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 ّوبى سَی ثِ سٍ ّوَاسُ هب ّبی دل ٍ ضَد، ًوی صدٍدُ ّشگض تْشاًی غبدلی هحوذ الؼظوی اهلل آیت یبدِ اص هب خبقشِ وِ آًدب اص

 هبى ًػیت سا لشآًی اغیلِ هىتتِ ایي ثِ خذهت تَفیك ًیض االسثبة سةّ حؿشت ٍ است، ًوَدُ ساُ هب ثِ اٍ وِ است لشآًی ی لجلِ

. ساّین ایي ٍاسثبىِ ی ّوِ اسادتوٌذِ ٍ هىتت، ایي پیشٍِ الْی، فؿل ثِ هحىن، ای اسادُ ٍ اهیذ پش دلی ثب وشدُ؛

 سبیتِ دس وِ است ایي همبلِ ایي ًَضتي اص ثٌذُ ی اًگیضُ تٌْب وٌن، ػشؼ فشلبى سبیت هحتشم هسئَلیي خذهت وِ داًن هی الصم

 ًمؽ هختلف هشاحل ثب توبهبً ٍ... است هشدٍد ٍاحذ، خجش حدیت ی ادّلِ»: است آهذُ ،«فمْی سٍشِ» لسوتِ دس ،«فشلبى»

.  «ضَد هی

 اغالح ثٌذُ دسخَاست ٍ وٌذ؛ هی هتجبدس رّي ثِ هب گشاهی هشخغ هكشٍحِ هجبحث اص ًبدسست ثشداضتی هتأسفبًِ خلوِ ایي

 دس چِ است؛ هٌطَسات سبیش حتّی ٍ سبیت دس هَؾَع ایي ثِ ًسجت سٍضي تَؾیحی ثیبىِ ٍ فشلبى؛ سبیت دس ػجبسات گًَِ ایي

 گًَِ ایي وِ چشا گشدد؛ لشآًی فمِِ هجٌبیِ دس هحممیي سٍضٌگش تب داًیذ؛ هی غالح وِ ضىل ّش ثِ یب ٍ پبٍسلی یب همذهِ، لبلت

. داد خَاّن تَؾیح هحؿشتبى ایٌىِ ووب ضذ خَاّذ وٌٌذگبى هشاخؼِ اضتجبُِ ثبػثِ ػجبسات

 خجش اص خبغّی تؼشیفِ ایطبى دّذ، هی ًطبى وِ داسًذ ای خولِ استبد حؿشت ًیض «االستٌجبـ اغَل» ضشیف وتبة اٍلِ چبح دس  

 گشاًمذس فمیِِ آى آثبس ثش وِ ای خَاًٌذُ ثشای هكلت ایي وِ است الصم لزا است، سایح تؼشیفِ اص غیش تؼشیف، آى وِ داسًذ؛ ٍاحذ

 هكلت ایي تفمِِّ اهش، ثذایتِ دس داسًذ آضٌبیی لجل اص ایطبى هجبًی ثب وِ وسبًی اص ثسیبسی حتی. ضَد دادُ تَؾیح ًیست هسلف

.  گشدد هی سٍضي هكلت ٍؾَح سبدُ گفتگَی یه ثب اهب ًوبیذ، هی سخت ووی

 تفسیش دسس خلسبت دس. وٌن هی ًمل سا لشآًی أػلنِ ٍ هػلح فمیِ سخٌبىِ اص فشاصّبیی ثحث، ضذى تش سٍضي ثشای اداهِ، دس

: آهذُ است، ثَدُ( سُ)تْشاًی غبدلی الؼظوی اهلل آیت دسسِ خلسبتِ آخشیي وِ وشین، لشآى هَؾَػی

 لشآى اص غیش است هحبل است، ٍحیبًی همبم ٍ ػػوت همبم دسخبت اػال دس ایٌىِ ثب ثضسگَاس پیغوجش.... »:  6 دلیمِ اص ،29 خلسِ

. ًذاسد لشآى اص غیش پٌبّگبّی ّشگض. ًذاسد لشآى غیش ثِ توبیلی ّشگض پیغوجش پس. ثبضذ داضتِ هلتحذی

 لشآًی غیشِ ٍحیی اهلل سسَل سٌّت اگش صیشا است؛ لشآى اص هستفبد( ٍسلّن ٍآلِ ػلیِ اهلل غلّی)اهلل سسَل سٌّت اغل، ایي سٍی

