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ر «معن جر علير محمدر  ر آهلر الطلرهي ر  ر اللع ر علير اعدائهمر ار اهّللر صلير ب ر اعالمين ر  ر الحمدهّلل»
 مروری بر مباحث گذشته

 عی رلسبت هتؼذد ثشای حل هطکل ػجبدیت عْبسات حالثاص ثحج عْبسات حالث یک هغلت ثبلی هبًذُ کِ ثحج هفیذی است. 

. اص ثیي ساُ حل دس هَسد عْبسات حالث هغشح کشدین کِ هْن تشیي آى ّب اضکبل دٍس ثَد ُ حل سا ثیبى کشدین ٍ اضکبالتیدُ سا

ثِ اهش ٍ  ساُ حل اهبم خویٌی ثَد ٍ ًتیزِ ایي ضذ کِ ػجبدیت ٍضَ ٍ غسل ٍ تیون ثذٍى احتیبد لبثل لجَلساُ  ّبی اسائِ ضذُ 

 لبثل تحمك است. (ًِ ثِ هؼٌبی لػذ اهتخبل اهش) ة الی اهللهؼٌبی لػذ تمش ثِ غشفب ثب لػذ لشثت

  جمره فقىی راه حل وای مختلف در عبادیت  طىارات جالث

ی است ٍ اسبس ایي ثحج یک ثحج فمْ ّب ٍرَد داسد دس کزب ظبّش هی ضَد؟حوشُ فمْی ایي ثحج ٍ تفبٍتی کِ دس ایي ساُ حل 

ٍ آى ایي  کِ هجتال ثِ است ایي هسئلِ ای است .آى سا ثِ فمِ ٍاگزاس ًوَدُ اًذ تفػیل ٍثِ اروبل ثحج کشدُ اًذ  ًَػب ػلوبء اص آى

 ٍضَی لجل الَلت ٍ ٍضَی ثؼذ الَلت عجك ایي ساُ حل ّب چگًَِ تفسیش ٍ تَریِ هی ضَد؟کِ 

هبهَس ثِ ثِ اهش ٍضَ ٍ غسل ٍ تیون ایي کِ یح ػجبدیت عْبسات حالث ثَد. آى چِ کِ تب ثِ حبل دس غذد حل آى ثَدین اغل تػح

ٍلی هطکل ایي است کِ اهش غیشی  ضذُ است. ثشای ًوبص ٍ عَاف ٍ اهخبل آى ّباهش ثِ ٍضَ ٍ غسل ٍ تیون صیشا  .غیشی هی ثبضٌذ

اهش غیشی خبغیتی ثشای خَد آى ضئ ًذاسد ٍ غشفب همذهیت هبهَس ثِ سا ثشای غیش حبثت  ثشای ایي سِ ایزبد ًوی کٌذ. ػجبدیت سا

. تب کٌَى توبم تالش ّبیی کِ آى سا ػجبدت لشاس دّذٍ همشة کٌذ ٍ ي چٌیي ًیست کِ خَد همذهِ سا داسای حَاة ای هی کٌذ اهب

آى ٍضَ ٍ غسل ٍ تیووی همذهِ ًوبص است کِ  ن غَست گشفتِ سا ثیبى کشدین. چَى گفتینغسل ٍ تیو ٍ ٍضَثشای تػحیح ػجبدیت 

ٌین. یؼٌی ٍضَ ٍغسل ٍ تیون ثبیذ ػجبدت ضًَذ کِ ثتَاًذ همذهِ ًوبص ٍ عَاف لشاس ػجبدت ثبضذ؛ لزا اثتذا ثبیذ ػجبدیت آى سا حبثت ک

اغل تؼلك اهش غیشی  حیح ٍ ثؼضی ًبدسست ثَدًذ. تب ایي ربساُ حل ّبیی ثیبى ضذ کِ ثؼضی غ غیشی هتَرِ آى ضَد. ثگیشد ٍ اهش

ًوبص لشاس ثگیشًذ. اهب یک هسئلِ ثبلی تَاًٌذ همذهِ دسست کٌین تب ثسا  ت ضذ ٍ تَاًستین ػجبدیت آى ّبثِ ایي عْبسات حالث دسس

