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 باسمه تعالی

 خالصه جلسه گذشته

تیاٖ ضذ وٝ ٔحمك خٛئی رظٛاٖ اهلل تؼاِی ػّیٝ تٝ ٚسیّٝ تیاٖ خٟات ارتؼٝ، ٔسأِٝ خٛاس تزتة را ٔفصُ تیاٖ فزٔٛد٘ذ ٚ تٝ تثغ ٔحمك 

تثییٗ فزٔٛد٘ذ وٝ در ٔسأِٝ تزتة، اٚال تٝ خٟت اضتزاؼی وٝ داریٓ - وٝ خیّی اس ٔمذٔات ٚ خٟات ٔذوٛر، تزٌزفتٝ اسایطاٖ تٛد - ٘ائیٙی 

یؼٙی تٝ خٟت ایٙىٝ فؼّیت ٟٔٓ، ٔطزٚغ تٝ تزن اٞٓ ٚ ػذْ اٞٓ ضذٜ است ٚ ثا٘یا تٝ خٟت ایٙىٝ تىّیف ٘سثت تٝ ٔٛظٛع خٛد ٔحزویت 

٘ذارد ِٚی ٘سثت تٝ ٔتؼّك خٛد، ٔحزویت دارد ٚ ٔىّف را دػٛت تٝ تحمك ٔتؼّك ٔی وٙذ، ٘اٌشیز ٞستیٓ وٝ تزتة را خشء ٚاظحات اِٚیٝ ٚ 

تذیٟیات اِٚیٝ تذا٘یٓ ٚ اٌز وسی خٛب ایٗ ٔمذٔات را تصٛر وٙذ لؽؼا تصذیك  تٝ أىاٖ ثثٛتی تزتة ٔی وٙذ ٚ تؼذ تٝ تثغ ٔحمك ٘ائیٙی 

یه تطثیٝ ا٘داْ ٔی دٞذ ٚ ٔی فزٔایذ در تىٛیٗ ٞٓ ٕٞیٙؽٛر است ٚ اٌز فزض وٙیذ دٚ التعاء ٚخٛد دارد وٝ یىی اس ایٗ دٚ ٔمتعی، خسٓ 

را تٝ ایٗ ٘مؽٝ تحزیه ٔی وٙذ ٚ ٔمتعی دیٍز، التعاء  ٔی وٙذ وٝ اٌز ایٗ خسٓ در خای خٛد تالی تاضذ، سفیذ یا سیاٞطٛد، ایٗ دٚ ٔمتعی 

تا ٞٓ تشاحٓ ٘ذار٘ذ سیزا ٔمتعی اَٚ وٝ ایٗ خسٓ را حزوت ٔی دٞذ سٔیٙٝ ٔمتعی دْٚ را اس تیٗ ٔی تزد ٚ اخاسٜ ٕ٘ی دٞذ وٝ ٔمتعی دْٚ اثز 

وٙذ سیزا ٔمتعی دْٚ، تٝ سثة ا٘تفاء ٔٛظٛع، ٔٙتفی ٔی ضٛد ٚ ِذا ٕ٘ی تٛاٖ ٌفت تیٗ ایٗ دٚ ٔمتعی در تىٛیٗ تٙافی ٚ ٔشاحٕتی ٚخٛد 

تٝ تیاٖ دیٍز ٔمتعی اَٚ ٔی ٌفت ایٗ خسٓ اس ٔىاٖ اِف تٝ ٔىاٖ ب تزٚد ٚ ٔمتعی دْٚ ٔی ٌفت اٌز ایٗ خا تٕا٘ذ ایٗ رً٘ را تٝ . دارد

خٛد ٔی ٌیزدِٚی تؼذ اس تیٗ رفتٗ، دیٍز سٔیٙٝ تز چٙیٗ رٍ٘ی ٚخٛد ٘ذارد ٚلتی در تىٛیٗ ایٗ ؼٛر است در تطزیغ ٞٓ ٕٞیٗ ؼٛر است، 

یؼٙی یه ٔمتعی، التعاء تحمك اساِٝ دارد ٚ اٌز ایٗ اساِٝ تحمك پیذا وٙذ، سٔیٙٝ التعاء تىّیف ٟٔٓ اس تیٗ ٔی رٚد ٚ دیٍز فؼّیت پیذا 

ٕ٘ی وٙذ ٚ اٌز ٔمتعی اَٚ ػصیاٖ ضٛد ٚ اساِٝ تحمك پیذا ٘ىٙذ ٔمتعی دْٚ وار خٛدش را ٔی وٙذ ٚ ِذا ٘ٝ در تىٛیٗ ٚ ٘ٝ در تطزیغ 

 .ٔٙافاتی تیٗ دٚ ٔمتعی ٚخٛد ٘ذارد
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ِٔٛی صالت را ارادٜ ٔی وٙذ در حاِتی وٝ اساِٝ تزن ضذٜ است ٚ التعاء یؼٙی ٕٞیٗ ٚ ٔمتعی یؼٙی ٚخٛب ٚ . ارادٜ ِٔٛی تاتغ ٔالوات است

