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 عترت ترجواى قرآى
 احود ترابي

ا٘ذ، ثٝ سٚؿٙي ٘ـبٖ دادٜ اػت وٝ ٔتٖٛ ٔمذّع ٚ پيبٟٔاب   تزشثٝ تبسيخي اديبٖ آػٕب٘ي وٝ پيؾ اص اػالْ ٔطشح ثٛدٜ

ٞابي ٔتٕابدي ٚ ٘ؼاّٟبي ٔتاٛاِي ثاٝ  ٙاٛاٖ        ثبيؼت ربٚداٖ ثٕب٘ذ ٚ يب دػت وٓ دس دٚسٜ ٚ سٕٞٙٛدٞبي ٚحي وٝ ٔي

 ا٘ذ: لشاس ٌيش٘ذ، اص چٙذ ػٛ ثٝ ؿذّت تٟذيذ ؿذٜ ٚ آػيت ديذٜٔجب٘ي، ٔٛسد اػتٙبد ٚ ا تٕبد 

 ٘بپزيشي ثؼيبسي اص ٔخبطجبٖ. اِؿ. ا٘ىبس ٚ ِزبرت ٚ حك

 وٙٙذٜ. ة. تؽييش ٚ تحشيؿ ِفظي ثب اـضٚدٖ يب وبػتٗ ٔطبِت حؼبع ٚ تعييٗ

 د. تفيش ٚ تأٚيُ ٘بسٚاي  جبسات ٚ دػتجشد دس ٔفبٞيٓ ٚ ٔعبسؾ آٖ.

ٞبيؾ اص ايٗ ػٝ ٔـىُ اػبػي، دس خط ػيش حشوت ا٘جيب ٚ تذاْٚ سػبِت آ٘ابٖ   ت ٚ ػٛسٜلشآٖ، دس ربي ربي آيب

 يبد وشدٜ اػت.

ٞابي   ٘بپزيشي اػت وٝ تب آخشيٗ ِحظٝ دس ثشاثش ٕٞٝ داليُ ٚ ٔعزاضٜ  دٟٞب آيٝ اص لشآٖ دس صٔيٙٝ ٔعشّـي أّتٟبي حك

لاْٛ  ابد ٚ حٕاٛد ٚ لاْٛ ِاٛبر ٚ ثاش احاش اياٗ         ا٘ذ )ٔب٘ٙذ: لاْٛ ٘اٛح،    پيبٔجشاٖ خٛيؾ ِزبرت وشدٜ ٚ ايٕبٖ ٘يبٚسدٜ

 1ا٘ذ. ٘بپزيشي ٌشـتبس زاة اِٟي ٚ ٞالوت ؿذٜ حك

آٔاذٜ، ٔٛواٛت تحشياؿ ِفظاي      دّٚٔيٗ ٔـىُ اديبٖ اِٟي وٝ ٔعٕٛالً پغ اص ػپشي ؿذٖ ص٘ذٌي سػٛالٖ پذيذ ٔاي 

 ٔتٖٛ ٔمذّع اػت وٝ لشآٖ دس ٔٛاسد ثؼيبسي اص آٖ يبد وشدٜ ٚ ـشٔٛدٜ اػت:

 ...«ي يكتثَى الكتاب تايسيْن ثنّ يقَلَى ّصا هي ػٌساهلل ليشتطٍا تِ ثوٌاً قليالً فَيل للّصي»

ٌٛيٙاذ اص ٘اضد خذاػات، تاب اص اياٗ ساٜ،       ٘ٛيؼٙذ ٚ ثٝ دسٚغ ٔي ٞبيي سا ثب دػت خٛد ٔي ٚاي ثش آ٘بٖ وٝ ٘ٛؿتٝ

 ثٟبي ا٘ذوي ثٝ چًٙ آٚس٘ذ.

شٞب ٚ تأٚيّٟبي ٘بسٚا دس ـىش ٚ ـشًٞٙ پيشٚاٖ آٟ٘ب ػّٛٔيٗ ٔـىُ اديبٖ آػٕب٘ي، سٞيبـت ثبٚسٞبي ٘بدسػت ٚ تفؼي

ـشص٘ذ خذاػت « ٔؼيح»ـشص٘ذ خذاػت ٚ يب ثبٚس ٔؼيحيبٖ ثٝ ايٗ وٝ «  ضيش»ثٛدٜ اػت. چٛ٘بٖ، ا تمبد يٟٛد ثٝ ايٗ وٝ 

 2 ٚ يب ا تمبد يٟٛد ثٝ ايٗ وٝ دػتبٖ خذا دس ٘ظبْ طجيعت ثؼتٝ اػت!

ٟبي آػٕب٘ي پيؾ اص لشآٖ ثٝ ؿاىّي اص تٟذياذٞبي ػاٝ ٌب٘اٝ آػايت      ٕٞٝ اديبٖ آػٕب٘ي پيؾ اص اػالْ ٚ ٕٞٝ وتبث

 ا٘ذ، تب آٖ رب وٝ ثٝ ٘حٛ آحبس ثبيؼتٝ آٟ٘ب ٔٙتٟي ؿذٜ ٚ خذاٚ٘ذ، پيبٔجش ديٍشي سا ٔجعٛث وشدٜ اػت. ديذٜ

آٚسدٞبي پيابٔجش خابتٓ )فر ٘ياض ٚراٛد داؿاتٝ ٚ       اوٖٙٛ ػخٗ ايٗ اػت وٝ آيب ايٗ تٟذيذٞب دس ٔٛسد تعبِيٓ ٚ سٜ

 ، يب خيش؟داسد

ثبتٛرٝ ثٝ ايٗ وٝ ديٗ اػالْ ٚ ٔعبسؾ لشآٖ، ثٝ  ٙٛاٖ ديٗ خبتٓ ٚ وتبة ربٚداٖ ٔعشـي ؿذٜ اػت، ثذيٟي اػات  

ثبيؼت تذاثيش خبكي ثشاي ٔمبثّٝ ثب ايٗ تٟذيذٞب دس ٔتٗ سػبِت پيبٔجش ٚ ٘يض ٔتٗ وتبة ٚحاي، ا٘ذيـايذٜ ؿاذٜ     وٝ ٔي

 ثبؿذ.

