ب ِِ ا ْش َر ْح ِِل
َر ِّ
ِ
احلُ ْل ُع ْق َد ًة
س ْر ِِل أ َْم ِري َ و ْ
َويَ ّ
ِِ ِ
س ِاِن  يَ ْف َق ُهوا قَ ْوِِل 
ِ ّمن ِّلِ َ
ص ْد ِري
َ

(كعآم نعيً)
” او زٌا پعهردگارن! زٌا ؼيِْ راپعاصْ نړن !
اه زٌا اٌع (درؼاىت) راتْ آؼام نړن ! اه زٌا

من يرد اهلل به خري ا يفقهه

فلْ

ىْ ژةٖ څضْ غٕټْ پعاُيغن ! چې (صيم) زٌا پْ

يف الدين.
(زطيث ؿعيف)
" نؽٖ نْ صطاهُط ةْ هو ارادۀ صيع فعٌايط
اه را در إٌر ديَ داُـٍِط ٌٖ ؼازد"

اؼالٌٖ

صتعه (ښْ) هپٕٓيږى“.

ؿػتام 4148

ؿٍارۀ دهقطه ؼٖ ٓفتً

دٕم 7142

رهزن را ةاوو ٌٖ ؼازد ه ةٔتع اؼت نْ ٌؽيٍاُام

نسائل فلَی

اؼتػٍاك نعيً دُطام را ةػط از افىار ةگظارُط ىيهَ
اگع اؼتػٍاك ٍُٕدُط ه ازتياط الزل را در اؼتػٍاك

استعهال نسُاک ه کرِم دىدان در رنضان :

آم ٍُٕدُط ه ةعاو اؼتػٍاك آم غظر ةاؿط ه ٌلطار آم

دنتٕر يٕؼف اىلعماهو دٕاب ٌيطٓط 0

داصو ؿهً ؿط از آم غفٕ اؼت ُغد صطاهُط ؼتساُْ ه

زهً اؼتػٍاك ٌؽٕاک ةعاو رهزن دار ,

تػاىٖ چِاُچْ در آيْ  5ؼٕرن االزغاب آٌطن نْ 0

صكٕقا

اؼتفادن از نعيً دُطام چيؽت ؟

صطاهُط ؿٍا را در صىأ ٌساؼتْ ٍُيهِط ه اگع ككط

دٕاب ٌ 0ؽٕاک كتو از زهاك ٌؽتسب اؼت چِاُهْ

ٍُٕديط ( يػِٖ ككطا نعيً دُطام را صٕرديط )

ٍٓيـْ ٌؽتسب اؼت ىيهَ ةػط از زهاك در زهً آم

ٌساؼتْ ٌيـٕد ه رؼٕك اهلل قيٖ اهلل غييْ ه ؼيً ٌٖ

فلٔاء ةا ًٓ اصتالف ُظع دارُط  .ةػنٖ اؼتػٍاك آُعا

فعٌايط نْ در فعإٌؿٖ ه صىأ اٌت ٌَ ٌساؼتْ ٍُٖ

ةػط از زهاك ٌهعهن ٌيطاُِط ه دىيو ؿام ٍٓام زطيث

ؿٕد.

ؿعيف اؼت نْ ةٕو دَٓ رهزن دار ُغد صطاهُط ةٔتع اؼت
نلدار ه اىدازً نسافٌ کٌ در آن نسافر خق دارد

از ةٕو ٌؽم .

رهزً ىگّرد

ةػنٖ از قساةْ رهايت نعدن اُط نْ رؼٕك اهلل قيٖ اهلل
غييْ هؼيً را ديطيً نْ ٌؽٕاک ٌيهعدُط ه رهزن داؿتِط
ٌ ,ؽٕاک در رهزن ٌؽتسب اؼت در تٍال اهكاة دراهك

دنتٕر يٕؼف اىلعماهو دٕاب ٌيطٓط 0

رهز ه آصع آم ٌحييهْ ٌؽتسب اؼت كتو از رهزن ه ةػط از

ٌؽافع ةْ ُف كعآم نعيً ٌٖ تٕاُط رهزن ُگيعد ه آيْ

رهزن ه ٌؽٕاک ؼِت اؼت ه رؼٕك اهلل قيٖ اهلل غييْ

 481ؼٕرن ةلعن ةْ ٍٓيَ ٌػِٖ اؼت نْ  0رهز ٓائٖ

هؼيً ةْ نعدم ٌؽٕاک هقيت ٍُٕدن اؼت ه ٌٖ فعٌايط 0

ٌػيَ ؿٍعدن ؿطن ( رهزن داريط ٌان رٌنام را ) ه ٓع

(اىؽٕاک ٌىٔعّىيفً ٌعماّ ىيعب * ٌؽٕاک پاک نِِطن

نْ از ؿٍا ٌعيل ؿط يا در زاىت ؼفع  ,ةـٍار آم ايال

ةعاو دَٓ ه ٌٕدب صـِٕدو صطاهُط اؼت )  .اٌا نعيً

از رهز ٓاو ديگع ( غيع رٌنام ) رهزن ةگيعد  ,ه ةع

دُطام ةايط در اؼتػٍاك آم دكت ؿٕد نْ ٌلطارو از آم ةْ

نؽاُيهْ تٕام رهزن ُطارد اداو فطيْ الزل اؼت ,

ؿهً داصو ُـٕد هاگع داصو ؿهً ؿط ُغد انحع غيٍا

يػِٖ وػال رهزاُْ  ,يم ٌؽهيَ در ٌلاةو ٓع رهز
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رهزن  ,ه نؽيهْ از رهو ُيهٖ ه صيع در ٌلطار فطيْ

ؼفع پعؼيط ه آُسنعة دٕاب داد نْ ٓ 0ع نطال را نْ

ةيفغايط ةْ هو ةٔتع اؼت  ,ه ايِهْ رهزن ةگيعيط ةضيع

ةضٕآٖ  ,يػِٖ اصتيار آُعا دارو نْ ةگيعو ه يا ُْ ه

ؿٍا اؼت اگع ؿٍا ةطاُيط .

آُعا اصتيار نَ نْ ةعايت آؼاُتع ةاؿط ) .

