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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

رْت حالخِ دزتازُ هالن ٍ هٌاـ س٘ادت است. ػسؼ ضد دٍ لَل دز اٗي هسإلِ ٍرَد دازد؛ ٗىٖ لَل هطَْز ٍ ٗىیٖ ّین   

ضَد.  حاغل هٖ تا اًتساب تِ ّاضن تِ سثة اتَٓمف لَلٖ وِ تِ س٘د هستؿٖ ًسثت دادُ ضدُ است. هطَْز هؼتمدًد س٘ادت ف

ّاضن تاألم ً٘ص هطوَل ػٌَاى س٘ادت ّست. غاحة حدائك زٗطیِ  اها لَل هٌسَب تِ س٘د هستؿٖ اٗي است وِ اًتساب تِ 

ٌىِ پسسِ . اٗ«ٍلدٔ الثٌت ٍلدٌ حم٘مًٔ ؤم ال»اٗي ًصاع ٍ اختالف زا تا ذوس ػثازتٖ اش س٘د هستؿٖ دز اٗي هسإلِ لساز داد وِ آٗا 

 ؟ضَد ٗا خ٘س دختس، پسس هحسَب هٖ

ٍلدٔ الثٌت لین ٗىیي ٍلیداً    »تسزسٖ هؼلَم ضد وِ اٗي دٍ هسإلِ واهالً اش ّن هتفاٍت ّستٌد؛ اگس وسٖ لائل ضَد وِ  پس اش

لِ ویاهالً اش  ضَد. اٗي دٍ هسإ س٘ادت اش قسٗك اُم ً٘ص حاغل هٖ، اٌٗكَز ً٘ست وِ دز آى هسإلِ لائل تِ اٗي ضَد وِ «حم٘مًٔ

پسیسِ دختیس ّین پسیسِ ضی ع       ٗؼٌٖ، «ٍلدٔ الثٌت ٍلدٌ حم٘مًٔ»ّن ردا ّستٌد؛ لرا ػسؼ ضد وخ٘سٕ اش وساًٖ وِ هؼتمدًد 

اش قسٗیك پیدز   فمیف  دز ػ٘ي حال دز هسإلِ س٘ادت ّواًٌد هطَْز هؼتمدًد س٘ادت تا اًتساب تِ ّاضین  ضَد،  هحسَب هٖ

ٖ    هٌتسةضَد. لرا اگس وسٖ هادزش هٌتسة تِ ّاضن تاضد ٍلٖ پدزش  حاغل هٖ آحیاز  ٍ  ضیَد  ًثاضد، سی٘د هحسیَب ًوی

ضَد. ػلٖ ؤٕ حال اٗي اروالٖ اش تحج رلسِ گرضتِ تَد. تاٗید   تاز ضدُ، ضاهل اٍ ًوٖ خاغٖ وِ دز تاب خوس تسإ س٘د

 ادلِ زا ّن تسزسٖ وٌ٘ن.

 مشهورادله 

 َز، تِ چٌد ٍرِ استدالل ضدُ است.تسإ لَل هطْ

 اولدلیل 

تِ تسالن ٗا ضْست فتَائِ٘ ٍ ػولِ٘ است. تسخٖ دز اٗیي هسیإلِ ادػیإ ارویاع      ؿدٍ هٔؼتٍرِ اٍل، ارواػٖ است وِ هؤٗد 

 ضَد. هٖ تا اًتساب تِ ّاضن تاألتَٓ حاغلاًد اٗي ارواػٖ است وِ س٘ادت فمف  د ٍ گفتِاً وسدُ

تَاًد لاتیل اػتویاد تاضید.     اٗي ارواع اگس هٌمَل ّن تاضد، چَى هؼتؿد ٍ هؤٗد تِ تسالن ٍ ضْست فتَاٖٗ ٍ ػولٖ است، هٖ

ّیا ؾیو٘وِ ضیًَد     ٘ت داضتِ تاضٌد. اهیا اگیس اٗیي   تَاًٌد دل٘ل چَى ارواع هٌمَل تِ تٌْاٖٗ ٗا تسالن ٍ ضْست تِ تٌْاٖٗ ًوٖ

 اٗي هسإلِ هَزد استٌاد ٍالغ ضَد.دل٘ل دز  تَاًد تِ ػٌَاى ٗه ض٘خ دز زسائل فسهَدُ[ هٖ چٌاًچِ]
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 دومدلیل 

َالًٖ دل٘ل دٍم، زٍاٗتٖ است وِ حواد تي ػ٘سٖ ػٓي تؼؽ اغحاتٌا ػٓي الؼثد الػالح اتالحسي االٍل، دز ٗه حدٗج ًسثتاً ق

زٍاٗیت ویِ   ؛ زٍاٗت قَالًٖ است ٍلٖ ها آى لسوتٖ اش ضد  ّإ ه تلف خَاًدُ لثالً تِ هٌاسثت اٗي زٍاٗت ًمل وسدُ است.

