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 تاسوِ تؼالی

 26/7/97   9خارج اصول حضرت استاد فرحانی )زیدعسه(     جلسه 

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

 

 در عزض واحد  نیامکان امز به ضده حضزت امام در بزرسی نظزی

 خالصه مباحث گذشته

گطت وِ ها ًثاٗذ خطاب خصَصٖ سا تا خطاتٖ وِ هطتول  تاب خطاب تِ اٌٗزا تشهٖات حضشت اهام دس ػشض ضذ فشهاٗط

إ اص خطاب هطتول تش ػٌَاى ػام  تش ػٌاٍٗي ػوَهٖ است ٗىٖ تذاً٘ن ٍ آى ًىاتٖ وِ دس والم هطَْس هثٌٖ تش خشٍد ػذُ

راّل تِ رْل هشوة ٍ هخل  هطشح است هخل خشٍد افشادٕ وِ دس هحل اتتال ً٘ستٌذ ٍ هخل خشٍد غافل ٍ ساّٖ ٍ ًائن ٍ

تَرِ٘ داسد ٍ ٗا اگش دس خطاب خصَصٖ ٕ هخل وفاس ٍ ػصات وِ اهام تِ گشدى هطَْس هٖ گزاسد خشٍد اٌْٗا ا خشٍد ػذُ

 هخال ّش وذام تِ دل٘ل خاظ خَدش، خشٍد اٌْٗا تَرِ٘ داسد. ٌَاى ػام هٌحل ِت خطاب خصَصٖ ضَدخطاب هطتول تش ػ

خشٍد ًاسٖ ٍ غافل ٍ ساّٖ ٍ ٗا ًذاسد لث٘ح است  دس هَسد وسٖ وِ اتتالء صرش  اٗي است وِ تِ دل٘ل  خشٍد اص هحل اتتالء

مالب است ٍ اصال ًوٖ ضَد اٍ سا خطاب وشد ٍ خشٍد ٍ ًس٘اى، هستلضم اًدس حال غفلت خطاب وِ است  ًائن تِ خاطش اٗي

سا هسخشُ هٖ وٌذ اص الثح سد ٍ چٌ٘ي چ٘ضٕ اٗي سا لثَل ًذاوِ وافش ٍ ػاصٖ تِ اٗي دل٘ل است وِ خطاب تىل٘فٖ تِ وسٖ 

دس خطاب خصَصٖ دسست است ٗا خطاتٖ وِ هطتول تش ػٌَاى ػام است ٍلٖ  لثائح است ٍ لزا اهام فشهَدًذ اٗي خشٍرْا

اگش ها اًحالل سا تپزٗشٗن اٗي ًىات دسست است ٍلٖ اگش ها اًحالل سا ًپزٗشٗن دٗگش دل٘لٖ تشإ خشٍد ٍ  ضَد هٌحل هٖ

الل است. تحج ها اٗي است هشحلِ تحج خطاب لاًًَٖ ًذاسٗن تلىِ تحج ها ػذم اًح ًذاسٗن. ها دس اٗيخطاب ػام  اٌْٗا اص

ٗا اْٗا الزالسَى صذا هٖ صًذ  ٍ ٗا اْٗا المَم ٍ  شدم سا تا ػٌَاى ٗا اْٗا الٌاس ٍ ٗا اْٗا الؼلواءلَم خَد ٗا هوِ ٍلتٖ ضخصٖ 

اضىاالت تِ ت٘اى هطَْس ٍاسد گفت٘ن  ٍحاتت وشدٗن آٗذ. ها تا اٌٗزا ػذم اًحالل سا اًحالل ت٘شٍى ًوٖ  اص دسٍى اٗي تؼات٘ش

حتٖ اگش صٗش  اًحاللٖ هٖ ضَد. تا اٌٗزا تحج دس خطاب هطتول تش ػٌَاى ػام ٌذ ٍاست صٗشا ت٘ي اٗي دٍ خطاب خلط هٖ وٌ

ت ها ستطٖ اٗي دٗذگاُ ٍاسد است ٍ اضىاال دس فشٍػات هختلف اصَلٖ ٍ فمْٖ تِ اضىاالت هاتاص تاس خطاب لاًًَٖ ًشٍٗن 

وٌ٘ن هالحظِ هٖ وٌ٘ن ٗه حضشت اهام هٖ خَاّذ تفشهاٗذ ٍلتٖ دل٘ك تش ًگاُ ٍلٖ دس هشحلِ ًْاٖٗ  تِ خطاب لاًًَٖ ًذاسد،

 داسٗن.  هسألِ تِ ًام خطاب لاًًَٖ
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ٍ خطاب لاًًَٖ فضإ  است ٍ خطاب هطتول تش ػٌَاى ػام فضإ دٍماست ػشض وشدم خطاب خصَصٖ فضإ اٍل لثال 

دس همام روغ  اهام دس اٌٗزاتس٘اس صٗثإ ٍ لزا تؼث٘ش  دل٘ل هستمل داسد لطغ ًظش اص تحج ّإ لثلٖوِ  م استًْاٖٗ ٍ سَ

