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تصحیح عبادیت عبادت با قصد هالک
خالصه جلسه گذشته
تحث ها دستاسُ تشسسی فشهایص هحمك خَئی تَد وِ ایطاى دستاسُ غغشی احشاص هالن دس فضای تضاحن اّن ٍ هْن تیاًات
هفػلی سا فشهَدًذ وِ یه تخص اص ایي تیاًات ًمذ ولوات هشحَم آخًَذ است .هشحَم آخًَذ فشهَد ها لغغ داسین تِ
ایٌىِ دس فضای تضاحن دٍى تخػیع ،هالن ٍ هٌاط ٍخَد داسد .هحمك خَئی فشهَد لغغ هٌطا ٍ ػلت هی خَاّذ ٍ اگش
ػلت آى ػلن تِ تىلیف است ٍلتی ػلن تِ تىلیف هٌتفی ضَد چگًَِ ػلن تِ هٌاط تالی هی هاًذ .ػمل ساّی تشای احشاص
هٌاعات ٍ هالوات احىام ًذاسد هگش اص عشیك ػلن تِ تىلیف ٍلتی تىلیف هٌتفی ضذُ هشحَم آخًَذ چغَس هی گَیذ ها
احشاص هٌاط وشدین .تخص دٍم فشهایص ایي اضىال تِ والم هحمك ًائیٌی تَد وِ خَاست احشاص هٌاط سا اص ساُ ػذم تالصم
داللت هغاتمی ٍ التضاهی دس همام حدیت تیاى وٌٌذ .هحمك ًائیٌی فشهَدًذ داللت هغاتمی اص حدیت افتادُ است ٍلی دلیلی
ًذاسین وِ داللت التض اهی اص حدیت افتادُ است تٌاتشایي اگش حدیت دلیل دس ٍخَب هخذٍش ضذ حدیت دلیل دس ٍخَد
هٌاط ٍ هالن هخذٍش ًوی ضَد وِ هحمك خَئی ایي تخص سا ّن چٌذیي اضىال فشهَدًذ وِ اٍال ها وثشای ػذم تالصم دس
همام حدیت سا لثَل ًذاسین داللت هغاتمی ٍ داللت التضاهی ّن دس ٍخَد ٍ ّن دس حدیت تاتغ ّستٌذ ٍ ثاًیا ػذم تفىیه
داللت التضاهی اص داللت تضوٌی سا لثَل ًذاسین ٍ اضىال وشدًذ وِ هحمك ًائیٌی چغَس هی خَاٌّذ ػذم تالصم تیي داللت
تضوٌی اص داللت هغاتمی سا دلیل تش ػذم تالصم داللت التضاهی ٍ هغاتمی دس حدیت لشاس دٌّذ .حدیت داللت تضوٌی تمائا
ّیچ هالصهِای تا تماء حدیت داللت التضاهی ًذاسد ٍ سَم ایٌىِ تفىیه تیي اسادُ استؼوالی ٍ اسادُ خذی ٍ ایٌىِ هٌاط سا
تاتغ اسادُ خذی هی داًین ًِ تاتغ اسادُ استؼوالی .هؼٌای ایٌىِ هحمك ًائیٌی لائل است اص خغاب یا تىلیف لذست دس هیآیذ
ایي است وِ اسادُ خذی تِ عثیؼت همذٍسُ خَسدُ است ٍ هٌاط ّن تایذ دس ایي اسادُ خذی ضىل تگیشد ٍ ها ًوی تَاًین
ایي هثٌا سا لثَل وٌین وِ هٌاط تاتغ اسادُ استؼوالی تاضذ تلىِ هٌاط تاتغ اسادُ خذی است هخػَغا تا ػٌایت تِ لیذ لذست
اص خغاب یا تىلیف دس هیآیذ.
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بزرسی و نقد اشکاالت هحقق خوئی به هزحوم آخوند و هحقق نائینی
دس همام تشسسی تِ ًظش ها تایذ تیي فشهایص هشحَم آخًَذ ٍ فشهایص هحمك ًائیٌی تفىیه وشد ٍ ًمذّایی وِ تِ فشهایص
هحمك ًائیٌی ٍاسد هی ضَد تِ فشهایص هشحَم آخًَذ ٍاسد ًیست ،لزا اٍلیي ًىتِ تفىیه تیي ایي دٍ تیاى است ٍ سسیذگی
تِ ایٌىِ ًمذّایی وِ تِ هحمك ًائیٌی ٍاسد است تِ هشحَم آخًَذ ٍاسد ًیست لزا تضسگاى دیگشی وِ لغغ تِ احشاص هالن سا
دس فضای تضاحن لائل ّستٌذ اص صتاى هشحَم آخًَذ لائل ّستٌذ ًِ اص لساى هحمك ًائیٌی.
