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 «معن ج عي  محمد   آهل الطلرهي    اللع  عي  اعدائهم ا اهّلل   ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»

 خالصه جلسه گذشته

دلیل پٌجن تش اؾتثاس تٌجیض دس ؾمذ ًىاح، یه دلیل ؾملی است. دٍ تمشیش اص ایي دلیل اسائِ ضذ ٍ دٍ هطلة دس ساتطِ تا ایني دٍ  

تِ تشخی اص صَس تؿلیك دس ؾمذ، ٍ دیگشی اضىالی وِ هحمنك   دلیلتمشیش هَسد سسیذگی لشاس گشفت. یىی هسألِ اختصاظ ایي 

َسد هطلة اٍل ؾشض وشدین غاّش تمشیش اٍل اص دلیل ؾملی ایي است وِ ایني ضناهل ّونِ    خَیی تِ ایي دٍ تمشیش داضتٌذ. دس ه

ضَد ٍ اختصاظ تِ صَست خاصی ًذاسد. اها دس هَسد تمشیش دٍم تؿیذ ًیست هسألِ اختصاظ تِ تشخی صَس سا  صَس تؿلیك هی

وشدین اصل هثٌا هَسد هٌالطنِ اسنت     تپزیشین. دس هَسد اضىال هحمك خَیی تِ ّش دٍ تمشیش وِ یه اضىال هثٌایی تَد، ؾشض

یؿٌی ایٌىِ ها اًطاء سا ؾثاست اص اتشاص اؾتثاس ًفساًی تذاًین، ایي هَسد لثَل ها ًیست. الثتِ هشحَم آلای خَیی اضىال دیگنشی  

 ّن داسًذ وِ دس تشسسی ایي دٍ تمشیش تِ آى اضاسُ خَاّذ ضذ. 
 بررسی دلیل پنجم

آیین ٍ دٍ تمشیشی وِ اص آى اسائِ ضذ. آیا تؿذ التیا ٍ التی، هحنزٍس   سشاـ خَد ایي دلیل هیتؿذ اص تشسسی ایي دٍ هطلة، حال تِ 

ؾملی دس تؿلیك دس ؾمذ ًىاح ٍ یا ّوِ ؾمَد ٍجَد داسد یا ًِ. ایي سا تایذ تشسسی وٌین  آیا ٍالؿاً دس هسألِ تؿلیك اهتٌاؾی ٍجَد 

 ًِ. داسد وِ ًتَاًین ؾمَد سا تِ صَست هؿلك اًطاء وٌین یا 
 بررسی تقریر اول

 ایٌجا ٍجَد داسد:اضىال  دٍ سسذ ًسثت تِ تمشیش اٍل تِ ًػش هی
 اشکال اول

دس تمشیش اٍل گفتِ ضذ وِ اًطاء ؾثاست اص ایجاد است ٍ اص آًجا وِ ایجاد ٍ ٍجَد هتحذ ّستٌذ، پس تؿلیك دس ایجاد تِ هؿٌنای  

ي تؿلیك دس ایجاد ّن هحال است. همذهِ دیگشی ّن ایٌجا هفشٍض تؿلیك دس ٍجَد است  تؿلیك دس ٍجَد ّن هحال است، تٌاتشای

ِ  است ٍ آى ّوساًی ایجاد اؾتثاسی تا ایجاد تىَیٌی است. هشحَم آلای خَیی تِ همذهِ اٍل اضىال وشدُ اًنذ اًطناء    اًذ ٍ گفتن

 ؾثاست اص ایجاد ًیست  ها ایي سا سد وشدین. 

 همذهِ

تَاًین تصَیش وٌنین.   اضىال ها ایي است وِ تؿلیك تش سِ لسن است، یا تِ تؿثیش دیگش ها تؿلیك سا دس ساتطِ تا ؾمذ تِ سِ ًحَ هی

 یك دس اًطاء  دیگشی تؿلیك دس هٌطأ ٍ سَهی تؿلیك دس هتؿلك هٌطأ. لیىی تؿ

ؾثاست است اص ایجاد الوؿٌا تناللفع بثنك هثٌنای     تؿلیك دس اًطاء یؿٌی ایٌىِ اساساً خَد اًطاء تِ صَست هؿلك تاضذ  اًطاء. 1
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ضَد. وسی وِ  ضَد یا ًوی هطَْس  ایٌىِ یه هؿٌا ٍ حمیمتی دس ؾالن اؾتثاس تِ ٍسیلِ الفاظ ایجاد ضَد. ایي یا فشض ٍ اؾتثاس هی

