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 13531: الحذٗج سهن: ػجبس س٘ذ

 هُحَوَّذِ ػَيْ ، ػََِىٍ اثِيِ ػَيِ ، هُؼَبٍََِٗٔ ثِيُ هَشٍَْاىُ ًَب:  هَبلَ ، ثٌَْشٍ أَثَُ حَذَّحٌََب ًَب:  هَبلَ ، ثٌَْشٍ أَثَُ حَذَّحٌََب (هَهَف حذٗج)

ًِّٖ إلَّب,  الْزَبِّلَِِّ٘ٔ أَخْلَبمِ هِيْ ضَِٖءٍ كِٖ ثَوَِٖ هَب ":  الْخَغَّبةِ ثِيُ ػُوَشُ هَبلَ:  هَبلَ ، سِ٘شِٗيَ ثِيِ  إََّٔ أُثَبلِٖ لَب َأ

. " أًٌََْحِتُ ٍَأََُّْٗنِ ًٌََحِتُ الْوُسِلِوِ٘يَ

 سٍاٗت:  گلتٌذ ًِ خل٘لٔ ثي َّرٓ ٍ اًػبسٕ اهلل ػجذ ثي هحوذ ٍ االصسم َٗسق ثي اسحبم اص است سٍاٗت

 ٍ ًوبًذُ هي دس ربّل٘ت ػبدات اص ٗي ّ٘چ:  گلت خغبة ثي ػوش:  گلت س٘شٗي ثي هحوذ ػَى اثي اص است

 هي ٗب ًٌذ لَاط هي ثب ًسٖ ًِ ًذاسم سا پشٍاٗص هي ًِ ، است هبًذُ ثبهٖ هي دس ربّل٘ت اص ػبدت ٗي كوظ

. دّن اًزبم لَاط ًسٖ ثب

 صى عجوِ ًذٍم ثِ ٗب ثگ٘شم صى عجن اصًذٍم ًوًَذُ دسهي ّ٘زٖ ربّلٖ اصػبدات ه٘گِ: ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

  ثذم

 دادُ؟ هٖ لَاط چشا ػوش هًَج؟ ٗب هزًشُ غ٘ـِ، أًٌََْحِتُ ٍَأََُّْٗنِ؟ هًَج ٗب اهذُ هزًش غ٘ـِ: ػجبس س٘ذ

 هسئلِ اٗي پس ّست ّن اسالم دس ثلٌِ ثذُ اًزبم اًشا ػوش ًِ ً٘ست ربّل٘ت اػوبل اص كوظ اصدٍاد حبً٘ب ٍ

 ّست اسالم دس ًِ ّست اًچِ ؿ٘ش

 ضؼلص اٗي، ضؼ٘ق هشسل سٍاٗت روَْسػلوب: ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 خخخخخخ است حزت تبثؼٖ هشسل سٍاٗت گلتي ػلوب روَْس: ػجبس س٘ذ

 ثذُ ًطَى هي ثِ، لَاط گلتِ ًزب دسحذٗج دٍهب: ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 :س٘ذػجبس



 

 سٌذس اتػبل ارٌؼْن ه٘گِ ّشگضرّجٖ: ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 هشسالتِ تشٗي غح٘ح س٘شٗي اثي هشسالت گلتِ ت٘وِ٘ اثي ضوب خذإ:ػجبس س٘ذ

 حذٗج هػغلح سٌذ ثشاتػبل ارٌبع: ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 ،گلتِ اٌٗزب دس لَاط گلتِ ًزب دس اٌٗتٌِ اهب، سٍاٗت غحت اص اٗي، است حزت تبثؼٖ هشسالت: ػجبس س٘ذ

. " أًٌََْحِتُ ٍَأََُّْٗنِ ًٌََحِتُ

  ضؼ٘ق هشسل سٍاٗت روَْس ه٘گِ ًٍَٕ: ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 تبثؼٖ هشسل. الزوَْس ػٌذ حزٔ التبثؼٖ هشسل، است حزت ػلوب حوَْس ًضد تبثؼٖ هشسل اٍال: ػجبس س٘ذ

. است حزت[ سٌت اّل ػلوبء] روَْس ًضد

 ضشح الولبت٘ح هشهبٓ ،(ّـ1014هتَكبى) الْشٍٕ هحوذ سلغبى ثي ػلٖ الحسي أثَ الذٗي ًَس الوبسٕ، ػلٖ هال

: الغجؼٔ ث٘شٍت،/ لجٌبى  -الؼلو٘ٔ الٌتت داس: ًبضش ػ٘تبًٖ، روبل: تحو٘ن ، 434 ظ 9 د الوػبث٘ح، هطٌبٓ

.  م2001  -ّـ1422 األٍلى،



 س٘شٗي اثي هشسالت ّست اٗي ثش ػلوب اروبع دٍم ًٌتِ اهب، است ثبعل ثبضذ روَْس خالف ًِ ٍاحذ هَل ٍ

 غحتص ّن اٗي ّست غح٘ح

 



 

 

 اًذ ًشدُ س٘شٗي اثي سٍاٗت غحت ثِ تػشٗح ػلوب اروبع ٍ ت٘وِ٘ اثي ضوب خذإ هتبسلبًِ: ػجبس س٘ذ

  ًٍَٕ ت٘س٘ش سٌذُ هتػل  غح٘ح حذٗج تؼشٗق: ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 هٌٖ٘ ًِ عَس ّوبى،ثبضذ اٍس حزت ثبٗذ حذٗج ثِ توسي ثلٌِ اٍسد ًوٖ حز٘ت حذٗج غحت: ػجبس س٘ذ

 ثبعلِ ثبضذ غح٘ح هتي خالف غح٘ح خجش گَٗذ هٖ ّن هَس

 ّست ضؼ٘ق سٍاٗت پس،  سٌذ اتػبل ػلٖ اروؼْن اهب اختالكٖ هشسل سٍاٗت رّجٖ: ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 هشسل

، است حزت تبثؼٖ هشسل، ّست غح٘ح س٘شٗي اثي اخجبس ضوب ػلوبٕ اهَال اسبس ثش پس: ػجبس س٘ذ

