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تحث ها دس استثاغ تا فشهایص آیت اهلل سثحاًی (داهت تشکاتِ ) دس هَسد هسألِ اؼالق لحاظی ٍ راتی تَد .اجواال تیاى کشدین
کِ هسألِ اضکال استحالِ دس ػالن ثثَت کِ آلایاى هیفشهایٌذ اّوال دس ػالن ثثَت استحالِ داسد هؽلثی است کِ اص تیاى
هحمك ًائیٌی آغاص ضذُ است ٍ تؼذ ّن دس تیاًات هحمك خَئی اص آى استفادُ ضذُ است .هحمك ًائیٌی تا استفادُ اص هسألِ
اّوال ثثَتی هسألِ هتون جؼل سا هؽشح کشدُ است دس تحث تؼثذی ٍ تَصلی دس تمسیوات ثاًَیِ .هحمك ًائیٌی لائل تَد
کِ تماتل هؽلك ٍ همیذ تماتل هلکِ ٍ ػذم هلکِ است ٍ ضاًیت لیذ تایذ احشاص ضَد تا دس صَست ًثَد لیذ تتَاى لائل تِ
اؼالق ضذ ٍ تِ دلیل ایٌکِ دس تمسیوات ثاًَیِ تمییذ هٌتفی است پس اؼالق ّن هٌتفی است ٍلی تِ دلیل ایٌکِ ثثَتا
اّوال اهکاى ًذاسد ٍ هَال دس همام ثثَت یا هؽلك سا هی خَاّذ ٍ یا همیذ سا هی خَاّذ ٍ اّوال ثثَتی تشای هَالی حکین
هوکي ًیست لزا هَال یا تایذ تا اهش دیگشی کِ هتون جؼل است ًتیجِ تمییذ سا گشدى هکلفیي تگزاسد ٍ تگَیذ ایي همیذ
هٌیس ٍلی تا اهش دیگشی کِ هی آٍسم ًتیجِ تمییذ دسست هی ضَد ٍ اهش اٍل اهش تِ صالت است ٍ اهش دٍم اهش تِ لصذ
اهش اٍل است ٍ سیطِ اهش دٍم تِ استحالِ اّوال ثثَتی تشهیگشدد ٍ ًتیجِ آى ًتیجِ تمییذ هیضَد اگش اهش دٍم ًثَد ًتیجِ
آى ًتیجِ اؼالق هی ضَد صیشا هَال دس ػالن ثثَت ًوی تَاًذ حکن سا هْول تگزاسد ٍ تایذ هؽلك سا تخَاّذ یا همیذ سا
ثثَتا تخَاّذ یؼٌی یا تایذ ٍجَد لیذ سا تخَاّذ یا ػذم لیذ سا تخَاّذ .پس استحالِ اّوال ثثَتی اص هحمك ًائیٌی ضشٍع
ضذ ٍ ایطاى تا هتون جؼل هسألِ ساحل کشد ٍ ًتیجِ آى یا ًتیجِ تمییذ هی ضَد یا ًتیجِ اؼالق اگش جؼل دٍهی ًثاضذ ٍ
سیطِ ایي تَد ٍ ًثَد جؼل دٍم ّن استحالِ اّوال ثثَتی است.