هؿٌا ًذاسد تگَیذ اگش فالى اهش  وٌذ. وٌذ یا ًوی وٌذ، یا ایي هلىیت سا دس ؾالن اؾتثاس ایجاد هی وٌذ، هثالً اًطاء هلىیت هی اًطاء هی

وٌن. اًطاء هثل ؾلن ٍ تصَس است تِ تؿثیش دیگش  تصَس ٍ ؾلن یؿٌی یه صَستی دس رّي اًساى خلنك   اتفاق افتاد، هي اًطاء هی

ضَد. تاالخشُ یا ایي صَست ّست یا ًیست  یا تصَس ٍ ؾلن ٍجَد داسد یا ًذاسد. اًطاء ّن ّویي اسنت، ینا زینضی دس ؾنالن     

ِ  ضَد یا ًوی ایجاد هی اؾتثاس تسنا هوىني    ضَد. ایٌىِ ایجاد یه هؿٌا ٍ حمیمتی دس ؾالن اؾتثاس هٌَط ضَد تِ یه ضیء، ایي زن

 ًثاضذ. 

وٌذ، ایي اًطاء اٍ یه هتؿلك داسد وِ تِ  تؿلیك دس هٌطأ یؿٌی آى زیضی وِ اًطاء تِ آى تؿلك گشفتِ است  ٍلتی وسی اًطاء هی. 2

ّی هثالً هلىیت است ٍ گاّی صٍجیت ٍ اهثال ایٌْاست. تؿلیك دس هٌطنأ هوىني ٍ هتصنَس اسنت      گَیٌذ. هٌطأ گا آى هٌطأ هی

تَاًذ هؿلك تش زیضی ضَد  ّیچ هحزٍسی دس تؿلیك ًسثت تِ هٌطأ ٍجَد ًذاسد. یؿٌی اگش  هٌطأ وِ ؾثاست اص صٍجیت است، هی

تَاًذ هؿلك تش یه اهش ضَد  ها ایي سا هثالً تنِ   هیها گفتین اًطاء ؾثاست اص یه فشض ٍ یه اؾتثاس است، آى هفشٍض یا هؿتثش 

ًحَ هتأخش دس ًػش تگیشین. اًطاء صٍجیت یؿٌی اًطاء یه حمیمتی دس ؾالن اؾتثاس  ایي حمیمت وِ دس ؾالن اؾتثاس تِ تثنؽ اًطناء   

َد ًیست ٍ هطىَن ى هَجتَاًذ هؿلك تش یه زیضی تاضذ، ٍلی هؿلك تَدى هٌطأ تش زیضی وِ اال ضَد، ایي حمیمت هی ایجاد هی

گنَیین اگنش    خَاّذ تحمك پیذا وٌذ، ایي دس حمیمت اؾتثاس ٍ ایجاد دس یه فشض خاظ است. یؿٌی هی تؿذاً هی الحصَل است ٍ

گنزاسد. دس   گَیذ صٍجته ٍ تؿذ یه ضشبی وٌاس آى هنی  وٌین؟ هی ایي زٌیي ضذ ....، دس لضایای ضشبیِ هگش زطَس تصَیش هی

دّنذ، یؿٌنی دس حمیمنت ینه      ضَد، یه ضشبی سا وٌاس ایي ؾمذ لشاس هی َست هطشٍط اًطاء هیجایی وِ جولِ یا ؾمذی تِ ص

گَیذ صٍجته  وٌذ  ٍلتی هی دّذ. ایٌجا ّن ّویٌطَس است، ّیچ فشلی ًوی وٌذ ٍ اًطاء سا دس آى غشف تحمك هی غشفی فشاّن هی

تش یه اهش هطىَن الحصَل  دس حمیمنت اًطناء دس    وٌذ إى واى غذاً یَم السثت یا صٍجته إى واى اتَنَ جائٌی غذاً، هؿلك هی

تؿلینك دس هٌطنأ اص ًػنش ؾملنی     یه غشف ٍ فشض خاصی صَست گشفتِ است ٍ اًطاء دس آى غشف ّیچ هحزٍسی ًذاسد. لزا 

 تا هحزٍس ٍ هطىلی ًیست.  هَاجِ

َ ٍویل هي ّستی وِ خاًِ هي سا دّذ وِ ت   تؿلیك دس هتؿلك هٌطأ هثل ایٌىِ وسی تِ دیگشی ٍوالت هیتؿلیك دس هتؿلك هٌطأ. 3

فشدا تفشٍضی  ٍوالت االى است ٍلی هَول فیِ ٍ هتؿلك هٌطأ فشٍش خاًِ فشداست  خَد هٌطأ تیؽ الذاس اسنت ٍلنی هتؿلنك آى    

 االى ًیست. 