. است حزت[ سٌت اّل ػلوبء] روَْس ًضد تبثؼٖ هشسل. الزوَْس ػٌذ حزٔ التبثؼٖ هشسل



 ضشح الولبت٘ح هشهبٓ ،(ّـ1014هتَكبى) الْشٍٕ هحوذ سلغبى ثي ػلٖ الحسي أثَ الذٗي ًَس الوبسٕ، ػلٖ هال

: الغجؼٔ ث٘شٍت،/ لجٌبى  -الؼلو٘ٔ الٌتت داس: ًبضش ػ٘تبًٖ، روبل: تحو٘ن ، 434 ظ 9 د الوػبث٘ح، هطٌبٓ

.  م2001  -ّـ1422 األٍلى،

 ّست هغلوب ّن اى حزت اٌٗزبست ربلت ٍ

 ًخ٘ش إثي ٍ الو٘ن إثي ٍ الٌٍَٕ حٌبّب سٍاٗٔ كٖ احوذ ٍ حٌ٘لٔ أثٖ ٍ هبلي ػي ًول هذ ٍ هغلوب حزٔ الوشسل

. اللوْبء هي ًخ٘شٗي ػي الوْزة ضشح كٖ اٗضب الٌٍَٕ حٌبّب ٍ ؿ٘شّن ٍ

 أثَ ٍ( ّب هبلٌٖ سئ٘س) هبلي آهبٕ ػو٘ذُ اٗي است؛ حزت( تبثؼ٘ي ؿ٘ش ٗب تبثؼ٘ي اص) هغلوب هشسل، سٍاٗت

( ت٘وِ٘ إثي ضبگشد) رَصِٗ ه٘ن إثي ٍ ًٍَٕ آهبٕ ًِ است( ّب حٌجلٖ سئ٘س) احوذ ٍ( ّب حٌلٖ سئ٘س) حٌ٘لِ

 ًشدُ ًول كوْبء اص ثس٘بسٕ اص هْزة ضشح دس ًٍَٕ آهبٕ ٍ اًذ ًشدُ ًول سا آى سٍاٗتٖ دس دٗگشاى ٍ ًخ٘ش إثي ٍ

. است حزت هغلوب هشسل، سٍاٗت ّستٌذ هؼتوذ ًِ است

  سٌذّست اتػبل اٍلص ضشط غح٘ح سٍاٗت تؼشٗق:  ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 است هشسالت  دٍى س٘شٗي اثي هشسالت اٌٌِٗ اضبكِ ٍ: ػجبس س٘ذ

 ً٘ست حزت ًجبضِ سٌذ اتػبل ٍهتٖ:  ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 ّست غح٘ح اص تش هَٕ ضوب ػلوبٕ ًول ثِ هشسل خجش اتلبهب: ػجبس س٘ذ

 ّست هسلن غالح اثي  تشهزٕ  ًٍَٕ  رّجٖ هَل: ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 ػشثستبى الٌطش كَاص داس ًطش ،193 غلحِ الحذٗج، ػلَم كٖ الووٌغ ًتبة دس هلوي إثي آهبٕ: ػجبس س٘ذ

: گَٗذ هٖ سؼَدٕ

... .  الوسٌذ هي أهَٕ كزؼلِ ثؼضْن ثبلؾ ٍ

 هجَل ٗؼٌٖ ًٌذ، هٖ ًول سٍاٗت هشسل غَست ثِ ًِ ًسٖ چَى است؛ هسٌذ سٍاٗت اص تش هَٕ هشسل سٍاٗت

 اٗي.است ًشدُ ًول هشسل غَست ثِ ٍ گشكتِ ػْذُ ثش سا ٍحبهتص ٍ ّستٌذ ٍحَم هَسد ثؼذٕ ساٍٗبى ًِ ًشدُ

 ثبعلِ ّن اروبع خالف هَل ٍ ّست اروبع خالف اهَال

 ًبكش كَْ االروبع ٍ ثبلتَاتش حجت هب اًٌش هي



 هَل ٍ ّست تبثؼٖ ًِ س٘شٗي اثي هَل اٍال، ًٌ٘ن هٖ هشٍس هب ث٘بسُ تب پس، ًشدٕ حبثت سٍ ًلش سِ اٗي ًلش

 است حزت هشسالتص ٍ تبثؼٖ

.  الزوَْس ػٌذ حزٔ التبثؼٖ هشسل

. است حزت[ سٌت اّل ػلوبء] روَْس ًضد تبثؼٖ هشسل

 ضشح الولبت٘ح هشهبٓ ،(ّـ1014هتَكبى) الْشٍٕ هحوذ سلغبى ثي ػلٖ الحسي أثَ الذٗي ًَس الوبسٕ، ػلٖ هال

: الغجؼٔ ث٘شٍت،/ لجٌبى  -الؼلو٘ٔ الٌتت داس: ًبضش ػ٘تبًٖ، روبل: تحو٘ن ، 434 ظ 9 د الوػبث٘ح، هطٌبٓ

.  م2001  -ّـ1422 األٍلى،

 ّست غح٘ح س٘شٗي اثي هشسالت ّست سٌت اّل ػلوبٕ اروبع خَد حبً٘ب

 



 هٖ ت٘وِ٘ اثي ًِ ًٌِ دكبع خَد ًلش اص ثبٗذ ضَد اروبع اٗي هٌٌش خَاّذ هٖ ًِ ًسٖ حبل  :ػجبس س٘ذ

 ًبكش كَْ ٍاالروبع ثبلتَاتش حجت هب اًٌش هي :گَٗذ

 ثَدُ ًبس لَاط غحبى ثي ػوش ًٌٌذ هجَل ٗب ًٌٌذ دكبع ًلشضبى اص ٗب حبال

  ًٍخ٘شاللوْب ٍالطبكؼٖ� الوحذح٘ي ػٌذروبّ٘ش ضؼ٘ق حذٗج هشسل حن ًٍَٕ اهبم: ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 دس هشسل گلت٘ن إ؟هب عجوِ چِ دس ٍ ًسٖ چِ هشسل اٍال: دل٘ل چٌذ ثِ ّست ثبعل ادػب اٗي: ػجبس س٘ذ

