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
َ

(كؽآم نؽيً)
” او زٌا پؽهردگارن! زٌا ـيِْ راپؽاعْ نړن !
اه زٌا اٌؽ (درـاىج) راحْ آـام نړن ! اه زٌا
ىْ ژةٖ څغْ غٕټْ پؽاُيؾن ! چې (عيم) زٌا پْ

من يرد اهلل به خري ا يفقهه

فلْ

يف الدين.
(ضػيد كؽيف)
" نفٖ نْ عػاهُػ ةْ هو ارادۀ عيؽ فؽٌايػ
اه را در إٌر ديَ داُلٍِػ ٌٖ ـازد"

اـالٌٖ

عتؽه (ښْ) هپٕٓيږى“.

كيظ اضٍػٌيب
كٍارۀ دهنػه چٔو كلً

سٍادو االهك 5318
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پؽهفيفٕر دنخٕر غتػاىفخار ـيؽة

حهػيق ٌٖ ٍُٕدل  ،نفٖ را نْ ُػيػن ةٕدل ةٕو

ذاطرات اِهاىی

ايٍام داكخً ه آُچْ نْ ِٕٓز عيق ُلػن اـج ةْ آم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةاهر دارل .

()8

غٍؽ ةَ اىغٍاب ـ رىٖ اهلل غِْ ـ فؽٌٕد  0ايَ كغم
ةفً اهلل اىؽضٍَ اىؽضيً

را ةاگفخارش ُؾد غيٖ ةَ اةٖ ٌاىب ةتؽيػ ،

اسد اللٌ الغالب

ِٓگاٌيهْ غيٖ ةَ اةٖ ٌاىب ـ رىٖ اهلل غِْ ـ

علی ةو اةی طالب ـ رضی اللٌ عيٌ ــ

اظٔاراة اه را كِيػ گفج  0ايَ كغم راـج گفخْ

(كسهت دوم)

اـج  ،فخِْ را دهـج دارد  ،ايَ اظٔار اه ةْ اـاس

ىٕ ال غيٖ ىٔيم غٍؽ  0اگؽ غيٖ ُتاكػ غٍؽ ٓالک كػن

آيْ نؽيٍْ ( إٍُا إٌٔاىهً ه أهالدنً فخِْ ــ اىخغاةَ 51 0

اـج .

) ةػهم كم إٌاك ه اهالد كٍا هـييۀ فخِْ ه

ٌلال غيٍٖ ه كػرة اسخٔادو غيٖ ةَ اةٖ ٌاىب ـ رىٖ

آزٌايق اُػ ـ نطج ٌياةػ.

اهلل غِْ ـ رحتۀ اٌال فلْ ه ضشج فخٕو را در ٌيام انطاب

ضق را ةػ ٌٖ ةيِػ .ائًِ از آيْ نؽيٍْ ( ه ساءة ـهؽّ

نؽال ةْ هو حغهيم دادن ةٕد  ،غٍؽ ةَ اىغٍاب ـ رىٖ

اىٍٕة ةاىطق ــ ق . )59 0

اهلل غِْ ـ در ةفا ٌفائو ٌلهو فلٖٔ ةْ غيٖ ةَ اةٖ

ه ـغخٖ ٌؽگ ةطق ه راـخٖ رـيػ  ....اىٔال گؽفخْ

ٌاىب ـ رىٖ اهلل غِْ ـ ٌؽاسػْ ٌٖ ٍُٕد ه گفخْ ةٕد 0

اـج .

ٓيچهؿ در ٌفشػ فخٕو ُػٓػ در ضاىيهْ غيٖ ضيٕر

ئٕد ه ُهارو را حهػيق ٌٖ ٍُايػ  ،ايَ در ضليلج

داكخْ ةاكػ.

حهػيق ايَ آيْ نؽيٍْ اـج ( ه كاىج اىئٕد ىيفج

ةارو كغهٖ را ةْ احٔال گفخار ُاـؾا ه غشيب ةطيٕر

اىِهارو غيٖ كٖ ه كاىج اىِهارو ىيفج اىئٕد

غٍؽ ةَ اىغٍاب ـ رىٖ اهلل غِْ ـ آهردُػ  ،آم كغم در

غيٖ كٖ ــ اىتلؽّ  ) 551 0ئٕد گفخِػ نْ ُهارو از

ةؽاةؽ سٍاغخٖ از اكغاص نْ از هو پؽـيػن ةٕدُػ  0نيف

ضق ةٖ ةٔؽن ٓفخِػ ه ُهارو گفخِػ نْ ئٕد از ضق

انتطج ؟ چگُْٕ نتص داكخٖ ؟ نتص اٌؽهز در چْ ضاىج

ةٔؽن او ُػارُػ.

ةٕدو ؟ آم كغم گفخْ ةٕد  0نتص ٌَ چِام ةٕد نْ فخِْ را

نفٖ را نْ ُػيػن ةْ آم ايٍام دارد ٌ ،ؽادش اهلل ( سو

دهـج داكخً ه ضق را ةػ ٌيػيػل ه ئٕد ه ُهارو را

سالىْ ) اـج .

1

كٍارن دهنػ ه چٔو كلً

فلْ اـالٌٖ
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غؾهن ِٓگاٌيهْ كهفخٖ ٌخٕسْ ٌفيٍيَ گؽديػ ه
حػػاد زيادو ( ٓفخاد ُفؽ ) از انطاب نؽال رـٕك

آُچْ نْ حا ِٕٓز عيق ُلػن ه ةْ آم ةاهر دارد  ،غتارة از

انؽل ـ نيٖ اهلل غييْ هـيً ـ زعً ةؽداكج ه دُػام

رهز كياٌج اـج .

ٌتارک كام كٔيػ كػ ه نفٕف ٌفيٍاُام درًٓ

غٍؽ ةَ اىغٍاب ـ رىٖ اهلل غِْ ـ ٍٓيِهْ حففيؽ غيٖ ةَ

كهفج غيٖ ةَ اةٖ ٌاىب ـ رىٖ اهلل غِْ ـ در ٌيام

اةٖ ٌاىب ـ رىٖ اهلل غِْ ـ را در ٌٕرد گفخار آم كغم

چِػ حَ ٌطػهد انطاب ةْ عػٌج ه ضٍايج رـٕك

كِيػ  ،گفج  0ةْ اهلل پِان ٌٖ ةؽل از ٌلهيٖ نْ در آم غيٖ

اهلل نيٖ اهلل غييْ هـيً ضاىؽ ه ذاةج ةٕد  ،فاٌٍْ

ُتاكػ  ،ىٕال غيٖ ىٔيم غٍؽ  .اگؽ غيٖ ُتاكػ غٍؽ ٓالک

ـ رىٖ اهلل غِٔا ـ رعفار ٌتارک پػر عٕد را در آم

كػن اـج .

ضاىج كفج ه كٕ ٌيٍِٕد ه غيٖ ـ رىٖ اهلل غِْ ـ ةؽآم

ايَ پيٍاُْ ٌطتج ه اضخؽال ٌيام غٍؽ ه غيٖ ـ رىٖ اهلل

آب ٌٖ اُػاعج .

