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 تاسوِ تؼالی

 52/01/62   25جلسه             ( دام ظله)خارج اصول حضرت استاد فرحانی 

 عبادت با مالک تیعباد حیتصحوع کلی: مسأله ضد                   موضوع جزئی: موض

 

 تصحیح عبادیت عبادت با قصد هالک

    خالصه جلسه گذشته

وسی تخَاّذ ٍ ایٌىِ مك خَئی ٍ ضْیذ غذس دس ریل هسألِ هالصهِ تحج ها دس استثاـ تا فشهایطات هحمك ًائیٌی ٍ هح

دس چٌذ هشحلِ فشهایص ایي تضسگَاساى توام ضذ ٍ داللت هكاتمی ٍ داللت التضاهی احشاص هالن وٌذ تیي اص قشیك هالصهِ 

 تشای لثَل ایي استذالل یا اًىاس ایي استذالل سا تشسسی وشدین.

 هالک در فزد هشاحنبیان دوم هحقق نائینی بزای احزاس 

تِ فشهایص هشحَم ت اهام، هحمك حائشی است وِ یه فشهایص دیگشی هحمك ًائیٌی داسد وِ ضثیِ فشهایص استاد حؿش

وٌین وِ تمشیثا  هحمك ًائیٌی سا هالحظِ هیفشهایص هشحَم آخًَذ ایي فشهایص  است وِ لثل اص تشسسی آخًَذ ًضدیه

 وٌذ. لیف ها سا تا فشهایص ایطاى سٍضي هیّن افك تا فشهایص هشحَم آخًَذ است ٍ تى

یي تَاًین هالن سا اص قشیك اقالق هادُ احشاص وٌین. دس ریل هسألِ خشٍد اص هحل اتتالء ا فشهَد ها هیهشحَم آخًَذ 

 تمشیش ایي هكلة دس تیاى هحمك ًائیٌی ًیاص تِ تَؾیح داسد.  هكلة اص هحمك یضدی تیاى ضذ وِ

ای داسد ِت ًام غالت وِ ایي هادُ دال تش  سد وِ داللت تش ٍجَب داسد ٍ هادُّیأتی دا غلِّ ایي داسین و «غلّ»ها یه  

ای است وِ هَال تِ ٍاسكِ ایي هػلحت هلضهِ غالت سا ٍاجة  ٍجَد یه هالوی است وِ ایي هالن هػلحت هلضهِ

الق هادُ غلّ دسست وٌٌذ. وشدُ است. هحمك ًائیٌی دس تیاى دٍم خَد هی خَاٌّذ هسألِ احشاص هالن سا اص قشیك اق

یؼٌی تگَیٌذ ها اگش ٍجَب سا همیذ تِ لذست وشدین تمییذ ٍجَب دلیل تش تمییذ هادُ ًیست لزا اص غلّ دٍ هذلَل 

ِ غالتْا هالن استفادُ هی ضَد یىی هذلَل ّیات وِ ٍجَب ٍ حىن است ٍ دیگشی هذلَل هادُ وِ ًطاى هی دّذ ّو

هذلَل ّیات همیذ ضذُ است اقالق ٍلتی لیذ لذست وشدین چِ دلیل ٍجَد داسد وِ  سا همیذ تِ «غلّ» ٍ هٌاـ داسًذ اگش

هالن ٍ هٌاـ سا  تشای ّوِ افشاد غالتضذُ تاضذ ٍ لزا هی تَاى اص قشیك اقالق هادُ غالت تِ لذست هادُ ّن همیذ 

هحمك ًائیٌی تا تیاى لثلی دٍم ى تیاالق هادُ آى سا هی گیشد. فشق فشد هضاحَن ًیض ٍاجذ هالن است صیشا اق احشاص وشد لزا

ایي است وِ ها یه ًَع قَلیتی ًذاسین وِ تگَیین ایي غیغِ افؼل یه هذلَل هكاتمی داسد وِ ایي هالصهِ داسد تا یه 

هكاتمی دسست هی ضذ وِ اص دسٍى آى یه هذلَل هذلَل دیگشی تِ ًام ٍجَد هالن دس هتؼلك غیغِ افؼل. دس تیاى لثلی 
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ضذ ٍ لزا هسألِ تالصم دالالت الصم هی آهذ ٍ اگش وسی لائل تِ هثٌای هحمك  ٍجَد هالن دسست هیلت التضاهی تش دال

