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ثٓبةٔ صِفَِٔ الْؼِلْنِ ٍٓ فَعْلِِِ ٍٓ فَعْلِ الْؼٔلَوٓبء

هٔحٓوَّذٔ تٕيُ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓذٓ تٕيِ هٔحٓوَّذِ تٕيِ ػِ٘سٓى ػٓيْ هٔحٓوَّذِ تٕيِ خَالِذٍ  2•
إِىَّ الْؼٔلَوٓبءٓ ٍٓسٓحَةُٔ الًََْْجِ٘ٓةبءِ ٍٓ   ػٓيْ أَتِٖ الْثٓخْتَشِِّٕ ػٓيْ أَتِٖ ػٓثٕذِ اللَِِّ ع هَالَ 

رَاكٓ أَىَّ الًََْْجِ٘ٓبءٓ لَنٕ َٗٔسِحَُا دِسّٕٓوبً ٍٓ لَب دٌَِٗبساً ٍٓ إًَِّوٓب إٍَٔسٓحُةَا أََٓبدِٗةجَ   
ءٍ هٌِْْٓب فَقَذٕ أَخَزَ َٓظّبً ٍٓافِشاً فَبًْظُشٍُا ػِلْوٓنُنٕ  هِيْ أََٓبدِٗخِِْنٕ فَوٓيْ أَخَزَ ثِطَٖٕ

ّٓزَا ػٓوَّيْ تََْخُزًٍَُِٔ فَإِىَّ فٌَِ٘ب إَّٔلَ الْجٕٓ٘تِ فِٖ مُلِّ خَلَفٍ ػٔذٍٔلًب ٌْٗٓفَُىَ ػٌِْٓٔ 
. تَحٕشِٗفٓ الْغَبلِ٘يَ ٍٓ اًْتِحٓبلَ الْؤجٕطِلِ٘يَ ٍٓ تٍََِْٗلَ الْزٓبِّلِ٘ي

32: ، ظ1 النبفٖ، د 
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چٌذ ًنتِ دس ثبة تحص٘ل ػلن
.تحص٘ل ً٘اصهٌذ صثش ٍ صثش اهشٕ تلخ است•

: دس تحص٘ل دٍ ًكتِ هوذم است•
. ضَد ػلن تذٍى سًج حاصل ًوى.  1 •
.ّاى ضخص هحصل استَاس است سًج تحص٘ل ػلن تش ضاًِ.  2 •

81-79ه٘قبت سجض، ظ 



4

چٌذ ًنتِ دس ثبة تحص٘ل ػلن

هشاحل  
تحص٘ل

پ٘ص هطالؼِ.  1

پ٘ص هثاحثِ.  2

حعَس دس دسس.  3

هطالؼِ.  4

هثاحثِ.  5

تٌظ٘ن ٍ ٗادداضت هطالة.  6

ّا  تذسٗس كشاگشكتِ.  7

81-79ه٘قبت سجض، ظ 
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چٌذ ًنتِ دس ثبة تحص٘ل ػلن
هشاػات اٗي هشاحل تشاى توام كساًى كِ تِ دسٍس حَصٍى اضتتـال  •

داسًذ، ظشٍسى است، چِ هطـَل تحص٘ل سطح تاضٌذ ٍ چِ ختاس؛   
ى دٍم سػاٗت ده٘ن تشخى اص اٗي هشاحل، هاًٌذ پت٘ص   اها تشاى دستِ

هطالؼِ ٍ پ٘ص هثاحثِ، ٍاجة است ٍ تشاى هحصتنى ستطح كوتِ ٍ    
!. اصَل هستحة هؤكّذ

81-79ه٘قبت سجض، ظ 
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چٌذ ًنتِ دس ثبة تحص٘ل ػلن
ٗؼٌى دس ٌّگام تحص٘ل دس هواطغ هختلق سطح ػلَم حَصٍى، طتى  •

هشاحل الصم است، اها اگش دس تؼعى اص هشاحتل هستاهحِ ضتذ، تتاص     
دس حالى كِ اگش اٗي هشاحل پس اص . تَاى سطح سا تِ ًت٘جِ سساًذ هى

ًت٘جتِ   اتوام سطح هشاػات ًگشدد، ػونً تحص٘ل دس هوطغ خاس؛ تتى 
ّذف اص تحص٘ل دس ََصُ، پشٍسش هزتْذ است خَاّذ هاًذ  چشا كِ 

