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 ثسن اهلل الشحوي الشحین

 خالصه هثاحث گذشته
 ن فمْی است ٍ هصبدیك صیبدی داسد.ثحث دس تصَیش ضشط هتأخش ثَد وِ اص هجبحث ثسیبس هْ

 هزحوم صاحة کفایه اس نظز شزط هتأخز 
 سا دس دٍ همبم لشاس دادُ است؛ هشحَم صبحت وفبیِ ثحث ضشط هتأخش

 هقام اول 
همبم اٍل ایي ثَد وِ اهش هتأخشی سا ضشط حىن ثگیشد ٍ ثگَیذ ایي حىن دس صَستی است وِ آى ضشط ثؼذ هحمك 

ثطَد ثِ حیثی وِ اگش آى ضشط ًیبهذ ایي حىن ّن ًیست؛ یؼٌی اهش هتأخش ضشط ٍخَة ٍ ضشط اصل حىن است یب 

وٌذ ٍلی ایي صحت ػمذ هٌَط ثِ ایي  هی اخبصُ دس ثبة فضَلی وِ االى ػمذ سا تصحیح حىن تىلیفی یب الضاهی، هثل

ّست وِ فشدا اٍ اخبصُ ثذّذ، الصم ًیست اخبصُ دادى هحمك ثطَد حتی ٍاخت ًیست ثلىِ ضشط ٍخَة است وِ اگش 

 اخبصُ داد هي لبئل ثِ ایي ّستن وِ ایي ًبفز ٍ صحیح است.

ثب آى،  سبصی هٌبظشدٍم ًطَد ٍ سشیغ ػجَس وٌین، اهب ثب تىشاس ثحث لجل ٍ  ضذ ثحثی دس هَسد همبم هی گش چِ

 ثحثی ساخغ ثِ همبم دٍم ّن داسین. 

 هقام دوم
دس ثحث دٍم لیذ ٍ ضشط هتأخش ضشط ٍخَة یب صحت یب حىن تىلیفی ٍ ٍضؼی ًیست ثلىِ ضشط ٍ لیذ ٍاخت 

ثشدین  هی َی اص ّویي لسن است وِ گبّی آًدب اسن آى سااست یؼٌی ثبیذ آى سا ثیبٍسد وِ دس اغسبل لیلیِ ثِ احتوبل ل

گَیذ هستحبضِ ثبیذ اهشٍص سا سٍصُ ثگیشد ٍ صحت آى  هی اص ثبة فشض ثَد ٍاال آى ثیطتش هثبل ثشای ایٌدب است وِ

هٌَط ثِ غسل ضت ثؼذ اص پبیبى سٍصُ است ًِ ایٌىِ اگش اغسبل اص اٍ هحمك ضذ ایي سٍصُ دسست است، ٍخَة ٍ 

ٌَط ثِ آى ًیست؛ تىلیف هغلك است هٌتْب ایي تىلیف ضشعی ٍ لیذی داسد وِ آى لیذ هتأخش است گبّی تىلیف ه

 گَیذ ًوبص ثخَاى ثب غسلی وِ ضت اًدبم هی گَیذ ثب ٍضَ ًوبص ثخَاى وِ ٍضَ هتمذم است، ٍلی گبّی هی تىلیف
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وِ دس ضشط ٍخَة ثَد ایٌدب ّن  گبًِ پٌحاست وِ لیذ ٍاخت است، هسبله دّی وِ هتأخش است. ایي همبم دٍم  هی

وٌن  هی هتصَس است ٍ تفبٍت صیبدی ًذاسد ثش تغجیك آى هسبله ثش آًچِ دس ایي ثحث دٍم ٍ همبم دٍم ّست هشٍسی

 وٌذ یب ًِ ٍ چِ تفبٍتی داسد؟ هی ثش ایٌدب صذق ّب آىایٌىِ ّوِ 

 گانه در شزط وجوب هسالک پنج

 هسلک اول: هسلک صاحة کفایه
وشد ٍ ٍلتی ضشط سا ثِ  هی صبحت وفبیِ دس ثحث اٍل ثَد وِ ایطبى ضشط سا ثِ لحبػ هٌتملهسله اٍل هسله 

گَیین ضشط ایي تىلیف دس همبم  هی فشهَد ٍلتی هی ضَد ٍ هتأخش ضشط ًجَد، هی وشد، همبسى ضشط هی لحبػ هٌتمل

ط لحبػ آى اهش هتأخش است. ضش دسٍالغوٌذ ٍ  هی اٍل فالى اهش هتأخش است یؼٌی حیي تىلیف آى اهش هتأخش سا لحبػ

وبهل ًپزیشفتین ٍ گفتین هخذٍش است ٍ اضىبل داسد. یه ًظش دس تغجیك ایي هجٌب ثش ثحث  عَس ثِهجٌب ثَد وِ  یه ایي 

خذیذ یؼٌی ثحث ٍ همبم دٍم ایي است وِ ثؼضی گفتٌذ آى هجٌب ایٌدب هصذاق ًذاسد ثشای ایٌىِ آًدب دس همبم تطشیغ ٍ 

وٌذ وِ لحبػ اهش  هی آیذ خؼل هی  ایي ٍخَة یب صحت ػمذ سا ثب لحبػ آى ضشعی وِ ثؼذگفت هَال هی خؼل ثَد ٍ

