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 «معن ج عي  محمد   آهل الطلرهي    اللع  عي  اعدائهم ا اهّلل   ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»

 مال اعتباری

گفتین پَل ػجبست است اص هبل اػتجابسی  الجتاِ هاب دس     ، چَى هبثشخی اص دٍستبى سؤالی هطشح وشدًذ دس ساثطِ ثب هبل اػتجبسی

است ٍ همذهِ دٍم ثِ تفػیل دسثبسُ هبل ٍ هبلیت اضیبء سخي خَاّین گفت، لىي چَى االى غحجت اص پَل اهشٍصی ٍ اسىٌبس 

  ادُ ضَد.دوٌٌذ، تَضیح هختػشی دسثبسُ هبل اػتجبسی الصم است  هی آى سا ثِ ػٌَاى هبل اػتجبسی هؼشفی

 ِچد. هٌظَس اص هبل اػتجبسی یؼٌی آًهبل اػتجبسی دس همبثل هبل حمیمی است  هبل حمیمی سا دس خلسبت ثؼذی تَضیح خَاّین دا

دسسات اسات    .. لزا پَل وبال ًیستضَد ایدبد ٍ اػتجبس هیی ثشای سفغ ًیبصّبی اختوبػّب یب ًْبدّبی هسئَل  وِ اص سَی دٍلت

گَیین پَل وبال ًیست؟ چَى وبالی حمیمی ػجبست است اص آى  داًٌذ، اهب هب گفتین پَل وبال ًیست. چشا هی ای پَل سا وبال هی ػذُ

یضی وِ ثِ غَست هستمین یب غیشهستمین ثِ ػٌَاى سافغ یىی اص ًیبصّبی هػشفی اًسبى ضٌبختِ ضَد ٍ وویابثی ًساجی داضاتِ    چ

ّبی هبل ّن ّست وِ ثؼذاً دسثبسُ آى تَضیح خَاّین داد. هثالً َّا وِ ّوِ آى سا هػاش    ّب، ٍیژگی ثبضذ. ثشخی اص ایي ٍیژگی

وٌٌذ  وسی ایي ّاَا سا   ثِ ٍفَس هَخَد است ٍ ّوِ اص آى استفبدُ هی ضَد  هحسَة ًوی وٌٌذ، چَى وویبثی ًسجی ًذاسد وبال هی

ثشای ثشخی ثیوبساى وِ ًیبصهٌذ استفبدُ اص اوسیژى  ،خبظ ا وپسَل اوسیژى ا لشاس گیشد  فشٍضذ. ثلِ، اگش ایي َّا دس ظشٍ   ًوی

یه هػش  خبغی داسد ٍ یه وویبثی ًساجی داسد ٍ ًیابص    ّبی اوسیژى ضَد. ایي وپسَل هیهحسَة یه وبال خبلع ّستٌذ، 

هػشفی اًسبى است. پس َّا ثب ایٌىِ یه ًیبص هػشفی است ثشای اًسبى، اهب چَى ایي خػَغیت دس آى ًیست، یؼٌی وویابثی  

وبال ثش یاه  ضَد. وویبثی ّن ثبیذ ًسجی ثبضذ  هٌظَس اص وویبثی، هطلك ًیست  یؼٌی ثشای اطالق  ًسجی ًذاسد، وبال هحسَة ًوی

 چیض الصم ًیست لحطی ٍ وویبة هطلك ضَد تب ػٌَاى وبال غذق وٌذ. 

وٌذ  دٍم ایٌىِ  پس یىی اص خػَغیبت وبال ایي است وِ یه ًیبص هػشفی اًسبى سا ا یب ثب ٍاسطِ یب ثذٍى ٍاسطِ ا ثشطش  هی  

چیضّابیی واِ پیشاهاَى    حمیمی. ّواِ  ّش چیضی وِ ایي دٍ خػَغیت دس آى ثبضذ، ػجبست است اص وبالی وویبثی ًسجی داسد. 

