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 تاسوِ تؼالی

 18/11/66   63جلسه             ( دام ظله)خارج اصول حضرت استاد فرحانی 

 وع کلی: مسأله ضد                       موضوع جزئی: داللت نهی غیری بر فسادموض

 

 بزرسی داللت نهی غیزی فساد

  خالصه جلسه گذشته 

هخالفت وشدین ٍ ًطاى دادین وِ  ی ػلیِسظَاى اهلل تؼالدس استثاغ داللت ًْی غیشی تش فساد تا ّش دٍ استذالل ضْیذ صذس 

خَاّذ دٍ ظشس وٌذ ٍ ّن اّن سا  اّن اظافِ حة است یؼٌی هَال ًویٍاجة اظافِ صالت دس فعای تشن ٍ ػصیاى 

داسد ٍ لزا اظافِ تغط ًیست تلىِ اظافِ ّن هٌاغ هْن فَت ضَد دس حالیىِ فی ًفسِ هٌاغ الضاهی ٍ اص دست تذّذ 

حة است خَاُ ًْی غیشی تاضذ ٍ خَاُ ًْی غیشی ًثاضذ ووا ایٌىِ ًْی غیشی تا تشتة هٌافاتی ًذاسد ًْی غیشی 

خَاّذ فؼل صالت سا دس فعای تشن اصالِ  فؼل اصالِ ٍاجة وٌذ ٍلی تشتة هی خَاّذ تشن صالت سا دس فعای هی

ج داسد ٍ جلَگیشی اص تشن غیش هَصل حیج دیگشی داسد ٍ هٌافاتی تا ّن ًذاسًذ ٍ ٍاجة وٌذ ٍ تشن هَصل یه حی

 اص ایي جْت استذالل دٍم ایطاى ّن تِ ًظش ها ًاتوام است.

ػشض وشدین تلویز تضسگَاس ایطاى صاحة وتاب تحَث آیت اهلل ضاّشٍدی ایي چٌذ ًىتِ سا لائل ّستٌذ لىي ًِ تا 

ّا سشجای خَد  تضاحن است ًِ تؼاسض صیشا هٌاغاص هصادیك دّذ وِ هسألِ  ٌذی ًطاى هیجوغ ت تحلیل تفصیلی ها ٍ

؛ لىي ایطاى یه هؽلثی سا تِ ػٌَاى الیمال هؽشح وشدًذ وِ ایي سا ّستٌذ هتفاٍت دٍ ٍاجة تٌذ ٍ حیجتالی ّس

 وشدین.  تشسسی هی

  در توجیه کالم شهید صدرو جواب آیت اهلل شاهزودی اشکال 

است ٍلَ  اگش تشن هَصل ٍاجة ضذ فؼل صالت هؽلما هحشم هی ضَد صیشا ٍلتی تشن هَصل ٍاجة فشهایذ یایطاى ه

ًمیط آى وِ تشن تشن هَصل است هحشم است وِ ایي یؼٌی حشهت  پس  ،هِ تشن ضَد ٍ اصالِ اًجام ًطَدری الومذ

یه حشهت ٍ یه ٍجَب تِ صالت دس ًتیجِ ضَد ٍ  تشتة فؼل صالت ٍاجة هی ِ ٍسیلِف دیگش تصالت ٍ اص ؼش

ٍ اهىاى ًذاسد هحثَتیت ٍ هثغَظیت است دس فعایی وِ هٌاغ هسألِ ٍجَب ٍ حشهت ٍ ایي هؽلة  ضَد هیهتَجِ 

تؼذ اص ایي اضىال جَاب . تاضذٍ حشام ٍ ّن هثغَض  تاضذٍ ٍاجة ًوی ضَد فشض وشد وِ صالت ّن هحثَب 

ی تخَاّین هتوشوض تش هسألِ حة ٍ تغط ضَین آیا وثشای ایي هسألِ ػام است ٍ دادًذ  اگش ها دس تحج اجتواع اهش ٍ ًْ

تَاًذ هتؼلك اهش هَال تاضذ؟  ؼلی دس ضشایؽی هثغَض تَد آیا ًویاص هحثَتیت تگیشد ٍ اگش ف حتوا تایذ ّش اهشی ًطأت

