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ض تعیین تع ّ
ی
ن
و ع یو ی:
هقذهِ  5 1چٌاًىِ ّوِ اغَلَ٘ى آٍسدُ اًذ اص صهشُ تمس٘وات ٍضؽ ،تمس٘ن آى تِ ٍضؽ تؿٌٖ٘٘ ٍ تؿٌّٖ٘ است.
هحمك سضتٖ دستاسُ اٗي دٍ لسن هٖ ًَٗسذ 5
«ٍ م٘ف مبى فبلوشاد ببألٍّل اختظبص اللّفع ببلوؿٌى اختظبطب حبطال هي تخظ٘ض هخظّض ٍ
ببلثبًٖ االختظبص الٌّبشئ هي مثشٓ االستؿوبل ٍ إًوب ٗتحقق رلل ببالستؿوبالت الؿبسٗٔ ؾي القشائي
الوتّظلٔ فلَ استؿول اللّفع فٖ الوؿٌى الودبصٕ إّٔ هبلغ هي االستؿوبل ٍ مبى االستؿوبالت ملّْب أٍ
خلْب هؽ القشٌٗٔ الوتّظلٔ لن ٗحظل هي هثلِ الٌقل إلى رلل الوؿٌى الودبصٕ»

1

هشحَم هحمك سضتٖ ،هالن تمس٘ن ٍضؽ تِ ٍضؽ تؿٌٖ٘٘ ٍ تؿٌّٖ٘ سا «ؾاهل اختػاظ» (اختػاظ لفع تِ
هؿٌٖ) تش هٖ ضواسد تِ اٗي هؿٌٖ وِ اگش ؾاهل اختػاظ« ،وثشت استؿوال» تاضذ ٍضؽ تؿٌّٖ٘ است ٍ اگش ؾاهل،
تخػ٘ع «هخػع» تاضذ ٍضؽ تؿٌٖ٘٘ استً .ىتِ حائض اّو٘ت آًىٍِ ،ضؽ تؿٌّٖ٘ دس ؾثاست اٗطاى تِ غشاحت
توام ّواى چ٘ضٕ داًستِ ضذُ است وِ دس ؾلن ادت٘ات تِ آى «ًمل» هٖ گٌَٗذ.
اٗي دس حالٖ است وِ غاحة فػَل ،هالن سا لػذ داًستِ است .اٗطاى هٖ ًَٗسذ 5
2

«الَضؽ تؿ٘٘ي اللفع للذاللٔ ؾلى الوؿٌى بٌفسِ فبلتؿ٘٘ي خٌس ٗشول خو٘ؽ التؿٌّ٘٘٘بت ٍ الوشاد بِ
ٌّب هب ٗتٌبٍل التؿ٘٘ي ؾي قظذ موب فٖ الوشتدل ٍ ٗسوّى ّزا الٌَؼ هي الَضؽ ببلَضؽ التؿٌٖ٘٘ ..
ٍ التؿ٘٘ي هي غ٘ش قظذ موب فٖ الوٌقَالت ببلغلبٔ ٍ ٗسوى ّزا الٌَؼ هي الَضؽ ببلَضؽ التؿٌٖ٘»

