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از ةظرگام ذطنج اغالٌى

ٌرٍصهارهم اىٍخصدو
غتصاهلل اىػلیو
( ٌػاهم غهطحیط حِطاك راةهه غاىً اغالٌى
ه ٌػاهم هزارة ذج ه ؽئوم اغالٌى نویج )

حطحٍه  0فلو غِى ٌخصدو

ةػً اهلل اىطذٍَ اىطذیً
ٌلصٌه فله اغالٌى 0

اىرٍص هلل رب اىػاىٍیَ ه اىفالن ه اىػالل غيى رغوك اهلل .
حرلیق ه ةطرغى حاریز زُصگى غیاغى ه احخٍاغى ؽهیص اغالل ذلطة ٌرٍص
هارهم اىٍخصدو هكج ه زذٍج زیادو را ةهار دارد ُ .ویػِصگام ه غيٍاو
نطال غیط افغاُى در ٌػطفى ؽشفیج غیاغى ه ادةى ه غيٍى ه سفوـا ُلؼ
هارهم اىٍخصدو ةیَ ُهلج هاو اغالٌى ه ٌتارزاة حِاب ؽاُطا در ران آزادو
نؾور هاو اغالٌى سفوـا نؾور هاو اغالٌى ؽٍاك افطیلا ةخففیو ذنط
ٍُودن اُص ه نخب حاریز ذطنج هاو اغالٌى اةواب ٌخػصد در حواُب غیاغى
ایَ ؽشفیج غاىى ٌلال دارد .

اغخادگطاٌى اىلصر فلیيج ٌآب غتصاهلل اىػلیو نه یهى از ُویػِصگام
ٌػطهف حهام اغالل ه ٌػاهم غهطحیط حِطاك راةهه غاىً اغالٌى ه ٌػیَ
هزارة اهكاة ه ؽئوم اغالٌى در دهىج نویج ةودُص نخاب ٌػطهف ؽام ةِال (
ٌَ أغالل اىرطنث اإلغالٌیث ) ٌیتاؽص در ٌورد ؽشفیج غاىى ٌلال ذلطة
ٌرٍص هارهم اىٍخصدو ـفراة ٌخػصد دارد نه سواُِصگام درو زةام سالـه
آُطا در ایَ حطحٍه ٌهاىػه ٌى فطٌایِص .

فله اغالٌى نوؽؼ دارد حا ةظرگام ُهلج اغالٌى را ةه هٍونِام گطاٌى
ةفورة سالـه ٌػطفى ٍُایص  .در ٌػطفى ؽشفیاة هاو اغالٌى در ادهار
ٌشخيف حاریز نؾور غظیظ ٌا افغاُػخام هٍهارو ٌرللیَ را ٌیشواهیً ه
أٌیص اغج ةا هٍهارو ٌؾخطک كادر ةه ٌػطفى ةظرگام ذطناة اغالٌى نؾور
سود ؽویً  .فلو غِى ٌخصدو /

ٌرٍص هارهم اىٍخصدو
حِاب غػادة ٌِص ؽیز ٌرٍص ـادق اىٍخصدو غفیط غاةق افغاُػخا در ٌفط
را از نطیق حطائص اسوام اىٍػيٍیَ نه استار حرطناة ه ُؾاناة اغالٌى ه
ٌلاةالة ( دیصم ) ؽهیصاٌال ذػَ اىتِاء را ةا زغٍاو غاىً اغالٌى نه ةه ٌطنظ
اسوام اىٍػيٍیَ در ٌِهله اىريٍیه اىخصیصن حؾطیف ٌى آهردُص ه در درغهاو
رهز غه ؽِته اؽخطاک ٌى ٍُودُص ٌى ؽِاسخً .

