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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

ًتَاًٌذ تا ّن تِ تَافق  تشنقٌذا اًرقاس ٍ     ؿشفیيدس جایی کِ شخض علن تِ هالک داشتِ تاشذ ٍ هقذاس حشام هعلَم ًثاشذ ٍ 

قَل رکش شذ؛ یکی ایٌکِ تایذ خوس ایي هال تِ هالک هعلَم پشداخت شَد. دٍم ایٌکِ تقِ   آساء هختلف انت. دٍ ٍجِ ٍ دٍ

 هقذاس اقل اکتفا شَد. ادلِ ایي دٍ قَل تِ ّوشاُ اشکاالتی کِ هتَجِ ایي دٍ قَل تَدا هَسد سنیذگی قشاس گشفت. 

 نؤال:

 جِ گشفت کِ ّوِ اهَال تشای اٍنت.تَاى ًتی ًذاسدا ًویصیذ سا ع ؤانتاد: اها اص ایٌکِ ٍظیفِ دف

 نؤال:

یٌکِ تقیِ هال تشای خَاّذ اعـاء اقل سا اثثات کٌذ ٍ ا جا تا اطل تشائت هی جا هـشح کشد؛ دس ایي تحث یذ سا ًثایذ ایيانتاد: 

 اٍ حالل انت.

 نؤال:

تشائت اص دفع صائذ ًتیجِ تذّذ کِ الصم ًیست کِ هقذاس صائذ سا تپشداصدا ایي قاتل قثَل انت؛ اها آیا ایي اگش  شذعشع انتاد: 

ایي هثل ایي انت ذاس اکثش[ هولَک ٍ هلک خَدِ اٍنت. تَاًین انتفادُ کٌین کِ پس آى هشکَک ]هق دّذ ٍ هی اطل ًتیجِ هی

 شَد. شیء ٍ لَاصم عقلی شیءا تا اطل عولی ثاتت ًویکِ تگَیین اطل هثثت انت. لَاصم عادیِ 

 نؤال:

ایي یک تحث هثٌایی انت؛ هي ایي سا ًفی ًکشدم. ّش دٍ اشکالی کِ تِ دلیل اٍل ٍاسد شذا دس ٍاقع اشکاالت هثٌایی انتاد: 

ٌکِ تالٌسثة الی ًفسِ ّن هلکیت دس تشاتش ح  غیش یا ای تَد؛ دس اشکال اٍل تایذ تثیٌین آیا قاعذُ یذ اختظاص داسد تِ اثثات

تَد کقِ آیقا    ایيقاتلیت داسد؟ ایي یک اختالف هثٌایی انت ٍ تاتع ایي انت کِ ها چِ هثٌایی داشتِ تاشین. اشکال دٍم ّن 

جاسی ًوی شَد. گَیٌذ جاسی هی شَد ٍ تعؼی هی گَیٌذ کِ  هی ای عذُشَد یا خیش؟  قاعذُ یذ دس فشد هشکَک جاسی هی

فقشد هشقکَک ٍ ّقن اص حیقث      تِدس تحث قاعذُ یذ هَسد تشسنی قشاس گیشدا ّن اص حیث جشیاى ًسثت ّا تایذ  تفظیل ایي

 عوَهیت یا اختظاص آى دس هَسد ح ّ غیش. 

 نؤال: 

 ٌایی غیش اص ایي تشنیذ.انتاد: ایي هثٌایی انت؛ هوکي انت جٌاتعالی دس قاعذُ یذ دس ّش دٍ جْت تِ یک هث

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 9396 دی 5تاسیخ:      ...                 الحالل الوختلؾ تالحشام :الساتع -القَل فیوا یجة فیِ الخوس هَػَع کلی:

         9439 الثاًیستیع  7هظادف تا:                                                          نَم ٍچْاسم ٍ پٌجنادِل قَل  تشسنی -فشع چْاسم -فشٍع :جضئی هَػَع

