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 «معن جههلي هححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلي هادداهم هاالّلهههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»

 خالصه جلسه گذشته:

ت برٍاٗ هَرد استٌبد لزار گزفتِ عبئفِ ثبًِ٘ اس رٍاٗبتٖ است کِ ثز اختػبظ خوس ثِ غٌبئن هٌمَلِاستذالل ثِ ثحث در 

ظبّز اٗي رٍاٗبت اٗي ثَد کِ اراضٖ  ؛را در جلسِ گذضتِ ث٘بى کزدٗن ٍ تمزٗت استذالل ثِ اٗي رٍاٗبت ث٘بى ضذعبئفِ دٍم 

تَاًذ  هٖ ،هلک ّوِ هسلو٘ي است ٍ اهبم ٍ ٍلٖ ّز گًَِ کِ غالح ثذاًذ ،ضًَذ کِ اس راُ لْز ٍ غلجِ ثذست هسلو٘ي فتح هٖ

 در جْت هػبلح اسالم ٍ هسلو٘ي غزف کٌذ. ػَائذ آًْب را

تَاًذ ّوِ اٗي اراضٖ را در راُ اسالم غزف ثکٌذ ٍ ّوِ اٗي  ّوِ اراضٖ ضذُ ٍ اٌٗکِ اهبم هًٖسجت ثِ اٗي هؼٌٖ کِ حکن 

گ٘زد. پس اٗي  حبکٖ اس اٗي است کِ خوس ثِ اراضٖ تؼلك ًوٖ ،اراضٖ هتؼلك ثِ هسلو٘ي است ًِ فمظ چْبر پٌجن آى

م٘ذ اعالق آِٗ ٍ ػوَم رٍاٗبت ٍ ثِ خػَظ رٍاٗت اثٖ ثػ٘ز ّستٌذ لذا ًت٘جِ هالحظِ اٗي رٍاٗبت در همبٗسِ ثب رٍاٗبت ه

 گ٘زد. ضَد ٍ غ٘ز هٌمَالت را در ثز ًوٖ خوس فمظ در غٌبئن هٌمَلِ ثبثت هٖ خوس، اٗي است کِ اعاللبت ادلِ

 بزرسی طائفه دوم روایات:

 :است اضکبلچٌذ هجتال ثِ  ٍاٗي استذالل ثِ ًظز هب ًبتوبم 

 اشکال اول:

اضکبل اٍل اٗي است کِ اٗي عبئفِ اس رٍاٗبت اسبسبً در همبثل اعالق آِٗ خوس ٍ رٍاٗبتٖ کِ خوس را ثِ ًحَ هغلك ثبثت 

ّب در اخت٘بر آًْبست  همبتل٘ي ٍ ٗب کسبًٖ کِ اٗي سه٘ياس ً٘ستٌذ چَى اسبسبً اٗي رٍاٗبت در همبم ث٘بى ًفٖ هلک٘ت  ،کٌٌذ هٖ

 ثبضذ. هٍٖ ٗب ثِ آًْب دادُ ضذُ تب کبر ثکٌٌذ ٍ ػَائذش را در اخت٘بر حبکن ثگذارًذ، 

کٌٌذ اٗي هلک ّوِ هسلو٘ي است ٍ کسٖ حك  ضَد ّوِ تأک٘ذ هٖ ثِ ػجبرت دٗگز ٍلتٖ هجوَع اٗي رٍاٗبت هالحظِ هٖ

ّب را  فزهبٗذ: چِ کسٖ اٗي سه٘ي ر ثؼضٖ رٍاٗبت هالحظِ فزهَدٗذ اهبم ثب تؼجت ثِ سبئل هًٖذارد اٗي را ثفزٍضذ لذا د

کسٖ گوبى ًکٌذ اٗي اٌٗکِ ّبست ٍ  فزٍضذ؟ اٗي رٍاٗبت در ٍالغ ثزإ ًفٖ تَّن هلک٘ت همبتل٘ي ًسجت ثِ اٗي سه٘ي هٖ