 ٍحیِ ًِ؟ یب ّست اًدیل ٍحی ًِ؟ یب ّست لشآى دٍى هِي تَسات ٍحی آیب ًِ؟ یب ّست لشآى دٍىِ هِي لشآًی غیش ٍحیِ آیب ثَد،

. ّست «هُلتَحَذاً دًٍُِِِ هِي تَدِذَ ٍَلَي» داخل ثبضذ لشآًی ٍحی اص غیش اگش( ٍسلّن ٍآلِ ػلیِ اهلل غلّی)اهلل سسَل سٌّتِ

 توبم وِ تشدیذ، ثذٍى ضه، ثذٍى غذ، دس غذ هكوئٌّین هب وشدین، ػشؼ تفبسیشی ّن دیشٍص وِ چٌبى آیِ، ایي ًعّ ثِ اتّىب ثب

 پیص وِ سؤال ایي ٍ. است لشآى ّویي اص هستفبد سسبلتی ثُؼذِ دس سسَل ّبی فؼل ٍ ّب تَشن سلجْب، ایدبثْب، اضبسات، ّب، گفتِ اػوبل،

. است سة وتبة ودبی اص احىبم آى است، ضذُ اثجبت ًِ ٍ است ضذُ ًفی ًِ لشآى دس ٍ است ثبثت سٌّت دس وِ احىبهی آیب آیذ هی

. است همكّؼِ حشٍف ثخص یه. است هتطبثْبت ثخص یه. است هحىوبت ثخص یه: است ثخص سِ داسای سة وتبة: وٌین هی ػشؼ

 هستفبد هحىوبت اص ًیست، هستفبد است دسغذ 10 ٍ 5 ،5/2 وِ صوبت هذًی ًػبثْبی هثالً لشآى هتطبثْبتِ ٍ هحىوبت اص اگش

 لشآى ی سَسُ 29 دس گبًِ چْبسدُ ی همكّؼِ حشٍف سهضی، حشٍف اص حتوبً است، سَم ثُؼذِ پس ًیست هستفبد هتطبثْبت اص ًیست،

 ضذُ ًفی ًِ لشآى دس وِ احىبهی دس ػلیِ سالهِ ٍ اهلل غلَات ثضسگَاس پیغوجش سهضی اختػبغی هحَس ثٌبثشیي. است هستفبد

. است لشآًی ی همكّؼِ حشٍف سهضی، حشٍف اص هٌحػشاً تٌْب، هسلّوبً، است، ضذُ اثجبت ًِ ٍ است
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 ّبی ثخص ٍ است؛ همكّؼِ حشٍف سهضیبتِ ٍ اضبسات وِ است گشاهی سسَل اًحػبس دس ثخص یه. است ثخص دٍ داسای لشآى الجتِ

 وِ وسبًی است؛ خِػّیػیي ثِ هشثَـ هتطبثْبت ثخطْبی ٍ فْوٌذ؛ هی سا لشآى صثبى وِ است هىلّفیٌی ول ثِ هشثَـ لشآى هحىن

 ػلیْن)هحوّذی هؼػَهبى اش حبضیِ دس ٍ ػلیِ اهلل غلَات هحوّذ هىلفیي ول هبٍسای اهّب. داسًذ صیبدتش تفىّش ٍ تذثّش ثیطتش، دلّت

. وشدین ػشؼ وِ چٌبًىِ اًذ، حمبیك ثِ آضٌبی وِ ّستٌذ( السّالم

 دس وِ دیگش، هكبلجی چِ ٍ سیبسبتی چِ هَؾَػبتی، چِ احىبهی، چِ. ضَد هی استفبدُ سهضی حشٍف اص وِ است هؼبًی حمبیك

 ثب وِ دیگش هؼػَمِ سیضدُ دیگش ًمبـ دس ٍ است ٍحی هستمین هَْجِف وِ است گشاهی سسَل سهض، ایي ثِ آگبُِ ًخستیي، ی ًمكِ

. وٌٌذ هی دسیبفت سا هؼٌبیص ٍ سا سهَصش سا سهضی حشٍف ایي گشاهی، سسَل همذّس هحؿش اص تؼلّن

