درس هایی از قرآن

جلسه اول 49/1/11
چگًَِ تجلیؾ دیي ًٌین؟ اٍل خَدهبى خَة دیي سٍ ثطٌبسین ٍ ثؼذ خَة ثطٌبسبًین.
چشا علجِ ضذین؟
رَاة :هشدم دس دًیب سِ دستِاًذ.
 -1تَلیذًٌٌذُ :اگش هخن ًبسًشدُ ; تَلیذ ػلن
 -2تَصیغًٌٌذُ :اص هخ دیگشاى استلبدُ هیًٌن اص هلن ٍ ػلن دیگشاى; تَصیغ ػلن
 – 3هػشفًٌٌذُ  :حذاهل هػشف هیًٌن.
علجِ اگش اص كٌشش ًبس ثٌطِ هی ضَد تَلیذًٌٌذُ ػلن ،اگش اص ػلن دیگشاى استلبدُ
ًشدُ ثشای تشٍیذ ػلن هیضَد تَصیغًٌٌذُ ػلن ٍ اال كوظ اص ػلن دیگشاى ثشای خَدش هػشف هی ًٌذ .علجِ یب تَلیذ ػلن
هیًٌذ یب تَصیغ ػلن ٍ یب هػشفًٌٌذُ ػلن.
آیٌذُ ربهؼِ چیست ثب ایي اٍضبع پیصآهذُ؟
رَاة " -1 :لیظْشُ ػلی الذیي ًلِ" سِ ثبس دس هشآى آهذُ.
ةً -تت :هشآى

 -2ثشای رْبًیسبصی دیي الق :سّجش :اهبم صهبى

د – آهبدگی  :هب علجِّب

اهبم سضب  :اى الٌبس لَ ػشكَا هحبسي ًالهٌب التجؼًَب .هب خَة ًتَاًستین اسالم سٍ ثطٌبسبًین .ثشای كْن ثْتش هشآى،
تلسیش ًوًَِ ٍ ثشای تجلیؾ تلسیش ًَس خیلی ػبلی است .علجِ ثبیذ یيثبس ًبهل تلسیش هشآى ثخَاًذ.
ثجیٌین هشآى ثشای اهشٍص هب چِ هیگَیذ؟
هخالً :اًَاع سلش دس هشآى  ،پختي ؿزا دس خبًِ یب دس سستَساى.
دس هشآى ًَ 11ع سلش ٍرَد داسد ًِ ثشای هخبل چٌذ ًوًَِ اص آى سا رًش خَاّین ًشد.
 -1اهتػبدی :الیالف هشیص ،ایالكْن سحلِ الطتبء ٍ الػیق
 -2كوْی :كلَ ال ًلش هي ًل كشهِ هٌْن عبئلِ لیتلوَْا كی الذیي
 -3ػجبدی ٍ :هلل ػلی الٌبس حذ الجیت هي استغبع...

 -4حوبیتی :هبلٌن ال توبتلَا
 -5تخشیجی :اى الولَى ارا دخلَا هشیِ اكسذٍّب …
ثش اسبس آیِ هشآى ،خبًن ّب دس خبًِ ؿزا ثپضًذ یب دس سستَساى؟
رَاة:

لیس ػلی االػوی حشد ....اى تبًلَا هي ثیَتٌن اٍ

ثیَت.....تٌشاس ًلوِ ثیَت (  9ثبس ) ًطبى هی دّذ ًِ ؿزا ثبیذ دس خبًِ
پختِ ضَد.
تلبٍت ؿزای خبًگی ٍ سستَساى؟
 -1آى تَرْی ًِ دس ؿزای ثشای پٌذ ًلش ّست ثشای ً 222لش ًیست.
 -2خبًن ّب دس خبًِ ٍسصش ّن اًزبم هی دٌّذً (.بس دس خبًِ ثِ هٌضلِ
ٍسصش است).
 -3خبًن ّب دس خبًِ سلیوِ خَدضبى سا ثِ ًبس هی ثشًذ ٍلی دس
سستَساى سلیوِ دیگشاى ثِ هب تحویل هیضَد.
 -4ؿزای خبًِ اگش ثبهی ثوبًذاسشاف ًویضَد ٍ دس یخچبل گزاضتِ هیضَد اهب دس سستَساى دٍس هی سیضًذ.
 -5دس خبًِ ثْذاضت ٍ دسآهذ حالل ّن ثیطتش هَسد تَرِ هشاس هی گیشد.
انواع علم:

 -1ػلن هلیذ" :هل سثی صدًی ػلوب "( ًٌشُ ًطبى دٌّذُ ثی اًتْب ثَدى است).
 -2ػلن هضش" :یتؼلوَى هب یضشّن ٍ هبال یٌلؼْن"..داًستي ػیَة دیگشاى ،اكطبگشی اسشاس هشدم
 -3ػلوی ًِ ًِ هلیذ است ٍ ًِ هضش :هخل ثشخی اص دسٍس ٍ چیضّبی دیگش.
*ػلن ثی اًتْبست ٍ كبسؽ التحػیل ضذى هؼٌب ًذاسد.
*رستزَی هسبئل هْن ٍ اسبسی.
ّش دسسی ًِ هی خَاًین ثبیذ ٍ 4یژگی داضتِ ثبضذ.
 -1یب ٍارت ثبضذ.

 -2یب هستحت ثبضذ -3 .یب هطٌل كشد سا حل ًٌذ -4 .یب هطٌل ارتوبع حل ضَد.

 دس هسبئل اهبم صهبى ضٌبسی ،ایي هسبئل سا ثشسسی ًٌین.
ادػبّبی دسٍؿیي ،ثشًبهِ سیضی ثؼذ اص ظَْس (ًِ دس دػبی ًذثِ آهذُ) ،ضجْبت آخش الضهبى ٍ پبسخ گَیی ثِ آًبى.
ًیبصّبی ثطش :دس دسرِ اٍل اًسیژى ،دس دسرِ دٍم آة ٍ ؿزا ( خَساى) دس دسرِ سَم لجبس( ّوسش) ّي لجبس لٌن ٍ
اًتن لجبس لْيً .یبص سَم اص هْن تشیي هسبئل ربهؼِ اهشٍصی است.
 علجِ ثبیذ ّویطِ ًبؿز ٍ هلن داضتِ ثبضذ.

ّ شچی دیذیذ ثٌَیسیذ ،ضشة الوخل ّب ،روالت پطت هبضیي ّب ،سٍی دیَاسٍ ...
 ثشای هَضَػبت هختلق ،یي دكتش هخػَظ داضتِ ثبضیذ ٍ ّش چِ هشثَط ثِ ّش هَضَػی ثَد دس دكتش
هشتجظ ًَضتِ ضَد .ثؼذ اص هذتی ًلی ػلن حجت ضذُ داسیذ ًِ ثؼذا هیضَد " مجمىعه آثار"
چِ ًٌین ًِ ًَحش ثطَین؟ خیش ًخیش ثطَین ًِ خیش كشدی؟
 اهبم سضب ػلیِ السالم  ،هؼذى ًَحش ّستٌذ.
 خلَظ ًیت ّوبى ًَحش است.
 ثشای رلت لغق خذا -1 :حالل ًشدى اص تِ دل ٍ ًیٌِ ًذاضتي (ٍ لیؼلَا ٍ لیػلحَا .)...دس ظشف ًخیق
ًَضیذًی ٍ خَاسًی ًوی سیضین ،هلجی ًِ ًبپبى ثبضذ دس آى اخالظ ٍ هحجت خذا سیختِ هیضَد.
 -2 چیضی سا ًِ ًوی داًی ثگَ ًوی داًن ( ًالس ًضاس ٍ ّی پض ًذُ ٍ هِي ٍ هِي ًٌي).
-3خذا ثِ هلت ًبس داسُ ًِ ثِ غشف ػول.
 اٍهذین پیص اهبم سضب ػلیِ السالم ثشای ًسل آیٌذهبى خیلی چیضّب ثگیشین.
 دسستبى سا خَة ثخَاًیذ ،تب اگش هشآى ثی اػشاة ثِ ضوب ثذٌّذ ،ثتَاًیذ ثخَاًیذ.
 خالغِ اخجبس سا ثطٌَیذ ( ًِ تلػیل ٍ ًِ كَتجبل ٍ )...
 ػوشتبى سا تلق ًٌٌیذٌّ ،ش استلبدُ اص ٍهت سا داضتِ ثبضیذ.
ّ شرب تجلیؾ هی ًٌیذ ضشیي داضتِ ثبضیذ ،ثب دٍست ثِ تجلیؾ ثشٍیذ یب ثب ّوسشتبى ،ثب ّوٌبستبى ٍ..

