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ئهم ا اهلل علي محمد و هلل رب العالمين و صليالحمد»  «معينج آهل الطارهين و اللعن علي اعدا

 خالصه جلسه گذشته:
ضشفبً ٍ فشىبً. ثِ فجبست دیگش هشحَم  است  فشؼ کشدین عجٌ ًؾش هحٌَ خشاسبًی اليبػ هقبهالت ثشای فَذِ هؤثش ٍضـ ضذُ

پبسخ داد. ٍجل اص ایٌکِ ثِ ، ایطبى یک اضکبلی سا هغشح ٍ اص آى آخًَذ دس اليبػ هقبهالت ّوبًٌذ اليبػ فجبدات غحیحی ضذُ

 ثشسسی ًؾش هحٌَ خشاسبًی ثپشداصین دٍ ًکتِ کِ هشثَط ثِ هغلت اٍل است ثبٍی هبًذُ کِ الصم است هَسد اضبسُ ٍشاس گیشد:

 :)ره( محقق خویی کالم
، هب دس هغلت اٍل گيتین است کالم هشحَم آٍبی خَیی هجٌی ثش جشیبى ًضاؿ دس هسجّجبتًکتِ اٍل کِ ثبیذ هَسد ثحث ٍشاس گیشد 

کٌذ هب ٍبئل ضَین اليبػ هقبهالت ثشای  حٌ آى است کِ ًضاؿ ثیي غحیحی ٍ افوی دس اليبػ هقبهالت دس غَستی جشیبى پیذا هی

اًذ ًضاؿ ثیي غحیحی ٍ افوی هقٌی ًخَاّذ داضت،  اًذ اهب اگش ثگَیین ایي اليبػ ثشای هسجّجبت ٍضـ ضذُ اسجبة ٍضـ ضذُ

تَاًین ًضاؿ ثیي  اًذ ثبص ّن هی ی هقتَذ است هب حتی اگش ثگَیین اليبػ هقبهالت ثشای هسجّجبت ٍضـ ضذُهشحَم آٍبی خَی

اًذ توبم ًیست. دلیل ثش فذم  هحٌَ خشاسبًی ٍ اتجبؿ ایطبى هغشح کشدُغحیحی ٍ افوی سا دس ایٌجب تػَیش کٌین، چَى دلیلی کِ 

اتػبه ثِ غحت ٍ ىسبد سا ًذاسًذ، هلکیت، صٍجیت ٍ اهثبل آى یب هَجَدًذ  جشیبى ًضاؿ دس هسجّجبت ایي ثَد کِ هسجّجبت ٍبثلیت

دٍ ًحَُ ٍجَد ًذاسًذ کِ یکی غحیح ثبضذ ٍ دیگشی ىبسذ، ثِ خاله اسجبة کِ ٍبثلیت اتػبه ثِ غحت ٍ ىسبد سا  ٍ یب هقذٍم

جبت ّن ٍبثلیت اتػبه ثِ ضًَذ هسجّ داسًذ. هشحَم آٍبی خَیی هقتَذ است ّوبى عَس کِ اسجبة هتػو ثِ غحت ٍ ىسبد هی

 است کِ ثِ آى اضبسُ خَاّین کشد. غحت ٍ ىسبد سا داسًذ ٍ ایي ثِ خبعش هجٌبی خبظ ایطبى 

میش اص آى هقٌبیی کِ هب ثشای هسجّت رکش کشدین یقٌی هقتجِش.  ًيس ایطبى هقتَذ است هسجّت فجبست است اص افتجبس ًيسبًی ٍبئن ثِ

گَیذ هلکیت دس ٍاٍـ فجبست است اص افتجبسی کِ ىشٍضٌذُ دس اىٌ  تجبس ًيسبًی هقتجش داًستِ ٍ هیایطبى هسجّت سا فجبست اص اف

کٌذ کِ خشیذاس،  دس اىٌ ًيسص افتجبس هیکٌذ، هثالً تب کٌَى ایي خبًِ هلک ىشٍضٌذُ ثَدُ ٍلی اص اآلى  ًيس خَد ثشای خشیذاس هی

گَیذ  ِ ًؾش هشحَم آٍبی خَیی فجبست است اص افتجبس ًيسبًی ٍبئنِ ثِ ًيس هقتجِش. ایطبى هیهبلک ثبضذ، چَى حَیَت اًطبء ث