 

 قرآى، در رٍيارٍيي با تهديدها
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دٞذ وٝ ؿشايط ٔحيطي ٚ صٔاب٘ي ثعخات پيابٔجش اواشْ )فر      عي تبسيخي ٚ سٚايي ٚ ٘يض لشآ٘ي ٌٛاٞي ٔيؿٛاٞذ لط

چٙذاٖ ٕٞٛاستش ٚ پزيشاتش اص اديبٖ پيـيٗ ٘جٛدٜ اػت، چٙب٘ىٝ ٔشدْ حزبص، ثٝ  ٙٛاٖ ثؼتش ظٟاٛس ٚ ٘مطاٝ آؼابص ثعخات     

ٙذ، ثّىٝ ثٝ تعجيش لشآٖ، ٔشدْ رضيشٜ اِعاشة،  پيبٔجش )فر اص ٘ظش دا٘ؾ ٚ ـشًٞٙ أتيبصي ثش أتٟبي پيؾ اص خٛد ٘ذاؿت

ٚ ثٝ تعجيش أبْ  ّي )تر ٔشدٔاي  3دس آػتبٖ ظٟٛس اػالْ، اص ٘ظش اخاللي ٚ ارتٕب ي دس ِت پشتٍبٜ ِٞٛٙبن لشاس داؿتٙذ!

 4تشيٗ ؿشايط. ثٛد٘ذ ثب ثذتشيٗ آييٗ ٚ اص ٘ظش ارتٕب ي ٚ التلبدي ٚ ثٟذاؿت ٚ تؽزيٝ، داساي پبييٗ

ي ثٝ ػٛي اسصؿٟبي اِٟي ٚ ٔؼؤِٚيتٟبي ثضسي ديٙي ٚ ارتٕب ي، وبس آػاب٘ي ٘جاٛدٜ ٚ ٚاٟ٘ابدٖ    د ٛتٗ چٙيٗ ٔشدٔ

ٕ٘ٛد، ِٚي پيبٔجش ثٝ سؼٓ ٕٞٝ دؿٛاسيٟب، ٔؼايشي سا   پبػذاسي اص ٔعبسؾ  بِٓ ٚحي ثٝ چٙيٗ ٔشدٔي، دس آؼبص ٔيؼّش ٕ٘ي

تذاْٚ ٔىتت ٚ اػتٕشاس حيبت ٔعٙٛي لاشآٖ   ٞبي رذي سا اص ٔيبٖ ثشداؿت ٚ ساٜ سا ثشاي پيٕٛد وٝ ثؼيبسي اص ثبصداس٘ذٜ

 ٕٞٛاسٜ وشد.

 

 هاي كفر ٍ عصبيّت تالش طَالًي در ٍيراى ساختي پايه

ثبيذ ا تشاؾ وشد وٝ ثخؾ  ظيٕي اص تٛاٖ ٚ تالؽ ٚ صحٕت پيبٔجش اػالْ )فر دس رٟت اص ٔيبٖ ثاشدٖ  لاجيّتٟب   

 يٟب سا ٔتحُّٕ ٌشديذ.ٞبي ٔشدْ حزبص، كشؾ ؿذ ٚ دس ايٗ ساٜ، دؿٛاس ٚ ِزبرتٟب ٚ خشاـٝ

تٛا٘ؼات ثبؿاذ    خـٙٛ٘ت ٚ ؼّظت اخاللي أّيبٖ حزبص وٝ ٘تيزٝ ٍٕٞشايي آ٘بٖ ثب ػشػختي طجيعت آٖ ػبٔبٖ ٔاي 

وشد، ِٚاي   ٚدٚسٔب٘ذٌي طٛال٘ي ايـبٖ اص ـشًٞٙ ٚ دا٘ؾ ٚ ٔذ٘يّت، ساٟٞبي تأحيشپزيشي ـشٍٞٙي ٚ ديٙي سا ٔؼذٚد ٔي

ذاداِٟي ٚ اخاللاي ٚ ؿاىيجبيي ؿاٍشـؾ، ػاشا٘زبْ ص٘زيشٞابي خاشاؾ ٚ       ثب ايٗ ٕٞٝ، پيابٔجشاوشْ )فر دس پشتاٛ أا   

تشيٗ ػٍٙشٞبي ؿاشن   تمّيذٞبي وٛس سا اص آ٘بٖ ٌؼؼت ٚ دس حذيجيّٝ، ثٝ ـتح آؿىبس دػت يبـت ٚ دس ـتح ٔىٝ  ٕذٜ

دياٗ   ثٜٝٛ ٔشدْ جآٚسي ا٘ ٚ  ٙبد سا دسٞٓ ؿىؼت ٚ ايٗ ٔشحّٝ ثب ٕٞٝ ـشاص ٚ ٘ـيجٟبيؾ ػپشي ؿذ ٚ صٔيٙٝ ثشاي سٚي

 ـشاٞٓ ٌشديذ.

 

 گسترش داًص ٍ ايجاد قابليت

دا٘ـبٖ ٚ دٚسٔب٘ذٌبٖ اص ـشٞٙاً ٚ ٔاذ٘يت ثتٛا٘ٙاذ، آٖ سا ثاٝ دسػاتي       لشآٖ ٚ پيبٟٔبي طسؾ آٖ چيضي ٘جٛد وٝ ثي

 دسن وٙٙذ ٚ أب٘تذاس ؿٛ٘ذ.

ٚ تاذٚيٗ   ثبيؼت ربٚداٖ ثٕب٘ذ ٚ ؿاشب رابٚداٍ٘ي آٖ، دس حجات    لشآٖ، ثشخالؾ ٕٞٝ وتبثٟبي آػٕب٘ي پيـيٗ، ٔي

دليك آٖ ثٛد ٚ ايٗ ٘يبص ثٝ دا٘ؾ ٚ ؿبيؼتٍي ـشٍٞٙي داؿت. پيبٔجش )فر ثشاي ايزبد ايٗ ؿبيؼتٍي ٚ تاٛاٖ ـشٍٞٙاي   

ٌيشي ربٔعٝ ثضسي اػالٔي ٘ـذ، ثّىٝ اص ٘خؼتيٗ ٔشاحاُ تجّياػ سػابِت،     دس ٔؼّٕب٘بٖ، ٔٙتظش ـتٛحبت ثضسي ٚ ؿىُ

 ٌٛ٘ي سا تذاسن ديذ، اص آٖ رّٕٝ:ٔٛوٛت تعّيٓ ٚ تعّّٓ سا ٔطشح ػبخت ٚ ساٟٞبي ٌٛ٘ب

 ا تـٛيك ٔؼّٕب٘بٖ ثٝ حجت ٚ لشاءت لشآٖ ٚ تعييٗ حٛاثٟبي ثؼيبس ثشاي آٖ.

 ا ٘ظبست ثش ـشاٌيشي ٚ حفظ لشآٖ ٚ ٘يض تشثيت اـشاد ٔؼتعذ ثشاي تعّيٓ.