ى اجتْتاد ٍ استتٌثاغ    ٍ تذٍى گزساًذى اٗي هشاحل، سس٘ذى تتِ هتَُ  
.گشدد ه٘سَس ًوى

81-79ه٘قبت سجض، ظ 
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چٌذ ًنتِ دس ثبة تحص٘ل ػلن
ًاگلتِ ًواًذ كساًى كِ اص اتتذاى هوذهات تا پاٗاى ستطح دس اٗتي هتَاسد     •

سؼى كشدُ ٍ هواسست داضتِ تاضٌذ، تحصت٘ل ختاس؛ ٍ حصتَل اجتْتاد     
ّاى هثل اص دسس  تش است تا اكشادى كِ دس طَل سال تشاٗطاى تس٘اس آساى

 ِ سٍش تضسگتاى ػلوتى   . اًتذ  خاس؛ تِ ّوِ ٗا تؼعى اص آًْا تو٘ذى ًذاضتت
ّاى تحص٘ل سطح، تتثي٘ش   حَصُ هث٘ي اٗي حو٘وت است كِ تنش دس سال

حعتتشت آٗتتت اللَّتتِ جتتَادى آهلتتى . ضتتگشكى دس تَك٘وتتات آٌٗتتذُ داسد
هي چَى سطح سا خَب خَاًذُ ٍ ختَب هثاحثتِ كتشدُ ٍ    «: كشهَدًذ هى

اكثش كتة سا دسس دادُ تَدم، ٍهتى تِ خاس؛ سست٘ذم، تست٘اسى اص دسٍس   
ّا طَل  ًوَد ٍ هذت كاٗذُ هى ى آى صهاى تشاٗن تى خاس؛ هَجَد دس حَصُ

» .كط٘ذ تا دسسى پ٘ذا كٌن كِ تشاٗن هطلثى جذٗذ داضتِ تاضذ

81-79ه٘قبت سجض، ظ 
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چٌذ ًنتِ دس ثبة تحص٘ل ػلن
الثتِ چٌ٘ي ً٘ست كِ اگش طلثِ، دسٍس سطح سا خَب ًخَاًذُ تاضذ،  •

اها صحوتت ٍ  . ّشگض، ساُ تستِ ً٘ست. تْشُ تواًذ دس دٍساى خاس؛ تى
اٍ . هطكل چٌ٘ي طلثِ ٍ هحصلى صٗادتش ٍ ساُ تشاٗص دضَاستش استت 

آهتادگى  . كاسى دٍچٌذاى سا تاٗذ اًجام دّذ تا آهادگى الصم سا ت٘اتتذ 
تشاى خاس؛ اصَل ً٘اص تِ آضٌاٗى هل٘ذ تتا هٌطتن، ادت٘تات ٍ كلستلِ     

چٌاًچِ اٗي آضٌاٗى دس ٌّگام تحص٘ل سطح تِ خَتى حاصتل  . داسد
ضَد ٍ گشًِ تاٗتذ ّوضهتاى تتا     ضذُ تاضذ، كْن خاس؛ اصَل سادُ هى

ّا ً٘ض ّوتت   ى جذى دس اٗي سضتِ ضشكت دس دسس خاس؛ تِ هطالؼِ
تتش تاضتذ، صحوتت ٍ صهتاى      گواسد ٍ ّش هذس دس اٗي هوذهات ظؼ٘ق

.ت٘طتشى سا تاٗذ صشف ًواٗذ

81-79ه٘قبت سجض، ظ 
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چٌذ ًنتِ دس ثبة تحص٘ل ػلن
طلثِ تساى ٗك ت٘اهثش•
دس هواتل اٗي دٍ تؼشٗق، تؼشٗلى جاهغ ٍ هاًغ ً٘ض اص ٗتك حتَصٍى    •

طلجِ دس صهةبى ٍ هنةبى خةَٗص،    دس اٗي تؼشٗق، . تَاى اساِٗ ًوَد هى
. اى مِ دس هس٘ش اًج٘ب است، طلجِ اسةت  ّوچَى اًج٘ب است ٍ ثِ اًذاصُ

