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 «معن ج علي محمد   آهل الطلرهي    اللع  علي اعدائهم ا اهّلل صلي ب  اعالمين    الحمدهّلل»
 حث گذشتهدالصه ة 

غیشی دس همذهِ هَصلِ ٍ عذم ٍجَة همذهِ غیش هَصلِ است. چْبس دلیل اص دس ادلِ صبحت فصَل هجٌی ثش اًحصبس ٍجَة ثحث 

 .هَصل ثِ ری الومذهِ ثبضذ ایي وِ همذهِ دس صَستی ٍاجت است وِضذُ است ثش  ایطبى ًمل

 ةررسی دلیل اول صاحب فصول

تٌْتب همذهتِ هَصتلِ  تش       ،ری الومذهِ استت ٍجَة همذهِ ٍ ٍجَة دلیل اٍل ایي ثَد وِ ثِ ًظش عمل وِ حبون ثِ هالصهِ ثیي 

همذهِ هَصلِ هی ٍجَة ری الومذهِ ٍ ٍجَة هالصهِ است یعٌی عمل ثِ  َس هطلك حىن ثِ هالصهِ ًوی وٌذ ثلىِ هالصهِ سا ثیي 

 ثیٌذ. 

 اشکال محقق دراسانی

همذهِ استت یتب    هحمك خشاسبًی ثِ ایي دلیل اضىبل ًوَدًذ ٍ گفتٌذ هالن حىن عمل یب همذهیت است یعٌی ری الومذهِ هتَلف ثش

توىي هىلف اص اتیبى ثِ ری الومذهِ است. ّش وذام اص ایي دٍ ثبضذ هطلك است یعٌی دس ّش صَست اگش توىي اص ری الومذهِ هطشح 

ثبضذ ایي توىي دسثبسُ هطلك همذهِ است. اگش هسئلِ تَلف ثبضذ ایي ًیض هطلك است. دس ّش صَست عمل ایي هالصهِ سا دسن هتی  

 ایصبل یب عذم ایصبل ًذاسد. وٌذ ٍ وبسی ثِ حیث

 اشکال ةه پاسخ 

ٍ ایي وِ هىلف هتوىي اص اتیبى ثِ ری الومذهِ ثَدُ هسئلِ توىي اص ری الومذهِ اگش هالن حىن عمل ثِ هالصهِ، ایطبى هی فشهبیذ: 

استٌبد آى ثِ صتبحت  لجل اص تشتت ری الومذهِ ًیض ٍجَد داسد. یعٌی هسئلِ توىي وِ هحمك خشاسبًی هطشح وشدًذ ٍ ثِ  ضذ، ایيثب

لزا ًوتی تَاًتذ    توىي اص ری الومذهِ هتَلف ثش ٍجَد ری الومذهِ ًیست ٍ ی الومذهِ ًذاسد.فصَل اضىبل وشدًذ وبسی ثِ تشتت ر

. پس هعلَم هی ضَد وِ دلیل اٍل صبحت فصَل هطىلی ًذاسد، یعٌی عمل تٌْب دس جبیی حىن هالن ٍجَة غیشی ثِ همذهِ ثبضذ

وبسی مذهِ اصال هطشح ًیست. توىي اصال . پس هسئلِ توىي اص ری الودًجبل همذهِ حبصل ضَد ،ِ ری الومذهِهی وٌذ وثِ هالصهِ 
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اص ری الومذهِ ٍ همذهِ هَصلِ. عمل ثِ ًحَ هطلك حىن ثتِ هالصهتِ    ظش عمل  شفیي هالصهِ عجبست استاص ً مذهیت ًذاسد. لزاثِ ه

 خشاسبًی ایشاد وشدًذ ٍ ثِ ًظش هی سسذ ثش اٍ ٍاسد است. ِ هحمك خَیی ثِ هحمك. ایي اضىبلی است و5ًوی وٌذ

 صاحب فصول ةررسی دلیل دوم

غیش همذهِ هَصلِ سا اسادُ ًىشدُ است ٍ ایتي ختَد    عمل اثبئی ًذاسد اص ایي وِ آهش تصشیح وٌذ وِ دلیل دٍم عجبست ثَد اص ایي وِ

