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 خالصه جلسه گذشته

 تٌائی داضتٌذ وِ تحت ػٌَاى یه تحث یه تحثتحث دستاسُ اضىاالت آیت اهلل فاضل سضَاى اهلل تِ هسله تشتة تَد. ایطاى 

یه تحث اثثاتی ٍ آى ایٌىِ  ت ٍدسست ًیس ىِ اصل اختالف ستثٍِ آى ایٌ داسین یه تحث ثثَتی :تیاى وشدًذ ٍ فشهَدًذ ثثَتی

تمذم تاضذ ایي ، ػصیاى خاسجی تِ ًحَ ضشط هماسى یا هیاىشا اگش هٌظَس اص ػصصی تَاًذ هطىل تشتة سا حل وٌذ ًویهسألِ ػصیاى 

هاًذ ٍ اگش ػصیاى خاسجی  ظ هْن تالی هیٍ فم ضَد تشد، صیشا تا ػصیاى خاسجی أّن سالظ هی وِ اصل ٍ اساس تشتة سا اص تیي هی

وٌٌذ ٍ لزا  اهش تِ اّن سا سالظ ًوی لاًًَاًضشط هْن تاضذ، ایي دٍ هسمظ اّن ًیستٌذ ٍ ٍ یا ػضم تش ػصیاى  ش تاضذتِ ًحَ ضشط هتاخ

اگش اص  حال ،است آى عَس وِ فشهَدًذاّن ّن فؼلی است ٍ ظشف، ظشف صهاى ی وِ اهش تِ اّن َد دس ظشفض اهش تِ هْن فؼلی هی

ٍ والم آخًَذ سا ّن تیاى وشدًذ وِ سَء ضَد  هیذ جوغ ضذیي دس صهاى ٍاح ٍ وٌذ سا حل ًویتگزسین هطىلی ّن اضىال ثثَتی 

ٍ گفتین ضذین اى ٍ اضتشاعی وِ تشای هْن لائل لِ ػصیوِ هسأ ىال اثثاتی تیاى وشدًذضا ،ت لزا تحت ایي ػٌَاىًیسّن هفیذ  اختیاس 

 1فغ اضىال استحالِ علة ضذیي ًیست.ساوِ ػصیاى اّن ضشط فؼلیت هْن است 

 2اثباتیاس اشکال  محقق خوئیجواب 

ِ ًىات سا تیاى وشدًذ ٍ تِ تفصیل ٍ تمشیثا ّو ْاسم ایي اضىال سا روش وشدًذت تحت ػٌَاى تیاى چهحاضشا هشحَم هحمك خَئی دس

ضشط فؼلیت هْن است ٍ ایي  ػصیاىهوىي است تِ تشتة اضىال ضَد: وِ  است خَاستٌذ روش وٌٌذ ٍ اٍال تِ تفصیل تیاى وشدُ

اّن ٍ اهش تِ تشتة است صیشا اساس تشتة ایي است وِ اساس ّادم  ایي ًحَ ضشط هماسى است وِ ػلی تِ ٍجَد خاسجی ػصیاى یا

یا ضشط هتاخش است وِ اگش ایي ی ضىل تگیشد ها دیگش اّن ًذاسین، ش ػصیاى خاسجاهش تِ هْن دس یه صهاى جوغ ضَد دسحالیىِ اگ

دس ظشف خَدش است ٍ االى ّن اهش تِ  ط آىٍ اسما ًیستاّن خش هسمظ آیذ صیشا ضشط هتأ ة علة ضذیي الصم هیالهحالف تاضذ
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ٍ ّزا »ٍ هیفشهایٌذ: ٌذ ٌو جوغ تٌذی هیّن  وٌٌذ ٍ تاص ٍ لزا هحمك خَئی تمشیثا ّوِ ایٌْا سا تیاى هی اّن است ٍ ّن اهش تِ هْن

