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 تسن اهلل الشحوي الشحین

  الحوذ هلل سب الؼالویي 

 ٍ صلی اهلل ػلی هحوذ ٍ آلِ الغاّشیي

 :مزوری بز جلسات گذشته

. تحج ها دس استثاط تا فشهایص هحمك خَئی دس استثاط تا تَریِ رٌاب ضیخ ٍ تثثیي ًظش خَد ایطاى تَد

رٌاب ضیخ آیِ ی اٍفَا سا ایي عَسی هؼٌا فشهَدًذ وِ اٍفَا، ػول تِ همتضای ػمذ سا تش ها ٍارة هی 

تؼذ اص ػول توا . اٍفَا یؼٌی یزة الؼول توا یمتضیِ الؼمذ. چَى ٍفاء یؼٌی ػول توا یمتضیِ الؼمذ. وٌذ

یمتضیِ الؼمذ، حشهت تصشف سا چِ لثل الشرَع ٍ چِ تؼذ الشرَع دس آٍسد ٍ گفتٌذ وِ ایي یؼٌی لضٍم 

هي تایذ تِ . همتضای ػمذ تیغ، تولیه است. یمتضیِ الؼمذ یؼٌی چِ؟ یؼٌی ایي هال، هال هشدم است. ػمذ

تؼذ اص . لثل اص فسخ وِ ًوی تَاًن. ایي ها یمتضیِ الؼمذ، ػول وٌن لزا ًوی تَاًن تصشف دس هال غیش وٌن

ٍلتی تؼذ اص فسخ ًتَاًستن تصشف وٌن، . فسخ سا ّن ضیخ گفت وِ ایي حشهت تصشف، اعالق داسد

ٍ اال هؼٌا ًذاسد وِ فسخ دسست تاضذ ٍ ایي هال هي تاضذ، ٍلی تِ . هؼٌایص ایي است وِ فسخ تاعل است

لزا فشهَدًذ حشهت تصشف، تا اعاللی وِ داسد، لثل الفسخ ٍ . هي تگَیٌذ وِ حك ًذاسی دس آى تصشف وٌی

حاال تا ّویي تَضیحی وِ دادًذ وِ داللت هغاتمی . تؼذ الفسخ سا هی گیشد ٍ هؼٌای ایي، تغالى فسخ است

 آٍسدًذ وِ اصال "تل"تؼذ ّن یه . آیِ، ٍرَب ٍفاء است ٍ داللت التضاهی اش، لضٍم ٍ تغالى فسخ است

یه حىن تیطتش ًذاسین وِ ّواى حىن تىلیفی است ٍ ها اص آى اًتضاع . دٍ تا داللت ٍ دٍ تا حىن ًذاسین

. هحمك خَئی ّن ایي ّا سا لطٌگ تَضیح داد ٍ تؼذ گفت یه اضىالی ایي را ّست. ٍضغ هی وٌین



 درس خارج حضرت استاد فرحانی
 33:                                 جلسه3/11/95: تاریخ

  بررسی آیه ی أوفوا:معاطات                        موضوع خاص: موضوع عام

 

 

2 

 

اضىال سا هختصش تَضیح دادین االى یادآٍسی هی وٌین تا رّي خَب فشهایص آلای خَئی سا هتَرِ 

اضىال ایي است وِ ها تش اساس فشهایص ضیخ وِ ٍفاء، ػول توا یمتضیِ الؼمذ است، همتضای ػمذ . ضَد

هخال ًزس وشدیذ وِ . ضوا دس ػمذ ًزس، ها یمتضیِ الٌزس، یؼٌی هٌزٍس سا ػول وٌیذ! سا تایذ تثیٌین چیست؟ تلِ

. ها یمتضیِ الٌزس، ایي است وِ ضوا آى سٍصُ سا اًزام تذّیذ. سٍصُ یه ػول خاسری است. سٍصُ تگیشیذ

