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ر «معن جر عي ر محمدر  ر آهلر الطلرهي ر  ر اللع ر عي ر اعدائهمر ار اهّللر ر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
 

 گذشته خالصه جلسه

دس تحث اص جْت ساتؼِ یؼٌی هػشف خوس هال حالل هخلَط تِ حشام، سِ لَل ٍجَد داسد. یىی لوَل هطوَْس   ػشؼ ضذ 

داًٌذ. دٍم، فمشا ّستٌذ وِ ًظوش هختواس ّووبي توَد ٍ      است وِ هػشف ایي خوس سا ّواى هػشف خوس دس سایش هَاسد هی

ضَد وِ آیا اساساً ایي خوس، خووس توِ هؼٌوا      لثِ اختباس هیایي دٍ لَل هثتٌی تش هثٌایی است وِ دس جْت ثا ػشؼ ضذ

 غاحة هذاسن وِ ًظش هختاس ًبض ّوبي است، سٍضي اهثاللزا هثٌا  لَل هطَْس ٍ لَل اغطالحی است یا تِ هؼٌا  لغَ ؟ 

هؼلوَم ٍ   وواهالً وِ چشا تایذ تِ استاب خوس دادُ ضَد ٍ یا چشا تِ فمشا دادُ ضَد، ٍجوِ آى   است ٍ ًباص تِ تحث ًذاسد. ایي

 هطخع است. 

ٍ آى تخببش تبي االهشیي است. هحػل دلبل ایطاى، ایي تَد ووِ   ػوذُ ًظش  است وِ هحمك ّوذاًی دس ایي همام هطشح وشدُ

وٌذ ٍ دیگش  داللت توش لوضٍم    وِ یىی داللت تش لضٍم خوس تِ هؼٌا  هػطلح هییت سىًَی سٍایت ػواس تي هشٍاى ٍ سٍا

سٍایت ػواس تِ ایي دلبل وِ دس آى اهش ًطذُ، لزا اگوش   اًذ ًذاسد. چِ وِ تباى وشدُ وٌذ، ّبچ وذام ظَْس دس تؼببي آى تػذق هی

هش آى دس همام تَّن حوزس  سىًَی ّن تِ ایي دلبل وِ ا، ایي یه ساّی تشا  تطْبش هال است. سٍایت «فبِ خوسٌ»گَیذ  هی

 ضَد.  هی استفادُدال تش ٍجَب ًبست تلىِ جَاص تػذق اص آى  ٍاسد ضذُ ٍ لزا

اًذ. ًتبجِ ایي دٍ سٍایت، تخببش تبي االهشیي اسوت. ایوي هحػول دلبول      پس ّش یه اص ایي دٍ سٍایت، یه ساُ سا تباى وشدُ

یي خوس وِ ها هخبّش ّستبن یا آى سا تِ غاحثاى خوس ٍ استاب خوس یؼٌی سادات هحمك ّوذاًی است دس هَسد هػشف ا

 یا آى سا تِ هػشف فمشا تشساًبن. ،تذّبناص فمشا ٍ اهام)ع( یا ًائة اهام 

 بزرسی قول سوم)محقق همدانی(

ّا تِ ًظش هوا ٍاسد   اص آىایي والم ٍ تباى، هَسد اضىال ٍالغ ضذُ است. اضىاالتی تِ دلبل هحمك ّوذاًی ٍاسد ضذُ وِ تشخی 

 ّا ٍاسد ًبست.  است ٍ تشخی اص آى

 اشکال اول

ّواًٌذ سایش  فشهایذ غحبحِ ػواس تي هشٍاى، اًذ. ایطاى هی اضىال اٍل، اضىالی است وِ تؼؽ االػالم تِ هحمك ّوذاًی وشدُ

وِ وٌض ٍ هؼذى ٍ غَظ ٍ غٌبوت جٌگی  گًَِ . یؼٌی ّواىظَْس داسد دس ثثَت خوس دس هال حالل هخلَط تِ حشام هَاسد

چِ دس سایش هَاسد تِ ٍاسطِ ایوي سٍایوت    آى لىي هتؼلك خوس ّستٌذ، هال حالل هخلَط تِ حشام ّن هتؼلك خوس است.

