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هشحَم ض٘خ 9هٖفشهبٌٗذ :اٌٗىِ دس هب ًحي فِ٘ اگش هبله ثِ سبثك سجَع وشد ،سبثك هٖتَاًذ ثِ الحك
سجَع وٌذ اهّب اگش هبله ثِ الحك سجَع وشد ٍ خسبست سا اص اٍ گشفت ،الحك ًوٖتَاًذ ثِ سبثك سجَع وٌذ،
هشثَط ثِ و٘ف٘ت ضوبى سبثك ٍ الحك است؛ چشاوِ فشد سبثك وِ هج٘غ سا اص هبله غػت وشدُ ٍ ثِ الحك
دادُ است ،ث٘ص اص ضوبى آى هبل چ٘ضٕ ثش ػْذٓ اٍ ً٘ست؛ ٗؼٌٖ دس غَست ٍجَد ػ٘ي ثبٗذ خَد ػ٘ي ٍ دس
غَست تلف ثبٗذ ثذل آى سا ثِ هبله ثشگشداًذ .اهّب فشد الحك ٍلتٖ وِ هج٘غ سا اص سبثك گشفتِ ،هج٘غ غفتٖ
پ٘ذا وشدُ وِ آى غفت لجالً ٍجَد ًذاضت؛ ٗؼٌٖ ض٘ئٖ سا اخز وشدُ وِ هضوَى ثش سبثك است ٍ ٍغف «لِ
الجذل» ثشإ آى حبغل ضذُ وِ اٗي ٍغف صهبًٖ وِ هج٘غ دس دست هبله ثَد ٍجَد ًذاضت .پس الحك،
ضبهي ض٘ئٖ ضذُ وِ داسإ ثذل است ٍ اٗي ضوبى ثشگطت ثِ ضوبى ٗىٖ اص ثذل ٗب هجذل ػلٖ سج٘ل الجذل
داسد؛ ثِ اٗي هؼٌب وِ ضبهي ػ٘ي است ثشإ هبله ٍ ضبهي ثذل است ثشإ سبثك دس غَستٖ وِ سبثك ثذل سا
پشداخت وشدُ ثبضذ؛ صٗشا ضوبى فشد الحك ًسجت ثِ ثذل ،اص ثبة تذاسن ٍ غشاهت است؛ ٗؼٌٖ تذاسن آى
 .1وتبة الوىبست ،د ،3ص:505
فٌمَل :إىّ الَجِ فٖ سجَػِ َّ أىّ السبثك اشتغلت رهّتِ ثبلجذل لجل الالحك ،فئرا حظل الوبل فٖ ٗذ الالحك فمذ ػوي ش٘ئبً لِ ثذلٌ ،فْزا الؼوبى
ٗشجغ إلى ػوبى ٍاحذ هي الجذل ٍ الوجذل ػلى سج٘ل الجذل؛ إر ال ُٗؼمل ػوبى الوجذل هؼٌّ٘بً هي دٍى الجذل ٍ ،إلّب خشد ثذلِ ػي وًَِ ثذلًب ،فواب ٗذفؼاِ
الخبًٖ فئًّوب َّ تذاسن لوب استمشّ تذاسوِ فٖ رهّٔ األٍّل ،ثخالف هب ٗذفؼِ األٍّل؛ فئًِّ تذاسن ًفس الؼ٘ي هؼٌّ٘بً؛ إر لن ٗحذث لِ تذاسن آخش ثؼاذُ؛ فائى
أدّاُ إلى الوبله سمؾ تذاسن األٍّل لِ ٍ .ال ٗجَص دفؼِ إلى األٍّل لجل دفغ األٍّل إلى الوبله؛ ألًِّ هي ثبة الغشاهٔ ٍ التذاسن ،فال اشتغبل للزهّٔ لجال
حظَل التذاسن ٍ ،ل٘س هي لج٘ل الؼَع لوب فٖ رهّٔ األٍّل.
فحبل األٍّل هغ الخبًٖ وحبل الؼبهي هغ الوؼوَى ػٌِ فٖ أًِّ ال ٗستحكّ الذفغ إلِ٘ إلّب ثؼذ األداء.
1