ضیخ ّن ایي عَسی . ها یمتضیِ الٌزس، آى ػول خاسری صذلِ دادى است. ًزس هی وٌیذ وِ صذلِ تذّیذ

ػمذ ّن یؼٌی ػْذ، ػْذ ّن ػوَم داسد پس . گفتِ است وِ ٍفاء، ػول توا یمتضیِ الؼمذ است. گفتِ است

تیغ سا هی گیشد، ًزس سا هی گیشد، لسن سا هی گیشد، اراسُ سا هی گیشد، ًىاح سا هی . ضاهل ّوِ هی ضَد

هخل سٍصُ،هخل صذلِ، هخل . آى را ها یمتضیِ الؼمذ، یه ػول خاسری است وِ تایذ تِ آى ػول وٌین. گیشد

ها یمتضیِ الؼمذ، آى ػول . اٍفَا تالؼمَد، اٍفَا تالٌزٍس، ضوا تایذ ػول وٌیذ توا یمتضیِ الؼمذ. لشائت لشاى

خة اگش ایي دسست ضذ، حاال دس تیغ ٍ ًىاح . خاسری است ایطاى هی گَیذ تفشهاییذ اًزاهیص تذّیذ

ٍلتی ضوا . دس ًىاح، ها یمتضیِ الٌىاح، تضٍیذ است ٍ دس تیغ ها یمتضیِ الثیغ، تولیه است. پیادُ اش وٌیذ

ٍلتی هی خَاّیذ تِ ها یمتضیِ الثیغ . هی خَاّیذ تِ ػمذ ًىاح ػول وٌیذ، تایذ تِ آى تضٍیذ هلتضم تاضیذ

التضام . تِ تؼثیش آلای خَئی، ها یه التضام داسین یه هلتَضَم داسین. ػول وٌیذ تایذ تِ تولیه هلتضم تاضیذ

هلتَضَم تاسٓ فؼل خاسری است هخال دس ًزس ٍ دس لسن، . ّواى ػمذ است ٍ هلتَضَم ّواى همتضای ػمذ است

ایطاى هی خَاّذ تگَیذ آیا اص ایي حشهت تصشف دس . تاسٓ یه اهش اػتثاسی است هخل تولیه ٍ تضٍیذ

حشهت تصشف یه . ضوا تِ تولیه هلتضم ّستیذ ٍ هی گَییذ ایي هال صیذ است! هی آیذ؟ هی گَیذ ًِ

هخل ایي است وِ وسی وِ هی خَاّذ تِ تضٍیذ . حشف دیگشی است ٍ ستغی تِ التضام تِ تولیه ًذاسد

ایي ّا چِ ستغی تِ ّن داسًذ؟ ضوا هلتضم ّستیذ توا . هلتضم تاضذ تایذ ٍرَب اًفاق سا ّن هلتضم تاضذ
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پس ایطاى هی گَیذ . یمتضیِ الٌىاح، اها ًفمِ ًوی دّیذ ظلوا ٍ ػذٍاًا، ایي ستغی ًذاسد تِ اٍفَا تالٌىاح

ٍلتی . هلتَضَم ضوا دس تیغ، تولیه است. اگش ها گفتین ٍفاء یؼٌی ػول تِ هلتَضَم، تایذ هلتَضَم سا سٍضي وٌیذ

گفت حشهت تصشفی داسم وِ اعالق . حشهت تصشف خشاب ضذ، ضیخ ّوِ سا اص عشیك هالصهِ دسست وشد

لزا ایطاى هی . آلای خَئی هی گَیذ ایي تِ ّن ًوی خَسد. احَالی ٍ اصهاًی داسد ٍ تا لضٍم، هالصهِ داسد

 .گَیذ تایذ یه فىشی تشای ٍفاء وشد

 

 :دیدگاه محقق خوئی در معنای وفاء

. تِ آخش تشساًیذ. اٍفَا یؼٌی ضوا تواهص وي. ایفاء یؼٌی اتوام. ایطاى هی گَیذ تِ ًظش هي، ٍفاء یؼٌی توام

