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 ثبسوِ تؼبلی

 خالصه جلسه گذشته

ثحث هب دسثبسُ هحمك خَئی ٍ فشهبیشبت هحمك ًبئیٌی توبم شذ ٍ لشاس شذ فشهبیش حضشت اهبم سا دسثبسُ تشتت ششٍع وٌین لىي 

چٌذ ًىتِ دس ولوبت استبدهبى آیت اهلل فبضل ٍجَد داسد وِ ثبیذ ثیبى شَد صیشا هی داًن وِ اگش ٍاسد فضبی ولوبت حضشت اهبم 

شَین ثِ دلیل فبصلِ صیبد ثیي دٍ فضب دیگش هجبل ًویشَد وِ ایي ًىبت سا ثیبى وٌین ٍ ّوچٌیي ایي ًىبت ثِ صَست هستمین ًبظش 

شَین تب  وٌین ٍ ثؼذ ٍاسد ثحث حضشت اهبم هی ثِ فشهبیشبت هحمك خَئی ٍ هحمك ًبئیٌی است ٍ لزا اثتذا ایي ًىبت سا ثیبى هی

 ًظش ػلوی پیش ًیبیذ.ّب اص  ایٌىِ اًفصبلی ثیي ثحث

 اشکاالت آیت اهلل فاضل به بحث تزتب

وٌین یىجبس تشتت سا ثش اسبس هجٌبی اهبم هی  دٌّذ وِ ٍلتی تشتت سا ثشسسی هی استبد هب دس وتبة اصَل فمِ شیؼِ تَضیح هی

ىلیف ٍ دس ثبة خَاّین ثحث وٌین وِ ّوبى هسله اهبم دس ثبة خطبثبت ػبهِ ٍ دس هسألِ دخبلت ػلن ٍ لذست دس فؼلیت ت

اطالق ٍ تحمك هسألِ تضاحن داسًذ وِ سِ هسألِ اصلی ة ػٌَاى هجبًی حضشت اهبم است ثؼضب اص خَد ایشبى است ٍ ثؼضب اص غیش 

شَد وِ ایي ّب ثحث ّبی هجٌبیی  ایشب است ٍلی اختیبس ایشبى است وِ تىلیف تشتت ٍ خیلی اص ثحث ثِ ٍسیلِ هجبًی هشخص هی

اص استبدهبى، آى ًىبت هجٌبیی سا ثشسسی هی وٌین. اهب ثش هجٌبی هشَْس وِ هب دًجبل خطبثبت   ایي دٍ ًىتِى است وِ هب ثؼذ اص ثیب

ٍ فؼلیت سا ّن طجك هسله هشَْس  شخصی ثبشین ًِ خطبة ػبهِ یب خطبثبت ػبهِ سا هٌحل ثِ خطبثبت شخصیِ وٌین، ثحث اًشبء

وٌٌذٍ یه  شتت داسًذ، یه اشىبل ثِ ػٌَاى ثحث دس همبم ثجَت ثیبى هیتؼمیت وٌین دس ایي فضب آیت اهلل فبضل دٍ اشىبل ثِ ت

وٌٌذ وِ تمشیجب ّش دٍ ًبظش ثِ ایي ثحث ّبیی است وِ االى هب اص ػجبسات هحمك  اشىبل سا ثِ ػٌَاى ثحث دس همبم اثجبت ثیبى هی

ین ثؼذ اص ثیبى هجبًی اهبم ثخَاّین دٍثبسُ خَئی ٍ هحمك ًبئیٌی ثیبى وشدین لزا جبی ایي ثحثْب دس ّویي جب است تب ایٌىِ ًخَاّ

 ثشگشدین.
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خَاٌّذ حتی ثب هجبًی خَد آلبیبى وِ خطبة شخصی است ٍ حىن ّن  ایشبى یه اشىبلی دس ثحث ثجَتی هسألِ تشتت داسًذ وِ هی

ك ًبئیٌی ثیبى یب اًشبیی است یب فؼلی وِ دسفؼلیت ػلن ٍ لذست دخبلت داسد ٍ تضاحن ّن ثشاسبس سیستوی وِ هحمك خَئی  هحم

