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ئهم اجمعين»  «الحمدهّلل رب العالمين و صلي اهّلل علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
:  خالصه جلسه گذشته

 ایي ثَد وِ اهتخبل اروبلی لثحج دس تفػیلی وِ هشحَم آلبی ًبئیٌی روش وشدًذ ٍ دلیلی وِ البهِ وشدًذ ثَد، ثْشحبل هحػل دلی

دس ػشؼ اهتخبل تفػیلی ًیست ثلىِ دس ستجِ هتأخش اص اهتخبل تفػیلی است لزا احتیبط دس ربیی وِ توىي اص اهتخبل تفػیلی 

 .ثبضذ ٍ هستلضم تىشاس ثبضذ ربیض ًیست

ًسجت ثِ ایي دلیل اضىبالت هتؼذدی ضذُ وِ ثِ غَست خالغِ ایي اضىبالت سا ػشؼ هیىٌین وِ ثؼضی اص ایي اضىبالت ٍاسد 

. است ٍلی ثؼضی اص اضىبالت ثِ ثیبى هشحَم هحمك ًبئیٌی ٍاسد ًیست

 :اشکاالت دلیل ششن
هزوَع اضىبالتی وِ ثِ ایطبى ضذُ حذٍد ّفت اضىبل است وِ پٌذ اضىبل سا هشحَم آلبی فبضل دس تفػیل الطشیؼة آٍسدّبًذ 

 . ٍ یه اضىبل هشحَم آلبی خَئی ٍ یه اضىبل سا ّن هشحَم آلبی حىین روش وشدّبًذ

  :اشکال اول

هشحَم آلبی فبضل ایي اضىبل سا ثِ اغل هجٌبی هحمك ًبئیٌی ٍاسد وشدّبًذ ٍ آى ایي است وِ آلبی ًبئیٌی فشهَدًذ وِ اًجؼبث 

ثبیذ ًبضی اص ثؼج ثبضذ تب غذق اهتخبل ثىٌذ ٍ اگش اًجؼبث ًبضی اص احتوبل ثؼج ثبضذ چٌبًچِ دس اهتخبل اروبلی تحمك داسد ایي 

.  هَرت غذق اهتخبل ًویطَد یؼٌی ایٌىِ اهتخبل اروبلی ثب توىي اص اهتخبل تفػیلی ال یؼذ اهتخبالً

هشحَم آلبی فبضل دس اضىبل ثِ آلبی ًبئیٌی هیفشهبیٌذ وِ اغل ایي سخي وِ اًجؼبث ثبیذ ًبضی اص ثؼج ثبضذ دسست ًیست ٍ 

ّوچٌیي ػلن ثِ . آًچِ وِ لبثل پزیشش است ایي است وِ اًجؼبث ًبضی اص ػلن ثِ ثؼج هیجبضذ ًِ ایٌىِ ًبضی اص خَد ثؼج ثبضذ

ّویي همذاس ثذاًذ وِ هَلی ثؼج ٍ اهش ٍ تحشیه وشدُ است وبفی ثشای . ثؼج ّن ثِ تٌْبیی ثشای اًجؼبث هىلف وبفی ًیست

تحشیه هىلف ًیست ثلىِ ثؼذ اص ػلن ثِ ثؼج ثبیذ ٍػذُ ٍ ٍػیذ ّن دس وبس ثبضذ ٍ هسئلِ حَاة ٍ ػمبة ٍ پبداش ٍ هزبصات 

-ػلن ثِ ثؼج ثِ اضبفْی ایي ضوبئن هی. ثبضذ تب دس للت هىلف یه اضتیبق ٍ تٌفّشی ًسجت ثِ هأهَسثِ ٍ هٌْیؼٌِ ایزبد ضَد

اگش لشاس ثَد اًجؼبث ًبضی . تَاًذ هَرت اًجؼبث ضَد، آى ٍلت چغَس آلبی ًبئیٌی هذػی ّستٌذ اًجؼبث ثبیذ ًبضی اص ثؼج ثبضذ

اگش ایي هسجت اص آى ثَد ثبیذ ّیچ . اص ٍرَد ٍالؼی ثؼج ثبضذ، ّویي همذاس وِ ایي ثؼج هحمك ضَد ثب یذ ّوِ هٌجؼج هیطذًذ

