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 «معینج لعن علی اعدائهم اال اهلل علی محمد و آهل الطارهین و  یالحمد هلل رب العالمین و صل  »
 تنبیهات

دس ایٌجب وِ الصم است هی سسذ  هغشح ضذ، ًَثت ثِ روش ثقضی اص ًىبتهَضَؿ لِ ّیئت هطتك  ی ثقذ اص ثحث ّبیی وِ دسثبسُ

ًذ وِ الصم است ایي تٌجیْبت سا هَسد اُ دس لبلت ضص تٌجیِ ثیبى وشد. هحمك خشاسبًی ایي هغبلت سا هَسد اضبسُ لشاس ثگیشًذ

 ثشسسی لشاس دّین.

 تنبیه اول

فن تػَیش جبهـ ثٌبثش لَل ثِ أدس ثحث وِ هٌبسجتی  ثب تَجِ ثِ پیشاهَى ثسبعت هفَْم هطتك ٍ تشویت آى است. لجالًتٌجیِ اٍل 

 تفػیل هسئلِ ثیبى خَاّذ ضذ.همبم، دس ایي لىي  وشدینای ثِ ایي هَضَؿ  ثَد، اجوبالً اضبسُ

سخٌبى ضبسح هغبلـ ٍ  ایطبى. آغبص وشدُ اًذدلِ لبئلیي ثِ ثسبعت ٍ تشویت هطتك هغشح ایي تٌجیِ سا ثب روش أهحمك خشاسبًی 

، ًیضآخش ایي تٌجیِ دس  وشدُ ٍاضىبل غبحت فػَل ثِ ضبسح هغبلـ ٍ پبسخ ثِ آى اضىبل ٍ ًمذ ایي اضىبالت سا ثِ تفػیل ثیبى 

 همػَد اص ثسبعت ٍ تشویت سا ثیبى هی وٌٌذ. 

اص ثسبعت ٍ تشویت اثتذا ثحث سا پیشاهَى ادلِ ثسبعت ٍ تشویت هتوشوض هی وٌٌذ ٍ دس پبیبى همػَد  تشتیت ثحثاص ًؾش  ایطبى

ي همبم است ثبیذ ثِ فىس ثبضذ یقٌی اٍل هٌؾَس اص ثسیظ ٍ هشوت ٍ ًضافی وِ دس ای تشتیتدس حبلی وِ اص ًؾش ، ثیبى وشدُسا 

وِ تب ثفْوین هقلَم ضَد وِ هَضَؿ ًضاؿ ٍ هحل ًضاؿ چیست ٍ ثقذ ثِ سشاك ادلِ ثشٍین ثِ ایي غَست وِ اثتذا ثبیذ هقلَم ضَد 

 حك ثب لبئلیي ثِ ثسبعت هطتك است یب ثب لبئلیي ثِ تشویت هطتك؟

 لزا هب هغلجی سا وِ هحمك خشاسبًی دس آخش ایي تٌجیِ گفتِ اًذ همذم هی وٌین ٍ ثقذ ثِ سشاك ادلِ هی سٍین. 

 ذ سِ هغلت است5ًثش ایي اسبس هغبلجی وِ دس تٌجیِ اٍل هَسد ثشسسی لشاس هی گیش

دس ایٌىِ هٌؾَس هب اص ثسیظ ٍ هشوت  ًٍضاؿ ٍ ثحث پیشاهَى چِ اهشی است ایٌىِ است یقٌی  تجییي هَضَؿ ثحث. هغلت اٍل 1 .1

 چیست؟ است، هی گَیین هطتك ثسیظ است یب هشوت

 ثسبعت ٍ هشوت ثَدى هطتك است وِ آیب ثبالخشُ هطتك ثسیظ است یب هشوت؟  ی دسثبسُهغلت دٍم  .2

هشوت اص دٍ اص چِ چیضّبیی تشویت ضذُ؟ آیب اهب یه اهش هشوت است  ،پزیشفتین هطتكهغلت سَم ًیض ایي است وِ ثش فشؼ  .3

 هغبلجی است وِ ثبیذ دس ایي تٌجیِ هَسد ثشسسی لشاس ثگیشد.  ّبایي  چیض است یب سِ چیض؟
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 محل نزاع تنقیح -1 .4

 اهب هغلت اٍل هسئلِ تجییي هقٌبی ثسبعت ٍ تشویت ٍ تقییي هَضَؿ ثحث است.