غٍِٔا ـ درس ةؾرگٖ ةؽاو پيؽهام آُٔا اـج  ،آم ةؾرگام
حاريظ اـالل در پٔيٕو چِيَ كؽةج فهؽو ه رهضٖ ٌيام

 ) 1در غؾهن ( عِػق ) در ـاك پِشً ٓشؽة غيٖ ةَ

ٍٓػيگؽ كؽاةج فاٌييٖ ُيؾ داكخِػ  ،غٍؽ داٌاد غيٖ

اةٖ ٌاىب ـ رىٖ اهلل غِْ ـ كشاغج غشيتٖ ةْ ٍُايق

ةٕد ،غيٖ داٌاد پياٌتؽ انؽ هرـٕك انؽل ـ نيٖ اهلل غييْ

گؼاكج  ،از نفٕف ٌلؽنيَ يهٖ از كٔؽٌاُام آُٔا

هـيً ـ داٌاد غٍؽ ةٕدُػ  .رىٖ اهلل غًِٔ سٍيػا.

ةِال ( غٍؽه ةَ غتػهد ) هارد ٌيػام سِگ كػ هةا
غؽهر حٍال عٍاب ةْ نفٕف ٌفيٍيَ ُػانؽد  0نػال

أعجُةٌ شجاعت و ىّروی شگفت آنّز:

ٌؽد ٌٖ حٕاُػ ةا ٌَ ٌتارزن ٍُايػ؟ غيٖ ةَ اةٖ ٌاىب

ٌٕاكف كشاغج ه ُيؽهو عارق اىػادۀ غيٖ ةَ ٌاىب

ـ رىٖ اهلل غِْ ـ ةْ ٌلاةو هو ايفخادن كػ ه آٌادۀ

ـ رىٖ اهلل غِْ ـ در غؾهاة ٌغخيف ةا ٌلؽنيَ ه در

ٌتارزن گؽديػ  ،غٍؽه گفج  0او ةؽادر زادۀ ٌَ ! چؽا

ٌٕاكع ُتؽد ةا ٓؽ ُٕع دكٍَ ةْ آم پيٍاُْ ٍُاياُگؽ

عٕاـخار ٌؽگ ٓفخٖ ةْ ( الة ) كفً نْ ٌَ آرزهو

اغشٕةْ كػرة ه كشاغج ةٕد نْ هنف آم ٌلهو

نلخَ حؽا ُػارل  ،غيٖ گفج  0ةغػا كفً نْ ٌَ آرزهو

عٕآػ ةٕد.

نلخَ حؽا دارل  .غٍؽه ةْ كػة در علً كػ ه ةؽ غيٖ

ةرذی ازِو نُاكف :

ٓشٕل ٍُٕد اٌا ىطظاحٖ ُگؼكج نْ كٍليؽ غيٖ ةَ

 ) 5در غؾهن ةؾرگ (ةػر) در ـاك دهل ٓشؽة نْ ُغفخيَ

اةٖ ٌاىب ـ رىٖ اهلل غِْ ـ ةْ زُػگٖ آم ـؽ ةؽادردۀ

رهيا رهئٖ گؽهن اُػک ٌفيٍام ٓا ةا ىلهؽ ةؾرگ

ٌلؽنيَ عاحٍْ داد .

ٌلؽنيَ ةٕد در ةؽاةؽ يهٖ از كٔؽٌاُام نفار( هىيػ ةَ
غختْ ) رـٕك اهلل ـ نيٖ اهلل غييْ ه ـيً ـ ةْ غيٖ ةَ اةٖ

 ) 3در غؾهن ( عيتؽ ) در ـاك ٓفخً ٓشؽة ِٓگاٌيهْ

ٌاىب اٌؽ ٌتارزن دادُػ ه غيٖ ةا اكػال كشاغاُْ آم

ىلهؽٌفيٍيَ در ةؽاةؽ چِػيَ كيػۀ ٌفخطهً ئٕدو

پٔيٕم ٌغؽهر ٌلؽک را از پا در آهرد ه ةْ كخو رـاُػ.

ه اـخطهاٌاة دفاغٖ آُٔا كؽار گؽفخِػ  ،رـٕك اهلل ـ
نيٖ اهلل غييْ هـيً ـ فؽٌٕدُػ0

 )8در غؾهن ٌػؽهف (أضػ) در ـاك ـٕل ٓشؽة غيٖ ةَ

فؽدا ٌَ ىٕاو سٔاد را ةػـج نفٖ ٌيػًٓ نْ اهلل ه

اةٖ ٌاىب ـ رىٖ اهلل غِْ ـ يم ـؽ ىلهؽ هضاٌو ىٕاو

رـٕك اه  ،هو را دهـج دارُػ ه اهلل ( ٌخػاك ) ايَ

ٌلؽنيَ ( ٌيطث ةَ اب ٌيطث ) را ةْ كخو رـاُػ ،دريَ

سِگ را ةػـج اه فخص ٌٖ نِػ .اداٌْ در نفطۀ 8
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اٌال اةٕ ضِيفْ ٌٖ پؽـػ 0زم ىػيف اـج يا ٌؽد ؟ اٌال

نذٍب انام جعفر الضادق

ةاكؽ ٌيگٕيػ 0زم ىػيف اـج  .اٌال اةٕ ضِيفْ ٌٖ پؽـػ
ضق زم در ٌيؽات چْ ٌلػار اـج ؟ اٌال ٌطٍػ ةاكؽ ٌٖ

(رضی اللٌ عيٌ )

گٕيػُ 0هف ضق ٌؽد .اةٕ ضِيفْ ٌٖ گٕيػ ايَ اـج كٕك

(  81ــــ ٍ 538جری

سػ كٍا نيٖ اهلل غييْ هـيً  ،اٌا اگؽ ٌَ ديَ سػ كٍارا

در اهاعؽ كؽم اهك ٓشؽو ه ُيٍْ كؽم دهل ٓشؽو عإُادۀ

ةْ كياس عٕد حغييؽ ٌيػادل زم را ده ضق ه ٌؽد را يم ضق

ضيؽة غيٖ رىٖ اهلل غِْ ٌِتع ه ٌهػر ُٕر ه غؽفام در

ٌيػادل  ....ةْ دىيو ايِهْ زم ىػيف حؽ از ٌؽد اـج .