هٍچِام زغٍاو غاىً اغالٌى ٌاُِص ؽیز ٌرٍص ـادق اىٍخصدو نه در ؽػته
احفاالة ةه غاىً اغالٌى حهج ٌهاىػه كلایاو نؾور هاو اغالٌى ه غالج
ٌؾهالة ٌػيٍاُام ه ٌتارزن ةا اغخػٍار نه نؾور هاو اغالٌى را حػشیط
ٍُودن ةودُص ه غطٌایه ه سیطاة حهام اغالل را ةغارة ةطدن دزدو ٌیهطدُص ه
ٌطدل نؾور هاو اغالٌى را ةشصٌج ه ٌِافع سود اغخػٍاك ٌى ٍُودُص ٌخيع
داؽخِص .

هٍچِام ؽیز ٌرٍص ـادق اىٍخصدو در هفخه یم ةار در ٌِظك سود نِفطاُػى
حطحیب ٌیصادُص نه در آم زغٍاو غیاغى حهام اغالل نه ةه ٌفط پِاهِصن ؽصن
ةودُص ه زغٍاو ذطنج ٌرفيیَ اؽخطاک ٌى ٍُودُص .
هكخیهه ةه ٌفط ةطاو حهٍیو ٌطذيه پوهِخوم در غاك  9181رفخً یهى از ةا
غػادة حطیَ ٌطدل ةودل نه ٌػخلیٍا ةا ةطادر ٌرٍص هارهم اىٍخصدو پػط
ؽیز ٌرٍص ـادق اىٍخصدو راةهه یافخً  .ةطادرهارهم اىٍخصدو ؽػيه او از
ذطنج ه غٍو دائٍى ةا ذطنج اسوام اىٍػيٍیَ ةود ه هصف زُصن ٍُودم اٌج
اغالل را ةه پیؼ ٌیتطد حا در غایه اغالل ه حرج رایج ( ةیطق ) حوذیص ةه حلصل ه
پیؾطفج رغیصن حاو سود را در ةیَ حهام ةصغج آهرد .

ةطادر هارهم اىٍخصدو در پیطهو از اغالل ه اٌور دیَ ةه اسالق ه رهش پصرش
ٌخأثط ةود ه از پصر حػلیب ٌیهطد .ؽیز ٌرٍص ـادق اىٍخصدو ةه اغالل
ةففج یم ُظال ؽاٌو ه ناٌو ٌػخلصةود ه ةه هٍیَ غلیصن از اغالل پیطهو
ٌیهطد ه حوحه ساص ةه اٌور ه ٌػائو ٌػيٍاُام داؽج ه ةهٍیَ حطحیب هارهم
ُیظ از اغالل حػلیب ه پیطهو ٌیهطد .ةطادر هارهم اىٍخصدو در یم ساُوادن
ٌػورف ه ٌخصیَ نه حػصادو زیاد از اغلاو آم را غيٍا حؾهیو ٌیصاد ه
نانایؼ ( ُور اىٍؾایز ) از ةظرگام غيٍاو اغالل ه از حٍيه أهو اىرو هاىػلص
ةو ه ٌطدل افغاُػخام ةطاو رفع ٌؾهالة ؽام ةه ُور اىٍؾایز رحوع ٌیهِِص
ارحتاط داؽج .

ةطادر هارهم اىٍخصدو در افغاُػخام حوىص یافخه ه زٌاُیهه پصرش ةه ٌفط
ةففج غفیط نتیط ٌلطر ؽص ةا پصر ةه ٌفط آٌص ه پوهِرى ( داراىػيول )
پوهِخو م كاهطن را ةه پایام رغاُص ه ةػص از فارغ ؽصم از پوهِخوم كاهطن ةه رةخه
غهطحیط اهك غفارة افغاُػخام در كاهطن ه ةػصا غط پطغج غفارة ٌلطر ؽص ه
در ةیَ دپيوٌاحها ةففج یم ٌػيٍام ه پیطه اذهال اغالل ٌهاةق حػيیٍاة
دیَ اغالل زُصگى ٍُود ه ةا ُهلج اغالٌى ه زغٍاو آم راةهه ٌػخلیً ه
سوب داؽج سفوـا ةا اٌال ؽیهص ه ٌطؽصغال ذػَ اىتِاء ه هارهم اىٍخصدو
ةه نطیلج ذػَ اىتِاء گطهیصن ؽصن ه داُػج نه اٌال ؽهیص در دغوة ٌطدل ةه
اغالل از فهً نخاب ه غِج رغوك اهلل ـيى اهلل غيیه ه غيً حػلیب ٌیهِص ه
هٍچِام پطهگطال ذطنج اغالٌى ٌاُِص ذارُصهو  ,نٍپِگ ه ُظال ساُوان نه
اسوام ةوحود آهردن ةود حرػیَ ٍُود ه داُػج نه ُظال ُهلج اغالٌى فطد را
ةه اغاس ٌِهج ه نطیلج اغالٌى حطةیج ٌیهِص .