آیذ آًچِ ضشط است لحبػ است ٍ لزا آى دس خؼل حىن ٍ تىلیف ثَد وِ ثب لحبػ  ًوی فؼلی است هستمجلی ًیست ثؼذ

ٍاخت ٍ هىلف ثِ است  ضذ ٍ ایي دیگش دس ایٌدب ًیست ثشای ایٌىِ ایي ضشط تىلیف ًیست ثلىِ لیذ هی هَال دسست

 ضَد. ًوی ٍ ایٌدب خبسی

  تزرسی هسلک اول
آیذ اگش وسی آى لحبػ سا ثپزیشد ایٌدب  هی آیذ ثِ ًظش ًوی ضَد آى هجٌب ایٌدب ایي یه ًظش است وِ گبّی گفتِ هی

ثِ ٍ ضَد دس هىلف  هی گَیذ آًچِ هغلَة هي است ایي اهش ثب لحبػ آى است، آى لحبػ سا هی ّن لبثل تصَیش است،

آیذ اگش ثخَاّین ثِ لحبػ ثشگشداًین ضبیذ  هی ٍاخت ّن اخز وشد ٍ هبًؼی ًذاسد هٌتْب اصل هجٌب دسست ًیست ثِ ًظش

دس ایٌدب آٍسد وِ اهش همبسى ثطَد ًِ هتأخش، چَى ٍخَد رٌّی هتأخش همبسى است ٍ ایي  اصلحبػثطَد تصَیشی 

ضَد ثگَیین ثِ ّش دٍ ایي  هی لیذ ٍاخت ٍ هىلف ثِ ثبضذلیذ ٍخَة ٍ تىلیف ثبضذ یب  ػٌَاى ثٍِخَد رٌّی هتأخش 

وٌذ  هی لحبػ وشدُ ٍ االى ّست دس ّش دٍ اضىبل هطتشن الَسٍد است ثشای ایي آى لحبػ همبم خؼل آى سا دسست

 ضَد. ایي هسله هشحَم آخًَذ دس ثحث اٍل ثَد. ًوی اهب همبم تحمك ٍ فؼلیت ٍ هدؼَل ثب آى دسست
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 اصفهانی  هسلک هزحوم :هسلک دوم 
فشهَدًذ دس اهَس اػتجبسی ٍ لشاسدادی هبًؼی ًذاسد وِ اهش هتأخش سا  هی هسله دٍم هسله هشحَم اصفْبًی ثَد وِ

ضشط ثگیشین ایي ضشعیت دس اهَس حمیمی ٍ ػلل ٍ هؼلَالت حمیمی ثِ هؼٌبی اثشگزاسی ٍ تأثیش ػیٌی است ٍلَ ثِ 

تَاًذ هؤثش ٍخَدی دس همذم  ًوی ایي است وِ هتمذم ثبضذ، هتأخشًحَ اػذادی ٍ ایي حتوبً ثبیذ همبسى ثبضذ ٍ فَلص 

فشهَد ثؼضی هؼبصشیي ّن ّویي سا دس اًَاس االصَل داضتٌذ ٍ تمشیت دلیك آى دس فشهبیص  هی ثبضذ. هشحَم اصفْبًی

گَییذ ضشٍط ٍ ضشط ػلت اػذادی است ٍ ػلت  هی فشهَدًذ ایي دستگبُ وِ هی هشحَم اصفْبًی آهذُ است. ایطبى

 ضَد ٍ ایي هؼٌب ًذاسد ٍ تأثیش هتأخش دس هتمذم هی تَاًذ هتأخش ثبضذ ثشای ایٌىِ تأثیش هؼذٍم دس هَخَد ًوی اػذادی

است. ایي دسست است ٍلی ایي دستگبُ هبل ّوبى  هستحیلیپزیشد فی الجذاِّ اهش  ًوی ضَد وِ رّي هب آى سا هی

ضَد اهش هتأخش سا  هی ػبلن اػتجبس ٍ ٍضغ ٍ لشاسدادّبضشٍط ٍ ػلل اػذادی است وِ دس ػبلن تىَیي است؛ اهب دس 

تَاًذ آى سا اػتجبس وٌذ وِ دخیل ثبضذ، ایي  هی دخیل لشاس داد ثشای ایٌىِ دخبلت دادى ثِ آى ثِ اػتجبس اًسبى است

ضَد ضشط  هی وِ عَس ّوبىآیذ ایي هسله دس ایٌدب ّن لبثل تسشی است، ثشای ایٌىِ  هی هسله دٍم ثَد. ثِ ًظش

ل تىلیف سا اػتجبس وشد ٍ هب اهش هتأخش سا لشاس ثذّین ٍ فشض ثىٌین ٍ آى سا هؤثش دس اهش هتمذم، اػتجبس ثىٌین چَى اص

وٌین ٍ لَام آى ثِ خؼل هي ٍ ثِ اػتجبس ضبسع است، ّویي اهش هتأخش سا دس ضشط هىلف ثِ ٍ  هی ایي تأثیش سا اػتجبس

دًجبلص ثیبیذ، ایي اهشی است وِ  ّن آىیي است ثب فشض ایٌىِ گَیذ هىلف ثِ هي ا هی ضَد فشض وشد. هی ٍاخت ّن

گَیذ لَام  هی خَاّن. خَاست ٍ اػتجبس خَد سا سٍی ایي اهش فؼلی آٍسدُ هٌتْب هی ثؼذ هحمك ثطَد ایي سا هي ّن آى

