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

 خالصه جلسه گذشته:
)تحزٗز هحل ًشاع( هب ٗه ثحث دارٗن وِ آٗب اسبسبً ػمالً اهىبى دارد وِ ضزائظ داخل در هحل ػزض وزدٗن در اهز پٌدن 

ثِ حست همبم ثجَت اهىبى دارد وِ  بذ ٗب ًِ؟ در دخَل اخشاء در هحل ًشاع ثحثٖ ً٘ست اهب ثحث در اٗي است وِ آًٌٗشاع ثبض

ػزض وزدٗن ثؼضٖ هثل هزحَم ض٘خ اًصبرٕ ًسجت ثِ اهىبى ػملٖ دخَل ّوِ ذ ٗب ًِ؟ ٌضزائظ ّن در هحل ًشاع داخل ثبض

ضزائظ در هحل ًشاع ٍ ثؼضٖ هثل هحمك ًبئٌٖ٘ ًسجت ثِ اهىبى ػملٖ دخَل ثؼضٖ اس ضزائظ در هحل ًشاع تزدٗذ وزدًذ ٍ 

، در همبم اٍل )همبم ثجَت( ًت٘دِ ثحث اٗي ضذ وِ ثِ عَر ولٖ ّ٘چ هطىلٖ اس ضزائظ در هحل ًشاع ضذًذ لبئل ثِ ػذم دخَل

إ  ًظز ػملٖ در اٗي راثغِ ٍخَد ًذارد، ٗؼٌٖ اگز هب هلتشم ضَٗن ضزائظ ثبلسبهْب الثالثٔ در هحل ًشاع داخلٌذ ّ٘چ استحبلِ

 ضزائظ هغلمب ثبثت ضذ.السم ًخَاّذ آهذ. پس اهىبى خزٗبى ًشاع در راثغِ ثب 

 هقبم دوم )هقبم اثببت(:
دخَل ضزائظ در هحل ًشاع ثبثت ضذ ٍالؼبً ٍ  اهىبى اٌٗىِ ثؼذ اس فزاؽ اس همبم اٍل )همبم ثجَت( سؤال اٗي است وِ ثؼذ اس

گزفتِ  ؟ آٗب ًشاع ثز سز خصَظ اخشاء است ٗب ضزائظ ّن در اٗي ًشاع هَرد لحبػ لزارخبرخبً ًشاع در چِ چ٘شٕ ٍالغ ضذُ

ٖ است وِ لبئل ثِ اهىبى خزٗبى ًشاع ث٘ي صح٘حٖ ٍ اػوٖ در ضزائظ بًاست؟ ثحث در همبم دٍم )همبم اثجبت( هحذٍد ثِ وس

ّستٌذ ٗؼٌٖ گزٍُ اٍل اس داٗزُ ثحث در همبم دٍم خبرخٌذ ٍ وسبًٖ هثل هزحَم ض٘خ اًصبرٕ ٍ هحمك ًبئٌٖ٘ وِ اسبسبً 

ٍ ًشاع ًسجت  ضًَذ هحبل داًستٌذ در ثحث اس همبم دٍم داخل ًوٖزائظ را ػمالً خزٗبى ًشاع ث٘ي صح٘حٖ ٍ اػوٖ ًسجت ثِ ض

، ثِ همبم دٍم )همبم اثجبت( ثؼذ اس فزاؽ اس اٗي خْت است وِ ػمالً هطىلٖ ثزإ تؼو٘ن ًشاع اس اخشاء ثِ ضزائظ ٍخَد ًذارد

ضزائظ را در هحل ًشاع  ػملٖ دخَل ضَد وِ اصل اهىبى پس هؼلَم ضذ همبم دٍم )همبم اثجبت( فمظ وسبًٖ را ضبهل هٖ

 اًذ. پذٗزفتِ

 لَل ٍخَد دارد: دٍدر راثغِ ثب همبم دٍم )همبم اثجبت( 
 دخول شزائط در هحل نشاع هطلقب : قول اول

ػجبرات ٍ ولوبت  ظبّزٍالغ ّن ًِ تٌْب ػمالً هوىي است ضزائظ را ّن در ثزگ٘زد ثلىِ اس ًظز  ًشاع ث٘ي صح٘حٖ ٍ اػوٖ

