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جانابى ئالالھقا ھەمدۇ – سانا، پەيغەمبىرىمز مۇھەممەد سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە 
دۇئا ۋە ساالم يوللىغاندىن كېيىن؛

خەلقىمىز ئىسالمنى قوبۇل قىلغان دەسلەپكى چاغالردىن تارتىپال فىقھى ساھەسىدە، 
ھەنەفىي مەزھىبىنىڭ كۆرسەتمىلىرىگە رىائيە قىلغان ھالدا ئىبادەت، مۇئامىلە، ئىش – 
ھەرىكەت... ۋاھاكازاالرنى ئىجرا قىلىپ كەلگەن بولغانلىقى ئۈچۈن، ھەنەفىي مەزھىبى  
ھەتتا  تەپەككۇر،   – پىكىر  ئادەت،   – ئۆرپ  مەدەنىيەت،  قىسىم  بىر  ئۇيغۇرالرنىڭ  بىلەن 
گىرەلىشىپ  بىلەن  بىرى   – بىر  تارىخىنىڭ  بۇيانقى  قىلغاندىن  قوبۇل  ئىسالمىيەتنى 
كەتكەنلىكىنى ھەممە بىلىدۇ. ھالبۇكى، مىڭ يىلدىن ئارتۇق ۋاقىتتىن بويان خەلقىمىزنىڭ 
دىنىي ئېڭى ۋە سەۋىيىسىگە ماس بىرەر فىقھى كىتابىنىڭ، خۇسۇسەن ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرى 
يېزىلغان  شەكىلدە  توغرا  ۋە  ساغالم  ئائىت  مەزھىبىگە  ھەنەفىي  كېلىۋاتقان  ئەگىشىپ 
بىرەر كىتابنىڭ ئۇيغۇر ئۆلىمالىرى تەرىپىدىن يېزىلمىغانلىقى، ھېچبولمىغاندىمۇ تەرجىمە 
ئىزاھالپ  بىلەنمۇ  دېيىش  چارىسىزلىك  بىلەنمۇ،  ئىبارىسى  نادانلىق  قىلىنمىغانلىقىنى 
ئوخشاش  ھاۋاغا  ۋە  بويان سۇ  ۋاقىتتىن  ئارتۇق  يىلدىن  مىڭ  كېرەك.  بولمىسا  بەرگىلى 
ئېھتىياجلىق بولۇپ كېلىۋاتقان، بىراق ھېچبىر شەكىلدە روياپقا چىقىرىلمىغان بۇ خىل 
بوشلۇقالرنى »يېڭى ئۇسلۇبتىكى ھەنەفىي فىقھىسى« ناملىق بۇ كىتابنى تەرجىمە قىلىش 
ئارقىلىق بولسىمۇ تولدۇرۇشقا تىرىشىشنى ئەڭ جىددىي ۋەزىپە، دەپ قارىغانلىقىمىز ئۈچۈن، 
ئالالھنىڭ  جانابى  نەتىجىدە  دېدۇق،  »بىسمىلالھ«  ھالدا  قىلغان  تەۋەككۇل  ئالالھقا 

ياردىمى بىلەن كىتاب تەرجىمە قىلىندى...

ۋە  ئىزاھات  تۆۋەندىكى  جەريانىدا  ئوقۇش  كىتابنى  ئوقۇرمەن!  ھۆرمەتلىك 
ئەسكەرتىشلەرنى ئەستىن چىقارمىغايسىز...

بەزى  دائىر  گرامماتىكىسىغا  تىلى  ئەرەب  ئۈچۈن  بولسۇن  چۈشۈنۈشلۈك  بىرىنچى: 
مەزمۇنالرنى بىرمۇ بىر ئەمەس، بەلكى مەزمۇن بويىچە تەرجىمە قىلىندى.  زۆرۈر بولمىغان 

ئىنتايىن ئاز بىر قىسىم تەپسىالتالر چىقىرىپ تاشالندى.

ئىككىنچى: تەرجىمە جەريانىدا، ئۇيغۇر تىلىغا ماس كەلمەيدىغان بەزى نۇقتىالرنى 



ئۆزگەرتكەننى ھېسابقا ئالمىغاندا، ئامال بار كىتابنىڭ ئەسلى ئۇسلۇبىنى ساقالپ قېلىشقا 
تىرىشتۇق.

ناملىق بۇ ئەسىرىنىڭ  ئاپتۇر، »يېڭى ئۇسلۇبتىكى ھەنەفىي فىقھىسى«  ئۈچىنچى: 
ئەتراپلىق ۋە بارلىق مەزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر پارچە ئەسەر بولۇشىنى مەقسەت 
قىلغان بولسا كېرەك، مەسىلىلەر ئۈستىدە ناھايىتى ئەتراپلىق توختالغان؛ ئوخشاش بىر 
مەسىلە ئۈچۈن, تارىختا ئۆتكەن كۆپ ساندىكى مەشھۇر ھەنەفىي ئۆلىمالىرىنىڭ ئوخشاش 
بولمىغان قاراشلىرىنى ئۆز پېتى نەقىل كەلتۈرگەن. شۇڭا ئوقۇرمەنلەرنىڭ يۇقىرىدا تىلغا 
ئېلىنغىنىدەك ئوخشاش بولمىغان مەزمۇندىكى پىكىرلەرنى ئۇچراتقىنىدا، بىرىنى توغرا، يەنە 
بىرىنى خاتا، دەپ يەكۈن چىقارماستىن، بۇالرنىڭ ھەنەفىي مەزھىپىنىڭ پىكىر بايلىقى، 
كەلتۈرۈلگەنلىكىنى  ھالدا  تۇتقان  كۆزدە  نۇقتىنى  بۇ  نەقىللەرنىڭ  چۈشىنىشىنى،  دەپ 

بىلىپ قېلىشىنى تەۋسىيە قىلىمىز.

ئوقۇرمەنلەر  مەسىلىنىڭ  مۇناسىۋەتلىك  جايالردا  قىسىم  بىر  ئاز  ناھايىتى  تۆتىنچى: 
ئىسىملىرى  جاي   - يەر  بەزى  تۇتۇپ،  كۆزدە  بولۇشنى  چۈشۈنۈشلۈك  تېخىمۇ  ئۈچۈن 
بولۇپ  ۋاقىپ  بۇنىڭدىن  بېرىلدى،  بويىچە  ئىسمى  شەھەرلەرنىڭ  بەزى  ۋەتىنىمىزدىكى 

قېلىشىڭالرنى سورايمىز.

كىتابنى تەرجىمە قىلىش جەريانىدا سەھۋەنلىك ۋە خاتالىقالردىن خالىي بواللمىغان 
بولۇشىمىز مۇمكىن. شۇڭا ئوقۇرمەنلەرنىڭ مەيلى تەرجىماننىڭ خاتالىقى ياكى تەھرىرنىڭ 
بولسا،  كەمچىلىكلەر  ياكى  خاتالىقالر  چىققان  ئوتتۇرىغا  سەۋەبىدىن  سەۋەنلىكى 
كىشىلىرىنىڭ  مۇناسىۋەتلىك  مەركىزىنىڭ  تەرجىمە  ئۇيغۇر  ئىككىلەنمەستىن  قەتئىي 
تەۋسىيەڭالرنى  ۋە  تەلەپ  پىكىر،  دوستانە  شۇنداقال  قويۇشۇڭالرنى،  يەتكۈزۈپ  بىرىگە 

ئايىماسلىقىڭالرنى ئۈمىد قىلىمىز.

چىقارغان،  كۈچ  بىۋاسىتە  قىلىنىشىغا  تەرجىمە  ئۇيغۇرچىغا  كىتابنىڭ  بۇ  ئاخىرىدا 
رىياسەتچىلىك قىلغان، تەھرىرلىك خىزمەتلىرىنى ئۈستىگە ئالغان، شۇنىڭدەك كىتابنىڭ 
نەشىر قىلىنىشى ئۈچۈن ماددىي ۋە مەنىۋىي جەھەتتىن كۈچ چىقارغان بارلىق كىشىلەر 
ئايىماسلىقىنى  دۇئالىرىنى  دوستالرنىڭ  ئوقۇرمەن  ئۈچۈن  ئانىلىرى   – ئاتا  ئۇالرنىڭ  ۋە 

سورايمىز. 

ھۆرمەت بىلەن: ئۇيغۇر تەرجىمە مەركىزى

ئۇيغۇر تەرجىمە مەركىزىدىن
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كعتابنعث ظعككعنحع تومعنعث كئرعش سأزع

بارلعق هةمدذ ـ ساناالر ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهلل غا بولسذن! ظةث 
كاتتا دذرذت ؤة ساالم يئتةكحعمعز مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا، ظاظعلعرعضة، 
ساهابعلعرعضة ؤة ياخشع ظعشالرنع قعلعش بعلةن ظذالرغا قعيامةت كىنعضعحة 

ظةضةشكىحعلةرضة بولسذن!  
ؤة  ظعلعم  هةقتعكع  بذ  خذسذسةن  ظوقذرمةنلةرنعث  كةلسةك:  مةقسةتكة 
كةسعص ظعضعلعرعنعث بذ ظعلمعي خعزمةتنعث ظعبادةت هةققعدة كةلضةن بعرعنحع 
هةنةفعي  مئنعث  يىزلةنضةنلعكع  بعلةن  رازعمةنلعك  ؤة  خوشاللعق  تومعغا، 
مةزهةصعدعكع فعقهعي هأكىملةرضة ؤة ظذ هأكىملةرنعث قذرظان ؤة هةدعستعكع 
خعزمعتعمنع  ظعلمعي  بذ  قعسعملعق  بولغان  ظاالقعدار  صاكعتلعرعغا  ـ  دةلعل 

داؤامالشتذرذشقا تىرتكة بولدع.
اهلل تاظاال ماثا بذ ظعلمعي خعزمعتعمنعث ظعككعنحع تومعنع ظاياغالشتذرذشقا 
نئسعص قعلدع. اهلل تاظاالغا هةمدذ ـ سانا بولسذن! بذ خعزمةتنعث ظعككعنحع 

تومع مذنداق ظعككع صةسلعضة بألعنعدذ: 
يئنعشعش،  ظاجرعشعش،  ظئمعلدةشلعك،  قعلعش،  توي  صةسلعدة  بعرعنحع 
ؤة  بألىش  معراسنع  قالدذرذش،  ؤةسعيةت  بئرعش،  نةصعقة  تذتذش،  ظعددةت 
ظاالقعدار  تذرمذشعغا  كىندىلىك  ظعنسانالرنعث  ظوخشاش  قويذشقا  حةكلعمة 

هأكىملةر هةققعدة توختالدعم. 
ؤةدة  ظأزعضة  قعلعشقا  ظعشنع  بعرةر  ظعحعش،  قةسةم  صةسلعدة  ظعككعنحع 
بئرعش،  ظارعيةتكة  قعلعش،  سوغا  قعلعش،  ؤةقصة  قعلعش،  نةزعر(  )يةنع 
ظامانةتكة قويذش، كاصالةتلعك قعلعش، هاؤالة قعلعش ؤة ؤةكعللعك قعلعشقا 
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كېرىش سۆز

ظوخشاش هأكىملةر هةققعدة توختالدعم. 
مةن بذ تومدعمذ بعرعنحع تومدعكعدةكال شةرعظةت هأكىملعرعنع ظذ هأكىملةر 
ظوقذرمةنلةرضة  يئتعشعحة  قذدرعتعمنعث  بعلةن  صاكعتالر  ـ  دةلعل  حعقعرعلغان 

سذنذش ؤة ظذ هأكىملةرنع ظذالرغا يئقعنالشتذرذش صرعنسعصعمنع تذتتذم.
مةن ظوقذرمةنلةردعن بةزع سأز ؤة جىملعلةرنعث ظذالرنع حىشىنىش بعر ظاز 
قعيعن بولذص قالغان شةكعلدة قورذلغانلعقتعن ظأزرة تعلةيمةن. حىنكع مةنانع 
ظعنحعكة هالدا ظعصادعلةش بةزع حاغدا جىملعلةرنع كةث شةكعلدة بايان قعلعش 
ؤة ظذالرنع ناهايعتع ظئنعق هالدا حىشةندىرىش داظعرعسعنع قعسعص قويعدذ. 
شذنعث ظىحىن ظذ جىملعلةر صةقةت ياخشع ؤة ظةستايعدعل دعققةت قعلعنغاندعن 

كئيعنال حىشىنعلعدذ.
هةقعقةتةن مةن اهلل تاظاالنعث ماثا قعلعشقا ظذتذقلذق ؤة نئسعص قعلغان 
ظعشلعرعدا ماثا مةرهةمةت قعلغانلعقعنع هئس قعلعمةن. مةن ظذلذغ اهلل دعن 
ماثا قعلغان نئمةتلعرعنع داؤامالشتذرذشعنع، بةرضةن ياخشع خعسلةتلعرعنع 
ظىحىنال  رازعلعقع  اهلل  صةقةت  خعزمعتعمنع  بذ  ؤة  ظئلعؤالماسلعقعنع  مةندعن 
اهلل  هةقعقةتةن  تعلةيمةن.  قعلعشعنع  قوبذل  قاتارعدا  خعزمةت  بعر  قعلعنغان 

تاظاال ياخشعلعق قعلغذحع، شةصقةتلعك، مةرت ؤة سئخع زاتتذر. 
اهلل تةظاالنعث رةهمعتع ؤة سالعمع يئتةكحعمعز مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا، 

ظاظعلعسعضة، ساهابعلعرعضة ؤة ظذالرغا ظةضةشكىحعلةرضة بولسذن!
اهلل  تأضةشتة  ؤة  باشلعنعشتا  ظاخعرعدا،  بئشعدا،  ظعشنعث  ـ سانا  هةمدذ 

تاظاالغا خاستذر.
اهلل تاظاالنعث رعزاسعغا ظعهتعياجلعق بةندة:

ظابدذلهةمعد مةهمذد تاهماز

مةككةتذل مذكةررةمة
هعجعرعية: 1419 ـ يعلع 10 ـ ظاينعث 15 ـ كىنع

معالدعية: 1999 ـ يعلع 2 ـ ظاينعث 1 ـ كىنع

   



بعرعنحع صةسعل

 ظعنسانالرنعث كىندعلعك
تذرمذشعغا ظاالقعدار هأكىملةر

 توي قعلعش، ظئمعلدةشلعك، ظاجرعشعش، يئنعشعش،
ظعددةت تذتذش، نةصعقة بئرعش، ؤةسعيةت قالدذرذش،

معراسنع  بألىش  ؤة  حةكلعمة  قويذشقا
ظوخشاش  ظعنسانالرنعث  كىندعلعك  تذرمذشعغا 

ظاالقعدار  هأكىملةر
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نعكاهنعث بايانع

ظالدعم.  بولسا: مةن سعزنع خوتذنلذققا  بعرعنعث )ظةر  تةرةصنعث  ظعككع 
ظايال بولسا: مةن ظأزةمنع سعزضة خوتذنلذققا تاصشذردذم، دئضةنضة ظوخشاش( 
سأز ظئحعشع بعلةن يةنة بعر تةرةصنعث قوبذل قعلعشع بعلةن نعكاه باغلعنعدذ 
ؤة ؤذجذدقا حعقعدذ. ظعككع تةرةصنعث ظارعسعدا نعكاهنعث ؤذجذدقا حعقعشع 
ظىحىن هةر ظعككع تةرةصنعث ظعشلةتكةن سأزع ظأتكةن زاماننع ظعصادعلةيدعغان 
قعزعمنع  ياكع  ظأزىمنع  تةرةصنعث:  ظايال  مةسعلةن:  الزعم.  بولعشع  سأزلةر 
تاصشذردذم،  خوتذنلذققا  سعزضة  ظايالنع  قعلغان  ؤةكعل  ظأزعضة  مئنع  ياكع 
دئضةنضة، ظةر تةرةصنعث: مةن سعزنع ياكع قعزعثعزنع ياكع سعزنع ظأزعضة 
ؤةكعل قعلغان ظايالنع ظأزىم ياكع ظذغلذم ياكع مئنع ظأزعضة ؤةكعل قعلغان 
ظادةم ظىحىن خوتذنلذققا قوبذل قعلدعم، دئضةنضة ظوخشاش. ياكع هةر ظعككع 
تةرةصنعث ظعشلةتكةن سأزع هازعرقع زاماننع ظعصادعلةيدعغان سأزلةر بولعشع 
الزعم. مةسعلةن: ظايال تةرةصنعث: ظأزىمنع سعزضة خوتذنلذققا تاصشذرؤاتعمةن 
ياكع سعزضة تئضعؤاتعمةن، دئضةنضة، ظةر تةرةصنعث: مةن سعزنع خوتذنلذققا 
حىنكع  ظوخشاش.  دئضةنضة  ظئلعؤاتعمةن،  سعزنع  ياكع  قعلعؤاتعمةن  قوبذل 
ظأتكةن زاماننع ؤة هازعرقع زاماننع ظعصادعلةيدعغان سأزلةر بعر نةرسعنعث 
حوقذم بولغانلعقعنع ؤة ؤذجذدقا حعققانلعقعنع ظعصادعلةيدذ. ظةمما هةر ظعككع 
سعزضة  ظأزىمنع  تةرةصنعث:  ظايال  مةسعلةن:  سأزع  ظعشلةتكةن  تةرةصنعث 
خوتذنلذققا تاصشذرذمةن ياكع سعزضة تئضعمةن، دئضةنضة، ظةر تةرةصنعث: مةن 
سعزنع خوتذنلذققا قوبذل قعلعمةن ياكع سعزنع ظالعمةن، دئضةنضة ظوخشاش 
كةلضىسع زاماننع ظعصادعلةيدعغان سأزلةر بولسا، بذ هالةتتة ظذ ظعككعسعنعث 

ظارعسعدا قعلعنغان نعكاه توغرا بولمعغان بولعدذ.  
 ظةضةر ظعككع تةرةصنعث بعرع مةسعلةن: ظةر بولسا ظايالغا: سعز ظأزىثعزنع 
مئنع  ياكع  ظوغلذمنعث  ياكع  مئنعث  سعز  ياكع  تاصشذرذث  خوتذنلذققا  ماثا 



ظأزعضة ؤةكعل قعلغان ظادةمنعث ظايالع بولذث! ياكع بولعؤاتامسعز، دئضةنضة، 
ظأزعضة ؤةكعل  ياكع مئنع  قعزعمنعث  ياكع  ظةرضة: سعز مئنعث  بولسا  ظايال 
قعلغان ظايالنعث ظئرع بولذث! ياكع بولعؤاتامسعز، دئضةنضة ظوخشاش كةلضىسع 
ياكع هازعرقع زاماننع ظعصادعلةيدعغان سأزلةرنع ظعشلةتكةن، يةنة بعر تةرةص 
ؤةكعل  ظأزعضة  ياكع  ظوغلذم  ياكع  ظأزىم  سعزنع  مةن  بولسا:  ظةر  مةسعلةن: 
قعلغان ظادةم ظىحىن خوتذنلذققا ظالدعم ياكع قوبذل قعلدعم ياكع ضعصعثعزنع 
تعثشعدعم ؤة بويسذندذم، دئضةنضة، ظايال بولسا: سعزضة ياكع ظوغلذثعزغا 
ياكع  تاصشذردذم  خوتذنلذققا  ظأزىمنع  ظادةمضة  قعلغان  ؤةكعل  ظأزعضة  ياكع 
قوبذل قعلدعم ياكع ضعصعثعزنع تعثشعدعم ؤة بويسذندذم، دئضةنضة ظوخشاش 
هالةتتعمذ  بذ  بولسا،  ظعشلةتكةن  ظعصادعلةيدعغان سأزلةرنع  زاماننع  ظأتكةن 
زاماننع  هازعرقع  ياكع  كةلضىسع  حىنكع  بولعدذ.  بولغان  توغرا  نعكاه  يةنة 
مةن  ياكع  ظالدعم  خوتذنلذققا  سعزنع  )مةن  بولسا،  سأزلةر  ظعصادعلةيدعغان 
سأز  كةسكعن  ظوخشاش(  دئضةنضة  تاصشذردذم،  خوتذنلذققا  سعزضة  ظأزىمنع 
قعلعش  ؤةكعل  بةلكع  بولماستعن  سأزلةردعن  ظعصادعلةيدعغان  ظئحعشنع 
خاراكتعرلعق سأزلةردذر. مةسعلةن: بعر ظةرنعث بعر ظايالغا: سعز ظأزىثعزنع 
ماثا خوتذنلذققا تاصشذرذث! دئضةن سأزع ظوحذق ظاشكارا ظةمةس يذشذرذن 
مةن سعزنع ماثا ظأزىثعزنع خوتذنلذققا تاصشذرذشقا ؤةكعل قعلدعم، دئضةنضة 
ظةرضة  ظأزىنع  ظذنعث  ظايالغا  ظذ  ظةر  ظذ  ظةضةر  قعلعشتذر.  ؤةكعل  ظوخشاش 
ؤةكعل قعلعص تاصشذرذشعنع ظوحذق ظاشكارا دئضةن، مةسعلةن: ظةر ظايالغا: 
مةن سعزنع ماثا ظأزىثعزنع خوتذنلذققا تاصشذرذشقا ؤةكعل قعلدعم، دئضةن 
بولسا، ظايال: مةن ظأزىمنع سعزضة خوتذنلذققا تاصشذردذم، دئضةنضة ظوخشاش 
توغرا  نعكاه  بولسا،  ظعشلةتكةن(  سأزنع  ظعصادعلةيدعغان  زاماننع  )ظأتكةن 
بذالتتع. شذنعثدةك يةنة ظعككع تةرةصنعث بعرع ؤةكعل قعلعص تاصشذرذشنع 
ظأز  زاماننع  هازعرقع  ياكع  كةلضىسع  ؤة  يذشذرذن  ظةمةس  ظاشكارا  ظوحذق 
ظعحعضة ظالغان مةزكذر سأزلةرنع ظعشلةتكةن يةنة بعر تةرةص )ظالدعم، قوبذل 
سأزلةرنع  ظعصادعلةيدعغان  زاماننع  ظأتكةن  ظوخشاش(  دئضةنضة  قعلدعم، 

ظعشلةتكةن بولسا، نعكاه توغرا بولعدذ.
ظةضةر ظعككع تةرةصنعث بعرع نعكاهنع قوبذل قعلغانلعقعنع ظوحذق سأز 
بعلةن ظةمةس، ظايال بولسا تويلذقنع قولعغا تاصشذرذص ظالغانغا ظوخشاش، ظةر 
بعلةن ظعصادعلعضةن  بولسا تويلذقنع تاصشذرذص بةرضةنضة ظوخشاش هةرعكةت 
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بولسا، بذ هالةتتة نعكاه توغرا بولمعغان بولعدذ. مةسعلةن: بعر ظايال معث 
دانة ضذؤاهحعنعث ظالدعدا مةن صاالنعغا تةضدعم، دئضةن، ظةر هئحقانداق ضةص 
قعلماستعن شذ ظورذننعث ظأزعدة تويلذقنع ظذنعثغا بةرضةن بولسا، بذ هالةتتة 
دئمعضعحة  قعلدعم،  قوبذل  ياكع  ظالدعم  ظذنع  مةن  بعلةن  ظئغعزع  ظةر  تاكع 

نعكاه توغرا بولمعغان بولعدذ.
بذ هةقتة سوداـ  سئتعق نعكاهقا ظوخشعمايدذ. سوداـ  سئتعقتا بعر نةرسعنع 
ظالغانلعقنع هةرعكةت بعلةن ظعصادعلعسعمذ سوداـ  سئتعق توغرا بولغان بولعدذ. 

بذ هةقتة اهلل تاالظا خالعسا ظالدعمعزدا توختذلعمعز. 
قوبذل  ظذنع  نعكاه  ظىحىن  بولغانلعقع  ظعش  بعر  نازذك  نعكاه  ظةمما 
قعلغانلعقنع هةرعكةت ظارقعلعق ظعصادعلةش بعلةن توغرا بولمايدذ. نعكاه يةنة 
توغرا  نعكاه  قعلعنغان  يوق  ضذؤاهحع  باغلعقتذر.  بولعشعغا  ضذؤاهحعالرنعث 
بولمايدذ. شذنعثدةك نعكاه يةنة نعكاه سورذنعدا بار تةرةصلةرنعث بعرعنعث 
ظةمةس( خةت  ظارقعلعق  )ظئغعز  ظالغانلعقعنع  ياكع  تةككةنلعكعنع  ظأزعنعث 
ظأزعنعث  ظةضةر  ظةمما  بولمايدذ.  توغرا  بعلةنمذ  ظعصادعلةش  ظارقعلعق  يئزعش 
يئزعش  خةت  ظةمةس(  ظارقعلعق  )ظئغعز  ظالغانلعقعنع  ياكع  تةككةنلعكعنع 
ظذنعث  ؤة  بولغان  ظادةم  نعكاه سورذنعدا يوق  تةرةص  ظعصادعلعضةن  ظارقعلعق 
خةتتة يازغان ظعصادعسعنع ضذؤاهحعالرغا بعلدىرىص قويغان بولسا، بذ هالةتتة 
نعكاه توغرا بولعدذ. شذنعث ظىحىن بعر ظةر بعر ظايالغا: مةن سعزنع خوتذنلذققا 
ظالدعم، دةص خةت يازغان، ظايال ظذنعثغا: مةن بذنع قوبذل قعلدعم، دةص خةت 
يازغان ياكع )ظادةم يوق يةردة( ظئغعزعدا بذنع قوبذل قعلدعم، دئضةن بولسا، 
بذ هالةتتة بذ ظعككع تةرةصنعث >ظالدعم< >قوبذل قعلدعم< دةص دئيعشكةن 

ضةصلعرعنع ضذؤاهحعالر ظاثلعمغانلعقع ظىحىن بذ نعكاه توغرا بولمايدذ.
»نعكاه  دئدع:  مذنداق  ظاصتورع  كعتابنعث  دئضةن  قةدعر<  >فةتهذل 
ظعصادعلةش  ظارقعلعق  ظئغعز  خذددع  سأزلةرنع  دئضةن  >تةضدعم<  >ظالدعم< 
بعلةن توغرا بولغعنعدةك خةت ظارقعلعق ظعصادعلةش بعلةنمذ توغرا بولعدذ. خةت 
بولذص  خئرعدار  ظةر  بولعدذ:  مذنداق  شةكلع  قعلعشعشنعث  نعكاه  ظارقعلعق 
ظايالغا خةت يازعدذ. خةت ظايالغا يئتعص بارغاندعن كئيعن ظايال ضذؤاهحعالرنع 
مةن  ظالدعدا:  ظذالرنعث  ؤة  بئرعدذ  ظوقذص  ظذالرغا  خةتنع  ظةكعرعص  حاقعرعص 
ظأزىمنع ظذنعثغا خوتذنلذققا تاصشذردذم، دةيدذ ياكع ضذؤاهحعالرنع حاقعرعص 
ظةكعرعص صاالنع ماثا خئرعدار بولذص خةت يئزعصتذ، شذثا سعلةر ضذؤاه بولذص 
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قويذثالر، مةن ظأزةمنع ظذنعثغا خوتذنلذققا تاصشذردذم، دةيدذ. ظةمما ظذ ظايال 
ضذؤاهحعالرنعث ظالدعدا: )ظذالرغا ظةردعن كةلضةن خةتنع ظوقذص بةرمةيال ياكع 
ظأزىمنع  مةن  صةقةت  دئمةستعنال(  يئزعصتذ  خةت  بولذص  خئرعدار  ماثا  صاالنع 
توغرا  نعكاه  هالةتتة  بذ  بولسا،  دئضةن  تاصشذردذم،  خوتذنلذققا  صاالنعغا 
بولمعغان بولعدذ. حىنكع ضذؤاهحعالرنعث هةر ظعككع تةرةصنعث )ظأزلعرعنعث 
ظاثلعشع  ظعصادعلةيدعغان سأزلعرعنع  بولغانلعقعنع(  ظالماقحع  ؤة  تةضمةكحع 
كةلضةن  ظةردعن  كعشع  ظايال  شةرتعدذر.  بعر  بولعشعنعث  توغرا  نعكاهنعث 
كةلضةنلعكعنع  خةت  مةزمذندا  شذ  ياكع  بعرعص  ظوقذص  ضذؤاهحعالرغا  خةتنع 
دئضةن  قعلغانلعقعنع  قوبذل  بذنع  ظأزعنعث  ظاندعن  بعرعص،  خةؤةر  ظذالرغا 
ؤاقتعدا، ضذؤاهحعالر هةر ظعككع تةرةصنعث )ظأزلعرعنعث تةضمةكحع ؤة ظالماقحع 
بولغانلعقعنع( ظعصادعلةيدعغان سأزلعرعنع ظاثلعغان هئسابلعنعدذ. ظةمما ظايال 
مةزمذندا  شذ  ياكع  بةرمةستعن  ظوقذص  ضذؤاهحعالرغا  خةتنع  كةلضةن  ظةردعن 
خةت كةلضةنلعكعنع ظذالرغا خةؤةر بةرمةستعن صةقةت مةن ظأزىمنع صاالنعغا 
تةرةصنعث  بعر  صةقةت  ضذؤاهحعالر  ؤاقتعدا،  دئضةن  تاصشذردذم،  خوتذنلذققا 
تةضمةكحع بولغانلعقعنع ظعصادعلةيدعغان سأزنع ظاثلعغان هئسابلعنعدذ. شذثا 

بذ نعكاه توغرا بولمعغان بولعدذ.«)1(
قعلعنغانلعق  نعكاه  بعلةنال  قعلعش  ظعقرار  دةص  ظايالعم<  مئنعث  >بذ 
هئسابالنمايدذ. مةسعلةن: بعر ظةر ظارعلعقعدا نعكاه يوق بعر ظايالنع كأرسىتىص 
تذرذص >بذ مئنعث ظايالعم< دةص ظذنعث ظأزعنعث ظايالع ظعكةنلعكعضة ظعقرار 
ظذ  بعلةن  دئيعشع  ظايالعم<  مئنعث  >بذ  ظذنعث  هالةتتة  بذ  بولسا،  قعلغان 
ظعككعسعنعث ظارعلعقعدا نعكاه حىشىص قالمايدذ. حىنكع ظعقرار )ظارعلعقعدا يوق 
نعكاهقا ظوخشاش( يوق بعر نةرسعنع صةيدا قعلعص ظوتتذرغا ظئلعص حعقعشتعن 
ظعبارةت بولماستعن بةلكع بار بعر نةرسعنع ظاشكارا قعلعص ظوتتذرغا قويذشتعن 
ظعبارةت بعر نةرسعدذر. لئكعن بةزع ظالعمالر سىلهعنعث بابعدا مذنداق دئدع: 
»بعر ظادةم بعر ظايالنعث ظأزعنعث نعكاهعدا ظعكةنلعكعنع داؤا قعلغان، ظايال 
بذ داؤانع ظعنكار قعلغان، ظاندعن ظةر ظةضةر ظايال ظأزعنعث ظذ ظةرنعث نعكاهعدا 
ظعكةنلعكعنع ظعقرار قعلسا، ظذ ظايالغا 100 مال بئرعشكة كئلعشكةن، ظاندعن 
بذ  بولسا،  قعلغان  ظعقرار  ظعكةنلعكعنع  نعكاهعدا  ظةرنعث  ظذ  ظأزعنعث  ظايال 
توغرا ظعقرار دةص قارعلعدذ ؤة ظذ ظةرضة مةزكذر مالنع بئرعش الزعم بولعدذ. 

)( »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 265 ـ بةت.
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ظعقرار )خذددع >تةضدعم< >ظالدعم< دئضةنضة ظوخشاش( نعكاهنع  بذ  مانا 
ظعقرارنعث  ظذ  حىنكع  هئسابلعنعدذ.  حعققان  ظئلعص  ظوتتذرغا  قعلعص  صةيدا 
ظأزعدة  حاغنعث  شذ  ظعقرار  بذ  ظعكةن  ظذنداق  كئلعدذ.  مال   100 بةدعلعضة 
بذنداق  شذثا  بولعدذ.  نةرسة  بعر  ظعبارةت  ظعضعدارحعلعقتعن  بعر  باشالنغان 
ظأزعنعث  ظايالنعث  بولسا،  ضذؤاهحعالر  يئنعدا  تةرةصلةرنعث  قعلعشقان  ظعقرار 
ظعككعسعنعث  ظذ  بعلةن  قعلعش  ظعقرار  ظعكةنلعكعضة  نعكاهعدا  ظةرنعث  ظذ 
ظارعسعدا نعكاه قعلعنغانلعق هئسابلعنعدذ. ظةضةر ظذالرنعث يئنعدا ضذؤاهحعالر 
بولمعسا، توغرا دةص قارالغان رعؤايةتكة قارعغاندا ظذ ظايالنعث ظذنداق دةص، 
بولذص  قعلعنغانلعق  نعكاه  ظارعسعدا  ظعككعسعنعث  ظذ  بعلةن  قعلعش  ظعقرار 

هئسابالنمايدذ.«
باشقا بعر قعسعم ظالعمالر >بذ مئنعث ظايالعم< دةص ظعقرار قعلعش بعلةن 
نعكاه قعلعنغانلعق هئسابلعنامدذ ياكع هئسابالنمامدذ؟ دئضةن سوظالغا مذنداق 
تةصسعلعي جاؤاب بةردع: »ظةضةر ظارعلعقعدا نعكاه يوق بعر ظةر بعلةن بعر ظايال 
ظأزلعرعنعث ظارعلعقعدا ظعلضعرع نعكاه بارلعقعنع ظعصادعلةيدعغان )مةسعلةن: 
مةن بذنعث ظئرع ظعدعم ؤة مةن بذنعث ظايالع ظعدعم، دئضةنضة ظوخشاش( سأز 
بعلةن ظعقرار قعلغان بولسا، بذ ظعقرار بعلةن ظذ ظعككعسعنعث ظارعلعقعدا نعكاه 
حىشىص قالمايدذ. حىنكع بذ ظعقرار بعر يالغانحعلعق هئسابلعنعدذ. ظةضةر ظذ 
ظعككعسع ظعقرارنع، >مةن ظذنعث ظئرع< ؤة >مةن ظذنعث ظايالع< دئضةندةك 
سأزلةر بعلةن قعلغان بولسا، بذ هالةتتة ظذ ظعككعسعنعث ظارعلعقعدا نعكاه 
)خذددع  ظارعسعدا  ظعككعسعنعث  ظذ  ظعقرار  بذ  هئسابلعنعدذ.  قعلعنغانلعق 
>تةضدعم< >ظالدعم< دئضةنضة ظوخشاش( نعكاهنع ؤذجذدقا حعقعرعدذ«. بذ 
جاؤاب خذددع ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث 
تأؤةندعكع سأزعضة ظوخشايدذ. ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت 
قعلسذن!( مذنداق دئدع: »بعر ظادةم ظايالعغا: سةن مئنعث ظايالعم ظةمةس، 
دئضةن ؤة ظذ ظادةم بذ سأزع بعلةن ظايالعنع تاالق قعلعؤئتعشنع نعيةت قعلغان 
بولسا، ظذنعث ظايالع تاالق بولذص كئتعدذ. حىنكع ظذ ظادةم خذددع مةن سئنع 
)ظذنعث  ظايالعغا:  ظادةم  ظذ  ظةضةر  هئسابلعنعدذ.  دئضةنلعك  قعلعمةن،  تاالق 
ظأتكةن زاماندا ظأزعنعث ظايالع ظةمةسلعكعنع ظعصادعلةيدعغان سأز بعلةن( مةن 
سةن بعلةن توي قعلمعغان ظعدعم، دئضةن ؤة ظذ ظادةم بذ سأزع بعلةن ظايالعنع 
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تاالق قعلعؤئتعشنع نعيةت قعلغان بولسا، بذ هالةتتة ظذنعث ظايالع تاالق بولذص 
كةتمةيدذ. حىنكع ظذنعث دئضةن بذ ضئصع بعر يالغانحعلعقتذر خاالس«)1( 

نعكاه باشقا سأزلةرنع قعلعش بعلةنمذ حىشةمدذ؟ )2(

هةر قانداق تعلدا بعر ظعشنع ظعصادعلةش ظىحىن بعر سأز باردذر. مةسعلةن: 
بعر ظادةمنعث بعر نةرسة يعضةنلعكعنع ؤة ظعحكةنلعكعنع ظعصادعلةش ظىحىن 
بار. شذنعثدةك  ظوخشاش خاس سأزلةر  دئضةنضة  ؤة >ظعحمةك<  >يعمةك< 
ظىحىن:  ظعصادعلةش  ظالغانلعقعنع  نعكاهعغا  ظأز  ظايالنع  بعر  ظةرنعث  بعر 
مةن بذنع ياكع صاالنعنع >نعكاهعمغا ظالدعم< ياكع >خوتذنلذققا ظالدعم< 
رازع  ظأزعنعث  بذنعثغا  ظايالنعث  ؤة  ظوخشاش  دئضةنضة  >ظالدعم<  ياكع 
>تةضدعم<  ياكع  قعلدعم<  >قوبذل  بذنع  ظىحىن:  ظعصادعلةش  بولغانلعقعنع 

دئضةنضة ظوخشاش سأزلةر باردذر.
ظعصادعلةش  ظالغانلعقعنع  نعكاهعغا  ظأز  ظايالنع  بعر  ظادةم  بعر  ظةضةر 
ظىحىن ياكع بعر ظايال ظأزعنعث رازع بولغانلعقعنع ظعصادعلةش ظىحىن مةزكذر 
ظعشلةتكةن،  سأز  باشقا  ظورنعغا  سأزلةرنعث  بذ  ظعشلةتمةي  سأزلةرنع 
ظورنعغا:  دئضةننعث  ظالدعم<  نعكاهعمغا  ظأز  بذنع  >مةن  ظةر:  مةسعلةن: 
ظوخشاش،  دئضةنضة  ظولتذردذم<  يةردة  بذ  >مةن  ياكع  يعدعم<  بذنع  >مةن 
ظايال ظأزعنعث رازع بولغانلعقعنع ظعصادعلةش ظىحىن: >مةن ظذخلذدذم< ياكع 
>ظذنعث ظأيعضة كةتتعم< دئضةنضة ظوخشاش سأزلةرنع ظعشلةتكةن بولسا، 

نعكاه حىشةمدذ؟
بارلعق ظالعمالرنعث بعر دةك قارعشع بويعحة: مةزكذر سأزلةرنعث ظورنعغا 
ظعشلعتعلضةن سأزلةر شذ خةلقنعث ظأرص ـ ظادعتعدة شذ ظعشالرنع ظعصادعلةش 
ظعككعسعنعث  ظذ  بعلةن  ظعشلعتعش  سأزلةرنع  ظذ  ظعشلعتعلمعسة،  ظىحىن 
ظارعسعدا نعكاه حىشمةيدذ. ظةضةر مةزكذر سأزلةرنعث ظورنعغا ظعشلعتعلضةن 
ظىحىن  ظعصادعلةش  ظعشالرنع  شذ  ظادعتعدة  ـ  ظأرص  خةلقنعث  شذ  سأزلةر 
ظعشلعتعلعدعغان بولسا، بةزع ظالعمالر: »بذ سأزلةرنع ظعشلعتعش بعلةنمذ 

))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 265 ـ بةت.

)2(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 265 ـ بةت.
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ظالدعم<  ظايالنع  بذ  ظادةم: >مةن  بعر  مةسعلةن:  دةيدذ.  حىشعدذ«  نعكاه 
شذ  ظعشلةتكةن،  سأزنع  دئضةن  يعدعم<  بذنع  >مةن  ظورنعغا:  دئضةننعث 
يةردعكع ظادةملةرنعث ظأرص ـ ظادعتعدة >مةن بذنع يعدعم< دئضةن سأز صةقةت 
بعر نةرسة يعضةنلعكتعن باشقا ظعشنع ظعصادعلةش ظىحىن ظعشلعتعلمةيدعغان 
سأزعدعن:  دئضةن  يعدعم<  بذنع  >مةن  ظذنعث  ظادةم  تذرغان  يةردة  شذ  ؤة 
بولسا،  حىشةنمةيدعغان  ظعصادعلعضةنلعكنع  دئضةننع  ظالدعم<  بذنع  >مةن 
كأزقارعشع  ظالعمالرنعث  بارلعق  ظأتكىنعمعزدةك  قعلعص  بايان  يذقعرعدا  بعز 
بويعحة: بذ سأزنع ظعشلعتعش بعلةن نعكاه حىشمةيدذ. حىنكع >مةن بذنع 
ظالدعم< دئضةن سأز بعلةن >مةن بذنع يعدعم< سأزنعث ظارعسعدا هئحقانداق 

بعر باغلعنعشلعق يوقتذر.
ـ  ظأرص  خةلقنعث  يةردعكع  شذ  سأز  دئضةن  يعدعم<  بذنع  >مةن  ظةمما 
ظعشلعتعلعص  سورذنلعرعدا  نعكاه  ظةضةر  يعضةنلعكنع،  نةرسة  بعر  ظادعتعدة 
قالسا، >مةن بذنع ظالدعم< دئضةننع ظعصادعلةش ظىحىنمذ ظعشلعتعلعدعغان 
ؤة شذ يةردة تذرغان ظادةملةر ظذ سأزدعن: >مةن بذنع ظالدعم< دئضةن مةنانع 
حىشىنعدعغان بولسا، بذ هالةتتة بةزع ظالعمالر: »ظذنعث >مةن بذنع ظالدعم< 
دئضةننعث ظورنعغا >مةن بذنع يعدعم< دئضةن بولسعمذ نعكاه توغرا بولعدذ« 
دةيدذ. ظذ ظالعمالر بولسا، رذم دعيارعنعث مذفتعسع ظةبذسذظذد)1( ؤة شافعظعي 

مةزهةصعدعكع بةزع ظالعمالردذر.

مةخلذقاتالرنعث ظةركةك حعشع قعلعنعص يارعتعلغانلعقع

يارعتعلعشع  قعلعنعص  حعشع  ظةركةك  مةخلذقاتالرنعث  صىتىن  دذنيادعكع 
اهلل تاظاالنعث بارلعقعنع، ظذنعث قذدرعتعنع ؤة ظذنعث كاتتعلعقعنع كأرسعتعص 
بئرعدعغان كاتتا ظاالمةتلةرنعث بعرعدذر. شذثا اهلل تاظاال ظأزعنعث قذدرعتعنع 
مذنداق  قعلعص  بايان  صاكعتالرنع  بئرعدعغان  كأرسعتعص  بارلعقعنع  ؤة 
دئدع: »اللة ظعنساننع كىلدىرةلةيدذ ؤة يعغلعتااليدذ. اللة ظألتىرىشكة ؤة 
ياراتتع.  حعشعنع  بعلةن  ظةركةك   – جىصنع  بعر  اللة  قادعر.  تعرعلدىرىشكة 

ظئتعلعص حعققان مةنعدعن )ياراتتع()2(»     
))( يةنع ظذ ظوسمانعي ظعمصعراتذرلعقعنعث ظعستانبذلدعكع باش مذفتسعدذر. هةنةفعي مةزهةصعدعدذر. ت.  

)2( سىرة نةجم 43 ــــ 46 ـ ظايةتكعحة. 
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بعلةن  ظعنسانالر  صةقةت  بولعشع  حعشع  ـ  ظةركةك  مةخلذقاتالرنعث 
هةر  باشقا  ظذنعثدعن  ؤة  ظأسىملىك  بةلكع  بولماستعن  خاس  هايؤانالرغعال 
قانداق بعر مةخلذقاتنعثمذ ظةركةكـ  حعشعسع بار. ظعنسانالر ؤة هايؤانالرنعث 
ظةركةكلعرع حعشعلعرعغا ظعنتعلضعنعدةك ظأسىملىكلةر ؤة ظذنعثدعن باشقا 
مةخلذقاتالرنعثمذ ظةركةك جعنستعكلعرع حعشع جعنستعكلعرعضة ظعنتعلعدذ. 
اهلل تاظاال هةممة نةرسعنع هةتتا ظأسىملىكلةرنعمذ جىص ياراتقانلعقع هةققعدة 
صىتىن  ظذ  صاكتذر،  نذقسانالردعن(   - ظةيعب  )صىتىن  »اللة  دئدع:  مذنداق 
شةيظعلةرنع جىص ياراتتع. زئمعندعن ظىنىص حعقعدعغان نةرسعلةرنعث، ظذالرنعث 
ظأزلعرعنعث ؤة ظذالر بعلمةيدعغان نةرسعلةر )يةنع ظاجايعص مةخلذقاتالر(نعث 
ظذنعثغا  كأرعسةن،  قاقاس  زئمعننع  »سةن   )1( بار»  جىصتع  هةممعسعنعث 
حعرايلعق  تىرلىك  كأصعشعدذ،  ؤة  جانلعنعدذ  ظذ  ياغدذرساق  يامغذر  بعز 
ظئلعشعثالر  ظعبرةت  »سعلةرنعث   )2( بئرعدذ»  ظىندىرىص  ظأسىملىكلةرنع 

ظىحىن هةر بعر نةرسعنع جىص ياراتتذق» ))(
مةخلذقاتنع ظةركةك ياكع حعشع يارعتعش اهلل تاظاالغا خاس بعر ظعشتذر. 
هئحكعم بذنعثغا ظارعلعشالمايدذ. بذنع ظةركةك ظذنع حعشع يارعتعدعغان، بذ 
ظادةمضة ظوغذل باال ظذ ظادةمضة قعز باال بئرعدعغان زات صةقةت اهلل تاظاالدذر. 
بذ هةقتة اهلل تاظاال مذنداق دئدع: «ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث صادعشاهلعقع 
اللةغا خاستذر، اللة نئمعنع خالعسا شذنع يارعتعدذ، خالعغان ظادةمضة قعز 
صةرزةنت ظاتا قعلعدذ، خالعغان ظادةمضة ظوغذل صةرزةنت ظاتا قعلعدذ. ياكع 
ظذالرغا ظوغذل، قعزنع ظارعالش بئرعدذ، خالعغان ظادةمنع تذغماس قعلعدذ، 
اللة هةقعقةتةن هةممعنع بعلضىحعدذر، هةممعضة قادعردذر» )4( ظعبنع كةسعر 
)اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( مذنداق دةيدذ: »اهلل ظعنسانالرنع: 
بئرعلعدعغان  باال  ظوغذل  ظعككعنحع  ظادةم.  بئرعلعدعغان  باال  قعز  بعرعنحع 
تأتعنحع  ظادةم.  بئرعلعدعغان  ظارعالشتذرذص  قعز  ـ  ظوغذل  ظىحعنحع  ظادةم. 
قعزمذ ؤة ظوغذلمذ بئرعلمةيدعغان ظادةم، دةص تأت قعسعمغا بألدع. اهلل تاظاال 
تأتعنحع قعسعمدعكع ظادةمنع تذغماس قعلعدذ. شذثا ظذنعث بالعسع بولمايدذ 

))( سىرة ياسعن 36 ـ ظايةت. 
)2( سىرة هةج 5  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.

)3( سىرة زارعيات 49 ـ ظايةت. 
)4( سىرة شذرا 49 ــــ 50 ـ ظايةتلةر. 

2627

مەخلۇقاتالرنىڭ ئەركەك - چىشى قىلىپ يارىتىلغانلىقىمەخلۇقاتالرنىڭ ئەركەك - چىشى قىلىپ يارىتىلغانلىقى



2627

ؤة نةسلع قالمايدذ.«)1( 
بذ هةقتة اهلل تاظاال يةنة مذنداق دئدع: «ظعنسان ظأزعنع بعكار قويذص 
بئرعلعدذ )يةنع شةرعظةت ظعشلعرعغا تةكلعص قعلعنماي، مةيلعضة قويذؤئتعلضةن 
هايؤانغا ظوخشاش( دةص ظويالمدذ؟ ظذ )بةححعدانالرغا( تأكعلعدعغان )ظاجعز 
مةنع( ظةمةسمعدع؟ ظاندعن ظذ لةختة قان بولدع، ظاندعن اهلل ظذنع حعرايلعق 
ظذ  ياراتتع.  تعصنع(  )ظعككع  ظايال   - ظةر  مةنعدعن  ظذ  ياراتتع.  شةكعلدة 
تعرعلدىرىشكة  ظألىكلةرنع  اهلل(  قعاللعغان  ظعشالرنع  يذقعرعقعدةك  )يةنع 

قادعر ظةمةسمذ؟» )2(
تاظاالنعث  اهلل  بولعشع  حعشع  ـ  ظةركةك  مةخلذقاتنعث  قانداق  هةر 
بعرلعكعنع كأرسعتعص بئرعدعغان صاكعتالرنعث بعرعدذر. اهلل تاظاال بذ هةقتة 
مذنداق دئدع: «اللة ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع ياراتقذحعدذر، اللة سعلةرضة 
هايؤانالرغعمذ  ياراتتع.  ظايالالرنع(  )يةنع  جىصتعلةرنع  جعنسعثالردعن  ظأز 
كأصةيتعدذ،  سعلةرنع  اللة  ظارقعلعق  بذ  ياراتتع.  جىصتعلةرنع  تعصعدعن  ظأز 
هئح شةيظع اللةغا ظوخشاش ظةمةستذر، اللة هةممعنع ظاثالص تذرغذحعدذر، 
هةممعنع كأرىص تذرغذحعدذر» ))( يةنع تذغذلذش ظارقعلعق كىصةيسذن، دةص 
اهلل تاظاال ظعنسانالرنعث ؤة هايؤانالرنعث حىصعنع ياراتتع. هةممة مةخلذقاتالر 
بعرع ـ بعرعدعن تذغذلذش ظارقعلعق كأصعيعدذ. ظةمما اهلل تاظاال صةقةت باال 
تاصقانمذ ظةمةس، تذغذلغانمذ ظةمةس بعر زاتتذر. شذنعث ظىحىن اهلل تاظاال 
مةخلذقاتالردعن هئحقانداق نةرسعنعث ظأزعضة ظوخشعمايدعغانلعقعنع بايان 
قعلعص مذنداق دئدع: «هئح شةيظع اللةغا ظوخشاش ظةمةستذر» يةنع بعر 
اهلل  بولسذن  تةرةصتعن  سىصةت  مةيلع  بولسذن  تةرةصتعن  زاتع  مةيلع  نةرسة 

تاظاالغا هئحقانداق تةرةصتعن ظوخشعمايدذ.
ضةرحة اهلل تاظاالنعث )مةسعلةن: بعلضىحعدذر، كأرضىحعدذر، ظاثلعغذحعدذر، 
دئضةنضة ظوخشاش( بةزع سىصةتلعرع ظعنسانالرنعث سىصةتلعرعضة ظوخشذشذص 
كةتسعمذ، لئكعن مةزكذر سىصةتلةر اهلل تاظاالنعث سىصةتلعرع بولذص كةلضةندة 
مةناالرنع  بئرعدعغان  كةلضةندة  بولذص  سىصةتلعرع  ظعنساننعث  هةرضعزمذ 

ظعصادعلعمةيدذ.
))( >تةصسعر ظعبنع كةسعر<.  

)2( سىرة قعيامةت 36 ــــ 40 ـ ظايةتكعحة. 
)3( سىرة شذرا )) ـ ظايةت. 
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ظةرنعث بذرذن يارعتعلغانلعقعنعث بايانع

اهلل تاظاالنعث هئكمعتع ؤة خالعشع ظةر كعشعنعث ظايال كعشعدعن بذرذن 
يارعتعلعشنع ؤة ظايال كعشعنعث ظةر كعشعدعن كئيعن يارعتعلعشعنع خالعدع. اهلل 
تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع: »ظع ظعنسانالر! سعلةرنع بعر ظعنساندعن )يةنع 
ظادةم ظةلةيهعسساالمدعن( ياراتقان، شذ ظعنساندعن )يةنع ظأز جعنسعدعن( ظذنعث 
جىصتعنع )يةنع هةؤؤانع( ياراتقان ؤة ظذالردعن )يةنع ظادةم بعلةن هةؤؤادعن( 
 - بعر  قورقذثالر،  صةرؤةردعضارعثالردعن  ياراتقان  ظايالالرنع   - ظةر  نذرغذن 
قورقذثالر،  دعن  اهلل  سورايدعغان  بعلةن  نامع  سورعغاندا  نةرسة  بعرعثالردعن 
سعلةرنع  هةقعقةتةن  اهلل  ساقلعنعثالر،  قويذشتعن  ظىزىص  رةهعمنع   - سعلة 
)يةنع صىتىن ظةهؤالعثالرنع( كأزعتعص تذرغذحعدذر» )1( بذ ظايةت ظةر كعشعنعث 
ظايال كعشعدعن كىحلىك ظعكةنلعكعنع ناهايعتع ظوحذق كأرسعتعص بئرعدذ. ظةر 
كعشع يارعتعلعش ؤة ؤذجذدقا كئلعش جةهةتلةردعمذ ظايال كعشعدعن ظعلضعرع 
بولغاندذر. شذنعثدةك ظةر كعشع ظايالنعث يعلتعزعدذر. ظايال ظذنعثدعن حعققان 
بعر شاخحعدذر. اهلل تاظاال ظةر بعلةن ظايالغا، هةر بعرعنعث بذ هاياتع دذنيادا 
ظايرعم  ـ  ظايرعم  ظىحىن  قعلعشع  ظادا  ؤةزعصة  ؤة  ظوينعشع  رول  ظأزعضة خاس 
ظاالهعدعلعكلةرنع بةردع. شذثا هاياتع دذنيادا ظةرنعثمذ ظوينايدعغان مةلذم 
رولنع  ظذنع شذ  تاظاال  اهلل  باردذر.  ؤةزعصعسع  مةلذم  قعلعدعغان  ظادا  ؤة  رولع 
ظوينعيااليدعغان ؤة شذ ؤةزعصعنع ظادا قعالاليدعغان قعلعص ياراتتع. شذنعثدةك 
ظايالنعثمذ بذ هاياتع دذنيادا ظوينايدعغان مةلذم رولع ؤة ظادا قعلعدعغان مةلذم 
ؤةزعصعسع باردذر. اهلل تاظاال ظذنع شذ رولنع ظوينعيااليدعغان ؤة شذ ؤةزعصعنع 

ظادا قعالاليدعغان قعلعص ياراتتع.
ظايال  بولسا،  كئسةل  يامان  ظةث  يةتكةن  جةمعتعضة  ظعنسان  كىنعمعزدة 
كعشعنعث ظةرلعشعشعضة، ظأزعنعث يىرىشـ  تىرىشلعرعدة ؤة ظعشـ  هةركةتلعرعدة 
ظةرضة ظوخشعشع ظىحىن ظذرذنعشعغا، ياكع ظةرنعث ظاياللعشعشعغا، ظةرنعث 
كعحةك  ـ  كعيعم  كأرىنىش،  حعقعرعص  خذسذسعيةتلعرعدعن  ظةرلعك  ظأزعنع 
كعيعش، ضةص ـ سأز قعلعش ؤة ظعش ـ هةركةتلعرعدة ظايالغا ظوخشعشع ظىحىن 
بعرعنع  هةر  ظذالرنعث  تاظاال  اهلل  ظايالنعث  بعلةن  ظةر  ظوخشاش  ظذرذنعشعغا 
ياراتقان تةبعظةتلعرعدعن حعقعص كئتعشكة قاراص كئتعص بارغانلعقعدذر. ظعسالم 

))( سىرة نعسا ) ـ ظايةت. 
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بذ  قعلدع.  هارام  ظوخشعشعنع  ظةرلةرضة  ظايالالرنعث  ؤة  ظايالالرغا  ظةرلةرنعث 
دئدع:  مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذالردعن  تاظاال  )اهلل  ظابباس  ظعبنع  هةقتة 
»صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظايالالشقان ظةرلةرضة، ظةرلةشكةن ظايالالرغا لةنةت 
قعلدع، ظذنداقالرنع ظأيلعرعثالردعن حعقعرؤئتعثالر، دئدع. ظأزعمذ بعر ظةرنع 
)ظأيدعن( حعقعرؤةتكةن ظعدع ؤة ظأمةر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( 

بعر ظايالنع حعقعرؤةتكةن.« )1(   
ظعبنع ظابباس يةنة بعر رعؤايةتتة مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ظايالالرغا ظوخشعؤالغذحع ظةرلةرضة، ظةرلةرضة ظوخشعؤالغذحع ظايالالرغا لةنةت 

قعلدع.« )2(  
دئدع:  مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظةبذهىرةيرة 
ظةرحة كعيعم  ظةرضة،  ظايالحة كعيعم كعيعؤالغان  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر 

كعيعؤالغان ظايالغا لةنةت قعلدع.« ))( 
ظعمام تةبرعي: »مةزكذر هةدعسلةرنعث مةنعسع ظةرلةرنعث كعيعم ـ كعحةك 
ـ  كعيعم  ظايالالرنعث  ظوخشعؤئلعشعغا،  ظايالالرغا  ياسعنعشتا  ؤة  كعيعشتة 
كعحةك كعيعشتة ؤة ياسعنعشتا ظةرلةرضة ظوخشعؤئلعشعغا بولمايدذ، دئضةنلعك 

بولعدذ« دئدع.
ظعبنع هةجةر مذنداق دئدع: »شذنعثدةك كةص ـ سأز قعلعش ؤة يىرىش ـ 
تىرىشلةردعمذ بعر ـ بعرعضة ظوخشعؤئلعشعغا بولمايدذ. هةر قانداق شةهةر ؤة 
هةر قانداق بعر معللةتنعث ظأرص ـ ظادعتعدة ظايالنعث كعيعنعشع بعلةن ظةرنعث 
بعلةن  كعيعنعشع  ظايالنعث  )دذنيادا(  بولعدذ.  ظايرعم  ـ  ظايرعم  كعيعنعشع 
ظةرنعث كعيعنعشع بعر ـ بعرعضة ظوخشذشذص كئتعدعغان ظةهؤال ناهايعتع ظاز 
ظذحرايدذ. ظذالر كعيعنعشتة بعر ـ بعرعضة ظوخشذشذص كةتسعمذ، لئكعن ظايالالر 
يةنة بئشعغا بعر نةرسة ظارتعش ؤة هةممة يةرلعرعنع يأضةش بعلةن ظةرلةردعن 
ظايرعلعص تذرعدذ.  ظةمما ضةصـ  سأز قعلعش ؤة يىرىشـ  تىرىشلةردة بعرـ  بعرعضة 
ظوخشعؤئلعشقا كةلسةك، مةيلع ظايال بولسذن مةيلع ظةر بولسذن بذنع قةستةن 
شذنداق قعلغان ظادةم مةزكذر هةدعستة كأرسعتعلضةن لةنةت قعلعنغذحعالرنعث 
ظعحعضة كعرعدذ. ظةمما ظذ ظةسلع يارعتعلعشتا ظذنعث تةبعيعتعدة شذنداق ضةص 

))( ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)2( ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)3( ظةبذداؤذد  رعؤايعتع.
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ظادةم  ظذ  هالةتتة  بذ  بولسا،  ظادةم  بار  قعلعش  هةرعكةت  شذنداق  ؤة  قعلعش 
ظادةم  ظذ  ظةضةر  بذيرذلعدذ)1(.  تاشالشقا  ظاستا  ـ  ظاستا  خذيعنع  بذ  ظأزعنعث 
ظادةم  ظذ  بذ هالةتتة  قعلعؤةرسة،  داؤام  ظذنع  تعرعشماي  تاشالشقا  بذ خذيعنع 
خذسذسةن  كعرعدذ.  ظعحعضة  كعشعلةرنعث  تذتذلغان  كأزدة  هةدعستة  مةزكذر 
ظةضةر ظذنعثدعن ظأزعنعث بذ خذيعغا رازع بولغانلعق ظاالمةتلعرع كأرىلسة، 
هةدعستعكع  مةزكذر  دئدع:  مذنداق  ظةلتعين  ظعبنع  بولعدذ.  شذنداق  ظةهؤال 
ؤة  ظةرلةر  ظوخشعؤالغان  ظايالغا  ياسعنعشتعال  صةقةت  ظعحعضة  لةنةتلةرنعث 
ظوخشعؤئلعش  ظايالغا  ظةر  بعر  ظةمما  كعرعدذ.  ظايالالرال  ظوخشعؤالغان  ظةرضة 
دةرعجعسعدة هةتتا باشقا ظةرلةر بعلةن بةححعؤازلعق قعلعدعغان يةرضة يةتكةن، 
بعر ظايال ظةرضة ظوخشعؤئلعش دةرعجعسعدة هةتتا باشقا ظايالالر بعلةن جعنسعي 
بولعدعغان  ظعككعسعضة  بذ  بولسا،  يةتكةن  يةرضة  ظأتكىزىدعغان  مذناسعؤةت 
ظازاص ؤة لةنةتلةر صةقةت ياسعنعشتعال بعرـ  بعرعضة ظوخشعؤالغانالرغا بولعدعغان 
ظازاب ؤة لةنةتلةردعن قاتتعق ؤة ظئغعردذر. شذنعث ظىحىن ضةص ـ سأز قعلعش 
هةتتا  ظوخشعؤئلعش  ظادةملةرنع  ظوخشعؤالغان  بعرعضة  ـ  بعر  ياسعنعشتا  ؤة 
ظايالالر  باشقا  ظايالنع  قعلعدعغان،  بةححعؤازلعق  بعلةن  ظةرلةر  باشقا  ظةرنع 
بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىدعغان يةرضة ظاصعرعص قويماسلعقع ظىحىن 

ظأيلةردعن حعقعرعص يعراق يةرلةرضة قذغلعؤئتعشكة بذيرذلدع.«)2(

بالعنع قذتذدا يئتعشتىرىشنعث هأكمع

قعلعش  ظامالعنع  تذغماسلعقعنعث  ظايالالرنعث  تذغماس  دوختذرالر  بةزع 
ظىحىن بةزع يعثع يولالرنع ظعجاد قعلعص حعقتع. ظذالر >قذتذدا يئتعشتىرىلضةن 
حعقعص  قعلعص  ظعجاد  يولنع  بعر  ظاتعلعدعغان  بعلةن  ظعسعم  دئضةن  بالعالر< 
ظذرذغنعث،  حعقارغان  ظذرذغدانلعقع  ظايالنعث  يولنع  بذ  ؤة  قويدع  ظوتتذرغا 
ظذرذغداننع باال ياتقذغا تذتاشتذرذص تذرعدعغان يولنعث تاملعرعغا حاصلعشعص 
سةؤةبعدعن  بارماسلعق  يئتعص  ياتقذسعغا  باال  ظايالنعث  ظذرذغنعث  قئلعص 
كئلعص حعققان تذغماسلعقنع داؤاالش ظىحىن بعر ؤاسعتة قعلدع. >باال ياتقذدعكع 
ظةر كعشع ظةسلع  يارعتعلغان،  قعلعدعغان  ـ سأز ؤة هةرعكةت  ظةردةك ضةص  يارعتعلغاندعال  ظايال كعشع ظةسلع  يةنع    )((
يارعتعلغاندعال ظايالدةك ضةص ـ سأز ؤة هةرعكةت قعلعدعغان يارعتعلغان بولسا، بذالرنعث هةر بعرع ظأزلىرعنعث بذ خذيعنع 

ظاستا ـ ظاستا  تاشالشقا بذيرذلعدذ. ت.
)2( »فةتهذلبارع«، 0) ـ توم، 333 ـ بةت.
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بالعالر< هةققعدعكع ظعلعمدة بايان قعلعنعشعحة: ظةردعن حعققان مةنعي ظايال 
يولدا  بذ  بعلةن  تةقدعرع  تاظاالنعث  اهلل  حاثلعشعش  بعلةن  ظذرذغع  كعشعنعث 
ظايالنعث  بعلةن  مةنعي  ظةرنعث  قئلعشع  ظعتعلعص  يولنعث  بذ  تاماملعنعدذ. 
ظذرذغعنعث حاثالشماسلعقعغا سةؤةب بولعدذ. ظةضةر ظذرذغ حاثالشقان تةقدعردعمذ 
ظذ يولنعث ظعتعلعص قئلعشع ظذنعث باال ياتقذغا يئتعص بئرعشعنع حةكلةيدذ. شذ 
سةؤةبتعن بةزع ظايالالر تذغماس كئلعدذ. ظةنضعلعيةلعك ظعككع دوختذر مذشذ 
سةؤةب بعلةن تذغماسلعق كئسعلعضة ضعرعصتار بولغان ظايالالرنعث ظذرذغعنع 
ظىحىن  حاثالشتذرذش  سعرتعدا  تعنعنعث  ظايالنعث  بعلةن  مةنعيسع  ظةرنعث 
ظارقعلعق  قعلعش  ظوصعراتسعية  بولسا  بذ يول  تئصعص حعققان.  بعر يول  يعثع 
ظايالنعث ظذرذغدانعدعن ظذنعث ظذرذغع ظئلعنعص ظايالنعث ظئرعدعن ياكع باشقا 
ظعحعدة  بعرعنعث  قذتذللعرعنعث  تةجرعبة  بعلةن  مةنعي  ظئلعنغان  ظةردعن  بعر 
بعلةن  ظةرنعث مةنعيسع  ظعحعدة  قذتذنعث  ظذرذغع  ظايالنعث  حاثالشتذرعلعدذ، 
حاثلعشعص ؤة ظارعلعشعص بولغاندعن كئيعن قذتذدعن حعقعرعلعدذ، ظذرذغنعث 
كأتىرضةن  قورساق  بعلةن  ظأتكىزىش  مذناسعؤةت  جعنسعي  خذددع  هةتتا 
ياتقذسعدا  باال  ظايالنعث  ظوخشاش  حذثايغعنعغا  ياتقذسعدا  باال  ظايالالرنعث 
ظىسىص يئتعلعص حذثعيعشع ظىحىن ظذ ظذرذغ تةكرار ظايالنعث باال ياتقذسعغا 

قويذلذص باال ياتقذغا تعكعلعدذ.
تذغماسلعقعنعث  ظأزعنعث  ظايالنعث  بعر  مذسذلمان  دعنعدا  ظعسالم  مةن، 
ظامالعنع قعلعش ظىحىن بذ يولنع تذتذشعنع حةكلةيدعغان نذرغذنلعغان سةؤةب 

بار، دةص قارايمةن. تأؤةندعكعلةر ظذ سةؤةبلةرنعث بعر قعسمع:
1 ـ ظذ ظايال، ظذنعثدعن ظذرذغ ظئلعش ؤة ظذ ظذرذغ حاثلعشعص بولغاندعن 
كئيعن ظذنع باال ياتقذغا تةكرار سئلعش ظىحىن قعلعنغان ظوصعراتسعية جةريانعدا 
ؤة  حوقذم  حعقعشع  ؤذجذدقا  دعنعدا  ظعسالم  قعلعدذ.  دذحار  خةتةرضة  ظأزعنع 
نةتعجعسع يىزدة ـ يىز بولمعغان بعر ظعشنع قعلعمةن، دةص ظئنعق بولغان بعر 

خةتةرضة ظأزعنع دذحار قعلعشع توغرا ظةمةستذر.
بولذش  دذحار  خةتعرعضة  كئتعش  بولذص  يوق  نةسةبعنعث  بالعنعث  ـ   2
ظعهتعمالع بار. حىنكع ظايالنعث ظذرذغع بعلةن ظةرنعث مةنعيسعنع حاثالشتذرغان 
دوختذر سةؤةنلعك ياكع قةستةنلعك بعلةن ظايالنعث ظذرذغعنع ظذنعث ظئرعنعث 
مةنعيسع بعلةن ظةمةس باشقا بعر ظةرنعث مةنعيسع بعلةن حاثالشتذرذص قويذشع 
مذمكعن. بذ هالةتتة بالعنعث نةسةبع ظئنعقسعز بولذص كئتعدذ. ظعسالم دعنعدا 
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مةهرةملعرعدعن  نعكاهنعث  ظىحىن  بولعشع  توغرا  نعكاهنعث  قعلعشقا،  توي 
باشقا بعر ظادةم بعلةن قعلعنعشعغا، مةهرةملعرعضة قاراشنعث توغرا بولعشعغا، 
مةهرةملعرعدعن باشقا بعرسعضة قاراشنعث هارام بولعشعغا، معراس ظئلعش ؤة 
ظألضةن ظذرذقـ  تذغقعنعنعث قالدذرذص قويغان مالـ  دذنياسعغا ظعضعدارحعلعق 
مذناسعؤةتنع  تذغقانلعق  ـ  ظذرذق  ؤة  يأتكىلىشعضة  هوقذقعنعث  قعلعش 
كىحلةندىرىشكة ظوخشاش نذرغذنلعغان هأكىملةر نةسةبنعث ظئنعق ؤة توغرا 
بولعشعغا مذناسعؤةتلعكتذر)1(. شذنعث ظىحىن ظعسالم دعنع بالعنعث نةسةبعنعث 

ظئنعق، صاك ؤة توغرا بولعشعغا ناهايعتع كأثىل بألعدذ.
بعر  بولمعغان  صىشتعدعن  ظأز  ظعنساننعث  بعر  تاظاال  اهلل  ظىحىن  شذنعث 
ظأز  هةقعقعي  ظذنع  ؤة  قعلدع  هارام  دئيعشعنع  باالم<  >مئنعث  بالعنع: 
بذ  تاظاال  اهلل  بذيرذدع.  حاقعرعشقا  بعلةن  ظعسمع  ظادةمنعث  بولغان  دادعسع 
ياراتقعنع  ظادةمنعث ظعحعدة ظعككع يىرةك  هةقتة مذنداق دئدع: «اهلل هئح 
يوق، سعلةر زعهار قعلغان ظاياللعرعثالرنع اهلل سعلةرضة ظانا قعلغعنع يوق، 
سعلةر باال قعلعؤالغانالرنعمذ اهلل )هةممة هأكىمدة ظأز صذشتذثالردعن بولغان( 
بالعلعرعثالرنعث هأكمعدة قعلمعدع، بذ )يةنع ظأز صذشتذثالردعن بولمعغانالرنع 
باال دئيعش( صةقةت ظاغزعثالردا ظئيتعلغان سأزدذر، اهلل هةق )سأز(نع ظئيتعدذ، 
توغرا يولغا باشاليدذ. ظذالرنع ظاتعلعرعنعث ظعسعملعرع بعلةن حاقعرعثالر، بذ 
ظذ  بعلمعسةثالر،  ظاتعلعرعنع  ظذالرنعث  ظةضةر  توغرعدذر،  دةرضاهعدا  نعث  اهلل 
حاغدا ظذالر سعلةرنعث دعنعي قئرعنداشلعرعثالردذر، دوستلعرعثالردذر، سعلةر 
سةؤةنلعكتعن قعلعص سالغان ظعشالردا سعلةرضة هئح ضذناه بولمايدذ، لئكعن 
قةستةن قعلغان ظعشعثالردا )سعلةرضة ضذناه بولعدذ(، اهلل ناهايعتع مةغصعرةت 

قعلغذحعدذر، ناهايعتع مئهرعباندذر» )2(
>مئنعث  ظادةمنع  باشقا  دادعسعدعن  ظأزعنعث  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
))( مةسعلةن: بعر ظايالدعن ظئلعنغان ظذرذغقا باشقا بعر ظةرنعث مةنعيسعنع ظارعالشتذرذص ظذنعث باال ياتقذسعغا سالغان، 
ظاندعن ظذ ظايال بالعنع تذغقان بولسا، بذ هالةتتة باال ظذ ظايالنعث ظئرعنعث بالعسع هئسابالنمايدذ. بالعنعث ظايالنعث ظئرعدعن 
نةسةبع يوق بولعدذ. باال مةنعيسع ظئلعنغان هئلعقع ظةرنعث بالعسع ؤة ظذ ظةرنعث بالعلعرع بعلةن دادا تةرةصتعن بعر تذغقان 
قعلعص  توي  بعلةن  بالعلعرع  ظادةمنعث  هئلعقع  ظئلعنغان  مةنعيسع  بعلمةستعن  كئيعن  بولغاندعن  باال حوث  هئسابلعنعدذ. 
قئلعشع مذمكعن. بذ هالةتتة دادا بعر، ظانا باشقا بعر تذغقانالر توي قعلغان هئسابلعنعدذ. بذالرنعث توي قعلعشع ظعسالم 
دعنعدا توغرا ظةمةستذر. شذنعثدةك يةنة ظذ باال ظةرنعث باشقا ظايالدعن بولغان بالعلعرع بعلةن بعر توغقان هئسابالنمايدذ. 
شذنعث ظىحىن ظةضةر ظذ باال ظذغذل بولسا، ظةرنعث باشقا ظايالدعن بولغان قعز بالعلعرع بعلةن، ظةضةر ظذ باال قعز بولسا، 
بذ مةزكذر ظعش كةلتىرىص  ظأيدة تذرذشع توغرا ظةمةس. مانا  بعر  بعلةن  بالعلعرع  بولغان ظذغذل  ظايالدعن  ظةرنعث باشقا 

حعقعرعدعغان يامان ظاقعؤةتكة بئرعلضةن ظعككع معسالدذر. ت.
)2( سىرة ظةهزاب 4 ــــ 5 ـ ظايةتلةر. 
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دادام< دئضةن كعشعضة قاتتعق تةهدعد قعلعص مذنداق دئدع: »كعمكع بعلعص 
كاصعر  قعلسا،  دةؤا  دةص  >دادام<  كعشعنع  بعر  باشقا  دادعسعدعن  ظأز  تذرذص 
ظذ  قعلسا،  دةؤا  دةص  >مئنعث<  نةرسعنع  بولمعغان  ظأزعنعث  كعمكع  بولعدذ. 

كعشع بعزدعن ظةمةس. ظذ ظأز جايعنع جةهةننةمدعن تةييارلعؤالسذن« )1(
ظأز  كعشعنعث  بعر  »كعمكع  دئدع:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
ظاتعسع ظةمةسلعكعنع بعلعص تذرذص ظذنع >ظاتام< دةص دةؤا قعلسا، جةننةت 

ظذنعثغا هارام بولعدذ« )2(
ساقالشقا  صاك  نةسةبلةرنع  دعنعنعث  ظعسالم  هةدعسلةر  ؤة  ظايةت  مةزكذر 
قانحعلعك ظةهمعيةت بئرعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ. اهلل تاظاال بالعالرنعث 
هارام  زعنانع  ظىحىن  ساقلعنعشع  صاك  كةتمةي  ظارعلعشعص  نةسةبلعرعنعث 
ظذنعث  كئيعن  كةتكةندعن  ظألىص  ظئرع  ياكع  قعلعنغان  تاالق  ظايال  قعلدع. 
سئتعص  حأرة  ؤة  بئكعتتع  قعلعص  قانذنع  بعر  ظعسالمنعث  تذتذشعنع  ظعددةت 
بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشتعن ظعلضعرع  ظالغاندعن كئيعن ظذنعث 

ظذنعث باال ياتقذسعنع صاكعزالشنع بذيرذدع))(.  
دوختذر قانحعلعك ظعشةنحعلعك بولسا بولسذن بذ ظعشتا دوختذرنعث قارارع 
بالعنع ظذنعث نةسةبعنعث يوق بولذص كئتعش خةتعرعضة ظئلعص بارعدذ. شذنعث 
ظىحىن مةن بعر تةرةصتعن ظايالنعث هاياتعنعث خةتةرضة يولذقعشعنعث يةنة بعر 
بالعنعث نةسةبعنعث خةتةرضة يولذقعشعنعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىن  تةرةصتعن 
تذغماس ظايالنع بذ خعل يول بعلةن تذغدذرذشنع توغرا بولمايدذ، دةص قارايمةن. 
شةرعظةت قاظعدعلعرعنعث بعرعدة مذنداق بايان قعلعنغاندذر: >يامان ظعشنعث 
ظالدعنع ظئلعش ياخشع ظعشنع قولغا كةلتىرىشتعن ظالدعنقع ظورذندا تذرعدذ. 

هارامغا سةؤةبحع بولعدعغان ظعشنع قعلعشمذ هارامدذر<. 
بويعحة  قاراشع  شةرعظةتنعث  ظايالنعث  يةنة  باشقا  خةتةردعن  مةزكذر 
ظايال  ؤة  ظةر  دوختذر،  نةححة  بعر  يةرلعرعنع  بولمايدعغان  ظئحعشقا  ظأزعنعث 

))( ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.

)2( ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.
)3( يةنع بعر ظادةم حأرة سئتعؤالسا ظذنعث بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشع هاالل بولعدذ. ظةضةر ظذ قورسعقعدا بار 
ظأتكىزىشع  مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  ظذنعث  قةدةر  بولغانغا  تذغذص  حأرة  ظذ  تاكع  ظادةمنعث  سئتعؤالغان  بولسا،  حأرة 
توغرا ظةمةس. ظةضةر ظذنعث قورسعقعدا بولمعسا، سئتعؤالغان ظادةمنعث تاكع حأرة بعر قئتعم هةيز كأرىص باال ياتقذسعنع 
صاكعزلعمعغذحة ظذنعث بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشع توغرا ظةمةس. ظذ تاكع بعر قئتعم هةيز كأرىص بولغعحة ظذنعث 

بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةي تذرذص تذرذش ظذنعث باال ياتقذسعنع صاكعزالش دةص ظاتعلعدذ. ت.
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سعستعراالرنعث ظالدعدا ظئحعشقا توغرا كئلعدذ.

ظةر دوختذرنعث ظايال كعشعنع داؤالعشعنعث هأكمع

بعزنعث بذ يةردة: ظايالنعث تذغماس بولعشع ظأزعنع داؤاالش ظىحىن يات 
ظئحعشقا  ظأزعنعث  بويعحة  قاراشع  شةرعظةتنعث  ظالدعدا  دوختذرنعث  ظةر  بعر 
بولمايدعغان يةرلعرعنع ظئحعشقا رذخسةت قعلعدعغان كئسةللةرنعث قاتارعدعنمذ؟ 

دئضةن سوظالنع ظأزعمعزدعن سورذشعمعز الزعم.
مةن تاكع هازعرغا قةدةر بذ سوظالنعث ظئنعق بعر جاؤابعنع ظذحراتمعدعم. 
لئكعن مةن هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث سأزلعرعدعن بعر ظايالنعث تذغماس 
بولعشع ظذنعث يات بعر ظةر دوختذرنعث ظالدعدا ظأزعنعث ظئحعشقا بولمايدعغان 
يةرلعرعنع ظئحعشقا رذخسةت قعلعدعغان كئسةللةرنعث قاتارعدعن ظةمةسلعكعنع 
جعنسعي  ظايالنعث  بعر  مةزهةصعدعكعلةر  هةنةفعي  حىنكع  يئتةلةيمةن.  بعلعص 
ظةزاسعدعكع كئسةل بعلةن ظذنعث باشقا ظةزالعرعدعكع كئسةلضة باشقا ـ باشقا 
هأكىم بئرعدذ. هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر ظةضةر كئسةل بعر ظايالنعث جعنسعي 
كئتعدعغان  ظألىص  بعلةن  سةؤةبع  كئسةل  ظذ  ظايال  ظةضةر  بولسا،  ظةزاسعدا 
دةرعجعدة بولمعسعال ياكع تاقةت قعاللمايدعغان دةرعجعدة بةك ظاغرعص كةتمعسعال، 

ظذ ظايالنع ظةر دوختذرنعث داؤالعشع بولمايدذ، دةص قارايدذ.  
»دوختذر  دئدع:  مذنداق  ظاصتورع  كعتابنعث  دئضةن  >ظةددذررذلمذختار< 
ظعهتعياجلعق  كأرىشكة  كئسةلنع  ظذ  صةقةت  يئرعضة  كئسةل  كعشعنعث  ظايال 
بولغانغا حذشلذق يةرضعال قارايدذ. حىنكع حةكلةنضةن ظعشالرنع صةقةت ظذنعثغا 
حىشكةن ظعهتعياجقا حذشلذقال قعلعش رذخسةت قعلعنعدذ. ظةضةر ظايال كعشعنع 
داؤااليدعغانلعقعنع  قانداق  ظذنع  ظايالغا  بعر  باشقا  كةلسة،  توغرا  داؤاالشقا 
ظأضعتعش الزعم ؤة )ظذنع، داؤاالشنع ظأضةنضةن هئلعقع ظايال داؤالعشع الزعم(. 
تئضعشلعك  يئصعشقا  ظادةمنعث  جعنستعكع  ظأزعنعث  ظادةمنعث  بعر  حىنكع 
قارعغاندا  قارعغعنعغا  ظادةمنعث  جعنستعكع  باشقا  قاراش  يةرلعرعضة  بولغان 

)ضذناهع( يةثضعلرةك بولعدذ.« 
ظعبنع ظابعدعن )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( >جةؤهةر< دئضةن 
ظايال  »ظةضةر  قعلعدذ:  نةقلة  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظاصتورعنعث  كعتابنعث 
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بولسا، كئسةلنع  يةردة  باشقا  ظةزاسعدعن  ظذنعث جعنسعي  كعشعنعث كئسعلع 
ظذ،  حىنكع  بولعدذ.  قارعشعغعمذ  دوختذرنعث(  )ظةر  يةرضة  ظذ  داؤالعغاندا 
قاراشقا مةجبذر بولذص قالغان يةردذر. ظةضةر ظايالنعث كئسعلع ظذنعث جعنسعي 
ظةزاسعدا بولسا، باشقا بعر ظايالغا ظذنع قانداق داؤاالشنع ظأضعتعص قويذش 
الزعم ؤة )ظذنع ظذ ظايالنعث داؤالعشع الزعم(. ظةضةر ظايال كعشع تئصعلمعغان 
ؤة كئسةل ظايالنعث ظألىص كئتعشعدعن ظةندعشة قعلعنعدعغان ياكع ظذ ظايالنعث 
كئسعلع تاقةت قعاللمايدعغان دةرعجعدة بةك ظاغرعص كةتكةن بولسا، بذ هالةتتة 
ظذنعث كئسةل يئرعدعن باشقا هةممة يةرنع قاتتعق يأضىؤئتعص ظذ ظايالنع ظةر 
دوختذر داؤااليدذ. ظذنع داؤالعدعغان ظادةم ظايالنعث كئسعلع بار يةردعن باشقا 

يةرضة ظامال بار قارعمايدذ.«   
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث يذقعرعدعكع سأزلعرعدعن بعز ظةر دوختذرنعث 
تذغماس ظايالنع داؤاالشنعث هأكمعنعث قانداق ظعكةنلعكعنع بعلعؤئلعشعمعز 
مذمكعن. ظذالرنعث مةزكذر سأزلعرعدعن بعر ظايالنعث تذغماسلعق كئسعلعضة 
ضعرعصتار بولغانلعق سةؤةبع بعلةن ظةر دوختذرنعث ظالدعدا ظأزعنعث يئصعشقا 
بولمايدعغانلعقع  توغرا  شةرعظةتتة  ظئحعشقا  يةرلعرعنع  بولغان  تئضعشلعك 
ظألىص  ظايالنعث  بعر  كئسعلع  تذغماسلعق  حىنكع  تذرعدذ.  حعقعص  ظئنعق 
ظاغرعص  دةرعجعدة  قعاللمايدعغان  تاقةت  ظذ  هةتتا  ظذنعثغا  ياكع  كئتعشعضة 
مةزكذر  ظذالرنعث  ظةمةس.  كئسةللةردعن  بولعدعغان  سةؤةبحع  قئلعشقا 
سأزلعرعدعن يةنة بعز ظايالنعث هاياتعغا هئحقانداق خةتعرع يوق ياكع ظايالغا 
هئحقانداق بعر ظاغرعققا سةؤةبحع بولمعغان كعحعك كئسةللةر ظىحىن كأرىنىش 
قانداق  هأكمعنعث  ظايالالرنعث  كئتعدعغان  قئشعغا  دوختذرالرنعث  ظةر  ظىحىن 
هةنبةلعي  مةسعلعضة  بذ  ظةمما  مذمكعن.  بعلعؤئلعشعمعز  بولعدعغانلعقعنعمذ 
قارعغاندا  مةزهةصعدعكعلةرضة  هةنةفعي  هأكمع  بةرضةن  مةزهةصعدعكعلةرنعث 
»كئسةلنعث  مةزهةصعدعكعلةر:  هةنبةلعي  حىنكع  كئلعدذ.  ظئلعص  ظاسانلعق 
ظايالنعث جعنسعي ظةزاسعدا بولعشع بعلةن ظذنعث باشقا يةرلعرعدة بولعشعنعث 
ظارعسعنع ظايرعماستعن كئسةل ظايالنعث قانداق يئرعدة بولسا بولسذن، ظذنع 
داؤاالش ظىحىن ظةر دوختذرنعث ظذ يةرضة قارعشعغا بولعدذ« دئدع. بذ هةقتة 
دةيدذ:  مذنداق  قذدامة  ظعبنع  بولغان  ظالعمالردعن  مةزهةصعدعكع  هةنبةلعي 
»مةيلع ظايالنعث جعنسع ظةزاسع بولسذن مةيلع باشقا يةر بولسذن )داؤاالش 
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يةرضة  ظذ  دوختذرنعث  ظةر  بولسا،  يةر  حىشكةن  ظعهتعياج  قاراشقا  ظىحىن( 
قارعشعغا بولعدذ. حىنكع ظذ )قاراشقا( ظعهتعياج حىشكةن يةردذر.«)1(

قاراشنع  ظذنعثغا  بولعشع  ضعرعصتار  كئسةلضة  تذغماس  ظايالنعث  س: 
ظعهتعياجلعق قعلعدعغان كئسةللةردعنمذ؟

تذتذلغاندا،  نةزةردة  كةتكةنلعكع  كأصىيىص  صاساتنعث  ـ  صعتنة  كىنعمعزدة 
بذ مةسعلعدة بعزنعث هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعنع تذتذشعمعز 
ياخشعدذر. بولذصمذ بذ، ظعسالم دعنع بةك ظعهتعيات قعلعشقا بذيرذغان مذهعم 

بعر تئمعغا ظاالقعدار مةسعلعدذر.

ظأيلعنعشنعث يولغا قويذلذشعغا بولغان ظعهتعياج

هأرمةتلعك  مةخلذقاتالردعن  بارلعق  يىزعدعكع  يةر  ظعنساننع  تاظاال  اهلل 
قعلدع، ظذنع يةر يىزعدة ظورذنباسار بولذشقا تةييارلعدع ؤة ظذنعث صةزعلعتعنع 
بعلعملةر  ؤة   مةرعصةت  خعل  ـ  خعلمذ  ظورذنالشتذرغان  ؤذجذدعدا  ظذنعث 
ؤاقتعدا  »ظأز  دئدع:  مذنداق  هةقتة  بذ  تاظاال  اهلل  قعلدع.  نامةيةندة  بعلةن 
صةرؤةردعضارعث صةرعشتعلةرضة: »مةن يةر يىزعدة خةلعصة )يةنع ظورذنباسار( 
يارعتعمةن « دئدع. صةرعشتعلةر: »يةر يىزعدة بذزذقحعلعق قعلعدعغان، قان 
تأكعدعغان )شةخسنع( خةلعصة قعالمسةن؟ هالبذكع بعز بولساق سئنع صاك دةص 
مةدهعيلةيمعز، مذقةددةس دةص مةدهعيلةيمعز« دئدع. اهلل »مةن هةقعقةتةن 
شةيظعلةرنعث  صىتىن  اهلل  دئدع.  بعلعمةن«  نةرسعلةرنع  بعلمةيدعغان  سعلةر 
كأرسعتعص:  صةرعشتعلةرضة  ظذالرنع  ظاندعن  ظأضةتتع،  ظادةمضة  ناملعرعنع 
»)خةلعصة بولذشقا ظادةمضة قارعغاندا بعز هةقلعق دةيدعغان قارعشعثالردا( 
بئرعثالر«  ظئيتعص  ماثا  ناملعرعنع  شةيظعلةرنعث  بذ  بولساثالر،  راستحعل 
تونذيمعز.  دةص  صاك  كةمحعلعكلةردعن(  )صىتىن  »سئنع  صةرعشتعلةر:  دئدع. 
هةممعنع  سةن  هةقعقةتةن  بعلمةيمعز،  باشقعنع  بعلدىرضةندعن  سةن  بعز 
»ظع  اهلل:  دئدع.  قعلغذحعدذرسةن«  ظعش  بعلةن  هئكمةت  بعلضىحعدذرسةن، 
ظادةم  دئدع.  بةرضعن«  ظئيتعص  ناملعرعنع  نةرسعلةرنعث  بذ  ظذالرغا  ظادةم! 
ظذالرغا بذ نةرسعلةرنعث ناملعرعنع ظئيتعص بةرضةن حاغدا، اهلل: »مةن سعلةرضة، 

))( >ظةلمذغنع<، 6 ـ توم. 
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ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع غةيعبلةرنع هةقعقةتةن بعلعص تذرعمةن، ظاشكارا 
ؤة يوشذرذن ظعشعثالرنع بعلعص تذرعمةن، دئمعضةنمعدعم« دئدع» )1(

بذنداق بولغان ظعكةن، اهلل تاظاالنعث يةر يىزعدة ظورذنباسار قعلعص ياراتقان 
ظايالنعث  بعلةن  ظةر  ؤة  كأصىيىشتعن  نةسعللعنعص  ظذنعث  ظىحىن  بذ مةخلذق 
يةر  قالماي  ظأزىلىص  مةخلذقنعث  ظذ  ظعبارةت  سئلعشتعن  رةتكة  ظاالقعسعنع 
قويذشقا  يولغا  تىزىمنع  بعر  داؤامالشتذرعدعغان  كئلعشعنع  بارلعققا  يىزعدة 
توغرا كئلعدذ. شذنعث ظىحىن اهلل تاظاال ظعنسانغا ظأيلعنعشنع يولغا قويدع. 
كئرةكلعك  ظىحىن  ظذنعث  ؤة  بةردع  توختذتذص  تىزىم  بعر  ظىحىن  ظأيلعنعش 
بولغان هةممة هأكىملةرنع بايان قعلعص بةردع. هةتتا بعز قذرظان كةرعمنعث 
ظاالقعدار  ظذنعثغا  ؤة  ظأيلعنعش  ظايةتلعرع  صىتىن  ظعحعدة  سىرعلعرعنعث 
ماؤزذالرنعث هأكىملعرعنع تةصسعلعي بايان قعلعص كةلضةن بعر نةححة سىرعلةرنع 
ظذحرعتعمعز. مانا بذ ظعسالم دعنعنعث ظأيلعنعش مةسعلعسعضة ناهايعتع كأثىل 
ظعش  بعر  مذهعم  ظةث  هاياتعدا  ظعنسان  ظأيلعنعشنعث  ؤة  بعلضةنلعكعنعث 

ظعكةنلعكعنعث ظعصادعسعدذر.
ظأيلعنعشنعث يولغا قويذلغانلعقع اهلل تاظاالنعث ظعنسانالرغا قعلغان كاتتا 
نئمةتلعرعنعث بعرعدذر. اهلل تاظاال ظعنسانالرغا قعلغان بذ نئمعتعنع: »ظايالالر 
سعلةرنعث  ظذالرنع  نعث(  )اهلل  ظىحىن  ظئلعشعثالر  ظىلصةت   – ظذنسع  بعلةن 
ظأز تعصعثالردعن ياراتقانلعقع، ظاراثالردا )يةنع ظةر – خوتذن ظارعسعدا( مئهر 
كأرسعتعدعغان(  قذدرعتعنع  )كامالع  نعث  اهلل  ظورناتقانلعقع  مذهةببةت   –
ظاالمةتلعرعدعندذر، صعكعر يىرضىزعدعغان قةؤم ظىحىن، شةك - شىبهعسعزكع، 
بذنعثدا نذرغذن ظعبرةتلةر بار» )2( دئضةن ظايعتعضة ظوخشاش قذرظان كةرعمنعث 

نذرغذنلعغان ظايةتلعرعدة بايان قعلعص كةلدع. 
سةؤةبعدذر.  كئلعشعنعث  بارلعققا  جةمعيعتعنعث  ظعنسانالر  ظأيلعنعش 
ظارعسعدا  ظذالرنعث  قعلعدذ.  يئقعن  ظارعسعنع  ظعنسانالرنعث  بولسا  ظأيلعنعش 
تذرغذزعدذ.  ظاالقعسعنع  ياردةملعشعش  ظارا  ـ  ظأز  معهرعبانلعق،  دوستلذق، 
ظادعمعضة  سىيىملىك  ظعنسان  يات  يئقعنعغا،  ظعنسان  يعراق  ظأيلعنعشتة 
ياراتتع،  ظابعمةنعدعن  ظعنساننع  »اهلل  دئدع:  مذنداق  تاظاال  اهلل  ظايلعنعدذ. 
قعلعدعغان  صةيدا  باجعلعق  قذدا-  ؤة  ظةر  بئرعلعدعغان  نعسبةت  بالعالر  ظذنع 

))( سىرة بةقةر 30 ــــ 33 ـ ظايةتكعحة. 
)2( سىرة رذم )2 ـ ظايةت. 
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ظايال )دعن ظعبارةت ظعككع خعل قعلعص( ياراتتع، صةرؤةردعضارعث هةممعضة 
قادعردذر» )1( 

ظأيلعنعش ظارقعلعق بالعالرنعث نةسةبلعرعنعث يوق بولذص ؤة ظارعلعشعص 
كئتعشعدعن ساقلعنعص قالغعلع بولعدذ. ظأيلعنعش بعلةن بعر ظادةم ظأزعنعث 
جةمعيةتتعكع ظورنعنع ؤة باشقعالر بعلةن بولغان ظاالقعسعنع تونذص يئتعدذ. 
ناهايعتع  ظىحىن  هاياتع  ظعقتعسادعي  ؤة  ظعجتعماظعي  ظعنساننعث  ظأيلعنعش 
مذهعم بعر ظعشتذر. ظأيلعنعش يةنة اهلل تاظاال ظعنساننعث ؤذجذدعدا ياراتقان 
ظذنعث تةبعيتعدعكع ظةدةب ـ ظةخالقالرغا ظذيغذن كئلعدعغان ظةخالقع كامعللعققا 

قايتذرغان بعر جاؤابتذر. 

ظعسالم كئلعشتعن بذرذنقع دةؤردة ظةرةبلةرنعث ظأيلعنعش 
شةكعللعرع

ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( ظعسالم كئلعشتعن بذرذنقع 
دةؤرعدة ظةرةبلةرنعث قانداق ظأيلعنعغانلعقعنع بايان قعلعص بةردع. بذ هةقتة 
ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظاظعشة  ماثا  دئدع:  مذنداق  ظةلزذبةير  ظعبنع  ظأرؤة 
رازع بولسذن!( ظعسالم كئلعشتعن بذرذنقع دةؤرعدة نعكاهلعنعشنعث تأت خعل 

شةكعلدة بولعدعغانلعقعنع خةؤةر بئرعص مذنداق دئدع:
ظذ تأت خعل نعكاهنعث بعر خعلع خذددع كعشعلةر بذ ضىنكع دةؤرعمعزدة 
ظأيلةنضةندة قعلعدعغانغا ظوخشاشال بعر كعشع قعزع ياكع هةمشعرعسع بار 
ظادةمنعث قئشعغا قعزعغا ياكع هةمشعرعسعضة خئرعدار بولذص بئرعص ظذنعث 

تويلذقعنع بئرعص نعكاهالص ظاالتتع.
كئيعن:  بولغاندعن  صاك  هةيزدعن  ظايالعغا  كعشع  بعر  خعلع:  ظعككعنحع 
ظأتكىزىشنع  مذناسعؤةت  جعنسعي  ظذنعثدعن  بئرعص  قئشعغا  صاالنعنعث  سعز 
ظأتكىزىشنع  مذناسعؤةت  جعنسعي  ظايالنعث  ظذ  تاكع  دةيتتع.  قعلعث،  تةلةص 
بولغانغا  ظاشكارا  كأتىرضةنلعكع  قورساق  ظادةمدعن  هئلعقع  قعلغان  تةلةص 
قةدةر ظذ ظايالنعث ظئرع ظذ ظايال بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةيتتع. 
هةتتا ظذ ظايالنع تذتمايتتع. ظايالنعث جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكأزىشنع تةلةص 

))( سىرة فذرقان 54 ـ ظايةت. 
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خالعسا  بولسا،  ظاشكارا  كأتىرضةنلعكع  قورساق  ظادةمدعن  هئلعقع  قعلغان 
بعلةن  ظادةم  باشقا  ظأتكىزةتتع.  مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  ظايال  ظذ  ظئرع 
جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشنع تةلةص قعلعش تذغذلعدعغان بالعنع ظةقعللعق 
نعكاه  بذ  مانا  ظعدع)1(.  ظىحىن  مةقسةت  دئضةن  تذغذلسذن،  شأهرةتلعك  ؤة 

>جعنعسع مذناسعؤةت ظأتكىزىشنع تةلةص قعلعش نعكاهع< دةص ظاتعالتتع.
ظىحعنحع خعلع: سانع 10 كعشعدعن ظاز بولغان بعر توص كعشع يعغعلعص 
بعلةن  ظايال  ظذ  بعرع  هةر  ؤة  كئرةتتع  قئشعغا  ظايالنعث  بعر  هةممعسع 
بالعنع تذغذص  ظايال قورساق كأتىرىص  جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزةتتع. ظذ 
بعر نةححة كىن ظأتىص كةتكةندعن كئيعن ظذالرنع حاقعرعص ظئلعص كئلعشكة 
ظادةم ظةؤةتةتتع. ظذالرنعث ظعحعدعن بعرةرسعمذ ظايالنعث قئشعغا كئلعشتعن 
توصلذنذص  قئشعغا  ظايالنعث  هةممعسع  ظذالرنعث  هةتتا  تارتالمايتتع.  باش 
ظعش  قانداق  ظأزلعرعثالرنعث  سعلةر  مانا  ظذالرغا:  ظايال  كئيعن  بولغاندعن 
قعلغانلعقعثالرنع كأردىثالر، مةن تذغدذم، دةص ظذالرنعث ظعحعدعن ظأزع ياخشع 
كأرعدعغان بعرسعنعث ظعسمعنع ظاتاص تذرذص مانا بذ سئنعث باالث ظع صاالنع! 

دةيتتع. ظذ ظادةم بذنعثغا هئحبعر قارشعلعق كأرسىتةلمةي قوبذل قعالتتع.
تأتعنحع خعلع: بعر نةححة كعشع يعغعلعص بعر ظايالنعث قئشعغا كئرةتتع. 
ظايال قئشعغا كئرضةن ظادةم بعلةن جعنعسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشتعن باش 
تارتالمايتتع. ظةسلعدة ظذنداق قعلعدعغان ظايال ظعشعكلعرعضة )ظأزلعرعنعث 
بذزذق  حعقارغان  بايراق  ظىحىن(  بعلدىرىش  ظعكةنلعكعنع  ظايال  بذزذق 
جعنسعي  بعلةن  ظذالر  ظادةم  خالعغان  بوالتتع.  تاصقان  تةركعص  ظايالالردعن 
مذناسعؤةت ظأتكىزةلةيتتع. ظذالرنعث ظعحعدعن بعرةرسع قورساق كأتىرىص بالعنع 
تذغقاندعن كئيعن ظذنعث بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةن كعشعلةرنعث 
شةكعل  قئشعغا  ظايالنعث  ظذ  ظذالر  ؤة  توصلعناتتع  قئشعغا  ظذنعث  هةممعسع 
ظوقذيدعغان ظادةملةردعن)2( حاقعرتعص كعلةتتع. شةكعل ظوقذيدعغان ظادةملةر 
ظذالرنعث ظعحعدعن بالعغا ظوخشايدعغان بعر ظادةمضة: بذ باال سئنعث ظعكةن، 
دةيتتع. ظاندعن ظذ ظادةم بالعنع ظئلعص باغرعغا باساتتع. شذنعث بعلةن باال 
ظذنعث بالعسع هئسابلعناتتع. ظذ ظادةم بالعنعث ظأزعنعث بالعسع ظعكةنلعكعنع 
))( ظعسالم كئلعشتعن بذرذنقع دةؤرعدعكع ظةرةبلةرنعث ظادعتعدة تذغذلعدعغان بالعسعنع باتذر ظادةم بولسذن دئسة، ظايالعنع 
باتذر بعر ظادةم بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشكة، يىزلىك شأهرةتلعك ظادةم بولسذن دئسة، ظايالعنع يىزلىك ظادةم 

بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشكة بذيرذيتتع. ت.
)2( بذالر بعر ظادةمضة قاراص ظذنعث كعمنعث بالعسع ظعكةنلعكعنع تونذؤاالاليدعغان كعشعلةردذر. ت.
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قوبذل قعلعشتعن باش تارتالمايتتع. 
مذهةممةد ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر قعلعنعص هةق دعن بعلةن ظةؤةتعلضةندعن 
كئيعن ظعسالم كئلعشتعن بذرذنقع دةؤرعدعكع نعكاهالرنعث ظعحعدعن كعشعلةر 
دةؤرعمعزدة ظأيلةنضةندة قعلعدعغان نعكاهتعن باشقا )يةنع بعرعنحع خعلدعكع 

نعكاهتعن باشقا( هةممة نعكاهنع ظةمةلدعن قالدذرؤةتتع.)1( 

بعر ـ بعرعنعث قعزلعرعنع تويلذقسعز ظئلعشنعث هأكمعنعث بايانع

بذ خعل نعكاهمذ ظعسالم كئلعشتعن بذرذنقع دةؤرعنعث نعكاهلعرعنعث بعر 
خعلع بولذص ظعسالم دعنع ظذنع هارام قعلعص حةكلعضةندذر. بذ خعل نعكاهنعث 
حةكلةنضةنلعكع هةققعدة ظعبنع ظأمةر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( 
مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعرـ  بعرعنعث قعزلعرعنع تويلذقسعز 

ظئلعشتعن توستع.«)2( 

بذ خعلدعكع نعكاهنعث شةكلع تأؤةندعكعدةك بولعدذ: 

بئرعدذ.   تويلذقسعز  ظةهمةدكة  قعزعنع  قعزعنع سةمةتكة، سةمةت  ظةهمةد 
)بعز بذ خعلدعكع نعكاهنع >بعر ـ بعرعنعث قعزلعرعنع تويلذقسعز ظئلعش< 

دئضةن ظعسعم بعلةن ظاتعدذق.(
نعكاه  خعلدعكع  بذ  ظالعمالر  »بارلعق  دئدع:  مذنداق  ظابدذلبةر  ظعبنع 
بعلةن نعكاهلعنعشنعث بولمايدعغانلعقعغا بعر صعكعرضة كةلدع. لئكعن ظذالر بذ 
خعلدعكع نعكاهنعث توغرا بولعدعغانلعقع ياكع توغرا بولمايدعغانلعقع هةققعدة 
بعر صعكعرضة كئلةلمعدع. كأص ساندعكع ظالعمالر: بذ خعلدعكع نعكاه توغرا 
بولمايدذ، دةيدذ. بعر رعؤايةتتة ظعمام مالعك: بذ خعلدعكع نعكاه قعز بعلةن 
جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشتعن ظعلضعرع بذزذلذص كئتعدذ. ظةضةر بعر ظادةم 
بعلةن جعنعسعي مذناسعؤةت  ظذنعث  ظئلعص  بعلةن  نعكاه  بذ خعل  قعزنع  بعر 
ظأتكىزىص بولغان بولسا، ظذ نعكاه توغرا نعكاه، دةص قارعلعدذ، دئدع. ظعبنع 
مذنزعر بذ هةقتة ظةؤزاظعينعثمذ شذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع. هةنةفعي 

))( بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع ؤة ظعمام ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلغان. 
)2( ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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مةزهةصعدعكعلةر: بذ خعلدعكع نعكاه توغرا بولعدذ. لئكعن ظذ قعزالرنعث هةر 
دئدع.  الزعم،  بئرعش  تويلذقنع  ظئلعنغان  تةثتىشلعرعضة  ظذالرنعث  بعرعضة 
ظعسهاق  ظةهمةد،  ظعمام  رعؤايةتتة  بعر  لةيس،  سةؤرعي،  مةكهذل،  زأهرعي، 
مةزهةصعدعكعلةرضة  هةنةفعي  هةقتة  بذ  ظالعمالرمذ  قاتارلعقالر  ظةبذسةؤرع  ؤة 
ظوخشاش قاراشتعدذر. بعر قعسعم ظالعمالر: بذ نعكاه توغرا بولعدذ، دئضةنلعكع 
هةقتة  بذ  ظالعمالرمذ  بةزع  ظعحعدعن  مةزهةصعدعكعلةرنعث  شافعظعي  ظىحىن 
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرضة ظوخشاش قاراشقا كةلدع. لئكعن ظعمام شافعظعي 
)اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: صةقةت اهلل تاظاال هاالل قعلعص بةرضةن 
)نعكاهنعث هةممة شةرتلعرع تذلذص بولغاندعن كئيعن نعكاه قعلعنغان( ياكع 
سئتعص ظالغان ظايالالردعن باشقا ظايالالر بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىش 
خعل  ظذ  حةكلعسة،  نعكاهتعن  خعل  بعر  قانداق  شةرعظةت  ظةضةر  هارامدذر. 
نعكاه بعلةن نعكاه قعلعشنعث هارام بولعدعغانلعقع كىحلىكتذر، دئدع )1(.«              
بةزع  هةدعسنعث  قعلعندع.  بايان  قعزال  صةقةت  ظىحىن  معسال  هةدعستة 
رعؤايةتلعرعدة قعزنعث ظورنعغا هةمشعرة بايان قعلعنغاندذر. ظعمام نةؤةؤعي: 
»مةيلع هةمشعرة بولسذن مةيلع ظذغذل قئرعندعشعنعث قعزلعرع بولسذن بذ 
هةقتة ظذالرنعث هأكمع قعزنعث هأكمعضة ظوخشايدعغانلعقعغا بارلعق ظالعمالر 

بعرلعككة كةلدع)2(. توغرعسعنع اهلل تاظاال بعلضىحعدذر« دئدع.))( 
ـ  »بعر  دئدع:  مذنداق  ظاصتورع  كعتابنعث  دئضةن  >ظةددذررذلمذختار< 
بولسا،  سةؤةبع  توسالغانلقعنعث  ظئلعشتعن  تويلذقسعز  قعزلعرعنع  بعرعنعث 
بذ خعلدعكع نعكاهنعث تويلذقسعز بولغانلعقع ؤة قعزالرنعث بعرع يةنة بعرع 
ظىحىن تويلذق ظورنعدا هئسابالنغانلعقع ظىحىندذر. شذنعث ظىحىن بعز )يةنع 
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر( ظةضةر بعر قعز بذ خعل نعكاه بعلةن ياتلعق قعلعنسا، 
دئدذق.  ظئلعنعدذ،  تويلذق  معقداردا  ظئلعنغان  تةثتىشعضة  ظذنعث  قعزغا  ظذ 
ظةضةر ظذالرنعث هةر بعرعضة ظذالرنعث تةثتىشعضة ظئلعنغان معقداردا تويلذق 
ظئلعنسا، بذ خعل نعكاهنعث حةكلعنعشع ظىحىن سةؤةب بولغان ظامعل يوق 
بولغان بولعدذ ؤة شذنعث بعلةن )بذ توغرا بعر نعكاه بولغان هئسابلعنعدذ(. 
هارام  كةسكعن  قعلعش  نعكاه  بعلةن  نعكاه  خعل  بذ  قعلسذن!(:  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  شافعظعي  ظعمام  يةنع   )((

بولمعسعمذ، ظةمما هارامغا يئقعندذر، دةص بذ خعلدعكع نعكاهنعث بولمايدعغانلعقع كأز قارعشعدعدذر. ت. 
)2( يةنع ظأز ظارا بعرـ  بعرعضة هةمشعلعرعنع تويلذقسعز ظأيلةندىرىشمذ بولمايدذ. شذنعثدةك ظذغذل قعرعندعشعنعث قعزعنعمذ 

شذنداق قعلعشقا بولمايدذ. بذنداق قعلعشنعث بولمايدعغانلعقعغا بارلعق ظالعمالر بعرلعككة كةلضةندذر، دئمةكحعدذر. ت.
)3( »فةتهذلبارع«، 9 ـ توم، 64) ـ بةت
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بعز هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرمذ بذ خعلدعكع نعكاهنع صىتىنلةي توغرا بولعدذ، 
ظوخشاش  توثغذزغا  ؤة  هاراققا  ظىحىن  تويلذق  صةقةت  بذ  قارعمايمعز.  دةص 
تويلذق بولعشعنع شةرعظةت قوبذل قعلمايدعغان نةرسعلةر ظاتالغان نعكاهالرغا 
قوبذل  بولذش  تويلذق  تويلذقعغا  بعرعنعث  هةر  تةرةصنعث  ظعككع  ظوخشاش 
بذ  ظىحىن  شذنعث  قارايمعز.  دةص  نعكاهدذر،  ظاتالغان  نةرسة  قعلعنمايدعغان 
خعلدعكع نعكاهتا ظذ قعزالرغا خذددع تويلذقعغا هاراق ياكع توثغذز ظئلعنغان 
تويلذق  ظئلعنغان  تةثتىشعضة  بعرعنعث  هةر  ظذالرنعث  ظئلعنغعنعدةك  قعزغا 

ظئلعنعدذ. 
تةثتىشعنعث تويلذقعنعث قانداق ظألحعلعنعدعغانلعقعنعث بايانع اهلل تاظاال 

خالعسا ظالدعمعزدا كعلعدذ. 

قذرظان كةرعم ؤة توي قعلعش

اهلل تاظاال ظعنسانالر ظارعسعدا توي قعلعش تىزىمعنع يولغا قويدع ؤة ظذنعثغا 
ياخشع  ؤة  قذل  ياخشع  ؤة  ظايالالرنعث  ظةر،  بويتاق  »ظاراثالردعكع  ظأزعنعث: 
حأرعلعرعثالرنعث بئشعنع ظوثالص قويذثالر؛ ظةضةر ظذالر يوقسذز بولعدعغان بولسا 
)ظذالرنعث يوقسذزلذقع سعلةرنعث ظذالرنعث بئشعنع ظوثالص قويذشذثالرغا توسذق 
)كةرعمع(  نعث  اهلل  قعلعدذ،  باي  بعلةن  كةرعمع  ظأز  ظذالرنع  اهلل  بولمعسذن(، 
ظايعتعضة  دئضةن   )1( بعلضىحعدذر»  مةنصعةظعتعنع  بةندعلةرنعث  اهلل  كةثدذر، 

ظوخشاش نذرغذنلعغان ظايةتلعرعدة تةرغعص قعلدع. 
اهلل تاظاال )تويلذققا ظوخشاش( توي قعلعش ظىحىن كئرةكلعك نةرسعلةرنع 
ظئلعشقا قذدرعتع يةتمةيدعغان كعشعلةرنع هةتتا اهلل تاظاال ظذالرغا توي قعلعشنعث 
بذيرذص  بولذشقا  ظعصصةتلعك  ؤة  قعلعشقا  قةدةر سةؤرع  قعلغانغا  ظاسان  يولعنع 
مذنداق دئدع: »ظأيلعنةلمةيدعغانالر اهلل ظذالرنع ظأز كةرعمع بعلةن باي قعلغذحة، 

ظأزلعرعنع ظعصصةتلعك تذتسذن» )2( 
بواللمعغانالرنع  قادعر  ظأيلعنعشكة  ظايالالردعن  هأر  تاظاال  اهلل  شذنعثدةك 
حأرعلةردعن ظأيلعنعشكة بذيرذدع. حىنكع حأرعلةر بعلةن ظأيلعنعش هأر ظايالالر 

))( سىرة نذر 32 ـ ظايةت. 
)2( سىرة نذر 33 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
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بعلةن ظأيلةنضةنضة قارعغاندا ظةزةن توختايدذ. اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع: 
»سعلةردعن مأمعن ظايالالردعن ظئلعشقا قذربع يةتمةيدعغانالر قول ظاستعدعكع 
مأمعن حأرعلةردعن ظالسذن. اهلل ظعمانعثالرنع ظوبدان بعلعدذ )يةنع ظذالرنعث سعرتقع 
كأرىنعشعضة قاراص ظئلعؤئرعثالر، ظعحكع ظةهؤالعنع اهلل غا تاصشذرذثالر(. سعلةر 
بعلةن  دعنداشسعلةر، ظذالرنعث خوجعلعرعنعث قوشذلذشع  بعلةن  بعرعثالر  بعر- 
ظذالرنع خوتذنلذققا ظالساثالر بولعدذ، ظذالرغا مةهرعلعرعنع كئمةيتعؤةتمةستعن 
ؤة كئحعكتىرمةستعن بئرعثالر، لئكعن ظذالر ظاشكارا زعنا قعلمايدعغان، يوشذرذن 
ظاشنا تذتمايدعغان ظةفعفة بولذشلعرع كئرةك. ظةضةر ظذالر ظةرضة تةضكةندعن كئيعن 
صاهعشة قعلسا، ظذالرغا هأر ظايالالرغا بئرعلعدعغان جازانعث يئرعمع بئرعلعشع 
كئرةك. بذ )يةنع حأرعلةرنع نعكاهالص ظئلعش(، ظاراثالردا زعناغا مذصتعال بولذص 
قئلعشتعن قورققان كعشع ظىحىندذر. سةؤر قعاللعساثالر سعلةر ظىحىن ياخشعدذر. 

اهلل ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع مئهرعباندذر» )1(  
كىنعمعزدة حأرعلةر بولمعغانلعقع ظىحىن هأر ظايالالر بعلةن توي قعلعشقا قادعر 
ياخشعدذر.  قعاللعساثالر سعلةر ظىحىن  ظايةتنعث »سةؤر  ياشالرنعث  بواللمعغان 
يئرعضة  دئضةن  مئهرعباندذر»  ناهايعتع  قعلغذحعدذر،  مةغصعرةت  ناهايعتع  اهلل 

ظةمةل قعلعشعغا توغرا كئلعدذ. 
قذرظان كةرعمدة ظأيلعنعشنعث ظورنعنعث قايسع دةرعجعدة ظعكةنلعكعنع بعلعش 
ظىحىن اهلل تاظاالنعث: »بعز سةندعن ظعلضعرع هةقعقةتةن نذرغذن صةيغةمبةرلةرنع 
ظةؤةتتذق، ظذالرغا خوتذنالر ؤة بالعالر بةردذق، هةرقانداق صةيغةمبةر اهلل نعث 
ظعزنعسعز مأجعزة كةلتىرةلمةيدذ، هةربعر ؤاقعتنعث )ظأزعضة مذناسعص( هأكمع 

بولعدذ» )2( دئضةن ظايعتعنع ظوقذشال يئتةرلعكتذر. 
اهلل تاظاال مةخلذقاتالرنعث ظعحعدعن تالالنغان ظةث ظئسعل ظادةملةر بولغان 
صةيغةمبةرلةرضة ظايالالرنع ؤة بالعالرنع بةردع. بذ ظأيلعنعشنعث ظةث كامالةتكة 
ظعكةنلعكعنع  سىصةت  بعر  ظعحعدعن  سىصةتلعرعنعث  ظعنسانالرنعث  يةتكةن 
ظذالرنعث  ظىحىن  ظأيلةنضةنلعكع  صةيغةمبةرلةر  تاظاال  اهلل  بئرعدذ.  كأرسعتعص 
كةرعمعدة  قورظان  ظأيلةنضةنلعكعنع  ظذالرنعث  ؤة  قعلدع  تةرعصعنع  ياخشع 
ظذالرغا بئرعلضةن نئمةتلةرنعث ظعحعدة بايان قعلدع. شذنعثدةك يةنة ظأيلعنعش 
ظةؤالتلعرعمعز  ؤة  ظاياللعرعمعز  بعزضة  صةرؤةردعضارعمعز!  »»ظع  تاظاالغا:  اهلل 

))( سىرة نعسا 25 ـ ظايةت. 
)2( سىرة رةظعد 38 ـ ظايةت. 
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ظارقعلعق شادلعق بئغعشلعشعثنع )يةنع بعزضة ساثا ظعتاظةتمةن صةرزةنت ظاتا 
تةقؤادارالرنعث  صئشعؤاسع )يةنع  تةقؤادارالرنعث  بعزنع  تعلةيمعز،  قعلعشعثنع( 
نةمذنعسع، ياخشعلعققا دةؤةت قعلغذحع( قعلغعن«)1( دةص دذظا قعلعدعغان اهلل 

تاظاالنعث تةقؤادار ياخشع بةندعلعرعنعث ظئسعل سىصةتلعرعنعث بعرعدذر.
جةننةتكة كعرضةنلةرنعث بةختع ـ ساظادعتع ؤة خذشاللعقع تئخعمذ كامالةتكة 
يئتعشع ظىحىن، ظذالرنع ظذالرنعث مأمعن ظاياللعرع ؤة مأمعن بالعلعرع بعلةن 
بعر يةرضة جةم قعلعش بولسا، اهلل تاظاال قعيامةت كىنع جةننةتكة كعرضةنلةرضة 
بةرضةن نئمةتلةرنعث تولذقلعمعسعدذر. اهلل تاظاال جةننةتكة كعرضةن كعشعلةرنعث 
يةرضة  بعر  جةننةتتة  بعلةن  بالعلعرع  مأمعن  ؤة  ظاياللعرع  مأمعن  ظأزلعرعنعث 
جةم بولعدعغانلعقع هةققعدة مذنداق دئدع: »ظذالر مةثضى تذرعدعغان جةننةتكة 
كعرعدذ، ظذالرنعث ظاتعلعرع، خوتذنلعرع ؤة ظةؤالدعنعث ظعحعدعكع ياخشعالرمذ 
جةننةتكة كعرعدذ. صةرعشتعلةر ظذالرنع )مذبارةكلةش ظىحىن جةننةتنعث( هةر بعر 
دةرؤازعسعدعن كعرعدذ. )صةرعشتعلةر ظذ دذنيادا( »سةؤرنع دوست تذتقانلعقعثالر 
ظىحىن سعلةرضة ظامانلعق بولسذن! ظاخعرةتلعكنعث ياخشع بولذشع نئمعدئضةن 

ظوبدان!« دةيدذ» )2( 

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سىننعتع ؤة توي قعلعش

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظةث كاتتا دذرذت ؤة ساالم بولسذن! صةيغةمبةرلةرنعث 
ظأيلةندع  ظةلةيهعسساالم  بولغان مذهةممةد  كاتتعسع ؤة ظذالرنعث ظةث ظاخعرع 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  سىصةتلةندع.  بعلةن  سىصةت  دئضةن  >ظأيلةندع<  ؤة 
ظاياللعرعغا ظةث ياخشع، ظةث كأيىمحان ؤة ظةث مئهرعبان ظةر ظعدع. بذ هةقتة 
ظادةم  ياخشع  ظةث  »ظعحعثالردعكع  دئدع:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
خوتذن ـ بالعؤاقعلعرعغا ظةث ياخشع بولغعنعدذر. مةن خوتذن ـ بالعؤاقعلعرعمغا 
ظةث ياخشع بولغان كعشعدذرمةن.« ))( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةنة مذنداق 
ـ  خوتذن  ؤة  ضىزةل  ظةخالقع  بولغعنع،  كامعل  ظعمانع  »مأمعنلةردعن  دئدع: 

بالعؤاقعلعرعغا ظةث مئهرعبان بولغعنعدذر.« )4(
))( سىرة فذرقان 74 ـ ظايةت. 

)2( سىرة رةظعد 23 ــــ 24 ـ ظايةتلةر. 
)3( بذ هةدعسنع تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع ؤة بذ ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر، دئدع. 

)4( ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.
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ؤة  قعالتتع  تةرغعص  ظأيلعنعشكة  كعشعلةرنع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
دةيتتع:  مذنداق  قعلعص  تةؤسعية  ظأيلعنعشكة  يةتكةنلةرنع  يئشعغا  ظأيلعنعش 
توي  بارالر  ظعمكانعيعتع  قعلعشقا  توع  ظعحعثالردعكع  ضذرذهع!  ياشالر  »ظع 
قعلسذن. حىنكع توي قعلعش كأزنع )نامةهرةمضة( قاراتمايدذ ؤة ظةؤرةتنع )زعنا 
قعلعشتعن( ساقاليدذ. توي قعلعشقا ظعمكانعيعتع يوقالر روزا تذتسذن. حىنكع روزا 

ظذنع تعزضعنلةيدذ.« )1( 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم صىتىن ؤاقتعنع ظعبادةت قعلعش ظىحىنال قارعتعشنع 
مةقسةت قعلعص توي قعلماي بويتاق ظأتىشنع ظويالشقان  ساهابعلةرنع شذنداق 
قعلعشتعن توسقان. بذ هةقتة سةظدع ظعبنع ظةبذؤاققاس )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع 
بولسذن!( نعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
توي قعلماي بويتاق ظأتىشنع نعيةت قعلغان ظوسمان ظعبنع مةزظذننع شذنداق 
قعلعشقا  شذنداق  ظذنعثغا  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظةضةر  توستع.  قعلشتعن 
رذخسةت بةرضةن بولسا، ظةلؤةتتة بعزلةرمذ ظأزلعرعمعزنع صعحعؤعتةتتذق.« )2(     
ظةنةس ظعبنع مالعك )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: 
كئلعص  قئشعغا  ظاياللعرعنعث  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظادةم  نةصةر  ظىح 
ظذالردعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظعبادةتلعرع هةققعدة سورعدع. )ظذالرغا 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظعبادةتلعرعدعن خةؤةر بئرعلضةن حاغدا، ظذالر بذ 
ظةمةللةرنع ظاز سانعغاندةك قعلعص( ظذالرنعث بعرع: مةن ظايالالردعن ظايرعلعص 
)يةنع  يعمةيمةن  ضأش  مةن  بعرع:  يةنة  دئدع.  ظأيلةنمةيمةن،  مةثضى  تذرعمةن، 
مةن  بعرع:  يةنة  ؤة  دئدع.  يىرمةيمةن(،  روزعسعز  تذتعمةن  روزا  بويع  يعل  مةن 
ظوقذيمةن(،  ناماز  كئحعدة  هةمعشة  )يةنع  ظذخلعمايمةن،  ظىستعدة  كأرصةمنعث 
ظئيتتع  سانا  ـ  هةمدذ  تاظاالغا  اهلل  كئلعص  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  دئدع. 
هالعغا  كعشعلةرنعث  دئضةن  مذنداق   - »مذنداق  دئدع:  مذنداق  ظذالرغا  ؤة 
ؤاي! مةن كئحعنعث بعر قعسمعدا ناماز ظوقذيمةن بعر قعسمعدا ظذخاليمةن، روزا 
تذتعمةن ؤة روزعسزمذ يىرعمةن، هةم ظايالالر بعلةن تويمذ قعلعمةن. كعمكع مئنعث 

سىننعتعمدعن يىز ظأرعسة ظذ مئنعث ظىممعتعمدعن ظةمةس.« ))(   
صةيغةمبةر  دةيدذ:  مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظةنةس 

))( ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.
)2( بذ ظةسةرنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 

)3( ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.
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ظةلةيهعسساالم توي قعلعشقا بذيرذيتتع، توي قعلماي بويتاق ظأتىشتعن قاتتعق 
توساتتع ؤة توي قعلعشقا بذيرذص مذنداق دةيتتع: »سعلةر كأيىمحان ؤة تذغذشلذق 
صةيغةمبةرلةرنعث  كىنع  قعيامةت  مةن  هةقعقةتةن  ظأيلعنعثالر.  بعلةن  ظايالالر 

ظالدعدا سعلةرنعث كأص بولعشعثالر بعلةن صةخعرلعنعمةن.« )1(    
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساهابعلةرنع ظذالر يوقسعز بولغان تةقدعردعمذ توي 
قعلعشقا رعغبةتلةندىرةتتع. بذ هةقتة ظعمام ظةهمةد بعلةن تعرمعزعي ظةنةس )اهلل 
قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  نعث  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساهابعلعرعنعث ظعحعدعن بعر كعشعضة: »ظع صاالنع! 
توي  مةندة  ياق،  صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل  ظع  كعشع:  ظذ  دئدع.  ظأيلةندعثمذ« 
قعلغذدةك مال يوق، دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »سةن بعلةن سىرة ظعخالس 
يوقمذ؟ )يةنع سةن سىرة ظعخالسنع يادقا بعلمةمسةن(« دئدع. ظذ كعشع: بار، 
دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظذ قذرظاننعث ظىحنعث بعرعضة تةث« دئدع. 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »سةن بعلةن سىرة نةسعر يوقمذ؟« دئدع. ظذ كعشع: 
تةث«  بعرعضة  تأتنعث  قذرظاننعث  ظةلةيهعسساالم: »ظذ  صةيغةمبةر  دئدع.  بار، 
دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »سةن بعلةن سىرة زةلزةلة يوقمذ؟« دئدع. ظذ 
بعرعضة  تأتنعث  قذرظاننعث  ظةلةيهعسساالم: »ظذ  صةيغةمبةر  بار، دئدع.  كعشع: 
ظأيلةن«  »ظأيلةن  ظذنعثغا:  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظاندعن  دئدع.  تةث« 

دئدع. 
رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  يةنة  ظةنةس 
قالغان  بولعدذ.  تولذقلعغان  يئرعمعنع  ظعمانعنعث  ظأيلةنسة  »كعمكع  قعلعدذ: 

يئرعمعدة اهلل تاظاالدعن قورقسذن« )2(      
مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  ظايالع  ظةرنعث  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
ظأتكىزضةنلعكعنع ؤة شةهؤعتعنع ظايالع بعلةن قاندذرغانلعقعنع ساؤاب بئرعلعدعغان 
بعر ظعبادةت هئسابلعدع. بذ هةقتة ظةبذزةر مذنداق دئدع: بعر تىركىم كعشعلةر 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! بايالر ساؤاب، ظةجعرلةرنع 
ظئلعص كةتتع. بعز ظوقذغان نامازنع ظذالرمذ ظوقذيدذ، بعز تذتقان روزعنع ظذالرمذ 
تذتعدذ، يةنة كئلعص ظذالر ماللعرعدعن سةدعقة بئرعدذ. )ظةمما بعز بئرةلمةيمعز(، 

))( ظعمام ظةهمةد رعؤايعتع. 
)2(  تةبرانعي  رعؤايعتع.لئكعن هةدعسنع رعؤايةت قعلغذحعالرنعث ظعحعدعن ظعككع كعشع هةدعس رعؤايةت قعلعش شةرتعضة 

توشمعغان ظادةملةردذر. 
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قعلعدعغان  سةدعقة  سعلةرضعمذ  »اهلل  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دئيعشتع. 
بعر  هةر  تةسبعه سةدعقعدذر،  بعر  هةر  )ظئيتقان(  بةرمعدعمذ؟  قعلعص  نةرسعنع 
تةكبعر سةدعقعدذر، هةر بعر هةمدذ سةدعقعدذر، هةر بعر تةهلعل سةدعقعدذر ؤة 
ياخشعلعققا بذيرذش سةدعقعدذر، يامانلعقتعن توسذش سةدعقعدذر، بعرعثالرنعث 
اهلل  ظع  كعشعلةر:  دئدع.  سةدعقعدذر«  بولذشعمذ  بعرضة  بعلةن  ظايالع  ظأزعنعث 
قاندذرغانلعق  بعلةن(  )ظاياللعرعمعز  شةهؤعتعمعزنع  بعزضة  صةيغةمبعرع!  نعث 
ظىحىنمذ ظةجعر بئرعلةمدذ؟ دةص سورعدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظئيتعص 
بئقعثالر؟ ظةضةر بعر ظادةم شةهؤعتعنع هارام يول بعلةن قاندذرسا ظذنعثغا ضذناه 
بولعدعغذ؟ شذنعثغا ظوخشاش شةهؤعتعنع هاالل يول بعلةن قاندذرسا ظذنعثغا 

ظةجعر بولعدذ« دئدع.)1( 
شذنعثدةك يةنة بعر ظادةمنعث ظايالعغا خةجلةص بةرضةن صذلالر ظعسالمدا ياخشع 
هئسابلعنعدذ.  صذل  كاتتا  ظةث  ساؤابع  ظعحعدة  صذلالرنعث  خةجلةنضةن  يولالرغا 
صةيغةمبةر  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظةبذهذرةيرة  هةقتة  بذ 
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »اهلل تاظاالنعث يولعدا 
يوقسذزغا  صذلنعث،  خةجلعضةن  ظىحىن  قعلعش  ظازات  قذل  صذلنعث،  خةجلعضةن 
خةجلعضةن صذلنعث ؤة ظايالعثغا خةجلعضةن صذلنعث ظعحعدة، ظايالعثغا خةجلةص 

بةرضةن صذلنعث ساؤابع ظةث كأص بولعدذ.«
ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظةبذؤاققاس  ظعبنع  ظةلةيهعسساالم سةظدع  صةيغةمبةر 
رازع بولسذن!( قا مذنداق دئدع: »سئنعث اهلل نعث رازعلعقعنع ظعزدةصال قعلغان 
ظاغزعغا  ظايالعثنعث  هةتتا  بئرعلعدذ.  ظةجعر  هةممعسعضة  خعراجةتلعرعثنعث 

سئلعص قويغان نةرسةث ظىحىنمذ ظةجعر بئرعلعدذ.«)2(  

فعقهعشذناسالر ؤة توي قعلعش

ظةهؤالع  ؤة  شاراظعتع  شةرت  ظعنساننعث  بعر  يةنة  بعلةن  ظعنسان  بعر 
ظوخشعمعغانلعقع ظىحىن فعقهعشذناسالرنعث )يةنع ظعسالم قانذنشذناسلعرعنعث( 
كأز قارعشعدا توي قعلعشنعث هأكمعمذ بعر ظعنسان بعلةن يةنة بعر ظعنساننعث 

))( ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.
)2( ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
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قعلعص  زعنا  ظأيلةنمعسة  ظةضةر  هالع  مةسعلةن:  بولعدذ.  صةرقلعق  ظارعسعدا 
ؤاجعصتذر.  ظأيلعنعشع  ظادةمنعث  يةتكةن  دةرعجعسعضة  بار  ظعهتعمالع  قئلعش 
شذنعثدةك يةنة هالع ظةضةر ظأيلةنمعسة زعنا قعلعص قالمعسعمذ، لئكعن ظأزعنع 
يعغالمايدعغان  لةززةتلعنعشتعن  بعلةن  قول  ياكع  قاراشتعن  نامةهرةمضة 

دةرعجعضة يةتكةن ظادةمنعثمذ ظأيلعنعشع ؤاجعصتذر.
ظةضةر بعر ظادةم ظأيلةنمعسة زعنا قعلعص قئلعشع حوقذم بولغان ؤة ظذنعث 
ظعمكانعيعتع  بئرةلةيدعغان  حعقعملعرعنع  ظايالنعث  ؤة  ظاالاليدعغان  تويلذق 
بولسا، بذ هالةتتة ظذنعث ظأيلعنعشع صةرزدذر. حىنكع هارام بعر ظعشنع قعلعص 
تويلذق  ظذنعث  ظةضةر  صةرزدذر.  قعلعش  ظالعدعغان ظعشنع  ظالدعنع  قئلعشنعث 
ظالغذدةك ظعمكانعيعتع يوق، لئكعن ظأيلةنمعسة زعنا قعلعص قئلعشع ظئنعق 
بولسا، بذ هالةتتة ظذنعث قةرز ظئلعص ظأيلعنعشع ؤاجعصتذر. اهلل تاظاال ظذنعثغا 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  هةقتة  بذ  بئرعدذ.  ياردةم  قعلعشعغا  ظادا  قةرزعنع 
تىرلىك  ظىح  ظالغان  ظىستعضة  قعلعشنع  ياردةم  تاظاال  »اهلل  دئدع:  مذنداق 
كعشع بار. ظذالر بولسا، بئرعشنع كأزلةص )مةلذم معقداردا بةرسة هأر بولذص 
كئتعشكة خوجايعنع بعلةن( صىتىشكةن قذل، ظعصصةتنع كأزلةص توي قعلغذحع 

ؤة اهلل تاظاالنعث يولعدا ظذرذش قعلغذحعالردذر.« )1(      
ظةضةر بعر ظادةمنعث ظأيلةنمعسة زعنا قعلعص قئلعش ظعهتعمالع، ظأيلةنسة 
ظايالعغا زذلذم ؤة ظذؤال قعلعص قئلعش ظعهتعمالع بولسا، بذ هالةتتة ظذنعث 
قعلعش  ظذؤال  ؤة  زذلذم  حىنكع  مةكرذهتذر.  يئقعن  هارامغا  ظأيلعنعشع 
بةندعلةرضة ظاالقعدار بعر ضذناه ظعشتذر. ظةمما زعنا قعلعشتعن حةكلةش اهلل 
ـ  قارمذ  هةققع  بةندعنعث  بعلةن  هةققع  تاظاالنعث  اهلل  هةققعدذر.  تاظاالنعث 
بةندة  حىنكع  قويذلعدذ.  ظورذنغا  ظالدعنقع  هةققع  بةندعنعث  كةلسة،  قارشع 
ظأزعنعث هةققعنع ظئلعشقا ظعهتعياجلعقتذر. ظةمما اهلل تاظاال ظأزعنعث هةققعنع 

ظئلعشتعن بعهاجةتتذر)2(. 
بعر ظادةمنعث ظةضةر ظأيلةنسة ظايالعغا زذلذم قعلعص قئلعشع حوقذم بولسا، 
ظذنعث ظأيلعنعشع هارامدذر. حىنكع ظأيلعنعش ظعنساننع هارامدعن ساقالش 

))( تعرمعزعي، نةساظعي ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايعتع.
)2( يةنع بةندة زذلذم قعلعنماسلعققا ؤة ظذؤال قعلعنماسلعققا ظعهتعياجلعقتذر. ظةمما اهلل تاظاال بعر ظعنساننعث زعنا قعلماي 
زعنادعن يئنعشعغا ظعهتعياجلعق ظةمةستذر. ظةضةر ظذ ظعنسان زعنادعن يانسا اهلل تاظاال ظذنعثغا ساؤاب بئرعدذ. ظةضةر يانمعسا 

اهلل تاظاال خالعسا ظذنع ظازاصاليدذ، خالعسا كةحىرعدذ. ت.
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قويذلغاندذر.  يولغا  ظىحىن  ظئرعشعشع  ساؤابقا  بعلةن  ظأيلعنعش  ظذنعث  ؤة 
ظعنسان ظايالعغا زذلذم قعلعش بعلةن ضذناهكار بولعدذ ؤة حةكلةنضةن هارام 
ظعشنع قعلغان هئسابلعنعدذ. شذنعث ظىحىن بذ مةسعلعدة ضذناه تةرعصع ساؤاص 

تةرعصعنع بئسعص كئتعدذ)1(.)2(
هالع نورمال ظادةمنعث ظأيلعنعشع ؤة خوتذنـ  بالعؤاقعلعرع بعلةن مةشغذل 
بولعشع نةصلة ظعبادةتلةر بعلةن مةشغذل بولغاندعن ياخشعدذر. بذ هةقتة ظعمام 
ظةهمةد مذنداق دةيدذ: »ظأيلةنمةي بويتاق ظأتىش مذسذلمانلعقتعن ظةمةس. 
كعمكع بعرعنع ظأيلةنمةسلعككة دةؤةت قعلسا، ظعسالمدعن ظةمةس بعر ظعشقا 

دةؤةت قعلغان بولعدذ.«))( 
ظأيلةنمعضةنلةرنع  ؤة  كأرةتتع  يامان  يىرىشنع  ظأيلةنمةي  سةلةصلةر 
ظأيلعنعشكة رعغبةتلةندىرةتتع. ظعبراهعم ظعبنع مذيةسسةر تاؤذسقا: سةن ياكع 
ظأيلعنعسةن ياكع مةن ساثا ظأمةرنعث ظةبذززاؤاظعدقا: سئنعث ظأيلعنعشعثضة 
سئنعث  ياكع  ظاجعزلعقعث  ظالدعدعكع(  )ظايالالرنعث  سئنعث  ياكع  صةقةت 

بذزذقلعقعث تذسالغذ بولدع، دئضةن سأزعنع دةيمةن، دئضةن.  
ظعبنع  سةظعد  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظابباس  ظعبنع 
نعكاهعدا  ياخشعسع  ظةث  ظىممةتنعث  بذ،  حىنكع  جذبةيرعضة: »ظأيلةنضعن. 

خوتذن ظةث كأص بولغانالر« دئضةن.
بةزع فعقهعشذناسالر: ظأيلعنعشتعن ؤة خوتذنـ  بالعؤاقعلعرع بعلةن مةشغذل 
قارايدذ.  دةص  ياخشعدذر،  يىزلىنىش  قعلعشقا  ظعبادةت  تاظاالغا  اهلل  بولذشتعن 
ظةلةيهعسساالمنع  يةهيا  تاظاالنعث  اهلل  قاراشلعرعغا  بذ  ظأزلعرعنعث  بذالر 
ظايالنعث قئشعغا كئلعشتعن صةرهعزكار، دةص مةدهعلةص كةلضةن اهلل تاظاالنعث: 
اهلل  ساثا   « ظذنعثغا:  صةرعشتعلةر  ظوقذؤاتقاندا  ناماز  ظعبادةتضاهعدا  »ظذ 
صةرهعزكار ؤة  قعلغذحع، سةييعد،  نعث كةلعمعسع )يةنع ظعسا( نع تةستعق 
ياخشعالردعن بولغان يةهيا ظعسعملعك بعر صةيغةمبةر بعلةن خذش خةؤةر بئرعدذ 
ظةضةر  قعلعص كةلتىردع ؤة  دةلعل  ظايعتعنع  قعلدع» )4( دئضةن  نعدا  « دةص 
))( يةنع بعر ظادةم ظأيلعنعص ساؤاصقا ظئرعشعش بعلةن ظأيلةنضةندعن كئيعن ظايالعغا زذلذم قعلغانلعقع ظىحىن ظئرعشعدعغان 

ضذناهع ظئغعر بولعدعغان بولغاحقا ظذنعث ظأيلعنعشع هارام بولعدذ. ت. 
)2( »رةددذلمذهتار«.

)3(>ظةششةرهذلكةبعر<.
)4( سىرة ظالع ظعمران 39 ـ ظايةت.  
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ظأيلعنعش ياخشع بولسا ظعدع، اهلل تاظاال يةهيا ظةلةيهعسساالمنعث ظايالنعث 
مةدهعلعمعضةن  ياشعغانلعقعنع  ظأيلةنمةي  تذتذص  صةرز  كئلعشتعن  قئشعغا 
بذالتتع، دئدع. لئكعن توي قعلعش ياخشع دئضةن قاراشتعكعلةرنعث دئضةنلعرع 
بعلةن بذالرنعث دئضةنلعرعنع سئلعشتذرساق، توي قعلعش ياخشع دئضىحعلةرنعث 
هةدعستة  ؤة  قذرظان  حىنكع  كأرىؤااليمعز.  ظعكةنلعكعنع  كىحلىك  سأزعنعث 
ظذالرنعث سأزعنع كىحلةندذرعدعغان نذرغذنلعغان دةلعل ـ صاكعتالر بار. بعز ظذ 
دةلعللةرنعث بعر قعسمعنع يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتتذق. ظةمما قذرظاندا اهلل 
تاظاالنعث يةهيا ظةلةيهعسساالمنعث صةرهعزكار ظعكةنلعكعنع مةدهعلةص كئلعشع 
بولسا، يةهيا ظةلةيهعسساالمنعث شةرعظةتعضة قارعتا ظأيلةنمةي يىرىش ياخشع 

ظعشتذر. بذ هةقتة بعزنعث شةرعظةتعمعز ظذنعث شةرعظةتعضة ظوخشعمايدذ.)1( 

قول بعلةن لةززةتلعنعشنعث هأكمع

قول  كةتكةن  ظذمذملعشعص  ظارعسعدا  ياشالرنعث  نذرغذنلعغان  كىنعمعزدة 
ظعشنعث  ظاتعلعدعغان  دةص  ظادةت<  >يذشذرذن  ياكع  لةززةتلعنعشنعث  بعلةن 
هأكمعنع بايان قعلعص ظأتىشعمعزضة توغرا كئلعدذ. فعقهعشذناسالر بولسا: بذ 
قارعشعغا  بذ  ظأزلعرعنعث  ؤة  قارايدذ  دةص  ظعش،  حةكلةنضةن  ظةمةس  توغرا 
صةقةت  ساقلعغذحعالردذر.  )هارامدعن(  ظةؤرةتلعرعنع  »ظذالر  تاظاالنعث:  اهلل 
خوتذنلعرع ؤة حأرعلعرع بذنعثدعن مذستةسنا، )ظأزلعرعنعث خوتذنلعرع ؤة 
حأرعلعرع بعلةن يئقعنحعلعق قعلغانالر( ماالمةت قعلعنمايدذ. )جعنسعي تةلعؤعنع 
ظاشقذحعالردذر» )2(  هةددعدعن  تعلعضىحعلةر  بذنعث سعرتعدعن  قاندذرذشنع( 
ظعنسان  بعر  ظايةتلةر  بذ  مانا  كةلتىردع.  قعلعص  دةلعل  ظايةتلعرعنع  دئضةن 
شةهؤعتعنع صةقةت ظايالع ؤة حأرعسع بعلةنال  قاندذرذدعغانلعقعنع ؤة ظذنعثدعن 
باشقا بعر يولنعث يوقلعنع كأرسعتعص بةردع. لئكعن فعقهعشذناسالر: »ظةضةر 
زعنا  توختاتمعسا  شةهؤعتعنع  ظارقعلعق  لةززةتلعنعش  بعلةن  قول  ظادةم  بعر 
لةززةتلعنعص  بعلةن  قولع  ظذ  هالةتتة  بذ  بولسا،  ظعهتعمالع  قئلعش  قعلعص 
شةهؤعتعنع توختاتسا ظذنعثغا ضذناه بولماسلعقع مذمكعن« دئدع. بذ هةقتة 
بةك  ظادةمنعث شةهؤعتع  ظاصتورع: »بعر  كعتابنعث  دئضةن  قةدعر<  >صةتهذل 

))( >ظةششةرهذلكةبعر<.
)2( سىرة مةظارعج 29 ــــ )3 ـ ظايةتكعحة. 
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كىحلىنىص كةتكةن، ظذ شةهؤعتعنع صةسةيتمةك ظىحىن قولع بعلةن لةززةتلةنضةن 
دئضةن  >سعراج<  دئدع.  قعلعنعدذ«  ظىمعد  ظازابالنماسلعقع  ظذنعث  بولسا، 
كعتابتا مذنداق بايان قعلعندع: »ظةبذللةيس دئضةن ظالعم: ظةضةر قولع بعلةن 
لةززةتلةنمةكحع بولغان ظادةم ظايالع ياكع حأرعسع يوق بويتاق ياكع ظايالع ؤة 
ياكع حأرعسع بار، لئكعن بعرةر سةؤةب بعلةن ظذالرنعث قئشعغا بارالمايدعغان 
ظادةم بولسا، دعلعنع بعظارام قعلعص تذرعدعغان شةهؤعتعنع توختذتذش ظىحىن 
قعلعمةن،  ظىمعد  بولماسلعقعنع  ضذناهكار  ظذنعث  لةززةتلةنسة،  بعلةن  قولع 
ظةضةر ظذ ظادةم بذ ظعشنع شةهؤعتعنع قذزغاش ظىحىن قعلسا ضذناهكار بولعدذ، 

دئضةن«.)1( 
 روزا تذتقان ظادةمنعث ظةضةر ظذ ظادةم بذ ظعشنع قعلعص ظذنعثدعن مةنعي 
كىن  ظذ  ظذنعثغا  ؤة  كئتعدعغانلعقعنع  بذزذلذص  روزعسعنعث  ظأزعنعث  حعقسا، 

ظىحىن بعر كىن قازا روزا تذتذشنعث الزعم ظعكةنلعكعنع بعلعؤئلعشع الزعم.)2(

ظعسالم دعنعدا تذغذتقا حةكلعمة قويذشنعث يوقلذقعنعث بايانع

ظايةت،  كةلضةن  هةققعدة  ظأيلعنعش  ظأتىلضةن  قعلعص  بايان  يذقعرعدا  بعز 
ظعنسان  تاظاال  اهلل  ظأيلعنعشنعث  سأزلعرعدعن  فعقهعشذناسالرنعث  ؤة  هةدعس 
زئمعننع اهلل تاظاالغا تاظةتـ  ظعبادةت قعلعش ؤة ظذنعث شةرعظةتعنع هاكعم قعلعص 
تعكلةص ظاؤات قعلسذن، دةص ظذنع زئمعنغا ظورذنباسار قعلعص ياراتقاندعن كئيعن 
ظعنسان كأصىيىص نةسلعنعث يةر يىزعدة تىضةص كةتمةي داؤام قعلعشع ظىحىن 
يولغا قويذلغان بعر تىزىم ظعكةنلعكعنع كأرىؤااليمعز. ظعنسان يارعتعلعشتعن 
ظعلضعرع بذ زئمعندا يارعتعلعدعغانالرنعث ؤة ياشايدعغانالرنعث سانع صىتىلىص 
كئتعص بولغان. اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع: »شةك - شىبهعسعزكع، 
اللة ظذالرنع تذلذق ظعضةللعدع ؤة سانعنع مذكةممةل بعلدع. قعيامةت كىنع 

ظذالرنعث هةممعسع اللةنعث دةرضاهعغا تةنها كئلعدذ» ))( 
اهلل تاظاال تةقدعرعدة زئمعندا ياشاشقا صىتعىعتعلضةن ظادةملةر تاكع زئمعندا 
ياشعمعغذحة ؤة ظذالرنعث سانع تذلذق تولمعغعحة قعيامةت هةرضعز بولمايدذ. 