 37 جلسِ:                                                                                 )نال پٌجن خوس(ّشتننال 



899 

 

 نؤال:

نال ثاتت  55ّویي انت؛ هي اص شوا نؤال هی کٌن اگش تا اطل انتظحاب حیات صیذ سا تعذ اص  الصهِ عادی ٍ عقلیانتاد: 

کٌیذا الصهِ نی نالگی صیذ ایي انقت  نال انتظحاب حیات صیذ سا هی 55ص نالِ تَد ٍ االى تعذ ا 5کشدیذا صهاًی کِ صیذ 

ًذاشتِ تاشذ؟ اها شوا هی گَییقذ   هحانيذ اها داشتِ تاشذ. اطالً قاتل تفکیک ّست کِ کسی نی نالِ تاش هحانيکِ االى 

داشتي صیذ سا. چَى اطل هثثت انت ٍ اطل هثثت حجت ًیسقت.   هحانيتَاًذ اثثات کٌذ  اطل انتظحاب حیات صیذ ًوی

لیل اًکاس ًیست. ّوِ اشکالی کِ دس اطل تشائت ٍ د هعٌایسا اثثات کٌذ. ایي تِ تَاًذ لَاصم عادی ٍ عقلی  یعٌی ایي اطل ًوی

کٌذ کِ حال کِ دفع صائذ الصم ًیستا پس ایقي تقشای خقَدس انقت. ایٌکقِ      اثثات تَاًذ  دٍم تَدا ایي تَد کِ ایي اطل ًوی

شَد. شوا هوکي انت تگَییذ ٍقتی ًثایذ ایي شخض صائذ سا تپشداصدا هعلقَم انقت    آیذا اطل هثثت هی جا هی دس ایي« پس»

تَاًذ هالکیت اٍ سا تش ایي اثثات کٌذ. تٌْا چیضی کقِ اص ایقي    ایي اطل ًویلزا کِ تشای خَدس انت. ایي الصهِ عادی انت 

 ذاسد. ایي الصهِ اص ایي جذا ًیستصیذ ًَد ایي انت کِ ایي شخض تکلیف تِ ؤش اطل انتفادُ هی

 نؤال:

انت. ٍقتقی ایقي   الصهِ ششعی ًیست؛ ٍقتی هي تکلیف تِ ایي ًذاشتِ تاشن کِ ایي سا تِ غیش تذّنا ایي الصهِ عادی انتاد: 

 ایي انت کِ تشای هي تاشذ. آى  تشای غیش ًثاشذا الصهِ عادی

تش تشٍد؛ اطالً فلسفِ عذم اعتثاس اطل هثثت ایي انت. فقش  اهقاسات ٍ    ایي سا ًذاسد کِ کوی آى ؿشف قذستیعٌی ایي اطل 

تقِ   تَاًٌذ. ایقي  عولیِ ًویخَدشاى سا ثاتت کٌٌذ اها اطَل هؤدای تَاًٌذ لَاصم عادی ٍ عقلی  اطَل ایي انت کِ اهاسات هی

کِ التٌقغ الیقیي تالشک داسدا ایي انت کِ تگَیذ یقیي سا تا شک ًقغ ًکقي.   قذستیگشدد. ًْایت  ّا تشهی دلیل اعتثاس ایي

 تَاًذ آى الصهِ سا اثثات کٌذ.  ّا اص ّن قاتل تفکیک ًیستا اطل عولی ًوی اها ایٌکِ ایي یک الصهِ عادی داسد ٍ ایي

 : وجوب اعطاء اکثزسومقول 

ل نَما ٍجَب اعـاء االکثش انت. ایي قَلا ًقـِ هقاتل قَل دٍم انت. ؿث  ایي قَلا تایذ هقذاس اکثش دادُ شَد ٍ هقاصاد  قَ

 تش آىا هلک ایي شخض هحسَب هی شَد.
 قول سومدلیل 

دلیل ایي قَلا قاعذُ اشتغال انت. یعٌی ها یقیي داسین کِ رهِ ها تِ یک هالی هشغَل شذُ کِ هتعل  تقِ غیقش انقت. یققیي     

