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 باسمه تعالی

 خالصه جلسه گذشته

آیت اهلل فاظل فشهَدًذ تْتشیي هثالی وِ هحمك خَئی تشای تشّاى اًّی تیاى فشهَدًذ هثال ًزس است ًزس وشدُ وِ دس تیاى ضذ وِ 

لصذ الاهت وشد دس ایي صَست تش اساس حٌث ًزسی وِ اتفاق افتادُ است ٍ یه هحلی لصذ الاهت ًىٌذ ٍ حٌث ًزس وشد ٍ 

لصذ الاهتی هحمك ضذُ یا الاهِ تحمك پیذا وشدُ است تایذ ًواصّایص سا واهل تخَاًذ ٍ سٍصُ ّایص سا ّن تگیشد. هحمك ًائیٌی 

لزا هَظَع صالت ٍ صَم ّذم فشهَدًذ ایي ػیي تشتة است صیشا تش ایي هىلف ٍاجة تَدُ است وِ ٍفای تِ ًزس وٌذ ٍ 

ٍلی ها ٍ دیگش هَظَػی تشای صالت تام ٍ صَم تالی ًوی سٍد ، الاهت یا لصذ الاهت اص تیي هیصیشا تا ٍفای تِ ًزسَد، ض هی ًذ 

وشد الاهِ تحمك پیذا وشدُ است ٍ تایذ صالت سا توام تخَاًذ ٍ ٍفای تِ ًزس( ػول ًىشد ٍ هؼصیت ًزس  اگش تِ ٍاجة هؽلك )

 تگیشد.  صَم سا

جایی است وِ ها دٍ ٍاجة داضتِ تاضین وِ تا ّن لاتل جوغ  هلل فاظل سِ ًىتِ تیاى وشدًذ. ًىتِ اٍل ایٌىِ تشتة تشایآیت ا

ِت هطشٍغ هْن  گش وسی اختالف ستثِ سا لثَل ًىشد، تایذ تِ یه ًحَیاختالف ستثِ ّن داضتِ تاضٌذ یا ا ًىتِ دٍم ایٌىًِثاضٌذ 

ای وِ صهاًا تا ّوذیگش تاضٌذ ٍ ًىتِ سَم ّن ایي تَد وِ یه هثالی تاضذ وِ هَسد تسالن فمْی ًضد ّوِ ِ تِ گًَ ضَدػصیاى اّن 

هثال دیگش دلیلی تش تشتة فمْا تا توام هثاًی تاضذ ٍ اال اگش ؼثك تؼط هثاًی دسست است ٍ ػلی تؼط هثاًی دسست ًیست ایي 

 تَاًذ تاضذ.  ًوی

  محقق نائینینّی اشکاالت آیت اهلل فاضل به برهان إ

تش اساس اضىال اٍل ایٌىِ ایي هثالی وِ هحمك ًائیٌی فشهَدُ است  یه هثال فشظی است صیشا آیت اهلل فاظل فشهَدًذ 

ٍ گفتِ اگش وسی الاهت تشایص حشام تَد است تشدُ تش سش الاهت هحمك ًائیٌی فشع سا تَظیحی وِ آیت اهلل فاظل اص هثال دادًذ 

آیذ.  لاهت هحمك ضذ ٍجَب صَم ٍ صالت هیضت ٍ ًزس وشد وِ دس جایی الاهت ًذاضتِ تاضذ ٍ تؼذ اٍ تشن الاهت سجحاى دا
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وسی وِ لصذ یؼٌی لصذ الاهِ است  ،فشظی است صیشا دس دلیل هَظَع الاهت ًیست تلىِ هَظَعفشع فشهایذ ایي  ایطاى هی

تخَاًذ ایي هَظَع تشای اتوام صالت است ٍاال صشف  تا ایي لصذ الاهت ػطشُ ایام داضتِ تاضذ ٍ تؼذ یه ًواص چْاس سوؼتی سا

 الاهت ًیست.  ضَد، پس اصل هسألِ ًویالاهت تذٍى لصذ ٍ صشف تشدد وِ هَظَع تشای اتوام صالت 

