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صحت اهز آهز با فزض علن به انتفاء شزط آن
خالصه جلسه گذشته
ًظشیِ هشحَم آخًَذ دس هَسد تَضیح اصل هسألِ ٍ ػٌَاى هسألِ دیشٍص گزضت .دیذگاُ دیگشی دس فضای سخَع
ضویش اًتفاء ضشعِ تِ اهش ٍخَد داسد .تا لثَل هثٌای هشحَم آخًَذ وِ ضویش سا تِ اهش تشگشداًیذ سَال هیضَد وِ آیا
ایي اهش هغلك است یا اهش هطشٍط است .ها دس تمسیوات اهش گفتین اهش یىثاس هغلك است ٍ ٍخَتص هطشٍط تِ
ضشط ًیست ٍلَ ٍخَدش هطشٍط تِ ضشط تاضذ هثال عْاست ضشط ٍخَد صالت است ٍلی ٍخَب صالت ًسثت
تِ عْاست هغلك است .دس تحث همذهِ ٍاخة گفتِ ضذ وِ ها اص همذهات ٍخَدیِ تحث هی وٌین ٍ اص همذهات
ٍخَتیِ وِ ٍاخة ًسثت تِ آًْا هطشٍط هی ضَد تحث ًویوٌین ٍ گاّی ٍخَب اهش هطشٍط تِ ضشط است.
دستاسُ فشهایص هشحَم آخًَذ سَال ایي تَد وِ ٍلتی هیگَیین خَاص اهش آهش تا ػلن آهش تِ اًتفاء ضشط اهش ،آیا خَاص
اهش دس صَست ػلن آهش تا اًتفاء ضشط اهش هغلك هشاد است یا اهش هطشٍط هشاد است .اگش دستاسُ اهش هغلك تحث وٌین
یؼٌی هَال تذٍى ایٌىِ اضتشاعی لائل ضَد هغلك اهش هیوٌذ ٍلی هیداًذ ایي اهش ضشعی داسد وِ آى ضشط هٌتفی
است.
اصَلییي گفتِاًذ تحلیل هشحَم آخًَذ ًاظش تِ ایي است وِ یه اهش هغلمی دس لساى آهش داضتِ تاضین ٍلَ ایٌىِ آهش
هی داًذ تِ حسة ٍالغ ایي اهش هطشٍط است ٍ هغلك ًیست یؼٌی هطشٍط تِ ضشعی است وِ آى ضشط هٌتفی است.
تَخیِ هشحَم آخًَذ ًاظش تِ ایي است وِ آهش اًطاء اهش هیوٌذ ٍلَ ایٌىِ هیداًذ ایي اهش اًطائی تِ فؼلیت ًویسسذ
صیشا فؼلیت آى هطشٍط تِ یه ضشط ٍالؼی است وِ هٌتفی است ٍ لزا اهش فؼلی ًویضَد ٍ اگش ایي گًَِ ضَد
تحث ّای تؼذی پیص هیآیذ.
اگش اهش هغلك تاضذ ًضاع ایي عَس هیضَد وِ آهش یه اهش هغلمی سا اًدام هیدّذ وِ تِ حسة ٍالغ هطشٍط تِ
ضشعی است وِ آى ضشط هٌتفی است ٍ هؼٌای خَاص ایي هیضَد وِ دس ٍالغ خایض هَال اًطا اهش وٌذ ٍ لزا اهشی سا
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اًطا هیوٌذ وِ اص تاب اًتفاء ضشعص تِ فؼلیت ًویسسذ وِ دس ای ي فضا هشحَم آخًَذ ایي سا سشاؽ اهش اهتحاًی تشد،
ها ػشض وشدین وِ خَد ایي دٍ لسن است :یه لسن ایٌىِ اًطا اهش اگش تِ داػی تؼث تاضذ لغَ است صیشا فشض تش
ایي است وِ اًطا وشدُ است اهشسا ٍ داػی ّن تؼث تَدُ است ًِ اهتحاى ٍ اهشی وِ تِ داػی اًطا تؼث هیضَد
دسست است وِ حمیمتا اهش است لىي تِ دلیل ایٌىِ تِ فؼلیت ًویسسذ لغَ است .تؼذا خَاّین گفت تضسگاًی هثل
هحمك خَئی هیگَیٌذ ّویطِ لغَ ًیست ٍ هی ضَد تشای آى ثوشاتی فشض وشد تا اضىال پایاًی هشحَم آخًَذ وِ
گفت تِ ایي اهش اهتحاًی اهش ًویگَیٌذ ،الصم ًیایذ .ایي اًطا اهش هغلك تِ داػی تؼث ٍلی ػذم فؼلیت ایي اهش هغلك
وِ تِ داػی تؼث اًطا ضذُ است هحزٍس لغَیت است وِ سسیذگی خَاّذ ضذ.
