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ئهم ااهلل علي محمد و آهل  هلل رب العالمين و صليالحمد»  «معينج الطارهين و اللعن علي اعدا

 خالصه جلسه گذشته:
لِ ٍخَد ًذاسد، یمٌی  ّوبى ؼَس کِ گفتِ ضذ ثِ ًفش هشحَم آخًَذ تفبٍتی ثیي الفبؾ همبهالت ٍ الفبؾ لجبدات اص حیث هَظَق

اًذ، یمٌی  ضذُاًذ، الفبؾ همبهالت ّن ثشای خصَظ صحیح ٍظك  ّوبى ؼَس کِ الفبؾ لجبدات ثشای خصَظ صحیح ٍظك ضذُ

یمٌی هب َّ الوؤثش ضشلبً اٍ لشفبً، ثٌبثشایي استموبل الفبؾ همبهالت دس  اًذ کِ هؤثش ثبضٌذ، صحیح ایي الفبؾ ثشای اسجبثی ٍظك ضذُ

یب ثشای لَل « ثیك»همبهلِ صحیح، حمیمی است ٍ استموبل ایي الفبؾ دس همبهلِ غیش صحیح )غیش هؤثش( هدبصی است، هثالً لفؿ 

 ضذُ کِ دس هکلیت یب ًمل ٍ اًتمبل ٍ اهثبل آى هؤثش است. حبل ثبیذ ثجیٌین آیب ایي سخي لبثل لجَل است یب ًِ؟ فملی ٍظك

 در هسئله: وضع الفبظ هعبهالت بزای اعنحق 
 اول:هزحله 

ثشای صحیح اص آى ٍظك ضذُ یب الن اص صحیح ٍ فبسذ؟ پس ثیك حمیمت ثیك چیست تب ثمذ ثجیٌین لفؿ ثفْوین اثتذائبً الصم است 

اًذ ثبیذ ثجیٌین حمیمت  یح اص همبهالت یب ثشای الن اص صحیح ٍ فبسذ ٍظك ضذُلجل اص ایٌکِ ثجیٌین الفبؾ همبهالت ثشای صح

 اًذ لکي ضذُ ، ٍظكٍ ؼجك لَل دیگش ثشای هسجّجبتدسست است هب گفتین الفبؾ همبهالت ؼجك لَلی ثشای اسجبة  همبهلِ چیست؟

هٌفَس اص ثیك خَدِ لمذ است یب آیب بت؟ اًذ یب ثشای هسجّج ثبیذ ثشسسی کٌین ثجیٌین آیب الفبؾ ٍالمبً ثشای اسجبة ٍظك ضذُ اثتذائبً

ثبضٌذ ًضاق ثیي صحیحی ٍ الوی   ثشای اسجبة ٍظك ضذُ همبهالت هٌفَس اص آى ًمل ٍ اًتمبل ٍ هلکیت است؟ ثلِ اگش الفبؾ

فبؾ اهب اثتذائبً ثبیذ ثجیٌین آیب ایي ال خشیبى داسد ٍلی اگش ثشای هسجّجبت ٍظك ضذُ ثبضٌذ ًضاق ثیي صحیحی ٍ الوی خشیبى ًذاسد

اًذ یب ثشای هسجّجبت؟ آیب ثیك اص همَلِ لفؿ است یب اص همَلِ همٌبست؟ اگش ثگَیین ایي الفبؾ ثشای اسجبة  ثشای اسجبة ٍظك ضذُ

اًذ  اهب اگش ثگَیین ایي الفبؾ ثشای هسجّجبت ٍظك ضذُ داًین اًذ همٌبیص ایي است کِ هب همبهالت سا اص خٌس الفبؾ هی ٍظك ضذُ

  .مبهالت اص همَلِ همٌبست ًِ لفؿهمٌبیص ایي است کِ ه
 الفبظ هعبهالت بزای هسبّببت:وضع 

