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 تاسوِ تؼالی

 25/9/99   32جلسه (     دام ظله)خارج اصول حضرت استاد فرحانی 

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

 

 در عزض ياحد هیامکان امز تٍ ضدتزرسی وظزیٍ حضزت امام در 

     خالصٍ مثاحث گذشتٍ

ی سا تیاى وشدًذ وِ ًتیدِ اٍلحؿشت اهام سؾَاى اهلل تؼالی ػلیِ دس اداهِ هكالثی وِ اص همذهات تحلیل خَد گشفتٌذ 

  تَؾیح دادین.

 در فضای خطاب قاوًوی عدم ماوعیت امز تٍ شی، اس امز تٍ ضد آن
سا ًذاسد ٍ هطَْس ٍ وساًی وِ لائل  آىػذم اهش تِ ؾذ   فشهایٌذ وِ اهش تِ ضی التؿاء ًتیدِ دٍهی سا اضاسُ هیسپس 

تیدِ گیشی وشدًذ وِ ًوی ضذًذ اهش تِ ضی تا اهش تِ ؾذ خوغ ًوی ضَد دس فؿای خكاب ضخػی لشاس گشفتٌذ ٍ لزا ً

ضَد اهش تِ غالت ٍ اهش تِ اصالِ تاّن خوغ ضًَذ ٍ اگش اهش تِ اصالِ فؼلیت داسد ًوی ضَد اهش تِ غالت فؼلیت داضتِ 

 تاضذ.

 تٍ ثمزٌ تحث ضد شیخ تهائی اشکال تزرسی 

ثوشُ هسألِ ؾذ ایي است وِ اگش اهش تِ ضی ًْی اص ؾذ وٌذ ٍ لشاس تاضذ ًْی غیشی  س ثوشُ تحث ؾذ فشهَدًذ:لایاى دآ

 غیشی وِ سثة فساد است. فساد ػثادت سا تِ دًثال داضتِ تاضذ ؾذ ػثادی فاسذ است تِ خْت ًْی 

ٍلی اهش تِ ضی تا اهش ِت ؾذ تاضذ  ًذاضتِص ؾذ ًْی االتؿاء اهش تِ ضی اگش  فشؾافشهَدًذ  سؾَاى اهلل تؼالی ػلیِ ضیخ تْایی

لزا تِ دلیل ایٌىِ اهش تِ ضی  اهش تِ غالت ّن داضتِ تاضین تَاى اهش تِ اصالِ داضتِ تاضینخَد خوغ ًوی ضَد ٍ لزا ًوی 

تا اهش ِت ؾذ خوغ ًوی ضَد ایي سثة هی ضَد تا هثٌای ها وِ لائل ّستین ػثادیت ػثادت ًیاص تِ اهش داسد اهش ِت غالت 

 ٍلتی هٌتفی ضَد غالت تاقل است چِ ًْی اص ؾذی دس واس تاضذ ٍ چِ ًْی دس واس ًثاضذ.

 جًاب قائلیه تزتة اس اشکال شیخ تهائی 

. دس ؾذ ضی لاتل خوغ است ٍ آًچِ لاتل خوغ ًیست خوغ ؾذیي استلائلیي تِ تشتة گفتٌذ اهش تِ ضی تا اهش تِ 

تحث هْن ایي تَد  هحمك خَئیٍ هحمك تشٍخشدی ٍ  هشحَم آخًَذٍ هشحَم هظفش ٍ ضاگشداى  هحمك ًائیٌیفشهایطات 

ای ًذاسد ٍ فمف خوغ ؾذیي هستحیل است ٍ ًوی ضَد ؾذیي سا دس آى ٍاحذ خوغ وشد ٍلی  تِ ؾذیي استحاِل وِ اهش

اهش تِ ؾذیي اگش هستلضم خوغ ؾذیي ًثاضذ استحالِ ًذاسد ٍ لزا ػثاست هَخضی وِ ایي ًىتِ سا ًطاى هی داد ػثاست 
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لیذ آىِ ٍاحذ اگش تِ ؾذیي دس آى ٍاحذ هحال است هغالكِ است  هشحَم هظفش تَد. ایطاى فشهَد ایٌىِ ضوا هی گَیذ اهش

