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 تعالی هباسم

 خالصه جلسه گذشته

ٍلی ًِ تا هثاًی داسًذ تش هسله تشتة  فاضل سضَاى اهلل تؼالی ػلیِ تَد. ایطاى دٍ هالحظِت اهلل تحث دس هَسد فشهایطات حضشت آی

 ،وٌین ی پیذا هیهثٌاوٌین وِ دس ٍالغ ًضاع  یاتی هی ی ػشضوٌذ وِ ها تشتة سا یىثاس هثٌای ضشت اهام تلىِ تا هثاًی هطَْس ٍ تصشیح هیح

هثل هسألِ خغاتات ػاهِ تِ خغاتات ضخصیِ یا هثل هسألِ اضتشاط ػلن ٍ لذست دس فؼلیت تىالیف یا هسألِ تضاحن دس استثاط تا عثایغ تِ 

صشف ًظش وٌین ٍ تشتة سا  ذ تَد ٍ اگش اص ایي تحث ّای هثٌاییحضشت اهام خَاّهثٌای ّای اصلی ، وِ ایي ّا دس ٍالغ هحَساصغالح

 سا ًسثت تِ عثایغ هثٌای هسألِ تضاحن ٍ هثٌای اضتشاط تىالیف تِ ػلن ٍ لذستٍ اگش هثٌای خغاتات ضخصی ایی اسصیاتی وٌین یؼٌی تٌ

ثثَتی سا تِ دٍ اضىال تشگشداًذین، ّش چٌذ  دٍ اضىال داسین یىی اضىال ثثَتی ٍ دیگشی اضىال اثثاتی وِ اضىال ءلثَل وٌین دس ایي فضا

ثثَتی است، وِ الثتِ ها  تش عَلیت ٍ اختالف ستثِتشتة تَلف ًیست. آى دٍ اضىال، یىی تش ّست ٍلی ایي عَس سٍضي  دس تیاًات ایطاى

 ایي سا جَاب دادین. 

 اشکاالت آیت اهلل فاضل ته ترتة 

 اشکال ثثوتی دوم آیت اهلل فاضل ته ترتة

گفتٌذ وِ دٍ اضىال  خَاستٌذ ػٌَاى وٌٌذ تایذ هی ٍ اگش هیاست اضىال خَتی است ٍلی دس ػٌَاى تحث ایطاى ًیاهذُ اضىال ثثَتی دٍم وِ 

تِ اصغالح ایٌىِ  تَاًذ ضشط دس فؼلیت یه تىلیف تاضذ توا هش ػذهی هیهسألِ ػصیاى تِ ػٌَاى یه اآیا ثثَتی داسین ٍ آى ایي است وِ 

ن استضذ وِ  یه اهش ػذهی است صیشا آخش هغلة تشتة ایي ٍ لزا دٍ اضىال داسًذ وِ ها گفتین وِ  فؼلیت هْن هطشٍط تِ ػصیاى ّا

َلیت تِ هؼٌای اختالف ستثِ تاضذ اضىال اٍل ٍاسد ًیست صیشا هحمك خَئی اًىاس وشدًذ وِ خَتی است ٍ دس  ٍلی اضىال دٍم اضىال ع

 هایطات ایطاىهغشح ًیست ٍ لىي دس فشتِ ػٌَاى هحَس اضىال  تحث ٍلَ ایٌىِ دس ػٌَاى .ایي هغلة آهذُ است ولوات آیت اهلل فاضل

تِ ػٌَاى ایٌىِ اهش ػذهی اًجام تذّیذ یىی ایٌىِ ػصیاى سا  خَاّیذ تا ػصیاى ػذهی دٍ واس اضىال ایطاى ایي است ضوا هیخالصِ  .است
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ملی هخصَصا ٍلتی تشتة، ػ ایي واس سا وشد تا اػذام تَاى  هَضَع تشای اهش هْن وٌیذ. آیا هیاست هتاخش اص اهش اّن تذاًیذ ٍ دیگش ایٌىِ 

ًِ یه هسألِ ػمالئی وِ ایي جای تشسسی  ضَد ٌَاى یه هسألِ ػملی تشسسی هیتِ ػصیشا دس ولوات هحمك خَئی تشتة ضَد  تصَیش هی