ٍ ّوچٌ٘ي ثزإ ًفٖ تَّن هلک٘ت کسبًٖ  َد.ض گ٘زد ٍ ث٘ي آًْب تمس٘ن هٖ تل٘ي لزار هٖبّب هثل سبٗز غٌبئن در اخت٘بر هم سه٘ي

 کٌٌذ.  ّب کبر هٖ کِ ثز رٍٕ اٗي سه٘ياست 

ّب هزثَط ثِ هسلو٘ي است ٗب چْبر پٌجن آى هبل هسلو٘ي است،  پس اسبسبً اٗي رٍاٗبت در همبم ث٘بى اٌٗکِ ّوِ اٗي سه٘ي

 اٗي رٍاٗبت است. راغل هلک٘ت هسلو٘ي ثز اٗي اراضٖ ٍ ػذم تؼلك اٗي اراضٖ ثِ اضخبظ خبظ هٌظَثلکِ ً٘ست 
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اش  استذالل کزد کِ ظبّز اٗي رٍاٗبت اٗي است کِ ّوِ تَاى ثِ آًْب همبم ث٘بى ًجَدًذ دٗگز ًوٖدر اگز اس اٗي جْت آًگبُ 

در همبم ًفٖ هلک٘ت کٌذ؛ گبّٖ  چَى اٗي دٍ ثب ّن فزق هٖپس دٗگز خوس ًذارًذ؛ هبل هسلو٘ي است ًِ چْبر پٌجن آى 

فمظ ًفٖ هلک٘ت سٗذ است د اٗي سه٘ي هبل ػوزٍ است ٍ غزؼ ضَ هٖگفتِ  ٍسٗذ اس اٗي سه٘ي ٍ تؼلك اٗي سه٘ي ثِ ػوز

گَٗ٘ذ اٗي  همبم ث٘بى همذار هلک٘ت ػوزٍ ثز اٗي سه٘ي است. همبم اٍل ثب همبم دٍم هتفبٍت است ضوب ٍلتٖ هٖ ،همبم گبّٖ ّن

بفبت ًذارد کِ ػوزٍ کِ ثِ ػٌَاى هبلک اٗي خَاّ٘ذ ثگَٗ٘ذ سٗذ در اٌٗجب ّ٘چ ًمطٖ ًذارد اٗي هٌ سه٘ي هبل ػوزٍ است ٍ هٖ

 سه٘ي هؼزفٖ ضذُ در اٗي سه٘ي ضزٗک ّن داضتِ ثبضذ. 

ضَد اٗي اراضٖ هلک هسلو٘ي است اغالً ًظز ثِ اٗي جْت ًذارًذ  لذا همبم خ٘لٖ هْن است؛ ٍلتٖ در اٗي رٍاٗبت گفتِ هٖ

ٍ همبتل٘ي ٍ اهثبل آى است. اهب  خبظ خبظضازاى ٍ کِ ّوِ آى هبل هسلو٘ي است ٗب چْبر پٌجن ثلکِ همبم ًفٖ هلک٘ت دٗگ

اٌٗکِ آٗب ّوِ اٗي اراضٖ لجل اخزاج الخوس ٗب اٗي اراضٖ ثؼذ اخزاج الخوس هتؼلك ثِ جو٘غ هسلو٘ي است اٗي رٍاٗبت 

 .ً٘ست جْت ًبظز ثِ آى

ًسجت اٗي رٍاٗبت ثب دل٘ل خوس ثِ تؼج٘ز هحمك ػزالٖ ًسجت دل٘ل هَضَع ثِ دل٘ل حکن است؛ هزحَم ػجبرت دٗگز ثِ 

هب تکفل لج٘بى الوَضَع ٍ  ًسجٔ ّذا الذل٘ل ثبالضبفٔ الٖ دل٘ل الخوس کٌسجٔ»مك ػزالٖ تؼج٘زضبى اٗي است کِ: هح

