ثٙيبؼ تبـيع پمٞٚي ايفاٖ ٔؼبِف  ٚؼاٍ٘ٙبٔ ٝا٘مالة اوالٔي
اوفاـ لتُ ـقْآـا ()3
زٙبٖو ٝؼـ ؼٌٕ ٚبـٌ ٜؿٌت ٝآٚـؼٌ ٜؽ ؼـ وتبثي

و ٝث٘ ٝبْ «اوفاـ لتُ ـقْ آـا» ا٘تٍبـ يبفتٝ

اوت ٝ٘ ،تٟٙب ٞير ٌ ٝ٘ٛوٙؽي و ٝثتٛا٘ؽ ٘مً فؽائيبٖ اوالْ ٌٟ ٚيؽ غّيُ طٕٟبوجي ـا ؼـ اػؽاْ
ا٘مالثي ـقْ آـا ـا ث ٝقيف وئٛاَ ثفؼ ،ث ٝؼوت ٕ٘ي آيؽ ثّى ٝاوٙبؼ اـائٌ ٝؽ ،ٜػّيفغٓ ٌٍفؼٞبئي
و ٝخٟت ايدبؼ ؾٙٞيت ثفاي غٛا٘ٙؽٌبٖ ث ٝوبـ ٌففتٌ ٝؽ ٜاوتٕ٘ ،بيبٍ٘ف ايٗ ضميمت اوت و ٝايٗ
تٟٙب غّيُ طٕٟبوجي ثٛؼ ٜو ٝثب ؼِيفي ،ؼالٚـي  ٚاق غٛؼٌؿٌتٍي غٛيً تٛا٘ىت ٝاوت آٖ
ضٕبو ٝتبـيػي ـا ثيبففيٙؽ  ٚثب اػؽاْ ا٘مالثي ـقْ آـا ثكـيتفيٗ وؽي ـا و ٝثف وف ـأ ٜجبـقات
آقاؼيػٛاٞبّ٘ٔ ٝت ايفاٖ پؽيؽ آٔؽ ٜثٛؼ ثفؼاـؼ.
ٌفؼآٚـ٘ؽ ٜوتبة يبؼ ٌؽ ٜاق آٖ خب و ٝاق ـا ٜاوٙبؼ اـائٌ ٝؽ٘ ٜتٛا٘ىت ٝغفْ غٛؼ ـا ؼـ ث ٝقيف
وئٛاَ ثفؼٖ فؽائيبٖ

اوالْ  ٚضفوت ضٕبوي ـ ا٘مالثي ٌٟيؽ طٕٟبوجي ،اػٕبَ وٙؽ ثٝ

ؼاوتبٖوفائي ،غيبَپفؼاقي  ٚلّٛ٘ٝيىي ؼوت قؼ ٚ ٜاق قثبٖ ثفغي ػٙبِف وبٚاوي ،تٛؼٜاي ٚ
خبوٛوبٖ اٍّ٘يىي أفيىبئي وٌٛيؽ ٜاوت ايٗ ؼ ٚپٙؽاـ ـا اوتٛاـي ثػٍؽ:
1ـ ايٗ و ٝتيف غّيُ طٕٟبوجي ث ٝقـْ آـا اِبثت ٘ىفؼ ٜثّى٘ ٝبٔجفؼ« ٜث ٝتيف غيجي ٌففتبـ ٌؽ» ٜ
اوت!!
2ـ ٌٟيؽ ٘ٛاة ِفٛي ؼـ ؼاؼٌبٌ ٜب ٜاػتفافي وفؼ ٜو ٝاق آٖ ٔي تٛاٖ ؼـيبفت وٌ ٝب ٜثب وٍتٗ
ـقْآـا ٔٛافك ثٛؼ ٜاوت!!
ٔدّ 15 ٝغفؼاؼ ـٚي ـوبِت ـٚيبـٚئي ثب تطفيف تبـيع ثف آٖ اوت و ٝپيفأ ٖٛايٗ

ٌٝ٘ٛ

ٌ٘ٛتٞٝب  ٚاؼػبٞب ،تب وفضؽ ـٌ ٌٗٚؽٖ ٚالؼيت ٞب  ٚافٍبي ؼـٚؽ پفؼاقيٞب  ٚغيب٘ت ٞب تطميك،
وٙىبي  ٚثف ـوي ـا ؼ٘جبَ وٙؽ  ٚـغّت ٘ؽٞؽ و ٝؼـ ػّف ضبوٕيت خٕٟٛـي اوالٔي ٚ
ٌىٛفبئي اوالْ ٘بة ٔطٕؽي (َ) ٘يك ٕٞب٘ٙؽ وؽ ٜاغيف ؼـٚؽ ٘بٔٞٝب  ٚتطفيف ٘بٔٞٝبئي ث٘ ٝبْ
«تبـيع» ؼـ ـا ٜففيتٌٕ ،فاٞي  ٚثيفا ٝٞپٛئي ّٔت ايفاٖ ثٚ ٝيم٘ ٜىُ خٛاٖ تطّيُ وفؼ ٜـ ث ٝوبـ
ٌففتٌٛ ٝؼ  .اق ايٗ ـ  ،ٚؼـ ٌٕبـٞ ٜبي پيٍيٗ ثػًٞبئي اق آٚـؼٞ ٜبي وتبة يبؼ ٌؽٛٔ ٜـؼ ٘مؽ ٚ
ثفـوي لفاـ ٌففت ٞ ٌٌٝٛ ٚبئي اق ؼيؽٌبٞ ٜبي ثفغي اففاؼ آٌب ،ٜثب اطالع ٕٞفاٞبٖ ٌٟيؽ ٘ٛاة
ِفٛي ٘يك ثفاي ـ ٌٗٚتف ٌؽٖ ٚالؼيت ٞب ،ثبقٌٌ ٛفؼيؽ ،او٘ ٖٛٙيك ثػً ؼيٍفي اق ٌفتٍٞٛب ثب
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ثٙيبؼ تبـيع پمٞٚي ايفاٖ ٔؼبِف  ٚؼاٍ٘ٙبٔ ٝا٘مالة اوالٔي
ثفغي اق ٘يه ٔفؼاٖ ٔتؼٟؽ ٚ ٚفبؼاـ ث ٝفؽائيبٖ اوالْ ـا و ٝؼـ ؼاؼٌب٘ ٜظبٔي  ٚففٔبيٍي ٌٟيؽ
٘ٛاة ِفٛي  ٚيب ؼـ ِط ٝٙوٍتٗ ـقْ آـا ضٕٛـ ؼاٌت ٝا٘ؽ  ٚيب ث٘ ٝطٛي اق ا٘طبء ؼـ قٔيٝٙ
اػؽاْ ا٘مالثي ٘بٔجفؼ ٚ ٜضفوت اوالٔي فؽائيبٖ اوالْ اطالػبتي ؼاـ٘ؽ ،ؼـ ؼوتفن غٛا٘ٙؽٌبٖ
ػكيك لفاـ ٔي ؼٞيٓ  ٚثبـ ؼيٍف اق  ٕٝٞا٘ؽيٍٕٙؽاٖ ،تبـيع

٘ٛيىبٖ  ٚؼإٍ٘ٙؽاٖ ٔتؼٟؽي وٝ

پيفأ ٖٛضفوت فؽائيبٖ اوالْ  ٚؼيٍف ضفوت ٞب  ٚـٚيؽاؼٞبي وؽ ٜاغيف اطالػبت ،غبطفات ،اوٙبؼ
ٔ ٚؽاـوي ؼـ اغتيبـ ؼاـ٘ؽ ِٕيٕب٘ٔ ٝي غٛاٞيٓ ؤ ٝب ـا ؼـ ثبقٍ٘في تبـيع ويبوي ٔؼبِف ـ ثٝ
ٚيم ٜتبـيع ايٗ وؽ ٜـ يبـي وٙٙؽ ،ثبٌؽ و ٝثب يبـي ٕٞ ٚت ٚاالي پمٍٍٞٚفاٖ ٔتؼٟؽ  ٚثيغفْ ٚ
ٔٛـغبٖ غؽاخ ٚ ٛثب ثّيفت

