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ایٔى ٍسؼه هاك پعتپؾ ِوؾوخ ػ فتاذ اؿمتګى ذا اراییٔهء ذقرګاذ ِى رخایط قار ئګعفء لعاِوس صآه ك تاذیش ،ظٔیْ
ګاِهاك صتوذ قؼٔګیْ ؼًوة ِؽَط خذخهَیغهاك دهٔیت ؾاِه ؛ ةضصوش داِؿهء ذقؿٔمًعك القآؽتاـ ذا خذهُ
ِیـًٔط  ۰يطقذة يؽوؼ تسّیَى ةْ ةؽت خذپعتو هغج پعٓوذ ؛ ذٓګ ِیتارخ قخيتوذ ٓذیب اهلل ةه ِا ةعِیګعخخ ۰
رٓطګى ٓـاـ ِیطهط يه خيتوذ ٓذیب اهلل پػ ار ؼیع اګاهآه خذالاؽ تاذیش قلَؽمهء هطیُ قةا ٓګاف هوؿّٔطآه ةه اذرس
دعیآاة زايُ ةعذقاةط هؽتى ادتّاؾى  ٬ةاذف توؿهء تمًع ؼیاؼى صوخس خذاهَیُ ؼیاؼى اقاصع هعـ ةیؽت قاقایٌ هعـ
ةیؽت قیًُ خقةاذ خذخقةعههء پعاؿوب خذقارفء هَؿهء ؾؼیُ تاذیش ذا يوةیطف قةعظاؽ ػمع داقخآګى ِوهؿیت ګعلته
قةعِا ةعګـته اؼت ۰
لوط ةایى تماقة :
ػ ٓذیب اهلل خذةعګـت ٓضؽتیْ صویؾ ةؽوك ِا دآؾ ذا ِیتارخ ۰
يه ةاصتٔؾ ؾیتى ٓطاذخ ۰
ػ قخذةعګـت خقؿ ةه ؼوك ِا داـ ِیتعخ ۰
يه ةعخٓؾ پایاـ ياذ اؼت قاقذا ةاذ خیګع ةه ؼَعٔت داقخآګى ِیعؼآط ۰
آذك  ٬هّاذ هوس قؿیطایى خذګَیُ ذؼاٍت ٍظة ةیـتع اریْ ةعخ قةاصت ٓطاذخ ؛ ریعا :
ګظؿتْ ارداـ خذپاك یى اذِاـ ةغذګ آؽآى لوط قیژفء ههعِآاـ تاذیش اؼت قایْ قخیؿهء اؼّآى هعةغخؾ قدتوـ ذا
اذرآى ٓـطف اؼت ۰
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ههعِآاـ تاذیش خذِیطاـ ایحاذ ةه ذؼاٍت ِتؿوت ِیـوٓط ٓه خذفاذهاك آغقا قٓه خذيویع ِتعقک صوخ ياِګیهاك
آسصاذګعآه ۰
 ۱ػ ةارګـت ٓضؽتیْ ٓذیب اهلل خذقاهؽ زَوؾ ؿوذآګیغ لًع ؼیاؼى اقخذِتْ ةسعآهاك ٓاؿى ارلوطاـ ٓؽضهء ِوجع
اؼتعاتژیى ةعاك زٌ ِؿضَهء دٔګ ةوخ  ۰ظوذیًه :
لضاك ؼیاؼى هعـ ةیؽتُ ةه ؿعایط تاذیضى ِؽَط ةعذقاةط ؼیاؼى  ٬اهتصاخك قادتّاؾى اـ رِاـ ذؼوح اِورف هاك
ؼیاؼى قلَؽمى ِصاٍسه ذا خذةؽتعهاك دهٔیت ؿًٌ ګعلته پیعاِوـ ِؿضَهء دٔګ ًِّْ ِیؽاصت  ۰اِا ؼٔتهاك
ؼضت داـ ؼیاؼى ِؽَط قيَه ؿضیهاك آسصاذګعآهء ٓاؿى اراـ خذتطاقؿ زمغ هطذة ةغذګتعیْ ِآؽ خذذاف ظعج اصوؾ٬
اهطاؼ قِیًآیغؿ آعتاؽ لًع ؼیاؼى ِصاٍسه ةه ؿعایط خؿواذ تاذیضى اـ رِاـ ایذاخ ّٓوخف ةوخ ۰
