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ر «معن جر علير محمدر  ر آهلر الطلرهي ر  ر اللع ر علير اعدائهمر ار اهّللر صلير ب ر اعالمين ر  ر الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته

جْبت  ثحج دس ساُ حل ّفتن ثشای حل هطىل ػجبدیت ؼْبسات حالث ثَد. ایي ساُ حل سا هحمك ًبییٌی ثیبى وشدًذ وِ دس ثؼعی اص

هتفبٍت اص ساُ حل هحمك ػشالی است. هحصل ساُ حل ّفتن ایي است وِ اهش هتؼلك ثِ خَد ػجبدت ٍ ری الومذهِ ثِ ًحَی است 

وِ اص آى اٍاهش ظوٌیِ هتؼذدی ًسجت ثِ اجضاء ٍ ضشائػ پذیذ هی آیذ ٍ اص ؼشیك ّویي اهش ًفسی وِ ثِ خَد ػجبدت هتؼلك ضذُ 

ضشایػ سا دسست وٌین. صیشا ایي اهش ًفسی هتعوي اٍاهش هتؼذد ثِ خَد اجضاء ٍ ضشایؽص است.  است، هی تَاًین ػجبدیت اجضاء ٍ

اجضاء خَدش یه اٍاهش  ًسجت ثِ ایي اهش ًفسی صهب ٍاجت هی وٌذ. ا ثِ ػٌَاى یه اهش ًفسی ًوبص سا ثشای« الیوَالصلَُ»هخال 

بل آى ٍ ّن اٍاهش ظوٌیِ ای ًسجت ثِ ضشایػ ٍ اص جولِ پذیذ هی آیذ. یؼٌی اهش ظوٌی ثِ سوَع ٍ سجَد ٍ تطْذ ٍ اهخظوٌی 

ضشایػ ٍظَ است. ٍلتی اهش ًفسی ٍجَثی ثِ اصل ػجبدت یؼٌی ًوبص هتؼلك هی ضَد اص ایي اهش ًفسی هتؼلك ثِ خَد ػجبدت یه 

ص ایي ساُ اهش ظوٌی ثِ ضشائػ اص جولِ ٍظَ هتَجِ هی ضَد ٍ ثِ ایي ؼشیك ػجبدیت ٍظَ دسست هی ضَد. اگش ػجبدیت ٍظَ ا

صیشا هطىل دٍس دس ٍالغ ایي ثَد وِ هب ػجبدیت ٍظَ سا ثخَاّین اص ؼشیك اهش َد دیگش ًِ هطىل دٍس پیص هی آیذ )دسست ض

ٍ ًِ هطىل حَاة ٍ ًِ هطىل همشثیت ٍ ًِ آى هحبریشی وِ هحمك ًبییٌی اضبسُ وشدًذ. صیشا ّوِ آى ّب  (غیشی ثِ ٍظَ دسست وٌین

بدیتص اص یه اهش ًفسی استحجبثی ثِ خَدش دسست ضَد. ثٌبثشایي ٍلتی ػجبدیت ٍظَ سا اص اهش ًفسی دس گشٍ ایي ثَد وِ ٍظَ ػج

هتؼلك ثِ ری الومذهِ ٍ ًوبص استفبدُ هی وٌین ًِ هطىل دٍس پیص هی آیذ ٍ ًِ آى هحبریشی وِ لجال اضبسُ وشدین ٍ ًِ هحبریشی وِ 

 اص ؼشیك اهش ًفسی استحجبثی ثِ همذهِ پذیذ هی آهذ.

 رسی راه حل وفتم )نحقق نایینی(بر

 ایي ساُ حل ًیض هجتال ثِ اضىبالتی است.

 اشکال اول

ت اًجسبغ ٍ اًحالل یلهؽلت وِ یه اهش ًفسی یب غیشی لبثدس ثشسسی ساُ حل ضطن ثِ ایي اضىبل اضبسُ وشدین وِ اسبسب خَد ایي 

 اًىبس وشدًذ ٍ هی گَیٌذ هؼٌب ًذاسد وِ یه اهش هٌجسػًسجت ثِ اجضاء ٍ ضشائػ داضتِ ثبضذ هحل ثحج است. ثؼعی ایي هؽلت سا 
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تجذیل ضَد ثِ اٍاهش ظوٌی هتؼذد وِ هتَجِ اجضاء ٍ ضشایػ هشوت ٍ هطشٍغ ضَد. پس اصل اهىبى اًجسبغ ٍ اًحالل اهش ثِ  گشدد

 اٍاهش ظوٌی هحل اضىبل است.

