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ر «معينجر علير محمدر ور آهلر الطارهينر ور اللعنر علير اعدائهمر ار اهّللر ر العالمينر ور صلير ب ر الحمدهّلل»
 

 خالصه جلسه گذشته

الَال ٍ احتواالتی ٍجَد داسد. احتوال اٍل ایي تَد وِ اگش همذاس هال هؼلَم است ٍ غاحة هال  گفتِ ضذفشع دٍم دس هَسد 

اجواالً هؼلَم است، یؼٌی تیي چٌذ ًفش هحػَس است؛ دس ایي غَست تخلع ػي الجویغ تایذ غَست تگیشد. دلیل  ایلي   ّن 

 .گشدیذ، تیاى دلی  ٍاسد ضذُاضىالی وِ تِ ایي روش ضذ. ّن هكلة 

ّلا دادُ   جویغ وساًی وِ احتولال هلىیلت  ى   ساؾی وشدىهحػّ  دلی  ایي تَد وِ چَى اضتغال یمیٌی حاغ  ضذُ، تایذ تا 

 تِ ّوِ  ى افشاد ایي همذاس سا تذّذ تا ساؾی ضًَذ.  یؼٌی .وشدضَد، یمیي تِ فشاؽ رهِ پیذا  هی

. یه پاسخ ضذُ است ّایی دادُ ایي اضىال پاسختِ  ػشؼ ضذهستلضم ؾشس ػلی هَي تیذُ الوال است. ساُ اضىال ضذ وِ ایي 

ایي پاسخ تِ ًظش ها توام است؛ ّش چٌذ تؼؽ األػالم تلِ ایلي پاسلخ     ضذاًذ. ػشؼ  هشحَم  لای خَیی تِ ایي اضىال دادُ

تِ اضىال للضٍم ؾلشس   هحمك خَیی ّن اضىال وشدُ تَدًذ اها ها اضىال ایطاى سا جَاب دادین. ًتیجِ ایي ضذ وِ پاسخ اٍل 

 ی هي تیذُ الوال، لات  لثَل است.ػل

 دوم)آقای حکین(پاسخ 

دسست است وِ تخلع ػي الجویغ هوىي است هَجة ؾشس ػللی   ًذ. ایطاى فشهَدُا پاسخ دٍم سا هشحَم  لای حىین دادُ

ایي همذاس سا تایذ تپشداصی، هؼٌایص ایي است وِ تلِ   ،تِ ّش سِ ًفش گفتِ ضَدوِ تِ ایي ضخع  ایيچَى هي تیذُ الوال تاضذ؛ 

ؾشسی اسلت ولِ دس    ایي ؾشس هؼاسؼ تا یذ تپشداصد. اهاچِ وِ اص هال غیش ًضد اٍ تَدُ تا اٍ ؾشس تحوی  ضذُ ٍ سِ تشاتش  ى

هىلل   سا ضَد. یؼٌی اگش ها ایي ضخػی وِ هال اٍ تا حشام هخلَـ ضذُ  غَست ػذم اسؾاء جویغ، هتَجِ هاله ٍالؼی هی

ّا تاضذ، ایي هال سا تپشداصد؛ هلالالً تخَاّلذ اص قشیلك     هال حشام هتؼلك تِ  ى دّذ ایي تِ ّوِ وساًی وِ احتوال هیوِ ًىٌین 

اش ایي است وِ هاله ٍالؼی وِ یىی اص ایي سِ ًفش اسلت، تلِ    ِ یه ًفش تذّذ یا اص قشف هاله غذلِ تذّذ، ًتیجِلشػِ ت

گیلشد. تٌلاتشایي    ایي ؾشس دس همات   ى ؾشس لشاس هلی ًىٌذ؛ لزا ایي ّن تشای هاله ؾشس است ٍ هال خَدش دستشسی پیذا 