«آةـفت ٝث ٝخٛي ثبق آيؽ » ٚ ٚالؼيت ٞبي تبـيػي و ٝث ٝؼوت

لّٓق٘بٖ ٚاثىت ،ٝؼوتػٛي تطفيف لفاـ ٌففت ٝاوت ،آٌىبـ ٌفؼؼ  ٚـوبِت تبـيع ٍ٘بـي اق ٌك٘ؽ
 ٚؼوتفن ٔكؼٚـاٖ  ٚخبوٛوب٘ي و ٝثب پ ٚ َٛوفٔبي ٝوبقٔبٖ ٞبي خبوٛوي  ٚؼوتٍبٞ ٜبي
اوتؼٕبـي  ٚيب ـٚي غفْ ٞبي ٌػّي ٌ ٚفٞٚي لّٓ ٔي ق٘ٙؽ  ٚتبـيع ؼِػٛا ٜخٟب٘ػٛاـاٖ ٚ
اوتؼٕبـٌفاٖ ـا ٔي٘ٛيىٙؽ ،ؼٚـ ٔب٘ؽ .اٍ٘باهلل.
ؼـ ٌٕبـ ٜپيٍيٗ ٌفتٍٛي ٔدّ 15 ٝغفؼاؼ ثب يىي اق ثفاؼـاٖ ٔتؼٟؽ ث٘ ٝبْ ضبج اِغف ػٕف ي وٝ
ػٕف ٌفا٘جٟبي غٛؼ ـا ؼـ ٔجبـق ٚ ٜوتيك ثب قٚـ  ٚتكٚيف ِفف وفؼٕٞ ٚ ٜفا ٜثب ٌٟيؽ ٘ٛاة
ِفٛي  ٚؼيٍف ـٞجفاٖ فؽائيبٖ اوالْ ؼـ «ؼاؼٌب »ٜففٔبيٍي ٌبٔ ،ٜطبوٌٕ ٝؽ ٜثٛؼ آٚـؼٌ ٜؽ ٚ
اق غبطفات  ٚاطالػبت ايٍبٖ ؼـ ـا ٜـ ٌٗٚوفؼٖ ٚالؼيت ٞبي تبـيػي  ٚـوٛا وبغتٗ تطفيف
ٌفاٖ  ٚؼـٚؽ پفؼاقاٖ ،ث ٝؼـوتي اوتفبؼٌ ٜؽ  .ؼـ ايٗ ٌٕبـ ٜغبطفات  ٚاطالػبت ثفاؼـ ٔتؼٟؽ
ؼيٍفي اق فؽائيبٖ اوالْ و ٝايٍبٖ ٘يك ٕٞفا ٜثب ٌٟيؽ ٘ٛاة ِفٛي ؼـ ثيؽاؼٌب٘ ٜظبٔي ٌبٜ
ٔطبؤٕ ٚ ٝطىٌ ْٛفؼيؽ ٜاوت ثفاي غٛا٘ٙؽٌبٖ ػكيك ثبقٌٔ ٛيٌفؼؼ:
ن :ثب تٍىف اق ضٕٛـ ٌٕب ثفاؼـ ٔتؼ ٝؼ  ٚفؽاوبـ ؼـ ايٗ ّٔبضج٘ ،ٝػىت غٛإٍٙٞؽْ غٛؼ ـا
ٔؼففي وٙيؽ:
پبوع :ايٙدب٘ت ػّي ثٟبـي ٕٞؽا٘ي ففق٘ؽ آيتاهلل ٌيع ٔطٕؽاوٕبػيُ ثٟبـي ٕٞؽا٘ي ؼـ وبَ 1313
ؼـ ٌٟف ٔؿٞجي لٓ ٔتِٛؽ ٌؽْ تب ٞفت وبٍِي ؼـ ٌٟف لٓ ثٛؼيٓ ثؼؽ اق آٖ ؼـ ٔؼيت پؽـْ ثٝ
تٟفاٖ ػكيٕت وفؼيٓ  ٚؼـ ؼثىتب ٖ ففغي تطّيُ ٔيوفؼْ ،ثؼؽ ث ٝؼثيفوتبٖ ٔفٚي ـفتٓ ،تب وبَ
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ثٙيبؼ تبـيع پمٞٚي ايفاٖ ٔؼبِف  ٚؼاٍ٘ٙبٔ ٝا٘مالة اوالٔي
ؼ ْٚؼـ ؼثيفوتبٖ ٔفٚي ثٛؼْ ٚ ،ز ٖٛث ٝػّ ْٛؼيٙي ػالل ٝؼاٌتٓ ؼـ ٔؽـو ٝغبٖ ٔفٚي ؼـ
ضدف ٜثفاؼـْ ـفتٓ  ٚخبٔغ إِمؽٔبت ٌفٚع وفؼْ ،ؼـ ٕٞيٗ ـٚقٞب ،يه ـٚق ِجص قٚؼ و ٝثفاي
ٕ٘بق ثّٙؽ ٌؽ ٜثٛؼْ ،ؼيؽْ ويؽي ث٘ ٝبْ ٔٛ

وٛي اِفٟب٘ي و ٝاق طالة آٖ ٔؽـو ٝثٛؼ

اػالٔيٞٝبئي پػً ٔيوٙؽ ،يىي اق اػالٔيٞٝب ـا ثفؼْ تٛي ضدف ٜغٛا٘ؽْ ؼيؽْ ٔبَ فؽائيبٖ اوالْ ٚ
ؼـثبـٌٟ ٜبؼت ويؽضىيٗ أبٔي ثٛؼ.
ٔٗ ٘بْ فؽائيبٖ اوالْ ـا ٌٙيؽ ٜثٛؼْ  ٚغيّي ؼِٓ ٔي

غٛاوت ٘ٛاة ِفٛي ـا ثجيِٚ . ٓٙي پيؽا

ٕ٘يوفؼْ .ةػؽ اق ٕ٘بق ِجص ـفتٓ ضدف ٜآٖ ويؽ ٌفتٓ و ٝآلبي ٔٛوٛي ايٗ اػالٔي ٝـا غٛا٘ؽْ،
غيّي ػالل ٝؼاـْ و ٝثب ٌٕب ثيبيٓ  ٚؼـ خّىبت ٌٕب ٌفوت و . ٓٙايٍبٖ ٌفتٙؽ ايٗ خّىبت ويبوي
اوتٔ ،ػفي اوت ،ت ٛثسٞ ٝىتي  .غيّي اِفاـ وفؼْ ،تب يه ـٚق ثٌ ٗٔ ٝفت أٍت خّىٔ ٝيؽاٖ
اػؽاْ وٛز ٝثبؽ اٍ٘ٛـي ٞىتٔ ،يتٛا٘ي ثيبئي.
ن :ؼـ ز ٝوبِي ثٛؼ؟
پبوع :وبَ  27يب  28ثٛؼ .ؼـ آٖ خّى ٗٔ ٝثب ٌٟيؽ ٘ٛاة ِفٛي ـٚثفٌ ٚؽْ  ٚؼـ ٕٞبٖ

خب

ػبٌك ايٍبٖ ٌؽْ ث ٝطٛـي و ٝپه اق آٖ ؼـن  ٚق٘ؽٌي ـا ـٞب وفؼْ  ٚثفاي ايٗ و ٝثتٛا٘ٓ ثٝ
فؽائيبٖ اوالْ وٕه ٔبِي و ٓٙـفتٓ غيبطي ٌ ٚجب٘ ٝـٚق غيبطي ٔي وفؼْ ،ثيٍتف ٌت ٞب ـا وبـ
ٔيوفؼْ.
ن :آيب ؼـ آٖ خّىٌٟ ٝيؽ ٘ٛاة ِفٛي وػٙفا٘ي وفؼ٘ؽ؟
آٖ ـٚق ايٍبٖ وػٙفا٘ي ٘ؽاٌتٙؽ ٔفض ْٛويؽ ػجؽاِطىيٗ ٚاضؽي وػٙفا٘ي وفؼ٘ؽ ِٚي اق
وػٙفا٘ي ايٍبٖ زيكي يبؼْ ٕ٘يآيؽ.
ن :اق غبطفات غٛؼ ثب فؽائيبٖ اوالْ آٖز ٝـا ث ٝيبؼ ؼاـيؽ ثفاي ٔب ثيبٖ وٙيؽ.
پبوع :يىي اق ايٗ ـٚقٞب ؼـ ؼٚالة ثٛؼيٓ ،ـٚق٘بٔ ٝاي اق اِفٟبٖ ثفاي ٌٟيؽ ٘ٛاة ِفٛي آٔؽٜ
ثٛؼ ،ايٗ ـٚق٘بٔ ٝو ٝاالٖ اوًٕ ؼـ ٘ظفْ ٘يىت ػىه ٌب ٜـا ا٘ؽاغت ٚ ٝقيفي اق ٌب ٜث ٝػٛٙاٖ
«اوالْپٙب٘ »ٜبْ ثفؼ ٚ ٜؼػب وفؼ ٜثٛؼٕٞ ،بٖ خب يه ٔمبِٔ ٝب٘ٙؽ ي ثف ـؼ ايٗ اؼػبي ايٗ ـٚق٘بٔٝ
ٌ٘ٛتٓ ،فدبيغ ٌب ٜـا ثفٌٕفؼْ اق خّٕ ٝايٗ

وٌٛ٘ ٝتٓ ٌٕب ذ ٖٚـ ا ٚـا «اوالْپٙب »ٜغطبة
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ثٙيبؼ تبـيع پمٞٚي ايفاٖ ٔؼبِف  ٚؼاٍ٘ٙبٔ ٝا٘مالة اوالٔي
ٔيوٙيؽ  ٚتّٕيٓ ٌففتٓ ٚلتي ث ٝتٟفاٖ ٔي ـ ْٚآٖ ـا ثِٙ ٝؽٚق پىت ثيٙؽاقْ،

