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ئهم اجمعين»  «الحمدهّلل رب العالمين و صلي اهّلل علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
: خالصه جلسه گرشته

ػطض ضس زض هسئلِ اٍلی جَاظ ثِ هؼٌبی صحت اوتفب ٍ اجتعاء ثِ احتیبط زض همبم ػول است ٍ احتوبل زٍم وِ ثگَیین جَاظ 

اضىبلی ضسُ ثَز وِ هب پبسد زازین ایٌْب . ثِ هؼٌبی اثبحِ وِ ػبضض ثط ذَز ػٌَاى احتیبط هیطَز ایي احتوبل هطزٍز است

گفتٌس وِ هب اگط جَاظ ضا ثِ هؼٌبی اثبحِ ًگیطین زض ػجبضت تىطاض پیص هیأیس ػطض وطزین وِ تىطاضی الظم ًویأیس چَى زض 

.  تإویس زاضز« ٍلَ وبى هستلعهبً للتىطاض»ایٌجب ثط ضٍی 

یه اضىبل زیگطی ّن ثط احتوبل زٍم هیتَاى شوط وطز ٍ آى ایٌىِ جَاظ ثِ هؼٌبی اثبحِ هحل ًعاع ٍ اذتالف ًیست یؼٌی زض 

ایٌىِ احتیبط فی ًفسِ هجبح ٍ جبیع است ًعاع ٍ اذتالفی ًیست ٍ ٍلتی ًعاع ٍ اذتالفی ًجَز زیگط هؼٌی ًساضز یه هسئلْبی 

ایي ّن یه لطیٌِ ٍ ضبّس زیگطی است ثط ایٌىِ . وِ ضٍضي است ٍ هحل ًعاع ًیست ثرَاّس ثِ ػٌَاى هسئلِ هستمل شوط ضَز

 .هطاز اظ جَاظ ّوبى احتوبل اٍل است

. تب ایٌجب تمطیجبً جْبت هرتلفی وِ شوط وطزین ّوِ ثطای ایي ثَز وِ هَاضؼی وِ ًیبظ ثِ استسالل ٍ ثحث زاضز ضا ٍاضز ثطَین

ػطض وطزین وِ ثؼضی اظ هَاضز اظ هحل ًعاع ذبضج ثَز ٍ ثؼضی حىن آى وبهالً ضٍضي ثَز ٍ ًیبظ ثِ ثحث ًساضز ٍ ػوسُ زٍ 

هَضغ اٍل زض هؼبهالت ثبلوؼٌی األذص یؼٌی ػمَز ٍ ایمبػبت، زض هَضز ایٌْب اذتالف ضسُ . هَضغ است وِ ًیبظ ثِ ثحث زاضز

ضْیس ٍ ضید اًصبضی لبئلٌس ثِ ایٌىِ احتیبط زض هؼبهالت ثِ هؼٌبی اذص جبیع . وِ آیب احتیبط زض آًْب جبیع است یب ًیست

ًیست، هب اثتسا ثبیس والم هطحَم ضید ٍ اضىبلی ضا وِ ایطبى ًسجت ثِ جطیبى احتیبط زض ػمَز ٍایمبػبت زاضًس شوط ثىٌین ٍ 

. ثؼس ثجیٌین وِ ایي والم صحیح است یب صحیح ًیست

 (عدم جواش احتیاط دز عقود و ایقاعات): کالم شیخ انصازی

هطحَم ضید اًصبضی زض ثحث اظ ضطایظ صیغِ گفتْبًس وِ اًطبء ثبیس جعهی ثبضس یؼٌی حتوی ثبضس ٍ هؼلك ثط چیعی ًطَز ٍ 

گفتْبًس وِ اگط اًطبء هؼلك ثط چیعی ضَز اًطبء صحیح ًیست ٍلَ ایٌىِ هؼلك ػلیِ یه اهط لغؼی الَلَع ٍ هحمك الَلَع 

ثبضس هثالً اگط وسی ثگَیس وِ ثؼته ّصُ الساض إى لسم األهیط ایي ذبًِ ضا ثِ تَ هیفطٍضن ثِ ضطط ایٌىِ اهیط ثیبیس، ٍ لغؼی 

