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 باسمه تعالی

 خالصه جلسه گذشته

اهز تِ اضتزاط اگز  وِ ٍ تِ ایٌدا رسیذ تَد درتارُ تزتة حضزت آیت اهلل فاضلتحث درتارُ فزهایطات حضزت اهام اس لساى 

اضىال ثثَتی  تین وِفٍ ّن ثثَتی دارد ٍ ها گ ضزػی تاضذ ّن اضىال اثثاتی ،خارخیِ أّن یا ػصیاىتز ػصیاى هْن تِ ػشم 

سیزا هسلن است وِ  ،تز تیاى وزد ساىتَاى آ هی ست ٍ اضىال ثثَتی رایًوِ آیت اهلل فاضل تیاى وزدًذ  ای هتَلف تز سِ همذهِ

ا تحث وزد وِ ٌالسم ًیست درتارُ ایي هثپس گیزد ٍ هصذاق هحل تىلیف ًیست  هصذاق ضىل هی تِ هشاحن در فضای ءاتتال

گیزد چَى هٌاط ًذارد ٍ هزحَم  خاظ تؼلك ًویدارًذ وِ تىلیف تِ خصَصیت فزدی  ّوِ اتفاق سیزا ،هؼٌاست اعالق تِ چِ

تالف ًظز داضتِ یل هسألِ اعالق تا ها اخیا در همام دٍم یؼٌی تحلآخًَذ وِ هوىي است در همام اٍل یؼٌی تحث هتؼلك تىالیف 

زد سیزا افزاد فالذ هٌاعات ّستٌذ ٍ گی تؼلك ًویاظ تواَّ خن است وِ تىلیف تِ افزاد خاظ هسل ای اٍزتاضذ ایي همذار ت

لتی فالذ هٌاط تَدًذ تىلیف تِ آى هصذاق خاظ ٍٍ هصادیك خاظ فالذ هٌاعات ّستٌذ  تاضٌذ ت ٍالؼیِ هیتىالیف تاتغ هٌاعا

تگَین ِ تگَیین وِ هتؼلك تىلیف صالت هي حیث ّی است ٍ چِ هتؼلك تىلیف است چ تعثیؼی صالتلىِ  گیزد تؼلك ًوی

ي ای ت هَرد ًظز هَلی است ٍلی در ّز صَرت صالت درن ایداد صالیخًَذ تگَیِ تِ تؼثیز هزحَم آچ ٍخَد صالت است ٍ

هٌاط ًذارد ٍ لذا تیاى هطىل هتَلف تز ایي ًیست وِ  صالت در یه ًمغِ خاظي ت سیزا تؼیًّمغِ ٍ آى ًمغِ هذ ًظز هَلی ًیس

اگز سزیاى ّن تاضذ تاس ت تاب اعالق سزیاى حىن تِ افزاد ًیستگَین وِ هثٌای ها در  ٍتثزین تاب اعالق  در  هثٌای تحث را تِ

هصذاق خاظ ایي  لحت دار ضذُ ٍ حىن تِاظ ایي هصذاق هصآلایاى تخَاٌّذ تگَیٌذ خصَصیت خ ت وِهؼٌای ایي ًیس تِ

ن ٍ چِ تِ عثیؼی تشً هِ اٍل تىلیف رای اضىال ثثَتی دارد چِ هي در همذضَد وِ اضتزاط ضزػ است تٌاتزایي هؼلَم هی خَردُ

. چِ هي تگَین وِ هؼٌای اعالق ایي است وِ عثیؼی گَین ًوی ٍخَد خاظ در هصذاق خاظ لغؼاثیؼی تشًن ٍلی تِ ٍخَد ع

اػن  چِ تگَین وِ اعالق سزیاى حىن، ٍ اًذ  ، آیت اهلل فاضل لائل ضذُوِ حضزت اهام ٍ تِ تثغ ایطاىتوام الوَضَع است 

