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تصحیح عبادیت عبادت با قصد مالک
خالصٍ جلسٍ گذشتٍ
تحج ها درتارُ تزرسٖ اضىاالت هحمك خَئٖ تِ هحمك ًائٌٖ٘ تَدً .ىتِ اٍلٖ وِ هحمك ًائٌٖ٘ ت٘اى وزد اٗي است وِ اگز
هذلَل هغاتمٖ ٗه دل٘لٖ اس حج٘ت افتاد هذلَل التشاهٖ آى هوىي است تز حج٘ت خَد تالٖ تاضذ هخال هذلَل هغاتمٖ
اٍفَا تالؼمَد ،لشٍم ٍفا تِ ّز ػمذٕ است ٍ هذلَل التشاهٖ آى صحت ّز ػمذٕ است .در تاب هؼاعات اجواع تخص٘ص
ػوَم اٍفَا تالؼمَد را تخص٘ص هٖسًذ ٍ هذلَل هغاتمٖ آى ًسثت تِ هؼاعات اس حج٘ت هٖافتذ ٍلٖ اضىال ًذارد وِ
هذلَل التشاهٖ آى وِ صحت هؼاعات است تز حج٘ت تالٖ است.
هحمك خَئٖ هٖفزهاٗذ :اهىاى ًذارد وِ هذلَل التشاهٖ تز حج٘ت تالٖ تاضذ ٍلٖ هذلَل هغاتمٖ آى حج٘ت ًذاضتِ تاضذ
ٍ اٗي هغلة اٍل است وِ تاٗذ استذالل هحمك خَئٖ را تز اٗي هغلة تذاً٘ن
ًىتِ دٍم تفص ٘ل ت٘ي داللت التشاهٖ ٍ داللت تضوٌٖ است .هحمك ًائٌٖ٘ تزإ استذالل تز اٗي هغلة وِ در همام حج٘ت
هاًؼٖ ًذارد هذلَل التشاهٖ ٗه دل٘لٖ تز حج٘ت تالٖ تواًذ ٍلَ داللت هغاتمٖ آى اس حج٘ت ت٘فتذ تٌظ٘ز تِ اٗي هغلة
وزد وِ اهىاى دارد داللت هغاتمٖ ٗه دل٘لٖ اس حج٘ت ت٘فتذ ٍلٖ داللت تضوٌٖ آى اس حج٘ت ً٘فتذ .اگز دل٘لٖ داللت
وزد تز ٍجَب اوزام ػطز هي الؼلواء ٍ تؼذ هخصصٖ دٍ ًفز اس ػلوا را خارد وزد در اٌٗجا هذلَل هغاتمٖ دل٘ل اس
حج٘ت افتادُ است ٍلٖ هذلَل تضوٌٖ آى وِ ٍجَب اوزام ّطت ًفز دٗگز است تالٖ است ٍ تماء حج٘ت هذلَل
تضوٌٖ را هٖتَاى تِ ػٌَاى ضاّذ تز تما حج٘ت هذلَل التشاهٖ ت٘اى وزد .هحمك خَئٖ هؼتمذ است ت٘ي تضوي ٍ التشام
فزلٖ ٍجَد دارد ٍ اٗي فزق فارق است.
ًىتِ سَم اٗي است وِ تماء هالن تاتغ ارادُ استؼوالٖ است ٗا تاتغ ارادُ جذٕ است .تحج ها وِ اس فزٍع اٗي تحج
است اٗي تَد وِ ها ٗه دل٘لٖ دارٗن وِ ه ذلَل هغاتمٖ آى ٍجَب است ٍ هذلَل التشاهٖ آى تماء هالن استٍ .لتٖ
هذلَل هغاتمٖ آى ٗؼٌٖ ٍجَب اس دست هٖ رٍد آٗا هذلَل التشاهٖ آى ٗؼٌٖ هالن تالٖ هٖهاًذ ٍ تحج سَم اٗي است
وِ آٗا هٖ تَاى گفت هالن تاتغ ارادُ استؼوالٖ است ٗا ًِ هالن تاتغ ارادُ جذٕ است ٍ رٗطِ اٗي حزف ،والم هحمك

ًائٌٖ٘ است وِ هؼتمذ تَد لذرت اس خغاب تذست هٖ آٗذ ٍ لذا ٗه ل٘ذ هتصلٖ در خغاب تِ ًام عث٘ؼت همذٍر استٍ ،
لذا عث٘ؼت تِ حسة ارادُ استؼوالٖ حصِ غ٘ز همذرٍ را ّن گزفتِ است ٍلٖ تِ حسة ارادُ جذٕ ،عث٘ؼت همذٍر است.
