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بزرسی نظزیه حضزت امام در امکان امز به ضدین در عزض واحد
خالصه مباحث گذشته

تیاى ضذ وِ حؿشت اهام

سؾَاى اهلل تؼالی ػلیِ

دس استثاـ تا خكاب ،سِ فؿا سا تشسین هی وٌٌذ فؿای خكاب خاظ وِ

تؼثیش تِ خكاب رضئی وشدًذ اگش ػیي والم ایطاى دس تمشیشاتطاى سا تخَاّین دس ًظش تگیشین تؼثیش تِ خكاب رضئی
داسًذ ،هخال ضخع خاغی تِ ضخع خاظ دیگشی خكاب داسد ،صیذ تِ ػوش خكاب داسد .فؿای دٍم رایی است وِ
یه ضخع خكاتی تا ػٌاٍیي ولی داسد هخال «یا ایْا الٌاس یا ایْا المَم» ،فؿای سَم فؿای خكاب لاًًَی است.
تخطی اص اضىاالت حؿشت اهام تِ والم هطَْس هتَلف تش تحج لثَل خكاب لاًًَی ًیست تلىِ تشخی اص اضىاالت
دس فؿای خكاتی است وِ دسٍى آى ػٌَاى ػاهی ٍرَد داسد ٍلَ آى خكاب ،خكاب لاًًَی تلمی ًطَد .اهام هی گَیذ
دس خكاب دٍم وِ ایْا الٌاس ٍ یا ایْا المَم ٍ یا ایْا الزالسَى داسین هلتضم تِ اًحالل ًوی ضَین .اٍال ٍرذاى داسین ٍ
حاًیا چٌیي اًحاللی لغَ است ٍ حالخا اگش دس اًطاء وسی هلتضم تِ اًحالل ضَد دس اخثاس وسی هلتضم تِ اًحالل ًوی ضَد.
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تؼثیش اهام دس ایي تحج هَؾَػیت داسد ٍ دس والهات تالهیز ایطاى توشوض تش سٍی هشحلِ دٍم ون است ٍ فمف هشحلِ
سَم یؼٌی خكاب لاًًَی هكشح ضذُ است تِ تؼثیش اهام «ٍلَ واى حىن الخكاب الؼام وارضئی» یؼٌی ًوی ضَد حىن
خكاب ػام سا تا حىن خكاب رضئی یىی وشد ٍ فؼال تحج خكاب لاًًَی ًیست .اهام هی گَیذ اگش وسی فشق تیي
خكاب رضئی ٍ خكاب ػام وِ غیش خكاب لاًًَی است تفىیه وٌذ آى هَلغ الصم ًیست دس تحج خشٍد اص هحل
اتتالء تگَی ذ ٍلتی چیضی دس هحل اتتال ًیست خكاب تىلیفی تِ آى لثیح است .دیشٍص تَؾیح دادین وِ دس تحج فشٍع
ػلن اروالی هشحَم ضیخ ٍ هشحَم آخًَذ ٍ هطَْس ایي گًَِ هیگَیٌذ وِ صرش اص التطشب الٌزس هشتَـ تِ ًزسی
است وِ داخل دس هحل اتتال است ًِ هشتَـ تِ ًزسی وِ خاسد اص هحل اتتالء است صیشا خكاب صرشی تشای اًضراس
است ٍ ًزس خاسد اص هحل اتتالء خَدش ػوال هٌضرش است صیشا دس هحل اتتالء ًیست .ایي تشای فؿای اٍل است
ٍلی دس فؿای دٍم ایي حشف الصم ًیست .تؼذ هی فشهاًیذ اگش وسی ایي حشف سا دس تىلیف تضًذ ها هلتضم هی ضَین
 . 1تْزٗة األطَل ؛ ج 1؛ صٗ .434شْذ ػلِ٘ ٍجذاى الشخض فٖ خطاتاتِ؛ فإىّ الشخض إرا دػا لَهِ إلًجاص ػول أٍ سفغ تل٘ٔ فَْ تخطاب ٍاحذ ٗذػَ
الجو٘غ إلى ها ساهِ ،ال أًِّ ٗذػَ ولّ ٍاحذ تخطاب هستملّ؛ ٍ لَ اًحاللًا؛ للغَٗٔ رله تؼذ وفاٗٔ الخطاب الَاحذ تال تشثّث تاالًحالل ٍ ها اشتْش هي اًحالل
الخطاب الَاحذ إلى الخطاتات حسة ػذد الوىلّف٘ي غ٘ش تامّ؛ ألىّ هالن االًحالل فٖ اإلخثاس ٍ اإلًشاء ٍاحذ ،فلَ للٌا تاالًحالل فٖ الثاًٖ لضم المَل تِ فٖ
األٍّل أٗضاً ،هغ أًّْن ال ٗلتضهَى تِ ٍ ،إلّا ٗلضم أى ٗىَى الخثش الَاحذ الىارب أوارٗة فٖ هتي الَالغ.
