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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»
 

 خالصه جلسه گرشته

دسثبسُ تؼلن حنّ  92هَؾَع هسألِ  ضذ، تٌویح هَؾَع هسألِ ثَد؛ ػشؼ ضذاٍلیي هطلجی ًِ دسثبسُ آى ثحث  92دس هسألِ 

رهِ ًسی اص اثتذا دس هبلت هشؼ هطـَل ضَد ٍلیی ثؼیذام هویذاس ییب      اگشثحث دسثبسُ ایي است ًِ رهِ ضخع است. ثِ ؿیش 

خیب ساُ دیریش     ضَد یب ایي ثشئخب ّن هثل حالل هخلَط ثِ حشام ثبیذ ثب خوس رهِ اٍ  هبلي هبل سا كشاهَش ًٌذ، آیب ایي

 ثبیذ طی ضَد؟ 

ّب  گزضتِ دسثبسُ  خبسج است. ثحث 92هبل حالل هختلط ثِ حشام، ثِ طَس ًلی اص دایشُ ثحث دس هسألِ  ضذاثتذائبم ػشؼ 

حالل هختلط ثِ حشام دس خبیی ثبثت است ًِ اختالط خیبسخی ثییي اػییبى اهیَال      ػشؼ ضذحالل هختلط ثِ حشام ثَد ٍ 

 .غَست گیشد
 عدم تصویس اختالط دز ذمه

سبم ایٌٌِ ثخَاّین ثرَیین دس رهِ ضخع هبل خَدش ثب هبل ؿیش هخلَط ضذُ، اییي هتػیَس   اختالط دس رهِ هؼٌب ًذاسد. اسب

دٍ هبل ًِ یٌی هتؼلن ثِ خَد اٍست ٍ یٌی هتؼلن ثِ دیرش  اسیت، ثیب   یؼٌی ًیست. اختالط كوط دس ػیي اهَال هؼٌب داسد. 

رهیِ  »خب اغالم اختالط تػَیش ًذاسد؛ دس رهِ اختالط ثیي حن ؿیش ٍ هبل خَدش، هتػَس ًیست.  ایي ٍلیّن هختلط ضًَذ؛ 

؛ هدوَع هبل ؿیش ٍ هبل خَدش ثب ّن، دس رهِ هؼٌب ًذاسد. لزا ثِ طَس ًلی خبیی ًِ اص اثتذا دس رهِ «الیطتـل اال ثوبل الـیش

خب  سسذ. لزا اهبم)سُ( دس ایي سبم ًَثت ثِ ثحث خوس ًویخب اسب اًسبى چیض  ثبثت ضَد ٍ رهِ ثِ حن ؿیش هطـَل ضَد، ایي

خب اسبسبم  ضَد ٍ ایي هَؾَع است. خوس دس حالل هختلط ثِ حشام ثبثت هی ءسبلجِ ثِ اًتلبكشهَدًذ: ال هحل للخوس. چَى 

بم دس سٍاییبت خویس اسبسی   چیَى  ًذاسد. ثشا  خوس ًیست، ٍخَد  یخب هحل اختالط هؼٌب ًذاسد. لزا هطٌلی دس ایٌٌِ ایي

 ًٌذ.  خب خشیبى پیذا ًوی ایي

هطؼبم آى حوی است ًِ هتؼلن ثِ ؿیش است ٍ دس رهِ ایي ضخع اص اثتذا ثبثیت ضیذُ اسیت. هٌتْیی      92پس هَؾَع هسألِ 

هبل یب داخل دس هسبئل گزضتِ ٍ حٌن  92ضَد ثِ هَؾَع هسألِ  یي هَسد هحل اختالف است ًِ آیب هلحن هیضذ ػشؼ 

كشهبییذ:   اًذ اهب هحوین ّویذاًی هیی    ضَد. هشحَم ضیخ اًػبس  دس ایي هَسد حٌن ثِ خوس ًشدُ حالل هخلَط ثِ حشام هی

