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 اقتضاء امز ته شی نهی اس ضد                            خارج اصول حضزت استاد فزحانی: موضوع کلی

     26/10/95تزتة ثمزه تز تحث ضد                                   : موضوع جشئی

 

تاسمه تعالی 

 خالصه مثاحث جلسه گذشته

تحث دستاسُ والم هحمك ًائیٌی تَد وِ ّن تلویز ایطاى، هشحَم هظفش دس اصَل فمِ تیاى وشدُ اًذٍ ّن هشحَم هحمك 

 . هفصل تیاى وشدًذخَئی

خالصِ فشهایص هحمك ًائیٌی ایي ضذ وِ تِ ّش دٍ عشف والم هحمك وشوی اضىال وشدًذ ٍ گفتٌذ اٍال اگش ًْی ٍخَد 

داضتِ تاضذ ػثادت تاص صحیح است صیشا ًْی، ًْی غیشی است ٍ دس صَستی وِ اهش تِ ضی ًْی اص ضذ ػثادی وٌذ، 

آى ضذ ػثادی تاعل ًیست چِ دس هَسغ ٍ چِ دس هضیك، صیشا اگش ًْی داضتِ تاضذ ًْی غیشی است ٍ ًْی غیشی 

ثاًیا والم دٍم هحمك . داللت تش فساد ًوی وٌذ، صیشا ایي ًْی داللت ًذاسد تش ایٌىِ هٌاط هثغَضیت ایٌدا ٍخَد داسد

وشوی وِ فشهَدًذ اگش ًْی ٍخَد ًذاضتِ تاضذ ٍ اهش تِ ضی التضای ًْی اص ضذ ًىٌذ، تاص تا هثٌای وساًی وِ ػثادیت 

ػثادت سا هحتاج اهش هی داًٌذ ٍ لصذ هالن سا وافی ًوی داًٌذ دس ٍاخة هَسغ هی تَاى هسألِ سا حل وشد، ایي والم 

هشحَم ًائیٌی هی فشهایذ دس ایٌدا تایذ هؼیي ضَد وِ اػتثاس لذست اص وداست، آیا اػتثاس لذست . ًیضصحیح  ًیست

حىن ػمل است تِ لثح تىلیف تِ ػاخض یا همتضای خَد تىلیف ٍ خغاب است ٍ خَد تىلیف تشای آًىِ هی خَاّذ 

دس هىلّف تؼث تَخَد تیاٍسد ٍ تؼث ًحَ فشد هوتٌغ اهىاى ًذاسد، التضای لذست داسد ٍ لزا خَد تىلیف ٍ خغاب 

است وِ تضییمی دس هتؼلك ایداد هی وٌذ ٍ والم هحمك وشوی دسست است اگش هثٌای ها دس اػتثاس لذست، ػملی تاضذ 

                                            
و اما إذا بنينا على ان اعتبار القدرة انما هو القتضاء نفس التكليف ذلك ال لحكم العقل بقبح تكليف العاجز ضرورة .264 ؛ ص1 أجود التقريرات ؛ ج.

 ...  ان االستناد إلى امر ذاتي سابق على االستناد إلى امر عرضي



2 

 

ٍلی چَى تمییذ خغاب ٍ تىلیف تِ اهش راتی همذم تش تمییذ تىلیف تِ یه اهش ػشضی تیشًٍی است پس هثٌای هحمك 

 .وشوی سا لثَل ًذاسین ٍ ایي فشد هضاحن، فشد عثیؼی است ٍلی فشد عثیؼی هاهَستِ ًیست

 اشکال محقق نائینی تز تفصیل مذکور 

الثتِ آلای خَئی ایي ًىتِ سا دس .تتوِ والم هشحَم ًائیٌی یه ًىتِ سا تیاى وٌین ٍ تؼذ ٍاسد والم هحمك خَئی ضَین

آى ًىتِ ایٌىِ هحمك ًائیٌی گفت اگش . آیٌذُ ٍ دس اداهِ تحث تِ هٌاسثت تحث دیگشی، خذا اص ایي فصل تیاى هی وٌذ