اگقش   شَد کِ آى هقذاس اکثش سا تپقشداصین.  هقذاسی اص اهَال ها هتعل  تِ صیذ انت. صهاًی فشاغ یقیٌی تشای ها حاطل هیداسین 

کسی شک داشتِ تاشذ هثالً یک نَم هال هتعل  تِ غیش انت یا ًظف هالا دس حالی کِ اطل تعل  ایي هال تِ غیش تقشای اٍ  

تَاًذ تا خیال ساحت خَدس سا اص ایي تذّکاسی خالص کٌذ؟  صهاًی هی هعلَم انت؛ پس اطل اشتغال رهِ قـعی انت. چِ

پس ساُ خشٍج قـعی اص عْذُ تکلیف هعلَم تاالجوالا اعـاء االکثقش انقت. تایقذ هققذاس اکثقش سا      صهاًی کِ اکثش سا تپشداصد. 

 تپشداصد تا یقیي تِ خشٍج اص عْذُ تکلیف پیذا کٌذ. 

شَد تِ علن تفظیلی تِ اقل ٍ شقک   جا علن اجوالی ها هٌحل هی ل ًشَین؟ تگَیین ایيکِ چشا قائل تِ اًحال ى یقَللقائل ؤ

جا جای اًحالل ًیست. چَى اًحالل دس اقل ٍ اکثش انتقاللی انت ٍ فقشع ّقن    دٌّذ کِ ایي تذٍی ًسثت تِ اکثش. پانخ هی
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هـلة ایي انت کِ ایي علن اجوالی تاقی هاًذ. ٍلی ٍاقع  شَدا دیگش علن اجوالی تاقی ًوی ایي انت کِ اًحالل کِ حاطل هی

 جا جای اًحالل ًیست. خَاّذ تگَیذ ایي انت. یعٌی دس ٍاقع کإى ایي هستذل هی
 بزرسی دلیل قول سوم

سنذ ایي دلیل ّن توام ًیست. چَى هسإلِ اص دٍ حال خاسج ًیست. یا هعلَم تاالجوال هشدد تیي اقل ٍ اکثش انت  تِ ًرش هی

؛ اگش اقل ٍ اکثقش انقتقاللی   «دعاء تقاء علن االجوالیال ٍجِ إل»د تیي اقل ٍ اکثش تاشذا یي انت. اگش هشدیا هشدد تیي الوتثایٌ

پقس دس ایقي فقشع ٍ ؿثق  ایقي      شَد تِ علن تفظیلی تِ اقل ٍ شک تذٍی دس اکثش.  تاشذا قْشاً ایي علن اجوالی هٌحل هی

 هاًذ.  احتوالا دیگش جایی تشای ٍجَب اعـاء اکثش تاقی ًوی

ش ادعای تقاء علقن اجوقالی ّسقت. اگقش اققل ٍ اکثق      جا جای  گش ّن اقل ٍ اکثش استثاؿی تاشذ یا دٍساى تیي الوتثایٌیيا ایيا

اى اهش تیي هتثایٌیي تاشذا هثل ایٌکقِ شقک   یا دٍس (گاًِ یا دّگاًِ ًواص داسین؛ تیي اجضاء ًِ هثل تشدیذی کِ)استثاؿی تاشذا 

ّا اص حیث هالیت ٍ قیوقتا   داًین کذام انت. فشع ّن ایي انت کِ ایي ًویٍلی غیش ّست داسین یکی اص ایي دٍ خاًِ تشای 

ٍ  قیوقت الثتِ تِ ششؽ ایٌکِ اص حیث )تا ّن اختالف داسًذ. تلِ؛ دس فشع اقل ٍ اکثش استثاؿی ٍ ًیض دس دٍساى تیي هتثایٌیيا 