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وِ ایي حشف سا تایذ دس ٍؾغ ّن تضًذ ٍ حال ایٌىِ لكؼا دس ٍؾغ چٌیي حشفی سا ًوی صًذ یؼٌی ًوی تَاًذ تگَیذ
رؼل ًزاست ضاسع تشای ضشب ًزسی است وِ دس هحل اتتال است یا تشای خوشی است وِ دس هحل اتتال است تلىِ
رؼل ًزاست ولی است ٍ تشای ّوِ خوشّا ٍؾغ ضذُ است .تؼذ اهام هی فشهایٌذ هخػَغا تش هثٌای وساًی وِ
احىام ٍؾؼی سا لاتل رؼل استماللی هی داًٌذ.
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مبانی در جعل احکام وضعی

دس تحج رؼل احىام ٍؾؼیِ ػوذُ هثاًی دٍتا است .تؼؿی هی گَیٌذ ها ٍلتی هیخَاّین رؼل حىن ٍؾؼی وٌین دس
ٍالغ راػل تىلیفی رؼل هی وٌذ ٍ ٍؾغ سا اص تىلیف اًتضاع هی وٌین هخال ٍلتی هی خَاّین رضئیت سا تشای سَسُ
رؼل وٌین ضاسع دستَس تِ غالت تا سَسُ تِ ًحَ «غل هغ السَسُ» هیدّذ ٍ تؼذ اص ایي حىن تىلیفی اًتضاع رضئیت
سَسُ سا تشای هاهَستِ هیوٌین .هشحَم آخًَذ خیلی اص ایي حشف دفاع هیوٌذ ٍ هیگَیذ رضئیت سا ًوی تَاى تشای
سَسُ رؼل وشد یؼٌی اگش تخَاّین تشای سَسُ یا حوذی وِ رض هاهَستِ است رؼل رضئیت وٌین لغَ است صیشا دستَس
تِ هشوثی ضذُ است وِ دسٍى آى سَسُ است ٍ ایي تشای اًتضاع رضئیت تشای هاهَستِ وافی است .ضاسع دٍ تا واس ًوی
تَاًذ وٌذ ،یىثاس دستَس تذّذ ٍ یىثاس رؼل رضیت وٌذ اگش دستَس تِ غالت دادُ است ٍ غالت هطتول تش سَسُ
است اص آى رضئیت سَسُ ٍ حوذ ٍ سوَع اًتضاع هی ضَد وِ حىن ٍؾؼی ّستٌذٍ .لتی ضوا دستَس تِ هشوثی هی دّیذ
وِ دسًٍص حوذ ٍ سَسُ است ها اص دسًٍص اًتضاع رضئیت هی وٌین .لزا رؼل هستمل رضئیت تشای سَسُ لغَ است ،تلِ
هٌطا اًتضاع رضئیت وِ دستَس تِ هشوة است دس دست ضاسع است ٍ ها اص دستَس ضاسع تِ هشوة اًتضاع رضئیت
هیوٌین 3 .ووا ایٌىِ دس رؼل هلىیت ّویي سا هی گَیذ .رؼل هلىیت تشای ضاسع ًوی ضَد تلىِ ضاسع رؼل یه حىن
تىلیفی هیوٌذ تِ ًام رَاص تػشف وِ اص دسٍى آى اًتضاع هلىیت هی وٌین .رَاص تػشف حىن تىلیفی است ٍ اص دسٍى
آى اًتضاع هلىیت هی وٌین .الثتِ فؼال دس همام تیاى توام ًىات ایي تحج ًیستین هاًٌذ ایٌىِ ٍلتی ضاسع رؼل حىن