چ٘ضٕ وِ فشد سبثك هتحول ضذُ است ،لزا لجل اص پشداخت سبثك ،اغالً ضوبًٖ ًسجت ثِ اٍ ٍجَد ًذاسد.
ثِ تؼج٘ش دٗگش هشحَم ض٘خ هٖخَاٌّذ ثفشهبٌٗذ ضوبًٖ وِ ثِ ّش ٗه اص افشاد سلسلِ تؼلك هٖگ٘شد،
ضوبى ػ٘ي ٗب ثذل آى است ػلٖ سج٘ل الجذل؛ ثِ اٗي هؼٌب وِ اگش ػ٘ي ثبلٖ ثبضذ ،ثبٗذ آى سا ثِ هبله تحَٗل
ثذٌّذ ٍ اگش ػ٘ي تلف ضذُ ثبضذ ،ثبٗذ ثذل سا ثپشداصًذ ٍ .اگش هبله ثِ ٗىٖ اص سبثم٘ي سجَع وشد ٍ ثذل سا
دسٗبفت وشد ،سبثك هٖتَاًذ ثِ الحك (آخشٗي وسٖ وِ ػ٘ي دس دست اٍ تلف ضذُ) سجَع وٌذ ٍ الحك ثبٗذ
اص ػْذٓ خسبست سبثك ثب أدإ ثذل ثشآٗذ .اهّب ضوبى فشد اٍّل ،ػلٖ سج٘ل الجذل ً٘ست؛ صٗشا «فشد اٍل» ثش
سٍٕ رات هبلٗ ،ذ ػبدِٗ گزاضتِ ثَد ،ثشخالف الحم٘ي وِ ٗذ ػبدِٗ ثش سٍٕ هبلٖ گزاضتِاًذ وِ «لِ الجذل»
است؛ ٗؼٌٖ ػالٍُ ثش راتٍ ،غف «لِ الجذل» ّن ثشإ آى حبغل ضذُ است .ثذٗي جْت است وِ اگش هبله
ثِ الحك سجَع وشد ،الحك حك سجَع ثِ سبثك سا ًذاسد ،ثشخالف سبثك وِ حك سجَع ثِ الحك سا داسد.
ض٘خ
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دس ًْبٗت هٖفشهبٌٗذ :دس حم٘مت اٌٗجب اضتغبل رهٔ ضخع ٍاحذ است ثط٘ئ٘ي لطخػ٘ي ػلٖ

الجذل؛ ٗؼٌٖ فشد الحمٖ وِ ػ٘ي دس دست اٍ تلف ضذُ ،رهِاش ثشإ دٍ ضخع ٍ ثِ دٍ ضٖء ػلٖ الجذل
هطغَل ضذُ است؛ رهِاش هطتغل است ٗب ثشإ هبله ًسجت ثِ ػ٘ي ٍ تذاسن آى ٗب ثشإ افشاد سلسلِ
ًسجت ثِ ثذل ػ٘ي دس غَستٖ وِ ثذل سا پشداخت وشدُ ثبضٌذ؛ ٗؼٌٖ رهٔ الحك هطتغل است ثِ تذاسن آًچِ
تَسظ سبثك تذاسن ضذُ است .ووب اٌٗىِ ًسجت ثِ هبله ،اضتغبل رهٔ اضخبظ هتؼذدُ است ػلٖ الجذل ثِ
ضٖء ٍاحذ ثشإ ضخع ٍاحذ؛ چشاوِ هبله هٖتَاًذ ػلٖ سج٘ل الجذل ثِ ّش ٗه اص افشاد اٗي سلسلِ
هشاجؼِ وٌذ ٍ ضٖء ٍاحذ سا اص آًْب ثگ٘شد.
هشحَم ض٘خ

دس اداهِ ،تمشٗجٖ اص غبحت جَاّش

ثؼذاً تَض٘ح آى خَاّذ آهذ اى ضبء اهلل.

