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 باسمه تعالی

 گذشتهخالصه جلسه 

تَد. هاحػل والم ایطاى ایي تَد وِ ًثایذ سشًَضت تشتت سا ِت  هحمك خَئی دس جْت حاًیتحج دستاسُ فشهایص 

تِ اهىاى ٍاجة ة هؼلك ضَین ٍ چِ لائل اجاهىاى ٍ هشتثف وٌین. ها چِ لائل تِسشًَضت استحالِ ٍاجة هؼلك 

یؼٌی ٍجَب إصالِ ٍ خكاب هْن، ّش دٍ ٍجَد داسًذ ٍ دلیل ًذاسین وِ تیي تایذ تگَیین وِ خكاب اّن  ،ًطَینهؼلك 

هاى یا اختالف دس ستثِ است ٍ دلیل ػذم اختالف دس ستثِ سا چٌیي تیاى وشدًذ وِ هالن اختالف دس صایي دٍ خكاب، 

هْن دس ًظش  ٍلتی دس وٌاس ٍجَبن ٍجَب اّضی هختلف تایذ ٍجَد داضتِ تاضذ ٍ غیوین رات دٍ  اختالف ستثِ دس

ٍ لزا تِ دلیل ایٌىِ هٌاـ اختالف دس ستثِ سا ًذاسًذ  اختالف ستثِ ّن ًذاسًذ گشفتِ ضَد صهاى ّش دٍ یىساى است،

 تذاًین،  الهؼلك سا جایض یا هح یست وِ ٍاجةچ تفاًٍی دس ایي هسألِ ًب هْن سا داسین ّیچَى خكاب اّن ٍ خكا

 اداهه کالم هحقق خوئی در جهت ثانی قبل اس بزهاى لنّ بز تزتب

ضَد ٍ  ٍجَب فؼلی هی ٍاجة هؼلك تِ دلیل ایٌىِاًذ دس  وشدُ ی گواىتؼؿ فشهایذ: ایي هكلة وِ هحمك خَئی هی

ٍ قلة هْن لثل اص هؼػیت  تاضذ اّن، قلة هْن ٍجَد داضتِ لثل اص هؼػیت هستلضم ایي است وِ ٍاجة استمثالی،

گواى اضتثاُ است ٍ اگش وسی ٍاجة ایي  ،قلة جوغ تیي ؾذیي است -دس حالی وِ قلة اّن ٍجَد داسد- اّن

خكاب اّن ٍ هْن ٍجَد داسد  هؼلك سا جایض تذاًذ ّیچ هطىلی ًذاسد وِ اّن سا قلة وٌذ ٍ هْن سا ّن قلة وٌذ صیشا

تیي  تاص خكاب اّن ٍ هْن ّن صهاى ٍجَد داسًذ ٍ تمذم ٍ تاخش صهاًی ٍ ستثی ًذّن تذاهؼلك سا هحال ٍاجة ٍ اگش 

ٍجَد ّش  ٍاجة هؼلك داضتِ تاضذ یست وِ ایي هحزٍس اختػاظ تِ فشؼ جَاصدٍ خكاب ٍجَد ًذاسد ٍ ایي گًَِ ً
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ستثِ دسست است وِ ٍجَب اصالِ ٍ ٍجَب غالت ّن  اضىالی ًذاسد صیشا ٍدس ّش دٍ فشؼ دسست است  خكاب دٍ

تلِ اگش ٍجَب  آیذ. هحال الصم ًویصالِ است یل ایٌىِ ٍجة غالت تؼذ اص ػػیاى إٍ ّن صهاى ّستٌذ ٍلی تِ دل

ٍ ًثَد تمذم ٍ تاخش صهاًی ٍ  پس فؼلیت ایي دٍ خكاب. تَد ًثَد، والم ضوا دسست اّن خش اص ػػیاىغالت هتأ

 هحزٍسی ٍ هسلن است فشؼ اهتٌاع ٍاجة هؼلك،ّن تا فشؼ جَاص ٍاجة هؼلك ٍ ّن  تا  خكاب،ستثی تیي ایي دٍ 