 اشکال دوم

س س ّوبى حذی وِ هحمك ػشالی گفتٌذ لبثل لجَل ثبضٌذ یؼٌی فمػ دسلوٌب وِ اصل اًحالل اهش ٍ اًجسبغ اهش پزیشفتِ ضَد، چِ ثسب د

ّن  ٍ آى سا هحذٍدُ اجضاء ًِ ضشائػ. صیشا گفتین وِ هحمك ًبییٌی اص ایي جْت ساُ حلی وِ هحمك ػشالی گفتِ است سا تَسؼِ دادُ

ب سا ثپزیشین ایي ادػب سا لجَل وٌین وِ دس اجضاء ٍ ّن دس ضشائػ هؽشح وشدُ است. دس هَسد اجضاء هی تَاًین ثِ ًَػی اگش اصل هجٌ

تجذیل ثِ دُ اهش هی ضَد « الیوَا الصلَُ»هی ثبضذ. وبًِ  سد ظوٌب ایي اهش هتَجِ اجضاء ًیضاگش اهش ثِ یه هشوت رات االجضاء خَ

هشوت ًیستٌذ.  وِ ّش وذام هتَجِ یه جضء هی ثبضٌذ. اهب دس ثبة ضشائػ ایي ثِ چِ دلیل است. ضشائػ وِ جضء ػٌبصش همَم هبّیت

اهش هتؼلك ثِ ًوبص هی تَاًذ ٍ اهىبى داسد هتَجِ ثِ اجضاء ّن ثطَد صیشا اجضاء دس خَد آى هشوت ٍ جضء همَهبت آى هشوت ٍ 

َد جضء داخل دس هبّیت هشوت هی ثبضٌذ اهب ضشائػ ایي چٌیي ًیستٌذ. ضشایػ خبسد اص هبّیت هبهَس ثِ هی ثبضٌذ. سوَع ٍ سج

ًوبص ًیست. اهش ثِ ًوبص هی تَاًذ اهش ثِ سوَع ّن ثبضذ اهب ثِ چِ دلیل اهش ثِ ًوبص اهش ثِ ٍظَ ّن ثبضذ؟  ًوبص است اهب ٍظَ جضء

لزا اصل ایي وِ اٍاهش هتَجِ ثِ یه هبّیت هشوت رات االجضاء ثتَاًذ دس ػیي حبل اهش ثِ ضشائػ آى هشوت ّن ثبضذ ایي هحل 

 اضىبل است. 

هبّیت یه ضی دخیل هی ثبضٌذ. ٍلتی هی گَیین ًوبص یؼٌی یه هشوت تطىیل ضذُ اص دُ  دسست است وِ اجضاء دس لَام ان قلت:

رّي ثِ ٍظَ هٌتمل ًوی ضَد صیشا یه ضشؼی است وِ ثیشٍى اص  ،جضء ٍ ضشٍغ خبسد اص هبّیت ّستٌذ. اگش وسی ثگَیذ ًوبص

ذ ٍ خَد لیذ خبسد اص هبهَس ثِ ٍ هبّیت هبّیت ًوبص است ٍلی ضشائػ دسست است وِ اص هبهَس ثِ ٍ هبّیت هبهَسثِ خبسد ّستٌ

تمیذ جضء ٍ » َم سجضٍاسی دس هٌظَهِ فشهَدُ:هشح ش جضء است. ّوبى ؼَس وِهبهَس ثِ است، اهب تمیذ ثِ آى لیَد ٍ ضشائػ خَد

یؼٌی خَد لیذ خبسد اص رات ضی است ٍ اگش چیضی همیذ ثِ چیض دیگش ضذ هؼٌبیص ایي است وِ چیضی است خبسد « میذ خبسدال