؛ ٍ آى، خبیی است ًِ اص اثتذا اختالط ثیي اػیبى دس خبسج غَست گشكتِ ثن تلق؛ گٌذم خَدش ثب گٌذم «الهحل للخوس»

خبیی ًِ اص اثتذا رهِ هطـَل ضذُ  ثِ آى ضَد خب ثحث است ًِ آیب ایي هلحن هی ؿیش هخلَط ضذُ ٍ ثؼذ تلق ضذُ است. ایي

 ضَد ثِ هبل حالل هخلَط ثِ حشام؟  یب هلحن هی

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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گشدد ًِ ثِ طَس ًلی ًیلیت تؼلین خویس ثیِ     هجٌب  ایي اختالف ثیي هشحَم ضیخ ٍ هحون ّوذاًی، ثِ ایي ثشهی ضذػشؼ 

ثبثیت  تؼلن خوس ام هثل سبیش هَاسد دس هبل حالل هخلَط ثِ حش خوسهبل هخلَط ثِ حشام سا چرًَِ ثذاًین؟ آیب ثرَیین 

ضَد؟ یؼٌی ّوبى طَس ًِ هثالم دس هؼذى ثِ هحؽ استخشاج، غبحجبى خوس ثب هستخشج دس ایي هبل هطبػبم ثِ اًذاصُ یي  هی

ع دس آى ّن ثِ ًحَ هطب ،خب ّن ثِ هدشد هخلَط ضذى دٍ هبل، غبحجبى خوس ثِ اًذاصُ یي پٌدن ضًَذ، ایي پٌدن سْین هی

ضًَذ؟ یب ایٌٌِ اسبسبم هسألِ كشم داسد؟ دس هبل حالل هخلَط ثِ حشام ثِ هدیشد اخیتالط، خویس ثبثیت      سْین هیایي هبل 

 ضًَذ.خب غبحجبى خوس دس هبل ضشیي هی تطْیش ٍ پبى ًٌذ ]ٌّربم اداء[ آىسا خَاّذ هبل  ضَد؛ ثلٌِ آى صهبًی ًِ هی ًوی

ل هخلَط ثِ حشام تلق ًطذُ، هْشام ثِ هدشد اختالط، غبحجبى خوس هبل حالٌَّص اگش هجٌب  اٍل سا پزیشكتین، آى صهبًی ًِ 

ضًَذ. پس ٌّربهی ًِ ایي هبل تلق ضذ، دس ٍاهغ رهِ ایي ضخع ثِ یي  هی هختلطثِ ًحَ هطبع هبلي یي پٌدن ایي هبل 

ل پبى ضَد. یؼٌی خب ثبیذ یي پٌدن ثذّذ ٍ ایي هب ضَد. طجن ایي هجٌب ًِ هختبس هشحَم ضیخ است، ایي پٌدن هبل هطـَل هی

خیب   خب خوس هطْش هبل ثَد، ایي كشهبیذ ایي هَسد ّن هثل هبل هخلَط ثِ حشام است؛ ّوبى طَس ًِ آى هشحَم ضیخ هی ًأىّ

ًیض ثبیذ خوس داد. دسست است ًِ االى رهِ اٍ هطـَل ضذُ ٍلی هجل اص اضتـبل رهِ ثِ حن ؿیش، اختالط ٍاهغ ضیذُ ثیَد ٍ   

ّوبى یي پٌدن ثِ رهِ  لزاایي هبل هخلَط ضذُ دس خبسج، ثِ ًحَ هطبع هبلي ثَدًذ ٍ  ًسجت ثِ یي پٌدنغبحجبى خوس 

ایي ضخع هٌتول ضذُ است. یؼٌی ایي ضخع ثِ اًذاصُ یي پٌدن ثذٌّبس ضذُ است. پس ٍهتی حالل هخلَط ثِ حشام تلق 

