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 تاسوِ تؼالی

 21/21/69  74جلسه            ( دام ظله)خارج اصول حضرت استاد فرحانی 

 به انتفاء شرط آنآهر علن  صحت اهر آهر باوع کلی: هسأله ضد              هوضوع جزئی: هوض

 

 

 صحت اهز آهز با فزض علن به انتفاء شزط آن 

  خالصه جلسه گذشته

 (ضضَاى اهلل تؼالی ػلیِ)تحث ها زضتاضُ فطهایص هحمك ًائیٌی زض هَضز لضیِ حمیمیِ ٍ ذاضخیِ تَز ٍ تیاى وطزین حضطت اهام 

لضایایی وِ هحوَل آى احىام تىلیفی هاًٌس ٍخَب ٍ استحثاب ٍ وطاّت ٍ حطهت ٍ اتاحِ تیاى هَضز ای ضا زض  ًىتِ

تِ ذاضخیِ ٍ حمیمیِ تمطیثا  اساس تمسین لضیِ زض ایي گًَِ لضایا وٌین ضایس وطزًس وِ اگط ایي ًىتِ ضا تِ زلت تحلیل

ای است وِ زض تحمیك ضْیس هغْطی زضتاضُ ساتمِ ٍ تاضیرچِ لضیِ حمیمیِ ٍخَز  هٌتفی ضَز. ًىتِ ایطاى غیط اظ ًىتِ

ًاظط تِ تسویِ لضیِ حمیمیِ است. ضْیس هغْطی هی فطهایس هغلثی ضا وِ هحمك ًائیٌی تِ  هغْطی زاضز ظیطا ًىتِ ضْیس

تثغ ضید اػظن ٍ ضید تِ تثغ حىین سثعٍاضی لضیِ حیمیمِ ًاهیسُ است ٍ لصس زاضز وِ لضیِ حمیمیِ ضا تِ لضیِ 

است وِ حىن ضٍی ذَز  ای است ٍ لضیِ حمیمیِ لضیِذاضخیِ زض لساى تَػلی لضیِ  ضطعیِ تطگطزاًس  ایي لضیِ 

ز هاّیت تِ ضطط ٍخَز آى ذَتطذالف لضیِ ذاضخیِ وِ حىن ضٍی  ضَز هی ضٍز ٍ تا الظم شات واض هیهاّیت 

ًاظط تِ الظم هاّیت « ٍاال لثغل حمیمیِ»ضٍز ضْیس هغْطی تِ زضستی تِ تثغ ذَاخِ عَسی اصطاض زاضز وِ خولِ  هی

است ٍ لصا ها ًثایس لضیِ حمیمیِ ضا هٌحل تِ ضطعیِ وٌین آًچِ وِ هٌحل تِ ضطعیِ است ٍ زض فلسفِ هغطح است ٍ 

گیطًس وِ ضوا  اضىال هی زاضز لضیِ ذاضخیِ تَػلی است ٍ لصا تِ هحمك ًائیٌی ضاسل ّن زض هٌغك ذَز اصطاض تط آى

 حمیمیِ ضا تِ لضیِ ضطعیِ تطگطزاًیس. ًثایس لضیِ

سضسِ ًدف زض خَاب اظ تعضگاى ه گطزز چٌاًچِ یه ًَع تسویِ تطهیتِ  طیایي فطهایص ضْیس هغْ ػطض وطزینها 

 گطزز. گَیین ذاضخیِ تِ لضیِ ضطعیِ تطهی ا اظ ایي تِ تؼس هیفطهایٌس ػیثی ًساضز ه یهغلة ه

 بودن قضایا تکالیفو خارجیه  اشکال حضزت اهام به حقیقیه

اصغالح وطزًس ٍ  تگَیین ایي اصَلییيلىي اضىال حضطت اهام ًاظط ِت ایي ًیست تلىِ ها اگط اظ تسویِ ّن تگصضین ٍ 

ی یا لضیِ حمیمیِ آًاى ىِ اًحالل تِ ضطعیِ زض لضیِ ذاضخیِ تَػلتا ایٌلضیِ حمیمیِ آًْا لضیِ ذاضخیِ تَػلی است 

