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 باسوه تعالی

 9;/68/10      8:جلسه      ام ظله(           خارج اصول حضرت استاد فرحانی)د

 هوضوع جزئی> حقیقیه یا خارجیه بودى احکام لن آهر به انتفاء شرط آى    کلی> صحت اهر آهر با عهوضوع 

 

 صحت اهز آهز با فزض علن به انتفاء شزط آن

 خالصه جلسه گذشته

هزحَم گفتین حمیمیِ ٍ خارجیِ در تیاى  در احىام ضزػی تَد وِلعیِ حمیمیِ ٍ خارجیِ تحج در ارتثاغ تا تزرسی 

تِ ایي تزهیگزدد وِ حىن تِ ؼثیؼی خَردُ است یا تِ ؼثیؼی همیذ تِ حعَر خَردُ است. هزحَم آخًَذ اػظن ضیخ 

یه لعیِ هتیمٌِ دارین ٍ یه  فزهَدًذ هادر تحج ٍحذت هَظَع ٍ ضثِْ جزیاى استصحاب در احىام تىلیفی 

ٍجَب صالُ جوؼِ تزای حاظزیي است ٍ لعیِ هطىَوِ ٍجَب صالُ جوؼِ تزای . لعیِ هتیمٌِ لعیِ هطىَوِ

یذ تایذ هتیمٌِ ٍ هطىَوِ هتحذ تاضٌذ یؼٌی ٍجَب سزاؽ صالت ت ٍ تزای ایٌىِ استصحاب درست در آغائثیي اس

هؼزٍض هستصحة است. هَظَع ضَد. لذا هَظَع در استصحاب جوؼِ تزٍد ٍ حعَر ٍ غیثت اس حاالت 

ر لعیِ هتیمٌِ ٍ هطىَوِ یىی است پس ایي دٍ هَظَع دٍجَب است ٍهَظَع ًواس جوؼِ است.  حىنهستصحة 

ٍحذت لعیِ هتیمٌِ ٍ  سیزا را جاری وزداستصحاب تَاى هیآخًَذ وٌٌذ لذا تِ ًظز هزحَم پیذا هی لعیِ ٍحذت

ٍجَب است ّن در  هَظَع ٍ هحوَل یىی ّستٌذ ٍ صالت الجوؼِ هَظَع است ٍ هحوَلهطىَوِ درست است ٍ 

لعیِ هتیمٌِ وِ صالت جوؼِ تزای حاظزیي تاضذ ٍ ّن در لعیِ هطىَوِ وِ صالت الجوؼِ تزای حاظزیي تاضذ ٍ 

ستحیل ه تذاءهٌطأ ضه ایي است وِ حالت حعَر تثذیل تِ حالت غیثت ضذُ است. تؼذ گفت اگز ایي ؼَری ًطَد 

ثیؼی هَظَع هستحیل ایي است وِ خذاًٍذ حىن را اس رٍس اٍل تزای ؼثیؼی جؼل وزدُ تَد ٍ ایي ؼ تذاءآیذ. السم هی

ن حاال وِ ضه در یاست ٍ صالت الجوؼِ تزای حىن ػلت است ٍ تؼذ اس ضه تگَی تػل تَد ٍ هَظَع تزای حىن

هستحیل است. اگز هَظَع در ّز دٍ  تذاءٍ ایي  است ایٌىِ خذا تغییز ػمیذُ دادُ تِگزدد ن ضه تزهییوزد ءتما
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لعیِ ٍجَد دارد ًثایذ ضه وٌین ٍ اگز ضه دارین تِ هؼٌای ایي است وِ هَظَع ػَض ضذُ است ٍ استصحاب 

َدش تِ تثغ ضیخ درست وزد ٍ ٍحذت لعیِ هتیمٌِ ٍ هطىَوِ دارد ٍ تؼذ خ تِ اهىاى ًذارد سیزا استصحاب ًیاس

لی هٌطأ ضه ایي است وِ حعَر تثذیل ضذُ است تِ غیثت ٍ فزهَد ایي حزف را تا دیذ گفت هَظَع یىی است ٍ

واس جوؼِ تزای حاظزیي است گَیذ ًوٌذ هثال هیف تؼعی اس چیشّا را هَال تیاى هیػزف هی تَاى سد، تا دیذ ػز

ّستٌذ ٍلی تا دیذ گَیذ ایي لیَد دخالت در هَظَع ًذارًذ ٍلی تا دیذ ػمل ّوِ لیَد دخیل در هَظَع ػزف هی

ػزف هطىل حل است. هزحَم ضیخ ًیش تا ّویي هذل هطىل را حل وزد فمػ یه اختالف تیي ضیخ ٍ آخًَذ است 

وِ ایي حزف آیا فمػ در ادلِ هستفاد اس دلیل ًملی درست است یا در ادلِ ػملی ًیش درست است؟ وِ تحج ایي تؼذا 

وِ تغییز  حیلهست تذاءخالت حىن را تزگزداًین تِ آخًَذ گفت یا تایذ هؼٌای ضه در د هزحَم خَاّذ آهذ. پس

ػمیذُ است یا تایذ جزیاى استصحاب را در احىام ضزػی ولی اًىار وٌین سیزا ٍحذت لعیِ هتیمٌِ ٍ هطىَوِ ٍجَد 

 ًذارد وِ تؼذ ایي را حل وزد.

