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

 خالصه جلسه گذشته

ػشؼ ضذ دس فشع سَم، چْاس لَل ٍجَد داسد. فشع سَم دستاسُ هالی است وِ هتؼلك تِ غیش است ٍ همذاس آى هؼلَم است ٍ 

ا هشدد تیي ػذد هحػَس است. هطهَْس هؼتمذًهذ ایهي    تا هال حالل هخلَط ضذُ است؛ اها هاله آى یا هغلما هجَْل است ی

؛ ًتیجِ ایي ضذ وهِ  ضذهغشح ضذُ تیاى  ساتغِ همذاس هؼیي تایذ غذلِ دادُ ضَد؛ دلیل ایي لَل تِ ّوشاُ اضىاالتی وِ دس ایي

 ّیچ یه اص دٍ اضىال غاحة حذائك تِ دلیل لَل هطَْس، ٍاسد ًیست. 

 .ضَدسِ لَل دیگش تالی هاًذُ وِ تایذ هَسد تشسسی لشاس 
 )وجوب خمس و تصدق به سائد(قول دوم

اس خوس تاضذ، آى همذاس صائذ سا غذلِ گَیذ اگش همذاس هال حشام تیص اص همذ لَل دٍم، لائل تِ ٍجَب خوس است؛ ٍلی هی

ِ جا تایذ یهه نهٌجن سا    ٍست. دس ایيداًذ ًػف هال اٍ حشام است ٍ ًػفص هتؼلك تِ خَد ا دّذ. هثالً وسی هی هػهش    ته

 ایي یه نٌجن تا ًػف سا غذلِ دّذ.خوس تشساًذ ٍ صائذ تش 
 دلیل قول دوم

وٌٌذ تش ٍجَب خوس  داللت هیهَثمِ ػواس یا سىًَی، وٌین، هثل  تِ اخثاس خوس وِ هشاجؼِ هی دلیل ایي لَل، ایي است وِ

جا ّن حالل هخلَط تهِ حهشام    عثك ایي سٍایات هتؼلك خوس است. ایيدس حالل هخلَط تِ حشام. حالل هخلَط تِ حشام 

 ضَد.  ضَد؛ نس خوس ٍاجة هی ضاهل هیسا جا  ، ایي«ٍ الحالل الوختلظ تالحشام إرا لن یؼش  غاحثِ» لزا است،

لوال حهالل  اها دس هَاسدی وِ همذاس حشام تیص اص خوس است، هطىل است وِ هلتضم ضَین ایي همذاس صائذ، تشای هَي تیذُ ا

خَدش یمیي داسد وِ ًػف هال اٍ حشام است، اگش ها اٍ سا هىلف تِ خوس وٌین ٍ تمیِ سا تشای اٍ حهالل  ضخع ضَد؛ ایي 

اخثاس تػذق تِ هجَْل الوالهه  تِ تذاًین، ایي تا اػتماد ٍ ػلن اٍ تِ وَى ّزا الوال للغیش، ساصگاس ًیست. لزا ًسثت تِ صائذ، 

 وٌین. هی استٌاد

هستٌذ ایي لَل، ّش دٍ دستِ اخثاس است؛ ّن تِ اخثاس خوس توسه وشدُ ٍ ّن تِ اخثاس هجَْل الوالهه.   دیگشتِ ػثاست 

ٍ گفتِ تِ حالل هخلَط تِ حشام تهِ اسهتٌاد   چَى ایي لَل دٍ تخص داسد: تشای اثثات خوس تِ اخثاس تخویس استٌاد وشدُ 

اخثاس تػذق تِ هجَْل الوالهه سا ههَسد اسهتٌاد لهشاس      ّن گیشد. ًسثت تِ صائذ تش همذاس خوس ایي اخثاس، خوس تؼلك هی