اص ایي ضی ٍلی تمیذ ثِ ایي لیذ خَدش جضیی اص اجضاء آى ضی است. ایي جب ًیض ّویي است ٍظَ خبسد اص ًوبص است ٍ هب ًیض ایي 

سا لجَل داسین وِ جضء ًیست ٍ ضشغ است. ضشغ ٍظَ خبسد اص هبّیت ًوبص است ٍلی چَى ًوبص تمیذ ثِ ٍظَ داسد ایي تمیذ ًوبص 

ُ . پس لیذ خبسد است ٍلی تمیذ ثِ لیذ خَدش جضء است. ثٌبثشایي ًگَییذ ضشایػ اص ثِ ٍظَ خَدش جضء هي اجضاء الصال

هحذٍدُ اهش ٍ تَجِ اهش ظوٌی خبسد ّستٌذ صیشا ضشایػ جضء هبّیت هبهَس ثِ ًیستٌذ صیشا دس پبسخ هی گَیین: ضشائػ ٍ لیَد اگش 

ذ. ثِ ایي اػتجبس چِ ثسب ثتَاًین تَجیِ وٌین تَجِ اهش چِ خشاد ّستٌذ اهب تمیذ ثِ ضشائػ ٍ لیَد داخل دس هبّیت هبهَس ثِ ّستٌ

 ظوٌی سا ثِ ٍظَ. 

اهش ظوٌی سا ثِ ػذد اجضاء لجَل وٌین اًحالل ٍ اًجسبغ اهش ثِ اٍٍ اضىبل دٍم ایي ثَد وِ ثش فشض هب اٍاهش ظوٌی سا ثپزیشین پس 

ضشایػ اًجسبغ اهش سا لجَل ًذاسیذ؟ ضشائػ دسست است . اى للت هی گَیذ: چشا دس هَسد تَاى پزیشفتایي سا دس ثبة ضشائػ ًوی

وِ خَدضبى خبسد اص هبّیت هبهَسثِ هی ثبضٌذ اهب تمیذ ثِ ضشائػ خَدش جضء است. لزا اهش ثِ ًوبص هی تَاًذ ثِ ایي تَجیِ اهش ثِ 

 است. پس ایي ًیض اصِ ٍظَ یه جضء ٍظَ ًیض ثبضذ. صیشا ٍظَ لیذ ًوبص است ٍ لیذ ًوبص اگشچِ خبسد است ٍلی تمیذ ًوبص ث

 اجضاء است  ٍاهش ضبهلص هی ضَد.
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دسست است وِ لیذ خَدش خبسد است ٍ تمیذجضء است اهب ثجیٌین ٍالؼب آى چِ وِ دس ػجبدیت ًوبص دخبلت داسد چیست؟  قلت:

ًیست. ػجبدت آیب خَد لیذ دخبلت داسد یب تمیذ ثِ لیذ؟ تمیذ ثِ لیذ ٍظَ اگش چِ جضء ًوبص است، ٍلی ػجبدیت ٍظَ ثخبؼش آى 

ثَدى ٍظَ یؼٌی ایي وِ اگش وسی ًوبصش سا ثب ٍظَ خَاًذ یه اهش ػجبدی ٍ وبس ػجبدی اًجبم دادُ است. اهب ثِ چِ دلیل خَد 

ٍظَ یه اهش ػجبدی ثبضذ؟ ضوب هیخَاّیذ لجل اص تؼلك اهش غیشی ػجبدیت ثشای ٍظَ دسست وٌیذ. ًْبیت چیضی وِ اص ایي هؽلت 

مك ًبییٌی استفبدُ هی ضَد ایي است وِ اگش ضخصی ًوبصش سا ثب ٍظَ ثخَاًذ ػجبدت وشدُ اهب خَد ٍظَ ضوب ثِ ػٌَاى دفبع اص هح

اص لیذیت آى ثشای ًوبص خَد ٍظَ ثب لؽغ ًظش  یب خیش؟ ایي هحل ثحج است.ًفس ٍظَ ٍثِ تٌْبیی ثذٍى ًوبص آیب ػجبدت است 

ایي دفبع ٍ تَجیِ ًیض ًوی تَاًذ پبسخ هحمك ًبییٌی لزا ست یب خیش؟ خَاّین ثجیٌین آیب ػجبدت اُ هبهَس ثِ است. هیخبسد اص دایش