دس هسئلِ ًمل وشدُ ٍ دس آى هٌبلطِ هٖوٌٌذ وِ
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ّ .2وبى ،ص:505
ٍ الحبطل :أىّ هي تلف الوبل فٖ ٗذُ ػبهي ألحذ الشخظ٘ي ػلى الجذل هي الوبله ٍ هي سجمِ فٖ ال٘ذ ،ف٘شتغل رهّتِ إهّب ثتاذاسن الؼا٘ي ٍ ،إهّاب
ثتذاسن هب تذاسوْبّ ٍ ،زا اشتغبل شخض ٍاحذ ثش٘ئ٘ي لشخظ٘ي ػلى الجذل ،ووب وبى فٖ األٗذٕ الوتؼبلجٔ اشتغبل رهّٔ أشخبص ػلاى الجاذل ثشاٖء
ٍاحذ لشخض ٍاحذ.
ّ .3وبى:
ٍ سثوب ٗمبل فٖ ٍجِ سجَع غ٘ش هي تلف الوبل فٖ ٗذُ إلى هي تلف فٖ ٗذُ لَ سجغ ػلِ٘ :إىّ رهّٔ هي تلف ث٘ذُ هشاغَلٔ للوبلاه ثبلجاذل ٍ إى
جبص لِ إلضام غ٘شُ ثبػتجبس الغظت ثأداء هب اشتغل رهّتِ ثِ ،ف٘وله حٌ٘ئزٍ هي أدّى ثأدائِ هب للوبله فٖ رهّتِ ثبلوؼبٍػٔ الششػّ٘ٔ المْشّٗٔ ،لبل ٍ :ثازله
اتّؼح الفشق ث٘ي هي تلف الوبل فٖ ٗذُ ٍ ،ث٘ي غ٘شُ الزٕ خـبثِ ثبألداء ششػّٖ ال رهّٖ؛ إر ال دل٘ل ػلى شغل رِهن هتؼذّدٓ ثوبل ٍاحذ ،فحٌ٘ئازٍ ُٗشجاغ
ػلِ٘ ٍ ال َٗشجغ َّ ،اًتْى.
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نقد و بررسی کلمات شیخ توسط مرحوم آخوند

ولوبت ض٘خ

دس اٌٗجب هَسد دلت ٍ ثشسسٖ ػوذٓ اػالم ثؼذ اٗطبى لشاس گشفتِ است .اص جولِ هشحَم

آخًَذ ،س٘ذ ٗضدٕ ،هحمك ًبئٌٖ٘
هشحَم آخًَذ

ٍ ثشخٖ دٗگش اص اػالم.

[ّش دٍ جْت هسئلٔ تؼبلت اٗبدٕ ػبدِٗ وِ ض٘خ

هتؼشؼ آى ضذًذ سا هَسد ثشسسٖ

لشاس هٖدٌّذ .دس هَسد جهت اوّل ٗؼٌٖ ساثغٔ هبله ثب سلسلٔ اٗبدٕ ػبدِٗ] ثب ضشس لبعغ هٖفشهبٌٗذ :دس
هسئلٔ تؼبلت اٗبدٕ ٍ آًچِ وِ هستفبد اص «ػلٖ ال٘ذ» است ،اغالً اضتغبل رهِإ استفبدُ ًوٖضَد ،دس حبلٖ
وِ ض٘خ

فشهَدًذ دس ساثغٔ ثب هبله ،اشتغال ذهة اضخبظ هتؼذد است لطخعٍ ٍاحذ ػلٖ الجذلً ٍ ،سجت

