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 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

1197محرّم13–1931آبان11شنبهدو،یجلسه



وطرحموضوعبحثمقدّمه

  ٍارد ضذُ تز دل٘ل ػملٖ جَاس ل٘ام ٍ تطى٘ل حىَهت در سهاى غ٘ثت تَد.تحج ها در هَرد ضثْات 

ضَد؛ تِ  وِ هٌجز تِ تطى٘ل حىَهت هٖدٗگز است )هاًٌذ اهز تِ هؼزٍف ٍ ًْٖ اس هٌىز(  گاّٖ تزإ همصذٕ ل٘ام

هٌجز تِ تطى٘ل پس اس پ٘زٍسٕ ٍ سمَط ػاهل هٌىز، وِ صَرت تگ٘زد  ٌَاى هخال اگز تزإ ًْٖ اس هٌىز ل٘اهٖػ

 لثال جَاس ٍ تلىِ ٍجَب آى حاتت ضذ. ،حىَهت تطَد

«عدمامکانانتصار»یشبههتقریر

؛ هخالً در وطَرٕ حىَهت عاغَت تاضذ ٍ ل٘ام تزإ تزاًذاسٕ آى ٍ گاّٖ ل٘ام تزإ خَد تطى٘ل حىَهت است

ػذم »ٕ هؼزٍف  ضثِْل٘ام جاٗش است ٗا خ٘ز؟ تزإ تطى٘ل حىَهت  صزفاً آٗا ؛ت تگ٘زدصَرتطى٘ل حىَهت دٌٖٗ 

تزإ  در سهاى غ٘ثت ل٘اهٖاهىاى ًذارد  ٍ هثٌإ آى اٗي است وِ تِ اٗي ًَع ل٘ام ٍارد ضذُ است «اهىاى اًتصار

سٗاد ٕ اًمالب اسالهٖ( )ٍ تؼذ اس پ٘زٍس صَرت تگ٘زد ٍ تِ پ٘زٍسٕ تٌ٘جاهذ. الثتِ اٗي ضثِْ االى تطى٘ل حىَهت

حىَهت  ل٘ام تزإ تطى٘ل ضَد وِ آٗا ٍالؼاً هغزح ً٘ست ٍلٖ ٌَّس ّن گاّٖ اس جاًة تؼضٖ هتحجّزٗي هغزح هٖ

 ٗا ًِ؟تِ ًت٘جِ رس٘ذ ٍ ها تَاًست٘ن حىَهت اسالهٖ را تطى٘ل تذّ٘ن  اسالهٖ

رٍٕ اٗي ضثِْ ت٘ص اس تمِ٘ تأو٘ذ ذ وِ اس هزاجؼٖ تَدً (۳۰۳۰ دٕ ۰۳)هتَفّإ خَاًسارٕ س٘ذ احوذ هزحَم آٗٔاهلل 

تتَاً٘ن ضَد ٍ گزچِ  ل٘ام تزإ تطى٘ل حىَهت در سهاى غ٘ثت تِ پ٘زٍسٕ هٌتْٖ ًوٖداضتٌذ ٍ ػم٘ذُ داضتٌذ وِ 
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ٍ واهلٖ وِ در سهاى هؼصَم  حىَهت عاغَت را سالظ وٌ٘ن، ٍلٖ لذرت تطى٘ل حىَهت اسالهٖ )تِ آى هؼٌإ تامّ

 ًذارٗن. ػلِ٘ السالم تَدُ است( را

اٗطاى تؼذ اس پ٘زٍسٕ اًمالب تحفّظ داضتٌذ وِ هثادا اٗي ًظزضاى هَجة تضؼ٘ف ًظام تطَد، چَى تضؼ٘ف ًظام را 

خصّ٘ص٘ي ٍ ضاگزاى خاصّطاى ػٌَاى  ًشدحزف ٍ هحتاعٖ تَدًذ ٍ اٗي ضثِْ را فمظ  داًستٌذ. اًساى ون جاٗش ًوٖ

 وزدًذ. هٖ

ٖ خذهت آٗٔاهلل خَاًسارٕ رس٘ذًذ ٍ اس اٗطاى حلّّ٘ت علث٘ذًذ تاتت وِ سهاً وٌٌذ آلإ هحوذرضا حى٘وٖ ًمل هٖ

