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احتمال سوم (مختار محقق اصفهانی ) :اقتباس از مقولهی اضافه

ًظشیِ سَم وِ هحمك اصفْبًی

ثِ آى توبیل پیذا وشدُ ،آى است وِ هله همتجس اص همَلِی اضبفِ

هیثبشذ 9.دس تعشیف همَلِی اضبفِ گفتِاًذ« :الُٕئّ الحبصلّ مه وسجّ الشٓء الٓ شٓءٍ مه حٕث اوٍ
ّ .1وبى ،ص413 ٍ 11
التحم٘ك الحم٘ك ثبلتظذٗك فٖ جو٘ع الَػع٘بت العشف٘ٔ أٍ الششع٘ٔ 4أًّْب هَجَدٓ ثَجَدّب االعتجبسٕ ،ال ثَجَدّب الحم٘مٖ ،ثوعٌى أىّ الوعٌى سنٌ
هعٌى ثح٘ج لَ ٍجذ خبسجب ثَجَدُ الخبسجٖ لىبى إهّب جَّشا ثبلحول الشبئع ،أٍ و٘فب وزله ،أٍ إػبفٔ أٍ جذٓ ثبلحول الشبئع ،لىٌِ لنن َٗجنذ ثْنزا
الٌحَ هي الَجَد ،ثل أٍجذُ هي لِ االعتجبس ثَجَدُ االعتجبسٕ ،هخال األسذ ثوعٌى الحَ٘اى الوفتشس هعٌى لَ ٍجذ ثَجَدُ الحم٘مٖ لىبى فشدا هني ًنَ
الجَّش ،لىٌِ لذ اعتجش صٗذ أسذا ،فضٗذ أسذ ثبالعتجبس ،ح٘ج اعتجشُ الوعتجش أسذا ٍ ،الفَل٘ٔ هعٌى لَ ٍجذ فٖ الخبسد حم٘مٔ لىبى هي همَلٔ اإلػبفٔ . ...
ثل التحم٘ك 4أىّ اعتجبس احتَاء الوبله ثبلوولَن ٍ وَى الوولَن هحَٗب ،أٍ إحبؿٔ الوبله ثبلوولَن ٍ وَى الوولَن هحبؿنب ،هني اعتجنبس همَلنٔ
اإلػبفٔ ٍ ،لزا لبل ثعغ األوبثش 4فٖ ششح الْذاٗٔ األح٘شٗٔ ثعذ ششح حم٘مٔ الجذٓ (ٍ لذ ٗعجش عي الوله ثومَلٔ «لِ» ٍ َّ اختظبص شٖء ثشنٖء هني
جْٔ استعوبلِ إٗبُ ٍ تظشفِ فِ٘ ،فوٌِ ؿج٘عٖ وىَى المَى للٌفس ٍ ،وزله وَى العبلن للجبسٕ جلّ روشُ ٍ ،هٌِ اعتجبس خبسجٖ وىَى الفشس لضٗذ ٍ فٖ
الحم٘مٔ الوله ثبلوعٌى الوزوَس ٗخبلف ّزا االطـالح ٍ ).لبل ثعذُ فٖ وتبة آخش( 4فئًِّ هي همَلٔ الوؼبف ال غ٘ش) اًتْى.

