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 تاسوِ تؼالی

 03/7/96   یازدهنخارج اصول حضرت استاد فرحانی )زیدعسه(     جلسه 

 در کالم اهام در عرض واحد نیاهکان اهر به ضدهوضوع کلی: هسأله ضد    هوضوع جسئی: 

 

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

 خالصه مباحث گذشته

ها دس استثاط تا خغاب لاًًَی ٍ تحلیل اسادُ تطشیؼی تا تَکِ تِ چْاس ًکتِ ای کِ اضاسُ کشدین دٍ ًکتِ دس رلسِ 

چْاسضٌثِ ٍ دٍ ًکتِ دس رلسِ دیشٍص، هزوَػا ایي ضذ کِ اگش اسادُ تطشیؼی سا اسادُ تمٌیي هؼٌا کٌین ٍ تمٌیي سا تمٌیي 

لِ تمٌیي ػمالئی هٌحػش تِ هسألِ خغاب ًیست اگش خغاتی ّن دس کاس ًثاضذ ػمالئی تحلیل کٌین تایذ ًتیزِ تگیشین کِ هسأ

تمٌیي ػمالئی سًٍذ خَدش سا داسد کِ تَرِ تِ حاالت هکلف دس تمٌیي ػمالئی ٍرَد ًذاسد. ًکتِ دٍم ایٌکِ ها ًیاص ًذاسین 

تحج خغاب هطافِْ هسألِ دس افك خغاب لشآًی تحج کٌین. خغاب لشآًی یک خغاب تسیاس ٍیژُ است کِ دس ریل 

خػَغیاتص هی آیذ اها ها دس حذ تمٌیي ػمالئی کاس هی کٌین ٍ اغال دس فضای خغاب ًیستین فضال اص خغاب لشآًی، 

ًکتِ تؼذی ایي است کِ ایي تمٌیي تِ دلیل ایٌکِ هٌحػش تِ کتاب ًیست دس سٌت ّن راسی است دس سٍایات کِ حیج 

هغشح است ٍ ًکتِ پایاًی ایي است کِ ایي تمٌیي ػمالئی ًسثتص تا حکن تمٌیي هغشح هی ضَد تاص تحج تمٌیي ػمالئی 

فؼلی ٍ ضأًی ٍ اًطائی تایذ هالحظِ ضَد صیشا ها دس حکن ضاًی ٍ فؼلی تؼثیش اهام سا خَاًذین کِ ًاهَس هغشد دس تمٌیي 

حاکن ٍ  ا ایي تفاٍت کِ دس اًطاءهَسد تحج تَد دس آًزا ّن اهام فشهَدًذ کِ تمٌیي التضا داسد دٍ هشحلِ اًطا ٍ فؼلیت سا ت

اًطائی همٌي هالحظِ هی کٌذ کِ ضشائظ اتالؽ چِ هَلغ هْیا است ٍ اگش ضشائظ هْیا ًثَد اتالؽ ًوی کٌذ ٍ لزا دس حکن 

ی دس . ٍ ایي ػمالئی ًیست تمٌیي ػمالئالصم ًیست کِ گفتِ ضَد حتوا تایذ یک روغ کخیشی لاتلیت اًثؼاث داضتِ تاضٌذ

ضاًی خػَغیت خاظ خَدش سا داسد ٍ تمٌیي ػمالئی دس حکن فؼلی لاتلیت اًثؼاث روغ کخیشی سا هی  حکن اًطائی ٍ

ضیحات ػوال ًسثت خغاب لاًًَی  علثذ ٍ ػثاساتص سا ّن خَاًذین کِ ًطاى تذّین ایي ًکتِ است اص اهام است. تا ایي َت

ا هسألِ اعالق ٍ ّن تا هسألِ هشاتة حکن کِ تا همذهات لثلی کاهال سٍضي هی ضَد ّن تا هسألِ هتؼلك احکام ٍ ّن ت

 تَضیحاتص سا کاهل دس دٍ رلسِ دادین.