ى خاسجی حمیمتا اهش تِ جی اص تیي تشًذُ اصل ٍ اساس تشتة است صیشا ػصیاساخالصِ اضىال ایي است وِ ػصیاى خ...« الَجِ 

ي الصم یذػوال جوغ ضپس هسمظ ًیستٌذ  ٍ ػضم تش ػصیاى ّناخش هاًذ ٍ ضشط هت اهش تِ هْن هیتشد ٍ فمظ  اّن سا اص تیي هی

 آیذ. هی

تِ  طٍفؼلیت اهش تِ هْن هطش پس ًِ ػضم ٍ ًِ ضشط هتاخش، دٌّذ هختاس ها ػصیاى خاسجی است اص اضىال هزوَس جَاب هی تؼذ

وِ اگش  ای وِ هستطىل گشفت لىي ًتیجِ -وِ دس وفایِ خَاًذین  -اسى ٍ تِ ًحَ ضشط هتمذم یا هم ػصیاى خاسجی اهش تِ اّن است

صیشا  ثَل ًذاسینضَد ٍ یه هْن تیطتش ًیست ایي سا ل اّن سالظ هیًذاسین ٍ  یه هْن تیطتشهَلَع ػصیاى خاسجی هغشح ضَد آى 

 3داًٌذ دس حالیىِ ایي هغلة صحیحی ًیست. یي است وِ ػصیاى سا هسمظ هیاهثٌی تش اساس اضىال ایطاى 

 .دَض فَت هَضَع یا تا اهتثال سالظ هی ا تای گَیٌذ تىلیف یا تا ػصیاى َْس هیهط قلت:ان 

ًذ ٍ هؼٌا ف تایذ تالی توایتىل ،لثال ثاتت وشدین وِ دس ظشف ػصیاى یا اهتثال دسست تَضیح داد صیشا ها سا تایذ حشف هطَْس :قلت

اهتثال تىلیف است ٍ ػصیاى  ،اهتثال سِ دسست ًیست،ٍ ایي حشف فی ًف هسمظ تىلیف است ،وِ تگَیین وِ ػصیاى یا اهتثال دًذاس

ضَد وِ اهتثال وِ  ٍ یه تؼثیش فٌی داسد وِ هگش هی  تىلیف ًذاسین ،َد گفت دس  ظشف ػصیاىض ػصیاى تىلیف است ٍ ًویّن 

یا  ،حشف هطَْس وِ گفتٌذ وِ هسمظ تىلیفتَاًذ هسمظ ػلتص تاضذ ٍ لزا  هؼلَل هی تىلیف تاضذ هگشهؼلَل تىلیف است هسمظ 

اسد وِ ذٍ هؼٌا ً ، ًیاص تِ تىلیف استدس ظشف اهتثالاهتثال است یا فَت هَضَع است ظاّشش اضىال داسد، ٍ  ػصیاى است یا

صیاى هسمظ تىلیف است، وِ ػهؼٌا ًذاسد وِ تگَیین ف است ٍهؼلَل تىلیاهتثال  تىلیف، هسمظ تىلیف است صیشاثال تگَیین اهت

است ٍ تش اساس هسله هحمك ًائیٌی تىلیف  است. وِ ایي تش اساس هسله ها، ًتیجِ اعالق ل هؼلَل تىلیفصیشا ػصیاى ٍ اهتثا

وشد  هتؼلكد ٍجَ ذ تِتَاى تىلیف سا همی تىلیف اعالق داسد صیشا ًویها  تش اساس هسله .استك ًحَ هتؼل هحشویت تىلیفًتیجِ 
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تِ دلیل  ،تاضذ لتی تمییذ هستحیلٍ آیذ الصم هیجوغ ًمیضیي تَاى وشد صیشا  ّن ًویتِ ػذم هتؼلك همیذ تحصیل حاصل است ٍ  صیشا

اعالق ٍ دلیل ایٌىِ تماتل ٍلی اص ًظش هحمك ًائیٌی تِ  ن استاعالق هحىّ ، پسالث استضذاى الثتماتل  ،هغلك ٍ همیذایٌىِ تماتل 

