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ر «معن جر عي ر محمدر  ر آهلر الطلرهي ر  ر اللع ر عي ر اعدائهمر ار اهّللر ر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
 

 خالصه جلسه گذشته

هؼلَم تاضذ اها غاحة آى هجَْل تاضذ یا هؼلَم تاالجوال تِ ًحوَ  ووِ    ،دس فشع ثالث تحث دس ایي تَد وِ اگش همذاس هال

اص فشٍع تحث اضتشاط آى دٍ ضوشط   فشع ّنایي  ػشؼ ضذهشدد تیي ػذد غیش هحػَس تاضذ، دس ایي غَست چِ تایذ وشد؟ 

 دس ثثَت خوس دس هال حالل هخلَط تِ حشام است. 

اص عوش   چْاس لَل است؛ لَل اٍل ایي تَد وِ ایي هموذاس هؼلوَم تایوذ     ساتغِػشؼ ضذ الَال ٍ هحتوالت دس ایي ّوچٌیي 

وِ هاله هؼلَم ًیست یا هوشدد  . دلیل تش ٍجَب غذلِ همذاس هؼلَم دس جایی ایي ًظش هطَْس استغذلِ دادُ ضَد ٍ هاله 

تیي غیش هحػَس است، اخثاس ٍجَب غذلِ دس تاب هجَْل الواله است. ویفیت استذالل تِ ایي سٍایات، ایي تَد ووِ ایوي   

جوا   اص عش  دیگش، اخثاس خووس ًیوض لغؼواا ضواهل ایوي     اًذ.  سٍایات دس هَسد هجَْل الواله، حىن تِ ٍجَب غذلِ وشدُ

؛ ٍجِ اًػشا  ّن ایي است وِ تؼیذ همذاس هال هؼلَم تاضذیت ػواس هٌػش  اص جایی است وِ ضَد ٍ هٌػش  است. سٍا ًوی

همذاس حشام تیص اص خوس است، تاص ّن دس سٍایت ها سا هىلف تِ خوس وشدُ تاضٌذ ٍ تگَیٌذ یه پٌجن  تذاًیناست اگش ها 

 است. داًذ ًػف هال اٍ، هال غیش ٍ حشام  ضَد؛ ٍلَ ایٌىِ هی تذّیذ ٍ هال ضوا پان هی

هٌػش  اص هواًحي   ضَد ٍ جا ًوی وٌذ، ضاهل ایي پس اص عشفی سٍایاتی وِ خوس سا دس هال حالل هخلَط تِ حشام ثاتت هی

ضَد. سٍضي است وِ ایي استذالل هثتٌوی توش    جا هی سٍایات تػذق دس هجَْل الواله، ضاهل ایياص سَ  دیگش فیِ است. ٍ 

سا هَضَػاا ضاهل هال حالل هخلَط تِ حشام ّن توذاًین. چوَى هَضوَع ٍ     یه پایِ هْن است ٍ آى ایٌىِ ها اخثاس تػذق

غاحة آى هؼلَم  ٍ وِ هطخع است ٍ اص تمیِ اهَال ّن جذاستس تػذق، یه هال هؼیّي هتویّض است. یه هالی هَسد اخثا

ٍ  اًذ ایي هال سا غذلِ تذّیذ. اها دس هاًحي ف ؛ دستَس دادًُیست حوالل توا ّون هخلوَط      یِ فشؼ ایي است وِ هوال حوشام 

 تِ حشام ضَد.  هخلَطاًذ. پس اساس استذالل هطَْس تش ایي است وِ اخثاس تػذق تِ هجَْل الواله، ضاهل هال حالل  ضذُ

غاحة حذائك دٍ اضىال تِ ایي استذالل داسد وِ دس ٍالغ ایي دٍ اضىال هٌُضواا تِ یىذیگش، پایِ اسوتذالل اٍ سا   ضذػشؼ 

 . ضَد دادُ هییل دادُ است؛ چَى ایطاى لائل تِ خوس است وِ تؼذاا تَضیح هثٌی تش ٍجَب تخویس تطى

 ٍ پاسخص تیاى ضذ. )غاحة حذائك(اضىال اٍل ایطاى

 اشکال دوم صاحب حدائق

اضىال دٍم وِ هْن است، ایي است وِ اساساا سٍایات تػذق تِ هجَْل الواله، ضاهل هال حالل هخلَط تِ حشام ًیست. ایي 