ػػ چګوٓه هاٍتهاك ٓاؼارګاذ لًعك قؼٔتهاك ذیـه خاذ ؼیاؼى زايُ ةعاك داةذایى یى ِوهك ِتؿاخؾ لًعك ةایط دا
ؾوص ِیًعخ ؟ ۰
ایْ ةغذګتعیْ خفطفهء آتعههء تاذیش ؼیاؼى القآؽتاـ ةوخ يه پاؼش ةه اـ خذةؽتع ګعایـهاك ِسطقخ ایطیوٍوژیى
قالًاذ ِؿتاخ ةه ذقؿهاك ِتاذرف ظتواتى هعګغ ّٓى ئذیط ۰
ػػ ِیطآهاك دطیط ؼیاؼى يه ةاذ ِضتصاة ؼیاؼى قتاذیضى آطیـهء ِصاٍسه ذا ةه دوالـ خذاقذخ قظٔاب ِهّتعیْ
ِؽاٍهء َِى یؿٔى ګظاذ ار دٔګ ةؽوك صَر ذا ةااذاخف ٓؽٌ اؿوب ٓاک دٔګ ګعف ةغٓط چګوٓه تاؼیػ ؿوخ ؟
ایٔهُ لوذِوؾ ةوخ يه ِؿاخٍه چٔطیْ ةؿطك دٔګ قاػععاب ؼیاؼى ٓاؿى ار آعا ةه هعب توارـ ةایط ِیًـآیط ۰
ػػ قؼؿت لاصَه هاك ادتاذك خذةؽتع ذقاةط ادتّاؾى قتتؿیط توخف هاك ِعخؿ ارِسوذهاك ؼاٍُ ؼٔتى ةه دآب تاِیْ
تواذب پایطاذ َِى چګوٓه ةایط ؼّت قؼو خاخف ِیـط  ۰؟
ةقاقتهاك ٓاؿیآهء ؼیاؼى قارخزاؿ ةى ذاةعهء ادتّاؾى ذقك يطاؿ ِیًآیغؿ قچګوٓه ةایط ةعاك تعقیخ لعهٔګ هّغیؽتى
قدوؿـهاك ِصاٍّت اِیغ َِى دا صاٍى ِیًعخ۰؟
ایٔها پعؿؽهاك خؿ خؼت اـ ةعهه ةوخٓط ۰
ایْ خذزاٍى ةوخ يه :
ػػ القآؽتاـ خذٓتیذهء تطاقؿ دٔګ ةه ګظذګافء صوـ قاتؾ ِتطؾ ؿطف ةوخ۰
ػػ دٔګ تّاؿ جعقتهاك ِاخك قِؿٔوك ذا خذياؿ صوخ لعق ِیتعخ۰
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ػػ ٓؽٌ اؿوب رخف قدقعالیاك خاغ ققیعاـ اـ ریع پاؿٔه هاك اؼتتطاخ ګعایـهاك ةٔیاخ ګعایآهء چپ قذاؼت اصعیْ اِیطها
ةعاك ذؼیطـ ةه صَر ذا ار خؼت خاخف ةوخ ۰
ػػ خقٓیعقك ةٔیاخ ګع خذخقظعؼ دٔګ ِواقة قپیعقرك تااصعیْ ِعِى قاصعیْ آؽاـ ذا ةه ؿؿاذ ِـعقع ِتطؾ ؼاصته
ةوخٓط ۰
ػػ زغب ؼیاؼى زايُ ٓؽیت قاةؽتګى ؿطیط لًعك ةه ِٔاةؽ ؼیاؼى ةیګآه ةآاتوآى خذةاظالؽ آغقاك ؼیاؼى خؼت قپا
ِیغخ۰
ػػ آوعاب خذخٓاک َِى خذٓتیذهء ګؽتعخګى اةؿاخ قیعآیهاك دٔګ تاتستآى تعیْ الیه هاك ادتّاؾى ٓمود ِیًعخ۰
ػػ تطاقؿ ؼیاؼتهاك ِسطقخ قآسصاذ ةال هیط قؿعض هطذة خذخؼت زغب زايُ قا لالث تاؼیؽاة ِطٓى ذاف هاك
ِـاذيت ِعخؿ خذ زیاة ادتّاؾى قؼیاؼى ذا ِایْ ګظاذك يعخف ةوخ۰