ضَد تایذ تِ ّوِ افلشادی ولِ هلىیلت     ٍ گفتِ هی فتَاً یا احتیاقاً[ضَد ]یا  اضىالی ًذاسد؛ اگش حىن تِ تخلع ػي الجویغ هی

 ضلخع اگش ایي واس سا ًىٌذ، ؾشس هتَجِ  تطَد چَىّا هحتو  است ایي هال سا تپشداصد، هَجة ؾشس تش هَي تیذُ الوال   ى

ایي ساُ تَي دّین ٍ ایي  وِ ها تِ ای ًیست جض ایي گیشد ٍ لزا چاسُ ضَد. پس ایي ؾشس دس همات   ى ؾشس لشاس هی دیگشی هی

 سا تپشداصد.هال ّا هاله ایي هال است، ایي  وِ تِ ایي افشاد وِ هحتوالً یىی اص  ى ضخع سا هَظ  وٌین تِ ایي
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 اشکال بعض االعالم به آقای حکین

الوؼاسؾِ تیي الؿلشسیي دسسلت    ایماعجا  اًذ ٍ  ى اضىال ایي است وِ اساساً ایي اضىالی تِ  لای حىین وشدُ تؼؽ األػالم

تیٌین تىلی  ]چِ ٍجَتاً ٍ چِ  ًیست. اغالً هؼٌا ًذاسد وِ تگَیین دس همات  ایي ؾشس، یه ؾشس دیگش است. اص یه قشف هی

هخلَـ  صّضاس تَهاى هال غیش تا اهَال 199 ضخعهال سا تذّذ، ؾشسی است. ایي  وِ تِ ّوِ ایي افشاد ایي [ تِ ایياحتیاقاً

دّذ وِ هاله یىی اص ایي سِ ًفش تاضذ: صیذ تي تىش، صیذ تي ػوشٍ، صیذ تي خاللذ؛ یملیي داسد ولِ     ّن احتوال هی ضذُ؛ االى

ّضاس تَهاى تذّذ،  199ّا ًفشی  تِ اٍ تگَیین تِ ّش یه اص ایي . سٍضي است وِ اگشداًذ وذام است ّاست اها ًوی یىی اص ایي

 وِ هتؼلك تِ غیش است تپشداصد.  دس حمیمت تایذ سِ تشاتش همذاس حشام ٍ همذاسی

وٌذ یا  ایي ؾشس، یه ؾشس ٍالؼی ٍ لكؼی است. اص  ى قشف ًذادى ایي همذاس تِ ایي سِ ًفش،  یا ؾشسی سا هتَجِ هاله هی

چِ وِ داسین ایي است وِ هاله ٍالؼی سا ساؾی وٌین. هاله ٍالؼی یىی اص ایي سلِ ًفلش ّسلتٌذ؛     خیش؟ ها دس ایي قشف  ى

، دس ٍالغ تشای جثشاى ؾشسی اسلت ولِ هتَجلِ اٍ    (یؼٌی ساؾی وشدى  ى وسی وِ حمیمتاً هاله است)ٍالؼی اسؾاء هاله 

خلَاّین اٍ سا ساؾلی وٌلین، ایلي      هی تیاس دیگشی لشاس گشفتِ. االى وِخاسج ضذُ ٍ دس اخاٍ هال  ّضاس تَهاى اص 199ضذُ. 

ًیست وِ  ایٌگًَِاسؾاء هاله ٍ ایػال هال تِ هاله ٍالؼی، دس ٍالغ تذاسن ٍ جثشاى ؾشسی است وِ هتَجِ اٍ ضذُ است. 

اگش اٍ سا ساؾی ًىٌین، ؾشس تاضذ. فشق است تیي ٍجَب تذاسن ؾشس ٍ تیي ًفی حىن ؾلشسی. لاػلذُ الؾلشس ٍ حلذی      

گَیذ حىن ؾشسی دس ضشیؼت جؼ  ًطذُ است. ایي همتؿا ٍ هفاد دلی  الؾشس  وٌذ. هی ؾشسی هیالؾشس، دس ٍالغ ًفی حىن 

دادُ ضَد، دس حمیمت  هثلغیگَیین تایذ تِ ایي هاله  هی ه حىن تشای تذاسن ؾشس است. اگشاها اسؾاء هاله ٍالؼی یاست. 