ّن ثبضس آهسى اهیط ایي صحیح ًیست چَى زض ایي اًطبء یه ضوي هْوی هفمَز است، زض اًطبء ثبیس جعم ٍ لغغ ٍجَز زاضتِ 

ثجیٌیس زض . ثبضس اگط هؼلك ثطَز ثط ضیئ ٍلَ آى ضئ ّن هحمك الَلَع ثبضس ایي اًطبء صحیح ًیست چَى ضوي هْن ضا ًساضز
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ػمَز ٍ ایمبػبت ّن لصس اًطبء هؼتجط است ٍ اگط وسی ثرَاّس اًطبء ػمس ظٍجیت ثىٌس، اگط ثرَاّس عالق ضا وِ یه ایمبع 

است ٍالغ ثىٌس ایي ػمس ٍ ایمبع ثسٍى اًطبء ًویطَز ٍ اًطبء ّن ًیبظهٌس جعم است ٍ زض صَضتی وِ احتیبط ثرَاّس صَضت 

 . ثگیطز ایي ضوي هْن یؼٌی جعم زض اًطبء هفمَز هیطَز

ثجیٌیس احتیبط زض ػمَز ٍ ایمبػبت چگًَِ تصَیط هیطَز، هثالً زض هَضز ًىبح وسی ضه زاضز آیب صیغِ ًىبح ثِ  :توضیح ذلک

ًفسِ هتؼسی ثِ هفؼَل زٍم است یب ثب لفظ هي هتؼسی ثِ هفؼَل زٍم هیجبضس یه ضىی زض ایٌجب ایي ضرص زاضز وِ اثط صیغِ 

ًىبح وِ ّوبى ػلمْی ظٍجیت ثبضس ثب لفظ اًىحت یب ًىحت ثسٍى لفظ هِي صَضت هیگیطز ٍ ٍالغ هیطَز یب ثب اًىحت ٍ ثب 

لفظ هي هتؼسی ثِ هفؼَل زٍم هیطَز زض ایٌجب احتیبط چیست؟ احتیبط ایي است وِ صیغِ ضا یىجبض ثسٍى لفظ هي ثیبٍضز ٍ 

 .یىجبض ثب لفظ هي

وسی ضه زاضز وِ آیب ثِ لفظ فبضسی ػلمِ ظٍجیت هحمك هیطَز یب ًِ، زض ایٌجب هیأیس فبضسی ضا هیرَاًس ثؼس : هثبل زیگط

 ضه زاضز وِ ػلمِ ظٍجیت ثب صیغِ فبضسی تحمك زاضز یب ًساضز؟. احتیبعبً ػطثی ضا ّن هیرَاًس

یب هثالً زض عالق فطض وٌیس وسی هیرَاّس صیغِ عالق ضا جبضی وٌس زض ایٌجب ضه زاضز وِ آیب ٍلَع ثیًٌَت ثیي ظٍج ٍ 

ظٍجِ ٍ اًمغبع ػلمِ ظٍجیت آیب ثِ جولِ فؼلیِ تحمك پیسا هیىٌس یب ثِ جولِ اسویِ تحمك پیسا هیىٌس؟ ضه زاضز اگط گفت 

علمته عالق هحمك هیطَز یب ًویطَز؟ ضه زاضز ثب ؤًت عبلك ثیًٌَت ٍ عالق حبصل هیطَز یب ًویطَز؟ احتیبط زض ایي 

ػمس ٍ ایمبػی وِ هثبل ظزین ثِ ایي است وِ یىجبض صیغِ ًىبح ضا ثسٍى هي ٍ یىجبض ثب هي ثرَاًس ٍ یىجبض صیغِ ًىبح ضا ثِ 

تصَیط . صَضت ػطثی ٍ یىجبض فبضسی ثرَاًس ٍ یىجبض صیغِ عالق ضا ثب جولِ فؼلیِ ٍ یىجبض ثصَضت جولِ اسویِ ثرَاًس