دس فضای والم هحمك ًائیٌی ًیض تایذ تیي دٍ تخص اص والم ایطاى تفىیه وشد یه تخص هسألِ تالصم دالالت است ٍ
تخص دیگش هسألِ ٍخَد هٌاط ٍ هالن دس فضای تضاحن تا تَخِ تِ هثٌای هحمك ًائیٌی است.
پس سِ هسألِ دس ایٌدا تایذ تشسسی ضَد:
هسألِ اٍل :تفىیه والم هشحَم آخًَذ اص هحمك ًائیٌی.
هسألِ دٍم :هسألِ تالصم دالالت.
هسألِ سَم :هسألِ ٍخَد هالن است دس فضای تضاحن تا تَخِ تِ هثٌای هحمك ًائیٌی.
تِ دلیل ایٌ ىِ هختاس ها فشهایص هشحَم آخًَذ است والم ایطاى سا پایاى تحث خَد لشاس هی دّین ،یؼٌی اتتذا دٍ تخص
والم هحمك ًائیٌی سا تشسسی هیوٌین ٍ تخص پایاًی تحث ها ،تشسسی اضىال هحمك خَئی ًسثت تِ فشهایص هشحَم آخًَذ
ٍ تاییذ والم هشحَم آخًَذ است.
هسأله تالسم دالالت

دس هسألِ تالصم دالالت یىثاس اغل تحث ٍ هثاًی آى سا هی خَاّین تشسسی وٌین ٍ تفػیل ٍ تحمیك ایي تحث هَوَل تِ
خای دیگشی است .لىي چٌذ ًىتِ سا تیاى هی وٌن وِ خاّات اضىال دس والم هحمك خَئی تا ایي چٌذ ًىتِ سٍضي هی
ضَد لىي تفػیل تحث سا دس خای دیگشی تیاى خَاّین وشد.
هحمك ًائیٌی فشه َد داللت التضاهی تاتغ داللت هغاتمی دس ٍخَد ٍ حدیت است ،تِ خاعش ایٌىِ داللت التضاهی اص عشیك
هالصهِای دسست هی ضَد ایي هالصهِ تؼذ اص ثثَت هلضٍم ،آى حػِای اص الصم سا ثاتت هیوٌذ وِ هشتثظ تا هلضٍم است ًِ
هغلما  ،هثال اگش تیٌِ ضْادت داد تِ هاللات ایي ثَب تا تَل ً ،داستی دسست هی ضَد وِ هسثة اص تَل است ًِ هغلك
ًداست ٍ لزا دس داللت التضاهی یه ثثَت هلضٍم داسین ٍ یه ثثَت هالصهِ داسین وِ اص دسٍى ثثَت الصم دس هیآیذ ٍلی ًِ
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ثثَت الصم هغلما تلىِ ثثَت آى حػِ هشتثظ تا هلضٍم وِ اص عشیك هالصهِ دسست ضذُ است ،لزا دس هاًحي فیِ فشهَدًذ
ٍلتی ٍخَد دسست هی ضَد اص عشیك هالصهِ هالن احشاص هی ضَد ٍلی آیا هغلك هالن دسست هی ضَد یا هالوی وِ اص
عشیك ٍخَب دسست ضذُ است.
ایي تحث دٍ ًىتِ هثٌایی داسد وِ اگش ایي دٍ ًىتِ هثٌایی ثاتت ًطَد ایي تحث اضىال داسد.
