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ر «معينجر علير محمدر ور آهلر الطارهينر ور اللعنر علير اعدائهمر ار اهّللر ر العالمينر ور صلير ر ب الحمدهّلل»
 

 خالصه جلسه گذشته

 هَسد سسیذگی لشاس گیشد.خْبت هتؼذدی ثبیذ دس اهش سبثغ ػشؼ ضذ 

شاُ خْت اٍل ایي ثَد وِ همػَد اص اختالـ دس ػٌَاى ثحث ]حالل هختلف ثِ حشام[ چیست؟ پٌح احتوبل دس ایي ساثكِ ثِ ّو

 دلیل ّش یه اص ایي احتوبالت ]ثلىِ الَال[ ثیبى ضذ.  هستٌذات ایي احتوبالت روش ضذ ٍ

هبل  توییضوِ هَؾَع ایي خوس، اختالـ رٌّی ٍ ػذم  یىی ایي ثَد وِ هالن دس هبًحي فیِ، اختالـ خبسخی است. دٍم ایي

وِ احذ المیذیي ]یب اختتالـ رٌّتی یتب اختتالـ      وِ ّش دٍ ثب ّن هالن ّستٌذ. چْبسم ایي حالل اص هبل حشام است. سَم ایي

وِ دٍ سٍغٌی وتِ هتبیغ ّستتٌذ، ثتب ّتن       وِ اختالـ ثِ ًحَ اضبػِ هَسد ًظش است؛ هثل ایي خبسخی[ هالن است. پٌدن ایي

 آیذ ثِ ًحَ اضبػِ است.  خب پذیذ هی هوضٍج ضًَذ؛ لْشاً اختالقی وِ ایي

 ّش یه، ثیبى ضذ. ِ اؾبفِ هستٌذاتػلی أیّ حبل ایي پٌح احتوبل ث

 هعنای اختالط، احتوال دومحق در 

هبله. ثٌبثشایي هَؾَع ایي خوس، هبل حالل هخلَـ  توییضاهب حك دس همبم، احتوبل دٍم است؛ یؼٌی اختالـ رٌّی ٍ ػذم 

وِ اختالـ خبسخی هحمك ضذُ ثبضذ یب ًطتذُ ثبضتذ. دس ثؼؿتی اص     ض ًجبضٌذ؛ اػن اص ایيیثِ حشام ثِ ًحَی است وِ لبثل توی

هَاسد هوىي است خبسخبً دٍ هبل ثب ّن هخلَـ ضًَذ ٍ دس ثشخی هَاسد هوىي است ایي دٍ هبل خبسخبً ثب ّن هخلَـ ًطذُ 

 ًذاسد.  توییضلذست ثبضٌذ اهب هبله 

 ثِ ػٌَاى پٌدویي هَسدایي است ]ایطبى ایي هَسد سا  ػجبست هشحَم سیذ دس ػشٍُ اص ایي خْت گَیب ٍ سسبست. تؼجیش ایطبى

؛ پٌدوتیي  «الخبهس: الوبل الحالل الوخلَـ ثبلحشام ػلى ٍخِ ال یتویّتض : »[اهبم ثِ ػٌَاى ّفتویي هَسد آٍسدُ ٍلیروش وشدُ 

دادُ ًطَد. ضتبیذ هْتَس ایتي     توییضهَسد اص هَاسدی وِ هتؼلك خوس است، هبل حالل هخلَـ ثِ حشام است، ثِ ًحَی وِ 

چِ  ّن ػجبست اهبم )سُ( دس تحشیش اص هدوَع ّن ػشؼ ضذ. دس خلسِ گزضتِ ست دس ّویي احتوبل ثبًی است، چٌبًچِػجب

 اهب خیلی ٍاؾح ٍ گَیب ًیست.  وشدایي استفبدُ سا  ثسب ثتَاى

له ایي هبل، اختتالـ پتیص آهتذُ ثبضتذ ٍ     ٍ اختالـ رٌّی است. یؼٌی اگش دس رّي هب توییضػذم  ،ثِ ّش حبل حكّ دس همبم