(آٖ ٔٛلغ ؼـ

ؼٚالة ِٙؽٚق پىت ٘جٛؼ ) ٔٗ آٖ ٔمبِ ٝـا تٛي خيجٓ ٌؿاٌتٓ  ٚغٛاوت ْ ث ٝطفف ٌٟف ضفوت
و ٓٙاتفبلب يىي اق ثفاؼـٞب ث٘ ٝبْ ضىٗ افٍبـ وفاويٕ ٝآٔؽ  ٚثٌٟ ٝيؽ ٘ٛاة ٌفت و : ٝآلب! ٌٞٛف
غٛاٞفْ ـا ٌففتٝا٘ؽٔ .يٌٛيٙؽ ت ٛتٛؼ ٜاي ٞىتي ،ايٗطٛـ وفؼ٘ؽ ،آٖ طٛـ وفؼ٘ؽٌٟ ،يؽ ٘ٛاة ثٗٔ ٝ
ٔبٔٛـيت ؼاؼ و ٝث ٝوفاؽ تيٕٛـ ثػتيبـ و ٝففٔب٘ؽاـ ٘ظبٔي تٟفا ٖ ؼـ آٖ قٔبٖ ثٛؼ( ،ثف ٚ )ْٚاق
ل َٛايٍبٖ ثٍٛيٓ وٌٞٛ ٝفغٛاٞف ايٍبٖ ـا آقاؼ وٙٙؽ.
ن٘ :بْ آٖ ٌػّي و ٝؼوتٍيف وفؼ ٜثٛؼ٘ؽ ،ز ٝثٛؼ؟
پبوع :يبؼْ ٘يىتٌٞٛ ،فغٛاٞف ضىٗ افٍبـ ثٛؼ ،اتفبلب ا ٓٞ ٚؼ٘جبَ ٔٗ آٔؽ ٌ ٚفت ٔٗ ٔ ٓٞيآيٓ
ثب ٌٕب ثجي ٓٙزٔ ٝيٌٛؼ ٗٔ ،ـفتٓ ففٔب٘ؽاـي ٖظبٔي و ٝآٖ ٔٛلغ ؼـ ٌٟفثب٘ي فؼّي ثٛؼ ،ؼـ آٖخب
وفٌٍٟٟ ًٙٞب٘ي ؤ ٝؼب ٖٚتيٕٛـ ثػتيبـ ثٛؼ ثب ٔب ـٚثفٌ ٚؽٌ ٚ ،فت ٌٕب ٕ٘ي

تٛا٘يؽ ا ٚـا

ثجيٙيؽٞ .فوبـي ؼاـيؽ ث ٗٔ ٝثٍٛئيؽٌٟ ،يؽ ٘ٛاة  ٓٞثٌ ٗٔ ٝفت ٝثٛؼ و ٝضتٕب پيغبْ ـا ث ٝغٛؼي
(ثػتيبـ) ثٍ ،ٛاق ايٗ خٟت غيّي اِفاـ وفؼ ْ و ٝا ٚـا ثجي٘( ،ٓٙپؿيففت) ٔٗ قؼْ ـٚي ٔيكي ٚ
ٌفتٓ ٔٗ ضتٕب ثبيؽ غٛؼي ـا ثجي،ٓٙؼـ ايٗ ٔٛلغ ا ٚيه ٍٔت تٛي ؼ ٗٔ ٗٞقؼ و ٝزٙؽ تب
ؼ٘ؽاٖٞبيٓ ٌىىت  ٚـيػتِٛ ٚ ،ـتٓ ثبؼ وفؼ ،ضىٗ افٍبـ ٚلتي ايٗ ٔٚغ ـا ؼيؽ ففاـ وفؼ،
ِٚي ٔفا ؼوتٍيف وفؼ٘ؽ ٚ ،ثفؼ٘ؽ آغف ففٔب٘ؽاـي ٘ظبٔي ي وي وبِٙي ثٛؼ ،ا َٚوي ،زٔ ُٟفثٝ
ٌالق قؼ٘ؽ ،ثؼؽ تفتيً ثؽ٘ي وفؼ٘ؽ ٘ ٚبٔ ٝـا اق خيت ٔٗ ؼـآٚـؼ٘ؽ ٔ ٚ ،فا خك ٚتٛؼ ٜايٞب ثٝ
ضىبة آٚـؼ٘ؽ  ٚق٘ؽا٘ي وفؼ٘ؽ ،اتفبلب ايٗ ٔبخفا قٔب٘ي ثٛؼ و ٝضبج ٌيع ػجبوؼّي اوالٔي ـٚي
ٔٙجف ػّي ٝؼوتٍبِ ٜطجت وفؼ ٜثٛؼ ،ايٍبٖ ـا ٌففت ٝثٛؼ٘ؽ ٚ ،ثٍِ ٝىف  2قـٞي ثفؼ ٜثٛؼ٘ؽ.
ٌٟيؽ ٘ٛاة ِفٛي ث ٝويؽػجؽاِطىيٗ ٚاضؽي  ٚويؽ ٔطٕؽ ٚاضؽي ؼوتٛـ ؼاؼ ٜثٛؼ ثب ثػتيبـ
ٔاللبت وٙٙؽ  ٚآقاؼي ضبج ٌيع ػجبوؼّي اوالٔي ـا اق ا ٚثػٛاٙٞؽ ،ثػتيبـ اق ٘ٛاة ِفٛي غيّي
ٚضٍت ؼاٌتٚ ،لتي ث ٝا ٚغجف ؼاؼ ٜثٛؼ٘ؽ و ٝؼ٘ ٚفف اق طفف ٘ٛاة آْؼٜا٘ؽ فٛـي غٛؼ ـا ثٔ ٝطُ
وبـي ـوب٘ؽ ٜثٛؼٚ ،لتي پيغبْ ٘ٛاة ـا ث ٝا ٚؼاؼ ٜثٛؼ٘ؽ .فٛـا ضبج ٌيع ػجبوؼّي اوالٔي ـا آقاؼ
خب ث ٝثػتيبـ ٌفت ٝثٛؼ ٔثُ ايٗ

وفؼ ٜثٛؼٔ ،فض ْٛويؽػجؽاِطىيٗ ٚاضؽي ٕٞبٖ

و ٝيىي اق

ثفاؼـٞبي ٔب  ٓٞايٗ خب ٞىت ؼوتٛـ ثؽٞيؽ ا ٚـا  ٓٞآقاؼ وٙٙؽ ،ثع تيبـ پفويؽ ٜثٛؼ ثفاؼـ ٌٕب
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ثٙيبؼ تبـيع پمٞٚي ايفاٖ ٔؼبِف  ٚؼاٍ٘ٙبٔ ٝا٘مالة اوالٔي
ويىت؟ ٌفت ٝثٛؼ٘ؽ  :ػّي ثٟبـيٌ ،فت ٝثٛؼ ا ٚـا اق ِف اغٛت غبـج وٙيؽ ،ا ٚوٕ٘ٛيىت اوت ،اٚ
ايٗ ٘بٔ ٝـا ٌ٘ٛت ٝاوت ٘ ٚبٔ ٝاي ـا و ٝث ٝـٚق٘بٌٔٛ٘ ٝت ٝثٛؼْ ٍ٘بٖ ؼاؼ ٜثٛؼ ٌٟيؽ ٚاضؽي
ٌفت ٝثٛؼ ايٍبٖ ـا ثيبٚـيؽ ثجئ ،ٓٙب ـا اق ق٘ؽاٖ غٛاوتٙؽ آٔؽيْ ثبالٚ ،لتي ٚاـؼ وبِٗ ٌؽْ آلبي
طٕٟبوي  ٓٞثٛؼ ،آلبي ويؽ ػجؽاِطىيٗ ٚاضؽي ؼوت ا٘ؽاغت ٌفؼٖ ٔٗ  ٚؼيؽ ٜثٛوي وفؼيٓ  ٚثٝ
اتفبق ويؽٔطٕؽ ٚاضؽي ـفتيٓ ؼـ اطبق ثػتيبـ .ثػتيبـ اق خبي غٛؼ ثّٙؽ ٌؽ  ٚاضتفاْ وفؼٔ .فضْٛ
ويؽ ػجؽاِطىيٗ ٚاضؽي ٌفت ضبال پف٘ٚؽ ٜاي ودبوت ،ثػتيبـ ي فت فٛـا پف٘ٚؽ ٜـا ثيبٚـيؽ،
ٔفضٚ ْٛاضؽي ٚلتي پف٘ٚؽ ٜـا ٍ٘ب ٜوفؼ ٌفت ايٗ و ٝزيكي ٘يىت ٕٞ ٚبٖ خب پف٘ٚؽ ٜـا پبـ ٜوفؼ،
ـيك ـيك وفؼ ٚ ،تٛي وطُ ـيػت  ٚؼوت ٔفا ٌففت ٌ ٚفت ثّٙؽٌ ٛثفٚيٓ  ٚاق آٖ

