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تاسمه تعالی 

 خالصه جلسه گذشته

تیاى وززین وِ هسله تزتة تِ زًثال ایي است وِ ػثازیت ػثازت هْن را، ٍلَ ایٌىِ . تحث زرتارُ هسإلِ تزتة تَز

تحمك ػثازت هٌَغ تِ لصس اهز تاضس، تصحیح وٌس ٍ تیاى وززین ایي هسله تزایأى زستِ اس فمْایی وِ زر ػثازیت 

ػثازت لصس اهز را ضزغ هی زاًٌس ذیلی هْن است، ّوچٌیي تزای وساًی وِ لصس اهز را ضزغ ًوی زاًٌس ٍلی احزاس 

تلِ اگز . هالن را السم هی زاًٌس ٍ هؼمتسًس وِ زر فعای تشاحن ًوی ضَز تزای هْن احزاس هالن وزز، ذیلی هْن است

فمیْی لصس اهز را ضزغ ًساًس ٍ احزاس هالن را ّن زر تشاحن هحمك تساًس یؼٌی تگَیس وِ زر هَرز تشاحن هالن تزای 

پس اگز وسی ّز وسام اسا یي زٍ هؽلة را ػلی سثیل هٌغ ذلَ لائل . ظس ػثازی هحمك است ًیاسی تِ تزتة ًسارًس

اس تَظید ها هؼلَم هی ضَز وِ والم هزحَم هظفز زر اصَل فمِ ًاتوام است سیزا . ضَز ًاگشیز اس تحث تزتة است

ایطاى زر همسهِ هسإلِ تزتة فزهَز اگز وسی زر ػثازیت ػثازت، اهز ًرَاّس ًیاس تِ تزتة ًسارز زر حالیىِ اگزاهز 

 .ضَز را ًرَاّس تاالذزُ هالن را وِ ًیاس زارز، ٍ ّواى ؼَر وِ گفتین تسٍى تزتة زچار هطىل هی

 تثییه تحث تزتة اس لسان مزحوم آخوود 

هاحصل اًسیطِ تزتة وِ اسهحمك وزوی ضزٍع ضسُ است ایي است وِ اهز تِ هْن را زر ؼَل اهز تِ اّن لزار زّین ٍ 

یىی ایٌىِ اهز هْن را هطزٍغ تِ ػشم ػصیاى اّن وٌین ٍ زیگز ایٌىِ هطزٍغ تِ : ؼَلیت تِ زٍ ٍجِ تصَیز هی ضَز

پس اهز تِ هْن یا هطزٍغ است تِ ػشم تز ػصیاىِ اّن، وِ فزع تزٍجَز اّن است ٍ تا . تحمك ػصیاى زر ذارج وٌین

اهز تِ اّن ًثاضس هي ػشم تز ػصیاى ًسارم ٍ اس آى ؼزف اهز تز هْن، فزع تز ایي ػشم است ٍ لذا اهز تِ هْن زر ؼَل 
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اهز تِ اّن است ٍ یا اهز تِ هْن، هطزٍغ تِ ػصیاى اهز اّن است ضثیِ تِ صَرت لثل، وِ تایس اهز تِ اّوی هَجَز 

پس یه اهزهطزٍؼی زارم ٍ . تاضس تا ػصیاى زر رتثِ الحك هحمك ضَز ٍ اهز تِ هْن ًیش هتفزع تز ایي ػصیاى است

یه اهز هؽلك وِ اهز هطزٍغ هْن است ٍ اهز هؽلك اّن است وِ ضزغ اهز تِ صالت یا ػشم است یا ػصیاى ٍ لذا 

 .ؼَلیت رٍضي است

 فزق تیه عصیان و عشم تز عصیان

 اگزوسی گفت وِ اهز تِ هْن هطزٍغ تِ ػشم تز ػصیاى اّن است وِ تِ ضىل ضزغ هتمسم یا همارى لاتل تصَیز است 

ٍلتی هىلّف ٍارز هسجس ضس ٍ زیس هسجس ًجس است تىلیف تْاسالِ وززى ًجاست، فؼلی هی ضَز ٍلی هىلّف تصوین 