عَلیت تِ هؼٌای اختالف ستثِ  صیشا هحمك خَئی تِ هحمك ًائیٌی اضىال وشد وِ ها تشتة سا هتَلف تش اضىال اٍل سا وِ جَاب دادین .داسد

 ال دٍم سا تایذ تؼذ تشسسی وٌین. اضى داًین ٍ ًوی

 اشکال اثثاتی آیت اهلل فاضل ته ترتة

لثَل وٌین اختالف ستثِ ٍ ایٌىِ ػصیاى توا ایٌىِ  ست وِ تشفشضیه اضىال اثثاتی ّن داسًذ وِ خالصِ اضىال ایطاى اآیت اهلل فاضل 

دٌّذ وِ ها تا هسألِ  وٌیذ؟ لائلیي تشتة جَاب هی ضوا آخش اهش تا ایي هَضَع چىاس هی ،ػذهی است هَضَع فؼلیت یه تىلیفی تاضذ

اى تالضی تَد وِ هحَس تحث هحمك خَئی تَد ٍ فشهَدًذ ها دس تشتة ّو ین جوغ تیي ضذیي سا هٌتفی وٌین وِ ایيخَاّ تشتة هی

علة تِ هؼٌای دّین وِ دسًٍص جوغ ضذیي دس ًیایذ ٍ فؼلیت دٍ  یي تِ ٍجَد آیذ ٍ تشتة سا جَسی تَضیح هیخَاّین جوغ ضذ ًوی

فشهایذ ّش تالضی اًجام دّیذ  ّن ایي تَد. آیت اهلل فاضل تِ ػٌَاى یه اضىال اثثاتی هیهشحَم هظفش . دس فشهایص جوغ تیي ضذیي ًیست

ذ وِ فؼلیت هْن هطشٍط تِ ػصیاى خاسجی اّن است اص یگَی شاط سِ جَس تیاى داسیذ یىثاس هیصیشا تشای اضت ،آیذ اص تشتة ایي دس ًوی

یذ وِ یگَ است اص تاب ضشط هتاخش ٍ یىثاس هییذ وِ فؼلیت هْن هطشٍط تِ ػصیاى خاسجی اّن یگَ ضشط هماسى یا هتمذم ٍ یىثاس هی بتا

ای وِ ضوا تِ دًثالص ِ آى ًتیج ،ذ. ّش سِ تیاىشتة، سِ جَس اضتشاط سا تؼثیش وشدًیت هْن هطشٍط تِ ػضم تش ػصیاى است. لائلیي تِ تلفؼ

ذ ػٌَاى ضشط هتمذم ٍ هماسى هؼٌا وٌ صیشا اگش وسی ػصیاى سا تِ وٌذ، ًویلائلِ استحالِ جوغ تیي ضذیي سا هٌتفی  یؼٌی دّذ ّستیذ سا ًوی

اٍل ػصیاًی  ،ػصیاى ضشط هماسى یا هتمذم تش فؼلیت هْن تاضذ ،ػصیاى تحمك پیذا وٌذ ٍ تؼذ هْن فؼلی ضَدفؼلی ضَد ٍ یؼٌی اهش تِ اّن 

ت ظاّش ػثاسات هطَْس است ٍ ػثاسافؼلیت هْن ضىل تگیشد وِ ایي فشض  ،ػصیاى خاسجییا حذالل ّوشاُ  لیتی تیایذ ٍتاضذ ٍ تؼذ فؼ

است، ها  گیشد وِ ایي هثال هخلّ ای دس هثال ٍجَب اصالِ ضىل هی غالغِیه هدس ایٌجا تِ ًظش ها  ضَد، هحمك خَئی تِ ایي ضىل تَجیِ هی

ی ٍجَد داسد پس ست ٍاجثی است وِ ٍجَتص فَساً ففَساً است لزا ػصیاى ّای هتؼذدوٌین تا هطخص ضَد. اصالِ ًجا هثال سا ػَض هی

حال اگش ػصیاى وشد،  وٌذ. دس ٍجَب اصالِ ٍلتی وسی ٍاسد هسجذ ضذ ٍ ًجاست سا دیذ فَسا تایذ تشٍد اصالِ وٌذ رّي دسست ػول ًوی
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داسین اصالِ یه، اصالِ دٍ، اصالِ سِ، اصالِ چْاس ٍ اصالِ پٌج،  ت وأىّ دُ تىلیفدٍتاسُ یه تىلیف دیگشی اص تاب فَسا ففَسا هتَجِ اٍ اس