 هال غیش است ٍ غاحة آى هؼلَم ًیست؛ همتضای آى اخثاس، ٍجَب غذلِ است.  ،گَیذ االى ایي همذاس صائذ دّذ ٍ هی هی
 بزرسی دلیل قول دوم

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 9316 آرس 27تاسیخ:      ...                 الحالل الوختلظ تالحشام :الساتغ -المَل فیوا یجة فیِ الخوس هَضَع ولی:

ا دٍملَل  -فشع سَم -فشٍع :جضئی هَضَع          9431 ستیغ االٍل 21هػاد  تا:                                                          ٍ سَم ٍ چْاسم ٍ تشسسی آًْ

 39 جلسِ:                                                                                )سال نٌجن خوس(ّطتنسال 



566 

 

تشای ایٌىِ ایي هَسد یا هطوَل اخثاس تخویس است یا هطوَل اخثاس هجْهَل الوالهه. ٍجْهی     اتل لثَل ًیست؛ایي دلیل ل

 ِ اخثاس جوغ وٌین.ًذاسد وِ ها تیي ایي دٍ دست

ضهَد. ٍلتهی دس    اگش اخثاس تخویس ضاهل ایي هَسد ضَد، تِ همتضای اخثاس تخویس، صائذ تش یه نٌجن تشای اٍ حهالل ههی  

ای وشدُ ٍ یهه نهٌجن سا    ضاسع یه هؼاٍضِ وأىّهؼٌایص ایي است  «هي االضیاء تالخوسى اهلل لذ سضی فئ» آهذُسٍایات 

اگهش تهِ   لزا نس همتضای اخثاس تخویس، فمظ ٍجَب یه نٌجن است ٍ حلیة الثالی. ضَد.  وٌذ ٍ تمیِ هال حالل هی اخز هی

 ِ تگَیین تایذ تمیِ سا غذلِ دّذ؟اخثاس تخویس هشاجؼِ وٌین، تشای چ

هجَْل الواله هشاجؼِ وٌین ٍ آى سٍایات سا هستٌذ لشاس دّین، تایذ ّوِ آى همذاس هؼلَم غذلِ دادُ ضَد، دیگش اگش تِ اخثاس 

غاحثص هؼلَم ًیست، اص عش  هاله  گَیذ هالی وِ همذاسش هؼلَم است ٍلی خوس ٍجْی ًذاسد. اخثاس هجَْل الواله هی

 غذلِ دادُ ضَد. 

س ًیست؛ یا تایذ تِ سٍایات تخویس سجَع وٌین یا تِ سٍایات هجَْل الوالهه.  نس ٍجْی تشای جوغ تیي ایي دٍ دستِ اخثا

دس ػیي حال هؼتمذ تهِ ٍجهَب غهذلِ     اّین تِ اخثاس تخویس هشاجؼِ وٌین ٍتخَ ایٌىِّش وذام ّن یه التضایی داسًذ. لزا 

ی وِ ضوا حىن تِ ٍجَب غذلِ دس حال ّا تا ّن ساصگاس ًیستٌذ. همتضای اخثاس تخویس، حلیة الثالی است صائذ ضَین، ایي

وٌیذ. ّویي عَس دس هَسد اخثاس تػذق؛ همتضای اخثاس تػذق، ٍجَب غذلِ جویغ هال حشام است. تِ چِ هٌاسثت  صائذ هی

 واًذُ تِ ػٌَاى غذلِ دادُ ضَد؟ لزا لَل دٍم هجوَػاً توام ًیست. جن تِ ػٌَاى خوس دادُ ضَد ٍ تالیجا یه نٌ ایي
 ا()وجوب خمس مطلققول سوم

ّواى لَل غاحة حذائك است. ّواًغَس وِ داًستیذ، غاحة حذائك لائل تِ ٍجَب خوهس اسهت هغلمها؛ چهِ      لَل سَم

همذاس حشام الل اص خوس تاضذ، چِ تِ اًذاصُ خوس تاضذ ٍ چِ تیطتش اص خوس تاضذ. عثك ًظش غاحة حذائك، اگش همهذاس  

