
 (زیدعسه)خارج اصول حضرت استاد فرحانی اقتضاء امز به شیء نهی اس ضد                         : موضوع کلی

        3/11/95تزتب ثمزه بز بحث ضد                                 : موضوع جشئی

 

 

 

1 

 

باسمه تعالی 

 خالصه مباحث جلسه گذشته

یؼٌی اهش ّویطِ تِ سوت هتؼلك « االهش الیذػَ اال ها یتؼلك تِ»تحج تِ ایٌجا سسیذ وِ حضشت اهام تش اساس لاػذُ

خَد دػَت ٍ اهش هی وٌذ ٍ ایٌىِ هتؼلك اهش عثیؼی است، فشهَدًذ فشلی ًوی وٌذ هىلّف دس ضیك ٍلت تاضذ یا ٍسؼت 

ٍلت تاضذ، ٍ ًوی تَاى گفت وِ اهش تَجِ تِ فشد پیذا وشدُ است حتی دس ضیك ٍلت ٍ اصال فشلی ًوی وٌذ هي اٍل 

ٍلت صالت ظْش هثتالء تِ اصالِ ضَم یا ٍسظ یا آخش ٍلت صالت ظْش، صیشا هثٌای اٍل هي ایي است وِ اهش تِ 

عثیؼت تؼلك گشفتِ است پس تا ایي تَضیح، هشحَم هحمك وشوی ًثایذ دس هسألِ هضاحوت صالت ٍ إصالِ لائل ضَد 

وِ فمظ دس ٍسؼت ٍلت هی تَاى تا لصذ اهش هتؼلك تِ عثیؼی، ػثادت سا اًجام داد ٍ دس ایي صَست چَى اًغثاق 

لْشی است پس هجضی است، صیشا دس ضیك ٍلت ّن  اهش تِ عثیؼی خَسدُ است ٍ هی تَاى تا لصذ اهش تِ عثیؼی 

 .ػثادت سا اًجام داد ٍ ًثایذ هحمك وشوی چٌیي تفصیلی تشای آى لائل ضَد ٍ ایي غایت دفاع ها اص هحمك وشوی است

 بزرسی اشکال حضزت امام به کالم محقق کزکی

تحمیك ایٌىِ دس تحج هتؼلك اٍاهش ٍ ًَاّی وِ تؼذا تشسسی خَاّین وشد،یه تحخی داسین وِ اهش ٍ ًْی تِ چِ چیضی 

ِ اًذ یه ّیأت « إفؼل ٍ صلّ»دس آًجا هحممیي اصَل تَضیح هی دٌّذ وِ اهش تِ عثیؼت خَسدُ است صیشا . تؼلك گشفت

ٍ یه هادُ داسد، ّیأت تؼج است ٍ هادُ هاّیت صالت ٍ لزا هتؼلك عثیؼی است ٍ اگش عثیؼی است آیا تِ لیذ ٍجَد 

رٌّی هتؼلك ایي تؼج است یا تِ لیذ ٍجَد خاسجی هتؼلك است؟ آلایاى هی گَیٌذ دس صیغِ إفؼل ٍجَد ًیست ٍ 
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ّیات آى تؼج است ٍ هادُ آى عثیؼی است ٍ لزا تؼج تِ عثیؼت صالت خَسدُ است دسست است وِ دس رّي تصَیش 

دس آًجا تحج هی ضَد وِ اهش ٍ تؼج تِ عثیؼی . هی وٌذ ٍ تؼذ تؼج هی وٌذ ٍلی لغؼا هتؼلك اهش، ٍجَد رٌّی ًیست

دس آًجا یه تحج دیگش ضذُ است وِ ٍلتی ایي تؼج تِ  . تؼلك هی گیشد ٍ ًْی ٍ صجش ًیض تِ عثؼی تؼلك هی گیشد

عثیؼی سا تِ دست ػشف هی دّین ػشف ایجاد عثیؼی سا اص آى هی خَاّذ یؼٌی اگش هَلی اص ها عثیؼی سا خَاست ٍ 