ٍ تالزولٔ: ال ٗصحّ إخشارْن ٍ ال ٗوىي تَرِّ الخطاب الخصَصٖ إلْ٘ن، ٍ لذ تمذّم أىّ الزاّل ٍ أهخالِ »اٗي است  تٌذٕ

َّ أىّ اإلسادٓ  -هضافاً إلى أىّ الخطاب الَاحذ ال ٌٗحلّ إلى خطاتات -الحىن الفؼلٖ ٍ السشّ ف٘وا روشًا هؼزٍسٍى فٖ هخالفٔ

التطشٗؼ٘ٔ ل٘ست إسادٓ هتؼلّمٔ تإت٘اى الوىلّف ٍ اًثؼاحِ ًحَ الؼول، ٍ إلّا ٗلضم فٖ اإلسادٓ اإللْ٘ٔ ػذم تفى٘ىْا ػٌِ ٍ ػذم إهىاى 

مٌ٘ي ٍ الزؼل ػلى ًحَ الؼوَم، ٍ فٖ هخلِ ٗشاػى الصحّٔ الؼمالئ٘ٔ، ٍ هؼلَم أًِّ ال تتَلّف الؼص٘اى، تل ّٖ ػثاسٓ ػي إسادٓ الت

اخشاد ًاسٖ  «ٍ تالزولِ الٗصح اخشارْن» 1«ػٌذّن ػلى صحّٔ االًثؼاث هي ولّ أحذ، ووا ٗظْش تالتأهّل فٖ المَاً٘ي الؼشف٘ٔ.

تلِ  «الْ٘نالٗوىي تَرِ الخطاب الخصَصٖ ٍ » ،ً٘ستٌذ  هحل اتتالء وساًٖ وِ دساخشاد ل ٍ غافاخشاد ساّٖ ٍ اخشاد ٍ 

خطاب خصَصٖ غلط است ٍلٖ خطاب هطتول تش ػٌَاى ػام هطشح است ّش چٌذ ٍلتٖ خطاب هطتول تش دس هَسد اٌْٗا 

 ٍ لذ تمذّم أىّ الزاّل ٍ أهخالِ هؼزٍسٍى فٖ» ،اٗي ً٘ست وِ راّل ٍ ًاسٖ ٍ غافل هؼزٍس ً٘ستٌذ تِ هؼٌإخطاب ػام است 

 ٍ تؼضٖ ّن هخل وافش ٍ ػاصٖ هؼزٍس ّستٌذ هخل راّل ٍ غافل ٍ ًاسٖ ٍ ساّٖ اص اٌْٗا  تؼضٖ «هخالفٔ الحىن الفؼلٖ

هضافاً إلى أىّ الخطاب الَاحذ ال  -ٍ السشّ ف٘وا روشًا ا» وٌذ هٖ فشهاٗذ تحج لثلٖ سا وِ واهل روغ تٌذٕ هٖ ٍ هؼزٍس ً٘ستٌذ

ّش چِ تا تِ حال ٍاحذ هطتول تش ػٌَاى ٍاحذ وِ دسٍى آى اًحالل ً٘ست،  ابخطاب ٍاحذ ٗؼٌٖ خط «ٌٗحلّ إلى خطاتات

گفت٘ن دس فضإ دٍم تَد ػذم اًحالل خطاب ٍاحذ تِ خطاتات خاظ سش رإ خَدش است هضاف تش اٗي هسألِ ٗه دل٘ل 

هضافاً إلى أىّ  -٘وا روشًاالسشّ ف. »دٗگشٕ داسٗن وِ آى خطاب لاًًَٖ است وِ اٗي سا تِ هسألِ اسادُ تطشٗؼٖ تحل٘ل هٖ وٌ٘ن

َّ أىّ اإلسادٓ التطشٗؼ٘ٔ ل٘ست إسادٓ هتؼلّمٔ تإت٘اى الوىلّف ٍ اًثؼاحِ ًحَ الؼول، ٍ إلّا  -الخطاب الَاحذ ال ٌٗحلّ إلى خطاتات

 2«ؼوَمٗلضم فٖ اإلسادٓ اإللْ٘ٔ ػذم تفى٘ىْا ػٌِ ٍ ػذم إهىاى الؼص٘اى، تل ّٖ ػثاسٓ ػي إسادٓ التمٌ٘ي ٍ الزؼل ػلى ًحَ ال

ػوذا اٗي ػثاست سا خَاًذم تا تفاٍت فضإ دٍم اص فضإ سَم دس ػثاست اهام هؼلَم ضَد. تلِ آى اضىاالتٖ وِ دس  هي

فضإ خطاب هطتول تش ػٌَاى ػام تَد دس فضإ خطاب لاًًَٖ ّن ٍاسد است ٗؼٌٖ ٍلتٖ اًحالل دس خطاب ٍاحذ هطتول 

. اٗي دل٘ل اصلٖ وِ تشإ خطاب ٖ ً٘ست ٍلٖ اٗي ّا دٍ دل٘ل ّستٌذتشػٌَاى ػام ً٘ست دس خطاب لاًًَٖ تِ طشٗك اٍل