اضذ دلیلی ًذاسین وِ هستحیل تاضذ ٍ لزا لائلیي تِ تشتة تالش وشدًذ وِ اهش تِ ؾذیي تاضذ دسست ٍلی اگش لیذ اهش ت

سد ٍ ها هذػی ّستین اهش تِ ؾذیي تِ هؼٌای خوغ ؾذیي ًیست ؾذیي هستلضم خوغ ؾذیي ًیست ٍ لزا استحالِ ًذا

 صیشا دس تشتة لیذ اى ػػیت ٍخَد داسد ٍ ایي یٌادی تِ ایٌىِ ها خوغ ؾذیي ًذاسین.

ٍ خوغ هْن است ٍ لزا هشحَم هظفش خیلی سش وٌذ  اّن هی یا ػػیاى دس فؿای تشتة وِ قلة هْن سا هطشٍـ تِ تشن

ٍ خشٍخی هسألِ تشتة تشای اٍ خیلی هْن تَد وِ دس  تحمك پیذا ًىشدُ استؾذیي ًطاى دّذ خوغ هاًَس داد وِ  تشن

هْن تحمك پیذا وٌذ. لائلیي تشتة تِ گشدى ضیخ تْایی گزاضتٌذ وِ ضوا تیي خوغ ؾذیي ٍ اهش تِ ؾذیي  فؿای تشن اّن،

ؾذیي ّن هحال است ًِ تٌْا اهش تِ ؾذیي وٌیذ ٍ گواى وشدیذ وِ ّواًكَس وِ خوغ ؾذیي هحال است اهش تِ  خلف هی

گَیذ هي هْن سا اص تَ قلة هی وٌن دس هحال ًیست تلىِ هستلضم خوغ ؾذیي ًیست صیشا خكاب تشتثی است وِ هی 

 ظشف تشن اّن ٍ دس ًتیدِ خوغ ؾذیي هحمك ًوی ضَد.

ًَذ یه هكلَب تا ّن تاخوغ ض فشهَدًذ اگش تِ قشیك اػداص دٍ هحمك خَئیدس ًمذ فشهایص سثحاًی تیاى وشدین وِ 

تیطتش ًذاسین ٍ تا اّن هحمك است اّن هكلَب است ٍ اگش اّن اص دست سفت هْن  هكلَب است ٍ ها قلة خوغ 

 لزا اهش ؾذیي سا لائلین ٍلی خوغ ؾذیي سا لائل ًیستین. ؾذیي ًذاسین ٍ

 وقد حضزت امام تز جًاب قائلیه تزتة تٍ شیخ تهائی

اٍال هحزٍس ها قلة ؾذیي است ًِ خوغ ؾذیي ٍ وسی تحث خوغ ؾذیي ًىشد ٍ اغال  حؿشت اهام هی فشهایذ:

تػَس غلكی است وِ ضوا هسألِ سا ِت خوغ ؾذیي تشگشداًیذ ٍ هحزٍس قلة ؾذیي است ٍ لزا هی گَیین هحزٍس 

ٍ ها دس ایٌدا فشق است تیي تىلیف تِ هحال ٍ تىلیف هحال است ٍ  تىلیف هحال ًوی گَیین تىلیف تِ هحال است

سش  ٍ اضىال استحالِ دیگشی داسد ٍ تایذ تشسسی وٌین وِ ًضاعهی گَیین قلة ؾذیي هحال است ٍ اال خوغ ؾذیي 

 است. اضىال اص ًاحیِ قلة ؾذیيقلة ؾذیي است یا خوغ ؾذیي؟! 

هحزٍس ها ایي است وِ اگش اهش تِ ضی تا اهش ِت ؾذش خوغ ضَد قلة ؾذیي ضذُ است ٍ قلة ؾذیي یه اضىالی 

است وِ تشهی گشدد تِ قلة تِ هحال تِ ایي هؼٌا وِ هىلف لذست ًذاسد دس ظشف صهاًی هحذٍد خاظ تِ یه واس دٍ 

ذیي ٍ تىلیف تِ هحال ٍ ػذم لذست هىلف تش اهتثال ایي ػول دس ایي ظشف واس اًدام دّذ. اضىال تشهیگشدد تِ قلة ؾ

 .ًثشیذسش هسألِ دیگشی تِ ًام قلة ؾذیي  ٍ هطىل سا خاظ صهاًی
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تیاى وشدین وِ اهام یه خولِ هطتشن داسد دس خایی  هحمك ًائیٌیٍ  هحمك خَئیدس خلسِ لثل دس ًمذ هحمك وشوی ٍ 

همذٍس  دس ٍسؼت ٍلتی اضىالی ًذاسد ٍلتی قثیؼی ِ قثیؼهحمك وشوی هی گفت اهش تِ قثیؼی خَسدُ است ٍ اهش توِ 

. هطىل حؿشت اهام ایي تَد وِ اهش تِ قثیؼی یؼٌی ایداد قثیؼی دس ٍلت ٍ ضوا ایي ایداد سا دس ٍلتی وِ ظشفیت است

یذ ٍ ظشف ّن یه ایداد سا تیطتش ًوی قلثذ ٍ ًوی ضَد اص هىلفی وِ دس وٌ یه ایداد تیطتش ًذاسد هتَخِ هىلف هی

ایداد خَاست. ایطاى ٍلتی خَاست والم هحمك وشوی سا ًمذ  ّن ؾیك است دٍضشائف هضاحوت است ٍ ظشف صهاًی 

ٍلت تاضذ ٍ چِ  ِ قثیؼی خَسدُ است چِ هضاحوت دس تؼؽوٌذ اٍل والم هحمك وشوی سا تَسؼِ داد ٍ گفت اگش اهش ت

گفتین فمف تایذ هثال سا ػَؼ وٌین هثال  ٍ هتؼلك اهش ػَؼ ًوی ضَد. ها تاضذ فشلی ًذاسدخض آىِ آخش ٍلت  ّوِدس 

غالت یىثاس تا اصالِ هضاحوت هی وٌذ وِ هثال تشای اٍلی است ٍ یىثاس تا ًدات غشیك هضاحوت هی وٌذ وِ هثال تشای 

تؼذ ایطاى دس همام اضىال گفت ّش سِ فشؼ تؼلك اهش تِ قثیؼی ٍ  غَستی وِ تا آخش اًمار اّن تاضذ. دٍهی است دس

تؼلك اهش تِ قثیؼی ٍ هضاحوت دس اوثش ٍلت وِ فمف آخش ٍلت تِ اًذاصُ ٍاخة هْن تالی ؼت ٍلت ٍ هضاحوت دس ٍس

تواًذ ٍ فشؾی وِ ّش دٍ هؿیمیي تاضٌذ دچاس اضىال ّستٌذ. ایٌىِ دٍ ایداد سا اص هىلفی وِ دس هضاحوت ٍالغ ضذُ 

لِ قلة ؾذیي هطىل ٍخَد داسد ٍ ایي تىلیف تِ هحال است ٍ تىلیف فؼلی خَاستِ ضَد هطىل داسد. دس خَد هشح

ٍ لَ دس ایي تىلیف خوغ ؾذیي تىلیف تِ هحال است تِ هىلفی وِ دس هضاحوت است ٍ ظشف صهاًی یىی است 

دس  .توشوض سش اضىال استحالِ قلة ؾذیي اص تاب تىلیف تِ هحال است وِ دس ّش سِ فشؼ است خَاستِ ًطَد.

ّست ٍ فشلی تیي لذست ػملی ٍ ًیض وِ فشهَد لذست ػملی است یا لذست اص خكاب هی آیذ  هحمك ًائیٌیفشهایص 

. اگش تىلیف، تىلیف تِ هحال است ٍ قلة لذست ًاضی اص خكاب ًیست صیشا دس ّش غَست تىلیف تِ هحال است

یذ لائلیي تِ تشتة اضىال سا سشاؽ خوغ ؾذیي ًثشًذ. فشؼ وٌیذ اهش تِ هحال اضىال داسد دیگش ًثاؾذیي اص تاب تىلیف 

تِ ؾذیي هستلضم خوغ ؾذیي ًیست اص تاب اضتشاـ ػػیاى وِ آى سا ّن اضىال وشدین ٍلی اهش تِ ؾذیي یؼٌی تَخِ دٍ 

 تىلیف فؼلی ٍ دٍ ایداد تِ هىلفی وِ لذست تش یىی داسد. 

 عدم اقتضا امز تٍ شی، عدم امز تٍ ضد در فضای خطاب قاوًوی

ى وشدًذ ایي صیش هدوَػِ خكاب ضخػی است. ایٌىِ وسی تگَیذ قلة اگش ایي هطىل است ًِ آًچِ لائلیي تشتة تیا

ؾذیي هحزٍس است ٍ قلة ؾذیي تىلیف تِ هحال است ٍ ایي استحالِ داسد ایي دس فؿای خكاب ضخػی است. 

غَست  خوغ ؾذیي سا اص هىلف تِ ایٌىِوٌذ ٍ  تَخِ خكاب ضخػی وِ هىلف سا دس فؿای هضاحوت دچاس هطىل هی

تَخِ تِ  ایي هطىل ًاضی اص خكاب ضخػی است.ٍ ایداد سا دس ظشف تضاحن تخَاّین، هؼٌای ایٌىِ د فؼلی تخَاّین تِ
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ایي ًىتِ تسیاس هْن است تِ خػَظ تشای خَاب دادى اص اضىال هحمك سثحاًی وِ تحث اى للت ٍ للت سا دس 

 الوحػَل هكشح وشدُ است.

ّن غلف است. ایطاى دس فؿای تشتة اٍج  هحمك خَئیحؿشت اهام تشداضت هی ضَد وِ اٍج والم  اص ایي تحلیل

خَتی داضت ایطاى فشهَد حتی اگش دٍ هتؼلك تا ّن تؿاد ّن ًذاضتِ تاضٌذ خكاب تشتثی خوغ آًْا سا ًوی خَاّذ ٍ 

ؾذیي تاضین ساُ حل خَتی تَد. توشوض آًْا سش خوغ تَد ٍ اگش هحزٍس خوغ ؾذیي تاضذ ٍ ًاگضیش اص حل ایي خوغ 

ػثاست هشحَم هظفش دائوا سش تشن است ػػیاى سا ّن هكشح وشدُ است ٍلی توشوض والم هشحَم هظفش سش ایي خوغ 

هی گَیذ اغال خوؼی تحمك ًذاسد حتی اگش تؿادی دس واس ًثاضذ هاًٌذ قلة لشائت لشآى ٍ غالت  هحمك خَئیاست. 

داضت خَب تَد ٍلی دس فؿای خوغ ؾذیي خَب تَد صیشا توشوض رّي  مك خَئیهحوِ تؿاد ًذاسًذ ٍ اٍخی وِ 

آلایاى سش تحث خوغ ؾذیي است ووا ایٌىِ رّي هحمك وشوی ّویي تَد ٍ گفت اگش هتؼلك اهش قثیؼت ضذ خوغ تحمك 

 پیذا ًىشدُ است.

َاستِ اهام هی تگَیذ قلة ؾذیي دس خایی  گَیذ اغال هطىل ًیست ٍ هشاد ضیخ تْائی ایي ًیست تلىِ ضیخ تْائی هی خ

 .هحال است ،اص تاب تىلیف تِ هحالوِ هىلف لذست تش یىی تیطتش ًذاسد 

دس ًتیدِ اٍل گفتِ ًتیدِ اٍل روش وشدُ است صیشا سیطِ آى ّواى هكلثی تَد وِ حؿشت اهام دس هٌاّح ثاًی سا دس اداهِ 

ال تِ است لزا ها اص اٍل ّن تیاى وشدین وِ ایي اضى قلة ؾذیياص تاب استحالِ حال ضذ ٍ آى هحزٍس تىلیف تِ ه

دس ریل والم هحمك وشوی  هشحَم آخًَذتشتة ٍاسد است تِ تشتة ٍاسد است تِ  هحمك وشوی دس تیاى هستمل ایطاى اص

 ّن ٍاسد است. 

ًی ًاظش تِ ضشایف هضاحوت  ٍ ًیست اگش فؿا ػَؼ ضذ ٍ ٍاسد خكاب لاًًَی ضذین ایي هطىل ًیست صیشا خكاب لاًَ

ت وِ یه هتؼلك تِ ًام لیف تش یه ػٌَاى ولی تِ ًام هىلف اسآهذى تىخكاب لاًًَی دس ٍالغ  ًاظش تِ ضخع ًیست

ٍ هَؾَع ّن ػٌَاى هىلف است ٍ ایداد قثیؼی تشای ػٌَاى هىلف تؼلك هتؼلك تىلیف وِ قثیؼی است قثیؼی داسد. 

صیذ تِ هضاحوت سا دس تىلیف ًذیذم ٍ ٍخَد  د حالت اتتالءتِ هضاحوت ًذاس  گشفتِ است ٍ خكاب واسی تِ صیذ هثتالء

ًذاسد ٍ ًوی تَاًذ ایي حالت دس تىلیف هَخَد تاضذ ًِ دس تىلیف ایي حالت است ٍ ًِ دس خكاب لىي هَلی یه 

حدتی تش هىلفیي دسست است وِ تا سٍص لیاهت حدت است. دس لساى تىلیف ٍ خكاب تحث سٍضي است ٍ دس ٍادی 

هؼزٍس دس تشن ًیست ػاغی است ٍ اگش دس هؼػیت لیف ػاغی سا هطخع وٌذ ٍ هی گَیذ وسی وِ اهتثال ػمل تى

فمف دٍ وٌذ ٍ  سحك سِ ػماب است ٍ اگش هؼػیت ًویدیگشی سا هشتىة ضذ ػمل دس ٍادی اهتثال هی گَیذ هىلف ه
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ٍاخة سا تشن وشدُ است استحماق دٍ ػمَتت داسد ٍ اگش اضتغال تِ اّن داسد هؼزٍس دس تشن هْن است ٍ اگش اضتغال تِ 

هْن داسد هؼزٍس دس تشن اّن ًیست ٍ هَلی ّن قلة ؾذیي ًىشدُ است ٍ قلة ؾذیي فمف تشای فؿای خكاب 

 ضخػی است.

َد سا سٍضي ای وِ داسد دس پاسخ ضیخ تْائی تیاى هی ض اضىال سا هؼیي هی وٌذ اٍال ٍ ثاًیا هغالكِ ا ایي تحلیل هحفّاهام ت

اضىال ضیخ تْائی سا ّن سٍضي هی وٌذ ٍ هی گَیذ والم ضیخ تْائی دس فؿای خكاب ضخػی ٍاسد  هی وٌذ ٍ هحفّ

 است.

تا خكاب ضخػی گشفتاس است ٍ هطىل قلة  هشحَم آخًَذتٌذی ًتیدِ گیشی هی وٌین وِ اگش  دس پایاى ایي خوغ

ایي  هشحَم آخًَذٍ هشحَم هظفش تیاى وشد ٍ اگش  هحمك خَئیوٌذ ًِ خوغ ؾذیي سا ٍ ًِ هكلثی وِ  ؾذیي سا هكشح هی

صیشا دس فؿای خكاب  تِ هحمك وشوی تذّذدس ٍاخة هَسغ سا هی گَیذ حشف خَتی است ٍلی ًثایذ دس اداهِ حك سا 

 قلة ؾذیي است وِ تىلیف تِ هحال است.  ضخػی،

 تٍ دلیل مىاط وداشته عدم در طًلی وثًدن تزتة محقق خًئیتزرسی ي وقد کالم 
هحمك لائلیي تِ تشتة دس فؿایی وِ اهش تِ ؾذیي غیش اص خوغ ؾذیي است هسألِ تشن ٍ هؼػیت سا هكشح وشدًذ. 