اص ػیي ایي هبل ثشا  غبحجبى خب هحل ثشا  خوس ّست؛ چَى هجل اص اضتـبل رهِ، یي پٌدن  ضذ، ثبیذ خوس ثپشداصد. ایي

 ّوبى یي پٌدن ثِ رهِ ایي ضخع هٌتول ضذُ است.  ٍخوس ثَدُ 

پس ثِ ًظش هشحَم ضیخ ًِ هؼتوذ است دس هبل هخلَط ثِ حشام، ثِ هدشد اختالط غبحجبى خوس هبلي یي پٌدن ایي هبل 

ثبیذ ثِ ػٌَاى خوس ثذّیذ. چیَى اییي     ضًَذ، ثؼذ اص تلق ٍ تؼلن حن ثِ رهِ، ایي یي پٌدن سا ثِ ًحَ ضشًت ٍ اضبػِ هی

ًٌذ ثب خبیی ًِ اص اثتذا رهِ ایي ضخع هطـَل ضذُ  ثپشداصد. ایي كشم هیّوبى خوسی است ًِ هجل اص تلق ثش اٍ ٍاخت ثَد 

؛ چیَى خویس دس غیَست    «الهحل للخوس» آًدب خبیی ًِ اص اثتذا هشؼ گشكتِ ٍ رهِ هطـَل ثِ حن ؿیش ضذُ، است. آى

ًشدُ ٍ رهیِ   هشؼاختالط خبسخی اػیبى اهَال ثبثت است. ایٌدب ًِ ثیي اػیبى اختالط غَست ًرشكتِ، ایي ضخع اص اثتذا 

 اٍ هطـَل ثِ حن ؿیش ضذُ است. 

ِ   ؛ كشهی ّن ًویًیستخب خب  خوس  ثِ طَس ًلی اگش رهِ هطـَل ثِ حن ؿیش ضذ، ایياهب طجن ًظش هحون ّوذاًی،   ًٌیذ ًی

ؿیش هخلَط  رهِ اص اثتذا هطـَل ضذُ ثبضذ یب ثؼذام هطـَل ضذُ ثبضذ. چَى دس ایي هَسد ًِ اٍل ػیي هبل خَدش ثب ػیي هبل

هجیل اص  ٍ كشؼ ّن ایي است ًیِ  ضًَذ.  ضذُ، ثِ هدشد اختالط غبحجبى خوس هبلي یي پٌدن ایي هبل ثِ ًحَ اضبػِ ًوی

ایي هبل تلق ضذُ است. پس ٍهتی آى هبل تلق ضذُ ]هبل ؿییش[ ثیِ    ى ًٌذحالل ٍ پبآى ًِ حن ؿیش سا تؼجذام ثب یي پٌدن 

ضَد، ٌَّص اثش  اص غبحجبى خوس ًیست. ایي هثل ایي است ًِ اص اثتذا اص ًسی هجلـی سا هشؼ گشكتِ ثبضذ؛  رهِ هٌتول هی

 خب خبیی ثشا  خوس ًیست.  . ایي«الهحل للخوس»لزا 

 خالصه
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دس خبیی است ًِ حن ؿیش اثتذائبم ثِ رهِ تؼلن ثریشد ٍ رهِ ثِ حنّ ؿیش هطـَل  92ًِ اٍالم هَؾَع هسألِ  ضذپس هالحظِ 

خب كشهَدًذ خویس خیبیی    خب چِ ثبیذ ًشد؟ دس ایي ضَد؛ هثل هسألِ هشؼ ًِ ثؼذام اًسبى هجلؾ ٍ هبلي سا كشاهَش ًٌذ. ایي

خب هتؼلن خویس   پٌح كشع ثیبى خَاّین ًشد. ػوذُ ایي است ًِ ایي دس هبلتساُ دیرش سا ًذاسد ٍ ثبیذ ساُ دیرش  طی ضَد. 

