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 قالیتتاسوِ 

 خالصه جلسه گذشته

وشدین. ایطاى دس همام تَضیح هثٌای حضشت اهام دس هسألِ تشتة  اهلل فاضل پیگیشی هی هثٌای تشتة سا دس فشهایطات آیت

خَاٌّذ هْن سا هطشٍط تِ تشن اّن وٌٌذ ایي اضتشاط یا فملی است یا ضشفی ٍ ّش دٍ فشؼ ایي اضتشاط  ِ هیذ آلایاًی وًفشهَ

وتاب ٍ سٌت ًذاسین  وتاب ٍ سٌت روش ضَد ٍ دس جایی اص اضتشاط ضشفی تایذ دس صیشاغلظ است. اضتشاط ضشفی غلظ است 

هَاسد اضتشاط ضشفی وِ دس لساى تش خالف تمیِ  ،شدُ تاضٌذوتش فػیاى اهش تِ اصالِ یا فضم تش فػیاى وِ اتیاى غالت سا هطشٍط 

ٍ سٌت روش ضذُ است. اضىال دیگشی ّن ٍجَد داسد وِ آى اضىال ثثَتی است ٍ آى ًاؽش تِ ایي است وِ حتی اگش ایي  وتاب

ذ وِ ها تایذ سِ همذهِ ثثَتا غلظ تَد. تشای تثییي غلظ تَدى فشهَدً ،غلظ تَد صیشا اضتشاطتاص آهذ  هیّن اضتشاط دس لساى دلیل 

 سا تشسسی وٌین. 

تَضیح دادین وِ یه عثیقت داسین ٍ یه ٍجَد عثیقت داسین ٍ یه  ها ذ.ًگیش ك هیی تقلهمذهِ اٍل ایي تَد وِ اٍاهش تِ عثیق

حَم گیشد. همذهِ دٍم ایٌىِ اعالق عثك تیاى هش ت غالت تقلك هییقهطخػات فشدیِ داسین ٍ هحممیي لائل ّستٌذ وِ اهش ِت عث

ایي غلظ است صیشا ها دس اعالق لحاػ سشیاى عثیقت  تاضذ، افن اص اعالق تذلی یا استغشالی، آخًَذ وِ لحاػ سشیاى دس افشادش

گَیین وِ ایي عثیقی توام الوَضَؿ حىن  صًین ٍ هی قی هیدس افشاد سا ًذاسین تلىِ هقٌای اعالق ایي است وِ ها حىن سا تِ عثی

ت دس تقضی اص حاالتص هَضَفیت تشای یقضَد ٍ اگش ایي عث هیحاغل اعالق  ضَؿ حىن تَدی عثیقی توام الوَاست ٍلت

ىِ هشحَم آخًَذ ایي واس وشدُ تَاًین وِ هقٌای اعالق سا تِ فوَم تشگشداًین ووا ایٌ ضَد ٍ لزا ها ًوی ایي تمییذ هی تحىن داض

داًٌذ ٍلی ایي  فوَم ٍ اعالق سا دس ًحَُ داللت هی تالفاخ تِ ایٌىِ اعالق ٍ فوَم هذلَالً یىی ّستٌذ، یيلائل است، ّش چٌذ

یا ّوِ افشاد یا فشد فلی ًحَ حال فشد است  ت داضتِ تاضٌذ ٍ دس فوَم هذلَل سشیاى تشٍ تایذ دس هذلَل تفاٍدسست ًیست 
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ضَد  است ٍ ًوی ي عثیقی توام الوَضَؿ حىنداسین ٍ هی گَیین وِ ای ها حىن سا دس هشحلِ عثیقی ًگِ هیتذل ٍلی دس اعالق 

 1وِ تیي اعالق ٍ فوَم هشص اختالف هذلَل ّا سا تشداضت وِ ایي دٍ همذهِ سا تَضیح دادین. 