هذلَل التضاهی ّن اص تیي هی سٍد دس ایٌجا دچاس  حجیت خَئی ضذ وِ ٍلتی حجیت داللت هكاتمی اص تیي هی سٍد

وِ اص دسٍى آى یه هذلَل التضاهی تِ هذلَل هكاتمی  ًذاسدواسی هحمك ًائیٌی ضَد ٍلی دس ایي تیاى دٍم  هطىل هی

تِ تالصم ٍ قَلیت ٍ هالصهِ تیي ایٌىِ اٍال داللت تش یه هذلَلی داضتِ تاضذ ٍ تؼذ قَال  واسی ًذاسد خاسد ضَد ٍ

ٍ یه هادُ داسین وِ ّیأت دال تش حىن است ٍ  ت ، یه ّیأداللت تش هذلَل دیگشی داضتِ تاضذ. تلىِ ها دس ػشؼ ّن

اقالق هادُ داللت داسد وِ ّوِ ایي افشاد هالن داسًذ. تٌاتشایي ایي تیاى وِ تیي ایي دٍ هذلَل هادُ تش هالن است ٍ 

 دسست وٌین ٍ ایٌْا سا دس ػشؼ ّن لشاس دّین گشفتاس هطىالت لثلی ًخَاّین ضذ.ػشؾیت 

 اشکال هحقق خوئی به بیان دوم هحقق نائینی 

اضىال داسد ٍ آى ایٌىِ: ٍلتی لذست لیذ تىلیف ضذ دسست هحمك خَئی تِ ایي تیاى استاد خَد، هحمك ًائیٌی ّن 

است وِ هسألِ هالن لثل اص تىلیف است ٍ هالن سا هادُ ًطاى هی دّذ ٍ تىلیف سا ّیأت ًطاى هی دّذ ٍ لذست ّن 

لیذ تىلیف است ٍلی ایي لذستی وِ لیذ تىلیف ضذُ است آیا غالحیت ًذاسد وِ اص قشیك تىلیف هادُ سا همیذ وٌذ 

تِ تؼثیش هحمك  -ایي غلّ اص قشیك تىلیف  وِ غالحیت داضتِ تاضذ وافی است. تاالخشُ یه غلّ آهذُ است ٍّویي 

ضَد ٍ ایي همذاس غالحیت داسد وِ هادُ سا ّن  همیذ تِ لذست هی -تِ تؼثیش هحمك ًائیٌی-یا اص قشیك خكاب  -خَئی

 شد هضاحن اص قشیك اقالق هادُ صیش سَال هی سٍد.همیذ وٌذ ٍ غالحیت وِ آهذ احشاص اقالق هادُ ٍ ٍجَد هالن دس ف

 کالم هحقق خوئی و هحقق نائینی  اشکال شهید صدر به

 دس ایٌجا جا داسد فشهایص ضْیذ غذس سا ّن تیاى وٌین. 

ذ. ای سا تِ استاد خَد، هحمك خَئی اضاسُ هی وٌٌ ضْیذ غذس دس تحَث ریل ایي فشهایص دٍم هحمك ًائیٌی یه ًىتِ

 یه قَلیتی سا دس آى پزیشفتیذ ٍ اص ایطاى هی فشهایٌذ وِ تیاى ضوا یه تیاًی است دستاسُ والم هحمك ًائیٌی وِ وأىّ 

، اقالق هادُ سا خشاب وٌیذ ٍ ایي دسست ًیست صیشا اگش دس قَلیت سفتیذ ٍ قشیك قَلیت خَاستیذ تا تمییذ تىلیف

وٌین تؼذ   ثِ تىلیف است ٍ هالن سا اص قشیك اقالق هادُ دسست هیگفتیذ هالن یه ستثِ داسد ٍ ستثِ هالن ساتك تش ست

تىلیف داسین ٍ تىلیف همیذ تِ لذست ضذُ است پس ًوی تَاًیذ تمییذی سا وِ لذست تشای تىلیف دسست وشدُ است 

تمذم ص تاب سش هادُ لشاس دّیذ. ایي گًَِ وِ ضوا تیاى هحمك ًائیٌی سا فْویذیذ اگش ٍالؼا دسٍى آى یه تمذم ٍ تاخشی ا

