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 تاسوِ تؼالی

 22/9/99   31جلسه (     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 به ضدبزرسی وظزیه حضزت امام در 

     خالصه مباحث گذشته

خَد دس ت ّفتگاًِ ٍ تحلیل اهام سظَاى تؼالی ػلیِ دس ًتیجِ اٍلی تَد وِ اص همذها تحث ها دستاسُ فشهایشات حعشت

ٍشي وشدًذ ف سِ سَال ها سا ستصحیح ثوشُ ظذ دس استثاغ تا لَل شیخ تْائی داشتٌذ ٍ ایشاى دس ًتیجِ اٍل ػوال تىلی

أِل ّن هسألِ ًسثت فشهایش ایشاى وِ تَجِ دٍ تىلیف ّن ػشض تِ هىلف تا آى تمشیش دٍم تشتة وِ دس آى ّن هس

فشهایش اهام تا آى هسألِ سٍشي شذ ٍ هؼلَم شذ وِ ػشظی تَدى دس فشهایش ایشاى  َد ًذاشت ٍلی ًسثتؼَلیت ٍج

تمشیش دٍم تِ ٍاسؽِ ایٌىِ استثاغ تا هسألِ اشتشاغ ػصیاى ٍ تمییذ ػصیاى ًذاسد هتفاٍت است تا ػشظی تَدًی وِ دس 

تا اشىال دٍم ّن هؽشح شذ دس تمشیش اشتشاغ  ووا ایٌىِ ًسثت فشهایش ایشاى تیاى شذ هحمك خَئیفشهایش تشتة دس 

تىلیف ِت هْن تِ ػصیاى اّن خَاُ تا تصَیش ؼَلیت ٍ خَاُ تا تصَیش ػشظیت هسألِ ػصیاى یا ػضم تش ػصیاى ٍ 

اًذیشیذ وِ اص یه ؼشف اشتشاغ ػصیاى تاشذ تا هحزٍس اجتواع  هحمك خَئیهسمؽیت ػصیاى خاسجی ٍ تذتیشی وِ 

م ًیایذ ٍ اص یه ؼشف ػصیاى هسمؽیت ًذاشتِ تاشذ تا هسألِ اجتواع دٍ ؼلة دس ظشف صهاًی ظذیي ٍ ؼلة ظذیي الص

ًی تِ ػٌَاى ػام هىلف وِ اهاٍاحذ هؽشح شَد وِ ّوِ ایٌْا دس فعای هسألِ ػصیاى است  َظَع است ه اگش خؽاب لاًَ

ٌىِ ام اص ایي هسائل پیش ًوی آیذ ووا ایهؽشح شَد ّیچ وذٍ هتؼلك تا ػٌَاى ػاهی وِ ًاظش تِ خصَصیات فشدیِ ًیست 

 تا فشهایش دٍم هحمك وشوی ّن سٍشي شذ.  ایي فشهایش ًسثت اهلل تؼالی ػلیِسظَاى تشاساس فشهایشات اهام 

 تتمه اشکال حضزت امام به محقق کزکی

هثٌا است وِ اٍاهش تِ ؼثائغ  تشاساس ایيفشهایش هحمك وشوی  ىتِ هحمك وشوی تالی هاًذُ است.یه تتوِ ای اص ً

خَسد الصم  تِ ؼثائغ هیاٍاهش  تشاساس ایٌىِ ها لائل تاشین فشهایذ: دّذ ٍ هی ِ هیتخَسًذ. اهام ایي فشهایش سا اٍل تَسؼ

ًیست ایي ًظشیِ سا هحذٍد وٌین تِ هَسغ ٍ هعیمی وِ هضاحوت دس تؼط ٍلت است ٍ فشلی ًوی وٌذ چِ هَسغ ٍ 

م ٍلت تاشذ هعیمی ؼشف ها تاشذ وِ هضاحوت آى دس تؼط ٍلت تاشذ ٍ چِ هَسغ ٍ هعیمی وِ هضاحوت آى دس توا

تفاٍت ایٌْا دس هسألِ ٍ دس اوثش ٍلت هضاحوت هؽشح شَد. تِ همذاس ٍاجة تالی تواًذ وِ  صهاًی همذاسیؼٌی تضاحن دس 