هحمك ًائیٌی اص عشیك ایٌىِ تىلیف تایذ  پس اعالق ّن دس واس ًیست، لزااهىاى ًذاسد  تمییذ ٍ ػذم ٍ هلىِ استییذ، تماتل تم

. تا تَجِ تِ هثٌای ها دس ػذم تمییذ تىالیف وٌذ هحشن تِ سوت هتؼلمص تاضذ ٍجَد تىلیف سا دس حال ػصیاى ٍ اهتثال دسست هی

دّذ  تماءا اداهِ هی وٌذ ٍ دسست هی وِ تىلیف سا حذٍثا آًچِحشف هطَْس غلظ است. اها هغلة صحیح چیست؟  تِ ٍجَد ٍ ػذم

هٌاط ٍ هصحلتی  دس هتؼلك تىلیف، وٌذ ٍلتی هَلی هالحظِ هی ی است وِ تىلیف سا ایجاد وشدُ است.آى ػلتوٌذ  سالظ هی ٍ ًْایت

ّش گاُ ایي هٌاط هؼلَل ایي هٌاط است  لزا تىلیفتا هٌاط تحصیل ضَد  وٌذ سسیذى تِ ایي هٌاط ٍ غشض اهش هی تشای جَد داسد،ٍ

سیطِ تحث سا تایذ فشهایذ  ایطاى هی .صیشا ػلت تؼذ اص تحصیل هٌاط ٍجَد ًذاسد ضَد هی هؼلَل تال ػلت تىلیف،  تماء تحصیل ضَد

صجش وٌذ.  تؼث ٍ هَلی سا ٍاداس تِي هٌاط ای ٍجَد داسد ٍدس هتؼلك تىلیف ، هؼلَل هالوی است وِ ایٌجا دسست وشد وِ تىلیف

ٍ فَت اهىاى تحصیل ایي هٌاط ٍجَد ًذاضتِ تاضذ، ایٌجا تؼث هؼٌا ًذاسد طَد ٍلی هٌاط حاصل ًیا اگش ایي هٌاط حاصل ضذ حال 

 یگشتشد د صلضلِ اص تیي هیجٌاصُ سا سیل یا  ٍلتیاست. وِ تا فَت هَضَع تحصیل هٌاط هوىي ًیست هسمظ تاب ّن اصهَضَع 

گیشد ٍ لزا اگش ایي هٌاط تحصیل ضَد یا هطىلی پیذا  ایي هٌاط سش چطوِ هی تىلیف اصٍ  ضَد تحصیل وشد سا ًویتىلیف هٌاط 

ػلیت وِ تشٍد تىلیف ّن  اگش تىلیف ًاضی اص ػلتی است ٍتىلیف هؼٌا ًذاسد، لزا   وِ ًطَد هٌاط سا تحصیل وشد پس تماء ضَد

ىِ توا ایٌتلىِ  است، تىلیف وِ هؼلَل تىلیف توا ایٌىِ اهتثال چیض است: یه اهتثال تىلیف، ًِ هَلغ هسمظ تىلیف دٍآى  ،سٍد هی

هسمظ است وِ تالزات  ػولی است اص تاب تحصیل غشض یؼٌی حیث تالؼشض ٍ تالزات ایي هسمظ ًثایذ خلظ ضَد، صیشا آًچِ

تَاًذ هسمظ  تثال توا َّ اهتثال ًیست، صیشا هؼلَل ًویها هسمظ است هشاد ایطاىگَیٌذ اهتثال  تحصیل غشض است ٍ اگش هطَْس هی

ل هٌاط است هسمظ تىلیف است. فشض دیگش اسماط تىلیف اص تاب ایي است وِ ٍلی اص جْت ایٌىِ اهتثال هحصّضذ، ػلتص تا

