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 تسن اهلل الزحوي الزح٘ن

 اجشاء امز اضطزاری اس امز اختیاری
در تحث اجشاء چْار هثحث ٍجَد دارد ٍ هثحث اٍل در جلسات لثل تزرسٖ ٍ ت٘اى شذ. هثحث دٍم در اجشاء اٗي 

اهز اخت٘ارٕ ٍ ًِ است وِ اگز هىلف تِ دل٘ل ػذرٕ، اهز اػطزارٕ را در ٍلت اهتثال وزد ٍ سپس ػذر در داخل ٍلت 

 را اػادُ وٌذ ٗا ً٘اس تِ اػادُ ً٘ست؟هزتفغ شذ. حال هىلف تاٗذ تؼذ اس رفغ ػذر ػول در خارج اس ٍلت 

ػول تِ اهز اػطزارٕ ٗؼٌٖ ًواس تا ت٘ون  ٍ ؛هثال: فزد در اٍل ٍلت ًواس در ت٘اتاى تَد ٍ آب تزإ ٍػَ پ٘ذا ًىزد

وزد ٍ تؼذ اس اهتثال اهز اػطزارٕ ٍ سپس در داخل ٍلت آب پ٘ذا وزد. حال هىلف تاٗذ تؼذ اس رفغ ػذر ػول را اػادُ 

 تٌا تزدل٘ل ػذر لادر تِ خَاًذى ًواس تا سجذُ ًثَد ٍ  تِتِ اػادُ ً٘ست؟ هثال دٗگز، هىلف در اٍل ٍلت  وٌذ ٗا ً٘اس

اٗوائٖ خَاًذ ٍ سپس ػذر در داخل ٍلت هزتفغ شذ. حال هىلف تاٗذ تؼذ اس  ُ سجذًواس تا  ،اهز اػطزارٕفزع ٍجَد 

 ّن چٌ٘ي است ٍ ... ٕا زُ٘جثگز در ٍػَ هثال دٗ ٍرفغ ػذر ػول را اػادُ وٌذ ٗا ً٘اس تِ اػادُ ً٘ست؟ 

 خالصه مباحث گذشته

 صور ثبوتی نسبت امز اضطزاری و امز اختیاری

تحث  اثثاتٖ ٍ ظاّزٍٕ تِ تثغ اٗشاى هزحَم اطفْاًٖ ٍ ساٗز تشرگاى لثل اس ٍرٍد در تحث  ِ ٗوفاهزحَم طاحة 

وِ اهزٕ وِ ت٘اى اػطزار وزد ٍ تىل٘ف اػطزارٕ را هطزح  وٌٌذٖ ه؛ اٗشاى ت٘اى اًذ وزدُاجشاء، تحثٖ ثثَتٖ را هطزح 

ٍ همتؼإ اٗي طَر اس لحاظ اجشاء ٍ  ّستٍ سپس در ٍلت اػطزار رفغ شذ، در ػالن ٍالغ دارإ چِ طَرٕ  وزد

 ػذم اجشاء چ٘ست؟

هز اهز اػطزارٕ در راتطِ تا اٍ  در هثاحث لثل ت٘اى شذ وِ چْار طَرت در اٗي تخش اس تحث هطزح شذُ است

 اخت٘ارٕ چْار طَرت دارد:

ٗؼٌٖ ًواس اػطزارٕ ٍ تا ت٘ون دارإ هظلحت ًواس  ؛وٌذ است٘فا. اهز اػطزارٕ توام غزع اهز اخت٘ارٕ را 1

 اهز اػطزارٕاٗي طَرت هجشٕ تَدى  ِ جً٘تتٌاتزاٗي  ؛ات٘اى آى توام هظلحت ٍالغ تحظ٘ل شذ اخت٘ارٕ واهل تَد ٍ تا

 .ً٘ستطَرت شاٗغ  اس اهز اخت٘ارٕ است. الثتِ اٗي
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هاًٌذ  ؛الشاهٖ ًثاشذ ،غزع اهز اخت٘ارٕ هاًذُٖ تالوٌذ ٍ  است٘فا. اهز اػطزارٕ لسوتٖ اس غزع اهز اخت٘ارٕ را 2

هشخظٖ است را پ٘ذا ًىزد ٍ در ػَع دارٍٕ دٗگزٕ خَرد  ِ وارخاًاٌٗىِ شخض هزٗغ تَد ٍ دارٍٖٗ وِ ساخت 

اٗي طَرت ً٘ش ًت٘جِ هجشٕ  تٌا تزٍ تؼذ اس خَردى دارٍ همذارٕ اس ت٘وارٕ ٍٕ خَب ًشذُ ٍ لاتل جثزاى ً٘ست. 