ٍ چَى ضوا ٍارد هثارسُ »گفتن:  «چِ گفت٘ذ؟»ضاى پزس٘ذًذ وِ  حزفٖ رغن ون ّإ احتوالٖ ٍ ... اٗطاى ػلٖ غ٘ثت

اٗطاى  «ذاضت٘ذ.ً )هَلؼ٘ت هزدم ٍ ستوْإ ًظام ضاٌّطاّٖ ٍ...( گفت٘ن ضاٗذ تَجِّ تِ هسائل هٖ ،ضذٗذ ًوّٖوزاُ اهام 

داًستن؛ هٌتْا حزوت ًىزدى  هٖرا ً٘ش جٌاٗات ضاُ ٍ ضزٍرت هثارسُ تا ضاُ  هي تَجِّ داضتن ٍاضتثاُ وزدٗذ، »گفتٌذ: 

 .ٗنرًذارا سٗزا اتشار تطى٘ل حىَهت تؼذ اس سمَط ًظام ضاُ  ،داًستن خاعز اٗي تَد وِ حزوت را جاٗش ًوِٖ هي ت

ٕ آًْا حىَهت دٌٖٗ  وِ تِ ٍس٘لِ ًذارٗن تِ تؼذاد وافٖ َإ ًفس ٍ خذهتگشارً٘زٍّإ هتؼثّذ ٍ هؤهي ٍ دٍر اس ّ

 «تَد. اٗي ػذم ٍجَد اهىاًات اًتصار ل٘ام در سهاى غ٘ثت تَدم تِ خاعزاهىاى اٗي وِ هؼتمذ تِ ػذم  تطى٘ل تذّ٘ن؛

ً٘ست، ل٘ام ٍاجة ً٘ست ٍ  وِ: چَى اًتصار هوىيٍ اػتماد داضتٌذ  وزدًذ تز اس تمِ٘ هغزح هٖ ٗطاى لَٕاٗي ضثِْ را ا

، پس اصل ل٘ام جاٗش ٍ اهَالٖ اس اٗطاى ضاٗغ ضَد رٗختِ ضَداس هسلو٘ي ّاٖٗ  چَى در هس٘ز ل٘ام هوىي است خَى

 ً٘ست.

قائلینبهحرمتقیامباعدمقطعبهانتصاردالیل

ضاى رٍاٗاتٖ است  دل٘ل ًملٖ دل٘ل ػملٖ ٍ دل٘ل ًملٖ. وٌذ: دل٘ل تز ػذم اهىاى اًتصار داللت هٖ دٍ اٗطاىاس دٗذگاُ 

ٍ هذخلٖ ّستٌذ تزإ ٍرٍد تِ تحج احثات جَاس تطى٘ل حىَهت در سهاى غ٘ثت  وٌ٘ن ْا تحج هٖوِ تؼذاً در هَرد آً

 ٍ سٌّت. تابوتا دل٘ل 
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ضاى اٗي است وِ اگز اهىاى اًتصار تاضذ، ٍجَد همذّس اهام سهاى ػجّل اهلل تؼالٖ فزجِ الطّزٗف  دل٘ل ػملٖاها 

اهىاى اًتصار ضَد وِ  تزًذ، هؼلَم هٖ ٕ غ٘ثت تِ سز هٖ اٗطاى در پس پزدُ س اٗي وِافزهاٌٗذ ٍ  ظَْر هٖخَدضاى 

لاتل تحمّك چ٘شٕ وِ  را تِاًساى  خذاًٍذ پس اس آًجا وِ .الْٖ گذضتِ استار در ػلن صػذم اهىاى اًتٍجَد ًذارد ٍ 

حاال وِ تىل٘ف  در اٗي هَرد تىل٘فٖ ًذارٗن ٍ پس ها ،وٌذ تَاى است تىل٘ف ًوًٖ٘ست ٗا اٗي وِ اًساى اس اًجام آى ًا

پس اصل  تاضذ( زٗشٕ در جاٖٗ وِ اًصار لغؼٖ ً٘ست، ػثج هٖ)ٍ خًَ آًجا وِ ل٘ام اهىاى خًَزٗشٕ دارداس  ًذارٗن،

 ً٘ست.ل٘ام جاٗش 

جَاسش را )در هماتل  ٘نتَاً حاتت وٌ٘ن، ًوٖ تِ ػٌَاى تىل٘ف ٍاجةرا اصل ل٘ام ٍ تطى٘ل حىَهت ًتَاً٘ن اٌٗجا اگز 

. سٗزا ل٘ام هتَلّف تِ رٗختي خَى هسلو٘ي است ٍ چ٘شٕ وِ تاػج ٍ ٗمٌ٘اً ل٘ام جاٗش ًخَاّذ تَد ٌ٘نحزهت( حاتت و

 رٗختي دهاء هسلو٘ي تِ ػثج تاضذ جاٗش ً٘ست.