 نسخاستصحاب عدم  بارهدر یخوئهحقق نظز 

. لثال اس ایي والم استفادُ هی وٌین ها اس ایي فزهایص خَب هزحَم آخًَذ االى تزای جَاب اس اضىال آلای خَئی

ىلف ًیست تلىِ هَظَع هؼزٍض هستصحة است ٍ آخًَذ استفادُ وزدین وِ هَظَع در ایي گًَِ استصحاب ّا ه

هؼزٍض هستصحة ؼثیؼی صالُ الجوؼِ است ٍ ّویي هؽلة خَب را آخًَذ در ایٌجا تِ ػٌَاى ًمط تز اضىال 

 ؼزٍض هستصحة است وِ ّواى ؼثیؼی است.جزیاى ًسخ تیاى وزدًذ ٍ ایي هؽلة ًطاى هی دّذ وِ هَظَع ه

هحمك خَئی والم ضیخ را خیلی خَب تمزیز ًوَدًذ وِ هَظَع ٍاحذ است ٍ هَظَع هؼزٍض هستصحة است وِ 

خَاّذ استذالل ضیخ را رد وٌذ در رد استذالل ضیخ گفتِ است تِ است لىي ایطاى تِ دلیل ایٌىِ هی ّواى ؼثیؼت

ضه در همتعی است ًِ ضه در رافغ، تا ّواى تَظیحی وِ  ،هستحیل ًیست لذا ضه در ًسخ تذاءدلیل ایٌىِ ًسخ 

آخًَذ داد. گفت حىن اگز تخَاّذ تِ ضىل لعیِ حمیمیِ جؼل ضَد ًسخ تایذ آى را رفغ وٌذ ٍ هؼٌای رفغ هزحَم 

هَال تغییز  ایي است وِ هَال ایي حىن را اس اٍل تزای ؼثیؼی جؼل وزد ٍ تؼذ ضه در ًسخ تِ هؼٌای ایي است وِ

. هَظَع یؼٌی ؼثیؼت را داضت ٍ حىن را ّن داضت ٍ تا اتذ ایي حىن تایذ اس تاب ایٌىِ ػلت دارد ُ استػمیذُ داد
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ٍ  تذاءتِ هؼٌای ا تذاءهؼلَل ّن تِ دًثال آى تیایذ ٍ ًسخ تِ هؼٌای تغییز ػمیذُ است ٍلی چَى ّوِ ها لثَل دارین وِ 

ذا ٍلتی ضه در ًسخ هی وٌین تِ هؼٌای ایي هسحیل را لثَل ًذارین ل خاظْار است ًِ تِ هؼٌای تغییز ػمیذُ ٍ ًس

ٍ دٍتارُ الل ٍ اوثز پیذا ضذ یؼٌی حىن جؼل  غیثت؟تَد یا تا  تا سهاى حعَر ن وِ حىن اس اٍل یاضه داری است وِ

ضذُ است تزای ؼثیؼی وِ حاظزیي درن وزدًذ یا تزای ؼثیؼی وِ اػن اس حاظز ٍ غائة درن وزدُ است ٍ چَى 

 تاسگطت ضه در ًسخ تِ ایي است. پس حىن چگًَِ جؼل ضذُ است نیداً-ًوی

هستحیل السم  تذاءالل ٍ اوثز ًیش اس تاب ضه در جؼل است ٍاال ، یذ یه الل دارین ٍ یه اوثزفزهاهحمك خَئی هی 

ٍلتی ضه در  هستحیل تذاًین وِ تغییز ػمیذُ تاضذ یا تایذ لثَل وٌین وِ تذاءآیذ. یا تایذ لثَل وٌین وِ ًسخ را هی

در حمیمت ضه دارین وِ حىن تا سهاى هذرویي ضزیؼت حعزت ػیسی تَدُ است ٍ تا سهاى هذرویي  ًسخ دارین

 حعَر هؼصَم تَدُ است یا حىن همیذ تِ ایي لیذ ًثَدُ است تلىِ اوثز تَدُ است.