ّستی ّش وذام اص افشاد ؼَلی سا وِ هاًذ ػمل هی گَیذ شوا هخیش  دس جایی وِ ٍلت صیاد تالی هیحىن ػمل است 

خَاستی اًجام دّی دس جایی وِ هضاحوت اتفاق هی افتذ ٍ تخش اػظوی اص ٍلت پش هی شَد ػمل حىن هی وٌذ 

شَد وِ  سثة ًوی حىن ػملیهمذاسی وِ گٌجایش ػول صالت سا داسد َت هَظف تِ ػول صالت ّستی ٍ ایي 

تلىِ اهش هحشن ًحَ هاهَستِ خَد است ٍ اگش اهش تِ ؼثیؼی خَسدُ است ٍ  تصَیش شَددیگشی  هحشویت اهش ًحَ چیض

 واسی تا خصَصیات فشدیِ ًذاسد پس هحذٍد وشدى آى تِ ٍسؼت ٍلت غلػ است.
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یه اشىالی ٍجَد ٍ آى ایي است وِ ٍلتی اهش تِ ؼثیؼی هی خَسد هؼٌای تؼلك اهش ِت ؼثیؼی  فشهایٌذ: دس همام اشىال هی

است ٍ  هشحَم آخًَذهؽلثی سا تیاى هی وٌٌذ وِ اصل ایي هؽلة تشای  هشحَم آخًَذذ. اهام تِ تثغ سا تایذ دسست وٌی

هاّیت هي حیث ّی است  ایي ًیست وِ هؽلَب هَلیوِ هؼٌای تؼلك اهش تِ ؼثیؼی خیلی خَب ّن تیاى وشدُ است 

ٍ تحصیل حاصل است  ٍ ایي ًیست وِ هاّیت همیذ تِ ٍجَد است صیشا ایيّی هٌاغ ًذاسد  شا هاّیت هي حیثصی

صَصیتی است وِ ها چیضی سا ؼلة گیشد دسٍى ؼلة یه خ ًوی هاّیتی وِ تحمك پیذا وشدُ است ؼلة تِ آى تؼلك

ایي ّن  -ووا ایٌىِ صاحة فصَل تیاى وشدُ است -ٍ هاّیتی ّن وِ غایتش ٍجَد تاشذ وٌین وِ ًیست تا هحمك شَد هی

دس ایٌجا ؼلة تاص سفتِ سش هاّیت هي ایي ّن اشىال داسد صیشا تؼلك تگیشد  تِ غایت ایجادغلػ است اگش ؼلة تِ هاّیت 

تَاًذ تِ هاّیت هي  ؼلة تشای تحصیل هٌاغ است پس ًوی یث ّی تِ دلیل ایٌىِ هٌاغ ًذاسد ٍّی ٍ هاّیت هي ححیث 

  گزاسد. است ٍلی ایي دس تحث ها تاثیش ًویدس ایٌجا  هشحَم آخًَذٍ  اهام حیث ّی تؼلیك تگیشد. یه فشلی تیي والم

تیي اهام . تفاٍتی وِ ًمذ هحمك وشوی خَب اشاسُ وشدًذ وِ هٌظَس ها اص تؼث الی الؽثیؼِ تؼث الی ایجادّا استاهام دس 

اهش ٍ ًْی سا ؼلة هی داًذ ٍ آًْا اهش سا تؼث ٍ ًْی سا صجش هی  َم آخًَذهشحٍجَد داسد ایي است وِ  هشحَم آخًَذٍ 

اهش ٍ ًْی سا ؼلة ٍجَد یا ؼلة ػذم هی داًذ ٍ ؼلة  هشحَم آخًَذداًٌذ ٍلی ایي دس تحث ها خیلی تاثیش ًذاسد. 