))( »رةددذلمذهتار«.
)2(  >ظةهكامذسسعيام<.

)3(  سىرة مةريةم 94 ــــ 95 ـ ظايةتلةر. 
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شذنعثدةك يةنة اهلل تاظاال بذ زئمعندا يارعتعلعدعغانالرنعث ؤة ياشايدعغانالرنعث 
يئتةرلعك رعزعقلعرعنع تةقدعرعدة صىتعؤةتكةن. اهلل تاظاال ظذالرنعث رعزعقلعرعنع 
زئمعننع يوقلذقتعن بارلعققا ظئلعص حعقعص يارعتعص بولغاندعن كئيعن، ظعنساننع 
بعر  ظذزذن  بعلمةيدعغان  هئحكعم  باشقا  تاظاالدعن  اهلل  سانعنع  يارعتعشتعن 
مذددةت ظعلضعرع صىتعؤةتكةندذر. بذنعث شذنداق ظعكةنلعكعنع اهلل تاظاالنعث 
بذ ظايعتعدعن بعلعؤاالاليمعز: »)سةن ظذالرغا( »سعلةر زئمعننع ظعككع كىندة 
كةلتىرةمسعلةر؟  شئرعكلةر  ظذنعثغا  ؤة  قعالمسعلةر  ظعنكار  اللةنع  ياراتقان 
نذرغذن  ظىستعدة  زئمعننعث  ظذ  دئضعن.  صةرؤةردعضارعدذر«  ظالةملةرنعث  ظذ 
رعزقعنع  زئمعننعث  ظةهلع  قعلدع،  بةرعكةتلعك  زئمعننع  ياراتتع،  تاغالرنع 
بةلضعلعدع، )زئمعننع يارعتعش بعلةن ظاهالعسعنعث رعزقعنع بةلضعلةشنع كةم 
ظذنعثدعكع  ؤة  )زئمعننعث  )تاماملعدع(،  كىندة  تأت  باراؤةر  -زعيادعسعز( 
جاؤابتذر(»  )بذ  ظىحىن  سورعغذحعالر  مذددعتعنع(  يارعتعلعش  نةرسعلةرنعث 

  )1(

تاظاالنعث:  اهلل  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  كةسعر  ظعبنع 
ظايعتعنعث مةنعسع: »اهلل  دئضةن  بةلضعلعدع»  رعزقعنع  زئمعننعث  »ظةهلع 
ؤة  تئرعيدعغان  زعراظةت  رعزعقالرنع،  بار  ظئهتعياجع  ظةهلعنعث  زئمعن  تاظاال 
ظعبنع  دئدع.  بولعدذ«  دئضةنلعك  بةلضعلعدع،  ظورذنالرنع  تعكعدعغان  كأحةت 
بويعحة  ظعرادعسع  ظأز  تاظاال  »اهلل  دئدع:  مذنداق  هةققعدة  ظايةت  بذ  زةيد 
كةم  قعلعص  حذشلذق  ظادةمضة  شذ  هاجعتعنع  ياكع  رعزقعنع  ظادةمنعث  بعر 
ظئهتعياجع  نئمعضة  ظادةمنعث  ظذ  تاظاال  اهلل  هةقعقةتةن  ياراتتع.  زعيادعسعز  ـ 

بولسا، شذنع بةلضعلعدع.«
 ظعبنع كةسعر )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »ظعبنع زةيدنعث بذ 
سأزع اهلل تاظاالنعث: »اهلل تاظاال سعلةرضة سورعغان نةرسةثالرنعث هةممعسعنع 
بةردع» )2( دئضةن ظايعتعدة ظعصادعلعنعدذ« دئدع. بذ ظايةتنعث مةنعسعنعث: 
اهلل تاظاال سعلةر ظأزةثالر ظىحىن سورعغان، سعلةر ظذنعثغا هةر قانداق ظةهؤلدا 
موهتاج بولعدعغان نةرسعلةرنع سعلةرضة تةييارالص بةردع، دئضةنلعك بولعدذ 

دةص بايان قعلعنغانلعقع رعؤايةت قعلعنعدذ. 
ظذالرنعث  ؤة  يةتسذن  يةتسة  قانحعضة  سانع  ظعنسانالرنعث  يىزعدة  يةر 

))(  سىرة قذسسعلةت 9 ــــ 0) ـ ظايةتلةر. 
)2( سىرة ظعبراهعم 34 ـ ظايةت. 
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ظعهتعياجلعق  تذرمذشعدا  ظذالر  تاظاال  اهلل  كأصةيسذن،  كأصةيسة  قانحعلعك 
هةممعنع  تاظاال  اهلل  ظورذنالشتذردع.  زئمعندا  نةرسعنع  هةممة  بولعدعغان 
بعلضىحعدذر، هئكمةتلعكتذر، هةممعدعن خةؤةرداردذر ؤة هةممعضة قادعردذر. 
يوق،  رعزق  يئتةرلعك  يئتعشمةيدذ،  ظوزذقلذق  ظعنسانالرغا  ظعكةن  ظذنداق 
دئضةن باهانعالر بعلةن ظومذميىزلىك تذغذت حةكلةش قذرظان كةرعمنعث مةزكذر 
ظايةتلعرعضة زعت ؤة قارشع كئلعدذ. زامانعمعزدا ظئلعص بئرعلغان نذرغذنلعغان 
كأصةيتسة  هالدا  صعالنلعق  بايلعقالرنع  زئمعندعكع  ظعنسانالر  ظةضةر  تةتقعقات 
معقدارع  ظعنسانالرنعث  يىزعدة  يةر  صايدعالنسا،  ظذسذلدا  ياخشع  ظذالردعن  ؤة 
نذرغذنلعغان  يئتةرلعك  ظذالرغا  زئمعندا  يةتسذن  يةتسة  دةرعجعضة  قانحعلعك 
ظوزذقلذق ؤة بايلعق بارلعقعنع ظعسصاتالص حعقتع. لئكعن بةزع معللةتلةرنعث 
زئمعننعث خام ظةشيالعرعدعن ؤة بايلعقلعرعدعن صايدعلعنعشقا تعرعشماسلعقع، 
باشقا معللةتلةرنعث ظذنعثدعن ظارتذق صايدعلعنعص كئتعشعضة ؤة بايلعقالرنع 
ظةث  تذرمذشنعث  ظعشلعتعشعضة،  يةرلةرضعمذ  بولمعغان  ظعهتعياجع  زأرىل 
حئحعشعغا  بذزذص  ظىحىن  تاماششاالر  ظويذن  ياشاشقا،  سةؤعيةدة  يذقعرع 
كأص  بايلعقلعرعنعث  زئمعن  ظعشلعتعؤئلعشعضة،  ظارتذق  ظعهتعياجعدعن  ؤة 
قعسمعنعث تأضةص كئتعشعضة ؤة نذرغذنلعغان ظاجعز معللةتلةرنعث ظذنعثدعن 

صايدعلعنعشتعن مةهرذم قئلعشعغا سةؤةب بولماقتا. 
شذنعثدةك يةنة كىنعمعزدعكع ظعنسانالرنعث مةدعنعتعدة ظوحذق ظاشكارا 
بايلعقلعرعنع  زئمعننعث  بولغعنعدةك  مةلذم  بعزضة  ؤة  كأرؤاتقعنعمعزدةك 
ظعشلعتعش  سايمانلعرعغا  جةث  ؤة  قذراللعرعغا  ظذرذش  ظئنئرضعيةلعرعنع  ؤة 
معللةتلةرنعث  ظاجعز  ؤة  بولدع  سةؤةب  حعقعشعغا  كئلعص  ظاحارحعلعقنعث 
حعقاردع.  كةلتىرىص  كئتعشعنع  ظألىص  ظاحلعقتعن  بالعلعرعنعث  نذرغذنلعغان 
حىنكع هأكىمرانلعق قعلعؤاتقان زالعم كىحلةر ظاجعز معللةتلةرنعث بايلعقلعرعنع 
ؤة رعزعقلعرعنع كئحة ـ كىندىز ظوغذرالص ظئلعص حعقعص ظأزلعرعنعث ظعهتعياجع 
يوق يةرلةرضة ؤة كئرةكسعز نةرسعلةرضة ياكع ياساص ؤة ظعجاد قعلعشتا هأنةر 
حعقعشقا  ياساص  سايمانلعرعنع  جةث  ؤة  قذراللعرع  ظذرذش  كأرسىتىشعدعغان 

بذزذص حئحعؤاتعدذ.
ظعش  بعر  دئضةن  حةكلةش،  تذغذت  ظومذميىزلىك  دعنعدا  ظعسالم  ظةسلعدة 
يوق. ظعسالمدا صةقةت قورساقتا قئلعشنعث ظالدعنع ظئلعش، دئضةن قاراشال بار. 
ظايالنعث قورسذقعدا قئلعشنعث ظالدعنع ظئلعشنع )هةممة ظادةملةر ظةمةس( 
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بولعدذ.  قولالنسا  ظادةم  قالغان  ظاستعدا  ظةهؤال  خذسذسعي  ؤة  سةؤةب  مةلذم 
قعرعص  ؤة  حةكلةش  ظومذميىزلىك  نذصذسعنع  معللةتنعث  بعر  بذنع  ظةمما 

يوقذتذش ظىحىن بعر سعياسع تةدبعر ظورنعدا قوللعنعش توغرا ظةمةستذر.
)ظايالعنعث قورسعقعدا قئلعشنعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىن( ظةر ظايالع بعلةن 
كئيعن  ظالغاندعن  رذخسعتعنع  ظايالعنعث  ظأتكىزضةندة،  مذناسعؤةت  جعنسعي 
توغرعدذر.  ظعسالمدا  تأكسعمذ  تئشعغا  ظةمةس  ظعحعضة  ظايالنعث  مةنعينع 
ظايالنعثمذ )فعقهعشذناسالرنعث بايان قعلغعنعغا قارعغاندا( باال ياتقذسعنعث 
ظئغعزعنع ظعتعؤئلعص ظةرنعث رذخسعتعنع ظالغاندعن كئيعن ظئرعنعث مةنعيسعنع 
باال ياتقذغا كعرعص قئلعشعنع حةكلعشع توغرا بولعدذ. ظةضةر ظةر ظايال باال 
ضذناه  هئحقانداق  ظذالرغا  قولالنسا،  يولالرنع  مةزكذر  ظىحىن  ظالماسلعق 

بولمايدذ. بذنعث دةلعل صاكعتع بولسا تأؤةندعكع هةدعستذر: 
)ظذرذشتا ظةسعرضة حىشكةن ظايالالر بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشنع 
خالعغان، لئكعن ظذالرنعث قورساق كأتىرىص قئلعشعنع خالعمايدعغان( بةزع 
هةققعدة  تأكىش  تئشعغا  مةنعينع  ظةلةيهعسساالمدعن  صةيغةمبةر  ساهابعلةر 
سورايدذ. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرغا: »مةنعينع تئشعغا تأكمعسةثلعمذ 
سعلةرضة هئحقانداق زعيان يوق. اهلل تاظاال قعيامةت بولغانغا قةدةر يارعتعشنع 
ظذنداق  مةيلع  تأكىثلةر  تئشعغا  مةنعينع  )مةيلع  ظادةملةر  صىتعؤاتقان 

قعلماثالر( دذنياغا كئلعدذ« دةيدذ. )1( 
فعقهعشذناسالر مذنداق دةيدذ: »ظةر زاماننعث صعتنة ـ صاسات بولغانلعقع 
ظذ  بولغذسع  ياكع  ياشايدعغانلعقع  يةردة  بعر  يعراق  بالعدعن  ظأزعنعث  ياكع 
ظىحىن  ياشايدعغانلعقع  شةهةردة  بعر  كاصعر  قعسمع  كأص  ظاهالعسعنعث  باال، 
بالعنعث ظةسكع، ظةخالقسعز ؤة دعنسعز بولذص قئلعشعدعن قورققان ياكع ظايالع 
ظةخالقع ناحار ظايال بولغانلعقع ظىحىن ظةرنعث ظذنعثدعن ظايرعلعص كئتعش 
نعيعتع بولذص ظايالنعث قورسعقعدا قئلعشعدعن قورققان بولسا، بذ هالةتلةردة 

ظةر ظايالعنعث رذخسعتعنع ظالماستعن مةنعينع تئشعغا تأكسة بولعدذ.«)2( 
ظايال باال ظئمعتعؤاتقان بولذص ظةضةر قورسعقعدا قالسا، سىتعنعث ظأزىلىص 
قئلعشعدعن قورقسا ياكع كئسةلحان بولذص قورساق كأتىرىص قالسا كئسعلع 

))(  ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.
)2(  »رةددذلمذهتار«.
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بالعغا  قورسعقعدعكع  بولسا،  قالعدعغان  ظعحعدة  خةتةر  هاياتع  ظئغعرلعشعص 
تذشذشتعن  ظاي  تأت  كأتىرىص   قذرساق  يةنع  ظعلضعرع  صىدىلىشتعن  جان 
بالعغا جان  بالعنع حىشىرؤاتسة بولعدذ)1((. ظةمما تأت ظاي ظأتىص  ظعلضعرع 
بالعنع  قالسذن،  قالسا  ظاستعدا  ظةهؤال  قانداق  كئيعن  بولغاندعن  صىدىلىص 
ظةزالعرع  صىتىن  ظأتىص  ظاي  تأت  باال،  حىنكع  بولمايدذ.  حىشىرؤئتعشكة 
يارعتعلعص جان كعرضىزىلىص بولغاندعن كئيعن هةق ـ هوقذقع بار تعرعك بعر 
حىشىرؤئتعش  ياكع  ظألتىرؤئتعش  ظذنع  ظىحىن  شذنعث  ظايلعنعدذ.  جانلعققا 

توغرا ظةمةس.   

نعكاه قعلعشتعن ظعلضعرع قعلعنعدعغان ظعشالر

بعرعنحع: خئرعدار بولذش: 

رةسمعيةتتذر.  بعر  ظأتكىزىلعدعغان  ظعلضعرع  تويدعن  بولذش  خئرعدار   
ظايالع  كةلضىسعدة  ظةرنعث  رةسمعيةتتة  بذ  يوق.  ؤاقتع  بعر  ظذنعث مةظةييةن 

بولعدعغان ظايالنع تالالش ظعشع تاماملعنعدذ.
ظايالنعث  ؤة  تاللعشعغا  ظايال  ياخشع  ظةرنعث  قذرذش  تذرمذش  بةختلعك 
خوتذننعث  ـ  ظةر  مذناسعؤةتلعكتذر.  تاللعشعغا  ظةر  مذناسعب  ظأزعضة 
ظارعلعقعدا يىز بئرعدعغان كأثىلسعزلعكلةرنعث كأصىنحعسع تالالشنعث ياخشع 

بولمعغانلعقعنعث نةتعجعسعدذر.
خوتذنلذققا ياخشع ظايال تالالش ظىحىن تأؤةندعكع ظعشالرغا دعققةت قعلعش 

الزعم:

1 ـ ظايال دعيانةتلعك بولعشع الزعم: 

ظةر، خوتذنلذققا دعيانةتلعك ؤة ظةخالقلعق ظايالنع تاللعشع الزعم. حىنكع 
ؤة  ساظادةت  ـ  بةخت  ظةرنع  بويسذنعدذ.  ياخشع  ظئرعضة  ظايال  دعيانةتلعك 
ظالدعمعزدا  خالعسا  تاظاال  اهلل  هةقتة  بذ  تئرعشعدذ.  ظىحىن  قعلعش  خذرسةن 
توختذلعمعز. دعيانةتلعك ظايال يةنة ظعصصةت نومذسعنع ياخشع ساقاليدذ. يات 

))(  بالعغا مةنعي ظايالنعث باال ياتقذسعغا كعرضعلع تذلذق تأت ظاي بولغان ؤاقتعدا جان كعرضىزعلعدذ. ت.
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ظةرنعث ظالدعدا يئصعشقا تئضعشلعك يةرلعرعنع ظاحمايدذ. اهلل تاظاال ظايالالرغا 
اهلل  كةتمةيدذ.  ظئشعص  بةلضعلعمعدعن  بةرضةن  بةلضعلةص  ظىحىن  كعيعنعش 
زعنةتلعك  ظالدعدا  كعملةرنعث  ؤة  كعيعنعدعغانلعقع  قانداق  ظايالالرنعث  تاظاال 
يةرلعرعنع ظاحسا بولعدعغانلعقعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع: »مأمعنلةرضة 
ياصسذن،  ظةؤرةتلعرعنع  قارعمعسذن،  تعكعلعص  مةهرةملةرضة  نا  ظئيتقعنكع، 
لئحةكلعرع  ظاشكارعلعمعسذن،  زعننةتلعرعنع  باشقا  زعننةتلعرعدعن  تاشقع 
بعلةن  كأكرةكلعرعنع ياصسذن، )تاشقع زعننةتلعرعدعن باشقا( زعننةتلعرعنع 
يا  ظوغذللعرعدعن،  يا  ظاتعلعرعدعن،  قئيعن  يا  ظاتعلعرعدعن،  ظةرلعرعدعن، 
قئرعنداشلعرعنعث  يا  قئرعنداشلعرعدعن،  ظأز  يا  ظوغذللعرعدعن،  ظةرلعرعنعث 
ظوغذللعرعدعن، يا هةمشعرعلعرعنعث ظوغذللعرعدعن، يا دعنداش ظايالالردعن، يا 
قول ظاستعدعكع حأرعلةردعن، يا خوتذنالرغا ظئهتعياجع يوق خعزمةتحعلةر )يةنع 
قئرع، دةلدىش بولغانلعقتعن جعنسعي شةهؤعتع يوقالر( دعن، يا ظايالالرنعث 
بالعالردعن  يةتمعضةن(  باالغةتكة  )يةنع  ظذقمايدعغان  جايلعرعنع  ظذياتلعق 
باشقا كعشعلةرضة كأرسةتمعسذن، زعننةتلعرعنع كعشعلةرضة بعلدىرىش ظىحىن 
ظىحىن  ظئرعشعشعثالر  بةختكة  مأمعنلةر!  ظع  ظذرمعسذن،  يةرضة  ظاياغلعرعنع 

هةممعثالر اهلل غا تةؤبة قعلعثالر)1(»   
دعيانةتلعك ظايالالر ظأزلعرعضة، اهلل تاظاال صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا اليعق 
بولسذن، دةص ظةث ظئسعل ظةدةب ـ ظةخالقالر بعلةن تةربعلعضةن مأمعنلةرنعث 
ظانعسع بولغان صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاياللعرعنع ظألضة قعلعدذ. اهلل 
ظأضعتعص  ظةخالق  ـ  ظةدةب  ظاياللعرعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  تاظاال 
مذنداق دئدع: »ظع صةيغةمبةرنعث ظاياللعرع! ظعحعثالردعن كعمكع ظاشكارا 
غا  اهلل  بذ  قعلعنعدذ،  ظازاب  هةسسعلةص  ظذنعثغا  قعلعدعكةن،  ظعشنع  قةبعه 
ظاساندذر. سعلةردعن كعمكع اهلل غا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة ظعتاظةت قعلسا 
ؤة ياخشع ظةمةل قعلسا، ظذنعثغا ساؤابنع ظعككع قاتالص بئرعمعز، ظذنعثغا 
)جةننةتتة( ظئسعل رعزعق تةييارلعدذق. ظع صةيغةمبةرنعث ظاياللعرع! سعلةر 
سأز  ظةرلةرضة  )يات  سعلةر  ظوخشعمايسعلةر،  هئحبعرعضة  ظايالالرنعث  باشقا 
قعلساثالر(  سأز  بعلةن  )نازاكةت  قعلماثالر،  سأز  بعلةن  نازاكةت  قعلغاندا( 
دعلعدا نعفاق بار ظادةم )سعلةرضة قارعتا( تةمةدة بولذص قالعدذ، )ضذماندعن 
ظعلضعرعكع  ظولتذرذثالر،  ظأيلعرعثالردا  سأزلةثالر.  سأزنع  ياخشع  خالع( 

))(  سىرة نذر )3 ـ ظايةت. 
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جاهعلعيةت دةؤرعدعكع ظايالالرنعث ياسعنعص حعققعنعدةك ياسعنعص حعقماثالر، 
ظعتاظةت  صةيغةمبعرعضة  ظذنعث  ؤة  غا  اهلل  بئرعثالر،  زاكات  ظوقذثالر،  ناماز 
قعلعثالر، ظع صةيغةمبةرنعث ظاظعلعسعدعكعلةر! اهلل سعلةردعن ضذناهنع ساقعت 

قعلعشنع ؤة سعلةرنع تامامةن صاك قعلعشنع خااليدذ» )1(     
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظأيلةنمةكحع بولغان ظادةمضة دعيانةتلعك ظايال 
ظئلعشنع تةؤسعية قعالتتع. بذ هةقتة ظةبذهذرةيرة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع 
بولسذن!( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: 
»كعشعلةر ظايال كعشعضة مذنداق تأت تةرةصنع كأزدة تذتذص ظأيلعنعدذ، ظذنعث 
مئلعنع، نةسةبعنع، جامالعنع ؤة دعنعنع. سةن دعيانةتلعك ظايالنع تاللعغعن، 
شذنداق قعلساث قولذث توصعغا معلعنعدذ )يةنع قعلغان ظةمضعكعثضة مةنصةظةت 

يوقعدذ( )2( « ))( 
>قولذث توصعغا معلعنعدذ< ظةسلعدة بعر دذظا سأزع بولذص، لئكعن ظةرةبلةر 
مةقسةت  دذظانع  ؤاقتعدا  سأزلعضةن  سأزلةرنع  ظوخشاش  بذنعثغا  ؤة  سأز  بذ 
قعلمايدذ. بذ سأزلةرنع صةقةت بعر نةرسعدعن هةيران قالغان ؤة تةظةججذصلةنضةن 

ؤاقتعدعال دةيدذ. 
مانا بذ هةدعس ظأيلعنعش ظىحىن خوتذننعث دعيانةتلعكعنع تالالشنعث الزعم 

ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ.

2 ـ حعرايلعق ظايالنع تالالش الزعم:

خوتذن ظالماقحع بولغان كعشع خوتذنلعققا ظايالنعث حعرايلعقعنع تاللعشع 
ظذنعث  قعلعدذ.  خذرسةن  ظئرعنع  بولعشع  حعرايلعق  ظايالنعث  حىنكع  الزعم. 
تارتعشقا  تولذق  ظأزعضة  مذهةببعتعنع  ظةرنعث  ؤة  قارعماسلعققا  نامةهرةمضة 
ظةرنعث خئرعدار  بولغان  دعنع خئرعدار  ظعسالم  ظىحىن  بولعدذ. شذنعث  سةؤةب 
بولغان ظايالنعث حعرايعغا قاراشقا رذخسةت قعلدع. بذ هةقتة اهلل تاظاال خالعسا 

ظالدعمعزدا توختذلذص ظأتعمعز. 
))(  سىرة ظةهزاب 30 ــــ 33 ـ ظايةتكعحة. 

)2(  بذ هةدعستعن شذنع كأرعؤالعمعزكع، ظةرلةر ظأيلعنعشتة ظاشذ تأت خعسلةتنعث مةلذم بعرعنع كأزلةيدذ. ظةضةردة بعر 
مذسذلمان ظةر توي قعلماقحع بولغان اليعقعنعث دعيانعتعنع ظاساس قعلغان بولسا، ظذنعث تذرمذشع بةختلعك، بةركةتلعك، 

صةرزةنتلعرعمذ دعيانةتلعك بولعدذ. ت. 
)3(  ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم  رعؤايعتع. 
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بعر ظايالنعث ظةث ياخشع ظايالالردعن بولذشع ظىحىن ظذنعث سىصةتلعرعدعن 
قعلغذدةك  خذرسةن  ظئرعنع  قارعسا،  ظذنعثغا  ظئرع  ظايالنعث  ظذ  بعرعنعث 

حعرايلعق بولعشعدذر. 
قعلعنغاندذر:  بايان  هةدعستة  تأؤةندعكع  بولعشع  سىصةتنعث  بذ  ظايالدا 
ظةبذهذرةيرة مذنداق دئدع: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! 
دةص  هئسابلعنعدذ،  ظايال  ياخشع  ظةث  ظايال  خعلعدعكع  قانداق  ظايالالرنعث 
قارعسا  ظئرع  ظايال(  ياخشع  »)ظةث  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  سورالدع؟ 
قارشعلعق  كأثلعدعمذ  ظئرعغا  بويسذنعدعغان،  بذيرذققا  قعلعدعغان،  خذرسةن 
ظعشلةتمةيدعغان  يةرضة  كأرعدعغان  يامان  ظةر  مئلعنع  ؤة  كأرسةتمةيدعغان 

ظايالدذر« دةص جاؤاب بةرضةن.  
جابعر ظعبنع ظابدذلاله )اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: 
خوتذن  »قانداق  ماثا:  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ؤاقتعمدا  ظأيلةنضةن  مةن 
صةيغةمبةر  دئدعم.  ظالدعم،  حوكان(  )يةنع  سعكعلةك  مةن:  دئدع.  ظالدعث؟« 
ظةلةيهعسساالم: »كاشكع قعز ظالغان بولساث، سةن ظذنعث بعلةن ظوينعشاتتعث، 
رعؤايةتتة  قعلعنغان  مذسلعمدعن  ظعمام  دئدع.  ظوينعشاتتع«  بعلةن  سةن  ظذ 
مذنداق بايان قعلعندع: »سةن ظذنع كألدىرةتتعث ظذ سئنع كألدىرةتتع.« )1( 
قعز كأصىنحة ؤاقعتتا سعكعلةكتعن )حوكاندعن( حعرايلعق بولعدذ. قعزنعث 
ظئرعضة بولغان مذهةببعتع ؤة ظعشتعياقع سعكعلةككة قارعغاندا كىحلىك بولعدذ. 

حىنكع ظذ ظعلضعرع ظئرعدعن باشقا بعر ظةرنع كأرمعضةندذر.
مانا بذالرنعث هةممعسع ظعسالم دعنعنعث ظةمعلعيةتكة ظويغذن كئلعدعغان ؤة 
ظةر ـ خوتذن ظارعسعدا مئهرعبانلعقنعث ؤة مذهةببةتنعث داؤاملعشعغا ناهايعتع 
حعرايلعق  ظايالنعث  بئرعدذ.  كأرسعتعص  ظعكةنلعكعنع  دعن  بعر  هئرعسمةن 
بولعشع ظةرـ  خوتذن ظارعسعدعكع مئهرعـ  مذهةببةتنعث داؤاملعشعشعغا سةؤةب 

بولعدعغان ظامعلالرنعث بعرع ظعكةنلعكعدة شةك يوق.

3 ـ تذغذدعغان ظايالنع تالالش الزعم:    

ظأيلةنمةكحع بولغان ظادةم خوتذنلذققا تذغذدعغان ظايالنع تاللعشع الزعم. 
ظايالنعث تذغماس بولعشع ظذنعثدعكع بعر كةمحعلعك هئسابلعنعدذ. تذغماسلعق 

))(  ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم  رعؤايعتع. 
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ظايالدعكع بعر كةمحعلعك ظعكةنلعكعنع اهلل تاظاالنعث زةكةرعيا ظةلةيهعسساالمنعث 
ظةلةيهعسساالمنعث  زةكةرعيا  كأرىؤاالاليمعز.  سأزعدعن  دئضةن  هةققعدة  ظايالع 
ظارقعلعق  قعلعشع  دذظا  ظةلةيهعسساالمنعث  زةكةرعيا  ظعدع.  تذغماس  ظايالع 
بذ  تاظاال  اهلل  ظأرضةرتتع.  توغماسلعقعنع  ظذنعث  بعلةن  قذدرعتع  ظأز  تاظاال  اهلل 
هةقتة مذنداق دئدع: »زةكةرعيانعث )قعسسعنع بايان قعلغعن(. ظأز ؤاقتعدا 
ظذ: »ظع صةرؤةردعضارعم! مئنع )بالعسعز، ؤارعسسعز( يالغذز قويمعساث، سةن 
ظةث ياخشع ؤارعستذرسةن )يةنع هةممة ظادةم ظألعدذ، سةنال باقعي قالعسةن(« 
يةهيانع  ظذنعثغا  قعلدذق،  ظعجابةت  دذظاسعنع  ظذنعث  بعز  قعلدع.  نعدا  دةص 
ظاتا قعلدذق، ظذنعثغا خوتذنعنع ظأزضةرتعص بةردذق )يةنع تذغعدعغان قعلعص 
بةردذق(. )يذقعرعقع صةيغةمبةرلةرنعث دذظاسعنع ظعجابةت قعلعشعمعز( شذنعث 
ظىحىن ظعدعكع، ظذالر ياخشع ظعشالرنع قعلعشقا ظالدعرايتتع، )رةهمعتعمعزنع( 
ظىمعد قعلعص، )ظازابعمعزدعن( قورقذص بعزضة دذظا قعالتتع، بعزضة كةمتةرلعك 

بعلةن ظعبادةت قعالتتع» )1( 
ظةضةر سةن اهلل تاظاالنعث: »ظذنعثغا خوتذنعنع ظأزضةرتعص بةردذق )يةنع 
تذغعدعغان قعلعص بةردذق(» ظايعتع ظىستعدة صعكعر يىرضىزسةث، سةن ظايالنعث 
كامعل ؤة ساغالم ظايال بولعشعنعث بعر شةرتعنعث ظذنعث تذغماس ظةمةس اهلل 
تاظاالنعث قذدرعتع بعلةن تذغذدعغان بولعشع ظعكةنلعكعنع بعلعص يئتةلةيسةن. 
شذنعث ظىحىن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تذغاس ظايالالر بعلةن توي قعلعشتعن 
هةقتة  بذ  قلدع.  تةؤسعية  ظأيلعنعشكة  بعلةن  ظايالالر  تذغذدعغان  ؤة  توستع 
مةظقةل ظعبنع يةسار )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دئدع: بعر 
ظادةم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كئلعص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا 
مةن نةسةبع ياخشع ؤة حعرايلعق، لئكعن تذغماس بعر ظايال ظذحراتقان ظعدعم. 
ظةلةيهعسساالم: »ياق«  صةيغةمبةر  دئدع.  بوالمدذ؟  ظأيلةنسةم  بعلةن  ظذنعث 
دئدع. ظاندعن ظذ ظادةم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظالدعغا ظىحعنحع قئتعم 
كةلدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ قئتعمدا مذنداق دئدع: »سعلةر كأيىمحان 
ؤة تذغذشلذق ظايالالر بعلةن ظأيلعنعثالر. هةقعقةتةن مةن ظىممةتلةرنعث ظالدعدا 

سعلةرنعث كأص بولعشعثالر بعلةن صةخعرلعنعمةن. « )2(   
صةيغةمبةر  دةيدذ:  بولسذن!( مذنداق  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  ظةنةس )اهلل 

))(  سىرة ظةنبعيا 89 ــــ 90 ـ ظايةت. 
)2(  ظةبذداؤذد ؤة نةساظعي رعؤايعتع. 
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ظأتىشتعن  بويتاق  قعلماي  توي  بذيرذيتتع،  قعلعشقا  توي  ظةلةيهعسساالم 
قاتتعق توساتتع ؤة توي قعلعشقا بذيرذص مذنداق دةيتتع: »سعلةر كأيىمحان 
كىنع  قعيامةت  مةن  هةقعقةتةن  ظأيلعنعثالر.  بعلةن  ظايالالر  تذغذشلذق  ؤة 
صةيغةمبةرلةرنعث ظالدعدا سعلةرنعث كأص بولعشعثالر بعلةن صةخعرلعنعمةن.« 

 )1(

مةزكذر هةدعسلةر ظأيلعنعش تأزىمعنعث يولغا قويذلعشعدعكع هئكمةتنع 
بايان قعلعدذ. ظذ هئكمةت بولسا، هةتتا اهلل تاظاال زئمعنغا ؤة زئمعن ظىستعدعكع 
بارحعضة ؤارعسلعق قعلغانغا قةدةر زئمعن ظىستعدة ظعنسان نةسلعنعث كأصىيعشع 
هئكمةتكة  بذ  ظأيلعنعش  بعلةن  ظايال  تذغماس  قعلعشعدذر.  داؤام  ظذنعث  ؤة 
نةصسعنع  ؤة  صةقةت شةهؤعتعنع  ظاالقعسعنع  ـ خوتذننعث  ظةر  ؤة  كئلعدذ  زعت 
قاندذرذشتعنال ظعبارةت بعر نةرسة ظعكةنلعكعضة حةكلةص قويعدذ. بعر ظايالغا 
بذرذنقع  ياكع  ظذنعث  ظعكةنلعكعنع  تذغماس  ظذنعث  ظادةم  بولغان  خئرعدار 
حعقعرعدعغان  كةلتىرىص  تذغماسلعقنع  ياكع  تذغمعغانلعقع  قولعدا  ظئرعنعث 
بعرةر كئسةلضة ياكع هادعسعضة ظذحرعغانلعقع ياكع ظذنع تةكشىرتعص بئقعش 

ظارقعلعق بعلعدذ.

تةكشىرىتىص  ظأزلعرعنع  تةرةصنعث  ظعككع  هةر  بولغان  قعلماقحع  توي   

بئقعشنعث هأكمع:

بعزنعث بذ يةردة ظأيلةنمةكحع بولغان هةر ظعككع تةرةصنعث هةر تىرلىك 
كئسةللةردعن خالع ياكع خالع ظةمةسلعكعنع ؤة ساغلعق تةرعصعدعن ظأيلعنعشكة 
شةرتلعرع توشقان ياكع توشمعغانلعقعنع بعلعص بئقعش ظىحىن ظأيلعنعشتعن 
ظعلضعرع هةر ظعككع تةرةصنعث دوختذرخانعغا بئرعص ظأزلعرعنع تةكشىرتعشكة 
توغرا  ظأتىشكة  ظعزدعنعص  قارايدعغانلعقعنع  قانداق  دعنعنعث  ظعسالم  قارعتا 
صةيدا  كىنعمعزدة  بولسا،  تةكشىرتعش  ظأزلعرعنع  ظعلضعرع  تويدعن  كةلدع. 

بولغان يعثع تىزىمدذر. 
مةن ظةضةر هةر ظعككع تةرةص ساق ـ ساالمةت كأرىنسة ؤة ظذالردا بعرةر 
كئسةلنعث ظاالمعتع كأرىنمعسة، شةرعظةتنعث قارعشع بويعحة ظذالرنعث ظأزلعرعنع 
تةكشىرتعشع كئرةك ظةمةس، دةص قارايمةن. حىنكع هةر قانداق ظعنساننعث 

))(  ظعمام ظةهمةد رعؤايعتع. 
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ساقـ  ساالمةت بولعشع ظةسلع بعر ظعشتذر )يةنع ظةسلعدة هةر قانداق ظعنسان 
ساق ـ ساالمةت تذغذلعدذ(. كئسةل ظذنعثدا كئيعن كأرىلعدعغان بعر ظعشتذر. 
)شذنعث ظىحىن بعر ظعنساندا تاكع كئسةلنعث ظاالمةتلعرع كأرىلمعضعحة ظذنعث 
»سذنعث  فعقهعشذناسالر:  شذثا  قعلعنمايدذ(.  هأكىم  ظعكةنلعكعضة  كئسةل 
نعجاسةتنعث  تاكع  سذدا  ظىحىن  شذنعث  ظعشتذر.  بعر  ظةسلع  بولعشع  صاكعز 
قعلعنمايدذ«  هأكىم  ظعكةنلعكعضة  نعجعس  ظذنعث  كأرىلمعضعحة  ظاالمعتع 

دةيدذ. 
يذشذرذن  كأرىنمةيدعغان  كأزضة  ظاالمعتع  كئسةلنعث  كعشع:  بعر  ظةضةر 
مةن  بعلدىرسة،  ظئتعراز  قارعشعمغا  مئنعث  دةص  مذمكعن،  بولعشع  كئسةل 
ظذنعثغا مذنداق جاؤاب بئرعمةن: »بعر ظعنساندا يذشذرذن كئسةلنعث بولعش 
ظعهتعمالع  بولعش  دعنعدا(  )ظعسالم  ظعشتذر.  بعر  ظاز  ظعنتايعن  ظعهتعمالع 
ظعنتايعن ظاز بعر ظعش ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ. حىنكع مةؤجذتلعقع حوقذم بولغان 
نةرسة شةكلعنعص قئلعش بعلةن يوق بولذص كةتمةيدذ. بذ ظعسالمدعكع ظعككع 
ظايلعنعدذ.  ظةتراصعدا  بذالرنعث  هأكىملةر  فعقهع  نذرغذنلعغان  بولذص  قاظعدة 
بعز ظىستعدة توختذلذص كئلعؤاتقان مةسعلعمذ مةزكذر مةسعلعلةرنعث بعرعدذر. 
ظايالنع  ـ  ظةر  بولغان  قعلماقحع  توي  دوختذرنعث  بعر  مةن  ظىحىن  شذنعث 
بولمايدعغان  قاراشقا  ظذالرنعث  دةص(  )تةكشىرعمةن  ظذنعث  ؤة  تةكشىرىشعنع 
ظعككع  هةر  مةن  لئكعن  قارايمةن.  دةص  ظةمةس،  توغرا  قارعشعنع  يةرلعرعضة 
بئلعص  كةلمةمدذ  ياكع  كئلةمدذ  ظويغذن  بعرعضة  ـ  بعر  تعصع  قان  تةرةصنعث 
شةرعظةتتة  حةكلةيدعغان  بئقعشلعرعنع  تةكشىرتعص  قانلعرعنع  ظىحىن  بئقعش 
بعرةر حةكلعمة بار، دةص قارعمايمةن. تئخع مةن هةر ظعككع تةرةصنعث قانلعرعنع 
تةكشىرتعص بئقعشلعرعنع مذستةهةص، دةص قارايمةن. حىنكع قاننع تةكشىرتعش 
دةرعجعدة  قانحعلعك  كأرىشكة  يىزع  باال  ؤذجذدعنعث  تةرةصنعث  ظعككع  هةر 
تةييار ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ. باال يىزع كأرىش ظعسالم دعنع تةلةص 
قعلغان بعر ظعشتذر. ظذنداق بولغان ظعكةن بعر ظادةمنعث ؤذجذدعنعث باال يىزع 
كأرىشكة تةييار ياكع تةييار ظةمةسلعكعنع ؤة هةر ظعككع تةرةصنعث ؤذجذدعدا 
باال يىزع كأرىشنعث سةؤةبلعرعنعث بار يوقلعقعنع بعلعص بئقعشمذ شةرعظةت 
تةلةص قعلغان بعر ظعش هئسابلعنعدذ. شةرعظةت قوبذل قعلغان قاظعدعلةردعن 
بعرع بولسا >هةر قانداق بعر ظعشنعث هأكمع ظذ كأزلعضةن مةقسةتكة قارعتا 
ؤذجذدقا  ظعشنع  بعر  قعلغان  تةلةص  )شةرعظةت  قاظعدعدذر.  دئضةن  بولعدذ< 
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حعقعرعش ظىحىن( قان تةكشىرتعش جةريانعدا يئصعشقا تئضعشلعك يةرلعرعنع 
دوختذرنعث ظالدعدا ظاحسعمذ بولعدذ. 

مانا بذالر بذ هةقتة ظعزدعنعص ظئرعشكةن نةتعجعلعرعم. ظةضةر بذ هةقتة 
يول  ظذالرغعمذ  بولسا،  باقماقحع  قاراص  ظعزدعنعص  ظالعملعرع  ظعسالم  باشقا 

ظوحذقتذر. توغرعسعنع اهلل تاظاال بعلضىحعدذر.

4 ـ ظايال ظئسعل ظاظعلعدعن بولعشع الزعم

هةتتا ظايالدعن تذغذلغان بالعنعث ظاظعلعنعث بارلعق ياخشع سىصةتلعرعضة 
ياكع ظذنعث بةزعسعضة ؤارعسلعق قعلعشع ظىحىن ظأيلةنمةكحع بولغان ظادةمنعث 
ظايالنع ظاظعلعسعدعكع ظادةملةر ياخشع ظةخالق ؤة ضأزةل سىصةت بعلةن تونذلذص 

كةلضةن ظاظعلعدعن تاللعشع ياخشعدذر. 
بالعالرغا  سىصةتلعرعنعث  نذرغذن  ظانعالرنعث  ـ  ظاتا  تةجرعبة  ؤة  ظعلعم 
صةيغةمبةر  هةقعقةتكة  بذ  بةردع.  ظعسصاتالص  يأتكىلعدعغانلعقعنع 
ظاظعشة  هةقتة  بذ  قعلدع.  ظعشارةت  هةدعسلعرعمذ  بةزع  ظةلةيهعسساالمنعث 
)اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق 
ظايال  ياخشع  ظىحىن  مةنعيلعرعثالر  قعلعدذ: »سعلةر  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
بعلةن  ظايالالر  كئلعدعغان  تةث  تةرةصتعن(  )هةممة  سعلةرضة  توينع  تالالثالر. 
صةيغةمبةر  رعؤايةتتة  بعر  يةنة   )1( قعلعثالر.«  ياتلعق  ظذالرغا  ؤة  قعلعثالر 
ظايال  ياخشع  ظىحىن  مةنعيلعرعثالر  دئدع: »سعلةر  مذنداق  ظةلةيهعسساالم 
تالالثالر. حىنكع ظايالالر )سىصةتلعرعدة( خذددع ظأزلعرعنعث قئرعنداشلعرعغا 

ظوخشاش باال تذغعدذ.« )2(
هةدعس  تأؤةندعكع  يةتكةن  دةرعجعسعضة  توغرذلذق  هةدعسنع  مةزكذر 
مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظةبذهذرةيرة  كىحلةندىرعدذ. 
دئدع: بعر كعشع )صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كئلعص ظذنعثغا(: ظع 
اهلل نعث صةيغةمبعرع! ظايالعم قارا بالعدعن بعرنع تذغدع، دئدع))(. صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم: »سئنعث تأضةث بارمذ؟« دئدع. ظذ كعشع: هةظة بار، دئدع. 

))(  ظعبنع ماجة، هاكعم ؤة بةيهةقعي قاتارلعقالر رعؤايعتع.
)2(  ظعبنع ظةدعيية رعؤايعتع.

بالعسع  ظأزعنعث  بالعنعث  ظذ  تذغذلغاندعكعن  بولذص  تةنلعك  قارا  بالعسع  ظةمما  تةنلعك  ظاق  ظأزع  كعشع  ظذ  يةنع    )3(
ظعكةنلعكعدعن ضذمانلعنعص صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمدعن يذقعرقعدةك سوظالنع سورايدذ. ت.
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صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظذنعث رةثضع قانداق؟« دئدع. ظذ كعشع: قعزعل، 
ظذ  دئدع.  بارمذ؟«  رةثمذ  بوز  »ظذنعثدا  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دئدع. 
قةيةردعن  رةث  بذ  »ظذنعثغا  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دئدع.  بار،  كعشع: 
دئدع.  مذمكعن،  بولعشع  تارتقان  ظةسلعنع  ظذ  كعشع:  ظذ  دئدع.  كةلدع؟« 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »بذ باالثمذ ظةسلعنع تارتقان بولعشع مذمكعن« 

دئدع.)1(
ظةنةس )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »بعر معللةتنعث ظاياللعرعنعث بالعلعرع 

ظذ معللةتكة ظوخشاش بولعدذ.« )2(
تاسال  توغقعلع  قئرعندعشعنع  ظأزعنعث  كعشع  ظايال  تةمسعلدة:  ماقالة 

قالعدذ))(، دئيعلضةن.
ظةرةبلةر ظعسالم كئلعشتعن بذرذنقع دةؤرعدة شةكعل ظوقذيدعغان ظادةمنعث 
سأزعنع قوبذل قعالتتع. ظذ بولسا بالعنعث سىصةتلعرعضة قاراص بالعنعث كعمنعث 
بالعسع ظعكةنلعكعنع تذنذيدعغان ظادةمدذر. ظةرةبلةر ظةضةر بعر بالعنعث كعمنعث 
بالعسع ظعكةنلعكعدة ظعختعالص قعلعشعص قالغاندا شةكعل ظوقذيدعغان ظادةم بذ 

صاالنعنعث بالعسع ظعكةن دئسة، بالعنع شذ ظادةمضة نعسبةت بئرةتتع. 
قوبذل  قعلعص  ظئتعراص  سأزلعرعنع  ظادةملةرنعث  ظوقذيدعغان  شةكعل 
قعلعش هةققعدة فعقهعشذناسالرنعث كأز قاراشلعرع ظوخشاش ظةمةستذر. ظعمام 
ظالعمالر:  قاتارلعق  ظعسهاق  ؤة  سةؤرعي  شاضعرتلعرع،  ظذنعث  ظةبذهةنعفة، 
ؤة  شافعظعي  ظعمام  ظةمما  دئدع.  قعلعنمايدذ«  قوبذل  سأزلعرع  »ظذالرنعث 
دئدع.  قعلعنعدذ«  قوبذل  سأزلعرع  ظالعمالر: »ظذالرنعث  قعسعم  كأص  باشقا 
ظعمام شافعظعي ؤة باشقا كأص قعسعم ظالعمالرنعث بذ سأزعنع ظاظعشة )اهلل تاظاال 
ظذنعثدعن رازع بولسذن!( رعؤايةت قعلغان تأؤةندعكع هةدعس كىحلةندىرعدذ. 
صةيغةمبةر  دةيدذ:  مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظاظعشة 
مذنداق  كعرعص  هالدا  خذرسةن  ناهايعتع  قئشعمغا  كىنع  بعر  ظةلةيهعسساالم 
قئشعمغا  مذجةززةز  مذدلعجعيلعك  بارمذ  خةؤعرعثعز  ظاظعشة  »ظع  دئدع: 

))(  ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.
)2(  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.

قئرعندعشعنعث  ظذ خذددع  ظىحىن  تذغقانلعقع  باال  كئتعدعغان  ظوخشذشذص  قئرعندعشعغا  ظايال كأص سىصةتلعرع  يةنع    )3(
ظأزعنع تذغقذلع تاسال قالغان هئسابلعنعدذ. ت.
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يئصعصلعق،  نةرسة  بعر  بئشلعرعغا  زةيدنع  )دادعسع(  بعلةن  ظذسامة  كعردع، 
دئدع.«  بةزعسعدعندذر،  بةزعسع  صذتالر  بذ  كأرىص:  هالةتتة  ظوحذق  صذتلعرع 
ظعدع)2(.  ظاق  رةثضع  زةيدنعث  دادعسع  ظعدع.  قارا  رةثضع  ظذسامةنعث   )1(

ظوخشعمعسعمذ  بعرعضة  ـ  بعر  رةثلعرع  كعشع  هئلعقع  ظوقذيدعغان  شةكعل 
ظذسامةنعث دادعسعنعث زةيد ظعكةنلعكعنع دعدع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ 
ظعشنعث بذنعثدعن كئيعن  ظذسامةنعث نةسعبع هةققعدعكع شىبهعنعث ظالدعنع 

كئسعدعغانلعقع ظىحىن خذرسةن بولذص كةتكةن))(. 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قئشعدا بعرـ  بعرعضة لةنةت ظوقذشقان ظةرـ  خوتذن 
هةققعدة كةلضةن هةدعستة ظئرع بالعنعث ظأزعنعث بالعسع ظعكةنلعكعنع ظعنكار 
قعلغان باال هةققعدة مذنداق دئدع: »مذبادا ظايال بالعنع )حئحعنعث رةثضع( 
قارا ظارعالش قعزعل، ساغرعسع كعحعك ؤة ظعنحعكة تذغسا، باال هعاللدعن )يةنع 
ظأثلىك،  بوغداي  بالعنع  ظايال  مذبادا  بولعدذ،  بولغان  دادعسعدعن(  ظأزعنعث 
بىدرة حاح، ظذستعخانلعرع حوث، يوتعسع توم ؤة ساغرعسع حوث تذغسا، باال 

قارا حاصالنغان كعشعدعن بولغان بولعدذ.« )4(
مةيلع  ظوغذل  مةيلع  ظانعالردعكع سىصةتلةرنعث  ـ  ظاتا  هةدعسلةر  مةزكذر 

قعز بولسذن بالعلعرعغا يأتكىلىدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
فعقهعشذناسالر: »ظأيلةنمةكحع بولغان ظادةم ظايالنعث تذغقان بالعسعنعث 
سىصةتلعك بولعشع ظىحىن )ظاظعلعسعنعث نةسةبع ياخشع ؤة ظئسعل( ظايالنع 
ظأيلةنمةكحع  بعلةن  ظايال  بعر  ظارعسعدا: سةن  تاللعشع الزعم. كعشعلةرنعث 
ظعكةنلعكعضة  ظادةم  قانداق  قئرعندعشعنعث  بعلةن  دادعسع  ظذنعث  بولساث 

قارعغعن، دئضةن ماقالة تةمسعل بار« دئدع.)5(

5 ـ ظايال ظذرذق ـ تذغقان ظةمةس ياتالردعن بولعشع الزعم

توي قعلماقحع بولغان ظايال ظذرذق ـ تذغقان ظةمةس يات ظايالدعن بولعشع 
))(  ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم  رعؤايعتع. لئكعن هةدعسنعث سأزع ظعمام مذسلعمنعثدذر.  

دادعسعدعن  ظأزعنعث  نةسةبعنعث  ظذسامةنعث  بولماسلعقع  ظوخشاش  بعرعضة  ـ  بعر  رةثضعنعث  بالعنعث  دادا  يةنع    )2(
ظعكةنلعكعدعن شىبهة صةيدا قعلعشقا سةؤةب بولغان ظعدع. ت.

)3( مانا بذ هةدعس شةكعل ظوقذيدعغان ظادةمنعث سأزىنعث قوبذل قعلعنعدعغانلعقعنع كأرسىتىص بئرعدذ. ت. 
)4(  ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم  رعؤايعتع.. 

)5(  >ظةششةرهذلكةبعر<.
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ياخشعدذر. حىنكع يات ظايال )ظذرذق ـ تذغقانغا قارعغاندا( بةك تذغذشلذق 
ماقالة  ظىحىن  شذنعث  بولعدذ.  كىحلىك  بةك  ؤة  بئجعرعم  بةك  بالعلعرع  ؤة 
تةمسعلدة: ياتلعشعثالر ؤة ظاجعزالشماثالر، يةنع هةتتا تذغذلغان بالعلعرعثالر 
ظاجعز بولذص قالماسلعقع ظىحىن يات ظايالالر بعلةن توي قعلعثالر، دئيعلعدذ. 

تذغذشلذق،  بةك  ظايالالر  بار: »يات  سأز  مذنداق  يةنة  ظارعسعدة  خةلق 
تاغعنعث قعزلعرع بةك سةؤرجان كئلعدذ«.

ظةضةر ظذرذق ـ تذغقان توي قعلغان ؤاقتعدا ظةر ـ خذتذن ظارعسعدا  بةزع 
كئتعشعضة  ظاجرعشعص  ظذالرنعث  كأثىلسعزلعك  بذ  بئرعص  يىز  كأثىلسعزلعك 
سةؤةب بولعشع مذمكعن. ظةضةر ظذالر بذنعث سةؤةبع بعلةن ظاجرعشعص كةتسة، 
بذ ظاجرعشعص كئتعش اهلل تاظاال كىحلةندىرذشكة بذيرذغان ظذرذقـ  تذغقانحعلعق 

مذناسعؤةتنعث ظأزىلىص كئتعشعضة سةؤةب بولعشع مذمكعن.
ظعككعنحع: ظايال تةرةصنعثمذ ياخشع ظادةمنع تاللعشع

بولغعنعدةك  الزعم  تاللعشع  ظايالنع  ياخشع  ظىحىن  قعلعش  توي  ظةرنعث 
ظايال تةرةصنعثمذ قعزعنع بئرعش ظىحىن ياخشع ظةرنع تاللعشع الزعم. قعزعنع 
ياتلعق  ظةرضة  بعر  كئلعدعغان  مذناسعص  تةرةصتعن  هةممة  ظذنعثغا  صةقةت 

قعلعشع الزعم.

ياخشع ظةردة تئصعلعشقا تئضعشلعك بولغان سىصةتلةر

1 ـ ظةرنعث دعيانةتلعك بولعشع

بولعشع  ظادةم  ظةخالقلعق  ؤة  دعيانةتلعك  ظةر  بولغان  بةرمةكحع  قعزعنع 
بولغان  تئضعشلعك  تئصعلعشقا  ظةردة  ياخشع  سىصةت  ظعككع  بذ  الزعم. 
سىصةتلةرنعث ظةث مذهعمعدذر. ظةضةر ظةر تةقؤادار ؤة اهلل تاظاالدعن قورقعدعغان 
حعرايلعق  بعلةن  ظذنعث  ساقلعنعدذ،  قعلعشتعن  زذلذم  ظايالغا  بولسا،  ظادةم 
شةكعلدة ياشاشقا ؤة ظذنعث هةقلعرعنع بعجا كةلتىرىشكة تئرعشعدذ. شذنعث 
بولسعمذ  صئقعر  قعزلعرعنع  ظانعالرنع  ـ  ظاتا  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظىحىن 
دعيانةتلعك ؤة ظةخالقلعق ظادةملةرضة ياتلعق قعلعشقا بذيرذص مذنداق دئدع: 
»)قعزلعرعثالرغا( دعيانعتعضة ؤة ظةدةب ـ ظةخالقعغا رازع بولعدعغان بعرةرسع 
بئرعثالر.  قعلعص  ياتلعق  ظذالرغا  )قعزلعرعثالرنع(  كةلسة،  بولذص  خئرعدار 
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ظةضةر ظذنداق قعلمعساثالر زئمعندا حذث صعتنة ـ صاسات يىز بئرعدذ.« )1(  
ظةضةر  توغرعدذر.  ناهايعتعمذ  دئضةنلعرع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
دعيانةتلعك بعر ياش قولعنعث قعسقا ؤة صئقعر بولغانلعق سةؤةبع بعلةن قعز 
بئرعلمةي قذرذق قول قايتذرذلسا، كعشعلةرنع ظأزلعرعضة جةلعب قعلعدعغان 
بذزذق ظايالالرنعث ظالدعدا ظأزعنع تذتذؤئلعشتعن ظاجعز قئلعص هارام ظعشالرنع 
قعلعص سئلعشع ؤة دعنعدعن ظازدذرعلعشع مذمكعن. شذنعثدةك يةنة بعر ظايال 
دعيانةتسعز ؤة ظةخالقسعز بعر ظادةمضة ياتلعق قعلعنسا ياكع باي ظادةمنعث 
يامان  ظايال  ظذ  ظولتذرغذزذلسا،  ظأيدة  قعلعنماي  ياتلعق  كأتىص  كئلعشعنع 

ظادةتلةرنع ياكع بذزذق ظعشالرنع قعلعص سئلعشع مذمكعن. 
قعزعنع دعيانةتسعز ؤة ظةخالقسعز بعرعضة ياتلعق قعلغان ظاتا ـ ظانا قعزع 
هةققعدة اهلل تاظاال ظذنعث ظىستىضة يىكلعضةن ظامانةتكة ؤة مةسظذلعيةتلعككة 
خعيانةت  ظامانةتكة  مأمعنلةرنع  تاظاال  اهلل  هئسابلعنعدذ.  قعلغان  خعيانةت 
صةيغةمبةرضة  غا،  اهلل  مأمعنلةر!  »ظع  دئدع:  مذنداق  بذيرذص  قعلماسلعققا 
تذرذص خعيانةت  بعلعص  ظامانةتلةرضة  قويذلغان  قعلماثالر، سعلةرضة  خعيانةت 

قعلماثالر» )2(
ظذالردعن سوظال  قارعغانلعقعدعن  ظامانةتكة سةل  بذ  ظذالرنعث  تاظاال  اهلل 
بعر  صاسعق  قورقمايدعغان  تاظاالدعن  اهلل  قعزعنع  ظادةمنعث  بعر  سورايدذ. 
ظادةمنعث قولعغا تذتقذزغاندعنمذ ظئغعر سةل قاراش ؤة خعيانةت قعلعش بارمذ؟ 
بذ خعلدعكع ظاتا ـ ظانعالر قعزعغا ظةث قاتتعق زعيانكةشلعك قعلغان، بةلكع 
قعزعنعث هايات بويعحة بةخعتسعز بولعشعغا سةؤةب بولغان هئسابلعنعدذ. بذ 
بةخعتسعزلعك ظةضةر قعز ظئرعنعث صاسعقلعقعدعن ؤة ظذنعث يامان ظةخالقلعرعدعن 
تةسعرلعنعص دعنعدعن يعراقلعشعص كةتسة هةتتا ظاخعرةتتعمذ داؤام قعلعدذ. بذ 
قعلمعغان  مأمعنةلةرضة  ؤة  تاظاالنعث: »مأمعنلةر  اهلل  ظانا  ـ  ظاتا  خعلدعكع 
روشةن  ؤة  بذهتاننع  )شذ(  رةنجعتعدعغانالر  ظذالرنع  )حاصالص(  ظعشالرنع 
ظادةملةنعث  ظايعتعدعكع  دئضةن   )(( بولعدذ»  ظارتعؤالغان  ظىستعضة  ضذناهنع 

ظعحعضة كعرعدذ. 
بذ خعلدعكع ظاتا ـ ظانا يةنة يامان سأز ؤة يامان ظعشالرنعث جةمعيةتكة 

))(  تعرمعزعي رعؤايعتع.
)2(  سىرة ظةنفال 27 ـ ظايةت. 
)3(  سىرة ظةهزاب 58 ـ ظايةت.
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تاظاالنعث:  اهلل  ؤة  ظادةملةردعن هئسابلعنعدذ  ياقتذرعدعغان  كئتعشعنع  تاراص 
»مأمعنلةر ظىستعدة يامان سأزلةرنعث تارعلعشعنع ياقتذرعدعغان ظادةملةر، 
)سعرالرنع  اهلل  قالعدذ،  ظازابقا  قاتتعق  ظاخعرةتتة  ؤة  دذنيا  شىبهعسعزكع، 
ظايعتعنعث  دئضةن   )1( بعلمةيسعلةر»  سعلةر  تذرعدذ،  بعلعص  نعيةتلةرنع(  ؤة 

ظعحعضة كعرعدذ. 
كأصىنحع  ظةمةسلعكع  ظذنداق  ياكع  بولعشع  دعيانةتلعك  ظادةمنعث  بعر 
حىنكع  بئلعنعدذ.  بعلةن  قاراش  سةصداشلعرعغا  ؤة  يئقعنلعرع  ظذنعث  ؤاقعتتا 
بولعدذ. دوست  تعصتعن  بعلةن بعر  ظعنسان بعرضة ظولتذرذص قوصقان ظادةمنعث 
دوستعنع ظأزع بعلةن ظوخشاش بولذشقا تارتعدذ. كعمكع دوست ـ بذرادةرلعرع 
دعيانةتلعك ؤة ظئسعل ظةخالقلعق ظادةملةر بولسا، ظذنعث دوستـ  بذرادةرلعرعضة 
ظوخشاش بولعشع ظئنعقتذر. كعمكع دوست ـ بذرادةرلعرع ظةخالقلع ناحار، نامع 
يامان، دعنع ظاجعز ؤة توغرا يولدعن يعراق ظادةملةر بولسا، ظذنعثمذ دوست ـ 
بذرادةرلعرعضة ظوخشاش بولعشع ظئنعقتذر. اهلل تاظاالنعث تأؤةندعكع ظايعتع بذ 
هةقعقةتنع ظئنعق ظعصادعلةص بئرعدذ: »شذ كىنع زالعم )يةنع كاصعر( ظعككع 
قولعنع حعشلةص: »ظعسعت! صةيغةمبةر بعلةن )نعجاتلعق( يولعنع تذتسامحذ، 
ظعسعت! صاالنعنع دوست تذتمعغان بولسامحذ؟ قذرظان ماثا يةتكةندعن كئيعن، 
ظذ )يةنع صاالنع( مئنع قذرظاندعن، شةك –شىبهعسعزكع، ظازدذردع« دةيدذ، 

شةيتان ظعنساننع )ظازدذرذص بولذص( تاشلعؤئتعدذ» )2( 
مانا بذ ظايةتلةر دوستنعث دوستقا قانحعلعك دةرعجعدة تةسعرعنعث بارلعقعنع 
ظعمانعدعن  ظازدذرذص  دعنعدعن  دوستعنع  دوست  هةتتا  بئرعدذ.  كأرسعتعص 
يعراقالشتذرذص ظذنعث قعيامةت كىنع دوزاختا مةثضى قئلعص قئلعشعغا سةؤةب 

بولعشع مذمكعن.
هةمراهقا  يامان  بعلةن  هةمراه   ياخشع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
بذ ظعككع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  كةلتىرضةن معسالع ظةجةصمذ ياخشعدذر. 
خعل هةمراهقا معسال كةلتىرىص مذنداق دئدع: »ياخشع هةمراه بعلةن يامان 
هةمراهنعث معسالع هةقعقةتةن ظعصار ساتقذحع بعلةن تأمىرحعضة ظوخشايدذ. 
ظذنعثدعن  سةن  ياكع  بئرعدذ  ساثا  ظعصاردعن  ظذ  كةلسةك،  ساتقذحعغا  ظعصار 
سئتعؤالعسةن ياكع ظذنعث ياخشع صذرعقعنع صذرعؤالعسةن. تأمىرحعضة كةلسةك، 

))(  سىرة نذر 9) ـ ظايةت. 
)2(  سىرة فذرقان 27 ــــ 29 ـ ظايةتكعحة. 
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ظذ ياكع )ضذصال قعلعص( كعيعمعثنع كأيدىرؤاتعدذ ياكع ظذنعث سئسعق صذرعقعنع 
صذرايسةن.« )1( 

يئتعلضةن  ظأسىص  ظذ  ؤة  ظاظعلعسعضة  ظادةمنعث  كةلضةن  بولذص  خئرعدار 
مذهعتقا قاراش بعلةن ظذنعث دعنعنعث ؤة ظةخالقعنعث قانداق ظادةم ظعكةنلعكع 

ظوتتذرغا حعقعدذ. 
شذنعث ظىحىن قعز ظعضعسعنعث دعيانةتلعك ؤة ظةخالقلعق ظادةمنع تاللعشع، 
بذنعث ظىحىن قاتتعق تئرعشعشع، ظادةمنعث تاشقعرع كأرىنعشعضة ظالدعنعص 
كةتمةسلعكع ؤة اهلل تاظاال ظىستىضة، ظعشلعرعنع ؤة مةسظذلعيعتعنع ظامانةت 
ياتلعق  ظالدعراص  قةدةر(  كةلضةنضة  ظادةم  اليعقعدا  )تاكع  قعزعنع  قويغان 

قعلعؤاتمةسلعكع الزعم.

2 ـ توي قعلماقحع بولغان هةر ظعككع تةرةصنعث ظارعسعدا ياشتا بةك جعق 

صةرق بولماسلعق الزعم:  

صةرق  جعق  بةك  جةهةتتة  ياش  ظارعلعقعدا  ظايالنعث  بعلةن  ظةر  يةنة 
حوث  ياكع  دادعسعنعث  يئشع  قعزنع،  بعر  ظىحىن  شذنعث  الزعم.  بولماسلعقع 
دادعسعنعث يئشعدةك بعر ظادةمضة ياتلعق قعلعش ياخشع ظةمةستذر. حىنكع 
بةخعتلعك تذرمذش ظةر ـ خوتذن ظارعسعدعكع سأيضى ؤة مئهرع ـ مذهةببةتنعث 
ظارعسعدعكع سأيضى ؤة مئهرع  ـ خوتذن  ظةر  زامانعمعزدا  قورذلعدذ.  ظىستىضة 
ـ مذهةببةتنع باغالص تذرعدعغان سةؤةبلةرنعث بعرع بولسا، ظعككع تةرةصنعث 

ياشتا بعر ـ بعرعضة يئقعن بولعشعدذر. 
بعر ظادةم: ظعككع تةرةص ياشتا بعر ـ بعرعضة يئقعن بولماي تذرذص قعلغان 
 50 )يئشع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  حىنكع  توغرعغذر،  شةرعظةتتة  تويمذ 
ياشتعن يذقعرع تذرذص( ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نع ظذ 
توققذز ياشقا كعرضةندة ظالغان، شذنعثدةك يةنة بةزع سةلةصلةرمذ ظارعلعقعدا 

ياش جةهةتتة بةك حوث صةرق بار قعزالرنع ظالغان، دئيعشع مذمكعن. 
بذ  »توغرا  بئرعمةن:  جاؤابنع  تأؤةندعكع  ظادةمضة  دئضةن  بذنداق  مةن 
خعلدعكع تويمذ شةرعظةتتة توغرعدذر. بذ توينع شةرعظةت خاتا دئمةيدذ. لئكعن 
))(  بذ يةردة دئمةكحع بولغعنع مةلذم بعر كةسص ظةهلع بعلةن دوستلعشعش ياكع دوستالشماسلعق مةسعلعسع بولماستعن 

بةلكع ياخشع يامان ظادةم بعلةن ظارعلعشعشتعن كئلعص حعقعدعغان نةتعجعضة كةلتىرضةن معسالدذر. ت. 
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بذ خعلدعكع توي زامانعمعزعكع ظأرص ـ ظادةتكة ماس كةلمةيدذ. كعشعلةرنعث 
ظأرصـ  ظادةتلعرع هةر زاماندا ظالمعشعص تذرعدذ. ظأرصـ  ظادةتنعث كعشعلةرنعث 
هاياتعدا بولذصمذ ظعجتعماظعي تةرةبلعرعدة بةك حذث تةسعرع بار. بذ خعلدعكع 
ؤة  ظومذمالشقان  كىلةمدة  كةث  زامانعدا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  توي 
ظادةتكة ظايالنغان بعر توي ظعدع. هةم كعشعلةرمذ ظذنداق توي قعلعشقا كأنضةن 
ظعدع. قعزالرمذ ظةضةر يئشع دادعسعدةك ياكع حذث دادعسعدةك ظادةمضة ياتلعق 

بولذص قالسعمذ هئحقانداق بعر بعظاراملعق هئس قعلمايتتع.« 
ـ ظادةتنع ظةمةس شةرعظةتنع هأكىمران  بعر ظادةم: بعز ظأزعمعزضة ظأرص 

قعلعشعمعز الزعم، دئيعشع مذمكعن.
مةن بذنع دئضةن ظادةمضة تأؤةندعكع جاؤابنع بئرعمةن: شةرعظةتنعث ظأرص 
ـ ظادةتنعث ظالدعدا تذرعدعغانلعقعدا شةك يوق. لئكعن شةرعظةتنع هأكىمران 
ظةمةس  ظعشالردا  بولغان  ظعختعيار  قعلماسلعقمذ  ظعختعيار  قعلعشمذ  قعلعش، 
شةرعظةت قعلعشنع بذيرذص كةلضةن ظعشالردا بولعدذ. يئشع حوث بعر ظادةمنعث 
قعلماسلعقمذ  ظعختعيار  قعلعشمذ  قعلعشع،  توي  بعلةن  باال  قعز  بعر  كعحعك 
ظعختعيار بولغان ظعشالردعندذر. ظذ شةرعظةت قعلعشنع بذيرذص كةلضةن ظعشالردعن 
زامانعدعكع  ظةلةيهعسساالم ؤة ساهابعلةر  صةيغةمبةر  يةنة كئلعص  ظةمةستذر. 
ظعسالم جةمعيعتع ظعنسان تارعختا تونذغان ظةث صاك ؤة ياخشع جةمعيةتتذر. 
ساهابعلةر )اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!( ظعنسانالر مةنصةظعتع ظىحىن 
ظوتتذرعغا حعقعرعلغان ظةث ياخشع ظىممةتلةر ؤة ظادةملةر ظىحىن ظةث ياخشع 
كعشعلةر ظعدع. شذنعث ظىحىن حذث بعر ظادةم بعلةن كعحعك بعر قعزنعث توي 
قعلعشع ظاظعلعدة ياكع جةمعيةتتة هئحقانداق يامان ظاقعؤةتكة سةؤةب بولمايتتع. 
حىنكع جةمعيةتنعث صاكلعقع ؤة ساصلعقع بعرةر يامان ظاقعؤةتنعث يىز بئرعشعضة 
يوحوق قالدذرمايتتع. ظةمما بعزنعث زامانعمعزدا ؤةزعيةت باشقعحعدذر. بعزنعث 
هازعرقع ظعسالم جةمعيعتعمعز )ظةصسذس( ظأزعنعث ساصلعقعدا، صاكلعقعدا، اهلل 
تاظاالنعث شةرعظةتعنع تذتذشتا ؤة اهلل تاظاالنعث دعنعنعث ظةدةب ـ ظةخالقلعرعغا 
ظذنعثدعن  بةلكع  ظوخشعمايدذ.  جةمعيةتعضة  ظعسالم  ظعلضعركع  ظئسعلعشعدا 

ظاسمان بعلةن يةرنعث ظارعلعقع يعراق بولغعنعدةك يعراقتذر. 
شذثا بعزنعث هازعرقع جةمعيةتعمعزدة حذث بعر ظةرنعث قعزعدةك بعر قعزنع 
نعكاهعغا ظئلعشع ظاظعلة ظعحع ؤة تئشعدا نذرغذنلعغان يامان ظاقعؤةتكة سةؤةب 
حوكان  بعر  ياشتعكع  يعضعرمة  ياشلعق  ظةللعك  قعرعق  يئشع  ظئرعنعث  بولعدذ. 
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ظالدعدا تعلعؤئزذر، ظوث تةرعصعدة تئلعفذن، سول تةرعصعدة رادعيذ، بئشعدا ظذن 
ـ  ظىندةيدعغان ضعزعت  صاساتقا  ـ  صعتنة  تةرعصع  ظأيعنعث هةر  تذرعدعغان،  ظالغذ 
آذرنالالر بعلةن توشذص كةتكةن ؤة ظأيعنعث ظعشعك دةرعزعللعرع قوشنعسعنعث 
قعالر!  ظشعالرنع  نئمة  ؤةزعيةتتة  بعر  تذرعدعغان  قاراص  دةرعزعللعرعضة  ظعشعك 
ياشلعقع تازا ؤايعغا يعتعص تذرعؤاتقان ظذ حوكان بعلةن ظةرنعث باشقا ظايالدعن 
بولغان يعضعتلعكع تازا قذرامعغا يةتكةن ؤة ياش قذرامع حوكاننعث يئشعدعكع 
ظذغلعمذ حذكان بعلةن بعرضة بعر ظأيدة تذرعشع مذمكعن. دعندا ظعماننعث سذسلعقع 
كعيعمع  ظذخالش  حوكاننع  ظذغذل  ظذ  ياشاؤاتقان  بعلةن  ظاجعزلعقع  ظعرادةكع  ؤة 
بعلةن كأرعدذ. حوكانمذ ظذنع ظذخالش كعيعمع بعلةن كأرعدذ. بذالرنعث هةممعسع 

ساهابعلةر )اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!( نعث  زامانعدا بارمعدع؟ 
شةهةردة  هةر  ؤة  ظةسعردة  هةر  يةردة،  هةر  زاماندا،  هةر  بولسا  ظعسالم 
مةثضىضة قالعدعغان اهلل تاظاالنعث دعنعدذر. ظعسالم دعنعدا هةر زامان ؤة هةر يةردة 

ظعنسانالرنعث ظعهتعياجلعرعنع قاندذرعدعغان شةرعظةت قويغان قاظعدعلةر بار. 
ظذ قاظعدعلةرنعث قاتارعدعن: >صعنتة ـ صاساتقا ؤاسعتة بولعدعغان ظعشالرنعث 
ظالدعنع ظئلعش، صعنتة ـ صاساتنع توسذص قئلعش صايدعلعق ظعشالرنع قعلعشنعث 
ؤة  ظأزضعرعدذ  بعلةن  ظأزضعرعشع  زاماننعث  هأكىملةر  بةزع  قويذلعدذ،  ظالدعغا 
ظأرص ـ ظادةت هأكىم حعقعرعلعشتا ظئتعبارغا ظئلعنعدذ< دئضةن قاظعدعلةر. شذنعث 
ظىحىن فعقهعشذناسالر مذنداق دةيدذ: »ظاتا ـ ظانا قعزعنع بةك قئرعص كةتكةن 
ظادةمضة ياكع سةت ظادةمضة ياتلعق قعلمايدذ. ظذنع ظذنعثغا مذناسعص كعشعضة 
كةلسة،  بولذص  خئرعدار  بعرع  مذناسعص  دعندار  قعزغا  ظةضةر  قعلعدذ.  ياتلعق 

كئحعكتىؤةتمةستعن تويعنع قعلعص بئرعدذ.«)1( 
توغرا  شةرعظةتتة  ظئلعشع  قعزالرنع  كعحعك  ظادةمنعث  بعر  حوث  يةنة  مةن 
ظةمةس دئمةيمةن. لئكعن مةن بذ ظعش ظأرص ـ ظادةتكة ماس كةلمةيدذ، دةيمةن. 
شذنعث ظىحىن قعزنعث ظعضعللعرع قعزغا ظةث مذناسعص ظةرنع تاللعشع ؤة بذ 

تالالشتا اهلل تاظاالدعن قورقعشع الزعم. 

ظىحعنحع: خئرعدار بولذص بارغان قعزنع كأرىش

ظعسالم دعنع خئرعدار بولذص بارغان ظايالنعث حعرايعنع كأرىشكة رذخسةت 
))(  »رةددذلمذهتار«.
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قعلدع. بذنعثدعكع هئكمةت ظةر ـ ظايال ظارعسعدعكع كئلعشعشنعث سأيضى ؤة 
مئهرع ـ مذهةببةت ظعحعدة تامامالنسذن، دةص خئرعدار بولذص كةلضةن ظةرنعث 
بولعدعغان  شئرعكع  هاياتعنعث  ؤة  ظانعسع  بالعلعرعنعث  ظايالع،  كةلضىسعدة 
ظئرع  كةلضىسعدة  ظايالنعثمذ  ظئرعشعشع،  مةلذماتقا  تولذق  هةققعدة  ظايال 

بولعدعغان ظادةم هةققعدة تولذق مةلذماتقا ظئرعشعشع ظىحىندذر.
مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظةبذهىرةيرة  هةقتة  بذ 
ظعدع.  بولغان  قعلماقحع  بعلةن توي  ظايال  بعر  ظةنسارلعق  ظادةم  بعر  دةيدذ: 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا: »ظذ ظايالنع كأردىثمذ؟« دئدع. ظذ ظادةم: 
حىنكع  قارعغعن،  ظذنعثغا  »بئرعص  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دئدع.  ياق، 

ظةنسارلعقالرنعث كأزعدة بعر نةرسة بار« دئدع.)1(
مذغعرة ظعبنع شأظبة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: 
مةن بعر ظايالغا خئرعدار بولغان ظعدعم، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماثا: »ظذ 
بعرلعشعشع  )قةلعبلعرعثالرنعث(  قعلعش  ظذنداق  حىنكع  كأرضعن.  ظايالنع 

ظىحىن سةؤةب بولعدذ« دئدع.)2(
بارغان  بولذص  خئرعدار  قعلمعسذن  مةيلع  قعلسذن  رذخسةت  ظايال  مةيلع 
ظادةمنعث ظذنع كأرىشع دذرذستذر. بذ هةقتة جابعر ظعبنع ظابدذلاله )اهلل تاظاال 
ظذالردعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »بعرعثالر 
توي  بعلةن  ظايال  ظذ  ظأزعنع  ظادةم  ظذ  بارسا،  بولذص  خئرعدار  ظايالغا  بعرةر 
قعلعشقا سةؤةبحع بولعدعغان قاراشقا قادعر بواللعغان يةرلعرعضة قارعسذن« 
ظذ  تذرذص  يذشذرذنذص  مةن  بولدذم.  خئرعدار  ظايالغا  بعر  مةن  كئيعن  دئدع. 
يةرلعرعضة  بولعدعغان  قعلعشقا سةؤةبحع  توي  بعلةن  ظذنعث  ظايالنعث مئنعث 

قارعدعم، ظاندعن ظذنعث بعلةن توي قعلدعم.))(   
خئرعدار بولذص بارغان ظادةم ظايالغا تةكرار تةكرار قارايدذ. ظةضةر شةهؤةت 
بعلةن بولسعمذ ظذنعث حعرايلعق يةرلعرعنع ظعنحعكعلةيدذ. حىنكع ظذنعث ظذ 
بعلةن ؤذجذدقا  قعلعش  صةقةت مذشذنداق  قعلعش مةقسعتع  بعلةن توي  ظايال 
توغرا  قاراش  يةرلعرعضة  باشقا  ظالقانلعرعدعن  ؤة  يىزعدعن  ظايالنعث  حعقعدذ. 
توي  بعلةن  )ظذنعث  قاراش  ظايالغا  بارغان  بولذص  خئرعدار  حىنكع  ظةمةس. 

))(  ظعمام مذسلعم ؤة نةساظعي رعؤايعتع.
)2(  تعرمعزعي ؤة نةساظعي رعؤايعتع.

)3(  ظةبذداؤذد  رعؤايعتع.
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قويذلدع.  يولغا  بولغانلعقع ظىحىن  ظعهتعياج  قعلعش ظىحىن ظذنع كأرىشكة( 
ظعهتعياجقا حذشلذقال  ظذنعثغا حىشكةن  صةقةت  ظعشالرنع  حةكلةنضةن  حىنكع 
ؤة  قعلعدذ  ؤةكعللعك  حعرايعغا  ظعنساننعث  يىز  قعلعنعدذ.  رذخسةت  قعلعش 
بعلةن  قاراش  يىزعضة  ظايالنعث  مةركعزعدذر.  يةرلعرعنعث  حعرايلعق  ظذنعث 
بعلةن  قاراش  ظالقانلعرعغا  ظعكةنلعكعنع،  حعرايلعق  قانحعلعك  ظذنعث 
ظذنعث بةدعنعنعث قانحعلعك يذمشاق ؤة بةدعنعنعث رةثضعنعث قايسع رةثدة 
كأرسة  يىزعنع  ظعنساننعث  بعر  كعمكع  بولعدذ.  بعلعؤالغعلع  ظعكةنلعكعنع 
ظذنع كأرضةن هئسابلعنعدذ. شذنعثدةك يةنة بعرعضة ظذنعث كعيعم ظىستىدعن 
دئدع:  مذنداق  تاظاال  اهلل  هئسابلعنعدذ.  قارعغان  ظذنعثغا  ظادةممذ  قارعغان 
»ظذالرغا قارايدعغان بولساث، بةدةن قذرذلذشع )ساالصةتلعكع( سئنع هةيران 

قالدذرعدذ)2(»)1( 
خئرعدار بولذص بارغان ظايالنعث صةقةت يىزع بعلةن ظالقانلعرعغعال قاراش 
كأص قعسعم ظالعمالرنعث كأزقارعشعدذر. بذ هةقتة ظعمام ظةهمةد ؤة ظةؤزاظعيدعن 
رعؤايةت قعلعنغان يةنة بعر قاراش بار. ظعمام ظةهمةد بعلةن ظةؤزاظعي )اهلل تاظاال 
ظئحعلعص  تذرغاندا  ظأيعدة  ظادةتتة  »ظايالنعث  قعلسذن!(:  رةهمةت  ظذالرغا 
قوللعرعغا  ضةردةنلعرعضة،  ظذنعث  يةنع  بولعدذ،  قارعسا  يةرلعرعضة  قالعدعغان 
ؤة صذتلعرعغا قارعسا بولعدذ. حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظايالنعث 
ظذنعث  ظادةتتة  رذخسعتعدعن  بةرضةن  قاراشقا  ظذنعثغا  بولمعسعمذ  خةؤعرعدة 
حعقعص  بولعدعغانلعقع  قاراشقا  هةممعسعضة  يةرلعرعنعث  قالعدعغان  ظئحعلعص 

تذرعدذ« دةيدذ.))( 

قئلعشنعث  يةردة  بعر  بعلةن خالع  ظايال  بارغان  بولذص  تأتعنحع: خئرعدار 

هأكمع

يالغذز  ظأيدة ظعككعسع  بعر  بعلةن  ظايال  ظةرنعث  بارغان  بولذص  خئرعدار 
قئلعشع ياكع ظذنع ظأزعضة هةمراه قعلعص )باغحعدةك( ظايلعنعص كئلعدعغان 
قاراشتعن  شةرعظةت  حىنكع  ظةمةس.  توغرا  كئلعشع  ظاصعرعص  ظورذنالرغا 
باشقا ظعشالرغا رذخسةت قعلمعدع. خئرعدار بولذص بارغان ظادةم بعلةن ظايال 

))(  اهلل تاظاال بذ ظايةتتة بعرعضة ظذنعث كعيعمع ظىستىدعن قارعغان ظادةمنعمذ قارعغان هئساصلعدع. ت. 
)2(  سىرة مذنافعقذن 4 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 

)3(  >ظةششةرهذلكةبعر<.
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)ظعسالمنعث قارعشع بويعحة( تئخع بعر ـ بعرعضة يات هئسابلعنعدذ. ظةرنعث 
بذ هةقتة  ظةمةستذر.  توغرا  قئلعشع  يةردة  بعر  ظايرعم  بعلةن  ظايال  بعر  يات 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »بعرعثالر مةهرةمسز ظايال بعلةن 

يالغذز يةردة تذرمعسذن«)1( 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر ظةر بعلةن بعر ظايالنعث ظايرعم يةردة قئلعشعنع 
مذناسعؤعتع  توغقانحعلعق  ـ  ظذرذق  بعلةن  ظايال  ظةضةر  حةكلعضةن.  قاتتعق 
ظاضاهالندذرذص:  كعرعشتعن  قئشعغا  ظذنعث  بولمعسا،  مةهرعمع  بولسعمذ 
»نامةهرةم ظايالالرنعث يئنعغا كعرمةثالر« دئؤعدع. ظةنسارلعق بعرع: ظئرعنعث 
»ظةرنعث  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دئدع.  كعرسعحذ؟«  قئرعنداشلعرع 
قئرعنداشلعرع كعرسعغذ ظألضعنع شذ«، دئدع. يةنع ظةرنعث قئرعنداشلعرعنعث 
شذنعث  ظئغعردذر.  ظةندعشعشعدعنمذ  ظألىمنعث  ظةندعشعشع  كعرضةنلعكعنعث 
ظىحىن ظةرنعث قئرعنداشلعرعنعثمذ قئرعندعشعنعث ظايالعنعث قئشعغا كعرعشع 

ؤة ظذنعث بعلةن بعر يةردة قئلعشع توغرا ظةمةستذر.
بةزع بعر ظعنسانالرنعث: بعر ظايالغا خئرعدار بولغان ظادةمنعث توي قعلماقحع 
بولغان ظايالنعث ظةخالقعنع ؤة معجةز خاراكتعرعنع بعلعشكة ظعهتعياجع بار، 
شذنعث ظىحىن خئرعدار بولذص بارغان ظةرنعث ظايال بعلةن ظايرعم بعر يةردة 
توغرا  قوصذشقا  ظولتذرذص  بعللة  بعلةن )بعرةر مذددةت(  ظذنعث  ؤة  قئلعشعغا 
كئلعدذ، دئضةن سأزلعرع شةرعظةت ؤة ظةقعل جةهةتتعنمذ قوبذل قعلعنمايدذ. 
حىنكع خئرعدار بولذص يىرضةن مذددةت ظعحعدة مةيلع ظةر بولسذن مةيلع ظايال 
يئتعشع  بعلعص  خاراكتعرعنع  ـ  معجةز  ؤة  ظةخالقعنع  بعرعنعث  ـ  بعر  بولسذن 
مذمكعن ظةمةس. حىنكع بذ مذددةت ظعحعدة هةر بعر تةرةص قارشع تةرةصنعث 
ظالدعدا حعرايلعق ظةخالق ؤة ضأزةل سىصةتلعرع بعلةن كأرىنىشكة تعرعشعدذ. 
كأصىنحة ؤاقعتتا بعز بعر ـ بعرعمعزنع حىشىنعشعمعز، دةص بعر يةرلةرضة بئرعص 
كئلعش ظةر ظايالنع هااللالص ظئلعشتعن بذرذن ظذنعث نذمذسعغا تئضعشكة ؤة 

ظعصصةتعنع بذزذشعغا سةؤةب بولعدذ.
بعز بذنعثدعن ظعسالم دعنعنعث هةر قانداق ظةهؤال ظاستعدا ظعنسانالرنعث 
هةتتا  ظعسالم  كأرىؤاالاليمعز.  ظعكةنلعكعنع  دعن  بعر  كأزلعضةن  مةنصةتعنع 
توي  ظادةمضة  بولغان  خئرعدار  دةص  بولسذن  بعرلعشعش  ظارعسعدا  ظايال  ظةر 

))(  ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم  رعؤايعتع.. 
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ؤة  نذمذسعنع  ظايالنعث  قعلدع.  رذخسةت  كأرىشكة  قعزنع  بولغان  قعلماقحع 
ظذنعث يىز ظابرذيعنع ساقالص قئلعش ظىحىن ظةرنعث ظذنعث بعلةن ظايرعم بعر 

يةردة قئلعشعنع هارام قعلعص حةكلعدع.
قعلعص  كىندةشلعك  دةص  نذمذسعنع،  قعزلعرعنعث  ظانعالرنعث  ـ  ظاتا  بةزع 
خئرعدار بولذص كةلضةن ظادةمضة قعزلعرعنع كأرسةتمةسلعك توغرا بولمعغان، 
ظورذنسعز يةردة قعلغان كىندةشلعكتذر. اهلل تاظاال مأمعن ظايالالرنعث نذمذسعنع 
ساقالشتا ظاتاـ  ظانعالردعنمذ بةك كىندةشلعك قعلعدذ، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ظذالرنعث ظعصصةت نذمذسعنع ساقالشقا ظاتا ـ ظانعالردعنمذ بةك هئرعسمةندذر. 
نةصسعللعرعدعنمذ  ظأز  ظذالرنعث  ظايالالرغا  ؤة  ظةر  مأمعن  صةيغةمبةر  حىنكع 
بةك حارعدذر. )شذنداق ظعكةن  اهلل تاظاال ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع يولغا قويغان 

ظعشقا ظاتا ـ ظانعالرنعث قارشع حعقعشع توغرا ظةمةس.(
بةزع ظاتا ـ ظانعالرنعث حىشىنىشىش ظعسمع بعلةن قعزعغا، ظذنعث يات بعر 
ظةر بعلةن يالغذز بعر يةردة قئلعشعغا ياكع ظةر بعلةن ظايلعنعص كئرعشعضة ؤة 
باغحعالرغا بئرعشعغا رذخسةت قعلعشع ظأزلعرعنعث يىز ظابرذيعنع، قعزعنعث 
اهلل  هئسابلعنعدذ.  قارعغانلعق  سةل  بةك  ساقالشتا  ظةخالقعنع  ؤة  نذمذسعنع 
تاظاال ظذ ظاتا ـ ظانعالردعن ظذالر زاية قعلعؤاتقان ظامانةتتعن ؤة يوقذتعؤاتقان 

نذمذستعن هئساب ظالعدذ. 
اهلل تاظاال يولغا قويغان دعن، بةك هةددعدعن ظاشذرؤئتعش بعلةن بةك سةل 
قاراشنعث ؤة بةك حعثعتعؤئتعش بعلةن بةك بوش قويذؤئتعشنعث ظارعسعدعكع 

ظوتتذرهال بعر دعندذر.

بةشعنحع: ظأيلعنعشكة بةرضةن سأزعنع بذزذشنعث هأكمع

بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، هةر ظعككع تةرةص 
خئرعدار بولذص حاي ظعحعرذص توي قعلعشقا كئلعشعص بولغاندعن كئيعن، حوقذم 
توي قعلعشقا مةجبذر ظةمةستذر. يةنع هةر ظعككع تةرةص ظةضةر يئنعشعص كئتعش 
ظأزلعرعضة صايدعلعق دةص قارعسا، ظذالرنعث توي قعلعشقا بةرضةن سأزلعرعنع 
بذزذص توي قعلعشتعن يئنعؤئلعش هةققع بار. بةزع ظعنسانالر بذ قاراشنع بعر 
صذرسةت بعلعص خئرعدار بولغان قعز بعلةن ظايرعم بعر يةردة يالغذز قالغاندعن 
ؤة ظذنعثدعن خذددع بعر ظةر ظايالعدعن صايدعالنغاندةك صايدعالنغاندعن كئيعن 
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ظأزعنعث  ؤة  ياقمعغانلعقع  ظأزعضة  خاراكتعرعنعث  معجةز  ظةخالقعنعث،  ظذنعث 
ظذنداق قعز بعلةن ظأي تذتالمايدعغانلعقع باهانةسع بعلةن سأزعدعن يئنعؤالعدذ. 
)بذ هالةتتة زعيان تارتقان تةرةص قعز بولعدذ.( شذنعث ظىحىن ظعسالم دعنع حاي 
يةردة  بعر  ظايرعم  بعلةن  ظايال  بعر  ظةرنعث  بعر  بولسعمذ  قعزع  ظعحعرىلضةن 

قئلعشعنع هارام قعلدع.
هةر ظعككع تةرةص بةرضةن سأزىدعن يئنعؤالسا بولعدعغانلعقعنعث دةلعل ـ 
صاكعتع بولسا تأؤةندعكع هةدعستذر: ظعبنع ظأمةر )اهلل تاظاال ظذالردعن رازع 
بولسذن!( مذنداق دةيدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةتتا بذرذن تةلةص قويغان 
قئرعندعشع تةلعؤعنع قايتذرؤئلعشتعن ظعلضعرع ياكع ظذنعث رذخسعتعنع ظالماي 
تذرذص ظذنعث توي قعلماقحع بولغان قعزعغا بعرعنعث توي تةلعصعنع قويذشتعن 
توسقان.« )1( مانا بذ هةدعس تةلةص قويغان ظةرنعث تةلعؤعنع قايتذرؤئتعص توي 
قعلعشتعن يئنعؤئلعش هةققعنعث بارلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ. خذددع ظةرنعث 
يئنعؤئلعش هةققع بولغعنعدةك ظايالنعثمذ يئنعؤئلعش هةققع بار. حىنكع توي 
قعلعش ياكع قلماسلعققا قارارعنع بئرعش هةققعدة ظايال كعشعمذ ظةر كعشع 
بعلةن ظوخشاش دةرعجعدعدذر. شذنعث ظىحىن خذددع ظةر ظأزعنعث مةنصةتعنع 
ظويلعغعنعدةك ظايال كعشعمذ ظأزعنعث مةنصةتعنع ظويلعشع الزعم. ظةضةر ظايال 
ياكع ظذنعث ظعضعلعرع توي قعلعشقا بةرضةن سأزىدعن يئنعؤئلعشنع ظأزلعرع 
بةرضةن  قعلعشقا  توي  لئكعن  بولعدذ.  يئنعؤالسا  قارعسا  دةص  ياخشع،  ظىحىن 
سأزىدعن هئحقانداق سةؤةبسعز يئنعؤئلعش مةكرذهتذر. حىنكع توي قعلعشقا 
بةرضةن سأزىدعن هئحقانداق سةؤةبسعز يئنعؤئلعش بةرضةن ؤةدعسعضة خعالصلعق 

قعلغان هئسابلعنعدذ. 

قويعشعنعث  تةلةص  بعرسعنعث  باشقا  ظايالغا  قويولغان  تةلةص  ظالتعنحع: 

هأكمع

»صةيغةمبةر  نعث:  بولسذن!(  رازع  ظذالردعن  تاظاال  )اهلل  ظأمةر  ظعبنع 
ظةلةيهعسساالم هةتتا بذرذن تةلةص قويغان قئرعندعشع تةلعؤعنع قايتذرؤئلعشتعن 
قعلماقحع  توي  ظذنعث  تذرذص  ظالماي  رذخسعتعنع  ظذنعث  ياكع  ظعلضعرع 
دئضةن  توسقان«  قويذشتعن  تةلعصعنع  توي  بعرعنعث  باشقا  قعزعغا  بولغان 

))(  ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم  رعؤايعتع.. 
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قويذشعنعث  تةلةص  بعرسعنعث  باشقا  ظايالغا  قويغان  تةلةص  بعرسع  سأزع 
توغرا بولمايدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ. حىنكع تةلةص قويذلغان ظايالغا 
تةلةص قويذش دةسلةصتة تةلةص قويغان ظادةمضة زةرةز ظئلعص كئلعدذ. بذنداق 
قعلعش كعشعلةر ظارعسعدا ظاداؤةت ؤة بعر ـ بعرعنع يامان كأرىش ظذرذغعنعث 
حئحعلعشعغا سةؤةب بولعشع مذمكعن. ظعسالم دعنع كعشعلةر ظارعسعدا ظاداؤةت 
بولعدعغان  سةؤةب  حئحعلعشعغا  ظذرذغعنعث  كأرىش  يامان  بعرعنع  ـ  بعر  ؤة 

نةرسعلةرنعث ظالدعنع ظئلعشقا بةك ظةهمعيةت بةرضةن بعر دعندذر.
بعلةن  ظذنعث  قعلعص  قوبذل  تةلعؤعنع  ظادةمنعث  بعر  كعشع  ظايال  ظةضةر 
ظأيلعنعشكة رازع بولذص بولغاندعن كئيعن ظعككعنحع بعر ظادةمنعث ظذ ظايالغا 
تةلعؤعنع  كعشعنعث  بعرعنحع  ظايال  ظةضةر  ظةمةستذر.  دذرذس  قويذشع  تةلةص 
قوبذل قعلماي رةت قعلغان ياكع ظئنعق بعر نةرسة دئمةي ظعككعنعلعص تذرغان 
بذنعث  توغرعدذر.  قويذشع  تةلةص  ظذنعثغا  ظادةمنعث  بعر  ظعككعنحع  حاغدا، 

دةلعل ـ صاكعتع تأؤةندعكع هةدعستذر: 
صةيغةمبةر  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  صاتعمة  قعزع  قةيسنعث 
ظةبذجةهمعننعث  بعلةن  مذظاؤعية  ظأزعضة  كئلعص  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث 
تةلةص قويغانلعقعنع دئضةندة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا: »مذظاؤعية 
مال ـ مىلك يوق بعر صئقعر ظادةمدذر. ظةمما ظةبذجةهمع بولسا، هاسعسعنع 
دذلعسعدعن حىشىرمةيدعغان بعر ظادةمدذر)1(. سعز ظذسامة ظعبنع زةيد بعلةن 
قعزع  قةيسنعث  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  مانا  دئدع.))2((  قعلعث«  توي 
صاتعمةنع ظذنعثغا مذظاؤعية بعلةن ظةبذجةهمعنعث تةلةص قويغانلعقعنع بعلعص 
تذرذصمذ ظذسامة بعلةن توي قعلعشقا بذيرذشع بذرذن تةلةص قويغانالرغا رازع 
تةلةص  ظادةمنعث  بعر  ظعككعنحع  ظايالغا،  بعر  دئمعضةن  ظئنعق ماقذل  بولذص 

قويذشعنعث توغرا بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ.

نعكاه قعلعش

قعلعص  خوتذن  ظةر  ظايالنع  بعلةن  ظةر  بولغان  قعلماقحع  توي  نعكاه، 
))(  يةنع ظذ هاسعسعنع دذلعسعدعن حىشىرمةي تذال سةصةر قعلعدعغان ظادةم ياكع ظايالعنع كأص ظذرذدعغان ظادةم دئمةكحعدذر. ت. 

)2(  ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم  رعؤايعتع.. 
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مةن  بولسا:  )ظةر  بعرعنعث  تةرةصنعث  ظعككع  نعكاه  ظعبارةتتذر.  باغالشتعن 
خوتذنلذققا  سعزضة  ظأزىمنع  مةن  بولسا:  ظايال  ظالدعم.  خوتذنلذققا  سعزنع 
تاصشذردذم، دئضةنضة ظوخشاش( سأز ظئحعشع بعلةن يةنة بعر تةرةصنعث قوبذل 
قعلعشع بعلةن ؤذجذدقا حعقعدذ. شذنعثدةك يةنة قعزنعث ظعضعسع قعز بعلةن 
توي قعلماقحع بولغان ظةرضة: مةن صوالنعنع سعزضة خوتذنلذققا بةردعم ياكع 
صوالنعنع سعزضة نعكاهالص بةردعم، دئسة بذمذ قعز تةرةصتعن ظئحعلغان سأز 
بولعدذ. بذحاغدا ظةر: مةن قوبذل قعلدعم ياكع رازع بولدذم، دئسة ياكع ظأزعنعث 
رازع بولغانلعقعنع ظعصادعلةيدعغان هةر قانداق بعر سأزنع قعلسا، بذ ظةرنعث 
نعكاهنع  ؤةكعلع  ظةرنعث  هالةتتة  بذ  ياكع  قعلغانلعقع هئسابلعنعدذ.  قوبذل 
ظايالنعث  ظذ  مةن  دةيدذ:  مذنداق  مةسعلةن  قعلعدذ.  قوبذل  نامعدعن  ظةرنعث 

نعكاهعنع مئنع ظأزعضة ؤةكعل قعلغان كعشعنعث نامعدعن قوبذل قعلدعم.  
بعر تةرةصنعث: >مةن سعزنع خوتذنلذققا ظالدعم< ياكع >مةن ظأزىمنع سعزضة 
خوتذنلذققا تاصشذردذم< دئضةنضة ظوخشاش سأز ظئحعشع يةنة بعر تةرةصنعث: 
>مةن قوبذل قعلدعم< دئيعشع بعر ظورذندا تاماملعنعشع الزعم. نعكاه خةت 
ظةؤةتعش بعلةنمذ بولعدذ. خةت ظارقعلعق نعكاه قعلعشعشنعث شةكلع مذنداق 
بولعدذ: ظةر خئرعدار بولذص ظايالغا خةت يازعدذ. خةت ظايالغا يئتعص بارغاندعن 
كئيعن ظايال ضذؤاهحعالرنع حاقعرعص ظةكعرعص خةتنع ظذالرغا ظوقذص بئرعدذ 
ؤة ظذالرنعث ظالدعدا: >مةن ظأزىمنع ظذنعثغا خوتذنلذققا تاصشذردذم< دةيدذ 
ؤةكعل  ظأزعضة  مئنع  >مةن  ؤةكعلع:  ظذنعث  ياكع  ظعضعللعرع  قعزنعث  ياكع 
قعلغان صوالنعنع ظذنعثغا خوتذنلذققا تاصشذردذم< دةيدذ. شذنعث بعلةن نعكاه 

تاماملعنعدذ ؤة ظذ ظايال ظذ ظةرنعث ظايالع هئسابلعنعدذ.)1( 
هةر قانداق يةردة ؤة هةر قانداق ؤاقعتتا ظةر ظايالنع نعكاهالشقا بولعدذ. 
نعكاه قعلعش ظىحىن مذظةييةن بعر ؤاقعت ياكع مذظةييةن بعر بعر يةر شةرت 
ظةمةس. شذنعثدةك يةنة نعكاه ظأتكىزىلضةن يةرضة مذسذلمانالرنعث ظالعملعرعدعن 

بعرةرسع ؤة ياكع قازعلعرعدعن بعرةرسع كةلمعسعمذ نعكاه توغرا بولعدذ. 
نعكاه قعلعص توي قعلغانالر، قعلغان نعكاهعنعث ظعسصاتع بولذش ظىحىن 
مذسذلمان هأكىمةت ظعدارعسعضة بئرعص تعزعمغا ظالدذرذص قويذص توي خئتع 
ظئلعش الزعم. حىنكع تعزعمغا ظالدذرذص قويغاننعث ؤة توي خئتع ظالغاننعث 

))(   »رةددذلمذهتار«.

نىكاھ قىلىشنىكاھ قىلىش



قعلغانلعقنعث  نعكاه  قعلعش  ظذنداق  مةسعلةن:  بار.  صايدعلعرع  نذرغذنلعغان 
بعر ظعسصاتعدذر. هةر ظعككع تةرةصكة ظذالرنعث هةققعنع ساقاليدذ. يالغاندعن 
ياكع  بارلعقعنع  ظايالنعث  بعر  باشقا  نعكاهعدا  ظةرنعث  حاصالص  بوهتان  ياكع 
ظايالنعث باشقا بعر ظةرنعث نعكاهعدعكع ظايال ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلعص هعلةـ  
معكعر ظعشلةتمةكحع بولغانالر ظىحىن )ظذ هعلة ـ معكعرلعرعنع ظعشلعتعشكة( 

تذسالغذ بولعدذ.
بالعالرنعث  قويذش  ظالدذرذص  تعزعمغا  بئرعص  ظعدارعسعضة  هأكىمةت 
نةسةبلعرعنعث بعر ـ بعرعضة ظارعلعشعص كئتعش ياكع ظذنعث يوقاص كئتعشنعث 
تعزعملعتعص  ظعسعملعرعنع   ؤاقتعدا  قعلغان  توي  حىنكع  ظالعدذ.  ظالدعنع 
ظعسعملعرعمذ  بالعلعرعنعث  تذغذلغان  ظذالرنعث  ظأزعضة  كاتاكحعنعث  قويغان 
تعزعملعنعدذ. تعزعملعتعص قويذلغان ؤاقتعدا ظذالرنعث قاحان توي قعلغانلعقع 
بعلعنعدذ. بعر ظادةمنعث قاحان توي قعلغانلعقعنع بعلعشكة معراسقا، نةسةبكة 
ؤة ظعددةتكة ظوخشاش نذرغذنلعغان هأكىملةر باغلعنعشلعقتذر. شذنعث ظىحىن 
مةن توي قعلغانالرنعث ظأزلعرعنعث توي قعلغانلعقعنع هأكىمةت ظعدارعسعضة 
بئرعص تعزعملعتعص قويذشنع شةرعظةت تةلةص قعلغان بعر ظعش، دةص قارايمةن. 
ظةضةر مذسذلمانالرنعث باشلعقع توي قعلغانالرنعث تعزعمغا ظالدذرذص قويذشعنع 
ظعختعيار  قعلعشمذ  حىنكع  ظايلعنعدذ.  ؤاجعبقا  قعلعش  شذنداق  بذيرذسا، 
بذيرذشع  باشلعقعنعث  مذسذلمانالرنعث  ظعشالر  بولغان  ظعختعيار  قعلماسلعقمذ 
تاظاال  اهلل  هأكىمعدذر.  بعر  شةرعظةتنعث  ظايلعنعشع  ؤاجعبقا  قعلعش  بعلةن 
مأمعنلةر!  »ظع  دئدع:  مذنداق  هةققعدة  بويسذنذش  باشلعقالرغا  مذسذلمان 
ظعتاظةت  ظىستعدعكعلةرضة  ظعش  بولغان  ظأزةثالردعن  ؤة  صةيغةمبةرضة  غا،  اهلل 
قعلعثالر، ظةضةر سعلةر بعر شةيظعدة ظعختعالص قعلعشعص قالساثالر، بذ توغرعدا 
اهلل غا ؤة صةيغةمبةرضة مذراجعظةت قعلعثالر، ظةضةر سعلةر اهلل غا ؤة ظاخعرةت 
ؤة  بذ )يةنع اهلل نعث كعتابعغا  بولساثالر،  كىنعضة )هةقعقعي( ظعشعنعدعغان 
صايدعلعقتذر،  ظىحىن  سعلةر  قعلعش(  مذراجعظةت  سىننعتعضة  صةيغةمبعرعنعث 

نةتعجة ظئتعبارع بعلةن ضىزةلدذر)1(»  
تئصعلعص  تولذق  شةرتلعرع  نعكاهنعث  ظايالدا  بعر  بعلةن  ظةر  بعر  ظةضةر 
خوتذنلذققا  سعزنع  )مةن  بولسعمذ:  يىزىسعدعن  حاقحاق  ظارعسعدا  ظذالرنعث 
ظالدعم، مةن بذنع قوبذل قعلدعم، دئضةنضة ظوخشاش( سأز ظئحعش ؤة قوبذل 

))(  سىرة نعسا 59 ـ ظايةت. 
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قعلعش ظعشلعرع يىز بةرسة، ظذالر نعكاهلعنعص قالعدذ. مةسعلةن: بعر ظادةم 
حاقحاق قعلعص بعر كعشعضة: >مةن قعزعم صوالنعنع ساثا خوتذنلذققا بةردعم< 
دئضةن، قارشع تةرةصمذ حاقحاق قعلعص: >مةن ظذنع خوتذنلذققا قوبذل قعلدعم< 
دئضةن بولسا، شةرعظةتنعث قارعشع بويعحة ظذ ظعككعسع نعكاهالنغان بولعدذ ؤة 
ظذ قعز ظذ كعشعنعث ظايالعغا ظايلعنعدذ. مةسعلةن: بعر ظادةم حاقحاق قعلعص 
ظايالمذ  دئضةن،  تاصشذرامسعز<  خوتذنلذققا  ماثا  >ظأزىثعزنع  ظايالغا:  بعر 
بولغان  ظايال  يةتكةن  باالغةتكة  ظايال  ؤة  دئضةن  >بولعدذ<  قعلعص:  حاقحاق 
يةتكةن  باالغةتكة  نعكاه  بذ  هئسابلعنعدذ.  نعكاهالنغان  ظعككعسع  ظذ  بولسا، 
ظايال ظأزعنع ظأزع ظةرضة بةرسة بولعدذ، دةص قارايدعغان فعقهعشذناسالرنعث كأز 
قارعشعدا توغرا بولعدذ. بعز اهلل تاظاال خالعسا بذ هةقتة ظالدعمعزدا توختذلعمعز. 
نعكاهلعنعص  بعلةن  دئيعش  >تةضدعم<  >ظالدعم<  بولسعمذ  بعلةن  حاقحاق 
قالعدعغانلعقعنعث دةلعلـ  صاكعتع بولسا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »ظىح 
ظعش بار، ظذالرنعث حاقحعقعمذ راستتذر، راستعمذ راستتذر. ظذالر بولسا: تاالق، 
نعكاه ؤة )ظايالع بعلةن( يئنعشعش قاتارلعقالردذر« دئضةن هةدعسعدذر.)1(      

نعكاهنع  قعلعثالر،  ظعالن  نعكاهنع  »بذ  ظةلةيهعسساالمنعث:  صةيغةمبةر 
مةسحعتلةردة قعلعثالر ؤة نعكاه قعلغان ؤاقتعدا داصالرنع ظورذثالر« دئضةنلعضع 
بعلدىرىش  ظذالرغا  ؤة  يئيعش  ظعحعضة  خةلق  قعلغانلعقنع  نعكاه  ظىحىن 
مذستةهةصتذر. نعكاهنعث ظادعل ضذؤاهحعالرنعث قئشعدا ظةقعللعق بعر كعشع 
تةرعصعدعن جىمة نامعزع ظوقذلعدعغان حوث مةسحعتتة قعلعنعشع مذستةهةصتذر. 
قارعشع  كأز  شافعظعينعث  ظعمام  قارعشع  كأز  مةزهةصعدعكعلةرنعث  هةنةفعي 
تذغقانلعرعدعن  ـ  ظذرذق  ظايالنعث  نعكاه  ظىحىن  حعقعشع  يةردعن  بعر  بعلةن 
بعرةر ظةر كعشعمذ بولماستعن صةقةت ظايالالرنعث ياكع ظايالنعث صةقةت صاسعق 

تذغقانلعرعنعث ياكع ظادعل ظةمةس ضذؤاهحعالرنعث قئشعدا قعلعنمايدذ.)2( 

نعكاهنعث توغرا بولعشعنعث شةرتلعرع

نعكاهنعث توغرا بولعشع ظىحىن تأؤةندعكع شةرتلةر الزعم:
))(  تعرمعزعي رعؤايعتع.
)2(  »رةددذلمذهتار«.
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1 ـ توي قعلعدعغان ظةر ؤة ظايالنعث بذ تويغا رازع بولعشع:

ظةضةر تويغا ظذالرنعث هةر ظعككعسع ياكع بعرع رازع بولمعسا، نعكاه توغرا 
بولمعغان بولعدذ. حىنكع نعكاه ظذ ظعككعسع ظىحىندذر. شذثا خذددع سودا ـ 
سئتعققا ظوخشاش نعكاهنعث توغرا بولعشع ظىحىن هةر ظعككع تةرةصنعث توي 
قعلعشقا رازع بولعشع ظاساسلعق شةرتتذر. اهلل تاظاال سودا ـ سئتعقنعث توغرا 
بولعشع ظىحىن ظذنعث رازع بولذنغان هالدا قعلعشعشعنعث الزعم ظعكةنلعنع 
ماللعرعنع  بعر-بعرعثالرنعث  مأمعنلةر!  »ظع  دئدع:  مذنداق  قعلعص  بايان 
)ظوغرعلعق، خعيانةت قعلعش، بذالش، جازانعخورلذق، قعمار ظويناش قاتارلعق( 
ناهةق يول بعلةن يةؤالماثالر، ظعككع تةرةص رازع بولذشذص قعلعشقان سودا - 
سئتعق ظارقعلعق ظئرعشعلضةن نةرسة بذنعثدعن مذستةسنا. سعلةر ظأزةثالرنع 
ناهايعتع  سعلةرضة  هةقعقةتةن  اهلل  ظألتىرمةثالر،  بعر-بعرعثالرنع(  )يةنع 

مئهرعباندذر» )1( 
رازع  تةرةصنعث  ظعككع  ظىحىن  بولعشع  توغرا  سئتعقنعث  ـ  سودا  ظةضةر 
بولعشع شةرت بولسا، نعكاهدا ظذنعث توغرا بولعشع ظىحىن ظعككع تةرةصنعث 
رازع بولعشع ظةلؤةتتة شةرتتذر. حىنكع نعكاه ظعشع سودا ـ سئتعق ظعشعدعن 

ظعنحعكة ؤة نازذك بعر ظعشتذر.
ظذالرنعث  ظايالالرنع  دةؤرعدة  بذرذنقع  كئلعشتعن  ظعسالم  ظةرةبلةر 
كئيعن  كةلضةندعن  ظعسالم  قعالتتع.  ياتلعق  تذرذصال  ظالماي  رازعلعقعنع 
قعلماقحع  توي  ؤة  توستع  قعلعشتعن  بذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
هةتتا  »حوكان  بذيرذص:  سئلعشقا  مةسلعهةت  هةققعدة  توي  ظايالغا  بولغان 
ظذنعثدعن )تويعنع قعلعش هةققعدة( ظوحذق بذيرذق كةلمعضعحة، قعز هةتتا 
ظذنعثدعن رذخسةت ظعلعنمعغعحة ياتلعق قعلعنمايدذ« دئدع. ساهابعلةر: ظع 
اهلل تاظاالنعث صةيغةمبعرع! قعزنعث رذخسةت بعرعشع قانداق بولعدذ؟ دئدع. 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »قعزنعث )ظذنعثدعن صوالنع بعلةن تويذثنع قعلعص 
قويايلعثمذ؟ دةص سورعغان ؤاقتعدا( ضةص قعلماي جعم تذرذشع ظذنعث رذخسةت 
بةرضعنعدذر« دئدع.)2( شذنعث ظىحىن بعر قئتعم توي قعلعص بولغان حوكاننعث 
توي قعلعشقا ظأزعنعث رازع بولغانلعقعنع ظوحذق ظاشكارا ظعصادعلعشع الزعم. 

))(  سىرة نعسا 29 ـ ظايةت. 
)2(  ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم  رعؤايعتع. 
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ظةمما قعز بالعدعن توي قعلعشقا رازعلعقع بار ياكع يوقلعقعنع سورعغان ؤاقتعدا 
ظذنعث رةددعية بةرمةي جعم تذرذشع ظذنعث رازع بولغانلعقعنع ظعصادعلةشكة 
يئتةرلعكتذر. حىنكع ظذنعث ضةص قعلماي جعم تذرذشع ظذ قعزنعث بذ تويغا رازع 
بولغانلعقعنعث دةلعلعدذر. ظادةتتة قعز بالعالر هايالعق كئلعدذ. شذنعث ظىحىن 

ظذالر ظأزلعرعنعث تويغا زارع بولغانلعقعنع ظوحذق ظاشكارا ظعصادعيةلمةيدذ.
قعلغان  ياتلعق  زورالص  ظذنعمعسعمذ  دادعسع،  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
قعزغا ظئرعنعث قولعدا قئلعش ياكع ظارعلعص كئتعش ظعختعيارلعقعنع بةرضةن. 
بذ هةقتة ظعبنع ظابباس )اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: 
ظذنع،  دادعسع  كئلعص  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  حوكان  بعر 
ظذنعمعسعمذ مةجبذرالص ياتلعق قعلغانلعقعنع دئدع. شذنعث بعلةن صةيغةمبةر 
كئتعش(  ظارعلعص  ياكع  قئلعش  قولعدا  )ظئرعنعث  ظذنعثغا  ظةلةيهعسساالم 

ظعختعيارلعقعنع بةردع.)1(  
ظذهذد ظذرذشعدا شةهعد قعلعنغان ظذنةيس ظعبنع قةتادةنعث ظايالع ظةنسارلعق 
خذنسا بعنتع خذدامنع، ظذنعث دادعسع ظةؤف جةمةتعدعن بولغان بعر كعشعضة 
ظذنعث  ياقتذرمايتتع،  كعشعنع  ظذ  ظايال  ظذ  ظةسلعدة  بةردع.  قعلعص  ياتلعق 
ظايال  ظذ  بعلةن  شذنعث  تارتاتتع.  ظابدذلمذنزعرضة  ظعبنع  ظةبذلذبابة  كأثلع 
صةيغةمبةر  كةلدع.  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  قعلعص  شعكايةت 
ظةلةيهعسساالم ظذ ظايالنعث دادعسعنع ظذ ظايال خالعغاندةك قعلعشقا بذيرذدع، 

كئيعن ظذ ظايال ظةبذلذبابة ظعبنع ظابدذلمذنزعر بعلةن توي قعلدع.)2(     
ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: بعر حوكان 
ظعنسان  بعر  ناتذنذش  ظأزعنعث  ظأزعدعن  مئنع  »دادام  كئلعص:  قئشعمغا 
ظعكةنلعكعنع يوقذتذش )يةنع مةشهذر بولذش( ظىحىن قئرعندعشنعث ظذغلذغا 
ظذنعثغا:  مةن  دئدع.  ياقتذرمايتتعم«  ظذنع  مةن  بةردع،  قعلعص  ياتلعق 
صةيغةمبةر  بذنع  ظةلةيهعسساالم كةلسذن، سعز  صةيغةمبةر  »ظولتذرذص تذرذث 
كةلدع.  ظةلةيهعسساالممذ  صةيغةمبةر  كئيعن  دئدعم.  دةث«  ظةلةيهعسساالمغا 
صةيغةمبةر  ظعدع،  دئضةن  ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر  ضةصنع  ظذ  حوكان  ظذ 
ظةكةلدىرىص  حاقعرتعص  ظةؤةتعص  ظادةم  دادعسعغا  ظذنعث  ظةلةيهعسساالم 
)دادعسعنعث ظالدعدا ظئرعنعث قولعدا قئلعش ياكع ظارعلعص كئتعش( هوقذقعنع 

))(  ظةبذداؤذد ؤة ظعبنع ماجة رعؤايعتع.
)2(  ظعمام بذخارع، تعرمعزعي،  نةساظعي، ظعبنع ماجة ؤة ظةبذداؤذد قاتارلعقالر رعؤايعتع.
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ظذ حوكاننعث ظعختعيارعدا قعلدع. ظذ حوكان هوقذقنعث ظأزعنعث ظعختعيارلعقعغا 
بذ  مةن  بذزمايمةن.  ظعشنع  قعلغان  دادام  »مةن  كأرىص:  ظأتكةنلعكعنع 
قعلمعشعمدعن صةقةت ظايالالرنعث هوقعقع بار ياكع يوقلعقعنع بعلمةكحع بولغان 

ظعدعم« دئدع.)1(
مةزكذر هةدعسلةر نعكاهنعث توغرا بولعشع ظىحىن ظايالنعث توي قعلعشقا 

رازع بولعشعنعث ظاساسلعق بعر شةرت ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ. 
>ظةددذررذلمذختار< دئضةن كعتابنعث ظاصتورع: »هةتتا ظعككع تةرةصنعث 
هةر  ظىحىن  حعقعشع  ظوتتذرغا  ظاشكارا  ظوحذق  بولغانلعقع  رازع  هةقعقعي 
ظعككع تةرةص بعرـ  بعرعنعث >ظالدعم< >تةضدعم< دئضةن سأزلعرعنع ظاثلعشع 

الزعم« دةيدذ.)2( 

باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعالرنع ظأيلةندىرىشنعث هأكمع

بولعدعغان  صايدا  ظذالرغا  ؤة  كأيىنعدعغانلعقع  بالعلعرعغا  دادا،  ظادةتتة 
هذشع  ـ  ظةقلع  ظذنعث  ظىحىن  بولعدعغانلعقع  هئرعسمةن  قعلعشقا  ظعشالرنع 
هةققع  ظأيلةندىرىش  بالعلعرعنع  كعحعك  يةتمعضةن  باالغةتكة  تئخع  جايعدا 
بار. يةنع دادعنعث شةرعظةتنعث قارعشع بويعحة ظاح ياكع يالعثاح قئلعشنعث 
ظالدعنع ظئلعشقا ظوخشاش بالعالرغا صايدعلعق بعر ظعشنع كأزلةص باالغةتكة 
يةتمعضةن كعحعك قعزعنع ياكع كعحعك ظوغلعنع ياكع باالغةتكة يةتكةن، لئكعن 
ؤاقعتتا  بةزع  بار.  هةققع  ظأيلةندىرىش  ظوغلعنع  ساراث  قالغان  ظئلعشعص 
سةؤةب  قئلعشعغا  ظوثشذلذص  ظذنعث  ظأيلةندىرىش  بالعنع  قالغان  ظئلعشعص 
كئيعن  قعلغاندعن  تةؤسعية  ظأيلةندىرىشكة  ظذنع  دوختذرالر  بولذصمذ  بولعدذ. 
ظذنع ظأيلةندىرىش ياخشعدذر. ظةضةر دادا بولمعسا، دادعنعث دادعسع دادعنعث 
ظورنعدا تذرذص كعحعك بالعالرنع ظأيلةندىرعدذ. تئخع باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك 
بالعالرنع ظأيلةندىرىشنعث توغرا بولعدعغانلعقعنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا، اهلل 
ظىمعدعنع  هةيزدعن  ظعحعدعكع  »ظاياللعرعثالرنعث  ظايعتعدذر:  بذ  تاظاالنعث 
كأرمةيدعغانالرنعث  هةيز  بولغانلعقتعن  حوث  يئشع  )يةنع  ظىزضةنلةردعن 
ظذالرنعث  بولساثالر،  شىبهعدة  بولعدعغانلعقعدعن(  قانحعلعك  ظعددعتعنعث 

))(  نةساظعي رعؤايعتع.
)2(  >ظةددذررذلمذختار<، 2 ـ توم، )27 ـ بةت. 
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ظعددعتع هةم  ظايدذر، )كعحعكلعكتعن( هةيز كأرمعضةنلةرنعث  ظىح  ظعددعتع 
بولسذن،  قويذؤئتعلضةن  )مةيلع  ظعددعتع  ظايالالرنعث  هامعلدار  ظايدذر،  ظىح 
مةيلع ظئرع ظألىص كةتكةن بولسذن( بوشعنعش بعلةنال تىضةيدذ، كعمكع اللةدعن 
قورقعدعكةن، اللة ظذنعث ظعشعنع ظاسانالشتذرذص بئرعدذ» )1( مانا بذ ظايةت 
بئكعتتع.  قعلعص  ظاي  ظىح  ظعددعتعنع  كأرمعضةنلةرنعث  هةيز  كعحعكلعكتعن 
ظعددةت تذتذش، دئضةن تاالق قعلعنغاندعن كئيعن بولعدذ. ظذنداق ظعكةن بذ 
ظايةت شةرعظةتنعث قارعشع بويعحة تئخع باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك قعزنعمذ 
بئرعدذ.  كأرسعتعص  ظعكةنلعكعنع  مذمكعن  بولعشعنعث  خوتذنع  ظةرنعث  بعر 
شةرعظةتنعث قارعشع بويعحة كعحعك قعز باال تويغا رذخسةت بئرةلمةيدذ. ظذنعث 

ظىحىن ظذنعثغا ظعضة بولغان ظادةم رذخسةت بةرسة بولعدذ. 
كعحعك  بالعالرنع  بولسذن  قعز  مةيلع  بولسذن  ظوغذل  مةيلع  بذ  مانا 
ظأيلةندىرىشنعثمذ ظعسالمدا توغرا بعر ظعش ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ. 
بالعالرنع كعحعك ظأيلةندىرىش بةزعلةر ضذمان قعلغعنعدةك مةكرذه ظةمةستذر. 
زامانغا  كةتكةن  تاراص  صاسات  ـ  صعتنة  زامانعمعزدةك  بعزنعث  ظذ  ظةكسعحة 
نعسبةتةن تئخعمذ ياخشع بعر ظعشتذر. كعحعك ظأيلعنعش هةققعدة ظاظعشة )اهلل 
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ياشقا  توققذز  مةن  ظأيلةندع.  ؤاقتعمدا  كعرضةن  ياشقا  ظالتة  مةن  بعلةن  مةن 

كعرضةن ؤاقتعمدا مةن بعلةن بعر ياستذققا باش قويدع.«)2( 
دادا  ظةضةر  توغرا كئلعدذكع،  ظأتىشكة  قعلعص  بايان  يةردة شذنع  بذ  مةن 
بولغانلعقع  كعشع   صاسعق  ظةمةس،  جايعدا  هذشع  ـ  ظةقلع  دادا  حوث  ياكع 
ظىحىن كعحعك قعزغا ظأز اليعقعدا ظادةم تاللعيالمايدعغان ظادةم بولسا، ظذالرنعث 
باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك قعزنع ظأيلةندىرىشع توغرا ظةمةستذر. بذ هةقتة 
دادا  »مةيلع  دةيدذ:  مذنداق  ظاصتورع  كعتابنعث  دئضةن  >ظةددذررذلمذختار< 
كعشع  صاسعق  ؤة  جايعدا  هذشع  ـ  ظةقلع  بولسذن  دادا  حوث  مةيلع  بولسذن 
ظذنعث  بولسا،  كعشع  تاللعيااليدعغان  ظادةم  اليعقعدا  ظأز  بولذص  ظةمةس 
باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك ظوغذل ياكع قعز بالعلعرعنع ظأيلةندىرىش هوقذقع 
بار. ظةضةر دادا ياكع حوث دادا بالعلعرعغا ظأز اليعقعدا ظادةم تاللعيالمايدعغان 
كعشع بولسا، ظالعمالرنعث بعرلعككة كةلضةن قارعشع بويعحة ظذنعث باالغةتكة 

))(  سىرة تاالق 4 ـ ظايةت. 
)2(  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع ؤة ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع.
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يةتمعضةن كعحعك ظوغذل ياكع قعز بالعلعرعنع ظأيلةندىرىشع دذرذس ظةمةس. 
شذنعثدةك يةنة دادا ياكع حوث دادا مةست هالعتعدة بولذص باالغةتكة يةتمعضةن 
كعحعك قعزعنع صاسعق ياكع ظةسكع ياكع صئقعر ياكع ظاددع هأنعرع بار ظادةم 
تاللعيالمعغانلعقع  ياخشع  تالالشنع  ظادةم  ظذ  بولسا،  ظأيلةندىرضةن  بعلةن 
بولسذن  دادا  مةيلع  هالةتلةردة  مةزكذر  بولمايدذ.  توغرا  نعكاهمذ  بذ  ظىحىن 
مةيلع حوث دادا بولسذن بالعلعرعغا مئهرعبان كئلعدذ. شذنعث ظىحىن: ظذالر 
قانداق ظادةمنع تاللعسا تاللعسذن بالعلعرعغا ظأز اليعقعدا ظادةم تالاليدذ، دةص 

قارالمايدذ.«)1( 
مذناسعؤةتنع  جعنسعي  قعز  يةتمعضةن  باالغةتكة  قعلعنغان  تويع  ظةضةر 
كأحىرىص  ظأيعضة  ظئرعنعث  بولسا،  كعحعك  دةرعجعدة  كأتىرةلمةيدعغان 
بئرعلمةيدذ. كعحعك بعر قعزنعث جعنسعي مذناسعؤةتنع كأتىرةلةيدعغان ياكع 
كأتىرةلمةيدعغانلعقعنع ظايالالر قارار قعلعص بئكعتعدذ. ظةضةر ظةر قعز بعلةن 
كأتىرةلةيدذ،  مذناسعؤةتنع  جعنسعي  قعز  بولذص:  ظأتكىزمةكحع  مذناسعؤةت 
دادا بولغذحع: بذ قعز جعنسع مذناسعؤةتنع كأتىرةلمةيدذ، دئضةن  دئضةن ؤة 
بولسا، بذ هالةتتة قازع قعزنع ظايالالرغا كأرسعتعدذ. )ظةضةر ظايالالر بذ قعز 
جعنسعي مذناسعؤةتنع كأتىرةلةيدذ، دئسة ظةر ظذ قعز بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت 
ظأتكىزعدذ. ظةضةر ظايالالر بذ قعز تئخع جعنسعي مذناسعؤةتنع كأتىرةلمةيدذ، 
ياش  ظعشتا  بذ  ظأتكىزمةيدذ(.  مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  ظذنعث  ظةر  دئسة 

ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.)2(

2 ـ توي قعلماقحع بولغان ظايالغا بعر ظادةمنعث ظعضة بولعشع

بولعشع  توغرا  نعكاهنعث  قارعشعحة:  كأز  ظالعمالرنعث  قعسعمدعكع  كأص 
ظىحىن نعكاه ظعشلعرعنع )دادا ياكع حوث دادعغا ظوخشاش( ظايالغا ظعضة بولغان 
ظادةم ظىستىضة ظئلعشع شةرتتذر. شذنعث ظىحىن كأص قعسعمدعكع ظالعمالرنعث 
كأز قارعشعحة: نعكاه ظعشلعرعنع توي قعلماقحع بولغان ظايالنعث ظأزع ظأز 
ظىستىضة ظئلعشع توغرا ظةمةستذر. ظةمما هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز 
بولذص  مةسظذل  ظأزع  ظعشلعرعغا  نعكاه  قعز  يةتكةن  باالغةتكة  قارعشعحة: 
ظأزعنع ظأزع ظةرضة بعرةلةيدذ، شذنعثدةك يةنة ظذ باشقا بعر ظايالنعث نعكاه 

))(  »رةددذلمذهتار«.

)2(  »رةددذلمذهتار«.
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ظعشلعرعنع ظىستىضة ظئلعص ظذنع ظةرضة بعرةلةيدذ، ظذ يةنة ظأزعنع ظةرضة بئرعش 
ـ  دةلعل  ظذالرنعث  قعالاليدذ.  ؤةكعلمذ  قعلعص  تةيعن  ظادةمنع  خالعغان  ظىحىن 
صاكعتع بولسا، اهلل تاظاالنعث: »ظةضةر سعلةر ظايالالرنع تاالق قعلغان بولذص، 
ظذالرنعث ظعددعتع توشقان ؤة قاظعدة بويعحة )تةضمةكحع بولغان( ظئرع بعلةن 
صىتىشكةن بولسا، ظذالرنع نعكاهلعنعشتعن توسماثالر» )1( دئضةن ظايعتعدذر. 
نعكاهلعنعش  دةص  نعكاهلعنعشتعن»  »ظذالرنع  تاظاال:  اهلل  ظايةتتة  بذ  مانا 
توسقذنلذق  نعكاهلعنعشعغا  ظذالرنعث  ؤة  بةردع  نعسبةت  ظايالالرغا  ظعشعنع 
قعلعشتعن حةكلعدع. )ظةضةر ظايالالرنعث ظأزعنع ظأزع ظةرضة بئرعش هوقذقع 
ظذالر  يةنة  بةرمةيتتع(.  نعسبةت  ظذالرغا  ظعشعنع  نعكاه  تاظاال  اهلل  بولمعسا، 
ظأزلعرعنعث قارعشعغا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »)مةيلع قعز بولسذن 
ظعشلعرعغا  نعكاه  )ظأزعنعث  ظايال  يوق  ظئرع  بولسذن(  سعكعلةك  مةيلع 
بةك  قارعغاندا  ظادةمضة  بولعدعغان  ظعضة  ظايالغا  ظذ  بولعشعدا(  مةسظذل 
هةقلعقتذر«)2( دئضةن هةدعسعنع صاكعت قعلعص كةلتىردع. بذ هةدعس رعؤايةت 
يةتكةنلعكعضة  دةرعجعسعضة  توغرذلذق  ؤة  كىحلىك  جةهةتتعن  يول  قعلعنعش 
بعرلعككة كعلعنضةن هةدعس بولغانلعقع ظىحىن هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر ظذ 
هةدعسنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »قانداق بعر ظايال ظذنعثغا ظعضة 
بولغان ظادةمنعث رذخسعتعسعز ظأزعنع ظأزع ظةرضة بةرسة، ظذنعث نعكاهع توغرا 
ظةمةستذر، ظذنعث نعكاهع توغرا ظةمةستذر، ظذنعث نعكاهع توغرا ظةمةستذر« 
))( دئضةن هةدعسعدعن ؤة: »ظايالغا ظعضة بولغان ظادةمسعز )قعلعنغان نعكاه( 

نعكاه هئسابالنمايدذ« )4( دئضةن هةدعسعدعن كىحلىك، دةص قارعدع.
باالغةتكة  جايعدا،  ظةقلع هذشع  ظةر،  ظادةمنعث  بولعدعغان  ظعضة  ظايالغا 
ـ  ظذرذق  ظايالنعث  ظةضةر  شةرتتذر.  بولعشع  ظادةم  بعر  مذسذلمان  يةتكةن 
تذغقانلعرعدعن شذ سىصةتتة بعرةر ظادةم تئصعلمعسا، ظذ ظايالغا يذرتنعث قازعسع 
ظعضعدارحعلعق قعلعدذ. قازع ظايالدعن رذخسةت ظالغاندعن كئيعن ظذنعث نعكاه 

ظعشلعرعغا مةسظذل بولعدذ.

3 ـ ظعككع ضذؤاهحع

))(  سىرة بةقةر 232 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)2(  ظعمام مذسلعم، ظةبذداؤذد، تعرمعزعي ؤة نةساظعي قاتارلعقالر رعؤايعتع.

)3(  بذ هةدعسنع تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع ؤة بذ ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر، دئدع. 
)4(  ظةبذداؤذد  رعؤايعتع.

نىكاھنىڭ توغرا بولۇشىنىڭ شەرتلىرىنىكاھنىڭ توغرا بولۇشىنىڭ شەرتلىرى



نعكاهنعث توغرا بولعشع ظىحىن باالغةتكة يةتكةن، ظةقعل ـ هذشع جايعدا 
ضذؤاهحعسعز  شةرتتذر.  بولعشع  ضذؤاهحع  ظادةمنعث  ظعككع  مذسذلمان  ؤة 
قعلعنغان نعكاه توغرا بولمايدذ. بذ كأص ساندعكع ظالعمالرنعث كأز قارعشعدذر. 
ضذؤاهحعنعث شةرت قعلعنعشع هةر ظعككع تةرةصنعث هةقـ  هوقذقلعرعنع ساقالص 

قئلعش ؤة نعكاهنع تئخعمذ ظعشةنحعلعك قعلعش ظىحىندذر. 
ظايالالرنعث ضذؤاهحعلعقع ظاستعدا قعلعنغان نعكاه توغرا ظةمةس. حىنكع 
هةنةفعي  هةقتة  بذ  بارمايدذ.  سورذنالرغا  قعلعنغان  نعكاه  ظادةتتة  ظايالالر 
مةزهةصعدعكعلةرنعث باشقعحة كأز قارعشع بولذص ظذالر: »خذددع بعر مذسذلمان 
ظةرنعث ظعككع خعرعستعيان ياكع ظعككع يةهذدعينعث ضذؤاهحعلعقع ظاستعدا بعر 
خعرعستعيان ياكع بعر يةهذدعي ظايال بعلةن قعلغان نعكاهع توغرا بولغعنعدةك 
ظعككع ظةر كعشعنعث ياكع بعر ظةر ؤة ظعككع ظايالنعث ضذؤاهحعلعقع ظاستعدا 

قعلعنغان نعكاهمذ توغرا بولعدذ« دةيدذ.  
بعر  بعلةن  ظةر  بعر  »ظةضةر  ظةهمةد:  ظعمام  رعؤايةتتة  بعر  ؤة  مالعك  ظعمام 
ظايالنعث توي قعلغانلعقع ظعالن قعلعنعص كعشعلةر ظارعسعغا تارالسا، نعكاهنع 

ضذؤاهحعسعز قعلسعمذ بولعدذ« دةيدذ.

ياخشع كأرىص قئلعش ؤة توي

نعكاهنعث توغرا بولعشع ظىحىن توي قعلعشقا هةر ظعككع تةرةصنعث رازع 
بولعشع شةرتتذر، دئضةن سأزىمعزضة ظاساسةن بعزنعث بذ يةردة كأص ساندعكع 
تعمعسعغا  سأز  يازغذحعالرنعث  ؤة  ظةدةبعياتحعالر  خذسذسةن  كعشعلةرنعث 
هةتتا شعظعر ؤة نةسعر يازغذحعالرنعث كأصىنحعسعنعث ظاساسلعق تئمعسعغا 
ظذ  كةلدع.  توغرا  ظأتىشعمعزضة  توختذلذص  هةققعدة  ماؤزذ  قالغان  ظايلعنعص 
بولسعمذ: >ياخشع كأرىص قئلعش ؤة ظعسالم دعنعنعث ظذنعثغا قارعتا بولغان 
كأز قارشع< دئضةن ماؤزذدذر. بعز بذ ماؤزذنعث صةقةت توي قعلعشقا ظاالقعدار 

تةرعصعدعال توختذلذص ظأتىمعز. 
ياخشع كأرىص قئلعش بولسا، دعلنعث ظعنساننعث ظعرادعسعضة بويسذنمايدعغان 
بعر ظعشعدذر. ظعنسان ظعختعيارسعز بعر ظعنساننع ياخشع كأرىص قالعدذ ياكع 
يامان كأرىص قالعدذ. هةتتا ظعنسان بةزع ؤاقعتتا بعر ظعنساننع ياخشع كأرىص 
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قالعدذ ياكع ظذنع ظةث قاتتعق يامان كأرىص قالعدذ. بعرةرسعنع ياخشع كأرىص 
قالغان ظادةممذ ظذنع ياخشع كأرىص قئلعشعدعن قورتذاللمايدذ، يامان كأرىص 
ـ ظايالنعث بعر  قالغان ظادةممذ يامان كأرىص قئلعشعدعن قورتذاللمايدذ. ظةر 
ظعنساننعث  تاظاال  اهلل  بولسا،  مةنبةظع  قئلعشعنعث  كأرىص  ياخشع  بعرعنع  ـ 
تاظاال  اهلل  تةبعظةتتذر(.  )يةنع  مايعللعقتذر  ياراتقان  ؤذجذدعدا  تةبعيتعدة، 
دئدع: »ظايالالر،  مذنداق  قعلعص  بايان  بارلعقعنع  تةبعظةتنعث  ظعنساندا شذ 
ظوغذلالر، ظالتذن - كأمىشتعن توصالنغان كأص مالالر، ظارغعماقالر، حارؤعالر ؤة 
ظئكعنلةردعن ظعبارةت كأثىل تارتعدعغان نةرسعلةرنعث مذهةببعتع ظعنسانالرغا 
مةنصةظةتلعنعدعغان  تعرعكحعلعكعدة  دذنيا  ظذالر  كأرسعتعلدع.  حعرايلعق 
)باقاسع يوق( شةيظعلةردذر؛ اهلل نعث دةرضاهعدا بولسا قايتعدعغان ضىزةل جاي 
)يةنع جةننةت( باردذر. )شذنعث ظىحىن باشقعغا ظةمةس، جةننةتكة قعزعقعش 

كئرةك(» )1( 
هةممة  ظايالالرنعث  ظايةتتة  ظادةم،  قعلغان  دعققةت  ياخشع  ظايةتكة  بذ 
نةرسعدعن ظعلضعرع كةلتىرىلضةنلعكعنع كأرىؤاالاليدذ. مانا بذ ظةرلةردة باشقا 
نةرسعلةرنعث مذهةببعتعضة قارعغاندا ظايالالرنعث مذهةببعتعنعث بةك كىحلىك 
بولعدعغانلعقعنع، هةمدة ظايالالرنعثمذ ظةرلةرنعث هاياتعدا ناهايعتع حوث رول 
ناهايعتع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بئرعدذ.  كأرسعتعص  ظوينايدعغانلعقعنع 
كاتتا زات تذرذصمذ اهلل تاظاالنعث ظذنعثغا بذ دذنيادعكع نةرسعلةرنعث ظعحعدعن 
خذشبذي نةرسعلةرنع ؤة ظايالالرنع ياخشع كأرسةتكةنلعكعنع ظاشكارا بايان 
قعلعص مذنداق دئدع: »ماثا بذ دذنيادعكع نةرسعلةردعن خذشبذي نةرسعلةر 

ؤة ظايالالر ياخشع كأرىلدع ؤة مئنعث شادلعقعم نامازدا قعلعندع.« )2( 
شذنعث ظىحىن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظايالالرنع ظةرلةر دذح كئلعدعغان 
ظعحعدة  كعشعلةر  »مةن  دئدع:  مذنداق  قاراص  دةص  صعتنة،  خةتةرلعك  ظةث 

ظةرلةرضة ظايالالردعنمذ زعيانلعقراق بعر صعتنعنع قويذص قويمعدعم.« ))(
شذنعث ظىحىن ظعسالم دعنع ظةرلةر بعلةن ظايالالرنعث ظارعلعشعشعنع توستع. 
بذيرذدع.  ظئلعشقا  حةتكة  ظأزلعرعنع  ظةرلةردعن  نامةهرةم  ظايالالرنع  هةمدة 
ظةرلةرنعث يات ظايالالر بعلةن يالغذز ظايرعم بعر يةردة قئلعشعنع هارام قعلعص 

))( سىرة ظالع ظعمران 4) ـ ظايةت. 
)2(  ظعمام ظةهمةد، نةساظعي، هاكعم ؤة بةيهةقعي قاتارلعقالر رعؤايعتع.

)3(  تةبرانعي  رعؤايعتع.
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يالغذز  بولماستعن  مةهرعمع  ياكع  ظئرع  قئشعدا  ظايالالرنعث  ؤة  حةكلعدع 
سةصةرضة حعقعشعنع هارام قعلدع. 

ياخشع كأرىص قئلعشنعث ؤة يامان كأرىص قئلعشنعث دعلنعث، ظعنساننعث 
ظةث  ؤة  تعصعك  ظةث  ظعكةنلعكعنعث  ظعشع  بعر  بويسذنمايدعغان  ظعرادعسعضة 
راستحعل معسالع بولسا، مذغعس بعلةن بةرعرة )اهلل تاظاال ظذ ظعككعسعدعن 
رازع بولسذن!( نعث ظارعلعقعدا يىز بةرضةن ؤةقةدذر. مذغعس بولسا بةرعرةنع 
مةثزعللعرعضة  ياشلعرع  يالؤذرذص  بةرعرعضة  ظذ  هةتتا  كأرةتتع.  ياخشع  بةك 
ظارقعسعدعن  بةرعرةنعث  يولالردا  ظالدعدا،  كأز  كعشعلةرنعث  هالدا  تامحعغان 
ماثاتتع. ظةمما بةرعرة بولسا ظذنع بةك يامان كأرةتتع. بةرعرة مذغعسنع بةك 
يامان كأرضةنلعكتعن هةتتا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظذنعثدعن مذغعسنعث 

قولعدا قئلعشعنع ظارزذ قعلعص قعلغان ظأتىنعشعنع قوبذل قعلمعغان.   
ظةث  كةلضةن  كعتابلعرعدا  هةدعس  قعسسعسع  بةرعرةنعث  بعلةن  مذغعس 
بذ قعسسة ظةدةبعياتحعالر ؤة هعكاية  بعر قعسسعدذر.  حعرايلعق ؤة ظاجايعب 
ظةمةلعيةتتة  ظذ  ظةمةستذر.  قعسسة  حعققان  توقذص  خعياللعرع  يازغذحعالرنعث 
بعر  هةقعقعي  قعلعنغان  رعؤايةت  كعتابالردا  ظعشةنحعلعك  ظةث  ؤة  بولغان 

قعسسعدذر. 
بذ قعسسعنعث باش رولحعسع بةرعرة ظعسعملعك بعر حأرعدذر. ظذ مذغعسنعث 
ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظاظعشة  ظانعسع  مأمعنلةرنعث  بةرعرةنع  ظعدع.  ظايالع 
رازع بولسذن!( سئتعؤئلعص ظازات قعلعؤةتكةن ظعدع. ظذ ظأزعنعث هأرلعكعضة 
ظئرعشكةن ؤاقتعدا ظذنعثغا مذغعس بعلةن ظةر خوتذنلعقعنع ظأزىص ظذنعث بعلةن 
ظايرعلعص كئتعش )ياكع ظذنعث قولعدا قئلعشنع( تالالش هوقذقع بئرعلدع. بذ 
حأرعضة شةرعظةت  بعر  قانداق  هةر  قعلعنغان  ظازات  حاغدا  قولعدعكع  ظةرنعث 
ظذنعثغا  قعلعنسا،  ظازات  حأرة  بعر  بار  ظئرع  شةرعظةت  هةقتذر.  بعر  بةرضةن 
تالالش  قئلعشنع  قئلعص  قولعدا  ظذنعث  ياكع  كئتعشنع  ظاجرعشعص  ظئرعدعن 

هوقذقعنع بئرعدذ. 
ظذنعثغا  ؤة  كأرىدعغان  ياخشع  ظةث  ظذنع  هامانال  بولغان  هأر  بةرعرة 
ظةث قاتتعق باغالنغان ظادةم مذغعسةدعن ظايرعلعص كئتعشنع تاللعدع. هةتتا 
ظابباس! سةن مذغعسنعث  ظابباسقا: »ظع  تاغعسع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
بةرعرةنع ياخشع كأرىشعدعن، بةرعرةنعث مذغعسنع يامان كأرىشعدعن هةيران 
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ظذنعثغا  »سعز  بةرعرةضة:  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  دئدع.  قالمامسةن؟« 
قايتقان بولسعثعز. )يةنع سعز ظذنعث نعكاهعدا قالغان بولسعثعز.(« دئدع. 
بذيرذق  قعلعشعمغا  صةيغةمبعرع! ماثا مئنعث شذنداق  نعث  اهلل  ظع  بةرعرة: 
)شذنداق  صةقةت  »مةن  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دئدع.  بعرعؤاتامسةن؟ 
ظذنعث  مئنعث  بولسا،  ظذنداق  بةرعرة:  دئدع.  ظأتىنعمةن«  قعلعشعثعزنع( 

قولعدا قئلعشعمغا هئحقانداق هاجةت يوق، دئدع.
هةدعسنع رعؤايةت قعلغان ظادةم ظعبنع ظابباس: »بةرعرةنعث ظئرع مذغعس 
ظعسعملعك بعر قول ظعدع. ظذ يعغالص ساقاللعرعغا ياشلعرع تامحعغان هالعتعدة 

بةرعرةنعث ظارقعسعدعن صعرقعراص يىرةتتع« دئدع.)1(  
ظعنسان ياخشع كأرىشنع ؤة يامان كأرىشنع ظأز ظعرادعسعضة بويسذندذرذشقا 
قادعر بواللمعسعمذ، لئكعن ظذ ياخشع كأرىشنعث كئلعص حعقعشعنع ؤة ظذنعث 
ظعرادعسع  ظأز  سةؤةبلعرعنع  هئسسعي  حعقعردعغان  كةلتىرىص  كىحلعنعشعنع 
ظاستعغا ظئلعشقا قادعر بوالاليدذ. ياخشع كأرىص قئلعشقا سةؤةب بولعدعغان 
ظةث مذهعم ظعككع ظعش بار. ظذ بولسعمذ قاراش ؤة ظايالنعث سأزعنع تعثشاش. 
كأز بعلةن قذالق  مذهةببةتنعث دعلغا يئتعص بئرعشعغا ظةث كةث ظئحعؤئتعلضةن 
ظعنسانالرغا  ظأزعنعث  ظايةتلعرعدة  كأصلعضةن  قذرظاننعث  تاظاال  اهلل  يولدذر. 
بةرضةن نئمةتلعرعنع بايان قعلعؤئتعص كأز بعلةن قذالقنع دعلنعث قئشعدا بايان 
قعلعدذ. شذ ظايةتلةرنعث ظعحعدعن اهلل تاظاالنعث: »)ظع مذهةممةد! ظذالرغا( 
كأزلةرنع،  قذالقنع،  ظىحىن  سعلةر  ياراتتع،  سعلةرنع  »اللة  ظئيتقعنكع، 
ظايعتعدذر.  دئضةن  قعلعسعلةر«)2(»  شىكىر  ظاز  سعلةر  ياراتتع،  دعلالرنع 
شذنعثدةك يةنة ظعنساننع مةزكذر ظةزاالرنع ياخشع بعر شةكعلدة ظعشلعتعشكة 
بذيرذص نذرغذنلعغان ظايةتلةر كةلدع. شذ ظايةتلةرنعث ظعحعدعن اهلل تاظاالنعث: 
»بعلمةيدعغان نةرسةثضة ظةضةشمة )يةنع بعلمعضةننع بعلدعم ، كأرمعضةننع 
كأردذم، ظاثلعمعغاننع ظاثلعدعم دئمة(، )ظعنسان قعيامةت كىنع( قذالق، كأز، 
دعل )يةنع سةزضى ظةزالعرع( نعث قعلمعشلعرع ظىستعدة هةقعقةتةن سوظال - 

سوراق قعلعنعدذ» ))( دئضةن ظايعتعدذر.     
ظةر ـ خوتذننعث بعر ـ بعرعنع ياخشع كأرىشع شةرعظةت، ظأرص ـ ظادةت ؤة 

))(  نةساظعي، ظةبذداؤذد ؤة ظعمام بذخارع قاتارلعقالر رعؤايعتع.بذ هةدعسنعث سأزع ظعمام بذخارعنعثدذر. 
)2(  سىرة مىلك 23 ـ ظايةت. 
)3(  سىرة ظعسرا 36 ـ ظايةت. 
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ظادةمنعث تةبعيظعتع خالعغان بعر ظعشتذر. ظةر ـ خوتذن هةر ظعككع تةرةصنعث 
بعر ـ بعرعضة بولغان مذهةببةتعنع يئتعشتىرىشع ؤة كىحلةندىرىشع الزعمدذر.