ًىتِ اٍل ایٌىِ آیا داللت التضاهی سا دال لت لفظی هی داًین یا ًوی داًین؟ آیا هی تَاى گفت داللت التضاهی داللت لفظی
است ٍ تؼذ تگَیین داللتْای لفظی سِ تا ّستٌذ یىی داللت هغاتمی ٍ تضوٌی ٍ التضاهی ٍ تؼذ تگَیین دلیل حدیت
ّواًغَسی وِ داللت هغاتمی سا گشفتِ است داللت التضاهی سا ّن گشفتِ است یا ٍلتی دلیل حدیت داللت هغاتمی سا گشفتِ
است داللت التضاهی سا دس آى حػِ ای هی گیشد وِ هشتثظ تا داللت هغاتمی است وِ هٌظَس آلایاى اص دلیل حدیت دس ایٌدا
تٌاءػمالء دس حدیت ظَاّش است؛ یا ًِ داللت التضاهی داللت لفظی ًیست صیشا لفظ استثاعی تا الصم ًذاسد استثاط الصم تا
هلضٍم اص عشیك هالصهِ است ٍ حاون تِ آى هالصهِ ػمل یا ػشف است وِ تحث ػمل ٍ ػشف سا تایذ دس تحث تفػیلی
سسیذگی وٌین؟ ٍ اگش داللت التضاهی سا داللت لفظی ًذاًین ایي هسألِ وِ داللت التضاهی تاتغ داللت هغاتمی است دس
حدیت اٍل الىالم است صیشا هٌاط حدیت داللت هغاتمی تا هٌاط حدیت داللت التضاهی هتفاٍت هیضَد ٍ ایي یىی اص
ًىات اساسی ایي تحث است .اٍل تایذ هاّیت داللت التضاهی سٍضي ضَد تا تتَاى ًطاى داد حذٍد اػتثاس ایي هغلة چمذس
است.
هؼٌا چِ هذلَل هغاتمی تاضذ ٍ چِ هذلَل هغاتمی ًثاضذ .تخطی اص ایي تحث دس همذهِ ٍاخة تحث ضذ .آًدا تیاى وشدین
وِ آیا هسألِ همذهِ ٍاخة اص ظَْسات لفظی است یا ًِ؟ ػذُای گفتٌذ تِ دلیل ایٌىِ تحث هالصهِ است هالصهِ آى سا تِ
داللت التضاهی تشهی گشداًذ ٍ تحث ظَْس لفظی است .دس آًدا تیاى ضذ وِ هالصهِ اص واًالی است وِ هلضٍم چِ اص لفظ
تذست آیذ ٍ چِ اص لة تذست آیذ ٍخَب غیشی دسست هی ضَد ٍ یه تحث ولی وشدین وِ آیا داللت التضاهی سا هی ضَد
اص ضٍَى داللت لفظی داًست ٍ تؼذ دس هَسد هحمك خَئی تحث وشد وِ آیا دلیل حدیت وِ هلضٍم سا گشفتِ است الصم سا
ّن هیگیشد؟!
ًىتِ دٍم ایٌىِ هسألِ گاّی ٍلت اص حیث ظَْس تشسسی هی ضَد ٍ ها هسألِ دلیل حدیت سا دس ظَاّش هیتشین ٍ یىثاس
دلیل حدیت سا دس إخثاس هی تشین ٍ هی گَیین اخثاس اص هلضٍم اخثاس اص الصم است ٍ دلیل حدیت اص واًال اخثاس تشسسی
هی ضَد وِ غیش اص ظَْس است .دس فشهایص هحمك خَئی وِ ًگاُ وٌیذ هتَخِ هی ضَیذ وِ هشص ایي ّا سٍضي ًیست .دس
هسألِ ایٌىِ هذلَل التضاهی ٍ هذلَل هغاتمی دس حدیت تاتغ ّستٌذ یا تاتغ ًیستٌذ تایذ سٍضي وٌین وِ دلیل حدیت
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چسیت .اگش ظَْس لفظی است ٍ داللت التضاهی اص ظَاّش لفظیِ تِ حساب هی آیذ ٍ تؼذ حیث دلیل حدیت سا تشسسی وٌین.
اگش ظَْس لفظی ًیست هاًٌذ سیشُ ػمالء است دس حدیت اخثاس ،تایذ دس ایي فضا هسألِ سا تشسسی وٌین؛ لزا ایي هغلة ًیاص
تِ یه سسیذگی اساسی داسد وِ خیلی فاغلِ هیاًذاصد تیي تحث ها.