ٌػيِْ ٌِٕرن ةٕد .آك ةيج ضيؽة غيٖ نؽل اهلل هسْٔ ةػػ
از كٔادة اٌال ضفيَ رىٖ اهلل غِْ ـياـج را حؽک

اٌال اةٕ ضِيفْ ٌٖ پؽـػ ٍُ 0از فيييج ةيلخؽ دارد يا

ٍُٕدُػ ه ٌلغٕك ُلؽ غٕ حػييً غيٕل ُتٕة كػُػ .در آك

رهزن ؟ اٌال ةاكؽ ٌٖ گٕيػٍُ 0از فيييج ةيلخؽ دارد .اةٕ

ةيج ذناهة ضيؽة غيٖ ه ٓػايج سػ ٌتارک كام ـيػ

ضِيفْ ٌٖ گٕيػ 0ايَ اـج كٕك سػ كٍا  ،اٌا اگؽ ٌَ كٕك

اىتلؽ نيٖ اهلل غييْ هـيً ه كؽف ُفب ٓاكٍٖ ةغٕةٖ

سػ كٍا را ةْ كياس حتػيو ٌٖ نؽدل ٌٖ گفخً نْ  0زم ةػػ
از پاک كػم از ضيو ٍُاز را كيائٖ اداء نِػ ه رهزن را

ٌلآػن ٌٖ كػ.

ُگيؽيػ.

ضيؽة غيٖ زيَ اىػاةػيَ رىٖ اهلل غِْ اٌال ٌػيِْ
اةٕ ضِيفْ از اٌال ةاكؽ ٌٖ پؽـػ 0ةٕك ُشؿ ةيلخؽ اـج يا

ٌِٕرن ه اـخاد غيٍاو زٌام عٕد ةٕد  .اٌال ٌطٍػ ةاكؽ

آب ٌِٖ ؟ اٌال ةاكؽ ٌٖ گٕيػ 0ةٕك ُشؿ حؽ از ٌِٖ اـج .

رىٖ اهلل ةَ اٌال زيَ اىػاةػيَ هارت ٌػرـْ غيً ه اٌال

اٌال اةٕ ضِيفْ ٌٖ گٕيػ 0اگؽ ٌَ ديَ سػ كٍا را ةْ كياس

هكج گؽديػٓ .ؽ نفيهْ ةْ زيارة ٌػيِْ ٌِٕرن ٌيؽـيػ

حتػيو ٌٖ ٍُٕدل  ،اٌؽ ٌٖ نؽدل نْ ةػػ از ةٕك غفو ه

از اٌال ٌطٍػ ةاكؽ ديػم ٌيهؽد حا غيً را از اه ةيإٌزد ه

ةػػ از آٌػم ٌِٖ هىٕء ٍُايػ.

اٌال ةاكؽ ٌؽدل را از افؽاط نؽدم در ضق آك ةيج ٌِع ٌٖ
ٍُٕد.

اٌال ةاكؽ ةػػ از ـؤاك ه سٕاب از سا ايفخادن كػن اةٕ

اٌال ٌؼآب ه فلٔاء آُؾٌام ةغػٌج اٌال ةاكؽ ٌيؽـيػُػ ه از

ضِيفْ را ةْ آغٕش گؽفخْ ه ةْ اه اضخؽال ٌٖ گؼارد.

غيً اه اـخفادن ٌٖ نؽدُػ  .در ةيَ فلٔاء اٌال ـفيام ذٕرو ه

اٌال ٌطٍػ ةاكؽ حٍال نطاةْ را اضخؽال ٌٖ نؽد ه ةْ

ـفيام ةَ غييِْ ه اٌال اةٕ ضِيفْ رىٖ اهلل غًِٔ از غيً اٌال

فيييج ضيؽة اةٕةهؽ ه غٍؽ رىٖ اهلل غٍِٔا اغخؽاف

ةاكؽ اـخفادن ٍُٕدُػ  .ذنؽ ٌِاكلْ ةيَ اٌال ةاكؽ ه اةٕ ضِيفْ

داكج ه ٌٖ فؽٌٕد « 0نفيهْ فيييج اةٖ ةهؽ ه غٍؽ را

ٍُُٕۀ از ٌطتج ةيَ ايَ ده اٌال ٌيتاكػ.

ُػاُػ در ـِج سآو اـج »  .اٌال ٌطٍػ ةاكؽ از كاگؽدش

اٌال ةاكؽ رىٖ اهلل غِْ اٌال اةٕ ضِيفْ را در ٌػيِْ ٌِٕرن

ساةؽ اىشػفٖ پؽـيػ « 0يا ساةؽ كِيػن ال نْ ةػو ٌؽدل در

اـخلتاك ٌيهِػ ه در چِػ ٌٕرد ةا اه ٌِاكلْ ٌٖ ٍُايػ.

غؽاق ُلام ٌيػِٓػ نْ ٌا را دهـج دارُػ ه ةؽاو كيغيَ

اٌال ةاكؽ ٌٖ گٕيػ  0او اةٕ ضِيفْ كٍا ديَ سػ ٌؽا ه اضاديد

( اةٕةهؽ ه غٍؽ ) اضخؽال ٍُٖ نِِػ ه ادغا دارُػ نْ ٌَ

اه را ةْ كياس حغييؽ داديػ؟

ايلاُؽا ايَ ٌٕر اٌؽ نؽدن ال  .ةؽاو كام عتؽ ةػٓيػ نْ ُؾد

اةٕ ضِيفْ سٕاب ٌيػٓػ  0كٍا در سايگآٖ نْ ىياكج كٍا را

عػاهُػ ٌَ از ايلام ةؽو ٓفخً  .ـٕگِػ ةْ عػاهُػ اگؽ

دارد سيٕس فؽٌايػ  ،زيؽا رغايج ضؽٌج سػ كٍا نيٖ اهلل

ةاالو كام ضهٌٕج ٌٖ داكخً ةا ريغخَ عٕم ٓاو كام

غييْ هـيً ةؽ ٌا الزل اـج .

ةغػا ُؾديم ٌٖ كػل ه ايَ ٓا از كفاغج ٌطٍػ نيٖ اهلل

اٌال ةاكؽ در نػر ٌشيؿ سيٕس ٌٖ نِػ ه اٌال اةٕ ضِيفْ در

غييْ هـيً ةٖ ُهيب اُػ ٌگؽ ايِهْ ةؽاو اةٕةهؽ ه غٍؽ

پائيَ ٌشيؿ در ُؾديم پاو اٌال ةاكؽ ٌٖ ُليِػ .اٌال ةاكؽ

رىٖ اهلل غٍِٔا اـخغفار ُهِِػ هةؽاو كام ضؽٌج

ـْ ٌٕىٕع را ةا اةٕ ضِيفْ ٌِاكلْ ٌٖ نِػ 0

ُگؼارُػ .
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ٌػخؾىْ اٌال اىهادق را يهٖ از اٌاٌام عٕد
ٌيػاُفخِػ  .ايَ گؽهن ةْ پيؽهو از آراء اٌال اىهادق

( رضی اللٌ عيٌ)

عػاهُػ ـتطاُْ ه حػاىٖ ايَ ٌٕر نفج ٌيهؽدُػ0
هاضػ  ،فؽد ه نٍػ ةْ اُفام كتآج ُػارد ه ٌاُِػ

اٌال ٌطٍػ اةٕ زٓؽن در ٌٕرد غلائػ ه ُظؽياة فلٖٔ اٌال

ُػارد  ُْ ،حٕىػ كػن ه ُْ از اه نفٖ حٕىػ يافخْ ه

سػفؽاىهادق رىٖ اهلل غِْ نخاب ٌفهو ه كاٌو ُٕكخْ

عػاهُػ در هسٕد اُفام ضيٕك ٍُٖ نِػ .