اًحالل قاتل قثَل ًیست؛ فقؾ دس ایي طَست اهکاى  ٍنت. تَاًین تگَیین علن اجوالی تاقی ا هی (هالیت اختالف داشتِ تاشٌذ

ای انت کِ قیوت آى دُ هیلیَى تَهاى انت ٍ یک خاًِ دیگقش ّسقت کقِ     قَل تِ ٍجَب اعـاء اکثش ّست. هثالً یک خاًِ

ؽ شذُا هتعل  تقِ  علن اجوالی داسین تِ ایٌکِ یکی اص ایي دٍ خاًِ کِ تا اهَال ها هخلَ تَهاى انت.قیوت آى ّشت هیلیَى 

جقا دٍساى   پس علن اجوالی داسین تِ ایٌکِ یکی اص ایي دٍ خاًِ هتعل  تِ غیش انت. ایقي داًین کذام انت.  غیش انت. اها ًوی

تپقشداصین.   کٌین؟ دس طَستی کِ اکثش سا خشٍج اص عْذُ تکلیف پیذا هیجا دس چِ طَست ها یقیي تِ  تیي الوتثایٌیي انت. ایي

 شَد.  اجوالی ها هٌحل تِ علن تفظیلی تِ اقل ٍ شک تذٍی ًسثت تِ اکثش ًوی جا علن یعٌی ایي

دٍساى تیي الوتثایٌیي هع اختالفْوا فی القیوة ٍ الوالیة ؤٍ »تَاًذ اثثات کٌذ ٍجَب اعـاء اکثش سا دس  پس ایي انتذالل فقؾ هی

ثثات کٌذ کِ دس هثل هاًحي فیِ ]هال حالل هخلَؽ تِ تَاًذ ا لزا ایي دلیل ًوی. «فی الذٍساى تیي االقل ٍ االکثش االستثاؿییي

 تایست اکثش سا تپشداصین.  حشام[ کِ هقذاس حشام تشای ها هعلَم ًیستا هی

 الءی: تفصیل بین استیالء بز هال و عدم استقول چهارم

دس ٍاقع تفظیلی انت تشآهذُ اص تلفی  تیي قَل دٍم ٍ قَل نَم. ایقي   . ایي قَلاختیاس کشدُ )سُ(هشحَم نیذقَل چْاسم سا 

گَیذ ایي هال اص دٍ حال خاسج ًیست: یا تحت یقذ ٍ انقتیالء ایقي شقخض      تفظیل سا هشحَم نیذ دس هتي عشٍُ داسًذ؛ هی

وکقي انقت   ّست یا ًیست. یعٌی یک ٍقت ّوِ ایي اهَال کِ هخلَؽ تا حشام انتا تحت اختیاس اٍنت. اها یقک ٍققت ه  

دیگشی تاشذ. اگش هال تحت یذ اٍ تاشذا  شخضتِ ًام اٍ تاشذ ٍلی تحت یذ ٍ اختیاس ٍ تظشف اٍ ًثاشذ ٍ دس اختیاس اهَالی 

ای اص اهَال انت کِ هخلَؽ تا حشام شذُ ٍ ّوِ ایقي اهقَال دس اختیقاس ایقي      شَد. فشع کٌیذ کِ هجوَعِ اکتفاء تِ اقل هی

 الکتفاء تاالقل. گَیذ یجَص ا جا هی شخض انتا ایي

جا احتیاؿاً تایذ اکثقش سا تذّقذ. دلیقل ایقي      اها اگش ّوِ ایي اهَال تحت اختیاس ٍ یذ اٍ ًثاشذا یجة دفع االکثش احتیاؿاً؛ ایي

 نیذ ]قَل چْاسم دس هسإلِ[ چیست؟ تفظیل ٍ قَل هشحَم
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 نؤال: 

کِ « ٍ االحَؽ الثاًی»فشهایذ  کِ جَاص االکتفاء تاالقل ؤٍ ٍجَب اعـاء االکثش. ایشاى هی نیذ آهذُانتاد: دس عثاست هشحَم 