ها ارا حشهت االلاهِ ػلی »دیشٍص گفتین وِ اًصافا اگش دس ػثاسات هحمك ًائیٌی ًگاُ وٌیذ دسست است وِ یه جا تؼثیش وشدًذ 

ضَد وِ دس صذس ػثاست  هؼلَم هی« فاًِ هغ وًَِ هىلفا فؼال تتشن االلام»ٍلی دس ریل فشهَدًذ  «الوسافش فی هىاى هخصَظ

ضَد اص تؼعی اص تساهح ّای دس صذس  هحمك ًائیٌی اگش تؼثیش الاهت تىاس سفتِ هٌظَس لصذ الاهت است لزا تا ػثاست ریل هی

 وٌاس تگزاسین.  تایذ فشهایص استاد لٍَی است ٍتگزسین ٍ ایي 

وٌین وِ ایي هىلف یا لصذ  گَیذ اگش وسی تگَیذ وِ هٌظَس هحمك ًائیٌی لصذ الاهت است ها اضىال هی تؼذ آیت اهلل فاظل هی

 صالت هؽشحاتوام تذٍى لصذ است ٍ هسألِ ٍجَب صَم ٍ  است وِ الاهت وشدُ است یا تذٍى لصذ است. اگش لصذ ًىشدُ

هحمك ًطذُ هَظَع تىلیف دٍم آیذ صیشا  دس فشض ػذم لصذ تحثی تِ ًام تشتة الصم ًویًیست ٍ تحث تشتة هٌتفی است ٍ 

لضٍم تشن لصذ وِ تحث تشتة الصم آیذ ٍ دٍ ٍجَب ًذاسین وِ ّش دٍ ٍجَب فؼلی تاضٌذ. ها یه ٍجَب اٍلی داسین است 

وِ هسألِ ٍجَب صَم یا اتوام صالت  خَاًذ ٍ لصذی ًىشدُ استهسافش است ٍ تایذ ًواصش سا ضىستِ تهىلف ایي است ٍ 

لصذش هحمك ضَد  تخَاًذ وِ یه ًواص ستاػییؼٌی هحمك ضَد شض ّن ایي است وِ لصذ ٍلی اگش لصذ وٌذ ٍ ف هؽشح ضَد؛

هش تِ اٍفَا صیشا دس فمِ هَظَع ًواص ستاػی ایي است ٍ اگش لصذ وشد ػصیاى ًزس وشدُ است ٍ وفاسُ تِ گشدى اٍ هی آیذ ٍ ا

تالٌزٍس سالػ است ٍلتی تا ػصیاى سالػ ضذ ػصیاى خاسجی ایي اٍفَا تالٌزس سا سالػ وشد ٍ حاال هىلف ِت صل تواها ٍ صن 

است ٍ اجتواع صهاًی دٍ اهش ًذاسین. تا لصذ الاهت هؼصیت وشدُ است اٍفَا تالٌزٍس سا ٍ ایي اهش سالػ ضذ ٍ اهشی دس واس 

صیشا فشض تشتة ایي تَد وِ ها اجتواع صهاًی داضتِ تاضین ٍ ایٌجا یا ٍجَب صَم یا صالت  گیشد ًیست ٍ تشتة ضىل ًوی

سالػ ضذُ است ٍ ثاًیا) فشض ایي است وِ ها هثال فشظی سا وٌاس گزاضتین ٍ  هَظَع ًذاسد یا اٍفَا تالٌزٍس تِ ٍاسؽِ ػصیاى

است ٍاهش تا اٍفَا تالٌزٍس سالػ ضذُ است تِ ٍاسؽِ هسألِ سا تشدین سش لصذ الاهت ٍ اضىال اٍل ایي ضذ وِ یا لصذ هحمك 
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وٌذ( ٍ ثاًیا دس تحث تشتة فشض ایي است وِ تیي دٍ هتؼلك  ػصیاى ٍ یا لصذ هحمك ًیست اهش تِ صَم ٍ صالت تحمك پیذا ًوی

ل اصالِ ٍ صالت ضشع است هث ًتَاى جوغ وشد ٍ التثِ هٌظَسضاى تىَیي توا َّ تىَیي ًیست تلىِ هٌظَس تىَیي دس ٍػاء تىَیٌاً

