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موضوع جزئی :تصحیح عببدیت عببدت بب مالک

تصحیح عبادیت عبادت با لصد مالن
خالصه جلسه گذشته
تیاى وشدین وِ لذست دس فشهایص هحمك ًائیٌی سِ تیاى داضت یىی اخز لذست اص دلیل لفظی هثل «هلل ػلی الٌاس حح
الثیت هي استغاع الیِ سثیالً» وِ ایي دخالت دس هالن داسد ٍ تا اًتفاء چٌیي لذستی احشاص هالن اهىاى ًذاسد ٍ دیگشی
لذستی وِ اص خغاب تذست هی آیذ ٍ دیگشی لذستی وِ اص حىن ػمل تِ لثح تىلیف ػاخض تذست هیآیذ؛ ّوچٌیي دس
تحث تیي ضْیذ غذس ٍ استادضاى ،هحمك خَئی

سضَاى اهلل تؼالی ػلیْوا

تِ ایٌدا سسیذین وِ هحمك خَئی ًویخَاّذ هسألِ

عَلیت سا لائل ضَد تلىِ هاحػل فشهایص هحمك خَئی ایي است وِ دس تخص اٍل وِ ها اص دلیل لفظی استفادُ هیوٌین
هحمك ًائیٌی دخالت آى ًَع لذست خاظ سا دس هالن پزیشفتِ است ٍ دس تخص دٍم وِ تا لذست ًاضی اص خغاب واس ضذ
هحمك ًائیٌی تمییذ خغاب سا تِ لذست تِ هؼٌای ایي لشاس دادُ است وِ هاهَستِ حػِ همذٍسُ است ٍ لزا ًوی تَاى احشاص
هٌاط دس حػِ غیش همذٍسُ وشد هگش ایٌىِ هٌاط سا تاتغ اسادُ است ؼوالی لشاس دّین ًِ اسادُ خذی صیشا اسادُ استؼوالی هغلك
است ٍ تمییذی اص خغاب تِ حىن ػمل ایداد هی ضَد وِ هشاد خذی سا هضیك هیوٌذ .هحمك خَئی هیخَاّذ تفشهایذ
هؼٌای ایي حشف ایي است وِ حػِ همذٍسُ هشاد خذی است ٍ لزا هٌاعی دس حػِ غیشهمذٍسُ ٍخَد ًذاسد ٍ وأىّ دلیل
ػلی الؼذم داسین تِ خاعش ایٌىِ هشاد خذی سا حػِ همذٍسُ اػالم وشدُ است؛ ٍ اگش لذست اص ًَع لذست تِ حىن هستمل
ػمل تاضذ ٍ لثَل وٌین وِ ػمل حىن تِ لثح تىلیف ػاخض وشدُ است آى هَلغ ًضاع ها تا هشحَم آخًَذ ٍ هحمك وشوی
هیضَد ٍ دیگش ًضاػی تا هحمك ًائیٌی ًذاسین دس ایي فضا ٍاسد تحث هشحَم آخًَذ هی ضَین.
نمش انواع سه گانه لدرت در مالن
 : 1لذست ضواسُ یه اص خَد دلیل لفظی تذست هی آیذ ٍ تِ الشاس ّوِ دخیل دس هالن است.