حمیمت  ایي است کِ ثیك ٍ اهثبل آى ثٌب ثش تمشیف لغَییي ٍ ّوچٌیي تمشیف اصؽالحی اص ثیكسسذ هتجبدس اص لفؿ  ثِ ًفش هی

اص آى خَد لمذ ٍ اهثبل آى ًیست ثلکِ ضَد هملَم است کِ هٌفَس  استموبل هی« ثیك»ٍلتی لفؿ ، همبهالت اص سٌخ لفؿ ًیست

خَد لفؿ ٍ ًمل ٍ اًتمبل غیش اص ایدبة ٍ ضَد ًمل ٍ اًتمبل است ًِ  آیذ آًچِ ثِ رّي هتجبدس هی ثِ هیبى هی كٍلتی سخي اص ثی

 لجَل است.

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 9010 اردیبهشت 03: تاریخ                    صحیح و اعم                                                                  موضوع کلی: 

 9301 رجب 03مصادف با:                                          (ها ادله اعمی -تنقیح محل نزاعمقام اول: الفاظ معامالت ) :موضوع جزئی

  909جلسه:                پنجم                                                                                                                        سال:
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ست کِ دس هشحَم ضیخ اًصبسی دس هکبست تصشیح کشدُ کِ ثیك اص همَلِ لفؿ ًیست ثلکِ اص همَلِ همٌبست ٍ ثشای ّویي ا

الجیك »، هجبدلِ هبل ثِ هبل سثؽی ثِ لمذ ٍ لفؿ ٍ ایدبة ٍ لجَل ًذاسد چَى ًگفتِ «هجبدلة هبلٍٍٍٍ ثوبلٍٍالجیك َّ »تمشیف ثیك فشهَدُ: 

، دس ّوِ همبهالت ّن هسئلِ اص ّویي لشاس است یمٌی تمشیفی کِ «ٍ لجلتُ ثمتُفؿ لالجیك َّ »یب « لجبیك ٍ الوطتشیَّ لمذٌ ثیي ا

 . پسبت است ًِ اسجبةضَد اص سٌخ ٍ خٌس لفؿ ًیست؛ ثِ لجبست دیگش حمیمت همبهالت ّوبى هسجّج ای آى همبهلِ هیثش

ثلکِ آى چِ اص الفبؾ همبهالت ثِ رّي هتجبدس  هتجبدس اص الفبؾ همبهالت، الفبؾ ٍ لمذ ٍ ایدبة ٍ لجَل ٍ داد ٍ ستذ فملی ًیست

 ضَد ًمل ٍ اًتمبل است. هی

آى الفبـی کِ دال ثش یک همبهلِ است سثؽی ثِ اسجبة ًذاسد ثلکِ هشاد اص ایي لٌبٍیي ّوبى هسجّجبت  گفتین لٌبٍیي ٍحبل اگش هب 

، یمٌی ثبیذ ثگَیین ًضاق ثیي صحیحی ٍ الوی ضَد کِ ًضاق ثیي صحیحی ٍ الوی دس ثبة همبهالت همٌی ًذاسد است ًتیدِ ایي هی

تَاًین  یمٌی ًوی ًضالی ًیست(، دس الفبؾ همبهالت ست )ـبّشاً ّویي ؼَس است، یمٌیدس ثبة همبهالت سبلجِ ثِ اًتفبء هَظَق ا

، چَى اسبسبً ؼجك ایي هجٌب الفبؾ همبهالت ثگَیین ثیك صحیح ٍ ثیك فبسذ ٍ اگش چٌیي استموبلی ثکٌین هدبص خَاّذ ثَد ًِ حمیمت

اًذ ٍ هب لجالً اضبسُ  یمٌی ثشای هسجّجبت ٍظك ضذُ آى، اًذ ًِ ثشای لمذ لففی ٍ داد ٍ ستذ فملی ٍ اهثبل ثشای همبًی ٍظك ضذُ