فَإِىَّ الػَّدٓلَاتِ  -هِيْ تٌِٖٓ ّٓاضِنٍ ٍٓ ؤَتَُٔٔ هِيْ سٓائِسِ لُسَٕٗصٍ  ؤُهُِّٔ  وَاًَتٕ  ٍٓ هٓيْ»وٌ٘ن. دز اٗي زٍاٗت آهدُ:  است زا ًمل هٖضاّد تحج 

 . 9« ادٕػَّٔٔنٕ لِأتائِِْنٕ  ءٌ لِإَىَّ اللَِّٓ ٗٓمَُلُ ٍٓ لَٕ٘سٓ لَِٔ هِيَ الْ ُؤسِ ضَٖٕ تَحِلُّ لَِٔ

ّإ لسٗص تاضید، غیدلات تیسإ اٍ     دز اٗي زٍاٗت چٌ٘ي آهدُ: وسٖ وِ هادزش اش تٌٖ ّاضن تاضد ٍ پدزش اش ساٗس ت٘سُ

 گ٘سد. حالل است ٍلٖ اش خوس ّ٘چ چ٘صٕ تِ اٍ تؼلك ًوٖ

آى ّن اش قسٗك پدز  خوس تٌْا تِ سثة اًتساب تِ ّاضناستحماق وٌد تس اٌٗىِ  ٍ زٍضي داللت هٖاٗي زٍاٗت خ٘لٖ غسٗح 

 ضَد.  حاغل هٖ

لیرا  ل، حواد تي ػ٘سٖ است ٍ اٍ اش اغحاب ارواع اسیت،  ٍلٖ چَى هسسِدزست است وِ هسسلِ است ّن اش ًظس سٌد اها 

ل٘ل تس ، دحماتاًد ٍ خَدِ ًملِ هطاٗخ  وسدُزٍاٗت اش حواد تي ػ٘سٖ ًمل هطاٗخ شًد. تِ ػالٍُ،  إ تِ زٍاٗت ًوٖ لكوِازسال 

تِ ػالٍُ، خَدِ اٗي زٍاٗت . دالّ تس آى است وِ اٗي ض ع حمِ است تَح٘ك است. اگس هطاٗخ حمات اش وسٖ چ٘صٕ ًمل وٌٌد،

هَزد ػول اغحاب لساز گسفتِ ٍ زٍاٗاتٖ وِ هَزد ػول اغحاب ضَد ٍلَ ؾؼف سٌدٕ ّن داضتِ تاضد، اها اٗیي ؾیؼف تیا    

 اش ًظس سٌدٕ هطىلٖ دز اٗي زٍاٗت ً٘ست ٍ داللت آى تس٘از ٍاؾح ٍ زٍضي است. ضَد. لرا  ػول اغحاب رثساى هٖ

 سؤال:

ذوَز تِ ًام ػثدالوكلة داضتِ است. ػثدالوكلة ٗاشدُ ٗا دٍاشدُ فسشًد پسس داضتِ است وِ تسخٖ اش استاد: ّاضن ٗه فسشًد 

ّیا   ّا تالٖ هاًدًد؛ ػم٘ل، حازث، لَْٓة، ػثیا،، اٗیي   ّا ضىل ًگسفت ٍلٖ تسخٖ اش آى ّا اش دً٘ا زفتٌد؛ ٗؼٌٖ ًسلٖ اش آى آى

اش قسٗك ّس ٗه اش فسشًداى ػثیدالوكلة تاضید، تیسإ    تِ ّاضن  اًد وِ اًتساب فسشًداى ػثدالوكلة ّستٌد. لرا تػسٗح وسدُ

