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 تاسوِ تؼالی

 86/11/68   86جلسه            ( دام ظله)خارج اصول حضرت استاد فرحانی 

 صحت اهر آهر با فرض علن به انتفاء شرط آنوع کلی: هسأله ضد              هوضوع جزئی: هوض

 

 

 صحت اهز آهز با فزض علن به انتفاء شزط آن

 خالصه جلسه گذشته

دس فضای سخَع  گزضت. دیذگاُ دیگشیدیشٍص  اصل هسألِ ٍ ػٌَاى هسألِ دس هَسد تَضیحهشحَم آخًَذ ًظشیِ 

ضَد وِ آیا  خًَذ وِ ضویش سا تِ اهش تشگشداًیذ سَال هی. تا لثَل هثٌای هشحَم آٍخَد داسد ضویش اًتفاء ضشعِ تِ اهش

هطشٍط تِ  ایي اهش هغلك است یا اهش هطشٍط است. ها دس تمسیوات اهش گفتین اهش یىثاس هغلك است ٍ ٍخَتص

ضشط ًیست ٍَل ٍخَدش هطشٍط ِت ضشط تاضذ هثال عْاست ضشط ٍخَد صالت است ٍلی ٍخَب صالت ًسثت 

تِ عْاست هغلك است. دس تحث همذهِ ٍاخة گفتِ ضذ وِ ها اص همذهات ٍخَدیِ تحث هی وٌین ٍ اص همذهات 

 هطشٍط تِ ضشط است. وٌین ٍ گاّی ٍخَب اهش آًْا هطشٍط هی ضَد تحث ًوی ٍخَتیِ وِ ٍاخة ًسثت تِ

آیا خَاص   فاء ضشط اهش،گَیین خَاص اهش آهش تا ػلن آهش تِ اًت دستاسُ فشهایص هشحَم آخًَذ سَال ایي تَد وِ ٍلتی هی

. اگش دستاسُ اهش هغلك تحث وٌین هشاد استیا اهش هطشٍط  هش تا اًتفاء ضشط اهش هغلك هشاد استػلن آ اهش دس صَست

ش ضشعی داسد وِ آى ضشط هٌتفی داًذ ایي اه ٍلی هیوٌذ  شاعی لائل ضَد هغلك اهش هیىِ اضتیؼٌی هَال تذٍى ایٌ

  است.

هش داضتِ تاضین ٍلَ ایٌىِ آهش دس لساى آ است وِ یه اهش هغلمیتحلیل هشحَم آخًَذ ًاظش تِ ایي  اًذ اصَلییي گفتِ

است وِ آى ضشط هٌتفی است. داًذ تِ حسة ٍالغ ایي اهش هطشٍط است ٍ هغلك ًیست یؼٌی هطشٍط تِ ضشعی  هی

سسذ  اًذ ایي اهش اًطائی تِ فؼلیت ًوید وٌذ ٍلَ ایٌىِ هی تَخیِ هشحَم آخًَذ ًاظش تِ ایي است وِ آهش اًطاء اهش هی

ضَد ٍ اگش ایي گًَِ ضَد  وِ هٌتفی است ٍ لزا اهش فؼلی ًویٍالؼی است  صیشا فؼلیت آى هطشٍط تِ یه ضشط

 آیذ.  تحث ّای تؼذی پیص هی

دّذ وِ تِ حسة ٍالغ هطشٍط تِ  وِ آهش یه اهش هغلمی سا اًدام هیضَد  یي عَس هیش اهش هغلك تاضذ ًضاع ااگ

اًطا اهش وٌذ ٍ لزا اهشی سا هَال ضَد وِ دس ٍالغ خایض  ٍ هؼٌای خَاص ایي هیضشعی است وِ آى ضشط هٌتفی است 
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ي فضا هشحَم آخًَذ ایي سا سشاؽ اهش اهتحاًی تشد، دس ای وِسسذ  وٌذ وِ اص تاب اًتفاء ضشعص تِ فؼلیت ًوی اًطا هی