 اًذ ًضاق ثیي صحیحی ٍ الوی خشیبى ًخَاّذ داضت. کشدین کِ اگش لبئل ضَین ثِ ایٌکِ الفبؾ همبهالت ثشای هسجّجبت ٍظك ضذُ

اًذ،  جّجبت ٍظك ضذُدس ثبة الفبؾ همبهالت ایي است کِ ایي الفبؾ ثشای هسپس دس ٍّلِ اٍل ثِ ؼَس کلی اص آى خبیی کِ حك 

 ًضاق ثیي صحیحی ٍ الوی دس الفبؾ همبهالت خشیبى ًخَاّذ داضت.
 دوم:هزحله 

یمٌی لَ تٌضّلٌب ٍ للٌب ثَظك  است. الویگَیین: اگش هب ثِ ٍظك الفبؾ همبهالت ثشای اسجبة لبئل ضذین حك ثب  دٍم هی هشحلِدس 

 ثلکِاًذ )ًفش هحمك خشاسبًی(  طذًُبؾ ثشای خصَظ صحیح ٍظك حك آى است کِ ثگَیین ایي الفالفبؾ الومبهالت لالسجبة 

 .اًذ ثشای الن اص صحیح ٍ فبسذ ٍظك ضذُ

ّن هثل  )الفبؾ همبهالت( ثِ ؼَس کلی ادلبی هب ایي است کِ اگش هب لبئل ثِ ٍظك الفبؾ همبهالت ثشای اسجبة ضَین ثبیذ ایٌدب

سسذ آًچِ هشحَم آخًَذ فشهَدُ صحیح  اص صحیح ٍ فبسذ ضَین ٍ ثِ ًفش هی ؾ ثشای النالفبؾ لجبدات لبئل ثِ ٍظك ایي الفب

 . ًجبضذ

 :بزای اعن هعبهالت وضع الفبظادله 
ّوبى ؼَس کِ لجالً ّن اضبسُ کشدین کثیشی اص هجبحثی کِ  .حبل ثبیذ ثِ دلیل ایي لَل )ٍظك الفبؾ همبهالت ثشای الن( اضبسُ کٌین

لفبؾ همبهالت ّن خشیبى داسد لکي هب لصذ ًذاسین ّوِ آًْب سا دٍثبسُ هب دس ثحث اص الفبؾ لجبدات هتمشض آًْب ضذین دس ثبة ا

ّب ٍ  ادلِ صحیحی کٌین لزا لصذ ًذاسین ّوِ اضبسُ هی داسدتفبٍت ثِ آى ًکبتی کِ ثیي الفبؾ لجبدات ٍ همبهالت رکش کٌین ٍ فمػ 

ضَد هثالً تجبدس ٍ صحت سلت ثِ لٌَاى ادلِ  تکشاس هی ، چَى ثمعی اص آى ادلِ دس ایٌدب ّن لیٌبًتکشاس کٌین دس ایٌدب ّب سا الوی

کِ ایي ادلِ دس ثبة  ّب رکش ضذ ّب هَسد استذالل لشاس گشفت ٍ دس همبثل تجبدس ٍ لذم صحت سلت ثِ لٌَاى ادلِ الوی صحیحی

 کٌین. تفبء هیآًْب اکهمبهالت ّن لبثل رکش است لکي هب لصذ ًذاسین ثِ ّوِ آى ادلِ اضبسُ کٌین ٍ فمػ ثِ رکش اّن 
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 دلیل اول:
ضبیذ هْوتشیي دلیلی کِ ثتَاًین ثشای اختیبس لَل ثِ ٍظك الفبؾ همبهالت ثشای الن اص صحیح ٍ فبسذ رکش کٌین ایي است کِ لمالء 

ای داسًذ کِ اگش هب سٍش آًْب سا تحلیل کٌین ٍ ًیبصی کِ لمالء سا ٍاداس ثِ هسئلِ ٍظك  یک سٍش ٍ ؼشیمِثبة ٍظك الفبؾ دس 