تىّیف ٘سثت تٝ اساِٝ فؼّیت ٔؽّك دارد سیزا اساِٝ ٔمیذ تٝ چیشی . تىّیف فؼّی ٚ تىّیف ٚلتی فؼّیت پیذا ٔی وٙذ وٝ ٔٛظٛع داضتٝ تاضذ

تىٛیٗ . ٘یست ِٚی ٘سثت تٝ صالت فؼّیتص ٔمیذ تٝ ػذْ اساِٝ است ٚلتی اساِٝ ٔحمك ٘طذ ارادٜ فؼّی تٝ تحمك صالت صٛرت ٔی ٌیزد

یه ػأُ تىٛیٙی است ٚ ایٗ تطثیٝ تٝ خاؼز ایٗ است وٝ تٍٛییٓ ٔمتعاٞای تىٛیٙی ٞٓ ٔٛارد ٔطاتٟی دار٘ذ ٚ ایٗ تٝ ٔؼٙای ٔشاحٕت 

 .ایٟٙا تا یىذیٍز ٘یست

دیزٚس در پایاٖ تحث رٚی ایٗ ٘ىتٝ تٕزوش وزدیٓ وٝ ٚلتی ٔی ٌٛییٓ تزتة خایش است تٝ خاؼز ایٗ است وٝ اضتزاغ فؼّیت ٟٔٓ تٝ ػذْ 

اٞٓ ٔٛظٛع خٕغ تیٗ ظذیٗ را اس تیٗ ٔی تزد ٚلتی ٔی ٌٛییٓ فؼّیت ٟٔٓ ٔطزٚغ تٝ ػصیاٖ اٞٓ است ایٗ ػصیاٖ یؼٙی تزن اٞٓ، یؼٙی 

خٕغ ٘طذٖ اٞٓ ٚ ٟٔٓ در ظزف ٚاحذ ٚ ٔٙظٛر ایٗ ٘یست وٝ استحاِٝ تٝ دِیُ ایٙىٝ ٔتٛلف تز اختیار ٚ فؼُ اختیاری ضذٜ است، ٔطىّی 

٘ذارد ٚ ِذا اٌز چٝ چٙیٗ ٔؽّثی تٝ ٔیزسای وثیز ٘سثت دادٜ ضذٜ است ِٚی ایٗ ٘سثت ٔطىٛن است سیزا وسی ضه ٘ذارد وٝ خٕغ تیٗ 

 . ظذیٗ استحاِٝ دارد ٚ ایٗ استحاِٝ تا یه أز اختیاری حُ ٕ٘ی ضٛد

 تقسین بندی هحقق نائینی بزای دو تکلیف هطلق و هشزوط

ٝ ای را وٝ ٔحمك ٘ائیٙی در اثٙاء تحث تیاٖ وزد٘ذ دٚتارٜ ؼزح ٔی وٙذ تٝ خاؼز یه اضىاِی وٝ تٝ ٔحمك ٘ائیٙی دارد  در آخز تحث یه ٘ىت

 . ٚ ٔا ٞٓ تٙاء داضتیٓ وٝ والْ ٔحمك خٛئی ٚ ٘ائیٙی را وأُ تٍٛییٓ سیزا تزتة تحث ٟٕٔی است

ٝ ای دارد تزای تٙمیح تیطتز تحث وٝ اضىاِی ٘ذارد وٝ ٔا ایٗ تٛظیح :ٔحمك خٛئی ٔی فزٔایذ  استاد ٔا ٔحمك ٘ائیٙی،  یه تٛظیح اظاف

ٔحمك ٘ائیٙی یه تمسیٕی تیاٖ ٔی فزٔایذ ٔثٙی تز ایٙىٝ ٚلتی یه تىّیف ٔؽّك ٚ یه تىّیف ٔطزٚغ ٚخٛد داضتٝ . اظافٝ را تٍٛییٓ
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ٌاٞی اٚلات ٘سثت تىّیف ٔؽّك ٚ ٔطزٚغ ایٗ ؼٛر است وٝ یىی ٔی خٛاٞذ ٔٛظٛع دیٍزی را : تاضٙذدٚ حاِت ٘سثت تٝ یىذیٍز دار٘ذ

تٕزوش تحث ٔا تیطتز سز فزظی است وٝ رافؼیت ٔٛظٛع را داریٓ سیزا در . تز ؼزف وٙذ ٚ ٌاٞی اٚلات یىی رافغ ٔٛظٛع دیٍزی ٘یست

. تزتة ػٕذٜ تحث ٔا ایٗ است وٝ اضتزاغ، ٔٛظٛع را تزدارد ٚ تٝ خٟت ایٗ اضتزاغ ٚ رافؼیت ٔٛظٛع، ٔحذٚری در تزتة ٚخٛد ٘ذارد