 ا آصادػبختٗ اػيشاٖ رٍٙي دس لجبَ ػٛادآٔٛصي ثٝ ٔؤٔٙبٖ.
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 5ا اسد ٟ٘بدٖ ثٝ  بِٕبٖ.

... ٚ 

ػجت ؿذ تب خأل  ظيٓ ـشٍٞٙي ربٔعٝ ٔؼّٕب٘بٖ كذس اػالْ، ثٝ ػش ت رجشاٖ يبثذ، تب آٖ رب وٝ پيابٔجش   ايٗ ٕٞٝ،

 6)فر تٛا٘ؼت د سحيبت خٛيؾ، ثيؾ اص چُٟ ٘فش اص ٔؼّٕب٘بٖ سا ثشاي وتبثت ٚحي تعييٗ وٙذ.

ٖ ثؼايبس ٚ حواٛس   حجت دليك آيبت ٚحي ثٝ ٚػيّٝ ٘ٛيؼٙذٌبٖ ثؼيبس ٚ ٔٛسد اطٕيٙبٖ، حفظ لشآٖ ثٝ ٚػيّٝ حبـظب

 7چٖٛ ٚ چشا ٚ پبػذاس وتبة ٚ ػاٙت اٚ ثاٛد   ـشدي چٖٛ  ّي ثٗ اثي طبِت )تر وٝ ٕٞٝ رب، ٕٞشاٜ پيبٔجش ٚ ايٕيٗ ثي

ايٗ اطٕيٙبٖ سا پذيذ آٚسد وٝ لشآٖ اص دػتجشد ٔؽشوبٖ ايٕٗ خٛاٞذ ٔب٘ذ ٚ تحشيؿ ِفظي دس آٖ سا ٘خٛاٞذ يبـت؛ چاٝ  

 8ٞشٌٛ٘ٝ دخُ ٚ تلشؾ، توٕيٗ وشدٜ ثٛد. ايٗ وٝ خذاٚ٘ذ خٛد، ػالٔت لشآٖ سا اص

 

 اهتوام به ًگهداري هعٌَي ٍ هحتَايي قرآى

تشيٗ ٚ دؿٛاستشيٗ ٔشحّاٝ پبػاذاسي اص ٚحاي، سٚيابسٚيي ثاب ثشداؿاتٟبي ٘بدسػات ٚ تفؼايشٞب ٚ تأٚيّٟابي           ٟٔٓ

 ٌشا٘ٝ اػت. رٕٛدا٘ذيـب٘ٝ ٚ يب تحشيؿ

تٛا٘ؼت اص ٘ظاش ٔعٙاٛي خاٛد سا ٍٟ٘اذاسد،      ، ِٚي ٕ٘ياٌش لشآٖ، ٔـىالت ٌزؿتٝ سا ثب ٔٛـميت پـت ػشٟ٘بدٜ ثٛد

 آٔذ. ثبصٞٓ ٘تيزٝ ثٝ دػت ٕ٘ي

دؿٛاسي ايٗ ٔشحّٝ، اص آٖ سٚػت وٝ رجٟٝ تحشيؿ ٔعٙٛي ٚ تأٚيُ ٚ ثشاثشػبصي ٚ ثشداؿت، دس چٙذ كذ ػطش ٚ 

 ٘ذ وبسػبص ثبؿذ.تٛا ؿٛد، ثّىٝ ثؼيبس ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ ٌؼتشدٜ اػت ٚ تذاثيش ٔمطعي ٕ٘ي يب چٙذ ٞضاس وّٕٝ خالكٝ  ٕ٘ي

« رٚ ٚراٜٛ »ؿٛد وٝ ثٝ لبثّيات تفؼايشي ـاشاٚاٖ آيابت ٚ      إٞيت ٚ دؿٛاسي ايٗ ٔٛوٛت، صٔب٘ي ثيـتش آؿىبس ٔي

ثٛدٖ لشآٖ تٛرٝ ؿٛد، چٙب٘ىٝ  ّي )تر ثٝ اثٗ  جبع ٞـذاس داد وٝ ٔجبدا دس ثحج ثب خٛاسد، ثاٝ آيابت لاشآٖ اػاتٙبد     

 رٛيذ، صيشا لشآٖ پزيشاي ٚرٜٛ ٔختّؿ اػت:

 9« تراصوْن تالقطآى فاىّ القطآى، حوّال شٍ ٍجَُ.ال»
 ؿٛد: ٘ظيش ٕٞيٗ تعجيش دس وّٕبت پيبٔجش )فر ٘يض ديذٜ ٔي

 10«القطآى شلَل شٍ ٍجَُ هحتولِ، فاجؼلَُ ػلي أحسي ٍجَِّ.»

ؿبيبٖ دسً٘ اػت وٝ دس احبديج ٘جٛي ٘ؼجت ثٝ تحشيؿ ِفظي لشآٖ اثشاص ٍ٘شا٘اي ٘ـاذٜ اػات، ِٚاي دس صٔيٙاٝ      

 ؿٛد. عٙٛي ٚ تفؼيشي ٚ تأٚيّي ثٝ كشاحت ايٗ ٍ٘شا٘ي ديذٜ ٔيتحشيؿ ٔ

 

 ًگراًي پياهبر )ص( از تحريف هعٌَي قرآى

ثشداسي ٘بدسػت اص آيبت لشآٖ ثبؿاذ، ـاشاٚاٖ اػات، اص     سٚايبتي وٝ ثيبٍ٘ش ٍ٘شا٘ي  ٕيك پيبٔجش )فر ٘ؼجت ثٝ ثٟشٜ

 آٖ رّٕٝ:

 پيبٔجش )فر ـشٔٛد:

 11 «ضجل يٌاٍل القطآى، يضؼِ ػلي غيط هَاضؼِ.اكثط ها أذاف ػلي اهّتي هي تؼسي »
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تشيٗ چيضي وٝ اص آٖ ثش أت خٛد ٍ٘شاٖ ٞؼتٓ، ايٗ اػات واٝ پاغ اص دسٌزؿات ٔاٗ، وؼاي لاشآٖ سا         ثيؾ

 دسدػت ٌيشد )ثٝ تفؼيش آٖ پشداصدر، ِٚي آٖ سا دس ربيٍبٜ ٚالعي ٚ ٔعب٘ي دسػتؾ لشاس ٘ذٞذ.

ٟ٘ب اص تفؼيش ثذٖٚ  ّٓ ٚ آٌبٞي لشآٖ احؼابع ٍ٘شا٘اي ؿاذٜ    سٚايبت ديٍشي ٘يض اص آٖ حوشت ٘مُ ؿذٜ وٝ دس آ

 12 اػت.