وٌٌذ ٍ ثجَتب تشتت سا ثش سش  فشهبیذ ایي آلبیبى تشتت سا هتَلف ثش طَلیت ٍ اختالف ستجِ هی شَد. ایشبى هی وشدًذ هطشح هی

ن ٍ اهش هْن اختالف ستجِ ٍ طَلیت دس وبس ثبشذ  اختالف ستجِ هی ثشًذ ٍ هی گَیٌذ تصَیش تشتت ٍلتی دسست است وِ ثیي اهش ّا

لجال خَاًذین وِ  اطالق داسد ٍ اهش ثِ هْن هششٍط ثِ ػصیبى اّن است ٍ چَى ػصیبى اّن دس ستجِ ثؼذ اص اّن است )صیشا اهش ثِ اّن 

اّوی داسین ٍ ػصیبى اّن  ثؼذ فؼلیت هْوی داسین( لزا هْن دٍ ستجِ هتبخش اص اّن است صیشا اّن اطالق داسد هْن هتفشع ثش ػصیبى 

ن ٍ لزا تشتت ثجَتب ٍلتی دسست هیاّن است ٍ ػصیبى ّن هتبخش است اص ست شَد وِ طَلیتی سا لبئل شَین ٍ هْن دس  جِ اهش ثِ ّا

ایي حشف ثجَتب اشىبل داسد صیشا ثبیذ دیذ سیشِ ایي اختالف ستجِ ٍ طَلیت دس  طَل اّن ٍ دس دٍ ستجِ هتبخش اص اّن شىل ثگیشد.

تىلیف داشتِ ثبشین ٍ دس ستجِ هتأخّش اص تىلیف ثبیذ اطبػت اگش سیشِ ایي اختالف ستجِ دس ایي است وِ اثتذا ثبیذ یه  چیست؟ 

داشتِ ثبشین ٍ ثؼذ چَى اطبػت تىلیف فشع ثش تىلیف است دس ستجِ اطبػت ػصیبى سا داشتِ ثبشین ٍ ثؼذ ثگَیین وِ تب تىلیف ٍ 

اگش ثش سٍی ایي  ٍجَة ًجبشذ اطبػت ٍ ػصیبى ٍجَة اهىبى ًذاسد لزا اطبػت ٍ ػصیبى یه تىلیف دس ستجِ هتبخش است ٍ

تَاًین ایي حشف سا  شَد، هب ًوی شَد اگش ایي گًَِ تبخش ستجِ تصَیش هی ػصیبى یه تىلیف ثبس شَد ایي تىلیف دٍ ستجِ هتبخش هی

لجَل وٌین صیشا لجَل داسین وِ اطبػت هتبخش اص تىلیف است ٍلی لجَل ًذاسین وِ ستجِ ػصیبى هتبخش اص تىلیف ثبشذ صیشا لجال یه 

گفت صالت  لی دس هسألِ صالت ٍ اصالِ داشتین ٍ حشف هحمك لَچبًی سا ًمذ وشدین ٍ ثحث شذ وِ هحمك لَچبًی هیثحث هفص

خَسد ثِ ّن  ای صالت ٍ ػذم صالت هی ٍػذم صالت ّن ستجِ ّستٌذ ٍ چَى ػذم صالت ثب اصالِ هالئن است آى هَلغ ایي ّن ستجِ

له همذهیت شذ وِ یه صالت داسم ٍ یه تشن ٍ ػذم صالت ٍ ایي تشن هسای صالت  اصالِ ٍ یه ثحث هفصلی دس هسألِ  ستجِ

صالت ثب اصالِ هالئن است ٍ اص طشف دیگش تشن صالت ّن ستجِ صالت است ٍ تشن صالت ثب اصالِ هالئن است ثٌبثشایي اصالِ ثب 

ذ ٍ ثش اسبس ایي  شَد وِ آى هَلغ خَاستٌذ همذهیت سا اًىبس وٌٌذ ٍ ثگَیٌذ وِ همذهیت اختالف صالت ّن ستجِ هی ستجِ هی خَّا

 شَد وِ ایٌْب یه ستجِ داسًذ. حشف ثبثت هی
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تَاى گفت وِ ػذم  ثِ حشف هحمك لَچبًی اشىبل وشدین وِ اٍال ػذم صالت حىوی ًذاسد ٍ ًویفشهبیذ هب آًجب  آیت اهلل فبضل هی

فشهَدًذ ٍ لجَل  ثِ تجغ اهبم هی دس ستجِ ٍجَد است ٍ ػذم سلت تحصیلی است ٍ سلت تحصیلی ّیچ حىوی ًذاسد ٍ ایي سا

ًذاشتین وِ ػذم صالت ٍ تشن صالت دس ستجِ صالت ثبشذ تب ایٌىِ اصالِ وِ هالئن ثب ػذم صالت است دس ستجِ صالت لشاس گیشد. 

