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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 گذشته

دس فشع سَم ثحث دس ایي ثَد وِ اگش ثؼذ اص اخشاج خوس اص هبل هختلظ ثِ حشام، وطف ضذ وِ همذاس حشام ثیص اص همدذاس  

، ایدي ثدَد ودِ    ثشسسی لشاس گشفدت لَل اٍل وِ هَسد جب سِ لَل دس هسألِ ٍجَد داسد.  دفغ ضذُ ثِ ػٌَاى خوس است، ایي

 وِ هؼلَم ضذُ، ثِ فمشا غذلِ دّذ.گبُ ثِ اًذاصُ همذاس حشام  خوس دادُ ضذُ سا پس ثگیشد ٍ آى

ػلن ثِ همدذاس صیدبدُ پیدذا     دُ ثبیذ لبئل ثِ تفػیل ضذ. اگشلَل سَم ایي ثَد وِ ثیي غَست ػلن ثِ صیبدُ ٍ ػذم ػلن ثِ صیب

دادُ ضذُ ثِ لَت خَدش ثبلی است لىي همذاس صائذ سا ثِ ػٌَاى غذلِ ثبیذ ثپشداصد. اهدب  وشدین، دس ایي غَست خوسی وِ 

دٍم  هشتجِفمظ فْویذ وِ همذاس حشام ثیص اص همذاس خوس است، دس ایي غَست ثشای ثلىِ اگش ػلن ثِ همذاس صیبدُ پیذا ًطذ، 

 تخویس وٌذ ٍ خوس آى سا ثِ اسثبة خوس ثپشداصد. سا ثبیذ ایي هبل 
 قول سوم دلیل

 یذ دلیل روش ضَد. دلیل ثخص اٍلثشای ّش ثخص اص ایي تفػیل ثب لزا ػشؼ ضذ ایي لَل دٍ ضلغ داسد؛ چَى تفػیل دادُ ٍ

 . پس هذػبی اٍل ایي است وِ ثبیذ آى همذاس صائذ ثش خوس وِ االى هؼلَم ضذُ، غذلِ دادُ ضَد. ضذدس جلسِ لجل ثیبى 
 دلیل مذعای اول)تصذق به مقذار سائذ(

ثِ ػذم اًىطبف خالف  یهُشاػوشد،  ای وِ خوس سا دس هبل حالل هختلظ ثِ حشام ثبثت هی دلیل ادػبی اٍل ایي است وِ ادلِ

داًی ٍ هبل تَ ثب حشام هخلَط است، ساُ تغْیش هبل  ثَد. یؼٌی هختع ثِ غَست جْل ثِ همذاس ثَد. ٍلتی همذاس حشام سا ًوی

ضَد. اهب اوٌَى وِ ثشای هدب وطدف خدالف     ُ ثمیِ هبل ثشای ضوب جبیض التػشف هیگب ایي است وِ خوس آى سا ثپشداصی ٍ آى

این همذاس حشام ثیص اص همذاس خوس است، دیگش آى ادلِ وبسایی ًذاسد؛ ثِ ػجبست دیگش ًعّ ٍ دلیلی وِ خوس  ضذُ ٍ فْویذُ

هَضَع تغییش وشدُ؛ هَضدَع آى   أىّو یؼٌی وٌذ، هٌػشف اص هثل هبًحي فیِ است. سا دس هبل حالل هخلَط ثِ حشام ثبثت هی

دس  فدشؼ چدَى  خوس، هبل حالل هخلَط ثِ حشاهی ثَد وِ همذاس حشام هجَْل ثبضذ، اهب االى همذاس حشام هجَْل ًیست. 

هَضَع هتجذل ضذُ است ٍ اگش هَضَع تغییدش وٌدذ دیگدش آى ادلدِ      فشع سَم ایي است وِ همذاس حشام هؼلَم ضذُ؛ لزا وأىّ

ثٌبثشایي ثِ ٍجَد همذاس هطخػی اص هبل غیش دس ضوي اهَال خَدهدبى یمدیي   تَاًذ خوس ٍ وفبیت خوس سا اثجبت وٌذ.  ًوی

دّین. ایي اسدتذاللی اسدت ودِ ثدش      عشف هبله غذلِ هیاص ، پس ایي همذاس صائذ سا ضٌبسین داسین؛ لْشاً چَى هبله سا ًوی

 هذػبی اٍلِ لَل سَم روش ضذُ است.