در اُطازن ه ٌلطار ٌؽافْ فلٔاء ةا ًٓ اصتالف دارُط .
اغتلاد دارل نْ در  81نييٌٕتع ٍْٓ ٌتفق اُط  .در ٌؽافْ

خکم پچکاری ه استعهال دهاء در گُش ه سرنٌ در

ايهْ ةْ ؼتب آم ٍُاز ككع ٌٖ ؿٕد در آم ٌؽافْ ُگعفتَ

چشم

رهزن ٌ ,تاح اؼت در ُغد انحع ٌظآب ٌؽافْ  81نييٌٕتع

دنتٕر يٕؼف اىلعماهو دٕاب ٌيطٓط 0

تضٍيَ ؿطن اؼت ه ايَ ٌلطار ه اُطازن ٓا ٍْٓ تلعيتٖ ه

آيا ٌعيل ٌٖ تٕاُط در ٌان رٌنام پچهارو ه از

يا تضٍيِٖ اؼت ه از رؼٕك قيٖ اهلل غييْ هؼيً ه از

ٌلػط ٌٕاد را داصو ؿهً نِط ه اگع گٕؿؾ درد نِط

قساةْ در ٌلطار ٌؽافْ ةْ ٌتع ه نييٌٕتع رهايت ُـطن

از كىعن چهام اؼتفادن نِط ؟ ه آيا زم ٌٖ تٕاُط در

اؼت  ,پػ ٌلطار ه اُطازن  81نييٌٕتع نافٖ اؼت .

رهز رٌنام چـٍام صٕد را ؼعٌْ نِط ؟

ةػنٖ غيٍا اقال ٌؽافْ را ؿعط ٍُٖ داُِط ه ٓع ؼفع در

دٕاب  0پچهارو ده ُٕع اؼت 0

ُغد ايـام در ٌػِٖ زةام ه ىغت ؼفع اؼت نْ در آم ككع

اهك  0ةلؽً دهاء ه ةعا و ٌػاىذْ چْ در رگ ه چْ ًٓ در

ٍُاز دٕاز دارد ه ةعاو ٌؽافع ةْ ُف زطيث ه كعآم دٕاز

زيع پٕؼت ه يا در غنالة  ,در ايَ ٌٕارد ٓيچ ُٕع

اؼت نْ رهزن ُگيعد .

اصتالف ٌٕدٕد ُيؽت زيعا ةْ ٌػطن ٍُٖ رؼط ه

ٌؽافعيهْ رهزن ةعايؾ ٌـلت ه ٌـهو اؼت گعفتَ

ٌغظو ًٓ ُيؽت پػ رهزن را ةاوو ٍُٖ ؼازد ه داو

رهزن ةعاو هو ٌهعهن اؼت ةيهْ ٌٍهَ اؼت ةعايؾ زعال

ٓيچ زعف ه ٌِاكـْ در ايَ ٌٕرد ُيؽت .

ةاؿط ةلٕك رؼٕك اهلل قيٖ اهلل غييْ هؼيً نْ در زق

دهل ُٕ 0ع از پچهارو اؼت نْ ٌاُِط غظا ةذؽً

ٌعدو گفت ٌ .عديهْ رهزن داؿت ه ازؿطة ززٍت ه

ٌيعؼط ٌاُِط گيٕنٕز ةا غظا يهذا ٌيـٕد نْ در ايَ

ٌـلت رهزن در گعٌٖ ةااليؾ ؼايْ ةام ةؽتْ ةٕدُط ه

ُٕع پچهارو غيٍا ٌػاقع ةا ًٓ اصتالف ُظع دارُط

رؼٕك اهلل از زاك هو پعؼيط  ,دٕاب دادم نْ رهزن دارد ه

ه غيٍاو گظؿتْ در ةاب ايَ ُٕع غالج ه ايَ ُٕع

فعٌٕد  ( 0ىيػ ٌَ اىتع اىكيال فٖ اىؽفع * رهزن گعفتَ

ادهيْ ٌػيٌٕاة ُطاؿتِط ه از رؼٕك اهلل قيٖ اهلل

در ؼفعاز ُيهٕيٖ ُيؽت ) رهايت ٍُٕدن ةضارو .ايَ

غييْ هؼيً ه ُْ از قساةْ در ايَ ٌٕرد چيغو ُلو

زهً ةعاو نؽٖ اؼت نْ رهزن گعفتَ ةعايؾ ٌـهو

ؿطن اؼت ه ايَ يم ٌٕمٕع دطيط ه ٌػاقع اؼت .

ةاؿط ىيهَ ةعاو نؽيهْ رهزن ةعايؾ ٌـهو ُتاؿط

ةػنٖ ةايَ ُظعاُط نْ چٕم ٌؽتليٍا داصو صٕم

اصتيار داردنْ رهزن ٌيگيعد ه يا ٍُٖ گيعد .

ٌيـٕد هةا غظا ٌضيٕط ٌٖ ؿٕد ىظا ةاغث ه ؼتب

در دٕاب ةْ ؼؤاىٖ نْ آيا رهزن ةگيعد ةٔتع اؼت يا ُْ ؟

ؿهؽتَ رهزن ٌيگعدد ه ةػنٖ ديگع ةايَ ُظع اُط

اصتالف ُظع ٌٕدٕد اؼت نْ ُظعياة فلٔاء را اٌال ه

نْ رهزن ةاوو ٍُيـٕد اگع چْ ةا صٕم ُيغ ٌضيٕط

صييفْ ٌؽيٍيَ غٍع ةَ غتطاىػغيغ ايَ وٕر صالقْ

ؿٕد زيعا آُچْ ؼتب ةاوو ؿطم رهزن ٌيـٕد آم اؼت

ٌيهِط  0آساىترِو آن ةَترترِو آن است .

نْ داصو ٌػطن ؿٕد نْ در ُتيذْ آم اُؽام ازؽاس
گعؼِگٖ ه تـِگٖ ُهِط زيعا ٌػِٖ رهزن در آم اؼت

اةٕ داهد از زٍغن ةَ غاٌع االؼيٍٖ رهايت ٌيهِط نْ از

نْ اُؽام ازؽاس گعؼِگٖ ه تـِگٖ نِط ه رهزن

رؼٕك اهلل قيٖ اهلل غييْ هؼيً رادع ةْ گعفتَ رهزن در

ٌػِٖ آم زعٌام ؿٕٔة ةىَ ه ؿٕٔة دِؽٖ ه فعج
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اؼت نْ ايَ گعهن از غيٍا ٌٖ گٕيِط نْ ايَ ُٕع

ٍٓيَ زهً يػِٖ غطل ةاوو ؿطم رهزن فتٕا ٌيطًٓ ه

پچهارو ُيغ رهزن را ةاوو ٍُٖ ؼازد .