تىلیفی اتاحِ ٍ رَاص تػشف هیوٌذ اضىال ضذُ است وِ اتاحِ اػن است پس چكَسی رؼل وشد ٍ چگًَِ اًتضاع
هلىیت وشدیذ .سشرای خَدش خَاّین گفت وِ تالضْایی تشای حل ایي اضىاالت ضذُ است .خالغِ هثٌا ایي است
وِ رؼل حىن ٍؾؼی رضئیت ٍ هلىیت ٍ ضشقیت تَسف ضاسع اًزام ًوی ضَد ٍ آًی وِ اًزام هی ضَد رؼل حىن
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 .تْزٗة األطَل ؛ ج 1؛ ص .434هٌْا :حىوْن تؼذم هٌجّضٗٔ الؼلن اإلجوالٖ إرا واى تؼض األطشاف خاسجاً ػي هحلّ االتتالء؛ ألىّ الخطاب تالٌسثٔ إلِ٘

هستْجي  .للت :إىّ ها روشٍُ طح٘ح لَ واى الخطاب شخظ٘اً لائواً توخاطة ٍاحذ ،ف٘ستْجي خطاتِ تضجشُ هثلًا ػي استىاب ها فٖ اإلًاء الوَجَد فٖ تلذٓ
لاط٘ٔ ٍ ،أهّا إرا واى تطشٗك الؼوَم ف٘ظحّ الخطاب لؼاهّٔ الوىلّف٘ي لَ ٍجذ هالن الخطاب  -أػٌٖ االتتالء  -فٖ ػذّٓ هٌْن  -ووا فٖ الومام ٍ -لزا التضهٌا تَجَب
االجتٌاب فٖ هحلِّ ف٘وا إرا خشج أحذ اإلًائ٘ي هي هحلّ االتتالء؛ سَاء واى لثل الؼلن أم تؼذُ.
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 .وفاٗٔ األطَل ( طثغ آل الث٘ت ) ؛ ص  .402فالجضئ٘ٔ للوأهَس تِ أٍ الششط٘ٔ لِ إًوا ٌٗتضع لجضئِ أٍ ششطِ توالحظٔ األهش تِ تال حاجٔ إلى جؼلْا لِ ٍ تذٍى

األهش تِ ال اتظاف تْا أطال ٍ إى اتظف تالجضئ٘ٔ أٍ الششط٘ٔ للوتظَس أٍ لزٕ الوظلحٔ ووا ال ٗخفى.
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تىلیفی است ٍ ها اص آى حىن ٍؾؼی سا اًتضاع هی وٌین ٍ تشای ایٌىِ گفتِ ضَد ایٌْا اص احىام ضشػی ّستٌذ ّویي
وافی است وِ هٌطا اًتضاع دست ضاسع تاضذ.
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اهام هیفشهایذ قثك ایي هثٌا هوىي است گفتِ ضَد وِ ٍلتی حىن تىلیفی دس غیش هحل اتتال هكشح ًیست پس حىن
ٍؾؼی ّن دس غیش هحل اتتال هكشح ًیست صیشا حىن ٍؾؼی سا هی خَاّین اص حىن تىلیفی اًتضاع وٌین .اگش حىن
تىلیفی هحذٍد است ٍ هٌطا اًتضاع تشای افشاد هثتال است تایذ حىن ٍؾؼی سا ّن ّویي قَسی تگَین.