ضَد ٍ حالل هخلَط ثِ حشام كوط دس اػیبى خیبسخی ٍ اػییبى    ًیست. چَى خوس كوط دس حالل هخلَط ثِ حشام ثبثت هی

 اهَال است. 

خیبسج غیَست    خبیی است ًِ اختالط ثیي هبل خَدش ٍ هبل ؿییش دس  ب یي هَسد هحل اختالف است ٍ آىخ دس ایيكوط 

داسد ًِ ضیخ اًػبس  ایي سا هلحن  ثریشد ٍلی ثؼذام تلق ضَد. دس ایي ثبسُ اختالكی ثیي ضیخ اًػبس  ٍ هحون ّوذاًی ٍخَد

. هجٌب  اختالف اییي دٍ ثضسگیَاس ّین    92ًشدُ ثِ هبل حالل هخلَط ثِ حشام ٍ هحون ّوذاًی ایي سا هلحن ًشدُ ثِ هسألِ 

ًٌذ ٍ چشا هحون ّوذاًی ایي هَسد سا داخل دس هسألِ  حن ثِ هبل حالل هخلَط ثِ حشام هیهؼلَم ضذ ًِ چشا ضیخ ایي سا هل

ضَد ثِ ًیلیت هبلٌیت اسثبة خوس ًسجت ثِ هبل دس حالل هختلط ثِ حیشام؛ ًیِ    هشثَط هی ست. هجٌب  اختالفًشدُ ا 92

اگش ثِ هدشد اختالط غیبحجبى  ًٌذ؟  ضَد یب ٌّربم اداء ٍ صهبًی ًِ پشداخت هی ایي هبلٌیت آیب ثِ هدشد اختالط حبغل هی

ثِ ایي ػیي حین پییذا    خوس هبلي یي پٌدن ایي هبل ضًَذ، پس هجل اص آى ًِ ایي هبل تلق ضَد، غبحجبى خوس ًسجت

تَاى خوس آى سا داد. اهب طجن ًظش دیرش، ثِ هدیشد اخیتالط حوّیی     ضَد ٍ هی اًذ لزا ّویي یي پٌدن ثِ رهِ هٌتول هی ًشدُ

ًٌٌذ. دس ٌّریبم اداء ّین    خَاّذ اداء ًٌذ، غبحجبى خوس حن پیذا هی ضَد. آى صهبًی ًِ هی ثشا  غبحجبى خوس پیذا ًوی

 . «الهحل للخوس»كشهبیذ  خب هی ّب ثِ رهِ هٌتول ضذُ؛ لزا ایي كشؼ ایي است ًِ حن آى
 92عدم دخول موزد اختالفی دز موضوع مسئله 

اسصیبثی ًٌیین، آییب حین ثیب      سا اگش ثخَاّین ایي دٍ ًظش حون ّوذاًی، حن ثب چِ ًسی است؟دس اختالف ثیي ًظش ضیخ ٍ ه

هبئل ضیَین ثیِ هدیشد اخیتالط      هشحَم ضیخ است؛ یؼٌی اگشحن ثب سسذ  هشحَم ضیخ است یب ثب هحون ّوذاًی؟ ثِ ًظش هی

ضیَد، پیس    ًحَ اضبػِ ٍ ثب تلق ضذى، ایي هوذاس ثِ رهِ هٌتول هیی ضًَذ ثِ  غبحجبى خوس هبلي یي پٌدن ایي اهَال هی

 هحل ثشا  خوس ٌَّص ثبهی است.