خب آٔؽيٓ

ثيف ،ٖٚثػتيبـ غيّي ػّجب٘ي ٌؽ ِٚي ث ٝـٚي غٛؼ ٘يبٚـؼ.
ن :اق ز ٝتبـيػي ػٕ ٛـوٕي فؽائيبٖ اوالْ ٌؽيؽ؟
پبوع ٗٔ :اق ا َٚو ٝـفتٓ ٚاـؼ ٌؽْ ػٕ ٛثٛؼْ  ٚغٛؼ ـا ثب آ٘بٖ آٔيػت ٝوبغتٓ  ٚؼيٍف
ػٕٛيتي ثِٛ ٝـت ـوٕي ؼـ وبـ ٘جٛؼ.
ن :اق فؼبِيتٞبي غٛؼ ؼـ خٕؼيت فؽائيبٖ اوالْ ثٍٛئيؽ.
پبوع :اق ٔبٔٛـيت ٞبيي و ٝثٚ ٗٔ ٝاٌؿاـ ٌؽ يىي قؼٖ قاٞؽي ثٛؼ ،ػفْ و ٓٙو ٝؼـ ثبقاـزٝ
٘بيتاِىّط ٝٙوٛز ٝاي ثٛؼ ـٚثفٚي ضٕبْ لجّ ٝوٙٔ ٝكَ آلبي ضىيٗ طٕٟبوي آٖ خب ثٛؼ ،ايٍبٖ
يه پىفي ؼاٌت ث٘ ٝبْ ٔطٕٛؼ و ٝاؼاي پٙج ٝقٖٞب ـا ؼـ ٔي آٚـؼ وٌٟ ٝيؽ ٘ٛاة غيّي غًٌٛ
آٔؽ ٜثٛؼ  ،ث ٝأ ٚي ٌفتٔ :طٕٛؼ ،پٙج ٝضىٔٛت قاٞؽي ـا ثكٖ ثجئ ،ٓٙطٕٛؼ  ٓٞپٙج ٝاي ـا ٔي قؼ
يه ـٚق ٘ٛاة ؼـ آٖ ٔٙكَ ـفت ـٚي وفوي  ٚففٔبيً ضٕفت ػّي (ع) غطبة ثٔ ٝطٕؽ ضٙفي ـا
ثفاي ٔب ٌفت و« : ٝتكَٚاِدجبَ  ٚالتكَ »  ٚلفآٖ ـا ٌففت خِّٛ ٛـت ٔٗ ٌفت ثبيؽ اضىبْ ايٗ
لفآٖ اخفا ٌٛؼٔ ،بٔٛـيتي و ٝث ٝت ٛؼاؼٔ ٜيٌٛؼ ثفاي ايٗ اوت ،ؼـ آٖ ـٚق لفاـ ثٛؼ و ٝؼـ وفج
ؼـ يه ٌٟفوي و ٝوبغت ٝثٛؼ٘ؽ ؾٚة آ ٗٞافتتبش ٌٛؼ  ٚلفاـ ثٛؼ قاٞؽي ثيبيؽ آٖ خب ـا افتتبش وٙؽ
 ٚآٖ ـٚق ٔٗ ث ٝاتفبق ٔطٕؽ ٌّؽٚوت ث ٝآٖ خب ـفتيٓ  ٚث ٝلؽـي ثبـ٘ؽٌي ثٛؼِٚ ،ي ا٘ ٚيبٔؽ ٚ
ثف٘بْ ٜاخفا ٍ٘ؽ.
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ثٙيبؼ تبـيع پمٞٚي ايفاٖ ٔؼبِف  ٚؼاٍ٘ٙبٔ ٝا٘مالة اوالٔي
يه ثبـ ؼيٍف لفاـ ٌؽ ػّي أيٙي ـا اػؽاْ ا٘مالثي وٙيٓ و ٝث ٝاتفبق ٔفض ْٛغٛي

٘يت ـفتيٓ وٝ

ٔدّه غتٕي ثٛؼ ؼـ ٔىدؽ فػفاِؽ ِٝٚثفاي يىي اق الٛأً ؤ ٝفؼ ٜثٛؼِٚ ،ي ٘يبٔؽ.
ن :ػّي أيٙي ؼـ آٖ ـٚق ز ٝوبـ ٜثٛؼ؟
پبوع :فىف ٔي وٚ ٓٙقيف ؼاـائي ثٛؼ ،يه ثبـ ؼيً ـ ٘يك ثؼؽ اق ٘بٔٛفك ٔب٘ؽٖ اػؽاْ ا٘مالثي ضىيٗ
ػالء ٔٗ ث ٝاتفبق آلبٔٛوي قاؼ( ٜآلبي ففخ ٛو ٝآٖ ٔٛلغ ٘بْ ٔىتؼبـي اٖ ٔٛويقاؼ ٜثٛؼ )
وفلفاـ ـفتيٓ و ٝثبق ٘يبٔؽ ،زٙؽيٗ ثبـ ٘يك ثب ٔظفف ؾٚاِمؽـ ثفاي قؼٖ ا ٚتالي وفؼيٓ و ٝا ٚـا
٘يبفتيٓ .يه ثبـ اوّط ٝوّتي اق وٙمف غفيؽ ٜثٛؼ٘ؽ ٔ ٗٔ ٚبٔٛـ ٌؽْ و ٝثف ْٚوٙمف  ٚوفٔبٍ٘بٚ ٜ
آٖ ـا تطٛيُ ثٍيفْ يه ؼوتٕبَ اق ايٗ ؼوتٕبَ اثفيٍٕي ٞب فًٍٞٙبيً ثٛؼ  ٗٔ ٚـفتٓ وفٔبٍ٘بٜ
آٖ ـا تطٛيُ ٌففتٓ ،غيّي ػبؼي ٞيروه ٔتٛخٍ٘ ٝؽ،آٚـؼْ تٟفاٖ تطٛيُ ؼاؼْ.
آلبي ضبج ويؽ ٔطٕؽػّي ِٛاوب٘ي  :آٖ اوّط ٝيه ٔؽتي پيً ٔٗ ثٛؼ  ٗٔ ٚؼاؼْ ثفاي آٖ خّؽ
ؼـوت وفؼ٘ؽ.
ن:آلبي ثٟبـي ٌٕب ؼـ ز ٝتبـيػي ؼوتٍيف ٌؽيؽ  ٚپه اق ؼوتٍيفي ثب ٌٕب زٍ ٝ٘ٛـفتبـ
وفؼ٘ؽ؟
پبوعٔ :ب ـا په اق ؼوتٍيفي وفاٖ فؽائيبٖ اوالْ ٌففتٙؽ ٚ ٚلتي ٔب ؼوتٍيف ٌؽيٓ ٔب ـا ثفؼ٘ؽ
ٌٟفة٘ي  ٚاق آٖ خب يه وفٙٔ ٜتمُ وف ؼ٘ؽ ث ٝخكيف ةاِمؽن و ٝففٔب٘ؽاـي ٘ظبٔي ثٛؼٚ ،
ا
اطالػبت
تب آٖ خب ثٛؼيٓ ثب ٔب وبـ ٘ؽاٌتٙؽ ،اق آٖ خب ٌجب٘ٔ ٝب ـا ٔٙتمُ وفؼ٘ؽ ث ٝق٘ؽاٖ لكَ لّؼ٘ ،ٝيٕٞٝبي
ٌت ثٛؼ ؤ ٝفا غٛاوتٙؽ ثفاي ثبقخٛئي ؼـ يه اطبق تٛؼـت ٛثٛؼٔ ٚ ،ب ـا ـ ٚث ٝؼيٛاـ ٍ٘ب٘ؽ٘ؽ ٚ
ففوتبؼ٘ؽ اق آٌپكغب٘ ٝوجبة ثب ٍٔفٚة ثفايٍبٖ آٚـؼ٘ؽ  .په اق آٖ وٌ ٝبٍٔبٖ ـا غٛـؼ٘ؽ ،
ويٍبـٌبٖ ـا وٍيؽ٘ؽ  ٚپه اق يه ـثغ ثيىت ؼليم ٝثبقخٛئيٞب ـا ثب ٌىٙدٌ ٝفٚع وفؼ٘ؽ.
ن :زٛ٘ ٝع ٌىٙدٞٝبيي ٔيؼاؼ٘ؽ؟
ٌالق ثٛؼ ،تٟؽيؽ ثطفي ثٛؼ ِٚي ػّٕي ٘ىفؼ٘ؽ ،يه ٘جٍي ٞبئي ٔي ٌؿاٌتٙؽ  ٚوبق پب ـا ـٚيً
ٔيٌؿاٌتٗؼ يىي ٔي ٍ٘ىت ـٚي آٖ ٌ ٚالق ٔي قؼ٘ؽ٘ ،بوكا ٔيٌفتٙؽ  ٚفطً ـويه ٔي ؼاؼ٘ؽ .يه
ٌت ٔفا ثفؼ٘ؽ ثب ٌٟيؽ ٘ٛاة ٔٛاخ ٟٝؼاؼ٘ؽ ،اق ٔٗ پفويؽ٘ؽ ايٍبٖ ـا ٔي ٌٙبوي؟ ٌفتٓ ثّٗٔ ٝ
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ثٙيبؼ تبـيع پمٞٚي ايفاٖ ٔؼبِف  ٚؼاٍ٘ٙبٔ ٝا٘مالة اوالٔي
ايٍبٖ ـا ٔي ٌٙبوٓ ايٍبٖ ـا ٘ ٗٔ ٝثّى ٝتٕبْ ؼ٘يب ٔي ٌٙبوؽ .وف ايٗ خفيبٖ وفٍٍِف آقٔٛؼٜ
ايٗ وف ٔفا ثب اوّط ٝوٕفي زٙبٖ وٛثيؽ وٌ ٝىبفً ٛٙٞق ٞىت ،طٛـي ثب ٔٗ ـفتبـ وفؼ٘ؽ وٝ
ٔفض ْٛاضٕؽ تٟفا٘ي ثفاؼـغب٘ٓ ويؽػجؽاِطىيٗ ٚاضؽي ـا آٚـؼ٘ؽ ٔ ٚفا ث ٝاٍ٘ ٚبٖ ؼاؼ٘ؽ ٚ
ٌفتٙؽ :اٌف ٍ٘ٛئي ٔثُ ايٗ ٔيٌٛي! ايٗطٛـ ثال وف ٔٗ آٚـؼ٘ؽ.
ن :آيب ٌىٙدٌٝفاٖ ـا ٔيٌٙبغتيؽ؟
پبوع :ثّ ،ٝثبقخٞٛبيٓ يىي وفٚاٖ ويبٞتٍف ثٛؼ ،يىي وفٌفؼ ضٕيؽ و ٝثؼؽا وفٍٍِف ٌؽ  ٚتٛ
وبٚان ثٛؼ و ٝثب ٌىبيت غٛؼ ٔب ثؼؽ اق ا٘مالة تيفثبـاٖ ٌؽ.
ِٚي ٌىٙدٞ ٝبي ٔب ؼـ ٔمبثُ ٌىٙدٞ ٝبئي ؤ ٝثال ثٌٟ ٝيؽ طٕٟبوجي ٔي ؼاؼ٘ؽ غيّي خكئي ثٛؼ،
ايٍبٖ ـا ضتي تٛي ثٍى ٝوفؼ٘ؽ ،ثٍىٌ ٝيٍٝغٛـؼ ٜوفؼ٘ؽ  ٚزفغب٘ؽ٘ؽ .آٖلؽـ تٛي ٌ ًٌٛقؼٜ
ثٛؼ٘ؽ و ٝضتي تٛي ؼاؼٌبٔ ٓٞ ٜي آٔؽ٘ؽ پب٘ىٕبٖ ٔي وفؼ٘ؽ ،ثبيؽ ضبج اِغفآلب (ػٕفي) ث ٝيبؼ
ؼاٌت ٝثبٌؽ.
ؼـ (ق٘ؽاٖ) لكَ لّؼ ٝؼ ٚؼفتف تٛؼـت ٛثٛؼ و ٝيىي ؼفتف ٔؼب ٖٚثٛؼ  ٚػمجي ؼفتف ـئيه ثٛؼ،
ٚوطً  ٓٞپفؼ ٜثٛؼ  ٗٔ .ؼـ ايٗ اطبق خُٚي ثبقخٛئي ٔي ٌؽٌْٟ ،يؽ ٘ٛاة ؼـ اطبق ػمجي ثٛؼ .
ٔٗ يبؼْ ٞىت و ٝوفٌفؼ ضٕيؽ ٔؽاؼ ٌؿاٌت ٝثٛؼ الي اٍٍ٘ت ٔفضٛ٘ ْٛاة  ٚفٍبـ ٔي

