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
َ

(ٝؿآـ ٠ؿي)٥

من يرد اهلل به خري ا يفقهه

٬ٞٚ

يف الدين.
(ظؽير مؿي)ٙ
" ٠كٰ  ٬٠ػؽاق٩ؽ ث ٬قك اذاخۀ ػيؿ ٚؿ٦ةيؽ

ٔجؽا٩ ٰ٤ٕ٣ٯذ اظؿاذك

” اك ر٦ة پؿقذخگةذف! ر٦ة قي ٬٪ذاپؿاػ٠ ٬ړف !
اق ر٦ة ا٦ؿ (خذقة٣خ) ذاد ٬آقةـ ٠ړف ! اق ر٦ة
 ٬٣ژثٰ څؼٗ ٬ٯټ ٬پؿا٩يـف ! چې (ػ )ٟ٤ر٦ة پ٬

اق ذا خذ ا٦ٯذ خي ٨خا٩ن٪٧ؽ  ٰ٦قةرخ"

اقالٰ٦

ػجؿق (ښ )٬قپٯ٭يږل“.

ميغ اظ٧ؽَيت
م٧ةذۀ خقوؽ پ٪ضةف ق ٩ٮ٥

اپؿي1929 ٢

ذصت 2449

تجدٌد فلو اسالنی

تعدد زهجات
ذقر م٪ج ٬خقؿ ٦ةذچ  1929،خ٠ذٯذ أظ٧ؽ اُ٣يت ميغ

ذايف ادعةخ ثي ٨ا٧٤ٔ ٰ٤٤٧٣ةك اقالؿ خ٠ذٯذ أظ٧ؽ

صة ٓ٦االر٭ؿگٛخ  ٬٠دٕؽخ رقصةة ّ ٥٤ثؿاك رـ ق اقالخ خذ

ا٣ؿيكٯ ٰ٩خٔٯة ث ٬دضؽيؽ  99خذ وؽ ار  ٬ٞٚاقال ٰ٦ذا

ثكيةذك ظةالة اقخ ق اي٦ ٨كأ ٬٣ار ص ٬٤٧ا٦ٯذك اقخ ٬٠

٧٩ٯخ دة ثة ٝة٤ٚۀ ر٦ةـ خذ ظؿ٠خ ثةمؽ.

٦ؿخؿ خذ ٦ٯذخ آـ ٚٮ ٥وعيط ار ٝؿآـ ٠ؿي ٥ق ق٪خ ٩جٯك

خ٠ذٯذا٣ؿيكٯ ٰ٩خذ ص٤كۀ ٛ٪٠ؿا٩ف ثي ٨ا ٰ٤٤٧٣ريؿ

٩ؽاذ٩ؽ.

ٔ٪ٯاـ « ا٣ذؿات ق ٦ذُ٤جةة إ٣ىؿ » ( ٦يؿات ق

٦ة ثةيؽ آيةة  ٬٠خذ ٦ٯذخ دٕؽخ رقصةة اقخ آ٩ؿا ثن٢١

٦ذُ٤جةة ٔىؿ) ٬٠خذ مٮؿ ا٣ؽاذ ا٣جيٌةء ٘٦ ،ؿب ثة

٠ة ٢٦ثؼٯا٩ي . ٥ثٕي  ٰ٦ػٯا٪٩ؽ ٦ (0س ، ٰ٪زة٣ر ق ذثةع ،

امذؿاک ٔ٧٤ةك ٦نٮٯذ ار صٮةـ اقالؿ خااؿ مؽف ثٯخ

خق  ،ق ٬ق چٮةذ ) ق ائ ٨ؽخ صـ ار آيخ اقخ ٠ ٬٩ة ٢٦آيۀ ،

پين٪ٮةخ دضؽيؽ  ٬ٞٚاقال ٰ٦ذا ٧٩ٯخ.

آيٝ ٬ج ٢ق ثٕؽ ذا ٭ ٥خاذخ.

خ٠ذٯذ ا٣ؿيكٯ ٰ٩گٛخ  « 0خذ ظؽقخ  99خذ وؽ ٬ٞٚ

ميغ اُ٣يت قٯاؾ ٦ي٪١ؽ  0آية ٦ك٧٤ةـ ٕٚال آراخ اقخ دة

اقال ٰ٦ثةيؽ د٘يؿ ٧٩ةيؽ  ،ريؿا ٔىؿ ٦ة َؿج (ٌٝةيةك

رـ خقؿ ق قٯؿ ق چٮةذؿ ذا ثةالك رـ اقؾ ػٯخ ثگيؿخ؟ ق ية

ٞٚٮٰ صؽيؽ) ق قإٝةة صؽيؽ اقخ ٦ ٬ٞٚ ٬٠ٯصٯخ قةظۀ

اي ٨آراخك ٞ٦يؽ ث ٬مؿقض ق ٝيٯخاة اقخ ؟ ٔؽخ ( ظٜ

آـ د٪گ مؽف اقخ  .اق اًة٠ ٬ٚؿخ « ٬٠دضؽيؽ ثةيؽ مة٢٦

ٞ٦يؽ) اقخ ق ثٔ ٬جةذة خيگؿ اصةرف ث ٬قجت اظذيةث

ٔ٤ٯؿ مؿٰٔ ٩يـ ثةمؽ دة ثة ٔىؿ ظةًؿ دٯا ٜٚخامذ٬

٦يجةمؽ ،ق اگؿ قجت ثضة آ٦ؽ اصةرف ثةَ ٰ٦ ٢مٯخ.

ثةمؽ».

اق  ٰ٦گٯيؽ دٕؽخ ٦نؿقض اقخ ثٔ ٬ؽؾ ق اگؿ ٔؽا٣خ

اق اخا ٬٦خاخف  ٰ٦گٯيؽ  0ثةيؽ دضؽيؽ مة ٢٦د٧ةؿ ٔ٤ٯؿ

٩جةمؽ دٕؽخ ظؿ٦خ  ٰ٦يةثؽ ق ٔؽا٣خ ث ٬دضؿث ٬گؾامذ٬

مؿٰٔ ق ٔ ٥٤دٯظيؽ ق اوٯؾ  ٬ٞٚثةمؽ.

٧٩ينٯخ ثةي ٬٠ ٰ٪ٕ٦ ٨مؼه ثة رـ خقؿ ارخقاث ٪٠ؽ دة

ا٣ؿيكٯ ٰ٦ ٰ٩گٯيؽ 0ثؿاك ٔ٧٤ةء قاصت اقخ دة د٧ةؿ

خيؽف مٯخٔ ٬٠ؽا٣خ ٦يذٯا٩ؽ قاگؿ ٔؽا٣خ ٠ؿخف ٩ذٯا٩كخ

٦ؿاصٓ ق ٔ٤ٯؿ خي ٰ٪ذا دىعيط ٧٩ةي٪ؽ دة ثة ٔىؿ ظةًؿ

َالؽ وٯذة گيؿخ ق ية اي ٬١٪دؿز ار ٔؽا٣خ ظؿ٦خ

٭٪٧ٯا ثةمؽ ق ٦ن١الة ٦ؿخؿ خذ ٔىؿ ظةًؿ ظ ٢مٯخ.

دٕؽخ ذا خاذخٝ .ؿآـ ٠ؿي ٰ٦ ٥گٯيؽٚ {0إـ ػٛذ ٥أال دٕؽ٣ٯا

خ٠ذٯذ ا٣ؿيكٯ ٰ٩ار ٦ؽذقۀ ٞ٦ ٬ٞٚةوؽ پيؿقك ٦ي٪١ؽ.

ٚٯاظؽ } ٫اگؿ دؿقيؽ ٔ ٬٠ؽا٣خ ٠ؿخف  ٰ٧٩دٯا٩يؽ پف يٟ
رـ .
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 ٬ٞٚاقالٰ٦

 ( ِٛ٣إ٣ـيـ) ق ٦نذٞةة آـ ثيل ار ي١ىؽ ثةذ خذ ٝؿآـ

پؿقٚيكٯذ خا٠ذؿ ٔجؽا٣كذةذ قيؿة
اللو ( جل جاللو)

٠ؿي ٥د١ؿاذ مؽف اقخ.

{ گؿٚذ ٬مؽف ار  0مؿج ٦ؼذىؿ أق٧ةء اهلل ا٣عك، ٰ٪

العزٌز

ازؿ پؿقٚيكٯذ خا٠ذؿ ٔجؽا٣كذةذ قيؿة  .م٧ة
٦يذٯا٩يؽ اي٠ ٨ذةب ذا ار د٤ٯيـيٯـ اي٧ةـ ق وؽاك

اهلل دجةذک ق دٕة ٰ٣خذ ق٤ك٤ۀ اق٧ةء ا٣عك ٰ٪داة اٝؽز ػٯخ
ذا چ٪يٕ٦ ٨ؿٚ ٰ٦ ٰٚؿ٦ةيؽ0

ظ ٜثؽقخ آقذيؽ }.

