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 تاسوِ تؼالی

اٍلیي اجالسیِ تؼذ اس جذا ضذى ها تَد صثح هجثَر ضذین چٌذتا اس هطاٍرُ ّا را ػذر خَاّی وٌین ٍ تا ًِ ٍ ًین آخزیي جلسِ 

 هطاٍرُ را تزگشار وزدین ٍ اهزٍس تیست دلیمِ اس ٍلت گذضت لذا ػذر هی خَاّن.

 خالصه جلسه گذشته 

 دارًذ وِزات یه ًىتِ اضافی ر هحاضایطاى د .وزدین ػصیاى تزرسی هی ُ ػصیاى ٍ ػشم تزرفزهایص هحمك خَئی را درتا

جَد وِ تمزیز فزهایطات وتاب أ تَد تز هحمك خَئیوٌین. تحث دیزٍس ها درتارُ حاضیِ  هیتِ را تیاى تزای رػایت اهاًت ایي ًى

فزلی تیي ػشم تز ػصیاى  ،ًائیٌی هحمكفزهایطات ًطاى دادًذ وِ تز اساس  هحمك خَئی ى است وِتا حاضیِ ایطا هحمك ًائیٌی

ضَد تزای تحمك فؼلیت تىلیف تِ هْن ٍ رفغ لائلِ  در ایي جْت وِ ػذم اّن هَضَع هی ّز دٍ ،ٍ ػصیاى خارجی ٍجَد ًذارد

 اجتواع ضذیي یىساى ّستٌذ. 

 در محاضزات محقق خوئیتزرسی فزمایش 

ن وار وٌین ًِ تا خَاّی خَئی در هحاضزات فزهَدُ است درست است وِ اضىال هحمك ًائیٌی وِ گفتٌذ ها تا ػصیاى هی هحمك

غ هغلة ایي است وِ ػشم لىي ٍالهخصَصا عثك هثٌای خَد هحمك ًائیٌی،  ٍارد ًیست الغغاء واضفهزحَم تِ ػشم تز ػصیاى 

 ی اهتثال در آٍردین ٍ در آًجا گفتینتیي اّن ٍ هْن در ٍاد ػمل تِ جوغٍسظ حىن اضتزاط را اس حذ ا ایي ضزط ًیست سیز

وِ تَ در ٍادی اهتثال یه لذرت داری وِ ایي تایذ صزف  گَیذ ٍ ػمل هی« ن تحممت االسالِ فصلّل اى سل ٍأ»گَیذ:  ػمل هی

ػصیاى است یؼٌی ػذم  اّن ضَد ٍ اگز لزار صزف اّن ًطَد دیگِ هؼذٍر ًیستی وِ هْن تزن ضَد. هؼٌای ایي هذل اضتزاط

تؼثیز ضَد. ایطاى چٌیي  ألِ ػشم هغزح ًویاس حىن ػمل آٍردین هس ایي هذل جوغ تٌذی وِ هادر ٍ  تحمك خارجی إسالِ

تحىن الؼمل، ٍهي الَاضح أىّ الؼمل ال یحىن إلّاتثثَت تطزط، ٍالَجِ فیِ: َّ أىّ ّذا االضتزاط لذ ثثت   لیس  أىّ الؼشم » :وٌذ هی

وِ در درجِ  ػمل حىن وِ هىلف یه لذرت دارد 1«ّن خارجاً ٍػذم االتیاى توتؼلمِ.األهز تالوْن فی ظزف ػصیاى األهز تاأل

ء اضىال ٍ لذا ّن تِ واضف الغغا ایذ صزف اّن وٌذ ٍ اگز تحمك پیذا ًىزد هؼذٍر ًیست ٍ تایذ لذرتص را صزف هْن وٌذاٍل ت

 وٌذ. ِ استادضاى هحمك ًائیٌی اضىال هیٌذ ٍ ّن ایي گًَِ تو هی
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 ی ته محقق نائینیی اشکال محقق خوئنقد و تزرس

اّن ػذری تزای تزن هْن تزن در ظزف  تگَیذسیزا اگز ػمل  استتِ ایطاى ها  یذ اضىال دیزٍسایي فزهایص  هحمك خَئی هَّ

طزٍط تِ تزن ٍ تِ لَل ایطاى یه خغاب ههغزح است َل هطَْر ٍجَد ًذارد ٍ در ٍالغ یه خغاب تزتثی در دٍ رتثِ تِ ل

ػشم ضزط ًثاضذ هگز ًِ ایٌىِ هحمك خَئی دیزٍس تِ هحمك چزا  پس اش تزن اّن است گفتین وِ ػشم ًتیجِ است ٍاّن هغزح 

 اری راختیتزاساس هثٌای ضوا وِ حصِ ا ًائیٌی اضىال وزد وِ در ػثادت ػشم تز ػصیاى یؼٌی ػذم ػثادت ٍ در تَصلیات

