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 «معن ج  للي ححمد   ل ه اطاليرن    العن  للي ادداهم  االّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته 

در  .اندبحث در مقدمه پنجم از مقدماتی است که امام خمینی در تصحیح امر مهم بدون نیاز به اشتراط به عصیان امر اهم ذکر کرده

: رمودندف . ایشانمقدمه پنجم ایشان ضمن بیان تعریف خطابات شخصیه و خطابات قانونیه به فرق بین این دو خطاب اشاره کردند

  .اشتباهاتی شده است أمنش ،خلط بین این دو خطاب از علماء، در کلمات بسیاری

خطاب این است که خطابات قانونیه به عدد افراد  گفتیم مهمترین فرق این دو فرق این دو خطاب را عرض کردیم ودر جلسه قبل 

اما در خطابات شخصیه انحالل وجود  ،ها استاین امثال و «منینؤم»و  «ناس»خطاب متوجه  بلکه کنند،انحالل پیدا نمی مکلفین

مخاطب جهل داند که می آمروقتی  .ساهی و جاهل در خطابات شخصیه لغو است ،غافل ،دارد و به همین جهت تکلیف به عاجز

دستور آمر وقتی  کند. موربهأسوی م معنا ندارد که او را بعث و تحریک به ،داند که قدرت نداردمی ،که غافل است داندمی ،دارد

  .او معنا ندارد داند انبعاث درکه نمی یجاهللذا  .انبعاث مکلف و تحریک شدن مکلف از این دستور ممکن باشدباید دهد می

انجام  اهمین که جمعی بتوانند این تکلیف ر .خطابات عامه الزم نیست همه افراد امکان انبعاث داشته باشند قانونیه واما در خطابات 

  .ترین فرق بین این دو خطاب استاین عمده .برای امر و بعث کافی است ،منبعث شوند یر مولتودهند و از دس

  خطابات قانونیهانحالل  دو قرینه بر عدم

 ،یح باشدیعنی باید اعتقاداتشان صح ،نسبت به اصول تکلیف دارندکفار  است که همان گونه که این مشهور. فروع کفار بهتکلیف .1

ه مؤاخذکفر اعتقادی و شرکشان  اطربه خ طور که روز قیامت کفار و مشرکین راخداوند متعال همان .مکلف هستند نیزبه فروع احکام 

بعنوان یک قاعده در قواعد فقهیه بحث شده و مورد بررسی مطلب این  د.کناخذه میؤمرا  هانآ نیزنسبت به مخالفت با فروع کند، می

  .قرار گرفته است

اصال  و خدا اعتقاد ندارد زیرا کافر به .کفار لغو است توجه تکلیف به ،که اگر خطابات عامه انحالل پیدا کند این است حال مسئله

 ،هروز ،لزوم اطاعت او و حرمت مخالفت با او را قبول ندارد تا بخواهد نمازخداوند، مشرع بودن  ،داوند را نسبت به عالمیت خئمبد

زیرا در انحالل  .توانیم کفار را مکلف به فروع بدانیمنمی ،اگر قائل به انحالل خطابات عامه شویم .را اتیان کند باقی تکالیفحج و 

  .دارند خطابات همه افراد مخاطبند و هر کدام مستقال امر و نهی

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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قد نیستند تا چیزی معت زیرا به ،مکلف نیستند کفارباید بگوییم  کفار معنا ندارد. واللی باشد دیگر توجه خطاب به اگر خطاب انح

. تواند شخص او را مخاطب قرار دهدنمی ،دهدا انجام نمیر ید کافر عملدانخداوند که می. بخواهند مخاطب به این خطاب باشند

  .رک با فرض کفر و شرک لغو استشب قرار دادن کافر و مطمخا

شخصیه  خطابات را اگر خطابات شرعیه ؛ امافقط بر اساس خطابات قانونیه قابل توجیه است ،پس اگر تکلیف متوجه کفار است