ه در ٌلػٌۀ ايَ نخاب آٌػن 0

آُچْ در كؽآم نؽيً در نفج عػاهُػ ـتطاُْ ٌرو

اٌال سػفؽ اىهادق رىٖ اهلل غِْ ٌِؾىج ه ٌلال غاىٖ در

دـج ه رهو آٌػن ٌشازو اـج ه ىؽهرة ه اضخياث

فلْ ه ضػيد دارد ه ُظؽياة ه آراء فلٖٔ اٌال سػفؽ را ةْ

ةْ حففيؽ ُػارد ه ُتايػ در ايَ ٌٕرد ٌِاكلْ نؽد ه

ٌلال ةؾرگ در ةيَ فلٔاء كؽار ٌيػٓػ  .اٌال سػفؽ ُظؽياة

گؼكخْ گام در ايَ ٌٕرد ٌِاكلْ ُهؽدن ةٕدُػ ه

ًٌٔ در ٌٕرد غلائػ دارد ه اضاديد زياد را رهايج ٍُٕدن

ٌػِٖ آيۀ ٌتارنْ « يػ اهلل فٕق ايػيً » دـج عػاهُػ

ه در غيً اـخِتاط ه كػتْ ٓاو آم از عٕد آذار ةؾرگ را

ةاالو دـخٔاو كام اـج ةْ ٌػِٖ دـج حففيؽ

ةشا گؼاكخْ اـج  .اٌال سػفؽ اىهادق رىٖ اهلل غِْ

ُهؽدُػ ةيهْ ةْ ٌػِٖ ـيٍام ه كػرة حففيؽ ٍُٕدُػ.

هكج زياد عٕد را در حهطيص غلائػ ٌؽدل ـپؽو ٍُٕد ه
رسالۀ تُخّد :

در ٌٕىٕع كػر ه ارادۀ اُفام  ،حٕضيػ ه ارنام آم ه
ٌؽيلْ اـخِتاط فلٖٔ ُظؽياة ًٌٔ را ةْ ساٌػۀ اـالٌٖ

رـاىۀ حٕضيػ را پيؽهام ٌؼٓب اٌاٌيْ ( كيػْ
حلػيً نؽد .
سػفؽيْ) ةْ اٌال سػفؽ اىهادق ُفتج ٌيػِٓػ  .رـاىۀ
در ايَ كٍارۀ ةْ ٌٍٔخؽيَ ُظؽياة اٌال اىهادق اكارن
حٕضيػ را كاگؽد اٌال ةِال « اىٍفيو ةَ غٍؽه»
ٌٖ كٕد .
حػهيَ ه ةْ ُلؽ ـپؽد.
رـاىۀ حٕضيػ انال ةؽاو اذتاة هضػاُيج ه اذتاة

تُخّد :

هسٕد اهلل ةا دالئو ه ةؽٓام از غاىً ٌٕسٕداة حػهيَ

در غهؽ نْ اٌال نادق زُػگٖ داكج افهار ه ُظؽياة

كػن اـج  .اٌال اىهادق ةا ذنؽ دالئو ٌتيػٖ ٌاُِػ

اُطؽاف نِِػن در انرؽ ٌٕىٕغاة عهٕنا در ٌٕىٕع

ٌاُػن ساُام ه ساٌػاة  ،كب ه رهز  ،آفخاب ه

هضػاُيج در ساٌػْ رهاث يافخْ ةٕد  .غػۀ ةايَ غليػن

ٌٔخاب  ،ـخارن ٓا ه نٕانب هضػاُيج را ةْ اذتاة

ةٕدُػ نْ عػاهُػ ـتطاُْ ه حػاىٖ ٌاُِػ اُفام رهو ،

رـاُيػ.

دـج دارد ه عػاهُػ را ةْ نفاة اُفاُٖ حٕنيف ٌٖ

رـاىۀ حٕضيػ ةْ ذاةج ٌٖ رـاُػ نْ ارادۀ عػاهُػ

ٍُٕدُػ  .در رأس ايَ فؽكْ ٓا  ،فؽكْ « اىطلٕيث » ةٕد ه

ـتطاُْ ه حػاىٖ را ٍٓچِام ةْ اذتاة ٌيؽـاُػ نْ

اىطلٕيْ از ةلاياو آحق پؽـخام ةٕدُػ.

غاىً ةلػرة عػاهُػ كآؽ ةٕسٕد آٌػن اـج  ،ه

اٌال سػفؽ اىهادق غييْ افهار ه غلائػ اىطلٕيْ كيال

ٍٓچِام غيً ازىٖ عػاهُػ ـتطاُْ ه حػاىٖ ه ُظال

ٍُٕد ه ٌؽدل ر ٌخٕسْ عٍؽ ايَ فؽكْ ـاعج ه در انالج

نُٕٖ ٌطهً ه ضهً عػاهُػ در آفاق نُٕٖ را ذاةج

غلائػ اٌج نٕكق نؽد ه پيؽهام اىطلٕيْ راةْ ران

ٌيفازد ه ٍٓچِام ةْ آُچْ عػاهُػ ةِػگام را ٌٕرد

ٌفخليً دغٕة ٍُٕد .

اٌخطام كؽار ٌيػٓػ.
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ٌؽاد از آم اداو ٍُاز نتص در اهك هكج اـج كتو از آُهْ

اوكات ىهاز

ٕٓا رهكَ گؽدد.
در نخاب« ٓػايْ ضاٌو ٌخَ ةػايث » نْ نخاب ٌلٕٔر در

عػاهُػ ٌٖ فؽٌايػ « 0إم اىهالّ ناُج غيٖ اىٍؤٌِيَ نخاةاً
فلْ ضِفٖ اـج گفخْ كػن 0اهك هكج ٍُاز فشؽ « نتص»

ٌٕكٕحاً » ( اىِفاء) 511 0

اةخػاو نتص نادق اـج ه آم ـفيػو اـج نْ ظآؽ ٌٖ
« ٍُاز ةؽ ٌؤٌِام در اهكاة ٌػيَ فؽض نؽدن كػن»
در ةارۀ اهكاة پِشگاُْ ٍُاز ضػيد (  ) 185نطيص اىتغارو

كٕد در افق ه آعؽ هكج آم كؽيب ٌيٕع آفخاب اـج  .....ه

نْ در نطيص ٌفيً ةْ كٍارۀ (  ) 051آٌػن اـج ةياُگؽآم

نتص ناذب را اغختار ُيفج ه آم ـفيػو اـج نْ ظآؽ
ٌٖ كٕد ٌٕالً ه ةػػ از آم حاريهٖ ٌٖ آيػ.