هاًٌذ خطاب صٗذ ًسثت تِ لَم خَد، تِ دل٘ل آى خطاب ٍاحذ دس واسٕ تِ خطاب ٍاحذ ًذاسد.  لاًًَٖ تحج خَاّ٘ن وشد

ت. ها تطشٗؼٖ اس ٘ن چ٘ض دٗگشٕ است ٍ تحل٘ل اسادُگَٗ ٍلٖ اٗي دل٘ل وِ االى داسم هٖحشفْا لائل تِ ػذم اًحالل ضذٗن 
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طاى اٗي تؼث٘ش ٗت اهلل فاضل دس ًمذ تشتة اٗي تحج سا ت٘اى وشدٗن ٍ گفت٘ن دس فشهاٗطات اٗسال گزضتِ دس رٗل تحج ّإ آ

اسادُ تطشٗؼٖ تا اسادُ تىٌَٖٗ چ٘ست؟ آٗا اسادُ تىٌَٖٗ ٍ فشق سَال اهام اٗي است وِ  اهام خ٘لٖ ٍاضح ً٘اهذُ است.

اسادُ وي ف٘ىَى دس تىَٗي، خذاًٍذ  ٖ ّواى اسادُ الِْ٘ تىٌَِٗ٘ وِ اسادٍُ هشاد هٖ خَسد ٗؼٌدتطشٗؼٖ ٗه اسادُ است وِ تِ 

دس فلسفِ تاٗذ تحج ضَد وِ اسادُ خذا تا اسادُ ها هتفاٍت است صٗشا اسادُ اص صفات حم٘مِ٘ ٍرَد است ٍ اضىالٖ  ؟است

، دٗگش تاضذ گًَِتاضذ ٍ دس ًفس  گًَِتاضذ ٍ دس ػالن ػمل ٗه تِ گًَِ دٗگش تاضذ ٍ دس هوىي  گًًَِذاسد دس ٍارة ٗه 

اسادُ هٖ ضَد اسادُ تىٌَٖٗ ٗؼٌٖ اسادُ دس ٗه ٍالؼ٘ت  پس .ضَد فلسفٖ است وِ سش رإ خَدش تحج هٖتحج ّإ  اٌْٗا

 ًحَ وِ گاّٖ تِ اٗيٍ اگش هشاد اٗي اسادُ است  الِ ٗه ٍالؼ٘ت تىٌَِٗ٘ الِْ٘ ٍرَد داسد دس رات الذس وِ خاسرِ٘ است

اٗي گاّٖ ٍلت ّا  ى ٍ هخل آفشٌٗص هَرَدات خاسرٖ ٍاست هخل تاساى آهذ ٖرٖ تىٌَٗساٗه ٍالؼ٘ت خهشاد اٗي اسادُ 

گ٘شد تِ اهشٕ وِ ّواى فؼل اخت٘اسٕ هىلف است ٗؼٌٖ هَلٖ اسادُ وشدُ است هي تا فؼل اخت٘اسٕ خَدم ًواص  اسادُ تؼلك هٖ

َاًن ٍ دسٍؽ ًگَٗن ٍ حذ اسادُ ٗه اسادُ است ٍلٖ گاّٖ ٍلتْا ٗتؼلك ِت ٗه اهش تىٌَٖٗ ٍ گاّٖ ٗتؼلك م؛ پس تزا آٍس تخ

ٗه اسادُ ٍ  آٗا هٌظَس اٗي است وِتِ اهشٕ وِ لشاس فؼل اخت٘اسٕ هىلف تاضذ. سَال اهام اٗي است وِ ٍلتٖ هٖ گَٗ٘ن اسادُ 

ٖ ٍ ٍلتٖ هٖ خَسد تِ فؼل گَٗ٘ن تىٌَٗ ٗه ٍالؼ٘ت تِ ًام اسادُ الْٖ داسٗن وِ ٍلتٖ هٖ خَسد تِ ٗه اهش خاسرٖ هٖ

وٌ٘ن وِ اص صفات حم٘مِ٘ ٍرَد است ٍ دس رات  گَٗ٘ن؟ ها دس هَسد ٗه ٍالؼ٘ت داسٗن صحثت هٖ هٖ تطشٗؼٖ هىلف تِ آى

ٗؼٌٖ هشاد اٗي اسادُ آى سا هتواٗض است  الِ ٗه ٍالؼ٘ت خاسرٖ است ٍ تفى٘ه آى اص تطشٗغ فمط تِ خاطش هتؼلك آىالذس 

تىٌَٖٗ ٍ ّواى ٍالؼ٘ت اگش خَسد اسادُ هٖ گَٗ٘ن  گ٘شد تِ آى آًزا وِ ِت ٍصٗذى تاد ٍ آفشٌٗص هَرَدات تؼلك هٖ وٌذ هٖ

گَٗ٘ن. اگش هٌظَس اص اسادُ اٗي است ٍ هتي ٍالؼ٘ت  تطشٗؼٖ هٖاسادُ  هىلف تاٗذ اٗي واس سا اًزام تذّذ تِ آىاٌٗىِ تِ 