اغحاب خوس ًسثت تِ یه پٌجن غٌبوت، وٌوض،   وِ ثاتت ضذُ، یه حىن ٍؾؼی است. یؼٌی ایي سٍایت ظَْس داسد دس ایي
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هلىبت استاب خوس ًسثت توِ   ضَد ٍ آى ّن یه حىن ٍؾؼی اص ایي سٍایت استفادُ هیلزا ًذ. غَظ ٍ هؼذى، هلىبت داس

 آیذ.  یه پٌجن آى اهَالی وِ اص آى طشق تِ دست هی

ضَد؛ یؼٌوی هلىبوت    جا ّن اص سٍایت یه حىن ٍؾؼی استفادُ هی ست. ایيا گًَِ دس هَسد حالل هخلَط تِ حشام ّن ّوبي

ضذ ]یؼٌی ٍجوَب   استاب خوس ًسثت تِ یه پٌجن هال حالل هخلَط تِ حشام. اگش اص ایي سٍایت حىن تىلبفی استفادُ هی

هؼٌا ًذاسد.  دس آى تخببشضَد،  اص سٍایت یه حىن ٍؾؼی استفادُ هی ٍلتی وِگاُ تخببش دس آى هؼمَل تَد اها  دفغ خوس[ آى

جوا یوا هلىبوت     تَاًبن تگَیبن ووِ ایوي   چَى تخببش دس احىام ٍؾؼبِ هؼمَل ًبست. تاالخشُ یا هلىبت ّست یا ًبست؛ ًوی

فشهایذ سٍایت تٌْا ظَْس دس یوه حىون ٍؾوؼی     لشاس دّبن. پس ایطاى هی آىیه چبض دیگش  سا ػِذل ضَد یا  حاغل هی

خَاّذ تگَیذ یه پٌجن  هی َْس داسد ٍه پٌجن هال حالل هخلَط تِ حشام ظتِ ی ًسثتداسد. یؼٌی دس هلىبت استاب خوس 

 ضَد.  حىن تىلبفی ٍجَب دفغ خوس، اص ایي سٍایت استفادُ ًویٍلی ایي هال تشا  استاب خوس است. 

 .9تِ هحمك ّوذاًی ایشاد وشدُ است ایي هطلثی است وِ آلا  ضاّشٍد  دس وتاب الخوس

 بزرسی اشکال اول

سٍایت ػواس وِ سخي اص ثثَت خوس دس هال حالل  اٍالً: تِ ًظش هاتِ ًظش ها ایي اضىال تِ هحمك ّوذاًی ٍاسد ًبست. چَى 

هخلَط تِ حشام، هثل سایش ػٌاٍیي داسد، ظَْس دس ایي داسد وِ ّش دٍ حىن اص آى استفادُ ضَد؛ یؼٌی ّن حىن تىلبفی ٍ ّن 

 هلىبت استاب خوس.ضَد ٍ ّن  ثاتت است، ّن لضٍم دفغ اص آى فْوبذُ هی ّا خوس گَیبن دس ایي ٍؾؼی. ٍلتی هی حىن

ضَد ٍ ًوِ حىون ٍؾوؼی.     سلّوٌا وِ دٍ حىن اص آى استفادُ ًطَد، حذالل ایي است وِ حىن تىلبفی اص آى استفادُ هیثاًباً: 

اص  «یؼوشف غواحثِ الخووس   لن ا فی الغٌائن ٍ الوؼادى ٍ الىٌَص ٍ الغَظ ٍ الحالل الوختلط تالحشام، ار»: گَیذ سٍایت هی

سسذ ظَْس سٍایت دس  ضَد یا هلىبت استاب خوس ًسثت تِ ایي یه پٌجن؟ تِ ًظش هی ٍجَب دفغ خوس استفادُ هی سٍایت

 . تش است هحتولٍؾؼی  ًسثت تِ حىنحىن تىلبفی الَ  است ٍ 

 لزا اضىال اٍل وِ ایطاى فشهَدُ، تِ ًظش ها تِ هحمك ّوذاًی ٍاسد ًبست. 

