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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

دس فشع دٍم بحث دس ایي بَد وِ اگش همذاس هال حشام وِ هخلَـ با هال حالل ضذُ، هؼیي باضدذ ٍیدص غداحا هدال دلیمدا       

. یىدص ٍجدَ    دس ایي سابكِ ٍجَد داسدهطخع ًةاضذ بلىِ هشدد بیي چٌذ ًفش وِ ػذدضاى هحػَس است باضذ، چْاس لَل 

 . بَد سَم غذلِ ٍ چْاسم تَصیغ بایسَیِ ٍم لشػِ،فتَا یا بِ ًحَ احتیاـ؛ دایتخلع ػي ایجویغ یا بِ ًحَ 

تَاى  ّش چْاس لَل روش ٍ دییل ّش یه اص ایي الَال ًمل ضذ ٍ اضىال ّش یه اص ایي ادیِ ّن بیاى ضذ. ًتیجِ ایي ضذ وِ ًوص

 .. یىي ٌّان لَلٌ خاهسضذبِ ّیچ یه اص ایي چْاس احتوال یا چْاس لَل، هلتضم 
 قول پنجن: تفصیل

اًذ ٍ آى تفػیل بیي غَست استیالء بش هدال ییدش    ٍجَد داسد وِ بؼؽ االػاظن آى سا هكشح وشدُ ّن دس ایي هماملَل پٌجن 

 جایص وِ یذ ػذٍاًص ًةاضذ.بایؼذٍاى ٍ بیي 

اًذ اگش استیالء بش هال ییش وِ اوٌَى هخلَـ با هال خَدش ضذُ، بِ ًحَ ػذٍاًص باضذ یؼٌص هثال  یػةا  یدا سدشلتا  ایدي     گفتِ

وٌدذ   گشفتِ، دس ایي غَست یجا ایتخلع ػي ایجویغ ٍ ایي بِ دییل همتؿای حذیث یذ است ودِ الصم هدص  غَست الـ اخت

یضٍم تحػیل یمیي بِ فشاؽ سا. ٍلتص وسص هال ییش سا ػذٍاًا  دس اختیاس بگیشد ٍ آى سا یػا وٌذ، بِ همتؿای لاػذُ ؾدواى،  

  اخز وشدُ ٍ ؾاهي آى هال است، پس چَى اضتغال یمیٌص بشای اهال ییش است، یػةچَى ؾاهي هایص است وِ تػشف وشدُ. 

ضدَد   اٍ حاغل ضذُ ٍ رهِ اٍ لكؼا  هطغَل ضذُ، بایذ واسی وٌذ وِ یمیي بِ فشاؽ رهِ پیذا وٌذ. دس جایص وِ احتوال دادُ هص

ّا دادُ ضَد، ایدي  آى هایه بیي چٌذ ًفش هحػَس است، ساُ فشاؽ اص ضغل رهِ، ایي است وِ بِ ّوِ وساًص وِ احتوال هلىیت

 هال سا بپشداصد؛ ایةتِ دس غَستص وِ اهىاى اسؾاء جویغ باضذ. 

بِ خاقش پشداخت چٌذ بشابشی ٍ اسؾاء ّوِ ایي افشاد هتَجِ هَدي   جا جاسی ًیست؛ چَى ؾشسی وِ دییل الؾشس ّن دس ایي

ایي ػذٍاى وشدُ است. یزا چَى هٌطأ ایي ؾشس، ام بش ضَد، ًاضص اص سَء اختیاس خَد اٍ بَدُ است. خَدِ اٍ الذ بیذُ ایوال هص

 ضَد.  تفشیف ٍ سَء اختیاس خَد اٍست، ایي ؾشس بشداضتِ ًوص

ای ػودل وٌدذ ودِ     بِ گًَِبایذ ؾاهي است ٍ پس دس غَستص وِ استیالء بش هال ییش ػذٍاًا  باضذ، بِ همتؿای لاػذُ ؾواى 

وِ بِ ّوِ افشاد هحتول بذّذ تا هكودني ضدَد هایده بدِ حدك      وِ هایه ؾشس ًىٌذ، ایي است  ساُ ایي ؾشس ًىٌذ.ّن هایه 

ضَد، ایي است وِ ایي هدال   همتؿای لاػذُ ؾواى وِ بِ ٍسیلِ لاػذُ ًفص ؾشس هایه پطتیةاًص هصیزا دش سسیذُ است. خَ