ثِ سلسلِ ّن اضتغبل رهٔ الحك است ثط٘ئ٘ي لطخػ٘ي ػلٖ الجذل.
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ٍ أًت خج٘ش ثأًِّ ال ٍجِ للفشق ث٘ي خـبة هي تلف ث٘ذُ ٍ خـبة غ٘شُ ثأىّ خـبثِ رهّٖ ٍ خـبة غ٘شُ ششػٖ؛ هغ وَى داللأ «ػلاى ال٘اذ هاب
أخزت« ثبلٌسجٔ إلْ٘وب ػلى السَاء ٍ ،الوفشٍع أًِّ ال خـبة ثبلٌسجٔ إلْ٘وب غ٘شُ ،هغ أًِّ ال ٗىبد ٗفْن الفشق ث٘ي هاب رواشُ هاي الخـابة ثابألداء ٍ
الخـبة الزهّٖ.
هغ أًِّ ال ٗىبد ٗؼشف خالف هي أحذ فٖ وَى ولٍّ هي رٍٕ األٗذٕ هشغَل الزهّٔ ثبلوبل فؼلًب هب لن ٗسمؾ ثأداء أحاذّن أٍ إثاشاء الوبلاهً ،ظ٘اش
االشتغبل ثغ٘شُ هي الذَٗى فٖ إججبسُ ػلى الذفغ أٍ الذفغ ػٌِ هي هبلِ ٍ ،تمذٗوِ ػلى الَطبٗب ٍ الؼشة فِ٘ هغ الغشهبء ٍ ،هظبلحٔ الوبلاه ػٌاِ هاغ
آخش ،إلى غ٘ش رله هي أحىبم هب فٖ الزهّٔ.
هغ أىّ تولّه غ٘ش هي تلف الوبل ث٘ذُ لوب فٖ رهّٔ هي تلف الوبل ث٘ذُ ثوجشّد دفغ الجذل ،ال ٗؼلن لِ سجت اخت٘بسٕ ٍ ال لْشٕ ،ثل الوتّجِ ػلاى هاب
روشًب سمَؽ حكّ الوبله ػوّي تلف فٖ ٗذُ ثوجشّد أداء غ٘شُ؛ لؼذم تحمّك هَػَع التذاسن ثؼذ تحمّك التذاسن.
هغ أىّ الالصم هوّب روشُ أى ال ٗشجغ الغبسم ف٘وي لحمِ فٖ ال٘ذ الؼبدٗٔ إلّب إلى هي تلف فٖ ٗذُ ،هغ أىّ الظبّش خالفِ؛ فئًِّ ٗجَص لِ أى ٗشجغ إلى ولّ
ٍاحذ هوّي ثؼذُ.
ًؼن ،لَ وبى غ٘ش هي تلف ث٘ذُ فَْ ٗشجغ إلى أحذ لَاحمِ إلى أى ٗستمشّ ػلى هي تلف فٖ ٗذُ.
 .4حبش٘ٔ الوىبست (لآلخًَذ) ،ص:52
ٍ التحم٘ك اى ٗمبل :اىّ لؼ٘ٔ «ػلى ال٘ذ« ل٘س الّب وَى الوأخَر فٖ تؼبلت األٗذٕ الؼبسٗٔ ،فٖ ػْذٓ ولّ ٍاحذٓ هٌْب ػٌ٘ب ،ووب إرا وبًتٍ -حاذّب،
ٍ ّٖ ل٘ست الّب اػتجبس خبص ػمالئٖ لِ هٌشأ هخظَص ٍ ،لِ آحبس خبطٔ ،هي ٍجَة سدّ الؼ٘ي ػٌ٘ب لَ وبًت ال٘ذ ٍاحذٓ ٍ ،وفبئ٘ب لَ وبًت هتؼاذدٍٓ ،
ٍجَة التّذاسن ثبلجذل هغ تؼزّس سدّّب ،أٍ تلفْب هي دٍى اشتغبل الزّهٔ ثِ أطال ،ال حبل التّوىي هي الشّد ،ووب َّ ٍاػح ٍ ،ال حبل التّؼزس ،أٍ التّلافٍ ،
رله لجمبء ػوبى الؼ٘ي ٍ ػْذتْب ،لؼذم هجٖء الغبٗٔ ّٖ ٍ ،التأدٗٔ ٍ ،لزا ٗجت فٖ طَسٓ التّؼزس ،لَ تذاسن سدّ الؼ٘ي ًفسْب إرا توىي هٌاِ ٍ ،وازا هاغ
التّلف ،لَ اتّفك ػلى خالف الؼبدٓ ،توىٌِ هي سدّّب ٍ ،هؼِ ال ٍجِ ٍ ،ال سجت الشتغبل الزّهٔ ثجذلْب ،ووب ال ٗخفى ،وٖ ٗلضم اشتغبل رهّٔ الوتؼاذّد ثجاذل
ٍاحذ الوستلضم لىَى الوتؼذّد ثذال ػي الَاحذ ٍ ،ال ٗىبد ٗىَى ثذل الَاحذ ،الّب الَاحذ ٍ ،اهّب وَى الَاحذ فٖ ػْذٓ الوتؼذّد ،ثح٘اج ٗجات ػلاى وال
ٍاحذ وفبئّ٘ب ،سدُّ الى هبلىِ ٍ ،تخ٘٘ش الوبله فٖ الشجَع الى الىل ،فَْ ثوىبى هي اإلهىبى ،ووب َّ لؼ٘ٔ (ػلى ال٘ذ).
ٍ اهّب حذٗج جَاص سجَع ال٘ذ السّبثمٔ إلى اللّبحمٔ ،لَ سجغ إلْ٘ب الوبله ،الوستلضم لىَى لشاس ػوبى التّبلف ػلى هي تلف ػٌذُ ،هغ الوسبٍآ ف٘وب
َّ سجت الؼوبى ،فَْ أٗؼب هي آحبس حذٍث سجت ػوبى هب وبى ،فٖ ػوبى األخش ،لَاحذ آخش ٍ ،أحىبهِ ػٌذ الؼشفٗ ٍ ،ؤّٗذُ االػتجبس ٍ ،لان ٗاشدع
ػٌِ فٖ االخجبس ،فال ثذ هي االلتضام ثِ ششػب ،ووب َّ الحبل فٖ جلّ أحىبم الؼوبى ،ح٘ج اًِّ ال ٍجِ لِ إلّب الخّجَت ػشفب ٍ ،ػذم الشّدع ػٌاِ شاشػبٍ ،
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هحمك خشاسبًٖ