اٍلیي چیض ثؼذ اص دػَت ثِ ػوبئذ ،دػَت ثِ ًوبص استً .وبص سَصى ٍ ثبهی اػوبل ًخ اًذ .اًش سَصى كشٍ سكتً ،خ ّن كشٍ
هی سٍد ٍلی اگش سَصى گیش ًشدُ ثبضذً ،خ ّن گیش هیًٌذ.
اًَاع ًوبص:
ً -1وبص ضٌش ٍ" :اػجذٍا سثٌن الزی خلوٌن "،...خذا سا ػجبدت ًٌین چَى ًؼوت خلوت ٍ ّستی داضتي سا ثِ هب
اسصاًی داضتِ .اگش دست ثچِ دس دست پذسٍ هبدس ثبضذ دس هؼشؼ خغش هشاس ًوی گیشد.
ً -2وبص سضذ" :اى الػالُ تٌْی ػي اللحطبء ٍ الوٌٌش".
ً -3وبص اًس  " :اهن الػالُ لزًشی  ،اال ثزًش اهلل تغوئي الولَة"
ً -4وبص هشة :آیِ آخش سَسُ ػلن ًِ سزذُ ی ٍارجِ داسد.
ً ظن خَة است  ،دس ًوبص ّن ًظن ٍرَد داسد اٍل آى اهلل اًجش ٍ آخش آى السالم ػلیٌنٍ ،هت هؼیي ٍ رْت
هؼیي ،صثبى هطتشى.
ّ وِ اًجیبء ًوبص داضتٌذ ٍ هخػَظ اسالم ًیست.
 ؿزای ًبهل ثچِ ضیشخَاسُ  ،ضیش هبدس است ٍ ًوبص ضیش ثشای هسلوبًبى است.

 اهبم ػلی ػلیِ السالم دس آخشیي لحظبت ػوش پیبهجش غلی اهلل ،سشضبى دس داهي هي ثَد ٍ هی گلتٌذ :غالُ،
غالُ ،غالُ ،تب ًلسطبى هغغ ضذٍ اص دًیب سكتٌذ( .آخشیي ٍغیت ًوبص ثَد)
 اهبم سضب ػلیِ السالم ثضسگتشیي رلسبت ػلوی ٍ اػتوبدی سا ثِ ٌّگبم ًوبص تؼغیل هی ًشدًذ (.اى هٌٌبّن
كی االسؼ اهبهَا الػالُ )...اٍلیي ًبس ثؼذ اص رْبًی ضذى دیيً ،وبص است.
 دس دیي ٍ صًذگی اغل حن سبالسی است.
 اسن كشصًذ سا صیجب ثگزاسیذ.

جلسه دوم 1949/1/11
 سخٌشاًی ثبیذ كوظ ثیست دهیوِ ثبضذ هگش ایي ًِ ثخٌذاًذ ،آى ٍهت هیضَد عَلص داد .دس ضوي ثبیذ چٌذ
هسبلِ گلتِ ثطَد  -1احٌبم یي یب دٍ هسئلِ كوْی.
هوذاسی ضبى ًضٍل (داستبى)ٍ ...

 -2آیِ هشآى ثب تشروِ ٍ هوذاسی تلسیش ٍ

ًٌ -3بت اخالهی ٍ هَسد اثتالء ربهؼِ.

 ضوب دیي سا ثگَییذً ،بسی ًذاضتِ ثبضیذ ًِ عشف هوبثل ػول هی ًٌذ یب ًِ.
هخبل ّبیی ثشای خذاضٌبسی:
ّ-1ش پذیذُ ای  ،پذیذ آٍسًذُ ای هی خَاّذ .اگش ثِ ثچِ سلت كَت ًٌیذ ثی اختیبس چطوبًص سا ثبص هیًٌذ
ٍلی اگش آّستِ كَت ًٌیذثب اختیبس چطوبى خَدسا ثبص هیًٌذ.
 – 2ػبلن تػبدكی ًیست.اگش ثِ یٌی ثگَییذ كالى رب ًَضتِ تَ خَشی .الجتِ اٍى ًَضتِ ثَد تَ حُشّی اهب
تػبدكب یِ ًوغِ ثْص اضبكِ ًشد آیب ایي حشف ضوب سا هجَل هیًٌذ؟ ثلٌِ ػػجبًی هیضَد ٍ كحص هی