ایطاى فشهَدًذ ها چٌیي وثشایی سا لثَل ًذاسین ٍ ػیثی ًذاسد هَال دس یه فؼلی یه اهشی داضتِ تاضذ ٍ ایي اهش اص یه 
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هاًٌذ هاًحي فیِ وِ صالت یه هالن هالن الصهی ًطأت تگیشد ٍلی ایي فؼل دس ّویي ضشائػ هثغَض هَال تاضذ 

الضاهی داسد ٍ تِ ٍاسؽِ ایي هالن الضاهی هاهَس است ٍلی هثغَض تِ تغط غیشی است صیشا تحمك صالت هاًغ تحمك 

اصالِ است ٍ لزا هثغَض است ٍ دس ایي فعا ها آى وثشا سا لثَل ًذاسین ٍ اصشاس ًذاسین وِ ّش وجا اهشی تَد حتوا تایذ 

 لىِ تحمك اهش هٌافاتی ًذاسد وِ تا هثغَظیت غیشی جوغ ضَد.هحثَتیتی تاضذ ت

تایذ هحثَتیت ٍجَد داضتِ تاضذ ها حتوا ّش وجا اهش داضتین یؼٌی تؼذ فشهَدًذ اگش وسی اصشاس وٌذ وثشا الصم است 

ًیست ٍ چِ گَیین دس ایي هَاسد همذهِ ٍاجة، ٍاجة  اضىالی ًذاسد ٍ ها هخل هشحَم آخًَذ هیجَاب هی دّین 

 ءوٌذ ایي سا اص ٍجَب غیشی استخٌا ای یه هطىلی پیذا هی اضىالی داسد وِ دس هسألِ همذهِ ٍاجة جایی وِ یه همذهِ

هشحَم ضْیذ صذس ًیض دس هسألِ حشوات خشٍجیِ تِ تثغ هشحَم آخًَذ ّویي هؽلة سا لائل ّستٌذ.  چٌاًچِوٌین 

ٍ خَاست خاسد ضَد ایي  اگش وسی تِ سَء اختیاس ٍاسد داس غصثی ضذ فشهایذ هی دس تحج حشوات خشٍجیِ آخًَذ

حشوات خشٍجی دسست است همذهِ تشن غصة ّستٌذ ٍ اص تاب همذهِ ٍاجة ٍاجة ّستٌذ ٍ ایي حشوات خشٍجِ 

ای اهىاى داسد وِ خَد همذهِ هطىل ًذاضتِ تاضذ ٍ  ٍ تشضح ٍجَتی غیشی تش همذهِایي وثشا ٍجَب غیشی داسًذ ٍلی 

 . ضًَذ استخٌا هیَب غیشی اص ٍج پسهحشم ّستٌذ راتا  ٍ لزا تصشف دس هال غیش ّستٌذ ایٌىِ تِ دلیلحشوات خشٍجی 

تاضذ دس ایٌجا گَیٌذ اگش وسی هخل استاد ها اصشاس وٌذ دس ّش جا اهش است تایذ هحثَتیت هحشص  آیت اهلل ضاّشٍدی هی

میط آى هحشم وٌذ وِ ً یؼٌی تشن هَصل ٍجَب پیذا ًویضَین اهش غیشی ٍجَد ًذاسد  وِ هحثَتیت ًیست لائل هی

ٍجَب وِ ها وثشٍیت هسأِل سا لثَل ًذاسین وِ ّش جا وِ ّش جا  ین. اٍالدّ دٍ جَاب هیها  ،ضَد تِ خاؼش آى هثٌا

ضَد فشض وشد ٍجَب تاضذ اص تاب هالن لضٍهی الصم االستیفاء ٍلی هحثَتیت ًثاضذ  ّست تایذ هحثَتیت تاضذ ٍ هی

تَاًین  هحثَتیت تایذ تاضذ اصشاس وشد هی اگش وسی خیلی سش ایي هثٌا وِ ّش جا اهش استحاًیا یت تاضذ تلىِ هثغَظ

تگَیین دس ایٌجا اهش غیشی ٍجَد ًذاسد ووا ایٌىِ هشحَم آخًَذ اهش غیشی سا هٌتفی وشدُ است ٍ استاد ها ّن هتوایل تِ 

ذ وِ اص آى حشهت ِت ٍجَد آیذ ٍ حشهت تِ صالت آى است وِ هسألِ اجتواع اهش ٍ ًْی هٌتفی ضَد یؼٌی ٍجَب ًثاض