 حبش٘ٔ وتبة الوىبست (لألطفْبًٖ) ،د ،1ص411
أىّ الولى٘ٔ الششع٘ٔ ٍ العشف٘ٔ -ووب حممٌبُ فٖ األطَل خظَطب فٖ هجحج األحىبم الَػع٘ٔ -ل٘سن هني الومنَالت الَالع٘نٔ -ال ثوعٌنى
الوَجَد ثَجَد هب ثحزائِ ٍ ،ال ثوعٌى الوَجَد ثَجَد هٌشأ اًتضاعِ -فْٖ ل٘س هي االعشاع الومَل٘ٔ حتى همَلٔ اإلػبفٔ ٍ -إى ونبى هفْنَم
الوبلى٘ٔ ٍ الوولَو٘ٔ هي اإلػبفبت العٌَاً٘ٔ -لوب روشًب هي الجشاّ٘ي المـع٘ٔ على خشٍجْب هي حذٍد الومَالت.
ٍ إًّوب ّٖ اعتجبسٗٔ ال ثوعٌى الوجبهع للومَل٘ٔ ،وومَلٔ اإلػبفٔ التٖ تىَى همَل٘تْب ثبعتجبس هٌشنأ اًتضاعْنب ٍ ،اعتجبسٗتْنب ثوالحفنٔ فعل٘تْنب
الوتمَّهٔ ثلحبف شٖء ثبلم٘بس إلى شٖء آخش على هب حمك فٖ هحلِ.
ثل ثوعٌى أىّ الولى٘ٔ لْب ًحَاى هي الَجَد ،ثأحذ ًحَِٗ ٗىَى همَلٔ ٍ ،ثبٙخش هَجَدا ثبالعتجبس ،فبالعتجبس الَاجذٗٔ ّٖ الولى٘ٔ االعتجبسٗٔ،
ٍ إى وبى ًفس الَاجذٗٔ الحم٘م٘ٔ هي همَلٔ الجذٓ أٍ اإلػبفّٔ ٍ ،زا الٌحَ هي الَجَد ال اختظبص لِ ثومَلٔ اإلػبفٔ ،ثل ٗظح اعتجبسُ فٖ ونل
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مىسًةٌ الٓ ذلل الشٓء» 9یعٌی دس اضبفِ دٍ ًسجت ٍجَد داسد ـ یعٌی عشفیي اضبفِ ،هتضبیفٌذ ـ هثالً
هعٌى همَلٖ -وبعتجبس الشجب أسذا ٍ ،اعتجبس علن صٗذ فَق علن عوشٍ ٍ ،اعتجبس الملت أث٘غ إلى غ٘ش رله -على هب أٍػحٌب المَل فِ٘ فٖ هحلِ
فل٘شاجع.
ًْ بٗٔ الذساٗٔ ،د ،1ص4111
حنّ إى اعتجبس الوله -ششعبً أٍ عشفبّ -ل َّ اعتجبس الوله ثوعٌى الجذٓ؟ أٍ اعتجبس ثوعٌى اإلػبفٔ؟
ي الصحٕح ًَ الثبوٓ  ،ألى همَلٔ الجذٓ ل٘س ًفس اإلحبؿٔ َّ ٍ ،الوجذأ للوح٘ؾ ٍ الوحبؽ ،حتّى ٗتَّن أىّ اعتجبس الوله َّ اعتجبس الوجنذأ
الوستلضم الًتضا عٌَاًٖ الوبله ٍ الوولَن ثم٘بم الوجذأ االعتجبسٕ ثزات الوبله ٍ الوولَن .ثل الجذٓ ّٖ الْ٘ئٔ الحبطلٔ للجسن ثسجت إحبؿنٔ
جسن آخش ثِ ،ثح٘ج ٌٗتمل الوح٘ؾ ثبًتمبل الوحبؽ ٍ ،لزا ٗعجش عٌْب ثبلتختن ٍ التعون ٍ التموض.
ٍ هي الَاػح أىّ الوح٘ؾ فٖ الو له الششعٖ َّ الوبله ٍ ال ٌٗتمل ثبًتمبل الوحبؽ ،ثل الوحبؽ ٌّب ٌٗتمل ثبًتمنبل الوحن٘ؾ ،فلن٘س اعتجنبس
الوله ششعبً أٍ عشفبً ،إلّب اعتجبس الوبلى٘ٔ ٍ الوولَو٘ٔ.
 .1ششح الوٌفَهٔ ،د ،ص4131
إى الوؼبف ًسجٔ تىشس .لبل الش٘ فٖ لبؿ٘غَسٗبس الشفبء فٖ هعٌى التىشس َّ أى ٗىَى الٌفش ال فٖ الٌسجٔ فمؾ ثل ثضٗبدٓ اعتجبس الٌفش إلى
أى للشٖ ء ًسجٔ هي ح٘ج لِ ًسجٔ ٍ إلى الوٌسَة إلِ٘ وزله .فئى السمف لِ ًسجٔ إلى الحبئؾ .فئرا ًفشت إلى السمف هي ح٘ج الٌسجٔ التنٖ لنِ
فىبى هستمشا على الحبئؾ .حن ًفشت هي ح٘ج َّ هستمش على الحبئؾ طبس هؼبفب ال إلى الحبئؾ هي ح٘ج َّ حبئؾ ثل إلِ٘ هي ح٘ج َّ هستمش