ف تشاحن ٍ اس آى عز هي ّز عَر تحلیل وٌن اگز تىلیف تِ خاظ توا َّ خاظ تؼلك ًگیزد .است استغزالی یا تذلیاسسزیاى 
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ٍ لزا ایي تگیزد، دیگز ًوی تَاى اهز ِت هْن را ػصیاى ایي هصذاق خاظ هطزٍط وٌن. َّخاظ ضىل  حلِ خاظ توادر هز

 ٍ ایي هؤًٍِ ووتزی دارد.ٍ سزاؽ آى هثاًی ًزٍد َد تایذ ایي گًَِ تیاى ض وِ اضىال ٍاردی ّن است اضىال ثثَتی

 1اشکال به اشتزاط عقلی عصیان اهم در فعلیت امز به مهم

در تحث اضتزاط ػملی خالصِ است. آًْا اضتزاط ػملی هَرد ادػای اضتزاط ضزػی را لائلیي تِ تزتة ّن لائل ًیستٌذ ٍلی 

تا یه اّن ٍ هْوی وِ  ضَین داًذ ٍ اس ایي عزف ها هَاخِ هی وِ ػمل لذرت را ضزط در فؼلیت تىلیف هی تي اسلایاى ایوالم آ

سیزا در ظزف اًدام وٌین  هیتِ ػصیاى اّن ٍط هْن را هطزتىلیف ن ٍ یًدا تِ خاعز اّویت تىلیف اّن، آى را هغلما فؼلی هی

 ذیگَیذ اّن ل هیاست  گَیذ وِ لذرت ضزط فؼلیت تىلیف ّن هی ػملتِ خاعز تضادی وِ دارًذ،  هىلف ًیست هْن همذٍر ،اّن

 اس تاب حىن اضتزاط را ذ. لائلیي تِ اضتزاطهْن را اًدام تذّ ي است وِ اگز اّن را تزن وزدی تایذًذارد ٍلی هْن هطزٍط تِ ای

ٍ لذرت تز اّن ِت هىاى ًذارد گَیذ وِ لذرت تز ّز دٍ ا هیداًذ ٍ  ٍط تِ لذرت هییف را هطزوِ تىل یػمل وٌٌذ ػمل ثاتت هی

خَاّذ تحث  در ظزف تزن اّن هغزح است. آیت اهلل فاضل تؼذ اس رد اضتزاط ضزػی هیهغزح است ٍ لذرت تز هْن  اعالق

وٌٌذ. تا تزتة تی هؼٌا ضَد. اضتزاط ضزػی را تزاساس دٍ هثٌا رد وزدًذ یىی ایٌىِ تىلیف تِ عاتایغ  اضتزاط ػملی را ّن رد 

وٌٌذ. اى دٍ هثٌایی وِ  ّن تزاساس دٍ هثٌا رد هی زی ایٌىِ اعالق تِ هؼٌای سزیاى تِ افزاد ًثاضذ. اضتزاط ػملی راتخَرد ٍ دیگ

هزاتة حىن است ٍ دخالت لذرت در فؼلیت ِت ػٌَاى یىی اس هزاتة هسألِ در هسألِ اضتزاط ػملی تایذ تزرسی ضَد یىی 

لذرت ضزط فؼلیت حىن است ٍ  ، ٍالؼاٍ تزاساس تمسین هزاتة حىن ن است. هزاتثی وِ آلایاى لائلٌٌذ ّویٌغَر استىح

 وٌٌذ.  آیت اهلل فاضل ّز دٍ را رد هیوِ است هثٌای دیگزی هسألِ اًحالل خغاتات ػاهِ تِ خغاتات ضخصیِ 

                                              
 .39؛ ص 5 اصَل فقِ شيؼِ ؛ ج 1.
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اصلی دػَا  وِ تطَد ًشاع هثٌایی ها تا تزتة ووا ایٌىِ هحلحال تایذ ایي دٍ همذهِ را تزرسی وٌین ٍ تؼذ هفصل اًىار وٌین 

وٌین ٍ تؼذ اگز  رسی هیاضل را تزوات آیت اهلل ف. فؼال وللائل ًیستٌذّن لائلیي تِ تزتة  اضتزاط ضزػی راایٌدا است سیزا 