شذنعث ظىحىن ظايالنعث ظئرعنعث ظالدعدا، ظئرع قارعسا خورسةن بولعدعغان 
ؤة ظايالغا بولغان مذهةببعتع تئخعمذ كىحلىنعدعغان بعر شةكعلدة كأرىنعشع 
ياكع  سذغذتعدعغان  ظئرعنع  ظأزعدعن  ظئرعضة  ظذنعث  يةنة  شذنعثدةك  الزعم. 
ظئرعنعث ظذنعثغا بولغان مذهةببعتعنع ظاجعزالشتذرعدعغان بعرةر سأز ياكع 

ظعشنع قعلعص قئلعشعدعن ساقلعنعشع الزعم. 
ظةرنعثمذ ظايالعنعث ظالدعدا، ظايالعنعث صةقةت ظذنعثغعال قارايدعغان ؤة صىتىن 
كئتةلمةيدعغان  صعرقعراص  ظةتراصعدعن  ظذنعث  باغلعنعص  ظةرضة  بعلةن  ؤذجذدع 
هالةتكة كئلعشع ظىحىن ظأزعنعث ظةرلعكعضة مذناسعص كئلعدعغان حعرايلعق 
بعر شةكعلدة كأرىنعشع الزعم. شذنعثدةك يةنة ظذنعث ظايالعغا ظأزعدعن ظايالعنع 
سذغذتعدعغان ياكع ظايالعنعث ظذنعثغا بولغان مذهةببعتعنع ظاجعزالشتذرعدعغان 

بعرةر سأز ياكع ظعشنع قعلعص قئلعشعدعن ساقلعنعشع الزعم. 
كأرىشكة  ياخشع  ؤة  كأرىشع  ياخشع  بعرعنع  ـ  بعر  خوتذنالرنعث  ـ  ظةر 
لئكعن  ظعشتذر.  ياخشع  ؤة  توغرا  ظعسالمدا  قعلعشع  ظعشالرنع  ظىندةيدعغان 
دعنعنعث  ظعسالم  قئلعشقا    كأرىص  ياخشع  ظعلضعرعكع  قعلعشتعن  توي  بعز 
قعلعشتعن  بايان  بذنع  الزعم.  قعلعشعمعز  بايان  قارايدعغانلعقعنع  قانداق 
ظعلضعرع شةرعظةتنعث بةزع مذهعم قاظعدعلعرعنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا 
كئلعدذ. ظذ قاظعدة بولسعمذ: ظعنسان ظعسالم دعنعدا كأثلعضة ؤة ظذنعث خعيال 
خةزعنعسعضة كةلضةن صعكعرلةردعن سوظال ـ سوراق قعلعنمايدذ. مةسعلةن: بعر 
ظادةمنعث كأثلعضة بعرةر يامان ظعشنع قعلعش كةلضةن، لئكعن ظذ ظادةم ظذ 
يامان ظعش  ظذنعث كأثلعضة  ظادةمنع  ظذ  تاظاال  اهلل  بولسا،  قعلمعغان  ظعشنع 
كأثلعضة  ظادةم  ظذ  ظةضةر  ظازابلعمايدذ.  بعلةن  سةؤةبع  كةلضةنلعكع  قعلعش 
تئخع  تاظاال  اهلل  بولسا،  قعلمعغان  قورقذص  تاظاالدعن  اهلل  ظعشنع  ظذ  كةلضةن 
ظذنعثغا ساؤاب بئرعدذ. حىنكع ظذ ظادةم ظذ ظعشنع قعلعشتعن اهلل تاظاالدعن 

قورقذص يانغاندذر.  
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم اهلل تاظاالنعث بعرةر ظادةمنعث كأثلعضة كةلضةن 
اهلل  دئدع: »هةقعقةتةن  مذنداق  هةققعدة  ظازابلعمايدعغانلعقع  ظىحىن  صعكعر 
ظىممعتعمنع  بولسا،  سأزلعمةنضةنال  ياكع  قعلمعغانال  ظةمةلعيعتعدة  تاظاال 
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كةحىرؤةتتع.«)1(  ظازابلعماي(  )ظىحىن  صعكعر  يامان  صىككةن  كأثلعضة 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةنة هةدعسع قذدذسعدا مذنداق دةيدذ: »هةقعقةتةن 
قعلدع:  بايان  مذنداق  ظذنع  ظاندعن  يازدع،  يامانلعقالرنع  ؤة  ياخشعلعق  اهلل 
كعمكع بعر ياخشعلعقنع نعيةت قعلعص ظذنع قعلمعسا، اهلل ظذنعثغا كامعل بعر 
قعلسا،  ظةمةلعيتةتتة  ظذنع  ظةضةر  يازعدذ.  ساؤابعنع  قعلغاننعث  ياخشعلعقنع 
هةتتا  ياخشعلعقنعث  هةسسعضعحة  تارتعص 700  دعن   10 ظذنعثغا  تاظاال  اهلل 
يامانلعقنع  بعر  ظذ  ظةضةر  يازعدذ.  ساؤابعنع  ياخشعلعقنعث  كأص  ظذنعثدعنمذ 
نعيةت قعلعص ظذنع قعلمعسا، اهلل ظذنعثغا كامعل بعر ياخشعلعقنعث ساؤابعنع 
ضذناهعنع  يامانلعقنعث  بعر  صةقةت  قعلسا،  ظةمةلعيةتتة  ظذنع  ظةضةر  يازعدذ. 

يازعدذ.» )2( 
ظاؤازعنع  ظذنعث  ياكع  قارعغانلعق  ظايالغا  بعر  ظادةم  بعر  ظىحىن  شذنعث 
)ياخشع  ؤة  قالغان  كأرىص  ياخشع  ظايالنع  ظذ  بعلةن  سةؤةبع  ظاثلعغانلعق 
قئلعص  دعلعدا  ظذنعث  صةقةت(  حعقماي  ظةمةلعيعتعضة  ظذنعث  قئلعش  كأرىص 
قالغان بولسا، اهلل تاظاال ظذ ظادةمنع ظايالنع ياخشع كأرىص قالغانلعقع ظىحىن 
ظايالغا  ظذنع  ظاشعقلعقع  بولغان  ظايالغا  ظادةمنعث  ظذ  لئكعن  ظازابلعمايدذ. 
قاراشقا ياكع ظذنعث ظاؤازعنع تةكرار ظاثالشقا سةؤةب بولسا، بذ هالةتتة ظذ 
بةرضةن  توختذتذص  ظعسالم  ؤة  ظعحعضة  داظعرعنعث  قعلعنعدعغان  سوراق  ظادةم 
قالغان هئسابلعنعدذ.  داظعرعضة كعرعص  ظأتىص كئتعص حةكلةنضةن  حعضرادعن 
نعيعتع  قعلعش  توي  بعلةن  ظذنعث  قويذص  تةلةص  ظايالغا  ظذ  ظادةم  ظذ  ظةمما 
بعلةن ظذنعثغا قارعغان ؤة ظذنعث ظاؤازعنع ظاثلعغان بولسا، بذ حاغدا ظذنعثغا 

هئحقانداق ضذناه بولمايدذ.
مةن بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، بعر ظايالغا 
خئرعدار بولذص تةلةص قويغان ظادةمنعث خئرعدار بولذص يىرىؤاتقان ؤاقعتالردا ظذ 
ظايالغا قارعشع توغرعدذر. ظةمما بعر ظادةم بعر ظايالغا خئرعدار بولذص تةلةص 
قويغان، لئكعن رةت قعلعنغان بولسا، بذ هالةتتة ظذنعث ظذ ظايالغا ظعككعنحع 

قئتعم قارعشع هاالل ظةمةستذر. 
ظوغذل ـ قعز بعر ـ بعرعنع ياخشع كأرىص قالغان هالةتلةردة ظعسالم دعنع 
قعزنعث ظاتا ـ ظانعلعرعنع قعزلعرعنع ظوغذلنعث ظةخالقع ؤة دعنع ظازراق ناحار 

))(  ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.

)2(  ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.
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بولسعمذ ياخشع كأرضةن ظادعمعضة ياتلعق قعلعص بئرعشكة، ظوغذلنعث ظاتا ـ 
ظانعلعرعنع ظوغلعغا قعزنعث ظةخالقع ؤة دعنع ظازراق ناحار بولسعمذ ياخشع 
صةيغةمبةر  يذقعرعدا  بعز  حىنكع  ظىندةيدذ.  بئرعشكة  ظئلعص  قعزعنع  كأرضةن 
ظةلةيهعسساالمنعث ياخشع كأرمةيدعغان بعر ظادةمضة ياتلعق قعلعص بةرضةن 
ياتلعق  ظادةمضة  كأرىدعغان  ياخشع  قعزعنع  دادعسعنع  ظايالنعث  بعر ساهابع 

قعلعص بئرعشكة بذيرذغانلعقعنع بايان قعلعص ظأتتذق. 
ظةضةر بعر ظايالنع ياخشع كأرىص قالغان ظادةم ظذ ظايال بعلةن توي قعاللمعسا، 
كىحع  صىتىن  حعقعرؤئتعشقا  كأثلعدعن  ظايالنع  ظذ  ؤة  ظعشقعنع  ظايالنعث  ظذ 
بعلةن تعرعشعشع الزعم. قارعغانغا ؤة ظايالنعث ظاؤازعنع ظاثلعغانغا ظوخشاش 
هئسسعي سةؤةبلةرنعث، ظعشقعنعث ظعنساننعث دعلعدا ظورذن تذتذص قئلعشعغا 
شذنعثغا  ظىحىن  شذنعث  يوق.  شةك  بارلعقعدا  تةسعرعنعث  حوث  ناهايعتع 
ظوخشاش سةؤةبلةردعن يعراق تذرذش كىنلةرنعث ظأتىشع بعلةن ياخشع كأرىص 
قالغان ظايالنع ظذنتذشقا سةؤةب بولعدذ. بولذصمذ بذنداق ظعشقعغا ضعرعصتار 
رازعلعقعنع  تاظاالنعث  اهلل  ؤة  قورقعدعغان  تاظاالدعن  اهلل  ظادةم  قالغان  بولذص 
ظأزعنعث هاؤايع ـ هةؤعسعدعن ظىستىن بعلعدعغان ظادةم بولسا، ياخشع كأرضةن 
رازعلعقعنع  ظذنعث  ؤة  قورقذش  تاظاالدعن  اهلل  قالعدذ.  ظذنتذص  ظاسان  ظايالنع 
ظةث  قورتذلذشقا  ظعشقعدعن  قالغان  بولذص  ظعنساننعث ضعرعصتار  بعر  ظعزدةش 

حوث ياردةمحع بولعدذ.

توي قعلعش هارام قعلعنغان ظايالالرنعث بايانع

نعكاهنعث توغرا بولعشع ظىحىن توي قعلماقحع بولغان ظايالنعث توي قعلعش 
ظايالالردعن  قعلعنغان  قعلعش هاالل  توي  ظةمةس  ظايالالردعن  قعلعنغان  هارام 

بولعشع شةرتتذر. توي قعلعش هارام قعلعنغان ظايالالر ظعككع خعل بولعدذ:

1 ـ توي قعلعش مةثضى هارام قعلعنغان ظايالالر

2 ـ توي قعلعش ؤاقعتلعق هارام قعلعنغان ظايالالر

سةؤةبلعرع  بولعشعنعث  هارام  مةثضى  قعلعشنعث  توي  بعلةن  ظايال  بعر 
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تأؤةندعكعدةك ظىح خعل بولعدذ:
1 ـ ظذرذق ـ تذغقانلعق سةؤةبع بعلةن: 

قعلعش  توي  بعلةن  ظايال  بار  مذناسعؤعتع  تذغقانلعق  ـ  ظذرذق  ظارعسعدا 
مةثضى هارامدذر. ظذرذق ـ تذغقانلعق مذناسعؤعتع بعلةن توي قعلعش مةثضى 
هارام قعلعنغان ظايالالر بولسا، اهلل تاظاالنعث تأؤةندعكع ظايعتعدة بايان قعلعنغان 
ظايالالردذر: »سعلةرضة ظانعلعرعثالرنع، قعزلعرعثالرنع، هةمشعرعلعرعثالرنع، 
ظاتاثالرنعث هةمشعرعلعرعنع، ظاناثالرنعث هةمشعلعرعنع، قئرعندعشعثالرنعث 

قعزلعرعنع، هةمشعرةثالرنعث قعزلعرعنع ظئلعش هارام قعلعندع» )1( 
بعر ظادةمنعث ظىستىن تةرةصتعن ظانعسع، ظانعسعنعث ظانعسع، دادعسعنعث 
ظانعسع ؤة ظذالرنعث ظانعسع بعلةن، ظاستعن تةرةصتعن قعزلعرع، نةؤرعللعرع ؤة 
نةؤرعللعرعنعث قعزلعرع بعلةن، يان تةرةصتعن مةيلع دادا تةرةصتعن بولسذن مةيلع 
هةمشعرعلعرعنعث  ؤة  قئرعندعشعنعث  هةمشعرعلعرع،  بولسذن  تةرةصتعن  ظانا 
بعلةن  قعزلعرع  بالعلعرعنعث  هةمشعرعلعرعنعث  ؤة  قئرعندعشعنعث  قعزلعرع، 
توي قعلعشع هارامدذر. شذنعثدةك يةنة ظذنعث مةيلع دادا تةرةصتعن بولسذن 
مةيلع ظانا تةرةصتعن بولسذن هامما ظاحعلعرع بعلةن توي قعلعشع هارامدذر. 
ظةمما مةيلع دادا تةرةصتعن بولسذن مةيلع ظانا تةرةصتعن بولسذن تاغعالرنعث ؤة 

هامما ظاحعالرنعث قعزلعرع بعلةن توي قعلعش هارام ظةمةستذر. 
بعر ظايال بعلةن ظذرذق ـ تذغقان بولغانلعق سةؤةبع بعلةن توي قعلعشنعث 
قعزنعث  بعر  مةسعلةن:  ظوحذقتذر.  ناهايعتع  هئكمةت  قعلعنعشعدعكع  هارام 
ظأز دادعسعغا ياكع قئرعندعشعغا خوتذن بولعشعنع تةسةؤؤذر قعلعش مذمكعن 
ظوغلع  ظأزعنعث  ظئلعشقا  قعزعنع  ظأز  دادعنعث  بعر  يةنة  شذنعثدةك  ظةمةس. 
بعلةن بةس ـ بةسكة حىشىص قئلعشنع تةسةؤؤذر قعلعشمذ مذمكعن ظةمةس. 
يةنع بعر ظعنساننعث ظأزعنعث قعزعنع ياكع هةمشعرعسعنع ظئلعش ظعنساننعث 
شذنداق  كئلعص  يةنة  ظعشتذر.  بعر  زعت  ظةخالقعغا  ظذنعث  ؤة  تةبعيتعضة 
بعز  بار.  زعيعنع  قاتتعق  ظىحىن  ساالمةتلعكع  ـ  تةن  ظعنساننعث  قعلعشنعث 
بذ هةقتة توي قعلماقحع بولغان ظادةم توي قعلعش ظىحىن قانداق سىصةتلعك 
ظايالنع تاللعشعنعث الزعم ظعكةنلعكعنع بايان قعلغاندا توختذتذلذص ظأتتذق.

توي قعلعش مةثضى هارام قعلعنغان مةزكذر ظايالالرنعث ظعحعضة يةنة بعر 
))(  سىرة نعسا 23 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
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ظادةمنعث زعنادعن تاصقان قعزع ؤة ظذ قعزنعث قعزعمذ كعرعدذ. مةسعلةن: بعر 
ظادةم بعر قعز بعلةن زعنا قعلغان، ظاندعن ظذ قعزنع تاكع ظذ تذغقانغا قةدةر 
ظأزعنعث يئنعدا ساقلعغان ؤة تذغذلغان باال قعز بولسا، ظذ ظادةمنعث تذغذلغان 
ظذ قعز بعلةن توي قعلعشع هارامدذر. حىنكع تذغذلغان ظذ قعز ظذ ظادةمنعث بعر 
صارحعسع هئسابلعنعدذ. زعنا قعلغان قعزدعن تذغذلغان بالعنعث ظذنعث بعلةن 
زعنا قعلغان ظادةمنعث بالعسع بولذش ظىحىن ظذ قعزنعث تاكع بالعنع تذغذص 
بولغانغا قةدةر ظذ ظادةمنعث يئنعدا تذرذشع الزعم. ظةضةر ظذ قعز ظذنعث بعلةن 
زعنا قعلغان ظادةمنعث يئنعدا تذرمعسا، ظذنعثدعن تذغذلغان بالعنعث ظذنعث 
ظةمةس بةلكع زعنا قعلغان باشقا بعرسعنعث بالعسع بولعشعغعمذ ظعهتعماللعقع 

بار بولعدذ.  
2 ـ ظئمعتعش سةؤةبع بعلةن: 

اهلل تاظاال بعر ظادةمضة ظئمعتكةنلعك ؤة بعر ظةمحةكنع باراؤةر ظةمضةنلعك 
بعلةن  ظايالالر  قعلغان  بايان  ظايعتعدة  تأؤةندعكع  ظأزعنعث  بعلةن  سةؤةبع 
ظعمعلدةش  ظانعلعرعثالرنع،  قعلدع: »)سعلةرضة( سىت  قعلعشنع هارام  توي 

هةمشعرعلعرعثالرنع )ظئلعش هارام قعلعندع(» )1(
بعر ظادةمضة ظذرذق ـ تذغقانلعق سةؤةبع بعلةن قانداق ظايالالر بعلةن توي 
بعلةن توي  ظايالالر  بعلةن شذ  ظعمعلدةشلعك سةؤةبع  قعلعنسا،  قعلعش هارام 
دئضةن.  شذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  هةقتة  بذ  قعلعندع.  هارام  قعلعش 
ظعمام  ياشتعن،  ظعككع  بويعحة  يعلع  هعجعرعية  ظأمرع  ظايال  بعر  مةسعلةن: 
بعر  كةتمعضةن  ظئشعص  ياشتعن  يئرعم  ظعككع  كأزقارعشعدا  ظةبذهةنعفةنعث 
ظذغذل بالعنع ظئمعتكةن بولسا، ظذ ظايال ظذ بالعنعث سىت ظانعسع بولعدذ، ظذ 
ظايالنعث قعزلعرع ؤة ظذ ظايالنع ظةمضةن بارلعق قعز بالعالر ظذ بالعنعث سىت 
هةمشعرع بولعدذ، ظذ ظايالنعث بارلعق هةمشعرعلعرع ظذ بالعنعث سىت هامما 
ظاحعللعرع بولعدذ، ظذ ظايالنعث ظىستىن تةرةصتعكع هةممة ظايالالر ظذ بالعنعث 
سىت حوث ظانعللعرع بولعدذ. شذنعث ظىحىن ظذ بالعنعث مةزكذر ظايالالر بعلةن 

توي قعلعشع هارامدذر.    
شذنعثدةك بعر ظايال ظأمرع هعجعرعية يعلع بويعحة ظعككع ياشتعن، ظعمام 
ظةبذهةنعفةنعث كأزقارعشعدا ظعككع يئرعم ياشتعن ظئشعص كةتمعضةن بعر قعز 

))(  سىرة نعسا 23 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
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بالعنع ظئمعتكةن بولسا، ظذ ظايالنعث ظئرع ظذ قعز بالعنعث سىت دادعسع بولعدذ، 
ظذ ظايالنعث ظوغذل بالعلعرع ؤة ظذ ظايالنع ظةمضةن بارلعق ظوغذل بالعالر ظذ 
ظذ  قئرعنداشلعرع  ظايالنعث  ظذ  ؤة  بولعدذ  قئرعنداشلعرع  سىت  بالعنعث  قعز 
قعز  ظذ  بعرةرسعنعث  كعشعلةرنعث  مةزكذر  بولعدذ.  تاغعللعرع  سىت  قعزنعث 

بعلةن توي قعلعشع هارامدذر. 
مةن بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، ظئمعلدةشلعك 
صةقةت ظايالالرنعث سىتعنع ظئمعش بعلةن ؤذجذدقا حعقعدذ. ظةمما قويغا ياكع 
ؤذجذدقا  ظئمعلدةشلعك  بعلةن  ظئمعش  ظوخشاش هايؤانالرنعث سىتعنع  كالعغا 
حعقمايدذ. سىت ظةمضةنلعك سةؤةبع بعلةن بعرـ  بعرع بعلةن توي قعلعشنعث هارام 
بولذص كئتعشعنعث سةؤةبع ظعنساننعث هأرمةتلعك بولغانلعقع ظىحىندذر. ظةمما 
هايؤانالر ظذنداق ظةمةستذر. ظةضةر هايؤاننعث سىتلعرع بعلةنمذ ظئمعلدةشلعك 
ظعنساننعث  كالعنع  ياكع  قوينع  ساغلعق  بولسا،  ظعش  حعقعدعغان  ؤذجذدقا 
دئيعشكة  دادعسع  سىت  ظعنساننعث  توصاقنع  ياكع  قوشقارنع  ظانعسع،  سىت 
ظعنساننعث  دئيعش  ظانعسع  دادعسع،  ظعنساننعث  هايؤانالرنع  كئلعدذ.  توغرا 
هأرمةتلعك يارعتعلعشع بعلةن ماس كةلمةيدذ. اهلل تاظاال ظعنساننعث هأرمةتلعك 
قعلعص ياراتقانلعقعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع: »شةك - شىبهعسعزكع، 
)ظذالغالرغا(  قذرذقلذقتا  ظذالرنع  قعلدذق،  هأرمةتلعك  بالعلعرعنع  ظادةم  بعز 
يئمةكلعكلةر  شئرعن  ظذالرنع  حعقاردذق،  )كئمعلةرضة(  دئثعزدا  معندىردذق، 
ظىستىن  نذرغذنعدعن  مةخلذقاتلعرعمعزنعث  ظذالرنع  رعزعقالندذردذق،  بعلةن 

قعلدذق» )1(  
شذنعثدةك يةنة بعر ظعنساندعن قان ظئلعنعص يةنة بعر ظعنسانغا سئلعنغان 
بولسا، ظذ ظعككعسعنعث ظارعسعدا توي قعلعش هارامدذر، دئيعلمةيدذ. حىنكع 
سىت ظةمضةنلعك سةؤةبع بعلةن بعر ـ بعرع بعلةن توي قعلعشنعث هارام بولذص 
كئتعشع قعياسقا زعت هالةتتة كةلضةن بعر هأكىمدذر. قعياسقا زعت هالةتتة 
كةلضةن هأكىمضة باشقا بعر هأكىم قعياس قعلعنمايدذ. بذ، فعقهع قاظعدعلعرعنع 

تىزىص حعققانالر بئكعتكةن بعر قاظعدعدذر. 
معقداردا  قانحعلعك  ظىحىن  حعقعشع  ؤذجذدقا  ظئمعلدةشلعكنعث  ظالعمالر   
سىت ظئمعلعشنعث كئرةكلعكع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالدع. مةسعلةن: 

))(  سىرة ظعسرا 70 ـ ظايةت. 
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هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر: »سىت مةيلع ظاز بولسذن مةيلع حعق بولسذن بعر 
ظذالرنعث  دةيدذ.  حىشعدذ«  ظئمعلدةشلعك  كعرسعال  يعتعص  ظعحعضة  بالعنعث 
ـ صاكعتع بولسا اهلل تاظاالنعث: »سىت ظانعلعرعثالرنع )ظئلعش هارام  دةلعل 
ظىحىن  بولذش  ظئمعلدةش  ظايةتتة  بذ  مانا  ظايعتعدذر.  دئضةن  قعلعندع(» 
مذنحعلعك معقداردا سىت ظئمعش، دئضةن ضةص يوق. ظةمما شافعظعي ؤة هةنبةلعي 
مةزهةصعدعكعلةر: »ظئمعلدةشلعك تويذص بةش قئتعم ظئمعش بعلةن بولعدذ« 

دةيدذ)1(. بذالرنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا تأؤةندعكع هةدعسلةردذر:
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »بعر ظعككع قئتعم شذراش بعلةن 

ظئمعلدةشلعك حىشمةيدذ.«)2(
دةيدذ: »قذرظاندا  بولسذن!( مذنداق  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  ظاظعشة )اهلل 
حىشكةن ظايةتلةرنعث ظعحعدة ظانعسعدعن باشقا ظايالالرنع ظون قئتعم ظئمعش 
هارام قعلعدذ، )يةنع ظئمعلدةشلعك حىشىرعدذ( دةص بار ظعدع. ظاندعن ظذ هأكىم 
صةيغةمبةر  قالدذرذلغان.  ظةمةلدعن  بعلةن  هأكىم  دئضةن  ظئمعش،  قئتعم  بةش 
ظعحعدة  قذرظاننعث  ظئمعش  قئتعم  بةش  بولذص كةتكةندة  ؤاصات  ظةلةيهعسساالم 

ظوقذلعدعغان ظايةتلةرنعث ظعحعدعن ظعدع.» ))(
مةزهةصعدعكعلةرنعث  هةنبةلعي  ؤة  شافعظعي  مةزهةصعدعكعلةر  هةنةفعي 
كةلتىرضةن مةزكذر دةلعللعرعضة: ظئمعلدةشلعكنعث حىشىشع ظىحىن بةش قئتعم 
ظئمعشنعث الزعملعقع ظةمةلدعن قالدذرذلغان بعر هأكىمدذر. بذنعث ظةمةلدعن 
قالدذرذلغانلعقعنع ظعبنع ظابباس بعلةن ظعبنع مةسظذد )اهلل تاظاال ظذالردعن رازع 
بولسذن!(: ظوحذق ظاشكارا بايان قعلدع. ظةمما ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن 
رازع بولسذن!( نعث: >صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤاصات بولذص كةتكةندة بةش 
ظعدع<  ظعحعدعن  ظايةتلةرنعث  ظوقذلعدعغان  ظعحعدة  قذرظاننعث  ظئمعش  قئتعم 
ؤاصات  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظئمعشنعث  قئتعم  بةش  بولسا،  سأزع  دئضةن 
بولذص كئتعشتعن بعر نةححة كىن ظعلضعرع ظةمةلدعن قالدذرذلغان بعر هأكىم 
قالدذرذلغانلعق  ظةمةلدعن  هأكىمنعث  ظذ  هةتتا  قارعتعلعدذ.  ظعكةنلعكعضة 
خةؤعرع يةتمعضةن كعشعلةر ظذنع ظايةت دةص ظوقذيتتع، دئضةن جاؤابنع بةردع. 
ظئغعزعنع  حعقعرؤاتسذن  ظىحىن  ظالمعشعش  ظةمحةككة  بعر  يةنة  ظةمحةكتعن  بعر  مةيلع  حعقعرؤاتسذن  تويذص  مةيلع   )((

ظةمحةكتعن بعر قئتعم حعقعرؤئتعش بعر قئتعم ظعمعش هئساصلعنعدذ. ت.
)2(  ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.

)3(  بذ ظةسةرنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 

9697

توي قىلىش ھارام قىلىنغان ئايالالرنىڭ بايانىتوي قىلىش ھارام قىلىنغان ئايالالرنىڭ بايانى



9697

هةر ظعككع تةرةصنعث ظأز قاراشلعرعنع كىحلةندىرعدعغان دةلعلـ  صاكعتلعرع 
قارشع  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذالرغا  تاظاال  )اهلل  ظالعملعرع  مةزهةص  هةر  بار. 
بعرعنعث  ـ  بعر  بولسعمذ  زعت  كأزقارعشعغا  ظأزعنعث  كأزقارعشع  تةرةصنعث 
كأزقاراشلعرعغا هأرمةت قعلعشاتتع. هةتتا ظذالر: شافعظعي مةزهةصعدعكع بعر 
ظالعم بعر قئتعملعق ظئمعش بعلةن ظئمعلدةشلعكنعث حىشمةيدعغانلعقعغا هأكىم 
قعلسا، ظذنعث بذ هأكىمع ظورذنلعنعدذ. ظةضةر ظذنعث بةرضةن هأكىمع هةنةفعي 
مةزهةصعدعكع بعر قازعنعث قئشعغا كةلتىرىلسة، قازعنعث ظذ هأكىمنع ظعقرار 
قعلعشع ؤة ظورذنلعشع الزعم، دةيدذ.)1( اهلل تاظاال خالعسا بعز ظئمعلدةشلعكنعث 

هأكىملعرع هةققعدة ظالدعمعزدا تةصسعلعي توختذلذص ظأتىمعز. 
) ـ ظئلعص ـ تئضعشعش سةؤةبع بعلةن:  

اهلل تاظاال بعر ظادةمضة ظئلعصـ  تئضعشعش سةؤةبع بعلةن ظأزعنعث تأؤةندعكع 
ظايعتعدة بايان قعلغان ظايالالر بعلةن توي قعلعشنع هارام قعلدع: »)سعلةرضة( 
قئيعن ظاناثالرنع، سعلةر بعر يةردة بولغان ظاياللعرعثالرنعث )باشقا ظةردعن 
ظأيدة  ظةمةس،  شةرت  )بذ  قعزلعرعنع  تةربعيعلةنضةن   ظأيىثالردا  بولغان( 
ظذالرنعث  سعلةر  ظةضةر  قعلعندع.  هارام  ظئلعش  بولسعمذ(  تةربعيعلةنمعضةن 
ظانعلعرع بعلةن بعر تأشةكتة بولمعغان بولساثالر، بذ حاغدا ظذالرنع ظالساثالر 
هئح باك يوقتذر، يةنة ظأز صذشتعثالردعن بولغان بالعلعرعثالرنعث ظاياللعرعنع 
ظئلعشعثالر )هارام قعلعندع(» )2( »ظاتعلعرعثالر ظالغان ظايالالرنع ظالماثالر، 
لئكعن بذنعثدعن ظعلضعرع ظالغان بولساثالر )ظةصذ قعلعنعدذ(. بذ هةقعقةتةن 

يامان ظعشتذر، ظأح كأرىلعدعغان قعلعقتذر، بذ نئمعدئضةن يامان ظادةت!» ))(
هارام  قعلعش  توي  بعلةن  ظايالالر  تأؤةندعكع  بعلةن  تئضعشعش  ـ  ظئلعص 

قعلعنعدذ)4(: 
● جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةن ظايالعنعث باشقا ظةردعن بولغان قعزعنع 
ظئلعش. مةيلع ظذ قعز ظانعسع بعلةن ظعككعنحع ظةرنعث ظأيعدة ياشعسذن مةيلع 
بعر  بعلةن  ظانعسع  قعزنعث  ظذ  ظةر  ظعككعنحع  ظةضةر  ياشعمعسذن،  ظأيدة  ظذ 
قئتعم جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىص بولغان بولسا، ظذ ظةرنعث ظذ قعز بعلةن 

))(  »رةددذلمذهتار«.
)2(  سىرة نعسا 23 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 

)3(  سىرة نعسا 22 ـ ظايةت. 
)4(  »رةددذلمذهتار«.
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توي قعلعشع هارام قعلعنعص كئتعدذ. ظايةتنعث: »ظأيىثالردا تةربعيعلةنضةن  
قعزلعرعنع» دةص قعزالرنعث ظةرنعث ظأيلعرعدة تةربعيلةنضةنلعكعنع قوشذص 
قويذشع بولسا، شذ حاغدا جةمعيةتتة بار بعر ظادةتنع بايان قعلعص كةلضةندذر. 
ظةرنعث  ظعككعنحع  قعزع  بولغان  ظةردعن  باشقا  ظايالنعث  ظةضةر  )بذنعثدعن 
ظعككعنحع  ظانعسعنعث  قعزنع  ظذ  تةربعيلةنسة،  يةردة  باشقا  ظةمةس  ظأيعدة 

ظئرع ظالسا بولعدعكةن دئضةن مةنا حعقعرعلسا بولمايدذ.( 
● ظايالعنعث ظانعسعنع، مةيلع دادا تةرعصعدعن بولسذن مةيلع ظانا تةرعصعدعن 
بولسذن ظايالعنعث حوث ظانعلعرعنع ظئلعش هارامدذر. حىنكع اهلل تاظاال مذنداق 
قئيعن  قعلعندع(»  هارام  )ظئلعش  ظاناثالرنع  قئيعن  »)سعلةرضة(  دئدع: 
ظانعنع ظئلعشنعث هارام بولعشع ظذنعث قعزعغا نعكاه ظوقذش بعلةنال ؤذجذدقا 
حعقعدذ. يةنع مةسعلةن: بعر ظادةم بعر ظايالنع نعكاهعغا ظئلعص ظذنعث بعلةن 
جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشتعن ظعلضعرع ظذنع تاالق قعلعؤاتقان بولسعمذ 

ظذ ظادةمضة ظذ ظايالنعث ظانعلعرعنع ظئلعش هارام بولذص كئتعدذ. 
بالعالرنعث  ظذ  ؤة  ظاياللعرعنع  بالعلعرعنعث  بولغان  صذشتعدعن  ظأز   ●   
بالعلعرعنعث ظاياللعرعنع ظئلعش هارامدذر. ظةضةر باال ظأز صىشتعدعن ظةمةس 
هارام  ظئلعش  ظايالعنع  بةرضةن  قويذص  ظئلعص  ظذنعث  بولسا،  باال  بئقعؤالغان 
ظةمةس. حىنكع اهلل تاظاال: »يةنة ظأز صذشتعثالردعن بولغان بالعلعرعثالرنعث 
ظايالعنع  بالعنعث  دئدع.   )1( قعلعندع(»  )هارام  ظئلعشعثالر  ظاياللعرعنع 
ظئلعشنعث هارام بولعشع بالعنعث ظذ ظايالغا نعكاه ظوقذش بعلةنال ؤذجذدقا 
شةرت  ظأتكىزىشع  مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  ظايال  ظذ  بالعنعث  ؤة  حعقعدذ 
ظةمةس. يةنع قانداق بعر ظايال بولسذن بعر ظادةمنعث بالعلعرعنعث بعرةرسع 
جعنسعي  بعلةن  ظايال  ظذ  باال  ظذ  مةيلع  ظالسا،  نعكاهعغا  ظأز  ظايالنع  ظذ 
مذناسعؤةت ظأتكىزسىن مةيلع ظأتكىزمعسذن ظذ بالعنعث دادعسعنعث ظذ ظايال 

بعلةن توي قعلعشع مةثضى هارامدذر. 

2 ـ توي قعلعش ؤاقعتلعق هارام قعلعنغان ظايالالر

قعلعش  توي  تىصةيلعدعن  سةؤةب  بعرةر  حةكلةيدعغان  قعلعشنع  توي  بذ، 
هارام قعلعنغان ظايالالردذر. ظةضةر ظذ سةؤةب يوقالسا، ظذالر بعلةن توي قعلعشقا 

))(  سىرة نعسا 23 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
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بولعدذ. ظذ ظايالالر تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر: 
ـ ظايالعنعث هةمشعرعسع، دادا تةرةص ؤة ظانا تةرةصتعن بولغان هامما   1

ظاحعللعرعدذر. 
بعر ظادةمنعث ظأزعنعث ظايالعنعث هةمشعرعلعرع ياكع مةيلع دادا تةرةصتعن 
بولسذن ياكع ظانا تةرةصتعن بولسذن ظذنعث هامما ظاحعللعرع بعلةن توي قعلعشع 
بعرال  هةمشعرعنع  ظعككع  دئدع: »ؤة  مذنداق  تاظاال  اهلل  حىنكع  هارامدذر. 
ؤاقعتتا ظةمرعثالردا ساقلعشعثالر هارام قعلعندع.» )1( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
مذنداق دئدع: »بعر ظايال بعلةن ظذنعث دادا تةرةصتعن بولغان هامما ظاحعسع 
بعرال ؤاقعتتا )بعر ظادةمنعث ظةمرعدة( ساقالنمايدذ. بعر ظايال بعلةن ظذنعث 
ظانا تةرةصتعن بولغان هامما ظاحعسع بعرال ؤاقعتتا )بعر ظادةمنعث ظةمرعدة( 
ساقالنمايدذ.« يةنة بعر رعؤايةتتة مذنداق دةص بايان قعلعندع: »صةيغةمبةر 
بولغان  تةرةصتعن  دادا  ظذنعث  بعلةن  ظايال  بعر  ظادةمنعث  بعر  ظةلةيهعسساالم 
هامما ظاحعسعنع ياكع بعر ظايال بعلةن ظذنعث ظانا تةرةصتعن بولغان هامما 

ظاحعسعنع بعرال ؤاقعتتا ظةمرعدا ساقلعشعدعن توسقان.«)2(  
هامما  ظذنعث  ياكع  هةمشعرعسعنع  ظذنعث  بعلةن  ظايالع  ظادةمنعث  بعر 
ظاحعللعرعنع ظةمرعدة بعرال ؤاقعتتا ساقالشنعث هارام قعلعنعشعنعث هئكمعتع 
ساقالش  ؤاقعتتا  بعرال  ظةمرعدة  ظايالنع  ظعككع  تذغقان  ـ  ظذرذق  بولسا، 
تذغقانحعلعق مذناسعؤةتنعث  ـ  ظذرذق  ظارعلعقعدعكع  تذغقان  ـ  ظذرذق  ظعككع 
بعر  ظادةتتة  حىنكع  ظىحىندذر.  بولعدعغانلعقع  سةؤةبحع  كئتعشعضة  بذزذلذص 
ظادةمنعث قولعدعكع ظعككع ظايال ظارعسعدا ظأح ـ ظاداؤةت ؤة جعدةل ـ ماجرا 
يىز بعرعص تذرعدذ. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذرذق ـ تذغقان ظعككع ظايالنع 
ظوحذق  هئكمعتعنع  قعلعنعشنعث  هارام  ساقالشنعث  ظةمرعدة  ؤاقعتتا  بعرال 
ـ  ظذرذق  قعلساثالر،  شذنداق  سعلةر  »ظةضةر  دئدع:  مذنداق  قعلعص  بايان 
مذنداق  ظالعمالر  ظىحىن  شذنعث   )(( بذزذسعلةر.«  مذناسعؤعتعنع  تذغقانلعق 
ظعككع  بار  تذغقانحعلعقع  ـ  ظذرذق  يئقعن  ظارعلعقعدا  ظادةمنعث  دئدع: »بعر 
ظايالنع بعرال ؤاقعتتا ظةمرعدة ساقلعشع توغرا ظةمةس. ظعككع ظايالنعث ظذرذق 
ـ تذغقانحعلعق مذناسعؤعتع ظةضةر ظذالرنعث بعرعنع ظةر دةص صةرعز قعلعنسا 

))(  سىرة نعسا 23 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)2(  ظعمام مذسلعم، تعرمعزعي، ظةبذداؤذد ؤة نةساظعي قاتارلعقالر رعؤايعتع.

)3(  تةبرانعي  رعؤايعتع.
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ظذنعث يةنة بعرعنع ظئلعش توغرا بولمايدعغان دةرعجعدة بولسا، ظذالرنعث بعرال 
ؤاقعتتا بعر ظادةمنعث ظةمرعدة ساقلعنعشع هارامدذر)1(.»

ظةضةر بعر ظادةمنعث ظايالع ظألىص كةتكةن بولسا، ظذ ظادةمنعث ظايالعنعث 
هةمشعرعسع ياكع هامما ظاحعللعرعنعث بعرةرسع بعلةن توي قعلعشع هااللدذر. 
ظةمما بعر ظادةم ظايالعنع تاالق قعلعؤاتقان بولسا، ظذ ظادةمنعث ظذ ظايالنعث 
هةمشعرعسع ياكع هامما ظاحعللعرعنعث بعرع بعلةن توي قعلعشع ظىحىن ظذ 
ظايالع  ظادةم  قالغان  ظألىص  ظايالع  شةرتتذر.  حعقعشع  ظعددعتعنعث  ظايالنعث 
ظألىص قالغان كىننعث ظةرتعسعال ظذنعث هةمشعرعسع ياكع هامما ظاحعللعرعنعث 
تاكع  ظادةم  قعلعؤاتقان  تاالق  ظايالعنع  ظةمما  قعالاليدذ.  توي  بعلةن  بعرع 
ظايالعنعث ظعددعتع حعقعص بولغانغا قةدةر ظايالعنعث هةمشعرعسع ياكع هامما 

ظاحعللعرعنعث بعرع بعلةن توي قعاللمايدذ.
2 ـ ظعمان ظئيتمعغان مذشرعك ظايالالر: 

توي  بعلةن  ظايال  مذشرعك  ظئيتمعغان  ظعمام  ظادةمنعث  بعر  مذسذلمان 
قعلعشع هاالل ظةمةس. بذ هةقتة اهلل تاظاال مذنداق دئدع: »)ظع مذسذلمانالر!( 
ظالماثالر. )هىر(  نعكاهعثالرغا  ظذالرنع  ظئيتمعغعحة  ظعمان  ظايالالر  مذشرعك 
مذشرعك ظايال )هأسن- جامالع ؤة مئلع بعلةن( سعلةرنع مةصتذن قعلغان 

تةقدعردعمذ، مأمعن دئدةك، ظةلؤةتتة، ظذنعثدعن ظارتذقتذر.» )2(  
كىنضة، يولتذزالرغا، ظوتقا، سىرةتلةرضة ؤة هةيكةللةرضة حذقذنعدعغان هةر 
قانداق بعر ظايال مذشرعك ظايال هئسابلعنعدذ. باتعنعية ؤة ظاتعزعمغا ظوخشاش 
باتعل مةزهةصضة ظئتعقاد قعلغان هةر قانداق بعر ظايال مذشرعك هئسابلعنعدذ. 
شذنعثدةك يةنة ظعباهعية مةزهةصعضة ظئتعقاد قعلغان ياكع زعندعقالرغا ياكع 
كومذنذستالرغا ظوخشاش اهلل تاظاالنعث ؤة دعننعث بارلعقعنع ظعنكار قعلعدعغان 

دعنسعز ظايالالرمذ مذشرعك هئسابلعنعدذ.
ؤة  صةيغةمبةرضة  ظوخشاش  ظاياللعرعغا  خعرعستعيان  ؤة  يةهذدعي  ظةمما 
))(  مةسعلةن: بعر ظايال بعلةن ظذنعث هةمشعرعسعنعث بعرال ؤاقعتتا بعر ظادةمنعث ظةمرعدة ساقلعنعشع هارامدذر. حىنكع 
ظةضةر ظذ ظايال ظةر دةص صةرعز قعلعنسا، ظذنعث ظأزعنعث هةمشعرعسعنع ظئلعشع توغرا بولمايدذ. شذنعثدةك يةنة ظذ ظايال 
بعلةن ظذنعث هامما ظاحعللعرعنعث بعرعنعث بعرال ؤاقعتتا بعر ظادةمنعث ظةمرعدة ساقلعنعشع هارامدذر. حىنكع ظةضةر ظذ 
ظايال ظةر دةص صةرعز قعلعنسا، ظذنعث ظأزعنعث هامما ظاحعسعنع ظئلعشع توغرا بولمايدذ. ظةمما بعر ظادةمنعث بعر نةؤرة 
ظعككع ظايالنع بعرال ؤاقعتتا ظةمرعدة ساقلعشع هااللدذر. حىنكع ظةضةر بعر نةؤرة ظعككع ظايالنعث بعرع ظةر دةص صةرعز 

قعلعنسا، ظذنعث بعر نةؤرة قعز تذغقعنع بعلةن توي قعلعشع هااللدذر. ت.
)2(  سىرة بةقةر )22 ـ ظايةتنعث بعرقعسمع. 
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ظاسماندعن حىشكةن كعتابقا ظعشعنعدعغان ظايالالر مةزكذر مذشرعك ظايالالرنعث 
ظأزضةرتعلعص  ظاياللعرع  خعرعستعيان  ؤة  يةهذدعي  ظةضةر  كعرمةيدذ.  ظعحعضة 
كةتكةن تةؤرات بعلةن ظعنجعلغا ظعمان ظئيتقان بولسعمذ ظذالر بعلةن توي قعلعشقا 
بولعدذ. حىنكع اهلل تاظاال مذنداق دئدع: »بىضىن سعلةرضة صاك نةرسعلةر هاالل 
تامعقع  نعث  ناساراالر(  ؤة  يةهذدعيالر  )يةنع  بئرعلضةنلةر  كعتاب  قعلعندع، 
مأمعنلةردعن  هااللدذر،  ظذالرغا  تامعقعثالر  سعلةرنعث  ؤة  هااللدذر  سعلةرضة 
)يةنع  بئرعلضةنلةر  كعتاب  ظعلضعرع  سعلةردعن  ظايالالرنعث،  ظةفعفة  بولغان 
يةهذدعيالر ؤة ناساراالر( دعن بولغان ظةفعفة ظايالالرنعث مةهرعنع بةرسةثالر، 
كأزلعمعضعنعثالر  صاهعشعنع  يوشذرذن   – ظاشكارا  ؤة  بولغعنعثالر  ظعصصةتلعك 
ظعماندعن  كعمكع  هااللدذر،  سعلةرضة  ظذالر  ظالساثالر(،  )ظذالرنع  هالدا 
ظذنعث  قعلعدعكةن(،  ظعنكار  ظةهكاملعرعنع  شةرعظةت  )ياكع  يئنعؤالعدعكةن 
ظةمعلع )نعث ساؤابع( يوققا حعقعرعلعدذ، ظاخعرةتتة  ظذ زعيان تارتقذحعالردعن 

بولعدذ» )1(  
بولسعمذ،  توغرا  قعلعش  توي  بعلةن  ظاياللعرع  خعرعستعيان  ؤة  يةهذدعي 
لئكعن مةكرذهتذر. ظةضةر توي قعلماقحع بولغان يةهذدعي ياكع خعرعستعيان 
ظذالر  ياكع  بولغان  معللةتتعن  قعلعؤاتقان  ظذرذش  بعلةن  مذسذلمانالر  ظايال 
بالعلعرعنعث  ؤة  ياشاشقا  دألعتعدة  كاصعر  مذسذلماننع  قعلعش  توي  بعلةن 
كاصعرالرنعث ظةخالقلعرع بعلةن ظةخالقلعنعشقا سةؤةبحع بولعدعغان بولسا، بذ 
هالةتتة بعر مذسذلماننعث يةهذدعي ياكع خعرعستعيان ظاياللعرع بعلةن توي 

قعلعشع هارامدذر.)2(
بعز بذ يةردة شذنع بعلدىرىص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، ظةر مةيلع يةهذدعي 
قعلعدعغان  ظئتعقاد  دعنغا  بعر  باشقا  ياكع  دعنعغا  خعرعستعيان  ياكع  دعنعغا 
ظادةم بولسذن مذسذلمان بعر ظايالنعث مذسذلمان ظةردعن باشقا هئحبعر ظادةم 
بعلةن توي قعلعشع هاالل ظةمةس. شذنعثدةك يةنة بعر مذسذلمان ظايالنعث 
ظئتعقاد  مةزهةصلةرضة  باتعل  ظوخشاش  مةزهةصعضة  ظعباهعية  ؤة  باتعنعية 
قعلعدعغان ظادةملةر بعلةن توي قعلعشع ياكع زعندعقالرغا ياكع كومذنذستالرغا 
دعنسعزالر  قعلعدعغان  ظعنكار  بارلعقعنع  دعننعث  ؤة  تاظاالنعث  اهلل  ظوخشاش 
بعلةن توي قعلعشع هاالل ظةمةس. بذالرنعث قوللعرعدا بذغذزالنغان هايؤانالرنعث 

))(  سىرة ماظعدة 5 ـ ظايةت. 
)2(  »رةددذلمذهتار«.
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ضأشلعرعنع يئيعشمذ هاالل ظةمةستذر. حىنكع اهلل تاظاال مذنداق دئدع: »)ظع 
نعكاهعثالرغا  ظذالرنع  ظئيتمعغعحة  ظعمان  ظايالالر  مذشرعك  مذسذلمانالر!( 
ظالماثالر. )هىر( مذشرعك ظايال )هأسن- جامالع ؤة مئلع بعلةن( سعلةرنع 
ظارتذقتذر.  ظذنعثدعن  ظةلؤةتتة،  دئدةك،  مأمعن  تةقدعردعمذ،  قعلغان  مةصتذن 
مذشرعك ظةرلةر ظعمان ظئيتمعغعحة مأمعن ظايالالرنع ظذالرغا ياتلعق قعلماثالر، 
)هىر( مذشرعك ظةر سعلةرنع مةصتذن قعلغان تةقدعردعمذ مأمعن قذل ظةلؤةتتة، 
سعلةرنع(  ظايالالر  ؤة  ظةر  مذشرعك  )يةنع  شذالر  ظةنة  ظارتذقتذر.  ظذنعثدعن 
دوزاخقا حاقعرعدذ، اهلل ظأزظعرادعسع بويعحة )سعلةرنع( جةننةتكة، مةغصعرةتكة 
حاقعرعدذ، كعشعلةر صةند- نةسعهةت ظالسذن دةص اهلل ظذالرغا ظأز ظايةتلعرعنع 

بايان قعلعدذ» )1(  
) ـ ظةرنعث قولعدعكع ظايالالر، تاالق قعلعنغانلعق ياكع ظئرع ؤاصات بولذص 

كةتكةنلعك سةؤةبع بعلةن ظعددةت تذتذؤاتقان ظايالالر:  
تاظاال  اهلل  حىنكع  ظةمةستذر.  توغرا  قعلعش  توي  بعلةن  ظايال  بار  ظئرع 

مذنداق دئدع: »ظةرلعك ظايالالرنع ظئلعشمذ سعلةرضة هارام قعلعندع» )2( 
شذنعثدةك يةنة تاالق قعلعنغانلعق ياكع ظئرع ؤاصات بولذص كةتكةنلعك 
سةؤةبع بعلةن ظعددةت تذتذؤاتقان ظايالالر بعلةنمذ توي قعلعش توغرا ظةمةس. 
هةيز  ظىح  ظايالالر  قعلعنغان  »تاالق  دئدع:  مذنداق  تاظاال  اهلل  هةقتة  بذ 
ظأتكىحة ظعددةت تذتعدذ. ظةضةر ظذالر اهلل غا، ظاخعرةت كىنعضة ظعشعنعدعكةن، 
 ) هةيزنع  ياكع  بالعنع  )يةنع  نةرسعنع  ياراتقان  اهلل  بةححعدانلعرعدعكع 
تاالق  ظايال  كةتكةن  قعلعنعص  تاالق  يةنع   )(( ظةمةس»  دذرذس  يوشذرذشع 
قعلعنغاندعن كئيعن تاكع ظىح هةيز كأرضةنضة قةدةر ظذنعث بعلةن ظأيلعنعش 
هاالل ظةمةس. ظةضةر تاالق قعلعنغان ظايال قورساق كأتىرؤاتقان ظايال بولسا، 
ظذنعث بعلةن تاكع ظذ بالعنع تذغذص بولغانغا قةدةر ظأيلعنعش هاالل ظةمةس. 
ظةضةر تاالق قعلعنغان ظايال هةيز كأرمةيدعغان ظايال بولسا، ظذنعث ظعددعتع 
مذنداق  هةقتة  بذ  تاظاال  اهلل  ظايدذر.  ظىح  باشالص  ؤاقتعدعن  قعلعنغان  تاالق 
دئدع: »ظاياللعرعثالرنعث ظعحعدعكع هةيزدعن ظىمعدعنع ظىزضةنلةردعن )يةنع 
قانحعلعك  ظعددعتعنعث  كأرمةيدعغانالرنعث  هةيز  بولغانلعقتعن  حوث  يئشع 

))(  سىرة بةقةر )22 ـ ظايةت. 
)2(  سىرة نعسا 24 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 

)3(  سىرة بةقةر 228 ـ ظايةت. 
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ظايدذر،  ظىح  ظعددعتع  ظذالرنعث  بولساثالر،  شىبهعدة  بولعدعغانلعقعدعن( 
)كعحعكلعكتعن( هةيز كأرمعضةنلةرنعث ظعددعتع هةم ظىح ظايدذر، هامعلدار 
ظايالالرنعث ظعددعتع )مةيلع قويذؤئتعلضةن بولسذن، مةيلع ظئرع ظألىص كةتكةن 
بولسذن( بوشعنعش بعلةنال تىضةيدذ، كعمكع اللةدعن قورقعدعكةن، اللة ظذنعث 

ظعشعنع ظاسانالشتذرذص بئرعدذ» )1( 
اهلل تاظاال ظئرع ظألىص قالغان ظايالنعث ظعددعتعنع بايان قعلعص مذنداق 
كعشعلةر  قالغان  قئلعص  ظاياللعرع  بولذص  ؤاصات  ظأزع  »ظعحعثالردا  دئدع: 
بولسا، ظاياللعرع تأت ظاي ظون كىن ظعددةت تذتذشع الزعم، ظعددعتع توشقاندعن 
شذ  )يةنع  سعلةرضة  قعلسا،  ظعش  بويعحة  قاظعدة  توغرذلذق  ظأزلعرع  كئيعن 
ظايالالرغا ظئضعدارحعلعق قعلغذحعالرغا( هئح ضذناه بولمايدذ. اهلل سعلةرنعث 

قعلغان ظةمةلعثالردعن خةؤةرداردذر» )2( 
ظعددةت تذتذؤاتقان ظايال بعلةن توي قعلعش توغرا بولمعغعنعدةك ظذنعثغا 
ظوحذق ظاشكارا تةلةص قويذص خئرعدار بولذشمذ توغرا ظةمةستذر. لئكعن ظذنعث 
ظعددعتع حعققاندعن كئيعن ظأزعنعث ظذنعث بعلةن توي قعلغذسعنعث بارلعقعنع 
»ظعددعتع  دئدع:  مذنداق  تاظاال  اهلل  هةقتة  بذ  توغرعدذر.  قويذش  صذرذتذص 
ياكع  ظأتسةثالر  بذرعتعص  ظالعدعغانلعقعثالرنع  ظذالرنع  ظايالالرغا  توشمعغان 
ظذالرغا  بولمايدذ.  ضذناه  هئح  سعلةرضة  تذتساثالر  يوشذرذن  دعلعثالردا  بذنع 
يوشذرذن  بعلةن  ظذالر  لئكعن  مةلذمدذر،  غا  اهلل  ظاحعدعغانلعقعثالر  ظئغعز 
ؤةدعلعشعص قويماثالر، صةقةت )ظاشكارا ظئيتعلسا كعشع خعجعل بولمايدعغان( 
مذؤاصعق سأزنع قعلساثالر بولعدذ، ظعددعتع توشمعغعحة ظذالرنع نعكاهعثالرغا 
تذرعدذ،  بعلعص  دعلعثالردعكعنع  اهلل  بعلعثالركع،  باغلعماثالر،  بةل  ظئلعشقا 
هةزةر  جازالعنعشتعن(  قعلعص  خعالصلعق  ظةمرعضة  نعث  اهلل  )يةنع  ظذنعثدعن 
قعلعثالر، بعلعثالركع، اهلل ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، )اهلل دعن قورقذص 
ضذناهتعن حةكلةنضةنلةرضة( هةلعمدذر )يةنع ظاسعيلعق قعلغانالرنع جازاالشقا 

ظالدعراص كةتمةيدذ(» ))( 
4 ـ بةشعنحع ظايال:

ظعسالم دعنعدا بعر ظادةمنعث بعرال ؤاقعتتا تأتتعن ظارتذق خوتذننع ظةمرعدة 
))(  سىرة تاالق 4 ـ ظايةت. 

)2(  سىرة بةقةر 234 ـ ظايةت. 
)3(  سىرة بةقةر 235 ـ ظايةت. 
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ساقلعشع توغرا ظةمةس. شذنعث ظىحىن ظةمرعدة تأت خوتذن بار ظادةم هةتتا 
ظعحعدعن  ظذالرنعث  ياكع  قعلعؤاتمعضعحة  تاالق  بعرعنع  ظعحعدعن  ظذالرنعث 
بعرةرسع ظألىص قالمعغعحة بةشعنحع خوتذن بعلةن ظأيلعنعشع توغرا ظةمةس. 
توختذتذص  ساننع  بعر  مةلذم  ظىحىن  بولذش  خوتذنلذق  كأص  دعنع  ظعسالم 
كئتعش  ظئشعص  ظذ ساندعن  ظىحىن  تأتدذر. شذنعث  بولسعمذ  ظو سان  بةردع. 
توغرا ظةمةستذر. اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع: »ظةضةر يئتعم قعزالرغا 
)ظأيلعنعص( ظادعل مذظامعلعدة بواللماسلعقعثالردعن )يةنع تةربعيةثالردا بعرةر 
يئتعم قعز بولذص، ظذنعثغا شذ قعزغا باراؤةر تذرعدعغان قعزغا  بئرعلعدعغان 
ظأزةثالر  ظئتعص،  تةرك  ظذنع  قورقساثالر،  بئرةلمةسلعكعثالردعن(  مةهرعنع 
ظئلعشعثالرغا  تأتنع  ؤة  ظىحنع  ظعككعنع،  ظايالالردعن  باشقا  ياقتذرعدعغان 
بولعدذ، ظةضةر )ظذالرنعث ظارعسعدا( ظادعل بواللماسلعقعثالردعن قورقساثالر، 
بعلةن كذصايعلةنسةثالر  ياكع قول ظاستعثالردعكع حأرعلةر  بعلةن  بعر خوتذن 
بولعدذ. بعر خوتذن بعلةن كذصايعلعنعش زذلذم قعلماسلعققا ظةث يئقعندذر» )1( 
ظعسالم دعنع كأص خوتذنلذق ظادةمنع ظاياللعرعنعث ظارعسعدا ظادعل بولذشقا 
ظايةتتعن  مةزكذر  بذيرذغانلعقع  قعلعشقا  شذنداق  دعنعنعث  ظعسالم  بذيرذدع. 
هةممعسعدة  ظشعالرنعث  يئتعدعغان  كىحع  قعلعشقا  ظعنسان  تذرعدذ.  حعقعص 
ظاياللعرع  ظةر  مةسعلةن:  الزعم.  قعلعشع  ظادعللعق  ظارعسعدا  ظاياللعرعنعث 
قونذشتا  قئشعدا  بئرعشتة،  خعراجةت  بعرعشتة،  تذتذص  ظأي  ظذالرغا  ظارعسعدا 
ظةمما ظعش ظذالرنعث  قعلعشع الزعم.  ظادعللعق  قعلعشتا  ياخشع مذظامعلة  ؤة 
ظعحعدعن بعرعنع بةكرةك ياخشع كأرىص قالغانغا ؤة ظذنعثغا كأثلع بةكرةك 
حىشىص قالغانغا ظوخشاش دعلغا ظاالقعدار بولذص ظعنسان ظعرادعسعدعن تاشقعرع 
بولسا، بذ ظعشالردا ظعنسان ظاياللعرع ظارعسعدا ظادعللعق قعلعشقا بذيرذلمايدذ. 
دعلعغا  ظأزعنعث  ظعنسان  بولذص  ظعشع  دعلنعث  قئلعش  كأرىص  ياخشع  حىنكع 
هأكىمرانلعق قعلعشقا قادعر ظةمةس. شذنعث ظىحىن اهلل تاظاال مذنداق دئدع: 
»قانحة تعرعشساثالرمذ  ظاياللعرعثالرغا )مذهةببةتتة ؤة دعلنعث مايللعغعدا( 
ظىحىن  شذنعث  بواللمايسعلةر،  قادعر  هةرضعز  بولذشقا  مذظامعلعدة  باراؤةر 
ظةمةس  باردةكمذ  )ظئرع  ظعككعنحعسعنع  بولذص،  مايعل  صىتىنلةي  بعرسعضة 
)بذ  ظةضةر  قويماثالر،  تاشالص  ظايالدةك  قويذلغان  ظئسعص  ظةمةس(  يوقتةكمذ 
جةهةتتعكع قذسذرلعرعثالرنع( تىزةتسةثالر، )يةنع ظذالرغا زذلذم قعلعشتعن( 

))(  سىرة نعسا 3 ـ ظايةت. 
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ساقالنساثالر، اهلل ظةلؤةتتة )سعلةرضة( مةغصعرةت قعلعدذ، رةهعم قعلعدذ» )1(
هئكمةتلعرع  نذرغذنلعغان  بولعشعنعث  خوتذنلذق  كأص  دعنعدا  ظعسالم 
بذ  ظالعمالر  بةزع  توختالدع.  هةققعدة  هئكمةتلةر  بذ  ظالعمالر  كأصلعضةن  بار. 
صةقةت كأص خوتذنلذق  يةردة  بذ  بعز  يازدع.  ظايرعم كعتابالر  ـ  ظايرعم  هةقتة 
ظذرذشالر  قعلغذحع  هاالك  بئرعؤاتقان  يىز  ظارعسعدا  ظعنسانالر  تىزىمعنعث 
سةؤةبع بعلةن ظايالالرنعث سانعنعث ظةرلةرنعث سانعدعن ظئشعص كةتكةنلعك 
نةتعجعسعدة كىنعمعزدة ظعنسان جةمعيعتع كأرىؤاتقان صعتنةـ  صاساتالرنع ؤة دذح 
كئلعؤاتقان قعيعنحعلعقالرنع هةل قعلغذحع هالقعلعق بعر ظامعل ظعكةنلعكعنع 
كأرسعتعص ظأتىشعمعز بعلةنال قاناظةت قعلعمعز. يةنة كعلعص كأص خوتذنلذق 
ظةرنعث  ظايالعنعث  ياكع  قالغانلعغا  حعقعص  تذغماس  ظايالعنعث  تىزىمع 
جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشكة تذسالغذ بولعدعغان بعرةر كئسةلضةن دذحار 
بولغانلعقعغا ياكع قئرعص قالغانلعقعغا ياكع ظةر كىحلىك بولغانلعق سةؤةبع 
بعلةن بعر ظايالغا قاناظةت قعلمايدعغان ؤة ظأزعنع زعنادعن ساقلعشع ظىحىن 
ظوخشاش  حىشكةنضة  ظعهتعياجع  قعلعشقا  توي  بعلةن  ظايال  بعر  ظعككعنحع 
سةؤةبلةر بعلةن بعر ظاظعلة دذح كةلضةن نذرغذنلعغان قعيعنحعلعقالرنع هةل 

قعلعدذ. 
ظعنسانالر  تىزىمع  بولذش  خوتذنلذق  كأص  دعنعدعكع  ظعسالم  هةقعقةتةن 
جةمعيعتعضة زعنا ـ صاهعشعلةرنعث تاراص كئتعشعنع حةكلةيدعغان ظةث مذهعم 
ظامعلدذر. زعنا غةرب جةمعيعتعنعث هةممة يعرعنع قاصالص كةتتع. غةربلعكلةرنعث 
كأص خوتذنلذق بذلذشنع حةكلعضةنلعك ؤة ظذنع ظأزلعرعنعث قارعشعحة توغرا 
ظأزعضة  ظةر  بعر  بار  ظايالع  غةربتة  نةتعجعسعدة  قارعغانلعق  دةص  ظةمةس، 
ظايالالردعن ظاشعق ؤة دوست تذتذش، ظئرع بار بعر ظايال ظأزعضة ظةرلةردعن 
ظاشعق ؤة دوست تذتذش ظومذملعشعص كةتتع. ظذالر ظايالع بار بعر ظةرنعث بعر 
ظايال بعلةن زعنا يذلع بعلةن جعنسعي ظاالقة قعلعشعنع توغرا، دةص قارايدعيذ، 
لئكعن ظذ ظايال بعلةن ظذنع صىتىن هةقلعرعنع ظئتعراص قعلعص قانذنلذق خوتذن 

قعلعص ظئلعص جعنسعي ظاالقة قعلعشعنع توغرا دةص قارعمايدذ.
شذكع،  قعلعدعغعنع  بعظارام  كأثىلنع  ؤة  ظئحعندذردعغعنع  كعشعنع 
غةربلعكلةرنعث سةصسةتعسعضة قارعغذالرحة ظةضعشعش نةتعجعسعدة بذ كئسةل 

))(  سىرة  نعسا 29) ـ ظايةت. 
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غةرب جةمعيعتعدعن نذرغذنلعغان ظعسالم ؤة ظةرةب جةمعيعتعضعمذ ظئقعص كعردع. 
ؤة  حةكلةيدعغان  بولذشنع  خوتذنلذق  كأص  هأكىمةتلعرع  ظةرةب  بةزع  هةتتا 
ظذنداق قعلعشنع جعنايةت، دةص قارايدعغان قانذنالرنع يولغا قويدع. شذنعث 
بعلةن ظعككع خوتذن ظالغان بعر ظادةم ظعككعنحع خوتذنع بعلةن تذتذلذص قالسا، 
ظأزعنع جازادعن قذتذلدذرذش ظىحىن ظذ هاالل خوتذنعنع ظأزعنعث ظاشعقع ؤة 
قعلعشقا  ظئتعراص  زعنا، دةص  ظاالقعنع  بولغان جعنسعي  بعلةن  ظذنعث  دوستع، 
مةجبذر بولدع. مانا مذشذنداق ظةسلعدة توغرا ظةر ـ خوتذنلذق حةكلةنضةن،  
ظةيعصلعنعدعغان ؤة جازالعنعدعغان بعر جعنايةتكة، ظةسلعدة خاتا بولغان زعنا 

حةكلةنمةيدعغان ؤة ظةيعصلةنمةيدعغان نورمال بعر ظعشقا ظايلعنعص قالدع.
غا خاستذر،  اهلل  ؤة كاتتا  يىكسةك  صةقةت  قذؤؤةت  بذنعث ظىحىن كىح - 

دئمةكتعن باشقا ظامالعمعز يوقتذر. 
بعرةر ظادةم: ظعسالم دعنع نئمة ظىحىن ظةرلةرضة كأص خوتذنلذق بولذشنع 
دةص  قويمعدع؟  يولغا  بولذشنع  ظةرلعك  كأص  ظايالالرغا  ظةمما  قويدع،  يولغا 

سورعسا.
بعر  مذكةممةل  دعنع  ظعسالم  دةيمةن:  مذنداق  بئرعص  جاؤاب  ظذنعثغا 
دعندذر ؤة هئحقانداق قارمذ ـ قارشعلعق ؤة زعتلعك يوق كامالةتكة يةتكةن 
بعر تىزىمدذر. ظذنع هئكمةتلعك ؤة )دذنيا ـ ظاخعرةتنعث هةممة ظعشلعردعن( 
ظادةملةرنعث  ياكع  ياشعسذن  يالغذز  ظعنسان  مةيلع  تاظاال  اهلل  زات  خةؤةردار 
ظعحعدة ياشعسذن ظعنسان هةر زامان ؤة هةر يةردة بةختـ  ساظادةتلعك بولسذن، 
كأص  ظايالالرنعث  ظعسالم  ظةضةر  قويدع.  يولغا  ظىحىن  مةنصةتع  ظذنعث  دةص 
ظةرلعك بولذش تىزىمعنع يولغا قويغان بولسا ظعدع، بذ تىزىم بعر ظاظعلعنع 
رةتكة سئلعش، ظذنع بةخت ـ ساظادةتكة ظئرعشتىرىش ؤة ظذنعث صارحعلعنعص 
ـ  قانذن  ؤة  هأكىم  بارلعق  قويذلغان  يولغا  ظىحىن  ساقالش  كئتعشعدعن 
تىزىملةرنع صاحاقالص تاشلعغان بوالتتع. حىنكع بعر ظاظعلعنع صةقةت بعر ظادةم 
ظعدارة قعلغان ؤة ظذنعث ظعشلعرعنع بعرال ظادةم ظىستىضة ظالغان ؤاقتعدعال ظذ 
ظاظعلة بةخت ـ ساظادةتكة ظئرعشعدذ ؤة روناق تاصعدذ. بعر ظايالنعث بعردعن 
كأص ظئرع بولغان ؤاقتعدا ظذ ظايالنعث ظاظعلعسعنع كعم ظعدارة قعلعدذ؟ ظايال 
ظةرنعث ظئكعنزارلعقعدذر. ظةر ظذ ظايال بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةن 
ؤاقتعدا ظايال ظةرنعث مةنعيسعنع قوبذل قعلعدذ. ظةر بولسا ظذ ظئكعنزارلعقنعث 
ظعضعسعدذر ؤة ظايالنعث بالعلعرعنعث دادعسعدذر. ظةضةر بعر ظايالنعث بعردعن 

106107

ۋاقىتلىق نىكاھنىڭ ۋە پايدىلىنىش نىكاھىنىڭ بايانىتوي قىلىش ھارام قىلىنغان ئايالالرنىڭ بايانى



106107

ظارتذق ظئرع بولغان حاغدا ظئكعنزارلعقنعث ظعضعسع كعم بولعدذ؟؟؟
هةقعقةتةن ظعسالم دعنع زعنانع بالعالرنعث نةسةبلعرعنع ساقالش ؤة ظذنعث 
بعر ـ بعرعضة ظارعلعشعص كئتعشنعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىن هارام قعلدع ؤة 
ظةرنعث بعر ظايال بعلةن صةقةت ظةرـ  خوتذنلذق يولع بعلةنال جعنسعي مذناسعؤةت 

ظأتكىزىشعنع يولغا قويدع. 
بالعالرنعث  قويساق  يول  بولعشعغا  ظةرلعك  كأص  ظايالالرنعث  بعز  ظةضةر 
نةسةبلعرعنع قانداق ساقلعيااليمعز ؤة ظذنعث بعر ـ بعرع بعلةن ظارعلعشعص 
قئلعشعنعث ظالدعنع قانداق ظالعمعز؟ هةقعقةتةن اهلل تاظاال ظةرـ  خوتذن ظارعسعدا 
مئهرع ـ مذهةببةتنع قعلدع ؤة ظايالنع ظةرنعث دعلع ؤة تئنع راهةتلعنعدعغان 
بعر ظورذن قعلدع. ظةضةر ظايالالرغا كأص ظةرلعك يولغا قويذلسا، ظايال ظأزعنعث 
مئهرع ـ مذهةببعتعنع قايعسع ظئرعضة ظعزهار قعلعدذ ؤة قايسع ظئرع ظىحىن 

دعلع ؤة تئنع راهةتلعنعدعغان ظورذن بولعدذ؟

ؤاقعتلعق نعكاهنعث ؤة صايدعلعنعش نعكاهعنعث بايانع

دئضةنضة  ظالعمةن  خوتذنلعققا  يعلغعحة  بةش  سعزنع  )مةن  دعنعدا  ظعسالم 
ظوخشاش ظايال بعلةن بعر ظأيدة ياشاش ظىحىن( مةلذم بعر مذددةت توختذتذص 
قعلغان نعكاه توغرا ظةمةس. ظةضةر )ظةرنعث ظايال بعلةن بعر ظأيدة ياشاش 
ظىحىن( توختاتقان مذددعتع )5 ياكع 10 يعلغا ظوخشاش مةلذم بعر مذددةت 
دئضةنضة  ظالعمةن،  خوتذنلعققا  مذدددةتكعحة  بعر  سعزنع  مةن  بولماستعن 
ياكع سعزدعن  يعلغعحة   100 مةن سعزنع  ياكع  بولسعمذ  نامةلذم  ظوخشاش( 
بعر  ظذزذن  ظوخشاش  دئضةنضة  ظالعمةن،  خوتذنلعققا  قةدةر  ظايرعلغانغا 
مذددةتكعحة بولسعمذ نعكاه قعلغان ؤاقتعدا مذددةت سأزع قئتعص قويذلغانلعقع 
ظىحىن ظذ نعكاه يةنعال توغرا ظةمةس)1(. شذنعثدةك يةنة صايدعلعنعش نعكاهعمذ 
لئكعن  نعكاه هئسابلعنعدذ.  ؤاقعتلعك  نعكاهعمذ  صايدعلعنعش  ظةمةس.  توغرا 
بعلةن  ظذسلذب  دئضةن  ظالعمةن،  مذددةتكعحة  صاالنع  سعزنع  )مةن  نعكاه  بذ 
))( يةنع بعر ظةر بعر ظايالنع نعكاهلعغان ؤاقتعدا: مةن سعزنع خوتذنلعققا ظالعمةن، دئضةنضة ظوخشاش هئحبعر مذددةت 
سأزعنع نعكاهقا قاتماستعن نعكاهعغا ظالسا، نعكاه توغرا بولعدذ ؤة ظايالنع بىضىنع ظئلعص ظةرتعسع تالعقعنع بئرعؤةتسعمذ 
بولعدذ. ظةمما بعر ظةر بعر ظايالنع نعكاهلعغان ؤاقتعدا: ضةرحة ظذ مذددةت 50 يعل ياكع 00) يعلغا ظوخشاش ظذزذن بعر 
مذددةت بولسعمذ، مةن سعزنع صاالنع مذددةتكعحة خوتذنلعققا ظالعمةن، دئضةنضة ظوخشاش نعكاهنع ظذنعثغا مذددةت سأزعنع 

قئتعص تذرذص قعلغان بولسا، بذ نعكاه توغرا بولمايدذ. ت.
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قعلعنعدذ.  بعلةن(  ظذسلذب  دئضةن  صايدعلعنعمةن<  سعزدعن  >مةن  ظةمةس، 
ؤة  يئتعشتىرىشكة  ظةؤالد  قالدذرذشقا،  نةسعل  بعلةن  نعكاهع  صايدعلعنعش 
ظذالرنع تةربعيلةشكة ظوخشاش نورمال بعر نعكاهتعن مةقسةت قعلعنعدعغان 
ظعشالر ؤذجذدقا حعقمايدذ. بذ نعكاهتعن صةقةت هةر ظعككع تةرةص ظأزلعرعنعث 
شذنعث  قعلعنعدذ.  مةقسةت  تأكىشال  مةنعيلعرعنع  ؤة  قاندذرذش  شةهؤعتعنع 
ظىحىن ظعلضعرع ؤة كئيعن ظأتكةن بارلعق ظالعم ؤة فعقهعشذناسالر صايدعلعنعش 
نعكاهعنعث هارام نعكاه ظعكةنلعكعدة بعر قاراشقا كةلدع. بةزع ظالعمالر ظعسالم 
دعنعنعث بذ نعكاهنع هارام قعلغانلعقعنع بايان قعلعص ظايرعم بعر كعتاب يئزعص 
حعقتع. ظذالرنعث بذ قارعشعغا صةقةت بعر قعسعم شعظعيالرال قئتعلمعدع. حىنكع 
شعظعيالر >صايدعلعنعش نعكاهع< هارام ظةمةستذر، دةيدذ. لئكعن بذالرنعث بذ 
سأزع قوبذل قعلعنمايدذ. حىنكع صايدعلعنعش نعكاهعنعث هارام ظعكةنلعكعنع 
ظوحذق بايان قعلعص نذرغذنلعغان هةدعس كةلدع. بذ هةدعسلةرنعث بةزعلعرع 
رعؤايةت  تالعبتعن  ظةبذ  ظعبنع  ظةلع  قارايدعغان(  دةص  ظعمامعمعز  )شعظعيالر 
ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظةلع  زأهرعدعن  هةقتة  بذ  مالعك  ظعمام  قعلعنغاندذر. 
»صةيغةمبةر  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  نعث  بولسذن!(  رازع 
يةرلعك  ؤة  ظئلعشتعن  بعلةن  نعكاهع  صايدعلعنعش  ظايالالرنع  ظةلةيهعسساالم 

ظعشةكلةرنعث ضأشعنع يئيعشتعن توستع.« 
صايدعلعنعش نعكاهعنع هارام دئضىحعلةرنعث كةلتىرضةن دةلعلـ  صاكعتلعرعنع، 
ظذ نعكاهنع هاالل دئضىحع شعظعيالرنعث ظذ دةلعللةرضة بةرضةن جاؤابعنع ؤة 
ظذ دةلعللةرنع خاتا حعقارغانلعقعنع تةصسعلعي بعلمةكحع بولغان ظادةم شةيخ 
مذهةممةد هامعد ظةلهةمةؤيع )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( يازغان 
ظعسعم  دئضةن  نعكاهدذر<  قعلعنغان  هارام  ظعسالمدا  نعكاهع  >صايدعلعنعش 
بعلةن ظاتالغان كعتابقا قارعسذن. بذ كعتاب بذ هةقتة يئزعلغان ظةث ظئسعل 

كعتابتذر. 
صايدعلعنعش نعكاهعنع هاالل، دةص قارايدعغان شعظعيالر ظأزلعرعنعث قارعشعغا 
بولمايدعغان  دذرذس  ظئلعش  يذقعرعدعكع  )يةنع  »بذالردعن  تاظاالنعث:  اهلل 
ظايالالردعن( باشقعلعرعنع زعنا دعن ساقلعنعص، ظعصصةتلعك بولغعنعثالر هالدا، 
ظئلعشعثالر  نعكاهالص  بئرعص(  مةهرعنع  )يةنع  قعلعص  ماللعرعثالرنع سةرص 
هاالل قعلعندع. قايسعكع ظايالالرنع )نعكاهالص ظئلعص( صايدعالنساثالر، ظذالرغا 
)نعكاه ؤاقتعدا( بئكعتعلضةن مةهرعلعرعنع بئرعثالر، مةهرع بئكعتعلضةندعن 
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رازعلعقع  ظايالنعث  )يةنع  توغرعسعدا  نةرسةثالر  صىتىشكةن  ظارا  ظأز  كئيعن، 
اهلل  بولمايدذ.  ضذناه  ظىحىن( سعلةرضة هئح  قعلعنغان مةهرع  بعلةن ساقعت 
 )1( قعلغذحعدذر»  ظعش  بعلةن  هئكمةت  بعلضىحعدذر،  هةممعنع  هةقعقةتةن 
دئضةن ظايعتعدعكع »قايسعكع ظايالالرنع )نعكاهالص ظئلعص( صايدعالنساثالر، 
ظذالرغا )نعكاه ؤاقتعدا( بئكعتعلضةن مةهرعلعرعنع بئرعثالر» دئضةن ظايةتنعث 
ظأزلعرعنعث  ظذالرنعث  كةلتىردع.  قعلعص  صاكعت  ـ  دةلعل  مةنعسعنع  تاشقعرع 
قاراشلعرعغا بذ ظايةتنع دةلعل قعلعص كةلتىرىشع توغرا ظةمةستذر. ظذالرنعث 
ياخشع  ظايةتنع  ظةمةسلعكع  توغرا  كةلتىرىشعنعث  قعلعص  دةلعل  ظايةتنع  بذ 
بذ  تاظاال  اهلل  حىنكع  بولعدذ.  ظاشكارا  كئيعن  قعلغاندعن  تةهلعل  حىشىنىص 
ظايةتنعث بئشعدا: »بذالردعن )يةنع يذقعرعدعكع ظئلعش دذرذس بولمايدعغان 
ظايالالردعن( باشقعلعرعنع زعنا دعن ساقلعنعص، ظعصصةتلعك بولغعنعثالر هالدا، 
ظئلعشعثالر  نعكاهالص  بئرعص(  مةهرعنع  )يةنع  قعلعص  ماللعرعثالرنع سةرص 
شةهؤعتعنع  بولغعنعدةك  مةلذم  هةممعمعزضة  زعنادا  دئدع.  قعلعندع»  هاالل 
قاندذرذشتعن ؤة مةنعينع تىكىشتعن باشقا هئحقانداق مةقسةد يوق. بعز بذ 
يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، شعظعي مةزهةصعدعكعلةرنعث 
ظعراندا  صعرقعسع  ظعمامعية  قارايدعغان  دةص  هاالل  نعكاهعنع  صايدعلعنعش 
كىنعمعزدة  كئيعن  بولغاندعن  قذرذص  دألةت  بويعحة  صرعنسعصع  ظأزلعرعنعث 
كعتابلعرعدا ؤة خعلمذ ـ خعل ظاخبارات ؤاستعلعرعدا ظوحذق ـ ظاشكارا هالدا: 
صايدعلعنعش نعكاهع بعلةن نعكاهالنغذحع هةر ظعككع تةرةصنعث بذ نعكاهتعن 
بولغان مةقسعدع، صةقةت لةززةتلعنعشتعن ؤة مةنعينع تىكىش بعلةن شةهؤعتعنع 

قاندذرذشتعن ظعبارةتتذر، دةص سأزلةيدذ.
بعلةن  نعكاه  توغرا  ظئرع  ظاخعرعدا  ظايةتنعث  مةزكذر  تاظاال  اهلل  ظاندعن 
هةقلعق  هةممعسعضة  تويلذقنعث  ظايالنعث  صايدعالنغان  ظئلعص  نعكاهالص 
بولعدعغانلعقعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع: »قايسعكع ظايالالرنع )نعكاهالص 
مةهرعلعرعنع  بئكعتعلضةن  ؤاقتعدا(  )نعكاه  ظذالرغا  صايدعالنساثالر،  ظئلعص( 
جعنسعي  ظئلعص  نعكاهالص  بعلةن  نعكاه  توغرا  سعلةر  يةنع  بئرعثالر» 
ظاياللعرعثالرغا  لةززةتلةنضةن  صايدعلعنعص  بعلةن  ظأتكىزىش  مذناسعؤةت 
ظذالرنعث تويلذقلعرعنع بئرعثالر. شذنعث ظىحىن بعر ظادةم بعر ظايالنع توغرا 
بعلةن بعر قئتعم جعنسعي مذناسعؤةت  بعلةن نعكاهالص ظئلعص ظذنعث  نعكاه 

))(  سىرة نعسا 24 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
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ظأتكىزسة، ظةضةر تويلذق )مذنحعلعك تويلذق بئرعمةن، دئضةنضة ظوخشاش( 
هةممعسعنع  تويلذقنعث  مذظةييةنلةشتىرىلضةن  بولسا،  مذظةييةنلةشتىرىلضةن 
بئرعش الزعم بولعدذ. ظةضةر تويلذق مذظةييةنلةشتىرىلمعضةن بولسا، ظذ ظايالغا 
ظذنداق  بولعدذ.  الزعم  بئرعش  تويلذقنع  بئرعلضةن  تةثتىشعضة  ظايالنعث  ظذ 
ظعكةن اهلل تاظاالنعث: »قايسعكع ظايالالرنع )نعكاهالص ظئلعص( صايدعالنساثالر، 
دئضةن  بئرعثالر»  مةهرعلعرعنع  بئكعتعلضةن  ؤاقتعدا(  )نعكاه  ظذالرغا 
ظايعتعنعث مةنعسع صايدعلعنعش نعكاهعنعث توغرا ظعكةنلعكعنع ظةمةس توغرا 
الزعم  بئرعشنعث  تويلذق  ظايالغا  صايدعالنغان  ظئلعص  نعكاهالص  بعلةن  نعكاه 
تاظاالنعث:  ظايةت مةنا جةهةتتعن اهلل  بذ  بئرعدذ.)1(  ظعصادعلةص  ظعكةنلعكعنع 
»ظةضةر سعلةر ظذالرغا يئقعنحعلعق قعلعشتعن ظعلضعرع ؤة مةهرع تةيعنلعنعص 
بولغاندعن كئيعن تاالق قعلساثالر، تةيعنلةنضةن مةهرعنعث يئرعمعنع بئرعثالر، 
ظةمما ظايالالر ظأتىنسة )يةنع مةهرعدعن ؤاز كئحعص صىتىنلةي ظالمعسا( ياكع 
تةيعنلةنضةن  )يةنع  ظأتىنسة  ظةرلةر  بولغان  ظعلكعدة  ظأز  تىضىنع  نعكاهنعث 
قعلعش الزعم. سعلةر  تةرةص  بعر  بويعحة  بةرسة( شذ  مةهرعنعث هةممعسعنع 
ظأتىنسةثالر )ظأتىنضةن ظادةم( تةقؤادارلعققا ظةث يئقعندذر. ظأز ظارا ظئهسان 
قعلعشنع ظذنتذماثالر. اهلل هةقعقةتةن قعلغان ظةمةلعثالرنع كأرىص تذرغذحعدذر» 

)2( دئضةن ظايعتعضة ظوخشاش كئتعدذ. 

دئضةندعكعدةك  شعظعيالر  ظايةت  مةزكذر  يذقعرعدعكع  ظىحىن  شذنعث 
صايدعلعنعش نعكاهعنعث هاالل بعر نعكاه ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بةرمةيدذ. 
يذقعرعدعكع  )يةنع  »بذالردعن  دئدع:  مذنداق  ظايةتتة  ظذ  تاظاال  اهلل  حىنكع 
ساقلعنعص،  دعن  زعنا  باشقعلعرعنع  ظايالالردعن(  بولمايدعغان  دذرذس  ظئلعش 
مةهرعنع  )يةنع  قعلعص  ماللعرعثالرنع سةرص  هالدا،  بولغعنعثالر  ظعصصةتلعك 
ظايةتتة  بذ  ظايةت  بذ  مانا  قعلعندع»  هاالل  ظئلعشعثالر  نعكاهالص  بئرعص( 
بايان قعلعنغان نعكاهتعن صايدعلعنعش نعكاهع ظةمةس مالالرنع سةرص قعلعص 
تويلذقنع ظئلعص قعلغان توغرا نعكاهنعث كأزدة تذتذلعدعغانلعقعنع كأرسعتعص 

بئرعدذ. 
ظئلعص(  )نعكاهالص  ظايالالرنع  »قايسعكع  تاظاالنعث:  اهلل  زةججاج، 
تاظاالنعث: »زعنا  ظايعتعنعث مةنعسع: »سعلةر اهلل  صايدعالنساثالر» دئضةن 

))(  >تةصسعر قذرتذبعي<.
)2(  سىرة بةقةر 238 ـ ظايةت. 
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دعن ساقلعنعص، ظعصصةتلعك بولغعنعثالر هالدا» دئضةن ظايةتلعرعدعكع شةرت 
بئرعثالر،  تويلذقعنع  ظذالرنعث  ظاياللعرعثالرغا،  ظالغان  نعكاهالص  بويعحة 
دئضةنلعك بولعدذ، كعمكع بذ ظايةتتعن بذنعثدعن باشقا بعر مةنانع حعقارسا، 
هئسابلعنعدذ«  بعلمعضةن  قاظعدعللعرعنع  تعلعنعث  ظةرةب  ؤة  خاتاالشقان  ظذ 

دئدع.)1( 
دئدع:  مذنداق  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظالذسعي  شةيخ 
كأرسعتعص  ظعكةنلعكعنع  هاالل  نعكاهعنعث  صايدعلعنعش  ظايةت  »مةزكذر 
بةرمةيدذ. بذ ظايةت صايدعلعنعش نعكاهع هةققعدة حىشتع، دئيعشمذ خاتادذر. 
حىنكع  ظةمةستذر.  توغرا  قارعتعشع  مةناغا  شذ  ظايةتنع  بذ  بةزعلةرنعث 
تاظاال  اهلل  حىنكع  قعلمايدذ.  قوبذل  بذنع  ظذسلذبع  رةتلعنعش  ظايةتلةرنعث 
ظةمةس  دذرذس  ظئلعش  قعلعص  توي  ظايةتتة  بئشعدعكع  ظايةتنعث  مةزكذر 
ظايالالرنع بايان قعلعص بولذص: »بذالردعن )يةنع يذقعرعدعكع ظئلعش دذرذس 
ظعصصةتلعك  ساقلعنعص،  دعن  زعنا  باشقعلعرعنع  ظايالالردعن(  بولمايدعغان 
بئرعص(  مةهرعنع  )يةنع  قعلعص  سةرص  ماللعرعثالرنع  هالدا،  بولغعنعثالر 
نعكاهالص ظئلعشعثالر هاالل قعلعندع» دئدع. يةنع بذ ظايةت مةنا جةهةتتعن 
شةرت مةنعسعنع بئرعدذ. )يةنع ظايةتنعث مةنعسع: توي قعلعص دذرذس ظةمةس 
مةزكذر ظايالالردعن باشقا ظايالالرنع تويلذقلعرعنع جايعدا بئرعص نعكاهالص 
ظىحىن  صايدعلعنعش  ظىحىن  بولعدذ.( شذنعث  دئضةنلعك  ظالساثالر هااللدذر، 
جعنسعي ظةزاالرنع ظارعيةتكة بئرعش توغرا ظةمةس. )يةنع بعر ظةر بعلةن بعر 
ظايالنعث صايدعلعنعش نعكاهع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشع توغرا 
بولغعنعثالر  ظعصصةتلعك  ساقلعنعص،  دعن  »زعنا  تاظاالنعث:  اهلل  ظةمةس.( 
هالدا» دئضةن سأزع نعكاهنعث مةقسعتعنعث صةقةت شةهؤةتنع قاندذرذش ؤة 
مةنعينع تىكىص ظذرذغداننع بعكارالشتعن ظعبارةت بولسا بولمايدعغانلعقعنع 
ظةمةستذر.  توغرا  نعكاهع  صايدعلعنعش  ظىحىن  شذنعث  بئرعدذ.  كأرسعتعص 
ؤة  قاندذرذش  شةهؤةتنع  مةقسةد  بولغان  نعكاهتعن  صايدعلعنعش  حىنكع 

مةنعينع تىكىص ظذرذغداننع بعكارالشتعن باشقا نةرسة ظةمةستذر.«
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة بولغان سةبرة ظةلجذهةنعي صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »ظع خااليعقالر! 
ظايالنع  )يةنع  ظئلعشعثالرغا  خوتذن  ؤاقعتلعق  سعلةرنعث  هةقعقةتةن  مةن 

))(  >زادذل مةسعر<، 2 ـ توم، 54 ـ بةت. 
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صايدعلعنعش نعكاهع بعلةن نعكاهالص ظئلعشعثالرغا( رذخسةت قعلغان ظعدعم. 
اهلل تاظاال ظذنع قعيامةت كىنعضعحة هارام قعلدع. هةر قانداق بعر كعشعنعث 
قئشعدا ؤاقعتلعق نعكاهالص ظالغان ظايالع بولسا، ظذنعث خئتعنع بئرعؤةتسذن. 

سعلةر ظذالرغا بةرضةن تويلذقتعن هئح نةرسعنع قايتذرذؤالماثالر.« )1(   
مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  تالعب  ظةبذ  ظعبنع  ظةلع 
صايدعلعنعش  ظايالالرنع  كىنع  خةيبةر  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  دةيدذ: 
يئيعشتعن  ضأشعنع  ظعشةكلةرنعث  يةرلعك  ؤة  ظئلعشتعن  بعلةن  نعكاهع 

توستع.« )2(  
هةيران قاالرلعقع شذكع، شعظعيالرنعث ظعمامعية صعرقعسع >صايدعلعنعش 
تئخع  قعلعش  ظذنداق  قالماستعن  دةصال  ظعشتذر<  بعر  توغرا  صةقةت  نعكاهع 
ساؤابع ناماز ظوقذغان، روزا تذتقان ؤة هةج قعلغاندعنمذ بئسعص حىشىدعغان 
كاتتا بعر ظعبادةت، دةص قارايدذ. هةتتا ظذالرنعث بةزع ظالعملعرع بذ هةقتة 
ظايرعم بعر كعتاب يازدع. كعتاب يازغان ظالعمالرنعث ظعحعدة معالدعنعث 10 
ـ ؤة 11 ـ ظةسعرعدة شعظعيالرنعث ظةث كاتتا مذجتةهعدع ؤة هةدعسشذناس 
ظالعم  ظذ  بار.  ظالعممذ  دئضةن  مةجلعسعي،  باقعر  هئسابلعنعدعغان  ظالعمع 
صايدعلعنعش نعكاهع هةققعدة صارعسحة بعر كعتاب يئزعص حعققان ؤة ظذ كعتاب 
>حعرايلعق ظالدعراش< دئضةن ظعسعم بعلةن ظذردذحعغا تةرجعمة قعلعندع. ظذ 
كعتابنع 70 يعل بذرذن سةييعد مذهةممةد جةظفةر قذدذسعي دةيدعغان ظالعم 

نةشعر قعلدع. ظةث ظاخعرقع يئثع نذسخذسع الهذردا بئسعلدع. 
صايدعلعنعش  كئيعن  سأزعدعن  كعرعش  كعتابنعث  ظاصتورع  كعتابنعث 
نعكاهعنعث صةزعلعتع، ظذنعث ظةجرع ؤة كاتتا ساؤابع هةققعدة توختعلعدذ، 
توغرذلذق  هةدعسنع  بذ  كةلتىرىص  هةدعس  بعر  ظذزذن  هةقتة  بذ  ظاندعن 
ظذ  بولسا  ظةمةلعيةتتة  قعلعدذ.  بايان  دةص  هةدعس،  يةتكةن  دةرعجعسعضة 
هةدعسنعث توقذلغان هةدعس ظعكةنلعكعدة شةك يوق. ظذنعث توقذلغان هةدعس 
ظذردذحعدعن  هةدعسنعث  تذرعدذ.  بعلعنعص  ظأزعدعن  هةدعسنعث  ظعكةنلعكع 

تةرجعمة قعلعنغان تعكعسع تأؤةندعكعحعدذر:
سةلمان ظةل صارعسعي، معقداد ظعبنع ظةسؤةدذلكعندعي ؤة ظةممار ظعبنع 

))(  ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.
)2(  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
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ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  بولسذن!(  رازع  ظذالردعن  تاظاال  )اهلل  ياسعر 
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »كعمكع هاياتعدا بعر قئتعم )بعر 
ظذ جةننةتكة كعرعدعغانالردعن  ظالسا،  بعلةن  نعكاهع  صايدعلعنعش  ظايالنع( 
بولعدذ. ظذ ظادةم شذ نعكاه بعلةن ظالغان ظايال بعلةن بعر يةردة ظولتذرغان 
ؤاقتعدا ظاسماندعن تاكع ظذ ظادةم ظايالنعث قئشعدعن قوصذص كةتكةنضة قةدةر 
ظعككع  حىشعدذ.  صةرعشتة  بعر  تذرذدعغان  ساقالص  ظذنع  يةردة  ظولتذرغان 
تةرةصنعث ظارعلعقعدا قعلعنغان ضةص ـ سأز تةسبعه ظئيتقاننعث ظورنعدعدذر. 
بارماقلعرعدعكع  ظعككعسعنعث  هةر  تذتسا  قولعنع  بعرعنعث  يةنة  ـ  بعرع 
سىيىش  بعر  هةر  ؤاقتعدا  سأيضةن  ظايالنع  ظةر  كئتعدذ.  تىكىلىص  ضذناهالر 
ظىحىن اهلل تاظاال ظةرضة صةرز هةج ؤة ظأمرة هةج قعلغاننعث ساؤابعنع بئرعدذ. 
ظةر ظايال بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةندة هةر بعر لةززةت ظىحىن اهلل 
تاظاال ظةرضة تاغدةك ساؤاب بئرعدذ. ظةر ظايال بعلةن جعنسعي مذناسعؤةتنع 
صةيغةمبةر  نعكاهع  صايدعلعنعش  ؤة  هةقتذر  تاظاال  >اهلل  بولذص:  ظأتكىزىص 
بعلةن  ظئتعقاد  دئضةن  سىننةتتذر<  بعر  سىننةتلعرعدعن  ظةلةيهعسساالمنعث 
يىيىنغان ؤاقتعدا اهلل تاظاال صةرعشتعلةرضة خعتاب قعلعص مذنداق دةيدذ: مئنعث 
بذ بةندةمضة قاراثالر. ظذ )جعنسعي مذناسعؤةتنع ظاياغالشتذرذص بولغاندعن 
كئيعن( قوصذص يذيذندع ؤة مئنعث ظعاله ظعكةنلعكعمنع ظئتعراص قعلدع، شذثا 
مةن  كةحىرؤةتتعم،  ضذناهلعرعنع  ظذنعث  مةن  قويذثالركع  بولذص  ضذؤاهحع 
ظذنعثغا ظذنعث تئنعنعث تىكىضة باراؤةر كئلعدعغان ساؤاب بئرعمةن، ظذنعث 
قات  ـ  قاتمذ  دةرعجعسعنع  ظذنعث  ؤة  كةحىرىمةن  ضذناهلعرعنع  نذرغذنلعغان 

كأتىرىمةن.« 
بذ هةدعسنع رعؤايةت قعلغذحعالر: »صايدعلعنعش نعكاهعنعث مذشذنداق 
صةزعلةتلعرعنع ظاثلعغان مأمعنلةرنعث باشلعقع: مذشذ ظعشنع قعلغان ظادةم 
قانداق بولذص مذشذنداق ساؤابالرغا ظئرعشعدذ؟ دةص سورعغان ظعدع، صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم: ظذ )جعنسعي مذناسعؤةتنع ظاياغالشتذرذص بولغاندعن كئيعن( 
قوصذص يذيذنغان ؤاقتعدا اهلل تاظاال ظذنعث بةدعنعدعن حىشكةن هةر بعر تامحة 
سذدعن بعر صةرعشتة يارعتعدذ، ظذ صةرعشتة اهلل تاظاالغا تةسبعه ظئيتعدذ ؤة 
ظذنع ظذلذغاليدذ. شذنعث بعلةن ظذ ظادةم ظاشذنداق ساؤابقا ظئرعشعدذ، دةص 

جاؤاب بةرضةن« دةيدذ.  
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كاصعرالرنعث ظأز ظارعسعدا قعلعنغان نعكاهنعث هأكمع

هةر  قعلعنغان  ظارعسعدا  مذسذلمانالر  توشذص  شةرتلعرعضة  دعنع  ظعسالم 
قانداق نعكاهنع توغرا، دةص قارعغعنعغا ظوخشاش مةيلع مذشرعكالردعن بولسذن 
مةيلع كعتاب بئرعلضةنلةردعن بولسذن كاصعرالرنعثمذ ظأز ظارعسعدا ظأتكىزضةن 
نعكاهلعرعنع توغرا، دةص قارعدع. بذنعث دةلعل صاكعتع بولسا، اهلل تاظاالنعث 
)يةنع  توشذغذحع  ظوتذن  »ظذنعث  دئضةن:  هةققعدة  ظايالع  ظةبذلةهةبنعث 
سذخةنحع( خوتذنعمذ الؤذلداص تذرغان ظوتقا كعرعدذ» )1( دئضةن ظايعتعدذر)2((
ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »مةن زعنادعن ظةمةس نعكاهتعن تذغذلدذم« 

دئضةن سأزعدذر))(.  
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قعزع زةينةصنع بذرذنقع ظئرع ظةبذلظاس ظعبنع 
رةبعظةضة )هةر ظعككعلعسع ظعسالمغا كعرضةندعن كئيعن ظارعلعقعدا نعكاهنع 
يعثعلعماستعن( ؤة تويلوق ظالدذرماستعن بذرذنقع نعكاهع بعلةنال قايتذرذص 
بةرضةن. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قعزع زةينةص ظئرع ظةبذلظاستعن ظالتة 

يعل بذرذن ظععسالمغا كعرضةن ظعدع)4(.)5(   
هةممعمعزضة مةلذم بولغعنعدةك ظةبذلظاس بةدرع كىنع ظةسعرضة حىشىص 
قالغان ظعدع. شذنعث بعلةن زةينةص صعدعية بئرعص )ظذنع قوتذلدىرىش ظىحىن( 

))(  سىرة تةببةت 4 ـ ظايةت. 
)2(  يةنع اهلل تاظاال بذ ظايةتتة ظةبذلةهةبنعث ظايالعنعث ظذنعث خوتذنع ظعكةنلعكعنع ظئتعراص قعلدع. بذ كاصعالرنعثمذ ظأز 

ظارعسعدا ظأتكىزضةن نعكاهعنعث توغرا بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ. ت.
)3(  ظعبنع ظةبذظأمةر ظةلظةدةنعي رعؤايعتع.

)4(  بذ ؤةقةنع ظعبنع كةسعر تةصسعيلعرةك بايان قعلعص مذنداق دةيدذ: ظعسالمنعث دةسلةصكع دةؤرعدة مذشرعكنعث مأمعن 
ظايالنع ظئلعشع دذرذس ظعدع. شذثا ظةبذلظاس ظعبنع رةبعظة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قعزع زةينةب رةزعيةلالهذ ظةنهذنع 
ظالغان ظعدع. زةينةص ظذ حاغدا مذسذلمان ظعدع، ظئرع بولسا قةؤمعنعث شئرعك دعنعدا ظعدع.  ظةبذلظاس بةدرع ظذرذشعدا 
تاظاال  ظانعسع خةدعحة )اهلل  زةينةص  ظايالع  ظذنعث  بعلةن  قالدع. شذنعث  ظةسعرعضة حىشىص  قاتارعدا  ظةسعرضة حىشكةنلةر 
ظذنعثدعن رازع بولسذن!( هةدعية قعلعص بةرضةن بذالصكعسعنع ظئرع ظىحىن فعدعية قعلعص ظةؤةتتع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
بذالصكعنع كأرىص كأثلع ظعنتايعن يئرعم بولدع ؤة مذسذلمانالرغا: »ظةضةر زةينةصنعث ظةسعرعنع قويذص بئرعشنع مذؤاصعق 
صةيغةمبةر  بعلةن  شذنعث  كأردع.  مذؤاصعق  بئرعشنع  قويذص  ظةبذلظاسنع  مذسذلمانالر  دئدع.  بئرعثالر«  قويذص  كأرسةثالر 
ظةلةيهعسساالم ظةبذلظاسنع، قعزع زةينةصنع مةدعنعضة ظةؤةتعص بئرعشنع شةرت قعلعص قويذص بةردع. ظةبذلظاسمذ ؤةدعسعضة 
مةدعنعضة  يةنع  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  بعلةن  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  هارسة  ظعبنع  زةيد  زةينةصنع  قعلعص  ؤاصا 
زةينةص  يةنع  تذردع.  مةدعنعدة  قةدةر  بولغانغا  مذسذلمان  ظئرع  تاكع  زةينةص  كئيعن  ظذرذشعدعن  بةدرع  بةردع.  ظةؤةتعص 
قةدةر  كةلضةنضة  بولذص  مذسذلمان  يعلع  سةككعزعنحع  هعجرعيةنعث  ظئرع  تاكع  باشالص  يعلعدعن  ظعككعنحع  هعجرعيةنعث 
مةدعنعدة تذردع. شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قعزعنع يئثعدعن تويلذق بةلضعلعمةستعن ظئرعضة بذرذنقع نعكاهع 

بعلةن قايتذرذص بةردع. تةصسعر ظعبنع كةسعرضة قارالسذن.
)5(  بذ ظةسةرنع ظةبذداؤذد، تعرمعزعي ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع ؤة هاكعم بذ توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن 

هةدعستذر، دئدع. 
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ظانعسع خةدعحة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( هةدعية قعلعص بةرضةن 
بذالصكعسعنع مةككعدعن ظةؤةتعدذ. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةبذلظاسنع قعزع 
زةينةصنع ظةؤةتعؤئتعش شةرتع بعلةن صعدعية ظالماي قويذص بئرعدذ. ظةبذلظاس بذ 
شةرتكة رعظاية قعلعص )صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قعزع زةينةصنع مةدعنعضة 

ظةؤةتعؤئتعدذ.(    
)يةهذدعي ؤة خعرعستعيانالرغا ظوخشاش( كعتاب بئرعلضةن بعر ظادةمنعث 
ظايالع ظعسالمغا كعرسة، ظئرع ظعسالمغا دةؤةت قعلعنعدذ. ظةضةر ظئرع ظعسالمغا 
كعرعشكة  ظعسالمغا  ظئرع  ظةضةر  بولعدذ.  بولغان  ظعش  ياخشع  بةك  كعرسة 
ظايرعؤئتعدذ.)1(  ظارعسعنع  ظئرعنعث  ظذنعث  بعلةن  ظايال  ظذ  قازع  ظذنذمعسا، 
بذ هةقتة ظعبنع ظابباس )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: 
ظازراق  ظئرعدعن  ظايال  بعر  نعكاهعدعكع خعرعستعيان  ظادةمنعث  بعر  زعممعي 
)يةنع  كئتعدذ.)2(  بولذص  هارام  ظئرعضة  ظايال  ظذ  كعرسة،  ظعسالمغا  بذرذن 

ظئرعنعث ظذنعث بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشع هارامدذر.(    
ظذنعث  ظايال  كعرسة،  ظعسالمغا  ظئرع  ظايالنعث  بعر  بئرعلضةن  كعتاب 
نعكاهعدا قئلعص قالعدذ. حىنكع مذسذلمان بعر ظةرنعث كعتاب بئرعلضةن بعر 
كعتاب  كعرضةن  ظعسالمغا  ظئرع  ظىحىن  شذنعث  توغرعدذر.  ظئلعشع  ظايالنع 

بئرعلضةن ظايالنعث ظئرعنعث نعكاهعدا قئلعشع توغرعدذر.
)مةيلع يةهذدعي بولسذن مةيلع خعرعستعيان بولسذن مةيلع بذت صةرةس 
ظىحىن  شذنعث  هئسابلعنعدذ.  معللةت  بعر  هةممعسع  كاصعرالرنعث  بولسذن( 
ظةضةر بعر خعرسعتعيان ظةرنعث خعرعستعيان ظايالع ظوتصةرةس دعنعغا كعرسة، 
ظذ ظعككعسعنعث ظارعلعقعدعكع نعكاه بذزذلذص كةتمةيدذ. حىنكع خعرعستعيان 
ظادةمدعن  ظوتصةرةس  توغرعدذر.  ظئلعشع  ظايالنع  بعر  ظوتصةرةس  ظةرنعث  بعر 
ظاسماندعن حىشىرىلضةن بعرةر كعتابقا ظعشةنمةيدعغان ظادةم كأزدة تذتذلعدذ. 
بذتصةرةس ؤة دعنغا ظعنكار قعلعدعغان  شذنعث ظىحىن ظوتصةرةسنعث ظعحعضة 

ظاتعظعزعمحعالرمذ كعرعدذ. 
ظعسالمغا  ظئرع  كعرضةن،  ظعسالمغا  ظئرع  ظايالنعث  بعر  ظوتصةرةس 
كعرضةندعن كئيعن ظذ ظايال يةهذدعي ياكع خعرعستعيان دعنعغا كعرضةن بولسا، 

))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 389 ـ بةت
)2(  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع. 
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حىنكع  كةتمةيدذ.  بذزذلذص  نعكاه  بذرذنقع  ظارعلعقعدعكع  ظعككعسعنعث  ظذ 
مذسذلمان بعر ظةرنعث يةهذدعي ياكع خعرعستعيان دعنعدعكع بعر ظايالنع ظئلعشع 
توغرا بولعدذ. ظةضةر ظذنعث ظةكسع بولسا، توغرا بولمايدذ. مةسعلةن: بعر ظايال 
ظئرع ظعسالمغا كعرضةن ؤاقتعدا خعرعستعيان بولغان، ظاندعن ظوتصةرةس دعنعغا 
كعرضةن بولسا، بذ هالةتتة ظذ ظعككعسعنعث ظارعسع ظذ ظايالنع ظعسالمغا دةؤةت 
تذرماستعنال  قاراص  ظولتذرذشعغا  ظايرعص  قازعنعث  ؤة  ظولتذرماستعنال  قعلعص 
دعنعغا  ظوتصةرةس  دعنعدعن  خعرعستعيان  ظايال  ظذ  حىنكع  كئتعدذ.  بذزذلذص 
كعرضةنلعكع ظىحىن خذددع دعندعن يئنعؤالغان ظايالنعث هأكمعدة بولعدذ)1(.    

ظةضةر ظوتصةرةس دعندعكع ظةر ـ خوتذنالرنعث بعرع ياكع كعتاب بئرعلضةن 
ظةرنعث ظايالع )ظارعسعدا مذسذلمانالر بعلةن كئلعشعم يوق( بعر كاصعر دألعتعدة 
ظعسالمغا كعرضةن  يةردة  بعر  تةؤة  دألعتعضة  كاصعر  ظةتراصعدعكع  ظذنعث  ياكع 
بولسا، ظذ ظايال تاكع ظىح قئتعم هةيز كأرضةنضة قةدةر ياكع هةيز كأرمعسة 
ظىح ظاي ظأتكةن مذددةتكعحة ظئرعدعن ظايرعلعص كةتكةن هئسابالنمايدذ. شذنعث 
ظىحىن بذ مذددةت ظعحعدة ظذ ظايالنعث باشقا ظةرضة تئضعشع هاالل ظةمةس. 
شذنعثدةك يةنة ظئرعنعث ظذ ظايال بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشع ؤة 
ظايال  )حىنكع  ظةمةس.  هاالل  هذزذرلعنعشع  بعلةن  ظعشالر  باشقا  ظذنعثدعن 
ظايالالرنعث  مذسذلمان  تاظاال  اهلل  كاصعردذر(.  بولسا  ظئرع  ظذنعث  مذسذلمان، 
كاصعرالرغا هاالل ظةمةسلعكعنع بايان قعلعص مذنداق دةيدذ: »ظع مأمعنلةر! 
كأرىثالر،  سعناص  ظذالرنع  كةلسة،  قعلعص  هعجرةت  ظايالالر  مأمعن  سعلةرضة 
ظةضةر ظذالرنع )سعنعغاندعن كئيعن  بعلعدذ،  ظوبدان  اللة  ظعمانعنع  ظذالرنعث 
هةقعقعي( مأمعنة دةص تونذساثالر، ظذالرنع كاصعرالرغا قايتذرذص بةرمةثالر، 
ظذالر كاصعرالرغا هاالل ظةمةس، كاصعرالرمذ ظذالرغا هاالل ظةمةس» )2( ظةضةر 
ظذ ظايال قورساق كأتىرؤاتقان ظايال بولسا، ظذ تاكع بالعنع تذغذص بولغعحعلعك 
باشقا ظةرضة ياتلعق بواللمايدذ. )ظارعسعدا مذسذلمانالر بعلةن كئلعشعم يوق( 
كئتعشع  ظايرعلعص  ظئرعدعن  ظايالنعث  بعر  كعرضةن  ظعسالمغا  دألعتعدة  كاصعر 
ظىحىن ظىح قئتعم هةيز كأرىشنع ياكع هةيز كأرمةيدعغان ظايال بولسا ظىح 
ظاي ظأتىشنع شةرت قعلعشعمعز بولسا، بذ ظىح قئتعملعق هةيزنع ياكع ظىح 
ظورنعدا  سةؤةبعنعث  كئتعشنعث  ظايرعلعص  قعلعنعص  تاالق  مذددةتنع  ظاي 

))(  ظةر ـ خذتذننعث بعرع دعندعن يئنعؤالسا، شذحاغنعث ظأزىدة ظذ ظعككعسعنعث ظارعسع بذزذلذص كئتعدذ. ت.
)2(  سىرة مذمتةهعنة 0) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
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ظايالدعن  ظذ  ظةرنعث  بعر  ظعسالمغا كعرضةن  ظايالع  ظىحىندذر.  تذرغذزعشعمعز 
باش  كعرعشتعن  ظعسالمغا  ظةرنعث  ظذ  بولسا،  كئتعشعنعث سةؤةبع  ظايرعلعص 
تارتعشعدذر. ظةرنعث ظعسالمغا كعرعشتعن باش تارتقانلعقع ظذنعثغا ظعسالمنع 
تةثلةش بعلةن بعلعنعدذ. )يةنع ظايالعنعث ظعسالمغا كعردع سةنمذ ظعسالمغا 
كعرةمسةن، دئيعش بعلةن بعلعنعدذ(، لئكعن ظذالر ياشاؤاتقان يةر )ظارعسعدا 
مذسذلمانالرنعث  بولغاحقا  دألعتع  كاصعر  يوق(  كئلعشعم  بعلةن  مذسذلمانالر 
كعرعشكة  ظعسالمغا  ظذنع  ؤة  تةثلةش  ظئرعضة  ظذنعث  ظعسالمنع  قازعسعنعث 
دةؤةت قعلعش هةققع يوق. ظعككعسعنعث ظايرعلعص كئتعشع زأرىردذر. حىنكع 
مذسذلمان بعر ظايالنعث مذسذلمان ظةمةس بعر ظةرنعث نعكاهعدا تذرذشع هاالل 
هةيز  قئتعم  ظىح  )يةنع  ظأتىشع  مذددةتنعث  مةزكذر  ظىحىن  ظةمةس. شذنعث 
خذددع  ظأتىشع(  مذددةتنعث  ظاي  ظىح  كأرمعسة  هةيز  ياكع  مذددةت  كأرضةن 
بولعدذ)1(.  ظورنعدا هئساب  ظايرعؤةتكةننعث  ظارعسعنع  ظعككعسعنعث  ظذ  قازع 
بذ مذددةت )يةنع ظذ ظايالنعث ظىح هةيز كأرضةنلعكع ياكع ظأتكىزضةن ظىح 
قعلعص  توي  بولمايدذ. حىنكع  ظعددعتعضة هئساب  ظايالنعث  ظذ  ظاي مذددةت( 
تئخع ظئرع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمعضةن خعرعستعيان بعر ظايال 
ظعسالمغا كعرسعمذ ظذنعث ظئرعدعن ظايرعلعص كئتعشع ظىحىن ظىح قئتعم هةيز 
كأرىشع ياكع هةيز كأرمعسة ظىح ظاينع ظأتكىزىشع الزعم. ظةضةر بذ مذددةت 
جعنسعي  بعلةن  ظئرع  صةقةت  هأكىم  بذ  بولسا،  بولعدعغان  هئساب  ظعددةتكة 

مذناسعؤةت ظأتكىزضةن ظايالالرغعال خاس بولغان بذالتتع. 
مذددةت  بذ  بولمعسا،  هئساب  ظعددعتعضة  ظايالنعث  مذددةت  مةزكذر  س:   

ظأتكةندعن كئيعن ظذ ظايالغا ظعددةت تذتذش الزعم بوالمدذ؟
كئلعشعم  بعلةن  مذسذلمانالر  )ظارعسعدا  ظايال  كعرضةن  ظعسالمغا  ظةضةر 
يوق( كاصعر دألعتعدعن بولسا، ظعددةت تذتذش كئرةك ظةمةس)2(. حىنكع كاصعر 
))(  يةنع ظعسالم دألعتعدة ياشايدعغان بعر خعرعستعياننعث ظايالع مذسذلمان بولسا، مذسذلمانالرنعث قازعسع ظذ ظايالنعث 
ظعسالمغا  ظةضةر  قالعدذ.  نعكاهعدا  ظذنعث  ظايال  كعرسة  ظعسالمغا  ظذ  ظةضةر  قعلعدذ.  دةؤةت  كعرعشكة  ظعسالمغا  ظئرعنع 
كعرعشتعن باش تارتسا، قازع ظذ ظعككعسعنعث ظارعسعنع ظايرعؤئتعدذ. ظةمما ظارعسعدا مذسذلمانالر بعلةن ظذرذش بولعؤاتقان 
كاصعر دألعتعدة ياشايدعغان ظايالع ظعسالمغا كعرضةن بعر خعرعستعيان ظةرنع قازعنعث ظعسالمغا دةؤةت قعلعش، ظةر ظعسالمغا 
كعرعشتعن باش تارتسا ظذنعث بعلةن ظايالعنع ظايرعؤئتعش هةققع يوق. كاصعر دألعتعدة ظعسالمغا كعرضةن ظايالنعث ظئرعدعن 
ظايرعلعص كئتعشع خذددع قازعنعث ظايرعؤةتكعنعث ظورنعدا بولعشع ظىحىن ظذ ظايالنعث ظىح هةيز كأرىشع ياكع هةيز كأرمعسة 

ظىح ظاي مذددةت ظأتىشع شةرتتذر. ت.
بارلعق  باشقا  لئكعن  ظةمةس.  الزعم  تذتذش  ظعددةت  بويعحة  قارعشع  كأز  ظةبذهةنعفةنعث  ظعمام  ظذنعثغا  يةنع    )2(
فعقهعشذناسالرنعث كأزقارعشع بويعحة ظذ ظايال باال ياتقذسعنع بعر قئتعم هةيز كأرىش بعلةن صاكعزلعؤئتعشع الزعم. بعر 

قئتعم هةيز كأرىص باال ياتقذسعنع صاكعزلعؤئتعش ظعددةت تذتقان هئسابالنمايدذ. ت.
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دألعتعدة )ظعسالمغا كعرضةن( ظايال مذسذلمان بعر ظةر بعلةن توي قعلماقحع 
بولسا، ظذنعثغا ظعددةت تذتذش الزعم بولمايدذ)1(. لئكعن ظعمام بذخارع )اهلل 
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( كعتابعدا >مذشرعك ظايالالردعن مذسذلمان 
بولغانالر ؤة ظذالرنعث ظعددعتع< دةص بعر باب قويذص ظذ بابتا ظعبنع ظابباس 
رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  نعث  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل 
قعلدع: »مذشرعكالر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ؤة مأمعنلةرضة قارعتا ظعككع 
قعسعم بولعدذ. بعر قعسمع: مذسذلمانالرغا ظذرذش ظاحعدعغان، مذسذلمانالرمذ 
يوق(  كئلعشعم  بعلةن  مذسذلمانالر  )ظارعسعدا  ظاحعدعغان  ظذرذش  ظذالرغا 
مذشرعكالردذر. يةنة بعر قعسمع بولسا، مذسذلمانالرغا ظذرذش ظاحمايدعغان، 
بعلةن  مذسذلمانالر  )ظارعسعدا  ظاحمايدعغان  ظذرذش  ظذالرغا  مذسذلمانالرمذ 
كئلعشعم بار( مذشرعكالردذر. ظةضةر )ظارعسعدا مذسذلمانالر بعلةن كئلعشعم 
يوق( مذشرعكالردعن بعرةر ظايال مذسذلمانالرنعث دألعتعضة هعجرةت قعلعص 
قةدةر توي  بولغانغا  صاك  قئتعم هةيز كأرىص  بعر  ظذ  تاكع  ظذنعثغا  كةلسة، 
قعلعش تةلعؤع قويذلمايدذ. ظذ )هةيز كأرىص( صاك بولغاندعن كئيعن ظذنعث 
توي  بعلةن  بعرسع  باشقا  ظايال  ظذ  ظةضةر  بولعدذ.  هاالل  قعلعش  توي  بعلةن 
قعلعشتعن ظعلضعرع ظذنعث )كاصعر دألعتعدعكع( ظئرعمذ هعجرةت قعلعص كةلسة، 

ظذ ظايال ظذ ظةرنعث نعكاهعغا قايتذرذلعدذ.«
»هةنةفعي  قعلسذن!(:  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  هةجةر  ظعبنع 
مةزهةصعدعكعلةر ظعبنع ظابباسنعث: >ظذنعثغا تاكع ظذ بعر قئتعم هةيز كأرىص 
صاك بولغانغا قةدةر توي قعلعش تةلعؤع قويذلمايدذ< دئضةن سأزعنعث ظاشكارا 
مةنعسعنع تذتذص كاصعر دألعتعدعن هعجرةت قعلعص كةلضةن ظايالالرغا صةقةت 
بعر قئتعم هةيز كأرىشال الزعم بولعدذ، دئدع. ظةمما كأص قعسعمدعكع ظالعمالر: 
ظعبنع ظابباس )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مةزكذر سأزعدعن ظذ ظايال 
ظىح قئتعم هةيز كأرعدذ دئمةكحعدذر، دةص هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرضة جاؤاص 

قايتذردع« دئدع.)2(
كعتاب  دألعتعدعكع  كاصعر  بار(  كئلعشعم  بعلةن  مذسذلمانالر  )ظارعسعدا 
ظأز  ياكع  هالةتتة  بولغان  مذسذلمان  ظايال  بعر  ظعحعدعن  بئرعلضةنلةرنعث 
))( بذ ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث كأز قارعشعدذر. ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام 

مذهةممةد )اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!(: ظذ ظايالغا ظعددةت تذتذش الزعم، دةيدذ. ت.
)2(  »فةتهذلبارع«، 9 ـ توم، 8)4 ـ بةت.

118119

كاپىرالنىڭ ئۆز ئارىسىدا قىلىنغان نىكاھنىڭ ھۆكمىكاپىرالنىڭ ئۆز ئارىسىدا قىلىنغان نىكاھنىڭ ھۆكمى



118119

قعلعص  نعيةت  قايتماسلعققا  دألعتعضة  كاصعر  ظأزعنعث  هالةتتة  قالغان  دعنعدا 
دألعتعدعن  )كاصعر  ظايال  ظذ  كةلسة،  قعلعص  هعجرةت  دألعتعضة  مذسذلمان 
مذسذلمان دألعتعضة يأتكىلىش بعلةن( كاصعر دألعتعدعكع ظئرعدعن ظايرعلعص 
كةتكةن هئسابلعنعدذ. ظذنعثغا ظعددةت تذتذش الزعم ظةمةس)1(. مةيلع ظذ ظايال 
قورساق كأتىرؤاتقان ظايال بولسذن مةيلع قورساق كأتىرمعضةن ظايال بولسذن 
بعرسعضة  باشقا  كئيعنال(  كةلضةندعن  قعلعص  هعجرةت  دألعتعضة  )مذسذلمان 
ياتلعق بذالاليدذ. لئكعن قورساق كأتىرؤاتقان ظايال ظعددةت تذتذش يىزىسعدعن 
ظةمةس ظةكسعحة بالعسعنع تذغذص ظعحعنع بعكارالص )ظعككعنحع ظةرنعث ظذنعث 
بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشعنع حةكلةيدعغان( توسالغذنع يوقذتذش 
ظىحىن تاكع بالعسعنع تذغذص بولغانغا قةدةر ياتلعق بولماي تذرعدذ. حىنكع 
ظذنعث باال ياتقذسعدا باشقعالرنعث نةسلعدعن بولغان باال باردذر. ظذ ظايالنعث 
ظىحىن  قئلعنماسلعقع  توصلعنعص  مةنعيسع  ظةرنعث  ظعككع  ياتقذسعغا  باال 
بالعنعث  ظذ  ظايالنعث  ظذ  بولذشع  بالعنعث  ياتقذدا  باال  يىزىسعدعن  ظعهتعيات 
دةص  ظامعلدذر،  حةكلةيدعغان  بولذشعنع  ياتلعق  بعرسعضة  باشقا  دادعسعدعن 
قارعلعدذ. حىنكع باال ظايال بعلةن توغرا هاالل يول بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت 
ظأتكىزضةن ظادةمضة تةؤة بولعدذ. بذ هةقتة ظةبذهىرةيرة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن 
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت  رازع بولسذن!( صةيغةمبةر 
قعلعدذ: »باال، كأرصعسع ظىستعدة تذغذلغان ظادةمضة تةؤة بولعدذ. )يةنع باال 
هاالل يول بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةن ظادةمضة تةؤةدذر.( زعناخذر 
)بالعدعن( مةهرذم قعلعنعدذ.« )باال ياتقذسعدا بعر ظةرنعث مةنعيسع بار بعر 
ظايال بالعنع تذغذشتعن ظعلضعرع باشقا بعر ظةرضة ياتلعق بولسا، بذ هالةتتة 
ظذ ظايال باال ياتقذسعغا ظعككع ظةرنعث مةنعيسعنع توصلعغان بولعدذ. شذنعث 
ظىحىن ظذ ظايال تاكع تذغذص بولغعحة ظعهتعيات يىزىسعدعن باشقا ظةرضة ياتلعق 

بولماي تذرعدذ.(
تاظاال  )اهلل  كئلعدذكع،  توغرا  ظأتىشكة  قعلعص  بايان  شذنع  يةردة  بذ 
ظةمةس  تاالققا  يئنعؤئلعش  ظعسالمدعن  بعرع  خوتذننعث  ـ  ظةر  ساقلعسذن!( 
نعكاهنعث بذزذلذص كئتعشعضة سةؤةب بولعدذ. حىنكع دعندعن يئنعؤئلعش )ظةر 
ـ خوتذن ظارعسعنع باغالص تذرعدعغان( ظاالقعغا زعت كئلعدعغان بعر ظعشتذر. 
))(  بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنعمعزدةك بذ ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث كأزقارعشعدذر. 

ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشع بويعحة ظذ ظايالغا ظعددةت تذتذش الزعمدذر. ت.  
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تاالق بولسا )ظةر ـ خوتذن ظارعسعنع باغالص تذرعدعغان( ظاالقعنعث ظأزىلىص 
كةتمةي تذرذشعنع تةلةص قعلعدذ. )يةنع بعر ظايالنعث تاالق قعلعنعص كئتعشع 
ظىحىن ظذنعث بعلةن ظذنعث ظئرعنعث ظارعسعدا ظةر ـ خوتذنلذق ظاالقة بولعشع 
الزعم، دئمةكحعدذر.( شذنعث ظىحىن دعندعن يئنعؤئلعشنع تاالق، دةص قاراش 
ـ خوتذننعث بعرعنعث دعندعن يئنعؤالغانلعقع سةؤةبع  بعر ظاز قعيعندذر. ظةر 
بعلةن )ظذالرنعث بعر ـ بعرع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشعنعث( هارام 
بولعشع مةثضىلىق ظةمةستذر. حىنكع )ظذالرنعث بعر ـ بعرع بعلةن جعنسعي 
دعنغا  تةرةصنعث  يئنعؤالغان  دعندعن  هاراملعقع  ظأتكىزىشعنعث(  مذناسعؤةت 
قايتا كعرعشع بعلةن ظاياغلعشعدذ. دعندعن يئنعؤئلعش بعلةن نعكاهنعث بذزذلذص 
كئتعشع تاالقنعث سانعنع كةمةيتعؤةتمةيدذ. )يةنع بعر ظةرنعث ظايالعنع ظىح 
قئتعم تاالق قعلعش هةققع بار. دعندعن يئنعؤئلعش بعلةن نعكاهنعث بذزذلذص 
كئتعشع ظذ ظىح قئتعملعق هةققعضة تةسعر يةتكىزمةيدذ(. شذنعث ظىحىن بعر 
ظادةم بعر نةححة قئتعم دعندعن يئنعؤئلعص دعنغا قايتا كعرضةن ؤة هةر قئتعمدا 
ظايالع بعلةن نعكاهعنع يعثعالص يئنعشقان بولسا، ظايال ظعككعنحع بعر ظةرضة 

ياتلعق بولمعسعمذ ظذ ظادةمضة هاالل بولعؤئرعدذ)1(.             
ظعسالم دعنعدعن يئنعؤالغان ظايال تاكع ظعسالمغا قايتقانغا ياكع ظألضةنضة 
قعلعنعدذ.  مةجبذر  قايتعشقا  ظعسالمغا  ظارقعلعق  تاشالش  تذرمعضة  قةدةر 
يئنعشعشنع  بعلةن  ظذنعث  ظئرع  ظذنعث  ظةضةر  ظايال  ظذ  يةنة  شذنعثدةك 
ظئرع  بعلةن  تويلذق  ظازراق  يىزىسعدعن  بئرعش  جازا  ظذنعثغا  خالعسا، 
بعلةن  ظذنعث  )ظأزعنعث  ظئرع  ظةمما  مةجبذرلعنعدذ)2((.  يئنعشعشقا  بعلةن 
يئنعشقذسعنعث بارلعقعنع( ظوحذق ظعصادعلعمعضةن ياكع ظأزعنعث ظذنعث بعلةن 
يئنعشمايدعغانلعقعنع ظوحذق ظاشكارا ظعصادعلعضةن بولسا، ظايال ظئرع بعلةن 
يئنعشعشقا مةجبذرالنمايدذ. ظذ باشقا بعر ظةر بعلةن توي قعلعدذ. حىنكع ظةر 

ظأز هةققعدعن ؤازكةحكةندذر. 
ظةرلعرعدعن  يئنعؤئلعشنع  دعندعن  ظايالالر  تاكع  ظالعملعرع  بةلةخنعث 
بولسا،  تاالقنعث سانعنع كةمةيتعؤاتعدعغان ظعش  بذزذلذص كئتعشع  نعكاهنعث  بعلةن  يئنعؤئلعش  دعندعن  ظةضةر  يةنع    )((
بعر ظادةم ظىح قئتعم دعندعن يئنعؤئلعص دعنغا قايتقان ؤة هةر قئتعمدا ظايالع بعلةن نعكاهنع يئثعالص يئنعشقاندعن كئيعن 
تأتعنحع قئتعمدا دعندعن يئنعؤئلعص دعنغا قايتا قايتقاندعن كئيعن ظايالع بعلةن يئنعشماقحع بولسا، ظذ ظادةم تاكع ظايالع 

ظعككعنحع بعر ظةرضة ياتلعق بولذص ظاجراشمعغذحة ظذنعث بعلةن يئنعشالمايدذ. ت.
)2(  يةنع بةزع ظايالالر ظئرعدعن ظايرعلعش ظىحىن دعندعن يئنعؤئلعشنع ؤاسعتة قعلعشع مذمكعن. شذثا بعر ظايال دعندعن 
يئنعؤئلعص ظئرعدعن ظايرعلغاندعن كئيعن يةنة دعنغا قايتقان بولسا، ظذنعث ظئرعدعن ظايرعلعشقا بذ ؤاستعنع قولالنغانلعقع 

ظىحىن ظذنعثغا جازا بئرعش يىزىسعدعن ظةر يئنعشعشنع خالعسا ظايال ظذ ظةر بعلةن يئنعشعشقا مةجبذرلعنعدذ. ت.
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هعلة  بعر  ظىحىن  قورتذلذش  ظذالردعن  ؤة  ؤاسعتة  بعر  ظىحىن  ظايرعلعش 
قعلعؤالماسلعقع ظىحىن ظايالنعث دعندعن يئنعؤالغانلعق سةؤةبع بعلةن ظئرعدعن 
قورتذلذش  )ظئرعدعن  بولذصمذ  بةرضةن.  صةتعؤا  كةتمةيدعغانلعقعغا  ظايرعلعص 
ظىحىن( دعندا كذصذر هئسابلعنعدعغان سأز ؤة ياكع بعرةر ظعشنع قعلعص ظاندعن 
ظذنعثغا ظعنكار قعلعؤالعدعغان ظايالالرنعث )شذنداق قعلعشع بعلةن ظئرعدعن 

ظايرعلعص كةتمةيدعغانلعقعغا( صةتعؤا بةرضةن.)1(   
يئنعؤالغانلعقع  دعندعن  ظعلضعرع  قايسعسعنعث  خوتذن  ـ  ظةر  بعر  ظةضةر 
بعلعنمةيدعغان دةرعجعدة بعرال ؤاقعتتا دعندعن يئنعؤالغان بولسا، بذ هالةتتة ظذ 
ظعككعسعنعث ظارعسعدعكع نعكاه ساقلعنعص قالعدذ. بذالرنعث هأكمع خذددع 
ماشعنا ياكع ظايرذصعالن هادعسع بعلةن بعرال ؤاقعتتا ظألىص كةتكةن ظادةملةرنعث 
هأكمعضة  ظادةملةرنعث  كةتكةن  حأكىص  سذغا  ؤاقعتتا  بعرال  هةممعسع  ياكع 
كةتكةنلةرنعث  ظألىص  ؤاقعتتا  بعرال  هادعسعدة  مذشذنعثدةك  ظوخشاشتذر. 
ظعحعدة مذناسعؤعتع ظاتا ـ بالعدةك، ظاكا ـ ظذكذدةك بولغان ظذرذق ـ تذغقانالر 
ظئنعق  كةتكةنلعكع  ظألىص  بذرذن  قايسعسعدعن  قايسعسع  ظذالرنعث  بولسا، 
بولمعغانلعقع ظذحىن ظذ ظذرذق ـ تذغقانالر بعر ـ بعرعدعن معراس ظااللمايدذ. 
شذنعثدةك قايسعسعنعث بذرذن دعندعن يئنعؤالغانلعقع بعلعنمةيدعغان دةرعجعدة 
بعرال ؤاقعتتا دعندعن يئنعؤالغان ظةرـ  خوتذننعث ظارعسعدعكع نعكاه ساقلعنعص 

قالعدذ.
ظةضةر بعرال ؤاقعتتا دعندعن يئنعؤالغان ظةر ـ خوتذننعث بعرع يةنة بعرعدعن 
ظعلضعرع دعنغا قايتا يئنعؤالغان بولسا، بذ حاغدا ظذ ظعككعسعنعث ظارعسعدعكع 
هالةتتة  يئنعؤالغان  دعندعن  تةرةصنعث  بعر  حىنكع  كئتعدذ.  بذزذلذص  نعكاه 
بولذشع ظذنعث بعلةن نعكاهلعنعشنع حةكلةيدعغان ظامعل ظعدع. شذنعثدةك 
يئنعؤالغان  دعندعن  تةرةصنعث  بعر  حاغدعمذ  بولغان  هالةتتة  نعكاهلعق  يةنة 
حةكلةيدعغان  داؤاملعشعنع  نعكاهنعث  ظارعسعدا  ظذالرنعث  بولذشع  هالةتتة 

ظامعلدذر.
ظأتكىزىشتعن  مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  ظئرع  قعلعص  توي  ظايال  بعر 
ظعلضعرع دعندعن يئنعؤالغان بولسا، ظةرنعث ظذنعثغا تويلذق بئرعشع الزعم 
ظةمةس. حىنكع ظايرعلعشقا سةؤةب بولغذحع ظايال كعشعدذر. ظةمما بعر ظةر 

))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 393 ـ بةت.
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توي قعلعص ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشتعن ظعلضعرع دعندعن 
يئرعمعنع  تويلذقنعث  تةيعنلةنضةن  بئرعشكة  ظايالغا  ظةر  بولسا،  يئنعؤالغان 
بئرعدذ. ظةضةر توي قعلغاندا قانحعلعق تويلذق بئرعدعغانلعقعنع توختاتمعغان 
بولسا، ظايالغا بةلضعلعك معقداردا صول بئرعدذ. اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع: 
»ظةضةر سعلةر ظاياللعرعثالرغا يئقعنحعلعق قعلماي ياكع مةهرع تةيعنلةنمةي 
بعلةن  ظايال  ظالغان  نعكاهعثالرغا  )يةنع  قعلساثالر  تاالق  ظذالرنع  تذرذص 
ظذنع  شاراظعتتا(  مذظةييةنلةشتىرمعضةن  مةهرعنع  ياكع  بولمعغان  يةردة  بعر 
قويذؤةتسةثالر، سعلةرضة هئح ضذناه بولمايدذ، لئكعن ظذنعثغا مذتظة )يةنع 
بةلضعلعك معقداردا صذل- مال( بئرعشعثالر كئرةك، ظذالرغا نةرسة بئرعثالر، 
باي ظأز هالعغا يارعشا، كةمبةغةلمذ ظأزهالعغا يارعشا قاظعدة بويعحة بةرسذن، 
)بذ( ياخشع ظادةملةرنعث ظأتةشكة تئضعشلعك مةجبذرعيعتعدذر. ظةضةر سعلةر 
ظذالرغا يئقعنحعلعق قعلعشتعن ظعلضعرع ؤة مةهرع تةيعنلعنعص بولغاندعن كئيعن 
تاالق قعلساثالر، تةيعنلةنضةن مةهرعنعث يئرعمعنع بئرعثالر، ظةمما ظايالالر 
نعكاهنعث  ياكع  ظالمعسا(  صىتىنلةي  كئحعص  ؤاز  مةهرعدعن  )يةنع  ظأتىنسة 
مةهرعنعث  تةيعنلةنضةن  )يةنع  ظأتىنسة  ظةرلةر  بولغان  ظعلكعدة  ظأز  تىضىنع 
هةممعسعنع بةرسة( شذ بويعحة بعر تةرةص قعلعش الزعم. سعلةر ظأتىنسةثالر 
قعلعشنع  ظئهسان  ظارا  ظأز  يئقعندذر.  ظةث  تةقؤادارلعققا  ظادةم(  )ظأتىنضةن 
 )1( تذرغذحعدذر»  كأرىص  ظةمعلعثالرنع  قعلغان  هةقعقةتةن  اهلل  ظذنتذماثالر. 
باال شذنعثغا  قعلسا  ظئتعقاد  دعنغا  قايسعسع هةق  ظانا ظعككعسعدعن  ـ  ظاتا 
تةؤة بولعدذ. مةسعلةن: بعر بالعنعث ظانعسع يةهذدعي ياكع خعرعستعيان ظةمما 
دادعسع مذسذلمان بولسا، باال دعندا دادعغا تةؤة بولعدذ. )يةنع باال مذسذلمان 

هئسابلعنعدذ.( 
ظةسلعدة هةر قانداق بعر باال ظعسالم دعنع ظةقعدعسع ظىستعدة تذغذلعدذ، 
ظاندعن ظذنع ظاتاـ  ظانعسع ظأزضةرتعؤئتعدذ. بذ هةقتة  ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ 
قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذ 
»بعرةر بوؤاق توغذلسعال، ظعسالم دعنع ظةقعدعسع ظىستعدة تذغذلعدذ. ظاندعن 
ظذنعث ظاتا ـ ظانعسع ظذنع ياكع يةهذدعي قعلعدذ، ياكع خعرعستعيان قعلعدذ، 
هةممة  هايؤان  صذتلذق  تأت  خذددع  ظذ  قعلعدذ.  قعلعص حوث  ظوتصةرةس  ياكع 
ظةزاسع ساق تذغذلغعنعغا ظوخشايدذ، ظذ هايؤاننعث بعرةر ظةزاسعنعث )يةنع 

))(  سىرة بةقةر 236 ــــ 237 ـ ظايةتلةر. 
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كأرةمسعلةر؟«  تذغذلغانلعقعنع  هالةتتة  كئسعلضةن  بذرذنلعرعنعث(  قذالق، 
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!(: »ظةضةر خالعساثالر اهلل  ظةبذهذرةيرة )اهلل 
بعلةن  دعن  شذ  ظعنسانالرنع  اهلل  ظةضةشكعنكع  دعنعغا  نعث  »اهلل  تاظاالنعث: 
ياراتقان، اهلل نعث ياراتقعنعدا ظأزضعرعش بولمايدذ. بذ توغرا دعندذر» ظايعتعنع 

ظوقذثالر« دئدع.)1( 
بعر بالعنعث ظاتا ـ ظانعنعث بعرعضة دعندا تةؤة بولذش مذددعتع ظذ بالعنعث 
باالغةتكة يئتعش ياكع ظذنعث ظأزع ظعسالمنع قوبذل قعلعش بعلةن ظاياغلعشعدذ. 
ظةضةر بعر باال باالغةتكة يةتكةن ؤاقتعدا ظةقلع ـ هذشع جايعدا ظةمةس ساراث 
هالعتعدة بولسا، ظذ بالعنعث دعندا هةق دعن ظىستعدة ماثغان ظاتا ـ ظانعنعث 

بعرعضة تةؤة بولذشع يةنة داؤام قعلعؤعرعدذ.
ظةضةر ظاتا ـ ظانعنعث بعرع يةهذدعي ياكع خعرسعتيان يةنة بعرع ظوتصةرةس 
ؤة  يةهذدعي  حىنكع  هئسابلعنعدذ.  خعرعستعيان  ياكع  يةهذدعي  باال  بولسا، 
دذنيا  قارعغاندا(  دعندعكعلةرضة  )باشقا  هأكىملةردة  بةزع  خعرعستعيانالر 
)ظةسلعدة  ظألتىرضةن  ظذالرنعث  حىنكع  يئقعندذر.  مذسذلمانالرغا  ظالعمعمعزدة 
يئيعش هاالل بولغان( هايؤانالرنعث ضأشلعرعنع يئضعلع ؤة ظذالرنعث ظاياللعرع 

بعلةن توي قعلغعلع بولعدذ.
ظاتةشصةرةس ؤة )بذتصةرةسكة ظوخشاش( بعرةر سةماؤعي كعتاب بئرعلمعضةن 
دعندعكع ظادةملةر يةهذدعي ؤة خعرعستعيانالردعن بةتتةردذر. خعرعستعيانالر دذنيا 
ـ ظاخعرةتتة يةهذدعيالردعن بةتتةردذر. حىنكع خعرعستعيانالر هايؤاننع بذغذزالص 
ظألتىرعدعغانلعقع  بذ شةكعلدة  هايؤاننع  بذالرنعث  ظألتىرعدذ.  بذغذص  ظةمةس 
هةممعضة مةلذم بعر ظعشتذر. ظةضةر خعرعستعيانالر ظعسا ظةلةيهعسساالمنع اهلل 
بذغذزالص  هايؤاننع  هالعتعدة  تذرغان  قعلعص  ظئتعقاد  دةص  ظوغلع،  تاظاالنعث 

ظألتىرسة، ظذالر ظألتىرضةن هايؤاننعث ضأشعنع يعضعلع بولعدذ.)2(
نعكاهعدا ظةث ظاز بةش ظايال ياكع ظعككع هةمشعرة ياكع بعر ظايال ؤة 
ظذنعث قعزع بار بعر كاصعر ظعسالمغا كعرضةن ؤة مةزكذر ظايالالرنع بعر نعكاه 
ظذ  بعلةن  كعرعشع  ظعسالمغا  كاصعرنعث  ظذ  بولسا،  ظالغان  نعكاهعغا  بعلةن 
ظايالالرنعث هةممعسعنعث نعكاهع بذزذلذص كئتعدذ. ظةضةر ظذ كاصعر ظذالرنع بعر 

))(  ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.
)2(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 359 ـ بةت.
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بعرلةص نعكاهعغا ظالغان بولسا، ظايالعنعث سانع )تاكع تأتكة قةدةر قالغذحة( 
ظةث ظاخعردا نعكاهعغا ظالغان ظايالعنعث نعكاهع بذزذلذص كئتعدذ. 

تأتتعن ظارتذق ظايالنعث نعكاهعنعث بذزذلذص كئتعدعغانلعقعنعث دةلعل ـ 
صاكعتع تأؤةندعكع هةدعستذر:

ظذنعث  ؤاقتعدا  كعرضةن  ظعسالمغا  ظةسسةقةفعي  سةلةمة  ظعبنع  غةيالن 
نعكاهعدا ظذنعث بعلةن بعللة ظعسالمغا كعرضةن 10 ظايال بار ظعدع. صةيغةمبةر 
تاللعغعن«  ظايالنع  تأت  ظعحعدعن  »بذالرنعث  ظذنعثغا:  ظةلةيهعسساالم 

دئضةن.)1(           

نعكاهعدا ظانعسع بعلةن قعزع بار ظادةم )مةيلع ظانعسع بولسذن مةيلع قعزع 
بولسذن( نعكاهعغا بذرذن ظالغعنع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمعضةن 
بولسا، ظعككعنحع قئتعم نعكاهعغا ظالغعنعنعث نعكاهع بذزذلذص كئتعدذ. ظةمما 
ظذ مةيلع ظانعسع بولسذن مةيلع قعزع بولسذن نعكاهعغا بذرذن ظالغعنع بعلةن 
ظالغان  نعكاهعغا  ظعككعنحعسعنع  ظاندعن  ظأتكىزضةن،  مذناسعؤةت  جعنسعي 
ظذ  حىنكع  كئتعدذ.  بذزذلذص  نعكاهع  ظعككعسعنعث  هةر  هالةتتة  بذ  بولسا، 
ظعككعسعنعث بعرع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىش هةر ظعككعسعنعث 

نعكاهعنع بذزعدذ. 