آیا تشتة یا جَاص تشتة ایي است وِ  ِایي تَد وِ هٌاـ استحال دس تشتة ٍجَد داضت ٍسی وِسد صیشا هحزاّن ًذ

ٍجَد دٍ قلة تا صهاًی وِ هٌجش تِ جوغ تیي ؾذیي ًطَد اضىالی قلة تیي جوغ تیي دٍ ؾذیي است یا خیش ٍ 

لِ اتِ هؼٌای تاخش اص ٍجَب اصایي تأخّش یت ٍجَب غالت هتاخش اص ػػیاى است ٍلی فؼل تِ خاقش ایٌىِ سداًذ

ٍلی یىی هتاخش اص ػػیاى دیگشی است وِ ایي تِ هؼٌای تاخش اص دیگشی  تلىِ ّن صهاى ٍ ّن ستثِ ّستٌذًیست 

 صیشا هٌاـ سا تایذ دس ّش وذام تشسسی وشد.ًیست 

 در جهت ثانی هحقق خوئی نقد و بزرسی فزهایش

دس وجا تحج تاحیشگزاس  است ٍاجة هؼلك وِ ایطاى لائل تِ جَاص است ٍ هحمك ًائیٌی لائل تِ اهتٌاعهسألِ تایذ دیذ 

لائل ّستین خكاب اّن ٍ دس تشتة هطىلی ًذاسین صیشا ّش دٍ  ٍ هحمك ًائیٌیهي  فشهایذ است. هحمك خَئی هی

 ذاسًذ. ّن ً صهاى ّستٌذ ٍ اختالف ستثِ ّن دٍ ٍجَبیؼٌی  خكاب هْن

 اشکال اول به فزهایش هحقق خوئی

ها ایي است وِ هحمك خَئی تٌا تش جَاص هؼلك، تایذ تیي ٍجَب ٍ ٍاجة یه فتشت صهاًی دسست وٌذ. تش اٍل اضىال 

اها سَال ایي است وِ . ػػیاى اّن است هتاخش اص الت فؼلی است ٍلی ایي ٍجَبٍجَب دس غ اساس والم ایطاى
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فشهَد:  ای تیي ٍاجة ٍ ٍجَب تػَس وٌٌذ. هشحَم هیشصای ًائیٌی هی ایطاى تایذ فاغلِ صهاى ٍاجة چِ هَلغ است؟

هؼلمی ٍاجة  ٍ لزا ضَد سى تاهیي هیآٍسد ٍ لذست سا اص قشیك ضشـ هما حذ ٍسف لذست است ٍ لذست فؼلیت هی

اسد، تلىِ ٍجَد ًذ -ٍ تِ دًثال دسست وشدى لذست تشای آى ّستینذسیجی است توِ ٍاجة  - تشای ٍجَب غالت

ت دس حالیىِ ایي لذست هتؼمة تاضذ تش لذس غالتی تشای هىلف همذٍس است وِ لذست تش اٍلیي جضء آى داضتِ تاضذ

ٍاجة ّواى هَلغ ٍجَب فؼلی است ٍ  ّواى هَلغ وِ هىلف لذست داسداست ٍ تش تمیِ اجضا وِ ایي ضشـ هماسى 

تیي ٍجَب ٍ  قثك ًظش هحمك ًائیٌی ّنًگَیذ وِ وسی َدى صهاى ٍاجة ستكی تِ هؼلك ًذاسد، پس هَسغ ت .است

 یتؼلك ایي است وِ ٍلٍاجة هاجة هؼلك ًذاسد، صیشا ستكی تِ ٍ یج هَسغ تَدى استح .صهاًی استٍاجة، فاغلِ 

اهىاى تحمك ٍاجة ًثاضذ. پس هحمك ًائیٌی هسألِ تشتة  دس ّواى صهاًی وِ ٍجَب فؼلی استٍجَب فؼلی تاضذ 

 ٌذ.سا ایي گًَِ دسست هی و

خَاّیذ هسأِل  ٍ تا تػَیش ٍاجة هؼلك هی داًیذ وٌین وِ ضوا وِ هؼلك سا جایض هی ها اص هحمك خَئی سَال هیحاال 