 ضذُ ًفی ًِ لشآى دس وِ احىبهی دس است لكؼیِ سٌّت ٍ است ثبثت وِ سٍایبت ول هجذأ است سهضی حشٍف ّویي اغل ایي سٍی

 ًِ لشآى دس احیبًبً وِ سیبسبتی دس. است ضذُ اثجبت ًِ ٍ ضذُ ًفی ًِ لشآى دس وِ هَؾَػبتی دس ٍ است؛ ضذُ اثجبت ًِ ٍ است

( 103 ػوشاى، آل) «خَوِیؼبً اللَِِّ ثِحَجلِ ٍَاػتَػِوَُا» است هكلت ایي ثش دلیل دیگش آیبتی چٌبًچِ. است ضذُ اثجبت ًِ است ضذُ ًفی

 غلَات هحوّذی لشآًیِ ٍُحذاًیِ ٍحیبًیِ سیسوبىِ «اهلل حجلِ» ٍ است هفشد «اهلل حجلِ». ًیست ّن اهلل حِجبلِ ًیست، اهلل حجلِیِ

. است ػلیِ سالهِ ٍ اهلل

 حشٍف ثِ هستٌذ سا حىن ایي فشهبیذ، هی وِ سا حىوی یب ثضسگَاس سسَل الجتِ سهضی، حشٍف استٌبد ثِ اگش اغل، ایي سٍی...

. ًیست الصم استٌبد است؛ هجیَّي آیبت هستمش ظَاّش یب ٍ ًػَظ دس حىن، خَد وِ است حىوی اگش. وٌذ ًوی یب وٌذ هی سهضی

 خػَغیبت تشتیت حح، خػَغیبت تشتیت یب ٍ صوبت ّبی ًػبة یب ٍ گبًِ پٌح ًوبص ثَدى سوؼت 17 هبًٌذ سا حىوی اگش ٍلیىي

 احىبم األغَلِ اغل والً، ثالثِ ػمبئذ األغَلِ اغل ضذُ، روش لشآى دس األغَل اغل وِ ّیئتی، خضئیِ فشػیِ خػَغیبتِ ایي ٍ ػوشُ،

. است تشتیت. است خػَغیت. است ویفیت وِ احىبم اص همذاسی هبًذ هی صیبد، همذاس ّن فشػی احىبم األغَلِ اغل والً، اغلی

 دس ثضسگَاس، پیغوجش سا ون دسغذ ایي است، ووی دسغذ ایٌىِ. ایٌْب است، ػوشُ تشتیت. است حح تشتیت. است صوبت ًػبة

 هخبلف ًِ ٍ است لشآى هَافك ًِ اگش اهّب. ًیست استٌبد ثِ هحتبج وِ ثبضذ لشآى هَافك ًیست، وِ ثبضذ لشآى هخبلف وِ غَستی

 غیش آیبتِ ثب اگش. لشآى آیبتِ ثب سٌدیذ ثبیذ است لشآى هخبلف ًِ ٍ است لشآى هَافك ًِ وِ آًچِ چیست؟ اش ٍخِ است، لشآى

 هجٌبی ثش. لجَل است لكؼی اگش است، هخبلف ًِ ٍ است هَافك ًِ اگش. اللجَل است هخبلف اگش. لجَل است، هَافك لشآى سهضی

« ...است سهضی حشٍف اص هستفبد ٍ است وشدُ استفبدُ لشآى اص پیغوجش ایٌىِ ثشای چِ؟

 هىلفبى ثشای لشآى سا آًچِ ٍ است ّوبى حتوبً وٌذ، تجییي لشآى سا آًچِ اغل، ایي سٍی... »:  32 دلیمِ اص ،30 خلسِ دس ًیض ٍ

 وِ ٍؾؼی حشٍفِ دس سهضِ یب سهضی ی خبغِ حشٍف دس سهضِ یب است وشدُ تجییي سهض غَست ثِ خذا سسَل ثشای ٍ ًىشدُ تجییي

 سهض: سَم ثُؼذ. سهضی حشٍف سهض: دٍم ثُؼذ. المذس لیلة سهض: ثُؼذ یه. فْوذ هی سا لشآى ثُؼذی چْبس پیغوجش، پس. است سهض دٍ ّش