وِ دس یه صهاى اهىاى جوغ ًذاسًذ دس ایٌجا ّن اگش اهىاى جوغ ًثاضذ اضتشاغ لذست هی آیذ تشتة سا دسست هی وٌذ ٍ غائلِ 

َاًی دٍ تىلیف سا تاّن جوغ وٌذ. اها دس ایي هثال تشن لصذی  وِ هىلف تِ آى  تشتة اص جایی دسست ضذ وِ ضوا تىَیٌا ًت

لی ًذاسد تش ضوا ٍاجة است وِ تشن لصذ ًىٌی ٍ اگش ایي ؼَسی ضذ چِ هٌافاتی تیي ایي ٍاجة ضذین تا صالت تىَیٌا هطى

لزا ضوا هوىي است تگَییذ وسی وِ لصذ ًىشدُ است صَهص تاؼل  وِ تشن لصذ است تا آى ٍاجة وِ صَم است ٍجَد داسد

ایٌجا هىلف تِ ضوا تشن لصذ است ٍ است اص تاب آى اػتثاسی وِ لصذ الاهت دس صحت صَم داسد ٍلی تعاد دس وجا است 

ایٌجا هىلف تِ ضوا صَم ٍ صالت توام است ٍ ایٌْا تىَیٌا تا ّن هطىلی ًذاسًذ وِ ضوا ٍاسد تعاد تیي اصالِ ٍ صالت ضَیذ ٍ 

تگَییذ وِ ًویطَد جوغ ضَد ٍ لزا یىی تایذ اّن تاضذ ٍ دیگشی هْوی وِ ٍجَتص هطشٍغ است ٍلی ایٌجا تیي ایي دٍ هی ضَد 

غ وشد. ٍ ها ًوی فْوین وِ ضوا چؽَسی ایي هسألِ سا هیثشی دس اتتذا تحث تشتة وِ فشظص تعاد است ٍ ها تش ایي هثال جو

خیلی پافطاسی ًوی وٌین صیشا اگش فمصذ صشفا ًی ًثاضذ تلىِ تحمك لصذ تِ یه صالت چْاس سوؼتی تاضذ آى هَلغ هوىي 

ؼل خاسجی تش ها ٍاجة است صیشا ها هیگَیین وِ تایذ لصذ ًىٌذ ٍ فشض است وِ هسألِ همذاسی پیچ پیذا وٌذ یؼٌی تشن یه ف

ضَد تلىِ  ایي است وِ تحمك لصذ تِ صشف ًیت ًیست صیشا اص اٍل فشض تش ایي تَدُ است وِ لصذ تِ صشف ًیت هحمك ًوی

ٍلَ لصذ تِ اظافِ یه صالت چْاس سوؼتی است وِ آى آثاس تشش تاس هی ضَد ٍ لزا تا ّست تایذ ایٌجا ًوا صش سا توام تخَاًذ 

گَییذ وِ هاهَستِ ها تشن لصذ است  هٌصشف ّن ضَد ٍ لزا ایي ًىتِ سا ایطاى یه همذاسی دلت هی وٌذ ٍ هی گَیذ ضوا وِ هی

اگش لصذ سا ًیت تِ اظافِ یه ًواص چْاس سوؼتی هی داًیذ آى هَلغ ضایذ ًتَاًی سش ایي حشف تایستی وِ ًخَاًذى یه ًواص 

َاًذى یه ًواص چْاس سوؼتی تا ّن لاتل جوغ ّستٌذ ٍ ایي هطىل پیذا هی وٌذ ٍ فمػ هسألِ، هسألِ تؽالى چْاس سوؼتی تا خ

ًیست وِ یه حىن ٍظؼی تش تؽالى تخَاّین تاس وٌین ٍ لزا استاد خیلی آّستِ هی گَیٌذ ها تش ایي هثال خیلی پا فطاسی ًوی 

  وٌین صیشا حیث لصذ دس تحمك لصذ ضشػی داسای اضىال است.
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وٌیذ. ؼَلیت دس هسألِ صالت ٍ اصالِ سٍضي تَد تا تحث ػصیاى  فشهایٌذ ثالثا ؼَلیت سا چؽَس دس ایٌجا دسست هی تؼذ هی