عثیؼت هحمك ًوی ضَد هگش تِ ایجاد افشاد خاسجی ٍ لزا دس آى تحج، فْن ػشفی ها اص تؼج تِ سوت عثیؼی ایجاد 

عثیؼی است ٍ لزا ًوی تَاى تخییش سا ضشػی وشد تلىِ تخییش ػملی است صیشا دس علة ضاسع ایجاد ٍ ٍجَد ًیست تا 

صلّ تؼج . تگَیین ضاسع اص ها ایجاد خَاستِ است ٍ تؼذ تِ سوت تخییش ضشػی تشٍین ٍ لائل تِ تخییش ضشػی ضَین

تِ سوت عثیؼی است ٍلتی تِ ػشف هی دّین هی گَیذ عثیؼت سا ایجاد وي ٍ ایي تِ هؼٌای ایي است وِ تخییش ػملی 

 .داسی تش ایٌىِ ّش وذام سا خَاستی ایجاد وي

ها تِ آلایاى هی گَیین وِ هثٌای ضوا ایي است وِ اهش تِ عثیی خَسدُ است ٍ فْن ػشفی ایجاد : هشحَم اهام هی فشهایذ

عثیؼی است، حال اص هحمك وشوی سَال هی وٌین آیا هوىي است ٍلتی هىلّف دس ضیك ٍلت یا دس ٍسؼت ٍلت ٍ دس 

فشد ػشضی یا فشد عَلی هاهَس تِ ایجاد عثیؼی ضَدیؼٌی هتؼلك اهش عثیؼی تاضذ ٍلی فْن ػشفی ایجاد عثیؼی تاضذ ٍ 

دس ّواى لحظِ ضذش سا ّن علة وٌٌذ؟ اگش دس ّواى ٍلتی وِ ایجاد عثیؼی سا خَاستٌذ ایجاد ضذش سا تخَاٌّذ 

ایي هحال است یؼٌی اگش دس ّواى ٍلتی وِ ایجاد عثیؼی سا خَاستٌذ ایجاد ضذش سا ّن تخَاٌّذ، ایي تىلیف تِ 

تلِ یه ساُ حل تشای . هحال است ٍ لزا وافی ًیست وِ آلایاى تگَیٌذ چَى هتؼلك اهش عثیؼی است، هطىلی ًذاسین

 .هحمك وشوی است تا هثٌای ها وِ خَاّذ آهذ



 (زیدعسه)خارج اصول حضرت استاد فرحانی اقتضاء امز به شیء نهی اس ضد                         : موضوع کلی

        3/11/95تزتب ثمزه بز بحث ضد                                 : موضوع جشئی

 

 

 

3 

 

تشای تَضیح والم اهام تایذ گفت خغاب یا ضخصی است یا خغاب ػاهِ ٍ لاًًَی است تفصیل خغاب ػوَهی سا 

خَاّین گفت، ٍلی اگش خغاب صلّ ضخصی تاضذ یؼٌی تِ جٌاب صیذی وِ االى هثتالء تِ هضاحوت تا اصالِ است 

گفتٌذتؼج الی االیجاد هتَجِ تَ است آى ّن دس صهاًی وِ صیذ هثتالء تِ تىلیف تِ ضذ اّن یؼٌی إصالِ است، دس ایٌجا 

دٍ ایجاد اص ضخص صیذ خَاستٌذ، ایي واسی تْوتؼلك تىلیف ًذاسد وِ عثیؼی تَد وِ دسست تَد أهاضوا هی خَاّیذ اص 

تحج هتؼلك تىلیف جلَتش تشٍیذٍ یه تحلیلی وٌیذ ٍ اص خغاب ضخصی هتَجِ صیذ ػشفاً ایي هغلة سا دس آٍسیذ وِ 

ٍلی اگش لائل تِ هثٌای خغاب لاًًَی ضذیذ وِ . تؼج الی ایجاد عثیؼی هتَجِ تَ است ٍ ایي تىلیف هحال است