ي است وِ ػشم د وِ حصِ اختیاری اس دست تزٍد. اگز هؼٌای اضىاالت ایطاى ایَض ػشم تز ػصیاى سثة هی داًیذتِ هیهاهَر

در ایٌجا چزا  جی در ایٌىِ عثیؼی هؼذٍم است پستیي ػشم تز ػصیاى ٍ ػصیاى خار فزلی ًیستٍ  هٌجز تِ ػذم است

اگز آى هغلة  ستاى هغلة درست است ایي هغلة ًاتوام ٍ اگز آ ى ٍجَد ًذاردفزهایٌذ دلیلی تز اضتزاط ػشم تز ػصیا هی

گَیٌذ  ًاتوام است وِ ها اصزار داضتین وِ ػشم اس دٍرًص ٍلَ ػزفا ػصیاى خارجی در ًوی آیذ ٍ ایي هغلة وِ ایطاى هی

مل ػصیاى خارجی را ػ هغلة حك هسألِ است وِ ّویي هغلة هَرد تؼمیة هحمك ًائیٌی است. هٌظَر هحمك ًائیٌی وِ گفت

اّن دارد ًِ ػشم تز ػصیاى لذا جوغ تیي اضىاالت در  دّذ اس ایي تاب تَد وِ ػصیاى خارجی هالسهِ تا ػذم هَضَع لزار هی

 تز اًىار ػشم درگیز ضذُ است ءوِ تا واضف الغغااست اضتثاُ وزدُ  هحمك ًائیٌیٍ ایي هغلة وِ ها تگَیین وِ حاضیِ اجَد 

 دلیل ًذارد.

ذارد ّویي تَد وِ هالسهِ تیي ػشم ٍ ػذم خارجی ٍجَد ً گَیذ وِ ػشم اضىال دارد اضىال آى هی هحمك ًائیٌیٍلتی تِ ًظز ها 

ضوا در استذالل  آٍرد پس م ػذم هیثذی ٍ اگز ػشتؼاّن تَصلی ٍ ًِ در آٍرد ًِ در اّن  ٍ ػشم الشاها ػذم خارجی ًوی

ٍ رد لیلی تزای تزن هْن ٍجَد ًذاای ػذم اّن ددر فضگَیذ  وٌذ ٍ هی حاضزات ٍجْی ًذارد. ػمل جوغ تیي اّن ٍ هْن هیه

 هىلّف تایذ لذرتص را صزف هْن وٌذ.
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  ته تزتة مزحوم آخوندتعدد عقاب نقد و تزرسی اشکال 

لثَل دارین ٍ آى ًمذ را ًمذ وزدُ است ٍ ها ّن  هحمك خَئی تِ درستی آى را ًذ تالی هاًذ وِآخَهزحَم ای وِ در والم  ًىتِ

گزدین ٍ ایي  تز هی وِ اى ضاءاهلل در هَلغ تیاى والم اهاماست یي ًظزیِ تزتة ٍ ًظزیِ حضزت اهام تایي والم ایطاى هطتزن 

 هغلة را دٍتارُ تیاى هی وٌین.

 اشکال تعدد عقاب ته تزتة

گفتین ٍ ایطاى ّن تؼذد ػماب را  ل را تِ استاد خَد هیزسای وثیز هیگفت ها ایي اضىا َم آخًَذ اضىالی تِ تزتة وزد ٍهزح

 دّذ. جَاب هی وٌذ ٍ تؼذ تیاى هیتزای اًىار تزتة ی ِ صَرت تزّاى إًّیي را خیلی لطٌگ تا وزد. وِ هحمك خَئیتاییذ ًوی

ایي است وِ السهِ لَل تِ تزتة تؼذد ػماب است تزای وسی وِ ّز دٍ را تزن وٌذ. اّن را تزن وزدُ هزحَم آخًَذ اضىال 

ٍ  یش اگز تزن ضَد ػصیاى استهْن ً فزض ػصیاى اّن، هْن فؼلی است ٍوزدُ است ٍ فزض ایي است وِ در ٍ ػصیاى است 

تیطتز ًیست  لذرت ٍاحذتزای هىلف ماب ضَد تِ دلیل ایٌىِ اش تؼذد ػ زتة السهِاگز لَل تِ تٍ  هی ضَد تؼذد ػماب ایي

ي است وِ تا یه لذرت هىلف را دارد را تا یه لذرت ػماب هتؼذد وٌین ٍ اضىال ای پس چظَر هىلفی وِ لذرت ٍاحذ

ٍ هْن است یٌىِ اّن ػصیاى ضذُ تِ دلیل اٍ هؼلَل تزتة است ایي دٍ ػماب عثك تزتة هسلن است ػماب وزد ٍ  تَاى دٍ ًوی

تة غلظ است. در وفایِ دٍ دّذ وِ اصل تز ایي تؼذد ػماب ًطاى هی ٍ ایي هؼلَل تاعل است ٍ تغالىاست ّن ػصیاى ضذُ 

یىی ایٌىِ تزتة تاعل است سیزا هستلشم جوغ تیي ضذیي است ٍ دیگزی ایٌىِ وِ السهِ تزتة ٍجَد دارد، تِ تزتة  اضىال

  تؼذد ػماب است در حالیىِ یه لذرت است ٍ دٍ ػماب ًذارد.