  محقق خراسانیکالم 

آیب یه هقٌب ثِ رٌّص  ایي است وِ اًسبى ثب ضٌیذى هطتكیب تشویت هٌؾَس اص ثسبعت  هشحَم آلبی آخًَذ ایٌچٌیي فشهَدًذ5

است ًِ دس فبلن تػَس ٍ لحبػ ٍ تشویت هی آیذ یب دٍ هقٌب؟ ثِ فجبست دیگش هٌؾَس اص ثسبعت ٍ تشویت دس ایي همبم، ثسبعت 

 ثِ حست تحلیل فملی ٍ ٍالـ.

تی ِ رّي هب هی آیذ ًِ ثیطتش. هثال ٍلغَست ثتٌْب یه  هطتك، ضٌیذىٍ لحبػ یقٌی ایٌىِ ثب  هٌؾَس اص ثسبعت دس فبلن تػَس

تػَسی وِ اص هطتك پیذا هی وٌین یب ثِ آى  یبهطتمی هبًٌذ ضبسة استقوبل هی ضَد آى هفَْهی وِ ثِ رّي هب خغَس هی وٌذ 

 ًیست.ثَدُ ٍ دیگش داسای اجضاء وِ هقٌبیی ثسیظ است صًٌذُ  ،آى هفَْم تػَسی وِ اص هطتك ثِ رّي هب هی آیذ متقجیش اهب

حبل هوىي است ایي هقٌبیی وِ ثِ رّي هب هی آیذ اص ًؾش تحلیل فملی داسای اجضاء ثبضذ یقٌی ٍلتی ایي هفَْم سا ثِ فمل هی 

دّین فمل آًشا ثِ اجضاء هتقذد تجضیِ هی وٌذ. اهب ایي هغلت هٌبفبتی ثب ثسبعت فبلن لحبػ ٍ تػَس ًذاسد. هَاسد هتقذدی 

  است ثسیظ ًجبضٌذ. هوىي تحلیل فملیدس ٍ لحبػ ثسیغٌذ اهب ّستٌذ وِ خَدضبى اص ًؾش تػَس 

الـ ّن ثسیظ ٍحست  ضی لحبؽب ٍ تػَساً ثسیظ ثبضذ ٍ ثِچی ،هوىي استوِ  هقلَم ضَد تبًوًَِ فشؼ هی وٌن  چٌذحبل 

ٍ تػَس ثسیظ ثبضذ اهب هوىي است هقٌبیی تػَساً ثسیظ ثبضذ ٍلی ثِ حست ٍالـ ثسیظ ًجبضذ. هثال هفَْم ثیبؼ اص ًؾش لحبػ 

ایي یه هقٌبیی است وِ ّن  یقٌی سفیذی دس رّي ًمص هی ثٌذد وِ ٍ غَست ٍاحذ ، هقٌباست یقٌی ٍلتی ثیبؼ سا هی ضٌَین

 ٍ تشویت دس آى ساّی ًذاسد. است غَستبً یقٌی تػَساً ٍاحذ است ٍ ّن فی راتِ ثسیظ 

هشوت است ٍلی اص ًؾش تػَس ٍ لحبػ ٍاحذ است. ٍ تحلیل فملی گبّی اص اٍلبت یه هفَْهی است وِ ثِ حست ٍالـ ٍلی 

فٌَاى اًسبى سا هی ضٌَین، ثیص اص یه غَست ٍ لحبػ دس هَسد آى ٍجَد ًذاسد یقٌی فمظ یه هقٌب ثِ رّي وِ هثال ٍلتی 

 خغَس پیذا هی وٌذ اهب ثِ حست ٍالـ هشوت ثِ تشویت حمیمی است ٍ دٍ جضء فملی داسد یقٌی حیَاى ٍ ًبعك.

