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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
از سوي غير از متسابقين بود كه سؤال اين بود كه نفس اين عمل  جوايزبحث پنجم در برگزاري مسابقات و اعطاي 

 از نظر تكليفي جايز است يا نه و بر فرض جواز آيا نافذ است يا نه؟

 خالصه بحث اول
 ها و ساختارهاي فقهي كه با اين عمل و اقدام سازگار باشد چيستبعد از بيان مقدمات در بحث اول گفتيم كه فرمول

از موانع في حد نفسه  نظرقطعفقهي براي اين عمل بيان كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه با  و ساختاركه چهار پنج راه 

 تواند تكليفاً امر مشروع و وضعاً نافذ باشد، اين بحث اول بود كه گذشتيم.اين عمل مي

 خالصه بحث دوم
 تا آن را بررسي كنيم. ؟چيست تو صحبحث دوم در مقام پنجم اين بود كه تكليفاً و وضعًا موانع اين جواز 

تواند براي قائلين به قول يا احتمال براي حرمت بيان كرد كه اولين دليل آن بررسي شد و در اينجا عمدتًا دو دليل مي

بينيم جدا نمي تكتكحاصل بحث اين بود كه ممكن است كسي به ادله قمار و رهان و ميسر استدالل كند، ديگر ادله را 

چون در  گرددبرميو اين سه هم نهايتاً به همان مالك رهان  گرددبرميبه عنوان قمار و رهان و ميسر چون روح بحث 

بعضي از ادله، مستقيم الرهان داشت و منع از رهان كرده بود و بعضي از ادله منع از قمار و ميسر كرده بود كه در قمار 

هم مصداق آن  اينجاو تكليفاً تحريم شده و ادعا شده بود كه  هم باز مفهوم رهان مأخوذ بود، رهان و قمار و ميسر وضعاً

بنابراين  و ؛در كار است كسي وثيقه يا مبلغي را گذاشته براي آن كسي كه ببرد ايوثيقههست، براي اينكه اينجا هم يك 

مشمول ادله قمار و رهان و احيانًا ميسر  -در مسابقات از ناحيه شخص ثالث حقيقي يا حقوقي جوايزاعطاي -مبحث ما 

 شود. اين استدالل بود.مي

ثيقه پاسخ هم اين بود كه نقطه مركزي و هسته اصلي اين مفاهيم و بزنگاه قصه همان رهان و مالي است كه گرو و و

ها به ذهن خطور كند و به ذهن بيايد كه رهان هم شامل آن مالي ننظر شمول و عموم آ شود، گرچه در بادئگذاشته مي

كند. يا رهان گذارند و هم آنجايي كه از بيرون كسي آن را تعيين ميشود كه خود اشخاص بين خود گرو و وثيقه ميمي
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ه بعيد هم نيست و يا وضع شده است براي اينكه بين المتسابقين باشد، يا انصراف دارد ك هااينو مفاهيم رهان و قمار و 

اينكه اگر هم شبهه مفهوميه باشد باز ما بايد بين اقل و اكثر قدر متيقن را مفهوم بگيريم و در اكثر مشكوك است و برائت 

از مصداق قمار و رهان مسلم است آنجايي است كه  آنچهيعني در اكثر بايد رجوع به ادله ديگر كنيم،  ؛كنيمجاري مي

شانسي كه دارند قرار و مداري بين خودشان بريزند اما اينكه كسي از بيرون براي كاري چيزي را  بر اساسخود دو نفر 

يعني دليل  ؛شود به اين ادله تمسك كردتعيين كند، حداقل آن اين است كه مشكوك است و وقتي كه مشكوك شد نمي

بايد طبق قواعد  وقتآنگيرد. د را نميتكليفاً حرام است وضعاً باطل است اين مور هااينگويد قمار و رهان كه مي

خودش كه اين عمل از نظر تكليفي جايز است و برائت است و وجهي براي حرمت آن نيست از نظر وضعي هم در يك 

و  كه عرض كرديم ايگانهپنجشود يا جعاله است يا اجاره، يا تسبيب يا همان طرق از آن پنج طريقي كه گفتيم وارد مي

