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 تاسوِ تقالی

 8/01/69   83جلسه (     دام ظله)خارج اصول حضرت استاد فرحانی 

 در کالم امام در عرض واحد نیامکان امر به ضدموضوع کلی: مسأله ضد    موضوع جزئی: 

 

 دز عسض واحد نیامکان امس ته ضدتسزسی نظسیه حضست امام دز 

 خالصه مثاحث گرشته

اعالق راتی ٍ اّوال ثثَتی تَد. اجواال تیاى وشدین اّوال ثثَتی یه تاس اّوال ٍجَدی تحث دستاسُ هسألِ اعالق لحاؽی ٍ 

است دس فشهایص هحمك ًائیٌی وِ ایي هَسد اضىال لشاس گشفت ٍ آلایاى تِ اّوال ٍجَدی اضىال داضتٌذ. یىثاس اّوال 

ىل اّوال ٍجَدی سا ًذاسد ٍلی اّوال هفَْهی هط وِ هفَْهی است وِ تشاساس اّوال هفَْهی ضْیذ صذس اضىال وشدًذ

هقٌای اّوال هفَْهی ایي است وِ هاّیت هْول لحاػ ضَد ٍ لحاػ هاّیت هْولِ هٌافاتی تا اعالق راتی ًذاسد صیشا 

هاّیت هْول تاضذ یا ًثاضذ هاّیت دس ّوِ افشاد ٍجَد داسد ٍ ایي سشیاى ٍ ٍجَد هاّیت دس ّوِ افشاد وِ ِت آى اعالق 

داسد ٍَل هاّیت سا هْولِ لحاػ وٌین ٍ ثاًیا اگش ایي هاّیت هْولِ دس لَُ اعالق راتی ًیست دس لَُ راتی هی گَیٌذ ٍجَد 

 وٌذ.  هَجثِ جضئیِ است ٍ ها سا اص تمییذ ٍ هتون جقل دس تمییذ تی ًیاص هی

یي ستغی ِت ها گفتین ایي هغلة تٌاءا ٍ هثٌاءا اضىال داسد. هسأِل هَجثِ جضئیِ تَدى هاّیت هْولِ دسست است ٍلی ا

تِ اًذاصُ هَجثِ جضئیِ است ٍلی دس هٌغك تِ ها یاد دادًذ وِ هَجثِ جضئیِ هْولِ هسألِ تمییذ ًذاسد، تلِ اسصش هٌغمی 

داًٌذ یقٌی ٍلتی یه لضیِ جضئیِ هی خَاّذ  حصص هتقذدی داسد ٍ لزا دس لضایا هَجثِ جضئیِ سا افن اص هَجثِ ولیِ هی

صادق است ضوا هی داًیذ تقض القالن فادل است. ٍلی ضوا ًوی داًیذ فالن فمیِ  صذق وٌذ هقلَم ًیست تش وذام حصِ

ای وِ  گًَِاست یا فالن ایشاًی است ٍ ّوِ ایٌْا هَجثِ جضئیِ است ٍ ایٌىِ هَجثِ جضئیِ ها سا اص تمییذ تی ًیاص وٌذ تِ 

ّستین وِ هسألِ استحالِ اّوال سا دس  جقل ًذاضتِ تاضین حشف دسستی ًیست، ووا ایٌىِ ها تِ دًثال ایيًیاصی تِ هتون 

تَاى تشگشداًذ ٍ اّوال هفَْهی ًِ تٌْا اضىال  فالن ثثَت هغشح وٌین ٍ اگش ایي تاضذ، دیگش اّوال سا تِ اّوال هفَْهی ًوی

 هصلحت ّای اثثاتی ّن داسد. لزا ایي هغلة وِ ها هسألِ اّوال سا دس والم هحمك ًائیٌیگاّی اٍلات ثثَتی ًذاسد تلىِ 

 ایي گًَِ تخَاّین حل ٍ فصل وٌین دسست ًیست.

