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 باسمه تعالی

 نقد و بررسی برهان انّی بر ترتب توسط آیت اهلل فاضل 

ایطاى را در ارتثاط تا ًمذ هحمك  فزهایصتحث در تزرسی ولوات آیت اهلل فاضل در ًمذ تزتة ٍ ولوات هحمك خَئی تَد ٍ ها 

وِ است  تىولِ تِ جْت ایيذ آى ًای در پایاى تحث تزتة دار  ایطاى یه تىولِتا تَضیحات خَدهاى تزجیح دادین. خَئی 

ِت  هتؼزض تیاى ایي هصادیك ضذًذ. هحمك خَئی هصادیك فمْی هسألِ تزتة را تیاى وزدُ تَدًذ ٍ ایطاى تِ تثغ هحمك ًائیٌی

 تگذارین در ضزٍع سال تؼذ وِ تیي هثاحث فاصلِ ایجاد ًطَد. هثاًی اهام را ایي دٍ رٍس ایٌْا را ّن تگَیین ًٍظزم رسیذ وِ 

هحمك ًائیٌی هثاًی را تیاى وزدُ است وِ  فزهایذ: هتؼزض ولوات هحمك ًائیٌی ضذُ است ٍ هی ،فاضل در پایاى تحث آیت اهلل

ی ایي است وِ خَاستِ تز تزتة الاهِ وزدُ است ٍ آى تزّاى اًّ 1ییه تزّاى اًّتِ تیاى عَالًی ولوات ایطاى ًیست، لىي ًیاسی 

آیت اهلل  .وٌین اس تمیِ تْتز است را تیاى هیها یه فزع وِ  ضی را تیاى وزدُ است ٍٍ تؼتگَیذ وِ تزتة در فمِ هصادیمی دارد 

هثال هحمك ًائیٌی ی را اس تاب ٍلَع هصادیك تزرسی وٌٌذ. اتتذا خَاٌّذ تزّاى اًّ رد وزدًذ ٍ حاال هیی را هثٌاءا فاضل تزّاى لوّ

ایي فزع فمْی را یه هالحظِ وٌیذ. ّن ایص آیت اهلل فاضل را ضوا فزهوٌن لىي  خَب تیاى هی وٌذ. ها اصل هثال را تیاى هیرا 

استادهاى در پاسخ ایي هسألِ  االى تیطتز ّذفواى هزٍر فزهایطات هزٍر وزدین ٍلی تَد در ولوات هحمك خَئیوِ تِ ضىلی  تار

 2است. 

 برای ترتب محقق نائینیفرع 
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وٌن وِ  ًذر هیگفتِ یىی اس هصادیك رٍضي تزتة تزای وسی است وِ ًذر تزن الاهت وزدُ است،  3هحمك ًائیٌی تیاى فزهَدًذ

دگی داضتِ تاضذ ٍ تزن ضْز آلَ الاهت ًىٌن ٍ فزض ایي است وِ تزن تْزاى رجحاى داضتِ تاضذ، هثال َّای ضْزدر تْزاى 

آى هَلغ ٍلتی  ایي تالد رجحاى تزن داضتِ تاضذ. الد وثیزُ است ٍ تؼضی اس لسوتْایهثال در ت رجحاى ضزػی داضتِ تاضذ یا

ِت هاهَر اس تاب اٍفَا تالٌذٍر ر رجحاى داضتِ تاضذ، پس وِ هتؼلمص تزای اًؼماد ًذوٌذ  هیدر فالى ضْز را  ًذر تزن الاهت

ُ تگیزد پس تز اٍ تَاًذ رٍس تَاًذ توام تخَاًذ ٍ ًوی ًویًواس را ضذ جا تِ تزن الاهت در آًٍ اگز هاهَر  ضَد هی تزن الاهت

وٌذ. در سیستن ٍ ّذم هَضَع ٍجَب اتوام صالت ٍ ّذم هَضَع ٍجَب صَم وٌذ ٍ تزن الاهِ وٌذ ٍفای تِ ًذر است ٍاجة 

فز یجة تزادضتِ ضذ ٍجَب اتوام صالت هَضَع ًذارد سیزا الوسا ، الاهت است اگز الاهتهَضَع اتوام صالتهحمك ًائیٌی 

پس هَضَع ٍجَب اتوام ٍ یجة ػلیِ االتوام ٍ اگز الاهِ داضتِ تاضذ یجة ػلیِ الصَم  وٌذ ػلیِ المصز ٍ وسی وِ الاهت

دارد ٍ ّذم  ام ضذ حزهت الاهت هَضَع اتوام صالت را تز هیحز ٍجَب صَم همین تَدى است ٍ ایي ضخص وِ تزای اٍ الاهت

َضَع ٍجَب اتوام صالت ٍ هَضَع ٍ اگز ایي هىلف هؼصیت وزد ٍ الاهت وزد ٍلتی الاهت وزد هضَد  هَضَع اًجام هی