تَؾیح ضوا دسست  سست وشدیذ تا هطىل سٍتشٍ هی ضَیذٍدلذست  تِ ٍسیلِسا تىلیف  هالن تش تىلیف ٍ تؼذ تمییذ

ًیست. تَؾیح دسست آى ایي است وِ هحمك ًائیٌی دس ایي تیاى دًثال ایي است وِ تگَیذ ها دٍ هذلَل ّن ػشؼ 

ٍجَد ًذاسد تلىِ ػشؾی ّستٌذ ٍ لزا مذم ٍ تاخش داسین یه تىلیف داسین وِ اص ّیأت استفادُ هی وٌین ٍ قَلیت ٍ ت
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هادُ سا خشاب وٌیذ دسست ًیست  ،تیاى ضوا وِ خَاستیذ تمذم ٍ تاخش دس آى تیاٍسیذ ٍ خَاستیذ اص قشیك تمییذ تىلیف

لت هكاتمی ٍ ٍ تیاى ضوا دس ّواى فؿای هكاتمی ٍ التضاهی است. هحمك ًائیٌی دٍ تیاى داسد دس یه تیاى اص قشیك دال

التضاهی ٍ اص یه قشیك تمذم ٍ تاخش حشوت وشدُ است ٍ دس تیاى دیگش خَاستِ دٍ هكلة ّن ػشؼ سا تحَیل دّذ ٍ 

لزا دس تیاى دٍم ًوی ضَد تِ هحمك ًائیٌی گفت لیذی وِ آهذُ یىی سا تمییذ وشدُ است دیگشی سا ّن تمییذ وٌذ صیشا 

 د ٍ دیگشی ظَْس سیالی دس ٍجَد هالن داسد. ایٌْا ّن ػشؼ ّستٌذ یىی ظَْس دس تىلیف داس

ضْیذ غذس گفتِ ها یه جَاتی تِ هحمك ًائیٌی هی دّین ٍ آى ایٌىِ ها ػشؾیت سا لثَل ًذاسین ٍ لثَل ًذاسین وِ 

تَاى  ّستٌذ. ها هؼتمذین وِ هذلَل ّیأت ٍ هادُ دس ػشؼ ّن ًیستٌذ، لزا ًوییىذیگش هذلَل ّیأت ٍ هادُ دس ػشؼ 

 یگشی سا هكلك ًگِ داضت ٍ اص قشیك اقالق دٍهی احشاص هالن دس فشد هضاحن وشد. یىی سا همیذ وشد ٍ د

ٍ  »ایطاى لثَل داسد وِ هحمك ًائیٌی دٍ تیاى داسد ٍلی دٍ تیاى سا سأسا ًوی پزیشًذ ٍ لزا تؼثیش ایطاى ایي است وِ 

لة أٍال ٍ تالزات ٍ تىَى الػحیح فی هٌغ ّزا الكشیك: إًىاس أغلِ الوَؾَػی، فاى الخكاب یذل ػلى الحىن ٍ الك

خكاب اٍال ٍ تالزات تىلیف سا  1« الحىن َّ الذال ػلى حثَت الوالنداللتِ ػلى الوالن فی قَل رله أی یىَى حثَت 

 ّذ ٍتِ تثغ تىلیف هادُ هی آیذ ٍ ها صیش تاس ػشؾیت ًوی سٍین.د هی

 

 

  هحقق نائینیو  هحقق خوئیشهید صدر و بزرسی کالم 

ػی قَلیتٍاسد ًیست ٍ  اٍال اضىال ضْیذ غذس تِ هحمك خَئی ًیست ٍ ایي  ی استَاستیاى دٍم هحمك خَئی تش یه ًَ

یذ هحمك ًائیٌی خَاستِ تگَیذ ها اٍال یه تىلیف داسین ٍ حاًیا هالن داسین اها تمییذ قَسی ًیست وِ تخَاّذ تگَ

تىلیف غالحیت تمییذ هالن سا داسد. تلىِ هحمك خَئی ّن اًػافا خَاستِ دٍ تیاى دس هماتل دٍ استذالل هحمك ًائیٌی 