اى كِ هلتضم تتِ   ٍ ّش طلثِ تِ اًذاصُ. دس اٗي هس٘ش تَدى، لَاصهى داسد
اٗي لَاصم ً٘ست، اص تؼشٗق خاس؛ ٍ تِ ّش اًذاصُ كِ تتِ آًْتا پاٗثٌتذ    

اص اٗي سٍى تؼشٗق، تؼشٗلتى جتاهغ   . تاضذ است، داخل دس تؼشٗق هى
ى  ى آًْا كِ هو٘ذًذ ٍ تاصداسًتذُ  اكشاد ٍ هاًغ اؿ٘اس است، دس تشگ٘شًذُ

.آًْا كِ گشكتاس ؿللتٌذ

116-115ه٘قبت سجض، ظ 
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چٌذ ًنتِ دس ثبة تحص٘ل ػلن
پ٘اهثشاى اص ػلن تشخَسداسًذ  پتس هتا   . است ًثَت، ػلن اص لَاصم ٗكى •

تتَاى دس هست٘ش    تذٍى ػلن ًوى. ّن تاٗذ تِ اٗي خصلت آساستِ تاض٘ن
الثتِ ػلن پ٘اهثشاى، الْى است ٍ ػلن ها، اكتساتى ٍ . اًث٘ا گام تشداضت

تتَاً٘ن   ها تا ضاگشدى دس هكتة اًث٘ا هى. اٗي دٍ تا ّن هٌاكاتى ًذاسًذ
. ى ٍجَدى خَد دست پ٘ذا كٌ٘ن تِ آى ػلن دسخَس سؼِ

ٗكتى  . ً٘ست، الصم است ٍلى كتاكى ً٘ستت   ى ًثَت ٗگاًِ الصهِ ػلن •
ّاى ٍاالى اخنهى است كِ هتا تاٗتذ    دٗگش اص لَاصم پ٘اهثشى خصلت

. ّش چِ ت٘طتش خَد سا تِ آى خصلت ًضدٗك كٌ٘ن

116-115ه٘قبت سجض، ظ
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چٌذ ًنتِ دس ثبة تحص٘ل ػلن
ّا كِ دس اًث٘ا ّست ٍ هشآى هكتشساً تتش آى    ٗكى اص هْوتشٗي خصلت •

هتا أستكلكن ػل٘تِ هتي اجتش  اى      «. تثك٘ذ كشدُ است، ػذم تَهغ است
پ٘تاهثشاى  . اٗي ضتؼاس اًث٘تا استت   . «(36)اجشى اال ػلى سب الؼالو٘ي

اًذ،  اًذ ٍ ت٘طتشٗي سًج سا دٗذُ ت٘طتشٗي صحوت سا تشاى تطشٗت كط٘ذُ
ِ  اها ّشگض اص هشدم صهاًطاى ٍ صهاى ! اًتذ  ّاى تؼذ، تَهغ احتشام ًذاضتت

گشچِ هشدم تاٗذ تِ اًث٘ا احتشام تگزاسًذ  اهتا پ٘تاهثشاى ّشگتض تَهتغ     
احتشاهتى ٍ تتَّ٘ي    اًذ ٍ تتِ اٗتي دل٘تل ّتش چتِ تتى       احتشام ًذاضتِ

ضذُ ٍ دس كاسضتاى سستتى سٍا    اًذ اص هس٘ش خَد هٌحشف ًوى دٗذُ هى
. اًذ داضتِ ًوى

116-115ه٘قبت سجض، ظ
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 القَل فٖ الحذ ثبلٌزس ٍ الؼْذ ٍ ال٘و٘ي
 الوَل كٖ الحج تالٌزس ٍ الؼْذ ٍ ال٘و٘ي•
ٗطتشغ كٖ اًؼوادّا الثلَؽ ٍ الؼول ٍ الوصتذ ٍ االخت٘تاس،كن    1هسثلٔ •

تٌؼوذ هي الصثٖ ٍ إى تلؾ ػطشا ٍ إى صحت الؼثادات هٌتِ، ٍ ال هتي   
الوجٌَى ٍ الـاكل ٍ الساّٖ ٍ السكشاى ٍ الوكشُ، ٍ األهتَى صتحتْا   
هي الكاكش الووشّ تاللِّ تؼالى، تل ٍ هوّي ٗحتول ٍجَدُ تؼالى ٍ ٗوصتذ  