یىی ایٙىٝ ضزؼٟا اس ٘ٛع افؼاَ اختیاری ٘یست ٚ : در فزض دْٚ وٝ یىی اس دٚ تىّیف رافغ ٔٛظٛع دیٍزی ٘یست دٚ حاِت وّی داریٓ

یه حاِت ایٗ است وٝ ضزؼٟا اس ٘ٛع افؼاَ اختیاری است وٝ ٔحمك ٘ائیٙی د٘ثاَ ایٗ است وٝ تٍٛیذ ایٗ لسٓ دْٚ تاثیزی در تحث تزتة 

٘ذارد خٛاٜ ضزؼٟا اختیاری تاضٙذ یا غیز اختیاری تاضٙذ چٖٛ ارتفاع ٔٛظٛع ٔؽزح ٘یست ِذا تاثیزی در ایٗ تحث ٘ذارد،ٔثاَ تزای خایی 

اٌز . وٝ ضزؼٟا اختیاری است، ٔسأِٝ حعز ٚ سفز است وٝ ٔحمك خٛئی تزای استذالَ تز درستی تزتة در ضزع ایٗ ٔثاَ را لثال تیاٖ وزد

وسی سفز ضزػی رفت یدة ػّیٝ اِمصز وٝ ٚخٛب لصز ٔتٛلف تز ٚخٛد ػٙٛاٖ سفز ضزػی است یا ٔتٛلف تز ایٗ است وسی لصذ الأٝ 

در ایٗ ٔثاَ .٘ىٙذ در حاِی وٝ ظزٚرت الأت دٜ رٚس ٞٓ دارد ِٚی ٕٞیٗ وٝ لصذ الأٝ ٘ىٙذ یدة ػّیٝ اِمصز، ػّی اختالف ٔذاٞة

ٌاٞی ٚلت ٞا ضزغ . ٚخٛب لصز ٔتٛلف تز ضزؼی تٝ ٘اْ سفز است وٝ فؼُ اختیاری است یا لصذ الأٝ ػطزٜ ایاْ وٝ فؼُ اختیاری است

یه أز غیز اختیاری است ٔثُ آٔذٖ داخُ ضذٖ ٚلت ٚ سٚاَ وٝ ضزغ ٚخٛب صالت است تٙاتزٔطٟٛر وٝ سٔاٖ را ضزغ تىّیف ٔی 

دا٘ٙذ یا وسٛف ٚ خسٛف وٝ ضزغ ٕ٘اس آیات است ِذا ٔا تىاِیف ٔطزٚؼی داریٓ در لثاَ تىاِیف ٔؽّك وٝ ضزغ آٟ٘ا ٌاٞی افؼاَ 

 .اختیاری ٚ ٌاٞی غیز اختیاری ٞستٙذ

در ایٗ خٛر ٔٛارد وٝ ٔا ٔؽّك داریٓ ٚ ٔمیذ داریٓ ٚ ٔمیذ ٌاٞی ٔطزٚغ تٝ  أز غیز اختیاری ٚ ٌاٞی أز اختیاری است تایذ دیذ ٘سثت 

ایٗ ٔؽّك ٚ ٔمیذ اس خٟت تحمك ٔتؼّك چؽٛر است ٔا در تزتة ٌفتیٓ ػٕذٜ تحث ایٗ تٛد وٝ یه فؼّی ٕٔىٗ است ٘سثت تٝ تحمك ٔتؼّك 

تىّیف دیٍز ٔمیذ تٝ ػذْ تاضذ ٔثُ تحث خٛدٔاٖ وٝ ٚخٛب صالت ٘سثت تٝ تحمك ٔتؼّك ٚخٛب اساِٝ تٝ ضزغ ػذْ تحمك اساِٝ است ٚ 

ٔؽّمی داریٓ ٚ ٔمیذی داریٓ ٚ . ٌاٞی اٚلات ایٗ اضتزاغ در ٞز دٚ است ٚ ٌاٞی در یىی است ٚ ٌاٞی ایٗ اضتزاغ در ٞیچىذاْ ٘یست

لیذٞا ٌاٞی اٚلات اختیاری است ٚ ٌاٞی غیز اختیاری است ِٚی اس خٟت تحمك ٔتؼّك ٌاٞی ایٗ تٝ آٖ ٚ ٌاٞی آٖ تٝ ایٗ ٚ ٌاٞی ٞز 

دٚ ٔؽّك ٞستٙذ ٚ ٔحمك ٘ائیٙی ٔی فزٔایذ در ایٗ ٌٛ٘ٝ ٔٛارد ٔطىّی ٚخٛد ٘ذارد سیزا اٌز اضتزاؼی تٛد خٕغ تیٗ ظذیٗ تحمك پیذا 
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ٕ٘ی وٙذ سیزا اٌز یه تىّیفی ٌفت فؼّیت ٔٗ در ظزف ػذْ ٔتؼّك تىّیف دْٚ است ٔؼّْٛ وٝ ٞیچ ٌاٜ خٕغ تیٗ ظذیٗ ٔحمك ٕ٘ی ضٛد 