خغاب واسی تِ صیذ یا ػوش یا تىش ًذاسد ٍ واسی تِ فشد هثتالء تِ هضاحن ٍ فشد غیش هثتالء ًذاسد پس تؼج الی 

لزا حضشت . االیجاد سا تِ صیذی وِ دس إصالِ افتادُ هتَجِ ًوی وشدیذ آى حشف دیگش است وِ تحمیمص خَاّذ آهذ

اگش پشًٍذُ تؼلك تىلیف تِ عثیؼی ٍ پشًٍذُ تَجِ خغاب تِ صیذ دس :اهام دس ًمذ فشهایص هحمك وشوی هی فشهایذ

صهاًی وِ اٍ دسگیش اصالْاست سا اص ّوذیگش جذا وشدیذ هطىل حل هی ضَد ٍاال اگش ایٌْا سا سٍی ّن تشیضیذ ٍ تیي 

خغاب ضخصی هتَجِ تِ صیذ دس ٍلت اًجام تىلیف تِ اصالِ ٍ تؼلك تىلیف تِ عثیؼی تفىیه ًىشدیذٍ گفتیذ چَى 

 . هتؼلك تىلیف عثیؼی است هطىل حل است هشحَم اهام هی گَیذ ایي والم سا ًوی فْوین

 تکمیل اشکال حضزت امام توسط استاد

تا ایٌجا ّش چِ گفتین تَضیح والم هشحَم اهام تَد تش اساس ػثاسات ایطاى صیشا اهام تَضیح سا تِ تؼذ هَوَل وشدُ 

ٍ اهام هی گَیذ سشًَضت هسألِ . است وِ تشگطت ایي والم تِ تفىیه تیي خغاب ضخصی اص خغاب ػوَهی لاًًَی

 .سا خغاب هؼلَم هی وٌذ ًِ صشف ایي حشف وِ تگَیین تىلیف تِ عثیؼی خَسدُ است
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ضایذ تتَاى فشهایص هحمك وشوی سا ًمذ وشد ٍلَ ایٌىِ تش حیج . یه جولِ ّن ها تگَیین ٍ اص خغاب تیشٍى تیایین

 .خغاب ضخصی ٍ لاًًَی توشوض ًىٌین، یؼٌی یه ًمذ هستملی تیاى وٌین

 دس هسألِ دخالت ٍلت دس تىلیف، یه تحخی دس همذهِ ٍاجة تیاى ضذ؛ تحج ایي تَد وِ ٍلت لیذ :توضیح مطلب

ٍجَب است یا لیذ ٍاجة، لیذ ٍجَب هخل استغاػت ٍ لیذ ٍاجة هخل عْاست ٍ استمثال وِ اص ضشائظ ٍاجة 

ّستٌذ،تٌاتش هثٌای هطَْس دس تحج فؼلیت ٍ اًطاء، ایي گًَِ ًیست وِ اگشضخص عْاست ًذاضتِ تاضذ ٍجَب فؼلیت 

عْاست تاضذ یا ًثاضذ ٍجَب هی آیذ ٍلی استغاػت ضشط ٍجَب است ٍ تاصهاًی وِ استغاػت ًثاضذ . پیذا ًىٌذ

 .ٍجَب حج فؼلی ًوی ضَدٍلی لغغ هسافت دس حج ضشط ٍاجة است

حال تحج است وِ صهاى چگًَِ ضشعی است؟ اگش یه ضشعی دس هصحلت تىلیف دخالت وشد، ضشط ٍجَتوی ضَد 

اوخش آلایاى هؼتمذ ّستٌذ وِ ٍلت دس هصحلت هاهَستِ . ٍ اگش دس هصلح هاهَستِ دخالت وشد ضشط ٍاجة هی ضَد

اگش ٍلت دس هصلحت هاهَستِ دخالت وشد ٍ تِ . دخالت داسد لزا ٍجَب هؼلك تش ٍلت ًیست تلىِ ضشط ٍاجة است