. الجتِ ًیبص ّن لضٍهبً ضشٍسی ًیست، اػن ستٌذّوٌذ، وبال  هبست، هثل خَسان ٍ پَضبن وِ یىی اص ًیبصّبی اًسبى سا ثشطش  هی

ثش یه چیضی اطالق ضَد. اص ًیبصّبی ضشٍسی ٍ غیشضشٍسی. پس ایي دٍ ٍیژگی ثبیذ ٍخَد داضتِ ثبضذ تب یه وبالی حمیمی 

 دس همبثل هبل اػتجبسی .....  بالی حمیمی ّوبى هبل حمیمی استو

وٌذ، وویبثی ًسجی داسد، لىي آًچِ ایي دٍ ٍیژگای سا دس   دّذ، یؼٌی سفغ ًیبص هی ضبیذ ّویي دٍ وبس سا اًدبم هی ّن هبل اػتجبسی

تَاًذ ًیابصی سا سفاغ وٌاذ ٍ ًاِ      لْشاً ًِ هیوٌذ، اػتجبس هؼتجش است. تب اػتجبسی اص ًبحیِ یه اػتجبسوٌٌذُ پذیذ ًیبیذ،  اٍ ایدبد هی
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ّب یب ًْبدّبی هطبثِ دٍلت واِ هاَسد    ضَد. ّشگبُ اص ًبحیِ دٍلت تَاًذ ثِ اًسبى ووه وٌذ، دس همبثل آى ّن چیضی دادُ ًوی هی

د تاب  لجَل ػوَم ّستٌذ، هشخؼی وِ هَسد ٍثَق هشدم است، چٌیي اهَالی سا ضىل ٍ سابهبى داد ٍ دس ػابلن اػتجابس ایدابد واش     

 ًیبصّبی اًسبى سا ثشطش  وٌذ، دس حمیمت یه هبل اػتجبسی دسست ضذُ است. 

آى دٍ ٍیژگای سا داضاتِ ثبضاذ. دس     پس پَل یه هبل اػتجبسی است ٍ ًِ وبالی حمیمی  چَى ػشؼ وشدم وبالی حمیمی ثبیاذ 

ضَد، یؼٌی خَد آى ضئ غش  ًظش اص  سخی ًبضی هیوٌین، ایي دٍ ٍیژگی اص ٍالؼیت خب پیشاهَى خَد هطبّذُ هی وبالّبیی وِ هب

اػتجبسِ اػتجبسوٌٌذُ، سافغ ًیبص اًسبى است  غزا، هیَُ، لجبس، هشوت، ایٌْب ّوِ خَدضبى سفغ وٌٌذُ ًیبصّبی اًسبى ّستٌذ ٍ وسای  

َد داسد، غش  ًظش ایٌْب سا دس هَسد آًْب اػتجبس ًىشدُ است. وویبثی ًسجی چیضی است وِ دس خَد ٍالؼیبت ػیٌی ٍ تىَیٌی ٍخ

ضاَد هابل    اص ایدبد اػتجبس اص ًبحیِ هؼتجش، ایٌْب داسای وویبثی ًسجی ّستٌذ. اهب دس هَسد هبل اػتجبسی ایٌطَس ًیست  لزا وبال هی

ضَد هبل اػتجبسی، چَى ّوِ چیض آى دایش هذاس اػتجبس است  هبلیت داسد ٍ هؼیبس اسصش است، رخیاشُ اسصش   حمیمی، ٍ پَل هی

ّب دس آى ٍخَد ًذاسد، اهب هٌبفبت ًذاسد،  ضَد، ٍلی وبال ٍ هبل حمیمی ًیست  وبالی حمیمی ًیست، چَى آى ٍیژگی هحسَة هی

 تَاًین آى سا ثِ ػٌَاى یه وبالی حمیمی هحسَة وٌین.  هبل ّست، هبلیت داسد، لىي ًوی

اػتجبسی است، هؼٌابیص سٍضاي اسات ٍ    گَیین پَل هبل  پس هبل اػتجبسی دس همبثل هبل حمیمی هؼٌبیص هؼلَم ضذ  اگش هب هی