 و اطالق ذاتی شهید صدزنقد و تسزسی اطالق لحاظی محقق خوئی 

اص تاب تماتل دٍ لحاػ وِ یىی لحاػ تمییذ ٍ  گشدد اصل هسألِ اعالق لحاؽی تِ تماتل تضاد تشهی ّوچٌیي تیاى وشدین

ثثَت ذاى ّستٌذ لىي ضذاى الثالث صیشا اّوال دس فالن اهش ٍجَدی است ٍ ض ،دیگشی لحاػ اعالق است تاالخشُ لحاػ

هشاد اص اّوال دس ایي تیاى هحمك خَئی اّوال ٍجَدی است یقٌی هی خَاّیذ تگَیذ حاون دس صهاى حىن  اهىاى ًذاسد.
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ًوی تَاى هَضَؿ حىن سا هشدد یاهثْن لشاس دّذ ٍ تایذ تش ضی هقیي حىن وٌذ ٍ ایي اّوال ٍجَدی است ٍ ٍالقا 

 الِ ثثَتی داسد. استح

ّا ؽشف ّستٌذ ٍ  وِ لحاػیاد گشفتین هحمك ًائیٌی ٍ هشحَم هؾفش ٍ اضىال ایي هغلة ایي است وِ ها اص هشحَم آخًَذ 

ضًَذ ٍ همیذ تِ لیذ لحاػ  ّا، ولی فملی هی ّا لیذ ضًَذ آى هَلـ ّوِ ولی ّا لیذیت تذّین. اگش لحاػ ًوی تَاى تِ لحاػ

است ٍ آى هَلـ صذق آًْا ًیاص تِ تجشیذ داسد ٍ لزا ها چِ تگَیین وِ هاّیتی همیذ ضذ ِت ضًَذ ٍ هَعي لحاػ رّي  هی

وِ دٍ تای ایٌْا لیذ است ٍ یىی اعالق است اگش دس ایي سِ حیث لحاػ تیایذ ضشط ضی ٍ یا همیذ تطشط ال یا التطشط 

ذ رّي دس فیي ایٌىِ لحاػ داسد تِ لحاػ وٌ ضَد ٍ ها تمییذ تِ لحاػ ًذاسین ٍ رّي ایي عَسی فول هی همیذ تِ لحاػ هی

لیذیت ًوی دّذ تلىِ ؽشفیت هی دّذ. ایي هثاحث سا هفصل تیاى وشدین ٍ گفتین وِ رّي ایي عَسی است. صذق لفؼ 

تشهقٌا همیذ تِ لحاػ ًیست ٍلی دس ؽشف لحاػ است ٍضـ لفؼ تش هقٌا همیذ تِ لحاػ ًیست ٍلی دس ؽشف لحاػ است 

لحاػ ًیستٌذ ٍلی دس ؽشف لحاػ ّستٌذ. ها لحاػ تطشط ضی ٍ تطشط الیی ٍ التطشعی داسین ٍلی  تمییذ ٍ اعالق همیذ تِ

ّیچىذام اص ایٌْا لیذ ًیستٌذ ًِ دس همام اعالق ٍ ًِ دس همام تمییذ ٍ ًِ دس همام داللت ٍ ًِ دس همام ٍضـ، ّیچىذام لیذیت 

اػ سا دسگیش وشدُ است اضىال داسد ٍ اگش ها تماتل ًذاسًذ ٍ لزا فشهایص هحمك خَئی وِ استاد ضْیذ صذس است وِ لح

 حاػ سا اهش ٍجَدی دیذین غلظ است.تضاد سا اص تاب حساب دٍ لحاػ تحلیل وشدین ٍ دٍ ل

خَاّین  ایي اضتثاُ تِ فشهایص ضْیذ صذس ّن سشایت وشدُ است. ایطاى فشهَدًذ تشاساس ایي تحث، ها لحاػ فذم ًوی

لحاػ ٍ فذم لحاػ وِ لحاػ همیذ است ٍ فذم لحاػ هغلك است ٍ تماتل، تماتل تٌالض خَاّین یقٌی  تلىِ فذم لحاػ هی

