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 باسمه تعالی 

 خالصه جلسه گذشته

خَئی دز هقدهِ تسّاى لن تس اثثات تستة تیاى فسهَدًد. خْت ثاًی کِ تیاى خْاتی تَد کِ هحقق  تازُدزتحث 

ًکتِ  است یا ًِ؟ زیشِ ایي تَّن تِ ایي ایي است کِ آیا صحت تستة هتَقف تس قَل تِ صحت ٍاخة هؼلق فسهَدًد

خَاّد ایي  لِ ٍاخة هؼلق است ٍ هحقق خَئی هیقائل تِ تستة است قائل تِ استحاگسدد کِ هحقق ًائیٌی کِ  تسهی

 .تاشد تاید ٍاخة هؼلق زا هحال تداًد خَاّد قائل تِ تستة ایي گًَِ ًیست ّس کسی کِ هیکِ  هغلة زا تیاى کٌد

 ًوایٌد. ی تستة زا تا ٍاخة هؼلق تصَیس هیکِ اساساً هحقق خَئتلکِ دز خلسِ گرشتِ گفتین 

 1تز تزتة تزهان لمّدر تیان محقق خوئی جهت ثانی 

ف تس استحالِ ٍاخة هؼلق است یا خیس؟ حتی اگس ایي است کِ آیا قَل تِ تستة هتَقپس تحث ایشاى دز خْت ثاًی 

تاش قائل تِ استحالِ ٍاخة هؼلق تشَین ین قائل تِ تستة شَین یا اگس تَاً تاش هیشَین قائل تِ خَاش ٍاخة هؼلق 

ل تِ استحالِ تستة َاش ٍاخة هؼلق تاشین ٍ قائئل تِ ختَاًین قا ل تِ خَاش تستة شَین ٍ تالؼکس هیتَاًین قائ هی

تستة  هدٍّى هسألِزد ٍ زیشِ ایي تَّن ایي است کِ هحقق ًائیٌی کِ اای تیي ایي دٍ هسألِ ٍخَد ًد شَین ٍ هالشهِ

است ایشاى قائل تِ استحالِ ٍاخة هؼلق است ٍ هحقق خَئی هی خَاّد تگَید کِ ایي خَاش تِ تستة تِ خاعس 

 ق ًیست.استحالِ ٍاخة هؼل

)تسای زٍشي شدى . فؼلی است ٍلی ٍاخة استقثالی استآى ة هؼلق ٍاخثی است کِ خغاب ٍاخ توضیح رلک:

ؼٌی ٍخَب فؼلی است، دز هقاتل ٍاخة ی «خغاب» کلوِ( .تحث تاید دزتازُ کلوات هحقق خَئی تیشتس تَضیح دّین

                                              
الجهة الثانية: أ نّه ال يفرق في القول تامكان الترتة وجوازه، والقول . »404؛ ص 2 ثار السيد الخوئي ( ؛ جمحاضرات فى أصول الفقه ) طثع موسسة احياء آ  1.

 ...«داً مع زمان االمتثال والعصيانتاستحالته وعدم جوازه، تين أن يكون زمان فعلية الخطاب متح
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ی دٍ حالاخة هٌدصی است کِ خغاب ٍ ٍاخة ّس دٍ فؼلی ّستٌد. ها قثال گفتین اگس ٍخَب ٍ ٍاخة ّس ٍ هؼلق،

ت ٍلی ٍاخة هؼلق اس تل خایی کِ ٍخَب حالی است ٍ ٍاخة استقثالی استدز هقاٍاخة هٌدّص است،  تاشٌد

شهاًی کِ استغاػت تحقق  شدین ٍ گفتین ٍاخة هؼلق هثال حح  تسای قثالتؼثیس تِ خغاب کسدُ است.  هحقق خَئی،

است. هکلف االى  ٍاخة کِ خَد ػول حح است چْازم هاُ دیگسشهاى شَد ٍلی  کٌد ٍخَب حح فؼلی هی پیدا هی

شَد. ثوسُ ٍاخة هؼلق دز هقدهات  شَد ٍلی حح دز ایام هٌاسک اًدام هی د ٍ ٍخَب االى فؼلی هیَش هستغیغ هی