 دّذ، خوس آى سا ثبیذ ثپشداصد.  توییضًتَاًذ هبل خَدش سا اص هبل دیگشی 

خَاًذُ ضذ. چَى دس سٍایتت ستىًَی ایتي     دس خلسِ گزضتِدلیل ثش حك ثَدى ایي احتوبل، ّوبى سٍایت سىًَی است وِ 

داًن ٍ ثش هتي هطتتجِ    ؛ هي، حالل ٍ حشام ایي هبل سا ًوی«الْحٓشَامٓ ٍٓ لَذِ اخْتَلَفَ ػٓلَیَّلَب أَدٕسِی الْحٓلَبلَ هٌِِْٔ ٍٓ »تؼجیش ٍاسد ضذُ: 

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 1396 هْش 17تبسیخ:          ...                 الحالل الوختلف ثبلحشام : السبثغ -المَل فیوب یدت فیِ الخوس هَؾَع ولی:
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 هالن است. توییضوِ ػذم  ضذُ است. ایي سٍایت هَْس سٍضٌی داسد ثش ایي

ػشؼ ضذ[ ایي  دس خلسِ گزضتِقَس وِ  ضَد؟ هبّش سٍایت ػوّبس ]ّوبى سٍایت ػوبس چِ هیپس وِ  ضَدهوىي است سؤال 

ٍٓ الْحٓلَتبلِ الْؤخْتتَلِفِ ثِتبلْحٓشَامِ َِرَا لَتنٕ یٔؼٕتشَفٕ      »است وِ اختالـ خبسخی هالن است. چَى دس سٍایت ػوّبس ایي تؼجیش ثتَد:  

طَد. خَدِ اؾبفِ اختالـ ثِ هبل هَْس دس ایي داسد وِ ایي هخلَـ ً؛ حالل هخلَـ ثِ حشام وِ غبحت آى ضٌبختِ «غٓبحِجِٔٔ

گَیتذ:   الوبلیي ٍ فی الخبسج ثبضذ. دس حبلی وِ دس سٍایت سىًَی، اختالـ ثِ ضخع اؾبفِ ضذُ است ٍ هتی ضذى ثبیذ ثٓیي 

 وٌین؟ثب ایي سٍایت چِ لزا اًذ.  هخلَـ ضذُ . هبّش سٍایت ػوبس ایي است وِ ایي دٍ هبل دس خبسج ثب ّن«اخْتَلَفَ ػٓلَیَّ»

سسذ اگش دس سٍایت ػوبس سخي اص اختالـ هبلیي ٍ اؾبفِ ضذى اختالـ ثِ هبل است، دس ٍالغ قشیمیت داسد ثتشای   ثِ ًظش هی

اًذ، ثبػث ضذُ وِ هبله ثِ اضتجبُ ثیفتتذ ٍ ًتَاًتذ    ّوبى اختالـ رٌّی. یؼٌی چَى ایي دٍ هبل دس خبسج ثب ّن هخلَـ ضذُ

دّذ  توییضتَاًذ هبل خَدش سا اص هبل غیش  هْن ایي است وِ هبله ًوی ًحي فیِدس هبدّذ.  توییضهبل خَدش سا اص هبل غیش 

سخي اص اختتالـ دس رّتي ٍ ػتذم    دس آى ٍ ایي ثِ سجت ّوبى اختالـ دس خبسج است. پس اگش هب سٍایت سىًَی سا ت وِ  

چتِ ضتخع    فْوذ وِ چٌتبى  ت دس ًظش ثگیشین ٍ سٍایت ػوبس سا دس وٌبس آى ثجیٌین، ػشف اص ایي سٍایت ایي سا هی  است توییض

 دّذ، ٍهیفِ اٍ اداء خوس است. توییضهبله ًتَاًذ هبل خَدش سا اص هبل غیش 

ذ ٍ ًُ دس رّي ًطٍَ الطبّذ ػلی رله، ایي است وِ اگش دٍ هبل دس خبسج ثب ّن هخلَـ ضًَذ ٍلی هَخت اختالـ ٍ اضتجب

وتِ   خب تىلیف سٍضي است ٍ خوس ٍاخت ًیست. ثشای ایتي  دّذ، ایي توییضضخع هبله ثتَاًذ هبل خَدش سا اص هبل غیش 