 تِ فؼل هىلف تخَسد.  ٍجَد سا ؼلة ایجاد هی داًذ ٍ ؼلة ػذم سا ؼلة اػذام هی داًذ وِ

صادس ٍ هَجَد شَد  اهام هی گَیذ ها تؼث الی ایجاد هی وٌین ٍ ایجاد فؼل هىلف است ٍ هی خَاّین ؼثیؼت اص هىلف

ی یا تؼث الی ایجاد یا س ًَاّیا ؼلة اػذام د هشحَم آخًَذاگش ها تؼث الی ایجاد وشدین ٍ گفتین ؼلة ایجاد تٌاتش ػثاست 

وِ ٍلتی ص وٌین صجش داشتین ایي سا وٌاس خؽاب شخصی وِ تگزاسین چؽَس هی تَاى خؽاب شخصی تِ هىلف خا

ایي واس سا اًجام تذّذ ٍ لزا اشىال دس ٍالغ ّوِ جا . ًوی تَاًذ ذوٌش ًذاسد دٍ ػول سا ایجاد گٌجایش یه ػول تیشت

چِ دس جایی وِ هعیمیي ّستٌذ فشلی ًوی  چِ دس ظیك ٍلت ٍٍجَد داسد چِ دس هَسغ ٍ هعیك دس ٍسؼت ٍلت ٍ 

وٌذ ٍ شوا تا صهاًی وِ تِ هىلف هی گَییذ ایجاد وي ٍ هىلف ّن صیذ خاص است ٍ االى ّن دس فعای اتتالء تِ هضاحن 

سا تیشتش ًذاسد خؽاب شخصی است ٍ تىلیف تِ فشد تا خصَصیات فشدیِ است ٍ ظشف صهاًی ّن ظشفیت یه ایجاد 

تىلیف آهذُ سشاؽ فشد دس شدین وِ ظشف هضاحوت دس فشد است. خَسدُ است ٍ خَسدُ تِ ظشف هضاحوت ٍ آًجا ثاتت و

هشحَم هسألِ ایجاد است ٍ ّن ّن لثَل داسد وِ هسألِ  هشحَم آخًَذظشف هضاحوت ٍ هسألِ ّن هسألِ ایجاد است ٍ 

هىلف خاص خَاستِ شذُ ایجاد دٍ ؼثیؼت دس ظشفی وِ گٌجایش یىی سا تیشتش ًذاسد. ّن ایي سا لثَل داسد ٍ اص  آخًَذ

لزا اهام دس ایٌجا تا ّویي تَظیحی وِ تیاى وشدم دس هَسد ایجاد صحثت وشدًذ ٍ ها دیشٍص دس هَسد ایجاد صحثت 

وٌین ٍلی ًوی خَاّین ٍاسد خصَصیات اختصاصی فشهایش اهام دس هسأِل جاد تحث الصم تَد دس هَسد ایًىشدین ٍ 

لائل است  ًَذهشحَم آخوِ هحمك وشوی ّویي همذاس ٍ  هشحَم آخًَذهتؼلك اٍاهش ٍ ًَاّی شَین ٍ تشای ًمذ فشهایش 

هؽلَب تَدى ایجاد یا اػذام  ،ؼثائغ ٍ هؼٌای تؼلك اهش ٍ ًْی تِ وافی است وِ تىلیف تِ ایجاد ٍ اػذام خَسدُ است

ػذام است  ٍ حىن یؼٌی اد ٍ ااحىام تِ فؼل هىلف هی خَسد وِ ایج تِ تؼثیشی وِ دس اجتواع اهش ٍ ًْی داشتٌذ است ٍ
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شوا داسیذ هحمك وشوی سا تاییذ تِ ایشاى اشىال هی وٌذ وِ  هشحَم آخًَذتا آى هثٌای  اهام ٍجَب. ػلی ای حال

ت ٍلت یه ساُ حلی داسم وِ دس ٍسؼوٌیذ ٍ شوای وشوی داسیذ ایي پیشٌْاد سا هی دّیذ وِ دس هَسغ ٍ هعیك هي  هی

 تِ دلیل ایٌىِ تىلیف سفتِ سشاؽ ؼثیؼی هسألِ ایي است. 