کٌذ؛ هثالً ضوب کِ  ِ هٌطِئ ایي افتجبس سا دس اىٌ ًيسص اًجبم دّذ ثشای حػَل هلکیت، صٍجیت ٍ اهثبل آى کيبیت هیّویي ک

 . ضَد یي افتجبس هلکیت هحٌَ هیثِ ا ٍ کٌی اص اآلى صیذ هبلک خبًِ ضوب ثبضذ ای افتجبس هی ىشٍضٌذُ

هقتجِش لزا ٍبثلیت اتػبه ثِ غحت  ًيس گَیذ چَى هسجّت دس ثبة هقبهالت فجبست است اص افتجبس ًيسبًی ٍبئن ثِ پس ایطبى هی

ثبلل فبٍل هختبس غبدس ضَد هتػو ثِ غحت خَاّذ ضذ  ایي ثیبى کِ اگش ایي افتجبس اص اّل آى، یقٌی اًسبىِ ٍ ىسبد سا داسد؛ ثِ
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ایي افتجبس هتػو ثِ ىسبد خَاّذ ضذ حتی فٌذ القَالء  تحٌَ پیذا کٌذ هثل هجٌَى یب غجی اهب اگش ّویي افتجبس اص ًبحیِ میش اّل

ِ غحت ٍ ىسبد سا داسد ٍ ، یقٌی ایي افتجبس فٌذ الطبسؿ ٍ القَالء ٍبثلیت اتػبه ثٍ اص ایي جْت ىشٍی ثیي ضبسؿ ٍ فَالء ًیست

ّویي کبىی است ثشای ایٌکِ هب ًضاؿ سا حتی دس هسجّجبت ّن جبسی ثذاًین، یقٌی ثگَیین حتی فلی الََل ثِ ٍضـ اليبػ هقبهالت 

 . ًضاؿ ثیي غحیحی ٍ افوی هتػَس استثشای هسجّجبت ّن 

 کِ اسبس آًچِ ضوب گيتیذ کِ هقبهالت اگشکٌذ  ثِ هحٌَ خشاسبًی ٍ اتجبؿ ایطبى اضکبل هی هشحَم آٍبی خَیی دس ٍاٍـلزا 

کٌٌذ ثلکِ اهش آًْب ىَظ دایش ثیي ٍجَد ٍ فذم است ٍ لزا ًضاؿ ثیي  اسبهی ثشای هسجّجبت ثبضٌذ اتػبه ثِ غحت ٍ ىسبد پیذا ًوی

ضوب ثش ایي است کِ اسجبة ٍبثلیت اتػبه ثِ  چَى اسبس استذالل ،غحیحی ٍ افوی دس آًْب هقٌی ًذاسد سخي ثبعلی است

داسًذ لزا ًضاؿ دس آًْب جبسی است اهب هسجّجبت چَى ٍبثلیت اتػبه ثِ غحت ٍ ىسبد سا ًذاسًذ ًضاؿ دس آًْب غحت ٍ ىسبد 

 .ضَد جبسی ًوی

 ثب احتسبة ًؾش هشحَم آٍبی خَیی هب تب ایٌجب سِ ٍَل رکش کشدین:پس 

 (.حٌ دس هسئلِ)ًؾش هحٌَ خشاسبًی ٍ  ی دس اسجبة جبسی ٍلی دس هسجّجبت جبسی ًیستٍَل اٍل: ًضاؿ ثیي غحیحی ٍ افو

 ٍَل دٍم: ًضاؿ دس ّیچ کذام اص اسجبة ٍ هسجّجبت جبسی ًیست.

 .)ًؾش هحٌَ خَیی( جبسی است ٍَل سَم: ًضاؿ دس ّش دٍ

جّجبت اص حیث ٍبثلیت اتػبه ثِ غحت ٍ کٌذ کِ ًضاؿ دس هس الجتِ هشحَم آٍبی خَیی دس ضوي کالم خَد ثِ ایي ًکتِ اضبسُ هی

فٌَاى ثیـ ٍ ًؾیش آى ثذٍى اثشاص دس خبسج اسبسبً هحٌَ  ىسبد هطکلی ًذاسد لکي اص جْت دیگشی هطکل داسد ٍ آى ایٌکِ

کٌذ  ای ًذاسین ثگَیین ایي افتجبس ًيسبًی ثذٍى اثشاص ٍَلی ٍ ىقلی تحٌَ پیذا ًوی ضَد، یقٌی هب حتی فلی الََل ثبالفن چبسُ ًوی