 مقدمه سوم اشکال آیت اهلل فاضل در اشتزاط شزعی در تزتب 

غالت خَاّین  ًیست وِ ٍلتی هی ِ، دس هثال اصالِ ٍ غالت ایي گًَّا ًیست ایي است وِ تضاحن دس هشحلِ عثیقی 2همذهِ سَم

خَاّین اصالِ ًجاست سا تػَس وٌین چیضی اص غالت تِ رّي ها آیذ.  اص اصالِ تِ رّي ها آیذ یا ٍلتی هی سا تػَس وٌین چیضی

تلِ اگش دٍ عثیقی  ؛دس هشحلِ عثیقت ّا تا ّن هضاحوت ًذاسًذ ،ها فن اص حمیمی ٍ افتثاسی دس هثل تحثّا ٍ هاّیات ا عثیقی

 ٍ ًاّك ٍ ساّلهاًٌذ ًاعك جٌس لشیة ال احذ الفػَل ذ حیَاى ٍ دًثیگَی ٍلتی هیتَدًذ، ن وِ دس جٌس لشیة ضشیه داضتی

، یقٌی ایٌىِ ًاعك هضاحن تاضذ داضتِ دسگیشیًَؿ هقاًذت یا هضاحوت یا ّا دس هشحلِ فػَل یه  قییایي عث تَدیذ، هوىي تَد

هثال دس  هحل تحث ها ایي عَسی ّن ًیست وِ است ٍتحث  اضىال ٍ ّن هحلهمذاس اص تضاحن ایي الثتِ وِ  ساّل یا ًاّك تاضذ

ذ جٌسی تشسسی  عَسی تَد تا  يیاها ًحي فیِ اگش ٍ   یا تا فػل ًاّك یا ساّل وٌن حیَاى تگَییذ تا فػل ًاعك دسست هیهاًٌ

یت ٍ دس هشحلِ هاّغالت یقٌی ًَِ ًیست ٍ اصالِ است ایٌگغالت تضاحن ي فیِ وِ ٍلی هاًح ضذ دسست وشد ایي تحثْا هی

هضاحوت ّویطگی  ّا ّنٍجَد دس هشحلِ ،ًذاسًذتضاحن هاّیات   دس هشحلِغالت یقٌی اصالِ ٍ  دساًذ عثیقی واسی تا اصالِ

تِ ًحَ فوَم هضاحوت  تَاى گفت ایي ا ًویزٍ تالقىس ٍ لاحوت ًذاسد ضالِ هصوِ تا ا هلل هَاسد تحمك غالتءاًیست ٍ الی هاضا

دس تقضی لِ سَم هضاحوت دس هشح، سیذفشدیِ سا دس رّي آٍاگش سِ هشحلِ عثیقی ٍ ٍجَد ٍ هطخػات  .دس هشحلِ ٍجَد است

توا ایٌىِ ٍجَد عثیقی قی یثع ّایٍجَدٍ حتی هثل ًاعك ٍ ساّل ًیستٌذ ًیستٌذ ّا هضاحن  اغل عثیقی ٍ استاص هػادیك 

تقضی اص افشاد غالت تا تقضی تلِ  ،غالت تا ٍجَد عثقی اصالِ تا ّن هضاحن ًیستٌذٍجَد عثیقی  ،ذاسًذًالتضاء تضاحن  ّن است

چٌذ ، است ی دس تقضی اص هػادیكیقثي ٍ تطخع عتقیّتشای ٍ پلِ سَم است وٌٌذ ٍ تضاحن تشای  حن هیاضاص افشاد اصالِ تا ّن ت

                                              
 .68؛ ص 5 اصول فقه شيعه ؛ ج 1. 
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تا ّن هضاحن ّیچىذام  ًِ اغل عثیقی ٍ ًِ ٍجَد عثیقی حن ّستٌذ،ش ٍلت هثال تا اصالِ هضاآخت ٍسظ ٍلت یا اٍل ٍلت یا غال

 . ًیستٌذ

ىِ حىن تِ عثیقی خَسدُ است ٍ همذهِ دٍم ایٌىِ هقٌای اعالق یٌهمذهِ اٍل ا ،اگش وسی ایي سِ همذهِ سا سٍی ّن تشیضد

ى هَلـ آ، دس هػادیك است ایٌىِ هضاحوتسَم  سشیاى دس هػادیك ًیست ًِ تِ ضىل سشیاى ضوَلی ٍ ًِ سشیاى تذلی ٍ همذهِ

