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 «اهلل حقوق»

 

 ؛یش رٍحاًیاراى ػشی

ًَسدُ درصذ اس  یؼٌیپزداخت حمَق اهلل  ،زٍاى حعزت تْاءاهللیٍ ٍاجة پ یرٍحاً یّا تیٍلؤاس هس یكی

 تاضذ. یاحثاء ه كار كسة ٍ حاصلِ اس تجارت ٍ یدرآهذّا

 ًؼوت، تزكت ٍ صیرا تاػج افشا حمَق اهلل را ٍاجة داًستِ ٍآى ،حعزت تْاءاهلل در كتاب الذط پزداخت

 داًٌذ. یٍى هؤغ ضیزات در جویٍجَد آهذى خِ ت

 یاهٌا یتا ّوكار ،ٍصَل آى یتزا یشیر تزًاهِ اء تِ دادى حمَق اهلل ٍك احثّیتطَ یتزا كایآهز یهحفل هلّ

 یضزل یّا التیدر ا 5112ِ یفَر 1ِ تا یصاًَ 11خ یضُ اس تاریٍ ی ل چْار جلسِیحمَق اهلل الذام تِ تطك

صاى جَاى تِ پزداخت حمَق هتخصّ ك جَاًاى ضاغل ٍیتطَ یي لزار است تزایچٌ ّن ؛ًوَدُ است كایآهز

 تزلزار گزدد. یش جلساتیاهلل ً

 3ِ ًوَدز تَجّیتِ ضزح س یًكات هْوّ ذ تِیپزداخت آى تا حمَق اهلل ٍ ی عِیدر هَرد فز

 

 ی هطالثِ حكّ یاحذ است ٍ یضخص ی لِأک هسیپزداخت حمَق اهلل  ،اساط كتاب الذط تز -1

ل جلسات یلذا تطك ؛تاضذ یش ًویگزفتي حمَق اهلل جا یاصزار تزا اظْار ٍ آى را ًذارد ٍ

ٍصَل آى  یتزا یزیگیپ ٍ یشیر تزًاهِ اء ٍذ اس احثّاس افزاد، اخذ تؼّْ یهختلف، دػَت ػوَه

 ًذارد. یساسگار یدر حال حاظز تِ دًثال آى است، تا ًصَظ اهز كایآهز یكِ هحفل هلّ

 



5 

 

در  یكلّ ٍ یف جشئتصزّ ٍ یآٍر ف، جوغدر لَح لساى حعَر، تصزّ ءحعزت ػثذالثْا -5

فمط  ،هثاركِ یایش در الَاح ٍصایً ضوزًذ ٍ یش ًویجا هزجغ اهز ی اهلل را تذٍى اجاسُ حمَق

ػالٍُ تز  ؛ضوزًذ یهجاس تِ گزفتي حمَق اهلل ه اهزاهلل را در ّز سهاى هزجغ اهز داًستِ ٍ یٍّل

ذُ یاهزاهلل رس یذ حعزت ٍلیأیكِ هفاد آى تِ ت «یاًت تْائیدر د یًظزاجوال»كتاب  آى در

 ن3یخَاً یي هیاست چٌ

ي یاه ی لِیٍسِ ت هطالثِ ًذارد ٍ حكّ یكس یٍل ،است یحمَق اهلل فزض ٍاجة ضزػ یویتمذ»

آى  ی ادارُ ار ٍیتِ اخت ن ٍیاست تمذ یط اهز تْائاهزاهلل در ّز سهاى كِ هزجغ همذّ یاهلل تِ ٍل حمَق

 .«گزدد یحعزت هصزف ه

 (52 فمزُ ،11ظ  ،غیتذ 112سال  ،یشداًی احوذ، در دیاًت تْائی ی)ًظز اجوال

فمط  ٍ ستیدارد، هجاس تِ گزفتي حمَق اهلل ً یاًت تْائیكِ در د یهماه گاُ ٍیت الؼذل تا توام جایت

هصزف حمَق اهلل  ٌذُ در سهاى خَدضاى هجاس تِ گزفتي ٍیاهز آ تات ٍ ٍالیدر سهاى ح یافٌذ یضَل

 ّستٌذ.

 

كِ تحت  یهختلف ت خَد در هماتل ٍجَُ فزاٍاى ٍیالسال فؼّ 21ص اس یت الؼذل در طَل تیت -1

جْاى اخذ ًوَدُ است،  یازُ اس احثّیغ ٍارث ٍ یات، هال تید ـ ػاتتثزّ ـي حمَق اهلل یػٌاٍ

ّا تاضذ ارائِ ًذادُ است، ػذم  ٌِیّش ٍ یافتیكِ ًطاًگز جوغ در یالًیگًَِ ت چیتاكٌَى ّ

 یتِ جا یافتیرا تِ ّوزاُ دارد كِ ٍجَُ در یي ًگزاًیت الؼذل ایت یت در ػولكزد هالیضفاف

طتز صزف گستزش ی، تیػوَه  هٌافغ ِ ٍیزیاػوال خ اهلل ٍ ًفحات اهلل ٍ ًطزِ كلوارتفاع 

 ٍ یاًتصات ی تِ ػصثِ یچٌاً آى یّا پزداخت حمَق ٍ یل اداریطَ ط ٍیالت ػزیتطك
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 یّا ٌِیّش ٍ كایآهز یز ضاغل در هحفل هلّیتگ ًفز حمَق 121ص اس یپزداخت حمَق تِ ت

 گزدد. گزید یزظزٍریغ

 

سات سّؤه ذ تِ پزداخت حمَق اهلل در هَرد افزاد ٍثل اس ّزگًَِ تؼّْلتماظا دارم تا  یگزاه یااس احثّ

 ٌذ.یطتز ًوایك تیاخذ حمَق اهلل تحم یهجاس تزا

 

 ضوا ارادتوٌذ

 یصْثا ٍجذاً

 