بسزسی کلمات محقق خوئی دز بحث تقابل مطلق و مقید دز بحث تعبدی و توصلی
هحمك خَئی فشهَد ایي هسألِ اّوال ثثَتی دسست است ٍلی ًتیجِ اّو ال ثثَتی تشهیگشدد تِ ایٌکِ ها دٍ تا حشف تضًین
یا لائل تطَین تِ ایٌکِ تماتل هؽلك ٍ همیذ تماتل ظذاى الثالث است صیشا یا لحاؾ لیذ اػن اص ایٌکِ ٍجَد لیذ یا ػذم لیذ
است یا لحاؾ اؼالق است لزا استحالِ اّوال ثثَتی ًطاى هی دّذ کِ تماتل هؽلك ٍ همیذ تماتل ظذاى الثالث است کِ
دٍ اهش ٍجَدی ّستٌذ صیشا اّوال ثثَتی ًذاسین ٍ اگش تخَاّین ایٌْا سا ظذاى هغ ثالث کٌین هاًٌذ تیاض ٍ سَاد کِ ضی
هی تَاًذ ًِ تیاض تاضذ ٍ ًِ سَاد تاضذ دس ایي صَست اّوال ثثَتی الصم هی آیذ ٍ تِ دلیل ایٌکِ اّوال ثثَتی ًذاسین
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پس ظذاى الثالث ّستٌذ ٍ ها هستمیوا اص استحالِ تمییذ تِ اؼالق هی سسین ٍ دیگش ًیاصی تِ هتون جؼل ٍ ًتیجِ اؼالق ٍ
ًتیجِ تمییذ ًذاسین .دس هماتل هحمك ًائیٌی فشهَدًذ کِ ضوا تماتل سا سٍی ػذم ٍ هلکِ تشدیذ ٍ ایي غلػ تَد صیشا تا هسالِ
استحالِ اّوال ثثَتی هسألِ تِ دٍ لحاؾ تشهیگشدد کِ ایي دٍ لحاؾ دٍ اهش ٍجَدی ّستٌذ کِ ظذاى الثالث ّستٌذ هاًٌذ
استماهت ٍ اًحٌاء کِ دس صفحِ حالت ثالث ًذاسین .یا اگش ػذم ٍ هلکِ سا لائل ضَین ٍلی استحالِ ثثَتی خَدش کاس سا
توام هیکٌذ ٍ ًطاى هیدّذ کِ چاسُای ًذاسین ٍ ًوی تَاًین لائل ضَین کِ یک فاصلِای ٍجَد داسد کِ ضی هی تَاًذ
هْول تاضذ صیشا ًتیجِ کالم هحمك ًائیٌی ایي تَد کِ جؼل اٍل هْول است ٍ هَال تا جؼل دٍم کاس سا توام هیکٌذ دس
صَستیکِ ایٌْا هی گَیٌذ ًوی ضَد ٍ اگش اّوال ثثَتی هحال تَد هؼٌای آى ایي است کِ ّویي تحلیل سا دس ػالن ثثَت
تپزیشین ٍ تگَیین کِ جؼل اٍل هطکل داسد ٍ جؼل اٍل ثثَتا یا ٍجَد لیذ است یا ػذم لیذ است یا اسادُ اؼالق است ٍ
هؼتمذ ضذًذ تا اّوال ثثَتی تایذ سشاؽ استحالِ تمییذ تشٍین کِ هٌجش تِ ظشٍست اؼالق هٌجش هیضَد .ایي اّوال ثثَتی
آى لذس تَاى داسد کِ اصل تماتل اص ػذم ٍ هلکِ تِ تماتل ظذاى الثالث هٌتمل هیضَد ٍ یا حذالل تا تحلیل ثثَتی اّوال
ًتیجِ ػذم تمییذ اؼالق هی ضَد ،لزا هحمك خَئی تِ هحمك ًائیٌی اضکال هیکٌذ کِ فشض لثَل هتون جؼل پزیشش
اّوال ثثَتی است دس حالی کِ ًویتَاى گفت کِ هَال اّوال ثثَتی کشدُ است.