هثٌای دٍم ایي است وِ ػذُای گفتِاًذ ایي هثٌای هشحَم آخًَذ سا وِ رؼل حىن ٍؾؼی استمالال اهىاى ًذاسد لثَل
ًذاسین تلىِ ها هؼتمذین وِ ضاسع هی تَاًذ حىن ٍؾؼی سا تِ غَست هستمین رؼل وٌذ ٍ آى لغَیت هشحَم آخًَذ سا
رَاب هی دّین .اگش وسی لائل ضذ وِ رؼل حىن ٍؾؼی هستمیوا دست ضاسع است یؼٌی ضاسع دٍ واس هیوٌذ ّن
دستَس تِ غالت تا سَسُ هی دّذ ٍ ّن رؼل رضئیت هی وٌذ تشای سَسُ ٍ لغَ ّن ًیست تا تفػیلی وِ دس رای
خَدش هكشح هی ضَد ٍ رؼل هلىیت ّن هی وٌذ ٍ تؼذ هلىیت هَؾَع اتاحِ تػشف هی ضَد ٍ ایي ّیچ اضىالی
ًذاسد ٍ ایي اهىاى است وِ ضاسع رؼل هلىیت ٍ رؼل صٍریت وٌذ ٍ تؼذ ٍرَب ًفمِ سا هتفشع تش رؼل صٍریت وٌذ،
رؼل صٍریت تِ ػٌَاى حىن ٍؾؼی تَسف ضاسع اهىاى داسد اهام هی فشهایذ اگش وسی ایي هثٌا سا لثَل وشد وِ هثٌای
هختاس هاست ایٌزا دیگش دلیلی ًذاسد وِ ها حىن ٍؾؼی سا دس اس تثاـ تا تؼؿی اص خوشّا لشاس دّین تلىِ ّوِ خوشّا
ًزس ّستٌذ ٍ هؼمَل ًیست وِ ها حىن ٍؾؼی سا هختع تِ تؼؿی دٍى تؼؽ دیگش وٌین ٍ خَد ایي ضاّذ تش ایي
است وِ هیگَیین وِ ٍلتی ػٌاٍیي ػاهی داسین ایي ػٌاٍیي هٌحل ًوی ضًَذ ٍ تْتشیي ضاّذش ػذم اًحالل دس احىام
ٍؾؼی است .اها دس هثٌای آًْا ایي قَسی ًیست ،لزا تا تؼثیش تسیاس خَتی هیفشهایذ :اگش ضوا حىن تىلیفی سا هحذٍد
تِ ػذُای اص افشاد وشدیذ دس حىن ٍؾؼی چىاس هیوٌیذ؟ ایي قَس رؼ ل ّا تشای احىام ٍؾؼی دلیل ًذاسد ٍ اغال
دسن ػمالئی ها ّن ایي گًَِ ًیست وِ حىن ٍؾؼی سا هحذٍد ٍ ًسثی وٌین ٍ تگَیین تشای وسی وِ خوش دس هحل
اتتالءش ًیست ًزس ًیست ٍ تشای وسی وِ دس هحل اتتال است خوش ًزس است یا اگش فشدا خوش سا هٌتمل تِ
ضْشستاى تَ ٍ خاًِ تَ وشدًذ آى هَلغ ًزس است .وسی ایي حشف سا ًوی صًذ ٍ ایٌْا ّوِ ًطاى هی دّذ وِ ها دس
ایي ػٌاٍیي ػاهِ اًحالل ًذاسین .تؼذ ایطاى هی فشهایذ یىی دیگش اص هكالثی وِ تِ هطَْس تزوش هی دّین تِ هطَْسی
 .4وفاٗٔ األطَل ( طثغ آل الث٘ت ) ؛ ص .402فَْ والحج٘ٔ ٍ المضآٍ ٍ الَالٗٔ ٍ الٌ٘اتٔ ٍ الحشٗٔ ٍ الشل٘ٔ ٍ الضٍج٘ٔ ٍ الولى٘ٔ إلى غ٘ش رله ح٘ث إًْا ٍ إى
واى هي الووىي اًتضاػْا هي األحىام التىل٘ف٘ٔ التٖ تىَى فٖ هَاسدّا ووا ل٘ل ٍ هي جؼلْا تإًشاء أًفسْا إال أًِ ال ٗىاد ٗشه فٖ طحٔ اًتضاػْا هي هجشد
جؼلِ تؼالى أٍ هي ت٘ذُ األهش هي لثلِ جل ٍ ػال لْا تإًشائْا تح٘ث ٗتشتة ػلْ٘ا آثاسّا ووا ٗشْذ تِ ضشٍسٓ طحٔ اًتضاع الولى٘ٔ ٍ الضٍج٘ٔ ٍ الطالق ٍ الؼتاق
توجشد الؼمذ أٍ اإلٗماع هوي ت٘ذُ االخت٘اس تال هالحظٔ التىال٘ف ٍ اٙثاس ٍ لَ واًت هٌتضػٔ ػٌْا لوا واد ٗظح اػتثاسّا إال توالحظتْا ٍ للضم أى ال ٗمغ ها لظذ ٍ
ٍلغ ها لن ٗمظذ.