یؼٌی ّیوي قَس وِ ایطاى گفتٌذ  آیذ ِ تٌْایی تػَیش ٍاجة هؼلك دس ًویتاص دٍ خكاب فؼلی  دس حالیىِ ل وٌیذسا ح

ها اگش  ؼلك ّستٌذ ٍ  تشاساس تحلیلی وِ هحمك خَئی وشدًذاستحالِ ه هطتشن تیي اهىاى هؼلك ٍ ،دٍ ٍجَب فؼلی

لىي ایي همذاس دسًٍص جَاص هؼلك دس ًٍِ اختالف صهاًی ٍ ًِ ستثی ًذاسًذ ف ك سا هحال ّن تذاًین ایي دٍ تىلیهؼل

ا تدس اٍل صهاى ٍجَب ًذاضتِ تاضذ  اهىاى اًجام ی است وِ ٍجَب فؼلی تاضذ ٍ ٍاجةتآیذ، تلىِ جَاص هؼلك ٍل ًوی

ٍجَب فؼلی تَد ٍ  دس فؿایی وِ ٍاجة هؼلك تِ ایي هؼٌا ضذ وِ صهاى ٍاجة اص صهاى ٍجَب جذا ضَد.ایٌىِ 

ٍاجة استمثالی تَد تِ ایي هؼٌا وِ ٍاجة اهىاى اًجام ًذاسد هخل حج وِ تا هَسن حج ًیایذ ٍاجة اهىاى اًجام 

ی ایي ٍجَب فؼلی ضذ ٍلتفشهایذ  ضَد صیشا هحمك ًائیٌی هی ، والم هحمك خَئی ٍ هحمك ًائیٌی هختلف هیًذاسد
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فشهایذ تایذ قثك تػَیش ٍاجة هؼلك تٍلی هحمك خَئی ٍاجة ّواى هَلغ اهىاى داسد  اّن، ػي ػػیاى هتاخش

اگش  ؟هاى ٍاجة چِ هَلغ استاها صّن ستثِ تا ٍجَب اّن است  اّن است ٍى ٍجَب فؼلی است ٍ هتاخش اص ػػیا

ل صهاًی حائ ،وِ تیي ٍجَب ٍ ٍاجةست اگشدد تِ ایي هؼٌا  تِ حیج ضشـ هتاخش تش هیاص ًظش هحمك خَئی ٍاجة 

ضشـ حیج جوغ تیي  داًٌذ، پس سا تِ ضىل ضشـ هتاخش، دخیل دس فؼلیت ٍاجة هْن هیهؼػیت ت صیشا هسألِ سًی

ایي  ًائیٌی . هیضساحیج ٍاجة هؼلك غحیح ًیست ٍ ًاساصگاس استتا  توِ هحمك خَئی هجثَس تِ تیاى آى اسهتاخش 

وٌذ ٍ ایي یذا ٍ هؼػیت ّن الصم است تا هىلف لذست تش هْن پوٌذ  صیشا ایطاى تا لذست واس هیهطىل سا ًذاسد 

ضَد  هماسى دسست هی ؼلیت سا تش اساس ضشـوٌذ صیشا اص صهاًی وِ ف شـ هماسى دسست هیاص تاب ضسا  یتهؼػ

 اهىاى اًجام داسد.  ضَد ٍ ٍاجة ّن دس ّواى صهاى جَب فؼلی هیٍ

هي اگش تىلیف سا فؼلی وشدم ٍ ػلت اغلی ایي است وِ تَاى ایي واس سا تىٌذ چیست؟  ػلت ایي وِ هحمك خَئی ًوی

اهىاى  صًذُ ًثاضذ. اگش تاػخیتل ضَم ٍلی اهىاى اًثؼاث ئل ضذم اهىاى ًذاسد تاػخیت صًذُ لایت صًذُ لائحىن تاػخ

ِ صهاى دس دس تحج اص ایٌى. هشحَم هظفش ًیست ىِ صهاى تِ ٍجَب تخَسد یا تِ ٍاجةدس ایٌ ًذاضتِ تاضذ فشلی

ِ دخیلی است ٍ لزا ها هؼمتذین وِ دس هػلحت هاهَس ت اهش دخیل است یا دس هػلحت هاهَس تِ، هیفشهَد:هػلحت 