ال فیسق تی٘ي ؤى ٗىیَى    »وٌد. ػثازت هسحَم س٘د زا ّن دز رلسِ لثل خَاًدٗن:  هٌَٖاى س٘ادت ٍ تستة احىام، وفاٗت ػ

ّیا ّین    زا گفتِ اسیت؛ ی٘یس اٗیي   ّا  اًد وِ چسا فمف اٗي . حتٖ تسخٖ تِ هسحَم س٘د اضىال وسدُ«ػثاس٘اً ٍ ػلَٗاً ٍ فاقو٘اً

 ؛ هخل حازحٖ ٍ ػم٘لٖ.ّستٌد

هسإلِ س٘ادت ٍ هْتیسٕ ٍ آلیاٖٗ، تیِ    اًد؟  سؤال اٗي است وِ چسا هٌتسث٘ي تِ ّاضن ٗا ػثدالوكلة اٗي ٍٗژگٖ زا پ٘دا وسدُ

اٗي اسیت ویِ    ػوَمتلمٖ  پ٘اهثس هكسح تَدُ است. ٍالدتّإ ض ػ٘تٖ ّاضن، لثل اش تؼخت پ٘اهثس ٍ لثل اش  خاقس ٍٗژگٖ

 چٌ٘يدز حالٖ وِ  ،اٗي هالن س٘ادت است است ٍ قسٗك پ٘اهثسس٘د فمف اش ذزِٗ اه٘سالوؤهٌ٘ي ٍ فاقوِ شّسا)،( آى ّن اش 

اٗي دل٘ل تس  وِ خَدِاًد  گفتِّا ٍ ض٘ؼ٘اى، ت٘طتس اٗي تلمٖ است وِ ذزِٗ پ٘اهثس، س٘ادت دازًد. لرا تسخٖ  ً٘ست. دز ت٘ي اٗساًٖ

ِ تؼداً رَاب آى زا خَاّ٘ن داد. ٍلٖ هسإلِ سی٘ادت  ِضَد. اٗي اضىالٖ است و آى است وِ س٘ادت اش قسٗك اُم ً٘ص حاغل هٖ

ٍ  اّیل تیرل  هخالً ّاٖٗ وِ داضتٌد،  خػلتتسخٖ ّا تِ دالٗل ض ػ٘تٖ ٍ  ّاضن ٗا ػثدالوكلة لثل اش پ٘اهثس هكسح تَدُ؛ اٗي
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ّیا فیساّن    تَدًد. هزوَػِ اٗي هَازد، هصٗتٖ تسإ آىت٘ي هسدم هحتسم ًد، هْواى ًَاش تَدًد، ول٘دداز وؼثِ تَدت طص تَدًد، 

تِ خاقس اّتواهٖ ویِ تیِ   ٍ  اٗزاد وسدُپ٘اهثس ٗه خػَغ٘تٖ  دز هَزدگفتٌد. اٗي  ّا هٖ زا تِ آى« س٘د»وسدُ تَد ٍ ػٌَاى 

اٗي ٗه ٍالؼ٘ت ، تِ ػثازت دٗگس احىاهٖ ّن تس اٗي هتستة ضدُ استٗه سسٕ  ٍرَد داضتِهثس ضإى پ٘اهثس ٍ خاًَادُ پ٘ا

ٍ تسإ دٗگساى پٌدآهَشٕ دازد. تَاًد اٗي تاضد وِ تىسٗن ضسفاء ٍ سادات  اش هٖ فلسفِهَرَد دز آى شهاى تَدُ وِ اٗي ّن 

دز اهتداد شهاى ٍ دز اهتداد تازٗخ،  ٗي است وِ چَى اٗي ًسل، ٗه ًسل پان ٍ پاو٘صُ تَدًد، تسإ اٌٗىِ اٗي ًسلا ٍرِ آى

إ تاضٌد وِ هَزد تَرِ ٍ احتسام ّستٌد، ٗه  پ٘اهثس ٍ ردّ پ٘اهثس تاضد ٍ ٗه خاًَادُ تىسٗنّا،  تسرستِ تاضٌد ٍ تىسٗن آى

 اًد.  ّا حسام وسدُ ات ٍ غدلات زا تسإ اٗيّا لساز دادُ ضدُ ٍ شو سسٕ حمَلٖ تسإ اٗي

 سؤال: 

ّا هَحد  تازٗ ٖ آهدُ وِ اٗي ضاتّا هطسن ًثَدًد؛ ًِ ػثدالوكلة ٍ ًِ ّاضن، ّ٘چ ودام هطسن ًثَدًد. دز گصاز استاد: اٗي