ٍ االقَی االٍل »ت. . احتیاؽ هستحة آى انت کِ اکثش سا تذّذ ٍلی اگش اقل سا ّن تذّذا کافی انایي احتیاؽ هستحة انت

اٍ تاشذا اقل کافی انت اها اگش هال تحت یذ اٍ ًثاشقذا   یذ هعٌای ایي نخي چیست؟ اگش هال تحت «إرا کاى الوال فی یذُ

کٌٌذا  تعذ اص ایٌکِ یک ػلع تفظیل سا رکش هیکٌٌذا  تایذ اکثش سا تذّذ. ایي دس اقَال سنن انت کِ ٍقتی یک قَلی سا ًقل هی

 کشدُ کِ ًرش نیذ تِ تفظیل ًیست؟ خَد تِ خَد اص آى کالم هعلَم انت. چِ کسی اشکالػلع دیگش تفظیل 

 نؤال:

را لن إ»تاشذ.  شَد اگش هال دس یذ اٍ ایي یعٌی اکتفاء تِ اقل هی «ٍ االقَی االٍل إرا کاى الوال فی یذُ»گَیذ  ٍقتی هیانتاد: 

 دیگش هسإلِ اکتفاء تِ اقل هـشح ًیست تلکِ ٍجَب اعـاء االکثش هذ ًرش انت.  ا«یکي الوال فی یذُ

 نؤال: 

انتاد: قَل اٍل هی گَیذ کاسی ًذاسین کِ ایي هال تحت یذُ تاشذ یا ًثاشذا دائش تیي الوتثایٌیي تاشذ یا تیي اقل ٍ اکثش؛ اطالً 

لٌگقذ لقزا ًاچقاساً تفظقیل      حرِ کشدُا یک جای کاس هیّویي کِ ّش کسی دس یک ٍجِ ٍ قَل هال اًذ. تِ آى جْت ًپشداختِ

گَیذ جَاص االکتفاء تاالقلا تِ طَست هـل  گفتِ ٍ کاسی ًذاسد کِ ایي اقل ٍ اکثش انت یا هتثایٌیيا  اًذ. قَل دٍم کِ هی دادُ

تَاًین تگَیین  هی  هـلگَیذ ًِ  شَد. اها هشحَم نیذ هی یا تحت یذ ایي شخض ّست یا ًیست؛ هـلقا گفتِ اکتفاء تِ اقل هی

 تَاًین تگَیین ٍجَب اعـاء االکثش. ّش کذام سا ًاظش تِ یک فشع خاص کشدُ انت.  جَاص اکتفا تاالقل ٍ ًِ هـل  هی
 قول چهارمدلیل 

هشحَم نیذ دس جایی کِ هال تحت یذُ چِ ها دس قَل دٍم ٍ نَم گفتینا کاهالً هعلَم انت.  دلیل تفظیل نیذ تا تَجِ تِ آى

تپشداصدا چَى ؿث  آى قاعذُا یقذ اهقاسُ هلکیقت    کٌذ کِ ایي اقل سا  سفتِ انت. قاعذُ یذ اقتؼا هی تاشذا تِ نشاغ قاعذُ یذ

داًقذ ایقي هقال     د اها هیهگش دس آى هقذاسی کِ یقیي تِ خالف داسد؛ یقیي داسد کِ ایي هالِ خَدس ًیست. ٍلَ یذ داس اانت

هثالً یک تستِ پَل دس جیة شوانت ٍ تحت یذ شوانقت اهقا   شَد.  یت یذ اص تیي هیجا دیگش اهاس تشای خَدس ًیست. آى

ا هلک خَدِ اٍ ًیسقت لقزا اهاسیقت یقذ     جا یذ شوا اهاسیت ًذاسد. یقیٌی انت کِ اقل یقیي داسیذ کِ تشای خَدت ًیست. ایي

هاسیت یذ اقتؼا سٍد. پس اقل سا تایذ تپشداصدا چَى یقیي داسد. اها ًسثت تِ اکثش ا ًسثت تِ اقل تا یک هعاسع اقَی کٌاس هی

 کٌذ کِ ایي هلک اٍ تاشذ.  هی

قاعذُ یذا هلکیت خَدس سا ًسثت  تَاًذ تِ نشاغ قاعذُ یذ تشٍد ٍ اص ساُ اها دس جایی کِ ّوِ اهَال تحت یذ اٍ ًیستا ًوی

تِ هاصاد تش اقل ثاتت کٌذ. تکلیف اقل کِ سٍشي انت ٍ آى سا تایذ تذّذ؛ چَى یقیي داسد کِ ایي هقذاس هال خَدس ًیسقت.  

گَیذ یقیي داسد تِ ایٌکِ یک هالی هتعل  تِ غیش دس اهَال  جا جای جشیاى قاعذُ یذ ّن ًیست. هی ًسثت تِ اکثش چـَس؟ ایي

کٌذ تشای ایٌکِ ایي شقخض اص عْقذُ    کٌذ ٍ عقل حکن هی داًذ ًظف هال انت یا ثلث هال. احتیاؽ اقتؼا هی ؛ ًویاٍ ّست

 لیل هشحَم نیذ دس ایي تفظیل انت.ایي هحظل دتکلیف خاسج شَدا احتیاؿاً تایذ اکثش سا تپشداصد. 
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 چهارم دلیل قولبزرسی 

شَد.  ا اشکال ایي تفظیل ّن هعلَم هیشذَل نَم تا تَجِ تِ اشکاالتی کِ تِ دلیل اٍل دس قَل دٍم ٍ اشکالی کِ تِ دلیل ق

جا ًسثت تِ آى تخشی کِ ایشاى قائل تِ جقَاص اکتفقاء تقِ اققل      ساتـِ تا قاعذُ یذ هـشح تَدا ایي دس دقیقاً ّواى اشکالی کِ

داشقتٌذا  یقذُ  ا تِ آى تیاًی کِ ایشاى دس فشع عذم کَى الوال فقی  شذشَد ٍ ّواى اشکالی کِ دس قَل نَم  شذًذا ٍاسد هی

 شَد. لزا ایي تفظیل هشحَم نیذ تِ ًرش ًاتوام انت.  ٍاسد هی

 نؤال: 

ای کِ هـشح شذا تعذاً خقَاّین دیقذ کقِ     دس ادلِ تَاًین ایي سا دسنت کٌین یا ًِ؟ انتاد: تحث ها ایي انت کِ تا قاعذُ یذ هی

 کِ خَاّین سنیذ. قَل ح  دس هسإلِا یک تلفیقی انت اص ایي طَس هختلف ٍ تفظیلی دس هسإلِ انت 

 : تنصیفقول پنجن

جا تٌظیف کي.  داًیا ایي شٌانی اها هقذاس هال حشام سا ًوی گَیذ اگش هالک هال سا هی قَل تِ تٌظیف ]ًظف کشدى[ انت. هی

 ًظف سا تِ اٍ تذّذ ٍ ًظف سا خَدس تشداسد. 
 دلیل قول پنجن

اختالف کِ دس آى انت ا کِ یکی دستاسُ دیٌاس ٍدعی ٍ دیگشی دستاسُ دسّوی انت دلیل ایي قَل انتٌاد تِ عوَم دٍ سٍایت

  فِی سٓجٔلٍ انٕقتوَٕدٓعٓ سٓجٔلًقا دِیٌوقاسٓیٕيِ   »انت. سٍایت سا هشحَم طذٍ  عي السکًَی عي الظاد )ع( عي اتیِ ًقل کشدُ انت. 

کٌذ کِ یک هشدی ًضد شخظی آهقذُ ٍ دٍ   ؛ اتتذا هَػَع نؤال ٍ هسإلِ سا تیاى هی«اعٓ دِیٌواسٌ هٌِْْٓافوانٕتوَٕدٓعِٓٔ آخوشُ دِیٌواساً فوؼو

ایي شخض آهذُ ٍ یک دیٌاس سا ٍدیعِ گزاشتِ انت؛ یعٌقی االى نقِ    ًضد دیٌاس سا ًضد اٍ ٍدیعِ گزاشتِ انت. هشد دٍهی ًیض

جا تایذ چِ تایذ  یکی اص ایي نِ دیٌاس اص تیي سفت ٍ گن شذ. ایيٍدیعِ ًضد ایي شخض قشاس گشفتِ انت. تعذ  عٌَاىدیٌاس تِ 

ّا ًثَدُ کِ هعلَم تاشقذ دیٌقاسِ چقِ     کٌٌذ؟ فشع ایي انت کِ قیوت ٍ شکل ایي دیٌاسّا هثل ّن تَدُ انت. تفاٍت تیي ایي

 کسی گن شذُ انت. االى هعلَم ًیست کِ دیٌاس ػایع شذُ تشای ًفش اٍل انت یا ًفش دٍم.

فشهایذ تِ آى کسی کِ طاحة دٍ دیٌاس  ؛ اهام)ع( هی9«یٔعٕـوى طٓاحِةٔ الذِّیٌواسٓیٕيِ دِیٌواساً ٍٓ یٔقْسٓنٔ الْأخوشُ تٓیٌٕؤْوٓا ًِظٕفویٕيِقوالو)ع(: »

ک کِ دٍ دیٌاس تِ اهاًت گزاشتِا ی آى کسی انتا یک دیٌاس تذّذ ٍ آى دیٌاس دیگش سا تیي ایي دٍ ًفش تقسین کٌذ. یعٌی کإىّ

 کٌذ. کٌذ ٍ کسی کِ یک دیٌاس گزاشتِا ًظف دیٌاس دسیافت هی ٍ ًین دیٌاس دسیافت هی

ّویي سٍایت سا هشحَم شیخ ؿَنی تا انٌاد خَدس اص نکًَی ًقل کشدُ تا ایي تفاٍت کِ جولِ آخش دس ًقل شیخ ؿَنقی  

 کِ الثتِ اص ًرش هعٌایی فشقی ًذاسد.  5« یٕيٍٓ یٓقْتوسِوٓاىِ الذِّیٌواسٓ الْثٓاقِیٓ تٓیٌٕؤْوٓا ًِظٕفو»ایٌـَس آهذُ انت: 

دسنت انت کِ  «یٔعٕـوى طٓاحِةٔ الذِّیٌواسٓیٕيِ دِیٌواساً ٍٓ یٔقْسٓنٔ الْأخوشُ تٓیٌٕؤْوٓا ًِظٕفویٕيِ»اًذ  اًذ؟ گفتِ تِ ایي سٍایت چـَس انتذالل کشدُ

انت کِ هالک هال هعلَم انت اهقا   تشای ّوِ هَاسدی  دس خظَص ایي دیٌاس ٍدعی انتا ٍلی تٌظیف یک ساُ چاسُحکن 

اًقذ.   ای انت کِ تشخی اص ایي سٍایت ٍ سٍایات ًریش ایيا انتفادُ کشدُ هقذاس هال هعلَم ًیست. قاعذُ عذل ٍ اًظافا قاعذُ
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. هَسد ایي سٍایت دیٌاس ٍدعی انت اها ایي خظَطیت ًذاسد. ها جا خظَطیتی ًذاسد اًذ هَسد سٍایت دس ایي گفتِ یعٌی کإىّ

 ّا ًظف شَد.  کِ یک هالک هال هعلَم ًثَدا تیي آىتَاًین اص ایي قاعذُ انتفادُ کٌین ٍ تگَیین ّش کجا  جا هی ّوِ

 .خَاّذ شذسٍایت دیگشی ّن ّست کِ دس جلسِ تعذ تشسنی  بحث جلسه آینده:

الحوذ هلل سب العالویي»  