بِ هایه بشسذ. ایي ضخع ساّص جض ایي ًذاسد؛ یؼٌص فشاؽ رهِ ٍ ایػال هال بِ هایه، فمف اص قشیك جویغ ایاسؾاء  اص قشیك
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اش ایي است وِ واسی وٌذ وِ یمیي بِ فشاؽ رهِ پیدذا   ضَد. همذهات ػلویِ فشاّن وشدى همذهات ٍجَدیِ ٍ ػلویِ حاغل هص

 بپشداصد.  سا هال ایي همذاس ،بِ ایي است وِ بِ ّوِ یمیي بِ فشاؽ رهِوٌذ ٍ 

 چِ استیالء بش هال ییش ػذٍاًا  باضذ، یجا ایتخلع ػي ایجویغ إى اهىي.  پس چٌاى

اها اگش استیالء بش هال ییش ػذٍاًا  ًةاضذ، بلىِ ایي هال ٍدیؼة  دس اختیاس اٍ بَدُ ٍ االى با هال اٍ هخلَـ ضذُ، یا لْدشا  ایدي   

ایجویغ ًیست. بشای چدِ ایدي ضدخع اصیدذ اص همدذاس ؾدواى       جا ٍجْص بشای حىن بِ تخلع ػي  اختالـ هحمك ضذُ، ایي

ّضاس تَهاى هال ییش با اهَال اٍ هخلَـ ضدذُ؛ فدشؼ ایدي     199ّضاس تَهاى بذّىاس بَدُ ٍ  199بپشداصد؟ ایي ضخع وال  

ع ػي ص یجا ایتخلص بِ آى هؼٌا بشای اٍ حاغل ًطذُ حتوِ یذ ػذٍاًص ّن ًیست وِ اٍ سا ؾاهي وٌذ. یزا اضتغال یمیٌ است

 ّضاس تَهاى سا چِ وٌذ؟  199ّضاس تَهاى بذّذ. ایي  199داًذ وِ بایذ  ایجویغ. ایي ضخع فمف هص

ایتمسین بیي االضخاظ »فشهایذ  دٍ ساُ همابل اٍ ّست؛ یا لشػِ بیٌذاصد یا بیي ایي اضخاظ بایسَیِ تمسین وٌذ وِ ایطاى هص

ّا بپدشداصد. ایدي    ّضاس تَهاى بِ ایي 399اگش سِ ًفش ّستٌذ، ًفشی . اظْش ایي است وِ بیي اضخاظ، تمسین وٌذ. هثال  «اظْش

 1اًذ. جا روش وشدُ تفػیلص است وِ بؼؽ االػاظن دس ایي

 :سؤال

استاد: خَدش بِ دست خَدش ٍ بِ خاقش سَء اختیاس ٍاسد ایي واس ضذُ است. چَى خدَدش بدِ ایدي وداس الدذام ودشدُ،       

ضَد، ؾشسی ًیسدت ودِ بخَاّدذ     ّا دادُ هص وِ اٍ سا هىلف وٌین بِ اػكاء بِ ّوِ افشادی وِ احتوال هلىیت آى بٌابشایي ایي

هال ییش ػذٍاًص ًیست؛ الذام ػلص ًفسِ ًىشدُ؛ ٍلتص وِ ایي واس سا ًىشدُ بشای چِ بشداضتِ ضَد. اها دس جایص وِ استیالء بش 

جا لابل بحث است. یذی ودِ بدش هدال ییدش لدشاس       اغال  اغل ؾواًت اٍ دس ایي. حىن وٌینبیص اص آى همذاس پشداخت ها بِ 

اص بیي بشٍد،  وِ ایي ضخع وَتاّص وشدُ باضذ، چِ آى ٍدػص بذٍى تؼذی ٍ تفشیف، بذٍى ایي یذ ٍدػص باضذ چٌاىبگیشد، اگش 

شیف اص بدیي سفتدِ باضدذ.    ایي ضخع ؾاهي ًیست. ٍیص دس یذ ػذٍاًص ػلص أی حال ؾاهي است ٍیَ هي دٍى ایتؼذی ٍ ایتف

اص  بِ ّش قشیكام. ایي هال  وٌذ وِ هي پای ّوِ چیض ایستادُ وٌذ یؼٌص دس حمیمت اػالم هص تص وِ هال ییش سا تػاحا هصٍق

وِ غاػمِ آى سا اص بیي بةشد، هي ؾاهي ّستن. اها دس جایص وِ یذ ػذٍاًص ًیست؛ اگش تؼذی ٍ تفشیف ًةاضذ،  بیي بشٍد ٍیَ ایي