 آیب اگش کسی لجل اص ٍلت ًوبص ٍضَ ثگیشد آیب ایي ٍضَ غحیح است یب خیش؟ ٍ آى ایي کِ هبًذُ است
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هؼٌبی ایي سَال ایي است کِ کسی لجل اص ٍلت ٍضَ ثگیشد  اگش کسی ثؼذ اص ٍلت ٍضَ ثگیشد ٍضَی اٍ غحیح است یب خیش؟

الَلت هخال ضخػی غجح ٍضَ ثگیشد ثشای ًوبصی کِ ثؼذ اص اراى  بص ثؼذػٌَاى ًوبص یب لجل اص ٍلت ٍضَ ثگیشد ثشای ًوهٌتْی ًِ ثِ 

َ هی گیشد اهب ًِ ثِ هی خَاّذ ثخَاًذ. آیب ثب ایي ٍضَ هی تَاًذ ثؼذ اص اراى ًوبص ثخَاًذ یب خیش؟ یب هخال هکلف ثؼذ اص اراى ظْش ٍض

شدیذ کت؟ صیشا هالحظِ ح اساسد کِ ثؼذ ثب ایي ٍضَ ًوبص ثخَاًذ، آیب ًوبص خَاًذى ثب ایي ٍضَ غحیثؼذا ثٌب هی گز ًیت ًوبص لکي

ت اص احبل هی خَاّین ثجیٌین ٍلتی هطکل ػجبدیت ایي عْبس ل هطکل ػجبدیت ایي عْبسات ثَد.ّوِ ایي ساُ حل ّب هؼغَف ثِ ح

عجك ساُ حل ّبی دیگش چغَس؟ )ایي سَاالت دس هبًحي فیِ  عشیك ساُ حل اهبم تػحیح ضذ ثیي ایي غَس فشق هی کٌذ یب خیش؟

 هغشح ٍ هْن هی ثبضٌذ(

کِ دس ایي همبم هغشح است ایي است کِ اگش کسی لبئل ثِ ایي ضذ کِ ػجبدیت اص ساُ اهش ًفسی دسست هی  رولِ سَاالت دیگشیاص 

یؼٌی آیب اضتِ ثبضذ ٍضَی اٍ چگًَِ است؟ ضَد هخل هحمك خشاسبًی آیب ایي ضخع ثؼذ اص دخَل ٍلت اگش لػذ ًوبص خَاًذى د

ثِ ػٌَاى همذهِ ًوبص تؼلك هی گیشد، یب اهش ًفسی ًیض داسد؟ ٍ دس ایي غَست ارتوبع اهش ًفسی ٍ غیشی ٍضَی اٍ اهش غیشی ثِ 

، اص یک عشف اهش ًفسی ثِ آى تؼلك گشفتِ ٍ هی خَاّذ ٍضَ ثگیشد ذ اص اراى ظْشچگًَِ لبثل حل است؟ ثِ ثیبى دیگش هکلف ثؼ

 ص یک عشف ًیض همذهِ ًوبص است کِ هتؼلك اهش غیشی است. ایي دٍ چگًَِ لبثل ارتوبع است؟هستحت است ٍ ا

 ثِ ایي سَاالت ثبیذ ثِ دلت ٍ تفکیک رَاة داد.

سَال دیگش ایي است کِ اگش کسی ثخَاّذ لجل اص اراى ظْش ٍضَ ثگیشد، ٍضَیص ثِ خبعش ػذم دخَل ٍلت هتؼلك اهش غیشی ًطذُ 

َ گشفتِ ثخبعش استحجبة ًفسی ك خشاسبًی ثگَیین کِ اهش ًفسی ثِ آى هتؼلك ضذُ است. حبل کسی کِ ٍضاست، ًْبیتب هبًٌذ هحم

اٍ چغَس هی تَاًذ ثؼذ اص ٍلت ایي ٍضَ سا همذهِ ًوبص لشاس ثذّذ دسحبلی کِ آى ٍلتی کِ اٍ ٍضَ گشفت اهش غیشی ٌَّص  آى،

ذاضت، اص آى عشف ّوبى عَس کِ اضبسُ ضذ اگش ثؼذ اص ٍلت ٍضَ فبیذُ ای ً طذُ ثَد؛ اگش ّن ٍضَ هی گشفتهتَرِ ثِ آى ٍضَ ً

ثگیشد اگش ثِ ػٌَاى همذهِ ًوبص ٍضَ ثگیشد اضکبلی ًذاسد ٍلی هسئلِ ایي است کِ آیب اهش ًفسی هتَرِ ثِ ایي ٍضَ چگًَِ تَریِ 