 اصحبة ًطبى دٌّذُ اٗي است وِ ضزائظ ّن هغلمب در هحل ًشاع داخلٌذ.
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 شواهد:
ٍ ظبّز  ضَد گ٘زد ضزائظ را ّن ضبهل هٖ هطَْر هؼتمذًذ ًشاع ث٘ي صح٘حٖ ٍ اػوٖ ػالٍُ ثز اٌٗىِ اخشاء را در ثزهٖپس 

هب حذالل ثِ دٍ ػجبرت اس هغبلت هطَْر استٌبد ضَد هغلمب وِ  اٗي است وِ ًشاع ضزائظ را ّن ضبهل هٖولوبت اصحبة 

 :وٌ٘ن هٖ

ػجبرت هزحَم آخًَذ در وفبٗٔ االصَل هؤٗذ ٍ دل٘ل است ثز اٌٗىِ اس دٗذ اٗطبى ًشاع ث٘ي صح٘حٖ ٍ اػوٖ ضزائظ را  اول:

رش الکل فیِ تشرشا  ف  االرش ااتشٌ  ني االتشرشا  ف  ااهٍ  ٍادذ ؤ االفاى »فزهبٗذ:  ضَد. اٗطبى هٖ ّن هغلمب ضبهل هٖ

هزحَم  1.«  الجاهٍ فیصح تصَؤش الوسوّ  بلفع الصالٓ هثالً بالٌاّیٔ ني الفحشاء ٍ ها َّ هعشاج الو هي ٍ ًحَّواابز

وٌذ ثِ اٌٗىِ ٍحذت اثز وبضف اس ٍحذت هؤثز است ٍ در تصَٗز خبهغ ث٘ي افزاد صح٘ح  آخًَذ در اٌٗدب استذالل هٖ

حبضز، ًوبس هسبفز، ًوبس ًطستِ، ًوبس خَف ٍ اهثبل آى( ٗه اثز دارًذ وِ ًْٖ اس  گَٗذ: ّوِ افزاد ًوبسِ صح٘ح )ًوبس هٖ

است  هؤثزآًچِ در اٌٗدب ٍحذت اثز وبضف اس ٍحذت هؤثز است.  ٗؼٌٖفحطبء ٍ هٌىز، هؼزاج هؤهي ثَدى ٍ اهثبل آى است 

ًوبس تبم االخشاء ٍ الطزائظ است ٗب اگز ثؼضٖ اس  اٗي هؤثزحبل آٗب  ،هسوّبٕ ًوبس استضَد  ٍ هَخت حصَل اٗي آثبر هٖ

ضزائظ را ّن ًذاضتِ ثبضذ اٗي آثبر را دارد؟ هثالً آٗب ًوبس ثذٍى ٍضَء ّن آثبر ًوبس را وِ ػجبرت اس ًْٖ اس فحطبء ٍ هٌىز ٍ 

ي حبوٖ اس اٗي است اٗاهثبل آى است را ثِ دًجبل دارد؟ هؼلَم است آًچِ هؤثز است ًوبسٕ است وِ ٍاخذ ّوِ ضزائظ ثبضذ ٍ 

وِ ضزائظ ّن در هحل ًشاع داخل است ٍ اگز ضزائظ اس هحل ًشاع خبرج ثَد چٌ٘ي استذاللٖ اس عزف هزحَم آخًَذ درست 

 تَاًست چٌ٘ي استذالل وٌذ وِ ٍحذت اثز وبضف اس ٍحذت هؤثز است. ًجَد ٍ اٗطبى ًوٖ

درست ً٘ست چَى هستلشم تىزار  ٖضذُ وِ لَل صح٘ح ّب اٗزاد ّب ثِ صح٘حٖ در هَضغ دٗگزٕ اضىبلٖ اس عزف اػوٖ دوم:

گ٘زد ٍ گبّٖ اهز ثِ خَدِ علت تؼلك  ، گبّٖ اهز ثِ ٗه فؼل ٍ ػول تؼلك هٖهؼٌبٕ علت در اٍاهز هتؼلك ثِ علت است

وٌذ چَى صالٓ هغلَة ضبرع است ٍ  در ٍالغ ضبرع اهز ثِ هغلَة هٖ« اهزته ثبلصالٓ»ضَد  گ٘زد، هثالً ٍلتٖ گفتِ هٖ هٖ