 است حزت تبثؼٖ عجوِ

. است حزت[ سٌت اّل ػلوبء] روَْس ًضد تبثؼٖ هشسل . الزوَْس ػٌذ حزٔ التبثؼٖ هشسل

 ضشح الولبت٘ح هشهبٓ ،(ّـ1014هتَكبى) الْشٍٕ هحوذ سلغبى ثي ػلٖ الحسي أثَ الذٗي ًَس الوبسٕ، ػلٖ هال

: الغجؼٔ ث٘شٍت،/ لجٌبى  -الؼلو٘ٔ الٌتت داس: ًبضش ػ٘تبًٖ، روبل: تحو٘ن ، 434 ظ 9 د الوػبث٘ح، هطٌبٓ

.  م2001  -ّـ1422 األٍلى،

 اٗي ًٍَٕ خجش ثَدى ًزة ثش هب دل٘ل اهب، ًذاسُ احتزبد اسصش كلزا ّست اروبع خالف ضوب روَْس حبً٘ب

 اًذ گلتِ ًالم ًٍَٕ سخي اٗي خالف ػلوب ًِ ّست

 ًخ٘ش إثي ٍ الو٘ن إثي ٍ الٌٍَٕ حٌبّب سٍاٗٔ كٖ احوذ ٍ حٌ٘لٔ أثٖ ٍ هبلي ػي ًول هذ ٍ هغلوب حزٔ الوشسل

. اللوْبء هي ًخ٘شٗي ػي الوْزة ضشح كٖ اٗضب الٌٍَٕ حٌبّب ٍ ؿ٘شّن ٍ

 أثَ ٍ( ّب هبلٌٖ سئ٘س) هبلي آهبٕ ػو٘ذُ اٗي است؛ حزت( تبثؼ٘ي ؿ٘ش ٗب تبثؼ٘ي اص) هغلوب هشسل، سٍاٗت

( ت٘وِ٘ إثي ضبگشد) رَصِٗ ه٘ن إثي ٍ ًٍَٕ آهبٕ ًِ است( ّب حٌجلٖ سئ٘س) احوذ ٍ( ّب حٌلٖ سئ٘س) حٌ٘لِ

 ًشدُ ًول كوْبء اص ثس٘بسٕ اص هْزة ضشح دس ًٍَٕ آهبٕ ٍ اًذ ًشدُ ًول سا آى سٍاٗتٖ دس دٗگشاى ٍ ًخ٘ش إثي ٍ

. است حزت هغلوب هشسل، سٍاٗت ّستٌذ هؼتوذ ًِ است

 ٗػح ال هشسل تشهزٕ هبل:  ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 ّست؟ اروبع ٗب ّست ًلش ٗي تشهزٕ: ػجبس س٘ذ

 ثلحزِ ل٘س الوشسل هسلن: ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 ٍ الخبًٖ الوشى هشاس٘ل أهب ٍ،سِ ٍ دٍ هشى اخجبس حز٘ت هَسد دس سشخسٖ اهبٕ ًظش ّن اٗي: ػجبس س٘ذ

. هب ػلوبء ًضد دس است حزت 3 ٍ 2 هشى ػلوبء هشسالت (.اهلل سحوْن) ػلوبئٌب هَل كٖ حزٔ الخبلج



 ضؼ٘ق هشسل ضبكؼٖ: ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 ٍ اروبع هوبثل دس پبٗذاس ٍاحذ هَل ٍ اٗذ اٍسدُ ٍاحذ هَل ضوب: ػجبس س٘ذ

 دًٍي ًوٖ حزت هشسل حذٗج هسغلح ػلوبٕ ًجبس: ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 ٍ 2 هشى ػلوبء هشسالت (.اهلل سحوْن) ػلوبئٌب هَل كٖ حزٔ الخبلج ٍ الخبًٖ الوشى هشاس٘ل أهب ٍ: ػجبس س٘ذ

 ّستٌذ؟ اى حز٘ت ثش هبًئل ًجبس اٌِٗ هٌظَست ؟ ًجبس ًذام خخخخخخخ.هب ػلوبء ًضد دس است حزت 3

 إثي ٍ الٌٍَٕ حٌبّب سٍاٗٔ كٖ احوذ ٍ حٌ٘لٔ أثٖ ٍ هبلي ػي ًول هذ ٍ هغلوب حزٔ الوشسل هَل؟ اٗي هبًٌذ

. اللوْبء هي ًخ٘شٗي ػي الوْزة ضشح كٖ اٗضب الٌٍَٕ حٌبّب ٍ ؿ٘شّن ٍ ًخ٘ش إثي ٍ الو٘ن

 أثَ ٍ( ّب هبلٌٖ سئ٘س) هبلي آهبٕ ػو٘ذُ اٗي است؛ حزت( تبثؼ٘ي ؿ٘ش ٗب تبثؼ٘ي اص) هغلوب هشسل، سٍاٗت

( ت٘وِ٘ إثي ضبگشد) رَصِٗ ه٘ن إثي ٍ ًٍَٕ آهبٕ ًِ است( ّب حٌجلٖ سئ٘س) احوذ ٍ( ّب حٌلٖ سئ٘س) حٌ٘لِ

 ًشدُ ًول كوْبء اص ثس٘بسٕ اص هْزة ضشح دس ًٍَٕ آهبٕ ٍ اًذ ًشدُ ًول سا آى سٍاٗتٖ دس دٗگشاى ٍ ًخ٘ش إثي ٍ

. است حزت هغلوب هشسل، سٍاٗت ّستٌذ هؼتوذ ًِ است

 :ػلوب اص دٗگشٕ روَْسٕ ّن اٗي

 ػذال حؤ الوشسل ًبى إرا ثِ الؼول ٍٍرَة الوشسل هجَل ػلى الزوَْس التوشٗت كٖ ثٌش أثَ الوبضٖ هبل لٌي

. الؼشام ٍأّل حٌ٘لٔ ٍأثٖ الوذٌٗٔ ٍأّل هبلي هَل ٍَّ

 ًِ كشدٕ ٍهتٖ ٍ داسًذ هجَل سا هشسل هَل[ ػلوب اًخش] ػلوب روَْس: است گلتِ توشٗت دس اثَثٌش هبضٖ