هٖفشهبٌٗذ :اگش ػ٘ي هتبع ثبلٖ ثبضذ ٍ تلف ًطذُ ثبضذٍ ،اضح است وِ اضتغبل رهِإ

ٍجَد ًذاسد؛ صٗشا ػ٘ي هتبع وِ ٗه اهش خبسجٖ است ،ثبلٖ است ٍ «ػلٖ ال٘ذ» ث٘بى هٖوٌذ ّوبى ػ٘ي ثش
ػْذٓ آخز است وِ ردّ ثِ هبله وٌذ ٍ اٗي ثِ هؼٌبٕ اضتغبل رهِ ً٘ست؛ صٗشا چ٘ضٕ وِ هَجَد استً ،جبٗذ
ثذلص سا سدّ وشد ثلىِ خَدش سا ثبٗذ ردّ وشد ٍ سدّ ّن ٗه حکن تکلیفی است .پس ػ٘ي هتبع دس دست ّش
ٗه اص سلسلِ ثبضذ ،هىلّف ثِ سدّ آى هٖثبضذ ٍ اضتغبل رهِ دس فشؼ ثمبء ػ٘ي هؼٌب ًذاسد.
ّوچٌ٘ي اگش ػ٘ي هتبع ثبلٖ ثبضذ اهّب تؼزّس سدّ داضتِ ثبضذ ٍ ٗب اٌٗىِ ػ٘ي تلف ضذُ ثبضذ ،دس اٗي فشؼ
ّن اضتغبل رهِإ ٍجَد ًذاسد؛ صٗشا دس غَستٖ وِ ػ٘ي هتبع هَجَد ثبضذ اهّب تؼزّس سدّ داضتِ ثبضذ ـ هبًٌذ
اٌٗىِ سبثك ،لذست اخز آى سا اص الحك ًذاضتِ ثبضذ ـ سبثك ثبٗذ ثذل سا ثِ هبله ثپشداصد ،اهّب اگش اتفبلبً
دستشسٖ ثِ ػ٘ي پ٘ذا وشدٍ ،ظ٘فِ داسد ػ٘ي سا ثِ هبله ثشگشداًذٗ ،ب اگش فشضبً ػ٘ي تلف ضذُ ثبضذ اهّب
ثشخالف ػبدت دٍثبسُ حبغل ضَد ،سبثك هلضم ثِ سدّ ػ٘ي است ،پس هؼلَم هٖضَد رهٔ سبثك دس اٗي هَاسد
تجذٗل ثِ ثذل ًطذُ ثَد.
ثٌبثشاٗي سدّ ػ٘يٗ ،ه تىل٘ف است ٍ دس غَستٖ وِ سدّ ػ٘ي هوىي ًجبضذ ،تىل٘ف آى است وِ ثذل سا
ثذّذ ٍ اٗي ّن ٗه اهش ػمالئٖ است ٍ ثِ هؼٌبٕ اضتغبل رهِ ً٘ست.
سپس هشحَم آخًَذ
ٗىذٗگشً ،ظ٘ش حشف ض٘خ

دس هَسد جهت دوم هسئلِ ٗؼٌٖ ساثغٔ ّش ٗه اص افشاد سلسلٔ اٗبدٕ ػبدِٗ ثب
سا ث٘بى وشدُ ٍ هٖفشهبٌٗذ :جَاص سجَع سبثك ثِ الحك ،اص آثبس ضوبى الحك

است آًچِ سا وِ دس ضوبى سبثك ثَد .ثِ تؼج٘ش دٗگش ًىتٔ اٌٗىِ فشد سبثك دس غَستٖ وِ ثذل سا ثِ هبله
پشداختِ ثبضذ هٖتَاًذ ثِ الحك سجَع وٌذ ،آى است وِ الحك اص اثتذا ضوبًص هتفبٍت ثَد؛ چشاوِ الحك
ضبهي ضذُ ثَد چ٘ضٕ سا وِ ضوبًص ثش ػْذٓ سبثك ثَد دس ساثغِ ثب ضخع دٗگشٕ وِ هبله ثبضذ ،لزا اگش
سبثك ثذل سا پشداخت وشدُ ثبضذ ،هٖتَاًذ ثِ الحك سجَع وٌذ ٍ الحك ّن هَظف ثِ سدّ ثذل ثِ اٍستٍ ،