 اس اهز اخت٘ارٕ است. اهز اػطزارٕتَدى 

الشاهٖ است اها لاتل  ،ع اهز اخت٘ارٕغز ُ هاًذٖ تالوٌذ ٍ  است٘فا. اهز اػطزارٕ لسوتٖ اس غزع اهز اخت٘ارٕ را 3

ٍلَ اٌٗىِ توام هظلحت اٗفاء ًشذُ  شَدٖ ًوهظلحت را شاهل  ُ هاًذهَلٖ دٗگز تخش تالٖ  ُ ارادٗؼٌٖ  ؛تذارن ً٘ست

 اس اهز اخت٘ارٕ است. اهز اػطزارٕاٗي طَرت ً٘ش ًت٘جِ هجشٕ تَدى  تٌا تز تاشذ.

الشاهٖ است ٍ لاتل  ،غزع اهز اخت٘ارٕ هاًذُٖ تالوٌذ ٍ  است٘فا. اهز اػطزارٕ لسوتٖ اس غزع اهز اخت٘ارٕ را 4

هىلف اهز ٗؼٌٖ اگزچِ  ؛اس اهز اخت٘ارٕ است اهز اػطزارٕاٗي طَرت ػذم هجشٕ تَدى  ِ جً٘تتٌاتزاٗي  ؛تذارن است

هاًذُ الشاهٖ ٍ سٗزا هظلحت تالٖ  ؛ٍ تاٗذ اهز اخت٘ارٕ را ً٘ش ات٘اى وٌذ ً٘سترا اهتثال وزدُ است ٍلٖ هىفٖ  اػطزارٕ

 لاتل تذارن است پس تاٗذ آٍردُ شَد.

 اقوال در امکان عقلی صورت چهارم
ث لزار گزفتِ است ٍ دٍ ًظزِٗ در اٗي تحث در هثاحث گذشتِ ت٘اى شذ وِ هؼمَل تَدى طَرت چْارم هَرد تح

 ٍجَد داشت:

زٗي هزحَم شْ٘ذ طذر ٍ تزخٖ ٍ در ت٘ي هؼاط  هیالدرا یۀنهاٍ هزحَم اطفْاًٖ طاحة  ِ ٗوفا  طاحة. هزحَم 1

 .تاشٌذٖ هاػالم ٍ تشرگاى لائل تِ اهىاى ػملٖ تظَٗز طَرت چْارم 

ٍ هزحَم  اهلل خَئٖ رحوِ اهلل تٗآ. هزحَم ًائٌٖ٘ اٍل٘ي وسٖ است وِ لائل تِ اهتٌاع ػملٖ طَرت چْارم شذ ٍ 2

 .داًٌذٖ هٍ آى را ًاهؼمَل ٍ هوتٌغ  اًذ وزدًُ٘ش اس ٍٕ تثؼ٘ت  ِ٘ػل اهلل رػَاى ٕشٗتثز اهلل تٗآ

 الَال ُ ثوز

تاٗذ لائل تِ ػذم اجشاء لفظِ٘  ِ ادلدر طَرت ػذم اگز لائل تِ هؼمَل تَدى تظَٗز طَرت چْارم تاش٘ن در ًت٘جِ 

ٍ  زد٘گٖ هاس اٗي چْار طَرت لزار  هٗ وذامدر اهز اخت٘ارٕ  ٍاهز اػطزارٕ  ِ راتطدر ػالن ٍالغ  ن٘داًٖ ًوسٗزا  شَٗن

ػذم اجشاء است تٌاتزاٗي تاٗذ لَل تِ ػذم  چْارمهمذهت٘ي است ٍ ًت٘جِ هؼمَل تَدى طَرت  اخضچَى ًت٘جِ تاتغ 

 لفظِ٘ ٍجَد داشت تاٗذ تزرسٖ شَد. ِ ادلاها اگز  ؛اجشاء را پذٗزفت



 3952شماره ثبت:                                                                                                                            