ةْ ٍٓيَ زهً ؿيش االؼالل اٌال اةَ تيٍيْ ُيغ زهً
دادن ةٕد ه اٌال اةَ تيٍيْ اصتالف غيٍا را در ٌٕرد

ةا ايِهْ ٌَ ( اىلعماهو ) ُظعيْ دهل را زٍايت ٌيهًِ (

فٕق آهردن ه ُتيذْ گيعو ٍُٕدن ٌٖ ُٕيؽط نْ  0ظآع

يػِٖ رهزن ةاوو ٍُيـٕد) ىيهَ ةا ايَ ًٓ الزل ٍُٖ داًُ

اؼت نْ رهزن ةاوو ٍُيـٕد ةْ ؼتب آُٔا .

نْ در رهز رٌنام ايَ ُٕع پچهارو اؼتػٍاك ؿٕد ه
ةٔتع اؼت ةػط از افىار اؼتػٍاك ؿٕد هاگع ؿضكٖ

خکم گرفتو رهزً از طرف شخصی کٌ هفات ىهُدً

ٌعيل ةاؿط ه معهرة ةْ ايَ ُٕع پچهارو داؿتْ ةاؿط

است

پػ در زاىت ٌعينٖ صطاهُط رهزن ُگعفتَ را ادازن

اٌال زؽِيَ ٌسٍط ٌضيٕف دٕاب ٌيطٓط 0

دادن اؼت  .اُؽام ةػط از گعفتَ ايَ ُٕع پچهارو

در اىٍغِٖ آٌطن نْ  0ؿضكٖ از رؼٕك اهلل قيٖ اهلل

ازؽاس ةْ كٕة ه اُعژو نعدن در زاىيهْ ٓطف از رهزن

غييْ هؼيً ؼؤاك ٍُٕد نْ ٌادرل هفاة ٍُٕدن ه از

گعفتَ ازؽاس گعؼِگٖ ه تـِگٖ اؼت ه پٕىطارام در

رهزن كعمطار اؼت  ,آيا از وعف ٌادرل رهزن ةگيعل ؟

رهز رٌنام ايَ ُٕع پچهارو را اگعادازن ناٌو ةاؿط

آُسنعة دٕاب داد  0ةيٖ .

ٌيهِِط تا ازؽاس گعؼِگٖ ه تـِگٖ ُهِِط پػ ةٔتع

از زنعة غتطاهلل ةَ غتاس رهايت ؿطن نْ  0ؿضكٖ

اؼت ةػط از افىار اؼتػٍاك ؿٕد .

ُغد رؼٕك اهلل قيٖ اهلل غييْ هؼيً آٌط ه گفت  0يا
رؼٕك اهلل ٌادرل هفاة ٍُٕدن ه از رهزن كعمطار اؼت

در نُرد استعهال دهاء در چشم ه گُش ه سرنٌ ه

 ,آيا كعمطارو اش را ةگيعل ؟ آُسنعة دٕاب داد0

استعهال دهاء در نعلد ه انالٌ کردن كتل از افطار

« اگع ٌادرة كعمطار ٌٖ ةٕد آيا كعمطارو اش را
ٍُٖ دادو ؟ » ؼؤاك نِِطن گفت  0ةيٖ  .آُسنعة

تٍال ٌٕاد فٕق اىظنع داصو ؿهً ٌيـٕد ىيهَ داصو

فعٌٕد  « 0پػ كعمطارو صطاهُط زق تع اؼت نْ اداء

ؿهً از ران ه وعيق غيع وتيػٖ ٌٖ ؿٕد هاُؽام ةػط از

ؿٕد * رهايت ٍُٕدن ةضارو ه ٌؽيً »

اؼتػٍاك آُٔا ازؽاس رفع گعؼِگٖ ه تـِگٖ را ُهعدن

اٌال اةٕ زِيفْ ه اٌال ؿافػٖ در ٌظٓب دطيط صٕد ه

ه صٕد را كٕو ازؽاس ٍُيهِط  .در زهً ايَ ٌٕاد

اٌال جٕرو ٌٖ گٕيِط نْ هىٖ ٌيت از وعف ؿضف

غيٍاو گظؿتْ ه ٌػاقع ةا ًٓ اصتالف ُظعدارُط نْ ةْ

ٌعدن ُْ رهزن ُظر ه ُْ غيع آُعا ةگيعد ةيهْ در غٕض

ده دؼتْ تلؽيً ٌٖ ؿُٕط 0

ٓع رهز  ,رهزن يم ٌؽهيَ را وػال ةطٓط .

ؿطيط يا ٌتـطد ه آؼام ه ؼٔو گيع  .ةػنٖ ُظع دارُط
نْ رهزن ةْ اؼتػٍاك آُٔا ةاوو ٌيـٕد ه ةػنٖ ةطىيو

خکم شخص سالخُردً ه نرِض در ناً رنضان :

ايِهْ از ران وتيػٖ داصو ٌػطن ٍُٖ ؿٕد رهزن را ةاوو

دنتٕر يٕؼف اىلعماهو دٕاب ٌيطٓط 0
آِا شخص سالخُردً در رنضان رهزً ىگّرد ه اگر

ٍُٖ ؼازد .

ىگّرد ةر اه چٌ هاجب نی شُد ؟

ٌَ ( اىلعماهو ) در ٌٕاد فٕق اىظنع ٌاُِط  ( 0كىعن
چـً  ,گٕش ه ؼعٌْ ه گظاؿتَ ٌعًٓ در ٌلػط ةعاو

دٕاب ٌ 0عد ه زم ؼاىضٕردن نْ رهزن ايـاُعا ززٍت

نؽيهْ ٌعض ةٕاؼيع دارد ه ٍٓچِام اٌاىْ ) ُظع دارل
ٌيطٓط ه ةعاو ؿام ٌـلت اؼت ادازن اؼت نْ رهزن
نْ ؼتب ةاوو ؿطم ه يا ؿهِِطن رهزن ٍُٖ گعدد ه ةْ
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ُگيعُط ه ٍٓچِام ٌعينيهْ ؿفاو ؿام ُا ٌٍهَ ةاؿط .