لسن دیگش ایٌىِ اًطا اهش تِ داػی تؼث ًثَدُ است تلىِ تِ داػی اهتحاى تَدُ است ٍ هشحَم آخًَذ تحث سا تِ ایي
سوت تشد ٍ گفت ایي هغلة ًظائش ػمالئی ٍ ضشػی داسد ٍ لزا ّیچ اضىالی ًذاسد لزا خَاص تِ هؼٌای اهىاى راتی ٍ
ٍلَػی ًویضَد تلىِ خَاص صشفا تِ هؼٌای ایي است وِ لثح ػملی ًذاسد ٍ اگش اهش اهتحاًی تاضذ ًظائش ػشفی صیاد
داسد ٍ اگش تِ داػی تؼث تاضذ لغَیت لثیح الصم هیآیذ وِ خَاص آى لاتل تحث است الثتِ اگش تشای آى فایذُ پیذا
وٌین.
نظز هحقق نائینی در توجیه عنوان بحث
گفتِ ضذُ توام ایي تحث ْا دس فضای اهش هغلك دسست است ٍلی اگش اص اٍل تحث سٍی هغلك اهش تشٍد یا اهش
هطشٍط تشٍد ٍ هَال اص اٍل تِ ضىل لضیِ ضشعیِ اهش وٌذ ٍ تگَیذ «هي استغاع الیِ سثیال» ،دس ایي فضا هحمك
ًائیٌی ایٌدا ٍاسد تحث ضذُ است ٍ فشهَدُ چَى دس ضشػیات ها لضایای حمیمیِای ٍخَد داسًذ اًطاّا ّوِ تِ
ضىل ضشعی ّستٌذ ٍ اًطاء هغلمی دس واس ًیست تا تحثّای هشحَم آخًَذ هغشح ضَد ٍ تحث ّای هشحَم
آخًَذ دس فضای اهش هغلك است ٍلی اگش هسألِ سا دس فضای اهش هطشٍط تشدین هحمك ًائیٌی گفتِ ًِ تٌْا اضىالی تِ
آى ًیست تلىِ تِ عَس ولی ایي گًَِ تحث وشدى تاعل است .اگش وسی هسألِ سا ایي گًَِ هغشح وٌذ وِ آیا هیضَد
هَال اهش هطشٍط وٌذ تا ػلن اٍ تِ اًتفاء ضشط ایي اهش هطشٍط؟! هحمك ًائیٌی هیفشهایذ ایي والم تاعل است صیشا
اٍاهش هطشٍط تِ ضىل لضیِ حمیمیِ است ٍ اگش هَال گفت «اى استغؼت فیدة ػلیه الحح» ایي اهش تَخِ تِ وسی
ًویوٌذ تا تحث ضَد وِ آیا ضشط ایي اهش تشای فالى هىلف هٌتفی است یا ًیست.