 

 تدابير پياهبر در حفظ قرآى از تحريف هعٌَي

لشآٖ، ثٝ دِيُ ٘ضَٚ تذسيزي ٚ ثشخٛسداسي اص ارٕبَ ٚ تفليُ، ٔحىٓ ٚ ٔتـبثٝ،  بْ ٚ خبف ٚ ... ٘يبصٔٙذ تفؼايش  

 ٚ تجييٗ ثٛدٜ ٚ ٞؼت.

 ٚ تجييٗ سا ثٝ پيبٔجش ٚاٟ٘بدٜ اػت:خذاٚ٘ذ، دس ٔشحّٝ ٘خؼت، وبس تفؼيش 

 44ًحل /    «ٍٓأًَْعَلٌَْا إِلَيْكٓ الصِّكْطَ لِتُثٓيِّيَ لِلٌَّاسِ هٓا ًُعِّلَ إِلَيِْْنْ»

تٛاٖ  تشيٗ تفؼيش لشآٖ ثٛدٜ اػت، ِٚي ٕ٘ي دس ايٗ رٟت تشديذ ٘يؼت وٝ ثيبٖ سػَٛ خذا، ثٟتشيٗ ٚ ٔتمٗ

ثشاي ـٟٓ ٕٞٝ اثعبد لشآ٘ي وبـي ؿٕشد ٚ ثذاٟ٘ب ثؼٙذٜ وشد، صيشا اص يه ػٛ ثيبٟ٘بي سػيذٜ اص پيبٔجش )فر سا ٔزٕٛ ٝ 

پيبٔجش )فر ثٝ دِيُ ؿشايط ٘بآساْ ٚ پشتحَّٛ دٚساٖ سػبِت ٚ تخجيت ٔٛلعيت ٔؼّٕب٘بٖ ٚ دـع تٟبرٓ ٔـشوبٖ ٚ وفّبس، 

ٚداٖ اِٟي، چيضي ٘جٛد وٝ ٞشٌض ٔزبَ وبـي ثشاي تفؼيش ٕٞٝ رب٘جٝ آيبت پيذا ٘ىشد ٚ چٝ ثؼب دس اكُ، تفؼيش والْ رب

ٞبي ٔحذٚد ٚ ادساوبت صٔب٘ي يه ٘ؼُ ٚ ٌٙزبيؾ يه ـشًٞٙ ارتٕب ي ربي  پيبٔجش )فر ثتٛا٘ذ آٟ٘ب سا دس ػيٙٝ

 ثبيؼت ثشاػبع  طؾ ٚ لبثّيت ٚ ٘يبص ٚ تٛا٘ؾ كٛست ٌيشد. دٞذ، ثّىٝ ٘ٛؿب٘ذٖ ٔعشـت ثٝ لّجٟب ٚ ـشٍٟٞٙب ٔي

تحٕيُ ؿذٜ اص ػٛي وبـشاٖ، اص يه ػٛ ٚ ـبكّٝ ٘ٝ چٙذاٖ صيبد ٘ٛپبيي ربٔعٝ اػالٔي ٚ ثحشاٟ٘بي ٘ظبٔي 

ٔؼّٕب٘بٖ كذس اػالْ، ثب ثذٚي ٚ أّي ثٛدٖ، اص ػٛي ديٍش ٚ اٞتٕبْ ثشاي حفظ ٔتٗ آيبت لشآٖ اص ػّْٛ ػٛ، ػجت 

ؿذ وٝ پغ اص سحّت سػَٛ خذا )فر لشآٖ ٕٞچٙبٖ دس وٙبس خٛيؾ ٘يبصٔٙذ ٔعّّٓ ٚ ٔفؼّش ثبؿذ )حبَ ايٗ وٝ ؿىُ 

ثبيؼت ثبؿذ، ػخٗ ديٍشي اػت وٝ ثٝ ٔٛلع ثبيذ ثذاٖ  فؼيشٚ ؿيٜٛ تعّيٓ ٚ ٔحتٛاي آٖ چٝ ثٛدٜ ٚ چٝ ٔيت

 پشداختر.

ثٟتشيٗ ٌٛاٜ ٘يبص لشآٖ ثٝ تفؼيش، پغ اص سحّت سػَٛ خذا ٚ ٘يض ٌٛيبتشيٗ دِيُ ثؼٙذٜ ٘جٛدٖ ػٙت سػَٛ خذا 

ي أّت اػالٔي دس كذس اػالْ ٚ ادٚاس ثعذ، ثٝ ا٘ٛات آٚس ٌٛيي ثٝ اثٟبٟٔب ٚ پشػـٟبي تفؼيشي ٚ ديٙي، سٚي ثشاي پبػخ

 ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ آٖ اػت. تفؼيشٞب ٚ ٌٛ٘ٝ

وؼب٘ي، تٟٙب ثٝ دسٍٟ٘بي ِؽٛي ثؼٙذٜ وشد٘ذ ٚ اص ٞشٌٛ٘ٝ اظٟبس٘ظش دس ٔعب٘ي آيبت لشآ٘ي خٛدداسي ٚسصيذ٘ذ ٚ 

 ؿٕشد٘ذ! ٞشٌٛ٘ٝ چٙذ ٚ چٖٛ اظٟبس  ميذٜ دس تفؼيش آيبت سا ٕٔٙٛت ٔي

ٌفت، ِٚي  پشػيذ٘ذ، پبػخ ٔي يذ ثٗ ٔؼيّت ٘مُ ؿذٜ اػت وٝ ٞشٌبٜ اص اٚ دسثبسٜ حالَ ٚ حشاْ ٔيدسثبسٜ ػع»

 13 «وشد وٝ ٌٛيي ٞشٌض ػخٙي ٘ـٙيذٜ اػت. پشػيذ٘ذ، چٙبٖ ػىٛت ٔي اي اص اٚ ٔي ٚلتي دسثبسٜ تفؼيش آيٝ

ٞبي آيٝ چٙيٗ  يذ: ٔعٙبي ٚاطٌٜٛ ٌفت:  شة ٔي پشػيذ٘ذ ٔي اي اص آيبت لشآٖ ٔي ٍٞٙبٔي وٝ اص اكٕعي دسثبسٜ آيٝ»

 14 «دا٘ٓ. اػت، ِٚي ٔٗ ٔٙظٛس ٚ ٔعٙبي ايٗ ٚاطٌبٖ سا دس وتبة ٚ ػّٙت ٕ٘ي
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ٌشٚٞي ديٍش ساٜ اـشاب سا دس پيؾ ٌشـتٙذ ٚ تفؼيش ثٝ سأي سا ٔزبص ؿٕشد٘ذ ٚ لشآٖ سا ثش ـٟٓ ٚ ٔيُ خٛد تفؼيش 

 وشد٘ذ ٚ ثٝ ـشٔٛدٜ  ّي )تر:

 15 «ػطفَا القطآى ػلي الطأي.»