ٍلتی وِ هیگَییذ اًجؼبث ًبضی اص ثؼج است، ٍلتی وِ . ایي الصهِ والم ضوبست. ػػیبًی ٍ هؼػیتی دس ػبلن تحمك پیذا ًویىشد
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لزا هؼلَم . ثؼج تحمك پیذا وٌذ ثبیذ اًجؼبث ّن پیذا ضَد ٍ فشلی ّن ثیي ػبلن ٍ ربّل ًجبضذ دس حبلی وِ لغؼبً ایٌغَس ًیست

 .هیطَد وِ سخي آلبی ًبئیٌی وِ هیفشهبیٌذ اًجؼبث ًبضی اص ثؼج است غحیح ًیست ثلىِ اًجؼبث ًبضی اص ػلن ثِ ثؼج هیجبضذ

 :رد اشکال اول

ثجیٌیذ هب سخي هشحَم . ثِ ًظش هب ایي اضىبل ثِ سخي آلبی ًبئیٌی ٍاسد ًیست ٍ هب ثِ ثیبى هشحَم آلبی فبضل اضىبل داسین

ایٌىِ ایطبى هیفشهبیذ اًجؼبث ًبضی اص ثؼج است هٌظَس ایي ًیست وِ ًسجت ثؼج ٍ اًجؼبث ًسجت . ًبئیٌی سا ثبیذ تحلیل ثىٌین

ایطبى ًویخَاّذ ثگَیذ سجت . ػلیّت تبهِ ٍ هؼلَل ثبضذ ٍ ایي عَس ًیست وِ تب ثؼج هحمك ضذ حتوبً اًجؼبث ّن هحمك ضَد

اًجؼبث ٍ تحشیه ضذى هىلف ٍرَد ٍالؼی ثؼج هیجبضذ تب هشحَم آلبی فبضل اضىبل وٌذ وِ اگش ایي چٌیي ثبضذ ثبیذ ػػیبى 

ثِ ػجبست دیگش . ثلىِ هٌظَس هشحَم ًبئیٌی ایي است وِ ثب ثؼج اهىبى اًجؼبث ثشای هىلف فشاّن هیطَد. اص ّیچ وسی سش ًضًذ

هحمك ًبئیٌی ًویخَاّذ ثگَیذ ثب ثؼج اًجؼبث فؼلی تحمك پیذا هیىٌذ ٍ هٌظَس ایي ًیست وِ تب ثؼج تحمك پیذا وشد اًجؼبث اص 

هطخع است وِ هٌظَس ایي ًیست ثلىِ ثؼج ثبػج هیطَد وِ صهیٌِ اًجؼبث دس هىلف هحمك ضَد . ًبحیِ هىلف فؼلیت پیذا وٌذ

. ثِ ضشط ایٌىِ همذهبت فشاّن ضَد ٍ هَاًغ ّن ثشعشف ضَد وِ ػلن هىلف یىی اص ضشایظ است

ثش فشؼ ػلن ّن پیذا ضذ ثبص ّن اًجؼبث غَست هیگیشد؟ ثش فشؼ ػمبة ٍ حَاة ّن ثِ ػٌَاى ٍػذُ ٍ ٍػیذ روش ضذ آیب 

اًجؼبث هحمك هیطَد؟ اگش ایي عَسی وِ هشحَم آلبی فبضل فشهَدًذ ثبیذ یىبیه هَاًغ سا ّن روش ثىٌین ٍ ثگَیین اًجؼبث دس 

غَستی حبغل هیطَد وِ ػلن ثِ ثؼج پیذا ضَد ٍ ایي هَاًغ ًجبضذ یؼٌی گَیب ثِ ًظش ایطبى ثحج هحمك ًبئیٌی اًجؼبث فؼلی 

 .پس ایي اضىبل ٍاسد ًیست. ثَدُ وِ لغؼبً ایي هشاد ًیست هٌظَس اًجؼبث فؼلی ًیست تب ایي اضىبل ثخَاّذ ٍاسد ثبضذ

  :اشکال دوم
هشحَم آلبی فبضل هیفشهبیذ وِ سلّوٌب وِ اًجؼبث ًبضی اص ثؼج ثبضذ، هیپزیشین وِ اًجؼبث ثبیذ ًبضی اص ثؼج ثبضذ ٍلی چِ 