.الوشتٔ سجاء ك٘وا ٗؼتثش هصذّا

388: ، ظ1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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الوشتذٗزت الحذ ػلى 
ٗجة الحج ػلى الكاكش ٍ ال ٗصح هٌِ،ٍ لَ أستلن ٍ هتذ صالتت     50هسثلٔ •

استطاػتِ هثلِ لن ٗجة ػلِ٘، ٍ لَ هات حال كلتشُ ال ٗوعتى ػٌتِ، ٍ لتَ     
أحشم ين أسلن لن ٗكلِ، ٍ ٍجة ػلِ٘ اإلػادٓ هي الو٘وات إى أهكي، ٍ إال 

هتغ اإلهكتاى    *كوي هَظؼِ، ًؼن لَ كاى داخن كٖ الحشم كثسلن كاألحَغ
أى ٗخش؛ خاس؛ الحشم ٍ ٗحشم، ٍ الوشتذ ٗجة ػل٘تِ الحتج ستَاء كاًتت     
استطاػتِ حال إسنهِ أٍ تؼذ استذادُ، ٍ ال ٗصح هٌِ، كتاى هتات هثتل أى    
ٗتَب ٗؼاهة ػلِ٘، ٍ ال ٗوعى ػٌِ ػلى األهَى، ٍ إى تاب ٍجة ػل٘تِ ٍ  
صح هٌِ ػلى األهَى، سَاء تو٘ت استطاػتِ أٍ صالت هثل تَتتِ، ٍ لَ أحشم 
حال استذادُ ككالكاكش األصلٖ، ٍ لَ حج كٖ حال إستنهِ يتن استتذ لتن     
ٗجة ػلِ٘ اإلػادٓ ػلى األهَى، ٍ لَ أحشم هسلوا ين استتذ يتن تتاب لتن     

.ٗثطل إحشاهِ ػلى األصح
.تل األهَى*•

383: ، ظ1 تحشٗش الَس٘لٔ، د
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 القَل فٖ الحذ ثبلٌزس ٍ الؼْذ ٍ ال٘و٘ي
 كٖ الحج الَاجة تالٌزس ٍ الؼْذ ٍ ال٘و٘ي 3كصل •
ٍ ٗطتشغ كٖ اًؼوادّا الثلَؽ ٍ الؼول ٍ الوصذ ٍ االخت٘تاس كتن تٌؼوتذ    •

هي الصثٖ ٍ إى تلؾ ػطشا ٍ هلٌا تصحٔ ػثاداتِ ٍ ضشػ٘تْا لشكتغ هلتن   
الَجَب ػٌِ ٍ كتزا ال تصتح هتي الوجٌتَى ٍ الـاكتل ٍ الستاّٖ ٍ       

السكشاى ٍ الوكشُ 

483-482: ، ظ2 ؛ د(للس٘ذ ال٘ضدٕ)الؼشٍٓ الَحقى 
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 القَل فٖ الحذ ثبلٌزس ٍ الؼْذ ٍ ال٘و٘ي
ٍ األهَى صحتْا هي الكاكش ٍكاها للوطَْس كٖ ال٘و٘ي خنكا لثؼط ٍ •

خنكا للوطَْس كٖ الٌزس ٍكاها لثؼط ٍ ركشٍا كٖ ٍجتِ اللتشم ػتذم    
اػتثاس هصذ الوشتٔ كٖ ال٘و٘ي ٍ اػتثاسُ كٖ الٌزس ٍ ال تتحون الوشتٔ كٖ 
الكاكش ٍ كِ٘ أٍال أى الوشتٔ ال تؼتثش كٖ الٌزس تل ّتَ هكتشٍُ ٍ إًوتا    
تؼتثش كٖ هتؼلوِ ح٘ث إى النصم كًَِ ساجحا ضشػا ٍ ياً٘ا أى هتؼلتن  
ال٘و٘ي أٗعا هذ ٗكَى هي الؼثادات ٍ يالثا أًِ ٗوكي هصذ الوشتتٔ هتي   

الكاكش أٗعا 

483-482: ، ظ2 ؛ د(للس٘ذ ال٘ضدٕ)الؼشٍٓ الَحقى 
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 القَل فٖ الحذ ثبلٌزس ٍ الؼْذ ٍ ال٘و٘ي
هذكَػتٔ   ٍ دػَى ػذم إهكاى إت٘اًِ للؼثتادات الضتتشاطْا تاإلستنم    •