ضٌاسهذ. دس   ًػف هال اٍ حشام است اهها غهاحثص سا ًوهی    داًذ هال هؼلَم است اها غاحة آى هؼلَم ًیست، هثل ایٌىِ هی

گَیهذ   جا ّویي وِ یه نٌجن تِ ػٌَاى خوس دادُ ضَد، وافی است؛ حتی اگش همذاس حشام تیص اص یه نٌجن تاضذ. ههی  ایي

یهي  میِ اضٌاسذ، اگش خوس ایي هال سا تپشداصد، ت حتی اگش ًػف هال یا دٍ سَم هال، حشام است ّویي وِ غاحة آى سا ًوی

 هال تشای اٍ حالل است. ایي ادػای غاحة حذائك است. 
 دلیل قول سوم

تِ لَل هطَْس داضتٌذ، داًستیذ. هحػّل دلیل غاحة حذائك ایي است وِ ایطاى دلیل ایي لَل سا حتواً اص تیي دٍ اضىالی وِ 

 :ضىال دٍم ایي تَد وِیطاى دس اضَد. سخي ا اخثاس تػذق تِ هجَْل الواله، ضاهل حالل هخلَط تِ حشام ًوی

گَیذ اگهش ههالی هؼهیي ٍ     اساساً اخثاس تػذق تِ هجَْل الواله، هشتَط تِ هال هؼیي هتویّض است. اخثاس هجَْل الواله هی 

نس اخثهاس  هتویض است، هثل دِیي ٍ لشؼ ٍ اهثال رله، ٍ هاله آى هؼلَم ًیست، ایي هال اص عش  هاله غذلِ دادُ ضَد. 

 وٌذ. جا جشیاى نیذا ًوی دس ایيتػذق تِ هجَْل الواله 

وٌذ تش ٍجَب خوس دس حالل هخلَط تِ حشام إرا لن یؼش  غهاحثِ.   اص آى عش  اخثاس خوس هثل هَثمِ ػواس، داللت هی

اص ضشط جْهل تهِ همهذاس،     تحثتِ ًظش غاحة حذائك، ٍجَب خوس فمظ هطشٍط تِ جْل تِ غاحة هال است. دس  وأىّ

وٌهذ دس حهالل    گَیذ سٍایهت ػوهاس التضها ههی     داًذ. ایطاى هی ْل تِ همذاس سا ضشط ًویوِ غاحة حذائك والً ج ضذاضاسُ 
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یؼش  غاحثِ  لنفی الحالل الوختلظ تالحشام إرا »هخلَط تِ حشام، ّویي وِ غاحة آى هال هؼلَم ًثاضذ، تایذ خوس داد؛ 

دس جا ّیچ سخٌی اص جْل تِ همذاس ًیست. یه ضشط داسد ٍ آى ایٌىِ هاله ایي هال، هؼلَم ًثاضهذ.   گَیذ ایي . هی«الخوس

ضٌاسین، تِ همتضای ایي سٍایت، تایذ خوس دّین. نس سٍایهات   داًین اها غاحة آى سا ًوی هاًحي فیِ وِ همذاس حشام سا هی

الل هخلَط تِ حشام، اػن اص ایٌىِ آى حشام اوثش اص خوهس  دس حخوس ضاهل هاًحي فیِ ّست. تِ همتضای سٍایات خوس، 

الهل ههي الخوهس؛ هغلهك حهالل       وهأىّ تاضذ یا الل اص خوس، تٌْا خوس ٍاجة است. دس ّیچ وجای سٍایت لیذ ًضدُ إرا 

 .«فیِ خوس»ثاضذ، ًهخلَط تِ حشام تِ ضشط ایٌىِ هاله حشام هؼلَم 

هي حالل ٍ حشام سا  «لذ أغوضت فی هغالثِ»حتی دس سٍایتی وِ اص اهیشالوؤهٌیي)ع( ًمل ضذ ٍ ساٍی دس سؤال خَد گفت: 