 بزرسی مقدمه ششم حضزت امام در بحث امز به ضدین در عزض واحد

هسألِ لذست است کِ تایذ  کِ اهام سضَاى اهلل تؼالی ػلیِ تحج هی کٌٌذ ٍ تحج تسیاس هْوی است 1اها همذهِ ضطن

ییذ احکام ضشػیِ تِ لذست چگًَِ خَاّذ تَد. دس ایي همذهِ ها یک تَضیح اتتذایی داسین کِ تشسسی کٌین کِ هسألِ تم
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. ایطاى داسین تَضیح تسیاس هْوی است کِ استاد هحتشم آیت اهلل فاضل داسًذ ٍ یک اختالفی تا دس تَضیح ایي همذهِ اهام

تی کِ هحل تحج ها است ٍ هی خَاّین تگَیین کِ ای کِ ها اص آیت اهلل فاضل استفادُ کشدین ایي است کِ ایي لذسهمذهِ 

حکن خذا همیذ تِ لذست ًیست لذست ػملی است ًِ لذست ضشػی. صیشا لذستی کِ آلایاى لائل ّستٌذ ٍ آى سا رض ضشایظ 

لذست ػملی است. لذست ػملی تِ ػٌَاى ضشط ػاهِ تکلیف هحل تحج است دس هماتل  ِ حساب هی آٍسًذػاهِ تکلیف ت

ضَد  تِ هیهخال ٍلتی گف دس تؼضی اص تکالیف ٍرَد داسد، یک لذست خاظ است کِ ٍضشط ػاهِ ًیست  لذست ضشػی کِ

یک ذست ضشػی ٍ ایي استغاػت یک ل  یت حذ است ٍ حکن فؼلی حذ همیذ هی ضَد تِ استغاػت،لاستغاػت ضشط فؼ

ن تکلیف همیذ تِ استغاػت هی گَیی ًَع لذست خاظ است کِ ضاسع لائل است ٍ ها تاتغ داللت دلیل ضشػی ّستین ٍ

است ٍلی لذستی کِ تِ ػٌَاى یک ضشط ػاهِ دس ّوِ تکالیف هی خَاّیذ تیایذ ٍ ضشط تشای ّوِ تکالیف تاضذ تا 

گَیذ  لیف ها الیغاق لائل است ٍ ػمل هیتلکِ لذستی است کِ ػمل اص تاب تک تسٍ لذست ضشػی ًیاستغاػت فشق داسد 

ٍ ػشؼ کشدم کِ چشا گفتِ هی ضَد لذست ػملی  ،ضاسع تِ چیضی تکلیف کٌذ کِ الیغاق است تِ ایي لذست ضَد ًوی

ی است تحج سش لذست ػملی هتوشکض است صیشا تحج سش ضشایظ ػاهِ تکلیف است ٍاال لذست ضشػی کِ لذست خاغ

ِ دس تؼضی اص راّا ٍرَد داسد ٍ تاتغ داللت دلیل است ٍ خَدضاى ّن لائل ّستٌذ کِ یک ًحَُ لذست خاغی است ک کِ

تایذ هستٌذ   ّویي تؼثیش سا داضتٌذ کِ ػذم ٍرَد هاء ...«فاى لن تزذٍا هاء»اگش خاعش ضوا تاضذ هحمك ًائیٌی دس ریل آیِ 

گَیذ چِ همذاس تایذ  تطَد تِ یک لذست خاظ ضشػی ًِ لذست ػملی یؼٌی هکلف یک همذاسی فحع کٌذ ٍ دلیل ّن هی

ت. دس تؼضی اص تکالیف اسکِ ضَد ٍ یک لذست خاظ است  یلذست ضشػی تاضذ اص دلیل استفادُ ه تگشدد ٍ لذست اگش

. ٍ هؼلَم هی ضَد آیِ ضشیفِ استتِ ػٌَاى ضشط ػاهِ تکلیف  کِ لذست ػملی است لذستی کِ االى هحل تحج ها است

ت ٍ ایي غیش تکلیف هاالیغاق است هحل تحج ها ًیست صیشا ایي ٍسغ یک لذست ضشػی اس «الیکلف اهلل ًفسا اال ٍسؼْا»

ٍ گیشد فشق داسد ٍ هوکي ػمل تگَیذ اضکال ًذاسد  ٍسغ سا دس ًظش هیضاسع دس همام ضکل گشفتي تکلیف، ٍ ایٌکِ 

 تیطتش است ٍ ایي ٍسغ ظاّش دس یک لذست خاظ است لی ضاسع یک همذاس لغف ٍ ٍسؼت کاسشهاالیغاق ًیست ٍ

یؼٌی خذاًٍذ داسد  هی دّذ اهتٌاى است ٍ خثش اص ًفی اهتٌاًی تکلیف دس غیش ٍسغ هضافا تِ ایٌکِ آیِ دس همام تفضل ٍ

اهتٌاى هی کٌذ ٍ هی گَیذ هي هی تَاًستن تشاساس لذست ػملی ضوا سا تکلیف کٌن ٍلی ایي کاس سا ًوی کٌن حتی اگش 

د تکلیف دس هحذٍدُ خاسد اص ٍسغٍ لذست ػملی ّن ٍرَد داضتِ تاضذ  ٍ لزا تِ دٍ دلیل آیِ  هی دّذ اهتٌاًا خثش اص ًَث

تحج ها است اٍال ایي آیِ داسد اص ٍسغ تحج هی کٌذ ًِ اص لذست ػملی کِ هحل الیکلف اهلل ًفسا اال ٍسؼْا خاسد اص 

هفاد تکلیف هاالیغاق است ٍ حاًیا آیِ دس همام اهتٌاى ٍ اخثاس اص ػذم تکلیف است ٍ ها دس همام اهکاى ٍ غحت اغل 

ها هی خَاّین تذاًین کِ اغل اهکاى تکلیف ػارضی کِ  ،ًذاسین کِ دس ضشیؼت ّست یا ًیست تکلیف ّستین ٍ کاسی

دس رایی ًیست کِ ضاسع خثش دادُ تِ ها ٍ تفضلی تِ ها کشدُ است ٍ داسد تحج ها لذست ػملی ًذاسد ٍرَد داسد یا ًِ؟ 
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م تِ لذست ػملی است ٍ ملی ٍ تمییذ احکاداسد. پس ًضاع تش سش لذست ػ تش هی اتکلیفی کِ خاسد اص ٍسغ است اص گشدى ه

آیِ الیکلف اهلل ًفسا اال ٍسؼْا کِ اهتٌاى ٍ اخثاس اص ػذم ٍرَد تکلیف است ًذاسین ٍ آیِ هی گَیذ تکلیف اهتٌاًا تحخی اص 

ای تِ سشاؽ  ػذًُیست ٍ ًوی خَاّذ تگَیذ کِ تکلیف غحیح است صیشا دس تؼضی اص راّا ٍلتی تِ ایي تحج هی سسین 

. تا ایي همذهِ ذاسدً تِ لذست ضشػی تِ تحج ها ًذاسد کوا ایٌکِ ستغیاًذ ٍ حال ایٌکِ ایي آیِ ستغی  آیِ سفتِایي 

ایي تحج سا هغاتك تیاًات آیت اهلل سال لثل خَاّین ٍاسد تحج ضَین ٍ تحج سا هغاتك تیاى اهام هی خَاّین تگَیین ها  هی

ام سضَاى اهلل تؼالی ػلیِ هی فشهایٌذ اگش کسی لائل تاضذ احکام ضشػیِ فاضل گفتین ٍ تیاى کشدین کِ اضکاالتی داسد. اه

تمییذ احکام ضشػیِ تِ لذست یؼٌی همیذ تِ لذست ػملی ّستٌذ ایي تمییذ یا تایذ اص ًاحیِ ضشع تاضذ یا اص ًاحیِ ػمل تاضذ 

ًاحیِ ضاسع ًذاسین صیشا ها دس ػملی کِ االى دس همذهِ تیاى کشدین ٍ ّش دٍ غلظ است ٍ چٌیي تمییذی ٍرَد ًذاسد. اص 

احکام ضشػیِ کِ دس کتاب ٍسٌت داسین االى چٌیي لیذی تشای احکام ًذاسین ٍ لزا تمییذ ضشػی اگش کسی تگَیذ هستٌذ ِت 

گَیین کِ چٌیي چیضی ًیست ٍ ها اعالق ادلِ احکام سا  ضاسع است ٍ ضاسع دس کتاب ٍ سٌت دلیل تش تمییذ داسد ها هی

ام هغلك ّستٌذ ٍ همیذ تِ لذست ػملی ًطذًذ ٍ اگش هي تاضن ٍ اعالق ادِل هی گَین ایي ادِل ضاهل داسین کِ ایي احک

هی ضَد الثتِ رْل سا فشدا ػشؼ هی کٌن. ًتیزِ اعالق احکام ایي کِ ایي احکام ّن ضاهل ػارض ٍ ّن ػارض ٍ راّل 

ي است کسی تگَیذ دسست کِ اسادُ استؼوالیِ راّل هی ضَد صیشا تمییذ هی خَاّذ ٍ چٌیي تمییذی ٍرَد ًذاسد. تؼذ هوک

تؼلك تِ هغلك گشفتِ است ٍ ادِل یک داللت تػَسیِ داسًذ کِ هؼلَم است هاًٌذ ایٌکِ غالت ٍارة است ٍ غَم ٍارة 

کتة ػلیکن الػیام یا اى الػالُ کاى ػلیکن کتاتا هَلَتا یؼٌی غالت ٍارة است ٍ گفتِ کتاتا کِ هؼلَم ضَد  دس است

ة تَدُ است. غالت ٍ غَم ٍارة است یؼٌی ایٌکِ یک تػَسی اص غالت ٍ یک هؼٌای تػَسی اص ٍرَب ّویطِ ٍار

گیشد ٍ هستؼول فیِ آى هاّیت غالت است دس هماتل ٍرَب کِ  تؼلك هیاسادُ استؼوالیِ تِ ایي هؼٌای تػَسیِ داسین ٍ 

کٌیذ ّیچ لیذی دسًٍص  سا ًگاُ هیُ استؼوالیِ آیِ دس همام اسادٍلتی هستؼول فیِ ٍرَب سفتِ تِ سٍی هاّیت غالت ٍ لزا 

تِ خَدضاى اضکالی هی کٌٌذ کِ اى للت هشاد استؼوالی آیِ هاّیت غالت ٍ ٍرَب است. لیذ  ًیست. تؼذ حضشت اهام

ًِ هشاد  ضذُ است لذست دسًٍص ًیست اها حشف ها سش هشاد رذی است ها تگَیین هشاد رذی ایٌزا همیذ تِ لذست ػملی

. ایطاى هی گَیذ ضذُ است اسادُ استؼوالیِ تؼلك تِ هغلك گشفتِ است ٍلی اسادُ رذیِ همیذ تِ لذست ػملی لکِ، تاستؼوالی

ضوا ٍلتی هی خَاّیذ تیي اسادُ استؼوالیِ ٍ اسادُ رذیِ فشق تگزاسیذ یا تایذ همیذی داضتِ تاضذ یا تایذ هخػػی داضتِ 

است ٍ تؼذ یک هخػػی هی آیذ کِ کطف هی کٌذ هشاد رذی خاظ تاضیذ. دس اغَل تیاى ضذُ کِ اسادُ استؼوالیِ ػوَم 

هشاد رذی سا همیذ یا خاظ هی کٌذ تَدُ است. هشاد استؼوالی هغلك است ٍلی دلیل هٌفػل تمییذ یا تخػیع کِ هی آیذ 

ى کتاتا ضوا اگش هی گَییذ ًظش ها فمظ تِ کتة ػلیکن الػیام است یا اى الػالُ کا .دس ادِل لیذی ًیستٍرَد ًذاسد ٍ 

ضوا یک دلیل ضشػی دس کتاب ٍ سٌت تِ ها ًطاى تذّیذ کِ اعالق ٍرَب غالت سا تِ لذست ػملی پس هَلَتا است 
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. ٍلی تِ ًظش ایطاى ها تمییذ ًذاسین. هوکي است کسی تمییذ تضًذ اعالق ٍرَب غَم سا تِ لذست ػملیٍ تمییذ تضًذ 

خَاّذ اص تمیذ حکن  تگَیذ همیذ ػمل است ٍ اگش تگَییذ کِ هشاد رذی همیذ ضذُ است تِ لذست ػملی. دلیل ضشػی هی

ٍ یک هی ضَد اص ًَع ضشط ضشػی تِ اغغالح تِ لذست ػملی کطف کٌذ ٍ اگش دلیل ضشػی است آى هَلغ ایي تمییذ 

اضتشاط ضشػی ًسثت تِ لذست ػملی دس حکن تِ ٍرَد هی آیذ یا ػمل ایي کاس سا هی کٌذ. اهام هی گَیذ دلیل تمییذ ٍ 

ضشػی کِ ًذاسین ٍ اگش فشؼ کٌین ها دلیل ضشػی تش تمییذ داضتین آى هَلغ ضوا تایذ دٍ ًکتِ ای کِ دس فمِ هلتضم ًیستیذ 

ا روغ ضَد. اٍال دسگیشی سش لذست ػملی است حاًیا تحج سش هلتضم ضَیذ. یکثاس دیگش سیش سا تیاى هی کٌن کِ حَاسْ

. اگش تمییذ ضشػی تِ لذست ضَد تِ لذست ػملیتمییذ تمییذ ضشػی تِ لذست ػملی است یؼٌی یک حکوی تَسظ ضاسع 

ػی تش تمییذ ػملی تِ ٍرَد آیذ آى هَلغ لذست ػملی هخل استغاػت است. استغاػت یک لذست خاظ است کِ دلیل ضش

هطشٍط تِ استغاػت ضذُ است. ها کِ گفتین چٌیي تِ ٍسیلِ ضاسع . دلیل ضشػی داسین کِ ٍرَب داسین ستغاػتحذ تِ ا

دلیلی تش تمییذ ضشػی دس ادلِ ضشػی ًیست ٍلی اگش کسی گفت ّست. آى هَلغ سَال ایي است کِ تحػیل لذست ػملی 

ل ضشػی داسین کِ لذست ػملی ضشط است تشا اًزام تکلیف ٍارة است؟ اگش یک کسی گفت هي هی خَاّن تگَین دلی

ها سَال هی کٌین کِ ضوا دس استغاػت هی گَییذ ضشط ٍرَب است. لثال گفتین کِ ضشایظ چْاس ًَع ّستٌذ همذهِ 

ٍرَب ٍ همذهِ ٍرَد ٍ همذهِ غحت ٍ همذهِ ػلن. دس ایٌزا ضشط هی ضَد ضشط ٍرَب ٍ اگش ضشط ٍرَب ضذ 

ب ّن ًذاسد هستحة ًیست کِ کسی روغ هال کٌذ کِ حذ تشٍد ٍ اگش تحػیل ایي ضشط ٍارة ًیست حتی استحثا

خَاّذ  هی سًٍذ. ایطاى هیلذست ػملی ضشط ضشػی تکلیف تطَد تحػیل لذست صیش سَال هی سٍد ٍ احکام تِ اهاى خذا 

س تلکِ سٍیِ ٍ فتَای ضوا تش خالفص است. یک تالی فاسذ دیگشی ّن داسد ًضد ضک د ،تگَیذ دلیل کِ ًذاسین ّیچ

استغاػت تشائت راسی هی کٌین صیشا تکلیفی ٍرَد ًذاسد کِ هي اضتغالی ضَم صیشا ضشط ٍرَب است دس ایٌزا ضوا ًضد 

ضوا دس ایٌزا احتیاعی ّستیذ تایذ ّن احتیاط کٌیذ صیشا ػمل دس ٍادی اهتخال  ضک دس ٍرَب لذست چکاس هی کٌیذ؟

کلیف ًیست تلکِ تشای ٍادی اهتخال است. الیکلف اهلل ًفسا احتیاط هی کٌذ ٍ ایي ًطاى هی دّذ کِ لذست ػملی ضشط ت

 2ها هی خَاّین تگَیین اگش داخل ّن تطَد هطکل داسین. ،اال ٍسؼْا تیشٍى سفت
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 ياست ٍ اٍ خثز اس اهتٌاى شارع ه ياهتٌاً يليسًن ٍ اصال چَى صحتش عقال درست اهتٌاى درست است ٍ اٍى خ يحتش حزف هاست هي دارم در هَرد ص ياهتٌاً اٍى

اًست تَ را هكلف كٌذ هي دارم تَ را ه يكِ عقل ه ييجا ذييگَ يدّذ ه  .ذيآ يدر ه رستد تشيدّذ تاسُ اهتٌاً يتخشن ٍ خثز اس اهتٌاى شارع ه يَت