خٛاٜ اس دٚ ؼزف تؼّیك تاضذ یا اس یه ؼزف ِٚی اٌز اؼالق ٚخٛد داضت چٖٛ فزض ایٗ است وٝ ٔىّف لذرت ٚاحذ دارد ٚ ایٗ لذرت 

پس اٌز دٚ . ٚاحذ را ٕ٘ی تٛا٘ذ صزف دٚ تىّیف ٞٓ ػزض  تىٙذ سیزا دٚ تىّیف اؼالق دارد، تّٝ اٌز اضتزاغ تٛد ؼِٛیت درست ٔی ضٛد

تىّیف ٞٓ ػزض تاضذ ٚ لذرت را تایذ صزف یىی ضٛد، ػمُ ٔی  ٌٛیذ اٌز إٞی ٚخٛد دارد ٔٗ یه تمییذ ایداد ٔی وٙٓ ٚ تٛ را 

ٔی فزستٓ سزاؽ اٞٓ ٚ اٌز إٞی ٘یست تٛ را ٔخیز ٔی وٙٓ سیزا یه لذرت تیطتز ٘ذاری ٚ دٚ تىّیف ٞٓ ػزض داری، ِذا خٙاب ٔىّف 

ٔخیز ٞست اِثتٝ تٝ ضزغ ایٙىٝ ٔتؼّمٟا تعاد داضتٝ تاضٙذ ٚ لاتُ خٕغ ٘ثاضٙذ ٚاال اٌز ٔتؼّك ٞا ٔؽّك تاضٙذ ِٚی تعادی ٘ذاضتٝ تاضٙذ 

ػمُ ٔی ٌٛیذ ٔىّف تایذ دٚ تىّیف را ا٘داْ دٞذ ٚ دٚ تىّیف ٔؽّك ٞستٙذ ٚ تعاد تا یىذیٍز ٘ذار٘ذ ِذا تٛاٖ ا٘داْ ٞز دٚ را دارد ٚ تایذ 

ا٘داْ دٞذ، ِٚی اٌز تعاد در وار تٛد چٖٛ لذرت ٚاحذ است اٌز اٞٓ تٛد تایذ اٞٓ را ا٘داْ تذٞذ ٚ اٌز اٞٓ ٘ثٛد ٞز دٚ ٟٔٓ تٛد ٔخیز 

 .است ٞز وذاْ را خٛاست ا٘داْ تذٞذ

ایٙدا دٚ فزض داریٓ یىی ایٙىٝ ٘فس خؽاب تخٛاٞذ ٔٛظٛع . حاِت دْٚ ایٗ است یه تىّیف تخٛاٞذ ٔٛظٛع تىّیف دیٍزی را تزدارد

والْ اصّی ٔحمك ٘ائیٙی ایٗ است وٝ اٌز ٔٗ . تىّیف دیٍزی را تزدارد ٚ فزض دیٍز ایٙىٝ أتثاَ یىی تخٛاٞذ ٔٛظٛع دیٍزی را تزدارد

دٚ تىّیف داضتٓ وٝ یىی ٔی خٛاست ٔٛظٛع دیٍزی را تزدارد اٌز یىی ٔٛظٛع دیٍزی را تٝ صزف ٚخٛد خؽاب تىّیفی تز ٔی داضت 

 . ایٗ اس تزتة خارج است ِٚی اٌز تا أتثاَ یا ػصیاٖ یىی ٔٛظٛع دیٍزی تزداضتٝ ضٛد ایٗ در تحث تزتة ٔی آیذ

ٔثاَ فزض اَٚ وٝ تا آٔذٖ یه خؽاب، ٔٛظٛع تىّیف دیٍز تزداضتٝ ضٛد ٔثُ ٚخٛب اداء دیٗ در ٔسأِٝ حح است، ٔٛظٛع حح 

اٌز وسی ٔذیٖٛ تٛد ٚ . استؽاػت است ٚ ٚخٛب اداء دیٗ اٌز ضىُ ٌزفت ٔٛظٛع استؽاػت را ٔٙتفی ٔی وٙذ حتی اٌز أتثاَ ٘طٛد

ِٚی . تىّیف ٚخٛب اداء دیٗ تٝ ٌزد٘ص افتاد ِٚٛ أتثاَ ٘ىٙذ تٝ ٔؼٙای ایٗ است وٝ ٔستؽیغ ٘یست یؼٙی تٕىٗ ٔاِی اس ا٘داْ حح را ٘ذارد

فزض دْٚ ٔثُ ایٙىٝ یه تىّیفی اٌز اؼاػت ضذ ٚ یا اٌز ػصیاٖ ضذ ٔٛظٛع تىّیف دیٍزی را تزدارد یا تیاٚرد وٝ ٔحمك خٛئی ٔی ٌٛیذ 