ًٌین، ]طجین هجٌیب  هطیَْس ٍ ًیِ      یایي است ًِ صهبًی ًِ ثِ سٍایبت هشاخؼِ ه گَیین ًظش ضیخ دسست است، دلیل ایٌٌِ هی

هجٌب  هب[ سٍایبت ظَْس دس ایي داسًذ ًِ ًیلیت تؼلن خوس ثِ هبل حالل هخلَط ثِ حشام، ّوبًٌذ سبیش هَاسد است. یؼٌیی  

، غبحجبى خوس هبلیي  دكیٌِّوبى طَس ًِ دس ًٌض، هؼذى، ؿَظ ٍ اهثبل رلي ثِ هحؽ ؿَظ ٍ استخشاج ٍ خبسج ًشدى 

خب ّین ّوییي طیَس اسیت. ظیبّش       تَاًذ دس ایي هبل تػشف ًٌذ، ایي حَ  ًِ ایي ضخع حتی ًویضًَذ ثِ ً یي پٌدن هی

هخػَغبم ثب تَخِ ثِ سٍاییت   ،ذًضَ سٍایبت ایي است ًِ ثِ هدشد اختالط هبل خَدش ثب هبل ؿیش، غبحجبى خوس پیذا هی

ُ ٍ ایي حبًی اص ایي است ًِ ّوبى طیَس  هخلَط ثِ حشام سا دس ًٌبس سبیش هَاسد رًش ًشد حاللخب هبل  ػوبس ثي هشٍاى. آى

خب ثبیذ ثِ یي ًٌتِ تَخیِ   ضَد. هٌتْی دس ایي ًیض ثبثت هی حشامضَد، دس هبل حالل هخلَط ثِ  ّب خوس ثبثت هی ًِ دس آى

ػیذم الؼلین   »ٍ دیریش    «ػیذم الؼلین ثبلوبلیي   »دٍ ضشط داضتین: یٌیی   ٌِ دس هبل حالل هخلَط ثِ حشام،ضَد ٍ آى ایٌ

دّذ ًِ دس هطلن هبل حالل هخلَط ثِ حشام، خوس ثبثت ًیست. خوس ثِ ضشطی دس حالل هختلط  ایي ًطبى هی. «ثبلووذاس
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ضًَذ، ثب آى دٍ  ثرَیین ثِ هدشد اختالط غبحجبى خوس هبلي هی ي ٍ هوذاس آى هؼلَم ًجبضذ. اگشثِ حشام ثبثت است ًِ هبل

آیذ. هیثالم دییشٍص    اختالط ثیي هبل حالل ٍ حشام پیص هی تَاى دٍ ضشط تػَیش ًشد؛ خب هی ًٌین؟ چَى دس ایي ضشط چِ هی

خب اگش هوذاس هبل ٍ هبلي هؼلَم ثبضذ، ثحث  دًذ، دس اثش یي سبًحِ هخلَط ضذًذ. ایيهبل ؿیش ثب هبل خَدش ًِ ًٌبس ّن ثَ

ثِ ًحیَ  ضًَذ  االختالط غبحجبى خوس هبلي یي پٌدن ایي هبل هی ثِ هدشدثرَیین تَاًین  خوس هطشح ًیست. چطَس هی

 اضبػِ؟ 

 سؤال: 

گیشد، ثرَیین ّویي االى یي پٌدن ایي هیبل ثیشا  غیبحجبى خویس      ا  ًِ اختالط غَست هی تَاى ّوبى لحظِ استبد: ًوی

ًٌذ یب خیش؟ هوٌي است ثذاًذ ًِ هبلي ایي هبل چِ ًسی است.  است. اص ًدب ثذاًین ایي هبلي آیب ثؼذام هوذاس سا كشاهَش هی

ا  ثیش ثَدُ ّبیی ًِ سوت ساست  داًذ ایي گٌذم ًوی هبلي ضًَذ ٍلیثِ هدشد اختالط،  تَاًین تػَیش ًٌین اگش اثتذا ًذاًذ، هی

اختالط، اسثبة خوس غیبحت ییي    ثِ هدشدتَاًین تػَیش ًٌین ًِ  خب هی چِ ًسی است ٍ هوذاس آى دهیوبم چوذس است، ایي