 :2لذست ضواسُ دٍ سا هحمك ًائیٌی لائل است اص خغاب تِ حىن تذست هی آیذ ٍ اص ًظش هحمك خَئی دس ایٌدا دلیل تش
ػذم هالن داسین تِ دلیل ایٌىِ هالن تاتغ اسادُ خذی است ٍ ایي اسادُ خذی حػِ همذٍسُ سا هغشح هیوٌذ ًِ اسادُ
استؼو الی ٍ اص ایٌدا تِ ضْیذ غذس اضىال وشدین استاد ضوا چٌیي تیاًی داسد ٍ لزا ضوا ًویتَاًیذ تگَییذ لذست لیذ تذیْی
ٍ لثی تىلیف است ،هحمك ًائیٌی ٍ هحمك خَئی ّن چٌیي تیاى ًىشدًذ ٍ ضوا ّن ًوی تَاًیذ تگَیذ صیشا هحمك خَئی
لثَل داسد وِ اسادُ استؼوالی هغلك است ٍ ظَْس دس اعالق داسد لىي حدیت دس تمییذ است ٍ خَاب سَم ضْیذ غذس وِ
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خَاست تگَیذ لذست لیذ تذیْی است ٍ ًظام هتَلف تش هالصهِ ًیست سا اضىال وشدین وِ ّیچ وذام اص آلایاى اص ضوا
لثَل ًویوٌٌذ ٍ هحمك خَئی لثَل وشدُ است وِ هحمك ًائیٌی فشهَدُ است آهذى لذست اص خغاب تاػث ًویضَد وِ
لذست یه لیذ لثی تذیْی ضَد وِ ظَْس همیذ ضَد تلىِ فمظ حدیت همیذ ضذُ است ٍ تِ تؼثیش هحمك خَئی اسادُ خذی
همیذ ضذُ است .دس ایي فضا ها تا آلای غذس ٍ هحمك خَئی ٍ هحمك ًائیٌی تحث وشدین؛ پس دس ًضاع تیي هحمك خَئی ٍ
ضْیذ غذس تِ ایطاى اضىال هیوٌین وِ ضوا تایذ فشهایص هحمك خَئی سا دسست تلمی وٌیذ.
 :3لذست ًَع سَم وِ حشف هشحَم آخًَذ است وِ حىن ػمل تش لثح تىلیف ػاخض است – الثتِ تش فشؼ وِ ایي هغلة
سا لثَل وٌین-وِ دس ایي فضا هحمك خَئی تِ هشحَم آخًَذ اضىال هیوٌذ ٍ ًمذی وِ تِ هشحَم آخًَذ هیوٌذ ضاّذ
هغالثی است وِ ها تِ ضْیذ غذس دس تَضیح ػثاست هحمك خَئی تیاى وشدین ٍ تؼذ ایي هغلة هحمك خَئی سا دس فضای
لذست سَم اسصیاتی هیوٌین.
بزرسی نظز مزحوم آخوند در تصحیح عبادت اس راه احزاس مالن
هشحَم آخًَذ ادػا وشد تاب هضاحوت غیش تاب تخػیع است تاب تخػیع هطىل دس همتضی ایداد هی وٌذ ٍ هالن
خشاب هی ضَد ٍلتی گفتِ هی ضَد «اوشم الؼلواء» ٍ تؼذ «التىشم الفساق هي الؼلواء» یا «اال الفساق» وِ تخػیع است
فسك هالن اوشام ػالن سا خشاب هی وٌذ .اها اگش ت اب هضاحوت تاضذ وِ االى هضاحوت تا اّن هحل تحث است همتضی
خشاب ًوی ضَد تلىِ هاًؼی ٍخَد داسد تِ ًام ػدض وِ ایي سثة ضذُ است لذست هٌتفی ضَد ٍلتی لذست هٌتفی ضذ
تىلیف اص تاب ٍخَد هاًغ هٌتفی هیضَد ًِ ایٌىِ تىلیف اص تاب ػذم ٍخَد همتضی هٌتفی ضَد ٍ لزا هشحَم آخًَذ
فشهَد ها لغغ تِ ٍخَد هالن داسین.
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ایي هغلة تشای هحمك سثحاًی خیلی هْن است ٍ دس ًضاػی وِ تا اهام داضتٌذ تایذ حشف هشحَم آخًَذ دسست تاضذ ٍاال
حشف آًْا هطىل پیذا هیوٌذ.
خالغِ ایٌىِ هشحَم آخًَذ هیگَیذ اگش تاب هضاحوت است ٍ خشٍج هضاحوتی تاضذ ًِ خشٍج تخػیػی پس همتضی
ٍخَد داسد ٍ عثیؼی غادق است ٍ لزا هیتَاى احشاص هٌاط وشد.
