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 باسمه تعالی

 خالصه جلسه گذشته

آهذ ٍ گفتین وِ ها  ًمذ هثٌایی هسله تشتة تِ حساب هیتحث ها دس استثاـ تا هثٌای حؿشت اهام دس ًمذ هسله تشتة تَد وِ 

تحث ادُ وشدین ٍ تؼذ اتتذاء اص فشهایطات هحمك خَئی استفخَد هسله تشتة وِ  تِ خاقش اّویت ٍ تاثیش صیاد هسألِ ضثیِ تِ

َاًین هكلة سا واهل ٍ تا چٌذ تیاى هٌتمل وش ایٌىِ خاق ، ایٌدا ّن تِتتوین وشدین فشهایطات هحمك ًائیٌی تِسا  اتتذا  ،ٌینتت

 ضایذ دس تیي ضاگشداى حؿشت اهام تْتشیي ی وٌین وِ دس تمشیش فشهایص حؿشت اهام تیاى فاؾل سا  هشحَم آیت اهلل فشهایطات

تگَیین وِ  هثٌایی هسألِ تشتة تیاى فشهَدًذ: ها اگش اؾافِ سا خَاّین وشد. ایطاى دس تشسسییي وشدًذ ٍ تؼذ ّن ًىات یتیاى سا تث

؟ آیا ایي ضشـ ضشـ ػملی است یا ضشػی ؟ایي اضتشاـ چگًَِ اضتشاقی است هطشٍـ تِ ػػیاى اّن است تایذ دیذ ٍاخة هْن

وٌٌذ. فشهَدًذ ضشـ  ّش دٍ احتوال سا تشسسی هیآیت اهلل فاؾل ذ ٍلی داًٌ ٍ گفتین هحمك خَئی ایي ضشـ سا، ضشـ ػملی هی

تی است وِ ضشـ ضشػی تایذ دس وتاب ٍ ا، اضىال اثثال اٍلىضایٌىِ دٍ اضىال تِ ضشـ ضشػی داسین. ا ضشػی ًیست تِ خاقش

گش ٍ ا دلیل داسین دس وتابتِ خاقش ایٌىِ دایٌن  فؼلیت ٍخَب حح هی ضشػی ضشـ ت سااگش استكاػسٌت روش ضذُ تاضذ، هثال 

، ٍلی دس وتاب ٍ سٌت دس خایی ًذاسین وِ ضشـ ضشػی ٍخَب غالت ؛داًین دلیل داسین دلَن سا ضشـ فؼلیت غالت هی

 ػػیاى اصالِ است. اضىال دٍم، اضىال ثثَتی است. 

 اهلل فاضل به ترتب ثبوتی آیت اشکال 

ٍخَب تَاًذ ضشـ ضشػی فؼلیت  ٍضي وٌین وِ چشا ػػیاى اصالِ ًویثثَتی تایذ سِ همذهِ سا تحث ویٌن تا س اضىال تشای تیاى

 .غالت تاضذ

ٍ ًِ تِ قثؼیت همیذ تِ  ٍخَد گیشًذ ًِ تِ قثیؼت تِ لیذ غ تؼلك هیایي تَد وِ اٍاهش ٍ ًَاّی تِ قثائًذ همذهِ اٍلی وِ تیاى فشهَد

لیذ اغل ٍخَدش دس ت تِ یؼت هي حیث ّی ٍ دیگشی قثیؼیىی قث ،ضَد ٍخَد تِ اؾافِ خػَغیات فشدیِ. سِ هشحلِ هی



 زید عسه( خارج اصول حضرت استاد فرحانی)                                  کلی: مسأله ضدموضوع 

   15جلسه  51/5/69              جسئی: نقد حضرت امام به ترتبموضوع 

 

           

2 

 

 وٌٌذ تیاى یٍ همذهِ دٍهی وِ تیاى ه ِتش لیذ اغل ٍخَد خاسخی، ٍخَد خاظ دس ایي ًمكِ ٍ آى ًمكػالٍُ خاسج ٍ دیگشی 