ؼاؼ ٚ

اٍٍ٘تٞبيً ـا ظ ٚـؼ ٔي وفؼ ٔ ٚي ٌفت ثب ايٗ ؼوت ػّيٌ ٝب ٜاػالٔيٌٛ٘ ٝتي؟ ٔٗ ايٗ ـا ؼـ
ؼاؼٌب ٜضٕيؽ په اق ا٘مالة ٌ ٓٞفتٓ  .اِجتٌ ٝىٙد ٜ ٝائي ـا و ٝث ٝآٖ ٞب ٔي ؼاؼ٘ؽ ٔب ٘ؽيؽيٓ  .زٖٛ
آٖٞب ثيٍتف ؼـ ٍِىف  2قـٞي ثٛؼ٘ؽ ٕٞ ٚبٖ خب ٌىٙدٞٝب ـا ؼيؽ ٜثٛؼ٘ؽ ِٚ .ي آٖلؽـ ـ٘دٛـ ٌؽٜ
ثٛؼ٘ؽٔ ،ػِّٛب ٔفضٛ٘ ْٛاة آٖلؽـ ـ٘دٛـ ٌؽ ٜثٛؼ و ٝضىبة ٘ؽاٌتٚ( .لتي) ؤ ٝب ـا اق لكَ
لّؼٔ ٝي ثفؼ٘ؽ ثفاي پف٘ٚؽ ٜغٛا٘ي ايٗ ثفاؼـ ٔبٖ آلبي ػٕفي اِال ثؽٞ ٖٚير ٘ظفي ث ٝايٗ ٚـ ٚ
آٖ ٚـ ٍ٘بٞي وفؼ ٜثٛؼٚ ،لتي ٔب ـا ث ٝق٘ؽاٖ ثفٌفؼا٘ؽ٘ؽ ٔبٔٛـيٗ ٕٞفاٌ ٜكاـي وفؼ ٜثٛؼ٘ؽ وٝ
ايٗ آلب ث ٝپٙدفٍ٘ ٜبٔ ٜي وفؼٔ ٚ ٜي غٛاوت ٝاق پٙدف ٜففاـ وٙؽ ،ثب ايٗ و ٝپٙدفٞ ٜب ٔيّ ٝآٙٞي
ؼاٌت ٚ ،آٚـؼ٘ؽ ٕٞبٖ خب ٞف ٘ 8ففٔبٖ ـا ثِ ٝف وفؼ٘ؽ  ٚايٍبٖ (آلبي ػٕفي ) ـا غٛاثب٘ؽ٘ؽ ٚ
ؼـ ضٕٛـ ٘ 8ففٔبٖ ٔ 15 ،10فثٌ ٝالق قؼ٘ؽ...
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ثٙيبؼ تبـيع پمٞٚي ايفاٖ ٔؼبِف  ٚؼاٍ٘ٙبٔ ٝا٘مالة اوالٔي
ن :آيب ٌٕب ـا ٘يك ٕٞفا ٜثب ٌٟيؽ ٘ٛاة ِفٛي  ٚؼيٍف ـٞجفاٖ فؽائيبٖ اوالْ ث ٝؼاؼٌب٘ ٜظبٔي
وٍب٘ؽ٘ؽ؟
پبوع :ثّٔ ٝب ٘ 8فف ثٛؼيٓ و ٝثبٔ ٓٞطبوٌٕ ٝؽيٓ ٛ٘ :اة ِفٛي ،غّيُ طٕٟبوجي ،ويؽٔطٕؽ
ٚاضؽي ،ؾٚاِمؽـٔ ،يفِٛضي ،ػٕفي ،ػجبن تٟفا٘ي ٌ ٚػُ ٔٗ و ٝؼـ ايٗ ؼاؼٌب ٜث 3 ٝوبَ ق٘ؽاٖ
ٔطىٌ ْٛؽْ.
ن :اق ايٗ ؼاؼٌب ٜز ٝغبطفاتي ؼاـيؽ؟
پبوع :ؼـ ثؽٚ ٚـٚؼ ث ٝؼاؼٌب ٜغجفٍ٘بـاٖ خٕغ ٌؽ ٜثٛؼ٘ؽ ( .ؼـ ق٘ؽاٖ) ِجبن ٌٟيؽ ٘ٛاة ـا ٌففتٝ
ثٛؼ٘ؽ  ٚيه پبِت ٛث ٝايٍبٖ ؼاؼ ٜثٛؼ٘ؽٚ ،لتي ٔب ٚاـؼ ؼاؼٌبٔ ٜي غٛاوتيٓ ثٍٛيٓ غجفٍ٘بـٞب آٔؽ٘ؽ
ثفاي ػىهثفؼاـيٌٟ ،يؽ ٘ٛاة فٛـي پبِت ٛـ ا وٙبـ قؼ ٌ ٚبِي ـا و ٝؼـ وٕف ثىت ٝثٛؼ ثبق وفؼ ٚ
ؼـ ضبَ ثىتٗ ث ٝوفي ثٛؼ و ٝوفٌفؼ ثٟكاؼ٘يب ٕ٘بيٙؽ ٜؼاؼوتبٖ آٔؽ خٌّ ٛبَ ـا وٍيؽ  ٚوٛثيؽ
قٔيٗ ٌ ٚفت ثيً اق ايٗ ثِ ٝجبن ـٚضب٘يت تٞٛيٗ ٘ىٗ ! ٔفضٛ٘ ْٛاة ٌفت ث ٝخؽْ ثب ٕٞيٗ ِجبن
وٍتٔ ٝي ٌ ٚ ْٛغجفٍ٘بـاٖ ـا اق ؼاؼٌب ٜة يف ٖٚوفؼ٘ؽ  ٕٝٞ ٚفيّٓ ٞب ـا ٌففتٙؽ ٍ٘ ٚؿاٌتٙؽ آٖ
ػىه غبـج ٌٛؼ.
آلبي ِٛاوب٘ي :يه ػىه ؼـ ٕٞيٗ ضبَ ٞىت ٗٔ ،ؼيؽٜاْ.
آلبي ثٟبـي  ( :غبطف ٜؼيٍف ) ٚلتي ـاي ؼاؼٌب ٜغٛا٘ؽٌ ٜؽ ٌٟيؽ ٘ٛاة ث ٝودؽ افتبؼ غؽا ـا ٌىف
وفؼ و ٝث ٝآـقٚيٕبٖ ـويؽيٓ.
ن :پيفأ ٖٛاػؽاْ ا٘مالثي ـقْآـا ز ٝاطالػبت  ٚغبطفاتي ؼاـيؽ؟
ؼـثبـ ٜايٗ و ٝز ٝزيكي ثبػث ٌؽ و ٝـقْ آـا ـٚي وبـ آٔؽ  ٚزي ثبػث ٌؽ و ٝاق ثيٗ ـفت ثبيؽ
ثٍٛيٓ :ؼـ وبَ  29 ٚ 1328و ٝقٔكّٔٔ ٝي ٌؽٖ ِٙؼت ٘فت ٔطفش ٌؽ ز ٖٛـليٓ  ٚاـثبثبٖ اٚ
ؼيؽ٘ؽ وٕ٘ ٝي تٛا٘ٙؽ ؼـ ثفاثف ايٗ ٔٛج ثبيىتٙؽ ،فىف وفؼ٘ؽ يه

لّؽـي ثيبٚـ٘ؽ (ِؿا) لفػ ٝث٘ ٝبْ

ـقْآـا افتبؼ (ا )ٚثٔ ٝدفؼ ايٗو٘ ٝػىتٚقيف ٌؽ ٘طمي ؼـ ٔدّه وفؼ  ٚث ٝتٕبْ ّٔت ايفاٖ تٞٛيٗ
وفؼ ٌ ٚفت ٔىدؽ ـا ثف وف وبٌب٘ي ٔ ٚدّه ـا ثف وف خجّٔ ٟٝي غفاة ٔي