اًطا اهش اگش تِ داػی تؼث تاضذ لغَ است صیشا فشض تش  : یه لسن ایٌىِن وِ خَد ایي دٍ لسن استیػشض وشد ها

ضَد  ٍ اهشی وِ تِ داػی اًطا تؼث هی ایي است وِ اًطا وشدُ است اهشسا ٍ داػی ّن تؼث تَدُ است ًِ اهتحاى

تؼذا خَاّین گفت تضسگاًی هثل سسذ لغَ است.  ىِ تِ فؼلیت ًویتِ دلیل ایٌ حمیمتا اهش است لىيدسست است وِ 

ضَد تشای آى ثوشاتی فشض وشد تا اضىال پایاًی هشحَم آخًَذ وِ  گَیٌذ ّویطِ لغَ ًیست ٍ هی هحمك خَئی هی

داػی تؼث ٍلی ػذم فؼلیت ایي اهش هغلك ي اًطا اهش هغلك تِ الصم ًیایذ. ای ،گَیٌذ ًوی اهتحاًی اهش گفت تِ ایي اهش

 لغَیت است وِ سسیذگی خَاّذ ضذ. وِ تِ داػی تؼث اًطا ضذُ است هحزٍس

تحث سا تِ ایي اًطا اهش تِ داػی تؼث ًثَدُ است تلىِ ِت داػی اهتحاى تَدُ است ٍ هشحَم آخًَذ  لسن دیگش ایٌىِ

تِ هؼٌای اهىاى راتی ٍ خَاص  الی ًذاسد لزاٍ گفت ایي هغلة ًظائش ػمالئی ٍ ضشػی داسد ٍ لزا ّیچ اضىتشد سوت 

ًظائش ػشفی صیاد  اگش اهش اهتحاًی تاضذایي است وِ لثح ػملی ًذاسد ٍ  تِ هؼٌای اص صشفاخَ ضَد تلىِ ٍلَػی ًوی

اگش تشای آى فایذُ پیذا  الثتِ خَاص آى لاتل تحث است آیذ وِ الصم هیٍ اگش تِ داػی تؼث تاضذ لغَیت لثیح  داسد

 وٌین.

 در توجیه عنوان بحث  هحقق نائینینظز 

ْا دس فضای اهش هغلك دسست است ٍلی اگش اص اٍل تحث سٍی هغلك اهش تشٍد یا اهش گفتِ ضذُ توام ایي تحث

دس ایي فضا هحمك  ،«هي استغاع الیِ سثیال»اص اٍل تِ ضىل لضیِ ضشعیِ اهش وٌذ ٍ تگَیذ هَال هطشٍط تشٍد ٍ 

َد داسًذ اًطاّا ّوِ تِ ای ٍخ ًائیٌی ایٌدا ٍاسد تحث ضذُ است ٍ فشهَدُ چَى دس ضشػیات ها لضایای حمیمیِ

ّای هشحَم آخًَذ هغشح ضَد ٍ تحث ّای هشحَم  اًطاء هغلمی دس واس ًیست تا تحثضىل ضشعی ّستٌذ ٍ 

ًِ تٌْا اضىالی تِ  هسألِ سا دس فضای اهش هطشٍط تشدین هحمك ًائیٌی گفتِآخًَذ دس فضای اهش هغلك است ٍلی اگش 

ضَد  وِ آیا هی هغشح وٌذاست. اگش وسی هسألِ سا ایي گًَِ ولی ایي گًَِ تحث وشدى تاعل  آى ًیست تلىِ تِ عَس

فشهایذ ایي والم تاعل است صیشا  ایي اهش هطشٍط؟! هحمك ًائیٌی هی هَال اهش هطشٍط وٌذ تا ػلن اٍ تِ اًتفاء ضشط

ایي اهش تَخِ تِ وسی « اى استغؼت فیدة ػلیه الحح»اٍاهش هطشٍط تِ ضىل لضیِ حمیمیِ است ٍ اگش هَال گفت 

  اهش تشای فالى هىلف هٌتفی است یا ًیست. وٌذ تا تحث ضَد وِ آیا ضشط ایي یًو

دس ّش ِ وسی ًذاسد تلىِ هَالیی وِ ػلن تِ اًتفاء ضشط داسد؛ اصال لضیِ حمیمیِ تَخِ ت فشهایذ هیتؼذ  هحمك ًائیٌی