ف ستثِ ًیست صیشا اختالف ستثِ هٌاـ هی خَاّذ ٍ ایٌىِ ػذم یه ؾذی دس ستثِ فشهَد دس ػػیاى ٍ تشن اختال خَئی

 ختالف ستثِ ًوی ضَد.ت ایي تاػث ادیگش اسؾذ فؼل 

اختالف ستثِ دسست ًوی وٌذ ٍلی یه اضىالی دس والم  ،ایي حشف خیلی خَتی است ٍ ایطاى خَاستِ تگَیذ ایي هسألِ

یه چیضی سا هؼلك تش ػذم وشدیذ یچ چیضی ًیست ًِ ایٌىِ هٌاـ ًذاسد. اگش ٍ آى ایٌىِ ػذم دس ستثِ ّاست  هحمك خَئی

اغل اضىال ثثَتی تشتة ایي است وِ ایٌْا هی گَیٌذ ٍلتی قلة هْن هؼلك تش ػذم اّن است تِ ػذم ٍالؼیت دادیذ ٍ 

هحمك ِ تاضذ. تَاًذ هؼلك ػلی هگش ػذم هی ؟خوغ ؾذیي ًیست. ها سَال هی وٌین هؼلك تش ػذم است تِ چِ هؼٌا است

ٍخَد ؾذ دیگش است دس ستثِ  ؾذًػف ساُ سا سفت ٍ گفت ػذم هٌاـ ًذاسد ٍ ًوی ضَد اص ایٌىِ ػذم یه  خَئی

اص تاب  ایٌىِ ػذم ّیچ است ٍ  اختالف ستثِ هٌاـ هی خَاّذ. ایي حشف تسیاس خَتی است اختالف ستثِ سا تیشٍى آٍسد

خَاّین ادق تحث وٌین تلىِ هی خَاّین  تگَیذ ها ًوی هحمك خَئی. اگش اگش ػذم ّیچ است ػذم هؼلك ػلیِ ًیست

پس هٌاـ داسد ٍ اختالف ستثِ دسست است ٍ حك تا تگَیین ػذم هؿاف لِ حظ هي الَخَد. ها دس خَاب هی گَیین 

 سست است ٍ حك اختالف ستثِ است. د هحمك ًائیٌیآیت اهلل فاؾل است ٍ حشف 
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تِ ؾذیي خوغ  ،قلة ؾذیيدٍسى اساس تشتة هٌْذم هی ضَد یؼٌی ایٌىِ اص گش تا ػذهی واس هی وٌیذ وِ ّیچ است ا

قلة اضىال دس خوغ ؾذیي ًیست تلىِ اضىال دس قلة ؾذیي است  . ها اٍل گفتیندس ًوی آیذ «اى ػػیت»خاقش 

اضىال دس قلة ؾذیي تاضذ ضوا اص اى ػػیت هی خَاّیذ ػذم خوغ سا تیشٍى ٍ ثاًیا اگش ؾذیي تىلیف تِ هحال است 

 تیاسیذ آیا تا ایي ػذم ضشـ است ایي سا خاسج هی وٌیذ؟؟ ها هی گَیین ػذم ضشـ ًیست. 

ِ هؼلك تش ػذم ضَد اختالف ستثِ ًذاسد ٍ اختالف ستثِ هٌاـ هی خَاّذ وِ تایذ تِ ًطاى دادًذ غشف ایٌى هحمك خَئی

ٍخَد تشگشدد ًِ تِ ػذم ٍلی اضىال ها ایي است وِ ػذم هؼلك ػلیِ ًیست هگش ایٌىِ ػذم ٍالؼیت پیذا وٌذ اص تاب ػذم 

 سا لثَل وٌیذ. هحمك ًائیٌیهؿاف ٍ اگش ػذم ٍالؼیت پیذا وشد تایذ حشف 

ؾذیي ًیست تلىِ قلة ؾذیي تیي دس فؿای خكاب ضخػی اضىال سا خَب استخشاج وٌیذ ٍ اضىال خوغ فتحػل: 

 ضَد صیشا ضوا ػذم سا هؼلك ػلیِ وشدیذ. هی حل هطىل خوغ تیي ؾذیي تا اضتشاـ ػػیاى دچاس هطىلاست ٍ 

  