هحمك خَئٖ سَال هٖوٌٌذ وِ هحمك ًائ ٌٖ٘ هٖ خَاّذ هالن را تاتغ ارادُ استؼوالٖ تذاًذ ٗا تاتغ ارادُ جذٕ؟ ٍلتٖ ارادُ
جذٕ هَال تؼلك تِ عث٘ؼت همذٍر گزفت پس عث٘ؼت همذٍر هالن دارد ٍ عث٘ؼت همذٍر ٗؼٌٖ عث٘ؼتٖ وِ هَرد ًْٖ
ضزػٖ لزار ًگزفتِ است لذا فزد هشاحن تا اّن فالذ هالن است سٗزا اٗي فزد جش عث٘ؼت همذٍر ً٘ست ٍ ضوا تا ّو٘ي
هغلة تِ هحمك وزوٖ اضىال وزدٗذ.
اٗي سِ هغلة را تاٗذ دٗذ وِ هحمك خَئٖ هٖ تَاًذ احثات وٌذ ٗا حك تا هحمك ًائٌٖ٘ است.
مطلب ايل :تالسم داللت التشامی ي مطابقی در حجیت
هحمك خَئٖ تزإ ت٘اى هغلة اٍل ٗىسزٕ ًمَضٖ را هغزح هٖوٌذ ٍ تؼذ اٗي ًمَض را ٗه عَرٕ تحل٘ل هٖوٌٌذ وِ
حزف خَدضاى حاتت ضَد .ها گفت٘ن اٗي ًمَض در فمِ لاتل تحل٘ل است لىي ٗىٖ اس اٗي ًمَض را ت٘اى هٖوٌ٘ن تا
تتَاً٘ن حزف اٗطاى را تحل٘ل وٌ٘نٗ .ىٖ اس ًمضْا اٗي است وِ اگز تٌِ٘ ضْادت تذّذ اٗي حَب هاللات تا تَل داضتِ
است .هذلَل التشاهٖ اٗي تٌِ٘ ًجاست اٗي حَب است .اٗ ي ضْادت تٌِ٘ ٗه هذلَل هغاتمٖ تِ ػٌَاى هاللات تا تَل ٍ ٗه
هذلَل التشاهٖ دارد تِ ًام ًجاست .التشام ّن التشام ضزػٖ است ٍ ها اس خارد هٖ داً٘ن وِ هاللٖ تا تَل ضزػا ًجس
است .اگز اس خارد فْو٘ذٗن وِ اٗي تٌِ٘ هخغٖ است ٍ ها ٗم٘ي داضت٘ن وِ اٗي هاللات تا تَل ًىزدُ است ٍلٖ
هٖداًس٘تن ٗا احتوال دادٗن وِ ًجاست اس جْت دٗگز دارد ،آٗا هٖتَاى اٌٗجا گفت وِ تٌِ٘ تِ دل٘ل اٌٗىِ هذلَل
هغاتمٖاش اس وار افتادُ است هذلَل التشاهٖ آى وِ ًجاست است تالٖ هٖهاًذ ٍ هٖتَاى در ًجاست اٗي حَب تِ هذلَل
التشاهٖ اٗي تٌِ٘ توسه وزد؟ هحمك خَئٖ هٖ گَٗذ تؼ٘ذ هٖداًن افزادٕ وِ لائل ّستٌذ تِ تماء حج٘ت هذلَل التشاهٖ تا
فزض سمَط حج٘ت هذلَل هغاتمٖ لائل تِ چٌ٘ي حزفٖ ضًَذ .خ٘لٖ تؼ٘ذ است هحمك ًائٌٖ٘ ٍ هطَْر هلتشم تِ اٗي
حزف ضًَذ ٍ در اٌٗجا ًوٖ ضَد ًجاست را لغؼا تِ تٌِ٘ هستٌذ وزد تا سمَط هذلَل هغاتمٖ تٌِ٘ لغؼا هذلَل التشاهٖ آى
ّن سالظ هٖ ضَد.