است. اگش ضوا اهش سا سشاك لحاػ ٍ لحاػ تشدیذ اضتثاُ وشدیذ ٍ اگش سشاك لحاػ ٍ فذم لحاػ تشدیذ تاص ّن اضتثاُ وشدیذ 

ضتثاُ است صیشا لحاؽی دس واس لزا والم ضوا وِ گفتیذ تحث سش لحاػ ٍ فذم لحاػ است اصیشا لحاؽی دس واس ًیست 

اگش تِ لحاػ ؽشفیت تذّین ًِ لیذیت ٍ دس ایي فضا تا لحاػ واس ًىٌین پس ًوی تَاًین تگَیین یه عشف لحاػ ًیست. 

ى اگش تشدین سشاك فذم لحاػ تماتل تٌالض هی ضَد ٍ اگش لحاػ فذم وأ عشف فذم لحاػ است ًِ لحاػ فذم،است ٍ یه 

دٍ اضتثا است ًِ لحاػ ٍجَد داسد ٍ ًِ هسألِ سلة لحاػ هغشح است ٍ ًوی ضَد هسأِل  ّش ضذ تٌالض تضاد هی ضَد.

سش لحاػ ٍ  یض هاًٌذ استاد خَد هسألِ سالحاػ سا ٍاسد وٌین لزا تِ دلیل ایٌىِ هحمك خَئی تحث سا تشدُ سش لحاػ ایطاى ً

 وی ضَد وِ تماتل، تماتل تٌالض ضَد.ٍ تِ ًؾش ها اگش هسألِ لحاػ اص واس تیفتذ ایي تافث ًتشدُ است فذم لحاػ 

 خلط شهید صدز تین ایجاب عدولی و سلة تحصیلی
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لَم ضَد اگش وِ دس هسألِ سلة تىلیف ها تایذ هقایي است تیاى وشدین ًىتِ دیگشی وِ ها دس هسألِ تٌالض چٌذیي تاس 

حىن فضای سشاك تِ لی سلة تایذ تحصیلی تاضذ ٍ اگش دس سلة تحصی تشدین،فضای سلة  فضای تحث تٌالض سا تِ

 ایجاب فذٍلی است. فمظ سلة دس هشتثِ  ، تلىِسلة دس هشتثِ ًیست ،، سلة تحصیلیسفتین ًمیضیي فمل تِ

ًذ. اساس اضتثاُ اُ تزوش دادِت خَتی تِ تثـ استاد خَد حضشت اهام ایي ًىتِ سا  ضْیذ هغْشی دس پاسخ تِ اضىال ّگل

اًذ. تحث لحاػ وٌاس سفت وِ اضىال هطتشن تَد تیي ضْیذ صذس  ًفشهَدُضْیذ صذس ایي است وِ حیث ًمیض سا سفایت 

ًسثت ذیت ٍ ًسثت گیشی تماتل تضاد ٍ ٍ هحمك خَئی تِ خاعش ایٌىِ لحاػ سا ٍسظ آٍسدًذ ٍ لحاػ ؽشفیت داضت ًِ لی

ئیٌی ٍ تلویز گیشی تماتل تٌالض ًثایذ دس فضای لحاػ تاضذ. ایي اضىال تافث تمَیت فشهایص هشحَم آخًَذ ٍ هحمك ًا

هحمك ًائیٌی یقٌی هشحَم هؾفش تَد. دس هثاحث فملی لذست تمشیشات هشحَم هؾفش اص ولوات استاد خَد هحمك ًائیٌی 

 تْتش اص تمشیشات هحمك خَئی است. 