 اشکال دوم

وِ ایطاى تِ هحمك ّوذاًی ٍاسد وشدُ، ایي است وِ ایي دلبل هحمك ّوذاًی، هثتٌوی توش ایوي اسوت ووِ سٍایوت        اضىال دٍم

سٍایت ػواس یه ساُ تشا  تطْبش هال روش وشدُ وِ ػثاست اص ّواى خوس  سىًَی سا هٌافی تا سٍایت ػواس تذاًبن. یؼٌی وأىّ

ها دس همام جوغ تبي ایي دٍ سٍایت، لائل تِ تخببش ضَین. ػثاست هحموك  اغطالحی است ٍ سٍایت سىًَی یه ساُ دیگش؛ ٍ 

؛ اگش اجواع تشخالف ایي ًذاضتِ تاضبن، «ّزا َّ األٍجِ فی همام الجوغ إى لن یىي إجواع ػلى خالفِ»ّوذاًی ایي است: 

وِ تبي سٍایت سىًَی ٍ  دس همام جوغ تبي دٍ سٍایت، ایي تْتشیي ساُ است. پس اساس استذالل هحمك ّوذاًی تش ایي است

سٍایت ػواس، یه تؼاسؾی تاضذ. چَى سٍایت ػواس یه ساُ سا پبطٌْاد وشدُ ٍ سٍایت سىًَی ساُ دیگوش  پبطوٌْاد ووشدُ    

 ًذ.ا است. آى ٍلت دس همام جوغ، ایطاى لائل تِ تخببش ضذُ
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تلىِ سٍایت سىًَی هؤوذ ّواى اسد. اغالً تبي سٍایت سىًَی ٍ سٍایت ػواس، تٌافی ٍجَد ًذ وِ وٌذ تؼؽ االػالم اضىال هی

اغالً داللت تش لضٍم غذلِ  وٌذ ٍ چبض  است وِ دس سٍایت ػواس آهذُ است. یؼٌی ایي ّن داللت تش ّواى خوس هػطلح هی

وِ دس ریل سٍایت سىًَی ٍاسد ضوذُ،  است تؼلبلی جوغ تخَاّبن لائل تِ تخببش ضَین ٍ ایي تِ ٍاسطِ وٌذ تا ها دس همام  ًوی

هٌظَس اهام)ع( دس سٍایت سىًَی ًبض ّواى خوس اغطالحی است وِ تایذ توِ استواب خووس دادُ ضوَد.     دّذ  ًطاى هیوِ 

؛ خذاًٍذ دس اهَال تِ ّوبي خوس ساؾی ضذُ است. «فئى اهلل سؾی فی االضباء تالخوس»تؼلبل تشا  لضٍم خوس ایي است: 

اغطالحی است. تٌاتشایي اغالً تٌافی تبي ایي دٍ سٍایت ّواى خوس  «تػذق تخوس هاله»دّذ وِ هٌظَس اص  ایي ًطاى هی

  9ّا اص طشیك تخببش ٍ التضام تِ تخببش تبي االهشیي جوغ وٌبن. تا ها تخَاّبن تبي ایيًبست 

 بزرسی اشکال دوم

هوا ّوش چٌوذ داللوت      ،ػشؼ ضذساتماً دس هَسد سٍایت سىًَی  چِ وِ ایي اضىال ّن تِ ًظش ها ٍاسد ًبست؛ تا تَجِ تِ آى

دس خوس اغطالحی لثوَل ًىوشدین.   ّن سٍایت سىًَی سا تش خوس تِ هؼٌا  لغَ  ًپزیشفتبن اها دس ػبي حال ظَْس آى سا 

ایي سا گفتبن وِ ّن تا خوس تِ هؼٌوا    «ضباء تالخوسإى اهلل لذ سؾی هي اال»ایي تؼلبلی وِ دس ریل سٍایت ٍاسد ضذُ وِ 

ضوَد ووِ هٌظوَس اص خووس،      اًذ، لشیٌِ ًوی اهام روش وشدُ تؼلبلیغطالحی ساصگاس  داسد. لغَ  ٍ ّن تا خوس تِ هؼٌا  ا

ایي لاتلبت تشا  ّش دٍ ّست؛ اگش هٌظَس اص خوس، خوس لغوَ  ّون   خوس اغطالحی است تا هػشف آى هتفاٍت تاضذ. 

