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 تعالی باسمه

 جهت ثالث محقق خوئی در بیان برهان لمّ ترتب

تِ ایي است  دّذ ًىتِ اٍل ایٌىِ لَام تشتة سسیذ. هحمك خَئی دس ایٌجا دٍ ًىتِ سا تَؾیح هیتحث تِ جْت ثالث 

ن اقالق داسد ٍ حتی دس فؿای فؼلیت اوِ  ن تالی است هش تِ هْن اهش تِ ّا تش  تایذ تشسسی وشد وِ تشتةٍ اهش تِ ّا

ٍ ًىتِ دٍم ایٌىِ ایي  ضَد اتل هكلك ٍ همیذ چكَس دسست هیدس تاب تم هاى هحمك ًائیٌیٍ استاد اساس هثٌای ها

ن فؼلی است هستلضم جوغ تیي ؾذیي اهش تِ اّ ،تِ هْناهش لیت ؼٍ حتی دس ظشف ف اّن فؼلیت داسد هكلة وِ اهش تِ

 ًیست. 

 توضیح نکته اول در جهت ثالث کالم محقق خوئی

ضَد ِت  ٍاجثی سا ًوی الكثیؼی اقالق داسد صیشا ّیچػذم ٍ  سلن است وِ ٍاجة تِ اؾافِ الی الَجَده  1تِ اٍل:ًى

ٍجَد تؼلك گشفتِ است ووا ایٌىِ تِ ػذم ثیؼی تِ لیذ یؼی همیذ وشد یؼٌی گفتِ ضَد وِ تؼث ٍ قلة تِ قٍجَد قث

 هثال وزب همیذتَاى گفت وِ  یؼٌی دس صجش ّن ًوی دس ًاحیِ تشن ّن ّویي قَس استتَاى همیذ وشد.  قثیؼی ّن ًوی

ٍ همیذ تِ ػذم ّن هَسد ًْی ٍ صجش ًوی تَاًذ  ،تشوص است ِ حال ٍجَد وزب، هَسد ًْی ٍ صجش است ٍ هكلَبت

َیش ایي هسألِ تایذ تش اساس تػ لىي گیشد، .  خالغِ تؼث ٍ صجش تِ قثیؼی تؼلك هیصیشا تحػیل حاغل استتاضذ 

است سا تماء فؼلیت اهش تِ اصالِ دس حالی وِ هؼػیت ضذُ  ت ضَد،سهمیذ دسست تاضذ ٍ اگش ایي دس هثاًی دس هكلك ٍ

تاص تؼث تالی ضَد  تَاى دسست وشد ٍ گفت اصالِ تِ لیذ ٍجَد ٍ ػذم هتؼلك اهش ًیست لزا ٍلتی اصالِ هؼػیت هی

سخت  وِ لائل تِ ػذم ٍ هىلِ است ووی همیذ كلك ٍدس ه س هثٌای هحمك ًائیٌیسااست. تػَیش ایي هكلة تش ا

، تِ ٍجَدتؼث تمییذ  تِ تاضذ ٍ اگش گفتین ضأًیتهلىِ ٍجَد داض هلىِ دس جایی است وِ ضأًیتاست صیشا ػذم 

تَاًذ همیذ  ًوی ٍ لزا غلّ تَاى گفت وِ اقالق داسین ًویآیذ ٍ  ، پس اص ًثَد لیذ، اقالق دس ًویاهىاى ًذاسد ًیست ٍ 

                                              
 -الجُّ الثالثّ: ال إشكال في إطالق الًاجب باالضافّ إلى يجًدٌ يعذمٍ» .411؛ ص 2 ثار السيذ الخًئي ( ؛ جمحاضرات فى أصًل الفقٍ ) طبع مًسسّ احياء آ . 1
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یت تمیییذ تاضذ . حال وِ اقالق ٍ تمییذ ًت وِ ضأدس جایی اس َد ٍ هكلك ّن ًیست صیشا اقالقضم تِ ٍجَد ٍ ػذ

دس تحث لػذ  ضَد اص والم هحمك ًائیٌی استفادُ وشد ٍ سشاؽ ًتیجِ اقالق ٍ تمییذ سفت، چٌاًچِ هوىي ًیست آیا هی

التمییذ وِ ایي ًتیجِ  ش اٍل سا تیاٍسینهتون جؼلی لػذ اه ( هطىل سا حل وٌین ٍ تااهشوِ تا دٍ جؼل )اهش گفتِ ضذ 