ضذ چِ لائل تِ اختالف ستثِ تطَین ٍ چِ ًطَین ٍلی ػصیاًی هؽشح تَد ضوا آًجا یه اصل داضتیذ تؼذ هی  ؼَلیت دسست هی

؟ ایٌجا یه تىلیف تِ ٍجَب صالت ستاػی داسیذ وِ ضَد دسست هیچؽَس ة گفتیذ اى ػصیت فصلّ اها دس ایٌجا ایي هؽل

تِ ًزس داسیذ وِ  اًٍجا یه تىلیف تِ ٍجَب تِ ٍفاء  «هَظَػص لصذ الاهت است اى لصذت االلاهِ فصل صالُ ستاػیا اٍ فصن

یل داسد وِ هَظَػص اى هی گَیذ ٍجَب ٍفا تِ ًزس سا هؼصیت وشدی. اها هؼصیت اٍفَا تالٌزس چِ ستؽی تِ هَظَع آى دل

لصذ االلاهِ است. ضوا یه دلیل ٍجَب ٍفا تِ ًزس داسیذ وِ ػصیاى ضذ اها اص ػصیاى ًزس چؽَس آهذیذ هَظَع دلیل دیگشی 

وِ هَظَػص چیض دیگشی است سا هیخَاّیذ دسست وٌیذ. تلِ هصذاق هؼصیت اٍفَا تالٌزس، لصذ الاهت است ًِ خَد هؼصیت ٍ 

زس» گَیذ حیث فٌی ٍ دلیل ضشػی ایٌْا هتفاٍت ّستٌذ ضوا ایٌجا هیهفَْها فشق داسًذ. اص  وِ ػصیاى ایي ًزس « اٍف تاٌل

هَظَع آى حىن ضشػی ًیست تلىِ هصذاق ایي ػصیاى هَظَع آى حىن ضشػی است ٍ ایي فشق داسد تا هسألِ اصالِ وِ خَد 

الِ یىی ًیست ٍ تْتش تَد هحمك ًائیٌی ّواى هثال تَِت ػصیاى اصالِ هَظَع دلیل دٍم است اص تاب ػصیاى ٍ لزا هثال ایٌجا تا اص

اى هَلغ اى ػصیت الصالت فتة ٍ اى ػصیت االصالِ فصل ٍ ایي دسست است. « فصل ٍ اى ػصیت الصالُ فتَب»سا هی صد وِ 

ی است ٍلی ایي ؼَسی ًیست هَظَع دس ایي دلیل یه چیض دیگش« تالٌزس سا فصلّ  اى ػصیت ٍفاء»ایٌجا ًوی تَاًی تگَییذ وِ 

 اتفالا ایي هَظَع ضذُ هصذاق ػصیاى ٍ ایي وافی ًیست ٍ ایي ّوِ فشهایطات حعشت استاد است دس ًمذ هثال هحمك ًائیٌی.

وٌن هحمك خَئی آًجا دٍ ؼشفص سا هثال  لثال ها ایي فشهایص هحمك ًائیٌی سا اص صتاى هحمك خَئی خَاًذین ٍ هي تىشاسش ًوی

س صالت ٍ ّن دس صَم تا یه تفاٍتی، ٍ تؼثیش هحمك خَئی تؼثیش جالثی است هحمك خَئی صدُ ٍ ًِ فمػ یه ؼشف سا ّن د

هحمك ًائیٌی حشهت الاهت سا هؽشح وشدُ است ٍ هحمك خَئی ّن ٍجَتص سا هؽشح  تش وسی ٍاجة ضذ هیفشهایذ اگش الاهِ

الاهت ًىشد ٍجَب افؽاس  ٍ  وشدُ است ٍ ّن حشهتص سا هؽشح وشدُ است  ٍ گفتِ اگش تشوسی الاهت ٍاجة ضذ ٍلی لصذ