 هٖ ٍارت سا سٍاٗت آى ثِ ػول ػلوب اًخشٗت ثبضذ، ػبدل ٍ ٍحَم هَسد ضخػٖ ًٌذ، هٖ ًول هشسل سٍاٗت

. است ػشام ػلوبٕ ٍ اثَحٌ٘لِ ٍ هذٌِٗ ػلوبٕ ٍ هبلي هَل اٗي. داًٌذ

 اثي هوذهٔ ػلى الٌٌت ،(ّـ794هتَكبٕ) ثْبدس ثي اهلل ػجذ الذٗي روبل ثي هحوذ اهلل ػجذ أثٖ الذٗي ثذس

 الشٗبؼ، – السلق أضَاء: الٌطش داس كشٗذ، ثال هحوذ ثي الؼبثذٗي صٗي. د: تحو٘ن ، 491 ظ 1 د الػالح،

 م1998  -ّـ1419األٍلى: الغجؼٔ

 ًِ؟ ٗب ّست حزت ضوب ًضد غح٘ح خجش اٗب ّست اٗي هي سَال االى

  هٌوغغ ًِ،  ثلِ سٌذ هتػل خجش: ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 كشاس ثذُ رَاة كوظ خ٘ش؟ ٗب ّست س٘شٗي اثي خجش غحت ثش ػلوب اروبع اٗب سَال حبال خَة: ػجبس س٘ذ

 ًٌي



 ّست ضشط سٌذ اتػبل: ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 ًٌي كشاس ثذُ سٍ هي سَال رَاة گلتن: ػجبس س٘ذ

  ًي حبثت سٌذ اتػبل: ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 خ٘ش؟ ٗب ّست س٘شٗي اثي خجش غحت ثش ػلوب اروبع اٗب: ػجبس س٘ذ

 ًٌِ كشاسهٖ ًٖ ثٌ٘ن هٖ كؼال: ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 سٍاٗت حوِ ؿ٘ش اص س٘شٗي اثي ًِ ّست اٗي ثش ضوب سربلٖ هبػذُ اٗب، پشسن هٖ تش ٍاضح سٍ سَال: ػجبس س٘ذ

 ًٌذ؟ ًوٖ

  ّست سٌذ اتػبل حذٗج غحت ضشط اٍل٘ي: ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 ؟ دٕ ًوٖ پبسخ چشا، حوِ ػي اال ثشٍٕ ال س٘شٗي اثي: ػجبس س٘ذ

  حوِ اال ًٌِ ًوٖ سٍاٗت، ًي حبثت سٌذ اتػبل: ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 س٘شٗي اثي اكتبدُ رب غحبى ثي ػوش تب س٘شٗي اثي ث٘ي عجوِ ٗي ًِد داسٕ ادػب ضوب االى: ػجبس س٘ذ

 ًلش ٗي ػوش تب س٘شٗي اثي عجوِ ث٘ي ثگَٗن اگش ًٌِ ًوٖ سٍاٗت ًول حوِ اص رض ثِ ًٌِ هٖ ًول ًِ سٍ سٍاٗبتٖ

 ًشدى تػشٗح ضوب ػلوبٕ حبل ٍ حبثتِ اتػبل ٍ كشد اى ٍحبهت پس ّست حوِ ضخع اٗي ثبضِ هبًذُ رب

 ّست غح٘ح اروبع ثِ س٘شٗي اثي هشسالت



 

 

 دسٍؽ؟ ٗب اًذ گلتِ ساست ضوب ػلوبٕ اروبع اٗب اٌٗزبست سَال حبل: ػجبس س٘ذ

 سٌذُ اتسبل ضشط گلتي هبّن ػلوبٕ :ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 غح٘حِ گلتي گٌِ رْت ّو٘ي ثِ لزا داسُ سٌذ اتػبل س٘شٗت اثي سٍاٗبت اتلبهب: ػجبس س٘ذ

 سٌذ اتػبل اٍسدم ّن ارٌبع، ً٘ست حزت هشسل روَْساٍسدم :ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ



 چٖ؟ دٗگِ غح٘حِ س٘شٗي اثي خجش گلتِ اروبع ّوبى: ػجبس س٘ذ

 سٌذُ اتػبل حذٗج غخت اٍل ضشط ٍاغال :ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 ّن سٍ سٌذ ًِ؟اتػبل ٗب ّست غح٘ح ّوص س٘شٗي اثي هشاس٘ل ًِ گلتي ضوب ػلوبٕ اروبع اٗب: ػجبس س٘ذ

 ضذُ ربسٕ گلـتي ضوب ػلوبٕ

 ًي تؼشٗق غح٘ح حذٗج ػضٗضاٍل :ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 كشاس ٍ ثذُ رَاة ًِ؟ ٗب ّست غح٘ح ّوص س٘شٗي اثي هشاس٘ل ًِ گلتي ضوب ػلوبٕ اروبع اٗب: ػجبس س٘ذ

 غح٘حِ س٘شٗي اثي هشاس٘ال گلتي ًِ داًستي ًوٖ سٍ غح٘ح حذٗج هؼٌٖ ضوب ػلوبٕ اروبع ٗؼٌٖ، ًٌي

 ربّلِ؟ سربل ثِ ًٖ ثالخشُ رحبّلٖ؟ ضوب ٗب سربل ػلن ثِ ّستي ربّل ضوب ػلوبٕ اروبع پس ّوص؟

 هب ًِ عَس ّوبى سا هَل حزت ٍ ًٌ٘ن حبثت سا اروبع دٗگش سجي ثِ ثشٍٗن هي دٍستبى اهب ػلوب؟ ٗب ضوب

  است حزت هغلن غضَست ثِ هشسل هَل ًٌشدى تػشٗح سٌت اّل ػلوبٕ اروبع گلت٘ن

 ًخ٘ش إثي ٍ الو٘ن إثي ٍ الٌٍَٕ حٌبّب سٍاٗٔ كٖ احوذ ٍ حٌ٘لٔ أثٖ ٍ هبلي ػي ًول هذ ٍ هغلوب حزٔ الوشسل