 .احتیبط زض ػمَز ٍ ایمبػبت ثب ایي هثبلی وِ ظزُ ضس ضٍضي هیطَز

سري هطحَم ضید اًصبضی ایي است وِ هیگَیس اگط وسی زض ػمس ٍ ایمبع احتیبط ثىٌس جعم وِ ضوي اًطبء است تحمك پیسا 

ًویىٌس چَى ٍلتی صیغِ اٍل ًىبح ضا هیرَاًس ًویساًس ػلمِ ظٍجیت هحمك ضسُ یب ًِ؟ ٍ ٍلتی صیغِ زٍم ًىبح ضا هیرَاًس 

تطزیس زاضز وِ ػلمِ ظٍجیت حبصل ضسُ یب ًطسُ است؟ زض هَضز عالق ّن ّویٌغَض؛ آى ٍلت وِ احتیبط هیىٌس ٍ ثب جولیِ 

فؼلیِ جبضی هیىٌس صیغِ عالق ضا، ًویساًس ثب ایي جولِ فؼلیِ ثیًٌَت حبصل ضس یب ًطس؟ ٍلتی زض ثبض زٍم اًت عبلك ضا 

-جبضی هیىٌس تطزیس زاضز وِ ثب ایي اًت عبلك ایي ثیًٌَت ٍ اًمغبع ػلمِ ظٍجیت حبصل ضسُ یب ًطسُ است؟ یؼٌی ایي صیغِ

ّبیی ضا گفتِ وِ لغغ ٍ جعم ثِ تطتت اثط زض ّیچ یه اظ ایي اعطاف ًساضز ٍ ًویساضًس وِ آیب ایي ػلمِ ظٍجیت هثالً حبصل 

 . ضس یب ًطس؟ ایي احتیبط زض ػمَز ٍ ایمبػبت چٌیي ًتیجْبی زاضز وِ جعم زض اًطبء وِ هؼتجط است اظ ثیي ثطٍز

پس اسبس اضىبل هطحَم ضید ایي ضس وِ اظ یه عطف زض صیغِ ٍ اًطبء ػمس ٍ ایمبع، جعم هؼتجط است ٍ اظ عطفی وسی وِ 

احتیبط هیىٌس جبظم ثِ اًطبء ًیست چطا وِ ًویساًس اثط ثط وساهیه اظ زٍ عطف ػمس ٍ ایمبع هتطتت هیطَز یب ًویطَز؟ 

 .جعم الظم زض اًطبء ثب تطزیسی وِ هحتبط زاضز سبظگبض ًیست. یؼٌی تطتت اثط ثط صیغِ ثطای ایي ضرص هطىَن است

 . ًتیجِ ایي سري ایي هیطَز وِ پس احتیبط زض هؼبهالت ثبلوؼٌی األذص جبیع ًیست
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: اشکال به شیخ انصازی

اسبس پبسد ثِ هطحَم ضید ایي است وِ اػتجبض جعم زض اًطبء ّیچ هٌبفبتی ثب تطزیسی وِ زض . ایي سري هحل اضىبل است

تطزیس هطثَط ثِ یه چیع است ٍ جعم هطثَط ثِ یه اهط زیگطی ٍ . احتیبط است ًساضز ٍ زض زٍ ًمغْی جسای اظ ّن است

 . ّط زٍ ّن تحمك زاضًس ٍ هطىلی ایجبز ًویىٌس

زض ایٌجب ثٌب ثط هجبًی هرتلف هحصل پبسد ّویي هغلجی است وِ ػطض ضس یؼٌی ػسم  :توضیح اشکال بس اساس مبنای مشهوز

چٌس ًوًَِ اظ آضا ضا ثیبى . ّب هیرَاّس ایي ضا ثبثت وٌسخٍجَز تٌبفی ثیي تطزیس هحتبط ٍ جعم هؼتجط زض اًطبء یؼٌی ّوِ پبس