 .ٍاجة استاص تاب اهش تشتثی تؼلك تگیشد ٍ تگَیین ایي ػول ّن حشام است ٍ ّن 

دس هسألِ اجتواع اهش ٍ ًْی یه ساُ دیگشی ٍجَد داسد وِ اجتواع اهش ٍ ًْی سا ِت اجتواع حة ٍ  فشهایذ دس پایاى هی

اػتثاس تشگشداًین یؼٌی خَد حىن   سا تِ هسألِ اجتواع دٍ حىن دس ٍػاء تغط تشًگشداًین تلىِ اجتواع اهش ٍ ًْی

یا تشگشداًین ِت اسادُ توا ایٌىِ فؼل ًفساًی است ٍ تگَیین ًوی ضَد تِ یه  ،اػتثاسی ٍجَب ٍ حىن اػتثاسی حشهت

 ج تاضٌذ.ایي اسادُ ٍ وشاّت تِ ػٌَاى فؼل ًفس هحل تحٍ  چیضی ّن اسادُ تؼلك تگیشد ٍ ّن وشاّت تؼلك تگیشد
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ػولی هخل صالت ضَد دس ٍػاء اػتثاس هَال تشای یه  ص استاد خَد سا لثَل داسین ٍ ًویفشهای تِ ایي هؽلة ِتَجتا 

اجتواع اهش ٍ ًْی سا تِ حة ٍ تغط  ضْیذ صذساحتوال داسد  .وٌذوٌذ ٍ ّن اػتثاس حشهت ّن اػتثاس ٍجَب 

سشاؽ ٍػاء اػتثاس حىن تشدُ است وِ اػتثاس حىن ًْی سا  تلىِ اجتواع اهش ٍ دادتشًگشداًذُ تاضذ وِ تتَاى آى جَاب سا 

 اسادُ توا ایٌىِ فؼل ًفس است سشاؽ حشهت ٍ اػتثاس حىن ٍجَب تش یه فؼل تا ّن اص هَال لاتل لثَل ًیست یا

 ضَد. اسادُ اص آهش ٍ ًاّی هتوطی ًوی تِ ایي هؼٌا وِ تشگشداًذُ است

 نقد کالم آیت اهلل شاهزودی

حوشُ  .صالت هحشم است تاضذٍاجة تشن هَصل اگش  ِ وسی گفتِچ اٍال هلل ضاّشٍدی ایي است وِها تِ آیت ااضىال 

وِ ٍلتی تشن هَصل ٍاجة است تشن صالت هَصل تِ اصالِ  تیاى ضذ ایي استتا هثٌای صاحة فصَل  هثاحخی وِ

ٍ لغ سفغ ایي تشن صالت هَصل است ًمیط آى دس ٍا -همذهِ هَصلِ تِ اصؽالح ٍاجة استیؼٌی -ٍاجة است 

هتصف تِ حشهت سفغ تشن صالت هَصل دٍ هصذاق داسد یىی صالت ٍ دیگشی تشن هجشد ٍ ّیچ وذام اص ایٌْا 

ضًَذ چَى ایي غیش اص جایی است وِ تشن صالت ٍاجة است ٍ ًمیط تشن صالت تشاساس تحلیلی وِ دس  ًوی

گشفتین ٍلی ًمیط تشن صالت هَصل دس ٍالغ آى چیضی تٌالط وشدین صالت است صیشا تٌالط سا ؼشد ؼشفیٌی 

ضَد دٍ  تی داسد یه چیض تیطتش ًیست ٍ ًویاست وِ تا ایي تشن صالت هَصل هؽاسدُ راتی داسد ٍ آًچِ وِ هؽاسدُ را

ضَین وِ ٍلتی  آیذ، لزا ٍالؼا هتَجِ ًوی صم هیداضتِ تاضذ صیشا اجتواع ٍ استفاع ًمیعیي الراتی چیض تا یه چیض هؽاسدُ 

ٍلتی تشن  .ُ استهت سا اص وجا تشای صالت آٍسدحش «الیمال حشم ظذُ الؼام هؽلما تل حشم الفؼل»وٌٌذ  ؼثیش هیت

هجشد ٍ ضَد ًمیط آى تشن تشن هَصل است وِ دٍ هصذاق داسد یىی فؼل ٍ دیگشی تشن  هَصل ٍاجة هی

