
452 

 

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

ػطض شس چْاض فطع هَضز تؼطض لطاض گطفتِ. فطع اٍل ٍ زٍم تیاى شس. زض فطع اٍل اهام )ضُ( ّواًٌس هشهَْض   22زض هسألِ 

 ، خعء هؤًٍِ است[زض حالی وِ هستغیغ است] سال ضتح تِ سفط حح تطٍزضی وِ زض لائل تِ ایي شسًس وِ هصاضف حح زض فط

زض حالی وِ هستغیغ ] ػصضی تراعطّواًٌس هشَْض فطهَزًس وِ اگط وسی )ضُ( اهام ّن ایي ضا ها ّن پصیطفتین. زض فطع زٍم  وِ

 ، تِ سفط حح ًطٍز الیؼسّ هصاضف تمسیطی آى حح هي الوؤًٍة. [است

یؼٌهی  تفصهیل زاز.  تهیي زٍ وهَض    است ٍلی ها زض ایي ًظط تأهل زاشتین ٍ ػطض وطزین تایهس  ًظط هطحَم سیس ّن ّویي 

زض سال  تَلف تط حفظ ایي هال تاشس ٍ تیي وَضتی وِ اتیاى تِ ححهزض سال آیٌسُ وَضتی وِ اتیاى تِ حح تفصیل زاضز تیي 

 هتَلف تط حفظ ایي هال ًثاشس.  آیٌسُ

چِ تسا حفظ الوال تط اٍ ٍاخة تاشس تا تتَاًس تِ اهط شطػی ػول وٌهس.   گیطز ٍ زض وَض  اٍل ػطض شس ذوس تؼلك ًوی

شطػاً یؼسّ  اتطایي ترصیص الوال تالحح الالظمتَاًس سال آیٌسُ تِ ایي ٍاخة ػول وٌس. تٌ اگط ترَاّس ذوس تسّس، زیگط ًوی

 .زاًس ٍلَ ذاضخاً ٍ فؼالً وطف ًشسُ تاشس هي الوؤًٍة. چَى ػطف ایي ضا هؤًٍِ هی

اها زض وَضتی وِ اتیاى تِ حح زض سال آیٌسُ هتَلف تط ًگْساضی ٍ حفظ ایي هال ًثاشس یا تِ ًَػی ایهي ههال ضا ذهَز      

وٌس، زض ایي وَض  ذوس آى ٍاخة است. یه هغلثی ضا هطحَم سهیس زض ضاتغهِ تها فهطع زٍم      یاذتیاضاً وطف واض زیگط

 شَز.  آى حطف ًیع ضٍشي هی، اشىال ػطض شساًس وِ تا تَخِ تِ هغالثی وِ  فطهَزُ

 اشکال به کالم مزحوم سید در فزع دوم

. تِ ًظط هطحَم سیس «اشا تمیت االستغاػة الی السٌة اآلتیِ ٍخة الحح ػلیِ فیْا ٍ اال فال»هطحَم سیس زض فطع زٍم فطهَز: 

اگط وسی هستغیغ تاشس ٍ تِ سثة ػصضی هثل تستِ تَزى ضاُ، ًتَاًس تِ سفط حح تطٍز، پَلی وِ تهطای حهح اذتصهاا زازُ    

اگط استغاػت اٍ تا سال آیٌسُ تالی هاًس، زض ایهي وهَض  حهح تهط اٍ      هؤًٍة. تؼس زض ازاهِ فطهَز:ذوس زاضز ٍ الیؼسّ هي 

 شَز.  اٍ اظ تیي ضفت، حح ّن اظ اٍ سالظ هی شَز ٍ اگط استغاػت ٍاخة هی

حفظ ایي هال تها   ػطض شسشَز. چَى  ، اشىال ایي سري ّن آشىاض هیگصشتِ ػطض شستا تَخِ تِ هغالثی وِ زض خلسِ 