کٌذ لکي  هی لکیت ثشای خشیذاسه لزا ثیـ ثشای هجوَؿ افتجبس ًيسبًی ٍ اثشاص آى ٍضـ ضذُ، چَى ثبیـ دس اىٌ ًيس خَد افتجبس

ٍ  کٌذ آى سا اؽْبس هی« ثقتُ»کٌذ سپس ثِ ليؼ  ، یقٌی ًخست دس اىٌ ًيس خَد هلکیت خشیذاس سا افتجبس هیآى سا اثشاص کٌذ ثبیذ

دس آیذ ٍ ایي گًَِ ًیست کِ ًضاؿ  ضَد لزا پبی اسجبة ّن ثِ هیبى هی ًوی هحٌَچَى فٌَاى ثیـ ٍ اهثبل آى فشىبً ثذٍى اثشاص 

 خػَظ هسجّجبت جبسی ثبضذ.

هحػل سخي هشحَم آٍبی خَیی ایي ضذ کِ ىی ًيسِ ٍبثلیت اتػبه ثِ غحت ٍ ىسبد دس هسجّجبت ٍجَد داسد اهب هسجّجبت اص 

ثیـ ٍ اهثبل آى هحسَة ، اًذ چَى هسجت فجبست است اص افتجبس ًيسبًی ٍ افتجبس ًيسبًی ثِ تٌْبیی ٍ ثذٍى اثشاص هحل ًضاؿ خبسج

 1ضَد. یًو

 :)ره( محقق خویی کالمبزرسی 
دس جبی  دس حبلی کِ هطکل اسبسی ًؾش هحٌَ خَیی اغل هجٌبی ایطبى است کِ هسجّت سا فجبست اص افتجبس ًيسبًی داًستِ

ٍ اهثبل آى غشه یک افتجبس ًيسبًی ًیست کِ هب ىقالً اص ٍسٍد  خَدش ثبثت ضذُ ٍ هَسد ثشسسی ٍشاس گشىتِ کِ حَیَت هقبهلِ
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کٌین لزا ثب تَجِ ثِ ایٌکِ اغل هجٌبی ایطبى ثبعل است آًچِ ایطبى هجٌی ثش جشیبى ًضاؿ ثیي غحیحی  ثحث خَد داسی هی ثِ ایي

 ٍبثل ٍجَل ًیست. ٍُ افوی دس هسجّجبت ىشهَد

ایٌکِ  افتجبس یقٌی ایٌکِ هي اص اآلى ثٌب ثگزاسم ثش .دایش ثیي ٍجَد ٍ فذم استثقالٍُ هوکي است گيتِ ضَد هسئلِ افتجبس ّن 

افتجبس دس  ضبیذ ثگَیین ىالًی هبلک است، اص ًؾش فشه ٍ ضشؿ اگش کسی اّلیت ًذاضتِ ثبضذ ٍ خَدش ثذاًذ اّلیت ًذاسد اغالً

کِ حٌ ًذاسد افتجبس کٌذ اهب اگش کسی ثذاًذ افتجبس کشدى ثشای اٍ  ثبضذکسی جبّل  هوکي استضَد،  اىٌ ًيس اٍ هحٌَ ًوی

دسست است هوکي است ثتَاًین  .ٍاٍـ یک الَبء ٍ یک افتجبس غَسی است تَاًذ چٌیي افتجبسی ثکٌذ دس جبیض ًیست ٍ اٍ ًوی

افتجبس دس  ًیست. جبیضتخیل  ایي میش اص تخیل است ٍ تػَیش کٌین کِ افتجبس دٍ ٍسن است؛ افتجبس هؤثش ٍ افتجبس میش هؤثش اهب

، ی سا ًذاسددس حٌ کسی کِ فبلن است ثِ ایٌکِ حٌ چٌیي افتجبس ،ثٌب گزاسی ثش ایٌکِ ىالى کس هبلک ثبضذ ثِ هقٌبیاىٌ ًيس 

 .ىتأهل ضَد ٍلی هؤثش ًیست. ضَد ًِ ایٌکِ گيتِ ضَد افتجبس هحٌَ هی هحٌَ ًوی

میش اّلص اگش فبلن  دس حٌاغل هجٌبی هشحَم آٍبی خَیی ثبعل است. ثبًیبً: چِ ثسب گيتِ ضَد اغل چٌیي افتجبسی  :پس اٍالً

یقٌی هسئلِ افتجبس ّن اهشش دایش ثیي ٍجَد ٍ فذم ضَد.  ، هحٌَ ًویتَاًذ چٌیي افتجبسی سا ثکٌذ ثبضذ ثِ ایٌکِ ّش کسی ًوی

 است.