ام، یه پٌجن آى سا تذّبذ وافی است. تَاًذ ّوبي ػلت سا تباٍسد؛ یؼٌی هثالً اهام گفتِ هال حالل هخلَط تِ حش تاضذ، اهام هی

صیذ اص یه پوٌجن  وِ همذاس حشام أ یه پٌجن تذُ، ٍلَ آى تِ ّواى یه پٌجن سؾایت دادُ است ٍ گفتِ خذاًٍذ دس ایي هَاسد

 یه هؼاٍؾِ لْشیِ غَست گشفتِ است.  . وأىّوٌذ تاضذ. ایي، تمبِ هال سا تشا  تَ حالل هی

وِ ایطاى فشهَدُ سٍایت سوىًَی هٌافواتی    بل تا ّش دٍ احتوال ساصگاس است؛ لزا ایيؼلوِ هالحظِ ضذ، ایي ت گًَِ پس ّواى

 تا ثثَت خوس هػطلح ٍ هؼَْد دس هال ًذاسد، هحل اضىال است. لزا ایي دٍ اضىال ٍاسد ًبست. 

 اشکال سوم

ووِ   فشهایذ ایوي  سىًَی هیاًذ. ایطاى دس هَسد سٍایت  تِ هحمك ّوذاًی ضذُ سا هشحَم آلا  خَیی فشهَدُوِ اضىال سَهی 

هحمك ّوذاًی گفتِ اهش تِ خوس دس ایي سٍایت دس همام تَّن حزس است ٍ ّش گاُ اهش دس چٌبي ضشایطی غادس ضَد، داللت 

وِ اهش دس همام تَّن حزس، فشهایذ فی الجولِ وثشا  هسألِ سا لثَل داسین  یطاى هیتش ٍجَب ًذاسد، ها ایي سا لثَل ًذاسین. ا

تاضذ. گاّی اص اٍلات یه لشائٌی ٍجَد داسد ووِ اص ایوي اهوش،     گًَِ است. اها ایي چٌبي ًبست وِ ّوِ جا ایي دالّ تش جَاص

است. پس دس خػَظ سٍایت سىًَی ها ّن لثَل داسین وِ اهوش دس   گًَِ جا ایي ضَد ٍ ایي ّواى هؼٌا  ٍجَب استفادُ هی

یي هال حشاهی وِ تا هال خَدش هخلَط ضذُ، هال غبش است ٍ وشدُ ا همام تَّن حزس است. یؼٌی گَیا سؤال وٌٌذُ گواى هی

اًوذ   تَاًذ تذّذ. دس ایي ضشایط اهام اهش ووشدُ  حتی آى سا تِ ػٌَاى غذلِ ًوی دس هال غبش تِ ّبچ ٍجِ جایض ًبست ٍتػشف 

اها ایوي   ُ هطلك تػشف دس هال غبش حشام است.وشد اهش تِ غذلِ دس همام تَّن حزس است. فىش هی «تخوس هاله تػذق»

سوؤال   فؼلوی جا اص یه ٍظبفِ  حزس است، ٍلی هاًغ اص ظَْس اهش دس ٍجَب ًبست. چَى دس ایيتَّن وِ دس همام  اهش تا ایي
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گَیذ هالی دس دست هي است وِ حالل ٍ حشام سا دس آى سػایت ًىشدم ٍ تخطی اص آى، حشام ٍ تشا   وٌذ. سؤال وٌٌذُ هی هی

ِ     خَاّن تَتِ وٌن غبش است. اوٌَى هی  ٍ اًوذ  ، چِ وٌن؟ اهام)ع( ساُ تطْبش ٍ تخلوبع هوال اص حوشام سا دس هماتول اٍ گزاضوت

جا غبش اص هَاسد دیگش است وِ  فشهایذ یه پٌجن آى سا غذلِ تذُ. سؤال اص ٍظبفِ فؼلی ٍ ػولی تشا  فشاؽ رهِ است. ایي هی

ِ  ائل سؤال هیاهش  تبایذ ٍ غشفاً تِ خاطش ٍلَع دس همام تَّن حزس، دالّ تش جَاص تاضذ. س چگًَوِ اص ایوي هطوىل     وٌذ وو

فشهایذ یه پٌجن هال سا تِ فمشا غذلِ تذُ. پس سؤال اص یه ٍظبفِ فؼلی است. اهشِ دس تشاتش ایي  سّایی پبذا وٌن؟ اهام)ع( هی

 سؤال، دالّ تش جَاص ًبست؛ تلىِ دالّ تش ٍجَب است. 