سلة دس هشتثِ اهش ٍ اها یه اضىال اختصاصی دس تحث تٌافض تِ ضْیذ صذس است. تٌالض سلة دس هشتثِ ًیست 

وٌٌذ تا هطىل سٍتشٍ  ِ خیلی جاّا ایي سا تیاى وشدًذ ٍ خیلی اص وساًی وِ ایي سا دسست دسن ًویٍجَدی است فالسف

ضًَذ. ٍلتی گفتِ هی ضَد هاّیت هي حیث ّی لیست اال ّی تِ ایي هقٌا است وِ هاّیت دس ستثِ رات خَد ًِ ٍجَد  هی

یست ٍ فذم دس هشتثِ فذم ًیست. دس هسألِ ضذ داسد ٍ ًِ فذم ٍ ایي استفاؿ ًمیضیي ًیست صیشا فذم دس ستثِ رات فذم ً

فذم اول ذ فذم ضذ همذهِ ٍجَد ضذ دیگش است ٌتاص ایي تحث سا لثال تیاى وشدین. دس هسله همذهیت ٍلتی هی گَی

گَیٌذ فذم اول وِ فذم ضذ است همذهِ ٍجَد صالت است همذهِ ٍاجة ٍاجة است  همذهِ ٍجَد صالت است تقذ هی

فذم اول وِ ٍاجة ضذ خَد اول حشام است اص تاب حشهت ضذ فام. آًجا یه اضىالی  پس فذم اول ٍاجة است ٍ

هغشح است وِ آیا هی ضَد گفت فذم اول همذم است ٍ تِ فذم اول یه ستثِ داد ٍ گفت ایي دس ستثِ همذهِ است؟ ًوی 

اد صیشا فذم سلة تحصیلی ضَد. فذم اگش فذم است ستثِ ًذاسد جا ًذاسد همذهِ ٍ هَخشُ ًیست. تِ فذم ستثِ ًوی ضَد د

است ٍ آًچِ وِ ستثِ داسد یه اهش ٍجَدی است، لزا هی فشهَدًذ آًْا ضثِ تضاد هی ضًَذ دس فذم دس هشتثِ یه اهش 

ٍجَدی است تا آى ٍجَد دٍ ٍجَد ّستٌذ وِ ضذاى ّستٌذ. تِ فذم ًوی ضَد ستثِ داد. ّویي اضىال سا تِ هحمك خَئی 

فشهَدًذ وِ فصیاى فذم استي ٍ تقذ تیاى وشدًذ وِ اص ایي فذم عَلیت دس ًوی آیذ  دس تحث تشتة گشفتین. هحمك خَئی

 خَاّذ ٍ فذم هٌاط ًذاسد.  صیشا عَلیت هٌاط هی

خَاّیذ فملی حشف تضًیذ حشف خَتی است ٍلی اضىال ایي هغلة ایي است وِ ها تِ هحمك خَئی گفتین اگش ضوا هی 

ضوا تایذ تگَییذ فذم اصال ستثِ ًذاسد ًِ ایٌىِ هٌاط ًذاسد ٍ ضوا اتتذا تِ فذم ستثِ دادیذ ٍ تقذ هی گَییذ وِ ستثِ داسد 
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صحثت وٌیذ فذم هضاف حؾی اص  هٌاط ًذاسد. دس حالیىِ فذم ستثِ ًذاسد ٍ لزا ّیچی ًذاسد. اگش فشفی هی خَاّیذٍلی 

ًگَ فذم اول همذم است  ٍجَد داسد ٍ ٍجَدی است ٍ هٌاط ّن داسد. اگش تا فذم هی خَاّیذ واس وٌیذ دسست واس وٌیذ.

ٍ ًگَ فذم اّن هَضَؿ فقلیت اهش تِ هْن است ٍ چَى هَضَؿ است پس فقلیت اهش تِ هْن هتاخش اص هَضَؿ خَد است 

اّن است پس اهش هْن دٍ ستثِ هتاخش است. ایي والم دس ایي فضا است وِ ضوا تِ فذم ستثِ ٍ ایي هَضَؿ ّن هتاخش اهش 

تذّیذ تقذ تگَییذ وِ ایي فذم ستثِ داسد ٍلی هٌاط ًذاسد. اگش فذم ستثِ داسد پس ستثِ داسد ٍ اگش ستثِ ًذاسد ٍ ًیستی است 

دسست تایذ واس وشد. اگش ایي عَس ضذ ها یه سَال است ایي ًِ هٌاط ٍ ًِ ستثِ ًذاسد. لزا تا فذم « ٍ ّیچ است ٍ لیس