اشکاالت شهید صدز به محقق خوئی و تصویس اطالق ذاتی

دس هماتل فشهایص هحمك خَئی تلویز تضسگَاس ایطاى ضْیذ صذس هؼتمذ است کِ هسألِای کِ هحمك خَئی هی گَیٌذ دس
فعای ایي است کِ تا لحاؾ داسًذ کاس هی کٌٌذ ٍ ها دٍ لحاؾ لیذ ٍ لحاؾ اؼالق داسین کِ دٍ اهش ٍجَدی ّستٌذ کِ
ظذاى الثالث ّستٌذ لکي هسألِ ایي است کِ دس اؼالق الصم ًیست تا اؼالق لحاظی کاس کٌین تلکِ ها سشاؽ اؼالق راتی
هی سٍین .اؼالق لحاظی ّویي کالم هحمك خَئی است ٍلی اؼالق راتی یؼٌی ایٌکِ ؼثیؼت ساسی دس افشاد است ٍ دس
ّش فشدی ٍجَد داسد ٍ ها لثَل داسین کِ اؼالق سفط المیَد است ٍ لثَل داسین کِ ؼثیؼی هشآت خصَصیات فشدیِ
ًوی تَاًذ تاضذ ٍلی ایي لسوت لاتل اًکاس ًیست کِ دس ّش فشدی ؼثیؼی است لزا ایٌجا یک اؼالق راتی تِ هؼٌای
سشیاى ؼثیؼی دس ّوِ افشاد داسین ٍ .هشحلِای کِ ّوِ افشاد ؼثیؼی داسًذ سا اؼالق راتی گَیٌذ ٍ ها تشای دسست ضذى
اؼالق ًیاص تِ ػذم لح اؾ لیذ داسین ًِ لحاؾ ػذم لیذ سا .ها یکثاس هی گَیین کِ تایذ اؼالق ٍ ػذم لیذ سا لحاؾ کٌین ایي
ا ؼالق لحاظی است ٍلی یکثاس ها یک اؼالق راتی داسین ٍ ّویي کِ لیذی ًیایذ کافی است ٍ ػذم لحاؾ لیذ کافی است
ٍ ػذم لحاؾ لیذ ًمیط است ٍ ًیاصی تِ لحاؾ ػذم لیذ ًیست ٍ اگش سشاؽ ػذم لحاؾ سفتن کِ سلة است تماتل سا
تماتل تٌالط هی کٌذ دس حالیکِ ضوا هحمك خَئی تماتل سا تماتل ظذاى الثالث کشدُاًذ صیشا دس فعای لحاؾ ّستٌذ ٍ
هحمك ًائیٌی سفتِ سشاؽ تماتل ػذم ٍ هلکِ صیشا هسألِ سا اثثاتی کشدُ است ٍ تا فعای ضاًیت ٍ ػذم ضاًیت کاس هیکٌذ
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دس حالیکِ ّش دٍ هطکل داسد ٍ تایذ هسألِ سا تشد سشاؽ ایٌکِ یک ؼثیؼی داسین کِ ساسی دس افشاد است ٍ تشای ایٌکِ
جلَی سشیاى سا تگیشین تایذ لحاظی داضتِ تاضین ٍ ّویي ػذم لحاؾ هسألِ سا دسست هیکٌذ ًِ لحاؾ ػذم ٍ لزا تمشیثا
تماتل ،تماتل تٌالط هی ضَد کِ ضوا همیذ سا لحاؾ تذّیذ ٍ آًجا تا ػذم لحاؾ کاس کٌیذ ًِ لحاؾ ػذم ٍ ّویي کِ ػذم
لحاؾ داضتِ تاضین ًمیط لحاؾ است ٍلتی ػ ذم لحاؾ ًمیط لحاؾ تاضذ دیگش ًیاصی تِ لحاؾ ػذم ًذاسین ٍ لزا اص یک
ؼشف تماتل ،تماتل تٌالط است ٍ اص ؼشف دیگشی ٍلتی دس ػذم لحاؾ لیذی لحاؾ ًوی ضَد اؼالق راتی سش جای
خَدش تالی هیهاًذ.
اضکال دیگشی ّن تِ استاد خَد هحمك خَئی داسًذ کِ ضوا گفتیذ اّوال ثثَتی ایي لذس تَاى داسد کِ هسألِ سا ثثَتا حل
کٌذ ٍلَ تماتل ػذم ٍ هلکِ تاضذ دس حالیکِ ایي هؽلة صحیح ًیست صیشا ضوا اّوال سا تِ اّوال ثثَتی تش هیگشداًیذ ٍ
اّوال ثثَتی اگش تِ هؼٌای ایي تاضذ کِ یک چیضی ٍجَد هشددی تاضذ ایي اگش تاضذ حشف ضوا دسست است صیشا اهکاى
ًذاسد یک چیضی ً ضد هَال هشدد تاضذ ٍ هَال یک چیض هشددی سا ؼلة کٌذ صیشا فشد هشدد دس ػالن ٍجَد ٍ فشد هثْن ّن
دس ٍجَد هؼٌا ًذاسد تلکِ تایذ یک چیض هطخصی تاضذ کِ هَال دس هَسد آى حکن کٌذ ٍ اگش هشاد اص اّوال ثثَتی ٍجَد
هشدد تاضذ ضوا دسست هی گَیذ ٍ لزا ّویي اّوال ثثَتی هسألِ سا حل هی کٌذ ٍلی اص کجا هؼلَم کِ ایٌکِ هحمك ًائیٌی
گفتِ «جؼل اٍل هْول است» تِ هؼٌای اّوال ٍجَدی تاضذ کِ ضوا تخَاّیذ ایي هؽلة سا گشدى هحمك ًائیٌی تگزاسیذ
تلکِ هٌظَس هحمك ًائیٌی اص ایٌکِ جؼل اٍل هْول است تِ هؼٌای اّوال هفَْهی است ٍ اّوال هفَْهی تِ هؼٌای ایي
است ک ِ جؼل اٍل دس حذ همسن تالی هاًذ همسن هفَْها هْول است ٍ لزا گفتِاًذ هْول دس لَُ جضئیِ است دس آى ًِ
اؼالق است ٍ ًِ تمییذ ٍ چِ اضکالی داسد کِ اّوال ثثَتی تِ هؼٌای اّوال هفَْهی تاضذ.