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نمد محمك خوئی به مزحوم آخوند

خالغِ ًمذ هحمك خَئی دٍ ًىتِ تَد :ایطاى فشهَدًذ ٍلتی تىلیف هٌتفی هیضَد دٍ احتوال ٍخَد داسد یه احتوال
اًتفاء تىلیف است اص تاب ػذم همتضی ٍ یه احتوال اًتفاء تىلیف اص تاب ٍخَد هاًغ است ٍ ػمل ساّی تِ ضٌاخت
ثثَت هالن ًذاسد ٍلتی ػمل ساُ ًذاسد اال اص عشیك ثثَت ٍ تؼلك تىلیف ،دس ایٌدا وِ تىلیف هٌتفی ضذُ است ضوا تیي
ایي دٍ احتوال چغَس احشاص هٌاط هیوٌیذ ٍ لغغ داسیذ اص تاب ٍخَد هاًغ است .ها اص عشیك ػلن تِ تىلیف ،ػلن تِ هٌاط
پیذا وشدین ٍ االى ػلن تِ تىلیف هٌتفی است پس تىلیف ّن هٌتفی هی ضَد .دس ایٌدا والم هحمك خَئی خیلی تِ سٍضٌی
ًطاى هیدّذ وِ ایطاى تا آى فضایی تحث هیوٌذ وِ ها تِ ضْیذ غذس گفتین.
دس اداهِ هحمك خَئی هیفشهایذ :ان شئت قلت :وِ احشاص هالن یه اهش ٍخذاًی ٍ تذیْی ًیست وِ ضوا ادػای لغغ وٌیذ.
تا تَخِ تِ ایٌىِ ساُ ػمل تشای ضٌاخت هالن ٍالؼی هسذٍد است احشاص هالن دٍ ساُ تیطتش ًذاسد یىی ایٌىِ اهش تِ ضی
تخَسد یا ایٌىِ اهش ًخَسد ٍلی عثیؼی تواََّّ تش هاهَستِ غذق وٌذ تا ایٌىِ عثیؼی هالن داضتِ تاضذ ٍلی اگش ًِ اهش داسد
ٍ ًِ عثیؼی تش هاهَستِ غذق وشدُ است ضوا چغَس احشاص هالن هیوٌیذ ،لزا دس ایٌدا احشاص هالن تخشظ تِ غیة است.
ایٌىِ ضوا تا اًتفاء تىلیف ضوا لغغ تِ ٍخَد هالن داضتِ تاضیذ تخشظ تِ غیة است.
تالصم دالالت هغلثی تَد وِ هحمك ًائیٌی تیاى وشد ٍ ایي تٌاتشا یي تَد وِ ها یه هذلَل هغاتمی داضتِ تاضین ٍ اص دسٍى آى،
هذلَل التضاهی سا دس تیاٍسین .هحمك خَئی االى واسی تِ ایي تحث ًذاسدٍ .لتی والم هحمك خَئی سا دس تحث تالصم
دالالت تیاى وشدین گفتین ایي دس اداهِ ایي آهذُ است ٍ وأىّ هحمك ًائیٌی دس هماتل ایي اضىال وِ ضوا اص ودا احشاص هالن
هیوٌیذ گفتِ اص ساُ تالصم دالالت ٍ خَاستِ ساّی تشای احشاص دسست وٌذ.
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بزرسی نکات کالم محمك خوئی

ًىتِ اٍل :تحلیل ها دستاسُ والم هحمك خَئی واهال دسست تَد .هحمك خَئی گفت لذست فؼلیت تِ تىلیف هی دّذ ٍ
اًتفاءلذست تىلیف سا هٌتفی هیوٌذ .االى تػشیح تِ ایي هغلة هی وٌذ .ایي ًطاى هی دّذ تحلیل ضْیذ غذس وِ تِ هحمك
خَئی گفت ضوا لذست سا اص ػمل هیگیشد ٍ ػمل ّن لذست سا دس ٍادی اهتثال تشدُ است ها تِ اٍ گفتین هشاد استاد ضوا
ایي ًیست وِ ساتغِ لذست ٍ تىلیف لغغ ضَد .لغغ دس ٍادی اهتثال سا ضشط فؼلیت تىلیف هیداًٌذ ٍ تِ هشحَم آخًَذ
ایي هغلة سا تیاى هی وٌذ وِ تا اًتفاء لذست تىلیف هٌتفی هی ضَد صیشا ایطاى هلتضم تفىیه تیي اًطا ٍ فؼلیت است ٍ
فاسق تیي تىلیف فؼلی ٍ اًطائی سا لذست هی داًذ ٍ فؼلی تىلیف است ًِ اًطائی ٍ لزا ٍلتی تىلیف فؼلی هٌتفی ضذ
ساّی تشای احشاص هالن ٍالؼی ٍخَد ًذاسد.