 وٌین. ای در ولوات ایطاى تَد تِ فزهایطات حضزت اهام هزاخؼِ هی هالحظِ یا ًىتِ

 بزرسی مزاتب حکم توسط آیت اهلل فاضل

زحَم هآخًَذ ٍ دٍ هزاتة حىن ًشد هطَْر تاتؼاى هزحَم د هزحلِ تحث ضَد یىی هزاتة حىن ًشتایذ چٌذ در هزاتة حىن 

 هزاتة حىن ًشد اهام خویٌی.آخًَذ ٍ ًْایتا 

چْار هزتثِ لائل ضذُ است ٍ  ایطاى ّواًغَر وِ در وفایِ تیاى ضذُ است .آخًَذ را لثال تحث وزدینهزحَم د هزاتة حىن ًش

وِ ایي  ی هزتثِ هٌاط ٍ هالن استیى تثِ ّن تیاى ضذُ است وِ صحیح ّواى چْار هزتثِ است.در تؼضی اس هثاحث پٌح هز

ضذ لغؼا یه ٍ اگز یه خیشی ٍاخة  ِ استسزی هالوات ٍالؼی احىام تاتغ یهتز اساس ًظز ػذلیِ است وِ لائلٌذ هزتثِ 

م اگز حزام ضذ لغؼا یه هفسذُ السٍ ل ضذُ است ؼهلشهِ ٍخَب خصحلت  ای ٍخَد دارد وِ تز اساس ایي هصلحت هلشهِ

 2.حزهت خؼل ضذُ است ،س ایي هفسذُ السماالختٌاتی ٍخَد دارد وِ تز اسا

یا وزاّت. استحثاب ضَد اػن اس ٍخَب، حزهت،  ىوی تز اساس آى هٌاط خؼل هیٍ خؼل است وِ ح ءهزحلِ تؼذی هزحلِ اًطا

اگز هىلف ِت ایي حىن ػلن پیذا  حىوی را خؼل وزدایي هصحلت  ضارع همذس تز اساس لتی یه هصلحتی ٍخَد داضت ٍٍ

هزحلِ  آیذ وِ وِ هزحلِ فؼلیت ًاهگذاری وزدُ است. وزد آى حىن تِ هزحلِ اخزا در هی دام آم حىن را پیذاوزد ٍ لذرت تز اً

یت ػلن ِت تِ تحمك خصَص هزحلِ فؼلیت هزتَط تزاساس هٌاعات ٍالؼیِ است ٍ تِ ػلن ًذارد در ٍالغ خؼل حىنرتغی   اًطاء

آیذٍ هزحلِ چْارم  هیدر ا ػلن ٍ لذرت تَد حىن تِ هزحلِ اخز ام هاهَرتِ ٍ تزن هٌْی ػٌِ است ٍلتیلذرت تز اًدحىن ٍ 

 استحماق ػمَتت در هخالفت حىن الشاهی. الثتِ ی هخالفت وزد هستحك ػمَتت است اگز هىلفی تا حىن فؼلتٌدش است 

                                              
ًَذ شحَم هل. . هشاجؼِ کٌيذ بِ کفایِ االصَ ن بياى ًوَدُ استدس آخ .بؼض اص تؼبيشات تا هشحلِ ساّ  2  
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ٌذ وِ ها دٍ گزفت آخًَذ اضىال تِّستٌذ آخًَذ هزحَم هذرسِ ًدف است ٍ تاتؼیي ِ و هطَْرفزهایٌذ:  تؼذ آیت اهلل فاضل هی

ة تّا را هزا ایي ىّتحثی ٍخَد دارد وِ وأ ّن ٍ اتفالا در ػثارات خَد ضوا 3اًیند هزحلِ را خش هزاتة حىن ًوی اس چْارهزحلِ 

َلی ضَد پس هؼلَم است وِ هٌاط یه اهز ٍالؼی  س هٌاط حىن خؼل هیساگَییذ تزا . ضوا هیذداًی حىن ًوی است وِ ه

ق ماحاستوٌذ.  یٌىِ هزحلِ تٌدش رتغی تِ حىن ًذارد. ایٌىِ هىلف اسحماق ػمَتت پیذا هیوٌذ ووا ا تزاساس آى حىن خؼل هی