( ال إ ٬٣إال ٭ٯ إ٣ـيـ ا٣ع١ي – ٥آؾ ٔ٧ؿاـ.) 280

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الليار

٩يكخ ٕ٦جٯخ ثع ٜثضـ اق دٕةٔ ٬٠ ٰ٣ـيـ ( ٗة٣ت ٝ ،ٯك ) ثة
ظ٧١خ اقخ  ( .ق إـ ذث٣ ٟٮٯ إ٣ـيـ ا٣ؿظي – ٥ا٣نٕؿاء  ) 9 0ق
ث ٬دعٞي ٜپؿقذخگةذ دٯ ثؽقـ مٔ ٟـيـ ( ٞ٦ذؽذ  ،دٯا٩ة )

اٞ٣ة٭ؿ ق اٞ٣ٮةذ ار اق٧ةء اهلل ا٣عك ٰ٪اقخ ،اٞ٣ٮةذ

٦ٮؿثةـ اقخ .

٦جة٘٣ۀ اٞ٣ة٭ؿ ق ٦ةػٯد ار ٝٮؿ ق ٗ٤ج ٬ق ق ٬ُ٤ق ٝؽذة

ق اهلل ث ٬وي٘ۀ ا٦ؿ ٚؿ٦ٯخف اقخ ٚ ( 0ةٔ٧٤ٯا أـ اهلل ٔـيـ ظ١ي٥

ثـذگ  ٰ٦ثةمؽ ،اٞ٣ة٭ؿ وةظت ٝٮؿ ق اٞ٣ٮةذ خاذاك

– ا٣جٞؿ ) 1990 ٫پف ثؽا٩يؽ  ٬٠اهلل ٗة٣ت ثة ظ٧١خ اقخ .

ثكيةذ ٝٮؿ ث ٰ٪ٕ٦ ٬اقذيالء ق ٝؽذة  ٜ٤ُ٦ثؿ ٭٬٧

إ٣ـيـ ٩ ٬٠ةؿ ٦جةذک ق ريجةك اهلل دٕة ٰ٣اقخ  ٰ٪ٕ٦خاذ٩ؽف
ٝٯة ٤ٗ ،ج ٬قذٕٚخ ق اٝذؽاذ ا٦ذ٪ةع ذا اٚةخف ٦ي٪١ؽ ،اي٨

چيـ ار وٛةة اهلل ٦ذٕةؾ ثٯخف ق خذ آيةة ٦جةذٝ ٬٠ؿآـ

اقوةؼ ٦ؼىٯش ٞ٦ةؿ پؿقذخگةذ اقخ ق آـ ث٪ؽگةـ  ٬٠اهلل

٠ؿي ٥ثةذ٭ة د١ؿاذ مؽف اقخ0

ػٯاقذ ٬ثةمؽ ثؼنٰ ارئ ٨ـة ذا ث ٬آ٩ٮة ٔ٪ةيخ ٚ ٰ٦ؿ٦ةيؽ،

( ق٭ٯاٞ٣ة٭ؿ ٚٯؽ ٔجةخف ق ٭ٯ ا٣ع١ي ٥ا٣ؼجيؿػ األٕ٩ةؿ

٦ة٪٩ؽ اي ٨اقخ آيۀ ٠ؿي ( 0 ٬٧ق هلل إ٣ـ ٫ق ٣ؿقٯ ٬٣ق ٧٤٣ؤ٪٦ي ٨ق

 .)280ق اق اقخ اهللٗ ،ة٣ت ق ٞ٦ذؽذثؿ ث٪ؽگةـ ػٯخ ق

 ٨١٣ا٪٧٣ةٞٚي ٨ال يٕ٧٤ٯـ – ا٪٧٣ةٞٚٯـٔ .)80ـة ق ذٕٚخ

اق اقخ ظ١ي ( ٥خذ دؽثيؿ ا٦ٯذ)ق آگةف (ث ٬٭ ٬٧اظٯاؾ).

ػةش ثؿاك اهلل اقخ ق ثؿاك ذقٯؾ اق ق ثؿاك ٦ؤ٪٦ةـ ٨١٣ ،

( ٢ٝاهلل ػة ٢٠ ٜ٣مئ ق ٭ٯ ا٣ٯاظؽ اٞ٣ٮةذػ ا٣ؿٔؽ.)260

٪٦ةٞٚي٧٩ ٨يؽا٪٩ؽ .

ثگٯ ( اك ٦ع٧ؽ و ٰ٤اهلل ٔ٤ي ٬قق ٥٤اهلل) آٚؿي٪٪ؽف

خذي ٨آي٦ ٬جةذ ٬٠دؿخيؽ ٝةَٓ آـ ٪٦ةٞٚئ ٬٠ ٨ـة ذا ث٦ ٬ةؾ ق

٭ ٬٧چيـ ق اق دٕة ٰ٣ي١ذة (ق) وةظت ٝٮؿ ق ٝؽذة

صةف ق أذجةذاة خ٩يٯك ٩كجخ ٦يؽاخ٩ؽ قاذخ مؽف ق اػذىةش

ثـذگ اقخ.

ٔـة ثٛ٦ ٬ٮٯؿ ظٞي ٰٞث ٬اهلل ق أُةك ٔـة ث ٬ذقٯؾ ػؽا ق

قوٝ ٙة٭ؿ ق ٝٮةذ اهلل دٕةَ٘ ٰ٣يةـ ق دضةقر
٦ؤ٪٦ةـ وة٣عةـ دأ٠يؽ گؿخيؽف اقخ .

قذ٧گةذاـ ق پةخمة٭ةـ ق ذؤقةك ٦كذجؽ ذا خذ٭ٰ٦ ٥

ٔـة ق ٔـة اٛ٪٣ف ثة د١جؿ ق ٗؿقذ ٚؿؽ خاذخ خذ ٔـة
اظكةز ث٠ ٬ؿا٦خ ق ٞ٦ةؿ گؿا ٰ٦ا٩كة٩يخ اقخ ثة ٚٮ ٥ظٞيٞخ

م٪١ؽ ق ٝؽذة ا٩ذٞةؿ قّ ٥٤آ٩ٮة ذا ار ثيٰ٦ ٨

ٛ٩ف ا٩كة ، ٰ٩ا٦ة خذ ٠جؿ ق ٗؿقذ ا١٩ةذ ظٞٯؽ ق اذرس ٭ة ق

ثؿخ،اقذٕ٧ةؾ ٝٮؿ ق ٗ٤ج ٬ار صة٩ت ث٪ؽگةـ  ٰ٦ثةيؽ ٬٠

صٮ ٢ا٩كةـ خذ ظٞيٞخ ٛ٩ف ا٩كة ٰ٩اقخ .

ثً ٬ؽ ٛ٩ف ا٦ةذف ثة٣كٯء ق مٮٯة ق َ٘يةـ ٛ٩ف

اهلل إ٣ـيـ اي٩ ٨ةؿ ٦جةذک ػٯخ ذا خذ ٠الؿ ٦ضيؽ ٞ٦ةذـ (

ػٯخ مةـ ث١ةذ ثؿخف مٯخ  ٬٩خذ ٞ٦ةثًٕٛ ٢ةء ق

ا٣ع١ي ) ٥ق ية ٞ٦ةذـ ( ا٣ؿظي ) ٥د٠ؿ ٚؿ٦ٯخف ٦ة٪٩ؽ آيۀ ٠ؿي( ٬٧

ثيچةذگةـ ق ٤ْ٦ٯ٦ةـ  ٬٠ ،خذ آـ وٯذة ٝٮؿ اهلل ٝٮةذ

ق إـ د٘ٛؿ ٣ٮٚ ٥إ ٟ٩أ٩خ إ٣ـيـ ا٣ع١ي – ٥ا٧٣ةاؽف  ) 2280قآيۀ

ثكؿ قٝخ مةـ ذقيؽف قؿ ّ ٥٤مة٩ؿا ث ٬د٣خ ػ ٥قخقخ

٠ؿي ( ٬٧ق إـ ذث٣ ٟٮٯ إ٣ـيـ ا٣ؿظي – ٥ا٣نٕؿاء . )90

دضةقر مة٩ؿا ي١جةذف ٠ٯدةف ػٯا٭ؽ قةػخ.

ق اي ٨ا٦ؿ ٦يؿقة٩ؽ ٔ ٬٠ـة ق ٝؽذة اهلل – ص ٢صالٞ٦ – ٬٣ؿقـ

٧٤٠ۀ (اٞ٣ة٭ؿ) خق ثةذ ق (اٞ٣ٮةذ) مل ثةذ خذ ٝؿآـ ٠ؿي٥

ث ٬ظ٧١خ ق ٔؽا٣خ ق ٭٧چ٪ةـ ذظ٧خ اق دٕة ٰ٣اقخ .