تا هاّیت تِ ضطط ٍخَز ظ ضَز ٍ هطتثتَاًس تا هاّیت  ای است وِ ًوی زض هحوَل ٍ ٍخَب ِت گًَِ زضست ضَز تاظ
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هسألِ هاّیت  زّس خاظُ ًوین هحوَل تِ ها اٌىِ ها ایي ضا چغَض تحلیل وٌیلغغ ًظط اظ ای تَاًس هطتثظ ضَز. پس ًیع ًوی

 ن.یا هاّیت تِ لیس ٍخَز ضا هغطح وٌیهي حیث ّی 

 :اى فطهَزًسضا تیاى وطزین. ایط س وِ تَضیح آىطزیترطی اظ ػثاضات حضطت اهام ضا زض تْصیة ٍ هٌاّح هالحظِ و

تَاى  غیط هغلَتِ ٍ ًویظیطا هاّیت هي حیث ّی ال هغلَتِ ٍ ال  ا هحوَل تطای ذَز هاّیت لطاض زازٍخَب ض تَاى ًوی

ظیطا ذاضج ظطف سمَط است ًِ ظطف ثثَت تىلیف ٍ ًوی  ٍخَز ذاضخی لطاض زاز هاّیت تِ لیس ٍخَب ضا هحوَل

س ٍخَز شٌّی ًساضز ٍ لیتطگطزاًس ظیطا اٍال تىلیف واضی تِ هاّیت تِ  ضا تِ هاّیت تِ لیس ٍخَز شٌّی تَاى ٍخَب

هي ّیت ِت ها َبفس هَال است هوىي ًیست لصا ٍختِ ً هاّیتی وِ لائناهتثال وطز ظیطا  تَاى آى ضا اهتثال یا ًویثاً

فطهایٌس ایٌْا والحمیمیِ  لصا اهام هی گیطز، شٌّی تؼلك ًویتِ هاّیت همیس تِ ٍخَز  ٍ تِ ٍخَز ذاضخی آى ٍحیث ّی 

ًِ حمیمیِ تِ  1وِ لالة لضایا زض فمِ ٍ اصَل والحمیمیِ ّستٌس وطزًس غالح تگصضین ٍ لصا اضىالاظ اصحتی اگط  ّستٌس

 .هی ضس هتصل تْتط تَز وِ ػثاضت اهام تِ ػثاضات هطحَم آذًَستؼثیطی وِ آلایاى تیاى فطهَزًس. لىي 

ای تط  تْتط است یه هالحظِ تحث است ضا تطضسی وٌینتمطیثا توام وٌٌسُ وِ لثل اظ ایٌىِ ترص پایاًی ػثاضات اهام ضا 

مك ًائیٌی ٍ هحمك ػثاضت هطحَم آذًَس ٍ تلویص ایطاى هحمك اصفْاًی زاضتِ تاضین تا تىلیف ها تا ػثاضت اهام ٍ هح

 ذَئی ٍ تِ تثغ ایطاى ضْیس صسض ضضَاى اهلل تؼالی ػلیْن اخوؼیي ضٍضي ضَز.

 ٍ اگط ایي هغلة تِ ػثاضت هطحَم آذًَساستفازُ وطزًس اظ هطحَم آذًَس زض وفایِ یه ػثاضت ذَتی ضا حضطت اهام 

 ایي هغلة اظ هطحَم آذًَس است.اصل ضَز وِ  ٍصل ضَز هؼلَم هی

  هزحوم آخوند عباراتدنبال کزدن اشکال اهام در 

وٌس. اٍلیي خایی وِ هطحَم آذًَس ایي تحث ضا هغطح هی وٌس  س زض سِ خا وفایِ ایي تحث ضا هغطح هیهطحَم آذًَ

 زض هسألِ تؼلك اٍاهط ٍ ًَاّی تِ عثائغ است. 