ٍ اٗي هستلشم دٍر است؛ چَى اس  وٌذ هٖٗؼٌٖ صالٓ را وِ هغلَة هي است علت « اعلت هغلَثٖ»ؼٌبٗص اٗي است وِ ه

عزفٖ علت هتَلف ثز صحت است چَى آًچِ هغلَة ضبرع است ػول صح٘ح است ٍ اس عزف دٗگز ّن صحت هتَلف ثز 

اًذ هحل ًشاع غ٘ز اس  دفغ اٗي اضىبل ًگفتِّب در همبم  آى ػول صح٘ح ً٘ست، اٌٗدب صح٘حٖعلت است چَى ثذٍى علت، 

ّب در  (، چَى اگز اٗي ضزٍط اس هحل ًشاع خبرج ثَدًذ صح٘حٖآٗذ )ضزٍط لسن سَم ضزٍعٖ است وِ اس لِجل اهز پذٗذ هٖ

ن اس اٗي اضىبل ضوب ٍارد ً٘ست چَى اسبسبً اٗي لس: »گفتٌذ اًذ ثبٗذ هٖ ّب ثِ آًْب اٗزاد وزدُ همبم پبسخ اس اضىبلٖ وِ اػوٖ

ضَد اٗي ضزٍط وِ اس لِجل اهز پذٗذ  اًذ لذا هؼلَم هٖ ّب اٗي را ًگفتِ در حبلٖ وِ صح٘حٖ ،«ضزٍط اس هحل ًشاع خبرخٌذ

 آٗذ اس هحل ًشاع خبرج ً٘ستٌذ. هٖ
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 ضَد. ضزائظ را ّن ضبهل هٖ ضَد وِ ًشاع ث٘ي صح٘حٖ ٍ اػوٖ هغلكِ در هدوَع اس تؼبث٘ز ٍ ولوبت اصحبة استفبدُ هٖپس 
 :نشاع هحلاس  شزائط: خزوج بعضی قول دوم 

 عببرت هحقق خویی: -1
گَٗذ ػمالً اهىبى دارد ًشاع  هزحَم آلبٕ خَٖٗ اس وسبًٖ است وِ اهىبى خزٗبى ًشاع را در ّوِ السبم ضزائظ پذٗزفتِ ٍ هٖ

ضوَل ًشاع را ًسجت ثِ  اٌٗىِ در همبم اٍل )همبم ثجَت( ثؼذ اس اهبث٘ي صح٘حٖ ٍ اػوٖ ضزٍط ثبلسبهْب الثالثٔ را ضبهل ضَد 

ضَد لَل ثِ دخَل لسن دٍم اس ضزائظ هثل ػذم الوشاحن ٍ لسن سَم  همبم دٍم )همبم اثجبت( هذػٖ هٖ درپذٗزد  ضزائظ هٖ

فتِ در هسوّٖ را ًپذٗزاٗي ضزائظ  ّب دخبلت حتٖ صح٘حٖ هثل لصذ لزثت در هحل ًشاع ٍاضح الجغالى است ٍ ّ٘چ وس

 است.

داًذ ًِ ثِ خبعز  )اثجبتبً( خبرج هٖخالصِ اٌٗىِ هزحَم آلبٕ خَٖٗ ثؼضٖ اس ضزائظ )لسن دٍم ٍ سَم( را اس هحل ًشاع 

ّب هتفمٌذ وِ اٗي  ّب ٍ ّن اػوٖ هحذٍر ػملٖ ثلىِ ثِ خبعز تَافمٖ است وِ ث٘ي عزف٘ي ًشاع صَرت گزفتِ ٗؼٌٖ ّن صح٘حٖ

 .ضزائظ اس هحل ًشاع خبرخٌذ

ًعن غاؤٔ »بى وِ اس عزف هزحَم آلبٕ خَٖٗ ارائِ ضذُ هدول است ٍ اٗطبى دل٘ل خبصٖ ارائِ ًىزدُ ٍ فمظ فزهَدُ: اٗي ث٘

ها ؤلزم نل  ّزا َّ اَى الوسو  غیش ها تعلق بِ االهش ٍ ّزا لیس بوحزٍس اهرٌاع  نقل  بل ألىّ دخل ّزُ االهَس ف  

ل ّزُ االهَس ف  الوسوّ  در  نل  القَل بأىّ االلفاظ هَضَنٔ للصحیح الوسوّ  ٍاضح البطالى ٍ هِي رنّ لن ؤحرول ادذ  دخ