د٠ؿ مؽف اقخ.
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خققخ اس اثٯث١ؿ ٩يـ ث ٬پية٦جؿ ػؽا اي٧ةـ آقذخف
ا٩ؽ(شرح )

اٝذجةز ار اوالج آـ الي٨

اثٯإ٣ةش گٛخ 0ا٦ة  ٨٦خققخ ٩ؽاذؿ ٦ؿخؿ ثؿاي٥
اثٯ إ٣ةش پيل ار ثٕسخ ٩ـخ پية٦جؿ گؿا ٰ٦اقالؿ ذٚذ ٬ق
ثگٯي٪ؽ 0ثؼةَؿ ذًةيخ ػة٧٩ل ثؿ قي٪ۀ د٧ةؿ اٝٯاؿ
 ٰ٦گٯيؽ ٰ٦ 0ػٯا٭ ٥ثة خػذؿ ثـذگ اة ري٪ت ارخقاث
خقخ ذخ رخف ق ثؿ خي ٨پؽذا٩ل ٛ٠ؿ قذريؽف ق آييٰ٪

٧٩ةاي ( ! ٥ادب ه بی تکلفی )

صؽيؽ ذا اػذيةذ ٠ؿخف اقخ ( .گفت ه گًی سازنده )

پية٦جؿ خذ پةقغ اس  ٰ٦گٯيؽ 0ثةيؽ ثة خػذؿؿ ٦نٯذف ٥٪٠

ري٪ت  ٰ٦گٯيؽ 0اگؿ  ٨٦دؿا ٕ٦ؾقذ ٩ن٧ةذؿ  ،چ٠ ٬كٰ
 ،ق اي٠ ٨ةذ ذا ثؽقـ اصةرۀ خػذؿؿ ٩ؼٯا٭٠ ٥ؿخ!
دؿا ٕ٦ؾقذ ػٯا٭ؽ م٧ؿخ! ا٦ة  ٨٦٭٧كؿ دٯ ٭كذ، ٥
پية٦جؿ ٩ـخ ري٪ت  ٰ٦ذقخ ق ث ٬اق ذق ٠ؿخف ٦يگٯيؽ 0پكؿ

ذاقخ قخذقخ ( حق ) ذا ثؿ دٯ ٩نةـ  ٰ٦خ٭ ٥ق دؿاػػ دة

ػة ٬٣اة ٩ـخؿ آ٦ؽف ثٯخ ق اذاخۀ ارخقاث ذا ثة دٯ خاذخ ،آية

ر٦ةٝ ٬٠ ٰ٩ؽذة ثيةثٰ ػػ ثؿ پؾيؿس ظ ٜدٯوي ٬ق
ذاًٰ ٭كذٰ ثة اق ارخقاث  ٰ٪٠؟

٭١٧ةذك  ( ٥٪٠ ٰ٦درک ه شهًلٍت فيم )

ري٪ت خذ ظة ٬٠ ٰ٣ار مؽة ظيةء ر٩گ اس قؿح گنذ، ٬

 19قةؾ اري ٨گٛخ ق م٪ٯخ  ٰ٦گؾذخ( صبر بو خاظر

دجك ٥ثؿ ٣ت خاذخ(حٍاء )

خدا)

قٝذٰ پية٦جؿ ٦ؼةٛ٣ذٰ ار صة٩ت ري٪ت  ٰ٧٩ثي٪ؽ ،اق ذا ث٬

اثٯ إ٣ةش ثؿ ٛ٠ؿ اس ثة٦ ٰ٦ ٰٝة٩ؽ ق ايةؿ ٭ضؿة

ٔٞؽ اثٯ إ٣ةش اث ٨ذثيٓ خذ آقذخف  ،ق خاقذةـ يٟ

پية٦جؿ ق يةذا٩ل ٚؿا  ٰ٦ذقؽ ري٪ت ٩ـخ پية٦جؿ ػؽا

ر٩ؽگٰ ٦عجخ آ٦يـ ق پؿ ٦ؼةَؿف آٗةر  ٰ٦يةثؽ (.دٞؽيؿ )

ذٚذ ٰ٦ ٬گٯيؽ 0پؽذ صةـ! آية ثؿاي ٥اصةرف  ٰ٦خ٭ٰ خذ

ري٪ت ٦ةخذ خق ٚؿر٩ؽ ار اثٯ إ٣ةش ث٩ ٬ةؿ ٭ةك ٔ ٰ٤ق

 ٬١٦ثة مٯ٭ؿؿ ثةم ٥ق خذ ٠ةذقاـ ٭ضؿة ثة م٧ة ٭٧ؿاف

ا٦ة ٰ٦ ٬٦گؿخخ ،ا٦ة ثٕؽ ٭ة اي ٨رقث صٯاـ ث٦ ٬ن ٢١ثف

٩نٯؿ !؟ (تبلًر نحبت )

ثـذگٰ ذقثؿق  ٰ٦مٯ٩ؽ .پية٦جؿ ث ٬پية٦جؿك ٦جٕٯت مؽف ،

پية٦جؿ پف ار خذ٩گٰ ث ٬اق اصةرف ك ٦ة٩ؽـ خذ  ٬١٦ذا

خػذؿس ري٪ت ثٰ خذ٩گ ث ٬اق اي٧ةـ  ٰ٦آقذخ،خذ ظةٰ٣

٦يؽ٭ؽ ( .تبلًر رحهت )

 ٬٠مٯ٭ؿس خذ قٛؿ ث ٬قؿ  ٰ٦ثؿخ(.زندگی )

قٝذٰ ٭٧كؿس ار قٛؿ ثؿ  ٰ٦گؿخخ ،ري٪ت ث ٬اق  ٰ٦گٯيؽ0

ري٪ت ثة مٯ٭ؿس خذ ٦ ٰ٦ ٬١٦ة٩ؽ ،دة ايٗ ٬١٪ـقف ك

ثؿايخ ػجؿ ٦ٮ ٰ٧خاذؿ ،پف ار م٪يؽـ آـ ادٛةؽ  ،اثٯ

ثؽذ ٚؿاذ  ٰ٦ذقؽ ،ق اثٯ إ٣ةش م٧نيؿ گؿٚذ ٬خذ

إ٣ةش ثؽقـ ٠ؽؿ قؼ ، ٰ٪ثؿػةقذ ٬ق ٦ض٤ف ذا دؿک ٰ٦

وٝ ٙؿيل  ٰ٦ايكذؽ دة خذ ٞ٦ةث٦ ٢ك٧٤ة٩ةـ ثض٪گؽ

٪٠ؽ(.احترام )

وع٪ۀ صة٣ت ق ظيؿة آقذك  ،مٯ٭ؿس خذ ٞ٦ةث٢
پؽذس م٧نيؿ ٠نيؽف ق  ٰ٦ص٪گؽ.

ري٪ت قؿا قي ٬٧مؽف ق خ٩جة٣ل اٚذةخف  ٰ٦گٯيؽ! آػؿ،

ري٪ت خذي٣ ٨عْةة گؿي٪٠ ٬ةـ اي ٨خٔة ذا ثؿ٣ت خاذخ 0

پؽذؿ ث ٬پية٦جؿك ٦جٕٯت مؽف ق  ٨٦ث ٬اق اي٧ةـ آقذخؿ !

" ا٤٣ٮ ٥إ ٰ٩أػنٰ  ٨٦يٯؿ دنؿؽ م٧كٚ ٬ييذ ٥ق٣ؽك

اثٯ إ٣ةش  ٰ٦گٯيؽ 0چؿا اقؾ  ٨٦ذا خذ صؿيةـ

أق أٞٚؽ أثٰ " پؿقذخگةذ ! ار ذقرك  ٰ٦دؿق ٬٠ ٥آٚذةب

٩گؾامذٰ ،ري٪ت خذ پةقغ ٦يگٯيؽ 0چٯـ  ٰ٧٩ػٯاقذ٥

آـ خذ ظةَ ٰ٣ٯ٣ٯع ٧٩ةيؽ ٬٠ ،ية پكؿؿ ذا يذي ٥ثجي ٥٪ق

پؽذؿ ذا د١ؾيت  ، ٥٪٠ق پؽذؿ خذقغ گٯك ٩يكخ  ،ث٬١٤
وةخؽ ق ا٦ي ٨اقخ ،ق اي ٨٦ ٬١٪د٪ٮة ٩يكذ٦ ،٥ةخذ ق

ية ػٯخؿ ثٰ پؽذ گؿخؿ! ( تالكی بٍم ه انٍد)

ثؿاخذا ، ٥٩پكؿ ٠ة٠ةي ٰ٤ٔ ٥ق پكؿ ٔ ٬٧اة ٔس٧ةـ ق

اثٯ إ٣ةش ثؿاك مؿ٠خ خذ ٗـقف ك ثؽذ ار ػة ٬٩ثيؿقـ
 ٰ٦ر٩ؽٕ٦ؿ ٬٠پةيةـ  ٰ٦ثةيؽ  ،اثٯإ٣ةش اقيؿ گنذ٬
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ري٪ت خذ ٪٦ ٬١٦ذْؿ اقخ ق ث ٬اقذٞجةؾ اثٯ إ٣ةش ث٬
خذقارف ٭ةك مٮؿ آ٦ؽف اقخ  .٭٧ي ٬٠ ٨اثٯ إ٣ةش اق