 

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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 وجوب تخمیس ثانیاً(دلیل مذعای دوم)

اهب هذػبی دٍم ایي است وِ اگش ػلن ثِ همذاس صیبدُ حبغل ًطذ، یؼٌی همذاس حشام تفػیالً هؼلَم ًطذُ ٍ تٌْب چیضی وِ ثؼدذ  

اص اخشاج خوس هؼلَم ضذُ ایي است وِ همذاس حشام ثیص اص یه پٌجن است وِ ثِ ػٌَاى خوس پشداخت وشدین؛ اهب ایٌىدِ  

. گَیٌذ خَِد ایي، هَضَع ادلِ خوس اسدت، چدَى هدبل هخدتلظ ثدِ حدشام اسدت        جب هی یست. ایيچِ همذاس است، هؼلَم ً

وشد وِ اگش هبلی ثدب حدشام    ادلِ التضب هی هختلظ ثِ حشام خوس سا ثبثت وشدین ٍدس هشحلِ اٍل دس هبل حالل وِ  ّوبًگًَِ

هب ثب تخویس، آى هبل سا پبن وشدین ٍ تىلیدف آى هؼلدَم    تػشف ٍ تغْیش ایي هبل، تخویس است ٍهخلَط ضذ، ساُ جَاص 

ٍ ثؼذ اص اخشاج خوس وطف ضذُ وِ ٌَّص همذاس دیگشی اص حشام دس ضوي یه ضشایظ جذیذی پیص آهذُ ّن االى  ضذ؛ وأىّ

یه هَضَع یب هػذاق دیگشی ثشای هبل حالل هخلَط ثِ حشام هتَلدذ ضدذُ اسدت. صهدبًی ودِ       هبل ٍجَد داسد. پس وأىّ

سا دادین، گوبى ایي ثَد وِ هبل ثب حشام هخلَط ضذُ ٍ همذاس ٍ هبله آى هؼلَم ًیست، لزا ضشایظ هْیب ثَد ٍ هبل سا ثب  خوس

وِ ٌَّص ایي هبل تػفیِ ًطذُ ٍ همذاس حشام ثدیص اص آى یده    این االى ثِ یه عشیمی خجشداس ضذٍُلی خوس تغْیش وشدین. 

ػذاق جذیذی ثشای هبل هختلظ ثِ حشام پیذا ضذُ است. ثٌدبثشایي هطدوَل   این. پس وأى یه ه پٌجن است وِ پشداخت وشدُ

 «الحالل الوختلظ ثبلحشام إرا لن یؼشف غبحجِ ٍ لن یؼشف همذاسُ ففیِ الخوس»ضَد؛  سٍایبت ٍ ادلِ ٍاسدُ دس ایي ثبة هی

 . دٍم تخویس وٌین هشتجِضَد. لزا ثشای ایٌىِ ایي هبل حالل ضَد، ثبیذ ثشای  جب هی ضبهل ایي

هوىي است اضىبلی ثِ رّي ثشسذ ٍ آى ایٌىِ هبلی وِ هخوس است ٍ یىجبس خودس آى دادُ ضدذُ، دسسدت    ایٌجب  اى للت:

؛ هبلی وِ یىجبس خوس آى دادُ ضذُ، ثؼیذ اسدت ودِ   «هبل هخوس الیخوس ثبًیبً»دٍم تخویس ضَد.  هشتجًِیست وِ ثشای 

 دٍم حىن ثِ تؼلك خوس ثِ آى هبل وٌین.  هشتجِثشای 

یه فشد دیگشی اص هتؼلك خوس ]هبل هختلظ ثِ حشام[ تحمدك پیدذا ودشدُ     جب تغییش دس هَضَع ایجبد ضذُ ٍ وأىّ ایي للت:

ٍاجدت  دس آى اگش ثِ حذ ًػدبة ثشسدذ، خودس     وسی اص هؼذى چیضی سا استخشاج وٌذ وِجبیی است وِ  است. ایي هثل آى

گیشد، هؼذى است. ّویي وِ چیضی سا اص هؼذى استخشاج وٌذ ]ثب تَجِ ثِ  است چَى یىی اص اهَسی وِ خوس ثِ آى تؼلك هی