ػػ تذاقر قةه تؿویب اـ زضوذ ٓیعقهاك ؿوذقك قيحعة ٓاهٔذاذ ِـاقذیْ ًَِى قٓؼاِى اصٌ اؼتوالٍیت َِى ذا ریع
ؼواؾ ِیتعخ قػاهعآ ایْ ِؽاٍه یًى ارؾواٌِ دٔګ صوآطف ِیـط ۰
ػػ زغب ؼیاؼى زايُ ٓتوآؽت خذِیاـ ِعخؿ پایګاف ٓیعقِٔط ادتّاؾى ایذاخ ئط۰
ػػ زغب ؼیاؼى زايُ ِحٌ ِوذیآه خذةطٓهء زايّیت خقٍتى الٓه يعخف ةوخ۰
ػػ ةیعقيعاؼى ِؽَط ةعلضاك زغب زايُ تّاؿ خؿ قخؼتګاف زايّیت خقٍتى ذا ةا يذعقیهاك ذقؿٔمًعآه َِوت ؼاصته
ةوخ ۰
زغب ٓاب قخقٍت ٓاب ِماهیُ ګّـطفء خذفتاذ یى اصتالض ٓاؿیآهء ةوخ يه ِؿذوـ خقؼعفء زغب ػػ خقٍت قیا خقٍت ػػ
زغب ِسصوؾ اـ ةوخ يه هیچًطاؿ اریْ خقِووٍه ةصوذة دطاګآه هاةٌ تؿعیك ٓتوخٓط ۰ظوذیًه ةواك زغب خذاهتطاذ
خقٍت قتطاقؿ خقٍت خذګعق زايّیت زغب هعاذ ګعلته ةوخ ۰
ػػ ةٔیاخګعایاـ چپ قذاؼت خذاؼاذة ذقؿهاك ةیګآه ةالعهٔګ ٬خیْ ٬اذرؿهاك ذیـه خاذ تاذیضى ق«صعز هعتى» خذتَى
یى آتضاب ٓاخذؼت ګیع ِآطف ةوخٓط ایْ ؼه اؼیع خذِآطف ةاریګعاـ اصَى ؿهٔاِهء قیعآګعك ةوخٓط ۰
ػػ دٔګ قصَر اصَى تعیْ ِؿاخٍهء تاذیش ؼیاؼى اـ رِاـ ةوخ ۰قیعآګعك  ٬ذيوخ ؼعؼاؿ اقذ اهتصاخك قِصیتت دآًاف
ةیؽواخك  ٬هعیه هاك ةه صايؽتع ٓـؽته ًِ ٬اتب قیعاـ  ٬صآه ةطقؿى  ٬قظْ ةطقؿى قِهادعة ِؿضالة ةوخٓط يه هعګغ
ةاِؿیاذهاك لًعك ایطیوٍوژیى هاةٌ آطارف ګیعك ٓتوخٓط  ۰ریعا لـاذهاك ٓاؿى اریْ ِؿضالة تٔها ظتوهء صاش ذا
تهطیط ّٓیًعخ ةًَه ایْ پطیطف ها ِاهیتآ فیع ظتواتى قؾّطتآ ؼعاؼعك قَِى ةوخٓط قزغب ؼیاؼى ةاذقؿهاك ِسطقخ ةه
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هیچ صوذة تصطك ةعٓاِه ذیغك ِواةَه ةه آعا ةطقس ګعلته ّٓیتوآؽت ِ ۰ؿضالة ِظيوذ صعلآ خذخایعف ء ٓګعؿهاك
ؼیاؼى یعصاؼته ار ةؽتع ِٔالؽ َِى ًِّْ ةوخ ۰
خذچٔیْ ؿعایط ِعخؿ القآؽتاـ خذ چاذذاف یى آتضاب تاذیضى خؿواذ اِا ضعقذ قزتّى هعاذ ګعلته ةوخٓط ۰
آتضاةیًه ایٔطف ؼیاؼى يـوذ قؼعٓوؿت ٓهضت ذقؿٔمًعآهء القآؽتاـ خذګعق اـ ةوخ ۰
ةَى ایْ ٓذیب اهلل اؼت يه خذصايؽتع لوؼیٌ هاك ؼوصتهء تاذیش تیُّ ِیًٔط قةعؼًوك یى ذؼاٍت خذصـاـ ؼیاؼى