ٍخَب حح سا هؼلك وشدُ است تش هَضَػی تِ ًام ، خؼل داسد ٍخَد داسد ٍ یه هدؼَل یه خؼللضیِ حمیمیِ 
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وِ  تحث ضَدتا  ضَد یتَخِ تِ وسی ًوهتىلیف ایي  آیذ وِ ایي استغاػت تیایذ ٍ ٍلتی ایي ٍخَب هی  ،تاستغاػ

یست تلىِ خؼل یه لضیِ حمیمیِ است ٍ اگش استغاػت آهذ ضشط آهذ ٍ هطشٍط ّست یا ضشط ًیاهذ ٍ هطشٍط ً

ل تِ ضىل لضیِ ٍ خؼ اص اٍل اًطاء هطشٍط تاضذ آیذ. اگش اًطا اهش یذ ٍ اگش استغاػت ًیاهذ ٍخَب ًویآ ٍخَب هی

است  تِ فؼلیت ضشط آىلضیِ حمیمیِ  حىن فؼلیتخایی خَدش تیاى ضذُ است وِ حالیىِ دس دس  حمیمیِ تاضذ

 .پس دیگش تحثی ًیست

تلِ اگش وسی گفت لضایا دس خؼل احىام ضشػیِ تِ ضىل لضیِ خاسخیِ است دس لضیِ خاسخیِ دس ٍالغ واسی تِ 

ٍ اًتفاء ضشط ًذاسین، تلىِ دس لضیِ خاسخیِ آًچِ هَخَد است ایي است وِ هَال ًگاُ وشدُ است  ػلن آهش تِ ٍخَد

ضشط دخالتی دس لضیِ خاسخیِ ًذاسد ّش چٌذ هثٌای ها   تِ ٍالغ ٍ حىوی سا سش ٍالغ تشدُ است ٍ ػلن آهش تِ اًتفاء

داًین ٍ یه ٍخَب هطشٍط سا  هیدس خؼل لضیِ خاسخیِ ِت ضىل لضیِ حمیمیِ است ٍ لضیِ حمیمیِ سا ضشعیِ 

 فشهایذ هیای ًذاسد ٍ ٍخِ هؼمَلی ًذاسد. هحمك ًائیٌی  سی خاسخیِ ّن تثیٌذ ایي حشف ثوشُوٌین ٍلی اگش و خؼل هی

افغش فی ًْاس ضْش سهضاى هغ ػذم  هي»هسألِ ٍخَب وفاسُ است تش  ،یىی اص ثوشات ایي تحث لائل ّستٌذتؼضی 

د ٍ ایي ضَ ًذاسد هثال تیواسی تش اٍ ػاسض هیوسی وِ ضشائظ ٍخَب سا تا آخش ، «ضشائظ ٍخَب لِ الی اللیل  تواهیة

اهسان اص فدش تا اراى هغشب تشای اٍ ًیست ٍ ضشط ٍخَب اهسان تشای  لضٍم ،ضَد ٍخَب اص گشدى اٍ سالظ هی

 . هحمك ًیستاٍ 

آیذ یا ًِ؟ فمْا  ا ًذاضت آیا وفاسُ تِ گشدى اٍ هیٍ تِ حسة ٍالغ ضشط ٍخَب س افغاس اٍل سٍصاگش ایي هىلف 

چٌیي ٍخَتی تشای  ،ٍلَ تِ حسة ٍالغ اگش گفتین چٌیي تىلیفی دسست استٍ گفتٌذ ایي اص هصادیك تحث ها است 

ایي تىلیف دسست ش گفتین اگ .اٍ ًیست ٍ ایي ٍخَب تشای اٍ فؼلیت ًذاسد صیشا ضشط ٍخَب تشای اٍ هٌتفی است

آیذ. اصل ٍخَب  اٍ ًویوفاسُ گشدى آیذ ٍ اگش گفتین ایي تىلیف وشدى دسست ًیست  هی است وفاسُ گشدى اٍ