حشف آلبی ًبئیٌی ایي ثَد وِ اگش اًجؼبث ًبضی اص ثؼج ثبضذ . دلیلی داسین وِ ایي هسئلِ دس غذق اهتخبل هذخلیت داضتِ ثبضذ

اهب اگش اًجؼبث ًبضی اص احتوبل . اهتخبل ٍ اعبػت غذق هیىٌذ یؼٌی ثبیذ هىلف ػول سا ثَاسغِ اهش هَلی ٍ اهش اٍ اًزبم دّذ

لزا ًتیزِ گشفتْبًذ وِ ثب فشؼ . ثؼج ثبضذ چٌبًچِ دس اهتخبل اروبلی ٍ احتیبط ایي چٌیي است، دس ایٌزب اهتخبل غذق ًویىٌذ

اضىبل هشحَم آلبی فبضل ثِ ایطبى ایي است وِ . توىي اص اصالِ ضجِْ، اهتخبل اروبلی فبیذّبی ًذاسد چَى اغالً اهتخبل ًیست

هسئلِ اهتخبل ثِ ایي هؼٌی است وِ ػمل هب ثِ هب حىن هیىٌذ وِ ثبیذ ػولی سا وِ هَلی اص ضوب خَاستِ ثب توبم خػَغیبت ٍ 

لجالً ثحج وشدّبین وِ ػمل . اغالً حبون ثِ لضٍم اهتخبل ػمل است ٍ ػمل هیگَیذ وِ ثبیذ اٍاهش سا اهتخبل وٌیذ. ضشایظ اتیبى وٌیذ

ّوبى ػملی وِ حىن ثِ لضٍم اهتخبل هیىٌذ . است وِ حىن ثِ اعبػت هیىٌذ ٍ اگش ضشع ّن اهشی وشدُ ایي اهش اسضبدی است

اهتخبل یؼٌی آًچِ سا اص ضوب خَاستْبًذ . هیگَیذ وبسی وِ ضوب هیىٌیذ ثبیذ ّوبى هأهَسثِ ثبضذ ٍ دیگش اهتخبل غیش اص ایي ًیست

ثتوبهِ اًزبم دّیذ ٍ ایٌىِ ثشای غذق اعبػت ٍ اهتخبل ثبیذ حتوبً اًجؼبث هب ًبضی اص ثؼج ثبضذ ایي دلیلی ثش هذخلیت آى دس 

 . غذق اهتخبل ًیست
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ایي اضىبل ثِ ًظش هب اضىبل ٍاسدی است ٍ حمیمت اهتخبل اص دیذ ػمل ایي است وِ هغبثك آًچِ اص هب خَاستْبًذ ػولوبى سا 

 .اًزبم دّین اهب ایٌىِ ایي ثبیذ ًبضی اص ثؼج ثبضذ ایي چیضی ًیست وِ دس غذق اهتخبل هذخلیت داضتِ ثبضذ

  :اشکال سوم
سلوٌب وِ اًجؼبث ًبضی اص ثؼج ثبضذ ٍ سلوٌب وِ ایي هسئلِ یؼٌی ًطئت گشفتي اص ثؼج دس غذق اهتخبل هذخلیت داضتِ ثبضذ، ثِ 

ػجبست دیگش هب اص دٍ اضىبل لجلی غشف ًظش هیىٌین اهب دس سمَط اهش ثِ ّیچ ٍرِ تحمك ػٌَاى عبػت ٍ اهتخبل دخبلت ًذاسد 

آًچِ وِ ثش هب الصم است ایي است وِ اهش هَلی سبلظ ضَد، سمَط اهش هَلی ثِ اتیبى هب یتؼلك ثِ األهش ثتوبم ارضائِ ٍ ضشایغِ 

حبغل هیطَد ٍ دیگش ًیبصی ًیست دًجبل تحمك ػٌَاى اهتخبل ثبضین ٍ ّیچ دلیل ػملی ٍ ًملی ًذاسین وِ حتوبً ثبیذ ایي ػٌَاى 

لزا ایي ادػبی هحمك ًبئیٌی وِ تب اهتخبل تفػیلی ّست ًَثت ثِ اهتخبل اروبلی ًویشسذ چَى . اعبػت ٍ اهتخبل تحمك پیذا وٌذ

