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حمایت وپشتیبانی از امارت اسالمی افغانستان
الذوذهلل الزی أسعل سعْلَ تالِذی ّدٌي الذك لٍظِشٍ ػلی الذٌي کلَ ّکفی تاهلل ؽٍِذا ّأؽِذ أى َالَ إالهللا ّدذٍ الؽشٌک لَ
الشاساً تَ ّذْدٍذاً ّأؽِذ أى هذوذا ػثذٍ ّسعْلَ صلی هللا ػلٍَ ّػلی آلَ ّاصذاتَ ّعلن ذغلٍوا ً کثٍشا.
اهاتؼذ:
قال هللا سبحانه وتعالىٌ{: {:ا أٌها الذٌن آمنوا أطٌعوا هللا وأطٌعوا الرسول وأولً األمرمنكم}النساء.55 :
ترجمه:ای کسانٌکه اٌمان آورده اٌد از خدا ورسولش اطاعت کنٌد واولواالمرتان(پادشاه تانرا)اطاعت کنٌد.
ٌکی اص ًؼود ُای الِی داؽري ٌک ًظام اعالهی هی تاؽذ؛ چْى دس کؾْسها هوثل ًظام اعالهی اهااسخ اعاالهی ااناًغاراى
اعد ّ-هلل الذوذ -کَ اهاسخ اعالهً ااناًغراى تَ دٍث ًظام اعالهی دسکؾْسها داکن هی تاؽذ؛ لزا لاذس داًای ّعساعارزاسی
دس هماتل اٌي ًؼود ّدواٌد ّپؾرٍثاًی اص اٌي ًظام تشُوَ هلد غٍْس ااناًغراى الصم ّضشّسی اعد.
صٌشا هثاسصٍ تشای الاهَ ًظاام اعاالهً دس عاشصهٍي هاا ّجِااد دسهماتال اؽانار اشٌهاَ ُشااشد هغالواى تاْد دااالً کاَ اؽانار
تٍراًراى خاذوَ ٌااد ًّظام اعالهً تَ ذذکٍن اهاسخ اعالهً ااناًغراى ذذمك پٍذا کشد دواٌد ّپٍؾرٍثاًی اص اهاسخ اعاالهً
ااناًغراى ّجٍثَ ُشااناى هی تاؽذ.
دسآهْصٍ ُای اعالهی ّدسلْاًٍي تٍي الولل هؾاُذٍ هٍکٌٍن؛ کَ ذشلی ّذؼالی جاهؼَ تؾشی دسچِاس ًکرَ هی تاؽذ:
 .1هْجْدٌد ًظام هغرمش ّآسام کَ اعالم تَ داؽري ٌک ًظام اعالهی ذأکٍذ داسد کاَ هٍراْاى اصآى تاَ داؽاري ٌاک دّلرای
کَ ًٍاصُش جاهؼَ اعد ذؼثٍش ًوْد.
 .2اعرفادٍ دسعد اصعشصهٍي .
 .3اعرفادٍ هؼمْر اصّلد.
 .4اعرفادٍ جاهؼَ اصهرخصصاى ّکاسؽٌاعاى.
ماهیت دولت ونظام :
دّلد ٌا ًظام ػثاسخ اص اجرواع اًغاًِای اعد کَ دس عشصهٍي هؼٌٍی عکًْد اخرٍاس کشدٍ اًاذ ّدکْهاد عااصهاى ٌااراَ ای
داسًذ کَ تش آًِا اػوار داکوٍد هٍکٌذ .
تا ذْجَ تَ اٌي ذؼشٌف دّلد دس تشداسًذٍ عَ ػٌصشُغد:
.1جوؼٍد ّسػٍد :کَ دّلد اجرواع اًغاًی اعد تذّى ّجْد آى ًوٍرْاًذ ذذمك پٍذا کٌذ .
.2عشصهٍي :کَ ػثاسخ اص للوشّی کَ ذْعط هشصُای هؾخص هذذّد ؽذٍ تاؽذ.