زض لجبل اذجبض وِ اذجبض ثِ ثجَت چیعی ثطای « ایجبز الوؼٌی ثبللفظ»هیىٌین هثالً هطَْض اًطبء ضا ایجبز هؼٌی ثِ لفظ هیساًٌس 

چیعی یب ًفی چیعی اظ چیعی است، پس اًطبء ًىبح ػجبضت است اظ ایجبز ػلمِ ظٍجیت ثِ سجت لفظ هثالً اًىحت، اًطبء 

وسی وِ لفظ عالق ٍ ًىبح ضا ثصَضت احتیبط شوط هیىٌس . عالق ػجبضت است اظ ایجبز ثیًٌَت ثیي ظٍج ٍ ظٍجِ ثَسیلِ لفظ

ثِ ایي اًطبء جعم زاضز ٍ زض لصس اٍ ثِ ایٌىِ ثَاسغِ ایي لفظ ایي هؼٌی ایجبز ضَز تطزیسی ًیست ٍ اگط تطزیسی ٍجَز زاضز 

.  ٍ زض چیعی ضه زاضز، ًسجت ثِ یه اهطی است ذبضج اظ حیغِ اًطبء

زض ّوبى هثبل ًىبح هثالً ثجیٌیس وسی وِ هیگَیس هي تَ ضا ثِ ظٍجیت ذَزم زض آٍضزم ثِ ظثبى فبضسی زض هَلغ گفتي صیغِ 

ًىبح ثِ ظثبى فبضسی زاضز اًطبء هیىٌس هؼٌی ٍ هفَْم ظٍجیت ضا وِ ّوبى ػلمِ ظٍجیت است ثب ایي لفظ ٍ ثغَض جسی ایي ضا 

لصس وطزُ وِ زض ذبضج هحمك ثطَز ٍ اًطبء ّن ایجبز الوؼٌی ثبللفظ است ٍ ایي ًیست وِ تىَیٌبً ایي هحمك ضَز ٍ ًِ ایٌىِ 

ّوِ ػلت تحمك آى هؼٌی لصس ایي ضرص ثبضس آًچِ وِ ثِ ایي ضرص هطثَط است ایي است وِ لصس زاضتِ ثبضس ایي هؼٌی 

زض ػبلن اػتجبض هحمك ضَز ٍلی توبم الؼلة ًیست ٍ وسی وِ صیغِ فبضسی ضا هیرَاًس ایي لصس ضا زاضز ٍ ٍلتی صیغِ ػطثی ضا 

هیگَیس ایي لصس ضا زاضز ٍ اضازُ جسی ثط تحمك ایي هؼٌی زض ػبلن اػتجبض ضا زاضز ٍ لصسش ایي ًیست وِ ایي ظٍجیت 

حمیمتبً زض ػبلن اػتجبض هَضز تإییس ضبضع ثبضس ٍ فمظ لصس تحمك ایي هؼٌی ضا وطزُ است پس زض هطحلِ اًطبء جعم ثِ اًطبء 

.  ٍجَز زاضز

آى چیعی وِ هحل تطزیس است اهطی ذبضج اظ اًطبء است وِ آى اهط اثطی است وِ ثط ایي هتطتت هیطَز ٍ آى اهضبی ضبضع 

ایي اًطبء ظٍجیت وطزُ ٍ لصس تحمك هؼٌبی ظٍجیت ضا ثغَض جسی زض . ثط ایي هؼٌبیی است وِ ثب ایي لفظ ایجبز وطزُ است

ػبلن اػتجبض زاضز هٌتْی ضه زاضز وِ ایي ظٍجیت ٍ هؼٌبی ظٍجیت ضا وِ هي ثَاسغِ لفظ ایجبز وطزم تَسظ ضبضع اهضبء ضسُ 

-ٍلتی صیغِ زٍم ضا هی. یب ًِ یؼٌی ایٌىِ آیب اثط همصَز ثط ایي صیغِ ٍ اًطبء هي تطتت پیسا وطزُ یب ًِ؟ ایي ضا تطزیس زاضین

. گَیس ّن ّویي عَض است یؼٌی اًطبء ٍی جعهی است ٍ آى چیعی وِ زض آى تطزیس زاضز یه اهطی ذبضج اظ ایي است