 آٖ سا ثشاػبع سأي خٛد ٔعٙب وشد٘ذ!لش

ٌشٚٞي ديٍش، دَ ثٝ سٚايبت ػپشد٘ذ ٚ ثٝ ٞيچ چيض رض ٘مُ حذيج ثٟب ٘ذاد٘ذ ٚ دس ا تٕبد ثٝ احبديج، ٚحبلت 

ساٚيبٖ ٚ ـٟٓ ٚ ٞذـٟبي آ٘بٖ سا ٘ؼٙزيذ٘ذ ٚ اص سٚايبت رعّي ٚ اػشائيّي ثٝ خٛد ثيٓ ٘ذاد٘ذ ٚ دس ؿشح للق ا٘جيب ٚ 

الي وتبثٟبي  ٘مّٟبي يٟٛد ٚ ٘لبسا سٚي آٚسد٘ذ ٚ ػٌٕٛٙذا٘ٝ ثؼيبسي اص آٖ ٔطبِت سا دس الثٝ حبَ أّتٟبي پيـيٗ ثٝ

تبسيخي ٚ ٔذاسن ٘مّي رب داد٘ذ! ؼبـُ اص ايٗ وٝ ػّٙت، ثب ٕٞٝ اسصؽ ٚ ٌشا٘ؼٍٙي، ايٕٗ اص رعُ ٚ تحشيؿ ٘جٛدٜ 

 اػت، چٙب٘ىٝ ؿخق پيبٔجش )فر دس صٔبٖ حيبت خٛيؾ ثٝ ٔؼّٕب٘بٖ ٞـذاس داد:

 «وخش اِىزّاثٝ  ّيّ.»

 ا٘ذ. اـتشاص٘ٙذٌبٖ ثش ٔٗ صيبد ؿذٜ

 ٚ ٘يض ٞـذاس داد:

 16 «اشا حسثكن أّل الكتاب فالتصسّقَّن ٍ التكصّتَّن.»

]يٟٛد ٚ ٘لبسا[ حذيج ٚ سٚايتي ٘مُ وشد٘ذ ٚ خجشي ثبصٌفتٙذ، ٘ٝ تلذيمـبٖ وٙيذ ٚ ٘ٝ تىزيت    ٞشٌبٜ اُٞ وتبة 

 تفبٚت ثٍزسيذ وٝ اسصؽ تلذيك ٚ تىزيت ٘ذاسد[. ]ثي

 ٘ٛيؼذ: دس ايٗ ثبسٜ يىي اص كبحت ٘ظشاٖ ٔي

اظٟبس ايٕبٖ ٚ ٔؼّٕب٘ي وشدٜ ػٌٕٛٙذا٘ٝ ٘يبص كحبثٝ ثٝ ؿٙبخت احىبْ ػجت ؿذ وٝ ثٝ ثشخي اُٞ وتبة وٝ »

ثٛد٘ذ، ا تٕبد وٙٙذ ٚ ٔؼبئُ خٛد سا اص ايـبٖ ثپشػٙذ ٚ رٛاة دسيبـت وٙٙذ ٚ آ٘بٖ اص ـشكت اػتفبدٜ وشدٜ ٚ 

 17 ...«ٔطبِت سا تحشيؿ وٙٙذ ا ثشخي اص ػش رُٟ ٚ ٌشٚٞي اص ػش  ٙبد ٚ تضٚيش ا 

ثّىٝ خأل ـشٍٞٙي ػجت پيذايؾ ٌشٟٚٞبي ٔختّؿ ٞب ٔتٛلؿ ٘ـذ،  ٘بثؼبٔب٘ي وبس تفؼيش ٚ تأٚيُ ثٝ ايٗ ٔحذٚدٜ

والٔي ٚ ٔزاٞت ثؼيبس ؿذ ٚ ٌشٚٞي ثشاي آيبت، ٔعب٘ي ثبطٙي اسائٝ وشد٘ذ ٚ تفؼيش ٚ تأٚيُ سا دسٞٓ آٔيختٙذ ٚ 

ظٛاٞش لشآٖ سا حزّت ٘ذا٘ؼتٙذ ٚ ٔزاٞت ٔختّؿ، ٞش يه دس رٟت تٛريٝ ثبٚسٞبي خٛد، لشآٖ سا ثٝ خٛاػتٝ ٚ 

 ش وشد٘ذ!التوبي ٔؼّه خٛد تفؼي

 ـشٔبيذ:  ّي )تر دس تشػيٓ ايٗ آؿفتٍي ٚ ػشدسٌٕي، آٖ ٞٓ ٘ٝ دس ٔيبٖ  ٛاْ، ثّىٝ خٛاف اص كحبثٝ ٔي

دٞذ ٚ چٖٛ ٕٞبٖ ٔٛوٛت ٔٛسد اختالؾ سا  وٙٙذ ٚ اٚ حىٕي ٔي ٔٛوٛ ي سا ٘ضد يىي اص لبويبٖ ٔطشح ٔي»

ٚ چٖٛ ٞش دٚ لبوي ٘ضد وؼي وٙذ  اي ديٍش ٚ خالؾ اِّٚي حىٓ ٔي ٘ضد لبوي ديٍش ٔطشح وٙٙذ ثٝ ٌٛ٘ٝ

ؿٕشد، ثب ايٗ وٝ دٚ سأي ٔخبِؿ  سٚ٘ذ وٝ آ٘بٖ سا ثٝ وبس لوبٚت ٌٕبسدٜ اػت، اٚ ٞش دٚ سأي سا كحيح ٔي ٔي

 18 «ٞٓ ٚ ػبصؽ ٘بپزيش٘ذ!