هؼٌب ًذاسد ٍ اگش ػجبدیت ٍرَد  هی ضَد؟ آیب آى اهش ًفسی ثبلی است یب خیش؟ اگش آى اهش ًفسی ثبلی ًجبضذ استحجبة ٍ ػجبدیت

 ًذاضتِ ثبضذ اهش غیشی چگًَِ هتَرِ آى هی ضَد؟

 بر طبق راه حل امام خمینی

سا ثشسسی هی  عایي هَضَ (کِ ّوبى ًظش اهبم خویٌی است)اروبال ثٌبثش ًظش هختبس ٍ ثشگضیذُ  دس ایي ثحج ٍرَد داسد هبًکتِ ایي 

 لت ثب ٍضَی ثؼذالَلت فشلی داسًذ یب خیش؟ کٌین تب هؼلَم ضَد کِ ثبالخشُ آیب ٍضَی لجل الَ

کسی کِ لجل الَلت ٍضَ هی گیشد لغؼب اص ًظش ّوِ ایي ٍضَ هتؼلك اهش غیشی ًیست. صیشا ٌَّص ٍلت ًوبص ًطذُ است. اهش ثِ  .8

ش چیضی ّن ثخَاّذ همذهِ ًوبص ثبضذ، فؼلیت ٍرَة ًوبص ثؼذ اص صٍال فؼلیت پیذا هی کٌذ ٍ اگ ٍلت است.ًوبص همیذ ثِ دخَل 

ٍضَ ضَد. پس لجل اص ٍلت ٍرَة آى ًیض ثؼذ اص صٍال ٍ ثؼذ اص دخَل ٍلت هی ثبضذ. لزا لجل اص ٍلت هؼٌب ًذاسد کِ اهش غیشی ثِ 

لجل اص ٍلت  لزا هحمك ًیست. لجل اص ظْش اهش غیشی ثِ ٍضَ هحمك ًطذُ است.« تَضأ للػلَٓ»ایي هؼٌب کِ ثگَیٌذ اهش غیشی ثِ 

 اهش غیشی هتؼلك ثِ ٍضَ ًیست ٍ تمشیجب هَسد لجَل ّوِ هی ثبضذ. اهب آیب اهش ًفسی استحجبثی ًیض هتؼلك ثِ ٍضَ ضذُ یب خیش؟

ػشؼ هی کٌین کِ ایي رب اهش ًفسی  هبم خویٌی ٍ هب تجؼب لالهبمعجك ًظش اهبم خویٌی چٌیي اهش ًفسی استحجبثی ٍرَد ًذاسد. ا

 ثِ ایي ٍضَ ٍرَد ًذاسد. پس لجل الَلت ًِ اهش غیشی هتَرِ ایي ٍضَ است ٍ ًِ اهش ًفسی استحجبثی. استحجبثی ًیض ًسجت
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اهش غیشی لجل الَلت ثِ ٍضَ هتؼلك ًطذُ است صیشا ری الومذهِ آى کِ ًوبص است خَدش هتؼلك اهش ًفسی ٍالغ ًطذُ است ٍ 

هِ ٍارت ًیست هؼٌب ضَ هبهَس ثِ ثِ اهش غیشی ثبضذ. ٍلتی ری الومذصهبًی کِ خَد ًوبص ٌَّص هبهَس ثِ ًیست دیگش هؼٌب ًذاسد کِ ٍ

همذهِ ٍارت ضَد تجؼب لزی الومذهِ. پس اهش غیشی لجل اص ٍلت ٍرَد ًذاسد. اهش ًفسی ًیض عجك فشؼ ثِ ٍضَ هتؼلك ًذاسد کِ 

ضَ ثِ لػذ لشثت ثِ هؼٌبی لجل اص ٍلت ٍ ٍضَ ثگیشین؟ ّوبى عَس کِ ثیبى ضذًطذُ است. پس چگًَِ هی تَاًین لجل اص ٍلت 

صیشا گفتین اهش ًفسی  دادُ است.یؼٌی ًوی تَاى گفت ٍضَ هی گیشم چَى خذا دستَس حمیمی خَدش ًِ ثِ هؼٌبی لػذ اهش. 