باالغةتكة يئتعشتعن ظعلضعرع ياتلعق قعلعنغان ؤة ظاتاـ  ظانعسع مذسذلمان 
نئمة  ؤة ظعسالمنعث  ظعمان  يةتكةندعن كئيعن  باالغةتكة  باال  قعز  بعر  بولغان 
بولغان  ظارعسعدا  بعلةن  ظئرع  ظذنعث  بئرةلمعسة،  سىصةتلةص  ظعكةنلعكعنع 
بايان  هةدعستة  تأؤةندعكع  سىصةتلعرع  ظعماننعث  كئتعدذ.  بذزذلذص  نعكاهع 
قعلعنغان شةكعلدعدذر: »ظعمان دئضةن اهلل غا، اهلل نعث صةرعشتعلعرعضة، اهلل 
نعث كعتابلعرعغا، اهلل نعث صةيغةمبةرلعرعضة، قعيامةت كىنعضة، ياخشعلعق ؤة 
يامانلعقنعث اهلل نعث ظورذنالشتذرذشع بعلةن بولعدعغانلعقعغا ظعشعنعشتذر« 
)2( ظذ قعزنعث يئنعدا يةنة اهلل تاظاالنعث بارلعق سىصةتلعرع بايان قعلعنعشع 

ؤة ظذنعث ظذ سىصةتلةرنعث هةممعسعضة ظعقرار قعلعشع الزعم.))(
))(  ظعمام ظةهمةد، تعرمعزعي ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايعتع.

)2(  ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.بذ ظذزذن بعر هةدعسنعث بعر قعسمعدذر. 
)3(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 395 ـ بةت.
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شةرتعضة توشمعغان نعكاهنعث هأكمع

بولغان  كئرةك  تئصعلعش  نعكاهتا  بولسا،  نعكاه  توشمعغان  شةرتعضة 
شةرتلةرنعث بعرةرسع تئصعلماي قالغان نعكاهتذر. مةسعلةن: نعكاهنع ضذؤاهحع 
يوق تذرذص قعلغانغا، ظعككع هةمشعرعنع بعرال ؤاقعتتا نعكاهعغا ظالغانغا، 
تأضعمةي  ظعددعتع  ظايالعنعث  تأتعنحع  ظالغانغا،  ظايالنع  حعقمعغان  ظعددعتع 
ظعددعتع  ظايالعنعث  قعلعؤاتقان  تاالق  ؤة  ظالغانغا  ظايالنع  بةشعنحع  تذرذص 
بعر  نعكاهالردذر.  ظوخشاش  ظالغانغا  هةمشعرعسعنع  ظذنعث  تذرذص  حعقماي 
ظادةم بعر ظايال بعلةن جعنعسعي مذناسعؤةت ظأتكىزسة ظذنعث هةمشعرعسعنع 
ظةمةستذر.  توغرا  قةدةر  بولغانغا  حعقعص  ظعددعتع  ظايالنعث  ظذ  تاكع  ظئلعش 
مةزكذر هالةتلةردة قعلعنغان نعكاه توغرا بولمايدذ. بذ >شةرتعضة توشمعغان 

نعكاه< دةص ظاتعلعدذ.
ظةمما نعكاه قعلغان حاغدا توغرا ظةمةس بعر شةرتنع قويغان بولسا، بذ هالةتتة 
نعكاه توغرا بولعدذ. مةسعلةن: بعر ظايال: مةن صوالنع بعلةن توي قعلعمةن، لئكعن 
ظذ، مةن بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةيدذ، دئضةنضة ظوخشاش توغرا ظةمةس 
بولغان  ظالماقحع  ظذنع  بعلةن  ظايال  ظذ  هالةتتة  بذ  بولسا،  قويغان  شةرتنع  بعر 
ظةمةل  شةرتكة  ظذ  لئكعن  بولعؤعرعدذ.  توغرا  نعكاه  قعلعنغان  ظارعسعدا  ظادةمنعث 

قعلعنمايدذ.)1( 
نعكاه  ظوخشاش(  ظالغانغا  ظايالنع  حعقمعغان  ظعددعتع  )مةسعلةن:  ظادةم  بعر 
قعلعشقا شةرتع توشمعغان بعرةر ظايالنع ظالغان ؤة ظذنعث جعنسعي ظةزاسعغا جعنسعي 
مذناسعؤةت ظأتكىزضةن بولسا، ظذ ظادةمضة ظذ ظايالغا ظذنعث تةثتىشعنعث تويلذقعنع 
بئرعش الزعمدذر. ظذنعثغا تةثتىشعنعث تويلذقعنع بئرعشنعث الزعم بولعشع ظذنعث 
بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشنعث هارام بولغانلعقع ظىحىندذر. ظةضةر جعنسعي 
قعلغان  يولعغا  تةرةت  حوث  ظذنعث  ظةمةس  ظةزاسعغا  جعنسعي  ظذنعث  مذناسعؤةتنع 
بعلةن  ظذنعث  ظأتكىزمةي(  مذناسعؤةت  جعنسعي  يئرعضة  هئحقانداق  )ظذنعث  ياكع 
صةقةت ظايرعم بعر يةردة يالغذز قالغان بولسا، بذ هالةتلةردة ظذنعثغا تةثتىشعنعث 
تويلذقعنع بئرعش الزعم ظةمةس. حىنكع ظايالنعث حوث تةرةت يولع نةسعل قالدذرذش 
ظورنع ظةمةس. ظذنداق ظعكةن ظذ ظايالنع سعلعغانلعق ؤة شةهؤةت بعلةن سأيضةنلعك 

))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 350 ـ بةت.
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ظىحىنال ظذ ظادةمنعث ظايالغا هئحقانداق نةرسة بئرعشع الزعم ظةمةس. بذ، بعر ظادةم 
نعكاه قعلعشقا شةرتع توشمعغان بعر ظايالنع نعكاهعغا ظئلعش بعلةنال )تاكع ظذنعث 
جعنسعي ظةزاسعغا جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمعضعحة( ظذ ظادةمضة ظذ ظايال ظىحىن 

بعر نةرسة بئرعشنعث الزعم بولمايدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
ظذ  حاغدا  قعلغان  نعكاه  بعلةن  ظايال  ظذ  تويلذقع  تةثتىشعنعث  ظايالنعث  بعر 
نعكاهتا  ظايالغا  ظذ  بولسا،  ظارتذق  تويلذقتعن  قعلعنغان  تةيعن  بئرعشكة  ظايالغا 
تةيعن قعلعنغاندعن ظارتذقع بئرعلمةيدذ. حىنكع ظذ ظايال نعكاهتا تويلذقنع تةيعن 
قعلغان حاغدا ظارتذقعنع تةلةص قعلمعغاندذر، ظارتذقعنع تةلةص قعلمعغانلعقع بولسا 
ظذنعث تةيعن قعلغان شذ ظاز تويلذققا رازع بولغانلعقعنعث ظعصادعسعدذر ؤة ظذ، بذ 
هالةتتة ظأزعنعث هةققعدعن ظأزع ؤاز كةحكةن هئسابلعنعدذ. ظةضةر ظةر نعكاه قعلغان 
حاغدا تويلذقنع تةيعن قعلمعغان ياكع تويلذق بئرعشنع سأزلةشكةن بولسعمذ، لئكعن 
قانحعلعك بئرعشنع بئكعتمعضةن بولسا، بذ هالةتتة ظذ ظايالنعث تةثتىشعنعث تويلذقع 
قانحعلعك معقداردا بولسا بولسذن ظةرضة ظذ ظايالغا شذ تويلذقنعث معقدارعدا تويلذق 

بئرعش الزعم بولعدذ.
بعر ظةر نعكاه قعلعشقا شةرتع توشمعغان بعر ظايال بعلةن توي قعلغان بولسا، 
ظذ ظةر مةيلع ظايال بعلةن جعنسع مذناسعؤةت ظأتكىزسىن ياكع ظأتكىزمعسذن ظايالع 
يئنعدا بولمعسعمذ ضذناهنعث ظعحعدعن حعقعص كئتعش ظىحىن ظأز ظعختعيارع بعلةن 
نعكاهنع بذزذؤئتعص ظايرعلعص كئتعشع الزعم. ظايالنعثمذ شذنداق قعلشع الزعم. هةر 
ظعككع تةرةصنعث ضذناهنعث ظعحعدعن حعقعص كئتعشع الزعم. ظةضةر ظذالر ظأز ظعختعيارع 

بعلةن ظايرعلعص كةتمعسة، قازعنعث ظذالرنعث ظارعسعنع ظايرعؤئتعشع الزعم.
نعكاه شةرتعضة توشماي تذرذص توي قعلغان ؤة جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةن 
بةلكع  ظةمةس  ظعددعتعنع  ظألىمنعث  كئيعن  كةتكةندعن  ظايرعلعص  رةسمعي  ظايال 
كةتكةندعن  ظايرعلعص  ظايال  ظذ  ظةضةر  ظىحىن  شذنعث  تذتعدذ.  ظعددعتعنع  تاالقنعث 
ظذ  ظةمما  بولعدذ.  دذرذس  تئضعشع  ظةرضة  ظذنعث  كأرسة،  هةيز  قئتعم  ظىح  كئيعن 
ظايال ظايرعلعص كةتكةندعن كئيعن ظةمةس ظايرعلعص كئتعشتعن ظعلضعرع ظئرع بعلةن 
هةيز  قئتعم  ظىح  تارتعص  ؤاقتعدعن  مذناسعؤةت  جعنسعي  ظاخعرقع  ظةث  ظأتكىزضةن 
قئتعم  ظىح  كئيعن  كةتكةندعن  ظايرعلعص  )تاكع  ظذنعث  هالةتتة  بذ  بولسا،  كأرضةن 

هةيز كأرضةنضة قةدةر( ظةرضة تئضعشع توغرا ظةمةس.
نعكاه قعلعشقا شةرتع توشمعغان ظايالنعث خئتعنع بئرعؤئتعش تاالق هئسابالنمايدذ. 
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خئتعنع  ظايالنعث  مةزكذر  ظىحىن  شذنعث  هئسابلعنعدذ.  كةتكةنلعك  تاشلعشعص  ظذ 
بئرعؤئتعش بعلةن تاالقنعث سانع كئمعيعص كةتمةيدذ. )يةنع بعر ظةرنعث ظايالعنع ظىح 
قئتعم تاالق قعلعش هةققع بار. مةزكذر ظايالنعث خئتعنع بئرعؤئتعش ظذ ظىح قئتعملعق 
تاالق قعلعش هةققعضة تةسعر يةتكىزةلمةيدذ(. شذنعث ظىحىن بعر ظادةم نعكاه قعلعش 
شةرتعضة توشماي تذرذص ظالغان ظايالعنع ظىح قئتعم تاالق قعلغان، ظاندعن ظذنع )ظذ 
نعكاه قعلعش شةرتعضة توشقاندعن كئيعن( ظالماقحع بولغان بولسا، بذ هالةتتة ظذ 
ظةر ظذ ظايال بعلةن هةتتا ظذ ظايال باشقا بعرسع بعلةن توي قعلعص ظأزعنع ظذ ظةرضة 

تئضعش ظىحىن بولعدعغان قعلعص هاالللعمعسعمذ ظذ ظةر بعلةن توي قعالاليدذ.
مةيلع جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشتعن ظعلضعرع بولسذن ياكع ظذنعثدعن كئيعن 
تاشلعؤةتتعم<  ياكع >مةن سعزنع  ظوحذق<  >يولعثعز  كئتعش  تاشلعشعص  بولسذن 
ظايال  بعر  ظةرنعث  بعر  ؤذجذدقا حعقعدذ.  ظارقعلعققا  صةقةت سأز  ظوخشاش  دئضةنضة 
تاشلعشعص  بعلةن  ظذنعث  قعلغانلعقع  ظعنكار  بارلعقعغا  نعكاهنعث  ظارعسعدا  بعلةن 
كةتكةنلعك هئسابالنمايدذ. ظةمما ظذ ظةر ظذ ظايال بعلةن ظارعسعدا نعكاهنعث بارلعقعغا 
ظعنكار قعلغان ؤة ظذنعثغا قوشذص ظايالغا: >يذقال ؤة ظةرضة تةض< دئضةن بولسا، بذ 
تاشلعشعص كةتكةنلعك هئسابلعنعدذ. جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشىص بولغاندعن 
ظذالرنعث  كةلمعضةنلعكع  قئشعغا  بعرعنعث  يةنة  ـ  بعرع  خوتذنالرنعث  ـ  ظةر  كئيعن 
تاشلعشعص كةتلعكع هئسابالنمايدذ. حىنكع تاشلعشعص كئتعش يذقعرعدا بايان قعلعص 

ظأتىلضعنعضة ظوخشاش صةقةت سأز ظارقعلعقال بولعدذ.
بالعنع ساقالص قئلعش ظىحىن، نعكاه قعلعش شةرتعضة توشمعغان ظايالدعن بولغان 
ظايال  بعر  توشمعغان  قعلعش شةرتعضة  نعكاه  بولعدذ.  تةؤة  ظةرضة  نةسةبع  بالعنعث 
ظالتة  ظاز  ظةث  ظأتكىزضعنعضة  مذناسعؤةت  بعلةن جعنسعي  ظذنعث  ظئرع  قعلعص  توي 
ظاي ؤاقعت ظأتكةندعن كئيعن توغقان ؤة بذ مذددةت ظعحعدة ظئرع بعلةن ظايرعلعص 
كةتمعضةن بولسا، بالعنعث نةسةبع ظذنعث ظئرعضة تةؤة بولعدذ. ظةضةر ظذ ظايال جعنسعي 
توغقان  ظعحعدة  مذددةت  بعر  بولمعغان  ظاي  ظالتة  تئخع  ظأتكىزضعنعضة  مذناسعؤةت 
بولسا، بذ هالةتتة بالعنعث نةسةبع ظذنعث ظئرعضة تةؤة بولمايدذ. حىنكع قورساق 
قارعشعدذر.  مذهةممةدنعث  ظعمام  بذ  ظايدذر.  ظالتة  مذددعتع  ظاز  ظةث  كأتىرىشنعث 

صةتعؤا بذ قاراش بعلةن بئرعلعدذ.
رةهمةت  ظذالرغا  تاظاال  )اهلل  ظةبذيىسىف  ظعمام  بعلةن  ظةبذهةنعفة  ظعمام  ظةمما 
ظأتكىزضةندعن  مذناسعؤةت  جعنسعي  مذددعتع  كأتىرىشنعث  »قورساق  قعلسذن!(: 
باشالص ظةمةس نعكاه قعلغان ؤاقتعدعن باشالص هئسابلعنعدذ« دئدع. بةزع ظالعمالر 
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بذ ظعككع ظعمامنعث قاراشلعرعنع >كىحلىك قاراش< دةص قارعدع. حىنكع بذالرنعث 
قاراشلعرع ظعهتيات تةرعصعنع تذتعدذ)1(.)2(

ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام ظةبذيىسىف )اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!( 
نعث قاراشلعرعنع تأؤةندعكع هةدعس كىحلةندىرعدذ: 

ظعبنع  سةظعد  دةيدذ:  مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظاظعشة 
ظةبذؤاققاس بعلةن زةمظانعث ظوغلع ظابدذلاله بعر باال توغرعسعدا داؤالعشعص قالدع. 
ظةبذؤاققاسنعث  ظعبنع  ظذتبة  قئرعندعشعم  بذ  صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل  ظع  سةظعد: 
بالعنعث ظذنعثغا  ظئيتقان ؤة  بالعسع ظعكةنلعكع  بالعسع، ظذ ماثا بذنعث ظأزعنعث 
نعث  اهلل  ظع  ظابدذلاله:  ظوغلع  زةمظانعث  دئدع.  قارعغعن،  ظوخشايدعغانلعقعغا 
صةيغةمبعرع! بذ مئنعث قئرعندعشعم، بذ باال دادامنعث كأرصعسع ظىستعدة دادامنعث 
ظذتبة  ظذنعث  قاراص  بالعغا  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  دئدع.  تذغذلدع،  حأرعسعدعن 
ظعبنع ظةبذؤاققاسقا بةك ظوخشايدعغانلعقعنع كأرضةن بولسعمذ يةنة: »ظع زةمظانعث 
ظوغلع ظابدذلاله بذ ساثا تةؤة )يةنع بذ سئنعث قئرعندعشعث(، باال كأرصعسع ظىستعدة 
تذغذلغان ظادةمضة تةؤة بولعدذ. زعناخذر )بالعدعن( مةهرذم قعلعنعدذ. ظع زةمظانعث 
قعزع سةؤدة! سعز ظأزعثعزنع بذ بالعدعن صةردة ظارقعسعغا ظئلعث. )يةنع ظذنعثغا 
قئرعندعشعثعزغا ظئحعش توغرا بولعدعغان يةرلعرعثعزنع ظاحماث(« دئدع. ظذ باال 

سةؤدةنع شذنعثدعن كئيعن بعر قئتعممذ كأرمعضةن))(.)4(     
صةيغةمبةر  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظةبذهذرةيرة  يةنة  هةقتة  بذ 
))(  مةسعلةن: بعر ظادةم نعكاه قعلعش شةرتعضة توشمعغان بعر ظايال بعلةن توي قعلغعلع ظالتة ظاي بولغان، لئكعن ظذنعث 
بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشنع باشلعغعلع بةش ظاي بولغان ؤاقتعدا ظذ ظايال توغقان بولسا، بذ هالةتتة بالعنعث 
ظةبذيىسىفنعث  ظعمام  ؤة  ظةبذهةنعفة  ظعمام  ظةمما  ظةمةس.  تةؤة  ظادةمضة  ظذ  بويعحة  قارعشع  مذهةممةدنعث  ظعمام  نةسةبع 

قارعشع بويعحة بالعنعث نةسةبع ظذ ظادةمضة تةؤةدذر. ت.
)2(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 350 ـ بةت.

)3(  ظةرةبلةرنعث ظعسالم كئلعشتعن بذرذنقع دةؤرعدة بعر ظادةم باشقا بعر ظادةمنعث حأرعسع بعلةن زعنا قعلغان ؤة ظذ حأرعدعن 
تذغذلغان بالعنع >مئنعث باالم< دةص داؤا قعلسا، باال زعنا قعلغذحعغا تةؤة بولعدعغان ظادعتع بار ظعدع. رعؤايةت قعلعنعشعحة 
مةزكذر قعسسعدعمذ ظذتبة ظعبنع ظةبذؤاققاس زةمظانعث حأرعسع بعلةن زعنا قعلغان ؤة ظألعدعغان حاغدا قئرعندعشع سةظعد 
ظةبذؤاققاس  ظعبنع  سةظعد  دئضةن.  ظعكةنلعكعنع  بالعسع  ظأزعنعث  بالعنعث  تذغذلعدعغان  حأرعدعن  ظذ  ظةبذؤاققاسقا  ظعبنع 
ظةرةبلةرنعث مةزكذر ظادعتعضة ظاساسةن ظذ بالعنعث قئرعندعشعنعث بالعسع ظعكةنلعكعنع داؤا قعلغان. ظةمما زةمظانعث ظوغلع 
ظابدذلاله ظذ بالعنعث دادعسعنعث حأرعسعدعن دادعسعنعث كأرصعسع ظىستعدة تذغذلغانلعقعنع، دةص ظذنعث ظأزعنعث قئرعندعشع 
ظةبذؤاققاسقا ظوخشايدعغانلعقعدعن  ظعبنع  ظذتبة  ظذنعث  قاراص  بالعغا  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قعلغان.  داؤا  ظعكةنلعكعنع 
ظذنعث ظذتبة ظعبنع ظةبذؤاققاسنعث بالعسع ظعكةنلعكعنع بعلضةن بولسعمذ، ظةرةبلةرنعث مةزكذر ظادعتعنع ظةمةلدعن قالدذرذش 
زةمظانعث  ظةمةلعيةتتة  باال  حعقارغان.  هأكىمنع  مةزكذر  قعلعص  تةؤة  ظادةمضة  تذغذلغان  ظىستعدة  كأرصعسع  بالعنع  ظىحىن 
بالعسع بولمعغانلعقع ظىحىن زةمظانعث قعزعغا ظأزعنع بالعنعث ظالدعدا خذددع يات ظةرنعث ظالدعدا صةردة ظارقعسعغا ظالغعنعغا 

ظوخشاش صةردة ظارقعسعغا ظئلعشقا بذيرذغان. ت.
)4(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »باال، كأرصعسع ظىستعدة 
تذغذلغان ظادةمضة تةؤة بولعدذ. زعناخذر )بالعدعن( مةهرذم قعلعنعدذ.« )1(

ظادةمضة  تذغذلغان  ظىستعدة  كأرصعسع  »باال،  ظةلةيهعسساالمنعث:  صةيغةمبةر 
تةؤة  ظعضعسعضة  كأرصة  نةسةبع  بالعنعث  مةنعسع:  سأزعنعث  دئضةن  بولعدذ«  تةؤة 
خوجايعنعدذر.  ظذنعث  ياكع  ظئرعدذر  ظايالنعث  ياكع  بولسا،  ظعضعسع  كأرصة  بولعدذ. 
ياكع ظذنعث خوجايعنع)2(( جعنسعي  صةقةت ظذنعث ظئرع  بعلةن  ظايال  تاظاال بعر  اهلل 
ظةؤرةتلعرعنع  »ظذالر  دئدع:  مذنداق  هةققعدة  ظأتكىزةلةيدعغانلعقع  مذناسعؤةت 
خوتذنلعرعدعن،  صةقةت  ظةؤرةتلعرعنع(  )يةنع  ساقلعغذحعالردذر.  )هارامدعن( 
قعلغذحعالر  يئقعنحعلعق  بعلةن  )بذالر  ساقلعغذحعالردذر  باشقعالردعن  حأرعلعرعدعن 

ماالمةت قعلعنمايدذ(» ))( 

تةثتىشعنعث تويلذقعنعث قانداق بئكعتعلعدعغانلعقعنعث بايانع )4(

تةثتىشعنعث تويلذقعنع بئرعش الزعم بولذص قالغان بعر ظايالغا، ظانعسعنعث 
دادعسعنعث  ظوخشاش  قعزعغا  تاغعسعنعث  دادعسعنعث  ظةمةس،  جةمةتعدعن 
جةمةتعدعن ظذنعثغا هةر تةرةصتعن ظوخشاص كئتعدعغان بعر ظايالغا بئرعلضةن 
تويلذقنعث معقدارعدا تويلذق بئرعلعدذ. ظةضةر دادعنعث جةمةتعدعن ظذ ظايالغا 
ظوخشاص  ظذنعثغا  ظايالغا  ظذ  بولمعسا،  ظايال  بعرةر  كئتعدعغان  ظوخشاص 
كئتعدعغان مةيلع ظانا تةرةصتعن بولسذن مةيلع دادا تةرةصتعن بولسذن هامما 
ظاحعللعرعغا بئرعلضةن تويلذقنعث معقدارعدا تويلذق بئرعلعدذ. ظةضةر هامما 
ظاحعللعرعنعث ظعحعدعن ظذنعثغا ظوخشايدعغان بعرةرسع بولمعسا، ظذنعثغا 
كئتعدعغان  ظوخشاص  ظذنعثغا  ظعحعدعن  قعزلعرعنعث  هةمشعرعلعرعنعث 

))(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
كارخانعنعث  بعرةر  تذتذلمايدذ.  كأزدة  خذجايعنع  ظاشخانعنعث  بعرةر  ياكع  كارخانا  بعرةر  خوجايعندعن  يةردعكع  بذ    )2(
خذجايعنعث مةنمذ خذجايعن، دةص قول ظاستعدا ظعشلةيدعغان ظايالالر بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشع توغرا ظةمةس. 

بذ يةردعكع خذجايعندعن بعر حأرعنع صىتىن هاياتع بعلةن سئتعؤالغان خذجايعن كأزدة تذتذلعدذ. ت.    
)3(  سىرة مأمعنذن 5 ــــ 6 ـ ظايةتلةر. 

)4(  بعر ظايالغا تأؤةندعكع هالةتلةردة تةثتىشعنعث تويلذقعنع بئرعش الزعم بولعدذ: 
● توي قعلغان ؤاقتعدا ظذنعثغا صةقةت تويلذق تةيعن قعلمعغان ؤاقتعدا. 

● تويلذق بئرعشنع دئضةن، لئكعن قانحعلعك بئرعش هةققعدة بعر نةرسة دئيعشمعضةن ؤاقتعدا. 
● ظذنعثغا تويلذق ظىحىن مةسعلةن: توثغذزغا ياكع هاراققا ظوخشاش ظعسالم دعنعنعث قارعشع بويعحة مال هئسابالنمايدعغان 

بعر نةرسة بئرعشنع ظاتعغان ؤاقتعدا. ت.
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ظذمذ  ظةضةر  بئرعلعدذ.  تويلذق  معقدارعدا  تويلذقنعث  بئرعلضةن  بعرةرسعضة 
بولمعسا دادا تةرةصتعن بولغان تاغعللعرعنعث قعزلعرعنعث بعرةرسعضة بئرعلضةن 
تويلذقنعث معقدارعدا تويلذق بئرعلعدذ. بعر ظايالنع سئلعشتذرذش مةزكذر 
تةرتعب بعلةن بولعدذ. بعر ـ بعرعضة سئلعشتذرعلعدعغان ظايالالر توي قعلغان 
قعزلعق،  دعن،  ظةقعل،  ؤاقعت،  شةهةر،  دذنيا،  ـ  مال  حعراي،  ياش،  حاغدا 
حوكانلعق، ظعصصةتلعك، بعلعملعك، ظةدةب ـ ظةخالقلعق ؤة توغمعغان بولذشقا 
سىصةتلةر  مةزكذر  يةنع  الزعم.)1(  بولعشع  ظوخشاش  جةهةتلةردة  ظوخشاش 
تئصعلعدعغان بعر ظايالغا تويلذق بةرمةكحع بولغان حاغدا توي قعلغان حاغدا 
مةزكذر سىصةتلةرضة ظعضة بعر ظايالغا بئرعلضةن تويلذقنعث معقدارعدا تويلذق 
بئرعلعدذ. ظةضةر تويلذق بةرمةكحع بولغان ظايال بالعسع بار حوكان بولسا، 
توي قعلغان حاغدا بالعسع بار بعر حوكانغا بئرعلضةن تويلذقنعث معقدارعدا 

تويلذق بئرعلعدذ.
ظعككع تةرةصنعث مةزكذر سىصةتلةردة بعر ـ بعرعضة ظوخشذشذص كئتعشع 
صةقةت توي قعلغان ؤاقتعدعال ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. شذنعث ظىحىن توي قعلعص 
بولغاندعن كئيعن ظذالردا يىز بةرضةن ظأزضىرىشلةر ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ)2(. 
شذنعثدةك يةنة بعر ظايال ظذرذق ـ تذغقان ظةمما باشقا شةهةردة ياشايدعغان 
بعر ظايالغا سئلعشتذرذلمايدذ. حىنكع بعر شةهةرنعث تويلذق سئلعش ظادعتع 

بعلةن يةنة بعر شةهةرنعث تويلذق سئلعش ظادعتع ظوخشاش بولمايدذ.
شذنعثدةك يةنة ظةرنعث هال ظةهؤالعمذ ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. يةنع باشقا 
ياشتا،  دذنيادا،  ـ  مال  ظئرعمذ  ظايالنعث  بولغان  ظايالغا سئلعشتذرذلماقحع 
نةسةبتة ؤة قالغان سىصةتلةردة مةزكذر ظايالنعث ظئرعضة ظوخشعشعشع الزعم. 
حىنكع مةسعلةن: تةقؤادار بعر يعضعت خوتذننع قئرع صاسعق بعر ظادةمضة 

قارعغاندا ظةرزةن ظالعدذ.
جةمةتعدعن  دادعسعنعث  ظذنعث  ظىحىن  سئلعشتذرذش  ظايالغا  بعر  ظةضةر 
هةممة سىصةتلةردة ظذنعثغا ظوخشاص كئتعدعغان بعرةر ظايال حعقماي قالسا، 
ظذ ظايال هةممة تةرةصتعن دادعسعنعث جةمةتعضة ظوخشاص كئتعدعغان باشقا 

))(  >ظةددذررذلمذختار<، 2 ـ توم، 355 ـ بةت. 
)2(  يةنع بعر ظايال توي قعلغان ؤاقتعدا ظةقلع ـ هذشع جايعدا ظايال بولغان توي قعلغاندعن كئيعن ساراث بولذص قالغان 
بولسا، ظذنعث ساراث بولذص قالغان هالعتع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ. يةنع بعر ظايالنع ظذ ظايالغا سئلعشتذرماقحع بولساق 

ظذنعث ساراث بولذص قالغان هالعتعنع ظةمةس توي قعلغان ؤاقتعدعكع هالعتعنع ظئتعبارغا ظالعمعز. ت.
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جةمةتنعث ظاياللعرعغا سئلعشتذرذلعدذ)1(. ظةضةر بذمذ تئصعلماي قالسا، ظعش 
ظةرنعث قةسةم بعلةن ظعسصاتالص دئضعنعحة بولعدذ)2(.

بعر ظايالغا مةزكذر سىصةتلةردة ظوخشعشعص كةتكةن ظايالغا بئرعلضةن 
معقداردعكع تويلذقنعث بئرعلعشع ظىحىن ظذ ظايالنعث يةنة بعر ظايالغا هةممة 
سىصةتلةردة ظوخشعشعص كئتعدعغانلعقعغا )قازعنعث ظالدعدا( ظعككع ظةر ياكع 
يةنة  شذنعثدةك  شةرتتذر.  ظأتعشع  ضذؤاهلعقتعن  ظايال  ظعككع  ؤة  ظةر  بعر 
ضذؤاهحعالرنعثمذ ظادعل ظادةملةر بولذشع شةرتتذر. ظةضةر ظادعل ضذؤاهحعالر 
ظعسصاتالص  بعلةن  قةسةم  ظةرنعث  بئرعش  تويلذق  قانحعلعك  تئصعلمعسا، 
ظارتذق تويلذقنع  تةلةص قعلعؤاتقان  ظايال  ظةر  بولعدذ))(. حىنكع  دئضعنعحة 
ظعنكار قعلعص تذرعؤاتقان ظادةمدذر. )شذنعث ظىحىن ظذنعثغا قةسةم قعلعش 

الزعم بولعدذ.( 
تةيعن  تويلذقنع  ظايالغا  ظةر  ؤة  قالغان  ظألىص  خوتذن  ـ  ظةر  ظةضةر 
مال  ظةرنعث  تويلذقعنع  ظايالنعث  معراسخذرلعرع  ظايالنعث  بولسا،  قعلغان 
بولسا،  قعلمعغان  تةيعن  تويلذقنع  ظايالغا  ظةر  ظةضةر  ظالعدذ.  مىلكعدعن  ـ 
معراسخذرلعرعغا  ظايالنعث  ظذ  بويعحة  كأزقارعشع  هةنعفةنعث  ظةبذ  ظعمام 
مذهةممةدنعث  ظعمام  ؤة  ظةبذيىسىف  ظعمام  ظةمما  بئرعلمةيدذ.  نةرسة  هئح 
بولسذن مةيلع  قعلعنغان هالةتتة  تةيعن  تويلذق  بويعحة مةيلع  كأزقارعشع 
تةيعن قعلعنمعغان هالةتتة بولسذن ظذ ظايالنعث معراسخذرلعرعغا بعر نةرسة 
))(  بعر قاراشتا بعر ظايالغا ظذنعث دادعسعنعث جةمةتعدعن ظوخشايدعغان بعرةرسع حعقمعسا ظانعنعث جةمةتعضة قارعلعدذ. 
ظةضةر ظذ ظايالغا ظانعنعث جةمةتعدعن بعرسع ؤة هةممة تةرةصتعن دادعنعث جةمةتعضة ظوخشاص كئتعدعغان باشقا بعر جةمةتتعن 
ظوخشاص  جةمةتعضة  دادعنعث  تةرةصتعن  هةممة  ظايال  ظذ  كةتسة،  ظوخشاص  سىصةتلةردة  هةممة  ظايال  ظعككع  بولذص  بعرسع 
كةتكةن باشقا جةمةتتعكع ظايالغا سئلعشتذرلعدذ. ظةضةر باشقا جةمةتتعنمذ ظذنعثغا ظوخشاص كئتعدعغان بعرةرسع حعقماي 
قالسا، بذ هالةتتة ظذ ظايال ظانعسعنعث جةمةتعدعن هةممة سىصةتلةردة ظذنعثغا ظوخشاص كئتعدعغان ظايالالرغا سئلعشتذرلعدذ، 

دةص بايان قعلعندع. ت.
)2( باشقا ظالعمالر بذ هةقتة: ظةر ظايالغا: مةن ساثا تويلذقذث ظىحىن معث سذم بةرمةكحع بولغان ظعدعم دئضةن، ظايال 
ظةرضة: ياق ظذنداق ظةمةس، سةن ماثا ظعككع معث سذم بةرمةكحع بولغان ظعدعث، دئضةنضة ظوخشاش ظةر ـ خوتذن ظعككعسع 
ظةر  هالةتتة  بذ  بولسا،  بولمعغان  ضذؤاهحع  ظارعسعدا  ظعككعسعنعث  ؤة  قالغان  قعلعشعص  ظعختعالص  معقدارعدا  تويلذقنعث 
تةلةص  ظايال  ظةر  حىنكع  ظئلعنعدذ.  ظئتعبارغا  سأزع  ظةرنعث  ؤة  قعلعدذ  قةسةم  تةستعقالص  ظعكةنلعكعنع  راست  سأزعنعث 
دةيدذ.  الزعم،  ظئحعشع  قةسةم  ظادةمنعث  قعلغان  ظعنكار  نةرسعضة  بعر  قعلعؤاتعدذ.  ظعنكار  تويلذقنع  ظارتذق  قعلعؤاتقان 
توغرعسع بذ ظالعمالرنعث دئضةن سأزلعرع بولعشع مذمكعن. حىنكع دادعسعنعث جةمةتعدعن ياكع باشقا جةمةتتعن ظذ ظايالغا 
ظوخشايدعغان بعر ظايال يوق ؤاقتعدا تويلذقنعث قانحعلعك بئرعش ظعشع ظةرنعث قةسةم قعلعص دئضعنعحة بولذشع ظىحىن ظةر 
ظعلضعرع بذ هةقتة بعر نةرسة دئضةن بولعشع الزعم. ظةمةلعيةتتة ظةر بذ هةقتة بعر نةرسة دئمعضةندذر. توغرعسعنع اهلل تاظاال 

بعلضىحعدذر. ت.
)3(  بعز بعر ظاز بذرذن ظعزاهاتتا قانداق ظةهؤال ظاستعدا ظةرنعث دئضةن سأزعنعث ظئتعبارغا ظئلعنعدعغانلعنع بايان قعلعص 

ظأتتذق. ت.
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بئرعش الزعمدذر.
تويلذقنع تةيعن قعلغان ؤاقتعدا ظذنع بئرعشنعث الزعم بولذشعنعث سةؤةبع 
بولسا، تةيعن قعلعنغان تويلذقنع بئرعش ظةرنعث ظىستىدعكع بعر قةرزدذر. 
ظىحىن  شذنعث  الزعمدذر.  تئخعمذ  بئرعش  قةرزنع  ظذ  بعلةن  ظألىشع  ظةرنعث 
ظألضةن ظذ ظادةمنعث قالدذرذص كةتكةن مال ـ دذنياسعدعن تةيعن قعلعنغان 
بذ  لئكعن  بئرعلعدذ.  نةرسة  بعر  معراسخذرلعرعغا  ظايالنعث  ظىحىن  تويلذق 
ظةهؤالدا ظايال ظةردعن بذرذن ظألضةن بولسا، ظةرضة ظايال قالدذرذص كةتكةن 
مال ـ دذنيادعن تئضعدعغان معراستعكع نئسعؤعنعث ظعحعضة تويلذق ظىحىن 

تةيعن قعلعنغان مةزكذر نةرسة كعرمةيدذ)1(.
ظةمما تويلذق تةيعن قعلعنمعغان ؤاقتعدا ظايالنعث معراسخذرلعرعغا ظذ 
ظايالنعث تةثتىشعضة بئرعلضةن تويلذقنعث معقدارعدا بعر نةرسة بئرعلعشنعث 
سةؤةبع بولسا، تويلذق تةيعن قعلعنغان ؤاقتعدا ظذنع بئرعش خذددع ظةرنعث 
ظىستىدعكع بعر قةرز بولغعنعدةك )تويلذق تةيعن قعلعنمعغان ؤاقتعدعمذ( ظذ 
بئرعش  تويلذق  معقدارعدا  تويلذقنعث  بئرعلضةن  تةثتىشعضة  ظذنعث  ظايالغا 
قةرزدذر. شذنعث ظىحىن تويلذقنع بئرعش قةرزع خذددع ظعككعسعنعث بعرع 
ظعككعسع  هةر  ظوخشاش  كةتمعضعنعضة  حىشىص  ؤاقتعدعمذ  كةتكةن  ظألىص 

ظألضةن ؤاقتعدعمذ حىشىص كةتمةيدذ.
ظةمما ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( ظأزعنعث 
حاغدا  قعلعنمعغان  تةيعن  تويلذق  ؤة  ظألضةن  ظعككعسع  هةر  خوتذن  ـ  ظةر 
ظايالنعث معراسخذرلعرعغا هئح نةرسة بئرعلمةيدذ، دئضةن سأزعضة  دةلعل ـ 
صاكعت كةلتىرىص: ظةرـ  خوتذن ظعككعسعنعث ظألىشع بعلةن ظايالنعث تةثتىشع 
ظايالنعث  بعز  )ظةضةر  ظعكةن  بولغان  ظذنداق  هئسابلعنعدذ.  ظاياغالشقان 
بعر  تويلذقنعث معقدارعدا  بئرعلضةن  تةثتىشعضة  ظايالنعث  معراسخذرلعرعغا 
نةرسة بئرعلعدذ، دئسةك( قازع ظايالنعث معراسخذرلعرعغا بعر نةرسة بئرعش 

ظىحىن ظايالنع كعمضة سئلعشتذرعدذ؟ دةيدذ.)2( 
))(  يةنع ظايالع ظألىص كةتكةن ظادةمضعمذ ظايالعنعث مال ـ دذنياسعدعن معراس تئضعدذ. بعر ظادةم بعر ظايال بعلةن توي 
قعلغان ؤاقتعدا تويلذق ظىحىن ظذنعثغا 0) معث سذم صذل بئرعشنع دئضةن ؤة ظذ ظايال مةزكذر صذلنع ظئلعشتعن ظعلضعرع 
ظألضةن بولسا، بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنعمعزضة ظوخشاش ظذ صذلنع ظايال قالدذرذص كةتكةن مال ـ دذنياغا قئتعص 
هئسابالص ظايالنعث معراسخذرلعرعغا بئرعلعدذ. ظايالنعث ظئرعمذ ظايالنعث معراسخذرلعرعنعث بعرع هئسابلعنعدذ. لئكعن ظةرضة 
ظذ 0) معث سذمدعن معراس ظايرعص بئرعلمةيدذ. ظذ صذل ظايالنعث ظةردعن باشقا معراسخذرلعرعغا تارقعتعلعص بئرعلعدذ. ت.

)2(  »ظةلهعداية«، ) ـ توم، 3)2 ـ بةت.
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نعكاه قعلغان ؤاقتعدا ظايالنعث ظةرضة قويعدعغان شةرتلعرعنعث 
هأكمع

نعكاه قعلغان ؤاقتعدا ظايالنعث ظةرضة قويعدعغان شةرتلعرعنعث هأكمع بعر 
قارعشع  بعردةك  ظالعمالرنعث  بارلعق  ظعحعدة  ظذ شةرتلةرنعث  بولمايدذ.  خعل 
قعلعش الزعم  ؤاصا  بار.  بولغان شةرتلةرمذ  ظورذنلعشع الزعم  ظةرنعث  بويعحة 
ياخشعلعق  ياكع  ساقالشقا  حعرايلعقحة  ظايالنع  بولسا،  شةرتلةر  ظذ  بولغان 
ظذنعثدعن  كعشعلةرنع  قعلماي،  ضئصعنع  يامان  قعلماي،  زذلذم  )يةنع  بعلةن 
مذظامعلة  ياخشع  ؤة  بئرعشكة  خعراجعتعنع  قويذؤئتعشكة،  يعراقالشتذرماي( 
قعلعشقا ظوخشاش اهلل تاظاال قعلعشقا بذيرذغان شةرتلةردذر. ظةضةر بعر ظايال 
بارلعق  بولسا،  قويغان  شةرتلةرنع  مةزكذر  ظئرعضة  ؤاقتعدا  قعلغان  نعكاه 
ظالعمالرنعث بعردةك قارعشع بويعحة ظةرنعث ظايالنعث قويغان ظذ شةرتلعرعنع 
بعردةك  ظالعمالرنعث  بارلعق  ظعحعدة  شةرتلةرنعث  ظذ  الزعم.  ظورذنلعشع 
قارعشع بويعحة ظةرنعث ظورذنلعشع الزعم ظةمةس شةرتلةرمذ بار. مةسعلةن: 
قعلغعنعغا  شةرت  قويذؤئتعشنع  ظايالعنع  قولعدعكع  ظةرنعث  ظايالنعث  بعر 
بذرذنقع  قولعدعكع  ظئرعنعث  ؤاقتعدا  قعلغان  نعكاه  ظايال  )بعر  ظوخشاش. 
بولسا،  دئضةن  ماقذل  ظذنعثغا  ظةر  ؤة  قعلغان  شةرت  قويذؤئتعشنع  ظايالعنع 
ظذ شةرتنع  ظةرنعث  بويعحة  قارعشع  بعردةك  ظالعمالرنعث  بارلعق  ظةهؤالدا  بذ 
ظايالنعث  بعر  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  حىنكع  ظةمةس(.  الزعم  ظورذنلعشع 
ظةردعن قئرعندعشعنعث تالعقعنع بئرعؤئتعشنع تةلةص قعلعشعدعن توسقان. اهلل 
تاظاال خالعسا ظذ هةدعسنع بعر ظازدعن كئيعن بايان قعلعمعز. ظذ شةرتلةرنعث 
الزعم  ظورذنالش  بولسا:  بةزعلعرع  الزعم،  ظورذنالش  ظالعمالر:  بةزع  ظعحعدة 
ظةمةس، دةيدعغان شةرتلةرمذ بار. مةسعلةن: بعر ظايالنعث ظئرعضة ظأزعنعث 
ظىستىضة خوتذن ظالماسلعقنع ياكع ظأزعنع ظاتا ـ ظانعسعنعث ظأيعدعن باشقا 
ظأيضة يأتكعمةسلعكنع شةرت قعلغعنعغا ظوخشاش. )بعر ظايال ظئرعضة مةزكذر 
شةرتلةرضة ظوخشاش بعرةر شةرت قويغان بولسا، بذ هالةتتة بةزع ظالعمالرنعث 
قارعشع بويعحة: ظةرنعث ظذ شةرتنع ظورذنلعشع الزعم، بةزعلعرعنعث قارعشع 

بويعحة: ظةرنعث ظذ شةرتنع ظورذنلعشع الزعم ظةمةس.( 
كعتابعنعث  قعلسذن!(:  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  بذخارع  ظعمام 
ظذ  ظئحعص  باب  بعر  دةص  بابع<  >شةرتلةرنعث  قعسمعدا  ظاالقعدار  نعكاهغا 
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صةيغةمبةر  دعن  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظةبذهىرةيرة  بابتا 
ظايالنعث  »بعر  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث 
ظذ  ظىحىن  تأكىؤئتعش  ظئشعنع  قاحعسعدعكع  قئرعندعشعنعث  ظايال  ظأزعنعث 
ظةمةس.  هاالل  قعلعشع  تةلةص  قعلعؤئتعشنع  تاالق  ظذنع  ظئرعدعن  ظايالنعث 
حىنكع )بعر ظةردعن قئرعندعشعنع تاالق قعلعؤئتعشعنع تةلةص قعلغان( ظايالغا 

تةقدعردة صىتىلىص كةتكعنع بولعدذ.« 
دئضةن سأزع شذنداق  ظةمةس«  ظةلةيهعسساالمنعث: »هاالل  صةيغةمبةر 
قعلعشنعث هارام ظعكةنلعكعنع كأرسعتعدذ. ظةضةر بعر ظادةم ظايالعدا ظذنعث بعلةن 
بةخت ـ ساظادةتلعك ياشعشعسعغا تةسعر يةتكىزىدعغان بعر شىبهعلعك ظعش 
كأرمعسة، ظذ ظادةمنعث )بعر ظايال ظذنعثدعن ظايالعنعث تالعقعنع بئرعؤئتعشنع 

تةلةص قعلعشع بعلةن( ظايالعنعث تالعقعنع بئرئؤعتعشع هارامدذر.
ظعمام نةؤةؤعي )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »مةزكذر هةدعسنعث 
مةنعسع بعر ظايال قئرعندعشع هئسابلعنعدعغان يةنة بعر ظايالنعث ظئرعدعن 
ظايالنعث  كأرعدعغان صىتىن ظعشلعرعغا ظأزع ظوثحة ظعضة بولذشع ظىحىن ظذ 
توسذشتذر،  قعلعشتعن  تةلةص  بئرعؤئتعشنع  تالعقعنع  ظايالنعث  ظذ  ظئرعدعن 
قئرعندعشعنعث  »ظايال  ظأزعنعث:  مةنانع  بذ  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
بعلةن ظعصادعلعدع،  قاحعسعدعكع ظئشعنع تأكىؤئتعش ظىحىن« دئضةن سأزع 
هةدعستعدعكع »ظايال قئرعندعشعنعث« دئضةن سأزعنعث ظعحعضة مةيلع بعر 
تذغقان قئرعندعشع بولسذن ياكع ظئمعلدةش قئرعندعشع بولسذن ياكع دعنعي 

قئرعندعشع بولسذن هةممة ظايالالر كئرعدذ« دئدع.   
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »صةيغةمبةر  بةر )اهلل  ظعبنع ظابدذل 
ظايالنعث  سأزعدعن  دئضةن  قئرعندعشعنعث<  >ظايال  ظةلةيهعسساالمنعث: 
ظايالنعث ظئرعضة ظأزع ظوثحة ظعضة  بعر  قعلعنعدذ، شذثا  كىندعشع مةقسةت 
بولذشع ظىحىن ظئرعدعن ظأزعنعث كىندعشعنعث تالعقعنع بئرعؤئتعشنع تةلةص 

قعلعشع توغرا بولمايدذ« دئدع)1(. 
كئلعدعغان  زعت  مةقسعتعضة  نعكاهنعث  ؤاقتعدا  قعلعنغان  نعكاه  ظةضةر 
ظةمةل  ظذالرغا  ؤة  قالدذرعلعدذ  ظةمةلدعن  شةرتلةر  ظذ  قويذلسا،  شةرتلةر 
))(  يةنع ظعككع خوتذنع بار ظادةمنعث بعر خوتذنع ظئرعدعن ظذنعث يةنة بعر خوتذنعنع قويذؤئتعشنع تةلةص قعلمعسذن، 

دئضةنلعك بولعدذ، دئدع. ت.
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ظةتاظذل خذراسانعي  هةقتة  بذ  كةتمةيدذ.  بذزذلذص  نعكاه  لئكعن  قعلعنمايدذ. 
)اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( مذنداق دةيدذ: »ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب 
توي  قاتارلعقالردعن  بولسذن!(  رازع  ظذالردعن  تاظاال  )اهلل  ظابباس  ظعبنع  ؤة 
قعلغان، ظايالع ظذ ظادةمضة ظايرعلعص كئتعش، جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىش 
ظعشلعرعنعث هوقذقعنعث ظأزعنعث قولعدا بولعدعغانلعقعنع ؤة ظأزعضة تويلذقنعث 
سورالغان  سوظال  هةققعدة  ظادةمنعث  بعر  قعلغان  شةرت  بئرعلعدعغانلعقعنع 
ظعدع. ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب بعلةن ظعبنع ظابباس )اهلل تاظاال ظذالردعن رازع 
بولسذن!( ظذ ظادةمضة: سةن سىننةتنع بعلمةي قئلعصسةن، سةن ظعشنع ظذنعث 
ظةهلع ظةمةس بعرعضة تاصشذرذصسةن، )ظايالعثغا( تويلذقنع بةرضعن، لئكعن 
ظايرعلعص كئتعش، جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىش ظعشلعرعنعث هوقذقع سئنعث 
قولذثدا بولعدذ، دئضةن«. بذ ظةسةرنع زعياظذل مةقدةسعي >مذختارةت< دئضةن 
كعتابتا رعؤايةت قعلدع. بذ ظعمام سذيذتع )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( 

نعث قاظعدعسعضة ظاساسالنغاندا توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن ظةسةردذر.
زعت  مةقسعتعضة  نعكاهنعث  شةرتلةر  قعلعنغان  بايان  ظةسةردة  مةزكذر 
كئلعدعغان ؤة ظعشنع ظوث تةتذر قعلعدعغان توغرا بولمعغان شةرتلةردذر. لئكعن 
نعكاه توغرعدذر. مةزكذر شةرتلةر ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ. مانا بذ نعكاهتا ظذنعث 
ظذ  تةقدعردعمذ  قويذلغان  بولمعغان شةرت  توغرا  كئلعدعغان  زعت  مةقسعتعضة 

شةرتلةرنعث نعكاهغا تةسعر يةتكىزةلمةيدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ.)1(
نعكاهنع  قعلعندع:  بايان  مذنداق  كعتابتا  دئضةن  >ظةددذررذلمذختار< 
دادام  >ظةضةر  ظايالغا:  ؤاقتعدا(  قعلغان  )نعكاه  ظادةمنعث  بعر  مةسعلةن: 
قوشذلسا مةن سعزنع خوتذنلذققا ظالدعم< دئضعنعضة ظوخشاش بعرةر شةرتكة 
ظادةمنعث  بعر  مةسعلةن:  نعكاهنع  يةنة  شذنعثدةك  ظةمةس.  توغرا  باغالش 
ظأضىنلىككة  ياكع  ظةتة  سعزنع  >مةن  ظايالغا:  ؤاقتعدا(  قعلغان  )نعكاه 
باغالشمذ  زامانغا  بعر  كةلضىسع  ظوخشاش  دئضعنعضة  ظالعمةن<  خوتذنلذققا 

توغرا بولمايدذ.
بولعشعغا  توغرا  نعكاهنعث  شةرتلةر  ظةمةس  توغرا  قويذلغان  نعكاهغا 
هئحقانداق تةسعر يةتكىزةلمةيدذ. ظةكسعحة ظذ شةرتلةر ظةمةلدعن قالدذرعلعدذ. 
يةنع نعكاه توغرا بولعدذ، شةرتلةرضة ظةمةل قعلعنمايدذ. مةسعلةن: بعر ظادةم 

))(  »ظعظالظذسسىنةن«، )) ـ توم، 64 ـ بةت.
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بعر ظايالنع ظذنعثغا تويلذق بةرمةسلعك شةرتع بعلةن نعكاهعغا ظالغان بولسا، 
بذ هالةتتة نعكاه توغرا بولعدذ. ظةمما شةرت ظةمةلدعن قالدذرعلعدذ. شذنعث 
ظىحىن ظذ ظادةمضة ظذ ظايال ظىحىن ظذنعث تةثتىشعنعث تويلذقعنعث معقدارعدا 

تويلذق بئرعش الزعم بولعدذ.)1(     
صةيغةمبةر  قعلغان  رعؤايةت  ظامعردعن  ظعبنع  ظذقبة  بذخارع  ظعمام  ظةمما 
ظةلةيهعسساالمنعث: »شةرتلةرنعث ظعحعدة ؤاصا قعلعشقا ظةث هةقلعق بولغان 
سأزعضة  دئضةن   )2( شةرتلةردذر«  ظالغان  قعلعص  هاالل  ظايالالرنع  شةرت 
نةؤةؤعي  ظعمام  هةققعدة  سأزع  بذ  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  كةلسةك. 
ظذنعثغا  تاظاال  ظعمام شافعظعي )اهلل  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل 
»كأص  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  نعث  قعلسذن!(  رةهمةت 
ساندعكع ظالعمالر: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةزكذر سأزعدعن نعكاهنعث 
مةقسعتعضة زعت كئلعدعغان شةرتلةرضة ظةمةس ظةكسعحة نعكاهنعث مةقسعتعضة 
ظويغذن كئلعدعغان شةرتلةرضة ؤاصا قعلعش كأزدة تذتعلعدذ، دةيدذ. مةسعلةن: 
ياكع  ساقالشنع  حعرايلعقحة  ظذنع  ظايالغا  ؤاقتعدا  قعلغان  توي  ظةرنعث  بعر 
كعشعلةرنع  قعلماي،  ضئصعنع  يامان  قعلماي،  زذلذم  )يةنع  بعلةن  ياخشعلعق 
خعراجةت،  قارعتا  ظعمكانعيعتعضة  قويذؤئتعشنع،  يعراقالشتذرماي(  ظذنعثدعن 
كعيعم ـ كعحةك ؤة ظأي تذتذص بئرعشنع، ظذنعث هةققعلعرعدعن بعرةرسعنعمذ 
كةم قعلماسلعقنع ؤة ظذنعثغعمذ كئحعنع خذددع باشقا ظاياللعرعغا ظوخشاش 
ظذنعثغا  ظايالنع  بعر  ظادةم  )بعر  ظوخشاش.  قعلغعنعغا  شةرت  بألىشنع 
مةزكذر ظعشالرنع قعلعص بئرعشنع شةرت قعلعص تذرذص ظالغان بولسا، ظذنعث 
ظايال  ظعشالرنع  مةزكذر  يةنة  شذنعثدةك  الزعم.  قعلعشع  ؤاصا  شةرتلةرضة  ظذ 
بئرعشع  قعلعص  ظايالغا  ظعشالرنع  شذ  ظةرنعث  بولسعمذ  قعلغان  شةرت  ظةرضة 

الزعم.(«
ظةمما نعكاهتا ظايالنعث ظةرضة ظأزعنعث ظىستىضة خوتذن ظالماسلعقنع ؤة 
ظأزعنع سةصةرضة ظئلعص حعقماسلعقنع شةرت قعلغعنعغا ياكع ظةرنعث ظايالغا 
ظذنعثغا كئحعنع خذددع باشقا ظاياللعرعغا بألضعنعضة ظوخشاش بألمةسلعكنع 
ياكع تويلذق بةرمةسلعكنع شةرت قعلغعنعغا ظوخشاش نعكاهنعث مةقسعتعضة 
زعت كئلعدعغان شةرتلةر قويذلغان بولسا، ظةرنعث بذ شةرتلةرضة ؤاصا قعلعشع 

))( »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 295 ـ بةت.
)2(  يةنع توي قعلغان ؤاقتعدا ظاياللعرعثالرنعث سعلةرضة قويغان ؤة سعلةرمذ قوبذل قعلغان شةرتلةرضة ؤاصا قعلعثالر.
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الزعم ظةمةس. ظةكسعحة بذ شةرتلةر ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ. نعكاه بولسا توغرا 
بولعدذ ؤة ظايالغا ظذنعث تةثتىشعضة بئرعلضةن تويلذقنعث معقدارعدا تويلذق 

بئرعش الزعم.)1( 

ظايالنعث تاكع تويلذقعنع قولعغا ظئلعص بولغعحة ظأزعنع ظةرضة 

تاصشذرماسلعقنعث بايانع

ظايالنعث تاكع ظةر ظذنعثغا بئرعشكة تةيعن قعلغان تويلذقنعث هةممعسعنع 
ياكع ظذنعث بعر قعسمعنع قولعغا ظالغانغا قةدةر ظةرنع ظأزع بعلةن جعنسعي 
ياكع  قذحاقلعشعدعن  ياكع  سىيىشتعن  ياكع  ظأتكىزىشتعن،  مذناسعؤةت 
شذنعثغا ظوخشاش ظعشالرنع قعلعشتعن حةكلةش هةققع بار. ظةضةر ظةر ظايالغا 
بولسا،  بةرضةن  كةم  تويلذقنع  قةدةر  سومغا  بعر  تويلذقتعن  قعلغان  تةيعن 
ظايالنعث ظةرنع ظأزع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشتعن توسذش هةققع 
تويلذق  يوق.  هةققع  قايتذرؤئلعش  ظايالدعن  تويلذقنع  بةرضةن  ظةرنعث  بار. 
ظايالغا ظايالنع ظأيضة يأتكةص ظئلعص كئلعشتعن ظعلضعرع بئرعلعص بولذشع 
الزعم. بذ، ظةضةر ظةر ـ ظايال تويلذقنعث هةممعسعنع ياكع بعر قعسمعنع كئيعن 
بئرعشكة صىتىشمعضةن بولسا، ظةهؤال شذنداق بولعدذ. ظةضةر ظةر ظايال بعلةن 
تويلذقنعث هةممعسعنع ياكع بعر قعسمعنع كئيعن بئرعشكة صىتىشكةن بولسا، 

ظعش صىتىشكةن بويعحة بولعدذ. 
سعزضة  مةن  ظىحىن  بئرعش  تويلذقعنع  ظذنعث  ظايالغا  بعر  ظادةم  بعر 
تويلذقنع مةن باي بولغان ؤاقتعدا ياكع شامال حعققان حاغدا، ياكع يامغذر 
ياغقان حاغدا بئرةي، دئضعنعضة ظوخشاش قاحان كئلعشع نامةلذم بولغان بعر 
ؤاقعتنع بئكعتكةن بولسا، ظذ ؤاقعت ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ ؤة ظذ ظايالغا شذ 
حاغنعث ظأزعدعال تويلذقنع بئرعش الزعم بولعدذ. ظةضةر بعر ظادةم بعر ظايالغا: 
مةن سعزضة تويلذقنع سعز بعلةن ظايرعلعص كةتكةن حاغدا، ياكع مةن ظألضةن 
ـ ظادةت بويعحة ظئيتقاندا توغرعدذر.  ؤاقتعدا بعرةي، دئضةن بولسا، بذ ظأرص 
ظةضةر شذنداق دئضةن ظادةم ظايالعنع يئنعشقعلع بولعدعغان تاالق قعلعؤاتقان 
بئرعص  قةدةر  بولغانغا  حعقعص  ظعددعتع  ظايالنعث  ظذ  تاكع  تويلذقنع  بولسا، 

))( >ظومدةتذل قارع<، 3) ـ توم، 299 ـ بةت.
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بولعشع الزعم.)1(
توغرا  صىتىشىش  بئرعشكة  كئيعن  تويلذقنع  ؤاقتعدا  قعلغان  توي  ضةرحة 
بولغان  بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةكحع  ظايال  ظذ  لئكعن  بولسعمذ، 
هةقتة  بذ  مذستةهةصتذر.  بئرعش  تويلذق  بولسعمذ  ظازراق  ظذنعثغا  حاغدا 
قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  بعرعنعث  ساهابعلةرنعث  ظةبذداؤذد 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  »ظةلع 
قعزع صاتعمة بعلةن توي قعلعص ظذنعث بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةكحع 
صاتعمةضة )تويلذققا  بولغان ؤاقتعدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةلعنع هةتتا  
هئسابالص( ظازراق بولسعمذ بعر نةرسة بةرمةي تذرذص ظذنعث بعلةن جعنسعي 
مذناسعؤةت ظأتكىزىشتعن توستع. بذ حاغدا ظةلع )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع 
نةرسة  بعر  بةرضعدةك  ظذنعثغا  مةندة  صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل  ظع  بولسذن!(: 
»ظذنعثغا  ظذنعثغا:  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظعدع.  دئضةن  بولمعسا، 
ساؤذتعثنع بةرضعن« دئدع. شذنعث بعلةن ظةلع )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع 
بولسذن!( صاتعمةضة ظأزعنعث ساؤذتعنع بةردع، ظاندعن ظذنعث بعلةن جعنسعي 

مذناسعؤةت ظأتكىزدع.«)2(

ظعضعدارحعلعق قعلعدعغان ظادةمنعث تويلذققا كاصالةتلعك قعلعشعنعث 
هأكمع

مةيلع قعزـ  ظوغذل تئخع باالغةتكة يةتمعضةن كئحعك ياشتا بولسذن مةيلع 
باالغةتكة يةتكةن بولسذن قعزغا ظعضة بولعدعغان ظادةمنعث))( ياكع ظوغذلغا 
تويلذقنع  بولغان(  بةرمةكحع  قعزغا  )ظوغذل  ظادةمنعث  بولعدعغان  ظعضة 
كاصالعتعضة ظئلعشع توغرعدذر. ظةضةر توي قعلغانالر باالغةتكة يةتكةن  بولسا، 
مةيلع قعزضة ظعضة بولغان ظادةم بولسذن مةيلع ظوغذلغا ظعضة بولغان ظادةم 
بولسذن تويلذققا كاصالةتلعك قعلغذحع خذددع يات بعر ظادةمضة كاصالةتلعك 
قعلغذحعغا ظوخشاش هئسابلعنعدذ. شذنعث ظىحىن ظةضةر ظذ ظادةم ظوغذلنعث 

))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 359 ـ بةت.
)2(  »ظعظالظذسسىنةن«، )) ـ توم، 87 ـ بةت.

)3(  مةيلع قعز بولسذن مةيلع ظوغذل بولسذن ظذالرغا ظعضة بولعدعغان ظادةم ظذالرنعث دادعسعنع، حوث دادعسعنع، ظوغذل بعر 
تذغقانلعرعنع ؤة تاغعللعرعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ. ت.
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بذيرذقع بعلةن كاصالةتلعك قعلغان ؤة )تويلذقنع قعزغا بةرضةن( بولسا، بذ 
هالةتتة بةرضةن تويلذقنعث صذلعنع ظوغذلدعن ظالعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم مةزكذر 
ظعشالرنع ظوغذلنعث بذيرذقعسعز قعلغان بولسا، تويلذقنعث صذلعنع ظوغذلدعن 
ظالمايدذ. حىنكع ظذ ظادةم بذ هالةتتة )قعزغا بةرضةن تويلذقنعث صذلعنع( ظوغذلغا 
سوغا قعلعؤةتكةن هئسابلعنعدذ. ظةمما )قعزغا بةرضةن تويلذققا( كاصالةتلعك 
قعلغان، باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعنعث ظعضعسع تويلذق هةققعدة خذددع 
قعزغا  تويلذقنع  ظادةم  ظذ  بولغان  )كئصعل  ظةضةر  هئسابلعنعدذ.  ؤاسعتة  بعر 
ظعضة  ظذنعثغا  بولسا،  قالغان  ظألىص  باال  كعحعك  ظذ  ظعلضعرع(  بئرعشتعن 
بولغان ظادةم ظذنعث ظايالعنعث تويلذقعنع ظذ كعحعك باال قالدذرذص كةتكةن 
مال ـ دذنيادعن بئرعدذ. ظذنعثدعن كئيعن ظذنعث مال ـ دذنياسعدعن ظذنعث 

قالغان معراسخذرلعرع ظأزلعرعنعث نئسعؤعلعرعنع ظئلعشعدذ.
كئسةلجان  حاغدا  بولغان  كئصعل  تويلذققا  ظعضعسع  بالعنعث  كعحعك 
بولماسلعقع شةرتتذر. مةيلع قعزغا ظعضة بولغان ظادةم بولسذن مةيلع ظوغذلغا 
تويلذققا كئصعل  ظادةم،  بولغان  تويلذققا كئصعل  بولسذن  ظادةم  بولغان  ظعضة 
بولغان حاغدا كئسةل بولغان ؤة كئسعلعدعن ساقعيالماي ظألىص كةتكةن بولسا، 
بذ هالةتتة ظةضةر ظذ ظةر ـ خوتذنالرنعث بعرع ظذ ظادةمنعث معراسخذرلعرعنعث 
توغرا  قعلعشع  كاصالةتلعك  تويلذققا  ظادةمنعث  ظذ  هالةتتة  بذ  بولسا،  بعرع 
ظةمةس. حىنكع ظذ ظةضةر شذنداق شاراظعت ظاستعدا تويلذققا كاصالةتلعك قعلسا، 
ظألىص كئتعش كئسعلعدة معراسخذرعغا هةدعية بةرضةن هئسابلعنعدذ)1(. ظةضةر 
ظذ ظةر ـ خوتذننعث بعرع ظذ ظادةمنعث معراسخذرلعرعنعث بعرةرسع بولمعسا، 
ظوغلعنعث  كةتمعضةن  ظألىص  تئخع  ظادةمنعث  ظوغذل  قعلغان  توي  مةسعلةن: 
بذ  بولسا،  ظادةملةر  ظوخشاش  قعزعغا))(  تاغعسعنعث  قعز  ياكع  بالعسعغا)2( 
بولسعمذ(  كئسعلعدة  كئتعش  ظألىص  ظادةم  ظذ  )ضةرحة  ظادةمنعث  ظذ  هالةتتة 
معقداردا  كةلضعدةك  باراؤةر  بعرقعسمعغا  ظىحتةن  دذنياسعنعث  ـ  مال  صىتىن 
كاصالةتلعك  ظادةمنعث  ظذ  يةنع  بولعدذ.  توغرا  قعلعشع  كاصالةتلعك  تويلذققا 
قعلغان تويلذقنعث صذلع ظذنعث صىتىن مال ـ دذنياسعنعث ظىحتةن بعر قعسمعغا 
ظةضةر  بولعدذ.  توغرا  كئصعللعكع  ظذنعث  بولسا،  معقداردا  كىلضعدةك  باراؤةر 
))(  بعر ظادةمنعث ظألىص كئتعشنعث ظالدعدا معراسخذرلعرعنعث بعرعضة هةدعية بئرعشع توغرا ظةمةس. شذنعث ظىحىن ظذنعث 

كاصالةتلعك قعلعشع توغرا ظةمةس. ت. 
)2(  بعر ظادةمضة، ظذنعث تئخع ظألىص كةتمعضةن بالعسعنعث بالعسع معراسخذر بواللمايدذ. ت. 

)3(  بعر ظادةمضة، ظذنعث تاغعسعنعث قعزع معراسخذر بواللمايدذ. 
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تويلذقنعث صذلع ظذنعث صىتىن مالـ  دذنياسعنعث ظىحتةن بعرقعسمعدعن ظارتذق 
بولسا، صةقةت ظىحتةن بعر قعسمعغا باراؤةر كةلضعدةك معقداردعكع كاصالةتال 
توغرا بولعدذ. )ظذنعثدعن ظارتذقع توغرا ظةمةس.( حىنكع كاصالةتلعك خذددع 
ظالدعمعزدا  هةقتة  بذ  بعز  خالعسا  تاظاال  اهلل  ظوخشاشتذر)1(.  هةدعيةضة  بعر 

توختذلذص ظأتىمعز.     
شذنعثدةك يةنة ظةضةر كئصعل بولغان ظادةم ظوغذلغا ظعضة بولغان ظادةم بولسا، 
كاصالةتنعث توغرا بولعشع ظىحىن ظةضةر ظةرضة تةككةن قعز باالغةتكة يةتكةن 
قعز بولسا، قعزنعث ظأزع شذ سورذننعث ظأزعدة )ظذ ظادةمنعث كاصالةتلعكنع 
ظىستىضة ظالغانلعقعنع( قوبذل قعلعشع، ظةضةر قعز تئخع باالغةتكة يةتمعضةن 
ظىستىضة  كاصالةتلعكنع  ظادةمنعث  )ظذ  ظعضعسعنعث  قعزنعث  بولسا،  قعز 
ظالغانلعقعنع( قوبذل قعلعشع شةرتتذر. ظةمما كاصالةتلعكنع ظىستىضة ظالغان 
كعشع قعزغا ظعضة بولغان ظادةم بولسا، ظذنعث )بذ قعزنعث تويلذقعغا مةن 

كئصعل بواليمذ( دئضةنلعكع كئصعللعكنع قوبذل قعلغانلعق هئسابلعنعدذ.
قعزنعث ظئرع باالغةتكة يةتكةن بولسا، قعز تويلذقعنع خالعسا ظئرعدعن 
تةلةص قعلعدذ، خالعسا كئصعل بولغان ظادةمدعن تةلةص قعلعدذ. ظةرنعث بذيرذقع 
بعلةن تويلذققا كئصعل بولغان ظادةم، ظةضةر قعزغا تويلذقنع بةرضةن بولسا، 

ظذنعث صذلعنع ظةردعن ظالعدذ. 
مانا بذ هأكىم، ظةضةر باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعنعث ظعضعسع يةنع 
قعلغان  كاصالةتلعك  تويلذقعغا(  ظايالعنعث  بالعنعث  )ظذ  دادعسع  بالعنعث  ظذ 
ؤة ظذنعث نامعدعن قعزغا تويلذقنع بةرضةن بولسا، تويلذققا كةتكةن حعقعمنع 
ظذ بالعدعن ظالمايدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ. حىنكع كعحعك بالعالرنعث 
تويعنع قعلعص قويذش ظىحىن كةتكةن تويلذق ؤة باشقا حعقعمالر ظأرص ـ ظادةت 
بولسذن  دادا  )مةيلع  لئكعن  يىكلعنعدذ.  ظىستىضة  ظانعالرنعث  ـ  ظاتا  بويعحة 
كئصعل  ظادةم  بولغان  ظعضة  بالعغا  كعحعك  بولسذن(  ظادةم  بعر  باشقا  مةيلع 
بولعدعغان حاغدا: مةن كئصعل بولعمةن، ظةضةر تويلذقنع مةن بةرسةم ظذنعث 
بذ  بولسا،  بةرضةن  تويلذقنع  )قعزغا(  ؤة  دئضةن  ظالعمةن،  سةندعن  صذلعنع 

هالةتتة ظذ ظادةم تويلذقنعث صذلعنع بالعدعن ظالعدذ.
))(  بعر ظادةمنعث صىتىن مال ـ دذنياسعنعث ظومذمعيدعن ظىحتةن بعر قعسمعدعن ظارتذقعنع هةدعية قعلعشع توغرا ظةمةستذر. 
شذنعث ظىحىن كاصالةتلعك قعلعشمذ بعر هئسابتا هةدعية قعلعش بولعدعغانلعقع ظىحىن بعر ظادةمنعث تويلذقنعث صىتىن مال ـ 

دذنياسعنعث ظومذمعيسعنعث ظىحتةن بعرقعسمعدعن ظئشعص كئتعدعغان قعسمعغا كاصالةتلعك قعلعشع توغرا بولمايدذ. ت.
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ظةضةر بعر دادا باالغةتكة يةتمعضةن صئقعر بالعسعنع ظأيلةص قويغان بولسا، 
ظذ دادعنعث ظذ بالعنعث خوتذنعغا بئرعدعغان تويلذققا مةسظذل بولذشع الزعم 
ظةمةس. يةنع بالعنعث ظايالع تويلذقعنع بالعنعث دادعسعدعن تةلةص قعاللمايدذ. 
ظالغان  ظىستىضة  ظأز  ظذنع  بولذص  كئصعل  تويلذققا  ظةضةر  ظادةم  ظذ  لئكعن 
تةلةص  دادعسعدعن  بالعنعث  تويلذقعنع  ظايالع  بالعنعث  هالةتتة  بذ  بولسا، 
ظةضةر  يةنع  ظوخشاش.  هأكمعضة  تويلذقنعث  هأكمعمذ  نةصعقعنعث  قعالاليدذ. 
ظىستىضة  ظأز  نةصعقعسعنع  ظايالعنعث(  بالعسعنعث  يةتمعضةن  دادا )باالغةتكة 
ظالغان بولسا، بالعنعث ظايالع نةصعقعسعنع بالعنعث دادعسعدعن تةلةص قعلعدذ. 
بةزع ظالعمالر نةصعقة هةققعدة: »صئقعر ياكع ظاجعز ؤة باالغةتكة يةتمعضةن 
بالعنعث دادعسع ظذ بالعنعث ظايالعنعث نةصعقعسعنع بئرعشنع )ظأز ظىستىضة 
ظالمعسعمذ( ظذنعثغا ظذنع بئرعش الزعم« دةيدذ. لئكعن بذالرنعث دئضةن بذ 
بولغان  باي  بالعسع  صذلنع  بةرضةن  خةجلةص  ظايالعغا  بالعسعنعث  دادا  سأزع 
نةصعقعسعنع  ظايالعنعث  ظذنعث  بعلةن  نعيعتع  ظئلعؤئلعش  بالعسعدعن  ؤاقتعدا 

بئرعشكة بذيرذلعدذ، دئضةن مةناغا قارعتعلعدذ.)1(
بولمعغان  كئصعل  تويلوققا  تويلذقعنع،  ظايالعنعث  ظوغلعنعث  ظادةم  بعر 
ظوغلعنعث  تويلذقنع  بولسا،  قويغان  بئرعص  نامعدعن  ظوغلعنعث  بولسعمذ 
ظوغلعدعن  صذلعنع  ظذنعث  تاصالعسا  ضذؤاهحع  قويغانلعقعغا  بئرعص  نامعدعن 

ظالعدذ.
ظذنعث  ؤة  ظالغان  تاماق  ياكع  كعيعم  بالعسعغا  كعحعك  دادا  بعر  ظةضةر 
صذلعنع بالعسعدعن ظالعدعغان بولغانلعقعغا ضذؤاهحع تاصالعغان بولسا، ظةضةر 
ظذ  ظةضةر  ظالعدذ.  بالعدعن  صذلعنع  نةرسعنعث  ظذ  بولسا،  باال  بار  صذلع  ظذ، 
بالعنعث صذلع بولمعسا، ظذ نةرسعنعث صذلعنع بالعدعن ظالمايدذ. حىنكع كعحعك 

بالعنعث نةصعقعسعنع بئرعش دادعنعث ظىستعضة يىكلةنضةندذر.
ؤة  بةرضةن  ظئلعص  قذل  ياكع  ظأي  بالعغا  دادا  ظةضةر  يةنة  شذنعثدةك 
)شذنداق قعلعص بةرضةنلعكعضة ضذؤاهحع تذرغذزغان( بولسا، مةيلع بالعنعث 
بالعدعن  صذلعنع  نةرسعنعث  ظذ  بةرضةن  ظئلعص  بولمعسذن  ياكع  بولسذن  صذلع 
ظالعدذ. ظةضةر شذنداق قعلعص بةرضةنلعكعضة ضذؤاهحع تذرغذزذلمعغان بولسا، 
ـ  كعيعم  ؤة  تاماق  ظالمايدذ.  بالعدعن  صذلعنع  نةرسعنعث  ظذ  بةرضةن  ظئلعص 

))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 357 ـ بةت.
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كعحةك بعلةن ظذالرعن باشقا ظأي ؤة قذلنعث ظارعسعدعكع صةرق بولسا، دادا 
تاماق ؤة كعيعم ـ كعحةكتعن باشقا نةرسعلةردة، مةسعلةن ظويضة ؤة قذلغا 
ياكع  بولسذن  صئقعر  مةيلع  باال  يةتمعضةن  باالغةتكة  نةرسعلةردة  ظوخشاش 
بةرضةنلعكعضة  ظئلعص  نةرسعلةرنع  شذنداق  ظذنعثغا  ظأزعنعث  بولسذن  باي 
ضذؤاهحع تذرغذزسا، ظذ نةرسعلةرنعث صذلعنع بالعدعن ظالعدذ. شذنعثدةك يةنة 
ظةضةر كعحعك باال باي بولسا، ظئلعص بةرضةن تاماق ؤة كعيعم ـ كعحةكنعث 
صذلعنعمذ بالعدعن ظالعدذ. ظةمما باال صئقعر بولسا، ظذنعثغا تاماق ؤة كعيعم ـ 
كعحةك ظئلعص بةرضةنلعكعضة ضذؤاهحع تذرغذزغان بولسعمذ ظذالرنعث صذلعنع 
ظئلعص  كعحةك  ـ  كعيعم  ؤة  بئرعش  تاماق  بالعغا  حىنكع  ظالمايدذ.  بالعدعن 
بئرعش دادعنعث ظىستىدعكع بعر مةجبذرعيةتتذر. ظةمما بالعغا ظأي ياكع قذل 

ظئلعص بئرعش دادعنعث ظىستىدعكع مةجبذرعيةت ظةمةستذر.

هأكمعضة  قذلنعث  ؤة  ظأي  خذددع  هأكمعنعث  تويلذقنعث  كئصعلسعز  بذ، 
تويلذقعنع  ظايالعنعث  بالعنعث  بعر  بئرعدذ.  كأرسعتعص  ظوخشايدعغانلعقعنع 
صئقعر  باال  ظىحىن  شذنعث  ظةمةس.  مةجبذرعتعي  دادعسعنعث  ظذنعث  بئرعش 
بولغان تةقدعردعمذ، ظةضةر دادا بالعنعث ظايالعنعث تويلذقعنع بةرضةنلعكعضة 
ظةضةر  ظالعدذ.  بالعسعدعن  صذلعنع  تويلذقنعث  دادا  تذرغذزالعسا،  ضذؤاهحع 

ضذؤاهحع تذرغذزالمعسا، تويلذقنعث صذلعنع بالعسعدعن ظالمايدذ.

ظادةممذ  ظالغان  ظىستىضة  ظأز  ظعضعدارحعلعقعنع  بالعنعث  بعر  هةقتة  بذ 
دادعغا ظوخشاش بولعدذ. ظةضةر بعر بالعنعث ظعضعدارحعلعقعنع ظأز ظىستىضة 
ظالغان ظادةم بالعنعث حعقعملعرعنع صذلنع بالعدعن ظئلعؤئلعش نعيعتع بعلةن 
ظأزعنعث صذلعدعن حعقعم قعلعص قويغان بولسا، صذلنع بالعدعن ظئلعش ظىحىن 
ظذنعثغا ضذؤاهحع تذرغذزذش شةرتمذ ياكع ضذؤاهحع تذرغذزمعسعمذ بوالمدذ؟ 
ظةث ياخشعسع بذ ظادةممذ )خذددع بعر بالعنعث دادعسعغا ظوخشاش( ظذنعث 
ضذؤاهحع  بةرضةنلعكعضة  قعلعص  حعقعرعص  صذل  يئنعدعن  ظأز  حعقعملعرعنع 
تذرغذزذشع كئرةكتذر. ظذنداق ظعكةن بعر بالعغا قعلعص بةرضةن حعقعمالرنعث 
بعلةن  ظادةم  قعلعدعغان  ظعضعدارحعلعق  بالعغا  ظذ  ظئلعشتا  بالعدعن  صذلعنع 

ظذنعث دادعسعنعث ظارعسعدا هئحقانداق صةرق قالمعغان بولعدذ.)1(
))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 358 ـ بةت
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تويلذق هةققعدة ظعختعالصلعشعص قئلعشنعث هأكمع

ظةضةر ظةرـ  خوتذنالر بعرع: >تويلذقنع تةيعن قعلغان<، يةنة بعرع: >تةيعن 
قعلدذق<  >تةيعن  قالسا،  ظعختعالصلعشعص  هةققعدة  تويلذق  دةص  قعلمعغان< 
دئضعنع )ظأزعنعث سأزعنعث راست ظعكةنلعكعضة( صاكعت كأرسعتعشكة ظاجعز 
كةلضةندعن كئيعن >تةيعن قعلمعدذق< دئضعنع )سأزعنعث توغرا ظعكةنلعكعنع 
تارتسا،  باش  ظئحعشتعن  قةسةم  ظةضةر  ظئحعدذ.  قةسةم  ظىحىن(  صاكعتالش 
تويلذقنعث تةيعن قعلعنغانلعقع ظعسصاتالنغان بولعدذ. ظةضةر ظذ تةرةص قةسةم 
ظئحسة، )تويلذقنع تةيعن قعلمعغانلعق ظعسصاتالنغان بولعدذ(. شذنعث ظىحىن 
ظذ ظايالغا ظذنعث تةثتىشعنعث تويلذقعنع بئرعش الزعم بولعدذ. ظةضةر تويلذقنع 
تةيعن قعلغانلعقعنع داؤا قعلغان تةرةص ظايال كعشع بولسا، ظايالغا تويلذق 
داؤا قعلغان معقداردعن ظارتذق بئرةلمةيدذ. ظةضةر تويلذقنع تةيعن قعلغانلعقعنع 
داؤا قعلغان تةرةص ظةر كعشع بولسا، ظايالغا تويلذق ظةر داؤا قعلغان معقداردعن 

كةم بئرعلمةيدذ.
ظةضةر ظةر ـ خوتذنالر تويلذقنعث معقدارعدا ظعختعالصلعشعص قالسا، مةيلع 
ظةر تةرةص بولسذن مةيلع ظايال تةرةص بولسذن تويلذقنعث ظايالنعث تةثتىشعضة 
بولغانلعقعنع،  ظئلعنماقحع  معقداردا  كئلعدعغان  باراؤةر  تويلذققا  بئرعلضةن 
دئضةن تةرةصنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ ؤة سأزعنعث راست ظعكةنلعكعنع 
ظعدع،  مذنحعلعك  معقدارع  تويلذقنعث  ظةضةر  قعلعدذ)1(.  قةسةم  ظعسصاتالص 
دئضةن سأزنع قعلغان تةرةص ظايال بولغان ؤة ظذنعث دئضةن معقدارع ظأزعنعث 
ظازراق  ظذنعثدعن  ياكع  باراؤةر  بعلةن  معقدارع  تويلذقعنعث  تةثتىشعنعث 
ظةضةر  ظئلعنعدذ.  ظئتعبارغا  سأزع  ظايالنعث  هالةتتة  بذ  بولسا،  بولغان  جعق 
تويلذقنعث معقدارع مذنحعلعك ظعدع، دئضةن سأزنع قعلغان تةرةص ظةر بولغان 
ؤة ظذنعث دئضةن معقدارع ظايالنعث تةثتىشعنعث تويلذقعنعث معقدارع بعلةن 
باراؤةر ياكع ظذنعثدعن ظازراق ظاز بولغان بولسا، بذ هالةتتة ظةرنعث سأزع 

ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
ظةضةر ظايالنعث تةثتذشعنعث تويلذقعنعث معقدارع، ظةر دئضةن معقداردعن 
دةص  ظعدع،  سذم   2000 بعرع:  يةنة  ظعدع،  سذم   (000 معقدارع  تويلذقنعث  بعرع:  خوتذنالر  ـ  ظةر  مةسعلةن:  يةنع    )((
ياكع  سذم   (000 معقدارع  تويلذقعنعث  تةثتىشعنعث  ظايالنعث  ظةضةر  بولسا،  قالغان  ظعختعالصلعشعص  معقدارعدا  تويلذقنعث 
ظذنعثدعن ظازراق جعق ياكع ظازراق ظاز بولسا، مةيلع ظةر بولسذن ياكع ظايال بولسذن تويلذقنعث معقدارع 000) سذم ظعدع، 

دئضةن تةرةصنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ ؤة سأزعنعث راست ظعكةنلعكعنع ظعسصاتالص قةسةم قعلعدذ. ت.
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كأص جعق ؤة ظايال دئضةن معقداردعن كأص ظاز بولغان ؤة هةر ظعككع تةرةصنعث 
)ظأزلعرعنعث دئضةن سأزلعرعنعث راست ظعكةنلعكعنع ظعسصاتاليدعغان( صاكعتع 
بولمعغان بولسا، بذ هالةتتة هةر ظعككعسع قةسةم ظئحعدذ ؤة ظايالغا ظذنعث 

تةثتىشعنعث تويلذقع بئرعلعدذ.
ظةضةر )ظايالغا باراؤةر كئلعدعغان بعرةر ظايالنعث يوقلعقع سةؤةبع بعلةن( 
ظايالنعث تةثتىشع تئصعلمعغان هالدا بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنعمعزدةك 
ظةر  حىنكع  ظئلعنعدذ.  ظئتعبارغا  سأزع  دئضةن  تذرذص  قعلعص  قةسةم  ظةرنعث 

ظارتذقعغا ظعنكار قعلعص تذرعؤاتقان ظادةمدذر.
قايسع تةرةص ظأزعنعث ضعصعنعث راست ظعكةنلعكعضة صاكعت كةلتىرةلعسة، 
معقدارعغا  تويلذقعنعث  تةثتىشعنعث  ظايالنعث  معقدارع  دئضةن  ظذنعث  مةيلع 
باراؤةر كةلسذن ياكع كةلمعسذن ظذنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. ظةضةر هةر 
ظعككع تةرةص ظأزلعرعنعث ضعصعنعث راست ظعكةنلعكعضة صاكعت كةلتىرةلعسة، 
ظايالنعث  ظىحىن  تويلذق  بولغان  بةرمةكحع  ظايالغا  بولسذن  تةرةص  قايسع 
دئضةن  معقدارنع،  بعر  كئلعدعغان  زعت  معقدارعغا  تويلذقعنعث  تةثتىشعنعث 
تةرةصنعث كةلتىرضةن صاكعتع قوبذل قعلعنعدذ ؤة سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ)1(. 
ظعسصاتالش  ظةكسعنع  هالةتنعث  تذرغان  كأرىنىص  ظةسلعدة  صاكعت  حىنكع 
ظىحىن كةلتىرىلعدذ. كأرىنىص تذرغان هالةت بولسا، تويلذق ظىحىن ظايالنعث 
تةثتىشعنعث تويلذقعنعث معقدارعغا باراؤةر كئلعدعغان بعر معقدارنع دئضةن 
قئلعش  ظعختعالصلعشعص  ظةضةر  بذ،  ظعكةنلعكعدذر.  راست  تةرةصنعث سأزعنعث 
ظةهؤال شذنداق  بولسا،  تذرغان  هالةتتة  كةتمةيدعغان  ظارعلعص  خوتذن  ـ  ظةر 
بولعدذ. ظةمما بعر ظادةم بعر ظايال بعلةن توي قعلعص تئخع ظذ ظايال بعلةن 
جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةي ياكع ظذنعث بعلةن ظايرعم بعر يةردة يالغذز 
قالماي تذرذص ظايرعلعص كةتكةندعن كئيعن )جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشتعن 
بذرذن ظايرعلعص كةتكةن ظايالغا بئرعش كئرةك بولغان( بةلضعلعك معقداردعكع 
صذل- مال معقدارع هةققعدة ظايال بعلةن ظعختعالصلعشعص قالغان بولسا، مةيلع 
بةلضعلعك  بئرعلضةن  تةثتىشعضة  ظايالنعث  بولسذن  ظايال  مةيلع  بولسذن  ظةر 
))(  يةنع مةسعلةن: ظايالنعث تةثتىشعنعث تويلذقعنعث معقدارع 2000 سذم بولسا، ظايال ظأزعنعث تويلذقعنعث 2000 سذم 
بولغانلعقعنع، دئضةن ؤة سأزعنعث توغرا ظعكةنلعكعنع ظعسصاتالص صاكعت كةلتىرضةن، ظةمما ظةر: مةن ظايالغا 000) سذم 
تويلذق بةرمةكحع بولغان ظعدعم، دةص دئضةن سأزعنعث راست ظعكةنلعكعنع ظعسصاتالص صاكعت كةلتىرضةن بولسا، بذ هالةتتة 
بةرمةكحع بةرضةن تويلذق ظىحىن ظايالنعث تةثتىشعنعث تويلذقعنعث معقدارعغا زعت كئلعدعغان بعر معقدارنع، دئضةن تةرةص 

بولغان ظةرنعث صاكعتع قوبذل قعلعنعدذ ؤة ظذنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. ت.
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معقداردعكع صذل ـ مالغا باراؤةر كئلعدعغان ياكع ظذنعثدعن ظازراق جعق ياكع 
ظةضةر  ظئلعنعدذ)1(.  ظئتبارغا  سأزع  تةرةصنعث  دئضةن  معقدارنع،  ظاز  ظازراق 
دئضةن  تةرةص  ظعككع  ؤة هةر  بولغان  بةك حوث  صةرق  ظارعسعدعكع  ظذالرنعث 
هةر  هالدا  بذ  بولسا،  كةلتىرضةن  صاكعت  ظىحىن  ظعكةنلعكع  توغرا  سأزعنعث 
ظعككع تةرةصنعث كةلتىرضةن صاكعتلعرع ظئتعراص قعلعنمايدذ ؤة هةر ظعككعسع 

قةسةم ظئحعشكة بذيرذلعدذ.
بعلةن  ظئرع  كئلعدذكع،  توغرا  ظأتىشكة  قعلعص  بايان  شذنع  يةردة  بذ 
ظايالغا  ظايرعلغان  ظئرعدعن  ظعلضعرع  ظأتكىزىشتعن  مذناسعؤةت  جعنسعي 
تأؤةندعكع  تاظاالنعث  اهلل  مالدعن  ـ  صذل  معقداردعكع  بةلضعلعك  بئرعلعدعغان 
ظايعتعدة بايان قعلعنغان صذلـ  مال مةقسةت قعلعنعدذ. اهلل تاظاال مذنداق دئدع: 
»ظةضةر سعلةر ظاياللعرعثالرغا يئقعنحعلعق قعلماي ياكع مةهرع تةيعنلةنمةي 
بعلةن  ظايال  ظالغان  نعكاهعثالرغا  )يةنع  قعلساثالر  تاالق  ظذالرنع  تذرذص 
ظذنع  شاراظعتتا(  مذظةييةنلةشتىرمعضةن  مةهرعنع  ياكع  بولمعغان  يةردة  بعر 
قويذؤةتسةثالر، سعلةرضة هئح ضذناه بولمايدذ، لئكعن ظذنعثغا مذتظة )يةنع 
بةلضعلعك معقداردا صذل- مال( بئرعشعثالر كئرةك، ظذالرغا نةرسة بئرعثالر، 
باي ظأز هالعغا يارعشا، كةمبةغةلمذ ظأزهالعغا يارعشا قاظعدة بويعحة بةرسذن، 

)بذ( ياخشع ظادةملةرنعث ظأتةشكة تئضعشلعك مةجبذرعيعتعدذر» )2(  
اهلل تاظاالنعث: »ظذنعثغا مذتظة )يةنع بةلضعلعك معقداردا صذل- مال( 
بعلةن  ظذنعث  قعلعص  توي  بعلةن  ظايال  بعر  ظايعتعدعن  كئرةك»  بئرعشعثالر 
شاراظعت  كةتكةن  ظايرعلعص  ظعلضعرع  ظأتكىزىشتعن  مذناسعؤةت  جعنسعي 
ظاستعدا ظذ ظايالغا يةتكةن مةنعؤعي زةرةر ظىحىن تألةنضةن بةدةل ظاساسعدا 
ظذنعثغا بةلضعلعك معقداردا صذلـ  مال بئرعشعثالر الزعم، دئضةن مةنا مةقسةت 
))(  توي قعلعص تئخع ظئرع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةي ياكع ظذنعث بعلةن ظايرعم بعر يةردة يالغذز قالماي تذرذص 
ظئرعدعن ظايرعلعص كةتكةن بعر ظايال، ظةضةر توي قعلغان حاغدا تويلذقنع تةيعن قعلغان بولسا، ظذ ظايالغا تةيعن قعلعنغان 
تويلذقنعث يئرعمع بئرعلعدذ. ظةضةر ظذ توي قعلغان حاغدا تويلذقنع تةيعن قعلمعغان بولسا، ظذنعثغا بةلضعلعك معقداردا 
صذل ـ مال بئرعش الزعم كئلعدذ. تويلذقعنع تةيعن قعلماستعن تذرذص توي قعلعص تئخع ظئرع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت 
بعلةن  ظئرع  ظايال  بعر  كةتكةن  ظايرعلعص  ظعلضعرع  قئلعشتعن  يالغذز  يةردة  بعر  ظايرعم  بعلةن  ظذنعث  ياكع  ظأتكىزىشتعن 
ظئرعضة:  ظايال  بولسا، مةسعلةن:  قالغان  ظعختعالصلعشعص  هةققعدة  ـ مال  صذل  معقداردعكع  بةلضعلعك  بئرعلعدعغان  ظأزعضة 
بةلضعلعك معقداردعكع صذل ـ مال ظىحىن سةن ماثا 700 سذم بئرعسةن، دئضةن، ظةر ظذنعثغا: مةن ساثا 400 سذم بئرعمةن، 
دئضةن بولسا، بذ هالدا ظةضةر ظذ ظايالنعث تةثتىشعثة بئرعلضةن بةلضعلعك معقداردعكع صذلـ  مال 600 ياكع 650 سذم بولسا، 
ظايالنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. ظةضةر ظذ ظايالنعث تةثتىشعثة بئرعلضةن بةلضعلعك معقداردعكع صذل ـ مال 400 ياكع 

350 سذم بولسا، بذ هالدا ظةرنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. ت.      
)2(   سىرة بةقةر 236 ـ ظايةت. 
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كأثلع  كةتسة،  ظايرعلعص  بولذص  قعلعص  توي  ظايال كعشع  قعلعنعدذ. حىنكع 
سذنذص ؤة ظذمىدسعز هالةتكة ضعرعصتار بولذص قالعدذ.

بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، ظةر ـ خوتذننعث 
بولمايدذ.  ظأزضىرىش  هئحقانداق  هأكىمدة  بعلةن  كئتعشع  ظألىص  بعرعنعث 
حىنكع ظةر ـ خوتذننعث بعرعنعث ظألىص كئتعشع بعلةن ظايالنعث تةثتىشعنعث 
بعلةن  كئتعشع  ظألىص  بعرعنعث  )يةنع  كةتمةيدذ.  حىشىص  ظئلعش  تويلذقنع 
خذتذن  ـ  ظةر  ظةضةر  هئسابالنمايدذ.  كةتكةنلعك  تأضةص  تةثتىشع  ظايالنعث 
كةتكةنلعك  تأضةص  تةثتىشع  ظايالنعث  حاغدا  كةتكةن  ظألىص  ظعككعسع  هةر 

هئساصلعنعدذ(. 
تةرةصنعث  ظعككع  بولذص  كةتكةن  ظألىص  ظعككعسع  هةر  خوتذننعث  ـ  ظةر 
ظعختعالص  ظارعسعدعكع  ظذالرنعث  قالغان،  ظعختعالصلعشعص  معراسخذرلعرع 
سأزع  معراسخذرلعرعنعث  ظةرنعث  بولسا،  هةققعدة  معقدارع  تويلذقنعث 
قانحعلعك  معقدارعنع  تويلذقنعث  ظذالر  ظىحىن  شذنعث  ظئلعنعدذ.  ظئتعبارغا 
دئضةن بولسا، ظايالنعث معراسخذرلعرعغا شىنحعلعك بئرعش الزعمدذر. بذ هالدا 
تويلذققا سئلعشتذرذص  بئرعلضةن  تةثتىشعضة  ظذنعث  تويلذقعنع  ظايالنعث  ظذ 
حاغدا  كةتكةن  ظألىص  ظعككعسع  هةر  خوتذن  ـ  ظةر  حىنكع  بئكعتعلمةيدذ. 
ظعمام  حىنكع  سئلعشتذرذلمايدذ.  تةثتىشعضة  ظذنعث  ظايالنع  كةتكةن  ظألىص 
بوعيحة  كأزقارعشع  نعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظةبذهةنعفة 
ظةر ـ خوتذننعث هةر ظعككعسع ظألىص كةتكةندعن كئيعن ظايالنعث تويلذقعنع 
ظةضةر  ظئلعنمايدذ.  ظئتعبارغا  تويلذقع  تةثتىشعنعث  ظذنعث  ظىحىن  بةلضعلةش 
ظعختعالص  ظارعسعدعكع  معراسخذرلعرعنعث  خوتذنالرنعث  ـ  ظةر  كةتكةن  ظألىص 
تويلذقنعث )معقدارع هةققعدة ظةمةس( تويلذقنعث تةيعن قعلعنغان ياكع تةيعن 
تويلذقنعث  معراسخذرلعرع  ظايالنعث  ظةضةر  بولسا،  هةققعدة  قعلعنمعغانلعقع 
قعلعنغانلعقعنع  تةيعن  ظذنعث  كةلتىرةلمعسة  صاكعت  قعلعنغانلعقعغا  تةيعن 
ظئتعبارغا  سأزع  معراسخذرلعرعنعث  ظةرنعث  بولغان  تةرةص  قعلغان  ظعنكار 
قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام  )بذ  ظئلعنعدذ. 
ظعمام  بعلةن  ظةبذيىسىف  ظعمام  ظةمما  مذمكعن(.  بولعشع  قارعشع  كأز  نعث 
مذهةممةد )اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!(: »بذ هالةتتة يةنة ظايالنعث 
معراسخذرلعرعغا خذددع ظةر ـ خوتذن هايات ؤاقتعدعكعضة ظوخشاش ظايالنعث 
تةثتىشعضة بئرعلضةن تويلذقنعث معقدارعدا تويلذق بئرعلعدذ« دةيدذ. صةتعؤا 
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ظعمام  يةنة  هةقتة  بذ  بئرعلعدذ.  بويعحة  قارعشع  كأز  ظعمامنعث  ظعككع  بذ 
مالعك، ظعمام شافعظعي ؤة ظعمام ظةهمةد )اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!( 
قاتارلعقالرمذ شذنداق دئدع. لئكعن ظعمام شافعظعي: »)توي قعلغان ؤاقتعدا 
تويلذقنعث تةيعن قعلعنمعغانلعقعغا( قةسةم ظئحعشعشكةندعن كئيعن ظايالغا 
ظذنعث تةثتىشعضة بئرعلضةن تويلذقنعث معقدارعدا تويلذق بئرعلعدذ« دئدع. 

ظةمما ظعمام مالعك: »قةسةم ظئحعشعشنعث زأرىرعيعتع يوق« دئدع.)1( 
بعر ظايالغا ظذنعث تةثتىشعضة بئرعلضةن تويلذقنعث معقدارعدعكع تويلذقنعث 
ظةرضة  ظأزعنع  ظايال  ظذ  ظةضةر  قعلعنعشع،  هأكىم  بئرعلعشكة  هةممعسع 
قالغان  ظعختعالصلعشعص  هةققعدة  تويلذق  بعلةن  ظةر  ظعلضعرع  تاصشذرذشتعن 
تاصشذرذص  ظئرعضة  ظأزعنع  ظايال  ظذ  ظةضةر  بولعدذ.  شذنداق  ظةهؤال  بولسا، 
بولغاندعن كئيعن ظذنعث بعلةن ظئرع ظارعسعدا تويلذق هةققعدة ظعختعالص يىز 
بئرعص قالغان بولسا، مةيلع ظايال هايات بولسذن مةيلع ظألىص كةتكةن بولسذن 
هةممعسع  تويلذقنعث  معقداردعكع  بئرعلضةن  تةثتىشعضة  ظذنعث  ظايالغا  ظذ 
بئرعلعشكة هأكىم قعلعنمايدذ. حىنكع هةر قانداق بعر ظايال ظأزعنع ظئرعضة 
تاصشذرذشتعن ظعلضعرع ظادةتتة )ظئرعدعن تويلذققا هئسابالص( ظازراق بولسعمذ 
بئرعلضةن  تةثتىشعضة  ظذنعث  ظايالغا  ظذ  ظىحىن  ظالعدذ. )شذنعث  نةرسة  بعر 
تويلذقنعث معقدارعدعكع تويلذقنعث هةممعسع بئرعلعشكة هأكىم قعلعنمايدذ(. 
ظةكسعحة ظذنع: سعز ياكع ظةرضة ظأزعثعزنع تاصشذرذشتعن ظعلضعرع ظذنعثدعن 
ظالغان تويلذقعثعزنع ظئتعراص قعلعسعز ياكع سعزضة )ظةمةلعيةتتة ظالمعغان 
ظعلضعرع(  تاصشذرذشتعن  ظئرعضة  )ظأزعنع  ظايال  بعر  ظادةتتة  بولسعثعزمذ( 
ظالعدعغان معقداردعكع تويلذقنع ظالدع دةص هأكىم قعلعمعز، دةص ظةسكةرتعلعدذ 
ؤة شذنحعلعك صذلنع ظالغانلعقعغا هأكىم قعلعنعدذ، ظاندعن ظذنعثغا ظذنعثدعن 

قالغعنع بئرعلعدذ)2(.))(           
))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 362 ـ بةت.

)2(  بعر ظايال ظأزعنع ظئرعضة تاصشذرغاندعن كئيعن يةنع ظئرعنعث ظأيعضة يأتكىلىص بارغاندعن كئيعن ظئرع بعلةن تويلذق 
هةققعدة ظعختعالص يىز بئرعص قالغان ؤة ظذ يذرتنعث ظادعتعدة ظادةتتة ظايالالر ظئرعنعث ظأيعضة بئرعشتعن ظعلضعرع تويلذققا 
هئسابالص ظةث ظاز 00) سذم صول ظالعدعغان بولسا، بذ هالدا ظذ ظايالغا ظذنعث تةثتىشعضة ظئلعنغان تويلذقنعث هةممعسع 
بئرعلمةيدذ. يةنع ظذ ظايالنعث تةثتىشعضة 000) سذم تويلذق ظئلعنغان بولسا، ظذنعثغا 000) سذمنعث هةممعسع بئرعلمةيدذ. 
ظذ ظايالنع دةسلةص ظأزعنع ظئرعضة تاصشذرذشتعن ظعلضعرع قانحعلعك صذل ظالغانلعقعنع ظئتعراص قعلعشقا بذيرذلعدذ. ظةضةر ظذ 
ظايال ظئتعراص قعلسا، ظذ معقداردعكع صذل ظذ 000) سذم صذلدعن حعقعرؤئتعلعص بئرعلعدذ. ظةضةر ظذ ظئتعراص قعلمعسا، مةيلع 
ظذ ظايال ظعلضعرع تويلذقعغا هئسابالص صذل ظالغان بولسذن مةيلع ظالمعغان بولسذن ظذنع ظادةت بويعحة 00) سذم ظالدع، دةص 

تذرذص ظذنعثغا 000) سذمدعن قالغعنع بولغان 900 سذم بئرعلعشكة هأكىم قعلعنعدذ. ت.
)3(  >ظةددذررذلمذختار<، 2 ـ توم، 363 ـ بةت. 
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ظةرنعث ظايالعغا ظةؤةتعص بةرضةن نةرسعسعنعث هأكمع

بعر ظادةم ظايالعنع مةيلع ظأيعضة يأتكةص كئلعشتعن ظعلضعرع بولسذن مةيلع 
ظذنعثدعن كئيعن بولسذن >تويلذق< ياكع >هةدعية< دئمةستعنال ظايالعغا صذل 
ياكع كعيعم ـ كعحةك ياكع يةيدعغان نةرسة ظةؤةتعص بةرضةن، ظاندعن: مةن ظذ 
نةرسعنع تويلذققا هئسابالص ظةؤةتعص بةرضةن ظعدعم، دئضةن بولسا ظذنعث بذ 
سأزع قوبذل قعلعنمايدذ. حىنكع ظذ نةرسة >هةدعية< دةص قوبذل قعلعنغاندذر. 

شذنعث ظىحىن ظذ نةرسة كئيعن >تويلذق< هئسابالنمايدذ)1(.   
ظةضةر ظايال )ظةرنعث ظأزعضة( ظةؤةتعص بةرضةن نةرسعلعرعنع >هةدعية< 
نةرسعلةرنع(  ظذ  بةرضةن  ظةؤةتعص  قعلعص  ظعنكار  )بذنعثغا  ظةر:  دئضةن، 
>تويلذق< ياكع >نةصعقة< ياكع >ظأتنعضة< بئرعص تذرغان نةرسعلةر دئضةن 
بولسا، ظةر سأزعنعث توغرا ظعكةنلعكعنع ظعسصاتالص قةسةم ظئحعشكة بذيرذلعدذ. 
ظةضةر ظةر قةسةم ظعحسة، ظذنعث سأزع قوبذل قعلعنعدذ. ظةضةر هةر ظعككع تةرةص 
كةلتىرسة،  صاكعت  ظعسصاتالص  ظعكةنلعكعنع  توغرا  سأزلعرعنعث  ظأزلعرعنعث 
ظايالنعث صاكعتع قوبذل قعلعنعدذ. ظةضةر ظةر )ظأزعنعث دئضةن سأزعنعث توغرا 
ظعكةنلعكعنع ظعسصاتالص( قةسةم ظعحكةن ؤة )ظايالغا ظةؤةتعص بةرضةن نةرسة 
ظايالنعث يئنعدا( تئخع ظعشلعتعلعص بولماي ساقـ  ساالمةت ساقالنغان بولسا، 
ظايال ظذ نةرسعنع ظةرضة قايتذرذص بئرعدذ ؤة ظذنعثدعن ظةضةر بذرذن تويلذققا 
هئسابالص بعر نةرسة ظالغان بولسا، تويلذقعنعث قالغعنع تةلةص قعلعدذ. ظةضةر 
تويلذقعنعث  بولسا،  ظالمعغان  نةرسة  بعر  هئسابالص  تويلذققا  بذرذن  ظةردعن 
هةممعسعنع تةلةص قعلعص  ظالعدذ. ظةضةر ظةؤةتعلضةن نةرسة يوقاص كةتكةن ؤة 
ظةرـ  خوتذنالرنعث بعرعنعث يةنة بعرعنعث ظىستعدة بعر نةرسعسع قالغان بولسا، 
تةلةص  نةرسعسعنع  قالغان  تةرةصتعن  بعر  يةنة  تةرةص  قالغان  نةرسعسع  بعر 
قعلعدذ. ظةمما ظةضةر يوقاص كةتكةن نةرسعنعث قعممعتع ظايالنعث تويلذقعنعث 
قعممعتع بعلةن باراؤةر بولسا، هةر ظعككع تةرةص بعر ـ بعرعدعن بعر نةرسة 

تةلةص قعلعشمايدذ. 
ظةضةر ظايالمذ )ظةر ظذنعثغا بعر نةرسة ظةؤةتعص بةرضةندعن كئيعن( ظةرضة 
ياكع  كةتكةندعن  ظايرعلعص  بئرعش،  تويلذق  معقداردا  مةلذم  ظعلضعرع  تويدعن  ظايالغا  ظادعتعدة  يذرتالرنعث  بةزع    )((
بعلةن  ظةر  بعر  ظايال  بعر  بولذص،  بار  ظادعتع  بئرعش  تويلذق  معقداردا  مةلذم  كئيعن  بولغاندعن  تذتذص  ظأي  مذددةت  بعر 
نعكاهالنغاندعن كئيعن ظذنعثغا بئرعلضةن نةرسعلةرنعث هأكمعنعث قانداق بولعدعغانلعقع هةققعدة ظالعمالر يذقعرعدا بايان 

قعلعنغان هأكىملةرنع بةرضةن. ت.
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بعر نةرسة ظةؤةتعص بةرضةن، ظاندعن ظةر ظأزعنعث ظايالغا ظةؤةتعص بةرضةن ظذ 
ظةؤةتعص  ظةرنعث  ؤة  دئضةن  نةرسة،  تذرغان  بئرعص  >ظأتنعضة<  نةرسعسعنع 
بةرضةن ظذ نةرسعسع تاماقتعن باشقا كعيعم ـ كعحةككة، تعرعك قويغا، قويرذق 
بولسا،  بولغان  نةرسة  بولعدعغان  ساقلعغعلع  ظوخشاش  هةسةلضة  مايغا، 
ظةر  ظةضةر  ظئلعؤالعدذ.  قايتذرذص  نةرسعسعنع  بةرضةن  ظةؤةتعص  ظةرضة  ظايال 
ظايالنعث ظةؤةتعص بةرضةن نةرسعسعنع يوقذتذص قويغان بولسا، ظايال ظةردعن 
ظايالغا  ظةرنعث  ظةضةر  ظالعدذ.  قايتذرذص  نةرسعنع  ظوخشاش  نةرسعضة  ظذ 
تاماق  ظوخشاش  ضأشكة  صذشذرذلغان  ؤة  نانغا  نةرسعسع  بةرضةن  ظةؤةتعص 
بولسا، بذ نةرسعنعث قانداق نةرسة ظعكةنلعكع هةققعدة ظايالنعث قةسةم بعلةن 
ياكع  >تويلذق<  ظذنع  ظةر  ظةضةر  )يةنع  ظئلعنعدذ.  ظئتعبارغا  سأزع  دئضةن 
>ظأتنعضة< بئرعص تذرغان نةرسة، دئضةن بولسعمذ ظايال قةسةم ظعحعص تذرذص 
بذ >هةدعية< دئسة، ظايالنعث دئضةن سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.( حىنكع نانغا 
نةرسة  بئرعلضةن  ظأتنعضة  نةرسعلةرنعث  ظوخشاش  ضأشكة  صذشذرذلغان  ياكع 
ياكع تويلذق بولذشعنع ظادةت قوبذل قعاللمايدذ. شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظةر 
ظايالغا ناؤاتغا ؤة كةمصذتكة ظوخشاش تاتلعق نةرسعلةر بعلةن بعللة كعيعم ـ 
كعحةك ظةؤةتكةن بولسا، بذ هالدعمذ ظةرنعث سأزع ظةمةس )ظايالنعث دئضةن 
سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعشع( الزعم. )يةنع ظةضةر ظةر ظذ نةرسعلةرنع >تويلذق< 
هةدعيةدذر  نةرسعلةر  بذ  ظايال  دئسة،  نةرسة  تذرغان  بئرعص  ظأتنعضة  ظاكع 
دئسة، ظايالنعث دئضةن سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.( حىنكع ظعنسانالرنعث ظأرص 
نةرسعلةر  بئرعلضةن  ظةؤةتعص  ظايالغا  بعلةن  تىرىملةر  ـ  تاتلعق  ظادعتعدة  ـ 

>هةدعية< هئسابلعنعدذ. 
شذنعثدةك يةنة ظةر ظايالنع ظأيعضة يأتكةص كئلعشتعن ظعلضعرع هئيتالردا 
ؤة )باهارنعث كةلضةنلعكع مذناسعؤئتعضة ظوخشاش( بعرةر مذناسعؤةت سةؤةبع 
بعلةيزىكلةر  ـ  ظىزىك  ؤة  كعحةك  ـ  كعيعم  بةرضةن  ظةؤةتعص  ظذنعثغا  بعلةن 
كةلضةن  يأتكةص  ظأيضة  ظايالنع  يةنة  شذنعثدةك  هئسابلعنعدذ.  >هةدعية< 
كعحةكلةرمذ  ـ  كعيعم  ياكع  صذل  بئرعلضةن  ظايالغا  ظةتتعضعنع  كئحعسعنعث 
>هةدعية< هئسابلعنعدذ. حىنكع بذ نةرسعلةر ظأرص ـ ظادةتتة >ظةتتعضةنلعك 

هةدعيةسع< دةص ظاتعلعدذ. 
بعر ظادةم بعر ظادةمنعث باالغةتكة يةتكةن قعزعغا خئرعدار بولغان ؤة ظذ 
قعزغا بعر قعسعم نةرسعلةرنع ظةؤةتكةن، كئيعن قعزنعث دادعسع قعزعنع ظذ 
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ظادةمضة بةرمعضةن ياكع قعزنعث ظأزع ظذنعث بعلةن توي قعلعشقا قوشذلمعغان 
بولسا، ظةضةر ظذ قعزغا >تويلذق< دةص ظةؤةتعص بئرعلضةن نةرسعلةر ظأز صئتع 
نةرسعلةر  ظذ  ظةضةر  قايتذرؤالعدذ.  ظأزعنع  نةرسعلةرنعث  ظذ  ظادةم  ظذ  بولسا، 
ظعشلعتعش سةؤةبع بعلةن ظأزضعرعص كةتكةن بولسعمذ، لئكعن ظذ نةرسعلةرنعث 
ظأزع ساقلعنعص قالغان بولسا، ظذ ظادةم ظذ نةرسعلةرنع قايتذرذص ظالعدذ. ظةضةر 
ظذ نةرسعلةر يوق بولذص كةتكةن بولسا، ظذ نةرسعلةرنعث بةدعلعنع قايتذرذص 
بئرعلضةن(  بةدعلعضة  صايدعلعنعش  )ظايالدعن  >تويلذق<  حىنكع  ظالعدذ. 
ظىحىن  بةدعلع  ظذنعث  ظىحىن(  صايدعلعنالمعغانلعقع  )ظايالدعن  نةرسعلةردذر. 
بةرضةن نةرسعلعرعنع قايتذرذص ظئلعش توغرعدذر. شذنعثدةك يةنة ظعشلعتعلعص 
ظئلعش  قايتذرذص  هةدعيةلةرنعمذ  قويذلغان  ساقالص  قولعدا  قعزنعث  كئتعلمةي 
ظعشلعتعلعص  ياكع  كةتكةن  بولذص  يوق  هةدعيةلةر  بةرضةن  ظةضةر  توغرعدذر. 
كئتعلضةن بولسا، ظذالر قايتذرذص ظئلعنمايدذ. ظةضةر ظةؤةتعلضةن هةدعية رةخ 
ظذنع  بولسا،  بولغان  كعيعص  تعكعص  كعيعم  ياكع  بويذغان  ظذنع  قعز  بولذص 

قايتذرذص ظااللمايدذ. 
دةؤا  دةص  >تويلذق<  نةرسعلةرنع  بةرضةن  ظةؤةتعص  ظئرع  ظايال  بعر 
قعلغان، ظةر ظذنع ظايالعمنعث يئنعدا ظامانةت قويذص قويذش ظىحىن ظةؤةتعص 
بولسا،  قعلغان  دةؤا  ظعكةنلعكعنع  ظامانةت  ظذنعث  دةص  نةرسعلةر،  بةرضةن 
بولسا،  تعصعدعن  تويلذقنعث  بةرضةن  ظايالغا  نةرسعلةر  ظذ  ظةؤةتعلضةن  ظةضةر 
ظايالغا  نةرسعلةر  ظذ  ظةضةر  ظئلعنعدذ.  ظئتعبارغا  سأزع  ظايالنعث  هالدا  بذ 
بةرضةن تويلذقنعث تعصعدعن ظةمةس باشقا خعلدعكع نةرسعلةر بولسا، بذ هالدا 
ظةرنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. حىنكع ظةمةلعيةت شذنع كىحلةندىرعدذ. بعر 
ظايالنعث ظئرع ظةؤةتعص بةرضةن نةرسعلةرنع >تويلذق< دةص دةؤا قعلعشعنعث 
ظالدعنع  ظئلعؤئلعشنعث  قايتذرذص  نةرسعلةرنع  ظذ  ظةرنعث  بولسا،  صايدعسع 
ظئلعش ظىحىندذر)1(. ظةمما ظةرنعث ظذنع ظامانةتكة قويذص قويغان نةرسة دةص 
دةؤا قعلعشعنعث صايدعسع بولسا، ظةضةر ظايالنعث يئنعدا ظذ نةرسعنعث ظأزع 
بولسا، ظذنع قايتذرذص ظئلعش، ظةضةر ظايال ظذنع ظعشلعتعص كةتكةن بولسا، 

ظذنع تألعتعص ظئلعش ظىحىندذر.)2(
))(  حىنكع بعر ظةر ظايالع بعلةن بعر قئتعم جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةن ياكع ظايرعم بعر يةردة يالغذز قالغاندعن كئيعن 

ظذنعثغا بةرضةن تويلذقنع قايتذرذص ظئلعؤئلعشع توغرا ظةمةستذر. ت.
)2(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 365 ـ بةت.
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بعر ظادةم، ظعددعتع حعققاندعن كئيعن توي قعلعشنع كأزدة تذتذص باشقا 
بعر ظةرنعث ظعددعتعنع تذتعؤاتقان بعر ظايالغا صذل خةجلةص بةرضةن ؤة ظاخعرعدا 
قايتذرذص  صذلعنع  بةرضةن  ظايالغا خةجلةص  ظذ  ظةر  بولسا،  ظالغان  ظايالنع  ظذ 
ظالمايدذ. ظةضةر ظذ ظايال )ظعددعتع حعقعص بولغاندعن كئيعن( ظذ ظادةم بعلةن 
توي قعلعشقا ظذنعمعغان بولسا، بذ هالدا ظةضةر ظةر ظذ ظايالغا خةجلةص بةرضةن 
ظالعدذ.  صذل ظذنعث قولعغا بةرضةن صذل بولسا، ظذ ظادةم ظذ صذلنع قايتذرذص 
ظةضةر ظذ صذل ظذ ظايال بعلةن بعللة تاماق يعضةن ؤة بعر نةرسة ظعحكةن حاغالردا 
ظذ  ظادةم  ظذ  ظااللمايدذ. حىنكع  قايتذرذص  ظذنع  بولسا،  صذل  بةرضةن  خةجلةص 
تألىمةكحع  ظايال  ظةضةر  ظذ،  ياكع  بةرمعضةن  تذتقذزذص  قولعغا  ظذنعث  صذلنع 

بولسا قانحعلعك تألةيدعغعنع بعلضعلع بولمايدعغان صذلدذر.
بعر ظادةم ظايالعغا حعقعم قعلعص بةرضةن، ظاندعن ظعككعسعنعث ظارعسعدعكع 
ظوخشاش  قالغعنعغا  حعقعص  ظئمعلدةش  ظعككعسع  مةسعلةن  نعكاهنعث، 
حعققانلعق  ظوتتذرغا  بولذص  ظاشكارا  ظعكةنلعكع  نعكاه  توشمعغان  شةرتعضة 
سةؤةبع بعلةن ظذ ظادةم ظايالعدعن ظايرعلعص كةتكةن بولسا، ظذ ظادةم قازعنعث 
ظايالدعن  صذلعنع  بةرضةن  قعلعص  حعقعم  ظايالعغا  بعلةن  بئرعشع  بةلضعلةص 
ظالعدذ. حىنكع ظعككعسعنعث ظارعسعدعكع نعكاهنعث شةرتكة توشمعغان بعر 
نعكاه ظعكةنلعكع ظاشكارا بولذشع بعلةن ظذ ظايالنعث ظةرنعث صذلعنع ظذنعثغا 
هةقلعق بولمعسعمذ ظالغانلعقع ظاشكارا بولغان بولعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم ظايالغا 
قازعنعث بةلضعلةص بئرعشعحة ظةمةس ظأز ظعختعيارع بعلةن خةجلةص بةرضةن 

بولسا، ظذ صذلدعن ظازراقمذ ظئلعشع توغرا بولمايدذ.)1( 
بعر دادا ساق ؤاقتعدا قعزعغا )ظعشكاصقا ياكع ماشعنعغا ظوخشاش( بعر 
سايمان بةرضةن بولسا، ظذ ظادةمنعث ياكع ظذ ظادةم ظألىص كةتكةندعن كئيعن ظذنعث 
معراسخذرلعرعنعث ظذ قعزدعن ظذ نةرسعنع قايتذرذص ظئلعشع توغرا ظةمةس. 
ظةمما ظذ ظادةم ظةضةر ظذ سايماننع قعزعغا ظألىص كةتكةن كئسعلعدة بةرضةن 
بولسا، ظذ )ظألىص كئتعش ظالدعدا( معراسخذرلعرعنعث بةزعسعضة ظايرعم بعر 
نةرسة بةرضةن هئسابلعنعدذ. شذنعث ظىحىن ظةضةر باشقا معراسخذرالر ظذنعثغا 

رازع بولمعسا، ظذ ظادةمنعث قعزغا ظذ سايماننع بئرعشع توغرا ظةمةس.  
سايمان  بعرةر  ؤاقتعدا  كعحعك  قعز  ظذ  قعزغا  دادا  بعر  يةنة  شذنعثدةك 

))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 365 ـ بةت.
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ظئلعص قويغان بولسا، دادا مةيلع ظذ سايماننع قعزعغا ظألىص كئتعش كئسعلعدة 
تاصشذرذص بةرسذن مةيلع صةقةت تاصشذرذص بةرمعسذن قعز دادعنعث سايماننع 
ظعضعسع  سايماننعث  ظذ  بعلةن  سةؤةبع  قويذشع  ظئلعص  ظاتاص  ظذنعثغا 
هئسابلعنعدذ. ظةضةر دادا ظذ سايماننعث صذلعنع بئرعص بولغعحة ظألىص كةتكةن 
بولسا، ظذنع ساتقان ظادةم ظذنعث صذلعنع ظذ ظادةم قالدذرذص كةتكةن  مال ـ 
دذنيادعن ظئلعؤالعدذ. ظذ ظادةمنعث معراسخذرلعرعنعث ظذ سايماننع ظذ قعزدعن 

ظئلعؤئلعش هةققع يوق. 
بالعسعغا  بولسذن(  ظوغذل  مةيلع  بولسذن  قعز  )مةيلع  ظادةم  بعر  ظةضةر 
ظذ  بالعسعغا  دئسة،  تاصاي  يول  بعر  ظىحىن  قايتذرؤئلعش  نةرسعنع  بةرضةن 
نةرسعنع بةرضةندة ضذؤاهحع حاقعرتعص كعرعص ضذؤاهحعنعث ظالدعدا ظذ نةرسعنع 
بالعسعغا >ظأتنة< دةص بئرعش الزعم)1(. بالعسعغا بةرضةن نةرسعنع قايتذرذص 
ظئلعشنعث ظةث ظعهتعياتلعق يذلع دادا ظذ نةرسعنع بالعسعدعن سئتعلعؤالعدذ، 
بالعسع ظذ نةرسعنعث صذلعنع دادعسعدعن ظالماي ظأتىؤئتعدذ. حىنكع  ظاندعن 
دادا ظذ نةرسعنع بالعسع كعحعك ؤاقتعدا ظذنعثغا ظاتاص ظئلعص قويغان بولعشع 
مذمكعن. ظةضةر دادا ظذ نةرسعنع بالعسعغا ظاتاص ظئلعص قويغان بولسا، دادعنعث 
ظذنع )بةرضةندة ضذؤاهحعنعث ظالدعدا >ظأتنة< دةص بئرعشع بعلةن( قايتذرذص 

ظئلعشع توغرا بولمايدذ.
بعر ظايالنعث مةيلع قئرعندعشع بولسذن ياكع دادعسع بولسذن ياكع ظذنعثدعن 
يأتكىلىص  ظأيعضة  ظةرنعث  ظايالنعث  ظذ  بولسذن  تذغقانلعرع  ـ  ظذرذق  باشقا 
بعر  ظةردعن  تذرذؤئلعص  قئتعلماي  تئضعشعضة  ظةرضة  ظذنعث  ياكع  بئرعشعغا 
نةرسة ظالغان بولسا، مةيلع ظذ نةرسة بار بولسذن مةيلع ظعشلعتعص بولذنغان 
بولسذن ظةر ظذ نةرسعنع بةرضةن ظادةمدعن قايتذرذص ظئلعشع الزعم. حىنكع ظذ 

صارة بةرضةنلعك هئسابلعنعدذ.
باشقا  مةيلع  بولسذن  ظادةملعرعدعن  ظايالنعث  مةيلع  ظادةم  بعر  ظةضةر 
بذزذشقا  ياكع  ياخشعالشقا  ظارعسعنع  باجعنعث  ـ  قذدا  بولسذن  ظادةملةردعن 
قادعر بوالاليدعغان بعر كعشعضة قذدا ـ باجعنعث ظارعسعنع ياخشعالص قويذش 
ظادةم  ظذ  بولسا،  بةرضةن  نةرسة  بعر  دةص  هةققعث،  ظعش  سئنعث  بذ  ظىحىن: 
ـ  قذدا  ظادةم  ظذ  ظةضةر  ظالمايدذ.  قايتذرذص  كعشعدعن  ظذ  نةرسعنع  ظذ  كئيعن 

))(  حىنكع ظأتنعضة بةرضةن نةرسعنع خالعغان ؤاقتعدا قايتذرذص ظالسا بولعدذ. ت.  
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كعشعضة:  بوالاليدعغان  قادعر  بذزذشقا  ياكع  ياخشعالشقا  ظارعسعنع  باجعنعث 
سةن بذ نةرسعنع ظئلعص قذدا ـ باجعنعث ظارعسعنع بذزذشقا هةرعكةت قعلما، 
دةص بةرضةن بولسا، ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظذ كعشعدعن قايتذرذص ظئلعؤالعدذ. 
حىنكع ظذ )ظعش هةققع ظةمةس( صارة بةرضةنلعك هئسابلعنعدذ. ظعش هةققع، 
دئضةن بعرةر ظعشنعث قارشعسعدا بولعدذ. ظةمما )ظعككع ظاظعلعنعث ظارعسعنع 

بذزذشقا هةرعكةت قعلماي تذرغانلعق بولسا(، بعرةر ظعش هئسابالنمايدذ.
بعر دادا قعزعغا بعر نةرسة بئرعص بولذص كئيعن ظذ ياكع ظألىص كةتكةندعن 
كئيعن ظذنعث معراسخذرلعرع ظذ نةرسة ظذ قعزغا >ظأتنة< سىصىتعدة بئرعلضةن، 
دئضةن، قعز ياكع قعز ظألىص كةتكةندعن كئيعن ظذنعث ظئرع ظذ نةرسعنع معراس 
قعلعص ظئلعش ظىحىن ظذ نةرسة )ظأتنة سىصىتعدة ظةمةس( صىتىنلةي ظعضة قعلعص 
بئرعلضةن، دئضةن بولسا، ظةضةر شذ يذرتنعث ظأرص ـ ظادعتعدة بعر دادا قعزعغا 
بولسا،  بئرعدعغان  قعلعص  ظعضة  صىتىنلةي  ظةمةس  ظأتنة  نةرسعنع  ظذنحعلعك 
ظئتعبارغا  ظئرعنعث سأزع  ظذنعث  كئيعن  كةتكةندعن  ظألىص  ظذ  ياكع  قعزنعث 
دادا  بعر  نةرسعنع  ظذنحعلعك  ظادعتعدة  ـ  ظأرص  يذرتنعث  ظةمما شذ  ظئلعنعدذ. 
قعزعغا خالعسا ظأتنعمذ بئرعدعغان، خالعسا صىتىنلةي ظعضة قعلعص بئرعدعغان 
ظعش بولسا، ظةضةر دادا ظأزعنعث ظذ نةرسعنع قعزعغا >ظأتنة< دةص بةرضةنلعكعضة 
نةرسعنعث  ظذ  دادا  ظةضةر  ظئلعنعدذ.  ظئتعبارغا  سأزع  دادعنعث  ظعحسة  قةسةم 
قايتذرذص  نةرسعنع  ظذ  بولسا،  حعقارغان  يئنعدعن  ظأز  هةممعسعنع  صذلعنعث 
ظاالاليدذ. ظةمما دادا ظةضةر ظذ نةرسعنعث صذلعنعث بةزعسعنع قعزعغا >تويلذق< 
ظىحىن كةلضةن صذلدعن، بةزعسعنع )ظأز يئنعدعن حعقارغان( بولسا، صةقةت ظأز 
يئنعدعن حعقارغان صذلنعال قايتذرذص ظالعدذ. ظةضةر دادا يىز ـ ظابرذيلذق ظادةم 
بولسا، قعزعغا بةرضةن نةرسعنع: مةن بذنع ظذنعثغا ظأتنعضة بةرضةن، دئضةن 
سأزع قوبذل قعلعنمايدذ. )حىنكع ظئسعل يىز ـ ظابرذيلذق ظاظعلعدة دادعنعث 
ظذنحعلعك نةرسعنع قعزعغا ظأتنعضة ظةمةس هةدعية بئرعؤئتعشع ظعهتعمالغا 

بةكرةك يئقعندذر.( 
بةزع ظالعمالر: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »شةرتلةرنعث ظعحعدة ؤاصا 
قعلعشقا ظةث هةقلعق بولغان شةرت ظايالالرنع هاالل قعلعص ظالغان شةرتلةردذر« 
دئضةن هةدعسعنع صاكعت قعلعص تذرذص، ظةضةر بعر ظايالنعث دادعسع ياكع ظذنعث 
قئرعندعشع ظذ ظايالنع ظالماقحع بولغان ظادةمضة، ظأزلعرعضعمذ بعرةر نةرسة 
ظئلعشعنع شةرت قعلغان بولسا، ظذ ظايالنع ظالماقحع بولغان ظادةمنعث ظذنع 
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ظئلعشع الزعمدذر، حىنكع ظذمذ ظايالالرنع هاالل قعلعص ظالغان شةرتلةرنعث 
»مةزكذر  قاتارلعقالر:  زأهرعي  ؤة  تاؤذس  ظاتا،  دئدع.  كعرعدذ،  ظعحعضة 
تذتعلعدذ«  قويغان( شةرتلةر كأزدة  ظايالالر )ظةرلعرعضة  صةقةت  شةرتلةردعن 
حعقارغان  هأكىم  شذنداق  ظابدذلظةزعزمذ  ظعبنع  ظأمةر  هةقتة  بذ  دةيدذ. 
ظعدع. بذ هةقتة يةنة سةؤرع ؤة ظةبذظذبةيدعلةرمذ شذنداق قاراشتعدذر. ظةلع 
ظذنعث  ياكع  دادعسعنعث  قاتارلعقالر: »قعزنعث  ظعبنع هذسةيعن ؤة مةسرذق 
نةرسة  ظذنداق  )ماثا  ظادةمضة،  بولغان  ظالماقحع  ظذنع  قئرعنداشلعرعنعث 
ظئلعص بةر، مذنداق نةرسة ظئلعص بةر، دةص( شةرت قويذش هةققع بار« دئدع. 
قعزغا  بذيرذلغان شةرتتعن(  قعلعشقا  ؤاصا  ظعكرةمة: »)مةزكذر هةدعستعكع 
ظعضة بولذص ظذنع ياتلعق قعلغان ظادةمنعث قويغان شةرتع كأزدة تذتعلعدذ« 
)قعزنع  دادعسعال  ظذنعث  صةقةت  جةمةتعدعن  »قعزنعث  ظالعمالر:  بةزع  دئدع. 
بالعنعث  دادعنعث  بعر  حىنكع  قويااليدذ،  شةرت  ظادةمضة(  بولغان  ظالماقحع 

مئلعغا قول ظذزارتعش هةققع بار« دةيدذ. 
ظايال  بعر  قاتارلعقالر  زذبةير  ظعبنع  ظأرؤة  ؤة  مذسةييةب  ظعبنع  سةظعد 
نعكاهلعنعشتعن ظعلضعرع ظذنعث جةمةتعنعث ظذنع ظالماقحع بولغان ظادةمضة 
قويغان شةرتلعرعنعث ظارعسع بعلةن ظذ ظايال نعكاهلعنعص بولغاندعن كئيعن 
شةرتلعرعنعث  قويغان  ظادةمضة  بولغان  ظالماقحع  ظذنع  جةمةتعنعث  ظذنعث 
ظأزعنعث  ظةرنعث  ظايال  بعر  »قايسع  دئدع:  مذنداق  ظايرعص  ظارعسعنع 
نعكاهلعنعشتعن  بعلةن  ظذنعث  ظئلعشعنع  نةرسة  بعرةر  جةمةتعدعكعلعرعضة 
ظةر  ظايال  ظذ  ظةضةر  بولعدذ.  ظايالنعث  ظذ  نةرسة  ظذ  قعلسا،  شةرت  ظعلضعرع 
بعلةن نعكاهلعنعص بولغاندعن كئيعن ظذ شةرتنع ظئرعضة قويغان بولسا، ظذ 

نةرسة ظذنعث جةمةتعدعكعلعرعنعث بولعدذ.«
مةزكذر  »ظةضةر  قعلسذن!(:  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  مالعك  ظعمام 
شةرت )بةك بذرذن ظةمةس ظةكسعحة( ظايالنع ظةرضة نعكاهاليدعغان حاغنعث 
ظأزعدة بولسعمذ، ظذ نةرسة يةنة ظايالنعث بولعدذ. ظةضةر مةزكذر شةرت نعكاهنع 
ظأتكىزىص بولغاندعن كئيعن قويذلغان بولسا، ظذ نةرسة كعمضة ظاتاص ظئلعنغان 
بولسا شذنعث بولعدذ« دةص ظأزعنعث بذ قارعشعغا تأؤةندعكع هةدعسنع صاكعت 

قعلعص كةلتىردع: 
ظةبذداؤذد، نةساظعي ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر ظةمرع ظعبنع شذظةيبنعث 
رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  بوؤعسعدعن 
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قعلعدذ: »قايسع بعر ظايال ظةرنعث ظأزعنعث جةمةتعدعكعلعرعضة بعرةر نةرسة 
نةرسة  ظذ  قعلسا،  شةرت  ظعلضعرع  نعكاهلعنعشتعن  بعلةن  ظذنعث  ظئلعشعنع 
كئيعن  بولغاندعن  نعكاهلعنعص  بعلةن  ظةر  ظايال  ظذ  ظةضةر  بولعدذ.  ظايالنعث 
بولسا  ظئلعنغان  ظاتاص  كعمضة  نةرسة  ظذ  بولسا،  قويغان  ظئرعضة  ظذ شةرتنع 
شذنعث بولعدذ. بعر ظادةم قعزع ياكع هةمشعرعسعنعث سةؤةبع بعلةن هةدعية 
بئرعلعشكة ظةث هةقلعقتذر )يةنع بعر ظادةمنعث قعزعنع ياكع هةمشعرعسعنع 

ظالغان ظادةم ظذ ظادةمضة هةدعية بئرعش ظةث ياخشعدذر.(«)1(  

ظايالع بعلةن سةصةرضة حعقعشنعث هأكمع

ظةضةر ظةر ظايالعنعث نعكاهتعن ظعلضعرع ؤة كئيعن بئرعلعدعغان تويلذقعنعث 
بولغان  ظادةم  ظعشةنحلعك  ظىحىن  ظايال  ظةر  ؤة  بولغان  بئرعص  هةممعسعنع 
هوقذقع  حعقعش  ظئلعص  سةصةرضة  بعللة  بعلةن  ظأزع  ظايالنع  ظةرنعث  بولسا، 
ياكع  بواللمعغان  بئرعص  هةممعسعنع  تويلذقعنعث  ظايالعنعث  ظةر  ظةضةر  بار. 
ظايال ظةرضة ظعشةنح قعاللمايدعغان بولسا، ظذ ظةر ظايالعنع ظأزع بعلةن بعللة 
ظةر  لئكعن  بئرعلعدذ.  بويعحة  قاراش  بذ  صةتعؤا  حعقالمايدذ.  ظئلعص  سةصةرضة 

ظايالعنع سةصةرضة زذرالص ظئلعص حعقمايدذ.
ظعلضعرع  نعكاهتعن  ظايالعنعث  ظةر  ظةضةر  كعتابتا:  دئضةن   >ظةلبةهرع< 
بئرعلعدعغان تويلذقعنع تذلذق بئرعص بولسا، ظذنع ظأزع بعلةن بعللة سةصةرضة 
ظئلعص حعقعش هوقذقع بار، دةص بايان قعلعندع. بذ هةنةفعي مةزهةصعدة ظةث 

كىحلىك، دةص قارالغان قاراشتذر. 
بةززازعي )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »بعر ظةر نعكاهعدعكع 
ظايالعنع ظأزع بعلةن بعللة سةصةرضة ظئلعص حعقعش ياكع حعقماسلعق ظعشع 
تويلذقنع  صىتىن  ظايالعغا  ظةر  ظةضةر  تاصشذرعلعدذ.  مذصتعسعغا  يذرتنعث  شذ 
ظةر  بولسا،  ظئلعص حعقماقحع  يذرتقا  ياقا  ظايالعنع  بولغاندعن كئيعن  بئرعص 
ظذنداق قعلعشتعن حةكلعنعدذ. حىنكع بعر يةرضة ياقا يذرتتعن كةلضةن ظادةم ظذ 
يةردة خارلعنعدذ ؤة مذهعت يامان بولغانلعق سةؤةبع بعلةن ظذ يةردة ظةزعيةت 
حئكعدذ، )مانا بذ فعقهعشذناسالرنعث ظةث توغرا دةص قارعغان قارعشعدذر(« 

))(  >ظومدةتذل قارع<، 3) ـ توم، 299 ـ بةت.   
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)يةنع  »ظذالرنع  تاظاالنعث:  »اهلل  دئدع:  مذنداق  قازع  ظعمام  ظةمما  دئدع. 
ظاياللعرعثالرنع( قذدرعتعثالرنعث يئتعشعحة ظأزةثالر ظولتذرذؤاتقان جايعثالرنعث 
ظايالعنع  )ظةر  فعقهعشذناسالر  ظايعتع  دئضةن  ظولتذرغذزذثالر»  قعسمعدا  بعر 
لئكعن  ظةالدذر.  سأزعدعن  دئضةن  ظاصارمايدذ(  يذرتقا  ياقا  بعللة  بعلةن  ظأزع 
يةتكىزمةثالر»  زعيان  ظىحىن  قالدذرذش  تةثلعكتة  »ظذالرنع  تاظاالنعث:  اهلل 
)1( دئضةن ظايعتع فعقهعشذناسالرنعث دئضةن سأزعضة ظازراق دةلعل بوالاليدذ. 

حىنكع بعزنعث زامانعمعزدا بعر يةرضة ياقا يذرتتعن كةلضةن ظادةمنعث زعيان 
ظىحىن  شذنعث  حوقذمدذر.  حئكعشع(  ظةزعيةت  خارلعنعشع،  )يةنع  تارتعشع 
ظايالعنع  )ظةر  قاراص  شاراظعتعضة  ـ  شةرت  حاغنعث  شذ  مذصتعسع  يذرتنعث 
ظأزع بعلةن بعللة سةصةرضة ظئلعص حعقسا بولعدذ ياكع بولمايدذ، دةص( صةتعؤا 
بئرعدذ. ظعككع سأزنعث بعرعنع حوقذمالشتذرؤئتعش يةنع ظةر ظايالعنع ظأزع 
بعلةن بعللة سةصةرضة هةرضعز ظئلعص حعقالمايدذ ياكع ظةر نةضة بارسا ظايالعنع 
ظةمةس.  ياخشع  كئسعؤئتعش  سأزنع  دةص  بارعدذ،  ظئلعص  بعللة  يةرضة  شذ 
حىنكع ظةر ظعشةنحعسعز ظادةم بولذص ظايالعنع ظذنعث ظاظعلعسعنعث يئنعدعن 
باشقا يةرضة ظئلعص بئرعشتعكع مةقسعتع ظذنع بذزةك قعلعش ؤة ظذنعث مال ـ 
دذنياسعنع ظئلعص خةجلعؤئلعش بولعشع مذمكعن. رعؤايةت قعلعنعشعحة: بعر 
ظادةم ظايالعنع ظأزع بعلةن بعللة سةصةرضة ظئلعص حعقعص ظايالعنع: بذ مئنعث 
ظادةمنعث  بعر  مذصتعسع  يذرتنعث  ظىحىن  شذنعث  ساتقانمعش.  دةص  حأرةم، 
ظايالعنع  ظذنعثغا  سةزسة،  بارلعقعنع  نعيعتعنعث  يامان  ظوخشاش  شذنعثغا 
ظأزع بعلةن بعللة سةصةرضة ظئلعص حعقعشقا صةتعؤا بةرمةيدذ. مانا بذ هةنةفعي 
ظةبذهةنعفة  بعز ظعمام  قارالغان قاراشتذر. حىنكع،  مةزهةصعدة كىحلىك، دةص 
)اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث ظايالعغا يامانلعق قعلعش نعيعتع 
بار بعر ظادةمضة، ظايالعنع ظأزع بعلةن بعللة سةصةرضة ظئلعص حعقعشقا رذخسةت 

قعلمايدعغانلعقعنع ظئنعق بعلعمعز.«
بةزع ؤاقعتتا ياقا يذرتتعن كةلضةن ظادةم بعلةن ياقا يذرتتعن كةلضةن ظايال 
ياشاش شاراظعتلعرع بةك ظاسانغا حىشمةيدعغان بعر يات شةهةردة توي قعلعص 
قئلعشع مذمكعن. شذنعث بعلةن ظةر ظذ ظايالنع ياكع ظأزعنعث يذرتعغا ياكع 
ظايالنعث يذرتعغا يأتكةص بارماقحع بولعدذ. ظايال ظةرضة ظئشعنعدذ. بذ هالدا 

ظةر قانداق قعلعش كئرةك؟ 
))(  سىرة تاالق 6 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
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بذ ظعش يةنة شذ يذرتنعث مذصتعسعغا تاصشذرلعدذ. مذصتعنعث صةتعؤا بئرعشع 
بولسذن  بولسا  ظادةم  قانداق  ظةكسعحة  ظةمةس.  خاس  مةسعلعضعال  بذ  صةقةت 
بولغان  يأتكىشعدعن  يذرتقا  بعر  باشقا  يذرتتعن  بعر  ظايالعنع  ظادةمنعث  بعر 
ظادةمضة  ظذ  مذصتعنعث  بولسا،  قعلعش  يامانلعق  بعرةر  ظايالغا  ظذ  مةقسعتع 

ظذنعث شذنداق قعلعشعغا رذخسةت قعلعص صةتعؤا بئرعشع توغرا ظةمةس.)1( 

ظئرعدعن ظايرعلعص كةتكةن ظايالنعث ظأزع بعلةن بعللة بالعسعنع 
ظئلعص سةصةرضة حعقعشعنعث هأكمع 

ظئرعدعن ظايرعلعص كةتكةن بعر ظايالنعث بالعسعنع ظئلعص )بالعنعث دادعسع 
هالدا  بذ  حىنكع  ظةمةس.  توغرا  كئتعشع  يذرتقا  باشقا  تاشالص(  يذرتنع  بار 
بالعنعث دادعسع )بالعنع كأرةلمةي( ظةزعيةت حئكعدذ. لئكعن ظايال بالعنع ظةر 
ظذ ظايال بعلةن توي قعلغان ظايالنعث ظةسلعدعكع يذرتعغا ظئلعص بارااليدذ. 
حىنكع ظةر )ظايال بعلةن توينع شذ يذرتتا قعلغانلعقع ظىحىن( ظأرصـ  ظادةت ؤة 
شةرعظةتنعث قارعشعحة شذ يذرتتا قاالاليدذ. بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
مذنداق دئدع: »كعمكع بعر يذرتتعن ظأيلةنسة، ظذ شذ يذرتنعث ظادةملعرعدعن 
هئسابلعنعدذ.« )2( شذنعث ظىحىن )ظارعسعدا مذسذلمانالر بعلةن كئلعشعم يوق 
كاصعر دألعتعدعن بعر ظادةم( مذسذلمان دألعتعدة ياشايدعغان بعر ظايال بعلةن 
ظادةمضة  بار  كئلعشعم  بعلةن  مذسذلمانالر  ظارعسعدا  ظادةم،  ظذ  قعلسا،  توي 
ظايلعنعدذ. )يةنع ظذ خذددع مذسذلمان دألعتعنعث بعر صذقراسعغا ظوخشاش ظذ 
دألةتنعث شةرت ـ شاراظعتلعرعدعن صايدعلعنايدذ ؤة مذسذلمانالرنعث ظذنعثغا 

حئقعلعشع توغرا بولمايدذ.(  
ظةمةس  يذرتعغا  ظةسلعدعكع  ظأزعنعث  ظئلعص  بالعسعنع  ظايال  ظذ  ظةضةر 
ظئرع بعلةن تذيع بولغان باشقا بعر يذرتقا سةصةر قعلماقحع بولسا، ظذ ظايال 
شذ يذرتقا سةصةر قعالالمدذ؟ دئضةن سوظالغا قارعتا ظالعمالرنعث مذنداق ظعككع 

خعل كأز قارعشع بار:
))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، )36 ـ بةت.