ایي فذم لحاػ دس وذام ؽشف است دس ؽشف ٍالـ است. ٍ فذم  هْن اص ضْیذ صذس داسین. اگش ایطاى هی گَیذ فذم لحاػ، 

لحاػ سا ّن هطخص وٌیذ. ضوا اص یه عشف لحاػ سا ٍسظ هی آٍسیذ ٍ تقذ فذم سا جلَ هی وطیذ. تا فذم ًوی ضَد سا 

لحاػ واس وشد ًوی ضَد گفت لحاػ ٍ تقذ گفت فذم لحاػ اگش ضوا تا فذم واس خَاستیذ وٌیذ فذم سلة است  دس ؽشف

لزا ضْیذ هغْشی فشهَدًذ وِ دس سالثِ ًسثت ٍ سفـ ًذاسین تلىِ ّیچ چیض ًذاسین. پس   ٍ اگش ٍسظ آهذ ّوِ سا هی تشد،

ٌذ وِ ٍلتی هی گَیٌذ تماتل تٌالض ایي تماتل وجاست، ًوی ضَد گفت لحاػ ٍ تقذ گفت فذم لحاػ. ایطاى تایذ هقیي وٌ

لَاهص تِ ضَد تماتل وِ  ًوی رٌّی وٌذ ایي سا فالهِ دس تذایِ ٍ ًْایِ تیاى وشدًذ.تلِ اًساى دس تٌالض هی تَاًذ ًسثت سا 

ِ دیگش ًسثت است دس تٌالض خاسجی تاضذ ٍاال فذم خاسجیت پیذا هی وٌذ یا فذم دس ستثِ تقشیف هی ضَد ٍ دس ًتیج

 سلة ٍ لیس ًیست. 

 نقد و تسزسی اشکال شهید صدز و محقق خوئی ته خلط تین اثثات و ثثوت توسط محقق نائینی  
یه ًىتِ هطتشن دیگش ّن دس فشهایص ضْیذ صذس ٍ هحمك خَئی ًسثت تِ ًمذ هحمك ًائیٌی ٍجَد داسد. ایٌْا فىش وشدًذ 

ست فمظ هسأِل لغَی است، لزا هحمك خَئی فشهَدًذ وِ ایي هسأِل وِ تماتل فذم ٍ هلىِ وِ هحمك ًائیٌی هغشح وشدُ ا

اثثاتی است یه والهی یا همیذ تِ ٍجَد هلىِ است یا فذم هلىِ است وِ اعالق هی ضَد فذم هلىِ دس والهی وِ ضاًیت 

تشدًذ سشاك اثثات ٍ هسألِ سا «. تمییذ داسد ٍ تیاى وشدًذ وِ هسألِ اثثاتی است ٍ ضْیذ صذس فشهَد وِ لیست الوسألِ لغَیِ

لغت ٍ لفؼ ٍ ایي گًَِ هثاحث، دس صَستیىِ والهی وِ هحمك ًائیٌی فشهَدًذ ّوِ اثثاتی ًیست. هحمك ًائیٌی هسأِل هتون 

جقل سا دس دٍ جا عشح وشدًذ. دس تمسیوات ثاًَیِ دس اصَل دٍ جا ثوشُ هطخص داسد. تمسیوات ثاًَیِ تمسیواتی تَد وِ 

َب ٍ اهش هغشح هی ضَد هثال هی گفتیذ لصذ اهش وِ فشؿ ٍجَد اهش است یا هی گفتیذ فلن تِ ضوا تقذ اص ضىل گشفتي ٍج

تىلیف ٍ فلن تِ ٍجَب وِ تایذ ٍجَتی تاضذ تا فلن تِ تىلیف هغشح ضَد یا اهش تاضذ ٍ تقذ لصذ اهش تاضذ. تش خالف 

ًائیٌی گفتٌذ دس تمسیوات ثاًَیِ ضاًیت  سوَؿ ٍ سجذُ وِ ستغی تِ آهذى اهش ًذاسد ٍ ستغی تِ آهذى تىلیف ًذاسد. هحمك