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وِ تیي خكاب رضئی ٍ خكاتی وِ دسًٍص ػٌَاى ػام است ًِ لاًًَی فشق ًویگزاسًذ ،هسألِ تَرِ تىلیف تِ ًائن ٍ
ساّی ٍ غافل است .آلایاى وأىّ هی خَاٌّذ تگَیٌذ خكاب ساّی ٍ ًائن ٍ غافل اهىاى ًذاسد صیشا هستلضم اًمالب است
غافل توا ایٌىِ غافل است غافل است ٍلتی تا اٍ حشف صدی اص غفلت دس هی آیذ ٍ ضوا ًوی تَاًیذ تِ غافل توا َّ
غافل خكاب وٌیذ ٍ تا اٍ حشف تضًیذ ساّی توا ایٌىِ ساّی است ساّی است ٍلتی اٍ سا تَرِ دادیذ دیگش ساّی
ًیستً .ائن تا ٍلتی ًائن است وِ خكاب اٍ هوىي ًیست ٍ هی گَیٌذ خكاب ایٌْا اهىاى ًذاسد؛ ٍ لزا دس تحج هشاتة
ح ىن دس سسائل هی خَاًین وِ سفغ ًسثت تِ ایٌْا ٍالؼی است تش خالف راّل تِ رْل تسیف وِ سفغ اٍ ٍالؼی ًیست
صیشا حىن ًسثت تِ غافل ٍ ساّی ٍ ًائن ٍالؼی است صیشا ًوی ضَد ایٌْا سا خكاب وشد ٍ ضیخ دس سسائل دس تحلیل
حذیج سفغ دس فمشُ رْل یؼٌی «هاالیؼلوَى» هیگَیذ سفغ ظاّشی است ٍلی ًسثت تِ هاتمی لائل هیضًَذ سفغ ٍالؼی
است  .اهام هی گَیذ تِ خاقش ایٌىِ حىن خكاب ػام سا تا حىن خكاب خاظ یىی هی گیشًذ ایي هكلة سا هی گَیٌذ.