خش ثبًیب سلّوٌب وِ ػذم حىوی داشتِ ثبشذ، ٍلی آى حىن اتحبد ستجِ ًیست صیشا ستجِ ّبی ػملی هٌبط داسًذ ٍ اگش یه ٍجَدی هتب

ثَد الصم ًجَد وِ ایي هٌبط دس ػذم ّن جبسی ثبشذ ٍ ایي اشىبالت اص حضشت اهبم ثَد. پس اٍال ػذم حىن ًویپذیشد ٍ ثبًیب اگش 

خَاّذ ایي گًَِ ًیست وِ اگش دٍ چیض همبسى یىذیگش ثبشٌذ حتوب هٌبط  لشاس است حىن ثِ اتحبد ستجِ وٌین اتحبد ستجِ هٌبط هی

گَیین وِ اطبػت هتبخش اص ٍجَد  شتِ ثبشٌذ ٍ دس آًجب ثِ هحمك لَچبًی اشىبل وشدین. دس ایٌجب ّن هیتمذم ٍ تبخش ٍ هؼیت سا دا

پزیشد ٍ ایٌگًَِ ًیست وِ اگش ٍجَد یه شی حىوی داشت ػذم آى شی  است ٍلی ػصیبى یؼٌی ػذم تحمك شی ٍ ػذم حىن ًوی

خَاّذ ثیبى وٌیذ ثِ  ٍلی ایي حىوی وِ دس ایٌجب هیش ثبشذ ّن ّوبى حىن سا داشتِ ثبشذ ٍ ثش فشض ّن وِ ػذم ٍ ػصیبى حىن پزی

خَاّذ صیشا ستجِ ّبی ػملی هٌبط هیخَاّذ. دس ٍالغ شوب ّوبى وبسی دس ثحث همذهیت آًْب ثب ػذم  ًبم اتحبد ستجِ هٌبط هی

وٌیذ ٍ ثؼذ اص اتحبد ستجِ  خَاستٌذ اًجبم ثذٌّذ ثب ػصیبى دس ایٌجب اًجبم هیذّیذ ثشای ػصیبى اتحبد ستجِ ثب اطبػت دسست هی هی

وٌیذ. ٍ ّیچىذام اص ایي هطبلت دلیل ًذاسد  ػصیبى ٍ اطبػت ٍ ششطیت ػصیبى ثشای فؼلیت هْن، تبخش ستجِ هْن اص اّن سا ثبثت هی

َلیت است ٍ طَلیت ٍ اختالف ستجِ هتفشع ثش ایي است وِ ثِ ػصیبى حىن ثذّین ٍ آى حىن ّن اتحبد ستجِ  لزا تشتت هتَلف ثش ط

اطبػت است ٍثؼذ ػصیبى سا هَضَع ثشای هْن وٌین ٍ ًْبیتب تبخش ستجِ هْن سا دسست وٌین وِ ّوِ ایٌْب ثجَتب هحل اشىبل است.  ثب

سٍین. ایي اشىبل ثجَتی تشتت ثش اسبس سیش هشَْس است. یه اشىبل اثجبتی ّن  لزا هب حتی ثش هجٌبی هشَْس صیش ثبس تشتت ًوی

 وٌین داسًذ وِ ثؼذ ثیبى هی

 آیت اهلل فاضل  اشکال ثبوتیسی بزر

ایي فشهبیشبت ایشبى ثٌبثش ًظش هحمك خَئی هوىي است ثِ هحمك ًبئیٌی ٍاسد ثبشذ صیشا هحمك خَئی اص وسبًی ثَد وِ دس ثحث 