افتذ اص ایي ؼشف سفتِ ٍلی تا آى فشلی وِ دس فمِ است وِ اگش تا صٍال لصذ الاهِ ًىشد ٍ هفؽشی  تمصیش صالت تِ گشدًص هی

اًجام ًذاد ٍلی دس صالت همیذ تِ صٍال ًیست ّش هَلغ لصذ الاهِ وشد ٍ تشن لصذ الاهِ وشد ٍ آى ؼشف دیگشش ساّن هثال 
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فت اگش تش وسی الاهت حشام ضذ ّویي هثال هحمك ًائیٌی ٍلی هخالفت وشد تا ایي حشام ٍ لصذ الاهت وشد تش اٍ صدُ است ٍ گ

ٍاجة است ًواص چْاس سوؼتی ٍ سٍصُ تگیشد تا ایي فشق وِ هفؽشی اًجام ًذادُ تاضذ الاهت لثل صٍال تاضذ. ّش دٍ سا هثال صد 

ا اٍ ٍ ّن حشهت الاهِ ٍ هخالفت تا اٍ دس صَم ٍ صالت. اگش وسی تا ضذ ّن ٍجَب الاهِ ٍ هخالفت ت وِ چٌذ تا فشع هی

ادتیات هحمك خَئی واس وٌذ ایطاى هسألِ ٍجَب ٍفا تِ ًزس سا هؽشح ًىشد وِ دچاس تؼعی اص ایي گشفتاسی ّایی وِ استاد 

زس ًشٍین ٍ  فاظل هؽشح وشدًذ تِ خاؼش آى است، یؼٌی تا یه دلت فمْی هسألِ سا هؽشح وشدًذ وِ ها سش ػصیاى اٍفَا تاٌل

ًگَیین وِ ػصیاى ًزس چِ ستؽی تِ اتوام صالت. هحمك خَئی گفتِ هي واسی تِ ٍجَب ٍفا تِ ًزس ًذاسم تلىِ اگش تش وسی 

ٍاجة تَد لصذ الاهِ تِ ّش دلیل یؼٌی صادق تَد وِ تِ اٍ گفتِ ضَد یجة ػلیه لصذ االلاهِ صیشا دس اٍفَا تالٌزس ٍجَب 

تؼذ دس فمِ گفتِ هیطَد تىالیف سا تایذ دسست « ِ تلىِ ٍجَب هی سٍد سش ایٌىِ یجة ػلیه الَفا تالٌزسًویشٍد سش لصذ الاه

آى هَلغ ٍاجة ٍفا تِ ًزس  گَییذ یجة ػلیه الَفا تالٌزس تیاى وشد ٍ اال تىالیف ٍ ػٌاٍیي هخلَغ هیطَد یؼٌی ضوا یىثاس هی

لصذ الاهِ خَسدُ است یا یحشم ػلیه لصذ االلاهِ ٍ یجة  است ٍ یىثاس هیگَییذ یجة ػلیه لصذ االلاهِ ٍ ٍجَب تِ

ػلیه تشن لصذ االلاهِ . هحمك خَئی تشای ایٌىِ تِ گشفتاسی ّای ًزس ٍ ػٌَاى ًزس ٍ ٍفا ٍ تحث ایٌىِ ػٌَاى ٍاجة چیِ ٍ 

یت لصذ هصذاق ٍاجة چیِ تحث سا لطٌگ تشدُ سش اصل هسألِ ٍ گفتِ تحث یي است وِ یجة ػلیه لصذ االلاهِ ٍ اى ػص

 «. یجة ػلیه تشن لصذ االلاهِ ٍ اى ػصیت تشن لصذ االلاهِ فیجة ػلیه الصَم»یا « االلاهِ فیجة ػلیه ٍجَب االفؽاس

تا ایي واسی وِ هحمك خَئی اًجام داد ًِ هسألِ ًزس هؽشح است ٍ ًِ هسألِ هصذالی وِ ػصیاى ًذس است ًِ ػصیاى لصذ الاهِ 

ستِ تِ هحمك ًائیٌی ووه وٌذ ٍ لزا هسألِ ساخیلی صاف تشدُ سش هتؼلك ّا وِ هتؼلك ها آیذ ٍ خَا ٍ ایي اضىاالت الصم ًوی

یىثاس لصذ الاهِ است وِ آى ٍاجة است ٍ اگش هؼصیت وشدی صالت تواها ٍاجة است. اگش ایٌْا سا ضواسُ گزاسی وٌیذ تا ّن 

ؼٌی لصذ الاهِ تؼالٍُ یه ًواص چْاس سوؼتی ایي اگش تش تَ ٍاجة ضذ هتؼلك تىلیف لصذ الاهِ است ٍ لصذ الاهِ ی فشق داسًذ.