.3دکْهد :کَ ػثاسخ اصعاصهاى اػوار کٌٌذٍ لذسخ اعد.
اکٌْى هلل الذوذ عشصهٍي کؾْس ،جوؼٍد ّدکْهد صٌش علطَ اهاسخ اعالهی ااناًغراى لشاس داسد ّکؾْس دا سای ًظام
اعالهی هی تاؽذ کَ ؽشػا ّلاًًْا اٌجاب هی ًواٌذ اص اهاسخ اعالهی ااناًغراى دواٌد ّپؾرٍثاًی صْسخ گٍشد ُّشًْع
ٌاسی ُّوکاسی تا رهاهذاساى ًظام تاالی سػٍد ّاجة هی تاؽذ.
درنصوص دٌنی برای زعٌم شرعی چند واژه ای ذکر شده مانند :ولی األمر ،امام ،سلطان که مراد از همه واژه ها
شخصی است که مسئولٌت امورات دولت ورعٌت را بدوش دراد.
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پس گفته می تووانٌم زمانٌکوه تودبٌرامورات ر عٌوت وملوت درکشوورما از طورا اموارت اسوغمی اانانسوتان اداره موی گوردد
وامارت اسغمی اانانستان برتمامی امورات واوضاع مسلط می باشد تمامی اوصاا معتبور ٌون نموامی اسوغمی وشورعی
درامارت اسغمی اانانستان متحقق است برملت واجب است که از امارت اسغمی اانانستان حماٌت واز آن پٌرو باشند.
همچنان زمانٌکه رسول هللا صلی هللا علٌه وسلم واات نمودند اصحاب کبار پٌامبر صلی هللا علٌه وسلم قبل از تجهٌز
وتشٌع جنازه رسول هللا صلی هللا علٌه وسلم به انتخاب وبٌعت با ابوبکر صدٌق رضی هللا تعالی عنه پرداختند.
که اٌن امر دلٌل صرٌح است برای پشتٌبانی وحماٌت از نمام اسغمی وبقای نمام اسغمی.
بنابردرک اٌن اصل ملت ومجاهدٌن امارت اسغمی اانانستان درمقابل اشنالگران وبٌگانگان مبارزه مسلحانه خودرا
شروع نمودتا اٌنکه اتح از آن خود کرد وحکومت امارت اسغمی اانانستان را اعاده نمود وروٌای ملت اانانستان به
حقٌقت تبدٌل شد اآلن که درسرزمٌن ماٌان امارت اسغمی اانانستان حکمروا است باالی همه مردم حفامت وحماٌت از
دولت امارت اسغمی اانانستان الزم وضروری است.

اطاعت از أولی األمر واجب است.
عؼی ّذالػ تشای الاهَ ًظام اعالهی ٌکی اص ّجائة هغلواى هی تاؽذ ّتاالی هغلواًاى الصم اعد کاَ دساٌاي ساٍ جاذ ّجِاذ
خْدسا هثزّر ًواٌٌذ.
صهاًٍکَ ًظام اعالهی ذذمك پٍذا کشد دواٌد اصًظام اعالهی ّاطاػد اّلْا األهاش ّدااکن هغالواًاى تااالی ُواَ اااشاد جاهؼاَ
اشض هی تاؽذ ،صٌشا اطاػد اصداکن هغلواى تَ هؼٌای ُوکاسی ّ کوک تا ًظام اعالهی پٌذاؽرَ هی ؽْد؛ چْى ّلً األهاش
ّداکن کغی اعد اص ًظام پاعذاسی هی کٌذ.
تَ ُوٍي اعاط ؽشٌؼد غشای هذوذی تَ دواٌد ّاطاػد اص داکن ًّظام اعالهی اهش ًوْدٍ اعد.
هللا متعال می ارماٌدٌ{:ا أٌها الذٌن آمنوا أطٌعوا هللا وأطٌعوا الرسول وأولً األمرمنكم}النساء.55 :
ترجمه:ای کسانٌکه اٌمان آورده اٌد از خدا ورسولش اطاعت کنٌد واولواالمرتان(پادشاه تانرا)اطاعت کنٌد.