هحمك ًائیٌی تؼذ هیفشهایذ هَالیی وِ ػلن تِ اًتفاء ضشط داسد؛ اصال لضیِ حمیمیِ تَخِ تِ وسی ًذاسد تلىِ دس ّش
لضیِ حمیمیِ یه خؼل ٍخَد داسد ٍ یه هدؼَل داسد ،خؼل ٍخَب حح سا هؼلك وشدُ است تش هَضَػی تِ ًام
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استغاػتٍ ،لتی ایي ٍخَب هیآیذ وِ ایي استغاػت تیایذ ٍ ایي تىلیف هتَخِ تِ وسی ًویضَد تا تحث ضَد وِ
ضشط آهذ ٍ هطشٍط ّست یا ضشط ًیاهذ ٍ هطشٍط ً یست تلىِ خؼل یه لضیِ حمیمیِ است ٍ اگش استغاػت آهذ
ٍخَب هیآیذ ٍ اگش استغاػت ًیاهذ ٍخَب ًویآیذ .اگش اًطا اهش اص اٍل اًطاء هطشٍط تاضذ ٍ خؼل تِ ضىل لضیِ
حمیمیِ تاضذ دس حالیىِ دس خایی خَدش تیاى ضذُ است وِ فؼلیت حىن لضیِ حمیمیِ تِ فؼلیت ضشط آى است
پس دیگش تحثی ًیست.
تلِ اگش وسی گفت لضایا دس خؼل احىام ضشػیِ تِ ضىل لضیِ خاسخیِ است دس لضیِ خاسخیِ دس ٍالغ واسی تِ
ػلن آهش تِ ٍخَد ٍ اًتفاء ضشط ًذاسین ،تلىِ دس لضیِ خاسخیِ آًچِ هَخَد است ایي است وِ هَال ًگاُ وشدُ است
تِ ٍالغ ٍ حىوی سا سش ٍالغ تشدُ است ٍ ػلن آهش تِ اًتفاء ضشط دخالتی دس لضیِ خاسخیِ ًذاسد ّش چٌذ هثٌای ها
دس خؼل لضیِ خاسخیِ تِ ضىل لضیِ حمیمیِ است ٍ لضیِ حمیمیِ سا ضشعیِ هیداًین ٍ یه ٍخَب هطشٍط سا
خؼل هیوٌین ٍلی اگش وسی خاسخیِ ّن تثیٌذ ایي حشف ثوشُای ًذاسد ٍ ٍخِ هؼمَلی ًذاسد .هحمك ًائیٌی هیفشهایذ
تؼضی لائل ّستٌذ یىی اص ثوشات ایي تحث ،هسألِ ٍخَب وفاسُ است تش «هي افغش فی ًْاس ضْش سهضاى هغ ػذم
تواهیة ضشائظ ٍخَب لِ الی اللیل» ،وسی وِ ضشائظ ٍخَب سا تا آخش ًذاسد هثال تیواسی تش اٍ ػاسض هیضَد ٍ ایي
ٍخَب اص گشدى اٍ سالظ هیضَد ،لضٍم اهسان اص فدش تا اراى هغشب تشای اٍ ًیست ٍ ضشط ٍخَب اهسان تشای
اٍ هحمك ًیست.
اگش ایي هىلف اٍل سٍص افغاس ٍ تِ حسة ٍالغ ضشط ٍخَب س ا ًذاضت آیا وفاسُ تِ گشدى اٍ هیآیذ یا ًِ؟ فمْا
گفتٌذ ایي اص هصادیك تحث ها است ٍ اگش گفتین چٌیي تىلیفی دسست است ٍلَ تِ حسة ٍالغ ،چٌیي ٍخَتی تشای
اٍ ًیست ٍ ایي ٍخَب تشای اٍ فؼلیت ًذاسد صیشا ضشط ٍخَب تشای اٍ هٌتفی است .اگش گفتین ایي تىلیف دسست
است وفاسُ گشدى اٍ هی آیذ ٍ اگش گفتین ایي تىلیف وشدى دسست ًیست وفاسُ گشدى اٍ ًویآیذ .اصل ٍخَب
هطشٍط تِ یه ضشعی است وِ ضشط هٌتفی است ٍ تىلیفی تش هىلف ٍخَد ًذاسد تا تِ خاعش هخالفت تا تىلیف،
وفاسُ ٍاخة ضَد.