تط ایي شرص ٍاخة است. اگط حفظ هال ٍاخة تاشس، پس ایهي  اظ تاب ػول تِ اهط شطػی ٍ اهتثال اهط تِ حح سال آیٌسُ 

ل آیٌسُ تِ حح هشطف شَز ٍ ایي اظ هصازیك هؤًٍِ است. ایي چٌیي ًیست وِ اگط استغاػت تالی تاشس، حح شرص تایس سا

 وٌس.  تط اٍ ٍاخة است ٍ اگط تالی ًثاشس، حح تط ٍاخة ًیست. لصا ایي خولِ هطحَم سیس ّن اظ ایي خْت اشىال پیسا هی
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شرص هستغیغ لؼصض ًتَاًس تِ حح تطٍز، هالی چٌاًچِ فاً للواتي، َض ٍ ذالفاً للسیس ٍ ذالْشوػلی ای حال تِ ًظط ها ذالفاً ل

زض وَضتی وِ اتیاى تِ حح زض سال آیٌسُ هتَلف تط حفظ ایي هال تاشس.  ا زازُ تطای حح، اظ ذوس هؼاف است،وِ اذتصا

حهح تهطٍز، زض ایهي    تَاًهس   شَز، تلىِ سال آیٌسُ ّن ههی  ترَاّس تپطزاظز ٍ هشىلی ّن تطای اٍ ایداز ًوی ضا اها اگط ذوس

 گیطز.  وَض  ذوس تِ ایي هال تؼلك هی

 تِ ّط حال تایس ضاُ هٌحصط زض حفظ ایي هال تاشس تا ها ترویس ضا ٍاخة ًساًین. 

 آیا حفظ استغاػت ٍاخة است؟ سَال:

ٍ حح استاز: تحصیل استغاػت ٍاخة ًیست ٍ ها ّن لثَل زاضین. الظم ًیست وِ وسی تال  وٌس تا ذَز  ضا هستغیغ وٌس 

است: یىی استغاػت هالی است ٍ زیگطی استغاػت  هؼٌازٍ تِ تِ خای آٍضز. الظم است زض ایٌدا ػطض وٌن وِ استغاػت 

تِ هؼٌای ػام است. استغاػت هالی یؼٌی وسی ّعیٌِ سفط حح ضا زاشتِ تاشهس ٍ تتَاًهس تهطٍز ٍ تطگهطزز ٍ تؼهس اظ آى وهِ       

تَاًس پَل خوغ وٌس ٍ تِ حهح تهطٍز    ظًسگی ذَز ضا ازاضُ وٌس. اها اگط وسی هیگطزز، همساضی پَل زاشتِ تاشس تا تتَاًس  تطهی

، ایي شرص هستغیغ ًیست. پس استغاػت هالی زاضین، ًساضز تا اهَض خاضی ذَز ضا تگصضاًس گطزز، چیعی اها ٍلتی وِ تطهی

استغاػتی وِ شطط ٍخَب حح ی زاضین، استغاػت عطیمی زاضین؛ استغاػت تِ هؼٌای ػام چٌس ٍخِ زاضز. آى ًاستغاػت تس

ایي استغاػت هالی ٍلتی استغاػت هالی است  «هلل ػلی الٌاس حح الثیت هي استغاع الیِ سثیال» زض لطآى ٍاضز شسُ،است ٍ 

ٍ تط شرص الظم است وِ همسها  آى ضا فطاّن وٌس. زض ایٌدا اگط سایط استغاػت  ٌسو هحمك شس، ٍخَب حح فؼلیت پیسا هی

وٌس ٍ اگط یىی اظ استغاػت ّا هاًٌس استغاػت عطیمی یا استغاػت تهسًی ظائهل    ّا فطاّن تَز، ٍخَب حح استمطاض پیسا هی