ٔثُ لصذ الأٝ وٝ اٌز لزار تاضذ دٜ رٚس تٕا٘ذ وٝ ٚاخة ٔی ضٛد لصذ الأٝ ٚ اٌز لصذ الأٝ وزد صْٛ ٚ اتٕاْ صالت تز اٚ ٚاخة ٔی 



(زیده عسه)مسأله ضد                                                 خارج اصول حضرت استاد فرحانی : موضوع کلی  

47       جلسه 1/12/95ترتب                                                   جلسه : موضوع جسئی  

 

 

5 

 

دٚ . ضٛد تٝ ضزغ ایٙىٝ لصذ را لثُ اس سٚاَ وزدٜ تاضذ ٚٔفؽزی ا٘داْ ٘ذادٜ تاضذ ِٚی اٌز لصذ الأٝ ٘ىزد تز اٚ لصز ٚ افؽارٚاخة است

خؽاب داریٓ وٝ اؼاػت یىی ٔٛظٛع ساس تىّیف دیٍزی است ٚ ػصیا٘ص ٔٛظٛع ساس تىّیف دیٍزی است ٚ ٔحمك خٛئی ٔی فزٔایذ 

حك تا ٔحمك ٘ائیٙی است وٝ ٕٞیٗ ٔٛارد، دػٛای اصّی ٔا در تزتة است ٚ ٔا تٝ دِیُ ایٙىٝ لائُ تٝ صحت تزتة ٞستیٓ ٔی ٌٛییٓ ضٕا تا 

ِٚی تخص اَٚ وٝ ٔا یه تىّیفی داریٓ وٝ تٝ صزف . اؼاػت ٚ ػصیاٖ در فمٝ ٕ٘ی تٛا٘یذ ا٘ىار ظزٚری وٙیذ تّىٝ ٔٛظٛع ساسی ٔی وٙیذ

آٔذٖ ٔٛظٛع تىّیف دیٍزی را تز ٔی دارد ٔثُ ٚخٛب اداء خٕس وٝ رافغ ٘صاب سوات است ایٗ تایذ چُٟ ٌٛسفٙذ داضتٝ تاضذ وٝ 

سوات ٚاخة تاضذ اٌز لثُ اس حَٛ سوات، حَٛ خٕس آٔذ ٚ تخطی اس ایٗ ٌٛسفٙذٞا را تزای ادای خٕس خارج وٙذ ِٚٛ أتثاَ ٘ىٙذ ٚ 

ٕٞیٗ وٝ تٝ حساب خٕس رفت ٘صاب سوات ٔٙتفی ٔی ضٛد یا تاِؼىس در سوات اٌز حَٛ خٕس ٔتاخز اس حَٛ سوات تاضذاٌز ٚخٛب 

ٝ ای ٘ذارد وٝ تخٛاٞذ خٕس دٞذ ٔحمك ٘ائیٙی ٔی فزٔایذ در ایٗ ٌٛ٘ٝ ٔٛارد وٝ . سوات ٌزد٘ص آٔذ ٚ فاظُ ٔٛٚ٘ٝ رفت، دیٍز فاظُ ٔٛٚ٘

تحث تزتة ٘یست سیزا تزتة تزای سٔا٘ی است وٝ اختٕاع دٚ تىّیف در سٔاٖ ٚاحذ - ٘ٝ أتثاَ تىّیف-٘فس تىّیف رافغ ٔٛظٛع است 

أىاٖ داضتٝ تاضذ یؼٙی در یه سٔاٖ ضٕا تایذ ٔىّف تٝ دٚ تىّیف ضٛیذ وٝ اتحاد در سٔاٖ ٚ اختالف در رتثٝ دار٘ذ یؼٙی در سٔاٖ ٚاحذ، 

ٚ ایٗ دٚ ٚحذت سٔا٘ی دار٘ذ اختالف رتثی دار٘ذ ٚ تایذ ٔطىّطاٖ را تا « صُّ»ضٛد ٚ ٞٓ تىّیف تٝ « أسَ»ٔىّف ٞٓ تایذ تىّیف تٝ 

ِٚی ایٙدا ایٗ ؼٛر ٘یست سیزا ٔىّف ٚلتی ٔخاؼة تٝ ٚخٛب اداء دیٗ است ٔخاؼة تٝ ٚخٛب حح ٘یست سیزا ٔٛظٛع . تزتة حُ وزد

سٔاٖ ٚاحذی ٘یست وٝ دٚ تىّیف در آٖ ضىُ . ٘ذارد ٚیا ٚلتی ٔخاؼة تٝ اداء خٕس است ٔخاؼة تٝ پزداخت سوات ٘یست یا تاِؼىس

 . تٍیز٘ذ ٚ ِذا اس تزتة تیزٖٚ است

 اشکاالت هحقق خوئی بز کالم هحقق هحقق نائینی 

در تخطی وٝ ا٘تفاء ٔٛظٛػی ٔؽزح ٘یست  ایطاٖ اضىاَ ٘ذارد ٚ در . تٕاْ اختالف ٔحمك خٛئی تا ٔحمك ٘ائیٙی در ایٗ لسٕت آخز است