  هزحوم آخوندهتعلق احکام شزعی اس نظز 

وٌس وِ ذصَصیات فطزیِ هٌاط ٍ هالن  اثثات هیایي تحث زض وفایِ زٍ ترص زاضز زض ترص اٍل هطحَم آذًَس 

وٌس وِ علة ًِ تِ ذصَصیت فطزیِ  ثاتت هیهي حیث ّی ًیع هٌاط ًساضز ٍ  عثیؼت ٍ هاّیتزیگط عطف  اظًساضًس ٍ 

 گیطز. ٍ ًِ تِ هاّیت هي حیث ّی تؼلك هی
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س لصا ًصالت زض یویي ٍ یساض هٌاط ًساضّن عثیؼی صالت ٍ ّن ین تِ تؼثیط هطحَم آذًَس تِ ٍخساى وِ هطاخؼِ وٌ

ٍ لیست ٍاخسُ للوالن. ٍلتی علة تِ عثیؼی یث ّی لیست اال ّی هي حعثیؼی گیطز ظیطا  علة تِ عثیؼی تؼلك ًوی

صالت ٍ ٍخَز یویي ٍ یساض ًوی تَاًست تؼلك تگیطز پس تایس تِ ٍخَز سؼی صالت تؼلك تگیطز. زض ترص اٍل 

ة هاًس. تؼلك علة تِ هاّیت هي حیث ّی ٍ تؼلك عل وٌٌس ٍ یىی تالی هی فطهایص سِ گعیٌِ زاضًس وِ زٍتا ضا تاعل هی

 تؼلك علة تِ ٍخَز سؼی صالت. تِ ٍخَز ذاظ ٍ سَم

زض ایي ترص ثاتت هی وٌٌس وِ علة تِ ٍخَز سؼی عثیؼی تؼلك گطفتِ است ٍ ػوسُ استسالل ایطاى ٍخساى است. زض 

تَاًس تگَیس اهط تِ عثیؼی ذَضزُ است ٍلی علة تِ عثیؼی ًوی تَاًس ترَضز.  تلِ وسی هی :فطهایس هیپایاى ترص اٍل 

ای تِ ًام عثیؼی زاضز یؼٌی ّیات افؼل سَاض تط عثیؼی صالت  ٍ هازُصلّ ضا ٍلتی تحلیل وٌیس یه ّیاتی تِ ًام اهط 

مة لألهط فإًِ علة فإًْا وصله لیست إال ّی ًؼن ّی وصله تىَى هتؼل»ًَس ایي است وِ ضسُ است تؼثیط هطحَم آذ

ثیؼی تؼلك ایٌىِ اٍاهط تِ ع سَال ضَز هطحَم آذًَس آى هتؼلك تِ علة است، لصا اگط اظ ٍلی ٍخَز سؼی  2«.الَخَز

 ضزُ است ٍ علة تِ ٍخَز سؼی هاّیت است.فطهایس اهط تِ عثیؼی ذَ هی تِ چِ هؼٌا است،گیطز  هی

 ٍم اظ ترص اٍل خسا است.ایداز ضا ضٍضي وٌس لصا ترص زتىلیف ٍخَز ٍ  ذَاّس زض ترص زٍم هطحَم آذًَس هی

ذصَصیات فطزیِ ّن هٌاط فطهایس اگط وسی زض ترص اٍل تا ها هرالفت وطز ٍ گفت  زض ترص زٍم هی هطحَم آذًَس

زاضًس ٍ فمظ ٍخَز سؼی ًگَییس تلىِ ٍخَزات ذاظ هغطح است. اگط وسی اصطاض تط هسألِ ٍخَز ذاظ زاضتِ تاضس 

وٌٌس ٍ ّن وساًی وِ تا  ی وِ تا ٍخَز سؼی واض هیاٍ تایس تا ها ّوطاُ ضَز، یؼٌی ّن وساًیین گَ زض ایي ترص زٍم هی

 ها ضا زض ترص زٍم لثَل وٌس.وٌٌس تایس ایي هغلة  ٍخَز ذاظ واض هی

هاهَضتِ گَیس اگط وسی گفت ٍخَز سؼی ها اظ اٍ هی پطسین ایي ٍخَز سؼی یا ٍخَز ذاظ لیس  هطحَم آذًَس هی