 توییتض داًذ ایي هبل ثشای صیذ است ٍ آى هبل ثشای خَدش است؛ یؼٌی هبل غیش سا اص هبل ختَدش   دّذ ٍ هی هی توییضٍلتی 

 داسد.  دّذ ٍ هبل خَدش سا ثش هی ػلی المبػذُ، هبل غیش سا ثِ غبحت آى هی خب خوس ٍاخت ًیست. دس ایيدّذ  هی

دّذ وِ هسألِ اختالـ خبسخی دٍ هبل، قشیمیت داسد ٍ ًِ هَؾَػیت. اگش اختالـ خبسخی هتبل هَؾتَػیت    ایي ًطبى هی

دس ختبیی وتِ    َست، دس ایتي غت  وِ دٍ هبل دس خبسج ثب ّن هخلَـ ضذًذ، خوس آى ثبیذ دادُ ضَد خبیییؼٌی ّش داضت، 

تَاًذ هلتضم ضتَد دس   ضذ دس حبلی وِ لكؼبً وسی ًوی هوىي ثبضذ، ثبص ثبیذ خوس آى دادُ هیّن ٍ تفىیه ایي دٍ هبل  توییض

 خبیی وِ هبل ٍ هبله هؼلَم ضَد، ثبص ّن ثبیذ خوس ثذّذ. 

چِ  قشیك ثشای اختالـ دس رّي است. آى ثلىِسج، هَؾَػیت ًذاسد. ّب ّوِ گَاُ ثش ایي است وِ اختالـ دٍ هبل دس خب ایي

استت. پتس اختتالـ ختبسخی      توبالت، الَیگَیین احتوبل دٍم دس ثیي ایي اح هی الن است، اختالـ رٌّی است. لزاوِ ه

 سٍد. ثٌبثشایي احتوبل اٍل وٌبس هی هالن ًیست؛

 بزرسی سایز احتواالت

 احتوال سوم   بزرسی

ایي احتوبل وِ ّش دٍ ثب ّن هالن ثبضٌذ ٍ ایي احتوبل وِ احذّوبی غیتش  ٍ لذ هْش ثوب روشًب ثكالى احتوبل الثبلث ٍ الشاثغ. 

 ضَد. سٍضي هی ْبهؼیّي هالن ثبضذ، ثب تَؾیحبتی وِ ثیبى ضذ، ثكالى آً

تحمك پیذا وشد خوتس  اگش  [خبسخی ّن اختالـ رٌّی ٍ ّن اختالـ] هالن ثبضٌذ، یؼٌی هدوَع المیذیي وِ ّش دٍ ثب ّن ایي

هؼٌب ًذاسد. چَى اختالـ خبسخی قشیك ثِ اختالـ رٌّی است. هْن ایي استت وتِ   دیگش ثب ایي تَؾیحبت  ٍاخت ضَد، ایي

دس رّي ایي ضخع لذست تطخیع هبل خَدش ٍ تفىیه هبل خَدش اص هبل غیش ًجبضذ. ٍلتی ایي هتالن استت ٍ لتشاس    
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 ثبضذ، پس ٍخْی ثشای روش آى ًیست.تٌْب یه قشیك ثشای تحمك اختالـ رٌّی  است هخلَـ ضذى دٍ هبل دس خبسج
 بزرسی احتوال چهارم

وِ یب اختالـ خبسخی یب اختالـ رٌّی هالن ثبضذ، ایي ّن ثبقل استت. چتَى    ثِ قشیك اٍلی، احذ المیذیي ثبقل است. ایي

چِ وِ هالن است، اختالـ رٌّی است ٍ دس سٍایت ػوّبس ّن اگش سخي اص هخلَـ ضذى دٍ هبل دس  قجك سٍایت سىًَی، آى

دّتذ، ٍ اال ختَدش    توییتض ضَد وِ ضخع ًتَاًذ  خبسج ثِ هیبى آهذُ، اص ایي ثبة است وِ هخلَـ ضذى دٍ هبل ثبػث هی

فْوذ ٍ لزا ّن احتوبل سَم ٍ ّن احتوبل چْبسم ثب ایي تَؾیحبتی  خب هی هَؾَػیت ًذاسد. ایي چیضی است وِ ػشف دس ایي

 ضًَذ.  وِ ثیبى ضذ، ثبقل هی

 سؤال: ...

