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 اؽيل تغ٤الت ٣ ك٣يـاؿ٧بي: ىبكى ؽجلٕناكي
 ىلا٣ا١ي پيبٝـ٧بي ٣ آحبك ٣ ٌٕتلؿٕي ٣ر٤ؿ ثب ي٠ٞ
 ؿاكؿ، ٢ٝغ٦َ اًتلاتويِ ـ ًيبًي رنلاىيبي ثل ٦ّ

 ٝب١ـ٥ ١ب٢ُبؽت٦ ٝب ٝلؿٛ ام ثٌيبكي ثلاي ٤٢٧م
 ٍيبٛ اي٠ ام ٦ّ اعالفبتي ٣ اؽجبك ٝيناٟ ٣ اًت

 ٧يش ث٦ ٤ُؿ ٝي ٢ٝقْي ٝب ٧بي كًب٦١ ؿك ٝلؿٝي
  .١يٌت آٟ هكىبي ٣ ٌٕتل٥ ثب ٝت٢بًت ٣ر٦

  :اُبك٥
 ٣ر٤ؿ ثب ي٠ٞ اؽيل تغ٤الت ٣ ك٣يـاؿ٧بي
 ثل ٦ّ ىلا٣ا١ي پيبٝـ٧بي ٣ آحبك ٣ ٌٕتلؿٕي
 ٤٢٧م ؿاكؿ، ٢ٝغ٦َ اًتلاتويِ ـ ًيبًي رنلاىيبي

 ٣ اًت ٝب١ـ٥ ١ب٢ُبؽت٦ ٝب ٝلؿٛ ام ثٌيبكي ثلاي
 ؿك ٝلؿٝي ٍيبٛ اي٠ ام ٦ّ اعالفبتي ٣ اؽجبك ٝيناٟ
 ٣ر٦ ٧يش ث٦ ٤ُؿ ٝي ٢ٝقْي ٝب ٧بي كًب٦١

  .١يٌت آٟ هكىبي ٣ ٌٕتل٥ ثب ٝت٢بًت
 ٝلؿٛ ٍيبٛ ٝق٧جي ثٌتل٧بي ٣ ٧ب مٝي٦٢ ث٦ ت٤ر٦ ثب

 ام ٍيبٛ، اي٠ ؿك ميـي ُيقيبٟ ١ََ ٣يو٥ ث٦ ٣ ي٠ٞ
 يبىت٦ ًبمٝبٟ ٣ كعٞب٦١ ثي ُـيـ، َٝبث٦ٚ ٣ ٤ً يِ

 ٤ًي ام ُيقي، علّت اي٠ ثب ٧٣بثيت رليبٟ
 ؿٍت ثب رٞقي ٧بي كًب٦١ ٦ّ اًت ضل٣كي ؿيٖل،

 كا ٝلؿٛ ٣ ثپلؿام١ـ ٤ٝض٤ؿ اي٠ ث٦ ثيِتل ت٤ر٨ي ٣
  .٢٢ّـ آ٢ُب آٟ ٝؾتٚو ٣ر٥٤ ثب پيَ ام ثيَ

 اًالٝي ٧بي پو٧٣َ ٝلّن ٧ٞت ث٦ پيَ ص٢ـي
 ٣ ميـي ُيقيبٟ" ف٤٢اٟ ثب ١ٌِتي ًيٞب ٣ ٓـا

 اي٠ ؿك ٦ّ ُـ ثلٕناك " ي٠ٞ اؽيل تغ٤الت
 فٚي ًيـ آٍبي ر٢بة اكر٢ٞـ ىبض٘ ١ٌِت

 ىلً ٕل٥٣ ٝـيل فٚٞي ٧يئت فض٤ ١واؿ، ٤ً٤ٝي
 ع٤م٥ ّبك٢ُبى ٝقا٧ت، ٣ اؿيبٟ ؿا١ِٖب٥ تِيـ

 تلاث" ص٤ٟ آحبكي ٤١ي٢ٌـ٥ ٣ ميـي٦ ٝغبٙقبت
 ث٦ " ميـي٦ فَبيـ ٣ تبكيؼ ؿك٢ًب٦ٝ" ٣ " اٙنيـي٦

 ٝت٠ ؽ٤ا٧ـ پي ؿك آ١ض٦. پلؿاؽت ًؾ٢لا١ي ايلاؿ
 ٤ٝكؿ اٝيـ٣اكيٜ ٦ّ اًت ًؾ٢لا١ي اي٠ ُـ٥ پيبؿ٥

  .٤ُؿ ٣اٍـ فنين ؽ٤ا٢١ـٕبٟ ُٞب اًتيبؿ٥

  يمه در تشيع و اسالم حضور تاريخ
 ٝؾتٚو ع٤م٥ ؿ٣ ث٦ ي٠ٞ، ُيقيبٟ ؿكثبك٥ ثغج

 ٤ٓكت ث٦ ٣ ي٠ٞ، تبكيؼ. 1: ٤ُؿ ٝي تٌَيٜ
 تب ٤ِّك اي٠ ؿك اًالٛ عض٤ك ام پي ِٝؾّْ

 ُيق٦ ؽبّ ع٤ك ث٦ ٣ تِيـ عض٤ك. 2 ٤٢ّٟ؛
 كا آٟ ُيقيبٟ اّخليت ٦ّ ٤ِّك اي٠ ؿك ميـي٦

  .ؿ٢٧ـ ٝي تِْي٘
 ٕلؿؿ ثلٝي مٝب١ي ث٦ ي٠ٞ ؿك اًالٛ عض٤ك تبكيؼ

 ٝلؿٛ ٢٢ّـ٥ ؿف٤ت ف٤٢اٟ ث٦ ،(ؿ)اٝيلاٙٞؤ٢ٝي٠ ٦ّ
 اي٠ ث٦( ّ)اًالٛ پيبٝجل ٤ًي ام اًالٛ، ث٦ ي٠ٞ

 ي٠ٞ، ٝلؿٛ اًالٛ ث٤ؿٟ ف٤ٚي. ُـ ىلًتبؿ٥ ٤ِّك
 ؿك اًالٛ ؿكٕيلي ثـ٣ٟ ٣ ك٣اٟ ٣ ٨ً٘ پقيلٍ

 ام ٦ّ اًتَجبٙي ٣ ي٠ٞ ٝلؿٛ ت٤ًظ َٝغـ آٟ
 ثلؽ٤كؿاك اي ٣يو٥ ا٧ٞيت ام ّلؿ١ـ( ؿ)اٝيلاٙٞؤ٢ٝي٠

 پبيٖب٥ ف٤٢اٟ ث٦( ّ)پيبٝجل مٝبٟ ام ي٠ٞ. اًت
 يِ ام ثيَ عضلت ٣ ُـ ٝغلط( ؿ)اٝيلاٙٞؤ٢ٝي٠

 ٝغّ٘ ي٠ٞ ٝلؿٛ ٧ٜ اٝل٣م ٣ ؿاُت٢ـ آ١زب ث٦ ًيل
 ٢ٓقب ٨ُل ٣ًظ ؿك ـ كا( ؿ)اٝيلاٙٞؤ٢ٝي٠ ٤ًْٝت

 ٌٝزـ" ١بٛ ث٦ ٌٝزـي آ١زب ؿك ٣ ؿاُت٦ ٕلاٝي ـ
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 ٦ّ ا١ـ ّلؿ٥ ث٢ب "( ؿ)عبٙت اثي ث٠ فٚي االٝبٛ
 ٝغي٤ػ ٢ٓقب ٢ًّتي ثبىت ؿك ٌٝزـ آٟ عتّي
 رب١ج٦ ؿ٣ اكتجبط ٣ ي٠ٞ ٝلؿٛ فال٦ٍ. اًت ٝب١ـ٥
 كعٚت ام پي تب آ٨١ب ٣( ؿ)فٚي اٝبٛ ثي٠

 اّٝت تٌَيٜ ٣ آٟ ام ثقـ ع٤اؿث ٣( ّ)پيبٝجل
 ث٦ تِيـ ٣ ّلؿ پيـا اؿا٦ٝ ٢ًّي ٣ ُيق٦ ث٦ اًالٛ
. ؿاُت ي٠ٞ ؿك رـّي  كي٦ِ اٝل٣مي، ٝق٢بي
 عي ؿك( ؿ)اٝيلاٙٞؤ٢ٝي٠ يبكاٟ تلي٠ ثنكٓ ٧ب ي٢ٞي

 ث٤ؿ١ـ، ايِبٟ ًب٦ٙ ا١ـي ٣ ص٨بك ٤ّتب٥ ؽالىت
 ١ين ٕب٦١ ٦ً ؽٚيبي ؿ٣كاٟ ىت٤عبت ؿك آ٨١ب اٙجت٦ّ
  .ؿاُت٢ـ ١ََ
 ٣ ث٤ؿ٥ فلثٌتبٟ رنيل٥ ُج٦ ًٚغ٤ِك ٝلؿٛ ٧ب ي٢ٞي

 ِٝب٧ـ٥ ا٤٢ّٟ ٦ّ ٢ٝؾلي ؽاله ثل ٣ ٧ٌت٢ـ
 ٝلاّن ٣ ١زـ تل ُٞبٙي ٧بي فل٦ٓ ٣ ٤ُؿ ٝي

 ثي٢يٜ، ٝي تلي عبٗ ٣ ٤ُك ّٜ ٝلؿٝي كا، فلثٌتبٟ
 ٣ ٧ٌت٢ـ ثبال ٧بي ك٣عي٦ ثب ٣ ُزبؿ ؽيٚي ٧ب ي٢ٞي

 ِْٙليبٟ ٝلّن ٦ّ ـ ٤ّى٦ ٣ اًالٛ ِْٙليبٟ ٙقا
  .ث٤ؿ ٕلىت٦ ُْ٘ ي٢ٞي ٍجبي٘ ام اّخلاً ـ ث٤ؿ اًالٛ

 تِيـ ٝخالً آٝـ؛ ايلاٟ ث٦ ي٠ٞ ام تِيـ َٝبعقي ؿك
 ايلاٟ ؿك ُيق٦ ٠٨ّ ٣ ٍـيٞي ٝلاّن ام ٦ّ ٍٜ

 ث٤ؿ١ـ ي٢ٞي اُقلي٤ٟ،. ٧بًت ي٢ٞي ٝـي٤ٟ اًت،
 َٝبث٘ ؿك كا ٧ب ٍٞي ٣ آٝـ١ـ ٍٜ ث٦ ٤ّى٦ ام ٦ّ

 رب ٧ٞبٟ ؿك ثقـ ٣ ّلؿ١ـ يبكي ٧ب ؿيٚٞي ٧ز٤ٛ
  1.ُـ ُيق٦ پبيٖب٥ ٍٜ، ٨ُل ٣ ُـ١ـ ًب٠ّ

 ٍبث٘ اي٠ ام ٍج٘ عتّي ي٠ٞ ٣ ايلاٟ ك٣اثظ اٙجت٦ّ
 ؿك ٧ٜ اٝل٣م ؿا١يـ، ٝي ٦ّ ع٤ك ٧ٞبٟ. اًت ثلكًي

 ٝخالً ؿاكيٜ؛ " اث٢بء" ١بٛ ث٦ اي تيل٥ يِ ي٠ٞ
. " اًت اث٢بء ام اي٠: االث٢بء ٠ٝ ٧قا": ٤ٕي٢ـ ٝي

 كا اٍ اٙي٦ ٝضبه اًت، اث٢بء ام اي٠ ٤ٕي٢ـ ٝي اي٦ْ٢
 يق٢ي ،" اٙيُلى اث٢بء" ام يق٢ي. ا١ـ ّلؿ٥ عقه

. ث٤ؿ١ـ كىت٦ ي٠ٞ ث٦ اًالٛ ام ٍج٘ ٦ّ ايلا١يب١ي
 ي٠ٞ ؿك َٝغقي ؿك ايلاٟ ؿا١يـ ٝي ٦ّ ع٤ك ٧ٞبٟ
 ام ٍج٘ ٣ اًت ؿاُت٦ ع٤ْٝتي ٣ ًيبًي عض٤ك
 ثب آ١زب ؿك ٣ ث٤ؿ١ـ كىت٦ ي٠ٞ ث٦ ايلا١يبٟ اًالٛ،
 ؿك ٣ ؿاُت٦ رـّي تقبٝ٘ ٣ كاثغ٦ ي٠ٞ ٝلؿٛ
 ٕل٥٣، اي٠ اي٦ْ٢ فّٚت ث٦ ٣ ُـ١ـ ًب٠ّ رب ٧ٞبٟ
 تيل٥ ف٤٢اٟ ث٦ ُبٟ تيل٥ ١يٌت٢ـ، فلة ام آبٙتبً

  .٤ُؿ ٝي ٢ُبؽت٦ اث٢بء
 ٦ّ اي ؿ٣ك٥ ؿك ٣ ا٤ٝي ؽالىت ؿ٣كاٟ ام ثقـ

 ٣ ربٙت اتّيبً ّلؿ١ـ، ُل٣ؿ كا ٝجبكماتِبٟ ُيقيبٟ
 اي٠ ٦ّ اًت اي٠ اىتبؿ٥، تبكيؼ ؿك ٦ّ ٨ٝٞي

 ثلاثل ؿك ُِٞيل ث٦ ؿًت ًٚغ٤ِكِ ٝجبكمِ ُيقيبٟ
 ثب كا آ٨١ب تبكيؼ ع٤ٗ ؿك ٝب ٦ّ ؽبٜٙ، ٧بي ع٤ْٝت

 ٌٝتَل ايلاٟ ؿك ٧ٜ ٢ُبًيٜ، ٝي ميـي ف٤٢اٟ
 تجبؿالت مٝبٟ ٧ٜ اي٨٢ب ٣ ي٠ٞ ؿك ٧ٜ ٣ ث٤ؿ١ـ

 فـ٥ّ ٣ ؿاُت٢ـ اٍتٔبؿي عتّي ٣ ًيبًي ىل٢٧ٖي،
 ام ُٞبٙي ٧بي فل٦ٓ ٧ٞي٠ ام) ايلاٟ ام ميبؿي

 ٣ ّيِبٟ ٧ٜ ث٦ كًب١ي يبكي ثلاي( اٙجلم ٧بي ٥٤ّ
 ي٠ٞ ث٦( ي٠ٞ ُيقيبٟ يق٢ي) ؽ٤ؿُبٟ ٝق٧جبٟ ٧ٜ

 ٣ ُـ١ـ ًب٠ّ رب ٧ٞبٟ ٣ ّلؿ١ـ ٨ٝبرلت
 ث٦ ٦ّ ؿاكيٜ ٧بيي ىبٝي٘ ي٠ٞ ؿك ٝب ا٤٢ّٟ ٧ٜ
 يغيي" آٍبي ٝخالً ٧ٌت٢ـ، ٝقل٣ه " اٙـيٚٞي"
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 اؽيل ع٤اؿث ؿك ٦ّ فٚٞبيي ام يْي ،" اٙـيٚٞي
 يِ اٙـيٚٞي ىبٝي٘ ـ ث٤ؿ ُـ٥ افـاٛ ث٦ ٝغ٤ْٛ
 ا٧٘ يق٢ي ٝب ؿيٜٚ ا٧٘ آ٨١ب ٣ ث٤ؿ٥ ثنكٓ ىبٝي٘

 ٍلٟ ؿك ٦ّ ٧ٌت٢ـ ملثي اٙجلم ٧بي ٧٤ٌّتبٟ
  .ّلؿ١ـ ٨ٝبرلت ي٠ٞ ث٦ ثقـ ث٦ ٤ًٛ،

 ٣ ىل٢٧ٖي ك٣اثظ ٕيت ت٤اٟ ٝي ؽال٦ٓ ع٤ك ث٦
 ام ٍج٘ ام تبكيؼ ع٤ٗ ؿك ي٠ٞ ٣ ايلاٟ ًيبًي
 ؿ٣كاٟ ث٦ ٣ٓ٘ ٦ّ ٝقبٓل ؿ٣كاٟ تب ٣ اًالٛ
  .ؿاُت اًتٞلاك ٤ُؿ، ٝي ٓي٤ي٦

 ٣ ٢ّيٜ ّيبيت ٝؾتٔل ٧ٞي٠ ث٦ ثـ٧يـ اربم٥ إل
 ٣ ثٖقكيٜ...  ٣ ٠٢ً ك٤ًٛ، آؿاة، ٝب٢١ـ ٝجبعخي ام
 ثپلؿاميٜ ي٠ٞ ٤ٝض٤ؿ ام ؿيٖلي ٣ر٦ ثلكًي ث٦
 ايـئ٤ٙ٤هيِ، ٣ر٦ آٟ ٣ اًت ٨ٜٝ ؽيٚي اٝل٣م ٦ّ

 ّزب آ٨١ب صيٌت، آ٨١ب ثب ٝب كاثغ٦ ثجي٢يٜ اًت،
 ١ٌجتي ٣ كاثغ٦ ص٦ ٣ ايٜ ايٌتبؿ٥ ّزب ٝب ٣ ايٌتبؿ٥

 ؿك ربكي ١بثلاثل ١جلؿ ؿك ؿيٖل ُيقيبٟ ٣ ٝب ثي٠
  .ّلؿ ثلٍلاك ت٤اٟ ٝي ي٠ٞ

  ميـي٦ افتَبؿي ٝجب١ي ٣ پيـايَ تبكيؼ
 ام ف٤ٚيبٟ ٧بي ًٚغ٤ِكي ٣ ٧ب ٍيبٛ ثب كا ميـي٦ ٝب

 فٚي ث٠ ميـ ُؾْ ام ؽبّ ع٤ك ث٦ ٣ ؿ٣ٛ ٍلٟ
 اٝبٛ ىلم١ـ ميـ،. ٢ُبًيٜ ٝي( ؿ)عٌي٠ ث٠

 ر٤ا١ي ميـ. اًت( ؿ)ثبٍل اٝبٛ ثلاؿك ٣( ؿ)ًزّبؿ
 ؿك پل٤ُكي ًل ٦ّ( ؿ)ثبٍل اٝبٛ ٢ّبك ؿك اًت

 اٝبٛ ٣ٙي ؿاكؿ، اٝي٦ ث٢ي ؽبٜٙ عبّٞبٟ ثب ٝجبكم٥
 ث٦ كا ا٣ ٧ٌت٢ـ ميـ تل ثنكٓ ثلاؿك ٦ّ( ؿ)ثبٍل

 ٢ٝتؾل ٦ّ ٢٢ّـ ٝي ًيبكٍ ٣ ّلؿ٥ ؿف٤ت آكاَٝ

 ثب ٝجبكم٥ ثلاي تلي ٢ٝبًت ٣ ؽ٤ة ىلٓت
-95( )ؿ)ثبٍل اٝبٛ ؿ٣كاٟ ميـ. ث٤ؿ ثبيـ عبّٞيت

 ١نؿ، علّتي ث٦ ؿًت ٣ ّلؿ تغّٞ٘ كا.( ً 144
 اٝبٝت مٝبٟ ؿك ٣( ؿ)ثبٍل اٝبٛ ٨ُبؿت ام پي ٣ٙي
 ٤ٓكت ث٦ كا ؽ٤ؿ ثل١ب٦ٝ ّٜ ّٜ( ؿ)ٓبؿً اٝبٛ