هطوَل الؾشس است؟  گفت تَاى طَد،  یا هیاگش تِ ایي حىن ػو  ًػثاسٓ اخشی  ى ایي است وِ یجة تذاسن الؿشس.  وأىّ

 ٍ ػذم تذاسن ؾشس.پس فشق است تیي ًفی حىن ؾشسی 

ًیست وِ ها دٍ ؾشس داضتِ تاضین وِ ایي دٍ  ن داسًذ ایي است وِ اساساً ایٌگًَِاضىالی وِ ایطاى تِ دلی  هشحَم  لای حىی

وٌذ وِ اص ًاحیِ جؼ  حىن ضلشػی پذیلذ    فی هیؾشس، ّش دٍ تِ ٍسیلِ حذی  الؾشس ًفی ضَد. حذی  الؾشس، ؾشسی سا ً

الؾشس ایي است وِ دس ضشیؼت ّیچ حىوی وِ اص ًاحیِ  ى حىن ؾشسی هتَجِ هىلل    هفاد]قثك ًظش هطَْس[.  ذ هذُ تاض

، تِ ٍسیلِ الؾشس داضتپس اگش جایی حىن ؾشسی ٍجَد شجی جؼ  ًطذُ است. چِ حىن ح ضَد، جؼ  ًطذُ است. چٌاى

دس ٍالغ ؾشس است ٍ ؾشسی سا هتَجِ هلي تیلذُ الولال    جا ٍجَب تخلع ػي الجویغ  االى دس ایيضَد.  تشداضتِ ٍ سفغ هی

این؟ اگش تِ ایي سِ ًفش پَل ًذّین ٍ فمف تِ یه  وٌذ. اها دس همات ، اگش هاله ٍالؼی سا ساؾی ًىٌین، تا چِ هخالفت وشدُ هی

ػو  ًىشدین. اگش هاله ٍالؼی ساؾی ًطلَد، هؼٌلایص ایلي    ضَد وِ تِ حىن ٍجَب تذاسن ؾشس،  ًفش تذّین، ًتیجِ ایي هی

 این.  حىن ؾشسی تاضذ. فَلص ایي است وِ تِ ٍجَب تذاسن ؾشس ػو  ًىشدُ ًیست وِ ػذم اسؾاء هاله ٍالؼی، یه

هؼاسؾلِ   تٌاتشایي دس ًاحیِ هاله ٍالؼی، حىن ؾشسی ًیست تا تخَاّذ هطوَل حذی  الؾشس ضَد ٍ ًْایتاً تلیي ایلي دٍ،  

خَاّذ هؼاسؾِ ایجاد وٌلذ ٍ پاسلخ اضلىال سا     ای وِ هحمك حىین فشهَدُ وِ تیي دٍ ؾشس هی صاٍیِ صفؼالً ا) تگیشد.غَست 

جَاب  ػشؼ ضذاغ  ضوَل الؾشس سا ًسثت تِ ٍجَب تخلع ػي الجویغ لثَل ًذاضتین ٍ ها  وٌین ٍ الّا تذّذ، تشسسی هی
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هتالال است ٍ ًِ همام تطشیغ ٍ اغالً الؾشس واسی ًلذاسد  ِ همام اگَیذ ایي هشتَـ ت جا هی هشحَم  لای خَیی توام است.  ى

 .( یذ تِ ؾشسّایی وِ دس همام اهتالال ٍ اص ًاحیِ احتیاـ پذیذ هی

 سؤال: 