حَ ضشط ػصیاى خاسجی تِ ً ذ وِیضَ هتَجِ هی ،ایي تحلیل ًذاسد. تش اساس ایي تحلیل ٍ تصَسهىلف لذست تش تحصیل هٌاط 

ػصیاى خاسجی ضشط ضَد اّن سا اگش وِ  لزا ایي اضىال ،اّن ًیست ضشط فؼلیت هْن است ٍلی ایي ػصیاى خاسجی هسمظ ،هماسى

یست اال دس تؼضی اص صَس صیشا ػصیاى خاسجی ضشط است ٍلی هسمظ ً ٍاسد ًیستد سٍ وٌذ ٍ لزا اساس تشتة اص تیي هی سالظ هی
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هثل  ،تِاص تاب ػذم اهىاى تحمك هاهَسًِ اص تاب ػصیاى تلىِ ظ است ٍلی هسمِهَالغ  ػصیاى خاسجی تؼضیگفت.  وِ خَاّین

آًی تاضذ لحظِ اٍل وِ گزضت تىلیف اگش  تؼضی اص اّن ّا آًی ٍ تؼضی صهاًی ّستٌذ.گفتین وِ لثال جایی وِ اگش اّن آًی تاضذ. 

هاًذ یا هثال یه  یغشق ضذ ٍ فَت وشد دیگش چیضی تالی ًومی وِ هىلف اهتثال وٌذ، هثال غشی هاًذ وِ افتذ ٍ چیضی تالی ًوی هی

 ِوِ ٍاجة دُ دلیم اّن صهاًی ٍجَد داضتِ تاضذاگش یه ، هثال شاتش تاضذتِ تا آى صهاى هَسد تضاحن ت داسین وِ صهاى هاهَسصهاًی 

د ساتَاى اًجام تذّذ. دس ایي هَ ًویُ وِ تگزسد دیگش اّن سا دس صهاى تالی هاًذ اٍل دلیمِذ ٍ دُ دلیمِ ّن صهاى هضاحوت است، تاض

ایي هَاسد  ها لثال گفتین وِ  َد ًذاسد لىيَستِ ٍ تحصیل هٌاط ٍجمك هاهاست ٍلی اص تاب ایٌىِ اهىاى تح هسمظ خاسجی ػصیاى

 الصیشا دس ایي گًَِ هَاسد ػو نیدس جْاتی وِ دس تحث تشتة تیاى وشدین ّویي هغلة سا تیاى وشد ٍ خاسج اص تحث تشتة ّستٌذ

تحمك توا ایٌىِ لذست تش  ًِ ػصیاى توا َّ ػصیاى تلىِسالظ ضذُ است الثتِ  اّن تا ػصیاى ٍ فؼلی تیطتش ٍجَد ًذاسدیه تىلیف 

ضذ ًیاص تِ تشتة است آًی است اگش هْن ّن آًی تااّن ذ. تلِ جایی وِ ًتة ًذاسظشیِ تشًیاصی تِ ًگًَِ هَاسد هٌاط ًذاسد ٍ ایي 

هی وٌذ ٍ جوغ تٌذی هحمك خَئی دس پایاى هثاحث یىثاس دیگش هغالة سا است . هغشح ساب تشتة د ًیض حصیشا دس ایي گًَِ هَاس

هحمك . اًذ یي تشتة غفلت اص ایي هغالة ًوَدُوٌذ تا ًطاى تذّذ وِ هٌىش اضىال وشدُ است لیست هی آیت اهلل فاضلوِ سا ی ًىات

هحل الٌضاع خصَظ ّزا الفشض، ٍ تخیل ثاًیاً: اى سمَط األهش فیِ هستٌذ إلى تخیل أٍال: اى   الوٌىش للتشتة  لؼل»فشهایذ:  خَئی هی

«ء آخش، ٍ ثالثاً: اى األهش غیش ثاتت فی حال الؼصیاى. الؼصیاى فی اآلى األٍل ال إلى ضی
یي ًضاع تشتة فمظ دس ااٍل ایٌىِ تخیل  4