 گیشد.  ًوص جا سا دس بش . حذیث یذ آىؾاهي ًیست
 قول ششن

با یه  .است ایي تفػیل یؼٌص لَل پٌجن ،، حكضذدس بشسسص الَال گزضتِ بِ خػَظ لَل اٍل روش  با تَجِ بِ هكایةص وِ

حك دس همام ّویي است وِ اگش یذ ػذٍاًص باضذ ٍ اهىاى تخلع ػي ایجویغ باضذ، یجدا تحػدیل ایؼلدن بدایفشاؽ      تفاٍتص،

جا ٍجْص بدشای احتیداـ ٍجدَبص     باسؾاء ایجویغ. ایي همتؿای لاػذُ ؾواى است. ٍ ػشؼ ها بِ اهام)سُ( ایي است وِ ایي

ِ احتیاـ ٍاجا آى است وِ تخلع ػدي ایجویدغ پیدذا وٌدذ.     و تَاًین بگَیین یجا ایتخلع ػي ایجویغ، ًِ ایي ًیست. ها هص

وِ بگَیین چَى خَدش یه اهش احتیداقص اسدت ٍ اص ػلدن اجودایص ٍ      تَاًین فتَا بِ تخلع ػي ایجویغ بذّین؛ هگش ایي  هص
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یاـ ٍجدَبص  جای احتاًذ. ٍیص ٍالغ هكلا ایي است وِ   جا احتیاـ سا روش وشدُ تٌجیض ػلن اجوایص بِ ایي ًتیجِ سسیذین، ایي

 . اًجام دّذجویغ ٍ تخلع ػي ایجویغ باضذ، بایذ ایي واس سا ایٍستص وِ اهىاى اسؾاء تَاى فتَا داد؛ دس ظ جا هص ًیست. ایي

حیٌندز هدي االهدش     یشای جض لشػِ ًیست. چَى یَػد  جا چاسُ ٍیص اگش اهىاى تخلع ػي ایجویغ ًةاضذ، فالبذّ هي ایمشػِ. ایي

ضَد. بِ همتؿای لاػذُ ؾواى، ایي بایذ ّودِ سا ساؾدص    یذ ػذٍاًص باضذ، اغل ؾواى ثابت هص گَیین اگش هص ایوطىل. ٍلتص

هاًذ. دس اضىال بدِ دییدل    ای جض لشػِ بالص ًوص چاسُ ضَد ٍ ّا بستِ هص جویغ ًةاضذ، دیگش ّوِ ساُایاهىاى اسؾاء  اگشوٌذ. 

ى بِ همتؿدای آى سٍایدات،   ذا بِ سشاؽ لشػِ بشٍین؛ چَگیشد وِ اص ابت جا سا دس بشًوص سٍایات لشػِ ایي ضذلَل سَم، ػشؼ 

ّا بسدتِ باضدذ. ٍیدص اگدش      ایمشػة یىل اهش هطىل. یؼٌص ًِ تىلیف ظاّشی ٍ ًِ تىلیف ٍالؼص دس آى هؼلَم ًةاضذ ٍ ّوِ ساُ

ل اهىاى ایي باضذ وِ ها بِ ًحَی ٍیَ اص قشیك ساؾص وشدى ّوِ بِ تىلیف خَد ػول وٌین، ایي دیگدش هػدذاق اهدش هطدى    

 ای جض لشػِ ًیست.  ى ٍلت چاسًُیست تا سٍایات لشػِ ضاهل آى ضَد. ٍیص اگش اهىاى تخلع ػي ایجویغ ًةَد، آ

ای جض سجَع بِ لشػِ ًیست؛ چَى دس ایي غدَست هػدذاق اهدش     یزا دس غَستص وِ اهىاى تخلع ػي ایجویغ ًةاضذ، چاسُ

د. پس اگش استیالء بش هال ییش بَد وِ یذ، یذ ػذٍاًص باش گیشد. ایي دس فشؾص هطىل است وِ سٍایات لشػِ آى سا دس بش هص

وٌین.  یجا ایتخلع ػي ایجیوغ ٍ اگش اهىاى ًذاضتِ باضذ، سجَع بِ لشػِ هص ،ػذٍاًا  باضذ، دس غَستص وِ اهىاى داضتِ باضذ

الیجدا ایدتخلع ػدي    »بِ ییش یذ ػذٍاًص باضدذ،   )دیگشاى(،اها دس غَستص وِ یذ، یذ ػذٍاًص ًةاضذ ٍ استیالء بش هال ییش

چِ بایذ وشد؟ بؼدؽ االػداظن فشهَدًدذ اظْدش تمسدین بدیي       ًیست ؛ چَى ؾواى ثابت ًیست. حال وِ ؾواى ثابت «ایجویغ

 االضخاظ است؛ یؼٌص بایسَیِ بیي جویغ تَصیغ وٌین. 