اگش ٍفاء سا ایي عَسی هؼٌا وشدم ٍ اٍفَا ضذ اًحاء ٍ ایصال الطئ الی . ایفاء سا ایطاى هی گَیذ یؼٌی ایي

ػمذ ّن . ضوا تِ ػمذ ٍفاء وٌیذ. آخشُ، آى هَلغ ضوا تِ التضام ٍفاء وٌیذ ٍ واسی تِ هلتَضَم ًذاضتِ تاضیذ

ٍفاء تِ ایي التضام ٍ ایفاء ایي التضام، یؼٌی التضاهت سا تا آخش حفظ وي یؼٌی فسخص ًىي، . التضام است

ضوا هاهَس ّستیذ وِ . هی گَیذ دس هماتل ٍفاء، ًمض است ٍ ًمض یؼٌی آى سا تِ ّن تضًیذ. ًمضص ًىي

ایطاى هی گَیذ . اگش سرَع وٌیذ یؼٌی تِ ّن صدُ ایذ. ایفاء وٌیذ، ایي ػمذ سا ٍ ایي التضاهت سا اتوام وٌیذ

اگش ضوا اص خَد ایي إًحاءِ ایي التضام تأخشُ ٍ ایصالِ الی آخشُ، فسخ سا خشاب وشدیذ دیگش واسی تِ 

آلای خَئی هی فشهایذ اگش ایي عَس واس وشدین آى . تا هلتَضَم واس ًىٌیذ تا التضام واس وٌیذ. هلتَضَم ًذاسیذ

هَلغ، داللت التضاهی داسد تش ٍرَب ایفاء ٍ ٍرَب إًحاء ایي التضام تا آخش ٍ حشهت ًمض ٍ فسخص ٍ 

 .حشهت تاصگطت اص ایي التضام
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دیگش اص هلتَضم دس ًوی آیذ تلىِ اص التضام دس هی آیذ، آى ّن تا دست واسی دس . ایي لطٌگ ًتیزِ هی ضَد

 .هؼٌای ٍفاء

 

 :دیدگاه محقق خوئی در مفاد صیغه ی اوفوا

ًىتِ ی دٍهی وِ آلای خَئی هی گَیذ ٍ تایذ سٍی آى واس وٌین، ایي است وِ صیغِ ی افؼل اٍفَا دس چِ 

اگش گفتن ٍرَب تىلیفی ایفاء، . ٍرَب تىلیفی. چیضی ظَْس داسد؟ ضیخ ایي سا ظاّش دس تىلیف داًست

هثٌای ضیخ دس احىام ٍضؼی ایي است وِ اص احىام . آى هَلغ تایذ تگَین اص آى لضٍم سا اًتضاع وٌیذ

ها تِ ضشٍست فمِ، حىن . تؼذ آلای خَئی هی گَیذ وِ یه اضىالی دس ایي ّست. تىلیفی اًتضاع هی ضَد

تىلیفی ٍرَب ایفاء ًذاسین وِ تگَیین اگش وسی فسخ وشد، واس حشاهی هشتىة ضذُ تاضذ ٍ اص ػذالت 

دسست است، ضیخ تِ خاعش هثٌایص هزثَس است ایي عَسی هؼٌا وٌذ ٍلی هتاسفاًِ چٌیي . سالظ تطَد

حاال دس هلىیت، ضیخ ساست هی گَیذ، ها حشهت تصشف دس هال هشدم داسین وِ ضیخ اص . چیضی ًذاسین

ایطاى هی گَیذ آى را وِ ضیخ هی گَیذ حىن ٍضؼی اص حىن تىلیفی اًتضاع . آى اًتضاع هلىیت هی وشد

هی ضذ، ٍلتی ایي سا هی گفتین وِ یه حىن تىلیفی وف دستواى هی گزاضت تِ ًام حشهت تصشف دس 