ًیبص ثِ )هحمك خشاسبًی( ساٌّوبیی خَاّذ کشد. ثِ ؼَس کلی  ّب کشدُ هَسد ثشسسی لشاس دّین هب سا ثِ سَی ثؽالى ًفشیِ صحیحی

ثِ ٍظك سٍی  ُثِ یکذیگش هٌتمل کٌٌذ ثبلث ضذهمبصذ ٍ غشائط خَدضبى سا ثِ سَْلت  ثشای ایٌکِ هشدمًیبصتفْین ٍ تفْن، 

ثِ لٌَاى حبکیِ اص همبًی هَسد استفبدُ لشاس دٌّذ. پس غشض اصلی ٍظك ایي ثَدُ کِ هشدم همبصذ خَد سا ثِ آٍسًذ ٍ الفبؾ سا 

ًیبص هشدم ثِ الفبؾ  .ضذ ّب ثب یکذیگش ثب هطکل هَاخِ هی اگش الفبؾ ًجَد تفْین ٍ تفْن ٍ استجبغ اًسبى کِیکذیگش اًتمبل دٌّذ 

تکَیٌیبت، التجبسیبت، هشکجبت ٍ ثسبئػ ایي ًیبص ٍخَد داسد، حبل چَى داسد، دس ثشای تفْین ٍ تفْن دس ّوِ اهَس لبلن ٍخَد 

 کٌین.  هَظَق ثحث هب لوذتبً هشکجبت التجبسیِ است هب ثحث سا ثیطتش سٍی ایي هَظَق هتوشکض هی

دس ّوبى ضیء  کٌٌذ سا ٍظك هی کٌٌذ لففی سا کِ ثشای هشکت داسای اخضاء هشدم دس هشکجبت حمیمیِ ٍ تکَیٌیِ کِ اختشاق هی

کٌٌذ، یمٌی ایي گًَِ ًیست کِ ثشای هشکت تبم االخضاء ٍ الطشائػ یک لفؿ سا  ٌّگبهی کِ ثمعی اص اخضاء ّن ًجبضذ استموبل هی

اگش یک خضء آى کن ضذ یک لفؿ دیگش ٍظك کٌٌذ ٍ اگش دٍ خضء کن ضذ لفؿ دیگشی ٍ ثِ ّویي ًحَ ّش چِ اخضاء  کٌٌذ ٍ ٍظك

، حتی صثبى لشثی کِ دس ثمعی اص هَاسد ثِ حست حبخت ٍ ًیبص الفبؾ هتمذدی سا ثشای آى لشاس دٌّذآى کوتش ضَد لفؿ دیگشی 

اًذ؛ هثالً دس صثبى لشثی ثشای سٌیي هختلف ضتش الفبؾ هتفبٍت ٍ  ایي کبس سا ًکشدُ ثشای یک ًَق ٍظك کشدُ ًسجت ثِ هشکجبت

اخضاء ٍ  ی اصي هشکجبتِ ٍاخذ ّوِ اخضاء ٍ ضشائػ ثب فبلذ ثمعاًذ ٍ ثی ضذُ ٍلی ثشای هشکجبت ایي کبس سا ًکشدُهتمذدی ٍظك 

هشکت هفمَد  اًذ ٍ ایي لفؿ سا حتی دس هَاسدی کِ ثمعی اص اخضاء ثلکِ لفؿ سا ثشای هشکت ٍظك کشدُ اًذ تفکیک ًکشدُ ضشائػ

دسخت دسست ضذُ ثَد اکٌَى ّویي ضذ کِ اص ثشگ ٍ  ای اؼالق هی ثش خبًِ« داس»اًذ، هثالً اگش صهبًی لفؿ  ضَد ّن استموبل کشدُ

ضَد ٍ چٌبًچِ ثمعی اص اخضاء  ٍ ایي لفؿ دس ّوِ السبم ایي خبًِ استموبل هی ضَد ّبی هدلل اهشٍصی ّن اؼالق هی لفؿ ثش خبًِ