 یىی اص همذهِ اٍل ٍ دٍم استیذى اص ت وطتِ دس ایي اضتشاط ثثَتا غلظ است صیشا تاصگطت ،اضتشاطآى وِ  ضَد هتَجِ هی

اهش ِت ٍ فػیاى  اى وٌنفػی اهش تِ اصالِ سا ،دس ؽشف هضاحوتگَین وِ اهش تِ غالت هطشٍط تِ ایي است وِ هي  صیشا هي هی

هي  دس حالیىِ قٌی فػیاى ایي هػذاق اص تاب اعالقلِ یوِ هتقلك تىلیف ًیست ٍ فػیاى اهش تِ اصا یهػذال فػیاىلِ یقٌی اصا

اگش تخَاّین اص ایي عشف  .اضتشاط دسست وشد آى تشایثثَتا ضَد هقٌای هقمَلی سا  َغیت فشد ًذاسم ٍ ًویخػ ،دس اعالق

ن تش همذهِ دٍم تالی تواًن ٍ  گیشد ٍ اص همذهِ اٍل سا هحىن لثَل وٌین ٍ تگَیین وِ حىن تِ عثیقی تقلك هی آى عشف تخَّا

 ضَد فشاد ًذاسد ٍ اص ایي عشف تگَین هضاحوت دس هشحلِ خػَغیات فشدیِ دسست هیواسی تِ خػَغیات اتگَین وِ اعالق 

ایي هػذاق وِ ًِ  دس حالیىِ ؟پس چغَسی اضتشاط سا دسست وٌن تگَین وِ اهش تِ غالت هطشٍط ضذُ تِ فػیاى ایي هػذاق

ن تگَیاست وِ هي  ًطذُ خَاستِاص هي  وِخَاستِ ًطذُ است ٍ هػذاق  ،ف ٍ ًِ اص تاب عثـ اٍلی تىلیفلیاص تاب اعالق تى

یا تایذ اعالق ایي تىلیف تِ هقٌای سشیاى خَاٌّذ  وِ ًویهِ اٍل هػذاق سا اص هي تخَاٌّذ ذتایذ دس هم شدم.ایي سا فػیاى و

احن آى ضتا حاال وِ اص هي ایي فشد سا خَاستٌذ ٍ ایي فشد هًذ تىلیف تش ایي خػَغیات فشدیِ تاضذ وِ دست هي سا تِ فشد تشسا

. پس اص ًؾش ساُ تستِ استپس  ،ضشط حاغل ضَد تاوي یا فضم تش فػیاى داضتِ تاش  فػیاى افشد است تگَیٌذ وِ یىی س

آهذ  ّن هیدس لساى وتاب ٍ سٍایات اگش یقٌی حتی داسد ایي اضتشاط اٍال اضىال اثثاتی داسد ثاًیا اضىال ثثَتی آیت اهلل فاضل 

 تَاًین اص ایي اضتشاط ضشفی دفاؿ وٌین.  ها ًوی . لزاغحیح ًثَد

 اشکال ثبوتی آیت اهلل فاضل به تزتبنقد 
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اهلل . آیت ّستٌذال ایي اضتشاط ًثاست وِ خَد لائلیي تِ تشتة دفػیاى اّن تشای فقلیت اهش تِ هْن لی اضتشاط فم فشؼ تقذی 

فاضل  آیت اهلل اص صتاىاتتذا ایي اضىال سا ها ضًَذ.  تحث هیٍاسد ایي دس ًمل هثٌای لائلیي تِ تشتة تا حفؼ اهاًت  فاضل

فتین تیاى هحمك هحمك خَئی سا اٍل گحث تشتة دس تووا ایٌىِ  ،وٌین تقذا اص تیاى اهام روش هی ای ًیاص تَد گَیین ٍ اگش تىولِ هی

 .ك دادینثیغت هحمك ًائیٌیتقذ تا تیاى ٍ لسوت لسوت تحث وشدین ٍ 

فملی الصم ًثَد تقضی اص  طاوشدًذ تشای سد اضتش ای وِ تٌذُ فشؼ وشدم تیاى هی سسذ اگش ایطاى دس ٍالـ آى همذهِ تِ ًؾش هی 