است یا ایي ذصَظ ٍخَز لیس است یؼٌی علة ٍ اهط تِ عثیؼی تِ لیس ٍخَز ذَضزُ  اگط تگَیس غایت آى؟!  است یا

یؼٌی ذصَصیت فطزیِ تِ لیس ٍخَز هتؼلك علة لطاض تگیطز. اگط ایي عَضی ضَز  لیس است ؼی ایيٍخَز ًِ عثی

زض ضٌاسٌاهِ علة یه لیسی است وِ یه ضَز علة وطز ظیطا  تِ لیس ٍخَز ضا ًویاست ٍ عثیؼی  تحصیل حاصل

ضَز چِ  چیعی تایس علة ضَز وِ هَخَز ًیست ٍاال اگط یه چیعی تِ لیس ٍخَز علة ضَز ایي تحصیل حاصل هی

 ایي ٍخَز عثیؼی تاضس یا ٍخَز ذاظ تاضس.

چِ  ز ضَز علة ضسُ استفتطای ایٌىِ هَخَهاّیت ایي غایت است ًِ لیس یؼٌی  ،صاحة فصَل فطهَزُ است ٍخَز

 ضا غایت تساًین. ٍخَز سؼی ضا غایت تساًین ٍ چِ ٍخَز ذاظ 
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ؼل اذتیاضی ها زاضز یؼٌی هي ٍلتی یه اظ ضی تاذط زاضز ٍ تصَض آى وِ ػلت غایی است تمسم تط ف غایت زض تحمك

تحمك پیسا وٌس تصَض هی وٌن ٍ آى تصَض وِ هتون فاػلیت هي است ػلت غایی است. ضفغ تطٌگی هؼٌای ضا ترَاّن 

ام الفاػلیِ هی ت آى ػلت غایی تطای تلٌس وطزى لیَاى آب است وِ لثل اظ تحمك ضی تصَض هی ضَز ٍ فاػل تا تصَض

  ضَز وِ تحمك آى هتاذط است. زّس ٍ تؼس غایت هحمك هی اًدام هیضس فؼل ضا الفاػل  ضَز ٍ تؼس وِ تام

فطهایس تطای ایٌىِ تحصیل حاصل الظم ًیایس تگَییس ایي غایت است وِ تؼس اظ علة تحمك پیسا هی  صاحة فصَل هی

خَز سؼی یا وٌس. هطحَم آذًَس هی گَیس اگط ایي غایت است تِ هؼٌای چیعی وِ تؼس اظ تؼلك علة تِ ایي ضیء ٍ

آیس لىي زض ایٌدا هحصٍض ایي است وِ علة تِ هاّیت هي  ضَز ٍ تؼس غایت تِ ٍخَز هی هحمك هیذصَظ ٍخَز آى 

 حیث ّی تؼلك گطفتِ است ظیطا غایت تیطٍى اظ ضی است. علة تِ هاّیت هي حیث ّی تؼلك گطفتِ است لتَخس. 

ًس هی فطهایس اگط وسی ترَاّس تگَیس ایي ٍخَز ایي تحلیل هطحَم آذًَس سط ًْی ّن زضست است لصا هطحَم آذَ

ایي است وِ علة تِ  یواله ای چٌیيی ضَز ٍ تحممص غایت ضَز، هؼٌت غایػل ،تصَض آىاظ غایت است وِ تؼس 

هاّیت هي حیث ّی تؼلك گطفتِ است ٍ ها ثاتت وطزین وِ هاّیت هي حیث ّی لیست اال ّی، ال هغلَتِ ٍ الغیط 

 هغلَتِ.