اي سا پيؾ سٚ خٛاٞيٓ داؿت ٚ ـشكتٟب ثؼيبس وٓ  اٌش ٍ٘بٕٞبٖ ثٝ ثيبٖ ايٗ وزشٚيٟب ٔعطٛؾ ؿٛد، ٔيذاٖ ٌؼتشدٜ

 ٚ ٘بٌضيش ثبيذ ايٗ ا٘ذن سا ٘ـب٘ي اص آٖ ثؼيبس ؿٕشد ٚ ػخٗ سا دس ٔيذا٘ي ديٍش د٘جبَ وشد.خٛاٞذ ٕ٘ٛد 
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 تريي تدبير پياهبر )ص( پيًَد قرآى ٍ عترت، ههن

پيبٔجش اوشْ )فر دس وٙبس ٕٞٝ ٞـذاسٞب ٚ تذثيشٞبيي وٝ ثٝ ٔٙظٛس ٍٟ٘ذاسي ػبحت لشآٖ اص تحشيؿ ٔعٙٛي 

تٛرٟي ٚ  ٛد ٔحٛسي ٚ اػبػي ٚ احجبتي ثشاي أّت اسائٝ داؿت وٝ اٌش ٔٛسد ثيا٘ذيـيذٜ ثٛد، تٟٙب يه پيبْ ٚ سٕٞٙ

پٙذاسي دس  ـٟٕي ٚ ػؼت ٌشـت، ٞشٌض آٖ ٕٞٝ تـتّت ـىشي ٚ تفشلٝ ٔزٞجي ٚ  ميذتي ٚ وذ ٟٔشي أّت لشاس ٕ٘ي ثي

 آٔذ. تفؼيش ٔعبسؾ ديٗ، ٔيبٖ ٔؼّٕب٘بٖ پذيذ ٕ٘ي

وشد،  داد، تفؼيش ٔي ضَٚ ٚحي دس ٔيبٖ أت حوٛس داؿت، تعّيٓ ٔيپيبٔجش خٛد أيٗ ٚحي ٚ سٚؿٍٙش آٖ ثٛد. ثب ٘

ٕ٘ٛد ٚ ػٌٕٛٙذا٘ٝ صٔب٘ي  ضْ سحيُ وشد ٚ دأبٖ اص س٘ذ ٚ دؿٛاسي ايٗ رٟبٖ ثشچيذ وٝ ـٛرٟبي  ظيٓ  تطجيك ٔي

)فر ٘ٛٔؼّٕبٖ، ٞٙٛص ثٝ خٛدوفبيي ٚ ؼٙبي  ّٕي ٚ ـشٍٞٙي ٚ ايٕب٘ي ٘شػيذٜ ثٛد٘ذ ٚ ثب چٙيٗ ٚيظٌيٟبيي، پيبٔجش 

 تٛا٘ؼت آ٘بٖ سا ثٝ خٛد ٚاٟ٘ذ. ٕ٘ي

 تٛا٘ؼت ثٝ ٔعٙبي ٘بتٕبٖ ٌزاؿتٗ سػبِت ٚ ٞذسدادٖ تالؿٟبي پيـيٗ ثبؿذ. ٚاٟ٘بدٖ أّت دس ايٗ ٔمطع، ٔي

ثبيؼت پيؾ اص ٞش چيض،  ضيٕت صٚدٍٞٙبْ خٛيؾ ٚ تٟٙبيي صٚدسع أّت سا ثب تعييٗ  پيبٔجش خبتٓ )فر ٔي

يي ـٟيٓ ٚ دِؼٛص رجشاٖ وٙذ ٚ ثشاي ايٗ ٔتٗ ربٚداٖ، تشرٕب٘ي ٔطٕئٗ ٚ ثبيؼتٝ ٔعّّٕي تٛإ٘ٙذ ٚ ؿبيؼتٝ ٚ سإٞٙب

 ٔعشـي وٙذ ٚ چٙيٗ ٘يض وشد.

ضأيت ضسَل اهلل )ص( في حجِّ الَزاع يَم ػطفِ ٍ َّ ػلي ًاقتِ القصَاء يرطة فسوؼتِ يقَل: اىّ تطكت فيكن ها اى اذصتن »

 19« تِ لي تضلَّا كتاب اهلل ٍ ػتطتي اّل تيتي.

آخشيٗ حذ پيبٔجش، سٚص  شـٝ، دس حبِي وٝ آٖ ٌشأي ثش ؿتش خٛيؾ ػٛاس ثٛد، خطجٝ خٛا٘ذ ٚ ـشٔٛد: دٚ  دس

اْ وٝ اٌش ثذاٟ٘ب چًٙ ص٘يذ ٚ تٕؼّه رٛييذ، ٞشٌض ٌٕشاٜ ٘ـٛيذ  چيض دس ٔيبٖ ؿٕب پغ اص خٛد ثش ربي ٟ٘بدٜ

 ٚ آٖ دٚ  جبستٙذ اص: وتبة خذا ٚ  تشتٓ، اُٞ ثيتٓ.

ب ايٗ حبَ ثغ ػٍٙيٗ ٚ ػش٘ٛؿت ػبص پيبٔجش )فر ثب  جبسات ٚ ٔوبٔيٗ ديٍشي، أّب ثؼيبس ايٗ ثيبٖ وٛتبٜ ٚ ث

٘ضديه ثٝ ٞٓ ٘مُ ؿذٜ اػت، ثٝ طٛسي وٝ اٌش ػٙذ ايٗ احبديج، اص وتبثٟبي اُٞ ػٙت ٔٛسد ٔطبِعٝ لشاس ٌيشد، ثٝ 

ثٝ طٛس ٔؼتميٓ اص پيبٔجش سػذ آٖ رب وٝ ثشخي، ؿٕبس اكحبة سػَٛ خذا سا وٝ ايٗ حذيج سا  حذّ تٛاتش لطعي ٔي

 20 ا٘ذ. ا٘ذ، تب ػي ٚ پٙذ ٘فش ؿٕشدٜ ٘مُ وشدٜ

 ؿيخ اِطبئفٝ طٛػي دس تفؼيش ٌشا٘ؼًٙ تجيبٖ، پغ اص ٘مُ حذيج اظٟبس داؿتٝ اػت:

ـٟٕب٘ذ وٝ اُٞ ثيت ٚ لشآٖ الصْ ٚ ّٔضْٚ يىذيٍش٘ذ ٚ ٞش وذاْ ٔتٕٓ ديٍشي اػت ٚ اٌش  ايٗ حذيج ٔي»

ٔشرع پغ اص خٛد لشاس داد، ثذٖ ٔعٙبػت وٝ  تشت ثٝ حميمت ٚ طسـبي ٔفبٞيٓ ٚ  پيبٔجش آٖ دٚ سا رب٘ـيٗ ٚ

 21«ٔعبسؾ لشآٖ آؿٙبػت ٚ تب صٔب٘ي وٝ أّت ثٝ  تشت تٕؼّه رٛيذ ٌٕشاٜ ٘ـٛد.

دس ايٗ صٔيٙٝ، سٚايبت ٚ تحّيّٟب ثؼيبس٘ذ، أّب تجييٗ يىي اص ؿبٌشداٖ أبْ كبدق )تر ٘ؼجت ثٝ ايٗ ٔؼأِٝ ؿبيبٖ 

 تٛرٝ اػت.