 وسدًد.  حٌ٘ف تثؼ٘ت هًٖ٘اهدُ تَد، اها هَحد تَدًد ٍ اش دٗي اتساّ٘ن اسالم پسستٌد. آى شهاى ٌَّش  گاُ تت ًوٖ تَدًد ٍ ّ٘چ

 سؤال:

، داضتِ تاضی٘ن را اٗي تحج زا  ّا داضتٌد، اها آى چ٘صٕ وِ ها زا ٍاداز وسدُ وِ دز اٗي ٍٗژگٖاٗي ّا  هوىي است خ٘لٖاستاد: 

ٍ اّیل  داضتِ واى ًَاشٕ اٗي است وِ اٗي ػٌَاى دز ادلِ ها ٍازد ضدُ است. وازٕ ًدازٗن وِ چِ وسٖ آلاٖٗ ٍ سسٍزٕ ٍ هْ

اّ٘ن. ها ًف٘یاً ٍ احثاتیاً تیا آى    ؛ پ٘اهثساى ّن اٗي چٌ٘ي تَدًد؛ حؿست هَسٖ، حؿست ػ٘سٖ، حؿست اتسترل ٍ ت طص تَدُ

هَؾَع دز زاتكِ تا دٗگساى واز ًدازٗن؛ ػودُ اٗي است وِ دز ادلِ ٍ زٍاٗات، احىاهٖ تس ػٌَاى ّاضوٖ ٍ هكلّثٖ تاز ضیدُ  

دز فمِ، ٗه حساس٘ت دازٗن. اگس اٗي ادلِ ًثَد، اٗي هسإلِ ٍ اٗي  است. تِ خاقس ّو٘ي است وِ ها ًسثت تِ هَؾَع س٘ادت

داضتٌد، تِ ػٌَاى ٗه فؿی٘لت لاتیل   ّإ دٗگس ٍ سزاٗا ٍ هحاسي اخاللٖ وِ تسخٖ اش هسدم  ٍالؼ٘ت هخل خ٘لٖ اش ٍالؼ٘ت

ویازٕ تیا اٗیي رْیت      ٍلٖ ها اٗي ٗه فؿ٘لت ٍ ازشش است ٍ طص تَداّل ترل ٍ ت  ٖٗحاتن قا هخالً ًمل ٍ تسٍٗذ تَد.

هَؾیَع  ػٌیَاى،  ازٗن وِ اٍ چٌ٘ي تَدُ است. آى چ٘صٕ وِ ها زا تِ اٗي ٍادٕ وطاًدُ، اٗي است وِ دز تسخٖ زٍاٗات اٗي ًد

 تسإ ٗه سسٕ احىام لساز گسفتِ است. 

 سؤال:

اش قسٗیك اه٘سالویؤهٌ٘ي)ع(   ّن هسإلِ س٘ادت ّا ضىل گسفتِ است.  تلمٖ ًادزست است وِ دز ت٘ي ها اٗساًٖاٗي ّواى استاد: 

ّا اش سادات ّستٌد. لرا تِ ّواى هالویٖ ویِ پ٘یاهثس تیِ      ضَد ٍ ًِ اش قسٗك فاقوِ شّسا)،(. اتَقالة، ػثا،، اٗي حاتت هٖ

ًیداى ػم٘یل،   ضَد، اه٘سالوؤهٌ٘ي ّن ّو٘ي قَز، فسشًداى ػثیا،، فیسش  ٖ خاقس اًتساتص تِ ّاضن تِ ػٌَاى س٘ادت ضٌاختِ ه

 ّا ّن ّو٘ي قَز.  اٗي

 سؤال: 

گَٗ٘ن اهام حسي ٍ اهام حس٘ي اٍالد پ٘اهثس ّسیتٌد. ٗؼٌیٖ تیا اٌٗىیِ      استاد: هسإلِ ٍلد الثٌت ٍلدٌ زتكٖ تِ اٗي ًدازد. ها هٖ

ػسف ٍ ّن اش  ًظسضًَد. چَى ّن اش ًظس لغت ٍ ّن اش  س هحسَب هٖفسشًدِ دختسِ پ٘اهثس ّستٌد اها دز ػ٘ي حال فسشًدِ پ٘اهث