ػثذهللا اتي ػثاط سضی هللا ػٌَ هی اشهاٌذ؛ کَ هشاد اص "أّلً االهش" اهشاء ّدکام اعد .
اهام هاّسدی دسؽشح اٌي آٌَ کشٌوَ هی ًٌْغذ( :افشض ػلٌٍا طاػح أّلً األهش اٌٍا ُّن األئوح الورأهشّى ػلٌٍا) .األدكام
الغلطاًٍح.
ذشجوَ:اطاػد اصاّلی االهشتاالی هاى اشض اعد ّاّلی االهش کغاًی ُغرٌذ کَ همشس اعد تاالی هاى .
تٌاتش دالئل اْق الزکش اطاػد ّاشهاًشّاٌی اص اهاسخ اعالهی ااناًغراى تشُش اشد تاؽٌذٍ اٌي عشصهٍي اشض ّالصم اعد.
همچنان احادٌث صحٌح بی شمار به اطاعت اولوا االمر امرنموده است .
درحدٌث شرٌا چنٌن آمده است :رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ارموده است( :السمع والطاعة على المرء المسلم اٌما
أحب وكره ما لم ٌؤمر بمعصٌة اإذا أمر بمعصٌة اغ سمع وال طاعة) .متفق علٌه
ترجمه :الزم است باالی مرد مسلمان شنٌدن اوامر واطاعت در آنچه که دوسوت مٌودارد وٌوا بود مٌبٌنودتاوقتی کوه شومارا بوه
گناه امر نکرده وقتی که شمارا به گناه امر کرد پس در آن صورت شنٌدن واطاعت نٌست.
درحدٌث دٌگری چنٌن امده است :عن أنس قال قال رسول هللا -صلى هللا علٌه وسولم :-اسومعوا وأطٌعووا وإن اسوتعمل علوٌكم
عبد حبشً) .متفق علٌه
ترجمه :از انس رضی هللا عنه رواٌت است که رسول هللا صولی هللا علٌوه وسولم ارمووده انود :بشونوٌد واطاعوت کنٌود اگرچوه
ٌن غغم خبشی باالی شما حاکم گردٌد.
َ
َ
َ
هللا َ
ْور َ َقوا َلَ :قوا َل َرسُوو ُل ِ
حدٌث ابوهرٌره رضی هللا عنه بر دوام اطاعت امٌر مسلمان تاکٌد می کنَ ( :عنْ أ ِبً ه َُرٌ َ
صولى هللاُ
َعلَ ٌْ ِه َو َسلَ َمَ (:منْ َخ َر َج م َِن َ
اع َة َم َ
ات مٌِ َتة َجا ِهلٌَِة) متفق علٌه
ار َق ْال َج َم َ
اع ِة َو َا َ
الط َ
ترجمه :کسٌکه از اطاعت امام خارج گردٌد واز جماعت مسلمانان جدا شد؛ مرگ وی مانند مرگ جاهلٌت است.
َ
ْ
درحدٌث شرٌا آمده استَ :عنْ أَ ِبً َب ْك َر ََ ،قا َلَ :سمِعْ ُ
ض،
صلَى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَ َم ٌَقُو ُل(:الس ُّْل َطانُ مِ ُّل َ ِ
هللا َ
ت َرسُو َل َ ِ
هللا اًِ األرْ ِ
هللاَ ،و َمنْ أَ َها َن ُه أَ َها َن ُه َ
هللا ُ» السنة البن أبً عاصم
َا َمنْ أَ ْك َر َم ُه أَ ْك َر َم َ َ
ترجمه :ابوبکره رضی هللا عنه می ارماٌد من از رسول هللا صلی هللا علٌه وسلم شنٌده ام که چننی ارمود :پادشاه در روی
ساٌه رحمت خدا است پس کسٌکه اورا عزت بخشٌد خداوند-جل جغله -وی را عزت می بخشد وکسٌکه پادشاه وقت را
اهانت کرد خداوند اورا ذلٌل می کند.