 1«.حکوِ

کٌذ، ث٘بى کٌ٘ن، اٗي  پس در ٍالغ اگز ثخَاّ٘ن ًسجت اٗي عبئفِ اس اٗي رٍاٗبت را ثب دل٘لٖ کِ خوس را ثِ ًحَ هغلك ثبثت هٖ

کٌذ خوس را در ّز هلکٖ ثِ ًحَ هغلك چِ هلک ضخع ثبضذ ٍ چِ هلک ػبهِ  گَٗ٘ن: دل٘ل خوس اثجبت هٖ گًَِ هٖ

اٗي عبئفِ اس رٍاٗبت فمظ هلک٘ت هسلو٘ي را ًسجت ثِ اٗي ٍلٖ هسلو٘ي ثبضذ ٍ چِ هٌمَل ثبضذ ٍ چِ غ٘ز هٌمَل ثبضذ 

در را کٌذ خوس  کٌذ ٍ ال غ٘ز پس ثؼذ اس ثجَت هلک٘ت هسلو٘ي ًسجت ثِ اٗي اراضٖ دل٘ل خوس اثجبت هٖ ّب ثبثت هٖ سه٘ي

 ّو٘ي هلک هتؼلك ثِ ّوِ هسلو٘ي.

ضَد ٍ خوس حتٖ در اراضٖ  ثب اٗي عبئفِ اس رٍاٗبت هم٘ذ ًوٖ (اس اعاللبت آِٗ ٍ رٍاٗبت)پس اعاللبتٖ کِ گفت٘ن  نتیجه:

 ضَد. ّن ثب اٗي ث٘بى ثبثت هٖ

ضذُ ثبضذ هتؼلك خوس است ٍلٖ اٗي گَٗذ اهَالٖ کِ هلک٘ت در آى ثبثت  تَاً٘ن اٗي گًَِ ثگَٗ٘ن کِ آِٗ هٖ هب هٖ سؤال:

 گٌَٗذ ثزإ اراضٖ ٍ غ٘ز هٌمَالت هلک٘تٖ ثبثت ً٘ست تب هتؼلك خوس ثبضٌذ. رٍاٗبت هٖ

جو٘غ الوسلو٘ي ثِ ػٌَاى آٗب اٗي اراضٖ هلک ػٌَاى ػبهِ هسلو٘ي ّست ٗب ًِ؟ هلک ضخػٖ ً٘ست ٍلٖ ػٌَاى اٍالً:  استاد:

ضَد فزلص اٗي است کِ در آًجب هلک ضخػٖ است ٍ اٌٗجب  اغل هلک٘ت ثبثت هٖضَد پس  ّب ضٌبختِ هٖ هبلک اٗي سه٘ي

فمظ هب چٌ٘ي دل٘لٖ ًذارٗن کِ خوس را کٌذ؟  هلک ضخػٖ ً٘ست آٗب دل٘ل خوس، خوس را فمظ در هلک ضخػٖ ثبثت هٖ

ذ ثِ اٌٗکِ اضبفِ ثِ گ٘زد ٍلٖ اٗي هلک هم٘ پس اٍالً درست است کِ خوس ثِ هلک تؼلك هٖ در هلک ضخػٖ ثبثت کٌذ.

ٗک ضخع داضتِ ثبضذ، ً٘ست ٍ ّز آًچِ هلک است هتؼلك خوس است اػن اس اٌٗکِ هلک اضخبظ ثبضذ ٗب هلک ػبهِ 

 هسلو٘ي ثبضذ.