ىَى وي ف٘تاٗذ س تىَٗي وي ف٘ىَى دسست است دس تطشٗغ ّن ّواًطَس وِ داضىال هٖ ضَد  خاسرٖ هَسد ًظش است

اٗزاد صالت تِ ٍاسطِ فؼل هىلف ٍلٖ اٗي تِ  تگ٘شد ضَد فشض وشد ٗه ٍالؼ٘تٖ تِ ًام اسادُ الْٖ تؼلك ٍ ًوٖ دسست تاضذ

شلٖ ت٘ي هحمك ًطَد ٍ اصال چٌ٘ي چ٘ضٕ اهىاى ًذاسد. اگش ٍالؼ٘ت تىٌَٖٗ هَسد ًظش ضواست آى ٍالؼ٘ت تىٌَٖٗ فصالت 

ضذ ٗا خلك آسواى ٍ صه٘ي تاضذ ٍ خَاُ هشاد آى تحمك صالت تِ ٍصٗذى تاد ٗا تاسش تاساى تا ً٘ست خَاُ هشاد آىهَسدش 

س تطشٗغ هؼٌا داسد ٗؼٌٖ خذا لزا تا تَرِ تِ اٗي وِ دس اسادُ الْٖ تخلف د ،تخلف هؼٌا ًذاسد ٍس٘لِ فؼل هىلف تاضذ دسٍى آى

ذ  وٌذ  خذا اسادُ هٖ ٍ گ٘شًذ  إ ًوٖ ٍلٖ ػذُ شًذوٌذ وِ ّوِ سٍصُ تگٖ٘ اسادُ ه خَاًٌذ ٍ  إ ًواص ًوٖ ٍلٖ ػذُّوِ ًواص تخَاًٌ

تاتَرِ تِ اٌٗىِ تخلف دس اٗي اسادُ ٍرَد داسد ػص٘اى گٌَٗذ ٍ  إ هٖ ِ ّوِ دسٍؽ ًگٌَٗذ ٍلٖ ػذُخذا اسادُ وشدُ است و
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سادُ تطشٗؼٖ تا اسادُ تىٌَٖٗ اص هؼلَم هٖ ضَد ا ،سا هحمك ًىشد اهىاى داسد ٍ هٖ ضَد تا اٗي اسادُ هخالفت وشد ٍ اٗي هشاد

ادُ تِ ٍاسطِ اختالف هشادّا . اٗي طَس ً٘ست وِ ها ٗه اسادُ داضتِ تاض٘ن ٍ اختالف اٗي دٍ اسًظش رٌس هتفاٍت است

ف دسًٍص خلتلىِ رٌس اسادُ تىٌَٖٗ تا اسادُ تطشٗؼٖ هختلف است اسادُ تىٌَٖٗ ٗه ٍالؼ٘ت تىٌَٖٗ است ٍ ت تاضذ،

. لاًَى ٍضغ ضَد ادُ تمٌ٘ي است ٍ خذا هٖ خَاّذ اٗيص دسست است ٍلٖ اسادُ تطشٗؼٖ اسً٘ست ٍ وي ف٘ىَى ّن دسًٍ

ٌ٘ي سا هٖ گَٗ٘ن اسادُ تطشٗؼٖ ٍ اٗي تصَٗش وِ هي تگَٗن اسادُ تىٌَٖٗ ٍ اسادُ تطشٗؼٖ ٗه ٍالؼ٘ت تىٌَٖٗ است اسادُ تم

ٗش غلطٖ است اص اٗي ًوٖ تَاى دفاع وشد صٗشا اگش وسٖ تخَاّذ اسادُ تطشٗؼٖ سا وِ اختالفطاى تِ اختالف هشاد است تصَ

اٗي طَس هؼٌا وٌذ تِ اٍ اضىال هٖ ضَد وِ لاًَى وي ف٘ىَى دس آى ٍالؼ٘ت خاسرٖ سثة هٖ ضَد وِ هي ًتَاًن ػص٘اى ٍ 

سشاؽ تمٌٌٖ٘ وِ تاٗذ تشٍٗن دُ تمٌ٘ي ضذ هخالفت سا تصَٗش وٌن تٌاتشاٗي اسادُ تطشٗؼٖ اسادُ تمٌ٘ي است اگش اسادُ تطشٗؼٖ اسا

ٗه سٍال ػمالئٖ داسد. اسادُ تمٌ٘ي الْٖ تاتغ تمٌ٘ي ػمالئٖ است. آٗا ػمالء ٍلتٖ هٖ خَاٌّذ لاًًَٖ ٍضغ وٌٌذ دس لاًًَطاى 

 ٍلتٖ هٖ خَاٌّذ لاًَى ٍضغ وٌٌذ هاًٌذ لاًَى ساٌّواٖٗ ٍ ساًٌذگٖ حاالت  ػمالء حاالت هىلف٘ي سا دخالت هٖ دٌّذ؟