ییش با هدال وسدص   هال سسذ دس غَستص وِ یذ ػذٍاًص ًةاضذ، ّواى ساُ لشػِ سا بایذ دس پیص گشفت. یؼٌص فشؾا   بِ ًظش هص

خَاّذ هایه ایي هال سا پیذا وٌذ ٍ ایي هال سا بدِ اٍ بذّدذ    هخلَـ ضذُ ٍ ایي اهش دس اثش یه ػاهل قةیؼص بَدُ، اوٌَى هص

ودِ فدص ایَالدغ     جا با تَجِ بدِ ایدي   داًذ یىص اص ایي چٌذ ًفش است. ایي داًذ وذام ضخع هایه است؛ فمف هص ٍیص هؼیٌّا  ًوص

ّضاس تَهاى اسدت. ایدي    199سمف همذاسی وِ بایذ بپشداصد ]قةك هثال[ ّواى ذاس هال ییش بپشداصد، ؾاهي ًیست بیص اص هم

یش االهش هي . یؼٌص دس ایي فشؼ دس ٍالغ باص یػّضاس تَهاى سا چگًَِ بِ هایه بشساًذ؟ ّیچ ساّص بشای اٍ ٍجَد ًذاسد 199

 .گیشد ّن دس بش هص جا سا ایوطىل؛ اگش ایي اهش هطىل ضذ، آى ٍلت سٍایات لشػِ ایي
 اشکال به قول پنجن

، بشای اًجام ایي وداس  ٍالغ هكلا ایي است وِ هسأیِ تمسین بیي االضخاظ ٍ تَصیغ بایسَیِ ّیچ ٍجْص ًذاسد؛ تٌْا دییلیزا 

وِ اگش دٍ ًفش،  ّستاغل ایي لاػذُ هحل بحث است. سٍایاتص دسباسُ دسّن ٍدػص دس حایص وِ لاػذُ ػذل ٍ اًػاف است. 

دٍ دسّن ًضد وسص بِ ٍدیؼِ بگزاسًذ؛ یىص اص ایي دٍ دسّن تلف ضَد ٍ یه دسّن بالص بواًذ، ایي یه دسّدن بدالص هاًدذُ    

جا سٍایت ٍاسد ضذُ وِ ًػف ایي دسّدن سا   ّا ًیست. ایي ًفش دٍم؛ لكؼا  هطتشن بیي ایيبشای ًفش اٍل است یا  بشایلكؼا  یا 

هدَاسد   سدایش ایي بِ  ف سا بِ ًفش دٍم بذّیذ. ٍیص ایي فمف بشای ّویي هَسد است؛ ٍجْص بشای تؼذیبِ ًفش اٍل بذّیذ ٍ ًػ

 ٍجَد ًذاسد. ها بایذ بِ هَسد ًع اوتفا وٌین. 
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یزا لاػذُ ػذل ٍ اًػاف بِ ػٌَاى یه لاػذُ ولص هَسد لةَل ٍ پزیشش وثیشی اص هحممیي لشاس ًگشفتِ است. تٌْا دییل تمسین 

اص بیي ایدي   یزا ّویي است ٍ ها دییل دیگشی ًذاسین. بِ چِ هالوص ایي پَل سا بیي ایي چٌذ ًفش تمسین وٌین؟بیي االضخاظ، 

 سسذ وِ لشػِ اظْش باضذ.  دٍ ساُ یؼٌص تمسین ٍ لشػِ، بِ ًظش هص

یؼٌص تفػیل بیي غَست استیالء بش هال ییش ػذٍاًا  ٍ استیالء بغیش ػذٍاًا . دس غدَست   پس بِ ًظش ها حك، لَل پٌجن است؛

 ٍ دس غَست دٍم، ساُ لشػِ است. ػي ایجویغ إى اهىي ٍ اال ایمشػِ؛ اٍل، یجا ایتخلع
 تفاوت قول ششن با قول اهام و قول پنجن

ُ( ٍ ًیض ًظش بؼؽ االػاظن یؼٌص هشحَم آلای هٌتظدشی،  با تَجِ بِ ایي تَؾیحات تفاٍت ایي ساُ ٍ ًظش هختاس با ًظش اهام)س

واهال  سٍضي است. اهام، تفػیل بیي یذ ػذٍاًص ٍ ییش ػذٍاًص ًذادًذ ٍ بِ غَست ولص فشهَدًذ اگدش تخلدع ػدي ایجویدغ     

 هوىي باضذ، یجا احتیاقا  ایتخلع ػي ایجویغ ٍ اال فااللَی ایشجَع ایص ایمشػِ. 