.  وتبثی داللت: چْبسم ثُؼذ. ٍؾؼی ولوبت حشٍف

. است ّوگبًی هستمشش ظبّش ٍ ًع ثُؼذ دس داللت ایي است،( 195ضؼشاء، ٍ 103ًحل،) «هُجِیي ػَشَثِیّ» وِ لشآًی داللت وتبثی، داللت

 ثب هخبلف ٍ ثبضذ الػذٍس لكؼی ثضسگَاس پیغوجش اص وِ سٍایبتی ثٌبثشیي. است گشاهی سسَل اختػبظ دس لجلی ثُؼذِ سِ دس ٍلیىي

 وشدُ استفسبس. سا ًوبص سوؼت 17 است وشدُ استفسبس پیغوجش وِ هؼٌی ایي ثِ. پزیشین هی هَافك ًِ ٍ هخبلف ًِ ًجبضذ، لشآى

 استفسبس سا، ًوبص سوؼبت است وشدُ استفسبس سا، حح تشتیت ٍ ویفیت است وشدُ استفسبس سا، صوبت دسغذ 10 ٍ 5 ،5/2 است

 ًػبً، چِ ٍ ظبّشاً چِ ًفی، ثِ داللت ًِ ًفی، ثِ تػشیح ًِ. اثجبت ثِ تػشیح ًِ داسد، ًفی ثِ تػشیح ًِ لشآى وِ چیضی است وشدُ

« ...وٌین هی لجَل سا ایٌْب اثجبت، ثِ ظبّشاً یب ًػبً داللت ًِ ٍ
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 ثُؼذ سِ دس ّوِ... ٍ اختوبػی سیبسی، ػمبئذی، احىبهی، اغلی اغَلِ. است لشآى فمف ٍ فمف فشػی ٍ اغلی احىبم توبهی هٌجغ پس

 است، لشآى سهَصِ یؼٌی لشآى، چْبسمِ ثُؼذ دس احىبم، ایي اص ثسیبسی ویفیّبتِ ٍ خضئیبت اهب است؛ آهذُ( لكیفِ اضبسُ، ػجبست،) لشآى

 ٍ حیبت صهبىِ دس هؼػَهبى ثیبى لزا. ثبضذ هی( ٍسلّن ٍآلِ ػلیِ اهلل غلّی)هحوذی هؼػَهیي اًحػبسِ دس سهَص ایي دسیبفتِ وِ

 سهَص ثیبىِ ػٌَاى ثِ( السالم ػلیْن)ایطبى اص ٍاسدُ اخجبسِ ضبى غیجت صهبى دس ٍ. است لشآًی حدّتی هكلك؛ قَس ثِ حؿَسضبى،

. ثَد خَاّذ لشآًی حدّتی لشآى، اٍل ثُؼذِ سِ ثش آى ی ػشؾِ اص پس هسلویي، ثشای لشآى

 تشثتِ اهلل لذس)تْشاًی غبدلی هحوذ الؼظوی اهلل آیت فمْی سٍشِ دس اًذ؛ فشهَدُ ثیبى استبد حؿشت وِ هكبلجی ثِ تَخِ ثب لزا

: ًیست خبسج حبل سِ اص( سایح تؼشیف ثب) ٍاحذ خجش خولِ اص خجشی ّش: ثگَیین وِ است ثذیْی( الضویّة

[ است همجَل: ]لشآى هَافك -1

[ است هشدٍد: ]لشآى هخبلف -2

[ ؟: ]هخبلف ًِ ٍ هَافك ًِ -3

: ثَد خَاّذ خضییبت ضذى سٍضي گطبی ساُ ریل سؤاالت پبسخ حبل

 ّن سا هتَاتش خجش حتّی هب وِ چشا است؟ هشدٍد والً یب است؟ هشدٍد گبّی ٍ همجَل گبّی خجش، اص سَم دستِ آیب. 1

 چٌذاى( سُ)غبدلی اهلل آیت فمْی هجٌبی دس خجش، یه ثَدىِ هستفیؽ ٍ ٍاحذ یب تَاتش اغَالً ٍ است، لكؼی ثگَیین تَاًین ًوی

. ًذاسد هَؾَػیتی

 وبفی دلیل ایي آیب ثگَیٌذ ؾؼیف یب ٍاحذ آى ثِ( سایح تؼشیفِ قجك) ایٌىِ غِشفِ ًیست، وتبة هَافك یب هخبلف وِ خجشی. 2