ّویي وِ هَال هتی تَاًتذ ثیَیتذ     .دلیل لطعی است ثش ایي وِ هطلك همذهِ ٍاجت ًیست ثلىِ خصَظ همذهِ هَصلِ ٍاجت است

ایي استت   خَدش ضبّذ ثش« وَصلة الی ری الومذهِالاًی ال اسیذ الومذهِ غیش الوَصلِ الی ری الومذهِ ثل اسیذ خصَظ الومذهة »

 وِ هطلك همذهِ ٍاجت ًیست صیشا اگش هطلك همذهِ ٍاجت ثَد هَال ًوی تَاًست ثیَیذ اًی ال اسیذ الومذهة غیش هَصلِ.

 اشکال محقق دراسانی

َ ثبضذ، ایي دلیل ًبتوبم است. علت غبیی ایجبة همذهِ اگش ٍصَل ثِ ری الومذهِ  ل تٌْب دس صَستی ایي سخي ٍ دلیل صبحت فصت

چ هالصهتِ ای ثتیي   ثبضذ ثِ ًحَی وِ اگش لیذ هٌتفی ضذ همیذ ًیض هٌتفی ضَد. دس حبلی وِ ّی ت وِ غبیت لیذ ٍجَةلبثل لجَل اس

 گَیتتتذ:هتتتی صَل سا لجَل وٌین. صبحت فصَل اگش ثیي غبیت ٍ لیذ هالصهِ ثَد هی تَاًستین دلیل صبحت ف غبیت ٍ لیذ ًیست.

غبیت هحمك ًطذ پس ایجبة ّن هحمك ًطذُ است؟ هثال اگش وسی دس  ایي چٌبى چِآیب ی الومذهِ است ٍلی ل ثِ رَغبیت لیذ ٍص

ي است وِ ای هَسد ًوبص هالحظِ وٌذ وِ غبیت ٍجَة ًوبص دٍس ضذى اصگٌبُ ٍ فحطبء است، حبل اگش ایي غبیت هحمك ًطذ هعٌبیص

ٍاجتت وتشدى    ٍ ایجتبة  بحت فصَل هی گَیذ غبیتت ایي وِ ص ثشداضتِ هی ضَد؟ پس ایجبة اص سٍی ًوبص ت ًٍوبص ٍاجت ًیس

اگش همذهِ ای هَصل ًجبضتذ   ِ ای ٍاجت است وِ هَصل ثبضذ ٍٍصَل ثِ ری الومذهِ است، ًوی تَاًین ًتیجِ ثییشین وِ تٌْب همذه

ٍاجت ثبضذ. خَد ایي والم حبوی اص ایي است وِ ثیي ایجبة ٍ غبیت یه هالصهِ ٍ استلضام دسست ضذُ است  دسحبلی ًوی تَاًذ 

ت ٍ خَد ایجبة هالصهِ ای ًیست. هثال اگش غبیت ٍجَة ًوبص دٍسی اص فحطبء ٍ هٌىش ثبضذ، پس ّش جبیی وِ وِ ثیي تحمك غبی

ثیَیین ًوبص ٍاجتت ًیستت؟ خیتش، چٌتیي     ٍاجت است ٍ اگش حبصل ًطذ پس یَیین ًوبص ٍسی اص فحطبء  ٍ هٌىش حبصل ضذ ثد

 هالصهِ ای سا ثیي غبیت ایجبة ٍخَد ایجبة ًوی ثیٌین. 

ی گَیٌذ: اگش هَال ٍصَل ثِ ری الومذهِ سا لیذ ٍجَة غیشی لشاس دّذ ری الومذهِ داسای دٍ ٍجَة ًفسی ٍ غیشی هی ّوچٌیي ه

 ضَد ٍ اصال اهىبى آى سا ًفی هی وٌذ.

پس دس دلیل دٍم صبحت فصَل هیخَاست ًتیجِ ثییشد وِ ّویي وِ هَال هی تَاًذ ٍجَة سا اص همذهِ غیش هَصتلِ ثتشداسد، ایتي    

. اگش هطلك همذهِ ٍاجت ثَد هَال ًوی تَاًست ثیَیذ همذهتِ غیتش هَصتلِ    همذهِ  هَصلِ ٍاجت استحبوی اص ایي است وِ فمط 

 ٍاجت ًیست.