یه لفؾی یه هقٌب ثِ رّي هی آیذ اهب دس ٍالـ هشوت است ٍ تشویت آى ّن تشویت افتجبسی است ضٌیذى اص ّن  گبّی اص اٍلبت

یه هقٌب یقٌی خبًِ است اهب ثِ  ،هی سسذثِ رّي  ٍ لحبؽبً تػَساً "داس" ی وِ آًچِ ثب ضٌیذى ولوِ "داس"هبًٌذ  .ًِ حمیمی

سمف افتجبس ضذُ وِ اگش ایي اهَس وٌبس ّن لشاس  ٍ جذاس، اتبقهشوت است یقٌی ثش یه هجوَفِ ای اص  "داس"حست ٍالـ 

هی ضَد. تشویت داس اص ایي اجضاء هبًٌذ تشویت اًسبى ٍ حیَاى حمیمی ًیست ثلىِ  "داس"ثگیشًذ ٍ ثِ فٌَاى ٍاحذ ضویوِ ضًَذ، 

هوىي است اص ًؾش  اهبحذًذ اص ًؾش تػَس ٍ لحبػ ٍا داس(ثیبؼ ٍ اًسبى ٍ ) توبم ایي هَاسد است. افتجبسیتشویت ایي اهَس 

 تحلیل فملی ثسیظ ثبضٌذ ٍ هوىي است هشوت حمیمی ثبضٌذ یب هوىي است وِ هشوت افتجبسی ثبضٌذ.

فشهبیذ5 ًضاؿ ٍ ثحث هب دس ثسبعت یب تشویت هطتك، دلیمب حَل ثسبعت ثِ ایي هقٌب است یقٌی ثسبعت  هیهشحَم آلبی آخًَذ 

 دس فبلن تػَس ٍ لحبػ.  یب تشویت
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ثب ضٌیذى هطتك حبغل هی ضَد هب آًچِ وِ دس رّي  ،اهَى ایي است وِ اگش لفؼ هطتك اعالق ضَدشثحث پی ست دیگشثِ فجب

هی آیذ یب دٍ هقٌب؟ ٍلتی هی گَین ثَجَد ضیء ٍاحذ است یب اضیبء هتقذد؟ هثال ثب ضٌیذى ضبسة یب لبتل دس رّي یه هقٌب 

اهب ٍلتی  ٌبیی وِ ثب یىذیگش تشویت ضذُ استب ثِ رّي هی آیذ هٌتْی دٍ هقغالم صیذِ، هقلَم است وِ ثب ضٌیذى ایي جولِ دٍ هقٌ

 گفتِ هی ضَد ثیبؼ، فمظ یه هقٌب ثِ رّي هی آیذ.

هب دًجبل ایي  ٍ هطتك ٍ حمیمت هطتك ًیست ،هَضَؿ ثحثدس ٍالـ پس تبویذ هحمك خشاسبًی دس ایي همبم ثش ایي است وِ 

جضاء ّست یب خیش؟ آًچِ وِ هب دس ایي تٌجیِ ثِ دًجبل آى اهطتك ثِ حست تحلیل فملی داسای دس ٍالـ ًیستین وِ ثجیٌین آیب 

یب چٌذ هقٌب؟ایي هغلت سا هحمك خشاسبًی فشهَدُ  یه هقٌب تػَس ٍ لحبػ هی ضَد ،ّستین ایي است وِ آیب فٌذ اعالق الوطتك

 است.

 حبل ثبیذ ثجیٌین وِ آیب ایي سخي دسست است یب خیش؟ 

یقٌی ًوی گَیذ ٍلتی ضبسة سا ثِ  .اص ًؾش ٍالقی ٍ تحلیل فملی ٍجَد ًذاسدجضء ی آخًَذ ًوی خَاّذ ثگَیذ وِ هشحَم آلب

یب داسای جضء  داسای دٍ یب سِ جضء فملی است ،فمل هی دّین فمل تجضیِ ٍ تحلیل وٌذ ٍ ثگَیذ وِ ضبسة ثقذ اص تحلیل فمل

فمظ یه هقٌب ثِ رّي اًسبى  ،آىوِ ثسیظ یقٌی آى لفؾی وِ ثب ضٌیذى ثلىِ هی گَیذ آًچِ ثشای هب هْن است ایي است  ًیست؟

است یقٌی هوىي است جضء فملی داضتِ ثبضذ هشوت ثبضذ ٍ هوىي  .خغَس وٌذ ٍ ایي ّیچ هالصهِ ای ثب فذم جضء فملی ًذاسد

 وِ ًجبضذ.