یاى حىن تِ افشاد تثییي ضذُ هشحَم آخًَذ تِ سشاقالق دس ػثاست   ؟قالق است. تایذ دیذ اقالق تِ چِ هؼٌایی استهسألِ ا

ي سشیاى یه تاس سشیاى ضوَلی است ٍ یىثاس د تثیٌذ ٍ ایاقالق یؼٌی ایٌىِ هَلی حىن سا ساسی دس افشافشهَدُ است ٍ  است

تثشد ساسی ٍ خاسی دس ّوِ سش قیثؼت خَاّذ  اًذاصد وِ ایي حىن وِ هی یؼت یه ًظشی هیهَلی ًسثت تِ قث سشیاى تذلی لىي

ذافشاد  تؼؽ افشاد ػلی  دس ٍ اگش سشیاى «احل اهلل الثیغ» آى تاضذ. اگش ایي سشیاى دس ّوِ افشاد تاضذ اقالق ضوَلی است هاًٌ

هاًٌذ سلثِ هَهٌِ یا  ساسی است ٍ همیذ تِ حػِ خاغیِ وِ دس ایي هثال سلث« ثةلساػتك ف»الثذل تاضذ اقالق تذلی است هاًٌذ 

ِ افشاد است ٍلىي ػلی الثذل. پس هشحَم آخًَذ دس تؼشیف اقالق فشهَدُ است ثِ ساسی دس ّوًیست تلىِ ایي سلػالوِ 

داسد ٍ اگش تذلی تاضذ تِ ّوِ افشاد تاضذ سشیاى ضوَلی  پس اگش سا ساسی ًسثت تِ توام افشاد وٌذ حىن هَلی اقالق یؼٌی ایٌىِ

 تِ تؼؽ افشاد سشیاى داسد.

یىی اضىال ًمؿی ٍ وِ  وشدًذ.ٍاسد  هشحَم آخًَذتِ ایي فشهایص  هشحَم آخًَذ سا ًمذ وشدًذ ٍ دٍ اضىالهحممیي فشهایص 

چِ فشلی تیي ػام تِ افشاد قثیؼت  ؿی ایٌىِ اگش اقالق یؼٌی سشیاى ٍ سشایت حىن ًسثت. اضىال ًماست دیگشی اضىال حلی

ػوال فاسلی تیي هكلك ٍ ػام ٍخَد ًذاضتِ تاضذ صیشا دس خای خَدش  ضَد داسد ٍ ایي تؼشیف هشحَم سثة هی ٍ هكلك ٍخَد

ول ػالن حىوی  «ای ػالنٍ اوشم»گَیذ  هی ٍ تؼذ« اوشم ول ػالن»گَیذ  ویي قَس است وِ ٍلتی هَلی هیخَاًذین وِ ػام ّن ّ

ٍ ای ػالن حىوی است وِ سشایت وشدُ است تِ یه فشد ػلی الثذل ٍ  تِ ضىل ضوَل، ساسی دس ّن افشاد استاست وِ 

تش اساس ػوَهص ّن تذلی است. ایي ػوَهیت ٍ سشایتص ػلی ًحَ تذلیت است ٍ دیگشی ػوَهیتص ػلی ًحَ استغشاق. 

 هاًذ.  غ فاسلی تیي ػام ٍ هكلك تالی ًویٍال آخًَذ دسهشحَم تَؾیح 

ًِ هذلَل یؼٌی دسست است وِ ػام ت تثشیذ وِ فشق سا تِ ًحَ دالل :فشهایذ: اى للت یول ایي هكلة هیآیت اهلل فاؾل دس همام تى

پس  است ٍ دس هكلك تِ ٍاسكِ همذهات حىوت است ػام ٍ هكلك یه هكلة ٍ هذلَل داسًذ لىي دس ػام داللت ٍؾؼی داسد

تش تذلیت «  ػالن ای»ٍ داللت ول ػالن تش استغشاق اص تاب ٍؾغ ول است ٍ داللت فاسلی تیي ػام ٍ هكلك دس ًحَ داللت است 
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اص « فاػتك سلثِ»است ٍ تذلیت اص تاب ضىل گیشی همذهات حىوت  «احل اهلل الثیغ»استغشاق است ٍلی  «الی»اص تاب ٍؾغ 