اػتی وِ ها زض ایٌدها تحه    شس، زض ایٌدا ٍخَب ؿیط هستمط است. یؼٌی حح ٍاخة شسُ ٍلی هستمط ًشسُ است. پس استغ

 وٌین، استغاػت هالی است. فطض ایي است وِ تحصیل استغاػت هالی ٍاخة ًیست.  هی

اذهتالف ًظهط زض ایهي    ٍ شس، آیا حفظ آى ٍاخة است یا ذیط؟ ایي هسألِ هَضز تح  است هحمك اگط استغاػت هالی حال 

لی شسُ ٍ وِ زض فطع زٍم تح  ایي است وِ ٍخَب حح فؼتَاى گفت ایي است  ظهیٌِ ٍخَز زاضز. ٍلی آًچِ وِ زض ایٌدا هی

هثالً ضاُ تستِ شسُ یا ػصض زیگطی تَزُ وِ زض اذتیاض اٍ ًثَزُ است. حح تط اٍ ٍاخة شسُ ٍ هتَخِ  استمطاض پیسا ًىطزُ است؛

ال ضا وٌس وهِ ایهي شهرص هه     ایي شرص شسُ، التضاء هیحح هتَخِ اٍست، ًفس ٍخَب اتیاى تِ حح وِ تِ ٍاسغِ اهط تِ 

 تَاًس واضی وٌس وِ استغاػت ذَز  ضا ظائل وٌس. حفظ وٌس چَى حح تط اٍ ٍاخة شسُ. ایي شرص زیگط ًوی

 سَال:

گَیین وِ اگط وسهی   ها هیاستاز: تحصیل استغاػت ٍاخة ًیست اها حفظ استغاػت ضا گفتن هحل اذتالف است. آى چِ وِ 

ٍاخة است یا ذیط؟ شوا  استغاػتشَز، تا لغغ ًظط اظ ایي است وِ آیا حفظ  وٌس، خعء هؤًٍِ هحسَب هیایي هال ضا حفظ 

گَیین حفظ استغاػت ٍاخة است ٍ حفظ ایي هال ّن ٍاخة است ٍ تایهس تها سهال     وٌیس. گاّی هی تِ ایي ًىتِ تَخِ ًوی

است وِ حهح تهط ایهي     ، ایيهی تاشسآیٌسُ ایي هال ضا حفظ وٌس ٍ حح تطٍز، آًچِ وِ ایٌدا هالن است ٍ ًىتِ اولی تح  

شرص ٍاخة شسُ ٍ هستمط ّن ًشسُ لىي اتیاى تِ حح هتَلف تط ایي است وِ ایي هال ضا حفظ وٌس. وطف ٍخهَب الحهح   

شَز وِ تگَیین ایي هالی ضا وِ وٌهاض گصاشهتِ اظ هؤًٍهِ     تطای وسق هؤًٍِ وافی ًیست. ّویي وِ حح ٍاخة شسُ، زلیل ًوی
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آى گاُ ها  یٌسُ هتَلف تط حفظ ایي هال تاشس.تاشس ٍ اتیاى تِ حح زض سال آشسُ ة حح ٍاخ اگط شَز. تٌاتطایي هحسَب هی

 تَاًین خعء هؤًٍِ تساًین.  ایي ضا هی

 سَال:

استاز: زض ایٌدا حطف ها ایي است وِ فطلی تیي حح هستمط ٍ ؿیط هستمط ًیست. حدی وِ ٍاخة شَز ٍ اتیهاى آى زض سهال   

 لصسق ػٌَاى الوؤًٍة ػلیِ. فی تَلف تط حفظ ایي هال تاشس، یىآیٌسُ ه

 سؤال:

استاز: زض ایي ترش اوالً تح  ایٌىِ تایس ایي استغاػت ضا حفظ وٌس یا ًِ، ًساضین. تح  ایي است وِ ایي زٍ تا ضا تا ّن ها 