. دس ایي فشؼ غذق ػٌَاى اهتخبل ًویىٌذ غحیح ًیست؛ چَى آًچِ هب ًیبص داسین سمَط اهش است ًِ تحمك ػٌَاى اهتخبل

 :رد اشکال سوم

ثجیٌین آیب ٍالؼبً هسئلِ سمَط اهش ثب هسئلِ اهتخبل دٍ همَلِ . ثِ ًظش هب ایي سخي هخذٍش است یؼٌی ایي اضىبل لبثل لجَل ًیست

ّستٌذ؟ وِ ایطبى هیفشهبیذ وِ هب سمَط اهش سا ًیبص داسین ٍ وبسی ثِ تحمك ػٌَاى اهتخبل ًذاسین، دس ایٌزب ثحج ػٌَاى ثوب َّ 

هب ثبیذ دلت وٌین ٍ ثجیٌین وِ آیب اغالً هیطَد هذػی ضذ وِ دس ربیی اهش هَلی سبلظ ضذُ ٍلی دس ػیي حبل . ػٌَاى وِ ًیست

 اهتخبل تحمك پیذا ًىشدُ است؟ حمیمت اهتخبل چیست؟ حمیمت سمَط اهش چیست؟

ثِ ًظش هب حمیمت ایٌْب یىی است، ػمل هب ثِ هب هیگَیذ وِ اگش وبسی سا اًزبم دادی ٍ ایي هأتی ثِ هغبثك ثب هأهَسثِ ثَد تَ 

-آیب هی. هوتخل ّستی ّویي ػمل ٍلتی تغبثك هأتی ثِ ٍ هأهَسثِ سا هیجیٌذ هیگَیذ وِ اهشی وِ هتَرِ تَ ثَد سبلظ ضذُ است

ضَد ثگَیین وِ ػمل هب دس فشؼ اهتخبل اروبلی ٍ احتیبط، هیگَیذ وِ اهش تَ سبلظ ضذ حبال چِ دس فشؼ هوتخل ثَدى ٍ چِ 

دس اهش هَلی فمظ هحتبد ایي ّستین وِ وبسی وٌین اهش هَلی سبلظ ضَد ٍ دیگش : دس فشؼ ػذم هوتخل ثَدى؟ آیب هیطَد گفت

لظ األهش فسوبسی ثِ تحمك ػٌَاى اهتخبل ًذاسین؟ ثِ ًظش هب ایٌْب لبثل تفىیه ًیستٌذ ٍ ثِ ّن پیَستْبًذ ٍ اگش اًسبى هوتخل ثَد 

هب هتَرِ ًویطَین ایٌىِ ایطبى هیفشهبیذ وِ هب دس اهش . ػٌِ اگش اًسبى وبسی وشد وِ سمظ األهش ػٌِ فیؼذ ػٌذ الؼمل هوتخالً

هَلی فمظ ًیبص داسین ثِ ایٌىِ اهش فمظ اص هب سبلظ ضَد ٍ وبسی ثِ تحمك ػٌَاى اهتخبل ًذاسین ثِ چِ هؼٌی است؟ ایي دٍ اص ّن 

 .لبثل تفىیه ًیستٌذ

  :اشکال چهارم
ایي اضىبل ّن ثب لغغ ًظش اص اضىبل اٍل هیجبضذ ٍ ثش فشؼ غحت لَل هشحَم ًبئیٌی دس ایٌىِ اًجؼبث ًبضی اص ثؼج هیجبضذ ٍ 

تٌْب هشرغ ثشای اعبػت ٍ اهتخبل خَد ػمل است یؼٌی ػمل حىن هیىٌذ وِ آیب اهتخبل هحمك : ًِ احتوبل ثؼج، اضىبل ایي است

ػمل ّوبى عَس . ضذُ یب ًطذُ؟ یؼٌی اغل ٍرَة اهتخبل سا ػمل دسن هیىٌذ ٍ تٌْب هشرغ ثشای تحمك اهتخبل ّن ػمل هیجبضذ

وِ دس اًجؼبث ًبضی اص ثؼج حىن ثِ تحمك اهتخبل هیىٌذ دس ربیی ّن وِ اًجؼبث ًبضی اص احتوبل ثؼج هیجبضذ حىن ثِ تحمك 