ق اػجةذ ص٪گ ث ٰ٦ ٬١٦ ٬ذقؽ .ري٪ت  ٰ٦پؿقؽ 0پؽذؿ چ٬

ذا  ٰ٦ثي٪ؽ  ٰ٦گٯيؽ 0قٛؿك خذ پيل خاذؿ ري٪ت ٰ٦

٠ؿخ !؟

گٯيؽ٠ 0ضة ! اق پةقغ ٦يؽ٭ؽ 0ا٣جذ ٬٠ ٨٦ ٬قٛؿك

ثؿايل  ٰ٦گٯي٪ؽ 0پؽذ ر٩ل اق ذا اقيؿ گؿٚخ  .قپف ثة

٩ؽاذؿ  ،ا٦ة دٯ ٩ـخ پؽذ ق ػة٩ٯاخف اة ثؿ  ٰ٦گؿخك (هفا

ػٯخ  ٰ٦گٯيؽ  ،ثةيؽ ثؿاك ٚؽي ٬خاخـ ق آراخ ٠ؿخـ مٯ٭ؿؿ

بو عيد)

چةذف يٰ ثك٪ض ٥ا٦ة  ،٭ؿ چ٪ؽ صكذضٯ ٠ؿخ چيـك ٝي٧ذٰ

ري٪ت ثؿاك چ ٬؟ اثٯ إ٣ةش  0صٮخ صؽايٰ ثي ٨٦ ٨ق

ثؿاك اذقةؾ ٠ؿخـ ق ذ٭ة ٧٩ٯخـ مٯ٭ؿس ار ث٪ؽ اقةذة

دٯ ،دٯ ثةيؽ ٦ؽي ٬٪ثؿقك ري٪ت  ٰ٧٩ 0مٯخ دٯ ٭٥

٩يةٚخ ق ٩ؽامخ.

٦ك٧٤ةـ مؽف ق ثة  ٨٦٭٧ؿاف مٯك؟

دة ثةآلػؿف گؿخـ ث٪ؽك ذا ٦ ٬٠ةخذس ػؽيض ٬ثؿايل ٭ؽي٬

اثٯ إ٣ةش ٩ 0ؼيؿ .قپف ري٪ت پكؿ ق خػذؿس ذا

خاخف ثٯخ ار گؿخـ خذ آقذخف ق ثة ثؿاخذ اثٯ إ٣ةش ٩ـخ

گؿٚذ ٬ق ٦كيؿ ٦ؽي ٬٪ذا خذ پيل  ٰ٦گيؿخ ( .اظاعت )

پية٦جؿ ػؽا ٚؿقذةخ( تعلل ه تأنی )

ري٪ت ث ٬ػة٩ٯخاف ك پية٦جؿ ٤٦ع ٰ٦ ٜمٯخ،ق خذي٨

پية٦جؿ ٩نكذ ٬اقخ ق صؿيةـ آراخ قةرك اقيؿاـ خذ

٦يةـ ٦ ٬٠ؽة مل قةؾ ذا خذ ثؿ  ٰ٦گيؿخ٦ ،ؿخاـ ث٬

ٞ٦ةثٚ ٬٤ؽي ٬ذا ٦ؽيؿيخ ق ثؿذقٰ ٧٩ ٰ٦ةيؽ ق چٯـ

ػٯاقذگةذك اق  ٰ٦آي٪ؽ ،ا٦ة ٭٧ٯاذف اق ذخ ٦ي٪١ؽ،

چن٧ل ث ٬گؿخـ ث٪ؽ ػؽيض ٬ذًٰ اهلل ٔ٪ٮة  ٰ٦اٚذؽ،

ثؽاـ ا٦يؽ  ٬٠ذقرك خقثةذف مٯ٭ؿس ث ٬ر٩ؽگٰ اق

 ٰ٦پؿقؽ 0ايٚ ٨ؽي ٬ك ٠ؽاؿ اقيؿ اقخ؟( هفاداری)

ثؿگؿخخ(.هفاداری)

قپف پية٦جؿ ثؿػةقذ ٬ق ٰ٦گٯيؽ 0اك ٦ؿخؿ ! خذ ٦ؽدٰ

پف ار مل قةؾ ،ذقرك اثٯ إ٣ةش ًٝ ٨٧ة ٬٤ٚيٰ

 ٬٠اي٦ ٨ؿخ خا٦ةـ ٦ة ثٯخف  ،اراق ثؽك ٩ؽيؽف اي ، ٥آية اق ذا

ذاف مةؿ ذا خذ پيل گؿٚذ ٬اقخ،ار ٌٝة خذ ٦كيؿ ذاف

ار اقةذة ذ٭ة ٩كةري! ٥؟( عدالت )

ٝة ٬٤ٚذا گ٠ ٥ؿخف ق ثة چ٪ؽك ار اوعةب پية٦جؿ ػؽا

ق آية  ٰ٦پؾيؿيؽ  ٬٠گؿخـ ث٪ؽاس ذا ٩يـ ث ٬اق ثؿگؿخا٩ي٥

قؿ  ٰ٦ػٯذخ  ،ق قؿاغ ػة ٬٩ك ري٪ت ذًٰ اهلل ٔ٪ٮة

!؟ ( تًاضع ٌک رىبر)

ذا  ٰ٦گيؿخ(اعتهاد)

٭ ٬٧ثة ي١ىؽا گٛذ٪ؽ 0ث ٰ٦ ٰ٤پؾيؿي ٥اك پية٦جؿ

قعؿگةف ػة ٬٩ك ري٪ت ذا  ٰ٦ر٩ؽ ،ري٪ت ار اق ٰ٦

ػؽا(ادب لشکرٌان)

پؿقؽ  ٬٠آية ٦ك٧٤ةـ آ٦ؽف اك؟(انٍدهاری )

قپف پية٦جؿ گؿخـ ث٪ؽ ذا ث ٬اق قپؿخف قثؿاك س ٰ٦

پةقغ ٦يؽ٭ؽ٩ 0ؼيؿ ،ث٦ ٬١٤كيؿ ق ٝة ٬٤ٚاؿ ذا گ٠ ٥ؿخف

گٯي٪ؽ 0ث ٬ري٪ت ثگٯ  ٬٠خذ ٦ٯذخ گؿخـ ث٪ؽػؽيض٬

ا٦ؽ قپف ري٪ت  ٰ٦گٯيؽ 0آية اذاخف ك ٦ك٧٤ةـ مؽـ

٠ٯدة٭ٰ  ( ٰ٪١٩اعتهاد)

خاذك؟ اق ٦يگٯيؽ ٩ 0ؼيؿ( .اصرار ه تعيد)

قپف پية٦جؿ ٩ـخي١ذؿ آ٦ؽف  ،آ٭كذ ٬خذ گٯس اس گٛخ

قپف ري٪ت  ٰ٦گٯيؽ 0دؿقٰ ثؿ ػٯخ ذاف ٦ؽف ،ػٯس

آية  ٰ٦ػٯا٭ٰ ذارك ذا ٩يـ ثؿايخ ثگٯي٥؟پؿقذخگةذؿ

آ٦ؽيؽ ثةخ پكؿ ػة ٬٣اؿ ق پؽذ ٔ ٰ٤ق ا٦ة ٬٦ذا(فضل ه

خقذٯذ خاخف اقخ دٯ ٠ ٬٠ةٚؿك ق ٭٧كؿة ٦ك٧٤ةـ اقخ

احسان )

 ،م٧ة ذا ار ٭ ٥صؽا ٧٩ةي .٥آية ظةًؿك خػذؿؿ ذا ثؿاي٥

ق پف ار اي٧٩ ٬١٪ةر ث ٬ا٦ة٦خ پية٦جؿ ق ص٧ةٔخ

ثؿگؿخاٰ٩؟

٦ك٧٤ة٩ةـ پةيةـ  ٰ٦يةثؽ٩ ،ةگٮةـ وعةثٰ يٰ ارآػؿ

اثٯإ٣ةش صٯاب خاخ  0ث( ٰ٤نردانگی)

٦كضؽ ٩ؽا  ٰ٦ر٩ؽ 0اثٯ إ٣ةش اث ٨ذثيٓ خذ ٦يةـ ٦ة
قخ  ،ق پ٪ةف خاخف مؽف اقخ ( نثبت نگری)
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قپف خذ ظة ٬٠ ٰ٣٭ ٬٧ظٌٯذ خامذ٪ؽ ،ثة وؽاك ث٪٤ؽ
ٚؿيةخرخ « 0امٮؽ أـ ال إ ٬٣إال اهلل ق أـ ٦ع٧ؽا ذقٯؾ

ذقٯؾ اهلل ذقك ث ٬يةذاـ ٧٩ٯخف ٚ ،ؿ٦ٯخ٩ؽ 0آية آ٩چ ٬ذا ٨٦

اهلل ث ٬يگة ٬٩گٰ ػؽا ق پية٦جؿك ٚؿقذةخف اس مٮةخة

م٪يؽؿ م٧ة ٭ ٥م٪يؽيؽ؟

٦يؽ٭( ٥نعهت)

يةذاـ گٛذ٪ؽ 0ث ٰ٤ية ذقٯؾ ػؽا ! خذي ٨٭٪گةؿ ري٪ت ار

قپف  ،وجش گةف ث ٬مٮؿ ٦ؽي ٬٪خاػ ٢مؽف ق ثؿ

گٯم ٬اك وؽا ث٪٤ؽ ٠ؿخف  ،گٛخ اثٯ إ٣ةش ذا اگؿ خقذ

٦ض٤ف پية٦جؿ ذقك آقذخ ق گٛخ  0اك ذقٯؾ اهلل خيؿقر

ثگيؿي ٥پكؿ ػة ٬٣اقخ ق اگؿ ٩ـخي ٟا٩گةذي ٥پؽذ

٦ؿا پ٪ةف خاخك ق ا٦ؿقر ػٯخ آ٦ؽف اؿ دة ػٯخؿ ذا خذ پ٪ةف

ٚؿر٩ؽاـ  ٨٦اق ذا پ٪ةف خاخف اؿ اك پية٦جؿ ػؽا!