یا ایها » مثل ولی وقتی خطاب به همه مردم باشد .توانیم کفار را مکلف به فروع بدانیمنمی ، دیگربدانیم و قائل به انحالل شویم

از  ایزیرا همین مقدار که دسته .تکلیف به همه وجود نداردن استهجانی هم در توجه ایو خطاب متوجه همه است دیگر  «الناس

  .کندتکلیف کفایت میشوند برای رفع استهجان کنند و منبعث میامتثال میآن را  مکلفین

ورت خطابات البا بصغ نوعا و ،شویم و بگوییم احکام شرعیه هاگر قائل به خطاب قانونی .هستند مکلفعاصیان نیز طبق این مبنا . 2

 رسد.ای به خطاب و تکلیف نمیلطمه ،از مکلفین ایعده عصیان و نافرمانی، در صورت متوجه عناوین کلی است و قانونی و عام

کنند و ای مخالفت میاما عده ،منین شده استؤم این تکلیف متوجه همه «علیکم الصیام منوا کتبآیا ایها الذین » :گفتهشارع زیرا 

توجه تکلیف به  ،شوداین انحالل باعث می ،شودمکلفین منحل می عدده اگر بگوییم خطاب شخصی است و ب .گیرنده نمیزرو

  .اند معنا نداشته باشدیان و کسانی که نافرمانی کردهصعا

کنند ای عصیان میچطور خدا با علم به این که عده ؟ها را مخاطب قرار دهدآن ،کنندای عصیان میچطور خدا با علم به این که عده

دستور داند از کسی را که می به هیچ وجهم یخدای حک .زیرا بعث و تحریک کردن با علم به عدم انبعاث لغو است ؟بعث کندا ها رآن

طبق مبنای خطابات قانونیه  .مشکلی ندارد امر در حالی که طبق مبنای خطابات قانونیه این ؛کندنمیرا تحریک  شوداو منبعث نمی

 ندر باشچه قاد ،دند و چه ملتفت باشنچه غافل باش ،دند و چه جاهل باشنچه عالم باش، ندنند و چه ندانچه بدا ،عموم تکلیف کردن به

اتیان مکلف و انبعاث  اراده چون اساسا اراده تشریعیه به معنای اراده جعل و قانونگذاری است نه .د اشکالی نداردنباش جزو چه عا

او به سوی عمل و در این صورت صحت عقالئیه به مالحظه جعل عمومی و قانونی کافی است یعنی صحت آن متوقف بر صحت 

 انبعاث نسبت به همه افراد نیست.

چطور می شود تکلیف متوجه کسی شود که  ؟که جاهل استشود کسی تکلیف متوجه ممکن است،  شود چطور ممکن است گفته

مثال نداشتن یعنی  .عذر دارند و  مخالفتشان موجه استها گروهاین گاهی که  این است همسئل :امام خمینی می فرماید ؟قدرت ندارد

منتهی بعضی این تکلیف را  ،مکلف هستندهمه  .پذیردعذرشان را مینیز و خدا  کندعذر درست میبرای مخالفت با امر مولی قدرت 

 ت خوددر مخالف ایدسته، باشندمیدو دسته در این صورت کنند که بعضی مخالفت می شوند ومحسوب می مطیع و کننداطاعت می

این  ،خواب ماندم :ویدگمی ؟چرا نماز صبح نخواندی ،شوداز او سوال می کهاین مثل .عذر موجه دارند و خدا عذرشان را می پذیرد

ر عقاب در کار نیست ولی اگر عذ ،عذر موجهی باشد چنانچه ،تکلیف عصیان شود گرا . پسمخالفت مبتنی بر یک عذر موجه است

  .موجه نباشد مستلزم عقاب است

 ،قادر ،جاهل ،جزفرقی بین عا ، در خطابات قانونیهو تکلیف به افراد مستقالً توجه کنیم فرق است بین توجه تکلیف به همه پس باید

عقاب  کنندکسانی که مخالفت میمعنایش این نیست که همه  ،گوییم همه مکلف هستندوقتی می .ساهی و غیر ساهی نیست ،غیر قادر