ایٗ تخص اخیز وٝ تا أتثاَ ٚ ػصیاٖ ٔٛظٛع ٔٙتفی ٔی ضٛد ٚ ٔٛظٛع خذیذی تٝ ٚخٛد آیذ ٞٓ اضىاَ ٘ذارد، ِٚی در ایٗ لسٕت وٝ 

ٔحمك خٛئی ٔی ٌٛیذ ایٟٙا اس تزتة تیزٖٚ . ٘فس خؽاب تخٛاٞذ ٔٛظٛع را اس تیٗ تثزد ٚ اس تزتة تٝ ایٗ دِیُ تیزٖٚ رٚد اضىاَ دارد

در ٔثُ حح . ٞستٙذ ِٚی ٘ٝ تٝ دِیّی وٝ ٔحمك ٘ائیٙی تیاٖ وزد، سیزا خزٚج اس تزتة در ٔثُ حح ٚ سوات ٚ خٕس تٝ حساب دیٍزی است
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تستٍی دارد وٝ استؽاػت را چؽٛر ٔؼٙا وٙیٓ اٌز وسی استؽاػت را تٕىٗ ػمّی ٚ ضزػی اس حح تذا٘ذ والْ ٔحمك ٘ائیٙی درست است ٚ 

ٚ تزتة « اٖ ػصیت فححّ»ایٗ خزٚج تٝ ٘فس خؽاب است ٚ تا ػصیاٖ خؽاب ٚخٛب اداء دیٗ ٕ٘ی ضٛد حح ا٘داْ داد ٚ ٕ٘ی تٛاٖ ٌفت 

است، ٔستؽیغ یؼٙی وسی وٝ « إِستؽیغ یدة ػّیٝ اِحح»وٝ ضىُ صحیح آٖ « ٔٗ استؽاع اِیٝ سثیال»ٕ٘ی آیذ سیزا اٌز وسی ٌفت در

تٕىٗ ػمّی ٚ ضزػی اس حح دارد،پس وسی وٝ خؽاب ٚخٛب اداء دیٗ تٝ ٌزد٘ص آٔذٜ استاٌز ایٗ خؽاب را ٔؼصیت وٙذ ٚ ٔتٕىٗ ضٛد 

اس ٔاِی وٝ ساد ٚ راحّٝ را تٟیٝ وٙذ ٔستؽیغ ٘یست سیزا ٔٛظٛع استؽاػت تٕىٗ ضزػی است ِذا استؽاػت ٚخٛد ٘ذارد ِٚی ٚالغ ٔؽّة 

ایٗ است وٝ در حح استؽاػت، تٕىٗ اس ساد ٚ راحّٝ ٚ أٙیت ؼزیك است ٘ٝ تٕىٗ ضزػی ٚ ػمّی اس حح، یؼٙی ایٗ لذر استؽاػت را 

تٛسؼٝ ٘ذاردٚ در فمٝ فتٛای ٔا تٕىٗ اس ساد ٚ راحّٝ ٚ أٙیت ؼزیك است آٖ ٔٛلغ ایٗ ٔسأِٝ ػیٗ لصذ الأٝ ٔی ضٛد وٝ اٌز وسی دٜ رٚس 

ٚ اخاسٜ اتٕاْ ٕ٘اس ٚ رٚسٜ را ٘ذارد ِٚی  ٔا٘ذ ٚاخة است لصذ الأٝ وٙذ ٚ اٌز لصذ الأٝ را ٔؼصیت وزد ٚاخة است تمصیز ٚ افؽار وٙذ 

ایٗ ػذْ اخاسٜ را اس ؼزیك ٔؼصیت لصذ الأٝ تٝ دست آٚرد ٚ اٌز استؽاػت یؼٙی تٕىٗ اس ٔاِی وٝ تتٛا٘ذ تّیػ ٚ لافّٝ را ٔؼیٗ وٙذ ٚ راٜ 

ٞٓ أٗ تاضذ ٚلتی اداء دیٗ را ٔؼصیت وٙذ تٕىٗ اس تٟیٝ ساد ٚ راحّٝ دارد ِٚٛ ایٗ تٕىٗ در اثز ٔؼصیت اداء دیٗ تاضذ، ٔحمك خٛئی 

ِذا تزتة است ٚ داخُ در تزتة . ٔثاَ حح را ٔثاَ تزای لسٓ دْٚ ٔی دا٘ٙذ وٝ تا ػصیاٖ تىّیف ٔٛظٛع تىّیف دیٍز درست ٔی ضٛد

 . است ٚ اس لسٓ دْٚ است

ِٚی در سوات ٚ خٕس خارج اس تزتة است ِٚی ػّتص والْ ٘ائیٙی ٘یست تّىٝ ػّتص ایٗ است وٝ صزف تؼّك خٕس ٔٛظٛع سوات را 