دز  ٍخَب حح فؼلی است ٍ لرا االى تاید تسٍی هقدهات حح زا هْیا کٌد ٍ دیگس هشکلی شَد، شیسا تِ ظاّس هیهفَّ

است. دز هقاتل ایي ٍاخة هؼلق گَید خغاب فؼلی  کٌد ٍ هی ًدازد. ایشاى تؼثیس تِ خغاب هی تاخیس اًدام هقدهات

شَد تٌاتس هشَْز ٍخَب حالی  لی است هثال اذاى ظْس کِ گفتِ هیّس دٍ حاخغاب ٍ ٍاخة، ٍاخة هٌدص است کِ 

 ّواى ٍخَب است. ت. پس هٌظَز ایشاى اش خغاب،اسشَد ٍ شهاى ٍاخة ّن حالی  هی

خؼل یا هسحلِ اًشاء یا  ی دٍ هسحلِ دازد یک ظس هاعثق ً ،تقسیوات حکن :فسهاید هی دیگس ایٌکِ هحقق خَئیِ ًکت

 کٌین تا تا هدزسِ هحقق خَئی ا تکساز هی)ایي کلوات ز اػتثاز است ٍ دیگسی هسحلِ هٌشأ یا فؼلیت یا هؼتثس است.

دز حقیقیِ شَد. الثتِ قضیِ  ِ صَزت قضیِ حقیقیِ خؼل هیًٍِ است ٍ تخفیف الوؤ  ین کِ اًشاءقثال گفت (.آشٌا شَید

قضیِ اًد.  ترکس شدُْید هغْسی ایي ًکتِ زا هش خیِ تَػلی است کِ ٍ چٌدیي تازخازقضیِ ّواى  کلوات هحقق خَئی

ٍ  حکن «یدة»غ هَضَع ٍ هستغی« الوستغیغ یدة ػلیِ الحح» دز خغابهثال  ،دز قَُ قضیِ شسعیِ است حقیقیِ 

است تِ ایي  قضیِ شسعیِ ز تسٍد دز قَُشکل قضیِ حقیقیِ تِ کاٍاخة یا هاهَزتِ است. ایي قضیِ ٍقتی تِ  «حح»

ٍ خؼل  اًشاء ٍ ایي آیِ «هي استغاع الیِ سثیالً» تؼثیس قسآىشَد تِ  هؼٌا کِ اگس هستغیؼی پیدا شد حح ٍاخة هی

دز ػالن هستغیغ ٍخَد داشتِ  الشم ًیستشاء فیف الوؤًٍِ است، تسای اًدلیل ایٌکِ اًشاء خقضیِ شسعیِ است ٍ تِ 

 حکن است ٍقتی خازخیت دازد ٍ شًدُ ّواى ٍلی هٌشأ کِ ،تاشد

  



 خارج اصول حضرت استاد فرحانی )زیذه عسه(                                                 موضوع کلی: مسأله ضذ

 81/88/59                                                     موضوع جسئی: ترتب

 

 

3 

 

کِ خفیف الوؤًٍِ دز خازج پیدا شَد. لرا اًشاء یا خؼل یا اػتثاز  است ٍ هحسک است کِ هَضَع آى یؼٌی هستغیغ

کٌد کِ شسط آى  پیدا هیٍ خازخیت آید  تی هؼتثس ٍ هٌشأ هیًدازد ٍق ٍخَدٍلی هؼتثس  است اش حیي خؼل ّست

 ٍ هَضَع خازخیت پیدا کٌد.هحقق شَد 

تس تٌا  ، ّنخَاّد ثاتت کٌد کِ خغاب اّن ٍ هْن خازخی، هٌفک شَد. ایشاى هیهٌشأ  اش  هاًاًتَاًد ش اًشاء هی قغؼا

خغاب ًدازًد.  ّن ختالف زتثِّن شهاى ّستٌد ٍ ا خَاش ٍاخة هؼلق قَل تِ تٌا تس قَل تِ استحالِ ٍاخة هؼلق ٍ ّن

یؼٌی فؼلیت اّن ٍ فؼلیت هْن یؼٌی هؼتثس یا هٌشأ ٍ حکن فؼلی ّس  یؼٌی ٍخَب اّن ٍ ٍخَب هْن اّن ٍ خغاب هْن