 

4 

 

تِ  ً٘اسٕچَى تحث ػملٖ است دٗگز اها اگز هاًٌذ هزحَم ًائٌٖ٘ لائل تِ ًاهؼمَل تَدى طَرت چْارم شذٗن 

اهز  ِ راتطسٗزا  ؛شَٗناهز اخت٘ارٕ  اساهز اػطزارٕ  تاٗذ لائل تِ اجشاءحىن ػمل  تٌا تزتزرسٖ ظَْر ادلِ ً٘ست ٍ 

 ؛ّز سِ طَرت لَل تِ اجشاء است ِ جً٘ت ٍ ؛فمط در ٗىٖ اس سِ طَرت اٍل هؼمَل استاهز اخت٘ارٕ  تااػطزارٕ 

 لفظِ٘ ً٘ست. ِ ادلٍ دٗگز ً٘اسٕ تِ تزرسٖ  زد٘گٖ هػملِ٘ جإ ظَْر لفظٖ را  ِ ادلهاًٌذ تحث است وِ 

 ئاًً٘ست ٍ اتتذاٍ اطَل ػولِ٘ لفظِ٘  ِ ادلتٌاتزاٗي اگز لائل تِ استحالِ طَرت چْارم شذٗن دٗگز ً٘اسٕ تِ تزرسٖ  

تِ شذ تاٗذ رجَع  پذٗزفتِاها اگز لَل دٍم  شَد؛ٖ هاهز اػطزارٕ اس اهز اخت٘ارٕ  حىن ػمل حىن تِ اجشاء تٌا تزٍ 

 ٍ ٗا هزاجؼِ تِ اطَل ػولِ٘ ًوَد.لفظِ٘ وزد  ِ ادل

 بیان مزحوم نائینی
اطلٖ در ت٘اى هزحَم ًائٌٖ٘ ٍ تِ تثغ اٗشاى هزحَم خَٖٗ ٍ هزحَم تثزٗشٕ، اٗي است وِ تخ٘٘زٕ ٍجَتٖ ت٘ي  ِ ًىت

اهز تِ دادى دُ تَهاى طذلِ ٍ ٗا ت٘شتز اس دُ تَهاى وٌذ. الثتِ تاٗذ  تَاًذٖ ًوالل ٍ اوثز استماللٖ هؼمَل ً٘ست؛ هَلٖ 

 ٍ ًِاٌٗىِ هَلٖ تِ دادى دُ تَهاى طذلِ ٍ ٗا پٌجاُ تَهاى  ارتثاطٖ هاًٌذتَجِ داشت وِ تخ٘٘ز ٍجَتٖ در الل ٍ اوثز 

 .ّستس ػظز، هؼمَل اهز وٌذ ٍ الل ٍ اوثز هتثاٌٗ٘ي هاًٌذ ًواس ظْز ٍ ًوا ت٘شتز ٍ ًِ ووتز اس اٗي دٍ همذار

 تٌا تز. ً٘ستاطَلٖ است وِ: تخ٘٘ز ٍجَتٖ ت٘ي الل ٍ اوثز استماللٖ تذٍى هم٘ذ شذى اوثز هؼمَل  ُ لاػذٍ اٗي 

سٗزا  ً٘ستخَاّذ شذ وِ تخ٘٘ز در هَرد تحث هؼمَل  گًَِ اٗيهزحَم ًائٌٖ٘ ٍ تطث٘ك لاػذُ در تحث ًت٘جِ فزهاٗش 

در  هثالًسپس در داخل ٍلت ػذر تزطزف شذُ است  وزدُ است ٍارٕ اهز اػطز فزع اٗي است وِ هىلف ػول تِ

در ٗه ساػت آخز ٍلت ػذر اٍ رفغ  تَدُ ٍ، هؼذٍر ًواس ظْز ٍ ػظز است ُ اػادوِ سهاى  تخشٖ اس هذتٖهىلف در 

ًذ ٍ ن تخَاوتاٗذ ًواس تا ت٘اهز اػطزارٕ  تٌا تزشذُ است. در فزع طَرت چْارم در اٗي حالت ٍلتٖ وِ هؼذٍر تَدُ 