ٍ گفت حجیت  پیص سفتهكاتمِ ٍ التضام تَد وِ ایطاى اص قشیك اًىاس حجیت داضتِ تاضذ استذالل اٍل هحمك ًائیٌی 

استذالل دٍم هحمك  غلف است. دس هحمك ًائیٌیاستذالل لزا داللت هكاتمی وِ تشٍد حجیت داللت التضاهی ّن هی سٍد 

ی ٍل تمذم ٍ تاخش ًائیٌی واسی تِ هكاتمِ ٍ التضام ًذاضت ٍ خَاست تگَیذ ها دٍ هذلَل داسین چِ ػشؾی ٍ چِ تا

تاالخشُ دس آى هكاتمِ ٍ التضاهی دس آى ًیست ٍلی اضىال هحمك خَئی تِ هحمك ًائیٌی ّواى است وِ ها تیاى وشدین ٍ 

 اص قشیك فؼلیت تىلیفگفتین هحمك خَئی خَاستِ تگَیذ اگش لذست لیذ تىلیف ضذ ٍ تىلیف سا ِت فؼلیت سساًذ 

                                                           
1

 .326؛ ص 2 بحوث في علم األصول ؛ ج . 



4 
 

ِ لذست ٍلتی آهذ سش تىلیف ٍ فشؼ وشدین تىلیف ٍ حشف دیشٍص ها دسست است و گزاسد تاحیش سٍی هالن ّن هی

یؼٌی صاجش ٍ تاػج ٍ صًذُ هی ضَد آى هَلغ تىلیف سٍی هٌاـ ّن احش داسد ٍ اهىاى ًذاسد  هی ضَدتا لذست فؼلی 

ای ٍجَد داضتِ تاضذ ٍ هَال آى سا ًخَاّذ ٍلتی هَال تىلیف سا تا لذست فؼلی هی وٌذ پس هؼلَم است وِ  هٌاـ صًذُ

سٍی هٌاـ تاحیش داسد. ٍ ایي ضاّذ تش هكلة دیشٍص ها است وِ هحمك خَئی دسست است وِ گفتِ است ایي لذست 

دی اهتخال سا ضشـ فؼلیت تىلیف ٍلی حىن ػمل تِ لضٍم لذست دس ٍا وٌذ هی تِ لضٍم لذست دس ٍادی اهتخالػمل حىن 

شیٌِ است وِ ایطاى خَاستِ ایي قَسی ٍ ایي تْتشیي لتش خالف فشهایطی وِ ضْیذ غذس دیشٍص تیاى وشدًذ داًذ  هی

  سیش وٌذ.

هحمك خَئی خَاستِ تگَیذ لذست تاالخشُ تىلیف سا فؼلی هی وٌذ ٍ تىلیف فؼلی تىلیف تاػج ٍ صاجش ٍ تىلیف 

غشفا اًطایی هٌاـ ًذاسد. اگش هٌاـ الصم االستیفائی ٍجَد  ی صًذُ است وِ ایي تىلیف ًطاى هی دّذ وِ تىلیف هشدُ

آى هٌاـ وَتاُ ًوی آهذ ٍ ایي حشف ها است ٍ ضاّذی است تش ایٌىِ تفػیلی وِ ضْیذ غذس اص والم  داضت وِ هَال اص

هحمك خَئی تیاى وشد غلف است صیشا ایطاى تِ هحمك خَئی اضىال وشد وِ حجیت هذلَل هكاتمی تِ ّن ًخَسدُ است 

ٍادی اهتخال ًثشدُ است تلىِ گفت ػمل  صیشا ضوا لذست سا دس ٍادی اهتخال تشدیذ. دس حالیىِ هحمك خَئی لذست سا دس

هی گَیذ دس ٍادی اهتخال تایذ لذست داضتِ تاضیذ ٍ ایي حىن ػمل، ضشـ فؼلیت تىلیف است. تلِ اگش هحمك خَئی 

 غشیحا حشف ها ٍ حؿشت اهام سا تیاى هی وشد اضىال ضْیذ غذس تِ هحمك خَئی دسست تَد.