اُ آى وٌذ ٍ س اهام)ع( وبفبت خالظ ضذى اص ایي هطىل سا تباى هی وِ فشهایذ ایي . لزا هی9اًذ ایي اضىالی است وِ ایطاى وشدُ

تخَاّبن ایي سا حول تش جَاص وٌبن، خالف فْن ػشف است. ػوشف اص ایوي سوؤال ٍ جوَاب چوِ       سا تخوبس لشاس دادُ، اگش

 ؟ اًحػاس ٍظبفِ ػولی دس ایي ساُ. فْوذ هی

 سؤال:

گَیوذ اص سٍایوت    حمك ّوذاًی گفتِ است. هشحَم آلوا  خوَیی هوی   استاد: اضىال ایطاى دس ٍالغ ًاظش تِ هطلثی است وِ ه

وِ خَدضاى هؼتمذ ًبستٌذ هػشف ایي خوس غذلِ است، چَى ایطواى   ضَد. ایطاى تا ایي استفادُ هیسىًَی ٍجَب تؼببٌی 

ذ خَاّبو  گَیذ ضوا هی جا ّواى خوس اغطالحی است ٍلی دس همام اضىال تِ هحمك ّوذاًی، هی هؼتمذ است خوس دس ایي

تگَیبذ غذلِ تؼبّي ًذاسد طثك ایي سٍایت، اها ظاّش سٍایت ایي است وِ غذلِ تؼبّي داسد. ٍلتی غذلِ تؼبّي داضت ٍ ٍجَب 

 جا تخببش ٍ جوغ تبي ایي سٍایت ٍ سٍایت ػواس هؼٌا ًذاسد.  دُ ضذ، ایيتؼببٌی غذلِ استفا

اص سٍایوت  ت؛ چَى ساُ ضوا هثتٌی توش ایوي توَد ووِ     وٌٌذ وِ اغالً ساُ ضوا ًادسست اس پس هشحَم خَیی ایي اضىال سا هی

ضَد. اها ایطاى پایوِ اسوتذالل سا    ضَد ٍ اص سٍایت ػواس جَاص خوس اغطالحی استفادُ هی سىًَی جَاص غذلِ استفادُ هی

 غذلِ داسد ٍ ساُ دیگش  ٍجَد ًذاسد. ٍجَب گَیذ سٍایت سىًَی ظَْس دس  خشاب وشدُ ٍ هی

 هحمك ّوذاًی ٍاسد است.ًظش ها تِ ایي اضىال تِ 

 اشکال چهارم

ا  ًسثت توِ   اًذ وِ ها یه هالحظِ اضىال چْاسم، اضىال دیگش  است وِ هشحَم آلایی خَیی تِ هحمك ّوذاًی ایشاد وشدُ

 آى داسین ٍ تباى خَاّبن وشد.

ِ خووس اسوت. چوشا    جَاص تطْبش هال تِ ٍسبلفشهایذ سٍایت ػواس، طثك ًظش هحمك ّوذاًی دالّ تش    خَیی هیهشحَم آلا

وِ دس سٍایت اهش تِ خوس ًىشدُ است. اگوش اهوش    وٌذ؟ تشا  ایي هحمك ّوذاًی گفتِ سٍایت ػواس تش جَاص خوس داللت هی

توَاًبن توذّبن؛ یؼٌوی ساُ دیگوش  ووِ       اص خوس ایي است وِ پس غذلِ ًبض هیوشد، ظَْس دس ٍجَب داضت. هؼٌا  جَ هی

 سٍایت سىًَی تباى وشدُ، تاص است. 