داًذ ٍلی ثؼذام  ثِ ًحَ اضبػِ ّستٌذ. اهب ضوب كشؼ ًٌیذ ًِ ایي ضخع ّن هوذاس ٍ ّن هبلي سا هی هختلطپٌدن ًلّ ایي هبل 

تَاًسیت هویذاس هؼییي سا ثیِ هبلیي هؼییي        خَاست، هی ّویي االى هیتوػیش داضتِ؛ اگش  ّن كشاهَش ًشدُ است. دس تأخیش

ًٌذ، سؤال ایي اسیت   االختالط خوس تحون پیذا هی ثِ هدشدگَیٌذ  ًسبًی ًِ هی ذ؛ اهب اگش توػیش دس تأخیش داضت،ثشگشداً

گَیین خوس ثیِ آى تؼلین    االختالط هی ثِ هدشد چرًَِضَد یب ًِ،  ًِ دس حبلی ًِ هؼلَم ًیست آیب آى دٍ ضشط هحون هی

 ضًَذ؛ خب  ایي سؤال ٍ اضٌبل ّست.  گیشد ٍ غبحجبى خوس هبلي یي پٌدن ایي هبل ثِ ًحَ اضبػِ هی هی

خب ثؼذ اص آى  االختالط ایي طَس ًیست ًِ غبحجبى خوس هبلي یي پٌدن ضًَذ. ایي ثِ هدشدًِ ثرَیین  یوبلاللْن اال اى 

اختالط غبحجبى خوس هبلي یي پیٌدن   ثِ هدشدضَد اص ایٌٌِ  ضًَذ، آى هَهغ ًطق هی ًِ هبلي ٍ هوذاس هبل هدَْل هی

 اًذ.  ایي هبل ضذُ

 سؤال: 

االخیتالط اییي    هدیشد  ثب .ًٌذ هختلط ثِ حشام ثبثت است. ایي سا چطَس خوغ هیاستبد: ثحث ایي است ًِ خوس دس حالل 

 َیذ اختالط غَست گشكتِ ٍ تلق ضذُ.گ ّوذاًی هی هحونضَد؟ اغالم  هحون هی

 سؤال:

ثیِ  ایي است ًِ آیب  ؛ ایٌٌِ هلشٍؽ ػٌِ است. ثحث«هغ االختالط كی الخبسج ثن تلقٍ»استبد: غَست هسألِ سٍضي است؛ 

ضًَذ، پس ایي  اختالط هبلي هی ثِ هدشدگَیذ  ضًَذ یب ٌّربم اداء؟ ایٌٌِ ضیخ هی اختالط غبحجبى خوس هبلي هی هدشد

اًذ؛ اییي ضیخع ّین ٌّیَص      االختالط هبلي ًطذُ ثِ هدشدگَیذ  خوس ثَدُ ٍ ثِ رهِ هٌتول ضذُ است. هحون ّوذاًی هی

ًیِ  یی ثشا  خوس ًیست. اضٌبل ٍ سؤال هب اییي اسیت   اًذ. لزا خب ًطذُ خوس سا ًذادُ، پس غبحجبى خوس ٌَّص هبلي

االختالط غبحجبى  ثِ هدشدضذ خوس ثبثت ضَد، خب  ایي ثَد ًِ ثرَیین  اختالط اگش كی ًلسِ ثذٍى ّیچ ضشطی ثبػث هی

ط غیَست  ًٌین، پس ّوبى صهبًی ًیِ اخیتال   اًذ. اهب ٍهتی هب ثجَت خوس سا ثِ آى دٍ ضشط هطشٍط هی خوس هبلي ضذُ
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تَاًین حٌن ثِ تؼلن حن غبحجبى خوس ًٌین. هرش ایٌٌِ ثؼذام اگش ایي دٍ ضشط هحون ضذ، آى هَهغ ًطق ًٌین  ًویگیشد  هی