 ٌٛيذ: الي  شوٝ  مبيذ خٛيؾ ثٝ أبْ كبدق )تر ٔي ٔٙلٛس ثٗ حبصْ دس الثٝ
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 ٌٛيٓ: آيب لجَٛ داسيذ وٝ سػَٛ خذا، حزّت اِٟي ثش خّك ثٛد؟ دس ٌفت ٚ ٌٛ ٚ ٔٙبظشٜ ثب ٔشدْ ٔي»

 ٌٛيٙذ: آسي. ٔشدْ ٔي

 ثٛد؟ٌٛيٓ: پغ آٖ صٔبٖ وٝ پيبٔجش سحّت وشد، حزّت خذا ثش خّك چٝ چيضي ٚ چٝ وؼي خٛاٞذ  ٔي

 ٔشدْ ٌفتٙذ: لشآٖ.

ِٚي ٔٗ دس لشآٖ ٍ٘شيؼتٓ ٚ ديذْ وٝ ٌشٟٚٞبي ٔختّؿ ٚ حتّي وؼب٘ي چٖٛ ٔشرئٝ، لذسيٟب ٚ ص٘ذيمٟب وٝ 

آٚس٘ذ! ايٗ تأُّٔ ػجت ٌشديذ تب ثذا٘ٓ  ايٕبٖ ٞٓ ثٝ لشآٖ ٘ذاس٘ذ، ثب اػتٙبد ثٝ لشآٖ ثشاي ٔذ بي خٛد دِيُ ٔي

لشآٖ ٘يبصٔٙذ ػشپشػت اػت. دس ايٗ ٔيبٖ وؼب٘ي چٖٛ اثٗ ٔؼعٛد، وٙذ، ثّىٝ لشآٖ  لشآٖ ثٝ تٟٙبيي وفبيت ٕ٘ي

ؿذ٘ذ، دس حبِي وٝ آ٘بٖ ثٝ الشاس ٍٕٞبٖ،  بِٓ ثٝ ٕٞٝ لشآٖ   ٕش، حزيفٝ ثٝ  ٙٛاٖ  بِٓ ثٝ لشآٖ ٔعشـي ٔي

 22 «٘جٛد٘ذ ٚ تٟٙب ٚ تٟٙب  ّي ثٛد وٝ ثٝ صٚايبي ٔعشـتي لشآٖ آٌبٞي داؿت.

 ٔٙلٛس ثٗ حبصْ ٚي سا ػتٛد ٚ ٔٛسد تأييذ لشاس داد. أبْ كبدق )تر پغ اص ؿٙيذٖ ػخٙبٖ

 ـشٔٛد:  ّي )تر ٔي

 23« ّصا القطآى اًّوا َّ ذطّ هستَض تيي السّفتيي اليٌطق تلساى ٍ التسّ لِ هي تطجواى.»

 ٌٛيذ، ٘بچبس آٖ سا تشرٕب٘ي ثبيذ. ايٗ لشآٖ، خطّي ٘جـتٝ اػت وٝ ٔيبٖ دٚ رّذ لشاس داسد، ثٝ صثبٖ ػخٗ ٕ٘ي

 س تفؼيش ايٗ والْ  ّي )تر ٚ ادأٝ آٖ، أبْ كبدق )تر ـشٔٛدٜ اػت:ٌٛيي د 

 24 «ًحي تطاجوِ ٍحي اهلل.»

 ٔب خب٘ذاٖ ٘جٛت، تشرٕبٖ ٚحي اِٟي ٞؼتيٓ.

 

 تأثير عترت در ًگهداري هعٌَي قرآى

ثب ايٗ وٝ ٔمتويبت ػيبػي ٘مؾ آـشيٙبٖ كذس اػالْ، ثب ج ؿذ واٝ پاغ اص سحّات سػاَٛ اواشْ )فر  تاشت       

ؿٛد ٚ دس ٔتٗ ػشپشػتي ٚ ربيٍبٜ سػٕي ٔعّّٕي خٛد لشاس ٍ٘يشد، أّب ٘يبص رذي ربٔعٝ اص ياه ػاٛ ٚ ٞاذؾ    ٔٙضٚي 

ٍ٘شي اُٞ ثيت اص ػٛي ديٍش، ػجت ؿذ وٝ ثب ٕٞٝ تٍٙٙبٞب ٚ دؿٛاسيٟب، تأحيشي ثبيؼتٝ دس ٔيبٖ أت ٚ دس صٔيٙاٝ ـٟآ   

 لشآٖ ٚ تفؼيش ٚحي اص خٛد ثشربي ٟ٘ٙذ.

 ٘ٛيؼذ: لعيت وٝ چشا سٚايبت تفؼيشي أبْ  ّي )تر ثيؾ اص ػبيش خّفب ؿٟشت داسد ٔيصسلب٘ي، دس تٛريٝ ايٗ ٚا

أبْ  ّي )تر پغ اص خّفبي لجُ اص خٛد صيؼت دس حبِي وٝ ٌزؿت صٔبٖ ٘يبص ٔشدْ سا ثٝ ـٟٓ ٚ تفؼيش لاشآٖ  »

س رشٌاٝ  تش ػبختٝ ثٛد، صيشا دس ايٗ دٚساٖ ػاشصٔيٗ اػاالْ ٌؼاتشؽ يبـتاٝ ثاٛد ٚ ّّٔتٟابي ؼيش اشة د        ـضٖٚ

ؿذ ٚ ايٗ ٞٓ ػجت  ٔؼّٕب٘بٖ ٌبْ ٟ٘بدٜ ثٛد٘ذ ٚ ٘يبص ثٝ دسيبـت ٔعبسؾ اص كحبثٝ ثيؾ اص ٞش صٔبٖ احؼبع ٔي

 ٘مُ احبديج تفؼيشي اص أبْ  ّي )تر ؿذ.

ػبخت؛ ٔب٘ٙذ ؿىٛـبيي ا٘ذيـٝ،  اـضٖٚ ثش ايٗ، ؿخق  ّي )تر ٚيظٌيٟبيي داؿت وٝ اٚ سا اص ديٍشاٖ ٕٔتبص ٔي

 25...« يت ٚ اؿشاق لّجي ـضٚ٘ي دا٘ؾ، ٘ٛسا٘
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ثٝ خالؾ ٕٞٝ ؿشايط ٞٙزبسي وٝ ػيبػتٍشاٖ  لش اُٞ ثيت ثشاي آ٘بٖ پذيذ آٚسد٘ذ، ائٕٝ اص اٞتٕبْ ثٝ أاش لاشآٖ،   

 ٘ىبػتٙذ.