تؿهط ِیتٔطخ قرٓګ ایْ آتضاب خؿواذ ذا ةصطا خذِى اقذخ  ۰ارصوخ ِى ةعایط قةه ِا ةعِیګعخخ ۰قخذٓتیذهء یى ِتاذرف ء
اؿًاذ  ٬ةى اِاـ قصؽتګى ٓاپظیع خذةعاةع ؼٔتهاك ِتعقک ِى ایؽتط قلعؼوخګى قةیهوخګى ؼاصتاذهاك لًعك ِؽَط
ذا ةګوٓهء ؼیاؼى ٓـآّیطهط ٬خهَیغهاك تاذیى هصع آغقا ذا ةا تمًع دطیط ؼیاؼى ِٔوذ ِیؽارخ  ۰ذاف ظى ؿطف ذا
ٓواخآه قؿذاؾآه تسَیٌ ِیًٔط  ٬خذاخاِهء ذاف ظى ؿطف الن ذا ّٓیتیٔط  ٬الًاذ ؾاِه ذا هوؿیاذآه دّؿتٔطك ِیًٔط
قآطیـهء ِصاٍسه ذا قاذخ خایعف ِؽایٌ َِى القآؽتاـ ِیًٔط قةعاك ٓضؽتیْ ةاذ خذتاذیش ِؿاصع القآؽتاـ لًع
ؼیاؼى ِصػػػػػػاٍسه قؼیاؼت ٓاؿى اراـ(ؼیاؼت ِصاٍسهء َِى) ذا خذاؾتػػػػعاص ةآګػػػػػػػعؿهاك ایطیوٍػػػػوژیى
قظتواتى  ٬خذاؾتعاص ةه دعیاـ قذؿًؽتګى اؾتّاخ ةه ةاقذهاك َِى قخذاؾتعاص ةه قضؿیت ةسعآى ِوٍوخ دٔګ ِععج
ِیًٔط  ۰قةطیٔګوٓه هٔطیٌ تمًع ؼیاؼى ةعصاؼته ارضعقذتها قزواین تَش رٓطګى ذا ةعظاؽ ؿًؽتهء ِسعاب اذرقهاك
ِعخؿ ِى اقیغخ ۰
خيتوذ ٓذیب اهلل ةغقخك ِضاظتاـ صوخ ذا هُ خذخاصٌ زغب قهُ خذصاذث اراـ پیطا ِیًٔط  ۰ؼیاؼت ِصاٍسهء َِى
ِیطآطاذ تّاؿ ؾعصه هاك رٓط ګى ِیـوخ  ۰دادةهء تمًع ؼیاؼى ِصاٍسه ةه ؼاخګى ِعرها ذا ؾتوذ يعخف قخذدهٔیت ؾاِهء
ةیْ اٍََّى ةارتاب ٓیعقِٔط ِى یاةط قدمعالیاك ٓـؽته خذةْ ةؽت دٔګ ذا خذآؽوك خذیا ها قهاذف ها اةیاذك ِیًٔط قةه
اؾتتاذ هّیْ ؼیاؼت داِؿهء ةیْ اٍََّى قاذخ پعقؼهء زٌ ؼیاؼى ِؽاٍهء القآؽتاـ ِى ؿوخ  ۰ؼعرِیْ القآها ارٍوت
قدوخ ةیګآګاـ ذهایى ِیی اةط قخقذاـ خلاع ِؽتوالٓه ةّحاةهء ِؼهع خذصـاـ زویوت ؼیاؼت ِصاٍسهء َِى خذاقذاؽ
اتؾ ګعلتهء هؽتى ذهُ ِیضوذخ ق۰۰۰
اِا ةاخذیـ يه ةطٓاِتعیْ چهعف هاك چػػػػػپ قذاؼت خذیى اییتالؼ ٓاِوطز ؼعٓوؿت القآها قپعقګعاِهاك ؼیاؼى
ٓذیب اهلل ذا خذهّاذصآه هاك ؼیاؼت ِوذخ ِؿاَِه هعاذ ِیطهٔط قخيتوذ ٓذیب اهلل ةطؼتاـ ګّعاف تعیْ ؾٔاصع قاةؽته ةه
ةیګآګاـ تا پاك خاذ يـآیطف ِیـوخ  ۰قةطیٔګوٓه ِاِوذیت ٓضؽتیْ خذپى اـ ةعګـت ٓضؽتیْ ةا زّاؼهء ؿهاخة اق ةه
پایاـ ِیعؼط۰