دّذ ًِ چشا ثِ هي كحص دادًذ ،ثگن تػبدكب ایي عَس ضذُ هجَل ًوی ًٌذ .حبال ٍهتی یي ًلش یي ًوغِ سا
تػبدكی ًوی داًذ چگًَِ هیضَد گلت ایي ػبلن تػبدكیِ.
-3آهب هب خذایی سا ًِ ًذیذین  ،هجَل ًذاسین؟
آهب ربى ضوب ربرثِ صهیي سا ثِ هب ًطبى ثذُ؟ ًوی تَاًی .اهب ایي خَدًبس سا سّب ًي .هی اكتذ ،یؼٌی احشی اص
هَحشی دیذی .اص احش پی ثِ هَحش هی ثشین دس حبلی ًِ خَد هَحش
سا ًذیذین.
- 4خذا چشا هب سا خلن ًشد؟
یٌی ثِ آهبی هشائتی هی گَیذ :آهب هي چشا خلن ضذم؟ آهبٍَّ :م .
دٍثبسُ پشسیذ ،دٍثبسُ ّوَى رَاة  .گلت :آهب ضوب ًِ هی تَاًیذ
حشف ثضًیذ چشا حشف ًوی صًیذ؟آهب ایي ضذ حشف .خذا ًِ هی
تًَِ خلن ثٌٌِ چشا خلن ًٌٌِ ،اتلبهب اگِ خلن ًٌٌِ ربی سَال
داسُ.
-5چشا یٌی سّجش هی ضَد یٌی ًبسهٌذ ،یٌی ثب َّش ،یٌی ًن
َّش؟
ّش ًسی دس ایي دًیب ّش رب ًِ ثبضذاگش ثِ ایي دٍ ثبّن ( ًتبة اهلل ٍ ػتشتی) ػول ًٌذ ،صاٍیِ هبئوِ سا
گشكتِ (ساُ دسست سا سكتِ).
صًذگی هب ارتوبػی استّ .ش ٍظیلِ ای ثبیذ ثِ ػْذُ ی یٌی ثبضذ تب صًذگی ثچشخذ ٍ اص ًبس ًیلتذ.
 -5حبال چشا یٌی ثبال ٍ یٌی پبییي است هخالً هي دلن هی خَاّذ ثزبی اثي سیٌب ثبضن ٍ ثَػلی سیٌب ربی هي؟
الق -آ ى هَهغ هطٌل ّویي عَس ثَد اٍ هی خَاست ًِ ربی تَ ثبضذ ٍ تَ ثِ ربی اٍ .پس ایي هسبلِ ثبیذ ثب
خَاست یي ًس دیگشی اًزبم ثطَد ٍ اص اختیبس هب خبسد ثبضذ ًِ آى خذاست.
ةّ -ش ًسی هسئَلیتص ثیطتش ثبضذ پبسخ دّی اش ّن ثیطتش هیضَدّ .ش ًسی ًؼوت ٍ حشٍت ٍ صیجبیی
ثیطتش داسد ه سئَلیتص ّن سٌگیي تش هیضَدٍ رَاة دّی اش ّن ثیطتش.
 صٍد هضبٍت ًٌٌیذ هوٌي است یٌی خَدش صضت ثبضذ اهب ثچِ ّبیص صیجب ثبضٌذ ،یب یٌی حشٍت داضتِ ثبضذ
اهب خَاة ساحت ًذاضتِ ثبضذ .هخالً آهبی سیذ حسي ًػشاهلل ثیي رَاًبى خیلی هحجَثٌذ اهب ضجْب ثشای خَاة
چٌذ ثبس هٌبى خَد سا ػَؼ هی ًٌذ چَى دضوٌبًص ثشای ًطتي ایطبى ربیضُ تؼییي ًشدًذ ،ربی خَد سا
ػَؼ هیًٌذ تب اص آسیت دس اهبى ثبضذ.
اهبم سضب ػلیِ السالم" :ان الفقر و الغىی بعد عرض علی الشی" .كویش ٍ ؿٌی سٍص هیبهت هطخع
هیضَد.
 حَاة ًبس آدم ثب َّش ٍ ًن َّش یٌی است چَى آدم ثب َّش صٍد هی كْوذ ٍلی آدم ًن َّش ثبیذ
سىی
خیلی تالش ًٌذ ،حَاثطبى یٌی است ًِ ایٌٌِ آى ًسی ًِ ثبَّش تشُ حَاثص ثیطتش ثبضذ " .یا مه ّ
التىفیق بیه الضعیف و الشریف "

