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 «ن مع ج عي  محمد   آهل الطلرهي    اللع  عي  اعدائهم ا اهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»

 خالصه جلسه گذشته

بحث در مسأله  دم  دربرر  شتراش  نجیز  بدد  شنجه  قد  شرا بودشم  ححز  اشع  تدد  ترار  برن  مجی  برت  ا نلیز  در قد   

در ش  بز  شن  ح چدن حدر موریفی عربل نصدنا شس. ا  نلیز  دشرشی شعسرمی شس.مبطل شسأ.  هه  قا  رادن  ش  نجیر ر   

مرنی اجدد دشرد  بهرا نن شسأأ. ر  حأأدر مها  شن  بحث رش شجاری  بزرن رجز  ا ببزجز  در ر ش  ن  ش  شن  حأأدر جهرنی نفرات

 مسله  مدرد شنفرق شس. ا ریر محل شخرالف  

 صور مهم مسأله

حدرت   61ر  ش  شن   شج حدرت رش ماتد  تزخ ذرا راد  61ت اد   باشی نلیز  ا ملی  قیز  اجدد دشردباشسرس شعسرمی ر  

  برتج  مینا مسرج  ا بزشرا مدرد جزر  باخی مه 
 صورت اول

حدرت شال نجیرنی شس. ر  ملی  قیز  ا تا  ن  شما ترهی ا عطلی شهحصدل برت ؛ نلجی مابد  ب   مرن ننج   جزس.  مابد  

ردن  إن ررن دشجج  شماا  را  جال  شس.  میب  ماز   مرن شسأ. ا شین م  ترحل شس.  مالال  در را  جال  ر  ما دا م  می 

رجج  ب  شن  تا  ر  دشجج  شین را  جال  شسأ.  هه  قد  رش مجد  ا ملی  می مذش شهزد  ند  شهیالة ف اجر  بهذش؛ طافز  می

   شین ترحل شس. ا تصدل نن عطلی شس.

شن  فا  ظرماش  محل شخرالف جزسأ. ر  حأحز  شس. ا قد  در نن مشهیی ج شرد  مارجطدر ر  در مر  نحانا م  شترر  ت     

شتأأرر  «  الصووحة يبعد لم «الجمعة يوم اليوم كان إن أنكحت» الجمعة يوم في قا  إذا كما الحصووو  محقق أمر على علّقه لو»

نعم، لو »جزس.  ماتد  سز  م  در مسله  نر دم  بل  ش  بزرن تاطز. نجیز   فامدد  شج  حح. بلز  رادن  ر  چاش شنشأرن رفر  

و أما مع عدم  النة مع علمه بأنه يوم الجمعة صوووحتعلقه علي أمر محقق معلوم كأن يقو  إن كان هذا يوم الجمعة زوجتک ف

جچ  نفصزل در قبررت نحانا اجدد ج شرد  شج ؛ شراچ  شن  ن  شنشرن بز  دا حدرت قی  ا ق   قی  فاق رذشتر «علمه فمشكل

 شنجیر محل بحث در حدرت شال شس.  شن  شس. ر  تا  ن  شما محد  عطلی شهحصدل شس. ا مابد  ب   مرن ترل شس.  
 صورت دوم  

حدرت دا  نجیرنی شس. ر  ملی  قیز  ن  شما ترهی اهی مشهدک شهحصدل برت   ج  عطلی شهحصدل ا نجچ  ر  ب  قجدشن تا  

ردن  شرا شن  مرل  مرلِ م  برت   إن ررن مذش هی فد  بلر  شنر   شرا شن  مرل باشی ذرا ت    تا  حح. قد  م  برت   مالال  می

ردن  شرا شن  دخرا م  برتأأ   شا رش ب  دشج  ر  شن  دخرا شاسأأ.  میمالال  رسأأی جاینر   فااتأأ م  برتأأ   م  شن  رش ب  ند می
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نار   قد  در شنجیر ملی  تأ   با ن  شما ترهی اهی مشأهدک شهحصأدل؛ ملید  جزس. ر  ننر اشعلر  دخرا شا     اجز. ند درمی

 مس. نر ج ؛ مشوص جزس. ر  شن  مرل شا مس. نر ج   

رب بطالن قد  شسأ.  شمر در شنجه  چاش شن  قد  برطل شس.  بحث شس. ا برن  شعدشل ا شجارر رش ببزجز    شنجیر ظرما ریارت شحأح 

 جرس.  نهی ش  مدشردی ر  ب  جحد عطلی محل بحث شس.  ماز 
 صورت سوم  

   ذ ترج  اهی ب  جحد تا  مدررن شخحأدرت سأد  نجیرنی شسأ. ر  قد  ملی  تدد با ن  شمای ر  در ننج   نحد  پز ش می   

مالال    شس.شن  تا  عطلی  نررةبرتأ   ب ن  ملجر ر  شرا نن تا  در ننج   نحد  پز ش راد  قد  ش  مارن  مرن اشع  تدد  شنجیر  

ردن  شرا مر  ننج   مر  رجب برت   م  ند رش ب   اجز. خدد  درنارد ؛ نر ش  ن  مر  دنگا ر  مر  رجب برت   أج.  اجری  می

رج   اهی ب  جحد مدررن شخذ ت  ؛ نلجی  اجز. ش  س. ا مابد  ب  ننج   شس.  بل ش  نحد  پز ش میپس تأا  عطلی شهحصأدل ش  

 تدد  ج  شنجه  ش  شین ترحل تدد  ن  مر  دنگا ترحل می
 صورت چهارم

 حدرت چهرر  نجیرس. ر  قد  ملی  تدد با شمای در ننج   ب  جحد تا  مدررن اهی عطلی م  جزس. 