تػذق[ دال تش ایي است وِ هالی وِ همذاس آى هؼلَم است ٍلی هاله آى هؼلوَم ًیسوت ٍ هؼویّي ٍ هتویّوض     سٍایات ]سٍایات 
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ًذاسین وِ اص ایي هَسد تؼذ  وٌین تِ هال حالل هخلَط تِ حشام. هسألِ هجَْل ّن دلیلی  اص عش  هاله غذلِ دّیذ.است، 

ٍجوَب غوذلِ سا    ضَد تِ آى سٍایات استذالل وشد ٍ ًوی الواله ٍ هال حالل هخلَط تِ حشام، اص یىذیگش جذا ّستٌذ؛ لزا

 ًتیجِ گشفت. ایي اضىال دٍم غاحة حذائك تِ هطَْس است. 

 پاسخ محقق خویی به اشکال دوم

تِ عَس ولوی سٍایوات تػوذق توِ     اًذ. هشحَم آلا  خَیی هؼتمذًذ  هشحَم آلا  خَیی تِ اضىال غاحة حذائك پاسخ دادُ

. ادػا  غاحة حذائك ایي است وِ سٍایات تػوذق توِ هجْوَل    ًذاسدجا  دس ایي ا  ذُاثش ٍ فایاساساا ّیچ الواله  هجَْل

وٌذ. یؼٌی هالی وِ همذاس آى هؼلَم است وِ هتویّض ٍ جذاست. ایي  ٍجَب غذلِ سا دس هال هؼیّيِ هتویّض ثاتت هی فمظالواله، 

هوال حوالل   وَل سٍایات تػذق ًسوثت توِ   تشیي هاًغ ض چِ ستغی تِ هال حالل هخلَط تِ حشام داسد؟! دس هاًحي فیِ، هْن

، ایي است وِ هتویّض ًیست. پس اساساا دلیلی ًذاسد وِ سٍایات تػذق سا دس ایي همام هوَسد اسوتذالل لوشاس    هخلَط تِ حشام

 دّین ٍ ٍجَب غذلِ سا ثاتت وٌین. 

ٍلوی حتوی اگوش ضواهل حوالل       سوت هال هؼیّيِ هتویّض ااوثش سٍایات ایي تاب، هَسداا هشتَط تِ یه اگشچِ فشهایذ:  هی ایطاى

گَیذ اوثش سٍایات تػذق تِ هجَْل الواله، ّواًغَس وِ غاحة حذائك  هیایطاى . ا  ًذاسد هخلَط تِ حشام ّن تاضذ فایذُ

غالثاا یا دس تاب دِیي ٍاسد ضذُ؛ هؼلَم است وِ دس دِیي ٍ لشؼ، ّن همذاس هؼلَم  گفتِ، هشتَط تِ هال هؼیيِ هتویّض است؛ چَى

وسی هالی سا ًوضد دیگوش  توِ اهاًوت      گاّیاست ٍ ّن هتویض است. یا دس تاب اهاًت است وِ اهاًت ّن ّویي عَس است. 

گوزاسد ٍ   اػی سا ًضد وسوی هوی  ایي یه هال هؼیيِ هطخع است. یا یه هت هتؼلك تِ ویست. وٌذ فشاهَش هی اٍگزاسد ٍ  هی

 گشدد.  سٍد ٍ دیگش تشًوی هی

فشهایذ  ػلی أ  حال اوثش سٍایات ایي تاب، ّواًغَس وِ غاحة حذائك گفتِ هشتَط تِ یه هال هؼیيِ هتویّض است. ایطاى هی

ضوَد؛ آى ّون    هتویّض ًذاسد تلىِ غیش هتویض سا ّن ضواهل هوی   هالسٍایت است وِ تؼیذ ًیست تگَیین اختػاظ تِ  یه تٌْا

سٍایت ػلی تي اتی حوضُ است. سٍایت ػلی تي اتی حوضُ دس هَسد وسی تَد وِ هال وثیش  اص تٌی اهیِ تِ اٍ سسیذُ ٍ اٍ دس 

اص صهوشُ اهوَال خوَدت     حالل ٍ حشام آى خیلی دلت ًىشدُ تَد. اهام)ع( دس پاسخ تِ اٍ فشهَدًذ: ّش هالی وِ حشام اسوت، 

ضٌاسی اص عش  هاله غذلِ  ّایی وِ ًوی ضٌاسی، هال سا تِ غاحثاًص تشگشداى؛ آى سا هیّایی وِ غاحثاًص  خاسج وي. آى

دّذ ّوِ اهَالی وِ اص تٌی اهیِ تِ ایي ضخع سسیذُ، هتویض ًثَدُ است. یؼٌی ایي ضخع حاال ووِ   ایي سٍایت ًطاى هیتذُ. 