ضاحن هػلحت ٍلت ٍ ّش هػلحت دیگشی ت دس غالت تیي لحت ٍلت تِ ػْذُ هىلف است ٍ لزا ٍلتیل هػتحػی

هػحلت ٍلت سا حفظ وي ٍ فمش سا سّا وٌذ ٍ  یا ون ويفشهایذ هػلحت ٍلت سا حفظ وي ٍ تی آهذ، ضاسع هی پیص هی

ا ٍلت تِ ٍاجة ٍ لزاهش هػالح ت ًِ هػلحت جض هػالح هاهَستِ اس ًواص تخَاى ٍ ایي تِ خاقش ایي است وِ ٍ

اهىاى ًذاسد حىوی خَسد، تِ خاقش ایٌىِ  پس حتی اگش وسی لائل تاضذ وِ هػحلت صهاى تِ ٍاجة هی خَسد هی

آى  ضذى ًذاضتِ تاضذ، یا هٌضجشضذى هٌثؼج  یا هتؼلمص لاتلیت هٌفؼل ضذى یا صاجش ضَد ٍتاػج ضَد  یا ؼلی ضَدف
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اگش لائل تاضٌذ وِ  خَئی پس هحمك است تاػج فؼالِ ی حىن صًذُ صیشا فؼلیت تِ هؼٌی هَلغ فؼلیت حىن لغَ است

ذ هاهَستِ سا  صهاى ّستٌذ ًوی ًذاسًذ ٍ ّنًسثت تِ یىذیگش ذم ٍ تاخشی ین وِ تمدٍ خكاب فؼلی داسدس تشتة  تَاًٌ

یذ ایي آ ٍاجة هؼلك جَس دس ًویتشتة تا جَاص  تٌاتشایي سیطِ ضثِْ وساًی گواى وشدًذ .اص ٍجَب فاغلِ تیٌذاصًذ

لزا هحمك خَئی هشدد تیي ایي دٍ ؼٌی هؼلك ًذاسیذ. ًذاسد یی ٍ اگش حىن فؼل تاضذ فؼل فؼلی تایذ هٌ حىناست 

فتن یا َد وِ فؼلیت دس ظشف اّن ّن هٌتفی است تِ دلیل هحزٍسی وِ گتایذ لائل ضهحزٍسیي است، هحزٍس ایٌىِ یا 

دس اضىال . ایي اهىاى ًذاسدٍاجة هؼلك ضَد ٍ جوغ تیي ایي دٍ  تِ اهتٌاع اگش لائل تِ فؼلیت اّن ضذ لائلتایذ 

 .تفؿای لثَل ّوِ فشهایطات هحمك خَئی اس

 اشکال دوم به فزهایش هحقق خوئی

 فؼلی است هؼػیت اّن دس صهاى فؼلیتٍلتی اّن  فشهایص ایطاى دس ٍحذت صهاًی وِ فشهَد ًىتِ دٍم ایي است وِ

سد ٍ ٍاجة ّن دس ّواى صهاى است، ٍ دس ّواى صهاى هَؾَع هْن هحمك است ٍ ٍجَب هْن ّن فؼلیت دااست اّن 

ٍلتی  ٍ ایي والم خَئی تیي خكاب اّن ٍ هْن اختالف ستثِ ًیست غحیح ًیست اها ایٌىِ ایطاى فشهَداست دسست 

ًسثت هَؾَع ٍ حىن ضَد وِ  دس اغَل یه تحج هفػلی تاص هیاًىاس وٌذ. ًمص هَؾَع سا دس حىن  توام است وِ

یا  ٍ هؼلَل تاضذ آى هَلغ اّن ػلت ػػیاى است ٍ ػػیاى ػلت هْن ػلت ًسثتت ضثیِ چِ ًسثتی است ٍ اگش ًسث

تَد  گفتٌذ ایي سیطِ قَلیتی وِ هطَْس َد است ٍ ٍ آى هَلغ هٌاـ دس اّن ٍ هْن هَج هْن استػلت چیضی تِ هٌضلِ 