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ًىتِ دٍم :هحمك خَئی هی فشهایذ :ها واسی تِ عَلیت ٍ هغاتمِ ٍ التضام ًذاسین .دیشٍص ریل تیاى دٍم هحمك ًائیٌی ،ضْیذ
غذس تِ هحمك خَئی اضىال وشد وِ ضوا داسی والم هحمك ًائیٌی سا دس عَلیت هی تشیذ .ها هیگَیین هحمك خَئی دس
تحث تالصم ،آى هسألِ سا هغشح هی وٌذ و ِ یه هغاتمِ داسین وِ دس عَل آى یه التضام داسین ٍلی ایٌدا هستمین هی گَیذ
ها یه ساتغِ ػلّی هؼلَلی داسین وِ هٌاط ػلت است ٍ تىلیف هؼلَل است ٍ اص ایي عشف ػلن تِ تىلیف ػلت است ٍ
ػلن تِ هٌاط هؼلَل است .تا اًتفا ػلن تِ تىلیف ػلن تِ هٌاط هٌتفی هی ضَد ٍ احشاص هٌاط هٌتفی هی ضَد تِ خاعش ایٌىِ
ایي اًتفاء یا اص تاب ٍخَد هاًغ است یا اص تاب ػذم همتضی است .فشهایص هحمك خَئی ًسثت تِ هشحَم آخًَذ ًطاى هی
دّذ وِ تحلیل ها اص ػثاست ایطاى واهال دسست است لزا ّیچ تْافتی تیي فشهایطات هحمك خَئی اص ایي خْت ًیست اًطا
ٍ فؼلیت ایطاى دسست است ٍ حىن ػمل تِ لضٍم اهتثال تا ایٌْا هٌافات ًذاسد.
اص هاحػل فشهایص هحمك خَئی دٍ خَس ًمذ استفادُ هی ضَد یىی ًمذ تِ هشحَم آخًَذ تذٍى تَخِ تِ هغاتمِ ٍ التضام ٍ
دیگشی ًمذ هحمك ًائیٌی تشاساس هغاتمِ ٍ التضام ٍ فشهایص ایطاى خیلی هشتة است .هحمك خَئی دس هماتل هشحَم
آخًَذ هیفشهایذ :اًتفاء ػلن تِ حىن ،اًتفاء ػلن تِ هٌاط سا تِ دًثال داسد ٍ ساّی تشای احشاص هالن ٍخَد ًذاسد.
ایي تحلیل ها اص فشهایص هحمك خَئی وِ دس هماتل ضْیذ غذس تیاى وشدین واهال اص ًمذ ایطاى تِ هشحَم آخًَذ سٍضي
است .هحمك خَئی هی گَیذ ضواسُ یه لذستی است وِ اص دلیل لفظی تذست هی آیذ ٍ دس هالن دخالت داسد ٍ لذستی
وِ اص خغاب تذست آیذ وِ هحمك ًائیٌی لائل است وِ ها دس ایٌدا هی داًین هالن تاتغ اسادُ خذی است ًِ اسادُ استؼوالی
ٍلَ اسادُ استؼوالی هغلك است ٍ اسادُ خذی همیذ است ٍ عثیؼتِ همیذ تِ لذست هَسد تحث است ٍ هوتٌغ ضشػی هوتٌغ
ػملی است لزا احشاص هیوٌن ػذم هٌاط سا دس خایی وِ لذست ًیست ٍ اگش تا هشحَم آخًَذ واس وٌن وِ لذست حىن ػمل
است ٍ ستغی تِ خغاب ٍ دلیل لفظی ًذاضتِ تاضذ ایي اضىاالت سا هیوٌن.