ّا ػتست پ٘یاهثس ّسیتٌد؛    است. تلِ، اٗيغح٘ح ًظس قث٘ؼت حال ٍ ّن اش ًظس تسخٖ احىام ضسػٖ، غدق ٍلد تس ٍلد الثٌت 
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لساز دادُ است. اهیا اٗیي    ػتست پ٘اهثس، الگَ ّستٌد. ٗىٖ اش آى دٍ ضٖء گساًثْا ّستٌد وِ پ٘اهثس آى زا تسإ تؼد اش خَدش

چِ ازتثاقٖ تِ س٘ادت دازد؟ فسشًداى ػثا، رصء ػتست پ٘اهثس ً٘ستٌد ٍلٖ س٘د ّستٌد. فسشًداى ػم٘ل رصء ػتیست پ٘یاهثس   

ضًَد. ٗؼٌٖ استحماق خوس زا دازًد. استحماق خوس تسإ ٗه ػیدُ خاغیٖ اسیت ٍ ٗیه      ٍلٖ س٘د هحسَب هٖ ً٘ستٌد

 ٗي هالن آى، هسإلِ س٘ادت است ]قثك ًظس هطَْز[. تس ضساٗكٖ تاٗد داضتِ تاضٌد. هْن

 سؤال: 

وٌ٘د وِ چسا فمف هٌتسیث٘ي تیِ    ٗه ٍلت ضوا هكالثِ دل٘ل هٖ س٘د ّستٌد؟هٌتسث٘ي تِ ّاضن اش قسٗك پدز، چسا فمف استاد: 

وس ً٘ستٌد ٍ سی٘د  هٌتسث٘ي تِ ّاضن اش قسٗك هادز، هستحك خ ٍ ّاضن اش قسٗك پدز، س٘د ّستٌد ٍ هستحك خوس ّستٌد

 ، اٗي چ٘صٕ است وِ تاٗد دز التالٕ ادلِ رستزَ وسد.ضًَد هحسَب ًوٖ

 سؤال:

ػطی٘سُ ٍ ٗیه قائفیِ    ٗیه  سسِ اٗي است وِ تس ّا ٗه تحج دٗگس است. االى تحج  هسإلِ اٗواى، فسك، فزَز، اٗي استاد: 

تاٗید   ٗا ًیِ؟ ضَد  تس آًْا هٌكثك هٖاًد ٗا ػادل، ػٌَاى س٘ادت  ّإ خَتٖ ّستٌد ٗا تد، فاسك ّا آدم غسف ًظس اش اٌٗىِ اٗي

ٖ   س٘ادتل اٗي زا تداً٘ن وِ چسا ػٌَاى دل٘ ؟ ضیَد  اش اٗي رْت وِ هَؾَع تسإ تسخٖ احىام است، تس اٌْٗا فمف هٌكثیك هی

تَاًید   گَٗد وسٖ وِ اش هادز اًتساب تِ ّاضن پ٘دا وٌد، ًوٖ ارواع دازٗن؛ دٍم اٌٗىِ زٍاٗت هؼتثس دازٗن وِ هٖگَٗ٘ن اٍالً  هٖ

خوس تگ٘سد. دل٘ل دٗگسٕ ّن دازٗن وِ ػسؼ خَاّ٘ن وسد. اگس تسإ سادات ٗه حىن خاغٖ دز ضسٗؼت لساز دادُ ضدُ، 

ت طٌدُ ٗه حىویٖ زا لیساز    افسادتسإ هكلك زٍاٗات ها تسإ دٗگساى ً٘ست. دز ٌاٗص ًفٖ س٘ادت ٍ آلاٖٗ ٍ سسٍزٕ هؼ

ّیا   هگیس اٗیي  گَٗ٘ید   ضوا هٖلساز دادُ است.  احىاهٖتسإ ػٌَاى هٌتسث٘ي تِ ّاضن هِي قسٗك األب، ٗه  ًدادُ، تلىِ فمف

وٌن؛ اسا، اٗي هسیإلِ   ام ٍ االى ّن تىساز هٖ ّا زا لثالً گفتِ اٗي ست؟آٗا اٗي حىن تثؼ٘ؽ آه٘ص ً٘ تس است؟ خًَطاى زًگ٘ي