 ،تِ خاعش هخالفت تا تىلیفتا ٍخَد ًذاسد تش هىلف هطشٍط تِ یه ضشعی است وِ ضشط هٌتفی است ٍ تىلیفی 

 . وفاسُ ٍاخة ضَد

هسألِ دسست ًیست ٍ ایي ثوشُ دادین دستاسُ ػذم هؼمَلیت هسأِل تَضیحی وِ ها تا تَخِ تِ گَیذ  هحمك ًائیٌی هی

گشدد وِ آیا تىلیف تِ صَم اًحاللی است یؼٌی وسی تایذ  ایي هسألِ تِ ایي تشهی تلىِ تحث ًیستایي ثوشُ وفاسُ 

ٍ ّش ضَد  هیتِ اهساوْای هتؼذد تِ تؼذد لغؼات صهاى ٍ ایي اهسان هٌحل اص اراى صثح تا اراى هغشب اهسان وٌذ 

ٌذیي اهسان ٍاخة ضذ است آى اص اراى صثح تا اراى هغشب چ ، اگش اهسان هٌحل ضذ وأىّ ذام یه تىلیف استو
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اهساوی وِ دس صهاى خَدش ضشط ٍخَتص هٌتفی ضذُ است هٌتفی است ٍلی ایي اهساوی وِ دس اٍل سٍص است 

گشدد یا  آیذ. ایي هسأِل تِ ایي تحث تشهی فغاس دس اٍل سٍص تِ گشدى هىلف هیضشائظ سا داسد ٍ وفاسُ تِ خاعش ا

اراى صثح تا اراى هغشب داسین  اهسان اصیه مظ یه ٍخَب داسین ٍ ایٌىِ تگَیین ها ٍخَتات هتؼذد ًذاسین ٍ ف

داسد ٍ آى ضشط هتاخش ایي است وِ ضشائظ تىلیف تا آخش سٍص تشای هىلف تالی ط هتاخشی ضشایي تىلیف ٍلی 

گَیذ ایي تحث  هحمك ًائیٌی هی ای تِ ًام ضشط هتاخش ٍخَد داسد وِِ دس تحث ٍاخثات تذسیدی یه هسأل .تواًذ

تِ ضشط هتاخشی گشدد. اگش وسی گفت دس ایٌدا فتَای هي یه ٍخَب است ٍلی ایي ٍخَب هطشٍط  یتِ آى تشه

  .اص اٍل ٍخَتی ٍخَد ًذاضتِ استٍ ضَد هىلف تىلیف ًذاسد  است ٍلتی هؼلَم هی

گَیٌذ وفاسُ داسد هوىي ًظش فمْی آًاى تِ اًحالل تاضذ ٍ وساًی  هیوساًی وِ  :گشدد خالصِ هسألِ تِ ایٌدا تش هی

تِ ایي تحث ستغی ًذاسد گَیٌذ وفاسُ ًذاسد تِ خاعش ایي است وِ یه اهسان است وِ ضشط هتاخش داسد ٍ  وِ هی

ایي تحث اصال هؼمَل ًیست صیشا لضایا ضشػیِ تِ  ٍ  وِ اهش آهش تا ػلن اٍ تِ اًتفاء ضشط اهش دسست است یا ًیست؟

 ِ حمیمیِ ّستٌذ.ست لضیصَ

ایي حشف هحمك ًائیٌی واهال دسست است ٍلی هحزٍس هشحَم آخًَذ اهش  اًذ تالهزُ هحمك ًائیٌی یه ػذُ گفتِ

ضَد  اضىال هحمك ًائیٌی ِت اٍ ٍاسد هیهغلك تَدُ است ًِ اهش هطشٍط ٍ اگش هشحَم آخًَذ اهش هطشٍط سا تگَیذ 

یا حمیمیِ تشگشدد ًاهؼمَل تلمی ضذُ است ٍ تیي فشهایطات هشحَم ای وِ تِ خاسخیِ  لزا دخالت ػلن آهش دس ضشعیِ

 آخًَذ ٍ هحمك ًائیٌی خوغ وشدًذ.