اب جاری گزدد لىي استصحتِ الل ٍ اوثز تزهیایي تحج در تحج تؼارض استصحاب ػذم جؼل ٍ تماء هجؼَل گفت 

َیذ استصحاب جاری ًیست سیزا ضه در گاستصحاب ٍجَدی ٍلی در ایي تحج هیوٌذ تا است ٍلی تؼارض هی

تزگزداًذُ است جا هتأسفاًِ ایي دٍ هذل را تِ یه ی ایطاى حزف دٍم دلیك تز است. همتعی است وِ الثتِ ؼثك هثٌا

ضَد در حالیىِ اگز یذ استصحاب جاری هیگَهیضَد ٍ آًجا یذ استصحاب جاری ًویگَلىي در ایي تحج هی

ضَد سیزا هَظَع ػَض هی ضَد. حك ایي است وِ استصحاب جاری ًوی ینًتخَاّین ایي را تِ الل ٍ اوثز تزگزدا

 حزف درست تز والم هزحَم آخًَذ است. الثتِ تزگطت ایي دٍ تحج تِ یه جا غلػ است.

 هحمك خَئی در ایي تحج تِ خَدش اضىال هی وٌذ:تؼذ 

ؼثیؼی صالُ الجوؼِ خَردُ است ٍ تا هذرویي سهاى تِ ضوا ضه داریذ وِ حىن ضزػی  َیذاگز وسی تگ قلت:ان 

حعَر اداهِ پیذا وزدُ است ٍ ایي الل ٍ اوثز را درست وزدیذ ایي تا آى تحثی وِ اس ضیخ ًمل وزدیذ ٍ لثَل وزدیذ 

 وِ حىن تِ ضىل لعیِ حمیمیِ جؼل ضذُ است هٌافات دارد.
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ذارد وِ گفتِ ًاضىالی  ت سز خوز رفتِ است تا ایي ٍجَدات ًذارد اگز وسی گفت خوز حزام است ٍ حزههٌاف قلت:

ًذارد وِ حزهت تز  ٍ حمیمیِ تَدى هٌافاتس ػٌة حزام است ضَد وِ خوز هتخذ اس ستیة حزام است یا خوز هتخذ ا

ّن اضىال ًذارد وِ صالُ الجوؼِ تزای حاظزیي یا  ٍ تؼذ در حصِ ػٌثی ضه ضَد در ایٌجاضَد جؼل خوز ستیثی 

ول هىلفیي وِ اػن اس حاظزیي ٍ غائثیي جؼل ضذُ تاضذ ٍ لذا ضه، ضه در تىلیف است سیزا ًوی داًین وِ اس 

 این.این یا ًثَدُا اس اٍل داخل در ایي تىلیف تَدُوِ گذضت هَر حع

 هحقق خوئی کالماشکال به 

ؼثیؼی است، پس حاظز ٍ غائة اس  ،ص وٌٌذ اگز هٌظَر ایطاى اس هَظَعایطاى تایذ تىلیف خَدضاى را هطخ

تِ هؼٌای ایي است وِ حىن تِ ؼثیؼی صالُ الجوؼِ خَردُ حمیمیِ حاالت هَظَع است ٍ هؼٌای جؼل حىن تِ ضىل 

ٍاسؽِ ایٌىِ تِ یا تِ ؼثیؼی صالُ خَردُ است لذا ایطاى تایذ حزف هحمك خزاساًی را لثَل وٌٌذ ٍ تگَیٌذ است 

ٍ تِ ٍاسؽِ ایٌىِ حعَر تثذیل تِ غیثت ضذُ است  آى یىی ّست ؼثیؼی است هتیمي ٍ هطىَناستصحاب هَظَع 

 .ق ًمط ػزفی است استصحاب جاری استضه حاصل ضذُ است ٍ چَى صذ

هستحیل تلىِ اس تاب ایٌىِ حعَر ٍ غیثت  تذاءرافغ است ٍلی ًِ اس تاب  اگز ایي ؼَر ضذ ضه در ًسخ، ضه در

وِ اس حاالت حىن ّستٌذ هؼلَم ًیست وِ اس اٍل در حىن تَدًذ یا ًثَدًذ. هزحَم آخًَذ ّویي حزف ایطاى را در 

 ایي تحج تیاى وزد ٍ رد وزد.