 ضَد وِ هٌظَس اص ػصیاى خاسجی چیست؟ ا هغلة هؼلَم ًویآیذ ٍ لز یٍجَب اصالِ یه سا وِ هؼصیت وشد ٍجَب اصالِ دٍ تِ گشدًص ه

است ٍ لزا رّي ایٌجا اّن ػصیاى ضذُ ّش پٌج هَسد تایذ هغشح تاضذ ٍ ػصیاى خاسجی ّوِ تایذ تاضذ تا تگَیین  دس ػصیاى خاسجی

ٍلتی اّن ضوا یه ٍاجة هَلت هضیك  ضَد ضشط هماسى یا هتاخش تِ چِ هؼٌا است. وٌن تا سٍضي ضلَؽ است. یه هثال دیگشی تیاى هی

ت داسد وِ دُ دلیك ٍلایي ٍاجة هَلت هضیك ٍاجة هَسؼی داسیذ وِ هْن است اگش دلیمِ اٍل ٍ یه  تاضذ وِ صهاى آى دُ دلیمِ است

ٍاجة سا اهتثال وٌیذ ٍ اگش وسی تخَاّذ ػصیاى خاسجی سا تِ  تَاًیذ است ٍ تؼذ اص ایي صهاى دیگش ًویٍاجة ػصیاى ضذُ  تؼلل ضَد ایي

ایي . اگش آیٌذ ب گشدى هىلف است وِ فَس ففَا هیَجگَیذ ٍ ًشٍد سشاؽ اصالِ وِ پٌج ٍضىل ضشط هتمذم یا هماسى سا تگَیذ ایٌجا سا تایذ ت

ضَد تیي ٍاجة اّن وِ هَلت هضیك است ٍ هْن ٍ تِ دلیل ایٌىِ هضیك دُ دلیمِ تیطتش صهاى ًذاسد دلیمِ اٍل وِ  ل تاضذ اهش دائش هیهثا

حال لائلیي تِ تشتة دس ایٌجا تَضیح تذٌّذ وِ تشتة چغَس  ، ٍجَب ضواسُ دٍهی ًذاسد.ٍجَب اصالِ ضَد ٍ هثل وٌذ هؼصیت هی ؼلل هیت

جی تِ ضىل ضشط هتمذم ساشط هماسى یا ضشط هتمذم ٍ ػصیاى خذ تِ ػصیاى خاسجی تِ ضىل ضي تِ تشتة، لائل ضذًگیشد. لائلی ضىل هی

ضَد ٍایي خیلی خَب است ٍلی  وٌذ ٍ تؼذ هْن فؼلی هی ْن است. دس ایٌجا ػصیاى تىلیف سا اسماط هییا هماسى، هَضَع فؼلیت ٍجَب ه

ٍاجة تاضٌذ.ذ وِ هْن ٍ اّن تا ّن یایي تشتة ًیست صیشا ضوا یه صهاى ٍاحذی ًذاس تشای هىلف  ،دلیمِ اٍل ٍاجة اّن تِ گشدى هىلف 

صیشا هؼصیت خاسجی ضىل گشفت ٍ تىلیف سا  اّن اص فؼلیت افتاد ٍ توام ضذ ٍ اسماط گشدیذفؼلیت داضت ٍ دلیمِ اٍل وِ گزضت ٍاجة 

دس ایٌجا . است هؼصیت خاسجی تِ ضىل ضشط هماسى ین ٍ ایيوِ ایي سا لثال خَاًذوٌذ  یا اسماط یا فَت هَضَع اسماط هی یا اعاػت

وٌذ ٍ رّي دس  صًیذ ٍ اصالِ تا ّوِ پٌج ٍجَتص فَس ففَا هؼصیت ًطَد اسماعی تحمك پیذا ًوی تشتة ٍجَد ًذاسد. ضوا دائوا هثال اصالِ هی

. اگش تخَاّیذ اصالِ سا خشد وٌیذ ٍجَب ضواسُ ٌذضَد وِ لائلیي تِ تشتة چِ هیگَی ضَد ٍ هطخص ًوی دچاس هغالغِ هیهثال اصالِ  ٍالغ دس

یه ٍلتی تا هؼصیت سالظ ضذ دیگش ٍجَب فؼلی ًذاسد ٍجَب ضواسُ دٍ ٍلتی سالظ ضذ فؼلیت ًذاسد ٍ آًجا چٌذ تىلیف هغشح است ٍ 