ًفسی ثِ خَد سا توبم وٌذ. ثِ ّش حبل اگش هب لبئل ثِ تجؼط ٍ اًحالل اهش ثِ ًوبص ًیض ضَین اهب ًْبیتص ایي است وِ هی گَیین اهش 

 ػجبدت وٌذ. ًوبص ًوی تَاًذ ٍظَ سا ؼٌی اهش ثِاجضاء ًوبص سا ػجبدت هی وٌذ ٍ ضبهل ضشایػ ٍ لیَد ًوی ضَد. ی ًوبص،

 اشکال سيم

ثش فشض اص اضىبل دٍم ًیض ػذٍل وٌین، ایي سخي هحمك ًبییٌی الصهِ ای داسد وِ لبثل لجَل ًیست.تبلی فبسذی داسد وِ هب ًوی 

ین ٍثگَیین اهش ثِ ًوبص تَاًین ثِ آى هلتضم ضَین. سلوٌب هب اصل اًحالل ٍ اًجسبغ اهش سا لجَل وٌین یؼٌی اص اضىبل اٍل صشف ًظش وٌ

سٍی اجضاء ٍ ضشائػ ٍ اص اضىبل دٍم ًیض صشف ًظش وٌین. یؼٌی ّن اصل اًجسبغ ثش تجذیل ٍ هٌجسػ هی ضَد ثِ صَست اٍاهش هتؼذد 

ٍ اًحالل اهش سا ثپزیشین ٍ ّن ضوَل ایي اًجسبغ سا ًسجت ثِ ضشائػ. یؼٌی ثگَیین اهش ثِ ًوبص دس دلص اهش ظوٌی ثِ اجضاء ًیض 

ایي سخي ایي است وِ توبم اجضاء ٍ توبم  ِد داسد ٍ ثپزیشین اهش ثِ  ًوبص دس دلص اهش ظوٌی ثِ ضشائػ ًیض ٍجَد داسد. الصهٍجَ

ضشائػ ًوبص ػجبدت ثبضٌذ. ضوب هیخَاّیذ ػجبدیت اجضاء ٍ ضشائػ سا دسست وٌیذ ٍ ّوِ تالش هحمك ًبییٌی ایي است وِ ثب اهش ثِ 

ػجبدت ثبضٌذ ّوچٌیي ضشٍغ آى ًیض ػجبدت ثبضٌذ دس حبلی وِ هب یمیي داسین وِ ثؼعی اص ضشٍغ خَد ًوبص اجضاء آى ًیض ته ته 

ػجبدت ًیست. هخال ًوبص هطشٍغ ثِ یه ضشٍؼی است هخل ؼْبست الخَة ٍ سٍ ثِ لجلِ ثَدى یب ستش ػَست وِ ّوِ اص ضشٍغ ًوبص 

دس ثیي ضشٍغ ًوبص یىی فمػ ػجبدت است وِ ػجبست اص  ذ؟ّستٌذ ٍ ًیبص ثِ لصذ لشثت داسً هی ثبضٌذ. آیب ّوِ ایي ضشٍغ ػجبدی

ستش ػَستص ثخبؼش تشس اص هشدم ثبضذ آیب ایي ًوبص اضىبل  ست. ٍ اال ستش ػَست ثِ خَدی خَد ػجبدت ًیست. اگش وسیٍظَ ا

یش لجبس لصذ داسد؟ خیش صیشا ستش ػَست ًیبصی ثِ لصذ لشثت ًذاسد یب لجبس هىلف اگش ًجس است ثبیذ پبن وٌذ ٍلی ثشای تؽْ

آة ثیفتذ  ٍلْشا ؼْبست حبصل ضَد ایي ضشغ تحصیل ضذُ  گش ثبد ثضًذ ٍلجبس اص سٍی ثٌذ داخللشثت ًوی خَاّذ. حتی گفتین ا

ًیبص ثِ لصذ لشثت داسد ٍ آى ّن ٍظَ است ٍ ثمیِ هحتبد لصذ لشثت ًیستٌذ دس است. پس دس ثیي ضشٍغ ًوبص تٌْب یه ضشغ 