علِ٘ .فعاللٔ السمف ثبلحبئؾ هي ح٘ج الحبئؾ حبئؾ ًسجٔ ٍ هي ح٘ج تأخز الحبئؾ هٌسَثب إلِ٘ ثبالستمشاس علِ٘ ٍ السمف ثٌفسنِ هٌسنَة فْنَ
إػبفّٔ ٍ .زا هعٌى هب ٗمَلَى إى الٌسجٔ تىَى لـشف ٍاحذ ٍ اإلػبفٔ تىَى للـشف٘ي اًتْى.
 الجَّش الٌؼ٘ذ ،ص482
الوؼبف ٍ َّ هب ٗعمل ثبلم٘بس إلى غ٘شُ ٍ ال ٍجَد لِ سَى رله وبألثَٓ ٍ الجٌَٓ ٍ لذ ٗعشع للومَالت جو٘عب ألَل الوؼبف هي األجٌبس
العبل٘ٔ ٍ فِ٘ هجبحج أحذّب فٖ سسوِ ٍ َّ الزٕ ٗعمل ثبلم٘بس إلى غ٘شُ ٍ ال ٍجَد لِ سَى رله ٍ تحم٘ك ّنزا الشسنن أى هني الوبّ٘نبت هنب
ٗستمل ثبلوعمَل٘ٔ هي غ٘ش حبجٔ إلى غ٘شُ ٗمبس إلِ٘ ٍ هٌِ هب ال ٗعمل إال ثبلم٘بس إلى غ٘شُ.
ٍ الخبًٖ َّ الوؼبف ٍ َّ لسوبى حم٘مٖ ٍ هشَْسٕ ٍ رله ألًِ إرا عمل ثبلم٘بس إلى غ٘شُ فئهب أى ٗىَى لِ ٍجَد خبص سنَى رلنه ٍ
َّ الوؼبف الوشَْسٕ وبألة ٍ االثي فئى لألة ٍجَد ا هغبٗش الوعمَل٘ٔ ثبلم٘بس إلى غ٘شُ ٍ إهب أى ال ٗىَى لِ ٍجَد سَى هعمَل٘تِ ثبلم٘بس إلى
غ٘شُ ٍ َّ الوؼبف الحم٘مٖ وبألثَٓ ٍ الجٌَٓ ٍ َّ الوشاد ّبٌّب.
ٍ حبًْ٘ب اختلف الٌبس فٖ ٍجَد اإلػبفٔ فأحجتِ جوبعٔ ألى فَل٘ٔ السوبء ل٘س أهشا تمذٗشٗب ال غ٘ش ثل َّ أهش هتحمك حبث خبسد النزّي ٍ
َّ غ٘ش السوبء ٍ غ٘ش العذم الظشف فَْ حبث .
ٍ أًىشُ جوبعٔ ٍ استذلَا ثأى اإلػبفٔ لَ وبً هَجَدٓ ٍ ّٖ عشع الفتمشت إلى الوحل ٍ ٗىَى حلَلْب فٖ رله الوحل إػبفٔ أخنشى ٍ
ٗلضم التسلسل .أجبة الش٘ عٌِ ثأى هي الوؼبف هب َّ هؼبف ثزاتِ ٍ هٌِ هب َّ هؼبف ثبعتجبس غ٘شُ ٍ ّزا األخ٘ش ٗشجنع إلنى األٍل ٍ ٌٗمـنع
التسلسل ٍ رله ألى األثَٓ هخال هؼبفٔ لزاتْب إلى االثي ٍ حلَلْب هؼبف لزاتِ إلى الوحل فبًمـع التسلسل.
ّزا خالطٔ هب روشُ الش٘ ٍ َّ غ٘ش ٍاف ثبلوـلَة ألى السبئل لن ٗلضم التسلسل ثبعتجبس أى الوؼبف دائوب إًوب ٗىَى هؼبفب ثئػبفٔ هغبٗشٓ
لِ ٍ إًوب ألضم التسلسل هي ح٘ج إى اإلػبفٔ إرا وبً هَجَدٓ وبً عشػب فتىَى حبلٔ فٖ هحلِ ٍ تىَى ٌّنبن إػنبفتبى إحنذاّوب األثنَٓ ٍ
حبًْ٘وب الحلَل ٍ ول ٍاحذ هٌْوب هؼبف لزاتِ إلى غ٘شُ لىي الحلَل هي ح٘ج إًِ عشع هَجَد ٗفتمش إلى هحل ف٘ىَى حلَلِ فٖ رله الوحنل
إػبفٔ أخشى ٍ ٗلضم التسلسل ٍ والم الش٘ ٗظلح جَاثب على تمذٗش إٗشاد السؤال على الَجِ األٍل إهب على ّزا الَجِ فال.
ٍ حبلخْب اعلن أى اإلػبفٔ لذ تعشع لجو٘ع الومَالت أهب الجَّش فىنبألة ٍ االثني هنخال ٍ أهنب الىنن فىنبألعفن ٍ األطنغش ٍ أهنب الى٘نف
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ًسجتی وِ أة ثِ اثي داسد اص ایي حیث وِ اثي ّن هٌسَة ثِ أة است ،ثشخالف همَالت دیگش وِ ًسجت
یه عشفِ ثَد؛ هثالً «أیي» ًسجت فشد است ثِ هىبى« ،هتی» ًسجت فشد است ثِ صهبى ٍ . ...
هحمك اصفْبًی