پؿقذخگةذ ثكپةذؿ  0أمٮؽ أـ ال ا ٬٣إال اهلل ق أ ٟ٩ذقٯؾ

پية٦جؿ ايكذةخف ق گٛخ  0اك ٦ؿخؿ! اي٦ ٨ؿخ خا٦ةخ ثؽك

اهلل ( ! ....پاسخ بو نٍکی )

ثؿاك ٦ة ٩جٯخف اقخ ،خذ قؼ٪ة٩ل وةخؽ ثٯخف ق خذ

قپف ٚؿ٦ٯخ 0اك ذقٯؾ ػؽا آية  ٰ٦دٯا ٥٩خقثةذف ث٬

ٔٮؽك  ٬٠ثة  ٨٦ثكخ ٩يـ قٚة ٠ؿخ اگؿ ثپؾيؿيؽ ق ٦ةؾ ق

ر٩ؽگٰ ري٪ت ثؿ گؿخؿ ؟

ٝة ٬٤ٚاس ذا ٠ة ٢٦ث ٬اق پف ثؽ٭يؽ دة ث ٬مٮؿ ق خيةذس

ذقٯؾ اهلل خقخ اس ذا گؿٚذ ٬ق گٛذ٪ؽ ،ثة  ٨٦ثية

ثؿقخ ثٮذؿ ػٯا٭ؽثٯخ ،ق اگؿ ٭٦ ٥ٯا٩ ٜٚجةميؽ ،ػٯخ دةـ

ذقٯؾ اهلل ٭٧گةـ ثة خا٦ةخ مةـ اثٯ إ٣ةش ثؿ خذقارف

اػذيةذ خاذيؽ(شًرا)

ك ػة ٬٩ك ري٪ت ذًٰ اهلل ٔ٪ٮة ايكذةخف خؽ ا٣جةب

٦ؿخؿ ثة ي١ىؽا گٛذ٪ؽ 0ث٦ ٬١٤ةؾ اس ذا ٩يـ ث ٬اق ثؿ ٰ٦

٧٩ٯخف ق ٚؿ٦ٯخ٩ؽ 0٭ةك ري٪ت ! ثية  ٬٠پكؿ ػة ٬٣اة

گؿخا٩ؽي ٥اك ٚؿقذةخف ػؽا ( اخالق نداری)

ثةر آ٦ؽف اقخ ق ار  ٨٦اصةرف ك ٦ؿاصٕ ٰ٦ ٬ػٯا٭ؽ،

قپف پية٦جؿ ٚؿ٦ٯخ 0خذ ا٦ةـ ٦ةقخ ٠كٰ ذا  ٬٠دٯ ا٦ةـ

ثگٯ آية  ٰ٦پؾيؿك ؟ (پدری نشاهر)

خاخك اك ري٪ت قپف ٩ـخي ٟػة ٬٩ك ري٪ت ذٚذ ٬ثؿايل

ري٪ت خذ ظة ٬٠ ٰ٣چٮؿف اس ار مؽة ظيةء قؿح گنذ٬

گٛذ٪ؽ 0ار اق خذقخ پؾيؿايٰ  ، ٨٠چٯـ پكؿ ػة ٬٣ق پؽذ

ثٯخ ،ثةرف ثة دجك ٥پةقغ گٛخ ( رضا بو كضا)

ٚؿر٩ؽاـ دٯقخ ،ا٦ة ثة دٯ ٩ـخي٩ ٟنٯخ چٯـ اي٠ ٨ةذ

ي١كةؾ پف ار اي ٨قا ٬ٕٝري٪ت ذًٰ اهلل ٔ٪ٮة چٮؿف

ثؿاك دةـ ظالؾ ٩يكخ ( شفلت ه شرٌعت)

ثؿ ٞ٩ةب ػةک ٠نيؽ ،ق پؿقار ٠ؿخ ق ذٚخ  .اثٯ إ٣ةش

ري٪ت گٛخ 0خذقخ اقخ اك پية٦جؿػؽا( اظاعت )

چ٪ةـ ثؿ ٔـايل گؿيكخ  ٬٠ذقٯؾ اهلل ام ٟ٭ةك اق ذا

قپف ري٪ت ٩ـخ اثٯإ٣ةش ذٚذ ، ٬ث ٬اق ذقك ٠ؿخ ق گٛخ0

پةک ٧٩ٯخف ق اق ذا دك٤يخ  ٰ٦خاخ٩ؽ ق اثٯ إ٣ةش

اك اثٯ إ٣ةش ! آية خقذك ق صؽااٰ ٦ة ار ٭ ٥ثؿاك دٯ آقةـ

ذقك ث ٬ذقٯؾ اهلل ٧٩ٯخف  ،گٛخ ! ث ٬ػؽا ٝك ٥ثؽقـ اق

 ٰ٦گؾذخ ؟ ( عشق ه انٍد)

ٛ٩ف ٠نيؽـ ثؿاي ٥قؼخ اقخ  ،ق خ٩ية ثة ٭ ٬٧ك

اق گٛخ ٩ 0ؼيؿ ق ا٦ٯا٣ل ذا گؿٚذ ٬ق ث ٬١٦ ٬ثؿگنخ ق

پ٪ٮةيل ثؿ  ٨٦د٪گ مؽف اقخ ( شرٌک زندگی)

چٯـ ث ٬١٦ ٬ذقيؽ  ،ثؿ ث٪٤ؽك ايكذةخف ق گٛخ  0اك ٦ؿخؿ !

اثٯ إ٣ةش ٩يـ ي١كةؾ پف ار ٦ؿگ ري٪ت  ،ث ٬خيؽاذ

اي ٨٭ ٥ا٦ٯاؾ م٧ة  ،آية چيـك ار ا٦ٯاؾ م٧ة ٩ ٥٠ ٬٠يكخ؟

يةذ مذةٚذ ٬ق ث ٬خيةذ ثة ٰٝپيٯقخ ( االذقاج ص٪ٯخ

(انانت)

٦ض٪ؽف)

٦ؿخؿ ا٦ٯاؾ مةـ ذا خيؽف ق گٛذ٪ؽ٩ 0ؼيؿ ٩ ٥٠يكخ ،

ا٤٣ٮ ٥و ٢ق ق ٰ٤ٔ ٥٤قيؽ٩ة ٦ع٧ؽ ق ٔ ٰ٤آ ٬٣ق

ػؽايخ ػيؿ خ٭ؽ ق ث٦ ٬ةيةـ ٩ي١ٯ قٚة ٧٩ٯخك ( سپاس ،

وعج ٬اصٕ٧ي/ ٨

فعرت سلٍم)
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ق ثينذؿار مىخ ٚيىؽ آـ ار ظ ٜإٌ٣ٯيخ ر٩ؽف ٭ة ٬٠
أٌةك ٦كضؽ ا٩ؽ دأخي ٬مؽف اقخ خذ ظة ٬٩ ٬٠ ٰ٣اي٠ ٨ةذ
مؿٰٔ اقخ ق  ، ُٰٞ٪٦ ٬٩ريؿا َٯذي ٬١گٛذ ٬آ٦ؽ0

ضرهرت تعدٌل الٌحو كبرستان

 ) 2پٯؾ  ٨ٛ٠ق خ٦ ٨ٚؿخف ثؿٝؿص ٦ؿخف ٞ٦ؽؿ اقخ يٕ ٰ٪اگؿ
٦ؿخف ٝؿًؽاذ ثةمؽار ٦ةؾ قك اقؾ پٯؾ  ٨ٛ٠ق خ ٨ٚاق ذا
خذ ثٕي ٦كةصؽ م٧ةؾ ٠ة٣يٛٯذ٩ية اليعٝ ٬جؿقذةـ ذا َٯذك
ثپؿخار٩ؽ ق اگؿ چيـك ثة٦ ٰٝة٩ؽ ثٝ ٬ؿًؽاذاـ قك ثؽ٭٪ؽ.
دؿديت ٠ؿخف ا٩ؽ  ٬٠ظيسيخ ثي٦ ٬٧ؿگ ذا ثؼٯخ گؿٚذ ٬اقخ
ثؽي٦ ٬٠ ٰ٪ٕ٦ ٨كضؽ ذا  ٰ٦ ٙ٤١٦قةرخ خذ ثؽؾ پؿخاػخ ظٜ