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خذِـعب پعقآه اګع یاذ ٓتوخ
ایْ ؼَؽَه دغ ګعخس تًعاذ ٓتوخ
اـ ِعخ رصوخ ذلته خذافوس صطا
ِٔصوذ ّٓیګـت اګع خاذ ٓتوخ
۰۰۰
 ۲ػػ خقِیْ ةارګـت ٓذیب اهلل ةؽوك ِا خذؿعایط اتماؽ ِى التط يه :
ػػ اجعاة رخ قةٔط هاك اؿًاذ قپٔهاـ ِحَث زايُ(ِالیاك ِواخ ِضطذ ٬تًٔويعاتهاك لاؼط قاؿعالیت ِتوؾ دهاخك )
القآؽتاـ ذا خذهؿع ةسعاـ ِمووخك هویت َِى يـآیطف قتّاؿ ذقاةط ؼاٍُ ؼٔتى قهعاذخاخ هاك ِتؿاخؾ ادتّاؾى
خذتّور صـوٓتهاك َِى ِؽش ِیـوٓط ۰
ػػ الالز خؼتګاف خپَوِاؼى خذلوطاـ یى آطیـهء ذهګـا زعيتهاك ادتّاؾى ذا ةه ةْ ةؽت يـآیطف اؼت ۰
ػػ اهتصاخ قاةؽته ةه رٓذیع تؽَؽٌ ةیـعِآهء ِالیاك ةیْ اٍََّى ةیـتع ار ٓیُ ٓموز يـوذ ذا خذتستآى تعیْ صط دطقؾ
لوع هعاذ خاخف اؼت ۰
ػػ اؼتتطاخ تٔؼیّى ةه تّاؿ ؾعصه هاك رٓطګى چیعف ګى خاذخ۰
ػػ القآؽتاـ ةه ةاث خهٔطفء اصَى ِؿعيهء فعب قاٍواؾطف ِتطؾ ؿطف اؼت ۰
ػػ القآؽتاـ ٓؽتت تطاقؿ ةال آوعاع لؿاٍیتهاك ةٔیاخ ګعایى ةه الٓهء تعقذیغؿ ؿهعة یالته قخذدهٔیت ؾاِهء دهاـ ةه
ؾٔواـ دقعالیاك ةطٓاؿ ِؿعلى ګعخیطف اؼت ۰
ػػ ِمصَهاك ذقاةط لعهٔګى ریع لـاذ هذوؿ فعب رخګى قتهادُ لعهٔګ ِضتَط خیګع ّٓیتوآط ٓؿؾ ؼالصى ؿطف ایْ
ؼعرِیْ دٔګغخف ذا ارصعع ؼووض هؤٍاک خذګوخاؾ ٓیؽتى خذاِاـ ٓګهطاذخ ۰
ػػ ِعخؿ ار اؼتتطاخ ةیعقيعاؼى زايُ خذخؼتګاف خ قٍتى ةؽعوج اِطف آط ۰
ػػ داِؿهء ذقؿٔمًعك القآؽتاـ ةه ؼعؾت ؼعؼاؿ اقذ ةه ؼّت التعاؽ قآوعاب ِیعقخ ۰
ػػ پوٍهاك ةاخ اقذخف ؼیاؼت  ٬لعهٔګ  ٬اصالؽ  ٬ذقاةط قضواةط هّه ذا ةه ِؿاَِه يـآیطف قؾغیغتعیْ اذرؿهاك ایْ
ؼعرِیْ چوـ ِتاؾى هعرف خذةاراذ هاك صیآت ةا هیچ ِؿاَِه ِیـوٓط ۰
ةَى ٬خذلوطاـ صَر ٬خذارخزاؿ يوچه ء ةْ ةؽت قخذافماؾ يحعة رخګى ؼیاؼى چه ِیتواـ ةیـتع اریْ آتؼاذ خاؿت ؟
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هٔور صَر ِمهوؿ ګّـطف یى خذةؽتع صیاالة قاذرقهاك ِعخؿ اؼت ریعا ةاریهاك الغاذك قتّعیْ هاك ٓاياؿ ةا ِووٍهء صَر
خذلوطاـ یى آطیـهء ؼیاؼى ةعاك صَر ذف ةذاك ٓتعخف اؼت ۰