و .ٓٙخجّٔ ٟٝي ثٝ

لؽـي (اق اٚ ) ٚضٍت وفؼ ٜثٛؼ و٘ ٝطمً ؼيٍف ؼـ ٕ٘ي آٔؽ .يبؼْ اوت خّىبتي ؼـ ٕٞيٗ غيبثبٖ
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ثٙيبؼ تبـيع پمٞٚي ايفاٖ ٔؼبِف  ٚؼاٍ٘ٙبٔ ٝا٘مالة اوالٔي
ايفاٖ تٍىيُ ٌؽ  ،اق خجّٔ ٟٝي ؼوتف فبطٕي ثٛؼ  ٚؼوتف ٌبيٍبٖ ٔ ٚىي

 .ضٕفت ٘ٛاة ثف٘بٔٝ

ضىٔٛت اوالٔي ـا ٔطفش وفؼ ٜايٗ ٞب ٌفتٙؽ ـقْ آـا وؽ ـأ ٜبوت  ٚل َٛؼاؼ٘ؽ ثٔ ٝدفؼ ايٗ وٝ
ـقْآـا ثفؼاٌتٌٛ ٝؼ  ٚايٗ ٞب ث ٝضبوٕيت ثفوٙؽ فٛـي ثف٘بٔ ٝا خفاي اضىبْ اوالْ ـا ؼ٘جبَ وٙٙؽ .
(ِؿا) ؼـ آٖ ٔتيٍٙي و ٝؼـ ٔىدؽ ٌب ٜوبثك اق طفف فؽائيبٖ اوالْ ؼاؼٌ ٜؽ ،ؼـ ٘ٛقؼ ٓٞؼيٕبٜ
ثٛؼ.
آلبي ٔيفؼأبؼئ :تي ًٙفؽائيبٖ اوالْ ؼـ  11اوفٙؽ ٔب ٜثٛؼ  16 ٚاوٙفؽ  ٓٞـقْآـا اػؽاْ ٌؽ.
آلبي ثٟبـي  :ؼـ ٕٞيٗ ٔتي ًٙث ٝقـْ آـا اغطبـ ٌؽ و ٝيب اوتؼفب ثؽ ٚ ٜيب

(ت ٛـا ) ث ٝخٟٓٙ

ٔيففوتيٓ .ايٗ ٔتي ًٙاق طفف آيت اهلل وبٌب٘ي تبييؽ ٌؽ ،خجّٔ ٟٝي ٘يك ايٗ ٔتي ًٙـا تبييؽ وفؼ ٚ
ث ٝايٗ تفتيت قٔي ٝٙاػؽاْ ا٘مالثي ـقْآـا ففا ٓٞآٔؽ.
ن :اغيفاً اؼػب ٌؽ ٜوٌٟ ٝيؽ ٘ٛاة ِفٛي ؼـ ؼاؼٌب ٜاق ـاقي پفؼ ٜثفؼاٌت ٚ ٝاػتفاف وفؼ ٜوٝ
ٌب ٜؼـ ٔاللبت ثب ا ٚث ٝطٛـ غيفٔىتميٓ ٔٛافمت غٛؼ ـا ثب وٍتٗ ـقْ آـا اظٟبـ ؼاٌت ٝاوت ! آيب
زٙيٗ اػتفافي اق وٛي ٌٟيؽ ٘ٛاة ٔطفش ٌؽ ٜثٛؼ؟
پبوع :اِال زٙيٗ زيكي ؼـ ؼاؼٌب٘ ٜجٛؼ  .ـقْآـا زٍٓ ـاوت ٌب ٜثٛؼ .ـٚقي و ٝغّيُ طٕٟبوجي
تيفثبـاٖ ٌؽ  ٚثٌٟ ٝبؼت ـويؽ ،ـٚق٘بٔٞٝبي غٛؼٌبٖ ٌ٘ٛتٙؽ و ٝپؽـ ـقْآـا تبق ٜاق ػكا ثيفٖٚ
آٔؽ .ايٗ اؼػب ؼـٚؽ ٔطٓ اوت ،اِال ؼـ ؼاؼٌب ٜايٗطٛـ زيكي ٔطفش ٍ٘ؽ  ٚاٌف ٔطفش ٌؽ ٜثٛؼ،
اوٙبؼ آٖ ضتٕب ؼـ پف٘ٚؽ ٜؼاؼٌبٛٔ ٜخٛؼ ثٛؼ  ٗٔ .ث ٝثفاؼـٞب ٌفتٓ ثب يؽ ػّيٛ٘ ٝيىٙؽٌ( ٜفؼآٚـ٘ؽ)ٜ
وتبة اػالْ خفْ ثىٙيٓ  ٗٔ .و ٝؼـ ؼاؼٌب ٜثٛؼْ اؼػبي ايٗ وتبة ـا تىؿيت ٔي

و ،ٓٙثٌ ٝؽت ٓٞ

تىؿيت ٔيو.ٓٙ
ٚاِىالْ
ثفاي ٞفز ٝثيٍتف ـوٛا وبغتٗ لّٓ ثٔٝكؼا٘ي و ٝؼـ ـا ٜتطفيف تبـيع ٔٛ٘ ٚيؽي تٛؼٞ ٜب ،لّٓ
ٔيق٘ٙؽ ،ثػًٞبيي اق ّٔبضج ٝثب ثفاؼـ ؼيٍفي اق فؽائيبٖ اوالْ ـا وٌ ٝبٞؽ اػؽاْ ا٘مالثي ـقْآـا
ث ٝؼوت ٌٟيؽ غّيُ طٕٟبوجي ثٛؼ ٜاوت ،ثبقٌٔ ٛيوبقيٓ:
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ثٙيبؼ تبـيع پمٞٚي ايفاٖ ٔؼبِف  ٚؼاٍ٘ٙبٔ ٝا٘مالة اوالٔي
ن :ثب تٍىف اق ٌٕب ثفاؼـ ػكيك و ٝؼـ ايٗ ٌفتٌٍ ٛفوت وفؼيؽ ،غٛإٍٙٞؽ اوت٘ ،ػىت غٛؼ ـا
ٔؼففي وٙيؽ.
پبوع :اػٛؾثبهلل ٔٗ اٍِيطبٖ اِفخيٓ ثىٓاهلل اِفضٕٗ اِفضيٓ
ٔٗ ضىيٗ طٕٟبوجي ففق٘ؽ ٔطٕؽػّي ٔتِٛؽ وبَ  1302ؼـ وبٌبٖ اق  8وبٍِي ؼـ تٟفاٖ ثٛؼْ ٚ
ز ٖٛپؽـ ٔ ٚبؼـْ ٔؿٞجي ثٛؼ٘ؽ ٗٔ ،غيّي ؼـ ٔؿٞت ٔتؼّت ثٛؼْ

 .وبَ ٌ ٗٔ 1314بٌفؼ

ثبفٙؽٜاي ثٛؼْ ؼـ ٘ٛـٚقغبٖ ٔ ٚي ؼيؽْ و ٝاق طفف ػٕبَ پّٟٛي (ـٔبغبٖ) ز ٝخٙبيبتي ٔي ٌؽ.
ٔٗ غٛؼْ ؼيؽْ و ٝغبٕ٘ي ـا و ٝزبؼـ وفي ثٛؼ يه وفٌ ،ًٙٞيهٞبي ثبفتٝاي ـا ٌففت  ٚزٖٛ
آٖ غب٘ٓ ٕ٘ي غٛاوت زبؼـ اق وفي وٙبـ ثفٚؼ ،آٖ وف ًٙٞآٖ لؽـ ٌيىٛاٖ ايٗ غب٘ٓ ـا وٍيؽ
وٙؽٌ ٜؽ  ٚزبؼـي  ٓٞتى ٝپبـٌ ٜؽ  ٚايٗ غب٘ٓ يه تى ٝاق زبؼـي ـا ـٚي وفي ٌففت  ٚثٝ
غب٘مبٞي و ٝغب٘مب ٜآلب وٕبَ ٔيٌفتٙؽ پٙب ٜثفؼ  .آلبوٕبَ  ٓٞيىي اق ٚوالي آٖ قٔبٖ ثٛؼ و ٝؼـٚيً
 ٚغب٘مبٞي ؼاٌت و ٝؼـاٚيً ؼـ آٖ خب ٞفتٝاي يهٌت خٕغ ٔي ٌؽ٘ؽ .آٖ غب٘ٓ ثفاي ايٗ وٛٔ ٝي
ا ٚـا وىي ٘جيٙٙؽ ث ٝايٗ غب٘مب ٜپٙب ٜثفؼ  ٗٔ ٚآٖ خب ٌفي ٝوفؼْٔ ،تبثف ٌؽْ ٕ٘ ٚي تٛا٘ىتٓ وبـي
و.ٓٙ
ٔ ٚيؼيؽْ و ٝثكـٌتفٞب ٕٞئٍ ٝي ٌفتٙؽ غؽا پّٟٛي ـا ِؼٙت وٙؽ و ٝلجص ٔؼبِي ـا (اق ثيٗ) ثفؼ ٚ
ٔفؼٔي و ٝؼٚوت ٘ؽاٌتٙؽ يه ٔٛيٍبٖ ـا وىي ثجيٙؽ ،ث ٝخبئي ـويؽ وِ ٝػت  ٚػفيبٖ ثيفٖٚ
آٔؽ٘ؽ  ٚايٗ ٔٚغ ٔفا غيّي قخف ٔي ؼاؼ ٕٞ ٚيٍ٘ ٝبـاضت ثٛؼْ  .قٔبٖ ٔفضٌ ْٛب ٜآثبؼي ثكـي
ـضٕتاهلل ػّي ٝضكثي ؼـوت ٌؽ ث٘ ٝبْ «ضكةاهلل» اق طفف ويؼ ٔؼيٗاِؽيٗ فبِي ٌيفاقي و ٝايٍبٖ
(ٔفضٌ ْٛبٜآثبؼي)تبييؽ وفؼ ٜثٛؼ ٘ ٗٔ ٚفف زٟبـؼ ٓٞثٛؼْ  ٚوبـت ضكة اِّٟي ؼاٌتٓ  ٚؼـ قٔبٖ
لٛاْاِىّط ٝٙؼ٘جبَ ايٗ ثٛؼْ و ٝوبـي ثى ٓٙتب ٔؿٞت خّ ٛثفٚؼ  ٚفدبيغ وٓ ثٍٛؼ تب ايٗو ٝيه ـٚق
ؼـ زٟبـو ٛوٛزه ؼيؽْ يه ويؽ خٛا٘ي غيّي ٘ٛـا٘ي ثب ػٕبٔ ٝوجك ـٚي يه وى ٛايىتبؼ ٚ ٜثف
ػّي ٝوىفٚي ِطجت ٔي وٗؼ و ٝايٗ وىفٚي ث ٝائٕ( ٝع) تٞٛيٗ ٔي وٙؽ ،ث ٝلفآٖ تٞٛيٗ ٔي وٙؽ
لفآٖ ـا ٔيوٛقا٘ؽ ٔفؼْ! ثبقاـيٞب! زفا ضفوت ٕ٘يوٙيؽ ...ٚ
ٔٗ ٕٞبٖ خب ففيفت ٝاٌ ٚؽْ  ٚؼٖ ثبًِ ـا ٜافتبؼْ  ٚؼيٍف آٖ آلب