تا ایي فشهایص ضْیذ صذس هی خَاّین تِ هحمك سثحاًی اضکال کٌین .اگش تا اؼالق راتی هیخَاّیذ کاس کٌیذ حشف ایٌْا
ایي است .ضْیذ صذست هی گَیذ اّوال ثثَتی سا تایذ هطخص کٌیذ .اّوال ثثَتی تِ هؼٌای ٍجَدی کِ هشدد تاضذ ٍ یا
هٌظَس ٍجَدی است کِ ایي ٍج َد تا ّویي حصِ ٍجَدی هثْن تاضذ کِ تؼذ ضوا تِ هحمك ًائیٌی اضکال کٌیذ کِ چؽَس
جؼل اٍل کِ هثْن تَد تا هتون جؼل ًتیجِ تمییذ یا ًتیجِ اؼالق دسست ضذ.
ایطاى هی فشهایذ هحمك خَئی ایي اضکال کشد کِ استحالِ اّوال ثثَتی آى لذس تَاى داسد کِ تماتل سا کٌاس هی گزاسد ٍ
تما تل سا تماتل ػذم ٍ هلکِ هی کٌذ ٍ یا ایي لذس تَاى داسد ًطاى تذّذ دس ػالن ثثَت یا لیذ است یا ػذم لیذ است کِ
هی ضَد تمییذ یا اؼالق صیشا اّوال استحالِ ثثَتی داسد ٍ ضْیذ صذس هی گَیذ ایي استحالِ ثثَتی کِ ضوا هی گَییذ تِ
هؼٌای اّوال ٍجَدی است ٍلی چِ اضکال داسد کال م هحمك ًائیٌی سا اّوال هفَْهی هؼٌا کٌین ٍ لزا تِ هحمك خَئی
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اضکال هی کٌذ کِ ایي اّوال ثثَتی سا تشای ها دسست هؼٌا کٌیذ .دس خَد ثثَت هَظَع حکن تشای هَال هی تَاًذ هفَْم
همسن تاضذ .ضی ٍلتی ٍاسد ػالن ٍالغ هی ضَد دس ػالن ٍجَد هؼیي است ٍ ًِ هثْن ٍ ًِ هشدد ًیست ٍلی دس ػالن ثثَت
اضکالی ًذاسد کِ هَال حکن خَد سا سش همسن تثشد ٍ همسن اص جْت اضاسُ تِ افشادش خَد هثْن است ٍ هؼلَم ًیست کِ
تِ کذاهیک اص افشاد خَد اضاسُ داسد .ضْیذ صذس هیگَیذ اگش کالم هحمك ًائیٌی ایي است اضکال تٌائی هحمك خَئی تِ
ایطاى ٍاسد ًیست ٍ ًوی تَاى تِ هحمك ًائیٌی اضکال کشد کِ اّوال ثثَتی هسألِ سا حل هیکٌذ ٍ تؼذ ضْیذ صذس هی
گَیذ اگش هٌظَس هحمك ًائیٌی ایي دٍهی است ها تایذ اضکال دیگشی تِ هحمك ًائیٌی تگیشین ٍ آى ایٌکِ اّوال ثثَتی اگش
تِ اّوال هفَْهی تشگشدد اّوال هفَْهی لاتل جوغ تا اؼالق راتی است یؼٌی هفَْها هثْن است ٍلی اؼالق راتی داسد تِ
هؼٌای ایٌکِ ؼثیؼی جاسی ٍ ساسی دس ّوِ افشاد است ٍ اگش اؼالق راتی هثٌای ضوا است ها اص ضوا هی پزیشین کِ
هفَْها هثْن است ٍلی اؼالق راتی است ٍ لزا اص ًظش ها ًتیجِ اؼالق هفَْهی تا اؼاللی کِ ضوا هیگفتیذ اص تاب جشیاى