تخَاًذ. اگز هىلف ًواس اػطزارٕ را ًخَاًذُ تاشذ ٍ فمط  تاٗذ ًواس تا ٍػَ اهز اخت٘ارٕ تٌا تزسهاًٖ وِ ػذر رفغ شذ 

اها اگز اػطزارٕ  ؛طَرت چْارم، هىفٖ است ٍ دٗگز تىل٘فٖ ًذارد تٌا تزدر آخز ٍلت ًواس اخت٘ارٕ را خَاًذُ تاشذ 

 رٕ را ً٘ش تخَاًذ.را اًجام داد تاٗذ در آخز ٍلت ًواس اخت٘ا

اهز اخت٘ارٕ  هزحَم ًائٌٖ٘ هؼتمذ است وِ طَرت چْارم هَجة تخ٘٘ز ٍجَتٖ ت٘ي ق است تِ شىلٖ وِ الل ّواى

ٗؼٌٖ تخ٘٘ز ت٘ي ٗه ػول تِ ػٌَاى الل ٍ دٍ  ؛استاهز اخت٘ارٕ  تِ ّوزاُاهز اػطزارٕ  در ٍلت است ٍ اوثز اهتثال

ػول اخت٘ارٕ را در آخز ٍلت ات٘اى وٌذ ٍ تىل٘ف اس اٍ سالط است. ٗا اٌٗىِ در  تَاًذٖ هػول تِ ػٌَاى اوثز. هىلف 

تا  ػذر ػول اػطزارٕ را ات٘اى وٌذ ٍ سپس در آخز ٍلت ٍ تا رفغ ػذر ػول اخت٘ارٕ را اًجام دّذ ٍ تااٍل ٍلت 
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را در اٍل ٍلت رٕ اهز اػطزا گفت اس تاب استحثاب تَاىٖ هاست. الثتِ  غ٘زهؼمَلاٗي  ٍ ؛تىل٘ف اس اٍ سالط شَد

 است. غ٘زهؼمَلاهتثال وٌذ، اها تِ ًحَ تخ٘٘ز لشٍهٖ 

 اطفْاًٖهزحَم  ت٘اى

. هزحَم ووپاًٖ هاًٌذ ّست ِ ٗالذراًْٗٔا ِ م٘تؼلدر  اهلل رحوِاطفْاًٖ  اهلل تٗآدر هماتل لَل هزحَم ًائٌٖ٘، لَل 

در  اهلل رحوِاطفْاًٖ  اهلل تٗآ .ّستلائل تِ جَاس طَرت چْارم  اهلل رحوٍِ هحمك ػزالٖ  اهلل رحوِ ِ ٗوفاطاحة 

وِ تخ٘٘ز ت٘ي الل ٍ اوثز است اها الل ٍ  شَدٖ ه: در طَرت چْارم، تظَٗزٕ ارائِ ٌذٗفزهاٖ هجَاب هزحَم ًائٌٖ٘ 

 هٖ دارد:الشا ِ خَاستاوثز استماللٖ ً٘ست. تا اٗي ت٘اى وِ هَلٖ در اهز تِ ًواس تا ت٘ون ٍ ًواس تا ٍػَ، دٍ 

. هظلحت الشاهٖ جاهغ ت٘ي طْارت تا آب ٍ طْارت تا خان، ٗؼٌٖ ًواس دارإ هظلحتٖ الشاهٖ در ّز دٍ طَرت 1

وِ در ّز دٍ شىل جاهغ در ّز فزد ًواس هحمك  شَدٖ هطْارت است ٍ اٗي هظلحت تاػث اهز الشاهٖ هَلٖ تِ ًواس 

 .شَدٖ ه

در خظَص ًواس تا طْارت هائِ٘ هظلحتٖ وِ ٗؼٌٖ  ؛د داردخاطٖ وِ در اهز اخت٘ارٕ ٍجَ ِ ٘لشٍه. هظلحت 2

ٍجَد دارد وِ اگز اهىاى جذا وزدى هظلحت جاهغ اس ًواس تا طْارت هائِ٘ ٍجَد داشت، ػالٍُ تز آى، اٗي هظلحت 

 هختض ًواس تا طْارت هائِ٘ ٌَّس ٍجَد داشت.