ٍجَب ًخَسد ٍ تِ تؼثیشی وِ دس همذهِ ٍاجة تیاى وشدین ضشط ّیأت ًثَد تلىِ ضشط هادُ تَد، آى هَلغ تایذ 

ٍجَب لثل اص ٍلت ّن تاضذ صیشا ٍجَب ضشعی ًذاسد ًسثت ٍجَب تِ ٍلت هخل ًسثت استغاػت ًیست وِ تگَیین 

حال وِ ٍلت تِ ٍجَب تؼلك ًگشفت پس ستغی تِ ٍجَب ٍ ػذم ٍجَب . تا استغاػت ًثاضذ ٍجَب حج ًیست

هشحَم ضیخ اًصاسی هثٌای صیثایی ایٌجا داضت ٍ لائل تَد تمییذ ّیات اهىاى ًذاسد تِ دلیل ایٌىِ هؼٌای . ًذاسد

حشفی است لزا ّوِ ضشٍط تِ هادُ هی خَسد ٍلی چَى ًوی ضَد استغاػت سا گشدى هشدم اًذاخت پس ضشائظ هادُ 

تؼضی هفشٍضِ ّستٌذ یؼٌیوَلی فشض هی وٌذ تَدى ایي ضشائظ سا ٍ تؼذ تىلیف هی وٌذ ضشط هادُ ّستٌذ ٍلی اص 
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آلایاًی وِ ٍلت سا ضشط ٍاجة هی داًٌذ تِ دلیل ایٌىِ ٍلت غیش اختیاسی . ضشائظ هفشٍضِ تا ایٌىِ هطىل حل ضَد

است هی گَیٌذ ٍلت اص ضشاط هفشٍضِ است ٍلی ایي ٍجَب لثل اص ٍلت فؼلی ًوی تَاًذ تاضذ صیشا تفىیه تؼج اص 

اًثؼاث الصم هی آیذ ٍ ًوی ضَد هَلی لثل اص اراى ٍجَب فؼلی داضتِ تاضذ ٍلی هىلّف ًتَاًذ هٌثؼج ضَد صیشا ٍلت 

اگش اًثؼاث هوىي ًثَد . ّش جا تؼج صحیح تَد تایذ اًثؼاث هوىي تاضذ. ًواص ٌَّص ًشسیذُ است ٍلت هفشٍض است

وِ الثتِ تؼذاد صیادی اص فمْا ّن لائل تِ ایي هغلة -دیگش تؼج لغَ است لزا آلایاًی وِ ٍلت سا ضشط هادُ هی داًٌذ 

هی گَیٌذ هَلی ٍجَتی لثل اص ٍلت جؼل ًوی وٌذ - ّستٌذ صیشا هی گَیٌذ ٍلت دخالت دس هصلحت هاهَستِ داسد

دس ایي فضا . ٍ ایي یه لاًَى دس اصَل است. صیشا اگش الصهِ جؼل ٍجَبِ فؼلی، تؼج تذٍُ اًثؼاث است وِ لغَ است

هىلّفی وِ االى هثتال تِ اصالِ تایذ تِ هحمك وشوی اضىال وشد وِ اگش هَلی دس ٍاجة هَسغ اهش فؼلی داضتِ تاضذ،

اگش تؼلك تىلیف تِ عثیؼی هؼٌایص ایي است وِ .است لاتلیت اًثؼاث ًذاسد پسوَلی ًوی تَاًذ اٍ سا تؼج تِ صالت وٌذ

تؼج الی فشد هضاحن دس ٍلت اتتالء ٍجَد داسد ایي غلظ است صیشا لغَ است ٍ اگش هؼٌایص ایي ًیست وِ تؼج الی 

الوضاحن ٍجَد داسد حشف هشحَم اهام ٍ ػالهِ عثاعثائی دسست است لزا یه تیاى تشای اضىال تِ هحمك وشوی آى 

والم هشحَم اهام استىِ حشف خَتی است وِ دس ظشف خغاب ضخصی تایذ تؼج الی ایجاد تَجِ تِ صیذ پیذا وٌذ دس 