 ٦ّ) ٤ّىيبٟ ثل افتٞبؿ ثب تب ّلؿ ؿ١جبٗ تلي رـّي
 فجـاِٙٞٚ، ث٠ ٧ِبٛ فٚي٦( ث٤ؿ١ـ تِيـ ٝلّن
  .ثـ٧ـ تلتيت كا ٍيبٝي ا٤ٝي ؽبٜٙ ؽٚيي٦

 ام پي ًبٗ 61 يق٢ي. ً 122 ًبٗ اثتـاي ؿك ميـ
. ً 122 ًبٗ ٝغلٛ ؿك. ً 61 ًبٗ فب٤ُكاي

 ؽب٧ل ؿك ٍيبٛ اي٠ ٝتإًيب٦١ ٦ّ مؿ ٍيبٝي ث٦ ؿًت
 ٣ ُيقيبٟ ٌُْت ث٦ ٣ ١ـاُت ؽ٤ُي ًلا١زبٛ

 ث٦ ميـ ر٢بة ٣ ُـ ٢ٝزل يبكا١َ ٣ ميـ ر٢بة
 ؿك اٙجت٦ّ فب٤ُكا عبؿح٦ ؿ٣ثبك٥ ٣ كًيـ ٨ُبؿت
 اي٠ ام( ؿ)ٓبؿً اٝبٛ. ُـ تْلاك ٝتيب٣ت اثقبؿي
 ٣اكؿ. اًت ّلؿ٥ ٧ب ٕلي٦ ٣ ُـ٥ ٝتإحل ثٌيبك عبؿح٦
( ؿ)ٓبؿً اٝبٛ ث٦ ميـ ٨ُبؿت ؽجل ٦ّ مٝب١ي ُـ٥
 ٣ كىت٢ـ عبٗ ام ٦ّ ّلؿ١ـ ٕلي٦ ص٢بٟ آٟ كًيـ
 ٓـاي ٢ُيـٟ ثب ث٤ؿ١ـ پلؿ٥ پي ؿك ٦ّ م١ب١ي عتّي
 ٣ فؾٞت ؿ٢٧ـ٥ ١ِبٟ اي٠ ٣ ٕليٌت٢ـ اٝبٛ ٕلي٦

  .ث٤ؿ( ؿ)ٓبؿً اٝبٛ ثلاي عتّي عبؿح٦ اي٠ ًؾتي
 ٣ ف٤ٚيبٟ ام اي فـ٥ ثلاي ُـ ا٤ٖٙيي ميـ، ٍيبٛ

 ث٦ ٣ ؿ٧يٜ اؿا٦ٝ كا ميـ كا٥ ثبيـ ٝب ٦ّ ٕيت٢ـ
 ٝجبكم٥ ٣ ر٨بؿ ثٌت ث٠ ميـ ٧ب ي ميـ ؽ٤ؿ آغالط

 عبؿح٦ ام ٦ّ ًبٗ 66 ام پي كا ؽبٙٞبٟ فٚي٦
 ثل ٣ رـّي ٤ٓكت ث٦ اتّيبٍي ٣ ٕقُت٦ فب٤ُكا
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 ث٤ؿ، ١ييتبؿ٥ اًالٝي ربٝق٦ ؿك ٝجب١ي اًبى
  .ٌُْت

 ىلم١ـٍ، ا٣ ام پي ٣ ّلؿ ُل٣ؿ كا ّبك اي٠ ميـ
 عله ث٦ ٣ ُـ ؽبكد ٤ّى٦ ام ميـ ث٠ يغيي ر٢بة
 ؿك كا ٍيبٝي ؽلاًبٟ ؿك ٣ آٝـ ؽلاًبٟ ٣ ايلاٟ
 ٧ٜ ايِبٟ ٣ ؿاؿ تلتيت ا٤ٝي ؽالىت مٝبٟ ٧ٞبٟ

 ٣ كًيـ١ـ ٨ُبؿت ث٦ اىنب١ٌتبٟ " ر٤مربٟ" ؿك
 ؿاكؿ ٣ر٤ؿ ٢ٝغ٦َ اي٠ ؿك ايِبٟ ٝناك ٧ٜ اآلٟ

 ؽلاًبٟ رن٣ ٢ٝبعٌ، آٟ ٦ٞ٧ مٝبٟ آٟ ٢ٝت٨ي)
 ٧ٜ ام ثبفج يغيي ٨ُبؿت اتّيبٍبً(. ث٤ؿ ثنكٓ
 اث٤ٌٜٝٚ اي٦ْ٢ ثلاي ُـ، ا٤ٝيبٟ ُـٟ پبُيـ٥

 ٦ّ ٝغجّتي ٣ ٨ُبؿت اي٠ ثل تْي٦ ثب ؽلاًب١ي
 ّلؿ٥ پيـا( ؿ)ثيت ا٧٘ ؽب١ـاٟ ث٦ ؽلاًبٟ ٝلؿٛ
 ؛(ميـ ث٠ يغيي ر٢بة عليٌ ام ؽ٤ّٔ ث٦) ث٤ؿ١ـ
 ٢ِٝإ ٤ُؿ ٝي ٕيت٦ عتي. ّلؿ آمبم كا ؽ٤ؿ ٍيبٛ

 فجبًيبٟ، ُقبك ف٤٢اٟ ث٦ ًيب٥ ك١ٔ ا١تؾبة
 ث٦. اًت ث٤ؿ٥ يغيي فناي ؿك ٝلؿٛ پ٤ُي ًيب٥
 پ٤ٍ ًيب٥ ٦ٞ٧ ُـ ٨ُيـ يغيي ٣ٍتي ؿيٖل ثيبٟ

 پلصٜ كا يغيي فناؿاكي ًيب٥ ٙجبى اث٤ٌٜٝٚ ُـ١ـ،
 ٦ّ ص٢بٟ. ؿاؿ ٍلاك اٝي٦ ث٢ي ثب ٝجبكم٥ ثلاي ؽ٤ؿ
 ؿك كي٦ِ ٦ّ رليب١ي ٣ اث٤ٌٜٝٚ ؿا١يـ ٝي

 ميـ ر٢بة ؽ٤ؿ ٣ ميـ ث٠ يغيي ر٢بة ؽ١٤ؾ٤ا٧ي
 ام ثقـ ًبٗ 7 ـ 6 عـ٣ؿ ٤ّتب٧ي ىب٦ٚٓ ثب ؿاُت

  .٢٢ّـ ًبٍظ كا اٝي٦ ث٢ي ع٤ْٝت ت٤ا١ٌت٢ـ آٟ
 فٚي٦ ٝـا٣ٛ ع٤ك ث٦ ف٤ٚيبٟ ٦ّ ثقـ٧ب آ٦ْ١، ربٙت

 ام فجّبًيبٟ ؿاؿ١ـ، تلتيت كا ٧بيي ٍيبٛ فجبى ث٢ي

 ؽ١٤ؾ٤ا٧ي ث٦ ٝب ٕيت٢ـ ٝي ٣ ّلؿ٥ ٕالي٦ آ٨١ب
 ؽ٤ا٧يـ ٝي ُٞب عبال آٝـيٜ، ٝيـاٟ ث٦ ُٞب ك٧جلاٟ

  .٢ّيـ ٝجبكم٥ ٝب ثب
 ٣ ؽٜٚ ٧ٞبٟ آ٨١ب اٙقجبى ث٢ي آٝـٟ ّبك ك٣ي ثب

 يق٢ي ؽ٤ؿ، ف٧٤ٞبي پٌل عٌّ ؿك كا ىٌبؿ٧ب
 ٦ّ ُـ ٤ٝرت اي٠ ٣ ّلؿ١ـ ٝي افٞبٗ ف٤ٚيبٟ،

 ٍيبٛ رـّي، ٍيبٛ ا٣ّٙي٠. يبثـ اًتٞلا ٧ٞض٢بٟ ٧ب ٍيبٛ
 ؿا١يـ ٝي كا ٤ٝاكؿ اي٠ ص٤ٟ. )اًت مّي٦ ١يي
 (ٕقكٛ ٝي تل ًليـ
: ؿاكيٜ ١ْ اٝبٛ ٦ً ؿكثبك٥ ٝب ٦ّ ٝقتَـ١ـ ميـي٦
 ؿك كا مـيل عبؿح٦ ٝب ٝخ٘ يق٢ي ،(ؿ)فٚي اٝبٛ

 حَٚي٠، عـيج ٢٢ّـ، ٝي ١َ٘ ٝت٤اتل ع٤ك ث٦ ّتجِبٟ
 ٦ّ ك٣ايبتي ٦ٞ٧ ٣ اٙـاك ي٤ٛ عـيج ٢ٝنٙت، عـيج

 ٧ٜ آ٨١ب ؿاكيٜ،( ؿ)فٚي اٝبٛ اٝبٝت احجبت ثلاي ٝب
 اٝبٛ ٣( ؿ)ع٠ٌ اٝبٛ ؿكثبك٥. ٢٢ّـ ٝي ١َ٘

 ٣ اٙغ٠ٌ". ؿاك١ـ ؿيـٕب٧ي ص٢ي٠ ٧ٜ،( ؿ)عٌي٠
 اٝبٛ ام ثقـ اّٝب " ٍقـا ا٣ ٍبٝب اٝبٝبٟ اٙغٌي٠
 ٣االي َٝبٛ اي٠ ؿك كا اٝبٝت ميـي٦ ٤ٕيب ،(ؿ)عٌي٠

 ؿ٣امؿ٥ ٦ٞ٧ ؿكثبك٥ ٝب ٦ّ ٤ٔ٢ٝٓي ٣ ٝق٤ٔٝب٦١
 ١ْ اي٠ ٤ٕي٢ـ ٝي ٣ ١پقيلىت٦  ٧ٌتيٜ، ٝقتَـ اٝبٛ

. اًت ا٣ّٗ اٝبٛ ٦ً ٧ٞبٟ ث٦ ٝتقٌٚ ٣يو٥ ربيٖب٥ ٣
 ىل٣ّبًت٦ اٝبٝت يِ ميـي٦ ؿك اٝبٝت اي٠، ام ثقـ
 ٧ٞي٠ يق٢ي ؿي٠؛ اٝل ؿك پي٤ِايي يق٢ي ٤ُؿ؛ ٝي

 ّبك ث٦( ك٥)ؽٞي٢ي اٝبٛ ؿكثبك٥ ٝب ٦ّ ٝي٤٨ٝي
 ا٧٘ ٣ ٝجبكم ٝزت٨ـ، پي٤ِاي يِ يق٢ي. ثليٜ ٝي

  .ًيبًت ؿك ٢٢ّـ٥ ؿؽبٙت ٣ ًتٜ ٣ ؽٜٚ ثب ٝجبكم٥
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 فَيـ٥ ٧ٜ ٝب ؿيـٕب٥ ثب اٝبٛ ٦ً تب ميـي٦ پي
 عضلت ىلم١ـاٟ ام ّـاٛ ٧ل ثقـ ث٦ آٟ ام ٣ ٧ٌت٢ـ

 اٝبٛ ١ٌ٘ ام) عٌي٢ي ص٦ ع٢ٌي ص٦( ى)م٧لا
 ٝزت٨ـ، ٦ّ(  (ؿ)عٌي٠ اٝبٛ ١ٌ٘ ام ٣( ؿ)ع٠ٌ
 ص٨بكؿ٥ ؽ٤ؿ ٢ٝبثـ ؿك ٦ّ) ثبُـ.... ُزبؿ ٣ فبؿٗ
 ث٦ ؽـا كا٥ ؿك ٤ُؿ عبضل ٣( ٢٢ّـ ٝي فّل كا ُلط

 ٢ّبيي آغالط ِّيـٟ ُِٞيل) ثيبيـ ٝيـاٟ
 ثٖيلؿ، ؿًت ؿك كا ع٤ْٝت ٣ ٢ّـ ٝجبكم٥ ٣( اًت
 ا٣ّٙي٦ ميـي٦ ٦ّ ا١تَبؿي. ثبُـ ميـي٦ اٝبٛ ت٤ا١ـ ٝي

 ٦ّ اًت اي٠ ؿاُت٢ـ ٝب( ؿ)ائ٦ّٞ ام ثقضي ث٦ ١ٌجت
 كًٞيت ث٦ مٝب١ي ت٨٢ب كا اٝبٛ ٝب: ٕيت٢ـ ٝي
. ثيبيـ ٓغ٦٢ ث٦ اٝبٛ ف٤٢اٟ ث٦ ٦ّ ٢ُبًيٜ ٝي

 ٣ ١ـا١ٌت٦ ربين كا تَي٦ ٦ّ ف٤ٚيب١ي ٦ٞ٧ ث٢بثلاي٠
 ث٦ مؿ١ـ، ٝي ٍيبٛ ث٦ ؿًت ٣ٍت عْبٛ ثلاثل ؿك

 ثبيـ اٙجت٦. آي٢ـ ٝي ُٞبك ث٦ ميـي٦ اٝبٝبٟ ف٤٢اٟ
 اٝبٝبٟ ًبيل ثلاي ميـي٦ ٦ّ ؿاُت ت٤ر٦

 ثلؿٟ ّبك ث٦ ام اعيب١بً ٣ ا١ـ ٍبئ٘ اعتلاٛ اح٢بفِلي٦
 ٢ٝت٨ي ١ـاك١ـ، ؿكيل ٧ٜ آ٨١ب ٤ٝكؿ ؿك اٝبٛ ف٤٢اٟ

 ٣ ٣كف٢ـ ٣ فٜٚ پي٤ِايبٟ ٧ب ُؾٔيت اي٠ ٝقتَـ١ـ
 ٍيبٛ ٧ٞبٟ ٝجبكماتي ا٤ٖٙي ٣ ًيبًي پي٤ِايي
  .٧ٌت٢ـ ىبعٞي ٣ ف٤ٚي ٢٢ّـٕبٟ

 ٧بي ٍيبٛ ام ٍيبٝي ٧يش تَليجب ٦ّ اًت ربٙت
 ٣ ١لًيـ رـّي ١تيز٦ ث٦( ؿ)ائ٦ّٞ ؿ٣كاٟ ؿك ف٤ٚيبٟ

 رليبٟ آٟ ٣ اًت اًتخ٢بء ٤ٝكؿ يِ ت٨٢ب ُبيـ
  .اًت فجـاهلل ث٠ اؿكيي

  تبكيؼ ع٤ٗ ؿك ميـي ٧بي ع٤ْٝت

 ام پي( ؿ)ع٠ٌ ث٠ ع٠ٌ ث٠ فجـاهلل ث٠ اؿكيي
 عـ٣ؿ ؿك ٣ ٍٞلي، 169 ًبٗ ؿك ىؼ ٨ُيـ ٍيبٛ
 ٝلاَّ ٧ٞبٟ يب ٝنلة ث٦ ٍٞلي 172 ًبٗ

 ٍجبي٘ ِّٞ ث٦ ُـ ٤ٝىٌ آ١زب ؿك ٣ كىت اٝل٣مي
 ًبٝبٟ ٣ ًل كا ع٤ْٝتي ؿ٣ٛ ٍلٟ ؿك ٢ٝغ٦َ آٟ

 ُيقي ع٤ْٝت ؿ٣ٝي٠ اي٠ ٤ُؿ ٝي ٕيت٦ ٦ّ ثـ٧ـ
 ثي٠ يق٢ي اًت( ؿ)فٚي عضلت ع٤ْٝت ام پي

 ٧يش اؿكيٌيبٟ ع٤ْٝت ٣( ؿ)فٚي اٝبٛ ع٤ْٝت
 ف٤ٚيبٟ ٣ ُيقيبٟ ث٦ ٢ٝتٌت ٦ّ ٌٝتَلي ع٤ْٝت

 تٞـٟ يِ آ٨١ب ٦ّ ثـا١يـ اًت ربٙت. ١ـاكيٜ ثبُـ
 تب ٣ ٕقاُت٢ـ رب ث٦ ؽ٤ؿ ام ٝنلة ؿك رـّي ؽيٚي
 ٤٢٧م ٝلاَّ يب ؿ٣ك ٝنلة ؿك ٧ٜ اٝل٣م ٧ٞي٠

( ؿ)ثيت ا٧٘ ث٦ ٝغجّت يق٢ي ُيقي ٧بي ٕلايَ
 ١بٛ ث٦ ؿاكيٜ ٨ُلي آ١زب ؿك ٤٢٧م ٣ ؿاكؿ ٣ر٤ؿ
. اًت ٝـى٤ٟ آ١زب ؿك اؿكيي ٣ " اؿكيي ٤ٝالي"

 ميبكت كا آٟ ٣ ث٤ؿ٥ ٢ٝـ فال٦ٍ ٝلٍـ آٟ ث٦ ٝلؿٛ
 ٝبْٙي ٝق٧جي، ١ؾل ام آ١زب ٝلؿٛ اٙجت٦. ٢٢ّـ ٝي

 ؿك ٣ فلثي ٝنلة ؿك ٝب. ٧ٌت٢ـ ٢ًّي ٣ ٝق٧ت
 ا٧٘ ث٦ ٝلؿٛ فال٦ٍ ُب٧ـ ٧ٜ ٝلاَّ ٤ِّك
 ٍب٧ل٥ ٣ ٝٔل ؿك ٦ّ صيني آٟ ِٝبث٦ ،(ؿ)ثيت
 ؿ٣ عـ٣ؿاً عض٤ك حٞلات ام اي٠ ٣ ٧ٌتيٜ ثي٢يٜ، ٝي

 ثب ع٢ٌي ًبؿات ام ٦ّ اًت اؿكيٌيبٟ ٍل١ي
 ث٦ اٙلُيـ ٧بك٣ٟ مٝبٟ ؿك ٦ّ ث٤ؿ١ـ ميـي ٕلايَ

  .ّلؿ١ـ ثلپب كا ع٤ْٝتي ٣ كىت٢ـ آ١زب
 ؿ٣كاٟ ا٣اؽل ام ميـيبٟ ٦ّ رب٧بيي ام ؿيٖل يْي

 ُـ١ـ ٤ٝىٌ ٍٞلي 256 ًبٗ يق٢ي ٝب؛  ائ٦ّٞ عض٤ك
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 ٣ ؿ٢٧ـ تِْي٘ ٌٝتَٚي ع٤ْٝت ؽ٤ؿُبٟ ثلاي
 ع٤ْٝت ٧ٌتيـ، آ٢ُب آٟ ثب ايلاٟ تبكيؼ ؿك عتٞبً

  .اًت عجلًتبٟ ف٤ٚيبٟ
 ميـ ث٠ ٝغّٞـ ٣ ميـ ث٠ ع٠ٌ ٧بي ١بٛ ث٦ ثلاؿك ؿ٣
 يب ّجيل ١بٓل ١بٛ ث٦ ثنكٕي پي٤ِاي آ١بٟ ام پي ٣

 اًت،( ؿ)ًزّبؿ اٝبٛ ١ٌ٘ ام ٦ّ اُعل٣ٍ، ١بٓل
 ٣ صب٤ٙى ٣ ّز٤ك ٝلّنيت ثب ُـ١ـ ٤ٝىٌ

 ٝلؿٛ يق٢ي ٢٢ّـ؛ ُل٣ؿ كا ّبك اٝل٣مي، ّالكؿُت
 ُلّ ام كا ٝب ٕيت٢ـ ٣ كىت٦( ًبؿات) آ٨١ب ًلاك ث٦

 ؿ٧يـ، ١زبت اٙقجّبى ث٢ي ١ِب١ـٕبٟ ؿًت ؽٜٚ
 تِْي٘ كا ع٤ْٝتي ٝلؿٛ، ٧ْٞبكي ثب ٧ٜ ًبؿات
 ف٤ٚيبٟ" ف٤٢اٟ ثب تبكيؼ ؿك كا آٟ ٝب ٦ّ ؿاؿ١ـ