  

503 

 

 عاز ناحیه شار، جهل و عجز داشته باشند ،غفلت ،اگر عذر قابل قبولی مثل سهو ،کنندکسانی که دستور شارع را ترک می ،شوندمی

  .شودپذیرفته می

توجه خطاب خصوصی   ،که مستهجن است چیزی آن .طور استهمین نیزدر مورد غافل  ،طور استهمین نیز پس در مورد ساهی

اما توجه ، مستهجن است هاو امثال آنغافل و ساهی  ،عاجز، بله توجه خطاب مستقیم شخصی به کافر .شخصی به این افراد است و

 آورد.پیش نمیاشکالی  د،ها بعضی از افراد مذکور هم هستنیعنی خطابی که متوجه همه شده و در بین این ،خطاب عمومی

که خطابات را تکلیف عصیان کنندگان که بنابر ایندوم، تکلیف کفار به فروع است و  اول، وجود دارد: پس دو قرینه بر عدم انحالل

  اصیان.نه متوجه کافران و نه ع ،بودنخواهد  افرادتکلیف متوجه این  ،شخصی بدانیم

 سوال:

اگر ؟ تمگر بعث به معنای تحریک نیس نبوده؟حقیقی بوده یا  باالخره این بعث به سمت نماز و روزه برای کافر و برای عاصی استاد:

 هل دهم. حقیقتا غرض من این است که شما را به سمت انجام کار، یعنی ن بعث حقیقی استیا

  .بعث حقیقی نیست این کند،احتجاج  با آن خواهد بعدامیشارع امری است که  ،ن یک امر امتحانی استای :گوییدشما می

 سوال:

عمل را علم خدا معلوم است که چه کسی  در .امکان انبعاث وجود داشته باشدگوییم: ، بلکه ما میانبعاث فعلی منظور نیست استاد:

  .مسلم تکوینی نیستبله ، کنداتیان نمیو چه کسی  کنداتیان می

  ؟راجع به کفار اصال امکان انبعاث وجود دارد؟ چطور وقتی خدا را قبول ندارد به او امر شود

این از موارد خلط بین کلی و جزیی  :فرمایدامام خمینی می .که یک عنوان کلی است که مصادیق متعدد دارد «منینؤالم»عام یعنی 

 گوییم کلی است و جزیی نیست. ما می .است

 سوال:

 یعنی ،اگر قرار باشد هر امر کلی منحل به احکام جزیی شودکه ال این است ؤس .شوندکلی هستند که منحل به افراد جزیی می استاد:

  .از اول اسالم تا آخر منحل شود حکم لیاردهایمبه  «ةاقم الصلو»مثل یک حکم 

آیا اصال می شود با علم به عدم انبعاث زید و . ای اتیان نخواهند کردداند عدهخداوند متعال می، ندانحالل پیدا ک حکم اگر قرار شود

 .ها کردآن هعمر بعث را متوج

 سوال

 دربگیرد، تعلق  تواندمیشخص این تکلیف به آن که دیگر جهلش با گفتن شما برطرف می شود. سوال این است که اصال آیا  استاد:

 .من شما را قبول ندارم تا بخواهم سجده کنم :گویدمی ، کافردر مقابل من سجده کن :گویدمیخدا  .ندارد أبه مبدقاد تحالی که اع

 نشسته و عاجز است معنا دارد و وقتی کسی پایش قطع شده منتهی تحریک کردن اعتباری. ،این خطاب امر است و امر بعث است

  .این لغو است ،وکه بگوییم خودت با پای خودت از اتاق بیرون بر

 سوال

 ؟کنیم که آیا قدرت و علم در تکلیف شرطیت دارند یا خیرتکلیف در مقدمه ششم بحث می شرطیت قدرت وبه راجع  استاد:
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 سوال

داند موالیی به عبدش با علم به این که می :گوییممی .نیست یاتفاقا خطاب شخص .عنوان کلی است ،نه متوجه افراد نیستاستاد: 