هىاى تمییذ ٍخَد داسد ٍ لیذی ًیاٍسد، اص دسٍى آى، ػوَم ی دس همام تیاى است اهمذهات حىوت است وِ هَل تاب ضىل گیشی

ایي حشف دسست است وِ یه خا داللت ٍؾؼی است  . للت:آیذ تِ ٍاسكِ همذهات حىوت یا ػوَم استغشالی تذلی تذست هی

ٌین یؼٌی ها ػالٍُ تش ًحَُ ضَد وِ فاسق هذلَلی سا اًىاس و ٍلی ایي سثة ًویٍ خای دیگش تِ ٍاسكِ همذهات حىوت است 

ضَین  تحؿش ضَین وِ ٍلتی ٍاسد اقالق هیاها اضىال حلی ایي است وِ ها تایذ هس ت تایذ دس هذلَل ّن فاسق داضتِ تاضین.دالل

 . دس اقالق تا سشایت ٍ استغشاق واس وٌین افتذ ٍ اهىاى داسد دس اقالق چِ اتمافی هی

یه هاّیت داسین وِ هي حیث ّی ها سِ هشحلِ داسین  ك هی فشهایذ:ی ػام ٍ هكلدس همام تَؾیح فشلی هذلَلآیت اهلل فاؾل 

ذ اال ّی لیست تػَسا ًِ  ِ حیَاى ًاقك است ٍ یه ٍخَد داسین وِ هفَْها غیش هاّیت است ٍ لزا دس هاّیتاًساى و است هاًٌ

ستن دیگش اًساى ٍ تا ٍلتی دس اًساى ّهشحلِ تؼذ است وِ هي تگَین اًساى ٍ تؼذ تگَین ٍخَد ٍخَد ّست ٍ ًِ ػذم ٍ لزا دس 

دٌّذ وِ اص ایي خْت وِ  هشحَم آخًَذ تاسّا دس وفایِ هكشح وشدُ است. تؼذ تَؾیح هی ٍخَد هكشح ًیست ٍ ایي هكلة سا

. هشحلِ سَم ایي است وِ ٍخَد خاظ  فشلی تیي هاّیت حمیمی ٍ اػتثاسی ًیست خذا اص ٍخَد تثیٌنسا  مهشحلِ هاّیت ٍ هفَْ

تطخع تِ ٍاسكِ ػَاسؼ هطخػِ است وِ سایش وٌین وِ دس فلسفِ دٍ هثٌا است یىی ایٌىِ ػات فشدیِ سا هكشح تا هطخ

آیذ.  یؼٌی هفَْم اًساى اص ون ٍ ویف ٍ أیي ٍ ٍؾغ ٍ هتی ٍ غیشُ دس ًویهمَالت ػطش است وِ داخل دس هفَْم هاَّی ًیستٌذ 

اسؼ است ٍ ایي ػَاسؼ سایش همَالت ػطش تَدًذ وِ تش سش اًساى ثة ػَهَخَد تِ سع یه گفتٌذ وِ تطخّ لثال دس فلسفِ هی

ویف ٍ ون ٍ ٍؾغ خاظ  ضذ ٍ  صیذ یؼٌی اًساى تا ٍ تىش ٍ ػوشٍ دسست هی صیذ آهذًذ ٍ اص دسٍى اًساى ّوشاُ تا همَالت هی

دس وٌاس قثیؼی  ثاتت وشد وِ همَالت دیگش ّن قثیؼی ّستٌذ یؼٌی دس فلسفِ اًساى تا ػَاسؼ خاظ لىي فاساتی یؼٌی یه

 ضَد، تلىِ تطخع تا ٍخَد است ست ًویدس ّن وِ وٌاس ّن لشاس تگیشًذ تطخّعؼی یقث ویف ٍ ون ٍ هتی داسین ٍ غذ خَّش،