ل٘ام ػلِ٘ غ٘زلاتل ّضن تاضذ وِ هسألِ تزإ ها  ، جَاس ل٘ام تس٘ار تذْٖٗ تاضذ ٍ اٗيٕ اٍل هوىي است در ٍّلِ

 .حىَهت عاغَت جاٗش ًثاضذ

ٕ ػلواء پطت٘ثاى اٗطاى تَدًذ. اها پس  تِ ػٌَاى اهز تِ هؼزٍف ٍ ًْٖ اس هٌىز تَد ّوِل٘ام اهام رحوِ اهلل  اتتذا وِر د

إ اس  ًذ، تخص ػوذُوِ اهام هثارسُ تا حىَهت را هغزح ًوَد -ٍ هثارسُ تا واپ٘تَالسَ٘ى–خزداد  ۳1ٕ  اس لضِ٘

خًَْاٖٗ رٗختِ ضذ ٍ ػلواٖٗ وِ هؼتمذ تَدًذ تطى٘ل حىَهت سٗزا  ػلوإ هتؼثّذ ّن اس اٗطاى فاصلِ گزفتٌذ.

 داًستٌذ. را جاٗش ًوٖپذٗز ً٘ست، اٗي خًَزٗشٕ ػثج  اهىاى
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ساّذ فزد وِ – والتٖ هثذع تؼغ٘ل ًواس جواػت تَدًذ ٍ هزحَم اسواػ٘ل رحوِ اهللپذر ها در هطْذ تؼذ اس تثؼ٘ذ اهام 

اػتماد اٗطاى اٗي تَد وِ اٗي ل٘ام  «۳؟!الوخلَق تسخظ الخالك... ٓاضتزٗت هزضا»تِ پذرم فزهَدًذ:  -همذّسٖ تَدًذٍ 

 ضَد، ل٘ىي هَرد رضاٗت پزٍردگار ً٘ست. تزإ تطى٘ل حىَهت، ّزچٌذ هَرد الثال هزدم ٍالغ هٖ

، ٍلٖ تحج ػذم اًتصار ل٘ام ٍ پ٘زٍسٕ ٍ تطى٘ل استُ حاتت ٍ لغؼٖ تَدّو٘طِ اهز تِ هؼزٍف ٍ ًْٖ اس هٌىز  َاسج

تزخٖ هاًٌذ هزحَم خَاًسارٕ ٍ  تَدضذُ ٍراى غ٘ثت ًشد ػلواء پذٗزفتِ ٕ لغؼٖ در د حىَهت تِ ػٌَاى ٗه هسألِ

تَاًٌذ ٗه حىَهت  ًوٖ اًمالتَ٘ى تاس ّنرغن پ٘زٍسٕ اًمالب،  ػلٖگفتٌذ  ٍ هٖ ز ًظزضاى حاتت تَدًذتتا آخز ػوز ّن 

 جاهغ ٍ واهل دٌٖٗ تطى٘ل تذٌّذ.

)حتّٖ چ٘ي ٍ ّإ دً٘ا  ٕ لذرت ٕ ّوزاُ اٗطاى، ٍلٖ اس آى عزف ّوِ اهام رحوِ اهلل خَدضاى تَدًذ ٍ تؼذادٕ علثِ

ٕ ػذم  ؛ تِ ّو٘ي خاعز ضثِْٖ ًذاضتٌذٍ اهام رحوِ اهلل ٍ اًمالتَ٘ى ّ٘چ حاهٖ خارجحاهٖ ضاُ تَدًذ ضَرٍٕ( 

 ء هؼتمذ تَدًذ وِ ػَاهل ٍ اهىاًات تطى٘ل حىَهت تِ ّ٘چ ػٌَاى هْ٘ا ًثَد.ػلوا اهىاى اًتصار تس٘ار جذٕ تَد ٍ

در وزدًذ؛ چَى  ّإ ض٘ؼِ را در عَل تارٗخ رد هٖ توام ل٘اموساًٖ وِ هؼتمذ تِ ػذم اهىاى اًتصار تَدًذ،  ّوچٌ٘ي