 ّب ثبیذ ّویي ثبضذ.  ى اختالط خوس ثبثت است ًِ ػلی الظبّش هٌظَس ایياص صهب

 حَم ضیخ ٍ هحون ّوذاًی هؼلَم ضذ.پس هجٌب  اختالف هش

هلحن ثِ حالل هخلَط  (خبیی ًِ اختالط اص اثتذا ٍاهغ ضذُ ٍ ثؼذ تلق ضذُ، یؼٌی آى)دلیل ضیخ اًػبس  ثش ایٌٌِ ایي هَسد، 

ثِ حشام است ٍ حٌن آى سا داسد ٍ خوس دس آى ثبثت است، سٍایبت است. چَى سٍایبت حالل هخلَط ثِ حشام سا ّن هثل 

ل هخلَط ثِ حشام هثل ًٌض، ؿَظ ٍ هؼذى ثبضذ، ایي است ًِ ثِ هدیشد اخیتالط   اًذ. ًتیدِ ایٌٌِ حال سبیش هَاسد هشاس دادُ

ضَد  ضَد، هٌتول ثِ رهِ هی ثؼذ اص ایٌٌِ ػیي تلق هیلزا . استثیي ایي دٍ هبل، حنّ غبحجبى خوس ثِ ایي اػیبى هتؼلن ضذُ 

 لزا ثبیذ خوس داد. 

تَاًین حٌن ثِ هبلٌییت غیبحجبى خویس     بى اثتذا ًویایي ثَد ًِ اختالط چَى هطشٍط ثِ آى دٍ ضشط است، اص ّو اضٌبل

د. تَخیِ هب ایي ثَد ًسجت ثِ یي پٌدن ایي اهَال ثِ ًحَ اضبػِ ًٌین. چَى ایي هٌَط ثِ آى است ًِ آى دٍ ضشط هحون ضَ

بحجبى ًٌذ ًِ اص صهبًی ًِ اختالط ٍاهغ ضذُ، حنّ غ ثبیذ ثؼذ اص آى ًِ دٍ ضشط هحون ضذ، ثرَیین ایي ًطق هی ًِ چِ ثسب

خوس ًسجت ثِ یي پٌدن ایي اػیبى ثبثت ضذُ ٍ حبال ًِ تلق ضذُ، ثِ رهِ هٌتویل ضیذُ اسیت. اییي تیَخیْی اسیت ًیِ        

 تَاًین دس ایي هوبم رًش ًٌین. هی

ایي هسألِ كوط هشثَط ثِ هبلی است ًِ اص اثتذا دس رهِ ثبثت ضذُ است. هشثَط ثِ حوی خب هؼلَم ضذ ًِ هَؾَع  پس تب ایي

ثتذا دس رهِ ثبثت ضذُ است. هثل هبلی ًِ هشؼ گشكتِ است. اهب هبلی ًِ اص اثتذا دس رهِ ًجیَدُ ٍ ثؼیذام دس رهیِ    است ًِ اص ا

ضَد ثِ هبل حالل هخلَط ثِ حشام. تأًیذام ػشؼ  ّبیی ًِ هخلَط ضذُ ٍ ثؼذ تلق ضذُ، ایي هلحن هی ثبثت ضذُ، هثل گٌذم

یي حوی دس رهِ است ًِ هتؼلن ثِ ؿیش است. ایي سا ثلٌِ م ًیست. حشا ثِ، هبل حالل هخلَط 92ًٌن ًِ هَؾَع هسألِ  هی

خب  گیشد ٍ ایي ؛ چَى خوس هتؼلن ثِ هبل هختلط است ٍ اختالط ّن كوط دس خبسج غَست هی«الهحل للخوس»كشهَدًذ 

 اختالط دس رّي هؼٌب ًذاسد. لزا خبیی ثشا  سٍایبت خوس ًیست. 

 .  ضَدایي هسألِ پٌح كشع داسد ًِ ثبیذ ثشسسی 

 

«الحوذ هلل سة الؼبلویي»  