ضذ ٍ لزا  تا ػَاسؼ هطخػِ دسست هی لىي دس تیي لذهاء تطخع ضَد تی تا ٍخَد دسست هیهذسسِ فاسا ِ سَم دسلزا هشحل

یه ٍخَد  وِ یه قثیؼی داسین تَاى گفت ، یؼٌی ًویضًَذ ًوی ّن خذا دٍ ٍ سِ اص هشحلِ ًظش ػملی  اساتی اصدس هذسسِ ف
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سا خذا  ؼی ٍ تطخع ایي قثیؼییؼی ٍ ٍخَد ایي قثیقث تَاًین هی. الییْن ػمٍلی دس ف .نقثیؼی ٍ یه تطخع ایي ٍخَد داسی

ٍخَد  ٍ هاّیت ؼییدس قثفشهایذ  آیت اهلل فاؾل هی تی تطخع تا ػَاسؼ هطخػِ تَد.فاساستن فْن لذهایی لثل دس سیٍ  وشد

ِت  هكلة وِ دس ًگاُ تشاساس ایي یذ.ٌیت حیَاى ًاقك هیدس آى ذ ضوا ٍلتی تِ اًساى ًگاُ وٌی ًیست. ِػػَاسؼ هطخّخاظ ٍ 

یش قثیؼی خاغطاى است دیگش دسٍى ایي هفاّین چیضی غتا هفَْم  اًساى ٍ غَم ٍ غالت ٍ تیغ تِ اٍلیِ ًگاُ هاّیت است ٍ

 اًذ ٍؾغ ضذُ غوشدین وِ الفال تشای قثائ لثَل ء الؼلوا ىسلكااص تؼذ صهاى دس اغَل اص  ِ ایي هكلة ٍ هكلثی وِتا تَخِ ت .ًیست

ا ًیست ٍ هشحلِ دٍم سا فشد ًوا ًیست ٍ اغال ٍخَد ًوایي قثیؼی  اد است، پسفشادس تِ ٍسیلِ وذام دالّ ساسی ؼی یقث پس

ٍ دس  پس چكَس اغل ٍخَد سا ًطاى تذّذ دّذ. یسا ًطاى ه خَدشِ هشحلِ سَم تلىِ قثیؼی چِ تشسذ ت وٌذ تا هؼشفی ًوی

دّیذ لزا تش اساس  چكَسی دال تش فشد لشاس هیایي قثؼی سا ا هطىل ثثَتی داسیذ ٍ لز دّذ. چكَس فشد سا ًطاى هی تؼذ هشحلِ

ضوا هطىل داسیذ وِ تگَییذ ایي  ،هذُ استّای ایي حشف آ میي وِ دس ػثاست هشحَم آخًَذ ّن سیطِتن حىوایی ٍ هحمسیس

ش ایي قَس ضذ هؼٌای اقالق ٍ اگ ستیًخَاّذ دس حالی وِ دال  هی دالداللت  د است صیشاافشا ٍ ساسی دساست هذُ یؼی آقث

لذس ام تیاى است ٍ گَیذ وِ هَلی دس هم وت وِ ضىل تگیشد هیهمذهات حىؼی توام الوَؾَع حىن است. یوِ قثضَد ایي هی 

ؾَع حىن است ًِ ایٌىِ ایي لوَتوام ایؼی وِ ایي قث ضَد ًتیدِ ایي هیش همذهات دسست ضذ ام تخاقة ًیست ٍ اگمدس ه هتیمي

حلِ سَم تحث اص هشد تشٍد دس َاغل ٍخاص ٍ تؼذ  اص اغل ٍخَد تاضذ یا حاوی اص خػَغیات فشدیِ تاضذ یحاوؼی یقث

ىِ لاتلیت چٌیي یٌتَاًذ ا ات فشدیِ لكغ ضذ همذهات حىوت ًویتا خػَغی ایي قثیؼی استثاـ اگشحػَغیات فشدیِ وٌذ. 