ذر ٍ اى ػصیت فصلّ تواها أٍاٍفَ»ضَد ٍ ایي ػیي تزتة است. تزتة ایي است وِ  ٍجَب صَم درست هی ٍ ایي  «فصن. ا تاٌل

سیزا هوىي است تؼذا خَدهاى هغلة دیگزی را اس تَد هصذاق رٍضي تزتة است. ایي تیاى هحمك ًائیٌی اس ستاى آیت اهلل فاضل 

 ك ًائیٌی تیاى وٌین. ػثارت هحم

 محقق نائینیمقدمات سه گانه برای بررسی صغری 

ن وِ در یهثٌایی را در ًظز تگیز اتتذا سِ ًىتِتایذ  ًائیٌی را تزرسی وٌین اگز تخَاّین والم هحمك :4فزهایذ یت اهلل فاضل هیآ 

  ل تحث ّن اضارُ وزدًذ.اص
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تایذ اجتواع ایي دٍ هوىي ًثاضذ سیزا اگز اجتواػطاى هوىي ضذ دیگز هسألِ تزتة هغزح ًیست ٍ تزتة تزای جایی  اول: نکته

  هي ًتَاًن جوغ تیي دٍ تىلیف وٌن.است وِ 

داضتِ تاضذ خز رتثی اس ٍاجة اٍل تأتایذ هطزٍط تِ ضزعی تاضذ وِ آى ضزط در سیستن هحمك ًائیٌی ٍاجة دٍم  م:دونکته 

ضزعی  صالتیؼٌی فاضل اسالِ ایٌغَری است آیت اهلل داًست لذا تِ تؼثیز  م تزتة را هسألِ تاخز رتثی هیًائیٌی همَّ سیزا هحمك

پیذا وٌذ. در ایٌجا ضزط ٍجَب اتوام  صالت تاخز رتثی اس ٍجَب اسالٍِجَب ضَد وِ  دارد تِ ًام ػصیاى، وِ ایي سثة هی

اس هصادیك تزتة رتثی ضىل تگیزد ٍلی اگز ایي تاخز رتثی درست در ًیایذ ضَد وِ تاخز  صالت، ػصیاى ًذر است ٍ سثة هی

زا حیث تمذم ٍ تاخز رتثی ضىل سی ٌذهسالِ تزتة ًیست آیت اهلل فاضل خیلی اس هَارد است وِ اس هصادیكتِ تؼثیز ًیست ٍ 

هذوَر در تزّاى  ذ، هثل اسالِ ٍ هثالگیزد. تزتة ایي تَد وِ تاخز ٍ تمذم رتثی ضىل تگیزد ٍ سهاًا ّن تا ّوذیگز جوغ ضًَ ًوی

   ایي ضزط هحمك است یا ًِ؟وِ تزرسی وٌین تایذ تؼذا  اًّی را

. پس تزتثی ًیست ػصیاى وزدُ است تزای اٍ تَتِ ٍاجة است، اهثال ایي هثال وسی وِ اهز تِ صالت را ًثَد هثلاگز ایي ضزط 

است وِ هتفزع تز  آیذ. اهز تِ تَتِ یه ٍاجةدرست درایذ ایي ضاتغِ خَاّیذ هصذاق تزای تزتة پیذا وٌیذ ت ٍلتی در فمِ هی

تایذ گیزد. تزتة ایي جَر است وِ  ػصیاى است ٍلی تزتة درًٍص ًیست سیزا اجتواع سهاًی تا حفظ تاخز رتثی ضىل ًوی

ثال تَتِ ایي عَری ًیست ضىل تگیزد. در ه تزتة در سیستن هحمك ًائیٌیتا  ا حیث تاخز رتثی تا ّوذیگز تیایذاجتواع سهاًی ت

ٍلتی توام ٍلت ًواس هؼصیت ضذُ است توام ٍلت صالت تگذرد ٍلتی وِ « الیوَا الصالٓ»سیزا هىلف هاهَر تِ صالت است ٍ 

تَاًیذ  گیزد ٍ لذا ًوی ٍجَد ًذارد ٍ اهز تَتِ ضىل هی «الویَا»گیزد ٍلی ٍلتی ػصیاى ضىل گزفت  گذضت ػصیاى ضىل هی

تا ّوذیگز جوغ ضًَذ ٍ لذا ایي عَری ًیست وِ ّز  «اهز تَتَا الی اهلل تَتِ ًصَحا»ٍ  «الیوَا»وِ اهز یه سهاًی پیذا وٌیذ 

آیٌذ لذا ایي عَری ًیست وِ ّز ٍلت  در یه سهاى ًویٍلت ػصیاى آهذ ایٌْا تا ّن جوغ ضًَذ الیوَا ٍ تَتَا تا ّوذیگز 

رتثی ٍ ّن یه تاخز را درست وٌیذ تایذ ذ. در فمِ اگز ایي ساسهاى ػصیاى آهذ ضوا تتَاًیذ ایي لضیِ را ساسهاًص را درست وٌی

فاضل را تاییذ وزدین ٍ جَاب هحمك آیت اهلل داضتِ تاضذ ٍ ایي ّواى تحثی است وِ در جلسِ لثل ها ّن یه اجتواع سهاًی 
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د َض زتة ٍلتی درست هیضَد. پس ت ًوین وِ  سز ػصیاى یهحمك خَئی خَاست اس ایي تحث فزار وٌذ ها گفتخَئی را دادین. 