صهاًی وِ صیذ هی خَاّذ اصالِ وٌذ ٍ ایي هحال است ٍ یه تیاى تشای اضىال ایي است وِ سیطِ ایي هسألِ سا تایذ 

تشگشداًیذ تِ ایٌىِ دس ظشفی وِ صیذ هخاعة تِ ایجاد عثیؼی است خغاب تِ ایجاد ضذ عثیؼی سا ًذاضتِ تاضذ ٍ ٌّش 

                                            
.باید دید این اشکال به مرحوم امام کمک می کند یا عالمه طباطبایی.  1 
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اهام ایي تَد وِ اص خغاب دس آٍسد ٍلی ایي هغلة سا تایذ تِ والم اٍ اضافِ وشد وِ استلضام جذی  ایي هسألِ جذا 

 .  تَدى تؼج اص اًثؼاث است

 ایي هغلة ضوا تشگشفتِ اص والم اهام است؟: سَال: ضاگشد

 تلِ : استاد

 .صیشا دٍ ایجاد ًوی ضَد. اهام گفتِ است وِ تؼج یؼٌی ایجاد ٍ ایي هحال است: سَال

اهام گفتِ تؼج تِ ضذ ٍجَد داسد ٍلی تىلیف تِ هحال است؛ آلایاى هی گَیٌذ تؼج ٍجَد داسد ٍلی هىلف دٍ : استاد

ساػت تؼذ هٌثؼج هی ضَد ٍ ساصهاى جَاب ایٌْا تِ اهام ایي است وِ هي االى  ضوا سا اهش هی وٌن ٍ صهاى سا لیذ 

ایي آلایاى تِ اهام هی گَیٌذ سیطِ هحالیت تَجِ دٍ تؼج الی ایجاد ًیست تلىِ سیطِ . هفشٍض هاهَستِ هی وٌن

لذست هی گَیذ اگش دٍ تؼج هتَجِ . هحالیت تَلغ دٍ اًثؼاث دس صهاى ٍاحذ اص هىلف است ٍ ایي همذٍس هىلف ًیست

هىلف ضذ ًثایذ االى تشای ّش دٍ هٌثؼج ضَد تلىِ تایذ یىی سا االى هٌثؼج ضَد ٍ تشای دیگشی دُ دلیمِ دیگش 

هٌثؼج ضَد ٍ لزا اگش ها گفتین اضىال تىلیف تِ هحال دس تَجِ دٍ تؼج الی االیجاد دس ٍلت ٍاحذ تِ هىلف است 

ایٌْا جَاب هی دٌّذ ایي اضىال الصم ًوی آیذ، ٍلی ها تا ادتیات ًجف تِ آًْا جَاب هی دّین  (وِ ایي حشف اهام است)

وِ ضوا تَجِ دٍ تؼج الی االیجاد سا تِ هخاعة دس صهاى ٍاحذ فی ًفسِ اضىال ًذاسیذ، تلىِ اضىال ایي است وِ 

ضوا هی خَاّیذ االى هخاعة، هٌثؼج ضَد یؼٌی دس حالی وِ هٌثؼج تِ اّن است هٌثؼج تِ ضذ هْن ضَد ٍ ایي هحال 

اهام هی گَیذ تَجِ دٍ تؼج الی االیجاد تِ صیذ دس ٍلت ٍاحذ اهىاى ًذاسد دس جایی وِ خغاب ضخصی تاضذ . است
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ها هی گَیین اگش تفىیه تؼج اص اًثؼاث سا لائل ضَیذ اهىاى داسد ٍلی ضوا وِ هی گَییذ اهىاى ًذاسد تایذ ایي ًىتِ سا 

یؼٌی دس فضای خغاب . اٍل تگَییذ ٍ دس ٍالغ اضىال ٍ حذ ٍسظ ػَض هیطَد ٍ حذ ٍسظ ایي والم لغَیت است

ضخصی دٍ تىلیف سا هتَجِ ضوا هی وٌن ٍلی لائل تِ تفىیه تؼج اص اًثؼاث ّستن، ایٌجا هی گَیٌذ تفىیه تؼج اص 