تالفی دس پس یه تؿلیك دس اًطاء داسین  تؿلیك دس هٌطأ داسین ٍ تؿلیك دس هتؿلك هٌطاء. تؿلیك دس اًطاء تابل است ٍ غاّشاً اخ

 جایض است  آًچِ هحل تحث ٍ ًضاؼ است، تؿلیك دس هٌطأ است.  تؿلیك دس هتؿلك هٌطأ ّن تاالتفاقتطالى آى ًیست. 

 ًتیجِ

ای وِ ؾشض وشدین، ستوا یمال وِ اص ًػش ؾملی آًچِ وِ ایٌجا اتفاق افتادُ، تؿلیك دس اًطناء ًیسنت تلىنِ     تا تَجِ تِ ایي همذهِ

زَى خَد اًطاء هؿلك تش زیضی ًیست  هٌَط تِ زیضی ًطذُ است  االى داسد آى حمیمت سا اًطناء   تؿلیك دس هٌطأ است  زشا؟

وٌذ. اص ًػش هَضَؾی هٌَط تِ ضشبی ًطذُ است  اها هٌطنأ   وٌذ، ّویي االى داسد هلىیت، صٍجیت، ٍوالت، ایٌْا سا اًطاء هی هی

پس تؿلیك دس اًطاء ًیست هٌطأ ّیچ هحزٍس ؾملی ًذاسد.  هٌَط تِ یه زیضی ضذُ است، یؿٌی تؿلیك دس هٌطأ است ٍ تؿلیك دس
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 تلىِ تؿلیك دس هٌطأ است. 

اش تفىیه تیي اًطاء  ایٌجا هوىي است وسی تِ رٌّص تیایذ وِ اگش دس اًطاء تؿلیك ًیست ٍ دس هٌطأ تؿلیك ٍجَد داسد، الصهِ

 ٍ هٌطأ است. ایي ّواى تمشیش دٍم است وِ پاسخ آى سا خَاّین داد. 

ایٌجا جَاب اٍل ایي است وِ تیي اًطاء ٍ هٌطأ فشق است  آًچِ وِ هحزٍس ؾملی داسد، تؿلیك دس اًطاء است ٍ ًِ هٌطأ، پس تا 

 ٍ هَاسدی وِ دس ایٌجا هحل تحث است، دس ّوِ آًْا اص حیث اًطاء تؿلیمی ًیست تلىِ هٌطأ هؿلك ضذُ است. 

 اضىال

ایٌىِ اگش تتَاى تؿلیك سا تشای هٌطأ تصَیش وشد، پس هنا تاینذ تتنَاًین دس    اضىال دیگشی هوىي است ایٌجا تِ رّي تشسذ ٍ آى 

هخثش تِ دس اخثاس ّن تؿلیك سا تصَیش وٌین  تِ ایي هؿٌا وِ خثش هؿلك تش زیضی ًثاضذ اها هخثش تِ هؿلك تش زیضی تاضنذ، ٍ ایني   

وزب الصم تیایذ  زَى خثش تحمك پیذا وشدُ اها « لَفَسَذَتَا اللََُِّ لََّاإِ آلَِْةٌ فِیِْوَا وَاىَ لََِ»اش آى است وِ دس هثل لَل اهلل تؿالی  الصهِ

 هخثش تِ تحمك پیذا ًىشدُ است. 

وٌذ اص ایٌىِ اگش دس ایي ؾالن زٌذ خذا ٍجَد داضت، ّش آیٌِ ایٌْا ایي  دس حمیمت اخثاس هی« لَفَسَذَتَا اللََُِّ إِلََّا آلَِْةٌ فِیِْوَا وَاىَ لََِ»

وطاًذًذ. اگش یه خذایی غیش اص اهلل دس ایي ؾالن تَد، لطؿاً صهیي ٍ آسواى  وشدًذ  صهیي ٍ آسواى سا تِ فساد هی ؾالن سا فاسذ هی

گَیذ اگش زٌذ خنذا تاضنذ    دّذ، هی ٍجَد ًذاسد  یه خثش هی دس خثشضذ. ایٌجا فشض ایي است تؿلیك ٍ فشضی  دزاس فساد هی