هحتبط اگط ضه زاضز ٍ زٍثبض صیغِ ضا جبضی هیىٌس زض ّط زٍثبض اًطبء ّست ٍ جعم ثِ اًطبء ّن ّست، لىي آًچِ هحل 

تطزیس ثطای ضرص هحتبط هیجبضس زض تطتت اثط است یؼٌی هیساًس وِ ثط یىی اظ ایي زٍ اثط هتطتت هیطَز اهب ثؼیٌِ ًویساًس 
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ٍ یمیي ًساضز وِ وسام است پس تطزیس هحتبط یطجغ الی اهط ذبضج هي اإلًطبء پس ّن جعم ٍجَز زاضز ٍ ّن تطزیس ٍلی 

 . ّط جبیی زض ػمَز ٍ ایمبػبت ایي تطزیس ٍجَز زاضتِ ثبضس ثِ اًطبء ثط ًویگطزز. ضثغی ثِ اًطبء ًساضز

هطحَم . ّویي اضىبل ضا زض ثبة اًطبء ثط اسبس هجٌبی آلبی ذَئی هیتَاى شوط وطز :توضیح اشکال بس اساس مبنای آقای خوئی

آلبی ذَئی زض ثبة حمیمت اًطبء هجٌبیطبى ایي است وِ اًطبء ػجبضت است اظ اثطاظ اػتجبض ًفسبًی ثَسیلِ یه هجطظی یؼٌی 

حمیمت اًطبء یه اػتجبض ًفسبًی است یؼٌی هب زض زضٍى ذَزهبى اػتجبض هیىٌین ظٍجیت ضا ٍ ایي اػتجبض ثَسیلْی یه هجطظی 

اگط اًطبء ػجبضت اظ اثطاظ حبلت . اثطاظ ضَز وِ یىی اظ هجطظّب لفظ است ٍ ثب لفظ ایي اػتجبض زضٍى ذَزهبى ضا اثطاظ هیىٌین

ًفسبًی ثوجطظٍ ضس وسی وِ هثالً زض ثبة عالق هیرَاّس احتیبط وٌس یىجبض ثب جولِ فؼلیِ ثگَیس ٍ یىجبض ثب جولِ اسویِ ثگَیس 

-زض ّط زٍ صَضت آى اػتجبض ثیًٌَت ٍ اًمغبع ػلمْی ظٍجیت ضسُ ٍ زض ًفس ذَزش ایي هؼٌی ضا اػتجبض وطزُ است یؼٌی هی

آیس یىجبض ایي ضا ثب اًت عبلك اثطاظ هیىٌس ٍ یىجبض ثب علمته اثطاظ هیىٌس اٍ ثٌحَ حتوی ٍ جعهی ٍلتی ایي لفظ ضا هیگَیس، 

زاضز ّوبى اػتجبض ضا اثطاظ هیىٌس فمظ هجطظ آى فطق هیىٌس وِ زض ّط زٍ صَضت آًچِ زض ًفس ذَز اػتجبض وطزُ ثب هجطظی 

پس زض ّط صَضت ایي ضرص جبظم ثِ اًطبء ّست ٍ زض لصس ٍی ّیچ تطزیسی ًیست ٍ آًچِ وِ ایي ضرص . اثطاظ هیىٌس

ًسجت ثِ آى تطزیس زاضز ًسجت ثِ چیعی است ذبضج اظ حمیمت اًطبء، ٍ آى ایي است وِ آیب ضبضع ثیًٌَت اثطاظ ضسُ ثَسیلِ 

لفظ علمته ضا اهضبء هیىٌس یب آى اًمغبع ظٍجیتی وِ ثَسیلِ لفظ اًت عبلك گفتِ هیطَز پس ایٌجب ّیچ هٌبفبتی ثیي ایٌْب 

 .جعم زض اًطبء ّست زض ػیي حبل تطزیس ّن ثطای ضرص هحتبط ّست ٍلی هحل ایي زٍ هتفبٍت است. ًیست