ٍاجة  ًین هؼصیتص شط هماسى یا هتمذم یؼٌی چی؟ لىي آًجا وِ هثال صاف ٍ سٍضي هیتایذ تِ ها دسست تگَییذ وِ هؼصیت خاسجی ض

آیذ ٍ ّیچ تشتثی ّن دس واس ًیست ٍ دیگش هطىلی دس واس ًیست. اگش تگَییذ وِ ها واسی ِت  وٌذ ٍ تؼذ ٍاجة هْن هی اسماط هیاّن سا 

وِ هؼٌایص ّواى هثالْایی تَد وِ گفتین هثل ة یؼٌی ػٌَاى تؼمّ تاضذ، سى ًذاسین تلىِ ضشط هتاخش هیهؼصیت خاسجی تِ ضىل ضشط هما
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وٌذ وِ اًتمال اص آى هَلغ حاصل ضذُ  ؼذ وطف هیاجاصُ دُ سٍص توِ اجاصُ واضف تِ وطف حمیمی تاضذ.  ، تٌاتشایيدس تیغ فضَلی صُاجا

وٌذ  ثا تِ لثَل همتضی است، دس ٍالغ فضَلی وِ اجشای تیغ هیوٌذ هجشی صیغِ هتؼمّ وسی وِ داسد صیغِ تیغ سا جاسی هیدس ٍالغ  است وِ

ای  تِ ایٌىِ تؼذ اص اٍ یه اجاصُ یي است وِ ػٌَاى تؼمة اجشای تؼتُااست تایغ است ٍ هؼٌایص  اص تیغ ؼذی وِ هتاخشتِ اجاصُ ت هتؼمّة

ة تِ ، تِ دلیل ایٌىِ ایي ػول، هتؼمّاست آیذ اص تاب ضشط هتاخش ػصیاًی وِ تؼذا هی گَیذ هییذ ایي توام وٌٌذُ است. هشحَم آخًَذ آ هی

است ٍلی سَال ها ایي است آیا تؼمّة هسمظ تىلیف است،  یي حشف خَتیفشهایذ ا . آیت اهلل فاضل هیوٌذ هیآى ػصیاى فؼلیت پیذا 

دس فمِ دسست است هثال هىلفی  آٍسد؟ آیا چٌیي حشفی ػصیاى هتاخش ٍ ػٌَاى ایٌىِ  ایي ػول هتؼمة تِ ػصیاى است اسماط تىلیف هی

تَاًست  ، آیا االى هیضذ ضَد اگش تش تشن ًواص ػطاء دس ظشف خَدش اثشی تاس هی ًواص ػطاء اٍ دس ظشف خَدش تشن هیداًذ وِ  وِ هی

گَیذ ػصیاى هسمظ است ًِ ػولی وِ هتؼمة تِ ػصیاى است ٍ هسمغیت  وٌذ صیشا فمِ هی وٌذ؟ دس فمِ وسی ایي سا لثَل ًویتاس  آى اثش سا

 لص ایي است وِ آى هسمظ ًیست. تشای ػصیاى است لزا اگش تا تصَیش ضشط هتاخش تخَاّیذ واس وٌیذ اضىا

 گَیٌذ وِ اصلص هغلك است.  تشتثی ّا هی هسمظ تىلیف اّن؟سَال: 

آًْا تِ دًثال ایي تَدًذ وِ تِ ضشط هؼصیت. التثِ هحمك خَئی لثَل ًذاضت ٍ هی گفت تا اخش هْن ایي ػصیاى تایذ اداهِ پیذا وٌذ جَاب: 

ٍ لزا تگَیٌذ وِ هْن هغلَتیت پیذا ًوی وٌذ دس جایی وِ ضوا اص ػصیاًت  گزاسًذاستٌذ تىلیف سا تا ػصیاى وٌاس تچَى آًْا هی خَ

 تشگشدی. 