حىن خكاب ػام یؼٌی ایْا الٌاس سا وِ غافل ّا ٍ ًائن ّا ٍ ساّی ّا رضئی اص ایي ًاس ّستٌذ خكاب یا ایْا الٌاس ٍ
یا ایْا الؼلواء ساّی ٍ ًائن سا هی گیشد ٍلی ًائن ٍ ساّی خكاب ضخػی رضئی ًذاسًذ .چِ اضىال داسد وِ ساّی رض
یه هزوَػِ تاضذ ٍ ضوا ّوِ سا خكاب وٌیذ؟ ایي هستلضم اًمالب ًیست ٍ فمف فشؼ اٍل وِ خكاب رضئی تَد
هستلضم اًمالب تَد .اهام هی گَیذ ضوا ًثایذ تیي ایي دٍ خلف وٌیذ ٍ .چیضی وِ آًْا ًگفتٌذ ٍلی ها هی خَاّین آًْا سا
هلضم وٌین ایي است ها تِ هطَْس هی گَیین خكاب وفاس ٍ خكاب ػػات چكَسی است؟ تش هثٌای ضوا وِ هی گَییذ
ًاسی سا ًوی ضَد خكاب وشد صیشا خكاب اًمالب هی آٍسد یا هی گَییذ چیضی وِ خاسد اص هحل اتتال است خكاب
ًذاسد صیشا خكاب تشای صرش است ٍ ایي خَدش هٌضرش است .حاال ضوا دستاسُ وافشی چی هیگَییذ؟ آیا وافشی وِ
خذا سا لثَل ًذاسد هیتَاى تِ اٍ گفت خذا ایي سا دستَس دادُ اس ت؟ وسی وِ ػاغی ٍ قاغی ٍ هتوشد است ٍ ضوا هی
داًیذ وِ ًوی خَاّذ ایي ّا سا اًزام تذّذ ٍ ایي دستَسات سا هسخشُ هی وٌذ هیتَاى اٍ سا خكاب وشد؟ الثتِ دستَسی
وِ لػذ رذی آى اًزام تاضذ ،گاّی ٍلت ّا دستَسات تشای سٍضي ضذى ٍؾؼیت اٍ است ٍ هی خَاّیذ تِ اٍ خكاتی
وٌیذ وِ اٍؾاػص ف اش ضَد .اگش لػذ رذی اص خكاتی اًثؼاث تاضذ ػاغی سا ًوی تَاى خكاب وشد ،صیشا اٍ ػاغی
است .اهام هی گَیذ ضوا وافش ٍ ػاغی سا چىاس هی وٌیذ هی خَاّیذ تگَیذ وِ ایطاى خكاب تىلیفی ًذاسًذ ،دس
حالیىِ ایي هكلة سا ضوا دس لفِ لائل ًیستیذ .دس لفِ ضوا هیگَییذ وِ «الىفّاس یؼالثَى وؼماتْن ػلی االغَل» چكَسی
وافش سا هخاقة تش فشع هی وٌیذ یؼٌی هی گَییذ وافش هؼالة تش تشن ًواص است ّویي قَس وِ هؼالة تش وفشش است.
تِ دلیل ایٌىِ تِ ًثَت اػتماد ًذاسد سٍصُ ًوی گیشد دٍ تا ػماب داسد .دس فمِ اضىال هی وٌٌذ وِ ایي ًوی تَاًذ ًواص
تخَاًذ صیشا تِ خذا اػتماد ًذاسد .ضوا چكَس اٍ سا ػماب تش فشع هی وٌیذ دس حالی وِ ًویتَاًذ اًزام تذّذ؟ حاال اهام
ایي قشف سا هیگَیذ وِ ضوا چكَسی اٍ سا هیخَاّیذ ػماتص وٌیذ تش چیضی وِ ًویتَاًیذ خكاتص وٌیذ؟ دس فمِ
4

رَاب هی دٌّذ وِ اضىال ًذاسد صیشا اص تاب اهتٌاع تاالختیاس است ٍ االهتٌاع تاالختیاس ال یٌافی االختیاس ٍ خَدش
خَدش سا ػارضوشدُ است ٍ تا تَرِ داسد یه اهش تذیْی ٍاؾحی سا هٌىش هی ضَد ًتیزِاش ایي است وِ «یؼالة
ػلی الفشع وؼماتِ ػلی االغل ».اهام هیفشهایذ هطَْس چكَس دس وافش ایي حشف سا هیصًٌذ ٍلی ایٌزا هیگَیٌذ خكاب
هتَرِ وافش ًویضَد؟ یا ًاگضیشًذ تگَیٌذ وافش ٍ ػاغی هخاقة تِ خكاب تىلیفی ّستٌذ لىي خكاب رضئی ًیست.