. اللوْبء هي ًخ٘شٗي ػي الوْزة ضشح كٖ اٗضب الٌٍَٕ حٌبّب ٍ ؿ٘شّن ٍ

 أثَ ٍ( ّب هبلٌٖ سئ٘س) هبلي آهبٕ ػو٘ذُ اٗي است؛ حزت( تبثؼ٘ي ؿ٘ش ٗب تبثؼ٘ي اص) هغلوب هشسل، سٍاٗت

( ت٘وِ٘ إثي ضبگشد) رَصِٗ ه٘ن إثي ٍ ًٍَٕ آهبٕ ًِ است( ّب حٌجلٖ سئ٘س) احوذ ٍ( ّب حٌلٖ سئ٘س) حٌ٘لِ

 ًشدُ ًول كوْبء اص ثس٘بسٕ اص هْزة ضشح دس ًٍَٕ آهبٕ ٍ اًذ ًشدُ ًول سا آى سٍاٗتٖ دس دٗگشاى ٍ ًخ٘ش إثي ٍ

. است حزت هغلوب هشسل، سٍاٗت ّستٌذ هؼتوذ ًِ است

 است حزت تبثؼٖ هشسل ًشدٗن حبثت دٍم ٍحلِ دس

.  الزوَْس ػٌذ حزٔ التبثؼٖ هشسل

. است حزت[ سٌت اّل ػلوبء] روَْس ًضد تبثؼٖ هشسل

 ضشح الولبت٘ح هشهبٓ ،(ّـ1014هتَكبى) الْشٍٕ هحوذ سلغبى ثي ػلٖ الحسي أثَ الذٗي ًَس الوبسٕ، ػلٖ هال

: الغجؼٔ ث٘شٍت،/ لجٌبى  -الؼلو٘ٔ الٌتت داس: ًبضش ػ٘تبًٖ، روبل: تحو٘ن ، 434 ظ 9 د الوػبث٘ح، هطٌبٓ

.  م2001  -ّـ1422 األٍلى،

 ضؼ٘لِ روَْسػلوب هشسل اغال :ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ



 اروبع ثِ ػلوب ثلٌِ ثبضِ ثبعل سَاد ثٖ  اٗي ًظش اص ّن اهَال اٗي اگش ًشدٗن حبثت غَم ٍحلِ دس: ػجبس س٘ذ

 است حزت س٘شٗي اثي هشسالت ًشدى تػشٗح

 

 ّست هبعغ حزت رْوَس ًضد اروبع گلتي ػوشٕ ػلوبٕ ٍ: ػجبس س٘ذ

[ اإلروبع حز٘ٔ هي الؼلوبء هَهق]



 الزوَْس ػٌذ هبعؼٔ حزٔ ٍاإلروبع

 هحوذ أثَ: الوؤلق-حٌجل ثي أحوذ اإلهبم هزّت ػلى اللوِ أغَل كٖ الوٌبظش ٍرٌٔ الٌبظش سٍضٔ: الٌتبة

 ثبثي الطْ٘ش الحٌجلٖ، الذهطوٖ حن الووذسٖ الزوبػ٘لٖ هذاهٔ ثي هحوذ ثي أحوذ ثي اهلل ػجذ الذٗي هَكن

 الخبً٘ٔ الغجؼٔ: الغجؼٔ -ٍالتَصٗغ ٍالٌطش للغجبػٔ الشّٗبى هؤسسٔ: الٌبضش (-ّـ620: الوتَكى) الووذسٖ هذاهٔ

 378 ظ 1 د -م2002-ّـ1423

 ّست ًبكش ضَد هٌٌش سا اروبع ًسٖ ّش گلتِ ّن ت٘وِ٘ اثي چٌ٘ي ّن ٍ

 ًَبكِشٌ كَََُْ ٍَالْئِرِوَبعِ ثِبلتَََّاتُشِ حَجَتَ هَب أًٌََْشَ هَيْ ٍَأَهَّب

 ضذُ هٌٌش سا اروبع چَى ًبكشُ اٍال تٌبسٍٖٗ ضذ هطخع اٌٗزب تب پس خَة

  ًٍخ٘شاللوْب ٍالطبكؼٖ الوحذح٘ي ػٌذروبّ٘ش ضؼ٘ق حذٗج هشسل حن ًٍَٕ اهبم :ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

  ّست سٌذ ثشاتػبل اروبع ه٘گِ رّجٖ الحذٗج هػغلح� سٌذ اتػبل ارٌؼْن ه٘گِ رّجٖ

  ٗػح ال هشسل تشهزٕ هبل

 ضؼٖ حٌن هشسل غالح اثي

  ثلحزِ ل٘س الوشسل هسلن

 ضؼ٘ق هشسل ضبكؼٖ

 ضٌي ًوش ٍلٖ ّست اسبى سَال ًِ؟ ٗب ّست غح٘ح س٘شٗي اثي خجش گلتي ضوب ػلوبٕ: ػجبس س٘ذ

 سٌذُ اتػبل حذٗج غحت اٍل ضشط :ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 ّست؟ غحتص ثش اروبع چشا ًذاسُ اتػبل س٘شٗي اثي خجش اگش ثلشهب هي ثِ حبال خَة: ػجبس س٘ذ

 سٍاٗت گلتي ضوب ػلوبٕ اًٌِ حبل ث٘بٍسم سٍ تؼشٗلص ّست ً٘بصٕ چِضٌي،  ًوش ٍلٖ اسبى سَال ّن ثبص

 ربّلٖ؟ تَ ٗب ّستي ربّل ضوب ػبلوبى االى غح٘حِ؟ ّوص س٘شٗي اثي

 

 ًٌي هٖ تػح٘ح سٍاٗت غح٘ح سٍاٗت تؼشٗق عجن هي :ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 غح٘حِ؟ س٘شٗي اثي خجش ًِ گلتي دسٍؽ ٗؼٌٖ ضوب ػلوبٕ: ػجبس س٘ذ