اـج نْ ستؽئيو غييْ اىفالل در هكج ٓؽ ٍُاز ُؾد پياٌتؽ نيٖ
اهلل غييْ هـيً آٌػن ه ةا اداو ٍٓام ٍُاز در زٌام ٌػيَ آم

وكت ىهاز ظَر ِا پّشّو :

هكج ٍُاز را حػييَ نؽدن اـج .

در نطيص اىتغارو در ةاب  55نخاب ٌٕاكيج اىهالّ

ضػيد ( )185نطيص اىتغارو ةػيَ ٌيٍٕم اـج 0

گفخْ كػن0

از اةَ كٔاب رهايج اـج نْ گفج  0غٍؽ ةَ غتػاىػؾيؾ رهزو

ساةؽ گفخْ اـج  0پياٌتؽ نيٖ اهلل غييْ هـيً در ُيٍۀ رهز

ٍُاز را حأعيؽ نؽد غؽهن ةَ زةيؽ ُؾد هو آٌػ ه ةْ اه گفج0

ٍُاز پيليَ را ٌٖ گؾارد ضػيد ( )131نطيص اىتغارو.

ٌغيؽن ةَ كػتْ ِٓگاٌٖ نْ در غؽاق ةٕد رهزو ٍُاز را حأعيؽ

از اُؿ ةَ ٌاىم رهايج اـج نْ گفج0

نؽد اةٕ ٌفػٕد اُهارو ُؾد هو آٌػ ه ةْ اه گفج 0او ٌغيؽن

رـٕك اهلل نيٖ اهلل غييْ هـيً ِٓگال ٌيالم آفخاب ( ةْ

ايَ حأعيؽ از ةؽاو چيفج؟ آيا حٕ ُػاُفخْ او نْ ستؽئيو غييْ

ـٕو ٌغؽب در هـً رهز) ةؽ آٌػ ه ٍُاز پيليَ را گؾارد.

اىفالل فؽهد آٌػ ه ٍُاز (نتص) را گؾارد ه ـپؿ رـٕك اهلل

در نخاب ٓػايْ ضاٌو ٌخَ ةػايْ گفخْ كػن0

نيٖ اهلل غييْ هـيً ٍُاز گؾارد  .ـپؿ ستؽئيو ٍُاز ظٔؽ را

اهك هكج ٍُاز ظٔؽ از اةخػاو زهاك آفخاب اـج ةْ سٔج

گؾارد ه ةػػ رـٕك اهلل نيٖ اهلل غييْ هـيً ٍُاز گؾارد ـپؿ

اٌاٌج ستؽئيو غييْ اىفالل در هكج ٌؼنٕر در اهك ه آعؽ

ستؽئيو ٍُاز غهؽ را گؾارد ه ةاز رـٕك اهلل نيٖ اهلل غييْ

آم ُ .ؾد اةٖ ضِيفْ رضٍْ اهلل هكخٖ اـج نْ در آم هكج ـايۀ

هـيً ٍُاز گؾارد  ،ةػػ ستؽئيو ٍُاز كال را گؾارد ه ةاز رـٕك

ٓؽ كٖ ـٕاو ـايۀ انيٖ ده چِػ آم كٖ ٌٖ گؽدد  .ه

اهلل نيٖ اهلل غييْ هـيً ٍُاز گؾارد  ،ةػػ ستؽئيو ٍُاز عفخَ

ناضتيَ رج گفخْ اُػ نْ آعؽ آم هكخٖ اـج نْ در آم هكج

را گؾارد ه ةاز رـٕك اهلل نيٖ اهلل غييْ هـيً ٍُاز گؾارد .

ـايۀ ٓؽ كٖ ٌلػار آم كٖ ٌٖ گؽدد ـٕاو ـايْ انو ه

ـپؿ ستؽئيو گفج  ٌَ 0ةػيَ نار ( اداو ٍُاز در ايَ اهكاة )

ُيؾ ةايػ داُفج نْ ـايۀ انيٖ غتارة از ـايۀ ٓؽ كٖ در

ٌإٌٔر كػن ال  .غٍؽ ةَ غتػاىػؾيؾ ةؽاو غؽهن گفج  0آيا ٌٖ

هكج زهاك اـج  .ه دىيو ناضتيَ رج آم اـج نْ ستؽئيو

داُٖ نْ چْ ٌٖ گٕيٖ؟ آيا ستؽائيو در اهكاة ٌػيِْ ٍُاز،

غييْ اىفالل اٌاٌج نؽد در ٍُاز غهؽ در رهز اهك  ،هكخٖ

ةؽاو رـٕك اهلل نيٖ اهلل غييْ هـيً اٌاٌج ٌٖ داد ؟

نْ ـايۀ ٓؽ كٖ ٌرو آم ٌٖ گؽدد ه آعؽ هكج ٍُاز غهؽ

غؽهن گفج  0آرو ةليؽ ةَ اةٖ ٌفػٕد از پػر عٕد چِيَ رهايج

ُؾديم غؽهب آفخاب اـج.

نؽدن اـج.

در نخاب ٓػايْ در فلْ ضِفٖ ةْ ارحتاط آعؽ هكج ٍُاز ظٔؽ

وكت ىهاز صتح :

ده ُظؽ اـج  .يهٖ ُظؽ اٌال اةٕ ضِيفْ نْ ـايْ ٓؽ كٖ را
ده چِػ اُػازۀ آم كٖ ٌٖ داُػ ه ديگؽو ُظؽ يارام هو نْ

ضػيد ( )178نطيص اىتغارو ةْ ايَ ٌيٍٕم اـج 0

اٌال اةٕ يٕـف ه اٌال ٌطٍػ اُػ نْ ـايْ ٓؽ كٖ را ةْ
از غايلْ رىٖ اهلل غِٔا رهايج اـج نْ گفج « 0زُام ٌفيٍام
اُػازۀ ٍٓام كٖ ٌٖ داُِػ هىٖ در ٓؽ ده ُظؽ « ـٕاو ـايۀ
ٍُاز نتص را ةا پياٌتؽ نيٖ اهلل غييْ هـيً ضاىؽ ٌٖ كػُػ
انيٖ » ذنؽ كػن ه در ةارۀ « ـايْ انيٖ » گفخْ كػن نْ
در ضاىٖ نْ در چادر ٓاو عٕيق پيچيػن ةٕدُػ ه پؿ از
ـايۀ انيٖ ـايۀ ٓؽ كٖ در هكج زهاك اـج.
فؽاغج ٍُاز نْ ةْ عاُْ ٓاو عٕيق ةؽ ٌٖ گلخِػ ةْ دىيو
حاريهٖ ٕٓا نفٖ ٍُٖ حٕاُفج آُٔا را ةلِاـػ».
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زهاك غتارة از ٌخٍايو كػم آفخاب از هـً آـٍام ةْ ـٕو

از ـيٍْ رهايج اـج نْ گفج 0

ٌغؽب ٌٖ ةاكػ ه ـايۀ انيٖ ٍٓام ٌلػار اُػنٖ از ـايْ

« ٌا ٍُاز كال را زٌاُٖ ةا پياٌتؽ نيٖ اهلل غييْ هـيً ٌٖ

اـج نْ ةػػ از زهاك ةْ ـٕو ٌغؽب پيػا ٌٖ كٕد  ،اىتخْ در

گؾاريػيً نْ آفخاب در افق ُا پػيػ ٌٖ كػ» در ةارۀ اهك

فلْ ضِفٖ در ٌطاـتۀ ٌرو ه ٌرييَ يػِٖ ـايْ يم چِػ ه ده

ٍُاز كال اعخالفٖ ُيفج هىٖ در ةارۀ آعؽ آم در « ٓػايْ »

چِػ آم اُػازن گيؽو ةػػ از ٍٓام ٌلػار اُػک ـايْ اـج نْ

چِيَ آٌػن اـج  0اهك هكج ٍُاز ٌغؽب ةػػ از غؽهب

ةػػ از زهاك ةْ ٌيام ٌٖ آيػ.