دارد ٍ حالتی ٍجَد دارد ٍ تغییز  یهحمك خَئی در ٍالغ یه حىوی را اس دلیل ضزػی گزفتِ است وِ یه هَظَػ

 هستحیل السم ًیایذ تِ ایي والم رسیذین. تذاءایي حالت هٌطأ ضه است. ایي هؽلة ًیش تا حذ ٍسػ ایٌىِ 

سیزا تحج  ضىال ایطاى ٍارد استف تَدُ است اتلِ اگز تگَیین هَظَع اس اٍل ؼثیؼی ًثَدُ است تلىِ هَظَع هىل

ست یا هىلف حاظز ٍ اس اٍل ضه ٍجَد دارد. در ایي صَرت هَظَع ا ،آیا ؼثیؼی هىلف وِ ضَدهیدر هَرد ایي 

 ها یه استفادُ خَب اس والم هزحَم آخًَذ هی وٌین ٍ یه استفادُ خَب اس والم هحمك خَئی هی وٌین.
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داًیذ وِ در هسألِ جزیاى استصحاب در حىن ین اگز هَظَع را هؼزٍض هستصحة هیتِ هزحَم آخًَذ هی گَی

ل ضوا واهال درست است ٍ استصحاب ًیش جاری است ٍ اصالِ ػذم ًسخ ًیش جاری است تىلیفی تیاى وزدیذ استذال

اس اٍل  حعَر ٍ ػذم حعَردرن  هستحیل ًیست تلىِ ضه در ایي است وِ لیذ تذاءٍ ضه در ًسخ ًیش ضه در 

ٍلی تِ ایطاى هی گَیین در تحج اصالِ ػذم ًسخ هَظَع را سز هىلف  دخالت در هَظَع داضتِ یا ًذاضتِ است.

 ال هحمك خَئی ٍارد هی ضَد. ًثزیذ سیزا اضى

تِ هزحَم خَئی هی گَیین اگز تحلیل ضوا اس والم ضیخ ّواى تحلیلی است وِ در تاال تیاى وزدیذ ها ضه را تذٍى ٍ 

 هستحیل درست هی وٌین ٍ اضىالی ّن السم ًوی آیذ. تذاء

در صَرتیىِ هَظَع  الل ٍ اوثز ًیش ّویي گًَِ است. هحمك خَئی هی خَاّذ استصحاب را خزاب وٌذ ٍ حك دارد

الل ٍ اوثز تا فزض لیذیت است ٍ لذا ٍحذت لعیِ هتیمٌِ ضه در آیذ پس  پیصه در الل ٍ اوثز ضهىلف تاضذ ٍ 

ٍ هطىَوِ اس تیي هی رٍد ٍ هؼٌای ایي هؽلة ایي است وِ هؼلَم ًیست هىلف همیذ تِ لیذ حعَر هَظَع است یا 

ذ  تِ حعَر دٍ تا ّستٌذ ٍ استصحاب جاری تذٍى آى ٍ در ًتیجِ هىلف همیذ تِ حعَر در هماتل هىلف غیز همی

ًوی ضَد ٍ هؼٌای الل ٍ اوثز ایي است وِ الل را اس لیذیت جذا هی وٌیذ ٍ حصِ اظافِ را تا لیذیت جذا هی وٌیذ ٍ 

 هستحیل. تذاءٍحذت لعیِ هتیمٌِ ٍ هطىَوِ خزاب هی ضَد ٍ در ایي صَرت استصحاب اهىاى ًذارد هگز تا 

ٍ ًمط را  زدحالت جذا وتغییز در هَظَع را اس ی تَاى اع یا لفظ هطىل ًذارین ٍ هدر دلیل سٌت اػن اس اجو

ٍ لذا هحمك خَئی در هسألِ اصالِ  ضَدایذ ٍ استحصاب ّن جاری یهستحیل السم ً تذاءوِ  ایگًَِتِ زد درست و

 است.هزحَم آخًَذ در تحج استصحاب حىن ولی  ٍػذم ًسخ دچار هطىل ضذُ است ٍ حك تا فزهایص ضیخ 

در ایي فعا هحمك خَئی تِ هحذث استزآتادی اضىال هی وٌذ وِ ایٌىِ استصحاب ػذم ًسخ اس ظزٍریات است اگز 

ًتیجِ است وِ در فتَا تیاى هی وٌین وِ هٌظَر ضوا استصحاب هصؽلح است والم اضتثاّی است ٍ اگز هٌظَر ضوا 

هثل حالل هحوذ حالل الی یَم المیاهِ، ٍ ادلِ دیگزی احىام ّواى احىام ّستٌذ ٍ اس تاب ایٌىِ ادلِ ػوَهاتی دارین 

وٌذ خالف والم ّوِ اصَلییي یٍ ایي حزفی وِ هحمك خَئی تیاى هداریذ ها حزفی ًذارین ٍلی ایي استصحاب ًیست 
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 تحجدر لذا  ؛هصؽلح است هٌظَر آًْا استصحاب هصؽلح ًیست در حالیىِ هٌظَر آًاى استصحاب وِ فزهَداست 

 . ضزػی حك تا ضْیذ هؽْزی استاحىام یِ عل

 «ٍصلی اهلل ػلی هحوذ ٍ آل هحوذ»

 

 