دهغخام هارهم از ةیَ اسوام اىٍػيٍیَ اغخاذ ٌِیط دىه ه اغخاذ ذػَ
اىػؾٍاهو ه اغخاذ فطیص غتصاىشاىق ةود ه از نطیق ایَ دهغخام راةهه ةه حٍاك
غتصاىِاـط یافج ىیهَ حٍاك غتصاىِاـط از دهغخى هارهم غوء اغخفادن

ٍُوده كصر ه ٌِظىج هارهم را حلصیط ُهطد ه نػاُیهه ةا هو یػِى غتصاىِاـط
هٍهارو ٍُودُص ه اه را ةه ذهوٌج رغاُیصم سیاُج ٍُود نه یهى از آُها
هارهم ةود ه حوغم دهغج ةى هفاو سود ةه زُصام اُصاسخه ؽص.

غتصاىِاـط از ةطادر هارهم در ُلو اغيره نٍم سواغج ه هارهم ىتیم گفج ه
در ٌوحط غیاغى غفارة سود اغيره را در ٌظرغه ةطادر ذػَ اىػؾٍاهو در
هالیج كيیوةیه ةطدن درآُخا ذسیط ٍُودُص ىیهَ هٍیَ ٌانط غتصاىِاـط ذسیطن
هٍیَ اغيره را ةهاُه گطفخه ه ةطادر هارهم را ةه ذسیطن نطدم اغريه ةؾهو غیط
كاُوم ٌخهً ٍُودن ه ةا ٌهط ه فطیب ةطادر ٌخاهص را ةظُصام ةه حهٍج ذسیطن
اغيره اُصاسج ه از اُػام ناغى حظ هٍیَ غٍو ُتایص اُخظار داؽج .

غفارة افغاُػخام نه ساُه ؽیز ٌرٍص ـادق اىٍخصدو پصر هارهم اىٍخصدو
ةود ٌطنظ ُؾاط ه حخٍع حٍال غيٍا ه دپيوٌاحها ه زغٍاو ذطناة آزادو ةشؼ
ةود ٌثو اٌیط غتصاىهطیً اىشهاةى از ٌغطب إدریع اىػِوغى از ىیتیا ( ةػصا
پادؽاهى ىیتیا ) ه اىفلیو اىورحالُى از اىخظائط ه ؽیز ازهط ٌفهفى
اىٍطاغى نه دهغج ام درحه اهك ؽیز ٌرٍص ـادق اىٍخصدو ةود  .در آُظٌام
هئیج نتار غيٍا ؽیز ازهط را اُخشاب ٌیهطدُص ه اُخشاب ؽیز ازهط ار ٌطةوط
ةه حاةػیج ؽشؿ ُصاؽج ه اغاس اُخشاب ةطاو ٌؾیشج ازهط دیَ هاسالق ه
غيً ه اهيیج ةود نه ةػصا حٍاك غتصاىِاـط اُخشاب ؽیز ازهط را ةه حػیَ ه
ٌلطرو از نطف دهىج حغیطداد حا نطفصارام سود را ةه ٌطنظ ةظرگ غيٍى
ةطغاُص.
داغى ةظرگ ةطادر هارهم اىٍخصدو ٌثاك ـادق ازیم ٌػيٍام ه ٌخاهص ةظرگ
ةود ه ةه ساٌوؽى نار ٌیهطد .هارهم سوش داؽج حا ُخیخه ه ثٍط نارش را
ٌطدل ةتیِِص كتو از ایِهه ؽشؿ اش را ةؾِاغِص زیطا هارهم در نار ه فػاىیج
ه حهاد ركاو سصا را ٌى نيتیص ه از ٌصرغه اسوام اىٍػيٍیَ ٌػِى ( اهلل
غایخِا  ,ه اىطغوك كصهحِا  ,ه اىلطآم دغخورُا  ,ه اىخهاد غتیيِا ه اىٍوة فى