 :)ره( محقق نائینی کالم
دس ثوشُ ًضاؿ  دس ثبة هقبهالت دس ثحث توسک ثِ اعالً است، ایطبى ًکتِ دیگشی کِ ثبیذ ثِ آى اضبسُ کٌین کالم هحٌَ ًبئیٌی

ساثغِ سججیت ٍ هسجّجیت ًیست. تب ایٌجب هب آًچِ  کٌذ اغالً ساثغِ ثیي اليبػ هقبهالت ٍ هيبد آًْب ادفب هی ثیي غحیحی ٍ افوی

ضَد ًسجت سججیت ٍ هسجّیت  رکش کشدین ایي ثَد کِ پزیشىتین ًسجت ثیي اليبػ هقبهالت ٍ آًچِ ثِ ٍاسغِ ایي اليبػ هحٌَ هی

اهب ایطبى ثِ  ّستٌذ ٍ هلکیت، صٍجیت ٍ اهثبل آى هسجّت ّستٌذ. سجت هثل ایجبة ٍ ٍجَل یب ىقل است، یقٌی اليبػ هقبهالت

ایٌکِ ثحث ضذُ آیب  اسبس گَیذ: اغالً هی قبهالتدس ثبة ه دس ثبة توسک ثِ اعالً هٌبسجتی ٍ دس هَبم پبسخ ثِ یک اضکبلی

فٌِ ٍشاس دادُ ضذُ سپس  گَیذ کأىّ اغل سججیت هيشٍكٌ یب ثشای اسجبة، ثبعل است. ایطبى هی اًذ اليبػ ثشای هسجّجبت ٍضـ ضذُ

َد هقبهالت است ٍلی هب اغل ایي سججیت سا ٍجَل ًذاسین ٍ اغالً دس ثبة هقبهالت، هسئلِ اًذ اليبػ هقبهالت سجت ثشای خ گيتِ

 . سججیت هغشح ًیست

ایطبى هذفی است سججیت دس تکَیٌیبت ثِ ایي هقٌبست کِ هب دٍ ٍجَد داسین کِ یکی سجت است ٍ دیگشی هسجت ٍ ٍجَد 

دس ّوِ اسجبة ٍ هسجّجبت تکَیٌیِ  .گزاسد ٍجَد سجت است سجت فلت است ثشای ٍجَد هسجت، یقٌی آًچِ دس هسجت تأثیش هی

  .هغلت اص ایي ٍشاس است

ثخَاّین ایي هغلت سا دس ثبة هقبهالت تغجیٌ  تَاى ایي سخي سا گيت؟ اگش حبل سؤال ایي است کِ آیب دس ثبة هقبهالت ّن هی

دس  هؤثش دس هلکیت ّستٌذثگَیین ّویي اليبػ  کٌین ثبیذ ثگَیین فَذ ثیـ )ایجبة ٍ ٍجَل( فلت ٍجَد هلکیت ّستٌذ، یقٌی ثبیذ

، چَى اگش ٍشاس داًستسا سجت ًَل ٍ اًتَبل « اضتشیتُ»ٍ « ثقتُ»تَاى ليؼ  تَاى فَذ سا سجت هلکیت داًست ٍ ًوی حبلی کِ ًوی
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حػَل هلکیت، گزاس ثبضٌذ ٍ هَجت  ایي اليبػ تأثیش خَد ذ ثبیذٌهلکیت ثبض سجتثبضذ ایي اليبػ سجت ثشای ًَل ٍ اًتَبل ٍ 

. ضبّذ ثش ایي هغلت ّن ایي است کِ ٌذصٍجیت ٍ اهثبل آى ثبضٌذ دس حبلی کِ خَدِ ایي اليبػ ٍغقبً هَجت حػَل هلکیت ًیست

، ٍغقبً هلکیت هحٌَ ًخَاّذ «ٍجلتُ»ٍ عشه هَبثل ّن ثگَیذ: « ثقتُ»اگش کسی دس حبلت خَاة ٍ یب ثِ غَست ضَخی ثگَیذ: 

ضَد، یقٌی اگش کسی ٍػذ جذّ ٍ ٍػذ ًَل ٍ اًتَبل سا ًذاضتِ ثبضذ اليبػ ثِ  هلکیت ًوی ػَلسجت ح ثِ تٌْبیی ضذ. پس اليبػ