فالورحصل هوا راشًا َّ أىّ االازاء ٍ تششائط الوأهَسبِ اویعاً داخلراى ف  هحل الٌزاع هِي دٍى تشبْٔ  ٍ اتشکال  اوا اًِّ ال 

هحل ًشاع ٍاضح الجغالى است ٍ ّ٘چ دخَل لسن دٍم ٍ سَم اس ضزائظ در ؛ 1«اتشکال ف  خشٍج ّزُ االهَس ني هحل الٌزاع

 وس دخبلت اٗي اهَر در هسوّٖ را ًپذٗزفتِ ٍ اضىبلٖ در خزٍج اٗي اهَر )ضزائظ لسن دٍم ٍ سَم( اس هحل ًشاع ً٘ست.
 :عببرت اهبم )ره( -2

 آلبٕ خَٖٗهثل هزحَم  تزٕ ًسجت ثِ هزحَم آلبٕ خَٖٗ ارائِ دادُ، اٗطبى ّن ضوي اٌٗىِ تز ٍ وبهل اهبم )رُ( ث٘بى ٍاضح

 تَاً٘ن ثگَٗ٘ن ضزائظ فزهبٗذ: هب ًوٖ اصل اهىبى خزٗبى ًشاع را در ّوِ السبم ضزائظ پذٗزفتِ اهب در همبم دٍم )همبم اثجبت( هٖ

 . هغلمب داخل در هحل ًشاع ّستٌذٌذ ٗب خبرخ ًشاع اس هحل هغلمب )لسن اٍل، دٍم ٍ سَم(

 وٌذ: چٌذ ًَػٌذ ٍ اٗطبى دٍ سٌخ ثزإ ضزائظ ًمل هٖفزهبٗذ: سٌخ ضزائظ هختلف است، ضزائظ  اهبم )رُ( هٖ

  .هبّ٘ت هسوّٖ ّستٌذ ًفس ثؼضٖ اس ضزائظ در ٍالغ اس لَ٘دِ الف(

د ثِ اخشاء ٍ َ)ًوبس( ً٘ست اهب اگز هبّ٘ت صالٓ تج٘٘ي ض است ٍ خشء هبّ٘ت هسوّٖ ًوبس درست است وِ هثالً ٍضَء ضزط

خَاّذ ضذ، ٗؼٌٖ خَدِ لَ٘د ٍ ضزٍط اس هبّ٘ت صالٓ خبرخٌذ اهب  هٌحل آىتم٘ذ ثِ ضزائغٖ هثل عْبرت، استمجبل ٍ اهثبل 

هثل روَع، ئٖ اخشا صالٓ ػجبرت است اس: ، ٗؼٌٖ«التمّ٘ذ داخلٌ ٍ الم٘ذ خبرجٌ»تم٘ذ ثِ اٗي لَ٘د داخل در هبّ٘ت صالٓ است 
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، پس خَد لَ٘د ٍ ضزٍط ثبضذ آى هم٘ذ ثِ ضزٍعٖ هثل عْبرت، استمجبل ٍ اهثبلدر حبلٖ وِ سدَد، تطْذ، سالم ٍ اهثبل آى 

ٍ ضزٍط همَّم هبّ٘ت ًوبس است. پس ثؼضٖ اس ضزٍط ٍ لَ٘د، لَ٘د ًفس هبّ٘ت خشء هبّ٘ت ًوبس ً٘ستٌذ اهب تم٘ذ ثِ لَ٘د 

 ّستٌذ.

 .ثؼضٖ اس ضزٍط ٍ لَ٘د، لَ٘دِ تحمك آى هبّ٘ت در خبرخٌذ ة(

هتَلف ثز ٗه سزٕ  آىتحمك  ٗؼٌٖفزق است ث٘ي ضزٍط هبّ٘ت ٍ ضزٍط تحمك هبّ٘ت، ٗىٖ هزثَط ثِ ػبلن خبرج است 

 دٗگزٕ هزثَط ثِ ًفسِ هبّ٘ت ّستٌذ. ضزائظ است اهب 

لج٘ل  ًذ اهب لَ٘دٕ وِ اسا داخل در هحل ًشاع )لَ٘د ٍ ضزٍط ًفس هبّ٘ت( ًذا فزهبٗذ: لَ٘دٕ وِ اس لج٘ل لسن اٍل اهبم )رُ( هٖ