 .س٘ذًذ تِ خاعز دضوٌٖ دضوٌاى تَدوِ تِ ضْادت رّن فمْائٖ  ٍ ًذل٘ام ػلواء ًثَداس ّ٘چىذام رأس 

در عَل تارٗخ ّ٘چ فمْٖ٘ تطى٘ل حىَهت ًذاد ٍ اٍّل٘ي حزوتٖ وِ تحت ػٌَاى ٍالٗت هٌصَب تِ ائوِ ػلِ٘ السالم 

 ذ ٍ تِ پ٘زٍسٕ رس٘ذ، ل٘ام حضزت اهام خوٌٖ٘ رحوِ اهلل ٍ پ٘زٍسٕ اًمالب اسالهٖ اٗزاى تَد.اًجام ض

سٗزا اس ّواى اتتذاء وِ اهام رحوِ اهلل تحج ٍالٗت  ؛گذارٕ ضَد ٕ لَٖٗ است ٍ تاٗذ واهالً فْو٘ذُ ٍ ارسش ضثِْ، ضثِْ

٘لٖ اس ػلواء . اٙى ّن خٍ تِ آى پاسخگَٖٗ ًطذُ است فمِ٘ را هغزح وزدًذ، وسٖ اٗي ضثِْ را جذّٕ ًگزفتِ است

ّزچٌذ ظاّزاً تمِ٘  ،هغزح است تزاٗطاى إ وِ ٌَّس تِ خاعز ّو٘ي ضثِْ)وِ در هطْذ ّن سٗاد ّستٌذ( هتذّٗي 

                                                      
 1۳2ٕ  ، صفح۳1ِجلذ هستذرن الَسائل، هحذث ًَرٕ، ه٘زسا حس٘ي؛ خغاب تِ ٗشٗذ تي هؼاٍِٗ؛  ػلِ٘ السالمٕ اهام سجّاد  جولِ . ۳
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داًٌذ )وِ تْزحال اس ًظام جائز عاغَت غ٘زفمِ٘ تْتز  ًظام را خَب هٖ الثتِّ ؛اًمالب را لثَل ًذارًذ ، ٍلٖوٌٌذ هٖ

ز ػجّل اهلل تؼالٖ فزجِ تِ اهام ػص سَبهٌ ٍالٖٗ ٍ دٌٖٗ ٍ ،ًظاماٗي  اٗي وِ اًمالب تِ حك تَدُ ٍ است( ٍلٖ

 .تاضذ را لثَل ًذارًذالطّزٗف 

:یعدمامکانانتصارپاسخشبهه

 ضَد: چٌذ جَاب همذّهاتٖ هغزح هٖاٗي ضثِْ،  ماتلهدر 

اًجاهذ، آٗا تِ هجزد اٗي  وِ ل٘ام در ػصز غ٘ثت تِ اًتصار ًوٖدر ػلن الْٖ گذضتِ لثَل وٌ٘ن تز فزض اٗي وِ اٍال 

تز گزدى ها  ت ٍ رٍاٗات ٍ ...ٕ آٗا تٌا تِ ادلِّاگز تىل٘فٖ  ٗؼٌٖ تىل٘ف اس گزدًواى سالظ است ٗا ًِ؟، ضه در ًت٘جِ

تَاً٘ن تىل٘ف را سالظ تذاً٘ن؟ ٗه ٍلتٖ ّست وِ ها ػلن تِ ػذم اًتصار  آٗا تِ صزف ضه در ًت٘جِ هٖ ،حاتت ضذ

)وِ ػلن تِ آٌٗذُ ٍ در ٍالغ ػلن غ٘ة است( اًتصار ػذم ؛ ٍلٖ وسٖ راجغ تِ هوىي است هسمظ تىل٘ف تاضذ ،دارٗن

پاِٗ ٍ اساسٖ ًذارد ٍ تز فزض ّن وِ در ػلن خذا « در ػلن خذا گذضتِ است»ادّػا ّن وِ اٗي  لغغ ٍ ػلن ًذارد.