ثٌبثطایي هؼلَم ضس وِ ثیي احتیبط زض ػمَز ٍ ایمبػبت  وِ ثغَض عجیؼی ّوطاُ ٍ هالظم ثب یه تطزیس است ٍ جعم زض اًطبء وِ 

عجك هجٌبی هطَْض هؼلَم ضس وِ ػمَز ٍ ایمبػبت یىسطی اسجبة ّستٌس . زض ػمَز ٍ ایمبػبت الظم است ّیچ تٌبفی ًیست

ثطای هسججبت ذَز ٍ ًسجت ثِ ذَز ػمس وِ ثِ ػٌَاى سجت ضوطزُ هیطَز زض ػمَز ٍ ایمبػبت ّیچ تطزیسی ًیست ٍ تطزیس 

زض ٍالغ زض هسجت است وِ آیب هسجت یؼٌی ظٍجیت هثالً حبصل ضسُ است یب ًِ؟ ثِ ػجبضت زیگط آیب ضبضع ایي ضا اهضبء 

پس هسئلِ تطتت اثط ضطػبً ثط یه ػمسی هطتجظ ثب اصل اًطبء ًیست چَى ثْط . وطزُ یب ًِ؟ ایي است وِ هحل تطزیس است

حبل ّط صیغِ ٍ ّط اًطبئی اثط آى ٍ هسجت آى اظ عطف ضبضع گبّی اهضبء هیطَز ٍ گبّی اهضبء ًویطَز پس ثیبیین 

ثگَیین وِ ّط جبیی وِ اهضبء ًویطَز جعم ثِ اًطبء ًیست؟  

یب ثِ ػجبضت زیگط ّط جبیی وِ ضرص ػلن ًساضز ٍ ًویساًس وِ آیب ایي هؼبهلِ ٍ ایي ػمسی وِ ٍالغ وطزُ اهضبء هیطَز یب ًِ 

آیب هیتَاى گفت وِ اٍ ًسجت ثِ اًطبء ػمس تطزیس زاضز؟ هب ثبالتط ضا ازػب هیىٌین وِ ًِ تٌْب زض هَضز ضرصی وِ تطزیس زاضز 

هؼبهلِ ٍی هٌطإ اثط ّست یب ًِ، لغوْبی ًویرَضز ٍ جعم ثِ اًطبء زاضز ثلىِ حتی زض هَاضزی وِ یمیي زاضز وِ ضبضع اهضبء 

هبًٌس ایٌىِ وسی ذبًْبی وِ غصت وطزُ ٍ هبل ذَز ٍی ًیست ضا ثفطٍضس ٍلتی وِ زاضز . ًویىٌس جعم زض اًطبء ٍجَز زاضز

اًطبء هیىٌس حمیمتبً لصس وطزُ اًطبء ضا وِ زض ایي هَضز هغوئٌبً جعم ثِ اًطبء ّست ّط چٌس وِ یمیي زاضتِ ثبضس ضبضع ایي 
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ٍ ّط هؼٌبیی ضا وِ زض ثبة اًطبء هلتعم ضَین ثِ ًظط هیطسس ثیي . پس ایٌْب زٍ همَلِ جسا ّستٌس. تولیه ضا اهضبء ًویىٌس

. ایي جعم هؼتجط زض اًطبء ثب ایي تطزیسی وِ ثَاسغِ احتیبط پیص هیأیس ّیچ هٌبفبتی ًیست

هٌتْی ًىتْبی است وِ ثس ًیست ثِ آى اضبضُ ضَز ٍ آى ایي وِ اهبم ثغَض ولی ثطای اسجبة ٍ هسججبت زض اػتجبضیبت یه 

هؼٌبی زیگطی غیط اسجبة ٍ هسججبت زض ثبة تىَیٌیبت لبئلٌس ایطبى هیگَیٌس وِ سججیت تىَیٌی غیط اظ سججیت اػتجبضی 

-ّست، هؼوَالً سججیت تىَیٌی یؼٌی ایٌىِ ایي سجت ضَز ثطای تحمك اٍ، ًَػبً زض ػبلن اػتجبض ّن سججیت ضا ایٌگًَِ هؼٌی هی