اؼالق راتی یکساى است ٍ هَجثِ کلیِ آى ّن دسست است ٍلی دسست است اص تاب اؼالق راتی یؼٌی اص تاب سشیاى
ؼثیؼی دس ّوِ افشادّ ،ش چٌذ هفَْها هثْن است ٍلی اؼالق راتی داسدٍ .لی اگش کسی تگَیذ ها اؼالق راتی ضوا سا لثَل
ًذاسین ٍ ها تا حشف هطَْس هیخَاّین صحثت کٌین ،ایطاى هیگَیذ اگش ضوا تا حشف هطَْس هیخَاّیذ صحثت کٌیذ
اؼالق هفَْهی دس لَُ هَجثِ جضئیِ است ٍ لزا حشف هحمك ًائیٌی غلػ است صیشا هحمك ًائیٌی گفت دس ایي فعا
اؼالق هتون هی خَاّذ تمییذ ّن هتون هی خَاّذ تمییذ ایي است کِ هَال یک جؼل اٍلی تذّذ هثال تگَیذ صلّ ٍ تؼذ
یک دستَس دیگشی تیاى کٌذ ٍ تگَیذ صلّ هغ لصذ المشتِ یؼٌی اهش اٍل سا لصذ کٌذ ایي دٍهی هیضَد هتون جؼل ٍ
ًتیجِ آى تمییذ هی ضَد .اؼالق ایي است کِ ّویي کِ هَال دٍهی سا تیاى ًکٌذ دس حالیکِ تتَاًذ تگَیذ ًتیجِاش اؼالق
است.
ضْیذ صذس هی گَیذ ایي غلػ است صیشا اگش ضوا تا اؼالق هفَْهی کاس کشدیذ ٍ گفتیذ هفَْم هثْن است ٍ هْول دس لَُ
جضئیِ است تمییذ هتون ًوی خَاّذ صیشا ایي دس لَُ جضئیِ است ضوا هیگَییذ اؼالق هفَْهی ٍ ایي خَدش تمییذ
است تمییذ یؼٌی هَجثِ جضئیِ .تلِ اگش گفتین اؼالق هفَْهی هْول است ٍ هْول ّن دس لَُ جضئیِ است آى هَلغ اگش
خَاستیذ هَجثِ کلیِ کٌیذ هتون هی خَاّیذ .لزا ها هی تَاًین کالم هحمك ًائیٌی سا تِ اّوال هفَْهی تشگشداًین ًِ اّوال
ٍجَدی ٍ اضکال هحمك خَئی سا ّن جَاب هی دّین ٍلی خَد ها تِ هحمك ًائیٌی اضکال دیگشی داسین ٍ سیطِ اضکال
ها ّن تِ تحث اؼالق راتی تشهیگشدد.
ّذف ها دس ایي تَد کِ ًطاى تذّین هسألِ اّوال هفصل است ٍ ایي گًَِ ًیست کِ هحمك سثحاًی تتَاًٌذ اص استحالِ
اّوال ثثَتی سشیغ تشًٍذ سشاؽ اؼالق لحاظی ،اّوال یک حساب داسد ٍ اؼالق لحاظی یک حساب داسد ٍ هتون جؼل
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یک حساب داسد ٍ اؼالق راتی ّن حساب دیگشی داسد ٍ اٍلیي اضکال ها آیت اهلل سثحاًی ایي است کِ ایي استحالِ
اّوال ثثَتی هؼلَم ًیست کِ چِ فشهایطی است .لثل اص تشگطت تِ کالم آیت اهلل سثحاًی ،چٌذ ًکتِ ساجغ تِ فشهایص
ضْیذ صذس تیاى کٌین.
اشکال به فسمایش محقق خوئی و شهید صدز

فشهایص ضْیذ صذس ٍ هحمك خَئی تٌاءا ٍ هثٌاءا غلػ است .اص آخش تشسسی کٌین.