تئهكاى إسنهِ ينَّ إت٘اًِ كَْ هوذٍس لووذٍسٗٔ هوذهتتِ ك٘جتة ػل٘تِ    
حال كلشُ كسائش الَاجثات ٍ ٗؼاهة ػلتى هخاللتتِ ٍ ٗتشتتة ػلْ٘تا     
ٍجَب الكلاسٓ ك٘ؼاهة ػلى تشكْا أٗعا ٍ إى أسلن صح إى أتى تِ ٍ 
ٗجة ػلِ٘ الكلاسٓ لَ خالق ٍ ال ٗجشٕ ك٘تِ هاػتذٓ جتة اإلستنم     
الًصشاكْا ػي الووام ًؼن لَ خالق ٍ َّ كاكش ٍ تؼلن تِ الكلاسٓ كثسلن 

ال ٗثؼذ دػَى سوَطْا ػٌِ كوا ه٘ل 

483-482: ، ظ2 ؛ د(للس٘ذ ال٘ضدٕ)الؼشٍٓ الَحقى 
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 القَل فٖ الحذ ثبلٌزس ٍ الؼْذ ٍ ال٘و٘ي
[كصل كٖ الحجّ الَاجة تالٌزس ٍ الؼْذ ٍ ال٘و٘ي]•
كصل كٖ الحجّ الَاجة تالٌزس ٍ الؼْذ ٍ ال٘و٘ي ٍ ٗطتشغ كٖ اًؼوادّا •

الثلَؽ ٍ الؼول ٍ الوصذ ٍ االخت٘اس، كن تٌؼوتذ هتي الصتثّٖ ٍ إى تلتؾ     
ػطشاً ٍ هلٌا تصحّٔ ػثاداتِ ٍ ضشػ٘تّْا، لشكغ هلن الَجَب ػٌِ ، ٍ كزا 

ال تصحّ هي الوجٌَى ٍ الـاكل ٍ الساّٖ ٍ السكشاى ٍ الوكشُ، 

485: ، ظ4 ؛ د(الوحطى)الؼشٍٓ الَحقى 
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 القَل فٖ الحذ ثبلٌزس ٍ الؼْذ ٍ ال٘و٘ي
ٍكاهاً للوطَْس كٖ ال٘و٘ي، خنكاً لثؼط، ٍ ( 3)ٍ األهَى صحّتْا هي الكاكش •

كٖ الٌزس، ٍكاهاً لثؼط  ٍ ركشٍا كٖ ٍجِ اللتشم ػتذم   ( 4)خنكاً للوطَْس 
اػتثاس هصذ الوشتٔ كٖ ال٘و٘ي، ٍ اػتثاسُ كٖ الٌزس، ٍ ال تتحوّتن الوشتتٔ كتٖ    

 الكاكش، ٍ كِ٘ أٍّلًا أىّ الوشتٔ ال تؼتثش
إرا مبى ٗؼتقذ ٍرَد الصبًغ تؼبلى ٍ لن ٗني هٌزٍسٓ اإلت٘بى ثؼجبدٓ فٖ (3)•

(.الجشٍرشدٕ. )َبل مفشُ ٍ لَ ثبًصشاف قصذُ إلى تلل الحبل
(.الخَئٖ. )ّزا هجٌّٖ ػلى مَى النبفش هنلّفبً ثبلفشٍع•
إرا اػتقذ ثَرَد الصبًغ ٍ لن ٌٗزس إت٘ةبى الؼجةبدٓ فةٖ َةبل مفةشُ ٍ فةٖ       •

(.الگلپبٗگبًٖ. )اًؼقبدُ هي الطبكّ أٗعبً ٍرِ
ث٘ي الوتَخّشٗي ٍ إلّب فلن أظفش ثوي تؼشّض لحنن ًةزس النةبفش ًف٘ةبً أٍ    ( 4)•

(.الجشٍرشدٕ(. )قذّس سشُّ)إحجبتبً قجل الوحقّق 
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 القَل فٖ الحذ ثبلٌزس ٍ الؼْذ ٍ ال٘و٘ي
( 1)كٖ الٌزس •
اػتجبسّب فِ٘ ثوؼٌى مَى الذاػٖ إلِ٘ التسجّت ثِ إلى فؼل هتؼلّقةِ  ( 1)•