تمییذ ٍجَد ًذاسد صیشا ًوی ضَد همیذ وشد ٍلی فذم ضاًیت یىثاس دس هثل لصذ اهش است دس  تَصلی ٍ تقثذی وِ ایي سا تِ 
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اثثات هی ضَد تشگشداًذ تِ ایي ضىل وِ دس تقثذی ٍ تَصلی ضوا هی گَییذ همیذ ضذى تِ لصذ اهش فشؿ اهش ٍ والم اٍل 

هْول است تِ خاعش ایٌىِ لاتلیت تمییذ ًذاسد ٍ ٌَّص اهشی ًیاهذُ است. اّوال داسد ٍ تِ دلیل ایٌىِ اّوال ًوی تَاًذ  هَال

ثثَتی تاضذ ضاسؿ تایذ هتون داضتِ ٍ تا هتون یا اعالق دس هی آیذ یا تمییذ دس هیایذ. اگش هتون تَد هی ضَد ًتیجِ تمییذ ٍ 

. دس ایٌجا تحث هحمك ًائیٌی والم ٍ لفؼ است ٍ والم هحمك خَئی ایٌجا است ٍلی دس ضَد ًتیجِ اعالق اگش هتون ًثَد هی

هسألِ همیذ ضذى تىلیف تِ فلن چغَس است. ضوا هی گَییذ تىلیف همیذ ضَد تِ فلن، دس هسألِ تمییذ احىام تِ فلن وِ 

ّویطِ ذ وِ اضىال تمسیوات ثاًَیِ تمسین ثاًَیِ است هسألِ ثثَت است ٍ واسی تِ اثثات ًذاسین. ضوا تایذ هتَجِ تاضی

گَییذ دس تمسین ثاًَیِ فلن، ٍجَب همیذ تِ فلن هی ضَد. ها هی گَیین ایي استحالِ داسد صیشا  اضىال اثثاتی ًیست. ضوا هی

فلن فشؿ هقلَم است ٍ ًوی ضَد هقلَم سا فشؿ تش فلن وشد تایذ یه ٍجَتی تاضذ وِ هقلَم تِ آى تخَسد ٍ ًوی ضَد ایي 

اضىاالتی وِ ها دس  تایذ تاضذ وِ فلن تِ آى تقلك تگیشد خَدش فشؿ فلن است ٍ ایي اضىال ثثَتی است. حىن وِ

تمسیوات ثاًَیِ داسین ٍ هحمك ًائیٌی خَاستِ تا هتون جقل دسست وٌذ ّوِ اثثاتی ًیستٌذ. تلِ تقضی اص اضىاالت ها دس 

ضوا ٍلتی  گشدد. شدد ٍلی تقضی اص اضىال تِ فالن ثثَت تشهیگ تمسیوات ثاًَیِ ِت فالن اثثات ٍ لغت ٍ داللت ٍ لفؼ تشهی

هی گَییذ ایي حىن همیذ تِ فلن است ٍ تقذ هی گَییذ استحالِ داسد وِ همیذ تِ فلن ضَد صیشا ایي حىن تایذ لثل اص فلن 

فلن هتقلك هی  تاضذ تا هتقلك فلن لشاس تگیشد ٍ ًوی تَاًذ همیذ تِ فلن ضَد ٍ تذٍى فلن حىوی ًثاضذ. ًوی ضَد صیشا

 خَاّذ. 

فشهایذ تِ دلیل ایٌىِ تمییذ احىام  سسذ هی هشحَم هؾفش ٍلتی تِ هسألِ فلن ٍ جْل ٍ اضتشان احىام تیي فالن ٍ جاّل هی

وٌٌذ. ایطاى آًجا خَاست اص  تِ فلن استحالِ داسد اعالق آى وِ اضتشان است ًیض استحالِ داسد. اضتشان سا چغَس دسست هی

ٍ تٌالض دسست وٌذ ٍلی حَاس اٍ تِ ایي ًىتِ تَد وِ اضىال دس آًجا ثثَتی است. پس ضوا ًوی  عشیك سلة تحصیلی