ضَیذ  بس ًسیبى هیثذٍى اختالـ رٌّی پیص آیذ، ٍخَد داسد یب خیش؟  هثالً ضوب گشفت وِ اختالـ خبسخی استبد: آیب اهىبى ایي

سٍد؛ االى هطىل رّي ضوبست. پس هوىي است اختتالـ رٌّتی ٍ اضتتجبُ     گزاسیذ ٍ یبدتبى هی ٍ ولیذ خَد سا دس خبیی هی

داًذ وتذام   ّب دسّن ٍ دیٌبس است؛ ًوی سین وِ دس آىهثالً دٍ گبٍ غٌذٍق داذ. رٌّی پیص آیذ اهب دس خبسج چٌیي چیضی ًجبض

اًذ. اهىبى اضتتجبُ رٌّتی ثتذٍى     خب خبسخبً ثب ّن هخلَـ ًطذُ م ثشای دیگشی است. دس ایيش ٍ وذاگبٍ غٌذٍق ثشای خَد

 وِ دس خبسج ثب ّن هخلَـ ضذُ ثبضٌذ، ٍخَد ًذاسد؟  ایي

 سؤال:

داًذ هبل غیش دس هبل خَدش داخل است. ایي غیش اص هسألِ هدْتَل الوبلته استت.     فشؼ هسألِ هب ایي است وِ هی استبد:

ضتَد یتب    خب یه ثحثی داسًذ وِ آیب ایي سٍایبت ضبهل خبیی وِ هبله هبل هدَْل است، هی ك دس ایيهشحَم غبحت حذائ

گَیٌذ غذلِ ثذّیذ. هتثالً ضتوب هتبلی سا دس     هَسد هدَْل الوبله هی خیش؟ ایي هسألِ اص ضوَل ایي سٍایبت خبسج است. دس

گَیٌتذ   هتی  پیتذا ًطتذُ،  ایي هبل هدَْل هبله اػالم ضذُ ٍ ضذُ،  یایذ؛ فشؾبً ثؼذ اص هذتی وِ ثبیذ اػالم م خیبثبى پیذا وشدُ

اى غذلِ است یب خوتس  گَیذ خوس ثذّذ. الجتِ هحل ثحث است وِ آیب ایي خوس ثِ ػٌَ غذلِ ثذّیذ. اهب ایي سٍایبت هی

 .ػشؼ خَاّذ ضذهػكلح؟ وِ حبال دس اداهِ ثحث 

 سؤال: 

دّذ وِ وذام هبل ثشای خَدش است ٍ وذام ثشای غیش است. ایتي دٍ حبلتت داسد: یتب دس     توییضتَاًذ رٌّبً  استبد: اًسبى ًوی

ایي اضتجبُ اًذ ٍ ثِ ّش دلیلی  ًطذُ هخلَـوِ  دّذ یب ایي توییضتَاًذ  اًذ وِ اًسبى ًویُ خبسج ّن ایي دٍ هبل ٍالؼبً هخلَـ ضذ

 دس رّي پیص آهذُ است.
 بزرسی احتوال پنجن

ِ  هبًذ. ػشؼ ضذ وِ احتوبل پٌدن سا غبحت حذائك هكشح وشدُ ػِ ثبلی هیاحتوبل پٌدن، یؼٌی اضب اًتذ.   اًذ ٍ ایي سا پزیشفتت

اًذ. ایطبى ادػتب   دُغبحت حذائك دس هَسد ضوَل سٍایبت ایي ثحث ًسجت ثِ خبیی وِ هبله سا ثطٌبسذ. ثحثی سا هكشح وش