 سجت حػَل هلکیت ٍ ًَل ٍ اًتَبل ًخَاّذ ضذ. تٌْبیی 

ثلکِ ًسجت ثیي اليبػ هقبهالت ٍ خَد هقبهالت ًسجت  پس اسبسبً ًسجت ثیي اليبػ ٍ هيبد آًْب ًسجت سججیت ٍ هسجّجیت ًیست

ضَد،  است، یقٌی اليبػ دس ثبة هقبهالت ثِ هٌضلِ آلت ّستٌذ ٍ آًچِ گوبى ضذُ ثِ ٍاسغِ ایي اليبػ هحٌَ هیآلة ٍ رٍاآللة 

کٌذ کِ غبحت آى  ، یقٌی اليبػ ٍسیلِ ٍ اثضاس ثشای سسیذى ثِ هَػَد ّستٌذ ٍ آلت ٍ اثضاس دس غَستی آلیّت پیذا هیرٍاآللة است

جیت ٍ اهثبل آى سا داضتِ ثبضذ. پس اسبس ٍ هحَس ثیـ، ٍػذ ثبیـ ٍ هتقبهلیي آلت ٍػذ اًطبء هقبهلِ ٍ ٍػذ تولیک یب ٍػذ صٍ

است، ّش یک اص هتقبهلیي دس ٍلت خَدش اگش چیضی سا ٍػذ کٌذ ٍْشاً ثِ یک هؾِْش ٍ هجشِص ًیبص داسد ٍ اليبػ دس ٍاٍـ اثضاس ٍ 

س اغالً ًسجت اليبػ ٍ فََد ثب هيبد آًْب ٍػذ دسًٍی است کِ دس رّي ّش یک اص هتقبهلیي است، پآلت ٍ هجشِص ٍ هؾِْش آى 

 ًسجت سجت ٍ هسجّت ًیست ثلکِ ًسجت آلت ٍ رٍاآللة است.

گَیذ  کٌذ ٍ هی هحٌَ ًبئیٌی دس اداهِ ثِ ىشً ثیي سجت ٍ هسجت ٍ آلت ٍ رٍاآللة اضبسُ هی فرق سثة و مسثة تا آلت و ذواآللة:

ٍجَد هستَل ٍ هتنبیش داسین کِ یکی هؤثش دس دیگشی است اهب دس  ىشً ثیي ایي دٍ ایي است کِ دس ثبة سجت ٍ هسجّت هب دٍ

لزا  دٍ چیض ًیستٌذ کِ یکی دس دیگشی هؤثش ثبضذ ٍ ایي دٍ اتحبد ٍجَدی داسًذ ،ثبة آلت ٍ رٍاآللة یک چیض ثیطتش ٍجَد ًذاسد

 هنبیشتی ثیي ایي دٍ ٍجَد ًذاسد.

آًْب ًسجت اسجبة ٍ هسجّجبت ًیست ثلکِ ًسجت آلت ٍ رٍاآللة است، ًسجت اليبػ هقبهالت ٍ هيبد  ىشهبیذ: پس هحٌَ ًبئیٌی هی

 1کٌذ کِ دس جبی خَدش ثِ آى اضبسُ خَاّین کشد. ای هی ایطبى اص ایي هجٌب دس ثبة توسک ثِ اعالً یک استيبدُ

 :)ره( محقق نائینی کالم بزرسی
ًسجت اليبػ هقبهالت ثب هيبد آًْب ًسجت  ایٌکِثشای چَى تٌْب دلیلی کِ ایطبى سسذ سخي هحٌَ ًبئیٌی ّن توبم ًجبضذ،  ثِ ًؾش هی

ثلکِ ًسجت آلت ٍ رٍاآللة است، رکش کشد ایي ثَد کِ اگش اليبػ سجت ثَدًذ ثبیذ ثِ غشه تحٌَ اليبػ، هيبد  سجت ٍ هسجّت ًیست

ثِ  .ضَد َد هَجت حػَل هقبهلِ ًویضذ دس حبلی کِ اگش ليؼ اص ضخع ًبئن )خَاة( غبدس ض آًْب یقٌی خَدِ هقبهلِ هحٌَ هی

داًٌذ  سسذ تػَیش ایطبى اص هسئلِ سججیّت تػَیش ًبدسستی است، چَى ٍغقبً هٌؾَس کسبًی کِ اليبػ هقبهالت سا سجت هی ًؾش هی