چَى . ثلىِ ثبالتش اص ًظش ػمل دس ربیی وِ اًجؼبث ًبضی اص احتوبل ثؼج ثبضذ تحمك اهتخبل ٍ اعبػت الَی است. اهتخبل هیىٌذ
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اگش ربیی وِ ثؼج ٍرَد داسد اص ثؼج هٌجؼج ضَد سٍضي است وِ ایي اهتخبل است اهب اگش دس ربیی احتوبل ثؼج ثذّذ ٍ هٌجؼج 

ایي اضىبل چْبسم ٍاسد . ضَد ًطبًگش ایي است وِ ایي فشد اًسبى اّل اًمیبد است وِ ثِ غشف احتوبل ثؼج ّن هٌجؼج ضذُ است

ضوب . است ّش چٌذ وِ ایي اضىبل ثب اضىبل سَم ایطبى سبصگبس ًیست ٍ هؤیذ هٌبلطْبی است وِ دس اضىبل سَم ایطبى وشدین

 ػمل وسی سا وِ اهتخبل اروبلی هیىٌذ، هوتخل ثِ اٍلتی هیگَییذ وِ ػمل تٌْب هشرغ ثشای تطخیع اهتخبل است ٍ دس ایٌذ

 .حسبة هیأٍسد، دس فشؼ لجلی ّن اضىبل ّویي ثَد ٍ تفىیه دسست ًیست

  :اشکال پنجن
اضىبل پٌزن ایي است وِ دس اهتخبل اروبلی ٍ احتیبط اًجؼبث ًبضی اص احتوبل ثؼج ًیست تب ضوب اضىبل وٌیذ وِ چَى اًجؼبث 

ًبضی اص احتوبل ثؼج است پس اهتخبل ضوشدُ ًویطَد لزا ثب توىي اص اصالِ ضجِْ ٍ اهتخبل تفػیلی ًَثت ثِ اهتخبل اروبلی ٍ 

اغالً اغل ایي حشف داسای اضىبل است دس هَاسد احتیبط ٍ اهتخبل اروبلی ّن اًجؼبث ًبضی اص ػلن ثِ ثؼج . احتیبط ًویشسذ

است ٍ احتوبل ثؼج دس وبس ًیست؛ چَى ػلن اروبلی دس ایٌزب ٍرَد داسد یؼٌی اغل تىلیف سا هیذاًذ ٍ ثؼج ثشای اٍ لغؼی 

است ٍلی ًسجت ثِ هجؼَث الیِ ضه داسد لزا دس ایٌزب اهتخبل اروبلی ّن هبًٌذ اهتخبل تفػیلی دس ٍالغ ثِ هؼٌبی اًجؼبث ًبضی اص 

احتوبل ثؼج دس ربیی است وِ اغل تىلیف ثشای هب هؼلَم ًجبضذ ٍلی دس ایٌزب اغل تىلیف . ثؼج است ٍ احتوبل ثؼج ًیست

 .پس اص پٌذ اضىبل ایطبى سِ اضىبل ٍاسد هیجبضذ.  دسستی هیجبضذللزا ثِ ًظش هیشسذ وِ ایي اضىبل ّن اضىب. هؼلَم است

  .اضىبلی است وِ هشحَم آلبی خَئی ثِ آلبی ًبئیٌی ٍاسد وشدًذ :اشکال ششن

ایطبى دس همبثل آلبی ًبئیٌی هذػی ّستٌذ وِ هب یمیي داسین اهتخبل اروبلی دس ػشؼ اهتخبل تفػیلی هیجبضذ ًِ دس عَل آى دس 

هشحَم آلبی خَئی دس ثیبى ایي . حبلی وِ آلبی ًبئیٌی هذػی ضذًذ وِ ستجْی اهتخبل اروبلی هتأخش اص اهتخبل تفػیلی هیجبضذ

هغلت هیفشهبیٌذ وِ فشق ثیي ػجبدت ٍ غیش ػجبدت ایي است وِ ػول ػجبدی ثبیذ ثب اضبفْی الی اهلل تؼبلی اًزبم ضَد اهب دس 

پس هالن اهتیبص ػول ػجبدی اص ػول غیش ػجبدی . تَغلیبت غشؼ ًفس ػول هیجبضذ ٍ الصم ًیست اضبفِ ثِ خذاًٍذ پیذا وٌذ