 ضًَذ. ّیچىذام هتصف تِ حشهت ًوی

تَاًین سشاؽ صالت  شاؽ صالت تیاٍسین آیا حشهت سا هیسا سدٍم ایي است وِ دس ایٌجا فشض وٌیذ حشهت  اضىال

تثشین ٍ دٍ هصذاق سا وٌاس تگزاسین ٍ یؼٌی تشٍین سشاؽ خَد تشن صالت یؼٌی هَصل سا وٌاس تگزاسیذ ٍ تگَییذ تشن 

صالت است.  دس وذام فعا   صالت همذهِ ٍاجة است ٍ ًمیط آى وِ هحشم است چیست یؼٌی ًمیط تشن صالت،

است. دس آًجا یه تحخی وشدین سش حیج همذهِ وِ تِ آى حیج تمییذی دادین ًِ حیج تؼلیلی یؼٌی وسی ایي دسست 

وِ تِ همذهِ دس تحج تشن هَصل ٍاسد هی ضَد وِ حیج همذهِ تشای اٍ حیج تمییذی تاضذ تش خالف هشحَم آخًَذ 

ّویطِ ایي ؼَس است دس جایی  تؼلیلی ضَد. لیذیضَد فشض وشد ػمل حاون تاضذ ٍلی حیج حیج تؼلیلی داد. ًوی

است ػٌاٍیٌی وِ دس هَظَػات احىام ػملی ٍجَد داسد ّوِ حیج تمییذی داسًذ ٍ اگش ایي ؼَسی ضذ وِ ػمل حاون 

 ٍجَب سشاؽ تشن صالت ًوی سٍد وِ حشهت سشاؽ فؼل صالت تشٍد. 
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؟ هشحَم جضا هتصف ِت ٍجَب غیشی هیأس تحج همذهِ ٍاجة تحج ضذ وِ آیا د آخًَذ گفت  هتصف  ضًَذ یا ًِ

ضًَذ صیشا هخلیي است ٍ تِ خَد اضىال وشد وِ چؽَس هوىي است سَسُ هتصف تِ ٍجَب غیشی تطَد توا ایٌىِ  ًوی

سَسُ صحیح ًیست وِ دس ی الومذهِ است. همذهِ است ٍ اص آى ؼشف سَسُ هتصف تِ ٍجَب ًفسی است توا ایٌىِ ر

 یذ.ّن ٍجَب ًفسی تیایذ ٍ ّن ٍجَب غیشی تیا

دس هسأِل اجتواع اهش ًٍْی گفتیذ وِ ػیثی ًذاسد وِ ّن اهش تیایذ ضوا وِ  فشهَد اگش وسی اضىال وٌذ هشحَم آخًَذتؼذ 

تؼذد ػٌَاى حل وشدیذ دس ایٌجا ّن تگَییذ سَسُ دٍ ٍجَب داسد تا تؼذد ػٌَاى تا ٍ ّن ًْی تیایذ ٍ اجتواع ظذیي سا 

ٍاجة تِ ٍجَب غیشی است. ٍ توا ایٌىِ ری الومذهِ است ٍاجة تِ ٍجَب ًفسی است ٍ توا ایٌىِ هم دس ذهِ است 

اجتواع اهش ٍ ًْی تؼذد ػٌَاى تَاًست اجتواع ٍجَب ٍ حشهت سا تشؼشف وٌذ ٍ تؼذد ػٌَاى ًوی تَاًذ اجتواع دٍ 

 ٍجَب سا حل وٌذ وِ هسألِ هخلیي حل ضَد؟ 

سٍد تلىِ ٍجَب سش خَد سَسُ  ًویداد وِ حیج همذهِ تؼلیلی است ٍ لزا ٍجَب سش ػٌَاى همذهِ خَاّین جَاب 

ّای  فؼل تؼلك تٍِ  گیشد هی حیج صالت تؼلك تِ دس صالت ٍجَب صیشا فشق است تیي صالت ٍ غصةسٍد ٍ لزا  هی

ت . ٍلتی حیج صالگیشد تؼلك هی حیج غصة تِ حشهت، ٍ ایستادى ٍ خن ضذى ٍ ًطستيهخل  گیشد خاسجی ًوی

 وشد. هخال یه وسی تگَیذ هي لائل ت هی ضَد هطىل سا حلهؽشح است ٍ تؼذد ػٌَاى تا حیخیات تمییذی هؽشح اس