(٘ٛاة) ـا ـٞب ٘ىفؼْٕٞ ،يٍٝ

ؼ٘جبًِ ثٛؼْٞ ،ف لؽـ ٚلت ؼاٌتٓ وؼي ٔي وفؼْ ثب ايٍبٖ ثبٌٓ ؼـ ٕٞبٖ خفيبٖ اضٕؽ وىفٚي
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ثٙيبؼ تبـيع پمٞٚي ايفاٖ ٔؼبِف  ٚؼاٍ٘ٙبٔ ٝا٘مالة اوالٔي
 ٓٞو ٝؼـ ؼاؼٌبٔ ٜطبؤٕ ٝي ٌؽٔ ،فض ْٛويؽضىيٗ ٌٟيؽ أبٔي ؤ ٝبٔٛـ ثٛؼ ا ٚـا ثىٍؽ ؼـ
آٖخب  ٗٔ ٓٞثٛؼ  ٚآٖ ٔبٔٛـي و ٝؼْ ؼـ

ايىتبؼ ٜثٛؼ ثٚ ٝويّ ٝافىفي و ٝاق ثفاؼـٞب ثٛؼ ٚ

ِجبن افىفي ثف تٗ ؼاٌت آٖ ٔبٔٛـا ـا وٙبـ قؼ  ٚآٖ ٞب ٚاـؼ ؼاؼٌبٌ ٜؽ٘ؽ  ٚتىجيف ٌفتٙؽ  ٚا ٚـا
قؼ٘ؽ.
(ؼـ آٖ ـٚقٞب ؤ ) ٝفؼْ ؼـ وٛزٞ ٝب  ٚغيبثبٖ ٞب ؼوت ٝخٕؼي ضفوت ٔي وفؼ٘ؽ (ٌ ٚؼبـ ٔي ؼاؼ٘ؽ)
ٔب وٍتيٓ وىفٚي ـا ـ ٔب نٌتيٓ وىفٚي ـا ،ثب آٖٞب ضفوت ٔيوفؼْ ٌ ٚؼبـ ٔيؼاؼْ.
ؼـ خّىبتي و ٝآلبي ٘ٛاة ؼاٌت ٕٝٞ ،خب ثٛؼْ ٚ

(ٌبٞي) ٌؼف ٔي وفٚؼْ ٔ ٚي غٛا٘ؽْ .ايٍبٖ

ٌؼفٞبي ٔفا ؼٚوت ؼاٌتٙؽ.
نٕٔ :ىٗ اوت يىي اق آٖ اٌؼبـ ـا ثػٛا٘يؽ؟
پبوع :اِجتٌ ٝؼفٞبي ثي ٌٕبـي ؼـ ضٕٛـ ايٍبٖ غٛا٘ؽْ يىي اق آٖٞب و ٝاالٖ يبؼْ اوت ايٗ
اوت:
وٍٙف ٜػٍك ٘يىت ٔٙكَ ٞف ثٛاِٟٛن
طبيف ايٗ آٌيبٖ خبٖ ضىيٗ اوت  ٚثه
لّ ٝلبف ٚخٛؼ ٔٙكَ ػٙمب ثٛؼ
ثف وف ايٗ آٌيبٖ پفٍٍ٘بيؽ ٍٔه
ٔطفُ ايدبؼ ـا اٚوت زفاؽ اقَ
تب اثؽ اق ٘ٛـ أٍ ٚؼّٞٝب ٔمتتن
ٌٍت ز ٛؼـ وفثال پفزٓ ػٍمً ثّٙؽ
ـٚشاالٔي ًٙفٍب٘ؽ ٌفؼ قوٓ ففن
ا ٚلفه تٗ ٌىىت تب و ٝلفهٔب٘ؽٌبٖ
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ؼـپي ا ٚثٍىٙٙؽ لبِت تٗ اق لفه
اي ٌ ٝثبفف ٛ٘ ٚـ ػفي ٔمبْ ت ٛـا
الٔىة ػمُ ٔب ؼْ ق٘ؽ اق الطٕه
ثطف ثٙبي ت ٛـا ،ػمُ ٘جي قٚـق اوت
خٙجً ٔب ا٘ؽـ ا ،ٚخٙجً غبـ اوت  ٚغه
ٌٍت ٝثىي ؼيؽٜاْ ؼـ ٛٞوي ؼاؼ ٜخبٖ
ق٘ؽ ٜز ٛت ٛوه ٘ؽيؽ وٍت ٝث ٝتفن ٛٞن
وٍت ٝغفّت ثٛؼ ٞفو ٝت ٛـا وٍت ٝغٛا٘ؽ
اي ؼْ خبٖپفٚـت ق٘ؽٜؼالٖ ـا ٘فه
ايٗ اٌؼبـ ـا ؤ ٝيغٛا٘ؽيٓ آلب غيّي غٌٛطبَ ٔيٌؽ  ٚاضىٙت ٔيٌفت  ٚغيّي غٔ ًٌٛيآٔؽ.
يبؼْ ٞىت و ٝيه ٔٛلغ ايٍبٖ اق ق٘ؽاٖ ثيف ٖٚآٔؽ ٜثٛؼ٘ؽ ،ؼـ وفزٍٕ ٝزبؼـ قؼ ٜثٛؼيٓ ٔ ٚفؼْ
ثب ايٍبٖ ؼيؽ  ٚثبقؼيؽ ٔي وفؼ٘ؽٌ .ػّي ؼـ ٔؽش غٛؼ آلبي ٘ٛاة ٌؼف غٛا٘ؽ ،آلب ٘بـاضت ٌؽ٘ؽ،
آلبي فّىفي  ٓٞؼـ آٖخب تٍفيف ؼاٌتٙؽ .آٖ ـٚق آلب غيّي ٘بـاضت ٌؽ٘ؽ ٌ ٚفتٙؽ ث ٝآٖ ٌبػف وٝ
تػُّ أ« ٚبِىي» ثٛؼ :آلبي ٔبِىي ،زفا ؼـ ٔؽش ٔٗ ٌؼف ٔي غٛا٘ي ؼـ ٔؽش خؽْ ٌؼف ثػٛاٖ ٚ
ثؼؽ ت ٛاِجت ٝاق ففق٘ؽاٖ ٔبِه اٌتف ٞىتي ،زفا ـيٍت ـا تفاٌيؽ ٜاي؟! يىي اق ٌؼفاي ؼيٍف وٝ
آٖخب ٍٔغٌ َٛؼف ؼـوت وفؼٖ ثٛؼ ،زِٛ ٖٛـت غٛؼ ـا قؼ ٜثٛؼ (ٚلتي و ٝايٗ ثفغٛـؼ آلب ـا
ؼيؽ) ثّٙؽ ٌؽ  ٚففاـ وفؼ  ٗٔ .ؼْ ؼـ ايىتبؼ ٜثٛؼْ اق ٔفؼْ پؿيفائي ٔي وفؼْ آلب ففٔٛؼ٘ؽ وٝ
طٕٟبوجي زٙؽ ٌؼف ؼـ ٔؽش خؽْ ثػٛاٖ  ٗٔ .زٙؽ ثيت غٛا٘ؽْ وِّٛ ٝات ففوتبؼ٘ؽ  ٚآلبي
فّىفي آٔؽ٘ؽ ٔفا ثٛويؽ٘ؽ و ٝاضىٙت ،اضىٙت ،اٌؼبـ غٛثي غٛا٘ؽي