دس ثحث ایٌىِ تشتت هتَلف ثش ػصیبى است یب ػضم ثش ػصیبى ثِ دٍ حشف هحمك ًبئیٌی وِ اٍال تشتت   هحمك ًبئیٌی ٍ وبشف الغطبء
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 هتَلف ثش اختالف ستجِ است ٍ ثبًیب هتَلف ثش ػصیبى است اشىبل وشد ٍ گفت دس ّش دٍ حشف ًظش است ٍ لجال ّن دس ثحث

تَضیحبت جْبت ٍ همذهبت ثحث تشتت ثیبى وشدًذ وِ هب لجَل ًذاسین وِ تشتت هتَلف ثش طَلیت ثِ هؼٌبی اختالف ستجِ است ٍ 

یي ًیست وِ وسی اختالف ستجِ اّن ٍ هْن سا لبئل شَد ٍ طَلیت ثِ هؼٌبی اختالف اصل حشف ایشبى ایي ثَد وِ تشتت هتَلف ثش ا

وشد. ثحثی وِ آًجب وشد ایي ثَد وِ  ستجِ سا لبئل شَد. پس یه ثحث آًجب وشد ٍ یه ثحث دس اختالف هحمك ًبئیٌی ٍ وبشف الغطبء

بخش اص ػلت است یه وسی هوىي است ثگَیذ وِ ػذم خَاٌّذ ٍاگش هب لجَل وٌین وِ هثال ٍجَد هؼلَل هت ستجِ ّبی ػملی هٌبط هی

هؼلَل دس ستجِ ٍجَد هؼلَل ثبشذ هحمك خَئی گفت ثلِ ٍلی وی گفتِ ػذم هتبخش است ثلىِ هٌبط هیخَاّذ ٍ هب ثبیذ هٌبط سا پیذا 

داد. پس اطبػت هتبخش اص وٌین تب ثتَاًین فتَای ثِ اختالف ستجِ ثذّین ٍ لزا تب هٌبطبت دسست ًشَد ًوی شَد فتَا ثِ اختالف ستجِ 

ًیض فشهَد وِ احىبم ششػی تبثغ ستجِ ّبی   اهش است ٍلی ػصیبى هتبخش اص اهش ًیست. دس ثحث ثیي هحمك ًبئیٌی ٍ وبشف الغطبء

ػملی ًیستٌذ ثلىِ حیث صهبًی دس آًْب هطشح است ٍ  دس تشتت دس ٍالغ صهبًب ثب ّوذیگش ّستٌذ ٍاال تشتت دسست ًویشذ ٍ تشتت 

ت وِ اهش ثِ اّن ٍ هْن دس یه صهبى جوغ شًَذ. ٍلتی تشتت هتَلف ة ایي است وِ یه صهبى هشخصی ثبشذ وِ ّن اهش ٍلتی اس

ٍلَ هب هٌبطشبى سا لجَل ًذاسین اگش ّن ثبشٌذ وبفی ًیستٌذ ٍ احىبم ششػیِ  ثِ اّن ثیبیذ ٍ ّن اهش ثِ هْن پس دیگش اختالف ستجِ 

لزا هحمك دادین وِ دٍ اهش ثبیذ دس یه صهبى ثبشٌذ ًِ ایٌىِ اّن ثشٍد ٍ ثؼذ هْن ثیبیذ.  تبثغ ثحث صهبى ّستٌذ ٍ هب دس تشتت ًشبى

شَد وِ هحمك خَئی لجل اص آیت اهلل  خَئی ثب آى تالشی وِ وشدُ است اص ایي اشىبل آیت اهلل فبضل فشاس وشدُ است هؼلَم هی

 فبضل ایي اشىبل سا ثِ هحمك ًبئیٌی ثیبى وشدُ است. 