ى شدُ است ٍ ًِ هی تَااستحجبثی ًیست؛ اهش غیشی ّن ًیست. ًِ هی تَاى گفت ٍضَ هی گیشم چَى خذا اهش استحجبثی ثِ ٍضَ ک

ثِ ٍضَ کشدُ است. ثلکِ هی گَیین ٍضَ هی گیشین ثِ لػذ تمشة ثِ خذا. ایي کِ ػجذ سا ثِ خذا ًضدیک کٌذ ٍ  گفت خذا اهش غیشی

اٍ سا ثبال ثجشد. پس ٍضَی لجل اص ٍلت عجك هجٌبی هَسد ًظش ّیچ اضکبلی ًذاسد ٍلی ثبیذ تَرِ داضت کِ ایي ٍضَ لجل اص ٍلت 

)ّوبى عَس کِ لجال ثیبى ایي ضذ ایي ثیبى هغبثك ًظش اهبم خویٌی است( پس غشفب ثِ لػذ تمشة ثِ سَی خذا هی تَاًذ هی ثبضذ 

 ٍضَی لجل اص ٍلت ثِ ایي ػٌَاى ّیچ اضکبلی ًذاسد.

ٍضَی ثؼذ اص ٍلت ًیض اص ّویي لشاس است اگش گفتین ٍضَ ثشای ػجبدیت ًیبصی ثِ اهش ًذاسد ٍغشف لػذ تمشة کبفی است ثؼذ  .4

اص ٍلت ٍضَ ثگیشد ثِ لػذ تمشة الی اهلل ًِ ثِ لػذ اهتخبل اهش. یؼٌی ػجذ هی گَیذ هي ٍضَ هی  اص ٍلت ًیض هی تَاًذ هبًٌذ لجل

گیشم ثِ ایي رْت کِ ثِ خذا ًضدیک ضَم. لزا فشلی ثیي ثؼذ اص ٍلت ٍ لجل اص ٍلت ًیست. هْن ایي است کِ ٍضَیی کِ ػجذ هی 

کِ ّن لجل اص ٍلت ٍ ّن ثؼذ اص ٍلت  لػذ تمشة حبغل هی ضَدبدیت ایي ٍضَ ثب گیشد حمیمت ػجبدیت دس آى تحمك پیذا کٌذ. ػج

اص ٍلت ثب ایي ٍضَ ًوبص ثخَاًذ. اهب دیگش لػذ اهش  ب لػذ تمشة ٍضَ گشفت هی تَاًذ ثؼذهی تَاًذ ثبضذ. لزا اگش لجل اص ٍلت ث

غیشی ثخَاّذ ثَرَد ثیبییذ. یؼٌی  غیشی ًوی تَاًذ ثکٌذ صیشا اغال اهش غیشی ٍرَد ًذاسد صیشا اهش ًفسی ٌَّص ٍرَد ًذاسد کِ اهش

ٌَّص خغبة غل یب الیوَالػلَُ هتَرِ ػجذ ًطذُ ٍ ًوبص ٍارت ًطذُ تب ثِ اػتجبس ٍرَة ًوبص اهش غیشی ّن هتَرِ ٍضَ ضَد. 

ثلکِ « َرَثی الغیشی ٍ ال ثمػذ االهش الٌفسی االستحجبثیالال ثمػذ االهش »پس هطکلی ًذاسد اگش کسی ثب لػذ لشثت ٍضَ گشفت 

غشفب ثِ لػذ لشثت ایي ٍضَ ػجبدیتص هحمك است ٍ هکلف سا عبّش کشدُ ٍ ثب ّویي ٍضَ هی تَاًذ ثؼذ اص ٍلت ًوبص ثخَاًذ. 

ّوچٌیي ٍضَیی کِ ثؼذ اص ٍلت هی گیشد. فشؼ کٌیذ االى ظْش است ٍ اراى گفتٌذ ٍ یک سبػت ثؼذ ػجذ ٍضَ هی گیشد. اگش ایي 

ذ، ػجبدیت ایي ٍضَ توبم است صیشا اسبسب ػجبدیت ٍضَ عجك هجٌبی هختبس تجؼب لالهبم ثب لػذ تمشة الی اهلل اًزبم ثذٍّضَ سا 

 الخویٌی ثِ لػذ تمشة هحمك هی ضَد ٍ ایي ثؼذ اص ٍلت ًیض هحمك است ٍ ثب ّویي ٍضَ هی تَاًذ ًوبص ثخَاًذ.

لػذ تمشة ًکٌذ ٍضَیص غحیح عجك ایي ًظشیِ ٍ ساُ حل هختبس اگش کسی ثؼذ اص ٍلت ٍضَ ثگیشد ثِ لػذ اهش غیشی ٍلی  .9

 ًیست.

اهبم خویٌی فشهَدًذ توبم ساُ حل ّبیی کِ ثیبى ضذ هجتٌی ثش ایي پیص فشؼ ثَدُ کِ اسبسب ػجبدیت هتَلف ثش اهش است. یؼٌی اگش 

کِ اهش اص ًبحیِ خذا هتَرِ اٍ ضذُ ثبضذ چِ ٍرَثی ٍ چِ رض ایي ثخَاّین ػجبدیت چیضی سا دسست کٌین چبسُ ای ًذاسین 

تحجبثی. صیشا اهش غیشی ػجبدت دسست کي ًیست. دسحبلی کِ اهبم خویٌی گفتٌذ هب ساُ حل دیگشی داسین. اگش ثخَاّین پبی اهش اس

دیت هتَلف ثش اهش ًیست ثلکِ ثِ غشف خَد ایطبى ػجبثِ ًظش  سا پیص ثکطین ّوبى اضکبالتی کِ لجال ثیبى ضذ ثَرَد هی آیذ.

ػجبدیت هتَلف ثش اهش است. لزا ایطبى هی فشهبیٌذ هب ًیبصی ثِ اهش ًذاسین. ثلِ آى چِ  حبغل هی ضَد. چِ کسی گفتِ لػذ لشثت
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ل ًیبصهٌذ ثِ لػذ ثشای هب ثیبى کٌذ کِ ایي ػول ًیبصهٌذ ثِ لػذ لشثت است صیشا ثؼضی اص اػوببص داسین ایي است کِ ضبسع کِ هب ًی

اص اػوبل سا ػجبدت لشاس دادُ ٍ هحتبد لػذ لشثت هی ثبضٌذ هخل ٍلتی ثِ ضبسع هشارؼِ هی کٌین هی ثیٌین کِ خیلی  لشثت ًیست.

ػجبدت ًیست. ضشط الصم هی ثبضذ ٍلی ػجبدیت  للػلَٓمیي است کِ ٍضَ ػجبدت است اهب تغْیش الخَة یٍضَ کِ اروبع ثیي فش

 ًذاسد اهب ٍضَ ػجبدت است.

یلی اص هَاسد لبثل تطخیع ًیست. ثلِ دس هَسد سزذُ اگش ضبسع ًگَیذ خ اال ثبالخشُ اص ثیبى ضبسع ایي هغلت ثبیذ کطف ضَد ٍ

حتی اگش ضبسع ثیبًی ًذاضتِ ثبضذ، اًسبى ثِ ػجبدت ثَدى آى پی هی ثشد. ػجبدت ثؼضی اص اػوبل ٍاضح ٍ سٍضي است ٍلی تؼذاد 

ایي رب  آى خیلی کن است هخل سزذُ ٍ سکَع اهب ػجبدیت ٍضَ ثذٍى ثیبى ضبسع اهکبى پزیش ًیست. فشؼ کٌیذ ظشف آثی دس

 ثِ حست ظبّش ٍرَد داسد ٍ ضخػی غَست ٍ دست ّبیص سا ثب آى ثطَیذ ٍ سش ٍ پبی خَد سا هسح کٌذ؛ کزبی ایي اػوبل

 ػجبدت هحسَة هی ضَد؟

ٍ ایي اروبػی است اهب ایي ػجبدیت لضٍهب تبثغ اهش ًیست یؼٌی ضبسع هی تَاًذ ظ ضبسع ثیبى ضذُ لزا هی گَیین ػجبدیت ٍضَ تَس

الصم است ٍ اگش چیضی پس اهش عجك ًظش هطَْس ثشای ػجبدیت اػوبل  ػجبدیت ایي اػوبل سا ثشای هکلفیي ثیبى کٌذ.ثِ یک عشیمی 

ػجبدت ضَد ثبیذ ضبسع ثِ آى اهش کشدُ ثبضذ، دس حبلی کِ اهبم خویٌی هی فشهبیٌذ: ثشای ػجبدیت ًیبص ثِ اهش ًیست؛ ثلکِ  ثخَاّذ

 ثبضذ. فیي ثشسذ ثذٍى ایي کِ اهشی دس کبسبدیت یک ػول اص عشیك ضبسع ثِ هکلتٌْب ًیبص ثِ ثیبى است صیشا هوکي است ػج

لػذ تمشة الی اهلل  اهش غیشی ثبضذ اهب لزا عجك ایي ثیبى اگش کسی ثؼذ اص ٍلت ٍضَ ثگیشد ٍ ٍضَی اٍ ثِ داػی اهش غیشی ٍ لػذ

ػجبدی الصم است عجك ایي هجٌب لػذ لشثت ٍ تمشة الی اهلل است  یسا ًذاضتِ ثبضذ، ٍضَیص ثبعل است. صیشا آى چِ کِ ثشای ٍضَ

شثت چیض  ًِ لػذ اهش. صیشا ًَػب لػذ لشثت سا ثِ هؼٌبی لػذ اهش هی گیشًذ دس حبلی کِ اهبم خویٌی هی فشهبیٌذ هؼٌبی لػذ ل

 .شارؼِ ضَد ثیطتش ثِ آى هؼٌب تَرِ داسًذحتی اگش ثِ ػشف ه دیگشی است.

اص  ٍ ثتَاًین ایي کِ لبثل استفبدُ دس ًوبص ثبضذ اهبم خویٌی  ٍضَی لجل اص ٍلت ٍ ٍضَی ثؼذ اص ٍلت ثشایػلی ای حبل عجك ًظش 

لػذ تمشة ًیبص داسد. لجل اص ٍلت کِ اسبسب اهش غیشی ٍرَد ًذاسد ٍ اگش ّن لػذ اهش  آى ثشای دخَل دس ًوبص استفبدُ کٌین ثِ

 غیشی کٌذ ثی فبیذُ است.

 سوال:

ل ّبی لجلی ػوذُ هطکل هتَرِ ٍضَی لجل اص ٍلت است اهب عجك ایي ساُ حل هطکل هْن تش هتَرِ ٍضَی عجك ساُ ح :استاد

 اهش غیشی ثشای ًوبص ثگیشد دس حبلی کِ لػذ تمشة ًذاضتِ ثبضذ. ثؼذ اص ٍلت است. یؼٌی ػجذی ٍضَ سا ثِ داػی 

هَدًذ ٍضَی لجل اص ٍلت ٍ ثؼذ اص ٍلت ّش دٍ اگش ثِ ػلی ای حبل عجك ساُ حل اخیش کِ هب اختیبس کشدین ٍ اهبم خویٌی آى سا فش

 غشف لػذ تمشة الی اهلل اًزبم ضَد غحیح ٍ ػجبدت است ٍ ثب ایي ٍضَ هی تَاى داخل دس ًوبص ضذ. 

اهب ایي کِ گفتِ هی ضَد اگش کسی اکٌَى فمظ ثِ لػذ اهش غیشی ٍضَ هی گیشد؛ ٍضَیص ثبعل است، ٍرْص سٍضي است. الجتِ 

 دس ایي همبم داسًذ کِ آى سا ثیبى هی کٌین. ػذُ ای تَریْی

ػذُ ای هی گَیٌذ اگش کسی ٍضَی لجل اص ٍلت هی گیشد هخل ایي کِ سبػت ًِ غجح ٍضَ هی گیشد ثشای ًوبص ظْش ٍ لػذ اٍ ایي 

ضَ هی گیشد اکٌَى ٍ یٌی هؼتمذ است کسی کِاهبم خو ی هی تَاى آى سا تػحیح کشد.است کِ ثب ایي ٍضَ ثؼذا ًوبص ثخَاًذ، ثِ ًحَ
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ایي ٍضَ غحیح است دس حبلی کِ ثِ  ، دس ایي غَست9ثِ ایي لػذ کِ ًوبصی کِ ظْش ٍارت هی ضَد هطشٍط ثِ ایي ٍضَ است

حست ػبدی ًجبیذ ایي چٌیي ثبضذ. الجتِ اهبم خویٌی دس ایي هَسد فتَا ًذادُ اًذ. ایطبى هی فشهبیٌذ: اگش کسی االى ٍضَ ثگیشد ٍلی 

 ًوبص هطشٍط ثِ ایي ٍضَ است، اضکبلی  ًذاسد.ثِ داػی ًوبصی کِ آى 

 بحث جلسه آینده

 ثبیذ عجك ساُ حل ّبی دیگش ًیض هسئلِ ثشسسی ضَد. 

 «حوذهلل سة الؼبلویيال»
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