تش هىلف ٍاجة است اگش دس جایی ٍالؼا تش وسی ٍاجة تَد اى ػصیت ٍ تشوص وشد صالت همصَس تش اٍ ٍاجة است، افؽاس 

 تش اٍ ٍاجة است. ٍ اگش تخَاّین ًسثت سٌجی وٌین وِ تثیٌین وذام همذٍس است ٍ وذاهیه همذٍس ًیست ایي هحمك خَئی تش سش
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هاًذ وِ ایجاد هطىل  حیثیات جاسی هیىٌذ. خیلی اص اضىاالت آیت اهلل فاظل ایٌجا الصم ًوی آیذ ٍلی دٍ حشف اصلی تالی هی

وٌذ تىلیف سالػ  هیىٌذ. یىی هسألِ هؼصیت است یؼٌی اگش ها اص ّوِ ایي حشفْا تگزسین وسی وِ لصذ الاهِ سا هؼصیت هی

آیذ ٍ هؼصیت یا تِ ضىل ػصیاى خاسجی هحمك  صیت دس ّش صَست الصم هیآیذ ٍ اضىال هؼ ضَد ٍ ٍجَب افؽاس هی هی

ضَد. اگش ٍجَب لصذ الاهِ اًحاللی  ضَد ٍ یا هؼصیت هحمك ًوی ضَد ووا یمال هحمك خَئی وِ دس ًتیجِ تىلیف سالػ هی هی

یت تشگطت ٍ ایي تىلیف تَد یؼٌی فَساً ففَساً تَد ٍ تِ لَل ضْیذ صذس تذأ تشای هىلفیي جایض است ٍ هىلف اص لصذ هؼص

هاًذ.  ضَد وِ ّش وذام هٌاغ خاظ خَد سا داسد ٍ لزا ػصیاى تا آخش هی ضَد ٍ ایي ٍجَب تؼذی ٍ ػصیاى تؼذی هی دیگشی هی

هاًذ وِ ٍجَب لصذ الاهِ اص ضشائػ ٍجَب است یا اص ضشائػ ٍاجة است، یؼٌی وسی وِ لصذ الاهِ  ًىتِ دیگشی تالی هی

صذ الاهِ هثل ػٌَاى هسافش است وِ آًجا گفتِ هیطَد الوسافش یجة ػلیِ المصش ٍ الحاظش یجة ػلیِ تشایص ٍاجة هیطَد ایي ل

وِ لصذ الاهِ ّن هلحك تِ وسی است وِ دس صهشُ حاظش است ًِ هسافش ایي چٌیي ضشائؽی، ضشغ ٍاجة ّستٌذ یا « االتوام

وِ دس هسألِ تشتة تا آى گشفتاسین ٍجَد داسد ٍلی ضَین  شًٍذ ها دچاس دسگیشی هیاگش دس صهشُ ضشائػ ٍاجة ت؟ ضشغ ٍجَب

ضَین. ایٌىِ آیت اهلل فاظل خیلی فمیْاًِ اضىال سا تشد سش ًزس هی  اگش دس ضشائػ ٍجَب تَدًذ دچاس ایي گشفتاسی ًوی

ٍاسد خَاست ایي سا تثشد دس ٍاجثی تِ ًام ًزس تا دػَا ضىل تگیشد ٍ لزا یىی اص اضىاالت جذی وِ تِ فشهایص ضْیذ صذس 

است ّویي است. ایطاى تِ تثغ هحمك خَئی فمػ ّویي سا گفتِ است وِ اگش الاهِ ٍاجة ضذ یا تشوص ٍاجة ضذ ٍ تؼذ گشفتاس 

