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شآى، هحثت تش تثؼیت همذم ضذُ است ٍ لّوشاُ ساختي هخاعثاى تا هحتَای خَب ضواست. دس جزب، همذهِ 
َ » ثوشُ ایي ّوشاّی، دسیافت هحثت تیطتش است: ُ ٍَ یَغْفِشْ لَىُنِ   فَاتَّثِؼًَُیلُلْ إِىْ وٌُْتُنِ تُحِثَُّىَ اللَِّ یُحِثِثِىُنُ اللَِّ

ُ غَفَُسٌ سَحینٌ )وِ تایذ ّن تذاسیذ( تایذ هشا پیشٍى وٌیذ تا خذا ّن داسیذ تگَ اگش خذا سا دٍست هى؛ رًَُُتَىُنِ ٍَ اللَِّ
سفتاسّای ٍ  صهاًی وِ ضوا تا 1«.ضوا سا دٍست تذاسد ٍ گٌاّاًتاى تیاهشصد وِ خذا آهشصگاس ٍ هْشتاى است

ٍ تأثیشپزیشی تیطتش سٍتشٍ  تَاًیذ تا استمثال آًْا پاضیذ، هی گفتاسّای خَد، تزس هحثت سا دس دل هخاعثاى هی
ضَد: تش ایي اساس، چٌذ ًىتِ واستشدی دس استمای هْاست جزب تمذین هیضَیذ. 
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