دس اداهِ هیگَیذ :ایيوِ گفتین هله اعتجبسی همتجس اص همَلِی اضبفِ است ،ثِ ایي

خبعش است وِ هله ثِ هعٌبی «إحتًاء الشٓء علٓ شٓءٍ» یب «إحبطّ شٓءٍ ثشٓءٍ» است ٍ إحبعِ یب إحتَاء،
اهشی اضبفی است ،الهحبلِ هله ّن ثبیذ اهشی اضبفی ثبشذ .عجبست ایشبى چٌیي است:

أنّ المعىى سىخ معىى ثحٕث لً يجد خبزجاب ثًجاً ٌ الرابزجٓ لنابن إمواب جاًَسا
ثبلحمل الشبئع ،أي مٕفب مرلل ،أي إضبفّ أي جدِ ثبلحمل الشبئع ،لنىٍ لا ًٔجاد ثُارا
الىحً مه الًجً  ،ثل أيجدٌ مه لٍ االعتجبز ثًجً ٌ االعتجبزْ  ...ثل التحقٕق :أنّ اعتجبز
احتًاء المبلل ثبلمملًك ي مًن المملًك محًٔب ،أي إحبطّ المبلل ثبلمملًك ي ماًن
المملًك محبطب ،مه اعتجبز مقًلّ اإلضبفّ.
سپس ایشبى اص هالصذسا

ًیض ًمل هیوٌذ وِ ثِ هشَْس اشىبل وشدُ وِ هبلىیت افشاد اص همَلِی جذُ

ًیست ٍ ایي والم اشتجبُ است ،ثلىِ اص همَلِی اضبفِ است ثِ ًحَ هفَْهی9؛ یعٌی ثِ ًحَ التجبس ٍ ًسخِ
ثشداسی اص اضبفِ.
بررسی کالم محقق اصفهانی

ثشای ثشسسی والم هحمك اصفْبًی
عشفیِ سجَع وٌین.

ٍ ثِ دست آٍسدى حمیمت اعتجبسی هله ،الصم است ثِ استىبصات
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هحمك اصفْبًی