تَاًذ  اش هی خَاستِخَاّن ٍ دس همبم تجییي  هی ایي اهش فؼلی ایي است وِ ثؼذ آى غسل یب آى اخبصُ ثیبیذ. ایي سا هي

 لشاس ثذّذ ٍ اػتجبس ثىٌذ، ایي ّن هسله دٍم ثَد.  عَس ایي

  دومتزرسی هسلک 
ضَد آٍسد ٍلی گفتین اضىبلی ثِ ایي ٍاسد است ثشای ایٌىِ دسست است وِ اػتجبسات  هی ایي هسله سا ایٌدب ّن

ٍ ٍلتی  گشدد ثشهیالوبت ٍالؼی ًیست حتوبً ثِ ه ٍوتبة حسبة ثیاػتجبس ٍ لشاسداد است ٍلی ایي اػتجبسات خضافی ٍ 

گَیین اػتجبسات ٍ خؼل  وِ هی آىثِ هالوبت ثشگطت حتوبً تأثیش ٍ تأثشی دس وبس ثبضذ، ثؼذ خَاة دادین ٍ گفتین ًِ 

ضبسع ٍ احىبم تبثغ هصبلح ٍ هفبسذ ٍ هالوبت ٍالؼی است، هالن ٍالؼی هستلضم ایي ًیست وِ آى ثؼذ دس ایي هؤثش 
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خَاّذ ٍلی  هی یه هصلحت اختوبػی دس ایي است وِ ایي اهش سا وِ ّویيٍ  ّب ایيػی اختوب ّیئتثبضذ، ّوبى 

ثؼذ ثیبیذ ثذٍى ایٌىِ ثخَاّذ ثگَیذ آى دس ایي اهش هؤثش است هصبلح ٍ هفبسذ هالصم ثب ایي ًیست  ّن آى وِ دسصَستی

وِ ثگَیین آى ضشط دس ایي هؤثش است، یه هصلحت اختوبػی، هصلحت والًی است وِ آى اهش ّن ثؼذ هحمك ثطَد ٍ 

یذ ًطذُ است ثلىِ سٍی هصبلح ٍ خَاّن، خَاست هي خضاف ٍ گضاف هم هی ٍلتی ثِ آى هحمك ثطَد هي ایي سا االى

هالصم ثب ایي ًیست وِ ثگَین آى هؤثش دس ایي است. هؤثشیت هتأخش دس  ٍوتبة حسبةاست ٍلی ایي  ٍوتبثی حسبة

تَاًذ چیضّبی دیگشی ثبضذ؛ هثالً دس ثیغ فضَلی ػشض وشدین وِ الجتِ دس  هی هتمذم فمظ ثِ ایي هالن ًیست، هالن

گَیین  هی ىلیف است، اگش ثگَیین ضشط تىلیف ًیست ضشط هىلف ثِ است. ثبصثیغ فضَلی ّن ضشط ٍاخت ضشط ت

خَاّذ ثگَیذ اخبصُ اثشی دس  ًوی آى اهش ثؼذ ٍ اخبصُ ثیبیذ وِ دسصَستیگَیذ هي ایي ػمذ سا تصحیح وشدم  هی ٍلتی

لی ثذٍى اخبصُ گزاسد، ٍلی هصلحت ایي است وِ هب اخبصُ عشف سا ثپزیشین، ػمذ ثشای هب خیلی هْن است ٍ هی ایي

دّن وِ ایي دس ظشف خَدش هؤثش ثبضذ ٍلی هصلحت ایي است وِ آى  هی تَاًذ ایي سا ثپزیشد، هي لشاس ًوی اًسبى

اخبصُ ّن ثیبیذ ثذٍى آى دس ایي هصلحت ًیست، هستلضم ایي ًیست وِ اهش هتأخش دس همبسى هؤثش ثبضذ. ایي هسله 

خت لبثل خشیبى است. آى هسله هشحَم آخًَذ دس ثحث اٍل ّن هسلىی است وِ تصحیح وشدین ٍ ثبص دس ضشط ٍا

است وِ هشحَم ػشالی ووی ایي  خب ّویيضذ ٍ ایي هسله اصفْبًی ضذ ٍ هسله سَم ّن هسله هشحَم آخًَذ دس 

سا پشٍثبل دادُ، ایي هسلىی است وِ هشحَم ػشالی اص ثحث دٍم ٍام گشفتِ ٍ دس ثحث اٍل خبسی وشد؛ ٍلی خبیگبُ 

 است وِ خَد آخًَذ دس ایي هجحث ٍ همبم دٍم ٍ دس ضشط ٍاخت آٍسدُ است هثل اغسبل لیلیِ. آًدبییاصلی 

 هسلک سوم 
فشهبیذ ایي ضشط هتأخش ثِ هؼٌبی هؤثش ًیست ثلىِ ثِ هؼٌبی عشف االضبفِ است ٍ  هی هسله سَم ایي است وِ

ذم ثش فشدا است، االى ایي همذم ثش فشدا گَییذ اهشٍص هم هی هؼٌبی ػٌبٍیي اضبفی تأثیش هتأخش دس هتمذم ًیست، ضوب وِ

آیذ ٍ  هی اهش هتأخش وِ عشف ایي اضبفِ ثؼذ وِ دسحبلیفشدا االى ًیست. ٍصف تمذم االى است  وِ دسحبلیاست 