ٍ هظلحت اهز اخت٘ارٕ  ٍاهز اػطزارٕ  ٗؼٌٖ دٍ هظلحت در ػالن ٍالغ ٍجَد دارد؛ هظلحت الشاهِ٘ در لذر جاهغ

ًخَاّذ تَد. اگز هىلف در آخز ٍلت  غ٘زهؼمَلاگز چٌ٘ي تاشذ دٗگز طَرت چْارم  ٍ ؛اهز اخت٘ارٕ الشاهٖ هختض

وزد، فمط ٗه اهز اػطزارٕ  وزد ّز دٍ هظلحت را ات٘اى وزدُ است اها اگز در اٍل ٍلت ػول تِاهز اخت٘ارٕ  ػول تِ

ٍجَد دٍ ًَع تىل٘ف ٍ  تِ خاطزتخ٘٘زٕ وِ در اٗي طَرت چْارم ت٘اى شذُ است  ٍ ؛هظلحت تحظ٘ل شذُ است

 هظلحت در ػالن ٍالغ است.

 شًَذٖ هلتٖ هظلحت جاهغ ٍ هختض در ٗه اهز جوغ ٍدر تس٘ارٕ اس هَارد ً٘ش دٍ هظلحت در اهز ٍجَد دارد 

 طَر يّ٘ودارإ هظلحت است ٍ   اىدٗگزهاًٌذ اٌٗىِ احساى تِ  ؛ٍ ًِ اٌٗىِ ٗىساى شًَذ شًَذٖ ههَجة تأو٘ذ 

 ٍجَد دارد هٌتْٖ در هَرد ٍالذٗي ّز دٍهظلحت  است. در ٍالغ دٍ ٕا ژٍُٗاحساى تِ ٍالذٗي دارإ هظلحت 

اس . در دفاع اس اهت اسالهٖ در تزاتز دشوٌاى ٍاجة است ٍ ً٘ش دفاع شَدٖ هجوغ شذُ ٍ هَجة تأو٘ذ خاص هظلحت 

اگز  وِ طَرٕ تِ، هٌتْٖ دفاع اس حىَهتٖ وِ هحَرٗت اسالم را دارد تأو٘ذ دارد. اسالهٖ است ً٘ش ٍاجة است حىَهتٖ

دفاع  هثالًدفاع اس حىَهتٖ وِ هحَرٗت اسالم را دارد، ٍاجة است  دفاع اس اهت اسالهٖ در تزاتز دشوٌاى ٍاجة ًثَد،
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در سهاى  الزسَلٔ ٌٗهذًٌذ اسالهٖ در تزاتز تؼزع دشوٌاى تزإ ّوِ تىل٘ف است، اها سزسهٌٖ٘ ها ّٕا ي٘سزسهاس 

هحَرٗتش تأوذ  تِ خاطزدفاع اس آى  ،شذٖ ههحَر اسالم تَد هَرد تؼزع ٍالغ وِ  ٍآلِِ ٘ػل اهللٖ طلپ٘اهثز اوزم 

 اٌٗىِ سزسه٘ي اسالهٖ تَد، لشٍم داشت. تِ خاطزت٘شتز داشت ٍ اگز هحَرٗت را ًذاشت دفاع اس آى 

اس فزد خاص هظلحت  اگز وِ طَرٕ دارد تٍِجَد  فزد خاص درهظلحت  تٌاتزاٗي هظلحتٖ در جاهغ هشتزن ٍ

 وٌذٖ هٍ تأوذ پ٘ذا  شَدٖ هدر آى فزد خاص ٍجَد دارد. هٌتْٖ در همام ػول فزد خاص جذا هظلحت  جذا شَد ٌَّس

جَب داشتِ تاشذ دٍ هظلحت تاّن ٍٍ د تَاًذٖ ًوٍ فزد خاص  ً٘ستٍ دل٘ل اٗي اهز اٗي است وِ اجتواع هثل٘ي جاٗش 

 .شَدٖ هشذُ ٍ تأوذ پ٘ذا  ٗىٖ

ٗه جاهغ اهز اخت٘ارٕ  ٍاهز اػطزارٕ  : درٌذٗفزهاٖ ههزحَم ًائٌٖ٘ در ت٘اى دل٘ل هؼمَل تَدى طَرت چْارم 

ن در اٍل ٍلت وِ هظلحت جاهغ در ػوي آى هحمك ارإ هظلحت است هاًٌذ ًواس تا ت٘وهشتزوٖ ٍجَد دارد وِ د

تِ دل٘ل خظَط٘تٖ وِ دارد، ٍجَد دارد هاًٌذ تا ٍػَ تَدى در ًواس اهز اخت٘ارٕ  ٍ ٗه هظلحت دٗگز در شَدٖ ه

، ٍاجة اهز اخت٘ارٕ اگز هظلحت جاهِ ٍاجة ًثَد، هظلحت هَجَد تِ سثة خظَط٘ت وِ طَرٕ تِاخت٘ارٕ تا ٍػَ. 