وشف رله ػي إهؼبء الشبسع ،ف٘وب إرا أؿلك دل٘ل الؼّوبى ،فتذثش جّ٘ذا ٍ ،لذ اًمذح ثزله هب فٖ والهِ هي هَاػغ الٌظش ،ووب ٗش٘ش الِ٘.
لَلِ (سُ)( :وَى ػْذتْب ٍ دسوْب ثؼذ التلف ػلِ٘ -إلخ.)-
لذ ػشفت اىّ الؼّوبى ٍ الؼْذٓ اػتجبس ػمالئٖ ٍ ،هي آحبسُ وَى دسوْب ٍ خسبستْب ثؼذ التلف ػلى ال٘ذ ،ووب اىّ خسبستْب ػلْ٘ب لجل التلف ،هغ تؼازّس
الشّد ثجذل الح٘لَلٍٔ ٍ ،جَة الشّد هغ ػذم التّؼزس ،هي آحبسُ ،فال ٍجِ أطال لتفس٘ش الؼوبى الوستفبد هي ػلى ال٘ذ ثْب ،ووب ال ٗخفى ٍ ،هٌِ ظْاش حابل
تفس٘شُ ،ثخجَت الشّٖء الَاحذ فٖ الؼْذات ،هغ هب فِ٘ أٗؼب هي أخز لضٍم الخشٍد ػي الؼْذٓ فٖ تفس٘ش حجَت الؼْذٓ .ف٘مبل :هب هؼٌى الؼْذٓ الخبثتٔ التاٖ
ٗجت الخشٍد ػٌْب ٍ ،الخشٍد فشع الخجَت ٍ ،ال ٗىبد اى ٗىَى َّ الخشٍد ،فؼال ػي لضٍهِ ٍ ،تفس٘ش الشّٖء ثجؼغ خَاطّاِ ٍ ،أحىبهاِ ٍ ،اى وابى
هوب ال ثأس ثِ ،الّب اًِّ إرا لن ٗىي ثْزا التّؼج٘ش ،ووب ال ٗخفى ػلى الخج٘ش.
4

اٗي ّن ٗه تىل٘ف است ٍ اص ثبة اضتغبل رهِ ً٘ست.
دس هجوَع آًچِ اص ولوبت هشحَم آخًَذ استفبدُ هٖضَد آى است وِ توبم اٗي هغبلت ػشفٖ ٗب ثِ تؼج٘ش
دٗگش احىبهٖ ػمالئٖ است ٍ حتٖ اٗطبى هٖفشهبٌٗذ ًِ تٌْب هب ًحي فِ٘ ،ثلىِ جلّ احىبم ضوبًٖ وِ ٍجَد
داسد ،احىبهٖ ػمالٖٗ ٍ ػشفٖ است ـ ٍ تأس٘سٖ ًوٖثبضذ ـ لزا اص ػذم سدع ضبسع ،وطف اهضبٕ ضشع
ًسجت ثِ اٗي احىبم هٖوٌ٘ن .ثِ تؼج٘ش دٗگش اگش ضبسع دس هَاسدٕ ػلٖ اإلعالق فشهَدُ ثبضذ ضوبى ّست اهّب
و٘ف٘ت آى سا ث٘بى ًفشهَدُ ثبضذ ـ هبًٌذ هسئلٔ تؼبلت اٗبدٕ ـ ثِ اٗي هؼٌبست وِ احبلٔ ثِ ّوبى چ٘ضٕ دادُ
وِ دس ًظش ػشف ٍ ػمالء ٍجَد داسد ٍ .اٗي وأىّ ًَػٖ اهضبٕ هستفبد اص اعالق همبهٖ است وِ ثبالتش اص
اهضبٖٗ است وِ اص ػذم سدع ولّٖ استفبدُ هٖضَد.5
ٍالحوذ هلل سة الؼبلو٘ي
جَاد احوذٕ

ٗ .5ؼٌٖ شبسع ثبٗذ دس اٌٗجب و٘ف٘ت ػوبى سا ث٘بى هٖفشهَد اهّب ث٘بى ًفشهَد ،پس هؼلَم هٖشَد ّوبى سٍش هَجَد دس ث٘ي ػشف ٍ ػمالء ،هَسد
سػبٗت شبسع همذس است.
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