 پبي ربي ا٣ّٙي٠ اي٠. ٢ُبًيٜ ٝي " عجلًتبٟ
 ٕلىت٠ اؽتيبك ؿك ٣ ًيبًي ع٤م٥ ؿك عـّاٍ٘) رـّي
 ا٧٘ ف٤ٚيبٟ ٧ٞبٟ يب ٝق٧ت ميـي ُيقيبٟ( ٍـكت

 ع٤ك ٧ٞبٟ ٣ اًت ايلاٟ ُٞبٗ ؿك ٝجبكم٥ ٣ ٍيبٛ
 مٝبٟ تب اي٨٢ب ٣ اًت ثبٍي آحبكُبٟ ُـ اُبك٥ ٦ّ

 ع٤م٥ ٣ ؿاُت٢ـ عض٤ك ايلاٟ ؿك ٧ٜ ٓي٤ي٦
 ٣ ٝبم١ـكاٟ ُلٍي ٣ ٝلّني ٢ٝبعٌ ا٣ّٗ تٌٚغِبٟ

 ٕلٕبٟ ٣ اًتلآثبؿ يق٢ي اٝل٣مي ٌٕٚتبٟ اًتبٟ ّ٘
 ث٦ ٣ٙي ث٤ؿ،( اًت اٝل٣مي ٢ٕجـ ٨ُل ٦ّ) ٍـيٜ

 امٚت ؿك ٣ ُـ١ـ؛ مؿ٥ فَت ٧ب فل٦ٓ اي٠ ام تـكيذ
 آ٨١ب ربيٖني٠ اٝبٝي٦ ٝق٧ت تـكيذ ث٦ ٧ب، ع٤م٥ اي٠
 ع٤م٥ ثقـ ث٦ 4 ٣ 3 ٍلٟ ام تلتيت ثـي٠ ٣ ُـ

 ؿُت ُلٍي ١ي٦ٞ ث٦ ثيِتل ميـي٦  اًتغيبؽي
 ؿك. ُـ ٝغـ٣ؿ ؿيٜٚ ٧بي ٧٤ٌّتبٟ ٣ ٕيالٟ

 ملة ٧بي ٧٤ٌّتبٟ ُبٝ٘ ؿيٜٚ ٍـيٜ آغالط
 ت٢ْبث٠ ٣ ّالكؿُت ٢ٝغ٦َ يق٢ي اٝل٣مي ٝبم١ـكاٟ

 ك٣ؿًل يق٢ي ٕيالٟ اًتبٟ ملثي ١ي٦ٞ ٣ كاٌٝل، ٣
 آٟ ر٤٢ثي ٧بي ٧٤ّپبي٦ ٣ ال٧يزبٟ ٣ ٢ٖٙل٣ؿ ٣

 ٦ّ ث٤ؿ ميـيبٟ ١ي٤ف تغت ٢ٝغ٦َ اي٠. ُـ ٝي
 ١ناكي٦ اًٞبفيٚي٦ ٣ ا٤ٞٙت ؽـا١٣ـاٟ ثب اي٨٢ب ثقـ٧ب

 اٙجلم عله آٟ ؿك اًٞبفيٚيبٟ. ُـ١ـ ٧ٌٞبي٦
 ٍالؿ ٣ ا٤ٞٙت ٍٚق٦ ؿك ٣ ؿاُت٢ـ ثيِتلي ٍـكت
 ٢ٝغ٦َ اٙجلم پِت ؿك ٧ب ميـي ٣ اٙجلم ر٤٢ثي ؿا٦٢ٝ

 ٤ّصِ اعيب١بً ؿاُت٢ـ ٧بيي ع٤ْٝت ٣ ث٤ؿ ١ي٤فُبٟ
 تب ارٞبالً ٣ٙي مٝب١ي، ٧بيي ىب٦ٚٓ ثب ٣ ثنكٓ ٣

 اٝل٣م ث٦ تب ٣ ؿاُت اؿا٦ٝ عض٤كُبٟ ٓي٤ي٦ ؿ٣كاٟ
 ٢ُبؽت٦ ثيَ ٣ ّٜ ٧ٜ ٝناك٧بيِبٟ ٣ آحبك ٧ٜ

  .اًت ُـ٥
 ٣يو٥ ت٤ر٦ّ ٤ٝكؿ ٝناك٧ب اي٠ ٦ّ ثـا١يـ اًت ربٙت

 ف٤٢اٟ ث٦ كا آ٨١ب اٝل٣م ٧ٜ ٝب اًت، ميـيبٟ
 ٦ّ ميـي ىلؿ يِ ٣ٙي ٢ّيٜ، ٝي ميبكت اٝبٝناؿ٥

 آكم٧٣بي ام يْي ٢ّـ ٝي م١ـٕي ي٠ٞ ؿك اآلٟ
 ت٢ْبث٠ آثبؿ فجّبى ث٦ ٝخالً ٦ّ اًت اي٠ اٍ م١ـٕي

 كاعتي ث٦ ٝب ٦ّ) ثيبيـ ٝق٧جي ْٝبٟ يِ ف٤٢اٟ ث٦
 ر٢ٖ٘ ٣ ؿكيب ث٦ عـاّخل ٣ ٢ّيٜ ٝي فج٤ك ٢ّبكٍ ام

 ام يْي " ٧بك١٣ي ثبهلل ٝؤيـ" آ١زب ؿك ٣( ك٣يٜ ٝي
 ايِبٟ. ٢ّـ ميبكت اي٢زب كا ميـي٦ ثنكٓ اٝبٝبٟ
 ٦ّ اًت ميبؿي ّتت ٣ ى٨َي ْٝتت ٓبعت

 تبكيؼ ثؾَ اي٠ ثب ميبؿي آ٢ُبيي ٝب ٝتإًيب٦١
 ث٦ ٧ب ي٢ٞي ٣ٙي ١ـاكيٜ، ٤ِّكٝبٟ تبكيؼ ٣ تِيـ
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 ؿك كا ٧ب ُؾٔيت اي٠ آحبك ٣ ّتت اي٦ْ٢ فّٚت
 آ٢ُبيي آ٨١ب ثب ثلؿ١ـ، ي٠ٞ ث٦ ايلاٟ ام ٝيب١ي  ٍل٣ٟ

  .ؿاك١ـ ثيِتلي
 ٝلث٤ط ايلاٟ ُٞبٗ ؿك ميـي٦ تبكيؼ ثؾَ آؽلي٠

 آ٨١ب. " ّيب آٗ" ١بٛ ث٦ ٤ُؿ ٝي اي ٦ًٌٚٚ ث٦
 ًبٗ عـ٣ؿ تب. ً 766 ام ٦ّ ٧ٌت٢ـ اي ٦ًٌٚٚ

. ؿاُت٢ـ رـي عض٤ك ٧ب فل٦ٓ ٧ٞي٠ ؿك. ً 946
 ٝلّنيت ثب اٝل٣مي ٕيالٟ ُلً ٢ٝبعٌ ؿك ثيِتل

 ع٤م٥ ؿك ت٢ْبث٠ تب ال٧يزبٟ ام ٣ ال٧يزبٟ
 ؿاُت٢ـ، ع٤ْٝت آٟ ؿك ٣ ث٤ؿ٥ آ٨١ب اًتغيبؽي

 آٗ ع٤ْٝت ٍبٙت ؿك ميـيبٟ ٍلٟ ؿ٣ ام ثيَ يق٢ي
 ٣ ّلؿ١ـ ع٤ْٝت ايلاٟ ُٞبٗ ام ٧بيي ثؾَ ثل ّيب
  .ّلؿ١ـ ٝي ىقبٙيت ٣ ؿاُت٦ فٚٞي ٝـاكى آ١زب ؿك

 ٣ ٓي٤ي٦ آٝـٟ ثب ٦ّ اًت اي٠ اىتبؿ ٦ّ اتّيبٍي
 كا فِلي٦ اح٢ب تِيـ ّيب آٗ عبّٞبٟ آ٨١ب، تٌٚظ
 ام يق٢ي ثقـ ث٦ ؿ٧ٜ ٍلٟ ام ٝب ٣ ّلؿ١ـ اؽتيبك
 رـّي ع٤ك ث٦ عله اي٠ ث٦ ٍج٘ ٍلٟ پ٢ذ عـ٣ؿ

 ؿك ٣ ايلاٟ ُٞبٗ ٣ ايلاٟ ؿك كا ميـي٦ عـاٍ٘
 ام آ٨١ب ام احلي تَليجب ٣. ١ـاكيٜ ايلاٟ ؿيٖل رب٧بي

 اٙجت٦ّ. ثي٢يٜ ١ٞي ثقـ ث٦ يبمؿ٧ٜ ٣ ؿ٧ٜ ٍلٟ
 ثب ٓي٤ي ع٤ْٝت ٕيت ؽ٤ا٧ٜ ٦ّ ع٤ك ٧ٞبٟ

  .اًت ١ج٤ؿ٥ اكتجبط ثي ي٢ٞي ميـيبٟ
  ي٠ٞ ؿك ميـي٦ اًتَلاك

 مٝبٟ ٧ٜ. ث٤ؿ ي٠ٞ ايلاٟ، ام پي ميـي٦ حَ٘ ١َغ٦
 ٣ ّلؿ١ـ ُل٣ؿ ايلاٟ ؿك ف٤ٚيبٟ ٦ّ ٧بيي ىقبٙيت ثب

 ُـ١ـ، ًب٠ّ ايلاٟ ُٞبٗ ًجن ٤١اك ؿك ميـيبٟ

 ث٦ ٦ّ فلثي ًجن  ٢ٝغ٦َ يِ ؿك ميـي٦ ام ٕل٧٣ي
 ثٌيبك ٢ٝغ٦َ ٣ ٤ٕي٢ـ ٝي( اٙؾضلاء اٙي٠ٞ) آٟ

. ُـ١ـ ٌٝتَل اًت، ًلًجني ٣ ٤٧ا ٣ آة ؽ٤ٍ
 ٧ل ٦ّ ٢ّيٜ ٕٞبٟ اًت ٠ْٞٝ ٝب ٦ّ آ١ض٦ ؽاله

 تل ؿاك ٤٧ا ك٣يٜ، ٝي ٦ّْٝ ًٞت ث٦ ٝـي٦٢ ام ص٦
 ٢ّيٜ ٝي ىْل ك٣يٜ ٝي تل پبيي٠ ص٦ ٧ل ٣ ٤ُؿ ٝي
 ام ٦ّ مٝب١ي ٣ ١يٌت ع٤ك اي٠ ٤ُؿ، ثـتل ثبيـ ٤٧ا

 ك٣يـ ٝي ر٤٢ة عله ث٦ ٣ ٢ّيـ ٝي علّت ٦ّْٝ
 ٧ل ٣ اًت ٤٧اتلي ٣ آة ؽ٤ٍ ربي عبئو، ٝخالً
 ؿٙي٘ ث٦ ثل٣يٜ تل پبيي٠ اًت٤ا ؽظّ ًٞت ث٦ ٍـك ص٦
 ثٌيبك ٤٧ا ٢ٝغ٦َ ُـٟ ٧٤ٌّتب١ي ٣ ث٤ؿٟ ثبكاٟ پل

  .٤ُؿ ٝي ٝقتـٗ تبثٌتبٟ ٣ مٌٝتبٟ ؿك ٣ تل ٝغ٤ٚة
 ٌٝتَل ي٢ٞي ٍجبي٘ ٤ًٛ ٍلٟ پبيب١ي ٧بي ؿ٦٧ ؿك
 ؽ٤ؿُبٟ اؽتالىبت عّ٘ ثلاي ٢ٝغ٦َ، اي٠ ؿك

 ًلاك ايلاٟ ُٞبٗ ٝلؿٛ ٝخ٘ ٕيل١ـ ٝي تٔٞيٜ
 اؽتالىبتِبٟ ٣ ثيبي٢ـ آ٨١ب تب ثل١٣ـ( ّ)پيبٝجل ا٣الؿ

 ًلاك ث٦ آ٨١ب اتّيبٍي ع٤ك ث٦ ُبيـ ٣ ٢٢ّـ ع٘ كا
 ٦ّ كىت٢ـ ٝـي٦٢ ًبؿات يب ف٤ٚيبٟ ام اي ُبؽ٦

 ىلؿي آ٨١ب ٝيبٟ ام ٣ ؿاُت٢ـ ميـي ٕلايَ
 إٙي ٧بؿي" ١بٛ ث٦ ُـ ١ََ اي٠ اييبي ّب١ـيـاي

 ٣ ع٢ٌي عجبعجبئي ًبؿات ام يْي ٦ّ " اٙغٌ
 ًبؿات ؽب٤١اؿ٥ عله ام ٦ّ اًت ًب٦ٙ 35 ر٤ا١ي
 ُـ ا١تؾبة ي٠ٞ ٍجبي٘ اؽتالىبت ع٘ ثلاي ٝـي٦٢

 ١ؾٌت ٧بي ؿ٦٧ ثب ٧ٞنٝبٟ اي٠ ٣ ثل٣ؿ ي٠ٞ ث٦ تب
 ُيقيبٟ ٦ّ مٝب١ي ٧ٞبٟ اًت، ٓنلا ميجت ؿ٣كاٟ
  .٧ٌت٢ـ ُـيـ عيلت ٣ تغيل ثغلاٟ ؿصبك
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 ً 1382 تب ً 284 ًبٗ ام ؿ٣ك٥ ص٨بك ؿك ميـيبٟ
 ميـي٦ پي٤ِاي ٣ اٝبٛ ف٤٢اٟ ث٦ ٍلٟ يبمؿ٥ ٝـّت ث٦
 ي٠ٞ ؿك ايـئ٤ٙ٤هيِ ع٤ْٝت يِ ف٤٢اٟ ث٦ ٣

 ٦ّ. ٛ 1962 ؿك پيَ ًبٗ 47 تب ّلؿ١ـ ع٤ْٝت
 ٣ فلثي ١بًي١٤بٙيٌٜ تيْلات ثب ١ؾبٝيبٟ ٤ّؿتبي ثب

 ر٤٨ٞكي ٣ ؽ٤ا٧ي ؿ٤ّٝلاًي تزـؿؽ٤ا٧ي،
  .ُـ ًل٤ٖ١ٟ ميـي٦ اٝبٝبٟ ع٤ْٝت ؽ٤ا٧ي

 ٤ٓكت ث٦ ي٠ٞ ؿك كا ميـيبٟ ؿ٣ك٥ ص٨بك ؿك ٝب
 ٣ ص٨٘ تب ٍٞلي ٧زلي ٤ًٛ ٍلٟ ام ٌٝتٞل تَليجبً
 ٣ ىل٢٧ٔ آ٨١ب. ايٜ ؿاُت٦ ي٠ٞ ؿك پيَ ًبٗ ا١ـي
 اٝبٝبٟ اي٠ ٝناكات عتّي ٣ ؿاُت٦ كا ؽ٤ؿُبٟ تٞـٟ

 ٧ٜ ىْلي ٣ فٚٞي ؽبّ ٧بي ثلرٌتٖي ٦ّ
 إٙي ٧بؿي" ٣يو٥ ع٤ك ث٦ ٣ اًت ٝغتلٛ ا١ـ ؿاُت٦
 ٝلّن كا ي٠ٞ ُٞبٗ ؿك " ٓقـ٥" ٨ُل ٦ّ " اٙغٌ

 ٓقـ٥، ٝغ٤كيت. ث٤ؿ ؿاؿ٥ ٍلاك ؽ٤ؿٍ ع٤ْٝت
 ٣ ا٣ ىلم١ـاٟ ثقـ ٣ اًت اٙغٌ إٙي ٧بؿي ٝناك

. ّلؿ١ـ ٝي ع٤ْٝت آ١زب ميـي٦ اٝبٝبٟ ام ثقضي
 ؽب٤١اؿ٥ ي٠ٞ، ؿك عبّٜ ٧بي ؽب٤١اؿ٥ آؽلي٠

 ام ث٤ؿ١ـ اي ٦ًٌٚٚ يِ آ٨١ب ٦ّ ث٤ؿ عٞيـاٙـي٠
 ام ثقـ ٦ّ عجبعجبيي ع٢ٌي ًبؿات اٝبٝبٟ

 ع٤ْٝت ي٠ٞ ؿك فخٞب١ي اٝپلات٤كي ىل٣پبُي
  .ّلؿ١ـ ٝي

 ٧ٜ ايلاٟ تبكيؼ ؿك. اًت پلتالعٞي ؿ٣كاٟ ؿ٣كاٟ،
 پي٤ًت٦ ٤ٍ٣ؿ ث٦ ٝؾتٚيي ع٤اؿث ٢ّيـ ؿٍّت ٦ّ

 ٣ ًيبًي تغ٤ّالت ؽ٤ا٧ي، ِٝل٣ع٦. اًت
 ؿك كا ع٤اؿث ٧ٞي٠ ِٝبث٦ ٝب ٣ ٝؾتٚو ارتٞبفي

 ثغج يق٢ي ثي٢يٜ؛ ٝي ي٠ٞ ؿك ؿيٖل ًغظ يِ
 ميـي٦ اٝبٛ صلا ٦ّ ٤ُؿ ٝي ٝغلط ؽ٤ا٧ي ِٝل٣ع٦

 اًبًي ٍب٤١ٟ يِ ثبيـ ٝب ثبُـ؟ ٝغٌٚ عبّٜ ثبيـ
 ٍب٤١ٟ آٟ صبكص٤ة ؿك ميـي٦ اٝبٛ ٣ ثبُيٜ ؿاُت٦
 ا١َالثي ٣ ٤ُكٍ يِ. 1948ٛ ًبٗ ؿك. ٢ّـ فٞ٘
 ٤ٝىٌ ٤ُكٍ اي٠ اّٝب. ٤ُؿ ٝي ميـي٦ اٝبٛ فٚي٦

 اٙٞت٤ّ٘" اٝبٛ  ي٠ٞ، ؽ٤ا٧بٟ ِٝل٣ع٦ يق٢ي ١يٌت،
 ٤ٝىٌ ٣ٙي ٢٢ّـ، ٝي تل٣ك كا " عٞيـاٙـي٠ يغيي
 اٝبٛ ث٦ ٤١ثت ٣ ٢٢ّـ پيـا تٌٚظ ٍـكت ثل ١٤ُـ ١ٞي
  .كًـ ٝي " عٞيـاٙـي٠ يغيي ث٠ اعٞـ ا٢ٙبٓل"

 ثبيـ ٢ّيٜ، اكميبثي كا ميـي٦ اي٢زب ؿك ثؾ٤ا٧يٜ إل
 ثب كا اٍ ع٤ْٝتي ٝـٗ ١ت٤ا١ٌت ميـي٦ ث٤ٖيٜ

 ًبمٕبك ؽ٤ؿ مٝبٟ، ١يبم٧بي ٣ ٧ب ؽ٤اًت ُلايظ،
 ٣ ميـي ًيبًي ا١ـي٦ِ ٝيبٟ ١ت٤ا١ٌت يق٢ي. ٢ّـ