نصوص شرعی متذکره به همکاری وحماٌت ازنمام اسغمی حاکم دراانانستان صراحت دارد که حماٌت از نمام امارت
اسغمی اانانستان متضمن امنٌت درکشور عزٌز ما است .وعدم حماٌت باعث اساد ،هرج مرج وبط نممی اجتماعی می
گردد که به زٌان همه ملت بر می گردد.
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هر نوع خروج در برابر امارت اسالمی افغانستان مردود است.
چٌاًچَ لثال گفرَ ؽاذ اهااسخ اعاالهی ااناًغاراى کاَ ُواَ اّصاای ّ هؼااٌٍش هؼرثشٌاک ًظاام اعاالهی دس آى ًِفراَ اعاد ّتاش
ذواهی اّضاع ااناًغراى کٌرشّر کاهل داسد.
اهاسخ اعالهی ااناًغراى کَ ٌک ًظاهی اعاالهی ّؽاشػی تاْدٍ ّاعاد؛ اطاػاد ّدواٌاد اص اٌاي ًظاام تااالی هاشدم ااشض
اعد ُّشًْع هخالفد دسهماتل اٌي ًظام خشّج ػلٍَ ًظام پٌذاؽرَ هی ؽْد کَ ؽشػا هشدّد ّدشام اعد.
تلی! هوکي اعد دساٌي سّصُای عخد ّهؾکل کَ اهاسخ اعالهی ااناًغراى اصآى ػثْس هی کٌذ تشخی هؾاکالخ اجروااػی،
عٍاعی ّالرصادی ّجْد داؽرَ تاؽذ ّلی اٌي هؾکالخ ٍُچ ّلد دلٍل تشای هخالفد ّ خشّج ؽذٍ ًوی ذْاًذ.
چنانکه علماء اهل السنة والجماعة گفته است(:ذهب الجمهور من أهل السنة إلى عدم جواز الخروج على اإلموام الجوائر ،لموا
ٌتر ّتب على الخروج على السلطان من المفاسد الكثٌر من سفك للدماء ،وزهق لألرواح ونهب لألموال ،واسوتحغل للمحوارم،
بل اً الصبر على جورهم تكفٌر للسٌئات ،ومضاعفة لألجور)[ .أصْر الذٌي ػٌذ اإلهام أتً دٌٍفح سدوَ هللا]
اگر کسی از نمام امارت اسغمی اانانستان که ٌن نمام اسغمی است به نحو ارزوده باشد وٌا درموضوعات دٌد متفواوت
داشته باشد ،اٌن بدٌن معنا نٌست درخغا نمام قرار گٌرد و دست از حماٌت بکشد ،بلکه تحمل کند وصبر داشته باشد.