توِ توَ   تٌوی اهیوِ   صهشُ اهَالی است وِ اص عشیك سا پان وٌذ، اگش اص اٍ سؤال وٌٌذ وِ وذام اهَال اص تػوین گشفتِ هال خَد 

تِ اٍ سسیذُ، هتویض ًیست؛ هوىي است تخطی اص آى هتویض تاضذ. هغ  اهیِداًن. ّوِ اهَالی وِ اص ساُ تٌی  گَیذ ًوی سسیذُ؟ هی

الوه  ضٌاسوی اص عوش  ه   ّایی وِ ًووی  ضٌاسی تِ غاحثص تشگشداى ٍ آى ّایی وِ غاحثاًص سا هی ًذ آىا رله اهام فشهَدُ

 هجْوَل توا تمیوِ سٍایوات    سٍایوت  ایي لزا غذلِ تذُ. ایي سٍایت ظَْس داسد دس ایٌىِ خػَظ هال هتویض هَسد ًظش ًیست. 

ضوَد آى سا اص سوایش اهوَال     یؼٌی هالی وِ لاتل توییض است ٍ هوی )ّا اختػاظ تِ هال هتویض،  وٌذ. ظاّش آى الواله فشق هی

گیوشد ٍ ّون غیوش     . اها ایي سٍایت، ایي خػَغیت سا ًذاسد ٍ ظاّش آى اػن است. ّن هال هتویض سا دس تشهوی داسد (توییض داد

 تَاًذ ضاهل حالل هخلَط تِ حشام ضَد اها اضىال ایي سٍایت ایي است وِ سٌذش ضؼیف است.  هتویّض. لزا ایي هی
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ّون  تمیوِ سٍایوات    ذاسد ٍلی هطىل سٌذ  داسد.تویّض ًپس یه سٍایت اص ًظش داللت تِ ًحَ  است وِ اختػاظ تِ هال ه

جوا ووِ    ّواًغَس وِ غاحة حذائك گفتِ، تِ هال هتویض اختػاظ داسد ٍ واس  تِ هال حالل هخلَط تِ حشام ًذاسد. تا ایوي 

 هشحَم آلا  خَیی اضىال غاحة حذائك سا وأى پزیشفتِ است. 

چوِ  اختػاظ تِ هال هتویّوض داضوتِ تاضوٌذ،     چِگَیذ هسألِ ایي است وِ اساساا ایي سٍایات  هیآًگاُ هشحَم آلا  خَیی 

خَاّذ تگَیذ تِ عَس ولوی سٍایوات تػوذق توِ هجْوَل       تأثیش  دس هسألِ ًذاسًذ. یؼٌی ایطاى هی ضاهل غیش آى ّن تطًَذ

 ال ها ًذاسد.ِ حا  تُ الواله، چِ هال حالل هخلَط تِ حشام سا ضاهل ضَد ٍ چِ ضاهل ًطَد، فایذ

سٍایات تخویس سا ضاهل ایي غَست تذاًین ٍ یا ایٌىوِ   دٍ حال خاسج ًیست؛ یىی ایٌىِ ها جا هسألِ اص ایطاى ایيتِ ًظش 

گفت دس هال حالل هخلَط توِ   وِ هیاست ت تخویس ّواى سٍایت ػواس س سا ضاهل ایي غَست ًذاًین. سٍایسٍایات تخوی

هَضَع )وشد.  ّا سٍایاتی است وِ دس هال حالل هخلَط تِ حشام، خوس سا ٍاجة هی ىحشام إرا لن یؼش  غاحثِ الخوس؛ آ

. هشحوَم آلوا  خوَیی    (ضٌاسین تحث دس فشع سَم ایي است وِ ػلن تِ همذاس هال حشام داسین اها غاحة هال حشام سا ًوی

ضوَد. اگوش سٍایوات تخوویس      ًووی ضَد یوا    گَیٌذ یا سٍایات تخویس ضاهل هاًحي فیِ ]یؼٌی غَست ػلن تِ همذاس[ هی هی