هحمك ًائیٌی هیگَیذ تا تَخِ تِ تَضیحی وِ ها دستاسُ ػذم هؼمَلیت هسألِ دادین ایي ثوشُ دسست ًیست ٍ هسألِ
وفاسُ ثوشُ ایي تحث ًیست تلىِ ایي هسألِ تِ ایي تشهی گشدد وِ آیا تىلیف تِ صَم اًحاللی است یؼٌی وسی تایذ
اص اراى صثح تا اراى هغشب اهسان وٌذ ٍ ایي اهسان هٌحل تِ اهساوْای هتؼذد تِ تؼذد لغؼات صهاى هیضَد ٍ ّش
وذام یه تىلیف است ،اگش اهسان هٌحل ضذ وأىّ اص اراى صثح تا اراى هغشب چٌذیي اهسان ٍاخة ضذ است آى
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اهساوی وِ دس صهاى خَدش ضشط ٍخَتص هٌتفی ضذُ است هٌتفی است ٍلی ایي اهساوی وِ دس اٍل سٍص است
ضشائظ سا داسد ٍ وفاسُ تِ خاعش افغاس دس اٍل سٍص تِ گشدى هىلف هی آیذ .ایي هسألِ تِ ایي تحث تشهیگشدد یا
ایٌىِ تگَیین ها ٍخَتات هتؼذد ًذاسین ٍ فمظ یه ٍخَب داسین ٍ یه اهسان اص اراى صثح تا اراى هغشب داسین
ٍلی ایي تىلیف ضشط هتاخشی داسد ٍ آى ضشط هتاخش ایي است وِ ضشائظ تىلیف تا آخش سٍص تشای هىلف تالی
تواًذ .دس تحث ٍاخثات تذسیدی یه هسألِای تِ ًام ضشط هتاخش ٍخَد داسد وِ هحمك ًائیٌی هیگَیذ ایي تحث
تِ آى تشهی گشدد .اگش وسی گفت دس ایٌدا فتَای هي یه ٍخَب است ٍلی ایي ٍخَب هطشٍط تِ ضشط هتاخشی
است ٍلتی هؼلَم هیضَد هىلف تىلیف ًذاسد ٍ اص اٍل ٍخَتی ٍخَد ًذاضتِ است.
خالصِ هسألِ تِ ایٌدا تش هیگشدد :وساًی وِ هی گَیٌذ وفاسُ داسد هوىي ًظش فمْی آًاى تِ اًحالل تاضذ ٍ وساًی
وِ هی گَیٌذ وفاسُ ًذاسد تِ خاعش ایي است وِ یه اهسان است وِ ضشط هتاخش داسد ٍ ستغی ًذاسد تِ ایي تحث
وِ اهش آهش تا ػلن اٍ تِ اًتفاء ضشط اهش دسست است یا ًیست؟ ٍ ایي تحث اصال هؼمَل ًیست صیشا لضایا ضشػیِ تِ
صَست لضیِ حمیمیِ ّستٌذ.
تالهزُ هحمك ًائیٌی یه ػذُ گفتِاًذ ایي حشف هحمك ًائیٌی واهال دسست است ٍلی هحزٍس هشحَم آخًَذ اهش
هغلك تَدُ است ًِ اهش هطشٍط ٍ اگش هشحَم آخًَذ اهش هطشٍط سا تگَیذ اضىال هحمك ًائیٌی تِ اٍ ٍاسد هیضَد
لزا دخالت ػلن آهش دس ضشعیِای وِ تِ خاسخیِ یا حمیمیِ تشگشدد ًاهؼمَل تلمی ضذُ است ٍ تیي فشهایطات هشحَم
آخًَذ ٍ هحمك ًائیٌی خوغ وشدًذ.