 ّي )تر دس دٚساٖ خالـت، ثب ايٗ وٝ ثٝ ؿذّت دس وبس اكالح ٔفبػذي ثٛد وٝ دس ربٔعٝ اػالٔي پذياذ آٔاذٜ   »

ٔؼّٕب٘بٖ ٚ رٍٟٙبي پيبپي! ثبصٞٓ اص ثشخي الذأٟبي اػبػي دس لّٕشٚ ـٟٓ لاشآٖ   ثٛد، ٔب٘ٙذ اختالـٟبي داخّي

  ٝ اي  ٚ والْ ٚحي وٛتبٜ ٘يبٔذ ٚ ثب ٚوع  ّٓ ٘حٛ ٚ دػتٛس حجت وّيبت آٖ تٛػط اثٛاالػٛد دئّي، ثٙيابٖ ؿبيؼات

 26 «سا پي سيخت.

ت لشآٖ ٚ  جبسات لشآٖ، اص ػاٛي  ٌزاسي خطٛب ٚ آػب٘ي لشائ دس ثشخي ٔٙبثع آٔذٜ وٝ ٘خؼتيٗ الذأٟب رٟت ٘مطٝ

 اثٛاالػٛد دئّي، كٛست ٌشـت ٚ اٚ ايٗ وبس سا ثٝ سإٞٙبيي ٚ اؿبست آٖ حوشت ا٘زبْ داد.

 27 «اىّ اٍّل هي ًقط القطآى ٍ ٍضغ الؼطتيِّ اتَاالسَز السئلي هي تلقيي اهيطالوؤهٌيي ػليّ كطم اهلل ٍجِْ.»

وبسػبصي، ثخـي وٛچه ٚ ٘بپياذا اص تاٛاٖ ٚ سٞجاشي  ّٕاي ٚ      ثذيٟي اػت وٝ ايٗ ٌٛ٘ٝ الذأٟب ثب ٕٞٝ إٞيت ٚ

 ٕ٘بيب٘ذ. ٔعٙٛي تٕذٖ سا ٔي

دس آٖ  لش وٝ ثؼيبسي اص ؿٟشت يبـتٍبٖ ثٝ  ّٓ، رشأت اظٟبس٘ظش تفؼيشي ٘ذاؿتٙذ ٚ ثيٓ داؿتٙذ وٝ ٔجبدا دسثابسٜ  

سيػ وٝ ايٗ د ٛت سا چاٝ وآ   وٓ ثٟب ٘جٛد، ِٚي د« ػّٛ٘ي لجُ أٖ تفمذٚ٘ي»لشآٖ ػخٙي ؼيش ّٕي اسائٝ دٞٙذ، كالي 

ثٟب ؿٕشد٘ذ ٚ چٍٛ٘ٝ اص وٙبس ايٗ لّّٝ ثّٙذ ٕٞت ٚ حىٕت ٚ ٔعشـت چـٓ ثؼتٝ ٌزؿتٙذ ٚ ثٝ رذايي ٔيابٖ  تاشت ٚ   

 لشآٖ  تٗ داد٘ذ!

ثبيؼات تشرٕابٖ لاشآٖ ٚ ٚحاي      ثٛد٘ذ ٚ ٔي« اُٞ روش»ٚ « ساػخبٖ دس  ّٓ» تشت وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ آؿىبس ٚ ا٘ىبس٘بپزيش 

ثبيؼت ٔٛسد اػاتفبدٜ لاشاس ٍ٘شـتٙاذ،     ك آ٘بٖ، أّت ثٝ ؿٟش  ّٓ ٘جي )فر ساٜ يبثذ، آٖ ٌٛ٘ٝ وٝ ٔياِٟي ثبؿٙذ ٚ اص طشي

 ٞبي ـشاٚاٖ ؿذ. ٟٔشي ثّىٝ ثٝ آ٘بٖ ثي

ايٗ ٚكيت پيبٔجش ثٛد وٝ لشآٖ ٚ تفؼيش ٚ احىبْ ديٗ سا اص اُٞ ثيت ثيبٔٛصيذ ٚ ػعي ٘ىٙيذ چيضي ثٝ آ٘ابٖ تعّايٓ   

 28ش٘ذ!ت دٞيذ، صيشا آ٘بٖ اص ؿٕب آٌبٜ

ػبختٗ ػبحت لشآٖ اص تعبِيٓ  تشت، ػجت ؿذ وٝ ثؼيبسي اص پشػـٟبي ٔحتٛايي أّت ٘ؼجت ثٝ ٔعبسؾ  ِٚي رذا

 پبػخي ٘تبيذ ٘بٌٛاسي ثٝ د٘جبَ آٚسد: پبػخ ثٕب٘ذ ٚ ايٗ ثي ديٗ ٚ ٔطبِت ٚحي، ثي

 . ػشٌشدا٘ي ٚ حيشت ٘ٛٔؼّٕب٘بٖ ٚ پيذايؾ رشيبٟ٘بي استذاد ٚ ا٘حشاـٟبي  ميذتي.1

 29 ذّت يبـتٗ وبس رعُ حذيج.. ؿ2

 آٚسي ٔؼّٕب٘بٖ ثٝ  ّٕبي يٟٛد ٚ ٘لبسا ثشاي دسيبـت للق أتٟبي پيـيٗ. . سٚي3

!... ٚ 

ثبيؼات  لاش    ثذاٖ أيذ وٝ چـٕبٖ ثبص ايٗ ٘ؼُ ٚ لّجٟبي دسدٔٙاذ ٚ آٌابٜ ٔلاّحبٖ دس  لاش حبواش، واٝ ٔاي       

ت ثٝ لشآٖ ٚ  تشت ٚ تٕؼه ثٝ آٖ دٚ، لّت تـاٙٝ  ثٙيبدرٛيي ٞٛيّتٟبي ـشأٛؽ ؿذٜ اػالٔي ٚ لشآ٘ي ثبؿذ، ثب ثبصٌـ

ٞاب   ٘ؼّٟبي ػشٌـتٝ سا اص وٛحش ٔعبسؾ ٘بة ٚ تحشيؿ ٘ـذٜ لشآ٘ي ػيشاة وٙٙذ ٚ ػبحت ٔمذّع ؿشيعت سا اص خشاـٝ

 آِٛد اُٞ وتبة، چٛ٘بٖ: ا تمبد ثٝ رؼٕيّت خذاٚ٘ذ ٚ تزؼٓ اٚ دس ليبٔت ٚ ... دٚس ٌشدا٘ٙذ. ٚ ثبٚسٞبي ٚٞٓ
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