 گٌَٗذ ها تشإ غافل لاًَى ٍضغ ًوٖ وٌ٘ن؟ گزاسًذ ٍ هٖ فشق هٖغ٘ش غافل ٍ هىلف غافل  ت٘ي وٌٌذ ٍ هىلف سا هالحظِ هٖ

گ٘شد ٗا  سا ًوٖ ٍ هٖ گٌَٗذ لاًَى اٍ آٗا تشإ ٍضغ لاًَى ًگاُ هٖ وٌٌذ تِ اٗي آلا چَى ساّٖ ٍ راّل تِ رْل هشوة است

دس همام تمٌ٘ي ٗه خطاب لاًًَٖ داسًذ وِ اٗي خطاب ّوِ اطشاف  تَرِ ًوٖ وٌٌذ؟ مٌ٘ي تِ اٗي چ٘ضّاػمالء دس همام ت اصال

تِ اٍ ًوٖ  لٖگٌَٗذ اٗي حشف دٗگشٕ است ٍ تلِ دس همام هزاصات اگش وسٖ ػزسٕ دس هخالفت داسد هٖ گ٘شد، سا دس تش هٖ

هٖ فشهاٗذ تَرِ وٌ٘ذ اگش اسادُ تطشٗؼِ٘ لزا اهام  خطاب تَ سا گشفتِ است.گٌَٗذ  هٖ گٌَٗذ وِ اٗي لاًَى تشإ تَ ً٘ست تلىِ

سا تىٌَٖٗ وشدٗذ گشفتاس هٖ ضَد ٍ دس تصَٗش هخالفت ٍ ػص٘اى تا هطىل هَارِ هٖ ضَٗذ ٍ اگش اسادُ تطشٗؼِ٘ سا اص اسادُ 

سٍال تىٌَِٗ٘ رذا وشدٗذ ٍ تؼذ گفت٘ذ وِ اسادُ تطشٗؼِ٘ ٗؼٌٖ اسادُ تمٌ٘ي ٍ گزساًذى لاًَى ٍ ضاسع دس اٗي گزساًذى لاًَى 

  ػمالئٖ تمٌ٘ي سا سػاٗت وشدُ است آى هَلغ تاٗذ تثٌ٘٘ذ وِ سٍال ػمالئٖ تمٌ٘ي چطَس است. دس سٍال ػمالئٖ تمٌ٘ي ػمالء

فضإ  خَاّ٘ن اص گَٗذ تا اٗي استذالل هٖ تشإ ّوِ لاًَى است لزا اهام هٖ ؛ لاًَىًگاُ ًوٖ وٌٌذ اصال تِ حاالت هىلف

َاّ٘ن دس خطاب لاًًَٖ ٍاسد ٗه  .ت٘شٍى آٗ٘ن ًسثت لَم خَدخطاب صٗذ  دسست است وِ آًزا اًحالل ً٘ست ٍلٖ ها هٖ خ

داسد. تمٌ٘ي ػمالئٖ التضا هٖ وٌذ وِ ها دس همام تمٌ٘ي اصال وِ اصال تمٌ٘ي ػمالئٖ چِ التضاٖٗ تحج ػمالئٖ سٌگ٘ي ضَٗن 

هٖ تَاًذ تِ  وٌذ، آٗا ت دستگ٘ش هِٖ اسوِ اص چشاؽ ساٌّواٖٗ گزضتسا ًگاُ تِ حاالت ٍ وخشات ًىٌ٘ن. ٍلتٖ پل٘س وسٖ 

اٗي لاًَى هال هي  ٍ تگَٗذ ؟پل٘س تگَٗذ وِ هي راّل تِ رْل هشوة تَدم ٍ ٗا ػزضٕ ٗا غفلتٖ تشإ هي ػاسض ضذ
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دس اٌٗزا تؼث٘ش تس٘اس تؼث٘ش اهام  حشفٖ سا اص اٍ لثَل ًوٖ وٌٌذ. ٘يٌاصال ػمالء چٍ ًاسٖ ّستن  ً٘ست چَى ػارض ٍ راّل

احثات خطاب  هٖ خَاّ٘ن تا تحل٘ل اسادُ تطشٗؼِ٘، ػذم اًحالل دس خطاب ػوَهٖتحج تش  فشهاٗذ اضافِ هٖصٗثاٖٗ است 

تگَٗ٘ن وِ اختالف « اى الوىلّف ٍ اًثؼاحِ ًحَ الؼولأىّ اإلسادٓ التطشٗؼ٘ٔ ل٘ست إسادٓ هتؼلّمٔ تإت٘»ٍ تگَٗ٘ن وِ  لاًًَٖ وٌ٘ن

تِ اختالف هتؼلك ًثاٗذ گفت ٗه ٍالؼ٘ت داسٗن وِ اسن آى سا  .لك ً٘ستاسادُ تطشٗؼِ٘ ٍ تىٌَِٗ٘ فمط تِ اختالف دس هتؼ

دس اسادُ الِْ٘ وِ اسادُ تطشٗؼِ٘ ٗؼٌٖ « فى٘ىْا ػٌِ ٍ ػذم إهىاى الؼص٘اىٍ إلّا ٗلضم فٖ اإلسادٓ اإللْ٘ٔ ػذم ت»ػَض هٖ وٌ٘ن 