 ضَد. ثش آى اؼالق هی« داس»هشکت ّن ًجبضذ ثبص ّن لفؿ 

ّب ثِ استموبل الفبؾ دس هشکجبت فبلذ  یبص استموبلی اًسبىدس هشکجبت التجبسیِ ّن هؽلت اص ّویي لشاس است، حتی اص آى خب کِ ً

پس  .تَاًین ثگَیین استموبل ایي الفبؾ دس هشکت فبلذ ثمعی اص اخضاء هدبصی است ثمعی اص اخضاء ٍ ضشائػ ثیطتش است هب ًوی

شکت تبم االخضاء ٍ الطشائػ ثِ ؼَس کلی ًیبص استموبلی ثطش ثِ استفبدُ الفبؾ دس هشکجبت غیش تبم االخضاء ٍ الطشائػ ثیص اص ه

تَاى گفت استموبل الفبؾ دس ّوِ ایي هشکجبت غیش تبم االخضاء ٍ الطشائػ هدبصی است ٍ لشف فمػ الفبؾ سا دس  لزا ًوی است

 کٌذ.  تبهِ ثِ ًحَ حمیمی استموبل هی هشکجبت

کٌذ ّویي  دس هشکجبت التجبسی ّن کِ اختشاق هی ضبسقگَیین  کٌین ٍ هی هب ّویي تحلیل سا دس هَسد هشکجبت التجبسی ّن رکش هی

ص ّویي ضبسق ّن دس ثیبى همبصذ خَدش ا یمٌیکٌذ  حمیمةً استموبل هی ّن ثٌب ٍ سٍش سا داسد کِ الفبؾ سا دس هشکجبت غیش تبهِ

لففی سا ثشای آى هبّیت اختشالیِ  ٍ اگش ضبسق هبّیتی سا دس ثبة لجبدات اختشاق کشدُ پس ؼشیمِ لشفی ٍ لمالیی ثْشُ گشفتِ،
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چٌبًچِ ثمعی لبئل ثِ ایي  -ایي گًَِ ًیست کِ لفؿ سا فمػ ثشای هبّیت تبم االخضاء ٍ الطشائػ لشاس دادُ ثبضذ اهب لشاس دادُ

الدولِ خصَصیبتی داسد کِ ّن ثش صحیح هٌؽجك  ای ٍظك کشدُ کِ فی یک هبّیت هشکجِ سا ثشایثلکِ لفؿ  -هؽلت ضذُ ثَدًذ

پس ضبسق ّن دس تجییي همبصذ خَدش ّویي ؼشیك لشف  است ٍ ّن ثش الن اص صحیح ٍ فبسذ کِ ثمذاً ثِ آى اضبسُ خَاّین کشد.

حمیمیِ ٍ التجبسیِ ٍخَد ًذاسد، ّوچٌیي فشلی ثیي  ٍ لمالء سا اخز کشدُ ٍ ثِ آى لول کشدُ ٍ اص ایي خْت فشلی ثیي هشکجبت

  ٍخَد ًذاسد.ضبسق ٍ لمالء 

پس ّوبى ؼَس کِ لشض کشدین غشض اص ٍظك الفبؾ سَْلت دس اهش تفْین ٍ تفْن همبصذ ثِ یکذیگش ثَدُ است، حبل اگش لشاس 

اء ٍ الطشائػ ٍ غیش آى تفکیک ضَد، ای ٍظك ضَد ٍ ثیي هشکجبت تبم االخض ثَد ثشای ّش کذام اص افشاد هشکت لفؿ خذاگبًِ

ٌیي اگش لشاس ثَد استموبل لفؿ دس توبم هَاسدی کِ ثمعی اص اخضاء هشکت هفمَد ّستٌذ، هدبصی ٍ هحتبج لشیٌِ ثبضذ ثب ّوچ

غشض ٍظك سبصگبس ًجَد، پس غشض ٍظك التعبء کشدُ کِ الفبؾ لجبدات ثشای الن ٍظك ضَد. هب ایي هؽلت سا دس ثبة الفبؾ 