ىِ هی خَاّین ثجیٌین آیب هطتك دس ایٌهب رّي  هشحَم آخًَذ چیست؟ ثِ ًؾش ایطبىًؾش  ٍ ضَدهقلَم الصم است دس ّویي اثتذا 

داضتِ شٍد. هشوت خبسجی یقٌی یه چیضی دٍ جضء حمیمی ٍ خبسجی ًجبیذ ثِ سشاك هشوت خبسجی ثهشوت است یب ثسیظ، 

هٌؾَس اص ل اص دٍ جضء ٍ دٍ فٌػش حمیمی است. پس . هثال آة هتطىثِ ٍجَد آٍسًذسا  آىثب یىذیگش ضویوِ ضًَذ ٍ وِ ثبضذ 

اص عشفی ًیض هٌؾَس تشویت ثِ حست فمل ّن ًیست. جٌس ٍ فػل دٍ جضء  هقٌبی تشویت اجضاء دس خبسج ًیست.تشویت ثِ 

یقٌی ٍلتی فمل اًسبى تحلیل هی وٌذ دس هی یبثذ وِ اًسبى ایي تشویت سا  .ّستٌذحمیمی ٍ ٍالقی اًسبى ثِ حست تحلیل فملی 

  .داساست. هٌؾَس اص هشوت دس ثحث هب ایي هغلت ّن ًیست

آلبی  ًؾشایي است وِ دس همبم تػَس ثب ضٌیذى لفؼ هطتك دٍ هقٌب ثِ رّي هی آیذ لزا اص هشوت دس ایٌجب آخًَذ لىِ هٌؾَس ث

فمظ یه هقٌب ثِ رّي خغَس هی وٌذ ٍ لبئلیي ثِ  ،آخًَذ ایي است وِ لبئلیي ثِ ثسبعت هقتمذًذ وِ ثب ضٌیذى ٍ اعالق هطتك

دٍ هقٌب تػَس ٍ لحبػ هی ضَد. هشحَم آلبی آخًَذ سغح ًضاؿ ٍ ثحث سا ثِ فبلن  ،تشویت ًیض هقتمذًذ وِ ثب اعالق هطتك

 تػَس ٍ لحبػ ثشدُ است.

حبل سَال ایٌجبست وِ ایي هغلت دسست است یب خیش؟ دس ٍالـ ثبیذ ثجیٌین وِ اغال هٌؾَس اص ثسبعت ٍ تشویت هطتمی وِ دس 

ی وٌین وِ هثال حك ثب وسبًی است وِ هطتك سا ثسیظ هی داًٌذ ایٌجب هحل ثحث است چیست تب ثقذ ثِ سشاك ادلِ سفتِ ٍ ثشسس

 یب هشوت. 
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آًبى هقتمذًذ  دس ایٌجب ثقضی اص ثضسگبى ثِ هحمك خشاسبًی اضىبل وشدُ ٍ ثب ایي سخي هشحَم آلبی آخًَذ هخبلفت وشدُ اًذ.

 ثِ فبلن تػَس ٍ لحبػ هشثَط ًیست ثلىِ ثِ حست ٍالـ ٍ حمیمت هطتك است. ،وِ ًضاؿ دس ثسبعت یب تشویت هطتك

 اشکال محقق اصفهانی

اص جولِ وسبًی وِ ثِ هشحَم آلبی آخًَذ اضىبل وشدُ، هحمك اغفْبًی است. ایطبى ثش خالف هشحَم آلبی آخًَذ هقتمذ است 

 ٍالـ ٍ حمیمت هطتك است.  دس ،وِ ایي ًضاؿ هشثَط ثِ فبلن تػَس ٍ لحبػ ًیست ثلىِ ایي ًضاؿ

 وسبًی وِ هی گَیٌذهحمك اغفْبًی تػشیح هی وٌذ وِ اغال هب دس ثسبعت هطتك ثِ حست تػَس ٍ لحبػ ثحثی ًذاسین ٍ 

دس همبم تػَس ٍ لحبػ ثسیظ است یب اگش هی گَیٌذ هطتك هشوت است یقٌی دس  هٌؾَسضبى ایي ًیست وِهطتك ثسیظ است 

آیب هَضَؿ لِ طتك است وِ هطتك ثشای چِ ٍضـ ضذُ؟ یقٌی دس ٍالـ ثحث دس هَضَؿ لِ ههمبم تػَس ٍ لحبػ هشوت است. 