اّن  تاخش اصهْن هتاخش اص ػػیاى اّن است ٍ ػػیاى هوِ خَئی لائل تَد وِ قَلیت تِ ایي هؼٌا است ٍلی هحمك 

اضىال ها تِ هحمك خَئی ایي است وِ تىلیف ػػیاى سا هطخع وٌیذ  .هٌاقی تیي اّن ٍ هْن ًیستّیچ است ٍلی 

است هٌاـ  ، ًسثت ػلت تِ هؼلَلػػیاى تِ هْن ثتساگش ًسثت ػػیاى تِ اّن ًسثت هؼلَل تِ ػلت است ٍ ً
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الثتِ  .ذًذ وِ هٌاـ سا داسًضَ ضثیِ تِ ػلل دسست هی اص حلمِ ّا داسین وِ اص ػلل یا ایی صیشا سلسلِضَد  دسست هی

جا ػلت حىن تاضذ. ٍلی ها آً ،َؾَع حىنلثال دس تحج همذهِ ٍاجة هٌىش ایي ضذُ وِ هحك داسد صیشا آلای خَئی 

میِ دس لَُ لؿیِ حمیلؿیِ است ٍ ِ یحمیمشدین، صیشا جؼل احىام تِ ًحَ لؿیِ سا لثَل ًى هحمك خَئیایي حشف 

 .وٌذ ایفاء هیهطشٍـ  ًمطی تشایضشـ  پس یه ضشـ داسین ٍ یه هطشٍـ، وِ ضشقیِ است

جؼل ٍ اًطا ٍ اػتثاس ًیاصی تِ ضشـ ًذاسین اء ِ است ٍ دس ٍػیحىن تِ ضىل لؿیِ حمیمتَؾیح هكلة: اگش جؼل  

ضشقیِ دس ٍػاء تا خَد ایي لؿیِ  هحمك خَئی اگش ًیاص داسین، تلِ  تلىِ خَد ّویي لؿیِ ضشقیِ سا دس ٍػاء اًطاء

تا  ضشـ تایذ ضىل تگیشد لائل استفؼلیت تش اساس ایي سیستن  ءدس ٍػاایطاى ٍلی  واس وشدًذ هطىلی ًذاسًذ  اًطاء

لائل ّستٌذ، ٍلتی هَؾَع  ًمطی اص اًَاع ػلت تِ هؼٌای اػنهطشٍـ هحمك ضَد پس تشای ضشـ ًثست تِ هطشٍـ، 

پس هٌاـ ، ت استػػیاى اّن ضذ هَؾَع فؼلیت هْن وِ غال ضذ یا هَؾَع فؼلیت حج استكاػتٍ هخال ، ػلت ضذ

 وٌٌذ وِ هٌاـ دس خَد اّن ٍ هْن ًیست. چكَس ادػا هیػلیت ایٌجا هَجَد است. تٌاتشایي هحمك خَئی 

یا  اگش ّش دٍ خكاب هحمك خَئی اٍال چكَس هسألِ هؼلك سا تػَیش وشدًذ ٍفتحػل وِ ها ٍالؼا هتَجِ ًطذین وِ 

َاًٌذ ٍاجة سا غیش هوىي اػالم وٌٌصهاى ٍ  نٍجَب سا فؼلی ٍ ّ ، هؼلك سا تػَیش ذّن ستثِ تذاًٌذ تا ٍلتی ًت

ذ ایي واس سا تىٌٌ اًذ ٍ الثتِ ًوی ًىشدُ جوغ قلة  ٍ لزا هحمك خَئی ًاگضیشًذ اص ضشـ هتاخش استفادُ وٌٌذ تا ذتَاًٌ

هؼػیت تِ ػٌَاى ضشـ هتاخش استفادُ هی وٌٌذ ٍ صیشا اص  ذتَاًذ إغشاس تش هؼلك وٌٌ ؾذیي الصم ًیایذ ٍ لزا ایطاى ًوی

ٍجَب فؼلی است وِ  اهىاى تحمك ٍاجة  ٍ صهاًیاست وِ صهاى ٍاجة ٍ ٍجَب، یىی است  ایي هؼٌای ایي واس