ًىتِ ًْایی دس ایي تحث هسألِ حػِ است .یىی اص اسواى فشهایص هحمك خَئی تحث حػِ استٍ .لتی هلضٍم هَخَد
تاضذ ٍ ًیاص است الصم ثاتت ضَد آیا الصهی وِ ثاتت هی گشدد اعالق داسد یا حػِای اص الصم اثثات هی ضَد .هسألِ حػِ
استثاط تسیاس ًضدیىی داسد تِ ایٌىِ دلیل حدیت چی دیذُ ضَد ػمل تاضذ یا ػشف تاضذ ٍ تطخیع دس تحمك حػِ سا
ػملی تثیٌیذ یا ػشفی .ها دس هسألِ حػِ لثال تحث وشدین ضایذ تؼذ اص ایي تحث دس هسألِ هتؼلك اٍاهش ٍ ًَاّی وِ ًظشیِ
سخل ّوذاًی ٍ تحثْای آلاضیاء سا اگش سسیذگی وٌین یه تخطی اص هسألِ حػِ سا تشسسی وشدین .اساس ًظشیِ هحمك
خَئی ایي است وثشای ًظشیِ هحمك خَئی ایي است وِ حدیت سا اص ظَاّش تلمی فشهَدًذ ٍ اص عشف دیگش خَاستٌذ
تگَیذ لفظ داللت هغاتمی هی وٌذ ٍ هلضٍم سا ثاتت هی وٌذ ٍ هالصهِ حػِای اص الصم سا وِ هشتثظ تا هلضٍم است غغشی
حدیت ظَْس یا حدیت اخثاس هی وٌذ اگش تحث خثش تاضذ .حػِآی وِ داسد تِ ػٌَاى حػِای اص الصم اص عشیك هالصهِ
دسست هی ضَد تطخیع ایي حػِ ػشفی است یا ػملی؟ ٍ ایٌىِ حػِ چیست؟ ایي دٍ تحث سا تایذ تشسسی وٌین .لزا
ایي سِ ًىتِ اغلی تِ ػٌَاى ًىتِ هثٌایی دس تشسسی هثٌای هحمك خَئی هَثش است ٍ تا ایي سِ ًىتِ اغلی سسیذگی ًطَد
دستاسُ هثٌای تالصم دالالتی وِ ایطاى تا هحمك ًائیٌی اختالف داسًذ ًظش ًْایی سا ًوی تَاًین اسائِ وٌین ٍلی تاثیشش دس
تحث ها خیلی ًاچیض است.
تشاساس ایي تحلیلی وِ تیاى وشدم تفىیه تیي داللت تضوٌی اص التضاهی اهىاى پزیش است یؼٌی دس اختالف تیي هحمك
ًائیٌی ٍ هحمك خَئی ًظش داد وِ آیا داللت التضاهی یا تضوٌی اص یه ٍادی ّستٌذ یا اص یه ٍادی ًیستٌذ .داللت تضوٌی
لغؼا لفظی است یؼٌی لفظ هَضَع تش ول استثاط ٍضؼی پیذا هی و ٌذ تا خضء خَد تش خالف الصم وِ اص حیغِ ٍضغ تیشٍى
است .تٌاتشایي ایي تحلیل ،اغل تفىیه تیي داللت تضوٌی اص داللت التضاهی تشاساس ایٌىِ یىی لفظی تاضذ ٍ دیگشی
ًثاضذ هوىي است ٍلی داللت التضاهی تایذ تؼییي تىلیف ضَد تا تؼذ دس تاب حدیت تشسسی وٌین وِ هی ضَد ایٌْا سا اص
یىذیگش خذا وشد یا ًوی ضَد.