ةايط رهزن ُگيعد ه ةااليؾ هادب اؼت نْ رهزن را

ٌعينيهْ دانتعام تـضيف نِِط نْ ٌعض اش ٌغٌَ

ةضٕرد تا ايِهْ وفو از ةيَ ُعهد هصطاهُط ٌٖ

اؼت ادازن دارد نْ رهزن ُگيعد ه ٍْٓ ايـام

فعٌايط نْ  0اهالد صٕد را ُهـيط * اؼعاء . 44 0

(ؼاىضٕردن ه ٌعيل ) در ٌلاةو ُگعفتَ ٓع رهز  ,رهزن

وفو يم ٌٕدٕد زُطن ه كاةو ازتعال اؼت ه زنعة

فطيْ ةطِٓط نْ فطيْ غتارة از وػال دادم يم ٌؽهيَ

اةَ غتاس ٌٖ گٕيط نْ آيْ ؿعيفْ نْ ةعاو نؽاُيهْ

در ٓع رهز اؼت ه ايَ آؼاُٖ را صطاهُط آهردن اؼت ه در

رهزن ةاالتعاز واكت ؿام اؼت ؿاٌو صاًُ ؿهً دار ه

ؼٕرن ةلعن آيْ  485صطاهُط ٌٖ فعٌايط  0صطاهُط ةعاو

زُيهْ ؿيع ٌيطٓط ُيغ ٌٖ ةاؿط .

ؿٍا آؼاُٖ را ٌٖ صٕآط ُْ ؼضتٖ را ه در ؼٕرن زخ آيْ

اگع زم ؿهً دار ه زُاُيهْ ؿيع ٌيطٓط از قست صٕد

 28صطاهُط ٌٖ فعٌايط نْ  0در ديَ ةعاو ؿٍا زعج

تعس دارد رهزن ُگيعد ه فله كنائٖ آم را ةگيعد ه

ُيؽت.

در ايَ زاىت فطيْ ُيؽت .

زنعة غتطاهلل ةَ غتاس رمٖ اهلل غٍِٔا ٌٖ فعٌايط 0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةعاو پيع ؼاىضٕردن ادازن اؼت نْ رهزن ُگيعد ه در

استاد عتدالعلی ىُر اخراری

ٌلاةو ٓع رهز يم فليع را ُام ةطٓط ه ةااليؾ كنائٖ
رکعات ىهاز تراهِح  :در ٌٕرد رنػاة ٍُاز تعاهير ةْ

ُيؽت * اىطاركىِٖ ه اىسانً  .ه ةْ ٍٓيَ ٌػِٖ اٌال
ةضارو ٌٖ گٕيط  ( 0نْ در زق ؿيش نتيع  ,پيع ؼاىضٕردن ,

زطيحٖ ةعُضٕردل نْ اٌال ةضارو آهردن ةاؿط  ,دز ؿعح

ه اٌحاك ايـام ايَ آيْ ُازك ؿطن اؼت  ... ( 0ه ةعنؽاُيهْ
ؿيش االؼالل نْ ؿعزٖ اؼت ةع قسير اىتضارو گفتْ ؿطن

تٕام رهزن ُطارُط اداو فطيْ الزل اؼت  ,يػِٖ وػال

نْ در نتاب ٌٕوأ از يغيط ةَ رهٌام رهايت ؿطن نْ در

رهزاُْ  ,يم ٌؽهيَ در ٌلاةو ٓع رهز رهزن  ,ه نؽيهْ

زٌام غٍع رمٖ اهلل غِْ ٌعدل ةيؽت ه ؼْ رنػت ةْ ؿٍٕك

از رهو ُيهٖ ه صيع در ٌلطار فطيْ ةيفغايط ةْ هو ةٔتع

ؼْ رنػت هتع ٍُاز ٌٖ گغاردُط ه ظآع آُؽت نْ تلطيع

اؼت ه ايِهْ رهزن ةگيعيط ةضيع ؿٍا اؼت اگع ؿٍا

رنػاة كيال رٌنام در زٌام غٍع رمٖ اهلل غِْ ةٖ

ةطاُيط * .ةلعن . ) 481 0

تٕكيف ه ؼٍاع از آم زنعة رؼاىت ةْ غٍو ُياٌطن

ٌعد ه زم ؼاىضٕردن ه ٌعينيهْ اٌيط قست ٌِطو اش

چِاُچْ گفتْ اُطنْ اٌحاك ايَ چيغ ٓا زهً ٌعفٕع دارُط

ُتاؿط ٍْٓ ايَ ٓا رهزن ُگيعُط ه در ٌلاةو ٓع رهز يم

غاىتا از اةَ غتاس يا از وعيلٖ ديگع زطيحٖ رؼيطن نْ

ٌؽهيَ را وػال ةطِٓط.

غٍع رمٖ اهلل غِْ آم يازدن رنػت را ةْ ةيؽت ه ؼْ رنػت
تغييع دادن اؼت ةْ ؿٍٕك هتع  .ؼائع قساةْ ؼهٕة نعدُط
ه ةطام غٍو نعدُط  .گٕيا ادٍاع ةعآم هاكع ؿطن اؼت ه ٌا

خاىم خانلٌ دار ه رهزً ناً رنضان

را غٍو اقساب زذت اؼت ٌاُِط زطيث ٌعفٕع .

دنتٕر يٕؼف اىلعماهو دٕاب ٌيطٓط 0

شب كدر :

در ايَ ٌٕمٕع ةايط هامر ةاؿط نْ اگع زم زاٌيْ دار
ُؽتت ةْ وفيٖ نْ در ؿهً صٕد دارد تعس دارد نْ از ةيَ

« ٓع آيِْ ٌا فعهد آهرديً كعآم را در ؿب كطر  .ه چْ ٌىيع

ُعهد رهزن ُگيعد ؟
ؼاصت تٕ را نْ چيؽت ؿب كطر .ؿب كطر ةٔتع اؼت از

ةيٖ ! رهزن ُگيعد ةيهْ اگع ٌتأنط ةٕد ه ٍٓچِام اگع

ٓغار ٌان  .فعهد ٌٖ آيِط فعؿتگام ه رهح در آم ؿب ةْ

دانتع ٌؽيٍام ه يا دانتعةا اوٍيِام ه ٌتضكف گفت

فعٌام پعهردگار صٕيؾ ةعاو ؼع اُذال نعدم ٓع نارو  .آم

نْ زياة وفو در صىع اؼت در ُتيذْ رهزن گعفتَ ٌ ,ادر
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جستجُی شب كدر در شتَای طاق دً اخّر