گَیذ ایي تِ ّبچ ٍجِ لاتل لثَل ًبست. اغالً جَاص تػذ  تِ غبش ساُ تخوبس ٍ خوس دادى توشا  تطْبوش      خَیی هیآلا

فشهایذ تِ حسوة   وِ هی ؛ تؼبّي دس خوس داسد. تشا  ایيغذلِهال، لثَل ًبست. ایي سٍایت ظَْس دس خوس داسد ٍ ًِ جَاص 
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ِ  لاػذُ اگش هالی تشا  غبش تاضذ، تػشف دس آى هال  دادى اص طوشف هالوه،    جایض ًبست. ّش ًَع تػشف ٍلَ تِ ًحوَ غوذل

 تتَاًبن دس ایي هال تػشف وٌبن، چَى هال غبش است.  ع تایذ یه هجَص  تِ ها تذّذ وًِباصهٌذ دلبل است. ضاس

ل الواله ٍ تِ هجَْ تذّذ، سٍایات هشتَط جا تَاًذ هجَص تػشف دس هال غبش تِ ًحَ غذلِ دادى سا دس ایي تٌْا دلبلی وِ هی

. آى هال سا اص طشف هاله غذلِ داد تَاى هی ِ اگش هاله یه هال هجَْل تَد،وٌذ و تجَیض هی سٍایات ػاهِآى لمطِ است. 

سا توشا  خَدتواى    آىحك ًذاسیذ  هالی سا پبذا وٌبذ وِ هال غبش است،دّذ. اگش ضوا یه  اجاصُ هی سا یؼٌی یه ًَع تػشف

هػشف وٌبذ. حك ًذاسیذ ایي سا تِ حسة لاػذُ تِ دیگش  تذّبذ. اگش دلبل تش جَاص ًثَد، اگش سٍایاتی ًثَد وِ هال لمطوِ سا  

ِ     واس سا ًذاضتبن. اها چشا ایي واس سا هی ایيتؼذ االػالم اص طشف هاله غذلِ تذّبذ، ها حك  د اى وٌوبن؟ چوَى سٍایوات گفتو

 تَاًٌذ تِ ػٌَاى غذلِ اص طشف هاله دادُ ضًَذ.  هذتی هی ِ، تؼذ اصهجَْل الواله ٍ لمط

هٌتْی ایي سٍایات ]یؼٌی سٍایات هجَْل الواله ٍ لمطِ[ فمط ًسثت تِ یه هال هؼبّي فی الخاسج وِ همذاسش هؼلَم اسوت،  

وٌبن. یؼٌی تگَیبن ایي سٍایت تسشّ  دّبن، تایذ الغاء خػَغبت اگش تخَاّبن ایي سا تِ هاًحي فبِ  وٌذ ٍ لزا ایي حىن سا هی

هالی است وِ  پبذا ًطذ، اص طشف هاله غذلِ دادُ ضَد. هؼلَم است وِ هجَْل الواله ٍ لمطِ، ایي هالهاله اگش گَیذ  هی

گَیبن همػَد سٍایت، ایي است وِ ّش هالی ووِ   وٌبن ٍ هی اص سٍایت هلغی هیها ایي خػَغبت سا  همذاس آى هؼبّي است ٍلی

َ همذاس آى، ایي سا تایذ اص طشف هاله غذلِ دّبن. هٌتْی چمذس غذلِ دّبن؟ تِ همذاس لوذس هتوبمي؛ حوذالل    هجَْل تَد ٍل

 ضَد.  یمبٌی هتؼلك تِ غبش سا غذلِ دّبن ٍ ًسثت تِ صایذ ًبض چَى یذ ها حجبت داسد ٍ اهاسُ است، هله ها هحسَب هی

ًحي فبِ ضاهل وٌبن ٍ تگَیبن هوال حشاهوی ووِ هالوه ٍ ٍ     اص ایي طشیك سٍایات هجَْل الواله ٍ لمطِ سا ًسثت تِ هاپس 

 . دادغذلِ  تَاى همذاس آى هؼلَم ًبست، تِ استٌاد آى سٍایات هی

پس تػذق تِ هال غبش دس هاًحي فبِ، دس همام تطْبش هال فمط اص یه ساُ هوىي است ٍ آى ّن اخثاس ٍ سٍایواتی ووِ لوضٍم    

وٌذ ٍ اال اگش ایي ًثاضذ، ها چِ حمی داسین دس هالی ووِ ًوِ    خػَغبت ثاتت هیغذلِ سا دس هجَْل الواله، آى ّن تا الغاء 

توَاًبن   ًسثت تِ تػشف دس آى ٍوالت داسین ٍ ًِ ٍالیت داسین، تخَاّبن دست تثشین ٍ آى سا غذلِ دّبن. چٌبي واس  ًووی 

 وٌبن. 