 ايزبؿ تٚييٌ ًبالكي ٝلؿٛ يب ؿْٝلاًي ١ؾلي٦
 اًالٝي ر٤٨ٞكي ؿك ٝب ٦ّ ّبكي ٝخ٘. ٢ّـ

 َٝب٣ٝت ٤ٝض٤ؿ اي٠ ثلاثل ؿك ميـيبٟ. ّلؿيٜ
 ؿًتِبٟ ام ّبك ٦ّ كًيـ ربيي ث٦ ّبك ٣ ّلؿ١ـ
  .ُـ ؽبكد
 رٞبٗ. ث٤ؿ اىتبؿ٥ رـّي اتّيبٍبت ٝٔل ؿك ؽ٤ة،

 تب ث٤ؿ ّلؿ٥ آمبم ٣ًيقي ؽيٚي علّت فجـا٢ٙبٓل
 فلثي ٤ِّك٧بي ؿك كا ر٤٨ٞكيت آغالط ث٦

 پبؿُب٧ي ًيٌتٜ ٦ّ كا ٤ِّك٧بيي ٣ ّلؿ٥ ت٤َيت
 اكتجبعبت ٧ٜ ي٠ٞ ميـي٦ اٝبٝبٟ. ٢ّـ ًبٍظ ؿاك١ـ
 ثلاي كا ؽ٤ؿ ر٤ا١بٟ آ٨١ب. ؿاُت٢ـ ٝٔل ثب رـّي

 اكتَ آالً ٣ ىلًتبؿ١ـ ٝي ٝٔل ث٦ ١ؾبٝي آ٤ٝمٍ
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 يب ر٤اٟ اىٌلاٟ يب ًلثبماٟ ت٤ًظ ميـي اٝبٝبٟ
 آ٤ٝمٍ ٝٔل ؿك ٦ّ ٤ُؿ ٝي اؿاك٥ اىٌلا١ي

 تغت كىت٢ـ، ٝي ٝٔل ث٦ ٦ّ اىٌلا١ي اي٠. ؿيـ١ـ ٝي
 ٣ فلثي ١بًي١٤بٙيٌٜ تيْلات تإحيل

 كًيـ ربيي ث٦ ّبك ٣ ِٕت٢ـ ثلٝي ؽ٤ا٧ي، ر٤٨ٞكي
 ا٢ٙبٓل اٝبٛ" ٝلٓ ام پي. ٛ 1962 ًبٗ ؿك ٦ّ

 اىٌلاٟ ت٤ًظ ميـي٦ ؿ٣ٙت ،" عٞيـاٙـي٠ اعٞـ
 ؽ٤ّٔ ث٦ ٣ فلثي ١بًي١٤بٙيٌٜ تيْلات ام ٝتإحل
  .ُـ ًبٍظ فجـا٢ٙبٓل رٞبٗ

 ٌٕتلٍ ام اي٦ْ٢ فّٚت ث٦ مٝبٟ آٟ ؿك فلثٌتبٟ
 ث٤ؿ، ١بؽ٤٢ِؿ ٢ٝغ٦َ ؿك ؽ٤ا٧ي ر٤٨ٞكي تيّْل
. ؿاكؿ ٦ٖ١ ًلپب كا ميـي٦ ع٤ْٝت ٦ّ ّلؿ ًقي
 ُب٧ـ پبؿُب٧ي ٤ِّك٧بي ؿك ٧ٜ اآلٟ ٧ٞي٠ اٙجت٦ّ

 ع٤ْٝت يِ إل ٦ّ ٧ٌتيٜ ٕلايَ ص٢ي٠
 ام ٣ ١٤ُـ ٝي ١بكاعت ٢ّـ، ٤ًَط پبؿُب٧ي
  . ١ٞيأيـ ؽ٤ُِبٟ ر٤٨ٞكي ١ؾبٛ ٣ ر٤٨ٞكي
 اٝبٛ " اٙجـك ٝغٞـ" ٦ّ ّلؿ ٝي تالٍ فلثٌتبٟ

 ٦ّ ٧بيي ٧٤ٌّتبٟ ؿك. ؿاكؿ ٦ٖ١ ًلپب كا ميـي٦
 فٚي ٣ٙي ٧ٌت٢ـ، ؿكٕيل ٧ب اٙغ٤حي اآلٟ ٧ٞي٠

 ميـي٦ اٝبٛ اكؿٟ ٣ فلثٌتبٟ ٧بي ٌٝبفـت كمٜ
 ٤ٍي اكتَ ٣ ؽ٤ا٧بٟ ر٤٨ٞكي ثلاثل ؿك ١ت٤ا١ٌت

 ٤ًَط آ٨١ب ع٤ْٝت ث٢بثلاي٠ ٢٢ّـ، َٝب٣ٝت آ٨١ب
  .ّلؿ

 رليبٟ ث٦ تجـي٘ ميـي٦ ٦ّ ث٤ؿ اي٠ اىتبؿ ٦ّ اتّيبٍي
 ايـئ٤ٙ٤هي ؿك ص٤ٟ ُـ١ـ؛ رـيـ عبّٞيت ٝؾبٙو
 ًبؿات ام ٦ّ ثبُـ اٝبٝي ثبيـ ربٝق٦ ك٧جل ميـي٦

 ١ٖب٥ يِ ثب ٣ ؽبّ ُلايظ ثب ٧ٜ آٟ اًت
 ّٜ ّٜ ٦ّ ُـ ٤ٝرت ٌٝئ٦ٚ ٧ٞي٠. ايـئ٤ٙ٤هيِ

 ؿًتِبٟ ام ٍـكت اي٦ْ٢ ثلاي ُـ١ـ ٢ٝيق٘ ميـي٦
 آ٨١ب ث٦ ٧ٜ ُلايظ ؿيٖل عله ام ٣ ث٤ؿ ُـ٥ ؽبكد
 ٤ٍٗ ث٦ ٣ ؿاؿ ١ٞي كا ٍـكت ث٦ ثبمِٕت  اربم٥

 تبّتيِ ٣ ك٣ٍ ام١ؾل ٕلىت٢ـ تٔٞيٜ ؽ٤ؿُبٟ
 ٣ ىْلي ّبك ؿ١جبٗ ث٦ ٣ ١٤ُـ ٝق٧ت رقيلي

 ٦ّ ميـي ٢ًتي تيْل ثلؽاله ثل١٣ـ ىل٢٧ٖي
 ٣ ُِٞيل ث٦ ؿًت ثبيـ ث٤ؿ١ـ ٝقتَـ ٤ٞ٧اك٥
  .ثب٢ُـ ٝجبكم٥ ِٝن٤ٗ

 تلي٠ ثنكٓ ٦ّ " اٙٞؤيـي ٝزـاٙـي٠ فال٦ٝ"
 ص٢ـ ع٤ٗ ؿك ٣ ث٤ؿ ًؾت ؿ٣كاٟ اي٠ ميـي٦ ك٧جل
 ث٦ ثيِتل اٙجت٦ ّلؿ، ٝي ك٧جلي كا ميـيبٟ اؽيل ؿ٦٧

 مٝبٟ ام ًيبًي، ك٧جلي ٦١ ىْلي ك٧جلي ٤ٓكت
 ٣ ُي٥٤ تنييل ث٦ تٔٞيٜ ر٤٨ٞكي، تِْي٘
 ايِبٟ. ُـ ىل٢٧ٖي ّبك ٣اكؿ ٣ ٕلىت تبّتيِ

  .ّلؿ ى٤ت پيَ ا١ـي ٣ ًبٗ يِ
 ث٦ تبكيؼ ع٤ٗ ؿك ٧ٞي٦ِ اٝبٝي٦ ؽاله ثل ميـيبٟ
 ا١ـ، ث٤ؿ٥ ؽ٤ؿ ؿ٣ٙت ٣ ٧ب ع٤ْٝت ث٦ ٣اثٌت٦ ٤١في
 تإحيل ّالِٝبٟ ؿاُت٢ـ، ع٤ْٝت ٦ّ مٝب١ي تب يق٢ي

 ث٤ؿ ك١٣ٌ پل ُبٟ فٚٞي٦ ٧بي ع٤م٥  ؿاُت، ثيِتلي
 ٦ّ عبال ٣ٙي ث٤ؿ، ثلٍلاك ُبٟ ؿي٢ي ٧بي آ٤ٝمٍ ٣

 ٣ ٝؾبٙو ؽ٤ؿُبٟ ٣ ث٤ؿ ّلؿ٥ ٤ًَط ع٤ْٝتِبٟ
 ث٤ؿ١ـ، ُـ٥ تَٚي ي٠ٞ ع٤ْٝت رليبٟ اپ٤ميٌي٤ٟ

 ثلؽ٤كؿ ا١َجبضي ٤ٓكت ث٦ آ٨١ب ثب ٧ٜ ي٠ٞ ؿ٣ٙت
 ٍلاك اؽتيبكاتِبٟ ؿك كا اْٝب١بت ّٞتلي٠ ٣ ّلؿ ٝي
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 ام يْي. ّلؿ ٝي ٝغـ٣ؿ كا آ٨١ب عتّي ٣ ؿاؿ ٝي
 ؿك ٦ّ ث٤ؿ اي٠ ٧ٜ، ي٠ٞ ؿ٣ٙت تبّتيْي اُتجب٧بت

 ٝق٧ت ؽأل تب ؿاؿ اربم٥ ٧٣بثيت ث٦ ُلايظ اي٠
 اٙجت٦ّ ٣ ٢ّـ پل ُٞبٙي ٧بي فل٦ٓ ؿك كا ميـي٦

 ث٦ فلثٌتبٟ ام ٣ ث٤ؿ٥ يلاً عبضل ٧ٞي٦ِ ٧٣بثيت
 ميـي٦ ع٤ْٝت ٦ّ اي ؿ٦٧ ص٢ـ ٧ٞي٠ ؿك كاعتي

 پ٤ٗ ثب ؽ٤ّٔ ث٦ ُـ١ـ ي٠ٞ ًلاميل پبُيـ ىل٣
  .ّلؿ ٝي ى٤كاٟ فلثٌتبٟ ؿك ٦ّ ١يتي

 ٝغْٞي پبي ربي يِ ي٠ٞ ؿك ٧٣بثيت م٣ؿي ث٦
 ام ميبؿي ثؾَ ٝتإًيب٦١ ٦ّ يبىت ؽ٤ؿ ثلاي

 ؿك ٦ّ ا١زب تب ّلؿ رقة ؽ٤ؿٍ ث٦ كا ي٠ٞ ميـيبٟ
 ٝيٚي٤ٟ ص٨بك ٦ً، ٦ّ آٝـ٥ اكٍبٛ ٣ آٝبك ام ثلؽي

 ١يلي ٝيٚي٤ٟ ؿ٣امؿ٥ ؿ٥، ام ّٞتل رٞقيت ام ١يل
 ُب٧ـ ٧ٜ ٧ب ًبٗ ٧ٞي٠ ؿك. ُـ١ـ ٧٣بثي ميـي٦
 ٝلاّن ام تبكيؼ ع٤ٗ ؿك ٦ّ ٝلاّني ؿك ث٤ؿيٜ
 ٨ُل ؿك ٝخالً اًت؛ ث٤ؿ٥ ميـي٦ ٣ تِيـ آٚي
 ام ت٤ر٨ّي ٍبث٘ ٧بي رٞقيت ٣ ٝؤًٌبت ٓقـ٥

 ٍج٤ٗ كا تِيـ ت٨٢ب ٦١ ٣ ؿاك١ـ عض٤ك ٧٣بثيت
 ٢ًّي ث٦ْٚ ١يٌت٢ـ ٧ٜ ٝق٤ٞٙي ٢ًّي ١ـاك١ـ،

 إٙي ٧بؿي ٍجل ؿاك١ـ ؿ٣ًت ٦ّ ٧ٌت٢ـ ٝتقٔجي
 ثَي٦ ًل ثل ٦ّ ثاليي ٝخ٘ ٢٢ّـ ٢ٝيزل كا اٙغٌ

 ٣ٙي ا١ـ آ٣كؿ٥ ا٣ٙيب ٣ پيبٝجل ؽب١ـاٟ ٝناك٧بي
 اي٦ْ٢ ؿٙي٘ ث٦ ا١ـ، ١ـاُت٦ ٣ٍت ٧يش كا رلئتَ

 ؿك ٧٣بثيت ام ٍـكت٢ٞـتل ٧ٜ ٤٢٧م ميـي٦
  .ؿاكؿ عض٤ك ُٞبٙي ٧بي فل٦ٓ
  ي٠ٞ اؽيل تغ٤الت كي٦ِ

 ثي٠ ٧بي ًبٗ ؿك ٣ ا١َالة ام ٍج٘ تب رليبٟ اي٠
 ٤ٓكت ٧ٞي٠ ث٦ ايلاٟ اًالٝي ا١َالة ٣ ٤ّؿتب

 ا١َالة پيل٣مي ث٤ٖييٜ ثبيـ ٝجبٙن٦ ثـ٣ٟ. ث٤ؿ
 ٤ٓكت ث٦ رـيـي ك٣ط يِ ايلاٟ ؿك اًالٝي

 اعٌبى ميـيبٟ ص٤ٟ ؿٝيـ، ميـيبٟ ؿك رـّي
 عبٗ ؿك ايلاٟ ؿك ُبٟ  ايـئ٤ٙ٤هي آٟ ٦ّ ّلؿ١ـ ٝي

 ٧ٞي٠ تِيـ ام ت٤ٔكُبٟ آ٨١ب ٣ اًت ُـٟ پيبؿ٥
 ؿك ٦ّ صيني. اًت ٝجبكم٥ ت٤ٔكُبٟ اًت،

 ٣ ّلؿٟ تَي٦ اًت ًؾت تقلييَ ميـي٦ ٍب٤ٝى
 ثي٢ـ ٝي آ٤ٝمٍ ميـي ىلؿ يِ. اًت ث٤ؿٟ ٢ٝتؾل

. ثبُـ ر٤ك ٣ ؽٜٚ ثب ٝجبكم٥ عبٗ ؿك ٧ٞي٦ِ ٦ّ
 ،(ى)م٧لا عضلت ىلم١ـاٟ ام يْي ٦ّ ؿيـ١ـ عبال

 اًت ٕلىت٦ ف٨ـ٥ ثل كا اًالٝي ر٤٨ٞكي ك٧جلي
 رن ث٦ ؿاكؿ كا ؽ٤ا٢٧ـ ٝي آ٨١ب ٦ّ ُلايغي  ٦ٞ٧ ٣

 ثب رنئي ١ؾل اؽتاله يِ ٝق٧جي ٙغبػ ام اي٦ْ٢
( ك٥)ؽٞي٢ي اٝبٛ ٦ّ اًت اي٠ ٧ٜ آٟ ؿاك١ـ ٧ٜ
 ٣ٙي ؿا٢١ـ، ٝي مبيت اٝبٛ يِ ١بيت كا ؽ٤ؿ

 ٧ٞبٟ ُٞب)!( ٢ْ١يـ ت٤اضـ ٦ّ ٤ٕي٢ـ ٝي ٧ب ميـي
 صيني اٝبٝت ٧ب ميـي تيْل ؿك ص٤ٟ. ٧ٌتيـ اٝبٛ

  .١يٌت ٣ ١ج٤ؿ٥ اي٠ ام ثيِتل
 ٣ ّلؿ١ـ پيـا رـيـي ١ِبط يِ ميـي٦ ث٢بثلاي٠،

 ٣ ُـ١ـ ٢ٝتَـ پيلٝلؿ٧ب ث٦ ١ٌجت آ٨١ب ر٤اٟ ١ٌ٘
 ٣ ٕيليـ ١ٞي ا٤ٖٙ( ك٥)ؽٞي٢ي اٝبٛ ام صلا ٦ّ ٕيت٢ـ

 اٙٞؤيـي اٙـّي٠ ٝزـ آٍبي عتي ٣ ٢ّيـ ١ٞي علّت
 ُلايظ ؽبعل ث٦ ٣ٙي ٕلىت، ٍلاك ا١تَبؿ ٤ٝكؿ ٧ٜ

 فلاً عله ٤١في ث٦ ي٠ٞ اي٦ْ٢ ٣ تغٞيٚي ر٢ٔ
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 رـّي ىِبك ؿك ميـيبٟ ٣ ث٤ؿ ٕلىت٦ كا ٓـاٛ ٣
 ث٦ ١ٌجت كا اعٌبًبتِبٟ ت٤ا١ٌت٢ـ ١ٞي ٣ ث٤ؿ١ـ
 يِ ٢٢ّـ ثيبٟ اًالٝي ر٤٨ٞكي ٣ ايلاٟ

 تب ُـ ايزبؿ ايلاٟ ٣ ي٠ٞ ُيقيبٟ ٝيبٟ اي ىب٦ٚٓ
 ٣ ايلاٟ ر٢ٔ ام ثقـ رـيـ تغ٤الت ث٦ كًيـيٜ ٝب

 ؿ٣ٛ ر٢ٔ  ا٣ّٗ، ىبكى ؽٚيذ ر٢ٔ يق٢ي فلاً،
 ٣ ٓـاٛ ت٤ًظ ٤ّيت اُنبٗ يق٢ي ىبكى، ؽٚيذ

 ٤ٓكت ث٦ ٣ آٝليْب، ت٤ًظ فلاً اُنبٗ ٧ٜ ثقـ
 ع٦ٚٞ آٟ پي ؿك ٣ ًپتبٝجل، يبمؿ٥ ع٤اؿث ِٝؾْ

 يِ ُـ ثبفج فلاً، ٣ اىنب١ٌتبٟ ث٦ آٝليْب
 ؿك ؽ٤ّٔ ث٦ ٣ ٢ٝغ٦َ اي٠ ؿك رـّي تغ٤الت

  .ثيبيـ ٣ر٤ؿ ث٦ ي٠ٞ ميـي٦ ع٤م٥
 ٣اي٠ كىت٢ـ ًؤاٗ ميل ٢ٝغ٦َ ؿك اَٙبفـ٥ ٣ ٧٣بثيت

. ُـ ٝي ثلؽ٤كؿ آ٨١ب ثب ثبيـ آٝليْب ؿًت٤ك ث٦ ثبك
 اًتَالٗ ٦ّ ٧ٜ ٢ٝغ٦َ ٧بي ع٤ْٝت ٣ ٤ِّك٧ب
 ٢ّبك ؿك ٦ّ ي٢ٞي َٝبث٘ ؿك عتّي ١ـاك١ـ ًيبًي
 ٢ٝغ٦َ ؿك اؽيل ؿ٦٧ ؿ٣ ؿك عٌي٠ ٓـاٛ كىيََ

 اي٨٢ب ٣ٙي ِّيـ، ٝي ُب٦١ ٣ ُبػ آٝليْب ثلاي
 آٝليْب ثلاثل ؿك ثؾ٤ا٢٧ـ ٦ّ ١يٌت٢ـ ٧بيي ع٤ْٝت
 آٍبي ث٦ ٣ ّلؿ ت٨ي٦ ٙيٌتي يِ آٝليْب. ثبيٌت٢ـ

 اي٠ ٦ّ ؿاؿ ي٠ٞ ر٤٨ٞك كئيي ٓبٙظ فجـاهلل فٚي
 ٝب ث٦ ي٠ٞ ؿك اَٙبفـ٥ ًلاٟ ف٤٢اٟ ث٦ ثبيـ كا اىلاؿ

 آٝليْبيي ١ب٣ ث٦ ع٦ٚٞ ؿ٣ًتبٟ ُبيـ. ؿ٧يـ تغ٤ي٘
 ؿاُت٦ يبؿ ث٦ كا فـٟ ؽٚيذ ؿك " ٤ّٗ اى اى ي٤"