ګعچه ِصاٍسه ِمهوؿ رةآغخ خذتّاؿ زَواة ؼیاؼى ٬زًوِتى  ٬داِؿهء ِطٓى ٬تاؼیؽاة ذقؿٔمًعآه قدهٔیت ؾاِه
ګعخیطف اؼت اِا ةعخاؿتها قظعزهاك يادب صَر ظَتآه ةا ةیٔؾ ةیعقيعاتیى ةه ةعصوذخهاك اخاذك قزًوِتى ؼعٓش ػػ
یؿٔى خذک خذؼت قؼاٍُ ارِاهیت ِووٍه ء صَر ذا ِمووخ ګعخآیطف اؼت  ۰ظوذیًه ګاهى ِصاٍسه ةا هُ افوؿى قةقٌ
يـى ِقاٍعه ِیـوخ ٬ګاهى ةاصاِوس ؼاصتْ صطاك تمٔګ ِؽاقك پٔطاؿته ِیـوخ قګاهى هُ خیګعاـ ذاةه تؽَیّى
لعاصوآطـ ِصاٍسه ٓاِیطف ِیـوخ( ةعاك توضیر ةیـتع ةه ٓوؿتهء اریْ هَُ ریع ؾٔواـ ِصاٍسه ٓه تؽَیُ ؿطـ قٓه يؽى
ذاةه تؽَیّى لعاصوآطـ اؼت ٍ ۰عمآ ةه ؼایت پیاؿ قظْ ِعادؿه لعِاییط) ۰
خذزاٍیًه ةارؼارك تّاؿ ؾعصه ها قؼاصتاذ هاك ؼیاؼى  ٬اهتصاخك قادتّاؾى  ٬تاِیْ قازیاك ذقاةط ؼاٍُ ؼٔتى ٬
تاؼیػ هعاذخاخهاك ِورقـ ادتّاؾى ٬ګظاذ ارلعهٔګ تعقیخ صـوٓت ةؽوك دوؿـهاك پایطاذ َِىِ ٬سطقخ ؼاصتْ
رِیٔه هاك ةعګـت صـوٓت ٬التتاج آؽتیتوتهاك ِطٓى يّى ئٔطف ةعاك ادعاك ایْ ةعٓاِه ها ٬ئاذاِطـ ةاصوخ٬
ةاتاذیش ٬ةالعهٔګ قؼٔتهاك ؼاٍُ ٬آصعاؼ ار آسصاذ ؼیاؼى قخقٍتى قئاذاِطـ ةاقاهؿیت پیعاِوـ ِتاذرفء ؼیاؼى
هّه قهّه خذیى يَیت ةا هُ ګعف صوذخف خذِودوخیت یى اذاخف صاخهآه ؼیاؼى قخذِودوخیت یى آطیـهء ؼیاؼى
ِؿعوؼ ةه هعؽ دٔګ  ٬آًـاؼ قةارؼارك قِطٓیت صواهى ِیتوآط ِاذا ةه ؼّت ِصاٍسه ٓغخیى ةؽارخ ۰
اِا هٔور ؼیاؼتّطاذاـ قخقٍتّعخاـ ِاهیت لاصَه هاك ادتاذك ٓاؿى ارلوطاـ آطیـه ؼیاؼى صَر ذا ةطذؼتى خذک
ًٓعخف آط  ۰هٔور تؿصب يوذ قتعةیت ٓارؾ ؼیاؼى قدهٔیت ٓاهّواذ لعهٔګ ؼیاؼى ادارف ّٓیطهط يه ٓؽضهء ِصاٍسهء
َِى يه ٓذیب اهلل ِتتًع ةى چوـ قچعاك اـ اؼت خذِؿعص ةارٓګعك هعاذ ګیعخ قةاؿعایط اِعقر آعیاؽ یاةط تاخذقارف ةْ
ةؽت قةسعاـ ذاةاتوپ قتآى ٓپعآٔط ۰
ایٔى پآغخف ؼاؾ ار ؿهاخة ٓذیب اهلل ِیګظذخ قهٔور ٓذیب اهلل ایْ ةالؾ ِصَوب ةعخذصت تٔاقذ زالؼهء تاذیش ةاةآګ
«زى اٍصالج قزى اٍمالج »ګّعاهاـ قاخك زویوت ذا ةؽوك ذؼتګاذك قصالج لعاِیضوآٔط قةاذ خیګع ةؽوك ِا
ةعِیګعخخ۰