لحصَل القشة لِ ثِ فٖ ًزسٕ التجشّع ٍ الطنش أٍ إلى االًضرةبس ثوةب   
ػلّق ػلِ٘ هي القج٘ح مزلل فٖ ًزس الضرش ال ٗخلَ هي قَّٓ ٍ الظةبّش  

(.الجشٍرشدٕ. )أىّ ّزا هشاد الوحقّق ٍ هي ثؼذُ أٗعبً
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 القَل فٖ الحذ ثبلٌزس ٍ الؼْذ ٍ ال٘و٘ي
ٍ ( 4)ح٘ث إىّ النصم كًَِ ساجحتاً ضتشػاً   ( 3)ٍ إًوّا تؼتثش كٖ هتؼلّوِ ( 2)تل َّ هكشٍُ •

 أىّ هتؼلّن ال٘و٘ي أٗعاً هذ ٗكَى هي( 5)ياً٘اً 
•(2 )       ٔ الجشٍرةشدٕ،  . )ثل الظبّش أّى الٌْةٖ ػٌةِ فةٖ ثؼةط ارخجةبس ل سضةبد ال النشاّة

(.الخَاًسبسٕ
. النشأّ غ٘ش هؼلَهٔ ٍ إى ٍسد الٌْٖ ػٌِ فٖ ثؼط ارخجبس َ٘ج إًِّ ظبّش فةٖ اإلسضةبد  •

(.الگلپبٗگبًٖ)
(.اإلهبم الخوٌٖ٘. )ثل ال تؼتجش فٖ هتؼلّقِ أٗعبً( 3)•
اػتجبس الشرحبى ال ٗستلضم اػتجبس التقشّة ًؼن رؼلِ دٌٗبً للِّ تؼبلى ػلى ًفسةِ ثبلٌةزس   ( 4)•

ّ٘ةٔ أداء الةذٗي إل٘ةِ تؼةبلى فةٖ اإلت٘ةبى ثةِ ٍ ّةَ هسةبٍ  للتقةشّة            . هَرت الػتجةبس ً
(.الجشٍرشدٕ)

(.الگلپبٗگبًٖ. )اػتجبس الشرحبى ال ٗستلضم الؼجبدّٗٔ•
اإلهةبم  . )ّزا غ٘ش ٍاسد ػلى الوذّػى لذػَى اػتجبسُ فٖ الٌزس فة  ٗقةغ هةي النةبفش    ( 5)•

(.الخوٌٖ٘
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 القَل فٖ الحذ ثبلٌزس ٍ الؼْذ ٍ ال٘و٘ي
أٗعاً، ٍ دػَى ػتذم إهكتاى   ( 1)الؼثادات، ٍ يالثاً أًِّ ٗوكي هصذ الوشتٔ هي الكاكش •

تئهكاى إستنهِ، يتنّ إت٘اًتِ كْتَ     ( 2)إت٘اًِ للؼثادات الضتشاطْا تاإلسنم هذكَػٔ 
هوذٍس لووذٍسّٗٔ هوذّهتِ، ك٘جة ػلِ٘ حال كلشُ كسائش الَاجثتات، ٍ ٗؼاهتة ػلتى    

هخاللتِ، ٍ ٗتشتّة ػلْ٘ا ٍجَب الكلّاسٓ ك٘ؼاهة ػلى تشكْا أٗعاً، 
كٖ كلاٗٔ هجشّد هصذّا ػلى كشض الؼثادّٗٔ ًظش لؼذم صتنحّ٘ٔ ػولتِ لووشتّ٘تٔ    ( 1)•

كاػلِ كوا َّ الطثى كٖ الجاّل تحشهٔ الـصة هوصّشاً ٍ الوؼتثش كٖ الؼثتادٓ رلتك   
لظَْس كتاٍْٗن ػلى تطنى ػثادٓ الجاّل تحشهٔ الـصتة ػتي توصت٘ش ٍ إى هصتذ     

(.آها ظ٘اء. )التوشّب تؼولِ
الوقشّ ثبللِّ تؼبلى ثل ٗوني قصذّب سربء لوي ٗحتول ٍرَد الصبًغ ٍ ال ٗؼتجةش فةٖ   •