ایجاد ؼثیؼی  است یؼٌی ایجاد ؼثیؼی هؽلَب است،ها سَال هی وٌین وِ اهش سفت سشاؽ ؼثیؼی یؼٌی چِ چیضی هؽلَب 

تَاًیذ تِ  شوا هیآیا د. یش یه ایجاد تیشتش ًذاسدس ایي ظشف صهاًی ٍ ایي ظشف صهاًی گٌجا  ؟هؽلَب است دس وجا

 دٍ ایجاد وٌیذ دس ظشفی وِ گٌجایش یىی سا تیشتش ًذاسد؟!تِ تا خؽاب شخصی تىلیف هىلف خاص 

هشحَم تَاى یه اشىالی تِ  ای دیشٍص وشدین وِ اص ّویي جا هی ها یه اظافِ فشهایٌذ ایي اشىال ٍاسد است. هی ملزا اها

هْن ٍلتی  ؼش ایي تَد وِ شوا گفتیذ دس هشتثِاشىال تؼذد ػماتی وِ تِ تشتة گشفتیذ ِت خاگشفت ٍ تِ اٍ گفت  آخًَذ

دس ایٌجا ّن  هشحَم آخًَذػماب صحیح ًیست.  دٍ تا تَجِ تِ ایٌىِ هىلف یه لذست تیشتش ًذاسددٍ تىلیف داسین 

دس ظشفی وِ گٌجایش یىی سا تیشتش اگش دٍ تىلیف تِ ایجاد سا اص ایي هىلف خَاستیذ  وِ تایذ ایي اشىال سا حل وٌذ

م سا اًجام ًذاد آیا اٍ هستحك دٍ ػماب است. اشىال تؼذد ػماب شوا تِ خاؼش ایي تَد وِ ًذاسد دس فشظی وِ ّیچ وذا

د وِ شوا داسیذ هىلف سا گشد ىال تؼذد ػماب شوا تِ ایي تشهیایي هىلف لذست ًذاسد ٍ تىلیف تِ هحال است. اش

تشچیضی وِ لذست تش آى ًذاسد. اگش هحَس اشىال شوا ایي است دس ایٌجا ّن اشىال هی آیذ. اشىال ِت  وٌیذػماب هی 

 ػذم لذست تشهیگشدد ٍ ػذم لذست یؼٌی الشاس تِ ایٌىِ اشىال ها تِ ّوِ ٍاسد هی آیذ دس خؽاب شخصی تِ آلایاى.

   محقق وائیىیحًل وقد  تتمه

لثال فشهایش هحمك وشوی سا ًمذ وشد.  هحمك ًائیٌیوشدیذ وِ  . هالحظِاظافِ وٌین هحمك ًائیٌیای سا ّن تِ ًمذ  تتوِ

گَییذ اص وجا آهذُ است ٍ گفت سِ جَس لذست داسین  ین لذستی وِ شوا هیها تایذ تثیٌ گفتایشاى تِ هحمك وشوی 

دیگش لذستی است  لذستلذستی وِ اص لساى دلیل یا هؽاتمتا یا التضاها تذست هی آیذ ٍ آى لذست دخیل دس هٌاغ است ٍ 

صًذ ٍلَ دس هٌاغ دخالت ًذاسد. لذست سَم لذستی است وِ اص  آیذ ٍ ایي هاهَس تِ سا تمییذ هی وِ اص خؽاب تذست هی

 ىلیف وشد.گَیذ ػاجض سا ًوی شَد ت حىن ػمل تذست هی آیذ ػمل هی

گَیذ اگش هحمك وشوی تا لذستی داسد واس  تا هحمك وشوی سش لذست شواسُ دٍ ٍ سِ است. ایشاى هی هحمك ًائیٌیتحث 

آیذ حشف اٍ دسست است هتؼلك دس ایٌجا ؼثیؼت است ٍ ؼثیؼت تذٍى لیذ است. ٍلی اگش تا  هی وٌذ وِ اص ػمل هی

ذ واس هی وٌیذ ایي لذست ؼثیؼت سا همیذ هی وٌذ ٍ لزا ًوی تَاًیذ هٌاغ سا احشاص وٌیذ لذستی وِ اص خؽاب تیشٍى هی آی

همیذ تِ لذست  ا، ؼثیؼتهاهَستْؼثیؼت توا ّی ٍ ایي ؼثیؼت تواّی ّی ًیست تلىِ ؼثیؼت تواّی هاهَستْا است ٍ 

 ىال وشدین.دس ریل والم اهام تا هحمك حائشی تِ ایي هؽلة اش هحمك ًائیٌیالثتِ ها تِ  -است