ی بطالن شن  دا حأدرت رش دشرج   شق  ش  شنجه  شن  تأا  عطلی برت  نر جبرت   شدقری شجارع ا شنفرق م  با   شنجیر نعرنرن شدقر

رج  نر محل بطالن شن  قد  حدرت رافر  شس.؛ شنجه  چاش در شنجیر قد  برطل شس.  برن  شده  شنجهر رش بحث رجز   شنجهر رش ذرا می

 شج     دهزل قدیی ا م  دهزل جدیی شعرم  راد ج شع نبزز  تدد ر  ج شع در چ  حدرت شس.؛ م

تدد؛ نلجی تا  مدررن ب  جحد عطلی شهحصدل نر مشهدک شهحصدل؛ نلجی ملی  قیز  نر تا  ن  شما نر شنجیر چهرر حدرت می

 برت  ب  جحد مشهدک شهحصدل   شسردبرهیشما  نر برت  ب  جحد عطلی شهحصدل  شسردبرهی
 صورت پنجم

ررمی ملی  قیز  ن  شما شسأردبرهی ا مشأهدک شهحصدل شس.  هه  ب  جحد تا  مرلخا شخذ ت   شس.؛ ب  شن  ملجر ر  شرا نن   

ردن  شرا م  در فالن مسله  مدف  تد   ند  اج  تا  در ننج   نحد  پز ش راد  ش  شین شن   اجز. محد  ت   برت   مالال  می

رج  لخا  ملجرنش شن  شس. ر  ش  ماز  شین  اج  م  برش  تا  بل ش  نحد  پز ش میردنز  ب  جحد تأا  مر م  برش؛ اعری می

 اهی  اجز. ش   مرن قد  ترحل تدد  پس شما شسردبرهی ا مشهدک شهحصدل ب  جحد تا  مرلخا شخذ تدد  

  مسیار  برطل شس. ا شدقری شنفرق با نن ت   ر  دهزل نن رش برن  ببزجز   شج رفر م   رش شن  حدرت
 صورت ششم  

  اهی ب  جحد تا  مرلخا شخذ برت ملی  قیز  ا تا  ن  شما مابد  ب  ننج   ا مسردبل ا در قز  ترل عطلی شهحصدل  ررمی

دشج  ردن  إن ررن غ ش  ند  شهیالة ف اجر  بهذش ا ملید  شس. ر  فادش ترار  را  جال  مس. ا قی  دشرد ا میتأدد  مالال  می 

ردن  شرا فادش را  جال  برتأأ   ند ش  ماز  شین  اج  م  مسری  ؛ نلجی میب  جحد تأا  مرلخا  جال  شسأ.  هه   فادش را 

ملجری تأا  مرلخا ماز  شسأ.؛ نلجی ش   مرن قد    اجز. محد  تدد  فا  م  شن  شس. ر  قی  دشرج  ب  شنجه  فادش را    

 جال  شس. 

شج ؛ شنجیر ته  ب  بطالن راد  بسزرریمر موریف شس.؛ شن  فا  محل بحث شسأ. ر  ننر قد  حأحز  شسأ. نر برطل  قبررت   
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 شن  بحث دشرد   دشجج ؛خدنی شن  حدرت رش ححز  می ماتد  نعری

ب  جحد ندزجی حأحز  شسأ. ا مشهیی ج شرد  مالل حدرت شال؛ باخی حدر ب  جحد عطلی برطل    مر قد در باخی حأدرت پس 

زس.؟ مشهل نلیز  چ ا ملید  تدد ببزجز  چاش در شن  حدر قد  برطل شس. شس.  ر  برن  شده  بطالن رش در نجهر بارسی رجز  ا

م  دهزل قدیی ا م  شجارع در شن  مسله  اجدد دشرد ر  برن  بارسی تدد ا ببزجز  شن  شجارقی ر  شدقر ت    اشعلر  محد  شس. 

شس.  شجاری  شن  تش حدرنی چزس.  بطالن نلیز  شعرم  ت    شی ر  باشس.  برن  ببزجز  شده نر ج   در باخی حدر م  شخرالف 

ندشجز  ذرا رجز  ر  شهبر  قا  راد  شنجهر حأدر مها  در نلیز  شس.  حدر دنگای در شنجیر اجدد دشرد ر   ر  در شن  بحث می

جیز  بزرن اش  حأأح. قد  ب  نبطالن نلیز  نر شتأأر بارسأأی رجز ؛ چج  دهزل با خزیی شمازری ج شرد  مر برن  شده  بطالن نلیز  رش

شج   شن  رش برن  ذرا رجز   در نن مدشردی ر  شخرالف شس.  شده  طافز  رش بارسی رجز  ا ببزجز  برن  ته  ب  حح. تدد نر راد 

 ترءشهلل دجبرل خدشمز  راد  مرنی شس. ر  شنبطالن  شنجهر بحث

  

«اشهحا  هلل رب شهلرهاز »            
 