خَاّین تثیٌین  یلا   هی ؾشسٌ ػلیِ فیؼاسؼ تؿشس الواله.استاد: ػٌَاى اضىال ایطاى ایي تَد: ػذم اسؾاء هاله ٍالؼی أیؿاً 

 ش اٍست تا تا الؾشس تشداضتِ ضَد؟ٍالؼی، ؾشس ت هالهٍالؼاً ػذم اسؾاء 

 سؤال:

ایطاى هؼتمذ است حىن چِ ٍالؼی ٍ چلِ ظلاّشی، ّلش دٍ تلا الؾلشس      وٌذ.  ایطاى تؼاسؼ تیي ؾشسیي سا هكشح هیاستاد: 

ِ تِ همام ، حىوی است وضَد چِ وِ تا الؾشس تشداضتِ هی  ىػشؼ ضذ  ایي سا لثَل ًذاسین.ها س حالی وِ ضَد د تشداضتِ هی

تا ٍجَد ػلن اجوالی ػم  ها سا هلضم تِ احتیاـ وٌذ، ایلي اغلالً حىلن ضلشػی      وِ دس همام اهتالال، تطشیغ هشتَـ است. ایي

وِ اگش لشاس تاضذ ایي حىن تا الؾلشس تشداضلتِ    دس جلسِ گزضتِ ّن ػشؼ ضذًیست. حىن هجؼَل اص ًاحیِ ضاسع ًیست. 

داسد؛ دس  الؾشس  ى احتیلاـ سا تشهلی   گفتِ ضَدوٌذ،  ِ ػم  ها سا هلضم تِ احتیاـ هیضَد، تایذ دس توام هَاسد ػلن اجوالی و

ػلن اجوالی هٌجض است، حىلن تلِ    الی. ّش جایی وِ ػلن اجوالی تاضذ، چَىتوام هَاسد ایٌكَس است؛ چِ هالی ٍ چِ غیش ه

اتیاى تِ جویغ اقشاف. ایي ؾشس ّست یا ًیست؟ قثك یؼٌی وٌذ؛ احتیاـ  ػم  ها سا هلضم تِ احتیاـ هییؼٌی وٌین.  احتیاـ هی

جا ػلن اجوالی داسین ٍ ػمل    تؼؽ األػالم، پس تایذ ّوِ هَاسد ػلن اجوالی، هطوَل الؾشس ضَد. ّش جایی وِ دس  ى ًظش

جلا   دس  ى هلتضم ضلذ. للزا هلا   هكلة تِ ایي  تَاى وٌذ، تایذ تا الؾشس تشداضتِ ضَد دس حالی وِ ًوی ها سا هلضم تِ احتیاـ هی

اضىال ایطاى سا سد وشدین ٍ گفتین پاسخ هشحَم  لای خَیی توام است. چَى الؾشس فمف احىاهی سا ولِ دس ضلشع جؼل     

گَیذ اقالق الؾشس ّن ضاه  احىام ٍالؼی ٍ ّلن ضلاه     داًذ ٍ هی ایطاى اػن هیٍلی داسد.  ضذُ ٍ هستلضم ؾشس تاضذ تشهی

جا ٍجَب تخلع ػي الجویغ  هثٌای ایطاى سا سد وشدین. لزا قثك  ى هثٌا، ایي احتیاـ. ها اغ  هال ضَد؛  احىام ظاّشی هی

یه حىن لات  سفغ تِ ٍسیلِ الؾشس ّست اها هسألِ ػذم اسؾاء هاله ٍالؼی، یه حىن ؾلشسی ًیسلت ولِ تلا الؾلشس      

اسؾلاء الوالله،   ؾاء الواله، تذاسن الؿشس اسلت. اگلش   خَدِ اسؾاء الواله چیست؟ دس حمیمت اس دیذتشداضتِ ضَد. تایذ 

تذاسن الؿشس است، ػذم اسؾاء الواله دیگش حىن ؾشسی ًیست. ّوِ اضىال ایطاى دس ایي تخص است ولِ تؼلاسؼ تلیي    