ایٌکِ ایطاى ف شهَدًذ اّوال ثثَتی سا تِ اّوال هفَْهی تشهی گشداًین اضکال ایي هؽلة ایي است کِ استحالِ ًذاسد ضوا
هی خَاّیذ استحالِ اّوال ثثَتی سا تِ ٍجَد تیاٍسیذ .اّوال هفَْهی کِ استحالِ ًذاسد .اگش دًثال تَظیح فشهایص هحمك
ًائیٌی ّستیذ ایطاى گفت اّوال ثثَتا استحالِ داسد ٍ اّ وال هفَْهی کِ استحالِ ًذاسد ٍ اضکالی ًذاسد ضوا تا هفَْم دس
حذ همسن کاس کٌیذ .ایي ثثَتی ًیست تلکِ ایي دس ٍالغ تاصگطت تِ یک حساب اثثاتی است .اگش ضوا هی گَییذ اّوال
ثثَتی استحالِ داسد اّوال ثثَتا استحالِ داسد ٍ یک حساب ٍ کتاتی دس ثثَت داسد .ضوا تِ همسن تشگشداًذیذ ٍ تؼذ گفتیذ
ایي همسن هاّیت اًساى است ٍ هؼلَم ًیست کِ جضئیِ است یا کلیِ ٍ تؼذ هی گَییذ هْولِ دس لَُ جضئیِ است ٍلی
ایٌکِ استحالِ ثثَتی ًذاسد.
ثاًیا ایٌکِ گفتیذ هْولِ دس لَُ جضئیِ است ٍ لزا تمییذ هتون ًویخَاّذ تاص دسست ًیست .اگش هسألِ سا دس حذ همسن
تثش ین همسن سا داسین همسن ًیض هْولِ است هْولِ ّن دس لَُ جضئیِ است ٍلی کذام جضئیِ؟! دس هٌؽك هیگَیٌذ دس
لعایا تش ػکس هفاّین جضئیِ اػن اص کلیِ است .جضئیِ ّویطِ اػن اص کلیِ است .دس هفاّین یک ؼَس است دس لعایا ایي
ؼَس است ٍلتی جضئیِ اػن ضذ هؼلَم ًیست کِ کذام حصِ ایي هَجثِ جضئیِ سا هی خَاّیذ .هحمك ًائیٌی هی گَیذ ایي
تیاى هی خَاّذٍ .لتی ضوا یک هَجثِ جضئیِ داسیذ کِ صالت هثْن ٍ هْول است یک حصِ تا لصذ لشتت است ٍ
حصِ دیگش تذٍى لصذ لشتت است .تلِ هْولِ دس لَُ جضئیِ است ٍلی اگش تخَاّین ایي جضئیِ سا همیذ تِ ایي حصِ یا
حصِ دیگ ش کٌین تیاى هی خَاّذ .لزا ایي ؼَس ًیست کِ ضوا تثشیذ ایي ساسش همسن ٍ دس همسن تگَیذ ایي هْول هفَْهی
است ٍ هْول دس لَُ جضئیِ است ٍ تمییذ تا هثٌای هطَْس ٍ تؼذ اص گطت اص اؼالق راتی ،تمییذ ًیاصی تِ هتون ًذاسد .فی
لَُ الومیذُ لضم الستغٌا ػي االهش الثاًی» هَال اگش تخَاّذ تمییذ سا تگَیذ تایذ هتون تیاٍسد صیشا جضئیِ اػن است کوا ایٌکِ
اگش تخَاّذ اؼالق سا تگَیذ هتون هی خَاّذ ٍجَد لیذ هتون هی خَاّذ ػذم لیذ هتون هی خَاّذ .لزا ایٌکِ ایطاى
اّوال سا تِ اّوال هفَْهی اٍال دس فعای فشهایص هحمك ًائیٌی کِ دًثال استحالِ اّوال ثثَتی است هحل تحث است ٍ
ثایٌا اگش سشاؽ اّوال هفَْهی سفتین ٍ هفَْم سا حذ همسن ٍ همسن سا دس حذ هَجثِ جضئیِ ًگِ داضتین اضکال ًذاسد آى
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هَلغ هی ضَد گفت همسن اػن است ٍ هْولِ دس لَُ جضئیِ است ٍلی ایي تِ هؼٌای ایي ًیست کِ تمییذ ًیاصی تِ هتون
ًذاضتِ تاضذ.