 2اس اشکال مزحوم آخوند محقق خوئیجواب 

خًَذ را جَاب دادین وِ علة هْن تِ هؼٌای جوغ ضذیي ًیست سیزا فؼلیت اٍل هزحَم آ فزهایذ ها اضىال  هی هحمك خَئی

ن است.   هْن هطزٍط تِ تزن ّا

اعز ػماب تِ ختؼذد وِ است فىز وزدُ  دٍ جوغ خلظ وزدُ است ٍهزحَم آخًَذ تیي   فزهایٌذ: یدر جَاب اس اضىال دٍم ه

وٌین وأىّ  گفتین وِ تَ را ػماب هیاگز ها هیضَد.  ػماب هیدٍ  ،جوغ دٍ تزن تِ خاعز جوغ دٍ فؼل است در حالی وِ هىلف

لظ تَد غ ضَی تؼذد ػماب ًىزدی پس دٍ ػماب هی دی ٍ جوغهاهَر ِت جوغ دٍ فؼل تَ تِ خاعز ایٌىِ دٍ جوغ وزدی ٍ وأىّ
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ثَد ٍ لذا اصزار وزدین وِ تزتة هْن هغلَب ً ضذ م هیذارد ٍ جوغ اگز تزفزض اًجاهْن اهىاى ًسیزا اصال جوغ تیي اّن ٍ 

دًثال جوغ تیي اّن ٍ هْن ًیست وِ جوغ ضذیي تاضذ. اگز ٍالؼا وسی فىز وزدُ است وِ ها در تزتة هاهَر تِ جوغ دٍ فؼل 

هحال  ّستین ٍ تؼذد ػماب ِت خاعز ایي است وِ جوغ تحمك پیذا ًىزدُ است ایي حزف تاعل است تِ دلیل جوغ تیي ضذیي

ًِ یي گَثاعل است ٍ ظاّزا هحمك خزاساًی اال رد سیزا ایي اس ریطِ هؼلَمًٍّی تیاآخًَذ تزّاى إهزحَم است ٍ السم ًثَد وِ 

دلیل ایٌىِ جوغ دٍ تزن اًجام دادُ است وِ ّز وذام ضَد تِ  هىلف دٍ ػماب هی ُ است. لىي هغلة حك ایي است وِفىز وزد

وزدُ است وِ فؼلی تَدُ است ٍ  یّو. تزن أػماب آٍر است ،تِ خاعز ضزائظ تزتة خغاب، شاستمالال ٍ در هَضَع خَد

تِ خاعز ایٌىِ در  ٍ هؼالة است ستاوزدُ  یٍاجة هغلك است ٍ ػٌَاى هؼصیت صادق است ٍ هؼالة است ٍ تزن هْو

ٍل تَاًستِ صزف هْن وٌذ ٍ ًىزدُ است. لذا ها اگز اس ا ، لذرتی داضتِ وِ هیش است، فؼل هْن همذٍرفضای تزن اّن

تلىِ هَضَع  وِ هَضَػص جوغ دٍ فؼل ًثَدُ استست هؼصیتی اگَیین وِ تؼذد ػماب دارین تؼذد ػماب تز تؼذد هؼصیت  هی

تؼذد دٍ تزن ٍاجة است وِ ّز وذام ضزائظ ٍاجة را دارًذ ٍ ایي اضىالی ًذارد ٍ ایي ًظیز ٍاجة وفائی  ،ایي تؼذد ػماب

لیام وزد ٍ  اگز یىیدر ٍاجة وفائی . ذضًَ ، ػماب هیدر فزض تزن ست تا یه لذرت پس چزا ّوِسم ااست وِ یه ػول ال

سالظ است ٍلی اگز یىی لیام ًىزد ٍ ایي فؼل  وٌذ ٍ اس ّوِ ت ٍاحذ ٍ فؼل ٍاحذی تحمك پیذا هیلذر اهتثال وزد سالظ است،

ایي یه ضًَذ. ایي عَر ًیست وِ ٍلتی ها یه لذرت دارین تگَیین چزا تؼذد ػماب است. تلِ اگز  تزن ضذ ّوِ ػماب هی