ایجبة همذهِ سا ٍصَل ثِ ری الومذهِ لشاس دّین، دلیل صتبحت فصتَل دییتش     ست وِ اگش غبیتایي ا اضىبل هحمك خشاسبًی ًیض

لبثل لجَل ًیست. یعٌی دس صَستی ایي دلیل لبثل لجَل است وِ ٍصَل ثِ ری الومذهِ لیذ ثبضذ ًتِ غبیتت. اگتش ٍصتَل ثتِ ری      

ٍلی اگش غبیت ثبضذ دییش حش  صبحت فصَل صحیح  ؛«ارا اًتفی المیذ اًتفی الومیذ»الومذهِ لیذ ثبضذ حك ثب صبحت فصَل است 
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بیت ثبضتذ  غ ًیض ثبیذ ای ثیي لیذ ثَدى ٍ غبیت ثَدى ًیست. اگش چیضی لیذ ثَد لضٍهب ًِیست ٍ ایي دلیل ًبتوبم است ٍ ّیچ هالصه

 حش  صحیحی ًیست. اگش چیضی لیذ ٍجَة همذهِ ثَد لضٍهب غبیت ٍجَة همذهِ ًیست.
 پاسخ اشکال 

 ك خشاسبًی سا ثشسسی وٌین دس ٍالع ایي اضىبل دٍ ثخص داسد:اگش اضىبل هحم

ثخص اٍل: اگش غبیت اص ایجبة همذهِ سسیذى ثِ ری الومذهِ ثبضذ حش  صبحت فصَل صحیح ًیست. ثیي لیذ ٍ غبیت فشق است. 

 اگش لیذ هٌتمی ضذ همیذ هٌتفی هی ضَد ٍلی دس غبیت ایي  َس ًیست.

دُ ضذُ ایي است وِ اص ًظش عمل اگش غبیت ًیض هٌتفی ضَد رٍ الغبیت هٌتفی هی ضتَد ٍ اص  پبسخی وِ ثِ اضىبل هحمك خشاسبًی دا

ایي جْت فشلی ثیي لیذ ٍ غبیت ًیست. هحمك خشاسبًی هی فشهبیذ ثیي لیذ ٍ  غبیت اص دیذ عمل فشق است صیشا لیتذ ثتِ ًحتَی    

بسخ ایي است وِ اص ایي جْت فشلی ثیي لیذ ٍ غبیت است وِ اگش هٌتفی ضذ همیذ ًیض هٌتفی هی ضَد ٍلی غبیت ایي گًَِ ًیست. پ

همیذ ًیض هٌتفی هی ضَد غبیت ًیض ّویي گًَِ است صیشا دس هَسد غبیت ًیض عمل حىن هی وٌتذ   ٍ اگش هی گَیین ثب اًتفبء لیذًیست 

ة آى هعٌب ًذاسد اگش لشاس ثبضذ ثِ ایي وِ ارا اًتفی الغبیِ اًتمی رٍالغبیِ اگش سسیذى ثِ ری الومذهِ ثِ عٌَاى غبیت حبصل ًطَد ایجب

ی السطح اًتفی غبیت ًصت سلن وِ وَى علی السطح است هحمك ًطَد، ًصت سلن چِ فبیذُ ای داسد؟ ارا اًتفی الغبیِ یعٌی وَى عل

 ٍاجت ثبضذ ًصت سلن ثِ چِ دلیل ٍاجت ثبضذ. یش فبیذُ ای ًذاسد. همذهِ ثشای چِالومذهِ دیرٍالغبیِ یعٌی ایجبة 

ست وِ صبحت فصَل هی گَیذ اگش همذهِ ٍجَة غیشی پیذا وشدُ است ثِ خب ش ایجبة غبیت یعٌی ری الومذهِ است. ادعب ایي ا

 ؟ 5حبل اگش ری الومذهِ هحمك ًطذ رٍالغبیِ وِ همذهِ است هعٌب داسد وِ ٍاجت ثبضذ

ذ ٍجَة غیشی ثبضذ ری الومذهتِ  است وِ لجال ثیبى وشدین یعٌی اگش ٍصَل ثِ همذهِ لی م: ثخص دٍم اضىبل ایطبى ّوبىثخص دٍ

. ثِ عجبست دییش الصهِ ایي هسئلِ اجتوتب  ٍجتَة ًفستی ٍ    ذ ٍ ّن ٍجَة غیشی ٍ ایي ثب ل استّن ٍجَة ًفسی پیذا هی وٌ

 غیشی دس ری الومذهِ است.