 9تخَاّیذ  ى اضىال سا تشقشف وٌیذ.ضَد تا ضوا اص ایي ساُ  جا حاغ  ًوی الؿشسیي دس ایي
 بزرسی اشکال بعض االعالم

 ضَد  ى اضىال سا پاسخ داد.  ٍاسد است. لثَل داسین وِ اص ایي قشیك ًوی تِ ًظش ها ایي اضىال تِ هشحَم  لای حىین

 سؤال: 

  ػشؼ خَاّذ ضذ.استاد: ضایذ ًظش ضوا تِ ّویي جَاب سَهی است وِ 

وٌین. غَست هسألِ ایي است وِ وسی همذاسی اص هال غیلش تلا هلال اٍ     تح  هی یتح  ایي است وِ ها ساجغ تِ یه هذػای

داًذ وِ یىی اص ایي سِ ًفش است. ایي  ها ًِ دلیماً تلىِ هیداًذ ٍ غاحة هال تشای اٍ هؼلَم است ا ا هیهخلَـ ضذُ، همذاس س
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اًلذ دس دسجلِ اٍل اگلش اهىلاى      تؼؿی ]اص جولِ اهام[ گفتِخَاّذ اص ایي هطى  ٍ ایي تي تست خَدش سا سّا وٌذ.  هیاالى 

ّایت ایي است وِ تِ ّش ّا سا ساؾی وٌذ. ى ّا تاضذ،  ى اله تیي  ىدّذ ه داسد، تایذ احتیاقاً اص  ى چٌذ ًفشی وِ احتوال هی

 199ّضاس تَهاى هال غیش دس اهَال اٍست، تِ ایي سِ ًفش ّش یه ًفشی  199هالالً  ّا، هساٍیِ همذاس هال سا تذّذ. وذام اص  ى

م ؾشس است. ایي ساُ لاتل  لثلَل   سسذ ایي است وِ ایي هستلض تشیي اضىالی وِ تِ رّي هی جا هْن ّضاس تَهاى تذّذ. دس ایي

سٍد. ایلي   وٌذ. پس ایي ساُ اساساً وٌاس هلی  ًیست. چَى هستلضم ؾشس تش هَي تیذُ الوال است ٍ حذی  الؾشس ایي سا ًفی هی

 اضىالی است وِ تِ ایي ساُ ح  ٍاسد ضذُ است. 

 لای  ِ ها ایي جَاب سا پزیشفتین.و اًذ ػشؼ ضذ وِ تِ ایي اضىال چٌذ جَاب دادُ ضذُ است. یه جَاب  لای خَیی دادُ

گَیذ دس ضشیؼت احىام ؾشسی جؼ   وٌذ. هی الؾشس فمف احىاهی سا وِ ؾشسی تاضٌذ، تطشیغ  ى سا ًفی هیخَیی فشهَدًذ 

ولِ   وِ ػم  ها یه جایی تگَیذ تَ تشای ایي ًطذُ است. لزا هشتَـ تِ همام تطشیغ است اها هشتَـ تِ همام اهتالال ًیست. ایي

 وِ تا الؾشس تشداضتِ ضَد.  ساحت وٌی، تایذ احتیاـ وٌی؛ ایي ؾشسی ًیستخَدت سا 

 سؤال: 

 ٍ همام اهتالال یه همتؿیاتی داسد.است استاد: هٌافات ًیست. یه حىن ضشػی تشای اهتالال 

 سؤال:

ایي تَد وِ ها یه حىن ضشػی داسین تِ ػٌَاى ٍجَب سدّ الوال إلی غاحثِ؛ ٍجَب دادى هلال غیلش تلِ     تٌذُػشؼ استاد: 

چَى هي ػلن اجوالی تِ ٍجَد هاله تیي ایي سِ ًفلش داسم، ػمل  هلي    ٍلی غاحثص، ؾشسی است؟ ًِ؛ ایي ؾشسی ًیست. 