3

هب هٖ گَٗ٘ن  :آًچِ دس ولوات اغَلَ٘ى هطشح است ،تا فشهاٗص ه٘شصإ سضتٖ ساصگاستش است ّش چٌذ
هٖ تَاى سخي غاحة فػَل سا ً٘ض تِ آى تشگشداًذ .چشاوِ اگش لػذ دس واس تاضذ ًَتت تِ وثشت استؿوال ًوٖ
سسذ ٍ ٍضؽ تؿٌّٖ٘ ضىل هٖ گ٘شد اال آًىِ تگَٗ٘ن  5ضاٗذ تِ ؾللٖ استؿوال وٌٌذُ ًخَاّذ ٍاضؽ ٗه لفع تاضذ ٍ
لزا ؾل٘شغن آًىِ لػذ داسد وِ اٗي ًام گزاسٕ پذٗذ آٗذ ٍلٖ هٖ خَاّذ آى ًام دس اثش وثشت استؿوال اٗداد ضَد ٍ
لزا دس اٗي غَست لػذ ّست ٍلٖ ٍضؽ تؿٌّٖ٘ دس اثش وثشت استؿوال ضىل گشفتِ است.
 .1تذاٗؽ االفىاس ؛ ج  1ظ 33
 .2اٗي هطلة دس ًشم افضاس «تؿٌّ٘٘ات» آٍسدُ ضذُ وِ غلط است.
 .3الفػَل الغشٍٗٔ ؛ ظ 14
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هقذهِ  : 2هدبص هشَْس بِ چِ هؿٌٖ هٖ ببشذ؟
تا تَخِ تِ اٗي وِ دس پ٘ذاٗص ٍضؽ تؿٌّٖ٘ تِ تحث اص هداص هطَْس اضاسُ ضذُ است الصم است آى سا هَسد
تشسسٖ لشاس دّ٘ن 5
هشحَم ه٘شصإ لوٖ هٖ ًَٗسذ 5
«اللفع اى استؿول ف٘وب ٍضؽ لِ هي ح٘ث َّ مزلل؛ فحق٘قٔ ٍ فٖ غ٘شُ لؿالقٔ فودبص؛
ٍ الحق٘قٔ تٌسب الٖ الَاضؽ ٍ فٖ هؿٌٖ الَضؽ استؿوبل اللفع فٖ شئ هؽ القشٌٗٔ هنشّساً الٖ أى
ٗستغٌٖ ؾٌٖ القشٌٗٔ ف٘ظ٘ش حق٘قٔ.
فبلحق٘قٔ ببؾتببس ال َاضؿ٘ي ٍ الوستؿول٘ي فٖ غ٘ش هب ٍضؽ لِ الٖ حذّ االستغٌبء ؾي القشٌٗٔ ،تٌقس٘ن
الٖ اللغَٗٔ ٍ الؿشف٘ٔ هثل الششؾ٘ٔ ٍ الٌحَٗٔ ٍ الؿبهٔ ٍ ،مزلل الودبص ببلوقبٗسٔ.
ٍ اؾلن أى الودبص الوشَْس الوتذاٍل فٖ ألسٌتْن الوؿبّش ؾٌِ ببلودبص الشاخح ٗؿٌَى بِ الشّاخح ؾلٖ
الحق٘قٔٗ ،شٗذٍى بِ هب ٗتببدس بِ الوؿٌٖ بقشٌٗٔ الشْشٓ.
اهب هؽ قطؽ الٌػش ؾي الشْشٓ فال ٗتشخّح ؾلٖ الحق٘قٔ ٍ ،إى مبى استؿوبل اللفع فِ٘ أمثش ٍ ،س٘دٖء
توبم النالم.
ٍ اهب الودبص الزٕ طبس فٖ الشْشٓ بح٘ث ٗغلب ؾلٖ الحق٘قٔ ٍ ٗتببدس ٍ لَ هؽ قطؽ الٌػش ؾي
الشْشٓ ،فَْ حق٘قٔ موب بٌّ٘ب».

1

تَض٘ح :
 )1هؿٌإ حم٘مٖ تمس٘ن هٖ ضَد تِ «ٍضؿٖ» ٍ «فٖ هؿٌٖ الَضؽ»
 )2آًچِ هطَْس تِ ؾٌَاى ٍضؽ تؿٌّٖ٘ تش هٖ ضواسًذ دس والم اٗطاى« ،فٖ هؿٌٖ الَضؽ» آهذُ است.
 ) 3هداص هطَْس ّواى هداص ساخح است ٍ .هشاد آى هؿٌإ هداصٕ است وِ تا لشٌِٗ ضْشت تش هؿٌإ حم٘مٖ
سخحاى ٗافتِ است ٍ( .اٗي تشخالف ًػش ضْ٘ذ ثاًٖ دس توْ٘ذ المَاؾذ ٍ هشحَم هحمك ؾشالٖ 2است).
پس استؿوال لفع دس هؿٌإ هداصٕ هطَْس ّن تا ٍخَد لشٌِٗ است.