ِ هَافمتص هؼلَم است وِ ایي تٌدش رتغی تِ حىن ًذارد حىوی ٍخَد دارد ووٌذ  ن پیذا هیتز هَافمت حىن یا هخالفت حى

وِ  ءرا وِ چیشی است فزع حىن یا التضاوٌذ، لذا ضوا ًثایذ تٌدز  هستحك هثَتت هیىٌذ یا هخالفت آى ها را هستحك ػمَتت هی

یؼٌی خؼل حىن  ءاًطا هاًذ. ء ٍ فؼلیت تالی هیزار دّیذ ٍ فمظ هزحلِ اًطااست را داخل هزاتة حىن لچیشی لثل اس حىن 

هزحَم آخًَذ پیذا وزد. تز حىن ت یؼٌی اخزای حىن تؼذ اس ایٌىِ هىلف ػلن تِ حىن ٍ لذرت ِ ٍ فؼلییتزاساس هٌاعات ٍالؼ

ها فؼال واری تِ ریشواری ّای تحث هزاتة حىن ًشد آخًَذ  تزای ػلن در فؼلیت دخالت لائل است آخز تحث ٍ ًْایت هغاف

ضذ وِ  ایي لذر هؼلَمدر تحث حىن ٍ هزاتة حىن م اس هدوَع ایي دٍ هما وٌین. آیت اهلل فاضل هیها فؼال ًمل والم  ًذارین ٍ

است وِ لزار است اخزا ضَد تؼذ اس  فؼلی حىویهصالح ٍالؼیِ ٍ حىن  سساتز ا ل ضذُ استحىن اًطایی حىوی است وِ خؼ

اّذ خَ ایي خوغ تٌذی ایطاى است. آیت اهلل فاضل در هزحلِ سَم ایي همذهِ هیداضت.  ىِ هىلف ػالن ضذ ٍ لذرت تز اًدامایٌ

وزدیذ ٍلی ها سز  تا ضوا تَد وِ تٌدش ٍ هٌاط را خارجگَیذ وِ حك  خویٌی تا ایي هذرسِ هخالف است. اهام هیاهام تگَیذ: 

اس آهذى ػلن ٍ لذرت لزار دارین وِ تؼذ یه حىن اًطایی دارین ٍ یه حىن فؼلی  دارین ایٌىِ ضوا گفتیذ فؼلیت ٍ اًطا گیز

آیت اهلل فاضل ایي هغلة را ًمل ضذیذ را اضىال دارین. اهام تز اساس  ت لائلی ػلن ٍ لذرضَد ها ایي ًمطی وِ تزااخزا است 

                                              
ىّ الذليل ال یكَى هتكفلًا لفؼلئ الحكن أصلًا، ضشٍسٓ أىّ فؼليتِ تتبغ فؼلئ أ. 535؛ ص 9 هحاضشات فى أصَل الفقِ ) طبغ هَسسٔ احياء آثاس السيذ الخَئي ( ؛ ج.  9

ثبَت الحكن ػلى ًحَ القضئ الحقيقئ، ٍال ًظش ِل إلى فؼليتِ ٍٍجَدُ في الخاسج أصلًا،  -کوا رکشًاُ غيش هشّٓ -ٍأجٌبئ ػٌِ بالكلّئ، فاىّ هفادُهَضَػِ في الخاسج 

هي شأى الشاسع ٍٍظيفتِ، فاىّ کوا أ ًِّ ال یوكي أى یكَى الذليل هتكفلًا للحكن االقتضائي ٍَّ اشتوال الفؼل ػلى الوصلحٔ ٍالوفسذٓ، ضشٍسٓ أىّ بياى رلك ليس 

ٍبزلك ظْش ها في کالم الوحقق صاحب الكفایٔ )قذس س شُ( في الوقذّهٔ التاسؼٔ ٍظيفتِ بياى األحكام الششػئ، ال بياى هصالح األشياء ٍهفاسذّا ٍهضاسّا ٍهٌافؼْا، 