ضَد ّویطِ اص ػٌبٍیٌی ًیست وِ ثِ هؼٌبی فلسفی ػلی ٍ  هی ػٌبٍیي ٍ ٍخَّی وِ هَخت حسي ٍ لجح دس افؼبل

ضَد وِ ایي دس  هی پیذا ّب ًسجتثبضذ ثلىِ گبّی ایي ػٌبٍیي ثِ خبعش ٍخَد اضبفبت ٍ  هؼلَلی هؤثش ٍ هتأثش دس آى

همَلِ ػلی ٍ هؼلَلی ثِ آى هؼٌب ًیست ٍ ّویي هؤثش دس ایي است وِ ػٌَاى پیذا وٌذ ٍ ایي ػٌبٍیي ایي ضىلی دس 

هشحَم آخًَذ ٍ هشحَم گَیین هسله  هی ثٌبثشایي ؛حسي ٍ لجح ّن هؤثش است ثذٍى ایٌىِ تأثیش ٍ تأثشی ثبضذ
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وٌذ، تحت تأثیش هتأخش است ٍلی تأثیش ٍ تأثش ایي  هی ایي است وِ ایي ػٌَاًی وِ االى صذق ثش ایي تجغ هيٍ  ػشالی

است ایي ّن هسلىی ثَد وِ تَضیح دادُ ضذُ ٍ اخوبل آى سا  ّب ایيدس حذ ّوبى همَلِ اضبفِ ٍ ًسجت ٍ تضبیف ٍ 

 است. خب ّویيوٌین، خبی آى  هی ایٌدب ػشض

  سومتزرسی هسلک 
 وٌن؛  هی ایي هسله یىی دٍ اضىبل داضت وِ خَاة دادین ثشای ایٌىِ یبدآٍسی ثطَد سشیغ ػشض

 اشکال اول
تَاًذ یىی  ًوی اضىبل ایي ثَد وِ ایي همَلِ اضبفِ است ٍ همَلِ هتضبػفبى هتىبفئبى لَتبً ٍ فؼالً است ٍ تشیي هْن

 .است ثبیذ ثب ّن ثبضذلجل ثبضذ یىی ثؼذ ثبضذ، ایي تضبػف 

ضَد هَصَف ثِ اضبفِ ثطَد عشف االى ثبضذ ٍ آى ثؼذ  هی گفتین ایي خَاة داسد ٍ ایي هسئلِ دس صهبى حل ضذُ

 ٍخِ ّیچوٌذ  ًوی ثبضذ ٍ اگش دس صهبى ایي هسئلِ سا حل وشدیذ دس صهبًیبت ّن ایي هسئلِ حل است ّیچ فشلی

ش وشدًذ وِ ثگَیٌذ دس صهبى، ثَػلی سیٌب آى سا گفتِ هالصذسا ایي سا خذایی ًذاسد. هشحَم اصفْبًی ایٌدب خیلی تال

 یه ٍاحذ ثِ ّن پیَستِ ّستٌذ ٍ چٌیي ٍ چٌبى، اهب دس صهبًیبت ّب ایيدسست است وِ  هالصذساگفتِ ٍ هثالً حشف 

 آیذ. ًوی

سا دس تمذم ٍ تأخش ایي ٍخْی ًذاسد هشحَم استبد تجشیضی ّن فشهَدًذ صهبًی ّن تبثغ صهبى است اگش ضوب اضبفِ 

آیذ صهبًی ّن وِ دس ظشف صهبى لشاس گشفتِ است تمذم ٍ  هی گَییذ یه عشف االى یه عشف ثؼذ هی صهبى حل وشدیذ

وٌیذ ایٌدب ّن حل ثىٌیذ، آًدب حل  هی تَاًذ صذق وٌذ ٍلَ اختوبع ّن ًذاضتِ ثبضٌذ. ّش عَسی آًدب حل هی تأخش

 هالصذساسیٌب سا ثگَیذ یب  ثَػلیوسی فشهَل  تَاًذ اًىبس وٌذ؛ هثالً س ًویو ّیچضذُ است ثِ ایي هؼٌب وِ اصل آى سا 

 ٌَّص ثِ حبق هسئلِ ًشسیذًذ ساُ دیگش داسد، ٍالؼیت ایي است وِ وذام ّیچ ّب ایيسا ثگَیذ، هوىي است ثگَیذ 

دیشٍص ٍ فشدا ثب ایي  ثبایٌىِضَد ایي سا ًفی وشد وِ اهشٍص هتأخش اص دیشٍص است یب اهشٍص هتمذم ثش فشدا است  ًوی

وٌین؛ ثَػلی یه چیضی  هی ضَد اًىبس وشد ایي ثذیِْ ػمل است ایٌىِ چغَس ایي سا دسست ًوی ّوشاُ ًیستٌذ ایي سا

گَیذ ایي اتصبل حمیمی  هالصذسا هیوٌذ هشحَم  هی ایي هسئلِ سا حل الذّشگَیذ اختوبع دس ٍػبء  هی گفتِ، هیشداهبد

 دّذ.  هی سا دس حىن یه اهش ٍاحذ لشاس ّب ایيصهبى ٍ تسشم... ٍالؼی دس صهبى 
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ّن  ّب ایياص  وذام ّیچتَاًذ ثِ آى هؼٌب حل وٌذ. اگش  ًوی حشف دسستی ًیست لبثل خَاة است هالصذساحشف 

ضَد وبسی ثب آى وشد، حتوبً یه ساصی دس لصِ است وِ تب  ًوی حل ًطَد ٍلی ایٌدب یه اهش ٍخذاًی ٍالؼی است وِ

، اگش گفتین دس آًدب خبیض است دس ایي صهبًی هشثَط «ىن االهثبل فی هب یدَص ٍ هب ال یدَص ٍاحذح»حبال ًفْویذین. 

