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سهل
ػلن سهل اص هؼجضات حضشت داًیال ًثی ػلیِ السالم است ٍ ًیض
حضشت اهیشالوَهٌیي ػلیِ السالم اص ایي ػلن تْشُ هٌذ تَدًذ ٍایي ػلن
تش پایِء اػذاد ٍػٌاطش استؼِ است ٍتا حذٍدی هیتَاى اص ایٌذُ تا خثش
شذالثتِ تِ تَسظ ایي ػلن ٍ .تیشتش تش هثٌای سیشخظ ًٍمغِ است سهل
ًیض هاًٌذ ػلَم دیگششاخِ ّای گًَاگًَی داسد

جایگاه علن رهل در اسالم
ایي ػلن اص جولِ ػلَم طحیحِ تَدُ ٍ دسدیي همذّس اسالم تا آى
هخالفتی ًشذُ تا آى جاییکِ شخض سهّال ًمغِ ٍخظ سا هؤثّشحمیمی ًذاًذ تلکِ خذاًٍذ هتؼال سا حکین ٍ داًای هغلك
تذاًذ ٍ ایٌگًَِ تظَّس تکٌذکِ ًمغِ ٍ خظ تِ ارى خذای هتؼال هیتَاًٌذ هؤثّش تاشٌذ ٍ الغیش ٍ .اهّا دسایي تاسُ هَالی
هتّمیاى اهام ػلی(ع) فشهَدُ است :
(الن تشاى ا هلل جل ثٌائِ افاع ػلی ادسیس ػلواً هشهالًّ ٍ الْوِ ػلن الٌماط تفضلِ ٍ اٍحی الیِ کل ها کاى هشکالً) ٍ ًیض
طاحة ًفحات اص اتي ػثاس ٍ اٍ اص پیاهثشهکشّم اسالم(ص)ًمل فشهَدُ(کاى ًثی هي االًثیاء یخظ تخظ الشهل فوي ٍافك
خغِ،فمذ اطاب الحذیث)ّواًگًَِ کِ هی تیٌین دسایي دٍ حذیث اسصشوٌذاهام ػلی (ع) ٍ حضشت هحوذ(ص)ایي ػلن سا
هؼجضُ حضشت ادسیس داًستِ ٍ آى سا الْام اص عشف خذای هتؼال هیذاًٌذً .اگفتِ ًواًذ کِ تسیاسی اص ػلواء تضسگَاس ٍ
حضشات هشاجغ ػالیمذس تملیذ ها چِ دس لذین ٍ جذیذ تا ایي ػلن آشٌا تَدُ ٍ اصآى استفادُ کشدُ ٍ هی کٌٌذ ،هٌتْی
تذالیلی کاهالً هَجِ هایل ًیستٌذ کِ دس سغح جاهؼِ تا ایي ػٌَاى هؼشفی شًَذ.

وجه تسویه و علّت ناهگذاری
سهل دس لغت تِ هؼٌی شي ٍ هاسِ هیثاشذ ٍ ػلّت ایٌکِ چشا ایي ًام تشای ػلوی کِ ّیچ استثاعی تا شي ٍ هاسِ ًذاسد
اًتخاب شذُ است سؤالی است کِ جَاب آى دس کتة لذیوی ٍ هٌاتغ ایي ػلن ایي گًَِ آهذُ است کِ ٍلتی خذاًٍذ
هتؼال حضشت آدم ٍ حَّاء سا اص تْشت اخشاج کشد ٍ سٍی صهیي فشستاد.آدم حَّاءسا گن کشد ٍ سٍصی اًذٍّگیي دسکٌاسدسیا
ًشستِ تَد کِ حضشت جثشئیل تِ سشاؽ اٍ سفت ٍ ػلت ًاساحتی اٍ سا جَیا شذ ٍ سپس چْاس اًگشت خَد سا دس هاسِ فشٍ
کشد تِ طَستی کِ اثش چْاس اًگشت تِ شکل چْاس ًمغِ ػوَدی دسهاسِ پذیذاس شذ تِ ایي طَست ٍ شکل “عشیك”
پذیذاس گشت.
سپس حضشت آدم تٌَسًثَت هؼٌی ایي ػول سافْویذ ٍاٍّن چْاس ًمغِ
دستشاتشآى ساخت ٍتذیي طَست شکل “جواػت” هتَلذشذ
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یؼٌی اص تشکیة دٍ ًمغِ یک خظ ٍ اص تشکیة ً 8مغِ چْاس خظ تَجَدآهذٍ.اصتشکیة خظ ًٍمغِ ایي دٍ شکل شاًضدُ
ػذداشکال سهلی تَلذ یافت کِ هٌشأ ػلوی تسیاس اسصشوٌذ گشدیذ.
داستاى دیگشی ّن هیگَیذ کِ ػلن سهل هؼجضُ حضشت داًیال تَدُ کِ جثشییل (ع) دس سٍی هاسِ تِ اٍ تؼلین داد ٍ اص
ایي سثة تِ سهل هشَْس گشت .اها دلیلی ّن ّست کِ لاتل لثَل تش ایي است ٍ آى ایي است کِ اص آًجایی کِ پایِ ٍ
اساس ایي ػلن خظ ٍ ًمغِ است ٍ یکی اص ساّْای ساختي خظ ٍ ًمغِ استفادُ اص سٌگ سیضُ ٍ یا هاسِ هیثاشذ تِ
ّویي دلیل ًام آى سهل شذ.