 خَاٌّذ اضتشاطی دسست است ٍلی ّویي همذاس وِ تاص جْت هثاًفشهایطات ایطاى ٍلَ  ٌذٌو هثٌایی سا ایٌجا تشسسیّای  تحث

آخًَذ ًی تضسگاًی هاًٌذ حتی تا هثا تَاًستٌذ تلىِ هیوِ سِ همذهِ تچیٌٌذ ًٍِ الصم ًثَد ا اًىاس وٌٌذ ایي همذاس هؤفملی س

 . ثَدتِ ایي ٍسقت ًیاص ً ییتحث ّا ٍ ًذًتیجِ تگیشخیلی آساًتش سا  ًفی اضتشاط فملی خشاساًی

ذ دیذ تای استَغیات فشدیِ ػهضاحوت خ ت ٍ هحظّاس وِ چَى تضاحن دس خػَغیات فشدیِ والم ایطاى ایي ضذ حاغل ها

وت دس وِ هضاحاست هسلن هَلـ چَى خػَغیات فشدیِ هاهَستِ تَدًذ آى  اگش ؟یا ًیستٌذ ّستٌذخػَغیات فشدیِ هاهَس تِ 

وت احضىِ هیٌهاهَستِ ًثَدًذ تِ دلیل اخػَغیات فشدیِ اضتشاط هقمَل است ٍلی اگش گیشد  فضای خػَغیات فشدیِ ضىل هی

فػیاى یه  ،دس فضای هضاحوت ای ایي است وٌِصیشا اضتشاط تِ هق ،َتا غلظ استثث طشاات فشدیِ است اضتیدس فضای خػَغ

تشای ایٌىِ  ایطاى  ٍچیض خػَغیت فشدیِ است  آىهاهَستِ تاضذ ٍ  چیض ىن وِ آیضشط تذاً )یا فضم تش فػیاى( سا چیضی

تِ ًوَد ٍ تقذ ّن توسه  گیشد ًِ تِ افشاد ئـ تقلك هیتِ عثا یفٌىِ تىالًیست توسه وشد تِ ایهاهَستِ تگَیذ خػَغیت فشدیِ 

 دس افشادش ًیست.  لیفسشیاى تىاعالق آى هثٌا وِ 

قی داسین یها یه عث فشهَد ًَذخآهشحَم گشفت. تَاى ًتیجِ  هیایي هغلة سا آساًتش خیلی  خشساًیهحمك تا هٌثای  هاِ ًؾش ت

ٍ ٍ یوي اهام ٍ یساس اهام غالت دس غف اٍل یا دٍم یا غالت  هاًٌذداسین  یه خػَغیت فشدیِ ٍ نقی داسییعثیه ٍجَد 

فشد هَسد ًؾش ًیست  تَد تفشهایذ وافی آیت اهلل فاضللغقا فشد تِ هقٌای خػَغیت فشدیِ هَسد ًؾش ًیست صیشا هٌاط ًذاسد ٍ 

ثاس ی است ٍ یىصیشا فشد آًجا دٍ هقٌا داسد یىثاس فشد تِ هقٌای ٍجَد عثیق َد عثیقیجی هَسد ًؾش تاضذ ٍ چِ ٍقیچِ عثحال 



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

 85جلسه  91/9/19موضوع جسئی: ترتب از نظر حضرت امام خمینی                     

 

 

5 

 

هتقلك   دس هَسد ایٌىِاغشاس  ًیاصی تِتقلك تىلیف تِ فشد( ) سَهی تِ ًؾش ها تشای اًىاس .فشد تِ هقٌای خػَغیت فشدیِ است

یقی ثوِ هتقلك تىلیف ٍجَد ع ینفشؼ وٌ است ٍ چِهتقلك تىلیف عثیقی  ین وِفشؼ وٌ است ًیست صیشا چِعثیقی تىلیف 

ضوا تگَییذ وِ دس جای ٍ ایٌىِ است  وافیتشای سد اضتشاط ضشفی  اضذخػَغیت فشدیِ ًثتىلیف  كوِ هتقل یيّو است

ٍلی  ستحثی ًیت داسد تحدس ایٌىِ اغل غالت هػل. ّستٌذتاتـ هٌاعات ٍ هالوات  است وِ تىالیفضذُ  تخَدش ثات