 .1المَاً٘ي الوحىؤ فٖ االغَل ؛ ج  1ظ 54
« .2ألىّ الوداص الوطَْس ؾثاسٓ ؾي ولّ لفع وثش استؿوالِ فٖ الوؿٌى الوداصٕ إلى حذّ التىافؤ هؽ الحم٘مٔ ؾٌذ ؾذم المشٌٗٔ أٍ حذ
الشخحاى ؾلى اختالف اٙساء هي دٍى ّدش الحم٘مٔ األٍّل٘ٔ» .تذاٗؽ االفىاس  5ج  5 1ظ 33
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 ) 4اگش هؿٌإ هداصٕ تِ حذٕ تشسذ وِ تذٍى ضْشت ّن تش هؿٌإ حم٘مٖ غلثِ ٗاتذ ،حم٘مت است ٍ دٗگش
هداص ً٘ست.
 )5غاّشاً ّو٘ي ًَؼ آخشٍ ،ضؽ تؿٌّٖ٘ است( .وِ دس ولوات اغَلَ٘ى تِ آى اضاسُ ضذُ است)
تاٗذ تَخِ داضت وِ تشخٖ هٌىش هداص هطَْس ضذُ اًذ .هشحَم ه٘شصإ ض٘شاصٕ اص اٗي اضىاالت خَاب دادُ
است ٍ اهىاى آى سا پزٗشفتِ است.

1

هقذهِ  5 3تس٘اسٕ اص اغَلَ٘ى اص خولِ اهامٍ ،خَد ٍضؽ تؿٌّٖ٘ سا هٌىش ضذُ اًذ؛ اٗطاى هٖ ًَٗسٌذ 5
«ثنّ إىّ الَضؽ  -ؾلى هب ٗػْش هي تظبسٗفِ  َّ -خؿل اللفع للوؿٌى ٍ تؿٌِ٘٘ للذاللٔ ؾلِّ٘ ٍ ،زا
ال ٌٗقسن إلى قسو٘ي ألىّ التؿٌّّٖ٘ ال ٗنَى ٍضؿبً ٍ خؿالً».

2

تْزٗة االغَل ً٘ض دس تمشٗش فشهاٗص اٗطاى هٖ ًَٗسذ 5
«ٍ بِ ٗتضح بطالى تقس٘وِ إلى التؿٌٖ٘٘ ٍ التؿٌٖ٘ ،ألى الدؿل ٍ التؿ٘٘ي الّزٕ َّ هذاسُ ،هفقَد
فِ٘»

3

دس هماتل ً٘ض گشٍّٖ ّواًٌذ هشحَم آٗت اهلل خَئٍٖ ،ضؽ تؿٌّٖ٘ سا پزٗشفتِ اًذ 5
«موب اًِ بزلل الوؿٌى أٗضب ٗظح تقس٘وِ إلى التؿٌٖ٘٘ ٍ التؿٌٖ٘ ،ببؾتببس اى التؿْذ ٍ االلتضام
الوضبَس اى مبى ابتذائ٘ب فَْ ٍضؽ تؿٌٖ٘٘ ٍ ،اى مبى ًبشئبً ؾي مثشٓ االستؿوبل فَْ ٍضؽ تؿٌٖ٘»

 .1تمشٗشات آٗت اهلل الودذد الط٘شاصٕ  /سٍصدسٕ ؛ ج  5 1ظ 30
 .2هٌاّح الَغَل ؛ ج  1ظ 53
 .3تْزٗة االغَل ؛ ج  1ظ 23
 .4هحاضشات ؛ ج  1ظ 44