گَیین ضزعیت ػصیاى ٍلَ اختالف رتثِ ًثاضذ ووا ایٌىِ هحمك  گز تخَاّین تِ ایطاى ووه وٌین هیٍ اتاضذ وِ اختالف رتثِ 

دٍ اهز  ختالف رتثِ یا ضزعیت ػصیاًی وِوٌین ٍلَ اختالف رتثِ ًثاضذ ٍلی ا تا ضزعیت ػصیاى درست هیخَئی گفت تزتة را 

ضَد  ست است ٍ تا ػصیاى ًطَد سالظ ًویاهز تِ صالت است ٍ واهال در هاى جوغ وٌذ، لذا الیوَا الصالٓدر یه سرا تا ّن 

آیذ ٍلی  َتَا هیا ػصیاى الیوَا تِ گذضت سهاى صالت است ٍلتی ػصیاى ضذ تگز الیوَا ٍجَد ًذارد ٍ لذٍلتی ػصیاى ضذ دی

 تا تزتة ضىل تگیزد. ى هَلغ دیگز الیوَا ًیستآ

هسلن فمْی تاضذ یؼٌی هوىي است ٍالؼا هصذاق تزتة ًىتِ سَم: فزع فمْی وِ تِ ػٌَاى تزّاى اًّی تیاى هی ضَد تایذ یه فزع 

 یؼٌی ًثایذی در ایي لضیِ ٍجَد ًذاضتِ تاضذ یتاضذ ٍلی لائلیي تِ اًىار تزتة تگَیٌذ وِ فتَای ها ایي ًیست یؼٌی اختالف هثٌا

لِ اجتواع اهز ٍ هسأ هثال در !هثال ٍاضح تشًن جاری تاضذ. یه تزتة تخاعز لَل تِ تزتةى در آوِ تیاٍرین یه هَردی را 

درست است ٍلی صالت در دار غصثی تزای وساًی وِ لائل ِت تزای وساًی وِ لائل تِ جَاس ّستٌذ  دار غصثی ردًْی صالت 

دّین  تَاى گفت وِ چَى ها فتَا هی . ًویوزد یاىت اًّیتزای تزّاى ضَد  را ًویفزع ایي پس جَاس اجتواع ًیستٌذ درست ًیست 

اس ضزٍرت فمِ  تایذ یه هصذاق فمْی ٍجَد داضتِ تاضذ وِ فتَا تِ آىتِ صحت صالت در دار غصثی پس اجتواع جایش است. 

 است خَدش دلیل تز صحت هثٌا است. در آیذ تؼذ تگَیین وِ چَى فتَا هسلن

ٍ ثاًیا تایذ اختالف رتثِ یا یه . پس اٍال تایذ ایي دٍ هَرد لاتل اجتواع ًثاضٌذ ٌذ، ًىات تسیار تسیار درستی ّستایي سِ ًىتِ

خَاّیذ تِ ػٌَاى  تطٌَد ٍ ثالثا هَردی وِ هییشی هثل اختالف رتثِ هثل ضزط ػصیاى تا اجتواع سهاًی تا ّن آیٌذ تا تزتة چ

گَیذ هي  ائل تِ تزتة است هیوِ ل ضَد هثٌایی ٍ وسی خَرد ٍ هی اال تِ درد ًویی تیاى وٌیذ اس ضزٍرت فمِ تاضذ ٍتزّاى اًّ

ن هثال ي سِ ًىتِ تزٍیفزهایذ تا ای . آیت اهلل فاضل هیدّذ دّن ٍ وسی وِ لائل ِت تزتة ًیست فتَا ًوی ایي هَرد را فتَا هی

 ین ًِ هثالتحث وزدلاهت را تمزیز ایطاى اس هحمك ًائیٌی درتارُ الاهت تَد ها ّن هثال اچَى  هحمك ًائیٌی را تزرسی وٌین. الثتِ
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تا فزدا ػثارات را هالحظِ وٌیذ تا تثیٌن وِ  .وٌذ است وِ خَد تیاى هیتمزیزی  لصذ الاهت را ٍ لذا ًمذ اٍل ایطاى ِت ایي هثال تا

 وٌذ یا ًِ؟  ی را رد هیتزّاى اًّایطاى 

 حسي هْاجزی  همزّر:


