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 تاسوِ تؼالی

 7/9/99   21خارج 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 ضدبزرسی نظزیه حضزت امام در 

  خالصه مباحث گذشته

تحج ها دستاسُ همذهِ تَد دس هَسد ًحَُ دخالت ػمل دس حىن ضشػی تَد ٍ تیاى وشدین یىثاس ػمل هی خَاّذ وطف اص 

هٌاط حىن ضشػی وٌذ ٍ لزا تِ هؼٌای دخالت ػمل دس حىن حاون ضشػی ًیست ووا ایٌىِ هؼٌای آى دخالت ػمل دس اسادُ 

د ضاسع تِ وطف ػملی اػتواد هی وٌذ ٍ تشاساس آى ًیست تلىِ وطف هٌاعی است ٍلتی ایي هٌاط سا ػمل وطف وش

وٌذ. آلایاى دس تحج لاػذُ هالصهِ وِ ول هاحىن تِ الؼمل حىن تِ الطشع ٍ  هٌاعی وِ ػمل وطف وشدُ است حىن هی

تالؼىس یه تیاًی داسًذ وِ یه ًَع استذالل لوی ٍ یه ًَع استذالل اًی سا دس هسله ػذلیِ لائل ّستٌذ. استذالل لوی 

است وِ اگش ها تِ هٌاط سسیذین اص تاب ایٌىِ هٌاط ػلت حىن است ها وطف هی وٌین ٍجَد یه حىوی سا تِ ٍسیلِ ایي 

استذالل لوی وِ اص ػلت تِ هؼلَل هی سسین صیشا هٌاعات احىام تِ هٌضلِ ػلل آًْا ّستٌذ ٍ لزا دس تحج اجضاء خَاّین 

تِ هٌضِل تالی تواًذ ایي  اگش حىن تؼذ اص تحصیل هٌاطشا خَاًذ وِ ٍلتی هٌاط تحصیل هی ضَد حىن سالظ هی ضَد صی

ٍجَد هؼلَل تالػلِ است پس هٌاط ػلت حىن است ٍلتی ػمل هٌاط سا وطف وشد اص تاب تشّاى لوی آلایاى هیگَیٌذ 

ت دلیل تش ٍجَد هؼلَل است ٍ هٌاط ّست پس هؼلَل هٌاط یؼٌی حىن ضشػی ٍجَد داسد. لثل اص حىن ًیض ػلٍجَد 

هىاًیضم استذالل ٍجَد یه تشّاى لوی  اسادُ ٍجَد داسد ٍ لثل اص اسادُ ضَق ٍجَد داسد تٌاتش هسله هطَْس ٍجَد داسد.

 است اص تاب ایٌىِ ػلت ٍ هٌاط وِ ٍجَد داضت لغؼا حىن ٍجَد داسد ٍ ایي ّن وطف حىن ضشػی است. 

اص عشف دیگش هی گَیٌذ ٍلتی حىن ضشػی ٍجَد داسد ٍ حىن ضشػی واضف اص ٍجَد یه هٌاط ٍالؼی است، لزا یه 

لىي ػمل ًَػا ایي هٌاعات سا  حىن ٍ هؼلَل واضف اص یه هٌاط ٍالؼی استتشّاى اًّی دسست هی وٌٌذ تش ایٌىِ ٍجَد 

اص ّویي تاب است یؼٌی ها ِت  «فشهَدًذ اى دیي اهلل الیصاب تالؼمَل اهام صادق ػلیِ السالمتَاًذ وطف وٌذ لزا  ًوی

ایي هٌاعات تِ ًفس  1هشحَم آخًَذسسَل ظاّشی یؼٌی ًثی ًیاص داسین وِ تتَاًذ ایي هٌاعات سا تِ ها تیاى وٌذ ٍ تِ تؼثیش 

یا وطف هؼلَل است اص ػلت ٍلتی حىن  ٍلی دس ایي هشحلِ هسألِ وطف است، گشدد یا الْام هی ًثَی یا ٍلَی ٍحی

ٍجَد داسد ِو  ضشػی داسین ٍ ػمل هٌاط سا ًفویذُ است ٍلی ػمل هی داًذ تش اساس هسله ػذلیِ یه هٌاط ٍالؼیِ است

هی وٌذ صیشا اگش حىن تخَاّذ تالی تواًذ  تحصیل وشد ػمل حىن تِ اجضاءایي حىن دسصذد تحصیل آى است ٍ لزا ٍلتی 
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اص تاب وطف ٍ ایي وٌذ  حىن هؼلَل تال ػلِ است ٍ اص آى عشف ٍلتی هٌاط سا دسن وشد اص سٍی هٌاط وطف اص حىن هی

 است. ػلت اص هؼلَل خَد

دُ تَدًذ ٍلی تِ پایاى ضْیذ هغْشی دس تحج حمَق ٍ فلسفِ حمَق ٍ هسله ػذلیِ واسّای تسیاس خَتی سا ضشٍع وش

 ًشسیذًذ ٍ دس وتاب ػذل الْی ٍ تیست گفتاس دس هثاحج هشتَط تِ هسله ػذلیِ ٍ فلسفِ حمَق تیاى وشدًذ تمشیثا هغالثی

ایطاى تیاى وشدًذ وِ ٍ اصفْاًی تِ دست آٍسدین  هحمك ًائیٌیضاگشداى  ،هشحَم هظفش ٍ هحمك خَئیولوات وِ ها اص  سا

یا وطف وٌذ  هیاص اسادُ ٍ ضَق هَوذ وطف  ،یا وطف ػلت اص هؼلَل است ٍ هٌاط یي است وِ ایي وطفها حصل آى ا

لغؼا ایي حىن هؼلَل یه هٌاط یا هصلحت ، ٍلتی یه حىوی داسین وِ ضاسع حىن وشدُ است است اص ػلت خَد هؼلَل

 وشدُ است.تیاى فسذُ ایي حىن سا ٍ هفسذُ ٍالؼیِ است وِ ضاسع تشای جلة آى هصلحت ٍالؼیِ یا دفغ ه

 دلیل حاکم بودن عقل در وادی امتثالو معیار احکام ارشادی 

گشدد ِت  تلىِ ایي تشهی  گشدد تِ هسألِ ػلت حىن ٍ هٌاط تش ًوی اها هسأِل حىن وِ ػمل حىن وٌذ تِ یه چیضی، ایي

ٍادی اهتخال ػمل حاون است. جلسِ لثل دس تاب حاوویت  ٍادی اهتخال. دس  چیضی وِ تش حىن ضشػی هتشتة است یؼٌی 

ن وِ ػمل هی گَیذ چِ وسی استحماق ػمَتت داسد ٍ چِ وسی استحماق هخَتت داسد. ػمل تَضیح دادین ٍ تیاى وشدی

هؼلَل حىن ضشػی تِ حساب هی آیذ تش خالف  هحمك خَئیایٌىِ دس ٍادی اهتخال وِ هتشتة تش حىن است ٍتِ تؼثیش 

یىثاس  .وٌٌذ ٍسظ تیاى هی دس ٍادی اهتخال وِ ػمل حاون است ایي سا تا دٍ جَس حذ .هٌاعات وِ تِ هٌضلِ ػلل حىن ّستٌذ

ٍ  هحمك ًائیٌیتا حذ ٍسظ لغَیت ٍ یىثاس تا حذ ٍسظ تسلسل تیاى هی وٌٌذ. آًچِ االى هحل تحج ها است ٍ ضاگشداى 

هظفش ٍ  آلای ای سا هشحَم ی تتوِ است. یه ًىتِ «اعیؼَا اهلل»دس  اصفْاًی خیلی خَب آى سا تیاى وشدًذ حذ ٍسظ تسلسل

دس هحاضشات ٍ  هحمك خَئی. تْتش اص ّوِ دس ایي لسوت ی استوِ ًىتِ تسیاس خَت وٌٌذ تش ایي اضافِ هی هحمك خَئی

ٍاًتش ٍ تْتش اص ّوِ ػثاسات هشحَم هظفش است وِ تمشیثا جوغ وشدًذ ػثاسات  هحمك اساتیذ خَد، هصثاح تیاى وشدًذ ٍلی س

 .ّویي سا لائل ّستٌذ هحمك خَئیّن وشدًذ وِ  ٍ اصفْاًی سا ٍ اضاسُ ًائیٌی

الوثحج الخالج »یىی اص جاّایی وِ خیلی خَب تیاى وشدًذ ٍ تمشیثا هغالثی وِ تؼضی سا اضاسُ وشدین تیاى وشدًذ ػثاست 

ست ٍ فؼال واسی تِ خیلی خَب تثثیي هی وٌٌذ وِ هالصهِ دسست ا  2« ملیة تیي حىن الؼمل ٍ حىن الطشعحثَت الوالصهة الؼ

ٍ تؼذ حثَت رله یٌثغی أى ًثحج ٌّا ػي هسألة أخشى ٍ ّی أًِ لَ ٍسد »صحت ٍ ًحَُ هالصهِ ًذاسین. ایطاى هی فشهایذ 

ٓ ٍٓ الشَّسَٔلَ* فْزا األهش هي الطاسع ّل َّ أهش هَلَی أی أًِ   هي الطاسع أهش فی هَسد حىن الؼمل ومَلِ تؼالى أَعِیؼَٔا اللَِّ
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تؼذ   3« ؼمل أی أًِ أهش هٌِ توا َّ ػاللسضادی أی أًِ أهش ألجل اإلسضاد إلى ها حىن تِ الأهش هٌِ توا َّ هَلى أٍ أًِ أهش إ

وِ اسضادی است تِ دلیل هحزٍس لغَیت وِ تیاى  تَضیح هی دٌّذ وِ ایي اهش تاسیسی است یا تاویذی. ٍ اختیاس هی وٌٌذ

وِ حىن ػمل  دٍ تا هحزٍس است وِ ایطاى دٍ هحزٍس سا تیاى وشدًذ. تَضیح هی دٌّذ وِ فشض ها ایي است . ایٌجاوشدین

است ٍ اگش دس جایی حىوی اص ػمل ٍجَد داضت دس ٍادی اهتخال وِ آى حىن تشای اًثؼاث ػثذ  تشای اًثؼاث هىلفوافی 

ٍ اًضجاس ػثذ وافی تَد آى هَلغ اگش ضاسع دس آى صهیٌِ حىوی تیاى وشد آى حىن اسضادی است صیشا فشض هَلَیت آى 

هش تیایذ وِ دس گیشد وِ ّش چِ دس لساى ضشع اص اٍا الثتِ حذ ٍسظ تسلسل سا ّن تیاى وشدًذ ٍلزا ًتیجِ هی حىن ػثج است

آى حىن ضشػی تاویذی است ًِ تشای اًثؼاث ٍ اًضجاس ػثذ وافی است آى هَسد یه حىن ػملی داسین وِ آى حىن ػملی 

لل است ایي حىن سا ػاتاسیسی ٍ اص ضاسع تیاى ضذُ است توا ایٌىِ یه ػالل است ٍ ضاسع ّن داسد اص جْت ایٌىِ 

سا هٌثؼج  تلىِ افزار وٌذ وٌذ. تؼذ هیگَیذ اگش یه حىوی سا ػمل تیاى وشد وِ آى حىن ّوِ سا اًثؼاث ًوی ادسان هی

ِو  وٌذ ٍ ّوِ ٍ ػَام ًیاص تِ حىن ضاسع داسًذ آى هَلغ هطىل لغَیت ٍ ػثج تَدى هٌتفی است ٍ هی ضَد تصَیش وشد هی

ًسثت هی دٌّذ دس هخال هسألِ همذهِ  هحمك خَئیػیي ّویي تیاى سا ّن خَد ایطاى ٍ ّن تِ حىن ضاسع هَلَی است. 

وٌٌذ یؼٌی هثٌا ٍاحذ است یؼٌی ّن دس هسألِ هستمالت دس حىن تِ الؼمل حىن تِ الطشع تیاى هی وٌٌذ ٍ  ٍاجة تیاى هی

ِ ٍاجة ٍجَب هَلَی ًذاسد ٍ دلیل آى سا ّواًی هی داًٌذ وِ لثال تیاى ّن دس هسألِ همذهِ ٍاجة تیاى هی وٌٌذ وِ همذه

تؼذ هی فشهایذ تْتشیي ایي تیاى سا  4«جْة الؼلة  ال یثمى هجال لألهش الوَلَی فإى ّزُ الوسألة هي رله الثاب هي»وشدًذ وِ 

ىوی اص ٍ آى ایٌىِ اگش ها یه حیاى هی وٌٌذ ٍ هثٌا یه هثٌا است ت هحمك خَئیاص هحمك اصفْاًی دیذین ٍ االى ّن اص 

پس ػمل حاون دس ٍادی اهتخال است  لغَ است تَد، ٍجَد حىن هَلَی تشای اًثؼاث ٍ اًضجاسػمل داضتین وِ وافی سَی 

 ىن ضاسع اسضادی هی ضَد.ٍ ّش جا حىن وشد تِ حىوی وِ آى حىن وافی تَد ح

دس ریل ّن تیاى وشدًذ وِ اگش ایي حىن ػملی تشای ّوِ وافی ًثَد ٍ هٌثؼج وٌٌذُ ػَام ًثَد هطىل لغَیت وٌاس هی سٍد  

دس ٍادی  5« هحال  هٌِ  َلَی إال إرا استلضمفال هاًغ هي حولِ ػلى األهش الو»ٍ هی ضَد فشض حىن هَلَی ٍ لزا هی فشهایذ 

لغَیت ٍ ػثج تَدى ٍجَد داضت وِ تا تمشیش آلایاى تیاى هیطَد ٍ هحزٍس دیگشی تِ ًام تسلسل تیاى هی اهتخال دٍ هحزٍس 

وٌٌذ ٍ هی گَیٌذ ایٌجا ها تایذ تگَیین وِ اعیؼَا اهلل اسضاد  است. دس همذهِ ٍاجة گفتین وِ اهش هَلَی لغَ است دس هسأِل 

اضىال ًذاسد ِو تشای اًثؼاث وافی ًیست تِ ػذل حىن ػمل هٌاط ین وِ اگش وسی گفت اداسن ػملی گفت حسي ٍ لثح

ا هٌثؼج اػذلَا هَلَی تاضذ ػمل هٌاط سا دسن وشدُ است ٍ تشاساس ٍجَد هٌاط حىن وشدُ است ٍلی ایي حىن ػَام س
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همذهِ ٍاجة ػمل حىن وشدُ است وِ هىلف تشای اهتخال ٍجَب  ًوی وٌذ لزا ضاسع تشای اًثؼاث ػَام تایذ حىن وٌذ. دس

ىال ًذاسد وِ حىن گَیذ اض ی ضًَذ ایطاى هیفت ػَام الٌاس هٌثؼج ًوًفسی تایذ همذهِ سا اهتخال وٌذ ٍلی اگش وسی گ

ذ هحزٍس لغَیت واس خَدش سا هی وٌذ ٍلی یه هحزٍس دیگشی داسین تِ ًام هحزٍس تسلسل وِ ًمص دیگشی هَلَی تاض

داسد ٍ ایي هحزٍس هی گَیذ اعیؼَا اهلل ًوی تَاًذ هَلَی تاضذ صیشا اگش اعیؼَا اهلل هَلَی تاضذ یه اهش هَلَی دیگشی ًیاص 

اعیؼَا اهلل سا اعاػت وٌیذ ٍ آى اهش دٍم ّن یه اهش سَم هَلَی ًیاص داسد ٍ دس یه جایی تایذ سلسلِ لغغ گَیذ است وِ ت

هٌاط تسلسل داسد ٍلی حاون تَدى ػمل دس ٍادی اهتخال  هسأِلضَد ٍ آًجا ػمل است وِ دس ٍادی اهتخال حاون است لزا 

هسألِ اسضادی تَدى احىام ػملی دٍ هٌاط داسد یا تا هٌاط لغَیت اسضاد احثات هی ضَد یا تا هٌاط تسلسل ٍ هٌاط لغَیت 

واس خَدش سا هی وٌذ ػلی اختالف ٍلی هٌاط تسلسل اختالفی ًذاسد. لزا دٍ هٌاط ایٌجا ٍجَد داسد ٍلتی هی خَاّین 

ی اهتخال سا تحج وٌین هٌاط اصلی تسلسل است حاون دس ٍادی اهتخال ػمل است صیشا اگش تحج حاون تَدى ػمل دس ٍاد

 ػمل سا تِ ػٌَاى حاون لثَل ًىٌین تایذ تسلسل سا تپزیشین. 

سٍاًتش  هحمك خَئیٍ هخصَصا دس تیاًات  هشحَم آخًَذتالهزُ دس ػثاسات وِ دس ایٌجا یه ًىتِ سَهی ّن هغشح است 

 تشای حاون تَدى ػمل دس ٍادی اهتخال دٍهین ٍجَد داسد وِ ایي هغلة هی تَاًذ دلیل است ٍ دس ػثاسات هشحَم هظفش ّ

ریل اهش تِ احتیاط  هحمك خَئیوِ  6«ؼٌى ألى یىَى األهش فیْا هَلَیاهتل هخل ّزُ الوَاسد ال »تاضذ ٍ آى تیاى ایي است 

دس اعیؼَا هی خَاٌّذ تا یه تشلی تیاى وٌٌذ یؼٌی لغَیت ٍ تسلسل سا سّا وٌیذ تلىِ یه حشف سَهی  وٌٌذ. تحج هی

تشای اسضادی تَدى ٍ حذ ٍسظ دٍهی تشای حاون تَدى ػمل دس ٍادی اهتخال تیاى هی وٌٌذ. ٍ آى هغلة ایي است وِ اهش 

هَاسد ًوی تَاًذ هَلَی تاضذ صیشا اهش هَلَی تایذ یه هصلحتی تش اهش تاس ضَد غیش اص هصلحتی وِ تش هتؼلك اهش تاس دس ایي 

هی تَاى « صلّ»است دس ایٌجا ها هصلحتی غیش هصلحت هتؼلك اهش ًذاسین یه هثٌای تسیاس دسست ٍ لاتل دلت است. دس 

ِ دس صالت است ٍلی دس اعیؼَا د داسد غیش اص هصلحتی وگفت اهش هَلَی است یه هصلحتی دس اعاػت ایي اهش ٍجَ

سا تایذ اعاػت وٌین ٍ تشای  «صن»چغَس؟ دس اعیؼَااهلل دس هَلغ اعاػت تایذ صلّ سا اعاػت وٌین دس هَلغ اعاػت اعیؼَا 

صالت تاضذ ش هَلَی غیش اعاػت اگش اعیؼَا یه اهاعاػت وٌین، دس ایٌجا ی الْی سا اعاػت اعیؼَا اهلل تایذ اٍاهش ٍ ًَاّ

وشد. هٌاط یه اهش  تَاى چٌیي واسی یؼَا تاس ضَد غیش اص آًچِ تش صلّ تاس هی ضَد ٍ حال وِ ًویتایذ یه چیضی تش اع

اهَستِ هی هَافمت ٍ هخالفت هآًچِ هتشتة تش غیش اص هتشتة ضَد  اهشتایذ تش هَافمت ٍ هخالفت آى  است وِ لَی ایيهَ

ایي یه ضاتغِ است وِ اگش یه چیضی داضتین وِ یه هاهَستِ داضت ٍ آى هاهَستِ دسًٍص  .ضَد تا اهش هَلَی ضَد

هصلحت تَد ٍ یه اهشی تَد وِ آى اهش یه چیضی دسًٍص اتفاق هی افتاد وِ غیش اص چیضی تَد وِ دس هاهَستِ آى اهش 
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ٍ ّن  هحمك خَئیسسین ایي هغلة سا ّن  است ٍلی ٍلتی تِ اعیؼَا اهلل هی ي دس صلّ ٍ صن دسستاد ٍ ایتاف اتفاق هی

 .فشهًَذهشحَم هظفش تیاى 

 حضزت امام در باب والیت فقیه و شوون نبی اکزمنظزیه 

است دس حالیىِ  7«ٍ الشسَل اعیؼَا اهلل» تؼثیش هظفش. دس ػثاست هشحَم دٌّذ تفصیل تسیاس ػالی هیدس ایٌجا حضشت اهام 

ٓ ٍٓ أَعیؼَٔا الشَّسَٔلَ ٍٓ أٍُلِی الْ»آیِ  یٌجا دٍتا وِ چشا ا است وِ اهام دس تحخْای ٍالیت فمیِ اصشاس داسًذ 8«أَهٕشِ هٌِْىُنٕأَعیؼَٔا اللَِّ

ٓ ٍٓ أَعیؼَٔا الشَّسَٔ »داسین ًِ سِ تا ٍ آیِ اعیؼَا  است تحلیل ایطاى ایي است وِ اعیؼَا اهلل  «لَ ٍٓ أٍُلِی الْأَهٕشِ هٌِْىُنَٕعیؼَٔا اللَِّ

اًذ  سِ ضاى داضتِتِ تؼثیش اهام اسالهی  ًاظش تِ ضاى هشجؼیت دیٌی ًثی است ٍ تِ ایي هؼٌا است وِ پیاهثش اوشم دس جاهؼِ

تشای اجشاء ٍ یىثاس  یىثاس هخل یه هشجغ تملیذ حىن خذا سا تیاى هی وشدُ است ٍ یىثاس هخل هذیش دستَس هی دادُ است

تشای خَد ًثی اوشم است دستَس هی  وشدُ است ٍ ایي اعیؼَا اهلل ًاظش تِ ضاى هشجؼیت دیٌی هخل لاضی سفغ خصَهت هی

یؼٌی اعاػت وٌیذ   9«ها ًَْاوُنٕ ػٌِْٓٔ فَاًْتََْٔا آتاوُنٔ الشَّسَٔلُ فَخُزٍُُٔ ٍٓ ها»دّذ وِ خذا سا اعاػت وٌیذ یؼٌی ًواص تخَاًیذ یؼٌی 

ی سا وِ پیاهثش تِ ضوا هی اهش ٍ  چیض تاس ًوی ضَد اال آًچِ تش خَد اٍاهش اصلی ي اعیؼَا ّیچ دّذ ٍ آى هَلغ تش ایًْی اْل

ؼذی ت «الشسَل اعیؼَا»سضادی است ٍلی ٍ ایي االْی هاًٌذ صَم ٍ صالت ٍ تشن وزب ٍ غصة ٍ غیثت تاس هی ضَد 

ٍ هذیش جاهؼِ اسالهی دستَس هی دّذ  ػٌَاى فشهاًذُتلىِ پیاهثش تِ  ًذاسد هَلَی است ٍ ایي ستغی تِ ضاى هشجؼیت پیاهثش

ت چیض دیگشی احىام ضشػی وِ پیاهثش دادُ اس تش آًچِ ٍل اسضاد است صیشا غیش اصاعیؼَا الزا  است یؼٌی ٍلی اهش هسلویي

وشم توا وِ دس تحج ّای ٍالیت فمیِ است حىن هَلَی است اص ًثی اًوی ضَد ٍلی اعیؼَا دٍم  هتشتة تش اعیؼَا اٍل

ی ًیست تلىِ حىن هَلَ« الضشس»ایٌىِ خَد ایطاى داسد دستَس هی دّذ. دس حذیج الضشس ّن ایطاى هؼتمذ است وِ 

 وشم یؼٌی تاتغ ًظشیِ هشحَم ضشیؼتة هشجؼیت دیٌی ًثی اة ٍالیت اهشی ًثی اوشم ًِ اص هٌصحىن هَلَی است اص هٌص

داًٌذ ٍلی ًْی حىَهتی تِ اصغالح وِ تؼذا دس تحج ّای فمْی  سا الی ًْی هی« ال»ی تا ایي فشق یؼٌی ٍل اصفْاًی ّستٌذ

هٌؼىس وشدًذ. حضشت اهام آًجا خیلی  دس اًمالب دس تؼضی اص سَاالتی وِ ضَسای ًگْثاى اص اهام هی پشسیذًذ ایي سا

یچ چیضی تش آى است ٍ هؼٌای ایي ضاى ایي است وِ ّضاى هشجؼیت دیٌی ًاظش تِ اعیؼَا لطٌگ تفىیه هی وٌٌذ وِ 

تش خَد آى احىام هتشتة است ٍ اعیؼَا احش دیگشی ًذاسد. ایي ًىتِ دس فشهایطات ایطاى ریل ضَد اال آًچِ وِ  هتشتة ًوی

. دس فشٍع ػلن اجوالی آًجا وِ اهش تِ احتیاط داسین 11هحمك خَئیٍ دس فشهایطات  10هشحَم هظفش دس فشهایطات اعیؼَا ٍ
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 تشن تِ احتیاط هخل اهش تِ اعیؼَا است ٍلتی هَلی اهش تِ احتیاط هی وٌذ دًثال ایي ًیست وِ هىلف چیضی غیش اص اهش

سع هفسذُ ضشب خوش تِ دست آٍسد هخال دٍ واسِ ٍجَد داسد وِ هىلف ػلن اجوالی داسد وِ یىی خوش است ٍ اگش ضا

ط احتیااٍاهش الْی تِ هىلف گفتٌذ ٍادی اهتخال هی گَیذ احتیاط وي دًثال ایي است وِ تشن ضشب خوش ضَد ٍ اگش دس 

اصلی  یؼٌی هفسذُ هٌْی ػٌِ ،تذست آیذتایذ  هصلحت هاهَستِ اصلییؼٌی اهش تِ احتیاط  وي ػیي اهش تِ اعاػت است.