 فمف دس غَستص پزیشفتین وِ یذ، یذ ػذٍاًص باضذ ٍ ًِ هكلك استیالء بش هال ییشها ًذ سا هَدهكلةص وِ اهام بِ غَست ولص فش

. ایي فمف دس غَستص لابل لةَل است وِ یذ ػذٍاًص باضذ. اها دس غَستص ودِ یدذ   ّن بِ غَست فتَا ًِ احتیاـ ٍجَبص ىآ

 ین.ًیست ٍ بایذ سجَع بِ لشػِ وٌ ٍجْص بشای تخلع ػي ایجویغ ػذٍاًص ًةاضذ،

وِ اغل تفػیل سا فشهدَدُ،   اًذ، دس غَست دٍم است. ایطاى با ایي چِ وِ هشحَم آلای هٌتظشی گفتِ تفاٍت ًظش هختاس با آى

هال ییش بِ ًحَی ییش اص هثدل   تفػیل بیي یذ ػذٍاًص ٍ ییش ػذٍاًص، ٍیص دس غَستص وِ یذ ییش ػذٍاًص باضذ ٍ استیالء بش

جدا   ایطاى فشهَدًذ اظْش ایتمسین بیي االضخاظ. دس حایص وِ ػشؼ ها ایي بَد وِ ایيّا باضذ،  یػا ٍ سشلت ٍ اهثال ایي

بدا ًظدش بؼدؽ     چَى ضَد؛ اظْش سجَع بِ لشػِ است. اگش بخَاّین فص ایَالغ حسا  وٌین، ایي یه لَل ضطن دس هسأیِ هص

 االػاظن تفاٍت داسد. 
 هنظور از هکان

ًدذ ٍ هدا ّدن    وِ اهدام فشهَد  ّا چیست؟ ایي دس ایي بحث« اهىاى»همػَد اص ِ هاًذ ایي است و بالص هص ای وِ دس ایٌجاًىتِ

ودِ   جا چیست؟ ایدي  ػشؼ وشدین وِ یجا ایتخلع ػي ایجویغ إى اهىي ٍ اال فایشجَع ایص ایمشػِ. هٌظَس اص اهىاى دس ایي

م اٍ دس بِ آى وسص وِ لشػدِ بدِ ًدا   ّوِ سا ساؾص وٌذ ٍ اال لشػِ بیٌذاصد ٍ ایي همذاس سا گَیین اگش اهىاى داضتِ باضذ وِ  هص

 آهذُ بذّذ، ایي یؼٌص چِ؟

خَاّذ ساؾص وٌذ، بشایص هوىي باضدذ   جا، اهىاى اص ًاحیِ هَي بیذُ ایوال است؛ یؼٌص آى وسص وِ هص هٌظَس اص اهىاى دس ایي

هجوَع هال حالل  گاّص اص اٍلات اهىاى ایي اهش ًیست. ضوا یه غَستص سا فشؼ وٌیذ وِچَى . اًجام دّذوِ ایي واس سا 

ّضاس تَهاى هال حشام است ٍ یه هیلیَى ٍ غذ ّضاس تَهاى هال حدالل   199هخلَـ بِ حشام، هثال  دٍ هیلیَى تَهاى است. 

دٍ هیلیَى تَهاى،  ایيداًذ اص  است. توام داسایص ایي ضخع، یه هیلیَى ٍ غذ ّضاس تَهاى است ٍ بیص اص ایي ّن ًذاسد. هص

است، اگش ها اٍ سا هىلف وٌین بِ ٍجَ  تخلع ػي ایجویغ ٍ فشؼ ها ّن ایي باضدذ ودِ یمدیي     ّضاس تَهاى هال ییش 199

جا اگش بخَاّذ تخلع ػي ایجویغ پیذا وٌذ، بایدذ دٍ هیلیدَى ٍ ّفتػدذ ّدضاس      داسد وِ هایه، یىص اص ایي سِ ًفش است، ایي

ول داسایص ایي ضخع، یده هیلیدَى ٍ غدذ    ذ؟ ایي ضخع بتَاًذ جویغ سا ساؾص وٌ داسد وِجا اهىاى  تَهاى بذّذ. آیا ایي
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جا اهىاى تخلع ػدي ایجویدغ بدشای اٍ     ضَد دٍ هیلیَى تَهاى. اغال  ایي ّضاس تَهاى هال ییش، هص 199ّضاس تَهاى است؛ با 

 ًیست. 