ى تِ گَیین اگط حح تا استغاػت هالی ٍاخة شس ٍلی لؼصض تِ حح ًطٍز ٍ اتیا زاًین ٍ هی تِ ػٌَاى هؼیاض تطای وسق هؤًٍِ هی

گَیین تایهس   شَز. ها ًوی اگط حفظ وٌس وسق ػٌَاى هؤًٍِ تط آى هی آًگاُحح زض سال آیٌسُ هتَلف تط حفظ ایي پَل است، 

گَیین اگط ایي پَل ضا ترَاّس حفظ وٌس تطای اتیاى تِ حح زض سال آیٌسُ، چَى حح تط اٍ ٍاخة تَزُ  ها هی تلىِ حفظ وٌس؛

 هؤًٍِ وافی است.  ٍلَ هستمط ّن ًشسُ، تطای وسق ػٌَاى

 سَال: 

استاز: ها ًسثت تِ ّواى ّن اشىال زاضین. اگط ایي ضا وطف واض زیگطی وطز، تایس ذوس آى ضا تسّس. زض اشهىال اٍل شهوا   

 گَین ایي ضتغی تِ آى ًساضز.  گفتیس هسألِ حفظ استغاػت ٍاخة ًیست، هی

تط حفظ ایي هال، وهسق ػٌهَاى هؤًٍهِ تهط آى      تَلف زاشتاتیاى تِ حح زض سال آیٌسُ اگط ایي سري چِ اشىالی زاضز وِ 

گهَیین   . ایي چِ اضتثاعی تِ حفظ استغاػت زاضز؟ ها تا لغغ ًظط اظ ایٌىِ حفظ استغاػت ٍاخة تاشس یا ًثاشهس ههی  شَز هی

یِ. ػل یستمط. حح ٍاخة شسُ تاشس تط ایي شرص ٍ ٍخَب فؼلی پیسا وطزُ تاشس ٍ اى لن 9چٌاًچِ ایي زٍ شطط هحمك شس: 

گَیین تایس ایي واض ضا  . ها ًویشَز . ضفتي تِ حح زض سال آیٌسُ هتَلف تط حفظ ایي هال تاشس. وسق ػٌَاى هؤًٍِ تط آى هی2

 شَز. خعء هؤًٍِ هحسَب هیگَیین اگط وسی ایي واض تىٌس،  ها هی تلىِ وٌین،

 سؤال: پس چطا زض ضأس الوال ایي ضا هلتعم ًشسیس؟

ٍ اسهت  تا ضأس الوال چِ فطلی زاضز؟ ضأس الوال ّن تطای سال آیٌسُ هَضز احتیاج  وٌٌس  ال هیاشىاستاز: گفتین وِ تؼضی 

گَییهس   ذَاّس تطای سال آیٌسُ تِ ػٌَاى سطهایِ ًگِ زاضز، آًدها ههی   ایي ّن هَضز احتیاج است، چغَض وسی وِ هالی ضا هی

گَییس. گفتین فطق زاضز. زلیل ها تط استثٌاء ایي هال اظ ذوس ٍ ػسم تؼلهك   ذوس تؼلك زاضز ٍلی زض ایٌدا چٌیي چیعی ًوی

ایهي  ذوس تِ ایي پَلی وِ تطای حح یا تِ ساظهاى حح ٍ ظیاض  زازُ یا زض تاًه وٌاض گصاشتِ یا پیش ذَز  ًگِ زاشتِ، 

 تاشس.حفظ ایي هال  وِ ضفتي تِ حح زض سال آیٌسُ هتَلف تط وَضتیهٌتْی زض  ،یصسق ػلیِ ػٌَاى الوؤًٍةاست وِ 

حتواً تایس ذاضخاً وطف شسُ تاشس تا تِ آى هؤًٍِ تگَیین. وسی وِ حح ضفتِ ٍ ذطج وطزُ، ها  ایي هالگَییس  ایٌىِ شوا هی