4

دسسٌبهِ خبسج اطَل استبد س٘ذ حسي خوٌٖ٘

هب هٖ گَٗ٘ن :
دس ضوي تمشٗش تحث اص و٘ف٘ت ٍضؽ گفت٘ن ،هَخَداتٖ وِ دس ؾالن اؾتثاس ؾمالٖٗ ّستٌذ ،ؾلل خاظ خَد سا
داسًذ وِ ؾثاست است اص خؿل خاؾل ٍ هَخَداتٖ وِ دس ؾالن تىَٗي هٖ تاضٌذ ً٘ض ،ؾلل خاظ خَد سا داسا هٖ
تاضٌذ ٍ اٌٗىِ هَخَدٕ تىٌَٖٗ تتَاًذ ؾلّت ٗه هَخَد اؾتثاسٕ ضَد ٍ ٗا ؾلتٖ اؾتثاسٕ تتَاًذ هَخَدٕ
تىٌَٖٗ سا پذٗذ آٍسد ،تاطل است .تا اٗي حساب  5استؿوال ٗه ؾول تىٌَٖٗ است ٍ گفت٘ن وِ ٍضؽ ٗه اهش
اؾتثاسٕ است .پس ًوٖ تَاى گفت وِ وثشت استؿوال تاؾث ٍ ؾلت ٍضؽ تاضذ تا تخَاّ٘ن لائل تِ ٍضؽ تؿٌّٖ٘
ضَٗن ٍ .اٗي سخي تش طثك هثٌإ خؿل تؿْذ ،خؿل ََّّٗت ٍ هثٌإ هشحَم ؾشالٖ ً٘ض خاسٕ است وِ آى هثاًٖ
ً٘ض ٍضؽ سا اهشٕ اؾتثاسٕ هٖ داًستٌذ.
اها  5چٌاًىِ دس تشخٖ اص ؾثاست ّا دٗذٗن ،تشخٖ اص تضسگاى هؿٌإ حم٘مٖ سا اؾن اص ٍضؿٖ ٍ ها فٖ هؿٌٖ
الَضؽ داًستِ اًذ ،حال خإ اٗي سؤال تالٖ است وِ الفاظ هٌمَل (هَضَؾات تؿٌّٖ٘) اگشچِ داسإ ٍضؽ تؿٌّٖ٘
ً٘ستٌذ ٍلٖ آٗا داسإ هؿٌإ حم٘مٖ ّن ًوٖ تاضٌذ؟
دس اٗي تاسُ گفتٌٖ است  5اٍال  5هٌىشٗي ٍضؽ تؿٌّٖ٘ هٖ خَاٌّذ تگٌَٗذ آًچِ ضوا هَضَؼ ٍضؽ تؿٌّٖ٘ هٖ
پٌذاسٗذ ،هَضَؼ تِ ٍضؽ تؿٌٖ٘٘ است ٗؿٌٖ دس ضوي استؿواالت ٗه ًفش خؿل ؾاله٘ت وشدُ است.
ثاً٘ا  5اٌٗىِ آٗا هٌمَالت (ها فٖ هؿٌٖ الَضؽ) تذٍى ٍضؽ تؿٌٖ٘٘ ّن حم٘مت ّستٌذ ،تاٗذ دس ضوي تحث اص
حاالت والم هطشح ضَد ٍ اٌٗدا (تحث ٍضؽ) خإ تحث اص آى ً٘ست.
*
ًنتِ  51هشحَم آخًَذ دس تحث اص حم٘مت ضشؾِ٘ هٖ ًَٗسذ 5
«أى الَضؽ التؿٌٖ٘٘ موب ٗحظل ببلتظشٗح ببًشبء  ..موب فٖ الودبص»

تَض٘ح :
ٍ )1ضؽ تؿٌٖ٘٘ گاُ تا تػشٗح تِ اًطاء پذٗذ هٖ آٗذ ٍ گاُ تِ ٍس٘لِ استؿوال
ًَ )2ؼ دٍم تِ اٗي غَست است وِ ٍاضؽ لفع سا دس هؿٌإ هَسد ًػشش استؿوال هٖ وٌذ چٌاًىِ گَٖٗ اص
لثل تش اٗي هطلة ٍضؽ ضذُ است ٍ ًحَُ استؿوالص تِ ًَؾٖ است وِ ًوٖ خَاّذ تا لشٌِٗ هداصٕ
هطلة خَد سا تشساًذ.
ٍ )3اضؽ تاٗذ تشإ اٗي ًَؼ ٍضؽ ،لشٌِٗ إ تگزاسد تا دٗگشاى تفْوٌذ وِ هتىلن دس همام ٍضؽ وشدى است.
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هشحَم ًائٌٖ٘ تش اٗي هطلة اضىال وشدُ اًذ وِ 5
«(ٍ تَّن) إهنبى الَضؽ بٌفس االستؿوبل موب أفبدُ الوحقق طبحب النفبٗٔ (قذُ) (هذفَؼ) ببى
حق٘قٔ االستؿوبل موب بٌ٘بُ إلقبء الوؿٌى فٖ الخبسج بح٘ث ٗنَى األلفبظ هغفَال ؾٌْب فبالستؿوبل
ٗستذؾى مَى األلفبظ هغفَال ؾٌْب ٍ تَخِ الٌّػش إلِ٘ بتبؽ الوؿٌى بخالف الَضؽ فبًِ ٗستذؾى
مَى اللفع هٌػَساً إلِ٘ ببستقاللِ ٍ هي الَاضح اًِ ال ٗوني الدوؽ بٌْ٘وب فٖ آى ٍاحذ»