هٌتْی هب دس ػجبدت آیب . لػذ لشثت ّن یؼٌی لػذ اهتخبل اهش است. ّویي ًسجت پیذا وشدى ثِ خذاًٍذ ٍ لػذ لشثت هیجبضذ

ٍالؼبً ًیبص داسین وِ ایي اضبفِ ثِ خذا، حتوبً هطخع ٍ تفػیلی ثبضذ یب ًِ؟ ایي اضبفِ هیتَاًذ ثب اتیبى ثِ هأهَسثِ ػلی ًحَ 

دس ربیی وِ هب . ثجیٌیذ آًچِ وِ دس ػجبدت الصم است اغل اضبفِ است یؼٌی هْن ایي اتػبل هیجبضذ. اإلروبل ّن هحمك ضَد

ثؼذ ایطبى . اتیبى ثِ ػجبدت هیىٌین ٍلَ ػلی ًحَ اإلروبل ٍ احتیبط هیىٌین ٍ تىشاس هیىیٌن ػول سا، ایي اضبفِ حبغل هیطَد

یه ضبّذی سا روش هیىٌٌذ ٍ هیفشهبیٌذ وِ ػمالء دس ػول ثِ احتیبط ضشط توىي اص اهتخبل تفػیلی ٍ اصالْی ضجِْ ًىشدُ ثلىِ 

لزا اگش اص ػمالء دس . احتیبط سا دس ّوِ هَاسد ٍ ّوِ حبالت حسي هیذاًٌذ ٍ ّیچ لیذی ثشای حىن ثِ حسي احتیبط ًذاسًذ
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هَسد وسی وِ ػولی سا سربءً اًزبم دّذ، چَى احتوبل هغلَثیت آى سا هیذّذ، سؤال وٌین وِ آیب ایي ضخع هوتخل هحسَة 

 . هیطَد یب ًِ؟ ػمالء اٍ سا هوتخل هیذاًٌذ

 ایٌىِ :دوم. ایٌىِ ػمالء دس ػول ثِ احتیبط ضَد ػذم توىي اص اهتخبل تفػیلی سا روش ًىشدّبًذ :اول: پس ثب تَرِ ثِ دٍ رْت

. ػمالء ػول ثش اسبس احتوبل هغلَة ثَدى سا ربیض هیذاًٌذ، هؼلَم هیطَد اهتخبل اروبلی دس ػشؼ اهتخبل تفػیلی است

 :نتیجه
پس ثب تَرِ ثِ ایي دٍ هغلجی وِ گفتِ ضذ یىی ایٌىِ دس ػجبدت غشف اضبفْی ثِ خذاًٍذ هْن است وِ تفبٍت ػجبدت ٍ غیش 

دس ػجبدت اضبفْی ثِ خذا الصم است ویف اتفك، ٍلَ ثِ ًحَ اروبل ٍ هغلت دٍم ّن ایٌىِ ػمالء ثشای . ػجبدت دس ایي است

حسي احتیبط ّیچ لیذ ٍ ضشعی روش ًىشدّبًذ ٍ ػذم توىي اص اهتخبل تفػیلی سا هالن ًویذاًٌذ ثلىِ غشف احتوبل هغلَثیت 

ایي اضىبلی ّست وِ . ثب تَرِ ثِ ایٌْب ًتیزِ هیگیشین وِ اهتخبل اروبلی دس ػشؼ اهتخبل تفػیلی هیجبضذ. سا وبفی هیذاًٌذ

ایي هغلت لسوت اٍل فشهبیص آلبی . هشحَم آلبی خَئی ثِ هشحَم ًبئیٌی داسًذ وِ ثِ ًظش هب ایي اضىبل ّن دسست است

خَئی ثَد ٍ ثخص دیگشی ّن داسد وِ ثبیذ ثشسسی وٌین وِ ًبظش ثِ لسوت دٍم والم ًبئیٌی هیجبضذ ٍ آى ایي ثَد وِ اگش هب 

هشحَم آلبی خَئی ثِ ایي هغلت اضىبلی . ضه وشدین وِ آیب ثب اهتخبل اروبلی اهتخبل هحمك هیطَد هشرغ هب اضتغبل است

 .داسًذ وِ ثِ ػٌَاى لسوت دٍم فشهبیص ایطبى روش خَاّین وشد
 

 «ٍالحوذ هلل سة الؼبلویي»
 