نظز حضزت اهام در توجیه عنوان هسأله
اتتذا فشهایطات حضشت اهام سا تیاى وٌین ٍ تؼذ فشهایطات هحمك خَئی سا تیاى وٌین .اهام هیفشهایذ تِ چِ دلیل تایذ
ضویش سا تِ اهش تشگشداًین صیشا دچاس هطىل هیضَد ٍ ًْایتا والم هحمك ًائیٌی ٍاسد است .ها ضویش سا تِ هاهَستِ
تشهیگشداًین .هی گَیین ّل یدَص اهش آهش تا ػلن اٍ تِ اًتفاء ضشط هاهَستِ ٍ ،آى هَلغ اص هَاسد اهش هغلك هیضَد ٍ
ضشط اهش ًیست تلىِ ضشط هاهَستِ هغشح است .اٍل تحث گفتین اٍاهش یىسشی ضشائظ ٍخَدیِ داسًذ ٍ یىسشی
ضشائظ ٍخَتیِ داسًذ ٍ ًسثت تِ ضشائظ ٍخَب هطشٍط ّستٌذ ٍ ًسثت تِ ضشائظ ٍاخة ،هغلك ّستٌذ .اهام
فشهَدُ است تحث سا تِ ضشط ٍاخة تشگشداًیذ ًِ ضشط ٍخَب ٍ اگش سشاؽ ضشط ٍخَب تشدیذ داخل تحث ّای
هشحَم آخًَذ هیافتیذ یا ًْایتا داخل تحثّای هحمك ًائیٌی هیافتیذ .هشحَم آخًَذ اًطایی ٍ فؼلیت سا هغشح وشد
ٍ هحمك ًائیٌی لضیِ حمیمیِ ٍ خاسخیِ سا هغشح وشد ٍ گفت غیش هؼمَل است .اهام هیفشهایذ اگش سشاؽ ضشط
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هاهَستِ تشدیذ هاحصل تحث ایي هی ضَد وِ آیا هَالیی وِ هی داًذ ایي ٍاخة یه همذهِ ٍخَدی داسد وِ همذٍس
هىلف ًیست ،اهش تِ اٍ صحیح است یا ًیست؟
ایي تحث دس صالت هصذاق فمْی ًذاسد صیشا دس صالت اّویت ٍاخة یِ خَسی است وِ اگش تمیِ ضشائغص سا اص
دست داد التسمظ تحالٍ است ٍ دلیل داسد هثال هَال اص عْاست هائیِ دست تشهیذاسد ٍ اص عْاست تشاتیِ دست تش هی
داسد ٍلی اگش فشض وشدین یه چیض فالذ عَْسیي است هَال هی تَاًذ تِ هىلف اهش وٌذ وِ عْاست هیخَاّن .آیا
چٌیي اهشی هوىي است.
اٍلیي اضىالی وِ ضاگشداى هحمك ًائیٌی تِ اهام وشدًذ ایي است وِ والم ضوا تاصگطت تِ والم هحمك ًائیٌی داسد
یؼٌی تِ ایي هغلة وِ اهشی تذٍى لذست فؼلیت پیذا وٌذ .ایي والم اهام یا تاص تِ والم هشحَم آخًَذ تش هیگشدد یا
تِ والم هحمك ًائیٌی تاصگطت هیوٌذ .والم اهام تِ ایي هغلة تشهی گشدد وِ آیا اهش تِ غیش همذٍس خایض است یا
ًی ست یؼٌی هَال اًطا اهش وٌذ ٍ تذاًذ ایي اهش لذستی هی خَاّذ وِ ایي لذست هٌتفی است ٍلتی ایي لذست هٌتفی
ضذ آیا ایي اهش تالی هیهاًذ یا ًویهاًذ؟ هؼلَم است وِ تالی ًویهاًذ لزا تِ اهام گفتٌذ اگش ضویش تِ هاهَستِ
تشگشدد تحث ثوشُ ًذاسد تا تحث ػَض ضَد .پس چِ ضویش تِ اهش تشگشدد ٍ تطَد اًتفاء ضشط فؼلیت اهش ٍ چِ