ز ؼٌی لاًَى وي فیىَى است اگی الصم هٖ آٗذ ارادُ ٍ ػذم تحمك ػػیاى ٍ هؼػیت ٍ تخلفػذم اًفىان هشاد اص است 

در والم خَب تاس اساتیذ ها ایي هغلة را . وار هی وٌین هتي ٍالؼی تاضذ وِ در تىَیي تا آىّواى تطزیؼی ادُ ار

تل ّٖ ػثاسٓ ػي »گزدین  غلظ است پس تزهی اختالف در هزاداگز ٍ حزف اهام ایي است. اهام هی فزهایذ وٌٌذ  ًوی

 ء در ػمال« .فی هخلِ یزاػى الػحّة الؼمالئیة ٍ» ارادُ تمٌیي ارادُ تطزیغ است ٍ« التمٌ٘ي ٍ الزؼل ػلى ًحَ الؼوَم إسادٓ

ػمال ء لاًَى را تزای ّوِ ٍضغ هی وٌٌذ ٍ در غحت تمٌیي تایذ یه جوغ  وٌٌذ؟ ػالن تمٌیي چغَر لاًَى گذاری هی

مالئی تمٌیي لائن تِ ایي است وِ یه جوغ هؼتذتِ تاضٌذ وِ لاتل تَجْی تاضٌذ ٍ رٍال تمٌیي ایي عَر است. غحت ػ

هخاعة ٍ هٌثؼج ٍ هٌشجز اس ایي تمٌیي تاضٌذ ٍ اغال ًگاُ ًوی وٌٌذ وِ تمیِ چِ حالتی دارًذ ٍ ٍضؼیتطاى چگًَِ 

ثؼاث ٍ هؼلَم أًِّ ال تتَلّف ػٌذّن ػلى غحّة االً»است. لاًَى تزای ّوِ است. در هخل ایٌجا غحت ػمالئی هْن است 

حزف ًوی رًٍذ. دًثال غحت اًثؼاث در ته ته افزاد تِ اغال « هي ولّ أحذ، ووا یظْز تالتأهّل فی المَاًیي الؼزفیة

. ها خَاستین تگَیین وِ ّز وذام اسایي همذهات یه اهىاى ًذارد اهام ایي است وِ اغال تَجِ ػمال ء تِ حاالت هىلف

 ء حثَتا هطىل دارد َاّین تگَیین وِ تَجِ تِ حاالت هىلف ًشد ػمالاحزی دارد ایٌجا در تحج خغاب لاًًَی ها هی خ

اهام هی خَاّذ تفزهایذ وِ تمٌیي ضوا را اس خغاب ّن  ،خزاب هی وٌذ . تزاساس ایي فزهایص هْن ٍ وار تمٌیي را

ٍ یه  است بتذٍى خغا لاًَى یه ًیست ٍ اغالدر وار ٍ یا ایْا المَم  یتیزٍى هی تزد اس اگز فزؼ وزدیذ خغات

ػلی اختالفی وِ سز جای خَدش تارّا تحج وزدین وِ حمیمیِ ضیخ تَػلی را  -لضیِ حمیمیِ یا خارجیِ است 

چغَری هؼٌا وٌین خارجیِ ضیخ را چغَر هؼٌا وٌین ٍ هالّادی چغَر هؼٌا وزدُ است ٍضیخ اػظن وِ اس هالّادی 

است  یه لاًَى -ال درگیزی آًجا ًذارینت ها فؼگزفتِ چغَر هؼٌا وزدُ است ٍ تؼذ تِ دست هحمك ًائیٌی افتادُ اس

ست ٍ تمٌیي ػمالئی لضیِ اٍ یا ایْا الٌاس ّن ًذارد ٍ یه « هلل ػلی الٌاس حج الثیت هي استغاع الیِ سثیال»هاًٌذ 

یت اس خػَغ ّستینفضای تمٌیي ػمالئی  ٍلتی دردر ایي لضیِ تَجِ تِ حالت هىلف هغزح ًثاضذ سیزا  التضا ء دارد

 . خغاب را واری ًذارین «یا ء»دست تز هی دارین ٍ خغاب 



6 
 

جوغ هؼتذ تِ در ٍالغ ّویطِ هحمك است ٍ آى حیج دیگزی در هغلة است ٍلی ٍلتی رفتین در رٍال تمٌیي ػمالئی 

هلل ػلی الٌاس حج الثیت »اگز هي تاضن ٍ یه لضیِ هاًٌذ خَدهاى را اس خػَغیت خغاب در هی آٍرین ٍ هی گَیین 

  ًِ خغاب ایي التضا ء .تا تمٌیي ػمالئی هغزح وزدم یا ٍجَب سوات اگز آًْا را «الیوَا الػالُ» یا  «یِ سثیالهي استغاع ال

التمٌ٘ي ٍ الزؼل ػلى  تل ّٖ ػثاسٓ ػي إسادٓ»ًٌذ ػجش ٍ غفلت ٍ ًسیاى تَجِ وٌن دارد وِ ًطَد هي تِ حاالت هىلف ها