 )1اگؿ قًٓ ثؿ ٭٧ي ٨ذقاؾ اخا ٬٦يةثؽ  ٬٠پٯؾ ظٜ

إٌ٣ٯيخ ٦ة٭ٯاذ ٦ىةذؼ  ٙ٠ق خ٦ ٨ٚؿخف ذا ثپؿخارخ
إٌ٣ٯيخ ر٩ؽف ٭ة ث ٬پٯؾ  ٨ٛ٠ق خ٦ ٨ٚؿخف ٭ة ث٦ ٬ىؿؼ
خذظة٣ي٦ ٬١ض٧ٯع ظ ٜإٌ٣ٯيخ مؼه ٦ذٯ ٰٚثي ٨ثيكخ دة
ثؿقؽ  ٬٩د٪ٮة پٯ ٰ٣ثة٦ ٰ٦ ٰٝة٩ؽ  ٬٠دٛ١ةقك  ٨ٛ٠قخ ٨ٚذا
قٰ ٚيىؽ ٦ىةذؼ  ٨ٛ٠قخ ٨ٚذا پٯذف ٪٠ ٰ٧٩ؽ ثٞي٦ ٬ىةذؼ
ث٪١ؽ ق ٦ ٬٩كضؽ  ٰ٦دٯا٩ؽ ث ٬پة ايكذةخف مٯخق آ٩گةف
ار ثٯخص٦ ٬كضؽ وٯذة  ٰ٦گيؿخ٦ .ذأقٛة٦ ٬٩كضؽ ثضـ ار
خذقارف ٭ةك ٦كةصؽ ثكذ ٬ػٯا٭ؽ مؽ .ث٪ةثؿ اي ٨ثةيؽ
٭٧ي ٨ظ ٜإٌ٣ٯيخ ٭ة خيگؿ ثٯخص ٬اك ٩ؽاذخ ق آـ ٭ ٥ثؼنٰ
٦ض٧ٯع ٦ىةذؼ  ٨ٛ٠ق خ ٨ٚا٦ٯاة ٦عةقج ٬مٯخ قپف
ثً ٬ؿقذيةة ذقر٦ؿف ٦كضؽ ث٦ ٬ىؿؼ  ٰ٦ذقؽ  .خقاؿ اي٨
٦ض٧ٯع ظ ٜإٌ٣ٯيخ ٦ذٯ ٬٠ ٰٚخذ َٯؾ ر٦ةـ پؿخاػذ٬
ظة٣خ اقالً ٦ؼة ٙ٣وؿيط مؿيٕخ ق زة٩يةً ٦كةصؽ ذا ار پةك خذ
اقخ ار آـ قًٓ مٯخ ق٦ذجة ٰٝذا ثةيؽ ار ثةر٦ة٩ؽگةـ
 ٰ٦آقذخ ق ث ٬قذم١كذگٰ ٠ ٰ٦نة٩ؽ.
٦ذٯ ٰٚار پٯؾ قك دأخي٪٪٠ ٬ؽ ق ية ػٯخ آـ ذا دأخي٧٩ ٬ةي٪ؽ.
٦كبٯ٣ي٦ ٨عذؿؿ ٦كةصؽ ثةيؽ ثة خذ ْ٩ؿ خامخ ١٩ةة
ار ْ٩ؿ مؿع ٦ىةذؼ  ٨ٛ٠قخ٦ ٨ٚؿخف ثةيؽ ار خاذايٰ ػٯخس
٦ؾ٠ٯذ ٣ٯااط ٝجؿقذةـ ذا دٕؽي٧٩ ٢ةي٪ؽ ق ٩گؾاذ٩ؽ ٬٠
وٯذة گيؿخ ٭ؿ چ٪ؽ ٦ذٯٝ ٰٚؿًؽاذ ثةمؽ يٕ ٰ٪ار خاذايٰ ٬٠
٦ؿخف ٭ة ث ٬پٯؾ خيگؿاـ  ٨ٛ٠قخ ٨ٚمٯ٩ؽ .
ار قك ثضة ٦ة٩ؽف ثةيؽ پٯؾ  ٨ٛ٠قخ ٨ٚقك صؽا گؿخخ ق قپف
ٝؿًٮةك قك دأخي ٬مٯخ .
اي١٩ ٨ذ ٬٭٦ ٥ٮ ٥اقخ  ٬٠٭ؿ ٌٔٯ  ٬٠پٯ ٰ٣پؿخاػذ ٬اقخ
اگؿ ثؼٯا٭ؽ  ٬٠ثة ٦كضؽ ٌٔٯيخ ػٯخ ذا ٪٠ ُٓٝؽ
ثةگؾمخ ر٦ةـ ا٩ؽک ا٩ؽک  ،دػةاؿ ٦ة٦ ٰ٣كةصؽ ذق ث٠ ٬ة٭ل
٦كذع ٰ٦ ٜمٯخ  ٬٠پٯؾ ص ٓ٧آقذك مؽف اس ذا ار ٦كضؽ
ذٚذ ٬ق ار ٔٮؽف ٦ىةذؼ  ٨ٛ٠ق خ ٨ٚا٦ٯاة ٔةصـ  ٰ٦آيؽ ق ث٬
ثگيؿخ ريؿا ار ظٞٯؽ ٦ك ٬٧٤قك ث ٬م٧ةذ  ٰ٦ذقخ ق مؿٔة
قذم١كذگٰ ٪٦ضؿ  ٰ٦مٯخ خذ آ٩ىٯذة ٦كةصؽ ثكذٰ٦ ٬
٦كذع ٜآـ ٦ينٯخ.
مٯخ  .قًٕيخ ٦ىةذؼ ٦كضؽ اثؿا٭ي ٥ػ٤ي ٢اهلل قا ٓٝخذ مٮؿ
ٚؿي٧ٯ٩خ م٧ةؾ ٠ة٣يٛٯذ٩ية ذا خذ ٝجةؾ اي٦ ٨كأ٦ ٬٣سةؾ ٰ٦
ايضةب ٪٠ ٰ٦ؽ ٦ ٬٠كبٯ٣ي٦ ٨عذؿؿ ٦كةصؽ ٣يكخ
آقذي0 ٥
ار قةؾ  2998دة آػؿ قةؾ  1927دٕؽاخ ٦ض٧ٯٰٔ (ا٦ٯاة

ا٦ٯاة ذا ٦ة٪٩ؽ ٦كضؽ اثؿا٭ي ٥ػ٤ي ٢اهلل ٔ٤ي ٬ا٣كالؿ

ي١ىؽ ق ٭ٛذةخ ٦)279يخ ٦ .ض٧ٯع ٔٯايؽ ارظ ٜإٌ٣ٯيخ

دؿديت ٠ؿخف ق ار ثةٝيؽاذك ٭ؿ ٦يخ ث ٬اٝةذثل ػجؿ خ٭٪ؽ دة
اگؿ ار قك چيـك ثة٦ ٰٝة٩ؽف ثةمؽ دعىي ٢مٯخ  .خذ ٚؿصةؿ

ا٦ٯاة ق ٬وؽ خقارخف ٭ـاذ خا٣ؿ  ،اًة ٬ٚپؿخاػخ ٦كضؽ ار
اي١٩ ٨ذ ٬ذا يةخ آقذ  ٰ٦مٯؿ  ٬٠اي٦ ٨كأ ٬٣مؿٰٔ ثةيؽ ث٬

ظ ٜر٩ؽف ٭ة منىؽ ٭ـاذ  699999خا٣ؿ.