. لذا هب ثبٗذ ثجٌ٘٘ن ضزائظ اس چِ سٌخٖ ّستٌذ وِ اًذ اًذ )لَ٘د ٍ ضزٍطِ تحمك هبّ٘ت در خبرج( اس هحل ًشاع خبرج لسن دٍم

اصالً ػٌَاى صذق ًخَاّذ وزد  هحمك ًجبضذاگز آى ل٘ذ ٍ ضزط  در اٗي صَرتاگز اس لج٘ل لَ٘دِ هسوّٖ ٍ ًفس هبّ٘ت ثبضٌذ 

؛ هثالً لَ٘د ٍ ضزٍعٖ هثل عْبرت، استمجبل ٍ اهثبل آى اس ضزٍط خَدِ هحل ًشاع ّستٌذ لذا اٗي لج٘ل اس ضزٍط داخل در

ٍلٖ اگز لَ٘د ٍ ضزٍط  صالٓ صذق ًخَاّذ وزداًذ چَى اگز اٗي ضزٍط ًجبضٌذ ػٌَاى  هبّ٘ت ّستٌذ لذا در هحل ًشاع داخل

ٗب ػذم الوشاحن ٗب لصذ  ثَد؛ هثالً لصذ ٍخِذ اس هحل ًشاع خبرج خَاٌّذ ٌصحت ٍ تحمك هبّ٘ت در خبرج ثبض اس لج٘ل لَ٘دِ

لذا اس هحل ًشاع خبرخٌذ ٍ اگز ّن اٗي ضزٍط هحمك ًطَد هطىلٖ در صذق ػٌَاى  است ٍ صحت اس ضزٍط تحمك لزثت

 1ًوبس اٗدبد ًخَاّذ ضذ.

 ت.تز اس تز ٍ وبهل پس اسبس ث٘بى اهبم )رُ( ثب ث٘بى هزحَم آلبٕ خَٖٗ ٗىٖ است لىي ث٘بى اهبم )رُ( ٍاضح

است وِ ثؼذ اس آى وِ اهىبى ػملٖ دخَل ضزائظ در  لَل ٍخَد دارد: ٗىٖ لَل هطَْر دٍپس در همبم دٍم )همبم اثجبت( 

در همبثل لَل هطَْر لَل  .داًٌذ هٖ هحل ًشاع را داخلضزائظ  ّن هحل ًشاع را پذٗزفتِ در همبم دٍم وِ همبم اثجبت است

 داًٌذ. اس ضزائظ را اس هحل ًشاع خبرج هٖ ست وِ ثؼضٖهزحَم آلبٕ خَٖٗ ٍ اهبم )رُ( ا
 حق در هسئله:
إ ثبضذ وِ هستلشم لغَٗت  رسذ حك ثب هزحَم آلبٕ خَٖٗ ٍ اهبم )رُ( است، چَى هحذٍدُ ًشاع ثبٗذ ثِ گًَِ ثِ ًظز هٖ

اٗي ًشاع  در ثز داضتِ ثبضذ ٍلَ ٗه ثوزُ ػلوٖ إ إ ثبضذ وِ اٗي تفبٍت الَال ٗه ثوزُ ، اگز اختالف در ٗه هحذٍدًُجبضذ

إ اػن اس ثوزُ ػلوٖ ٍ ػولٖ در ثز ًذاضتِ ثبضذ ًشاع ثٖ حبصل خَاّذ ثَد، در هَرد  لبثل لجَل است اهب اگز ًشاع ّ٘چ ثوزُ

ضزائظ هزثَط ثِ همبم تحمك ٍ خبرج ّ٘چ اختالفٖ ٍخَد ًذارد وِ اٗي ضزائظ تأث٘زٕ در صذق ػٌَاى ًذارد چَى همبم، همبم 

اختالف هزثَط ثِ همبم تسوِ٘ است لذا ًشاع ثبٗذ در لَ٘د ٍ ضزائغٖ ثبضذ وِ اس لَ٘د ًفس هبّ٘ت است ًِ  . ٍلٖتتحمك اس