 ىِ اهش دس حال ػصیاى ثاتت ًیستایٌ تخیل ثالثٌذ تِ ػصیاى است ٍ تایٌىِ سمَط اهش هس فشض لاتل تحث است ٍ تخیل ثاًی

اهش ثاتت است ٍ اگش اهش ثاتت ًثاضذ اهتثال ٍ ػصیاى  ،ثالدس حال ػصیاى ٍ اهت اٍال تخیل سا جَاب دادین.ّش سِ  ها دس حالیىِ

ٍ  اهتثال 5تثال ًیست،ٌذ تِ اهتثال توا َّ اهتَّ ػصیاى ًیست ووا ایٌىِ سمَط هستِ ػصیاى توا  سمَط هستٌذ هؼٌا ًذاسد ٍ ثاًیا

ًِ تٌْا هٌحصش دس ایي  تحصیل هٌاط است ٍ ًضاعتىلیف، تحصیل هٌاط یا ػذم اهىاى  ٍ هسمظػصیاى ستغی تِ اسماط اهش ًذاسًذ 
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صهاًی هْن یه اّن آًی ٍ فشض ایٌىِ ها فشض وٌین یه یؼٌی تحث تشتة است  ًیست تلىِ ایي فشض اص اٍل خاسج اصفشض 

اهىاى تحمك ًذاسد ٍ ایي خاسج اص تشتة است ٍ لزا ًضاع سا سش ّویي  ،اٍل ن وِ تا ػصیاى دس آىِیداس یكین یا یه صهاًی هضداس

وِ تا ػصیاى اص تیي  داسین غَسهیه اّن صهاًی دس جایی است وِ ضاع ً تا دسست هؼلَم ضَد وِ ًضاع چیست. وٌیذ دُالِ پیاصا

وٌذ تلىِ اگش  جوغ ضذیي تحمك پیذا ًویپس  ،ىِ ػصیاى ضشط فؼلیت هْن استصیشا اصالِ اهىاى اًجام داسد ٍلی تِ دلیل ایٌ سٍد ًوی

هَضَع فؼلیت هْن است  ،اّن ػذمایٌىِ ی ػصیاى خاسجی یؼٌ صیشاًثَد  هْن هغلَباصال وشدین ایٌْا جوغ ضذًی تَدًذ  فشض هی

لزا  .ضَد ٍ لزا تطشیغ هی ایي هْن هغلَب ًیست، هْن سا اًجام تذّذ، تِ لصذ اهشّن، دس فشض ٍجَد ااگش هىلف تخَاّذ  حتی 

ٍ هْن دس فضای  صیاى خاسجی ضشط فؼلیت هْن است، ػصیاى خاسجی تالی است ٍ ػاتحیحمك خَئی هصشّ است وِ تا ایي تَضه

هْوی ًذاسین  پسم است هحشّ لصذ وٌذ تطشیغدّذ عَسی وِ اگش وسی تخَاّذ اهش اّن سا  هغلَتیت سا اص دست هی اهش اّن، ٍجَد

ٍ دس فشض  هغلَتیت داسد اّن ٍ  دس فشض ٍجَد اّن، فمظ عثیؼت لشاس گشفتِ تاضذ ا تَدىالواهَستْوِ ػلی صفت الوغلَتیة ٍ 

سا  ، هطىلاضتشاط ػصیاى خاسجی ِ تاضذ تِ ٍسیلِتذٍى ایٌىِ ًیاص تِ اختالف ستث، هْن هغلَب است ػصیاى خاسجی ٍ ػذم اّن

 وٌین. تشعشف هی

 نقد و بزرسی فزمایش محقق خوئی 

صیشا فشض تش ایي است وِ ػصیاى خاسجی تا اهىاى تحصیل هٌاط  ًذاسدٍلی سمَط اهش سا  تِ دًثال داسدػصیاى خاسجی ػذم اّن 