ؿب تا هكت ويٕع فذع ٌسل ؼالٌتٖ اؼت * ؼٕرن
اىلطر 0
اةَ غييِْ گفتْ اؼت  0آُچْ در كعآم ــ ٌا ادراک ــ آٌطن

رنضان :

اؼت ( يػِٖ ةْ قيغْ ٌامٖ) ٍٓاُا صطاهُط آم زنعة

زطيث  7148 0ــ رهايت اؼت از اةٕؼيٍْ نْ اةٕؼػيط

را از آم ٌىيع گعداُيطن اؼت ه آُچْ ــ ٌا يطريم ــ آٌطن

صطرو رمٖ اهلل غِْ گفتْ اؼت  0رؼٕك اهلل قيٖ اهلل

اؼت ( يػِٖ ةْ قيغْ ٌنارع ) صطاهُط آم زنعة را از

غييْ هؼيً در ٌان رٌنام درٍٓام دْٓ هؼه ٌان ةْ

آم ٌىيع ُگعداُيطن اؼت  ( .قسير اىتضارو  ,نتاب

اغتهاف ٌٖ ُـؽت ه چٕم ؿب ةيؽتً ٌٖ گظؿت ه

فنييت ؿب كطر ) .

ةيؽت ه يهً فعا ٌٖ رؼيط ةْ صاُْ صٕيؾ ةعٌٖ
گـت هٓعنػ نْ ةا هو اغتهاف نعدن ةٕد ُيغ ةْ

ؿب كطر يػِٖ ؿتٖ قازب غظٍت اؼت نْ كعآم ٌذيط

صاُْ صٕد ةع ٌٖ گـت ٍٓ .اُام آم زنعة در ٍٓام

در ايَ ؿب ُازك ؿطن اؼت يػِٖ آغاز ُغهك كعآم در ايَ

ٌان نْ اغتهاف نعدن ةٕد ه در ٍٓام ؿب نْ كعار ةٕد

ؿب اؼت يا ايِهْ كعآم از ىٕح ٌسفٕظ ناٌال ةْ آؼٍام

ةْ صاُْ صٕد ةاز گعدد  ,ايؽتاد ه ةعاو ٌعدل صىتْ

دُيا در ٍٓيَ ؿب آٌطن اؼت ه دتعئيو غييْ اىؽالل آم را

صٕاُط ه آُچْ صطا صٕاؼتْ ةٕد ةْ ايـام گفت ه

در ٌطة ةيؽت هؼْ ؼاك اُطک اُطک ةْ پياٌتع قيٖ اهلل

ؼپػ فعٌٕد 0

غييْ هؼيً رؼاُيطن اؼت.

{ ٌَ ٍٓيَ دْٓ هؼه را اغتهاف ٌٖ نعدل ه ؼپػ
ةع ٌَ ظآع گـت نْ ايَ دْٓ آصع را اغتهاف نًِ پػ

زطيث  7141 0ــ رهايت اؼت از اةٕ ؼيٍْ  ,از اةٕ ٓعيعن

نؽٖ نْ ةا ٌَ اغتهاف نعدن اؼت  ,ةايط در اغتهاف

رمٖ اهلل غِْ نْ پياٌتع قيٖ اهلل غييْ هؼيً فعٌٕدن

صٕد جاةت ةٍاُط ٍٓ .اُا ايَ ؿب ( كطر ) ةع ٌَ ٍُٕدن

اؼت 0

ؿط  ,ؼپػ فعإٌش گعداُيطن ؿطل ( نْ نطال ؿب

« نؽٖ نْ در ٌان رٌنام از رهو ايٍام ه ويب جٕاب

اؼت ) ؿٍا آم را در دْٓ آصع دؽتذٕ نِيط ه در

رهزن ةگيعد گِآام گظؿتْ اش يضـيطن ٌٖ ؿٕد ه

ؿتٔاو واق دؽتذٕ نِيط  .ه ةْ تسليق ٌَ صٕدل را (

نؽٖ نْ ؿب كطر را از رهو ايٍام ه ويب جٕاب ةْ ٍُاز

در صٕاب ) ديطل نْ در آب هگو ؼذطن ٌٖ نًِ } .

كيال نِط گِآام گظؿتْ اش ةضـيطن ٌٖ ؿٕد * » *

( اةٕ ؼػيط ٌٖ گٕيط)  0آم ؿب در آؼٍام اةع پطيط

ٌتاةػت نعدن اؼت ؼفيام راهو زطيث  ,ؼييٍام ةَ نحيع

آٌط ه ةارام آٌط ه ؿب ةيؽت ه يهً ةٕد نْ كىعاة

از زٓعو .

ةارام در ٌؽذط در ؼذطن گان پياٌتع قيٖ اهلل غييْ
هؼيً فعه ريضت ه چـٍام ٌَ رؼٕك اهلل قيٖ اهلل

جستجُی شب كدر در ٍفت شب آخر رنضان :

غييْ هؼيً را ديط  ,ه ٌَ ةْ ؼٕو هو ٌٖ ُگعيؽتً ,

زطيث  7145 0ــ رهايت اؼت از ٌاىم از ُافع نْ اةَ غٍع

آُگان نْ از ٍُاز قتر ةازگـت  ,رصؽار هو ةا آب ه

رمٖ اهلل غٍِٔا گفتْ اؼت 0ؿب كطر ةعاو ٌعداُٖ از اقساب

گو آىٕدن ةٕد .

پياٌتع قيٖ اهلل غييْ هؼيً در ٓفت ؿب آصع رٌنام در زاك

زطيث  7174 0ــ رهايت اؼت از غهعٌْ نْ اةَ غتاس رمٖ

صٕاب ٍُٕدن ؿط  .رؼٕك اهلل قيٖ اهلل غييْ هؼيً فعٌٕد{ 0

اهلل غٍِٔا گفتْ اؼتٍٓ 0اُا پياٌتع قيٖ اهلل غييْ هؼيً

چِيَ ٌٖ پِطارل نْ صٕاةٔاو ؿٍا در ٓفت ؿب آصع تٕافق ٌٖ

فعٌٕدن 0

نِط  .پػ نؽٖ نْ دٕياو ؿب كطر اؼت آم را در ٓفت ؿب

( ؿب كطر را در دْٓ اصيع رٌنام دؽتذٕ نِيط ,

آصع دؽتذٕ نِط . } .