تز ػصیاى هی گیزم ٍلتی ػشم تز ػصیاى هحمك ضس، اهز تِ صالت تزای اٍ فؼلیت پیسا هی وٌس تِ ضىل اهزی وِ 

حال چِ تؼثیز تِ ضزغ هتمسم ضَز یا ضزغ . هطزٍغ تِ ضزؼی است وِ آى ضزغ زر رتثِ ساتك تحمك پیسا وززُ است

همارى، فزلی ًوی وٌس ٍ هزحَم آذًَس ّن ّز زٍ تؼثیز را زر وفایِ تیاى وززُ است، ٍ ذَز تحمك ػشم هتمسم است ٍ 

لىي اگز گفتین وِ اهز تِ صالت هتَلف تز ذَز ػصیاًاست ایي یه . تماء آى همارى است ٍ ایي هطىلی ًسارز

هطىلی زارز ٍ آى ایٌىِ اگز اهز تِ صالت هطزٍغ تِ تحمك ػصیاى تِ ضىل ضزغ هتمسم ضَز آى هَلغ تا ٍالؼیت 

ذارجی تؽثیك ًوی وٌس، سیزا ػصیاى سهاى هی ذَاّس،تایس سهاًی تگذرز وِ هىلف تَاًایی اًجام اسالِ را زر آى سهاى 

زاضتِ تاضس تا اگز اًجام ًساز گفتِ ضَز وِ ػصیاى وززُ است،سهاًی وِ هطغَل همسهات ضَز ٍ تزٍز آب ٍ لَاسم 

تؽْیز هسجستیاٍرز ٍ لذا اگز وسی گفت ػصیاى تِ ضىل ضزغ هتمسم ٍ ضزغ همارى وار ذَاّس وزز، ایي اضىال 

زارز، سیزا ػصیاى سهاى هی ذَاّس، سیزا  هىلّف سهاى هی ذَاّس تزای اسالِ ًجاست زر حالیىِ فزض تحث زرتارُ 

وسی وِ است وِ تِ هحط ٍرٍز زر هسجس ًواس هی ذَاًس، لذا ًوی ضَز ػصیاى ذارجی را تِ ضىل ضزغ هتمسم 
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زر حالیىِ ایي ذالف فزض ها استَ لذا تزای حل  زذیل زرفؼلیت صالت وزز هگز ایٌىِ زلائمی زر ذارج تگذرز،

ِ اًسػصیاى تِ صَرت ضزغ هتاذز ذَاّس تَز وِ هثل اجاسُ است وْسر تحث همسهِ ٍاجة  ایي هطىل آلایاى گفت

زر تیغ فعَلی وِ ًیاس تِ اجاسُ هاله زارین، اگز گفتین اجاسُ الحك، ًالل است . تزای تصحیح ضزغ هتاذز گفتِ ضس

ایي ّیچ اضىالی ًسارز ٍ ایي اس ًَع ضزغ هتمسم ٍ همارى است ٍلی اگز گفتین وِ اجاسُ واضف است تِ ًحَ وطف 

حمیمی یؼٌی وطف هی وٌس وِ تیغ اس سهاى تحمك تیؼوَثز زر هلىیت تَزُ است ٍ ایي اجاسُ هتاذز وِ واضف تِ وطف 

حمیمی است ضزغ هتاذز است وْسر اصَل تالضْایی تزای حل آى ضس ٍ اگز ایي گًَِ ضس ػصیاى هتاذز یؼٌی 

ػصیاًی وِ زُ زلیمِ یا یه رتغ یا ًین ساػت تؼس زر ذارج هحمك هی ضَز سیزا ایي ػصیاى یه سهاًی ًیاس زارز وِ 

هحمك ضَز ٍ ایي زُ زلیمِ یا ًین ساػتظزف تحمك ػصیاى است یؼٌی ػصیاى ًین ساػت تؼس هحمك هی ضَزٍلی اس 

تاب ضزغ هتاذز، زر فؼلیت اهز تِ صالت اس سهاى ٍرٍز هىلف تِ هسجس تاثیز هی گذارز هثل اجارُ وِ تاثیز زر 