 ّب ثیبى کشدین.  ظوي پبسخ ثِ ادلِ صحیحیلجبدات 

اًذ، ایي اسجبة هشکت   ثشای اسجبة ٍظك ضذُ« ثیك»حبل دس ثبة همبهالت ّن هؽلت اص ّویي لشاس است، هب اگش گفتین هثالً لفؿ 

ٍ خَد ایي دٍ لفؿ ثبیذ ضشائؽی داضتِ ثبضٌذ تب هؤثش ثبضٌذ؛ هثالً ایدبة  ایدبة ٍ لجَل است دٍ لفؿ ّستٌذ چَى هتطکل اص

صیغِ ثِ صَست هبظی ثیبى ضَد یب ایٌکِ ثبیذ ثِ صثبى لشثی ثبضذ، لزا ّوِ ایي هَاسد اخضاء ٍ ثبیذ همذم ثش لجَل ثبضذ یب هثالً 

ثب ی هشکت داسای ّوِ اخضاء ٍ ضشائػ ٍظك ضذُ ثشا« ثیك»لفؿ ضشائؽی است کِ دس اسجبة ثبیذ لحبؾ ضًَذ، حبل اگش گفتِ ضَد 

 سَْلت تفْین ٍ تفْن کِ غشض ٍ حکوت ٍظك ثَد ٍ ًیبص استموبلی ثِ آى هَاسدی کِ فبلذ ثمعی اص اخضاء ٍ ضشائػ ّستٌذ

الفبؾ  کٌذ کِ گفتِ ضَد سبصگبس ًخَاّذ ثَد لزا غشض ٍظك ٍ ًیبص استموبلی ثِ هشکجبت فبلذ ثمعی اص اخضاء ٍ ضشائػ التعبء هی

 اًذ. همبهالت ّن هثل الفبؾ لجبدات ثشای الن اص صحیح ٍ فبسذ ٍظك ضذُ

 دلیل دوم:
هتفبّن اص لفؿ همبهلِ ٍ همٌبی هشتکض اص ایي لفؿ دس ارّبى، همٌبی الن اص صحیح ٍ فبسذ است. ضَاّذی ّن ثش ایي هؽلت ٍخَد 

هسئلِ ایي است ؼشف صحیحی ّن ادلبی تجبدس ضَد ثلکِ  داسد، ایي غیش اص هسئلِ تجبدس است، چَى دس همبثل آى هوکي است اص

ى سا صحیح ثبضذ، هثالً دس ثیك غبصت کِ ًِ لشف آ همٌبی لبم آى هی کِ هشتکض رٌّی ًضد لشف ٍ هتطشلِ اص اهثبل لفؿ ثیك،

استموبل هدبصی دس ثیك غبصت، « ثیك»تَاى گفت استموبل لفؿ  ثش آى صحیح است ٍ ًوی« ثیك»داًذ ٍ ًِ ضشق، اؼالق لفؿ  هی

ضَد دس حبلی کِ  اؼالق هی ضَد حمیمی است چَى هب هَاسد صیبدی داسین کِ ثیك ٍ اهثبل آى ٍ فمػ ثیمی کِ صحیح ٍالك هی است

. الجتِ ثیي ضشق ٍ لشف اختالف ٍخَد داسد چَى ثیك الوکشَُ، ثیك الصجی، ثیك الوعؽش، هبًٌذ داًذ ًِ ضشق ًِ لشف آى سا صحیح هی

داًذ ٍ ثش لکس، اهب ثِ ّش حبل لٌَاى ثیك دس کثیشی  آى سا صحیح ًوی لشفداًذ لکي  آى سا صحیح هیّست کِ ضشق َاسدی ه

سٍد ٍ ـبّش ّن ایي است کِ ایي استموبل، حمیمی است ٍ  اص هَاسد کِ هب یمیي داسین ًِ لشفبً صحیح است ٍ ًِ ضشلبً ثکبس هی