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ارموده است(:من رأى منكم من أمٌره شٌئا ٌكرهه الٌصبرعلٌه) .هرفك ػلٍَ
ػي اتي ػوشأى الٌثً -صلى هللا ػلٍَ ّعلن -لار هي ًضع ٌذاً هاي طاػاح ٍ اإًاَ ٌاأذً ٌاْم المٍاهاح ال دجاح لاَ ّهاي هااخ ُّاْ
هفاسق للجواػح اإًَ ٌوْخ هٍرح جاُلٍح).متفق علٌه
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َ
ار اٍِ َوا أخَ ز َػل ٌٍَْا أ ْى تَاٌَ َؼٌَا
ار َدػَاًَا الٌثِ ًُّ صلی هللا ػلٍَ ّعلن اَثَاٌَ ْؼٌَاٍُ اَمَ َ
ػثادٍ تي الصاهد سضی هللا ػٌَ سّاٌد هٍکٌذ (:لَ َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َاص َع األ ْه َش أ ُْلَُ إِال أ ْى ذ ََشّْ ا كفشًا تَ َْادًا
ْشًَا َّأث َشجً ( َّأث َشجً) َػل ٌٍَْا َّأ ْى َال ًٌ ِ
ْشًَا ٌَُّغ ِ
َػلَى ال َّغ ْو ِغ َّالطَّا َػ ِح اًِ َه ٌْ َؾ ِطٌَا َّ َه ْك َش ٌَُِا َّ ُػغ ِ
ِػ ٌْ َذ ُك ْن ِهيَ هللاِ اٍِ َِ تُشْ َُاى).صذٍخ الثخاسي
ذشجوَ ػثادٍ اتي صاهد سّاٌد هٍکٌذ گفد هاسا طلة کشد سعْر هللا ػلٍَ ّعلن ّها تا پٍنوثش تٍؼد کشدٌن ّدس جولاَ آًچاَ
کَ اص ها تٍؼد گشاد تَ ؽٌٍذى اهش اهشاء ّاطاػد اص اهشاء دس دالد خْؽی ًّاخْؽی دس دالد اعاًی ّعخری ّدس دالد
هٌغ لشاس دادى دمْق هاّدٌرش اٌٌکَ ها هٌاصػَ (جٌگ) ًکٌٍن تا اهشاء ذا ّلرٍکَ اص اٌؾاى کفشصشٌذی ّػلٌی ًذٌذٌذ.
صهاًٍکَ هغلواًاى اٌي عشصهٍي ذذد ًظام اهاسخ اعالهی ااناًغراى جوغ ؽذًذ دسهماتل اٌي ًظام ُش ًاْع هخالفاد کاَ عاثة
ضؼف ًظام هی گشدد جْاص ًذاسد.
تشاٌي اعاط علی ابن المدٌنً می ارماٌد( :ومن خرج على إمام من أئمة المسلمٌن وقد اجتمع علٌه الناس اأقروا له بالخغاوة
بأي وجه كانت برضا أو بنلبة اهو شاق هذا الخارج علٌه العصا ،وخالا اآلثار عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم اإن مات
الخارج علٌه مات مٌتة جاهلٌة وال ٌحل قتال السلطان وال الخروج علٌه ألحد من الناس امن عمل ذلك اهو مبتدع علوى غٌور
السنة).
ترجمه:علی ابن مدٌنی مٌفرماٌد :کسی که ازپادشاه ازپادشاهان مسلمان خروج مٌکند وبرعلٌه اوقٌام مٌکند درحالٌکه موردم
به اواتفاق کرده اند اگرمی مٌرد مرگ او مرگ جاهلٌت است وحغل نٌست برای هٌچ کس جنگ با سولطان وقوت ونوه قٌوام
برعلٌه آن واگر کسی علٌه پادشاه قٌام می کند او مبتدع است.
قاضی عٌاض رحمه هللا اجماع علماء نقل نموده وگفته است(:وأما الخروج علٌهم وقتالهم احرام بإجماع المسلمٌن وإن كانوا
اسقة مالمٌن)[ .مرقا المفاتٌح]
ترجمه :قاضی عٌاض ازعلمای مشهور ارموده است :به اجماع مسلمٌن خروج برعلٌه نمام اسغمی وجنگ علٌه ان حرام
است اگر چه امراء ااسد وٌا مالم هم باشد.
امام نوووی ارموده است(:أجمع العلماء على وجوبها ـ أي طاعة األمراء ـ اً غٌر معصٌة ،وعلى تحرٌمها اً المعصٌة).
ترجمه :علماء امت اجماع کرده اند براٌنکه اطاعت از امراء درغٌر گناه واجب است واطاعت در گناه حرام است.
نمام امارت اسغمی اانانستان که متشکل ازعلمای برجسته کشور می باشد و امٌرالمؤمنٌن -حفموه هللا تعوالی وٌرعواه -کوه
شٌخ الحدٌث وشخصٌتی عالم برجسته کشور است وبوه اسواس رأی علمواء ودانشومندان کشوور تعٌوٌن شوده خوروج در مقابول
چنٌن نمام به طرٌق اولی حرام است.