آًشا ثشای یه هقٌب ٍضـ وشدُ یب دٍ آیب  ،هطتك سا ٍضـ وٌذ خَاستوِ ٍاضـ  صهبًی آى ثِ فجبست دیگشهطتك یه هقٌبست؟ 

چیضی وِ هشوت است ٍ ٍلتی آى ثشای ُ ٍضـ ضذ "صیذ القبلن"یب  "قبهلالالقبلن "ّیئت هشوت غیش تبم ٍغفی هبًٌذ هقٌب؟ 

هب دس ایٌجب هی خَاّین ثجیٌین وِ هَضَؿ لِ هطتك یه هقٌبست یب دٍ هقٌب وِ ٍلی  استقوبل هی ضَد دٍ هقٌب ثِ رّي هی آیذ.

ّوبى هقٌبی ٍاحذ خَاّذ ثَد. آى  ،اگش هَضَؿ لِ هطتك لحبؽبً هقٌبی ٍاحذ داضتِ ثبضذ، هتػَس ّن دس حیي اعالق لفؼ

ایي هَاسد اص ایٌىِ چیضی است وِ ٍاضـ آًشا هَضَؿ لِ لشاس دادُ ٍ اال دس  ىغَستی وِ اص هطتك دس رّي تػَس هی ضَد ّوب

 1ٍجَد ًذاسد. هطىلیًؾش لحبػ ٍ تػَس ثسیظ ّستٌذ 

همبم تػَس ٍ لحبػ است؟ ووب رّت  حبل وذام یه اص ایي دٍ ًؾش دسست است؟ آیب ٍالقبً هَضَؿ ثحث ثسبعت ثِ جْت

 الوحمك الخشاسبًی یب ًضاؿ دس ثسبعت ٍ تشویت هطتك ثِ حست ٍالـ ٍ حمیمت هطتك است؟ ایي لَل هحمك اغفْبًی است. 

ذ. هب ثبیذ دس ایٌجب، ًؾشی داسًذ. ایطبى ّن ثِ هحمك خشاسبًی اضىبل وشدُ ٍ سخي ایطبى سا ًپزیشفتِ اًّن هشحَم آلبی خَئی 

ثِ جْت تػَس ٍ لحبػ رٌّی  هطتك ثسیظ است یب هشوت، آیبوِ ثحث ایي وٌین وِ اسبسب هقلَم ضَد وِ  طبى سا ًیض ًملوالم ای

 است یب ثِ افتجبس ٍالـ ٍ حمیمت هطتك است؟ آیب ثِ حست تحلیل فملی است یب خیش؟

 اخالقی: کیاست تذکر

ثِ ّویي تزوشّبست یقٌی اًسبى ثِ چیضی ى اسبس اغالح اًسب .تزوش ٍ یبد آٍسی استیه  احبدیث ائوِ هقػَهیيًمل 

 ٍدس فغشت ٍ دسٍى اًسبى ًذای حك ٍ حك علجی ٍ حمیمت خَاّی ّویطِ ٍجَد داسد  صیشا تزوش احتیبج ًذاسد.ثیطتش اص 

 تزوش ّستین.  ی هب ّویطِ هحتبج تزوشات ثبفث هی ضَد آى ًذاّبی دسًٍی ضٌیذُ ضَد. ّوِ

ٍ    ٍ هغبلجی سا ثیبى وشدُ اًذ. دس هَسد هسئلِ ویبست اص سبیش ائوِ هقػَهیي ، سٍایبتثبسُ ویبستدس اهیش الوَهٌیي 

ٍ ضخع  ت ًَساًی ٍاسد ضذُ وِ ثب دلت ٍ ًگبُ اجوبلی ثِ آًچِ وِ اّل ثیت بّن ولو ٍجَد همذس پیبهجش گشاهی اسالم
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ٍ سغح داسد. ایي غشیح سٍایبت است وِ یه ثخص هْن هی تَاًین ثگَیین وِ ویبست دٍ ضقجِ ٍ د ،فشهَدُ اًذ پیبهجش 

 ویبست ثِ خَد اًسبى ثش هی گشدد یقٌی ویبست دس ساثغِ ثب خَد اًسبى. 