لزا  1یؼی است.وَؾَع قثالتوام  دّذ وِ ًطاى هی ذ تلىِ همذهات حىوت ّش خا ضىل تگیشدسا دال لشاس دًّذاسد  داللتی

یه حال تتَاًذ فشد سا هؼشفی وٌذ  ش ایي است وِ ایي قثیؼیذلیت فشع تتلىِ تاست  ، تذلیتاقالقدسٍى وِ  تَاى پزیشفت ًوی

 است. ؼییؾَع تَدى قثتوام الوَ الق تِ هؼٌایاست اقٍ استغشاق  َل سًٍص ضوداقالق گفت  تَاى ًوی ٍسا فشد یا ّوِ افشاد 

  .یه فشد یا ّوِ افشادداسد حال چِ  دافشا تش سشیاىداللت  ػوَم ًذاسد. دس حالیىِ ّیچ ستكی تِ هسألِ اقالق تتذلیت ٍ ضوَلی

                                              
. در ایٌجا یک تتوِ ای ٍجَد دارد کِ آیت اهلل فاضل بیاى ًکردُ است ٍلی ها بعدا با بیاًات اهام خویٌی ایي تتوِ را بیاى هی کٌین. 1  



 زید عسه( خارج اصول حضرت استاد فرحانی)                                  کلی: مسأله ضدموضوع 

   15جلسه  51/5/69              جسئی: نقد حضرت امام به ترتبموضوع 

 

           

5 

 

خَسد اقالق  یؼی هیدّذ وِ ٍلتی تِ قث طاى هیهمذهِ دٍم ً خَسد ٍ دس یؼی هیىن تِ قثهمذهِ اٍل ًطاى داد وِ حپس دس 

 اغل تؼلكپس  .تشٍینؽ فشد اسش تِ هؼٌای ایي ًیست وِ اقالق قثیؼیٍ  توام الوَؾَع تَدى قثیؼی تشای حىن ؼی یؼٌییقث

تلىِ  .ضَد حتی تمییذ حىن ّن تاػث تؼلك تِ افشاد خاسخی ًوی ضَد شاد خاسخی ًویهَخة سشیاى تش اف ٍ اقالق قثیؼیحىن 

 است.قثیؼی ع َؾتوام الوَدس هشحلِ اقالق یا همیذ وشدى هَؾَع ًیض ٍ  دس هشحلِ تؼلك حىن

ٍ قثیؼی ًیست، لىي ها فؼال  ا هتؼلك حىن خاسج استحت خاسج است ٍ لزهحف هفسذُ ٍ هػل فشهَد: خًَذ هیالثتِ هشحَم آ

خَسد هؼٌای  یؼی هیحىوی وِ تِ قث گفتٌذ وِ ایيٍ دس همذهِ دٍم هتؼلك حىن قثیؼی است وٌین وِ لائلٌذ  ا وساًی واس هیت

. دیشٍص گفتین وِ حىن تِ قثیؼی ىن تِ خاقش اقالق ساسی دس افشاد استتَاى گفت وِ ایي ح ٍ ًوی ًیست جسااقاللص خ

سج است چىاس وٌین ٍلی ّواًكَس وِ دس اغَل اآیذ وِ ٍلتی هحف هػلحت ٍ هفسذُ خ الی الصم هیخَسدُ است الثتِ یه سَ

قثیؼی ّن هَلغ اقالق هتؼلك حىن قثیؼی است ٍ  سا سش خاسج تشد تلىِ تَاى حىن یوًگفتٌذ  هحمك خَئیفمِ خَاًذین ٍ 

  ػلی االستغشاق.سساًذ ٍ اقالق ّن واسی تِ فشد ًذاسد ًِ فشد ػلی الثذل ٍ ًِ فشد  هاّیت سا هی

وٌذ. هحف تضاحن وداست؟ دس تحث خَدهاى غالت ٍ اصالِ  ي است وِ تضاحن ودا تحمك پیذا هیای همذهِ سَم وِ تایذ گفتِ ضَد

ؼی غالت ٍ اصالِ تا ّوذیگش یدس قثیؼی است یؼٌی قثهحف تضاحن اگش  ؟تضاحن ودا تحمك داسد. آیا هحف تضاحن دس قثیؼی است