 فالحظ.
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ٍ فؼلیت  اهام تِ والم آخًَذ ٍ هي تثغ آخًَذ در دٍ هزتثِ اًطاءحضزت فزهایص اٍل  خَاّذ تیاى وٌذ. تخص در دٍ تخص هی

گَییذ ٍ تخص دٍم  وذام حىن را هیگَیذ در هزحلِ فؼلیت هتَلف تز ػلن ٍ لذرت است  حىوی وِ ضوا هیوِ ایي است 

 ٍ فؼلیت را ًدات تذّذ.  ءخَاّذ ایي حزف را رد وٌذ ٍ اًطا هی

حىن در هزحلِ فؼلیت هتَلف تز ػلن ٍ لذرت است وذام حىن  فزهایذ: هٌظَر ضوا اس ایٌىِ هیاهام حضزت  تخص اٍلدر 

گَین حىن صَم  ز اس حىن ّویي است ٍلتی هیاحىام هَخَد در وتاب ٍ سٌت است وِ ظاّ ،نهٌظَرتاى اس حى است؟ آیا

ت خَتی وِ اس هلل ػلی الٌاس حح الثیٍ گَین ٍخَب حح یؼٌی آیذ ٍ اگز هی یام تذست هیاس وتة ػلیىن الص یؼٌی ٍخَتی وِ

 تلىِ ارادُ تطزیؼی ،ٍ واری تِ احىام وتاب ٍ سٌت ًذاریذارادُ تطزیؼی هَلی است اس حىن، یا هٌظَر ضوا  تذست آهذُ است

آیت اهلل فاضل فزهَدُ است استاد ها  تىَیٌی است وِ رتغی ِت حىن ًذارد؟هماتل ارادُ  گَین وِ ارادُ تطزیؼی در را هی

ّز حىن هزاد ضوا است وِ هٌظَر ّویي احىام اگز هؼٌای ظا .تگَیذ وِ اٍل تایذ هؼٌای حىن را تگَییذ حضزت اهام خَاستِ

هٌظَر اس اًذ ) حىن را هطزٍط تِ ػلن ٍ لذرت وزدُ ِ در ودای وتاب ٍ سٌتت است تِ ها تگَییذ وهَخَد در وتاب ٍ سٌ

لائل است در ودای وتاب ٍ  ػلن ٍ لذرتی وِ ػمل فزهایذ: اهام هیحضزت  این( لذرت، لذرت ػملی است وِ لثال ایي را گفتِ

است  وِ لذرت خاظهثل استغاػت ًیست  هحل تحث استاالى  ضذُ است. لذرتی وِضزػی اضتزاط ایٌْا تیاى  حىنسٌت ٍ 

ث ثوزُ تحث خغاتات در تحّن در اداهِ خویٌی اهام ت ٍ دخالت آى در هٌاط هؼلَم است وِ آى در وتاب آهذُ اس اضتزاط تٍِ 

 ی است. ب ٍ سٌت تِ لذرت ػملدػَا سز اضتزاط احىام هَخَد در وتا. االى ذ دادٌتَضیح خَاّایي را ػاهِ ٍ ضخصیِ 

است وِ ٍ ضزػی  وٌیذ لذرت ی وِ ضوا تیاى هیلذرت لیتزاط ػملی ٍاض گَیٌذ هزتَط تِ هیلذرتی وِ لائلیي تِ تزتة  :ان قلت

ذ ارین تلىِ گفتٌٍ ًگفتٌذ وِ ها در رٍایات چیٌی اضتزاعی د ی استػمل ایي ًىتِ را هتذوز ضذًذ وِ اضتزاطخَدضاى  ایطاى

در هسألِ  یا ػلن را داریندخالت لِ اتوام هسأهثل لصز ٍ  دٍ فزع درها  فزهایذ هیتلِ اهام ػمل لائل تِ چیٌی اضتزاعی است، 

ز ٍ اخفات دٍ ، لىي در خْ«هي اتنّ فی هَضَع المصز ػي الدْالت فؼل اٍل صحیح است»وِ فزهَدُ است  خْز ٍ اخفات