. هال غیش، تؼذ ضیخ هی گفت آى چِ وِ ضاسع گفتِ، حشهت تصشف است ها اص آى اًتضاع هلىیت هی وٌین

آلای خَئی هی . یا حىن تىلیفی، هخال اتاحِ ی تصشف است تؼذ ها اص آى، حىن ٍضؼی اًتضاع هی وٌین

یه ٍرَب تىلیفی ًذاسیذ وِ تؼذ اص آى حىن ٍضؼی اًتضاع . گَیذ اها ایي را یه حىن تىلیفی ًذاسیذ

 . هزثَسیذ تگَییذ ایي را اسضاد تِ لضٍم است! تِ ضشٍست فمِ ًذاسیذ. وٌیذ
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هی فشهایذ إى للت تِ ایي ضوا اص ایي عشف . تؼذ یه اضىال فٌی رالة ٍ خَتی تِ خَدش ٍاسد هی وٌذ

ها یمتضیِ الؼمذ،تاسٓ فؼل خاسری است . گفتیذ وِ ضیخ لثَل داسد وِ ها تایذ توا یمتضیِ الؼمذ ػول وٌین

تاسٓ یه اهش . ضوا دس ػْذ ٍ یویي ٍ اهخال آى، تا فؼل خاسری واس هی وٌیذ. هخل ًزس، هخل لسن، هخل ػْذ

خة اگش فؼل خاسری تاضذ چِ وسی گفتِ وِ ها ٍرَب ضشػی . اػتثاسی است هاًٌذ هلىیت ٍ تضٍیذ

گفتیذ فسخ . ضوا یَاضىی تیغ سا گشدى ها اًذاختیذ. ها ٍرَب ضشػی داسین وِ ٍفاء تِ ًزس وٌین! ًذاسین؟

تیغ، یؼٌی سرَع اص هلىیت، حشام ضشػی ًیست ٍ ایي عَس ًیست وِ اگش وسی سرَع وشد، فسمی هشتىة 

دس تیغ تلِ، اها اگش وسی خَاست توا یمتضیِ الٌزس، ػول ًىٌذ، . ضذُ تاضذ ٍ اص ػذالت سالظ ضذُ تاضذ

لزا ایطاى تِ خَدش یه اضىال فٌی هی وٌذ وِ . ٍرَب تىلیفی است. خالف ضشػی هشتىة ضذُ است

اها اگش هلتَضَم یه اهش اػتثاسی تاضذ هخل هلىیت ٍ . اگش هلتَضَم فؼل خاسری تاضذ، ٍرَب ضشػی است

یا ٍرَب سا هحىن تگیشین . حاال وِ ایي عَسی است ها دٍ ساُ داسین. تضٍیذ، ایي ٍرَب، ضشػی ًیست

 ٍرَب ضشػی ػول توایمتضیِ یؼٌی – واس ضیخ ّن هٌظن هی ضَد –ٍ تگَیین اٍفَا، ٍرَب ضشػی داسد 

الؼمَد وِ روغ هحلی است سا ػاهص ًىٌین وِ هلتضم ّای . الؼمذ، فمظ ػمَد سا اص ػوَهص خاسد وٌین

تِ خاعش ظَْس صیغِ ی اٍفَا دس ٍرَب ضشػی، هلتَضم ّای خاسری سا داخل آى هی . فؼلی سا ّن تگیشد

 .داًین

تؼثیش آلای . یه ساُ دیگش ایي است وِ ػوَم الؼمَد، هثٌا تاضذ ٍ ها اٍفَا سا اص ٍرَب ضشػی خاسد وٌین

هی گَیذ اگش ها تخَاّین تا ضیخ واس وٌین ایي عَسی ًیست وِ دست ایطاى تستِ ی تستِ . ایي است

 .تاضذ
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 :مشتزک لفظی بودن اصطالح حکم ارشادی

ایطاى هی . هي دس ایي حذ ًمل هی وٌن وِ آیِ سا تفْوین. تؼذ خَد ایطاى یه ساُ حلی سا اسائِ هی دّذ