ؼشف دٍم ایي است هثٌای اؼالق راتی ایطاى ّن اضکال داسد ،سیطِ اضکال ایي هؽلة دس اضکالی است کِ دس فشهایص
هحمك خَئی ٍجَد داسد .هحمك خَئی هسألِ سا تشد سشاؽ لحاؾ ٍ گفت ها دٍ لحاؾ لیذ ٍ لحاؾ اؼالق ًیاص داسین ّش دٍ
لحاؾ ٍجَدی ّستٌذ ٍ هٌظَس اص لیذ ایي است کِ چِ لحاؾ ضَد ٍجَد لیذ ٍ چِ لحاؾ ضَد ػذم لیذ ٍ تِ اصؽالح
لحاؾ تمییذ کِ ٍجَدی است ٍ لحاؾ اؼالق ّن ٍجَدی است ٍ ایٌْا ظذاى الثالث ّستٌذ.
دس جای خَدش تحث ضذُ است کِ ایٌْا ظشف ّستٌذ اگش ها تا لحاؾ کاس هیکٌین ًوی ضَد ایٌْا سا لیذ کشد ٍ ایي
تحث تا هشحَم آخًَذ ضشٍع ضذُ است کِ اگش لحاؾ تخَاّذ لیذ تاضذ کاس خشاب هیضَد ٍ لحاؾ ّا دس ایٌجا ظشف
ّستٌذ .هشحَم هظفش فشهَدًذ دس اؼالق ٍ تمییذ لحاؾ تِ ضشغ ضی ٍ لحاؾ تطشغ ال ٍ لحاؾ التطشغ فشض هیضَد
ٍلی تِ دلیل ایٌکِ لحاؾ ظشف است لحاؾّا اص کاس هیافتٌذ .ضوا تایذ تکلیف لحاظْا سا سٍضي کٌیذ .اگش لحاظْا لیذ
تاضٌذ تِ لَل هشحَم آخًَذ ّوِ کلی ػملی هی ضًَذ ٍ ّوِ همیذ تِ لیذ رٌّی هی ضَد صیشا جای لحاؾ رّي است ٍ
آى هَلغ ضوا تا ّش چی خَاستیذ کاس کٌیذ تایذ تجشیذ کٌیذ .اگش لحاؾ ظشف است هلحَؾ چیست؟ اگش تا هلحَؾ کاس
کشدیذ ًِ تا حیث لحاؾ آى هَلغ تحث فشق هیکٌذ .اگش کسی ایي ًکتِ سا خَب دلیك ضَد چٌاًچِ هشحَم هظفش دس
ّویي تحث خیلی صیثا تیاى کشدُ است کِ ها تا لحاؾ تطشغ ضی ٍ یا لحاؾ التطشغ ٍ لحاؾ تطشغ ال کاس ًویکٌین ٍ اگش
تا لحاؾ کاس کٌین اهش دائش تیي لحاؾ تمییذ یا لحاؾ اؼالق است ٍ دٍ اهش ٍجَدی داسین کِ ظذاى الثالث ّستٌذ ٍ اّوال
ثثَتی ّن ًذاسین یؼٌی یکی اص ایي دٍ لحاؾ است ٍلی اگش لحاؾّا سا اص لیذت اًذاختیذ ٍ گفتیذ لحاؾّا ظشف ّستٌذ
آى هَلغ یک ؼثیؼی داسین کِ یا تِ یک ٍجَد یا ػذم همیذ هی ضَد ٍ یا اصال لیذی ًذاسد.
ًکتِ تؼذی ایٌْا فکش کشدًذ اضکال هحمك ًائیٌی فمػ یک اضکال لغَی است ٍ کالم ایطاى سا خیلی ظؼیف تیاى کشدًذ.
غشض ها دس ایٌجافؼال ایي تَد کِ تِ آلای سثحاًی ًطاى دّین کِ اٍال ها هؽلة سا کاهل فْویذین ٍ ثاًیا اضکال ایطاى تِ
حعشت اهام ٍاسد ًیست صیشا اهام دس یک فعا ی ٍالؼی هؽلة سا تیاى ًوَدًذ ٍ للکالم تتوِ.
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