ظةهمةدنعث  ظعمام  ظذ هةدعسنع  لئكعن مةن  ظذحراتمعدعم.  ظذ شةكعلدة  دةيدذ: مةن مةزكذر هةدعسنع  ظاصتور مذنداق    )2(
ياشعغان  يذرتتا  نامازنع شذ  ظادةم  ظذ  ظأيلةنسة،  يذرتتعن  بعر  ظذحراتتعم: »كعمكع  بويعحة  تأؤةندعكع شةكعل  كعتابعدا 
كعشعلةر ظوقذغاندةك ظوقذسذن. )يةنع نامازنع مذساصعرلعق هالعتعدة ظةمةس، بةلكع شذ يذرتتا ياشايدعغان كعشعلةردةك 

ظوقذسذن.(« >جامعظذل ظةهادعس< دئضةن كعتابتعمذ مةزكذر هةدعس ظعككعنحع شةكعل بويعحة رعؤايةت قعلعنغاندذر.
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يذرتقا  باشقا  يذرتعدعن  ظةسلعدعكع  ظأزعنعث  ظئلعص  بالعنع  ظايالنعث   ●
كةلضةن  يذرتالردعن  ياقا  يذرتتا  بعر  حىنكع  ظةمةس.  توغرا  قعلعشع  سةصةر 
ظعككع ظادةمنعث توي قعلعشع ظأرصـ  ظادةت بويعحة ظذ ظعككعسعنعث ظذ يذرتتا 

قئلعشعنع الزعم قعلمايدذ.   
ظايال  قعلعندع:  بايان  مذنداق  كعتابتا  دئضةن  >ظةلجامعظذسسةغعر<   ●
بالعنع ظئلعص سةصةر قعلماقحع بولغان يذرت ضةرحة ظأزعنعث ظةسلعدعكع يذرتع 
بولمعسعمذ، لئكعن ظةر بعلةن توينع ظذ يذرتتا قعلغانلعقع ظىحىن ظذ يذرتقا 
قةيةردة  ظوخشاش  سئتعققا  ـ  سودا  خذددع  نعكاهمذ  حىنكع  قعالاليدذ.  سةصةر 
ؤذجذدقا حعقسا ظأزعنعث هأكىملعرعنعث شذ يةردة داؤام قعلعشعنع الزعم قعلعدذ. 
سودا ـ سئتعقمذ قةيةردة ؤذجذدقا حعقسا سئتعلغان نةرسعنع ظالغان ظادةمضة 
شذ يةردة تاصشذرذشنع الزعم قعلعدذ. نعكاهنعث هأكىملعرعنعث بعرع بولسا 
بالعالرنعث قةيةردة ياشاش هةققعدذر)1(. بذ ظعككع خعل قاراشنعث ظعحعدة ظةث 

توغرعسع ظةؤؤةلقع قاراشتذر.
هةقلعق  ياشاشقا  يذرتتا  بعر  خوتذننعث  ـ  ظةر  )بعر  قعسقعسع  ضةصنعث   
نعكاهنعث  ؤة  بولعشع  يذرتلذق  شذ  بعرعنعث(  ظعككعسعنعث  ظىحىن  بولعشع 
بعلةن  يذرت  كئلعؤاتقان  ياشاص  ظةضةر  ؤذجذدقا حعقعشع الزعمدذر.  يذرتتا  شذ 
بايان  يذقعرعدا  ظعش  بولسا،  يعراق  ظارعسع  يذرتنعث  بولغان  يأتكةلمةكحع 
دادا  يئقعن بولذص  يذرتنعث ظارعسع  بولعدذ. ظةمما ظعككع  بويعحة  قععلعنغان 
بالعنع خالعغان حاغدا كأرةلةيدعغان بولسا، ظايال بالعنع ظئلعص يأتكةلمةكحع 
بولغان يذرتقا يأتكةلسة هئحقانداق ضذناه بولمايدذ. ظعككع كةنتعنعث هأكمعمذ 
بولسا،  يعراق  ظارعسع  كةنتعنعث  ظعككع  ظةضةر  )يةنع  ظوخشاش.  شذنعثغا 
ظايالنعث بالعنع باشقا كةنتعضة ظئلعص كئتعشع توغرا ظةمةس. ظةضةر يئقعن 

بولسا هئحقانداق ضذناه بولمايدذ.( 
بولسا،  كعرضةن  يأتكةص  شةهةرضة  يئزعدعن  بالعنع  ظايال  بعر  ظةضةر 
ظةخالقلعرع  شةهةرلعكلةرنعث  باال  حىنكع  يوق.  ضذناه  هئحقانداق  بذنعثدا 
بعلةن ظةخالقلعنعص ياخشع ظادةم بولذص حوث بولعدذ. بذنعثدا دادا هئحقانداق 
زعيان تارتمايدذ. ظةمما ظذنعث بالعنع شةهةردعن يئزعغا يأتكةص ظئلعص حعقعص 
ظأزعنعث  حعقسا  ؤذجذدقا  قةيةردة  نعكاه  بعرعدذر.  هأكىملعرعنعث  نعكاهنعث  هةققع  ياشاش  قةيةردة  بالعنعث  يةنع    )((
هأكىملعرعنعث شذ يةردة داؤام قعلعشعنع الزعم قعلعدعغان صرعنسعصكة ظاساسةن بالعنعث نعكاه ؤذجذدقا حعققان يةردة تذرذشع 

الزعمدذر. شذثا ظايال بالعنع ظئلعص نعكاه ؤذجذدقا حعققان شذ يذرتقا سةصةر قعالاليدذ. ت.
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كئتعشع ياخشع ظةمةستذر. حىنكع كعحعك باال يئزعدعكعلةرنعث ظةخالقلعرع 
بعلةن ظةخالقلعنعص يامان ظادةم بولذص حوث بولعدذ)1(.)2(

ظايالنع ظاتا ـ ظانعسعنعث ظأيعدعن ظئرعنعث ظأيعضة يأتكةص كئلعش 
مذراسعمع

يأتكةص  ظأيعضة  ظئرعنعث  ظأيعدعن  ظانعسعنعث  ـ  ظاتا  ظايالنع  ظعسالمدا   
كئلعش ظىحىن يولغا قويذلغان ؤة رعظاية قعلعشقا تئضعشلعك سىننةت ؤة ظةدةب 

ـ ظةخالقالر بار. ظذالرنعث ظةث مذهعملعرع تأؤةندعكعلةردذر: 

1 ـ تاماق تةييارالش:

صةيغةمبةر  تةييارالش  تاماق  مذراسعمعدا  كئلعش  يأتكةص  ظأيضة  ظايالنع 
هةقتة  بذ  سىننةتتذر.  بعر  قعلغان  ظأزعمذ  ؤة  بذيرذغان  ظةلةيهعسساالم 
ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر  مةن  دةيدذ:  مذنداق  ظةؤص  ظعبنع  ظابدذرراهمان 
ظأزىمنعث ظأيلةنضةنلعكعمنع خةؤةر قعلغان ؤاقتعمدا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ماثا: »سةن )ظايالنع ظأيضة يأتكةص كةلضةن ؤاقتعدا( بعر قوينع ظألتىرىص 

بولسعمذ تاماق تةييارال« دئدع.))(
بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  مالعك  ظعبنع  ظةنةس  هةقتة  بذ 
زةينةصكة  ظعحعدعن  ظاياللعرعنعث  ظةلةيهعسساالم  دئدع: »صةيغةمبةر  مذنداق 
صةيغةمبةر  تةييارلعمعغان.  تاماق  ظايالعغا  هئحبعر  تةييارلعغعنعدةك  تاماق 
ظةلةيهعسساالم )زينةص بعلةن توي قعلغان كىنع( مئنع ظادةملةرنع حاقعرعشقا 

بذيرذدع ؤة ظذالرنع ضأش ؤة نان بعلةن مئهمان قعلدع.«)4(
تاماقنع  بولعدذ.  ظىستعضة  ظةرنعث  حعقعم  كةتكةن  تةييارالشقا  تاماقنع 
بذرادةرلعرع  ـ  دوست  ظذنعث  ؤة  تذغقانلعرع  ـ  ظذرذق  ظةرنعث  تةييارالشقا 
ياردةملعشعص بئرعدذ. شذ كىنع تاماق تةييارالشتا ياردةملعشعش بعر يذرتتا 
))(  ظةمما بعزنعث ؤةتعنعمعزدة شةهةردة حوث بولغان بالعغا قارعغاندا يئزعدا حوث بولغان باال ظةخالقلعق حوث بولعشع 

مذمكعن. ت.  
)2(  »ظةلهعداية«، 2 ـ توم، 39 ـ بةت.

)3(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)4(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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كأرىلضةن ماختاشقا تئضعشلعك ظئسعل بعر ظعشتذر. 
تاماق  ظوخشاش  قعلغعنعغا  مذسذلمانالرنعث  ساندعكع  كأص  كىنعمعزدة 
كىنع(  توي  )كىنعمعزدة  هةتتا  الزعم.  كةتمةسلعك  كأحةص  بةك  تةييارالشقا 
تاماق تةييارالش صةخعرلعنعدعغانغا، ظأزعنع كأرسىتعدعغانغا ؤة شأهرعتعنع 
حعقعرعدعغانغا بعر مةيدان بولذص قالدع. شذنعث ظىحىن بعز توي داستعخانلعرعدا 
ظعسراصحعلعق مةنزعلعرعنع ظئنعق كأرةلةيمعز. ظئسعل كةث تاشادة ظأيلةرضة 
سئلعنغان داستعخان ظىستىضة قويذلغان خعلمذ ـ خعل ظالعي تاماقالر. هةتتا 
بعلةن  زعنةتلةر  خعل  ـ  خعلمذ  ظئحع  ياكع  مئهمانخانالرنع  ظالعي  بةزعلةر 
زعنةتلةنضةن، ؤال ـ ؤذل حعراقالر حاقناص تذرعدعغان، ظىستةللعرعنعث ظىستعدة 
ضىللةر قويذلغان ؤة تأت ظةتراصعغا ناخشاـ  مذزعكعالر ياثراص تذرعدعغان كانايالر 
ظورنعتعلغان مةخسذس شذ ظعش ظىحىن تةييارالنغان يةرلةرنع ظعجارعضة ظالعدذ. 
توي  بعر  ياخشع  خالع(  ضذناهالردعن  )ظةسلع  ظةسلع  بعلةن  مذشذنعث  مانا 
مذراسعمع ضذناه ؤة يامان ظعشالر بعلةن تولذص كةتكةن بعر ظعشقا ظايلعنعص 

قالعدذ. 
يةنة كئلعص بذنداق قعلعش نذرغذنلعغان مال ـ دذنيانع ظورذنسعز يةرضة 
حئحعشنع كةلتىرىص حعقعرعدذ. هةتتا بةزع ظةرلةر توي مذراسعمعنع ظأتكىزىش 
ظىحىن قةرز ظئلعشقا مةجبذر بولذص قئلعص ظاظعلة هاياتعنع قةرزلةر بوينعغا 
معنعؤالغان ؤة غةملةرضة حأككةن هالعتعدة باشاليدذ. مانا بذ بعر ظادةمنعث 
ظايلعرعنع جةهةننةمضة ظايالندذرعغان ظامعلدذر.  ظاظعلة هاياتعنع ؤة شعرعن 
كىنعمعزدة تويالرغا ظاجرعتعلغان صذل، ظعسراصحعلعق قعلعش ؤة بذزذص حئحعش 
دةرعجعسعضة بئرعص قالدع. ظعسراصحعلعق قعلعش ؤة مالـ  دذنيانع بذزذص حئحعش 
ظعسالمدا هارام قعلعص حةكلةنضةن بعر ظعشتذر. اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع: 
»يةثالر، ظعحعثالر، ظعسراص قعلماثالر، اهلل ظعسراص قعلغذحعالرنع هةقعقةتةن 
ياقتذرمايدذ» )1( »)صذل - مئلعثنع ناتوغرا يولالرغا( ظعسراص قعلمعغعن. 
شةيتان  قئرعنداشلعرعدذر،  شةيتانالرنعث  هةقعقةتةن  قعلغذحعالر  ظعسراص 
صةرؤةردعضارعغا تولعمذ كذفرانع نئمةت قعلغان ظعدع» )2( بذ هةقتة صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »ظعسراص ؤة تةكةببذرلذق قعلماستعن يةثالر، 

))(  سىرة ظةظراف )3 ـ ظايةتنعث بعرقعسمع. 
)2(  سىرة ظعسرا 26 ـ ظايةتنعث بعرقعسمع ؤة 27 ـ ظايةت. 
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ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  قعلعثالر«)1(  سةدعقة  ؤة  كعيعثالر  ظئحعثالر، 
هةممعسعنع  سأزعنعث  ظاثلعغان  دةص  >بذنداقمعش<  ؤة  >ظذنداقمعش<  يةنة 
سأزلةشتعن، ظورذنسعز كأص سوظال سوراشتعن ؤة مالالرنع ظورذنسعز يةرلةرضة 

ظعشلعتعشتعن توسقانلعقع رعؤايةت قعلعندع.
توي مذراسعمعدا بذ شةكعلدة خةجلةنضةن مال ـ دذنياالرنعث كأص قعسمع 
بعزنعث مال ـ دذنيالعمعزنع بذالث ـ تاالث قعلعش ظىحىن مذشذ يولنع صةيدا 
قذللعرع  ظادةتلةرنعث  يامان  ؤة  شةكعلؤازلعقنعث  صايدعسعز  بعزنع  قعلغان، 

قعلعؤالغان دأشمةنلعرعمعزنعث يانحذقلعرعغا ظئقعص كئرعص كئتعدذ.
تويدا داستعخان سئلعش ظعشع بالعلعرع ظأيلةنمةكحع بولغان كأص ساندعكع 
ظعشقا  بعر  بولمايدعغان  قاتذرمعسا  قئتعم  نةححة  بعر  بئشعنع  ظاظعلعلةرنعث 
حعقعمعنع  مذشذ  توينعث  ياشالر  كأصلعضةن  ظىحىن  شذنعث  قالدع.  ظايلعنعص 
قعلعشتعن ظاجعز كئلعص توي قعلعشتعن يىز ظأرىمةكتة. شذنعث بعلةن نعكاه 
قعلغاندا )قعلعشنع ظعسالم دعنع تةرغعص قعلغان ظعش( توي قعلعشقا توسالغذ 
بولعدعغان بعر ظعشقا ظايلعنعص قالدع. بعزنعث ظعسالم دعنعمعزنعث نئضعزعدعن 
يعراقلعشعص كةتكةن ؤة سةلةصلةر ماثغان يولدعن حةتنةص كةتكةن ؤاقتعمعزدا 

تارتقان زعيعنعمعز نئمة دئضةن ظئغعر!
ظاددعي ـ ساددعلعق، كأيىنىش، سةمعمعي كألىمسعرةش ؤة ياردةملعشعش 
ظةمما  ظعدع.  ظاالهعدعكع  ظالغان  تىس  تويلعرع  سةلةصلعرعمعزنعث  بعزنعث 
تةكةللذص، صةخعرلعنعش، شةكعلؤازلعق ؤة نعصاقلعق كىنعمعزدة بولعؤاتقان كأص 
بعزلةر  سةن  قالدع.  ظايلعنعص  ظاالهعدعلعكلةرضة  ظالغان  تىس  تويالر  قعسعم 
ظأتكىزىؤاتقان تويالر هةققعدة ضعزعت ؤة آذرنالالردا  كأرضةن ؤة ظوقذغانلعرعث 
كعتابلعرعدا  هةدعس  هةققعدة  تويلعرع  مذسذلمانالرنعث  ظعلضعرعكع  بعلةن 

كةلضةنلعرعنع سئلعشتذرذص باققعن. 
خعزمعتعنع  ظذنعث  ظايرعلماي  يئنعدعن  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
قعلغان ظةنةس ظعبنع مالعك )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( صةيغةمبةر 
ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  بعلةن  سةصعية  ظانعسع  مأمعنلةرنعث  ظةلةيهعسساالم 
رازع بولسذن!( توي قعلغاندا تةييارلعغان تاماقنع سىصةتلةص مذنداق دةيدذ: 
خعلع  خةيبةر  هةتتا  مئثعص  قايتعص  خةيبةردعن  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 

))(  ظعمام ظةهمةد، نةساظعي ؤة هاكعم قاتارلعقالر رعؤايعتع.

ئايالنى ئاتا- ئانىسىنىڭ ئۆيىدىن ئېرىنىڭ ئۆيىگە يۆتكەپ كېلىش مۇراسىمىئايالنى ئاتا- ئانىسىنىڭ ئۆيىدىن ئېرىنىڭ ئۆيىگە يۆتكەپ كېلىش مۇراسىمى



سةصعيةضة  حىشىص  ظذلذغعدعن  ؤاقتعدا  كةلضةن  يةرضة  بعر  قالغان  يعراقتا 
ظةتتعضعنع: »قئشعدا  ظةتعسع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  تعكتع.  بعر جئدعر 
ظارتذق تاماق بار ظادةم ظذنع ظئلعص كةلسذن« دئدع. شذنعث بعلةن كعشعلةر 
بعرع خورما، بعرع تالقان ظئلعص كئلعشكة باشالص يةرنع بعر دأؤة يةيدعغان 
ؤة  يئدع  نةرسعلةردعن  كعشعلةر شذ  ظاندعن  توشقذزذؤةتتع.  بعلةن  نةرسعلةر 
قئشعدعكع يامغذر سىيع كئلعص يعغعلعص قالغان كألحةكنعث سىيىدعن ظعحتع. 
مانا بذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث )سةصعية بعلةن( توي قعلغانلعقع ظىحىن 

تةييارلعغان داستعخعنع بولدع.)1(   
تويدا  نعث  بولسذن!(  رازع  ظذالردعن  تاظاال  )اهلل  ساهابعلةر  بعز  ظةضةر 
ظاددعي  ناهايعتع  ظذنعث  بولساق،  قارايدعغان  داستعخانلعرعغا  تةييارلعغان 
تولغانلعقعنع  بعلةن  ياردةملعشعش  تةكةللذصسعز  ؤة  كأيىنىش  ساددعلعق،  ـ 
قةبعلعسعدعن  ظةسلةم  معسالعدذر:  بعر  ظذنعث  تأؤةندعكعسع  كأرىؤااليمعز. 
بولغان رةبعظة ظعبنع كةظب )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( توي قعلغان 
كىنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم )ظةسلةم قةبعلعسعنعث ظاق ساقعلع بولغان( 
ظئلعص  قوي  بعر  ظىحىن  كةظب  ظعبنع  رةبعظة  قعلعص  »يعغعش  بذرةيدعضة: 
بئرعثالر« دئدع. شذنعث بعلةن ظذالر يئغعش قعلعص رةبعظة ظىحىن سئمعز حوث 
قوشقاردعن بعرنع ظئلعص بةردع. ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم رةبعظةضة: 
»سةن ظاظعشةضة بئرعص دئضعن، ظذ ظاشلعق بار قاحعنع بةرسذن« دئدع. رةبعظة 
بايان  ظةهؤالنع  قئشعغا  نعث  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظاظعشة 
قعلعص كةلدع. ظاظعشة ظذنعثغا ظعحعدة ظون توققذز يئرعم كعلذ ظارصا بار بعر 
قاحعنع بئرعص: »بذنع ظئلعص تذرغعن، اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، 
ظةضةر ظأيضة بذنعثدعن باشقا ظاشلعق كةلسة ظذنعمذ ظئلعص بارغعن« دئدع. 
شذنعث بعلةن رةبعظة هئلعقع قاحعدعكع ظارصعنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
قئشعغا ظئلعص كةلدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا: »سةن بذنع قعزنعث 
ظاظعلعسعدعكعلةرضة ظئلعص بئرعص ظذالرغا بذنع نانغا ظايالندذرذثالر، دئضعن« 
قئشعغا  ظاظعلعسعدعكعلعرعنعث  قعزنعث  قوشقارنع  بعلةن  ظارصا  رةبعظة  دئدع. 
ظئلعص بئرعص: »بذنعث بعلةن نان يئقعثالر ؤة بذنع ظألتىرىص صذشذرذثالر« 
دئدع. قعزنعث ظاظعلعسعدعكعلةر ظذنعثغا: »ناننع بعز ياقايلع ظةمما قوشقارنع 
ظع ظةسلةم قةبعلعسعدعكع ظةرلةر! سعلةر ظألتىرىثلةر« دئدع. رةبعظة قوشقارنع 

))(  ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم  رعؤايعتع. 
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ظألتىرىص  بعلةن  ياردةملعشعشع  كعشعنعث  نةححة  بعر  قةبعلعسعدعن  ظةسلةم 
يةتكىدةك  تاشادا  كةث  ظادةملةرضة  هةممة  بعلةن  شذنعث  صذشذردع.  سويذص 
ضأش ؤة نان تةييارالندع. كعشعلةر نانالرنع شذرصعغا حعالص يئيعشتع. رةبعظة 
تاماقنع مانا مذشذنداق تةييارلعدع، ظاندعن قعزنع يأتكةص ظئلعص كةلدع ؤة 

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم )ظذ ظعككعسع ظىحىن( دذظا قعلدع.)1(

2 ـ يعغعلعش:

بذ يعغعلعش، قعزنع ظاتا ـ ظانعسعنعث ظأيعدعن يأتكةص ظئلعص كةلضةندعن 
كئيعن ظوغذلـ  قعزنعث بعر يةرضة جةم بولغانلعق مذناسعؤعتع بعلةن بولعدعغان 
يعغعلعشتذر. بذ هةممة ظادةم خوش ـ خوراملعققا تولعدعغان حاغدذر. مذسذلمان 
قورذلغان  ظاظعلة  بعر  يعثع  مذسذلمان  ؤة  ساظادةتلعك  ـ  بةخت  جةمعيعتعدة 
ـ  خذشال  قانداقمذ  كعشعلةر  تذرسا،  حعققان  يئتعشعص  كىحةت  بعر  يعثع  ؤة 
خورام بولماي تذرالعسذن! شذنعث ظىحىن هةر بعر مذسذلماننعث بذ خذشاللعققا 
بولذصمذ  ظةمةسمذ؟  قئرعندعشع  مذسذلماننعث  مذسذلمان  الزعم.  قئتعلعشع 
دوست ـ بذرادةرلعرعنعث، ظذرذق ـ تذغقانلعرعنعث ؤة قولذم ـ قذشنعالرنعث بذ 
خذشاللعققا قئتعلعشع الزعم. ظأيلةنضةنلةرنع تةبرعكلةش سىننةتتذر. حىنكع 
بةرعكةت  ساثا  تاظاال  »اهلل  ظادةمنع:  ظأيلةنضةن  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
جةم  بعلةن  ياخشعلعق  ظاراثالرنع  ؤة  قعلسذن  داؤام  بةرعكعتعنع  ؤة  بةرسذن 

قعلسذن« دةص تةبرعكلةيتتع.)2( 
توينعث  ؤة  ظأيضة( كأندىرىش  قعزنع )يعثع  يعغعلعشتا  بذ  دعنع  ظعسالم 
زعننعتع ظىحىن )ضذناهالردعن يعراق بولغان( ظويذنـ  تاماششاالرنع ظأتكىزىشكة 
رذخسةت قعلدع. بذ هةقتة ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق 
دةيدذ: مةن ظةنسارلعق بعرع بعلةن تويع بولغان بعر ظايالنع ظذ ظةنسارعنعث 
ظأيعضة يأتكةص باردعم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماثا: »ظع ظاظعشة! سعلةر 
بعلةن ظويذنحع يوقمعدع. حىنكع ظةنسارالر ظويذننع ياقتذرعدعغان ظادةملةردذر« 
دئدع. بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع. ظعمام تةبرانعي >ظةؤسةت< 
مذنداق  نعث  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظاظعشة  كعتابتا  دئضةن 
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماثا مئنعث قئشعمدا 

))(  بذ ظةسةرنع ظعمام ظةهمةد رعؤايةت قعلدع. 
)2(  تعرمعزعي ؤة ظةبذداؤذد رعؤايعتع.
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حوث بولغان بعر قعزنع سوراص »صاالنعنع قانداق قعلدعث؟« دئدع. مةن: ظذنع 
)تويعنع قعلعص( ظئرعنعث ظأيعضة ظاصعرعص قويذص كةلدذق، دئدعم. صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم: »ظذنعث بعلةن داص حئلعص ناخشا ظئيتعدعغان بعرةر ظايالنع 
بعللة ظةؤةتتعثمذ؟« دئدع. مةن: ناخشا ظئيتعدعغان ظايال نئمة دةيدذ، دئدعم. 

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظذ ظايال مذنداق دةيدذ« دئدع:
بولذص(  )مئهمان  سعلةرضة  بعز  كةلدذق،  بولذص(  )مئهمان  سعلةرضة  بعز 

كةلدذق. بعزضة ساالم بئرعثالر. بعزمذ سعلةرضة ساالم بئرعمعز.  
ظةضةر قعزعل ظالتذن بولمعسا ظعدع، قعز سعلةرنعث حعلغعلعرعثالرغا حىشمةيتتع.

ظةضةر ظئزعلضةن ظاشلعقالر بولمعسا ظعدع، قعزلعرعثالر سةمعرمعضةن بوالتتع.  
بذ يعغعلعشتا خذشاللعق ؤة خذرسةنلعك ظذ ظعككعسعنعث توي قعلغانلعقعنع 
كعشعلةر ظارعسعغا يايعدذ ؤة بعلدىرعدذ. شذنعث ظىحىن توينعث )مةهةللعدعكع 
توي  ظةمةس.  ياخشع  بولعشع  مةخصعي  دةرعجعدة(  بعلمةيدعغان  كعشعلةر 
قعلغانلعقنع بعلدىرىش ؤة جةمعيةتتعكع ظادةملةرنعث بذ توينعث خذشاللعقعغا 
قئتعلعشع بعر سىننةتتذر. حىنكع قعز بذ هالدا ظئرعنعث ظأيعضة ظعسالم دعنعنعث 
صرعنسعصع سايعسع ظاستعدا ظعززةتلةنضةن، هأرمةتلةنضةن، ظةتراصعنع زعبذ ـ 
زعننةتلةر قورشعغان ؤة كألىمسعرةشلةر بعلةن ظذزاتقان هالدا كعرعدذ. ظةمما 
زعناخذر ظايال زعناخذر ظادةمنعث ظأيعضة يذشذرذن، كأزلةر ظذنعثغا تعكعلضةن، 
ضذمانالر قورشعغان، نذمذسسذزلعقعغا صىركةنضةن، ضذناهعغا ؤة ظةخالقسعزلعققا 
حأمضةن هالدا كعرعدذ. هاالل بعلةن هارامنعث، توغرا ظعش بعلةن خاتا ظعشنعث 

ظارعسعدا صةرق نئمة دئضةن حوث!
قاتتعق ظةصسذسلعنارلعقع شذكع، كىنعمعزدة مذسذلمانالر مذشذ يعغعلعش 
مذراسعمعدة نذرغذنلعغان يامان ظعش ؤة كأصلعضةن هارامالرنع صةيدا قعلدع. 
ساصلعقعنع  يعغعلعشنعث  بذ  ؤة  ظارعالشتذرؤةتتع  هارامنع  بعلةن  هاالل  يةنع 
ظعسالم دعنع تةلةص قعلغاننعث ظةكسعحة كعرلةشتىرؤةتتع. بذ يعغعلعشتا صةيدا 
قعلعنغان ظةث حوث هارام ظعش بولسا، ظةرلةر بعلةن ظايالالرنعث بعر ـ بعرع 
بعلةن كعشعنعث نذمذستعن صعشانعلعرعدعن تةر تأكىلعدعغان دةرعجعدة ظارعالش 
ظايالالرمذ  ظعحعدة  كعيعملعرع  ظئسعل  ظةث  بولسا  ظةرلةر  يةنع  ظولتذرشعدذر. 
ظةرلةرنع  تعنعدعكع  ظأزلعرعنعث  ظايالالر  ظعحعدة،  زعنةتلعرع  حعرايلعق  ظةث 
ظأزلعرعضة جةلعب قعلعدعغان يةرلةرنعث ظورنعنع ظئنعق كأرسعتعص بئرعدعغان 
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قعلعص اليعلةنضةن ؤة تعكعلضةن نعصعز كعيعملةرنع كةيضةن هالعتعدة ظةرلةر 
ظةرلةرنع  صىتىن  بعلةن  هالعتع  بذ  ظايالالر  كئتعشعدذر.  ظارعلعشعص  بعلةن 
يةرلعرعنع  حعرايلعق  ظأزلعرعنعث  ؤة  قاراشقا  يةرلعرعضة  مةزكذر  ظأزلعرنعث 
ظويالشقا حاقعرعدذ. يةنة كعلعص ظذالردعن ظعنساننعث هئسياتعنع قوزغايدعغان 
ظايال  ـ  ظةر  ظىستىضة  ظذنعث  تذرعدذ.  كئلعص  ضىصىلدةص  صذرعقع  ظةتعرلةرنعث 
ظذسذلحعالرنعث هئسياتالرنعث تئخعمذ قوزغذلعشعغا ؤة صاشعؤازلعققا ظىندةيدعغان 
ناخشعالرغا ماسالشتذرذص ظوينعغان ظذسذللعرع ؤة بذنعثغا حئلعنغان مذزعكعالر 
ياردةملعشعدذ. توي ظاخشعمعدعكع بذ يعغعلعش نةدعدذر، ظعسالم دعنع يولغا 

قويغان يعغعلعش نةدعدذر.
ظعسالم دعنع هةر قانداق بعر ؤاقعتتا هةتتا نامازدا صةرؤةردعضارعنعث ؤة 
ياراتقذحعسنعث ظالدعدا تذرغان حاغدعمذ ظايالالر بعلةن ظةرلةرنعث ظارعلعشعشعنع 
هارام قعلدع. شذنعث ظىحىن ظعسالم دعنع نامازدا ظايالالرنعث تذرذشع ظىحىن 
ظايالالرنعث  ظةرلةرنعث تذرذشع ظىحىن باشقا سةص ظاحراتتع.  باشقا سةص ؤة 
ظةرلةرنع  قعلدع.  ظارقعسعدا  سةصلعرعنعث  ظةرلةرنعث  سةصلعرعنع  تذرذدعغان 
بولغعحة  كئتعص  حعقعص  )مةسحعتتعن(  ظايالالر  تاكع  بولذص  ظوقذص  نامازنع 
ظورنعلعرعدا ظولتذرذص تذرذشقا بذيرذدع. ظذنداق ظعكةن بةزع مذسذلمانالرنعث 
توي مذراسعملعرعدا ظةرلةرنعث ظايالالرغا ظارعلعشعص ظولتذرذشلعرعنع توغرا 
سةؤةبحع  قوزغاشقا  هئسياتالرنع  دعضةندة  توي  ظعش!  قانداق  قارعشع  دةص، 
بولعدعغان نذرغذنلعغان ظعشالر تذرسا! شذ يعغعلعشتا مةسعلةن توي قعلغان 
حىشىص  قعزغا  بعر  حعرايلعق  قعزعدعنمذ  ظالغان  نعكاهعغا  كأزع  يعضعتنعث 
تاشالص  كئحعسعدة  خذشاللعق  ظةث  قعزعنع  بولذص  ظاشعق  ظذنعثغا  قئلعص 
يىز ظأرىص كةتمةسلعكتعن خاتعرجةم بولغعلع بوالمدذ؟ حىنكع نذرغذنلعغان 

تويالردا يعضعت قعزدعن حعرايلعق كئلعدذ. 

3 ـ قعزنع حعقعرعدعغان كئحعدة رعظاية قعلعنعدعغان ظةدةبلةر:

ظعسالم دعنع قعزنع حعقعرعدعغان كئحعدة رعظاية قعلعش ظىحىن ظعنساننعث 
صاك تةبعظعتعضة ؤة ضىزةل ظةخالقعغا ماس كئلعدعغان ظةدةبلةرنع يولغا قويدع. 

بذ ظةدةبلةرنعث ظةث مذهعملعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر:
1 ـ قعزنع حعرايلعق كعيعندىرىش. قعزنع يعضعتكة حعقعرعص بئرعدعغان 
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ظةث  كئحعسع  ظذ  قعز  سىننةتتذر.  كعيعندىرىش  حعرايلعق  ظذنع  كئحعسع 
الزعم.  بئرعلعشع  حعقعرعلعص  ظعحعدة  زعننةتلةر  ـ  زعبذ  ؤة  كعيعم  حعرايلعق 
بذ هةقتة ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( ظأزعنعث )صةيغةمبةر 
بايان  ظعشالرنع  بولغان  كئحعدة  بئرعلضةن  حعقعرعلعص  ظةلةيهعسساالمغا( 
قعلعص مذنداق دةيدذ: »ظانام مئنع ظةنسارلعق ظايالالرنعث بعرعنعث ظأيعضة 
ظئلعص باردع. ظأيدة بعر مذنحة ظايالالر بار ظعكةن. ظايالالر: )توي( ياخشعلعق، 
بةرعكةت ؤة كاتتا نئسعؤة ظىستىضة بولسذن، دئدع. كئيعن ظانام مئنع ظذالرغا 

تاصشذرذص بةردع. ظذالر بئشعمنع يذدع ؤة مئنع ياساندذردع.«
ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( يةنة مذنداق دةيدذ: »ظانام 
مئنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظذزذتذص بئرعش ظىحىن مئنعث سةمعرعشعمنعث 
حارعسعنع قعالتتع. قعلغان حارعلةرنعث هئحبعرع كارة قعلمعدع. ظاخعرعدا تةر 
بعر  حعرايلعق  ناهايعتع  بعلةن  شذنعث  يئدعم.  بعلةن  خورما  هأل  خةمةكنع 

شةكعلدة سةمعرعص كةتتعم.« 
ظةنةس ظعبنع مالعك )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: 
»صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سةصعية )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نع 
ظذممذسىلةيمنعث  ظذنع  ظىحىن  قويذش  ياساندذرذص  حاغدا  ظالغان  نعكاهعغا 

قئشعغا ظةؤةتكةن.« 
مانا بذ هةدعس ظايال كعشعنعث ظأزعنعث ظئرعضة ياسعنعشع ؤة زعننةتلعنعشع 
ظىحىن ظايالالرنع ياساندذرذشنع ؤة زعننةتلةشنع بعلعدعغان ظايالنعث قئشعغا 
بارسا بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ. لئكعن ظايالالرنع زعننةتلةيدعغان 
كاصعر  ظعسالمدا  ظىحىن  شذنعث  شةرتتذر.  بولذشع  ظايال  مذسذلمان  ظايالنعث 
ظةمةس.  توغرا  زعننةتلعشع  ؤة  ياساندذرذشع  ظايالنع  مذسذلمان  ظايالنعث 
بولسذن  مذسذلمان  مةيلع  ظىحىن  زعننةتلعنعش  ظايالالرنعث  يةنة  شذنعثدةك 
بئرعشع  يةرلةرضة  قعلعدعغان  ظةرلةر  ظعشعنع  زعننةت  بولسذن  كاصعر  مةيلع 

توغرا ظةمةس.
2 ـ توي كئحعسع يعضعت قعزنعث قئشعغا كعرضةن ؤاقتعدا، ظذنعث قعزنعث 
صعشانعسعضة قولعنع قويذص تذرذص: >ظع اهلل مةن سةندعن بذ قعزنعث ياخشعلعق 
تةرعصعنع ؤة سةن ظذنعثدا ياراتقان ظذنعث ياخشع خعسلعتعنع تعلةيمةن، مةن 
ساثا سئغعنعص ظذنعث يامانلعق تةرعصعدعن ؤة سةن ظذنعثدا ياراتقان ظذنعث 
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يامان خعسلعتعدعن صاناه تعلةيمةن< دئضةن دذظانع قعلعشع مذستةهةصتذر. بذ 
دذظانع قعلعش ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلغان بعر هةدعستة بايان قعلعندع. 

ظعلضعرع  ظأتكىزىشتعن  مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  قعز  يعضعتنعث  ـ   (
ظذنع قذحاقالش، ظذنعث بعلةن ظوينذشذش، شعرعن ـ شعكةر سأزلةرنع قعلعش، 
مذستةهةصتذر.  قوزغعشع  هئسياتعنع  ظذنعث  ظارقعلعق  سىيىش  ؤة  حعمدةش 
بذنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بذ هةدعسعدذر: 
بعلةن  ظايال  ظىحىن  تأكىؤةتمةسلعقعث  مةنعينع  ظعلضعرع  ظايالدعن  »سةن 
مذناسعؤةت  جعنسعي  قةدةر  كةلضةنضة  هئسيات  كةلضةن  ساثا  ظذنعثغا  تاكع 
مذنداق  يةنة  هةقتة  بذ  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  باشلعما.«  ظأتكىزىشنع 
دئدع: »سةن )دةسلةص( ظايالنع سىيىسةن، حعمدةيسةن ؤة قذحاقاليسةن. سةن 
ظذنعث  ؤاقتعثدا  كأرضةن  كةلضةنلعكعنع  هئسياتقا  ظوخشاش  ساثا  ظذنعثمذ 
بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشنع باشاليسةن.«)1( بذ ظعككع هةدعسنعث 
مةزمذنعنع ظةبذمةنسذرذل دةيلةمعدعن رعؤايةت قعلعنغان تأؤةندعكع هةدعسمذ 
خذددع  بعلةن  ظايالع  »بعرعثالر  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  كىحلةندىرعدذ. 
هايؤان جعنسعي ظاالقة قعلغاندةكال جعنسعي ظاالقة قعلمعسذن. )جعنسعي ظاالقة 
قعلعشتعن ظعلضعرع( ظةر ـ خوتذن ظارعسعدا ظةلحع بولسذن« دئدع. صةيغةمبةر 
دةص  نئمة،  ظةلحع  بولعدعغان(  ظارعسعدا  خوتذن  ـ  )ظةر  ظةلةيهعسساالمدعن 
سورالدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظذ بولسا، سىيىش ؤة شعرعن سأزلةرنع 

قعلعشتذر« دةص جاؤاب بةردع.
ظعلضعرع  ياالثاحلعنعشتعن  ظىحىن  ظأتكىزىش  مذناسعؤةت  جعنسعي  ـ   4
>اهلل نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن، ظع اهلل! بعزنع شةيتاندعن يعراق قعلغعن، 
شةيتاننع بعزضة بةرضةن نئمعتعثدعن )يةنع بعزضة بئرعدعغان بالعدعن( يعراق 
قعلغعن< دةص دذظا قعلعشع سىننةتتذر. بذ هةقتة ظعبنع ظابباس )اهلل تاظاال 
ظذنعثدعن رازع بولسذن!( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع 
رعؤايةت قعلعدذ: »كعمكع ظايالع بعلةن بعللة بولماقحع بولسا، اهلل نعث ظعسمع 
بعلةن باشاليمةن، ظع اهلل! بعزنع شةيتاندعن يعراق قعلغعن، شةيتاننع بعزضة 
بةرضةن نئمعتعثدعن يعراق قعلغعن ـ دئسة، شذ قئتعمقع بعللة بولذشتعن اهلل 

صةرزةنت ظاتا قعلعص قالسا، شةيتان ظذ بالعغا زعيان سااللمايدذ.«)2(
))(  بذ ظعككع هةدعس شةرهذلكةبعر دئضةن كعتابتا رعؤايةت قعلعندع. 

)2(  ظعمام بذخارع ؤة ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
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5 ـ ظةر كعشع ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةن حاغدا تاكع 
ظئرعشكةنلعكعنع  لةززةتكة  قاندذرذص  شةهؤعتعنع  ظأزعنعث  ظايالعنعثمذ 
سةزضةنضة قةدةر جعنسعي ظةزاسعنع ظذنعثدعن تارتعؤالماسلعقع مذستةهةصتذر. 
مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  مالعك  ظعبنع  ظةنةس  هةقتة  بذ 
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »بعرعثالر ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت 
ظأتكىزسة، ظايالنعمذ )لةززعتعضة( قاندذرسذن. ظةضةر ظذ ظأزعنعث هاجعتعنع 
ظايالدعن بالدذر ظادا قعلعص بولسا تاكع ظايال هاجعتعنع ظادا قعلغانغا قةدةر 

)جعنسعي ظةزاسعنع تارتعؤئلعشقا( ظالدعراص كةتمعسذن.«)1(    
6 ـ جعنسعي مذناسعؤةتنع يئصعنحعدعن صىتىن ظئحعلعص تذرذص ظأتكىزىش 
»بعرعثالر  دئدع:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  هةقتة  بذ  مةكرذهتذر. 
ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةن حاغدا يأضةنسذن ؤة ظعشةكتةك 

ياالثاحلعنعؤالمعسذن. )يةنع ظوحذق هالةتتة قالمعسذن(«)2(   
7 ـ ظةر ظايال جعنسعي مذناسعؤةتنع باشقعالر ظذالرنع كأرىص قالعدعغان 
ياكع شذنداق ظعش قعلغانلعقعنع ظاثالص قالعدعغان يةردة قعلماسلعقع الزعم. 
ظةر ظايالعنع كعشعلةرنعث ظالدعدا سأيمةيدذ ياكع قذحاقلعمايدذ. حىنكع بذنداق 

قعلعش سىصةتكة دةخلع يةتكىزعدذ. 
8 ـ ظةرنعث ظأزعنع صاكعزلعشع ظىحىن ظايال كعشعنعث يئنعدا بعر صارحة 
التعنع ساقلعشع مذستةهةصتذر. بذ هةقتة ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع 
قئشعدا  بولسا،  ظايال  ظةقعللعق  ظايال  »ظةضةر  دةيدذ:  مذنداق  بولسذن!( 
بعر صارحة التا ساقاليدذ. ظئرع ظذنعث بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىص 
بئرعدذ.  ظةرضة  التعنع  ظىحىن  صاكعزلعشع  ظأزعنع  ظئرعنعث  كئيعن  بولغاندعن 

)ظةردعن كئيعن( ظذنعث بعلةن ظأزعنع صاكعزاليدذ.« 
9 ـ ظةر ظايالع بعلةن بعر قئتعم جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىص بولغاندعن 
كئيعن )شذ كئحعنعث ظأزعدة( يةنة تةكرار جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةكحع 
بولسا، يذيذنمعسعمذ بولعدذ. لئكعن كئحعك تاهارةت ظئلعؤئتعش مذستةهةصتذر. 
حىنكع تاهارةت ظذنع تئخعمذ رذهالندذرعدذ ؤة ظذنعث صاكعزلعقعنع ظاشذرعدذ. 
بعلةن  ظايالع  دئدع: »بعرعثالر  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  هةقتة  بذ 
))(  ظةبذيةظال رعؤايعتع. بذ هةدعسنع رعؤايةت قعلغذحعالرنعث ظعحعدة كعملعكع تونذلمايدعغان ظادةمدعن بعرسع بار. ظذنعثدعن 

باشقا كعشعلةر بولسا هةدعس رعؤايةت قعلعش شةرتلعرعضة توشقان ظادةملةردذر. 
)2(  ظعبنع ماجة رعؤايعتع. 

168169

ئايالنى ئاتا- ئانىسىنىڭ ئۆيىدىن ئېرىنىڭ ئۆيىگە يۆتكەپ كېلىش مۇراسىمىئايالنى ئاتا- ئانىسىنىڭ ئۆيىدىن ئېرىنىڭ ئۆيىگە يۆتكەپ كېلىش مۇراسىمى



168169

جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةن، ظاندعن ظذنعث بعلةن يةنة بعر قئتعم جعنسعي 
مذناسعؤةت ظأتكىزمةكحع بولسا، ظعككع ظاالقعنعث ظارعسعدا كئحعك تاهارةت 

ظئلعؤةتسذن.«)1(
10ـ  ظةر كعشعنعث ظايالعنعث بارلعق ظةزا ؤة صىتىن جعسمعدعن صايدعلعنعشع 
ؤة هذزذرلعنعشع توغرعدذر. لئكعن ظةر كعشعنعث ظايالعنعث ظارقا تةرةت يولعغا 
جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشع توغرا ظةمةس. بذ هةقتة جابعر ظعبنع ظابدذلاله 
)اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: يةهذدعيالر )ظةركعشع( 
ظايالعنعث ظارقا تةرعصعدعن كةلسة، باال ظالغاي بولذص قالعدذ، دةيتتع. شذنعث 
بعلةن اهلل تاظاال: »ظاياللعرعثالر سعلةر ظىحىن )خذددع( ظئكعنزارلعقتذر )يةنع 
نةسعل تئرعيدعغان جايدذر(، ظئكعنزارلعقعثالرغا خالعغان رةؤعشتة كئلعثالر» 
يةنع مةيلع ظالدع تةرةصتعن كئلعثالر مةيلع كةينة تةرةصتعن كئلعثالر، لئكعن 
كئلعدعغان يةر صةقةت ظالدع بولسذن، دئضةن ظايعتعنع حىشىرضةن.)2( يةنة بعر 
رعؤايةتتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »ظالدع تةرعصعنع نعشان 
قعلسعال ظايالنعث يئنعغا ظذنعث ظالدع تةرعصعدعن بوالمدذ ياكع كةينع تةرعصعدعن 
صةيغةمبةر  هةقتة  بذ  بولعؤئرعدذ.«))(  كةلسة  رةؤعشتة(  )خالعغان  بوالمدذ 
ظةلةيهعسساالم يةنة مذنداق دئدع: »اهلل ظةر كعشعنعث ياكع ظايال كعشعنعث 

ظارقعسعغا )ظارقا تةرةت يولعغا( كةلضةن كعشعلةرضة قارعمايدذ.«)4( 
ـ  ضةص  بولغان  ظارعسعدا  بعرعنعث  ـ  بعر  ظايالنعث  ياكع  ظةرنعث  ـ   11
سأزلةرنع ؤة ظعشالرنع كعشعلةرضة سأزلعمةسلعكع الزعم. حىنكع صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم شذنداق قعلعشتعن توستع. هةدعستة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
بعر مذنحة ظةرـ  ظايالالرنعث ظارعسعدا ظولتذرذص ظةرلةرضة قاراص: »ظعحعثالردعن 
بعرعثالر )ظايالعدعن( ظايرعم بولغان حاغدا )كعشعلةرضة( ظايالع بعلةن قعلغان 
ظعشالرنع سأزلةمدذ« دئدع، ظاندعن ظايالالرغا قاراص: »ظعحعثالردعن بعرعثالر 
ظايال  بعر  دئدع.  سأزلةمدذ«  ظعشالرنع  قعلغان  بعلةن  ظئرع  )كعشعلةرضة( 
قوصذص: ظةرلةرمذ شذنداق قعلعدذ، بعزمذ شذنداق قعلعمعز، دئدع. صةيغةمبةر 
قعلساثالر(  ظذنداق  سعلةر  )ظةضةر  قعلماثالر.  »ظذنداق  ظةلةيهعسساالم: 

))(  ظعمام مذسلعم، ظةبذداؤذد، تعرمعزعي، نةساظعي ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايعتع.
)2(  ظعمام بذخارع ؤة ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 

)3(  ظعمام مذسلعم ؤة ظةبذداؤذد رعؤايعتع.. 
)4(  تعرمعزعي ؤة نةساظعي رعؤايعتع.. 
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قئلعص  بعلةن ظذحرذشذص  سعلةرنعث ظذ حاغدعكع معسالعثالر حعشع شةيتان 
ظذنعث بعلةن كعشعلةرنعث كأز ظالدعدا جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةن ظةركةك 

شةيتاننعث معسالعغا ظوخشاشتذر.« دئدع. 
مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةلخذدرعي  ظةبذسةظعد  هةقتة  بذ 
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »قعيامةت كىنع اهلل نعث دةرضاهعدا ظورنع ظةث 
بولذص  ظأتكىزىص  مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  ظايالع  ظادةم  بولعدعغان  ناحار 

ظاندعن ظذنعث سعرلعرعنع باشقعالرغا يايغان ظادةمدذر.«)1(    

ظةر ـ خوتذن ظارعسعدعكع جعنسعي مذناسعؤةت هةققعدة

ظعسالم دعنع هاياتلعقنعث هةممة تةرعصعنع ظأز ظعحعضة ظالغان مذكةممةل بعر 
دعندذر. ظعنساننعث مةيلع دذنيادعكع هاياتعغا ظاالقعدار ظعش بولسذن ؤة ياكع 
ظاخعرةتتعكع هاياتعغا ظاالقعدار ظعش بولسذن ظذنع ظةث حعرايلعق شةكعلدة 
ـ خوتذن ظارعسعدعكع جعنسعي  بايان قعلعدذ. ظةر  ؤة ظةث تةصسعلعي هالةتتة 
ظاالقعنعث ظعنسان هاياتعدعكع ظةث مذهعم ظعشالردعن بعرع ظعكةنلعكعدة شةك 
يوق. ظعسالم دعنع ظةرـ  خوتذن ظارعسعدعكع بذ ظاالقعنعث قانداق شةكعلدة بولذشع 
ظأتكىزىشنع  ظاالقعنع  بذ  دعنع  ظعسالم  هةتتا  قعلعدذ.  بايان  كئرةكلعضعنعمذ 
ظعبادةتلةردعن، ظعنسان ساؤاب بئرعلعدعغان ؤة اهلل تاظاالغا يئقعنالشتذرعدعغان 
ظعشالردعن دةص قارايدذ. ظعسالم دعنع بذالرنعث هةممعسعنع ناهايعتع حعرايلعق 

شةكعلدة ؤة ناهايعتع سعلعق ظذسلذب بعلةن بايان قعلعدذ.  
ؤة  ظذسلذبعنع  ضىزةل  قذرظاننعث  كةلضةن  ظايةتتة  تأؤةندعكع  هةقتة  بذ 
ظويال:  ماهارعتعنع  يةتكةن  كامالةتكة  قعلعشتعكع  بايان  بذنع  تاظاالنعث  اهلل 
هاالل  سعلةرضة  قعلعش  يئقعنحعلعق  ظاياللعرعثالرغا  كئحعلعرعدة  »روزا 
ظارلعشعص  سعلةرضة  ظذالر  )يةنع  كعيعمدذر  ظىحىن  سعلةر  ظذالر  قعلعندع، 
ياشايدذ ؤة كعيعم بةدةنضة يئصعشقاندةك يئصعشعدذ(، سعلةرمذ ظذالر ظىحىن 
كعيعمسعلةر )يةنع سعلةرمذ ظذالرغا ظارلعشعص ياشايسعلةر ؤة كعيعم بةدةنضة 
يئصعشقاندةك يئصعشعسعلةر(. اهلل ظأزةثالرنعث ظأزةثالرنع ظالدعغانلعقعثالرنع 
تةؤبةثالرنع  بعلدع. اهلل  قعلغعنعثالرنع(  يئقعنحعلعق  كئحعسعدة  روزا  )يةنع 

))(  ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.
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قوبذل قعلدع، سعلةرنع ظةصذ قعلدع. ظةمدع ظذالرغا )يةنع ظاياللعرعثالرغا( 
يئقعنحعلعق قعلعثالر، اهلل سعلةرضة تةقدعر قعلغان نةرسعنع )يةنع صةرزةنتنع( 
تةلةص قعلعثالر، تاكع تاثنعث ظاق يعصع قارا يعصعدعن ظايرعلغانغا )يةنع تاث 
يورذغانغا( قةدةر يةثالر، ظعحعثالر، ظاندعن كةح كعرضعحة روزا تذتذثالر، سعلةر 
مةسجعدتة ظئتعكاصتا ظولتذرغان حئغعثالردا )كىندىز بولسذن, كئحة بولسذن(, 
حئضرعالردذر  بةلضعلعضةن  اهلل  شذالر  ظةنة  قعلماثالر،  يئقعنحعلعق  ظذالرغا 
كعشعلةرنعث  يئقعنالشماثالر.  ظذنعثغا  ظعشالردذر(،  قعلغان  مةنظع  )يةنع 
)هارام قعلعنغان ظعشالردعن( ساقلعنعشلعرع ظىحىن، اهلل ظايةتلعرعنع ظذالرغا 
مذناسعؤةتكة  جعنسعي  ظايةتتعكع  بذ  ساثا  قعلعدذ)1(»  بايان  مذشذنداق 
ظاالقعدار بايانالرنعث ظعسالم دعنعدعكع ظةث كاتتا ظعبادةتلةرنعث بعرع بولغان 

روزعنعث هأكىملعرعنعث ظارعسعدا كةلضةنلعكع مةخصع ظةمةس ظةلؤةتتة. 
ظةضةر سةن بذ هةقتة بذنعثدعنمذ روشةن ؤة ظوحذق بعر بايان بعلمةكحع 
بولساث، اهلل تاظاالنعث بذ ظايعتعنع ظوقذغعن: »)ظع مذهةممةد!( ظذالر سةندعن 
هةيز توغرذلذق )يةنع هةيزدار ظايال بعلةن جعنسعي ظاالقة قعلعشنعث دذرذسلعقع 
ياكع دذرذس ظةمةسلعكع توغرذلذق( سورايدذ. ظئيتقعنكع، »هةيز زعيانلعقتذر 
)يةنع هةيز مةزضعلعدة جعنسعي ظاالقة قعلعش ظةر- خوتذن هةر ظعككعسعضة 
زعيانلعقتذر(، هةيز مةزضعلعدة ظايالعثالردعن نئرع تذرذثالر، )هةيزدعن( صاك 
بولغذحة ظذالرغا يئقعنحعلعق قعلماثالر، صاك بولغاندا، ظذالرغا اهلل بذيرعغان 
دوست  قعلغذحعالرنع  تةؤبة  هةقعقةتةن  اهلل  قعلعثالر«.  يئقعنحعلعق  جايدعن 
دوست  هةقعقةتةن  بولغذحعالرنع  صاك  نعجاسةتتعن(  ؤة  )هارامدعن  تذتعدذ. 
تذتعدذ. ظاياللعرعثالر سعلةر ظىحىن )خذددع( ظئكعنزارلعقتذر )يةنع نةسعل 
تئرعيدعغان جايدذر(، ظئكعنزارلعقعثالرغا خالعغان رةؤعشتة كئلعثالر، ظأزةثالر 
ظىحىن ظالدعنظاال ياخشع ظةمةل تةييارالثالر، )ضذناهتعن حةكلعنعش بعلةن( 
اهلل دعن قورقذثالر، بعلعثالركع سعلةر اهلل غا مذالقات بولذسعلةر، مأمعنلةرضة 

)جةننةت بعلةن( خذش خةؤةر بةرضعن» )2(
سةن يةنة جعنسعي مذناسعؤةتكة ظاالقعدار بذنعثدعنمذ ظارتذق ؤة ظئنعق 
قعلعنغان  بايان  ظايةتلةردة  مةزكذر  خاالمسةن؟  بولذشعنع  تةربعيةنعث  بعر 
تةربعيةلةر بولسا، ظةدةبـ  ظةخالق بعلةن مةقسةتنع ظعصادعلةيدعغان ؤة هئكمةت 

))(  سىرة بةقةر 87) ـ ظايةت. 
)2(  سىرة بةقةر 222 ــــ 223 ـ ظايةتلةر. 
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مةزكذر  تةربعيةدذر.  بولغان  ظاظعت  ظاالقعغا  جعنسعي  ظأضعتعدعغان  بعلةن 
ظعهتعياجلعق  بعلعشكة  سعرلعرعنع  ؤة  يئتعشكة  تعضعضة  ياشالر  تةربعيةلةر، 
بولغان جعنسعي مذناسعؤةتكة ظاالقعدار تةربعيةنع ظذالرغا ظأضعتعشعمعز كئرةك 
دئضةن شذظار ظاستعدا تاراتقان، يايغان، هئسياتالرنع قوزغايدعغان ؤة هارام 
ظعشالرغا يئقعنلعشعشقا ظىندةيدعغان هاياسعز قعسسعلةردعن بعزنع بعهاجةت 
تةربعية  كعتابلعرعدعن  يايغان  ؤة  يازغان  بعلةن  باهانة  بذ  بذالرنعث  قعلعدذ. 
ياكع بعلعم ياكع ظةدةب دةيدعغان بعرةر نةرسة ظذحراتمايسةن. ظةكسعحة ظذ 
قعلعش  هاالل  ظعشالرنع  هارام  ؤة  قوزغاش  هئسياتالرنع  شةهؤةت،  كعتابالردا 
ظادةملةرنع  بذنداق  كعشعلةر  ظذحرعتعسةن.  قعلعؤاتقانلعقعنع  تعجارةت  بعلةن 
باها  قارغذالرحة  دةص  ظةدعبلةر،  يعغعلعشالردا  ؤة  آذرنالالردا  ضئزعتلةردة، 
نئسعؤعسع  كعحعككعنعمذ  ظةدعبلعكتعن  ظذالر  بولسا  ظةمةلعيةتتة  بئرعشعدذ. 

يوق ظادةملةردذر.
ظةضةر سةن جعنسعي مذناسعؤةتكة ظاالقعدار ناهايعتع صاكعز بعر تةربعيةنع 
ظأضةنمةكحع بولساث، مةن بعلةن بعللة سىننةت باغحعسعغا كعرضعن، صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث تأؤةندعكع سأزلعرع ظىستعدة تةصةككذر يىرضىزضعن: »هةر 
هةر  سةدعقة،  هةمد  بعر  هةر  سةدعقة،  تةكبعر  بعر  هةر  سةدعقة،  تةسبعه  بعر 
توسذش  يامانلعقتعن  سةدعقة،  بذيرذش  ياخشعلعققا  ؤة  سةدعقة  تةهلعل  بعر 
سةدعقة، سعلةرنعث بعرعثالرنعث ظايالع بعلةن بعرضة بولذشعمذ سةدعقة« دئدع. 
كعشعلةر: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! بعزنعث بعرةرعمعز ظأزعنعث شةهؤعتعنع 
ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  سورعدع.  دةص  بئرعلةمدذ؟  ظةجعر  قاندذرسعمذ 
»ظئيتعص بئقعثالرحذ؟ ظةضةر ظذ شةهؤعتعنع هارام يول بعلةن قاندذرسا ظذنعثغا 
ضذناه بولعدعغذ؟ شذنعثغا ظوخشاش شةهؤعتعنع هاالل يول بعلةن قاندذرسا 

ظذنعثغا ظةجعر باردذر« دئدع.)1( 
سةن ماثا صةرؤةردعضارعثنعث نامع بعلةن قةسةم قعلعص ظئيتعص باق: سةن 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بذ سأزعدعن بولغان مةقسعتعنع حىشةنمعدعثمذ؟ 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظأزعنعث بذ سأزع ظارقعلعق ساهابعلعرعنع ظأزلعرعنعث 
تةبعظع هئسياتعنع ؤة شةهؤعتعنع هاالل ظعشنع يولغا قويذش ظارقعلعق هارامدعن 
بةلضعلعمعسع ظعحعدة قاندذرذش ظىحىن  بعهاجةت قعلعدعغان ظعسالم دعنعنعث 
جعنسعي ظاالقعنع ظأزلعرعنعث ظاياللعرع بعلةن قعلعشقا هئكمةت، ظوحذقلذق 

))(  ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.
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ؤة ظعصصةتلعك بعلةن تةرغعص قعلغانلعقعنع حىشةنمعدعثمذ؟
ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: صةيغةمبةر 
كعرعص  ظايالع  رذفاظعنعث  قةبعلعسعدعكع  قذرةيز  يئنعغا  ظةلةيهعسساالمنعث 
مذنداق دئدع: مئنع رذفاظع ظىحىنحع تالعقع بعلةن )يةنع بذرذن ظعككع قئتعم 
تاالق قعلعؤةتكةن ؤة بذ قئتعمدا تاالقنعث ظةث ظاخعرقع قئتعم بولغان ظىحىنحع 
تاالق بعلةن( تاالق قعلعؤةتكةن ظعدع. ظاندعن مئنع ظابدذراهمان ظعبنع زذبةير 
نعكاهعغا ظالدع. ظذنعث جعنسعي ظةزاسع كعيعمنعث صعشعضة ظوخشاش ظعكةن، 
دةص كعيعمنعث بعر صعشعنع تذتتع)1(. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم صعسسعثثعدة 
رذفاظع  ظئرعثعز(  )بذرذنقع  »سعز  ظايالغا(:  )هئلعقع  قويذص  كىلىص 
ظئرعثعزنعث(  )كئيعنكع  سعز  تذرعسعز.  خااليدعغاندةك  يارعشعشنع  بعلةن 
هةسعلعنع، )كئيعنكع ظئرعثعز( سعزنعث هةسعلعثعزنع تئتعمعغعحة )يةنع 
ظاراثالردا جعنسعي مذناسعؤةت ظأتىلمعضعحة( سعزنعث بذرذنقع ظئرعثعز بعلةن 

يارعشعؤئلعشعثعز دذرذس بولمايدذ« دئدع.)2( 
سةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث زامانعسعدعكع مذسذلمان بعر ظايالنعث 
بعر  ظوحذق  قانداق  ظعكةنلعكعنع  ظاجعز  مذناسعؤةتتة  جعنسعي  ظئرعنعث 
شةكعلدة بايان قعلغانلعقعغا ؤة ظئرعنعث جعنسعي مذناسعؤةتتعكع ظاجعزلعقعنع 
حىشةندىرضةنلعكعضة،  ظارقعلعق  قعلعش  معسال  صعشعنع  بعر  كعيعمعنعث 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظذنعث سأزعنع قانداق ظئتعبارغا ظالغانلعقعغا، 
هالدا  كألىمسعرعضةن  ؤة  بولغان سأزعنع حىشةنضةنلعكعضة  دئمةكحع  ظذنعث 
ظئرعثعز(  ظئرعثعزنعث( هةسعلعنع، )كئيعنكع  ظذنعثغا: »سعز )كئيعنكع 
ظعحعضة  ظأز  باياننع  ظاجايعب  دئضةن  تئتعمعغذحة«  هةسعلعثعزنع  سعزنعث 

ظالغان جاؤابنع بةرضةنلعكعضة قارا. 
هئس  ظاجايعب  ؤة  ظةدةب  ظئسعل  مذناسعؤةتنع  جعنسعي  سةن  ظةضةر 
هةدعسكة  تأؤةندعكع  بولساث،  بعلمةكحع  سىصةتنع  سىصةتلةنضةن  بعلةن 
قذالق سال: ظأمةر ظعبنع خةتتاب )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نعث 
زامانعسعدا ساهابعالر، ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةن، لئكعن 
ياكع  بولعدعغانلعقع  الزعم  يذيذنذشنعث  ظادةمضة  بعر  تأكىلمعضةن  مةنعي 
ساهابعالردعن  كاتتا  قالدع.  قعلعشعص  ظعختعالص  هةققعدة  بولمايدعغانلعقع 

))(  يةنع ظذ جعنسعي مذناسعؤةتتةظاجعز ظعكةن دئمةكحع.
)2(  ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم  رعؤايعتع.. 
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مةن  بولسذن!(:  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظةلظةشظةرعي  ظةبذمذسا  بولغان 
سعلةرضة بذ مةسعلة هةققعدة قاناظةتلعك جاؤاب تاصعمةن، دئدع ـ دة ظورنعدعن 
كئلعص(  يئنعغا  نعث  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  )ظاظعشة  تذرذص 
ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظاظعشة  سورعدع.  رذخسةت  كعرعشكة  قئشعغا  ظذنعث 
ظاظعشةضة:  ساهابة  ظذ  بةردع.  رذخسةت  كعرعشكة  ظذنعثغا  بولسذن!(  رازع 
بعر سوظال سورعماقحع،  ظانعسع! هةقعقةتةن مةن سعزدعن  ظع مأمعنلةرنعث 
دئدع.  بولعؤاتعمةن،  خعجعل  سوراشتعن(  سوظالنع  )بذ  سعزدعن  مةن  لئكعن 
تذغقان  سئنع  سةن  ظذنعثغا:  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظاظعشة 
سوراشتعنمذ  مةندعن  سوظالنع  بولمايدعغان  خعجعل  سوراشتعن  ظاناثدعن 
قانداق  ساهابة:  ظذ  دئدع.  ظاناث،  سئنعث  مةنمذ  حىنكع  بولمعغعن.  خعجعل 
ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظاظعشة  دئدع.  حعقعرعدذ؟  كةلتىرىص  يذيذنذشنع  ظعش 
قئشعغا  بعرعنعث  بعلعدعغان  ياخشع  ظةث  ظعشنع  بذ  سةن  بولسذن!(:  رازع 
كئلعصسةن. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ هةقتة: »ظةر ظايالنعث تأت شئخعنعث 
تةضسة  خةتنعضايعغا  )ظايالنعث(  خةتنعضايع  )ظذنعث(  ظولتذرسا،  ظارعسعدا 

يذيذنذش الزعم بولعدذ« دئضةن، دئدع.)1(
خذشبذيلذقتا، تويع يعثعدا بولغان قعزنعث ظىستعدة تذرعدعغان خذشبذي 
نةرسة يوق ؤة جعنسعي مذناسعؤةتكة ظاالقعدار تئمعدا صةيغةمبةرلةرنعث ظةث 
كاتتعسع بولغان مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث سأزعدعن ظوحذق ؤة حعرايلعق 
سأز يوق. مذهةممةد ظةلةيهعسساالم بولسا اهلل تاظاال ظذنعثغا ظعخحام، لئكعن 
مةزمذنع مول سأزلةر بعلةن سأزلةش ظعقتعدارعنع بةرضةن، ظذ هةرضعزمذ ظأز 
نةصسع خاهعشع بويعحة سأزلعمةيدعغان، صةقةت ظأزعضة حىشىرىلضةن ؤةهيعنعال 

سأزلةيدعغان زاتتذر. ظذنعثغا ظةث كاتتا ساالمالر بولسذن!

ظةر ـ خوتذنالرنعث بعر ـ بعرعنعث ظىستىدعكع هةقلعرع

ظعسالم دعنعدا ظةر ـ خوتذنالرنعث بعر ـ بعرعنعث ظىستعدة هةقلعرع ؤة هةر 
هئكمةت  ظعشنع  هةممة  بار.  مةجبذريعةتلعرع  تئضعشلعك  قعلعشقا  بعرعنعث 
بعلةن  هةقلةر  تاظاال  اهلل  تذرعدعغان  بعلعص  هةممعنع  ؤة  قعلعدعغان  بعلةن 
بعر  تاظاال  اهلل  شذثا  قعلدع.  تةثصذثلذقنع  بعر  ظارعسعدا  مةجبذرعيةتلةرنعث 

))(  ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.
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بعر  يةنة  تةرةصنعث  ظذ  قارشعسعدا  هةقنعث  بعر  هةر  صايدعلعنعدعغان  تةرةص 
تةرةص ظىحىن ظىستىضة ظئلعشقا تئضعشلعك بولغان بعر مةجبذرعيةتنع بئكعتتع. 
مانا بذ اهلل تاظاالنعث تأؤةندعكع ظايعتعدة ناهايعتع ظوحذق بعر شةكعلدة بايان 
قعلعنغاندذر: »ظاياللعرع ظىستعدة ظةرلةرنعث هةقلعرع بولغعنعدةك، ظةرلعرع 
ظىستعدة ظايالالرنعثمذ هةقلعرع بار )يةنع ظايالالر مذؤاصعق دةرعجعدة هوقذقتعن 
بةهرعمةن بولذشع كئرةك، مذؤاصعق دةرعجعدة مةجبذرعيةتمذ ظأتعشع كئرةك (. 
)ظايالالرغا مةهرع بئرعش ؤة ظذالرنعث تذرمذشعنع قامداش مةجبذرعيةتلعرع 
ظةرلةرضة يىكلةنضةنلعكتعن( ظةرلةر ظايالالردعن بعر دةرعجة ظارتذقلذققا ظعضة. 

اهلل غالعصتذر. هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر» )1(
اهلل تاظاال ظةرلةرنع ظعضة قعلغان بعر دةرعجة بولسا هامعيلعق ؤة ظاظعلعنعث 
هةقتة  بذ  تاظاال  اهلل  دةرعجعسعدذر.  ظالغانلعق  ظىستىضة  ظأز  مةسظذلعيعتعنع 
ظذالرنعث  نعث  اهلل  بذ  هامعيلعرعدذر،  ظايالالرنعث  »ظةرلةر  دئدع:  مذنداق 
بةزعسعنع بةزعسعدعن )يةنع ظةرلةرنع كىح – قذؤؤةت، غازاتقا حعقعش قاتارلعق 
جةهةتلةردة ظايالالردعن( ظارتذق قعلغانلعقعدعندذر ؤة ظةرلةرنعث ظأز صذل - 
ظةرلةرنعث  نةصعقعسع  ظايالالرنعث  )يةنع  قعلغانلعقعدعندذر  سةرص  ماللعرعنع 

زعممعسعضة يىكلةنضةنلعكعدعندذر(» )2(
ظعضة»  ظارتذقلذققا  دةرعجة  بعر  ظايالالردعن  »ظةرلةر  تاظاالنعث:  اهلل 
ظايعتعنعث مةنعسع: ظةرلةر ظايالالرغا قارعغاندا بعر دةرعجة ظارتذقلذققا ظعضة. 
ظايالالرغا  ظذالرنعث  يىكلعضةن  ظىستىضة  ظةرلةرنعث  تاظاال  اهلل  بولسعمذ  ظذ 
هامعيلعق قعلعش، نةصعقة بئرعش، مةسظذل بولذش ؤة )ظايالالرنعث ظذالرغا( 
بويسذنذش دةرعجعسعدذر. بذ ظارتذقحعلعق ظةرلةرضة ظذالرنعث ظايالالردعن ظذلذغ 
ؤة ظىستىن بولغانلعقع ظىحىن بئرعلضةن ظارتذقحعلعق دةرعجعسع بولماستعن 

بةلكع مةسظذلعيةتكة ظعضة قعلعنغانلعقع ظىحىن بئرعلضةن دةرعجعسعدذر.
اهلل تاظاال: »ظةرلةر ظايالالرنعث هامعيلعرعدذر» دئضةن ظايعتعدة ظةرنعث 
مةسظذل  يىزلةندىرىشكة  تةرةصكة  توغرا  ظذنع  ؤة  ظعشلعرعغا  ظايالعنعث 
ظعكةنلعكعنع بايان قعلعدذ. يةنع ظةرلةر خذددع دألةت مةسظذللعرع خةلقنعث 
ظعشلعرعغا مةسظذل بولغعنعدةك ظايالالرنع بعر ظعشقا بذيرذش، بعر ظعشتعن 
تذسذش، ظذالرغا نةصعقة بئرعش ؤة ظذالرنع توغرعلعققا يىزلةندىرىش ظعشلعرعغا 

))(  سىرة بةقةر 228 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)2(  سىرة نعسا 34 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
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بةزعسعدعن  بةزعسعنع  ظذالرنعث  نعث  اهلل  »بذ  تاظاالنعث:  اهلل  مةسظذلدذر. 
جةهةتلةردة  قاتارلعق  حعقعش  غازاتقا  قذؤؤةت،   – كىح  ظةرلةرنع  )يةنع 
ظايالالردعن( ظارتذق قعلغانلعقعدعندذر ؤة ظةرلةرنعث ظأز صذل - ماللعرعنع 
سةرص قعلغانلعقعدعندذر )يةنع ظايالالرنعث نةصعقعسع ظةرلةرنعث زعممعسعضة 
تاظاالنعث  اهلل  بذ  مةنعسع:  ظايعتعنعث  دئضةن  يىكلةنضةنلعكعدعندذر(» 
قعلغان كةسعب  ظعضة  ظذالرنع  ؤة  تةدبعر  صاراسعتع،  ـ  ظةقعل  بةرضةن  ظذالرغا 
ـ هىنةر سةؤةبعدعندذر. يةنع ظذالر ظايالالرنع )خةيعم ـ خةتةردعن( ساقالش، 
ظذالرغا كأثىل بألىش، نةصعقة بئرعش ؤة ظعشلعرعنع رةتكة سئلعش ظعشالرغا 

مةسظذلدذر.)1(
هةر قانداق بعر جةمعيةتتة ظذ جةمعيةتنعث ظعشلعرعغا ظعضة بولعدعغان ؤة 
ظذنعث ظعشلعرعنع رةتكة سالعدعغان بعر مةسظذلنعث بولعشع الزعم. ظاظعلة بولسا 
ظةث مذهعم بعر جةمعيةتتذر. ظاظعلعضة كأثىل بألىش ؤة ظذنعثغا صايدعلعق 
ظامعللعرعنعث  تذرذشعنعث  بولذص  مةؤجذد  ظاظعلعنعث  تةييارالش  ظعشالرنع 
ظاظعلعنعث  بعرعنعث  ظعحعدعن  ظةزالعرعنعث  ظاظعلة  ظىحىن  شذنعث  بعرعدذر. 
ظعشلعرعغا مةسظذل بولعشع الزعم. بعر ظاظعلعنعث ظعحعدة بذنعث ظىحىن ظةر 
ظةث هةقلعدذر. حىنكع ظةر دذنيا ظعشلعرعنع ظايالغا قارعغاندا كأص بعلضةندعن 

سعرت ظاظعلعدعكع كعشعلةرضة نةصعقة بئرعشكة مةسظذل كعشعدذر.

ظايال كعشعنعث هةقلعرع 

ظعسالم دعنعدا بعر ظايالنعث ظئرعنعث ظىستعدة نذرغذنلعغان هةقلعرع بار. 
لئكعن ظذالرنعث ظعحعدة ظةث مذهعم بولغانلعرع تأؤةندعكعلةردذر: 

1 ـ تويلذق:   

مذددةت  ظازراق  ظذنعثدعن  ياكع  ؤاقتعدا  قعلغان  نعكاه  بولسا  تويلذق 
بذرذن ظةر توي قعلماقحع بولغان ظايالغا بئرعدعغان مةلذم معقداردعكع مال ـ 
دذنيادذر. ظايال بعلةن سأزلىشىص تويلذقنعث هةممعسعنع ياكع بعر قعسمعنع 

نعكاه قعلغان ؤاقتعدعن كئحعكتىرىص بئرعشكعمذ بولعدذ. 
))(  >سةصؤةتذتتةصاسعر<. 
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تويلذق بولسا نعكاهنعث الزعمةتلعرعدعن، لئكعن نعكاهنعث توغرا بولعشع 
)نعكاه  ظىحىن  شذنعث  ظةمةس.  شةرتلةردعن  بولغان  الزعم  تئصعلعش  ظىحىن 
قعلعنغان حاغدا( تويلذقنع تةيعن قعلماي تذرذص قعلغان نعكاهمذ توغرا بولعدذ. 
بذنداق هالةتتة ظايال ظأزعنعث جةمعيةتعدة بار تةثتىشعنعث تويلذقعنع تةلةص 
قعلعش هةقكة ظعضعدذر. ظايةت ؤة هةدعسلةر تويلذقنعث ظعسالم دعنعدا يولغا 
هةقتة  بذ  تاظاال  اهلل  بئرعدذ.  كأرسعتعص  ظعكةنلعكعنع  نةرسة  بعر  قويذلغان 
سوغا  بعلةن  خذشاللعق  مةهرعلعرعنع  ظذالرنعث  »ظايالالرغا  دئدع:  مذنداق 
قعلعص بئرعثالر. ظةضةر ظذالر ظذنعثدعن بعر قعسمعنع سعلةرضة ظأتىنىص بةرسة، 

ظذنع مةززعلعك،  سعثعشلعق )يةنع صاك هاالل بعلعص( يةثالر» )1( 
ظةنةس ظعبنع مالعك مذنداق دةيدذ: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظابدذرراهمان 
ظعبنع ظةؤصنعث ظىستعدة زةصةرنعث ظةسعرعنع كأرىص: »بذ نئمة؟« دئدع. ظذ: 
ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! ظأيلةنضةن ظعدعم، دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: 
»ظذنعث تويلذقعغا نئمة بةردعث« دئدع. ظذ: بعر ظىحكة ظئغعرلعقعدا)2( ظالتذن 
بةردعم، دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »اهلل تاظاال ساثا بةرعكةت بةرسذن 
بعر قوي ظألتىرىص بولسعمذ )توي قعلغانلعقعث ظىحىن( تاماق تةييارلعغعن« 

دئدع.))( 
نعكاه  قعلغان  تذرذص  قعلماي  تةيعن  )تويلذقنع  حاغدا  قعلعنغان  نعكاه 
توغرا بولسعمذ(، لئكعن بذ حاغدا تويلذقنع تةيعن قعلعش مذستةهةصتذر. حىنكع 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قعزلعرعنع ياتلعق قعلغان ؤة ظأزع ظأيلةنضةن حاغالردا 
تويلذقنع تةيعن قعلغان. نعكاه قعلغان ؤاقتعدا تويلذقنع تةيعن قعلعش كئيعن 
ظالدعنع  ظعختعالصنعث  ؤة  تارتعش  ـ  تاالش  بار  ظعهتعمالع  قئلعش  بئرعص  يىز 

ظالعدذ.  
ظايالغا تويلذق بئرعشنعث يولغا قويذلعشنعث نذرغذنلعغان هئكمةتلعرع بار. 
تويلذق بولسا، ظةرنعث ظايالنع تةقدعرلةيدعغانلعقعنع ؤة هأرمةتلةيدعغانلعقعنع 
ظعصادعلةص بئرعدعغان ماددعي بعر ظاالمةتتذر. شذنعث ظىحىن اهلل تاظاال تويلذقنع 
ظأزعنعث: »ظايالالرغا ظذالرنعث مةهرعلعرعنع خذشاللعق بعلةن سوغا قعلعص 

))(  سىرة نعسا 4 ـ ظايةت. 
)2(  بذ بعر ظألحةم بعرلعكع بولذص ضعرام هئسابعدا 5) ضعرامغا يئقعنلعشعص قالعدذ. ت.  

)3(  ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم  رعؤايعتع.. 
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بئرعثالر» )1( دئضةن ظايعتعدة >سوغات< دةص سىصةتلعدع. تويلذق ظةرـ  خوتذن 
مةنعؤعي  ظارعسعدعكع  خوتذن  ـ  ظةر  ظذ  كىحلةندىرعدذ.  ظاالقعنع  ظارعسعدعكع 
ـ  ظاالقعنع كىحلةندىرعدعغان ماددعي بعر ظاالقعدذر. تويلذق يةنة ظايال ظاتا 
ظانعسعنعث ظأيعدعن ظةرنعث ظأيعضة كىحىرلعدعغان كئحعدة ظعهتعياج بولعدعغان 
سايمانلعرع  ظأي  بةزع  ؤة  ظةتعر  بذيذملعرع،  زعنةت  كعحةك،  ـ  كعيعم  يعثع 
نةرسعلةرضة  مةزكذر  كئحعدة  شذ  ظايالنعث  قامدايدذ.  نةرسعلةرنع  قاتارلعق 

ظعهتعياجعنعث حىشىشعدة شةك يوق.
ظعسالم دعنعدا تويلذقنعث مذظةييةن بعر معقدارع يوق. بارلعق ظالعمالرنعث 
كأزقارعشع بويعحة تويلذقنعث يذقعرعسعنعث حةكـ  حئضراسع يوق. شذنعثدةك 
يةنة كأص قعسعم فعقهعشذناسالرنعث كأزقارعشع بويعحة ظذنعث تأؤعنعنعثمذ 
حةكـ  حئضراسع يوق. حىنكع بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنعمعزدةك تويلذق 
دئضةن ظةرنعث ظايالعنع تةقدعرلةيدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدعغان بعر ماددعي 
ظاالمةتتذر. شذثا تويلذق ظىحىن مذظةييةن بعر معقدار بئكعتعؤئلعش ظةقعلغا 
خعسلةتتة،  حعرايدا،  سىصةتتة،  ظايالالر  كئلعص  يةنة  ظةمةس.  ظذيغذن  ظانحة 
قابعلعيةتتة ؤة ظعقتعداردا بعر ـ بعرعضة ظوخشعمايدذ. شذنعث ظىحىن ظذالرنعث 

تويلذقعنعثمذ بعر ـ بعرعضة ظوخشعماسلعقع ناهايعتع تةبعظعدذر. 
خةلعصعلعك  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  خةتتاب  ظعبنع  ظأمةر 
زامانعدا تويلذقنعث يذقعرعسعغا حةك ـ حئضرا قويماقحع بولعؤعدع، بعر ظايال 
حئضرا  ـ  حةك  يذقعرعسعغا  )تويلذقنعث  بعلدىرىص  ظئتعراز  ظذنعثغا  قوصذص 
قويذشنعث بولمايدعغانلعقعغا( اهلل تاظاالنعث: »ظةضةر بعر خوتذننع قويعؤئتعص، 
)مةهرع  بعرعضة  ظذالرنعث  بولساثالر،  ظالماقحع  خوتذننع  بعر  يةنة  ظورنعغا 
قعلعص( كأص مال بةرضةن بولساثالرمذ ظذنعثدعن هئح نةرسعنع قايتذرذؤالماثالر. 
ظذنع )ظايالغا( قارا حاصالص ؤة ظوحذق زذلذم قعلعص ظاالمسعلةر؟» )2( دئضةن 
ظايعتعنع دةلعل قعلدع. شذنعث بعلةن ظأمةر ظأزعنعث )تويلذققا حةك ـ حئضرا 

قويذش( صعكرعدعن قايتقان))(. 
))(   سىرة نعسا 4 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 

)2(  سىرة نعسا 20 ـ ظايةت. 
)3(  بذ قعسسعنعث تةصسعيالتع مذنداق: ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنبعرعضة 
ظذنعث  ؤة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  سالعسعلةر،  جعق  دةص  نئمة  تويلذقنع  سعلةر  خااليعقالر!  ظع  دئدع:  مذنداق  حعقعص 
ساهابعلعرعنعث سالعدعغان تويلذقلعرع 400 كىمىش تةثضة ؤة ظذنعثدعن تأؤةن ظعدع. ظةضةر تويلذقنع جعق سئلعش اهلل 
تاظاالنعث دةرضاهعدا تةقؤالعق بولعدعغان ياكع بعرةر ياخشعلعق بولعدعغان بولسا، سعلةر بذ ظعشتا ظذالرنعث ظالدعغا ظأتىص 
كئتةلمةيتتعثالر )يةنع ظةضةر تويلذقنع جعق سئلعش بذ ظعككع ظعشنعث بعرسع بولسا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤة ظذنعث 
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تويلذقنعث بعر حةك ـ حئضراسع بولمعسعمذ، لئكعن هازعرقع دةؤرعمعزدة 
ظأيلعنعشكة  تويلذقنعث  هةتتا  كأرىلضعنعدةك  دذنياسعدا  ظعسالم  كأصلعضةن 
تذسالغذ بولعدعغان بعر ظامعل بولذص قالماسلعقع ظىحىن تويلذقنع يةثضعل 
قعلعش ياخشعدذر، ظذنع ظئغعرالشتذرؤئتعش بولسا يامان بعر ظعشتذر. بذ هةقتة 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظاظعشة 
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »بعر ظايالغا تةلةص قويذشنعث ظاسانغا 
حىشىشع، ظذنعث تويلذقعنعث ظاز بولعشع ؤة ظاسان قورسعقعدا قئلعشع ظذنعث 

بةرعكةتلعك ظايال ظعكةنلعكعنعث ظاالمعتعدعندذر.« )1(
صةيغةمبةر  يةنة  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظاظعشة 
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »حعقعمع ظةث ظاز 

بولغان ظايال ظةث بةرعكةتلعك ظايالدذر.« )2( 
صةيغةمبةر  »مةن  دةيدذ:  مذنداق  ظابدذرراهمان  ظعبنع  ظةبذسةلعمة 
ظةلةيهعسساالمنعث ظايالع ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( دعن 
قانحعلعك  تويلعقلعرع  بةرضةن(  )ظاياللعرعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
ظاياللعرعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظاظعشة:  سورعدعم.  دةص  ظعدع؟ 
بةرضةن تويلذقلعرع ظون ظعككع يئرعم ظذقعية))( بولذص هةممعسع 500 كىمىش 
تةثضعدعن ظعبارةت ظعدع. مانا بذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظاياللعرعغا بةرضةن 

تويلعقعدذر، دئدع.« )4( 
ظأمةر ظعبنع خةتتاب )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( تويلذقنعث بةك 
تويلذق سئلعشتا  دةيتتع: سعلةر  مذنداق  توسذص  كئتعشعدعن  بولذص  ظئغعر 
بةك ظاشذرذؤةتمةثالر! ظةضةر ظذ تويلذق كعشعنع دذنيادا هأرمةتكة سازاؤةر 
ساهابعلعرع ظاللعقاحان بذنع سعلةردعن بذرذن قعالتتع(. مةن )بذنعثدعن كئيعن( بعر كعشعنعث بعر ظايالغا ظالغان تويلذقع 
بعر  قذرةيشلعك  مذنبةردعن حىشعؤئدع،  ظأمةر  كئيعن  دئدع.  كأرمةي،  كةتكعنعنع  بولذص  ظارتذق  تةثضعدعن  كىمىش   400
ظايال ظذنعث ظالدعنع توسذص: ظع مأمعنلةرنعث باشلعقع! سةن كعشعلةرنع ظايالالرنعث تويلذقعدا 400 كىمىش تةثضعدعن 
ظاشذرذؤئتعشتعن توستذثمذ؟ دئدع. ظأمةر: هةظة! دةص جاؤاب بةردع. ظذ ظايال: سةن اهلل تاظاال قذرظاندا حىشىرضةن ظايعتعنع 
كأص  قعلعص(  )مةهرع  بعرعضة  «ظذالرنعث  تاظاالنعث  اهلل  سةن  ظايال:  ظذ  دئدع.  ظايةت؟  قايسع  ظذ:  دئدع.  ظاثلعمعدعثمذ؟ 
اهلل!  ظع  ظأمةر:  دئدع.  ظاثلعمعدعثمذ؟  دئضةنلعكعنع  قايتذرذؤالماثالر»  نةرسعنع  هئح  ظذنعثدعن  بولساثالرمذ  بةرضةن  مال 
ضذناهعمنع كةحىرضعن، هةممة كعشعلةر ظأمةردعن بةك ظالعم ظعكةن، دئدع ـ دة كةينعضة قايتعص مذنبةرضة حعقعص: هةقعقةتةن 
مةن سعلةرنع ظايالالرنعث تويلذقعدا 400 كىمىش تةثضعدعن ظاشذرذؤئتعشعثالرنع توسقان ظعدعم، بذنعثدعن كئيعن خالعغان 

كعشع ظايالعغا ظأزعنعث بةرضعسع بارنع بةرسذن، دئدع. ظعبنع كةسعرضة قارالسذن. ت. 
))(  ظعمام ظةهمةد رعؤايعتع. 

)2(  ظعمام ظةهمةد ؤة بةززار رعؤايعتع.
)3(  بعر ظذقعية تةقرعبةن 37. 44 ضعرامغا تةث. ت.

)4(  ظعمام مذسلعم، نةساظعي، ظةبذداؤذد ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايعتع. 
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قعلعدعغان ظعش بولعدعغان ياكع اهلل تاظاالنعث دةرضاهعدا تةقؤالعق قعلغانلعق 
سعلةردعن  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قعلعشقا  ظذنع  بولسا،  هئسابلعنعدعغان 
بةك هةقلعق ظعدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاياللعرعنعث ياكع ظذنعث 
قعزلعرعنعث تويلذقع ظون ظعككع ظذقعيةدعن ظارتذق بولمعغان ظعدع. بعر كعشعضة 
ظايالع  كأثلعدة  ظذنعث  بعلةن  شذنعث  سئلعنعدذ.  ظئغعر  تويلذقع  ظايالعنعث 
ظىحىن بعر ظأحمةنلعك قالعدذ ـ دة: )مةن ساثا هةتتا خالتعنعث يعصعغعحعلعك 

حعقعم قعلدعم، دةيدذ.()1( 
 تويلذقنعث ظئغعرلعشعص كئتعشع ظأيلةنمةكحع بولعؤاتقان ياشالر )ظأيلعنعش 
يولعدا( دذح كئلعؤاتقان ظةث كاتتا توسالغذدذر. كأصلعضةن ياشالر تويلذقنعث 
ظئغعرلعقع سةؤةبعدعن توي قعلعشتعن يأز ظأرىمةكتة، تويلذق تةييارالشتعن 
قاحماقتا.  ظويلذنذشتعن  توغرعسعدا  قعلعش  توي  ظىحىن  كةلضةنلعكع  ظاجعز 
جةمعيةتنعث  ظاحعدعغان  يول  صاساتالرغا  ـ  صعتنة  نذرغذنلعغان  هةقعقةتتة  بذ 
كئلعش  ؤة  ظاساسع  مةسعلعنعث  بذ  بعرعدذر.  مةسعلعلعرعنعث  ظئغعر  ظةث 
بعلةن  ؤة شذنعث  شةكعلؤازلعق  كةتكةن  ظورنذشذص  كأثىللعرعمعزضة  مةنبةيع 
صةخعرلعنعشتذر. شذنعثدةك يةنة خذددع قذرذق ظوت ـ حأصكة تذتاشقان ظوتتةك 
بعزنعث جةمعيعتعمعزضة ظئقعص كعرضةن )غةربكة( قارغذالرحة ظةضعشعش ظعشع 
بعزنعث دعللعرعمعزنع هةقنع كأرىشتعن كور قعلدع ؤة قذالقلعرعمعزنع هةقنع 

ظاثالشتعن ضاس قعلدع. 
مةناغا  قانداق  مةنعسع  دئضةنلعكنعث  كةتتع،  ظئغعرلعشعص  تويلذق   
كئلعدذ؟ تويلذق ظئغعرلعشعص كةتتع دئضةنلعك نذرغذنلعغان ياشالرنع بويتاق 
قئلعشقا، نذرغذنلعغان قعزالرنع تذل ظولتذرغذزذص قويذشقا ؤة ظذالرنع صعتنة ـ 
صاساتنعث يولعغا، دعنعدعن ؤة ظةدةب ـ ظةخالقعدعن ظاجراص حعقعشقا ظعتتعرعش 
دئمةكتذر. تويلذق ظئغعرلعشعص كةتتع، دئضةنلعك يةنة صةقةت بايالرال ؤة قول 
ظعلكعدة بار ظادةملةرال ظأيلةنسذن، دئمةكتذر. حىنكع صةقةت ظذالر ظايالالرنعث 
نذرغذنلعغان  جةمعيةتتعكع  قادعردذر.  بئرعشكة  نةصعقعسعنع  ؤة  تويلذقعنع 
ماددعي  تويدا  قعلعش،  مةهرذم  نئمعتعدعن  قعلعش  توي  قعزالرنع  ـ  ظوغذل 
تةرةصنع بعرعنحع ظورذنغا قويذش ؤة بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكةن )توي 
قعلماقحع بولغان ظادةمنعث دعيانعتعضة قاراش دئضةنضة ظوخشاش( تةرةصلةرنع 

ظعككعنحع ظورذنغا قويذش، دئضةنلعكتذر. 
))(  بذ ظةسةرنع نةساظعي ؤة ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 
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توي قعلماقحع بولغان، لئكعن تويلذقنعث ظئغعر بولذش سةؤةبعدعن توي 
دة  ـ  قعلعدذ  بعر دةرت هئس  ظئزعدعغان  يىرةكنع  دعلدا  بعر ياش،  قعاللمعغان 
زةهةرلعك  ؤة  ظئحعملعككة  صاهعشعضة،  ظأزعنع  ظىحىن  قوتذلذش  بذنعثدعن 
حعكعملعككة بئرعدذ. ظذ دةرت ظذنع ظأزعنع ظألتىرؤئلعشقعمذ ظئلعص بئرعشع 
خارةكتعرلعك  نعرؤا  ؤة  كئتعشكة  ظئزعص  ظةقلعدعن  ظذنعثغا  ياكع  مذمكعن 
هارامنع  مذمكعن.  بولعشع  سةؤةبحع  بولذشقا  ضعرعصتار  كئسةللعكلةرضة 
تويلذقعنع  قعزلعرعنعث  هارامدذر.  ظأزعمذ  ظعشنعث  حعقعرعدعغان  كةلتىرىص 
ظىستعدة  »مأمعنلةر  تاظاالنعث:  اهلل  ظانعالر  ـ  ظاتا  ظئغعرالشتذرؤالعدعغان 
دذنيا  شىبهعسعزكع،  ظادةملةر،  ياقتذرعدعغان  تارعلعشعنع  سأزلةرنعث  يامان 
ؤة ظاخعرةتتة قاتتعق ظازابقا قالعدذ، اهلل )سعرالرنع ؤة نعيةتلةرنع( بعلعص 
تذرعدذ، سعلةر بعلمةيسعلةر» )1( دئضةن ظايعتعنعث مةنعسعنع ظويالص كأرىشع 

كئرةك.
بعز  ظانعالر  ـ  ظاتا  بةزع  ظئغعرالشتذرؤالعدعغان  تويلذقعنع  قعزلعرعنعث 
شذنداق قعلعش ظارقعلعق قعزعمعزنعث هةققعنع ساقالص قالعمعز ؤة ظئرعنعث 
ظذنع تاالق قعلعؤئتعشعنعث ظالدعنع ظالعمعز، دةص باهانة كأرسعتعشع مذمكعن. 
مةن بذنعثغا ظوخشاش ظاتا ـ ظانعالرغا مذنداق دةيمةن: »تويلذق بعر ظةرنع 
ظةرنع  ظةمةس.  نةرسة  قالعدعغان  ساقالص  قعلعؤئتعشتعن  تاالق  ظايالعنع 
ظايالعنع تاالق قعلعؤئتعشتعن ساقالص قالعدعغان صةقةت بعرال نةرسة بولذص، ظذ 
بولسعمذ ظةر ـ خوتذنالرنعث ظارعسعدا مئهرع ـ مذهةببةتنعث ظورنعتعلمعسعدذر. 
ـ  مئهرع  ظارعسعدا  خوتذننعث  ـ  ظةر  تئخع  كئتعشع  بولذص  ظئغعر  تويلذقنعث 
مذهةببةتنعث ظورنعتعلعشعغا توسالغذ بولعشع مذمكعن. بعز يذقعرعدا بايان 
قعلعص ظأتكةن ظأمةر ظعبنع خةتتابنعث سأزع بذ مةنانع كىحلةندىرعدذ. ظةضةر 
ظةر )ظايالعغا تويلذقنع حعق سالغان ؤاقتعدا( ظأزعنع مال ـ دذنيايعم بعلةن 
بعلةن  ظذنعث  بولسا  بولمعغان  دذنيا  ـ  بذ مال  ظةضةر  ظايالنع سئتعؤالدعم ؤة 
توي قعاللمايتتعم، دةص قارايدعغان تذرسا، بذ هالةتتة بذ ظةر قانداقمذ ظايالعنع 
ياخشع كأرسىن؟ مئهرع ـ مذهةببةت دئضةن هةددعدعن ظئشعص كةتكةن ماددعي 
ظئغعرلعشعص  تويلذقنعث  بعزنعث  بواللمايدذ.  مةؤجذت  ظاستعدا  صرعنسعص 
يولغا  تذتقان  سةلةصلةر  صةقةت  يولعمعز  قوتذلذش  مةسعلعسعدعن  كئتعش 
قعلعشتذر،  يةثضعل  تويلذقنع  بولسعمذ  ظذ  ظاشعدذ.  ظةمةلضة  بعلةنال  قايتعش 

))(  سىرة نذر 9) ـ ظايةت. 

ئايال كىشىنىڭ ھەقلىرىئايال كىشىنىڭ ھەقلىرى



ظئغعرالشتذرذش  تويلذقنع  ظةضةر  ظاسانالشتذرذشتذر.  ظعشلعرعنع  ظأيلعنعش 
ياشالرنع  ؤة  ظاسانالشتذرذش  تةرةصكة  ظوغذل  بولسا،  ظعش  بولعدعغان  الزعم 
ظأيلعنعشكة رعغبةتلةندىرىش ظىحىن تويلذقنعث هةممعسنع ياكع ظذنعث بعر 
قعسمعنع )نعكاه قعلغان حاغدا ظةمةس( كئيعن تاصشذرذص ظئلعش ظارقعلعق 

قعلسعمذ بولعدذ.«  
بةزع ظعسالم جةمعيعتعدة مةؤجذت بولغان تةيعن قعلعنغان تويلذقنعث بعر 
ظوغذل  ظادةتتذر.  بعر  ياخشع  ظادعتع  ظئلعش  كئيعن  كئحعكتىرىص  قعسمعنع 
قعزنعث تويلذقعغا قانحعلعك نةرسة ظالعدعغانلعقع هةققعدة قعزغا ظعضة بولغان 
ظادةم بعلةن سأزلعشعدذ. ظاندعن يةنة تويلذقنعث قانحعلعك معقدارعنع نعكاه 
قعلغان ؤاقتعدا بئرعدعغانلعقعنع )بذ نعكاهتعن ظعلضعرع بئرعلعدعغان تويلذق، 
دةص ظاتعلعدذ.( ؤة قالغعنع كئحعكتىرىص بئرعدعغانلعقعنع سأزلعشعدذ. )بذ 
كئيعن  نعكاهتعن  ظاتعلعدذ.(  دةص  تويلذق،  بئرعلعدعغان  كئيعن  نعكاهتعن 
تاالق  ياكع  قعلغان  تةلةص  بئرعشنع  تويلذقنع  قعز  تويلذق  بئرعلعدعغان 
قعلعنغان ياكع ظةر ظألىص كةتكةن ؤاقعتتا بئرعلعدذ. بعز بذ هةقتة يذقعرعدا 
توختذلذص ظأتتذق. بذالرنعث هةممعسع يةنع قانحعلعك معقدارعنع نعكاهتعن 
نعكاه  بئرعلعدعغانلعقع  كئيعن  نعكاهتعن  معقدارعنع  قانحعلعك  ؤة  ظعلضعرع 
قعلعنغان حاغدا سأزلعشعلعدذ ؤة نعكاهنع تعزعمالش دةصتعرعضة تعزعملعتعص 
بولغان  ظالماقحع  ظذ  ظايالغعمذ  ظارقعلعق  قعلعش  مذشذنداق  مانا  قويذلعدذ. 
ظاسانالشتذرغان  ظعشنع  ظةرضعمذ  قالغان،  ساقالص  هةققعنع  بئرعص  تويلذقنع 
يةتكةن  كىحع  بئرعشكة  صةقةت  تويلذقتعن  ظعلضعرع  نعكاهتعن  ظةر  بولعمعز. 
معقدارعنع بئرعدذ. تويلذقنعث نعكاهتعن كئيعن بئرعلعدعغان قعسمع بولسا، 
ظةر ـ خوتذن ظارعسعدعكع ظاالقعنع حعثعتعص تذرعدعغان ظامعلالرنعث بعرعضة 
ظئغعر  ظذنعثدعن  ظايال  ظىحىن  ظايال  قعسمع  ظذ  يةنة  ظايلعنعدذ. شذنعثدةك 
كىنلةرضة ؤة بئشعغا كىن حىشىص قالغان حاغالردا صايدعلعنعدعغان بعر خةزعنة 

بولذص ساقلعنعص تذرعدذ.
ظأزع خالعغان شةكعلدة  ظذنع  ظايال  ظايالنعثال هةققعدذر.  صةقةت  تويلذق 
ـ  ظذرذق  ظايالنعث  ياكع  ظانعالرنعث  ـ  ظاتا  ظىحىن  شذنعث  ظعشلعتةلةيدذ. 
ياكع  )صذل  بئرعلضةن  ظايالغا  ظىحىن  تويلذق  بعرةرسعنعث  تذغقانلعرعنعث 
ظئلعؤئلعشع  بولسعمذ  ظازراق  رازعلعقعسعز  ظايالنعث  كئرةكلةردعن(  نةرسة 
هةممعسعنع  تويلذقعنعث  قعزلعرعنعث  ظانعالرنعث  ـ  ظاتا  بةزع  ظةمةس.  توغرا 
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ياكع بعر قعسمعنع، بةزع ظذرذق ـ تذغقانالرنعث هةمشعرعلعرعنعث تويلذقعنعث 
ظئلعؤئلعشلعرع  رذخسعتعسعز  ظايالنعث  قعسمعنع  بعر  ياكع  هةممعسعنع 
شةرعظةتتة توغرا ظةمةس. ظةضةر تويلذقنعث ظعضعسع بولغان ظايال رازع بولذص 
تويلذقعنع بةرسة ظاتا ـ ظانعالرنعث ياكع ظذنعث ظذرذق ـ تذغقانلعرعنعث ظذنع 
ظئلعشع توغرعدذر. بذ هةقتة اهلل تاظاال مذنداق دئدع: »ظةضةر ظذالر ظذنعثدعن 
بعر قعسمعنع سعلةرضة ظأتىنىص بةرسة، ظذنع مةززعلعك،  سعثعشلعق )يةنع 

صاك هاالل بعلعص( يةثالر» )1(

2 ـ تةمعنات: 

تةمعنات بولسا، ظايالنعث ظةرنعث ظىستىدعكع ظعككعنحع هةققعدذر. ظايال 
باي بولغان تةقدعردعمذ ظأزعضة ياكع ظئرعضة ياكع ظاظعلعدعكع ظادةملةرنعث 
ظاظعلعدعكعلةرضة  دعنعدا  ظعسالم  بذيرذلمايدذ.  بئرعشكة  تةمعنات  بعرةرسعضة 
تةقدعردعمذ  بولغان  صئقعر  بولسا،  كعشع  بذيرذلعدعغان  بئرعشكة  تةمعنات 
ظةردذر. شذنعث ظىحىن ظةر ظايالعغا، بالعؤاقعلعرعغا ؤة ظاظعلعدعكع ظادةملةرضة 
تةمعنات بئرعش ظىحىن ظعشلعشع، تعجارةت ؤة هىنةر قعلعشع الزعم. اهلل تاظاال 
تةمعناتنعث ظةرنعث ظىستىضة يىكلةنضةن بعر مةجبذريعةت ظعكةنلعكع هةققعدة 
ظذالرنعث  نعث  اهلل  بذ  هامعيلعرعدذر،  ظايالالرنعث  »ظةرلةر  دئدع:  مذنداق 
بةزعسعنع بةزعسعدعن )يةنع ظةرلةرنع كىح –قذؤؤةت، غازاتقا حعقعش قاتارلعق 
جةهةتلةردة ظايالالردعن( ظارتذق قعلغانلعقعدعندذر ؤة ظةرلةرنعث ظأز صذل - 
ظةرلةرنعث  نةصعقعسع  ظايالالرنعث  )يةنع  قعلغانلعقعدعندذر  سةرص  ماللعرعنع 
ظالغان  ظعحعضة  ظأز  ظايةت  بذ  يىكلةنضةنلعكعدعندذر(.» )2(  بعز  زعممعسعضة 
بعر  باشقا  هةقتة  بذ  تاظاال  اهلل  ظأتتذق.  قعلعص  بايان  يذقعرعدا  مةنعلةرنع 
ظايةتتة مذنداق دئدع: »ظاتعالر ظانعالرنع قاظعدة بويعحة يئمةك - ظعحمةك 
ظايالغا  تذرذشع كئرةك» ))( تةمعنات  تةمعنلةص  بعلةن  كئحةك  كعيعم -  ؤة 
ـ ظعحمةك بئرعش ؤة تذرمذشتا  ظأي تذتذص بئرعش، كعيعم ـ كئحةك، يئمةك 
ظأز  قاتارلعقالرنع  بئرعش  تةييارالص  نةرسعلةرنع  هةممة  بولغان  كئرةكلعك 

ظعحعضة ظالعدذ.
))(  سىرة نعسا 4 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 

)2(  سىرة نعسا 34 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)3(  سىرة بةقةر 233 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
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تةمعناتنعث معقدارع ظةرنعث بايلعق ؤة صئقعرلعق ظةهؤالعغا قارعتا بولعدذ. 
بالعسعنع(  ؤة  )ظايالعنع  ظادةم  »باي  دئدع:  مذنداق  هةقتة  بذ  تاظاال  اهلل 
اللةنعث  ظادةم  قعلعنغان  تار  رعزقع  تةمعنلعسذن،  يارعشا  بايلعقعغا  ظأزعنعث 
ظذنعثغا بةرضعنعضة يارعشا تةمعنلعسذن )يةنع هةر ظادةم ظأزعنعث ظعقتعسادعي 
ظةهؤالعغا يارعشا خعراجةت قعلسذن(. اللة ظعنساننع صةقةت تاقعتع يئتعدعغان 
ظعشقا  قعلغان  تةكلعص  باينع  ظادةمنع  صئقعر  )يةنع  قعلعدذ  تةكلعص  ظعشقعال 
)يةنع  بئرعدذ  ظاسانلعقنع  كئيعن  قعيعنحعلعقتعن  اللة  قعلمايدذ(،  تةكلعص 

صئقعرلعقتعن كئيعن بايلعقنع بئرعدذ(» )1(
بولسعمذ،  مةجبذرعيةت  يأكلةنضةن  ظىستىضة  ظةرنعث  تةمعنلةش  ظاظعلعنع 
)يةنع  توغرعدذر.  بئرعشع  ياردةملعشعص  ظةرضة  بذنعثدا  ظايالنعث  لئكعن 
بةرسة  قعلعص  حعقعرعص  صذلعدعن  ظأزعنعث  حعقعملعرعنع  بةزع  ظأينعث  ظايال 
بولعدذ.( بذ هالدا ظايال ظاظعلعضة ياخشعلعق قعلغذحع هئسابلعنعدذ. ظايال 
خالعغان ؤاقعتتا ياردةم قعلعشتعن توختعؤاالاليدذ. ظةضةر ظةر ظايالعغا يئتةرلعك 
تةمعناتنع بةرمعسة ظايالنعث ظةرضة بعلدىرمةستعن ظذنعث مال ـ دذنياسعدعن 
ظأزعضة يئتةرلعك معقداردا ظئلعش هةققع بار. بذنعث دةلعلـ  صاكعتع تأؤةندعكع 
هةدعستذر: ظذتبةنعث قعزع ؤة ظةبذسذصياننعث ظايالع بولغان هعندع صةيغةمبةر 
ظةبذسذصيان  صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل  ظع  كعرعص:  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث 
ناهايعتع بئخعل ظادةم، ظةضةر مةن ظذنعث مئلعدعن ظذنعثغا بعلدىرمةستعن 
بعر نةرسة ظالمعسام ظذ ماثا مئنعث تذرمذشعمغا ؤة ظوغلذمنعث تذرمذشعغا 
ظذنعث  بعلعندرىرمةي  ظذنعثغا  مةن  ظةضةر  بةرمةيدذ.  تةمعنات  يةتكىدةك 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  دئدع.  بوالمدذ؟  ضذناه  ماثا  ظئلعؤالسام  مئلعدعن 
ظئلعص  يةتكىدةك  ظوغلذثعزغا  ؤة  سعزضة  بويعحة  قاظعدة  مئلعدعن  »ظذنعث 

ظعشلعتعث« دئدع.)2(
ظةر ظايالغا ظايرعم ظأي تذتذص بئرعش الزعم. ظذ ظأيدة ظأزعنعث ظذرذق ـ 
تذغقانلعرعدعن بعرةرسعنعمذ ظايالع بعلةن بعللة تذرغذزماسلعق كئرةك. حىنكع 
ظأيمذ ظايالغا كئرةكلعك بولغان نةرسعلةرنعث بعرعدذر. شذنعث ظىحىن ظةرنعث 
ظايالعغا ظأي تذتذص بئرعشع خذددع ظايالعغا تةمعنات بئرعش الزعم بولغعنعدةك 
الزعمدذر. اهلل تاظاال ظايالغا ظأي تذتذص بئرعش بعلةن ظذنعثغا تةمعنات بئرعشنع 

))(  سىرة تاالق 7 ـ ظايةت. 
)2(  ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.
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يئتعشعحة  دئدع: »ظذالرنع قذدرعتعثالرنعث  قعلعص مذنداق  بايان  يةردة  بعر 
ظذالرنع  ظولتذرغذزذثالر،  قعسمعدا  بعر  جايعثالرنعث  ظولتذرذؤاتقان  ظأزةثالر 

تةثلعكتة قالدذرذش ظىحىن زعيان يةتكىزمةثالر» )1(
ظأيدة  ظذ  ظةرنعث  بولسا،  هةققع  ظايالنعث  بئرعلعش  تذتذلذص  ظأي  ظةضةر 
ظادةمنع  بعر  ظوخشاش(  تذغقانلعرعغا  ـ  ظذرذق  )مةسعلةن:  باشقا  ظايالدعن 
تذرغذزذش هوقذقع يوق. حىنكع ظايال ظأيدة يئنعدا باشقا بعرسعنعث تذرذشعدعن 
سعقعلعدذ. نةرسعلعرعدعن خاتعرجةم بواللمايدذ ؤة ظايالنعث ظئرع بعلةن خالعغان 
بولعدذ.  تذسالغذ  صايدعلعنعشعغا  ظذنعثدعن  ؤة  بولذشعغا  يةردة  بعر  ؤاقعتتا 
قعلسا،  تةلةص  ظأزع  تذرذشعنع  بعرسعنعث  باشقا  يئنعدا  ظةضةر  ظايال  لئكعن 
بذ هالدا ظةر ظأيدة باشقعالرنع تذرغذسسعمذ بولعدذ. حىنكع بذ هالدا ظايال 
هئسابلعنعدذ.  بولغان  رازع  ظأزع  سعقعلعشالرغا(  بةزع  كأرىلعدعغان  )ظأيدة 
ظةضةر ظةرنعث ظذ ظايالدعن باشقا بعرسعدعن بولغان بالعسع بولسعمذ ظذنع ظذ 

ظايالغا تذتذص بةرضةن ظأيدة ظذنعث بعلةن بعللة تذرغذزذش هةققع يوق.)2( 

ظعشلةيدعغان ظايال هةققعدة

بولسذن  بولسا  باسقذحعدا  قايسع  هاياتعنعث  ظايال  ظايالنع  دعنع  ظعسالم 
تعجارةت قعلعشقا ياكع ظعشلةشكة بذيرذمايدذ. حىنكع ظعسالم دعنع ظاظعلعنعث 
ظىستىضة  ظايالنعث  نةرسعنع  بعر  كعحعككعنعمذ  حعقعملعرعدعن  ؤة  تةمعنات 
يىكلعدع.  ظىستىضة  باشقعالرنعث  تةمعناتعنع  ظذنعث  ظةكسعحة  يىكلعمعدع. 
ـ  ظاتا  بئرعش  تةمعناتعنع  ظذنعث  بولسا  هالعتعدة  قعز  ظايال  بعر  مةسعلةن: 
ظانعسعنعث ظىستىضة، هةمشعرة بولسا تةمعناتعنع بئرعشكة قذدرعتع يةتكةن 
قئرعندعشعنعث ظىستىضة، ياتلعق بولسا ظئرعنعث ظىستىضة، ظانا بولسا كةسصع 
بار بالعلعرعنعث ظىستىضة يىكلعدع. ظعش شذنداق بولسعمذ ظعسالم دعنع مةلذم 
شةرتلةر ظاستعدا ظايالنعث ظعشلةص صذل تئصعشعغا رذخسةت قعلدع. ظذ شةرتلةر 

تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر:
ظعشلةشكة  ظذنعثغا  ظئرعنعث  بولسا،  ظايال  بار  ظئرع  ظايال  ظةضةر  ـ   1

رذخسةت بئرعشع الزعم. 
))(  سىرة تاالق 6 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 

)2(  »ظةلهعداية«، 2 ـ توم، 43 ـ بةت.
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ياكع  قعلعدعغان  ظارعلعشعص  بعلةن  ظةرلةر  ظعشع  قعلعدعغان  ظذنعث  ـ   2
ظةرلةر بعلةن ظايرعم بعر يةردة يالغذز قالعدعغان ظعش بولماسلعقع الزعم. 

سئستعرالعق،  تعككىحعلعك،  مةسعلةن:  ظعشع  قعلعدعغان  ظذنعث  ـ   (
دوختذرلذق ؤة ظوقذتقذحعلعق قعلعشقا ظوخشاش ظأزعنعث ظاياللعق سىصىتعضة 
مذناسعب كئلعدعغان ظعشالردعن بولعشع الزعم. شذنعث ظىحىن ظايالنعث هةتتا 
ظةرلةرضة ظوخشاص قالماسلعقع ؤة معجةز ـ خاراكتعرع ظذالرنعثكعدةك بولذص 
قالماسلعقع ظىحىن ظةرلةرضة خاس قاتتعق ؤة ظئغعر ظعشالرنع قعلعشع توغرا 

ظةمةس. 
ظايالنعث ظعشلةش ظارقعلعق تاصقان صذلع ظذنعث خاس مىلكع هئسابلعنعدذ. 
باشقا  ياكع  ظةرنعث  بولعدذ.  قولعدا  ظذنعث  صةقةت  هةققع  ظعشلعتعش  ظذنع 
بعرسعنعث صذلنع ظذنعث رازعلعقعسعز ظذنعث قولعدعن ظئلعؤئلعش هةققع يوق. 
بعر-  سعلةردعكع  اهلل  مأمعنلةر!  »ظع  دئدع:  مذنداق  هةقتة  بذ  تاظاال  اهلل 
بعرعثالردعن ظارتذق قعلغان نةرسعلةرنع )هةسةت قعلعش يىزعسعدعن( ظارزذ 
قعلماثالر، ظةرلةر قعلغان ظةمةللعرعدعن هةسسعدار بولعدذ، ظايالالرمذ قعلغان 
ظةمةللعرعدعن هةسسعدار بولعدذ. اهلل دعن ظذنعث صةزلعنع تعلةثالر )اهلل بئرعدذ(. 

اهلل هةقعقةتةن هةممة نةرسعنع بعلضىحعدذر» )1(  

3 ـ حعرايلعقحة تعرعكحعلعك قعلعش:  

ظةرنعث ظايالع بعلةن حعرايلعقحة تعرعكحعلعك قعلعشع ؤة ظذنعثغا ياخشع 
مذظامعلة قعلعشع ظايالنعث ظئرعنعث ظىستىدعكع هةقلعرعنعث بعرعدذر. بذ هةقتة 
اهلل تاظاال مذنداق دئدع: »ظذالر بعلةن حعرايلعقحة تعرعكحعلعك قعلعثالر» 

 )2(

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظةث كأص قعلغان تةؤسعيةلعرع ظايالالر بعلةن 
تةؤسعيةلةرنعث  ظذ  تأؤةندعكع  هةققعدعدذر.  قعلعش  تعرعكحعلعك  حعرايلعقحة 
بعرعدذر: »ظايالالرغا ياخشع نةسعهةت قعلعثالر، حىنكع ظايال كعشع قوؤذرغعدعن 
يارعتعلدع. قوؤذرغعنعث ظذح تةرعصع ظةضرع كئلعدذ. سةن قوؤذرغعنع تىزلةيمةن 

))(  سىرة نعسا 32 ـ ظايةت. 
)2( سىرة نعسا 9) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
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دئسةث، ظذنع سذندذرذص قويعسةن)1(. ظةضةر سةن ظذ ظةضرع قوؤذرغعدعن ظأز 
ظايالالرغا  مةنصةظةتلعنةلةيسةن.  ظذنعثدعن  دئسةث،  مةنصةظةتلعنةي  صئتعحة 

ياخشع نةسعهةت قعلعثالر.«)2( 
بولغان  بعلدىرمةكحع  ظارقعلعق  سأزع  بذ  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
مةقسعتع ظايالالردا كأرىلعدعغان كةمحعلعكلةرنعث )ظايالالر تذغذلذص بولغان 
كئيعن( ظذالرنع ظأزلعرع يئتعشتىرؤالغان كةمحعلعكلةر ظةمةسلعكعنع، بةلكع 
ظذ كةمحعلعكلةرنعث ظايالالر ظةسلع يارعتعلغاندا ظذالرنعث ؤذجذدعدا بار هالةتتة 
يارعتعلغان ظعكةنلعكعنع بايان قعلماقحعدذر. شذنعث ظىحىن ظةرلةر ظايالالردا 
كأرىلضةن كةمحعلعكلةرضة سةؤر قعلعشع ؤة ظذ جةهةتتعكع ظئغعرلعقلعرعنع 

كأتىرىشع الزعم.
كةمحعلعكلةر  كئلعدذكع،  توغرا  ظأتىشكة  قعلعص  بايان  شذنع  يةردة  بذ 
يوق  كةمحعلعكع  تئصعلعدذ.  ظةرلةردعمذ  نذرغذنلعغان  بولماستعن  ظايالالردعال 
كامالةتكة يةتكةن ظادةملةر صةقةت اهلل تاظاال ظأزعنعث صةيغةمبةرلعكعضة ؤة ظذلذغ 
كعشعلةرضة  ظذالر  ظذالرنع  تاظاال  اهلل  صةيغةمبةرلةردذر.  تاللعغان  ؤةزعصعسعضة 
ياخشع ظىلضة ؤة ضىزةل نةمذنة بولسذن، دةص مذكةممةل ؤة ياخشع ظةخالقلعق 
نذرغذن  خئلع  »ظةرلةردعن  ظةلةيهعسساالمنعث:  صةيغةمبةر  ياراتقان.  قعلعص 
كعشعلةر كامالةتلعك دةرعجعسعضة يةتتع، ظايالالردعن صةقةت صعرظةؤننعث ظايالع 
ظاسعية، ظعمراننعث قعزع مةريةمال كامالةتلعك دةرعجعسعضة يةتتع، شةكسعز 
ظاظشةنعث باشقا ظايالالردعن بولغان ظارتذقحعلعقع شورصعغا حعالنغان ناننعث 
دئضةن    )(( ظوخشاشتذر«  بولغانلعقعغا  ظارتذق  قارعغاندا  تاماقالرغا  باشقا 
سأزعدعن مةقسعتع: اهلل تاظاال ظةرلةردة قعلغان صةيغةمبةرلعك دةرعجعسعدذر. 
ؤة  مةريةم  قعزع  ظعمراننعث  تذرذص  ظاساسلعنعص  هةدعسكة  بذ  ظالعمالر  بةزع 
صعرظةؤننعث ظايالع ظاسعيةلةرمذ صةيغةمبةردذر، دئضةن قاراشقا كةلضةن. لئكعن 
صةيغةمبةر  كعشعنعث  هئحبعر  ظعحعدعن  ظايالالرنعث  ظالعمالر  ساندعكع  كأص 
ظعكةنلعنع،  خاس  ظةرلةرضعال  صةقةت  صةيغةمبةرلعكنعث  بولمعغانلعقعنع 

تةكعتلةيدذ.
))(  يةنع بذ يةردعكع »قوؤذرغعنع تىزلةيمةن دئسةث« دئضعنع ظةضةر ظةر ظايالعنعث معجةزعنع بعرال قئتعمدا ظأزضةرتعمةن 
دةص قالسا، ظايالعدعن ظاجرعشعص كئتعش ظاقعؤعتعضة دذح كئلعدذ. شذثا ظةرلةر ظايالالرغا خذددع ظةضرع قوؤذرغعغا مذظامعلة 

قعلغاندةك ناهايعتع ظئهتعيات بعلةن مذظامعلة قعلعش الزعم، دئضةنلعكتذر. ت. 
)2(  ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.
)3(  ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.
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كةمحعلعك ظايالالرنعث ؤذجذدعدا تةبعظع بار بعر نةرسة بولغانلعقع ظىحىن 
ظةرنعث ظايالعنعث خاتالعقلعرعغا، ظذنعث يئتةرسعزلعكلعرعضة سةؤر قعلعشع 
ؤة شذ سةؤةب بعلةن ظأزعضة كةلضةن قعيعنحعلعقالرنع كأتىرىشع ظايال بعلةن 
حعرايلعقحة تعرعكحعلعق قعلغان هئسابلعنعدذ. اهلل تاظاال مذنداق دئدع: »ظذالر 
بعلةن حعرايلعقحة تعرعكحعلعك قعلعثالر، ظةضةر ظذالرنع ياقتذرمعساثالر )سةؤر 
قعلعثالر(، حىنكع سعلةر ياقتذرمايدعغان بعر ظعشتا، اهلل كأص خةيرعيةتلةرنع 
قارعماستعن  كةمحعلعكلعرعضعال  ظايالعنعث  ظةر  مذمكعن)1(»  قعلعشع  صةيدا 
ظذنعث ظةيعبلعرعنع ؤة خاتالعقلعرعنع ظةسلةشتعن ظعلضعرع ظذنعث ياخشعلعق 
تةرةصلعرعنع ظةسلعشع الزعم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دةيدذ: »بعر 
مأمعن  ظذ  ظةضةر  كأرمعسذن،  يامان  ظايالنع  مأمعن  بعر  يةنة  كعشع  مأمعن 
رازع  ظةخالقعغا  بعر  يةنة  ظذنعث  كأرسة،  يامان  ظةخالقعنع  بعر  ظايالنعث  ظذ 

بولعدذ.« )2(   
ظايال بعلةن حعرايلعقحة تعرعكحعلعك قعلعشنعث قاتارعدعن يةنة ظذنعثغا 
تةمعناتنع كةثرع قعلعص بئرعشتذر، سذغاـ  ساالم ؤة هةدعيةلةر ظئلعص بئرعشتذر. 
حىنكع بذنداق قعلعش ظايالنعث ظئرعضة بولغان مذهةببعتعنع ظارتذرعدذ. ظةر ـ 
خوتذن ظارعسعدعكع ظةرـ  خوتذنلذق ظاالقعنع ؤة كىيىمحانلعقنع كىحلةندىرعدذ. 
شةرعظةت ظةرـ  خوتذننعث ظارعسعدا مئهرعـ  مذهةببةتنعث ؤة ظاالقعنعث كىحلىك 
مذنداق  هةققعدة  هةدعيةلةر  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  خااليدذ.  بولعشعنع 
دةيدذ: »بعر ـ بعرعثالرغا هةدعية سذغا قعلعشعثالر. حىنكع هةدعية دعلدعكع 
ظاداؤةتنع يوقعتعدذ.« ))( كعشعلةر ظأز ظارا قعلعشقان هةدعيةلةرنعث تةسعرع 
شذنداق بولغان يةردة ظةر ـ خوتذن ظارعسعدا قعلعنغان هةدعيةلةرنعث تةسعرع 

قانداق بذالر!
ظايال  مذثدذشذشالرمذ  ؤة  ظوينذشذش  حاقحاقلعشعش،  بعلةن  ظايالع 
بعزضة  هئسابلعنعدذ.  قاتارعدعن  قعلعشنعث  تعرعكحعلعك  حعرايلعقحة  بعلةن 
ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( بعر نةححة هةدعستة صةيغةمبةر 
ظذالرغا  ؤة  مذظامعلعلعرعنع  بولغان  بعلةن  ظاياللعرع  ظةلةيهعسساالمنعث 
بولسا،  بعرع  مذظامعلعلةرنعث  ظذ  بةردع.  سىصةتلةص  مئهرعبانلعقعنع  قعلغان 

))(  سىرة نعسا 9) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)2(  ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.

)3(  تعرمعزعي رعؤايعتع.
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صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث هئيت كىنع مةسحعتتة نةيزعلعرع بعلةن ظويذن 
ظويناؤاتقان هةبعشلةرنعث  ظويذنعنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظارقعسعدا 
يةنة بعرع  بئرعشعدذر.)1(  ظاظعشةضة تذتذص  دذلعسعنع  تذرذص كأرىشع ظىحىن 
بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظاظعشة  كىنع  بعر  تأؤةندعكعسعدذر: 
كئلعدذ. )صةيغةمبةر  ظئلعص  ظئتعص  ظاتاص هالؤا  ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث قئشعدا( سةؤدامذ بار ظعدع. ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن 
رازع بولسذن!( سةؤداغا: )هالؤعدعن( يعضعن، دةيدذ. سةؤدا يعضعلع ظذنعمايتذ. 
ظاندعن ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!(: )هالؤعنع( ياكع يةيسةن 
يعضعلع(  )ظذنعثدعن  قئتعممذ  بذ  سةؤدا  دةيدذ.  سذؤايمةن،  يىزىثضة  ياكع 
ظذنعمايدذ. شذنعث بعلةن ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( قولعنع 
هالؤعغا تعقعص )هالؤعدعن( ظئلعص ظذنع سةؤدانعث يىزعضة سذؤايدذ. بذنعثدعن 
تذرذص  قويذص  سةؤداغا  قولعنع  ؤة  كئتعدذ  كألىص  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
ظذنعثغا: سعزمذ ظاظعشةنعث يىزعضة هالؤا سىركةث، دةيدذ. سةؤدامذ شذنداق 

قعلعدذ.)2(
بعلةن  ظاياللعرع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  كعتابلعرع  بعزضة هةدعس 
بذخارع  ظعمام  سةن  مةسعلةن:  بئرعدذ.  قعلعص  بايان  صاراثلعرعنع  قعلعشقان 
بعلةن ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلغان صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاظعشة )اهلل 
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( ضة ظذممذزةرنعث ظذزذن سأزعنع هئكاية قعلعص 
بةرضةنلعكعضة ؤة كئيعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاظعشةضة: »مةن سعز 
ظىحىن خذددع ظةبذزةر ظذممذزةرضة )قانداق بولغان بولسا( شذنداق بولعمةن، 
لئكعن ظةبذزةر ظذممذزةرنع تاالق قعلعؤةتتع. مةن سعزنع تاالق قعلمايمةن« 

دئضةنلعكعضة قارعغعن.
ؤة  قذصاللعق  ظذنعثغا  قالسا،  ظأتكىزىص  خاتالعق  ظايالع  ظةضةر  ظةرنعث 
بعلةن  ظايال  قعلعشعمذ  نةسعهةت  بعلةن  يذمذشاقلعق  قعلماستعن  قاتتعقلعق 
قذصاللعق  هئسابلعنعدذ.  قاتارعدعن  قعلعشنعث  تعرعكحعلعك  حعرايلعقحة 
مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظاظعشة  هةققعدة  قعلماسلعق 
دةيدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظأز قولع بعلةن هئح نةرسعنع ظذرذص باققان 

))(  ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم  رعؤايعتع.. 
)2(  بذ هةدعسنع ظةبذيةظال رعؤايةت قعلدع. بعر ظادةمدعن باشقا بذ هةدعسنع رعؤايةت قعلغذحعالرنعث هةممعسع توغرا هةدعس 
رعؤايةت قعلعش شةرتلعرعضة توشقان كعشعلةردذر. ظةمما ظذ بعر كعشعنعث رعؤايةت قعلغان هةدعسلعرع توغرذلذق دةرعجعسعضة 

ظةمةس ياخشعلعق دةرعجعسعدة تذرعدذ.
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ظةمةس. ظايالعنعمذ، خعزمةتحعسعنعمذ ظذرذص باقمعغان. صةقةت اهلل يولعدا جعهاد 
قعلغاندعال دىشمةننع ظذرغان. . .« )1(

»سعلةرنعث  دئدع:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  هةقتة  بذ 
مةن  كعشعدذر.  قعلغان  مذظامعلة  ياخشع  ظايالعغا  ظأزعنعث  ياخشعلعرعثالر 
ظاياللعرعمغا سعلةرنعث ظعحعثالردعكع ظأزعنعث ظايالعغا ظةث ياخشع مذظامعلة 

قعلعدعغان كعشعدذرمةن.«)2(
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةنة مذنداق دئدع: »مأمعنلةرنعث ظعمانع كامعل 

بولغعنع، ظذالرنعث ظةخالقع ضىزةل ؤة ظاياللعرعغا مئهرعبان بولغعنعدذر.«))(
حعرايلعقحة  بعلةن  ظايال  بئرعشع  ساالم  كعرضةندة  ظأيضة  ظايالعغا  ظةر 
بئرعشعش  ساالم  حىنكع  هئسابلعنعدذ.  قاتارعدعن  قعلعشنعث  تعرعكحعلعك 
مئهرعـ  مذهةببةتنعث داؤام قعلعشعغا سةؤةب بولعدعغان ظامعلالرنعث بعرعدذر. 
تةؤسعية  كعرعشكة  قعلعص  ساالم  كعرضةندة  ظأيضة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
قعلعص ظةنةس ظعبنع مالعككة مذنداق دئضةن: »ظع ظوغلذم! ظأيضة كعرضةن 
ؤاقتعثدا ساالم قعلغعن. ظذ ساثا ؤة ظأيىثدعكعلةرضة بةرعكةت بولعدذ.« )4(        
ظةرنعث ظايالعغا مذمكعن بولسا ظأي ظعشلعرعدا ياردةملعشعص بئرعشعمذ 
هئسابلعنعدذ.  قاتارعدعن  قعلعشنعث  تعرعكحعلعك  حعرايلعقحة  بعلةن  ظايال 
بئرعدعغان  ياردةملعشعص  ظايالعغا  ظعشلعرعدا  ظأي  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
يةزعد  ظعبنع  ظةسؤةد  هةقتة  بذ  ظألضىدذر.  ياخشع  ناهايعتع  ظىحىن  ظادةملةر 
دعن  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظاظعشة  »مةن  دةيدذ:  مذنداق 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظأيدة نئمة ظعشالرنع قعلعدذ؟ دةص سورعدذم. ظاظعشة 
)ظأيدة(  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بولسذن!(:  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل 
ظاياللعرعنعث ظعشلعرعنع قعالتتع، ظةزاننع ظاثلعغان هامانال نامازغا حعقاتتع، 

دئدع.« )5( 
زعيارةت  تذغقانلعرعنع  ـ  ظذرذق  ؤة  ظانعسعنع  ـ  ظاتا  ظايالعغا  ظةرنعث 
قعلعشقا رذخسةت بئرعشعمذ ظايال بعلةن حعرايلعقحة تعرعكحعلعك قعلعشنعث 

))(  ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.
)2(  بذ هةدعسنع تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع ؤة بذ ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر.  

)3(  تعرمعزعي رعؤايعتع.
)4(  بذ هةدعسنع تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع، بذ ياخشعلعق ؤة توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر، دئدع. 

)5(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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قاتارعدعن هئسابلعنعدذ. حىنكع ظايالنعث مةزكذر كعشعلةرنع زعيارةت قعلعشع 
ـ  ظذرذق  توسقان  ظأزىؤئتعشتعن  ؤة  بذيرذغان  كىحلةندىرىشكة  دعنع  ظعسالم 
هةقتة  بذ  هئسابلعنعدذ.  كىحلةندىرضةنلعك  مذناسعؤةتنع  تذغقانحعلعق 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »كعمكع رعزقعنعث كةث بولذشعنع ؤة 
ظأمرعنعث ظذزذن بولذشعنع ياخشع كأرسة، ظذرذقـ  تذغقانحعلعق مذناسعؤةتنع 

كىحلةندىرسذن.« )1( 
هةتتا ظايالعدعن يامان ضذمان قعلعدعغان ؤة ظذنعث يىرىشـ  تىرىشلعرعدعن 
بعلةن  ظايال  كةتمةسلعكمذ  كىنلةص  قاتتعق  ظذنع  دةرعجعدة  شةكلعنعدعغان 
حىنكع  هئسابلعنعدذ.  قاتارعدعن  قعلعشنعث  تعرعكحعلعك  حعرايلعقحة 
)سةؤةبسعز( قاتتعق كىنلةص كئتعش ظايالنعث ظئرعنع ياخشع كأرىش ؤة ظذنعثغا 
مذهةببةت باغلعشعغا توسقذنلذق قعلعص ظذنعث ظورنعغا ظذنع يامان كأرىشعنع 
ؤة ظذنعثدعن يعرضعنعشنع كةلتىرىص حعقعرعدذ. اهلل تاظاال بعر مذسذلماننعث 
تاظاال  اهلل  توستع.  ضذمانلعشعدعن  يامان  مذسذلماندعن  بعر  يةنة  سةؤةبسعز 
بذ هةقتة مذنداق دئدع: »ظع مأمعنلةر! نذرغذن ضذمانالردعن ساقلعنعثالر 
)يةنع ظاظعلعدعكعلعرعثالرغا ؤة كعشعلةرضة ضذمانخورلذق قعلماثالر(، بةزع 
ضذمانالر هةقعقةتةن ضذناهتذر)2(»  بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعبنع كةسعر 
مذنداق دئدع: »اهلل تاظاال بذ ظايةتتة مأمعن بةندعلعرعنع ظاظعلعدعكعلةرضة، 
تذغقانالرغا ؤة كعشعلةرضة ظورذنسعز تأهمةت قعلعشتعن ؤة خعيانةت قعلعشتعن 
ظعبارةت نذرغذن ضذمانالرنع قعلعشتعن توسعدذ. حىنكع ظذنعث بةزعسع ظئغعر 

ضذناهتذر.«))(
ـ  ظةر  يةردة  حةكلةنضةن  ظارعسعدا  كعشعلةر  قعلعش  ضذمان  يامان  ظةضةر 
خوتذن ظارعسعدا ظةلؤةتتة حةكلعنعدذ. شذنعث ظىحىن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ساهابعلةر بعلةن سةصةردعن قايتعص كةلضةن ؤاقتعدا ساهابعلةرنع ظاياللعرعنعث 
نئمة ظعش قعلعؤاتقانلعرعنع ماراش ؤة ظذالرنعث خاتالعقلعرعنع كأرىش نعيعتع 
بعلةن كئحعدة تذيذقسذز ظاياللعرعنعث قئشعغا كعرعشتعن توساتتع. بذ هةقتة 
هةدعستة مذنداق بايان قعلعندع: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساهابعلعرعنع 
بعلةن  مةقسعتع  ظعزدةش  خاتالعقلعرعنع  ظذالرنعث  ؤة  ماراش  ظاياللعرعنع 

))(  ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم  رعؤايعتع. 
)2(  سىرة هأجعرات 2) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 

)3(   >تةصسعر ظعبنع كةسعر<.
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رعؤايةتتة  بعر  يةنة  توساتتع.«  كعرعشتعن  كئحعدة  قئشعغا  ظاياللعرعنعث 
بايان قعلعندع: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساهابعلعرعضة: »سعلةر  مذنداق 
كةتكةن  حعقعص  قويذص  تاشالص  ظأيدة(  حاغدا  حعققان  سةصةرضة  )سعلةر 
سعلةرنعث  شةيتان  حىنكع  كعرمةثالر.  كئحعدة  قئشعغا  ظاياللعرعثالرنعث 
قان ماثعدعغان يئرعثلعدة ماثعدذ« دئدع.  ساهابعالر: )شةيتان( سةندعمذ 
شذنداق قعالمدذ؟ دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »مةندعمذ شذنداق قعالتتع. 
لئكعن اهلل تاظاال شةيتانغا قارشع ماثا يةردةم قعلدع، شذنعث بعلةن شةيتان 

مذسذلمان بولدع« دئدع. )1(
دئضةنلعك  كىنلعمعسذن،  صةقةت  ظايالعنع  ظةر  بعر  دئيعش  بذنداق  لئكعن 
شةرعظةتتة  ؤة  تةبعظعتعدة  ظعنسان  كىنلىشع  ظايالعنع  ظأز  ظةرنعث  ظةمةس. 
ياخشع كأرىلعدعغان ظعشتذر. حىنكع ظايال ظئرعنعث نذمذسع هئسابلعنعدذ. 
ـ ظابرذيعنع ساقالص قئلعش  شذثا ظةر ظأزعنعث نذمذسعنع قوغدذشع ؤة يىز 
ظىحىن تعرعشعشع الزعم. ظةضةر ظةر ظذنداق قعلمعسا دأيىز هئسابلعنعدذ. بذ، 
ظايالعدا نذمذسسذز قعلعقالرنع كأرسعمذ ظذنعثغا بعر نئمة دئمةستعن ظذنعث 
كىنلعمةسلعك  ظايالعنع  ظادةمدذر.  تذرعدعغان  دةص  توغرا،  قعلمعشلعرعنع 
ظةسلعدة توثغذزالرنعث سىصةتلعرعدذر. بعز اهلل تاظاالغا سئغعنعص توثغذزنعث 
سىصةتلعرع بعلةن سىصةتلعنعص قعلعشعمعزدعن صاناه تعلةيمعز. حىنكع توثغذز 

تةبعظةت ؤة مةينةتلعك جةهةتتة هايؤانالرنعث ظةث ناحعرعدذر. 
ظةصسذس بذ دأيىزلىك ياؤرذصالعشعص كةتكةن نذرغذنلعغان مذسذلمانالرنعث 
ظادةملةرنعث  خعلدعكع  بذ  ظىحىن  شذنعث  كةتتع.  كعرعص  سعثعص  تةبعتعضة 
بعرع ظايالعنعث ياكع هةمشعرعسعنعث ياكع قعزعنعث تولذق زعنةتلةنضةن ؤة 
بعلةن حاقحاقلعشعص  ظذالر  ظارعالشقانلعقعنع،  ظةرلةرضة  تذرذقلذق  ياسانغان 
كىلىشكةن هةتتا ظذسذلغا حىشىص تانسا ظوينعغانلعقعنع كأرسعمذ هئحقانداق 
غةزةصلةنمةيدذ ؤة ظذنعثدا بذ ظعشقا قارشع هئحقانداق بعر يعرضعنعش هئسع 
تئصعلمايدذ. ظةكسعحة ظذ ظادةم بذ ظعش بعلةن صةخعرلعنعدذ ؤة خذرسةن بولعدذ. 
>تةرةققعي  >مةدعنعيةت<  قعلعشنع  بذنداق  ظادةملةر  خعلدعكع  بذ  حىنكع 
قعلعش< ؤة >ظةركعنلعك< دةص قارايدذ. ظةمما يىز ـ ظابرذيعنع، نومذسعنع 
ؤة شةرعصعنع قوغداش بولسا بذالرنعث قارعشعحة هةددعدعن ظئشعص كةتكةن 
صةيغةمبةر  هئسابلعنعدذ.  قئلعش  ظارقعسعدا  جةمعيةتنعث  ؤة  دعندارلعق 

))(  ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم  رعؤايعتع.. 
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ظةلةيهعسساالم مذنداق دةيدذ: »اهلل تاظاالمذ كىندةشلعك قعلعدذ، مأمعنمذ 
كىندةشلعك قعلعدذ. اهلل نعث كىندةشلعكع اهلل هارام قعلغان ظعشالرنع قعلغان 

مأمعن كعشعضة بولعدذ.« )1(               
سةظعد ظعبنع ظذبادة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!(: ظع اهلل نعث 
صةيغةمبعرع! مةن ظايالعم بعلةن زعنا قعلعؤاتقان بعر ظةرنع تئصعؤالسام تاكع 
)ظذالرنعث شذنداق قعلعؤاتقانلعقعغا ضذؤاهحع بذلذش ظىحىن( تأت ضذؤاهحعنع 
صةيغةمبةر  دئدع.  قذيامدعمةن؟  قويذص  صئتع  شذ  ظذنع  كةلضعحة  ظئلعص 
ظةلةيهعسساالم: »هةظة شذنداق قعلعسةن« دئدع. سةظعد: سئنع صةيغةمبةر 
مةن  قعلعمةنكع،  قةسةم  بعلةن  نامع  زاتنعث  ظةؤةتكةن  بعلةن  هةق  قعلعص 
كئلعشتعن  ظئلعص  ضذؤاهحعنع  تأت  مةن  ظةضةر  قعلمايمةن.  ظذنداق  هةرضعز 
صةيغةمبةر  دئدع.  بولعدذ(  )قانداق  بولسام  ظألتىرؤةسسةم  ظذنع  ظعلضعرع 
ظذ  سئلعثالر.  قذالق  سأزعضة  دئضةن  »باشلعقعثالرنعث  ظةلةيهعسساالم: 
هةقعقةتةن كىندةشلعكع كىحلىك ظادةمدذر. مئنعث كىندةشلعكعم ظذنعثكعدعن 
دئدع. كىحلىكتذر«  مئنعثكعدعن  كىندةشلعكع  تاظاالنعث  اهلل  كىحلىكتذر. 

 ))2((

دعن ياكع دذنيا ظعشلعرع بعلةن مةشغذلمةن، دةص ظايالعنع )هةر كئحة( 
ياتاق ظىستعدة يالغذز تاشالص قويماي ظذنعث بعلةن بعر يةردة بولعشمذ ظايال 
بعلةن حعرايلعقحة تعرعكحعلعك قعلعشنعث قاتارعدعن هئسابلعنعدذ. ظةرنعث 
ظايالع ظىلصةت ؤة ظعصصةت بولعدعغان ظعشالرنع قعلعش)))(( ؤة ظذنعث جعنسعي 
تةلةصلعرعنع قاندذرذش مةجبذرعيتع بار. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ ظعشنع 
ظابدذلاله  هةقتة  بذ  قارعدع.  دةص  هةققع،  بعر  ظىستىدعكع  ظةرنعث  ظايالنعث 
ظعبنع ظةمرع ظعبنع ظاس )اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: 
دادام مئنع ظئسعل نةسةبلعك بعر ظايالغا ظأيلةص قويدع. ظذ قاحانال بولسذن 
ظأزعنعث كئلعنعنع يوقالص تذراتتع. ظذ ظايالعمدعن مئنعث ظةهؤالعمنع سورعدع. 
ظايالعم ظذنعثغا: نئمة دئضةن ياخشع ظةر! بعز كةلضةندعن بذيان ظذ بعزنعث 
ظئحعصمذ  صةردعلعرعمعزنع  بعزنعث  ؤة  قويمعدع  دةسسةصمذ  كأرصعلعرعمعزنع 
بذ  دادام  بعلةن  شذنعث  قعلدع.  داؤام  ظذزذن  خئلع  ظعش  بذ  دئدع.  قويمعدع، 

))(  بذخارع، ظعمام مذسلعم ؤة تعرمعزعي قاتارلعقالر رعؤايعتع.
)2(  ظعمام مذسلعم ؤة ظةبذداؤذد رعؤايعتع.

)3(  يةنع ظايالنعث هةر تىرلىك هعسياتلعرع قاندذرذلسا ظايال ظعصصةتلعك بولعدذ. شذنعث ظىحىن ظةر ظايالعنعث هةر تىرلىك 
هعسياتلعرعنع قاندذرذش الزعم. ت. 
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ظةهؤالنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا دئضةن ظعكةن، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ماثا: »سئنع كىندىزع روزا تذتذص، كئحعسع ظذخلعماي ناماز ظوقذيدعكةن، 
دةص ظاثلعدعمغذ؟« دئدع. مةن: شذنداق، ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! دئدعم. 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظذنداق قعلمعغعن. بةزع كىنلعرع روزا تذتقعن. 
بةزع كىنلعرع روزعسعز يىرضعن. كئحعنعث بعر قعسمعدا ظذخلعغعن. بعر قعسمعدا 
قوصذص ظعبادةت قعلغعن. بةدعنعث هةقعقةتةن سةندة هةققع بار. كأزىثنعثمذ 
سةندة هةققع بار. ظايالعثنعثمذ ؤة معهمانلعرعثنعثمذ سةندة هةققع بار. . .« 
دئدع.)1( شذنعثدةك يةنة )صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةبذدةردا بعلةن قئرعنداش 
قعلعص قويغان سةلمان( بعر قئتعم ظةبذدةردانع يوقالص كئلعص، ظذممذدةردانعث 
كأرىص  كعيعنضةنلعضعنع  ظاددعي  ناهايعتع  ظايالعنعث(  ظةبذدةردانعث  )يةنع 
ظذنعثغا: بذ نئمة ظعش؟ دئدع. ظذ ظايال: قئرعندعشعث ظةبذدةردانعث دذنياغا 
ؤة  تةييارلعدع  تاماق  سةلمانغا  كئلعص  ظةبذدةردا  دئدع.  يوق،  هاجعتع 
سةلمانغا: سةن يئضعن، مةن روزا تذتذؤالغان، دئدع. سةلمان: سةن يئمعضعحة 
ظةبذدةردا  يئدع. كئحعدة  ظةبذدةردامذ  بعلةن  دئدع. شذنعث  يئمةيمةن،  مةنمذ 
ظعبادةت قعلعش ظىحىن تذرماقحع بولدع، سةلمان ظذنعثغا: ظذخلعغعن، دئدع. 
ظةبذدةردا ظذخلعدع. بعر ظازدعن كئيعن يةنة تذرماقحع بولذؤعدع، ظذنعثغا يةنة: 
ظذخلعغعن، دئدع. كئحعنعث ظاخعرعغا كةلضةندة سةلمان: ظةمدع ظذرنعثدعن 
تذرغعن، دئدع. ظعككعسع بعللة ناماز ظوقذدع. سةلمان ظذنعثغا: هةقعقةتةن 
سةندة رةببعثنعث هةققع بار، سئنعث بةدعنعثنعثمذ ؤة ظةهلعثنعثمذ سةندة 
هةققع بار. هةر بعر هةق ظعضعسعضة هةققعنع جايعدا بةرضعن، دئدع. ظةبذدةردا 
بةردع.  سأزلةص  ظعشالرنع  ظذ  كئلعص  قئشعغا  ظةلةيعسساالمنعث  صةيغةمبةر 

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »سةلمان راست ظئيتعصتذ« دئدع.)2(
بعر ظةرضة مذظةييةن بعر مذددةت ظعحعدة ظايالع بعلةن جعنسع مذناسعؤةت 

ظأتكىزىش الزعم بذالمدذ؟
بذ هةقتة فعقهعشذناسالرنعث ظوخشاشمعغان قاراشلعرع بار. ظعمام مالعك 
بعرةر  قعلسذن!(: »ظةضةر  رةهمةت  ظذالرغا  تاظاال  )اهلل  ظةهمةد  ظعمام  بعلةن 
جعنسعي  قئتعم  بعر  ظايدا  تأت  بعر  هةر  بعلةن  ظايالع  ظةر  بولمعسا  ظأزرع 
قاراشلعرعغا  بذ  ظأزلعرعنعث  بذالر  دئدع.  الزعم«  ظأتكىزىشع  مذناسعؤةت 

))(  ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم  رعؤايعتع.. 
)2(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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قعلماسلعققا  يئقعنحعلعق  بعلةن  ظذالر  ظىحىن  يةتكىزىش  زعيان  ظاياللعرعغا 
مذددعتعنع  ظاي  تأت  بةرضةن  توختذتذص  تاظاالنعث  اهلل  ظعحكةنلةرضة  قةسةم 
دةلعل ـ صاكعت قعلعص كةلتىرىص بذ مذددةت باشقعالرغعمذ يىرضىزعلعدذ، دئدع. 
اهلل تاظاال ظاياللعرع بعلةن يئقعنحعلعق قعلماسلعققا قةسةم ظعحكةن ظادةملةرضة 
تأت ظاي مذددةت توختذتذص بئرعص مذنداق دئدع: »ظاياللعرعغا يئقعنحعلعق 
)بذ  ظذالر  ظةضةر  كىتعدذ؛  ظاي  تأت  كعشعلةر  ظعحكةن  قةسةم  قعلماسلعققا 
)ظاياللعرعغا  قايعتسا،  قعلعشقا(  يئقعنحعلعق  ظاياللعرعغا  ظعحعدة  مذددةت 
اهلل  قعلغذحعدذر.  مةغصعرةت  هةقعقةتةن  اهلل  ضذناهعنع(  قعلغان  يامانلعق 
اهلل  كةلسة،  نعيتعضة  قعلعش  تاالق  ظذالر  ظةضةر  مئهرعباندذر.  ناهايعتع 
هةقعقةتةن )ظذالرنعث سأزلعرعنع( ظاثالص تذرغذحعدذر، )نعيةتلعرعنع( بعلعص 
تذرغذحعدذر» )1( بذ ظايةتنعث مةنعسع: ظةضةر بعر ظةر ظايالع بعلةن جعنسعي 
ظاي  تأت  ظذنع  ظايالع  بولسا،  ظعحكةن  قةسةم  ظأتكىزمةسلعككة  مذناسعؤةت 
كأتىص تذرعدذ. ظةضةر ظةر بذ مذددةت ظعحعدة ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت 
ظأتكىزضةن بولسا، بذ ناهايعتع ياخشع بولغان بولعدذ. ظةر بذ هالدا قةسعمعنع 
بذزغان هئسابلعنعدذ. شذنعث ظىحىن ظذنعثغا )قةسعمعنع بذزغانلعقع ظىحىن( 
كاففارةت بئرعش كئرةك بولعدذ. ظةضةر ظةر بذ مذددةت ظعحعدة ظايالع بعلةن 
تاظاال  )اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام  بولسا،  ظأتكىزمعضةن  مذناسعؤةت  جعنسعي 
توشقاندعن  ظاي  )تأت  بويعحة  كأزقارعشع  نعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا 
شافعظيع  ظعمام  ظةمما  كئتعدذ.  بولذص  تاالق  ظأزلعضعدعن  ظايال  كئيعنال( 
ظاي  )تأت  بويعحة  كأزقارعشع  نعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل 
توشقاندعن كئيعنال( ظايال قازعغا شعكايةت قعلعدذ. قازع ظذ ظايالنعث ظئرعنع 
ظذنعث بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشكة بذيرذيدذ. ظةضةر ظةر ظذنداق 

قعلعشقا ظذنذمعسا قازع ظايالنع ظئرعدعن ظاجراشتذرؤئتعدذ.)2(
جعنسعي  بعلةن  ظايالع  »ظةرنعث  فعقهعشذناسالر:  قعسعم  بعر  يةنة 
بولمايدذ.  توختذتذشقا  مذددةت  بعر  مذظةييةن  ظىحىن  ظأتكىزىش  مذناسعؤةت 
حىنكع مةزكذر ظايةتتة كةلضةن مذددةت صةقةت ظاياللعرعغا زعيان يةتكىزىش 
ظىحىن ظاياللعرع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةسلعككة قةسةم ظعحكةن 

ظادةملةرضة خاستذر« دةيدذ. 
))(  سىرة بةقةر 226 ــــ 227 ـ ظايةتلةر. 