اِخجبس گيت سا دس هَبم « ثقتُ»گَیذ اگش کسی  ایي ًیست کِ ایي اليبػ ىی ًيسِ فلت تبهِّ تحٌَ هقبهلِ ّستٌذ، ّیچ کس ًوی

هَبهی کِ ایي اليبػ دس آى هَبم غبدس  پس اًطبء ثبضذ سججیت خَاّذ داضت، ىَظ دس صهبًی کِ دس هَبم« ثقتُ»سججیّت داسد ثلکِ 
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هقبهلِ تحٌَ پیذا « ثقتُ»ضًَذ خیلی هْن است، ٍغقبً ّیچ کس ٍبئل ثِ ایي ًیست کِ اگش ضخػی دس حبلت خَاة ثگَیذ  هی

  خَاّذ کشد.

 اضتجبُ هحٌَ ًبئیٌی ضذُ ایي است کِ ایطبى گوبى کشدُ اليبػ هقبهالت سججیّت تبهِّ داسًذ دس حبلی کِ اليبػ پس آًچِ هَجت

 سجت« ًبس»ضَد  هؤثش خَاٌّذ ثَد. دس تکَیٌیبت ّن هغلت اص ّویي ٍشاس است، یقٌی اگش گيتِ هی خبظضشائغی  دس هقبهالت

دس غَستی سجت احشاً خَاّذ ثَد « ًبس»یقٌی  هؤثش خَاّذ ثَد. ىشاّن ثبضذضشائظ  اگش سبیشاحشاً است هٌؾَس ایي است کِ 

دس هَبثل آتص گزاضتِ ضَد، ًبس هَجت احشاً آى ًخَاّذ  اگش لجبس هشعَثی هثالً کِ هبًقی دس هَبثل آى ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ،

 ضذ چَى سعَثت هبًـ اص احشاً است. پس ایي گًَِ ًیست کِ اليبػ هقبهالت سججیّت تبهِ داضتِ ثبضٌذ. 

بم )سُ( ٍ دس حبلی کِ هب ٍجالً، تجقبً لاله داًٌذ هجٌبی هطَْس است کِ اسجبة افتجبسی سا ّوبًٌذ اسجبة تکَیٌی هی عجٌثقالٍُ ایي 

ایجبد  ثِ هقٌبی ضَد، سججیت افتجبسی دس ٍاٍـ ثقضی اص ثضسگبى دیگش فشؼ کشدین سججیت افتجبسی ثِ سججیت تکَیٌی ٍیبس ًوی

 .ثِ هقٌبی تأثیش گزاسی ثبضذ هبًٌذ سججیت تکَیٌیة، هَضَؿ ثشای افتجبس فَالست ًِ ایٌکِ

، غحیح ًیست. ایطبى ىشهَد: ة استٍ رٍاآلل ةآًْب ًسجت آلّوچٌیي کالم ایطبى هجٌی ثش ایٌکِ ًسجت ثیي اليبػ هقبهالت ٍ هيبد 

ثیي آلت ٍ رٍاآللة اتحبد ٍجَدی ثشٍشاس است دس حبلی کِ ایي چٌیي ًیست، چَى دس خیلی اص اهَس رٍاآللة تَسظ آلت کبسی سا 

کسی کِ ثِ ٍسیلِ ٍلن چیضی  تَاى گيت ًوی تَاى گيت ثیي آًْب اتحبد ٍجَدی ثشٍشاس است، هثالً دّذ دس حبلی کِ ًوی اًجبم هی

دس هب ًحي ىیِ آلت فجبست است اص ليؼ کِ یک اهش ٍاٍقی است، یقٌی دس فبلن  .داسدثب خَدِ ٍلن اتحبد ٍجَدی  ًَیسذ سا هی

رٍاآللة فجبست است اص  ،اهب دس هَبثل ضَد ٍاٍـ یک ٍاٍقیتی داسد چَى ليؼ فجبست است اص غَتی کِ اص دّبى اًسبى خبسج هی

ضَد کِ یک اهش افتجبسی است لزا هوکي ًیست ثیي آلت کِ یک اهش ٍاٍقی است ثب رٍاآللة کِ  هلکیتی کِ دس ًيس ثبیـ افتجبس هی

 . لزا ایي کالم هحٌَ ًبئیٌی ّن ثبعل است.یک اهش افتجبسی است اتحبد ٍجَدی ثشٍشاس ثبضذ

 «والحمد هلل رب العالمین» 