پبسخی وِ ثِ ایي ثخص دادُ هی ضَد ایي است وِ اگش ایي همذهبت هخصَصب دس جبیی وِ هتعذد هی ثبضٌذ ٍجَة غیشی پیذا وٌٌذ 

هجتٌی ثش ایي است وِ ثپزیشین اجضاء هتصف ثِ ٍصف همذهیت ضًَذ ٍ ّوبى  َس وِ ثیبى ضذ دس هشوجبت عملیِ اهىبى پزیشًیستت.  

ئص هتصف ثِ ٍصف همذهیت ًوی ضًَذ. ثلِ دس هشوجبت خبسجیِ اجضاء ضوي ایي وتِ عٌتَاى   هشوجبت عملیِ یعٌی هشوجبتی وِ اجضا

جضء سا داسًذ ٍالعب همذهِ ثشای تحمك ول ّستٌذ. اجضاء هشوجبت خبسجی ٍ هشوجبت اعتجبسی ٍ هشوجبت صٌبعی هی تَاًٌذ ثِ ٍصف 

است. هثال اجضاء ًوبص هثل سَسُ یب اجضاء ختبسجی   هٌطجكّب همذهیت هتصف ضًَذ. یعٌی ّن عٌَاى جضء ٍ ّن عٌَاى همذهِ ثش آى 

عٌَاى همذهِ ول سا داسد ایي دیتَاس تتب هحمتك ًطتَد هستجذ       اجضایی داسد دیَاسش یه جضئص است،هثل هسجذ ٍ سبختوبى وِ 

هحمك ًوی ضَد. ّزا جضء للوسجذ دس عیي حبل هی تَاًین ثیَیین ّزُ همذهة للوسجذ دس هشوجبت خبسجی ٍ اعتجتبسی هتی تتَاى    

اجتضاء تحلیلتی    اجضاء سا هتصف ثِ ٍصف همذهیت وشد. اهب دس همذهبت عملیِ ایي چٌیي ًیست اجضاء دس هشوجبت عملی ثتِ عٌتَاى  

 ثش آى ّب ا الق ًوی ضَد. لزا اجتوب  ٍجَة غیشی ٍ ًفسی پیص ًوی آیتذ. تحلیلی دییش عٌَاى همذهیت  ضٌبختِ هی ضًَذ اجضاء

 پس ّش دٍ ثخص اضىبل ثِ دلیل دٍم پبسخ دادُ ضذ.
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شی داسد ٍ همذهتِ غیتش   یبدآٍسی: صبحت فصَل چْبس دلیل البهِ وشدُ است ثش ایي وِ همذهِ فمط اگش هَصلِ ثبضتذ ٍجتَة غیت   

هَصلِ ٍجَة غیشی ًذاسد. دلیل اٍل روش ضذ ٍ اضىبل هحمك خشاسبًی ثِ دلیل اٍل ٍ پبسخ ثِ اضىبل هحمك خشاسبًی ًیتض روتش   

ضذ. دلیل دٍم ًیض ثِ ّویي هٌَال ثیبى ضذ، اضىبل هحمك خشاسبًی ثِ دلیل دٍم ًیض ثیبى ضذ هٌتْی اضىبل دٍم هحمك خشاستبًی دٍ  

اضىبل هحمك خشاسبًی ثِ دلیل دٍم صبحت فصَل ًیض پبسخ  بل هحمك خشاسبًی، ّش دٍ ثخصهمبم پبسخ ثِ اضى ثخص داضت. دس

 دادُ ضذ.

 «حوذهلل سة العبلویيال»     