ف تِ صذق است  ٍالؿاً ایٌطَس است وِ اگش زٌذ خذا دس ایي ؾنالن تاضنذ،   ضَد  ایي یه حمیمتی است، هتص اهَس ؾالن فاسذ هی

ضَد. اصل خثش صذق دس آى ٍجَد داسد ٍ لَل خذاًٍذ تثاسن ٍ تؿالی است  اها هخثش تِ فساد  اهَس ایي ؾالن تِ فساد وطیذُ هی

پس ضوا دس هخثش تِ د خذا ٍ الِ تاضذ. آیذ اگش تؿذ گَیذ فساد دس ایي ؾالن پیص هی است. آیا هخثش تِ هطلك است یا هؿلك؟ هی

ِ  تؿلیك سا هطاّذُ هی اش  وٌیذ، اگش تخَاّین تیي تؿلیك دس هخثش تِ ٍ اخثاس ٍ خثش فاصلِ تیٌذاصین ٍ ایٌْا سا تفىیه وٌین، الصهن

ای ٍجَد ًذاسد تا فساد پیص آیذ. تشای ایٌىِ وزب الصم ًیایذ، ًازاس ّستین تگَیین تیي  وزب است. تشای ایٌىِ ایٌجا تؿذد الِْ

 ش ٍ هخثش تِ اص حیث تؿلیك ٍ ؾذم تؿلیك فشلی ًیست. خث

پس اضىال ایي است وِ اگش تگَیین اًطاء هؿلك ًیست اها هٌطأ هؿلك است، یلضم هٌِ وِ دس اخثاس ّن تتَاًین ایي واس سا تىٌنین   

 اللََّنُِ  إِلََّنا  آلَِْنةٌ  فِیِْوَنا  وَاىَ َِلَ» آیِ ٍ اگش دس اخثاس ایي ساُ پیذا وٌذ وِ هخثش تِ هؿلك تاضذ دٍى الخثش ٍ االخثاس، وزب دس هثل

آیذ  زشا؟ تشای ایٌىِ ایٌجا خثش هحمك ضذُ، اها هخثش تِ وِ فساد تاضذ هحمك ًطذُ است. اگش اًطاء ّن تحمك  پیص هی« لَفَسَذَتَا

 اى فیْوا آلْة اال اهللپیذا وٌذ، هٌطأ هحمك ًطَد ٍ هؿلك تش زیضی تاضذ، ایي یه تالی فاسذ داسد ٍ تالی فاسذ آى وزب هثل لَ و

 تَاًین خذاًٍذ هتؿال سا ًؿَر تاهلل تِ وزب هتْن وٌین. ایي اضىالی است وِ ایٌجا هطشح ضذُ است.  ٍ سٍضي است وِ ها ًوی است

 پاسخ

ا گَینذ ایٌجن   ، تثیٌین پاسخ ایطاى لاتل لثَل است یا ًِ. ایطاى هنی 1اًذ، هثل هشحَم آلای حىین دادُ پاسخ تشخی اص ایي اضىال

تایذ تَجِ وٌین وِ هخثش تِ زیست. دس هخثش تِ دٍ احتوال ّست  یىی فساد هطلما، دٍم فساد ؾلی تمذیش تؿنذد آلْنة. هسنلواً    

خَاّنذ   آًچِ ایٌجا هخثش تِ است، احتوال دٍم است  فساد هطلما هخثش تِ ًیست  فساد تش فشض تؿذد خذا هخثش است  ایي هنی 
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آیذ. پس فساد هطلما هخثش تِ ًیست. زَى  آلْة اال اهلل  تؿذد الِ اگش تاضذ، فساد پیص هی آیذ لَ واى فیْوا تگَیذ فساد پیص هی

آینذ  ونزب دس صنَستی الصم     فساد هؿلك تش تؿذد آلْة ضذُ، اگش فساد هٌتفی ضذ فی الجولِ ٍ ًِ هطلما، ایٌجا ونزب الصم ًونی  

ر تاهلل ایي حشف خذا دسٍـ خَاّذ تَد؟ ٍلتی تؿذد آلْة آهذ وِ حتی تش فشض تؿذد آلْة ّن فسادی پیص ًیایذ. زِ هَلؽ ًؿَ هی