وٌذ سٍایات هجَْل الواله هغلك تاضٌذ یا هختع تِ هال هتویض. چشا فوشق   جا سا دس تش تگیشد، دیگش فشلی ًوی هَضَػاا ایي

ضوَد ]یؼٌوی    یات ٍجَب خوس ضاهل غَست ػلن تِ همذاس هوی وٌذ؟ چَى اگش لائل ضَین تِ ایٌىِ ادلِ تخویس ٍ سٍا ًوی

 وٌذ.  ایي غَست ایي سٍایات تىلیف ها سا هؼلَم هیّواى هاًحي فیِ[ دس 

اگش تگَیین سٍایات تػذق تِ هجَْل الواله هختع تِ هال هتویض است، یؼٌی آى سٍایات دس هال حالل هخلوَط توِ حوشام    

ضوَد ٍ ٍظیفوِ سا ٍجوَب     سٍایات تخویس عثك فشؼ، ضاهل غَست ػلن تِ هموذاس هوی   لزا غذلِ سا ٍاجة ًىشدُ است.

 دّذ.  یخوس لشاس ه

هخلوَط توِ   گیشد ٍ ّن حالل  اگش ّن تگَیین سٍایات تػذق تِ هجَْل الواله هغلك است؛ یؼٌی ّن هال هتویض سا دس تش هی

گَیین وأى هوا دٍ دسوتِ سٍایوت     صًین. یؼٌی هی ایي سٍایات سا تا سٍایت ػواس یا سىًَی، تمییذ هی حشام سا، دس ایي غَست

ووِ ضواهل   )الطووَل  سٍایت ػواس ٍ سىًَی، تٌائواا ػلوی    وٌین. عثك ًی سا ًگاُ هیداسین؛ اص یه عش  سٍایت ػواس ٍ سىَ

ٍ »گَیذ  دّین. سٍایات هیضٌاسین تایذ خوس  جا وِ ػلن تِ همذاس داسین ٍ هاله سا ًوی ، دس ایي(غَست ػلن تِ همذاس ضَد

. اص یه عش  ّن سٍایات تػوذق توِ هجْوَل الوالوه سا داسیون.      «الحالل الوخلَط تالحشام إرا لن یؼش  غاحثِ الخوس

عثك ایي فشؼ ٍ احتوال تٌا ضذ وِ هغلك تاضٌذ؛ ّن هال هتویض سا دس تش تگیشد ٍ ّن هال  سٍایات تػذق تِ هجَْل الواله،)

دس هاًحي فیوِ تایوذ    عاللْا،. عثك سٍایات تػذق تِ هجَْل الواله تٌائاا ػلی المَل تؼوَهیتْا ٍ ا(حالل هخلَط تِ حشام سا

 دّین. غذلِ 

گَیذ دس هال حالل هخلَط تِ حشام ٍ هال هتویض،  ؛ سٍایات تػذق تِ هجَْل الواله هیهَاجِ ضذین تا دٍ دستِ سٍایتپس 

دّیوذ. ایوي ػوام ٍ هغلوك     سا اص عش  هاله غذلِ هؼلَم  َْل تَد، ٍظیفِ ضوا ایي است وِ هالّش چیض  وِ هاله آى هج

حالل هخلَط تِ حشام، تایذ خوس دادُ ضَد. یؼٌی ووأى هوا توا    گَیذ دس هال  ضَد. دس هماتل ایي هغلك، سٍایت ػواس هی هی

 . صًین تمییذ ٍ تخػیع هی سٍایات تػذق تِ هجَْل الواله سا ،سٍایت ػواس
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تخویس تگزاسین ٍ سٍایت ػواس سا ضاهل غَست ػلون  سا تش ضوَل ادلِ  اگش تٌا جا دس ّش غَست پس ًتیجِ ایي ضذ وِ ایي

وٌذ سٍایات تػذق تِ هجَْل الواله هغلك تاضٌذ، یؼٌی ّن هال هتویض سا دس تش تگیشًذ ٍ ّن حالل  تِ همذاس تذاًین، فشلی ًوی

سٍایات تػوذق  ُ تاضٌذ. ّیچ تأثیش  ًذاسد. هخلَط تِ حشام سا. یا ایٌىِ هغلك ًثاضٌذ ٍ فمظ اختػاظ تِ هال هتویض داضت