، هب فؼاالً ٍاسد  ّبیی ثشای خَدضبى داسًذ ست، حش وبال هض اسصسگَیٌذ  تَاًین ایي سا یه وبال هحسَة وٌین. وسبًی وِ هی ًوی

 ضَین. هب فؼالً ّویي هؼٌبی هبل اػتجبسی سا خَاستین تَضیح ثذّین.  آى ثخص ًوی

 سرمایه

دیگشی دس ایٌدب الصم است ثیبى ضَد ٍ دس ثیي ثشخی سؤاالت ّن هؼلَم ثَد وِ اثْبم ٍخَد داسد، ایي است وِ پَل غیاش   هطلت

ای  اص سشهبیِ است. سشهبیِ یه هبل حمیمی است  سشهبیِ ًمص هستمین دس ایدبد وبال ٍ خذهبت داسد، اهب پَل غشفبً یه ٍسیلِ

دّذ ثشای خشیذ  ثِ تؼجیش ثشخی لاذست خشیاذ وال اسات. چاشا       تی وِ ثِ داسًذُ هیاست ثشای هجبدلِ ٍ اسصضی وِ داسد ٍ لذس

تَاًین اساتفبدُ وٌاین واِ پاَل یاه هابل        ای وِ دس ثحث لجلی اضبسُ ضذ هی گَیین پَل غیش اص سشهبیِ است؟ اص ّوبى ًىتِ هی

تاش ضاَد، اگاش     ایٌىِ ایي هطلت ٍاضاح  ضَد. ثشای تَاًذ ثِ سشهبیِ تجذیل ضَد، اهب سشهبیِ هحسَة ًوی . پَل هیاػتجبسی است

دّذ ضشوت داضتِ ثبضذ، آیب  وسی هثالً دس لبلت هضبسثِ پَلی سا ثِ دیگشی ثذّذ ثشای ایٌىِ دس تدبست یب وبسی وِ اٍ اًدبم هی

بال ضَد وِ آى پَل تجذیل ثِ و ضَد یب صهبًی سشهبیِ هحسَة هی دّذ، ایي سشهبیِ هحسَة هی غش  ایٌىِ ایي پَل سا ثِ اٍ هی

ضَد  اهب صهبًی وِ ثب ایي پَل وابالیی   ضذُ ثبضذ؟ تب صهبًی وِ ثب ایي پَل چیضی خشیذاسی ًطذُ، ایي پَل سشهبیِ هحسَة ًوی

ضَد. ضبّذ آى ایي است وِ اگش فشضبً لجل اص خشیذى وبال ایاي پاَل گشفتابس     خشد، ایي تجذیل ثِ سشهبیِ هی سا ثشای تدبست هی

ِ    د، ایي افضایص ٍ وبّص هشثَط ثِ هبله پَل است  ایٌدب ًوای افضایص اسصش یب وبّص اسصش ضَ اش  تاَاًین ثگاَیین ساشهبی

تَاًین ثگَیین سشهبیِ اٍ اضابفِ   وٌذ، ایٌدب هی خشد آى ٍلت اسصش پیذا هی افضایص پیذا وشد. اهب ٍلتی ثب ایي پَل، وبالیی سا هی

تَاًین پاَل سا ثاِ ػٌاَاى ساشهبیِ هؼشفای وٌاین. دس        ًوی ضذ ٍ افضایص پیذا وشد. پس اص آًدب وِ پَل یه هبل اػتجبسی است،

گَیٌاذ ساشهبیِ داسد.    اغطالح ػش  ػبم هوىي است پَل سا سشهبیِ ثطٌبسٌذ  هثالً وسی هجلغی پَل دس ثبًه داضتِ ثبضذ، های 

ثیي ػبهِ هشدم ضَد ٍ ّن پَل ًمذ  دس اغطالح هشدم ٍ آى چیضی وِ  سشهبیِ هؼٌبی ػبهی داسد وِ ّن ضبهل وبالّبی حمیمی هی
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وٌٌذ ثش ّش چِ وِ ضخع داسد  اهَال هٌمَل ٍ غیشهٌمَل، پَل ًمذ ٍ اهثبل ایٌْب. دس  سٍاج داسد، ایي است وِ سشهبیِ سا اطالق هی