یي ا خَسد وِ الثتِ ًویلثال گفتِ تَد وِ ػضم تِ دسد  . هحمك خَئیدادُ است تػصیاى خاسجی حیث ػذم سا دخال .دَض جوغ هی

  .ػضم ّن تتَاًذ ضشط تاضذاش ایي است وِ  آیذ صیشا ایي حشف تا توام اتماًی وِ داسد الصهِ جَس دس ًویحشف آى حشف تا 

 ؟ تشگشداًذ ػصیاى خاسجیا تِ ػضم سسَال: ایطاى 

تِ هحمك ًائیٌی  دس ػثادات . حشف هحمك خَئیگفت ػضم ضشط ًیست صیشا ػضم الصهِ اتیاى خاسجی استایطاى  ،خیشجَاب: 

وٌین صیشا ػملی وِ حاون ِت  واس هی ػصیاى خاسجی ها تا تدس هحاضشات یه جولِ تَد وِ گفحشف ًْایی ایطاى  .لَیی تَد
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تا ػصیاى خاسجی اص تاب هسمغیت ػصیاى واس  سَال وٌین وِ اگشاص هحمك خَئی تایذ  .وٌذ اس هیاضتشاط است تا ػصیاى خاسجی و

 .دیگش هسمغیت ػصیاى هغشح ًیست لی ضوا هسمغیت ػصیاى سا تشداضتیذ پسهؼمَل است ٍ ذ ایيیوٌ هی

ػصیاى خاسجی است فمظ ٍ هسمظ  ٌذهسمظ ًیست ،ةتؼمّػٌَاى ٍ ایي تَد وِ ػضم ٍ ضشط هتاخش  فشهایص آیت اهلل فاضلخالصِ 

. هحمك خَئی اص یه عشف وٌذ هیاگش ػصیاى خاسجی ضشط ضَد، ایي ضشط اساس تشتة سا هٌْذم لىي پس هسمظ ضشط است 

ی هسمظ ًیست چِ دلیلی وٌذ صیشا هسمظ ًیست ٍلتی ػصیاى خاسج اى خاسجی اساس تشتة سا هٌْذم ًویخَاّذ تگَیذ وِ ػصی هی

ذ هْن سا خَاّی ًذ داسین. اگش دس ظشف ػذم اّن هیآخَهشحَم داسین وِ فمظ ػصیاى خاسجی ضشط تاضذ ٍ چِ دلیل تش سد والم 

ایي عشف والم  تَاًذ صَست تگیشد. هیتا ضشط هتاخش ّن ّن صَست تگیشد، تَاًذ تا ػضم ػلی الؼصیاى  ػذم اّن هی فؼلی وٌیذ،

وٌین اضىال  ضشط هتاخش واس هیوٌین ٍ تا  وٌذ وِ ها تا ػضم واس ًوی ىال هیى عشف وِ تِ آخًَذ اضایطاى تا ایٌجا هشتة است ٍلی آ

 داسد.

ال اهتثفشهایذ  تىلیف تش هیگشداًذ ٍ هییا تحصیل هٌاط  تحصیل هٌاط اّن ٍ هٌاط تىلیف ىاىهسمغیت سا تِ ػذم اه هحمك خَئی

شا تحث سا سش اضتشاط ػصیاى توا ََّّ هسمظ ًیستٌذ ٍلی اگش ایي است پس چتىلیف ٍ فَت هَضَع ٍ ػصیاى، ّیچىذام 

ت پس ػصیاى خاسجی خصَصیت ًذاسد ٍ ػضم گَیین وِ اگش ػمل گفتِ اس ها هی است؟ گَیذ وِ ػمل گفتِ تشیذ ٍ هی خاسجی هی

 .تَاًذ ضشط تاضذ ّن هی

 وٌن. یه اضىال ػلی الوثٌا ّن تِ هحمك خَئی داسین وِ فشدا تیاى هی

 همشّس: حسي هْاجشی