 وِ آى ثذاّت ٍخذاًی وِ آًدب ّست ایٌدب ّن ّست، ّش وس ّش چِ عَس ّوبىگَیین خبیض است،  هی ثِ صهبى ّن

ضَد هتمذم ثَدُ است،  هی ثیبیذ هؼلَم وِ ٍلتیخَاّذ ثگَیذ. ایي ػمذ هتمذم ثش اخبصُ است اگش اخبصُ ًیبیذ ًیست،  هی

ضَد هتمذم دس ّوبى ظشف خَد هتمذم ثَدُ است ًِ ایٌىِ اص  هی آیذ هؼلَم هی چَى هب ػلن غیت ًذاسین ٍلتی ثؼذی

االى ثگَیین آى هتمذم ثَدُ است. االى فْویذین وِ آى هتمذم ثَدُ است ًِ ایٌىِ االى حىن وٌین هتمذم ثَدُ است. ػیي 

 گفتٌذ ّوِ سا ّب آىّن وِ  ّبیی حل ساُاست دس صهبًیبت ّن ّست،  عَس ایيگَییذ وِ ٍخذاًبً  هی صهبى آًچِ ضوب دس

اص  وذام ّیچگَیٌذ  هی وِ ثَػلی ٍ هالصذسا حلی ساُضَد ایٌدب گفت؛ دس ًْبیِ ٍ اسفبس ػشض وشدین گشچِ آى  هی

وبى دست ثشداسین. ایي یه اضىبل ثَد وِ آى سا تَاًین اص ٍخذاً ًوی وٌٌذ، خَة ًىٌٌذ ٍلی هب ًوی حل هسئلِ ّب آى

 خَاة دادین.

 اشکال دوم
اضىبل دٍهی وِ هشحَم ػشالی آى سا هٌتمل وشد ٍلی هشحَم آخًَذ دس همبم دٍم فشهَدًذ ٍ ایي ثَد وِ هوىي 

یي ثِ ّوبى وٌذ ٍ ا هی گَییذ ًْبیتبً هتأخش یه ًَع تأثیشی دس ایي هی است وسی اضىبل وٌذ ثبالخشُ تأثیش اضبفِ ّن

تَاًذ هؤثش دس هتمذم  ًوی فْوذ وِ هتأخش هی ، ایي ّن خَاة دادین وِ آًچِ ػمل هبگشدد ثشهیضشط تأثیش ٍ تأثش ٍالؼی 

ثبضذ آى تأثیش ٍ تأثش ٍخَدی خبسخی است، اهب دس تأثیش ٍ تأثش اًتضاػی دس اضبفبت ٍ ًست هب ایي ثذاّت ٍ ٍخذاى 

وشدین. لزا اص ساُ هشحَم آخًَذ ثب هطىالتی وِ هتَخِ آى ثَد دفبع وشدین ٍ  هی ػملی سا ًذاسین وِ آى ّن ثب ایي حل

است. ایي ّن یه هسلىی ثَد وِ  خب ّویيگفتین توبم است، حتی دس آى ثحث لجلی فىیف دس ایي ثحث وِ خبی آى 

 ایٌدب آهذُ ثَد.

 هسلک چهارم: هسلک هزحوم نائینی
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ّستٌذ هشحَم ًبئیٌی ّن لبئل  ّب ایيیه هسله ّن هسله تؼمت ثَد وِ هشحَم ًبئیٌی ثَد، چْبس ػلن اصلی هب 

گیشین وِ ایي  هی گفت ضشط سا تؼمت ثِ اهش ثؼذ هی ضذ چَى دس ٍخَة لجلی هشحَم ًبئیٌی اضىبل داضت هی ثِ تؼمت

 تؼمت االى فؼلی است. 

  چهارمتزرسی هسلک 
لجلی ثشگشدد ٍاال خَد تؼمت دس آخش عشف  ّبی ثحثگفتین تؼمت ثبیذ ثِ یىی اص  هی ینوشد هی ایي سا اضىبل

ثشگشداًیذ ثِ آًدب  ّب آىًیست ثِ  ای تبصُثِ آى ثشًگشداًیذ حشف  گشدد ثشهیضَد ٍ ثِ حشف آخًَذ  هی اضبفِ

 دٍم ٍ سَم سا ثِ . اص هیبى چْبس هسله هسله اٍل ٍ چْبسم سا لجَل ًذاضتین ٍلی ثِ ًظشهبى هسلهگشدد ثشهی

 است. لجَل لبثلآیذ تبم ٍ  هی

 هسلک پنجن 
دّذ ضبیذ اص ثبة حجظ اػوبل  هی گفتین اهش هتأخشی وِ دخبلت هی دادین هی هسله پٌدن ّن آى ثَد وِ احتوبلی