 ً٘ستن هولذ هي :ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 ٍ هسلن ٍ رّجٖ اص چشا داًن ًوٖ ٍلٖ ً٘ست هولذ ضذُ؟ غح٘ح چشا ًذاسُ اتػبل س٘شٗي خجش اگش: ػجبس س٘ذ

 هٖ تول٘ذ اًٌبس ًِ ضوب گَٗذ هٖ سشثبصٕ ػوش هحوذ، ّستٖ ٍّبثٖ ً٘ستٖ هولذ پس، ًٌِ هٖ تول٘ذ تشهزٕ

 غبدم؟ ٗب ّستي ًزاة ضوب ػلوبٕ اروبع اهب، ّست ثبعل اهَال ثِ سرَع پس ً٘ستٖ هولذ ضوب كبسوٖ ًٌٖ

 ًي ثحج سٍ سربل ّو٘ي كؼال ًٌي كشاس

 ث٘بس غح٘ح سٍاٗت تؼشٗق اٍل اهب :ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 خ٘ش؟ ٗب اًذ ًشدُ تػح٘ح سا س٘شٗي اثي حذٗج غح٘ح، سٍاٗت هؼٌبٕ عجن ضوب ػلوبٕ اٗب: ػجبس س٘ذ

 غح٘حِ؟ س٘شٗي اثي سٍاٗت ًِ گلتي دسٍؽ ٗب گلتي ساست ضوب ػلوبٕ ثجٌ٘٘ن هٌتظشٗن ّوچٌبى

 ث٘بس غح٘ح سٍاٗت تؼشٗق اٍل اهب :ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 گلتي ضوب ػلوبٕ دسٍؽ؟ ٗب گلتي ساست ضوب ػلوبٕ اٗب ًٌ٘ذ هطخع سا ض٘ؼ٘بى تٌل٘ق: ػجبس س٘ذ

 دسٍف؟ ٗب گلتي ساست االى غح٘حِ

  سٌذُ اتػبل حذٗج غحت اٍل ضشط رَى :ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 صدى؟ هغلت ر٘جطبى اص ٗب ًشدى تػح٘ح سٍ س٘شٗي سٍاٗبت غح٘ح سٍاٗت عجن ضوب ػلوبٕ: ػجبس س٘ذ

  ًِ؟ ٗب داسُ اتػبل س٘شٗي اثي اخجبس حبل اتػبلِ غح٘ح سٌذ اٍل ضشط خَة

 ًٌن هٖ ثحج ثبت غح٘ح سٍاٗت ٍتؼشٗق سٌت اّل ًل هبػذُ عجن هي اهبربى :ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 تؼشٗق داسٕ ًِ ًِ؟ضوب ٗب داسُ اتػبل س٘شٗي اثي اخجبس حبل اتػبلِ غح٘ح سٌذ اٍل ضشط خَة: ػجبس س٘ذ

 غح٘ح سٌذ اٍل ضشط خَة ّو٘ي ّن هي سَال خَة، ّست اتػبل ٗؼٌٖ گَٖٗ هٖ هج٘بسٕ سٍ غح٘ح

 ًِ؟ ٗب داسُ اتػبل س٘شٗي اثي اخجبس حبل اتػبلِ

 ًٍَٕ ضؼ٘ق هشسل روَْساٍسدم ربّل :ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 

 هي ًخ٘شٗي ػي الوْزة ضشح كٖ اٗضب الٌٍَٕ حٌبّب ٍ:  حزتِ گلتي روَْس گلتِ ًِ ًٍَٕ: ػجبس س٘ذ

. اللوْبء



 هغلوب هشسل، سٍاٗت ّستٌذ هؼتوذ ًِ است ًشدُ ًول كوْبء اص ثس٘بسٕ اص هْزة ضشح دس ًٍَٕ آهبٕ ٍ

. است حزت

 سٌذُ اتػبل ضشعص اٍل٘ي ّن غح٘ح سٍاٗت تؼشٗق :ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 ضوب ًِ ضشعٖ اٗي ًِ؟عجن ٗب داسُ اتػبل س٘شٗي اثي اخجبس اٗب اٌٗزبست سَال حبال خَة: ػجبس س٘ذ

 چشا اٗي ثگَٗن ثْتبى دٍستبى كشاسٕ ثذُ رَاة سٍ سَاالت ًِ؟ ٗب داسُ اتػبل س٘شٗي اثي اخجبس اٗب كشهَدٕ

 اتػبل س٘شٗي اثي اخجبس اٗب كشهَدٕ ضوب ًِ ضشعٖ اٗي عجن ًشدم سَال اٍ اص ثٌذُ، ًٌ٘ذ دهت، ًٌِ هٖ كشاس

 حبثتِ ػوش لَاط ٍ دادُ سا خَدش پبسخ ًِ داسُ اتػبل س٘شٗي اثي اخجبس ثلِ ثگَٗذ هب رَاة دس اگش ًِ؟ ٗب داسُ

 اهشاس ثِ ّن ثگَٗذ سخي اروبع خالف ٍ گلتِ سخي اروبع خالف ًت٘زِ دس ً٘ست حوبثت اتػبل ًِ ثگَٗذ اگش

 احون ربّل ضًَذ هٖ سٌت اّل ػلوبٕ اروبع ّن ٍ ًشدُ حبثت سٍ خَدش ًحلش ت٘وِ٘ اثي

  ّست اًوغبع س٘شٗي ٍاثي ػوش ث٘ي ً٘ست اتػبل ضشط خ٘ش :ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 غح٘حِ؟ ّوص س٘شٗي اثي خجش چشا ّست اًوغبع اگش خَة: ػجبس س٘ذ

 ؟ سٌذُ ثشاتػبل اروبع اغال :ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 اٗي اٗب غحز٘حِ س٘شٗي اثي خجش گلتي ػوشِٗ اروبع االى خَة، اروبع ه٘گِ اٍسدم رّجٖ هَل: ػجبس س٘ذ

 ّست س٘شٗي اثي خجش غحت ثش ًِ ػلوب اروبع اٗب گلتي؟ ّضٗبى ٗب ًشدى سػبٗت سٍ غح٘ح خجش ضشط اروبع

 ًِ؟ ٗب داسُ اتػبل س٘شٗي اثي اخجبس اٗب كشهَدٕ ضوب ًِ ضشعٖ اٗي عجن ًِ؟ ٗب ًشدى ػول سٍ رّجٖ هٌْذ