1

تَض٘ح :
 )1استؿوال افٌاء لفع دس هؿٌٖ است ٗؿٌٖ دس آٌِٗ لفع ،هؿٌٖ سا تثٌ٘٘ن ٍ تِ خَد آٌِٗ تَخِ ًىٌ٘ن پس
لحاظ لفع دس استؿوال ،لحاظ آلٖ است.
 )2دس ٍضؽ الصم است وِ ٍاضؽ تِ خَد لفع ًگاُ هستمل داضتِ تاضذ.
 )3ت٘ي لحاظ آلٖ ٍ لحاظ استماللٖ دس آى ٍاحذ ًوٖ تَاى خوؽ وشد.
حضشت اهام تِ اضىال ًائٌٖ٘ خَاب هٖ دٌّذ 5
«ففِ٘ :أىّ مًَِ مزلل هطلقبً هوٌَؼ ،فإهنبى لحبظ اللفع فٖ حبل االستؿوبل ٍخذاًّٖ ٍاضحً ،ؿن
مث٘شاً هب ٗنَى الالفع غ٘ش هلتفت إلى ألفبغِ ٍ .أهّب هؽ تسل٘ن مَى االستؿوبل مزلل فبلػبّش
اهتٌبؼ الَضؽ بِ»

2

تَض٘ح :
 )1اگش تگٌَٗذ دس استؿوال ،لحاظ لفع آلٖ است ٍ ًوٖ تَاًذ استماللٖ تاضذ حشف ضوا دسست است .اها 5
 )2دس استؿوال ـ هخػَغاً تا هثٌإ ؾالهّ٘ت ـ گاُ تَخِ استماللٖ تِ لفع داسٗن ٍ الصم ً٘ست حتوا لحاظ
آلٖ تاضذ( .تِ خػَظ دس هَسد صتاى ّاٖٗ وِ تاصُ آًْا سا فشاگشفتِ اٗن)
هب هٖ گَٗ٘ن 5
دس خَاب تِ هشحَم آخًَذ تاٗذ ٗادآٍس ضَٗن وِ استؿوال اهشٕ خاسخٖ است ٍ ًوٖ تَاًذ ٍضؽ سا وِ
اهشٕ است اؾتثاسٕ پذٗذ آٍسد .پس اٗي استؿوال اٍلِّ٘ دس حم٘مت اؾالم ٍضؿٖ است وِ ها لثال دس افك
اؾتثاس ًفساًٖ اٗداد وشدُ اٗن ٍ تَس٘لِ اٗي استؿوال اص آى خثش هٖ دّ٘ن.

 .1اخَد التمشٗشات ؛ ج  1ظ 34 ٍ 33
 .2هٌاّح الَغَل ؛ ج  1ظ 133
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*
ًنتِ  5 2هشحَم هحمك اغفْاًٖ دس ًْاٗٔ الذساٗٔ هٖ ًَٗسذ5
«ٍ أهّب ؾلى رمشًب هي أىّ حق٘قٔ الَضؽ اؾتببس الَاضؽ فال خبهؽ بٌْ٘وب بل الَضؽ التؿٌّٖ٘ ٗشتشك
هؽ التؿٌٖ٘٘ فٖ ًت٘دٔ األهش ،إر موب أىّ اؾتببس الَاضؽ َٗخب الوالصهٔ ب٘ي اللفع ٍ الوؿٌى هي ح٘ث
االًتقبل هي سوبؼ اللّفع إلى الوؿٌى مزلل مثشٓ االستؿوبل تَخب استئٌبس أرّبى أّل الوحبٍسٓ
ببالًتقبل هي سوبؼ اللفع إلى الوؿٌى فال حبخٔ إلى دؾَى اؾتببس أّل الوحبٍسٓ ؾلى حذّ اؾتببس
الَاضؽ فبًِّ لغَ بؿذ حظَل الٌت٘دٔ».