تَاًذ اثش ایي تىلیف سا حجظ ثىٌذ  هی ثبضذ یؼٌی اص ثبة ػذم هبًغ ثبضذ، چَى عشف همبثل هبًؼی است وِ ّب ایيٍ 

هالصم ثب ػذم هبًغ ّست ٍ ایٌىِ اهش هتأخشی هبًغ اص حذالل لجَلی یه ػول  دسٍالغضشط چیضی سا اخز وشدُ وِ 

ثطَد ایي هتصَس است ٍ ضبسع دس تىلیف خَد ثِ حبثظ ٍ هبًغ تَخِ وشدُ ٍ ػذم آى سا اخز وشدُ است ٍ اضىبلی 

 دادین ایي دس ایٌدب لبثل تصَیش است.دس آى ًیست وِ ثب تَضیحی وِ 

 و نظز هختار تنذی تحث جوع
ثَد یه هسله ّن ثِ ًحَی اضبفِ وشدین ٍ گفتین ضبیذ  ضذُ گفتِثَد وِ چْبس هسله  ای گبًِ پٌحهسبله  ّب ایي

ثؼضی اص ولوبت هشحَم صذس یب اصفْبًی ًیص للوی ثِ ایي سوت ًضدیه ضذُ ثبضذ اهب ثِ ایي ضىل خذا تمشیش ًطذُ 

ثَد. ایي هسبله خوسِ دس حل ضشط هتأخش ثَد وِ هب هسله دٍ سِ ٍ پٌح سا لجَل داضتین ٍ ایي دٍ ٍ سِ ٍ پٌح 

 است.خبسی ایٌدب ّن 

 نکته
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الضاهی  ،چَى هب دٍ هَسد سا لجَل ًىشدین ٍ سِ هَسد سا پزیشفتین -افضٍدین ایي است وِ ّب ایيوِ ثش  ای ًىتِ

یىی اص ایي هسبله است هوىي است ّش خب یه هسلىی ثبضذ. هثالً دس ثیغ فضَلی ٍ  خب ّوًِیست ثگَیین حتوبً 

س ٍ هسله دٍم دسست است چَى دس آًدب لشاسداد ٍ اػتجبس است آیذ وِ ّوبى ثحث اػتجب هی خیلی ثِ رّي ّب ایي

گَیذ هي ایي سا االى پزیشفتن دس ّویي ظشف ّن صحت داسد ًِ ایٌىِ ثؼذ  هی هصبلح اختوبػی سا دس ًظش گشفتِ است

بسی اػتجبس ثىٌذ حىن اػتج عَس ایيآى ثؼذ ثیبیذ. هصلحتی دس ایي است وِ  وِ دسصَستیضَد هٌتْب  هی ثگَیین صحیح

است هٌتْب ثِ آى ضىل است. دس  االى ّویيوطف حمیمیِ دادُ، وطف حىوی  االى ّویيٍ صحت اػتجبسی هؼبهلِ سا 

ثبضذ، آًدب احتوبالً ثِ آى اضبفِ هحمك ثطَد  ّب ایياغسبل لیلیِ ضبیذ چٌیي چیضی ًجبضذ وِ ضشط هتأخش ثِ اػتجبس ٍ 

ّن  خوغ لبثل ّب ایيثبضذ ضوي ایٌىِ  ّب ایياست یىی اص هوىي  ّشخبیییب خبی دیگشی هوىي است ثِ حجظ ثبضذ، 

 ّست.

  نتیجه تحث در هقام دوم
 ؛ثٌبثشایي ػشض هب دس همبم دٍم ایي ضذ وِ

 سِ تب اص آى هسبله لبثل خشیبى است؛ اوالً: 

 یه هسله سا ثپزیشین هوىي است دلت وٌین دس ّویي ثیبًبت ضشػی دس خبیی وِ خب ّوِالصم ًیست دس  ثانیاً:

 ؛یىی اص ایي هسبله است ّشخبییضشط هتأخش ثیبیذ ٍ ثجیٌین 

 سا الدوغ ثبضٌذ. هشحَم آخًَذ هسله سَم ّب هبًغ خَس ًیست وِ ایي ایيّن ّست  خوغ لبثلایي هسبله  ثالثاً:

ٍ »ایي سا سبثمبً خبیی گفتن  «ٍ لن یسجمٌی الیِ احذ»فشهبیٌذ ثب یه سخضخَاًی است  هی وِ هسله خَدضبى ّست

حشف ّن حشف دلیك ٍ هْوی ثَدُ وِ دس آى صهبى ایطبى ایي سا فشهَدًذ. ظبّشاً دس ولوبت ضیخ  «یسجمٌی فیِ احذلن 

ىِ همَلِ ایًٌذاضتن ٍلی ظبّشاً ًجَدُ است ٍ  ای تبسیخچٍِ پیطیٌبى ایي ًجَدُ الجتِ هي لجل اص هشحَم آخًَذ هشاخؼِ 

 ٌب ثیشٍى ثیبیذ اهش هْوی است.هؼسا سٌدیذى ٍ اص ضشط ثِ آى  ّب ایياضبفِ ٍ ًست ٍ 

 گشفتین ایي است وِ هؼلَم ضذ دس ضشع ٍلتی گفتِ ّب ثحثًتیدِ دیگشی وِ غیش اص سِ چْبس ًتیدِ اص ایي  راتعاً: 