هسأله وجود هالک در فضای تشاحن با توجه به هبنای هحقق نائینی

ایي تخص اٍل است وِ دس فشهایطات هحمك خَئی تایذ ًْایی ضَد ٍ ایي تَضیح تٌذُ سٍضي هی ضَد وِ ها تِ اعالق
فشهایص هحمك خَئی لائل ًوی ضَین لىي دس هاًحي فیِ تحث سش هسألِ حدیت ًیست .هسألِ حدیتٍ -اسد تخص دٍم
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فشهایص هحمك ًائیٌی هی ضَین -تٌاء ػمالءاست اص تاب ظَْس لفظی است یا حدیت تٌاءػمالء است اص تاب حدیت اخثاس
تِ ایي ضىل وِ یه هلضٍهی داسین تِ ًام ٍخَب وِ ایي سا اص تاب ظَْس یا اخثاس ػذل دسست هیطَد یه الصهی داسد وِ
ایي الصم حػِ ای است وِ تا ایي هشتثظ است .آیا تحث ها ایي است وِ هحمك خَئی ایي عَسی تا لضیِ تشخَسد وشد یا
دس هاًحي فیِ تحث ایي است وِ ها یه خشٍج تخػیػی داسین ٍ یه خشٍج هضاحوتی داسین .آلای هحمك خَئی دس ریل
تحمیك خَد تِ ایي ًىتِ تَخِ وشدُ است .دس خشٍج تخػیػی یه تفىیىی داسین تیي اسادُ استؼوالی ٍ اسادُ خذی ٍ
ٍالؼا ایطاى دسست هی گَیٌذ وِ دس خشٍج تخػیػی هالن تاتغ اسادُ خذی است ،یؼٌی اضاسُ تِ هثٌای دسست هشحَم
آخًَذ وشدًذ .هحمك خَئی تِ هحمك ًائیٌی هی فشهایذ آیا تِ ًظش ضوا هالن تاتغ اسادُ استؼوالی است یا تاتغ اسادُ خذی
است .تفىیه تیي اسادُ استؼوالی ٍ خذی،تفىیه تیي حیث حدیت اص ظَْس دس ٍادی تؼاسؼ دلیل است .دٍ دلیل ٍلتی
تا ّن تؼاسؼ هی وٌٌذ دس ٍالغ ضوا ًسثت سٌدی هی وٌیذ تیي ظَْسات دٍ دلیل ٍ آى هَلغ هی گَییذ ها اص تاب الَائیت
ظَْس خاظ ،وِ یا اظْش است یا ًع است خاظ سا تش ػام همذم هی وٌین ٍ دلیل ػام سا تخػیع هی صًین ٍ هی گَیین
ٍلَ اسادُ استؼوالی ػام تَدُ است ٍلی اسادُ خذی خاظ تَدُ است ٍ ایي دس فضای تخػیع ٍ ظَْس ٍ دسگیشی دٍ
دلیل دس حیث ظَْساتطاى است .ایي حشف هحمك خَئی تسیاس خَب است ٍ تِ هحمك ًائیٌی هی گَیذ ضوا تایذ دس ایي
هَاسد تذاًیذ وِ دس ایٌدا هٌاط تاتغ اسادُ خذی است .ها ّن لثَل داسین هٌاط تاتغ اسادُ خذی است اص تاب تخػیع ٍ اص
خْت ایٌىِ یه دلیل ػام سا تیاى وشدُ است ٍ دلیل دیگش گفتِ است التىشم الفساق هي الؼلواء .تؼذ تایذ سَال وشد وِ آیا
هٌاط تاتغ اسادُ استؼوالی است یؼٌی هٌاط دس استغشاق ٍ ّش ػالوی هٌاط ٍخَب اوشام سا داسد یا اگش تؼذ اص ػام گفت
التىشم الفساق هي الؼلواء ٍ آى حدیت الَی داضت هثال ًع یا اظْش تَد ٍ تخػیع صدیذ ٍ تؼذ گفتیذ اسادُ خذی اوشم
ػالن ػادل است ایي هٌاط داسد ایي حشف تسیاس خَتی است لىي هؼٌای ایي حشف خَب ایي است وِ ًضاع تِ هغلة
اساسی هشحَم آخًَذ تشهیگشدد وِ اگش ضواحیث تخػیع داضتیذ ایي حیث دس فضای تؼاسؼ دٍ دلیل است .ضوا دس
فضای تخػیع ٍ تمییذ وِ دٍ ظَْس تا ّن دسگیش ّستٌذ ًسثت سٌدی هی وٌیذ اگش ػام ٍ خاظ ٍ هغلك ٍ همیذ تاضٌذ
یه خَس تا آى تشخَسد هی وٌیذ ٍ اگش ػاهیي هي ٍخِ تاضٌذ خَس دیگش تا آًْا تشخَسد هی وٌیذ .ایٌدا حیث تحث حیث
داللت است اگش ایي حیث آهذ حیث تخػیع ٍ تفىیه اسادُ استؼوالی اص اسادُ خذی دسست هی ضَد هٌاط ّن تاتغ اسادُ
خذی است لىي ایي ستغی تِ تحث ها تحث تضاحن است ًذاسد .ها دس فضای تضاحن ًوی خَاّین دلیل سا اص حدیت