هلىیت ساتك اس سهاى تحمك تیغ زاضت، ایي ػصیاى ّن تِ ضىل ضزغ هتاذز اثز زر فؼلیت اهز تِ صالت، اس سهاى 

تاالذزُ یا اس تاب ػشم وِ ضزغ همارى تلىِ هتمسم است یا اس تاب ػصیاى وِ ضزغ هتاذز است  . ٍجَز تِ هسجس زارز

اهز تِ صالت فؼلیت پیسا هی وٌس ٍ لذا تحمك ظس ػثازی اس تاب ایي است وِ اهز زارز آى ّن اهزیىِ زر ؼَل اّن 

 .ایي تَظیح آذًَس. است

 تکمله مزحوم آخوود تز تحث تزتة
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ِ ای تز تحث تزتة زارز وِ تؼس اس تیاى والم هحمك وزوی تیاى هی وٌس اگز :  ایطاى هی فزهایس.هزحَم آذًَس یه تىول

 .اهىاى ثثَتی تزتة زرست ضَز، زر ػالن اثثات ًیاس تِ زلیل ًرَاّس زاضت

لائل تِ تزتة زر زٍ هزحلِ تایس تحث وٌس، یىی هزحلِ اهىاى ثثَتی تزتّة وِ هرلص آى زر ؼَل : تَظیح هؽلة

هزحَم . تَزى اهز تِ هْن است، زٍم هزحلِ اثثات تزتة است یؼٌی زلیلی زر ػالن اثثات تیایس تزتة را اثثات وٌس

آذًَس هی فزهایساگز اهىاى تزتّة ثاتت ضَز تزای اثثات آى ًیاسی تِ زلیل ًیست سیزا فزض تحث زر جاییاست وِ ها 

زٍ ذؽاب زارین یه ذؽاب ؤسل زارین ٍ یه ذؽاب صلّ، تِ تیاى زیگز یه اسل الٌجاسِ ػي الوسجس زارین ٍ یه 

ذؽاب تِ اّن یمیٌا اؼالق زارز؛ ذؽاب تِ هْن، اس اٍل اؼالق زاضتِ است، لىي هشاحوت سثة ضس وِ . صلّ زارین

ؤسل هؽلك تَزُ است، چِ ذؽاب صلّ تاضس ٍ چِ صلّ ًثاضس، اس ؼزفی صلّ ّن هؽلك تَز چِ . اؼالق هْن، همیس ضَز

اسل تیایس ٍ چِ ًیایس، صلّ وِ تِ صَرت هؽلك ٍاجة تَزُ است ػلی اؼاللِ ٍاجة تَزُ است تؼس اسل تِ صَرت 

هؽلك آهسُ است تا آى هشاحوت وززُ است، تِ ذاؼز ایٌىِ اسالِ فَری ٍ اّن تَزُ است تاػث ضسُ است صلّ وِ هْن 

اگز تزتة ثثَتا زرست تاضس . است هطزٍغ تِ ػشم تز تزن اّن یا ػصیاى اّن ضَز تِ ضزؼی وِ تزتة صحیح تاضس

فمػ تزای ایٌىِ ایي زٍ . ها زلیل ًوی ذَاّین سیزا زٍ ذؽاب زارین وِ ایي زٍ ذؽاب زاللت تِ تزتة اثثاتی زارًس

ذؽاب زاللت زر تزتة زر ػالن اثثات وٌٌس یه ضزغ ٍجَز زارز ٍ آى ایٌىِ لائل ضَین وِ ػثازیت ػثازت ًیاس تِ 

اهز ًسارز ٍ اگز وسی ایي هثٌا را لثَل وزز، ذَز ذؽاتْا هسإلِ را حل هی وٌٌس سیزا ذؽاب صلّ هی گَیس هي صالت 

تا اهز هی ذَاّن پس ایي اهز را همیس هی وٌن تِ ػصیاى اّن، تا هطىل حل ضَز، تلِ اگز وسی لائل ضس تِ ایٌىِ تزای 