م تِ ایي ػٌهَاى ًىهشد. فشههَد خوهس     سػایت ًىشدم. اهام)ع( ًفشهَد آى حشام تیطتش است یا ووتش؛ اهام سؤال اص همذاس حشا

 . «خوسی هي االضیاء تالفئى اهلل لذ سض»ضَد؛  دّیذ ٍ هال ضوا نان هی

ضهَد   است وِ اص یه عش  اخثاس تػذق تِ هجَْل الواله ضاهل هاًحي فیِ ًوهی ایي هحػّل استذالل غاحة حذائك نس 

استثاعی تِ حالل هخلَط تِ حشام وهِ غیهش هتویهض اسهت،     ٍ  ل حشاهی است وِ هؼیي ٍ هتویض استچَى اساساً هشتَط تِ ها

ضَد؛ چَى عثك  ساحتی ضاهل ایي غَست هیای جض سجَع تِ اخثاس تخویس ًذاسین. اخثاس تخویس ّن تِ  ًذاسد. نس چاسُ

ضَد وِ غاحة آى هال هؼلَم ًثاضذ ٍ هاًحي فیِ ّویي عَس است. دیگش  آى اخثاس، خوس دس هال حشام تِ ضشعی ثاتت هی

ایي هحػّل اسهتذالل غهاحة    ،یا اوثش اص خوس استایي همذاس الل اص خوس آیا ِ لیذ هجَْلیت همذاس سا داسد ٍ ًِ ایٌىِ ً

 است. حذائك 
 بزرسی دلیل قول سوم

داضهتین، اضهىال ایهي اسهتذالل سٍضهي       تا تَجِ تِ تحثی وِ دس جلسات گزضتِ دس همام تشسسی اضىاالت غاحة حهذائك 

 ضَد هی

اگش چِ هَسد ایي اخثاس، ههال هتویهض اسهت ٍلهی هها اص آى الغهاء        ضذاخثاس تػذق تِ هجَْل الواله، ػشؼ  اٍالً دس هَسد

ضاسع خَاستِ تِ هشدم  وأىّاص ًظش ػش ، هسألِ توییض یا ػذم توییض هال، هذخلیت دس حىن ًذاسد.  وٌین؛ چَى هیخػَغیت 

ضٌاختیذ ٍ ساُ سساًذى آى هال تِ هاله تشای ضوا  تگَیذ اگش دس جایی هال غیش دس اختیاس ضوا تَد ٍ غاحة آى هال سا ًوی

، حذالل یه تْهشُ هؼٌهَی ٍ   تشد ای اص آى هال ًوی تستِ تَد، تایذ ایي هال سا اص عش  هاله غذلِ دّیذ تا اگش دس دًیا تْشُ

 اخشٍی تثشد. 

ص ًظهش  اص ًظش ػش ، توییض یا هؼیي تَدى، تأثیشی دس حىن ٍجَب غذلِ ًذاسد. هْن ایي است وِ ههال هجْهَل تاضهذ  ا   لزا 

ضَد. نس اص یه عش  هاًؼی وِ  اگش همذاس آى هؼلَم تاضذ، هطوَل اخثاس خوس ًوی ضذػشؼ  هاله[ ٍ تِ ّویي دلیل ّن

اًحي فیِ  یؼٌی جایی وِ همذاس حشام تشای ها هؼلَم است[ ٍجَد ه تِ ًظش غاحة حذائك تشای ضوَل اخثاس تػذق ًسثت تِ

 اص آىاختػاظ اخثاس هجَْل الواله تِ هال هتویض تَد؛ ػشؼ وشدین  ،داضت، ایي سا تشداضتین. اص ًظش غاحة حذائك، هاًغ