دس گَیین اگش تؿذد آلْة تاضذ، فساد هٌتفی اسنت. الثتنِ    تاضذ ٍ فساد پیص ًیایذ. االى ٌَّص ایي هٌتفی ًیست  ّویي االى ّن هی

 وٌذ. ِ لیَد هخثش تِ هسألِ فشق هیهَسد تمی

گَیذ  ّا هخثش تِ یه لیَدی داسد، هثل ایٌىِ وسی هی لمائل أى یمَل وِ تمیِ لیَد هخثش تِ زگًَِ ّستٌذ؟ خیلی ٍلت إى للت:

یجئ صیذ یَم الجوؿة  اگش سٍص جوؿِ ضَد ٍ صیذ ًیایذ، ایي خثش وزب است. یا هثالً اگش صیذ سٍص ضٌثِ تیایذ، تاص ایي خثش ونزب  

اى یه لیذ دس ایٌجا روش ضذُ است. اگش ایي لیذ تحمك پیذا ًىٌذ، ایني خثنش دسٍـ اسنت.    است. تاالخشُ ایي یَم الجوؿة تِ ؾٌَ

 پس ایٌجا ّن تایذ تگَیین اگش فساد تحمك پیذا ًىٌذ، پس ایي خثش دسٍـ است. 

گَیذ هاًحي فیِ تا تمیِ لیَد هخثش تِ فشق داسد  یا تِ تؿثیش دیگش حساب ضشط اص سایش لینَد جذاسنت. زنشا؟     ایطاى هیللت: 

گَیین اگش ایي زٌیي ضذ، فنالى اتفناق خَاّنذ افتناد ینا       وٌذ  هی گَیین ضشط حتواً تحمك پیذا هی زَى دس هسألِ ضشط ها ًوی

گَیین جنضاء   خي اص حصَل الجضاء ؾلی تمذیش حصَل الطشط است  ها هطلما ًویافتذ. تِ ؾثاست دیگش دس لضایای ضشبیِ س هی

گَیذ اگش صیذ تیایذ، هي ایي سا تِ تَ ؾطنا خنَاّن    ضَد وِ ضشط تحمك پیذا وٌذ. هی جضاء دس صَستی هحمك هیضَد.  هحمك هی

ش ضشط هي المیَد هثل تمیذ تِ ینه  وشد. پس اؾطاء هٌَط تِ هجیء صیذ است  یؿٌی تحمك الجضاء ؾٌذ حصَل الطشط. اها دس غی

 صهاى یا هىاى، ّویي یَم الجوؿة وِ گفتین، آًجا هسألِ ایٌطَس ًیست  آًجا ایي لیذ دس حمیمت جضئی اص هخثش تِ است. 

 تٌاتشایي لیاس الومام ؾلی تمیة لیَد الوخثش تِ، لیاس هؽ الفاسق است. ها ضشط سا تا سایش لیَد ًثایذ همایسِ وٌین  هؿٌای ضنشط 

گنَیین   هی ٍ آٍسین وٌذ ؾٌذ حصَل الطشط  ٍلی ٍلتی یه لیذ هثالً صهاًی هی دس لضیِ ضشبیِ ایي است وِ جضاء تحمك پیذا هی

آینذ،   گَین صیذ جوؿنِ هنی   آیذ. ایي خیلی سٍضي است  هی یجیء صیذ یَم الجوؿة، ّشگاُ ایي لیذ هٌتفی ضذ، ایي وزب پیص هی

ضَد وزب. اها اگش تگَین اگش صیذ آهذ هي زٌیي خَاّن وشد، حاال صیذ ًیایذ، هني   هی خة هؿلَم است اگش صیذ جوؿِ ًیایذ ایي

لضیِ ضنشبیِ حصنَل    وزتی اتفاق ًیفتادُ است  زَى هؿٌایّن زٌیي ًىٌن، ایٌجا دسٍـ ًیست. اگش هي ایي واس سا ًىٌن، ّیچ 

سا ّوِ سا یىساى تثیٌین. دس سایش لیَد اگش آى  . پس تیي ایٌْا فشق است ٍ ًثایذ ایي لیَداست الجضاء ؾلی تمذیش حصَل الطشط

آیذ، اها دس هَسد ضشط ایٌطَس ًیست وِ اگش ضشط تحمك پیذا ًىٌذ، وزب الصم تیایذ. خذاًٍذ  لیذ تحمك پیذا ًىٌذ، وزب الصم هی

ًىٌذ تِ دلیل ایٌىِ تؿذد آلِْ ًثاضنذ، ایني ونزب    ، اگش فساد تحمك پیذا «لَفَسَذَتَا اللََُِّ إِلََّا آلَِْةٌ فِیِْوَا وَاىَ لََِ»هتؿال ایٌجا فشهَدُ 

سسنذ ٍاسد   است؟ ایي وزب ًیست  زَى هؿٌای ضشط حصَل الجضاء ؾٌذ تحمك الطشط است. تٌاتشایي ایي اضىال ّن تِ ًػش هی

 ًیست. 