ًْی ًذاضتِ تاضین ایي ػثادت دسست است صیشا ها لائل ّستین تشای ػثادیت ػثادت لصذ هالن وافی است ٍ تا لصذ 

اگش ًْی ّن داضتِ تاضذ چَى ًْی ًْی غیشی است تاص ایي ػثادت دسست است صیشا . هالن هی تَاى ػثادت وشد

ػلی ای حال ها لائل ّستین وِ اتیاى . هالن داسد ٍ هالن تام است ٍ ًْی غیشی داللت تش ٍخَد هفسذُ راتیِ ًذاسد

تِ ضذ ػثادی هطىلی ًذاسد صیشا عثك هثٌای خَدهاى دس تحث تؼثذی ٍ تَصلی لصذ هالن سا وافی هی داًین ٍ اص 

 .عشفی فتَا هی دّین وِ ًْی غیشی فساد ًوی آٍسد

وِ اص ودا هی ضَد احشاص وشد - دس وفایِ ّن ایي اضىال ّست-دس ایٌدا هحمك ًائیٌی یه اضىال تِ خَدش هی وٌذ 

اگش یه تضاحن تیي ٍاخة أّن ٍ هْن ػثادی تِ ٍخَد آهذُ است ٍ ایي هْن ػثادی دس ظشف . وِ هالن ٍخَد داسد

یه اضىالی تش هثٌای -هضاحوت لغؼا اهش ًذاسد ٍ هىلف تایذ احشاص هالن وٌذ تا تا لصذ هالن تتَاًذ ػثادت وٌذ

هختاس خَد ًائیٌی هتَلذ هی ضَد هخصَصا دس هثٌای هحمك ًائیٌی وِ خَد تىلیف التضاء هی وٌذ عثیؼی تِ حصِ 

هثٌای هحمك وشوی ایي ًثَد تلىِ عثیؼی هی هاًذ ٍ یه حىن هستمل ػملی تِ ًام لثح تىلیف ػاخض . همذٍسهمیذ ضَد

تَد ٍلی هشحَم ًائیٌی گفت ایي تىلیف وِ تِ عثیؼی تؼلك گشفتِ است التضاء هی وٌذ وِ عثیؼی همیذ تِ حصِ 

اگش ایي عَسی ضذ وِ عثیؼی همیذ تِ حصِ هاهَستْا ضذ، ایي فشدِ هضاحن، هصذاق عثیؼی ّست ٍلی - هاهَستْا ضَد

لَام ًمذ هحمك ًائیٌی تِ هحمك وشویایي تَد . هصذاق عثیؼی هاهَستْا ًیست پس ضوا چغَس هالن سا دسست هی وٌیذ

                                            
و لكن ال يخفى عليك ما فيه، فاّنه لو كان وجه اعتبار القدرة في الّتكاليف هو مجّرد حكم العقل بقبح تكليف العاجز .314 ؛ ص1 فوائد االصول ؛ ج.

 .لكان األمر كما ذكر
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وِ تفصیل ضوا تِ فایذُ ًذاسد ٍ هي تا لصذ هالن هی تَاًن ػثادت وٌن ٍ ػول دسست است ٍ ًْی، ًْی غیشی است 

ٍلی االى هی گَیذ تا هثٌای هحمك وشوی هی تَاى ایي عَس حشف صد وِ احشاص هالن دس فشد هضاحن هسلن است صیشا 

هالن سش عثیؼی صالت سفتِ است ٍ عثیؼی صالت ّن همیذ تِ حصِ همذٍس ًطذُ است فمظ یه حىن ػملی داسین 

تش لثح تىلیف ػاخض وِ ایي ّن ضشس ًذاسد صیش فشض ایي است وِ تىلیف تِ عثیؼی خَسدُ است ٍ عثیؼی دس ٍلت 

هحذد همذٍس است اها تش هثاًی هي هیشصا  وِ هی گَین عثیؼی اص خَد خغاب، همیذ تِ لیذ لذست هی ضَد، چغَس 