 .اِجت ٝآٖ اٌؼبـ ٔفُّ

اوت.
آلبي غّ ٝقاـي :ضىيٗ آلب طٕٟبوجي اٌؼبـي لٛي تف اق آٖ و ٝغٛا٘ؽ٘ؽ ،ؼاـ٘ؽ  ٚزمؽـ غٛة ة ٚؼ
ؼـ يه ففِت ٔٙبوجي ايٍبٖ ٔؽٔ ٖٚي وفؼ٘ؽ ٔ ٚي غٛا٘ؽ٘ؽ .اٌؼبـي غيّي لٛي تف اق آٖ ز ٝوٝ
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غٛا٘ؽ٘ؽ ٔٗ اق ايٍبٖ ٌففتٓ ٕٞ ٚبٖ ٔٛلغ ؼـ ـٚق٘بٔ٘ ٝؽاي ضك ٔٙتٍف وفؼْ  .ثؼؽ اق ؼوتٍيفي ٚ
تيفثبـاٖ ٔفضٛ٘ ْٛاة ِفٛئ ،مبِٝاي ٌ٘ٛتٓ و ٝآٖ قٔبٖ ٌٟفثب٘ي  ٚـوٗ ٔ 2تٛخٍ٘ ٝؽ٘ؽ .يىي
اق آٖ ٌؼفٞب وٌٛ٘ ٝتٓ ايٗ ثٛؼ:
اِٚيب ـا ٘يىت ؼـ وٍتٗ ٌىىت
ضك ٌىىت آٖ ـا و ٝايٙدب ؼـ ٌه اوت
تبليبٔت ايٗ ٌٟيؽاٖ ق٘ؽٜا٘ؽ
٘بٍٔبٖ ـا پبؼٌبٞبٖ ثٙؽٜا٘ؽ
ؼـٌىىت غٛؼ ز ٛضك ـا طبِجٙؽ
قيف غٙدف ثف اػبؼي غبِجٙؽ
قيٗ وجت آٖ اضٕؽ ٘يىٛفىٖٛ
غٛا٘ؽ خٙؽاهلل ـا اق غبِجٖٛ
ن :آلبي ثٟبـي اٌف اٌؼبـي ؼـ ٔؽش ٌٟيؽ ٘ٛاة ِفٛي وفٚؼ ٚ ٜث ٝيبؼ ؼاـيؽ ثػٛا٘يؽ.
آلبي ثٟبـي  :يه ٌجي و ٝآلب اق ق٘ؽاٖ ثيف ٖٚآٔؽ٘ؽ  .ؼـ ٔىدؽ فػفاِؽ ِٝٚخّى ٝاي ثٛؼ  ٗٔ ٚؼـ
آٖ خب يه ٌؼف غٛا٘ؽْ و ٝزٙؽ ثيت آٖ ـا االٖ ث ٝغبطف ؼاـْ ٔ ٚيغٛا٘ٓ:
ػؽَ ـا ثف ػّٓ ٍ٘بٖ آٔؽ
ٚيٗ ً٘اٖ اق غؽايٍبٖ آٔؽ
وٍتٌ ٝؽ ظّٓ  ٚق٘ؽٌ ٜؽ اّ٘بف
خبٖ ٔىتبٖ ـفت  ٚؼَوتبٖ آٔؽ
يه ـٚاٖ ثبؼ ِ ٚؽ ثؽٖ پيٛوت
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يه ثؽٖ ثب ؼِ ٚؽ ـٚاٖ آٔؽ
ثؼؽ ٌؽت ـويؽ ـٚق ففج
ٚيٗ ثٟبـ اق په غكاٖ آٔؽ
ٌبْ غٓ ِجص ٌؽ تؼبِياهلل
ٔٛج ـا لّت ٌبؼٔبٖ آٔؽ
غيّي ٔفُّ غٛا٘ؽيٓ و ٝضبال ؼْ ؼٞبٕ٘بٖ ٘يىت ،تب ـويؽ ث ٝايٗ ثيت:
فبي ٌٛيٓ اي ثفاؼـٞب
ـٞجف خبٌٖؿٌتٍبٖ آٔؽ
و ٝؼيٍ ٝآٖلؽـ ِّٛات ففوتبؼ٘ؽ ٌّٛ ٚؽ وفؼ٘ؽ وٍ٘ ٝؿاٌتٙؽ ثميٝاي ـا ثػٛا٘ٓ...
ن :ثب ؼـ ٘ظف ٌففتٗ ايٗ و ٝپيفأ ٖٛاػؽاْ ا٘مالثي ـقْ آـا ضففٞبئي ٔطفش ٌؽ ٜاوت غٛإٍٙٞؽ
اوت و ٝغبطفات غٛؼ ـا ؼـ ِطظ ٝاػؽاْ ا٘مالثي ا ٚث ٝؼوت ٌٟيؽ طٕٟبوجي ثبقٌ ٛوبقيؽ:
ؼـ آٖ ـٚق ٔٗ ؼـ ٕٞبٖ ايٛا٘ي و ٝآلب غّيُ ـضٕت اهلل ػّي ٝايىتبؼ ٜثٛؼٔ 5 ٗٔ ،تف ثب ا ٚفبِّٝ
ؼاٌتٓ ثفاؼـٞب پٙح ٔتف ث ٝپٙح ٔتف ثب ٓٞفبِّ ٝؼاٌتٙؽ  ٕٝٞ ٚخٕؼيت ـا قيف ٘ظف ؼ اٌتٙؽ ،ثؼٕي
اق آٖ ٞب ٔفؼ ٜا٘ؽ  ٚثؼٕي اق آٟ٘ب ٞىتٙؽ  ...آٖ ـٚق ٚلتي ـقْ آـا ٚاـؼ ٔىدؽ أبْ (ٔىدؽ ٌبٜ
وبثك) ٌؽ ،پبوجبٖٞب و ٝؼ٘جبًِ ثٛؼ٘ؽ ،افىفٞبئي و ٝؼ٘جبًِ ثٛؼ٘ؽ وِ ٝف ثٛؼ٘ؽ ،ا ٚيه زيكي
ؼوتً ثٛؼ و ٝثب آٖ ثبقي ٔي وفؼ ٕٞ ٚيٗ طٛـ تىبٖ ٔي ؼاؼٔ ٕٝٞ ،تٛخ ٝـقْ آـا ثٛؼ٘ؽ .آلبي
طٕٟبوجي پبيً ـا اق ِت ايٛاٖ ٌؿاٌت پبييٗ.
آلبي ِٛاوب٘ي :اِجتٔ ٝمّٛؼ اق ايٛاٖ آٖ ثفآٔؽٌي  ٚوىٛيي ٔيثبٌؽ و...ٝ
آلبي طٕٟبوجي  :ثّ ٝآٖ وىٔٛب٘ٙؽي و ٝاق طفف خّٛغٛاٖ وٍيؽٌ ٜؽ ٜتب ٘كؼيىي ٞبي ضٚ ْٛ
ـٚي آٖ ٕ٘بق ٔي غٛا٘ٙؽ .ثّ ٝطٕٟبوجي پبيً ـا ٌؿاٌت پبييٗ پٍت وف ٕٞيٗ پبوجبٖ ٞب و ٝوٝ
ِف پٍت وف ـقْ آـا ثٛؼ٘ؽ  ٚتپب٘س ٝاي ـا ؼـآٚـؼ ٍ٘ ٚبٌ٘ ٝففت اق ثغُ ٌٛي ايٗ ٞب وٗٔ ٝ
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ؼيؽْ اِٚي ثٔ ٝػس ٝـقْ آـا غ ٛـؼ  ٚؼٔٚي ـا ؼـ ضبِي و ٝؼاٌت ٔي افتبؼ ث ٝلّجً  ٚيىي  ٓٞثٝ
پّٟٛيً قؼ ،و ٝتب تيف قؼ ٕٝٞ ،ؼـ ـفتٙؽ ،طٕٟبوجي تىجيف ٌفت ن  ٜوٍتٓ ؼٌٕٗ غؽا ـا ـ اهلل اوجف
زٙؽ تىجيف ٌفت  .وػٙفا٘ي آلبي فّىفي لطغ ٌؽ ،آلبيبٖ ػّٕب ثّٙؽ ٌؽ٘ؽ ث ٝطفف ؼفتف ٔىدؽ ٔفؼْ
ث ٟٓـيػتٙؽ.
ن:آيب غيف اق ٌٟيؽ طٕٟبوجي وىي  ٓٞؼـ آٖ ِط ٝٙتيفا٘ؽاقي وفؼ؟
پبوع :ؼـ آٖخب غيف اق و ٝتيفي و ٝايٍبٖ ٌّيه وفؼٞ ،يروه تيفا٘ؽاقي ٘ىفؼ.
ن :والش ٌٟيؽ طٕٟبوجي ـا ز ٝوىي اق ؼوت ايٍبٖ ٌففت؟
پبوعٕٞ :يٗ ٔبٔٛـٞبيي و ٝؼ٘جبَ ـقْ آـا ثٛؼ٘ؽٕٞ ،يٗ ٔبٔٛـٞب ٌففتٙؽ  ٚث ٝا ٚؼوتجٙؽ قؼ٘ؽ  .اِجتٝ
ٔب ثؼؽ اق آٖو ٝـقْآـا ـا قؼٞ ،ي فبٌِّ ٝففتيٓ ؤ ٝجبؼا ٌٙبغتٌٛ ٝيٓ  ٚؼوتٍيف ٌفؼيٓ.
ثبتٍىف اق آلبي ثٟبـي  ٚآلبي طٕٟبوجي و ٝؼـ ايٗ ٌفتٌٍ ٛفوت وفؼ٘ؽ ،ثٌ ٝفتٍ ٛپبيبٖ ٔيؼٞيٓ.
ثب أيؽ آٖو ٝؼ٘جبِ ٝايٗ ٌفتٍٞٛب ـا ؼـ ففِتٞبي ؼيٍفي پي ثٍيفيٓ .اٍ٘باهلل.
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