)2(  >سةصؤةتذتتةصاسعر<.
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ظعككعنحع قاراش بعرعنحع قاراشقا قارعغاندا ظةر ـ خوتذنلذق هاياتعنعث 
تةبعظعتعضة بةكرةك مذناسعب كئلعدذ. ظةر ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت 
ظأتكىزمةسلعكتعن ظذنعثغا زعيان يةتكىزىشنع مةقسةت قعلمعغان بولسعال ظةر 
ـ خوتذنغا خاس بعر ظعشنع سةن )بذ ظعشنع صاالنع مذددةت ظعحعدة قعلعشعث، 
الزعم دةص( ظةرضة تئثعشنعث هاجعتع يوق. يةنة بذ ظعش مةجبذرالش ؤة تئثعش 
هئسياتعغا،  ظعنساننعث  ظعش  بذ  حىنكع  ظةمةس.  ظعش  قعلعنعدعغان  بعلةن 

ظذنعث معجةزعضة ؤة ساالمةتلعضعنعث ياخشع بولعشعغا ظاالقعدار ظعشتذر.

4 ـ ظايالغا بعلعم ؤة ظةدةب ظأضعتعش

ظايال  ظايالعغا  ظةر  بعرع  هةقلعرعنعث  ظىستىدعكع  ظئرعنعث  ظايالنعث 
ياكع  ظأضعتعدذ  هأكىملعرعنع  دعن  بولغان  تئضعشلعك  بعلعشكة  هاياتعدا 
تئضعشلعك بولغان دعن هأكىملعرعنع ظأضعنعش ظىحىن ظايالالرغا خاس بولغان 
ظعلعم سورذنلعرعغا بئرعشقا رذخسةت قعلعدذ. شذنعث ظىحىن هةر بعر ظعسالم 
خاس  ظايالالرغا  ظأضعنعدعغان  هأكىملعرعنع  دعنعنعث  ظايالالر  جةمعيعتعدة 
بولعشع  سورذنلعرع  ظعلعم  خاس  ظايالالرغا  مةسحعتلةردة  ياكع  مةكتةبلةر 
الزعم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظايالالرغا خاس سورذن تىزىص بئرعشنع، بعر 
اهلل  ظع  كئلعص:  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظايالنعث  بعر  كىنع 
نعث صةيغةمبعرع! ظةرلةر سئنعث هةدعسلعرعثنعث هةممعسعنع ظئلعص كةتتع، 
سةن اهلل تاظاال ساثا بعلدىرضةن بعلعمنع بعزضة بعلدىرىشىث ظىحىن بعزضعمذ 
بعر كىننع ظاحراتساث، دئضةن ؤاقتعدا يولغا قويذص: »صاالنع صاالنع كىندة 
يعغعلعثالر« دئضةن. شذنعثدعن كئيعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم اهلل تاظاال 
ظذالرنعث  كىندة  شذ  ظىحىن  ظأضعتعش  ظايالالرغا  بعلعمنع  ظأضةتكةن  ظأزعضة 

يئنعغا كئلةتتع.)1(     
شذنعثدةك يةنة ظايالنعث ظئرعنعث ظىستىدعكع هةقلعرعنعث بعرع ظةرنعث 
ؤةز  ظذنعثغا  يئتعشتذرىشعدذر.  بعلةن  ظةخالقلعرع  ـ  ظةدةب  ظعسالم  ظايالعنع 
هةقتة  بذ  تاظاال  اهلل  بذيرذشعدذر.  ظوقذشقا  ناماز  ؤة  قعلعشعدذر  نةسعهةت  ـ 
ؤة  ظعنسان  باال-حاقاثالرنع  ؤة  ظأزةثالرنع  مأمعنلةر!  دئدع: »ظع  مذنداق 
صةرعشتعلةر  قول  قاتتعق  قعلمايدعغان  رةهعم  بولعدعغان،  يئقعلغذ  تاشالر 
بذيرذقعدعن  اللةنعث  صةرعشتعلةر  ظذ  دوزاختعن ساقالثالر،  بولغان  مذظةككةل 

))(  ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.
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مذهةممةد!(  )1( »)ظع  قعلعدذ»  ظعجرا  شذنع  بذيرذلسا  نئمعضة  حعقمايدذ، 
ظاظعلةثدعكعلةرنع )ؤة ظىممعتعثنع( نامازغا بذيرذغعن، ظأزةثمذ ظذنع ظادا 
قعلعشقا حعداملعق بولغعن، سةندعن بعز رعزعق تةلةص قعلمايمعز. ساثا بعز 

رعزعق بئرعمعز، ياخشع ظاقعؤةت صةقةت تةقؤادارالرغا خاستذر» )2(
جعنعسعي  ؤة  هةيزدعن  ظايالعنع  بعرع  مةجبذرعيةتلعرعنعث  ظةرنعث 
تذتذشقا،  صاك  ظأزعنع  ظذنع  مةجبذراليدذ.  يذيذنذشقا  كئيعن  مذناسؤةتتعن 
بذيرذيدذ.  قعلعشقا  ظعبادةت  ـ  ظةمةل  ؤة  تذرذشقا  يعراق  ظعشالردعن  هارام 
حىنكع اهلل تاظاال بذ هةقتة ظةردعن سوظال سورايدذ. ظايالنعث مةسظذلعيعتعنعث 
ظةرنعث ظىستعدة ظعكةنلعكع هةققعدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: 
سوراق  صاداثالردعن  هةممعثالر  سعلةرنعث  صادعحع،  هةممعثالر  »سعلةرنعث 
قعلعنعسعلةر. صادعشاهمذ صادعحع، هةر بعر ظادةم ظأز ظةهلعضة صادعحعدذر. ظذ 

صادعسعدعن سوراق قعلعنعدذ . . .« ))(   

 ظةرنعث هةقلعرع

ظعسالم دعنعدا ظةرنعثمذ ظايالعنعث ظىستعدة هةقلعرع بار. بذ هةقلةر بولسا 
قعلعشنع  دعنع  ظعسالم  ظىحىن  هةقلعرع  ظىستىدعكع  ظةرلةرنعث  ظايالالرنعث 
ظايالالرنعث ظىستىضة يىكلعضةن مةجبذرعيةتلةردذر. بذ هةقلةر اهلل تاظاال ظايالنعث 
ظىستىضة يىكلعضةن مةجبذرعيةتلةرنعث ظعحعدة اهلل تاظاالنعث هةقلعرعدعن قالسا 
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!(  ظةث كاتتا هةقتذر. بذ هةقتة ظاظعشة )اهلل 
مذنداق دةيدذ: مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن كعشعلةرنعث ظعحعدة بعر 
ظايالنعث ظىستعدة هةققع ظةث كاتتا كعشع كعمدذر؟ دةص سورعدذم. صةيغةمبةر 
كعشعلةرنعث  مةن  بةردع.  جاؤاب  دةص  ظئرع«  »ظايالنعث  ظةلةيهعسساالم: 
ظعحعدة بعر ظةرنعث ظىستعدة هةققع ظةث كاتتا كعشع كعمدذر؟ دةص سورعدذم. 

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظذنعث ظانعسع« دةص جاؤاب بةردع.)4(        

ظةرنعث ظايالعنعث ظىستىدعكع هةقلعرعنعث ظةث مذهعملعرع تأؤةندعكعلةردذر

))(  سىرة تةهرعم 6 ـ ظايةت. 
)2(  سىرة تاها 32) ـ ظايةت. 
)3(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)4(  بذ هةدعسنع بةززار رعؤايةت قعلدع. بذ ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر.
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1 ـ ضذناه ظةمةس ظعشالردا ظةرضة بويسذنذش

ظعسالم دعنع ظايالنع ضذناه ظةمةس ظعشالردا ظئرعضة بويسذنذشقا بذيرذدع. بعز 
يذقعرعدا اهلل تاظاالنعث: »ظةرلةر ظايالالرنعث هامعيلعرعدذر» دئضةن ظايعتعنع 
دةرعجعسعنع  بولذش  مةسظذل  ظايالالرغا  ظةرلةرضة  دعنعنعث  ظعسالم  كةلتىرىص 
بةرضةنلعكعنع بايان قعلعص ظأتكةن ظعدذق. بذ مةسظذلعيةتلعك ظايال ظئرعضة 
ؤاقتعدا  بويسذنغان  ظئرعضة  ظايال  حعقعدذ.  ؤذجذدقا  ؤاقتعدعال  بويسذنغان 
ظاظعلعنع )ؤةيران بولذص كئتعشتعن( ساقالص قالغعلع بولعدذ ؤة ظةرنعث ظايالغا 
بولغان مةسظذلعيعتع ؤذجذدقا حعقعدذ. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: 
يىزعسعدعن(  قعلعش  كعشعضة )هأرمةت  بعر  يةنة  بعر كعشعنع  مةن  »ظةضةر 
سةجدة قعلعشقا بذيرذيدعغان بولسام، شةكسعز ظايال كعشعنع ظئرعضة سةجدة 
اهلل  بويسذنذشعنع  ظئرعضة  ظايالنعث  دعنع  ظعسالم   )1( بذيرذيتتعم.«  قعلعشقا 
تاظاالغا يئقعنلعشعدعغان بعر ظعبادةت، دةص قارايدذ. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
مذنداق دئدع: »قانداق بعر ظايال ظئرعنعث رازعلعقعغا ظئرعشكةن هالعتعدة 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر   )2( كعرعدذ.«  جةننةتكة  ظايال  ظذ  كةتسة،  ظألىص 
يةنة مذنداق دئدع: »بعر ظايال بةش ؤاخ نامازنع ظوقذسا، رامعزان روزعسعنع 
تذتسا، جعنسعي ظةزاسعنع )زعنادعن( ساقلعسا ؤة ظئرعضة بويسذنسا، ظذنعثغا 

جةننةتكة خالعغان ظعشعكتعن كعرضعن، دئيعلعدذ.« ))(
مذناسعؤةت  جعنسعي  ظذنع  ظةر  بولمعسعال  نعفاسدار  ياكع  هةيزدار  ظايال 
ظةرضة  كئلعشع  قئشعغا  ظةرنعث  ظذنعث  حاغدا  حاقعرغان  ظىحىن  ظأتكىزىش 
بويسذنغانلعق هئسابلعنعدذ. ظةر حاقعرسا كةلمةيدعغان ظايالالرنعث لةنةتكة 
دئدع: »قاحانكع  ظةلةيهعسساالم مذنداق  صةيغةمبةر  قالعدعغانلعقع هةققعدة 
بعر ظةر ظايالعنع بعللة بولذشقا حاقعرغان، ظايالع ظذنعمعغان، ظةر ظذ ظايالغا 
ظايالغا هةتتا تاث  ظذ  صةرعشتعلةر  قالغان بولسا،  يئتعص  غةزةصلةنضةن هالدا 
ظاتقذحة لةنةت ظوقذيدذ.«)4( يةنع ظايالنعث ظىستىضة ياغقان لةنةت تاكع تاث 
صذشايمان  ظعشعغا  قعلغان  ظايال  ياكع  تأضىضةنضة  ظعسيانع  ظايالنعث  ظئتعص 

قعلعص ظةرنعث ياتعقعغا كعرضةنضة قةدةر داؤام قعلعدذ.
))(  بذ هةدعسنع تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع ؤة بذ ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر، دئدع. 
)2(  بذ هةدعسنع تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع ؤة بذ ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر، دئدع. 

)3(  ظعمام ظةهمةد رعؤايعتع. 
)4(  ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم  رعؤايعتع.. 
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ظأتكىزمةكحع  مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  ظأزع  ظئرعنعث  ظايالالر  بةزع 
تةلعؤعنع  ظوخشاش(  ظئلعشقا  كعحةك  ـ  )كعيعم  ظأزعنعث  بولغانلعقعنع 
قويذؤئلعشنعث صذرسعتع قعلعؤالعدذ. شذنعث ظىحىن بذ خعلدعكع ظايال ظئرعنعث 
حةتكة  ظةردعن  ظأزعنع  ظذنعماي  تةلعؤعضة  ظأتكىزىش  مذناسعؤةت  جعنسعي 
ظالعدذ. ظةر صئقعر بولغانلعق سةؤةبعدعن ظايالعنعث بذ تةلعؤعنعث بةزعلعرعنع 
قامدعيالماي قئلعشع مذمكعن. شذنعث ظىحىن نذرغذن ظةر ظايالعنع رازع قعلعش 
ـ دذنيا توصالشقا  ؤة ظذنعث تةلعؤعنع قامداش ظىحىن هارام يولالر بعلةن مال 
كعرعشعص كئتعدذ. ظاياللعرعنعث ظايعغع ظأزىلمةيدعغان تةلةصلعرعنع قامداش 
صاتقعقعغا  قعلعش  ساختعصةزلعك  ؤة  ظئلعش  صارة  ظةرلةر  قانحعلعغان  ظىحىن 
حىشىص قالدع. شذنعث ظىحىن ظعسالم دعنع ظايالنعث ظئرع جعنسعي ظعهتعياجعنع 
قاندذرذش ظىحىن ظايالعنع ياتعقعغا حاقعرغان ؤاقعتتا ظايالنعث ظةردعن ظأزعنع 
حةتكة ظئلعشعنع ؤة ظةرنعث ياتعقعغا بئرعشتعن باش تارتعشعنع هارام قعلدع 
ؤة بذنع ظةث حوث ضذناهالردعن دةص قارعدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق 
دئدع: »ظةضةر بعر ظايال ظأزعنعث ظئرع بعلةن بعللة بولذشتعن باش تارتعص 

يئتعص قالسا، صةرعشتعلةر ظذ ظايالغا تاث ظاتقذحة لةنةت ظوقذيدذ.» )1(
ياكع  هةيزدار  كئلعدذكع،  توغرا  ظأتىشكة  قعلعص  بايان  شذنع  يةردة  بذ 
ظامعلالردذر.  حةكلةيدعغان  ظأتكىزىشنع  مذناسعؤةت  جعنسعي  نعفاسدارلعق 
مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  )ظذنعث  ظايالدعن  نعفاس  بعلةن  هةيز  لئكعن 
ظأتكىزىشتعن( باشقا يولالر بعلةن يةنع كعيعمعنعث ظىستىدعن صايدعلعنعشنع 
حةكلعمةيدذ. بذ هةقتة ظاظعشة بعلةن مةيمذنة )اهلل تاظاال ظذ ظعككعسعدعن رازع 
قالغان  كأرىص  هةيز  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  دةيدذ:  مذنداق  بولسذن!( 

ظاياللعرعنع ظعشتانلعرعنعث ظىستىدعن قذحاقاليتتع.«
ظةر ظادةتتة سعرتالردا ظعش قعلعدذ. ظذنعث باشقا ظادةملةرنع كأرىدعغان 
ؤة ظذالر بعلةن ظارعلعشعدعغان ؤاقتع ظايالع بعلةن بعللة ظأتىدعغان ؤاقتعدعن 
كأص بولعدذ. ظةر يولالردا ياكع ظعشلةيدعغان يةردة شةهؤعتعنع قوزغايدعغان ؤة 
قئلعشع مذمكعن.  كأرىص  ظايالالرنع  ظوحذق  بةزع  ظويغذتعدعغان  هئسياتعنع 
هئسياتعنع  بذ  ظأزعنعث  ظذنعثغا  بولسا،  كعشع  دعيانةتلعك  ظادةم  ظذ  ظةضةر 
توختذتذش ظىحىن ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشتعن باشقا يول 
ظةرلةرنع  كةلضةن  دذح  هالةتلةرضة  بذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  يوق. 

))(  ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.
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قعلعص  تةؤسعية  قاندذرذشقا  بعلةن  ظاياللعرع  شةهؤةتلعرعنع  ظأزلعرعنعث 
شةيتاننعث  حاغدعمذ  كةلضةن  قعلعص  ظالدعنع  كعشع  »ظايال  دئدع:  مذنداق 
سىرىتعدة  شةيتاننعث  حاغدعمذ  كةتكةن  قعلعص  كةينعنع  كئلعدذ.  سىرىتعدة 
كئتعدذ. شذثا بعرعثالر بعر ظايالنعث ياقتذرذص قالعدعغان بعرةر يعرعنع كأرىص 
بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت  ظايالع  )يةنع  كةلسذن  قئشعغا  ظايالعنعث  قالسا، 
هةؤةسلعرعنع  قوزغالغان  ظذنعث  قعلعش  شذنداق  حىنكع  ظأتكىزسذن(. 

باسعدذ.« )1(      
بولسذن  بولسا  قعلعؤاتقان  ظعش  بعر  قانداق  مةيلع  ظأيدة  ظايال  شذثا 
توغرا  تارتعشع  باش  كئلعشتعن  يئنعغا  ظئرعنث  حاغدا  حاقعرغان  ظئرع 
قعلعدعغان  قاندذرذشع ظذنعث  ظايالنعث ظئرعنعث نةصسعنع  ظةمةس. حىنكع 
باشقا هةممة ظعشلعرعدعن ظةالدذر. شذثا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق 
دئدع: »ظةضةر بعر ظةر ظايالعنع هاجعتع ظىحىن حاقعرسا، ظذ ظايال تونذر 

بئشعدا بولسعمذ كةلسذن.» )2(
ظةرضة  تذتماسلعقع  روزا  نةصلة  رذخسعتعسعز  ظئرعنعث  ظايالنعث 
ظذنعث  ظئرع  تذتذؤالسا  روزا  ظايال  حىنكع  هئسابلعنعدذ.  بويسذنغانلعق 
بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزةلمةيدذ. يةنة كئلعص ظايالنعث تذال روزا 
سةؤةبحع  كئتعشعضة  ظذرذقالص  ظذنعث  ؤة  ظاجعزالص  تعنعنعث  تذتذؤئلعشع 
بولعدذ. بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »ظايال كعشعنعث 
ظئرع بار حاغدا ظةرنعث رذخسعتعسعز نةصلة روزا تذتذشع، )ظئرع كعرعشنع 
ياقتذرمايدعغان( بعراؤنع ظأيعضة كعرعشكة رذخسةت قعلعشع هارامدذر.« 

   )((

ياكع  بولغانلعق  كئسةلجان  ياكع  نعفاسدار  ياكع  هةيزدار  ظايال  ظةضةر 
تىصةيلعدعن  باشقا سةؤةبلةر  ظذنعثدعن  ياكع  قعلغانلعق  يةرضة سةصةر  بعر 
قازا قعلعؤاتقان رامعزان روزعسنعث قازاسعنع تذتماقحع بولسا، قازا روزعنع 
تذتذش ظىحىن ظئرع قئشعدا بولمايدعغان ياكع ظئرع روزا تذتذؤاتقان كىنلةرنع 
رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظاظعشة  ظعشتا  بذ  ظايالالرغا  الزعم.  تاللعشع 

))(  بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم، ظةبذداؤذد ؤة تعرمعزعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
)2(  بذ هةدعسنع نةساظعي ؤة تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع. تعرمعزعي بذ ياخشعلعق ؤة توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر، 

دئدع. 
)3(  ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم  رعؤايعتع.. 
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بولسذن!( ناهايعتع ياخشع ظألضىدذر. بذ هةقتة ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن 
روزعسعنعث  رامعزان  ظىستىمدعكع  »مةن  دةيدذ:  مذنداق  بولسذن!(  رازع 
قازالعرعنع صةقةت شةظبان ظئيعدعال تذتااليتتعم«. ظاندعن ظاظعشة )اهلل تاظاال 
دةيدذ:  مذنداق  قعلعص  بايان  سةؤةبعنع  بذنعث  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن 
»مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث شةظبان ظئيعدعن باشقا ظايدا كأص روزا 

تذتقانلعقعنع كأرمعدعم« )1(.
ظةرضة  حعقماسلعقعمذ  ظأيدعن  رذخسعتعسعز  ظئرعنعث  ظايالنعث 
ظعشنعث  يعرضىندىردعغان  ظايالعدعن  ظةرنع  هئسابلعنعدذ.  بويسذنغانلعق 
بعرع بولسا، ظةر ظعشتعن قايتعص ظأيضة كةلضةندة ظايالعنعث ظأيدة تذرذص 
ظئرعنع ساقالص ظولتذرغانلعقعنع كأرمةسلعكع، ظةكسعحة ظعشنعث هاردذقع 
بعلةن قورساق ظاحلعقع ظةزضةن هالدا ظأيعدة ظولتذرذص ظايالعنعث قايتعص 
هةققعضة  ظةرنعث  ظايال  ظىحىن  شذنعث  ظولتذرعشعدذر.  كأتىص  كئلعشعنع 
رعظاية قعلعص ظأيدة ظولتذرذشع الزعم. ظةرنعث ظايالعنعث ظىستىدعكع هةققع 
باشقعالرنعث هةققعضة قارعغاندا بةك رعظاية قعلعنعش الزعم بولغان هةقدذر. 
ظعمام ظةهمةد )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( ظئرع بعلةن كئسةلجان 
ظانعسعغا  ظايالنعث،  دةيدذ: »ظذ  مذنداق  هةققعدة  ظايال  بعر  بار  ظانعسع 
ظانعسعنعث  ظايالغا  ظذ  )يةنع  الزعم  بويسذنذشع  ظئرعضة  بويسذنغعنعدعن 
ظةر  لئكعن  الزعم(.  قعلعش  خعزمعتعنع  ظئرعنعث  قعلعشتعن  خعزمعتعنع 

رذخسةت قعلسا بئرعص ظانعسعنعث خعزمعتعنع قعلسا بولعدذ.«
يامان  ظةر  بولسذن  ظايال  مةيلع  بولسذن  ظةر  مةيلع  ظأيضة  ظايالنعث 
بويسذنغانلعق  ظةرضة  باشلعماسلعقعمذ  كعشعنع  بعرةر  كأرىدعغان 
ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »ظاضاه  صةيغةمبةر  بذ هةقتة  هئسابلعنعدذ. 
بولغعنعدةك،  هةققعثالر  ظىستعدة  ظاياللعرعثالرنعث  سعلةرنعث  بولذثالر، 
ظاياللعرعثالرنعثمذ سعلةرنعث ظىستعثالردا هةقلعرع بار. سعلةرنعث ظذالرنعث 
ظىستعدعكع هةققعثالر، سعلةر يامان كأرعدعغان كعشعلةرنع تأشةكلعرعثالرغا 
ظعجازةت  )سعلةردعن  كعرعشعضة  ظأيضة  كعشعلةرنعث  يات  ؤة  يوالتماسلعق 
سعلةرنعث  ظذالرنعث  بولذثالر،  ظاضاه  قعلماسلعق،  رذخسةت  سورعماي( 
ظىستعثالردعكع هةققع ظذالرنعث كعيعملعرع ؤة تاظاملعرعنع ياخشعالشتذر.« 
))(  يةنع صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم شةظبان ظئيعدا كأص روزا تذتاتتع. شذ سةؤةبتعن ظاظعشةضعمذ ظىستىدعكع قازا روزعللعرعنع 

تذتذؤئلعشقا صذرسةت حعقاتتع. ت.
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ؤاقتعدا  يوق  ظةر  بعرع  ظعشنعث  شةكلةندىرعدعغان  ظايالعدعن  ظةرنع 
ظايالنعث ظأيضة ظةر يامان كأرىدعغان بعرسعنع باشالص كعرعشعدذر. شذنعث 
ظىحىن ظايال ظةضةر  ظئرع بعلةن ظارعسعدعكع مئهرع ـ مذهةببةتنع ساقالص 
ظعشنع  ظذنداق  ؤة  تذرذشع  يعراق  قعلعشتعن  ظعشنع  بذنداق  دئسة،  قاالي 

قعلعص قئلعشتعن قاتتعق ظعهتعيات قعلعشع الزعم. 
كعحةكلةرنع  ـ  كعيعم  تةييارلعدعغانغا،  تاماق  مةسعلةن:  ظايالنعث 
خعل  ـ  خعلمذ  ظأينعث  ظوخشاش  رةتلعضةنضة  ظعحعنع  ظأي  ؤة  يذغانغا 
ظعشلعرعنع قعلعشعمذ ؤة ظأي ظعحعدة ظةرنع راهةتلعتعشكة ظذرذنعشعمذ ظةرضة 
بويسذنغانلعق هئسابلعنعدذ. ظةر ظأينعث تعشعدعكع ظعشالرنع قعلعشقا ؤة 
صذل تئصعشقا بذيرذلغاندذر. ظةمما ظايال ظأي ظعحعدعكع ظعشالرنع قعلعشقا 
بذيرذلغاندذر. ظعش مانا بذ شةكعلدة يىرىشسة ظةر ـ خوتذن ظارعسعدعكع ظأز 
ـ ظارا هةمكارلعشعش ؤذجذدقا حعقعدذ ؤة ظذ ظعككعسعنعث تذرمذشع رةتكة 
ظارعسع  خوتذننعث  ـ  ظةر  يىرىشمعسة  شةكعلدة  ظذ  ظعش  ظةضةر  سئلعنعدذ. 
خعزمعتعنع  ظأزعنعث  ظاياللعرعنع  ظةلةيهعسساالممذ  صةيغةمبةر  بذزذلعدذ. 
قعلعشقا بذيرذيتتع. هةدعسلةردة: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظع ظاظعشة! 
سذ بةرسةث، ظع ظاظعشة! تاماق تةييارلعساث، ظع ظاظعشة! صعحاقنع ظئلعص 
كئلعص تاش بعلةن بعلعسةث . . . دئضةندةك سأزلةرنع قعلغانلعقع ناهايعتع 

كأص ظذحرايدذ. 
تاظاال  صاتعمة )اهلل  بولغان  ظاياللعرعنعث ظةث كاتتعسع  صىتكىل مأمعن 
ظذنعثدعن رازع بولسذن!( ظأي ظعشلعرعنع ظأزع قعالتتع. ظأزع قولع بعلةن 
ياغذنحاقتا ظون تارتاتتع، هةتتا ياغذنحاق قوللعرعنع قاصارتعؤئتعص شعكايةت 
قعلعص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن ظأزعضة بعر خعزمةتحع بئرعشنع تةلةص 
قعلعص بارغاندا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا مذنداق دئضةن: »مةن 
سعزنع خعزمةتحعنعث )ظئلعص كةلضةن صايدعسعدعنمذ( ياخشعراق بعر ظعشقا 
قئتعم سىبهانةلاله،  ؤاقتعثعزدا ظوتتذز ظىح  ياتقان  قويمايمذ. سعز  باشالص 
لعلاله ؤة ظوتتذز تأت قئتعم ظةلالهذ ظةكبةر!  ظوتتذز ظىح قئتعم ظةلهةمدذ 

دةث.« )2(
))(  بذ هةدعسنع تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع، بذ ياخشع ؤة توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر، دئدع. 

)2(   ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.
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ظةبذ بةكعرنعث قعزع ؤة زذبةير ظعبنع ظاؤامنعث ظايالع بولغان ظةسمامذ 
)اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!( ظأي ظعشلعرعدعن سعرت ظئرعنعث ظئتعنع 
ؤة سذ تارتعدعغان تأضعسعنع باقاتتع. )تةرضةن( ظىكحعلةرنع بئشعغا ظئلعص 
مةدعنعنعث سعرتعدعن ظأيضة كأتىرىص كئلةتتع. بذ هةقتة ظةسما )اهلل تاظاال 
ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: »مئنع زذبةير نعكاهعغا ظالدع. 
يةر،  تئرعغذدةك  باشقا  )تأضعسعدعن(  ؤة  ظئتع  قولعدا  ظذنعث  حاغدا(  )ظذ 
بعرةر قول ؤة هئحقانداق مال ـ دذنيا يوق ظعدع. مةن ظذنعث ظئتعغا يةم 
ظعشلعرعنعمذ  باشقا  ظذنعث  ظوخشاش(  )سذغارغانغا  ظذنع  تةيياراليتتعم. 
ظعزةتتعم،  ظىكحة  تأضعسعضة  ظذنعث  مةن  ظايالندذراتتعم،  ظذنع  قعالتتعم، 
خئمعر  تعكةتتعم،  تاغعرعنع  سذغذراتتعم،  تةيياراليتتعم،  يةم  ظذنعثغا 
يةردعن  بةرضةن  بألىص  زذبةيرعضة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ؤة  يذغذراتتعم 
)توصلعغان( ظىكحعلةرنع بئشعمغا ظئلعص ظعككع كعلومئتعرحة كئلعدعغان 

يعراقلعقتعن كأتىرىص كئلةتتعم.« )1(       
قعلعش  ظعشلعرعنعمذ  ظعحعنعث  ظأي  »ظايالنعث  فعقهعشذناسالر:  بةزع 
ظعشلعرعنع  ظأي  ظايال  ظةضةر  ظىحىن  شذنعث  دةيدذ.  يوق«  مةجبذرعيعتع 
قعلعشتعن باش تارتسا، ظأي ظعشلعرعنع قعلعشقا مةجبذرالنمايدذ. حىنكع ظذ 
فعقهعشذناسالرنعث كأزقارعشعحة بعر ظايالغا توي قعلعش بعلةن ظذ ظايالغا 
يىكلةنضةن  ظذنعثغا  يىكلةنمةيدذ.  مةجبذرعيعتع  قعلعش  ظعشلعرعنع  ظأي 
ظاالقعدار  مذناسعؤةتكة  جعنسعي  ظةرنعث  ظذنعث  صةقةت  مةجبذرعيةت 
خعزمعتعدعن حعقعشتذر. شذنعث ظىحىن ظايالنعث بذنعثدعن باشقا خعزمةتنع 

قعلعش مةجبذرعيعتع يوق. 
لئكعن ظةرـ  خوتذن ظارعسعدعكع مذناسعؤةتنعث صةقةت جعنسعي مذناسعؤةت 
ظأتكىزىشكعال قارعتعلعص قعلعشع ؤة ظايالنعث ظأي ظعشلعرعنع قعلماسلعقع 
ظةر ـ خوتذنلذق هاياتنعث تةلعؤعضة زعت، ظةر ـ خوتذن ظارعسعدعكع مئهرع 
بعرعضة  ـ  بعر  خوتذن  ـ  ظةر  ؤة  قويمايدعغان  لةززعتعنع  مذهةببةتنعث  ـ 
يذقعرعدا  بعز  ظعشتذر.  بعر  كئلعدعغان  قارشع  صرعنسعضة  ياردةملعشعش 
تاظاالنعث: «ظايالالر بعلةن ظذنسع – ظىلصةت ظئلعشعثالر ظىحىن )اهلل  اهلل 
)يةنع  ظاراثالردا  ياراتقانلعقع،  تعصعثالردعن  ظأز  سعلةرنعث  ظذالرنع  نعث( 
ظةر – خوتذن ظارعسعدا( مئهر – مذهةببةت ظورناتقانلعقع اهلل نعث )كامالع 

))(  بذ ظةسةرنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 
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بايان  ظايعتعنع  دئضةن  ظاالمةتلعرعدعندذر» )1(  كأرسعتعدعغان(  قذدرعتعنع 
ـ بعرعضة ياردةملعشعش  ـ خوتذن ظارعسعدا بعر  قعلعص ظأتتذق. ظةضةر ظةر 
بولمعسا، ظايال ظةرنعث ؤة ظأينعث ظعشلعرعنع قعلمعسا قانداقمذ ظةرـ  خوتذن 

ظارعسعدا مئهرع ـ مذهةببةت ؤة ظىلصةت بولسذن؟
شذنداق ظعسالم دذنياسعنعث كأصلعضةن يئزعلعرعدا بولذص كئلعؤاتقاندعكعدةك 
ظايال مةسعلةن ظةرنعث هايؤانلعرعنع سذغارغانغا ؤة ظذنعث زعراظةتلعرعنع 
بذيرذلمايدذ.  قعلعشقا  ظعشالرنع  تئشعدعكع  ظأينعث  ظوخشاش  ظورعغانغا 
ظذنع  ؤة  تئرعشقا  زعراظةت  ظايالالرنعث  يئزعلعرعدعكع  دذنياسعنعث  ظعسالم 
يئغعشقا ياردةملعشعص بئرعشلعرع ظذالرنعث ظةرلعرعضة قعلغان ياخشعلعقع 
يات  ؤة  بذيرذمايدذ  قعلعشقا  شذنداق  ظايالالرنع  شةرعظةت  هئسابلعنعدذ. 
ظةرلةرضة ظارعلعشعش يىز بئرعص قالمعسعال ظذالرنعث شذنداق قعلعشلعرعنع 

هةم حةكلعمةيدذ.
بةلضعلعمعلعرع  شةرعظةتنعث  صةقةت  بويسذنذش  ظةرضة  ظعشالردا  مةزكذر 
ظعحعدة بولعدذ. حىنكع ظةرضة بويسذنذش اهلل تاظاال يولغا قويغان ؤة قعلعش اهلل 
تاظاالنعث ظالدعدا ضذناه بولمايدعغان ظعشالردا بولعدذ. اهلل تاظاالنعث ظالدعدا 
ضذناه هئسابلعنعدعغان ظعشالردا هئحقانداق بعر ظعنسانغا بويسذنذش يوق. 
شذنعث ظىحىن ظايال كعشع ظةضةر ظئرع ظذنع ضذناه بولعدعغان بعر ظعشقا 
ظأزلعرعنعث  خذددع  مةسعلةن:  الزعم.  بويسذنماسلعقع  ظئرعضة  بذيرذسا، 
مذسذلمانلعقلعرعنع دةؤا قعلعدعغان ياؤرذصالعشعص كةتكةن بةزع ظادةملةرنعث 
ظذالرنع  حعقعص  ظالدعغا  دوستلعرعنعث  ظايالعنع  ظةر  ظوخشاش  قعلغعنعغا 
صاراثلعشعشقا  ؤة  ظولتذرذشقا  سورذندا  بعر  بعللة  بعلةن  ظذالر  كأتىشكة، 
يةنة  شذنعثدةك  الزعم.  بويسذنماسلعق  ظئرعضة  ظايال  هالدا  بذ  بذيرذسا، 
ظةر ظايالعنع ظىستةل ظىستىضة هاراق ظئلعص كئلعشكة ياكع ظذ يةر ـ بذ يةر 
ظوحذق قالعدعغان كعيعملةرنع كعيعص ياسعنعص ظأزع بعلةن بعللة باغحعالرغا 
بذرادةرلعرعنع  ـ  دوست  ياكع  تذغقانلعرعنع  ـ  ظذرذق  ظةمةس  مةهرةم  ياكع 
بويسذنماسلعقع  ظذنعثغا  ظايالنعث  بذيرذسا،  بئرعشقا  قعلعشقا  زعيارةت 
الزعم. بذالردعن باشقا يةنة ظةر ظايالعنع اهلل تاظاالنعث ظالدعدا هارام ياكع 

ضذناه بولعدعغان ظعشالرغا بذيرذسا، ظذنعثغا بويسذنماسلعق الزعم. 
))(  سىرة رذم )2 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
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2 ـ ظئرعنعث ظأيعنع ؤة مال ـ دذنياسعنع ساقالش

مانا بذ ظةرنعث ظايالعنعث ظىستىدعكع هةقلعرعنعث بعرعدذر. ظةر ظأيدة 
يوق حاغالردا ظايالنعث ظةرنعث ظأيعنع ؤة ظذنعث مال ـ دذنياسعنع ساقلعشع 
ظأيعدعن  ظذنعث  ؤة  ظئرعدعن  كعشعمذ  ظايال  حىنكع  ظعشتذر.  بعر  نورمال 
»ظايال  دئدع:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  هةقتة  بذ  سورعلعدذ. 
كعشعمذ صادعحع ظذ ظئرعنعث ظأيعدعكعلعرعدعن سورعلعدذ . . .« اهلل تاظاال 
«ياخشع  دئدع:  مذنداق  قعلعص  بايان  سىصةتلعرعنع  ظايالالرنعث  ياخشع 
ظايالالر ظعتاظةت قعلغذحعالردذر، ظةرلعرع يئنعدا بولمعغان حاغالردا اهلل نعث 
صاناهعدا ظةرلعرعنعث هةقلعرعنع ساقلعغذحعالردذر» )1( يةنع ظذالر ظةرلعرعضة 
ـ  مال  ظةرنعث  ؤة  ظأزعنع  حاغالردا  يوق  ظأيدة  ظةرلعرع  ؤة  بويسذنعدعغان 

دذنياسعنع ساقاليدعغان ظايالالردذر. 
ظعدع.  مةدهعلعضةن  ظايالالرنع  قذرةيشلعك  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
حىنكع ظذالردا مذشذ ظئسعل سىصةتلةر بار ظعدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ظايالالرنعث  ظايالالر  »قذرةيشلعك  دئضةن:  مذنداق  مةدهعيةلةص  ظذالرنع 
ظةث صةزعلةتلعكعدذر. ظذالر تأضعضة معنةتتع. بالعسعغا كعحعك ؤاقتعدا ظةث 
مئهرعبان ظعدع. )يةنع ظئرع ظألىص قالسا بالعسعنع دةص ياتلعق بولمايتتع.( 

ؤة ظئرعنعث قولعدا بار نةرسعنع بةك كأثىل بئرعص ساقاليتتع.« )2(  
ظالعمالر مذنداق دةيدذ: »ظايال بعرةرسعضة ظةرنعث رذخسعتعسعز ظةرنعث 

مال ـ مىلكعدعن سةدعقة ياكع هةدعية بئرةلمةيدذ.« 

3 ـ ظئرعنعث ظالدعدا ظةث حعرايلعق شةكعلدة كأرعنعش

مانا بذ ظةرنعث ظايالعنعث ظىستعدعكع هةقلعرعنعث بعرعدذر. ظايالنعث 
ظئرعنعث ظالدعدا ظةث حعرايلعق سىصةت ؤة شةكعل بعلةن كأرعنعشع الزعم. 
ظايال ظئرعنعث ظالدعدا ظئرعنعث ظأزعضة بولغان مذهةببعتعنع ظارتذدعغان، 
ظذنعث ظعشتعياقعنع ؤة هةؤعسعنع ظأزعضة تارتعدعغان شةكعلدة كعيعنعشع ؤة 
ياسعنعشع الزعم. ظةر ظايالعدعن ظأزعنع خذرسةن قعلعدعغان ؤة ظأزعنع ظايالعغا 
كأرمةسلعكع  باشقعسعنع  ظعشتعن  ؤة  شةكعل  باغالتتذرعدعغان  ظعشتعياق 

))(  سىرة نعسا 34 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)2(  ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم  رعؤايعتع.. 
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صةيغةمبةر  هةقتة  بذ  سىصةتلعرعدعندذر.  ظايالنعث  ياخشع  بذ  مانا  الزعم. 
نةرسعدذر.  هأزىرلعنعدعغان  دئضةن  »دذنيا  دئدع:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم 
هأزىرلعنعدعغان نةرسعنعث ظةث ياخشعسع ياخشع ظايالدذر. ياخشع ظايال 
دئضةن؛ ظةضةر ظئرع ظذنع بعر ظعشقا بذيرذسا، ظذنعثغا بذيسذنعدذ. ظةضةر 
ظةر  )يةنع  ظذ  ظةضةر  قعلعدذ.  ظذنع خذرسةن  ظايال  قارعسا،  ظايالعغا  ظئرع 
كعشع ظذنع ظأيدة قويذص بعر يةرضة( كةتسة، ظذ ظأزعنع ؤة ظئرعنعث مال ـ 

مىلكعنع )خعيانةت قعلماي( ياخشع ساقاليدذ.« )1(      
ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( ظأزعنعث تاشقع كأرىنعشعضة 
ؤة ياسعنعشعغا بةك كأثىل بألةتتع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظأزعنع 
صةقةت خذرسةن بولعدعغان هالةتتعال كأرىشعضة بةك هئرعسمةن ظعدع. ظاظعشة 
)اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نعث تأؤةندعكع سأزع بذنع كأرسعتعص 
دةيدذ:  مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظاظعشة  بئرعدذ. 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم )بعر كىنع( قئشعمغا كعرعص قولذمدا كىمىشتعن 
ياسالغان حوث بعر ظىزىكنع كأرىص: »ظع ظاظعشة! بذ نئمة؟« دئدع. مةن: 
بذنع ساثا حعرايلعق ياسعنعش ظىحىن ياساتقان ظعدعم، دئدعم. صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم: »بذنعث زاكعتعنع بعرةمسعز؟« دئدع. مةن: ياق، دئدعم. 
قالعدذ«  قوتذلدذرذص  دوزاختعن  سعزنع  »بذ  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر 

دئدع.)2(     
ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( ظايالالرغا ظةرلعرع ظىحىن 
زعنةتلعنعشكة تةؤسعية قعالتتع. هةتتا ظاظعشة ظذالرنعث بعرعضة: »ظةضةر 
سئنعث ظئرعث بولسا كأزىثنعث قارحذغعنع ظئلعص بذرذثقعدعن حعرايلعقراق 

قعلعص سئلعشقا قادعر بواللعساث شذنداق قعلغعن« دئدع.
بعر ظايال: ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( دعن يىزىمدة 
تىكنع  ظذ  ظىحىن  بولذش  شةكعلدة  بعر  حعرايلعق  ظىحىن  ظئرعم  بار،  تىك 
يذلسام بوالمدذ؟ دةص سورعدع. ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( 
ظعشنع  قانداق  هةر  يعرضعنعدعغان(  )ظئرعث  ظأزىثدعن  »سةن  ظذنعثغا: 
يوقات. سةن ظئرعث ظىحىن خذددع زعيارةتكة حعققان ؤاقتعدا قانداق ياسانغان 
بولساث شذنداق ياسان. ظذ سئنع بعر ظعشقا بذيرذسا ظذنعثغا بويسذن. ظذ 

))(  ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم  رعؤايعتع.. 
)2(  ظةبذداؤذد  رعؤايعتع.
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سئنعث ظىستىثدعن قةسةم ظعحسة سةن ظذنعث قةسعمعنع ظاقال)1( ؤة ظئرعث 
يامان كأرىدعغان بعرةرسعنع ظأيضة كعرعشكة رذخسةت قعلما.« دئدع)2(

)اهلل  ظاظعشة  كئلعدذكع،  توغرا  ظأتىشكة  قعلعص  بايان  شذنع  يةردة  بذ 
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نعث يذقعرعدا دئضةن سأزع ظاظعشة رعؤايةت 
قعلغان: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةث حةككىحعضة، مةث حةكتىرضىحعضة، 
حاح ظذلعغذحعغا، حاح ظذالتقذحعغا ؤة )يىزعدعكع( تىكنع تةرضىحعضة ؤة 
بذ  حىنكع  كةلمةيدذ.  زعت  هةدعسكة  دئضةن  قعلغان،  لةنةت  تةردىرضىحعضة 
يذلذؤئتعش مةقسةت  تارتعص  يعلتعزعدعن  هةدعستعن يىزدعكع تىكنع صةقةت 
قعلعنعدذ. ظةمما ظاظعشةنعث دئضةن سأزعدعن يىزدعكع تىكنع صةقةت يعلتعزعدعن 
يذلذؤئتعش ظةمةس باشقا شةكعلدة يوق قعلعؤئتعص حعرايلعقلعشعش مةقسةت 
قعلعنعدذ. فعقهعشذناسالر: »ظةضةر ظةر رذخسةت قعلسا ظايالنعث )يىزدعكع 
تىكنع( تازعلعشع، )ظالقعنعغا ياكع يىزعضة( قعزعل رةث قوللعنعشع، خئنع 
يئقعشع ؤة تعرناقنع ظعكةضدةص حعرايلعق قعلعشع توغرعدذر« دةيدذ. حىنكع 
فعقهعشذناسالرمذ:  هةنبةلعي  هئسابلعنعدذ.  زعنةت  بعر  قعلعشمذ  بذنداق 
خاس  ظاياللعقعغا  ظةخالقسعز  ظأزعنعث  تازعالش  تىكنع  يىزدعكع  »ظةضةر 
يىزعنعث  بعلةن  رذخسعتع  ظةرنعث  بولسا،  ظعش  بولمايدعغان  ظاالمةت  بعر 
تىكعنع تازعالش توغرا بولعدذ« دةص >صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم )يىزدعكع( 
هةدعسنع  دئضةن  قعلغان<  لةنةت  تةردىرضىحعضة  ؤة  تةرضىحعضة  تىكنع 
قاراتتع.  بولعدعغانلعقعغا  مةكرذه  ظةمةس(  )هارام  قعلعشنعث  شذنداق 
)يةنع بعر ظايالنعث يىزدعكع تىكلةرنع تازعلعشع ظأزعنعث ظةخالقسعز بعر 
بولمعسا،  ظىحىن  نعشان  بعر  بئرعدعغان  كأرسعتعص  ظعكةنلعكعنع  ظايال 
مةكرذهتذر،  صةقةت  ظةمةس  هارام  تازعلعشع  تىكلةرنع  يىزدعكع  ظايالنعث 

دئمةكحعدذر.(
دئدع:  مذنداق  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  نةؤةؤعي  ظعمام 
»ظةضةر ظايال كعشعضة ساقال ياكع بذرذت ياكع ساقالدذرذق حعقعص قالغان 
ظذالرنع  ظةكسعحة  ظةمةستذر.  هارام  حىشىرؤئتعشع  بذالرنع  ظذنعث  بولسا، 

يىزعدعن يوقذتعشع مذستةهةصتذر.«
))(  يةنع مةسعلةن: ظةر اهلل تاظاالنعث بعلةن قةسةم قعلعمةن سةن بذ ظعشنع قعلعسةن، دئسة، سةن ظذ ظعشنع ظئرعثنعث 

دعضعنعدةك قعلغعن. ت.
)2(  بذ ظةسةرنع تةبرعي رعؤايةت قعلدع. 
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زعننةتنع  ظاياللعرع  مذسذلمان  نذرغذنلعغان  شذكع،  ظةصسذسلذنارلعقع 
ؤة ياسعنعشنع ظأيدة ظةرلعرعنعث ظالدعدا ظةمةس تئشعغا حعققاندا ؤة باشقا 
ظادةملةرنعث ظالدعغا بارغاندا قعلعدذ. ظأي ظعحعدة ظةرلعرعنعث ظالدعدا ظاددعي 
ؤة رةتسعز كعيعنعدذ. ظةمما ظأيدعن حعققاندا صىتىن زعننةت ـ بذيذملعرعنع 
تاقايدذ ؤة ظةث حعرايلعق كعيعملعرعنع كعيعدذ. ظعش ظةسلعدة شةرعظةت ؤة 
صىتىن  ظالدعدا  ظةرلعرعنعث  ظعحعدة  ظأي  ظذالرنعث  بولسا،  بويعحة  مةنتعق 
زعننةتـ  بذيذملعرعنع تاقعشع ؤة ظةث حعرايلعق كعيعملعرعنع كعيعشع الزعم 

ظعدع.
ظأزعنع  ؤاقتعدا  يوق  ظأيدة  كئتعص  حعقعص  سةصةرضة  ظةر  ظايال  ظةضةر 
ياساص صادازلعمعغان بولسا، ظةر )سةصةردعن قايتعص( ظأيضة يئتعص كئلعص 
بولغعحة ظايال ظأزعنع حعرايلعق ياساص ظةرنع حعرايلعق كعيعنضةن هالةتتة 
بعز  دةيدذ:  مذنداق  ظابدذلاله  ظعبنع  جابعر  هةقتة  بذ  الزعم.  كأتىؤئلعشع 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة بعر جةثضة حعققان ظعدذق. جةثدعن 
قايتعؤئتعص مةدعنعضة يئقعنالشقاندا ناهايعتع ظاستو ماثعدعغان بعر تأضعنعث 
ظىستعدة كئتعؤئتعص )مةدعنعضة كعرعشكة( ظالدعرؤاتاتتعم. ظذالغقا معنضةن 
نوقذشع  بعرنع  بعلةن  تاياق  قولعدعكع  تأضةمنع  كئلعص  كةينعمدعن  بعرع 
بعلةنال تأضةم سةن كأرضةن ظةث ظئسعل تأضعدةك مئثعشقا باشلعدع. )ظذ 
ظادةمضة( شذنداق قارعغذدةك بولسام ظذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظعكةن. 
ظعدعم،  قعلغان  توي  يئثع  تئخع  مةن  صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل  ظع  مةن: 
هةظة،  مةن:  دئدع.  ظالدعثما،  خوتذن  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دئدعم. 
)حوكان(  سعكعلةك  ظالدعثمذ  قعزباال  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دئدعم. 
ظالدعثمذ؟ دئدع. مةن: سعكعلةك ظالدعم، دئدعم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: 
قعزباال ظالغان بولساثحذ ظذ سةن بعلةن ظوينعشاتتع، سةنمذ ظذنعث بعلةن 
ظوينذشاتتعث؟ دئدع. بعز مةدعنعضة يئتعص كةلضةن ؤاقتعدا )كىص كىندىزدة 
ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  مئثعؤعدذق  ظىحىن  كعرعش  ظأيلعرعمعزضة( 
»بئشع حذؤذق ظايالالر بئشعنع تارؤالسذن ؤة سىننةت قعلعدعغان ظايالالر 
سىننةت قعلعؤالسذن )يةنع ظذالر ظأزلعرعنع ياسعؤالسذن. ظأيلعرعثالرغا بعر 

ظاز( ساقالص ظاخشام تةرةصتة كعرعثالر، دئدع.«)1(      
))(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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كأص خوتذنلذق ظةرنعث ظاياللعرع ظارعسعدا ظادعللعق قعلعشعنعث 
هأكمع

كأص خوتذنلذق ظةرنعث ظاياللعرع ظارعسعدا ظادعللعق قعلعشع شةرعظةت تةلةص 
قعلغان بعر ظعشتذر. حىنكع اهلل تاظاال مذنداق دئدع: »ظةضةر يئتعم قعزالرغا 
)ظأيلعنعص( ظادعل مذظامعلعدة بواللماسلعقعثالردعن )يةنع تةربعيةثالردا بعرةر 
يئتعم قعز بولذص، ظذنعثغا شذ قعزغا باراؤةر تذرعدعغان قعزغا  بئرعلعدعغان 
ظأزةثالر  ظئتعص،  تةرك  ظذنع  قورقساثالر،  بئرةلمةسلعكعثالردعن(  مةهرعنع 
ظئلعشعثالرغا  تأتنع  ؤة  ظىحنع  ظعككعنع،  ظايالالردعن  باشقا  ياقتذرعدعغان 
بولعدذ، ظةضةر )ظذالرنعث ظارعسعدا( ظادعل بواللماسلعقعثالردعن قورقساثالر، 
بعلةن كذصايعلةنسةثالر  ياكع قول ظاستعثالردعكع حأرعلةر  بعلةن  بعر خوتذن 
بولعدذ. بعر خوتذن بعلةن كذصايعلعنعش زذلذم قعلماسلعققا ظةث يئقعندذر» )1( 
يةنع اهلل تاظاال ظاياللعرعغا زذلذم قعلعص قئلعشتعن قورقعدعغان ظةرنعث بعر 
ظايال ظئلعشعضة بذيرذدع. مانا بذ ظايالالرنعث ظارعسعدا ظادعللعق قعلعشنعث 

الزعملعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
ظايالالر ظارعسعدا قعلعش كئرةك بولغان بذ ظادعللعق قعلعشتعن مئهرع ـ 
مذهةببةتتة ؤة جعنسعي مذناسعؤةتتة ظةمةس صةقةت تةمعناتتا، كئحعدة يئنعدا 
قعلعنعدذ.  مةقسةت  قعلعش  ظادعللعق  ظئلعشتا  ظىلصةت  ـ  ظىنسة  ؤة  قئلعشتا 
هأكىمرانلعق  ظادةم  بعر  دعلغا  ظعشعدذر.  دعلنعث  ظعشع  مذهةببةت  حىنكع 
ظوخشاش  مذهةببةتتة  ظايالعغا  هةممة  ظادةمدعن  بعر  )يةنع  قعاللمايدذ. 
بولذش تةلةص قعلعنمايدذ. حىنكع ظادةمنعث قولعدعن دعلعنع هةممة ظايالعنع 
تاظاال  اهلل  كةلمةيدذ.(  قعلعش  كأرعدعغان  ياخشع  شةكعلدة  بعر  ظوخشاش 
قعلعص  بايان  ظةمةسلعكعنع  قولعدا  ظعنساننعث  هأكىمرانلعقعنعث  دعلنعث 
مذنداق دئدع: »بعلعثالركع، اهلل كعشع بعلةن ظذنعث قةلبع ظارعسعدا توسالغذ 
ظةمةس،  بويعحة  خاهعشع  ظعضعسعنعث  دعلعنع  كعشعنعث  )يةنع  بوالاليدذ 
بةلكع ظأز خاهعشع بويعحة تةسةررذص قعلعدذ(. )قعيامةت كىنع( سعلةر اهلل 
»قانحة  دئدع:  مذنداق  تاظاال  اهلل  يةنة  يعغعلعسعلةر)2(»  دةرضاهعغا  نعث 
تعرعشساثالرمذ  ظاياللعرعثالرغا )مذهةببةتتة ؤة دعلنعث مايللعغعدا( باراؤةر 

))(  سىرة نعسا 3 ـ ظايةت. 
)2(  سىرة ظةنفال 24 ـ ظايةت. 
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بعرسعضة  ظىحىن  شذنعث  بواللمايسعلةر،  قادعر  هةرضعز  بولذشقا  مذظامعلعدة 
يوقتةكمذ  ظةمةس  باردةكمذ  )ظئرع  ظعككعنحعسعنع  بولذص،  مايعل  صىتىنلةي 
ظةمةس( ظئسعص قويذلغان ظايالدةك تاشالص قويماثالر، ظةضةر )بذ جةهةتتعكع 
قذسذرلعرعثالرنع( تىزةتسةثالر، )يةنع ظذالرغا زذلذم قعلعشتعن( ساقالنساثالر، 

اهلل ظةلؤةتتة )سعلةرضة( مةغصعرةت قعلعدذ،رةهعم قعلعدذ» )1( 
ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: صةيغةمبةر 
يئتعش  قئشعدا  ظذالرنعث  كئحعدة  )يةنع  ظارعسعدا  ظاياللعرع  ظةلةيهعسساالم 
ظعشلعرعدا( ظادعللعق قعالتتع. ظاندعن مذنداق دةيتتع: »ظع اهلل! بذ مئنعث 
ظادعللعق  بألىشتة  كئحعنع  مةن  )يةنع  تةقسعماتعمدذر  ظادعل  قعالاليدعغان 
بواللمايدعغان  ظعضة  مةن  بولعدعغان،  ظعضة  ظأزةث  سةن  ظةمما  قعالاليمةن(. 
»يةنع  دئدع:  مذنداق  تعرمعزعي  قعلمعغعن.)2(»))(  ماالمةت  ماثا  ظعشتا 
ماثا مئهرع ـ مذهةببةت ظعشعدا ماالمةت قعلمعغعن.« ظالعمالر بذ هةدعسنعث 
مةنعسعنعث شذنداق بولعدعغانلعقعنع بايان قعلعشتع. اهلل تاظاالنعث: »قانحة 
مايللعغعدا(  دعلنعث  ؤة  )مذهةببةتتة  ظاياللعرعثالرغا  تعرعشساثالرمذ  
باراؤةر مذظامعلعدة بولذشقا هةرضعز قادعر بواللمايسعلةر» دئضةن ظايعتعنعث 
مةنعسع هةققعدة بةيهةقعي ظةلع ظعبنع ظةبذتةلهةدعن ظعبنع ظابباسنعث مذنداق 
ظاياللعرعثالر  تعرعشساثالرمذ  قانحة  »يةنع  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
باراؤةر  ظعشلعرعدا  مذناسعؤةت  جعنسعي  ؤة  مذهةببةت  ـ  مئهرع  ظارعسعدا 

مذظامعلة قعلعشقا قادعر بذاللمايسعلةر.«)4( 
قعلعشتعن  ؤة  قعلعش  ظعشالرنع  بذيرذلغان  قعلعشقا  شةرعظعتعدة  ظعسالم 
توسذلغان ظعشالردعن يئنعش ظعنساننعث قذدرعتعنعث ؤة تاقعتعنعث يئتعشعضة 
تاقعتع  هئحكعمنع  «اهلل  دئدع:  مذنداق  تاظاال  اهلل  حىنكع  باغلعقتذر. 
يةتمةيدعغان ظعشقا تةكلعص قعلمايدذ» )5( يةنع بعر ظةر ظاياللعرع ظارعسعدا 
مئهرعـ  مذهةببةتكة ؤة مايعللعققا ظوخشاش دعلغا ظاالقعدار ظعشالردا ظادعللعق 
قعلعشقا بذيرذلمايدذ. شذنداق بولسعمذ كأص خوتذنلذق ظةرنعث بعر خوتذنع 

))(  سىرة نعسا 29) ـ ظايةت. 
)2(  يةنع دعلعمنعث ظاياللعرعمدعن بعرعنع بةكراق ياخشع كأرىشعضة ؤة بئرعلعص كئتعشعضة سةن ظعضة بولعسةن، مةن ظعضة 

بواللمايمةن، ظةضةر ظذالرنعث بعرعضة بةكرةك مذهةببةت باغالص قالسام، بذنعث ظىحىن ماثا ماالمةت قعلمعغعن. ت.  
)3(  بذ هةدعسنع نةساظعي، تعرمعزعي، ظةبذداؤذد ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 

)4(  »فةتهذلبارع«، 9 ـ توم، 3)3 ـ بةت.
)5(  سىرة بةقةر 286 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
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تاشالص  ظايالدةك  قويذلغان  ظئسعص  ظةمةس  يوقتةكمذ  ظةمةس  باردةكمذ  ظئرع 
بذنداق  ظةمةس.  توغرا  بولذص كئتعشع  صىتىنلةي مايعل  بعرعضة  يةنة  قويذص 
قعلعش ظعسالمدا حةكلةنضةن زذلذمدذر. ظاياللعرع ظارعسعدا ظادعللعق قعلمعغان 
ظادةمنعث ظاقعؤئتعنعث قانداق بولعدعغانلعقع هةققعدة ظةبذهىرةيرة صةيغةمبةر 
كعشعنعث  »بعر  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث 
ظعككع ظايالع بولسا، ظذ كعشع ظذ ظعككعسعنعث ظارعسعدا ظادعللعق قعلمعسا، 
هالةتتة  قالغان  ظعضعلعص  تةرةصكة(  )بعر  يئنع  بعر  ظذنعث  كىنع  قعيامةت 

كئلعدذ.«)1( بذ ظةبذداؤذدنعث رعؤايعتعدعمذ شذنداق رعؤايةت قعلعندع.
كأص خوتذنلذق بعر ظادةم بعر ظايالعنعث قئشعدا بعر ظاي قالغان، ظاندعن 
يةنة بعر ظايالع ظذنعثدعن ظىستىدعن داؤا قعلغان بولسا، ظذ ظادةم ظىستىدعن 
قعلعشقا  ظادعللعق  ظارعسعدا  ظايالعنعث  ظعككع  تارتعص  قعلعنغاندعن  داؤا 
بذيرذلعدذ. ضةرحة ظذ ظادةم ضذناهكار بولغان هئسابالنسعمذ ظأتىص كةتكةن ظذ 
بعر ظاينعث سورذقع سورالمايدذ. شذنعث ظىحىن ظئرعنعث ظىستىدعن داؤا قعلغان 
يةنة بعر ظايالنعث )ظذ بعر ظاي ظىحىن( ظئرعنعث ظأزعنعث يئنعدعمذ بعر ظاي 
قئلعشعنع تةلةص قعلعش هةققع يوق. حىنكع ظايالالر ظارعسعدا ظادعللعق قعلعش 
ظادعللعق قعلعشنع تةلةص قعلغاندعن كئيعن بولعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم قازع ظذنع 
زذلذم  بعرةرسعضة  قعلماي(ظاياللعرعنعث  ظادعللعق  ظارعسعدا  )ظاياللعرعنعث 
قعلعشعدعن توسقاندعن كئيعن بعرةرسعضة يةنة زذلذم قعلغان بولسا، بذ هالدا 
)ظةضةر  ظادةم  ظذ  حىنكع  تاشالنمايدذ.  تذرمعضة  لئكعن  جازالعنعدذ.  ظادةم  ظذ 
تذرمعضة تاشالنسا( تذرمعدة قالغان مذددةت ظعحعدة ظايالع ظذ ظادةم بعلةن بعر 

يةردة بولذشتعن ؤة ظذنعث بعلةن تعرعكحعلعك قعلعشتعن مةهرذم قالعدذ. 
ظايال  يعثع  ظارعسعدا،  )حوكان(  سعكعلةك  بعلةن  قعز  بألىشتة  كئحعنع 
بئرعلضةن  كعتاب  بعلةن  ظايال  ظارعسعدا، مذسذلمان  ظايالنعث  بذرذنقع  بعلةن 
ظايالنعث ظارعسعدا صةرق يوق. حىنكع اهلل تاظاال مذنداق دئدع: »ظذالر بعلةن 
)سةؤر  ياقتذرمعساثالر  ظذالرنع  ظةضةر  قعلعثالر،  تعرعكحعلعك  حعرايلعقحة 
قعلعثالر(، حىنكع سعلةر ياقتذرمايدعغان بعر ظعشتا، اهلل كأص خةيرعيةتلةرنع 
ظايالنعث  هئحبعر  ظايةتتة  بذ  تاظاال  اهلل  يةنع  مذمكعن)2(»  قعلعشع  صةيدا 
))(  بذ هةدعسنع تعرمعزعي، ظةبذداؤذد، نةساظعي، ظعبنع ماجة ؤة هاكعم قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. هاكعم بذ توغرذلذق 

دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر، دئدع. 
)2(  سىرة نعسا 9) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
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قعلعثالر»  تعرعكحعلعك  حعرايلعقحة  بعلةن  ظايرعماستعنال »ظذالر  ظارعسعنع 
دئدع. ظايالالرغا زذلذم قئلعشتعن توسذص كةلضةن يذقعرعدا رعؤايةت قعلعنغان 
هةدعسلةردعمذ بعر ظايال بعلةن يةنة بعر ظايالنعث ظارعسع صةرقلةندىرىلمعضةن. 
ظعشتا  بذ  ظىحىن  شذنعث  هةقلعرعدعندذر.  نعكاهنعث  بألىش  كئحعنع  حىنكع 
ظةنةستعن  ظةمما  ظايرعلمايدذ.  ظارعسع  ظايالنعث  بعر  يةنة  بعلةن  ظايال  بعر 
كىن  يةتتة  قئشعدا  ظذنعث  ظادةمنعث  ظالغان  باال  »قعز  قعلعنغان:  رعؤايةت 
تذرذشع، سعكعلةك )حوكان( ظالغان ظادةمنعث ظذنعث قئشعدا ظىح كىن تذرذشع 
سىننةتتذر«)1( دئضةن سأزع بولسا، كئحعنع بألىشتة قعز بعلةن سعكعلةكنعث 
ظارعسعدا صةرقنعث بارلعقعنع كأرسعتعص بةرمةيدذ. بذ سأز صةقةت )بعر ظادةمنعث 
ظاياللعرع ظارعسعدا( ظئلعص بئرعلعدعغان كئحة تةقسعماتعنعث يا ظىح كىندعن 
بولعدعغانلعقعنع ياكع يةتتة كىندعن بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ. بذنعث 
شذنداق بولعدعغانلعقعنع ظةنةستعن رعؤايةت قعلعنغان بذ هةدعسنعث ظعككعنحع 
رعؤايعتع كىحلةندىرعدذ. ظةنةس )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق 
ظىستىضة  خوتذننعث  بعر  )ظالغان(  هالعتعدة  سعكعلةك  »نعكاهعغا  دةيدذ: 
ظاندعن )هةر  تذرذشع  يةتتة كىن  قئشعدا  قعزنعث  ظادةمنعث  ظالغان  باال  قعز 
بعر خوتذننعث قئشعدا( تةقعسعمات بويعحة تذرذشع، نعكاهعغا قعز هالعتعدة 
)ظالغان( خوتذننعث ظىستىضة سعكعلةك ظالغان ظادةمنعث ظذنعث قئشعدا ظىح 
كىن تذرذشع ظاندعن )هةر بعر خوتذننعث قئشعدا( تةقعسعمات بويعحة تذرذشع 

سىننةتتذر.)2(»))( 
ظةرضة قئيعنحعلعق بولذص قئلعشعنعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىن ظةر سةصةرضة 
حعققان ؤاقتعدا ظاياللعرعنعث ظارعسعدا كئحة تةقسعماتعنع ظوخشاش قعلعشقا 
بعلةن  ظأزع  سةصةرضة  هةممعسعنع  ظاياللعرعنعث  ظةرضة  حىنكع  بذيرذلمايدذ. 
سةصةرضة  ظةر  ظىحىن  شذنعث  حىشمةيدذ.  ظاسانغا  حعقعش  ظئلعص  بعللة 
ظاياللعرعنعث ظعحعدعن ظأزع بعلةن بعللة خالعغعنعنع ظئلعص حعقااليدذ. لئكعن 

))( ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)2(  يةنع كأص خوتذنلذق ظادةمنعث قعز باال بعلةن سعكعلةكنعث ظارعسعنع ظايرعماستعن ظذالرنعث قئشعدا ظوخشاش تذرذش 
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدذر. ظةمما باشقا مةزهةصتعكعلةر: قولعدعكع خوتذننعث ظىستىضة قعز باال ظالغان 
ظادةم ظذنعث قئشعدا يةتتة كىن تذرغاندعن كئيعن ظاياللعرعنعث قئشعدا تةقسعمات بويعحة بعر كئحة ـ بعر كئحعدعن ياكع 
كىن  ظىح  قئشعدا  ظذنعث  ظادةم  ظالغان  سعكعلةك  ظىستىضة  خوتذننعث  قولعدعكع  قالعدذ،  كئحعدعن  ظعككع  ـ  كئحة  ظعككع 
تذرغاندعن كئيعن ظاياللعرعنعث قئشعدا تةقسعمات بويعحة بعر كئحة ـ بعر كئحعدعن ياكع ظعككع كئحة ـ ظعككع كئحعدعن 

قالعدذ، دةيدذ. ت.         
)3(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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تاشلعشع  حةك  ظارعسعدا  ظذالرنعث  ظىحىن  رةنجعتمةسلعكع  ظذالرنع  ظةرنعث 
بولسا  حعقماقحع  سةصةرضة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  حىنكع  مذستةهةصتذر. 
ظاياللعرع ظارعسعدا حةك تاشاليتتع، حةك حعققان ظايالعنع ظأزع بعلةن بعللة 
ظعش  مذستةهةص  تاشالشنعث  حةك  هةدعس  دئضةن  حعقاتتع،  ظئلعص  سةصةرضة 
ظارعسعدا  ظاياللعرع  ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر  قارعتعلعدذ.  ظعكةنلعكعضة 
)بعر كئحة ـ بعر كئحعدعن( كئحة تةقسعماتع قعلعش ؤاجعب ظةمةس. حىنكع 
اهلل تاظاال مذنداق دئدع: »ظاياللعرعثدعن خالعغعنعثنعث نأؤعتعنع ظارقعغا 
بولساث  يةردة  بعر  ؤاقعتتا(  باشقا  )نأؤعتعدعن  بعلةن  خالعغعنعث  سىرسةث، 
بعلةن  بعرع  ظاياللعرعثدعن  تذرغان  ظايرعلعص  )ؤاقعتلعق(  بولعؤئرعدذ، 
هةمتأشةك بولماقحع بولساث، ساثا هئح ضذناه يوقتذر، )مانا( بذ ظذالرنعث 
خذشال بولذشعغا، قايغذرماسلعقعغا، بةرضةنلعرعثضة ظذالرنعث هةممعسعنعث 
رازع بولذشعغا ظةث يئقعندذر، اهلل دعلعثالردعكعنع بعلعص تذرعدذ، اهلل هةممعنع 

بعلضىحعدذر، هةلعمدذر )يةنع جازاالشقا ظالدعراص كةتمةيدذ(» )1(    
كأص خوتذنلذق ظادةمنعث ظاياللعرعنعث بعرع ظأز نأؤعتعنع يةنة بعرعضة 
بذنعثدعن  خالعسا  قئتعمالردا  كئيعنكع  ظايال  ظذ  بولعدذ.  بةرسة  ظىتىنىص 
يئنعؤاالاليدذ. حىنكع نأؤعتع كةلضةن كئحة ظذ ظايالنعث هةققع، شذثا ظذ ظايال 

خالعغان حاغدا ظأتىنىص بئرعشتعن يئنعؤاالاليدذ. 
بعر ظايالنعث نأؤعتعنع باشقا بعرسعضة ظأتىنىص بئرعشنعث بولعدعغانلعقع 
دةيدذ:  مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظاظعشة  هةققعدة 
يئنعدا  دئمةكحع(  ظأزعنع  )يةنع  ظاظعشةنعث  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر 
كئحعسعدة  نأؤةت  سةؤدانعث  ؤة  كئحعسعدة  نأؤعتع  ظأزعنعث  )ظاظعشةنعث( 
قاالتتع.« )2( يةنة بعر رعؤايةتتة مذنداق بايان قعلعندع: »سةؤدا نأؤعتعنع 
رازعلعقعنع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  بعلةن  بئرعش  ظأتىنىص  ظاظعشةضة 

ظئلعشنع خااليتتع.« 
ظعمام مذسلعم، ظوقبة ظعبنع خالعددعن هعشامنعث مذنداق دئضةنلعكعنع 
رعؤايةت قعلعدذ: »سةؤدا ياشتا حوث بولذص قالغاندا )نأؤعتعنع ظاظعشةضة( 
ظأتىنىص بةرضةن«. ظةبذداؤذد بذ هةدعسنعث ظأزعنع رعؤايةت قعلدع ؤة سةؤدانعث 
مذسلعمغا  ظعمام  سةؤةبعنع  بئرعشعنعث  ظأتىنىص  ظاظعشةضة  كئحعسعنع  ظأز 

))(  سىرة ظةهزاب )5 ـ ظايةت. 
)2(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظاظعشة  ظةبذداؤذد  قعلدع.  بايان  ظوحذقراق  قارعغاندا 
»صةيغةمبةر  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  نعث  بولسذن!(  رازع 
ظارتذق  بعرعمعزنع  يةنة  بعرعمعزدعن  تةقسعماتعدا  كئحة  ظةلةيهعسساالم 
كأرمةيتتع. زةمظةنعث قعزع سةؤدا قئرعص قالغاندا صةيغةمبةر ظةلةيهسساالمنعث 
ظأزعنع تاالق قئلعؤئتعشعدعن قورقذص: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! مةن كىنىمنع 
ظاظعشةضة ظأتىنىص بئرةي، دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذنع قوبذل قعلدع. 
سةؤدا ؤة ظذنعثغا ظوخشاش ظايالالرنعث هةققعدة اهلل تاظاالنعث: »ظةضةر بعرةر 
ظايال ظئرعنعث كأثىلسعز بولذشعدعن ياكع يىز ظأرىشعدعن ظةندعشة قعلسا، 
ظذالرنعث ظأز - ظارا كئلعشعشع هئح ضذناه ظةمةس، كئلعشعش )ظىزلىشىص 

كئتعشتعن( ياخشع» )1( دئضةن ظايعتع حىشتع.)2( 

ظةر ـ خوتذن ظارعسعدا يىز بئرعدعغان ظعختعالصالر هةققعدة

بعر  خذددع  بولسا،  ظعختعالص  بئرعدعغان  يىز  ظارعسعدا  خوتذن  ـ  ظةر 
ظادةمنعث تعنعضة حىشكةن كئسةلضة ظوخشاش بعر ظاظعلعنعث تعنعضة حىشكةن 
كئسةلدذر. ظعنسان هةر ؤاقعتتا خعلمذـ  خعل كئسةلضة ظذحراش تةهدعدع ظالدعدا 
تذرغعنعدةك بعر ظاظعلعمذ ظةر ـ خوتذن ظارعسعدا ظعختعالص يىز بئرعش تةهدعدع 
ظالدعدا تذرعدذ. ناهايعتع ظاز ظاظعلة مةيلع ظذ ظعختعالص كأص بولسذن مةيلع 

ظاز بولسذن ظةر ـ خوتذن ظارعسعدا يىز بئرعدعغان ظعختعالصتعن خالعدذر. 
ظةر ـ خوتذن ظارعسعدا يىز بئرعدعغان ظعختعالصالرنعث سةؤةبلعرع ناهايعتع 

كأصتذر. لئكعن ظذالرنعث ظةث مذهعملعرع تأؤةندعكعلةردذر:
1ـ  ظةرـ  خوتذننعث دةسلةصتة بعرـ  بعرعنع ياخشع تاللعماسلعقعدذر. بذ ظةر 
ـ خوتذن ظارعسعدا يىز بئرعدعغان ظعختعالصنعث ظةث ظئغعرعنع، بعر ظاظعلعنعث 
خةتةرلعك  ظةث  بذزذدعغان  داؤاملعشعشعنع  ظذنعث  ؤة  خاتعرجةملعكعنع 
ظعختعالصنع كةلتىرىص حعقعرعدذ. )ظةرـ  خوتذن ظارعسعدا ظعختعالصنعث يىز بئرعص 
ظذنعث  كئيعن(  بولغاندعن  بئرعص  يىز  )ظعختعالص  ساقلعنعش  قئلعشعدعن( 
ظامالعنع قعلعشتعن ياخشعدذر. كئسةلضة ضعرعصتار بولذشتعن ظعلضعرع ظذنعث 

))(  سىرة نعسا 28) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)2(  »فةتهذلبارع«، 9 ـ توم، 3)3 ـ بةت.
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ظالدعنع ظئلعش ظذنعثغا ضعرعصتار بولذص بولغاندعن كئيعن ظذنعث حارعسعنع 
قعلعشتعن كأص ظاساندذر. ظوغذل ـ قعز بعر ـ بعرعنع ياخشع تالالش ؤة بعز 
دعققةت  تاللعغاندا  ظةرنع  ظايال  ظايالنع،  ظةر  ظأتكةن  قعلعص  بايان  يذقعرعدا 
قعلعشقا تئضعشلعك بولغان مةزكذر صرعنسعصالرغا رعظاية قعلعش ظاظعلعنع ظةر 
ـ خوتذن ظارعسعدا يىز بئرعص قالعدعغان ظعختعالص كئسعلعدعن ساقاليدعغان ؤة 
سالعدعغان  تةهدعد  داؤاملعشعشعغا  ظذنعث  ؤة  خاتعرجةملعكعضة  ظاظعلعنعث 

ؤابانع يعراقالشتذرعدعغان ظةث مذهعم ظامعلدذر. 
2 ـ ظاظعلعنعث ظةتراصعدعكع مذهعتنعث ؤة جةمعيةتنعث ناحار بولعشعدذر. 
جةمعيةتنعث ناحار بولعشعمذ ظاظعلعنعث تعنعضة كئسةلنعث ظئقعص كعرعشعضة 
سةؤةب بولعدذ ؤة ظةر ـ خوتذن ظارعسعدا ظعختعالصنعث يىز بئرعشعنع كةلتىرىص 
ظاظعلعنعث  بعر  ؤاقعتالردا  كأصىنحع  بولعشع  ناحار  جةمعيةتنعث  حعقعرعدذ. 

صارحعلعنعشعغا ؤة  ظاظعلة هاياتعنعث ظاياغلعشعشعغا سةؤةب بولعدذ. 
ناهايعتع حوث خةتةردذر.  ظىحىن  ظاظعلة  بعر  بولعشع  ناحار  جةمعيةتنعث 
يامان  )جةمعيةتنعث  ظاظعلعضة  بعر  ياخشع  ياشايدعغان  جةمعيةتتة  ناحار 
جةمعيةتتة  ناحار  ظذحرايدذ.  ظاز  ناهايعتع  قعلماسلعقع(  تةسعر  تةسعرعنعث 
ظاز  تةسعرلعرع  يامان  ظعحعضة جةمعيةتنعث  ظاظعلعنعث  بعر  ياشايدعغان هةر 

بولسعمذ يئتعدذ.
بعز ناحار جةمعيةت دئضةن سأزعمعز بعلةن ظةدةب ـ ظةخالقتعن يعراقالشقان، 
ظةر خالعغان بعر ظايالغا ظارعشااليدعغان ؤة ظذنعث بعلةن ظولتذرذص قوصااليدعغان 
ظايالمذ تولذق زعننةت ظعحعدة تذرذقلذق ظةرلةر بعلةن ظولتذرذص قوصذشتعن ؤة 
ظذالر بعلةن صاراثلعشعشتعن هئحبعر تارتعنعص قالمايدعغان دةرعجعدة ظةرلعرع 
ظاياللعرع  ـ  ظةر  كةتكةن،  كأتىرىلىص  صةردة  ظارعسعدا  ظاياللعرعنعث  بعلةن 
يئرعم  ظايالالرنعث كعيعملةرنع  ظارعشااليدعغان،  بعرعضة  ـ  بعر  تارتعنماستعن 
ظايالنعثكعضة  تىرىشلعرع(  ـ  )يىرىش  ظةرلةرنعث  ؤة  كعيعشلعرع  يالعثاح  ـ 
ظوخشذشذص كئتعشع ظومذملعشعص كةتكةن بعر جةمعيةتنع مةقسةت قعلعمعز.

خوتذن  ـ  ظةر  ظعحعضة  ظاظعلة،  بعر  ياشايدعغان  جةمعيةتتة  مذشذنعثدةك 
كىنع   هةر  ظةر  ساقلعنااليدذ.  قانداقمذ  كئلعشعدعن  كعرعص  غةؤغاسعنعث 
ؤة  قارعتعدعغان  ظأزعضة  ظأرضىزىص  يىز  ظايالعدعن  ظأزعنع  )جةمعيةتتة( 
بعلةن  ظةرلةر  باشقا  ظايالمذ شذنعثدةك  كأرىؤاتقان،  ظايالالرنع  ظازدذرعدعغان 
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ياسانغاندةك  ظىحىن  ظئرع  خذددع  ظذحىن  ظذالر  ؤة  قوصذؤاتقان  ـ  ظولتذرذص 
ياسانغان هةتتا بةزعدة ظذالر ظىحىن ظئرعضة قعلمعغان صادازالرنع قعلعدعغان 

تذرسا؟ 
ظاتايدعغان  دةص  >سةننةتحعلةر<  آذرنالالر  ؤة  ضعزعت  بعزضة  بذ  مانا 
ظةرحعسلةر ؤة ظذسذلحعالرنعث ظارعسعدا، شذنعثدةك يةنة غةرب جةمعيةتلعرعضة 
ـ  ظةدةب  ظوخشاش  جةمعيةتلعرعضة  ظعسالم  بةزع  كةتكةن  غةربلعشعص  ؤة 
ظةخالقتعن يعراقلعشعص كةتكةن جةمعيةتلةردة نئمة ظىحىن تاالقنعث كأص يىز 

بعرعدعغانلعقعنع حىشةندىرىص بئرعدذ.
ـ  ظذرذق  ؤة  ظانعسعنعث  ـ  ظاتا  تةرةصنعث  ظعككع  هةر  خوتذن  ـ  ظةر  ـ   (
تذغقانلعرعنعث ظةر ـ خوتذننعث خذسذسعي ظعشلعرعغا ظارعشعؤئلعشلعرعدذر. 
بذمذ ظةر ـ خوتذن ظارعسعدا يىز بئرعدعغان ظعختعالصقا ناهايعتع كأص سةؤةب 
ـ خوتذننعث ظارعسعدا ظذالرنعث ظةر  ظةر  بذ  بعرعدذر.  بولعدعغان ظامعلالرنعث 
ـ خوتذنلذق هاياتعنعث نذرعنع ظىحىرىدعغان حةثضة ـ جعدةل ؤة ماجراالرنع 
ظاظعلة  ؤة  صارحعلعنعشعغا  ظاظعلعنعث  بةزعدة  بذ  هةتتا  حعقعرعدذ.  كةلتىرىص 

هاياتعنعث ظاياغلعشعشعغا سةؤةب بولعشع مذمكعن. 
مانا بذالر ظةر ـ خوتذن ظارعسعدا ظعختعالصالرنعث يىز بئرعشعضة سةؤةبحع 
بولغان  سةؤةبحع  حعقعشقا  ظعختعالص  ظامعلالردذر.  مذهعم  ظةث  بولعدعغان 
كئسةلنع بعلعش ظعختعالصنعث حارعسعنع قعلعشنع ظاسانالشتذرعدذ. ظعختعالص 
ظعختعالصنعث  يةنة  شذنعثدةك  بعلعش  كئسةلنع  بولغان  سةؤةبحع  حعقعشقا 
ـ  مئهرع  ظارعسعدا  خوتذن  ـ  ظةر  ؤة  قعلعشتا  هةل  ظذنع  ظئلعشتا،  ظالدعنع 

مذهةببةتنعث قايتا تذرغذزذلعشعدا حوث رول ظوينايدذ. 
مةن بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، توي قعلعشنع 
يولغا قويغان ؤة ظذنعثغا رعغبةتلةندىرضةن ظسعالم دعنع ظاظعلعنعث بةختلعك 
بولعشعغا ؤة ظذنعث خاتعرجةم هالدا داؤام قعلعشعغا ناهايعتع هئرعسمةندذر. 
هةل  ظعختعالصالرنع  بةرضةن  يىز  ظعحعدة  ظاظعلة  دعنع  ظعسالم  ظىحىن  شذنعث 
ظعختعالص  ظاظعلعدة  ؤة  قويدع  يولغا  حارعلةرنع  خعل  ـ  خعلمذ  ظىحىن  قعلعش 
ظعسالم  بذيرذدع.  قعلعشقا  حارعسعنع  ظذنعث  ظأزعدعال  ؤاقعتنعث  بةرضةن  يىز 
ظعختعالصنعث  بةرضةن  يىز  ظارعسعدا  ظأزلعرعنعث  ـ خوتذننع  ظةر  دةسلةص  دعنع 
حارعسعنع قعلعشقا ؤة ظذنعثغا مةسظذل بولعشقا بذيرذدع. ظةرـ  خوتذننعث هةر 
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بعرعنعث بذ ظعختعالصقا قارعتا ظأزعنعث مةسظذلعيعتعنع سعزعشع ؤة بذنعثغا 
قارعتا ظأزعنعث قعلعشقا تئضعشلعك ظعشلعرعنع قعلعشع، ظذالرنعث ظارعسعدا 
يىز بةرضةن ظعختعالصنعث حارعسعنع قعلعشنع ظاسانالشتذرعدذ. ظةر ـ خوتذن ظأز 
ؤة  ظعنتعلمةسلعكع  قعلعشقا  حارعسعنع  ظعختعالصنعث  بةرضةن  يىز  ظارعلعرعدا 
باشقعالرنع ظارعغا سئلعص بولسعمذ ظذنع هةل قعلعشقا تعرعشماسلعقع بولسا، 
قعيعنالشتذرعدعغان  ظذنع  ؤة  بولعدعغان  توسالغذ  قعلعشقا  هةل  ظعختعالصنع 
دةرعجعدة كئسةلنعث ظئغعرلعشعنع ؤة ظارعسعدعكع ظعختعالصنعث حذثعيعشعنع 

كةلتىرىص حعقعرعدذ. 
ظايال  ياكع  سةؤةبع  ظعختعالصنعث  بئرعدعغان  يىز  ظارعسعدا  خوتذن  ـ  ظةر 
تةرعصعدعن ياكع ظةر تةرعصعدعن كئلعدذ. ظةضةر بذ ظعختعالصقا سةؤةبحع بولغان 
تةرةص ظايال بولسا، ظعسالم دعنعنعث قارعشع بويعحة بذ ظعختعالصنعث ظامالعنع 
قعلعشقا ؤة ظاظعلعدعن ظعختعالص كئسعلعنع يعراقالشتذرذشقا ظةر مةسظذلدذر. 
اهلل تاظاال بذ ظعختعالصنع هةل قعلعش جةريانعدا ظةرنعث صايدعلعنعشع ؤة ظذنعث 
دذح كةلضةن مةسعلعلةرضة ظذيغذن بعر شةكعلدة قوللعنعشع ظىحىن بعر نةححة 
خعل ؤاستعلةرنع يولغا قويدع. اهلل تاظاال مذنداق دئدع: »سعلةر سةركةشلعك 
قعلعشلعرعدعن قورقعدعغان ظايالالرغا نةسعهةت قعلعثالر، )بذ ظىنىم بةرمعسة( 
ظةدةصلةش  ظذالرنع  بةرمعسة(  ظىنىم  )بذمذ  ياتماثالر،  بعللة  تأشةكتة  بعر 
مةقسعتعدة ظاستعراق ظذرذثالر. ظةضةر سعلةرضة ظعتاظةت قعلسا، ظذالرنع بوزةك 
بىيىكتذر  ظىستىندذر،  سعلةردعن  هةقعقةتةن  اهلل  بولماثالر.  خعيالعدا  قعلعش 
ظةرلةرضة  ظايةت  بذ  مانا  جازااليدذ(»))1((  قعلغاننع  زذلذم  ظايالالرغا  )اهلل 
خعتاب قعلعدذ. ظةضةر ظةر ظايالعنعث ظأزعضة قارشع سةركةشلعك قعلغانلعقعنع 
ـ نةسعهةت قعلعص اهلل تاظاالنعث  ؤة بويسذنمعغانلعقعنع كأرسة ظايالعغا ؤةز 
ظايالالرنع ظةرلعرعضة بويسذنذشقا بذيرذغانلعقعنع ظةسلعتعشع ؤة ظذنعثغا بذ 
بئرعشع الزعم.  ظوقذص  ؤة هةدعسلةردعن  ظايةتلعرعدعن  قذرظان  كةلضةن  هةقتة 
ظةضةر قعلعنغان بذ ؤةز ـ نةسعهةتلةر ظذنعثغا تةسعر قعلمعغان، ظذ ظايال يةنة 
بعلةن  ظايال  ظذ  ظةرنعث  بولسا،  داؤامالشتذرؤةرضةن  سةركةشلعكعنع  ظأزعنعث 
جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةسلعكع ؤة ظذنعث بعلةن بعر ظورذندا ياتماسلعقع 
الزعم. ظةضةر بذمذ ظايالغا كار قعلمعسا، ظةر بذ هالدا ظايالعنع ظذنعث تعنعدة 
بعرةر ظعز قالغذدةك ؤة ياكع ظذنعث بعرةر ظةزاسعنع سذندذرؤاتقذدةك دةرعجعدة 

))(  سىرة نعسا 34 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
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قاتتعق ظورماستعن بةلكع بذشراق ظذرذش الزعم. 
ظعسالم دعنع ظايالالرنعث سةركةشلعكعنعث ؤة ظذنعث تةرسالعقعنعث حارعسعنع 
قعلعش ظىحىن ظايالنع ظذرذشنع رذخسةت قعلغان بولسعمذ، لئكعن صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم ظايالنع ظذرذشنعث مةكرذه ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدعغان 
ظىحىن  قعلعش  حارعسعنع  قعلعشعنعث  سةركةشلعك  ظايالنعث  ؤة  هةدعسلةرنع 
ظذنع ظذرذشتعنمذ باشقا ظامالالرنعث بارلعقعنع بايان قعلدع. هةدعستة مذنداق 
بةندعلعرعنع  ظايال  نعث  »اهلل  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  قعلعندع:  بايان 
ظذرماثالر» دئدع. ظاندعن ظأمةر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كئلعص: ظايالالر ظةرلةرضة قارشع ظعسيان كأتةرضعلع 
باشلعدع، دئدع. ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظايالالرنع ظذرذشقا رذخسةت 
قعلدع. كئيعن نذرغذن ظايالالر ظةرلعرع ظىستعدعن شعكايةت قعلعص صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  باشلعدع.  كئلعشكة  ظأيعضة  ظةلةيهعسساالمنعث 
ظاظعلعسع  مذهةممةدنعث  قعلعص  شعكايةت  ظةرلعرعدعن  ظايالالر  »نذرغذن 
ظعحعثالردعكع  رةنجعتكعنعثالر  ظايالالرنع  ظاشذ  يىرعدذ.  ظايلعنعص  ظةتراصعنع 

ياخشع كعشعلةردعن هئسابالنمايدذ» دئدع.)1(   
بعز يذقعرعدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بعرةر ظايالنع ظذرمعغانلعقعنع 
ؤة ظةرلةرنعث ظعحعدعكع ظةث ياخشع ظةرنعث ظاياللعرعغا ظةث مئهرعبان كعشع 

ظعكةنلعكعنع بايان قعلعص ظأتتذق. 
ظايال بذ هالدا  ظةضةر بذ ظعختعالصقا سةؤةبحع بولغان تةرةص ظةر بولسا، 
ؤة  ظعزدعنعشع  ظىحىن  بعلعش  بولغانلعقعنع  سةؤةب  ظعشنعث  نئمة  بذنعثغا 
ظذنعث حارعسعنع قعلعشقا ظذرذنعشع الزعم. ظةضةر ظايالغا ظةرنع رازع قعلعش 
تةقدعردعمذ  كةلضةن  توغرا  كئحعشكة  ؤاز  هةقلعرعدعن  بةزع  ظأزعنعث  ظىحىن 
ظاخعرعدا  بولسعمذ  ظارقعلعق  بئرعش  ؤاز كئحعص  بةزع هةقلعرعدعن  ظايالنعث 
سةركةشلعك  تئخعمذ  ظةرنعث  حعقعردعغان  كةلتىرىص  كئتعشنع  ظايرعلعص 
قعلعشعنعث ؤة يىز ظأرىشعنعث ظالدعنع ظئلعشع ياخشعدذر. اهلل تاظاال بذ هةقتة 
مذنداق دئدع: »ظةضةر بعرةر ظايال ظئرعنعث كأثىلسعز بولذشعدعن ياكع يىز 
ضذناه  هئح  كئلعشعشع  ظارا   - ظأز  ظذالرنعث  قعلسا،  ظةندعشة  ظأرىشعدعن 
ظةمةس، كئلعشعش )ظىزلىشىص كئتعشتعن( ياخشع. ظعنسانالرنعث تةبعظعتعضة 

))(  ظةبذداؤذد، نةساظعي ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايعتع.
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قعلساثالر،  ياخشعلعق  )ظاياللعرعثالرغا(  ظةضةر  كةتكةن،  بئخعللعق سعثعص 
اهلل  مذكاصاتاليدذ(.  سعلةرنع  )اهلل  ساقالنساثالر  قعلعشتعن(  زذلذم  )ظذالرغا 
»كئلعشعش  تاظاالنعث:  اهلل   )1( خةؤةرداردذر»  قعلمعشعثالردعن  هةقعقةتةن 
)ظىزلىشىص كئتعشتعن( ياخشع. ظعنسانالرنعث تةبعظعتعضة بئخعللعق سعثعص 
ؤة  بذلذشنعث  مذظامعلعدة  يذمشاق  كئلعشعشنعث،  ظايعتع  دئضةن  كةتكةن» 
كئلعشعش ظىحىن بعر تةرةصنعث بةزع هةقلعرعدعن ؤاز كئحعشعنعث ظاظعلعنعث 

ياخشع ؤة ظذنعث تىزىلعشعضة سةؤةب بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
ظةر ـ خوتذننعث ظارعسعدا ظعختعالص يىز بةرضةن حاغدا هةر ظعككع تةرةص 
بذزذلذص  ظاظعلعنعث  قعلعشع،  كأتىرىشع، سةؤر  ظئغعرلعقعنع  بعرعنعث  ـ  بعر 
كئتعشتعن ساقالص قئلعش ظىحىن بةزع هةقلعرعدعن ظأتىنعص بئرعشع بولذصمذ 
ظةرلةرضة  تاظاال  اهلل  ظةسلعشع الزعم.  ظايعتعنع  تأؤةندعكع  تاظاالنعث  اهلل  ظةر 
قعلعص،  زورلذق  ظايالالرغا  مأمعنلةر!  »ظع  دئدع:  مذنداق  قعلعص  تةؤسعية 
ظذالرنع معراس قعلعص ظالماق ) يةنع بعر ظادةمنعث قولعدعن يةنة بعر ظادةمنعث 
قولعغا ظأتىص تذرعدعغان مال ظورنعدا قعلعؤالماق( سعلةرضة دذرذس بولمايدذ؛ 
ظذالر ظوصظوحذق بعر صاهعشة ظعشنع قعلمعغان هالةتتة، سعلةر ظذالرغا بةرضةن 
مةهرعدعن بعر قعسمعنع يذلذؤئلعش ظىحىن، ظذالرغا بئسعم ظعشلةتمةثالر، ظذالر 
بعلةن حعرايلعقحة تعرعكحعلعك قعلعثالر، ظةضةر ظذالرنع ياقتذرمعساثالر )سةؤر 
قعلعثالر(، حىنكع سعلةر ياقتذرمايدعغان بعر ظعشتا، اهلل كأص خةيرعيةتلةرنع 

صةيدا قعلعشع مذمكعن» )2(    
ظةضةر ظةر ـ خوتذن ظارعسعدعكع ظعختعالص ياخشعلعنعشقا ظةمةس تئخعمذ 
ظعختعالصنع  بذ  ظذالر  ؤة  ماثغان  قاراص  ظئغعرلعشعشقا  ؤة  يامانلعشعشقا 
خوتذننعث  ـ  ظةر  دعنع  ظعسالم  هالدا  بذ  بولسا،  قعاللمايدعغان  هةل  ظأزلعرع 
تذغقانلعرعنعث  ـ  ظذرذق  تةرةصنعث  ظعككع  هةر  ظىحىن  ياخشعالش  ظارعسعنع 
ؤة  كةتمةسلعكعضة  بذزذلذص  ظاظعلعنعث  قورقعدعغان،  تاظاالدعن  اهلل  ظعحعدعن 
ظذنعث بةختلعك هالدا داؤاملعشعشعغا هئرعسمةن ظادةملةرنعث ظارعلعشعشعنع 
يولغا قويدع. يةنع ظةر تةرةصتعن بعر ظادةم ؤة ظايال تةرةصتعن بعر ظادةم بعر 
سةؤةبلعرعنع  ظعختعالصنعث  بةرضةن  يىز  ظارعسعدا  خوتذن  ـ  ظةر  كئلعص  يةرضة 
ؤة  قعلعشقا  هةل  ظعختعالصنع  ظارعسعدعكع  ظعككعسعنعث  قعلعدذ،  سىرىشتة 

))(  سىرة نعسا 28) ـ ظايةت. 
)2(  سىرة نعسا 9) ـ ظايةت. 
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تعرعشعدذ.  يئتعشعحة  كىحعنعث  كةلتىرىشكة  هالعتعضة  ظعناق  ظعككعسعنع 
ظعككةيلةننعث  خوتذن   - ظةر  »ظةضةر  دئدع:  مذنداق  هةقتة  بذ  تاظاال  اهلل 
ظعناقسعز بولذص قئلعشعدعن قورقساثالر، ظةرنعث تذغقانلعرعدعن بعر هةققانعي 
اهلل  ظةؤةتعثالر،  كعشعنع  هةققانعي  بعر  تذغقانلعرعدعن  خوتذننعث  كعشعنع، 
ظةضةر بذ ظعككع كعشعنع ظةصلةشتىرىشنع خالعسا، ظةر-خوتذن ظعككعسعنعث 
ظارعسعغا ظعناقلعق سالعدذ. اهلل هةقعقةتةن هةممعنع بعلضىحعدذر، هةممعدعن 

خةؤةرداردذر» )1( 
كئلعشتىرىشكة ظةؤةتعلعدعغان ظادةملةر ظىحىن ياخشع كعشعلةرنع تالالش ؤة 
ظذالرنعث نعيةتلعرعنعث ظةرـ  خوتذن ظارعسعنع ياخشعالش ؤة تىزةش بولعشع ظذالرنعث 
ظأز ؤةزعصعلعرعنع نةتعجعلعك هالدا ظورذنلعشعنعث ظةث مذهعم سةؤةبلعرعدعندذر. 
ظذالرنعث ؤةزعصعلعرع بولسا ظةرـ  خوتذننعث ظارعسعدعكع ظعختعالصنع يوقعتعشتعن ؤة 
ظذالرنعث هاياتعنع ظعناقلعق ؤة ساصلعق هالعتعضة ظئلعص كئلعشتعن ظعبارةتتذر. 

ظةضةر ظةرـ  خوتذن ظارعسعدعكع ظعختعالص ناهايعتع ظئغعر بولذص ظعككع تةرةصتعن 
ظةؤةتعلضةن ظادةملةر ظذالرنعث ظارعسعدعكع ظعختعالصنع هةل قعلعشقا ظعمكانسعز 
قالغان بولسا، بذ هالدا ظعسالم دعنع ظةر ـ خوتذنالرنعث ظايرعلعص كئتعشعنع يولغا 
قويدع. اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع: »ظةضةر ظعككعسع ظىزلىشىص كةتسة، اهلل 
ظأز صةزلع بعلةن ظذالرنعث بعرسعنع ظعككعنحعسعدعن بعهاجةت قعلعدذ، اهلل )نعث 

صةزلع( كةثدذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر» )2(
بعلةن  صةزلع  ظأز  اهلل  كةتسة،  ظىزلىشىص  ظعككعسع  »ظةضةر  تاظاالنعث:  اهلل 
ظذالرنعث بعرسعنع ظعككعنحعسعدعن بعهاجةت قعلعدذ» دئضةن سأزع اهلل تاظاال ظةر 
ـ ظايال ظعككعسعضة ظذالرنعث بعر ـ بعرع بعلةن توي قعلعش ظارقعلعق ظئرعشعشكة 
مذيةسسةر قعلغان كاتتا نئمةتلةرنعث بعرعدعن ظاجراص كةتكةنلعكع ظىحىن ظذالرنعث 
هةر بعرع ظىحىن تةسةللعدذر. مةسعلةن: ظاظعلة ظعحعدعكع مئهرع ـ مذهةببةت ؤة 
شةصقةت هاياتعدا ياشايدعغان ظةرلةر كاتتا بعر نئمةت ظعحعدة ياشايدذ. ظذالرغا ظذ 
نئمةتنعث قةدرعنع بعلعش، ظذ نئمةتنع يوقاص كئتعشتعن ساقالش ؤة ظذ نئمةتنع 

بةرضةن اهلل تاظاالغا شىكىر قعلعش الزعم.
 ظةرـ  خوتذن ظارعسعدعكع ظعخعتعالص ناهايعتع ظئغعر بولذص ظعككع تةرةصتعن 

))(  سىرة نعسا 35 ـ ظايةت. 
)2(  سىرة نعسا )03 ـ ظايةت. 
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قعلعشتعن  هةل  ظعختعالصنع  ظارعسعدعكع  ظذالرنعث  ظادةملةر  ظةؤةتعلضةن 
ظعمكانسعز قالغان ؤاقتعدا ظةر ـ خوتذنالرنعث ظايرعلعص كئتعشع )مةسعلعنع 
هةل قعلعش ظىحىن( ناهايعتع هئمكةت بعلةن يولغا قويذلغان بعر تىزىمدذر. 
ظةر ـ خوتذنالرنعث ظايرعلعص كئتعشع نذرغذنلعغان يامانلعقنعث ؤة خةتةرنعث 
ظالدعنع ظالعدذ. اهلل تاظاال خالعسا بعز بذ هةقتة تاالقنعث )ظايالدعن ظايرعلعص 

كئتعشنعث( بابعدا توختذلذص ظأتعمعز. 

ظايال بعلةن قئيعن ظانعنعث ظارعسعدعكع جعدةلنعث بايانع

بذنع  كعشعلةر  مةسعلعدذر.  بعر  ظذحرايدعغان  كأص  جةمعيعتعمعزدة  بذ، 
>كعلعن بعلةن قئيعن ظانعنعث ظارعسعدعكع جعدةل< دةص ظاتعشعدذ. ظةر بذ 
بولعشع  هئكمةتلعك  ؤة  سوغذققان  سةؤعرجان،  ناهايعتع  ظالدعدا  جعدةلنعث 
هةققعنع  ظذنعث  ظعضعسعضة  هةق  بعر  هةر  ظةردعن  هئكمةت  هالدا  بذ  الزعم. 
بعلةن  ظانعنعث هةقلعرع  ظايالنعث هةقلعرع  قعلعدذ. حىنكع  تةلةص  بئرعشنع 

زعتمذ ـ زعت كةلمةيدذ.
تويلذق  ظأتكىنعمعزدةك  قعلعص  بايان  يذقعرعدا  بعز  هةقلعرع  ظايالنعث 
ظةمما  ظعبارةتتذر.  قعلعشتعن  تعرعكحعلعك  حعرايلعقحة  بئرعش،  تةمعنات  ؤة 
بولغان  بعلةن  ظذنعث  قعلعش،  ياخشعلعق  ظانعغا  بولسا  هةقلعرع  ظانعنعث 
ظاالقعنع كىحلةندىرىش ؤة ظذنعثغا ضذناه بولمايدعغان ظعشالردا بويسذنذشتعن 

ظعبارةتتذر. 
مةيلع ظاتاـ  ظانا بولسذن مةيلع باشقا بعرع بولسذن بعر ظادةمنعث يةنة بعر 
ظادةمضة بويسذنذشع اهلل تاظاالنعث ظالدعدا ضذناه هئسابالنمايدعغان ظعشالردا 
بولعدذ. بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »بويسذنذش صةقةت 
ياخشع ظعشالردا بولعدذ.« )1( يةنة بعر رعؤايةتتة مذنداق بايان قعلعندع: »اهلل 
تاظاالنعث ظالدعدا ضذناه بولعدعغان ظعشالردا )بعر ظادةمضة( بويسذنذش يوق. 
بويسذنذش صةقةت ياخشع ظعشالردا بولعدذ.« ظعمام بذخارع هةسةننعث مذنداق 
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: ظةضةر بعر ظانا بالعسعغا كأيىنعص ظذنع خذصتةن 
نامعزعنع جاماظةت بعلةن ظوقذش ظىحىن )مةسحعتكة( حعقعشتعن توسسا، بذ 

))(  ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.
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هالدا باال ظانعغا بويسذنمايدذ.
بعر  كأرىدعغان  ياخشع  مئنعث  ظابدذلالهنعث:  ظوغلع  ظأمةرنعث  ظةمما 
ظايالعم بار ظعدع. )دادام( ظأمةر ظذنع يامان كأرةتتع. ظذ ماثا: ظذنع تاالق 
قعلعؤةتكعن، دئدع. مةن بذنعثغا ظذنعمعدعم. شذنعث بعلةن دادام ظأمةر صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كئلعص ظةهؤالنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا دئضةن 
قعلعؤةتكعن«  تاالق  ظايالنع  »ظذ  ماثا:  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظعكةن، 
تةقؤادار  ظوخشاش  ظأمةرضة  دادعالر  هةممة  كةلسةك،  سأزعضة  دئضةن  دئدع، 
ؤة ظادعل ظةمةس. مةن بذنداق ظوياليمةن: ظةضةر ظابدذلالهنع ظايالعنع تاالق 
قعلعؤئتعشكة بذيرذغان ظادةم ظأمةردعن باشقا ظادةم بولسا ظعدع، صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم ظابدذلالهنع ظايالعنع تاالق قعلعؤئتعشكة بذيرذمعغان بذالتتع. 
شذنعث ظىحىن ظةبذدةردا )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( بذ هةقتة ظوحذق 
بعر نةرسة دئيعشتعن ظعككعلعنةتتع. ظةبذدةردا مذنداق دةيدذ: بعركعشع ماثا 
بذيرذؤاتعدذ؟  قويذؤئتعشعمضة  ظانام  ظذنع  بار،  ظايالعم  بعر  مئنعث  كئلعص: 
ظةلةيهعسساالمنعث:  صةيغةمبةر  مةن  ظذنعثغا(:  مةن  )يةنع  ظةبذدةردا  دئدع. 
»ظاتا )ظانا( جةننةتنعث ظعشعكلعرعنعث ظوتتذرعسعدذر، ظةضةر خالعساث ظذ 
ظعشعكنع بذزذؤةت، خالعساث ظذنع صذختا ساقال» )1( دئضةنلعكعنع ظاثلعغان 
ظعدعم، دئدعم. )يةنع ظةبذدةردا بذ يةردة ظذ ظادةمضة ظايالعثنع قويذؤةت ياكع 

قذيذؤةتمة، دئمعدع.( 
ـ  ظاتا  كئلعدذكع،  توغرا  ظأتىشكة  قعلعص  بايان  شذنع  يةردة  بذ  بعز 
ضذناهالرنعث  حوث  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قعلعشنع  ظاسعيلعق  ظانعغا 
صةيغةمبةر  دئدع:  مذنداق  ظةبذبةكرةتة  هةقتة  بذ  سانعدع.  قاتارعدعن 
ظىح  دةص  بةرمةيمذ؟»  خةؤةر  ضذناهالردعن  حوث  »سعلةرضة  ظةلةيهعسساالم: 
دئدذق.  صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل  ظع  قعلسعال  بعز: شذنداق  تةكرارلعدع.  قئتعم 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »)حوث ضذناهالر بولسا( اهلل غا شئرعك كةلتىرىش 
يألعنعص  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  دئدع.  قاخشعتعشتذر«  ظانعنع  ظاتا-  ؤة 
)حوث  قويذثالر  »بعلعص  تذرذص:  ظولتذرذص  رذسلعنعص  ظعدع  ظولتذرؤاتقان 
بذ  ؤة  دئدع  بئرعشتذر»  ضذؤاهلعق  يالغان  ؤة  سأز  يالغان  بولسا(،  ضذناه 
توختاص  بعر  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  مةن  هةتتا  تةكرارلعؤةردع،  سأزعنع 

))(  بذ هةدعسنع ظعبنع ماجة ؤة تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع. تعرمعزعي بذ توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر، دئدع. 
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هةققعدة  قاخشعتعش  ظانعنع  ـ  ظاتا  ظعبنع هةجةر  كةتتعم.)1(  دةص  قالسعكةن، 
مذنداق دئدع: ظاتا ـ ظانعنع قاخشعتعش دئضةنلعك بعر بالعدعن ظاتا ـ ظانعسع 
ظاغرعنعص قالعدعغان بعرةر سأزنعث ياكع هةرعكةتنعث سادعر بولذص قئلعشع 
ياكع  كةلتىرىشكة  شئرعك  تاظاالغا  اهلل  بالعنع  ظانا  ـ  ظاتا  لئكعن  دئمةكتذر. 
ضذناه بولعدعغان بعرةر ظعشقا زورلعغان هالةتتة ظةمةس بذيرذغان، ظاندعن باال 
ظذالرنعث ضعصعضة قذالق سالمعغان ؤة شذنعث بعلةن ظذالر بالعدعن ظاغرعنعص 
قالغان بولسا، بذ ظاتا ـ ظانعنع قاخشاتقانلعق هئسابالنمايدذ. ظعبنع ظةتعية 
بذ هةقتة مذنداق دئدع: »دعن بعلةن زعت ظةمةس ظعشالردا ظاتا ـ ظانا بالعنع 
مةيلع ظذ ظعشالرنع قعلعشقا بذيرذغان بولسذن مةيلع قعلعشتعن توسقان بولسذن 
بالعنعث ظاتا ـ ظانعغا بويسذنذشع ؤاجعصتذر. ظةضةر ظاتا ـ ظانا بالعنع قعلعشقا 
بذيرذغان ظعش دعندا مذستةهةص، دةص قارالغان ظعشالردعن بولسا، بذ ظعشالردا 
بالعنعث ظاتا ـ ظانعغا بويسذنذشع مذستةهةصتذر. شذنعثدةك يةنة ظاتا ـ ظانا 
ظادةم  بعر  ظوخشاش(  نامعزعغا  جعنازة  ظعش )مةسعلةن:  بذيرذغان  قعلعشنع 
قعلسا باشقعالرنعث بوينعدعن قعلعش حىشىص كئتعدعغان صةرزلةردعن بولسعمذ 
بالعنعث ظاتا ـ ظانعغا بويسذنذشع مذستةهةصتذر. ظاتا ـ ظانا قعلعشقا بذيرذغان 
ظعشنعث ؤاقتع بعلةن ساؤابع ظازراق كةم بولذص قالسعمذ كئيعن قعلعؤالغعلع 
بولعدعغان باشقا بعر ظعشنعث ؤاقتع بعرال ؤاقعتتا كئلعص قالسا، ظاتاـ  ظانعنعث 
ظعشلعرع بالدذر قعلعنعدذ. مةسعلةن: كئسةل بعر ظانا بالعسعنع قئشعدا تذرذص 
كئسعلعضة قاراشقا بذيرذغان، ظةضةر باال ظانعسعنعث قئشعدا تذرذص ظانعسعنعث 
كئسعلعضة قارعسا ظةمةل ـ ظعبادةت قعلعشتعن مةهرذم قالعدعغان، ظةضةر باال 
ظةمةل ـ ظعبادةت قعلعش ظىحىن حعقعص كةتسة ظانعسع يالغذز قالعدعغان ظعش 
بولسا، بذ هالدا ظذنعث قعلماقحع بولغان ظةمةل ـ ظعبادعتع نامازنع دةسلةصكع 
بولسعمذ  ظازراق  ظوخشاش ساؤابع  ظوقذغعنعغا  بعلةن  ياكع جاماظةت  ؤاقتعدا 
بذيرذغانلعرع  ظانعنعث  باال  بولسا،  ظعش  بولعدعغان  قعلعؤالغعلع  كئيعن 

قعلعدذ)2(»))(
فعقهعشذناسالر مذنداق دةيدذ: »ظةضةر بعر ظادةم ظأيعدعن حعقعص كةتكةن 

))(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)2(  يةنع بعر باال نامازنع دةسلةصكع ؤاقتعدا ياكع جاماظةت بعلةن ظوقذماقحع بولغان حاغدا ظذ بالعنع ظانعسع قئشعدا 
دةسلةصكع  نامازنع  باال  حىنكع  قعلعدذ.  دئضةنلعرعنع  ظانعنعث  هالدا  بذ  باال  بولسا،  بذيرذغان  قاراشقا  كئسعلعضة  تذرذص 
ؤاقتعدا ظوقذغاننعث ياكع جاماظةت بعلةن ظوقذغاننعث ساؤابعدعن مةهرذم قالسعمذ، لئكعن نامازنع ظاخعرقع ؤاقتعدا بولسعمذ 

ظوقذؤاالاليدذ. ظةمما بعر ظانا بالعسعنع صىتىنلةي ناماز ظوقذشتعن حةكلعسة بذ هالدا ظذ ظانعغا بويسذنذلمايدذ. ت.
)3( »فةتهذلبارع«، 0) ـ توم، 406 ـ بةت.
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ؤة ظذنعث ظايالع، صئقعر كعحعك بالعسع ؤة كئسةل ياكع باشقا سةؤةب بعلةن 
ظأزعنعث خعراجعتعنع قامدعيالمايدعغان حوث بالعسع بولغان بولسا، بذالرنعث 
تةمعناتلعرعنع بئرعش يوق بولذص كةتكةن ظذ ظادةمنعث ظىستعضة بولعدذ)1(. 
شذنعثدةك يةنة ظذ ظادةمنعث صئقعر ظةمما تعجارةت ياكع شذنعثغا ظوخشاش 
ـ ظانعسع بولسا، بعر رعؤايةتتة  بعرةر ظعش قعلعشقا قادعر بذالاليدعغان ظاتا 

ظذالرنعث تةمعناتلعرعنع بئرعشمذ ظذ ظادةمنعث ظىستعضة بولعدذ.)2( 
بعر ظادةمنعث بالعؤاقعلعرع ؤة صةقةت دادعسعال بولسا، ظذ ظادةم دادعسعنعث 
قوشذؤئلعشقا  بالعؤاقعلعرعغا  دادعسعنع  ظىحىن  قالماسلعقع  تارتعص  حاصا 
صذل  معقداردا  بعر  مةظةييةن  ظايدا(  )هةر  دادعسعغا  ظادةم  ظذ  مةجبذرلعنعدذ. 

بئرعشكة بذيرذلمايدذ. صئقعرلعق ظىح تىرلىك بولعدذ: 
1 ـ قولعدا هئحقانداق مال ـ مىلك يوق، ظةمما تعجارةتكة ياكع هىنةرضة 
ظوخشاش بعرةر ظعش قعالاليدعغان صئقعر. توغرا دةص قارالغان قاراشقا ظاساسةن 

بذ صئقعرغا ظاتا ـ ظانعسعنعث تةمعناتلعرعنع بئرعش الزعم.
ياكع هىنةرضة  ـ مىلك يوق، هةم تعجارةتكة  ـ قولعدا هئحقانداق مال   2
ظانعسعنعث  ـ  ظاتا  صئقعرغا  بذ  صئقعر.  قعاللمايدعغان  ظعشمذ  بعرةر  ظوخشاش 

تةمعناتلعرعنع بئرعش الزعم ظةمةس.
) ـ تاصقان صذلع ظأزعنعث حعقعملعرعدعن ظازراق ظئشعص قالعدعغان ظادةم. 
بئرعشكة  تةمعناتلعرعنع  ظانعسعنعث  ـ  ظاتا  ؤة  قعزعنعثمذ  حوث  ظادةم  بذ 

بذيرذلعدذ.))(
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، ظاتا ـ ظانعالرنع 
خةجلةص  بذرادةرلعرعضة  ـ  دوست  ؤة  ظاياللعرعغا  دذنيانع  ـ  مال  قاخشعتعش، 
تاظاال  )اهلل  ظةلع  هةقتة  بذ  ظعشتذر.  بولعدعغان  كأص  زاماندا  ظاخعر  بئرعش 
ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »مئنعث 
دئدع.  كئلعدذ«  باال  ظىممعتعمضة  قعلسا  ظعشنع  خعل  بةش  ظون  ظىممعتعم 
قايسع ظعشالر  صةيغةمبعرع! ظذالر  ظةلةيهعسساالمدعن ظع اهلل نعث  صةيغةمبةر 
دةص سورالدع؟ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظولجعغا ظئلعنغان مالالر )بايالر 

))(  يةنع ظذ ظادةمنعث مال ـ دذنياسع بولسا ظذنعثدعن ظذالرنعث تةمعناتلعرعغا حىشلىق ظايرعلعدذ. ت.
)2(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 665 ـ بةت.
)3(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 677 ـ بةت.
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>ظامانةت<  قعلعنسا،  بايلعق  تذرذلعدعغان  ظأتىص  قولغا  قولدعن  ظارعسعدا( 
دةص  سئلعغ،  ـ  ظالؤاث  بعر  كةلضةن(  )مالغا  زاكاتنع  بعلعنسة،  دةص  ظولجا 
قارالسا، ظةر ظايالعغا بويسذنسا، ظانعسعنع قاخشاشسا، دوستعغا ياخشعلعق 
بعر  كأتىرىلسة،  ظاؤازالر  مةسحعتلةردة  قعلسا،  قوصاللعق  دادعسعغا  قعلسا، 
معللةتنعث باشلعقع ظذالرنعث ظعحعدعكع ظةث صةسكةش ظادعمدعن بولسا، بعرةر 
ظئحعلسة،  هاراق  قعلعنسا،  هأرمةت  قورقذص  يامانلعقعدعن  ظذنعث  ظادةمضة 
حالغذ  ؤة  ناخشعحعالر  ظىحىن(  قعلعش  تاماششا  ـ  )ظويذن  كعيعلسة،  يعصةك 
بذرذنقعلعرعغا  كئيعنكعللعرع  ظىممةتنعث  بذ  ؤة  قعلعنسا  تةيعن  ظةسؤابالر  ـ 
سىرعتع  ياكع  يذتذشنع  يةر  بعلةن  شامال  قئزعل  ظىممعتعم  ظوقذسا،  لةنةت 

ظأزضةرتعلعص كئتعش بعلةن تاش يئغعشنع كأتىص تذرسذن« دئدع.)1( 

ظئمعلدةشلعكنعث بايانع

ظئمعلدةشلعك ظذقذمع

ظئمعلدةشلعك بعر بالعنعث، مةيلع قعز بولسذن مةيلع ظألىك بولسذن مةيلع 
ظايال  قالغان  توختاص  قئنع  هةيز  ظىحىن(  كةتكةنلعكع  بولذص  حوث  )يئشع 

بولسذن صةقةت ظايال جعنسعنعث ظةمحعكعنع ظئمعش بعلةن ؤذجذدقا حعقعدذ.
ظايال كعشعنعث سىتعنعث ضالدعن قويذلعشع ياكع بذرندعن تئمعتعلضةنلعكعمذ 

ظةمضةننعث هأكمعضة ظوخشاشتذر.
بعر  مذظةييةن  ظئمعتعشنعث  حعقعرعدعغان  كةلتىرىص  ظئمعلدةشلعكنع 
)اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام  بولسا  مذددةت  ظذ  الزعمدذر.  بولعشع  ظعحعدة  مذددةت 
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث قارعشع بويعحة ظعككع يئرعم يعلدذر. 
بويعحة  قاراشلعرع  مذهةممةدلةرنعث  ظعمام  ؤة  ظةبذيىسىف  ظعمام  ظةمما 
ظعككع يعلدذر. ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد )اهلل تاظاال ظذالرغا 
ـ  دةلعل  قاراشلعرعغا  ظأزلعرعنعث  ظايةتلةرنع  تأؤةندعكع  قعلسذن!(  رةهمةت 
تولذق  مذددعتعدة(  ظئمعتعش  )بالعالرنع  «ظانعالر  كةلتىردع:  قعلعص  صاكعت 

))(  تعرمعزعي رعؤايعتع.
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ظئمعتمةكحع بولسا، تولذق ظعككع يعل ظئمعتعشع الزعم» )1(  «ظعنساننع ظاتا 
-ظانعسعغا ياخشعلعق قعلعشقا بذيرذدذق. ظانعسع ظذنع )قورسعقعدا( ظىستع 
-ظىستعضة ظاجعزلعق بعلةن كأتىردع. ظعككع يعلدا ظذنع ظةمحةكتعن ظايرعدع. 
)ظع ظعنسان!( ماثا ؤة ظاتا-ظاناثغا شىكىر قعلغعن، ظاخعر قايتعدعغان جاي 

مئنعث دةرضاهعمدذر» )2(
ظأزعنعث  ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(  تاظاال  ظةبذهةنعفة )اهلل  ظعمام  ظةمما 
قارعشعغا اهلل تاظاالنعث بذ ظايعتعنع صاكعت قعلعص كةلتىردع: «بعز ظعنساننع 
ظاتا- ظانعسعغا ياخشعلعق قعلعشقا بذيرذدذق. ظعنساننع ظانعسع مذشةققةت 
بعلةن قورساق كأتىرىص، مذشةققةت بعلةن تذغدع. ظذنعثغا قورساق كأتىرىش 
مذددعتع ؤة ظذنع سىتتعن ظايرعش مذددعتع 0) ظايدذر» ))( ظعمام ظةبذهةنعفة 
ظايةتنع  بذ  قارعشعغا  كأز  ظأزعنعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل 
دةلعل قعلعص مذنداق دئدع: »اهلل تاظاال بذ ظايةتتة بالعغا قورساق كأتأرىش 
بذ  ؤة  قعلدع  بايان  نةرسعنع  ظعككع  ظعبارةت  ظايرعشتعن  سىتتعن  ظذنع  ؤة 
ظعككع ظعشقا 0) ظاينع بةلضعلةص بةردع. شذنعث ظىحىن بذ 0) ظاي ظذ ظعككع 
ظعشنعث هةر بعرع ظىحىن ظايرعم ـ ظايرعم هئسابلعنعدذ. )يةنع بالعغا قورساق 
كأتىرىش ظىحىنمذ 0) ظاي، ظذنع سىتتعن ظايرعش ظىحىنمذ 0) ظاي مذددةت 
صاالنعغا  ؤة  صاالنعغا  مةن  ظعضعسعنعث:  قةرز  بعر  خذددع  بذ  هئسابلعنعدذ.( 
ظىستعدعكع قةرزلةرنع ظادا قعلعش ظىحىن بعر يعل مذددةت بةردعم، دئضعنعضة 
ظوخشاش ظعككع ظادةمضة ظىستعدعكع قةرزلةرنع ظادا قعلعش ظىحىن توختذتذص 
صاالنعغا  ؤة  صاالنعغا  ظادةم: مةن  بعر  ظةضةر  بئرعلضةن مذددةتكة ظوخشاشتذر. 
دئسة،  بةردعم،  مذددةت  يعل  بعر  ظىحىن  قعلعش  ظادا  قةرزلةرنع  ظىستعدعكع 
يعلدعن  بعر  بعرعضة  هةر  ظادةمنعث  ظعككع  ظذ  ظعضعسعنعث  قةرز  سأزدعن  بذ 
مذددةت توختذتذص بةرضةنلعكعنع حىشىنعؤالغعلع بولعدذ، شذنعثدةك مةزكذر 
ظايةتتعنمذ بالعغا قورساق كأتىرىش ظىحىن 0) ظاي ؤة بالعنع سىتتعن ظايرعش 

ظىحىنمذ 0) ظاي توختذتذلذص بئرعلضةنلعكعنع حىشىنعؤئلعشقا بولعدذ« 
مةزكذر ظعككع خعل قاراشنعث ظعحعدعن ظئتعبارغا ظئلعنعدعغعنع دةل دةلعل 
ـ صاكعتع كىحلىك بولغعنعدذر. بذ يةردة ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد 

))(  سىرة بةقةر 233 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)2(  سىرة لذقمان 4) ـ ظايةت. 
)3(  سىرة ظةهقاف 5) ـ ظايةت. 
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)اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!( نعث كةلتىرضةن دةلعل ـ صاكعتلعرعنعث 
ؤاقعتقعحة  قايسع  بالعنع  بولسا  ظعختعالص  بذ  ظئنعقتذر.  ظعكةنلعكع  كىحلىك 
ظئمعتعش  ؤاقعتقعحة  قايسع  حعقعرعدذ،  كةلتىرىص  ظئمعلدةشلعكنع  ظئمعتعش 
ظئرعدعن  ظةمما  هةقدعدذر.  دئضةن  حعقارمايدذ،  كةلتىرىص  ظئمعلدةشلعكنع 
ظئمعتعص  بالعسعنع(  ظأزعنعث  )يةنع  بالعنع  ظايالنعث  بعر  كةتكةن  ظايرعلعص 
بةرضةنلعكع ظىحىن ظذنعثغا ظئمعتعش هةققعضة هئسابالص صذل بئرعش مذددعتع 
ظئرعدعن  )يةنع  يعلدذر.  ظعككع  بويعحة  قارعشع  ظالعمالرنعث  بارلعق  بولسا، 
ظايرعلعص كةتكةن بعر ظايالغا ظئرع بالعنع ظئمعتعص بةرضةنلعكع ظىحىن ظئمعتعش 
باال  بعر  يةنة  شذنعثدةك  بئرعدذ(.  صذل  يعلغعحة  ظعككع  هئسابالص  هةققعضة 
ظانعسعدعن باشقا بعر ظايالنعث ظةمحعكعنع ظةممعسة، ظذ بالعنعث ظانعسعنعث 
ظذ بالعنع ظعككع يعلغعحة ظئمعتعش مةجبذرعيعتع بار. اهلل تاظاال تاالق قعلعنغان 
ظايالالرنعث هةققعدة مذنداق دئدع: «ظةضةر ظذالر هامعلدار بولسا، بوشانغانغا 
قةدةر ظذالرنع تةمعنلةثالر، ظةضةر ظذالر سعلةر ظىحىن )بالعلعرعثالرنع( ظئمعتعص 
ظأزظارا  ظاساستا  هةققانعي  بئرعثالر،  هةققعنع  )ظئمعتعش(  ظذالرنعث  بةرسة، 
بالعنع(  )يةنع  ظذنع  كئلعشةلمعسةثالر،  صعكعردة  ظةضةر  مةسلعهةتلعشعثالر، 
باشقا بعر ظايال ظئمعتسذن» )1( ظةضةر باال باشقا بعر ظايالنع ظئمعشكة ظذنعسا، 
ظذنع باشقا ظايال ظئمعتعدذ. ظةضةر باال باشقا بعر ظايالنع ظئمعشكة ظذنعمعسا، 
ظايالغا  بالعنعث ظانعسع مةجبذرلعنعدذ ؤة ظذنعثغا باشقا  بالعنع ظئمعتعشكة 

بئرعلعدعغان ظئمعتعش هةققع  بئرعلعدذ.
ظئمعتعشع  كئيعنمذ  كةتكةندعن  ظأتىص  يعل  ظعككع  بالعنع  ظايالنعث  بعر 
توغرا ظةمةس. حىنكع سىتمذ ظادةمنعث بعر صارحعسعدذر. ظذمذ هأرمةتلعكتذر. 
بايان  ياراتقانلعقعنع  قعلعص  هأرمةتلعك  بالعلعرعنع  ظادةم  تاظاال  اهلل  حىنكع 
بالعلعرعنع  ظادةم  بعز  شىبهعسعزكع،   - «شةك  دئدع:  مذنداق  قعلعص 
دئثعزدا  معندىردذق،  )ظذالغالرغا(  قذرذقلذقتا  ظذالرنع  قعلدذق،  هأرمةتلعك 
)كئمعلةرضة( حعقاردذق، ظذالرنع شئرعن يئمةكلعكلةر بعلةن رعزعقالندذردذق، 
ظذالرنع مةخلذقاتلعرعمعزنعث نذرغذنعدعن ظىستىن قعلدذق» )2( شذنعث ظىحىن 
صايدعلعنعش  صارحعسعدعن  بعرةر  ظادةمنعث  بولسا،  قالمعغانال  بولذص  مةجبذر 

هارامدذر. 
))(  سىرة تاالق 6 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 

)2(  سىرة ظعسرا 70 ـ ظايةت. 
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كىنع  بعر  دةيدذ:  مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظاظعشة 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مئنعث قئشعمغا كعرضةن ؤاقتعدا قئشعمدا بعر ظةر 
كعشع بار ظعدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قئشعمدا بعر ظةرنعث تذرغانلعقعنع 
يامان كأرضةندةك قعلعص حعرايع ظأزضىرىص كةتتع. شذنعث بعلةن مةن بذ مئنعث 
ظئمعلدةش  مئنعث  بذ  ظاظعشةنعث:  رعؤايةتتة  بعر  يةنة  دئدعم.  قئرعندعشعم، 
ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  ظاندعن  قعلعندع.  بايان  دئضةنلعكع  قئرعندعشعم، 
»)ظع ظايالالر ضذرذهع!( سعلةر )ظئمعلدةشتعن بولغان( قئرعندعشعثالرنعث 
سىتكة  )باال  صةقةت  ظئمعلدةشلعك  حىنكع،  قاراثالر.  ظذبدان  بولغعنعغا  كعم 
)يةنع  دئدع.)1(  ؤاقتعدا حىشعدذ«  ظةمضةن  ظعحعدة(  بار مذددةت  ظعهتعياجع 
باشقا  سىتتعن  بولسا،  ظئمعتعش  حعقعرعدعغان  كةلتىرىص  ظئمعلدةشلعكنع 
ظئمعتكةن  حاغدا  قاندذرالمايدعغان  ظاحلعقعنع  قورسقعنعث  بالعنعث  نةرسة 

ظئمعتعشتذر.( 
دةيدذ.  ظةمةس«  توغرا  قوللعنعش  ظىحىن  دورا  فعقهعشذناسالر: »سىتنع 
هةنةفعي مةزهةصعدة هارام نةرسعنع دورا ظىحىن قوللعنعش توغرا ظةمةستذر. بذ 
هةقتة باشقا بعر قاراش بولذص بذ قاراش: »ظةضةر ظذ هارام نةرسعنعث كئسةلضة 
صايدا قعلعدعغانلعقع ظئنعق بولغان ؤة كئسةلضة ظعشلعتعش ظىحىن ظذنعثدعن 
باشقا دورا بولمعغان بولسا، خذددع ظذسساص قالغان ظادةمضة )سذ يوق ؤاقتعدا( 
قعلعنغعنعدةك  رذخسةت  ظعحعشكة  هاراق  ظىحىن  قاندذرذش  ظذسسذزلذقعنع 
هارام نةرسعنعمذ دورا ظىحىن ظعشلعتعلعشكة رذخسةت قعلعنعدذ« دةيدذ. بذ 

هةقتة صةتعؤا بذ قاراش بويعحة بئرعلعدذ.)2( 
بعر بالعنع ظئمعتكةن ظايالنعث ظذ بالعنعث ظانعسع هئسابلعنعدعغانلعقع 
اهلل تاظاالنعث: «سىت ظانعلعرعثالرنع» دئضةن ظايعتعدة ظوحذق هالدا بايان 
سةؤةبحع  سىتعضة  ظايالنعث  ظئمعتكةن  بالعنع  يةنة  شذنعثدةك  قعلعندع. 
)اهلل  ظاظعشة  هةقتة  بذ  هئسابلعنعدذ))((.  دادعسع  بالعنعث  ظذ  ظةرمذ  بولغان 
صةردة  ظأزلعرعنع  ظايالالر  دةيدذ:  مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال 
ظئحعضة ظئلعشقا بذيرعغان ظايةت حىشىص بولغاندعن كئيعن ظةبذلقذظةيسنعث 

))(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)2(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 404 ـ بةت.

باشقا  ظايال  بعر  ظةمما  دادعسع هئسابلعنعدذ.  بالعنعث  ظئمعتكةن  ظايالع  ظةر،  قالغان  ظايالع قورساق كأتىرىص  يةنع    )3(
ظةردعن قورساق كأتىرىص تذغذتتعن كئيعنال باشقا بعر ظةرضة ياتلعق بولغان ؤة باال ظئمعتكةن بولسا، ظذ ظايالنعث ظعككعنحع 

ظئرع ظذ بالعنعث دادعسع هئسابالنمايدذ. حىنكع ظايالنعث سىتعضة سةؤةصحع بولغان ظادةم ظعككعنحع ظةر ظةمةستذر. ت.

228229

ئېمىلدەشلىكنىڭ بايانىئېمىلدەشلىكنىڭ بايانى



228229

قئرعندعشع ظةصلةه كئلعص قئشعمغا كئرعشكة رذخسةت سورعدع. ظةبذلقذظةيس 
ظاظعشةنعث سىت دادعسع ظعدع. شذنعث بعلةن مةن: اهلل تاظاالنعث نامع بعلةن 
قةسةم قعلمةنكع، مةن ظةصلةهنعث )يةنع سئنعث قئشعمغا كعرعشعثضة( تاكع 
بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن سوراص باقمعغعحة رذخسةت بةرمةيمةن، 
حىنكع، مئنع ظئمعتكةن ظادةم ظةبذلقذظةيس ظةمةس ظذنعث ظايالعدذر، دئدعم. 
نعث  اهلل  ظع  مةن:  ؤاقتعدا  كعرضةن  )قئشعمغا(  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
صةيغةمبعرع! ظةبذلقذظةيسنعث قئرعندعشع ظةصلةه كئلعص قئشعمغا كئرعشكة 
رذخسةت سورعدع. مةن تاكع بذ هةقتة سةندعن سورعمعغعحة ظذنعثغا كعرعشكة 
رذخسةت بئرعشنع يامان كأردىم، دئدعم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظذنعثغا 

كعرعشكة رذخسةت بئرعث)1(« دئدع.)2(    
)يةنع  ظذممذهةبعبة  قعلعنعدذ:  بايان  مذنداق  يةنة  هةدعستة  هةقتة  بذ 
اهلل  ظع  ظةلةيهعسساالمغا:  صةيغةمبةر  ظايالع(  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
ظالغعن،  ظعززةتنع نعكاهعثغا  تذغقعنعم  بعر  صةيغةمبعرع! سةن مئنعث  نعث 
كأرةمسعز))(؟«  ياخشع  ظعشنع  بذ  ظةلةيهعسساالم: »سعز  صةيغةمبةر  دئدع. 
دئدع. ظذممةهةبعبة: هةظة، مةن سئلعنعث يالغذز ظاياللعرعال ظةمةس)4(، ماثا 
ظاشذ  مئنعث  ياخشعراقع  ظةث  كعشعلةرنعث  هةمكارلعشعدعغان  ياخشعلعقتا 
هةمشعرةمدذر، دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »سعزنعث هةمشعرعثعزنع 
ظئلعش ماثا دذرذس بولمايدذ« دئدع. ظذممةهةبعبة: )كعشعلةر بعزضة( سئلعنعث 
بةردع،  سأزلةص  بولغانلعقلعرعنع  ظالماقحع  دةررعنع  قعزع  ظةبذسةلةمةنعث 
دئدع.  قعزعنعمذ)5(؟«  »ظذممذسةلةمةنعث  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دئدع. 
ظذممةهةبعبة: هةظة، دةص جاؤاب بةردع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظةضةر ظذ 
سىت  ظذنعث  ظادةم  سورعغان  رذخسةت  كعرعشكة  قئشعغا  ظاظعشةنعث  بولعدذ.  دادعسع  سىت  ظاظعشةنعث  ظةبذلقذظةيس    )((
ظىحىن  ظةمةس. شذنعث  قئرعندعشعنعث كعرعشع خاتا  دادعسعنعث  ظذنعث  قئشعغا  ظايالنعث  بولعدذ.  قئرعندعشع  دادعسعنعث 

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظاظعشةنع ظذ ظادةمنعث كعرعشعضة رذخسةت بئرعشكة بذيرعدع. ت. 
)2(  ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.

)3(  يةنع مئنعث ظذنعث بعلةن توي قعلعشعمنع ياخشع كأرةمسعز؟ دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ سوظالعنع ظايالالرنعث 
كىندةشلعكعدعن ظئرعنعث باشقا خوتذن ظئلعشعنع ياقتذرمايدعغان تذرذص ظذنعث بعر تذغقعنعنع ظئلعص بةرمةكحع بولغانلعقعدعن 

هةيران قئلعص سورعدعغان ظعدع. ت. 
بولغان  ظذنداق  بار.  ظاياللعرعمذ  باشقا  بعلةن سئلعنعث  مةن  ظةمةس،  يالغذزال  مةن  بةرمعسةممذ،  ظئلعص  ظذنع  يةنع    )4(

ظعكةن، مةن كىندةشلعك قعلماسلعققا كأنضةنمةن. ت. 
)5(  يةنع ظذممذسةلةمةنعث قعزع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظأضةي قعزع بولذص، ظذممذهةبعبة بذ سأزنع ظاثلعغاندعن 
كئيعن ظانعسع بعلةن ظذنعث قعزعنع ظئلعش دذرذس بولغان يةردة ظاحا ـ سعثعلنع ظئلعش ظةلؤةتتة دذرذس بولعدذ، دةص ضذمان 
قعلعص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا مئنعث هةمشعرةمنع ظالغعن دةيدذ. رعؤايةتلةرضة قارعغاندا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 

ظأزعنعث ظأضةي قعزعنع ظالماقحع بولدع، دئضةن خةؤةرنع مذناصعقالر تارقاتقان. ت. 
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)يةنع مئنعث ظأضةي قعزعم( مئنعث ظالدعمدا حوث بولمعغان بولسعمذ ظذ ماثا 
دذرذس ظةمةس. حىنكع ظذ مئنعث ظئمعلدةش بعر تذغقعنعمنعث قعزع، سذؤةيبة 
مئنع ؤة ظةبذسةلةمةنع )يةنع ظذ قعزنعث دادعسعنع( ظئمعتكةن، سعلةر ماثا 
يىرمةثالر«  قعلعص  ساية  هةمشعرعلعرعثالرنع  ؤة  قعزلعرعثالرنع  سعلةرنعث 

دئدع.)1( 
بعر  مةسعلةن:  هئسابالنمايدذ.  حىشكةن  ظئمعلدةشلعك  بعلةن  شىبهعلعك 
ظايال كعحعك بعر قعزنعث ظئغعزعغا ظةمحعكعنع سالغان ؤة بذ ظعش كعشعلةر 
ظارعسعدا مةشهذر بولذص كةتكةن، ظاندعن ظذ ظايال: مةن بذ قعزنعث ظئغعزعغا 
بولسا،  دئضةن  ظعدع،  يوق  سىت  ظةمحعكعمدة  ؤاقتعدا  سالغان  ظةمحعكعمنع 
ظذ ظايالنعث بالعسنعث ظذ قعز بعلةن توي قعلعشع توغرا بولعدذ. حىنكع بعر 
بالعنعث بعر ظايالنع ظةمضةن ياكع ظةممعضةنلعكع شذ بالعنع ظئمعتكةن ظايال 
تةرعصعدعن بعلعنعدذ. )ظةضةر ظذ بالعنع ظئمعتكةن ظايال: مةن بذنع ظئمعتكةن 
ظةممعضةن  ظايالنع  ظذ  باال  ظذ  دئسة  ظعدع،  يوق  سىت  ظةمحعكعمدة  حاغدا 

هئسابلعنعدذ.( 
ظايالالر مةجبذر بولذص قالمعغان تةقدعردة ظذحرعغان هةممة كعحعك بالعالرنع 
ظئمعتمةسلعك الزعم. ظةضةر ظئمعتسة قايسع بالعنع ظئمعتكةنلعكعنع ظئسعدة حعث 
ساقلعشع، كعشعلةر ظارعسعدا ظاشكارا قعلعشع ؤة ظعهتعيات يىزعسعدعن يئزعص 
قويعشع الزعم. ظةضةر باال ظاحلعقتعن ظألىص قاالي دئمعضةن بولسا، بعر ظايالنعث 

ظئرعنعث رذخسعتعسعز باشقعالرنعث بالعسعنع ظئمعتعشع مةكرذهتذر.)2( 
ظئمعلدةشلعك  نةرسة،  كةتكةن  بولذص  هارام  ظارقعلعق  تذغقاندارحعلعق 
ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظاظعشة  هةقتة  بذ  كئتعدذ.  بولذص  هارام  ظارقعلعقمذ 
»شةكسعز  ماثا:  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  دةيدذ:  مذنداق  بولسذن!(  رازع 
قعلعدذ))(«  هارام  نةرسعنع  قعلغان  هارام  تذغذلذش  ـ  تذغذش  ظئمعلدةشلعك 

دئدع.)4(
))(  ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.