 ربّل ضذى ّوِ َّا سكت صدٕ دٍد سٍ سٌت اّل اروبع ًِ هطخػِ خخخخخخ

 سٌذُ اتسبل  اٍلص ضشط ًشدم ػول سٌت اّل سربل ػلن هبػذُ عجن هي :ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 ثبعل ضذ ضوب سربلٖ هجٌبٕ پس، ًذاسُ اسصش ضوب ًضد ػوشِٗ هبػذُ پس ً٘ستٖ هولذ گلتٖ ضوب: ػجبس س٘ذ

 سٌذُ اتػبل اٍل ضشط غح٘ح حذٗج تؼشٗق عجن :ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 اٗب كشهَدٕ ضوب ًِ ضشعٖ اٗي عجن ً٘ستٖ هولذ ضوب چَى خَسُ ًوٖ هب ثذسد تؼبسٗق اٗي: ػجبس س٘ذ

 ًٌِ سد سٍ تول٘ذ ًِ ًسٖ گَٗذ هٖ سشثبصٕ ػوش حبً٘ب ً٘ستٖ هولذ ًِ؟اٍال ٗب داسُ اتػبل س٘شٗي اثي اخجبس

 كبسوِ



 

 ض٘وي هٖ هوٌَى ًٌ٘ذ دكبع ّن خَدتبى كسن اص

 ثگَ غح٘ح حذٗج تؼشٗق  :ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 ه٘بسم غح٘ح حزذٗج تشروِ ثشاٗت هي ً٘ستٖ ثلذ سٍ تؼشٗلص ٍ سَادٕ ثٖ ًٌٖ اهشاس اگش: ػجبس س٘ذ

 

 ٗبدثگ٘شم ه٘خبم اسُ :ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 سَادٕ ثٖ تَ اگش اٌٗزبست سَال ٍلٖ، ًذاسُ اضٌبل ثگ٘شد اهَصش هب اص خَاّذ هٖ سَاد ثٖ اٗي: ػجبس س٘ذ

 دٕ؟ هٖ ًظشِٗ چشا دٗگش



.  غح٘ح أًِ ػلى هتلن كْزا ػلٔ ٍال ضزٍر ؿ٘ش هي الضبثغ٘ي ثبلؼذٍل سٌذُ اتػل هب كَْ الػح٘ح كأهب

 ضشح ،(ّـ 676هتَكبى) حضام ثي روؼٔ ثي هش ثي ضشف ثي ٗح٘ى صًشٗب أثَ الذٗي هحٖ٘ الطبكؼٖ، الٌٍَٕ

. ّـ 1392 الخبً٘ٔ، الغجؼٔ ث٘شٍت،  -الؼشثٖ التشاث إح٘بء داس: ًبضش ،27ظ ،1د هسلن، غح٘ح ػلٖ الٌٍَٕ

 چِ٘؟ اضٌبلت حبال خَة، غح٘ح سٌذ تؼشٗق اٗي

 سٌذُ هتػل ٍَّ رِ٘ اٍل ضشط :ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 ًِ؟ ٗب داسُ سٌذ اتػبل س٘شٗي اثي خجش اٗب ًٌن هٖ سَال تَ اص هي حبال ثبضِ سٌذ اتػبل خَة: ػجبس س٘ذ

 ًٌي كشاس كوظ

 هٌٌ٘ي ث٘بى ػل٘ت ضشٍط ٗؼٌٖ هٌٌ٘ي تؼشٗق هبػذُ عجن ٍهتٖ :ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 ثَد صٗجبٖٗ اهشاس احسٌتن: ػجبس س٘ذ

 هٌٌ٘ي ث٘بى ػل٘ت ضشٍط ٗؼٌٖ هٌٌ٘ي تؼشٗق هبػذُ عجن ٍهتٖ :ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 ّست غح٘ح س٘شٗي اثي سٍاٗت ًشدى تػشٗح  هبػذُ عجن سٌت اّل ػلوبٕ اروبع پس: ػجبس س٘ذ



 



 

 

 چِ٘؟ سٌت اّل ػلوبٕ ثِ تَ پبسخ حبال  :ػجبس س٘ذ

 ضؼق ه٘طِ ثبضِ هٌوغغ ٍهتٖ سٍاٗت :ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 چَى چشا؟ ضذُ سػبٗت اتػبل ضشط پس احسٌتن خَة دّٖ؟ هٖ سَاد ثٖ اروبع ثِ پبسخٖ چِ: ػجبس س٘ذ

 غحت ثش احزوبع رشا ًطذُ سػبٗت خجش غحت ضشٍط اگش اٌٗزبست سَال حبال ّست حوِ ػي اال ٗبخز ال

 ّست غح٘ح ػلوب روَْس اًْن ػلوب ًضد سٌذٕ اًوغبع ثوبًذ حبل ّست؟ اٍ هشاس٘ل

 رؼلٖ سٍاٗت اص هٌوغغ سٍاٗت اغال :ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 



 سٍاٗت دٍى رؼلٖ سٍاٗت، ثذم سربل اهَصش ثْتت ثضاس پس ّست ضوب سَادٕ ثٖ اص ّن اٗي: ػجبس س٘ذ

 ثِ ًسٖ اًوغبع تؼشٗق دس ٍ ًذاسد خبسرٖ ٍرَد اغال ًِ ثبعل ٍ هَضَع ٗؼٌٖ رؼلٖ سٍاٗت، ّست هٌوغغ

 ًگشكتِ رؼلٖ هؼٌبٕ

 اصعشهص ٌٖٗ ثَد هشسل چَى ًشدى تضؼ٘ق هجطشُ ػطشُ سٍاٗت ّب ّو٘ي دٍستبى :ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 ّوص هجال هي ًذاسُ ّن غح٘ح عشٗن ِٗ هجطشُ ػطشُ سٍاٗت، ثذُ رَاة، هَضَع اص ًٌي كشاس اهب: ػجبس س٘ذ