 اي٠ ٣ ث٤ؿ ًپتبٝجل يبمؿ٥ عبؿح٦ ام ٍج٘ ٦ّ ثب٢ُـ
  .ث٤ؿ ُـ٥ ؿاؿ٥ تلتيت ي٠ٞ اَٙبفـ٥ ٣ ًٚييبٟ ت٤ًظ

 ١ي٤ف ٧ٜ ر٤٨ٞكي كيبًت ّبػ فٌٞ تب ٧٣بثيبٟ
 االعٞل  ٝغ٠ٌ فٚي" ١بٛ ث٦ ُؾٔي ٣ ّلؿ٥ پيـا
 ٧٣بثي يِ ي٠ٞ اكتَ كتج٦ فبٙي ىلٝب١ـ٥ ام ،"

 ٓبٙظ فجـاهلل فٚي ام ٧ب آٝليْبيي اًت، فيبك تٞبٛ
 فجـاٙٞزيـ ٣ االعٞل ٝغ٠ٌ فٚي ٦ّ ؽ٤اًت٢ـ
 تغ٤ي٘ آ٨١ب ث٦ كا ٧٣بثيبٟ، ثنكٓ فبٜٙ م١ـا١ي،
 ث٦ ٢ٝغ٦َ، ؿك ٦ّ ٧بيي ؿًتٖيلي ٧ٞبٟ ؿك ثـ٢٧ـ
  .ؿاؿ١ـ ٝي ا١زبٛ ًپتبٝجل يبمؿ٥ ٝت٨ٞبٟ ف٤٢اٟ
 يق٢ي ٕلىت، ٍلاك كا٧ي ؿ٣ يِ ًل ثل ي٠ٞ ؿ٣ٙت
 يِ ثبيـ ٣ ُـ ٝي ا١زبٛ ثبيـ ؿ٣ئٚي ُج٦ يِ

 ٣ ؿاؿ ٝي تغ٤ي٘ كا ٧ب ٧٣بثي ثبيـ يب ؿاؿ ٝي ٍلثب١ي
 يِ ثبيـ يب ّبًت ٝي ي٠ٞ ؿك ٧٣بثيت ٍـكت ام

 ًل ام ؿًت تب ُـ ٝي آٝليْب تَـيٜ ؿيٖلي ٍلثب١ي
  .ثلؿاك١ـ ٓبٙظ فجـاهلل فٚي ٣ ي٠ٞ
 ث٢ْيٜ، ٍضب٣تي ثؾ٤ا٧يٜ اي٦ْ٢ ثـ٣ٟ مٝبٟ ٧ٜ

 ميـي٦ ر٤ا١بٟ ام ٝتِْ٘ " اٙٞؤ٠ٝ ُجبة" رليبٟ
 آ٨١ب. ث٤ؿ ّلؿ٥ آمبم كا رـي ىل٢٧ٖي ّبك٧بي

 ٍلآٟ آ٤ٝمٍ رٌٚبت ٧٣بثيبٟ ىَظ صلا ٕيت٢ـ ٝي
 ثبيـ ٝب ٧ٌت٢ـ، ىقبٗ ٣ ٕقاك١ـ ٝي ٝب ٢ٝبعٌ ؿك

 ثب آٟ ؿ١جبٗ ث٦ ٣ ث٤ِيٜ فل٦ٓ اي٠ ٣اكؿ ؽ٤ؿ
 ؿك اهلل عنة ٣ اًالٝي ر٤٨ٞكي ام ا٤ٖٕٙيلي

 اًتْجبك ّلؿٟ ٝغ٤ْٛ ؿك كا ُقبك٧بيي ٙج٢بٟ
 عبٝيبٟ ٣ اًلائي٘ ٣ اٝليْب ًلّلؿٕي ث٦ ر٨ب١ي
 ًل ٌٝبرـ ٣ رٌٚبت ؿك آ٨١ب ٨ٓي١٤يٌت ي٤٨ؿي

  .ؿاؿ١ـ ٝي
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 ٦ّ اٙغ٤حي ثـكاٙـّي٠ فال٦ٝ ىلم١ـاٟ ام ت٠ ص٢ـ
 ٣ فبٜٙ تلي٠ ثنكٓ تَليجبً ٣ ا١ـ عيبت ٍيـ ؿك اآلٟ

 ٣ آي٢ـ ٝي ُٞبك ث٦ ي٠ٞ ُٞبٗ ؿك ميـي٦ ُؾٔيت
 م١ـٕي ٝؾيي ٤ٓكت ث٦ اؽيل ٧بي ًبٗ ؿك

 ر٦ٚٞ، ام. ث٤ؿ١ـ ىقبٗ علّت اي٠ ؿك ٢٢ّـ، ٝي
 رليبٟ يِ ًلؿٝـاك ،" اٙغ٤حي عٌي٠" ٨ُيـ
 ص٤ٟ ٣ ُـ ٢ٝغ٦َ ؿك ًيبًي ـ ىل٢٧ٖي رـّي
 ك٣ايبت ٣ ٍلآٟ ثل ٌّٝٚغي ٣ ٓغجت ؽ٤ٍ ا١ٌبٟ

 ٢ٝبعٌ ث٦ ث٤ؿ اهلل عنة ٣ اٝبٛ عضلت ام ٝتإحل ٣
 ك٣م ِٝلّي٠، ام ثلائت ؿكثبك٥ ٣ كىت ٝي ٝؾتٚو
 ثب ٝجبكم٥ ٙن٣ٛ اًتْجبك، ثب ٝجبكم٥ ٙن٣ٛ ٍـى،

 ٣ ّلؿ ٝي ايلاؿ ٤ُكي پل ٧بي ًؾ٢لا١ي اًلائي٘
 ؿك ُٞب ٖٝل ٦ّ مؿ ٝي ٨١يت ٧ب ميـي ث٦ ٧ٞي٦ِ

 صلا پي ١ـاؿيـ ؽٜٚ ثب ٝجبكم٥ ُقبك تبكيؼ ع٤ٗ
 ٧ٜ ُقبك يِ ٣ ٢ّيـ ١ٞي علّتي ٣ ١ٌِت٦ آكاٛ

 ي٢ٞي ٝزب٧ـاٟ ُقبك ٧ٜ اآلٟ ٦ّ ّلؿ١ـ ؿكًت
  :اًت ثٌت٦ ًييـ١ََ ٧بي پلصٜ ك٣ي ثل ٣ اًت

 فٚي اّٙٚق٢ـ٦ إلًلائي٘، ا٤ٞٙت إلٝليْب، ا٤ٞٙت
  .ٙالًالٛ ا٢ٙٔل اٙي٤٨ؿ،

  الحوثي جريان شعار و پرچم
 رب ٧ل اٙغ٤حي عٌي٠ ٦ّ ث٢ـي ص٨بك ُقبك يِ

 تْلاك كا آٟ ر٤ا١بٟ كىت، ٝي ًؾ٢لا١ي ثلاي
 ا٤ٞٙت ألٝليْب، ا٤ٞٙت: ام ث٤ؿ فجبكت ّلؿ١ـ ٝي

 ٣ي. ٙإلًالٛ ا٢ٙٔل اٙي٤٨ؿ، فٚي اّٙٚق٦٢ إلًلائي٘،
 كا ٢ٝغ٦َ ميـي ر٤اٟ ١يل٧٣بي تـكيذ ث٦

 2666 ٧بي ًبٗ ام كا ّبك اي٠ ٣ ّلؿ ؿ٧ي ًبمٝبٟ

 رليبٟ اي٠ ٕيلي ا٣د ٣ٙي ّلؿ، آمبم 2661 ٣
 فجـاهلل فٚي ٦ّ ُـ ًؾتي ا١تؾبة ثب ٧ٞنٝبٟ

 ي٠ٞ ع٤ْٝت اي٠ ٣اٍـ ؿك. ؿاؿ ٝي ا١زبٛ ثبيـ ٓبٙظ
 ر٤ا١بٟ اٙجت٦ّ. ّلؿ ا١ـامي ٢ًٔ ث٦ ُل٣ؿ ٦ّ ث٤ؿ

 يِ ؿك ٝخالً ّلؿ١ـ؛ رـّي علّت يِ ميـي
 ًل كا ُقبك ٧ٞبٟ ٓبٙظ، فجـاهلل فٚي ًؾ٢لا١ي

 ثجي٠ ٕيت ٣ ُـ ١بكاعت ٓبٙظ فجـاهلل فٚي. ؿاؿ١ـ
 يِ ر٤٨ٞك، كئيي ر٤ٚي ٦ّ كًيـ٥ ّزب ث٦ ّبك
 آي٢ـ ٝي ثيٖب١ٖبٟ، تإحيل تغت ٣ اىلاعي ر٤اٟ فـ٥ّ
 ٍغـ كا ر٤٨ٞك كئيي ًؾ٢لا١ي ٣ ؿ٢٧ـ ٝي ُقبك
 فٚي ٦ّ اي ث٨ب٦١. ث٤ؿ ث٨ب٦١ اي٨٢ب ٣ٙي ٢٢ّـ، ٝي

 ّلؿٟ كاضي ؽ٤اًت، ٝي ٓبٙظ فجـاهلل
 ص٢ي٠ آٝليْب ث٦ ّلؿ ًقي ٙقا ث٤ؿ ٧ب آٝليْبيي

 ٢ٝغ٦َ ؿك ُٞب آٚي ؿ٠ُٞ ٦ّ ٢ّـ ٣ا٤ٞ١ؿ
. ايلاٟ تإحيل تغت ُيقيبٟ ٧ٜ آٟ ٧ٌت٢ـ، ُيقيبٟ

 كا آ٨١ب ٣ ٤ُيٜ ٝجبكم٥ ٣اكؿ آ٨١ب ثب ؽ٤ا٧يٜ ٝي ٝب ٣
  .٢ّيٜ ١بث٤ؿ

 اٝبٛ ام ٧بيَ ًؾ٢لا١ي تٞبٛ ؿك اٙغ٤حي عٌي٠
 ٣( ؿ)فٚي اٝبٛ فب٤ُكا، ك٣م ٍـى، ك٣م ،(ك٥)ؽٞي٢ي
 آ٨١ب ام ٣ ٕيت ٝي ًؾ٠ ا١َالثي ٣ ُيقي ٝجب١ي
 ؿك عـاٍ٘ ٦ّ اًت صين٧بيي اي٨٢ب. ّلؿ ٝي ؿىبؿ
 ًبث٦َ ميـي٦ ؿك ٣ًيـ عزٜ اي٠ ؿك اؽيل ؿ٦٧ ص٢ـ

 ؿ٣ٙت. ث٤ؿ ١ِـ٥ ٝغلط رـّي ٍـك اي٠ ٣ ١ـاُت
 ّلؿ ًقي ٓبٙظ، فجـاهلل فٚي ع٤ْٝت ٣ ي٠ٞ

 آ٨١ب ٣ رـا ي٠ٞ ميـي٦ ثـ٦١ ام كا رليب١َ ٣ اٙغ٤حي
 اي٠ ٦ّ ٤ٓكتي ؿك ٢ّـ ٝقلىي فِلي اح٢ب ُيق٦ كا
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 ٧بيي ميـي آ٨١ب ٦ّ ث٤ؿ اي٠ ٣اٍقيت ٣ ١ج٤ؿ ؿكًت
  .ث٤ؿ١ـ ُـ٥ ثيـاك ٦ّ ث٤ؿ١ـ
  اٙغ٤حي ثـكاٙـي٠ عٌي٠ ٨ُيـ
 يِ ثب ت٤ا١ـ ٝي اي٦ْ٢ ؽيبٗ ث٦ ٓبٙظ فجـاهلل فٚي

 رٞقيت ٣ اٙغ٤حي عٌي٠ ّبك ١ؾبٝي ع٦ٚٞ
 ؿك ٢ّـ ًل٥ يِ ٧ٌت٢ـ، ا٣ ٧ٞلا٥ ٦ّ كا ٝغـ٣ؿي

 ث٦ ٣ ي٠ٞ ُٞبٗ ٧٤ٌّتب١ي ٢ٝبعٌ ث٦ 2664 ًبٗ
 ٣ ّلؿ ع٦ٚٞ " ٝلّاٟ" ٧٤ٌّتبٟ ِٝؾْ ٤ٓكت

 ٢ًٖي٠، ٤٧ايي ٧بي ثٞجبكاٟ ٣ ٧ب ؿكٕيلي ام ثقـ
 ث٦ كا ٤٧اؿاكا١َ ام تقـاؿي ٣ اٙغ٤حي عٌي٠ آٍبي

 ؽب٧لي ٙغبػ ام يبكا١ِبٟ ثَي٦ ٣ كًب١ـ ٨ُبؿت
 آمبم ث٦ْٚ ١ج٤ؿ ّبك پبيبٟ اي٠ ٣ٙي ُـ١ـ، پلا٢ّـ٥
 ٝزيـ ٍلآٟ تقجيل ث٦ ٣ ث٤ؿ ٢ٝغ٦َ ؿك رـّي تغ٤ٙي

 ُبيـ. " ؽيلاٙٞبّلي٠ اهلل ٣ اهلل ْٝل ٣ ْٝل٣ا ٣"
 ٣ ي٠ٞ ع٤ْٝت ر٢ٔ ا٣ّٙي٠ ٦ّ پيَ ًبٗ پ٢ذ

 ١يل 266 عـ٣ؿ آ٨١ب رٞقيت ّّ٘ ؿكٕلىت، ٧ب ع٤حي
 ٦ّ اًت كًيـ٥ ربيي ث٦ ّبك اآلٟ ٣ٙي ١ج٤ؿ، ثيِتل

 ام ٝب٥ ص٨بك ث٦ ١نؿيِ ا٤٢ّٟ ٦ّ ُِٜ ر٢ٔ ؿك
 ٕيت٦ رليبٟ اي٠ ؿك ٧ٞض٢بٟ ٣ ٕقكؿ ٝي آٟ آمبم
 عٌي٠ رب١ِي٠ " اٙغ٤حي فجـاٙٞبِٙ" ٦ّ ُـ٥

 اي٠ ؿك كا ١يل ٧ناك ٓـ ص٢ـ ٣ي، ثلاؿك ٣ اٙغ٤حي
 ٣ ٌٝٚظ ثٌيزي ١يل٧٣بي ٤ٓكت ث٦ ٢ٝغ٦َ

 ع٤م٥ ؿيٖل اٝل٣م. اًت  ّلؿ٥ ًبمٝب١ـ٧ي پبكتيناٟ
 اًتبٟ ٣ ٝلّاٟ ث٦ ٝغـ٣ؿ ٧ب ع٤حي ١ي٤ف ٣ ؿكٕيلي

 ُٞبٗ اًتلاتويِ اًتبٟ ص٢ـي٠ ث٦ْٚ ١يٌت ٓقـ٥
 ١ي٤ف ع٤م٥ ٢ٓقب، ١نؿيْي تب ي٠ٞ ملثي ُٞبٗ ٣

 اؽجبك ؿ٣ًتبٟ، إل. آ٨١بًت تٔلّه ؿك امٚت ٣ آ٨١ب
 ١٤ُـ ٝي ٝت٤ر٦ّ ؽ٤ثي ث٦ ٢٢ّـ پيٖيلي كا ٧ب كًب٦١

 ث٦ فلثٌتبٟ ٣ك٣ؿ ام پي عتّي ي٠ٞ، ع٤ْٝت ٦ّ
 افالٛ ٧ـه يق٢ي ١جلؿ٥، پيَ ام ّبكي ٧يش ٝبرلا
 ٣ ي٠ٞ ؿك ٧ب اٙغ٤حي علّت ّلؿٟ ١بث٤ؿ آ٨١ب ُـ٥

 فلثٌتبٟ ٝلم ث٦ ٓقـ٥ كا٥ ّلؿٟ ثبم آٟ ؿ١جبٗ ث٦
 ٣ ثٌت٦ كا٥ اي٠ ٧ٞض٢بٟ ٦ّ ُب٧ـيٜ ٝب ٣ٙي ث٤ؿ،

 ؿك ٦ٞ٧ ٧ب اًتبٟ اي٠ ٣ ٧بًت ع٤حي ٢ّتلٗ تغت
 ٍـيٜ ام ٦ّ ٓقـ٥ ٨ُل رن ث٦ ٧بًت ع٤حي اؽتيبك

 عيؼ كا ع٤ْٝتي ٝلاّن ٓقـ٥ ٨ُل ٝلّن ؿك ٧ٜ
 ٣ٍت ص٢ـ ٧ل ٧ٜ ٨ُل ٧ٞبٟ ؿك ٣ٙي ّلؿ١ـ، ٝي
 ٧ٞي٠. ؿاك١ـ ٍلاك ٤ّث٢ـ٥ عٞالت ٤ٝكؿ ثبك، يِ

 يِ ٕيت٢ـ ٦ّ ٢ُيـيـ عتٞبً ٧ٜ پيَ ص٢ـي
 ١بّبٛ ٓقـ٥ ث٦ كا ٧ب ع٤حي ؿيٖل ُجيؾ٤ٟ
 ث٦ ي٠ٞ ؿ٣ٙت ٦ّ اًت عبٙي ؿك اي٠. ٕقاُتيٜ
 ٝلؿٛ ٣ ٧ب ع٤حي ٤٧اپيٞب ثب آٝيني ٌٍب٣ت ٤ٓكت
 ع٤ْٝت ٣ ٢ّـ ٝي ثٞجبكاٟ كا ٢ٝغ٦َ ثي٢ٖب٥

 ام ثيَ ٝب٦٧ يِ َٝغـ يِ ؿك ٧ٜ فلثٌتبٟ
 ٍجي٘ ام ٝـكٟ ٤٧اپيٞب٧بي ثب پل٣ام ًُلتي 666
 ؿاؿ ا١زبٛ ٧ب ع٤حي ٢ٝبعٌ ام ثقضي ك٣ي ثل 15اه

 ؿا١يـ ٝي ٦ّ ص٢بٟ. اًت ّلؿ٥ ثٞجبكاٟ كا آ١زب ٣
 ٧بي اكتَ ٝز٨ّنتلي٠ ام يْي ؿاكاي فلثٌتبٟ

 ميبؿي َٝبؿيل ٧ب ًبٗ اي٠ ع٤ٗ ؿك ٣ اًت ٢ٝغ٦َ
 ؿاكؿ ٦ّ اًت ثبكي ا٣ّٙي٠ اي٠ ٣ ؽليـ٥ ًالط
 اٝتغبٟ رـّي ر٢ٔ يِ ؿك كا ؽ٤ؿ ٧بي ًالط
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 ؿك تٞبٛ ٍـكت ٣ ٤ٍّت ثب ٧ب ع٤حي ٣ٙي ٢ّـ، ٝي
  .ؿاك١ـ عض٤ك ٢ٝغ٦َ
 اي٠ ؿك اآلٟ ٦ّ اتّيبٍي ٦ّ اًت اي٠ ٠ٝ تغٚي٘
 رليبٟ يِ ؿ٣ثبك٥ ت٤ٙـ تلؿيـ ثـ٣ٟ اىتبؿ٥، ٢ٝغ٦َ
 ٣ ؽبٙٞي٠ ٣ ؽٜٚ ثلاثل ؿك ايٌتبؿ٥ ا١َالثي ٣ ٝجبكم

 عبٗ في٠ ؿك ٦ّ اًت ر٨ب١ي ًغظ ؿك ٌٝتْجلي٠
 كي٦ِ ؿاكاي ٣ ٤ٍي ُيقي رليبٟ يِ رليبٟ اي٠
 ؽيٚي ٣ ُـ٥ ٝت٤ّٙـ ي٠ٞ ؿك رليبٟ اي٠. ٧ٌت ٧ٜ
 ٢ّيـ ؿٍّت إل ُٞب. اًت ُـ٥ ٝت٤ٙـ ٤ٍي ٧ٜ