ِ هبله هدَْل ثبضذ ٍ ًسجت ثِ هتَاسدی وتِ هبلته    اًذ و وٌٌذ وِ اسبسبً اغحبة ایي هسألِ سا ثِ خبیی اختػبظ دادُ هی
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ٍ »: 1وٌٌذ ٍ ثؼذ ایي ػجبست سا داسًذ ضَد. ثؼذ ثِ هٌبسجت دٍ لَل روش هی ّب ًوی هؼلَم ثبضذ، هؼتمذ ّستٌذ ًػَظ ضبهل آى

فتی حتذّ   ؛ یؼٌی ثِ هبلی وِ «ثِ»؛ هٌظَس اص هبل هطتشن، ّوبى هبل حالل هخلَـ ثِ حشام است. «َلحبق الوبل الوطتشن ثِ

گشدد  ثِ ایي هبل ثش هی« ثِ»راتِ ثشای هبله هؼلَم است وِ ایي هبل ثشای هبله است ٍلی خجشی اص هبله آى ًیست. ؾویش 

ٍ َلحبق الوبل الوطتشن ثِ هغ وًَِ هي هب ال دلیل ػلیِ »فشهبیذ:  یّض فی حذّ راتِ لوبلهٍ هفمَد الخجش. ایطبى هیووِ الوبل الوت

ثِ آى هبل هلحك وٌین دس حبلی وِ دلیلی ثش آى ًیست، لیبس هتغ  وِ هب هبل حالل هخلَـ ثِ حشام سا  ؛ ایي«لیبس هغ الفبسق

؛ «ألًِ ال یخفى أى االضتشان فی ّزا الوبل سبس فی ول دسّن دسّن ٍ خضء خضء هٌِ»الفبسق است. ػوذُ ضبّذ هب ایي است: 

توبم اخضاء هطتشن ثبضذ. ّش خضئی هتؼلك ثِ ایي دٍ ًفش وِ هلىیت دس  ایي ػجبست اخشی ثشای اضبػِ است. اضبػِ یؼٌی ایي

 ل هخلَـ ثِ حشام، وأًِ ایطبى لبئل ثِ ایي است وِ ایي اضتشان ٍ اختالـ، ثِ ًحَ اضبػِ است. ثبضذ. دس هبل حال

اضتشان،  ٍالؼبً ادػبی ثذٍى دلیل است. ثِ چِ دلیل ایي اختالـ ٍ توبل ایي است وِ ّیچ دلیلی ًذاسد ٍهطىل اغلی ایي اح

 ثِ ًحَ اضبػِ است؟

ثِ ػالٍُ یه ًمؽ هْوی وِ ثِ غبحت حذائك ٍاسد است، ایي است وِ اختالـ حالل ثِ حشام، ًِ تٌْب هٌحػش دس ایي لسن 

اص اختالـ ًیست ثلىِ دس اغلت هَاسد، اختالـ ثِ ًحَ اضبػِ ًیست. اضبػِ دس خبیی لبثل تػَیش است وتِ اختضاء ثتب ّتن     

تَاًین ثگَیین وِ اختالـ ثِ ًحَ اضبػِ است. یؼٌتی   خب هی هبیغ هثل ضیش، ثب ّن هخلَـ ضًَذ؛ دس آى هخلَـ ضًَذ. هثالً دٍ

ضَد. ایي اضبػِ هوىي است ثِ ًحَ ًػف ًػف ثبضذ؛ ّش خضئی اص ایتي ضتیش    ٍالؼبً ّوِ اخضاء ثیي هبله ٍ غیش هطتشن هی

حالل ثتب   اهب اغلت هَاسد اختالـ دٍ هبل ]هبلًػفص ثشای ایي ٍ ًػفص ثشای آى است. ثستگی ثِ سْن هبله ٍ غیش داسد. 