 هغزح است. ٕ آى گذضتِ تاضذ، وسٖ تِ آى لغغ ًذارد ٍ تٌْا ضثِْ

اهام رحوِ اهلل در اًذرًٍٖ  ،ٍلتٖ ضاُ رفتًمل ضذُ وِ ّن ًسثت تِ اًتصار لغغ ًذاضتٌذ؛  رحوِ اهللاهام خوٌٖ٘ خَد 

دّذ وِ خَد  ًطاى هٖاٗي  «اهلل اوثز» :ؼجّة سِ هزتثِ فزهَدًذوزدًذ ٍ ٍلتٖ تِ اٗطاى خثز دادُ ضذ، تا ت استزاحت هٖ

 ًذاضتٌذ. تِ پ٘زٍسٕ اٗطاى ّن لغغ

گفت هي در ًجف خذهت اهام رحوِ اهلل رس٘ذم ٍ تِ  ّا تَد هٖ ٕ اٗطاى در تْزاى هزحَم غزٍٗاى وِ اس تاسارٕ ًواٌٗذُ

هگز اهىاى دارد وِ الً گَٗ٘ذ وِ هزدم تاٗستٌذ ٍ هثارسُ وٌٌذ ٍ خَى تذٌّذ تا ضاُ تزٍد، اص اٌٗمذر ضوا هٖاٗطاى گفتن 

 «خَاّذ ضاُ تزٍد ٗا ًزٍد. هٖهي تىل٘فن اٗي است وِ تِ هزدم تگَٗن، »ضاُ تزٍد؟ اهام فزهَدًذ: 
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. اگز دضَ مظ تىل٘فٖ وِ حاتت ضذُ است هٖسهٔدر ًت٘جِ  ِ ضهو ّ٘چ فمْٖ٘ ًذارٗن وِ لائل تِ اٗي تاضذْزحال ت

را ّن داضتِ تاضذ إ  ٕ حذٍد الْٖ ٍ...( ضه در ًت٘جِ هسمظ آى ًخَاّذ تَد ٍ ّز ّشٌِٗ تىل٘ف حاتت ضذ )الاهِ

 .زداخت وزدپتاٗستٖ 

ٕ جَاس ل٘ام، ٍجَد ًاصز السم است ٗا ػلن تِ اهىاى اًتصار؟ چ٘شٕ وِ در  هسألِآٗا در  ٕ دٍم اٗي است وِ هسألِ

چٌاًىِ اه٘زالوؤهٌ٘ي ػلِ٘ السالم  .ٍجَد ًاصز است، ًِ اهىاى اًتصار ٕ ل٘ام تزإ تطى٘ل حىَهت السم است هسألِ

 ٕ ضمطمِ٘ فزهَدًذ:  در خغثِ

 ال أى الْعُلَوَاءِ عَلَى اللَّهُ أَخَذَ هَا وَ النَّاصِزِ بِوُجُودِ الْحُجَّةِ قِيَامُ وَ الْحَاضِزِ حُضُورُ لَا لَوِ النَّسَوَةَ بَزَأَ وَ الْحَبَّةَ فَلَقَ الَّذِي وَ أَهَا

 1أَوَّلِهَا بِكَأْسِ آخِزَهَا لَسَقَيِتُ وَ غَارِبِهَا عَلَى حَبِلَهَا لَأَلْقَيِتُ هَظْلُومٍ سَغَبِ لَا وَ ظَالِنٍ كِظَّةِ عَلَى يُقَارُّوا

 اًذ. اًذ، تلىِ ٍجَد ًاصز را تزإ اٗي هسألِ وافٖ داًستِ ل٘ام حجّت را تِ اهىاى اًتصار ًذاًستِاٗطاى 

 است، ًِ اهىاى اًتصار.ٍجَد ًاصز ل٘ف ضزط تٌجّش تىپس 

)تٌا تز لَل اه٘زالوؤهٌ٘ي وِ  است حزف دٍم اٗيپس حزف اٍّل اٗي است وِ ضه در ًت٘جِ هسمظ تىل٘ف ً٘ست ٍ 

 .، ٍجَد ًاصز است ًِ اهىاى اًتصارهٌجّش تىل٘ف( ػلِ٘ السالم

ضزع٘ت »طاى هثٌٖ تز گَٗ٘ن اگز ًظز اٗ هٖ ٕ احتزام ٍ ارادتٖ وِ هحضز هزحَم آٗٔاهلل خَاًسارٕ دارٗن، ّوِتا 

چِ  ػلِ٘ السالماه٘زالوؤهٌ٘ي پس تىل٘ف حىَهت درست است،  «جَاس ل٘ام ٍ تطى٘ل حىَهت»تزإ  «اًتصار واهل

ّإ جول ٍ صفّ٘ي ٍ ًْزٍاى ٍ ... ٍلٖ حىَهت تطى٘ل  رغن اٗي وِ ػلن داضتٌذ تِ ٍلَع جٌگ ضَد وِ اٗطاى ػلٖ هٖ

 دادًذ.