هشحَم اًػافا حشف هطَْس دسست است . حاًیا ن تؼج اص اًثؼاث استٍ ػلت ػذم تػَیش هؼلك ّن ػذم اًفىا تاضذ

ستثِ داسًذ صیشا هؼػیت  ٍحذت صهاى ٍ اختالف ٍ آى ایي تَد وِ اّن ٍ هْن وشدُ تَداب ي سا اًتخیهظفش ّن ّو
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ایجاد  م ٍتاخشاّن ٍ هْن هٌاـ تمذ دسٍى ضَد وِ هؼلَل فؼلیت اّن ٍ ػلت یا ضشـ فؼلیت هْن است ٍ لزا سثة هی

پس ٍلتی یه ضیء ء هماسى تا یه ضی ّستٌذ ٍحذت صهاى داسًذ َس وِ دس صهاى گفتیذ ٍلتی دٍ ضیضَد ٍ ّواًك

 .است هتاخش تش ػلت هؼلَلاٍل  ءاست ضی هتاخش اص هؼلَل است ٍ هؼلَل هتاخش اص ضیء دیگش

 ضَد؟ سَال: ایي سثة تؼذد ػماب ًوی

ء ی است ٍ دس ّش دٍ فؿاػماب هتٌف تؼذدضشـ وٌین هماسى یا هتاخش ضشـ تِ ضىل  اب استاد: اگش ػػیاى ساجَ

 وشد. سا هؼلك تَاى هؼلك ًذاسین ٍ ًوی

 جهت سوم هحقق خوئی قبل بیاى بزهاى لوّی بز تزتب 

دس  ٍ ستوِ تشتة تِ اختالفات دیگش هشتَـ ًی جْت سَم فشهایص هحمك خَئی ایي است وِ تالش ایطاى ایي است

َاّذ خ ایي جْت هیدس ٍاجة هؼلك ًذاسد ٍ دس  ِ تشتة ستكی تِ اختالف ها تا هحمك ًائیٌیتحج لثلی ًطاى دادًذ و

تاحیشی دس تشتة ًذاسد لزا چِ تؿاد تگیشیذ ٍ ل تیي هكلك ٍ همیذ تاتمدس تحج تگَیذ وِ اختالف هي ٍ هحمك ًائیٌی 

 دسست است. لزا غحت حثَتی ٍ لوّی تشتة تِ ایي اختالفات هشتثف ًیست.تشتة دس ّش دٍ فؿا  چِ ػذم ٍ هلىِ،

تا تشن هاهَستِ  وِ ی داسیناهش خَاّذ حاتت وٌذ وِ یه ایطاى وٌین( سا تیاى هی ایطاى اتتذا آخش هكلة) :توضیح مطلب

تِ اصالِ تِ دلیل ایٌىِ لزا اهش  ،لِ تالی استاصوشدى إ تا هؼػیت لی است صیشا لَام تشتة تِ  ایي است وِ اهش تِ اصالِات

حاال اضتغال تِ غالت دس فؿای ػػیاى اصالِ است تالی است.  اضتغال تِ غالت، اهش تِ اصالِ همیذ ًیست دس صهاى

. توام هكلة ایي ضذ وِ ها دس تشتة وٌذ ٍ تایذ ایي سا دسست وٌیذ ٍاال تشتة هطىل پیذا هیٍلی اهش تالی است 

هْن ضوا دس ظشف ٍلتی  ین وِ دس ٍلت تشن اصالِ ٍ اّن ّوچٌاى تالی تاضذ.تذّتِ دست ضوا  یین یه اهشخَاّ هی
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. حال اگش لشاس تاضذ اّن سا دس فؿای تشن ی دسست ضَدضذ تایذ اّن ّن فؼلی تاضذ تا ساصهاى تشتثتشن اّن فؼلی 

 ِتتؼج یؼٌی  خَسد هی یلَم است وِ دس اٍاهش تؼج تِ قثیؼفشهایذ تشای ها هؼ اّن، فؼلی تاضذ لَاصهی داسد. ایطاى هی

تؼج  تَاًذ ج تِ قثیؼی اصالِ تؼلك هیگیشد ٍ ًویتؼ «یا أصل غلّ» گَیذ ٍ ػذم تؼلك ًویگیشد. پس ٍلتی هَال هی ٍجَد