ا اوطاض زاضیهس وهِ ایهي    وسی وِ ًطفتِ ٍ پَل َّاپیوا ٍ ّتل ٍ ... ًسازُ تطای چِ هؤًٍِ تاشس؟ شو ٍلی زاًین آى ضا هؤًٍِ هی

ساظهاى ًعز فطض ها ایي تَز وِ اگط ایي شرص ترَاّس سال آیٌسُ تطٍز، اظ االى تایس پَلش ضا  ی زلت وٌیسهؤًٍِ ًیست ٍل

تَاًس سال آیٌسُ تطٍز. ایي ضٍشي تطیي فطض است. ایي ًوًَِ ذیلی هثتالتِ است. وساًی وهِ تهِ    حح تگصاضز، اگط ًسّس ًوی
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گَیٌس ایي پهَل ذوهس زاضز. تهطای چهِ ذوهس       ، آلایاى هیَزشزٌّس ٍ ًَتت آًْا پٌح سال تؼس هی  حح ٍ ظیاض  پَل هی

ذاضخاً وطف ًشسُ ٍ ایام حح ًیاههسُ، اهها ایهي     لىيزاز تِ حح ٍ ظیاض  یؼٌی وطف شسُ، ایي پَل ضا زاشتِ تاشس؟ ٍلتی 

اگهط ًسّهس    ایي پَل ضا تِ ساظهاى تسّس ٍاالى شرص ضاّی ّن ؿیط اظ ایي ًساضز. اگط ترَاّس سال آیٌسُ تِ حح تطٍز، تایس 

تَاًس تطٍز. تِ چِ زلیل ایي پَل تایس ذوس زاشتِ تاشس؟ آیها   تَاًس سال آیٌسُ تطٍز. اگط اظ االى ًسّس، پٌح سال تؼس ًوی ًوی

ٍالؼاً تِ چِ زلیهل؟   ٍلی گَیٌس ایي پَل ذوس زاضز. هی ا ػلوازاًس؟ ًَػ هؤًٍِ ًوی شسُوطف ایي واض وِ ػطف ایي پَلی ضا 

 آیا ایي هؤًٍِ ًیست؟

 سؤال:

 ضاّی ؿیط اظ ایي ًساضز وِ ّط سال همساضی پهَل ضا وٌهاض تگهصاضز   اگط گَییس  عیِ ٍ ذاًِ هییاستاز: شوا چغَض زض هَضز خْ

زاًهس   ذَاّس پٌح سال زیگط تطای زذتط  خْیعیِ تْیِ وٌس ٍ ههی  گَییس وسی وِ هی آًدا شوا تِ چِ زلیل هی ذوس ًساضز؟

س اظ ایٌىهِ خوهغ شهس، خْیعیهِ     لصا ًاچاض است وِ اظ اهسال شضُ شضُ خوغ وٌس تا تؼ)ز، تَاًس ّوِ ضا تا ّن ترط آى هَلغ ًوی

 ترطز( ذوس ًساضز؟

 سَال:

گهَیین شهوا خْیعیهِ     گَین حطف هشَْض اشىال زاضز. ها هی ذَاّن وِ ًظط ایي تعضگاى ضا تمطیط وٌن. هي هی استاز: هي ًوی

ذطز. اگهط االى تتَاًهس    ٌس چَى خعء هؤًٍِ است ٍلَ االى خْیعیِ ًویگَی وٌی؟ هی زذتط ضا تِ چِ زلیل استثٌاء اظ ذوس هی

گَیٌهس   گصاضز ٍ ههی  شَز. لصا ایي پَل ضا وٌاض هی ترطز، خایی تطای ًگْساضی آى ًساضز یا ایٌىِ هسل آى هٌسَخ ٍ لسیوی هی

  ّن ًساضز. چَى خعء هؤًٍِ است. وِ ذوس

 سؤال:

تمسیطی است، زض ػیي حال استثٌاء شسُ اسهت، زض خْیعیهِ چٌهیي چیهعی هغهط       تِ ظاّط استاز: ایٌدا تا ایٌىِ ایي هؤًٍِ 

شَز. تح  ایي است وِ ػطف آًدا ضا ّن هؤًٍهِ هحسهَب    ًیست. اگط ایي عَض تاشس وِ الروس تؼس الوؤًٍة شاهل آى ًوی

شَز.  تؼس ذوس ثاتت هیشَز ٍ  شَز، یؼٌی هؤًٍِ وسط هی گَیس ذوس تؼس اظ هؤًٍِ ثاتت هی الروس تؼس الوؤًٍة هی وٌس. هی

حاون تِ ایٌىِ چِ چیعی هؤًٍِ است ٍ چِ چیعی هؤًٍِ ًیست، ػطف است ایٌدا تایس سطاؽ ػطف تطٍین. شاضع تؼطیفهی اظ  

ٍ تشریص هصساق آى ّن تا ػطف هؤًٍِ اضائِ ًسازُ است ٍ هؤًٍِ وِ حمیمت شطػی ًیست. هؤًٍِ یه حمیمت ػطفی است 

 است.

گَیس اگط ایهي پهَل اظ    هیآیا طف خوَز تط ایي ًساضز وِ حتواً تایس چیعی وطف فؼلی شسُ تاشس. ها زض ایٌدا هی تیٌین وِ ػ

زّهس. تطذهی اظ ههَاضز ٍلهَ      ی هیاِ ًِ! ػطف یه تَسؼ ى همصَز شس، هؤًٍِ است ٍ اال فال؟خیة تیطٍى ضٍز ٍ وطف ّوا

َل ضا اگط پیش ذَز ًگهِ زاضز ذوهس زاضز،   زاًس. زػَا فمظ تط سط ایي ًیست وِ پ وطف ذاضخی ًشسُ اها آى ضا هؤًٍِ هی

ذَاّس حح تطٍز ٍ ضاّی خع  گَیٌس اگط تِ ساظهاى حح ٍ ظیاض  ّن تسّس، تا ًَتتش ًشَز ذوس زاضز. وسی وِ هی تلىِ هی

 زاًس؟ ظهاًی وِ ایي ًساضز وِ اظ اهسال ایي پَل ضا تِ ساظهاى حح ٍ ظیاض  تسّس ٍ ثثت ًام وٌس. آیا ػطف ایي ضا هؤًٍِ ًوی

 پٌح سال زیگهط  ست. ػطف تطای وسی وِ لازض ًیستوٌس پَلش ضا تطای حح زازُ است. خْیعیِ ّن ّویي عَض ا ثثت ًام هی
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اظ هال ذَز  تیطٍى ضفتِ  آى ضا گَیس ایي پَل خْیعیِ است، یؼٌی گصاضز هی پَل وٌاض هی خْیعیِ ضا یه خا تْیِ وٌس، ٍلتی

 وٌس.  هحسَب هی

 سَال:

گیطًس ٍ  وٌیس ایي است وِ االى یه پیش پطزاذت هی وٌیس. ایي فطػی وِ شوا هغط  هی زیگطی ضا هغط  هیاستاز: شوا فطع 

زّهس ٍ ثثهت ًهام     پَل زاضز ٍ لصا ایي پهیش پطزاذهت ضا ههی    تَهاى اًساظُ پیش پطزاذت هثالً یه هیلیَى ایي شرص ّن تِ

ًَتت ایي شرص ّن ضسیسُ، پس سَز پَل ایي شرص  هیلیَى تَهاى است ٍ 95گَیٌس ّعیٌِ حح  وٌس. زُ سال زیگط هی هی

تَههاى  ٍ ًین هیلیهَى   ّشتٍ ًین هیلیَى تَهاى شسُ ٍ یه هیلیَى ّن اظ لثل زازُ، پس تایس  پٌحوٌٌس ٍ هثالً  ضا هحاسثِ هی

 تسّس. ایي فطع زیگطی است.