یجِ اقالق ٍ اص تاب اص ساُ ًت لزا وشد، یياهىاى ًذاضت حىن سا هختع تِ ػالو یا دس هسألِ اضتشان احىام ضذ هی

تا  ، ًتیجِ تمییذهثل لػذ اهشقالق لائل ضذین ٍ اضتشان سا دس آٍسدین، لزا دس االًتیجِ  تِ ًام ه چیضیی ،ًثَد هتون

دس ایٌجا  آیا ضذین.اقالق لائل ًتیجِ ضذ ٍ دس یه جا هثل اضتشان، تِ خاقش ًثَد دٍ تیاى،  حاغل هیدٍ تیاى 

صیشا ضاًیت تمییذ ًذاسد تا اقالق  تَاًذ اص ساُ اقالق لحاظی هطىل سا حل وٌذ دسست است وِ هحمك ًائیٌی ٍلَ ًوی

گَیذ ایي ساُ ًیض  هحمك خَئی هی  ؟سا حل وٌذهطىل اقالق تَاًذ اص ساُ ًتیجِ تمییذ ٍ ًتیجِ  ٍلی هی دسست ضَد

تَاى اص  تَاى هطىل سا حل وشد ٍ جایی هی وِ تا دُ تیاى ٍ جؼل ّن ًویصیشا ایٌجا هطىل ثثَتی است  ،اسدذهىاى ًا

 هشحَم هظفشٍ وِ هطىل ثثَتی داضت هثل لػذ اهش ًِ ثثَتی  ،تاضذٍ تیاًی وِ هطىل اثثاتی  ایي حشفْا استفادُ وشد

 ذض دٍس تَد ٍ ًویهستلضم اختػاظ احىام تِ ػالن سا گفت صیشا  ن احىام تیي ػالن ٍ جاّل ًیض ّویيدس تاب اضتشا

ػلی ًفسِ الصم ضیء هطىل تمذم صیشا حىن همذم تش ػلن است ٍ هؼلَم هتؼلك ػلن است ٍ  دهمیذ تِ ػلن وشسا  حىن

همیذ وشدى هتؼلك ِت ػذم جوغ هتٌافییي است  ،ستغل اتحػیل حا ،تؼث تِ ٍجَد هاًحي فیِ ًیض همیذ وشدى آهذ. هی

تِ ًام ًتیجِ تَاى هطىل سا حل وشد، لزا تا ساُ حلی  ) ّضاس( تیاى ّن ًویالف ٍ ایي یه هطىل ثثَتی است ٍ تا

س تماتل تیي هكلك ٍ سااست اٍال تش ا ًتَاًستِ وأىّ هحمك ًائیٌیهطىل سا حل وشد.  تَاى ًویٍ ًتیجِ تمییذ  قاقال

 اقالق اهش اّن سا دسست وٌذ.تِ ٍجَد ٍ ػذم ٍجَد داسد  ذطىل ثثَتی وِ دس تمیییذ ٍ ثاًیا تِ خاقش ههم

الثتِ ها هطىل ًذاسین صیشا ها تماتل سا ؾذاى الثالث هی داًین  وٌذ خَئی قثك هثٌای خَدش ّن تیاى هی تؼذ هحمك

دس غیش ضاسع اضىال ًذاسد وِ اّوال ٍ غفلت اهىاى ًذاسد  ثثَتی ًضد ضاسع صیشا ایٌْا ؾذاى الثالث اًذصیشا اّوال

اگش تمییذ استحالِ داضت لكؼا  ٍلیٌضد ضاسع وِ اّواى هؼٌا ًذاسدالصم آتذ اضىال ًذاسد وِ ثَتتا اّوال  اضتِ تاضین 

لزا یا تمییذ است یا  هَجة اقالق هی ضَد ٍ چاسُ ای جض ایي ًیست ٍ ایي ّا دٍ اهش ٍجَدی اًذ وِ ثالث ًذاسًذ ٍ
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است ٍ اقالق ٍ جَى تمییذ هحال است پس اقالق دسست است ٍ یه اهش تِ اصالُ داسین وِ ًِ همذی تِ ٍجذ اصالِ 

دس فؿای ػػیاى اهش تِ اصالِ وِ هٌجش تِ ػذم ًِ ػذم اصالِ ٍ دس فؿای ػذم اصالِ ّن ایي اهش تِ هكلك اصالِ تالی است 

 اصالِ است اهش تِ اصالِ تالی است. 