 اگش ایي جَس تگَیین تٌیاى تشتة خشاب هی ضَد.   سَال:

 شتة سا خشاب هی وٌذ. ضشط هتاخش ًیضایي است وِ ػصیاى خاسجی ضشط هماسى است ٍ ایي ت تلِ توام حشف آیت اهلل فاضلجَاب: 

صیاى اّن سا اص فؼلیت هَضَع اثش ضشػی ًیست تا اص دسًٍص دس تیاٍسیذ وِ ػ تىلیف سش جایص است ٍ ضشط هتأخّشمظ ًیست ٍ هس

آٍسد ػصیاى  اًذاصد ٍ هْن سا هی اًذاخت ٍ تىلیف هْن فؼلی ضذ. تٌاتشایي هغلَتیت هْن دس ظشف ػذم اّن است آى ػصیاًی وِ اّن سا هی

تىلیف اّن دس وِ تشای وسی وٌیذ  فؼلی هیچغَس هْن سا تش ػصیاى هسمظ ًیست لزا  . ػضمِخاسجی است ًِ ػصیاى هتؼمّة ٍ وزله ػضم
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افییي سا حل وٌذ. تشتة فمظ دس تَاًذ هطىل جوغ هتٌ اسماط ًطذُ است ٍ لزا تشتة ًویحك اٍ تِ ٍاسغِ ػضم یا تِ ٍاسغِ ػٌَاى تؼمة 

ذ اضىال جوغ تیي هتٌافییي سا حل وٌذ ٍلی ایي دیگش تشتة ًیست. تَاً ّن تِ ضىل ضشط هتمذم یا هماسى هیآى اسماط ػصیاى خاسجی 

هماسًاً ٍ  هتمذهاً یا اضتشاط ػصیاى  خاسجاسسین یا اضتشاط ػصیاى  خالصِ حشف ایطاى ایي است وِ آخش خظ تشتة تِ سِ لضیِ هی

هسمغیت داسد اگش هثالص سا  َد، اٍلی ّن وِض حل ًویجوغ هتٌافییي هسمغیت ًذاسًذ هسألِ  دٍ هَسد آخشیا اضتشاط ػضم.  اًهتاخش خاسجی

 دسست تضًیذ ٍ هغالغِ الصم ًیایذ تشتة ًیست. 

تجشی است ٍ ایي ػضم تش  تش هؼصیت، گَیذ وسی ًگَیذ چَى ػضم دّذ ٍ هی آیت اهلل فاضل دس اداهِ هغلة هشحَم آخًَذ سا تَضیح هی

 یؼٌیضم جوغ تیي هتٌافییي حل ضَد، تِ ػضم ضذ اص تاب اضتشاط تِ ػچِ اضىال داسد وِ اگش ایي هطشٍط ٍ هؼصیت یه سَء اختیاس است 

وشدُ  هحمك خَئی ّن سد ذ سد وشدُ است تمیِ هاًٌذوِ ایي حشف سا هشحَم آخًَ دّین هطىل تشتة ایي گًَِ حل ضَد، صیشا ها جَاب هی

سا  تَاًسین ایي اال ها هی ٍ ٌافییي حل ضذُ استطىل جوغ تیي هتخَاّین اص تاب اضتشاط تِ یه فؼلی اختیاسی تگَیین وِ ه است. ها ًوی

خًَذ ٍ هحمك ًائیٌی ٍ هحمك افییي راتا اضىال داسد ٍ ایي سا هشحَم آدػَا سش ایي است وِ جوغ تیي هتٌ هطشٍط تِ ّش فؼل دیگشی وٌین،

 لائلیي تِ تشتة چِاثثات  دس ػالن ذگیشی وٌذ ٍ ًیتجِ هی آٍسد. ٍ دس آخش یه جوغ تٌذی هی یٍ ایطاى ّن استغشادا ه ًذخَئی تاییذ وشد

ٍ ًِ  تاضذ ساًِ اضتشاعی وِ تِ سَء اختی وٌذ ها گفتین وِ اضتشاط ایي سا حل ًویوٌذ  خَاٌّذ تگَیٌذ؟! آیا اضتشاط هطىل سا حل هی هی

گفتین وِ تشتة ٌذ ها و یٌذ وِ تشتة ثثَتا هطىل سا حل هیوٌذ اگش تگَ سا حل ًوی وِ تِ تٌْایی هطىلی پس اضتشاط اضتشاط تِ هؼصیت

یي دٍ آیذ ٍ ا ت وِ دس یه صهاى دٍ تىلیف گشدى هىلف هیٍلی اگش اص آى اضىال ّن دست تشداسین هطىل ایي اس ثثَتی ّن اضىال داسد