تحلیل تالسم داللت التشامی با داللت مطابقی در حجیت

تؼذ اٗي هغلة را تحل٘ل هٖوٌٌذ تِ اٌٗىِ داللت التشاهٖ ٗه هلشٍم ٍ ٗه السم ٍ ٗه هالسهِ دارد ٍ اٍل تاٗذ هلشٍم حاتت
ضَد ٍ تؼذ هالسهِ حاتت ضَد تؼذ هٖتَاى ٍجَد السم را احثات وزد .اگز هلشٍم خزاب ضذ ٍ ٗا هالسهِ خزاب ضَد السم
لاتل احثات ً٘ستّ .ز وجا تا التشام وار هٖضَد لاًَى ّو٘ي است .در اٗي لاًَى ّ٘چ فزلٖ ت٘ي حذٍث ٍ تما ً٘ست.

ًوٖ تَاى گفت اٗي هسألِ حذٍحا درست است ٍ تماءا اضىال دارد ٍ تماءا اضىالٖ ًذارد وِ هلشٍم ٗا هالسهِ تزٍد ٍ السم
تواًذ .هحمك ًائٌٖ٘ وِ ت٘ي ٍجَد هالسهِ ٍ حج٘ت هالسهِ فزق هٖگذارد لاًَى داللت التشاهٖ را خزاب وزدُ است .در
حال٘ىِ ّز وجا تخَاّ٘ن احثات السم وٌ٘ن اٍل تاٗذ هلشٍم تاضذ ٍ تؼذ هالسهِ درست ضَد تا السم تاضذ ّن حذٍحا ٍ ّن
تماءا.
لذا غلظ است وِ هحمك ًائٌٖ٘ تگَٗذ دل٘لٖ ظَْرٕ دار د در هذلَل هغاتمٖ ٍ ظَْرٕ دارد در هذلَل التشاهٖ اٗي ّن ٗه
ظَْر است ٍجَد ظَْر التشاهٖ تاتغ ظَْر هغاتمٖ است ٍ دل٘ل حج٘ت تٌاء ػمالء است وِ ّز دٍ را هٖگ٘زد ٍ اگز
ٗىٖ رفت چزا دل٘ل حج٘ت ،دٗگزٕ را ًگ٘زد؟ هحمك خَئٖ هٖ گَٗذ اگز هالسهِ است هلشٍم تاٗذ درست ضَد ٍ
هالسهِ ّن درست ضَد تا السم درست ضَد ّن در تماء ٍ ّن در حذٍث ٍ اگز ٗىٖ اس اٗي دٍ رفت السم هخذٍش
هٖضَد ٍ اٗي لاًَى استً .وٖتَاى لائل ضذ در ٗه جاٖٗ هالسهِ است ٍ هالسهِ فمظ حذٍحٖ است ٍ تمائٖ ً٘ست.
ًوٖتَاى لائل ضذ در ٗه جاٖٗ هلشٍم را حذٍحا دارٗن ٍلٖ تماءا ًذارٗن ٍلٖ السم را تماء دارٗن چزا وِ چٌ٘ي چ٘شٕ
راّص تستِ است ٍ ّز وجا دًثال لشٍم رفت٘ذ لشٍم اٗي گًَِ است وِ هلشٍم ٍ هالسهِ را ّن در حذٍث ٍ ّن تماء
هٖخَاّذ.