ػثازیت ػثازت ًیاس تِ اهز ًیست، زر ٍجَز صلّ زٍ احتوال ّست یا تماء صلّ تا هالن یا تماء صلّ تا اهز ٍ ًوی تَاى 

                                            
 .مرحوم آخوند در کفایه ابتداء ترتب رابیان می کند و بعد کالم محقق کرکی را بیان میکند و سپس این تکمله را بیان میکند. 
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پس اگز فمْی زر ػثازیت ػثازت، اهز : گفت ذَز ایي زٍ ذؽاب زاللت تز تزتّة هی وٌٌس لذاهزحَم آذًَس هی فزهایس

را ضزغ وزز چَى ذؽاب اّن ٍ ذؽاب هْن ّن ٍجَز زارز ٍجَز ایي زٍ ذؽاب ٍ هشاحوت آًْا،زر فعای وِ 

لذا اگز وسی تا ایي تىولِ ترَاّس تزتة را تَظیح زّس . ػثازت  اهز هیرَاّس، یه اهز تزتثی را تحَیل ضوا هی زّس

 .تزتة لِ ثثَت ٍ لِ اثثات، وِ ّز زٍ را هزحَم آذًَس تیاى وززُ است: تایس تگَیس

 اشکاالت مزحوم آخوود ته تزتّة

هزحَم آذًَس تِ ثثَت تزتة اضىال هی وٌس ٍ هی فزهایس هاحصل تَظیح تزتة ایي است وِ اهز تِ هْن زر ؼَل اهز 

تِ اّن است ٍ ؼَلیت یؼٌی زر اهز تِ هْن زر رتثِ اهز تِ اّن ًیست ٍلی اهز تِ اّن وِ زر رتثِ اهز تِ هْن ّست ٍ 

هؼٌی ؼَلیت یؼٌی ایي وِ اهز تِ هْن هطزٍغ تِ ػصیاى اّن است ٍلی اؼالق اهز تِ اّن وِ تالی است یؼٌی اهز تِ 

وِ الثتِ - اّن ٍجَز زارز چِ هْوی تاضس ٍ چِ ًثاضس ٍ لذا اگز اهز تِ اّن زر رتثِ اهز تِ هْن ٍجَز زاضتِ تاضس

هؼٌای ؼَلیت ّویي است ٍ هؼٌا ًسارز وِ اهز تِ اّن سالػ ضَز سیزا سمَغ تىلیف سِ راُ زارز یا تِ اس تیي رفتي 

هَظَع است هثل اس تیي رفتي هسجس یا تِ اؼاػت ضسى است یا ایٌىِ ػصیاى ضَز اؼاػت وِ ًطسُ است هَظَع 

اها زرتارُ ػصیاى، ػشم تز ػصیاى وِ اس ضزائػ سمَغ تىلیف ًیست وِ ضوا . ّن وِ ٍجَز زارز سیزا ًجاست است

گفتیس هطزٍغ تِ ػشم هی وٌین، تلِ ذَز ػصیاى ذارجی اس ضزئػ سمَغ تىلیف است ٍلی ضوا ذَز ػصیاى را تِ 

ضىل ضزغ هتاذز آٍرزیس یؼٌی ٌَّس ػصیاًی ذارجی تحمك پیسا ًىززُ است تِ ػثارت اذزی ػصیاى زر سمَغ 

تىلیف،  ضزغ همارى است ٍ ػصیاًی وِ سالػ هیىٌس ػصیاى ذارجی است ٍ تایس تیایس تا سالػ ضَز لذا اهز تِ اسل  

ٍ ضوا لائل ّستیس وِ زر ؼَل اٍ یه اهز زیگزی ػمال زرست وززیس، هؼٌای ایي - تِ ّیچ زلیلی سالػ ًطسُ است

 .والم  ایي است وِ زر رتثِ اضتغال تِ هْن اهز تِ اّن فؼلی است ٍ ایي ؼلة ظسیي است وِ هحال است
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چِ اضىال زارز ظسیي هتَجِ ایي هىلّف ػاصی ضَز ٍ ػصیاى ذَزش سثة ضسُ است زچار ظسیي ضَز : اى للت