 ١يل 266 ام اٙغ٤حي عٌي٠ اكتَ ٣ ثٌيذ ١يل٧٣بي
. اًت كًيـ٥ ١يل ٧ناك ٓـ٧ب ث٦ ا٤٢ّٟ آمبم، ؿك

 ثبُيٜ ؿاُت٦ ١جبيـ رليبٟ اي٠ آي٢ـ٥ ام ١ٖلا١ي ٧يش
 ٣ ٝؾْٚ رليبٟ يِ رليبٟ اي٠ اي٦ْ٢ ؽبعل ث٦

 مٝي٦٢ ٣ ٍبفـ٥ ثب ٦ّ اًت كاًؼ ايٞبٟ ثب ٣ ىـاّبك
 يق٢ي. اًت ٕلىت٦ ُْ٘ ٢ٝغ٦َ ؿك ٝلؿٝي ّبٝالً

 ١يل ٝيٚي٤ٟ يِ عـ٣ؿ ث٦ تجـي٘ ٦ّ ١يلي 266 آٟ
 اي٦ْ٢ ثـ٣ٟ ا١ـ ّلؿ٥ يبكٕيلي ٝلؿٛ ؽ٤ؿ ام ا١ـ، ُـ٥

  .ثبُـ ؽبٓي اْٝب١بت ٣ پ٤ٗ آٟ ٝغ٤ك
 ّبىي ٣. ٧ٌت٢ـ ميٌتي ًبؿ٥ ثٌيبك ٝلؿٛ ي٠ٞ ٝلؿٛ
 ١ؾل ؿك كا تبكيؾي ًٚغ٤ِكي ك٣عي٦ آٟ اًت

 ؿك اًٚغ٦ ثلثؾ٤كؿ، ي٢ٞي يِ ميلت ث٦ ٣ ثٖيليـ
 ـ اًت ىلا٣اٟ آ١زب ؿك ٧ٜ اًٚغ٦ ـ ٕيلؿ ٝي ؿًت

 صين آ٨١ب ث٢بثلاي٠. ٤ُؿ ٝي ١جلؿ ٝيـاٟ ٣اكؿ ٣
 ث٤ٖييـ إل ٦ّ ١ـاك١ـ ؿاؿٟ ؿًت ام ثلاي ميبؿي

 ص٦ ٤ُؿ ثٞجبكاٟ ك٣م ؿك ثبك 16 ٓقـ٥ ٨ُل

 ٣ ك١٣ـ ٝي ٨ُل ام ثيل٣ٟ ث٦ آ٨١ب ٧يضي ٤ُؿ؟ ٝي
  .ٕلؿ١ـ ٝي ثل ٨ُل ث٦ ؿ٣ثبك٥
 ف٨ـ٥ ث٦ اٙغ٤حي رٞقيت ك٧جلي اآلٟ
 ٨ُيـ تل ٤ّصِ ثلاؿك " اٙغ٤حي فجـاٙٞبِٙ"

 ثلاؿك ايِبٟ اٙجت٦ّ ٦ّ اًت اٙغ٤حي عٌي٠
 آٙٞبٟ ؿك ٦ّ ؿاكؿ اٙغ٤حي يغيي ١بٛ ث٦ تلي ثنكٓ
 ١٤ٔٝيت ٣ٙي ث٤ؿ ٝزٚي ١ٞبي٢ـ٥ ٍجالً ٣ اًت

. ِٕت افـاٛ ث٦ ٝغ٤ْٛ ٣ ُـ ٙن٤ اٍ پبكٙٞب١ي
 ثيل٣ٟ ي٠ٞ ام ُـ ٝزج٤ك اؽيل ٧بي ًبٗ ؿك ايِبٟ

 ٤١في ث٦ ٣ اًت ٌٝتَل آٙٞبٟ ؿك ا٤٢ّٟ ٧ٜ ٣ ك٣ؿ
 ٣ ك٣ؿ ٝي ُٞبك ث٦ اٙغ٤حي رليبٟ ًؾ٤ٖ٢ي

 ٝٔبعج٦ ايِبٟ ثب ث٤ِؿ اي ٝٔبعج٦ إل ٝق٤ٞالً
  .٤ُؿ ٝي

 ١جبيـ ٦ّ ٧ٌت ٧ٜ ؿكًتي ًؾ٠ ٣ ٤ُؿ ٝي ٕيت٦
 ث٤ي ٣ ك١ٔ ي٠ٞ ؿك ربكي ٧بي ؿكٕيلي ث٦

 ثغج ٧ٞي٠ ٧ٜ اًالٝي ر٤٨ٞكي ؿك. ؿاؿ ٝق٧جي
 ٦ّ ٤ٕيـ ٝي ٧ب ع٤حي ث٦ ي٠ٞ ؿ٣ٙت. اًت ٝغلط

 ام إل. ١يٌت٢ـ ميـي ٣ ٧ٌت٢ـ( اح٢بفِلي) كاىضي
 اًت ٌّي ص٦ ٣اٍقي ميـي ٦ّ ثپل٢ًـ آ٨١ب
 ِْٝٚي ؽٚيب ثب ٦ّ ٧ٌت٢ـ ٌّب١ي ٦ّ ٤ٕي٢ـ ٝي

 ثـُبٟ ايلاٟ ام ١ـاكؿ، ِْٝ٘ ٢ًّت ا٧٘ ثب ١ـاك١ـ،
 اعٌبى اُتلاّي ١َغ٦ ٧يش فِلي٦ اح٢ب ثب آيـ، ٝي

 ثبيـ ٣اٍقي ميـي ٦ّ اًت اي٠ ٣اٍقيت ٣ٙي. ٢ْ١ـ
 يق٢ي. ثبُـ فْي ثل ؿكًت ٌٝبئ٘ اي٠ تٞبٛ ؿك

 ؿك ميـي٦ ٍـكت٢ٞـتل ٣ آي٘ رليبٟ ٣ ٣اٍقي ميـي
 ام ثقـ ؽالىت ؿكثبك٥ ٤ٝضقَ تبكيؼ، ع٤ٗ
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 ثب اًت فِلي٦ اح٢ب ٤ٝضـ ٧ٞبٟ( ّ)پيبٝجل
 ت٤ري٦ كا ؽٚيب ٦ّ رليب١بتي آٟ اؽتاله، ّٞتلي٠

 ٣ ث٤ؿ١ـ ميـي٦ ؿك اي عبُي٦ رليب١بت يِ ّلؿ١ـ ٝي
 كا آ٨١ب ًٚيٞب١ي٦ يب ثتلي٦، ٓبٙغي٦، اًٜ ث٦ ٝب

 ؿك تيْل ؿ٢٧ـٕبٟ اؿا٦ٝ ٧ٜ ٝب مٝبٟ ؿك. ٢ُبًيٜ ٝي
 يب ميـي٦ ٣اؿاؿ٥ ٣ ك٢ُ٣يْل عج٦َ ثيِتل عبُي٦،

 ٢ًت ا٧٘ ام ٧٣بثيت ٕلايِبت ث٦ ٕل١٣ـٕبٟ
 ؿك ٢ًتي ٤ٓكت ث٦ ٦ّ اي ميـي٦ ٣ٕل٦١. ٧ٌت٢ـ
 ٝب ثب اًت ٝغلط ميـي٦ فٚٞي٦ ٧بي ع٤م٥ ٣ ٓقـ٥

 ث٦ ّالٝي، ٧بي ثغج ؿك كا تيب٣ت ّٞتلي٠
  .ؿاك١ـ اًالٛ ٓـك ٝغبٙت ٤ٝكؿ ؿك ؽ٤ّٔ
  اٙغ٤حي رليبٟ ات٨بٝبت

 ات٨بٝبت ٣ ٤ٝاكؿ اي٠ ام ٦١٤ٞ١ يِ اي٦ْ٢ ثلاي عبال
 ١٤ٔٝيت ٙن٤ عْٜ ثجي٢يـ، كا اٙغ٤حي رليبٟ ث٦

  :ؽ٤ا١ٜ ٝي ُٞب ثلاي كا اٙغ٤حي يغيي پبكٙٞب١ي
 اي٠ ث٦ ٝت٨ٜ ي٠ٞ پبكٙٞبٟ كًٞي ؿكثيب١ي٦ ايِبٟ
  :ا١ـ ُـ٥ ث٢ـ٧ب

 اٝبٝبٟ ع٤ْٝت ؿ٣ثبك٥ ّلؿٟ ثلٍلاك ثلاي تالٍ.1
  ي٠ٞ، ؿك ميـي٦

  ي٠ٞ، ؿك ىَي٦ ٣اليت ١ؾلي٦ ّلؿٟ پيبؿ٥.2
 ؿكًت ث٢ـ اي٠ ثؾَ يِ ثلًـ ١ؾل ث٦ ُبيـ
 ُجي٦ ثب٢ُـ ؿ١جبَٙ إل ميـي اٝبٝت ص٤ٟ! اًت

 ٤١ؿ يِ اي٠ آ٘ ؿك ٣ٙي اًت، ىَي٦ ٣اليت
 ٧ٞبٟ ؽ٤ا٢٧ـ ٝي اي٨٢ب ث٤ٖي٢ـ ٦ّ اًت تجٚينبت
 ٦ّ ٤ٓكتي ؿك ٢٢ّـ، پيبؿ٥ ي٠ٞ ؿك كا ايلاٟ ا٤ٖٙي

 ٦ّ ٤ٓكتي اي٠ ث٦ عـاٍ٘) ١يٌت صيني ص٢ي٠
  .(٤ٕي٢ـ ٝي اي٨٢ب

 ث٦ اٙغ٤حي رليبٟ ٦ّ ث٤ٖييٜ ت٤ا١يٜ ٝي عـاّخل
 ُيق٦ فٞ٘ اًتَالٗ ٣ اٍتـاك ثبمٕلؿا١ـٟ ؿ١جبٗ
 ا٤ٖٙي يِ ٤ٓكت ث٦ اي٦ْ٢ ٣ٙي اًت، ميـي٦

 كا ايلاٟ ؿك ىَي٦ ٣اليت ا٤ٖٙي ثؾ٤ا٢٧ـ ِٝؾْ
 ايلاٟ ىَي٦ ٣ٙيّ ٦ّ ث٤ٖي٢ـ ثؾ٤ا٢٧ـ يب ٢٢ّـ، پيبؿ٥

 آٟ ث٦ ؿاك١ـ ؽيٚي اي٨٢ب ٦ّ) ٢ّـ ع٤ْٝت ي٠ٞ ثل
  .١ـاكؿ ٣ر٤ؿ ؿيـٕب٧ي ص٢ي٠ ىقالً( م٢١ـ ٝي ؿا٠ٝ

 فٚي يق٢ي اٝل؛ ٣ٙيّ فٚي٦ ٤ُكٍ ث٦ تغليِ.3
  ٓبٙظ، فجـاهلل

 ٣ ٕلايي عبيي٦ ك٣عي٦ ت٤ًق٦ ثلاي تغليِ.4
 ات٨بٛ ثيِتل ات٨بٛ اي٠ ميـي؛ ٝق٧ت اًتَالٗ
  اًت، ًيبًي

 ٣ ٤ُؿ ٝي اٝبٝي٦ ث٦ ٝلث٤ط ٦ّ تيْلاتي تغْيٜ.5
 اؽتٔبٓي عٌّ ع٤ْٝت ٦ّ ٝغٚت اي٠ تل٣يذ

 ُـ٥ ٝنبٙغ٦ صَـك ٦ّ ثي٢يـ ٝي. اًت ( ؿ)ثيت ا٧٘
 ميـي٦ افتَبؿ ٣ ا١ـي٦ِ في٠ تيْل اي٠ آالّ اًت
  .١ـاكؿ اٝبٝي٦ ث٦ اؽتٔبّ ٙن٣ٝبً ٣ اًت
 ميـي ٧ب ع٤حي اي٠ ٤ٕيـ ٝي ؿاكؿ ي٠ٞ ؿ٣ٙت اآلٟ

 ٣ ٤ٕييٜ ٝي ٝب ٦ّ اًت صيني آٟ ميـي٦ ١يٌت٢ـ،
 اي٠ ٣ ا١ـ اح٢بفِلي٦ ك٣ ؿ١جب٦ٙ ٣ ايلاٟ ٝنؿ٣ك اي٨٢ب

 ٝتإحل اي٨٢ب اي٦ْ٢ ٣ٙي ١يٌت، ٓغيظ آالً ٌٝئ٦ٚ
 ٓغيظ ٧ٌت٢ـ اًالٝي ا١َالة ٣ اٝبٛ اىْبك ام

 ٣ ٙج٢بٟ من٥ ٧بي ٢ًّي ٦ّ ع٤كي ٧ٞبٟ اًت
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 ٧بي ا١ـي٦ِ ٣ اًالٝي ا١َالة ام ٝتإحل عٞبى
  .٧ٌت٢ـ( ك٥)ؽٞي٢ي اٝبٛ آٟ، ث٢يب١ٖقاك

 ثب ٝجبكم٥ ثلاي ٦ّ اًت رـيـي ك٣ط اي٠ ٣
 ؿك ؽبٜٙ ٣ مبٓت ٧بي ع٤ْٝت ٣ ٌٝتْجلاٟ

  .ؿاكؿ ٣ر٤ؿ ٢ٝغ٦َ
  ي٠ٞ ٣ضقيت ؿكثبك٥ ٨ٜٝ ١ْبت

 ًيبًي ص٦ ٣ اٍتٔبؿي ١ؾل ام ص٦ ي٠ٞ ع٤ْٝت
 اآلٟ ي٠ٞ ع٤ْٝت ميلا اًت، ضقو ٤ٝضـ ؿك

 ِْٝ٘ ؿ٣ ١ـاكؿ، ِْٝ٘ ُٞبٗ ميـيبٟ ثب ىَظ
 ٦ً ؿك ٧ٞنٝبٟ ي٠ٞ ع٤ْٝت يق٢ي ؿاكؿ ٧ٜ ؿيٖل
  :اًت ؿكٕيل رج٦٨

  ميـي٦، ُيقيبٟ.1
  .ر٤٢ة ؿك عٚجبٟ رـايي.2

 ٣ اًت آٝـ٥ ٣ر٤ؿ ث٦ ي٠ٞ ؿ٣ اتغبؿ ام ثقـ ثغخي
 ؿك كا ٌٝب٣ي ع٤ًَ ٧ٞي٦ِ ٧ب ر٤٢ثي اي٦ْ٢ آٟ

 ٧ٞي٦ِ ٣ ّلؿ١ـ ٝي ٝغبٙج٦ حل٣ت تٌَيٜ ٣ ٍـكت
 ٤ُؿ، ١ٞي اؿا عَِّبٟ ٦ّ ّلؿ١ـ ٝي اعٌبى ٧ٜ

 ؿ٣ اتّغبؿ ام ثقـ ًبٗ ص٨بك يق٢ي ،1994 ؿك ٝخالً
 ؽ١٤ي٠، ١جلؿ آٟ ؿك ٣ ُـ١ـ ر٢ٔ ٣اكؿ ي٠ٞ

. ٢٢ّـ ًل٤ّة كا ٧ب ر٤٢ثي ُـ١ـ ٤ٝىٌ ٧ب ُٞبٙي
 ٣ اًت ُـ٥ م١ـ٥ ؿ٣ثبك٥ رليبٟ آٟ اآلٟ

 ؿيٖل ٣ فـٟ ٝلّنيت ث٦ ي٠ٞ ر٤٢ة عٚجبٟ رـايي
  ع٤ْٝتي ؿكؽ٤اًت اآلٟ ر٤٢ثي ٧بي اًتبٟ

 رج٦٨ يِ ؿك ي٠ٞ ع٤ْٝت ٣ ؿاك١ـ ؽ٤ؿٝؾتبك
 آٟ ٣ اًت ؿكٕيل ًيبًي ١ؾل ام تل رـّي

 كاثغ٦ ٦ّ اًت ربٙت ٣ اًت ر٤٢ثيبٟ عٚجي رـايي

 ٣ ١يٌت ثـ ٧ٜ ر٤٢ة ٧بي رليبٟ ٣ ٧ب ع٤حي ثي٠
 ٤ٝضـ ٧ٜ ُبيـ ٣ ؿاك١ـ ٧ٜ ثب ؽ٤ثي ١ٌجتبً كاثغ٦

 ث٦ ٧ٜ كا آ٨١ب ٦ّ اًت اٙغ٤حي آٍبي ًيبًي
 ف٤٢اٟ ث٦ ٝخالً. اًت ّلؿ٥ ٧ٞلا٥ ؽ٤ؿ ثب اي ٦١٤ٕ
 ؿك ٦ّ كا ي٠ٞ اكتَ ام ميبؿي تقـاؿ يِ آ٨١ب ٦١٤ٞ١

 ٦ّ ّبكي ا٣ّٙي٠ ٣ ّلؿ١ـ اًيل اؽيل ٧بي ر٢ٔ اي٠
 آماؿ كا ٧ب ر٤٢ثي ٦ّ ث٤ؿ اي٠ ّلؿ١ـ ٍجٚي ر٢ٔ ؿك

 ٧ل. ١ـاكيٜ ّبكي ٧ب ر٤٢ثي ثب ٝب ٦ّ ٕيت٢ـ ٣ ّلؿ١ـ
 ّلؿ٥ اًيل ي٠ٞ اكتَ ؿك كا ٧ب ر٤٢ثي ام ّي
  .ّلؿ١ـ آماؿ ث٤ؿ١ـ

 رـي صبَٙ ؿصبك آٟ ثب ي٠ٞ ٦ّ ٤ًٝي رج٦٨.3
 فجـاهلل فٚي ٧ٜ ٧٣بثيبٟ. ٧ٌت٢ـ ٧٣بثيبٟ اًت
 ؿًت ٍـكت ٝبي٢ٚـ ٣ پ٢ٌـ١ـ ١ٞي ّبٝالً كا ٓبٙظ

 ٣ ٧ٌت٢ـ ٤ٍي  ١ٌجتبً رليب١ي ٣ ثبُـ ؽ٤ؿُبٟ
 ٢ّـ ٝي عٞبيت ٕل٥٣ اي٠ ام آ٘ ؿك ٧ٜ فلثٌتبٟ

 اؽيل ر٢ٔ اي٠ ؿك ا٤٢ّٟ ٢ْ١يـ ت٤ٔك ُٞب ٣
 ٓبٙظ فجـاهلل فٚي ١يـ ث٦ ي٠ٞ ُٞبٙي ٧ٌٞبي٦

 ٦ّ اًت اي٠ آ٨١ب آٗ ايـ٥ اًت، ُـ٥ ر٢ٔ ٣اكؿ
 ميـي٦ ٧ٜ ٣ ٓبٙظ فجـاهلل فٚي ع٤ْٝت ٧ٜ

 پ٢ذ ص٨بك، اي٠ ع٤ٗ ؿك آ٨١ب اي٦ْ٢. ٤ُؿ تضقيو
 ٕل ١ؾبك٥ ٣ ث٤ؿ١ـ ّلؿ٥ ٤ًْت ٤١في ث٦ ًبٗ