اَالع ٦ؿخؿ ذقة٩يؽف مٯخ دة ار ا٦ٯذ مؿٰٔ خذٝجةؾ
٦ىةذؼ  ٨ٛ٠ق خ ٨ٚآگةف گؿخ٩ؽ ق ثٮذؿ ػٯا٭ؽ ثٯخ ٭٪گةؿ
٦ض٧ٯع ٦ىةذؼ اًة٦ ٰٚكضؽ خذ ظؽقخ منىؽ ٭ـاذ خا٣ؿ
خ٦ ٨ٚيخ ثؿ قؿٝجؿ ٦ؿخؿ ذا آگةـ قةر٩ؽ ٭ؿ چ٪ؽ ثَ ٬جٓ
ثة٦ ٖ٣ينٯخ خذ ظة ٬٠ ٰ٣مؼه ٦ذٯ ٰٚث ٬وٯذة اققٍ ثي٨
ٔٯاؿ ػٯس ٩ؼٯذخ ق قا٪٠ل ٩نةـ خ٭٪ؽ .
ثيكخ دة قٰ ٚيىؽ٦ىةذؼ  ٨ٛ٠ق خ ٨ٚػٯ خ ذا پؿخاػذ ٬اقخ
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نًكف علهای اسالم از هاكعو نًٍزٌلند

دعا بعد از ختم نهاز

ذايف ادعةخي ٬ثي ٨ا٧٤ٔ ٰ٤٤٧٣ةك اقالؿ خ٠ذٯذ أظ٧ؽ

ئ ٟؽف ار ٭٧ٯَ٪ةـ ٔـيـ ار ٠ة٩ةخا خذ ٦ٯذخ خٔة

ا٣ؿيكٯ ٰ٩خذ ٦ٯذخ ص٪ةيخ ٩يٯري٪٤ؽ ث ٬ػجؿ گؾاذك

ثٕؽ ار ػذ٧٩ ٥ةر ٤ٕ٦ٯ٦ةة ػٯاقذ ٬ا٩ؽ .

ا٩ةًٯؾ گٛخ 0ار ٔ١ف ا ٢٧ٔ ٢٧ٕ٣دؿقذيكذٰ ٩يٯري٪٤ؽ

خٔة ثٮذؿي ٨ققي ٬٤اذدجةض ث٦ ٨ؼ٤ٯؽ ثة ػة ٜ٣اقخ ،

 ٬٠خذ خق ٦كضؽ خذ مٮؿ ٠ؿيكخ چؿچ خذ قٝخ ٧٩ةر

دٞؽي ٥خٔة ث ٬م٪٦ ٢١ةقت آـ ق ٝجٯ ٰ٣آـ ي ٰ١ار

ص ٬ٕ٧وٯذة گؿٚخ ق خذ ٩ذيضۀ آـ خف ٭ة ٛ٩ؿ مٮيؽ مؽ٩ؽ

ثـذگذؿي ٨آذرق٭ةك ٦ؤ٪٦ةـ ق ٩ي١ٯ٠ةذاـ ث ٬م٧ةذ

دؿز خاذؿ .

٦يؿقخ.

قا٩ ٬ٕٝيٯري٪٤ؽ ظةو ٢ق ز٧ؿف اك ٔ ٢٧دنٯي٪٪٠ ٜؽف ق

خٔة ث٪ٕ٦ ٬ةك ٩يةيل ق َ٤ت ٠ؿخـ ار اهلل قجعة ٬٩ق

خم٪٧ة٤ٔ ٬٩ي٦ ٬ك٧٤ة٩ةـ اقخ  ٬٠ار قة٣ٮةك ٝج ٢خذ ٗؿب

دٕة ٰ٣اقخ ق اذرس آـ خذ اقالؿ آٞ٩ؽذ ٚٯؽ إ٣ةخف

آٗةر مؽف اقخ ٗ .ؿثٰ ٭ة ار ٦ك٧٤ة٩ةـ  ٰ٦ػٯا٭٪ؽ دة

اقخ  ٬٠پية٦جؿ و ٰ٤اهلل ٔ٤ي ٬قق ٥٤خٔة ذا ميؿف ق

ْ٩ةؿ دٕ٤ي ٰ٧ققيةقخ دج٤ي٘ةدٰ ذا خذ ٠نٯذ ٭ةك مةـ

٘٦ـ ٔجةخة ٩ة٦يؽف اقخ ق ٩نة ٬٩ث٪ؽگٰ ق اّٮةذ

د٘ييؿ ثؽ٭٪ؽ خذ ظة٣ي٠ ٬١نٯذ ٭ةيٰ ٗؿثٰ ٭يچ ٠ةذك ذا

ٔةصـك ق ٚؿقد ٰ٪ثٯخف ق ار ص٤٧ۀ أ٧ةؾ ٩ي ٟق

ثؿاك ٔالث أ٧ةؾ ص٪ةيذ١ةذا ٬٩ا٩ضةؿ  ٰ٧٩خ٭٪ؽ .

٦عجٯب خذ ٩ـخ اهلل ٔـقص ٢ثن٧ةذ  ٰ٦ذقخ .

ٗؿب خذ ي ٟا٦ذعةـ ثـذگ ٝؿاذ خاذخ  ،آية ٦يؼٯا٭ؽ

خذ ٦ٯذخ خٔة ثٕؽ ار قالؿ ق ػةذث مؽـ ار ٧٩ةر خذ

ر٩ؽگٰ ٦كة٧٣خ آ٦يـ ثة ٦ك٧٤ة٩ةـ خامذ ٬ثةمؽ ق ية

٠ذةب «  ٬ٞٚا٣ك٪ح » دأ٣ئ ٙال ٬٦ميغ قيؽ قةثٜ

اي ٬١٪خذقارۀ ص٪ةيةة ذا ٦ة٪٩ؽ ٩يٯري٪٤ؽ ذا ثةر ٪٠ؽ.

دعخ ٔ٪ٯاـ ( االد٠ةذ ق االخٔيح ثٕؽ ار ا٣كالؿ ) آ٦ؽف0

ار ٔ١ف ا ٢٧ٕ٣قا ٬ٕٝدؿز خاذؿ ريؿا ٠كة٩ي٠ ٬١نذ٬

ار ذقٯؾ ا٠ؿؿ و ٰ٤اهلل ٔ٤ي ٬قق ٥٤ص ٬٤٧اد٠ةذ ق خٔة

مؽف ا٩ؽ خققذةـ ق اٝةذب ريةخ خاذ٩ؽ ق مؽة ٭٧ين٬

ثٕؽ ار قالؿ ذقايخ مؽف  ٬٠ثٮذؿ اقخ ثؿاك ٧٩ةر گـاذ

مؽة ذا ػ٦ ٜ٤ي٪١ؽ.

 ٬٠آ٩ؿا ثگٯيؽ0

٭٧ةُ٩ٯذيٝ ٬١ٯا٩يٗ ٨ؿب ٭ؿ ٩ٯع ا٭ة٩خ ق ٦ؼةٛ٣خ ذا ثة

 2ــ زٯثةـ ذًٰ اهلل ٔ ٰ٦ ٬٪گٯيؽ 0ذقٯؾ اهلل و ٰ٤اهلل

٩ژاخ يٮٯخ ٪٠ ٰ٦ ٓ٪٦ؽ ق ٠كة٩ي٤ٔ ٬١ي٩ ٬ژاخ يٮٯخ ظؿؼ

ٔ٤ي ٬قق ٥٤ر٦ة٩ي ٬١ار ٧٩ةر ػالش ٦ينؽ ق٦ ٬ؿدج٬

٦يـ٪٩ؽ ٦عة٦ ٬٧٠ينٯ٩ؽ  ،ثؿاك ٠نٯذ ٭ةك ٗؿثٰ الرؿ

اقذ٘ٛةذ ٠ ٰ٦ؿخ ق  ٰ٦گٛخ  « 0ا٤٣ٮ ٥أ٩خ ا٣كالؿ ق

اقخ ٭٧ي ٨پة٣يكٰ ذا خذ ظ٦ ٜك٧٤ة٩ةـ ٩يـ دٕٞيت ٪٠ؽ.

 ٟ٪٦ا٣كالؿ ،دجةذ٠خ ية دا ا٣ضالؾ ق اإل٠ؿاؿ» .

ظ١ٯ٦خ ٩يٯري٪٤ؽ ث ٬اقةز ٝة٩ٯـ خذ ٞ٦ةث ٢ص٪ةيخ

 1ــ ٕ٦ةد ث ٨صج ٰ٦ ٢گٯيؽ 0ذقٯؾ اهلل و ٰ٤اهلل ٔ٤ي٬

٠ةذاـ اٝؽاؿ ٧٩ةيؽ .

ق ق ٥٤خقذ ٥ذا گؿٚخ ق گٛخ «0دؿا قويخ ٬٠ ٥٪٠ ٰ٦

٦ك٧٤ة٩ةـ ٞ٦ي٩ ٥يٯري٪٤ؽ ٩جةيؽ د٧ةؿ ٦ؿخؿ آـ ٠نٯذ ذا

ثٕؽ ار ػذ ٥٭ؿ ٧٩ةر ثگٯ 0ا٤٣ٮ ٥أٔ ٰ٤ٔ ٰ٪د٠ؿک ق

٦كبٯؾ ص٪ةيخ ٩كةر٩ؽ ق قةظ ٬ذا ثؿاك دُجيٝ ٜة٩ٯـ

م١ؿک ق ظكٔ ٨جةخد. » ٟ

ثگؾاذ٩ؽ .