وزد ّن ثَاب اهتثال اّن را تزدُ تَد ٍ ّن ػذر هخالفت تا هْن را داضت. ٍلی فزض ایي است وِ  لذرت را صزف در أّن هی

را فؼلی وزدُ است ًِ اس تاب ایٌىِ فؼل هْن  ،تزنایٌىِ ٍجَد آهذُ است تِ خاعز اّن را هؼصیت وزدُ ٍ سهیٌِ فؼلیت هْن تِ 

هْن را فؼلی وزدُ است. ایي پاسخ تسیار خَتی است ٍ تَضیح تسیار هٌاسثی است اس  ،اختیاری است، تلىِ خَد ایي تزن

ٍ فزلی  ت.اس ػٌذ تزن تىلیفیيتؼذد ػماب وٌذ  ػزضی هیتىلیفیي را هحمك خَئی ٍ تؼذا تز اساس هسله حضزت اهام وِ 

خَاّذ درست تا هثاًی دیگزی را تذٍى تزتة  اهز تِ هْناهام حضزت یا ػزضی تاضٌذ. عَلی تاضٌذ دٍ تىلیف  وٌذ خَاُ ًوی

وٌذ ٍلی تاس یه السم خیلی هْوی است وِ ّواى تؼذد ػماب  ل اضىاالتی وِ ٍارد است اًىار هیتِ دلیرا ٍ اصال عَلیت وزد 

در خغاب ػاهِ ٍ در خغاب غیز هٌحلِ، ٍ ایي دٍ تىلیف را هىلف ٍ خغاب غیز ضخصی  در گز ٍالؼا دٍ اهز ػزضیاست. ا

در ٍ در تزن هْن هؼذٍر است ٍ اگز هْن را اًجام تذّذ است در اّن  هصابّ. اگز اّن را اًجام تذّذ ضَد زن وٌذ هؼالة هیت

ضَد. لذا ایي ًىتِ  ّز دٍ را اًجام ًذاد دٍ ػماب هی ٍلی ًسثت تِ هْن اًجام ٍظیفِ دادُ است. ٍ اگزهؼالة است تزن اّن 

هسألِ ٍاضحی تاضذ وِ لذرت ٍاحذ ٍ فؼل ٍاحذ ّویطِ ػماب ٍاحذ وِ ، ایي گًَِ ًیست لِهسأایي وِ تسیار دلیمی است 

دّذ وِ دخالت ػمل  وٌین ٍ ایٌْا ًطاى هی هیتیاى ص حضزت اهام ایي هغلة را دلیك داضتِ تاضذ لىي ها تؼذاً تز اساس فزهای
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در سیستن ٍ در هثٌا  وٌذ ٍ تؼذا تا هحمك خَئی هیِ هَضَع استحماق ػماب را هغزح است ٍ ایي ػمل است ودر ٍادی خَدش 

خَاّذ گزدى  ایي اضىال تؼذد ػماب وِ آخًَذ هیاس ًثایذ ضَین ٍلی در ًتیجِ ٍ ًْایت هغاف ایي حزف خَتی است ٍ  جذا هی

  تاضین. ٍاّوِ داضتِ تگذارد ٍ تزتة را اًىار وٌذ ًوایذ تزتة

ث وزدین ٍ وزدین تح تزرسی ٍ ًمذ هی هحمك خَئی دارد ٍلی ها توام هغالثی وِ تایذ در ولوات هحمك خَئی یه تتوِ والم

خَاّین فزهایطات هحمك خَئی را تا لغغ حضزت اهام ًمذ وٌن ٍ تؼذ  ًوی ُت حضزت اهام ضَین ٍ ها دٍتارتایذ ٍارد فزهایطا

. در تؼضی اس وٌین تحث هیهزتة تتذا فزهایص حضزت اهام را ًمذ تٌایی وٌن وِ استاد ها آلای فاضل اًجام دادُ است. ها ا

استاد فاضل فزهایطاتی است وِ هحمك خَئی جَاب دادُ است هثال در تؼضی اس ولوات هحمك فاضل حضزت هایطات فز

ِ والم هحمك ًائیٌی است ٍلی تالف رتثِ است ورٍی اختالف رتثِ ٍ توزوشش در ًمذ تٌائی تزتة هسألِ اخ است توزوش را تزدُ

را خَب تحث وزدُ وِ تیاى ضذ ػات فمْی فزٍ الف رتثِ را لثَل ًذارم تلِ حضزت آلای فاضلگفت هي اخت هحمك خَئی هی

 است.

هحمك ٍ  ًائیٌی كمك وزوی ٍ هحمهحتَاى فزهایطات  یهًی ایطاى تحث وٌین ٍ تؼذ اس تحث ت اهام را تا هثااتتذاء ولوات حضز

 را تِ ًحَ دیگزی تزرسی وزد.  خَئی

 حسي هْاجزی  همزّر:


