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موضوع جزئی :امکان امر به ضدین در عرض واحد در کالم امام

بزرسی وظزیه حضزت امام در امکان امز به ضدیه در عزض واحد
خالصه مباحث گذشته

تحج ها دستاسُ اضىاالت آیت اهلل سثحاًی تِ حؿشت اهام تَد .تعذ اص گزضت هسألِ اّوال حثَتی وِ تعذا تیاى خَاّین
وشد لَام فشهایص ایطاى تِ ایي ًىتِ است وِ ایطاى عمل سا واضف اص تمییذ احىام ضشعیِ تِ لذست عملیِ هی داًذ ٍ
هعتمذًذ وِ عمل وطف اص تمییذ هی وٌذ ٍ ایي قَس ً یست وِ احىام ضشعیِ همیذ تِ لذست عملیِ ًثاضذ .هٌطأ ایي
واضفیت تش هی گشدد تِ ایٌىِ عمل علن تِ غفات هَال ٍ ضاسع داسد وِ حىین ٍ غیش غافل اص ٍؾعیت حثَتی است ٍ ایي
هَال ًوی تَاًذ تىلیف سا همیذ لذست عملی ًىٌذ صیشا الصهِ آى تىلیف تِ غیش همذٍس ٍ تىلیف تِ هحال است .هسألِ
اّواى حثَتی همذهِ ایي ًتیجِ است.
وقد و بزرسی جواب آیت اهلل سبحاوی شبهه جزیان اصل بزائت حضزت امام
آیت اهلل سثحاًی دس هماتل ایي اضىال وِ اگش ها احىام ضشعیِ سا همیذ تِ لذست عملی وٌین تایذ عٌذ ضه دس لذست،
اغالِ الثشائِ جاسی وٌین ،جَاب دادًذ فحع ٍاجة است ٍ ّش ضشقی وِ فمف تا فحع ضٌاختِ هیضَد تایذ فحع اص
آى وشد ٍ تذٍى فحع ًویضَد اغل تشائت جاسی وشد ٍ ادعا فشهَدًذ حؿشت اهام ّویي هؿوَى سا اص هحمك حائشی
ًمل فشهَدًذ.
وشاع در اصاله البزائه بزای بعد اس فحص

ها دس جلسِ لثل تیاى وشدین اگش یه ًگاّی تِ عثاسات آیت اهلل فاؾل وٌیذ ایطاى خیلی سٍضي دس تثییي والم حؿشت
اهام فشهَدًذ هسألِ جشیاى اغالِ الثشائِ تشای تعذ اص فحع است ٍ دعَا تش سش ضه تعذ اص فحع است .ها دس هَسد
استكاعت وِ لثَل وشدین اص ضشائف ٍجَب است ًِ اص ضشائف ٍجَد ٍ غحت ٍ هفػل دس ریل ادلِ ًفی ضشقیت لذست
تَؾیح هی دٌّذ وِ استكاعت همذهِ ٍجَب است ًِ همذهِ ٍجَد ٍ همذهِ علن ٍ هیفشهایٌذ ٍلتی وسی ضه دس همذهِ
ٍجَتی هیوٌذ لاًَى ایي است وِ فحع وٌذ ٍ هعوَال دس ضثْات عمالئیِ فحع ٍاجة است ٍ تعذ اص فحع اگش
ضه وشد ًضاع است وِ ٍظیفِ چیست؟ اضىال ها تِ هحمك سثحاًی ایي است وِ ًضاع دس جایی است وِ اگش تعذ اص
فحع تِ ًتیجِ ًشسیذ ٍظیفِ چیست؟!
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آیت اهلل فاؾل فشهَدًذ اگش هطَْس دستاسُ ضه دس لذست لائل تِ احتیاـ تاضٌذ ها اص آًْا سَال هیوٌین چِ فشلی تیي
لذست ٍ استكاعت ٍجَد داسد ،اگش فشؼ وشدین لذست ضشـ ٍجَب است؟! اگش ّش دٍ دس هعٌای ضشقیت یىٌَاخت
ّستٌذ ٍ دس لَاصم ضشقیت یه ًَع آحاس هتشتة هیضَد چشا دس یىی لائل تِ تشائت ٍ دس دیگشی لائل تِ احتیاـ ّستیذ.
دس ٍالع یه ًَع تٌالؽ ٍ یه تؿادی دس والم هطَْس است وِ اص سَیی لذست سا تِ عٌَاى ضشـ هكشح هی وٌٌذ ٍ اص
قشفی دس هَالع ضه دس لذست لائل تِ احتیاـ هی ضًَذ ٍ اهام اص هحمك حائشی ًمل هی وٌٌذ اگش وسی ضه دس
اتتالءوشد دس عیي حالی وِ اتتالءاص حذٍد تىلیف است ٍ تىلیف تِ غیش هثتالء هستْجي است ٍ هعٌا ًذاسد تایذ احتیاـ
وٌذ ٍ تعذ سَال وشدًذ وِ چشا؟ گفتٌذ اص تاب احتیاـ دس تحج لذست است .اهام سَال وشدًذ احتیاـ دس لذست اص چِ
تاتی است؟ اگش اص تاب حشف ها است؟ ها گفتین عجض عزس است ٍ ها دس ٍادی اهتخال تا یمیي تِ عزس ًىشدین تایذ احتیاـ
وٌینٍ .لتی دس ٍادی اهتخال تىلیف تِ گشدى هىلف آهذ تایذ تِ دًثال هؤهّي تاضذ ٍلتی یمیي تِ عزس وشد هؤهّي داسد ٍ
تىلیف سا اص تاب تاهیي هؤهّي سّا وٌذ ٍ اگش اص عزس ًیست ٍ لذست لیذ تىلیف است چِ فشلی تیي ایي لیذ ٍ لیذ دیگش
ٍجَد داسد.
ّویي ًىتِ سا آیت اهلل فاؾل ریل علن هكشح وشدًذ .دس علن ّوِ گفتٌذ تایذ اغالِ الثشائِ جاسی وشد دس حالیىِ اگش دس
تاب علن وسی لائل تِ ایي ضذ وِ علن ضشـ تىلیف است تاص ّویي لاعذُ جاسی هی ضَد .تعذ اص فحع اگش ّوچٌاى
ضان تَد ٍ جْل اٍ جْل تسیف تَد هطَْس گفتٌذ اغالِ الثشائِ تایذ جاسی وشد .ایطاى هی فشهایذ جای اغالِ الثشائِ
ًیست صیشا علن تا لذست ٍ استكاعت فشق داسد دس تاب علن ٍلتی فحع وشد یمیي هی وٌذ وِ ضشـ هٌتفی است .علن تِ
دلیل ای ٌىِ ضی تیشًٍی ًیست وِ ضٌاخت الصم تاضذ ٍ احتوال تذّذ تاضذ ٍ تِ اٍ ًشسیذُ است وِ ًیاص تِ اغالِ الثشائِ
تاضذ .اگش علن اص ضشائف تىلیف است ٍ فحع ٍاجة است ٍ تعذ اص فحع ّوچٌاى ضان است یمیي هی وٌذ وِ ضشـ
هٌتفی است ٍ اغالِ الثشائِ ًیاص ًیست .لزا عثاست آیت اهلل فاؾل تِ غَست واهل ایي هكلة سا ّن دس تحج علن ٍ ّن
دس تحج لذست هیسساًذ.
ها خیلی تعجة هی وٌین وِ چكَس آیت اهلل سثحاًی تشای جَاب اص اضىال تاال هسألِ ٍجَب فحػی وِ هحل تحج ها
ًیست سا هكشح ًوَدًذ.
اشکاالت متعدد حضزت امام به قید شدن قدرت عقلی

حاًیا اهام دس ایٌجا سِ اضىال داضت .یىی اص اضىاالت اهام هسألِ اغالِ الثشائِ تَد .اضىال دیگشی وِ ٍجَد داضت ایي
تَد وِ اگش ضوا لائل ضذیذ استكاعت ضشـ تىلیف است هی تَاًیذ دًثال تحػیل استكاعت ًشٍیذ ٍ خَدتاى سا تعجیض
اص استكاعت وٌیذ تلىِ هستحة است دًثال تحػیل استكاعت ًشٍیذ لزا اگش وسی گفت لذست ضشـ ٍجَب است
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هىلف هی تَاًذ خَدش سا اختیاسا تعجیض وٌذ اص اٍل اختیاسا صهیٌِ لذست سا اص تیي تثشد ٍ .ایي اضىالی ًذاسد دس حالیىِ
هطَْس ایي هكلة سا لثَل ًذاسًذ .آیت اهلل سثحاًی دس الوحػَل وِ ایي همذهِ سا تیاى وشدًذ ایي لسوت سا تیاى ًىشدًذ.
دس الوحػَل گفتٌذ وِ عمل واضف است ًِ حاون تا تَؾیحاتی وِ دیشٍص تیاى وشدین .دس غَستیىِ اهام فشهَدًذ ها تایذ
لائل ضَین تِ جَاص احذاث عجض اختیاسا ،دس غَستی وِ لذست ضشـ تىلیف تاضذ صیشا تىلیفی تِ ٍجَد ًیاهذُ است
ضثیِ تِ ًػاب دس صوات وِ اگش وسی دًثال تحػیل ًػاب صوات ًشفت ّیچ اضىال ًذاسد.
هطَْس دس تاب لذست ًِ تٌْا هی گَیذ احذاث عزس ًىي تلىِ تایذ تحػیل وٌذ همذهات الصم سا ٍ اگش هی داًذ اگش
واسی وٌذ وِ لذست اص اٍل صائل هی ضَد ًثایذ آى واس سا اًجام تذّذ ٍ ایي هسألِ واهال ًطاى هی دّذ وِ لذست سا ضشـ
تىلیلف ًوی داًٌذ تلىِ عجض سا عزس هی داًٌذ.
ًىتِ سَهی وِ اهام هكشح فشهَدًذ ایي تَد وِ اگش وسی تگَیذ لذست لیذ تىلیف است ٍ ایي سا اص لاعذُ لثح خكاب
عاجض تخَاّذ تیشٍى آٍسد تِ ایي ضىل وِ لثح خكاب عاجض ،داللت تش لثح تىلیف عاجض داسد ها تِ اٍ هی گَیین وِ دس
لثح خكاب جاّل ًیض ّویي هٌاـ سا داسی ن ٍ دس لثح خكاب جاّل اگش هٌاـ لثح خكاب عاجض ٍجَد داضت ایي هكلة
چكَس تا اضتشان احىام تیي عالن ٍ جاّل جوع هی ضَد؟
اى للت :آلای سثحاًی ایي سا تیاى ًوی وٌذ صیشا ایطاى ایي سا اص خكاب تیشٍى ًوی آٍسد تلىِ اص اّوال دس هی آٍسد.
للت :وِ دلیل اّوال سا تش جْل پیادُ وٌیذ .اگش تحج حثَتی است دلیل اّوال تش سش جْل ّن جاسی است .ایي تائی وِ
دس لذست جش داد دس علن ّن حثَتا جش هی دّذ .یعٌی ّویي تیاى خیلی سٍاى سا تایذ تحج وشد .عملی وِ التفات تِ
غفات هَال داسد وِ حىین ٍ هلتفت ٍ غیش غافل است ٍلتی ایي هَال التفات حثَتی پیذا هی وٌذ چىاس هیوٌذ .دیگشاى تا
خكاب واس وشدًذ ٍ ایطاى تا اّوال حثَتی واس هی وٌذ .اگش هَال التفات ٍالع پیذا وشد ٍ حثَتا اّوال هحال تَد یا اص
جاّلی وِ فحع وشدُ است ٍ خكاب تِ اٍ ًشسیذُ است تىلیف هی خَاّذ ایي ّواى اضىال خكاب سا تِ هعٌای دیگش
داسد .دس اضىال سَم حؿشت اهام تایذ اص آیت اهلل سثحاًی سَال وٌین اگش اسادُ هَال حثَتا تِ جاّل تعلك گشفتِ است
گشفتاسی حثَتی داسد ٍ اگش ایي اسادُ تِ جاّل ًخَسدُ است وِ ایي هٌكثك تش هسألِ اضتشان احىام تیي عالن ٍ جاّل
تاضذ ایي ّواى حشف اهام است .اهام ّن گفت دس ٍادی اهتخال عجضی است وِ هاًع عماب است ٍلی تىلیف هطتشن
تیي عالن ٍ جاّل است ٍ ایي استحالِ اّوال حثَتی هاًع ًیست.
پس اٍال دعَای ها سش فحع ًیست ٍ تعذ اص فشاق ٍجَب فحع ّن دس علن ٍ ّن دس لذست اضىال تِ جشیاى اغالِ
الثشائِ داسین ٍ حاًیا تحج هسألِ تعجیض هكشح است ٍ حالخا تعوین ایي اضىال اص لذست تِ علن است تِ ایي غَست وِ اگش
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دس لذست اضىال لائل ّستیذ تایذ دس علن ّن لائل تاضیذ ٍ آى هَلع اضىال اضتشان احىام تیي عالن ٍ جاّل الصم
هی آیذ .اهام سِ هسألِ سا هكشح وشدًذ تِ خػَظ هسألِ اضتشان احىام تیي عالن ٍ جاّل وِ تِ غَست اضىال ًمؿی
تیاى ًوَدًذ.
وقد و بزرسی اشکال اهمال ثبوتی آیت اهلل سبحاوی به حضزت امام
اص ّویي جا هعلَم هی ضَد وِ هسألِ اّوال حثَتی یه تحج دیگشی داسد .ها دس استثاـ تا هسألِ اّوال حثَتی یه ًمؽ
دیگشی تِ فشهایص آیت اهلل سثحاًی داسین .خَد آیت اهلل سثحاًی تشتثی ضذًذ ٍ تشتة سا ّن ًاضی اص تَجِ دٍ تىلیف
عشؾی داًستٌذ ٍ لائل تِ ٍجَد دٍ قلة تا یه هكلَب ضذًذ .ها حػل تحمیك ها ایي ضذ وِ دٍ قلة دس صهاى ٍاحذ تا
یه هكلَب داسین .ها اص ایطاى سَال هی وٌین ٍلتی دٍ قلة اص هىلف هثتالء داسین اضىال حثَتی آى چی هی ضَد .آیا
ضوا التفات تِ اضىال حثَتی داسیذ یا خیش؟ ض وا دس هسألِ اّوال لثَل داسیذ وِ ایي اّوال حثَتی هٌجش تِ اًثساـ اسادُ
هَال ًسثت تِ یه عثذ هتثالء دس حادحِ ٍ اص دسٍى آى یه تىلیف تِ هحال الصم هیآیذ؟ اگش التفات تِ ایي هكلة پیذا
هی وشدیذ هی فْویذیذ وِ اضىال دس ٍحذت هكلَب ًیست تلىِ هطىل تَجِ دٍ قلة تِ هىلف دس ظشفی است وِ
لذست تش اًجام یىی تیطتش ًذاسدً .تیجِ ایي فشهایص آیت اهلل سثحاًی ٍ دلت ایطاى وِ گشفتاسی ها ایي است وِ حثَتا
ًوی تَاًذ اسادُ هَال اًثساـ پیذا وٌذ تِ حال عجض هىلف اص اهتخال ٍ اگش ایي هىلف عاجض اص اهتخال است یعٌی تَجِ دٍ
تىلیف دس ایي صهاى اهىاى ًذ اسد ٍ ایي عیي اضىال اهام تِ هحمك وشوی است ٍ اگش تِ ایي اضىال التفات داسد هتَجِ هی
ضًَذ وِ ایي اضىال تشتة سا ّن اص تیي هی تشد .آیت اهلل سثحاًی تالش وشد تگَیذ ها دٍ قلة تا یه هكلَب دس صهاى
ٍاحذ دس تشتة داسین .دس حالیىِ دٍ قلة یعٌی دٍ اسادُ دس صهاى ٍاحذ ٍ ایي اضىال هشحَم آخًَذ تَد ٍ ضوا ّویي
اضىال سا تش سش فشهایص اهام پیذا هی وٌیذ ٍ تایذ تعذا تثٌین وِ ایي اضىال سا تا خكاب لاًًَی هی تَاى حل وٌین یا ًِ
ٍلی سَال ایي است وِ ایي ًمؽ تِ خَد ضوا وِ تشتة سا دسست وشدیذ ٍاسد است.
آیت اهلل سثحاًی وِ لائل تِ فشهایص هحمك تشٍجشدی است هاحػل ًتیجِ والهطاى ایي است .خكاب ضخػی دائوا
هتَجِ تِ حال هضاحوت است ٍلی خكاب لاًًَی حثَتا ایي هطىل سا داسد .اگش اغل ٍجَد اضىال سا لثَل داسیذ دس اغل
ٍجَد اضىال تیي فشهایص اهام ٍ فشهایص ضوا فشلی ًیست پس چكَس هطىل سا حل وشدیذ دس حالیىِ ایي اضىال ضوا
فمف تِ تیاى حؿشت اهام ٍاسد ًیست تلىِ ضوا اگش سشاغ اّوال حثَتی سفتیذ دچاس ایي گشفتاسی هی ضَیذ.
ها هذعی ّستین وِ ایي گشفتاسی تا خكاب ضخػی حل ًوی ضَد ٍلی دس تیاى خكاب لاًًَی حل هی ضَد .الثتِ االى
داسین ًمؿی غحثت هیوٌین .تِ غَست جذلی هی گَیین اگش دس ایي تیاى حل ًطَ د دس تیاى ضوا ّن تا تشتة حل
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ًویضَد ٍ اگش حل ًطَد چىاس هی خَاّیذ تىٌیذ ٍ اگش حل ًطَد ٍ تىلیف تخَاّذ همیذ تِ لذست ضَد اضىاالت
ًمؿی اهام سا چكَس جَاب هی دّیذ؟
بزرسی اطالق لحاظی و اطالق ثبوتی
ًىتِای وِ اهشٍص هی خَاّن همذهِ آى سا تیاى وٌن ایي است .هسألِ اقالق راتی ٍ اقالق لحاظی دس عثاسات آلایاى دس
وجا تِ واس هی سٍد؟ ها لثال ایي تحج سا دس تحج تعثذی ٍ تَغلی خیلی خَب اص هحمك خَئی داضتین ٍلَ ها فشهایص
ایطاى سا لثَل ًىشدین تِ دلیل ایطاى اقالق لحاظی سا دس هماتل اقالق راتی جَسی تِ واس تشدًذ وِ واستشدش ایطاى سا
گیش اًذاختِ است ٍ تِ دلیل ایٌىِ ها تا ایي واس داسین تایذ یه همذاسی هَسد دلت ٍالع ضَد .دس ریل هسألِ تعثذی ٍ
تَغلی یه سَالی هكشح تَد ٍ یه اختالفی هحمك خَئی تا هحمك ًائیٌی داضت وِ تِ هسألِ اقالق لحاظی سسیذ .آى
هسألِ تِ حوشُ تحج تعثذی ٍ تَغلی تشهیگطت ٍ ح وشُ تحج تعثذی ٍ تَغلی تِ تماتل هكلك ٍ همیذ تشهیگطت ٍ
هحمك خَئی دس ًْایت هكاف گفت ها تِ دلیل ایٌىِ حثَتا اقالق سا لحاظی هی داًین ًِ احثاتا ،لائل تِ تماتل تؿاد ّستین
ٍ آى ّن ؾذاى الحالج است ،لزا ّش جا استحالِ تمییذ حاتت ضذ ؾشٍست اقالق دسست هی ضَد.
هحمك خَئی لحال سا دس حثَت تشدًذ ٍ استحالِ اّوال حثَتی سا دسست وشدًذ تا اقالق لحاظی ٍ تماتل تؿاد سا دسست
وٌٌذ ٍلی دس فشهایص آیت اهلل سثحاًی جای تحج دیگشی سفتِ است .تَؾیح هسألِ اقالق لحاظی ٍ اقالق راتی ٍ
جایگاُ اّوال حثَتی خَاّذ آهذ.
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