خروج دربرابر امارت اسالمی افغانستان بغاوت است.
اص دٌذ ؽشٌؼد ّػلن دمْق خشّج تشػلٍَ دّلد اعالهی کَ دسکؾاْس هاا هوثال آى اهااسخ اعاالهی ااناًغاراى اعاد؛ سا جاشم
عٍاعی گفرَ هٍؾْد ّدس اصطالح امِای اعالهی تٌام تناخ ًاهٍذٍ هٍؾْد ّهجشهاى عٍاعی سا تٌام تناخ ٌاا گاشٍّ تاغٍاَ گفراَ
هٍؾْد.
امِای اعالهی هجشهاى عٍاعی چٌٍي ذؼشٌف ًوْدٍ اًذ کاَ ػثاسذٌاذ اص( :گشُّای کاَ دساثاش اػرمااد غلاط ًّادسعاد تاَ ذأٌّال
ااعذٌکَ آًشا دلٍل ؽشػی پٌذاؽري ػلٍَ اهام ٌّا ًائة ّی خشّج هٍکٌٌذ ّداسای لذسخ ّؽْکد ًٍض هٍثاؽٌذ).
3

اص اٌي ذؼشٌف داًغرَ هٍؾْد کَ جشاٌن عٍاعی ػثاسخ اص آى اػوار هجشهاًَ اٌکَ تا اعرفادٍ اص لذسخًٍ ،شّ تش اعاط اػرماد
تش دالئل ؽشػی گشچَ ًادسعد ُن تاؽذ د ساعٌای جٌگ هشذکة هٍؾًْذ ُّذی اص اٌي ًْع اػوار هجشهاًَ ّاژ گْى کشدى
ًظام عٍاعی کؾْس هٍثاؽذ ،پظ اگش ُذی ذجاّص تشًظن اجرواػی تاؽذ آى تناخ ّجشم عٍاعی ًثْدٍ تلکَ آًاشا اغااد دس سّی
صهٍي ًاهٍذٍ هٍؾْد.
ػي اتی ُشٌشج سضی هللا ػٌَ هي خشج هي الطاػح ّااسق الجواػَ اواخ هٍرح جاُلٍح)هغلن
ذشجوَ:اص اتی ُشٌشٍ سّاٌاد اعاد کاَ سعاْر هللا صالی هللا ػلٍاَ ّعالن اشهْدًاذ کغاٍکَ اص طاػاد ّاشهااى اهٍاش هغالواًاى
ًّظام اعالهی خاسج ؽْد ّاص جواػد هغلواًاى جذا ؽْد اگش اّ توٍشد هشدى اّ هاًٌذ هشدى صهاى جاُلٍد اعد.
ػي اتي ػثاط لار لار سعْر هللا صالی هللا ػلٍاَ ّعالن هاي سای هاي اهٍاشٍ ؽاٍا ً ٌکشُاَ الٍصاثشااًَ هاي اااسق الجواػاح ؽاثشاً
اواخ اوٍررَ جاُلٍَ) .هغٌذ ادوذ.
ذشجوَ:اص اتي ػثاط سّاٌد اعد کَ سعْر هللا صلی هلل ػلٍاَ ّعالن اشهْدًاذ کغاٍکَ اص آهاش چٍاضی سا تثٌٍاذ کاَ اّسا خاْػ
ًذاسد (دس تشاتش اهٍشلٍام ًکٌذ)تلکَ صثشاخرٍاس کٌذ ّاص جواػد هغلواًاى جذا ًؾْد صٌشا اگش جذا ؽْد تَ اًاذاصٍ ٌاک تلغاد
اگش هشد هشدٍ اّ هاًٌذ هشدٍ جاُلٍد اعد.