 وِ ثِ ًحَ اضبػِ ًیست. ّب تالـ دسّنثبضذ. اخّب هبل حشام[ اص ایي لجیل ًیست. هوىي است اختالـ ثیي دسّن 

وتِ   هتبلی ثیبى ضذ. وسی ثب است وِ دس خلسِ گزضتِ ّوبى هثبلی  ثِ ًحَ اضبػِ ثبضذ ٍ آىتٌْب دس یه فشؼ هوىي است 

ن ثگیشد. هثالً یه خٌس هطتشن دادُ ٍ دس همبثل آى دسّتن گشفتتِ   هطتشن است، دسّن ثخشد. یؼٌی یه ثوٌی ثذّذ ٍ دسّ

ّتب   ٍ اال دس اغلت هَاسد اختالـ ثیي وتبة، لجبس، دسّن، دیٌبس، اگتش دس ثتیي ایتي    خب اضبػِ لبثل تػَیش است است. دس آى

 ضَد ٍ ٍخْی ًیض ثشای اضبػِ ٍخَد ًذاسد.  اختالـ پیص آیذ، اغالً اضبػِ تػَیش ًوی

وِ یه ادػبی ثذٍى دلیل است وِ اختالـ ثِ ایي ًحَ هَؾَع ایي  ی احتوبل پٌدن ایي است وِ ػالٍُ ثش ایيلزا هطىل اغل

 ّب اغالً اضبػِ لبثل تػَیش ًیست.  ضَد ثِ اوثش هَاسد اختالـ وِ دس آى خوس ثبضذ، ًمؽ هی

 توییضًحَی است وِ هبله لبدس ثِ ّزا توبم الىالم فی الدْت االٍلی. هؼلَم ضذ وِ هَؾَع ایي خوس، اختالـ دٍ هبل ثِ 

ٍ تفىیه ایي دٍ هبل ٍخَد ًذاسد؛ اػن  توییضاًذ وِ اهىبى  هبل خَدش اص هبل غیش ًیست. ایي دٍ هبل ثِ ًحَی هختلف ضذُ

 د یب ًگشفتِ ثبضذ. ایي توبم الىالم فی الدْت االٍلی است. وِ دس خبسج اختالـ غَست گشفتِ ثبش اص ایي

 سؤال: 

گَیتذ وتِ هتي     دس رّي است. اغالً الصم ًیست وِ خبسخبً هخلَـ ضًَذ. ایتي ضتخع هتی    توییضخبقش ػذم استبد: ایي ثِ 

؛ هتي  «اخْتتَلَفَ ػٓلَتیَّ  »گَیتذ:   تَاًن تطخیع دّن. دس ودب آهذُ وِ ایي دٍ هبل ثبیذ دس خبسج ثب ّن هخلَـ ضًَذ. هتی  ًوی
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گَیذ: ایي اضتتشان دس وتل ختضءٍ     ًضد هي است. غبحت حذائك هی توییضتَاًن تطخیع دّن. یؼٌی ّوِ هذاس سٍی ػذم  ًوی

خضءٍ سشیبى داسد. اغالً هؼٌبی اضبػِ ایي است. هله ثِ ًحَ هطبع یؼٌی چِ؟ یؼٌی اگش فشؼ وٌین وِ ایي صهیي ّضاس ختضء  

 ّبی ایي صهیي، ثب ّن هطتشن ٍ ضشیه ّستٌذ.  دس ّش سبًتی هتش اص سبًتداضتِ ثبضذ، 

 سؤال:

گَیٌذ یىی اص خبّبیی وِ خوس ثِ  این وِ هی اص آى قشف ٍاسد ًطَیذ. هْن ایي است وِ هب ثب سٍایبتی هَاخِ ضذُ استبد: ضوب

هٌظَس اص هخلتَـ ضتذى حتالل ثتِ حتشام      وٌین وِ  گیشد، خبیی است وِ حالل ثب حشام هخلَـ ضَد. سؤال هی آى تؼلك هی

اًذ  گش الصم ًیست وِ خستدَ وٌی وِ آیب خبسخبً ّن هخلَـ ضذُدّیذ. دی توییضچیست؟ ّویي لذس وِ ضوب ًذاًیذ ٍ ًتَاًیذ 

ایتي  اًذ. هْتن   یب ًِ. اغالً هوىي است هبل حالل دس یه اًجبس ثبضذ ٍ هبل حشام دس اًجبس دیگش ثبضذ ٍ خبسخبً هخلَـ ًطذُ

ختب ثبیتذ    تفىیه وٌی، آىًذاضتی ٍ ًتَاًستی ایي دٍ هبل سا اص ّن  توییضگَیذ: ّش ودب وِ  داًذ. هی است وِ ایي ضخع ًوی

 دّی. خوس 

 سؤال:

گَیذ ّزا االضتشان سبس فی ول دسّن دسّن ٍ خضء خضء هٌِ هي الوتبل؛ هٌظتَس خیلتی     استبد: ایي وبلػشیح است. ٍلتی هی

 سٍضي است. 