 . ضَد هیالغاء خػَغیت 
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دسسهت  گفتهین  لثالً  ضَد؛ دس حالی وِ فیِ هیاص عش  دیگش، ایطاى دس هَسد اخثاس تخویس، فشهَد: ایي اخثاس ضاهل هاًحي 

فی الحالل الوختلظ تالحشام إرا لن یؼهش  غهاحثِ،   »آهذُ ٍ گفتِ  «إرا لن یؼش  غاحثِ»است وِ دس هَثمِ ػواس فمظ لیذ 

وٌذ وِ همذاس هال ّن هجَْل تاضذ. چَى  گفتین تٌاسة حىن ٍ هَضَع، التضا هی ٍلی ًطذُ،تحث همذاس هغشح ٍ  «الخوس

ًذاسد دس جایی وِ هثالً همذاس هال حشام دٍ سَم ولّ هال است  یؼٌی تیص اص خوس[، هغ رله اهام حىن وٌٌذ تِ ٍجَب هؼٌا 

 خوس. ایي خیلی تؼیذ است وِ تِ غش  تخویس هال، تخَاٌّذ تمیِ هال سا نان وٌذ. 

خثاس تػذق لوا ًحي فیِ تهَد،  نس اغل ضوَل اخثاس تخویس لوا ًحي فیِ، هحل اضىال است ٍ هاًؼی وِ دس تشاتش ضوَل ا

تَاًذ  اخثاس تػذق تِ هجَْل الواله ًوی غاحة حذائك ضاهل ایي دٍ سوي تَد وِ تِ ًظش ها هاًؼیت ًذاسد. اساس استذالل

ضهاهل ههاًحي فیهِ    ایطاى، هؼتمذ ّستین وِ اخثاس خوس  تش خال ضَد. ها  جا ضَد، نس اخثاس خوس ضاهل هی ضاهل ایي

 ًیست ٍ اخثاس تػذق تِ هجَْل الواله، ضاهل ّست. 

 سؤال: 

تَاًهذ ضهاهل    جا والً اخثاس تخویس وِ ًوی الغاء خػَغیت وشدین؟ گفتین ایي استاد: چشا اص اخثاس تػذق تِ هجَْل الواله

است. دٍم ایٌىهِ تگهَیین اص    وِ همغَع الثغالى سِ ساُ نیص سٍی ها ّست: یىی ایٌىِ ول هال سا تگَیین حاللنس  ضَد.

ّوِ هال تایذ اجتٌاب وشد، ایي ّن همغَع الثغالى است. چاسُ ایي است وِ تگَیین آى همذاسی وِ ههال غیهش اسهت، غهذلِ     

دّین ٍ تگَیین اخثاس تػذق تِ هجَْل الواله، اختػاظ تِ هال هتویّض ًذاسد. اص عشیك الغاء خػَغیت، ها ایهي اخثهاس سا   

ّایی وهِ دس   ساُ وٌین، گَیین ها ٍلتی تِ ایي سٍایت ًگاُ هی وٌین؟ هی الغاء خػَغیت هی چگًَِیش هتویّض. ضاهل وٌین لِوال غ

 ای جض الغاء خػَغیت اص ایي سٍایت ًذاسین.  هماتل ها ٍجَد داسد ّوِ تي تست است، چاسُ

 سسذ وِ لَل سَم ّن ًاتوام است.  تٌاتشایي تِ ًظش هی
 در مصزف خمس()صزف مقدار معلوم قول چهارم

گَیذ ها همذاس حشام سا وِ هؼلَم است، تِ هػش  خوس تشساًین. فشق ایي لَل تا لَل اٍل چیست؟ دس لَل  لَل چْاسم هی

اغل لضٍم جذا وشدى همذاس حشام، تا لَل اٍل  دس لزاگَیذ آى همذاس هال سا وِ حشام است ٍ هؼلَم است، غذلِ دّذ.  اٍل هی