ًوبص هتعوي اٍاهش هتؼذد  . صیشا اگش گفتین اهش ًفسیهحمك ًبییٌی ایي است وِ ّوِ ضشٍغ ػجبدت ضًَذحبلی وِ الصهِ ایي ساُ حل 

ٍالغ اهش ثِ ٍظَ ٍ ستش ػَست ٍ اهش ثِ استمجبل ٍ تؽْیش حَة ًیض هی ثبضذ ٍ ّوِ ایي  سٍ اجضاء است یؼٌی اهش ثِ ًوبص د ثِ ضشٍغ

التضام ثِ ساُ حل هحمك ًبییٌی پس  هب یمیي داسین آى ّب ػجبدت ًیستٌذ.ّب ثَاسؽِ ایي اهش ظوٌی ػجبدت هی ضًَذ دسحبلی وِ 

ًذ ثِ آى هلتضم ضَد وِ ّوِ ضشٍغ ػجبدت اتٍَ ایي چیضی است وِ لؽؼب وسی ًوی هسبٍی است ثب پزیشش ػجبدیت ّوِ ضشٍغ

 ّستٌذ.
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 اشکال چىارم

ّوبى اضىبل ثِ هحمك ًبییٌی ٍاسد است. الجتِ اسبسب اهبم ّوبى اضىبلی وِ دیشٍص اص لَل اهبم خویٌی ثِ هحمك ػشالی ًمل وشدین 

 است. حل هحمك ػشالی ًیض ٍاسد ساٍُلی گفتین وِ ایي  اضىبل ثش  خویٌی ایي اضىبل سا ثِ هحمك ًبییٌی وشدُ اًذ

حخص گزضت. اهبم خویٌی دس همبم اضىبل ثش هحمك ًبییٌی هی فشهبیذ ثِ ؼَس ولی اهش غیشی ًوی تَاًذ هصحح ػجبدیت ثبضذ وِ ث

اٍاهش غیشی لجال حبثت ضذُ وِ ًِ حَاة ٍ ػمبة هستمل داسًذ  ٍ ًِ همشثیت هستمل ٍ ٍجَدضبى وبلؼذم است صیشا اهش غیشی اسبسب 

دػَت ثِ غیش هی وٌذ، دػَت ثِ ری الومذهِ هی وٌذ ٍ خَدش هی گَیذ هي وبسُ ای ًیستن ٍ هی خَاّن ضوب سا ثِ آى ثشسبًن ٍ 

ػمَثت ٍ حَاة ثِ دًجبلص است ٍ ًِ همشثیت داسد ٍ آى ثحج ّبیی وِ لجال گزضت. ایطبى هی گَیذ ّویي  ثبایي ٍصف ًِ استحمبق

؛ اهب جت ثِ اجضاء ٍ ضشائػ ًیض پیذا ضَدٍیژگی دس اٍاهش ظوٌی ًیض هی ثبضٌذ. ثش فشض اص اهش ظوٌی ثِ ًوبص چٌذ اهش ظوٌی ًس

ِ ٍجَدضبى وبلؼذم است. آى چیضی وِ هْن است اهش  ثِ خَد هشوت اٍاهش ظوٌیِ اٍاهش ثی خبصیتی ّستٌذ ٍ اٍاهشی ّستٌذ و

اتیبى وٌذ ثِ ًوبص پبداش داسد ٍ اگش ٍ اهشی است وِ احش داسد. یؼٌی اگش وسی هَافمت وٌذ ثب ایي اهش « الیوَا الصلَُ»ًٍوبص است 

ی وِ یه اهش ًفسی داسد دس هَسد ًوبص ٍجَد ثِ لصذ اهتخبل آٍسد. ثِ ّش حبل آى آحبس داسد. هی ضَد ایي اهش سا هخبلفت وٌذ تٌجیِ

داسد. اهب اٍاهش ظوٌی ّیچ وذام اص ایي خبصیت ّب سا ًذاسد؛ ًِ دس ثبة ضشائػ ٍ ًِ دس ثبة اجضاء . اهش ظوٌی فَلص ایي است وِ 