دّذ، آى ّن تِ هموذاس لوذس    ا اجاصُ غذلِ هیگَیذ اگش ها فشؼ وٌبن دس هماتل ایي اخثاس ٍ سٍایاتی وِ تِ ه هٌتْی ایطاى هی

هتبمي، اگش یه سٍایت هؼتثش  ٍاسد ضذ وِ تِ ها گفت دس جایی وِ هال حشام هخلَط تِ حوالل اسوت ٍ هموذاس آى هؼلوَم     

دیگش تِ اطاللات اخثاس هجَْل  ضَد ٍ ًبست، ضوا تایذ یه پٌجن تذّبذ؛ ایي سٍایت هؼتثش، هخػع ٍ همبذ آى اطاللات هی

وٌذ.  جا سٍایت ػواس ایي ًمص سا ایفا هی یه پٌجن ػول وٌبن ٍ ایيسٍایت تایذ تِ  تلىِ وشدتوسه  تَاى ّا ًوی ٍ ایي الواله

گَیذ دس حالل هخلَط تِ حشام تایذ یه پٌجن تذّبوذ. تواصُ توِ     دگی وشدُ ٍ هیسٍایت ػواس آهذُ دس هماتل آى اخثاس ایستا

  وِ سٍایت سىًَی دس وٌاس آى ًثاضذ. ضشط ایي

گبشد ووِ تخووبس تؼوبّي     گَیذ سٍایت ػواس ظَْس دس جَاص تخوبس داسد؛ آلا  خَیی ًتبجِ هی هحمك ّوذاًی هی خالغِ:

فشهایذ خبوش؛ اگوش    ؟ هیاًجام دّبنیذ اٍالً اگش تخَاّبن ایي هال سا غذلِ دّبن، آیا حك داسین اتتذائاً ایي واس سا گَ داسد. هی

ك غذلِ دادى ًذاسین چَى ایي یه ًَع تػشف دس هال غبش است. ٍلی اگوش اخثواس    دلبلی تش جَاص غذلِ لائن ًطَد، ها ح
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گَیوذ تلوِ، اخثواس هجْوَل      تَاًبن غذلِ دّبن. هی جا وٌبن، آى ٍلت هی آهذ وِ آى اخثاس سا ها تِ ًَػی تَاًستبن ضاهل ایي

وٌبن ووِ   اخثاس الغاء خػَغبت هی وٌذ ٍلی ها اص آى الواله دسست است وِ لضٍم غذلِ سا دس هال هجَْل الواله ثاتت هی

دس یه جْت هطتشن ّستٌذ ٍ آى ایي هخلَط تِ حشام ّن ضَد. هجَْل الواله ٍ حالل هخلَط تِ حشام،  حاللضاهل هال 

همذاس حالل هخلَط تِ حشام هطخع ًبست اها همذاس  َم ًبست ٍلی دس یه جْت فشق داسًذ ٍ آى ایي وِهاله آى هؼل وِ

 هجَْل الواله هتوبّض ٍ هؼبّي است. 

وٌبن؛ تاصُ جَاص غذلِ اص طشیك اطالق آى اخثاس دس حالل هخلَط توِ   جا هی تا الغاء خػَغبت آى اخثاس سا ضاهل ایيپس 

گَیوذ   س تشاتش ایي اطاللات ٍجَد داسد ٍ هیجلَتش سٍایت ػواس د لذمضَد. ٍلی ایي پایاى هاجشا ًبست. یه  حشام ثاتت هی

. ضوَد  هوی ٍ هخػع آى اطاللوات   همبذایي لزا دس حالل هخلَط تِ حشام، تایذ تِ استاب خوس، خوس تذّبذ ٍ ًِ غذلِ. 

وِ تایذ خووس  « اال فی الحالل الوختلط تالحشام»دّبذ ذ غذلِ یؼٌی وأى دس ّوِ هَاسد  وِ غاحة هال هؼلَم ًبست، تای

 دّبذ. 

 . 9ایي فشهایص هشحَم آلا  خَیی است

 . خَاّذ ضذػشؼ  دس جلسِ آیٌذُوِ  ّستایي تباى سا فی الجولِ لثَل داسین اها یه اضىالی  بحث جلسه آینده:

 

«الحوذ هلل سب الؼالوبي»  
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