ضویش تِ هاهَستِ تشگشدد ٍ تحث خَاص اهش آهش دس هَسد وسی وِ ًویتَاًذ ّوِ ایي هاهَستِ سا اًدام تذّذ -صیشا
ایي هاهَستِ ضشط ٍ همذهِای داسد وِ آى هىلف ًوی تَاًذ اًدام تذّذ  -دس ّش صَست تاصگطت ایي حشف تِ
ّواى والم هحمك ًائیٌی است لزا ضوا تحلیل خذیذی اسائِ ًىشدیذ ،تلِ اگش اهام تخَاّذ ایي تحث سا تِ والم
اضاػشُ یا هؼتضلِ تشگشداًذ اهىاى آى ّست ،یؼٌی اگش حضشت اهام هخالفیي سا تشسسی وٌذ ٍ تگَیذ هخالفیي ها یا
اضاػشُ ّستٌذ یا هؼتضلِ ّستٌذ ٍ اضاػشُ هیگَیٌذ وِ تىلیف تِ غیش همذٍس اضىالی ًذاسد وِ ّواى تىلیف تِ هحال
است ًِ تىلیف هحال یا هؼتضلِ هی گَیٌذ تىلیف تِ غیش همذٍس اضىال داسد یؼٌی چٌیي اهشی ًوی ضَد ضىل تگیشد.
اگش دس ایي حذ تخَاّین تیاى وٌین اضىال ًذاسد ٍلی وساًی ّن وِ هی گَیٌذ اضىال داسد اص ایي تاب است وِ اهش
تِ فؼلیت ًوی سسذ صیشا اهش هَضَع ًذاسد .هشحَم هشٍج دس هٌتْی الذسایِ یه خولِ لطٌگی دس ًمذ حضشت اهام
هیآٍسد.
روش هختار در تحلیل هسأله
اٍال تایذ فشهایص حضشت اهام سا تشسسی وٌین وِ ساتغِ تٌگاتٌگی تا فشهایص آیت اهلل تشٍخشدی داسد وِ تِ آى
اضاسُای خَاّین وشد ٍ است ثاط آى سا تا فشهایص اهام تیاى خَاّین وشد ٍ استمالل فشهایص حضشت اهام سا خَاّین
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گفت ٍ تؼذ تشسسی وٌین فشهایص هحمك ًائیٌی آخش واس تِ ودا هی سسذ ٍ اتتذا فشهایص حضشت اهام سا اص والم
هحمك ًائیٌی خذا وٌین صیشا اگش فشهایص حضشت اهام تِ هحمك ًائیٌی تشگشدد ًمذ هحمك خَئی تِ هحمك ًائیٌی تِ
اهام ّن ٍاسد هی ضَدٍ .لی اگش فشهایص حضشت اهام سا اص هحمك ًائیٌی خذا وشدین اٍل تایذ فشهایص هحمك ًائیٌی
سا تشسسی وٌین ٍ تؼذ فشهایص اهام سا تشسسی وٌین.

1

« ٍصلی اهلل ػلی هحوذ ٍآل هحوذ»

 . 1جَاب سَال :با هبٌای هزحَم آخًَد کِ لدرت شزط فعلیت است آى اشکال ها بِ ایشاى بَد کِ چزا فزق ًویگذارید  .فزق هَجَد بِ خاطز دخالت در هٌاط بَد
ًِ بِ خاطز دخالت در فعلیتً .شد هحمك ًائیٌی لدرت با توام الساهش در فعلیت تاثیز دارد ٍلی اگز اس هدلَل دلیل لفظی بیاید در هٌاط ّن دخالت دارد ٍلی دعَای
ها االى ایي است کِ اگز لدرت در تحمك هَضَع اخذ شَد کِ ًشد ایٌاى اخذ شدُ است با اًتفاء لدرت فعلیت هٌتفی هیشَد.
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