، وٌیذ یا تا خؽاب شخصی شوا داسیذ تا خؽاب لاًًَی واس هیگَیین  هی هحمك ًائیٌیتحث ها دس ایٌجا ایي است وِ تِ 

لغ وٌیذ دس ٍا ٍ اگش تا خؽاب شخصی داسیذ واس هیوٌیذ ها لذستی وِ اص خؽاب تیایذ ًذاسین  اگش تا خؽاب لاًًَی واس هی
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ن ٍلی وٌی یوشوی اشىال ههحمك آیذ تِ  گَیذ دس ایي لذستی وِ اص خؽاب هی آٍسیذ ٍ هی اص خؽاب دس هی حیث لذست سا

ّن  ًاشی اص ػملگَیین اتفالا ها دس لذست  هی هحمك ًائیٌیآیذ اشىال ًذاسین ٍلی ها تِ  دس حیث لذستی وِ اص ػمل هی

تِ اخز وشوی سا هٌؼؽف هحمك شوا اشىال تِ  تِ هحمك وشوی اشىال داسین. الصم ًیست دس فعای خؽاب شخصی

وِ اگش لذست اص خؽاب اشىال وشدین  هحمك ًائیٌیتِ ها  .صیشا اشىاالت ها تِ شوا ٍاسد هی آیذ وٌیذ لذست اص خؽاب

دس هٌاغ دخالت ًذاسد ٍ ایي والم شوا تخشص تش غیة است ٍ دس ّواًجا گفتین  وٌذ چؽَس هتؼلك سا همیذ هیٍ آیذ  هی

هحمك ٍ  هحمك ًائیٌیگشفتاس هی شَد ّش چٌذ دس آًجا گفتین وِ  شَدهمیذ هٌاغ اگش هتَجِ تَد وِ  هحمك خَئیوِ 

ّوِ آًْا سش ایي  ٍلی ،تشتة اص دست ًشٍد تا ایٌىِهٌاغ همیذ شَد خَاستٌذ  ٍ ًوی تَدًذ هحمك خَئیحائشی ادق اص 

شَد وِ آیا تمییذ  هیتحث فٌی دسست یه  هتؼلك همیذ شَد،ٍ ذست اص خؽاب گشفتِ شَد آهذ وِ اگش ل دسگیشی الصم هی

گَیین اگش شوا ٍاسد فعای خؽاب  ٍلی االى ها هی  وٌذ؟ وٌذ یا ًوی هٌاغ سا خشاب هی دس فعای خؽاب شخصیهتؼلك 

 تىلیف تِ هحال دسست شذُ است. صیشا هی وٌذ هشىل ایجاد آیذ  شخصی شذیذ لذستی ّن وِ اص ػمل هی

هی گَیین شوا اگش دس خؽاب شخصی سفتیذ تَجِ دٍ تىلیف فؼلی ٍ دٍ ایجاد ًسثت تِ هىلفی وِ  هحمك ًائیٌیها تِ 

تیي ًیست فا فشلی ؽاب شخصی اًصاگٌجایش ظشف صهاًی اٍ یه ػول تیشتش ًیست هشىل پیذا هیىٌذ ٍ دس فعای خ

 ست اص ایي جْت وِ هسألِ حل ًوی شَد.ًی . فشلیآیذ ص ػمل هیتا لذستی وِ ا آیذ لذستی وِ اص خؽاب هی

دس ایٌجا ایي است وِ اگش دس فعای  هشحَم آخًَذٍ  هحمك خَئیٍ  هحمك ًائیٌیلزا تحث هْن ها تا هحمك وشوی ٍ 

داًذ وِ تشاساس آى  شای اهتثال هؼتثش هیه لذستی سا تخؽاب شخصی سفتیذ تا ػمل گشفتاسی پیذا هی وٌیذ صیشا ػمل ی

هی داًذ هشىل  آى لذستی وِ ػمل دس ٍادی اهتثال هؼتثشتؼذد ػماب سا اشىال وشد ٍ تشاساس  هشحَم آخًَذلذست 

هسألِ هشىل هحمك وشوی دسست است ٍلَ ایٌىِ ها لذست سا اص خؽاب ًگیشین.  تشتة تِ ٍجَد آهذ ٍ تشاساس ّواى

 توشوض ایٌْا تش ایٌىِ اال ٍ التذ لذست اص خؽاب هشىل ساص است ًِ لذست اص ػمل تا غفلت اص ایي ًىتِ است.