حبلی وِ ثِ هؼٌبی حمیمی، پَل لَُ تجذیل ضذى ثِ سشهبیِ سا داسد ٍ خَدش سشهبیِ ًیست. پَل دس حمیمات ٍسایلِ هجبدلاِ ٍ    

هؼیبس اسصش است ٍ حتی  گشی دس داد ٍ ستذ خیلی هْن است، ّش چٌذ تذ است  ایي هسألِ ٍسبطت ٍ هیبًدیٍاسطِ دس داد ٍ س

ضَد  هوىي است ثؼضی اص اّل في ثِ پَل اطالق سشهبیِ وٌٌاذ، اهاب ایاي     رخیشُ اسصش است، اهب خَدش سشهبیِ هحسَة ًوی

ثشای هػش  یه سبلص ثشًح خشیذُ تاب     االى وسی وِضًَذ سشهبیِ هحسَة ًوی وبالّبی هػشفیضَد.  سشهبیِ هحسَة ًوی

ضَد ٍ ایي  ایي سا هػش  وٌذ ا حبال سبل یب هبُ یب ّفتِ ا دسست است وِ ایي یه وبالست، اهب ایي وبال سشهبیِ هحسَة ًوی  

آٍسًذ. ثیي پَل ٍ سشهبیِ، هبل ٍ سشهبیِ، ًسجت تسبٍی ًیست  ایٌطَس ًیست وِ وبالّبی  سا خضء سشهبیِ ضخع ثِ حسبة ًوی

لضٍهبً سشهبیِ ثبضٌذ. سشهبیِ تؼشیف خبغی ثشای خَدش داسد. ثش آى اسبس پَل ثبلمَُ  ضًَذ فی ثب ایٌىِ هبل هحسَة هیهػش

چیضّبیی واِ  ....  تَاًذ تجذیل ثِ سشهبیِ ضَد. اگش وسی ثب ایي پَل هثالً صهیي یب هبضیي ثخشد سشهبیِ است ٍ ًِ ثبلفؼل  یؼٌی هی

ضًَذ. الجتِ هستْله ضاذى هساألِ    سًٍذ ٍ توبم هی یؼٌی وبالّبیی وِ دس اثش هػش  اص ثیي هیهػشفی ًیست  وبالّبی هػشفی 

ضًَذ. اهب استْالن آًْب تذسیدی ٍ دس یه صهبى طَالًی است  ایاي غیاش اص    دیگشی است  ثلِ، هبضیي ٍ خبًِ ّن هستْله هی

 .خشد هیَُ ٍ غزایی است وِ اًسبى ثشای خَسدى هی

فشهبییذ  یىی ایٌىِ پَل وبال ًیست ٍ تَضیح دادین وِ پَل یه هبل اػتجبسی است. هبل اػتجبسی سا ّان  پس دٍ ًىتِ سا تَخِ ث

تَاًاذ ساشهبیِ ثبضاذ. چاَى ساشهبیِ       دٍم ایٌىِ پَل غیش اص سشهبیِ است  هابل اػتجابسی ًوای   ضشح دادین وِ ثِ چِ هؼٌبست. 

هٌطجك ثش ّن ثبضٌذ، اهب وبالی هػاشفی داسیان  ثؼضای وبالّاب     خػَغیبتی داسد وِ .... وبال ٍ سشهبیِ دس هَاسدی هوىي است 

 سشهبیِ ّستٌذ ....