َئی فشهَد وِ تشتت هتَلف ثش یه ًىتِ است ٍ آى ایٌىِ فؼلیت اهش ثِ هْن دس فضبی ػذم اّن است ٍ دس فضبی الجتِ هحمك خ

ػصیبى اّن است ٍ ًمطِ سیئسی ثحث تشتت ایي است جوغ ضذیي تحمك پیذا ًویىٌذ صیشا فؼلیت هْن دس فضبی ػذم اّن است ٍ 

ثِ اّن داسد ٍ تمذم ثش اهش ثِ هْن داسد ٍ اهش ثِ هْن دٍ ستجِ هتبخش است  وبسی ثِ ایي ثحث ًذاسین وِ ایي ػصیبى تبخش ستجی اص اهش

 یب ًیست.
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هوىي است وسی ثگَیذ وِ اشىبل اٍل ایت اهلل فبضل ثِ هحمك خَئی ٍاسد ًیست ّش چٌذ ثِ هحمك ًبئیٌی ٍاسد است، ٍلی یه 

خَئی ٍاسد ثبشذ ٍ آى اشىبل ایٌىِ ػذم ٍ  اشىبلی دس هطبٍی ولوبت آیت اهلل فبضل است وِ هوىي است ایي اشىبل ثِ هحمك

وبسی ثِ اختالف ستجِ ًذاسین( یؼٌی اص ایي طشف اشىبل وٌین ًِ اص آى طشف اختالف  ػصیبى چطَسی هحىَم ثِ حىوی شذُ است.)

بخش ثبشذ ٍ ستجِ ٍ ثگَیین وِ هب ثب آلبی هحمك خَئی هَافمین ثِ تجغ آیت اهلل فبضل وِ ػصیبى هتبخش ًیست اص اهش ٍلَ اطبػت هت

هٌبطی وِ تبخش داسد دس ػصیبى تحمك ًذاسد ٍلی لجَل داسین وِ ػصیبى یؼٌی ػذم هبهَسثِ ٍ تشن هبهَسثِ هَضَع ثشای فؼلیت اهش 

تحلیل ٍ پبسخ ایي اشىبل دس ٍالغ  پزیشد چگًَِ هَضَع ثشای فؼلیت اهش ثِ هْن شذُ است. ثِ هْن است ٍ اگش ػصیبى حىن ًوی

وٌین. وبسی ثِ تبخش ٍ ػذم تبخش ػصیبى ًذاسین ٍ تشتت سا ّن هتَلف ثش طَلیت ٍ  ثجبتی وِ دسثبسُ آى ثحث هیثشهیگشدد ثِ اشىبل ا

داًین؛ هحمك ًبئیٌی ایي سا گفتِ ثَد ٍلی هحمك خَئی اص حشف سا پس گشفت. پس هب وبهال ثحث تشتت سا  اختالف ستجِ ًوی

ین صیشا هحمك خَئی ایي سا پس گشفتٌذ. ٍلی ایي اشىبل وِ ایي ػصیبى وٌ فشاگشفتین ٍ اشىبل آیت اهلل فبضل سا ثِ تشتت ًوی

هَضَع ثشای فؼلیت هْن شذُ است ٍ طَلیت ثِ ایي هؼٌب ثِ تؼجیش هحمك خَئی داسین. تحلیل ایي هسألِ وِ ػصیبى ایٌجب چىبسُ 

ذ حل وٌٌذ یب ًِ است ٍ چگًَِ هَضَع ثشای فؼلیت اهش ثِ هْن شذُ است سا ثبیذ حل وٌٌذ ٍ ثبیذ دیذ وِ لبئ لیي ثِ تشتت هی تَاًٌ

صیشا ٍالؼب فشهبیشبت هحمك خَئی تب ثِ حبل ًبظش ثِ ایي هؼٌب ًجَدُ است صیشا لجال ّن وِ والم هحمك خَئی دسثبسُ ایٌىِ ػذم 

اصال حىن هؼلَل هٌبط تبخش سا ًذاسد ٍلَ ٍجَد هؼلَل هتبخش است هب گفتین وِ اهبم یه هطلت ثبالتشی گفتِ است وِ ػذم هؼلَل 

 ًذاسد وِ ایي سا هحمك خَئی ثبیذ جَاة ثذّذ وِ چطَس ػصیبى اّن هَضَع ثشای فؼلیت اهش ثِ هْن است ٍ چٌیي حىوی داسد.