 .سیزا اگز اّن را اًجام هی زاز ٍ اهز تِ اسالِ را اهتثال هی وزز وِ هْن ٍجَز ًساضت

هزحَم آذًَس جَاب هی زّس وِ اضىال ؼلة ظسیي، ًاظز تِ هَالی حىین است ٍ هطىل ایي است وِ هَالی : للت

حىین ًوی تَاًس ؼلة ظسیي وٌس ٍ ًوی تَاًس زر رتثِ هْن تزای وسی وِ لسرت ًسارز ّن ؼلة هْن ٍ ّن اّن وٌس ٍ 

ایي ؼَر ًیست وِ هَال تگَیس اگز ایي وار را وززی، اس تَ ؼلة ظسیي هی وٌن؛ وإىّ ضوا هی گَیس وِ ؼلة ظسیي زر 

ِ ای است وِ ًاظز تِ فؼل هَلی . جایی وِ تِ ذاؼز سَء اذتیار هلىف تاضس استحالِ ًسارز پس  اضىال تِ استحال

 است ٍ واری تِ فؼل هىلف ًساریین

تؼسزػماب است یؼٌی اگز هلىفی ّیچىسام اس زٍ تىلیف را اًجام ًساز تاس لعیِ ضزؼیِ اضىال زٍم هزحَم آذًَس

ٍ زر ایي رتثِ وِ ّز زٍ « اسل الٌجاسِ ٍ اى ػصیت فصلّ»ًسثت تِ اّن زرست است سیزا تِ هىلف گفتِ ضسُ است

آیا ٍالؼا هلتشم . زرست است ضوا زٍ تىلیف هتَجِ اٍ وززیس پس تایس زٍ ػماب ضَز سیزا ّز زٍ را تزن وززُ است

 .تِ تؼسز ػماب هی ضَیس وِ اٍ هستحك ػماتیي است

تِ ًظز ها اضىال زٍم، اضىال هستملی ًیست ٍ ایي فزع تز فؼلیت زٍ ؼلة است ٍ اگز وسی تَاًست اضىال اٍل را 

 .پاسد زّس ایي اضىال ّن زرست هی ضَز

 جواب مزحوم مظفز اس اشکال آخوود خزاساوی

                                            
 . نتوانستی اشکال بود ولحی به صدد تصحشانای ومی گفتی بزرگ میزرایال را به مک اشنمرحوم آخوند می گوید ای. 
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: هزحَم هظفز وِ هتاذز اس آذًَس است زر اصَل فمِ تِ صسز جَاب اس هزحَم آذًَس تز آهسُ است ٍ هیفزهایس

هزحَم آذًَس هی گَیس اهز تِ ظسیي زر آى ٍاحس هحال است ٍ آى ٍاحس ّواى رتثِ هْن، یؼٌی زر رتثِ هْن، اهز تِ 

ِ ای صَرت گزفتِ است. ظسیي ضسُ است وِ هحال است اس آذًَس سَال هی وٌین وِ ایي آى . وإى ّ زر ایٌجا یه هغالؽ

ٍاحس تِ وجا هی ذَرز؟ اگز آى ٍاحس تِ جوغ ظسیي ترَرز حزف زرست است ٍلی اگز آى ٍاحس تِ اهز ترَرز 

ولیتص غلػ است ٍلتی ضوا هیگَیس اهز تِ ظسیي زر آى ٍاحس یؼٌی اهزی وِ ظسیي را زر آى ٍاحس جوغ وٌس ایي 

هحال است اها اگز آى ٍاحس را لیس اهز وززیس ٍ گفتیس اهز زر یه آى تِ زٍ ظس هحال است، تِ ها تگَییس تساًین چِ 

آًچِ هحال است جوغ تیي ظسیي زر آى ٍاحس است ٍ اس ؼزف هَلی حىین هحال است وِ تِ ػثس . هطىلی زارز

ػاصی اهزتِ جوغ تیي ظسیي وٌس،ٍلی اگز زر ایٌجا جوغ ظسیي ًثاضس یؼٌی هاهَرتِ جوغ تیي ظسیي ًثاضس تلىِ فمػ 