)2(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 405 ـ بةت.
ظارقعلعقمذ  ظئمعتعش  بالعالرنع  باشقا  ظوخشاش،  بولغانغا  هارام  بالعسعغا  ظأزعنعث  ظارقعلعق  تذغذش  كعشع  ظايال    )3(
ظذالرغا هارام بولذص كئتعدذ. مةسعلةن: بعر ظايال بعر بالعنع تذغسا ظذ بالعغا ظأزعنعث ظانعسع، سعثلعسع، ظاحعسع، هامما 
ظاحعلعرعنعث هةممعسع هارام بولذص كئتعدذ، شذنعثدةك بعر ظايال بعر بالعنع ظئمعتسة ظذ بالعغا ظذ ظايالنعث ظأزع، ظذنعث 

قعزع، سعثلعسع، ظاحعسع، هامما ظاحعسعنعث هةممعسع هارام بولذص كئتعدذ. ت. 
)4(  ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.
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ظئمعلدةشلعك تذغذش ـ تذغذلذش هارام قعلغان نةرسعلةرنعث هةممعسعنع 
هارام قعلسعمذ، لئكعن ظئمعلدةشلعكنعث تذغذش ـ تذغذلذشقا  ظوخشعمايدعغان 

بةزع تةرةصلعرع بار. ظذالر تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر:
1ـ  ظئمعلدةش هةمشعرعسعنعث ظانعسعنع ظئلعش. بعر ظادةمنعث ظئمعلدةش 
هةمشعرعسعنعث ظانعسعنع ظئلعشع توغرا بولعدذ. ظةمما ظذ ظادةمنعث قئرعنداش 
قئرعنداش  حىنكع  بولمايدذ.  توغرا  ظئلعشع  ظانعسعنع  هةمشعرعسعنعث 
ظأضةي  ياكع  ظانعسعدذر  ظأز  ظادةمنعث  ظذ  ياكع  ظانعسع  هةمشعرعسعنعث 
ياكع  ظادةمنعث  ظذ  بولسا،  ظانعسع  هةمشعرعسعنعث  ظئمعلدةش  ظانعسعدذر. 
ظأز ظانعسع ياكع ظأضةي ظانعسع هئسابالنمايدذ. شذنعث ظىحىن ظذ ظادةمنعث 

ظئمعلدةش هةمشعرعسعنعث ظانعسعنع ظئلعشع توغرا بولعدذ.
2ـ  ظئمعلدةش ظذغلعنعث هةمشعرعسعنع ظئلعش. بعر باال بعر ظايالنع ظةمضةن 
ظئلعشع توغرعدذر.  بالعنعث هةمشعرعسعنع  ظذ  ظئرعنعث  ظايالنعث  ظذ  بولسا، 
ظةمما ظذ ظادةمنعث ظأز صذشتعدعن بولغان ظذغلعنعث هةمشعرعسعنع ظئلعشع 
توغرا ظةمةس. حىنكع ظأز صذشتعدعن بولغان ظذغلعنعث هةمشعرعسع ياكع ظذ 
ظادةمنعث ظأز قعزعدذر ياكع ظأضةي قعزعدذر. بعر ظادةم بعر قعزنعث ظانعسعنع 
نعكاهعغا ظئلعص ظذنعث بعلةن بعر قئتعم جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزسة، ظذ 

ظادةمضة ظذ ظايالنعث قعزعنع ظئلعش هارام بولذص كئتعدذ. 
) ـ ظئمعلدةش قئرعندعشعنعث هةمشعرعنع ظئلعش. بعر بالعنعث ظئمعلدةش 
قان  بالعنعث  بعر  حىنكع  توغرعدذر.  ظئلعشع  هةمشعرعنع  قئرعندعشعنعث 
قئرعندعشعنعث هةمشعرعنع ظئلعشعمذ توغرا ظعدع. مةسعلةن: ظوغلع بار بعر 
ظادةم باشقا ظةردعن بولغان قعزع بار بعر ظايال بعلةن توي قعلغان ؤة ظعككعسعنعث 
ظارعسعدعن بعر ظوغذل بولغان بولسا، توغذلغان بذ ظوغذل ظذ ظادةمنعث بذرذنقع 
ظوغلعنعث قان قئرعندعشع هئسابلعنعدذ. ظايالنعث باشقا ظةردعن بولغان قعزع 
تذغذلغان ظوغذلنعث هةمشعرع هئسابلعنعدذ. ظذ ظادةمنعث بذرذنقع ظوغلعنعث 
هةمشعرعسع  ظوغذلنعث  تذغذلغان  يعثع  كئلعدعغان  قئرعنداش  قان  ظأزىضعمذ 

بولغان قعزنع )يةنع ظأضةي ظانعسعنعث قعزعنع( ظئلعشع توغرعدذر. 
بعر ظةمحةكنع ظةمضةن ظوغذل بعلةن قعزنعث بعرـ  بعرع بعلةن توي قعلعشع 
توغرا ظةمةس. بذ، بذ مةسعلعدعكع ظةسلع قاظعدعدذر. حىنكع ظذ ظعككعسعنعث 
ظانعسع بعر ظادةمدذر. شذنعث ظىحىن ظذ ظعككعسع بعر ـ بعرعضة قئرعنداش ؤة 
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هةمشعرة هئسابلعنعدذ. 
بعر ظايالنع ظةمضةن بعر قعزنعث ظذ ظايالنعث ظوغذللعرعنعث بعرةرسعضة 
ياتلعق بولعشع توغرا ظةمةس. حىنكع ظذ ظايالنعث بالعؤاقعلعرع بعلةن ظذ قعز 
قعرعنداش هئسابلعنعدذ. شذنعثدةك يةنة ظذ قعز بعلةن ظذ ظايالنعث بالعسعنعث 
قعزغا  ظذ  ظذغذل  ظذ  حىنكع  قعاللمايدذ.  توي  نةؤرعللعرعمذ(  )يةنع  ظوغلعمذ 
قئرعندعشعنعث بالعسع هئسابلعنعدذ. )بعر ظايالنعث قئرعنداشلعرعنعث بالعسع 

بعلةن توي قعلعشع توغرا ظةمةس.( 
بعلةن  هةمشعرع  ظئرعنعث  ظايالنعث  ظذ  ظوغذل  بعر  ظةمضةن  ظايالنع  بعر 
توي قعلعشع توغرا ظةمةس. حىنكع ظذ ظايال ظذ بالعنعث دادا تةرةصتعن بولغان 

هةمما ظاحعسع هئسابلعنعدذ.)1( 
بعر نةححة قعزع بار بعر ظايال بعر نةححة قعرعندعشع بار بعر ظوغذلنع 
بعرةرسعنع  قعزلعرعنعث  ظايالنعث  ظذ  ظانعسع  ظوغذلالرنعث  ظذ  ؤة  ظئمعتكةن 
ظئمعتكةن بولسا، قعزالرنعث ظانعسعنع ظةمضةن ظوغذلنعث ظذ قعزالرنعث بعرةرسع 
بعلةنمذ توي قعلعشع توغرا ظةمةس. ظةمما ظذ ظوغذلنعث قعرعنداشلعرعنعث، 
ظانعسع ظئمعتكةن قعزدعن باشقا ظذ ظايالنعث باشقا قعزلعرع بعلةن توي قعلعشع 
توغرا بولعدذ. ظذ ظوغذلنعث قعرعنداشلعرعنعث، ظانعسع ظئمعتكةن قعز بعلةن 
هةمشعرع  ظئمعلدةش  ظذالرنعث  قعز  ظذ  حىنكع  ظةمةس.  توغرا  قعلعشع  توي 

هئسابلعنعدذ.
توققذز ياشقا كعرضةن بعر قعز بعر بالعنع ظئمعتسة، ظئمعلدةشلعك ؤذجذدقا 
بالعنعث  ظذ  بعلةن  بالعؤاقعلعرع  ظذنعث  ياكع  بعلةن  قعز  ظذ  )يةنع  حعقعدذ. 
ظارعسعدا ظئلعص ـ تعضعشعش هارام بولذص كئتعدذ.( ظةضةر يئشع تئخع توققذز 
كةلضةن  قعزدعن سىت  ظذ  بولسا،  ظئمعتكةن  بالعنع  بعر  قعز  يةتمعضةن  ياشقا 
تةقدعردعمذ ظذ قعز بعلةن ظذ بالعنعث ظارعسعدا ظئمعلدةشلعك ؤذجذدقا حعقمايدذ. 
تةسةؤؤذر  تذغذشع  قعزنعث  بعر  يةتمعضةن  ياشقا  توققذز  تئخع  يئشع  حىنكع 

قعلعنمايدذ.
مةيلع ظألىص قئلعشتعن ظعلضعرع سئغعلغان بولسذن ياكع ظألىص قئلعص 
بولغاندعن كئيعن سئغعلغان بولسذن سئغعص ظعحكةن بولسعمذ ظألىك ظايالنعث 

سىتعنع ظئمعش بعلةن ظئمعلدةشلعك ؤذجذدقا حعقعدذ.
))(  »ظةلهعداية«، ) ـ توم، 224 ـ بةت.
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زعناخذرنعث  قارعتا  قاراشقا  قارالغان  دةص  كىحلىك  مةزهةصعدة  هةنةفعي 
سىتع بعلةن ظئمعلدةشلعك ؤذجذدقا حعقمايدذ)1(.

ظئمعلدةشلعكنعث ظعسصاتلعنعشعنعث بايانع

ظئمعلدةشلعكمذ خذددع مالغا ظوخشاش ظعككع ظةرنعث ياكع بعر ظةر ؤة 
ضذؤاهحعالرنعث  ظعسصاتلعنعدذ.  بعلةن  بئرعشع  ضذؤاهلعق  ظايالنعث  ظعككع 
ظادعل ظادةملةر بولعشع شةرتتذر. ضذؤاه بةرضةنلةرنعث بعرع بالعنع ظئمعتكةن 
ظذ  حىنكع  قعلعنعدذ.  قوبذل  ضذؤاهلعقع  بةرضةن  ظذالرنعث  بولسعمذ  ظايال 
ظايالنعث بةرضةن ضذؤاهلعقع ظأزعضة قارشعدذر)2(. شذثا ظذ ظايالغا )يالغاندعن 
ضذؤاهلعق بةردع، دةص( تأهمةت قعلعنمايدذ. ظةضةر بعر ظايال يالغذز كئلعص 
قوبذل  ظذنعث ضذؤاهلعقع  بةرسة،  دةص ضذؤاهلعق  ظئمعتكةن،  بالعنع  بذ  مةن: 
قعلعنمايدذ. ظةضةر بعر ظةر ـ خوتذننعث ظارعسعدا ظئمعلدةشلعك ظعسصاتالنغان 
بولسا، ظذ ظعككعسعنعث ظارعسعنع قازع ظايرعؤةتمعضىحة ظذ ظعككعسع بعر ـ 
بعرعدعن ظايرعلعص كةتمةيدذ. )يةنع مةسعلةن: بعر ظةرنعث قئشعغا بعر ظايال 
كئلعص ظايالعثعزنع سعزنعث ظانعثعز ظئمعتكةن، دئضةن ؤة ظذنعث ظانعسعنعث 
ظذنعث ظايالعنع ظئمعتكةنلعكع ظئنعقالنغان بولسا، بذ هالدا ظذ ظةر ـ خوتذن 
ظايرعلعص  بعرعدعن  ـ  بعر  ظايرعؤةتمعضىحة  قازع  ظارعسعنع  ظذالرنعث  تاكع 
ظئمعتكةن،  ظانعثعز  ظايالعثعزنع  )سعزنعث  ظايالنعث  ظذ  حىنكع  كةتمةيدذ(. 
دةص( بةرضةن ضذؤاهلعقع بةندعنعث هةققعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ. ظذ بولسعمذ 

ظةرنعث ظايالعدعن هذزذرلعنااليدعغان هةققعنعث ظةمةلدعن قئلعشعدذر.
 س: مةزكذر هالةتتة ظئمعلدةشلعكنعث ظعسصاتلعنعشع ظىحىن ظايالنعثمذ 

دةؤا قعلعشع الزعممذ؟ 
دةؤا  ظايالنعث  ظىحىن  ظعسصاتلعنعشع  ظئمعلدةشلعكنعث  توغرعسع  ج: 
)ظايالعثعزنع  ظادةمضة  بعر  ظايالنعث  بعر  حىنكع  ظةمةس.  الزعم  قعلعشع 
))(  يةنع بعر ظايال قورساق كأتىرىص بولغاندعن كئيعن بعر ظادةم بعلةن زعنا قعلغان ؤة ظذ ظايال توغقاندعن كئيعن قعز 
بالعدعن بعرنع ظئمعتكةن بولسا، ظذ قعز بعلةن ظذ ظايال بعلةن زعنا قعلغان ظادةمنعث ظارعسعدا ظئلعص ـ تعضعشعش هارام 

ظةمةس. ت. 
)2(  يةنع ظذ ظايالنعث ضذؤاهلعق بئرعشع بعلةن ظذنعث بعلةن ظذنع ظةمضةن بالعنعث ظارعسعدا ظئمعلدةشلعك ؤذجذدقا حعقعدذ. 
شذنعث بعلةن ظذ ظايال بالعؤاقعلعرعنعث ؤة ظذرذق ـ تذغقانلعرعنعث بذ بالع بعلةن ظئلعص ـ تعضعشعش صايدعالردعن مةهرذم 

قالعدذ. شذنعث ظىحىن ظذ ظايالنعث بةرضةن ضذؤاهلعقع ظأزعضة قارشع بئرعلضةن ضذؤاهلعق هئسابلعنعدذ. ت.
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ظذ  ظايالعنعث  ظادةمنعث  ظذ  ضذؤاهلعقع  بةرضةن(  دةص  ظئمعتكةن،  ظانعثعز 
ظادةمضة هارام بولذص كئتعشعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ. بعر ظايالنعث بعر ظةرضة 
ياتلعق بولذشعنعث هارام بولذشع اهلل تاظاالنعث هةقلعرعنعث قاتارعندذر. )اهلل 
ظىحىن  شذنعث  الزعم.  ظعسصاتلعشع  ظادةمنعث  بعر  هةر  هةقلعرعنع  تاظاالنعث 

مةزكذر مةسعلعدة ظايال تةرةصنعث دةؤا قعلعشع الزعم ظةمةس.( 
ظادعل ظعككع ظادةم بعر ظايالغا: )سعز صاالنع بعلةن( ظئمعلدةش، دئضةن 
ظاندعن ظذ ظعككع ظادةم قازعنعث ظالدعغا بئرعص بذ هةقتة ضذؤاهلعق ظئيتعص 
بولغعحة ظألىص كةتكةن ياكع يوق بولذص كةتكةن بولسا، ظذ ظايالنعث مةزكذر 
ظذ  ظادةم  ظعككع  ظذ  ظةمةس. حىنكع  توغرا  ياشعشع  ظأيدة  بعر  بعلةن  كعشع 
مةزكذر  بعلةن  ظايال  ظذ  بةرضعنعدة،  بئرعص  ظالدعغا  قازعنعث  ضذؤاهلعقنع 
ظادةمنعث ظارعسعدا ظئمعلدةشلعك ؤذجذدقا حعقاتتع. شذنعثغا ظوخشاش ظةضةر 
ظذ ظعككع ظادةم ظذ ظايالنعث قئشعدا ضذؤاهلعق بةرسعمذ ظذ ظايال بعلةن مةزكذر 
ظادةمنعث ظارعسعدا ظئمعلدةشلعك ؤذجذدقا حعقعدذ. شذنعثدةك يةنة ظذ ظايال 
)ظةضةر شذ حاغدا مةزكذر ظادةم بعلةن توي قعلمعغان هالدا بولسا، ظذ ظعككع 
ظادةمنعث ضذؤاهلعقعنع ظاثالص بولغاندعن كئيعن( ظذنعث بعلةن توي قعلعشع 
توغرا ظةمةس. بعر رعؤايةتتة: توي قعلعشع بولعدذ، دةص بايان قعلعندع. لئكعن 

ظذ، ظاجعز رعؤايةتتذر.)1( 
بعر ظايال ظةر ـ خوتذن ظعككع ظادةمنعث قئشعغا كئلعص: مةن سعلةرنع 
ظئمعتكةن، دئضةن بولسا، ظذ ظةر ـ خوتذنالرنعث ظايرعلعص كئتعشع ياخشعدذر. 

بذنعث دةلعلع تأؤةندعكع هةدعستذر: 
قعلغان  توي  بعلةن  ظايال  بعر  مةن  دةيدذ:  مذنداق  هارعس  ظعبنع  ظذقبة 
ظعدعم، كئيعن بعر ظايال كئلعص: مةن سعلةر ظعككعثالرنع ظئمعتكةن، دئدع. 
شذنعث بعلةن مةن بذ مةسعلعنع سوراص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا 
كةلدعم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماثا: »قانداق قعلعسةن، شذنداق دئيعلضةن 

تذرسا؟ ظايالعثنع قويذؤةت« دئدع.)2(         
مذنداق  شعهابنعث  ظعبنع  جذرةيجدعن  ظعبنع  يةنة  هةقتة  بذ  ظابدذرازاق 
ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظةففان  ظعبنع  ظوسمان  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 

))(  »ظةددذررذلمذختار«، 2 ـ توم، 4)4 ـ بةت.
)2(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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رازع بولسذن!( بعر قارا ظايالنعث بعر تىركىم ظةر ـ خوتذنالرغا: مةن سعلةرنع 
ظئمعتكةن، دئضةن سأزع بعلةن ظذ ظةر ـ خوتذنالرنعث هةممعسعنعث ظارلعقعنع 
ظايرعؤةتكةن. كىنعمعزدعكع كعشعلةر )بعر ظةر ـ خوتذننعث قئشعغا بعر ظايال 
قعلعص  قوبذل  سأزعنع  ظايالنعث  ظذ  دئسة  ظئمعتكةن،  سعلةرنع  مةن  كئلعص 
ـ خوتذنالرنعث ظارلعقعنع ظايرعؤئتعشنعث ياخشع ظعكةنلعكعنع( ظوسمان  ظةر 
ظالعدذ.  ظىلضة  ظعشعدعن  مذشذ  نعث  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل 
بذنداق قعلعشنع ظةبذظذبةيدعمذ توغرا دةص قارعدع )يةنع ظةبذظذبةيدة مةزكذر 
هالةتتة ظةر ـ خوتذن ظعككعسعنعث ظأزلعرعنعث ظايرعلعص كئتعشع ياخشعدذر، 
هأكىم  بعرةر  جةزمعلةشتىىرص  كئتعشعنع  ظايرعلعص  ظعككعسعنعث  ظذ  لئكعن 
صةيغةمبةر  قارعشعغا  بذ  ظأزعنعث  ظذ  قاراشتعدذر.(  دئضةن  حعقعرعلمايدذ، 
ظةلةيهعسساالمنعث ظأقبة ظعبنع هارعسنع ظايالعدعن حوقذم ظايرعلعص كئتعشكة 
قعلعص  صاكعت  سأزعنع  دئضةن  قويذؤةت«  »ظايالعثنع  ظذنعثغا:  بذيرذماي 
كةلتىرىص مانا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ سأزع بعلةن ظايرعلعص كئتعشنعث 
ياخشع ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بةرضةن، دئدع. كأص ساندعكع ظالعمالر: »بعر 
ظايالنعث  بعر  ظئمعتكةن  ظذالرنع  صةقةت  ظىحىن  ظايرعؤئتعش  خوتذننع  ـ  ظةر 
ظئمعتكةن  سعلةرنع  )مةن  ظايال  ظذ  حىنكع  قعلعنمايدذ.  قوبذل  ضذؤاهلعقعال 
صةقةت ظأزعنعث قعلغان بعر ظعشعغا ضذؤاهلعق بةرضةن  بعلةن(  دئضةن سأزع 

هئسابلعنعدذ« دةيدذ. 
ظةبذظذبةيد ظأمةر، مذغعرة ظعبنع شأظبة، ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب ؤة ظعنع 
ظايالنعث  بعر  نعث  بولسذن!(  رازع  ظذالردعن  تاظاال  )اهلل  قاتارلعقالر  ظابباس 
ظةر ـ خوتذنالرنعث قئشعغا كئلعص )مةن سعلةرنع ظئمعتكةن دةص( ضذؤاهلعق 
بئرعشع بعلةن ظذالرنعث ظارعسعنع ظايرعؤاتمايدعغانلعقعنع رعؤايةت قعلعدذ. بذ 
هةقتة ظأمةر ظعبنع خةتتاب )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!(: »ظةضةر ظذ 
ظايال ظةر ـ خوتذن ظعككعسعنع ظأزعنعث ظئمعتكةنلعكع ظىحىن بعرةر صاكعت 
كأرسةتسة، ظاندعن ظذ ظةرـ  خوتذننعث ظارعلعقع ظايرعؤئتعلعدذ. ظةضةر ظذ ظايال 
صاكعت كأرسعتةلمعسة، ظذ ظعككعسعنعث ظارعلعقع ظايرعؤئتعلمةيدذ. ضةرحة ظذ 
ظايال مةن سعلةرنع  )بعر  لئكعن  ظايرعؤئتعلمعسعمذ،  ظارعلعقع  ظعككعسعنعث 
ظئمعتكةن ظعدعم دئضةنلعضع ظىحىن( ظعهتعيات قعلعص ظذ ظعككعسعنعث بعر ـ 
بعرعدعن ظايرعلعص كئتعشع ياخشعدذر. ظةضةر بعر ظايالنعث ظةر ـ خوتذنالرغا: 
ظارعسعنع  ظذالرنعث  بعلةنال(  دئيعشع  ظئمعتكةن،  ظعككعثالرنع  سعلةر  )مةن 
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ظايرعؤئتعشنع باشلعساق، بعرةر ظةر ـ خوتذننعث ظارعسعنع ظايرعؤاتةي، دةص 
باشاليدذ«  دئيعشكة  ظئمعتكةن  سعلةرنع  مةن  كئلعص  ظايال  قعلغان  نعيةت 

دئدع.)1( 
ظايالعنع كأرسعتعص تذرذص: بذ مئنعث ظئمعلدةش هةمشعرةم،  ظادةم  بعر 
سأزعضة  ظادةمنعث  ظذ  بولسا،  يئنعؤالغان  سأزعدعن  بذ  ظاندعن  دئضةن، 
ظئشعنعلعدذ. حىنكع ظئمعلدةشلعك، دئضةن هةممة ظادةمضة ظاشكارا بولمايدعغان 
ظادةم  ظذ  ظةضةر  تذرعدذ.  بولذص  زعتلعق  ظذنعثدا  ظىحىن  ظعشتذر. شذنعث  بعر 
دئضةن(،  هةمشعرةم،  ظئمعلدةش  مئنعث  بذ  تذرذص:  كأرسعتعص  )ظايالعنع 
ظاندعن شذنداق ظعكةنلعكعنع ظعسصاتلعغان بولسا، ظذ ظادةم كئيعن ظذ ضعصعدعن 
يئنعؤالغان تةقدعردعمذ ظذ ظعككعسعنعث ظارعلعقع ظايرعؤئتعلعدذ. حىنكع بعر 
ظئمعلدةش  ظعككعسعنعث  ظذ  ظىحىن  ظايرعؤئتعش  ظارعسعنع  خوتذننعث  ـ  ظةر 
تئصعلغاندذر.  شةرتمذ  ظذ  يةردة  بذ  شةرتتذر.  ظعسصاتلعنعشع  ظعكةنلعكعنعث 
تئنعؤالغانلعقعنعث  ظذنعث  كئيعن  بولغاندعن  تئصعلعص  شةرت  ظىحىن  شذنعث 

ظذنعثغا هئحقانداق صايدعسع يوق. 
بعر ظايال ظأزعنعث بعر ظةر بعلةن ظئمعلدةش ظعكةنلعكعنع ظعقرار قعلعص 
بولذص ظاندعن ظذنعثدعن تئنعؤئلعص: مةن بذنع خاتا دةص قويذصتعمةن، دئضةن 
ؤة ظذ ظةر ظذ ظايال بعلةن توي قعلغان بولسا، نعكاه توغرا بولعدذ. شذنعثدةك 
يةنة ظةضةر مةزكذر ظةر ظذ ظايال بعلةن ظايال سأزعدعن يئنعؤئلعشتعن ظعلضعرع 
توي قعلغان بولسعمذ، نعكاه توغرا بولعدذ. ظةضةر ظذ ظايال ظأزعنعث قعلغان 
نعكاهع  قعلغان  بعلةن  ظةر  مةزكذر  ظذنعث  يةنة  تذرسعمذ  حعث  ظعقرارعدا 
هوقذقعنع  قعلعش  هارام  باشقعالرغا(  )ظأزعنع  شةرعظةت  حىنكع  توغرعدذر. 
ظايالالرغا بةرمعضةن. شذنعث ظىحىن ظذ ظايال مةيلع نعكاهتعن ظعلضعرع ظعقرار 
قعلسذن مةيلع كئيعن ظعقرار  قعلسذن، مةيلع ظعقرارعدا حعث تذرسذن مةيلع 
حعث تذرمعسذن ظذنعث ظعقرارع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ. ظةر بذ هةقتة ظايالغا 
ظوخشعمايدذ. شذنعث ظىحىن ظةضةر ظةر )ظأزعنعث بعرةر ظايال بعلةن ظئمعلدةش 
ظعكةنلعكعنع ظعقرار قعلغان( ؤة ظذ ظعقرارعدا حعث تذرغان بولسا، ظذ ظةر بعلةن 
مةزكذر ظايالنعث بعر ـ بعرع بعلةن ظئلعص ـ تعضعشعشع هارام بولذص كئتعدذ. 
)يةنع  دادام  مئنعث سىت  بذ  تذرذص:  كأرسعتعص  ظادةمنع  بعر  ظايال  بعر 

))(  »فةتهذلبارع«، 5 ـ توم، 269 ـ بةت.
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مئنع ظئمعتكةن ظايالنعث ظئرع(، دةص ظعقرار قعلغان، ظعقرارعدا حعث تذرغان 
ؤة ظذ ظادةم بذنعثغا ظعنكار قعلسا، ظذ ظادةمنعث ظذ ظايال بعلةن توي قعلعشع 
ظاندعن  قعلغان،  ظعقرار  دةسلةصتة  ظايال  ظذ  يةنة  شذنعثدةك  بولعدذ.  توغرا 
ظذنعثدعن يئنعؤالغان بولسعمذ ظذنعث ظعقرارعغا ظئشعنعلمةيدذ. حىنكع )ظأزعنع 
ظذ  هةتتا  ظةمةس.  قولعدا  ظايالالرنعث  هوقذقع  قعلعؤئلعش  هارام  باشقعالرغا( 
ظايال ظذ ظادةم بعلةن نعكاه قعلعص بولغاندعن كئيعن شذنداق ظعقرار قعلغان 

بولسعمذ ظذنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ. 
مانا بذ بعر ظايال ظأزعنعث بعر ظادةم بعلةن ظئمعلدةش ظعكةنلعكعنع مةيلع 
ظعقرار قعلغان  نعكاهتعن كئيعن بولسذن مةيلع ظذنعثدعن ظعلضعرع بولسذن 
بولسا، ظذ ظايالنعث يةنة ظذ ظادةم بعلةن توي قعالاليدعغانلعقعنعث صاكعتعدذر. 

بذ هةقتة صةتعؤا بذ قاراشقا ظاساسةن بئرعلعدذ. 
قعلعنغانلعقعنع  تاالق  ظىح  ظأزعنعث  ظايال  بعر  يةنة  بايان  مةزكذر 
بعلةن  ظةر  ظذ  ظايالنعث  ظذ  بولسا،  قعلغان  ظعنكار  بذنع  ظةر  ؤة  قعلغان  دةؤا 
)هةممة  ظايالالرغا  ظعشع  تاالق  حىنكع  صاكعتعدذر.  يئنعشااليدعغانلعقعنعث 
حىنكع  ظعشتذر.  بعر  بعلعنمةيدعغان  هالةتتة  ظاشكارا  ظوصظوحذق  تةرةصتعن( 
تاالق ظةرضة خاس بعر ظعشتذر. شذنعث ظىحىن هأكىم جةهةتتعن ظايالنعث ظذ ظةر 
بعلةن يئنعشعشع توغرا بولعدذ. ظةمما ظةضةر ظذ ظايال ظىح تاالق ظعشلعرعنع 
ظذبدان بعلعدعغان ظايال بولسا، ظأزع بعلةن اهلل تاظاالنعث ظوتتذرسعدعكع ظاالقة 

جةهةتتعن ظئيتقاندا ظذنعث ظذ ظةر بعلةن يئنعشعشع توغرا ظةمةس.)1( 

ظئمعلدةشلعكنعث ظعسصاتلعنعشعدعن كئلعص حعقعدعغان هأكىملةر

ظئمعلدةشلعكنعث ظعسصاتلعنعشعدعن تأؤةندعكع هأكىملةر كئلعص حعقعدذ: 
قان  خذددع  ظادةملةرنعث  ظعسصاتالنغان  ظئمعلدةشلعك  ظارعسعدا  ـ   1
هارامدذر.  تئضعشعشع  ـ  ظئلعص  بعلةن  بعرع  ـ  بعر  ظوخشاشال  قئرعنداشالرغا 
بعز ظئمعلدةشلعك بعلةن قان قئرعنداشلعقنعث بعر ـ بعرعضة بةزع تةرةصلةردة 
ظوخشعمايدعغان  ظأتتذق.  قعلعص  بايان  يذقعرعدا  ظوخشعمايدعغانلعقعنع 

تةرةصلعرع بذ هأكىمنعث ظعحعضة كعرمةيدذ. 
))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 3)4 ـ بةت.
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بةزع  ظايالنعث  ظعسصاتالنغان  ظئمعلدةشلعك  ظارعسعدا  ظوغذلنعث  بعر  ـ   2
ظةزالعرعغا ظذ ظايالنعث قان قئرعدعشع قارعسا توغرا بولعدعغان بةلضعلعمعنعث 

ظعحعدة قاراشنعث دذرذس بولعدعغانلعقع)1(.    
) ـ بعر ظةرنعث ظارعسعدا ظئمعلدةشلعك ظعسصاتالنغان ظايال بعلةن ظايرعم 
بعر يةردة يالغذز قئلعشنعث ؤة ظذنعث بعلةن بعللة سةصةر قعلعشعنعث توغرا 
بولعشعدذر. هةممة سةصةردة ظذ ظةر ظذ ظايالنعث مةهرعمع هئسابلعنعدذ. بةزع 
فعقهعشذناسالر: »جاهاننعث بذزذقلذق ؤة صعتنةـ  صاساتقا تذشذص كةتكةنلعكعنع 
ظئتعبارغا ظئلعص تذرذص بعر ظادةمنعث ياش كئلعنع بعلةن ياكع بعر ظايالنعث 

ياش كىيظوغلع بعلةن سةصةرضة حعقعشعنع مةكرذه« دةيدذ. 
4ـ  ظارعسعدا ظئمعلدةشلعك ظعسصاتالنغان ظادةملةرنعث بعرعنعثـ  يةنة بعرعضة 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  حىنكع  ظعكةنلعكع.  الزعم  قعلعشعنعث  ياخشعلعق 
سىت ظانعسع بولغان هةلعمة سةظدعية صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا 
ظىستعدة  تونعنعث  ظذنع  سئلعص  يةرضة  تونعنع  هأرمةتلةص  ظذنع  كةلضةندة، 
ظئمعلدةش  يةنة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  شذنعثدةك  ظولتذرغذزغان. 

هةمشعرعسعضعمذ ياخشعلعق قعلغان.    

تاالقنعث بايانع 

تاالقنعث يولغا قويذلعشعنعث زأرىرلعكع

تاالق، تةمع ظةث ظاححعق نةرسعدذر. ظذ هاالل ظعشالر ظعحعدة اهلل تاظاالغا 
ظةث يامان كأرىلعدعغان هااللدذر. بذ هةقتة هةدعستة مذنداق بايان قعلعندع: 
لئكعن  تاالقتذر.«)2(  بولسا،  هاالل  كأرىلعدعغان  يامان  ظةث  تاظاالغا  »اهلل 
كئسةل  بذ  بةرضةن،  يىز  كئسعلع  ظعختعالص  ظارعسعدا(  خوتذن  ـ  )ظةر  تاالق 
بةك ظئغعرلعشعص كئتعص بذنعثغا )ظعككعسعنعث ظارعسعنع كئلعشتىرىشكة 
مةجبذر  ظعشلعتعشكة  قعلعص  قعلماي  كار  دورا  بعر  هئحقانداق  ظوخشاش( 
ـ  بولذص قالغاندا قوللعنعدعغان بعر دورعدذر. تاالق بولسا، ظعسالم دعنع ظةر 
))(  بعر قعزنعث قان قئرعندعشعنعث ظذ قعزنعث حئحعغا، بوينعغا، بعلعكعضة قارعشع دذرذستذر. شذنعثدةك ظذنعث ظئمعلدةش 

قئرعندعشعنعثمذ ظذنعث مةزكذر يةرلعرعضة قارعشع توغرا بولعدذ. ت.
)2(  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ؤة باشقعالر ظارعلعقعدا بعر ساهابعنع حىشىرىص قويذص رعؤايةت قعلدع. 
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خوتذن ظارعسعدعكع ظعختعالص كئسعلعنعث ظعككعسعدعن هالقعص جةمعيةتنعث 
كةلضىسع بولغان بالعالرغعمذ يامان تةسعر بئرعص قئلعشتعن ظةندعشة قعلغان 
ؤاقتعدا، )ظةر ـ خوتذنالرنعث مةزكذر كئسعلعنع داؤاالش ظىحىن( ظعشلعتعشنع 
يولغا قويغان ظةث ظاخعرقع دورعدذر. ظعسالم دعنعنعث تاالقنع يولغا قويذشتعكع 
هالعتع خذددع بعر ظادةمنعث كئسةل ظةزاسعدعكع كئسةلنعث ظذنعث باشقا ساق 
ظةزالعرعغا تاراص كةتمةسلعكع ظىحىن ظذنعث ظذ كئسةل ظةزاسعنع كعسعؤئتعشكة 

مةجبذر بولذص قالغان دوختذرنعث هالعتعضة ظوخشايدذ.
)ياخشع  كئسعلعنع  ظاظعلعنعث  بعر  بار  كئسعلع  ظعختعالص  ظارعسعدا  بعز 
قعلعص  حارعالرنع  ظوخشاش(  كئلعشتىرىشكة  ظذالرنع  ؤة  قعلعشقا  ضةص 
داؤاالشتعن ظاجعز كةلضةن حاغدا تأؤةندعكع ظعككع ظعشنعث بعرعنع قعلعشقا 
مةجبذر بولذص قالعمعز، ياكع بعز بعر ـ بعرعنع يامان كأرىص تذرذؤاتقان ظةر 
ـ خوتذنالرنع تىضىمةيدعغان جعدةل ؤة ظعخعتالص ظعحعدة باراؤةر بعر ظاظعلعدة 
ياشاشقا مةجبذر قعلعمعز ياكع ظذالرغا بعرـ  بعرعدعن ظايرعلعص كئتعش صعالنعنع 
سذنعمعز. شذنعث بعلةن ظذالر بعر ـ بعرعدعن ظايرعلعدذ، ظارعلعقعدعكع ظةر ـ 
خوتذنلذق ظاالقة ظأزىلعدذ ؤة هةر بعرع جةثضة ـ جعدةل ؤة بعر ـ بعرعنع يامان 
قذرذيدعغان  ظاظعلة  بعر  يئثع  قاصلعغان  مذهةببةت  ـ  مئهرع  ظةمةس  كأرىش 

ظادةم ظعزدةيدذ. 
خذددع كأصلعضةن كاصعر جةمعيةتلعرعدعكعضة ظوخشاش بعر ـ بعرعنع يامان 
كأرعدعغان ظةر ـ خوتذنالرنع بعر ظأيدة ياشاشقا مةجبذرالش ؤة ظذالرغا بعر ـ 
نذرغذنلعغان  جةمعيةتكة  بةرمةسلعك  رذخسةت  كئتعشكة  ظايرعلعص  بعرعدعن 
خوتذن  ـ  ظةر  مةسعلةن:  كئلعدذ.  ظئلعص  كئسةللةرنع  ؤة  صاساتالرنع  ـ  صعتنة 
ظذنعث  ؤاقتعدا  كةتكةن  ظئغعرلعشعص  قاتتعق  كئسعلع  ظعختعالص  ظارعسعدعكع 
يامان تةسعرع صةقةت ظةر ـ خوتذن ظارعسعدا حةكلعنعص قالماستعن دةسلةصتة 
تةسعرع  يامان  ظذالرنعث  كأرىلعدذ.  جةمعيةتتة  كئيعن  بالعالردا  ظأيدعكع 
دةسلةصتة بالعالرغا ظأتعدذ ـ دة ظذالرنعث معجةز ـ خاراكتعرعنع بذزعدذ، ظةقلعنع 

زةهعرلةيدذ ؤة صاك بولغان ظعنسانعي سئزعملعرعنع ظأزضةرتعدذ. 
ظاتا ـ ظانعسع ظايرعلعص كةتكةنلعك سةؤةبع بعلةن هةر ظعككعسع يئنعدا 
بالعنعث  كعحعك  بعر  ياشعغان  هاياتتا  بار  يئنعدا  بعرع  ظذالرنعث  ياكع  يوق 
هاياتعغا كئلعدعغان زعيان، كىندة جةثضة ـ جعدةل ؤة ماجرا قعلعص تذرذدعغان 
كئلعدعغان  هاياتعغا  بالعنعث  كعحعك  ياشعغان  ظارعسعدا  ظانعالرنعث  ـ  ظاتا 
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زعيانغا قارعغاندا ناهايعتع ظاز ؤة ظاددعي بولعدذ. كىندة جةثضة ـ جعدةل ؤة 
ظانعنعث  ـ  ظاتا  كأرىدعغان  يامان  بعرعنع  ـ  بعر  ؤة  تذرذدعغان  قعلعص  ماجرا 
ظارعسعدا بعر كعحعك بالعنع قانداقمذ ظةخالقع ياخشع، دذرذس بعر ظادةم قعلعص 
تةربعيلةص حعققعلع بولعدذ؟ ظذ باال كىندة ظاتا ـ ظانعسعنعث جعدةل ـ ماجرا 
قعلعؤاتقانلعرعنع كأرىص تذرسا، مئهرعـ  شةصقةت ؤة كأيىنىش دئضةن هئسالرنع 

قةيةردعن قوبذل قعلعص ظالعدذ؟ 
بذ كئسةلضة ضعرعصتار بولغان ظاظعلة ظأينعث سعرتعدا يةنة جةمعيةتنعثمذ 
بعر  كأرىدعغان  يامان  ظايالعنع  مةسعلةن:  بولعدذ.  سةؤةبحع  بذزذلعشعغا 
ظةرضة نعسبةتةن ظذنعث ظايالع صةقةتال ظذنعث شةهؤعتعنع قاندذرذدعغان كوحا 
خوتذنعدعن باشقا بعر نةرسة ظةمةس. بذنعثغا قارعتا ظايالمذ ظئرعنع ظأزعنعث 
بذ  مانا  كأرعدذ.  ظةر  بعر  تذتقان  ظىحىن  قاندذرذش  شةهؤعتعنع  ؤة  نةصسعنع 
تاراص  سعرتعغا  ظاظعلعنعث  ظعشع  بذ  ظاظعلعنعث  بولغان  ضعرعصتار  كئسةلضة 
جةمعيةتتعكع نذرغذن ياشالرنع زةهةرلةيدذ. يةنة كئلعص ظةر ـ خوتذنالرغا بعر ـ 
بعرعدعن ظايرعلعص كئتعشكة قانذننعث رذخسةت بةرمةسلعكع بعرـ  بعرعنع ظأح 
كأرىدعغان ظةر ـ خوتذنالرنعث بعر ـ بعرعدعن قذتذلذش ظىحىن ظادةم ظألتىرىش 
جعنايعتعنع ظأتكىزىشعضة سةؤةبحع بولعدذ. قانذن تذرغذزعدعغان ظادةملةرنعث 
)تاالقنع قانذنغا كعرضىزىشنع( قوبذل قعلماي تذرذؤئلعشع ؤة ظذالرنعث ظعنسان 
جةمعيعتعنع قانداقـ  قانداق ظعشالرنعث تىزىدعغانلعقعنع بعلعص بواللماسلعقع 
جعنايةتلةر  ؤة  صاسات  ـ  صعتنة  مذشذنداق  مانا  جةمعيةتتة  بعلةن  سةؤةبع 
يئيعلعشقا باشاليدذ. اهلل تاظاال: »)شةرعظةت ظةهكاملعرعدعن سعلةرضة نئمعلةر 
دةص   )1( بعلمةيسعلةر»  سعلةر  بعلعدذ،  اهلل  ظعكةنلعكعنع(  صايدعلعق  ظةث 

ظةجةبمذ راست ظئيتقان! 
تاالقنع حةكلةيدعغان ؤة ظعسالم دعنعنعث تاالقنع يولغا قويغانلعقع ظىحىن 
قاراتقان  ظوقلعرعنع  زةهةرلعك  ظأزلعرعنعث  ظعبارةت  تةنقعتتعن  ظعسالمغا 
نذرغذنلعغان كاصعر دألةتلعرع تاالقنع حةكلعضةنلعك نةتعجعسعدة جةمعيعتعدة 
يولغا  تاالقنع  ظاخعرع  ظالدعدا  جعنايةتلةرنعث  ؤة  صاسات  ـ  صعتنة  كأرىلضةن 
ظعسالم  بذ  مانا  قالدع.  بولذص  مةجبذر  قعلعشقا  ظئتعراص  ظذنع  ؤة  قويذشقا 
ؤة هةممعنع  ظعكةنلعكعنعث  دةرعجعدة  ظالع  ناهايعتع  قانذنلعرعنعث  دعنعنعث 
بعلعص تذرغذحع، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحع ؤة هةممعدعن خةؤةردار بولذص 

))(  سىرة بةقةر 232 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
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تذرغذحع اهلل تاظاالنعث هئكمةتلعك زات ظعكةنلعكعنعث صاكعتعدذر.
ظذسلذبتا  بعر  تئصعلمايدعغان  قانذندا  بعر  باشقا  تاالقنعث  دعنعدا  ظعسالم 
مةثضذ  كةتمةي  بذزذلذص  ظاظعلعنعث  بعر  دعنعنعث  ظعسالم  قويذلعشع  يولغا 
ظعحعدة  ساظادةت  ـ  بةخت  هاياتنعث  خوتذنلذق  ـ  ظةر  ؤة  داؤاملعشعشعغا 
ظأتىشعضة ناهايعتع هئرعسمةن ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بةرضعنعضة ظوخشاش 
)تاالقنع يولغا قويغان( اهلل تاظاالنعث ناهايعتع هئكمةتلعك ؤة بةندعلعرعضة 

مئهرعبان بعر زات ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ. 

تاالقنعث ظةرنعث قولعدا بولعدعغانلعقعنعث بايانع

اهلل تاظاال تاالق قعلعش هوقذقعنع ظايالنعث ياكع ظاظعلعنعث سعرتعدعكع 
بعر ظادةمنعث قولعدا ظةمةس ظةرنعث قولعدا قعلدع. قذرظان كةرعمدة تاالقنع 
بةلكع  ظةمةس  ظايالالرغا  خعتاب  ظايةتلةردة  صىتىن  كةلضةن  قعلعص  بايان 
ظايةتلعرعضة  تأؤةندعكع  تاظاالنعث  اهلل  مةسعلةن:  قارعتعلغاندذر.  ظةرلةرضة 
ظوخشاش: »ظع صةيغةمبةر! )ظىممعتعثضة ظئيتقعنكع( سعلةر ظايالالرنع تاالق 
قعلساثالر، ظذالرنعث ظعددعتعضة )اليعق صةيتتة يةنع صاكلعق هالعتعدة( تاالق 
قعلعثالر» )1( »سعلةر ظايالالرنع تاالق قعلغان بولساثالر، ظذالرنعث ظعددعتع 
)ظذالرنع  يارعشعص،  حعرايلعقحة  بعلةن  ظذالر  بولسا،  قالغان  دةص  توشاي 
نعكاهعثالردا( تذتذثالر» )2( تاالق هةققعدة قذرظان كةرعمدة هئحبعر خعتاب 
ظةرنعث  هوقذقعنعث  قعلعش  تاالق  بولسا  بذ  ظةمةس.  قارعتعلغان  ظايالالرغا 
قولعدا  ظةرنعث  تاالقنعث  صاكعتعدذر.  روشةن  ناهايعتع  ظعكةنلعكعنعث  قولعدا 

قعلعنغانلعقعنعث ناهايعتع كأص هئكمةتلعرع بار.  
دعنعدعكع  ظعسالم  بولذص  بعرعنحع  قعلعنعشع  قولعدا  ظةرنعث  تاالقنعث 
ظاظعلعنع رةتكة سئلعش، ظةرنع ظاظعلعضة مةسظذل قعلعش، ظاظعلعنعث هةممة 
ظعشالردا  بولمايدعغان  ضذناه  ؤة  ظارتعش  ظىستىضة  ظةرنعث  مةسظذلعيةتلعرعنع 
ظايالنع ظئرعضة بويسذنذشقا بذيرذش صرعنسعصعضة ناهايعتع ظذيغذندذر. ظاظعلعنعث 
صىتىن مةسظذلعيعتع ظةرنعث ظىستىضة ظارتعص قويذلغان تذرذقلذق تاالق قعلعش 

))(  سىرة تاالق ) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)2(  سىرة بةقةر )23 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
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ظةر  ظةمةس.  ظعشالردعن  هئكمةتلعك  قعلعنعشع  قولعدا  ظايالنعث  هوقذقعنعث 
ظادةتتة ظايالغا قارعغاندا ظاظعلعنعث بذزذلذص كةتمةي داؤاملعشعشعغا بةكرةك 
كئتعدعغان  ظىحىن  كئلعشع  مةيدانغا  ظاظعلعنعث  بعر  حىنكع  هئرعسمةندذر. 
حعقعمالرنع ؤة ظئغعرلعقالرنع كأتةرضةن ظادةم ظةردذر. يةنة كئلعص ظةر ظادةتتة 
ظايالغا قارعغاندا ظأزعنعث هئسسعي تذيغذلعرعنع ؤة ظةقعل ـ هذشعنع ياخشع 
قعلعنعسا،  قولعدا  ظايالالرنعث  هوقذقع  قعلعش  تاالق  ظةضةر  تعزضعنلعيةلةيدذ. 
ظةخمةق  كىنعمعزدعكع  كةتكةن  قاصالص  دعللعرعنع  ظةقعلسعزلعك  ؤة  نادانلعق 
ظازراق  )ظاظعلعدة(  ظايالالر  نذرغذنلعغان  ظوخشاش  قعلغعنعغا  ظةرلةرنعث 
قعلعؤالغان  تاالق  ظأزلعرعنع  ظالدعراصال  بولغعحة  كأرىلىص  كأثىلسعزلعك 

بوالتتع.
بارلعقعنع  هئكمعتعنعث  قانداق  قويذشتا  يولغا  تاالقنع  تاظاالنعث  اهلل 
خوتذنلذق  ـ  ظةر  ظارعسعدعكع  ظعككعسعنعث  قعلسا،  تاالق  ظايالعنع  ؤة 
يةنة  كئيعنمذ  تاالقتعن  ظذالر  ظةضةر  ؤة  كئتعدعغانلعقعنع  ظىزىلىص  ظاالقعنعث 
ظاالقعسعغا  زعناخذرلذق  ظاالقعنعث  ظارعسعدعكع  ظذالرنعث  ياشعسا  ظأيدة  بعر 
تىنجع  كأرىلضةن  بعلةن  ظايالع  ظةر  بعر  ظةقعللعق  بعلضةن  ظايلعنعغانلعقعنع 
قعلعؤئتعشكة  تاالق  ظايالعنع  بعلةنال  سةؤةبع  كأثىلسعزلعكنعث  قئتعملعق 
ظالدعرعمايدذ. ظةكسعحة بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكةن ؤاستعالرنع قوللعنعص 

ظايالع بعلةن بولغان ظعختعالص ؤة كأثىلسعزلعكلةرنع تأضعتعشكة تعرعشعدذ.
كىنعمعزدة بةزع ظةرلةرنعث اهلل تاظاال قوللعرعدا قعلغان تاالق قعلعش هوقذقعنع 
خاتا بعر شةكعلدة قوللعنعشعنعث سةؤةبع، ظعسالم دعنع ظوتذرغا قويغان تاالق 
قانذنعنعث يئتةرسعزلعكعدعن ظةمةس بةلكع كعشعلةرنعث دعندعن يعراقلعشعص 
ظذالرنعث  حعققاندذر.  كئلعص  بعلمعضةنلعكتعن  ياخشع  دعنلعرعنع  ظأزلعرعنعث 
بذ خاتالعقعنع تىزىتىش ظىحىن خذددع غةربلعكلةرنعث قانذنالرغا ظةضعشعشكة 
قويغان  يولغا  تاظاال  اهلل  قعلغعنعدةك  صةرةسلةرنعث  غةرب  بةزع  حاقعرعدعغان 
تاالق قانذنعغا ظأزضةرتعش كعرضىزىشكة حاقعرعش بعلةن بولمايدذ. حىنكع اهلل 
تاظاالنعث يولغا قويغان هةر بعر قانذن ؤة تىزىملعرع هةممة تةرةصتعن تولذقتذر. 
اهلل تاظاالنعث دعنعدا هئحقانداق كةملعق ؤة يئتةرسعزلعك يوقتذر. كةملعق ؤة 
يئتةرسعزلعك بار دئيعلسة، ظذ دةل بعز مذسذلمانالردعدذر. )يةنع بعزنعث اهلل 
تاظاالنعث قانذنلعرعنع ظعجرا قعلعشتا كأرىلضةن يئتةرسعزلعكلعرعمعزدعندذر.( 
كعشعلةرنعث تاالقنع خاتا بعر شةكعلدة قوللعنعشتعن كئلعص حعققان خاتالعقع 
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)اهلل تاظاالنعث يولغا قويغان توغرا بعر قانذنعغا( ظأزضةرتعش كعرضىزىص بعر 
صةقةت  خاتالعقع  بذ  كعشعلةرنعث  تأزىتعلمةيدذ.  بعلةن  قعلعش  ظعشنع  خاتا 
تاالقنع  ظذالرغا  تاظاالنعث  اهلل  ؤة  بعلدىرىش  هةقعقعتعنع  دعنلعرعنعث  ظذالرغا 

يولغا قويذص بئرعشتعكع هئكمةتلعرعنع تونذتذش بعلةن تىزىتعلعدذ.
هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحع ؤة مئهرع ـ شةصقةتلعك اهلل تاظاال، ظايالعنع 
تاالق قعلعؤئتعص كئيعن صذشايمان قعلغان، خاتالعقعنع سةزضةن ؤة ظايالعنعث 
يولغا  يئنعشعشعنع  بعلةن  ظايالع  ظةرنعث  يةتكةن  بعلعص  قعممعتعنع  ـ  قةدرع 

قويدع. بعز بذ هةقتة اهلل تاظاال خالعسا ظالدعمعزدا توختذلذص ظأتعمعز. 
ـ  قةدرع  نئمةتنعث  قولعدعكع  ظعنسان  بولغعنعدةك،  مةلذم  هةممعمعزضة 
قعممعتعنع ظذ نئمةتنع قولعدعن حعقعرؤئتعص بولغاندعن كئيعن بعلعدذ. بعرةر 
نئمةتتعن مةهرذم قئلعش اهلل تاظاالنعث ظذ نئمةتنع بعزضة بئرعش بعلةن بعزضة 
قعلغان مةرهةمعتعنع ؤة بعزنعث ظذ نئمةتكة قانحعلعك دةرعجعدة ظعهتعياجلعق 
ظعكةنلعكعمعزنع تذنذص يئتعشعمعزضة سةؤةب بولعدذ. مةسعلةن: بعز ساقلعقنعث 
اهلل  ظىحىن  شذنعث  بعلعمعز.  بولغاندعال  كئسةل  صةقةت  قعممعتعنع  ـ  قةدرع 
ظايرعلعص كةتكةن  قئتعم  ياكع ظعككعنحع  قئتعم  تذنحع  بعلةن  ظايالع  تاظاال، 
نعكاه  بولسا،  ظعحعدة  ظعددةت  تئخع  ظايالع  ظةضةر  بعلةن  ظايالع  ظةرنعث  بعر 
ظايالعنعث ظعددعتع حعقعص  ظالماستعن، ظةضةر  ظوقذتماستعن ؤة يئثع تويلذق 
كئتعص بولغان بولسا، باشقا نعكاه ظوقذتذش ؤة يئثع تويلذق ظئلعش بعلةن 
بولغاندعن  كئتعص  حعقعص  ظعددعتع  ظايالنعث  قويدع.  يولغا  يئنعشعؤئلعشعنع 
كئيعن ظذنعث بعلةن باشقا نعكاه ظوقذص يئنعشماقحع بولغان حاغدا، نعكاهنعث 
ظةمما  شةرتتذر.  بولعشع  رازع  نعكاهقا(  )بذ  ظايالنعث  ظىحىن  بولعشع  توغرا 
قالغان  بولذص  قئتعم  ظىحىنحع  كئتعشع  ظايرعلعص  بعلةن  ظايالع  ظةرنعث  ظذ 
قالسا، بذ هالدا ظةر ظايالعغا ظايال ظعددعتعنع حعقعرعص ظعككعنحع بعر ظةرضة 
)سةمعمعي نعيةت بعلةن( ياتلعق بولذص ظاندعن ظذنعثدعن بعرةر سةؤةب بعلةن 
بولغاندعن كئيعن  ظعددعتعنع حعقعرعص  ظئرعنعث  ظايرعلعص كئتعص ظعككعنحع 
مةسعلعدة  بذ  يئنعشااليدذ.  ظئلعص  تويلذق  يئثع  ؤة  ظوقذتذص  نعكاه  باشقا 
ظعككعنحع ظةر ظذ ظايالنع بعرعنحع ظةر بعلةن صىتىشىص ظذنع بعرعنحع ظةرضة 
هااللالص بئرعش نعيعتع بعلةن نعكاهعغا ظالمعغان بولعشع شةرتتذر. اهلل تاظاال، 
بعر ظايال ظعككعنحع قئتعم تاالق قعلعنغاندعن كئيعن تاكع باشقا بعر ظةرضة 
ياتلعق بولمعغعحة بذرذنقع ظئرع بعلةن يئنعشالمايدعغانلعقع هةققعدة مذنداق 
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ظذنعثدعن  قئتعمدذر،  ظعككع  تاالق  بولعدعغان(  يارعشعشقا  »)قايتا  دئدع: 
كئيعن )خوتذنعنع( حعرايلعقحة تذتذش، ياكع ياخشعلعق بعلةن )يةنع زذلذم 
يعراقالشتذرماي(  ظذنعثدعن  كعشعلةرنع  قعلماي،  ضئصعنع  يامان  قعلماي، 
قويذؤئتعش الزعم. اهلل نعث بةلضعلعمعلعرعضة رعظاية قعاللماسلعق خةؤصع )يةنع 
رعظاية  هوقذقلعرعغا  خوتذنلذق  ظةر-  بةلضعلعضةن  اهلل  ظأتةلمةسلعك،  ياخشع 
قعاللماسلعق خةؤصع( بولمعسعال، ظأزةثالرنعث ظاياللعرعثالرغا )مةهرع ظىحىن( 
بولمايدذ.  دذرذس  قايتذرؤئلعش  نةرسعنع  هئحقانداق  مال-مىلىكتعن  بةرضةن 
ظةضةر سعلةر ظذالر )يةنع ظةر- ظايال( نعث اهلل نعث بةلضعلعمعلعرعضة رعظاية 
مةقسعتعدة(  ظئلعش  خئتعنع  )تاالق  خوتذننعث  قورقساثالر،  قعاللماسلعقعدعن 
مال بةرضةنلعكع ظىحىن ظذ ظعككعسعضة )يةنع ظةر-خوتذنغا( ضذناه بولمايدذ. 
ظةنة شذالر اهلل نعث بةلضعلعمعلعرعدذر، ظذنعثغا خعالصلعق قعلماثالر اهلل نعث 
)يةنع  ظذنع  )ظذ(  ظةضةر  زالعمالردذر.  قعلغذحعالر  خعالصلعق  بةلضعلعمعلعرعضة 
تةضمعضعحة  ظةرضة  باشقا  )خوتذن(  قعلسا،  تاالق  قئتعم(  )ظىح  خوتذنعنع( 
ظذنعثغا دذرذس بولمايدذ، كئيعنكع ظةر ظذنع تاالق قعلغاندعن كئيعن )ظعددعتعنع 
توشقذزذص(، بذرذنقع ظةر بعلةن قايتا ياراشسا، ظذالرغا هئح ضذناه بولمايدذ. 
ظةضةر ظذالر اهلل نعث بةلضعلعمعلعرعضة رعظاية قعالاليدعغانلعقعنع )يةنع قايتا 
ياراشقاندعن كئيعن ياخشع ظأتةلةيدعغانلعقعنع( تةسةؤؤذر قعلسا، بذ اهلل نعث 
صةمع  ظاقعؤعتعضة  ظعشنعث  )يةنع  بعلعدعغان  ظذنع  اهلل  بةلضعلعمعلعرعدذركع، 
يئتعدعغان( قةؤم ظىحىن بايان قعلعدذ» )1( مانا بذ هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحع 
ؤة هةممعنع بعلعص تذرغذحع اهلل تاظاالنعث يولغا قويغان هأكىملعرعدذر. ظىح 
قئتعم تاالق قعلعنغان ظايالنعث دةسلةصكع ظئرع بعلةن يئنعشعشع ظىحىن باشقا 
بعر ظةرضة ياتلعق بولعشعنعث يولغا قويذلعشع ظةرـ  خوتذن هةر ظعككعسع ظىحىن 
بعر دةرس ـ ساؤاقتذر. ظذالر بذ دةرس ـ ساؤاقنع ظئلعص قايتا يئنعشقان ؤاقتعدا 
تذرعدعغان  كأرىلىص  ظارعسعدا  بذرذن  ؤة  مذهةببةت  ـ  مئهرع  هاياتعنع  يئثع 
ظعختعالصتعن ظذزاق بعر مذهعتنعث ظعحعدة باشاليدذ. حىنكع ظايال باشقا ظةرضة 
قةدرع  ظئرعنعث  بذرذنقع  كئيعن  تذتقاندعن  ظأي  بعلةن  ظذنعث  بولذص  ياتلعق 
بولذص  خوتذن  بعرسعضة  باشقا  ظايالعنعث  ظةرمذ  يئتعدذ.  تذنذص  قعممعتعنع  ـ 
يىرضةنلعكعنع كأرىص كأثلعدة ظايالعغا قارعتا كىندةشلعك قوزغالغان ؤاقتعدا 

ظذنعث قةدرع ـ قعممعتعنع تونذص يئتعدذ.     
))(  سىرة بةقةر 229 ــــ 230 ـ ظايةتلةر. 
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تاالقنعث تىرلعرع 

فعقهعشذناسالرنعث كأزقارعشع بويعحة تاالق ظعككع تىرضة بألىنعدذ: 

1 ـ سىننةتكة ظذيغذن هالدا قعلعنغان تاالق

جعنسعي  ظةرنعث  بعر  بولسا،  تاالق  قعلعنغان  هالدا  ظذيغذن  سىننةتكة 
بعلةن  ظذنعث  صاكلعقتا  كئيعنكع  هةيزدعن  ظايالعنع  ظأتكىزضةن  مذناسعؤةت 
ظذ  ظاندعن  قعلعشعدذر،  تاالق  بعر  تذرذصال  ظأتكىزمةي  مذناسعؤةت  جعنسعي 
ظايالنع هةتتا ظعددعتع حعقعص بولغعحة )تاالق قعلماي( ظأتعشعدذر)1(. اهلل تاظاال 
بذ هةقتة مذنداق دئدع: »ظع صةيغةمبةر! )ظىممعتعثضة ظئيتقعنكع( سعلةر 
ظايالالرنع تاالق قعلساثالر، ظذالرنعث ظعددعتعضة )اليعق صةيتتة يةنع صاكلعق 
هالعتعدة( تاالق قعلعثالر. )نةسةب ظارعلعشعص كةتمةسلعكع ظىحىن( ظعددةتنع 
توشمعغعحة(  ظعددعتع  )ظذالرنعث  قورقذثالر،  صةرؤةردعضارعثالردعن  ساناثالر، 
ظذالر  حعقمعسذن،  )ظأيعدعن(  ظذالرمذ  حعقعرعؤةتمةثالر،  ظأيلعرعدعن  ظذالرنع 
صةقةت ظوحذق صاهعشة قعلسعال ظاندعن )هةدنع ظعجرا قعلعش ظىحىن( حعقعدذ، 
ظةنة شذ اللةنعث قانذنعدذر، كعمكع اللةنعث قانذنعدعن هالقعص كئتعدعكةن، ظذ 
ظأزعضة زذلذم قعلغان بولعدذ، سةن بعلمةيسةنكع، اللة شذنعثدعن كئيعن )يةنع 

تاالقتعن كئيعن( بعرةر ظعشنع مةيدانغا كةلتىرىشع مذمكعن» )2( 
اهلل تاظاالنعث: »سعلةر ظايالالرنع تاالق قعلساثالر، ظذالرنعث ظعددعتعضة 
ظايعتعنعث  دئضةن  قعلعثالر»  تاالق  هالعتعدة(  صاكلعق  يةنع  صةيتتة  )اليعق 
مةنعسع: سعلةر ظايالالرنع تاالق قعلماقحع بولساثالر، ظذالرنع ظذالر ظعددعتعضة 
ظعمام  بولعدذ.  دئضةنلعك  قعلعثالر،  تاالق  ؤاقتعدا  كعرضةن  صاكلعققا(  )يةنع 
ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  مةسظذد  ظعبنع  هةققعدة  مةنعسع  ظايةتنعث  بذ  تةبرعي 
رازع بولسذن!( نعث: ظايةتنعث مةنعسع سعلةر ظذالرنع ظذالر بعلةن جعنسعي 
بولعدذ،  دئضةنلعك  قعلعثالر،  تاالق  صاكلعقتا  ظأتكىزمعضةن  مذناسعؤةت 
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع. ظعمام تةبرعي يةنة بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة 
))(  يةنع ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةن بعر ظادةم ظايالعنع سىننةتكة ظذيغذن بعر هالدا تاالق قعلماقحع 
بولسا، ظذنعث هةيزدعن صاك بولعشعنع كأتىص تذرعدذ، ظايال هةيزدعن صاك بولغان حاغدا ظذنعث بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت 
ظأتكىزمةستعنال ظذنع بعر تاالق قعلعدذ، ظاندعن ظذنع تاكع ظعددعتع حعقعص بولغعحة تاالق قعلمايدذ. يةنع ظذنع بعر تاالقتعن 

باشقا تاالق قعلمايدذ. ت.   
)2(  سىرة تاالق ) ـ ظايةت. 
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بعر تىركىم ساهابة ؤة تابعظعنالرنعثمذ شذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع. 
تعرمعزعيمذ  دئضةنلعكعنع  شذنداق  هةققعدة  مةنعسع  ظايةتنعث  بذ  ظذالرنعث 

رعؤايةت قعلغان.)1( 
ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: 
ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر )يةنع ظأزعنع دئمةكحع( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
زامانعدا ظايالعنع هةيزلعك هالعتعدة تاالق قعلغان ظعدع. شذنعث بعلةن )دادام( 
ظأمةر بذ ظعشنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن سورعدعغان ظعكةن، صةيغةمبةر 
تاكع  ظايال  ظذ  يئنعشسذن،  بعلةن  ظايالع  بذيرذغعن،  ظةلةيهعسساالم: »ظذنع 
)هازعر كأرعؤاتقان( هةيزعدعن صاكلعنعص ظاندعن )يةنة بعر قئتعم( هةيز كأرىص 
ظاندعن ظذنعثدعن صاكالنغانغا قةدةر ظذنع ظةمرعدة ساقلعسذن، ظاندعن خالعسا 
)صاكلعك  سالماي  تذتذصمذ  ظايالنع  خالعسا  ساقلعسذن،  ظةمرعدة  ظايالنع  ظذ 
هالعتعدة( تاالق قعلعؤةتسذن، مانا بذ اهلل تاظاال بذيرعغان صاكلعق هالةتتعكع 

تاالق قعلعشتذر« دئضةن.)2( 

2 ـ بعدظةت تاالق يةنع سىننةتكة ظذيغذن هالدا قعلعنمعغان تاالق

بذ تاالق بولسا، بعر ظادةمنعث ظايالعنع بعر ظئغعز سأز بعلةن ظىح تاالق 
ظىح  صاكلعقتا  قئتعملعق  بعر  بولسعمذ(  ظايرعم  ـ  )ظايرعم  ياكع  قعلعشعدذر 
تاالق قعلعشعدذر. )يةنع مةسعلةن: بعر ظادةم ظايالعغا: سةن ظىح تاالق، دةص 
بعر ظئغعز سأز بعلةن ظايالعنع تاالق قعلعؤةتكةن ياكع ظايالع هةيزدعن صاك 
بولغان حاغدا ظايالعغا: سةن تاالق، بعر ظازدعن كئيعن سةن تاالق، يةنة بعر 
ظازدعن كئيعن سةن تاالق دئضةنضة ظوخشاش بعر صاكلعقتا ظايالعنع ظىح قئتعم 
تاالق قعلعؤةتكةن بولسا، مانا بذ سىننةتكة ظذيغذن هالدا قعلعنمعغان تاالق 
هئسابلعنعدذ.( ظةضةر بعر ظادةم ظايالعنع شذ شةكعلدة تاالق قعلعؤةتكةن بولسا، 
تاالق حىشعدذ. لئكعن ظذ ظادةم )تاالقنع سىننةتكة ظذيغذن هالدا قعلمعغانلعقع 

ظىحىن( ضذناهكار بولعدذ. بذنعث دةلعلع بولسا، تأؤةندعكع هةدعستذر: 
سةهعل ظعبنع سةظعد ظةسساظعدعي )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( 
ظةدعيةنعث  ظعبنع  ظاسعم  ظةنسارلعق  ظةلظأجالنعي  ظأمةيرة  دةيدذ:  مذنداق 

))(  »فةتهذلبارع«، 9 ـ توم، 346 ـ بةت.
)2(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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قئشعغا كئلعص: ظع ظاسعم! قئنع سأزلةص باق، بعر ظادةم ظايالع بعلةن بعر 
ظةرنع تذتذؤالسا، ظذ ظادةم ظذ ظةرنع ظألتعرؤعتعدذ، ظاندعن سعلةر ظذ ظادةمنع 
ظألتىرؤعتةمسعلةر ياكع ظذ ظادةم )ظذ ظةرنع ظألتىرؤةتمعسة( قانداق قعلعدذ؟ 
ظع ظاسعم! سةن بذ ظعشنع ماثا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن سوراص بةرضةن 
بذ  كئلعص  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظاسعم  دئدع.  بولساث، 
ظعشنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن سورعؤعدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ 
هةتتا  تةنقعدلعدع،  سورالغانلعقعنع  سذظالنعث  بذ  ؤة  ياختذرمعدع  سذظالنع 
كةلدع.  ظئغعر  سأزلةر  ظاثلعغان  ظةلةيهعسساالمدعن  صةيغةمبةر  ظاسعمغا 
كةلضةندة  قايتعص  ظأيعضة  يئنعدعن(  ظةلةيهعسساالمنعث  )صةيغةمبةر  ظاسعم 
ظأمةيرة ظذنعث قئشعغا كعرعص: ظع ظاسعم! صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ ظعش 
توغرعسعدا ساثا نئمة دئدع؟ دئدع. ظاسعم: سةن ماثا بعر ياخشعلعق ظئلعص 
كةلمعدعث، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةن سورعغان بذ سذظالنع ياقتذرمعدع، 
دئدع. ظأمةيرة: اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، مةن هةتتا بذ ظعشنع 
صةيغةمبةر  دةص  ظولتذرمايمةن،  سورعمعغعحة  ظةلةيهعسساالمدعن  صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم كعشعلةرنعث ظوتتذرسعدا 
ظادةم  بعر  ظئيتقعن،  صةيغةمبةر!  نعث  اهلل  ظع  كئلعص:  حاغدا  بعر  تذرعؤاتقان 
ظايالع بعلةن بعر ظةرنع تذتذؤالسا، ظذ ظادةم ظذ ظةرنع ظألتىرؤئتعدذ، ظاندعن 
سعلةر ظذ ظادةمنع ظألتىرؤعتةمسعلةر ياكع ظذ ظادةم )ظذ ظةرنع ظألتىرمعسة( 
قانداق قعلعدذ؟ دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »سةن ؤة سئنعث ظايالعث 
توغرعسعدا اهلل تاظاال ظايةت حىشىردع، سةن بئرعص ظايالعثنع ظئلعص كةل« 
دئدع. بذ هةدعسنع رعؤايةت قعلغان سةهعل ظعبنع سةظعد مذنداق دةيدذ: كئيعن 
ظأمةيرة ظايالع بعلةن لةنةت ظئيتعشتع. )ظذالر لةنةت ظئيتعشقان حاغدا( مةنمذ 
كعشعلةر بعلةن بعللة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعدا ظعدعم. ظعككعسع 
لةنةت ظئيتعشعص بولغاندعن كئيعن ظأمةيرة: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! ظةضةر 
)بذ  بذنعثغا  مةن  ساقلعسام  ظةمرعمدة  ظايالنع  بذ  كئيعن(  )بذنعثدعن  مةن 
ظعشالرنع( قارا حاصالص دئضةن بولذص قالعمةن، دةص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
تاالق  ظىح   ظايالعنع  ظأمةيرة  بذيرذمعسعمذ  قعلعشقا  تاالق  ظأمةيرةنع 
ظعبنع  قعلغان  رعؤايةت  سةظعددعن  ظعبنع  سةهعل  هةدعسنع  بذ  قعلعؤةتتع)1(. 
))(  يةنع ظأمةيرة: مةن هازعر ظايالعمنع بعر ظةر بعلةن تذتذؤالدعم، دئدعم. كئيعن مةن بذنع ظةمرعمدة ساقلعسام، مةن 
كئيعن  هةتتا  ظاالقعسعنع  بولغان  بعلةن  ظايالع  دةص  بولعمةن،  دئضةن  يىزىسعدعن  حاصالش  قارا  خذددع  ظذنعثغا  سأزنع  بذ 
يئنعشالمايدعغان دةرعجعدة ظىزىؤئتعش ظىحىن ظذنع ظىح تاالق قعلعؤةتتع. مانا بذ هةدعس بعر ظئغعز سأز بعلةن ظىح تاالق 
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شعهاب: بذنداق قعلعش )يةنع لةنةت ظئيتعشقان ظةر ـ خوتذنالرنعث ظارعسعنع 
ظايرعؤئتعش( كئيعن لةنةت ظئيتعشقان ظةر ـ خوتذنالرغا قولالنغان بعر تىزىم 

بولذص قالدع، دئدع.)1(         
ظادةم  بعر  دةيدذ:  مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظاظعشة 
ظايالعنع ظىح تاالق قعلعؤةتتع. ظاندعن ظذ ظايال باشقا بعرسعضة ياتلعق بولذص 
ظذنعثدعنمذ ظايرعلعص كةتتع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن ظذ ظايال بذرذنقع 
ظئرع بعلةن يئنعشاالمدذ؟ دةص سورالدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »هةتتا 
)ظذ ظايالنعث( ظعككعنحع ظئرع ظذ ظايالنعث تةمعنع خذددع بعرعنحع ظئرعضة 
ظوخشاش تئتعمعغذحة )يةنع ظذنعث جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمعضعحة( ظذ 

ظايال بذرذنقع ظئرع بعلةن يئنعشالمايدذ« دةص جاؤاب بةردع.)2(     
دةيدذ:  مذنداق  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  هةجةر  ظعبنع 
»سةظعد ظعبنع ظابدذرراهمان مذنداق دةيدذ: بعر ظادةم ظايالعنع ظايالع هةيز 
كأرىؤاتقان حاغدا بعراقال ظىح تاالق قعلعؤئتعص بذ ظعشنع سوراص ظعبنع ظأمةر 
)اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نعث يئنعغا كئلعدذ. ظعبنع ظأمةر ظذنعثغا: 
كةتتع،  ظايرعلعص  سةندعن  ظايالعث  ؤة  قعلدعث  ظاسعيلعق  صةرؤةردعضارعثغا 
شذنعثغا  ظادةمضة  ظذ  ظأمةرنعث  ظعبنع  باشقعالرمذ  ؤة  ظابدذرراززاق  دةيدذ. 

ظوخشاش سأزلةرنع قعلغانلعقعنع رعؤايةت قعلعدذ«. 
رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  مذجاهعدنعث  ظةبذداؤذد  يةنة  هةقتة  بذ 
قئشعغا  ظذنعث  ظادةم  بعر  ظعدعم،  قئشعدا  ظابباسنعث  ظعبنع  قعلعدذ: »مةن 
كئلعص ظذنعثغا ظأزعنعث ظايالعنع ظىح تاالق قعلعؤةتكةنلعكعنع، دئدع. ظعبنع 
ظابباس بعر ظئغعزمذ ضةص قعلماي جعم تذردع. مةن ظعبنع ظابباسنع ظذ ظادةمضة 
ظعبنع  ظاندعن  قعلدعم.  ضذمان  دةص  بئرعدذ،  صةتعؤا  يئنعشعشقا  بعلةن  ظايالع 
ظابباس بعرعثالر ظةخمةقلةرحة ظعشنع قعلعص قويذص ظاندعن قئشعمغا كئلعص: 
اللةدعن  »كعمكع  تاظاال:  اهلل  دةيدذ.  ظابباس!  ظعبنع  ظع  ظابباس!  ظعبنع  ظع 
قورقعدعكةن، اللة ظذنعثغا حعقعش يولع بئرعدذ» ))( دةيدذ. سةن اهلل تاظاالدعن 
قعلعش ضةرحة سىننةتكة ظذيغذن بولمعسعمذ، لئكعن بذ شةكعلدة قعلعنغان تاالقنعث حىشىدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ. 
بذ هةدعس شذنعثدةك يةنة بعر ظئغعز سأز بعلةن قعلعنغان ظىح تاالقنعث بعر تاالق ظةمةس ظىح تاالق بولعدعغانلعقعنعمذ 

كأرسعتعص بئرعدذ. ت.
))(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)2(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)3(  سىرة تاالق 2 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
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قورقماصسةن، شذنعث ظىحىن مةن ساثا بعر حعقعش يولع تئصعص بئرةلمةيمةن، 
كةتتع،  ظايرعلعص  سةندعن  ظايالعث  ؤة  قعلدعث  ظاسعيلعق  صةرؤةردعضارعثغا 

دئدع)1(»)2( 
تاالقنع سىننةتكة ظذيغذن بعر شةكعلدة قعلمعغان ظادةم ظاسعي هئسابلعنعدذ. 
حىنكع ظذ ظادةم تاالقنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ هةقتة كأرسعتعص بةرضةن 
سىننةتكة زعت بعر هالدا قعلدع. تاالق ظةسلعدة قعلعش حةكلةنضةن بعر ظعشتذر. 
حىنكع تاالق قعلعش ظاخعرةتنعث ؤة دذنيانعث صايدعلعرع باغالنغان نعكاهتعن 
بولسا،  قعلعنعش  رذخسةت  قعلعشقا  تاالق  ظأزىشتذر.  ظاالقعنع  بعر  ظعبارةت 
صةقةت ظةر ـ خوتذنالرنعث )بعر ـ بعرعنعث ظارعسعدا يىز بةرضةن ظعختعالصالردعن( 
قوتذلذش ظىحىندذر. بذ ظعختعالصالردعن قوتذلذش ظىحىن )بعر تاالقمذ يئتعدذ(، 
شذنعث ظىحىن بعر قئتعمدعال ظىح تاالق قعلعشنعث هئحقانداق هاجعتع يوق.))( 
حىنكع ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »اهلل تاظاالغا ظةث يامان كأرىلعدعغان 

هاالل ظعش بولسا، تاالقتذر.« )4( 
هةيز  بولغانلعقتعن  حوث  بةك  ياكع  كعحعك  بةك  يئشع  ظايال،  ظةضةر 
شةكعلدة  بعر  ظذيغذن  سىننةتكة  ظذنع  ظئرع  بولسا،  ظايال  كأرمةيدعغان 
ظاي  بعر  ظاندعن  قعلعدذ،  تاالق  بعر  دةسلةصتة  بولسا  قعلماقحع  تاالق  ظىح 
بعر  يةنة  ظأتكىزىؤئتعص  ظاي  )بعر  قعلعدذ.  تاالق  بعر  يةنة  ظأتكىزىؤئتعص 
بعر ظاي  ظايالالر ظىحىن مانا مذشذنداق  قعلعدذ.( هةيز كأرمةيدعغان  تاالق 
بعر هةيزنعث ظورنعدا هئساب بولعدذ. بذنعث دةلعلع بولسا، اهلل تاظاالنعث بذ 
ظىزضةنلةردعن  ظىمعدعنع  هةيزدعن  ظعحعدعكع  »ظاياللعرعثالرنعث  ظايعتعدذر: 
)يةنع يئشع حوث بولغانلعقتعن هةيز كأرمةيدعغانالرنعث ظعددعتعنعث قانحعلعك 
ظايدذر،  ظىح  ظعددعتع  ظذالرنعث  بولساثالر،  شىبهعدة  بولعدعغانلعقعدعن( 
)كعحعكلعكتعن( هةيز كأرمعضةنلةرنعث ظعددعتع هةم ظىح ظايدذر، هامعلدار 
ظايالالرنعث ظعددعتع )مةيلع قويذؤئتعلضةن بولسذن، مةيلع ظئرع ظألىص كةتكةن 
بولسذن( بوشعنعش بعلةنال تىضةيدذ، كعمكع اللةدعن قورقعدعكةن، اللة ظذنعث 
))(  مانا بذ مةزكذر ظةسةرلةر ظايالنع ظذ هةيز كأرىؤاتقان حاغدا تاالق قعلسا، ضةرحة ظذ تاالق سىننةتكة خعالص بولسعمذ 
بولعدعغانلعقعنع  تاالق  ظىح  تاالقنعث  ظىح  قعلعنغان  بعلةن  سأز  ظئغعز  بعر  يةنة  شذنعثدةك  حىشىدعغانلعقعنع،  تاالقنعث 

كأرسعتعص بئرعدذ. ت.  
)2(  »فةتهذلبارع«، 9 ـ توم، 362 ـ بةت.
)3(  »ظةلهعداية«، ) ـ توم، 227 ـ بةت.

)4( بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ؤة باشقعالر ظارعلعقعدا بعر ساهابعنع حىشىرىص قويذص رعؤايةت قعلدع. 
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ظعشعنع ظاسانالشتذرذص بئرعدذ» )1( 
ساندعكع  كأص  كئلعدذكع،  توغرا  ظأتىشكة  قعلعص  بايان  شذنع  يةردة  بذ 
قعلسذن!(:  رةهمةت  ظذالرغا  تاظاال  ظعماملعرع )اهلل  تأت مةزهةص  ؤة  ظالعمالر 
تاالق  ظايال ظىح  بعلةن(  دئيعش  تاالق  بعلةن )يةنع ظىح  ظئغعز سأز  »بعر 
بولذص كئتعدذ« دةيدذ. هةتتا بةزع ظالعمالر: »ظذنداق دئيعش بعلةن ظايالنعث 
ظىح تاالق بولذص كئتعدعغانلعقع حوقذمدذر. بذ هئحقانداق ظعختعالص يوق بعر 
مةسعلعدذر« دةيدذ. ظايالنع بعر ظئغعز سأز بعلةن ظىح تاالق قعلسا، ظذ ظىح 
تاالق ظةمةس بعر تاالق بولعدذ، دةيدعغان قاراشتعكعلةرمذ بار. بذالر ظأزلعرعنعث 
بذ قارعشعغا كةلتىرضةن دةلعللعرعنعث ظعحعدة ظةث كىحلىك، دةص قارعلعدعغان 
دةلعل بولسا، ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلغان ظعبنع ظابباس )اهلل تاظاال ظذنعثدعن 
رازع بولسذن!( نعث تأؤةندعكع سأزعدذر. ظعبنع ظابباس )اهلل تاظاال ظذنعثدعن 
زامانعدا  ظةبذبةكعرنعث  ؤة  ظةلةيهعسساالمنعث  بولسذن!(: »صةيغةمبةر  رازع 
بعر  تاالق  ظىح  يعللعرعدا  ظعككعنحع  ؤة  بعرعنحع  زامانعنعث  ظأمةرنعث  ؤة 
تاالق هئسابلعناتتع، كئيعن ظأمةر: هةقعقةتةن كعشعلةر سالماق ؤة تةمكعن 
دئضةن  تاالق  ظىح  )يةنع  بارعدذ،  كئتعص  ظالدعراص  ظعشعدا  تاالق  بولعدعغان 
سأز حعق ظعشلعتعص كئتعص بارعدذ.( شذثا كعشعلةرضة >ظىح تاالق< دئضةن 
سأزنع ظىح تاالق دةص ظعجرا قعلساق، دةص كعشعلةرضة >ظىح تاالق< دئضةن 

سأزنع ظىح تاالق دةص ظعجرا قعلغان« دةيدذ. 
بعز بعر ظاز بذرذن ظعبنع ظابباسنعث ظايالعنع بعر ظئغعز سأز بعلةن ظىح 
تاالق قعلعؤةتكةن ظادةمضة ظايالعنعث ظىح تاالق بولذص كةتكةنلعكعضة صةتعؤا 
بةرضةنلعكعنع بايان قعلدذق. مانا بذ صةتعؤا ظالعمالرنع ظعبنع ظاباستعن رعؤايةت 
قعلعنغان يذقعرعدعكع ظةسةرنع )يةنع ظىح تاالق بعر تاالق هئسابلعناتتع، 
بعرعدذر  ظامعلالرنعث  بولغان  سةؤةب  قعلماسلعققا  قوبذل  ظةسةرنع(  دئضةن 
ؤة ظذالر ظعبنع ظابباستعن رعؤايةت قعلعنغان مةزكذر ظةسةرنع خعلمذ ـ خعل 
مةناالرغا قارعتعدذ. بذ مةناالرنعث ظعحعدة ظةث توغرا دةص قارالغعنع بولسا، 
تأؤةندعكع مةنادذر: >ظىح تاالق< دئضةن سأز خذددع سةن تاالق، سةن تاالق، 
سأزدذر.  ظئيتعلغان  شةكعلدة  بعر  مةخسذس  ظوخشاش  دئضةنضة  تاالق  سةن 
)كعشعلةر ظادةتتة: سةن تاالق، دئضةن بعرعنحع سأزعدعن ظايالعنع بعر تاالق 
قعلعشنع كئيعنكع سةن تاالق، سةن تاالق دئضةن ظعككع ؤة ظىحىنحع قئتعملعق 

))(  سىرة تاالق 4 ـ ظايةت. 
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تئخع  زامانالردا  ظذ  كعشعلةر  قعالتتع.(  مةقسةت  تةكعتلةشنع  ظذنع  سأزعدعن 
دعللعرع بذزذلذص كةتمعضةن، ظعمانع ساص هالعتعدة بولغانلعقع ظىحىن ظةضةر 
ظذالرنعث بعرع: مئنعث ساثا دئضةن سةن تاالق، سةن تاالق، سةن تاالق دئضةن 
سأزلعرعمنعث بعرعنحعسع بعلةن ظايالعمنع تاالق قعلعشنع، قالغانلعرع بعلةن 
ظذ تاالقنع تةكعتلةشنع مةقسةت قعلغان ظعدعم، دئسة ظذنعث دئضةن بذ سأزع 
قوبذل قعلعناتتع. ظأمةر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نعث زامانعغا 
كةلضةندة )ظعسالمغا كعرعدعغانالر( كأصىيعص كعشعلةر ظارعسعدا ظالدامحعلعق 
ظاالمةتلعرع كأرىلىشكة باشالص بعر ظادةم: مئنعث ساثا دئضةن سةن تاالق، 
سةن تاالق، سةن تاالق دئضةن سأزلعرعمدعن تةكعدنع مةقسةت قعلغان ظعدعم، 
دئسة ظعشةنضعلع بولمايدعغان دةرعجعضة كةلضةن ظعدع، شذنعث بعلةن ظأمةر 
تاالق  سةن  تاالق،  سةن  تاالق،  سةن  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل 
بعر  هةر  )يةنع  مةناسعغا  تةكرار  ظةمةس  مةناسعغا  تةكعد  سأزنع  دئضةن 
سأز بعلةن بعر تاالقنع مةقسةت قعلغانلعقعغا( قاراتقان. ظعمام قذرتعبع )اهلل 
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( ظعبنع ظابباستعن رعؤايةت قعلعنغان مةزكذر 
ظةسةرضة بئرعلضةن بذ جاؤابقا رازع بولدع ؤة بذ جاؤابنعث توغرا ظعكةنلعكعنع 
ظأمةرنعث: >كعشعلةر سالماق ؤة تةمكعن بولعدعغان تاالق ظعشعدا ظالدعراص 
»بذ،  نةؤةؤعيمذ:  ظعمام  كىحلةندىردع.  بعلةن  سأزع  دئضةن  بارعدذ<  كئتعص 
مةزكذر ظةسةرضة بئرعلضةن جاؤابالرنعث ظعحعدة ظةث توغرا بولغان جاؤابتذر« 

دئدع.
ظةسةرضة  مةزكذر  قعلعنغان  رعؤايةت  ظابباستعن  ظعبنع  تأؤةندعكعسعمذ 
بئرعلضةن جاؤابالرنعث ياكع مةناالرنعث بعرعدذر: كعشعلةر ظاياللعرعنع ظأمةر 
ظىح  قةدةر  كةلضةنضة  زامانعغا  نعث  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل 
تاالق ظةمةس بعر تاالق قعالتتع. )يةنع بعر ظادةم ظايالعنع تاالق قعلماقحع 
تاالق<  >ظىح  ظذالر  حىنكع  دةيتتع.(  تاالق  بعر  دئمةي  تاالق  ظىح  بولسا، 
دئضةن سأزنع ظاياللعرعنع تاالق قعلعش ظىحىن صةقةت ظعشلعتعص سالمايتتع 
ياكع ظعشلةتكةندعمذ ناهايعتع ظاز ظعشلعتةتتع. ظأمةرنعث زامانعغا كةلضةندة 
ظأمةر  بعلةن  شذنعث  كةتتع.  بولذص  ظعشلعتعدعغان  كأص  بذ سأزنع  كعشعلةر 
بذ  مانا  قاراتتع.  مةناغا  بئرعدعغان  سأز  شذ  سأزنع  دئضةن  تاالق<  >ظىح 
ظعبنع ظابباسنعث: ظأمةر شذثا كعشعلةرضة >ظىح تاالق< دئضةن سأزنع ظىح 
تاالق دةص ظعجرا قعلساق، دةص كعشعلةرضة >ظىح تاالق< دئضةن سأزنع ظىح 
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ظعبنع  جاؤابنع  بذ  مةناسعدذر.  سأزعنعث  دئضةن  قعلغان،  ظعجرا  دةص  تاالق 
ظةلظةبةرعي >كىحلىك جاؤاب< دةص قارعدع ؤة بذ جاؤابنع ظةبذزةرظة ظةلرازعيغا 
نعسبةت بةردع. بةيهةقعيمذ بذ جاؤابنع ظةبذزةرظة ظةلرازعيغا نعسبةت بئرعص 
مةزكذر  قارعشعمحة  قعلعدذ: »مئنعث  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظذنعث 
ظةسةرنعث مةنعسع: بذرذنقع زاماندا كعشعلةر سعلةر هازعر ظايالالرنع تاالق 
قعلعش ظىحىن ظعشلعتعدعغان ظىح تاالقنعث ظورنعدا بعر تاالقنع ظعشلعتةتتع، 

دئضةنلعك بولعدذ.«  
قعلسذن!(: »ظةضةر مةزكذر  تاظاال ظذنعثغا رةهمةت  نةؤةؤعي )اهلل  ظعمام 
ظةسةرنعث مةنعسع ظةبذزةرظة ظةلرازعينعث دئضعنعدةك بولسا، ظذ حاغدا مةزكذر 
كعشعلةرنعث  ظةمةس  ظأزضةرضةنلعكعدعن  تاالققا  ظىح  تاالقنعث  بعر  ظةسةر 
ظايالالرنع تاالق قعلعش ظذسلذبعنعث ظأزضةرضةنلعكعدعن خةؤةر بئرعص كةلضةن 

بولعدذ« دئدع. توغرذسعنع اهلل تاظاال بعلضىحعدذر.)1(     

تاالقنعث حىشىشعنعث شةرتلعرع

ظةقلعـ  هذشع جايعدا، باالغةتكة يةتكةن هةر قانداق ظةرنعث قعلغان تالعقع 
حىشعدذ. تئخع باالغةتكة يةتمعضةن ياكع ظئلعشعص قالغان ياكع ظذخالؤاتقان 
دعنعنعث  ظعسالم  ظعنساننعث  بعر  حىنكع  حىشمةيدذ.  تالعقع  قعلغان  ظةرنعث 
قعلعنعشنعث  تةكلعص  يئنعشقا  حةكلعمعلعرعدعن  ؤة  قعلعشقا  بذيرذقلعرعنع 
شةرتلعرع بولسا، ظذنعث ظةقلع ـ هذشعنعث جايعدا بولعشع ؤة ظاق ـ قارعنع 
صةرق ظةتكىدةك هالةتتة بولعشع كئرةكتذر. تئخع باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك 
تاظاال  )اهلل  ظاظعشة  هةققعدة  كةتكةنلعكع  كأتىرىلىص  تةكلعصنعث  بالعالردعن 
ظذنعثدعن رازع بولسذن!( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع 
رعؤايةت قعلعدذ: »قةلةم ظىح خعل كعشعدعن كأتىرىلىص كةتتع)2(. ظذالرنعث 
قالغان  ظذخالص  ظعككعنحعسع:  يةتكىحة.  باالغةتكة  باال  كعحعك  بعرعنحعسع: 
ظوثشالغذحة.«))(  كعشع  قالغان  ظئلعشعص  ظىحعنحعسع  ظويغانغعحة.  كعشع 
ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!(: »تئخع باالغةتكة 

))(  »فةتهذلبارع«، 9 ـ توم، 364 ـ بةت.
)2(  يةنع بذ ظىح خعل كعشعنعث ظأتكىزىص سالغان خاتالعقلعرع يئزعلمايدذ. ت. 

)3(  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد، ظةبذداؤذد، نةساظعي، ظعبنع ماجة ؤة هاكعم قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
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ظعمام  دةيدذ.  بولمايدذ.)1(«  توغرا  تالعقع  قعلغان  بالعنعث  يةتمعضةن كعحعك 
بذخارع ظةلعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »ظةقلعـ  هذشع جايعدا 

ظةمةس ظادةمدعن باشقا هةر قانداق ظادةمنعث قعلغان تالعقع حىشعدذ.«)2( 
قعلعشقا  تاالق  )ظايالعنع(  كأزقارعشعدا  مةزهةصعدعكعلةرنعث  هةنةفعي 
مةجبذرالنغان ظادةمنعث تالعقع حىشعدذ. ظةمما ظعمام شافعظعينعث كأزقارعشعدا 
)ظايالعنع( تاالق قعلعشقا مةجبذرالنغان ظادةمنعث تالعقع حىشمةيدذ. ظعمام 
ظعش  زعت  ظعختعيارغا  ظأز  مةجبذرلعنعشنعث  بولسا،  دةلعلع  شافعظعينعث 
بولسا،  صاكعتع  ـ  دةلعل  مةزهةصعدعكعلةرنعث  هةنةفعي  بولغانلعقعدذر))(. 
مةجبذرالنغان  ظذ  )ضةرحة  ظادةم  مةجبذرالنغان  قعلعشقا  تاالق  )ظايالعنع( 
بولسعمذ( ظايالعنع تاالق قعلعؤئتعشنع نعيةت قعلدع. حىنكع ظذ ظادةم ظعككع 
يامان ظاقعؤةتنع تذنذص يئتعص ظذنعث ظةث يةثضعلعنع تاللعدع)4(. لئكعن ظذ 
ظادةم بذ ظعشقا رازع ظةمةستذر. ظذنعث بذ ظعشقا رازع بولمعغانلعقع تاالقنعث 
خذددع  هأكمع  ظادةمنعث  ظذ  يةتكىزةلمةيدذ.  تةسعر  هئحقانداق  حىشىشعضة 
ظوخشاش.  هأكمعضة  ظادةمنعث  قعلعؤةتكةن  تاالق  قعلعص  حاقحاق  ظايالعنع 
ضةرحة حاقحاق قعلعص: ظايالعم تاالق، دئضةن ظادةممذ بذ سأزعنعث ماهعيعتعنع 
مةقسةت قعلمعسعمذ، لئكعن ظذنعث تالعقع حىشعدذ. ظايالعنع حاقحاق قعلعص 
ظةبذهىرةيرة  هةققعدة  حىشىدعغانلعقع  تالعقعنعث  ظادةمنعث  قعلغان  تاالق 
قعلعدذ: »ظىح  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق  صةيغةمبةر 
ظعش بار، ظذالرنعث حاقحعقعمذ راستتذر، راستعمذ راستتذر. ظذالر بولسا: نعكاه، 

تاالق ؤة )ظايالع بعلةن( يئنعشعش قاتارلعقالردذر.« )5(    
هاراققا، كةندعرضة، ظةصيذنغا ؤة ظاق حعكعملعككة ظوخشاش مةست قعلغذحع 
ظادةملةرنعث  قالغان  بولذص  مةست  ظارقعلعق  ظعشلعتعش  نةرسعلةرنع  هارام 
ياكع  كةتكةنلعكتعن  ظاغرعص  قاتتعق  بئشع  ظةمما  حىشعدذ.  تالعقع  قعلغان 
معثدعؤانعضة ظوخشاش )يئيعش ظةمةس ظعشلعتعش( هاالل بولغان نةرسعنع 

))(  بذ ظةسةرنع ظابدذرراززاق رعؤايةت قعلدع. 
)2(  »ظعظالظذسسىنةن«، ) ـ توم، 82) ـ بةت.

قعلعشقا  تاالق  شةرتتذر.  قعلعشع  بعلةن  ظعختعيارع  ظأز  تاالقنع  قعلغذحع  تاالق  ظىحىن  حىشىشع  تاالقنعث  يةنع    )3(
مةجبذرالنغان ظادةمدة ظأز ظعختعيارلعق بولمايدذ. شذنعث ظىحىن ظذنعث تالعقع حىشمةيدذ. ت. 

ظاجراص  ظايالعدعن  قعلعؤةتسة  تاالق  ظايالعنع  بعلةن  ظاقعؤةت  كأرىدعغان  قعلعؤةتمعسة  تاالق  ظايالعنع  ظادةم  ظذ  يةنع    )4(
كئتعشنع  ظاجراص  ظذنعثدعن  قعلعؤئتعص  تاالق  ظايالعنع  بولغان  يةثضعلع  ظةث  ظذنعث  يئتعص  تذنذص  ظاقعؤةتنع  كئتعدعغان 

تاللعدع. ت. 
)5(  تعرمعزعي رعؤايعتع.
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تالعقع  قعلغان  ظادةملةرنعث  قالغان  بولذص  مةست  ظعشلعتعص  ظىحىن  دورا 
حىشمةيدذ. 

ظعمام شافعظعي )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »مةست بولذص 
قالغان ظادةمنعث تالعقع حىشمةيدذ« دئدع. ظعمام شافعظعينعث بذ قارعشعنع 
كةرخعيالر  ظعمام  ؤة  تةهاؤعي  ظعمام  ظعحعدعن  مةزهةصعدعكعلةرنعث  هةنةفعي 

توغرا دةص قارعدع.)1( 
ظوخشاش  قالغانغا  دةص  تاالق،  ظايالعم  دةص،  دةيمةن  صعحاق  مةسعلةن: 
تذرذص  بعلمةي  ظعكةنلعكعنع  نئمة  تاالقنعث  ياكع  بعلةن  سةؤةنلعك  ظايالعنع 
تاالق قعلغان ظادةمنعث تالعقع دذنيادعكع هأكىم بويعحة حىشعدذ. ظةمما ظذ 

تاالق اهلل تاظاالنعث ظالدعدا حىشكةن هئسابالنمايدذ)2(.
هذشعدعن كةتكةن ياكع قاتتعق ظاححعغع كئلعص كةتكةنلعك سةؤةبع بعلةن 

تةثصذثلعقعنع يذقاتقان ظادةمنعث قعلغان تالعقع حىشمةيدذ.))( 
حىنكع  حىشمةيدذ.  تالعقع  ظادةمنعث  قعلغان  تاالق  ظايالعنع  ظذخالؤئتعص 
ظذ ظادةمنعث ظايالعنع تاالق قعلعش نعيعتع يوق. شذنعث ظىحىن ظذخالؤئتعص 
سأزلعضةن ظادةمنعث سأزع توغرا ياكع يالغان ياكع ظذحذر ياكع بذيرذق سأز، 
دةص ظاتالمايدذ. ظةضةر ظذخالؤئتعص سأز قعلغان ظادةم ظذيقذدعن ظويغانغاندعن 
كئيعن: مةن ظذنع ظورذناليمةن ياكع مةن ظذنع حىشىردىم، دئضةن بولسا ظذنعث 
بذنداق دئيعشع بعلةن ظذ ظادةم تاالق قعلغان هئسابالنمايدذ. حىنكع ظذ ظادةم 
مةزكذر سأزلعرعدعكع: >ظذنع< دئضةن ظالماشنع ظئتعبارسعز يةرضة قاراتتع. 
)يةنع ظذ ظادةم بذ سأزدعن بعر نئمعنع مةقسةت قعلمعدع(. مانا بذ باالغةتكة 
يةتمعضةن كعحعك بالعنعث قعلغان سأزع بعلةن ظذخالؤئتعص تذرذص سأزلعضةن 
ظادةمنعث سأزعنعث ظارعسعدعكع صةرقتذر. يةنع كعحعك بالعنعث دئضةن سأزلعرع 
تعل ؤة تعلنعث قاظعدعلعرع جةهةتتعن ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. شذنداق بولسعمذ، 
لئكعن باال تئخع باالغةتكة يةتمعضةنلعكع ظىحىن ظعسالم دعنع ظذنعث سأزعنع 
سأزع  ظادةمنعث  قعلغان  ضةص  تذرذص  ظذخالؤئتعص  ظةمما  ظالمعدع.  ظئتعبارغا 
بولسذن  قاظعدعلعرع جةهةتتعن  ظذنعث  مةيلع  بولسذن  تعل جةهةتتعن  مةيلع 

))(  »ظةددذررذلمذختار«، 2 ـ توم، 424 ـ بةت.
ظايالعدعن  ظادةم  ظذ  ظىحىن  شذنعث  هئسابلعنعدذ.  حىشكةن  بويعحة  هأكىملعرع  دذنيانعث  تالعقع  ظادةمنعث  مةزكذر    )2(

ظايرعؤئتعلعدذ. ظةمما ظذ ظادةمنعث تالعقع ظذ ظادةمنعث بعلةن اهلل تاظاالنعث ظارعسعدا حىشكةن هئسابالنمايدذ. ت.
)3(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 427 ـ بةت.
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ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ. 
ظةضةر ظذخالؤئتعص سأز قعلغان ظادةم ظذيقذدعن ظويغانغاندعن كئيعن: مةن 
ظذخالؤئتعص تذرذص قعلغان هئلعقع تاالقنع كىحضة ظعضة قعلدعم ياكع دئضةن ظذ 
سأزىمنع >تاالق< دةص هئساباليمةن دئضةن بولسا، ظذنعث ظذخالؤئتعص تذرذص 

قعلغان تالعقع تاالق هئسابلعنعدذ.)1(
بعر ظادةم ظايالعغا: مةن سةندعن تاالق بولذص كةتتعم، دئضةن ؤة ظذ ظادةم 
بذ سأزعدعن ظايالعنع تاالق قعلعؤئتعشنع نعيةت قعلغان بولسا، ظذنعث دئضةن 
ظذ سأزع تاالق هئسابالنمايدذ. ظةمما ظذ ظادةم ظةضةر ظايالعغا: مةن سةندعن 
ظأزىلىص كةتتعم ؤة ياكع مةن ساثا هارام بولذص كةتتعم، دئضةن ؤة بذ سأزعدعن 
سأزع  بذ  دئضةن  ظذنعث  بولسا،  قعلغان  نعيةت  قعلعؤئتعشنع  تاالق  ظايالعنع 

تاالق هئسابلعنعدذ. 
ظعمام شافعظعي )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: بعرعنحع شةكعلدعمذ 
)يةنع مةن سةندعن تاالق بولذص كةتتعم، دئضةن ؤاقتعدعمذ( ظةضةر ظذ ظادةم 
بذ سأزعدعن تاالقنع نعيةت قعلغان بولسا، ظايالع تاالق بولذص كئتعدذ. حىنكع 
نعكاهتعن كئلعص حعققان ظاالقة ظةرـ  خوتذن ظارعسعدا شئرعكتذر. شذنعث ظىحىن 
ظايال )ظةضةر ظةر ظذنعث بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمعسة( ظةرنعث ظأزع 
ظعضعدذر.  هوقذقعغا  قعلعش  تةلةص  ظأتكىزوشعنع  مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن 
شذنعثدةك ظةرمذ )ظةضةر ظايال ظةرنعث تىشىكعضة كئلعشكة ظذنذمعسا( ظذنعث 
شذنعثغا  ظعضعدذر.  هوقذقعغا  قعلعش  تةلةص  كئلعشنع  تىشىكعضة  ظأزعنعث 
ظارعسعدا شئرعكتذر. تاالق  ـ خوتذن  ظةر  بذزذؤئتعشمذ  ظاالقعنع  ظذ  ظوخشاش 
شذنعث  يولدذر.  بعر  قويذلغان  يولغا  ظىحىن  بذزذؤئتعش  ظاالقعنع  ظذ  بولسا، 
ظىحىن ظةر خذددع >مةن سةندعن ظأزىلىص كةتتعم ؤة ياكع مةن ساثا هارام 
بولذص كةتتعم< دئضةن سأزلةردة ظأزىلىص كةتتعم ياكع هارام بولذص كةتتعم، 
سةندعن  >مةن  بولغعنعدةك  توغرا  بئرعش  نعسبةت  ظأزعضة  سأزلةرنع  دئضةن 
دئضةن سأزنع  كةتتعم،  بذلذص  تاالق  دئضةن سأزدعمذ  كةتتعم<  بولذص  تاالق 

ظأزعضة نعسبةت بئرعش توغرعدذر« دةيدذ. 
ظةضةر بعر ظادةم ظايالعغا: >مةن سةندعن تاالق بولذص كةتتعم< دئسة، بذ 
سأزنع دئيعش بعلةن ظذنعث ظايالع تاالق بولذص كةتمةيدذ، دئضةن سأزعمعزنعث 

))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 428 ـ بةت.
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دةلعلـ  صاكعتع بولسا، تاالق ظةرـ  خوتذن ظارعسعدعكع باغلعنعشنع ظأزىؤئتعش 
ظىحىن يولغا قويذلغان بعر نةرسعدذر. بذ ظةرنعث قولعدا بولعدذ. بذ باغلعنعشنع 
ظايالنعث  ظىحىن  شذنعث  يوق.  هوقذقع  هئحقانداق  ظايالنعث  ظأزىؤئتعشتا 
)ظةرنعث قولعدا تذرذص( باشقا بعر ظةرضة ياتلعق بولذش هوقذقع يوق. ظايال 
بعرسعنعث قولعدعكع ظادةم هئسابلعنعدذ. ظةر بولسا ظايالغا ظعضة بولغان ظادةم 
هئسابلعنعدذ. شذنعث ظىحىن ظايال >ياتلعق قعلعنغذحع< دةص ظاتعلعدذ. ظةمما 
>مةن سةندعن ظأزىلىص كةتتعم ؤة ياكع مةن ساثا هارام بولذص كةتتعم< دئضةن 
سأزلةر >مةن سةندعن تاالق بولذص كةتتعم< دئضةن سأزضة ظوخشعمايدذ. حىنكع 
ظأزىؤئتعش دئضةن سأز بعر ظاالقعنع يذقعتعؤئتعش ظىحىن ظعشلعتعدذ. ظاالقة 
بولسا ظةر ـ خوتذن ظارعسعدا شئرعك بعر نةرسعدذر. شذنعثغا ظوخشاش هارام 
دئضةن سأزمذ ظارعلعقتا بار بعر هاالل ظعشنع يذقعتعؤئتعش ظىحىن ظعشلعتعدذ. 
ساثا  مةن  ياكع  ؤة  كةتتعم  ظأزىلىص  سةندعن  >مةن  ظةرنعث  ظىحىن  شذنعث 
بولذص  هارام  ياكع  كةتتعم  ظأزىلىم  سأزلةردة  دئضةن  كةتتعم<  بولذص  هارام 
>مةن  ظةمما  توغرعدذر.  بئرعشع  نعسبةت  ظأزعضة  سأزلةرنع  دئضةن  كةتتعم، 
بئرعشع  نعسبةت  ظأزعضة  ظذنع  دئضةن سأزدة  بولذص كةتتعم<  تاالق  سةندعن 

توغرا ظةمةس. بذ سأز صةقةت ظايالغعال نعسبةت بئرعلعدذ.)1(

ظايالنع تاالق قعلعش ظىحىن ظعشلعتعلعدعغان سأزلةر

بذ سأزلةر ظعككع خعل بولعدذ: 

1 ـ ظوحذق سأزلةر

ظوحذق سأزلةر بولسا، صةقةت ظايالنع تاالق قعلعش ظىحىنال قوللعنعدعغان 
تاالق  ؤة  تاالقدذرسةن  قعلعؤةتتعم، سةن  تاالق  مةسعلةن: سئنع  سأزلةردذر. 
قععلعنغذحعسةن، دئضةن سأزلةرضة ظوخشاش. بعر ظايال مذشذنعثغا ظوخشاش 
سأزلةر بعلةن تاالق قعلعنسا، ظذ ظايال )ظعددةت ظعحعدعال بولسا قايتا نعكاه 
قعلعنماي( يئنعشقعلع بولعدعغان بعر تاالق قعلعنعص كةتكةن هئسابلعنعدذ. 
شذنعثدةك يةنة بعر ظايال مةسعلةن: >تاالك< ؤة >تاالص< دئضةنضة ظوخشاش 

))(  »ظةلهعداية«، ) ـ توم، 236 ـ بةت.
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ظةسلعدعكع شةكلعدعن ظأزضةرتعلعص سأزلةنضةن سأزلةر بعلةن تاالق قعلعنغان 
تاالق  بعر  بولعدعغان  يئنعشقعلع  قعلعنماي  نعكاه  قايتا  ظايال  ظذ  بولسا، 
بعلةن  سأزىم  بذ  مةن  هالدا  بذ  ظةر  لئكعن  هئسابلعنعدذ.  كةتكةن  قعلعنعص 
قعلغان  نعيةت  قويذشنع  قورقذتذص  ظذنع  ظةمةس،  قعلعشنع  تاالق  ظايالعمنع 

ظعدعم، دئسة ظايال تاالق قعلعنغان هئسابالنمايدذ.)1(
مةن تاالق قعلعشقا مةجبذر بولذص قعلعؤاتعمةن، ماثا تاالق قعلعش الزعمدذر، 
تاالق  ظايالنع  سأزلةرمذ  دئضةن  كئرةكتذر،  قعلعش  هارام  )ظايالعمنع(  ماثا 
قعلعش ظىحىن ظعشلعتعلعدعغان سأزلةردذر. بعر ظادةم ظايالعغا بذ سأزلةرنع 
دئسة، ظذ ظادةم بذ سأزلةرنع دئيعش ظارقعلعق مةيلع تاالقنع نعيةت قعلسذن 
مةيلع قعلمعسذن ظذنعث ظايالع تاالق بولذص كئتعدذ. حىنكع ظأرص ـ ظادةتتة بذ 
سأزلةر ظايالنع تاالق قعلعش ظىحىن ظعشلعتعلعدذ. كئيعنكع دةؤرعدة كةلضةن 
ظالعمالر: »ظةضةر بعر ظادةم ظايالعغا: سةن ماثا هارامدذرسةن، دئسة ظذنعث 
تاالق قعلعش نعيعتع بولمعسعمذ ظايالع تاالق بولذص كئتعدذ. حىنكع بذ سأز 
ـ  بذنداق  مةن  )ظةضةر  دئدع.  ظعشلعتعلعدذ«  ظىحىن  تاالق  ظادةتتة  ـ  ظأرص 
بذنداق ظعشالرنع قعلسام( هارام مئنع كئرةكلعك قعلعدذ ؤة ماثا هارام قعلعش 
دئضةن  هارامدذرسةن<  ماثا  >سةن  هأكمعمذ  سأزلةرنعث  دئضةن  كئرةكتذر، 
سأزنعث هأكمع بعلةن ظوخشاشتذر. ظةضةر بذ سأزلةرنع دئضةن ظادةمنعث ظايالع 
هئسابلعنعدذ.  قعلغان  قةسةم  ظارقعلعق  دئيعش  شذنداق  ظادةم  ظذ  بولمعسا، 
شذثا  هئسابلعنعدذ.  بذزغان  قةسعمعنع  قعلسا  ظعشالرنع  شذ  ظادةم  ظذ  ظةضةر 

ظذنعثغا قةسةمنعث كاففارعتعنع بئرعش الزعمدذر.)2(
ظةضةر بعر ظادةم ظايالعنع تاالق دئضةن سأزضة تاالقنعث قاتتعق ياكع كىحلىك 
بولغانلعقعنع ظعصادعلةيدعغان بعرةر سأزنع قوشذص تاالق قعلسا، ظذ ظادةمنعث 
ظايالع، ظةرنعث ظذ ظايال بعلةن يئنعشعشع ظىحىن قايتا بعر نعكاه قعلعشقا 
تئضعشلعك بولعدعغان بعر تاالق بولذص كئتعدذ. مةسعلةن: بعر ظادةم ظايالعغا: 
مةن سئنع قوصال تاالق ياكع ظةث يامان تاالق قعلعمةن ياكع سةن قاتتعق ياكع 
ظذزذن تاالق ياكع سةن تاغدةك ياكع ظأي توشقذدةك تاالق دئسة، بذ هالةتلةردة 
ظذ ظادةم تاالقنع ظذنعث قاتتعق ياكع كىحلىك بولغانلعقعنع ظعصادعلةيدعغان 
ظايالع،  ظادةمنعث  ظذ  ظىحىن،  كةلضةنلعكع  سىصةتلةص  بعلةن  سىصةت  بعرةر 

))(  »ظةلهعداية«، 2 ـ توم، 430 ـ بةت.

)2(  »ظةلهعداية«، 2 ـ توم، 433 ـ بةت.
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ظةرنعث ظذ ظايال بعلةن يئنعشعشع ظىحىن قايتا نعكاه قعلمعسا بولمايدعغان 
دةرعجعدعكع بعر تاالق بولذص كئتعدذ.

2 ـ كعناية سأزلةر

كعناية سأزلةر بولسا، صةقةت ظايالنع تاالق قعلعش ظىحىنال ظعشلعتعلمةيدذ. 
مةسعلةن:  ظعشلعتعلعدذ.  ظعشالرغعمذ  باشقا  ظذنعثدعن  ؤة  تاالققا  سأزلةر  بذ 
ظاظعلعثعزدعكعلةرضة  جذداسعز،  ـ  ظادا  سعز  ظوحذق،  )يولعثعز(  سعزنعث 
يوقذلذث،  كأزىمدعن  ؤة  ظايرعلدعم  بعلةن  سعز  ظةؤةتتعم،  سعزنع  قئتعلعث، 
ظارقعلعق،  ظعشلعتعش  بذ سأزلةرنع  ظايالغا  بعر  ظوخشاش.  دئضةن سأزلةرضة 
قعلغانلعقنع  تاالق  ياكع  بعلةن  قعلعش  نعيةت  قعلعشنع  تاالق  صةقةت  تاالق 
بعر  مةسعلةن:  يةنع  حىشعدذ.  بعلةن  ظعشارةت  بعرةر  بئرعدعغان  كأرسعتعص 
ظادةم ظايالعغا: كىزىمدعن يوقال ياكع ظأيىثضة كةت! دئضةن سأزنع قعلغان 
قعلغان  نعيةت  قعلعؤئتعشنع  تاالق  ظايالعنع  ظارقعلعق  دئيعش  سأزنع  بذ  ؤة 
بئرعمةن  ظارعسعدا سأزىثنع  ظايال  ـ  ظةر  حاغدا  دئضةن  ظةر شذ سأزنع  ياكع 
ظاححعغالنغان  قاتتعق  ظةر  ياكع  بولعؤاتقان  جعدةل  دئضةندةك  بةرمةيمةن  ـ 
حاغ بولغان بولسا، بذ هالةتلةردة ظايال تاالق بولذص كئتعدذ. كعناية سأزلةر 
ظةضةر ظايالنع تاالق قعلعش نعيعتع بعلةن ظعشلعتعلسة، ظايالنعث تاالق بولذص 

كئتعدعغانلعقعنعث دةلعل ـ صاكعتع تأؤةندعكع ظةسةردذر: 
دةيدذ:  مذنداق  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  مالعك  ظعمام 
ظعراقتعن:  قا  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  خةتتاب  ظعبنع  »ظأمةر 
دةص  دةصتذ،  ظأشنىثدة  بذغحعماث(  )يةنع  ظارغامحاث  ظايالعغا  ظادةم  بعر 
بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  خةتتاب  ظعبنع  ظأمةر  كةلدع.  خةت 
ظعراقتعدعكع )دألةت ظعشلعرعغا تةيعن قعلغان( ظادعمعضة ظذ ظادةمضة دئضعن، 
ظأمةر  يازدع.  خةت  دةص  ظذحراشسذن،  بعلةن  مةن  مةككعدة  مةؤسعمعدة  هةج 
ظالدعغا  قعلعؤاتاتتع،  تاؤاص  كةبعنع  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل 
بعر ظادةم كئلعص ساالم بةردع. ظأمةر: سةن كعم بولعسةن؟ دئدع. ظذ ظادةم: 
سةن ماثا ظذحراشسذن دئضةن هئلعقع ظادةم بولعمةن، دئدع. ظأمةر )اهلل تاظاال 
ظذنعثدعن رازع بولسذن!(: مذشذ كةبعنعث صةرؤةردعضارعنعث نامع بعلةن مةن 
سةندعن سوراي سةن: ظارغامحاث )يةنع بذغحعماث( ظأشنىثدة، دئضةن سأزىث 
بعلةن نئمعنع مةقسةت قعلغان ظعدعث؟ دئدع. هئلعقع ظادةم: ظع مأمعنلةرنعث 
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باشلعقع! ظةضةر سةن بذ يةردعن باشقا يةردة مئنع قةسةم قعلدذرغان بولساثمذ 
مةن ساثا مئنعث:  ظارغامحاث )يةنع بذغحعماث( ظأشنىثدة، دئضةن سأزىم 
بعلةن نئمعنع مةقسةت قعلغانلعقعمنع دئمةيتتعم، دةص مةن بذ سأزىم بعلةن 
ظايالعم بعلةن ظايرعلعص كئتعشنع مةقسةت قعلغان ظعدعم، دئدع. شذنعث بعلةن 
سأز  بذ  ظعش  بولسا،  ظذنداق  بولسذن!(:  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظأمةر 
رعؤايةت  ظعمام مالعك  بويعحة بولسذن، دئدع.« بذنع  بعلةن مةقسةت قعلغان 

قعلدع. ظذنعث رعؤايةت قعلغان سأزع هأججةت هئسابلعنعدذ.
مذنداق  مذهةممةدنعث  ظعبنع  قاسعم  هةقتة  بذ  سةظعد  ظعبنع  يةهيا 
قةؤمضة  بعر  باشقا  ظةمرعدة  ظادةمنعث  قعلعدذ: »بعر  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
تةؤة بعر حأرة بار ظعدع. ظذ ظادةم حأرعنعث ظعضعللعرع بولغان قةؤمضة: ظذنعث 
ظعش ـ كىشلعرع سئلةرضة تةؤة، دئدع. كعشعلةر )ظذ ظادةمنعث دئضةن بذ سأزع 

بعلةن( ظذ حأرة بعر تاالق قعلعنعص كةتتع، دةص قارايتتع.«)1( 
مةزكذر سأزلةرضة ظوخشاش كعناية سأزلةر بعلةن تاالق قعلعنغان ظايال، 
ظةرنعث ظذ ظايال بعلةن يئنعشعشع ظىحىن قايتا نعكاه كئلعدعغان بعر تاالق 
بولذص كئتعدذ. بذ سأزلةرنعث ظعحعضة تأؤةندعكع ظىح خعل سأز كعرمةيدذ. 
تأؤةندعكع ظىح خعل سأزنعث بعرةرسع بعلةن تاالق قعلعنعص كةتكةن ظايالالر، 
)ظعددةت ظعحعدة بولسعال قايتا نعكاه قعلمايمذ( يئنعشقعلع بولعدعغان بعر تاالق 
قعلعنعص كئتعدذ. ظذ ظىح خعل سأزلةر بولسا: >ساناث<، >باال ياتقذثعزنع 
صاكعزالث< ؤة >سةن بعردذرسةن< دئضةن سأزلةردذر. )كعمكع ظايالعنع مةزكذر 
ظايالع  ظذنعث  قعلسا،  تاالق  بعلةن  قوللعنعش  بعرةرسع  سأزنعث  خعل  ظىح 
ظعددةت ظعحعدعال بولسا قايتا نعكاه قعلمايمذ يئنعشقعلع بولعدعغان بعر تاالق 
بولذص كئتعدذ.( مةزكذر سأزلةر بعلةن ظايال كعشع بذ خعلدا تاالق قعلعنعص 

كئتعشعنعث سةؤةبلعرع تأؤةندعكعدعن ظعبارةتتذر: 
بعرعنحع سأزضة يةنع >ساناث< دئضةن سأزضة كةلسةك، حىنكع بذ سأزنعث 
ظعددعتعثعزنع ساناث، دئضةن مةنانع بئرعش، هةم اهلل تاظاالنعث نئمةتلعرعنع 
ساناث، دئضةن مةنانع بئرعش ظعهتعمالع بار. ظةضةر بعر ظادةم ظايالعغا: ساناث، 
دئضةن ؤة بذنعثدعن ظعددعتعثعزنع ساناث دئضةن مةنانع نعيةت قعلغان بولسا، 
ظايالنعث  قعلغعنعحة بولذص كئتعدذ ؤة ظذ حاغدا بذ سأز  نعيةت  ظعش ظذنعث 

))(  »ظعظالظذسسىنةن«، )) ـ توم، 93) ـ بةت.
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ظالعدذ.  ظعحعضة  ظأز  قعلعنغانلعقعنع  تاالق  بعلةن(  تاالق سأزلعرع  )ظوحذق 
)ظوحذق سأزلةر بعلةن تاالق قعلعنغان ظايال ظادةتتة( ظذنعثغا ظعددةت ظعحعدة 

بولسعال قايتا نعكاه قعلمايمذ يئنعشقعلع بولعدعغان بعر تاالق بولعدذ. 
سأزضة  دئضةن  صاكعزالث<  ياتقذثعزنع  >باال  يةنع  سأزضة  ظعككعنحع 
بذ  قوللعنعدذ.  ظىحىنال  مةنا  دئضةن  تذتذث!  ظعددةت  صةقةت  بذ سأز  كةلسةك، 
سأز ظايالنعث تاالق قعلعنغانلعقعنع ظوحذق ظاشكارا ظعصادعلةص بئرعدذ. شذثا 
بذ سأزنعث هأكمع خذددع سةن تاالق دئضةن سأزنعث هأكمع بعلةن ظوخشاش 
ياتقذسعنع  بولعدذ. بذ سأزنعث ظايالنع تاالق قعلعشنعث ظالدعدا ظذنعث باال 
بئرعشكة  مةنانع  دئضةن  صاكعزالث  ياتقذثعزنع  باال  ظىحىن  صاكعزلعتعؤئتعش 

)بةك ظاز( ظعهتعمالع بار. 
ظةمما ظىحىنحع سأزضة يةنع >سةن بعردذرسةن< دئضةن سأزضة كةلسةك، بذ 
سأزنعث تاالق دئضةن يىشىرىن بعر سأزنعث سىصىتع بولذشقا ظعهتعمالع باردذر. 
ظذحاغدا >سةن بعردذرسةن< دئضةن سأزنعث مةناسع: >سةن بعر تاالقدذرسةن< 

دئضةنلعك بولعدذ.)1( 
بذ سأزنع  ظةرضة تعضعث< دئضةن ؤة  ظايالعغا: >بئرعص  ظادةم  بعر  ظةضةر 
دئيعش بعلةن تاالقنع نعيةت قعلغان بولسا، ظايالع تاالق بولذص كئتعدذ. )ظةضةر 
ظذ ظادةم بذ سأزنع دئيعش بعلةن تاالقنع نعيةت قعلمعغان بولسا، ظايالع تاالق 
بولذص كةتمةيدذ.( ظةضةر ظذ ظادةم ظذ سأزنع دئيعش بعلةن )ظىح تاالقنع ظةمةس 
صةقةت تاالقنعال( نعيةت قعلغان بولسا، ظايالع قايتا نعكاه قعلمايمذ يئنعشقعلع 
بولعدعغان بعر تاالق بولذص كئتعدذ. ظةضةر ظىح تاالقنع نعيةت قعلغان بولسا، 

ظىح تاالق بولذص كئتعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم ظايالعغا: جةهةننةمضة كةت! دئضةن ؤة بذنعث بعلةن تاالقنع 
نعيةت قعلغان بولسا، ظايال تاالق بولذص كئتعدذ. شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر 
ظادةم ظايالعغا: قوتذلغعن! دئضةن ؤة بذ سأزع بعلةن ظذنع تاالق قعلعؤئتعشنع 
ظادةم  بعر  كئتعدذ.  بولذص  تاالق  ظايالع  ظادةمنعث  ظذ  بولسا،  قعلغان  نعيةت 
ظايالعغا: مةن نعكاهنع بذزدذم، دئضةن ؤة بذنعث بعلةن تاالقنع نعيةت قعلغان 

بولسا، ظايالع تاالق بولذص كئتعدذ.
بعر ظادةم ظايالعغا: سةن ماثا خذددع ظأزع ظألىص قالغان هايؤانغا ياكع 

))(  »ظةلهعداية«، ) ـ توم، )24 ـ بةت.
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توثغذز ضأشعضة ظوخشاش دئضةن ياكع سةن ماثا خذددع سذنعث تعزلعكعدةك 
تعز هارام! دئضةن ؤة بذ سأزلعرع بعلةن تاالقنع نعيةت قعلغان بولسا، ظايالع 

تاالق بولذص كئتعدذ. 
ظةمما بعر ظادةم ظايالعغا: سةن ماثا هارامدذرسةن، دئضةن بولسا، ظذ ظادةم 
بذ سأزع بعلةن ظايالعنع ظوحذق بعر هالةتتة تاالق قعلغان هئسابلعنعدذ. شذنعث 
ظىحىن بذ سأزنع دئضةن ظادةم ظايالعنع تاالق قعلعشنع نعيةت قعلمعسعمذ ظذنعث 
ظايالع تاالق بولذص كئتعدذ. بعز بذ هةقتة بئشعدا توختذتذلذص ظأتتذق.)1(       

 تاالق قعلعش هوقذقعنع ظايالغا تاصشذرذشنعث بايانع

تالالث!  تذرذص:  قعلعص  نعيةت  قعلعشنع  تاالق  ظذنع  ظايالعغا  ظادةم  بعر 
)يةنع مئنعث ظةمرعمدة ياشاش بعلةن ظأزعثعزنع تاالق قعلعؤئلعشنع تالالث!( 
دئضةن ياكع ظأزعثعزنع ظأزعثعز تاالق قعلعؤئلعث! دئضةن بولسا، ظايال ظةضةر 
خالعسا  بولسعال،  معدعرلعمعغان  يةرضة  بعر  باشقا  سورذندعن  شذ  تذرعؤاتقان 
ظأزعنع تاالق قعلعؤئلعش هوقذقعغا ظعضة بولعدذ. ظةضةر ظذ ظايال تذرعؤاتقان 
شذ سورذندعن باشقا يةرضة يأتكةلضةن ياكع )شذ سورذندا بولسعمذ ظذ ضةصكة 
قذالق سالمعغاندةك قعلعص( باشقا بعر ظعش قعلعشقا باشلعغان بولسا، بذ هالدا 
بارلعق ساهابعالر  قولعدعن حعقعص كئتعدذ. حىنكع  ظايالنعث  تالالش هوقذقع 
)اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!( نعث بعردةك قارعشع بويعحة تالالش هوقذقع 

بئرعلضةن ظايالالر صةقةت شذ سورذننعث ظأزعدعال تالالش هوقذقعغا ظعضعدذر.
مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظاظعشة  هةققعدة  تالالش 
شذنعث  بةردع.  هوقذقعنع  تالالش  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  »بعزضة  دةيدذ: 
صةيغةمبةر  تاللعدذق.  صةيغةمبعرعنع  ظذنعث  ؤة  تاظاالنع  اهلل  بعز  بعلةن 
صةيغةمبعرعنع  ظذنعث  ؤة  تاظاالنع  اهلل  )بعزنعث  ظعشنع  بذ  ظةلةيهعسساالم 

تاللعدذق دئضةنلعكعمعزنع( تاالق دةص قارعمعغان«)2(          
بعلةن  مةزكذر سأزع  نعث  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظاظعشة 
اهلل تاظاالنعث: »ظع صةيغةمبةر! )ظارتذق خعراجةت سوراص سئنع رةنجعتكةن( 

))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 474 ـ بةت.
)2(  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع. 
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ظاياللعرعثغا ظئيتقعنكع، »ظةضةر سعلةر دذنيا تئرعكحعلعكعنع )يةنع صاراؤان 
سعلةرضة  كئلعثالر،  كأزلعسةثالر،  زعننعتعنع  زعبذ  دذنيانعث  ؤة  تذرمذشنع( 
بعر ظاز نةرسة بئرةي، سعلةرنع حعرايلعقحة قويذص بئرةي. ظةضةر سعلةر اهلل 
اهلل  قعلساثالر،  ظعختعيار  يذرتعنع  ظاخعرةت  صةيغةمبعرعنع،  نعث  اهلل  ؤة  نع 
هةقعقةتةن ظعحعثالردعكع ياخشع ظعش قعلغذحعالرغا حوث ساؤابنع )يةنع كأز 
كأرمعضةن، قذالق ظاثلعمعغان ؤة ظعنساننعث كأثلعضة كةلمعضةن نازذ نئمةتلةر 
بار جةننةتنع( تةييار قعلدع«» )1( دئضةن ظايعتعنع مةقسةت قعلماقحعدذر. 

ظعبنع هةجةر )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( مذنداق دةيدذ: »بارلعق 
بذ  فعقهعشذناسلعرعنعث  شةهةرنعث  هةممة  ؤة  تابعظعنالرنعث  ساهابعالرنعث، 
هةقتعكع قاراشلعرع ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نعث قارعشع 
بعلةن ظوخشاشتذر. يةنع بعر ظادةم ظايالعغا تالالش هوقذقعنع بةرضةن، ظاندعن 
ظذ ظايال ظذ ظادةمنع تاللعغان، )يةنع ظذ ظادةمدعن ظايرعلعص كةتمةسلعكنع 
تاللعغان( بولسا، بذ تاالق هئسابالنمايدذ، دئضةن قاراشتا مةزكذر كعشعلةرنعث 
هةممعسع بعر صعكعردعدذر. لئكعن مةزكذر كعشعلةر: ظةضةر ظذ ظايال ظأزعنع 
)تاالق قعلعؤئلعشنع( تاللعغان بولسا، ظايالنعث ظأزعنع تاللعغانلعقع، ظايال 
ظعددعتع ظعحعدة بولسعال ظذنعث بعلةن قايتا نعكاه قعلمايمذ يئنعشقعلع بولعدعغان 
نعكاه  قايتا  ظىحىن  يئنعشعش  بعلةن  ظذنعث  ياكع  هئسابلعنامدذ  تاالق  بعر 
كئرةك بولعدعغان بعر تاالق هئسابلعنامدذ ياكع ظىح تاالق هئسابلعنامدذ؟ 

دةص ظعختعالص قعلعشعص قالدع.«)2(
ياكع  سأزنع  دئضةن  ظأزعثعزنع  ؤة  دئضةن  تالالث!  ظايالعغا:  ظادةم  بعر 
ظذ سأزنع ظعصادعلةيدعغان بعرةر سأزنع دئمعضةن ؤة ظأزةمنع دئضةن سأزنع 
صةقةت ظايال كعشعال دئضةن بولسا، بذ هالدا ظةرنعث تاالقنع نعيةت قعلعشع 
يةنع  الزعم.  دئيعش  سأزنع  دئضةن  >ظأزع<  بعرع  ظعككعسعنعث  شةرتتذر)))(. 
ظايالعغا:  ظةر  ظةضةر  ياكع  دئيعشع  تاللعغعن،  ظأزعثنع  ظايالعغا:  ظةر  ظةضةر 
تاللعغعن! دئسة، ظايالنعث ظأزةمنع تاللعدعم، دئيعشع الزعم. شذنعث ظىحىن  

))(  سىرة ظةهزاب 28 ــــ 29 ـ ظايةتلةر. 
)2(  »فةتهذلبارع«، 9 ـ توم، 368 ـ بةت.

)3(  يةنع بعر ظةر ظايالعغا: ظأزعثعزنع تالالث! دئمةي صةقةت تالالث! دئضةن، ظايال ظأزةمنع تاللعدعم، دئضةن بولسا، بذ هالدا 
ظةرنعث ظذ سأزنع دئضةن ؤاقتعدا ظايالعنع تاالق قعلعشنع نعيةت قعلعشع شةرتتذر. ظةمما ظةر ظايالعغا: ظأزعثعزنع تالالث! 
دئضةن بولسا، بذ حاغدا بذ سأز ظةرنعث تاالق قعلعش نعيعتعنعث بارلعقعنع ظئنعق ظعصادعلةص بةرضةنلعكع ظىحىن ظةرنعث 

ظايالنع تاالق قعلعشنع نعيةت قعلعشع شةرت ظةمةس. ت.     
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ظةضةر ظةر ظايالعغا: )ظأزعثنع دئضةن سأزنع تعلغا ظالمايال( تاللعغعن! دئضةن 
بولسا، ظايالع قوصذص: )ظأزةمنع دئضةن سأزنع تعلغا ظالمايال( تاللعدعم دئضةن 
بعر مةناسعز سأزلةر هئسابلعنعدذ.  بذ سأزلةر هئحقانداق  بذ هالدا  بولسا، 
حىنكع هةر ظعككع تةرةصنعث سأزلعرع حىشىنعكسعز سأزلةردذر. حىشىنعكسعز 
بعر سأز حىشىنعكسعز باشقا بعر سأزنعث مةنعسعنع ظئنعقالص بئرةلمةيدذ.)1( 
ظأزعنع  ظايال  ظذ  ؤة  بةرضةن  هوقذقعنع  تالالش  ظايالعغا  ظادةم  بعر  ظةضةر 
تاللعغان بولسا، بذ تاالق ظةرنعث ظذ ظايال بعلةن يئنعشعشع ظىحىن قايتا نعكاه 
هوقذقعنع  قعلعش  تاالق  حىنكع  هئسابلعنعدذ.  تاالق  بعر  بولعدعغان  كئرةك 
بعز  )حىنكع  هئسابلعنعدذ.  سأزلةردعن  كعناية  بولسا،  تاصشذرذش  ظايالغا 
يذقعرعدا كعناية سأزلةر بعلةن تاالق قعلعنغان ظايال، ظذنعث بعلةن يئنعشعش 
بايان  دةص  كئتعدذ،  بولذص  تاالق  بعر  بولعدعغان  كئرةك  نعكاه  قايتا  ظىحىن 

قعلعص ظأتتذق.(
ظةضةر بعر ظةر ظايالعغا: ظأزعثعزنع تاالق قعلعؤئلعث! دئضةن بولسا، ظذ 
ظايال ظةرنعث شذنداق دئضةنلعكعنع بعلضةن سورذننعث ظأزعدة ظأزعنع تاالق 
قعلعؤئلعش هوقذققا ظعضعدذر. بذ، ظايالغا تالالش هوقذقعنع ظوحذق سأز بعلةن 
بذ  ظادةمنعث  دئضةن  سأزنع  بذ  ظايالعغا  شذثا  هئسابلعنعدذ.  تاصشذرغانلعق 
سأزنع دئضةن ؤاقتعدا تاالقنع نعيةت قعلعشع شةرت ظةمةس. بذ هالدا ظةضةر 
ظايال ظأزعنع تاالق قعلعؤالسا، بذ تاالق ظايال ظعددةت ظعحعدة بولسعال قايتا 
نعكاه قعلمايمذ يئنعشقعلع بولعدعغان بعر تاالق هئسابلعنعدذ. )حىنكع بعز 
يذقعرعدا ظوحذق سأزلةر بعلةن تاالق قعلعنغان ظايال، ظذنعث بعلةن ظعددةت 
ظعحعدة قايتا نعكاه قعلمايمذ يئنعشقعلع بولعدعغان بعر تاالق بولذص كئتعدذ، 

دةص بايان قعلعص ظأتتذق.(
ظةضةر بعر ظادةم ظايالعغا: ظأزعثعزنع تاالق قعلعؤئلعث! دئمةستعن قاحان 
دئضةن  قعلعؤئلعث!  تاالق  ظأزعثعزنع  حئغعثعزدا  خالعغان  ياكع  خالعسعثعز 
بولسا، بذ هالدا ظايالنعث ظأزعنع تاالق قعلعؤئلعش هوقذقع صةقةت شذ سورذننعث 
ظأزعضعال حةكلعنعص قالمايدذ ؤة تاالق هوقذقع صىتىنلةي ظذ ظايالنعث قولعغا 
ظأتكةن هئسابلعنعدذ. )شذنعث ظىحىن ظذ ظايال مةيلع ظذ سورذننعث ظأزعدة 
بولسذن ياكع باشقا يةردة بولسذن خالعغان ؤاقتعدا ظأزعنع تاالق قعلعؤاالاليدذ(. 

))(  »ظةلهعداية«، ) ـ توم، 244 ـ بةت.

تاالق قىلىش ھوقۇقىنى ئايالغا تاپشۇرۇشنىڭ بايانىتاالق قىلىش ھوقۇقىنى ئايالغا تاپشۇرۇشنىڭ بايانى



ظةرنعث بذ سأزعدعن يئنعؤئلعشع توغرا ظةمةس. حىنكع تاالق هوقذقع صىتىنلةي 
ظايالنعث قولعغا تاصشذرذلذش بعلةن ظايال تاالق قعلعش هوقذقعنعث ظعضعسعضة 

ظايالندع. شذنعث ظىحىن ظةر ظذ سأزعدعن يئنعؤااللمايدذ.)1(  
 تاالق ظعشع سعزنعث قولعثعزدا دئضةن سأزمذ تاالق قعلعش هوقذقعنع 
ظايالغا تاصشذرغانلعق هئسابلعنعدذ. شذنعث ظىحىن ظةضةر بعر ظةر ظايالعغا: 
تاالق ظعشع سعزنعث قولعثعزدا دئضةن بولسا، ظةرنعث تاالقنع نعيةت قعلعشع، 
>ظأزع< دئضةن سأزنع ياكع ظذنع ظعصادعلةص بئرعدعغان بعرةر سأزنع دئيعشع 
ؤة ظايالنعث ظأزعنع شذ سورذننعث ظأزعدة ياكع ظةرنعث شذنداق دئضةنلعكعنع 
قولعثعزدا  سعزنعث  ظعشع  تاالق  ظايغعحة  )بعر  ظةر  ياكع  يةردة  ظاثلعغان 
دئضةنضة ظوخشاش( ظايالغا مذددةت توختذتذص بةرضةن بولسا، شذ مذددةتنعث 
توختذتذص  مذددةت  ظايالغا  ظةر  ظةضةر  شةرتتذر.  قعلعؤئلعشع  تاالق  ظعحعدة 
بةرضةن بولسا، ظةر ظذ مذددةتنعث ظعحعدة سأزعدعن يئنعؤااللمايدذ. اهلل تاظاال 

خالعسا بذنعث تةصسعيالتع ظالدعمعزدا كئلعدذ. 
تاالق قعلعش هوقذقعنع ظايالغا تاصشذرذش بولسا، تاالقنع ظةرنعث ظعزنع 
بعلةن باشقعالر حىشىرىدعغان ظعشالرنعث قاتارعدعندذر. تاالقنع ظةرنعث ظعزنع 

بعلةن باشقعالر حىشىرىدعغان ظعشالر ظىح خعلدذر. 
ظذالر بولسا: تاالق قعلعش هوقذقعنع ظايالغا تاصشذرذش، ؤةكعل تةيعنلةش 
ؤة ظةلحع ظةؤةتعش قاتارلعقالردذر. ظةلحع ظةؤةتعش مةسعلةن بذ شةكعلدة بولعدذ: 
ظئرعثعز  ظذنعثغا:  بئرعص  قئشعغا  ظايالنعث  صاالنع  سةن  ظادةمضة  بعر  ظةر 
صاالنع سعزضة: )ظأزعثعزنع( تالالث! دةيدذ، دئضعن، دةيدذ. بذ حاغدا ظذ ظادةم 
ظايالغا ظةرنعث سأزعنع ظعجاد قعلغذحع ظةمةس صةقةت ظةرنعث دئضةن سأزعنع 
يةتكىزضىحع هئسابلعنعدذ. حىنكع ظالعمالر: »ظةلحع )ظةلحعلعككة ظةؤةتكةن 
قعلعنغان  ظعضة  ظةمما  دةيدذ.  كعشعدذر«  يةتكىزضىحع  سأزعنع  ظادةمنعث( 

ظادةم ؤة ؤةكعل بذ هةقتة ظةلحعضة ظوخشعمايدذ.
ظايالغا تاصشذرذلغان ظأزعنع تاالق قعلعؤئلعش هوقذقع ظايالنعث سورذندعن 
تاالق  ظأزعنع  هأكمةن  ياكع  هةقعقةتةن  ظذنعث  ياكع  بعلةن  كئتعشع  قوصذص 
قعلعؤئلعشتعن يىز ظأرىيدعغانلعقعنع ظعصادعلةيدعغان بعرةر ظعشنع قعلعش بعلةن 
بعكار بولذص كئتعدذ. حىنكع ظايالغا تاصشذرذلغان ظأزعنع تاالق قعلعؤئلعش 
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هوقذقع بولسا، ؤةكعل تةيعنلةش ظةمةس ظايالنع ظأزعنع تاالق قعلعؤئلعشقا 
ظعضة قعلعشتذر. شذنعث ظىحىن بذ، ظذ ظايالنعث شذ سورذننعث ظأزعدعال قوبذل 
هةتتا  ظةمةس.  توغرا  يئنعؤئلعشمذ  ظذنعثدعن  شذثا  ؤة  باغلعقتذر  قعلعشعغا 
ظةر  ظاندعن  بةرضةن،  هوقذقعنع  قعلعؤئلعش  تاالق  ظأزعنع  ظايالعغا  ظةر  بعر 
ظايالعنع تاالق قعلعؤةتمةسلعككة قةسةم قعلغان، ظاندعن ظايال ظأزعنع تاالق 
قعلعؤالغان بولسا، بذ هالدا ظةر توغرا رعؤايةتكة ظاساسةن قةسعمعنع بذزغان 
هوقذقعنع  قعلعؤئلعش  تاالق  ظأزعنع  ظايالعغا  ظةر  حىنكع  هئسابالنمايدذ. 
تاصشذرذش بعلةن بذ هوقذق ظةرنعث قولعدعن صىتىنلةي ظايالنعث قولعغا ظأتىص 
كئتعدذ. شذثا ظةضةر ظايال ظأزعنع تاالق قعلعؤالسا، ظذنع ظةر تاالق قعلغان 
هئسابالنمايدذ. )شذنعث ظىحىن ظايالنعث ظأزعنع تاالق قعلعؤئلعشع بعلةن ظةر 
قةسعمعنع بذزغان هئسابالنمايدذ(. ظةضةر ظةر ظايالعنع تاالق قعلعش ظىحىن بعر 
ظادةمنع ؤةكعل قعلغان، ظاندعن مةن ظايالعمنع تاالق قعلمايمةن، دةص قةسةم 
قعلغان، ظاندعن ؤةكعل ظذنعث ظايالعنع تاالق قعلعؤةتكةن بولسا، بذ هالدا ظةر 
قةسعمعنع بذزغان هئسابلعنعدذ. )حىنكع ؤةكعل قويذش بعلةن تاالق قعلعش 
هوقذقع صىتىنلةي ظةرنعث قولعدعن حعقعص كةتمةيدذ. ظةر سأزعدعن يئنعؤالسعمذ 
بولعدذ. شذثا ظةضةر ظذ ظادةمنعث ظايالعنع ؤةكعل تاالق قعلعؤةتكةن بولسعمذ 
شذنعث  هئسابلعنعدذ.  قعلغان  تاالق  ظأزع  ظادةمنعث  ظذ  خذددع  ظايالنع  ظذ 

ظىحىن ظذ ظادةم قةسعمعنع بذزغان هئسابلعنعدذ.(
قعلعؤئتعث!  تاالق  كىندعشعثعزنع  ظأزعثعزنعث  سعز  ظايالعغا:  ظةر  بعر 
دئضةن ياكع بعر ظادةمضة: مئنعث ظايالعمنع تاالق قعلعؤةت دئضةن بولسا، ظةر 
كئيعن بذ سأزعدعن يئنعؤالسعمذ بولعدذ ؤة بذ، شذ سورذننعث ظأزعضة باغلعق 
قولعغا  باشقعالرنعث  صىتىنلةي  هوقذقعنع  قعلعش  )تاالق  بذ  حىنكع  ظةمةس. 