ایي وِ هی گَین، اٍفَا، حىن اسضادی است، . گَیذ ایي را وِ اسضاد هی گَین، هطتشن لفظی است

هخل آیِ ی ضشیفِ ی . یه تاس اسضاد وِ هی گَین دس هماتل هَلَیت تِ واس هی سٍد. هطتشن لفظی است

چَى ها تِ تثغ .  حاال ایطاى اعیؼَا الشسَل سا ّن اضافِ هی وٌذ وِ اضافِ ی خَتی ًیست–اعیؼَا اهلل 

 –ضإى صػاهت است . دٍ تا اعیؼَا داسین وِ تا ّن فشق داسد. اهام اعیؼَا الشسَل سا حىن هَلَی هی داًین

اها اعیؼَا اهلل وِ تحج هشرؼیت دیٌی است، ٍلتی خذا هی گَیذ اص خذا اعاػت وٌیذ، آلایاى استذالل هی 

چَى اگش . چَى تسلسل پیص هی آیذ. وٌٌذ وِ ایي اعیؼَا، ًوی تَاًذ حىن هَلَی ٍ ٍرَب ضشػی تاضذ

هی گَیین صلّ سا تِ خاعش چی اعاػت . ّوِ ی اعاػت ّا سا ضشػی وشدین آخشش تسلسل پیص هی آیذ

آى سا تِ چِ دلیل . اعیؼَا ّن حىن خذا است! حىن خذا چیست؟ اعیؼَا اهلل. وٌن؟ تِ خاعش حىن خذا

اعاػت وٌن؟ تؼذی سا چشا تایذ اعاػت وٌن؟ تاالخشُ ایي سلسلِ تایذ تِ یه رایی تشسذ وِ تگَین خَد 

لزا دس ػلن اصَل، یه تحج خیلی فٌی تا اخثاسی ّا داسًذ وِ ایي . ػمل، حاون تِ ٍرَب اعاػت است

ایطاى هی گَیذ آى را وِ هی گَیٌذ . تِ خاعش هحزٍس تسلسل. اعیؼَا ًوی تَاًذ حىن هَلَی تاضذ

تؼضی ٍلت ّا وِ هی گَیٌذ ایي حىن اسضادی است، یؼٌی . اعیؼَا، اسضاد است، یؼٌی حىن هَلَی ًسیت

ایطاى هی گَیذ اٍفَا، ٍلتی هی گَین اسضاد است ًوی خَاّن . تىلیفی ًیست ًِ یؼٌی هَلَی ًیست

اها هی خَاّن تگَین وِ . هَلی لضٍم سا گشدى ها اًذاختِ است! تگَین وِ هَلَیتی دس آى ًیست، خیش
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احىام خوسِ ی تىلیفیِ سا ٍلتی اص احىام ٍضؼیِ رذا هی وٌن، ّش دٍ . حىن، الضاها، تىلیفی ًیست

ایطاى هی گَیذ ٍلتی هی . چِ دس تىلیف چِ دس ٍضغ. هَلی رؼل حىن وشدُ است. احىام هَلَی ّستٌذ

گَییذ اسضاد، تاسٓ دس هماتل هَلَیت است ٍ ٍلتی یه چیضی اسضادی داًستیذ یؼٌی هَلَیتی دس آى 

یه تاس هی گَییذ . اعیؼَا اصهَضغ هَلی صادس ًوی ضَد چَى تسلسل پیص هی آیذ. ًیست هخل اعیؼَا

ایطاى هی گَیذ االى ایي را وِ هی گَیین اسضادی ًیست یؼٌی . ایي اسضاد است یؼٌی تىلیفی ًیست

لزا ایطاى هی گَیذ حك ایي است وِ تگَین اٍفَا، یه حىن هَلَی . تىلیفی ًیست ٍلی هَلَیت داسد

ایي حىن هَلَی اگش تِ فؼل خاسری خَسد، هی ضَد تىلیفی، اگش تِ ػٌَاًی هخل هلىیت ٍ تضٍیذ . است