 اشکال اثباتی( ) اشکال دوم آیت اهلل فاضل

)وِ ثِ وِ هحمك خَئی ثیبى وشدًذ  یطَلیت ثِ هؼٌبی تبخش ستجِ یب طَلیت ثِ هؼٌبی چِ ثبثش فشض وِ هب تشتت سا ثجَتب لجَل وٌین 

خَاّذ اهش ِث  هیوِ  یآى دلیلهْن داسیذ ٍ اهش ثِ است وِ شوب چِ دلیل ثش تمییذ فؼلیت  (، ایي سَال هطشحخش ستجِ ًجَدهؼٌبی تأ

ًِ؟ وِ شَد یب  ٍ اگش ایي تمییذ دسست شذ هحزٍس جوغ ثیي ضذیي ثشطشف هی ؟وٌذ چیست یب ػضم ثش ػصیبى هْن سا همیذ ثِ ػصیبى

 شَد. خَاّذ ثگَیذ وِ ّش طَس تمییذ سا لبئل شَیذ هحزٍس ثش طشف ًوی ایشبى هی
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هب ثبیذ یه تحمیمی دس ایٌجب دسثبسُ ػضم ثش ػصیبى ٍ ػصیبى خبسجی اًجبم ثذّین ٍ ایٌىِ ػصیبى دس ایٌجب چىبسُ است ٍ چطَس 

وٌذ ٍ ثؼذ ّن احتوبل ػصیبى سا ثِ شىل  ب ػصیبى وبس هیحىن گشفتِ است. اٍال ػجبسات هشحَم آخًَذ سا ثیبى هیىٌٌذ وِ ایشبى ث

وٌٌذ. ثؼذ هیگَیٌذ وِ ّش طشف سا ثشٍیذ هحزٍس ثش طشف ًویشَد. ثشای  ششط هتبخش یب ػضم سا ثِ شىل ششط همبسى هطشح هی

ص ثیبى فشهبیشبت آیت ثشسسی ایي والم آیت اهلل فبضل، ثبیذ ثذاًیذ وِ هحمك خَئی اهش ساثؼی دس اشىبالت تشتت داسًذ ٍ هب لجل ا

اهلل فبضل، فشهبیشبت هحمك خَئی سا ثیبى وشدین ٍ گفتین وِ هحمك خَئی چْبس اشىبل سا دس اشىبالت تشتت ثحث وشدُ است. 

یىی اشىبل هشحَم آخًَذ وِ جوغ ثیي هتٌبفییي ثَد وِ هحمك خَئی گفت ایي طَس ًیست ٍ دیگشی اشىبل دٍم هشحَم آخًَذ وِ 

الح ثشّبى اًّی ثَد وِ هحمك خَئی جَاة دادًذ ٍ اشىبل دیگش یه ثیبى هستمل ثَد وِ ّش وبسی وٌیذ ثِ دلیل تؼذد ػمبة ٍ ثِ اصط

ایٌىِ دس ستجِ هْن دٍتب ّستٌذ یه جوؼی ثِ ٍجَد هیأیذ وِ هحمك خَئی هفصل ایي جوغ سا سد وشدًذ. چْبسهیي اشىبلی وِ ثیبى 

ثحث وشدًذ وِ ػصیبى چطَس است ٍ ػصیبى سا ّش وبسی وٌیذ هشىل ٍ هحزٍس وشدًذ ایي ثحث آیت اهلل فبضل است ٍ سد وشدًذ ٍ 

وٌذ صیشا دس ثحث ثیي هحمك ًبئیٌی ٍ  وٌذ ًِ ػصیبى خبسجی ٍ ًِ ػضم. التجِ هحمك خَئی دس اهش ساثغ ػضم سا ثیبى ًوی سا حل ًوی

ٍ  ٍ ثؼذ دس ایي ػصیبى چٌذیي احتوبل هی دٌّذثشد سش ػصیبى  فشهَد ػضم هطشح ًیست ٍ لزا دس اهش ساثغ ثحث سا هی وبشف الغطبء 

( دس ریل ایي هسألِ ششطیت ػصیبى سا ثِ ػٌَاى ششطیت تشتتدس ادلِ استحبلِ تحمیك هحمك خَئی  )سؼی وشدُ است جَاة ثذّذ

 ُ ثبشذ. وٌین وِ ثبلیوبًذُ ثحث لجلی است تب پشًٍذُ ثحث تشتت ثش اسبس هسله هشَْس ثب توبم اثؼبد ثحث شذ ػذم ساّن ثحث هی
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