 و وضعاً هم نافذ است. اين دليل اول بود كه يادآوري شد. تكليفاًو مانعي ندارد 

 سوره نساء 29آيه  بر تحريم: دومدليل 
سوره  »بِاْلباطِل بَيْنَكُمْ ال تَْأُكلُوا أَْموالَكُمْ«شود براي حرمت چنين كاري و بطالن آن اقامه كرد آيه دومين دليل كه مي

 است. 29نساء آيه 

 تقرير دليل
اعطاي جوايز و مسابقات اشكال دارد با اين بيان كه أكل مال در مقابل عملي كه تا حد زيادي حالت شانسي دارد، 

 اين را بگيرد أكل مال به باطل است. خواهديمگويند براي شخصي كه عرفاً مي

وه أكل مال به باطل گويد تصرف با اين روش و با اين شياز صحت جعاله منع كنيم و مي ممكن است با اين استدالل

 است.

 پاسخ دليل دوم
اين هم دليل دوم است كه دليل ضعيفي است خيلي دليل متقني نيست، براي اينكه يا بايد تعبدي در كار باشد كه 

 گرفتاين را مي هااين وبگويد اين أكل مال به باطل است كه مفروض اين است كه دليلي نداريم. اگر ادله قمار و رهان 

تعبدي نبود، بايد ببينيم  كهيوقتشد و خيلي هم به اين نيازي نداشتيم، تعبدي در اينجا نيست مصداق أكل مال باطل مي
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عرفاً هم كه خيلي بعيد است أكل مال به باطل تلقي شود. شخص بيروني  نهدانند يا عرفاً اين را أكل مال به باطل مي

بگويد چنين  اگر كسيهدف عقاليي و منظور عقاليي در آن هست و  ي كرده است كهامسابقهبراي يك امري اعالم 

اين أكل مال به باطل است، عرف اين را أكل مال به  -ي نوشت و رتبه آورد يا از اين قبيل كارهاامقالهاينكه -امري 

 داند.باطل نمي

 استثنائات
 :استثناء بگوييم أكل مال به باطل است صورتبهدر دو جا ممكن است 

عقاليي نباشد مثالً مسابقه  منفعت وخواهد انجام بپذيرد غرض عقاليي اينكه در كاري كه مييكي  -
و مثل رفتن در عمق چاه در  ارزش و خاصيتي ندارد گونهچيهاست و  لهو وگذارند كه يك امر لغو مي

ار در كه گفتيم ممكن است همين ك و هدفي قائل نيست فلسفهتاريكي براي مواردي كه عرف براي آن 
خواهند براي عمليات چريكي در جنگ و امثال افرادي مواردي منفعتي و عرضي داشته باشد، آنجايي كه مي

أكل مال به باطل است.  همآنتربيت شوند. اگر چيزي فرض شد كه منفعت عقاليي در آن متصور نيست 
 شود گفت، اينجا أكل مال به باطل است.مي الجملهيفمورد است كه  كينيا

است كه يك جايزه بسيار كالني باشد كه هيچ تناسبي با  نياشود ذكر كرد استثناء مي صورتبهمورد دومي كه  -

كه ارزش آن شكلي ندارد ممكن كسي اين را  آن نداشته باشد مثًال ميلياردها بگذارد براي يك كار هيچ و پوچ

دالر چند ميليارد بگذارد براي اينكه  ونيليمكگويد كه اين أكل مال باطل است. يا مثالً يكه عرف مي هم بگويد

يي آنجامثالً دو متر بپرد ممكن است ميگوييم اين أكل مال باطل است. ممكن است بگوييم اين باطل است يعني 

ي مناسبت هنگفت با يك كار خيلي عادي متعارفي كه ارزش خاصي ندارد كه تناسبي نيست و اين مبلغ كالن و

 م اين هم أكل مال به باطل است.ندارد ممكن است بگويي

 بندي دليل دومجمع
ي در كار امقالهبراي كسي كه رتبه اول در يك  كهنياشود، يعني بنابراين دليل دوم هم به طول مطلق پذيرفته نمي

ه گيرد أكل مال بآورد جايزه قرار بدهد، اين براي كسي كه ببرد و اين مال را ميعلمي يا يك كار فرهنگي هنري مي

و دوم آنجايي كه تناسبي بين مبلغ و آن كار  باطل نيست، اال در دو مورد يكي جايي كه امر ذاتاً غرض عقاليي ندارد
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گويد اين أكل مال به باطل وجود ندارد، به شكل محسوس و ملموس عرفي عدم تناسب است به حيثي كه عرف مي