احىام ِت ػٌاٍیي تؼلك هی گیشًذ ٍ ػٌاٍیي ّن حیج تمییذی داسًذ یا احىام ِت هؼًٌَات تؼلك هی گیشًذ ٍلی  ّستن

حیخیات تمییذیِ تشویة اًعواهی دسست هی وٌذ ضی ٍاحذی ٍجَد ًذاسد وِ حشهت ٍ ٍجَب تش آى سَاس ضَد صیشا 

ذی ّستٌذ ٍلی دس همذهِ ًوی تَاى ایي حشف سا صد صیشا حیج همذهِ اص ًظش هشحَم آخًَذ تؼلیلی است ٍ حیخیات تمیی

دخالت دس حىن ًذاسد ٍ حىن سشاؽ خَد ػول هی سٍد ٍ ًصة سلن هتصف تِ ٍجَب هی ضَد ًِ حیج همذهیت آى 

هی تَاًٌذ همذهِ تاضٌذ ٍ تگَین  صیشا همذهِ تؼلیلی است ٍ لزا تشای اجضا ًوی ضَد ٍجَب غیشی لائل ضذ ٍلَ اجضا

تَاى تا یه تفىیىی اص حیج تطشغ  اجضاء التطشغ همذهِ ّستٌذ اجضاء تِ ضشغ االجتواع ری الومذهِ ّستٌذ ٍ هی

سا تشای ول دسست وٌن ٍلی ٍجَتص سا ًوی تَاى دسست وشد صیشا ٍجَتص  اجتواػی ٍ التطشؼی هسألِ همذهیت جضء

وٌٌذ وِ ایي  اى تِ دسد ًوی خَسد ٍ احتواال آیت اهلل ضاّشٍدی دس ایي فعا اضىال هیاجتواع هخلیي هی ضَدٍ تؼذد ػٌَ

 دس هسألِ تشگطت. آخ استىاص  دٍتاسُ تِهتاسفاًِ ٍ  ذوٌ است ٍلی همذهِ هَصلِ سا دسست ًویفعا دسست 

اجة ًیست تلىِ فعای همذهِ هَصلِ ایي گًَِ تَد وِ همذهِ حیج تمییذی داضتِ تاضذ یؼٌی دس ٍالغ ًصة سلن ٍ

ٍاجة است. اگش هي گفتن حیج ػٌَاى همذهِ تمییذی است ٍ تا ایي حیج حك سا تِ صاحة فصَل  ،همذهِ ٍاجة

دادین ٍ هسألِ سا سشاؽ همذهِ هَصلِ تشدین هؼٌای حیج تمییذی ایي است وِ حیج تمییذی ّش جا آهذ هٌاغ دس ًصة 
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هْن ضذ ٍجَب سش حیج همذهِ هی سٍد ٍ سشاؽ چیضی  سلن ًیست تلىِ همذهِ ٍاجة هْن است. ٍلتی همذهِ ٍاجة

وِ هٌاغ ًذاسد ًوی سٍد ٍ احىام تاتغ هٌاؼات ّستٌذ هٌاغ دس حیج همذهِ است یؼٌی همذهِ حیج تمییذی پیذا وشد. 

تش خالف هشحَم آخًَذ وِ تشای حیج همذهِ حیج تؼلیلی لائل ضذ پیص سفتین. اگش همذهِ حیج تمییذی پیذا وشد 

ِ ٍجَب غیشی هی ضَد ٍ دس ٍالغ سَسُ ٍاجة ًوی ضَد آى همذهِ است وِ ٍاجة تِ ٍجَب غیشی سَسُ ٍاجة ت

هی ضَد ٍ حیج آى تمییذی  است یؼٌی ّیچ فشلی تیي حیج همذهِ ٍ حیج صالت ٍجَد ًذاسد. حیج صالت تمییذی 

اضىالی پیذا ًوی وٌذ ٍ  وٌذ ٍ ّیچ است همذهِ ّن حیج تمییذی داسد آى هَلغ یه ػول تا دٍ حیخیت دٍ حىن پیذا هی

. حیج صالتی ایي سَسُ، سَسُ سا ٍاجة ضَد ّواًؽَس وِ دس اجتواع اهش ٍ ًْی یؼٌی صالت ٍ غصة هطىل حل هی

وشدُ است ٍ خَدش هَظَع حىن ًیست ٍ حیج همذهیت سَسُ آى سا ٍاجة ِت ٍجَب غیشی وشدُ است ٍ ّیچ 