هسألِ استحالِ تا هالشهِ  خَئی کِ فسهَد هسألِ خَاش تستة قهدػای هحقثاتت شَد ایي هغلة ت دازًد. اگس دٍ فؼلی

 شَد. ، ثاتت هیًدازد ٍاخة هؼلق

 و مهمئی تز وحدت سمان و رتثه خطاب اهم استدالل محقق خو

شِ ٍخَب ٍ ٍاخة حالی تاشٌد ٍ یی کِ ّویید: دز فضای استحالِ ٍاخة هؼلق، یؼٌی دز فضافسها هحقق خَئی هی

شَد ٍ ّیچ هشکلی ّن ًدازین ٍ خؼل اش  هاى اش هٌشأ خدا هیششٌد، قغؼا اًشاء اش ًظس تاخغاب ٍ تکلیف تا ّن 

  شَد الشم ًیست کِ هٌشأ تکلیف اًشاء هیی کِ هَقؼخؼل تِ شکل قضیِ حقیقیِ است ٍ ؼَل خدا است شیسا ده

ت یسکٌد ٍ لرا دػَا دز هسحلِ خؼل ً ٍخَد پیدا هید َش ل ٍقتی کِ هَضَع تکلیف هحققهدؼَ هَخَد تاشد تلکِ

ًدازد تِ خصَص  یاػتثاز ٍ هؼتثس هسلن است ٍ ّیچ تحث ء ٍ هٌشأ یاشهاى اًشا اختالف شهاى خؼل ٍ هدؼَل یا

 .است هحقق ،هحقق شد شل ٍقتی هَضَػکي هدؼَشًَد، ل تٌاتس هثٌای ها کِ قضایا تِ صَزت حقیقیِ خؼل هی

ٍخَب ٍ فؼلیت ٍ خغاب کِ آهد تاید ٍاخة ّن تیاید ٍ  ،هؼلقٍاخة ٍقتی خغاب هحقق شد تٌاتس قَل تِ استحالِ 

کٌد کِ اّن ٍ هْن ّن  ٍ ّویي هسألِ ثاتت هی خازی استٍ ّن دز هْن  اّن ؛ ایي هسألِ ّن دزتفکیک اهکاى ًدازد

ى ّن حالی اشت ٍ شهاى آفؼلیت د هشسٍط ًثَد تلکِ فؼلی تَد ٍ خغاب اّن، دز تستة تکلیف اّنستٌد. شهاى ّ

تا اّن فؼلی یاى اّن ّواى شهاى فؼلیت اّن است شیسا شهاى ػصاّن تَد. ٍقتی  ْن هشسٍط تِ ػصیاىاست ٍ ٍاخة ه
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است کِ  فسض ایيٍ  اّن استٍخَب فؼلیت  شهاى ، دزٍ اهتثال اّن، لرا ػصیاى شَد یًثاشد ػصیاى آى هحقق ًو

ٍ ن االى است ٍ سقَط حکن اشالِ فؼلی است ٍ ٍاخة ّ ز هثالی کِ تیاى کسدین،ی است. دیک ٍاخة ٍ ٍخَب شهاى 

ّن است شیسا ى تا ٍاخة اّن شها ٍاخة اّن استػصیاى هْن کِ هؼلق تس ٍاخة ّن شهاى ٍاخة است پس  ػصیاى

فؼلیت هْن ّواى شهاى هشسٍط تس ػصیاى است پس هقازى یا هتاخس شسط تِ شکل  ػصیاى اّن االى است ٍ هْن یا

دٌّد. پس ٍخَب اّن فؼلی  هکلف قساز هیػصیاى است ٍ شهاى ػصیاى هَقؼی است کِ ٍاخة اّن زا دز اختیاز 

ن دز ّویي شهاًی است کِ ٍاخة استٍ شهاى تا ٍخَب است  است ٍ ٍاخة دز اّن ّن ا ٍخَب هْن ت ،ػصیاى ّا

تا ٍخَب است پس ٍاخة هْن ّن شهاى تا ٍاخة  اخة دز هْن ًیص ّن شهاىیت پیدا کسدُ است ٍ ٍایي ػصیاى فؼل