اگش هطَْس هشص خكاب رضئی سا اص خكاب ػام رذا وٌٌذ ساحت هی تَاًٌذ ایي هكالة سا حل وٌٌذً .اسی ٍ غافل ٍ
راّل تِ رْل هشوة هخاقة تِ خكاب ػام ّستٌذ الثتِ غحت چٌیي خكاتی تِ ایي است وِ دس ایي خكاب تؼذاد
لاتل تَرْی اص افشاد ّستٌذ وِ اص ایي خكاب هٌثؼج ضًَذ .ضوا اگش لَم یا ًاس سا خكاب وشدیذ تایذ تؼذاد لاتل
تَرْی ٍرَد داضتِ تاضذ وِ هٌثؼج ضًَذ ٍ ایٌ زا غشیح ػثاست اهام است وِ اگش وسی خكاب ػام سا اص خكاب
رضئی تفىیه وٌذ ّیچ ه طىلی ًذاسد ٍ غحت ػمالئی خكاب هطتول تش ػٌَاى ػام تِ ایي است وِ یه روغ لاتل
تَرْی تاضٌذ وِ اگش وسی تخَاّذ یىی یىی ایٌْا سا خكاب وٌذ تِ اٍ هیگَیٌذ ایي واس لغَ است .ضوا یه خكاب
ػاهی تِ واس تثش وِ ّوِ سا تگیشد.
تا ایٌزا سیطِ دسگیشی اهام تا هطَْس واسی تِ خكاب ل اًًَی ًذاسد ٍ فؿای ایي اضىاالت ایي است وِ وسی خكاب
هطتول تش خكاب ػام سا دسًٍص اًحالل تػَیش وٌذ .اهام هی گَیذ اًحالل ضوا سثة ضذُ است وِ ایي اضىاالت تشای
ضوا الصم آیذ .یه خكاب سا تثذیل تِ ّضاس خكاب وشدیذ ٍ آى ٍلت هزثَس ّستیذ تگَییذ دس ّش وذام اص ایي خكاتْا
خػَغیت ٍرَد داسد ٍ سیطِ ایي اضىاالت التضام تِ اًحالل ٍ تشگشداًذى خكاب ضواسُ دٍ تِ خكاب ضوا یه است
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یؼٌی تشگشداًذى خكاب لَم ،تِ خكاب صیذ .پس اهام ایٌزا داسد اضىال تِ فمْایی هی وٌذ وِ ٌَّص دس فؿای خكاب
لاًًَی ًیستٌذ ٍلی اضىاالت اهام تِ آًْا ٍاسد است .خشٍد اص هحل اتتالء ٍ خاسد ضذى ساّی ٍ غافل ٍ ًائن ٍ خاسد
ضذى وفاس ٍ ػػات ٍ خاسد ضذى ػارض یا ًسثی ضذى حىن ٍؾؼی اضىاالتی است وِ اهام ٍاسد وشدُ است ٍ ایٌْا
دلیل تشای اح ثات خكاب لاًًَی ًیست تلىِ دلیل تش غلف تَدى اًحالل است .ها تِ یىی اص اساتیذهاى ّن گفتین وِ ضوا
ایٌْا سا اص یىذ یگش رذا وٌیذ .اهام هی خَاّذ تگَیذ ایٌْا اضىال لَل تِ اًحالل است خَاُ اًحالل سا دس خكاب ػام وِ
هطتول تش ػٌَاى ػام است هكشح وٌیذ ٍ تذتش ایٌىِ تخَاّیذ ایي سا دس خكاب لاًًَی هكشح وٌیذ .تؼؿی اص تالهزُ اهام
سش ایي هسألِ خَب توشوض ًوی وٌٌذ .الثتِ ایي اضىاالت دس خكاب لاًًَی ّن الصم هی آیذ یؼٌی ٍلتی ًوی ضَد
خكاب هطتول تش خكاب ػام سا هٌحل وشد تِ قشیك اٍلی خكاب لاًًَی سا ًوی ضَد هٌحل وشد .ایي هحاریش هی تَاًٌذ