غتیو اهلل أغٍى آٌاُیِا ) هصف ٌا سصاهُص ه كصهة ٌا رغوك ه كاُوم ٌا كطآم ه
ران ٌاحهاد ه ٌطدم در ران سصا ةهخطیَ آرزهو ٌا  .ـرید فهٍیصن ةود .

هارهم اىٍخصدو سصٌاة زیادو ةطاو ؽاگطداُى نه ازسارج ه از حٍیع نؾور
هاو اغالٌى ةه ٌفط ةطاو حػيیً ٌى آٌصُص ٌیهطد ه حٍال ؽاگطدام راةطادرام
سود در غلیصن ٌیصاُػج ه راةهه غلیصن در ُظد هارهم ةاالحطیَ راةم ةرػاب
ٌیآٌص ه ةطادرو اغالل ُظد هارهم ةهخط ه ةطحط از ةطادرو در ُػب ه ُژاد ةود .
در غاك  9198م هارهم اىٍخصدو زُصاُى ؽص ه ٌصحى را در زُصام ةاكى ٌاُص ه
در زُصام ةصهم ٌرهٍه اُواع ه اكػال حػضیب را چؾیص  .هارهم در ُخیخه
ٌصاسو دهغخام سود از سارج ٌفط ٌاُِص ٌ 0يم ٌرٍص اىشاٌع پادؽان ٌغطب
ه زغیً سیلط از اىخظائط از زُصام غػهطو ةیطهم ؽص ه در هٍاُوكج از ٌفط
اسطاج غاسخه ؽص ةا ایِهه ساٍُؼ ه اهالدهایؼ ٌفطو ةودُص ه سواهط ةظرگؼ
ةا ٌػطهف حطیَ ٌطدٌفطو ةِال دنخور ؽفیق اىشؾَ نه رئیع فانيخه زراغج
پوهِخوم اغهِصریه ه ٌػاهم ؽوراو ٌيى زٌاُیهه ٌرٍص اُور اىػاداة رئیع
ٌخيع ةود ه ةػصا هزیطزراغج ه سواهط هارهم راةم ةػیار ُظدیم ةا ساًُ
حٍاك غتصاىِاـطداؽج  .در اثط نوؽؼ ایَ سواهط هارهم احازن یافج نه ةار
دیگط ةه ٌفط داسو ؽود ه اكاٌج هو در ٌفط ةایص هط غاك از نطف ذهوٌج
غتصاىِاـط حخصیص ٌیؾص یػِى اكاٌج دائٍى ُصاؽج .
درغاك  91:9حٍاك غتصاىِاـط فطٌام ـادر ٍُود نه آم اؽشاـیهه یهتار كتو
زُصاُى ؽصن ةودُص ةار دهل زُصاُى گطدُص ه در ایَ ةار ؽػج ه پِخان هظار ُفط
ازغيٍاو ةظرگ اغالل ه ٌتيغیَ دیَ ه سفوـا اغلاو اسوام اىٍػيٍیَ نه
هارهم اىٍخصدو در ةیَ ؽام ةود زُصاُى ؽصُص  .ایَ ةار هارهم در اثِاو
حرلیلاة ةػیار حػضیب ؽص ه غتب حػضیب هو ایَ ةود نه ةایص راحع ةه دهغج
سود ( اىٍهصو ةطنث ) زغیً ٌػطهف ه ٌؾهور ٌغطب نه در فطُػا حطهر ؽصن ةود

ٌػيوٌاة ةصهص ه هارهم در هكج ؽهادة ةطادر سود اىٍهصو ةطنث درزُصام ةود
ه هیچ ُوع ٌػيوٌاة راحع ه اغتاب ؽهادة ةطنث ُصاؽج .

