دس ٍالغ فؼلص سا تغثیك ه

چِ هؼٌای اٍل سا تپزیشین  .ها ًحي فیِ ٍجَب تؼییٌی است سعالق ػلی جویغ الوثاًی الثالثِ دهمتضای ا ،خَیی هذػی است هحمك

  .استدس ّش حال همتضای اعالق تؼییٌیت  ٍ چِ دٍهی سا لثَل کٌین چِ هلتضم تِ ًظش سَم تطَین

 همتضای اعالق تٌاتش ّش سِ لَلی تشسس

تایذ یک ضشعی داضتِ  ، اهشٍاجة تخییشی تاضذ . اگشص ایٌذٍ عشف هطشٍط تِ اختیاس هکلف استٍجَب ّش یک ا لَل اٍل: عثك

 ،اعالقُ ٍ ّیچ لیذی دس آى تیاى ًطذُ دلیلی آهذ تثیٌین ٍل یک ًحَُ اضتشاط است ٍ هاٍجَب تخییشی عثك هثٌای اتاضذ. صیشا 

گفتِ ضذ  حاضش ِتٍ تِ عَس هغلك الصم داسد ٍ ٍلتی تیاى صائذی ًیاهذ  یک تیاى صائذ ،ضتشاطػذم اضتشاط سا التضا هی کٌذ. صیشا ا

صیشا اگش همصَد ٍجَب  .ٍجَد ًذاسد تخییشی ٍخَد ایي ًواص ٍاجة است  هؼیٌاً است، یؼٌیسکؼتی ٍاجة دس هَلغ ظْش ًواص چْاس 

س کشدُ تاضذ ٍ چَى لیذ ٍ تِ ضشط ایٌکِ هکلف ایي سا اختیا :هثال هی گفت .تِ ًحَ تخییشی تَد تایذ لیذ ٍ ضشط سا رکش هی کشد

  .التضای ایي سا داسد کِ ایي ٍاجة یک ٍاجة تؼییٌی تاضذ ،ًیاٍسدُ لزا اعالق ضشعی

آى  است ٍ ایي تِ ًَػی خشب احذالغشفیي هطشٍط تؼذم ٍجَب اآلصیشا هؼٌا ایي تَد کِ ٍجَ ،لِ ٍاضح تشاستهسأ :دٍم عثك لَل

 ،ٍلتی دلیل ٍاسد تطَد ٍ ضشعی دس کٌاسش ًثاضذٍ ٍاجة تخییشی تِ ًَػی هتضوي اضتشاط است  لزادس آى ًْفتِ است  اضتشاط

 صیشا تخییش هتضوي ًَػی اضتشاط است ٍ ایٌجا ضشعی ًذاسد. .گیشین کِ ایي ٍاجة یک ٍاجة تؼییٌی است ًتیجِ هی

م دیگش هسالِ اضتشاط هغشح ًیست سَ ؼییٌی تاضذ. صیشا دس لَلک ٍاجة تهمتضای اعالق ایي است کِ ٍاجة ی :سَم عثك لَل

 چگًَِ اص اعالق کطف هی کٌین کِ ٍاجة یک ٍاجة تؼییٌی است؟ هاپس 
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 ؟ضَدتطَد چگًَِ تایذ استفادُ  ایي احذّوا ال تؼیٌِ اگش تخَاّذ اص دلیل استفادُ «الَاجة احذّوا ال تؼیٌِ»ایي تَد کِ  لَل سَم

چغَس اگش دلیل هغلك تاضذ ها استفادُ تؼییٌیت  ؟گش دلیل تخَاّذ ٍجَب تؼییٌی سا تیاى  کٌذ چگًَِ تایذ تیاى کٌذا :تِ ػثاست دیگش

  ؟هی کٌین ٍ احذّوا ال تؼیٌِ دیگش لاتل استفادُ ًیست

تِ ایي هؼٌا کِ ها ضک  داسین. دس سؼِ ٍ ضیك تکلیف س ٍالغ تِ ایي است کِ ها ضکهشجغ ٍ تاصگطت ضک دس تؼییي ٍ تخییش د

یا خصَظ آى فشدی کِ اهش تِ  است ّواى جاهغ ػٌَاًی ٍ اًتضاػی تیي افشاد ،جاهغ تیي افشاد است ی کِداسین کِ آیا هتؼلك تکلیف

ها ضک  کٌین کِ آیا هؼیٌا اعؼام ضصت هسکیي  .کفاسُ افغاس ػوذی صَم اعؼام ضصت هسکیي است هثال ؟آى هتؼلك ضذُ است

کِ آیا اعؼام ستیي هسکیٌا ٍجَتص یٌضک دس ا .ین تیي اعؼام ستیي هسکیٌا یا صَم ضصت سٍص یا ػتك سلثٍِاجة است یا هخیش

صَم الطْشیي ام ٍ تیي تؼییٌی است یا تخییشی دس ٍالغ تِ هؼٌای ایي است کِ ٍاجة خصَظ اعؼام است یا جاهغ تیي االعؼ

 وتتاتؼیي؟ال

ًٍِ صائذُ داسد ٍ حذالل ایي است کِ کٌاس حتیاج تِ تیاى ٍ هؤا استفادُ ضَد تخَاّذٍجَب تخییشی  : اگشهی گَیذ هحمك خَیی

یؼٌی تایذ  .ها ًوی تَاًین تخییش سا استفادُ کٌین جولِ تذٍى ایي .تؼیي سا ػغف کٌذاصَم ضْشیي هتت کلوِ اٍ یذاعؼام ستیي هسکیٌا تا

ستیي س اعؼام دس کٌااگش ٍجَب تخییشی تَد تایذ  «تؼیيستیي هسکیٌا اٍ صَم ضْشیي هتتایجة ػلیک اعؼام » :گفتهَلی هی 

هی فْوین کِ ایي ٍجَب یک ٍجَب صائذ ًیست،  سا ّن اضافِ هی کشد ٍ چَى ایي تیاىِ هسکیٌا جولِ صَم ضْشیي هتتاتؼیي

  .ًکشدُ است اضتشاط . هَلی دس ها ًحي فیِتخییشی ًیست

ٍ تخییشی ایي  دس دٍساى اهش تیي ٍاجة تؼییٌی همتضای اعالق دلیل ایي است کِ دٍم ٍ هؼٌای سَمعثك هؼٌای اٍل ٍ هؼٌای پس 

 ٍاجة یک ٍاجة تؼییٌی تاضذ.

تشای ٍجَب  چْاس تفسیش :ی فشهایذدس هَسد ایي ٍاجة ایطاى هتیاى ضذُ است. ّن د ٍاجة ػیٌی ٍ کفایی هَس سًظیش ایي هغلة د

  ػلی ای حال :سا لثَل کشدُ اها هی فشهایذهؼٌا تاعل است ٍ ایطاى یک هؼٌا  ّش چٌذ اص ایي چْاس هؼٌا سِ ٍ ػیٌی ٍ کفایی ضذُ

کِ همتضای  ضَینة کفایی تایذ لائل ّش ًظشی پیشاهَى ٍاجة کفایی اختیاس کٌین تاص ّن دس دٍساى اهش تیي ٍاجة ػیٌی ٍ ٍاج

 اعالق یک ٍاجة ػیٌی تاضذ. 

 «الحوذ هلل سب الؼالویي»

 