احثات خكاب لاًًَی وٌٌذ ٍلی اگش وسی صیش تاس خكاب لاًًَی ًشفت اگش خكاب هطتول تش خكاب ػام سا لثَل وٌذ
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تاص ّن ًثایذ اًحالل سا هكشح وٌذً .ىتِ دیگشی وِ لثل اص خكاب لاًًَی تایذ هكشح وٌین ایي است وِ حؿشت اهام
هیفشهایذ اگش ها فؿای ایي اضىاالت سا وٌاس گزاضین ٍ سفتی ن تذاًین التؿای تمٌیي چیست؟ واسی تِ ًمؽ ّا ًذاسم وِ
هی خَاست فشق خكاب ولی ٍ رضئی ٍ ػذم اًحالل سا حاتت وٌذ االى دًثال ایي ّستین وِ تمٌیي چىاس هی وٌذ ٍ
ساصهاًص چیست ٍ رایگاُ اسادُ تطشیؼی دس تمٌیي چیست؟ دٍ سَال داسین سَال اٍل ایٌىِ هىاًیضم ػمالئی تمٌیي
چیست ٍ سَال دٍم ایٌىِ دس فؿای ضشع وِ ها لائل ّستین خذا دٍ اسادُ تطشیؼی ٍ اسادُ تىَیٌی داسد ،اسادُ تطشیؼی
سا چگًَِ هؼٌا هیوٌین؟ اهام هیخَاّذ تا پاسخ تِ ایي دٍ سَال ،فؿای تحج خكاب لاًًَی سا دسست وٌذ .ػثاسات
اهام سا حتوا هالحظِ وٌیذ .توام تالش ها ایي تَد وِ تگَیین ایي حشف تشای یه افك دیگش است تؼذ ایي حشف سا وِ
دسست وشدین اص دسٍى آى یه ًتیزِ هی خَاّین تگیشین وِ ایي حشف دسست است حتی اگش خكاتی دس واس ًثاضذ
اغال خكاب ًذاسین ًِ خثشی ٍ ًِ اًطائی ،اگش ها تَاًستین تحج تمٌیي ػمالئی سا دسست وٌین ٍ تحج اسادُ تطشیؼیِ
الْیِ سا تحلیل وشدین ٍ ًسثتص سا تا اسادُ تىَیٌی تحج وٌین ٍ استثاـ اسادُ تطشیؼی سا تا تمٌیي ػمالئی تػَیش وٌین
اهام هی وَیذ هزثَسین هلتضم تِ خكاتی تِ ًام خكاب لاًًَی ضَین .اضىال ها تِ آیت اهلل فاؾل ایي تَد وِ ایطاى هی
خَاست خكاب لاًًَی سا اص ًمؽ ّا ًتیزِ تگیشد .ها هؼتمذ ّستین خشٍری آى ًمؽ ّا خكاب لاًًَی ًیست ٍ ایي
ًمؽ ّا دس ّشغَست تِ هطَْس ٍاسد است ٍ خشٍری آًْا ػذم اًحالل دس خكاب ػوَهی است ٍ افك خكاب لاًًَی
افك دیگشی است .تا اى ضااهلل فشدا وِ رلسِ پایاًی هشٍس ها تش ایي تحج است صیشا ها سال گزضتِ تا ٍسف ایي تحج
سسیذین فشدا هی خَاّین همذهِ پٌزن سا روغ وٌین ٍ تا پاسخ تِ ایي دٍ سَال اهام ،دس فؿای خكاب لاًًَی ٍاسد
ضَین .اگش دٍستاى ػاللِهٌذ تَدًذ ریل هسألِ اسادُ تطشیؼی فشهایطات خَب آیت اهلل فاؾل سا ّن تثیٌٌذ دس ّویي
تحج دس ًمذ هثٌایی تشتة یه تَؾیحات خَتی دادًذ ٍلی تشای آهادگی تیطتش هالحظِ وٌٌذ ٍ ػثاسات اهام سا ّن دس
هٌاّذ ٍ ّن دس تْزیة تثٌیذ.
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