ةطاو ةار دهل سواهط هارهم اىٍخصدو نائطن ساًُ ةا حٍاك غتصاىِاـط دیصم
ٍُودن سواهؼ سالـى ةطادر سود را ٍُود  .حٍاك غتصاىِاـط ةؾطنى ایِهه از
ٌفط اسطاج ؽود ٌوافله ٍُود هارهم اىٍخصدو اهال ةه حطٌِى ه از آُخا ةه ىیتیا
ُظد پادؽان ىیتیا ٌيم إدریع اىػِوغى رفج  .ةا ایِهه پادؽان ىیتیا ٌصة
نوالُى در ٌِظك پصر هارهم اىٍخصدو فلیيج ٌآب ؽیز ٌرٍص ـادق
اىٍخصدو پِاهِصن ةود ه هارهم سصٌاحى زیادو ةطاو اه نطدن ةود از هارهم
اغخلتاك ُیم ُهطد ه هارهم اىٍخصدو یم غاك را در ىیتیا ةا ةطادرام دیِى ه
نػاُیهه در زُصام ةا هو زُصاُى ةودُص دریم ساُه ةػیار فلیطاُه در نطاةيع
غطةى در ىیتیا زُصگاُى ٍُود .

دهغج غظیظ هارهم نه در زُصام ةا هو ةود ه در ىیتیا ةا هارهم زُصگى داؽج
ةطای ً ذهایج ٍُود ٌَ ( 0در هارهم ٌثاىى از اسالق غاىى ه هفاء دیصل ه هفاء
هارهم اثط ةظرگ را در هحصام ه كٍیط ٌَ گضاؽج نه هط گظ فطاٌوش نطدن ٍُى
حواًُ  .هارهم در ٌان اهك ةازگؾج سود ةه ٌفط ةه احازن دهىج ٌفط ةا ٌَ در
ٌوحط ؽشفى سود ؽؼ غاغج غفط در ران زراغخى ه ساٌه ه سطاب نه ٌوحط در
آم ذطنج ٍُیهطد ةه ٌِهله ( اىصىِخاة ) نه آسطیَ ٌِهله زراغخى ( أةو
اىٍهاٌیط ) در ةریطن ةود درذاىیهه چؾٍاُؼ غطق اؽم ةود اهالد هاو
دهغج سود ٌخاهص ةظرگ ةطادر ـاىد أةو ركیق را در ةغو گطفج ( اغخاد ـاىد
یهى از اغلاو ٌؤغػیَ حاٌػه دهك غطةى ةا غظال ةاؽا ةود ) ه دیصل نه
هارهم در ٌلاةو اهالدهاو اغخاد ـاىد ایػخادن ه گطیه او ةا ـصاو ةيِص سود
را از ایؾام پِهام نطدن ٍُیخواُػج ه ایَ ةازدیص هارهم از اهالدهاو دهغخؼ
فلم پِج دكیله نوك ُهؾیص زیطا هارهم را حاغوس هاو ُظال حػلیب ٌیهطدُص
.

هكخیهه پادؽان حصیص افغاُػخام در غوض ؽیز ٌرٍص ـادق اىٍخصدو غفیط
حصیص فطغخاد  .غفیط حصیص آك اىٍخصدو را ةا رهذیه غیط اُػاُى ٌػاٌيه ٍُو ه
ةا ساُوادن ٌخصدو ٌلانػه نطد  .دیصل نه زٌاُیهه هٍیَ غفیط ٌطیق ؽص ه در
ؽفان ساُه ةػخطو ؽص هارهم ةصیصُؼ رفج ه چِصیَ ةار دغخه گو ةطایؼ
فطغخاد ه ةطایؼ دغاو ؽفا ه سیط ٍُود نه ایَ ٍُوُه از اسالق غاىى هارهم
اىٍخصدو ةود ه زٌاُیهه غفیط از ؽفان ساُه سارج ؽص هارهم اىٍخصدو را در
ساُه ؽام ٌالكج ٍُود ه از رفخار سود ٌػضرة نيتیص .