ودِ دٍثدبسُ گفتدِ ضدَد     ثؼیذ است جب ثذٍى ایٌىِ اتفبق خبغی ثیفتذ،  ضشایغی وِ لجالً ثیبى ضذ[ خوس آى ٍاجت است. ایي

جب یه ػٌَاى جذیذ پذیذ  ٍ سَد وٌذ، ایي وشدُص هؼذى استخشاج وشدُ تجبست وسی ثب ایي چیضی وِ ا اگشخوس ثذّیذ. ٍلی 

ثش سثح حبغدل اص تجدبست ثدب هبیسدتخشج هدي      آهذُ است. سثح وست ٍ سثح تجبست، هتؼلك ػٌَاى خوس است. لْشاً اگش 

 الوؼذى، سبل ثگزسد ٍ صائذ ثش هؤًٍِ سٌِ ثبضذ، یجت ػلیِ الخوس ثبًیبً. 

ایي ػٌَاى دٍثبسُ هتَلذ  است؛ ایي هبل هختلظ ثِ حشام ثَدُ ٍ خوس آى دادُ ضذُ است. االى وأىّ هبًحي فیِ ًیض ّویي عَس

 ضذُ، چَى هب ػلن ثِ ایي پیذا وشدین وِ همذاس حشام ثیص اص همذاس یه پٌجن است وِ ثِ ػٌَاى خوس پشداخت ضذُ است. 

 سؤال: 

ٍ ثب ایي هبلی ودِ  د ٍَ ایي هبل پبن ض ثذّذاستبد: لجل اص اخشاج خوس تػشف دس ایي هبل جبیض ًجَدُ؛ ٍلتی وِ خوس سا 

ضَد، ثب فشؼ تحمك ضشایظ هتؼلك  پبن ضذُ تجبست وٌذ، لْشاً سَدی وِ اص آى هبل حالل ثؼذ التخویس ػبئذ ایي ضخع هی

 است. خوس 
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 بزرسی دلیل قول سوم

تشیي اضىبلی وِ ثِ دلیل لَل سَم ٍاسد است، ایي است ودِ ایدي لدَل ثدب      لَل ٍ دلیل آى، هشدٍد است. ػوذُثِ ًظش هب ایي 

إى اهلل لذ »اعاللبت سٍایبت ٍاسدُ دس ایي ثبة ]هخػَغبً سٍایت سىًَی[ سبصگبس ًیست. چَى دس ریل سٍایت سىًَی آهذُ 

هخلدَط ثدِ حدشام    گَیذ اگدش هدبل    ولِ اعالق داسد؛ هی، ظبّش ایي ج«له حاللسضی هي األضیبء ثبلخوس ٍ سبئش الوبل 

ضَد. ایي اعالق داسد ٍ اػن اص ایي است وِ ثؼدذاً وطدف خدالف     ظ، پبن هیتلتخویس ضَد، ثمیِ هبل ثشای غبحت هبل هخ

س فدشع دٍم گفتدین اگدش    ضَد یب ًطَد. دس وطف خالف ّن ثیي تجیّي ًمػیِ ٍ تجیّي صیبدُ فشلی ًیست؛ یؼٌی ّوبى عَس وِ د

ای وِ پشداخت وشدُ سا  تَاًذ آى همذاس اضبفِ ؛ دیگش ًوی«الضائذ الحشام ألل هِي الخوس، الیستشد أىّ»وسی ػلن پیذا وٌذ ثِ 

 ّب، اعاللبت ایي سٍایبت ثَد.  تشیي آى وِ هْن ضذاستشداد وٌذ. چٌذ دلیل روش 

وٌذ وِ خوس وبفی است. دس سٍایدت گفتدِ    ّویي ثیبى اثجبت هی وِ ػلن ثىَى الحشام أصیذ هي الخوس ّست،ّن دس جبیی 

خوس ثذّذ ٍ خذاًٍذ ثِ خوس سضدبیت  اگش هبل وسی ثب حشام اختالط پیذا وشد،  «إى اهلل لذ سضی هي األضیبء ثبلخوس»

یِ ضشػی لْشضَد. ایي ظَْس دس یه هؼبٍضِِ  دادُ است. ثؼذ اص ایٌىِ ایي خوس دادُ ضَد، ثمیِ هبل ّش چِ ثبضذ، حالل هی