اتی ثاست یه اهش استح سساًذ تلِ هوىي ایي هٌاط سا ًوی اغل ٍجَب غالتخَاّذ ٍ  غِ هٌاط هیمًى ِ ٍ آمغغالت ایي ً

الت دس هسجذ هػلحت ی تگَیذ وِ غتیه اهش استحثا یا ػلحت داسد ٍ آى ًمغِ هػلحت ًذاسدتاضذ وِ ًطاى تذّذ ایي ًمغِ ه

ًیاصی تِ  ،لزا دس هسألِ .ي ایٌغَس است ٍ غالت یساس ایي عَس استیویحوام اللیت ثَاب داسد ٍ غالت  دسداسد ٍ غالت 

یا فشد ٍ  ی استثیقآیا هتقلك تىلیف ع یقٌی الصم ًثَد وِ تحث وٌیذ وِساسی وٌیذ اًثَد وِ یه تحث هثٌایی  ذهِ اٍلهمتیاى 

قی است یا فشد تِ ثییٌىِ هي لائل ضَم وِ هتقلك عص اًیست افن ا خػَغیات فشدیِهتقلك تىلیف  وِ لغقا یذوِ تگَی یيّو

گشفتِ است خَاُ سشیاى سشیاى  سا تِ هقٌایق اعال وِ گفتیذ هشحَم آخًَذهمذهِ دٍم . اها استوافی قی یهقٌای ٍجَد عث

است دس ایٌجا ضوا سا هتْن هی وٌٌذ وِ خػَغیات فشدیِ لائل ضذى هٌاط تشای ی قٌاسشیاى تِ ه ٍ گفتیذضوَلی یا سشیاى تذلی 

وِ هسألِ خشاب ضَد  ٍ لزا ضوا جَسی ًگَییذذ آخًَذ ایي سا ًخَاستِ تگَیهشحَم  والم هشحَم آخًَذ سا خَب ًفْویذیذ صیشا

ِت خَاُ اعالق هضاحوت دس خػَغیت فشدیِ است  هحظّ ضوا الصم است تا یه تیاًی ًطاى تذیذ وِتلىِ تش ضوا هتْن ضَیذ  تقذ

ی وِ تقذ ًطاى تذّیذ وِ ایي غالت ى سَم هضاحن است ٍآى اٍل ٍ آیقٌی غالت هقٌای سشیاى تاضذ یا هقٌایی غیش سشیاى 

هاهَستِ ًیست صیشا هٌاط  خػَغیت فشدیِ ٍ وام استت ألِهستیاى وٌذ  گًَِ ایي هاهَس تِ ًیست. اگش وسی هضاحن تا اصالِ است

 فوِ هتقلك تىلی یذِ لائل ضَچ استتا جویـ هثٌای دسست  ألِهس تیذ وِگفي وٌیذ آى هَلـ جَسی یًذاسد اگش ایي عَسی تثی

 چِ لائلٍ  است قییثدس افشاد عالق سشیاى حىن وِ هقٌای اع ذِ لائل ضَیٍ چ یا عثیقتاست  تِ هقٌای ٍجَد عثیقت فشد

دس  تِ دلیل ایٌىِ پس .استثیقی دس عؿ تَدى حىن ضَوَتوام الاعالق تِ هقٌای تلىِ وِ اعالق تِ هقٌای سشیاى است  ذًطَی

اص هىلف سا  عتطخّ ،دس همام تىلیف دس حالیىِ وِ تضاحن هال ایي تطخع ٍ آى تطخع است ضذثاتت  همذهِ سَم
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ٍلی هسلوا اص  ٍجَد ساسی عثیقی یا ٍجَد فلی الثذل عثیقی سا افن اصقی ییا ٍجَد عث ، تلىِ یا عثیقی خَاستٌذاًذ ًخَاستِ

 . خػَغیت فشدیِ سا ًخَاستٌذ هىلف

تِ هقٌای چیضی  غلظ است صیشا اثثاتاًتیٌجِ ایي تحلیل ایي است وِ ضوا تگَییذ وِ اضتشاط ضشفی ثثَتا هقٌا ًذاسد ٍ اثثاتا ّن 