ال تَْأكُلُوا «د بگيرد. اين دو مورد را ممكن است بگوييم است، اينكه در مقابل چيز خيلي عادي و متعارف چند ميليار
 با آن شكلي كه در تفسير آيه شمول اين آيه را پذيرفتيم، بعيد نيست اين را بگيرد. »بِالْباطِل َبْينَكُْم أَمْوالَكُمْ

گويند درست نيست، اما در ست اينكه خود شخص سفيه معامله كند كه مي ذكرشدهبراي معامله سفهي دو مفهوم  -

معامله كند، معامله  گونهاينخواهد گويند مال خودش است ميمعامله سفهي خيلي واضح نيست معموالً مي

 -سفهي دليل خاصي ندارد اگر هم باشد أكل مال به باطل است ممكن است با اين هم باشد.

زند البته اين استثناء مي به آن بحث» التأكلوا«ت إال در دو مورد كه بعيد نيست كه بگوييم آيه دليل دوم هم تام نيس

كند بعيد است حكم تكليفي را افاده كند و بگويد اصل اين جعل آيه هم اگر تمام هم باشد بيشتر حكم وضعي را افاده مي

ه باطل است و تصرف در مال كند اما اين جعل را گويد تصرف در مال يعني معاملتكليفاً حرام است، فقط مي و عمل

آيد به كند، حرمت تكليفي از اين بيرون نميها را تحريم نميبازي كنند يا اينكه آن عمل را انجام دهند، آن انجام دهد يا

 آمد.خالف بحث قبلي كه حرمت تكليفي هم مي

آيد اگر اين عمل با آن جايزه ل است؟ به نظر ميگويد اين أكل مال به باطاگر مبالغ بسيار كالني باشد عرف نمي

خواهد اين را به او بدهد يعني در فاصله زيادي داشته باشد أكل مال است. فرض اين است كه بر اساس يك معامله مي

است، اين ارزشي ندارد. هبه عيبي ندارد، تسبيب هم مشمول بحث ما است ولي هبه درست  قرارگرفتهمقابل چيزي 

 است.

خواهد همه اموالش را به كسي مي گيردو ميهبه كرده است  همآن، چون تعهدي نيست كنديمبه باز فرق در ه

ناظر به » التأكلوا«نباشد، ولي آنجايي كه تعهد و عقد باشد آيه  قدرنياگويند در اين شايد و حتي سفيهي كه مي ببخشد

آورد. دليل دوم، بيشتر ناظر به حرمت اينكه اين كار حرمت تكليفي نمي اضافهبهآنجا است. اين نكته درستي است 

 كه تصرف در اين مال جايز نيست. وضعيه است

فرمايد كه ما مقيد امام مي جاهمانحق دارد همه انفال مال امام است ولي  ديگويمبه امام  كهيوقتجواب سؤال: 

فرمودند مصالح ما حق نداريم انجام دهيم، خود امام صادق و ائمه مي را رعايت كنيم در ماوراء هااين كهنياهستيم به 

 اشكال دارد منتها با عناوين ديگري. و منافع و مصالح عمومي باشد المالتيب وآن هم اگر واقعاً خروج از مصالح 
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در  الجملهيفد. جز تمام نبودن كدامچيهشد براي منع از صحت يا براي حرمت اقامه كرد كه اين دو دليلي بود كه مي 

 بعضي موارد.

 نتيجه بحث در مقام پنجم
جايز و  وضعاً در مسابقات تكليفاً و  زيجواپس نتيجه بحث ما در مقام پنجم از بحث اول و بحث دوم اينكه جعل 

 .شد درستو  يي كه داشت از اجمال اين نتيجه گرفتيمهاتفاوتنافذ است البته با 

هم جديد مطرح  بعضي را و ؛شش نكته كه در مباحث قبلي بحث شده است روشن شددر ذيل اين بحث، تكليف پنج 

 .كنميمدر نكات ذيل مقام پنجم، پنج شش تبصره و نكته را بيان  كنيم.مي

 نكات بحث پنجم
 برندگانو براي  كنندگانشركتتفاوت جعل براي  -1

كه بايد حتماً به آن توجه  استبرند يي كه ميهاآنو براي  كنندگانشركتبحث تفاوت جعل براي همه مطلب اول 

شد، مربوط به قسم دوم بود يعني جعلي كه براي صاحبان مطرح مي هااينشود و اشكاالتي هم كه از قمار و ميسر و 

خواهند بيايند كاري را انجام دهند، داستان آن جدا است شود، نه آنجايي كه براي همه كساني كه ميرتبه و برندگان مي

اشكاالتي كه در منع آمده است بيشتر در قسم دوم است، يعني آنجايي كه جعل براي برندگان است نه جعلي كه براي  و

است و  ترسهلخيلي  كنندگانشركتاست بنابراين بايد توجه داشت كه جعل مبلغي و مالي براي  كنندگانشركت

ندان فرضي ندارد، مخصوصاً دليل اول كه قمار و رهان مشكالت فقهي اندكي دارد و موانعي كه آنجا گفته شد در اين چ

 طيشراشود بايد ورات قسم اول اندك است البته از باب جعاله يا اجاره هر چه ميذباشد. منع و موانع و مح هااينو 

ي كه براي مالدر قسم اول، يعني  هاايندر آن رعايت شود ولي مانع قمار و رهان و  هااينجعاله و اجاره و هبه 

شود، شود و براي نفس شركت و عمل گذاشته ميي كه وارد اين كار ميهركسي يا به تفاوت براي تساوبه كنندگانشركت

شود عمل كرد. موانع عمدتاً ناظر به قسم دوم است يعني چيزي كه اجاره و جعاله مي طيشرامانعي ندارد و مطابق با 

دارد براي برنده بگذارد، بيشتر محل بحث است كه ما آن را اشكال نكرديم به آن شكل  بردوباختمجهول است و حالت 
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بنابراين دو تا بحث را بايد در ذهن جدا دانست و به آن  ؛و گفتيم اشكاالت وارد نيست مگر يكي دو تا استثناء داريم

 توجه داشت.

 باشد منفعت و ماليت عقالييعمل داراي  -2
بنابراين اگر  ؛ابقه گذاشته شود بايد داراي منفعت و ماليت عقاليي باشدخواهد براي آن جايزه و مسعملي كه مي

چيزي از منفعت و ماليت و عقالئيت برخوردار نيست آنجا تكليفاً منعي ندارد كه او جعل كند، تكليفاً هم مانعي ندارد كه 

يست. بايد توجه شود كه اگر منفعت ها آن بازي يا كار را انجام دهند، اما وضعاً دريافت مال در قبال آن كار درست نآن

و چه خود عمل  قراردادعقالئيه نداشت وضعًا باطل است و دريافت مال صحيح نيست اما تكليفاً چه جعل و خود 

 منع تكليفي ندارد اين هم تفاوت و شرطي كه در اينجا هست و بايد به آن دقت شود. كدامچيه

 باشد يشرع عمل حالل و -3
وايز و مسابقات هست اين است كه آن عمل عالوه بر اينكه منفعت عقاليي دارد عمل شرط ديگري كه در جعل ج

، به خالف كنميمهم تكليفاً و هم وضعاً اشكال پيدا  وقتآنحالل و كار شرعاً جايزي باشد واال اگر آن عمل حرام باشد 

حرام است يا شرب خمر  مطلقاًشطرنج بگوييم  كهيدرصورتقبلي كه فقط وضعاً بود. اينجا وضعاً كه باطل است، مثالً 

بحث قبلي هم معامله باطل است، جعاله و  برخالف نجاياجُعلي قرار دهد،  هااينمثالً يا معاصي ديگر كه بخواهد براي 

تكليفي هم  ازنظروضعي،  ازنظريي كه گفتيم همه باطل است و دريافت مال هم حرام است. اين هافرمولاجاره و همه 

كه اعانه بر اثم را حرام بدانيم جعل و اجاره براي آن تكليفاً حرام است. اگر كسي  نيبنابراخود آن عمل حرام است، 

بندد ذاتاً حرمت تكليفي ندارد، چرا، عملي كه خواند يا قرارداد ميصيغه مي ي كهكس وقتآناعانه بر اسم را حرام نداند، 

 ت و مالي كه بخواهد دريافت شود به خاطر بطالن حرام است.بخواهد انجام شود حرام اس

 سؤال: حرام كه منفعت عقاليي داشته باشد؟

 عقاليي است من وجهه است. آنچه وشرعًا منفعت دارد و مجاز است  آنچهجواب: بين 
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حرام باشد نياز به و انشاء هم  قرارداداما اصل اينكه  ؛ي آن اين است كه عمل حرام است و معامله باطلهايكارزهير

 هاايناين دارد كه عنواني مثل اعانه بر اثم يا ترويج بر ضالل يا اشاعه بر فحشاء بر آن منطبق باشد و كسي بگويد 

 ما اعانه بر اثم را حرام ميدانيم. اين هم نكته سوم كه بايد به آن توجه شود. كه ؛مطلق حرام است طوربه

 بايد معلوم باشد مجعول -4
خواهد بدهد، اگر اجاره است كامًال بايد معلوم اين است كه مجعول هم بايد معلوم باشد كه چه مبلغي مينكته چهارم 

جعل با اجرت كمي تفاوت هست در اجرت  تيمعلوم درباشد اگر جعاله هم هست باز معلوميت نسبي الزم است. 

هم بايد با دقت معلوم شود در جعاله شايد  االجارهمالو باب اجاره مثل بيع است. عقد است و الزم است  االجارهمال

در  كهدهم. با تفاصيلي ي ميزيچتوانند بگويد هر كه اين كار را بكند من آنجا هم نمي حالنيدرعنباشد ولي  قدرآن

 ، مجعول بايد معلوم باشد.ديآيمها كه داده شد بايد معلوم باشد. چون روي فرمول الجملهيف آنجا دارد

ه يا اجاره باشد بايد معلوم باشد اما اگر از وعد يا تسبيب است الزم نيست كه معلوم باشد بنابراين دو از باب جعال 

 سه وجه ديگر الزم نيست. اجاره و جعاله باشد با تفاوتي كه بين اين دو است بايد معلوم باشد.

ها بود كه جعلي ذكر نشد، يا رمولهاي ديگر باشد الزم نيست معلوم باشد. اگر آن فهاي ديگر و فرمولاما اگر بخش

شود و مي المثلاجرتمنتقل به  هااين وقتآن معلوم نبود يا اينكه اجاره و جعاله اي بود كه باطل بود و شرط آن نبود.

اين به لحاظ معلوميت  -كننديمبراي چنين كاري چه اجرتي تعيين  كه در فضاي عرفي-را بدهد  المثلاجرتبايد 

 اجرت است.

 نباشد بردوباختني در تبا -5
نكنند  بردوباختي در اينجا متصور است و آن اين است كه بين خودشان شرعكالهنكته پنجمي است كه يك نوع 

براي كسي كه ببرد جعل قرار دهد يعني اين شخص هبه كند، كساني كه  بلكه اين مال را به شخص ثالث ببخشد و او

ي شرع كالهيك  درواقعي به اين آقا ببخشند و شرط كنند كه در اين مسابقه آن را جعل قرار دهد يعني زيچاينجا هستند 

كه او  كننديمو شرط  بخشنديمباشد مال را به شخص ديگري  هاآني اينكه برد باخت بين خود جابهبراي قمار است. 

حالل را حرام  زيچكآن ممكن است ي برعكسكه هست كما اين گونهاينبرد جعل قرار دهد. گاهي براي كسي كه مي
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بين خودتان قرار بگذاريد هر كه برد  دهميمخواهد جايزه بدهد بگويد من اين را به يكي شما كنند، شخصي كه مي

بخشم به تومان را من مي هزار صدگويد اين دهم ميتومان مي هزار صدي اينكه بگويد هر كس برد به او جابهبردارد. 

برد، اين را بردارد. قسم دوم كه قطعاً حرام است. در قسم اول آيا آن كار جايز  هركدامدتان قرارداد ببنديد كه خو شما

به شخص ثالث  اآلنگذارند ولي ي بود كه بين خودشان مسابقه ميدونفرشود، يعني اينكه مال من نيست مال مي

كه وجود دارد. شكل دومي كه عرض كردم قطعًا حرام است ي است سؤالدهد. اين هم جُعل قرار مي اواست و  شدهمنتقل

 شود و حرام است.ببخشد، قمار مي هااينيعني آن را به خود 

خواهند قمار كنند يعني خودشان بازي را انجام دهند به شخص ثالث بدهند و او جعل كند اگر شرط اما اينكه مي

 ؛باشدمي دهد، اين شايد اشكال نداشته قراري امسابقهداند او جعل و نكند واقعاً مال را به او بخشيده است ولو اينكه مي