مغالطات موجود در اشکاالت شهید صدر به محمك خوئی

پس فشهایص ضْیذ غذس هطتول تش چٌذ هغالغِ است .لة تذیْی هشتَط تِ خغاب ًیست هخػع هتػل ٍ همیذ دلیل
لفظی تشای ًَع اٍل است .خغاب تِ اسادُ خذی هی تشد ٍ فشهایص هشحَم آخًَذ هسألِ ػذم احشاص ٍ اًتفاءػلن است ػلن
تِ حىن هٌتفی هی ضَد ٍ احشاص هالن ساُ ًذاسد ٍ ایي تخشظ تِ غیة است صیشا ػمل ساّی تشای سسیذى تِ هٌاط ًذاسد.
ایي خوغ تٌذی فشهایص هحمك خَئی است ٍ تؼذ ًتیدِ هی گیشًذ وِ ّیچ ساّی تشای احشاص هالن ًذاسین خض اهش ٍ اگش
تشتة دسست ًطَد ًوی تَاى دس فضای هضاحوت تا هالن ػثادت وشد ٍ ّن تیاى هحمك ًائیٌی ٍ هشحَم آخًَذ اضىال
داسد.
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اگش وسی تىلیف سا تِ دٍ هشتثِ اًطاء ٍ فؼلیت تمسین وشد ٍ فؼلیت سا تش اساس لذست تحلیل وشد ٍ لثَل وشد اص هذسسِ
ًدف وِ تا اًتفاء لذست دس ٍالغ حىن فؼلی صًذُ تاػث اص دست هی سٍد اگش ایي سا گفت تخشظ تِ غیة الصم هی آیذ ٍ
فشهایص حضشت اهام دسست است .اگش هسألِ لذست سا تِ صًذُ ضذى تىلیف ٍغل وشدیذ چاسُای تالی ًوی هاًذ ٍ تایذ
هلتضم ضَیذ تِ آًچِ هحمك خَئی هلتضم ضذٍ .لی اگش حشف ها دسست ضذ وِ ها لاػذُ تِ ًام لثح تىلیف ػاخض ًذاسین
تلىِ ها لاػذُ ای داسین تِ ًام لثح ػماب ػاخض ػمال یؼٌی ها تا هحمك خَئی یه هغلة هطتشن ٍ یه هغلة اختالفی
داسین .هغلة اضتشاوی ایي است وِ ػمل دس ٍادی اهتثال حىن تِ لضٍم لذست هی وٌذ ٍ هغلة اختالفی ایي است وِ
ػملی وِ حىن تِ لضٍم اهتثال هی وٌذ وِ تِ تؼثیش هحمك خَئی ػمل هَضَع حىن خَدش سا دسست هی وٌذ ٍ ػمل هی
گَیذ هي ًیاص تِ لذست داسم تشای اهتثال ٍ لضٍم عا ػتی وِ حىن هي است .ها هی گَیین ایي حشف ضوا هحمك خَئی
خَب است ٍلی آیا هؼٌای ایي حشف ایي است وِ وٌاس لاػذُ لثح تىلیف ػاخض لشاس هی گیشد وِ هؼٌایص ایي ضَد وِ
ایي تشگشدد تِ ساتغِ فؼلیت ،ووا ایٌىِ هؼتمذین هحمك خَئی ایي سا تیاى وشدُ است ٍ لزا تِ هحمك ًائیٌی ٍ هشحَم آخًَذ
اضىال هی گیشد.
اتفاق مبنای مزحوم آخوند با منبای ما و جهت اختالف مبنای ما با محمك خوئی

لىي ها تِ هحمك خَئی هی گَیین ها ػالٍُ تش فشهایص ضوا یه حشف دیگشی داسین ٍ آى ایٌىِ دس ػیي ایٌىِ ػمل حىن
تِ لضٍم لذست دس ٍادی اهتثال ٍ اعاػت هی وٌذ دس ػیي حال ػمل حىن تِ لثح تىلیف ػاخض ًویوٌذ تلىِ ػمل حىن تِ
لثح ػماب ػاخض هیوٌذ .اگش ػمل چ ٌیي گفت آى هَلغ تِ هحمك خَئی هیگَیین اضىال ضوا تشای هٌاط ٍ هالن ٍاسد
ًیست.