ظ ٍ اگش هسمظ ًذاضتِ تاضذ جوغ هتٌافییي است ٍ اگش هسم ذتَاًٌذ تیایٌذ وِ تىلیف اٍل هسمظ ًذاضتِ تاض تىلیف ٍلتی تَی یه صهاى هی

 ، پس دس ًیتجِ تشتة دس ّش صَست تا هطىل سٍتشٍ است.ًیست ضذ وِ هؼصیت خاسجی است دیگش تشتةداضتِ تا

وِ ِت تَاًذ ضشط تاضذ  ا ػصیاى تِ ػٌَاى یه اهش ػذهی هیآی تَجِ داضتِ تاضیذ وِ یه اضىال ّن اص ثثَت تالی هاًذ هثٌی تش ایٌىِ

ایي است وِ ها ػضم تش ػصیاى ٍ  ّوِ ایي هغالة تٌاتش  ِ آى هتَلف تشایي است؟چشا هي گفتن و ؟ّویي ػصیاى خاسجی استاصغالح 

 . ضَد هیاهش ػذهی ى یا هتمذم واس وٌین وِ ا ًیاٍسین ٍ تا ػصیاى خاسجی هماسة سػٌَاى تؼمّ
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  جواب از اشکال آیت اهلل فاضل

ضىاالت داسد دس فشهایطات ایطاى یه ٍ دفغ ا تمشیش هسله تشتةاص اع مك خَئی سضَاى تؼالی ػلیِ دس آخش یه تالضی تشای دفهح

 خَاّذ ایي اضىال سا دفغ وٌذ.  ساتؼا ٍجَد داسد وِ هی

ن ٍ خَد ػصیاى سا سد وشدیتش ػصیاى ػضم ٍ ضشط تَدى داًین  سا ضشط هیها حصل والم هحمك خَئی ایي است وِ ػصیاى خاسجی 

خَاّذ تا  هحمك خَئی هیهسمظ تىلیف ًیست. ػصیاى خاسجی  ي است وِای وِ تایذ تَجِ ضَد ای ًىتِلىي  ،دّین خاسجی سا دخالت هی

ضلی وِ خیلی  هتَجِ است وِ اگش صیش تاس هسمغیت ػصیاى تشٍد هخصَصا دس هماتل آیت اهلل فاوٌذ ٍ واهالحل سا ایي اضىال  تالضی فٌی

گَیذ وِ ػصیاى هثل اعاػت ًیست ٍ  خَئی هیضَد. هحمك  تِ اٍ اضىال هی صًذ وِ رّي هثل اصالِ خغا ًىٌذ  صاف یه هثال سٍضي هی

ا واس تِ جایی تشسذ وِ ًطَد هالن سا تحصیل وشد هالن تىلیف تحصیل ضَد ییا تایذ  هسمظ ًیست ٍ دس ٍالغ هسمظ تىلیف، ایي است وِ

ایي یه  یذ هسمغات تىلیف اهتثال ٍ اعاػت یا ػصیاى یا فَت هَضَع استگَی ٍ ایٌىِ ضوا هی ٍ آى هَلغ تىلیف سالظ است

اهتثال ٍ فَت  یفدست ٍ ها لثَل ًذاسین وِ ػصیاى دس اس تش ایي هساهحِ هتَلف ای داسد. دس حالیىِ اضىال آیت اهلل فاضل هساهحِ

ت ٍ ّن دس ی ػصیاى تالی است ّن دس فضای اعاػا تىلیف دس فضاًیست ٍ ثاًیواَّ ػصیاى هسمظ اٍال ػصیاى ت هَضَع تاضذ، صیشا

ٍ ّذم ػصیاى  هتؼلك خَد تحمك تا هثٌای ها اص تاب اعالق ٍ تا هثٌای هحمك ًائیٌی اص تاب ایٌىِ تىلیف داػی تِ صیاى تالی استفضای ػ

وٌٌذ تشعشف  هیتیاى ی اضىالی وِ آلایاى  ضذ سیطِ ٍ ایي دٍ ًىتِ وِ گفتِپس ػصیاًی تایذ تاضذ وِ ایي تىلیف تخَاّذ ّذم وٌذ  است

دس ٍالغ تىلیف دس حال  ییذ لائل تِ تماتل ػذم ٍ هلىِ ًیستنوِ دس اعالق ٍ تماى گفت عثك هثٌای هي یىی سا لثال خَاًذین ٍ ایط ضَد. هی