اص خؽاب تیشٍى گَیین وِ اگش دس فعای خؽاب لاًًَی ّستیذ ًتیجِ شوا غلػ است صیشا لذست  هی هحمك ًائیٌیها تِ 

وٌذ تا تحلیلی  ًوی آیذ ٍ لذستی وِ ػمل هؼتثش داًستِ ظشس ًوی صًذ صیشا ػمل حىن تِ هؼزٍسیت ٍ ػذم هؼزٍسیت هی

ذ تا لذستی وِ اص آی تیي لذستی وِ اص خؽاب هیًیست وِ تیاى وشدین ٍ اگش دس فعای خؽاب شخصی ّستیذ ّیچ فشلی 

آیذ شوا وِ الشاس وشدیذ لذست ًاشی اص خؽاب دخالتی دس هٌاغ ًذاسد ٍ هتؼلك سا همیذ وشدیذ تذٍى ایٌىِ دس  ػمل هی

ًوی شَد وشد ٍ دس وِ تىلیف تِ هحال ٍلی ػمل لائل است همیذ ًىشدُ است  هٌاغ دخیل تاشذ لذست ػمل هتؼلك سا

اٍل داسًذ هسأِل وِ اهام ریل ایي ًتیجِ گیشی خَتی تحلیلی تا اًصافا لزا  فعای خؽاب شخصی ایي هشىل ٍجَد داسد.

 آیذ. دسست دس هی

ًتیجِ دیگش ّن دس هٌاّج داسًذ. دس آًجا تِ ػٌَاى ًتیجِ دٍم تیاى گیشًذ یه  ای وِ ایٌجا هی اص ایي ًتیجِحعشت اهام تؼذ 

اهش اٍلی ّویي  «ىهوا روشًا اهشالذاتعح »اًذ  صیشا دس هٌاّج گفتِ ، تش تیاى وشدُ است تْزیة سٍشيدس  دس حالیىِوشدًذ 

ٍ گفتٌذ وِ  ذ ریل ّواى اهش اٍل دس تحلیل آهذآٍسً ج تِ ػٌَاى ًتیجِ دٍم هیٌاّاست وِ روش وشدم ٍ چیضی وِ دس ه
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ٍلی  دس حالیىِ ایي ًتیجِ دیگشی ًیست« ستحكّ ػماتیي، لوا تمذّم تفصیلِ.ثاًیْوا: أىّ الوىلّف هغ تشن األّنّ ٍ الوْنّ ی»

 ت ٍ تْزیة سٍشي تش است. لزا ػثاست هٌاّج تا ػثاست دس تْزیة هتفاٍت اس س هٌاّج تِ ػٌَاى ًتیجِ دٍم آٍسدًذد

تحلیل اٍل وِ دسست  ٍ هىلف ولی استایٌىِ تگَیین اّن ٍ هْن هثل هتساٍییي ّستٌذ خؽاب آًْا لاًًَی است ػٌَاى 

وٌذ ٍ لزا الصم ًثَد ایي سا تِ  سا دسست هی هشحَم آخًَذوٌذ ٍ هشىل  خَد تِ خَد تؼذد ػماب سا دسست هیشَد 

 ػٌَاى ًتیجِ دٍم تیاى وٌٌذ. 

خَاّذ تگَیذ  دس تْزیة هیایي است وِ اهام  وِ دس هٌاّج تمشیثا تِ ّن خَسدُ است وشدًذ 1تْزیةواس خَتی وِ دس 

سثت اهش هی گَیذ ًوٌذ یؼٌی لَل تْائی سا ًمذ هی وٌذ.  ِ شی التعا ػذم اهش تِ ظذ سا ًویًتیجِ دٍم ایي است وِ اهش ت

دس هٌاّج ایي سا صیش هجوَػِ شواسُ  هشاد است. ظذ تلىِ ًسثت آى تا ػذم اهشًِ ًسثت آى تا ًْی اص  -تا ػذم اهشتِ شی 