 ث٦ ث٤ؿ١ـ، ٝقل٦ّ ثيبك آتَ اعيب١بً ٣ ث٤ؿ١ـ ٧ب ؿكٕيلي
 ؿ٣ اي٠ ؽ٤اًت٢ـ ٝي آ٨١ب يق٢ي. اًت فّٚت ٧ٞي٠
 ع٤ْٝت ٧ٜ يق٢ي. ١٤ُـ تضقيو ّبٝالً ٍـكت
 عبّٜ ٦ّ ٢ّٖل٥ عنة ٤ًْالك رليبٟ ٣ ي٠ٞ
 ثبال ٧٣بثي رليبٟ ١تيز٦ ؿك ٣ ٧ب ميـي ٧ٜ ٣ اًت
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 ص٢ـ ٦ّ ي٠ٞ ٝزٚي ًبثٌ كئيي اتّيبٍبً ٦ّ. ثيبيـ
 ام االعٞل عٌي٠ فجـاهلل كىت، ؿ١يب ام پيَ ٣ٍت

 ٤١في ث٦ ٣ ٧٣بثي رليبٟ اي٠ رـي ٤٧اؿاكاٟ
 ٙج٢بٟ، ؿك عليلي ٝخ٘ ث٤ؿ، ُٞبٙي ٧ٌٞبي٦ فبٝ٘

 ث٦ ٍـكت٢ٞـي ١ٌجتبً ربيٖب٥ ام پٌلا١َ ٧ٜ اآلٟ ٣
 ث٢بثلاي٠. ثلؽ٤كؿاك١ـ ٍجبئ٘ ٝيبٟ ؿك ؽ٤ّٔ

 فٚي ٧ٜ ٦ّ اًت اي٠ ي٠ٞ ُٞبٙي ٧ٌٞبي٦ آٗ ايـ٥
 ٢ّٖل٥ عنة ٣ ٤ًْالك رليبٟ ٣ ٓبٙظ فجـاهلل

 ٣ ١٤ُـ تضقيو ٧ب ميـي ٧ٜ ٣ ثؾ٤كؿ ٌُْت
 ؿك ٣ ثب٢ُـ ؿاُت٦ رـّي ٨ًٜ ٍـكت ؿك ١ت٤ا٢١ـ
 ٣ آ٨١ب علىـاك رليبٟ ٣ االعٞل رليبٟ آٟ ف٤ٕ

 ؽغل يِ اي٠ ٦ّ ثيبي٢ـ ّبك ًل ثل ي٠ٞ ٧٣بثيت
  .اًت آٟ ٝلؿٛ ٣ ي٠ٞ ثلاي رـّي
  ي٠ٞ ع٤اؿث ؿك ٧ب ًق٤ؿي ١ََ
 ي٠ٞ ثب اٍ ع٤ال١ي ٝلمي ؽظّ فلثٌتبٟ ثلاي

 رليبٟ پِتيجب١ي ؽغ٤ط ام يْي اآلٟ. ؿاكؿ ا٧ٞيت
 ٓـ ص٢ـ ٣ ٧ناك ٌٕتلؿ٥ ٝلم ٧ٞي٠ اٙغ٤حي

 ٦١ ٣ ؿاك١ـ فلثٌتبٟ ثب ٦ّ اًت ّي٤ٚٝتلي
 اي٠ ت٤ا١ـ ١ٞي َٝتـكي اكتَ ٧يش ٦١ ٣ فلثٌتبٟ

 ٝلم عله آٟ ٣ ٢ّـ ٢ّتلٗ ّبٝ٘ ع٤ك ث٦ كا ٝلم
 اي٨٢ب ثب ٣ ٧ٌت٢ـ ٝق٧ت ميـي ٢ٝبعَي ؿك ٧ٜ

 ؽ٤ة ٧ٜ ُبٟ اٍتٔبؿي ٣ضـ ٣ ؿاك١ـ ؽ٤ثي ك٣اثظ
 ِّٞ اي٨٢ب ث٦ ٣ ؿاك١ـ ثبالتلي ًلا٦١ ؿكآٝـ ٣

  .٢٢ّـ ٝي
 ؿكٕيلي ؿك ٧ب ًق٤ؿي ِْٝالت ام يْي اي٠ ث٢بثل

 ي٠ٞ ؿاؽ٘ ىَظ ُيقيبٟ ٦ّ اًت اي٠ ميـيبٟ ثب

 ي٠ٞ ثب ًق٤ؿي ٝلم ٧ٜ ٢ٝبعٌ ام ٢ٝبعَي ١يٌت٢ـ
 عبئن ثٌيبك فلثٌتبٟ ثلاي اي٠ ٣ ٧ٌت٢ـ ميـي ٧ٜ

 فلثٌتبٟ ر٤٢ثي ٢ٝبعٌ كاعتي ث٦ ٣ اًت ا٧ٞيت
 اًت ـ اًٞبفيٚي ٣ ميـي ـ ١ِي٠ ُيق٦ ٦ّ
. ثب٢ُـ ٝتإحل ي٠ٞ ؿاؽ٘ رليب١بت ام ت٤ا٢١ـ ٝي

 ٢ٝبًت ٤ٍٝقيت يِ ّٞي٠ ؿك فلثٌتبٟ ٢ٝت٨ي
  .ث٤ؿ

 ٍـكت عزٜ ٦ّ ى٨ٞيـ ٦ّ ٣ٍتي ام فلثٌتبٟ
( ثقـ ث٦ ص٨بكٛ ر٢ٔ ام) اًت ميبؿ صَـك ٧ب ع٤حي

 ؿك ٙقا. ٢ّـ ِّٞ ي٠ٞ ع٤ْٝت ث٦ ٕلىت تٔٞيٜ
 ث٦ آُْبك ٣ پ٨٢بٟ ٤ٓكت ث٦ اؽيل ٧بي ًبٗ ع٤ٗ

 َٝبث٘ ؿك ثت٤ا١ـ ٦ّ ّلؿ ٝي ِّٞ ي٠ٞ ع٤ْٝت
  .٢ّـ َٝب٣ٝت اٙغ٤حي رليبٟ
 ٦ّ ّلؿ٥ ٝت٨ٜ كا فلثٌتبٟ ثبك٧ب  اٙغ٤حي رليبٟ

 تب فلثٌتبٟ ٣ٙي ٢٢ّـ، ٝي ِّٞ ي٠ٞ ع٤ْٝت ث٦
 ٦ّ اتّيبٍي. اًت عله ثي ٦ّ ّلؿ ٝي ٣ا٤ٞ١ؿ عبال
 ي٠ٞ ملة ُٞبٗ ٝلمي ١َغ٦ ؿك ٦ّ ث٤ؿ اي٠ اىتبؿ
 ٝلم ؿك اًت اٙقج٤كي ٓقت ٧٤ٌّتب١ي ٢ٝغ٦َ ٦ّ
 ـ ؿ٣ؿ ٥٤ّ ـ اٙـؽبٟ رج٘ ١بٛ ث٦ ٧٤ّي فلثٌتبٟ ثب

 ؿاكؿ ٍلاك فلثٌتبٟ ؽبُ ؿاؽ٘ آ٘ ؿك ٦ّ اًت
 رليبٟ. اًت ي٠ٞ ٧بي ٧٤ٌّتبٟ ث٦ ٝتٔ٘ ٣ٙي

 ٧ٜ ٤ُا٧ـ عٌت ثل ٣ ـ ؿاكؿ اؿفب ٧ب اٙغ٤حي
 اي٠ فلثٌتبٟ ؿ٣ٙت ٦ّ ـ اًت ؿكًتي اؿّفبي

 ٢ٝبعٌ ك٣ي ثل ثب١ي ؿيـ٥ ثلاي كا ٧٤ٌّتبٟ
 ٤ٝاضـ ٕلىت٠ آتَ ميل اعيب١بً ٣ ثٞجبكاٟ ٧ب، ع٤حي
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 ؿ٣ٙت اؽتيبك ؿك ٝلمي، ؽظّ ؿك  اٙغ٤حي ١يل٧٣بي
  .ث٤ؿ ؿاؿ٥ ٍلاك ي٠ٞ

 كا ٧٤ٌّتبٟ اي٠ ٣ ٝلمي ؽظّ اي٠ فلثٌتبٟ ؿ٣ٙت
 آٍبي. ث٤ؿ ؿاؿ٥ ٍلاك ي٠ٞ اكتَ اؽتيبك ؿك

 ُج٦ْ ك٣ي ثل ٦ّ پيبٝي ؿك اٙغ٤حي فجـاٙٞبِٙ
 ث٦ ٝب ٦ّ ؿ٧ـ ٝي ت٤ضيظ ُـ، ٢ٝتِل اي٢تل١ت

 ؿك كا ٧٤ٌّتبٟ اي٠ ٦ّ ايٜ ٕيت٦ فلثٌتبٟ ؿ٣ٙت
 اي٠ ثبيـ ٝب ٕل٦١ ٣ ١ـ٧يـ ٍلاك ي٠ٞ اكتَ اؽتيبك

 ٣ ٢ّيٜ ىلٕ ؿ٠ُٞ ٢ٝغ٦َ ٧ٜ كا ٧٤ٌّتبٟ
. ٤ُؿ ع٦ٚٞ ٝب ث٦ آٟ ام ٦ّ ٢ّيٜ تغّٞ٘ ت٤ا١يٜ ١ٞي

 ٣ ١ْلؿ ت٤ر٦ فلثٌتبٟ ؿ٣ٙت ٤ٕي٢ـ ٝي ٧ب ع٤حي
 پي. ّلؿ١ـ ع٦ٚٞ ٧٤ٌّتبٟ آٟ ث٦ آ٨١ب ثبالؽل٥

 ؽبُ ؿاؽ٘ ث٦ ٧ب ع٤حي ٦ّ ٤٢ُيـ ٝي اي٦ْ٢
 اي٠ ؽبعل ث٦ اٙـؽبٟ رج٘ ؿك ّلؿ١ـ ع٦ٚٞ فلثٌتبٟ

  .اًت
 ٦ّ ؿ٣ؿي ٤ٕي٢ـ ٝي فلثٌتبٟ ٝغج٤فبت إل عبال

 آٟ ؿك ايلاٟ ٤ُؿ ٝي ِٝب٧ـ٥ اٙـؽبٟ رج٘ ام
 ٧بي ك٣م١ب٦ٝ ٧بي َٝب٦ٙ ًل ؿك ٣... ٣! اًت ؿٝيـ٥

 ٣ٙي ثي٢يـ، ٝي ميبؿ تجٚينبت ؿًت اي٠ ام فلثٌتبٟ
 آٟ ت٤ا١ٌت٢ـ ٧ب ع٤حي ٣ اًت ٧ٞي٠ ٍضي٦ ٣اٍقيت

 ٧ٜ فلثٌتبٟ اٙجت٦ ٣ ٢٢ّـ ًبمي پبُ ّبٝالً كا ٥٤ّ
 ّلؿ افالٛ ٣ ّلؿ پيـا ف٢ٚي ع٦ٚٞ ثلاي اي ث٨ب٦١

 ص٦ عبال. اًت ُـ٥ ع٦ٚٞ ٝب ؽبُ ث٦ ٦ّ
 ثٌيبك ٣اٍـ ؿك اي٨٢ب ؿا١يـ ٝي ُٞب! اي؟ ع٦ٚٞ

 ١يٌت٢ـ ٝتّْي ٝلؿٝي ٧بي پِت٤ا٦١ ث٦ ٣ ا١ـ ضقيو
 ٍـكت ث٦ ٕلؿؿ ثلٝي ؿاك١ـ ٧ٜ م٣كي إل ٣

 رج٘ ث٦ ع٦ٚٞ ٧ٞي٠ ؿك ٝخالً. ُبٟ اىناكي ًؾت
 ١يل 266تب166 ٧ب ع٤حي تقـاؿ ٢ّيـ ىلٕ اٙـؽبٟ،

 كا آٟ ام ٌٍٞتي يِ ٣ ُـ١ـ ٢ٝغ٦َ اي٠ ٣اكؿ
 تٔب٣يل ٣ٍتي ٣ٙي ا١ـ، ثلِٕت٦ ٣ ّلؿ٥ ًبمي پبُ

 ّلؿيـ ٝي ١ٖب٥ كا ٢ٝغ٦َ ؽجلي ٧بي ت٤ٚيني٤ٟ
 ؿك ٦ّ ؿيـيـ ٝي كا فلثٌتبٟ ٝلؿٛ ام ثنكٕي ا٤ٝاد
 ٧ناك 56 عـ٣ؿ فلثٌتبٟ ؿ٣ٙت. ىلاك١ـ ٣ ٤ّس عبٗ
 عزٜ ٣اٍـ ؿك ٣ٙي ّلؿ، تؾٚي٦ ٢ٝبعٌ آٟ ام كا ١يل

 اي٠ ام تل ٤ّصِ ثٌيبك ٧ب ع٤حي ١ؾبٝي فٞٚيبت
  .ث٤ؿ ٧ب ٣ا٢َّ

 ّي٤ٚٝتل 26 ثبيـ ٦ّ ّلؿ افالٛ فلثٌتبٟ ؿ٣ٙت
 ٌّي اي٢زب ٣ ٢ّيٜ ًبمي پبُ كا ي٠ٞ ؽبُ ؿاؽ٘

 ٢ٝغ٦َ آٟ ؿك ٦ّ عبٙي ؿك ٣ ثبُـ ١ـاُت٦ ١٤ًْت
 ٣ ٧٤ٌّتب١ي ٢ٝغ٦َ، ص٤ٟ اًت؛ ٝغبٗ اي٠

 ٣ اي ٍجي٦ٚ عبٙت ثب ك٣ًتب٧بيي ؿاكاي ٣ اٙقج٤ك ٓقت
 ١يٌت پقيل اْٝبٟ صيني ص٢ي٠ ٣ ٧ٌت٢ـ اي فِيل٥

 كاضي ٣ٙي مؿ١ـ، ت٤پؾب٦١ ثب كا ٢ٝبعٌ اي٠ پي
 اي٠ ث٦ ٤٧اپيٞب ثب ٣ ١لًيـ١ـ ا٧ـاىِبٟ ث٦ ٣ ١ِـ١ـ
 اٙٞٚٚي ثي٠ ًغظ ؿك ٝتإًيب٦١. ّلؿ١ـ ع٦ٚٞ ٢ٝبعٌ

 ُبٟ ث٨ب٦١ ٣ ١ٖلىت٦ ٤ٓكت رـّي ٧بي ٣ا٢َّ ٧ٜ
 ا١ـ ّلؿ٥ ع٦ٚٞ ا٣ّٗ ٧ب ع٤حي ص٤ٟ ٦ّ اًت اي٠
  .٧ٌت٢ـ ثلؽ٤كؿي ص٢ي٠ ٌٝتغٌّ پي

 ٣ضقيت اي٠ ام ٧ٜ ي٠ٞ ع٤ْٝت ٝيبٟ، اي٠ ؿك
 ت٨٢بيي ث٦ ؽ٤ؿٍ اي٦ْ٢ فّٚت ث٦ اًت كاضي
 عبال ٣ آيـ ثل ٝز٤ٞف٦ اي٠ پي ام ت٤ا١ٌت ١ٞي
 ؽ٤ُغبٗ ثبيـ ٣ ّلؿ٥ پيـا ّْٞي ١يل٣ي يِ
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 ٧ب ع٤حي ت٤اٟ ام اٍ اكميبثي ي٠ٞ ؿ٣ٙت. ثبُـ
 ٧ٜ اؽيل ر٢ٔ ؿك ٣ ث٤ؿ٥ ٧ٞلا٥ ؽغب ثب ٧ٞي٦ِ
 فـٛ ثب كا ىبرق٦ اثقبؿ اآلٟ ٣ ث٤ؿ اُتجب٥ اٍ اكميبثي

  .٢ّـ ٝي ؿكُ ؽ٤ؿ ٤ٝىَيت

  يمه در موجود سالح درباره وكاتي
 ٧ب ع٤حي ثلاي اًالٝي ر٤٨ٞكي ٦ّ ٤٢ُيـ ٝي ميبؿ

 ام پل ي٠ٞ ١يٌت صيني ص٢ي٠ ىلًتبؿ، اًٚغ٦
 ُٞب يق٢ي اًت؛ اًٚغ٦ ص٨بككا٥ ي٠ٞ. اًت اًٚغ٦

 ؽٚيذ ٣ ٤ًٝبٙي ٣ ؿكيبيي ؿمؿاٟ ؿكثبك٥ صين ٧ل
 ي٠ٞ آثي ٝلم٧بي ٢ّبك ؿك ٦ٞ٧ ٤٢ُيـ ٝي... ٣ فـٟ
 ؽليـ ثلاي ثبيـ ٦ّ پ٤ٙي آ١زب. اىتـ ٝي اتّيبً

 ٨ٜٝ اًٚغ٦ ٣ٙي اًت، ٨ٜٝ پلؿاؽت، اًٚغ٦
 ٢ًٖي٠ ١ي٦ٞ  اًغ٦ٚ تب ٕلىت٦ ّالُي٢ْو ام ١يٌت

. اًت ؿًتلًي ٍبث٘ كاعتي ث٦ ي٠ٞ ؿك ٢ًٖي٠ ٣
 ٣ ٧ٌت٢ـ ٍجي٦ٚ ٧ٌت٢ـ، ٌٝٚظ ي٠ٞ ٝلؿٛ ٣اٍـ ؿك

 ٝلؿٛ ٦ّ ؿيـٛ ٢ٓقب ٧بي ؽيبثبٟ ؿك. ا١ـ ٌّٝٚظ
 ؿ٣ًت ٣ كىت٢ـ ٝي كا٥ ّالُي٢ْو ثب فبؿي

 ثل ٝلؿٛ ٤ُي ؽبكد ٦ّ ٢ٓقب ام ٕيت ٝي ٧ٞلا٧ٜ
 ؽ٤ؿ ام ؿىبؿ ثلاي ٧بيِبٟ ؽب٦١ ثبٛ پِت ك٣ي

 ام اًٚغ٦ اكًبٗ پي! ؿاك١ـ ٤٧ايي ضـّ ٣ ؿ٣ُْب
 يِ ٓلىبً. اًت ؿاك ؽ٢ـ٥ عله يِ ايلاٟ
 فلثٌتبٟ، ث٦ ٦ّ ي٠ٞ ؿ٣ٙت ثلاي اًت اي ٣ًي٦ٚ
 اًالٝي ر٤٨ٞكي ؽغل ث٤ٖيـ ٧ب ملثي ٣ آٝليْب
 ٤ُٕتبٟ ثيؼ ٣ ُـ٥ ُٞب اي ٢ٝغ٦َ ؽغل ايلاٟ،
 تب ثـ٧يـ اْٝب١بت ٣ اًٚغ٦ ٣ پ٤ٗ عبال. اًت آٝـ٥

 ؽـا كا ٧ب پ٤ٗ اي٠ ثقـ ٣ ٢ّيٜ َٝبث٦ٚ آٟ ثب ٝب

 ف٤٢اٟ ث٦ ٕيل١ـ ٝي پ٤ٗ. ٢٢ّـ ٝي ّبك ص٦ ؿا١ـ ٝي
 يب ُيقي ٧الٗ ٌٕتلٍ ثب ٝجبكم٥ ر٢ٖي، آ٣اكٕبٟ

 كا ي٠ٞ ؿك ُيقي ثيـاكي إل ص٤ٟ ـ ُيقي ؿايل٥
 كًـ ٝي ؿايل٥ ث٦ ٕقكؿ ٝي ٧الٗ ام ٢ّيٜ ٙغبػ ٧ٜ