آُگان نْ ُْ ؿب ةاكٖ ةٍاُط  ,آُگان نْ ٓفت ؿب ةاكٖ
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ةٍاُط  ,آُگان نْ پِخ ؿب ةاكٖ ةٍاُط ) يػِٖ در ؿتٔاو

ه ةيعهم رفتَ از ٌؽذط ةعاو ٍُاز دٍػْ ٌٕردو پيطا ٍُٖ

ةيؽت ه يهً  ,هةيؽت ه ؼٕل ه ةيؽت ه پِذً.

نِط.

زطيث  7177 0ــ رهايت اؼت از اةٖ ٌذيغ ه غهعٌْ نْ اةَ

اٌال ةضارو نتاب اغتهاف را چِيَ آغاز نعدن اؼت 0

غتاس رمٖ اهلل غٍِٔا گفتْ اؼت  0رؼٕك اهلل قيٖ اهلل

اغتهاف در دْٓ آصع ( رٌنام ) ه اغتهاف در ٍْٓ

غييْ هؼيً فعٌٕد  { 0آم در دْٓ آصع اؼت  ,آم در ُْ ؿتٖ

ٌؽادط 0

اؼت نْ ٌٖ گظرد يا در ٓفت ؿتٖ اؼت نْ ةاكٖ ٌٖ ٌاُط

ُظع ةْ كٕك صطاو تػاىٖ  { 0ه ٌؽاس ُهِيط زُام را در

 } .يػِٖ ؿب كطر .

زاىٖ نْ ؿٍا ٌػتهف ةاؿيط در ٌؽذط ٓا  .ائِا

غتطاىٕٓاب گفتْ اؼت  0اةٕب از صاىط از غهعٌْ  ,از اةَ

ٌِٔياة صطا اؼت  .پػ ُغديم ُـٕيط ةْ آُٔا .

غتاس رهايت نعدن نْ آم زنعة فعٌٕد  « 0در ةيؽت ه

ٍٓچِيَ ةيام ٌٖ نِط صطا آيتٔاو صٕد را ةعاو

چٔارل دؽتذٕ نِيط » .

ٌعدٌام تا پعٓيغگارو نِِط * اىتلعن . } 482 0

ةرداشتو شياخت كدر ةٌ ستب ىزاع نردم :

رهايت اؼت از ُافع نْ غتطاهلل ةَ غٍع رمٖ اهلل

زطيث  7174 0ــ رهايت اؼت از اُػ نْ غتادن ةَ قاٌت

غًِٔ گفتْ اؼت .
زطيث  7175 0ــ رؼٕك اهلل قيٖ اهلل غييْ هؼيً دن رهز

رمٖ اهلل غِْ گفتْ اؼت  0پياٌتع قيٖ اهلل غييْ هؼيً ةع

آصع رٌنام را اغتهاف ٌٖ نعد.

آٌط تا ٌا را از ؿب كطر آگان گعداُط  ,ىيهَ ده ُفع از
ٌؽيٍاُام ةا ًٓ ُغاع نعدُط .آم زنعة فعٌٕد  ٌَ { 0ةع
آٌطن ةٕدل تا ؿٍا را از ؿب كطر صتع دًٓ  ,فالم ه فالم ةا

اعتکاف ِکشتٌ :

يهطيگع ُغاع نعدُط  ,آم ٌٕمٕع ةع داؿتْ ؿط ه ؿايط آم

زطيث  7147 0ــ رهايت اؼت از ُافع نْ اةَ غٍع رمٖ

ةعاو ؿٍا ةٔتع ةاؿط پػ آم را در ؿتٔاو ًُٔ هٓفتً ه

اهلل غٍِٔا گفتْ اؼت 0

پِذً دؽتذٕ نِيط } يػِٖ در دْٓ اصيع ٌان رٌنام .

غٍع رمٖ اهلل غِْ از پياٌتع قيٖ اهلل غييْ هؼيً

اعتکاف :

ؼؤاك ه گفت  ٌَ 0در رهز گار دآييت ؿعط نعدن
ةٕدل نْ ؿتٖ را در ٌؽذط اىسعال اغتهاف نًِ .

اغتهاف در ىغت ةْ ٌػِٖ درُگ نعدم اؼت ه در اقىالح

آم زنعة فعٌٕد  « 0ةْ ُظر صٕد هفا نَ » .

ؿعع غتارة از ٌهث نعدم در ٌؽذط ةْ ُيت اغتهاف اؼت ,
پػ رنَ آم  ,ةٕدم اؼت در ٌؽذط ه ؿعط آم ُيت اؼت ُ .غد
زِفٖ رهزن داؿتَ ًٓ ؿعط اغتهاف اؼت  ,هىٖ ؿافػيْ رهزن

اعتکاف زىان :

را ؿعط ٍُٖ داُِط  .اغتهاف ؼِت ٌٕنطن اؼت ه ايَ اؼت نْ

زطيث  7144 0ــ رهايت اؼت از غٍعن نْ غايـْ رمٖ

اغتهاف نِِطن ٌطة ٌػيِٖ را ةا در ُظع داؿت ؿعايه الزٌْ

اهلل غِٔا گفتْ اؼت 0

آم در ٌؽذط ٌٖ گظراُط  .پياٌتع قيٖ اهلل غييْ هؼيً تا زٌام

پياٌتع قيٖ اهلل غييْ هؼيً در دن آصع رٌنام

هفاة ةطام ٌٕاظتت نعدن اؼت  ,ةْ اؼتحِاو يم ةار نْ آم را

اغتهاف ٌٖ نعد ه ٌَ ةعاو هو صيٍْ ٌٖ زدل ه چٕم

تعک نعدن ه در غٕض در ٌان ؿػتام ةْ اغتهاف ُـؽت .

ٍُاز قتر را ٌٖ گغارد ةْ صيٍْ داصو ٌٖ ؿط  .زفكْ

اغتهاف نِِطن ةايط از ٌؽذط ةيعهم ُعهد ةذغ در ٌٕاردو

از غايـْ ادازن صٕاؼت نْ ةعاو صٕد صيٍْ ةغُط .