هال ایي ضخع حشام است، ایي ًػف سا جذا وي؛ هٌتْی عثك ًظش هطَْس  لَل اٍل[ ایهي   گَیذ اگش ًػف یىساى است. هی

گَیهذ   ًػف سا تایذ غذلِ دّیذ؛ یؼٌی هثالً تِ فمشای غیش سیذ تذّیذ. ایي لَل هؼتمذ تِ جذا وشدى ًػف هال ّست، ٍلی هی

 ٍ سْن سادات.  ایي سا تایذ تِ سادات تذّیذ. هػش  خوس ایي است: سْن اهام

ٍلی اص ًظش هػهش ،   دادُ ضَد گَیذ ّواى همذاس هؼلَم گَیذ خوس، خالفاً لػاحة الحذائك تلىِ هی اص ًظش همذاس ًوی نس

جا تایذ ّواى همذاس سا تذّذ، چِ ایي همذاس ووتش اص خوس تاضهذ یها تیطهتش     گَیذ هػش  ّواى هػش  خوس است. ایي هی

 ایذ تِ هػش  خوس هػغلح تشساًذ. داًذ ًػف هال حشام است، آى ًػف سا ت تاضذ. اگش هی
 دلیل قول چهارم

. عثك ایي تٌمیح هٌاطهٌتْی اص ساُ  است،سٍایات خوس  ایي همتضای دلیل ایي لَل، اخثاس خوس است. تش اساس ایي لَل،

داًی همذاس حشام چمذس است، یه نٌجن سا تِ هػش  سادات ٍ اهام تشسهاى. اهها اگهش     اگش ًویًظش خیلی تؼیذ است تگَیین 

هػش  دس جایی وِ همذاس هؼلَم است ٍ جایی وِ  تیيداًی، ایي سا غذلِ تذُ. ایي خیلی تؼیذ است وِ فشق گزاضتِ ضَد  هی
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غیهش اسهت؛ حهالل     َْل الواله است، هالجایی وِ هج وٌذ، ّش دٍ حالل هخلَط تِ حشام است. آى فشق ًوی هجَْل است.

 اًذ.  هخلَط تِ حشام ّن هال غیش است. نس ّش دٍ دس ٍالغ حاللی ّستٌذ وِ تا حشام هخلَط ضذُ

وٌذ تش ایٌىِ اگش هالی تِ حشام آغطتِ ضذ، تایذ خوس داد. هٌتْی ها اص ساُ تٌمیح هٌاط  تش ایي اساس، اخثاس خوس داللت هی

یذ خوهس  حالل هخلَط تِ حشام، هغلما هػش  خوس است. حالل هخلَط تِ حشام، هغلما تا آٍسین وِ هػش  تِ دست هی

دادُ ضَد. اگش همذاس آى هجَْل تاضذ، یه نٌجن وافی است وِ تِ هػش  خوس تشسذ. اگش همذاس آى هؼلهَم تاضهذ، ّوهاى    

یات خوس، فمظ تشای ایي اسهت  همذاسی وِ هؼلَم است سا تِ هػش  خوس تشساًذ. تِ ػثاست دیگش، جْل تِ همذاس دس سٍا

 داًین، دیگش یه نٌجن الصم ًیست.  جایی وِ هیداًین، یه نٌجن دّین. اها دس  ًویوِ جایی  وِ آى

ضَد. هػش  دس هغلك هال حالل هخلَط تهِ حهشام،    تِ ػثاست دیگش، داًستي یا ًذاًستي همذاس، هَجة اًمالب هػش  ًوی

عثك سٍایت، اگش همذاس حشام سا ًذاًین، تایذ یهه  ْن اهام ٍ سْن سادات. یىساى است ٍ هػش  استاب خوس است؛ یؼٌی س

خَاّذ ههال حهشام وهِ غهاحة آى      گَیین ایي سٍایت هی آٍسین؛ هی نٌجن تذّین ٍلی ها اص ایي سٍایت یه هٌاط تذست هی