 نظز حضزت اهام در توجیه عنوان هسأله 

تایذ فشهایذ تِ چِ دلیل  هی ی سا تیاى وٌین. اهاماتتذا فشهایطات حضشت اهام سا تیاى وٌین ٍ تؼذ فشهایطات هحمك خَئ

هحمك ًائیٌی ٍاسد است. ها ضویش سا تِ هاهَستِ  ضَد ٍ ًْایتا والم اهش تشگشداًین صیشا دچاس هطىل هیضویش سا تِ 

ضَد ٍ  ٍ آى هَلغ اص هَاسد اهش هغلك هی گَیین ّل یدَص اهش آهش تا ػلن اٍ تِ اًتفاء ضشط هاهَستِ، گشداًین. هی تشهی

ضشط اهش ًیست تلىِ ضشط هاهَستِ هغشح است. اٍل تحث گفتین اٍاهش یىسشی ضشائظ ٍخَدیِ داسًذ ٍ یىسشی 

اهام  هغلك ّستٌذ. ًسثت تِ ضشائظ ٍخَب هطشٍط ّستٌذ ٍ ًسثت تِ ضشائظ ٍاخة،یِ داسًذ ٍ َتضشائظ ٍخ

دیذ داخل تحث ّای ًِ ضشط ٍخَب ٍ اگش سشاؽ ضشط ٍخَب تش تشگشداًیذ تحث سا تِ ضشط ٍاخةفشهَدُ است 

ٍ فؼلیت سا هغشح وشد  افتیذ. هشحَم آخًَذ اًطایی ّای هحمك ًائیٌی هی افتیذ یا ًْایتا داخل تحث هشحَم آخًَذ هی

فشهایذ اگش سشاؽ ضشط  ٍ هحمك ًائیٌی لضیِ حمیمیِ ٍ خاسخیِ سا هغشح وشد ٍ گفت غیش هؼمَل است. اهام هی
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س داًذ ایي ٍاخة یه همذهِ ٍخَدی داسد وِ همذٍ الیی وِ هیوِ آیا هَ هاهَستِ تشدیذ هاحصل تحث ایي هی ضَد

 هىلف ًیست، اهش تِ اٍ صحیح است یا ًیست؟

صالت هصذاق فمْی ًذاسد صیشا دس صالت اّویت ٍاخة یِ خَسی است وِ اگش تمیِ ضشائغص سا اص ایي تحث دس 

دست داد التسمظ تحالٍ است ٍ دلیل داسد هثال هَال اص عْاست هائیِ دست تشهیذاسد ٍ اص عْاست تشاتیِ دست تش هی 

خَاّن. آیا  ش وٌذ وِ عْاست هیداسد ٍلی اگش فشض وشدین یه چیض فالذ عَْسیي است هَال هی تَاًذ تِ هىلف اه

 چٌیي اهشی هوىي است.

 داسدهحمك ًائیٌی والم تِ  گطتاضىالی وِ ضاگشداى هحمك ًائیٌی تِ اهام وشدًذ ایي است وِ والم ضوا تاص یياٍل

گشدد یا  اهشی تذٍى لذست فؼلیت پیذا وٌذ. ایي والم اهام یا تاص تِ والم هشحَم آخًَذ تش هی وِیؼٌی تِ ایي هغلة 

گشدد وِ آیا اهش تِ غیش همذٍس خایض است یا  تِ ایي هغلة تشهی اهام. والم وٌذ تاصگطت هی هحمك ًائیٌی والمتِ 

ست هٌتفی خَاّذ وِ ایي لذست هٌتفی است ٍلتی ایي لذ ست یؼٌی هَال اًطا اهش وٌذ ٍ تذاًذ ایي اهش لذستی هیًی

هام گفتٌذ اگش ضویش تِ هاهَستِ هاًذ لزا تِ ا هؼلَم است وِ تالی ًوی  هاًذ؟ هاًذ یا ًوی ضذ آیا ایي اهش تالی هی

 ضشط فؼلیت اهش ٍ چِ  ٍ تطَد اًتفاء ضویش تِ اهش تشگشددپس چِ تشگشدد تحث ثوشُ ًذاسد تا تحث ػَض ضَد. 