 خذا ثِ ایي ًگبُ ًوی ًٌذ ًِ چِ هوذاس ثِ كویش دادیً ،گبُ هی ًٌذ هیضاى هبلت چوذس است ٍ ثِ چِ اًذاصُ
اًلبم ًشدی ،هتٌبست ثب داسایی ات حَاة هی دّذ.
 پیص اص آًچِ ًِ ّستیذ پُض ًذّیذ.
ً گَییذ خَضبثحبل كالًی ثلٌِ ثگَییذ خَضجحبل ًسی ًِ ًِ خذا دٍستص داسد " .اللهم اوت کما اُحب
فاجعلىی کما تحب ( اص خذا ایي سا ثخَاّین).
 هوٌٌِ ًسی پیص ضوب هحجَة ثبضذ اهب پیص خذا رلیل ثبضذ.
 ثِ ّیچ ًذام اص اػوبلوبى اػتوبد ًٌٌین؟
ّ ش "چشایی" ثِ سوت خذا داسین ثب چٌذ رولِ حل هیضَد -1 .خذا حٌین است
 -2هب هػلحت سا ًوی داًین خذا ثْتش هی داًذ.
 ثشای خذا تؼییي تٌلیق ًٌٌیذ ،ثلٌِ خیش ٍ آًچِ ًِ ثِ غالح هبست سا ثخَاّیذ (.سة اًی لوب اًضلت الی هي
خیش كویش)..
چگًَِ هیضَد اهبم صهبى  1222سبل ػوش ًٌذ؟
سٍی غَست هب هَّبی اثشٍ ٍ هژُ حبثت است ٍلی هَّبی سش ٍ غَست سضذ هیًٌذ ٍ ثلٌذ ٍ هتـییش ،آدهب
ثؼضیبضَى هتـییش ٍ اهبم صهبى حبثت اًذ.
ٍظیلِ هب ًسجت ثِ آهب چیست؟
هؼشكت ،هَدت ،اعبػت.
جلسه سوم 1949/1/19
نکات سوره کوثر:

 " -1اًب" دس اثتذای چْبس سَسُ آهذُ ( اًب كتحٌب...اًب اًضلٌبُ كی لیلِ الوذس ،اًب اسسلٌب ًَحب ،اًب اػغیٌبى
الٌَحش)
ّ ش رب ًبسی ثب ٍاسغِ اًزبم هیضَد اًب استلبدُ هیضَد.
 -2آتیٌب ( دادًی ًِ پس هی گیشًذ) ٍ اػغیٌب ( هی دٌّذ ٍلی پس ًوی گیشًذ)
ًَ -3حش ثِ هؼ ٌبی صیبد ٍ ثب ثشًت .دس ایي سَسُ ػلن ؿیت اص ًسل آیٌذُ ّن ٍرَد داسد.
 -4ضبًئي َّ االثتشّ :ش ًس ًِ ثخَاّذ اسالم سا ثٌَثذ دُم ثشیذُ هیضَد.
ً سل پیبهجش غلی اهلل اص یي دختش آًوذس صیبد ثَد ًِ دس ّش ضْش ٍ سٍستبیی پیذا هی ضذًذ.