تشای همذهِ حیج تمییذی لائل است ایي فمیِ حك سا تِ  اجتواع هخلیي ّن الصم ًوی آیذ ٍلی دس فعای فمیْی وِ

صاحة فصَل هی دّذ ٍ همذهِ هَصلِ ٍاجة هی ضَد صیشا تاصگطت حیخیات تؼلیلی دس حىن ػمل سا تِ حیج 

 وٌذ. تمییذی هی داًذ ٍ حىن سا ّن سش ػٌَاى همذهِ هتَلف هی

شفتِ تؼلك گحیج همذهِ  تِیا  تؼلك گشفتِ استتشن  تٍِجَب  آیاتشن صالت هَصل ٍاجة است ضَد  گفتِ هیٍلتی 

تَاًیذ تگَییذ ٍجَب غیشی تِ تشن  ست وِ حیج تمییذی داسد ٍ ضوا ًویاست؟ ٍجَب سشاؽ حیج همذهِ سفتِ ا

وِ ٍلی ها  َجِ تِ حیج تمییذی ًذاضتٌذتخَسدُ است ٍ اص دسٍى ایي تشن حشهتی تشای فؼل دس آٍسیذ. تلِ هطَْس 

اضىال اٍل وِ ًمیط  -تَاًین هسأِل سا اص ػٌَاى همذهِ سشاؽ ًفس تشن تثشین ى تَجِ تِ حیج تمییذی داسین ًویاال

ٍجَب سا تا حیج تمییذی همذهِ سشاؽ  -تشن هَصل دٍ هصذاق داسد سا واسی ًذاسین ٍ تا غط ًظش اص اضىال اٍل

گش حیج ا ٍتشن ًوی تَاًین تثشین ٍ تشن ٍاجة ًیست تا فؼل هحشم ضَد صیشا حیج ٍجَب تشن حیج همذهیت تَد 

. هگش ایٌىِ آیت اهلل ضاّشٍدی لائل تِ همذهِ تشٍد سشاؽ چیض دیگشگزسد تا  ِ ًویپیذا وشد ٍجَب اص ایي همذه تمییذی

هَصلِ تاضذ ٍلی هلتضم تِ هثٌای همذهِ هَصلِ ًثاضذ. دس تحج تا استاد خَد همذهِ هَصلِ سا ٍاجة هی داًذ ٍ هی 

یش هَصل وِ تشتة تاضذ هٌافاتی ًذاسد. اگش ضوا لائل تِ هَصل گَیذ ٍجَب تشن هَصل هٌافاتی تا ٍجَب تشن غ

گَیذ تشن ٍاجة است ٍ فؼل  ش ایي سا گفتیذ چؽَس دس ایٌجا هیّستیذ تایذ حیخیت همذهِ سا حیج تمییذی تذاًیذ ٍ اگ

 هحشم است.

ٍ االى یه  اضىال دیشٍص ایي تَد وِ تا حیج تشن هَصل ًمیط دٍ هصذاق داسد ٍ ًمیط هتصف تِ حشهت ًوی ضَد

حیج دیگشی سا تحج هی وٌین وِ اگش وسی دس فعای هَصل ٍ لیذیت ایصال حشوت وشد تایذ تشای ػٌَاى همذهِ 

لزا ّویي هسألِ دس حشوات خشٍجی ّن خَدش سا ًطاى خَاّذ داد ٍ صحت هسألِ اجتواع  حیج تمییذی لائل تاضذ،

آخش تا یه هثٌا ایستادُ است ٍ تا آخش سفتِ است ٍ حشوات خشٍجی تاص دسست است. هشحَم آخًَذ تا اهش ٍ ًْی دس 
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اص اٍل گفتِ حیج همذهِ تؼلیلی است ٍ همذهِ هَصلِ سا خشاب وشدُ است ٍ همذهِ هَصلِ وِ خشاب ضَد تشتة ّن 

خشاب هی ضَد ٍ اگش همذهِ هَصلِ خشاب ضَد ٍجَب  ٍ حشهت سشاؽ رات ػول هی سٍد. ٍلی والم ضْیذ صذس ٍ 

 دچاس خلػ حیخیات است.تالهزُ تضسگَاسضاى 

ایستیذ ٍلی اگش سش ایي حیج ایستادیذ دس همذهِ  دس تحج تشتة وِ ّستیذ سٍی حیخیت ػصیاى ٍ حیج تشن اّن هی

