
 شكل ما  بدل
 نسس قاضي هبائي نو عدل 





 قاضي هبائي

 بصري هبائي كانثثور هبائي



:  هبائي ثثاسـسس جئي نسس شكاية  كرسس  ؛ هك قاضي هبائيو   بصري 2ايك دن 
جانب ما ثثهري ثثهري   نسس ككهنا هتاكي دايب انسس مجين اكهو دن  مهيطط بيوسس  

ْا بيوسس كانثثور هبايئو كتين .  مهيطط  الل هتئي ككيا ؛ هتكان سي!  ككيا ؛
 دايبانسس مجين ثثر جو ححال جئيسس  تو  جككه مهيطط اهين . راحة ما ؛

ْا . جائيانسس كام ْاسان هتئي . سكئيسسسككلو ديكهي { جانب ما ثثهريا بغري
مهيطط بيوسس كانثثور ! هاططهاطط  : الككاي كوظوا هب  نسس بيوسس كانثثور هبائيو ُسين 

ْا  بيوسس كاش هك مهيطط .نتهي{ هبائيو هي ايك بيجا نسس ورسو سي ديكها
 .ين مثل ساهتسس هوتسسهبائيو  بصري 



  !هبائيو ثثيارا مارا : ؛ كوظسس هبائي قاضي
  هج ما ححوظره نا انسان نسس سككال متنسس هي تع خدا
  كري  برابر كام متارو متيطط  {امها  ؛ ْاثثي جككه

  موكائي ما تكليف تو ديسو بديل جككه جو.سكسو
 .جاسو



هبائي ين وات هن قاضي انسس كانثثور  هبائيو  هي بصري بيوسس  
 .  انسس ضد كرتا رهيا.  ماين

 
 
 
 

ْا ححارسس : هبائي امي خيال كرسس ؛ هك قاضي اخري ما 
سككال نسس  كالسس سوارسس . نتهي { هبائيو تو  ماري وات مانتا

ماري وات { تو . ثثر جاوا دؤطط ححهوططجككه ايك بيجا ين 
 . ْا لوككو نسس انشاء اهلل مسجهـ   ثثٌرهي جاسـسس



كانثثور هبائيو ايك بيجا فجرسس بيوسس 
خوش هتيا انسس بيوسس ملي نسس ككهنا نسس 

جانب ما  دايبانسس  مجين نسس هبائيو بصري 
 .هتئي تسلّي جئي نسس 



اتنا . موسم ككهنو   اححهو هتو  ححارسس هبائيو باغيححه ككيا
ثثكٌروا ديكهايا انسس نسس ُفدري بوظن بصري ما مجنا 

نسس هبائي بصري دابا . طرف قصد كيدو مجين واسطسس 
جهوال ديكهايا انسس وهاطط جاوا نو  قصد كيدو ـ  اهنا 

 .الككي ككياجهككروا ما بيوسس ْاثثس سبب 



مجين cycle ايك هبائي هي   ديكهو  هك    بصري اتنا ما مجنا 
 .جباوسس ؛  hornانسس رهي ححهسس سي ْاوي  جانب

ححلو هبائيو  نسس كهسس ؛   كسس كانثثور  هبائي بصري مجنا 
! جاسسسسي تكرائي اثثنا    cycleْا     !ححلو ْا ككل جلدي 

 !سنا تو   ؟ هنيطط اواز نو    hornاهنا متنسس سوطط 



الككا   جهككٌروا   بيوسس كانثثور هبائيو ايك بيجا نا  ساهتسس 
 !!سنتا كيم هنيطط؟هك متيطط 



ْاوانا ثثر   جككه  ين هبائيو بصري  اخري ما مسجهـ  ثثٌري هك  
{ ْاواز  ُسناتوسي جانب  انسس دابا مجنا  سبب سي 

 !نتهي
  
 



هبائي ين وات ككلسس ُاتري  قاضينسس   هبائيواخري ما ححارسس 
ما جككه { هيهتا ثثوظلسس ثثر جككه هتيو  هك هج احساس انسس   

سي ْاثثس ما اعتدال  كام برابر هتئي سكسس ؛ هج نا سبب
(balance, equilibrium)قائم رهسس ؛. 





 من الكلمات النورانية
اضضهي نسس  ؛،  بصريانسس كتنا عارف نّقاد سيدنا .. -:بصري •

هت وقت ثثوححهسس ؛ هك خاجني فري ككيا ؟ كيوارسس  ككيا ؟ 
..... 

تو ْالوككو عماد الدين كوظسس ؛ هك سيدي -: قاضي•
دسس ؛، مرد بئريو ْاثثي  باندهيا ؛، اهوا من سي فتواؤ 

 ين سوطط ضرورة ؛ ؟ قاضي  خوش تو ثثححهي
من دمعت عيناه فينا : امام فرماوسس  ؛ حسني -: جككه•

دمعة مهارا ما ايك ْانسو  جاري كرسسس  ايك قطرة، خدا 
 .ْاثثسسسجككه اهنسس  جنة ما 



رسول اهلل فرماوسس  ؛، هك ميطط، متيطط  اسس  : دايب / مجين•
ابا احلسن، انسس  متارا بسس  شوظزاده، متارا بسس  فرزند، مارا بسس  

نواسا، مارا  رحيانة، حسن انسس  حسني انسس  ْاثث ين ذرية ْاثث نا 
بازو، ححو طرف دايب بازو انسس   مجينثثححهاٌري انسس  ْاثث نا شيعة 

 شيعة انسس  وححما اثثن، متيطط  خوش نوظيطط  هتاتا؟ 
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