خذاًٍذ ثب غبحجبى هبل هختلظ ثِ حشام یه هؼبهلِ وشدُ است. گفتِ ضوب یه پٌجن سا ثِ هي دّیذ، دس همبثل  داسد؛ یؼٌی وأىّ

ى یه ًدَع هػدبلحِ ثدب خذاًٍدذ     چْبس پٌجن ثشای خَدتبى؛ ٍلَ ایٌىِ ثیص اص ایي همذاس، اص هبل غیش دس هبل ضوب ثبضذ. وأّ

وِ داسد ٍ ّوِ دًیب ثشای اٍست ٍ ّوِ چیض ای  ضشػی، یؼٌی خذاًٍذ اص ثبة ٍالیت ولیِ لْشی گَین هؼبٍضِ است؛ ایٌىِ هی

ّب اػالم وشدُ وِ ضوب یه پٌجن  اضبفِ ثِ اٍ داسد، ثِ غبحجبى اهَال هختلظ ثِ حشام اػالم وشدُ وِ ثب ّن هػبلحِ وٌین. ثِ آى

اػن اص ایي است وِ هبل غیش ثیص اص یه پٌجن ثبضذ یب ووتدش   سا ثپشداصیذ، چْبس پٌجن ثشای ضوب ٍ ایي پبیبى هبجشاست. ایي

جدبیی   ضدَد. ّدن ضدبهل آى    هؼبٍضِ ٍ هػبلحِ، هغلك است؛ ّن ضبهل صیبدُ ٍ ّن ضبهل ًمیػِ هی ایياص یه پٌجن ثبضذ. 

 ضَد وِ وطف خالف ًطَد.  جبیی هی ضَد وِ وطف خالف ضَد ٍ ّن ضبهل آى هی

ثؼذاً وطف خالف ضَد ٍ هؼلَم ضَد وِ همدذاس  جبیی است وِ  هشثَط ثِ ي سٍایبت ثیطتش حتی ثؼیذ ًیست وِ ادػب وٌین وِ ای

ثىَى الحشام أًمع هي الخوس أٍ أصیذ »وٌذ وِ هب ػلن پیذا وٌین  حشام ثیطتش است. لزا ثب تَجِ ثِ ایي ًىتِ، دیگش فشلی ًوی

 .«هي الخوس

ای هَجَد ًیست ٍ هؼلَم ًیست  ّب، ٍلتی سبثمِ ّب هثل ضْشداسی حىَهت؛ هثالً اجضاء ّن ّست اتفبلبً ایي یه سیشُ ػمالیی

گَیٌذ ّش وسی ایي همذاس ثپشداصد، هب ثِ اصاء آى، اص اهدَال اٍ   دٌّذ ٍ هی اس ثذّىبس ّستٌذ، یه لبًًَی سا لشاس هیوِ چِ همذ

ه پٌجن، اص تػشف دس ثمیِ اهَال وٌین. ایي یه سٍش ػمالیی است ٍ خذاًٍذ ّن دس حمیمت ثِ اصاء پشداخت ی سفغ هبًغ هی

ایي هغلك است ٍ هؼٌب ًذاسد وِ خذاًٍذ ثگَیذ یه پٌجن سا ثذّیذ ٍ ثؼذ اص ایٌىِ هبله پیدذا ضدذ یدب    سفغ هبًغ وشدُ است. 

 همذاس هطخع ضذ، ثبص ّن ثبیذ ثذّیذ. 

 لزا لَل سَم ثِ ًظش هب هشدٍد است. 
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 قول دوم  

ذاس الضیبدٓ؛ ّوبى چیضی وِ هشحَم سیذ دس ػشٍُ فشهَدُ است. هشحَم سدیذ دس  لَل دٍم، االوتفب ثبلخوس است ٍلَ ػُلن هم

 ایطبى ػشٍُ فشهَد: اگش ػلن تفػیلی ثِ همذاس صیبدُ پیذا ضَد، خوس وبفی است. ألَاّوب الثبًی یؼٌی الیجت التػذق ثبلضائذ.