اًذ: ٗه دستِ هزثَط ثِ هبّ٘ت هسوّٖ ٍ دستِ  اس لَ٘د تحمك هبّ٘ت، ٍلتٖ هب اصل اٗي تمس٘ن را پذٗزفت٘ن وِ لَ٘د دٍ دستِ
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ي تمس٘ن اٗي است وِ لَ٘دٕ وِ رثغٖ ثِ هبّ٘ت هسوّٖ ًذارًذ ثلىِ اس لَ٘د ػبلن تحمك ّستٌذ ًت٘دِ لْزٕ اٗدٗگز هزثَط ثِ 

تحمك هبّ٘ت ّستٌذ هحل ًشاع ًجبضٌذ، پس ثب هالحظِ اصل هسئلِ ٍ ًشاع ث٘ي صح٘حٖ ٍ اػوٖ ٍ اٌٗىِ اٗي ًشاع اصالً 

هبّ٘ت ً٘ستٌذ اس هحل ًشاع  لَ٘دٕ وِ هزثَط ثِ ًفسهزثَط ثِ همبم تسوِ٘ است ٍ وبرٕ ثِ ػبلن تحمك ٍ خبرج ًذارد لْزاً 

ً٘ستٌذ  است وِ ًسجت ثِ لَ٘دٕ وِ هزثَط ثِ همبم تسوِ٘ ّب ّب ٍ اػوٖ ث٘ي صح٘حٖ ضَد ٍ اٗي ٗه اهز هتفكٌ ػلِ٘ هٖ خبرج

 اًذ. ًشاػٖ ٍخَد ًذارد لذا اٗي لَ٘د ٍ ضزٍط اس هحل ًشاع خبرج

 «ّزا توام الکالم ف  االهش الخاهس»

 اهز ضطن )ثوزُ ًشاع ث٘ي صح٘حٖ ٍ اػوٖ( را اًطبء در خلسِ آٌٗذُ هَرد ثحث لزار خَاّ٘ن داد. بحث جلسه آینده:

 اهویت تعلّن در جوانی :تذکز اخالقی
هَي تعلّن ف  تشبابِ ااى بوٌزلٔ سسن ف  الحجش ٍ هَي تعلَّن ٍ َّ ابیش ااى بوٌزلٔ الکراب نل  »فزهبٌٗذ:  رسَل اوزم )ظ( هٖ

وٌذ هبًٌذ رسن ٍ ًمبضٖ رٍٕ سٌگ است ٍ وسٖ در ه٘بًسبلٖ  در اٗبم خَاًٖ تؼلّن ٍ داًص اًذٍسٕ هٖ؛ وسٖ وِ 1«ٍاِ الواء

عَالًٖ خَاّذ ثَد ٍ وٌذ هثل ًَضتي ثز رٍٕ آة است. اگز چ٘شٕ رٍٕ سٌگ ًمص ثٌذد هبًذگبرٕ آى  ٍ ثشرگسبلٖ تؼلّن هٖ

رٍد، اٗي ث٘بى حضزت رسَل اوزم  سٍد اس ث٘ي هٖسٍد اس ث٘ي ًخَاّذ رفت ٍلٖ وسٖ وِ رٍٕ آة چ٘شٕ را رسن وٌذ خ٘لٖ 

وٌذ لذا اًسبى ثبٗذ لذر فزصت خَاًٖ را ثذاًذ ٍ وبرّبٕ خَد را ثِ  هٖ ث٘بىبم خَاًٖ را ثزإ هب )ظ( اّو٘ت درن اٗ

ّبٕ  سهبىثِ  اهَر ضَد ٍ احبلِ دادى گذرد لَُ ضجبة ٍ خَاًٖ ضؼ٘ف هٖ ثؼذ هَوَل ًىٌذ چَى ّز رٍسٕ وِ هّٖبٕ  سهبى

ّب اس  ضَد وِ فزصت دّن ثبػث هٖ آهَسم ٍ اًدبم هٖ هٖاٌٗىِ اًسبى ثگَٗذ ٍلت سٗبد است ثؼذاً  ،ًخَاّذ داضتثؼذ ثوزٕ 

 .ثزٍد ٍ ثز فزض ّن در ه٘بًسبلٖ ٗب ثشرگسبلٖ چ٘شٕ را ٗبد ثگ٘زد سٍد فزاهَش خَاّذ ضذ ٍ اس ث٘ي خَاّذ رفت اٍ دست

 «ٍالحوذ هلل سب العالویي»
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