ٍ هیگَیٌس وِ ایي ضیئ زض ػبلن . وٌٌس وِ ّوبى ًسجتی وِ ثیي سجت ٍ هسجت تىَیٌی ّست زض ػبلن اػتجبض ّن ٍجَز زاضز

زض هَضز سججیت زض اػتجبضیبت هؼتمسًس وِ ٍلتی وِ هب هیگَیین وِ یه چیعی سجت  (ضُ)اػتجبض هسجت آى ضیئ است، اهبم

. ثطای یه چیع زیگط است هثالً هیگَیین وِ ػمس ثیغ سجت ثطای هلىیت است، سٌد ایي سججیت غیط اظ سججیت تىَیٌیِ است

زض ایٌجب زض ٍالغ لفظ ثؼت سجت ثطای ًمل ٍ اًتمبل ٍ هلىیت است ٍلی ثِ ایي هؼٌی وِ ایي لفظ ثؼت هَضَع ثطای اػتجبض 

ػمالء زضست هیىٌس ٍ سججیت اػتجبضی فمظ ثوؼٌبی زضست وطزى هَضَع ثطای اػتجبض ػمالء است یؼٌی هَضَػی ضا زضست 

.  هیىٌس وِ ػمالء ثیبیٌس آى ضا اػتجبض ثىٌٌس ٍ هوىي است وِ آى هَضَع ضا اػتجبض ثىٌٌس ٍ یب اػتجبض ًىٌٌس

ولّبً زض ػمَز ٍ ایمبػبت وِ ًسجت ثِ آًْب تؼجیط ثِ سجت ٍ هسجت هیطَز هثالً لفظ ثیغ سجت ٍ هلىیت هسجت است، هٌتْی ایي 

اهبم هیفطهبیس وِ سججیت زض ایٌجب ثِ هؼٌی سججیت زض اهَض تىَیٌیِ ًیست ثلىِ زض ٍالغ ثب ثؼت یه . زض ػبلن اػتجبض است

 .هَضَػی ثطای اػتجبض ٍ اهضبء ػمالء ایجبز هیطَز

ٍلتی هب گفتین وِ ػمَز ٍایمبػبت اسجبة حمیمی ًیستٌس ثلىِ هَضَع اػتجبض ٍ همسهِ اػتجبض ّستٌس آى ٍلت آًچِ وِ زض ایٌجب 

ثِ ضید اًصبضی هیتَاًین ػطض وٌین ایي است آى جعهی وِ زض اًطبء هؼتجط است، ایٌجب تحمك زاضز یؼٌی لصس ٍ اضازُ جسی 

آًچِ وِ ػمالء ًسجت ثِ آى تطزیس . ثِ تحمك هؼبهلِ ٍجَز زاضز هٌتْی ایي ضثغی ثِ اػتجبض ػمالء وِ هحل تطزیس است ًساضز

زاضًس ایي است وِ آیب ایي هَضَع ثطای اػتجبض ػمالء ّست یب ًیست؟ یؼٌی ایي تَاًستِ یه هَضَػی ثطای اػتجبض ػمالء 

زضست وٌس یب ًِ؟  

 زاضز ٍ زض آى جعم ّن ّست ٍ تطزیسی ّن اگط ّست زض ایي است آیب ایي هَضَػی زپس اصل اًطبء ٍجَ :خالصه کالم

زض ّط . ثطای اػتجبض ػمالء زضست وطزُ یب ًىطزُ است؟ ضٍح ّوِ ایي ثیبًْب هطتطن است ٍ ثب ّن زض ایي فطق ًویىٌس

صَضت ضٍح آى ایي است وِ هسئلِ جعم زض اًطبء ثب احتیبط ّیچ لغوْبی ًویجیٌس لصا ًتیجِ ایي است وِ احتیبط زض هؼبهالت 

 .ثبلوؼٌی األذص یؼٌی ػمَز ٍ ایمبػبت جبیع است ٍ هطىلی ًساضز
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