تَاًیذ دس اضىال تمسیوات ثاًَیِ تِ استاد خَد تگَییذ وِ ایي تماتل تِ وجا تشگطتِ است ٍ هسأِل لغَیِ ضذُ است، لزا ِت 

ئیٌی ٍ ساُ حل ّای وِ ایطاى تیاى وشدًذ تَجِ ًؾش هیشسذ وِ ضْیذ صذس ٍ هحمك خَئی ًسثت تِ اصل اضىال هحمك ًا

هحصَس ِت  واهل ًذاضتٌذ. الثتِ ها تِ فشهایص هحمك ًائیٌی اضىال داسین ٍلی ایي عَس ًیست وِ اضىاالت تمییذ سا

اضىاالت اثثاتی وٌین تلىِ تمییذ ّن اضىاالت اثثاتی ٍ ّن ثثَتی داسد تقضی اص اضىاالت اثثاتی ٍ تقضی ثثَتی ّستٌذ. 

تایذ اػ ّن ؽشف است ٍ تایذ تا هتي ٍالـ واس وٌین. اها ایٌىِ ًسثت چیست؟ آیا فذم ٍ هلىِ است یا تٌالض است؟ لح

وٌین وِ اضتشان احىام تیي فالن ٍ جاّل اص تاب استحالِ تمییذ ثثَتی  تحث وٌین وِ ضاًیت آًجا چیست. ها تقذا تحث هی

سا تایذ تحث وٌین. استحاِل تمییذ ثثَتی تذٍى لحاػ است. خَد  است وِ اص دسٍى آى ًمیض آى خاسج ضَد ثثَتا ٍ ایي

تمییذ ثثَتا دس آًجا اضىال داسد ٍلتی تمییذ هحال است ًمیض آى دسست است ٍ هی ضَد گفت وِ اضتشان یقٌی ایي 
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هحمك  هغلة یقٌی تمییذ تِ فلن استحالِ داسد ٍ ایي سا تایذ تحث وشد. اًصافا دس آى تحث ستثِ تحث هشحَم هؾفش اص

خَئی ٍ ضْیذ صذس جلَتش است صیشا حیث لحاػ ًذاسًذ ٍ دس ًسثت گیشی تیي ضی ٍ ًمیضص ّن دس هتي ٍالـ ّستین ًِ 

ضَد وِ وجا فذم ٍ هلىِ  دس ؽشف لحاػ. حساب دسستی تایذ اًجام اًجام ضَد. اگش تا یه ًؾش دلیك فلسفی تِ ًسثت ًگاُ 

ٍ تایذ لحاػ سا اص ًسثت تشداسد ٍ تٌالض سا تثشد دس فالن ٍالـ ٍ  است ٍ وجا ًمیضیي است ٍ وجا ضذاى الثالث است

 دسست تحث وٌذ. ایي هثاحث دس ولوات ضْیذ صذس ٍ هحمك خَئی هالحؾات خَتی ًطذُ است.

ایٌْا همذهاتی تَد تش ایٌىِ اص آیت اهلل سثحاًی سَال وٌین وِ هشاد ضوا وذام فضا است ٍ ضوا تایذ تىلیف خَد سا تا اعالق 

 ی ٍ اعالق لحاؽی سٍضي وٌیذ. رات

دس یىی اص همذهات تسیاس خَتی وِ حضشت اهام تیاى وشدًذ ایي هغلة سا اصل هسألِ اعالق راتی سا سد وشدین. ها لثال 

دس همذهِ دٍم تحث  ایي سا دس جاّای دیگش اختیاس وشدًذ. تَضیح دادین.ٍ خَد آیت اهلل سثحاًی تیاى وشدًذ تَضیح دادین 

ى وشدین. ایي تحث سا هالحؾِ وٌیذ تا هقلَم ضَد ایي ًىتِ تسیاس دلیمی وِ دس فشهایص حضشت اهام است دس اعالق سا تیا

 تحث اعالق راتی اصال دیذُ ًطذُ است.

 