 وٌین.  اگش اهىاى تخلع ػي ایجویغ ٍ ساؾص وشدى ّوِ ًةاضذ، بِ لشػِ سجَع هص

 سؤال: 

حَ واى؛ اسؾاء ایجویغ یضٍها  بِ ایي ًیست وِ بِ ّش یه بِ همذاس هال بذّذ. فشؼ ایي است ودِ  استاد: اسؾاء ایجویغ بای ً

حشام بدِ ّدش   جا بایذ بِ همذاس هال  ّضاس تَهاى بِ ها بذّص. ایي 199ذ بایذ ٌگَی ّا هص ّش وذام اص ایي گاّصداًذ؛ هٌتْص  ًوص

 ضًَذ. سمف ایي است وِ بِ ّش یه بِ همذاس هال هؼلَم بذّذ.  ّستٌذ ٍ بِ ووتش ساؾص هص صلاًؼ افشد گاّصوذام بذّذ. ٍیص 

 جا هؼلَم ضذ.  پس هٌظَس اص اهىاى ّن دس ایي
 پاسخ به یک شبهه

دٍسدتاى ّدن   چِ دس سؤال بؼؿدص اص   هوىي است وسص بگَیذ اغال  ایي تفػیل دس ایي فشع ٍ هَؾَع بحث جا ًذاسد. چٌاى

، هال حالل هخلَـ بِ حشام است. اغال  ػٌَاى هال حشام هساٍی است با استیالء بدش هدال   ا وِ هَؾَع بحثبَد. بِ ایي هؼٌ

ییش ػذٍاًا . یؼٌص اگش استیالء بغیش ػذٍاًا  بَد؛ هثال  هایص بِ ٍدیؼِ گزاضتِ ضذُ بَد یا اهاًت بَد، ایي هال ییدش ّسدت ٍیدص    

ا بش لَل پٌجن ٍ چِ بٌا بش لَل ضطن، دس ٍالدغ بدِ ًدَػص خدشٍ  اص     ى یمَل وِ ایي تفػیل چِ بٌس یمائل أحشام ًیست. پ

هَؾَع فشع دٍم است. اغل بحث دس فشع دٍم، ایي است وِ هال حالل هخلَـ بِ حشام ضذُ باضذ ٍ حشام هساٍی است با 

شد ٍ داخدل دس  استیالء ػلص هال ایغیش ػذٍاًا  ٍ ییش ایي غَست اساسا  حشام ًیست تا بخَاّذ هطوَل ایي هَؾَع لشاس گید 

 هحذٍدُ فشع دٍم باضذ. 

وِ ػشؼ ضذ، ػٌَاى حالل هخلَـ بِ حدشام، یده    ّواًگًٍَِیص با تَجِ بِ آى چِ گفتِ ضذ پاسخ ایي ضةِْ هؼلَم است. 

گیشد. باالخشُ تػشف دس هال ییش جایض ًیسدت.   هؼٌای ػام است. ّن استیالء ػذٍاًص ٍ ّن استیالء ییش ػذٍاًص سا دس بش هص

تػشف دس هایص جایض ًةاضذ ٍ هدال ییدش   رى. اگش وِ الیجَص ایتػشف فیِ اال هغ اإل چِ؟ یؼٌص هال ییش هال حشام یؼٌصاغال  

ًیست ودِ   گًَِ آیذ. یؼٌص ایي ّا دس آى پیص هص اگش هایه آى ًاهؼلَم باضذ ٍ هشدد بیي چٌذ ًفش باضذ؛ ّوِ ایي بحثٍ  باضذ

ًتیجدِ   تدَاى  هدص  ییش ػذٍاًص باضذ. بش ایي اساس باضذ وِ استیالء بش هالبِ جایص هَؾَع فشع دٍم فمف هٌحػش ٍ هشبَـ 

 وِ ایي تفػیل هطىلص ًذاسد. گشفت

 ّزا توام ایىالم فص ایفشع ایثاًص. 

 

«ایحوذ هلل س  ایؼایویي»  