ّستیذ ها ایي را ًذارین  ب ٍ سٌتااط در وتاگز دًثال اضتزذ گَی صز ٍ اتوام یه عزفی است. پس اهام هیر لعزفی است ٍد
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ٍ  ّستٌذ ػمللائلیي تِ تزتة تِ دًثال اضتزاط  پس اگز تگَییذهسألِ اضتزاط ػملی را ًذارین. خا ٍ در تمیِ هَارد  هگز در دٍ

 اًذ. تلىِ تِ ٍاسغِ ػمل همیذ ضذُهمیذ ضذُ است تِ ٍاسغِ خَد وتاب ٍ سٌت وتاب ٍ سٌت  احىاماًذ وِ  ًگفتِ

 حىوی ا ػملآی چِ گفتِ است؟ٍ ضزط وزدُ است ودا در ػمل  .گَییذ ػمل ودا ایٌْا را همیذ وزدُ است م ػمل را هیوذا :قلت

ضزػی است ها در وتاب ٍ سٌت ًذارین ٍ اگز اط گَیذ اگز اضتز اهام هی. ٍ لثح ػماب خاّل داردتیطتز اس لثح ػماب ػاخش 

ٍ ٍ خاّل را لثیح است ػماب وٌیذ  ذش را لثیح است ػماب وٌیگَیذ هي یه لاًًَی دارم وِ ػاخ ػمل هیاضتزاط ػملی است 

 ضوااگز گَیذ  اهام هی( تِ اصغالح استحالِ ػمل ػولی . )تلىِ  لاًَى لثح ػماب ػاخش داردتىلیف ػاخش ًذارد ح حىن لثػمل 

 تِ ها ایي لاًَى را حزف ضوا درست است ٍلثیح است تىلیف خاّل تىلیف ػاخش لثیح است یا  ػملی داریذ وِیه لاًَى 

وِ هستٌذ ػمل ضوا چِ  فزهایذ اهام هیحضزت ٌْا را ایي عَری رد وٌذ. خَاّذ حزف ای اهام هی هزحلِ لذا در ایي ًطاى تذّیذ.

ضَد ػماب وزد ٍ ػاخش هؼذٍر در هخالفت تىلیف است یا  گَیذ وِ تِ ػاخش ًوی ػمل ًظزی تاضذ ٍ چِ ػمل ػولی ػمل هی

هٌظَر ضوا اس احىاهی وِ همیذ تِ لذرت ت وِ اگز ایي اساهام حزف در ایي هزحلِ ست. لذا خاّل هؼذٍر در هخالفت تىلیف ا

ْا ًِ ضزػا همیذ تِ لذرت ایٌ گَیین ها هیهاًٌذ الیوَا الصالت یا حح الثیت  تاب ٍ سٌت استوِ در و اًذ احىاهی است ضذُ

ارادُ تطزیؼی  ،ػیِاس احىام ضز هٌظَر ذ ٍ اگز وسی گفت وٌِو ٍ ًِ خَد ػمل تىلیف را همیذ تِ لذرت ػملی هی ػملی ّستٌذ

تز اساس  اهام خویٌیف وٌیذ. ػلن ٍ خْل هىلخیلی هطىل است وِ ضوا ارادُ الْی را هتَلف تِ لذرت گَیذ  اهام هی است

َاًین ارادُ تطزیؼی را تز اگز هٌظَر وطسی اس حىن ضزػی ارادُ تطزیؼی تاضذ ها ًو فزهایذ فزهایص آیت اهلل فاضل هی ی ت

ُ تِ اٍ تؼلك گزفتِ ًذاضتِ تاضذ یا هىلفی وِ یادش آهذ اراد ارادُ ًاسی یا خاّلًسثت تِ  چٌیٌی خصَصیاتی هتَلف وٌین لذا

ا احىام وتاب ٍ سٌت است ٍلی ه ،هؼمَل است اس حىن ضزػی پس آًچِ الْی هؼٌا ًذارد.ز ّا در ارادُ ییز ٍ تغیّتاضذ ٍ ایي تغ

 ّا را همیذ تِ لذرت ػملی وٌین. تَاًین آى ًوی
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