اص قشیك ایٌىِ تذٍى لذست فؼلیتی ضىل ًوی گیشد تا تمسین تِ اًطا ٍ تؼذ وِ همیِّذ تىلیف ضذ ٍ تىلیف سا همیذ وشد 

لثَل داسیذ وِ لذست لیذ مِ ٍ التضام سا ًذاضتِ تاضین ٍلتی ها ٍلَ هسألِ هكات سست تاضذ دس ایي تیاى هی گَیذفؼلیت د

ای لذست وِ گَییذ دس غیش فؿ هاهَستِ است پس اگش وجا هیٍ هشص تىلیف است ٍ لثَل داسیذ وِ حػِ همذٍسُ 

 گَیین همیِّذ است.  تىلیف تاػج صًذُ ًذاسیذ هالن داسیذ تلىِ ها غشیحا هی

خذهت ضْیذ غذس هی گَیین وِ استاد ضوا ًخَاستِ ػشؾیت سا وٌاس تگزاسد تلىِ خَاستِ اص ایي قشیك سیش وٌذ ٍ اگش 

هحمك ًائیٌی سا تذّیذ الصم  ایي قَسی ضذ آى هَلغ ها تِ ضْیذ غذس تایذ تگَیین ضوا ّن اگش هی خَاّیذ جَاب

؟ اگش ایي لذست  ًیست اًىاس هثٌا وٌیذ تلىِ ضوا ّن اص قشیك ها سیش وٌیذ. ٍ تگَییذ ایي لذست فؼلیت هی آٍسد یا ًِ

فؼلیت آٍسد اقالق هادُ اص دست هی سٍد ٍ اگش فؼلیت ًیاٍسد اقالق هادُ سش جای خَد تالی است. لذست ٍلتی وِ ها 

پزیشین فؼلیت هی آٍسد ٍ اگش لذست دس ٍادی اهتخال تشٍد ٍجَد ٍ ػذم آى تطَد هسألِ هشاتة حىن هطَْس سا ت

استحماق ػماب ضَد یؼٌی دٍ لاػذُ داسین ػمل تگَیذ لثح تىلیف ػاجض یا ػمل تگَیذ ػماب ػاجض لثیح است. 

 تشگطتین سشاؽ والم خَدهاى. 
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وٌیذ ٍ اگش تا  جض واس هیٌیذ یا تا لاػذُ لثح ػماب ػاتِ ضْیذ غذس هی گَیین ضوا تا لاػذُ لثح تىلیف ػاجض واس هی و

ػاجض واس وشدیذ ٍَل ایٌىِ ایي لذست دس ٍادی اهتخال هؼتثش تاضذ وِ هحمك خَئی ایي سا تَؾیح داد ٍ  لثح تىلیف

وِ ایي آلا هشیؽ است ٍ ًوی تَاًذ حشوت وٌذ  ػمل هی گَیذ االى وشد وِ لذست دس ٍادی اهتخال است یؼٌیلثَل 

ل ًذاسد ٍ لذستی وِ دس تىلیف ًمص داسد لذست ٍادی اهتخال است ٍلی دس تىلیف اخز ضذُ است ٍ اگش ایي قَس اضىا

ضَد ٍلتی تىلیف فؼلی ٍ صًذُ ضذ هؼلَم ًیست وِ هادُ تِ اقالق خَدش تالی  ضذ تا لذست تىلیف فؼلی ٍ صًذُ هی

ذ ها اغل ضوا ضْیذ غذس اًىاس هثٌا وٌذ ٍ تگَیًیست الصم  ا اغال خالفص هؼلَم است ٍ ایي حشف ها است ٍتواًذ ی

 ػذم تمذم ٍ تاخش سا لثَل ًذاسین ٍ تمذم ٍ تاخش حتوا تایذ تاضذ. هَؾَػی 

تشای ها هْن ًیست خَاُ تمذم ٍ تاخشی تیي احشاص هالن اص قشیك هادُ ٍ حیج تىلیف اص قشیك ّیأت سا لائل تاضین یا 

َد یا ًطَد، اگش اص ایي قشیك ٍاسد ضذیذ یه ًىتِ تیطتش ٍجَد ًذاسد هْن ًثاضین چِ هسألِ هكاتمِ ٍ التضاهی دسست ض

وٌیذ تا ّش لاػذُ ای وِ  ای واس هی وٌیذ. لاػذُ لثح ػماب یا لاػذُ لثح تىلیف واس هی ایي است وِ ضوا تا چِ لاػذُ