فشلی ًگزاضتٌذ ثیي غَست ػلن ثِ همذاس صیبدُ ٍ ػذم ػلن ثِ همذاس صیبدُ. اهبم)سُ( دس ولیت ثب ًظش سیذ فی الجولِ هَافدك  

داًذ همذاس حشام ثیص اص  یؼٌی اجوبالً هی «ٍ األلَی الثبًی لَ لن یؼلن همذاس الضیبدٓ»است. اهبم)سُ( دس هتي تحشیش فشهَدًذ 

ضَد. اهب اگش ػلن ثدِ   داًذ. ایطبى گفتٌذ اگش ایي عَس ثبضذ، اوتفب ثِ خوس هی اس صیبدُ سا ًویهمذاس خوس است اهب خَدِ همذ

احتیبط ٍاجدت آى اسدت ودِ ثبیدذ     اص خوس است،  ثیصهمذاس صیبدُ تفػیالً پیذا وشد؛ یؼٌی دلیمبً فْویذ وِ چِ همذاس حشام 

 تػذق ثِ صائذ وٌذ. 

 ػشٍُ فشهَدُ است. اجوبالً لَل دٍم ّوبى است وِ هشحَم سیذ دس 

ثِ ایٌىِ همذاس حشام ثیص اص همذاس خودس اسدت ٍ همدذاس آى ًیدض هؼلدَم ضدَد، یىتفدی         ضَدعجك ایي لَل، اگش ػلن پیذا 

چِ وِ دس اضىبل ثِ دلیل لَل اٍل ٍ ثِ خػَظ دس اضىبل ثِ  ضَد. دلیل ایي لَل ثب تَجِ ثِ آى ثبلخوس؛ ثِ خوس اوتفب هی

 ضَد.  ؼلَم هیدلیل لَل سَم ثیبى وشدین، ه
 دلیل قول دوم

دٍم ایي است وِ همتضبی اعاللبت ٍاسدُ دس حالل هختلظ ثِ حشام، ایي است وِ اگش ثؼذ اص اخشاج خوس وطدف  لَل دلیل 

خالف ًطَد ٍ اسبسبً همذاس حشام هؼلَم ًطَد ال اجوبالً ٍ ال تفػیالً، خوس وبفی است. اگش ّن هؼلَم ضَد ]چدِ اجودبالً ٍ   

ثبص ّن خوس وبفی است. دسست است وِ االى هتَجِ ضذُ وِ همذاس حشام ثیطتش اص خوسی است ودِ پشداخدت   چِ تفػیالً[ 

إى اهلل لذ سضی هي األضیبء ثبلخوس ٍ سبئش الوبل لده  »وٌذ. چَى تؼجذ است؛ هَثمِ سىًَی داسد وِ  وشدُ ٍلی وفبیت هی

پدشداصد،   هدی ٍ ثیي یه پٌجوی وِ غبحت ایي هبل  خذاًٍذ یه هؼبٍضِ لْشی ثیي هبل حشام اص عشف هبلىص . وأىّ«حالل

 تشتیت دادُ است. 

وِ اص آى اعالق ًسجت ثِ غَست صیبدُ ٍ ًمیػِ، اعالق ًسجت ثِ غَست اًىطبف خالف ٍ ػذم اًىطبف خدالف  جولِ ایي 

ّب ّوِ  وٌذ ثش حػَل یه هؼبٍضِ لْشی ثیي خوس ٍ همذاس حشام ]هخػَغبً سٍایت سىًَی[ ایي داللت هی آیذ، ثذست هی

دس هبل حالل هخلَط ثِ حشام وبفی است ٍ دیگش تػذق ثِ همذاس صائذ الصم ًیسدت ٍلدَ ایٌىدِ    گَاُ ثش ایي است وِ خوس 

شداد جبیض ًجَد. یؼٌی فی الَالغ ٍجْی ثشای تفػیل ثیي همذاس حشام هؼلَم ثبضذ؛ ّوبى عَس وِ اگش ػلن ثِ ًمػبى داضت، است

فشع ثبًی ٍ فشع ثبلث ًیست. اگش هالن ایي سٍایبت ثبضذ ٍ تؼلیلی وِ دس ریل سٍایت سىًَی آهذُ، ًجبیذ ثیي فدشع ثدبًی ٍ   

چِ دلیل  ضَد. ثِ فشع ثبلث فشق ثگزاسین. چَى ایي ػلت ٍ ایي ثیبى، ّن ضبهل غَست صیبدُ ٍ ّن ضبهل غَست ًمیػِ هی

گَیٌذ دس غَست ػلن ثِ ًمػبى استشداد جبیض ًیست اهب دس غَست ػلن ثِ صیبدُ تفػیل  هثل هشحَم آلبیی خَیی هیثشخی 