چٕم ٍُاز دٍػْ ( اگع در آم ٌؽذط ٍُاز دٍػْ گغاردن ُـٕد )

غايـْ ةْ هو ادازن داد  .چٕم زيِب ةِت دسؾ صيٍْ
ه يا ةعاو رفع كناو زادت  .ةْ ُظع اٌال ؿافػٖ اغتهاف

اه را ديط هو ةعاو صٕد صيٍْ ديگع زد هكتٖ قتر فعا

فله در ٌؽادط داٌع نْ ٍُاز دٍػْ صٕاُطن ٌٖ ؿٕد رها اؼت

رؼيط ه پياٌتع قيٖ اهلل غييْ هؼيً صيٍْ ٓا را ديط
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فعٌٕد  { 0ائِا ةعاو چيؽت ؟ } ةْ آم زنعة اوالع دادن

آِا در ناً شعتان رهز ٍای نعّو ةرای رهزً گرفتو

ؿط فعٌٕد { 0آيا در ايَ غٍو ايـام ُيهٕيٖ ٌٖ ةيِيط ؟ }

است ؟

آم زنعة اغتهاف را در آم ٌان تعک نعد ه ؼپػ در ٌان

ٌان ؿػتام از دٍيْ ٌان ٓاو اؼت نْ رؼٕك انعل قيٖ

ؿٕاك دن رهز اغتهاف نعد .

اهلل غييْ هؼيً ُؽتت ةْ ٌان ٓاو ديگع در آم ةيـتع
رهزن ٌيگعفتِط .ةٖ ةٖ غائـْ رمٖ اهلل غِٔا رهايت

ةعآم زنعة ٌػيٕل ةٕدن اؼت نْ ٌعاد از صيٍْ زدُٔاو

ٌيهِط نْ رؼٕك انعل قيٖ اهلل ٓيچ ٌان را ٌهٍو

ٍٓؽعام هو اصالص ٌسل در غتادة ُتٕدن ةيهْ ُؽتت

ةغيع از ٌان رٌنام رهزن ُگعفتِط ةْ صالف ةػل

رؿم هغيعة ةا غايـْ رمٖ اهلل غِٔا ةٕدن اؼت .

ٌعدل نْ يم ٌان را ناٌال رهزن ٌٖ گيعُط  .غطۀ ٌعدل

ديطار زم ةا ؿٕٓعش نْ در اغتهاف اؼت 0

ٌان ردب  ،ؿػتام  ،رٌنام ه ٓفت رهز ؿٕاك ةغيع از

زطيث  7148 0ــ رهايت اؼت از زٓعو نْ غيٖ ةَ زؽيَ

ايال غيط را رهزن ٌٖ گيعُط ه ايَ رهش از پياٌتع

رمٖ اهلل غٍِٔا گفتْ اؼت 0قفيْ ٍٓؽع آم زنعة

قيٖ اهلل غييْ هؼيً ه قساةْ ه تاةػيَ رهايت ُـطن

گفت 0پياٌتع قيٖ اهلل غييْ هؼيً در ٌؽذط ( در

اؼت .

اغتهاف ةٕد) هٍٓؽعام هو ُغدش ةٕدُط  .آُگان نْ

رؼٕك انعل قيٖ اهلل غييْ هؼيً در ٓعٌان ةػل

ٍٓؽعام هو ةعگـتِط  ,آم زنعة ةْ قفيْ ةيَ زيٖ

رهزٓا را رهزن ٌٖ گعفتِط ه ةػل اهكاة رهز ده

گفت  « 0ؿتاب ٌهَ تا آُهْ در ةازگـت تٕ را ٍٓعآٖ

ؿِتْ ه پِذـِتْ ه ةػل اهكاة ؼْ رهز از ٓع ٌان را

نًِ »  .صاُْ قفيْ در دار اؼاٌْ ةٕد  .پياٌتع قيٖ اهلل

رهزن ٌٖ داؿتِط چِاُهْ أل اىٍؤٌِيَ غائـْ رمٖ

غييْ هؼيً ةا هو رآٖ ؿط .ده ٌعد اُكارو ةا هو

اهلل غِٔا رهايت ٌيهِط ه ٍٓچِام ةػل اهكاة يم

ٌٕادْ ؿطُط ُگآٖ ةْ ؼٕو پياٌتع قيٖ اهلل غييْ هؼيً

رهز را رهزن ه يم رهز را افىار ٌيهعدُط ٌحييهْ

نعدُطه گظؿتِط .پياٌتع قيٖ اهلل غييْ هؼيً ةْ آُام

زنعة داهد غييْ اىؽالل ٌٖ ٍُٕدُط ه ايَ رهش

گفت 0

ةِال « رهزۀ داهد » ياد ٌٖ ؿٕد ه زنعة داهد غييْ

« ةياييط ٍٓاُا هو قفيْ ةِت زيٖ اؼت  » .آُٔا گفتِط 0

اىؽالل در تٍال غٍع يم رهز را رهزن ه رهز ديگع را

ؼتسام اهلل  ,يا رؼٕك اهلل .

افىار ٌٖ نعدُط .
رؼٕك انعل قيٖ اهلل غييْ ه ؼيً در ٌان ؿػتام زيادتع

پياٌتع قيٖ اهلل غييْ هؼيً فعٌٕد  « 0ةْ تسليق نْ

رهزن ٌيگعفتِط ه غيت رهزن گعفتَ ؿام آٌادن ؿطم

ؿيىام در ٌذارو اُؽام ُفٕذ ٌٖ نِط ه ٌَ از آم

ةعاو ٌان رٌنام ةٕد ..

تعؼيطل نْ در ُفؽٔاو ؿٍا چيغو از هؼٕؼْ ايذاد

رهزن گعفتَ در رهز ٓاو ٌػيَ ه اصتكاص دادم رهز

نِط».

ٓاو ٌػيَ ةعاو رهزن هغتاداة از زق ؿارع

اغتهاف در دْٓ هؼه رٌنام 0

(صطاهُط) اؼت  .اصتكاص دادم يم رهز ٌػيَ ةعاو

زطيث  7111 0ــ از اةٕ قاىر رهايت اؼت نْ اةٕٓعيعن

رهزن هؿب ٌػيَ ةعاو كيال ةطهم ؼِط ؿعغٖ اززق

رمٖ اهلل غِْ گفتْ اؼت

ةـع ُيؽت ه فله از زق ؿارع ٌيتاؿط  .اصتكاص

پياٌتع قيٖ اهلل غييْ هؼيً درٓع رٌنام دن رهز

رهز ٓا ه ؿتٔا ه اٌهام غتادة ه ؿهو غتاداة از

اغتهاف ٌٖ نعد ه در آم ؼاك نْ رهح هو كتل ؿط

زق اُؽام ُتٕدن ه فله از زق ؿارع ٌيتاؿط .