ایي « َالصلَُالیو»هی گَیذ: وِ خذاًٍذ  دؼٌی یه جضیی اص هجوَػِ اهش است، یؼٌی هىلف ٍلتی هی ضٌَداػَیت ایجبد هی وٌذ ی

ایجبد اًگیضُ هی وٌذ ثشای هىلف ٍ اٍ سا تحشیه هی وٌذ ثشای خَاًذى ًوبص. ثبالخشُ ایي اهش داػَیت ٍ ثبػخیت داسد ٍ تحشیه 

هی وٌذ ػجذ سا ثشای اًجبم ػجبدت. اگش اهش ًفسی داػَیت داضتِ ثبضذ اهش ظوٌی ًیض هی تَاًذ داػَیت داضتِ ثبضذ. هی تَاًذ اهش ثِ 

داػَیت داضتِ ثبضذ ثشای اتیبى ثِ سوَع اهب هسئلِ داػَیت ٍ ثبػخیت ًسجت  ثِ سوَع  ظوٌب اص آى استفبدُ ضَد(یه اهش  اگش)ًوبص 

ثِ دًجبل ایي ّستین وِ ػجبدیت ٍظَ سا حل وٌین ٍ ثگَیین ثب ایي وِ ٍظَ اهش غیشی  اء غیش اص ػجبدیت اجضاء است. هبثِ اتیبى اجض

هیخَاّذ اص ساُ اهش ظوٌی وِ ثشآهذُ اص اهش ثِ خَد ٍاجت است ایي ضشغ سا ػجبدت وٌذ ٍلی اهبم  داسد ػجبدت است. هشحَم ًبییٌی

خویٌی هی فشهبیذ: اهش ظوٌی هصحح ػجبدیت ًیست ٍ ػجبدت دسست وي ًیست. ثش فشض وِ هب اص اهش ثِ ًوبص یه اهش ظوٌی 

آى ّن ًِ ثِ اػتجبس خَدش ثلىِ ثِ اػتجبس ایي  ػَیت استش ظوٌی ًْبیت تبحیشی وِ داسد داًسجت ثِ ٍظَ ثِ دست ثیبٍسین ایي اه

اًسبى ثِ سَی هؽلَة است ایي ّن ًسجت ثِ اتیبى اٍ یه داػَیت داسد اهب ایي وجب ٍ  ُوِ ول اهش داػَیت داسد ٍ ّل دٌّذ

ایطبى هی فشهبیذ اهش ظوٌی ثِ ّیچ ٍجِ ًوی تَاًذ  ت ػجبدیت ایي اجضاء ٍ ضشایػ است.ػجبدیت وجب؟ آى چیضی وِ هْن اس

دّذ س ثِ سا ثِ لصذ اهش خذا اًجبم یؼٌی ػجذ ایي هبهَتیبى ضَد ػجبدیت داضتِ ثبضذ. صیشا ػجبدیت یؼٌی ایي وِ ػول ثِ لصذ لشثت ا

یگشی است. تَجِ یؼٌی ّوِ ّذف ٍ تَجِ ثِ سوت هتؼلك خَدش ثبضذ ًِ ثِ سوت دیگشی. دس حبلی وِ دس ثبة ٍظَ ثِ سوت د

دسحمیمت اهبم خویٌی  بدیت ؼْبسات حالث سا ًذاسًذ. پسثِ سوت دیگشی است. لزا ثِ ؼَس ولی اٍاهش ظوٌی صالحیت تصحیح ػج

 ًیض هصحح ػجبدیت ًیست. اٍاهش ظوٌیِ ًِ تٌْب دس ثبة ضشایػ ثلىِ دس ثبة اجضاءهی فشهبیذ: 

ص ایي ساُ حل ّب لبثل لجَل ثَدًذ حجَتب ٍلی احجبتب هطىل داضتٌذ ٍ ثشخی تب وٌَى ّفت ساُ حل هَسد ثشسسی لشاس گشفت ٍ ثؼعی ا

 ثؼذ هَسد ثشسسی لشاس هی دّین.  ثبلی هبًذُ وِ اًطبء اهلل دس جلسبتًیض هطىل داضتٌذ. چٌذ ساُ حل دیگش 

 «حوذهلل سة الؼبلویيال»