ایطاى هی گَیذ هي یه واسی هی وٌن وِ اٍفَا سا حفظ وٌن ٍ هفاد هغاتمی اٍفَا، . خَسد هی ضَدٍضؼی

لزا دػی الصالٓ ؤیام ؤلشائه، ٍلتی تِ حائض هی گَیٌذ ضوا دس ایام حیض، ًواص . حىن هَلَی تطَد

الثتِ ایي تٌا تش یه لَل . ًذاسیذ ایي دػی، حىن هَلَی است، اها هَلَی ٍضؼی، یؼٌی ًواصت تاعل است

لزا ایطاى هی . اصال دس ایام حیض، حشهت داسد. تؼضی ّن هی گَیٌذ ظَْسش سا اص دست ًذّیذ. است

ٍلی هَلَی ای است وِ ٍلتی تِ یه هلتَضَهی هخل هلىیت یا . گَیذ هَلَیت سا دس ّیإت حفظ هی وٌن

ّوِ . ٍلتی تِ یه هلتَضَهی هخل فؼل خاسری هی خَسد هی ضَد تىلیف.  تضٍیذ هی خَسد هی ضَد ٍضغ

 .ّن هَلَی ّستٌذ

 :دیدگاه آیت اهلل جوادی در معنای عقد

ًىتِ ی سَم ایطاى ایي است وِ حاال ػمذ یؼٌی چِ؟ آیا ػمذ تِ هؼٌای هصذسی ایي را تِ واس سفتِ است 

یا تِ هؼٌای اسن هصذس؟ تؼضی ّا هخل استاد تضسگَاس ها حضشت آیت اهلل رَای تِ هؼٌای اسن هصذس هی 
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ػمذ هصذسی، یه . ػمذ تِ هؼٌای هؼمَد است. هی گَیٌذ ایي را هخل خلك تِ هؼٌای هخلَق است. گیشًذ

ضیخ ػمذ سا هؼٌا وشد وِ هغلك ػْذ است . آًاً تِ ٍرَد هی آیذ. لاتل استوشاس ًیست. هؼٌای حذحی است

یه ػذُ ای هی . اها اگش هؼٌای هصذسی اش تیایذ، یه هؼٌای حذحی آًی هی ضَد. یا ػْذ هطذد است

هخصَصا اگش وسی ٍفاء . گَیٌذ وِ ایي هؼٌای حذحی آًی، اصال لاتل ًمض ًیست وِ اٍفَا تشای آى تیایذ

ًِ آى هؼٌایی وِ ضیخ گشفت . یؼٌی ایصال الطئ الی آخشُ. سا تِ هؼٌایی گشفت وِ آلای خَئی گشفتِ است

تِ ایي ّا دلت وٌیذ هتَرِ هی ضَیذ وِ فشهایطات استادهاى حضشت آلای . یؼٌی الؼول توا یمتضیِ الؼمذ

تایذ تثیٌین ایي را هؼٌای هصذسی . رَادی، اص یه عشف هؼٌای ضیخ است اص یه عشف، اسن هصذس است

یؼٌی ػمذ توا ایي وِ یه هصذس است، یه حذث است، یه . ػمذ هغشح است یا هؼٌای اسن هصذسی

حادث است ایي را هَضَع اٍفَا ضذُ است یا تِ هؼٌای اسن هصذسی ٍ هؼمَد ٍ حاصلص هَضَع ضذُ 

است؟ تایذ تثیٌین ایي حاصل هصذس ها وِ هی گَیٌذ هؼمَد ها یه ٍرَد اػتثاسی داسد ٍ لاتلیت استوشاس 

 داسد ٍ هی ضَد ًمضص وشد ٍ هی ضَد اٍفَا تِ گفت، آیا ایي هَضَع حىن هاست یا ًِ؟

 .ٍ صلی اهلل ػلی هحوذ ٍ آلِ الغاّشیي

 

 