صیشا -تَاًذ ّوِ ایي هاهَستِ سا اًدام تذّذ  اهش آهش دس هَسد وسی وِ ًویخَاص  تحثضویش تِ هاهَستِ تشگشدد ٍ 

ایي حشف تِ  تتاصگطدس ّش صَست  -آى هىلف ًوی تَاًذ اًدام تذّذ ای داسد وِ ایي هاهَستِ ضشط ٍ همذهِ

والم سا تِ  ایي تحث اهام تخَاّذ ّواى والم هحمك ًائیٌی است لزا ضوا تحلیل خذیذی اسائِ ًىشدیذ، تلِ اگش

ذ هخالفیي ها یا ذ ٍ تگَیلفیي سا تشسسی وٌیؼٌی اگش حضشت اهام هخا ت،اهىاى آى ّساضاػشُ یا هؼتضلِ تشگشداًذ 

 وِ تىلیف تِ غیش همذٍس اضىالی ًذاسد وِ ّواى تىلیف تِ هحال گَیٌذ هیُ اضاػشُ ّستٌذ یا هؼتضلِ ّستٌذ ٍ اضاػش

گَیٌذ تىلیف تِ غیش همذٍس اضىال داسد یؼٌی چٌیي اهشی ًوی ضَد ضىل تگیشد.  است ًِ تىلیف هحال یا هؼتضلِ هی

است وِ اهش  اگش دس ایي حذ تخَاّین تیاى وٌین اضىال ًذاسد ٍلی وساًی ّن وِ هی گَیٌذ اضىال داسد اص ایي تاب

 تِ فؼلیت ًوی سسذ صیشا اهش هَضَع ًذاسد. هشحَم هشٍج دس هٌتْی الذسایِ یه خولِ لطٌگی دس ًمذ حضشت اهام

 آٍسد.  هی

 هسأله تحلیل در  هختارروش 

اٍال تایذ فشهایص حضشت اهام سا تشسسی وٌین وِ ساتغِ تٌگاتٌگی تا فشهایص آیت اهلل تشٍخشدی داسد وِ تِ آى 

ثاط آى سا تا فشهایص اهام تیاى خَاّین وشد ٍ استمالل فشهایص حضشت اهام سا خَاّین ای خَاّین وشد ٍ است اضاسُ
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گفت ٍ تؼذ تشسسی وٌین  فشهایص هحمك ًائیٌی آخش واس تِ ودا هی سسذ ٍ اتتذا فشهایص حضشت اهام سا اص والم 

َئی تِ هحمك ًائیٌی تِ هحمك ًائیٌی خذا وٌین صیشا اگش فشهایص حضشت اهام تِ هحمك ًائیٌی تشگشدد ًمذ هحمك خ

اهام ّن ٍاسد هی ضَد. ٍلی اگش فشهایص حضشت اهام سا اص هحمك ًائیٌی خذا وشدین اٍل تایذ فشهایص هحمك ًائیٌی 

 1سا تشسسی وٌین ٍ تؼذ فشهایص اهام سا تشسسی وٌین.

 «ٍصلی اهلل ػلی هحوذ ٍآل هحوذ»

                                                           
د دیگذار یبَد کِ چزا فزق ًو شاىیاست آى اشکال ها بِ ا تیهزحَم آخًَد کِ لدرت شزط فعل یجَاب سَال: با هبٌا . 1 . فزق هَجَد ِب خاطز دخالت در هٌاط َب

ل دل یدارد ٍل زیتاث تیلدرت با توام الساهش در فعل یٌی. ًشد هحمك ًائتیفعلًِ بِ خاطز دخالت در   یدعَا یدر هٌاط ّن دخالت دارد ٍل دیایب یلفظ لیاگز اس هدَل

 .شَد یه یهٌتف تیاخذ شدُ است با اًتفاء لدرت فعل ٌاىیاست کِ اگز لدرت در تحمك هَضَع اخذ شَد کِ ًشد ا يیها االى ا