يالؿ اتـیْ قؼسعالعیْ ایْ ِتَـ ِّتع زویوت هٔور اذاؿ ةضؾ خٍهاك ٓااِیط اؼت ٬تصاقیع اق ریٔت ةضؾ هَته هاك
ؼوګواذ اؼت ٬لًع ؼیاؼى اق ِسوذ تّاؿ خیاٍوګهاك ؼیاؼى قګوذ صوٓیْ اق ِوذخ ازتعاؿ ؾاؿ قصاش اؼت۰
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زویوت ایْ اؼت يه لًع ؼیاؼى ٓذیب اهلل پا ةه پاك تًاٌِ تاذیش ةا ِا ذاف ِیعقخ  ۰لًع ؼیاؼى ٓذیب اهلل خذتواةٌ
ةاهیچ دعیاـ لًعك قظٔپعؼتآه هعاذ ٓطاذخ ۰اګعِضاٍمت ةالًع ؼیاؼى اق ةعقر ِیًٔط ةٔیاخ ؼیاؼى ٓطاذخ ۰
ةغذګتعیْ ِـضصهء خقِیْ ةارګـت ٓذیب اهلل ةؽوك ِا ایٔؽت يه تمًع ؼیاؼى اق ٓؽٌ اِعقر ذا ةاتاذیش ګظؿته اـ
پیوٓط ِیطهط قپٌ ٓهضت ذقؿٔمًعآهء القآؽتاـ ةه ؼوك ایٔطف ذا هاةٌ ؾتوذ ِیؽارخ قایْ هّاـ زَوهء ګّـطف ایؽت يه
زعيتهاك ؼیاؼى اِعقر ذا خذفیاةت دهٔى خیعقر ٓاًِّْ قلاهط اذرس ٓوط ؼاصته اؼت ۰
پآغخهّیْ ؼاٍګعخ ؿهاخة ٓذیب اهلل ةه ٓوعهء افار لصٌ دطیط ةعاك ؿګولایى ةاقذ ها تتطیٌ ګعخیط  ۰ؿهع ياةٌ
ةاتصاقیع ٓذیب اهلل اییٔه ةٔطاـ ؿط ٓ ۰ؽٌ دواـ ؼًوة ةْ ةؽت ذا ؿًؽتٔط قتاذیش يظؿتهء صوخ ذا پیطا ِیًٔٔط قةعاك
تًّیٌ صموؼ ذرِٔطګاـ زغب قظْ اِاخف ِیـوٓط قِعتوؾاة ّٓیتوآط ارئاذ زویوت ةعګـت ٓذیب اهلل ةى تماقة
ةګظذخ ۰
رٓطګى ٓـآطاخ يه هیچ ٓیعقك ؼیاؼى ٓتوآؽت ِضاٍمتهاك خیعقر صوخ ةازغب قظْ قؼیاؼتهاك آعا ةګوٓهء ؼیاؼى
ِؽتطؾ ةؽارٓط قةطیٌ لًع ٓذیب اهلل ذا ةّیطاـ ةًـٔط۰
ؿؿاذهاك خاؾیهء رزّتًـاـ  ٬ذٓذهاك ةیًعاـ قاذِآهاك افاریْ ق ۰۰۰هیچًطاؿ خذخؾ قخِاغ ِعخؿ دادةه ایذاخ ًٓعخف
قصآواخفء ةغذګ ؼیاؼى زغب قظْ ذا ةودوخ ٓیاقذخ  ۰چاخذٓـیٔآى يه هعيطاؿ صیّه هاك صوخ ذا صآه لًع ِیًعخٓط
ایٔى خذفاذ هاك آغقا ةه اؾتًاؼ ٓـؽته آط قزغب قظْ ٓؽٌ دواـ ذا ةؽوك ذؼتاصیغ صَر اِیغ زعيتهاك ةغذک
ؼیاؼى ِیًـآٔط  ۰ؿويت ؼیاؼى ایْ زعيت ةغذګ ذاف ذا ةعاك ګػػػػظاذ ارګعخقٓه هاك تؿصب قؼَیوه هّػػػػػواذ صػػػػواهػػػػط
ؼاصت  .هّعرِاـ زغب قظْ قهّعاهاـ ذاؼتیْ ٓذیب اهلل ةاقصك ؿًٔذهء ظوالٓى ةګو ِګو ها قةاقصك ایًٔه رِاـ