گَیلذ   والی داسم ٍ ػلن اجوالی هٌجّض است. هلی گَیذ تایذ احتیاـ وٌی ٍ تِ ّش سِ ًفش ایي همذاس سا تذّی. چَى ػلن اج هی

گَیذ. ػمل  ویفیلت    اضتغال یمیٌی هستذػی فشاؽ یمیٌی است. ػم  دس چْاسچَب اهتالال ّواى حىن ضشػی ایي سا تِ هي هی

 وٌذ.  جا تیاى هی اهتالال ّواى حىن ضشػی سا دس ایي

 سؤال:

هال الغیش الی غاحثِ. ایي حىن ضشػی است. ؾشسی ًیست. ٍجَب اػكاء ػٌَاى  تِ گَیین یه حىن ضشػی داسین هیاستاد: 

ِ حىن ػم  هلي  ًفش. ػلن اجوالی ّن هٌجّض است. ت دس ایي ضشایف خاظ، هي ػلن اجوالی داسم تِ ٍجَد هاله تیي ایي سِ

 ى حىلن   جا ػم  دس ٍاللغ ویفیلت اجلشای    احتیاـ تِ ایي است وِ تِ ّش سِ ًفش ایي همذاس سا تذّن. ایيتایذ احتیاـ وٌن ٍ 

ٍ لضٍم  وشدُگَیین هشتَـ تِ همام اهتالال است، یؼٌی ػم  اگش حىن تِ احتیاـ  وِ هی ضشػی سا تشای هي تیاى وشدُ است. ایي

خلَاّی  ى حىلن    گَیذ اگش هلی  اتیاى تِ جویغ اقشاف سا تشای هي تیاى وشدُ، یؼٌی ًحَُ اهتالال ّواى حىن ضشػی. ػم  هی

 ّا ًیست. ّیچ تٌافی تیي ایيلزا اتیاى وٌی.  ایٌگًَِ جا تایذ ضشػی سا اتیاى وٌی، ایي

 سؤال:

حىوی وِ هستلضم ؾشس تلش  گَیذ دس ضشع،  وٌذ. هی ًفی هی یااحىام ؾشسی  استاد: لاػذُ الؾشس ٍ حذی  الؾشس، تطشیؼی

غالً ستكی تِ وٌذ. الؾشس تِ حىن ػم  تِ لضٍم احتیاـ واسی ًذاسد، چَى ا ًذاسین. ضاسع چٌیي حىوی جؼ  ًوی هىل  تاضذ

جا تِ ًحَ احتیاـ است، ستكی تِ ضاسع ًذاسد. ضاسع تِ ها دسلتَس دادُ ٍ اص   ضشع ًذاسد. ویفیت اهتالال ٍ ًحَُ اهتالال وِ ایي
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وِ ایي احتیاـ هستلضم ؾشس است یا ًلِ،   ها خَاستِ وِ  ى سا اًجام دّین. اًجام  ى چگًَِ است؟ تِ احتیاـ است. حاال ایي

 داسد.  ایي سا الؾشس تشًوی

تلشیي   هْلن ٍللی  سد. دا ػشؼ ضذ وِ تِ ًظش ها ایي هثٌا غحیح است؛ ّش چٌذ تِ ًظش تؼؽ األػالم، الؾشس حتی  ى سا تشهی

ضاه  حىن ػم  ٍ احتیاـ ضَد،  ٍاگش لشاس تاضذ الؾشس حتی ضاه  احىام ظاّشی  ضذ وِتالی فاسذ ّواى است وِ ػشؼ 

وٌذ، تِ استٌاد الؾشس ایي حىن ػملی تاق   پس تایذ دس توام هَاسدی وِ ها ػلن اجوالی داسین ٍ ػم  ها حىن تِ احتیاـ هی