 ثائغ ًثاضذ اگش قثیؼی غالت ٍ اصالِقِ ضاحن دس هشحلاگش هحف ت داضتِ تاضٌذ.ذاسًذ وِ تضاحن تضاحن داسًذ اغال ستكی تِ ّن ً

لشتی داسًذ  خٌس وِ ءدٍ ضی هثال  ؼیدس هشحلِ قثی تلِ گیشًذ ًویتا ّن تضاحن داضتِ تاضٌذ اغال ایي دٍ حىن ضىل ذ تخَاٌّ

اگش دس غالت ٍ اصالِ هحف داسین. ؼی ّا هطىل یایٌدا دس قثوِ یا ًاقك  ذ حیَاى ًاّكیىذیگش ّستٌذ هاًٌ دس فػل ّا هضاحن

 اسداصالِ تا ّن هطىل ًذ قثیؼیهحف تضاحن تایذ تِ فشد تشگشدد یؼٌی قثیؼی غالت ٍ الثتِ ًیست، پس  وِ قثیؼی ّا ًثَدتضاحن، 

تا تَخِ یِ ایي هكلة ٍ د. اسفشد اٍل ٍلت غالت تا اصالِ تضاحن دتضاحن داسد فشد اص اصالِ  ت تا یهشد خاظ اص غالتلىِ یه ف

ؼی است ٍ تضاحن دس هشحلِ ثیدس هشحلِ قضَد صیشا حىن  اضتشاـ ضشػی ثثَتا تستِ هیاُ همذهِ سَم خَب تؼلك ضَد س ایٌىِ

. هضاحوت دس ذیٌهَش ًىٍخَد ٍ فشد سا فشاّن ًیست ها ها گفتین سِ پلِ، هاّیت،  ٍخَدتضاحن دس هشحلِ حتی ، فشد است
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است ؼی خَسدُ یتِ قثوِ وی ىح ذگَیی چكَس هیت تلىِ دس هشحلِ فشد است پس ضوا قثیؼی ًسی یؼی ٍ ٍخَدهشحلِ قث

فْوذ وِ ساُ  اگش وسی ایي همذهِ سَم سا وٌاس دٍ همذهِ اٍل تگزاسد هیساُ اغال تستِ است.  !؟است ایي فشد تِ ػػیاىهطشٍـ 

تِ حىن وِ تِ قثیؼی افشاد است پس چِ ستكی داسد  ن دسػػیاى ّ اقاػت ٍ ّا. افشاد است ًِ قثیؼی هضاحوت دستستِ است 

خَاّیذ ایٌْا سا همیذ  هی چكَس ضواًشفتِ است. سشاؽ فشد  ٍ اغالاست ؼی هاًذُ یدس هشحلِ قث خَسدُ است ٍ هكلك یا همیذ آى

ثثَتا دچاس هطىل تَدین. ها  ا وِ دلیل اثثاتی ًذاسین اگش ّن داضتینهگَیذ وِ  هیآلای فاؾل لزا  ی ٍضشػ ى ّن تِ ضشـوٌیذ آ

تذٍى ّیچ وذام اص ایي ولوات سا ایي اضىاالت ٌی یؼ تكَیل هسافت وشدًذ ایطاى وِه هالحظِ ای سش والم ایطاى داسین ی

 2گفت ٍ اص ایي هشحلِ گزضت تِ قَسی وِ دچاس هثاحث هثٌایی ٍ تٌایی ًطَین. تَاى هی

 حسي هْاخشی  س:همشّ

 

                                              
اى اشکالی ًدارد ٍ ثاًیا داد افراد اشتراط عصیگَیٌد طبق اًحالل احکام بِ تع . دٍ ًکتِ باقی هی هاًد اٍل ایٌکِ قائلیي بِ ترتب قائل بِ اًحالل احکام ّستٌد ٍ هی2

   هگر اشتراط قرار است اشتراط بِ ًحَ عصیاى فرد خاص ازاِل باشد بلکِ عصیاى کلی ازالِ هطرح است.