(.اإلهبم الخوٌٖ٘. )الؼجبدٓ أصٗذ هي رلل
هعبفبً إلى أخصّ٘ٔ الذل٘ل هي الوذّػى لوب هشّ هةي ػةذم لةضٍم مةَى الوتؼلّةق      ( 2)•

(.اإلهبم الخوٌٖ٘. )قشثّ٘بً
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 القَل فٖ الحذ ثبلٌزس ٍ الؼْذ ٍ ال٘و٘ي
ٍ إى أسلن صحّ إى أتى تِ ٍ ٗجة ػلِ٘ الكلّاسٓ لَ خالق، ٍ ال ٗجشٕ كِ٘ •

، ًؼن لَ خالق ٍ ّتَ كتاكش ٍ   (3)هاػذٓ جةّ اإلسنم الًصشاكْا ػي الووام 
.تؼلّن تِ الكلّاسٓ كثسلن ال ٗثؼذ دػَى سوَطْا ػٌِ كوا ه٘ل

فنَىّ الوقبم هي رْٔ إَذاث االختصبظ فٖ ػولةِ للّةِ تؼةبلى مةبى     ( 3)•
ًظ٘ش الذٗي ٍ الحقَ  غ٘ش الطبهلٔ لِ قبػذٓ الزتّ رىّ الَرَة ٌَ٘ئزٍ هي 
آحبس االختصبظ ثِ تؼبلى الجبقٖ ثؼذ اإلس م ال هةي ثةبة آحةبس َةذٍث     

آقةب  . )الوسجّت َبل النفش ٍ ثِ ٗوتبص الوقةبم ػةي النفّةبسٓ موةب ال ٗخفةى     
(.ظ٘بء

(.اإلهبم الخوٌٖ٘. )ثل لؼذم مَى الوقبم هَسداً لْب•
(.الط٘شاصٕ. )أحَغ( هذّس سشُّ)كٖ االًصشاف تثهّل ٍ إى كاى ها ركشُ •
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 القَل فٖ الحذ ثبلٌزس ٍ الؼْذ ٍ ال٘و٘ي
هٓا كِٖ تٓطٌِْٖ هٔحٓتشَّساً كَتَوَثَّتلْ   ًَزَسٕتٔ لَلٓ إِرْ هَالَتِ اهٕشَأَُٓ ػِوٕشَاىَ سٓبِّ إًِِّٖ •

﴾35،   ػوشاى آل ﴿هٌِِّٖ إًَِّكٓ أًَْتٓ السَّوِ٘غٔ الْؼٓلِ٘نٔ 

كَكُلِٖ ٍٓ اضْشَتِٖ ٍٓ هَشِّٕ ػٌٕٓ٘اً كَئِهَّا تَشَِٗيَّ هِيَ الْثٓطَتشِ أَحٓتذاً كَوُتَلِٖ إًِِّتٖ     •
﴾26، هشٗن  ﴿صَٕٓهاً كَلَيْ أُكَلِّنٓ الَْٕ٘ٓمٓ إًِْسِّ٘اً ًَزَسٕتٔ لِلشََّٕويِ 
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 القَل فٖ الحذ ثبلٌزس ٍ الؼْذ ٍ ال٘و٘ي
﴾7، اإلًساى  ﴿ٍٓ ٗٓخَاكَُىَ َٕٗٓهاً كَاىَ ضَشُُّٔ هٔسٕتَطِ٘شاً َٗٔفَُىَ ثِبلٌَّزْسِ •

ٍٓ هٓتا لِلظَّتالِوِ٘يَ   ًَزَسٕتُنٕ هِيْ ًَزْسٍ فَإِىَّ اللَِّٓ ٗٓؼٕلَؤِٔ ٍٓ هٓا أًَْلَوْتُنٕ هِيْ ًَلَؤَ  إٍَٔ •
﴾270، الثوشٓ  ﴿هِيْ أًَْصٓاس  

، الحتج   ﴿ٍٓ لْ٘ٓطَََّّكَُا تِالْثٕٓ٘تِ الْؼٓتِ٘تنِ  ٍٓ لَْ٘ٔفَُا ًُزٍُسّٓٔنٕ يُنَّ لْ٘ٓوْعَُا تَلَثَْٔنٕ •
29﴾