 . احشاص وٌن وِ ایي فشد هٌاط داسد تا ایٌىِ تا لصذ هالن ػثادت وٌن

 جواب محقق نائینی ته اشکال مذکور

تش هثٌای هي دسست است وِ لذست اص خغاب هی  آیذ ٍلی لذست دخالت دس هالن ًذاسد : هی فشهایذهحمك ًائیٌی

دسست لذست اص خغاب هی آیذ، اص ًفس اهش هی آیذ ٍ . لزا ٍلتی لذست هی آیذ سش هتؼلك، هتؼلك هضیك ًوی ضَد

تىلیف تشای ایداد داػی تِ سوت فشد هاهَستِ است ٍ ایداد داػی ًحَ فشد غیش همذٍس لغَ استَ لزا تىلیف همیذ تِ 

تلِ تؼضی اص لذست ّا دس هالن هاهَس تِ دخیل ّستٌذ هثل . لذست هی ضَد ٍلی ایي تمییذ داخل دس هالن ًیست

استغاػت وِ ایي لذست خاظ دس فؼلیت دخالت هی وٌذ یؼٌی یه حىن اًطائی تشای حح داسین ٍلی ٍلتی فؼلی 

هی ضَد وِ هىلف هستغیغ ضَد ٍ ایي لذست دخیل دس هالن است یؼٌی ایي گًَِ ًیست وِ هحشص ضَد وِ تذٍى ایي 

لذست حح هالن داسد الثتِ ها سٍایت داسین وِ حح ّوشاُ تا سختی ثَاب داسد ٍلی دس حدة االسالم تایذ لذست 

داضتِ تاضذ ٍ لذست اگش ایي گًَِ تاضذ داخل دس هالن است ٍ اگش ایي لذست ًثاضذ هؼلَم ًیست وِ هالن تاضذ یا 

لیذ ػذم لذست تش آب است « لن تدذٍا» وِ «فاى لن تدذٍا هاءاً فتیووَا صؼیذا»هثال هی صًذ تِ ٍخَب تیون دس آیِ 

پس عْاست تشاتیِ ٍاخة است اگش وسی هٌاط عْاست هائیِ سا ًذاضت دیگِ هؼلَم ًیست وِ عْاست هائیِ هالن 

                                            
 .می کردانی امام دباره قدرت بی را ما قبال در بحث از مبناشودی  اشکال داده منی که به ایجواب.

من اّن كّل خطاب يقتضى القدرة على متعلّقه، ال يلزم منه ان يكون القدرة المعتبرة في جّل : ال يخفى عليك اّن ما قلناه.314 ؛ ص1 فوائد االصول ؛ ج.

 .الّتكاليف شرعّية

 .43 سوره نساء، آيه .
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داضتِ تاضذ تؼضی اص لذست ّا هثل لذست خاظ هسواء تاسن استغاػت ضشػی دس حح یا لذست خاظ هسواء تاسن 

ٍخذاى هاء دس عْاست هائیِ، ٍ اهثال ایي هَاسد، دخیل دس هالن ّستٌذ ٍ   اگش لذست دخیل دس هالن تَد اضىال 

دسست است صیشا هاهَستِ وِ هغلك ًیست ٍ هغلك عْاست هائیِ هالن ًذاسد ٍ عْاست هائیِ تشای فشد خاظ هالن 

داسد ٍ عْاست تشاتیِ تشای فشد خاظ دیگش ٍ لذست تِ ایي ًحَ داخل دس هالن است ٍ اگش ایي عَس ضذ ًمذ هشحَم 

ًائیٌی تِ هحمك وشوی دسست ًیست ٍ ًوی تَاى گفت وِ تا لصذ هالن، ػثادت وشد ٍتِ هحمك وشوی اضىال وشد وِ تا 

ٍلی دس هاًحي فیِ ایي گًَِ ًیست ٍ دسست است وِ هشحَم .فشض ٍخَد اهش ًوی ضَد ٍلَ دس هَسغ، ػثادت وشد