ي هثلؾ ضا پطزاذت وطزُ ٍ تطای هیلیَى تَهاى است ٍ ایي شرص ّن ای 91فطض ها ایي است وِ لیوت لغؼی سفط حح هثالً 

گَیین ػطف ایي ضا خهعء   سفط حح ثثت ًام وطزُ است.  ٍلی اهسال ًتَاًست تطٍز؛ آیا ایي خعء هؤًٍِ ّست یا ذیط؟ ها هی

اظ هلىیت ایي شرص ذاضج فطهاییس ایي است وِ اگط هؤًٍِ است پس چطا ٌَّظ  زاًس اها آى هسألِ ای وِ شوا هی هؤًٍِ هی

گط ایي تَاًس ایي پَل ضا تگیطز. ا ایي است وِ ّط ٍلت ترَاّس هی ،شاّس تط ایٌىِ ایي اظ هلىیت اٍ ذاضج ًشسُ ًشسُ است؟

وٌٌس. اگط اظ هلىیت ایي شرص ذاضج شسُ تَز وِ اوالً خای تحه    پطزاذت هیتِ اٍ  آى ضا  پَل سَزی زاشتِ تاشس، سَز

گَیٌس اظ هلهه اٍ ذهاضج ًشهسُ اسهت. ٍلهی       ست، تطای ایي است وِ هیگَیٌس ایٌدا هؤًٍِ ًی ًثَز. آلایاًی ّن وِ ایٌدا هی

گَیین ّویي وِ شرص ایي پَل ضا تطای حح هی پطزاظز یا حتی اگط ًپهطزاظز ٍ وٌهاض تگهصاضز، زض     ازػای ها ایي است وِ هی

 حىن ایي است وِ اظ هله اٍ ذاضج شسُ است. 

تَاًس ایي پَل ضا وطف واض زیگطی وٌهس، اگهط    لصا ایي شرص هی وٌین وِ ایي پَل اظ هله اٍ ذاضج شسُ است، ها ازػا ًوی

گَیین اگط ایي شرص پَل ضا وطف واض زیگطی وهطز، ذوهس آى ضا تایهس تسّهس.      وطف وٌس تایس ذوس آى ضا تسّس. ها هی

 زاًس. فطض ها ایي است وِ حح ضفتي ایي شرص هتَلف تط حفظ ایي هال است ٍ ایٌدا ػطف ایي ضا هؤًٍِ هی

 سَال: 

استاز: آى ضا ها گفتین وِ احتیاج تِ ذوس ًساضز ٍ هفصل تح  وطزین. زض خایی وِ لثالً چیعی هؤًٍِ تَزُ ٍ اظ هؤًٍِ ذاضج 

شَز؛ تطگطزاًسى آى تحت ػٌَاى زلیل  ها گفتین ّویي وِ اظ ػٌَاى هؤًٍِ تَزى ذاضج شس، زلیل استثٌاء ایي ضا شاهل هی ،شسُ

زاًس، یؼٌی اگط ایي شطایظ هحمك ًشس، هؤًٍِ  گَیین ایي ضا تا ایي شطایظ هؤًٍِ هی ها هی . اها زض ایٌداهحتاج زلیل استػام 

اگهط   ػلی حفهظ الوهال.   ًیست. هؤًٍِ تَزى آى تمطیثاً هشطٍط ٍ هؼلك تِ ایي هؼٌاست، لصا تَلف االتیاى تِ فی السٌة المازهة

ل است. آًدا هؤًٍِ تَزًش لغؼی اسهت ٍ وهطف شهسُ    گَیین ایي هؤًٍِ است. ایي هؤًٍِ تَزى هتعلع هتَلف ًثاشس، ها ًوی

 است. 
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