وٌن.  تش است ٍ ػلت آى سا فشدا تیاى هی هی سسذ وِ سًٍذ تْزیة سٍاىیه آٍسدًذ ٍ تؼذد ػماب سا جذا وشدًذ ٍ تِ ًظش 

ء ال یمتعی ػذم األهش تعذُّ فی التىالیف الىلّیة الماًًَیّة ووا فیوا  فظْش: أىّ األهش تالشی»دس هٌاّج ریل ًتیجِ اٍل گفتٌذ 

اًذ ٍلی دس  خ تْائی سا صیش هجوَػِ احذّوا وشدُیؼٌی تحث شی 2«لیس ػلى ها یٌثغی   ائیّالثْ ًحي فیِ. فوا ادّػى شیخٌا

صی تضًٌذ خَاٌّذ فشهایش شیخ تْائی سا ّن تِ خؽاب شخ هی ا ًتیجِ دٍم لشاس دادًذ ٍ وأىّس خَد ایي تحثتْزیة 

خَاٌّذ تگَیٌذ اصل شثِْ تْائی دس فعای خؽاب شخصی است. وِ اى شااهلل تا تَظیح ایي  یؼٌی دٍ تحث داسًذ ٍ هی

 . اى للت ٍ للت آلای سثحاًی فشاّن هی شَدجَاب هؽلة صهیٌِ 

ّوگی دس  تِ ظذدس تحث اهش  اصل اشىال ٍ ّن هجیثیيّن خَاٌّذ تگَیٌذ وِ  وأى اهام دس فعای خؽاب لاًًَی هی

 فعای خؽاب شخصی ّستٌذ.

 

 

                                                           
ى، . )فظْش( هوا قذهٌا اهشاى )األٍل( اى األّن ٍ الوْن ًظ٘ش الوتساٍٗ٘ي فٖ اى مل ٍاحذ هأهَس تِ فٖ عشض اٙخش، ٍ ّزاى األهشاى العشض٘ا742؛ ص 1 تْزٗة األصَل ؛ ج . 1

وا أٍ اشتشاعْوا عٌَاً٘ي مل٘٘ي هي غ٘ش تعشض لْوا لحال التضاحن ٍ عدض الونلف، إر الوغاسدٓ التٖ تحصل فٖ هقام اإلت٘اى ال تَخة تق٘٘ذ األهشٗي أٍ أحذّ فعل٘اى هتعلقاى على

ذ التنل٘ف٘ي حال االشتغال تاٙخش فٖ الوتساٍٗ٘ي، عقال اال الوعزٍسٗٔ العقل٘ٔ فٖ تشك أح  أٍ اشتشاط أحذّوا تحال عص٘اى اٙخش ال ششعا ٍ ال عقال، تل تلل الوغاسدٓ ال تَخة

ء ال ٗقتضى عذم األهش تضذُ فٖ التنال٘ف القاًًَ٘ٔ موا فٖ ها ًحي فِ٘ ٍ أظي اى الّزٕ أٍقع األساتزٓ ف٘وا أٍقع  ٍ فٖ تشك الوْن حال اشتغالِ تاألّن ٍ )الثاًٖ( اى األهش تالشٖ

ا علِ٘ ها ستثَا، رَّال عي اى ح٘ث صعوَا اى الصم رلل َّ األهش تالضذٗي، َّ ا ى مل هنلف لِ خغاب خاص ٍ إسادٓ هستقلٔ هي الوَلى الهتثالِ فدعلَا الخغاب شخص٘ا ٍ ستَث

الونلف٘ي ها  لعٌَاى، ٗنَى حدٔ علىٍضع التنال٘ف القاًًَ٘ٔ غ٘ش ّزا، تل ل٘س ٌّا إال خغاب ٍاحذ هتَخِ إلى العٌَاى، ٍ الخغاب الَاحذ تَحذاً٘تِ إرا ٍضع الحنن فِ٘ على ا

 اى ٗنَى لنل ٍاحذ خغاتا ٍ إسادٓ داهت الششٗعٔ قائؤ، ٍ ٗحتح تِ الوَاٖل على العث٘ذ إرا دخلَا تحت العٌَاى ٍ اختوع سائش الششائظ هي العقل ٍ الثلَغ ٍ غ٘شّوا هي دٍى
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