 سؤال:

ّبی سبیش وطَسّب هساألِ دیگاشی اسات  هوىاي اسات       گَیین یؼٌی پَل سایح یه وطَس  هسألِ اسص ٍ پَل استبد: پَل وِ هی

تَاًذ ثِ  خشد، ایي هی خشد  ایٌىِ هی یدّذ ٍ چیضی سا ه خَدش یه وبال تلمی ضَد .... ػشؼ وشدم پَل سایح یه وطَس سا هی

وٌین  هسألِ تجذیل پَل ثِ پَل وطَس دیگش،  ػٌَاى یه وبال تلمی ضَد یب سشهبیِ. .... دس هَسد اسصّب ثؼذاً ثِ هٌبسجت غحجت هی

ي پَل االى ٍلتی خَاّذ اص آى استفبدُ وٌذ، ای ایٌىِ آیب ایي ػٌَاى هبل اػتجبسی داسد یب ًِ، ایي دس دٍ هشحلِ است. یه ٍلت هی

گیشد. ایي خَدش ایٌداب ثاِ ػٌاَاى     دّذ ٍ ثِ خبی آى اسص خبسخی هی دّذ، ایي خَدش ٍسیلِ هجبدلِ است  ایي سا هی داسد هی

خَاّذ هَسد استفبدُ لشاس دّذ، آى ّوبى خٌجاِ هبلیات اػتجابسی داسد. ایاي سا ثؼاذاً       ضَد  ثؼذ آى سا ٍلتی هی یه وبال تلمی هی

 ػشؼ خَاّین وشد. 

ایي ًىتِ ثِ ًظشم آهذ وِ دسثبسُ هبل اػتجبسی تَضیح هختػشی ثذّین وِ ثذاًیذ هبل اػتجبسی دس همبثل هبل حمیمی است ٍ چَى 

ضَد ٍ ًِ وبال ٍ ثب ایٌْب هتفبٍت است  ّش چٌذ ثبلمَُ سشهبیِ است ٍ ًِ ثبلفؼل،  پَل هبل اػتجبسی است، ًِ سشهبیِ هحسَة هی

 ّبیی داسد وِ پَل آًْب سا ًذاسد.  ضَد. وبال ّن ًیست، چَى ػشؼ وشدین وبال ٍیژگی تَاًذ تجذیل ثِ سشهبیِ چَى هی

 سؤال:

 گیشین، ایٌْب فشق داسد.  گیشین، یه ٍلت دس همبیسِ ثب پَل دیگش دس ًظش هی استبد: یه ٍلت خَدضبى سا فی ًفسِ دس ًظش هی
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 انقالبی تمام عیار بودسلیمانی یک دیندار شهید 

 ثٓابةٔ  لَأِ  یٔمَابل   ثٓابة   لِلْدٌَّٓا ِ »فشهبیاذ:   ذُ وِ حضشت هیسٍایتی اص اهبم غبدق)ع( دس ثبة ضْبدت ٍ خْبد دس ساُ خذا ٍاسد ض

ىَ الْؤدٓبِّذِیيَ ثْطت دسی داسد ثِ ًبم هدبّذیي وِ آًْب «. الْوَٕٓلِفِ فِی الْدٓوٕغٔ ٍٓ ثِسٔیَٔفِِْنٕ هٔتَمَلِّذٍٔىَ ّٔنٕ ٍٓ هٓفْت َح  َّٔٓ فَئِرَا إِلَیِِٕ یٓوٕضَ 

ضًَذ، دس حبلی واِ سابیشیي ٍ    ثبص ٍ هفتَح است سّسپبس هیخَد( ثِ سَی آى دس وِ ّبی  ثب حوبیل ضوطیشّبی خَد )اسلحِ

 هشدم دس غحشای هحطش هتَلف ّستٌذ. 

ایي خیلی هطلت هْوی است دسثبسُ لتبل وٌٌذگبى دس ساُ خذا، وسبًی وِ ثشای دیي خذا ٍ دس ساُ دفبع اص ساُ خذاًٍذ تجابسن ٍ  

ِ    ًٍذ چٌیي اسصضی ثشای هدبّذیي فی سجیلوٌٌذ. خذا تؼبلی خْبد ٍ تالش هی ای اص اسصش وابس   اهلل لشاس دادُ اسات  ایاي گَضا

تاَاًین ساخي    ایٌْبست. هب اگش ثخَاّین دسثبسُ اسصش لتبل ٍ خْبد دس ساُ خذا ٍ ػظوت ایي ػول ساخي ثگاَیین، خیلای های    