 تایذ تشن ضَد. 

 هشحَم ضیخ ّن ایي سا داسًذ؟  سَال:

وِ اهش تِ احتیاط است  «اخَن دیٌه»داسین ٍ یه  «اعیؼَا»داسین ٍ یه  «اػذلَا»ایي تفىیه سِ گاًِ وِ یه   جَاب:

خَسد دس اعیؼَا اسضاد هی تَاًذ اص تاب لغَیت تاضذ ٍ هی تَاًذ اص تاب تسلسل تاضذ  ین. دس اػذلَا اسضاد تِ لغَیت هیداس

ألًِ ال یتشتة »ًذ هَلَی تاضذ صیشا هٌاط اهش هَلَی ایي است وِ وِ اعیؼَا ًوی تَااعیؼَا اسضاد یه هٌاط سَهی داسد دس 

  12«.الحتیاط فی أعشاف الؼلن اإلجوالیػلى هَافمتِ ٍ هخالفتِ غیش ها یتشتة ػلى هتؼلك الوأهَس تِ ًظیش األهش تا

پس تشای اسضادیت سِ حذ ٍسظ ٍجَد داسد ٍ تشای حاون ضذى ػمل دس ٍادی اهتخال دٍ حذ ٍسظ ٍجَد داسد. یىثاس حذ 

هی آیذ  آى اهشی وِ اص سَی ضاسع ٍسظ تسلسل است یىثاس حذ ٍسظ ایي است وِ هىاًیضم اهش هَلَی ضىل ًوی گیشد

تشٍد هفسذُ غصة سا تشن وٌذ ٍ هصلحت صالت سا تایذ اسضاد ضذ اسضاد تِ ایي است وِ هىلف اسضاد است ٍلتی 

ٍ ایي حىن  «الیتشتة ػلی ّزا االهش غیش ها یتشتة ػلی هاهَستِ»تَاًست اهش هَلَی وٌذ صیشا  د. اگش ضاسع ًویتذست آٍس

 ضَد. آى هَلغ حاون ػمل هی ضذ اسضادی،

  .ضذ ضذ گزس وٌین ٍ خَب تایذ هشتة هی ًویاص ایي تتوِ  وِ تیاى ضذ هطخص ضذ وِتا ایي تَضیحاتی 

ایٌىِ آیا ي تحج تِ غیش ػمل است ٍ تالی هاًذ یىی تَسؼِ ای هسألِتا ایي ساصهاى سِ هسألِ اص چْاس هسألِ توام ضذ ٍ دٍ 

تَاًذ دس هحیظ حاون دیگش دخالت وٌذ ٍ ًىتِ دیگش ایٌىِ اگش یه حاووی تخَاّذ دس هحیظ حاون دیگش  حاووی هی

وِ فشهَدًذ  فشهایص استادهاى آیت اهلل جَادیسشًَضت  ،تؼذ اص تیاى ایي دٍ ًىتِ تضًذ تایذ ًىاتی سا هالحظِ وٌذ. حشف

وِ ها تیي  تا آى هغلثی ،تِ ًملی ٍ ػملی تمسین ضًَذ ٍ ضشع همسن ضَد ًىٌیذ تلىِ تِ ضشػی ٍ ػملیتمسین سا احىام 

 .وٌین تشسسی هیجلسِ تؼذ سا  خَاّذ ضذچِ  تیاى وشدینػلت حىن ٍ هؼلَل حىن 
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ملی تاضین وِ تا ػمل ػولی واس هستمالت ػًذ یؼٌی چِ دس فشلی ًذاس یل ایٌىِ دس ٍادی اهتخالتِ دلػمل ػولی ٍ ًظشی 

 است. ٍاحذدس هالصهات تاضین وِ ػمل ًظشی است هثٌا وٌذ ٍ چِ  هی

 