ًائیٌی تِ هحمك وشوی اضىال وشد ٍ گفت وِ ایٌدا اػتثاس لذست اص تىلیف دس هی آیذ ٍلی هٌظَس هشحَم ًائیٌی ایي 

ًیست وِ لذست دخیل دس هالن استاگش لذستی تَد وِ دس هٌاط دخالت داضت تایذ دس خَد خغاب همیذ تِ لذست 

ایطاى هی گَیذ وِ عثیؼت همیّذ تِ لذست ّست ٍلی ًِ تِ ضىلی وِ دس هسألِ استغاػت تَد ٍ لذستی وِ هَثش .ضذ هی

دس هالن است اص خای دیگش تایذ دسست ضَد ٍ ایي هثل خشٍج اص هحل اتتال است وِ ایي عَسی ًیست وِ فشدی وِ 

خاسج اص هحل اتتال است هالن ًذاضتِ تاضذ تلىِ هالن داسد یؼٌی ّن فشدی وِ دس هحل اتتالء است ٍ ّن فشدی وِ 

خاسج اص هحل اتتالء است ّش دٍ هٌاط سا داسًذ، یؼٌی اگش ًدس است ّش دٍ ًدس ّستٌذ ٍ اص حیث ًداست تیي 

ایي دٍ آب فشلی ًیست، فمظ یه لاًَى ػملی ٍ ػمالیی گفتِ تؼث تِ افشادی دسست است وِ دس هحل اتتالء هىلّف 

تاضٌذ لزا تفاٍت والم هحمك وشوی تا هشحَم ًائیٌی، تفاٍت یه ًَع تمییذ هٌفصل ٍ هتصل است ًِ ایٌىِ عثیؼت سا 

هحمك وشوی لذست سا اص یه لاًَى ػملی خذا استفادُ وشد ٍ .همیذ وٌذ تِ لذست  تِ ًحَی وِ دخیل دس هالن تاضذ 

پس یه ًَع . هي اص داخل خَد خغاب ٍ تىلیف دس آٍسدم ٍلی ّیچىذام ًگفتین وِ لذست دخالت دس هالن داسد

لذست ّست وِ اص حىن ػمل یا اص خغاب گشفتِ هی ضَد ٍ یه ًَع دیگش اص لذست ایي است وِ لذست دخالت دس 

 . هالن وٌذ هاًٌذ استغاػت دس حح ٍ تایذ دلیلی تیاى وٌذ وِ لذست دخالت دس هٌاط داسد

تمییذ هتصل لائل ضذُ است تا آى حىن ػمالئی ػملی  (هحمك ًائیٌی)پس فشق تیي ایي دٍ دیذگاُ ایي است وِ یىی 

تمییذ هٌفصلی لائل ضذُ است ٍ خَد خغاب ٍ تىلیف  (هحمك وشوی)وِ تؼث ًحَ افشاد غیش همذٍس، لغَ است ٍیىی 

سا دست ًضدُ است تلىِ یه لاػذُ ػملی هستملی تِ ًام لثح ػماب ػاخض لائل است ٍلی هحمك ًائیٌی ٍ هحمك وشوی 
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ها تؼذا تشای واس تا فشهایص ًائیٌی تِ ایي ًىتِ فٌی تسیاس ًیاص . ّیچىذام لذست سا دخیل دس هٌاط لشاس ًوی دٌّذ

 .داسین

 اشکال محقق خوئی ته میزسای نائینی

تش اساس ایي والم هشحَم ًائیٌی آلایاى تفصیل دادًذ وِ لذست اگش اص خَد خغاب دس تیایذ والم هحمك وشوی غلظ 

است ٍ اگش اص تىلیف ػاخض دس تیایذ ٍ لذست ػملی تاضذ والم هحمك وشوی دسست است ٍ هحمك خَئی تِ هیشصای 

ًائیٌی اضىال هی وٌذ وِ ایي والم تا هثٌای ضوا دس سِ خا ساصگاس ًیست، تِ ػثاست أخشی هشحَم ًائیٌی سِ حشف 