 است؟ آى داًستي ظٌّی ٍ لكؼی غیش ٍ آى، ًْبدى وٌبس ثشای

: وِ غَستی دس( ثبضذ ؾؼیف ٍ ٍاحذ اص تش پبییي اگش حتی) خجش سَم دستِ: ثگَیین ثبیذ وِ ایي یب. 3

 است هخبلف ًِ ٍ لشآى هَافك ًِ •

 ًذاسد ّن هؼبسؾی ٍ •

 ًیست ّن هكلك، حس ٍ هكلك، ػلن ٍ هكلك، ػمل فكشت، خالفِ ٍ •

 ًیست ّن الجلَی ػبم هَؾَعِ ٍ •

• ٍ  ...

 حدت ّوبى ایي ،«الجبلغة الحدّة فللِّ لل» آیِ هجٌبی ثش ٍ ثَدُ، لكؼی خجش ایي( سُ)غبدلی اهلل آیت سٍش قجك حبلتی، چٌیي دس

 ثش سسب حدّتی همذس ضبسع ثَد ایي اص غیش اگش چَى. است لشآى سهَص اص هستفبد سٌّتِ ٍ است سسیذُ هب ثذست وِ است الْی

 دستِ ایي ثِ تَاًستین ًوی هب ًجَد «الجبلغة الحدة فللِّ لل» آیِ اگش ٍ است لشآى هجٌبی ثش هكلت ایي ٍ. داضت هی اسسبل آى ؾذ

. دّین فتَا اخجبس اص
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 ػوشُ، ٍ ححّ تشتیت صوبت، ّبی ًػبة خولِ، اص فمْی اثَاةِ اص ثسیبسی دس دیگش پس است، هشدٍد والً سَم دستِ اگش. 4

 دیگش اًذ؛ دادُ ًیض فتَا ٍ صدًذ، هثبل ثبال هتي دس ًیض( الطشیف هؿدؼِ اهلل ًَّس)غبدلی الؼظوی اهلل آیت خَد وِ... ٍ ًوبص ویفیبت

 ًیست؟ ًمع یب تؿبد ایي آیب. داد فتَی تَاى ًوی

 هؼٌبست؟ چِ ثِ «است هشدٍد ٍاحذ خجش حدّیت ادلِ» ی خولِ پس است، هشدٍد گبّی ٍ همجَل گبّی سَم دستِ اگش. 5

 آیب  داد، فتَا( سایح تؼشیف قجك َّ، ثوب) ٍاحذ خجش ثب تَاى هی( ضشایكی ّش) خبظ ضشایكی دس اگش اًذ؟ خوغ لبثل ثبّن دٍ ایي آیب ٍ

  ًیست؟ «است هشدٍد ٍاحذ خجش حدّیت ادلِ» ی خولِ خالف ثش ایي

 وِ ،(سایح تؼشیف ثب) خجشی ثَدىِ ٍاحذ غشفِ( سُ)تْشاًی غبدلی الؼظوی اهلل آیت ًظش قجك داًین هی وِ غَستی دس ٍ. 6

 است؛ ًىشدُ سا( سُ)تْشاًی غبدلی اهلل آیت ضبگشدی وِ وسی آیب ًیست، آى سد ثش دلیل ًذاسد؛ وتبة ثب هَافمت ٍ هخبلفت خجش آى

( ؟... الفشلبى، االستٌجبـ، اغَل) ضَد؟ هتَخِّ سا هْن ثسیبس هكلت ایي تَاًذ هی وتبة وذام  هتي اص ،86 سبل ثیبًیِ اص غیش

 همبلِ غبحت هبًٌذ) وٌٌذ، تحمیك ٍ ثیبیٌذ «فشلبى» سبیت هكلت آى ثِ ًظش ثب ٍ ثیبًیِ، آى ثِ تَخِ ثذٍى وِ افشادی آیب ٍ

 فمْی سٍش هجٌبی ثش وِ سسٌذ ًوی ًتیدِ ایي ثِ ،(91دیوبُ لشآًی، ثیذاسی ّوبیص لشآى، ثِ لشآى تفسیش ّبی ظشفیت ٍ ّب ؾشٍست

