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امرربه رررهم رربهیههه مرررهااهمجنرربصهااه،ررجره ورر، اهصاررو بصههغرریصها برره هههانس ررمه  ورراصه سنرررهااه،ررجره بمرره ههه

اسررالهاررواها ررر اهکن مرراه رررهنرر  رهههاررره اها،ررباه اه  ه«ه مررر»هه«هامررب» سررر  هها ا ه ججرر بههه ها ا  رر بهاسرراصه

 هیر هامربه ررهم ربهیههه مررهااهمجنربه رهیر هههسر رهمرب الهارواهامرهاهخر جررهم ب ه ر ینهم رر  ه بم   ر ههاخر ه ه ا  

ده رگرره هاسرراهههاسررالهاررواه ورر ،اهههخ رربهخرر ا رصهاررو بههها برره هههانس ررمه رررهه   ررر«هاورره ر» ررره رربادهمررب اه

ه بقه ا  ل«هامبههه مر» هی ه  ها ه هههغرلها،باهگب  صهامههببایطه
 

مطسرربه  رر دهآ هاسرراه رررهامرربه رررهم رربهیههه مرررهااهمجنرربه  ه،ررهیرهاسرراه ررره وررره»ا دهآمسررر هآیرراهاجه،رر 

 ا ر ه ر  ه ره هکربااه جر لهغهاررهًهغهمر اًه رههایجنررهمر ا ر ه ر  ه ره هها،ربهاسراصهارب همرغهارهًهغهم اًه ههایجنررهمر

امّرراهاسرر مرهاسراه ررره ررب هه  ر له  هنجرر نه،ررهیرصهسرانهااهامرربه رررهم ربهیههه مرررهااهمجنرربه رب ههاسراصها اررهاهمر

اده ررهایرنهم ربهیهغررله ور  هههآ همجنربهارب ه ور  یه جره باینصهامربه ررهیهه،هم ره هی ه بمره هاره  ه جر صه ررهگ  رر

هااْرُگْمِجُرر  َ﴿هم رربهیههه مرررهااهمجنرربصهیرروهمبکسرررههییرراهمر رره سرهاسرراه رررهمگمجرره ه وررناه رررهینرر یگبه ا  رر ه ررر

مُ ْ﴿هایجمررهه﴾هَااْرُگْمِجَرهرُ هغَررنِههَیجْمَرر ْ َه ِررهاْرَ ْبُهیِهیررمْمُبُه َ﴿هارر  ره رررهمر ه ررلههییرراهایررنله ورررج ه﴾أَهاِ رره ُه َ ْرر ٍه َ ْ ررَ

ه«ل ج مره،س به﴾ااْرُجْنَبِ

ه

مطسرربه  رر دهآ ه رررهایررنهه   رررهمورررب هم رره همررب اههه سرررگهبهکن مرراهاسرراله»هآیرراهاجه،رر ا دهآمسررر هه-ج 

مررهه اورررهمب رر اه ررره،هم رررهاسرراههه اورررهماورر  ه ررره رر ه  ررمرهکرره  هم  ّررمهاسرراصه رر هامّرراههه،هم ررریهمجر

  ررمرهکرره  ههه سرررگهبهکن مررالهآ نرررهمورررب هاسرراصهگ رررنها رره رههها ب،رره هنسنرررهاسررایه جرره باینصه رربه رگرره ه

هیااهاساه ره وناه رهمجنبههه وره رهمنر ه رهمجنبهاساصها ب،ه هنسنره ابرره هبج له

  ججرر ه ررههنمررببهم رررب ههه هغرره دههنرررره رره هابرررره اهمر رربه رگرره هیااهاسرراصهنرررهمورر  ی هکن مرراهنرررها رربا

 ا جرر هایررنهبررا همنررر ه رررهایررنهمرج ّرربه گررهبه نججرر صه گررهبهم ربارره رههه گررهبهمرج ّبا ررره ابرررره هبررج له  هارر  اره رررهمر

 جرر صهاگرربه رربادهآ مررهه هبررنه ورر ه رررهایررنهغررها هغهمرر هاسرراصهاکرررره ه،مررلصه  دهمرگجررهبهغهارررهًهغهمرر اًه ا  ه ررب ب

  جر ه یگربه،رهه ربادهامربه ررهم ربهیه  وراه هیر هم ر مرهًه و ه صهغ سراصهاارطبا صهاااره صها،نره هههمه جر هآ همرهسم ص

هآ هام  ه اهگو ا  هاهه رهامبه رهم بهیه س  له

ه 
 جرر صهنررره رربهمورر  ی ه رررهاهنررره رربها رربا هغرره دصه  دهمراگرربه،ررهیرهموررا هبرر صه ورررهغهارررهًهغهمرر اًه ا  ه ررب ب

آا  هههارر  رهمرج با ررره ررههاهه بخرر   ه ججرر لهایررنه اوررر نهآم رربهههنمررببهخورر هبهاغربا ها،رربهاسرراه ررره ررهه گرر

همبکسرهاساله رهااهآ صها ب،ه هنسنرل

ا ب،رره هنسنرررصهآغررهاهایررنهامرربه رررهم رربهیههه مرررهااهمجنرربهاسررایه با بهخرگرررهنمررببههه گررهبهم ربارره رههه  ّه ا رررصه

اگرربهااهایررنهمباکررله ورررهسبْ ررره نورراصه ررهه سرراههههمبکسررره  رر دهاسرراهههاغررربا ها رره رصهمبکسررره یگرربهاسرراهه

اغ ررهههه،رر ا یه هیرر ه،سرر دهآ همجنرربه اه گ ررب هاررههایررنه ورره ه خجررره نجرر یهایررنهمورررب هاسرراه رر نهمورر  ی ه رررهاههه

ه«امّاهاس مرل
 