تؼذ هحمك خَئٖ اٗي هغلة را ػو٘ك تز ت٘اى هٖوٌذٍ .لتٖ ػو٘كتز ضَد چزائٖ اٗي هغلة در هخال هطخص هٖ ضَد.
اٗطاى هٖگَٗذدر هخال هذوَر ٍلتٖ تٌِ٘ تِ هاللات حَب تا تَل ضْادت هٖ دّذ  ،اٗي اخثار اس ًجاست است ٍلٖ
ًجاست هغلك ً٘ست تلىِ ًجاستٖ وِ هسثة اس هاللات تا تَل است .اخثار اس هذلَل هغاتمٖ اخثار اس هذلَل التشاهٖ
است ٍلٖ اخثار اس آى حصِإ است وِ تِ اٗي هذلَل هغاتمٖ تؼلك گزفتِ استٗ .ه حصِ ًجاستٗ ،ؼٌٖ ًجاست
هسثة اس هاللات تا تَل است .حصِ دٗگز اس ًجاست ً ،جاست هسثة اس هاللات تا دم ٗا هاللات تا ولة ٗا خٌشٗز است.
اگز ًجاست دُ حصِ داضتِ تاضذ ٍلتٖ تٌِ٘ هٖ گَٗذ اٗي حَب تا تَل هاللات وزد در هذلَل هغاتمٖ خثز هٖ دّذ اس
هاللات تا تَل ٍ در هذلَل التشاهٖ خثز هٖ دّذ اس حصِإ اس ًجاست وِ اس هاللات تا تَل حاصل است .اگز اٗي
عَرٕ ضذ اگز هاللات تا تَل خزاب ضذ آى حصِ دٗگز تالٖ ًوٖهاًذ .هحمك خَئٖ هٖگَٗذ رٗطِ اٗي والم ها در اٗي
است .ول٘ت لاػذُ تِ اٗي است وِ السم سهاًٖ درست هٖضَد وِ هلشٍم ٍ هالسهِ حذٍحا ٍ تماءاً درست ضًَذ .اٗي اس
جْت ولٖ است .اس جْت تحل٘ل در هصذاقّ ،و٘ي تحل٘لٖ است وِ در هخال هذوَر ت٘اى ضذ اگز هاللات تا تَل هٌتفٖ
ضَد آى حصِإ وِ اس هاللات تا تَل است هٌتفٖ هٖضَد.

اگز در تحج خَدهاى اٗي تحل٘ل را پ٘ادُ وٌ٘ن اٗي گًَِ هٖ ضَد وِ در اٌٗجا ٗه ٍجَب دارٗن .اخثار اس ٍجَب اخثار اس
ٍجَد هالن است .هالن هلشِم ،هالن هلشِم هغلك است ٗا هالن هلشِهٖ است وِ هزتثظ تا اٗي ٍجَب است .اخثار اس
ٍجَب اخثار اس هالن هلشم است ٍل ٖ ًِ هالن هلشم هغلك تلىِ هالن هلشهٖ وِ هزتثظ تا اٗي تىل٘ف است ٍ اٗي
تىل٘ف اس تاب ػلن تِ هؼلَل ػلن تِ ػلتص است ٍ اس آى خثز هٖدّذٍ .لتٖ ػلن تِ ٍجَب پ٘ذا ضَد ػلن تِ هالوٖ
حاصل هٖضَد وِ هٌطأ ٍجَب است ًِ ،هغلك هالن ،تلىِ هالوٖ وِ تا ٍجَب هزتثظ استٍ .لتٖ هلشٍم درست ضذ
السم اس آى حصِ ٍ جْتٖ وِ هالسهِ درست است درست هٖضَد.