تؿلینك ًطنذُ    ًتیجِ ایي است وِ دس ّش جایی وِ اًطاء هؿلك ضَد تش یه اهش، دس حمیمت اًطاء هؿلك ًطذُ است  اًطاء گشفتاس

 است. آًچِ گشفتاس تؿلیك ضذُ، هٌطأ است ٍ تؿلیك دس هٌطأ ّن هحزٍسی ًذاسد ٍ هوىي است. 
 اشکال دوم

هسألِ ایي است ونِ هنا دس ّوسناًی ایجناد      وٌین، اٍل صشف ًػش هی اًطاء ّن تؿلیك تاضذ، یؿٌی ها اص جَاب دس ثاًیاً سلوٌا وِ
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اؾتثاسی تا ایجاد تىَیٌی اضىال داسین  یؿٌی آثاس تىَیي ٍ حمیمت دس ؾالن اؾتثاس ینا تنِ تؿثینش دیگنش حمیمنت ادؾنایی، تناس        

تَاًنذ   یضَد. زِ وسی گفتِ ها ّوِ آثاس تىَیي سا تایذ دس ؾالن اؾتثاس هتشتة وٌین؟ تلِ، دس ؾالن تىَیي، ایجاد حمیمنی ًون   ًوی

هؿلك تاضذ  اها اگش پا تِ ؾالن اؾتثاس گزاضتین، زِ هحزٍسی داسد تگَیین ایجاد اؾتثاسی هؿلك تش زیضی ضَد  ایي صشف اؾتثاس 

فنشض   دس  دلت وٌیذ هؿلك ضذى اًطاء تش زیضی، یؿٌی دس حمیمنت ایجناد   وٌن ایي ضیء سا ؾلی تمذیش وزا است. هي اؾتثاس هی

وٌن اؾتثاساً آى ضیء سا دس آى هَلؿیت  ّونِ زینض فنشض ٍ اؾتثناس      ه هَلؿیتی سا ٍ ایجاد هیوٌن ی خاظ، یؿٌی هي فشض هی

وٌنذ    وٌذ، دس ؾالن تىنَیي زینضی ایجناد ًونی     وٌذ، زیضی سا خلك ًوی است  هگش اؾتثاس زیست؟ وسی وِ اؾتثاس صٍجیت هی

تِ ضشط ضیء، یؿٌی تِ ضشط ینه زینضی،   وٌن صٍجیت سا تش فشض حصَل فالى ضیء ؾلی تمذیش ضیء  گَیذ هي اؾتثاس هی هی

وٌن تحمك آى ضیء سا، ٍ دس  وٌن ٍجَد آى ضیء سا  فشض هی اًطاء هٌَط ٍ هؿلك تش یه ضیء تِ ایي هؿٌاست وِ هي فشض هی

وٌن. ایجاد دس ؾالن اؾتثاس تِ ًحَی وِ هفنشٍض   آى فضای فشض ضذُ ٍ دس آى فشضی وِ آى ضیء تحمك یافتِ، ایي سا اًطاء هی

گَیٌذ هحزٍس ؾملی ًنذاسد، هٌػَسضناى    ضذُ تاضذ آى ضیء، تحمك آى هفشٍض تاضذ، ّیچ اضىالی ًذاسد. آلایاًی وِ هی داًستِ

تَاًین ایي زٌیي تصَیش وٌین وِ ایني حمیمنت دس آى    ایي است  اًطاء دس حمیمت اگش هؿلك تش زیضی ضَد، حتی خَد اًطاء، هی

 فشض تحمك پیذا وٌذ. 

هٌَط تِ یه ضیء دس ٍالؽ تاصگطتص تِ لصذ هحمك ساختي اهش ادؾایی است  ایي یه هؿٌنای دیگنشی   تش اًطاء  تِ تؿثیش دلیك

 داسد. لصذ هحمك ساختي یه اهش ادؾایی ...

 

«ٍالحوذ هلل سب الؿالویي»            
 