تیٌذاصین صیشا ًوی خَاّین تیي اسادُ استؼوالی ٍ اسادُ خذی تفىیه وٌین .دس حیث تضاحن هیگَیین ٍخَب اص فؼلیت
افتادُ است ٍ واسی تِ حیث ظَْس دلیل ًذاسین ٍ دست اص اسادُ خذی ًویوطین تا تخَاّین ایي هغلة هحمك خَئی سا
پیادُ وٌین ٍ تگَیین هٌاط تاتغ اسادُ خذی است .تحث دس هسألِ تضاحن است .تِ ًظش ها یىی اص اضىاالت ٍاسد تِ هحمك
ًائیٌی ایي است وِ ایي ٍادی سا اص فشهایص هشحَم آخًَذ خذا وشدُ است ٍ آى سا تِ فضای دالالت ٍ ظَْسات تشدُ است
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ٍ ایي سّضى رّي هحمك خَئی ضذُ است ٍ گفتِ است تایذ تفىیه تیي اسادُ استؼوالی ٍ اسادُ خذی وٌین .دس ایي گًَِ
هَاسد هٌاط تاتغ اسادُ خذی است ٍلی ٍلتی وِ هسألِ تؼاسؼ ادلِ تاضذ تِ تؼثیش هشحَم آخًَذ ٍلتی وِ خشٍج تخػیػی
است .هشحَم آخًَذ گفتِ خشٍج دٍ گًَِ است یىثاس خشٍج تخػیػی است اص تاب تؼاسؼ دٍ دلیل ٍ یىثاس خشٍج
هضاحوتی اص تاب اص فؼلیت افتادى دلیل است .ها تِ هحمك خَئی هیگَیین هسألِ تفىیه اسادُ استؼوالی اص اسادُ خذی ٍ
ایٌىِ هٌاط سا تاتغ اسادُ استؼوالی تذاًین دٍى اسادُ خذی ایي واهال حشف دسستی است ٍ ضوا ّن حشف هشحَم آخًَذ سا
هیصًیذ لزا دس هسألِ ایٌىِ دلیلی اص فؼلیت هی افتذ اص تاب هضاحوت اسادُ خذی هطىل پیذا ًویوٌذ.
اضىال ها ایي است وِ ضوا چغَس ها ًحي فیِ سا سشاؽ ظَْسات ٍ تؼاسؼ ٍ سمَط ظَْس دس هشحلِ اسادُ خذی تشدیذ.
اغال تحث دس هَسد ایي ًیست .تلِ اگش وسی هسألِ اخثاس سا هغشح وٌذ آى حشف دیگشی است ٍ تایذ تشسسی وٌین وِ
حیث اخثاس تِ چِ هؼٌا است ٍ تاص ثاتت خَاّین وشد وِ آى تحث ّن دس ایٌدا ًیست.
تٌاتشایي اغل حشف ها ایي است وِ ایٌدا تحث ها وِ االى هسألِ سمَط ٍخَب اص فؼلیت است حیث تخػیع ٍ تفىیه
اسادُ استؼوالی اص اسادُ خذی ًیست تلِ هحمك ًائیٌی تِ دلیل ایٌىِ لذست سا اص خغاب یا اص تىلیف اخز وشدُ است وأىّ
آهذى لذست یه تمییذی دس دلیل ایداد وشدُ است ٍ ایي تمییذ سثة ضذُ است ضوا هسألِ هشاد خذی ٍ هشاد استؼوالی سا
تگَییذ دسست ّن هی گَییذ .تا هحمك ًائیٌی تحث وٌیذ وِ ضوا ٍلتی لذست سا هی آٍسیذ ٍ ایي لذست سا تشای ًمذ
هحمك وشوی تیاى هی وٌیذ ٍ هی گَییذ ایي لذست اص خغاب آهذُ است ٍ عثیؼت سا همیذ وشدُ است آى هَلغ حیث اسادُ
استؼوالی ٍ اسادُ خذی سا تیاى وٌیذ ایي تحث تا هحمك ًائیٌی لاتل پیگیشی است ٍلی تا هشحَم آخًَذ لاتل تحث ًیست.
هاًحي فیِ یؼٌی خشٍج هضاحوتی ّیچ ستغی تِ هسألِ تخػیع ٍ تفىیه اسادُ استؼوالی ٍ اسادُ خذی ًذاسد ٍلی دس
فضای والم هحمك ًائیٌی اص تاب هثٌای ایطاى هی تَاًذ هَسد تحث تاضذ ٍلی دس هثٌای هحمك ًائیٌی اٍل الىالم ایي است
ای طاى لذست سا اص تىلیف گشفت یا اص خغاب گشفت .ها لثال دس تشسسی ػثاسات هحمك ًائیٌی گفتین وِ ایطاى دٍ تلویز
داسد وِ یىی هشحَم هظفش است ٍ دیگش هحمك خَئی است .یىثاس تمشیش هحمك ًائیٌی سا دس فَائذ اص واظوی هالحظِ وٌیذ
ٍ یىثاس دس اخَد هالحظِ وٌیذ .هحمك خَئی تا حیث تىلیف تیاى هی وٌذ .دس تمشیش فَائذ لذست اص خغاب آهذُ است.