اًد. اگس دز ٗه ضْسٕ  إ ًاضٖ ضدُ ضًَد؛ اش ٗه ضزسُ ق٘ثِ ّا تِ ًَػٖ تِ پ٘اهثس ٗا پدز پ٘اهثس هٌسَب هٖ آى است وِ اٗي

ٕ  سشًداى اٍ ّیس چٌید اًسیاى   ٗه آدم خَضٌام ٍ پان شًدگٖ وٌد ٍ تِ فؿ٘لت ضْست داضتِ تاضد، ٍلتٖ اش دً٘ا تسٍد ف  ّیا

هیسدم تیِ    تیَدُ ٍ لیرا  هَزد احتسام وٌٌد. چَى پدز  ّا زا تىسٗن هٖ تاضٌد اها هَزد احتسام هسدم ّستٌد ٍ هسدم آى ضاٗستًا

وٌٌد. اٗي ٗه اهس ػسفٖ دز ت٘ي هسدم است. اٗي تِ خاقس ػظوت ضإى پدزِ  خاقس پدز حتٖ فسشًد ًاضاٗستِ اٍ زا احتسام هٖ

ٕ زا تحَٗل راهؼِ دادُ، تسإ ًسل ٍ ذزِٗ اٍ ٗه تىسٗن اش اٍ وِ چٌ٘ي فسشًداست ردّ پ٘اهثس است ٍ ٗه تمدٗسٕ پ٘اهثس ٍ 

تید ّین پ٘یدا     افیساد ّا  خَتٖ ّستٌد؛ حتٖ دز ت٘ي آىافساد ّا  ّا ًِ تِ خاقس اٗي است وِ خَدِ اٗي اًد. اٗي خاغٖ لساز دادُ

اٗیي تىیسٗن ٍ تصزگداضیت     ّا ضیَد.  ًسثت تِ اٗي گٌَٗد تىسٗوٖ ضَد. ٍلٖ تِ احتسام پ٘اهثس ٗا تِ احتسام ػثدالوكلة، هٖ هٖ

هؼٌاٗص اٗي است وِ احتساهیٖ ویِ تیِ    ، «الوٓسءٔ ٗحفظ فٖ ٍٔلدُ»ًسثت تِ ًسل ّاضن ٍ ذزِٗ پ٘اهثس، دز ٍالغ تىسٗن اٍست. 

هَزد فسشًدش ّن ّست. فلسفِ اٗي احتسام چ٘ست؟ اگس پ٘اهثس ٗا ّاضن ٗا ػثدالوكلة دازإ  ض ع ّست، اٗي احتسام دز

احتسام پ٘یاهثس اسیت.   اٗي چَى سال ٌَّش فسشًداى اٍ زا احتسام وٌ٘ن؟ غد تاٗد تؼد اش ّصاز ٍ چٌد  چساّا تَدًد،  آى خػلت

ٍزًد، خَدِ رسٗاى ًسل دز اهتداد تازٗخ، ٗادآٍزٕ وٌٌدُ خَدِ پ٘اهثس است. تِ ًظس هي ّإ پ٘اهثس زا تِ ٗاد آ ًطاًِهسدم اٌٗىِ 

ّوی٘ي  ّإ تىسٗن پ٘اهثس ٍ حؿَز پ٘اهثس ٍ ٗادآٍزٕ آى ض ػ٘ت دز هتي شًدگٖ زٍشاًِ تطیس دز قیَل تیازٗخ     ٗىٖ اش زاُ
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تِ ّی٘چ ٍریِ خَدضیاى زا تیس      ّا گرازًد؛ خ٘لٖ است. ّو٘ي وِ ًسل تِ ًسل اٗي هٌتمل ضَد وِ ٗه احتساهٖ تِ سادات هٖ

ً٘ست. ّویِ   خاظ ضَد، دز ٍالغ تىسٗن اٗي ض ع اٗي ٗه اػتماد است. ٍلتٖ اٗي اػتماد ػولٖ هٖوٌٌد.  سادات همدم ًوٖ

 تلف دازد. ٗؼٌٖ اٗي ٗیه  گٌَٗد وِ اٗي تىسٗن تِ خاقس ردّ ضواست. خَدِ حؿَز اٗي ض ػ٘ت دز هتي شًدگٖ، آحاز ه هٖ

ِ آى آدم وِ تَد وِ تؼد اش ّصاز سال ها تاٗید  آٗد  چَى دز ذّي هّٖإ پ٘اهثس است.  ًَع تىسٗن فؿ٘لت ًسیل اٍ احتیسام    تی