آفخاب اـج ه ةاكٖ ٌٖ ٌاُػ حا آم زٌام نْ كفق غايب

كٕك ٌفخٖ ةْ ُظؽ يارام اةٕ ضِيفْ اـج نْ آعؽ ٍُاز ظٔؽ اـج

ُگؽدد ه كافػٖ رج گفخْ اـج نْ ٍُ 0از ٌغؽب آم ٌلػار

نْ ـايۀ ٓؽ كٖ ةْ اُػازۀ ٍٓام كٖ ٌٖ رـػ.

اـج نْ ـْ رنػج در آم گؾاردن كٕد .

در نخاب « اىٍطيٖ كؽج اىٍشيٖ » حاىيف اٌال اةَ ضؾل ظآؽو

آعؽ هكج ٍُاز كال  0در نخاب « اىٍطيٖ كؽج اىٍشيٖ »

گفخْ كػن0

گفخْ كػن0

اهك هكج ظٔؽ زهاك ه ٌيو آفخاب اـج  ،ـپؿ ايَ هكج اداٌْ

هكج ٍُاز كال حا زٌاُٖ اداٌْ ٌٖ ياةػ نْ ـؽعٖ كفق ُا

ٌٖ ياةػ حا ـايۀ ٓؽ كٖ ٌرو آم كٕد  ،هىٖ ـايۀ نْ در اهك

پػيػ كٕد.

زهاك كٍؿ پػيػ ٌٖ آيػ ٌطاـتْ ٍُٖ كٕد ه آُچْ ةػام زياد

در نخاب « ٓػايْ » گفخْ كػن نْ 0

ٌٖ كٕد ٌطاـتْ ٌٖ كٕد.

ُؾد اةٕ ضِيفْ رج كفق غتارة اـج از ـفيػو نْ در افق

وكت ىهاز عضر:

ةػػ از ـؽعٖ كفق پيػا ٌٖ كٕد ه ُؾد ناضتيَ رج كفق

در فخص اىتارو كؽج نطيص اىتغارو  ،كيظ اةَ ضشؽ

ٍٓام ـؽعٖ ٌٖ ةاكػ .

وكت عشاء ِا ذفتو :

غفلالُٖ در كؽج ضػيد ( ٌٖ )130گٕيػ 0
اٌال ةغارو در حػييَ اهك هكج ٍُاز غهؽ ضػيرٖ را ٌٍاةق

در نخاب « ٓػايْ » گفخْ كػن نْ اهك هكج ٍُاز غلاء

كؽايً عٕد در ُيافخْ هىٖ آم رـيػم ـايۀ ٓؽ كٖ ٌرو آم

هكخٖ اـج نْ غايب كٕد كفق ه آعؽ هكج آم كؽيب ٌيٕع

اـج هىٖ اٌال ٌفيً كٍارو از اضاديد را در ايَ ٌٕرد آهردن

نتص نادق اـج.

اـج ه ٓيچ يم از آو غيً در ٌٕرد ايِهْ اهك هكج غهؽ

در « اىٍطيٖ كؽج اىٍشيٖ » گفخْ كػن0

دراز كػم ـايْ ٓؽ كٖ ةْ ٌرو آم اـج ٌغاىفج ُهؽدن ٌگؽ

آُگان نْ ـؽعٖ كفق ناٌالً ُا پػيػ كػ هكج ٍُاز غلاء

اةٕ ضِيفْ نْ آم را ده چِػ گفخْ اـج  .حٍال ٌؽدل ةا ُظؽ اةٕ

آعؽ ..؟ ( ....عفخَ ) اـج ه زٌام آم حا ُيً اهك كب يا آغاز

ضِيفْ ٌغاىفج نؽدن اُػ ةْ كٍٕك يارام اه.

ُيٍۀ دهل كب اداٌْ ٌٖ ياةػ.

آعؽ هكج غهؽ0

در ٌٕرد آعؽ هكج ٍُاز عفخَ نْ آيا حا ُيٍْ كب ه يا حا

ضػيد ( )110نطيص اىتغارو ةػيَ ٌيٍٕم اـج0

زٌام رـيػم نتص نادق اـج غيٍا اعخالف دارُػ.

از اةٕ ٓؽيؽن رهايج اـج نْ رـٕك اهلل نيٖ اهلل غييْ ه ـيً

اعخالف انيٖ در آعؽ هكج ٍُاز ظٔؽ اـج نْ اٌال اةٕ

فؽٌٕد0

ضِيفْ آُؽا ده ةؽاةؽ كػم ـايۀ ٓؽ كٖ ةػػ از ـايْ انيٖ

« اگؽ نفٖ از كٍا رنػخٖ از ٍُاز غهؽ را پيق از غؽهب

ٌٖ داُػ  .در ايَ ُظؽ ٓيچ يم از اٌاٌام ةا هو ٌٕافلج

درياةػ ٍُاز را ناٌال ادا نِػ » ..

ُهؽدن اُػ ضخٖ يارام هو اٌال اةٕ يٕـف ه اٌال ٌطٍػ .

از ايَ ضػيد در ٌٖ ياةيً نْ آعؽ هكج غهؽ غؽهب آفخاب

از ُظؽ فلْ ضِفٖ ةْ ُظؽ اٌال اةٕ ضِيفْ غٍو ٍُيلٕد ه

اـج .

ٌفخٖ ةْ كٕك يارام اه اـج نْ ـايۀ ٓؽ كٖ ةؽاةؽ ٍٓام كٖ

در ٌٕرد آعؽ هكج غهؽ نْ غؽهب آفخاب اـج ،اعخالفٖ در

كٕد ـٕاو ـايۀ انيٖ ٌ .خأـفاُْ در ٌٍِلۀ ٌا ( فؽيٍُٕج

ٌيام ائٍْ هسٕد ُػارد.