ةيؽت رهز اغتهاف نعد .

{ تعدٍْ از ؼايت  0اىلعماهو ) qaradawi.net /
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طّتات

دٍيۀ صتائث اؼت ه صطاهُط قطكْ را از ايَ ٌاك ه
ؼعٌايْ ٍُٖ پظيعد  .ؼعٌايْ او نْ از ران دزدو ه
رؿٕة ه صياُت ةْ ٌؽيٍاُام ه صاک اؼالل دٍع ؿطن

اٌال ٌؽيً از اةٕ ٓعيعن رمٖ اهلل غِْ رهايت ٌيهِط نْ

ةاؿط از دٍيۀ صتائث اؼت ه ُغد صطاهُط كيٍت ُطارد.

رؼٕك انعل قيٖ اهلل غييْ هؼيً فعٌٕدُط  « 0إم اهلل ويب

صٕآعام ه ةعادرام غغيغ ٌ ،ان ٌتارک رٌنام را

ال يلتو إال ويتا،هإم اهلل أٌع اىٍؤٌِيَ ةٍا أٌعةْ

صطاهُط ةعاو پاک ؼازو ٌؽيٍاُام از صتائث فعض

اىٍعؼييَ فلاك تػاىٖ  { 0يا أئا اىعؼو نيٕاٌَ اىىيتاة

ٍُٕدن ه ٓطف از تٍال غتاداة در اؼالل پانٖ رهح ه

ه اغٍيٕا قاىسا إُٖ ةٍا تفػيٕم غييً } ( اىٍؤٌِٕم " . ) 15

ةطم اؼت ةيايط از ايَ ٌان ٌتارک اؼتفادن رهزاُٖ

ه كاك اهلل تػاىٖ  { 0يا أئا اىظيَ إٌِٓا نيٕا ٌَ ويتاة ٌا

ٍُٕدن ُفػ ٓاو صٕد را پاک ؼازيً ه ةضطاهُط

رزكهً ه اؿهعها هلل إم نِتً إيان تػتطهم }( اىتلعّ .) 571 0

ُغديم ؿٕيً ه از اغٍاك زؿت دهرو ٍُائيً .

صطاهُط پاک اؼت ه ةغيع از پانٖ چيغو را ٍُٖ پظيعد ،

ةطتعيَ غٍو غيتت ه تضعيب ه ةعًٓ زدم آراٌؾ

صطاهُط ٌؤٌِام را ةْ آُچْ ٌعؼييَ را اٌع ٍُٕدن اٌع

صإُادن ٓا ه داٌػْ اؼت ٌ .تأؼفاُْ ايَ ٌعض در

ٌيهِط ه ٌٖ فعٌايط  0او پياٌتعام از آُچْ پاک اؼت

داٌػۀ افغاُٖ ؼارو ٌيتاؿط ه اٌيط اؼت در ٌان

ةضٕريط ه غٍو قاىر اُذال دٓيط  ٌَ ،ةْ آُچْ اُذال

ٌتارک رٌنام تٍعيَ ٍُائيً تا از تٍال ٌعينٖ ٓاو

ٌيطِٓط داُا ٓؽتً  .در ؼٕرن ةلعن صطاهُط ٌٖ فعٌايط0

اصالكٖ قست يافتْ ه از اغٍاك صتيث ةْ اغٍاك پاک

او ٌؤٌِام  ،از رهزو زالك ه پانيغن نْ ةْ ؿٍا دادن ايً

ه ُيم ةعؼيً .

ةضٕريط ه ؿهع صطا را ةذا آريط اگع ؿٍا صاص صطا را

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌٖ پعؼتيط .

دعُت

نعيی طّب  :ويب در ايِذا ةْ ٌػِٖ  0وآع ه ُظيف

خُاٍران ه ةرادران گرانی ه عزِز ناً نتارک رنضان ناً

اؼت ،صطاهُط ؼتساُْ هتػاىٖ وآع ه ٌِغن ٌلطس اؼت

خّر ه ةرکت است در اِو ناً ىشرات فلٌ اسالنی را

ه صطاهُط ٌتكف ةْ تٍال نٍاك ه ٌِغن از تٍال ُٕاكف

فرانُش ىفرناِد  .ادانۀ ىشرات فلٌ اسالنی نرةُط ةٌ

ٌيتاؿط .

کهک ٍای نادی ه نعيُی شها نّتاشد.

صطاهُط پاک اؼت ه ةغيع از پاک چيغو را ٍُٖ پظيعد .

ساِت فرٍيگ ه ثلافت اسالنی در خدنت شها است

اهلل ؼتساُْ ه تػاىٖ از اغٍاك ةغيع از صٕب ه پاک را ٍُٖ

نَرةاىی ىهُدً ساِت را نالخظٌ فرناِد ه از کتاةخاىٌ آن

پظيعد  ،از گفتار ةغيع از صٕب ه پاک را كتٕك ٍُٖ نِط ،

استفادً ىهُدً ه نجلۀ فلٌ اسالنی را در اهل ٍر ناً

از غلائط ةغيع از پاک را ٍُٖ پظيعد ه از رهش ةغيع از

نطالعٌ ىهاِد ه سؤاالت خُد را اِهل کيّد  .آدرس

صٕب را كتٕك ُطارد .

ساِتislaminfo.one :

نيٍۀ صتيث را صطاهُط كتٕك ُطارد ه غٍو صتيث را ٍُٖ

آدرس فلْ اؼالٌٖ

پظيعد  .آم غٍو را صطاهُط كتٕك ٌيهِط نْ ويب ه پاک ه

Mogaddedi Fazl Ghani
201 Washington Blvd # 104
Fremont , ca 94539
U.S.A
Tel ( 510 ) 979 – 9489
fazlghanimogaddedi@yahoo.com

صٕب ةاؿط ه قطكْ را صطاهُط نْ از ٌاك زالك ه پاک
ةاؿط كتٕك ٌٖ نِط ه اگع اُؽام ٌاك را از وعيق زعال
ةطؼت آهردن ةاؿط ه از آم قطكْ نِط صطاهُط قطكْ اش
را كتٕك ٍُٖ نِط  .ةطؼت آهردم ٌاك زعال ه نؽب زعال از
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