                                                      
 (ضمطمِ٘) سَم ٕ الثالغِ، خغثِ ًْجس٘ذ رضٖ؛  . ۳
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 تَاى فْو٘ذ: را اس تؼضٖ ولوات اٗطاى هٖ ػلِ٘ السالماه٘زالوؤهٌ٘ي هظلَه٘ت 

ىَ إِلَٕ٘ىُنٕ أًَْظُزُ وَأًَِّٖ ٍٓ  ٍٓ لِلْؤمْتَحِنِ فَالٌَّجٓآُ الغَّزِٗكَ ٍٓ خُلِّ٘تُنٕ لَذٕ ضَٕ٘واً تَوٌَٕؼَٔىَ لَا ٍٓ حٓمّاً تَأْخُذٍُىَ لَا الضِّثٓابِ وَطِ٘صٓ تَىِطَُّ

 ۳   هٔتَلََِّمِ الْْٓلَىَُٔ

تَاى گفت وِ  هٖػلن تِ ػذم ٍجَد اهىاًات داضتٌذ ٍ حىَهت تطى٘ل دادًذ. حتّٖ تْزحال اه٘زالوؤهٌ٘ي ػلِ٘ السالم 

ًاصزٗي ٍ اهىاًات حضزت خ٘لٖ ووتز اس سهاى ها تَد، سٗزا تِ ػٌَاى هخال اس اٍل اًمالب تا وٌَى حتّٖ ٗه رئ٘س 

ت٘طتز  ػلِ٘ السالمها ٍ ٗاٍراى ها خ٘لٖ اس سهاى اه٘زالوؤهٌ٘ي تؼذاد  اٗن. ِ هاًٌذ اتَهَسٖ اضؼزٕ ًذاضتِٕ لضائ٘ لَُ

 تَد.

رحوِ اهلل تَدٗن، تٌذُ اس ّوِ وَچىتز تَدم. آلاٗاى  خوٌٖ٘ خذهت اهامدر رٍسٕ در سهاًٖ وِ ها در وو٘تِ تَدٗن، 

 ضزٍع وزدًذ اػتزاض تِ اهام رحوِ اهلل وِ ها تا تحص٘الت حَسٍٕ حاال تاٗذ تا دسد ٍ لاچالچٖ ٍ ... هثارسُ وٌ٘ن؟

آهذُ تَدًذ ٍ ضؼار  ٕ جواراى تِ حسٌِ٘٘ إ تزإ هاللات تا اهام رحوِ اهلل ٍ اػشام تِ جثِْ در ّواى حال ػذُ

صذإ  تا ضٌ٘ذى ،الؼادُ اًساى لَٕ ٍ تا تولّه ًفس تاالٖٗ تَدًذ فَقتا ٍجَد اٗي وِ اهلل  اهام رحوِدادًذ.  هٖ

ّا را داضتٌذ  اس اٗي فزًدُ  ػلِ٘ السالم ضٌَٗذ؟ اگز اه٘زالوؤهٌ٘ي اٗي صذاّا را هٖ»هتغّ٘ز ضذًذ ٍ فزهَدًذ: رسهٌذگاى 

 «ضذًذ. هظلَم ٍالغ ًوٖ

پذٗز ً٘ست، در سهاى اه٘زالوؤهٌ٘ي ػلِ٘ السالم وِ اصالً فزاّن  اىاگز تطى٘ل حىَهت واهل ٍ جاهغ در سهاى حال اهى

ّن  ػلِ٘ السالملزار تاضذ حىَهت تِ عَر واهل تا توام اٗادٕ تطى٘ل تطَد وِ اٗي در سهاى اه٘زالوؤهٌ٘ي اگز ًثَد! 

 ٍجَد ًاصز است، ًِ اهىاى اًتصار. ػاهل تٌجّش تىل٘ف ٍجَب ل٘ام ٍ تطى٘ل حىَهتپس  تطى٘ل ًطذ.

 

                                                      
 ۳41ٕ  الثالغِ؛ تصح٘ح هزحَم ػشٗشاهلل ػغاردٕ، صفحِ ًْج . ۳