ریاخك ذا خذچآه رآیهاك ؼارِآى قتـًیال تى ؼپعك ّٓوخٓط الدعؿ ةه ایْ ٓتیذه ذؼیطٓط يه فیاةت زغب قظْ ةّحاةهء
ِسوذ توارـ قتذّؽ ٬ؿاهیْ تعارق ذا ةه ٓمؽ پَهء ارخزاؿ ګیچ ئٔطف تـًالة ظعلطاذ زغب قظْ پاییْ اقذخف اؼت قةه ایْ
ٓتیذه ذؼیطف آط يه تٔها زغب قظْ اؼت يه ةه تًحع ؼعؼاؿ اقذ ایْ چًیطف هاك ةى اجع پایاـ ِى ةضـط قدایګاف ذلیؽ
تاذیضى ٓهضت ذقؿٔمًعآهء القآؽتاـ ذا تاِیْ ِیًٔط ۰
ِوث ةأٍطفء ئاذاِطـ ِذطخ اؾضاك زغب قظْ قاِاخګى ةعاك تطاذک قتطقیع ِذّؽ ؾّوِى اـ ذقك ایْ ٓؼعیه يه
هّعاهاـ خیعقر خیګع خذیى ذاف ذلته ّٓیتوآٔط صط ةعالـ ِیًـط ۰
اذك  ٬پیعقاـ ِصاٍسهء َِى ِیتوآٔط خذیى ذاف ةعقٓط قٍى آهاییًه اةعقك هّعاهى ذا ذیضته آط ظتؿآ يه ّٓیتوآٔط
ةاذهعقاـ آطیـهء ِصاٍسه ةعقٓط  ۰قآصاؼ هُ هّیْ اؼت ۰
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یًتاذ خیګع ِیضواهُ ذقك ایْ ِؽاٍه تايیط ئُ يه :
ػػ اګع زویوت ِـتواة ؿذعفء لًعك ٓذیب اهلل ذا ارازغاب ةه اصعالج ذقؿٔمًعآهء چپ قذاؼت ۰
ػػ ؾاذیت يعيتع ؼیاؼى زغب قظْ ذا ارِتْ توَیط هاك ادتاذك يحعة خذزاؾ آمذاذ ازغاب قٓهاخهاك ؼیاؼى« ِودوخ » ۰
ػػ قاهیؿیت ةعتع ؼیاؼى آطیـهء ِصاٍسه ذا ار ریع پعچُ هاك يادب ِطؾیاـ خذقفیْ صَر ۰
ػػ ػعلیت رِیٔګیع ؿطف ِمهوؿ ؼیاؼى صَر خذضّیع تاذیش ذا ارصوخ تاذیش ۰
ػػ تعايُ تطذیذى تعؼتاة ِمهوؿ اؾتطاٍى ةعصاؼته ار ةاذ لَؽمى ِصاٍسه ذا ارتستآى تعیْ هـع دهٔیت ؾاِه قزویوت
دهآى ؿطـ آطیـهء ِصاٍسه ذا ار ِسوذ خیاٍوګ هاك ؼیاؼى ةیْ اٍََّى ةعخاذیُ قةپظیعیُ يه ایٔها قاهؿیتهاك ِسیط
پیعاِوـ ِػػػا آط قةؿػػػط ایْ هّػػػػه ذا خذيػػػػوذفء یى ازتیاث تػػػػاذیضى ؿًػػػٌ خهیُ چه چیغ ِیتوآط زػػػػاصٌ اـ ةاؿػػػػط
دػػػػغ «زغب قظْ» ؟؟؟
اریْ داؼت يه لَؽمهء قدوخك زغب قظْ ةاقاهؿیت تاذیش ؼیاؼى القآؽتاـ ګعف صوذخف اؼت ۰
ِعفاةیهاییًه «تضّهاك خقرذخف یى» ذازٌّ ِیًٔٔط ّٓیتوآٔط خذةعيه هاك ؿماؼ ةاؾ قپع تارف ئٔط  ۰داك آها ئاذفء
َِوت ٍذٔغاذ اؼت قتضّهاك خقرذخف یى هّیـه صوذاک ؼوؼّاذاـ ئاذ ٍذْ اؼت ۰
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