                                                 

 .173، ظ3. ضزح تجػزٓ الوتؼلو٘ي، ج1



313 

 

 کٌذ کِ اٌْٗب کٌذ در حبلٖ کِ در هَرد غٌبئن هٌمَل ادػب ًوٖ ثبً٘بً: اٌٗکِ فزهَدٗذ اٌٗجب دارد هلک را ثزإ هسلو٘ي ثبثت هٖ

گَٗذ ثؼذ اخزاج الخوس ٗمسن ث٘ي الومبتل٘ي؛ ث٘ي اٗي دٍ فزق است در اٗي رٍاٗبت در ٍالغ دارد  ي است ثلکِ هٖهمبتل٘ هلک

ْب ثؼذ ٍ آًضذُ هلک هسلو٘ي  ،تَاً٘ن استفبدُ ثکٌ٘ن کِ ثذٍى خوس کٌذ کِ اٌْٗب هلکٌ للوسلو٘ي ٍ کأىّ اس اٗي هٖ ث٘بى هٖ

ضَد ٍ ثؼذ ث٘ي  ضًَذ اٗي غٌبئن هٌمَل خوس آى دادُ هٖ َل گفتِ هٖ. در هَرد غٌبئن هٌمضًَذ الخوس هلک هسلو٘ي هٖ

 فزهَدٗذ کِ ّز دٍ را پبسخ دادٗن. در ٍالغ دٍ اضکبل ٗؼٌٖضًَذ  ضَد ٗؼٌٖ ثؼذ اخزاج الخوس هلک هٖ همبتل٘ي تمس٘ن هٖ

٘ي است لذا خوس ثِ آى گ٘زد ٍ اراضٖ هلک ػبهِ هسلو اٗي است کِ خوس ثِ هلک ضخػٖ تؼلك هٖپس ٗک اضکبل 

گ٘زد پبسخ آى اٗي ثَد کِ ادلِ خوس ثِ ّ٘چ ٍجِ داللت ثز ثجَت خوس در خػَظ چ٘شّبٖٗ کِ هلک ضخػٖ  تؼلك ًوٖ

کٌذ ٍ ّز آًچِ کِ هلک است هتؼلك خوس است اػن اس اٌٗکِ هلک اضخبظ حم٘مٖ ثبضذ ٗب هلک ٗک ػٌَاى  ّستٌذ ًوٖ

هبل هسلو٘ي ّستٌذ ٍ ٍلتٖ هلک  س اثتذاکٌذ کِ اراضٖ ا کِ اٗي رٍاٗبت دارد ث٘بى هٖ استي اٗ اضکبل دٍم ػبم ثبضذ.

کِ هلکٌ ٍ هتؼلكٌ ثبلومبتل٘ي ٍ الغبًو٘ي ثلکِ گفتِ خوس غٌبئن هٌمَل ًگفتِ در هَرد اهب  ًذاردخوس  دٗگزهسلو٘ي ضذًذ 

اٗي پبسخ َالت خوس ّست ٍ در غ٘ز هٌمَالت خوس ً٘ست. اخزاج ضَد ٍ ثؼذ هبثمٖ ث٘ي همبتل٘ي تمس٘ن ضَد پس در هٌم

ثِ کٌذ غٌ٘وت  ًوّٖن ّن هؼلَم است کِ اسبسبً چٌبًچِ در پبسخ اضکبل اٍل گفت٘ن تب هلک ًجبضذ خوس هؼٌٖ ًذارد ٍ فزق 

در غَرتٖ کِ غٌبئن آٌٗذ  در هٖػبهٔ الوسلو٘ي ثِ هلک٘ت در غَرتٖ کِ غٌبئن هٌمَل ثبضٌذ ٍ آٗذ  در هٖهلک٘ت همبتل٘ي 

ضَد اخزاج الخوس در عَل هلک٘ت  . اٍل ثبٗذ هلک٘ت هحمك ثطَد ثؼذ دستَر ثِ اخزاج خوس دادُ هٖثبضٌذ٘ز هٌمَل غ

خوس ثپزداسد. در غٌبئن هٌمَلِ غزٗحبً دستَر ثِ اخزاج خوس دادُ ضذُ ٍ در  ،ٌَّس کسٖ هبلک ًطذُهؼٌٖ ًذارد است؛ 

کٌ٘ن کِ در غٌبئن غ٘ز  ادُ ًطذُ ٍلٖ هب اس اعاللبت ادلِ خوس استفبدُ هٖغٌبئن هٌمَل ثِ غزاحت دستَر ثِ اخزاج خوس د

همبم آى راضٖ هتؼلك ثِ هسلو٘ي است اکٌذ کِ اٗي  هٌمَل ٍ اراضٖ ّن خوس ّست ٍ اٗي رٍاٗبت اسبسبً ٍلتٖ هغزح هٖ

اٗي عبئفِ اس  اضکبل ثِثٌبثزاٗي . کٌٌذ همبتل٘ي ٗب کسبًٖ کِ رٍٕ اٗي اراضٖ کبر هٖاس همبم ث٘بى ًفٖ تَّن هلک٘ت است 

 است. ٍاردرٍاٗبت 

 اشکال دوم:

ٍ رٍاٗبت هغلمِ دال ثز ضَد ٍ آى اٌٗکِ ًفٖ ثطَد تم٘٘ذ اعالق آِٗ خوس  در اضکبل دٍم در ٍالغ ٗک ّذف تؼم٘ت هٖ

تم٘٘ذ ّذف اٗي است کِ گفتِ ضَد ادلِ ثجَت خوس هغلمب ثِ ٍاسغِ اٗي رٍاٗبت ثِ ٍس٘لِ اٗي رٍاٗبت ٗؼٌٖ ثجَت خوس 

 .ضَد ًوٖ

آٗذ؟ ٍلتٖ ث٘ي ػبم ٍ خبظ ًسجت ػوَم ٍ خػَظ  تم٘٘ذ در چِ غَرتٖ هوکي است؟ در چِ غَرتٖ تخػ٘ع پ٘ص هٖ

فسبق هي الؼلوب اٌٗجب اٗي دل٘ل دٍم هخػع دل٘ل اٍل است اهب اگز الهغلك ثبضذ؛ اگز گفت٘ن اکزم الؼلوب ٍ ثؼذ گفت٘ن ال تکزم 

ضَد. در  ٘ل دٍم ثب دل٘ل اٍل ًسجت ػوَم ٍ خػَظ هغلك ًجبضذ، اٗي دٗگز ًسجت ثِ آى هخػع هحسَة ًوًٖسجت دل

تَاًذ هم٘ذ دل٘ل هغلك ثبضذ کِ ًسجت اٌْٗب هثل ًسجت ػبم ٍ خبظ  هغلك ٍ هم٘ذ ّن ّو٘ي گًَِ است ٗک دل٘ل ٍلتٖ هٖ

در تم٘٘ذ ٍ تخػ٘ع ًسجت دل٘ل هغلك ٍ دل٘ل هم٘ذ ٍ ًسجت دل٘ل ػبم ٍ دل٘ل خبظ ثبٗذ ػوَم ٍ خػَظ  پس .هغلك ثبضذ

 .گ٘زد هغلك ثبضذ اگز اٗي چٌ٘ي ثَد تم٘٘ذ ٍ تخػ٘ع غَرت هٖ
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در هب ًحي فِ٘ ًسجت اٗي دٍ دل٘ل ًسجت ػوَم ٍ خػَظ هغلك ً٘ست ثلکِ ًسجت  ؛اٗي چٌ٘ي ً٘ست در هب ًحي فِ٘اهب 

ػوَم ٍ خػَظ هي ٍجِ است ٗؼٌٖ ث٘ي اعالق آِٗ ٗب رٍاٗبتٖ هثل رٍاٗت اثٖ ثػ٘ز کِ خوس را ثِ ًحَ هغلك ثبثت 

کٌذ ثز اٌٗکِ اراضٖ هلک هسلو٘ي  لت هٖکٌذ چِ در هٌمَالت ٍ چِ در غ٘ز هٌمَالت ٍ ث٘ي اٗي عبئفِ اس رٍاٗبت کِ دال هٖ

ِ اراضٖ کٌذ ثز اٌٗک ّستٌذ، ّز دٍ تب اعالق دارًذ ّن ادلِ خوس اعالق دارد ٍ ّن اٗي عبئفِ دٍم اس رٍاٗبت کِ داللت هٖ

ٍ کٌ٘ن ّز د تَاًذ ٗکٖ هم٘ذ دٗگزٕ ثبضذ حبل ثِ چِ دل٘ل ادػب هٖ ّز دٍ اعالق داضت دٗگز ًوٖ ستٌذ ٍلتٖهلک هسلو٘ي ّ

اعالق دارًذ؟ ّز کذام اس جْتٖ اعالق دارًذ دل٘ل خوس اس ٗک جْت ػبم است ٍ اس ٗک جْت هغلك است ٍ آى ّن اٗي 

ضَد ٍ ّن غ٘ز  کٌذ خوس عجك ادلِ ػبهِ ّن ضبهل هٌمَالت هٖ جْت است کِ خوس را در هٌمَل ٍ غ٘ز هٌمَل ثبثت هٖ

هلک٘ت اس ٗک جْت دٗگزٕ اعالق دارد ٍ آى اٌٗکِ در ٍالغ  اٗي رٍاٗبت ّن .پس ٗک اعاللٖ اس اٗي جْت داردت هٌمَال

 گ٘زد ٍ ّن غ٘ز آى را. ٗؼٌٖ ّن همذار خوس را در ثزهٖ کٌذ اثجبت هٖ را ًسجت ثِ ّوِ هبل

جٌگٖ هتؼلك خوس است چِ هٌمَل ثبضذ ٍ چِ غ٘ز  وتگَٗذ ّز غٌ٘ رٍاٗت( هٖ ٗب آِٗػجبرت دٗگز دل٘ل خوس ) ثِ

اٗي عبئفِ اس ، ادلِ خوس فمظ ًبظز ثِ ٗک پٌجن اس اهَال استٍلٖ کٌذ  راضٖ ٍ غ٘ز اراضٖ ثبثت هٖخوس را در ا، ٍ هٌمَل

کٌذ ثز اٌٗکِ ّوِ اراضٖ هلکٌ للوسلو٘ي  اٗي رٍاٗبت داللت هٖچَى رٍاٗبت اس ٗک جْت دٗگزٕ هغلك ٍ ضبهل ػبم است 

جن ً٘ست کِ خوس آى ثبٗذ دادُ ضَد ٍ چْبر پٌجن تمس٘ن ضَد ثلکِ گَٗذ جو٘غ االراضٖ دٗگز سخي اس ٗک پٌ اٌٗکِ هٖ

، ٘ز آى را ٗؼٌٖ ضبهل ّوِ هبل استگ٘زد ٍ ّن غ اش هبل هسلو٘ي است پس ّن همذار خوس را در ثز هٖگَٗذ ّوِ اٌٗجب هٖ

 .وِ هبل ًجَدضبهل ّ ادلِ خوسلٖ کِ در حب

ضبهل غ٘ز هٌمَل ػبم است اهب اس ٗک جْت خبظ است ٍ  ضَد ٍ ّن دل٘ل خوس اس اٗي جْت کِ ّن ضبهل هٌمَل هٖ پس

طوَل للوٌمَل ٍ غ٘ز الآى ّن اٗي است کِ اختػبظ ثِ همذار خوس دارد پس ػبمٌ هي جٍْٔ ٍ خبظٌ هي جٍْٔ )ػبمٌ لجْٔ 

ْٔ الوٌمَل ٍ خبظٌ لجْٔ اختػبغِ ثبلخوس( ٍ در همبثل اٗي عبئفِ اس رٍاٗبت ػبمٌ هي جٍْٔ ٍ خبظٌ هي جٍْٔ )ػبمٌ هي ج

 ضوَلِ لجو٘غ الوبل ٍ دٗگز فمظ هزثَط ثِ ٗک پٌجن ٍ خوس ً٘ست ٍ خبظٌ هي جْٔ اختػبغِ ثغ٘ز الوٌمَالت(.

تَاًذ ٗک  ًوٍٖ تَاً٘ن ٗک دل٘ل را ثز دل٘ل دٗگز همذم کٌ٘ن  اگز ًسجت ث٘ي دٍ دل٘ل ػوَم ٍ خػَظ هي ٍجِ ضذ آًگبُ ًوٖ

بٗذ کزد ث٘ي دٍ دل٘لٖ کِ ًسجت ث٘ي آًْب ًسجت ػبم ٍ خبظ هي ٍجِ دل٘ل هم٘ذ ٗب هخػع دل٘ل دٗگز ثبضذ. الجتِ اٌٗکِ چِ ث

تَاًذ  گَٗ٘ن اٗي عبئفِ اٍلٖ ًوٖ است، ثحث دٗگزٕ است ػوذُ اٗي است کِ هب در همبم اضکبل ثِ استذالل ثِ عبئفِ اٍلٖ هٖ

ٍجِ است ٍ جبٖٗ هم٘ذ ػوَم ادلِ خوس ثبضذ چَى ًسجت اٗي عبئفِ اس رٍاٗبت ثب ادلِ خوس ًسجت ػوَم ٍ خػَظ هي 

ّ٘چ ٍجْٖ ًذارد کِ هب ٗکٖ اس کِ ث٘ي دٍ دل٘ل ًسجت ػوَم ٍ خػَظ هي ٍجِ ثبضذ الٍجَِ لتم٘٘ذ احذ الذل٘ل٘ي ثذل٘لٍ آخز 

 ضَد. اٗي دٍ دل٘ل را ثز دٗگزٕ همذم ثکٌ٘ن ٍ ثگَٗ٘ن اٗي چَى هم٘ذ ٍ هخػع است همذم هٖ

 اشکال:خالصه 

ز ادلِ خوس است؛ درست است کِ ادلِ خوس هغلك است ٍ ّوِ تالش هستذل اٗي ثَد کِ ثگَٗذ اٗي رٍاٗبت حبکن ث

گَٗذ غ٘ز هٌمَل خوس  ضَد ٍ هٖ گَٗذ ّن هٌمَل ٍ ّن غ٘ز هٌمَل خوس دارد اهب اٗي رٍاٗبت در همبثل آى ػلن هٖ هٖ

تَاًذ هم٘ذ ػوَم ادلِ خوس ثبضذ چَى تم٘٘ذ ٍ تخػ٘ع در غَرتٖ  گَٗ٘ن اٗي رٍاٗبت ًوٖ ًذارد. هب در اضکبل دٍم هٖ
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ست کِ ًسجت دٍ دل٘ل ػوَم ٍ خػَظ هغلك ثبضذ در حبلٖ کِ ًسجت اٗي دٍ دل٘ل ػوَم ٍ خػَظ هي ٍجِ است ٍ دٍ ا

 ٌذ.کَاًٌذ ّ٘چ کذام دٗگزٕ را هم٘ذ ت ضبى ػوَم ٍ خػَظ هي ٍجِ است ًوٖ دل٘لٖ کِ ًسجت

ّبٖٗ ثِ اٗي اضکبل دادُ ضذُ کِ ثبٗذ  پبسخلکي ضذُ  ٍارداٗي اضکبلٖ است کِ ثِ استذالل ثِ عبئفِ ثبًِ٘  بحث جلسه آینده:

اًذ ٍ  دادُ 1ّب ثپزداسٗن ٍ ثجٌ٘٘ن حك در هسئلِ چ٘ست. اٌٗجب ٗک پبسخٖ هحمك خَٖٗ در جلسِ آٌٗذُ ثِ ثزرسٖ اٗي پبسخ

 خَاّ٘ن کزد. ثزرسٖاهلل دادُ کِ ّ٘چ کذام اس اٗي دٍ ثِ ًظز هب ٍارد ً٘ست کِ إى ضبء  2پبسخ دٗگزٕ هزحَم ضْ٘ذ غذر

 «ذ هلل رة الؼبلو٘يٍالحو»
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