صیشا تٌالؽ تِ اصالِ دس حال ػذم آى تىٌذ،  صیشا تحػیل حاغل است ٍ ّوچٌیي تؼجتىٌذ  تِ اصالِ حال ٍجَد آى

لزا  ،وِ هطتشن تیي ٍجَد ٍ ػذم است یؼی تؼلك هیگیشدپس تؼج تِ قث ،ػذم غلف استٍ  تؼج ًحَ ٍجَدٍ است 

دس  ) وِ تحج ها هتوشوض دس اّن است(ؼی اصالِ خَسدُ است یا تِ قثیؼی غالت تؼلك گشفتِ استایي تؼج وِ تِ قثی

تَاى  چكَس هیدس اغَل . ایي اضتشان سا پس تؼج هطتشن تیي ٍجَد ٍ ػذم استحال تشن هاهَستِ ّن ٍجَد داسد، 

گَیذ اقالق، ًثَد لیذ  یطاى هیوٌذ صیشا ا هیین هحمك ًائیٌی هطىل پیذا اگش اص قشیك اقالق دسست وٌ ؟وشد يیتاه

ػذم ٍجَد ًذاسد ضأًیت لیذ تِ ٍجَد ٍ ضأًیت لیذ  ًیت لیذٍ ایٌجا ضأ ٍجَد داسدلیذ  ضأًیتاست دس جایی وِ 

تِ ٍجَد ٍ ػذم تمییذ ًذاسد ٍ لزا اقاللص  ذ تِ ٍجَد ٍ ػذم وشد پس ًسثتیتَاى تىلیف سا هم صیشا ٍلتی ًویًیست 

خَاّذ تگَیذ وِ اّن  تگَیذ وِ هطتشن تیي ٍجَد ٍ ػذم است ٍ چكَس هیخَاّذ  پس چكَس هیّن اهىاى ًذاسد 

ایي تمییذ ٍ اقالق لحاظی ایي  ضایذدّذ وِ  حتی دس حال ػػیاى اّن تىلیف داسد. تؼذ هحمك خَئی یه احتوالی هی

لسِ تؼذ ایي سا تَؾیح هی دّین( قَسی تاضذ ٍ ضوا تا ًتیجة االقالق ٍ ًتیجة التمییذ هطىل سا دسست وٌیذ) وِ دس ج

تیي ػالن ٍ جاّل اًجام دادین وِ هحمك ًائیٌی دس تىالیف  سی وِ دس لػذ لشتت وشدین ٍ دس اضتشانوا ىّواضثیِ تِ 

ایي ساُ حل ّن دس ایٌجا فایذُ  فشهایذ آى تحج دًثال ایي تَد وِ تا هتون جؼل هطىل سا حل وٌذ. هحمك خَئی هی

خَاّذ واسی  . هحمك خَئی هیاستحالِ حثَتی استٌی ّن ایي ساُ سا لثَل ًذاسد صیشا ایٌجا ٍ خَد هحمك ًائی ًذاسد

دس هثٌای هحمك ًائیٌی دچاس هطىل ًطَد، یؼٌی اگش هثٌای وسی ػذم  لائل تِ تشتة ضَد اگشوسی خَاست وِ  تىٌذ
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 حالج است وِ اگش یىیفشهایذ هثٌای هي دس هكلك ٍ همیذ ؾذاى ال . هحمك خَئی هییذا وٌذٍ هلىِ ضذ هطىل پ

ق تایذ تاضذ ٍ لزا اضتشان دسست هی ضَد ٍلی تشای ال، تمییذ وِ هحال تَد اقتایذ تاضذحتوا هحال تَد دیگشی 

ي تالش خَتی است وِ هحمك ای دس حَتت تشتة تشگشدد.ّی دسست وشد وِ تحج تِ هثٌای ایطاى تایذ سا هحمك ًائیٌی

 ّا ٍاتستِ ًیست.َیذ وِ تشتة تِ ایي وٌذ وِ تگ خَئی هی

 حسي هْاجشی  همشّس:                                                         