ضذُ وِ ایٌْا هاًٌذ استؽاػت است ٍلی فؼال جایی ایي تحث ّا ًیست صیشا اضىال تشتة سش ػصیاى تِ ّوِ ایٌْا ٍاسد است ٍ 

وٌین ایي تحث جذی است وِ ها ٍجَب واس هیىٌین یا تا ٍاجة. اگش هي ػٌَاى هسافش سا  ایي تحث سا ها تایذ سیطِ ای سسیذگی

الوسافش گشفتن ٍ هسافش یؼٌی وسی وِ لصذ الاهِ ًىشدُ است ٍ حاظش یؼٌی وسی وِ یا لصذ الاهِ وشدُ است یا ٍؼي اٍ است. 

آیٌذ وِ هسألِ تعاد تیي دٍ هتؼلك تىلیف هؽشح  ایٌْا اگش دس ػٌَاى هَظَع تىلیف سفتٌذ تایذ دیذ وِ ایٌْا دس هىلف تِ هی

ضَد یا ًِ ٍ لزا آیت اهلل فاظل اگش سفتِ سش هثال خَاستِ ایي سا اص تاب ًزس داخل دس هتؼلك تىلیف تیاٍسد تا واس دسست ضَد 

هي دس هثال  گَیذ ضَد هثل ایٌىِ ایطاى هی واس دسست  هی ،وِ اگش تِ ػٌَاى ًزس آهذ دس هتؼلك تىلیف، دس تؼعی اص فشٍض

یه هتؼلك تىلیفی وِ تش هي ٍاجة تاضذ. یه تىلیفی هتَجِ هي تطَد، الاهِ  خَاّن تىٌن یؼٌی لثَل وشدم وِ لصذ هٌالطِ ًوی
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ٍجَب هؽلك داضتِ تاضذ هثال اص تاب ًزس یا اص تاب لسن ٍ ػْذ تا فشض سجحاًص. پس اٍى تیاى آلای خَئی تؼعی اص 

اها اضىال جذی تشی تِ ٍجَد هی آیذ وِ اًصافا اضىال ٍاظحی است ٍ آى ایٌىِ  وٌذ هیاضىاالت آیت اهلل فاظل سا هٌتفی 

لصذ الاهِ اص ضشائػ تىلیف ّستٌذ چؽَس ایي ضشائػ تىلیف سا هي تیاٍسم دس هاهَستِ. اگش تا ػٌَاى ًزس تیاٍسم وِ آى اضىالی 

ٍجَب ٍفا تِ ًزسی داسم وِ االى تش هي ٍاجة  وِ تؼعی هثل ضْیذ صذس تِ هحمك خَئی گشفتٌذ ًخَاّین تگیشین وِ تلِ یه

وشدُ است لصذ سا اص تاب ٍجَب ٍفا تِ ًزس. دسست وِ خَدش هَظَع یه تىلیف دیگشی است ٍ لزا هي ًِ هىلف ِت 

تحصیل ػٌَاى هسافش ٍ ًِ هىلف تِ تحصیل ػٌَاى حاظش هٌثل ػٌَاى استؽاػت وِ هي هىلف تِ تحصیل ػٌَاى استؽاػت 

هي فؼلیت پیذا وٌذ لزا اهش دائش تیي احذی االضىالیي است یا تایذ ایي اضىال آیت اهلل فاظل سا وِ ایٌجا ًیستن وِ حج تش 

ػصیاى ًزس است ٍ ػصیاى تىلیف وِ هَظَع لصش ًیست ٍ دس تشتة ًیاص تِ دٍ تىلیفی داسین وِ ػمل تذٍى دستىاسی تِ ادِل 

اضىال ضْیذ صذس ٍاسد ًوی آیذ ٍ آى تحث ّای ضْیذ صذس وٌاس  یىی سا همیذ تِ ػصیاى دیگشی وٌذ ٍ اگش ایي ؼَسی وٌین

هیشٍد ٍ یا ایٌىِ ًزس سا تشداسیذ ٍ تا لصذ الاهِ واس وٌیذ لىي لصذ الاهِ هَظَع دلیل است وِ ستؽی تِ هاهَستِ ًذاسد. لزا ها 