اًذ. ایي یؼٌی فشق گزاضتي ثیي فشع دٍم ٍ فشع سَم؛ دس حبلی وِ دلیل، اعاللبت سٍایبت است ٍ تؼلیلی  ثیي دٍ غَست دادُ

ب ثبضین ٍ ایي سٍایبت ٍ تؼلیلی وِ دس ریل سٍایت سىًَی آهذُ، ٍجْی ثشای فشق ثدیي  دس ریل سٍایبت آهذُ است. اگش هوِ 

 فشع دٍم ٍ فشع سَم ٍجَد ًذاسد. 
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تَاًدذ ثدِ    ّوبى چیضی وِ دس دلیل لَل سَم گفتِ ضذ، هدی یؼٌی جب هوىي است ثِ دلیل لَل دٍم اضىبل ضَد.  ایي اى للت:

سٍایدبت ]ثدِ    سسدبًذ؛ چدَى   ایي است وِ سٍایبت چٌدیي چیدضی سا ًودی    ٍاسد ضَد. اضىبل ػٌَاى اضىبل ثِ دلیل لَل دٍم

دّذ. پس عجك ایي سٍایبت اوتفدب   خػَظ سٍایت سىًَی[ هَضَع خوس سا وسی لشاس دادُ وِ حالل سا اص حشام توییض ًوی

ا فمدظ  سٍایبت تخودیس س اهب گَیذ هب سٍایبت سا لجَل داسین  ثِ خوس هختع ثِ غَست جْل ثِ همذاس است. هستطىل هی

اگدش   لدزا ثِ ػذم اًىطبف خدالف ّسدتٌذ.    است. ثِ ػجبست دیگش، سٍایبت هشاػیدس غَست جْل ثِ همذاس هبل ثبثت وشدُ 

 همذاس حشام هؼلَم ضذ، دیگش ایي سٍایبت وبسایی ًذاسد. 

وٌین هذػبی ایي هستطدىل   ادػب هیهب ضَد. اتفبلبً  ، هؼلَم هیدادُ ضذپبسخ ایي اضىبل اص جَاثی وِ ثِ دلیل لَل سَم  للت:

وٌٌذ،  سٍایت سىًَی. سٍایبتی وِ خوس سا دس هبل حالل هختلظ ثِ حشام ثبثت هی اصاص سیبق سٍایبت ثؼیذ است، هخػَغبً 

ثِ غدَست   ی ًیبهذُ وِ إرا لن یٌىطف الخالف ٍاًذ. اهب دس آى لیذ هَضَع خوس سا ػٌَاى حالل هختلظ ثِ حشام لشاس دادُ

ف همیذ ًطذُ یب ثِ ػذم ػلن ثِ همذاس صیبدُ همیذ ًطذُ است. لزا ادػبی هستطىل هجٌدی ثدش ایٌىدِ سٍایدبت     ػذم وطف خال

 ضًَذ، پزیشفتٌی ًیست.  هٌػشف اص ایي هَاسد ّستٌذ ٍ فمظ ضبهل غَست جْل ثِ همذاس هی

 .فتحػل هوب روشًب أى الحك فی الومبم هب روشُ غبحت الؼشٍٓ ٍ وزله الوبتي فی الجولِ
 اشکال به امام)ره(

فبألحَط التػذق ثبلضائذ ٍ إى وبى األلدَی  »لىي یه اضىبلی هتَجِ اهبم دس هتي ػجبست تحشیش ّست. چَى اهبم فشهَد: 

؛ هب ثِ ایي ثیبى اضىبل داسین. ػشؼ هب ایي است وِ ثِ عَس ولی األلَی ػذم ٍجَة «ػذم ٍجَثِ لَ لن یؼلن همذاس الضیبدُ

همذاس صیبدُ سا ثذاًذ چِ تفػیالً ٍ چِ اجوبالً، فشلی دس ایي جْت ًذاسد. لزا جبیی ثشای ایدي  اگش  حتی؛ است التػذق ثبلضائذ

 . 33احتیبط ٍجَثی اهبم دس غَستی وِ تفػیالً همذاس صیبدُ سا ًذاًذ، ٍجَد ًذاسد. ّزا توبم الىالم فی هسألِ 

 .33هسألِ  بحث جلسه آینذه:
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