اگش ها لائل ضذین وِ لثح تىلیف ػاخض ًذاسین ٍ لثح ػماب ػاخض داسین وِ تِ هؼٌای ایي است وِ تىلیف اغال هٌتفی
ًطذُ است ٍ وثشا تِ ّن ًخَسدُ است ٍ ایٌىِ ضیؼِ لائل است «الَخثات الطشیؼِ الغاف فی الَخثات الؼملیِ» تِ خاعش
ایي است ٍ ػوال فشهایص هحمك خَئی دس ایي تحث تِ ّن هی خَسد ٍلی وثشای ایٌىِ ها تشای احشاص هٌاط تِ حىن ضاسع
یا تِ لَل هؼػَم ًیاص داسین سش خای خَدش تالی هی هاًذ صیشا ساّی تشای احشاص هٌاط ًذاسین اگش ایي عَسی ضذ آى هَلغ
تایذ تگَیین آلای سثحاًی ضوا ًوی تَاًیذ دس فضای هطَْس تا هٌاط ػثادت وٌیذ یؼٌی دس فضایی وِ ضوا تفىیه تیي اًطا
ٍ فؼلیت سا هلتضم ّستیذ ًوی تَاًیذ تا هٌاط ػثادت وٌیذ تلىِ دس فضایی هی تَاًیذ تا هٌاط ػثادت وٌیذ وِ لذست اص لیذ
فؼلیت تیفتذ ٍ تىلیف سشخای خَدش تالی تواًذ ،تش اساس هثٌای هختاس ها وِ تثؼاً لالهام حشوت وشدین ٍ گفتین ػدض
ػزس دس هخالفت است ًِ ایٌىِ لذست ضشط تشای فؼلیت تىلیف تاضذ ٍلَ لذست دس ٍادی اهتثال تاضذ ،آى هَلغ تىلیف
هخذٍش ًویضَد ٍ خیلی تْتش هی تَاًین تاب هضاحوت سا اص تاب تؼاسؼ خذا وٌین .اغال تاب هضاحوت تاب ٍخَد
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اػزاسی دس ٍادی اهتثال است ٍ تىلیف اص تیي ًشفتِ است ٍ تاب هضاحوت تِ فضای تشسسی اػزاس ٍادی اهتثال هیسٍد ٍ
اغال تاب هضاحوت تا وشاهت تىلیف تواس پیذا ًوی وٌذ ٍ واسی تِ تىلیف ًذاسد.
آى هَلغ خَاّین گفت فشهایص هشحَم آخًَذ وِ اغشاس داسد تاب هضاحوت غیش اص تاب تخػیع است ٍ لغغ داسًذ وِ
هٌاط هحشص است دس ایٌدا استىاص هشحَم آخًَذ خغاب ضخػی ًیست ٍ آى هَلغ ساُ ها دسست هی ضَد ٍ ایي دفؼِ اص
ایي عشف تشگطتین ٍ تِ هحمك خَئی هیگَیین ضوا تا هشاد ها یه پلِ وَچه فاغلِ داسیذ .ضوا حىن ػمل سا دس ٍادی
اهتثال تشدیذ ٍلی ساتغِ ایي حىن ػمل سا اص ٍادی تىلیف لغغ وٌیذ ٍ آى هَلغ تىلیف اص تیي ًویسٍد وِ ضوا تگَییذ تا
اًتفاء تىلیف ػلن تِ هالن احشاص ًویضَد ٍ حذس خیلی لَی ٍ خذی ها ایي است وِ هشحَم آخًَذ دس فضای حىن
ػوَهی واس هیوٌذ الثتِ ها لشائي دیگشی تش ایي هغلة دس ػام ٍ خاظ داسین .هشحَم آخًَذ تا تفىیه هضاحوت اص
تخػیع ٍ ادػای لغغ تِ ٍخَد هالن ٍ اًىاس تشتة تا خغاب ػوَهی واس وشدُ است ٍ لذست سا دس ٍادی اهتثال هیتشد
آى هَلغ ساُ هشحَم آخًَذ وِ هسألِ هحمك وشوی سا پزیشفتِ است اص ّواى تاتی تاص هی ضَد وِ حضشت اهام فشهَد ها
یه ساّی تشای تَخیِ والم هحمك وشوی داسین هگش ایٌىِ هثٌای ها دسست ضَد.