 ضَد. لزا ها اقالق سفغ ٍ ًفی دس حذی  الؾشس سا لثَل ًىشدین.  ضَد؛ چَى فشؼ ایي است وِ ایي ّن تشداضتِ هی

ِ  جَاب دٍم، جَاب ه اًلذ   شحَم  لای حىین است وِ ایطاى اضىال لضٍم ؾشس سا تا ؾشس هؼاسؼ  ى ح  وشدُ اسلت. گفتل

سف ًذادى  ى تِ ّوِ، هَجة یه ؾشس تش دسست است وِ تىلی  تِ تخلع ػي الجویغ، هستلضم ؾشس ّست ٍلی اص ایي ـ

هاًذ. ایي سا ّن ػشؼ وشدین وِ پاسخ  وٌٌذ، اغ  حىن تِ لَت خَد تالی هی هاله است. لزا ایي دٍ ؾشس تا ّن هؼاسؾِ هی

 تواهی ًیست.
 )بعض االعالم( پاسخ سوم

هال حشام وِ چَى هَي تیذُ الوال ٍ وسی  ساً جای توسه تِ الؾشس ًیست.جا اسا پاسخ سَم تِ ایي اضىال، ایي است وِ ایي

خَدش تِ ایي واس الذام وشدُ ٍ چَى خَدش الذام وشدُ تش تػشف دس  هال حشام تا اهَال اٍ هخلَـ ضذُ،دس دست اٍست ٍ 

ٍالغ الذام  ! الذام اٍ تِ اخز هال غیش ٍ هخلَـ ضذى هالص تا هال غیش، دستثیٌذسا ّن  جضایصهال غیش ٍ اخز هال غیش، تایذ 

ی اص ٍجَب اداء هلال  تش یه ؾشسی تش ػلیِ خَدش است. اگش ؾواًی تشای اٍ حاغ  ضَد، ایي ؾواى دس ٍالغ ؾواى ًاض

 غیش ٍ ٍجَب اػكاء هال غیش تِ غاحثص است. 

 جلضای ّضاس تَهاى تذّذ، ایي دس حمیمت  199گَیین وِ ٍاجة است ایي ضخع احتیاـ وٌذ ٍ تِ ّش سِ ًفش، ًفشی  هی اگش

وِ هطخػلاً چلِ   . وسی وِ خَدش تش اخز هال غیش الذام وشدُ، تایذ تذاًذ اگش سٍصی فشاهَش وشد تیٌذ اػوال خَدش سا هی

 دّذ، ایي هال سا تپشداصد.  ّا سا هی وسی هاله است، تایذ تِ ّوِ وساًی وِ احتوال هلىیت  ى

ذٍاًاً دس هال غیش پس ایي ؾشس دس ٍالغ ؾشس ًاضی اص حىن ضشػی ًیست. ؾشسی است ًاضی اص الذام خَدِ ایي ضخع وِ ػ

ضَد وِ اص ًاحیِ ضلاسع تلش هىلل      ؾشسی تا الؾشس تشداضتِ هیضَد.  ٍ ایي ؾشس تا الؾشس تشداضتِ ًوی تػشف وشدُ است

داسد ٍ  تحوی  ضَد. اگش اص ًاحیِ ضاسع یه حىوی جؼ  ضَد ٍ تخَاّذ ؾشسی سا هتَجِ هىل  وٌذ، الؾشس ایي سا تشهلی 

 گَیذ ها دس اسالم حىن ؾشسی ًذاسین. اها اگش ؾشس ًاضی اص الذام خَدِ ضخع است ٍ خَدش تِ دست خَدش تاػل   هی

 9 ضَد. ُ وِ چٌیي ؾشسی هتَجِ خَدش ضَد، ایي تا الؾشس تشداضتِ ًویضذ
 بزرسی پاسخ سوم

ضَد ایي جَاب  اًذ؛ لىي ایي جَاب فی الجولِ دسست است ٍ ًِ تالجولِ. چَى فمف دس غَستی هی ایي جَاب سا تؼؿی دادُ