 ّا تسٍد. خَدِ اٗي آهَشًدُ است.  ضَد وِ ذّي ها تِ قسف آى فؿ٘لت تگرازٗن؟ اٗي تاػج هٖ

ٕ آى ٗه هحتَإ تس٘از آهَشًدُ ٍ هْن اسیت ویِ   ّا وازّاٖٗ است وِ ضىل آى احتسام تِ اٗي ض ع است ٍلٖ هحتَا اٗي

 ٖ ّیا   احتیسام وٌی٘ن. اٗیي   هیخالً  ام اٍ زا  آى ض ػ٘ت چِ ػظوتٖ داضتِ وِ تِ خاقس آى تؼد اش اٗي ّوِ سال، ها تاٗد ًسل سی

ّا وِ ّیس   ّا تِ سَٕ واًَى آى فؿ٘لت تَاًد حىوت اٗي احىام تاضد. اٗي ٗه تالضٖ است تسإ تَرِ دادى ذّي اًساى هٖ

 حؿیَز ّا فساهَش ًطَد. اٗي ٗه زٍش تس٘از ظسٗف ٍ دل٘ك است تیسإ   خَاستِ اش ذّيگَٗا اش اٍست. ٗؼٌٖ  چِ ّست

تسٗن؛ اٗي ٗه تؼد است.  زا هٖ )ظ(دائوٖ پ٘اهثس دز ػسغِ ٍ هتي شًدگٖ ها. دزست است وِ ها ّس زٍش دز ًواشّا ًام پ٘اهثس

ضَد، تسإ اٗي است وِ اٗي پًَ٘دّا تیا آى   دٗگس سفازش هٖ تٌ٘٘ن غلَات تس پ٘اهثس)ظ( ٍ خ٘لٖ اش وازّإ اها اٌٗىِ ها هٖ

چسث٘ن. تِ رإ اٌٗىِ اٗي اهَز  وٌ٘ن ٍ تِ فسع هٖ تس ضَد. ها اغل زا فساهَش هٖ تِ زٍش لَٕ الگَ ٍ اسَُ لكغ ًطَد ٍ زٍش

زٕ اش هٌاسه دٗگیس ّین   وٌ٘ن. تا لسآى ٍ ًواش ٍ تس٘ا وٌد، فمف تِ ضىل ٍ ظاّس تسٌدُ هٖ واًَىها زا هتَرِ آى ًمكِ ٍ آى 

ًسثت تِ سادات ٗه تىسٗن خاغٖ دز ًظس گسفتِ ضیَد ٍ  لاتل دفاع ّست؛ اٌٗىِ لِ إهساٗي  تِ ّس حالوٌ٘ن.  ّو٘ي واز هٖ

 آى ّن تا اٗي ّدف، اٗي ّن ػسفٖ ٍ ّن ػمالٖٗ است ٍ ّن ّدف دازد. 

 سؤال: 

ّا ٗا  تسخٖ اش اٗي احىام هخل اختػاظ خوس تِ اٗياستاد: ػسؼ ضد وِ هسإلِ س٘ادت تا هسإلِ اهاهت گسُ ً َزدُ است. 

. تحج اٗزاد ٗه قثمِ هوتاش ٍ ٍٗژُ دز ت٘ي قثمات ارتواػٖ ٍ ٗه خاًَادُ ّا دز اخر خوس، تسإ ّو٘ي است اٍلَٗت اٗي

ٗیه تَغیِ٘    اٗي تىسٗن ٍ تصزگداضت ٗه ؾواًت ارساٖٗ داضیتِ تاضید ٍ غیسفاً   خاظ ٍ تستس ً٘ست. تحج اٗي است وِ 

ًید تیِ اًیداشُ ویافٖ     اتَ وٌن هزوَػاً اٗي اهَز هٖ زاتكِ رؼل ضدُ است. هي فىس هٖ اخاللٖ ًثاضد، تسخٖ اش احىام دز اٗي

 ّاٖٗ تسإ ذزِٗ ٍ ًسل ػثدالوكلة ٗا ّاضن لساز دادُ ضدُ است.  دفاػٖ دز تساتس اٗي سؤال تاضد وِ چسا ٗه چٌ٘ي هصٗت

 

 «الحود هلل زب الؼالو٘ي»