س وسی است وِ خَدش سا ثطٌبسذ ٍ افوبلص سا ویّ 2 «أفوبلَُِ أخلَعَ ٍ ًفسَُِ فَشَفَ هَي الىَیِّسُ»هی فشهبیذ  5اهیش الوَهٌیي 

  خبلع وٌذ.

داسین. یه ثخص اص صیشوی ٍ فشاست ٍ َّضوٌذی  ٍ اهیش الوَهٌیي ثب ایي هضوَى اص ضخع پیبهجش صیبدیهب سٍایبت 

ایي وبس سا  استایي است وِ اًسبى هشالت خَد ثبضذ یقٌی خَدش سا ثطٌبسذ ٍ افوبل خَد سا خبلع وٌذ ٍ وسی وِ صیشن 

اًسبى هشالت افوبل اگش  . یقٌیوٌذ احوك استوی اص خَد ًوسی وِ هشالجت است وِ هی وٌذ. اتفبلب دس ثشخی اص سٍایبت آهذُ 

 .اًسبى ّب اص ایي ثخص ویبست هحشٍهٌذ دس حبلی وِ خیلی اص خَد ًجبضذ ٍ خَد سا ًطٌبسذ، حوبلت است.

وسی وِ ثِ سضذ الصم سسیذُ یقٌی یه ثخص دیگش اص ویبست هشثَط ثِ ساثغِ ٍ تقبهل ثب دیگشاى ٍ توطیت ٍ تذثیش اهَس است. 

 لذست تطخیع خَة ٍ ثذ سا اص ّن داسد ٍ وسی وِ ثتَاًذ خَة ٍ ثذ سا تطخیع ثذّذ ٍ ثِ سوت خَثی ثشٍد.ٍ 

 إِلَى فَوَبلَ غَیِِِّ هِيْ سُضْذَُُ أَثِػَشَ هَيْ 5لَبلَالٌبس  ِأَوْیَسُ يفَ لَئِسُ بلو5ّ ضذ اص صیشن تشیي هشدمسَال  اهیش الوَهٌیياص ٍلتی 

 3 سُضْذُِ

اهَس  ی ثفْوذ ساُ سضذ وذام است ٍ ساُ گوشاّی وذام است ٍ اص غی ثِ سوت ساُ سضذ ثیبیذ. دس ّوِحضشت فشهَد وسی وِ 

 صًذگی ّویي عَس است.

حبل هطىل هب چیست؟ هطىل ایي است وِ ایي دٍ سغح ٍ دٍ ویبست ووتش دس وسی جوـ هی ضَد. فذُ ای ویبست لسن اٍل 

ل خَد سا خبلع وٌٌذ اهب ٍلتی ثِ غحٌِ اجتوبؿ هی سسٌذ دس ساثغِ ثب وٌٌذ وِ افوب هیسا داسًذ ٍ خَد سا ضٌبختِ ٍ سقی 

 ٍ اص هطىالت ٍ اًحشافبت خَد سا خبسج وشدُ ٍ ثِ ساُ سضذ ثیبٍسًذ. اى ًوی تَاًٌذ تویض ثذٌّذ ٍ صیشن ثبضٌذدیگش

صیشن ثَدُ ٍ هحبسجِ هی وٌٌذ ٍ ساُ خَة ٍ ساُ ثذ ٍ  ،صًذگی خَدیقٌی دس اهَس ثشخَسداسًذ ّن اص لسن دٍم ویبست  فذُ ای

 اهب اص خَد غبفل ّستٌذ. ثِ هسیش سضذ ثشًٍذ  ،ساُ سضذ ٍ غی سا تطخیع هی دٌّذ ٍ تالش هی وٌٌذ دس اهَس دًیبیی خَد

ضٌذ ٍ ّن فشف ًفسِ ثباص هػبدیك هي ّن یقٌی خَد جوـ وٌٌذ.  دسووتش وسبًی پیذا هی ضًَذ وِ ایي دٍ ًَؿ ویبست سا  ٍلی

 اخالظ فول داضتِ ثبضٌذ ٍ ّن دس اهَس دًیبیی خَد چٌیي صیشوی سا داضتِ ثبضٌذ. 

 قذ آى ثْشُ هٌذ ضَین.اى ضبء اهلل خذاًٍذ ثِ ّوِ هب تَفیك ثذّذ وِ اص ایي ویبست دس ّش دٍ ثُ

        

 «الحوذ هلل سة القبلویي»
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