 سَال فؼلیت اص ًظش ایطاى هتَلف تش لذست ضذ دس حالی وِ حیي اًجام هْن لذست تش اًجام اّن ًذاسد؟

پس فؼلیت است ِ اصالِ همذٍس هىلف جا فشؼ ایي است ولذست است ٍ ایٌ هتَلف تش ش ایطاىفؼلیت اص ًظ جَاب: 

 ّن داسد ٍ لزا تؼث تِ اصالِ ّوچٌاى است. 

دس فشؼ والم ٍلی اگش سٍد اص تاب ًثَد هَؾَع  وِ اگش تىلیفی آًی تاضذ تىلیف اص تیي هی لثال گفتٌذهحمك خَئی 

هَؾَػص هٌتفی ضَد ٍ تا  ًذّذ اًجامآىِ اٍل یست وِ اگش ًِ اصالِ ٍاجة تذسیجی است ٍ فَسی جایی است و

ایي قَسی است وِ اًحالل پیذا  ، ٍ فشؼ اهتثال اهىاى داسدلزا هی تَاًی تَتِ وٌی ٍ تشگشددی اص تیي تشٍد،  ػػیاى

ال اهىاى داسد تا حاال ػػیاى ًات وِ اهتثتِ حسة آهی وٌذ تِ ٍاجثات هتؼذدُ  وِ ػػیاى ّای هتؼذد تِ دًثال داسد. 

ست ٍ اهتثال وٌذ فَسیتص سش جای خَدش ا سٍد تی هیتِ ایي همذاس وِ فَسی سا ػػیاى وشدی ٍلی ٍل وشدُ است

 .ػػیاى ّن تالی است

 .ٍ تشای لحال ّا ظشفیت لائل ّستین ها لثال تِ هحمك خَئی اضىال وشدین وِ قثیؼی هاّیت لیسیذُ استسَال: 

ا ظشف وِ لحال ّگفتین ٍ ها  گَیذ وِ لحال لیذ است ٍ گفیتن ضوا هیهحمك خَئی وشدین  ها لثال اضىالی تِ جَاب:

دس ٍ دیگش حیث لحاظی ٍجَد داسد یؼی یه قثین ٍ اگش ایي گًَِ ضذ وِ سادس خاسج یه قثیؼی تیطتش ًذٍ ّستٌذ 

وِ ّوِ لیَد لحال رٌّی  اضىال یت تذّینذٍ اگش لحال سا لی واس ًیست پس تحث اقالق ٍ تمییذ تؼث هكشح ًیست

 سا تَؾیح دادًذ. وشدین ٍ هشحَم هظفش ّن ایيضًَذ ٍ ایي اضىال سا تِ هحمك خَئی لثال تایذ 

ل وشد اتَاى اقالق سا لح اتل سا ؾذاى الثالث تػَیش وٌین دس ایي فؿا هیش تموِ اگتیاى هحمك خَئی ایي است پس 

 تا تَجِ تِ ایٌىِ لزا  ،ل سا ػذم ٍ هلىِ گشفتتتما هحمك ًائیٌی ٍلی ٍ لزا تایذ اقالق تاضذ صیشا تمییذ هحال است

 ّیچىذام ًیست. ،ٍ ًِ ًتیجِ اقالق اقالق لزا ًِ ضَد ِ ثثَتی داسد ٍ تا الف تیاى ّن هطىل حل ًویحالاستتمییذ 
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تِ ایي است وِ دس لذم اٍل ثاتت  تحث دستاسُ ایي تَد وِ دس فؿای هحمك ًائیٌی تایذ تشتة سا حل وٌین ٍ حل تشتة

دیذ چٌاى تالی است وِ تایذ ّواست اى اّن ٍ ػػیتشن فؼلیت هْن وِ ّواى فؿای دس فؿای  ی تِ اّنن وِ اهشوٌی

خَئی تشای دسست هحمك   ؟ضَد است چكَس دسست هی ةتشت ئیٌی وِ لائل تِهثٌای هحمك ًاقثك وِ ایي هسألِ 

 الیتىلیف تتلىِ ، واسی تِ هكلك ٍ همیذ تَدى تىلیف ًذاسین فشهایذ:  وشدى ًىتِ اٍل قثك هثٌای هحمك ًائیٌی هی