لائل٘ي تِ حج٘ت هذلَل التشاهٖ گواى وزدًذ وِ السم هغلك است در حال٘ىِ السم هغلك ً٘ست تلىِ فمظ ّواى حصِ اس
السم وِ هزتثظ تا هلشٍم است حاتت هٖ ضَد ٍلتٖ هلشٍم تزٍد هالسهِ ّن هٖ رٍد .پس هذػإ اٍل هحمك خَئٖ اٗي
است وِ تفى٘ه ت٘ي ٍجَد هالسهِ ٍ حج٘ت هالسهِ غ٘ز لاتل لثَل است ٍ تفى٘ه ت٘ي حذٍث ٍ تماء است وِ صح٘ح
ً٘ست.
وکتٍ ديم :يجًد فزق فارق بیه داللت التشامی ي داللت تضمىی
والم دٍم هحمك خَئٖ اٗي است وِ استذالل هذوَر در التشاهٖ درست است ٍلٖ در هذلَل تضوٌٖ درست ً٘ست سٗزا
تضوٌٖ تا التشاهٖ فارق دارد در التشام تِ دل٘ل اٌٗىِ هالسهِإ تَد ٍ حصِإ تِ ٍجَد هٖ آهذ السم حصصٖ پ٘ذا هٖ وزد
ٍ آى حصِ هزتثظ هغزح تَد ٍ حصِ هزتثظ تا اًتفاء هلشٍم خزاب هٖ ضذ ٍ اٗي حزف در التشام درست است ٍلٖ در
تضوي اٗي عَرٕ ً٘ست .اگز هَال دستَر داد تِ اوزام ػطزٓ ػلواء ،اٗي هذلَل هغاتمٖ ٍجَب ،تز دُ ًفز اس ػلواء
گستزدُ هٖ ضَد .دُ ٍجَب ضوٌٖ وِ رٍٕ ّن ٗه ٍجَب استماللٖ را تطى٘ل هٖدٌّذ ٍ تحج هالسهِ ً٘ست تا اس
عزٗك هالسهِ تخَاّ٘ذ هسألِ راحل وٌ٘ذ .در تضوي ٗه ٍجَتٖ رٍٕ هجوَػِ گستزدُ هٖضَد ّز وذام اس اٌْٗا ٗه
ٍجَب ضوٌٖ دارًذ ٍ هجوَع اٌْٗا ّن ٗه ٍجَب استماللٖ دارًذ اگز دٍ تا اس اٌْٗا ت٘زٍى تزًٍذ ٍجَب ضوٌٖ تمِ٘
سزجإ خَدش تالٖ است ٍ ل٘اس داللت تضوٌٖ تا التشاهٖ ل٘اس هغ الفارق است .در التشام هسألِ حصص هغزح است
ٍلٖ در داللت تضوٌٖ هسألِ گستزش ٗه ٍجَب تز ول اجشاء است وِ ّز وذام اس اجشاء ٍجَب ضوٌٖ دارد.
هحمك خَئٖ هٖفزهاٗذ :لذا والم هحمك ً ائٌٖ٘ وِ گفت داللت هغاتمٖ داللت التشاهٖ را درست وزد ٍ داللت تضوٌٖ را
ّن درست وزد ٍلتٖ داللت هغاتمٖ اس حج٘ت افتاد ،داللت تضوٌٖ تالٖ است داللت التشاهٖ ّن هخل داللت تضوٌٖ
است اٗي والم هحمك ًائٌٖ٘ را لثَل ًذارٗن .داللت هغاتمٖ هٌطا تِ ٍجَد آهذى داللت تضوٌٖ ضذ ٍلٖ اٗي هٌطائ٘ت اس
تاب هالسهِ ًثَد وِ هسألِ حصِ هغزح ضَد ٍ لذا ّ٘چ اضىال ًذارد وِ داللت هغاتمٖ تزٍد ٍلٖ داللت تضوٌٖ تواًذ

ٍلٖ تِ دل٘ل اٌٗىِ داللت هغاتمٖ هٌطا تِ ٍجَد آهذى داللت التشاهٖ اس عزٗك هالسهِ ٍ حثَت هلشٍم ٍ حثَت هالسهِ ٍ
حثَت السم تَد .هالسهِ السم را اس اعالق اًذاخت ٍ حصِ هزتثظ را آٍرد ،پس ٍلتٖ هلشٍم تزٍد السم ّن هٖ رٍد.