خٕس تٝ فاظُ ٔؤٚ٘ٝ ٚ رتح تٝ دست آٔذٜ تؼّك ٔی ٌیزد ٚ ضارع اخاسٜ دادٜ است وٝ . ٔٙتفی ٔی وٙذ ٘ٝ فؼّیت خؽاب تٝ اداء خٕس

ٔىّف تا یىساَ اداء خٕس را ػمة تیٙذاسد ٚ ِذا خٛد تحمك ایٗ تىّیف تٝ صزف تحمك رتح است ٚ خؽاب تٝ اداءش یه ساَ تؼذ 

ِذا . ٕٞیٗ وٝ تٝ ٚاسؽٝ رتح، خٕس تٝ ٌزدٖ ٔىّف آٔذ ٔٛظٛع سوات ٔٙتفی است ٘ٝ تٝ ٚاسؽٝ فؼّیت خؽاب پزداخت خٕس. است

ػمة ا٘ذاختٗ اداء یؼٙی ایٙىٝ فؼّیت خؽاب . اؼاػت ٚ ػصیاٖ ایٙدا دخاِت ٕ٘ی وٙذ ِٚی یه رتثٝ اس والْ ٔحمك ٘ائیٙی ػمة تز است 

خٕس االٖ ٘یست ِٚی خٕس تٝ حسة ٚالغ االٖ ٚخٛد دارد وٝ ٔٛظٛع ٘صاب سوات را اس تیٗ ٔی تزد ٚ در سوات ٔی ٌٛیذ ضٕا تایذ 

ٔاِه ٘صاب تاضی ٚ تٝ ٔحط ایٙىٝ خٕس، یه پٙدٓ اس أٛاِت را اس دستت خارج وزدٚ فمیز ٚ سیذ را ٔاِه وزد تٛ ٔاِه ٘صاب 
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پس . خٛد تحمك خٕس تٝ دِیُ ایٙىٝ ٔاِىیت ضٕا را خزاب ٔی وٙذ ٚ ّٔه ؼّك را ٔٙتفی ٔی وٙذ ٔٛظٛع سوات را تز ٔی دارد. ٘یستی

اضىاَ ٔحمك خٛئی ایٗ اس وٝ والٔی وٝ ٔحمك ٘ائیٙی ٔی ٌٛئیذ ٔا در ٔسأِٝ تزتة تؼمُ ٕ٘ی وٙیٕثّٝ خارج اس تزتة است ِٚی ٘ٝ تٝ دِیّی 

ٚ آخز وار ٔی فزٔایذ ایٙىٝ ٔحمك ٘ائیٙی  ایٗ را تطثیٝ وزدٜ است . وٝ ٔحمك ٘ائیٙی  فزٔٛدٜ است لثال ٞٓ در ٔمذٔات چٙیٗ ٔٛرد داضتیٓ

تٝ ٘سثت أارات ٚ اصَٛ ٚ ٌفتٝ است ضثیٝ تٝ تحث أارات ٚ اصَٛ است وٝ ٚلتی أارٜ تیایذ ٔٛظٛع اصُ ٔٙتفی ٔی ضٛد ٚ ٚ ٔحمك 

 .خٛئی  ٔی ٌٛیذ ایٗ والْ درستی است ِٚی ٔا تحمك آٖ را اضىاَ داریٓ

حیث فمٟی والْ ایطاٖ والْ خٛتی است ٚ ایطاٖ ٔی خٛاٞذ تٍٛیذ وٝ ارواٖ تزتة اختٕاع دٚ خؽاب است در سٔاٖ ٚاحذ ٚ ِذا اس ٘ظز 

 . ٔحمك ٘ائیٙی تزتة ٚلتی وٝ اؼاػت ٚ ػصیاٖ ٔٛظٛع ساسی وٙذ، ضىُ ٔی ٌیزد ٚ اؼاػت ٚ ػصیاٖ، فزع فؼّیت دٚ خؽاب است

 نقد و بزرسی اشکال هحقق خوئی

اضىاَ ٔا تٝ ٔحمك خٛئی ایٗ است وٝ اٚال ضٕا ارسش ػّٕی والْ ٔحمك ٘ائیٙی را خزاب ٕ٘ی وٙیذ سیزا ایطاٖ ٔی ٌٛیذ سٔا٘ی تزتة ٚخٛد 

دارد وٝ دٚ خؽاب فؼّی داضتٝ تاضیٓ ٚاٌز ٘ثاضذ آٖ ٔٛلغ تزتة ٘ذاریٓ ِٚىٗ ضٕا تٝ ٔحمك ٘ائیٙی اضىاَ ٔی وٙیذ وٝ خؽاب دْٚ لثُ اس 

فؼّیت خؽاب اَٚ ٔٙتفی است، در حاِیىٝ والْ ٔحمك ٘ائیٙی ٘اظزتٝ ایٗ حیث وٝ خؽاب ٔٙتفی وٙذ یا چیشی لثُ اس خؽاب ٘ثٛد، تّىٝ 