تىلیف است وِ تش هثٌای هحمك ًائیٌی  دسستًیست. تىلیف  تشای سمَـ یجثهَ است صیشا س هىلفٍاست صیشا همذ

 -ٍ هكلك ّن ًیست صیشا تمییذ اهىاى ًذاسد همیذ ًیست صیش تحػیل حاغل است  -تِ اّن ًِ همیذ است ٍ ًِ هكلك 

همیذ ًیست، س ایي تىلیف پجایض است  طاىٍ استفاػ ىِ ّستٌذلٍ هٍ همیذ اضىال ًذاسد صیشا ػذم  استفاع هكلكلی ٍ

ال تش اهتث لذست ٍ تماءً ٍثاًحذهمذٍس است ٍ ها چَى صیشا  فؼلیت داسدٍجَد داسد صیشا  تىلیف ٍلیهكلك ّن ًیست 

سا اص تاب لذست دسست خَاّین. ٍ دسستی تىلیف  ای فؼلیت چیضی جضء لذست ًویٍ تش است فؼلی داسین، تىلیف

اصالِ تشاین حذٍثا   است صیشا  س هىلفٍ. همذاست ذیكلك  ٍ همیذ، صیشا ایي ًِ هكلك است ٍ ًِ همین، ًِ اص تاب هوٌ هی

اصالِ هَؾَع داسد تَاى فؼلی ٍ تشوص سا داسم ٍ اگش دس آى اٍل تشوص وشدم هؼلَم است وِ ٍ تمأء همذسٍ است. 

لزا  همذسٍ تَدُ تشن وشدم ٍ اگش لذست تش تشن داسم هؼلَم وِ لشت تش فؼل ّن داسم حاال وِ لشت داسدم تىلیف داسم

. پس سوي ی تِ ایي تاصگطت وِ ها تَاًسین اضتشان تىلیف تِ اّن سا دس فؿای تشن اّن ثاتت وٌینخَئهحمك والم 

 اٍل تشتة دسست ضذ.

 توضیح نکته دوم درجهت ثالث کالم محقق خوئی

ي دٍم والم تالی است. اها سو ىلیف تِ اّن ّنْن ٍ ػػیاى اّن، تتَدُ وِ دس فؿای اهتثال هپس سوي اٍل تشتة ایي 

 وِ ایي جوغ ؾذیي ًیست.خَئی ایي است هحمك 

صیشا ثاتت خَاّین وشد وِ  ستدٍ قشف ًمیؽ اًسثت ة تا تشت ىلیفجوغ تیي دٍ ت ًسثت  :فشهایذ هحمك خَئی هی

هكشح است ٍ لزا  ًمیؽ آى دس تشتةفشٍؾی داسین وِ ایي فشٍؼ یه جاهؼی داسًذ وِ  ّستین،غ جو دًثال ّش جا



زیدعسه()موضوع کلی: مسأله ضد                                                  خارج اصول حضرت استاد فرحانی   

44جلسه   52/11/52                         موضوع جسئی: ترتب                              

 

 

5 

 

جوغ تیي  تِ هؼٌای ،فؼلیٍلی ایي اهش تِ اّن وشدُ است  افؼلیت پیذدس حال تشن تِ اّن  ،یي حالی وِ اهش تِ اّندس ػ

 2 :داسد ؼفش جوغ چْاسصیشا ؾذیي ًیست، 

ٍ ایي ّا تا ّن  تا یىذیگش ّستٌذ ٍ سمَقاً جوغ وي وِ ثَتتاً تیي دٍ چیض گَیذ ّا هَلی هی تؼؿی ٍلت اٍل:  فشؼ

دٍ  گفت وِ ایي ّاتؼذا خَاّین . ها ضَد یؼٌی تا تا ّن ًثاضٌذ تىلیف سالف ًوی ضَد آیٌذ ٍ تا ّن دیگش سالف هی هی

ّن ًثاضٌذ هػلحت تا  ات جَد تَد ٍسوَع ٍ ساقی وِ تیي تٌذ هثل الل ٍ اوثش استثلىِ یه ٍاجة ّستىلیف ًیست ت