ام اٍ هساٍی تا ایي ؾلشس  ُ تاضذ تا تگَیین الذسا پزیشفت وِ هَي تیذُ الوال غاغة تاضذ؛ یؼٌی ػوذاً هال غیش سا تػشف وشد

 تِ ًظش ها ایي پاسخ توام ًیست. اها ّوِ جا ایٌگًَِ ًیست.است. 
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ٍ هال دیگشی سا ػذٍاًاً غػة وٌذ تلا  جایی است وِ وسی تشٍد   چَى ایي پاسخ دس هَسد تخطی اص هسألِ توام است ٍ  ى

 تؼذ تگَیین ؾواى هال غػثی، ایي است وِ  ى هال سا ادا وٌذ ٍلَ خساست ٍ ؾشسی هتَجِ اٍ ضَد. 

اها ضوا فشؼ وٌیذ وِ وسی ػوذاً ایي واس سا ًىشدُ است؛ هالالً یه خشٍاس گٌذم تشای خَدش است ٍ یه خشٍاس گٌذم دیگش 

وٌاس خشٍاس خَدش سیختِ است. قَفاى ٍ تاد  هذُ ٍ ایي دٍ سا تا ّن هخلَـ ولشدُ اسلت.   تشای غیش است وِ تا فاغلِ دس 

ًاضی اص یذ ػذٍاًی ٍ الذام اٍ تش ؾشس ًثَدُ تا االى تگَیین وسی وِ ایي ولاس سا  ، هال غیش تا هال اٍ هخلَـ ضذُجا اگش  ایي

ولِ  ایي ضلخع  احتیاـ وٌذ ٍ تِ ّوِ تپشداصد.  ُ، تایذوشد وِ چٌاًچِ هاله سا فشاهَش وشد جا سا ّن هی وشدُ، تایذ فىش ایي

دس تخطی اص فشؼ ایلي   هطى اًذ، هتىف  ح ّ  ّا سا تا ّن هخلَـ ًىشدُ است. لزا پاسخی وِ ایطاى دادُ خَدش ایي گٌذم

 تَاًین تگَیین ایي پاسخ توام است اها تالجولِ توام ًیست.  ضَد. یؼٌی فی الجولِ هی هسألِ هی

 سؤال: 

تیایذ، حشام است یا ًِ؟ دٍ تا هال تا ّن هخلَـ ضلذُ،   هااستاد: حشهت تىلیفی یه تح  دیگش است. اگش هال غیش دس هال 

ضَد. یؼٌی الیجَص التػشف فیِ، الیجَص تیؼِ. هال حشام یؼٌی هال غیش. اغالً دس فشؼ دٍم  اگش هال غیش تاضذ، هال حشام هی

 زا ایي جَاب تِ ًظش ها توام ًیست. ایي سا ًذاسد وِ تِ یذ ػذٍاًی تاضذ. ل
 پاسخ چهارم

تِ قَس وللی هلا دس هلَسد    یا ایٌىِ تگَیین جَاب هشحَم  لای خَیی است. ّواى یا تَاًذ هسألِ سا ح  وٌذ،  جَاتی وِ هی

 ای داسین وِ اساساً الؾشس ستكی تِ حىن ضشػی ًذاسد؛ الؾشس یه حىن حىَهتی است. ایي سا اهام دس تلاب  الؾشس ػمیذُ

وٌذ. ًِ، اغلالً الؾلشس یله حىلن      الؾشس ًفی احىام ؾشسی دس ضشیؼت هی هؼتمذًذ وِ اًذ تشخالف هطَْس الؾشس فشهَدُ

 جای ایي اضىال ًیست. دیگش ٍ حىَهتی است؛ ّیچ ستكی تِ حىن ضشػی ًذاسد. اگش ایي هثٌا سا تپزیشین،  سلكاًی

 

«الحوذ هلل سب الؼالویي»  