هارهم اىٍخصدو ٌظرغى در ( أةو ذٍؿ ) داؽج ه ذهوٌج زٌیَ هارهم
اىٍخصدو را ٌفادرن ٍُود ةا آُهً هارهم اىٍخصدو هط غاك ةصیصم دهلاُام
سود ٌیطفج ه ةطاو ؽام ىتاس ه رهغَ ه پوك ُلص هصیه ٌیصاد .

یم حاحط افغاُى درسارج افغاُػخام حٍال غطٌایه سود را از دغج داد ه
ازهارهم نٍم نيتیص هارهم اىٍخصدو درذاىیهه درذاىج ةػیار فلط ذیاة
داؽج از یهى از دهغخام سود دغوة ٍُود نه ایَ حاحط افغاُى را ٌػاغصة
نِص ه حاحط افغاُى ةػص از ایِهه حخارحؼ رهُق یافج ذاكط ُؾص نه كطض را
ةصهص ه هارهم زٌیَ ؽشفى سود را ةفطهش رغاُصن اٌاُج دهغج سود را
حػيیً ٍُود .

ؽیز أةو اىرػَ اىِصهو درنخاب سود ةِال ( ٌضنطاة غائد فى اىؾطق اىػطةى )
راحع ةه هاىص هارهم اىٍخصدو ایِهور ٌى ُویػص 0
( در رهز  97;1 / : / 99هخطو ٌهاةق  9199/7/91ل ةظیارة غػادة ٌآب ؽیز
ٌرٍص ـادق اىٍخصدو غفیط افغاُػخام درٌفط رفخیً ه ةا حِاب ؽام
ٌالكاة نوالُى داؽخیً ه ٍُاز ٌغطب را در غلب حِاب ؽام ه در اٌاٌج ؽام

سواُصیً ه در هٍیَ رهز ةا هارهم اىٍخصدو ه ةطادر ؽام آؽِا ؽصیً ه از دیصم
ایؾام ةػیار ٌػطهر گؾخیً  .ذلطة ؽیز ٌرٍص ـادق اىٍخصدو ذهوٌج
افغاُػخام را ٍُایِصگى ٍُیهطد ةيهه ةیج ( ساُوادن ) ةظرگ نه ةاالو هط
ٌػيٍام در هِصهغخام ٌِج گضاؽخه ه ذق اذخطال را دارد ه ةا ایَ ساُوادن ٌا
ارحتاط دیِى ه رهذى داریً ٍُایِصگى ٌیهطد .

ةػص از ایَ زیارة حِاب ؽام ةصیصم ٌا در یم ٌراك ةػیار فلیطاُه حؾطیف
آهردُص ه ٌا را ةا ؽطف حط غاسخِص ه ةا ةػیار حواكد ه نطال از ٌا دیصم ٍُودُص
ایَ حاو غخب ُیػج زیطا حِاب ؽام از غيػيه ٌخصد غظیً ٌا ؽیز أذٍص
اىفارهكى اغج .
هكخیهه ٌا ةه زیارة كصس ؽطیف در رهز  6:رٌلام غاك  97;1هخطو ٌؾطف
ؽصیً ه ٍُاز غؾاء ه حطاهید را در ٌػخص اكفى سواُصیً ؽِیصیً نه ؽیز
اىٍخصدو در یهى از ذخطاة ٌػخص اكفى غخهاف دارُص ه ؽیز اىٍخصدو
هط غاك در ٌػخص اكفى نه ذخطن ساص داؽخِص اغخهاف ٌیهطدُص  .ةظیارة
حِاب ؽام رغیصیً  .ه در رهز ; 6رٌلام ؽیشِا ٌرٍص ـادق اىٍخصدو ٌا را
ةه ـطف ؽال دغوة ٍُودُص ه از ٌا دغوة ٍُودُص نه ةاكى ؽب ها را ةا حِاب
ایؾام ٌهٍام ةاؽیً ه ایَ دغوة را یم رذٍج ه آغاُى از حاُب سصاهُص
داُػخیً ه ةاكى ؽتها ه رهز ها را در راذج ه غػادة غپطو ٍُودیً .
در رهز  71رٌلام هالك را دیصیً ه ؽال را ةا ذلطة اىٍخصدو حِاهك ٍُودیً ه
حػصاد زیادو از ةظرگام ؽهط ه ٌاٌوریَ غاىیطحته ةظیارة ؽیز اىٍخصدو ه
حتطیهى غیص ذاكط ؽصُص ه ٌَ ُیظ از ایَ فطـج اغخفادن ٍُودل ه ةٍِاغتج
غیص ةیاُه دادل . ).