اگوش سٍایوات تػوذق هغلوك     ووِ   ضذجا ًذاسد. چَى ػشؼ  تِ هجَْل الواله، تٌاتش ضوَل ادلِ تخویس، ّیچ اثش  دس ایي

ضًَذ؛ پس دس ایي غَست هسألِ ٍاضح است. اگش ّن ضاهل ضًَذ ٍ دس حالل هخلَط تِ  ًثاضٌذ، اغالا ضاهل هاًحي فیِ ًوی

ضَد ٍجَب خوس ٍ غش  خوس فی  ضَد تِ سٍایت ػواس. ًتیجِ هی ػع هیحشام حىن تِ ٍجَب غذلِ وٌٌذ، همیذ ٍ هخ

 جا ٍجَد داسد[. اختالفی وِ دس ایي الػذلِ یا فی غیش الػذلِ ]تٌاتش

ضَد،  اها اگش تٌا سا تش ػذم ضوَل تگزاسین، یؼٌی تگَیین سٍایات تخویس ]هثل سٍایت ػواس[ ضاهل غَست ػلن تِ همذاس ًوی

س ولی ساّی تشا  حىن تِ ٍجَب خوس ًذاسین. حتی اگش لائل ضَین سٍایات تػذق توِ هجْوَل   تِ عَ ًتیجِ ایي است وِ

ضَد. چَى عثك ایي هثٌا، اساساا سٍایتی هثل سٍایوت   ، هختع تِ هال هتویض است ٍ ضاهل حالل هخلَط تِ حشام ًویالواله

ساا سٍایات تػذق تِ هجَْل الواله اص تخَاّذ حىن تِ تخویس وٌذ. پس اساضَد تا  ًوی غَست ػلن تِ همذاسػواس ضاهل 

 تخویس. گشدد تِ سٍایات ضًَذ ٍ ّوِ چیض تش هی دٍُس خاسج هی
 صاحب حدائقاشکال دوم خویی به  پاسخ محققخالصه 

فشع سَم وِ هاله تشا  تَاًین سشاؽ اخثاس تػذق تشٍین، چَى هطَْس دس  ًوی گَیذ غاحة حذائك دس اضىال تِ هطَْس هی

ّوا اخثواس    آى دّیوذ؛ دلیول   سا تایذ غذلِ ها یا اغالا هؼلَم ًیست یا هشدد دس ػذد غیش هحػَس است، گفتٌذ آى همذاس هؼلَم 

تػذق تِ هجَْل الواله تَد، هثتٌیاا ػلی ضوَلْا للحالل الوختلظ تالحشام. گفتٌذ ایي سٍایت ضاهل حالل هخلَط توِ حوشام   

ِ وِ هاله هؼلَم ًثَد تایذ غذلِ ا ضَد؛ ّش وج هی  دّیذ. اضىال غاحة حذائك ایي تَد وِ ایي سٍایات اساساا تِ هاًحي فیو

استثاط ًذاسد چَى هَضَع ٍ هَسد ایي سٍایات هال هتویض است، دس حالی وِ تحث ها هشتَط تِ حوالل هخلوَط توِ حوشام     

 است. 

. چوَى غواحة حوذائك ایٌغوَس     جایی ًوذاسد جا  دس ایيآلا  خَیی دس پاسخ غاحة حذائك فشهَدًذ اغالا اخثاس تػذق 

سٍد ٍ سوشاؽ اخثواس تخوویس     ضَد، پس اخثاس تػذق وٌواس هوی   ًویاستذالل وشد وِ حاال وِ تػذق ضاهل هَسد فشع سَم 

جوا ّووِ چیوض توِ اخثواس خووس        فشهایذ اتفالاا ایوي  سٍین. لزا ایطاى لائل تِ ٍجَب خوس ضذُ است. آلا  خَیی هی هی

هال هتویض . ایٌىِ ها تگَیین اخثاس تػذق هختع تِ «ال اثش لْا فی الومام»ا  ًیست؛  اخثاس هجَْل الواله واسُ دد ٍگش تشهی

چَى اص دٍ حال خاسج ًیست؛ یا ها ادلِ ٍجوَب خووس هثول سٍایوت     اًذ، ّیچ تأثیش  دس هاًحي فیِ ًذاسد.  است یا هغلك

داًوین یوا آى اخثواس سا ضواهل ایوي       جْل تِ هاله ]فشع سَم[ هیػواس سا ضاهل ایي غَست، یؼٌی غَست ػلن تِ همذاس ٍ 