استخزاج جواب سواالت در رهل
سٍش کاس دس ایي ػلن تِ ایي طَست است کِ اتتذا سهال سَال سائل سا هیپشسذ،سپس تِ ًیت سَال اٍ تَسیلِ لشػِ سهل
ٍ یا ًمغِ سیضی  61شکل اص اشکال سهل سا تشکیل هیذّذ ٍ دس هشحلِ تؼذ تکوک هٌسَتات ّش شکل جَاب شخض سا
استخشاج هیکٌذ.هٌسَتات یؼٌی ایٌکِ ّش شکلی سا سوثل ٍ ًوایٌذُ چیضی لشاس دادُ اًذاص ّش ًظش کِ شوا فکش کٌیذ،هثالً
تشای استخشاج شکل ٍ لیافِ دصد دس ایي ػلن تا هشاجؼِ تِ خاًِ هشتَط تِ سَال دصدی ٍ هشاّذُ شکل هشتَعِ ٍ ایٌکِ
اص ًظش جٌسیت ٍ لیافِ تِ چِ طٌفی اص هشدم تؼلك داسد شکل ٍ لیافِ ساسق استخشاج هیشَد.
سهل ػلن تسیاس شیشیي ٍ جزاب است .دسکالس حضَسی یا آهَصش تظَست هکاتثِ ای کلیِ سٍشْای استخشاج جَاب
تظَست کاهل آهَصش دادُ هیشَد.
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گلکسار اراِیه دهنده فلزیاب های هوشمند و تمام اتوماتیک با
تکنولوژی برتر و کاربری آسان برای افراد آماتور و حرفه ای
2سال گارانتی و  10سال خدمات پس از فروش از جمله پاسخگویی به
سواالت شما

جهت مشاهده محصوالت جدید شرکت گلکسار به
سایت  www.GaLexar.comمراجعه کنید
کانال های تلگرام گلکسار :
@galexarco

کانال رسمی گلکسار

@galexardl

کانال دانلود نرم افزارها ،کتاب،کاتالوگ و...

برای دانلود رایگان انواع کتاب های علوم غریبه و کتاب های آثار و عالِیم
گنج یابی به سایت گلکسار مراجعه کنید
دانلود رایگان مقاالت و نرم افزارهای تبدیل گوشی به انواع ردیاب گران
قیمت مثل ردیاب ریفایندر Rayfinder ،و جوتارا و یا ردیاب دو نفره جیو
لوکیتور،ردیاب دو نفره بیوتارا  biotaraو غیره
دانلود رایگان مقاالت آموزشی کار با ردیاب و مقاله آشنایی با انواع فلزیاب
های تصویری
دانلود رایگان مقاالت جدید و مقاالتی که در لیست زیر مشاهده میکنید در
سایت گلکسار
جهت دریافت جدیدترین مقاالت آموزشی ساخت و کار با ردیاب و ...به سایت و یا کانال تلگرام گلکسار مراجعه کنید
www.GaLexar.com

تلفن0911 833 5033-- 0911 931 4595:

آموزش تبدیل گوشی موبایل به ردیاب شعاع زن فرکانسی همراه با نرم
افزار
آموزش کار با ردیاب های آنتنی (ردیاب های گمانه زن)
آشنایی با انواع ردیاب و نحوه کار با آنها(حتما دقیق مطالعه کنید)
ساخت انواع آنتن برای ردیاب یا طالیاب های فرکانسی
آموزش ساخت ردیاب خوراک خور ساده
دانلود کتاب های مفید که به شما در گنج یابی کمک میکنند

لطفا سوال ها ی خود در باره ردیاب را در سایت گلکسار مطرح کنید .
شماره تلفن ها برای کمک و خدمات گارانتی به کسانی است که فلزیاب
های گلکسار را خریداری کرده و یا دادن اطالعات به کسانی که مایل به
خرید فلزیاب های گلکسار هستند
شرکت گلکسار ارائه دهنده بهترین دستگاه های فلزیاب ،طالیاب و گنج یاب

شماره های تماس  9119314595 :و 09118335033
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