هتصل تِ ایي خغاب  ّن ، ٍاخة آىفؼلی است شیسا هغلق استاّن  خغاب ى هسألِ ها ایي است کِ. االاّن است

تحقق فؼلیت هْن هَضَع تسای  هؼلق هحال است ٍ ػصیاى ّن دز شهاى ٍاخة است ٍ ایي ػصیاىٍاخة است شیس 

یؼٌی  ّن شهاى ّستٌد شیسا خغاب تِ اّن اّن ٍ هْن ِ صالت تاشد االى است. پس خغابک ٍاخة دز هْن ست پسا

ن االى است کوا ایٌکِ اهتثالش دز شهاى ٍاخة است ٍ هْن هغلق است ٍ ٍاخة ّن ّست ٍ ػصیاى ّ ،ٍخَب فؼلی

هؼلق هتصل ِت ٍاخة ّن شسعش ػصیاى است کِ االى فؼلیت پیدا کسدُ است ٍ ٍاخة ّن دز هْن تا فسض استحالِ 

 .ّستٌدّن شهاى لق خغاب ّا تا یکدیگس تحالِ هؼٍخَب هْن است ٍ لرا تا فسض اس

فؼلیت هْن دز  گَیٌد هی ي تِ تستةتالف زتثِ دازًد شیسا قائلیٍلی اخشهاًی یکی ّستٌد ب ّا اش ًظس خغا ان قلت:

فؼلیت اّن االى تاید  شیسا اختالف دازًد دٍ زتثِ کٌٌد تِ زتثِ ٍ تؼد تحلیل هییؼٌی اختالف عَل اّن است ٍ عَلیت 

ا ػصیاى ٍ هتاخس اش اّن است شیس ی زتثِدز ػصیاى  .ید تؼد ایي تکلیف فؼلی ػصیاى شَد ٍ تؼد هْن فؼلی شَدتیا

شَد ػصیاى ٍ اهتثال  زا ًوی، حکن اًشایی ٍ تا فؼلیت ًثاشد ػصیاى هؼٌا ًدازد تکلیف ّستٌد اهتثال هؼلَل فؼلیت

، هَضَع هْن هحقق ػصیاى دازد. تؼد اش تحقق  تسای تحقق ػٌَاى اهتثال ٍ ػصیاى فؼلیت یک ًَع ػلیتیکسد . 

 .دَش شَد ٍ هْن فؼلی هی هی
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تثِ ّن ًدازًد، د، اختالف زستٌشهاى ّ ٍ حکن ٍ ٍخَب اّن تا خغاب ٍ ٍخَب هْن ّن خغابّواى عَز کِ : قلت

 ی زتثِ دز ٍ است اش اّن خسهتا ی دز زتثِهؼصیت  پس ،. هٌاط دز هؼصیت ّستخَاّد هٌاط هی ،شیسا اختالف زتثِ

ٍلی  کٌد ًکٌد حکن فؼلیت پیدا ًوی اهْن است ٍ تا هَضَع فؼلیت پید هَضَعشسط شیسا است،  هْن هتقدم تس خغاب

ؼلَل هتاخس اش ٍخَد ه 2د.اّن ًسثت تِ هْن ػلیت ًداز تِ چِ هٌاعی هْن هتأخس اش اّن است؟ ّیچ هٌاعی ًدازین ٍ

دز شثیِ تِ ػدم کِ  .هٌاط هی خَاّد ، لکي ػلیتخَد تقدم دازد تس ٍخَد هؼلَل ًیص ٍخَد ػلتػلت خَد است 

هٌاط ًدازد  ،تَاى تِ ػدم ًسثت داد شیسا ػدم است ٍلی ایي تقدم ٍ تاخس زا ًوی ػیي حالی کِ ػدم تا ٍخَد ّن زتثِ

شیییت زا تا آخس د ٍ الزّن ًدا ٍ گفتین کِ ػدم زتثِ)ها قثال ایي کالم هحقق خَئی زا زد کسدین  است. ءٍ الشی

د ٍ اشکال ها تِ ایشاى ایي ای شییت دادُتِ اٍ دز زتثِ ػلت تثسید، شیسا ٍقتی  ًثسید دز زتثِ ػلتحفظ کٌید ٍ ػدم زا 