هله سا ثِ «احبطٍ شٓءٍ ثشٓءٍ» یب «إحتًاء الشٓء علٓ شٓء» هعٌب وشدًذ ،هبًٌذ احتَاء

فىبألسخي ٍ األثشد ٍ أهب الوؼبف فىبألثعذ ٍ األلشة ٍ أهب األٗي فىبألعلى ٍ األسفل ٍ أهب الوتى فىبأللذم ٍ األحذث ٍ أهب الَػع فىبألًظنت
ٍ أهب الوله فىبألوسى ٍ أهب الفعل فىبأللـع ٍ أهب االًفعبل فىبألشذ تسخٌب.
 .1الحىؤ الوتعبل٘ٔ فى االسفبس العمل٘ٔ االسثعٔ ،د ،1ص4881
ٍ هوب عذ فٖ الومَالت الجذٓ ٍ الوله  ٍ ...لذ ٗعجش عي الوله ثومَلٔ لِ فوٌِ ؿج٘عٖ وىَى المَى للٌفس ٍ هٌنِ اعتجنبس خنبسجٖ وىنَى
الفشس لضٗذ ففٓ الحقٕقّ الملل ٔربلف َرا االصطالح فإن َرا مه مقًلّ المضبف ال غٕس.
ّ .8وبىؿَس وِ دس اطَل فمِ ث٘بى وشدٗن ،خ٘لٖ اص هجبحج اطَلٖ ٍ فمْٖ ،دس ٍالع ثبص وشدى استىبصات عشف٘نِ اسن  ،اٌنبىونِ هجبحنج
ادث٘بت ّن اٗي گًَِ اس ؛ هخالً توبم عشة صثبًبى استىبصاً فبعل سا هشفَ ٍ هفعَل سا هٌظَة هٖداًٌذ ،اهّب ًوٖتَاًٌذ آى سا تحل٘ل وٌٌذ وِ فبعل
ا٘س ٍ هفعَل وذام اس ّ .ناٌ٘ي اس جوعّبٕ عشفٖ ًف٘ش تمذٗن ظبّش ثش ًض ،اظْش ثش ظبّشٍ ،اسد ثش هنَسد ،تمنذٗن عٌنبٍٗي حبًَٗنِ ثنش
عٌبٍٗي اٍلِ٘ ٍ  ....وِ دس استىبصات عشفِ٘ اًجبم هٖشَدٍ ،لٖ ًوٖتَاًٌذ آى سا تحل٘ل وٌٌذ.
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الىَص علی الوبء ،احتَاء الصٌذٍق علی الٌمذ ٍ  ،...دس حبلی وِ ثِ ًظش هیسسذ دس عشف ،ثبس هعٌبیی هله ثیش
اص آى چیضی ثبشذ وِ ایشبى ثیبى فشهَدًذ .ثِ عجبست دیگش هشاد اص هله ،فمظ ّیئتی ًیست وِ اص ًسجت هبله
ثِ هولَن اص حیث ایيوِ هولَن ّن هٌسَة ثِ هبله است حبصل شذُ ثبشذ ،ثلىِ ًسجت هله ثِ هبله
هبًٌذ ًسجت اعضبء ٍ لَای ثبعٌی اًسبى ثِ اٍست؛ یعٌی ّوبىعَس وِ اًسبى دس حبلت عبدی هبله اعضبء خَد
است ـ چِ سسذ ثِ لَای ثبعٌی ـ ٍ ایي اعضبء تحت ّیوٌِ ٍ سیغشُی ٍجَد اًسبى است ٍ ثِ تعجیش دیگش
اهتذاد ٍجَد اًسبى است ،ثِ گًَِای وِ «ٔتقلّت فٍٕ ي ثٍ مٕف ٔشبء» ،ثِ ًظش هیسسذ هله اعتجبسی ّن
همتجس اص ایي ًَع هله حمیمی است؛ یعٌی هله اعتجبسی فمظ عٌَاى اضبفِ ٍ احبعِ ًیست ،ثلىِ یه ًَع
ٍاثستگی ٍجَدی ٍ لذست ثش تملیت ٍ تملّت است وِ اگش ثخَاّین ثب اصغالح هشبء آى سا تعشیف وٌین،
هیگَیین:
تعریف ملک براساس فلسفهی مشاء
هله هفَْهی است وِ هستعبس ٍ همتجس اص دٍ همَلِی اضبفِ ٍ ویف ًفسبًی (یعٌی لذست) است ،وِ اص
حیث همَلِی اضبفِ ،هبله إحتَاء ثش هولَن داسد ٍ اص حیث همَلِی ویف ،لذست ثش تملیت ٍ تملّت داسد،
عشف ثب دهج ایي دٍ عٌَاى ،عٌَاى هله سا اعتجبس وشدُ است.
ٍ اگش ثخَاّین ًحَُی التجبس هله اعتجبسی سا ثب اصغالح حىوت هتعبلیِ ثیبى وٌین هیگَیین:
تعریف ملک براساس حکمت متعالیه
اًسبى دسن هیوٌذ ًسجت ثِ لَای خَد هلىیت حمیمیِ داسد؛ یعٌی ٍجَد هولَن عیي سثظ ثِ ٍجَد
هبله است ٍ ٍجَدی غیش اص ٍجَد هبله ًذاسد ،ثِ عجبست دیگش اصل ٍجَد ٍ خصَصیبت ٍجَد هولَن،
هٌذن ٍ هضوحل دس ٍجَد هبله است وِ دس حىوت هتعبلیِ اص آى تعجیش ثِ «الىفس فٓ يحدتُب مل القًا»
هیشَد؛ یعٌی ّش لَُای عیي ًفس ٍ هشتجِای اص ًفس است .هشتجِی ثبالتش ایي هلىیت ،هبلىیت خذاًٍذ
هتعبل ثش هخلَلبت ثِ ًحَ اضبفِی اششالیِ است ،وِ عشف هضبف ،جذای اص عشف دیگش اضبفِ ًیست ٍ اص
عشف خَدِ هبله ایجبد شذُ ٍ عیي اضبفِ است.
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اًسبى ثب دسن هبلىیت حمیمیِ وِ ثیبًگش سثظ ٍ ٍاثستگی هولَن ثِ هبله است ،2ثِ گًَِای وِ حذالل
 .1الجتِ ّوبىؿَس وِ گفت٘ن هب ؿجك هشٖ لَم ثحج هٖوٌ٘ن ٍ اٗيوِ آٗب اٗي حشفّب دسس اس ٗب ًِ ،ثبٗذ دس جبٕ خَد ثحج وٌ٘ن.
 .8هبلى٘ حم٘مِ٘ ث٘بى و٘ف٘ ٍجَدٕ هبله ٍ هولَن حم٘مٖ اس ٍ داخل دس همَالت اسسـَٖٗ ً٘س .
4