 اٍسد هٖ خَدش ضؼ٘ق دس ثخبسٕ ثَد غح٘ح اگش ثبعلِ ثي ٍ ث٘خ اص ًشدم ثشسسٖ سٍ

 ضؼ٘لِ هشسل سٍاٗت :ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 هٖ حزت سا هَضَع ٍ ثبعل خجش ػلوب روَْس ٗؼٌٖ حزتِ؟ گي هٖ روَْس ًِ ضؼ٘لِ چغَسٕ: ػجبس س٘ذ

 اروبع چِ٘؟ سٌت اّال ػلوبٕ ثِ پبسخت ثذُ رَاة حبال ضذُ؟ ثٌب ثبعل ثش ضوب هزّت اسبس ٗؼٌٖ داًٌذ؟

 چِ٘؟ سٌٖ ػلوبٕ ثِ پبسخت غح٘حِ گلتي ػلوب

 ضؼ٘ق هشسل روَْسسگلتي، ً٘بٍسدُ سٍ ّوِ ثَد حلظ سٍاٗت ّضاساى ثخبسٕ :ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 ثش الٌٌت ًتبة دس صسًطٖ آهبٕ  چِ٘؟ اٗي پس ه٘گٖ؟ سالست ػؼؼؼؼؼؼغ، ًشدُ خ٘بًت پس: ػجبس س٘ذ

 السلق أضَاء چبح ،491 غلحِ ،1 رلذ دس است، سٌت أّل دساِٗ هؼتجش ّبٕ ًتبة اص ًِ غالح إثي هوذهِ

 ٍ هبلي هَل َّ ٍ ػذال حؤ الوشسل ًبى إرا ثِ الؼول ٍرَة ٍ الوشسل هجَل ػلٖ الزوَْس :گَٗذ هٖ سٗبؼ

. ؿ٘شّن ٍ الؼشام أّل ٍ حٌ٘لٔ أثٖ ٍ الوذٌٗٔ أّل

 دس داًٌذ هٖ ٍارت سا آى ثِ ػول ٍ داسًذ هجَل سا هشسل سٍاٗت ًِ ّستٌذ ػو٘ذُ اٗي ثش سٌت أّل روَْس

 ٍ حٌ٘لِ أثَ ٍ هذٌِٗ أّل كوْبء ٍ أًس ثي هبلي آهبٕ هَل سخي، اٗي. ثبضذ ػبدل ٍ حوِ هشسِل، ًِ ربٖٗ

. است دٗگشاى ٍ ػشام أّل كوْبء

  ًٌٖ؟ هٖ تول٘ذ چشا خخخخخ ًجَدٕ هولذ ًِ ضوب

 سٌذ اتػبل گلتِ اروبع :ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 سٍ اروبع ًسٖ گلتي سٌت اّل ػلوبٕ ّست ربلت ٍ ًشدٕ سد سٍ اروبع هَل ػوشٕ ضوبِٗ اهب: ػجبس س٘ذ

 سد سٍ اروبع چَى ًبكشٕ ت٘وِ٘ اثي ًظش عجن ًشدٗن حبثت هجلال هب ّست ثبعل ٍ َّس ٍ َّا اّل ًٌِ سد

 ثبعلٖ ًال ٍ ضَْت اّل ًٌ٘ن هٖ حبثت االى، ًشدٕ

. «هبعؼٔ حزٔ اإلروبع ٗزؼل لن هي الَْى أّل ٍهي»



. است ثبعل ٍ َّٕ اّل اص ًذاًذ هبعغ حزت سا اروبع ًِ ًسٖ

.  245 ظ ،1 د األغَل، هؼشكٔ الى الَغَل ًٌض -الجضدٍٕ أغَل

 ًي دكبع پشست٘ذ ضَْت ٍ ثَدى ثبعل ٍ ًلش اص ًي هحجت

 روَْس ارٌبع :ًبسٍٖٗ  ًبس رَٗبٕ

 عجن ًشدٕ حبثت اهشٍص داسٕ؟ چٖ رذٗذ هغلت دادٗن پبسخ ثبس غذ هجال سٍ روَْست ٍ اروبع: ػجبس س٘ذ

 ػوش ٍ ًشدٕ سّب سٍ اروبع چَى ثبعلٖ ثضدٍدٕ ًظش عجن ٍ ًشدٕ سّب سٍ اروبع چَى ًبكشٕ ت٘وِ٘ اثي ًظش

 ً٘ستٖ هولذ چَى ًشد حبثت سٍ ثَدًت ٍّبثٖ ّن اٗي ً٘ستٖ هولذ چَى ًشد حبثت سٍ كسوت ّن سسشثبصٕ

 ًشدٕ حجت خَدت ثشإ اكتخبسٕ ًبسًبهِ ػزت

 

 

 ً٘ست تول٘ذ اّل چَى ّست ٍّبثٖ ًبسٍٖٗ گَٗذ هٖ سشثبصٕ ػوش

 چٖ ٗؼٌٖ غح٘ح سٍاٗت ًِ داًستي ًوٖ ٍ ّستي احون ػلوبٗت اروبع ًِ ًشدٕ حبثت



 سؼَدٕ ػشثستبى الٌطش كَاص داس ًطش ،193 غلحِ الحذٗج، ػلَم كٖ الووٌغ ًتبة دس هلوي إثي آهبٕ

... .  الوسٌذ هي أهَٕ كزؼلِ ثؼضْن ثبلؾ ٍ :گَٗذ هٖ

 هجَل ٗؼٌٖ ًٌذ، هٖ ًول سٍاٗت هشسل غَست ثِ ًِ ًسٖ چَى است؛ هسٌذ سٍاٗت اص تش هَٕ هشسل سٍاٗت

. است ًشدُ ًول هشسل غَست ثِ ٍ گشكتِ ػْذُ ثش سا ٍحبهتص ٍ ّستٌذ ٍحَم هَسد ثؼذٕ ساٍٗبى ًِ ًشدُ

 ػلوبٗت ًگلتٖ اٌٗزب حتٖ ًِ ح٘ق اهب دادم سا پبسخت عشٗن چٌذ اص ثٌذُ ّست هسٌذ اص هَٕ هشسل سٍاٗت

 ًزاة ٗب ّستي گَ ساست