ایي ٍخَز ًِ لیس است ٍ ًِ غایت است وِ تصَضش ػلت غایی ضَز ٍ تحممص هتاذط اظ علة  ضاُ تستِ است ظیطا

ضَز ظیطا زض ایي صَضت علة تِ هاّیت هي حیث ّی تؼلك گطفتِ است. زض ایي صَضت هاّیت هي حیث ّی وِ 

ست تٌاتطایي هتؼلك ًیست لیس تَزى ٍخَز اهىاى ًساضز ٍ غایت تَزى ٍخَز ّن وِ تاظگطت تِ هاّیت هي حیث ّی ا

تَاًیس تا ٍخَز واض وٌیس ٍ هدثَض ّستیس تا ایداز واض وٌیس لصا ٍخَب ٍلتی سطاؽ صالت هی ضٍز هتؼلك  ضوا ًوی

ٍخَب هایصسض ػي الوىلف ٍ ها َّ صازضُ ٍ خاػلِ است. ایداز ٍ فؼل هىلف هتؼلك علة ٍ هىلف خاػل آى است 

وِ هاًٌس واى تاهِ زض هماتل واى ًالصِ است. زض واى  زض هماتل خؼل تالیفی استوِ ٍ خؼل آى تِ خؼل تسیظ است 

ٍخَز ظیس هی ذَضز ٍ ذَضز هثال لیام  ی ّست تؼس یه چیع زیگطی تِ آى هیًالصِ اسن ٍ ذثطی زاضز یؼٌی یه چیع

ضَز. هطحَم آذًَس  گَیین ظیس لائن است ٍ واى ظیس لائواً. ٍلی واى تاهِ ذثط ًساضز ٍ تا ذَز ٍخَز واض هی هی

ایس زض ایٌدا خؼل تالیفی ًیست ظیطا اگط خؼل تالیفی ضس تحصیل حاصل هی ضَز ظیطا اگط خؼل تالیفی ضس پای فطه هی

تَاًس تىٌس ٍ لصا ایي هی ضَز ها َّ  ٍخَز ٍسظ هی آیس ٍ ها ًطاى زازین وِ ٍخَز لیسا ٍ غایتا زض علة زذالت ًوی

ست. ایداز هتؼلك علة است ًِ ٍخَز ٍ ًِ یؼٌی آًچِ هىلف خاػل آى تِ خؼل تسیظ است ٍ هىلف هَخس آى ا

 هاّیت. 
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ایي حطفی وِ ها ظزین تحث اصاِل الَخَز ٍ اصاِل الواّیِ فطلی زض آى ًساضز ظیطا زض زض   فطهایس: هغلة هیزض پایاى ایي 

 ّط زٍ فطض هاّیت هي حیث ّی اػتثاضی است. 

گَیس هاّیت هٌصَب تِ خاػل ٍ  صاِل الواَّی هیخاػل خؼل ٍخَز وطزُ است ٍ اگَیس  هیاگط اصالِ الَخَزی 

ّوِ لثَل زاضًس وِ هاّیت هي حیث ّی اػتثاضی است ٍ لصا مِ اصیل است ًِ هاّیت هي حیث ّی، یؼٌی هاّیت هحم

تَاًس تگَیس وِ خاػل ٍخَز ضا تِ خؼل  ًوی تَاى آى ضا هتؼلك علة لطاض زاز. حتی اگط وسی اصاِل الَخَزی ضَز ًوی

 ٍخَز ضتغی ٍ ضتظ یه عطفِ است. خؼل آى تسیظ است یؼٌی ایداز است وِاست تلىِ تالیفی خؼل وطزُ 

هاّیت هي حیث ّی هٌاط ًساضز ٍ هاّیت هي حیث ّی هَضَع علة ًیست ٍ ایي ضا اصالِ الواّیتی ّن لثَل زاضز ٍ 

ظیطا هاّیت هحممِ هَضَع علة ًیست ظیطا تحصیل حاصل است. ٍخَز تِ خؼل تالیفی ًیع هَضَع علة ًیست 

تحصیل حاصل است اصالِ الواَّی ًیع لثَل زاضز. خؼل زض ایٌدا خؼل تسیظ ٍ ایداز است. ایي تحلیل تسیاض هٌظن 

هطحَم آذًَس است. حال تایس تطضسی وطز وِ زض فضای ایي تحلیل وسی هی تَاًس تگَیس لضیِ حمیمیِ ٍ ذاضخیِ 

ط ٍخَز است وِ تگَیس حىن تطای هاّیت تِ ضطاست ٍ تگَیس حىن الظم هاّیت است وِ حمیمیِ تَػلی ضَز یا 

 تطَز ذاضخیِ تَػلی ػلت ایي هغلة ایي است وِ هحوَل یؼٌی علة ٍ ٍخَب ایي گًَِ است.