 جهت دوم: اصل وجوب خوس

وِ هؼٌبی اختالـ هؼلَم ضذ، اهتبم)سُ(   ثجَت خوس دس هبل حالل هخلَـ ثِ حشام است. ثؼذ اص ایي خْت دیگش دسثبسُ اغل

ػشؼ  ٍ دلیلص ّنخب ثبیذ خوس دادُ ضَد.  . دس ایي«الحالل الوختلف ثبلحشام ... فإًِ یخشج هٌِ الخوس حیٌئز»اًذ:  فشهَدُ

 . خَاّذ ضذ

ای لبئل  ػذُ خوس ٍاخت است، ایي یه لَل است وِ لَل هطَْس است. دس همبثل ایي لَل،اًذ  وِ اهبم)سُ( فشهَدُ اٍالً ایي

اًذ. اگش ثِ خبقش داضتِ ثبضیذ، دس صهیٌی وتِ وتبفش رهّتی اص هستلوبى      ثِ ػذم ٍخَة خوس دس حالل هخلَـ ثِ حشام ضذُ

ختب خالفتبً    گَیٌذ چیضی ثتِ ػٌتَاى خوتس ٍاختت ًیستت. آى      گفتین وِ ثشخی هی خب . دس آىضذثخشد، ّویي اختالف ًمل 

خشد، ثبیذ دٍ دّن ]یته پتٌدن[ آى سا    ّن ایي ضذ: صهیٌی وِ وبفش رهّی اص هسلوبى هی هبلالهبم)سُ( ٍ خالفبً للسیذ)سُ(  ًظش 

ی وتِ اص هستلوبًبى صهتیي    ثذّذ ٍلی ایي خوس اغكالحی ًیست؛ هثل یه هبلیبتی است وِ حىَهت اسالهی ثتشای وفتبس  

 وٌذ.  خشًذ، لشاس دادُ است. لزا هػشف آى ّن فشق هی هی

ای لبئل ثِ ػذم ثجَت خوس دس هبل حالل هخلَـ ثِ حشام ّستٌذ. اص خولتِ اص   اسد. ػذُخب ّن ایي اختالف ٍخَد د دس ایي

؛ ّن چٌیي اص لذهب اثي خٌیذ، اثتي اثتی   1، ضبگشد هحمك اسدثیلی یؼٌی غبحت هذاسن1ضیخ هفیذ ًمل ضذُ، اص همذس اسدثیلی

ائك ًیض دس ّویي ثحث ایي ًمل سا غبحت حذًمل وشدُ است.  3ّب سا هشحَم ػالهِ دس هختلف ػمیل ٍ ضیخ هفیذ، وِ الجتِ ایي
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 .311ٍ 313، ظ 4هدوغ الفبئذٓ ٍ الجشّبى، ج . 

1
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1
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ّب هخبلف ثب ٍخَة خوس دس هبل حالل هخلَـ ثِ حشام ّستٌذ. دس همبثل خوغ وثیشی ثلىِ هطتَْس فمْتب    وشدُ است. ایي

 لبئل ثِ ٍخَة خوس ّستٌذ. 

ة خوس پس دٍ لَل دس هسألِ ٍخَد داسد. یىی لَل ثِ ٍخَة خوس ٍ دیگشی لَل ثِ ػذم ٍخَة خوس. دلیل ثش ٍخَ

شدُ وِ یه لیبس است. یؼٌتی یته   دلیل ثش ٍخَة خوس روش ضذُ است. یه دلیل سا غبحت خَاّش روش و چٌذچیست؟ 

دلیل ستَم ّتن اخوتبع    چیذُ ٍ ًتیدِ گشفتِ است. دلیل دٍم سٍایبتی است وِ دس ایي ثبة ٍاسد ضذُ است.  غغشی ٍ وجشی

 . است

 

«الحوذ هلل سة الؼبلویي»  