 تْلاك ُبٟ اي كًب٦١ ٧بي ث٤ً ؿك كا اي٠ ٝلتّت ٣ ـ
  .٢٢ّـ ٝي
 ٦ّ ٧بيي م٢يٞت ١ج٤ؿ، ي٠ٞ ؿك ٧ٜ اي اًٚغ٦ إل

 ر٢ٔ، ص٢ـي٠ ثلاي ٕلىت٢ـ، ي٠ٞ اكتَ ام ٧ب ع٤حي
 ٧ٌتيٜ ُب٧ـٍ ي٠ٞ ؿك ٝب اآلٟ ٦ّ صيني ِٝبث٦
 ٧بي پبؿٕبٟ ٣ ي٠ٞ اكتَ آ٨١ب ص٤ٟ. اًت ّبىي

 ًالط ؽٚـ ُٞبٙي ٧بي اًتبٟ ّّ٘ ؿك تَليجبً كا آٟ
 ؿًت ث٦ ٓقـ٥ اًتخ٢بي ث٦ ٧ب پبؿٕبٟ تٞبٛ ا١ـ، ّلؿ٥
 ـ ر٤اٟ  ٝز٤ٞف٦ يِ ٣ اًت اىتبؿ٥ ٧ب ع٤حي
 فلاً ثب تغٞيٚي ر٢ٔ ا٣اي٘ ٝب ٦ّ صيني ِٝبث٦

 ٝتقـؿ، ٧بي تب١ِ ـ ؿيـيٜ ٝي ثٌيزي ف٤٢اٟ ث٦
 ؿ٠ُٞ ام كا ٤٧ايي ضـّ اًٚغ٦ ٝؾتٚو، ٧بي ت٤ح

. ٢٢ّـ ٝي ٧ٜ اًتيبؿ٥ آ٨١ب ام ٣ ا١ـ ٕلىت٦ م٢يٞت ث٦
 ص٢ـي٠ اي٨٢ب ٦ّ ٢ُيـيـ پيَ ص٢ـي ُٞب

. ّلؿ١ـ ًل٤ٖ١ٟ كا ي٠ٞ ؿ٣ٙت پيِلىت٦ ٤٧اپيٞبي
 ١يٌت پيِلىت٦ ٤٧اي ث٦ مٝي٠ ٧بي ٤ُِٝ ثب اي٨٢ب
 ي٠ٞ ؿ٣ٙت ام ٦ّ اًت اي اًٚغ٦ ٧ٞبٟ ثب ىَظ

  .م٢يٞتي ٧بي ٤٧ايي ضـّ ٧ٞبٟ ثب ا١ـ، ٕلىت٦

  يمه هاي امامي دوازده موضع
 إل ٣ ٧ٌت٢ـ ٤ّصْي رٞقيت يِ ي٠ٞ اح٢بفِلي٦

 ٣ ؿاكيٜ ١ؾل ٝـّ كا ي٠ٞ ُيق٦ ١بٛ ث٦ صيني ٝب
 آ٨١ب ثب ٣ ٢ّيٜ ٕقاكي ًلٝبي٦ آ٨١ب ك٣ي ثؾ٤ا٧يٜ
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 ي٠ٞ ؿك ميـي٦ ٦ٞ٧ ام ثيَ ثبُيٜ ؿاُت٦ اكتجبط
 ؿك ٧ٜ ي٠ٞ اح٢بفِلي٦ رٞقيت ٝتإًيب٦١. اًت
 ٣ ميـي٦ ثب َٝبي٦ٌ ؿك تقـاؿ ّٞي ٣ ٤ّصْي في٠
 ثب ٧ٌت٢ـ، ٌٌٕت٦ ٣ پبُيـ٥ ٧ٜ ام اًٞبفيٚي٦، عتي

 ٨ُل ؿك آ٨١ب ٨ٝبرلاٟ ام عبال. ٝتيب٣ت ًاليٌ
 ث٦ ٦ّ ي٠ٞ ؽ٤ؿ ؿاؽ٘ تب ٢ّيـ ُل٣ؿ ٍٜ َٝـى
 ٨ُل ٧يش ٝب ٣ ٧ٌت٢ـ تِ تِ ٧بي ؽب٤١اؿ٥ ٤ٓكت

 ١ِي٠ اح٢بفِلي ّبٝالً ٦ّ ١ـاكيٜ اي ٢ٝغ٦َ يب
 ام ثقـ ٦ّ ٧ٌت٢ـ ٧بيي ؽب٤١اؿ٥ ثيِتل آ٨١ب. ثبُـ

 ٣( ك٥)ؽٞي٢ي اٝبٛ تإحيل تغت اًالٝي ا١َالة
. ا١ـ ُـ٥ ِٝلّه اح٢بفِلي٦ ْٝتت ث٦ ا١َالة

 ثب ٕل٧٣ي ١يٌت، يٌْبٟ ٧ٜ ُبٟ ٤ٝاضـ ٝتإًيب٦١
 اي٠ ٤ٕي٢ـ ٝي ٣ ٧ٌت٢ـ ٝؾبٙو  اٙغ٤حي رليبٟ
 ّّٚي ع٤ٗ ث٦ ي٠ٞ ؿك ُيق٦ ُـ٥ ثبفج رليبٟ
 ؿاكيٜ كا ص٤ثَ ٧ٜ ٝب ٣ ٤ُؿ پقيل آًيت

 اًت، ؿكًت ٝق٢ب يِ ث٦ عله اي٠. ؽ٤كيٜ ٝي
 ي٠ٞ ثب ٝب اكتجبعي ٧بي كا٥ اتّيبٍبت اي٠ ثب ميلا

 ث٦ ت٤ا١يٜ ١ٞي ٧ٜ رن٥٣ يِ عتّي ٝب ٣ ُـ٥ ثٌت٦
 ٝت٤ر٦ّ ٦ّ اًت ؽٌبكاتي ام اي٠ ٣ ثيلًتيٜ ي٠ٞ

 ث٦ صين ص٦ ثجي٢يٜ، ثبيـ ٝب ٣ٙي اًت، ُـ٥ ُيقيبٟ
 اي ٌٕتلؿ٥ ف٤ٞٝي ثيـاكي يِ. ايٜ آ٣كؿ٥ ؿًت
 ١َغ٦ يِ ؿك ٣ فلثٌتبٟ رنيل٥ ُج٦ ؿك اًت

 تيْل ميلث٢بي ثب ٧ٜ آٟ اًتلاتويِ ٣ عٌبى
 ثنكٕي ؿًتب٣كؿ اي٠ ٣ ؽ٤ا٧ب٦١ فـاٙت ٣ ُيقي
  .اًت

 ؿ١جبٗ ث٦ ي٠ٞ ؿ٣ٙت ٦ّ ثپقيليٜ كا ١ْت٦ اي٠ ثبيـ
 ي٠ٞ ؿ٣ٙت ١يٌت، ٝب ثب ًبم١ـ٥ اكتجبط ايزبؿ
 ٧ل ٧ٜ ٝب ث٢ـؿ ٝي ؿيٖل رب٧بي ثب كا ٧بيَ ثل١ب٦ٝ

 ام ي٠ٞ ؿاؽٚي ا٤ٝك ؿك ؿؽبٙت فـٛ ُقبك ثب ص٦
 ٦ّ اتّيبٍي ثيبييٜ، ٤ّتب٥ ؿيبك آٟ ٝؾ٤ٚٝبٟ عٞبيت

 ثبم اي ٧ٌت٦ آها١ي ؿك ي٠ٞ ٦ّ اًت اي٠ اىتـ ٝي
  !ؿ٧ـ ٝي كؤي ٝب فٚي٦ ٣ آٝـ ؽ٤ا٧ـ

 ؿك ٝلؿٝي ثيـاكي ٣ضقيت اي٠ ٍـكؿاٟ ثبيـ ٝب
 ت٤ا١يٜ ٝي إل ٣ ٢ّيٜ ُْل كا ؽـا ٣ ثبُيٜ ي٠ٞ
 ؿك ؿاؿٟ إٓب٧ي ٣ ٝغٚت اي٠ ك٢ُ٣ٖلي ثلاي
 اعالفبت ٣ ٢ّيٜ ّبكي ؽ٤ؿٝبٟ ٤ِّك ؿاؽ٘

 ٣ ىْلي ِّٞ ت٤ا٢١ـ ٝي ٦ّ ٌّب١ي ث٦ كا ٓغيظ
 ٢ٝتَ٘ ٢٢ّـ، ٧ٞـٙي ٤ٝض٤ؿ اي٠ ثب عتّي ٣ ٝق٤٢ي

  .٢ّيٜ

  اي رساوه خطاهاي
 ام يْي ؿاكيٜ ٝؾتٚيي ؽغب٧بي اي٢زب ؿك ٝب

 كا ٧ب ع٤حي اعيب١بً ٦ّ اًت اي٠ ٝب ؽغب٧بي
 اي٠ ث٦ ٦ّ ٤ٓكتي ؿك ٢ّيٜ ٝي ٝقلّىي اح٢بفِلي

 ؿ٣ًتبٟ ُـ، ثيبٟ ٦ّ تبكيؾي ثب ٣ ١يٌت ٤ٓكت
 ميـي٦ تِيـ ؿٗ ام آٝـ٥ ثل ٧ب ع٤حي ٦ّ ؿا٢١ـ ٝي

 ٧ٌت٢ـ ١نؿيِ ٝب ث٦ ٧ٜ ثٌيبك ثٌيبك اٙجت٦. ٧ٌت٢ـ
 ؿ٣كاٟ ؿك. اًت ميجت فٔل ٦ّ اآلٟ ؽ٤ّٔ ث٦

 رـّي عـ٣ؿي تب ميـي٦ ثب ٝب ؿف٤اي( ؿ)اع٨بك ائ٦ّٞ
 اي اٙغّبف٦ ٝيتلٕ اٝبٛ ًل ثل ثغج اي٦ْ٢ ثلاي ث٤ؿ
 پلصٜ ميل ثل٣يٜ ثبيـ آيب. ؿاُت عض٤ك ٦ّ ث٤ؿ

 ١نؿ ثبيـ يب ثز٢ٖيٜ فجّبًي ٧بؿي ثب ٣ ىؾّي عٌي٠
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  صيٌت؟ ٝب تْٚيو ث٤ٖييٜ ٣ ثل٣يٜ( ؿ)ّبؽٜ اٝبٛ
 ؟(ؿ)كضب اٝبٛ يب ٤ٕيـ ٝي ص٦ عجبعجب اث٠ ثجي٢يٜ

 ١يٌت صيني ص٢ي٠ ٦ّ ميجت فٔل ؿك اآلٟ ٣ٙي
 يِ ٦ّ ىَي٦، ٣اليت ١ؾلي٦ پقيلٍ ثب ؽ٤ّٔ ث٦

 ٝب ٧ٌت ٧ٜ ًيبًي ٣ ايـئ٤ٙ٤هيِ ّبٝالً ١ؾلي٦
 ؿك عـاٍ٘ تبكيؾي؛ ميـي٦ ث٦ ُـيٜ ١نؿيِ ثٌيبك
 (ؿ)فٔل اٝبٛ ميجت فٔل
 ٣ اٙغ٤حي عٌي٠ آٍبي ٦ّ ٤ٝاضقي تٞبٛ پي

 ٢ّـ ٝي ٝغلط ي٠ٞ ؿك اٝل٣م اٙغ٤حي رليبٟ
 ٙن٣ٝبً ٦١ اًت ميـي٦ ُيق٦ ٤ٝاضـ ام ثلؽبًت٦

  .اح٢بفِلي٦
 ١ـاكؿ ًؾ٢لا١ي ٧يش اٙغ٤حي عٌي٠ ٦ّ ٕيت ثبيـ
 فؾٞت ث٦ آٟ ؿك كا( ك٥)ؽٞي٢ي اٝبٛ ١بٛ اي٦ْ٢ رن
 ك٣م ٣ ِٝلّي٠ ام ثلائت اهلل، عنة. ٢ّـ ٝي يبؿ

 عٞبيت ٤ٝكؿ رـي ٤ٓكت ث٦ فب٤ُكا ك٣م ٍـى،
  .ث٤ؿ١ـ ا٣

 ٣ ١ـاُت٦ ٢ٝبًجي اي كًب٦١ پ٤َُ اٙغ٤حي ٕل٥٣
 ي٠ٞ ؿك ٦ّ فَٞي تٞبٛ ثب ميـي٦. ١ـاك١ـ ٧ٜ ٤٢٧م
 ث٦. ١ـاك١ـ ىلإيلي ٣ ٤ٍي ٧بي كًب٦١ ٣ٙي ؿاك١ـ،

 ٧ٜ كاؿي٤ عتّي ميـي٦، آي٘ رليبٟ اي٠ ؽ٤ّٔ
 ٧بي ُج٦ْ ُبٟ اكتجبعي ٣ًي٦ٚ ت٨٢ب ٣ ١ـاك١ـ

 يِ ؿك ٣ ٕيل١ـ ٝي ىيٚٞي يِ ٦ّ اًت اي٢تل١تي
 ٣اكؿ  ُج٦ْ ؿك ثب٢ُـ ؿاُت٦ اكتجبط اْٝبٟ ٦ّ ربيي
  2.ثقـ ث٦ پ٢زٜ ر٢ٔ ام ٧ٜ آٟ تبم٥ ٢٢ّـ،
 ي٠ٞ ؿك ٦ّ اتّيبٍبتي ام ؿ٣ًتبٟ ٦ّ ث٤ؿ اي٠ ٧ـه

 ؽ٤ّٔ اي٠ ؿك ٝب ا١ٔبىبً ١٤ُـ، إٓب٥ اىتـ ٝي

 ٣ ١يٌت ٕيلي ١تيز٦ ربي. ٧ٌتيٜ اعّالؿ ّٜ
  .اًت ك٢ُ٣ٖلي ٣ ًبمي إٓب٥ ٣ؽيي٦ ٝب ٣ؽيي٦

 ُيقيبٟ( ك٧جلي ٝقؾٜ َٝبٛ ٤ٍٗ ث٦) ٝقتَـٛ ٣
 رليب١بتي ؽ٤ّٔ ث٦ ٧ٌت٢ـ، ٣اعـ ؽب٤١اؿ٥ يِ
 آٗ ايتبٛ ا١ـ اىتبؿ٥ رـا اح٢بفِلي٦ ربٝق٦ ام ٦ّ

 ٌّي ٦ّ ٧ٌت٢ـ ٌّب١ي يق٢ي ٧ٌت٢ـ( ّ)ٝغّٞـ
 ٣ ثِْـ ًلُبٟ ك٣ي پـكي ؿًت ١ج٤ؿ٥

 آ٨١ب ث٦ ١ٌجت ثبيـ ت٨٢ب ٦١ ٝب ٣ ٢ّـ ُبٟ كا٢٧ٞبيي
 ؿٙي٘ ث٦ ٝب ٢ّيٜ ىْل ٣ ١جبُيٜ ٌٝئ٤ٙيت ثي

 ثبيـ ث٦ْٚ ؿ٣كيٜ؛ ٧ٜ ام ؿاكيٜ ٧ٜ ثب ٦ّ اؽتالىبتي
 ٤ّتب٧ي تبكيؼ ع٤ٗ ؿك ٝب ٦ّ ٢ّيٜ اعٌبى

 ٣ ث٤ؿ٥ ٝي ثَي٦ ث٦ ثيِتل ع٤اًٞبٟ ثبيـ ٣ ايٜ ٥ ّلؿ
 ؿ٣ٙت ت٨٢ب ف٤٢اٟ ث٦ ٝب اآلٟ ٦ّ مٝبٟ اي٠ ؿك

 ٧ٜ ٝق٧جي ثقـ ٣ ؿاكيٜ تٞلّني ُيقي اًالٝي
 ٧بي ٢ًّي اعيب١بً من٥، ؿك ٝخالً ؿ٧يٜ ١ٞي آٟ ث٦

 ٦ٞ٧ ام ٣ ٢ّيٜ ٝي عٞبيت ٧ٌت٢ـ ٧ٜ ٝتقٔجي
 ام ١جبيـ ٣ ٢ّيٜ ٝي عٞبيت ؿ١يب ّّ٘ ؿك عٚجبٟ عٌ
 ث٦ تِيـ ٣ اًالٛ ر٨بٟ رنلاىيبي ام ثؾَ اي٠
 ٤ٍٔكاً يب تَٔيلاً ٝب ٣ ثبُيٜ مبى٘ ٝيناٟ اي٠

 ك٣عي٦ يِ ثب ثبيـ اي٠ ام ثقـ ٣ ايٜ ؿاُت٦ ٤ّتب٧ي
 آ٨١ب اٙجت٦ّ ٣ ٢ٝبًت ربيٖب٥ آٟ ث٦ ثلٕلؿيٜ ثٌيزي

 ٦ّ اًت اي٠ ٣اٍقيت يق٢ي ٧ٌت٢ـ ٝت٤ٍّـ ٝب ام ٧ٜ
 پبي ك٣ي ثل ٝؾٚٔب٦١ ع٤ك اي٠ ٦ّ ي٠ٞ ُيقيبٟ

 ٣ ؿي٢ي ٣ؽيي٦ عْٜ ث٦ ثبيـ ١ين ٝب ا١ـ ايٌتبؿ٥ ؽ٤ؿ
  .٢ّيٜ ِّٞ آ٨١ب ث٦ اؽالٍي

  اٙغ٤حي رليبٟ ثب ٍقّاىي ٣ ٙيجي كاثغ٦
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 آٍبي. ُـ رليبٟ اي٠ ٣اكؿ ٧ٜ ٍقّاىي ٣ ٙيجي ١بٛ
 كٍبثت اعٌبى فلثٌتبٟ ث٦ ١ٌجت ٤١في ث٦ ٍقاىي

 ًبمٝبٟ ؿك ك٧جلا١َ ٣ ٤ِّك ؿ٣ اي٠. ٢ّـ ٝي
 ٧ٞـيٖل ثب ٧ٜ فلة ربٝق٦ ٣ اًالٝي ٢ّيلا١ي
 كاًتب ٧ٞي٠ ؿك. ا١ـ ّلؿ٥ پيـا ٧ٜ ٙيؾي ؿكٕيلي
 ٝلمي ٍجبي٘ ث٦ ٧بيي ِّٞ ٤ٕيب ٧ٜ ٙيجي ع٤ْٝت

 ٣ٙي اًت، ّلؿ٥ اكًبٗ ي٠ٞ ٣ فلثٌتبٟ ثي٠
 ٠ٝ ُيقي رليبٟ يِ ف٤٢اٟ ث٦ اٙغ٤حي رليبٟ

 ٙيجي ام ٌٝتَيٞي ِّٞ ٦ّ ٧ٌتٜ ٝغٞئ٠
 ميـي ٍجبي٘ اًت ٠ْٞٝ ث٦ْٚ اًت ١ْلؿ٥ ؿكيبىت

 ُبكه ٍقّاىي ت٤ًظ ٧ٌت٢ـ فلثٌتبٟ ٝلم ٧ٜ ٦ّ
 يِ ٦١ ؽبّ، ا٧ـاه ثب ٧ٜ آٟ ثب٢ُـ ُـ٥ ٝبٙي
 ثغج ُيقيبٟ، ث٦ ِّٞ ٦١ ٣ ايـئ٤ٙ٤هيِ ٧ـه
 فلثٌتبٟ ث٦ ثت٤ا١ـ ٦ّ رليب١ي يِ ث٦ ِّٞ
  .ثن٢١ـ اي ضلث٦
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