مفاسد خروج در برابرنظام امارت اسالمی:
تشخی اص هفاعذ خشّج دس تشاتش ًظام اعالهی لشاس رٌل اعد:
 -1اص ُن پاؽٍذى ّدذخ هلی ُّوثغرری دس صفْی هغلواًاى هی ؽاْد دس دالٍکاَ اعاالم پٍاشّاًؼ سا تاشای ذذکاٍن ّذمٌْاد
ًظام اعالهی هرذذاًَ ّتشادسّاس ذؾٌْك های ًواٌاذ ّاص اخرالاااخ لاْهی ً،ا،ادی ،لغاًی،عاوری ّگشُّای تشدازس داؽارَ ّاص
ذؼصثاخ گًَْ گْى هٌغ هی ًواٌذ.
 -2اٌجاد ًا اهٌی دس جاهؼَ :
دسدالٍکَ دٌي همذط اعالم ًّظام اعالهی کَ ًوًَْ آى دس جِاى اعالهی دکْهد اهاسخ اعالهی ذهوٍي کٌٌذٍ اهٌٍد ّساااٍ
دس جاهؼَ اعد صٌشا اعالم ًظام اشاگٍش ّدس تشگٍشًذٍ ذوام ػشصَ ُای صًذگی تْدٍ اعالم دٌي اعد.
ًظام اعالهی سدود اعد ػذالد اشٌُگ اعد لااًْى اخاللای اعاد لاذسخ ػلان اعاد لهااء تِراشٌي عاشهاٌَ اعاد ّداسائای
دػْخ اعد جِاد ُذی اعد اٌي ُوَ تا ُن ُّوغاى دس ًظام اعالهی ّجْد داسد.
-3اٌجاد تٍغْادی ،جِل ًّاداًی دس جاهؼَ:
دسدالٍکااَ اّلااٍي پٍااام دٌااي همااذط اعااالم تااشای هذوذسعااْر هللا صاالی هللا ػلٍااَ ّعاالن ػلاان ّداًااؼ ّصدّدى تٍغااْادی ،جِالااد
اش ُم الَّا ِزي
ك خَ لَ َ
ًّاداًی اص جاهؼَ تْدٍ کَ خذاًّذ هرؼار هٍفشهاٌذ :ا ْل َش ْأ تِاع ِْن َستِّكَ الَّ ِزي خَ لَ َ
اش ْأ َّ َستُّاكَ ْاألَ ْك َ
اإلً َغاىَ ِه ْي َػلَاك ا ْل َ
ك ِْ
اإلً َغاىَ َها لَ ْن ٌَ ْؼلَ ْن } عْسٍ :الشأ 5-1
َػلَّ َن تِ ْالمَلَ ِن َػلَّ َن ْ ِ
ذشجوااَ( :ای هذوااذتخْاى چٍااضی سا کااَ تااَ ذااْ ّداای هٍؾااْد آًااشا تٍاغاااص )ّتخااْاى تٌااام پشّسدگاااسخ آًکااَ (ُوااَ جِاااى
سا)آاشٌاااذٍ اعاااد اًغااااى سا اص خاااْى تغااارَ آاشٌاااذٍ اعاااد تخاااْاى پشّسدگااااس ذاااْ تضسگاااْاس ذاااش ّتخؾاااٌذٍ ذاااش اعاااد ُوااااى
خذائٍکَ تْعٍلَ للن(اًغاى سا ذؼلٍن داد ّچٍضُای سا تَ اّ)آهْخرَ تذّ چٍضُای سا آهْخد کَ ًوٍذاًغد.
 -4عثة امش ّذٌرذعری دس جاهؼَ:
دسدالٍکَ پٍاهثش اعالم صلی هللا ػلٍَ ّعلن اص امش ّذٌرذعری تَ پشّسدگاسپٌاٍ تشدًذکَ اشهْد(:اللِن اًی اػْرتک هي الفمش).
ذشجوَ:پشّسدگاسا هي اص امش ّذٌرذعری تَ ذْ پٌاٍ هٍثشم.
ّالغالم ػلٍکن ّسدوح هللا ّتشکاذَ
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