ٍاجة تایذ سش حیج هَصلیت تایستیذ وِ ػمل حىن ٍاحذ تذّذ ٍ اگش دس همذهِ ٍاجة سش حیج ایصال ایستادیذ تِ 

اگش حیج همذهِ تمییذی است پس دس ایٌجا ًوی ضَد تىلیف سا سشاؽ  هؼٌای ایي است وِ حیج همذهِ تمییذی است ٍ

تشن تشد ٍ ظذ ػام آى سا فؼل وشد. ًوی ضَد وِ سِ حشف هختلف سا گشدى ػمل حاون دس ایي هسائل اًذاخت. ػمل تا 

حیج همذهِ وٌذ ٍ حالخا دس ایٌجا هی گَیذ  حیج ایصال واس هی وٌذ ٍ حاًیا تا حیخیت تشتة دس فعای تشن اّن واس هی

تمییذی است ٍ ٍجَب سش همذهِ سفتِ است ٍ ٍجَب واسی ِت صالت ًذاسد تا حشهت تا فؼل صالت واس داضتِ تاضذ 

 ٍ لزا اصل فشهایص ایطاى وِ یه ٍجَتی ٍ یه حشهتی تِ رات ػول ٍاحذ خَسدُ است تشای ها ًاهفَْم است.

َل تِ ٍجَب همذهِ ٍاجة هؽلما تین وِ لَل تِ تشتة تا لوٌین دیشٍص گف یه هؽلة سا اص چٌذ صاٍیِ تیاى هیدس ٍالغ ها 

تة حیج ایصال ٍجَد داسد ٍ ساصد صیشا دسٍى لَل تِ تش ساصد ٍ تا لَل تِ اًىاس ٍجَب همذهِ ٍاجة هؽلما ًوی ًوی

گَیذ ٍلتی ایصال ًیست هْوی وِ هطتول تش هالن الصم است ًثایذ اص دست تشٍد. اگش ػمل ایي حشف سا هی  ػمل هی

گَیذ. ًوی ضَد وِ ایٌجا ایي هؽلة سا تگَیٌذ ٍ دس جای دیگشی چیض دیگشی تگَیٌذ ٍ لزا  وِ آًاى ایي سا ػمل هی صًذ

آیت اهلل سثحاًی وِ لائل تِ تشتة است ٍ تا حىن ػمل تشتة سا دسست هی وٌذ دس همذهِ ٍاجة ًوی تَاًذ اًىاس 

س همذهِ ٍاجة ة هؽلما ضَد ٍ ًوی تَاًذ لائل تِ اًىاتَاًذ لائل تِ ٍجَب همذهِ ٍاج همذهِ ٍاجة هؽلك وٌذ ًِ هی

ی هَلَی دس تَاًذ تفصیل تذّذ تیي ًْی ػملی ٍ ًْی هَلَی اگش  هؽلما ضَد ٍ ًِ هی  ًیض ػمل حاون است. ًْ

توام هؽلة ها ایي است وِ ایي هٍَیذ تسیاس سٍضٌی است وِ ػمل دس ٍادی اهتخال ّیچ وذام اص ایي واسّا سا ًوی وٌذ 

ػمل فمػ هؼزسیت ٍ تثییي ػزس ٍ ػذم ػزس دس ٍادی اهتخال است. حىن سا هَال دادُ است ٍ ّش چِ هَال دادُ ٍ واس 

 است ػمل هی گَیذ ضوا وجا هؼزٍس ّستیذ ٍ وجا هؼزٍس ًیستیذ.

 ضْیذ صذس والمَدًذ فشهٍ اًذ  ٍ اسادُ دادُیه تحخی ّن دس هَسد ایي تفصیلی وِ آیت اهلل ضاّشٍدی تیي حىن ٍ حة 

َاى وثشا سا لثَل ًىشد یا دس همذهِ ٍاجة صغشا سا استخٌا وشد ٍلی دس فعای حىن ت غلػ است صیشا هی فعای حةّ دس

ایي سا ٍ اسادُ حشف ضْیذ صذس دسست است ٍ لؼل ضْیذ صذس تا ایي فعا خَاستِ اضىال وٌذ وِ إى ضاء اهلل اػتثاسی 

 «ٍصلی اهلل ػلی هحوذ ٍآل هحوذ». جلسِ تؼذی تحج خَاّین وشد