پس دس ایٌدا تایذ تَخِ وشد وِ اٍال هحمك ًائیٌی لذست سا اص خغاب گشفتِ است ًِ تىلیف ثاًیا هحمك ًائیٌی تاویذ هیوٌذ
لذستی وِ اص خغاب هیآیذ دس هٌاط دخالت ًذاسد .هحمك ًائیٌی هیگفت سِ خَس لذست داسین .لذستی وِ اص حىن ػمل
هی آیذ ٍ یا لذستی وِ اص خَد دلیل هی آیذ یؼٌی هذلَل دلیل است یا لذستی وِ اص خغاب هیآیذ .هحمك ًائیٌی گفت لذستی
وِ اص خغاب ٍ ػمل هی آیذ دخیل دس هالن ًیست ٍ لزا اضىال هحمك خَئی تِ هحمك ًائیٌی تا تحلیل هحمك ًائیٌی دسست
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ًیست ٍلی هحمك خَئی تِ دلیل ایٌىِ ایي لذست سا اص تىلیف هی گیشد تِ غذد ایي است وِ تا اًتماء تىلیف اًتفاء هٌاط سا
تذست آٍسد .هحمك ًائیٌی دلیكتش حشف صدُ است ّشچٌذ هوىي است ها تؼذا حشف هحمك ًائیٌی سا تِ دلیل دیگشی سد
وٌین .هحمك ًائیٌی گفت ایي لذست اص خغاب هی آیذ ٍ اغشاس داسد لذستی وِ اص حىن ػمل اص تاب لثح تىلیف ػاخض
هیآیذ یا لذستی وِ اص خغاب هی آیذ همیذ هٌاط ًیست .تلِ لذستی وِ اص دلیل هی آیذ هاًٌذ استغاػت دس حح ،هٌاط سا همیذ
هیوٌذ .هحمك ًائیٌی هی گَیذ هَال سِ گًَِ هی تَاًذ حىن وٌذ .یىثاس هی گَیذ هلل ػلی الٌاس حح الثیت هي استغاع الیِ
سثیال»وِ استغاػت همیذ هٌاط است ٍ یىثاس اص خغاب لذستی سا هی آٍسد ٍ یىثاس اص حىن هستمل لذست سا هیآٍسد .لزا
اگش خغاب ًثَد ٍ دلیل لثی تَد لذستی اص خغاب هتَلذ ًویضَد .پس سِ خَس تیاى استٍ .لی هحمك خَئی هی خَاّذ
لذست سا اص اهش دس آٍسد چِ خغاب تاضذ ٍ چِ خغاب ًثاضذ.
پس ًىتِ اٍل :تفىیه اسادُ استؼوالی اص اسادُ خذی دس فضای هضاحوت عثك والم هشحَم آخًَذ غلظ است ٍ دس فضای
فشهایص هحمك ًائیٌی لاتل تحث است.
ًىتِ دٍم :اگش تا هحمك ًائیٌی تخَاّین تحث وٌین ٍ تگَیین هٌاط تاتغ اسادُ استؼوالی است یا تاتغ اسادُ خذی تایذ تشای اٍ
سٍضي وٌیذ وِ لذست سا اص تىلیف هیگیشد یا اص خغاب هیگیشیذ .تلِ اگش هحمك خَئی تخَاٌّذ یه تحث هثٌایی تا
هحمك ًائیٌی وٌٌذ آى سا خَاّین گفت .آى تحث هثٌایی تحثی است وِ اهام تا استاد خَد هحمك حائشی داضتٌذ دس ریل
هسألِ خشٍج اص هحل اتتالء وِ اهام فشهَدًذ احشاص هٌاط تخشظ تِ غیة استٍ ،لی دس فضای لثل اص ولوات اهام ،فشهایص
هحمك ًائیٌی اص فشهایص هحمك خَئی لَیتش است ،وِ اى ضاءاهلل اداهِ تحث سا خَاّین گفت.
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