 دّین. ت هحمك ًائیٌی جَاب هیصهاًی وِ فشهایطات هحمك خَئی سا خَاًذین جَاب ًذادین ٍ گفتین وِ تؼذ اص سسیذى تِ ػثاس

یه اضىال دیگشی ٍجَد داسد وِ دس فشهایطات استادهاى ًیاهذُ است. اضىال ایٌىِ اگش اص ّوِ حشف ّا تگزسین دلیل اًّی 

ٍلتی دسست است وِ ایي هسألِ اص ٍاظحات فمِ تاضذ ٍ هحمك خَئی ّن تا دلت گفتِ ایي اص ظشٍسیات فمِ است وِ ایي 

وٌذ پس تایذ اتوام تخَاًذ ٍ سٍصُ تگیشد ٍ اگش تشن لصذ الاهِ وٌذ تایذ افؽاس وٌذ ٍ سٍصُ ًگیشد ٍ ًواص  هی هىلف یا لصذ الاهِ

سا لصش تخَاًذ ٍ ایي اص ظشٍسات فمِ است ٍلی اگش ساُ دسستی ایي لعیِ هٌحصش دس تشتة تَد دسست تَد یؼٌی هٌحصش تَد دس 

ٍلی اگش ضوا آهذیذ اص ؼشیك خؽاب لاًًَی تا اهش ػشظی ایي تحث سا  ایٌىِ ها یه اهش ؼَلی سا دسست وٌین تِ ًام تشتة

ایٌىِ ایي آلا تذٍى لصذ الاهِ تایذ ًواص لصشی تخَاًذ هسلن است ٍلی  دسست وشدیذ ایي دیگش ًوی تَاًذ تشتة سا دسست وٌذ.

ّن تش هىلف فؼلی ضذُ است وِ  آیا تِ ایي دلیل وِ یه اهشی هتفشع تش ػصیاى ایٌجا آهذُ است یا اصال ایي دٍ اهش دس ػشض

َاًذ ٍ لزا ایي هؽلة حتی اگش اص ظشٍسیات فمِ تاضذ ٍلتی هی تَاًذ تشّاى اًّی تشای اثثات تشتة تاضذ وِ ّیچ  تؼذا خَاّین خ
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هسله تشتة ٍ تؼذا خَاّین گفت وِ تا لشیٌیت ایي هؽلة وِ ایٌجا تایذ   ساّی تشای اثثات ایي ظشٍسی فمِ ًذاضتِ تاضین جضء

زس سا ػصیاى وٌیذ ٍ تشتة ّن تِ ّن هیاٍ پیذا هیىٌذ. ًِ ػصیاى لصذ  خَسد ایي لشیٌیت تش صحت والم حعشت اهام فَا تاٌل

الاهِ ٍلتی ضذ ػصیاى ًزس واسی تِ تشتة ًذاسد ٍ اص آى ؼشف ّن هسلن است وِ اگش ایي آلا لصذ ًىشد تایذ تایذ ًواص لصشی 

َاًذ ٍ سٍصُ ًگیشد. ایٌىِ االى گفتن ا ػن است تا غط ًظش اص آى اضىاالت ٍلی اگش آى اضىاالت ٍاسد ضَد ٍ تشتة خشاب تخ

َلی ًیست تلىِ ػشظی است ٍ ػصیاى  ضَد صحت ایي فشع فمْی سا تؼعی هثل اهام هوىي است سش هثٌای خَدضاى تثشًذ وِ ؼ

داًین ّن  گزاسی وشدًذ هحل اضىال هی ّن ًویخَاّذ لزا تذٍى تَجِ تِ هثاًی اهام تشتثی وِ آلایاى ایي ّوِ دس هَسد آى سشهایِ

تشّاى اىّ ٍ ّن تشّاى لنّ تشتة سا هطوَل اضىال هی داًین. تلَیحا تؼعی اص ًىات ضْیذ صذس سا ّن اضاسُ وشدم. هثٌای حعشت 

 وٌین. اهام سا اص جلسِ آتی ضشٍع هی

 همشّس: حسي هْاجشی