ةطادر ٌخاهص ه داغى نطیً ٌرٍص هارهم اىٍخصدو یهى از ُوادر در ةیَ
ٌػيٍاُام از ةاب اسالق ةود  .هارهم ؽشؿ ٌخواكع ه ةا اسالص ه ةا هفا ةا
دهغخام سود ةود ه هط نه هارهم را یهتار ٌیصیص اه را كيتا دهغج ٌیصاؽج ه
ةا ایِهه یم دپيوٌاة ه ٌطد غیاغى ةود ىیهَ دغوة در زُصگى اش ةاالحط از
هٍه دُیا ةود ه در غتیو دغوة ساُوادن ه ثطهة ُظدهارهم كیٍج ُصاؽج .

ةػص از ایِهه ا زفانيخه فارغ ؽصل ٌصحى هارهم اىٍخصدو را ُصیصل ىیهَ استار
حهاد هو در داسو ٌفط هسارج آم از نطیق اسوام ةطایً ٌیطغیص .

سصاهُص ةطا و ٌَ غظة داد ه ٌطا حهطیً ٍُود نه هارهم ةه نویج حؾطیف آهرد ه
در ٌِظىً در ٌخيع نه هط هفخه در رهز حاٌػه داؽخیً اؽخطاک ٍُود  .ایَ در
هكخى ةود نه حهاد افغاُػخام در رهز هاو اهك سود ةود  .هارهم از حهاد
افغاُػخام ه ٌطدل افغاُػخام ةطاو ٌا ٌػيوٌاة ٌففو داد هاكػا نه در اٌور
افغاُػخام ه حهاد ٌطدل آم هیچهع زیادحط از هارهم فهً ه داُؼ ُصاؽج ه
غٍق فهً هارهم از ذلیلج هكائع از درغهاو آٌوسخه ةود نه اٌال ؽهیص ذػَ
اىتِاء ةطایؼ دادن ةود  .هارهم از ٌصرغه اىتِاء نه ٌصرغه ایٍام ه غٍو ٌخفو ه
اسالص ُیج ةشصا ه ـصق ه نيب ركاٌِصو سصاهُص ةود فارغ ؽصن ةود .

هارهم یم ٍُوُه او ةود نه حٍال غطٌایه سود را ةشصٌج دیَ سصا ه غلیصن
اغالل ٌفطف ٍُود ه آُچه آرزه داؽج در هحود اسوام اىٍػيٍیَ یافج ه
راةهه هارهم ةا دغوة اسوام اىٍػيٍیَ حا هكج ٌطگ اداٌه داؽج .

از ذلطة سصاهُص غتراُه هحػاىى ٌیشواهیً نه هط آُچه هارهم اُخال دادن ةه
ذػِاحؼ ذػاب ؽود ه سصاهُص اه را ةه رذٍج هاغع سود داؽخه ةاؽص ه
سصاهُص هارهم را ةخِاة فطدهس ةا اُتیاء ه ـصیلیَ ه ؽهصاد یهخا داؽخه
ةاؽص .