ت زٍم هطحَم آذًَس زض تحث اختواع اهط ٍ ًْی است وِ زض آى تحث ًیع هطحَم آذًَس چٌس هغلة تسیاض فٌی ػثاض

 وٌس. تِ ایي تحث اضافِ هی

یه وِ زض آًدا  3«ثاًیتْا»همسهات تحث اختواع اهط ٍ ًْی یه تحث تسیاض ذَتی زاضًس تحت ػٌَاى  هطحَم آذًَس زض

ذَضًس ٍ تؼثیط تِ احىام زاضز. احىام تِ فؼل هىلف یؼٌی تواَّصازض  ی زاضًس وِ احىام تِ فؼل هىلف هیتؼثیطی ظطیف

اهط تِ اٍل ایٌىِ  :ضَز سِ هغلة زضست هی هي الوىلف هی ذَضًس. وِ زض ایي صَضت زض ػثاضت هطحَم آذًَس

 ذَضز.  واى ٍخَب است ًیع تِ فؼل هىلف هیحىن وِ ّثالثا ذَضز ٍ  ثاًیا علة تِ فؼل هىلف هیذَضز ٍ  عثیؼی هی

اضج الوىلّف ٍ ها َّ فی الرإًِّ ال ضثْة فی أىّ هتؼلّك األحىام َّ فؼل »ذَضز  ٍخَب ٍ حطهت تِ فؼل هىلف هی

تِ عثیؼت ترَضز اضىال ًساضز ٍ اگط تیي اهط وِ هطحَم آذًَس گفت است وِ فطق  4« یصسضػٌِ ٍ َّ فاػلِ ٍ خاػلِ

ًِ تِ ٍخَز ٍ ػسم تلىِ  گیطز گَیس حىن تِ فؼل هىلف تؼلك هی ا هیذَضز. زض ایٌد ِ فؼل هىلف هیَز تعلة وِ فطه

حىن یؼٌی ٍخَب الثتِ حىن همساضی « ها َّ فاػلِ ٍ خاػلِ ٍ ها یصسض ػي الوىلف»گیطز.  تِ ایداز ٍ اػسام تؼلك هی

 ػویك تط اظ هسألِ علة است وِ تَضیح ذَاّین زاز.
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ایت تمطیة اختواع تی تطای غػثاضاهط ٍ ًْی ضا گفت یه ٍلتی همسهات تحث اختواع  5زیه ػثاضت سَهی ّن زاض

زض یىی تمیس ٍاضز ٍ لیس ذاضج است وِ ایداز است ٍ فطهایس:  ایداز ٍ خَز چیست؟ ایطاى هی ِ فطقوٌس و تیاى هی

وٌس ٍ  گَیس ضا تحلیل هی هی هؼٌای فٌی ایداز ضا ّن تیاى هی وٌس. یؼٌی ایي تطظخ تیي هاّیت ٍ ٍخَز وِ ِت آى ایداز

گاُ حىن ضا ایداز زیسین وِ ذطاساًی واض وطزین ٍ فطٍزهحمك هی گَیس آى فطٍزگاُ حىن است اگط ها تا ایي تحلیل 

 تایس تِ زلت سَال وٌین وِ تا تَخِ تِ ایي یایي زٍ سِ ػثاضت هطحَم آذًَس ضا ذَاّین ذَاًس زض فضای احىام تىلیف

ٍ حضطت اهام یه تتوِ ػثاضتی ض ایي فضا ض لضایای ضطػی زاضز؟ زچِ خایگاّی ز، لضیِ حمیمیِ ٍ ذاضخیِ هغلة

 ت هحمك ًائیٌی ٍ هحمك ذَئی ضَین.اس وِ تایس هالحظِ ضَز ٍ تؼس ٍاضز ػثاضًهحمك اصفْاًی زاض

 «ٍصلی اهلل ػلی هحوس ٍ آلِ الغاّطیي»
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