تِ ًظش ها اًػاف هغلة ایي است وِ آًچِ آخش خظ ایي تحلیل افتاد ضْیذ غذس تَد ٍ تؼذ اص ضْیذ غذس ،هحمك ًائیٌی
است ٍ آى وسی و ِ ًضدیه ًظشیِ ها ضذ هحمك خَئی تَد ٍ تٌْا اختالف ایطاى تا ها ّواى لسوت حىن ػمل تَد ٍ
هشحَم آخًَذ ًیض ػیي هغلة ها سا تیاى وشد .هشحَم آخًَذ تا تفىیه تاب هضاحوت اص تا تخػیع ٍ ادػای لغغ تِ ٍخَد
هالنً ،ضدیه تِ هثٌای ها ضذ ٍ آلای سثحاًی تایذ خَاب ها سا تذّذ وِ چ غَس دس فضای هطَْس تا هالن ػثادت هیوٌذ.
اًػافا فشهایص استاد خَد ،آیت اهلل فاضل سا دس ایي ساتغِ دسست هی داًین ّش چٌذ خاداضت ایطاى دس هسألِ هالوی وِ
لَل هشحَم آخًَذ سا دس دسس تیاى هیوٌذ ایي لسوت سا اضافِ هی وشد صیشا استاد ها تیي دٍ لاػذُ لثح تىلیف ػاخض ٍ
لث ح ػماب ػاخض تفىیه هی وشد ٍ تایذ تگَیذ وِ ًتیدِ ایي لاػذُ ػمل تماء تىلیف ٍ ػلن تِ هٌاط اص تاب ٍخَد تىلیف
است ٍ تىلیفی اص تیي ًشفتِ است وِ ها ضه وٌین .اگش تىلیف تشٍد خَاُ دس تخػیع ٍ خَاُ دس هضاحوت اص تاب اًتفاء
فؼلیت دس ّش دٍ غَست تا هطىل هَاخِ خَاّین ضذ.
داللت نهی غیزی بز فساد
هحمك ًائیٌی یه ادػای تضسگتشی وشدُ است فشهَدُ است ًِ تٌْا دس ایٌدا ػلن هٌاط داسین تا اًتفاء اهش حتی اگش لائل تِ
ًْی ّن ضَین تاص ػلن تِ هٌاط داسین ٍ هیتَاًین ػثادت سا تا هٌاط اًدام دّین ٍ ًْی ّن ػثادت ها سا فاسذ ًویوٌذ .ایي
فشهایص ه حمك ًائیٌی سا حضشت اهام ٍ هحمك خَئی لثَل وشدًذ ٍ ضْیذ غذس ٍ هشحَم هظفش ّن هٌىش ّستٌذ .هحمك
ًائیٌی هی گَیذ هسألِ دس ایٌدا آى لذس سٍضي است صیشا ایي ًْی اص تاب هضاحوت است لزا هٌاط لغؼا ٍخَد داسد ٍ لزا
ًْی ًیض فساد ًویآٍسد ٍ ایي ًظش دسست دس هماتل ًظش ضیخ تْائی است.
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ضیخ تْائی هی گفت ایي ػثادت تِ عَس ولی تاعل است چِ ًْی تاضذ ٍ چِ ًثاضذ صیشا اهشی ٍخَد ًذاسد ،دس هماتل هحمك
ًائیٌی هی گفت ایي ػثادت لغؼا غحیح است حتی اگش ًْی هَخَد تاضذ .ایي تحث تالی هاًذ وِ آیا ًْی غیشی فساد
هیآٍسد یا ًویآٍسد؟
دس تحلیل ایي هغلة  ،یىی اص حشفْای خَب ایي است وِ حىن ػمل سا تِ ٍادی اهتثال تثشین ٍ تایذ فضاّا ٍ هثاًی سا اص
ّن خذا وٌین یؼٌی تایذ ایي تحث وِ ًْی غیشی فساد هیآٍسد یا ًویآٍسد سا تا هثٌای خَدهاى ًیض تشسسی وٌین ٍ اص ایٌدا
تِ تؼذ اثش هثٌای هختاسهاى سا دس تحثْا تیاى وٌین.
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