شود از دستور موال تحریک و منبعث نمی که عبدوقتی علم دارد  .و برگرددبرود سر خیابان ، شب دستوری دهد اگر ندارد کهامکان 

  ؟تواند در درونش و افق نفسش اراده تشریع کندمی

دانید وقتی شما می بعث نیست.، گویید این امر نیستشما در واقع می ؟تکلیف است یا نیستامر این  آیا بحث این است که باالخره

  .پس دیگر امکانش نیز منتفی است ،که عبد این کار را نخواهد کرد

 تکلیف و شودچون خطاب متوجه عموم می ،کنیم ولو این که بعضی انجام ندهندمیرا متوجه عموم راهش این است که ما تکلیف 

جا خطاب بعنوان کلی است و تک این ،شوند جمعجا این ی مشخصساعت رطالب این مدرسه س: گوییممیمثال  .قبیح نیست به عموم

بلکه اراده تشریع وجود دارد یعنی اراده تقنین و جعل به نحو عمومی، و در این موارد  .تک افراد مخاطب به خطاب خصوصی نیستند

  اد نیست.صحت عقالیی به مالحظه جعل عمومی و قانونی مراعات می شود و این توقف بر صحت انبعاث نسبت به همه افر

 سوال

هایی این حرف شود.می خطاب کلی کند و بعد بگوییم این خطاب منحل به تعداد افراد مکلفین اصال معنا ندارد قانون گذار یک استاد:

  .ها بیان شده استاست که در مدرسه

 سوال

یعنی  «ةاقیموالصلو» :گوییمگاهی می ستاین دو مطلب ا است.عموم و کلی فرق  ،بین تعلق امر به طبایع و تعلق امر به عامه استاد:

کنیم مکلفین جا که بحث خطابات عامه را مطرح میاما این ،نماز مد نظر استطبیعت یعنی  ،امر متعلق به طبیعت نماز شده است

نهی به طبیعت  گیرد ویعنی امر به طبیعت نماز تعلق می .گیرندواهی به طبایع تعلق مین اوامر و :دو مسئله است .مطرح هستند نه نماز

 تک تک به ولی نه این که همه مکلف هستند ؛«منینؤم»و « سنا» به ؟است چه کسانی اما این دستور متوجه .گیردخمر تعلق می

گذاری را با خطابات یعنی قانون، اشکال این است .اصال شأن قانون گذاری این نیست .ها خطاب خصوصی متوجه شده باشداین

 اصال مسئله .خطابات قانونی یعنی ای مردم بروید این کار را انجام دهید .یکی گرفتند صاهای خموریتأشخصی و موردی و م

 .آن ملتزم شد شود بهانحالل مبعداتی دارد که نمی

 سوال

 .است دلیل بر عدم انحالل اصیان،نفس توجه تکلیف به ع ،که کفار مکلف به فروع نباشند عرض شد الزمه انحالل این است استاد:

 .توجه تکلیف به عاصی. 2 ؛توجه تکلیف به کافران. 1: ما دو قرینه برای عدم انحالل داریم

 سوال

ن که یبا علم به ا یشما فکر کنید مول .طبق نظریه انحالل این که بیاییم کسی را که علم به عصیان او داریم بعث کنیم لغو است استاد:

  .انجام بده اردهد به او بگوید این کار عبد این کار را انجام نمی

 سوال:
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ن، اهمه و این با علم به عصی ؟کیست «ناس»است و  «ناس» تکلیف متوجه به ،رد و منهم کفاریمی گوییم همه را در بر می گ استاد:

کنند و امکان اتیان ا عمل رای در بین مکلفین باشند که زیرا همین  که عده .سازدعجز نسبت به این تکلیف می و غفلت ،مخالفت

  .عمل داشته باشند کافی است و این برای خروج از استهجان کافی است

 سوال

 .شودشود و بعضی نمیمعنا ندارد که بگوییم بعضی از خطابات منحل می .شودنمی شود یاباالخره خطاب یا منحل می استاد:

 «الحمد هلل رب العالمین»