هسبئل هشثَط ثِ صًبى:
صى سبالسی ٍ هشد سبالسی دس دیي ًیست ثلٌِ" دیي سبالسی" است.
" الشربل هَاهَى ػلی الٌسبء" حن هذیشیت ثب هشد است الجتِ ثب هلذسی ًشدى كشم داسد.
 صى ٍ هشد دس توبم ًوبالت هی تَاًٌذ دٍش ثِ دٍش ّن ثشًٍذ.
 صى هی تَاًذ الگَی هَهٌبى ثبضذ چِ صى ٍ چِ هشد.
 هشآى ثِ صى گلتِ ًَحش اهب ثِ هشد ًگلتِ.
 اّل ثیت ػلیْن السالم اهبهبى هشدم ٍ حضشت صّشا سالم اهلل ػلیْب حزت ثش ائوِ ّستٌذ.
چشا صى ثبیذ حزبة داضتِ ثبضذ؟
استذالل ػولیِّ :وبًغَس ًِ ّش صًی دٍست داسد غذ دس غذ ػالهِ ی ضَّشش ثِ خَدش ثبضذّ ،وبًغَس ًجبیذ ػالهِ
ضَّشاى صًبى دیگش سا ثِ خَدش رلت ًٌذ.
آحبس َّس :ثی ثٌذ ٍ ثبسی ،اص ثیي سكتي توشًض ،دس كٌش آى صى كشٍ سكتي ،استجبط ،توبس ،لوس ،آهیضش ،كشصًذ حشام،
ثیوبسی ّبی هوبسثتی ،كشاس ،خَدًطی ،ثْبًِ گیشی هشد ،ثذ اخالهی ،رذایی ،ثبال سكتي آهبس عالم ،غشف اهَال كشاٍاى.
 صى ثی حزبة حشاد است یؼٌی ّوِ هشا ثجیٌیذ هُلت .اهب صى ثب حزبة ّش ًسی ًِ هی خَاّذ ثب اٍ استجبط
داضتِ ثبضذثبیذ خشد ًٌذ ،ثب اٍ اصدٍاد ًٌذ ،خبًِ ثشای اٍ ثگیشد ،هْشیِ آى سا ثذّذ (...ٍ،هحذٍدیت اسصش
است)
چشا دختشاى دس سي  9سبلگی هٌلق هی ضًَذ؟
 -1ایي ًِ ثب خذا حشف ثضًین ػضت است ٍ ایي ًِ ثِ صى صٍدتش ػضت دادُ هیضَد.
 -2اص  12الی  52سبلگی ً ،وبص دس ایبم خبغی حشام هیضَد ًِ هیبًگیي ایي  2سبل هیضَد 42سبل ٍ یي
چْبسم ایي  42سبل ػبدت هبّبًِ است 12( .سبل) كلزا چَى  12سبل ًوبص ًوی خَاًذ  ،ثبیذ  6سبل
صٍدتش ضشٍع ًٌذ.
چشا ضْبدت دٍ صى ثشاثش یي هشد است؟
تٌبلیق ضبم ث شای هشداى ٍ تٌبلیق تشثیتی ٍ ػبعلی ثشای صًبى ٍ هَرَد ػبعلی دس هضبٍت ٍ ضْبدت
ًِ ًبس خیلی سختی است ٍ اص هَ ثبسیي تش ًن هی آٍسدٍ .رَد صى ثشای ًبسّبی خطي ٍ هلذساًِ
ًیست.

چشا اسث صى ًػق هشد است؟
 -1دختش اسحص سا پس اًذاص هیًٌذاهب هشد خشد هیًٌذ .دختش ٍهتی اصدٍاد هیًٌذ هی تَاًذ ًػق
اهَال ضَّشش سا ثگیشد( هخبسد  ،هْشیِ ٍ  ٍ )..دس ػیي حبل پس اًذاص خَدش ّن هحلَػ ثوبًذ.
 -2اگش هشد ًطتِ ضَد دیِ اش دٍ ثشاثش صى است ،هخالً غذ هیلیَى ثِ صًص هی دٌّذ ٍلی اگش صى
ًطتِ ضَد پٌزبُ هیلیَى ثِ ضَّشش هی دٌّذ( صى ّب پَل داستشًذ).
چشا هشد اى هی تَاًٌذ چٌذتب صى ثگیشًذ ٍلی صى ّب ًوی تَاًٌذ چٌذ تب ضَّش ثگیشًذ؟
آیب صًْبی ثیَُ  -1ثشًٍذ ثِ دسى ( ؿلغِ)  -2هؼػَهٌذ ( ؿلغِ)  -3ثشًٍذ گٌبُ ثٌٌٌذ ( ًِ)
 -4ثب پسشّبی رَاى اصدٍاد ثٌٌٌذ؟ ( ًِ)

 -5ثب هشداى ػبدل اصدٍاد ًٌٌذ؟ ( ثلِ)

 الجتِ ثشای هشداى ػبدل ربیض ّست ًِ ٍارت ٍ ًِ هستحت.
 ثبػج سَ استلبدُ هشداى ًجبیذ ایي هسبلِ هشاس ثگیشد.
 ثِ ًلغ صى ّست ثِ ًلغ حوَم ارتوبػی صى.