 داًین.  غَست ًوی

اگش ایي اخثاس سا ضاهل ًذاًین، حك تخویس ًذاسین. تشا  چِ ٍجَب خوس سا تپزیشین؟ ٍلتی سٍایت ػواس ضاهل هاًحي فیِ 

ي فیِ ضَد، یؼٌوی غوَست   ًطَد، تشا  چِ حىن تِ ٍجَب خوس وٌین؟ اگش ّن سٍایات خوس ٍ سٍایت ػواس، ضاهل هاًح

دٍ حالت داسین: یا اخثاس تػذق هغلك است یا  گفت تَاى تِ استٌاد آى هی َضَع فشع سَم[ سا دس تش تگیشد،ػلن تِ همذاس ]ه
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هغلك ًیست. اگش اخثاس تػذق هغلك ًثاضذ، یؼٌی اغالا ستغی تِ هال حالل هخلَط تِ حشام ًذاضتِ تاضوذ، تىلیوف سٍضوي    

عثوك ایوي    ضَد. ضَد ٍ اص آى عش  اخثاس خوس ضاهل هی ضاهل هال حالل هخلَط تِ حشام ًویاست. چَى اخثاس تػذق 

ضَد، اخثاس تػذق ّن هغلوك   جا سا ضاهل هی دّیذ. اها اگش گفتین اخثاس خوس ایيشؼ، ًتیجِ ٍاضح است وِ تایذ خوس ف

چَى ادلِ خوس تش ادلِ تػوذق  ضَد، ًتیجِ ٍ خشٍجی ایي دٍ دستِ سٍایت، تاص ّن ٍجَب خوس است؛  است ٍ ضاهل هی

 سٍایات هجَْل الواله.  هخػعضَد همیذ ٍ  ضَد. سٍایت ػواس هی حاون هی

؛ اضىال آلا  خَیی تِ غاحة حذائك ایي اسوت ووِ   تذّینجا تایذ خوس  خَاّذ تگَیذ وِ ایي آلا  خَیی ًویدلت وٌیذ 

. اضىال سا ّا سا لائل ضَیذ ٍ چِ اختػاظ اعالق آى چِسٍایات تػذق تِ هجَْل الواله، تأثیش  دس ایي همام ًذاسد. ضوا 

ضوَد، پوس لاتول      سٍایات تػذق هختع تِ هال هتویض است ٍ ضاهل حالل هخلَط تِ حشام ًوی غاحة حذائك ایي تَد وِ

گَیذ اغالا اختػاظ یا ػذم اختػاظ سٍایات تػذق تِ هجَْل الواله،  استذالل ًیست. آلا  خَیی دس جَاب ایطاى هی

ّوا،   سٍایات ٍ اختػاظ یا اعوالق آى  . اغالا آىذسفتی اضتثاُگَیذ ساُ سا  غاحة حذائك هی تأثیش  ًذاسد. وأىّ همامدس ایي 

جا ًطَد، اغوالا ساّوی توشا      جا ًذاسد. ها تایذ تِ سٍایات خوس ًگاُ وٌین. اگش سٍایات خوس ضاهل ایي ّیچ ًمطی دس ایي

ضوَد،  گش ّن سٍایات خوس ضاهل ایوي غوَست   خوس ضَیذ. ا ٍجَبتَاًیذ لائل تِ  ٍجَب خوس ًیست ٍ ضوا ّن ًوی

 . 9جا ًذاسد خَدِ ایي سٍایات تىلیف سا سٍضي وشدُ ٍ دیگش اختػاظ یا اعالق سٍایات تػذق تأثیش  دس ایي

ضَد وِ دس  هسألِ ووی پیچیذُ هیآًگاُ . ضَدپاسخی ضیخٌا االستاد هشحَم آلا  فاضل تِ آلا  خَیی داسًذ وِ تایذ ػشؼ 

گَیذ غذلِ تذّیذ ٍلی هطىل آى ایوي اسوت ووِ سٍایوات غوذلِ       اص یه عش  سٍایات غذلِ هی وشد؟فشع سَم چِ تایذ 

جاست وِ ٌّش ٍ تَاًایی ٍ لوَُ اسوتٌثاط ٍ    ّن سٍایات خوس هحزٍس داسد. ایيدیگش هشتَط تِ هال هتویض است ٍ اص عش  

 تایذ هؼلَم ضَد.اجتْاد 

«یيالحوذ هلل سب الؼالو»  
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