گَیذ ػاجض تىلیف واس وشدیذ حوشُ خاظ خَدش سا داسد. لثح تىلیف هی خَاّذ فؼلیت سا هتَلف تش لذست وٌذ ٍ ت

صًذُ تاػج ًذاسد ٍ اگش ٍالؼا ًذاسد آى هَلغ تا هطىل سٍتشٍ هی ضَد، لزا  ایي جولِ ضْیذ غذس وِ خَاستِ تگَیذ 

هحمك ًائیٌی دس ٍالغ هی خَاّذ تگَیذ تیي لذستی وِ اص دلیل لفظی تذست آیذ هاًٌذ استكاػت یا لذستی وِ اص خكاب 

ت آیذ ها فشق لائل ّستین، ها هی گَیین تا ٍلتی لذست هٌجش تِ فؼلیت تىلیف تذست آیذ ٍ یا لذستی وِ اص ػمل تذس

 هی ضَد فشق فاسق ًیست. 

  در احزاس هالک هزحوم آخوندسی بیان بزر

هشاد ٍ هذلَل ٍ  صیشا هسألِ تضاحن ستكی تِ داللتًیست  یاى اٍ هالصهِدس ایي فؿا تایذ تشٍین سشاؽ هشحَم آخًَذ وِ ت

خَاّذ تگَیذ ها اص قشیك  است ٍ هی تیاى دٍم هحمك ًائیٌی. آیا تیاى هشحَم آخًَذ ایي جذی ٍ هشاد استؼوالی ًذاسد

اقالق هادُ احشاص هالن هی وٌین تا اضىالی وِ تِ هحمك ًائیٌی ٍاسد تَد تِ ایطاى ّن ٍاسد ضَد یا ایٌىِ ایطاى تیاى 

هاى لذست سَهی داسد ٍ اگش تتَاى تیاى سَهی دسست وشد تىلیف ایي تیاى تا ایي استذالل ها چی هی ضَد صیشا دس ساص

 است ٍلی ًِ اص خكاب ٍ ًِ اص دلیل لفظی هی آیذ تلىِ لذست اص حىن ػمل هی آیذ. 

آیا هشحَم آخًَذ هی تَاًذ تا تفىیه تاب تخػیع اص تاب هضاحوت ٍ ایٌىِ لذست سا اص یه حىن غشفا ػملی اخز 

وواواى تِ هشحَم آخًَذ ّن ٍاسد وٌذ دس هَسد هضاحوت هالن سا دسست وٌذ یا ایي اضىالی وِ تِ هحمك ًائیٌی گشفتین 

است لىي ًسثت تِ هحمك ًائیٌی اص تاب دلیل ػلی الؼذم است ٍ ًسثت تِ هشحَم آخًَذ وِ تا ًَع سَم لذست هی 

خَاّذ واس وٌذ اص تاب حىن هستمل ػمل، اص تاب تخشظ تش غیة است. دس فؿای هحمك ًائیٌی تىلیف هؼلَم ضذ وِ 
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ضىال هحمك خَئی هكشح تَد وِ ها اغل هثٌای اضىال سا اص هحمك خَئی لثَل ًىشدین یا تا هالصهِ واس وشدًذ وِ آى ا

یا تا تیاى دٍم واس وشدًذ وِ دٍ هذلَل غیش هشتة تِ ّن ٍ دٍ هذلَل هستمل تَد ٍلی خكاب التؿا لذست داضت لذست 

 ّن فؼلیت تِ تىلیف هی داد ٍ لاػذُ لثح تىلیف ػاجض هثٌای واس تَد. 

خَاّذ دس فؿای لثح تىلیف ػاجض تا حىن ػمل واس وٌذ ًِ تا تیاى هحمك ًائیٌی. آیا دس ایي فؿا هی هشحَم آخًَذ هی 

دسست وشدین ٍ تِ   ضَد احشاص هٌاـ سا اص هشحَم آخًَذ پزیشفت یا ایٌىِ تشاساس ساصهاًی وِ ها دس فؼلیت ٍ اًطاء

 لسِ تؼذ تاضذ.هطَْس گشفتین ساُ تشای احشاص هالن ٍ هٌاـ ًذاسین. تتوِ آى تشای ج

 