ٍ آى ضَد  ساُ دیگشی دسست هی لىي ػذم ٍ هلىِ است ایي ساُ دسست ًیستتٌاتش ًظش هحمك ًائیٌی وِ تماتل  ٍ تالی استّن ػصیاى 

گَیٌذ اگش ایي عَس تاضذ  ا آخش داسین ٍلی ایٌىِ آلایاى هیٍ لزا تىلیف سا تد داسٍ ّذم ػصیاى  ایٌىِ ّش تىلیفی دػَت تِ هتؼلك خَد

 ا ست صیشا ػذلیِ لائل ّستٌذ وِ یه هالن هلضم وِ تىلیف هؼلَل هالن فشهایذ هحمك خَئی هی داًیذ سا هسمظ هیػصیاى ضوا  چغَس

داسد وِ تشای تشن آى  ا یه هفسذُ الصم االجتٌاب ٍجَدیوٌذ  هیتحصیل آى هالن هلضم  ٍ هَلی ػثذ سا تؼث ٍ تحشیه تشایٍجَد داسد 

یا هالن لاتل  سٍد ٍ تىلیف هی یا هالن تحصیل ضذاتفالی است وِ  یه ُتحمك تىلیف است ٍ ّش گاػلت وٌذ. هصلحت یا هفسذ  صجش هی
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لحت ا وشد  صالت یه هصذگش وسی تىلیف تِ صالت پیال هؼلَل تال ػلت خَاّین داضت ٍ لزا ااسٍد ٍ تىلیف هیتاص اضذ تحصیل ًث

ٍ اال اگش تىلیف تخَاّذ تالی تواًذ هؼلَل تال ػلت افتذ  تا تحصیل هالن هی ٍ داسد هىلف تىلیف تِ تحصیل آى ضذُ است ای هلضهِ

ىِ َّ هؼصیت هسمظ ًثَد تلافتذ پس هؼصیت توا  اهىاى تحصیل هالن ًیست تاص تىلیف هی ٍلتی وِ دیگشوٌیذ تا  ضَد یا ضوا تؼلل هی هی

هسمظ است اص ایي تاب وِ  ،جا وِ گفتٌذ فَت هَضَعِ تاضذ ٍ لزا آًوِ اهىاى تحصیل هالن ٍجَد ًذاضت ضَد دس ضشائغی هسمظ هی

هضیك است یا غیش هَلت  هَلت آًی است یا گفتین وِ تىلیف یاٍ لزا یادتاى است وِ  سا آب تشد ٍ دیگش تحصیل هالن هوىي ًثَد جٌاصُ

اگش ػصیاى هسمظ ًیست ٍ لزا ػصیاى خاسجی ا هوىي است ػصیاى تیایذ ٍلی تىلیف ًیفتذ لزتین وِ تگَیین وِ است ٍ ایي تمسین سا گف

 هسمظ ًیست ٍ دٍم ٍ سوَم اصالِى آى اٍل ػصیا هثال اصالِ صحیح است ٍ ذاسد ٍتشای تشتة ًهطىلی  سمظ ًثاضذ پسخاسجی دس ٍالغ ه

هحمك خَئی ایي است تىلیف تالی است تا  است. خالصِ فشهایص ًثاضذ هسمظ تىلیف حصیل هالنفمظ ػصیاى صهاًی وِ اهىاى ت ٍ

ی هَضَع فؼلیت هْن است ٍلی ٍ ایي ػصیاى خاسج ت ػصیاى خاسجی است وِ هسمظ ًیستسفشض ػصیاى ٍلی ػصیاًی وِ ضشط ا

حیث داسد ها تایذ تا ایي حساب وِ هحمك خَئی ضَین ٍ  ًىتِ دیگش وِ ها هتؼشض آًْا ًویتا هسمظ اّن ًیست لزا تشتة دسست است.  

ػذهی ػصیاى سا ّن سسیذگی وٌین ٍ ایي هماتلِ ایي دٍ دیذگاُ است آخش خظ تشتة دس هذسسِ ًجف ٍ لن تش اساس ایي هثٌای ایي چٌذ 

  هثٌای اهام سا خَاّین گفت. آیٌذُ دس جلسات ٍ  تَدلوثٌی ػلی ایٌذُ خَاّین گفت ٍ ایي هغالة جلسِ آ ًىتِ است. وِ جوغ تٌذی سا
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