 تَاى سخي گفت.  ساُ خذا هی ثگَیین  ّن دس آیبت ٍ ّن دس سٍایبت، فشاٍاى دسثبسُ ػظوت هدبّذت ٍ ضْبدت دس

فشهبیذ: یىجبس دس ساُ خذا ثِ خجِْ ٍ خٌگ سفتي اص ول دًیب ٍ آًچِ دس دًیبست، ثْتش ٍ ثابالتش   هثالً سسَل گشاهی اسالم)ظ( هی

ل ثِ لػذ لشثت، یؼٌی وسی دس ساُ خذا خْبد وٌذ ٍ ٍالؼبً ثشای خذا ثبضذ، ثشای اطبػت اهش الْی، ایي اص و است. ضشوت دس خْبد

دًیب ٍ هب فیْب ثبالتش است. سشّ آى ّن ایي است وِ وسی وِ ثشای خذا حبضش است اص ػضیضتشیي اهَس ا وِ خبًص ثبضذ ا ثگزسد، 

ثِ غبیت سسیذُ است. دًیب ٍ ّوِ آًچِ وِ دس دًیبست سا فشضبً ثِ یه ضخع ثذٌّذ، ایاي ثاشای اٍ چاِ اسصضای داسد؟ چٌاذ      

ای ثِ استمبء ضخػیت اٍ ووه ًىٌذ، ایي چِ اسصش  وِ دًیب دس یذ اختیبس اٍ ثبضذ ٍ رسُضَد، اهب اگش ّ غجبحی هَخت التزار هی

ای داسد؟ ّوِ دًیب سا ثِ اٍ ثذٌّذ وِ اگش دس ساُ خذا آًْب سا ثِ وبس ثجٌذد، ایي هَخت لشة اٍ ضاَد، اهاب غبیات الماشة      ٍ فبیذُ

 آًدبیی است وِ ضخع اص خبى خَدش دس ساُ خذا ثگزسد. 

، ثب اًفبق خَى ا یؼٌی ثب ضْبدت ا ٍ ثب سیختي خَى ثٌذُ است   «یػل الؼجذ الی حجیجِ ثبًفبق الوْح»فشهبیذ:  ( هیاهبم غبدق)ع

اگش وسی حبضش ثبضذ ضَد. ایي یه اهش تؼجذی ًیست   سسذ ٍ اٍ ثِ هؼجَد خَدش هتػل هی وِ اٍ ثِ ٍغبل هحجَة خَدش هی

سسذ  ٍغبل ٍ همبم لشة یؼٌی چِ؟ یؼٌی خذا سا دیذى ٍ خاَد سا ًذیاذى.    ثِ همبم ٍغبل هیص سا ثشیضد ٍ خبًص سا ثذّذ، خًَ

هؼٌبی فٌبء دس ساُ خذا ّویي است  وسی وِ ثِ ایي همبم ثشسذ ٍ آًمذس ػبضك خذاًٍذ ثبضذ وِ خَد سا ًجیٌذ ٍ خذا سا ثجیٌذ، ایي 

تت داسد  ضْذا ّن دس یه دسخِ ًیستٌذ، اهب فی الدولِ وسی وِ ثِ ایي هشحلاِ ثشساذ واِ اص    یؼٌی لشة. دسست است لشة هشا

سساذ.   ضَد ٍ ثِ آى همبم های  خبى خَدش ثگزسد، خًَص دس ساُ خذا سیختِ ضَد، یػل الی حجیجِ، ثِ حجیت خَدش ٍغل هی

اضتي  ّش وسی پب سٍی خَدش ثگزاسد، لشة ٍ ًضدیىی ثِ خذا چیضی خض ایي ًیست  لشة ثِ حك تؼبلی یؼٌی پب سٍی خَد گز

ضَد. وسی وِ حبضش اسات ّواِ    تش هی ّش چِ ثیطتش ایي هٌیت ٍ خَدیت ٍ ًفسبًیت وٌبس ثشٍد، لْشاً اًسبى ثِ ایي همبم ًضدیه

همابم  ضاَد   ٍخَدش سا یىدب فٌب وٌذ، ثِ دًیب اّویت ًذادُ ٍ صى ٍ ثچِ سا وٌبس گزاضتِ ٍ ّیچ وذام اص ایٌْب هبًغ ًطذًذ، ایي هی

 لشة. 