لزا صشف ایٌىِ حضشت اهام هسألِ . اًثؼاث لغَ است ٍ لزا ضوا یه تىلیف سا االى تىٌَ یه تىلیف سا تؼذ اًجام تذُ

سا تش سش تؼج ّا ٍ خغاب ضخصی تشدُ است تِ ًظش هي اضىال توام ًیست یؼٌی دس فضای آلایاى اضىال سا توام 

ًوی وٌذ صیشا آلایاى هی خَاٌّذ هىاًیضهی سا عشاحی وٌٌذ وِ دٍ تؼج اهىاى داضتِ تاضذ ٍلی حشف آًْا اضىال اًثؼاث 

 . داسد

تِ ًظش ها اضىال هحمك خَئی وِ فشهَد تضاحن ًیست ٍاسد است ٍلی حك تا هشحَم اهام است دس ایٌىِ تِ فشهایص 

اگش آلای هحمك خَئی آى گًَِ وِ تیاى وشدین وِ . وشوی اضىال است صیشا اًثؼاث دٍ تىلیف تا ّوذیگش هحمك ًیست

ایي تحج سا تشدین سش خغاب ضخصی ٍ دٍ تؼج وٌن ٍلی تؼلك ًذاضتِ تاضن وِ دٍ اًثؼاث دضتِ تاضذ حشف ها هی 

ها فتین چشا ٍاجة هؼلك اضىال داسد صیشا گفتین وِ فشض ٍاجة هؼلك ایي تَد وِ تؼج دس آًجا فؼلی تَد ٍ . ضَد

 . اًثؼاث استمثالی تَد

حضشت اهام ًطاى دادًذ وِ تؼلك تىلیف تِ عثیؼی یه تحج است ٍ تَجِ خغاب تِ ضخص یه حساب دیگش است 

اهام گفت . ٍ دس خغاب ضخصی تىلیف تِ عثیؼی خَسد ٍلی ػشف گفت ٍظیفِ تَ ایجاد عثیؼی دس ایي ٍلت است

ها هی گَیین ٍلتی ایي تىلیف تِ هحال است وِ ضوا لائل ضَیذ ّش تؼخی اًثؼاث هی . ایي تىلیف تِ هحال است

ٍ لی اگش ایي هغلة وِ ّش تؼخی اًثؼاحی تِ دًثال داسد سا ًخَاّیذ تگَیذ دس ٍالغ اضىال لغَیت است، یؼٌی  خَاّذ 
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تَجِ دٍ تؼج تِ هىلف دس حالی وِ یىی االى اًثؼاث داسد ٍ دیگشی دُ دلیمِ تؼذ لغَ است ٍلی اضىال تىلیف تِ 

 .هجال پیص ًوی آیذ

اص یه عشف ّن تِ هحمك خَئی هی گَیین حك تا ضوا تَد وِ صغشای تضاحن ًثَد ٍلیحك ًذاسیذ والم هحمك وشوی سا 

تصحیح وٌیذ، صیشا تاالخشُ هحزٍس تفىیه تؼج اص اًثؼاث پیص هی آیذ ٍ اگش تؼج اص اًثؼاث جذا ًطَد لذست تش 

ٌّش اهام سش جای خَد است ٍلی تِ هشحَم اهام هی گَیین وِ خغاب ضخصی ّست ٍلی چِ . تىلیف ٍجَد ًذاسد

 .وسی گفتِ ایي تىلیف تِ هحال است صیشا آلایاى هی گَیٌذهطىل ها اًفىان تؼج اص اًثؼاث است

اى ضاء اهلل دس آیٌذُ خَاّین گفت وِ دس خغاب لاًًَی ًِ اضىال لغَیت ٍ ًِ اضىال ػذم لذست ٍجَد داسد، صیشا 

. خغاب ضخصی ًیست ٍ لزا هحزٍس لذست اص تیي هی سٍد

 حسن مهاجزی: مقزر