ل اػذادی ٍ هؤثشات اػذادی ثبضذ ضَد چیضی ضشط یب همذهِ است ایي الضاهی ًذاسد وِ ضشط یب همذهِ اص ثبة ػل هی

 ثبضذ تَاًذ هی یؼٌی ّش سِ حبلت ؛مَلِ اضبفبت یب اص لجیل ّوبى هدؼَالت اػتجبسی ثبضذهوىي است اص ّویي ه ثلىِ
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تَاًذ اص  هی ایي ،همذم یب همبسى یب هتأخش وِ وٌذ هی ٍ اهشی ضشط هىلف ثِ سا همیذ ثِ گزاسی لبًَىایٌىِ ضبسع یب ّش 

 تَاًذ هی گیشد هی ٍضَیی وِ یبعْبست  هثالً ثگَیین یه اثش اػذادی ٍخَدی دس ایي داسدثبة ایي ثبضذ وِ آى اهش 

ثبضذ وِ اثش ٍخَدی است ٍلَ  عَسی ایيتَاًذ  . هیوِ دس هتي ٍالغ ػول ثؼذی هؤثش است ثیبیذحبلتی اص آى ثِ دست 

تَاًذ  عَس ثبضذ یب هی تَاًذ ایي ، هیگزاسد هی دس حذ اػذادی ٍلی ٍخَدی یؼٌی دس هتي تىَیي ایي ٍضَ دس ًوبص اثش

وِ خَد  ضَد دس اثش اضبفبت ٍ ًست پیذا هیًجبضذ اص همَلِ ٍخَّی ثبضذ وِ  عَس یش ٍ تأثش ٍخَدی آىاص همَلِ تأث

ًیست وِ آى دس ایي اثش ایدبثی ٍخَدی  عَس ایيضَد ایي ػول هغلَثیت پیذا وٌذ. ٍلی  هی ایي اضبفِ ٍ ًسجت هَخت

 یه ًسجتی ثب آى ثشلشاس وِ ّویيهبًذ ًِ  هی حبصلی داسد ٍ است ٍ ثگَیین ٍضَ یه عْبست ایٌىِ هثلثگزاسد 

داسد وِ هَخت ثبضذ وِ هصبلح والى اختوبػی ٍخَد  تش ضؼیفّن  ّب ایيتَاًذ اص  عَس ثبضذ یب هی تَاًذ ایي . هیوٌذ هی

وِ ضخص سٍصی چٌذ ثبس دست ٍ  هصلحت است هثالً ًِ ایٌىِ دس ایي اثش ثگزاسد ،ثبضذ ضذُ ثگَیین ایي لجل آى

ثضًذ. خیلی  گشُسا ثِ ّن  ّب ایيطَیذ ٍ ًظبفت داضتِ ثبضذ ٍ هصلحت ایي است وِ ثب یه ػجبدتی سا ث صَست خَد

 دادُ است.  ّب سا ثِ ّن سثظ تشی ثَدُ وِ ایي ولیتَاًین ثگَیین هصبلح  هی ًذاسین ٍالغ ثِدست  هبخبّب 

تب ثشسذ ثِ اثشاتی وِ  ّب یياایي یه عیف است اثشگزاسی حمیمی ایدبدی تب اثشگزاسی دس اثش اضبفبت ٍ ًست ٍ 

ضشط ٍ  ّب سا ثب ّن لیذ ٍ همیذ یب ت ضذُ ایيایدبدی حمیمی ػیٌی ًیست ثلىِ سػبیت هصبلح ولی است وِ هَخ

اهب ایٌىِ ایي  وِ احىبم تبثغ هصبلح ٍ هفبسذ است؛گَیٌذ ایي است  هی وٌذ. ایي عیف است ٍ آًچِ ػذلیِ هطشٍط

هوىي دٍم ثبضذ هوىي است  ؛داًین ، ًویآیذ حتوبً ثبیذ اػذادی ٍخَدی ثبضذ یّب ه ایيهصبلح ٍ هفبسذ دس ضشایظ ٍ 

 .سَم ثبضذ

ضَد  هی استخشاج وشدین ثِ ایي ضىل ًیست. ایي تأثیش ٍ تأثشات سِ چْبس ًَع ّب ایيایي ثحثی وِ هب اص هدوَػِ 

ست ثب سَهی ّن ٍهی سبصگبس اثب د ،ًیست وِ ثگَیذ حتوبً اٍلی عَس ایيذلیِ سبصگبس است ػثب ًظش  ّب ایيٍ ّوِ 

 سبصگبس است.

ّب  هصلحتی دس ایي ّیچٍ  ثب ّن سثغی ًذاسد ّب ایيوِ حبلت چْبسم پیذا ًىٌذ وِ ثگَیین  ایي است هْن است آًچِ

 ٍ لزا اسشاس وِ خوغ است ب ایي حبالت ثالثِ لبثلٍلی آى سا وٌبس ثگزاسین ث ،ضَد هی ایي اضؼشی هسله ًیست وِ

ضَد یه هلىَت  هی گَیذ دس عْبست یه ّیئتی اص آى حبصل داسد هی ػشفبًی همذاسی دیذ وسی وِگَیٌذ  هی