ي به عنوان جايزه بگذاري كه بين امسابقهبخشم به شرطي كه اين را در اگر شرط بكند كه من اين را به تو مي اما

خودمان بنا است كه بازي كنيم، گرچه به لحاظ شكلي و فني اشكال ندارد اينكه مال را به او بخشيده و با مال خود او 

 آيد.ي به ذهن مياشبههدارد، اما اگر شرط كند د، اگر شرط نكند حتماً اشكال نكنيممسابقه برگزار 

 سؤال: مثًال بگويد اين مال هديه است؟

 جواب: اگر شرط نكرده است مانعي ندارد.

 دهند؟ي اينكه شرط ببندند به هم هديه ميجابهدهند و مسابقه مي باهمسؤال: دو نفر  

 قرار دهددهد كه او بين خودشان جايزه ميجواب: آن بحث جدايي است بحث ما اين است كه به شخص ثالث هديه 

ولي  اندنگذاشتهي گروكشكنند و قرار كنيم. جايي كه دو نفر بازي ميآن جزء فروعاتي است كه بعد صحبت مي

دهم، شايد بدون قرار اشكال نداشته باشد. اگر خودش را ملتزم به اين نبيند، گويد من هديه مييكي برد مي نكهيبعدازا

 دهد، آن شايد اشكالي نداشته باشد.ي ميزيچكاست ولي حاال كه برد ي نشدهانجاماين توافقي بر 

داشته باشند بعد براي اينكه از كار حرام نجات پيدا  بردوباختبازي كنند و  خواهنديمبحث اين است كه دو نفر  

ه ما جايزه بده و اگر خودش برد به برديم ب هركدامبخشيم به تو، گويند اين را ميكنند ميكنند شخص ثالثي پيدا مي

 به شخص سوم بخشيده است و ديگر نيست. اآلندهد. البته مالي كه قبالً بوده است خودش مي
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ببازد اين حرفي نيست بخشيده  كهيدرصورتاگر ببخشد به شخص ثالث  شانيكيكي ببخشد ي كهيدرصورتسؤال:  

 است؟

 بخشيده است به شخص ثالث ديگر مال او نيست مال ديگري است. كهيوقتجواب: 

 سؤال: منتها اگر برد متسابق دوم پول را نگرفته است از سوم بعد هنوز هم نبخشيده است مشكل است؟ 

 جواب: نه هيچ مشكلي نيست، شرط كه نگذارند هيچ مشكلي نيست از مال اين دو بيرون رفته است، مثل بقيه مسابقات،

 .اندگذشته ايمسابقه

 هركدامگويد دهد فرد ج ميآقاي الف مال را مي هااينمالي را يكي از  باهمكه من برداشت كردم دو نفر  گونهآنسؤال: 

 ديگويمشود شرط كه نكند اشكال ندارد ايشان خود اين الف كه مال را داده است برنده مي ازقضاكه برنده شديم حاال 

و برنده هم  كنندهافتيدربوده است و  كنندهپرداختآقاي الف فقط  آقاي ب كه نرفته است چون شرط كرده بود مالي از

 خودش است شرط هم كرده بود؟

 كند در بحث تأثيري ندارد.جواب: اين مشكلي ندارد فرقي نمي

 دهند؟مي طرفبهشود بعد يك پولي هم كنند كه در اين بازي فالني اخراج ميي ميبندشرطسؤال: 

آيد بگوييد كه بعد از شش مقام بحثي كه داريم در ده بيست تا فرع ريز : اين فروعات را هر چه به ذهنتان ميجواب

 كنيم ولي اشكال دارد مشمول همان ادله هست.رويم كه بعد به آن اشاره ميمي

يي را بحث آزمابخت بليتاين بحث مقام پنجم هم با اين نكات تمام شد ما در پيش رو يك مقام ششم داريم كه همان 

قرار خواهيم  شاءاهللانمرتب و منظم  صورتبهشايد بيش از ده فرع در ذيل مباحث قمار  وقتآنهم  بعدازآن وكنيم مي

امروز بحث  جهتنيازاشود داد. چون رسيديم به اول بحث بحث بعدي را شروع كنيم با يك روز خيلي بريده مي

 صلي اهللا علي محمد و آله الطاهرين. و ؛كنيممكاسب را تمام مي


