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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»
 

 گذشته خالصه جلسه

ػشؼ ضذ هحقق ّوذاًی دستاسُ هػشف ایي خوس قائل تِ تخییش تیي خوس ٍ غذقِ است. یؼٌی ضخع هخیّش استت تتیي   

کِ تتِ ققتشا تذّتذ. د یتل ایطتاى رکتش ضتذ          ایي دّذ ٍ تیيهخلَط تِ حشام سا تِ استاب خوس  کِ یک پٌجن هال حالل ایي

اضکاالتی ّن ًسثت تِ ایي د یل تیاى ضذ. اص ایي چْاس اضکال، دٍ اضکال اٍل تِ ًظش ها ٍاسد ًثَد. اضکال سَم کتِ هشحتَم   

 تشسسی ایي کي ، ضذهغشح اًذ  ّن کِ هحقق خَیی هغشح کشدُ، ٍاسد تَد. اضکال چْاسم آقای خَیی تِ هحقق ّوذاًی کشدُ

 .اضکال تاقی هاًذ

 بزرسی اشکال چهارم)هحقق خویی(

کٌتین تلکتِ اتَاص     اغل اضکال ایي تَد کِ هحقق ّوذاًی قشهَدُ ها اص سٍایت ػواس تي هشٍاى  ضٍم خوس سا استفاادُ ًوتی  

ایي ستخي  . ضذتشای تغْیش ٍ تخلیع هال اص حشام، اص ساُ غذقِ ّن ٍاسد  تَاى  کٌین. تِ ایي هؼٌا کِ هی خوس سا اسفاادُ هی

 هحقق ّوذاًی تَد. 

ضَد ایي سخي هحقق ّوذاًی سا    تِ ّیچ ٍاِ ٍ اص ّیچ عشیقی ًوی«ٗقِ بَجِالٗوکي تصذ» :قشهایذ هشحَم آقای خَیی هی

پزیشقت. چَى تِ عَس کلی اگش کسی تخَاّذ هال دیگشی سا غذقِ تذّذ، اتفذائاً اایض ًیست  چَى غذقِ ًَػی تػتشف دس  

اها اگش دس هقاتل ایي قاػذُ، د یلی تیایذ کِ دالّ تش هال غیش است ٍ تػشف دس هال غیش حشام است. ایي هقفضای قاػذُ است. 

ِ تَاًین تگَیین د یل ّست. اخثاس هجَْل ا وا ک ٍ  اا هی کٌین. ٍ ایي هال غیش تاضذ، ها اص د یل تثؼیت هیاَاص غذقِ  ،  قغت

کٌٌذ تش اَاص غذقِ ػي ا وا ک ٍقفی کِ ها ک هؼلَم ًیست. اگتش هتا اص ایتي سٍایتاغ ا ختاص خػَغتیت کٌتین،         دال ت هی

آى سا تِ هال هخلَط تِ حشام تسشی دّین. چَى هجَْل ا وا ک، هشتَط تِ اایی است کِ ها ک هجَْل است ٍ ی  ینتَاً هی

هقذاس هال هؼلَم است. ها اص ایي ا خاص خػَغیت کٌین ٍ تگَیین اخثاس هجَْل ا وا ک، ضاهل هاًحي قیِ یؼٌی هال هخلتَط  

کِ هقذاس آى هؼلَم تاضذ یتا ًثاضتذ، اًستاى     ست، اػن اص ایيهغلق هَاسدی کِ ها ک آى هجَْل ا یؼٌی  ضَد. تِ حشام ًیض هی

دسستت   تتَاى  م سا هیدّذ. تٌْا ساّی کِ اَاص غذقِ دس هال حالل هخلَط تِ حشااا اص عشف ها ک غذقِ  تَاًذ دس آى هی

قشهایتذ   هتی ، ّویي ساُ است. ٍ ی ایي ساُ تِ ضشعی قاتل قثَل است کِ دس هقاتل آى هاًؼی ًثاضذ. هشحَم آقای ختَیی  کشد

دس هقاتل ایي اعالقاغ ٍ ػوَهاغ اخثاس هجَْل ا وا تک، یتک هتاًغ ّستفٌذ.      () َال سٍایت سکًَی سٍایت ػواس تي هشٍاى

 خَسد تِ سٍایت ػواس تي هشٍاى.  چَى هقیّذ ٍ هخػع آى سٍایاغ ّسفٌذ. یؼٌی آى اعالق، تخػیع ٍ تقییذ هی
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تَاى آى هال سا اص عشف ها تک غتذقِ داد اال دس    ست، تِ عَس کلی هیها ی هجَْل ا ضَد دس اایی کِ ها کِ ًفیجِ ایي هی

.  تزا ایطتاى هؼفقتذ استت     ضتَد اا عثق سٍایت ػواس تایذ خوس ]یک پٌجن[ دادُ  هَسد هال حالل هخلَط تِ حشام کِ ایي

یاتی استت کتِ   سٍایت ػواس تي هشٍاى، اساساً ّیچ دال فی تش اَاص غذقِ ًذاسد تلکِ تشػکس، هخػع ٍ هقیذ اخثاس ٍ سٍا

تِ آى  تَاى چگًَِ هیگَیذ تایذ خوس دادُ ضَد.  زا تا ٍاَد سٍایت ػواس،  اا هفؼیٌّاً هی کٌٌذ. ایي دال ت تش اَاص غذقِ هی

قشهایذ ایي تا قغغ ًظش اص  کِ اضاسُ ضذ، هشحَم آقای خَیی هیگًَِ  ؟! ا ثفِ ّواىاخثاس هجَْل ا وا ک توسک کشد اعالقاغ

قشهایذ دال ت تش غتذقِ   اا دسست است هی آىسٍایت سکًَی است. چَى دس هَسد سٍایت سکًَی ایطاى یک تحثی داسًذ. 

 داسد ٍ ی ایطاى اضکال دس اغل ًقل سٍایت سکًَی داسد. 

 ایي اضکال تِ هحقق ّوذاًی ٍاسد است یا خیش؟ حال 

کِ ایطاى قشهَدُ سٍایت ػواس هخػتع   یی تِ هحقق ّوذاًی هَاقق ّسفین ٍ ی ایيها قی ا جولِ تا اضکال هشحَم آقای خَ

 ّاست، ها کٌذ ٍ  زا هاًغ آى اعالقاغ ٍ هقیذ آى آى اعالقاغ است ٍ دال ت تش  ضٍم خوس دس هال حالل هخلَط تِ حشام هی

ق اسغ دیگش هَاضؼی اص کالم هحقت ایي هالحظِ سااغ تِ اغل هغلة است. تِ ػثای داسین.  دس ایي تخص کالم ایطاى هالحظِ

 خَیی تِ ًظش ها هحل اضکال است.
 اشکال اول

ا خاص خػَغیت ضَد، دس هال حالل هخلَط تِ حشام دال ت تش اَاص غذقِ  اخثاس هجَْل ا وا ک اگش اصکِ قشهَدًذ  یکی ایي

ًذاسد. اخثاس هجْتَل ا وا تک، دال تت    اا ٍاْی  ا خاص خػَغیت دس ایي ػشؼ ضذکٌذ. اگش تِ خاعش داضفِ تاضیذ قثالً  هی

تاضذ ٍ پیذا ًطَد یا دس هَسد  قغِ، ایي هال سا اص عشف ها ک تایذ غذقِ داد  ٍ ی  هجَْلکِ ها ی کِ ها ک آى  کٌذ تش ایي هی

خػَغیفی کِ دس هجَْل ا وا ک ٍ  قغِ ّست، ایي است کِ تٌْا ها ک آى هجَْل است اها هقذاس آى هؼلَم است. یؼٌی آى 

سد ایي سٍایت ا خاص خػَغیت کٌین، تایتذ  اگش تخَاّین اص هَ هال، هفویّض اص سایش اهَال است. یک ػیيِ خاسایِ هؼلَم است.

، اػن ضَد، هشتَط تِ ّش ها ی است کِ ها ک آى هجَْل تاضذ  ضٍم غذقِ، کِ اص اخثاس هجَْل ا وا ک اسفاادُ هیایي  تگَیین

سا ا ختاص  ایتي سٍایتت   کِ خَد هقذاس هال هؼلَم تاضذ یا ًثاضذ. ّوِ سؤال ّویي ااست کِ ها تِ چِ د یل خػَغیت  اص ایي

گَیذ  قاػذُ ایي است کِ تػشف دس اهَال غیتش اتایض ًیستت. ایتي سٍایتت       کٌین؟ ایي سٍایت یک حکن تشخالف قاػذُ هی

کٌذ، تِ ایي ًحَ کِ اص عشف ها ک غذقِ دادُ ضَد. دس حکتن هختا      تشخالف قاػذُ حکن تِ اَاص تػشف دس هال غیش هی

اص ایي سٍایت کجاست؟ ها ی کِ ها ک آى هجَْل استت ٍ هقتذاس آى هؼلتَم     قاػذُ، تایذ تِ قذس هفیقي اخز کشد. قذس هفیقي

اتا ا ختاص    خَاّین. تشای چِ ایي است. تشای تؼذّی اص ایي هَسد ٍ اص ایي خػَغیت تِ غیش ایي خػَغیت، ٍاِ ٍ د یل هی

 اا ٍاْی تشای ا خاص خػَغیت ًیست.  ایي کِ ّن ػشؼ ضذخػَغیت کٌین؟ ایي اضکال قثالً 
 وماشکال د

سٍایت ػواس تي هشٍاى ظَْس دس  ضٍم خوس داسد. ها تا آقای خَیی هَاقق ّسفین. اگتش   کِ کِ دسست است اضکال دٍم، ایي

کتِ   گافین ایي سٍایت ظَْس داسد دس  تضٍم خوتس ٍ ایتي    ػواس تَد ٍ خَدش ٍ ها اساساً تِ قشیٌِ کاسی ًذاضفین، هی سٍایت

تتش قتشؼ کتِ ا ختاص خػَغتیت سا       ٍ تا قغغ ًظش اص اضکال اٍل استا ثفِ ایي ) خوس تایذ تِ هػشف استاب خوس تشسذ

عالقاغ تاضذ ٍ ی هطکل اغلی ایي است کتِ هتا دس کٌتاس    تَاًذ هخػع ٍ هقیذ آى ا ٍ هی (تپزیشین. ایي سٍایت ظَْس داسد
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 ضٍم خوس کٌذ. تَاًذ دال ت تش  سٍایت ػواس، یک قشیٌِ غاسقِ داسین کِ تِ ٍاسغِ آى قشیٌِ غاسقِ، گافین سٍایت ػواس ًوی

چِ کیایفی؟ اص  تِکِ یک پٌجن تایذ دادُ ضَد، اها  . ایيضَد، غشقاً اغل تؼلق خوس است چِ کِ اص سٍایت قْویذُ هی تلکِ آى

 ضَد.  ایي سٍایت قْویذُ ًوی

سا ٍاداس کشد ای کِ ها  سٍایت ػواس تشداضفین. آى قشیٌِای کِ تِ ٍاسغِ آى، ها دست اص ظَْس  آى قشیٌِ غاسقِ چِ تَد؟ قشیٌِ

دس عَل غٌیوت   یؼٌی خوس «الخوس اال فٖ هلک ٍ الخوس اال فٖ فائذٓ»اص ظاّش سٍایت ػواس سقغ یذ کٌین، ّواى اغل 

ضَد، اساستاً   ٍ چَى هال حالل هخلَط تِ حشام هلک ًیست ٍ غٌیوت هحسَب ًوی َدى ٍ قایذُ تَدى ٍ هلک تَدى استت

قت تا ٍاَد ایي قشیٌِ غاسقِ، دیگش سٍایت ػواس ظَْس دس خوس تتِ هؼٌتای   خوس اغغالحی دستاسُ آى هؼٌا ًذاسد. آى ٍ

اا ققظ هثیّي ایي هسأ ِ است کِ اگش ها ی هخلَط تِ حشام ضذ، یک پٌجن آى تایذ دادُ  اغغالحی ًذاسد. تلکِ سٍایت دس ایي

آیا اص قثیل یک پٌجوی است کِ تتِ   گیشد، کِ تِ چِ کسی تایذ دادُ ضَد ٍ تِ چِ کیایفی ایي یک پٌجن تؼلق هی ضَد  اها ایي

ّتا اص ایتي سٍایتت     دُ ضتَد؟ ایتي  گیشد یا هفااٍغ است؟ آیا تایذ غذقِ دادُ ضَد یا تایذ تِ استاب خوس دا هؼادى تؼلق هی

 ضَد. قْویذُ ًوی

اخثتاس  تَاًذ هخػع ٍ هقیّتذ اعالقتاغ ٍ ػوَهتاغ     ای کِ دس سٍایت ػواس ٍاَد داسد، سٍایت ػواس ًوی ًکفِ  زا تا ٍاَد

 کِ تِ ًظش ها اضکال چْاسم قاتل قثَل ًیست.  هجَْل ا وا ک تاضذ. ًفیجِ ایي

 پنجن به هحقق هودانیال اشک

اص تیي ایي چْاس اضکال، تٌْا اضکال سَم است کِ هفَاِ هحقق ّوذاًی است ٍ اگش تخَاّین تا تَاِ تتِ هغا تة گزضتفِ،    

ضَد ٍ اضکا ی  ؼٌا ایي اضکال پٌجن هییؼٌی تِ یک ه ،خَدهاى یک اضکا ی هفَاِ هحقق ّوذاًی کٌین، تایذ ّویي سا تگَیین

چِ کِ ایطاى دس هَسد سٍایت ػواس تي هشٍاى قشهَدُ، غحیح ًیستت. ایطتاى دس هتَسد سٍایتت      کِ تِ ًظش ها ٍاسد است. آى

کِ اگش ها ی هخلَط تِ حشام ضذ، تتشای تغْیتش آى    کٌذ تش ایي ػواس تي هشٍاى، قشهَد چَى دس آى اهش ًیست، ققظ دال ت هی

اًتذ. هؼٌتای    تَاًذ یک پٌجن تِ ػٌَاى خوس دادُ ضَد. یؼٌی اَاص خوس سا اسفاادُ کتشدُ  خلیع هال اص حشام، هیهال ٍ ت

 ضَد غذقِ ّن داد. هٌاقاتی تا اَاص غذقِ ًذاسد. ایي حشف هحقق ّوذاًی است.  اَاص خوس ایي است کِ هی

ا ّویي اضکا ی کِ تِ هشحتَم آقتای ختَیی کتشدین،     ٍ ی ایي هغلة ٍ ایي اسفظْاس اص سٍایت ػواس تِ ًظش ها توام ًیست. ه

گَیین ایي سٍایت اساساً دال ت تش خوس اغغالحی ًذاسد. سٍایتت ػوتاس تتي     کٌین ٍ هی اا تِ هحقق ّوذاًی هغشح هی ایي

کتِ   يکِ خوس ایي هال هثل سایش هَاسد تایذ دادُ ضَد. اها ای است، ایي هالهشٍاى، دس هقام تیاى اغل تؼلق یک پٌجن تِ ایي 

کِ یک ضلغ تخییش تاضذ ٍ ضلغ  ضَد ٍ ی ًِ تِ ًحَ ایي اص آى ٍاَب قْویذُ هیضَد.  کیایت تؼلق چگًَِ است، اسفاادُ ًوی

ایتي   ی کِ ها دس کٌاس ایي سٍایتت داضتفین،  ا ضَد، تا تَاِ تِ آى قشیٌِ چِ اص ایي سٍایت قْویذُ هی دیگش آى غذقِ تاضذ. آى

اا  ضٍم دقغ خوس یؼٌی یتک پتٌجن هتال     یست، چِ سسذ تِ اَاص آى. ایياساساً دس هقام تیاى خوس اغغالحی ً است کِ

کِ تایذ تِ استاب خوس دادُ ضَد یا تِ ققتشا،   کِ آیا ایي خوس اغغالحی است یا خوس  خَی، ٍ ایي ضَد اها ایي قْویذُ هی

فی ایي سا تایذ حوتل تتش ّوتاى    ضَد. تلکِ ها تِ ٍاسغِ آى قشیٌِ، گافین ح هغلثی اص آى اسفاادُ ًوی چٌیيایي سٍایت اساساً 

 هؼٌای  خَی کٌین. 
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 )هحقق هودانی(بندی درباره قول سوم  جوع

هاًذ کِ سٍایت ػواس، دالّ تش اَاص خوس است ٍ ایي تِ هؼٌای ایتي   پس اساساً اایی تشای ایي قشهایص هحقق ّوذاًی ًوی

 ساُ خَاسفِ تخییش سا دسست کٌذ: اص یک عشف دس سٍایت ػواس یتک ساّتی  ایي تَاًذ تذّذ. ایطاى اص  است کِ غذقِ ّن هی

کٌذ کِ ها قائل تِ تخییش ضَین. تتا   ٍ تؼذ قشهَد اوغ آى اقفضا هی ف دس سٍایت سکًَی یک ساُ تاص کشدتاص کشد ٍ اص آى عش

چِ کتِ   سٍایت سکًَی، دال ت تش آى ًِایي تیاًی کِ ها دستاسُ سٍایت ػواس کشدین، ایي ساُ تسفِ است.  زا ًِ سٍایت ػواس ٍ 

ٍ ًِ سٍایت ػواس دال ت تش ضذ[ چِ دس اضکال سَم ػشؼ  چٌاى]کٌذ،   ت تش اَاص غذقِ هیکٌذ. ًِ آى دال ایطاى قشهَدُ ًوی

 . تٌاتشایي اساس اسفذالل هحقق ّوذاًی، ًاتوام است. چِ دس اضکال پٌجن ػشؼ ضذ کٌذ چٌاى اَاص خوس اغغالحی هی

یي االهشیي، غحیح ًیست. قَل اٍل ضذ اص تیي اقَا ی کِ دس تاب هػشف خوس گافِ ضذُ، قَل سَم یؼٌی تخییش ت هؼلَمپس 

ّن کِ قَل هطَْس است، هثفٌی تش ایي است کِ ها خوس سا دس ایي هقام، خوس اغغالحی تگیشین. اها تشای هثٌای هخفاس کِ 

خوس دس ایي هقام اساساً خوس اغغالحی ًیست تلکِ خوس تِ هؼٌتای  ختَی استت، قْتشاً هػتشف آى ققتشا        ضذػشؼ 

 ضَد.  هی

 بزخی هحشین عزوهنظز 

 :اًذ ؼضی اص تضسگاى ٍ هحطیي ػشٍُ، احفیاط کشدُدس ایي هقام، ت

اًذ کِ ایي احفیاط ا ثفِ دس هقام اػغاص اغل خوس  هشحَم آقای خَیی دس حاضیِ ػشٍُ، یک احفیاعی کشدُ . هحقق خَٖٗ:9

گَیتذ   سٍایت ػواس ظَْس دس خوس هػغلح داسد. هٌفْی هتی  قشهَدًذاست. دس هقام تیاى هػشف ًیست  چَى آقای خَیی 

األحَط إعطاؤُ بقصذ األعنّ هي الخوسس ٍ الواسالن ٍ   »قػذ کٌذ:  گًَِ ا تذّذ، احَط آى است کِ ایيخَاّذ آى س ٍقفی هی

خَاّذ ایي یتک پتٌجن هتال     قشهایذ احَط آى است کِ ٍقفی هی    ایطاى هی«الَجِ فِ٘ أىّ دل٘ل ٍجَب الخوس فِ٘ ضسي٘  

کِ ایطاى دس ایتي   خوس سا قػذ ًکٌذ. تا ایي حالل هخلَط تِ حشام سا تذّذ، قػذ اٍ اػن اص خوس ٍ هظا ن تاضذ. خػَظ

گَیذ احفیاط آى است کِ یک قػتذی کٌتذ اػتن اص خوتس ٍ      هقام قشهَد خوس هػغلح هقػَد است اها دس ػیي حال هی

 هظا ن. 

  تا ّوِ ایي تالضی کِ ایطاى تشتیة دادُ، «أىّ دل٘ل ٍجَب الخوس فِ٘ ضي٘ »گَیذ:  ٍاِ ایي احفیاط ّن ایي است کِ هی

 ای ًیست کِ تفَاًین قفَا تذّین.  قشهایذ ًسثفاً ایي د یل، د یل قَی ّش حال هیتِ 

 سؤال: 

 کٌذ ٍ اال هػشف آى ّواى هػتشف استتاب خوتس استت. هٌفْتی      اسفاد: ایي احفیاعی است کِ دس هقام پشداخت خوس هی

 عَس قػذ کٌذ.  گَیذ احفیاعاً ایي هی

األحسَط  »هشتَط تِ هػشف است. ایطاى قشهتَدُ:   ای داسًذ کِ هشحَم آقای گلپایگاًی، یک حاضیِ. آٗت اهلل گلپاٗگاًٖ: 2

گَیذ احفیاط ٍااة آى است کِ خوس ]یؼٌی ایي    ایطاى هی«اإلعطاء على السادٓ بقصذ ها فٖ الزهّٔ هي الخوس أٍ الصذقٔ

هٌفْی تِ قػذ ها قی ا زهِ. هوکي است ها قی ا زهِ اٍ ٍ ٍااثی کِ تِ گشدى اٍستت خوتس   یک پٌجن[ سا تِ ساداغ تذّذ  

قػذ  صهاى پشداخت خوسهػغلح تاضذ ٍ هوکي است ٍااثی کِ تِ گشدى اٍست غذقِ تاضذ  ّیچ کذام سا هؼیٌّاً قػذ ًکٌذ. 
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کٌن، حاال ها قی ا زهِ یا خوس هػغلح است یا غذقِ است، ٍ آى سا ّن ققظ تتِ ستاداغ    ام سا اتیاى هی کِ ها قی ا زهِ کٌذ

 تَاًذ تذّذ.  یش اص ساداغ ًویگَیذ کِ تِ غ ققیش تذّذ. دس هقام ػول هی

ٍ األحَط دفيِ إلى بٌسٖ ّامسن بقصسذ اليٌسَاى السَاقيٖ      »اًذ:  ًظیش ّویي هغلة سا هحقق حائشی قشهَدُ. هحقق حائشٕ: 3

حالل هخلَط تِ حشام سا تِ ساداغ تذّذ  آى ّن تِ  گَیذ احَط آى است کِ ایي یک پٌجن   ایطاى ّن هی«الوطلَب مسشعا  

 است. هوکي است هغلَب خوس تاضذ ٍ هوکي است هغلَب غذقِ تاضذ.قػذ ػٌَاى ٍاقؼی کِ ضشػاً هغلَب 

اًذ کِ ایي خوس سا  اًذ. ایي دٍ تضسگَاس قفَا ًذادُ ایي احفیاعاتی است کِ دس ایي هقام ضذُ است. یؼٌی ایي آقایاى قفَا ًذادُ

 تِ ققشا دّین یا تِ استاب خوس دّین. 

االقَٕ ها رکشًا هي االعطاء علٖ الفقسشا ٍ إى  »خوس تِ ققشا دادُ ضَد. ٍ  کي تِ ًظش ها قفَا ایي است کِ ایي  لکي االقَٕ

اص کِ ایي یتک پتٌجن تتِ ققتشا      . تِ ًظش ها ایي«کاى األحَط دفيِ الٖ السادٓ بقصذُ الٖ ها فٖ الزهٔ هي الخوس أٍ الصذقٔ

ِ ًظش ها احفیاط هسفحة است. اگش گَیٌذ کِ احفیاط ٍااة است ٍ ی ت ساداغ دادُ ضَد، احفیاط هسفحة است. آقایاى هی

کسی تِ ساداغ اص ققشا ّن ًذاد، اضکا ی ًذاسد. اها احفیاط هسفحة آى است کِ ایي سا تِ ساداغ اص ققشا تذّتذ، آى ّتن تتِ    

ّا ّوتِ تتِ ػٌتَاى     کِ ایي ضذخوس ٍ اگش غذقِ است تِ ػٌَاى غذقِ. ٍ ی ػشؼ  قػذ ها قی ا زهِ کِ اگش خوس است،

 احفیاط هسفحة است. 

 اًذ ٍ ها سػایفاً  لوطَْس ٍ ًظشاغ تضسگاى، احفیاط هسفحة کشدین.  آقایاى احفیاط ٍااة کشدُ

 ا شاتؼة. ةّزا توام ا کالم قی ا جْ

 پنجن: شزوط ثبوت این خوسجهت 

ِ    اْت پٌجن دستاسُ ضشٍط ثثَغ ایي خوس است. ها دستاسُ هَضَع ایي خوس تحث کشدین. دستاسُ ایي  کِ ایتي خوتس تت

 آخشیي هغلثی کِ تحث ضذ، ایي تَد کِ هػشف ایي خوس کذام است.  ؼٌای  خَی است یا اغغالحی ه

ِ اًتذ   ایي هفي هفؼتشؼ ضتذُ   ای دس قشٍع سِ گاًِ کٌین ٍ تؼذ اص آى اهام)سُ( اا تحث هی آخشیي تحث ٍ اْفی کِ ایي آى  کت

 قشٍع سا تایذ تحث کٌین. 

 سؤال: 

تحث هی کٌین کِ هٌظَس چیست. ااواالً ایي استت  سا داًذ کِ دیگش هقذاس آى هجَْل ًیست. ها اْل تِ هقذاس  هیاسفاد: اگش 

   دٍساى تیي اقل ٍ اکثش داسد. هوکي است اقل اص خوس تاضذ ٍ هوکي است اکثش تاضذ. کِ هقذاس آى تایذ هجَْل تاضذ

 پس اْت پٌجن دستاسُ ضشٍط ثثَغ خوس است. 

 

 

«سب ا ؼا ویيا حوذ هلل »  