ٔحمك ٘ائیٙی ٔی فزٔایذ روٗ تزتة ایٗ است وٝ دٚ خؽاب فؼّی ؼِٛی ٚخٛد داضتٝ تاضذ ٚ اٌز ایٗ دٚ خؽاب اؼالق داضتٝ تاضٙذ خٛد 

ػمُ ؼِٛیت یا تخییز تٝ آٟ٘ا ٔی دٞذ؛ پس ایٗ اضىاَ ضٕا وٝ فزٔٛدیذ خؽاب پزداخت خٕس، ٚخٛب سوات را تزؼزف ٘ىزدٜ است لثَٛ 

ٝ ای تٝ اصُ والْ ٔحمك ٘ائیٙی ٕ٘ی س٘ذ، سیزا ٟٔٓ ایٗ است تىّیف دْٚ تذٖٚ ػصیاٖ یا اؼاػت ٔىّف ٔٙتفی ضٛد ٚ ِذا  ٞٓ تاضذ ظزت

 . ٔحمك ٘ائیٙی ٔی فزٔایذ ایٗ اس تزتة تیزٖٚ رفتٝ است ٚ تزتة ٚلتی است وٝ اؼاػت ٚ ػصیاٖ ٔٛظٛع ساسی وٙذ

تّٝ در . ثا٘یا ٕٞیٗ وٝ ایٗ والْ ٔحمك ٘ائیٙی را در ٔثاَ حح لثَٛ وزدیذ وافی است تزای ایٙىٝ والْ ٔحمك ٘ائیٙی یه ٔصذاق داضتٝ تاضذ

خٕس لثُ اس آٔذٖ حَٛ،پزداخت خٕس استحثاب دارد ِٚی در حح ٔسأِٝ تزٔی ٌزدد تٝ ایٙىٝ استؽاػت را تٝ ٔؼٙای تٕىٗ اس ا٘داْ حح 
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ػمال ٚ ضزػا ٔؼٙا ضٛد وٝ حك تا ٔحمك ٘ائیٙی  است ٚ اٌز یه ٔصذاق پیذا وٙذ والْ ٔحمك ٘ائیٙی  درست است ِٚی اٌز استؽاػت را 

 .تٕىٗ اس ساد ٚ راحّٝ ٚ ؼزیك ٔؼٙا وٙیذ والْ ضٕا درست است

 تاهل استاد در کالم هحقق نائینی 

ِىٗ یه تأّی ٚخٛد دارد ٚ آٖ ایٙىٝ اٌز در ٔثُ حح والْ ٔحمك ٘ائیٙی را ٞٓ تپذیزیٓ تایذ تزرسی وٙیٓ وٝ آیا ػصیاٖ دخاِت وزدٜ است 

اس ٘ظز فٙی اٌز استؽاػت تٝ ٔؼٙای تٕىٗ ضزػی ٚ ػمّی . یا ٘ىزدٜ است؟ ای واش ٔحمك خٛئی ایٗ را لسٕت را ٔحُ اضىاَ لزار ٔی داد

اس حح ٌزفتٝ ضٛد،ٌفتٝ ٔی ضٛدػذْ تٕىٗ ٔىّف اس تاب ػصیاٖ تىّیف است ٚ ِذا ٔٛظٛع ٔٙتفی است ٚ اِثتٝ تاس ارسش والْ اَٚ ٔحمك 

٘ائیٙی وٝ فزٔٛد تزتة در خایی است وٝ ؼِٛیت در دٚ تىّیف تاضذخزاب ٕ٘ی ضٛد، ِٚی ایٗ خا وٝ ٔی ٌٛیٓ استؽاػت ٔٙتفی است تٝ 

خاؼز ٔؼصیت ٔٙتفی است ٚ تٝ خاؼز ػصیا٘است ٚاٌز ػصیاٖ است ایٗ ٔثاَ را چٍٛ٘ٝ اس ٘ٛع دْٚ خذا ٔی وٙٙذ ٚ ای واش ٔحمك خٛئی 

ایٗ تٕاْ والْ ٔحمك ٘ائیٙی ٚٔحمك خٛئی ٚ ٔزحْٛ ٔظفز وٝ تٝ تثغ . ایٗ را ٔی ٌفتٙذ ٚ در حاِی وٝ در ٔثاَ حح، تسّیٓ ٔحمك ٘ائیٙی ضذ٘ذ

تالی ٔا٘ذ والْ حعزت أاْ وٝ تا ؼِٛیت ٔی خٛاٞٙذ صحت دٚ تىّیف را درست وٙٙذ ٚ اٌز ؼِٛیت . ٔحمك ٘ائیٙی سیز وزدٜ است ٔی تاضذ

 . ٘ثاضذ اختٕاع ظذیٗ درست ٕ٘ی ضٛد ٚ ٔی ٌٛیٙذ اٌز ؼِٛیت ٘ثاضذ ٕ٘ی ضٛد والْ ٔیزسای تشري را درست وزد

 حسٗ ٟٔاخزی: ٔمزّر