رٌّی لشف )الن اص لشف لبم ٍ خبظ( اص الفبؾ همبهالت هدبص حول کشد. پس استکبص  تَاى ّوِ ایي استموبالت سا ثش ًوی
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همٌبی الن اص صحیح ٍ فبسذ است لزا حك دس الفبؾ همبهالت ایي است کِ ثگَیین ایي الفبؾ ثشای الن اص صحیح ٍ فبسذ ٍظك 

 اًذ. ضذُ

تب ایٌدب هب همبم اٍل کِ تٌمیح هحل ًضاق ثَد سا هَسد ثحث لشاس دادین ٍ گفتین دس ایي همبم دس دٍ ثخص  نتیجه بحث اس هقبم اول:

همبهالت چیست؟ آیب کٌین؛ یکی کیفیت تصَیش ٍ تٌمیح ًضاق ثیي صحیحی ٍ الوی ثَد ٍ دٍم ایٌکِ حك دس ثبة الفبؾ  ثحث هی

اًذ کِ ًفش هب ایي ضذ کِ الفبؾ همبهالت  صحیح ٍ فبسذ ٍظك ضذُ اًذ یب ثشای الن اص ایي الفبؾ ثشای خصَظ صحیح ٍظك ضذُ

 اًذ. ّن هثل الفبؾ لجبدات ثشای الن اص صحیح ٍ فبسذ ٍظك ضذُ

 ثوزه نشاع هقبم دوم:
ایي تصَیش لْشاً  -کٌذ ثحث دس ایي است کِ ثٌب ثش ایٌکِ هب ثپزیشین ًضاق ثیي صحیحی ٍ الوی دس الفبؾ همبهالت خشیبى پیذا هی

 آیب ایي ًضاق ثوشُ لولیِ داسد یب ًِ؟ -ثٌب ثش لَل ثِ ٍظك الفبؾ ثشای اسجبة است ًضاق

هب حذٍداً پٌح ثوشُ سا دس هَسد الفبؾ لجبدات رکش کشدین کِ اص آى  .ای کِ هب دس الفبؾ لجبدات رکش کشدین هتمذد ثَد ثوشات لولیِ

هْوتشیي آًْب خَاص توسک ثِ اؼالق للی المَل ثباللن ٍ  کِثوشات دٍ یب سِ ثوشُ دس ثبة الفبؾ همبهالت لبثل پیگیشی است 

ثبضذ. حبل ثبیذ ثجیٌین آیب ایي ثوشُ لولیِ دس الفبؾ همبهالت خشیبى داسد یب  هی للی المَل ثبلصحیحلذم خَاص توسک ثِ اؼالق 

 ًِ؟

اًذ خشیبى ایي ثوشُ دس الفبؾ  ای اص خولِ هحمك خشاسبًی هٌکش خشیبى ایي ثوشُ دس ثبة الفبؾ همبهالت ضذُ ٍ فشهَدُ لذُ

الدولِ ایي ثوشُ  وسک کٌذ ّن الوی. اهب دس همبثل ایطبى ثمعی فیثِ اؼالق ت ذتَاً همبهالت هٌتفی است چَى ّن صحیحی هی

 توسک ثِ اؼالق خبیض ًیست اهب ثٌب ثش لَل الوی توسک ثِ اؼالق خبیض است.اًذ ثٌب ثش لَل صحیحی  سا پزیشفتِ ٍ گفتِ

ش ًضاق ثیي صحیحی ٍ الوی ث )خَاص ٍ لذم خَاص توسک ثِ اؼالق( حبل ثبیذ ثشسسی کٌین ثجیٌین آیب ایي ثوشُ بحث جلسه آینده:

   کِ اى ضبء اهلل دس خلسِ آیٌذُ ثِ آى خَاّین پشداخت. ضَد یب ًِ دس الفبؾ همبهالت هتشتت هی

 «والحمد هلل رب العالمین» 