پس ثی کِ فسهَدید دزست است، چٌاًچِ اهام ًیص قائل تِ ایي هغلة است(. تِ ػدم غلظ است ٍلی هغلکِ هثال  تَد

ست تا هتاخس اش اّن د شی تاشد ٍ ّیچ هٌاعی دز خغاب هْن ًیٍ هٌاط تاید دزٍى خَخَاّد  تقدم ٍ تاخس هٌاط هی

إى تأخّس األهس تالوْن ػي ػصیاى األهس تاألّن الوتأخس ػي ًفس األهس » ی هحقق خَئی چٌیي است:تؼثیسی شیثاتاشد. 

ایي ٍ  3«.تاألّن، ٍقد فصّلٌا الحدیث هي ّرُ الٌاحیة فی أٍّل تحث الضد فالحظ تِ، ال یَخة تأخسُ ػي ًفس األهس

 یشاى است.غایت کالم فٌی ا

ن ٍ هْن ّن شهاى ٍ ّن ،هؼلقپس تٌاتس قَل تِ استحالِ ٍاخة  ٍاخة دز فسض خَاش الثتِ  زتثِ ّستٌد خغاب ّا

ایي است کِ خغاب اّن ٍ هْن  هثٌاء هشتسک ّس دٍ ٍخِ قثل اش شهاى ٍاخة تیاید لرا تَاًدهؼلق خغاب هؼلق هی 

هصة ًصاع ها  ، تلکِهسألِ استحالِ ٍ یا خَاش هؼلق ًیست ،دز تستة ًصاع ها تٌاتسایي هصةّ ّس دٍ ّن شهاى ّستٌد.

خوغ یؼٌی علة  ،شَد لی اش هَخة اختواع ضدیي هیؼع دٍ خغاب ٍ دٍ حکن فدز تستة ایي است کِ آیا اختوا

                                              
. استاد فرمودند اصل این کالم محقق خوئی مطلب خوبی است و این حضرت امام نیز این را بحث کرده است و حرف خوبی است 2  

 .404؛ ص 2 محاضرات فى أصول الفقه ) طثع موسسة احياء آثار السيد الخوئي ( ؛ ج.  3
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زا دٍ  خغاب ٍ ٍاخةشهاى ٍ  ّست خَاش ٍاخة هؼلققائل تِ کٌین یا ًِ؟ ّن عثق هثٌای هحقق خَئی کِ  ضدیي هی

هؼلق است ٍ خغاب ٍ ٍاخة زا کٌاز ّودیگس کِ قائل تِ استحالِ  ق هثٌای هحقق ًائیٌیّن عثدّد ٍ  شهاى قساز هی

فسض ایي  گیسد تلکِ خَاّد فسض کٌد تؼد اش هؼصیت تاشُ خغاب هْن شکل هی دّد شیسا دز تستة کسی ًوی قسا هی

لی ٍخَب اشالِ ٍ ٍخَب ٍ ّس دٍ حکن فؼ ء خغاتْا ّستٌدّس دٍ هثٌادز ا لر ،کِ خغاب هْن اش اٍل ّستاست 

خَاّد خدا کٌد ٍلی ّسدٍ  کٌد ٍ هحقق خَئی هیِ ٍاخة ّا هتصل ا تّد ٍخَتْا زخَا ا هیهیسشصالت ّست لکي 

 کِ خوغ ضدیي پیش ًیاید. کازی کٌٌد خَاٌّد هی

زتغی تِ تحث تستة ًدازد، ایي ّیچ  اخة خدا ًیستیا ٍخَب اش ٍ ایٌکِ ٍخَب اش ٍاخة خدا است :مخلص کالم

ایي دٍ هستلصم آیا علة س ّستٌد ي است کِ ها دٍ ٍخَب فؼلی دازین کِ دز هقاتل یکدیگتحث تستة ایتلکِ فسض 

 خَاّین تگَیین کِ ایي ّا هالشهِ ای تا یکدیگس ًدازًد. ها هی  تیي ضدیي دز ػول هکلف است؟خوغ 

 هقسّز: حسي هْاخسی