وکتٍ سًم :تبعیت مالک اس ارادٌ جدی دين ارادٌ استعمالی
ًىتِ سَم :خ٘لٖ ٍاضح تز است وِ ها تِ هحمك ًائٌٖ٘ تگَٗ٘ن ها ٗه ارادُ استؼوالٖ دارٗن ٍ ٗه ارادُ جذٕ وِ ارادُ
استؼوالٖ تِ ػام ٍ هغلك تؼلك گزفتِ است .ارادُ جذٕ تِ ػام هخصَّص تؼلك گزفتِ است تِ هم٘ذ تؼلك گزفتِ است .هَال
فزهَد «اوزم الؼلواء» وِ ارادُ استؼوالٖ استغزاق تَد تؼذ گفت «التىزم الفساق هي الؼلواء» ٍ ًطاى داد وِ ارادُ جذٕ
ػالن ػادل است ًِ هغلك ٍ ػام .اگز ارادُ جذٕ هثٌإ هالن دارٕ تاضذ درست است ٍ ارادُ جذٕ ّز جا تاضذ هالن ٍ
هٌاط ٍالؼٖ ٍ جَد دارد ٍلٖ آٗا هٖ ضَد وسٖ ارادُ استؼوالٖ را هثٌإ هالن لزار دّذ .هحمك ًائٌٖ٘ هٖ گَٗذ ارادُ
استؼوالٖ هثٌا ً٘ست ٍلٖ چِ رتغٖ تِ تحج ها دارد .رتغص اٗي است هحمك ًائٌٖ٘ گفت لذرت اس خغاب هٖآٗذ ٍ
لذرت عث٘ؼت را هم٘ذ هٖوٌذ ٍ تِ هحمك وزوٖ اضىال گزفت وِ لذرت اس خغاب تذست هٖآٗذ ًِ حىن ػمل ،لذا والم
هحمك وزوٖ غلظ است .هحمك وزوٖ گفت ٍلتٖ هىلف فزد هَسغ هشاحن تا اسالِ را اًجام هٖدّذ ،لثَل دارٗن وِ اٗي
فزدِ عث٘ؼت هاهَرتْا ً٘ست ٍلٖ فزدِ عث٘ؼت است ٍ لذا هالن دارد .هحمك خَئٖ هٖگَٗذ ًوٖ ضَد وِ هالن داضتِ
تا ضذ سٗزا عث٘ؼت توا ّٖ عث٘ؼت هزاد استؼوالٖ است ٍ عث٘ؼت تواّٖ همذٍر هزاد جذٕ است .هزاد جذٕ تِ عث٘ؼت
تواّٖ همذٍر ٍ توا ّٖ هاهَرتْا تؼلك گزفتِ است .هحمك خَئٖ هٖ گَٗذ اگز هثٌإ هحمك ًائٌٖ٘ اس اٗي ًىتِ دفاع وزد
ٍ تا هحمك وزوٖ درگ٘ز ضذ پس در حم٘مت ل٘ذ لذرت عث٘ؼت را هم٘ذ هٖوٌذ ٍ لذا هحمك ًائٌٖ٘ تاٗذ تگَٗذ هٌاط دارٕ
تاتغ ارادُ جذٕ است ًِ تاتغ ارادُ استؼوالٖ ٍ اگز اٗي عَر ضذ ٍ اٗي عث٘ؼت ٍلتٖ تِ اعاللِ هزاد جذٕ ً٘ست چگًَِ
هٖ تَاى گفت اٗي فزد هٌاط دارد .هحمك خَئٖ تِ هحمك ًائٌٖ٘ هٖ گَٗذ ها اٗي والم ضوا را ًوٖ فْو٘ن ٍ ّو٘ي اضىال
تِ هزحَم آخًَذ ّن ٍارد است وِ گفت خزٍد تخص٘صٖ ً٘ست تلىِ خزٍد هشاحوتٖ است .خزٍد هشاحوتٖ ٗؼٌٖ