 3ــ ٔجؽاهلل ث ٨ا٣ـثيؿ گٛخ  0ر٦ة٩ي ٬١ذقٯؾ اهلل وٰ٤

ادعةخ ثي ٨ا٧٤ٔ ٰ٤٤٧٣ةك اقالؿ ار ظؿ٠خ ٦ؿخؿ ا٣ضـااؿ ق

اهلل ٔ٤ي ٬قق ٥٤ار ٧٩ةر قالؿ  ٰ٦گنذة٩ؽ  ٰ٦گٛخ «0

قٯخاـ ظ٧ةيخ ػٯخ ذا أالـ ٠ؿخ ق ار ٝٯاك ا٪٦يذٰ ٭ؿ

ال إ ٬٣إال اهلل قظؽف ال مؿي ٬٣ ، ٬٣ ٟا ٟ٤٧٣ق  ٬٣ا٣ع٧ؽ

خق ٠نٯذ ػٯاقخ دة ػٯـ ٦ؿخؿ ذا ٩ؿيـي٪ؽ ق ٠نٯذ ٭ةك

 ،ق ٭ٯ ٔ ٢٠ ٰ٤مئ ٝؽيؿ ،ال ظٯؾ ق ال ٝٯ ٫إال ثةهلل  ،ق

ػةذصٰ ذا ثٔ ٬ؽؿ ٦ؽاػ ٬٤خذ ا٦ٯذ ٭ؿ خق ٠نٯذ ٭ٯمؽاذ

ال ٕ٩جؽ إال إيةف  ،أ٭ ٢ا٧ٕ٪٣ح ق ا ٢ٌٛ٣ق ا٣س٪ةء ق

خاخ /
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نعرفی کتاب ىای جدٌد

خٔة ثٕؽ ار ٧٩ةر/

ازدهاج ه تربٍو در فکر نعاصر اسالنی

ا٣عك ،٨ال إ ٬٣إال اهلل ٦ؼ٤ىي ٬٣ ٨ا٣ؽي ٨ق ٣ٯ ٠ؿف

دأ٣ي٦ ٰ٪ٗ ٢ٌٚ 0 ٙضؽخك

ا١٣ةٚؿقـ .

اي٠ ٨ذةب خذ خف ٚى ٢ق  389وٛع ٬ثَ ٬جٓ ذقيؽف ق ثؿاك

 4ــ ا٘٧٣يؿ ٫ث ٨مٕجح ذقايخ ٦ي٪١ؽ 0ذقٯؾ اهلل و ٰ٤اهلل

ُ٦ةٕ٣ۀ ٭٧ٯَ٪ةـ ٔـيـ آ٦ةخف ٦يجةمؽٝ .ي٧خ ٠ذةب 15

ٔ٤ي ٬قق ٥٤ثٕؽ ار ٭ؿ ٧٩ةر ٚؿص ٦يگٛخ  «0ال إ ٬٣إال اهلل

خا٣ؿ ق ٝي٧خ پكخ ثؿاك ا٦ؿي١ة  5خا٣ؿ ق ثؿاك اذقپة 15

قظؽف ق ال مؿي ٬٣ ، ٬٣ ٟا ٟ٤٧٣ق  ٬٣ا٣ع٧ؽ ق ٭ٯ ٰٔ٤

خا٣ؿ.٭٧چ٪ةـ

Amazon.com

 ٢٠مئ ٝؽيؿ  0ا٤٣ٮ ٥ال ٦ة٧٣ ٓ٩ة أُٔيخ ق ال ٧٣ ُٰٕ٦ة

٦يذٯا٪٩ؽ ٠ذةب ذا ٚؿ٦ةيل خ٭٪ؽ .

٭٧ٯَ٪ةـ

ٔـيؿ

ار

رهش فکر نعاصر اسالنی

ٕ٪٦خ ق ال ي ٓٛ٪دا ا٣ضؽ  ٟ٪٦ا٣ضؽ ».
5ــ ٦ك ٥٤ث ٨ا٣عةذت ار پؽذس ٦ ٢ٞ٩ي٪١ؽ  ٬٠گٛخٝ 0ةؾ

دأ٣ي٦ ٰ٪ٗ ٢ٌٚ 0 ٙضؽخك

ذقٯؾ اهلل و ٰ٤اهلل ٔ٤ي ٬قق « ٥٤إدا و٤يخ ا٣ىجط ٢ٞٚ

اي٠ ٨ذةب خذ  498وٛع٦ ٬ٯًٯٔةة ١ٚؿك ٦ك٧٤ة٩ةـ ذا
ث ٬ثعر  ٰ٦گيؿخٝ .ي٧خ ٠ذةب  15خا٣ؿ ق ٝي٧خ پكخ

ٝج ٢أـ د ٥٤١اظؽاً  ٨٦ا٪٣ةز  « 0ا٤٣ٮ ٥أصؿ ٨٦ ٰ٩ا٪٣ةذ ،

خاػ ٢ا٦ؿي١ة  5خا٣ؿ ق ثؿاك اذقپة  15خا٣ؿ  .اي٠ ٨ذةب ذا

قجٓ ٦ؿاة  ».......اگؿ ٧٩ةر وجط ذا ػٯا٩ؽيؽ ٝ ،ج ٢ار

٦كذٞي٧ةً ار آ٦ٯرـ ٩يـ ثؽقخ آقذخف  ٰ٦دٯا٩يؽ.

اي ٬١٪ثة ٠كٰ وعجخ ٧٩ةاٰ ثگٯ اك ػؽاق٩ؽا  ٨٦ذا ار ار

نعالعۀ تهيٍدی عضر رسالت ه خالفت راشده

آدل ٩ضةة ثؽ٭ٰ .......

دأ٣ي٦ ٰ٪ٗ ٢ٌٚ 0 ٙضؽخك

ثؿاك ٤ٕ٦ٯ٦ةة ثينذؿ ث٠ ٬ذةب  ٬ٞٚا٣ك٦ ٬٪ؿاصٕ٬

اي٠ ٨ذةب خذ  419وٛع٦ ٬ٮ٧ذؿي٦ ٨كةا ٢اٝذىةخك ق

ٚؿ٦ةيؽ.

قيةقٰ ٔىؿ اقؾ اقال ٰ٦ار دةذيغ  2دة  49٭ضؿك ذا ث٬

٦ٮ ٥خذ خٔة اي ٨اقذ٦ ٬١ك٧٤ة٩ةـ ثؽا٩ؽ چ ٰ٦ ٬گٯيؽ ث٬

ثعر  ٰ٦گجؿخ .

خ٣ي ٢اي ٬١٪خٔة ٔجةخة اقخ ق خٔة ي ٰ١ار اقجةب

ٝي٧خ ٠ذةب  15خا٣ؿ ق ٝي٧خ پكخ ثؿاك ا٦ؿي١ة  5خا٣ؿ ق

ذقيؽـ ثٕ٦ ٬ؿاث ث ٬قٕةخة ٭ؿ خق صٮةـ ٦يجةمؽ٣ ،ؾا

ثؿاك اذقپة  15خا٣ؿ اقخ .
نعالعۀ تهيٍدی در فلو حنفی ه جعفری

٦ك٧٤ةـ ًؿقذة خاذخ دة اؤ ٢جةخة ذا ثية٦ٯرخ

( تًافق ه تفاهت )

قُ٦ةثٚ ٜؿ٦ةينةة ٝؿآـ ق ق٪خ ٔجةخة ٧٩ةيؽ.
آداب ه شراٌط دعا0

َجٓ چٮةذؿ خذ  384وٛع٬

 ) 2آٗةر ٧٩ٯخـ خٔة ثة ظ٧ؽ ق ز٪ةك اهلل ٔـقص ٢ق اذقةؾ خذقخ

ٝي٧خ ٠ذةب  15خا٣ؿ ا٦ؿي١ةاٰ .

ق قالؿ ث ٬ذقاـ پةک ذقٯؾ اهلل و ٰ٤اهلل ٔ٤ي ٬قق.٥٤

از ىهًظنان عزٌز دعًت نٍشًد تا کهک ىای خًد برای

 ) 1خامذ ٨ػ٤ٯش ٩يخ قوؽؽ خؾ ٭٪گةؿ خٔة ٠ؿخـ.

ادانۀ نشرات فلو اسالنی فرستاده داخل اجر شًند .ادانۀ

 ) 3خامذ ٨يٞي٠ ٨ة ٢٦ثؿ اصةثخ خٔة.

نشرات اسالنی ارتباط بو کهک شها دارد.

 ) 4ػٯاقذ ٨ظةصخ ثة ػنٯع  ،ػٌٯع ق ٚؿقد. ٰ٪
٤َ ) 5ت ٧٩ٯخـ ظةصخ ثة ػٯؼ ق ا٦يؽ .

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

 ) 6پؿ٭يـ ٠ؿخـ ار ػٯذخـ ٗؾاك ظؿاؿ ق اقذٛةخف ار ٦ةؾ ظؿاؿ .
 ) 7ػٯاقذُ٦ ٨ة٣ت ٦نؿقع ار ثةذ گةف اهلل دجةذک ق دٕة.ٰ٣
ٔ ) 8ض١٩ ٬٤ؿخـ خذ اصةثخ خٔة .
نًت  0نباٌد انانان ه خعباء نردم را بو انًر ثانًی نشغًل
سازند ه بيتر است در نًضًعات ضرهری حرف زده شًد.
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