پس اگز آىِ ٍاحس را تِ اهز تشًیس یؼٌی هٌظَر اهز وززى تِ زٍ ظس زر . اهز، زر آىِ ٍاحس صَرت تگیزز هحال ًیست

آى ٍاحس تاضس هطىل حل هی ضَز ٍ ًثایس آىِ ٍاحس را تِ هاهَر تِ سز یؼٌی اهز تِ جوغ تیي زٍ ظس، زر حالی وِ زر 

تزتة تٌا تز ػسم جوغ است ٍ هَلی زر آىِ ٍاحس اهز هیِىٌس ٍ زر رتثِ هْن اهز وززُ است تِ اسالِ ٍ اهز وززُ تِ 

هَال اهز تِ اّن هی وٌس ٍ اهز تِ . صالت ٍلی اهز زر آى ٍاحس است ٍ ًرَاستِ وِ زر آى ٍحس ایي زٍ را جوغ وٌس

. هْن ّن هیىي ٍ ایي زٍ اهز را زر آىِ ٍاحس هی وٌس ٍلی اس هىلّف، اًجام زٍ هاهَرتِ را زر ٍلت ٍاحس ًوی ذَاّس

اساساً زر تزتة، فزض ایي وِ ضوا زٍ ضی زاریس زر ػزض ّوسیگز، ٍلی هَال اس هىلف ًوی ذَاّس وِ ایي زٍ را 

زرػزض یىسیگز اًجام زّس، تلىْسٍ اهز زارین ٍ زٍ هاهَرُ زارین ٍلی هاهَرتِ ایي ّا جوغ وززى ًیست، اس وجای 

. ؼلة زٍ ظس، ؼلة جوغ را تسست آٍرزیسٍ ایي آى ٍاحس تِ ؼلة هی ذَرز یا تِ جوغ تیي ظسیي تِ ػٌَاى هاهَرتِ
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زر تزتة ها جوغ ظسیي ًسارین تلىِ اصال زر تزتة، حتی اگز فزض جوغ اهىاى زاضتِ تاضس، تاس هَال اتتساء اّن را 

 .هی ذَاّس

تِ اضىال هزحَم آذًَس ٍرٍز وٌس ٍ تگَیس آىِ ٍاحسیؼٌی زٍ اهز زر یه سهاى - وإىّ- تٌاتزایي هزحَم هظفز ذَاستِ 

اهز الف هاهَرتِ ج زارز ٍ اهز ب هاهَرتِ چ زارز ٍلی لزار ًیست . ّستٌس، ٍلی لزار ًیست وِ هاهَرتِ ّا جوغ ضًَس

تؼس تِ آذًَس هیگَیس وِ ذَز ضوا زر ػالن . وِ ج ٍ چ زر یه سهاى جوغ ضًَس تلىِ فمػ اهزّا زر یه سهاى ّستٌس

اثثات گفتیس وِ اهز اّن اؼالق زارز ٍ اهز تِ هْن اؼالق زاز ٍ هشاحوت تاػث هی ضَزهْن را همیس ضَز تِ زلیل ایٌىِ 

هطَْر هی گَیٌس هْن اس فؼلیت هی افتس ٍ لذا تزتثت لثل ٍ تؼسی ًسارز ٍ اس ّواى اٍل اّن است لذا ضوا تِ ها ًطاى 

 .تسّیس وِ وجا جوغ تیي ظسیي رخ زازُ است

والم هزحَم هظفز تایس تزرسی ضَز ٍ تؼس ّن وِ والم هزحَم ًائیٌی را تزرسی وززین  ٍ والم هزحَم ذَئی را :  استاز

تزرسی وززین فمػ ایي جولِ زرست هی ضَز ٍ فمػ گزفتار ایي ّستین وِ اگز زٍ هاهَرتِ ضس آیا ػاصی زٍ ػماب 

هی ضَز وِ ها گفتین وِ زٍتا ًیست تلىِ صس تا است سیزا الی ها ضاءاهلل اس ایي هاهَرتِ ّایی است وِ گززى هىلف 

 .است ٍ ػصیاى وززُ است

 حسه مهاجزی: مقزّر