) در يهٖ از ٌفاسػ ٍُاز سٍػْ را در زٌفخام ه حاةفخام

ىهاز نغرب ِا شام:

ةفاغج ده ةػػ از ظٔؽ اداء ٌٖ نِِػ نْ ِٓگال نٕحآٖ

ضػيد ( )105نطيص اىتغارو ةػيَ ٌيٍٕم اـج0

رهز ٓا ٌٖ ةاكػ ه هكج ٍُاز غهؽ داعو ٌٖ كٕد .
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ةا ايِهْ دعخؽ ه پفؽ ُاٌؾد اُػ داعو گِان ةؾرگ ٌٖ

اٌال ضفِيَ ٌطٍػ ٌغيٕف سٕاب ٌيػٓػ 0

كُٕػ ) .

آيا دعخؽ ٌٖ حٕاُػ در ٌؽضيْ ُاٌؾدو ةا ُاٌؾد عٕد ةْ

اٌال غتػاىطٍيػ نلگ در ايَ ٌٕرد ٌٖ ُٕيفػ 0

ـيٍِا ه اٌهام ديگؽ ةػهم ٌٕسٕديج يهِفؽ از نفام

( دعخؽام ه پفؽام ٌ ،ادرام ه پػرام ةػاُِػ نْ

دعخؽ رهد ؟

ُاٌؾدو ه اغالم از آم ٌػِٖ ٌطؽل ةٕدم را ٍُيػٓػ ه

ةايػ داُفخْ كٕدنْ دعخؽ در ٌؽضيْ ُاٌؾدو ةؽاو ٌؽد

در ايَ ٌؽضيْ يػِٖ ٌؽضيْ ُاٌؾدو پفؽ ٌطؽل دعخؽ

ُاٌؾاد عٕد ُا ٌطؽل اـج  .در ٌؽضيْ ُاٌؾادو عيٕة

ُيفج حا زٌاُيهْ ُهاج كؽغٖ غلػ ُلٕد .

نؽدم ه حِٔا ُلفخَ ه رفخَ ةْ عارث ٌِؾك كؽغا ضؽال
اـج  .ايَ نار ه ايَ غٍو اـتاب ففاد را در ساٌػْ

آِا دذتر خق دارد کٌ ىانزدی را فسخ کيد ؟

حٕىيػ ٌيهِػ ه ةٖ فهؽو ه غػل ٌفئٕىيج اـتاب فخِْ

جُاب :

را ةار ٌٖ آهرد ه ُخائز عٍؽ ُاک را دارد ٌ .فيٍاُام ةايػ

در كإُم اضٕاك كغهٖ يا كإُم ٌػُٖ نْ ةيفج حَ

ٌخٕسْ ايَ ٌٕىٕع ةاكِػ ه اضخياط ٍُايِػ ه از ضػهد

از ةؾرگخؽيَ غيٍاو آُؽا حػهيَ ٍُٕدن اُػ در ةاب اهك

عػاهُػ ه كؽيػج دهر ُلٕيػ  .ه اهلل أغيً .

ٌادن « ب » آٌػن نْ 0

آِا در وكت ىانزدی دذتر و پسر ةا ٍم ندرم شرعی

« ىهو ٌَ اىغاٌب ه اىٍغٍٕةث اىػػهك غَ اىغٍتث »

نّتاشيد ؟

ٓؽ يهٖ از ٌؽفيَ (پفؽ ه دعخؽ ُاٌؾد ) ضق غػهك ه

سٕاب از نخاب ( كإُم االضٕاك اىلغهيث  ،كإُم

ففظ ُاٌؾدو را دارد .

ٌػُٖ)

غالٌْ كيظ غتػاىطٍيػ نلم ةِال « ةِاء األـؽّ

در فلْ انو از انٕك اهك ُاٌؾدو ايَ اـخهْ ُ 0اٌؾدو

اىٍفيٍث » در ٌٕرد ففظ ُاٌؾدو ٌٖ ُٕيفػ 0

غلػازدهاث ُيفج ( اىغٍتث ىيفج غلػ زهاث ) .

در ٌؽضيۀ ُاٌؾدو ٌالق ُيفج چٕم ُهاج غلػ ُلػن

در نخاب فلْ اىفِث آٌػن نْ ُ ( 0اٌؾدو ٌلػٌۀ ةؽاو غلػ

ه در ٌؽضيْ ُاٌؾدو ةْ ٌشؽد يم نيٍْ ٌؽفيَ يػِٖ

ازدهاث اـج ُْ ازدهاث ه ُاٌؾدو يم ُٕع هغػن ةؽاو

ٓؽ ده ُاٌؾد ضق دارُػ ُاٌؾدو را ففظ ٍُايِػ ه در

ازدهاث ٌيتاكػ ُْ غلػ ٌيؾل ه غػهك يا نؽف ُظؽ نؽدم

ففظ ُاٌؾدو رفخَ ةْ ٌطهٍْ ُيفج  .در كإُم

از آم ضق ناٌو دعخؽ ه پفؽ ةٕدن ه در كإُم ازدهاث

ازدهاث در اـالل ُاٌؾدو فلً هغػن ةؽاو ازدهاث

اـالٌٖ ةؽاو ففظ ُاٌؾدو سؾاء حػييَ ُلػن اـج،

اـج ُْ غلػ ازدهاث  .ففظ ه اىغاو ُاٌؾدو ٌفأىْ

ىيهَ غػل هفاء ةْ هغػن در اـالل ُلاُۀ از ٌِافلج

كإُُٖ ُيفج ةيهْ يم ٌفأىْ اعالكٖ ٌيتاكػه

اـج.).

ُتايػ ةػهم دىيو كٕو ُاٌؾدو ففظ كٕد .

اٌال ٌطٍػ ضفِيَ ٌغيٕف نْ از اٌاٌام ٌؼٓب ضِفٖ

اٌال ـيػ ـاةق در سٕاب ـؤاىٖ نْ آيا پفؽ ه يا

اـج در نخاب عٕد ةِال « فخاهو كؽغيث ه ةطٕت

دعخؽ ٓؽ نػال ةْ حِٔائٖ ضق ففظ ُاٌؾدو را دارد ه يا

اـالٌيث » ٌٖ ُٕيفػ 0

ايِهْ ةايػ ٓؽ ده ٌؽف ٌلخؽنا ُاٌؾدو را ففظ

( ُاٌؾدو غلػ كؽغٖ ُيفج  .ةايػ دعخؽ ه پفؽ در ٌؽضيْ

ٍُايِػ ٌٖ ُٕيفػ 0

ُاٌؾدو ةػاُِػ نْ كتو از ُهاج كؽغٖ ةا يهػيگؽ عٕد

ُاٌؾدو فلً هغػن ةؽاو ازدهاث اـج ُْ ازدهاث ه

ٌطؽل كؽغٖ ُتٕدن ه ضػهد كؽيػج را در ايَ ٌؽضيْ

غلػ ُاٌؾدو يم غلػ ٌيؾل ه يا الزٌٖ ُيفج ه نؽف

ٌؽاغاة نِِػ ه در غػل اضخؽال ضػهد يا كٕاُيَ كؽغٖ

ُظؽ نؽدم يا غػهك از آم ضق ذاةج ٓؽ ده ٌؽف ٌيتاكػ
7
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ه كؽيػج در ففظ ه اىغاو ُاٌؾدو سؾاء حػييَ ُهؽدن .