ارادُ تمٌیي  تِزٍى هی رًٍذ ٍ اگز ایي عَری ضذ در ایي استذالل ارادُ تمٌیي یؼٌی ایي ٍ اس خغاب ّن تی« ًحَ الؼوَم

ػلی ًحَ ػوَم است وِ هطتزن ًیش جؼل  ذ وِ در غیز هَارد خغابٌذ ّن حاتت هی وٌٌّن احثات خغاب لاًًَی هی وٌ

 ایي دٍ حزف ایي است وِ ػمال ء تِ حاالت هىلف تَجِ ًوی وٌٌذ. جؼل ػلی ًحَ ػوَم ایي السهِ ارادُ تمٌیٌی

ػمالئی است. اگز خَب تِ ایي ًىتِ تَجِ ضَد آى هَلغ ایي همذهِ یؼٌی تحج خغاب لاًًَی تز اساس ارادُ تمٌیٌیِ 

هیگذارین ارادُ تطزیؼی اگز درست ضَد ایي فی ًفسِ هی الْیِ وِ هخل ارادُ تمٌیي ًشد ػمال ء است وِ اسوص را ارادُ 

خَاّین جَاب  ي ًىتِ را خَب دلت وٌیذ سیزا ها در آیٌذُ هیایخَاّذ تَجِ تِ حاالت هىلف را حثَتا غلظ تذاًذ. 

خَاّذ اهام وزدُ است وِ طاى ایٌجا یه اضىالی تِ استاد خَد حضزت اضىال هحمك سثحاًی را ایٌجا تذّین سیزا ای

عالق زا لفظ یا هاّیت است یا ادّذ سی مذهات لثلی هی گفتین لفظ راُ ًویدر هاس تحج ّای لثلی است، ایي غیز  آهذ.

خػَغیت فزدیِ ًیست ٍ گفتین هاّیت ایي عَر است وِ ٍلتی تِ اًساى ًگاُ هی وٌین اس درٍى  ٍ گفتین درٍى هاّیت

دا ت فزدیِ اس سایز همَالت ػطز هاًٌذ ون ٍ ویف ٍ هتی ااًساى ًوی تَاى سیذ ٍ تىز ٍ ػوزٍ را دیذ سیزا سیذ خػَغی

ٍ دارد ِت ٍجَد ایٌىِ سیذ تطخع یا ذ سیزا هثایي تا ّن ّستٌذ ٍ را دیٍ اس همَلِ جَّز ًوی تَاى سایز همَالت رد 

ذ است ٍلی عثیؼی حاوی اس فزد  عثیؼی تا فزد هتح ، تلِسیذ را دیذ ،اًساىدٍرى ٍجَد است ٍ ًوی ضَد اس  هاّیت غیز

وٌٌذ وِ تتَاى حاالت ٍ لفظ راُ را تاس ًوی آًجا تِ لفظ ٍ هؼٌا تَد ٍ گفتین هؼٌا اضىال ها در ًیست ٍ ٍ ساری در آى 

ٍ ایٌجا هی خَاّین تگَیین اغال اگز راُ داضت ٍ لفظ را عَر دیگز دیذیذ ٍ تا هثٌای هطَْر غحثت  هىلف را دیذ

وزدیذ ٍ گفتیذ ٍضغ ػام ٍ هَضَع لِ خاظ درست است )ها گفتین درست ًیست سیزا ًوی ضَد تزاساس حىایت ٍ 

اؽ خػَغیت فزدی ٍ اعالق ّن غلظ است وِ تگَیین اعالق تذلی سزایت اس لفظ ٍ ایي هؼٌای هي حیج ّی رفت سز

ٍ ضوَلی است ٍ والم ها در همذهات لثلی ایي تَد وِ اعالق یا هاّیت یا ایي لفظ راُ ًذارد وِ تِ تَ خػَغیت فزدیِ 

اجاسُ ًوی دّذ ٍلتی هی خَاّی غالت را ٍاجة وٌی سزاؽ ٍجَب غالت  تاس خَد تمٌیي ػمالئی (را ًطاى تذّذ

تزٍی. اگز لزار تاضذ ارادُ تطزیؼی تز اساس تمٌیي ػمالئی تاضذ خَد عثیؼت ارادُ  تزای فزد غافل یا فزد غیز غافل

 دّذ وِ حاالت هىلف دیذُ ضَد. تمٌیي ایي اجاسُ را ًوی
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الت اگز حا اًَى دارین ٍ حال ایٌىِوٌذ وِ ها چٌذ جَر ل است ٍ ػالهِ ّن اضارُ هیهزاتة لاًًَی در لزآى   سوال:

 ؟هىلف هالحظِ ًطَد ها چزا تایذ چٌذ جَر لاًَى داضتِ تاضین

خَدهاى ٍ   رفتین سزاؽ همذهِ فؼلیت ٍ اًطاًیست، تلىِ  االت هىلف در جؼل لاًَىهٌظَر اس هزاتة لاًَى ح جواب:

زلة اتغ تت  ایي حزف تسیار خَب ػالهِ ًاگشیز تِ ایي است وِ ضوا لاًًَت را ٍلتی جؼل وزدیذ اتالغص تزای اجزا ء

 تِ حاالت هىلف  ء آلایاى غلظ است سیزا تزگطتگفتین فؼلیت ٍ اًطا ای تیاى وزدین ٍ ضزایظ تاضذ. ها لثال همذهِ

ٍ تزای لادر یه عَر هی گفتٌذ ایي حىن وِ جؼل ضذُ است تزای ػاجش یه عَر جؼل ضذُ است داضت. آلایاى 

هاییذ ٍ اهام ٍ ػالهِ ّن در الویشاى دارًذ یؼٌی ایٌىِ ى ّن ػجش ٍ لذرت هزدد ٍ ایي وِ ضوا هی فزجؼل ضذُ است آ

لاًَى رفتِ سزاؽ ػٌَاى ػام وِ ضزب خوز حزام است ٍلتی هی خَاّذ ایي لاًَى را اتالؽ وٌذ ایي لاًَى تِ حسة هتي 

ی اجزا ٍلتی هی خَاّذ ایي لاًَى را اتالؽ وٌذ ًگاُ هی وٌذ وِ ضزایظ تزاهمٌي ٍلی  ق استزًَجاست تؼضی اس فِ ،ٍالغ

ٍ ػول هْیا است اگز آهادُ تَد لاًَى را تا توام خػَغیات ٍ ضزایغص اتالؽ هی وٌذ ٍ اگز هْیا تزای اجزا ٍ ػول 

هْیا ضزایظ اتالؽ  (ع)ز سهاى اهام غادق فزهایٌذ ٍ اگ هیع ًثَد ػاهص را اتالؽ هی وٌذ ٍ هخػػاتص را اهام غادق 

حضزت اهام هی گَیذ لاًَى  ذ.ٌاتالؽ وٌ در سهاى ظَْر تا ایطاى وٌٌذ هی  (ػج)سهاى اهام سهاى  ٍاگذار تِرا  آى ًثَد ول

ًی وِ رفتِ سز ػٌَاى ػام ٍ  ٌَاى ػامرفتِ سز ػ  اتالؽتاس تمٌیي ضذُ است ٍ تمٌیي ػمالئی ایي عَری است ٍلی لاًَ

 خَاستن ط ایي همذهِ تا همذهات لثل را هیارتثا است ٍ تاتغ هْیا تَدى ضزایظ است.ػمالئی  تزای اجزا ء ایي لاًَى

تمٌیي رٍال خَدش را دارد ٍ اتالؽ ّن رٍال خالغِ هغلة ایٌىِ . ػمالئی تَدى اتالؽ تَد ّویيتگَین وِ یىی اس آًْا 

دیگز فزلی تیي حاالت هىلف  ػمالئی تثیٌذرا اگز وسی رٍال تمٌیي  فزهایذ: اهام هیحضزت خَدش را دارد. 

ًسثت ایي همذهِ اهام را اهزٍس فؼال  وٌن آیٌذُ اى ضا ء اهلل ًسثت ایي همذهِ را تا همذهات ساتك تیاى هیدر  .گذارد یًو

تِ تذلیت ٍ  ٍ اًمسام اعالق ستت ٍ هؼٌا هزآت خػَغیات فزدیِ ًیلفظ حاوی اس فزد ًیس گفت هیای وِ  تا همذهِ

َتی تَد. ّویي همذهِ تا ّویي تَضیح حث اضىال احثاتی داضت ٍ ایٌجا اضىالن آًْا ین ٍ گفتیاستغزاق غلظ است را گفت

ایٌىِ تمٌیي رٍال خاظ ػمالئی خَدش را دارد تاس تِ . دارد  ءفؼلیت ٍ اًطا تحجتا  ارتثاعیسَال ضذ، تسیار خَتی وِ 

م در ایي همذهِ هی خَاّذ گزدى ّوِ تگذارد وِ ها تایذ ارادُ ست هی وٌذ اهاریه ضىل دیگزی هزاتة حىن اهام را د

. الثتِ در آیٌذُ مٌیي ٍ ایي ًسثت تَضیحاتی داردتطزیؼیِ را ارادُ تمٌیٌیِ تذاًین ٍ ارادُ تمٌیٌی یؼٌی رػایت ضَاتظ ت

 لذرت ًمص است ٍ تؼذ ٍارد همذهِ ًْایی هی ضَین وِ  ءن گفت وِ احز ایي همذهِ غیز اس احز فؼلیت ٍ اًطایخَاّ

ایي . زدهمیذ تِ لذرت وػمال ٍ ضزػا احىام را  تَاى وِ آیا هیتیاى ضذ اس همذهات  تؼضی وِ درّواى تحخی   ت؟چیس
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سِ اى ضا ء اهلل تزای جلوِ  استدخالت لذرت در تحج فؼلیت  در هحمك خَئیٍ  تحج تسیار هْن ها تا هحمك ًائیٌی

 تیاى خَاّذ ضذ. آتی

 