وِ اضشاف تش ول هغلة دسست ضَد  اهلل فاضل تایذ هغلة سا عَسی تگَیٌذآیت  .صیشا هٌاط ًذاسد ذَاٌّخ ًویاست وِ لغقا 

ی یضچ ٌیيچ تیاى وشدُ است وِع خاظ عثیقی هٌاط ًذاسد ٍ آخًَذ ّن دس چٌذ جای وفایِ خطعثیقی ٍ تي خاظ تقیّلغقا 

وِ اثثاتا  سیش وشد طاىهذل فشهایص ای یيتا سفایت ّوشط ضشفی تضاتشای اًىاس تِ ًؾش ها اط ًذاسد. لزا ًطذُ صیشا هٌ تِخَاس

تِ فٌَاى ضشط ضشفی تشای تىلیفی  یا آى هػذاق ا فػیاى ایي هػذاقغحیح ًیست صیش ا ّن چٌیي اضتشاطتیل ًذاسین ٍ ثثَدل

َد تا ایٌىِ یه تتِ سیشی وِ یه تحث هثٌایی ٍ ًثایذ اغشاس داضت ًیست وِ تِ خػَغیت فشدیِ تقلك ًگشفتِ است غحیح 

 گَیین یها هاها . ىلیف لثَل ًذاسمك تایي هثٌا سا دس تقلدس اعالق یا وسی اضىال وٌذ وِ هي ایي هثٌا سا دس اغَل لثَل ًذاسم 

تىلیف تاتـ هٌاط است ٍلتی هٌاط دس تطخع فشدیِ ٍجَد ًذاسد وِ  ذثَل داسیسا لّن ایي هثٌا  ذداسیضوا ّش هثٌایی سا لثَل 

ٍلتی تضاحن دس  تَاى احن دس خػَغیت فشدیِ است لزا ًویتضدس حالی وِ گیشد  تىلیف تِ خػَغیت فشدیِ تقلیك ًوی

  .هقػیت یه فشد سا ضشط وٌیذاست شدیِ است ٍلی تىلیف تِ فشد ًخَسدُ فخػَغیت 

تا ایي ضَد. ایطاى  هسألِ دس تحث فمل ّن خشاب هی آیت اهلل فاضل عثك سیشی وِ تیاى وشدین اضتشاط ضشفی سا سد ًىٌٌذاگش 

وٌذ دس غَستیىِ اگش ایي  ب هیط فملی تا یه تیاى دیگش اضتشاط فملی سا خشاتشی سا خشاب وشد ٍلی دس اضشفتیاى اضتشاط ض

ام تَدًذ تلىِ ایي ّا اگش تٍ تحث ّای دیگش حىن ة سشاك هشاتًذ ی اضتشاط فملی تشٍفهسالِ ً دسدًذ الصم ًثَد تیاًات تام تَ

ایٌىِ ایطاى دس سد اضتشاط فملی اص تیاًات دیگشی . ٍ دًذتَ ملی ّن وافیف طادس اضتش َد وِولی تخَدضاى یه اضىال ثثَتی 

ضشفی سا ًِ ها ٍ ًِ لائلیي تِ تشتة لثَل ًذاسًذ صیشا فشد . اضتشاط وٌٌذ ًطاى هیذّذ وِ ایي تیاًات وافی ًثَدًذ استفادُ هی

ِ تحث فمل وافی ًیست ٍ آى سا تایذ تا هاهَستِ ًیست صیشا هٌاط ًذاسد ٍ اگش ّویي عَس تگَیین وافی است ٍلی ایي حشف ت

 هذل خَدش تحث وٌین. 
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تیٌین ٍ تقذ تایذ  اضىال ایطاى سا سٍضي ًویها دس ایي تخص ضوي ایٌىِ فشهایطات آیت اهلل فاضل سا لثَل داسین ٍلی پس 

گًَِ اضىال وشدُ تاضٌذ تِ ایطاى  تفْوین وِ آیا اهام ّن ایي عَس اضىال وشدًذ  وِ اگش اهام ایيفثاسات اهام سا تشسسی وٌین تا 

 ّن اضىال ٍاسد است.

 حسن مهاجری مقرّر:


