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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»
 

 گذشتهمزوری بز مباحث 

. ضذتحث اص سِ خْت اص خْات پٌدگاًِ، تِ پایاى سسیذ. تا تِ حال دس هَسد هال حالل هخلَـ تِ حشام دس سِ خْت تحث 

 وِ اساساً همػَد اص اختالـ چیست. ٍ ایي هَؾَع حالل هخلَـ تِ حشام تَدتحث اٍل ها دس خْت اٍلی پیشاهَى تثییي 

لضٍم خوس دس حالل هخلَـ تِ حشام روش ضذ ٍ ًتیدِ ایي ضدذ   تشای  دس خْت ثاًیِ تحث اص حىن ٍخَب خوس تَد؛ ادلِ

تؼثیش دیگش  اختالـ سا ّن تِ هؼٌای ػذم توییض رٌّی یا تِ دس گزضتِ،وِ خوس دس هال حالل هخلَـ تِ حشام ٍاخة است. 

 اختالـ رٌّی گشفتین.

ِ  وِ دس خْت ثالثِ تحث اص ایي تَد ودِ دس  اسدت  ای  خوسی وِ دس حالل هخلَـ تِ حشام ٍاخة است، آیا تِ هؼٌای فشیؿد

دادُ ضَد. ًتیدِ ایي ضذ ِ تایست غذل سایش هَاسد ثاتت است، یؼٌی خوس اغكالحی یا تِ هؼٌای لغَی خوس است وِ هی

 یه پٌدن هال ٍ وسش هؼیي اص هال. وِ دس ایي همام، خوس تِ هؼٌای لغَی هَسد ًظش است؛ یؼٌی

 خمس مصزف اینجهت چهارم: 

وِ هؼلَم ضذ خوس ٍاخدة   ، دس هَسد هػشف ایي خوس است. تؼذ اص آىى تحث خَاّذ ضذخْت چْاسم وِ اهشٍص دستاسُ آ

است ٍ تایذ یه پٌدن هال حالل هخلَـ تِ حشام پشداخت ضَد، سخي دس ایي است وِ ایي یه پٌدن تایذ تِ چِ وسی دادُ 

 ضَد؟ 

 اقوال

لْشاً تحث دس خْت ساتؼِ، هتفشع تش تحث دس خْت ثالثِ است. اگش ها دس تحث لثل لائل ضَین دس هدال حدالل هخلدَـ تدِ     

ای است اص فشائؽ، لْشاً هػدشف   هؼٌای اغكالحی ثاتت است، یؼٌی ّواى خوس دس هماتل صوات وِ فشیؿِتِ خوس حشام 

اهام دادُ ضَد  ًائةهػشف سایش هَاسدی است وِ هتؼلك خوس ّستٌذ ٍ آى ػثاست است اص پَلی وِ تایذ تِ اهام یا هثل آى 

خوس تِ هؼٌای لغَی هَسد ًظدش  ّن اء اص سادات. اگش ٍ هتطىل اص دٍ سْن است؛ سْن هشتَـ تِ اهام ٍ سْن هشتَـ تِ فمش

تدِ ػٌدَاى   وِ غذلِ تایذ تِ فمشا دادُ ضَد، یه پٌدن ایي هال ًیدض تایدذ    گًَِ تاضذ، لْشاً هػشف آى هػشف فمشاست. ّواى

 غذلِ تِ فمشا دادُ ضَد.
 قول اول

ّا، هتؼلدك خودس    سایش هَاسد ٍ دس ػذاد آى )سُ( دس هتي تحشیش لائل تِ لَل اٍل ّستٌذ. چَى ایطاى ایي هَسد سا هثلاهام

ًیض هثل سایش هَاسد اص لثیل غٌائن، وٌَص، هؼادى ٍ غَظ است. لزا دس آخش ایي لسدوت  داًذ. تٌاتشایي هػشف ایي خوس  هی
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؛ هػشف ایي خوس هثل هػشف غیش ایي خودس  «غیشُ ػلی االغح ٍ هػشف ّزا الخوس ووػشف»فشهایذ:  اص ػثاست هی

دٍم است وِ تایذ تِ لَل دس هماتل ایي  «ػلی االغح»فشهایذ  هی لزاّا.  خوس یؼٌی غٌائن، هؼادى ٍ اهثال ایياست؛ غیش ایي 

هشحَم سیذ دس ػشٍُ ٍ تِ قَس ولی هطَْس، ّویي ًظش سا داسًذ. چَى هطَْس هؼتمذًذ خوس  ػٌَاى غذلِ تِ فمشا دادُ ضَد.

هػشف آى، ّواى هػشفی است وِ دس سایش هدَاسد   ،ت. تٌاتشایيهتؼلك تِ حالل هخلَـ تِ حشام، ّواى خوس اغكالحی اس

دس وتاب الخوس تِ هطدَْس ًسدثت    هطَْس ایي ػمیذُ سا داسًذ، چیضی است وِ ضیخ اًػاسی ضذوِ ػشؼ  ثاتت است. ایي

تؼؿی دیگش ّن ایي سا تِ ظداّش اغدحاب ًسدثت     2. غاحة حذائك ایي سا تِ خوَْس اغحاب ًسثت دادُ است.9دادُ است

لزا هطَْس دستاسُ هػشف ایي خوس، هؼتمذًذ ّواًٌذ سایش هَاسد، هػشف آى هطخع است وِ هشتَـ تدِ استداب    3اًذ. دادُ

 خوس است؛ یؼٌی اهام ٍ سادات اص فمشا. 
 قول دوم

، لْدشاً  وِ خوس دس ایٌدا تِ هؼٌدای لغدَی اسدت    اها دس هماتل وساًی هثل غاحة هذاسن ٍ ًیض ها وِ ایي ًظش سا پزیشفتین

داًین. چَى ػشؼ ضذ وِ ایي تحث هتفشع تش ایي است وِ ها دس خْت ثالثِ چِ هثٌایی سا  هػشف ایي خوس سا ّواى فمشا هی

ودِ   خا خالفاً للواتي)سُ( ]یؼٌی اهام[ ٍ للوطَْس، دستاسُ هػشف ایدي خودس هؼتمدذ ّسدتین     اختیاس وٌین. تٌاتشایي ها دس ایي

 هػشف ایي خوس فمشا ّستٌذ. ایي سٍضي است ٍ ًیاص تِ تحث ًذاسد.

 قول سوم)محقق همدانی(

اًذ وِ دس حمیمت لَل سَم دس هسألِ است. ها تایذ لَل ایطاى سا ًمدل   ػوذُ دس ایي همام، ًظشی است وِ هحمك ّوذاًی دادُ

 .هحمك ّوذاًی دس ایي همام غحیح است یا خیشوٌین ٍ دلیل ایطاى سا هَسد تشسسی لشاس دّین ٍ تثیٌین آیا هذػای 

 سؤال: ]

خدا   وِ دس خایی چیضی ػٌَاى فایذُ تش آى هٌكثك ضَد هتؼلك خوس است، تِ لَت خَد تدالی اسدت. هٌتْدی آى   استاد: ایي

 ذین.یدّیذ. ها اص ایي اغل دست ًىطضاسع یه اسفاق وشدُ ٍ گفتِ اگش فایذُ تِ ایي حذ سسیذ خوس 

 سؤال:

ّایی تِ آى تخَسد، اضىالی ًذاسد. ها تا ایي سٍایات، ایي لیَد سا تدش آى   تثػشٍُلی اگش ّویي اغل یه خایی لیَد ٍ استاد: 

ای دس هلده   ای هحمك ضذ وِ هله تَد، ّش ودا ودِ فایدذُ   گَیین اغل ایي است وِ ّش ودا فایذُ وٌین ٍ هی اغل حاون هی

ایي هؼٌا وِ اگش هدثالً ایدي    خَد ضاسع دس هَاسدی سخػت دّذ؛ تِ ك خوس است. هٌافات ًذاسد وِؼلاًساى حاغل ضذ، هت

وِ ایي اغل ٍ یه لاػذُ ػوَهی وِ اص ادلدِ تدِ دسدت     فایذُ ووتش اص تیست دیٌاس دس هؼذى تَد، خوس الصم ًیست. لزا ایي

. ػلدی  ًدذاسد اضدىالی   خَاّذ خوس تذّی آهذُ دس هَاسدی ًسثت تِ آى تشخیع غَست تگیشد ٍ ضاسع اسفالاً تگَیذ ًوی

چِ وِ اوٌَى تیي  وِ ضاسع تگَیذ تا فالى حذ هؼاف ّستیذ. هثل آى الماػذُ ّش خایی وِ فایذُ تَد تایذ خوس تذّی ٍلی ایي

گیشًذ اص هالیات هؼاف ّستٌذ. ّش وسی ودِ یده دسآهدذی داسد تایدذ      است؛ هثالً افشادی وِ فالى لذس حمَق هی ایحػمال س
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اخز وٌین، هؼٌایص ایي است وِ تِ ولی آى اغل ػواس تِ ظاّش سٍایت  خا اگش تخَاّین دس ایيهالیات تذّذ اها دس یه حذّی. 

سا وٌاس تگزاسین. یؼٌی خوس هػكلح سا خایی ثاتت تذاًین وِ هله ٍ استغٌام ًیست. ایي یه تماتل آضىاس ٍ تؼاسؼ تام تا 

این خوس تایذ دس  این ٍ گفتِ اغلی سا تأسیس وشدُای است وِ اص ادلِ ٍ سٍایات تِ دست آهذُ است. یؼٌی ها یه  آى لاػذُ

ولی  . آى اغليوٌاس گزاضتوِ تگَیین فایذُ ًیست ٍلی تایذ خوس تش آى ثاتت وٌین،  اها ایيخایی ثاتت ضَد وِ فایذُ تاضذ. 

 خا ًفی ولی اغل است. خا تحذیذ ٍ تمییذ یه اغل است؛ ایي وٌذ. آى خا فشق هی است ٍ تا آى

 سؤال:

غحیحِ ػواس فمف اغل خوس سا تیاى  یت ًاظش تِ ویفیت تؼلك خوس ًثاضذ ٍٍاایي سؤال ّست وِ اگش ایي س خایاستاد: 

هدا ػدذٍل   ایي هطىلی ًذاسد. ًْایتص ایي است وِ خَسد.  وٌذ، ایي سٍایت دس ّیچ وذام اص هَاسد لثلی تِ دسد استذالل ًوی

گَییدذ دس   َسد هٌاسة ًیست. فَلص ایي است وِ ضوا هدی وٌین ٍ ایي سٍایت تشای استذالل ثثَت خوس دس آى چْاس ه هی

هدَاسد تدِ    ها آیِ غٌیوت سا دس ّوِ ایي گَیین ضَد. هی تاضذ، پس خوس ثاتت ًویسٍایت هٌحػش دس ایي  هاخایی وِ دلیل 

 ایدادهطىلی تشای ها ضَد وِ ایي خشٍج  فَلص ایي است وِ ایي دلیل اص حَیِّض استٌاد خاسج هیػٌَاى دلیل روش وشدین. پس 

 صًذ.  ای وِ ایي سٍایت روش ضذُ، ًوی ای تِ ثثَت خوس دس آى هَاسد چْاسگاًِ . ّیچ لكوِوٌذ ًوی

 سؤال:

است؛ ضدوا سٍی اخدتالـ ػٌدذ الغیدش      ًفسِتحث ها دس اختالـ ػٌذ خا ٍالؼاً استغٌام است؟ چِ استغٌاهی است؟  ایياستاد: 

 ایذ. سفتِ

 سؤال:

یؼٌی سػایت « أغوؿت فیِ»تِ ایي هؼٌاست. « أغثت»خا  یي سا دس آى ٍادی تشدًذ ٍلی ها گفتین وِ ایيآلای خَیی ااستاد: 

ختالـ حشام ٍ حالل تِ دست خَد ایي ضخع غَست گشفتِ است. آیا ٍالؼاً ًىشدم ٍ حالل ٍ حشام سا هخلَـ وشدم. پس ا

 ُ است؟گَیذ فایذُ تشد وسی وِ هال خَدش سا تا هال غیش هخلَـ وٌذ، ػشف هی

 سؤال:

 ل دیگشی سا سشلت وٌذ یا غػة وٌذ.فشؼ وٌیذ وِ وسی ها استاد:  تشای ضوا هثال صدم؛

 سؤال: 

 گَیذ فایذُ است؟ چشا ػشف ًویاستاد: 

 سؤال:

اغدالً همدذاس آى سا   لدَ  اگش وسی تا ػلن ٍ اقالع یه هالی سا اص دیگشی تشداسد ٍ تا اهَال خدَدش هخلدَـ وٌدذ ٍ     استاد:

 گَیذ فایذُ تشدُ است؟ ػشف هی آیا خا داًذ؛ دس ایي اش سا ًوی اًذاصُداًذ ٍ  ًوی

 سؤال:

 ضَد گفت فایذُ است؟ ٍالؼاً هال هسشٍلِ ٍ هغػَتِ سا هیاستاد: 

 سؤال:
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خَاّن تگَین ػشف دس  وٌن. هی وٌن ٍ اص آى دس هاًحي فیِ استفادُ هی هي دس یه فشؼ سٍضي ایي سؤال سا اص ضوا هیاستاد: 

؟ فدشؼ دٍم ودِ هحدل    ُگَیذ استفاد خا وسی هی ی هال دیگشی سا تذصدد ٍلَ تا هال خَدش هخلَـ ًىٌذ، آىخایی وِ وس

؟ یه ٍلت هٌظَس ضوا ایي اسدت ودِ   ُگَیٌذ استفاد خا هی هخلَـ وٌذ، آیا ایي تحث هاست، هال هسشٍلِ سا تا هال خَدش

وٌذ، تاالخشُ یه فایذُ  ذ ٍ دس واسش تذلیس هیوٌ دس وسة ٍ واس ون فشٍضی ٍ گشاى فشٍضی هی وٌذ ٍ وسی وسة ٍ واس هی

یا اسدتفاد تدِ ًحدَ هَخثدِ      گَیذ . اها آیا تِ اػتثاس ول هیُگَیذ ایي استفاد خَاّیذ تگَییذ وِ ػشف هی تشدُ است. ضوا هی

 خضئیِ؟ اص ًظش ػشف اگش وسی هال دیگشی سا تا هال خَدش هخلَـ وٌذ، تؼیذ است وِ ػٌَاى فایذُ غذق وٌذ. 

. الحالل ٍ استفاد هي قشیدك الحدشام   گَیذ استفاد هي قشیك لمائل اى یمَل وِ ػشف تِ قشیك واسی ًذاسد، ػشف هی اى للت:

پس ّویي وِ استفاد سا ّن تشای قشیك  گَیذ اص ساُ حشام فایذُ تشد؟ ایذُ تشد یا هیگَیذ ایي ضخع اص ساُ حالل ف ػشف هی

وٌذ. ًْایدت چیدضی ودِ     اص ایي است وِ دس ّش دٍ ػٌَاى فایذُ غذق هیتشد، حاوی  ّن تشای قشیك حشام تِ واس هیحالل ٍ 

 تَاًیذ تگَییذ ایي است. ضوا هی

آیا ٍالؼاً اگش تخَاّین ًظش ػشف سا ٍ اقالق ػشف سا دس ایي هَاسد تشسسی وٌین ٍ استمشاء وٌین، آیا ٍالؼاً دس خایی ودِ   للت:

گَیٌذ پَلی اص ساُ حشام تِ دسدت آٍسد ًدِ    گَیٌذ أغاب؟ هی اد یا هیگَیٌذ استف پَلی تِ دست تیاٍسد، هی حشاموسی اص ساُ 

اسثاتی هوله ّستٌذ ٍ یه اسثاتی تاػث  گَیین حشام یؼٌی غیش هطشٍع. اص ًظش ػشف ّن یه وِ هی وِ استفادُ وشد. ایي ایي

است. آیا ٍالؼاً ػدشف   گًَِ يداًذ؛ دس ّش هلت ٍ آییي ٍ دیٌی ّوی ًویضًَذ. ػشف ٍ ضشع، سشلت سا تاػث اًتمال  اًتمال ًوی

گَیذ استفاد؟ خیلی تؼیذ است وِ ها تگَیین ػٌَاى فایذُ تش هدودَع   دس خایی وِ وسی دست اًذاصی تِ هال دیگشی وٌذ، هی

 وٌذ. تِ ًظش ها ایي چٌیي ًیست.[ هال حالل ٍ حشام غذق هی

هػشف خوس حدالل هخلدَـ تدِ حدشام،      ػوذُ، ًظش هحمك ّوذاًی دس ایي همام است. ػشؼ ضذ وِ هحمك ّوذاًی دستاسُ

تدَاًین دس   ٍ ّدن هدی   خوس اغكالحی تشساًینهػشف  آى سا تِتَاًین  فشهایذ ها هخیّش تیي االهشیي ّستین. یؼٌی ّن هی هی

 هَسد فمشا هػشف وٌین. اها دلیل ایطاى چیست؟ 

چِ تیاى ضدذُ، لدضٍم دفدغ     هشٍاى آىوٌین، دس غحیحِ ػواس تي  غحیحِ ػواس تي هشٍاى هشاخؼِ هیگَیذ ٍلتی تِ  ایطاى هی

وِ خوس هال حالل هخلَـ تِ حشام تایذ دادُ ضَد. ظاّشش ّن ایي است وِ ایي تشای تكْیدش هدال    خوس است. یؼٌی ایي

گیشد، تِ ایي هؼٌا ًیست وِ اص صهاى تؼلك خوس، یه پدٌدن   است. پس ٍلتی خوس تِ هال حالل هخلَـ تِ حشام تؼلك هی

ضَد. تِ ػثاست دیگش غشف اختالـ ٍ تِ هدشد اختالـ، یه پٌدن ایي هال هٌتمل تدِ   تاب خوس هیایي هال، هله فؼلی اس

ِ     خوسضَد، تِ ًحَی وِ هاله ٍ غاحثاى  غاحثاى خوس ًوی ِ  دس ایي هال اضتشان داضدتِ تاضدٌذ. ]ّوداى ًىتد دس  ای ود

 [.ضذاص هؤیذات تِ آى اضاسُ  یىیتِ ػٌَاى  گزضتِخلسِ 

ّا، تِ هدشد استخشاج ٍ دستیاتی تِ غٌیوت ٍ تِ هدشد خاسج  خوس هثل هؼذى، وٌض، غَظ ٍ اهثال ایيدس هَسد سایش هَاسد 

ضًَذ. یؼٌی یه ًحَُ ضشوت ٍ اضدتشان تدا    وشدى ایي هال اص تحش یا اص صهیي، غاحثاى خوس هاله یه پٌدن ایي هال هی

یي ًیست وِ تِ هحؽ اختالـ حالل تِ حدشام،  ضَد. اها دس تاب حالل هخلَـ تِ حشام ایي چٌ هاله دس آى هال حاغل هی

 ذ ٍ تا هاله دس ایي هال ضشیه ضًَذ. ًاستاب خوس پیذا ضَ
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ٍاخة تؼییٌی ًیسدت.  ٍلی ایي است وِ خوس یه ساّی است تشای تكْیش هال؛ ضَد،  چِ وِ اص ایي سٍایت فْویذُ هی لزا آى

تایذ  ٍ دس ٍخَب داضت ٍ ظاّش آى ٍاخة تؼییٌی تَد، ضذ، اهش ظَْس چَى اهش ًطذُ؛ اگش دس سٍایت ػواس اهش تِ خوس هی

گَیذ دس غٌیوت ٍ وٌض ٍ غَظ ٍ هؼذى ٍ هال حالل هخلَـ تِ حشام، خودس   وشدین. اها دس سٍایت ػواس هی  تِ آى ػول هی

ش خوس سا تِ ػٌَاى یده ساُ تدشای تكْید    ّگَیذ دس ایي اهَس خوس است، وأى است. اغالً اهشی دس واس ًیست. ّویي وِ هی

تَاى اص غیدش   لضٍم خوس ٍ ٍخَب خوس، یه ٍخَب تؼییٌی ًیست. ایي هؼٌایص ایي است وِ هیلزا هال لشاس دادُ است. 

 تدي ساُ خوس، هثل غذلِ ًیض تشای تخلع اص حشام ٍ فشاس اص ؾواى ًسثت تِ ایي هال، استفادُ وشد. پدس غدحیحِ ػوداس    

ضَد، ایي است وِ خودس یده ساّدی     ص ایي سٍایت فْویذُ هیهشٍاى داللت تش ٍخَب تؼییٌی خوس ًذاسد. آى چیضی وِ ا

 تشای پان وشدى هال است اها تٌْا ساُ ًیست. چَى اهش دس آى ٍاسد ًطذُ است. 

ت خا دسست اس دس ایي «تػذق تخوس هالِه»د. اهام فشهَد دس سٍایت سىًَی تحث هشاخؼِ آى هشد تِ اهیشالوؤهٌیي)ع( تَ

تٌْا ساُ تشای سّایی  ٍخَب است؛ ظَْس ٍخَب ّن دس ٍخَب تؼییٌی است. یؼٌی وأىّ ًیضظاّش اهش  ٍ وِ اهش تِ غذلِ داسد؛

ِ اص ؾواى ًسثت تِ ایي هال ٍ ؾاهي تَدى، ایي است وِ یه پٌدن سا غذلِ تذّین. اها هغ رله یده   خدا   ای دس ایدي  لشیٌد

ایي است وِ ایي اهش دس همدام تدَّن    ضَد. آى لشیٌِ ٍخَد داسد وِ اص ایي سٍایت، حػش ٍ ٍخَب تؼییٌی غذلِ استفادُ ًوی

 ،ودِ اگدش دس دلیلدی    دس اغَل خَاًدذین حزس تَدُ ٍ اهش دس همام تَّن حزس، دال تش ٍخَب ًیست تلىِ دال تش خَاص است. 

دس رّي هخاقة ایي تَدُ وِ ایي واس هوٌَع اسدت، اهدش   یؼٌی ی ٍالغ ضَد وِ تَّن هٌغ آى ٍخَد داسد، اهشی ًسثت تِ چیض

آهذًدذ ٍ   حزس، دالّ تش ٍخَب ًیست؛ هؼٌای آى ایي است وِ خایض است. دس خیلی اص هَاسد خذهت ائودِ هدی   دس همام تَّن

. ایدي دسدتَسی ودِ    اًدام تذُایي واس سا  وٌٌذ هوٌَع است، حؿشت فشهَد وشدًذ ایي واسی وِ هی وشدًذ ٍ فىش هی سؤال هی

خا دس رّي هخاقة ایي تَدُ ودِ هدال هدي تدا حدشام       ایي ضَد دال تش ٍخَب ًیست تلىِ دال تش خَاص است. خا دادُ هی آى

. یؼٌی هال غیش هخلَـ تِ هال هي ضذُ است ٍ هال غیش هوٌَع التػشف است ٍ هي حك ًذاسم دس هال غیش استهخلَـ ضذُ 

م تػشف وٌن. چَى دس رّي اٍ ایي تَدُ، تػشف دس هال غیش تِ ًحَ ولی ٍ هكلك خایض ًیست، حتی تِ ًحَ غذلِ دادى، اهدا 

  وٌذ هؼٌایص خَاص غذلِ است ٍ ًِ لضٍم غذلِ. وِ اهش تِ غذلِ هی

پس دس سٍایت سىًَی دسست است وِ اهش تِ غذلِ ضذُ ٍلی ایي اهش ظَْس دس ٍخَب تؼییٌی ًذاسد تلىِ ظْدَس دس خدَاص   

 داسد. چَى ایي اهش دس همام تَّن هٌغ ٍاسد ضذُ است. 

ضَد. ظاّش غحیحِ ّن خوس  خَاص خوس تِ هؼٌای اغكالحی استفادُ هیها دٍ سٍایت داسین: غحیحِ ػواس وِ اص آى پس 

چَى اغالً اهش ًذاسد؛ اهشی دس آى ًیاهذُ تا ها تخَاّین استفادُ ٍخَب تؼیّي ًذاسد.  تاص اغكالحی است هثل سایش هَاسد ٍلی

دس سٍایدت سدىًَی   خوس ]خوس اغكالحی[ است. پشداخت یه ساُ تشای تكْیش هال روش ضذُ ٍ آى ّن  تؼییٌی وٌین. وأىّ

تؼیّي ًذاسد ٍ ٍاخة تؼییٌی ًیست؛ چَى دس همام تَّن حزس است. ایي اهش تشای ایي تَدُ وِ ایدي  تاص اهش تِ غذلِ داسد ٍلی 

. چِ ایي هال سا خدَدت  تػشف دس هال غیش است چَىوشدُ وِ غذلِ دادى هوٌَع است  تَّن سا تشداسد. آى ضخع فىش هی

فشهایدذ غدذلِ تدذُ،     ِ هال غیش سا غذلِ تذّی، ایي ّن تػشف است. اهام ٍلتدی هدی  ضَد ٍ چ تخَسی تػشف هحسَب هی

 تَاًی هال غیش سا غذلِ تذّی تا هالت پان ضَد.  هٌظَس ایطاى ایي است وِ اضىالی ًذاسد ٍ هی
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سا تدا  گزاسد. ٍلتی ها ایي دٍ سٍایدت   گزاسد ٍ یه سٍایت ساُ دیگشی سا خلَی ها هی پس یه سٍایت یه ساُ خلَی ها هی

اًذ تشای خاسج  ضَد. وأى دس یه سٍایت فشهَدُ دّین، ًتیدِ آى تخییش تیي االهشیي هی وٌین ٍ وٌاس ّن لشاس هی ّن ؾویوِ هی

تدَاًی   اًذ تشای پان ضذى ایي هال، هدی  دّی ٍ دس یه سٍایت فشهَدُ تَاًی خوس ضذى اص ایي ؾواى ٍ پان ضذى هال، هی

گَیین ها هخیش ّسدتین تدیي االهدشیي؛ تدیي      هی آیذ، لزا گزاسین، تخییش تِ دست هی ن هیغذلِ تذّی. ها ایي دٍ سا وِ وٌاس ّ

 آى لشاس دّین ٍ تیي غذلِ وِ هػشفص فمشا ّستٌذ.  شفهػخوس تِ هؼٌای اغكالحی وِ هػشف سا 

 است یا خیش. لثَل ایي هكلة لاتل وِضَد تایذ تشسسی  وِ ایي هحػل فشهایص هحمك ّوذاًی است

 

«هلل سب الؼالویيالحوذ »  