جایی است وِ همهذاس آى هؼلهَم    هؼلَم ًیست، تِ هػش  خوس تشسذ. هٌتْی اگش یه نٌجن سا گفتِ، ایي یه نٌجن تشای آى

 جایی وِ همذاس هؼلَم تاضذ، هطخع است وِ تایذ ّواى همذاس هؼلَم سا تِ هػش  خوس سساًذ.  ًثاضذ. ٍلی آى

گَیذ تِ همتضای اخثاس تخویس، هالی وِ همذاس آى هؼلَم اسهت،   هی ساُ تٌمیح هٌاط دس سٍایات تخویس نس لَل چْاسم، اص

 جا تحث یه نٌجن هغشح ًیست. تایذ تِ ّواى همذاس تِ هػش  خوس تشسذ. دیگش ایي
 بزرسی دلیل قول چهارم

جا ها اتتذا تایذ هَضَػاً هؼلَم وٌین وِ هاًحي فیهِ   ایيتحث دس هػش  خوس ًیست؛ یؼٌی  است. چَى ایي دلیل ّن ًاتوام

ضهَد وهِ همهذاس ٍ     هطوَل وذام دستِ اص سٍایات است؟ اگش ها اص سٍایات تذست آٍسدین وِ خوس دس غهَستی ثاتهت ههی   

همذاس ٍ جْل تِ غاحة هال، یجة فیِ الخوس.  غاحة هال هجَْل تاضذ، یؼٌی حالل هخلَط تِ حشام دس غَست جْل تِ

همذاس هال هؼلَم تاضذ، ٍلتی خوس دس آى ٍاجة ًثاضذ، تِ چِ دلیل تِ هػش  خوس تشسذ؟ یؼٌی فی الَالهغ هػهش    اگش 

جا خوس ثاتت ًیست، تهِ چهِ    است. ٍلتی ایي آى خوس هتفشع تش اغل ثثَت خوس است. هػش  خوس، دس عَل ثثَت

جا  اص ایي جْت هطىل داسد وِ ٍلتی اغل خوس ایيدلیل تحث اص هػش  خوس تِ هیاى تیایذ؟ اغالً استٌاد تِ ایي سٍایات 

 ثاتت ًیست، سخي اص هػش  خوس فیِ اضىال. 

وٌذ، هفشٍؽ ػٌِ است وِ خوس ٍاجة، تایذ دس ایهي وهاس غهش  ضهَد.      دس ّش دلیلی وِ تحث هػش  خوس سا هػش  هی

ػهش  خوهس اسهتفادُ وٌهین؟     اػتشا  خَد هستذل[ تشای چِ ها ایي سا دس ه جا ٍاجة ًیست  تِ ٍلتی اغل خوس دس ایي

خَدش هتؼلك خوس تاضذ؛ ٍلتهی هتؼلهك    وِ دسست است وِ هػش  حالل هخلَط تِ حشام، خوس است ٍلی تِ ضشط ایي

 خوس ًیست، تِ چِ دلیل غش  دس هػش  خوس ضَد؟ 

 تٌاتشایي لَل چْاسم تِ ًظش ها غحیح ًیست. 
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)سُ( ٍ سهیذ  اهامهشحَم مَل الوطَْس، الزی رّة الیِ الواتي. ال فمذ تحػل هوا روشًا ولِ، أى الحك فی الومام َّ وأىٍّ ویف 

ّن ّویي ًظش سا داسًذ. حك دس هسألِ ایي است وِ ها ایي همذاسی وِ ػلن تِ ایي داسین وِ هال غیش ٍ حشام است، تایذ غذلِ 

 تذّین. 

 .خَاّذ ضذتیاى  دس جلسِ تؼذّای دیگشی ّن ّست وِ إى ضاء اهلل  الثتِ تحث

«هلل سب الؼالویيالحوذ »  