1

تَض٘ح :
 )1اطالق لفع ٍضؽ تؿٌٖ٘٘ ٍ ٍضؽ تؿٌّٖ٘ ،اص تاب اضتشان لفػٖ استٗ( .ا آًىِ اطالق لفع ٍضؽ تش ٍضؽ
تؿٌّٖ٘ اص تاب تساهح است).
ٍ )2ضؽ تؿٌٍّٖ٘ ،ضؽ حم٘مٖ (تِ هؿٌإ خؿل ؾالهّ٘ت) ً٘ست.
 )3وثشت استؿوال هَخة اًس ت٘ي لفع ٍ هؿٌٖ هٖ ضَد تِ گًَِ إ وِ اص ضٌ٘ذى لفع تِ هؿٌٖ هٌتمل هٖ
ضَٗن.
 )4چَى اهَس اؾتثاسٕ (وِ ٍضؽ اص خولِ آًْاست) دس غَستٖ پذٗذ هٖ آٌٗذ وِ ثوشُ إ تش آًْا هتشتّة
تاضذ ،دس خاٖٗ وِ وثشت استؿوال تاؾث اًتمال اص لفع تِ هؿٌٖ ضَد ،احت٘اخٖ تِ ٍضؽ ًذاسٗن چشاوِ
ًت٘دِ ٍضؽ حاغل است.
پس  5سٍٕ اٗي هثٌا حم٘مت اؾن اص استؿوال لفع دس هَضَؼ لِ است چشاوِ هؿٌإ حم٘مٖ گاّٖ هؿٌإ
هَضَؼ لْٖ است ٍ گاّٖ هؿٌاٖٗ است وِ اص اًسِ ًاضٖ اص وثشت استؿوال ،تِ رّي هتثادس هٖ ضَد.
تش اٗي هطلة هٖ تَاى اضىال وشد5
«ٍ لني الّزٕ ٗختلح فٖ الٌّفس اى الَضؽ التؿٌٖ٘ ال أسبس لِ ،فبًِ ال ٗتظَس لِ هؿٌى هؿقَل ،إر
ال ٍخِ ألى ٗختض اللفع ببلذاللٔ ؾلى الوؿٌى بنثشٓ االستؿوبل ،هؽ اى الذاللٔ فٖ ّزُ االستؿوبالت
النث٘شٓ ال ٌٗفشد بْب اللفع ،بل ٗشتشك هؿِ القشٌٗٔ ٍ .لَ مبى لوثل ّزا هثبل هلوَس ٍ ٍاقؽ ثببت
ألهني اى ًقَل بأى هالمِ شٖء هؿقَل ال تظل إلِ٘ أرّبًٌب إر إًنبس الَاقؽ هنببشٓ غبّشٓ ،اال اًِ
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دسسٌبهِ خبسج اطَل استبد س٘ذ حسي خوٌٖ٘

لن ٗتضح لذٌٗب ٍخَد لفع مزللٗ ،ؿٌٖ استؿول فٖ هؿٌى هؽ القشٌٗٔ مث٘شا بح٘ث طبس داال ؾلى
الوؿٌى بال قشٌٗٔ .فال ًستط٘ؽ الدضم بوؿقَل٘ٔ الَضؽ التؿٌٖ٘ بسَْلٔ».

1

تَض٘ح :
ٍ )1ضؽ تؿٌٖ٘ اساسٖ ًذاسد چشاوِ دس ّوِ استؿواالت هداصٕ ،لفع تِ ّوشاُ لشٌِٗ تش هؿٌا داللت هٖ وٌذ ٍ
ّ٘چ هَسدٕ ً٘ست وِ دس آى لفع تذٍى لشٌِٗ داللت تش هؿٌا ًواٗذ (حتٖ دس هداص هطَْس ّن لشٌِٗ ّواى
ضْشت است)
 )2اگش هثالٖ سا الاهِ هٖ وشدًذ هٖ ضذ پزٗشفت ٍلٖ ّ٘چ هثالٖ ّن آٍسدُ ًطذُ است.
 )3پس ٍضؽ تؿٌّٖ٘ همثَل ً٘ست.
هب هٖ گَٗ٘ن :
 )1استذالل فَق ،تِ ؾذم همثَل٘ت ٍضؽ تؿٌّٖ٘ هٌدش ًوٖ ضَد تلىِ تِ ؾذم حػَل آى هٌتْٖ هٖ ضَد.
 )2اٌٗىِ حم٘مت اؾن اص «ٍضؽ» ٍ «ها فٖ هؿٌٖ الَضؽ» تاضذ ،هحل تشدٗذ است وِ دس تحث اص حاالت لفع
پ٘شاهَى آى سخي هٖ گَٗ٘ن.

 .1هٌتمٖ االغَل ؛ ج  1ظ 32