 ّستٌذ. تثاقیصیشا اس ضَد اگش تا ّن ًثاضٌذ اهش سالف ًوی ضَد ٍ حاغل ًوی

 گَیذ هیتِ هىلف ؼٌی هَلی تخَاّذ ی ّوذیگش سا  اهتثال همیذ تِ هَلی وِ ٍ تىلیف داضتِ تاضینِ دایي و :فشؼ دٍم

شف اص ّش دٍ قتِ اٍلی اهتثال وٌذ ٍ  ٍ دٍهی سا ّن همیذ اهتثال وي گشییتی ایي سا اهتثال وٌی همیذ تِ داساگش خَ

  خَاّذ. اهتثال همیذ سا هی

ا دٍهی ایي است وِ اٍلی ػوال یه تىلیف است ٍلی دٍهی دٍ تىلیف است ٍلی اهتثالطاى تِ یىذیگش فشق اٍلی ت

 ٍاتستِ است.

هكلك است. اگش تىلیف تِ الف اهتثال تِ دیگشی است ٍلی دٍهی ذ تِ ییف داسین وِ یىی همىِ دٍ تىلٌای فشؼ سَم

ایي است وِ تىلیف تِ ب اهتثال ضَد دٍ تىلیف است وِ دس ٍادی اهتثال تِ یىذیگش همیذ ضذُ است ٍلی گاّی ٍلت 

 اٍلی همیذ تِ دٍهی است ٍلی اهتثال دٍهی هكلك است.ّا اهتثال 

 ایٌىِ دٍ تىلیف هكلك ّستٌذ. فشؼ چْاسم

ِ دس و هشوة اػتثاسی است ،هاهَس تِ استػٌَاًاً وغ ج گشدد وِ دس فشؼ اٍل ًفس تِ ایي هی ایي چْاس فشؼ وغج

ؼ دٍم  . دس فشوِ خَد ایي ػٌَاى هاهَس تِ است ىٌَایه جوؼی داسم دس ػ قی ایي گًَِ استٍالغ الل ٍ اوثش استثا
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 ء مىُا. وحه فيٍ ليس مه شي
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س همام تحمك ایي ّا ٍلی د دٍ تىلیف است ٍالغ جوغ هكلَب هَلی است یؼٌیٍلی ٍ سَم ػٌَاى جوغ تىلیف ًیست 

تا ایي فشق وِ دس فشؼ دٍم ٍالغ جوغ قشفیٌی است ٍ فشؼ سَم ٍالغ  ا ّوذیگش ّستٌذ ٍاال دٍ تىلیف ّستٌذت

گَیذ هي دٍ  لىِ هَلی هیؼا هكلَب هَلی ًیست تجوغ ًِ ػٌَاًا ٍ ًِ ٍالاسم است ٍ دس فشؼ چْجوغ یه قشفی 

ّا  دس تشتة چیضی داسین وِ هماتل ایي فْوذ وِ تا سا تػَیش وشد، هیایي چْاس  وسی . اگشخَاّن هی هستمل تىلیف

تَد،  فشؼ وِ تذتشیي حالتتا  دس ایي چْاس .ٍ جوغ ؾذ هكلَب هَلی استضَد  . اغال جوؼی هحمك ًویاست

 است.  لّوغ هخجحالتی داسین وِ اسهی تَد وِ جوغ هكلَب ًثَد ٍلی جوغ هخل ّن ًیست ٍلی دس تشتة ْفشؼ چ

ن وِ دس فشؼ اٍل تا هثٌای هحمك ًائیٌی خَاّذ ًطاى تذّذ وِ تماء هی ص جوغ تیي اص دٍسً یندسست وشد اهش تِ ّا

 لزا تشتة هطىل ثثَتی ًذاسد. اگش تتَاًذ ایي واس سا سدیف وٌذ ت،قشف ًمیؽ اص جوغ اس آیذ تلىِ فی ؾذیي دس ًوی

یا ًِ؟ ایطاى  تشتة هستلضم جوغ تیي ؾذیي است ایي جولِ است وِ آیاتشتة  لذم خَتی تشداضتِ است صیشا لنّ

ذتشیي حالت جوغ وِ جوغ تالؼشؼ است ًِ ٍالغ جوغ ٍ ًِ ػٌَاى خَاّذ تگَیذ وِ دس تشتة جوغ ًیست حتی ت هی

  وِ فشؼ چْاسم است دس تشتة دس قشف ًمیؽ اص ایي جوغ ّستین. تجوغ هكشح اس

 حسن مهاجری  مقرّر:                                                                                                            