ًسجت ثِ لَای خَد هیتَاًذ ّشگًَِ تصشّفی وٌذ «یتصشف فی ّزُ المَی ویف یشبء» ،ثب التجبس اص ایي
هلىیت حمیمی ،هلىیت اعتجبسی سا لحبػ وشدُ است.
خالصهینظرمختار 

ًظش هختبس هب ایي شذ وِ هلىیت جضء ّیچ وذام اص همَالت فلسفی ًیست ٍ ّنچٌیي همتجس اص همَلِی
جذُ ،ویف یب اضبفِ ثِ تٌْبیی ًیست؛ چشاوِ فْن عشف اص هلىیت ،چیضی ثیشتش اص اضبفِ است ٍ دس حمیمت
رّي اًسبى ثب لحبػ دٍ همَلِی ویف ٍ اضبفِ ،عٌَاى جذیذی سا اثذاع وشدُ وِ خبصیت ّش دٍ همَلِ سا
داسد ،ایي ثشاسبس فلسفِی هشبء.
ٍ ثشاسبس حىوت هتعبلیِ هیگَیین :ثشش ثب ًگبُ ثِ هبلىیت حمیمیِ وِ ثیبى ویفیت تعلك ٍجَدی اشیبء
ثِ هبله ٍ احبعِی لیَهی هبله ثش اشیبء است ـ ٍلَ دس هشتجِی ًفس ٍ لَا ـ آى سا اصل لشاس دادُ ٍ
ًسخِای اص آى التجبس وشدُ ٍ دس عبلن اعتجبس اص آى تعجیش ثِ هله وشدُ است.
ثٌبثشایي هله آى جبیی اعالق هی شَد وِ شیئی ثب توبم هعٌب ٍ َّیتش ،هشثَط ثِ وسی یب چیضی ثبشذ.
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پس اگش چیضی فمظ اص حیثی ٍاثستِ ثِ شخص یب شیئی ثبشذ ٍ حتّی ثِ گًَِای ثتَاًذ دس آى تملّت ٍ تصشف
وٌذ ،ثِ آى اصغالحبً هله ًویگَیٌذ؛ ثلىِ هله دس جبیی صبدق است وِ هبله راتبً ًسجت ثِ آى هغلك
العٌبى ثبشذ ٍ اگش تحذیذی ٍجَد داسد ،عبسض ثش آى ثبشذ.
جَاد احوذی

 .1هله حتوبً ًجبٗذ هشثَؽ ثِ اًسبى ثبشذ ،ثلىِ غ٘ش اًسبى ّن هٖتَاًذ هبله ثبشذ ،هخل وعجِ صاد اهلل ششفبً ٍ ثعغ عٌبٍٗي دٗگش وِ اى شبء
اهلل ثعذاً تَػ٘ح خَاّ٘ن داد.
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