غيٖ ةَ اةٖ ٌاىب /

ـؤاك  0اگؽ ُاٌؾدو كتو از ازدهاث ففظ گؽدد  ،ضهً ٌٔؽ

در آم فؽدا ٍْٓ در اُخظار آم ةٕدُػحا آم كغم را نْ

هٓػيْ ٓا نْ عإُادۀ پفؽ ةْ دعخؽ حلػيً ٍُٕدن اُػ

ٌطتٕب اهلل ه رـٕك اه اـج ةلِاـِػ ،نػاو رـٕك اهلل ـ
نيٖ اهلل غييْ هـيً ـ ةْ ايَ اُخظار عاحٍْ ٌٖ ةغلػ ه

چيفج ؟

ٌيفؽٌايِػ  0أيَ غيٖ ةَ اةٖ ٌاىب ؟ غيٖ ةَ اةٖ ٌاىب

سٕاب  0در ةاب ٓػيْ ه ٌٔؽ نْ كتو از ُهاج دادن كػن
نشا اـج ؟ غيٖ  ٌَ 0ضاىؽل يا رـٕك اهلل!

ةاكػ در ٌػارس فلٖٔ ُظؽياة ٌخفاهة اـج  .در سٕاب

رـٕك اهلل ـ نيٖ اهلل غييْ هـيً ـ عٍاب ةْ غيٖ  0او رايث

ايَ ـؤاك ُظؽ فلْ ضِفٖ را ٌٖ آهريً .

(غيً ) سٔاد را ةگيؽ ه ةا آم در رأس ىلهؽ اـالل رهاُْ كٕ

در ٌؼٓب ضِفٖ نْ در ةفيارو از ٌطانً نلٕر ٓاو

حا آُهْ فخص اهلل از آم حٕ گؽدد .

اـالٌٖ كاةو حٍتيق اـج آٌػن نْ 0

غيٖ ـ رىٖ اهلل غِْ ـ ٌٍاةق اركاد كائػ اغيٖ سٔاد كتو از

آُچْ ُاٌؾد ةؽاو ُاٌؾد عٕديػِٖ دعخؽ ٓػيْ دادن ةاكػ

دعٕك در سِگ دغٕة اـالل را ةْ كتائيٖ ئٕدو غؽىْ

اگؽ ضاىج در ضاىج ٓػيْ حغييؽ پيق ُلػن ةاكػ در

ٌيػارد ه در ُخيشْ رد دغٕة ه اُخغاب ساُب سِگ از

ضاىج ففظ ُاٌؾدو ةْ پفؽ ٌفخؽد ٌٖ كٕد .

ٌؽف ئٕد كيػْ ٓا ه اـخطهاٌاة آُٔا يهٖ پٖ ديگؽ

در ٌٕرد ةاز دادم ٓػيْ ةخاريظ  51سٕم ـاك 5911

ـلٕط ٌٖ نِػ.

ٌطهٍْ اةخػائٖ كؽغٖ كٔؽ ٌٍِا در ٌهؽ ةاـاس

ٌٕكف غشيتٖ از كشاغج ه كػرة كگفج آهر غيٖ ةَ
ٌاىب ـ رىٖ اهلل غِْ ـ رهايج كػن اـج  0در ةؽاةؽ درو

ٌؼٓب ضِفٖ ايَ فيهيْ را نادر ٍُٕدن 0

ةؾرگ كيػۀ ٌفخطهً ئٕدو ِٓگاٌيهْ ىلهؽ سٔاد در

 .5آُچْ پفؽ ةؽاو دعخؽ ٓػيْ حلػيً ٍُٕدن اگؽ ةِال

نػد ه فخص كيػْ ةٕدُػ يم ٌؽد ئٕدو ىؽةۀ كػيػو ةؽ

ٌٔؽ دادن ُلػن ةاكػ ٓػيْ گفخْ ٌيلٕد ه در

غيٖ ةَ اةٖ ٌاىب هارد نؽد ه در اذؽ آم ـپؽ دفاع غيٖ ـ

حٍتيق آم ضهً ٓػيْ اسؽاء ٌٖ كٕد .

رىٖ اهلل غِْ ـ ةؽ زٌيَ افخاد  ،غيٖ ةا ُػاو اهلل انتؽ پيۀ

ٓ .8ػيْ در ضهً ه ٌػِٖ آم ةغلق ــ حطفْ ــ اـج .

ةؾرگ درهازن كيػْ را از ةيظ ةؽ نِػ ه آُؽا ـپؽ ـاعج ه

 .1ةغلق ه حطفْ ضق نفٖ اـج نْ ةؽايق دادن

كيػْ را ُيؾ فخص ٍُٕد.

كػن اـج ه نفيهْ آُؽا گؽفخْ ةاكػ ضق داكخَ

اةٕ رافع عادل رـٕك اهلل ـ نيٖ اهلل غييْ هـيً ـ نْ كاٌو

ه عؽيػ هفؽهش آُؽا ُيؾ دارد .

ىلهؽ سٔاد ةْ كيادة غيٖ ةَ اةٖ ٌاىب ـ رىٖ اهلل غِْ ـ

 .3از ةيَ رفخَ ٓػيْ  ،اـخػٍاك آم ٌاُع ده ةارن

ةٕد ٌيگٕيػ  ٌَ 0ةا ٓفج ُفؽ از ٍٓؽآام غؾل ٍُٕديً حا آم
درهازن را از ٌطو آم در رهو زٌيَ ضؽنج ةػٓيً  ،اٌا

دادم آم ٌيلٕد .
ٓ .1ػيْ دِٓػن ضق گؽفخَ آُچْ از ٓػيْ دادن دارد

حٕام آُؽا ُػاكخيً  ( .عيفاء اىؽـٕك ـ عاىػ ٌطٍػ عاىػ) .
اداٌْ دارد .

در نٕرحيهْ ٓػيْ در ضاىج اهىٖ عٕد ةاكٖ
ٌاُػن ةاكػ .

آدرس فلْ اـالٌٖ

غيٍاو ٌػانؽ ُظؽ ٌيػِٓػ نْ اگؽ دعخؽ ُاٌؾدو را ففظ نِػ

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

ةايػ ٓػيْ ٓا را ةْ پفؽ ٌفخؽد ٍُايػ زيؽا ٓػيْ ٓا ه پٕك ُلػ
ةْ ُيج ازدهاث دادن كػن ةٕد .
در ٌادن چٔارل ٌفٕدن ( كإُم األضٕاك اىلغهيث ) در فلؽۀ
ب آٌػن نْ  0اگؽ ُاٌؾدو ةْ هفاة هيا ةْ ٌٕسب ديگؽو نْ هاكع
گؽدد  ،ه ةْ ازدهاث حٍال ُلٕد حطفْ ٓا ه ٓػيْ ٓا كاةو اـخؽاد
ُيفج .
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