چٖ؟ خزٍد هشاحوتٖ اس تاب اٗي است وِ تىل٘ف در اٌٗجا هٌتفٖ است سٗزا اٗي فزد همذٍر ضزػٖ هىلف ً٘ست سٗزا تِ
اٗي فزد ًْٖ تؼلك گزفتِ است ٍ اس اٗي جْت اس تاب هشاحوت ت٘زٍى رفتِ است ٍ لذا ّ٘چ فزلٖ ت٘ي خزٍد هشاحوتٖ ٍ
تخص٘صٖ ً٘ست ٍ هٌاط هحزس ً٘ست .احزاس هٌاط تاتغ ارادُ جذٕ است .ارادُ جذٕ در عث٘ؼٖ ً٘ست تلىِ در عث٘ؼتٖ
است وِ همذٍر تاضذ تالمذرُ الطزػِ٘ ٍ هٌْٖ اس تاب ًْٖ ضزػٖ هَال ًثاضذ لذا هحمك خَئٖ هٖ فزهاٗذ :تا اٗي
تَض٘حاتٖ وِ ها ت٘اى وزدٗن دٍ ًت٘جِ تِ دست هٖ آٗذ :اٍال حك تا هزحَم آخًَذ ً٘ست «الخاهسٔ :تغالى ها أفادُ
الوحمك صاحة الىفاٗٔ (لذس سزُ) هي دػَى المغغ تاضتوال الفزد الوشاحن ػلى الوالن .السادسٔ :تغالى ها َّ

الوطَْر هي أىّ الذاللٔ االلتشاه٘ٔ ال تتثغ الذاللٔ الوغاتم٘ٔ فٖ الحج٘ٔ ،فال تسمظ تسمَعْا 1 ».ووا اٌٗىِ حثت وِ فارلٖ
ٍجَد دارد ت٘ي داللت التشاهٖ تا داللت تضوٌٖ تا اٗي ًىتِإ وِ ت٘اى وزدٗن.
تاٗذ اٗي فزهاٗص هحمك خَئٖ را تزرسٖ وٌ٘ن ٍ اخت٘ار هثٌا وٌ٘ن .اگز وسٖ وثزإ صحت ػثادت تا هالن را لثَل وزد ٍ
گفت در ػثادٗت ػثادت ،لصذ اهز ضزط ً٘ست ووا اٌٗىِ هحمك خَئٖ لائل است ،در هاًحي فِ٘ چِ حزفٖ هٖ سًذ آٗا
تا هالن هٖ ضَد ػثادت وزد ٗا خ٘ز؟ اٗي تاٗذ تؼ٘٘ي تىل٘ف ضَد الثتِ هحمك خَئٖ هٖ گَٗذ هي چَى تزتة را درست
وزدم اس رٍٕ اهز هالن را احزاس هٖ وٌن سٗزا تزتة اهز تِ هْن را درست هٖ وٌذ .اهز وِ آهذ ٍجَب حصِ هالن دار
خَد را درست هٖ وٌذ ٍ التذ اس تزتة ّست٘ن .ها تِ دل٘ل اٌٗىِ عثك هثٌإ حضزت اهام اهز را درست وزدٗن هالن را اس
عزٗك اهز احزاس هٖوٌ٘ن ٍلٖ اگز هثٌإ تزتة خزاب ضذ ٍ والم حضزت اهام در تَجِ دٍ اهز ػزضٖ تز اساس خغاب
لاًًَٖ درست ًثَد آٗا تا هالن هٖضَد ػثادت وزد؟هحمك خَئٖ هٖگَٗذ ًوٖضَد وِ تاٗذ تزرسٖ ضَد.
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