یه تؼیٌی  ّب ایيدس هلىَت گَیذ  هی یه ًگبُ فلسفی ػشفبًی است وِسد ٍ آى هؤثش دس ویفیت ًوبص است، هتؼیٌی دا
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ثب یه  سا صلحت ثَدُ وِ ایيهصبلحی ثَدُ وِ ایي اػوبل سا اًدبم ثذّذ ٍ ه گَیذ تش ثبضذ هی ًگبُ ػشفیٍلی  ،است

است سٍایبت ّن  الجتِ ایي تصَیشات آى .ضَد هی ایي ّن یه ًَع حىوت ضشع ،ػجبدت گشُ ثضًذ وِ ایي اًدبم ثطَد

َم ثطَد وذام اص سٍش اختْبدی دس اسشاس ثحث وٌین ضبیذ هؼل ثبهؼلَم ًیست سبوت ثبضذ اگش دس سٍایبت ثشٍین ٍ 

اص ایي ضشٍط ٍ همبسًبت ٍ ایي همذهبتی وِ ضبسع لشاس دادُ است. ایي همذهبت  وِ دس ّش خبیی ایي سِ حبلت است،

 تَاًذ یىی اص ایي احَال سا داضتِ ثبضذ. هی ٍ ضشایظ

 سؤال: 

یه اثش ػیٌی دس  ٍضَ هؼلَم ًیست گَیین وِ هی ثشای ایٌىِ دس حبلت سَم آیذ دسهیثب آى ثیطتش خَس خَاة: 

آى ثَدُ است هصلحت ّن دس ایي ثَدُ است وِ ایي ثب یه ػجبدت گشُ  ٍلی یه هصلحتی دس ایي ًوبص ثگزاسد،

داسد وِ  ای حبصلِ ّیئتگَیذ آى  هی اهب حبلت اٍل ،ثخَسد وِ اًدبم ثگیشد ثذٍى ایٌىِ ٍالؼبً تأثیش ٍ تأثش ٍالؼی ثبضذ

ٍ ثبیذ تالش ثىٌین  وٌذ آى ثیطتش ثب تجؼیت هصبلح هٌبست است. چیض دیگش هی ٍ تجذیل ثِ یه وٌذ ًوبص سا هتحَل هی

 تجؼیت احىبم هصبلح ٍ الوفبسذ ًیست ٍاال اٍل وِ سٍضي است. ثب ثگَیین حبلت دٍم ٍ سَم هخبلف

 ؟ؤال: س

ت ٍ همذهبت ّش سِ حبلت هتصَس خَاّین ثگَیین دس همبم ثجَت ٍ تصَیش دس ػلل ضشایظ ٍ همبسًب خَاة: هی

است هوىي است  عَس ایي ٍ ثگَیذ تأثیش آى ثشٍیذ ایتاؽ هتي دیٌی ٍ سٍدس همبم اثجبت هوىي است ضوب سش است،

ثبیذ ایٌدب گفت ایي است وِ ثب تَخِ ثِ تصَیش صحیح اص ضشط هتأخش چِ ثِ  دسًْبیتوِ  ای ًىتِهطخص ًطَد ٍ 

هؼلَم ضذ ثحث همذهِ  ثِچِ ثِ ًحَ ضشط هىلف  ،چِ ثِ ًحَ ضشط تىلیف ،ٍاخت ضشط ثِچِ  ،ًحَ ضشط ٍخَة

وِ دس  ّبیی ثحث ،ٍاخت وِ خَاّین داضت ّش چِ خَاّین گفت ّن دس ضشط همبسى است ّن همذم است ّن هتأخش

 گیشد. هی آیٌذُ خَاّین داضت ّوِ ایي سِ لسن سا

 سؤال: ؟

همبم خَاّذ خؼل وٌذ دس  هی گَیذ اٍ وِ هی آیذ هی هشحَم آخًَذ دس خؼل هَال لحبػ ثیطتش ثِ دست خَاة:

ایٌدب همبم  ب هغشح است چَى دس همبم ٍخَة است ٍلیوٌذ خؼل ثیطتش آًد هی لحبػ االى ّویيخؼل اهش ثؼذی سا 

 دضَاستش است ٍ خیلی ٍضَح ًذاسد گشچِ هب گفتین وویخؼل ًیست دس همبم هدؼَل است وِ خشیبى آى دس ایٌدب 
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هٌبسجت داسد ایي حبصل ثحث ثٌبثشایي پٌدویي  ضَد خشیبًص داد ٍلی خیلی ٍضَح ًذاسد ٍضَح آى ثب آى ثیطتش هی

 تَاًذ داخل دس هحل ًضاع ثبضذ تب ثشٍین اداهِ ثحث هی تمسین همذهِ ثَد وِ گفتین ایي تمسین ّن دسست است ٍ ّوِ

 هحوذ ٍ آلِ االعْبس ػلی اهلل صلیٍ 

 


	خلاصه مباحث گذشته
	شرط متأخر از نظر مرحوم صاحب کفایه
	مقام اول
	مقام دوم
	مسالک پنجگانه در شرط وجوب
	مسلک اول: مسلک صاحب کفایه
	بررسی مسلک اول

	مسلک دوم: مسلک مرحوم اصفهانی
	بررسی مسلک دوم

	مسلک سوم
	بررسی مسلک سوم
	اشکال اول
	اشکال دوم


	مسلک چهارم: مسلک مرحوم نائینی
	بررسی مسلک چهارم

	مسلک پنجم

	جمعبندی بحث و نظر مختار
	نکته


	نتیجه بحث در مقام دوم