ٍالؼبً اٍ ًوًَِ ػبلی یه   است ایبم ضْبدت سشداس سلیوبًیثحث دس ایي ثبسُ صیبد است  هي ایي سا ثِ ایي خْت ػشؼ وشدم وِ 

ّب سا اٍ دس صًاذگی ثاشای خاَدش     توبم ػیبس وِ گوبى هي ایي است وِ ایي آهبدگی یٌذاس اًمالثیداهلل ثَد  یه  هدبّذ فی سجیل

ثابالخشُ   .ضاَد  سٍثشٍ های  ّبی ًبحك دس فضبی هدبصی ّب ٍ لضبٍت اًػبفی د وِ ثِ ایي ًمطِ سسیذ. گبّی اًسبى ثب ثیایدبد وش
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ًبپزیش، دلسَص، ضدبع، داسای ساؼِ   ٍالؼبً ایي دسست ًیست وِ اًسبى اًػب  سا وٌبس ثگزاسد. ضْیذ سلیوبًی یه اًسبى خستگی

اش سا دس ایي ساُ گزاضت.  مالة ٍ ًظبم، دلسَص ثشای سّجشی، ٍ توبم صًذگیغذس ٍ سٍحیِ ثسیبس هشدهی، دلسَص ثشای هشدم ٍ اً

اٍ لطؼبً هػذاق ایي فشهبیص سسَل گشاهی اسالم)ظ( ٍ اهبم غبدق)ع( است. خذهبتی وِ ایي ضْیذ دس اثؼابد هختلاف داضاتِ،    

بی هختلف ثِ ػٌَاى لْشهبًابى هلای هؼشفای    ّ ًذیذى ًیست. دس ایي سشصهیي اضخبغی ثِ ًبمّبیی وِ وشدُ، ایٌْب لبثل  فذاوبسی

سا اسج ثٌْین  دلیلی ًذاسد وِ ثشای تمَیات  ای ٍ چِ حمیمی، دس طَل تبسیخ ایي وطَس  اًذ  هب ثبیذ لْشهبًبى هلی، چِ افسبًِ ضذُ

ثاِ ساْن خاَدش     یه لْشهبى هلی، لْشهبى هلی دیگش سا ًفی وٌین. ّوِ اسصضوٌذ ّستٌذ، ّوِ ثشای ایي وطاَس ... ّاش وسای   

ّبی ّوِ آًْب ثبضاین. اهاب حدابة     ّب ٍ هدبّذت ّبیی داضتٌذ. ثبیذ لذسداى سضبدت لْشهبًبى هلی هب دس طَل تبسیخ خبًفطبًی

ضَد وِ هب ثؼضی اص لْشهبًبى هلی خَدهبى سا ثِ دسستی ًطٌبسین  ثذٍى تشدیذ ضْیذ سلیوبًی یاه لْشهابى    هؼبغشت ثبػث هی

ضبءاهلل آى ضاْیذ سا ثاب    خذاًٍذ هتؼبل اىى است. لطؼبً دس تبسیخ اسالم اٍ یه سشداس پش افتخبس است، هلی هبًذگبس دس تبسیخ ایشا

ٍ ضاٌبخت ساُ حاك سا   اٍلیبء خَدش ٍ سیذالطْذا ٍ اهبم ساحل ػظین الطأى هحطَس وٌذ ٍ ثِ ّوِ هب تَفیاك هؼشفات ٍ دسن   

 ػٌبیت وٌذ وِ ثتَاًین حذالل لذسداى صحوبت ایي ثضسگَاساى ٍ ضْذا ثبضین. 

 

«ٍالحوذ هلل سة الؼبلویي»            