اٍلوثٌای ایطاى دس ٍاخة هؼلّك، دٍم دس اعالق تذلی ٍ ضوَلی ٍ سَم : هثٌایی داسًذ وِ ایي تفصیل سا اضتثاُ هی وٌذ

 . دس تماتل هغلك ٍ همیذ است ٍ ایي سِ هثٌا سثة ضذُ تفصیل هحمك ًائیٌی دس اضىال تِ هحمك وشوی اضتثاُ تاضذ

 تنافی تین تفصیل در اشکال ته محقق کزکی تا مثنای محقق نائینی در واجة معلق

دس ٍاخة هؼلك وِ ٍخَتص فؼلی است ٍ ٍاخثص استمثالی است ًوی تَاًی ایي حشف سا تضى ی تلِ اگش افشاد عَلی 

 .تاضٌذ ٍ ػشضی ًثاضٌذ وِ ٍاخة هؼلك پیص ًیایذ دسست است 

اٍلیي اضىال هحمك خَئی تِ هشحَم ًائیٌی ایي است وِ ایي تفصیل تا هثٌای ضوا دس ٍاخة هؼلك ساصگاس ًیست صیشا 

هحمك . ٍاخة هؼلك خایی است وِ ٍخَب حالی ٍ ٍاخة استمثالی است. هشحَم ًائیٌی ٍاخة هؼلك سا لثَل ًذاسد

خَئی هی گَیذ ایي حشف هشحَم ًائیٌی سا فمیْی هی تَاًذ لائل ضَد  وِ ٍاخة هؼلك سا لثَل داسد صیشا االى وِ اٍل 

ٍلت است ٍخَب اصالِ هضاحن تا ٍخَب صالت است، دُ فشد اٍل صالت غیشهمذٍس ّستٌذ تِ خاعش هضاحوت تا 

اصالِ، لىي االى یه ٍخَب فؼلی تشای صالت ٍخَد داسد ٍلی ٍاخة ًین ساػت دیگش ضىل هی گیشد، اگش هي یه 

ٍخَب اٍل ٍلت داضتن وِ ٍاخثص ًین ساػت دیگش است تفصیل دسست است ٍلی تِ ضشعی وِ تتَاى ٍاخة هؼلك 

 فشد 20پس دس ایٌدا وِ ٍخَب فؼلی است ٍلی. سا تصَیش وشد، دس حالی وِ هشحَم ًائیٌی هٌىش ٍاخة هؼلك است

 فشد تؼذش دسست است تایذ تىلیف سا تشد تِ سوت افشاد همذٍسی وِ دس آیٌذُ هی آیٌذ وِ 20اٍلص دسست ًیست ٍ 
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تلِ اگش دس ایي هسألِ، تضاحن عَلی ًثاضذ تلىِ ضذ هضاحوت دس افشاد ػشضی تاضذ هثال دس . ّواى ٍاخة هؼلك است

هَاضغ تخییش تیي لصش ٍ اتوام وِ هىلف هخیّش تیي ًواص لصشی یا توام است، اگش صالت تا اصالِ هضاحوت وشد تا ایي 

فشض وِ فشد لصش هضاحن اصالِ ًیست ٍلی فشد توام هضاحن اصالِ است، ایٌدا تخییش عَلی ًیست تلىِ ػشضی است ٍ 

ّواى لحظِ وِ ٍخَب فؼلی است ٍاخة ّن همذٍس است آى هَلغ تا تحلیل ضوا دسست است صیشا تىلیف همیذ هی 

ضَد تِ حصِ همذٍسی وِ همذٍس ضشػی هي االى لصش استَ اگش وسی دس ایي هثال وِ دٍ فشد دس ػشض یىذیگش 

ّستٌذ، تشن فشد غیش هضاحن وشد ٍ هشتىة هؼصیت ضذ ٍ تِ دًثال فشد هضاحن یؼٌی اتوام سفت، آى هَلغ والم هحمك 