 است؟ هشدٍد والً ٍاحذ خجش ،(سُ)غبدلی اهلل آیت

 ٍ ؾشٍسی هكلت ایي آیب ،(سایح تؼشیف قجك) است ٍاحذ خجش ٍاسدُ، اخجبس دسغذ 90 اص ثیص ایٌىِ ثِ تَخِ ثب ٍآیب. 7

 هحممبى ثشای سا( 86 سبل ثیبًیِ) اًذ دادُ خَد فمْی هجٌبی خػَظ دس( سُ)غبدلی اهلل آیت هشحَم وِ تَؾیحی وِ ًیست ٍاخت

  وٌین؟ سسبًی اقالع

 ثِ آیب ًیست؟ هحَس لشآى فمِ خشیبى ثِ خَسدى ؾشثِ ٍ هحممبى خكبی هَخت ًطَد، سسبًی اقالع هكلت ایي اگش آیب. 8

 خَد فمْی ػٌَاى ثِ ،«گَیب فمِ» ٍ «لشآًی فمِ» اگش ٍ ضَد؟ ًوی داس خذضِ هحممبى ًظش دس هب هشحَم هشخغ ػلوی آثشٍی ًَػی

 ثَد؟ ًخَاّذ لشآًی، ساُ ثِ ؾشثِ ثضسگتشیي ایي آیب گشدد، هكشح هتٌبلؽ،

 هحوذ الؼظوی اهلل آیت لشآًی أػلن فمیِ تَسف وشین، لشآى هَؾَػی تفسیش دسٍس اص غَتی فبیل یه اص دیگش لسوتی پبیبى دس ٍ

 ی ّوِ ٍ هب دسدهٌذِ دلِ ایي وِ ضَد هَخت خذا، هشدِ آى الْیِ غَتِ ٍ سخي وِ ثبضذ تب وٌن هی اسائِ سا( سُ)تْشاًی غبدلی

. یبثذ تسلّب ثَد؛ یبفتِ حمیمت ثشای هلدأیی سبل؛ ّضاس ضبیذ اص ثؼذ وِ هٌتظشاى،

 هٌحػش هلتحذ چَى ًیست؛ لجَل لبثل ّن سٍایت ّضاساى خالفص ثَد؛ هكلجی لشآى دس اگش ثٌبثشیي... »: 19 دلیمِ اص ،46 خلسِ

 لجَل است لشآى هَافك اگش ٍ ًیست لجَل است لشآى هخبلف اگش هَثك، ٍ غحیح ٍ هستفیؽ ٍ هتَاتش ثٌبثشیي. لشآى ثِ است

 سهَص یب. است لشآى سهَصِ اص گشاهی سسَل هستفبدِ ایي ًجبضذ؛ اختالفی ٍ ثبضذ لكؼی اگش است، هَافك ًِ ٍ هخبلف ًِ اگش. است

. سٍایت ًِ است لكؼیِ سٌت هٌظَس سٌت، گَیین هی ٍلتی ثٌبثشیي دسغذ، چٌذ سهَصِ یب دسغذ غذ

 لشآى هَافك یب: داسد حبل سِ هتَاتش چِ هستفیؽ، چِ ٍاحذ، چِ. هتَاتش ، هستفیؽ ٍاحذ، سٍایتِ است؛ لسن چٌذ سٍایت،

 است هَافك ًِ اگش. ثبضذ هتَاتش ٍلَ ًیست لجَل وِ است لشآى هخبلف یب. ثبضذ ؾؼیف سٍایتص وِ ایي ٍلَ است، لجَل وِ است

 ًِ ٍ هخبلف ًِ لشآى دس ٍ ًذاسد سٍایت دس هخبلفی اغالً وِ سٍایت چٌذ ایي ًذاسد، هخبلف وِ سٍایت چٌذ اگش است؛ هخبلف ًِ

 ٍحیبًیت هجٌبی ثش ٍ ثَد؛ غلف سٍایبت ایي اگش( 149اًؼبم،) «الجبلِغة الحُدّة فللَِِّ لُل» چَى چشا؟. داسین لجَل هب سا ایي است؛ هَافك
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 لشآى ًعِّ لكؼیِ هخبلفِ وِ است ای صهیٌِ دس سٌت، ثَدىِ ثبلغِ حدت پس. است ثبلغِ حدت چَى ثیبیذ، هخبلفص ثبیذ ًجَد لشآى

« ...ًجبضذ لشآى هستمش ظبّش لكؼیِ هخبلف یب
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