 تٌاتزاٗي طَرت چْارم تا تظَٗز دٍ هظلحت هؼمَل است. ؛تَد

 بیان استاد
اٗي  ِ السه ٍ ؛شذٗن در ًت٘جِ دٍ تىل٘ف خَاّ٘ن داشتاهز اخت٘ارٕ  ٍرٕ اهز اػطزا درهظلحت  اگز تِ ٍجَد دٍ

 را وِ تاٗذ تزإ تحظ٘لاهز اخت٘ارٕ  را اهتثال وٌذ ٍ سپس ػظ٘اى وزدُ ٍاهز اػطزارٕ  لَل اٗي است وِ اگز هىلف

٘اى وٌذ، در اٗي خاص آى اًجام دّذ اهتثال ًىٌذ؛ ٗؼٌٖ تِ تىل٘ف الل ػول وٌذ ٍ در ػول تِ تىل٘ف اوثز ػظهظلحت 

جاهغ هأجَر تاشذ. در ساٗز تىل٘ف ّن اٗي اهز هوىي است هاًٌذ تىل٘ف هظلحت  طَرت تاٗذ تِ دل٘ل تحظ٘ل

در حالتٖ دٗگز ٍ  حزهت تاالٖٗ دارد اٗي طَرت تاشذ وِ تذٍى چادر هىشفِ تاشذ وِ در إ گًَِفزد تِ  هثالًحجاب؛ 

هىلف تِ ػذم هىشفِ تَدى ػول  ٍ ؛ذارٕ اس هَّاٗش دٗذُ شَدهم هثالًهوىي است تذٍى چادر هىشفِ ًثاشذ ٍلٖ 

 ، ٗه ثَاب ٍ ٗه ػماب دارد.شَدٖ هوزدُ است ٍلٖ حزاهٖ را ً٘ش هزتىة 

ٍ ووتز وسٖ در تظَٗزّإ ػملٖ اٗشاى اشىال  اًذ وزدُحال در تظَٗزٕ وِ هزحَم اطفْاًٖ اس طَرت چْارم 

تىل٘فٖ را اهتثال  تَاًذٖ هٍ تا اٗي دلت ػملٖ دٍ تىل٘ف هتفاٍت خَاّ٘ن داشت ٍ هىلف  حال درػ٘ياها  ؛وزدُ است

طَرت  تٌا تزوزد ٍ اهز اػطزارٕ  وٌذ ٍ دٗگزٕ را اًجام ًذّذ. حال سَال اٗي است اگز شخظٖ در اٍل ٍلت ػول تِ

دٍم ػول ًىزدُ است ٍ اٗي  تِ تىل٘ف تَد ٍلٖ اس آى سزتاس سد.اهز اخت٘ارٕ  چْارم در آخز ٍلت هىلف تِ ات٘اى
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سٗزا تحث در جاٖٗ تَد وِ هىلف فمط ٗه تىل٘ف  اًذ شذُآى است وِ هزحَم اطفْاًٖ اس تحث خارج   دٌّذُ ًشاى

اٗشاى  وِ درحالٖهوىي است.  ٍ اوثزلَل اٗشاى اٗي است وِ در ّوِ هَارد تخ٘٘ز ٍجَتٖ ت٘ي الل  ِ السه ٍ ؛داشت

 .تاشٌذٖ ًولائل تِ اٗي اهز 

طَرت گزفتِ است ٍ آى اٗي است وِ در فزع طَر چْارگاًِ ٗه  ٕا هغالطِرد اٗي ت٘اى  رسذٖ هزاٗي تِ ًظز تٌات

 .اًذ وزدُدٍ تىل٘ف را فزع  تىل٘ف ٍجَد داشت ٍ هزحَم اطفْاًٖ
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