ًائیٌی دسست است وِ فشهَد اهتثال ایي تىلیف فمظ تا تشتة یا لصذ هالن دسست هی ضَد، لىي دػَای هحمك ًائیٌی 

تا هحمك وشوی تش سش افشاد عَلی دس ػوَد صهاى است ٍ تصَیش افشاد عَلی دس ػوَد صهاى هتَلف تش ٍاخة هؼلك  

 .دس حالی وِ ایطاى ٍاخة هؼلك سا لثَل ًذاسد. است

 جواب اس اشکال محقق خوئی

خالصِ خَاب ها تِ هحمك خَئی ایي است وِ آیا ضوا والم هحمك ًائیٌی سا وِ فشهَد ٍاخة همیذ تِ لذست ًطذُ سا 

پزیشفتی یا ًِ؟ ٍاخة هؼلك یؼٌی چی؟ ایطاى ٍخَب سا همیذ تِ لذست وشد ٍلی هاهَستِ سا همیذ تِ لذست ًىشدُ 

تلِ اگش ٍاخة همیذ تِ لذست تاضذ یؼٌی تىلیف تِ حصِ همذٍس تاضذ ایي تا . یؼٌی لذست سا دخیل دس هالن ًوی داًذ

 .ٍاخة هؼلك دسست هیطَد ٍلی تىلیف تِ عثیؼی است

اگش هحمك خَئی والم هحمك ئائیٌی سا پزیشفتِ است وِ لذست دخالت دس هالن ًذاسد ٍ تصشیح داسد وِ والم هیشصا 

تا هحمك وشوی اص ایي خْت فشلی ًذاسد تلىِ فمظ اص خْت تمییذ تِ لذست تِ ًحَ هتصل ٍ هٌفصل فشق داسًذ پس 

تایذ تپزیشد وِ اٍال هشحَم ًائیٌی هی گَیذ ٍخَب فؼلی است ٍ ٍاخة فؼلی است ٍ تحشیه سوت فشد غیش همذٍس اص 

خغاب تِ دست هی آیذ صیشا تِ سوت فشد غیش همذٍس تحشیه ٍخَد ًذاسد ٍ ثاًیا لذست لیذ خغاب است ًِ لیذ 

هالن ٍ ًْایت فشق والم هي تا هشحَهوحمك وشوی ایي است وِ اٍ تمییذ تِ تىلیف تِ لذست سا ًحَ هتصل لائل ضذُ 

ٍلی هي تمییذ تِ ًحَ هٌفصل ضذُ ام ٍلی ّیچىذام هالن سا همیذ تِ لذست ًىشدُ این، پس هشحَم ًائیٌی هاهَستِ سا 
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تلِ اگش هٌاط هتَلف تش لذست تاضذ تذٍى . عثیؼی هی داًذ ًِ حصِ همذٍس، تا ایٌىِ ًیاص تِ ٍاخة هؼلك داضتِ تاضذ

لذست حىن فؼلی ًیست ٍ ٍاخة هؼلك هی ضَد ٍلی اص ًظش هحمك ًائیٌی لذست دخیل دس هالن ٍ هٌاط ًیستىِ ًثَد 

لذست تاػث ضَدحىن اص فؼلیت تیفتذ ٍ هاهَستِ فالذ هالن ضَد پس ٍاخة ّویي االى است ٍٍخَب فؼلی است ٍ 

هٌتْی ضوا هوىي است تؼذا تگَییذ ایي والم ًائیٌی هَخة . ٍاخة هاهَس تِ عثیؼی است ٍ هٌاط دس ّوِ افشاد است

ّذم اضىالص تش هحمك وشوی است ایي اضىال ٍاسد ًیست ٍلی فاسق والم ضوا ٍ هحمك وشوی وِ ایي ّوِ هاًَس هی 

دّیذ وِ اًغثاق عثیؼی تش فشد هضاحن هسلن است ٍلی عثیؼی هاهَستِ هسلن ًیست اگش آخشش تشگشدد تگَییذ تمییذ تِ 

 ....ًحَ اتصال ٍ اًفصال است

 حسن مهاجزی: مقزر

 