ظأتكىزىش ظةمةس( صةقةت ؤةكعل قويذشتذر.
بعر ظةر ظايالعغا: سةن خالعساث ظأزةثنع تاالق قعلعؤالغعن! دئضةن بولسا، 
بذمذ ؤةكعل قعلعش ظةمةس تاالق قعلعش هوقذقعنع صىتىنلةي ظايالنعث قولعغا 
ظأتكىزضةنلعك هئسابلعنعدذ. شذنعث ظىحىن ظةرنعث بذ سأزعدعن يئنعؤئلعشع 
بعلةن تاالق قعلعش هوقذقعنع  توغرا ظةمةس. تاالق قعلعشقا ؤةكعل قويذش 
صىتىنلةي باشقعسعنعث قولعغا ظأتكىزىؤئتعشنعث ظارعسعدا بةش خعل هأكىمدة 
صةرق بار. مةسعلةن: تاالق قعلعش هوقذقعنع صىتىنلةي باشقعسعنعث قولعغا 
بذ  ظادةمنع  ظذ  يئنعؤااللمايدذ،  سأزعدعن  بذ  ظةر  ؤاقتعدا  بةرضةن  ظأتكىزىص 
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بعلةن  قئلعشع  بولذص  ساراث  ظةرنعث  ظعش  بذ  قالدذرالمايدذ،  ؤةزعصعدعن 
ظارتعص  ظىستىضة  بعرسعنعث  باشقا  ظعش  بذ  حىنكع  كةتمةيدذ.  بولذص  بعكار 
ظىحىن  شذنعث  باغلعقتذر.  سورذنغا  ظةمةس  ظةقعلضة  ظعش  بذ  قويذلغاندذر، 
كعحعك  ؤة  ساراث  ظويلعيالمايدعغان  نةرسعنع  بعر  هوقذقعنع  قعلعش  تاالق 
بالعالرغا تاصشذرذشمذ توغرا بولعدذ. ظةمما ؤةكعل قويذش مةزكذر هالةتلةردة 
ظأتكىزىؤئتعشكة  قولعغا  باشقعسعنعث  صىتىنلةي  هوقذقعنع  قعلعش  تاالق 

ظوخشعمايدذ.)1(

سورذننع ظأزضةرتعشنعث هأكمع

  بذ يةردة شذنع ظةسكةرتعشكة توغرا كئلعدذكع، ظأزعنع تاالق قعلعؤئلعش 
هوقذقع بئرعلضةن ظايالنعث بذ هوقذقع ظذ ظايال شذ هوقذق بئرعلضةن سورذندعن 
قوصمعغانال بولسا، بعكار بولذص كةتمةيدذ. ظةضةر ظذ ظايال ظذ سورذندعن باشقا 
سورذنغا قوصذص سورذن ظالماشتذرغان بولسا، ظذنعثغا بئرعلضةن هوقذق بعكار 
بولذص كئتعدذ. مةسعلةن: ظأرة تذرعؤاتقان ظايالنعث ظولتذرذشع، ظولتذرؤاتقان 
ظايالنعث بعر نةرسعضة يىلىنىشع، بعر نةرسعضة يىلىنىص ظولتذرؤاتقان ظايالنعث 
رذسلذنذص ظولتذرذشع، ظةضةر ظذالرنع حاقعرعص كعرعش ظىحىن قئشعدا ظادةم 
يأتكةلمعسذن  مةيلع  يأتكةلسذن  ظورنعدعن  ظولتذرؤاتقان  مةيلع  بولمعسا 
مةسلعهةتلعشعش ظىحىن دادعسعنع ؤة دادعسعدعن باشقا كعشعلةرنع ؤة ظأزعنعث 
حاقعرعص  ضذؤاهحعالرنع  ظىحىن  قعلعش  ضذؤاهحع  تاللعغانلعقعغا  تاالقنع 
كئرعشع ؤة مئنعص كئتعؤاتقان ظذلذغعنع توختذتذشع سورذننع بذزمايدذ ؤة شذ 
ظعشالرنعث بعرةرسعنع قعلعش بعلةن ظايالنعث ظأزعنع تاالق قعلعش هوقذقع 
بعكار بولذص كةتمةيدذ. ظةمما ظةضةر ظذ ظايال ظورنعدعن قوصذص كةتسة ياكع ظةر 
ظذنعث بعلةن مةجبذرلعغان هالدا جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةن بولسا، بذ 
هالدا ظذ ظايالغا بئرعلضةن هوقذق بعكار بولذص كئتعدذ. حىنكع ظذ ظايال )ظةضةر 
ظةر ظذنعث بعلةن ظذنع مةجبذرالص جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةكحع بولغان 
حاغدا( ظأزعنع تاالق قعلعؤاالي دئسة تاالق قعلعؤاالاليدذ. ظذنعث ظأزعنع تاالق 
قعلعؤالماي ظةرضة ظأزعنع تذتذص بةرضةنلعكع ظذنعث ظأزعنع تاالق قعلعشتعن 

يىز ظأرىضةنلعكعنعث ظاالمعتعدذر.
كئمعنعث هأكمع خذددع ظأينعث هأكمعضة ظوخشاش. شذنعث ظىحىن )ظأزعنع 
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ظورذن  بعلةن  مئثعشع  كئمعنعث  ظايال  بعلةن(  هوقذقع  قعلعؤئلعش  تاالق 
حىشكةن  ظذنعثغا  مئثعشع  كئمعنعث  حىنكع  هئسابالنمايدذ.  ظالماشتذرغان 
ظادةمضة قاراشلعق ظةمةستذر. ظذنعث مئثعشع شامالغا ؤة دئثعزدعكع سذنعث 
كئمعنعث  هوقذق  بئرعلضةن  ظايالغا  ظىحىن  شذنعث  قاراشلعقتذر.  دولقذنعغا 
ظذلذغعنعث  ظايالنعث  بعر  ظةمما  كةتمةيدذ.  بولذص  بعكار  بعلةن  مئثعشع 
هأكمعضة  ماثغانلعقعنعث  ظأزعنعث  ظايالنعث  ظذ  هأكمع  ماثغانلعقعنعث 
ظوخشاش. شذنعث ظىحىن ظايالغا بئرعلضةن هوقذق ظذلذغعنعث مئثعشع بعلةن 
بعكار بولذص كئتعدذ. )يةنع بعر ظةر ظذلذغ ظىستىدعكع ظايالعغا ظأزعنع تاالق 
قعلعؤئلعش هوقذقعنع بةرضةن، ظاندعن ظذ ظايال ظذلذغعنع ماثدذرغان بولسا، 

بذ هالدا ظذ ظايالغا بئرعلضةن ظذ هوقذق بعكار بولذص كئتعدذ.( 
ظأزعنع تاالق قعلعؤئلعش هوقذقع بئرعلضةن ظايال ظولتذرغان هالدا ظذخلعغان، 
ياكع صةرز ناماز ياكع ؤئتعر ياكع نامازنعث سىننةتلعرعنع ظوقذؤاتقان بولسا، 
ظذنع )تاكع ظاخعرغعحة ظوقذص( ظاياغالشتذرغان، ياكع ظوقذؤاتقان بعر رةكةت 
نةصلة نامعزعغا يةنة بعر رةكةت قاتقان، ياكع ظورنعدعن تذرماستعن كعيعمعنع 
بعر  ظازراق  ياكع  ظعحكةن،  ياكع  يعضةن،  نةرسة  بعر  ظازراق  ياكع  كةيضةن، 
نةرسة ظوقذغان، ياكع تةسبعه ظئيتقان، ياكع ظئرعضة: نئمة ظىحىن مئنع ظأز 
ظئغعزعث بعلةن تاالق قعلمايسةن، دئضةن بولسا، ظذنعثغا بئرعلضةن ظذ هوقذق 
بعكار بولذص كةتمةيدذ. حىنكع ظايالنعث سورذننع ظالماشتذرغان هئسابلعنعشع 
ظىحىن ظذنعث تاالققا ظاالقعدار ظعشالردعن قول يعغعص باشقا بعر ظعشقا كعرعشعص 
كئتعشع الزعمدذر. ظةمما مةزكذر هالةتلةردة ظعش ظذنداق ظةمةس. ظةكسعحة 

مةزكذر هالةتلةردة ظعش تاالققا ظاالقعدار بعر شةكعلدعدذر.
سأزع  بذ  ؤة  دئضةن  تالالث!  ظأزعثعزنع  ظايالعغا:  ظادةم  بعر  ظةضةر 
توغرا  نعيةت  بذ  بولسا،  قعلغان  نعيةت  قعلعشنع  تاالق  ظىح  ظايالعنع  بعلةن 
>تالالش<  حىنكع  كةتمةيدذ.(  بولذص  تاالق  ظىح  ظايال  ظذ  )يةنع  بولمايدذ. 
تىرضة بىلىنمةيدذ. ظةمما ظةضةر ظذ ظةر ظايالعغا: سعز )يئنعشعش ظىحىن قايتا 
نعكاه كئرةك بولعدعغان( تاالق ياكع تاالق ظعشع سعزنعث قولعثعزدا دئضةن 
بذ  بولسا،  قعلغان  نعيةت  قعلعشنع  تاالق  ظىح  ظايالعنع  بعلةن  سأزع  بذ  ؤة 
ظأزعثعزنع  ظايالعغا:  ظةر  ظةضةر  كئتعدذ.  بولذص  تاالق  ظىح  ظايال  ظذ  هالدا 
تالالث! دئضةن ؤاقتعدا ظايال: مةن ظأزةمنع تاللعدعم، دئضةن بولسا، ظذ ظايال 
كئتعدذ.  بولذص  تاالق  بعر  بولعدعغان  كئرةك  نعكاه  قايتا  ظىحىن  يئنعشعش 
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شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ ظايال: مةن ظأزةمنع تالاليمةن، دةص كةلضىسع زاماننع 
ظعشلةتسعمذ ظعستعهسانضة ظاساسةن ظذ ظايال يئنعشعش ظىحىن قايتا نعكاه 
كئرةك بولعدعغان بعر تاالق بولذص كئتعدذ. بذ مةسعلعدعكع ظعستعهسان بولسا، 
ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ظذنعثغا ظأزعنع تالالش هوقذقعنع بةرضةن حاغدا ظذنعث: مةن اهلل تاظاالنع ؤة 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  سأزعدذر.  دئضةن  تالاليمةن،  صةيغةمبعرعنع  ظذنعث 
ظاظعشةنعث بذ سأزعنع )ظأزعنعث ظأزعثعزنع تالالث! دئضةن سأزعضة بةرضةن( 
جاؤاب، دةص ظئتعبارغا ظالغان. ظةمما ظةضةر ظةر ظايالعغا: )ظأزعثعزنع تالالث! 
تاالق  مةن  ظذنعثغا:  ظايال  دئضةن،  قعلعؤئلعث،  تاالق  ظأزعثعزنع  دئمةي( 
زاماننع  كةلضىسع  دةص  قعلعمةن،  تاالق  ظأزةمنع  مةن  ياكع  قعلغذحعدذرمةن 
تاالق  بذ سأزع  دئضةن  ظايالنعث  هالدا  بذ  بولسا،  بةرضةن  جاؤاب  ظعشلعتعص 
كةتمةيدذ(.  بولذص  تاالق  بعلةن  دئيعش  شذنداق  ظايال  )يةنع  هئسابالنمايدذ 
حىنكع ظايالنعث دئضةن ظذ سأزع ظةرنعث دئضةن سأزعضة بةرضةن جاؤاب ظةمةس 

)ظأزعنع كةلضىسعدة تاالق قعلعؤالعدعغانلعقعغا بةرضةن( ؤةدة هئسابلعنعدذ.
ظىحىن  حىشىشع  تاالقنعث  ظأتكىنعمعزدةك  قعلعص  بايان  يذقعرعدا  بعز 
بارلعق ساهابعالرنعث بعردةك قارعشع بويعحة ظةر ـ خوتذننعث بعرعنعث تالالش 
دئضةن  تالالش،  حىنكع  شةرتتذر)1(.  ظئلعشع  تعلغا  سأزنع  دئضةن  ظأزع  ؤة 
كئلعشع  بعرلعك  ساهابعالرنعث  ظعشلعتعدعغانلعقع  ظىحىن  تاالق  سأزنعث 
تاالقنعث  بعلةن  ظذ سأز  )يةنع  ظذ سأزنع  يةنة  بعلعنضةن. شذنعثدةك  بعلةن 
حىشكةنلعكعنع( ظعزاهالص بئرعش ظىحىن ظعككع تةرةصتعن بعرعنعث ظأز دئضةن 
سأزنع ظعشلعتعشعمذ بارلعق ساهابعالرنعث بعرلعك كئلعشع بعلةن بعلعندع. 

قئتعم  ظىح  سأزنع  دئضةن  تالالث!  ظأزعثعزنع  ظايالعغا:  ظةر  بعر  ظةضةر 
ياكع ظذنعثدعن كأص دئضةن ؤة ظايال بذنعثغا جاؤاب بئرعص: مةن تاللعدعم 
ياكع شذنداق بعر تاللعدعمكع ياكع بعرعنحعسعنع ياكع ظوتتذردعكعنع ياكع 
ظعمام  ظايال  ظذ  هالةتلةردة  بذ  بولسا  دئضةن  تاللعدعم،  ظاخعردعكعنع  ظةث 
بويعحة  كأزقارعشع  نعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظةبذهةنعفة 
دئضةن سأزنع  تالالث!  ظأزعثعزنع  ظةرنعث  كئتعدذ. حىنكع  بولذص  تاالق  ظىح 
تةكرارلعغانلعقع ظذنعث ظىح تاالق قعلماقحع بولغانلعقعنعث ظاالمعتعدذر. ظةر 
))(  يةنع مةسعلةن: ظةضةر ظةر ظأزعثعزنع تالالث! دئسة، ظايالنعث تاللعدعم، دةص جاؤاب بئرعشع، ظةضةر ظةر تالالث! دئسة، 

ظايالنعث ظأزةمنع  تاللعدعم، دةص جاؤاب بئرعشع تاالقنعث حىشىشع ظىحىن شةرتتذر. ت.
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شذنداق دئضةن ؤاقتعدا )ظايالعنع تاالق قعلعشنع( نعيةت قعلمعسعمذ ظايالع 
تاالق بولذص كئتعدذ. ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف ؤة ظعمام مذهةممةد )اهلل تاظاال 
ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!(: »ظةر ظايالعغا: ظأزعثعزنع تالالث! دئضةن سأزنع 
ظىح قئتعم ياكع ظذنعثدعن كأص دئضةن حاغدا ظايال ظذنعثغا: مةن بعرعنحعسعنع 
بةرسة،  جاؤاب  دةص  تاللعدعم،  ظاخعردعكعنع  ظةث  ياكع  ظوتتذردعكعنع  ياكع 
كئرةك  نعكاه  قايتا  ظىحىن  يئنعشعش  ظةمةس(  تاالق  )ظىح  ظايال  هالدا  بذ 
بولعدعغان بعر تاالق بولذص كئتعدذ« دئدع. هةنةفعي مةزهةصعدة بذ مةسعلعدة 

صةتعؤا بذ ظعككع ظعمامنعث قارعشع بويعحة بئرعلعدذ.)1( 
قعلدعم،  تاالق  ظأزةمنع  مةن  سأزعضة:  مةزكذر  ظةرنعث  ظايال  ظذ  ظةضةر 
ياكع مةن ظأزةمضة تاالقنع تاللعدعم ياكع بعرعنحع تاالقنع تاللعدعم، دئضةن 
جاؤابنع بةرضةن بولسا، بذ هالدا ظذ ظايال توغرا رعؤايةتكة ظاساسةن يئنعشعش 
ظىحىن قايتا نعكاه كئرةك بولعدعغان بعر تاالق بولذص كئتعدذ. حىنكع >تالال< 
شذنعث  قاتارعدعندذر.  سأزلةرنعث  كعناية  سأزلةر  ياسالغان  سأزدعن  دئضةن 
ظىحىن ظذ سأز بعلةن ظايال يئنعشعش ظىحىن قايتا نعكاه كئرةك بولعدعغان 
بعر تاالق بولذص كئتعدذ. ظايال بذ تاالقتعن باشقا تاالقنع حىشىرىشكة ظعضة 
ظةمةس. حىنكع تاالق ظايالنعث سأزعضة قارعتا ظةمةس ظةرنعث )ظايالغا دئضةن( 

سأزعضة قارعتا حىشعدذ)2(.  

ظةرنعث تاالق ظعشعنع ظايالنعث قولعدا قعلعشنعث هأكمع

تاالق  بعلةن  دئيعش  قولعثعزدا  سعزنعث  ظعشعثعز  تاالق  ظايالعغا:  ظةر 
ظعشعنع ظايالنعث قولعدا قعلغان هئسابلعنعدذ. 

ظأزعثعزنع  خذددع  هأكمعمذ  دئيعشنعث  قولعثعزدا  سعزنعث  ظعشع  تاالق 
سعزنعث  ظعشع  تاالق  ظىحىن  شذنعث  ظوخشاش.  هأكمعضة  دئضةننعث  تالالث! 
قولعثعزدا دئضةن ؤاقتعدعمذ ظةرنعث تاالقنع نعيةت قعلعشع، >ظأزع< دئضةن 

))(  >ظةددذررذلمذختار<، 2 ـ توم، 480 ـ بةت. 
)2(  يةنع ظةضةر ظةر ظىح قئتعم ظأزعثعزنع تالالث! دئضةن، ظايال تاللعدعم، دئضةن بولسا، ظايال ظىح تاالق بولذص كئتعدذ. 
حىنكع ظةر ظايالغا ظأزعنع تاالق قعلعؤئلعش هوقذقعنع ظىح تاالقنع ظعصادعلةص بئرعدعغان بعر شةكعلدة بةردع. تاالق شذنعثغا 
قارعتا حىشعدذ. ظةضةر ظةر ظايالعغا: ظأزعثعزنع تالالث! دئضةن، ظايال تاللعدعم، دئضةن بولسا، ظايال ظىح تاالق ظةمةس بعر 
تاالق بولذص كئتعدذ. حىنكع ظةر ظايالغا ظأزعنع تاالق قعلعؤئلعش هوقذقعنع بعر تاالقنع ظعصادعلةص بئرعدعغان بعر شةكعلدة 

بةردع. شذثا تاالق ظذنعثغا قارعتا حىشعدذ. ت.
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سأزنع ياكع ظذنع ظعصادعلةص بئرعدعغان بعرةر سأزنع دئيعشع، ظايالنعث ظأزعنع 
شذنداق  ظةرنعث  بولمعسا  ظأزعدة  سورذننعث  ظذ  ياكع  ظأزعدة  سورذننعث  شذ 
دئضةنلعكعنع ظاثلعغان يةردة ياكع ظةر )بعر ظايغعحة تاالق ظعشع سعزنعث 
قولعثعزدا دئضةنضة ظوخشاش( ظايالغا مذددةت توختذتذص بةرضةن بولسا، شذ 

مذددةتنعث ظعحعدة تاالق قعلعؤئلعشع شةرتتذر. 
ؤاقتعدا  دئضةن  قولعثعزدا  سعزنعث  ظعشع  تاالق  ظايالعغا:  ظةر  ظةضةر 
ظايالعنع ظىح تاالقنع قعلعشنع نعيةت قعلغان ؤة )ظايال ظةرضة ظأزعنع تاالق 
بذ  بولسا،  بةرضةن(  جاؤاب  بعلةن  سأز  بئرعدعغان  ظعصادعلةص  قعلغانلعقعنع 
حاغدا ظايال ظىح تاالق بولذص كئتعدذ. بذ سأزنعث هأكمع بذ هةقتة ظأزعثعزنع 
تالالث! دئضةن سأزنعث هأكمعضة ظوخشعمايدذ)1(. حىنكع >ظعش< دئضةن سأز 
بعرنع ؤة ظذنعثدعن ظىستىدعكع سانالرنع )يةنع خذسذسنع ؤة ظومذمنع( ظأز 
ظعحعضة ظالعدعغان تىرنعث ظعسمعدذر. شذثا ظذ ظادةم قايسعسعنع نعيةت قعلسا، 
شذ حىشعدذ. )يةنع بعر تاالقنع نعيةت قعلسا بعر تاالق، ظىح تاالقنع نعيةت 

قعلسا ظىح تاالق حىشعدذ.( 
ظةضةر ظةر ظايالغا: تاالق ظعشع سعزنعث قولعثعزدا، دئضةن ؤاقتعدا ظايال 
ظذنعثغا: مةن بعر قئتمعدعال ظأزةمنع تاللعدعم ياكع ظأزةمنع قوبذل قعلدعم 
مةندعن  سةن  ياكع  هارامدذرسةن،  ماثا  سةن  ياكع  تاللعدعم  ظعشعمنع  ياكع 
بولذص  تاالق  ياكع  كةتتعم،  ظأزىلىص  سةندعن  مةن  ياكع  كةتكعن  ظأزىلىص 
كةتتعم، دةص جاؤاب بةرسة، ظايال ظىح تاالق بولذص كئتعدذ. حىنكع تاللعدعم، 
دئضةن سأزضة جاؤاب بوالاليدذ.  قولعثعزدا  دئضةن سأز تاالق ظعشع سعزنعث 
حىنكع ظةر، تاالق ظعشع سعزنعث قولعثعزدا دئضةن سأزنع دئضةن ؤاقتعدعمذ 
خذددع ظأزعثعزنع تالالث! دئضةن سأزنع دئضةن ؤاقتعدعكعضة ظوخشاش تاالق 
قعلعش هوقذقعنع ظايالغا ظأتكىزىص بةرضةن هئسابلعنعدذ. شذثا ظةر ظىح تاالق 
قعلعشنع نعيةت قعلعص تذرذص ظايالعغا: تاالق ظعشع سعزنعث قولعثعزدا دئضةن 
ؤاقتعدا ظايال: مةن بعر قئتعمدعال ظأزةمنع تاللعدعم، دئضةن جاؤابنع بةرسة 

ظايال ظىح تاالق بولذص كئتعدذ.
بعر ظةرنعث تاالق ظعشعنع ظايالعنعث قولعدا قعلعشع ظأزعنع تالالش ظعشعنع 
))(  يةنع ظةر ظايالغا: ظىح قئتعم ظةمةس صةقةت بعر قئتعمال ظأزعثعزنع تالالث! دئضةن ؤاقتعدا ظايالنع ظىح تاالق قعلعشنع 
نعيةت قعلغان ؤة ظايال ظةرضة ظأزعنع تاالق قعلغانلعقعنع ظعصادعلةص بئرعدعغان سأز بعلةن جاؤاب بةرضةن بولسا، بذ هالدا 

ظايال ظىح تاالق بولذص كةتمةيدذ. ت. 
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ظذنعثغا ظئسعص قويغانلعق هئسابلعنعدذ. شذنعث ظىحىن ظةضةر ظذ ظايال تئخع 
تاالق  قعزغا:  ظئرعنعث  )قعزنعث  بولسعمذ  قعز  كعحعك  يةتمعضةن  باالغةتكة 
ظعشع سعزنعث قولعثعزدا( دئضةن سأزعضة: قعزنعث دادعسعنعث: قعز ظأزعنع 
تاالق  حىنكع  ظةمةس.  توغرا  بئرعشع  جاؤاب  ظورنعدا  قعزنعث  دةص  تاللعدع، 
ظعشع قعزنعث دادعسعغا ظةمةس قعزنعث ظأزعضة ظئسعص قويذلغان. شذنعثدةك 
قعز  بذنعثغا  قعلعنسا،  قولعدا  دادعسعنعث  قعزنعث  ظعشع  تاالق  ظةضةر  يةنة 
باالغةتكة يةتكةن حوث قعز بولسعمذ دادعسعنعث ظورنعدا قعزنعث )مةسعلةن: 
ظأزةمنع تاللعدعم دةص( جاؤاب بئرعشع توغرا ظةمةس. حىنكع بذ يةردة تاالق 

ظعشع قعزنعث ظأزعضة ظةمةس ظذنعث دادعسعغا ظئسعص قويذلغان.
تاالق حىشىدعغان هةر قانداق بعر سأز )تاالق ظعشع سعزنعث قولعثعزدا( 
دئضةن سأزضة جاؤاب بوالاليدذ. تاالق حىشمةيدعغان هةر قانداق سأز ظذ سأزضة 
جاؤاب بواللمايدذ. مةسعلةن: بعر ظايال: مةن تاالق بولذص كةتتعم ياكع مةن 
بذ  )شذثا  حىشعدذ.  تاالق  بعلةن  سأزلةر  بذ  دئسة  قعلدعم،  تاالق  ظأزةمنع 
سأزلةر تاالق ظعشع سعزنعث قولعثعزدا دئضةن سأزضة جاؤاب بوالاليدذ. يةنع 
بعر ظةر ظايالعغا: تاالق ظعشع سعزنعث قولعثعزدا دئسة، ظايالع: مةن تاالق 
بولذص كةتتعم ياكع مةن ظأزةمنع تاالق قعلدعم دئسة، ظذ ظايال تاالق بولذص 
كئتعدذ.( ظةمما ظذ ظايال ظةرضة: مةن سئنع تاالق قعلدعم، دئضةن سأز بعلةن 
جاؤاب بةرضةن بولسا، بذ هالدا ظايال تاالق بولذص كةتمةيدذ. )حىنكع بذ سأز 
بعلةن تاالق حىشمةيدذ.( حىنكع ظةسلعدة تاالق قعلعنعدعغان ظادةم ظةر ظةمةس 
ظايالدذر. )شذثا ظايالنعث ظةرضة بةرضةن مةن سئنع تاالق قعلدعم، دئضةن سأزع 

ظةرنعث تاالق ظعشع سعزنعث قولعثعزدا دئضةن سأزعضة جاؤاب بذاللمايدذ.( 
مةزكذر قاظعدعنعث ظعحعضة مةن ظأزةمنع تاللعدعم، دئضةن سأز كعرمةيدذ. 
لئكعن  بولمعسعمذ،  قاتارعدعن  تاالق حىشىدعغان سأزلةرنعث  بذ سأز  حىنكع 
ظةرنعث >تاالق ظعشع سعزنعث قولعثعزدا< دئضةن سأزعضة جاؤاب بوالاليدذ. 
ظعحعضة  قاظعدعنعث  مةزكذر  سأزنعث  دئضةن  تاللعدعم<  >ظأزةمنع  مةن 
كعرمةسلعكعنعث سةؤةبع بولسا، بعر ظةر ظايالعغا: سةن ظأزةثنع تاللعغعن! 
دئسة، ظةرنعث بذ سأزنع دئيعشع بعلةن ظايال تاالق بولذص كةتمةيدذ. حىنكع بعز 
يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنىمعزدةك بذ سأز تاالق حىشىردعغان سأزلةردعن 
ظةمةس بةلكع تاالق قعلعش هوقذقعنع ظايالغا تاصشذرذص بئرعدعغان ظايالنع 
تاالق قعلعش ظىحىن ظعشلعتعلعدعغان كعناية سأزلةرنعث قاتارعدعندذر. بذ سأز 
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)ظةسلعدة تاالقنع حىشىرىش ظىحىن ظعشلعتعلمعسعمذ، لئكعن ظذ سأز بعلةن( 
قعياسقا  بويعحة  قارعشع  بعردةك  ساهابعالرنعث  بارلعق  حىشىشع  تاالقنعث 
زعت بعر هالدا سابعت بولغاندذر)1(. شذنعثدةك يةنة >تاالق ظعشع سعزنعث 
قولعثعزدا< دئضةن سأزمذ ظةسلعدة تاالقنع حىشىردعغان سأزلةرنعث قاتارعدعن 
ظةمةس. )بذ سأزمذ خذددع ظأزةثنع تالالث! دئضةن سأزضة ظوخشاش قعياسقا زعت 
هالدا ظايالنع تاالق قعلعش ظىحىن ظعشلعتعلضةندذر.( ضةرحة بذ سأز ظايالنع 
تاللدعم  ظأزةمنع  )مةن  خذددع  لئكعن  ظعشلعتعلسعمذ،  ظىحىن  قعلعش  تاالق 
دئضةن سأزضة ظوخشاش( مةزكذر قاظعدعنعث ظعحعدعن حعقعرؤئلعنمعدع. حىنكع 
ظايالنعث تاالق ظعشع مئنعث قولذمدا دئضةن سأزع ظةرنعث تاالق ظعشع سعزنعث 
ظأزةمنع  مةن  ظايالنعث  ظةمما  بذاللمايدذ.  جاؤاب  سأزعضة  دئضةن  قولعثعزدا 
ظىحىن  بذاللغانلعقع  ظةرنعث مةزكذر سأزعضة جاؤاب  دئضةن سأزع  تاللعدعم، 
مةن ظأزةمنع تاللعدعم دئضةن سأز مةزكذر قاظعدعنعث )يةنع ظةسلعدة تاالق 
حىشمةيدعغان هةر قانداق سأز ظةرنعث تاالق ظعشع سعزنعث قولعثعزدا دئضةن 

سأزضة جاؤاب بواللمايدذ دئضةن قاظعدعنعث( ظعحعدعن حعقعرؤئلعندع.)2( 
ظةضةر ظايال ظئرعنعث تاالق ظعشع سعزنعث قولعثعزدا دئضةن سأزعضة: مةن 
ظأزةمنع بعر تاالق قعلدعم ياكع بعر تاالق بعلةن ظأزةمنع تاللعدعم، دئضةن 
سأز بعلةن جاؤاب بةرضةن بولسا، بذ هالدا ظايال ظةرضة ضةرحة )ظايال ظعددةت 
ظعحعدعال بولسا قايتا نعكاه قعلماستعنمذ ظذنعث بعلةن( يئنعشقعلع بولعدعغان 
تاالق حىشىدعغان تاالقنعث ظوحذق سأزلعرع بعلةن جاؤاب بةرضةن بولسعمذ، 
لئكعن ظايال )ظعددةت ظعحعدعال بولسا قايتا نعكاه قعلماستعن ظذنعث بعلةن 
يئنعشقعلع بولعدعغان بعر تاالق ظةمةس يئنعشعش ظىحىن قايتا نعكاه كئرةك 
بولعدعغان( بعر تاالق بولذص كئتعدذ. حىنكع بذ يةردة ظئتعبارغا ظئلعنعدعغان 
ظايالغا  يةردة  بذ  ظةر  سأزعدذر.  ظةرنعث  بةلكع  ظةمةس  سأزع  ظايالنعث  سأز 
)ظأزعنع تاالق قعلعؤئلعش ظعشعنع ظايال بعلةن يئنعشعش ظىحىن قايتا نعكاه 
كئرةك بولعدعغان( سأز بعلةن تاصشذردع. ظةر ظايالغا ظأزعنع تاالق قعلعؤئلعش 
بولعدعغان سأز  كئرةك  نعكاه  قايتا  ظىحىن  يئنعشعش  بعلةن  ظذنعث  ظعشعنع 
بعلةن تاصشذرغانلعقع ظىحىن ظايال ظةرضة ظأزع بعلةن يئنعشعش ظىحىن قايتا 
نعكاه كئرةك بولمايدعغان سأز بعلةن جاؤاب بةرسعمذ ظايال يئنعشعش ظىحىن 
))(  يةنع قعياس بويعحة ظئيتقاندا بذ سأز بعلةن تاالق حىشمةيدذ. لئكعن بذ سأز بعلةن تاالقنعث حىشىدعغانلعقعغا بارلعق 

ساهابعالر بعرلعككة كةلضةنلعكع ظىحىن ضةرحة قعياسقا زعت بولسعمذ ظذ سأز بعلةن تاالق حىشعدذ. ت. 
)2(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 482 ـ بةت.

272273

ئەرنىڭ تاالق ئىشىنى ئايالنىڭ قولىدا قىلىشىنىڭ ھۆكمىئەرنىڭ تاالق ئىشىنى ئايالنىڭ قولىدا قىلىشىنىڭ ھۆكمى



272273

قايتا  ظىحىن  يئنعشعش  ظةمةس  تاالق  بعر  بولمايدعغان  كئرةك  نعكاه  قايتا 
نعكاه كئرةك بولعدعغان بعر تاالق بولذص كئتعدذ. 

بعر ظادةم ظايالعغا: بىضىن ؤة ظأضىنلىككة تاالق ظعشع سعزنعث قولعثعزدا 
كئحة  ظارعسعدعكع(  ظأضىنلىكنعث  بعلةن  )بىضىن  هالدا  بذ  بولسا،  دئضةن 
بئرعلضةن(  توختذتذلذص  ظىحىن  قعلعؤئلعش  تاالق  ظأزعنع  ظذنعث  )ظايالغا 
ظأضىنلىك  بعلةن  سأز  دئضةن  بىضىن  حىنكع  كعرمةيدذ.  ظعحعضة  مذددةتنعث 
قعلعؤئلعش  تاالق  )ظأزعنع  هالدا  ظايرعم  ـ  ظايرعم  ظايالنع  ظذ  سأز  دئضةن 
سأز  دئضةن  بىضىن  بعلةن  شذنعث  هئسابلعنعدذ.  قعلعش  ظعضة  هوقذقعغا( 
دئضةن  ظأضىنلىك  ظارقعسعدعكع  بئرعشتة(  ظايالغا  هوقذقعنع  قعلعش  )تاالق 
سأز بعلةن هئحقانداق ظاالقعسع يوق ظايرعم بعر سأز هئسابلعنعدذ. بىضىن 
ؤة ظأضىنلىككة تاالق ظعشع سعزنعث قولعثعزدا دئضةن سأز )سأزنع سأزضة 
ظةضةشتىرىص ظةمةس( خذددع بعر جىملعنع بعر جىملعضة ظةضةشتىرىص ظئيتقان 
قولعثعزدا  سعزنعث  ظعشع  تاالق  بىضىن  خذددع  سأز  ظذ  يةنع  هئسابلعنعدذ. 
ؤة ظأضىنلىككة تاالق ظعشع سعزنعث قولعثعزدا دئضةنلعك بولعدذ. ظةضةر ظذ 
ظادةم ظايالعغا: بىضىن تاالق ظعشع سعزنعث قولعثعزدا دئضةن بولسا، كئحة بذ 
مذددةتنعث ظعحعضة كعرمةيتتع، شذنعثدةك يةنة بىضىن تاالق ظعشع سعزنعث 
قولعثعزدا ؤة ظأضىنلىككة تاالق ظعشع سعزنعث قولعثعزدا، دةص جىملعنع بعر 
جىملعضة ظذالص دئضةن ؤاقتعدعمذ كئحة بذ مذددةتنعث ظعحعضة كعرمةيدذ. بذ 
هالدا ظةضةر ظايال بىضىنع ظأزعنع تاالق قعلعشنع رةت قعلسا، ظذنعث ظأزعنع 
تاالق قعلعؤئلعش هوقذقع صةقةت ظأضىنلىكنعث ظعحعدعال قالعدذ. ظةضةر ظذ ظايال 
ظأزعنع كئحعدة تاالق قعلعؤالسا، بذ تاالق توغرا بولمايدذ. )حىنكع بعز بعر 
ظاز يذقعرعدا ظةرنعث مةزكذر شةكعلدة ظايالغا توختذتذص بةرضةن مذددعتعنعث 

ظعحعضة كئحة كعرمةيدذ، دةص بايان قعلدذق.( 
ظةضةر بعر ظةر ظايالعغا: بىضىن ؤة ظةتة تاالق ظعشع سعزنعث قولعثعزدا 
دئضةن بولسا، بذ هالدا )بىضىن بعلةن ظةتعنعث ظارعسعدعكع( كئحة بذ مذددةت 
ظعحعضة كعرعدذ. ظةضةر ظذ ظايال بىضىنع ظأزعنع تاالق قعلعشنع رةت قعلسا، 
حىنكع  ظةمةس.  ظعضة  هوقذقعغا  قعلعش  تاالق  ظأزعنع  ظةتعسع  ظايال  ظذ 
بعلةن  بىضىن  سأز  دئضةن  قولعثعزدا  سعزنعث  ظعشع  تاالق  ظةتة  ؤة  بىضىن 
ظأزعنع  )ظايالغا  ظىحىن  بولمعغانلعقع  بعرسع  كىندىزدعن  ظارعسعدا  ظةتةنعث 
بةرضةنلعك  قئتعم  بعر  ظةمةس(  قئتعم  ظعككع  هوقذقعنع  قعلعؤئلعش  تاالق 
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هئسابلعنعدذ. شذثا بذ سأز خذددع ظعككع كىن ظعحعدة تاالق ظعشع سعزنعث 
قولعثعزدا دئضةنضة ظوخشاش ظايالغا ظأزعنع تاالق قعلعؤئلعش هوقذقعنع بعر 
قئتعمال بةرضةن هئسابلعنعدذ. تعلنعث قاظعدعسع ؤة ظأرص ـ ظادةت جةهةتتعن بذ 
سأزنعث ظعحعضة )بىضىن بعلةن ظةتةنعث( ظارعسعدعكع كئحعمذ كعرعدذ. )شذثا 
ظةتعسع  ظذنعث  قعلعؤاتسا،  رةت  بىضىنع  قعلعؤئلعشنع  تاالق  ظأزعنع  ظايال 
ظأزعنع تاالق قعلعؤئلعش هوقذقع يوق. حىنكع ظذنعثغا بئرعلضةن هوقذق بعر 

قئتعملعقدذر.(
ظةضةر بعر ظةر ظايالعغا: بىضىن تاالق ظعشع سعزنعث قولعثعزدا ؤة ظةتة 
ـ  ظايرعم  سأز  بذ  هالدا  بذ  بولسا،  دئضةن  قولعثعزدا  سعزنعث  ظعشع  تاالق 
ظايرعم ظعككع سأز هئسابلعنعدذ. شذثا ظةضةر ظايال بىضىن ظئرعنعث ظةمرعدة 
قئلعشنع ياكع ظأزعنع تاالق قعلعؤئلعشنع تاللعغان بولسا، ظذ ظايال ظةتعسع 
ظايرعم  ـ  ظايرعم  سأزنع  ظايالغا  ظةر  حىنكع  ظعضة)1(.  هوقذقعغا  تالالش  يةنة 
ظعككع قئتعم تةكرارلعدع. بذنداق قعلغانلعق ظةرنعث ظايالغا بةرضةن ظأزعنع 
تاالق قعلعؤئلعش هوقذقعنعث ظعككع قئتعم ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ. 
شذثا ظذ ظايالنعث  ظذ ظعككع قئتعملعقنعث بعر قئتعملعقعنع رةت قعلغانلعقع 
ظذنعث يةنة بعر قئتعملعقعنع رةت قعلغانلعق هئسابالنمايدذ. ظةضةر ظذ ظايال 
ظذنع  ظةر  ظاندعن  قعلعؤالغان،  تاالق  ظأزعنع  تالالص  ظأزعنع  كىنع  بعرعنحع 
ظةتعسع تاث يذرذشتعن ظعلضعرع ظةمرعضة يةنة ظالغان بولسا، ظذ ظايال ظةتعسع 
ظةر  حىنكع  قعلعؤاالاليدذ.  تاالق  خالعسا،  قعلعؤئلعشنع  تاالق  يةنة  ظأزعنع 
ظذنعثغا ظأزعنع تاالق قعلعؤئلعش هوقذقعنع ظعككع قئتعم بةرضةن. شذثا ظذ 
ظايالنعث بعر قئتعملعق هوقذقعنع قوللعنعص ظأزعنع تاالق قعلعؤئلعشع ظذنعث 
يةنة بعر قئتعملعق هوقذقعنع قوللعنعص ظأزعنع تاالق قعلعؤئلعشعنع حةكلةص 

قويمايدذ.)2(
س: ظةضةر ظةر ظايالنع )ظذنعث بعلةن يئنعشعش ظىحىن قايتا نعكاه كئرةك 
بولعدعغان( بعر تاالق قعلعؤاتسا، ظايالغا بئرعلضةن ظأزعنع تاالق قعلعؤئلعش 

هوقذقع بعكار بولذص كئتةمدذ؟ 
ج: ظةضةر ظايالغا بئرعلضةن ظأزعنع تاالق قعلعؤئلعش هوقذقع شذ ؤاقعتنعث 
))(  يةنع مةسعلةن: ظةضةر ظذ ظايال بىضىن ظئرعنعث ظةمرعدة قئلعشنع تاللعغان بولسا، ظذ ظايال ظةتعسع ظذنع رةت قعلعص 

ظأزعنع تاالق قعلعؤالسعمذ بولعدذ. ت. 
)2(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 483 ـ بةت.
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بعلةن  )ظذنعث  ظايالنع  ظةرنعث  بولسا،  هوقذق  قعلعنعدعغان  ظعجرا  ظأزعدة 
يئنعشعش ظىحىن قايتا نعكاه كئرةك بولعدعغان( بعر تاالق قعلعؤئتعشع بعلةن 
هوقذق  مةزكذر  بئرعلضةن  ظايالغا  ظةمما  كئتعدذ.  بولذص  بعكار  هوقذق  ظذ 
مةسعلةن: ظةضةر سةن ظأيضة كعرسةث تاالق ظعشع سعزنعث قولعثعزدا دئضةنضة 
ياكع  يىز بعرعشعضة باغالص قويذلغان هوقذق بولغان  بعر ظعشنعث  ظوخشاش 
ؤاقعت  ظوخشاش  دئضةنضة  قولعثعزدا!  ظعشع سعزنعث  تاالق  هةصتعضعحة  بعر 
توختذتذلذص بئرعلضةن هوقذق بولغان بولسا، بذ هالدا ظةرنعث ظايالنع )ظذنعث 
بعلةن يئنعشعش ظىحىن قايتا نعكاه كئرةك بولعدعغان( بعر تاالق قعلعؤئتعشع 
خالعسا  تاظاال  اهلل  بعز  حىنكع  كةتمةيدذ)1(.  بولذص  بعكار  هوقذق  ظذ  بعلةن 
ظالدعمعزدا ظةضةر تاالق بعر ظعشنعث يىز بئرعشعضة باغالص قويذلغان بولمعسا، 
بعر  بولعدعغان  كئرةك  نعكاه  قايتا  ظىحىن  يئنعشعش  بعلةن  ظذنعث  ظايالنع 
تاالق قعلعؤاتقان ظادةم ظذ ظايالنع يةنة ظذنعث بعلةن يئنعشعش ظىحىن قايتا 
قعلعمعز.  بايان  قعلعؤاتالمايدعغانلعقعنع  تاالق  بعر  بولعدعغان  كئرةك  نعكاه 
كئرةك  نعكاه  يئثع  ظىحىن  يئنعشعش  بعلةن  )ظذنعث  ظايالنع  ظةر  ظةضةر 
قايتا  بولسا  ظعحعدعال  ظعددةت  بعلةن  ظذنعث  ظةمةس(  تاالق  بعر  بولعدعغان 
نعكاه قعلماستعن يئنعشقعلع بولعدعغان بعر تاالق قعلعؤاتقان بولسا، بذ هالدا 
بئرعلضةن  ظايالغا  ظذ  بويعحة  قارعشع  بعردةك  مةزهةصعدعكعلةرنعث  هةنةفعي 

هوقذق بعكار بولذص كةتمةيدذ. 
مةسعلعدعن  دئضةن  قولعثعزدا  سعزنعث  ظعشع  تاالق  فعقهعشذناسالر 

تأؤةندعكع شاخحة مةسعلعلةرنع حعقاردع: 
● بعر ظادةم بعر ظايال بعلةن تاالق ظعشعنعث ظذ ظايالنعث قولعدا بولذش 
شةرتع بعلةن ظأيلةنضةن بولسا، بذ ظأيلعنعش توغرا بولعدذ. ظةضةر ظذ ظايال 
قولعدا  ظأزعنعث  ظعشعنع  تاالق  ظةرنعث  تذرذص(  قعلعؤالماي  تاالق  )ظأزعنع 
قعلغانلعقعنع دةؤا قعلسا، ظذنعث بذ داؤاسعغا قوالق سئلعنمايدذ. ظةضةر ظذ ظايال 
مةزكذر شةرتكة ظاساسةن ظأزعنع تاالق قعلعؤالغاندعن كئيعن ظةرنعث تاالق 
))(  يةنع بعر ظةر ظايالعغا: تاالق ظعشع سعزنعث قولعثعزدا دئضةن، ظاندعن ظذ ظايال ظأزعنع تاالق قعلعؤئلعشتعن بذرذن 
ظةر ظذ ظايالنع ظذنعث بعلةن يئنعشعش ظىحىن قايتا نعكاه كئرةك بولعدعغان بعر تاالق قعلعؤاتقان بولسا، بذ هالدا ظايالغا 
بئرعلضةن ظذ هوقذق بعكار بولذص كئتعدذ. ظةمما ظةر ظايالعغا: ظةضةر سعز قورذغا كعرسعثعز تاالق ظعشع سعزنعث قولعثعزدا 
ياكع صاالنع بعر هةصتعنعث ظعحعدة تاالق ظعشع سعزنعث قولعثعزدا دئضةن، ظاندعن ظذ ظايال ظأزعنع تاالق قعلعؤالعدعغان 
تاالق  بعر  بولعدعغان  كئرةك  نعكاه  قايتا  ظىحىن  يئنعشعش  بعلةن  ظذنعث  ظايالنع  ظذ  ظةر  بولغعحة  كئلعص  يئتعص  ؤاقعت 
قعلعؤاتقان بولسا، بذ هالدا ظايالغا بئرعلضةن ظذ هوقذق بعكار بولذص كةتمةيدذ. يةنع ظايال ظأزعنع تاالق قعلعؤالعدعغان 

ؤاقعت يئتعص كةلضةندة ظأزعنع تاالق قعلعؤئلعشنع خالعسا ظأزعنع تاالق قعلعؤاالاليدذ. ت.
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قعلعؤالغانلعقعنع  تاالق  ظأزعنع  ياكع  قعلغانلعقعنع  قولعدا  ظأزعنعث  ظعشعنع 
دةؤا قعلغان بولسا، بذ هالدا ظذ ظايالنعث بذ داؤاسعغا قوالق سئلعنعدذ.     

هوقذقعنع  قعلعؤئلعش  تاالق  ظأزةمنع  ماثا  ظةر  ظأزةمنع  مةن  ظايال:   ●
تاالق  يأتكةلمةستعن  يةرضة  بعر  سورذندعن  ظذ  ظأزعدعال  سورذننعث  بةرضةن 
قعلعؤالدعم، دئضةن ظةمما ظةر بذنعثغا ظعنكار قعلعص ظذ ظأزعنع ظذ سورذندعن 
باشقا بعر يةرضة يأتكةلضةندعن كئيعن تاالق قعلعؤالدع، دئضةن بولسا، بذ هالدا 
ظأزعنع  ظايالغا  ظأزعنعث  ظةرنعث  ظئلعنعدذ. حىنكع  ظئتعبارغا  ظايالنعث ضعصع 
ظايالنعث  بعلةن  قعلعشع  ظعقرار  بةرضةنلعكعنع  هوقذقعنع  قعلعؤئلعش  تاالق 
ظايالنعث  ظذ  شذثا  تئصعلدع.  سةؤةبع  هوقذقعنعث  قعلعؤئلعش  تاالق  ظأزعنع 
باشقا بعر يةرضة يأتكةلمةستعن ظأزعنع تاالق قعلعؤئلعشع كىحلىك ظعهتعمالغا 

بةكرةك يئقعندذر.
● بعر ظةر ظايالعغا: ظةضةر سةن هئحقانداق خاتالعق ظأتكةزمعسةثمذ مةن 
سئنع ظذرذدعغان بولسام، تاالق ظعشع سئنعث قولعثدا بولسذن! دئضةن، ظاندعن 
ظةر ظذنع ظذرغان، ظاندعن ظذ ظعككعسع ظعختعالصلعشعص قالغان، يةنع ظةر: مةن 
سئنع سةن خاتالعق ظأتكةزضةنلعكعث ظىحىن ظذردذم، دئضةن، ظايال: سةن مئنع 
هالدا  بذ  بولسا،  دئضةن  ظذردذث،  ظأتكةزمعسةممذ  خاتالعق  هئحقانداق  مةن 
ظةرنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. حىنكع ظةر )تاالقنعث حىشىشعضة( ظعنكار 
قعلغذحعدذر. ظةضةر ظايال ظةرنعث ظأزعنع هئحقانداق خاتالعق ظأتكىزمعسعمذ 
ظذرغانلعقعنع ظعسصاتاليدعغان بعرةر صاكعت كأرسةتسة، ظايالنعث كأرسةتكةن 
ظعشنع  بعر  بةرمعضةن  يىز  ضةرحة  صاكعت  بذ  قعلعنعدذ.  قوبذل  صاكعتع  بذ 
ظعسصاتالص كةلضةن بولسعمذ صاكعت ظايالغا قويذلغان بعر شةرتكة )يةنع ظةضةر 
بولسام،  ظذرذدعغان  سئنع  مةن  ظأتكةزمعسةثمذ  خاتالعق  هئحقانداق  سةن 
تاالق ظعشع سئنعث قولعثدا بولسذن! دئضةن شةرتكة( ظاساسةن كةلضةنلعكع 
ظىحىن ظذ صاكعت قوبذل قعلعنعدذ. حىنكع قويذلغان شةرت ؤذجذدقا حعقمعغان 

تةقدعردعمذ ظذنع صاكعت بعلةن ظعسصاتالش توغرعدذر.     
تاالق  ظايالنع  ظذ  ظةرنعث  ظئرعدعن  ظايالنعث  دادعسع  ظايالنعث  بعر   ●
قعلعؤئتعشعنع تةلةص قعلغان، ظاندعن ظةر ظايالنعث دادعسعغا: مةندعن تةلةص 
قعلغان ظعشنع سةن خالعغان بويعحة قعلغعن! دئضةن ظاندعن ظايالنعث دادعسع 
حعقعص ظذ ظايالنع )ظذنعث ظئرعنعث ظورنعدا( تاالق قعلغان بولسا، بذ هالدا ظةضةر 
ظةر )ظايالنعث دادعسعغا: مةندعن تةلةص قعلغان ظعشنع سةن خالعغان بويعحة 

276277

ئايالنى تاالق قىلىشنى ئۇنىڭ خالىشىغا قويۇپ بېرىشئەرنىڭ تاالق ئىشىنى ئايالنىڭ قولىدا قىلىشىنىڭ ھۆكمى



276277

قعلغعن! دئضةن سأزع بعلةن( ظايالنع  تاالق قعلعش هوقذقعنع ظذ ظايالنعث 
دادعسعغا بئرعشنع مةقسةت قعلمعغان بولسا، ظايال تاالق بولذص كةتمةيدذ. بذ 
هةقتة ظةرنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. حىنكع ظةرنعث دئضةن مةزكذر سأزع 
ظذنع  ظوخشاش،  دئضةنضة  قعلعؤال!  تاالق  قعزعثنع  كةلسة  قولذثدعن  ظةضةر 
مازاق قعلعش ظىحىن ظئيتعلغان سأز بولذشعنعثمذ ظعهتعماللعقع بولغانلعقع 
بةرضةنلعك  حوقذم  دادعسعغا  ظذنعث  هوقذقعنع  قعلعش  تاالق  ظايالنع  ظىحىن 

هئسابالنمايدذ. 
● بعر ظادةم ظايالعنع تاالق قعلعش ظعشعنع ظعككع ظادةمضة تاصشذرغان، 
ظاندعن ظذ ظعككعسعنعث بعرع بئرعص ظذ ظايالنع تاالق قعلعؤاتقان بولسا، بذ 
هالدا ظذ تاالق حىشمعضةن بولعدذ. حىنكع ظايالنعث ظئرع ظايالنع تاالق قعلعش 
هوقذقعنع ظعككع ظادةمضة بةردع. بذ خذددع ظايالنع تاالق قعلعش ظعشعنع ظذ 
تاالق  )ظايالنعث  ظورنعدا.  قويغاننعث  باغالص  قعلعشعغا  تاالق  ظعككعسعنعث 
ظةضةر  شةرت.(  قعلعشع  تاالق  بئرعص  ظعككعسعنعث  ظذنع  ظىحىن  قعلعنعشع 
دئضعنعدةك  ظةرنعث  ظعش  قعلسا،  تاالق  ظذنع  بئرعص  بعرع  ظعككعسعنعث  ظذ 

بولمعغانلعقع ظىحىن ظذ ظايال تاالق بولذص كةتمةيدذ.

ظايالنع تاالق قعلعشنع ظذنعث خالعشعغا قويذص قويذش

مانا بذ تاالق قعلعش هوقذقعنع ظايالغا تاصشذرذشنعث ظىحىنحع تىرعدذر. 
ظايالنع تاالق قعلعشنع ظذنعث خالعشعغا قويذص قويذش دئضةن سأزدعن ظايالغا 
>ظةضةر خالعساث< دئضةن سأز ظوحذق ظاشكارا دئيعلعدذ، دئضةن مةنا كأزدة 
تذتذلمايدذ. بذنعثدعن >ظةضةر خالعساث< دئضةن مةنانع ظأز ظعحعضة ظالغان 
بعر هالةت مةقسةتتذر، دئضةنلعك كأزدة تذتذلعدذ. مةسعلةن: بعر ظةر ظايالعغا: 
>ظةضةر خالعساث< دئضةن سأزنع دئمةيال ظأزعثعزنع تاالق قعلعؤئلعث! دئضةن 
بولسا، بذ سأز خذددع ظةضةر خالعساث ظأزعثعزنع تاالق قعلعؤئلعث! دئضةن 
سأزنعث ظورنعدعدذر. شذثا ظايال شذ سورذننعث ظأزعدة ظأزعنع تاالق قعلعؤئلعش 
قويذلغاندذر.  قويذص  خالعشعغا  ظذنعث  ظعشع  تاالق  حىنكع  ظعضة.  هوقذقعغا 

ظذنعث ظأزعنع تاالق قعلعؤئلعشع ظذنعث خالعغانلعقعنعث ظاالمعتعدذر. 
ظةضةر بعر ظةر ظايالعغا: ظةضةر خالعساث ظأزعثنع بعر تاالق قعلعؤال! دئضةن 
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ؤة ظايال: مةن ظأزةمنع بعر تاالق قعلدعم، دئضةن بولسا، ظذ ظايال تاالق بولذص 
تاالقنع  ظأزعنعث  قعلعؤالغانلعقع  تاالق  ظأزعنع  ظايالنعث  ظذ  حىنكع  كئتعدذ. 

خالعغانلعقعنعث نعشانعسعدذر. 
بعر ظةر ظايالعغا: سةن ظأزةثنع تاالق قعلعؤال! دئضةن ؤة هئحقانداق بعر 
ظعشنع نعيةت قعلمعغان ياكع بعر تاالق ؤة ياكع ظعككع تاالق قعلعشنع نعيةت 
قعلغان، ظاندعن ظذ ظايال ظأزعنع تاالق قعلعؤالغان بولسا، بذ هالدا ظايال )ظذنعث 
بعلةن ظعددةت ظعحعدعال بولسا قايتا نعكاهسعزمذ( يئنعشقعلع بولعدعغان بعر 
تاالق بولذص كئتعدذ. ظةضةر ظذ ظايال ظأزعنع ظىح تاالق قعلعؤالغان ؤة ظةرمذ 
ظذنع ظىح تاالق قعلعشنع نعيةت قعلغان بولسا، بذ هالدا ظايال مةيلع تاالق 
دئضةن سأزنع بعر قئتعمدعال دةص مةن ظأزةمنع ظىح تاالق قعلعؤالدعم، دئسذن 
مةيلع ظايرعم ـ ظايرعم دةص ظىح قئتعم مةن ظأزةمنع تاالق قعلعؤالدعم، مةن 
ظأزةمنع تاالق قعلعؤالدعم، مةن ظأزةمنع تاالق قعلعؤالدعم، دئسذن ظايال ظىح 

تاالق بولذص كئتعدذ. 
ظةضةر كأص خوتذنلذق بعر ظادةم ظاياللعرعنعث بعرعضة: سةن ظاياللعرعمنعث 
ظعحعدعن خالعغعنعثنع تاالق قعلعؤةتكعن! دئضةن بولسا، مةزكذر ظايال ظةرنعث 
ظعحعضة  ظاياللعرعنعث  كئتعدعغان  قعلعنعص  تاالق  خالعسا(  ظايال  )مةزكذر 
كعرمةيدذ. )يةنع ظةضةر ظذ ظايال ظأزعنع تاالق قعلعشنع خاالص ظأزعنع تاالق 
قعلغان بولسا، بذ تاالق توغرا بولمعغان بولعدذ ؤة ظذ ظايال تاالق قعلعنغان 

هئسابالنمايدذ.( 
ظةر ظايالعغا: ظأزعثعزنع تالالث! تاالق ظعشع سعزنعث قولعثعزدا! ظةضةر 
قعلعش  تاالق  ظعبارةت  دئضةنلةردعن  قعلعؤالغعن!  تاالق  ظأزةثنع  خالعساث 
ظارقعلعق  دئيعش  بعرةرسعنع  تىرعنعث  ظىح  تاصشذرذشنعث  ظايالغا  هوقذقعنع 
بذ  كئيعن  بولغاندعن  بئرعص  هوقذقعنع  قعلعؤئلعش  تاالق  ظأزعنع  ظايالعغا 
سأزعدعن يئنعؤااللمايدذ. حىنكع مةزكذر سأزلةرنعث هةممعسعدة تاالق قعلعش 
ظعشعنع ظايالنعث خالعشعغا قويذص قويذش مةناسع بار. مةزكذر سأزلةر تاالق 
قعلعش هوقذقعنع ظايالغا ظعضة قعلعص بئرعشتعن ظعبارةت بعر ظعش بولغانلعقع 
ظأزعنع  حاغدا  ظئرعشكةن  هوقذقعغا  قعلعؤئلعش  تاالق  ظأزعنع  ظايال  ظىحىن 
مةزكذر  ظةر  ظةضةر  لئكعن  الزعم.  قعلعؤئلعشع  تاالق  ظأزعدعال  سورذننعث  شذ 
سأزلةرضة >قاحان خالعساث< دئضةنضة ظوخشاش مةزكذر سأزنعث هةممة حاغدا 
كىحكة ظعضة ظعكةنلعكعنع ظعصادعلةص بئرعدعغان بعرةر سأزنع قوشذص دئضةن 
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بولسا، بذ هالدا ظذ ظايال ظأزعنع خالعسا شذ سورذننعث ظأزعدة، خالعسا باشقا 
يةردة تاالق قعلعؤئلعش هوقذقعغا ظعضة)1(. 

بعر ظادةم ظعككعنحع بعر ظادةمضة: ظةضةر ظايالعم تاالقنع خالعسا ظايالعمنع 
تاالق قعلعؤاتقعن! دئضةن بولسا، ظةضةر ظذ ظايال تاالقنع خالعمعسا ظعككعنحع 
ظذ ظادةم )ظذ ظايالنعث ظئرعنعث نامعدعن ظذ ظايالنع تاالق قعلعدعغان( ؤةكعل 
يئتعص  سأزع(  مةزكذر  )ظئرعنعث  ظذنعثغا  ظايال  ظذ  ظةضةر  هئسابالنمايدذ. 
كةلضةن سورذننعث ظأزعدة تاالقنع خالعسا ظعككعنحع ظادةم ظذ ظايالنع ظأزع 
ظولتذرؤاتقان شذ سورذننعث ظأزعدة تاالق قعلعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم ظولتذرؤاتقان 
ؤةكعللعك  بةرضةن  ظذنعثغا  ظئرع  ظايالنعث  بولسا،  كةتكةن  قوصذص  يئرعدعن 
ظادةمضة  ظذ  ظىحىن  قعلعؤئتعش  تاالق  ظايالنع  حىنكع  كئتعدذ.  بولذص  بعكار 
بئرعلضةن ؤةكعللعك ظايالنعث تاالقنع خالعشعغا قاراشلعقتذر. ظايالنعث خالعشع 
بولسا صةقةت )ظايال ظئرعنعث شذ سأزعنع ظاثلعغان( سورذنغعال قاراشلعقتذر. 
شذنعثدةك ظذ ظادةمضة بئرعلضةن ؤةكعللعكمذ شذ سورذننعث ظأزعضعال قاراشلعق 

بولعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم ظايالعغا: سعز ظأزعثعزنع ظعككع ياكع ظىح تاالق قعلعؤئلعث! 
دئضةن ؤة شذنعث بعلةن ظايال ظأزعنع بعر تاالق قعلغان بولسا، بذ هالدا ظذ 
ظايال )ظذنعث بعلةن ظعددةت ظعحعدعال بولسا قايتا نعكاهسعزمذ( يئنعشقعلع 
بولعدعغان بعر تاالق بولذص كئتعدذ. حىنكع ظةرنعث ظذ ظايالغا )ظأزعنع تاالق 
قعلعؤئلعش هوقذقعنع بئرعش ظىحىن( ظعشلةتكةن سأزع )ظايالنع تاالق قعلعش 
يذقعرعدا  )بعز  قاتارعدعندذر.  سأزلةرنعث  ظوحذق  ظعشلعتعلعدعغان(  ظىحىن 
كةتكةن  قعلعنعص  تاالق  بعلةن  سأزلةر  ظوحذق  ظأتكىنعمعزدةك  قعلعص  بايان 
ظايال ظعددةت ظعحعدعال بولسا، قايتا نعكاهسعزمذ يئنعشقعلع بولعدعغان بعر 
تاالق بولذص كئتعدذ.( شذنداق بولغان ظعكةن ظايال ظعددةت ظعحعدعال بولسا، 
ظةرنعث  تاالقمذ  بعر  بولعدعغان  يئنعشقعلع  بعلةن  ظذنعث  نعكاهسعزمذ  قايتا 
ظايالغا دئضةن >سعز ظأزعثعزنع ظعككع ياكع ظىح تاالق قعلعؤئلعث!< دئضةن 

سأزعنعث ظعحعدة بار بولغان بولعدذ. 
كئرةك  نعكاه  قايتا  ظىحىن  )يئنعشعش  ظأزعثعزنع  ظايالعغا:  ظةر  ظةضةر 
سعزنعث  ظعشع  تاالق  قالعساث  قاحان  ياكع  تاللعغعن!  ظأزةثنع  خالعساث  قاحان  ظايالعغا:  ظةر  بعر  مةسعلةن:  يةنع    )((
قولعثعزدا، ياكع قاحان خالعساث ظأزةثنع تاالق قعلعؤال! دئضةن بولسا، ظذ ظايال خالعسا شذ سورذننعث ظأزعدة، خالعسا 

باشقا يةردة ظأزعنع تاالق قعلعؤاالاليدذ. ت.
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بولسا،  ظعحعدعال  ظعددةت  )ظايال  ياكع  قعلعؤئلعث!  تاالق  بعر  بولعدعغان( 
قايتا نعكاهسعزمذ ظذنعث بعلةن يئنعشلعقع بولعدعغان( بعر تاالق قعلعؤئلعث 
دئضةن، ظاندعن ظايال )ظةرضة ظةر ظذنعثغا دئضةن سأزعضة زعت بعر شةكعلدة( 
جاؤاب بةرضةن بولسا، بذ هالدا ظايال ظةر دئضةن بويعحة تاالق بولذص كئتعدذ 
ؤة ظايالنعث بةرضةن جاؤابع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ)1(. بذ هةقتة ظةسلع قاظعدة 
بولسا مذنداقتذر: ظةضةر ظايالنعث ظئرعضة بةرضةن جاؤابعدعكع زعتلعك ظعددةت 
ظعحعدة بولسا قايتا نعكاهسعزمذ يئنعشقعلع بولعدعغان ياكع يئنعشعش ظىحىن 
قايتا نعكاه كئرةك بولعدعغان تاالق دئضةنضة ظوخشاش تاالقنعث سىصةتلعرعدة 
بولسا، بذ زعتلعك ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ. ظةكسعحة ظةرنعث سأزعضة زعت هالدا 
ظئتعبارغا  دئضةنلعرع  ظةرنعث  قعلعنعص  بعكار  سىصةتلةر  زعت  بذ  بئرعلضةن 
تاالقنعث  زعتلعك  جاؤابعدعكع  بةرضةن  ظئرعضة  ظايالنعث  ظةضةر  ظئلعنعدذ. 
سىصةتلعرعدة ظةمةس بعر تاالق ياكع ظىح تاالق دئضةنضة ظوخشاش تاالقنعث 
ظذنعثغا  تاظاال  ظةبذهةنعفة )اهلل  ظعمام  زعتلعك  بذ  هالدا  بذ  بولسا،  ظةسلعدة 
رةهمةت قعلسذن!( نعث كأزقارعشع بويعحة ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. مةسعلةن بذ 
معسالغا ظوخشاش: ظةضةر بعر ظةر ظايالعغا: سةن ظأزةثنع بعر تاالق قعلعؤال! 
ياكع ظىح تاالق قعلعؤال! دئضةن، ظاندعن ظايال ظذنعثغا زعت جاؤابنع بةرضةن 
بولسا، بذ هالدا تاالق ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( 

نعث كأزقارعشع بويعحة ظايالنعث دئضعنع بويعحة حىشعدذ)2(. 
بعر ظادةم ظايالعغا: ظةضةر خالعساث سةن تاالق! دئضةن، ظاندعن ظايال: ظةضةر 
سةن خالعساث مةن خالعدعم، دئضةن ظاندعن ظةر تاالقنع ظعحعدة نعيةت قعلعص 
تذرذص: خالعدعم، دئضةن بولسا، بذ هالدا شةرت تئصعلمعغانلعقع )يةنع ظايال 
ظأزعنعث تاالقنع خااليدعغانلعقعنع ظوحذق ـ ظاشكارا دئمعضةنلعكع( ظىحىن بذ 
تاالق حىشمةيدذ. يةنع مةزكذر شةكعلدة ظايال تاالق بولغان هئسابالنمايدذ. 
))(  يةنع ظةضةر ظةر ظايالعغا: سةن ظأزةثنع يئنعشعش ظىحىن قايتا نعكاه كئرةك بولعدعغان بعر تاالق قعلعؤئلعث! دئضةن، 
دئضةن  قعلعؤالدعم،  تاالق  بعر  بولعدعغان  يئنعشقعلع  نعكاهسعز  قايتا  ظعحعدة  ظعددةت  ظأزةمنع  مةن  ظذنعثغا:  ظايال  ظاندعن 
جاؤابنع بةرضةن بولسا، بذ هالدا ظايال ظةرنعث دئضعنع بويعحة ظذنعث بعلةن يئنعشعش ظىحىن قايتا نعكاه كئرةك بولعدعغان 
بعر تاالق بولذص كئتعدذ. ظةضةر ظةر ظايالعغا: سةن ظأزةثنع ظعددةت ظعحعدة بولساث قايتا نعكاهسعزمذ يئنعشقعلع بولعدعغان 
بعر تاالق قعلعؤئلعث! دئضةن، ظاندعن ظايال ظذنعثغا: مةن ظأزةمنع يئنعشعش ظىحىن قايتا نعكاه كئرةك بولعدعغان بعر تاالق 
قعلعؤالدعم، دئضةن جاؤابنع بةرضةن بولسا، بذ هالدا ظايال ظةرنعث دئضعنع بويعحة ظذنعث بعلةن ظعددةت ظعحعدة قايتا نعكاهسعزمذ 

يئنعشقعلع بولعدعغان بعر تاالق بولذص كئتعدذ. بذ ظعككع هالدا ظايالنعث دئضةن سأزع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ. ت.
)2(  يةنع مةسعلةن: ظةضةر ظةر ظايالعغا: سةن ظأزةثنع بعر تاالق قعلعؤال! دئضةن، ظاندعن ظايال: مةن ظأزةمنع ظىح تاالق 
قعلعؤالدعم، دئضةن بولسا، بذ هالدا ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث كأزقارعشع بويعحة ظايال 
ظىح تاالق بولذص كئتعدذ. ظةضةر ظةر ظايالعغا: سةن ظأزةثنع ظىح تاالق قعلعؤال! دئضةن، ظاندعن ظايال: مةن ظأزةمنع بعر 

تاالق قعلعؤالدعم، دئضةن بولسا، بذ هالدا ظايال بعر تاالق بولذص كئتعدذ. ت. 
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ظاندعن  دئضةن،  تاالق!  سةن  خالعساث  ظةضةر  ظايالعغا:  ظةر  يةنة  شذنعثدةك 
ظايال: دادام خالعسا دئضةن ياكع ظذ ؤاقعت كىندىز ؤاقتع بولسا كئحة كةلسة، 
دئضةنضة ظوخشاش ظأزىنعث خالعشعنع تئخع بولمعغان بعر ظعشنعث بولعشعغا 
تئصعلمعغانلعقع  شةرت  هالدعمذ  بذ  بولسا،  دئضةن  خالعدعم  تذرذص  باغالص 
ظىحىن بذ تاالق حىشمةيدذ. حىنكع ظةر تاالق ظعشعنع ظايالعنعث شذ ؤاقعتنعث 
ظأزعدعكع خالعشعغا باغلعدع. ظةمما ظايال بولسا ظأزعنعث خالعشعنع تئخع يىز 
بةرمعضةن باشقا بعر نةرسعنعث يىز بعرعشعضة باغلعدع. مانا مذشذ سةؤةب 
بعلةن تاالقنعث شةرتع تئصعلمعغان بولدع. )شةرتع تئصعلماي تذرذص قعلعنغان 

تاالق حىشكةن تاالق هئسابالنمايدذ.(
ظةضةر بعر ظةر ظايالعغا: سعز قاحان خالعسعثعز ياكع خالعغان حئغعثعزدا 
سعز تاالق دئضةن بولسا، ظاندعن ظايال )بئشعدا بعر قئتعم( تاالق ظعشعنع 
ظعشع  تاالق  هةمدة  كةتمةيدذ.  بولذص  رةت  ظعش  بذ  بولسعمذ  قعلغان  رةت 
تاالق  ظأزعنع  كئيعن  ظايال  ظذ  بولمايدذ.  قاراشلعق  ظأزعضعال  سورذننعث  شذ 
قعلعؤئلعشنع خالعسا ظأزعنع صةقةت بعرال تاالق قعلعؤاالاليدذ. حىنكع >قاحان 
خالعسعثعز ؤة خالعغان حئغعثعزدا< دئضةن سأزلةر بولسا، ظايالنعث ظأزعنع 
قانحة تاالق قعلعؤالسا تاالقنعث كىحكة ظعضة بولعدعغانلعقعنع ظةمةس ظةرنعث 
ظعضة  كىحكة  ؤاقعتتا  هةممة  سأزنعث  دئضةن  تاالق(  )سعز  دئضةن  ظايالغا 
ظعكةنلعكعنع ظعصادعلةص بعرعدعغان سأزلةردذر. شذنعث ظىحىن ظايال خالعغان 
ظعضة.  هوقذقعغا  قعلعؤئلعش  تاالق  بعرال  صةقةت  ظأزعنع  ؤاقعتتا  قانداق  هةر 
سعز  ظايالعغا:  ظةر  ظةضةر  قعاللمايدذ.  تاالق  ظارتذق  بعردعن  ظأزعنع  ظايال 
ظأزعثعز خالعغان هةر قانداق ؤاقعتتا تاالق دئضةن بولسا، بذ هالدا ظايال )شذ 
سورذننعث ظأزعدة ظولتذرذص( ظأزعنع ظايرعم ـ ظايرعم هالدا ظىح قئتعم تاالق 
قعلعؤاالاليدذ. ظايال ظأزعنع ظعككع ياكع بعراقال ظىح تاالق قعاللمايدذ. حىنكع 
>هةر قانداق ؤاقعتتا< دئضةن سأز بعر ظعشنعث ظايرعمـ  ظايرعم هالدا تاكع ظذ 

ظعش ظاياغالشقذحة يىز بئرعدعغانلعقعنع ظعصادعلةص بئرعدعغان سأزدذر)1(. 
ظةضةر بعر ظةر ظايالعغا: سةن خالعغان يةردة سةن تاالق ياكع سةن قةيةردة 
خالعساث )شذ يةردة( تاالق، دئضةن بولسا، ظذ ظايال تاالقنع صةقةت شذ سورذنعث 
ظأزعدة خالعسا، تاالق بولذص كئتعدذ. )ظةضةر ظايال تاالقنع ظذ سورذننعث ظأزعدة 
))(  شذثا ظذ ظايال ظأزعنع ظعككع تاالق قعاللمايدذ. حىنكع ظعككع تاالق بولسا تاالقنعث ظايعغع ظةمةستذر. تاالقنعث ظايعغع ظىح 

تاالقتذر. ت.
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خالعمعسا تاالق بولذص كةتمةيدذ.( حىنكع >خالعغان يةردة ؤة قةيةردة< دئضةن 
سأزلةر بولسا، بعر ظورذننع ظعصادعلةص بئرعدعغان سأزلةردذر. )تاالق بولسا 
خذددع هةممة ؤاقعتقا باغلعنعشلعق بولغعنعدةك هةممة ظورذنغا باغلعنعشلعق 
ظةمةس. شذثا ظةر ظايالعغا مةزكذر سأزنع دئضةن حاغدا ظايال ظأزعنع ظأزع 
خالعغان يةردة ظةمةس، شذ يةرنعث ظأزعدة تاالق قعلعؤئلعش هوقذقعغا ظعضة 
>قاحان  بئرعدعغان  ظعصادعلةص  ؤاقعتنع  هةممة  ظايالعغا  ظةر  ظةمما  ظةمةس. 
خالعسعثعز ياكع خالعغان حئغعثعزدا< دئضةن سأزلةرنع ظعشلةتكةن ؤاقتعدا، 

ظايال ظأزعنع ظأزع خالعغان ؤاقعتتا تاالق قعلعؤاالاليدذ.(   
ظارقعلعق  قعلعش  بعرةرسعنع  سأزلةرنعث  مةزكذر  ظايالعغا  ظةر  ظةضةر 
ظذنعثغا ظأزعنع ظأزع تاالق قعلعؤئلعش هوقذقعنع بةرضةن حاغدا، ظايال ظأزعنع 
ظأزع تاالق قعلعؤئلعشنع رةت قعلسا ياكع ظذ )ظولتذرؤاتقان يئرعدة يئتعصال( 
ظأزعنع  ظوخشاش  كةتكةنضة  قوصذص  يئرعدعن  ظولتذرؤاتقان  ياكع  ظوخلعغانغا 
ظايالغا  قعلسا،  هةرعكةت  بعرةر  ظعصادعلةيدعغان  قعلمايدعغانلعقعنع  تاالق 
بئرعلضةن مةزكذر هوقذق بعكار بولذص كئتعدذ. حىنكع ظةر مةزكذر هوقذقنع 
ظايالغا ظذنعث شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة ظعشلعتعشع ظىحىنال ظعضة قعلعص بةرضةندذر. 
شذنعث ظىحىن ظذ هوقذقنعث كةلضىسعدة ظةمةس شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة ظعجرا 
قعلعنعص ظورذنلعنعشع الزعم. بذ ظايالنعث شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة ظةرضة جاؤاب 
بئرعشع تةلةص قعلعنعدذ. )شذثا ظةضةر ظايال ظةرضة شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة جاؤاب 
بةرمعسة، ظذنعثغا بئرعلضةن ظذنعث ظأزعنع ظأزع تاالق قعلعؤئلعش هوقذقع 

ظةمةلدعن قالغان هئسابلعنعدذ.( 
ظةضةر بعر ظادةم ظايالعغا: ظةضةر سةن تاالقنع ياخشع كأرسةث سةن تاالق! 
دئضةن بولسا، ظذ ظايال تاالق قعلعنعص كةتمةيدذ. حىنكع ظذ ظايالنعث تاالقنع 
ظةر  ظةضةر  ظةمما  مذمكعن.  كأرمةسلعكعمذ  يامان  ؤة  كأرمةسلعكعمذ  ياخشع 
كأرعمةن  يامان  ياكع  كأرعمةن  ياخشع  مةن  ظايال:  ؤاقتعدا  دئضةن  شذنداق 
دئضةن بولسا، بذ هالدا ظايال تاالق قعلعنعص كئتعدذ. حىنكع تاالق ظعشعنع 
خةؤعرع  بةرضةن  باغالش،  كأرىشكة  يامان  ياكع  كأرىشكة  ياخشع  تاالقنع 
ظةمعلعيةتكة قارشع بولغان تةقدعردعمذ تاالقنع ياخشع كأرىدعغان ياكع ظذنداق 
قعلمايدعغانلعقعدعن  ظذنداق  ياكع  كأرىدعغان  يامان  قعلمايدعغانلعقعدعن، 
خةؤةر بئرعشكة باغالش هئسابلعنعدذ. )شذثا ظايال تاالقنع ظةمعلعيةتتة يامان 
يامان  تاالقنع  ظأزعنعث  ظذ  دئسة،  كأرعمةن،  يامان  تاالقنع  مةن  كأرمعسعمذ 
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ياخشع  كئتعدذ.  بولذص  تاالق  ظىحىن  بةرضةنلعكع  خةؤةر  كأرىدعغانلعقعدعن 
كأرعمةن، دةص خةؤةر بةرسعمذ شذنعثغا ظوخشاش بولعدذ.( 

بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنىمعزدةك ظةضةر ظةر ظايالعغا: ظةضةر سةن 
كأرسةث  ياخشع  ياكع  بولساث،  رازع  ياكع  قعلساث،  ظعرادة  ياكع  خالعساث، 
ظأزعدة  سورذنعث  شذ  ظأزع  ظأزعنع  ظايالنعث  هالةتلةردة  دئضةن  تاالق!  سةن 

تاالق قعلعؤئلعشع الزعمدذر.)1(

بعر ظعشنعث يىز بئرعشعضة باغالص قويذلغان تاالقنعث بايانع

بذنعثدعن تاالقنعث حىشىشعنع باشقا بعر ظعشنعث يىز بئرعشعضة باغالص 
قويذش كأزدة تذتذلعدذ. مةسعلةن: ظةرنعث ظايالعغا: ظةضةر سةن ظأيضة كعرسةث، 
بذ،  )يةنع  ظاتعلعدذ.  دةصمذ  قةسةم  بذ هةم  ظوخشاش.  دئضعنعضة  تاالق!  سةن 
قةسةممذ  قعلغان  قعلعؤاتعدعغانلعقعغا  تاالق  ظذنع  قعلسا  ظعشنع  شذ  ظايالع 

هئسابلعنعدذ.(  
ظىحىن  حىشىشع  تاالقنعث  بولسا،  شةرتع  حىشىشعنعث  تاالقنعث  بذنداق 
باغالص قويذلغان يىز بئرعشع شةرت قعلعنغان هئلعقع ظعشنعث يىز بئرعش بعلةن 
ظذ مةسعلةن:  بولذشع الزعم.  بار ظعشالردعن  ظعهتعماللعقع  بةرمةسلعككة  يىز 
بعر ظةرنعث ظايالعغا: ظةضةر ظاسمان بعزنعث ظىستىمعزدة بولسا، سةن تاالق 
بولماسلعقع  ظعش  بئرعؤاتقان  يىز  ظأزعدة  حاغنعث  شذ  ظوخشاش  دئضعنعضة 
كئرةك. ظةضةر بعر ظةر ظايالعغا: ظةضةر ظاسمان بعزنعث ظىستىمعزدة بولسا سةن 
تاالق! دئسة، بذ بعر ظعشنعث يىز بئرعشعضة باغالص قويذلغان تاالق ظةمةس شذ 
ؤاقعتنعث ظأزعدة حىشىدعغان تاالق هئسابلعنعدذ. )يةنع ظايالع شذ ؤاقعتنعث 
ظأزعدة تاالق بولذص كئتعدذ. حىنكع ظذ ظادةم تاالقنع شذ حاغنعث ظأزعدة يىز 

بئرعؤاتقان بعر ظعشقا باغلعدع.( 
شذنعثدةك يةنة ظذ ظعشنعث مةسعلةن: بعر ظادةمنعث ظايالعغا: ظةضةر تأضة 
بئرعشع  يىز  ظوخشاش  دئضعنعضة  تاالق!  سةن  ظأتسة  تىشىكعدعن  يعثنعنعث 
مذمكعن بولمايدعغان ظعشالردعن بولماسلعقع الزعم. ظةضةر بعر ظادةم ظايالعغا: 
ظئتعبارغا  بذ  دئسة،  تاالق  سةن  ظأتسة  تىشىكعدعن  يعثنعنعث  تأضة  ظةضةر 

))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 492 ـ بةت.
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ظئلعنمايدعغان بعر سأز هئسابلعنعدذ. بذ سأز بعلةن ظذ ظايال هةرضعز تاالق 
مةقسعتع  ظادةمنعث  قعلغان  سأزنع  مذشذ  ظايالعغا  حىنكع  كةتمةيدذ.  بولذص 
تاالقنع يىز بئرعشع مذمكعن بولمايدعغان بعر ظعشقا باغالش ظارقعلعق ظأزعنعث 
خعل  بذ  يذقعرعدا  بعز  ظعسصاتالشتذر.  قعلمايدعغانلعقعنع  تاالق  ظايالعنع 
ظأتكةن  قعلعص  بايان  هئسابلعنعدعغانلعقعنع  قةسةم  تةرةصتعن  بعر  تاالقنعث 
قعلماقحع  قعلعص  )قةسةم  ظىحىن  بولذشع  قةسةم  قةسةمنعث  قعلغان  ظعدذق. 
بولغان( ظعشنعث يىز بئرعشع مذمكعن بولعدعغان ظعشالردعن بولعشع شةرتتذر. 
بعز بذ هةقتة اهلل تاظاال خالعسا قةسةمنعث بابعدا توختذلذص ظأتىمعز. )شذنعث 
ظىحىن مةزكذر معسالدعكعضة ظوخشاش بعر ظةرنعث ظايالعنع تاالق قعلعشنع 
مذمكعن بولمايدعغان بعر ظعشكة باغلعشع يا تاالقمذ ياكع قةسةم قعلغانلعقمذ 

هئسابالنمايدذ.(
ماثا  صذلنع  ظالغان  يانجذقذمدعن  سةن  ظةضةر  ظايالعغا:  ظادةم  بعر  ظةضةر 
ظادةمنعث  ظذ  صذل  ظذ  حاغدا  بذ  ؤة  دئضةن  تاالق!  سةن  بةرمعسةث  قايتذرذص 
يانجذقعدا بولغان بولسا، ظايال تاالق قعلعنعص كةتمةيدذ. ظةر ظعشعكنع قاققان 
ظعشعكنع  ظةضةر  سةن  ظةر: )هةي خوتذن(  ظاندعن  ظئحعلمعغان،  ظعشعك  ؤة 
ظاحمايدعغان بولساث سةن تاالق! دئضةن، ظةمةلعيةتتة بولسا ظأينعث ظعحعدة 
بولذص  تاالق  ظايالع  ظادةمنعث  ظذ  هالدعمذ  بذ  بولسا،  بولمعغان  هئحكعم 

كةتمةيدذ.)1( 
تاالق!  سةن  قعلساث  بذنداق  سةن  ظةضةر  ظأزعنعث:  ظةر  يةنة  شذنعثدةك 
ظةضةر  الزعم.  قعلماسلعقع  مةقسةت  جازاالشنع  ظايالعنع  بعلةن  سأزع  دئضةن 
ظةر مةزكذر سأزع بعلةن ظايالعنع جازاالشنع مةقسةت قعلسا، ظذ بعر ظعشنعث 
ظأزعدة  ؤاقعتنعث  شذ  بةلكع  ظةمةس  تاالق  قويذلغان  باغالص  بئرعشعضة  يىز 
حىشىدعغان تاالق هئسابلعنعدذ. مةسعلةن: بعر ظايال ظئرعنع ناهايعتع سةت 
تعل بعلةن تعللعغان، ظاندعن ظةر قوصذص: ظةضةر مةن سةن دئضةندةك بولسام 
سةن تاالق دئضةن بولسا، ظةر مةيلع ظايال دئضةندةك بولسذن مةيلع ظذنداق 
ظةرنعث  حىنكع  كئتعدذ.  بولذص  تاالق  ظأزعدة  ؤاقعتنعث  شذ  ظايال  بولمعسذن 
ناهايعتع  بولعشع  جازالعماقحع  بعلةن  قعلعؤئتعش  تاالق  ظايالعنع  حاغدا  بذ 
كىحلىك ظعهتعمالدذر. بولذصمذ ظةر ظاححعغالنغان هالدا شذنداق قعلغان بولذشع 
ظعهتعمالغا ناهايعتع يئقعندذر. ظةمما ظةرنعث ظايالعغا شذ سأزنع قعلغان حاغدا 

))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 492 ـ بةت.

284285

بىر ئىشنىڭ يۈز بېرىشىگە باغالپ قويۇلغان تاالقنىڭ بايانىبىر ئىشنىڭ يۈز بېرىشىگە باغالپ قويۇلغان تاالقنىڭ بايانى



284285

ظاححعغع كئلعص قالغان حاغ بولمعسا، ظةرنعث دئضةن ظذ سأزع ظايالنع تاالق 
هئسابلعنعدذ.  تاالق  قويذلغان  باغالص  بئرعشعضة  يىز  ظعشنعث  بعر  قعلعشنع 
دئضةن  تاالق،  سةن  تئصعلسا  سىصةتلةر  دئضةن  سةن  مةندة  ظةضةر  بذ  )يةنع 
بولعدذ.( شذنعث ظىحىن ظةضةر ظةردة ظايال دئضةن سىصةتلةر تئصعلمعسا، ظةرنعث 

شذ سأزنع قعلعشع بعلةن ظذنعث ظايالع تاالق بولذص كةتمةيدذ)1(.
دةص  تاالق!  سةن  قعلساث  ظعشنع  بذ  سةن  ظةضةر  )يةنع  قةسةم  قعلغان 
قعلغان قةسةم( قعلعنعش شةرت قعلعنغان شذ ظعشنعث بعر قئتعم قعلعنعشع 
قةسةمنعث  ظاياغالشقان  قئتعم  بعر  حىنكع  هئسابلعنعدذ.  ظاياغالشقان  بعلةن 
ظعككعنحع قئتعم ظاياغلعنعشع تةسةؤؤذر قعلعنمايدذ. شذنعثدةك يةنة ظةضةر 
ظاندعن  دئضةن،  تاالق!  سةن  قعلساث  ظعشنع  بذ  سةن  )ظةضةر  ظايالعغا:  ظةر 
يةنة  كئيعن(  كةتكةندعن  بولذص  تاالق  قئتعم  بعر  قعلعص  ظعشنع  شذ  ظايالع 
كةتمةيدذ.  بولذص  تاالق  قئتعم  ظعككعنحع  ظايال  بولسا،  قعلغان  ظعشنع  شذ 
حىنكع ظةرنعث: >ظةضةر سةن بذ ظعشنع قعلساث سةن تاالق!< دئضةن سأزع 
تعلنعث قاظعدعسع جةهةتتعن شذ ظعش قعلعنغان هةر قانداق ؤاقعتتا تاالقنعث 
ظةمما  ظعصادعلعمةيدذ.  تةكرارلعنعشعنع  قايتا  ـ  قايتا  تاالقنعث  حىشىشعنع ؤة 
ظةضةر ظذ ظادةم ظايالع بعر قئتعم شذ ظعشنع قعلعص تاالق قعلعنعص كةتكةندعن 
كئيعن يةنة ظةضةر سةن بذ ظعشنع قعلساث سةن تاالق! دئضةن، ظاندعن ظايالع 
شذ ظعشنع يةنة قعلغان بولسا، بذ حاغدا ظايال شذ ظعشنع ظعككعنحع قئتعم 

قعلعش بعلةن يةنة تاالق بولذص كئتعدذ.
سأزنع  دئضةن  >قاحانال<  سأزعدة  شةرت  قويغان  ظايالعغا  ظةر  ظةضةر 
ظعشلةتكةن، مةسعلةن: ظةضةر سةن قاحانال بازارغا حعقساث سةن تاالق! دئضةن 
بولسا، بذ حاغدا قةسةم شةرت قويذلغان ظعشنعث بعر قئتعم قعلعنعشع بعلةن 
ظاياغالشقان هئسابالنمايدذ. يةنع بذ قةسةم ظايالنعث بازارغا بعر قئتعم حعقعشع 
بعلةن ظاياغالشقان هئسابالنمايدذ. >قاحانال< دئضةن سأزنع قوللعنعص قعلغان 
ظذ قةسةم تاكع ظايال شذ ظعشنع ظىح قئتعم قعلعص ظىح تاالق بولذص كةتكةندعن 
))(  يةنع مةسعلةن: بعر ظايال ظئرعنع بئخعل دةص تعللعغان ظاندعن ظةر ظاححعغالنغان هالدا: ظةضةر مةن سةن دئضةندةك 
بئخعل بولسام سةن تاالق! دئضةن بولسا، بذ هالدا ظةر مةيلع ظةمةلعيةتتة بئخعل بولسذن مةيلع بئخعل بولمعسذن ظايال 
ناهايعتع كىحلىك  بولعشع  بعلةن جازالعماقحع  قعلعؤئتعش  تاالق  ظايالعنع  بذ حاغدا  ظةرنعث  كئتعدذ. حىنكع  بولذص  تاالق 
ظعهتعمالدذر. ظةمما ظةرنعث ظايالعغا شذ سأزنع قعلغان حاغدا ظاححعغع كئلعص قالغان حاغ بولمعسا، ظةرنعث دئضةن ظذ سأزع 
ظايالنع تاالق قعلعشنع بعر ظعشنعث يىز بئرعشعضة باغالص قويذلغان تاالق هئسابلعنعدذ. يةنع بذ ظةضةر مةندة سةن دئضةن شذ 
بئخعللعق سىصىتع تئصعلسا سةن تاالق، دئضةن بولعدذ. شذنعث ظىحىن ظةضةر ظةردة ظايال دئضةن بئخعللعق سىصىتع تئصعلمعسا، 

ظةرنعث شذ سأزنع قعلعشع بعلةن ظايال تاالق بولذص كةتمةيدذ. ت.
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كئيعن ظاياغلعشعدذ. شذنعث ظىحىن ظةضةر ظذ ظايال باشقا ظةرضة ياتلعق بولذص 
ظذ ظعشنع يةنة قعلغان بولسعمذ ظذ ظايال تاالق قعلعنغان هئسابالنمايدذ.)1(

شذنعثدةك يةنة: قعلعش شةرت قعلعنغان ظعشنعث )مةسعلةن: سةن تاالق! 
ظةضةر ظأيضة كعرسةث ياكع ظةضةر سةن ظأيضة كعرسةث سةن تاالق! دئضةنضة 
قعلعنغان  قعلعش شةرت  ظةضةر  قعلعنعشع شةرتتذر.  بايان  ظوحذق  ظوخشاش( 
دئيعلسة،  ظةضةر<  تاالق!  >سةن  مةسعلةن:  قعلعنمعسا،  بايان  ظوحذق  ظعش 
تاالق  بعلةن  بذ سأز  يةنع  ظئتعبارسعز سأز هئسابلعنعدذ.  بذ سأز  هالدا  بذ 

حىشمةيدذ. بذ مذشذ هةقتة صةتعؤا بئرعلعدعغان كىحلىك قاراشتذر. 
شذنعثدةك يةنة مةسعلةن: >ظةضةر ظأيضة كعرسةث سةن تاالق!< دئضةن 
جىملعدعكع >سةن تاالق!< دئضةنضة ظوخشاش بعر سأزنعث بولذشع شةرتتذر. 
بذ  بولسا،  دئضةنال  كعرسةث،  ظأيضة  سةن  ظةضةر  ظايالعغا:  ظادةم  بعر  ظةضةر 

هئحقانداق ظئتعبارسعز بعر سأز بولعدذ. 
بعر ظعشنع قعلعشنع يةنة بعر ظعشنعث يىز بئرعشعضة باغالش ظىحىن ظذ 
ظعشقا )مةسعلةن: بعر خوجايعننعث قذلغا ظعضة بولغعنعدةك( هةقعقةتةن ظعضة 
بولذش ياكع نعكاهالص ظالغان ظايالعغا ظعضة بولغعنعدةك هأكمةن ظعضة بولذش 
شةرت  )قعلعش  بولذش  ظعضة  هأكمةن  ياكع  هةقعقةتةن  ظعشقا  ظذ  شةرتتذر. 
قعلعنغان ظعش يىز بةرضةن ؤاقتعدا ظذ ظعشنعث شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة بولعشعنعث( 
هةقعقةتةن  ظعضعدارحعلعقعدا  ظأزعنعث  ظادةمنعث  بعر  حىنكع  شةرتعدذر)2(. 
ياكع هأكمةن بولمعغان بعر ظعشنع يةنة بعر ظعشنعث يىز بئرعشعضة باغالش 
توغرعدذر. لئكعن ظذ ظعشنعث بولعشع ظذنعث ظعضعسعنعث رذخسةت بئرعشعضة 
قاراشلعق بولعدذ. مةسعلةن: بعر كعشع باشقا بعر ظادةمنعث ظايالعغا: ظةضةر 
سةن ظأيضة كعرسةث سةن تاالق! دةص ظايالنعث تاالق بولذص كئتعشعنع ظذنعث 
ظأيضة كعرعشعضة باغلعغان بولسا، بذ باغالشنعث توغرا بولعشع ظذ ظايالنعث 
ظئرعنعث رذخسةت بئرعشعضة قاراشلعقتذر. ظةضةر ظةر ظذ كعشعضة: مةن سئنعث 
قعلغان شذ ظعشعثغا رذخسةت قعلدعم، دئسة ظذ كعشعنعث قعلغان شذ باغلعشع 

))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 005 ـ بةت.
قذل  ظذ  بولسا،  كعرضةن  ظأيضة  قذل  ظذ  ؤة  دئضةن  ظازات،  سةن  كعرسةث  ظأيضة  سةن  ظةضةر  قذلعغا:  ظادةم  بعر  يةنع    )2(
بولغان ظعضعدارحعلعقع هةقعقع ظعضعدارحعلعقتذر.  قذلغا  ظادةمنعث  ظذ  بولذص كئتعدذ. حىنكع  ظازات  ظأزعدعال  ؤاقعتنعث  شذ 
ظذ  بولسا،  كعرضةن  ظأيضة  ظايال  ظذ  ؤة  دئضةن  تاالق!  سةن  كعرسةث  ظأيضة  سةن  ظةضةر  ظايالعغا:  ظادةم  بعر  شذنعثدةك 
ظايال شذ ؤاقعتنعث ظأزعدعال تاالق بولذص كئتعدذ. حىنكع ظةرنعث ظايالغا بولغان ظعضعدارحعلعقع هةقعقعي ظةمةس هأكمةن  

ظعضعدارحعلعقتذر. ت.
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كىحكة ظعضة بولعدذ. شذنعث ظىحىن ظةضةر ظايال، ظذنعث ظئرع ظذ كعشعنعث 
قعلغان ظعشعغا رذخسةت بئرعص بولغاندعن كئيعن ظأيضة كعرسة، تاالق بولذص 
كئتعدذ. ظةضةر ظايال، ظئرع ظذ كعشعنعث قعلغان ظعشعغا رذخسةت بئرعشتعن 
ظادةم  يات  يةنة  كةتمةيدذ. شذنعثدةك  بولذص  تاالق  كعرسة،  ظأيضة  ظعلضعرع 
تةرعصعدعن قعلعنغان شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة حىشىدعغان تاالقمذ ظةرنعث رذخسةت 

بئرعشعضة قاراشلعقتذر)1(. 
ظعشنعث  بعر  تالعقعنعمذ  ظايالنعث  تذتذؤاتقان  ظعددةت  هالةتلةردة  بارلعق 
يىز بئرعشعضة باغالش توغرعدذر)2(. لئكعن ظايال يئنعشعش ظىحىن قايتا نعكاه 
كئرةك بولعدعغان بعر تاالق قعلعنعص كئتعص ظعددةت تذتذؤاتقان ظايال بولسا، بذ 
هالدا ظذ ظايالنعث تالعقعنع بعر ظعشنعث يىز بئرعشعضة باغالش توغرا ظةمةس))(. 
ؤاقعتنعث  شذ  ظايالنع  كةتكةن  قعلعنعص  تاالق  بعلةن  تاالق  خعل  بذ  حىنكع 
ظأزعدة حىشىدعغان تاالق بعلةن تاالق قعلعشمذ توغرا ظةمةستذر. شذنعثدةك 

ظذنعث تالعقعنع بعر ظعشنعث يىز بئرعشعضة باغالشمذ توغرا ظةمةس. 
كئرةك  نعكاه  قايتا  ظىحىن  )يئنعشعش  سةن  ظايالعغا:  ظادةم  بعر  ظةضةر 
بولعدعغان( تاالق دئضةن، ظاندعن ظةر ـ خوتذن دةؤا قعلعشعص قازعنعث قئشعغا 
بارغان قازع ظذ تاالقنعث )ظايال ظعددةت ظعحعدعال بولسا قايتا نعكاهسعز ظذنعث 
بعلةن يئنعشقعلع بولعدعغان( تاالق بولغانلعقعنع دئضةن ؤة ظةر ظأز قارعشع 
تاالق  بولعدعغان(  كئرةك  نعكاه  قايتا  ظىحىن  )يئنعشعش  ظايالعنعث  بويعحة 
بولذص كةتتع، دةص قارايدعغان بولسا، بذ هالدا ظةر ظعمام مذهةممةد )اهلل تاظاال 
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث قارعشع بويعحة قازعنعث دئضةن سأزعنع قوبذل 
قعلعص قازعغا ظةضعشعدذ. شذنعث ظىحىن ظةرنعث )ظذ ظايال ظعددعتع ظعحعدعال 
بولسا ظذنعث بعلةن قايتا نعكاه قعلماستعن يئنعشعشع( توغرا بولعدذ. ظةمما 
ظعمام ظةبذيىسىف )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث قارعشع بويعحة 
))(  مةسعلةن: بعر ظادةم ظذغلعنعث رذخسعتعسعز ظذغلعنعث ظايالعنع تاالق قعلعؤاتقان بولسا، بذ تاالقنعث حىشىشع ظذغلعنعث 

رذخسةت بئرعشعضة قاراشلعق بولعدذ. ت. 
)2(  يةنع بعر ظادةم ظايالعنع ظذنعث بعلةن ظعددةت ظعحعدة قايتا نعكاهسعز يئنعشقعلع بولعدعغان بعر تاالق قعلعؤاتقان ؤة 
ظايالع ظعددةت تذتذؤاتقان بعر ؤاقعتتا ظةر ظذ ظايالغا: ظةضةر سةن بازارغا بارساث سةن تاالق! دئضةن، ظاندعن ظايالع بازارغا 

بارغان بولسا، بذ ظايال يةنة بعر قئتعم تاالق بولذص كئتعدذ. ت.
)3(  يةنع بعر ظادةم ظايالعنع ظذنعث بعلةن يئنعشعش ظىحىن قايتا نعكاه كئرةك بولعدعغان بعر تاالق قعلعؤاتقان ؤة ظايالع 
كئرةك  نعكاه  قايتا  ظىحىن  يئنعشعش  سةن  بارساث  بازارغا  سةن  ظةضةر  ظايالغا:  ظذ  ظةر  ؤاقعتتا  بعر  تذتذؤاتقان  ظعددةت 
بولعدعغان بعر تاالق! دئضةن، ظاندعن ظايالع بازارغا بارغان بولسا، بذ هالدا ظذ ظايال يةنة بعر قئتعم تاالق بولذص كةتكةن 

هئسابالنمايدذ. ت.

بىر ئىشنىڭ يۈز بېرىشىگە باغالپ قويۇلغان تاالقنىڭ بايانىبىر ئىشنىڭ يۈز بېرىشىگە باغالپ قويۇلغان تاالقنىڭ بايانى



)ظةر قازعنعث دئضةن سأزعنع قوبذل قعلمايدذ ؤة قازعغا ظةضةشمةيدذ.( شذنعث 
ظىحىن ظةرنعث ظايال بعلةن قايتا نعكاه قعلماي تذرذص يئنعشعشع توغرا ظةمةس. 
هأكىم ظةضةر ظةرنعث مةنصةتع ظىحىن بولغان حاغدا ظعش شذنداق بولعدذ)1(. ظةضةر 
هأكىم ظةرنعث زعيعنعغا حعقعرعلسا، يةنع ظةر ظايالعنع )ظايال ظعددةت ظعحعدة 
بولسعمذ ظذنعث بعلةن قايتا نعكاهسعز(  يئنعشقعلع بولعدعغان تاالق بولذص 
كةتتع، دةص قارايدعغان ؤة قازع ظذ ظايالنعث )ظذنعث بعلةن يئنعشعش ظىحىن 
قايتا نعكاه كئرةك بولعدعغان( تاالق بولذص كةتكةنلعكعضة هأكىم حعقارغان 
بولسا، بذ ظةرنعث زعيعنعغا حعقعرعلغان هأكىم بولغان هئسابلعنعدذ. بذ هالدا 
هةنةفعي مةزهةصعدعكع بارلعق ظالعمالرنعث بعردةك قارعشع بويعحة ظةر قازعنعث 
حعقارغان هأكىمعنع قوبذل قعلعدذ ؤة ظعشنع ظذنعث دئضعنع بويعحة قعلعدذ. 
قعالاليدعغان  ظعجتعهاد  ظىستعدة  هأكىملعرع  دعنعنعث  ظعسالم  ظةر  ظةضةر  بذ، 
ظالعم كعشع بولغان بولسا، شذنداق بولعدذ. ظةمما ظةر ظذنداق كعشع بولمعسا 
قازعنعث حعقارغان هأكىمع مةيلع ظذنعث مةنصةتع ظىحىن بولسذن مةيلع زعيعنع 
ظذنعث  ظعشنع  ؤة  قعلعدذ  قوبذل  هأكىمعنع  قازعنعث  ظةر  ظذ  بولسذن  ظىحىن 
دئضعنع بويعحة قعلعدذ. مانا بذ ظةضةر بعر مةسعلعدة قازع هأكىم حعقارغان ؤة 
ظذ مةسعلعدة )قازعدعن باشقا بعر ظالعمنعث قازعنعث حعقارغان هأكىمعضة زعت 
بعر قارشع( بولسا، مةسعلعنعث ظعضعسع قازعنعث حعقعرغان هأكىمعنع تذتعدذ 
يوقلعقعنع  هاجعتعنعث  ظةضعشعشنعث  دئضةن سأزعضة  ظالعمنعث  ظذ  ظذنعث  ؤة 
كأز  ظةرنعث  مةيلع  هأكىمع  حعقارغان  قازعنعث  حىنكع  بئرعدذ.  كأرسعتعص 
قارعشعغا ظذدذل كةلسذن مةيلع زعت كةلسذن ظةرنعث ظذ هأكىمضة ظةضعشعشنع 
الزعم قعلعدذ. شذنعثدةك يةنة مذصتعنعث بةرضةن صةتعؤاسعمذ ظةضةر ظةر ظعسالم 
دعنعنعث هأكىملعرعنع بعلمةيدعغان نادان كعشعلةردعن بولسا، ظذنع ظذ صةتعؤاغا 

ظةضعشعشنع الزعم قعلعدذ.)2( 
ـ  ظةر  ظعشع  باغالش  ظعشقا  بعر  حىشىشعنع  تاالقنعث  بعلضعنكع،  شذنع 
ظاياغلعشعدذ.  بعلةن  تأضىشع  هاالللعقعنعث  نعكاه  ظارعسعدعكع  خوتذن 
مةسعلةن: بعر ظادةم ظايالعغا: سةن ظةضةر ظأيضة كعرسةث ظىح تاالق! ياكع 
قارعغان  بولذص كةتتع، دةص  تاالق  بولعدعغان  نعكاه كئرةك  قايتا  يئنعشعش ظىحىن  بعلةن  ظذنعث  ظايالعنع  ظةر  يةنع    )((
تاالق  بولعدعغان  يئنعشقعلع  قعلمعسعمذ  نعكاه  قايتا  بولسا  ظعحعدعال  ظعددةت  بعلةن  ظذنعث  ظايالنعث  ظذ  بولسا  قازع  ؤة 
بولذص كئتعصتذ، دةص قارعغان بولسا، مانا بذ ظةرنعث مةنصةتع ظىحىن حعقعرعلغان هأكىم هئسابلعنعدذ. بذ هالدا ظةر ظعمام 
مذهةممةدنعث قارعشع بويعحة قازعنعث دئضةن سأزعنع قوبذل قعلعص قازعغا ظةضعشعدذ. ظةمما ظعمام ظةبذيىسىفنعث قارعشع 

بويعحة ظذنداق قعلمايدذ. ت.
)2(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 496 ـ بةت.
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بعر تاالق! دئضةن، ظاندعن ظذ ظايال )ظأيضة كعرضةنلعك سةؤةبع بعلةن ظةمةس 
باشقا بعر سةؤةب بعلةن ظىح تاالق قعلعنعص كئتعص( بعر ظةرضة ياتلعق بولذص 
ظذنعثدعن ظاجراشقاندعن كئيعن ظعلضعرعدعكع ظئرع بعلةن يئنعشقان بولسا، 
ظةرنعث )بذرذن ظايالنعث ظىح تاالق ياكع بعر تاالق قعلعنعص كئتعشعنع ظأيضة 
كعرعشكة باغلعغان ظعشع( ظةمةلدعن قالغان هئسابلعنعدذ. شذنعث ظىحىن ظذ 
ظايال ظعلضعرعدعكع ظئرع بعلةن يئنعشقاندعن كئيعن ظذ ظأيضة كعرسة، تاالق 
بولذص كةتمةيدذ. )حىنكع ظايال ظىح تاالق قعلعنعص كةتكةن بولغاحقا، ظذنعث 

بعلةن ظةرنعث ظارعسعدعكع نعكاه هاالللعقع صىتىنلةي تأضىضةن.(    
ظةضةر ظذ ظادةم ظايالعغا: سةن ظةضةر ظأيضة كعرسةث ظىح تاالق! ياكع بعر 
ظةمةس  بعلةن  سةؤةبع  كعرضةنلعك  )ظأيضة  ظايال  ظذ  ظاندعن  دئضةن،  تاالق! 
باشقا بعر سةؤةب بعلةن بعر تاالق قعلعنعص كئتعص( بعر ظةرضة ياتلعق بولذص 
ظذنعثدعن ظاجراشقاندعن كئيعن ظعلضعرعدعكع ظئرع بعلةن يئنعشقان بولسا، 
ظةرنعث )بذرذن ظايالنعث ظىح تاالق ياكع بعر تاالق قعلعنعص كئتعشعنع ظأيضة 
كعرعشكة باغلعغان ظعشع( ظةمةلدعن قالغان هئسابالنمايدذ. شذنعث ظىحىن ظذ 
ظايال ظعلضعرعدعكع ظئرع بعلةن يئنعشقاندعن كئيعن ظذ ظأيضة كعرسة، ظةضةر 
ظةر ظذنع ظىح تاالققا باغلعغان بولسا، ظايال ظىح تاالق بولذص كئتعدذ. ظةضةر 
بعر تاالققا باغلعغان بولسا، ظايال بعر تاالق بولذص كئتعدذ. )حىنكع ظايال 
بعر تاالق قعلعنعص كةتكةن بولغاحقا، ظذنعث بعلةن ظةرنعث ظارعسعدعكع نعكاه 

هاالللعقع صىتىنلةي تأضعمعضةن( 
 قةسةم )يةنع ظةضةر بعر ظادةم ظايالعغا: سةن بذ ظعشنع قعلساث سةن تاالق! 
هئسابلعنعدذ.  ظاياغالشقان  بعلةن  تئصعلعشع  شةرتنعث  قةسةم(  قعلغان  دةص 
هئسابلعنعدذ.(  ظاياغالشقان  بعلةن  حعقعشع  ؤذجذدقا  ظعشنعث  شذ  )يةنع 
لئكعن شذ ظعش ؤذجذدقا حعققان حاغدا ظايال )باشقا سةؤةب بعلةن قعلعنعص 
ظادةمنعث  ظذ  ظايالنعث  بولسعمذ،  تذتذؤاتقان  ظعددعتعنع  تاالقنعث(  كةتكةن 
ظعضعدارحلعقعدا  ظادةمنعث  ظذ  ظايال  ظةضةر  الزعم.  بولذشع  ظعضعدارحعلعقعدا 
بولسا، تاالق قعلعنعص كئتعدذ. ظةضةر شذ ظعش ؤذذجذدقا حعققان حاغدا ظايال 
ظذ ظادةمنعث ظعضعدارحعلعقعدا بولمعسا )يةنع ظةر بعلةن ظايالنعث ظاالقعسع 
صىتىنلةي ظأزىلىص كةتكةن بولسا(، ظايال تاالق قعلعنعص كةتمةيدذ. مةسعلةن: 
بعر ظادةم ظايالعغا: ظةضةر سةن ظعككع قئتعم هةيز كأرسةث سةن تاالق! دئضةن، 
ظاندعن ظذ ظايال بعرعنحع هةيزنع ظعككعنحع ظادةمنعث ظعضعدارحعلعقعدا تذرذص 
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كأرضةن ؤة ظعككعنحع هةيزنع بذرذنقع ظةرنعث ظعضعدارحعلعقعدا تذرذص كأرضةن 
بولسا، بذ هالدا ظذ ظايال يةنة تاالق بولذص كئتعدذ)1( )حىنكع ظذ ظايال ظعككع 
سةن  كأرسةث  هةيز  قئتعم  ظعككع  سةن  ظةضةر  بعرعنع  هةيزنعث  قئتعملعق 

تاالق! دئضةن ظادةمنعث ظعضعدارحعلعقعدا تذرذص كأردع.( 
قةسةم  دةص  تاالق!  ظىح  سةن  كعرسةث  ظأيضة  بذ  سةن  ظةضةر  ظايالعغا: 
قعلغان ظادةم ظايالعنعث ظىح تاالق بولذص كئتعشعدعن ماؤذ يول بعلةن قوتذلذص 
تاالق  بعر  ظذنع  بذرذن  كعرعشتعن  ظأيضة  ظذ  ظايالع  ظادةم  ظذ  يةنع  قالعدذ: 
قعلعدذ. ظايال ظعددعتعنع حعقعرعص بولغاندعن كئيعن ظذ ظأيضة كعرعدذ. شذنعث 
ظذ  ظاندعن  هئسابلعنعدذ،  ظاياغالشقان  قةسةمع  قعلغان  ظادةمنعث  ظذ  بعلةن 

ظادةم ظذ ظايالنع قايتا نعكاهعغا ظالعدذ. 
ظةر ـ خوتذن تاالقنعث حىشىشعنع بعر ظعشنعث يىز بئرعشعضة باغلعغانلعق 
باغالنغان  بئرعشعضة  يىز  ظعشنعث  بعر  ياكع  هةققعدة  باغلعمعغانلعق  ياكع 
هةققعدة  بةرمعضةنلعكع  يىز  ياكع  بةرضةنلعكع  يىز  ظعشنعث  مةزكذر  تاالقتا  
ظذ  ؤة  ظئلعنعدذ  ظئتعبارغا  سأزع  ظةرنعث  هالدا  بذ  قالسا،  ظعختعالصلعشعص 
حىنكع  قعلعدذ.  قةسةم  ظىحىن(  ظعسصاتالش  ظعكةنلعكعنع  توغرا  )سأزعنعث 
تاالق  ظةضةر  لئكعن  تةرةصتذر)2(.  قعلغان  ظعنكار  حىشىشىضة  تاالقنعث  ظةر 
باغالنغان مةزكذر ظعش صةقةت ظايال تةرعصعدعنال بعلعنعدعغان ظعش بولسا، بذ 
هالدا ظايالنعث سأزع صةقةت ظأزع ظىحىنال ظئتعبارغا ظئلعنعدذ))(. ظةضةر ظةر: 
صرعنسعص  معسال  بذ  بولسا  بولمايدعغان  ظذنداق  معسالدذر.  كةلتىرىلضةن  ظىحىن  ظعزاهالش  مةسعلعنع  بذ  صةقةت  بذ    )((
جةهةتتعن توغرا ظةمةستذر. حىنكع بعز بايان قعلغعنعمعزدة بعر ظايال ظعددةت تذتذؤاتقان حاغدعمذ يةنة بذرذنقع ظئرعنعث 
سةن  كأرسةث  هةيز  قئتعم  ظعككع  سةن  ظةضةر  ظايال  ظذ  ظعكةن  بولغان  ظذنداق  هئسابلعنعدذ.  تذرغان  ظعضعدارحعلعقعدا 
كئتعدذ.  بولذص  تاالق  كأرسة  هةيز  قئتعم  ظعككع  ظىحىن  حعقعرعش  ظعددعتعنع  كئتعص  ظاجرعشعص  ظةردعن  دئضةن  تاالق! 
معسالدا كةلتىرىلضىنعدةك بعر هةيزنع باشقا بعرسعنعث ظعضعدارحعلعقعدا يةنة بعر هةيزنع مةزكذر شةرتنع قويغان ظةرنعث 
ظعضعدارحعلعقعدا تذرذص كأرىش مذمكعن ظةمةس. بذ مةسعلعنع تئخعمذ ظذحذق ظعزاهالش ظىحىن مةن تأؤةندعكع معسالنع 
بايان قعلعمةن: ظةضةر بعر ظادةم ظايالعغا: ظةضةر ظعككع دانة ظالما يئسةث سةن تاالق دئضةن، ظاندعن ظذ ظايال ظذ ظادةمدعن 
ظايرعلعص كئتعص باشقا بعر ظةرضة ياتلعق بولغان ؤة ظذنعث ظعضعدارحعلعقعدا تذرذص بعر دانة ظالما يئضةن، ظاندعن بذ ظةردعن 
ظايرعلعص كةتكةن ؤة بذرذنقع ظئرع بعلةن يئنعشقان ؤة ظذنعث ظةمرعدة تذرذص يةنة بعر دانة ظالما يئضةن بولسا، بذ هالدا 
ظذ ظايال تاالق بولذص كةتكةن هئسابلعنعدذ. حىنكع شةرت ظذنعث بعر قعسمع بولسعمذ ظايال شذ شةرتنع قويغان ظادةمنعث 

ظعضعدارحعلعقعدا تذرذؤاتقان ؤاقتعدا تئصعلدع. ت.
)2(  يةنع مةسعلةن: ظةر بعز تاالقنع بعر ظعشنعث يىز بئرعشعضة باغلعمعغان دئضةن، ظايال بولسا بعز تاالقنع بعر ظعشنعث 
يىز بئرعشعضة باغلعغان، دئضةن بولسا ياكع بعر ظعشنعث يىز بئرعشعضة باغالنغان تاالقتا ظةر مةزكذر ظعش تئخع يىز بةرمعدع 
دئضةن، ظايال بولسا مةزكذر ظعش يىز بةردع دئضةن بولسا، بذ هالةتلةردة ظةرنعث دئضةن سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ ؤة ظةر قةسةم 

قعلعدذ. لئكعن ظةضةر ظايال ضعصعنعث توغرذلذقعنع ظعسصاتالص صاكعت كأرسةتسة، ظايالنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. ت.
)3(  مةسعلةن: كأص خوتذنلذق بعر ظادةم خوتذنلعرععنعث بعرعضة: ظةضةر سةن هةيز كأرسةث سةن ؤة صاالنع ظايالعم تاالق! 
دئضةن، ظاندعن ظذ ظايال ظئرعضة: مةن هةيز كأردىم دئضةن بولسا، بذ هالدا صةقةت شذ ظايالنعث ظأزعال تاالق بولذص كئتعدذ. ظذ 
ظادةمنعث يةنة بعر ظايالع تاالق بولذص كةتمةيدذ. حىنكع هةيز ظعشع شذ ظايالنعث ظأزع تةرعصعدعن بعلعنعدعغان بعر ظعشتذر. 
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مةن ظايالعمنع تاالق قعلعص بولذص تاالقنعث كةينعدعنال >اهلل تاظاال خالعسا< 
دةص دئضةن، ظايال بولسا: سةن ظذنداق دئمعضةن، دةص ظةرنعث دئضةن سأزعنع 
ظعنكار قعلغان بولسا)1((، بذ هالدا ظايالنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. لئكعن 
ظةضةر ظةر ظأزعنعث شذنداق دئضةنلعكعنع ظعسصاتالص صاكعت كأرسةتسة ظةرنعث 

سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. 
بئرعشعضة  يىز  ظعشنعث  بعر  حىشىشعنع  تالعقعنعث  ظايالعنعث  ظةر  ظةضةر 
باغلعغانلعقعنع دئضةن، ظايال بولسا بذنعثغا ظعنكار قعلغان بولسا، بذ هالدا 

ظةرنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. 
بئرعشعضة  يىز  ظعشنعث  بعرةر  تالعقعنع  ظأزعنع  ظةرنعث  ظايال  ظةضةر 
باغلعماستعن تاالق قعلغانلعقعنع دةؤا قعلعص ظذنعثغا صاكعت كةلتىرضةن، ظةر 
بولسا ظأزعنعث ظايالنعث تالعقعنع بعر ظعشنعث يىز بئرعشعضة باغلعغانلعقعنع، 
لئكعن ظذ ظعشنعث يىز بةرمعضةنلعكعنع دةص )بذنعثغا صاكعت كأرسةتكةن( 

بولسا، بذ هالدا ظايالنعث كأرسةت صاكعتع قوبذل قعلعنعدذ. 
ظةضةر ظايال ظةرنعث ظذنع ظورماسلعققا قةسةم ظئحكةنلعكعنع دةؤا قعلغان 
ؤة ظةر بولسا ظذ ظةضةر بعرةر خاتالعق ظأتكىزمعسة ظذنع ظورماس بولغانلعقعنع 
دةؤا قعلغان ؤة هةر ظعككع تةرةص ظأزلعرعنعث ضةصلعرعنعث راست ظعكةنلعنع 
قوبذل  صاكعتع  تةرةصنعث  ظعككع  هةر  بولسا،  كأرسةتكةن  صاكعت  ظعسصاتالص 
ظايالنعث قايسع شةكعلدة تاالق بولذص كئتعشعنع خالعسا،  قعلعنعدذ ؤة ظةر 

ظايال شذ شةكعلدة تاالق بولذص كئتعدذ)2(.              
بعر ظادةم: ظةضةر مةن ظايالعمغا بئرعدعغان تةمعنات ظذنعثغا بعر نةححة 
كىن ظعحعدة يئتعص كةلمعسة، ظايالعم تاالق! دئضةن، ظةر ظذ تةمعناتنعث يئتعص 
هالدا  بذ  بولسا،  قعلغان  ظعنكار  بذنع  ظايال  ؤة  قعلغان  دةؤا  كةلضةنلعكعنع 
هةققعنع  ظايالنعث  ظةر  يةنة  ظئلعنعدذ. شذنعثدةك  ظئتعبارغا  ظايالنعث سأزع 

شذثا ظذنعث سأزع صةقةت ظأزع ظىحىنال كىحكة ظعضة بولعدذ. ت.
))(  ظايالعغا سةن تاالق دئضةن ظادةم ظذ سأزضة ظذالصال >اهلل تاظاال خالعسا< دةص دةؤالسا، ظايال تاالق بولذص كةتمةيدذ. ت. 
)2(  يةنع بعر ظادةم ظايالعنع ظورغان، ظذ ظايال ظئرعنعث ظورماس بولغانلعقعغا قةسةم ظعحكةنلعكعنع، ظةضةر ظورسا ظأزعنعث 
تاالق بولذص كئتعدعغانلعقعنع داؤا قعلعص ظذنعثغا صاكعت كأرسةتكةن، ظةر ظأزعنعث ظذنع ظةضةر ظذ خاتالعق ظأتكةزمعسة 
قوبذل  صاكعتلعرع  تةرةصنعث  ظعككع  هةر  بولسا،  كأرسةتكةن  صاكعت  بذنعثغا  ؤة  قعلغان  دةؤا  بولغانلعقعنع  ظورمايدعغان 
قعلعنعدذ. ظةضةر ظةر خالعسا ظايالنعث صاكعتعنع ظاساس قعلعدذ، ظايال شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة تاالق بولذص كئتعدذ. ظةضةر ظةر 
خالعسا ظأزعنعث صاكعتعنع ظاساس قعلعنعدذ. ظةضةر ظةر ظايالنع بعرةر خاتالعق ظأتكىزضةنلعك سةؤةبع بعلةن ظورغان بولسا، 
بذ هالدا ظايال تاالق بولذص كئتعدذ. ظةضةر ظةر ظايالنع بعرةر خاتالعق ظأتكةزمعسعمذ ظورغان بولسا، بذ هالدا ظايال تاالق 

بولذص كةتمةيدذ. توغرعسعنع اهلل تاظاال بعلضىحعدذر. ت.
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يةرلةردة  هةممة  قعلعدعغان  ظعنكار  بذنعثغا  ظايال  ؤة  قعلغان  ظادا  تذلذق 
ظايالنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.

ؤذجذدقا  ظعشنعث  باغالنغان  كئتعشع  قعلعنعص  تاالق  ظايالنعث  بعر 
حعقمعغانلعقع ظىحىن كةلتىرىلضةن صاكعتمذ قوبذل قعلعنعدذ. مةسعلةن بعر ظادةم: 
ظةضةر بذ كئحة كعلعنعم )ظأيضة( كةلمةيدعغان بولسا ظايالعم تاالق دئضةن، 
ظئيتقان  ظذنعث كعلعنعنعث كةلمعضةنلعكعضة ضذؤاهلعق  ظادةم  ظاندعن ظعككع 
بولسا، ظذالرنعث ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنعدذ ؤة ظذ ظادةمنعث ظايالع تاالق بولذص 
كئتعدذ. حىنكع بذ ضذؤاهلعق كأرىنىشتة )ظايالنعث تالعقع باغالنغان مةزكذر 
ظايالنعث  ظذ  ماهعيةتتة  بعلةن  بولغعنع  ظىحىن  بةرمعضةنلعكع  يىز  ظعشنعث( 
تاالق بولذص كةتكةنلعكعنع ظعسصاتالش ظىحىندذر. ظئتعبارغا كأرىنىش ظةمةس 

ماهعيةت ظئلعنعدذ. 
بعر ظادةم ظايالعغا: ظةضةر مةن سةن بعلةن سةن هةيز كأرىؤاتقان حئغعثدا 
جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمعسةم سةن تاالق! دئضةن، ظاندعن ظذ ظادةم ظأزعنعث 
ظايال بعلةن ظذ هةيز كأرىؤاتقان حاغدا جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةنلعكعنع 
دةؤا قعلغان بولسا، ظذ ظايال تاالق بولذص كةتمةيدذ. حىنكع ظذ ظادةم ظايالعنعث 
تاالق بولذص كئتعشعنع بعر ظعشنعث يىز بئرعشعضة ظوحذق بعر هالدا باغلعغان. 
هةممعمعزضة مةلىم بولغعنعدةك بعر ظعشنعث يىز بئرعشعضة باغالنغان بعرةر 
ظعش، مةزكذر ظعش ؤذجذدقا حعققان حاغدا تاالقنعث حىشىشعضة سةؤةب بولعدذ. 
ظةضةر ظةر مةزكذر ظعشنعث ؤذجذدقا حعققانلعقعنع ظعنكار قعلسا)1( تاالقنعث 
سةؤةبعنعث ؤذجذدقا حعققانلعقعنع ظعنكار قعلغان هئسابلعنعدذ. شذنعث ظىحىن 

ظذنعث سأزى قوبذل قعلعنعدذ ؤة ظايالع تاالق بولذص كةتمةيدذ.
قعلعمةنكع، مةن  قةسةم  بعلةن  نامع  نعث  اهلل  ظايالعغا:  ظادةم  بعر  ظةضةر 
ساثا تأت ظاي يئقعنالشمايمةن دئضةن، ظاندعن ظةر ظذ تأت ظاي مذددةت ظأتىص 
كةتكةندعن كئيعن ظأزعنعث مةزكذر مذددةت ظعحعدة ظايالعغا يئقعنالشقانلعقعنع 
ظايالغا  حىنكع  قعلعنمايدذ)2(.  قوبذل  سأزع  ظذنعث  بولسا،  قعلغان  دةؤا 
ظأزعدة  ؤاقعتنعث  شذ  تاالقنعث  قةسةم  ظئحعلضةن  ظىحىن  يئقعنالشماسلعق 
))(  يةنع ظةرنعث ظايال بعلةن ظذ هةيز كأرىؤاتقان حاغدا جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةنلعكعنع دةؤا قعلعشع تاالق باغالنغان 
تاالقنعث سةؤةبعضة  قعلغانلعق  بذنعثغا ظعنكار  قعلغانلعق هئسابلعنعدذ.  ظعنكار  مةزكذر ظعشنعث ؤذجذدقا حعققانلعقعنع 

ظعنكار قعلغانلعق بولعدذ. ت.
)2(  ظايالع بعلةن يئقعنحعلعق قعلماسلعققا قةسةم قعلغان ظادةم ظةضةر تأت ظاي ظعحعدة ظايالعغا يئقعنالشمعسا، تأت ظاي 

ظأتكةندعن كئيعن ظايالع ظأزلعضعدعن تاالق بولذص كئتعدذ. ت. 
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حىشىشىضة سةؤةب بولعدذ. لئكعن تاالقنعث حىشىشع مةزكذر مذددةت ظأتىص 
كةتكةنضة قةدةر كئحعكتىرىلدع. مةزكذر مذددةت ظأتكةندعن كئيعن تاالقنعث 
حىشىشع ناهايعتع ظئنعقتذر. شذنعث ظىحىن ظذ ظادةمنعث مةزكذر مذددةت ظعحعدة 
حىشمعضةنلعكع  تاالقنعث  بولسا،  قعلعشع  دةؤا  يئقعنالشقانلعقعنع  ظايالعغا 
ظىحىن قعلغان دةؤادذر. شذنعث ظىحىن ظذنعث سأزع قوبذل قعلعنمايدذ. ظةضةر ظذ 
ظادةم ظأزعنعث ظايالعغا يئقعنالشقانلعنع ظذ مذددةت ظأتىص كئتعشتعن ظعلضعرع 
دةؤا قعلغان بولسا، بذ هالدا ظذنعث سأزع قوبذل قعلعنعدذ. حىنكع ظايال تئخع 
تاالق بولذص كةتمعضةن. ظذنداق ظعكةن ظذ ظادةمنعث ظأزعنعث )مةزكذر مذددةت 
ظأتىص كئتعشتعن ظعلضعرع ظايالعغا يئقعنالشقانلعقعنع دةؤا قعلعشع( قعلعش 
هةققع ظأزعنعث قولعدا بولغان بعر ظعشتعن خةؤةر بةرضةنلعك هئسابلعنعدذ)1(. 

شذنعث ظىحىن ظذنعث سأزع قوبذل قعلعنعدذ. 
بعر ظادةم ظايالعغا: ظةضةر مةن ساثا تأت ظاي ظعحعدة يئقعنالشمعسام سةن 
كئيعن  كةتكةندعن  ظأتىص  مذددةت  ظاي  تأت  ظذ  ظةر  ظاندعن  دئضةن،  تاالق! 
ظأزعنعث مةزكذر مذددةتنعث ظعحعدة ظايالعغا يئقعنالشقانلعقعنع دةؤا قعلغان 
بولسا، بذ هالدا ظذ ظايال تاالق بولذص كةتمةيدذ. حىنكع ظذ ظادةم ظايالعنعث 
هالدا  بعر  ظوحذق  بئرعشعضة  يىز  ظعشنعث  بعر  كئتعشعنع  بولذص  تاالق 
ظعش  مةزكذر  ظعش  بعرةر  باغالنغان  بئرعشعضة  يىز  ظعشنعث  )بعر  باغلعدع. 
ؤذجذدقا حعققان حاغدا تاالقنعث حىشىشعضة سةؤةب بولعدذ.( ظةضةر ظةر مةزكذر 
ظعشنعث ؤذجذدقا حعققانلعقعنع ظعنكار قعلسا، تاالقنعث سةؤةبعنعث ؤذجذدقا 
حعققانلعقعنع ظعنكار قعلغان هئسابلعنعدذ. شذنعث ظىحىن ظذنعث سأزع قوبذل 

قعلعنعدذ ؤة ظايالع تاالق بولذص كةتمةيدذ.)2(
ظايالع  صةقةت  كئتعشعنع  بولذص  تاالق  ظايالعنعث  ظادةم  بعر  ظةضةر 
تةرعصعدعنال بعلعنعدعغان )مةسعلةن: هةيزضة ؤة ياخشع كأرىشكة ظوخشاش( 
بعر ظعشنعث يىز بئرعشعضة باغلعغان ؤة ظايال شذ ظعشنعث يىز بةرضةنلعكنع 
سأزع  ظايالنعث  ظاساسةن  قاظعدعسعضة  ظعستعهسان  هالدا  بذ  بولسا،  دئضةن 
صةقةت ظأزعنعث هةققعدة ظئتعبارغا ظئلعنعدذ))( ؤة ظذ ظايالنعث قةسةم قعلعشع 
))(  ظايالع بعلةن يئقعنحعلعق قعلماسلعققا قةسةم قعلغان ظادةم ظةضةر تأت ظاي ظعحعدة ظايالعغا يئقعنالسسا، ظايالع تاالق 

بولذص كةتمةيدذ ؤة ظةرنعث بذ مذددةت ظعحعدة ظايالعغا يئقعنلعشعش هةققع بار. ت.
)2(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 503 ـ بةت.

)3(  مةسعلةن: كأص خوتذنلذق بعر ظادةم خوتذنلعرععنعث بعرعضة: ظةضةر سةن هةيز كأرسةث سةن ؤة صاالنع ظايالعم تاالق! 
دئضةن، ظاندعن ظذ ظايال ظئرعضة: مةن هةيز كأردىم دئضةن بولسا، بذ هالدا صةقةت شذ ظايالنعث ظأزعال تاالق بولذص كئتعدذ. ظذ 
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قعلعنعشع  قوبذل  سأزعنعث  ظةرنعث  ظاساسةن  قعياسقا  ظةمما  ظةمةس.  الزعم 
ؤة ظايالنعث سأزعنعث صةقةت صاكعت كةلتىرىلضةندعال قوبذل قعلعنعشع الزعم 
ظعدع. بذ مةسعلعدعكع ظعستعهسان قاظعدعسع بولسا، بذ ظعشنعث صةقةت ظايال 
تةرعصعدعنال بعلعنعدعغان ظعش بولغانلعقعدذر. ظذ ظعشنعث بعلعنعشعضة شةرعظةت 
هأكىملعرع قاراشلعق بولدع)1(. شذثا ظذ ظايالغا تاكع ظذنعث هارام بعر ظعشنع 
قعلعص قالماسلعقع ظىحىن ظذ ظعش )يىز بةرضةندة ظذنعث يىز بةرضةنلعكعنع( 
خةؤةر بئرعشع الزعم بولعدذ)2(. شةرعظةتتة ظةر ـ خوتذن هةر ظعككعسع هارام 
ظعشنع قعلعشتعن ساقلعنعشع الزعم. هارامدعن ساقلعنعشنعث يولع يىز بةرضةن 
مةزكذر ظعشنع خةؤةر بئرعش. )بذ ظعش صةقةت ظايال تةرعصعدعنال بعلعنعدعغان 
ظىستىضة  ظايالنعث  بئرعش  خةؤةر  ظعشنع  بذ  ظىحىنال(  بولغانلعقع  ظعش 
ظىحىن  حعقعشع  هأددعسعدعن  مةسظذلعيةتنعث  بذ  ظايالنعث  تاكع  يىكلعنعدذ. 
بولذص  تاالق  ظايالنعث  بعر  ظةضةر  الزعم.  قعلعنعشع  قوبذل  سأزعنعث  ظذنعث 
كئتعشع صةقةت ظذنعث تةرعصعدعنال ظةمةس مةسعلةن: ظأيضة كعرضةنضة ؤة سأز 
قعلغانغا ظوخشاش باشقعالر تةرعصعدعنمذ بعلعنعدعغان ظعش بولسا، بذ هالدا 
ظايالنعث تاالق بولذص كئتعشع ظةرنعث ظايالنعث سأزعضة ظعشعنعشعضة ياكع 
ظايالنعث مةزكذر ظعشنعث يىز بةرضةنلعكعنع ظعسصاتالص صاكعت كةلتىرعشعضة 

قاراشلعقتذر. 
ظةضةر بعر ظادةم ظايالعغا: سةن توغساث سةن تاالق! دئضةن بولسا،  بذ 
ظعمام  قالدع.  ظعختعالصلعشعص  ظعماملعرع  مةزهةصعنعث  هةنةفعي  مةسعلعدة 
ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد: »ظذ ظايال ظذنعث توغقانلعكعغا تذغذت 
ظةمما  دئدع.  كئتعدذ«  بولذص  تاالق  بعلةن  بئرعشع  ضذؤاهلعق  ظانعسعنعث 
ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »ظذ ظايالنعث تاالق 
بولذص كئتعشع ظىحىن ظذنعث تذغقانلعقعغا ظعككع ظةرنعث ياكع بعر ظةر ؤة 
ظعككع ظايالنعث ضذؤاهلعق بئرعشع الزعم« دةيدذ. ظةضةر بعر ظادةم ظايالعغا: 
ظادةمنعث يةنة بعر ظايالع تاالق بولذص كةتمةيدذ. حىنكع هةيز ظعشع شذ ظايالنعث ظأزع تةرعصعدعن بعلعنعدعغان بعر ظعشتذر. 

شذثا ظذنعث سأزع صةقةت ظأزعنعث هةققعدعال كىحكة ظعضة بولعدذ. ت.
))(  يةنع ظذ ظعش مةسعلةن هةيز بولسا، ظايالنعث هةيز كأرىشىضة ظذنعث تاالق بولذص كئتعشع قاراشلعق بولدع. ظةضةر 
بولسا  تاالق  كةتمةيدذ.  بولذص  تاالق  دئسة  كأرمعدعم،  هةيز  ظةضةر  كئتعدذ.  بولذص  تاالق  دئسة  كأردىم  هةيز  مةن  ظايال: 

شةرعظةت هأكىملعرعنعث بعرعدذر. ت.
)2(  تاالق قعلعنعص كئتعشع هةيز كأرىشىضة باغالنغان بعر ظايال ظةضةر هةيزع كةلضةن حاغدا ظأزعنعث هةيز كأرضةنلعكعنع 
هةيزنعث  ظأزعدعن  ظايال  ظذ  حىنكع  هئسابلعنعدذ.  قعلغان  ظعش  هارام  ياشارؤةرسة،  ظأيدة  بعر  بعلةن  ظةر  قعلماي  خةؤةر 
كئلعشع بعلةنال مةيلع ظئرعضة خةؤةر بةرسذن مةيلع خةؤةر بةرمعسذن تاالق بولذص كئتعدذ. شذنعث ظىحىن ظذ ظايالنعث هةيز 

كةلضةندعن كئيعنمذ ظئرع بعلةن بعللة ياشعشع ؤة ظذنعث بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشع هارامدذر. ت.
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سعزنعث  ظعشع  تاالق  ظعحسةم  هاراق  رذخسعتعثعزسعز  سعزنعث  مةن  ظةضةر 
قولعثعزدا بولسذن! دئضةن، كئيعن ظةر هاراق ظعحكةن، ظاندعن ظةر ـ خوتذنالر 
ظايال:  ؤة  دةص  ظعحتعم،  بعلةن  رذخسعتعثعز  سعزنعث  هاراقنع  مةن  )ظةر: 
قالغان  ظعختعالصلعشعص  دةص(  ظعحتعث،  رذخسعتعمسعز  مئنعث  هاراقنع  سةن 
بولسا، بذ هالدا ضةرحة رذخسةت بةرضةنلعك ياكع بةرمعضةنلعك ظعشع ظايال 
تةرعصعدعن بعلعنعدعغان ظعش بولسعمذ ظةرنعث سأزع قوبذل قعلعنعدذ. حىنكع 
ظةر تاالقنعث حىشىشعضة ظعنكار قعلعص تذرعؤاتقان تةرةصتذر. حىنكع ظايالنعث 
رذخسةت بةرضةنلعكع ياكع بةرمعضةنلعكع سأز ظارقعلعق ظعصادعلعنعدذ. شذثا 
ظايال  صةقةت  ظوخشاش  مةسعلعسعضة)1(  كأرىش  ياخشع  ؤة  هةيز  مةسعلة  بذ 
تةرعصعدعنال بعلعنعدعغان مةسعلعنعث ظعحعضة كعرمةيدذ.)2( توغرا دةص قارالغان 
قالغان  يئتعص  ؤايعغا  قعلعنعشعدا(  قوبذل  )سأزعنعث  ظاساسةن  رعؤايةتكة 
قعزنعث هأكمعمذ خذددع باالغةتكة يئتعص قالغان قعزنعث هأكمعضة ؤة ظعهتعالم 

ظعشع خذددع هةيز ظعشعضة ظوخشاشتذر))(.
باغالش  كأرىشىضة  ياخشع  نةرسعنع  بعر  ظذنعث  تالعقعنع  ظايالنعث  بعر 
صةقةت ظعككع ظعشتا بعر ظايالنعث تالعقعنع ظذنعث هةيز كأرىشىضة باغالشقا 
بعر  ظذنعث  تالعقع  ظايالنعث  بعر  بعرع:  ظعشنعث  ظعككع  ظذ  ظوخشذمايدذ)4(. 
صةقةت شذ  ظأزعنع  ظايالنعث  ظذ  ؤاقتعدا  باغالنغان  ياخشع كأرىشىضة  نةسعنع 
سورذننعث ظأزعدعال تاالق قعلعؤئلعش هوقذقع بار. )ظةضةر ظايال ظذ سورذندعن 
قوصذص كةتسة بذ هوقذق بعكار بولذص كئتعدذ.( حىنكع بذ، ظذ ظايالغا ظأزعنع 
ظذنعثغا:  )ظةر  ظىحىن  شذنعث  هئسابلعنعدذ.  بةرضةنلعك  هوقذقعنع  تالالش 
قوصذص  سورذندعن  دئضةن(  تاالق!  سةن  كأرسةث  ياخشع  مئنع  سةن  ظةضةر 
بولذص  تاالق  ظايال  دئسة،  كأرىمةن  ياخشع  سئنع  مةن  كئيعن:  كةتكةندعن 
بولسا،  باغالش  كأرىشىضة  هةيز  ظذنعث  تالعقعنع  ظايالنعث  ظةمما  كةتمةيدذ. 
خذددع باشقا نةرسعلةرضة باغالنغان تاالقدةك سورذندعن قوصذص كئتعش بعلةن 
بعكار بولذص كةتمةيدذ. ظذ ظعككع ظعشنعث ظعككعنحعسع بولسا: بعر ظايالنعث 
))(  يةنع بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنعمعزدةك، بعر ظادةم ظايالعغا: ظةضةر سةن هةيز كأرسةث ياكع سةن مئنع ياخشع 
كأرسةث سةن تاالق! دئضةن بولسا، بذ هالدا ظايال نئمة دئسة، ظذنعث دئضةن سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. حىنكع هةيز كأرىش 

ؤة ياخشع كأرىش ظعشلعرع صةقةت ظايال تةرعصعدعنال بعلعنعدعغان ظعشتذر. ت.
)2(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 504 ـ بةت.

)3(  يةنع بعر بالعنعث ظعهتعالم بولغانلعقع صةقةت ظذنعث تةرعصعدعنال بعلعنعدذ. ت.
)4(  يةنع بعر ظايالغا: ظةضةر سةن صاالنع ظعشنع ياخشع كأرسةث سةن تاالق! دئيعشنعث هأكمع ظعككع ظعشتا ظةضةر سةن 

هةيز كأرسةث سةن تاالق! دئيعشنعث هأكمعضة ظوخشذمايدذ. ت. 
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تالعقع ظذنعث بعر نةرسعنع ياخشع كأرىشىضة باغالنغان ؤاقتعدا ظةضةر ظذ ظايال 
يالغان ظئيتعص بولسعمذ مةن شذ نةرسعنع ياخشع كأرىمةن دئسة، ظايال تاالق 
بةرضةنلعك  هوقذقعنع  تالالش  ظأزعنع  ظايالغا  ظذ  بذ،  حىنكع  كئتعدذ.  بولذص 
هئسابلعنعدذ. شذنعث ظىحىن )ظةر ظذنعثغا: ظةضةر سةن مئنع ياخشع كأرسةث 
ياخشع  سئنع  مةن  بولسعمذ:  يالغاندعن  ظايال  ؤاقتعدا  دئضةن(  تاالق!  سةن 
ظةضةر  ظايالعغا:  ظةر  بعر  ظةمما  كئتعدذ.  بولذص  تاالق  ظايال  دئسة،  كأرىمةن 
مةن  يالغاندعن  ظايال  ظذ  ؤاقتعدا،  دئضةن  تاالق!  سةن  كأرسةث  هةيز  سةن 
تاالق  هأكىملعرعدة  )دذنيا  ظايال  ظذ  هالدا  بذ  بولسا،  دئضةن  كأردىم  هةيز 
بولذص كةتكةن هئسابالنسعمذ(، لئكعن ظذنعث بعلةن اهلل تاظاالنعث ظارعسعدعكع 
هأكىمدة تاالق بولذص كةتكةن هئسابالنمايدذ. )يةنع بذ هالدا ظايال ظةر بعلةن 

بعللة ياشعسا اهلل تاظاالنعث ظالدعدا ضذناهكار بولمايدذ.(                   
بعر ظادةم ظايالعغا ظألىمضة ؤة ظازابقا ظوخشاش ظايالعنعث ياخشع كأرىدعغان 
تذرذص:  كأرسعتعص  نةرسعلةرنع  بعلعدعغان  كأرمةيدعغانلعقعنع  ياخشع  ياكع 
دئضةن،  تاالق!  سةن  كأرسةث  ياخشع  نةرسعلةرنع  ماؤذ  ـ  ماؤذ  سةن  ظةضةر 
ياخشع  ظذنع  مةن  تذرذص:  ظولتذرذص  ظأزعدة  سورذننعث  شذ  ظايال  ظاندعن 
كأرىمةن دئضةن بولسا، بذ هالدا ظايالنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. )شذنعث 

بعلةن ظايال تاالق بولذص كةتكةن بولعدذ.( 
شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر ظادةم ظايالعغا هاياتلعق ؤة بايلعققا ظوخشاش 
ظايالعنعث ياخشع كأرىدعغانلعقعنع بعلعدعغان نةرسعلةرنع كأرسعتعص تذرذص: 
ظةضةر سةن ماؤذ ـ ماؤذ نةرسعلةرنع يامان كأرسةث سةن تاالق! دئضةن، ظاندعن 
كأرىمةن  يامان  ظذنع  مةن  تذرذص(:  ظولتذرذص  ظأزعدة  سورذننعث  )شذ  ظايال 

دئضةن بولسا، ظايال تاالق بولذص كئتعدذ. 
ظةر ظايالعغا: ظةضةر مةن شذ نةرسعلةرنع ياخشع كأرسةم سةن ظىح تاالق! 
دئضةن  كأرمةيمةن،  ياخشع  نةرسعلةرنع  ظذ  مةن  يالغاندعن:  ظاندعن  دئضةن، 
بولسا، ظذ ظايال ظذ ظةر بعلةن اهلل تاظاالنعث ظارعسعدعكع هأكىمدة ظذ ظةرنعث 
ظايالع هئسابلعنعدذ. )يةنع تاالق بولذص كةتكةن هئسابالنمايدذ.( شذثا ظةر ظذ 

ظايال بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزسة بولعدذ. 
يامان  نةرسعلةرنع  ظذ  مةن  ظةضةر  ظايالعغا:  ظةر  ظةضةر  يةنة  شذنعثدةك 
كأرسةم سةن ظىح تاالق! دئضةن، ظاندعن ظةر يالغاندعن: مةن ظذ نةرسعلةرنع 
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يامان كأرمةيمةن دئضةن بولسا، بذ هالدعمذ ظايال ظذ ظةر بعلةن اهلل تاظاالنعث 
ظارعسعدعكع هأكىمدة ظذ ظةرنعث ظايالع هئسابلعنعدذ. 

تاالقنع  دعلعثدا  ظةمةس  تعلعثدا  سةن  ظةضةر  ظايالعغا:  ظادةم  بعر  ظةضةر 
ياخشع كأرسةث ياكع ظذنع خالعساث ياكع ظذنع ظىمعد قعلساث، ياكع ظذنع ظارزذ 
قعلساث سةن ظىح تاالق! دئضةن، ظاندعن ظذ ظايال: مةن تاالقنع خالعمايمةن، 
دئضةن  قعلمايمةن  ظارزذ  ظذنع  ؤة  قعلمايمةن  ظىمعد  ظذنع  كأرمةيمةن،  ياخشع 
شذ  كئيعن  ظايال  ظذ  ظةضةر  كةتمةيدذ.  بولذص  تاالق  ظايال  هالدا  بذ  بولسا، 
سورذننعث ظأزعدة ظولتذرذص بولسعمذ بذنعثدعن باشقا سأزنع )يةنع مةسعلةن 
بذ  ظذنعث  قعلسا،  سأزنع  ظوخشاش(  دئضةنضة  كأرىمةن  ياخشع  تاالقنع  مةن 
سأزع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ. ياكع ظةر ظايالغا مةزكذر سأزلةرنع قعلغان حاغدا، 
ظايال تاكع شذ سورذندعن قوصذص كةتكعحة ظةرضة هئحقانداق جاؤاب بةرمةي جعم 
ظولتذرغان بولسا، بذ هالدعمذ ظايال تاالق بولذص كةتمةيدذ. ظةضةر ظةر ظايالغا 
قئلعص  يوشذرذص  دعلعدعكعنع  ظةرضة  ظايال  ؤاقتعدا  قعلغان  سأزلةرنع  مةزكذر 
دعلعدا بار ظعشنعث ظةكسعنع خةؤةر بةرضةن بولسا، بذ هالدا ظعمام ظةبذهةنعفة 
بعلةن ظعمام ظةبذيىسىص )اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!( قاتارلعقالرنعث 
كأز قارعشع بويعحة: ظايال ظأزع بعلةن اهلل تاظاالنعث ظارعلعقعدعكع هأكىمدة 
ظةرنعث ظةمرعدة هئسابلعنعدذ. )يةنع بذ هالدا ظايال ظةر بعلةن بعللة ياشعسا 
كأز  ظعمامنعث  ظعككع  بذ  حىنكع  بولمايدذ.(  ضذناهكار  ظالدعدا  تاظاالنعث  اهلل 
قارعشعدا بعر ظعش ظىحىن بئرعلضةن هأكىم مةيلع سةلبعي بولسذن مةيلع ظعجابعي 
ظذ ظعشنعث تاشقعرع كأرىنعشعضة قاراص بئرعلعدذ. ظةمما ظعمام مذهةممةد )اهلل 
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »ظةضةر ظايال دعلعدعكعنع يوشذرذص قئلعص 
ظةرضة دعلعدا بار ظعشنعث ظةكسعنع خةؤةر بةرضةن بولسا، ظايال ظةرنعث ظةمرعدة 

قالغان هئسابالنمايدذ« دئدع.)1(
ظعشنع  بعر  قعلعدعغان  خذرسةن  سئنع  مةن  ظةضةر  ظايالعغا:  ظادةم  بعر 
قعلسام سةن تاالق! دئضةن، ظاندعن ظةر ظايالنع ظذرغان ؤة ظايال: سةن مئنع 
خذرسةث قعلدعث، دئضةن بولسا، بذ هالدا ظايال تاالق بولذص كةتمةيدذ. حىنكع 
بذ يةردة ظايالنعث يالغان ظئيتقانلعقع ناهايعتع ظئنعقتذر. لئكعن بذ مةسعلعدة 
خذرسةن  ظادةمنعث  بعر  بولسعمذ  ظذ  بولذص  بار  ظعش  بعر  حىشىنىلمةيدعغان 
بولغانلعقع باشقعالر تةرعصعدعن بعلعنمةيدعغان بولذشعدذر. شذنعث ظىحىن ظةضةر 

))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 504 ـ بةت.
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سأزع  بذ  ظايالنعث  بةرسة،  خةؤةر  دةص  قعلدعث،  خذرسةن  مئنع  سةن  ظايال: 
ظئتعبارغا ظئلعنعشع ؤة شذنعث بعلةن ظايال تاالق بولذص كئتعشع الزعم ظعدع. 

ظذتذدا  دوزاخنعث  سئنع  تاظاالنعث  اهلل  سةن  ظةضةر  ظايالعغا:  ظادةم  بعر 
اهلل  مةن  ظايال:  ظاندعن  دئضةن،  تاالق!  سةن  كأرسةث  ياخشع  ظازابلعشعنع 
تاظاالنعث شذنداق قعلعشعنع ياخشع كأرىمةن دئضةن بولسا، ظايال تاالق بولذص 
ظةمةستذر.  ظئنعق  ظئيتقانلعقع  يالغان  ظايالنعث  ظذ  يةردة  بذ  حىنكع  كئتعدذ. 
حىنكع ظايال ظئرعنع بةك يامان كأرضةنلعكتعن ظئرعدعن شذنداق دةص قذتذلذشنع 
خالعغان بولذشع مذمكعن. مانا بذنعث بعلةن ظةضةر بعر ظةر ظايالعنعث تالعقعنع 
ظعشقا  بعر  ظاالقعدار  دعلغا  ظوخشاش(  كأرىشكة  ياخشع  ياكع  كأرىش  )يامان 
باغلعغان ؤة ظايال بذ هةقتة بعر نةرسة بعلةن خةؤةر بةرضةن بولسا، ظايالنعث 
بةرضةن خةؤعرعدعن ظذنعث بذ هةقتة يالغان ظئيتقانلعقع ظئنعق حعقعص تذرسا، 
ظذنعث  خةؤعرعدعن  بةرضةن  ظايالنعث  كةتمةيدعغانلعقعنع،  بولذص  تاالق  ظذنعث 
بولذص  تاالق  ظذنعث  تذرمعسا،  حعقعص  ظئنعق  ظئيتقانلعقع  يالغان  هةقتة  بذ 

كئتعدعغانلعقعنع بعلعؤاالاليمعز.
تاالق!  سةن  كأرسةث  يامان  جةننةتنع  سةن  ظةضةر  ظايالعغا:  ظادةم  بعر 
ظةضةر  بولسا،  دئضةن  كأرىمةن  يامان  جةننةتنع  مةن  ظايال:  ظاندعن  دئضةن، 
هةقتة  بذ  ظذنعث  بولمعسا،  هالةتتة  بعر  كأرىدعغان  يامان  جةننةتنع  ظايال 
يالغان ظئيتقانلعقع ظئنعق بولغان بولدع. )شذنعث ظىحىن ظايال تاالق بولذص 
كةتمةيدذ.( بذ مةسعلعدة مذنداق بعر خعل كأز قاراشمذ بار: ظذ ظايال دذنيا 
هاياتعنع بةك ياخشع كأرضةنلعكتعن جةننةتنع يامان كأرىشع مذمكعن، حىنكع 
هةقعقةتتة  ظايال  ظذ  ظئرعشعدذ.  كئيعن  ظألضةندعن  صةقةت  جةننةتكة  ظايال  ظذ 
يالغان  هةقتة  بذ  ظايال  ظذ  ظىحىن  شذنعث  مذمكعن.  كأرىشع  يامان  ظألىمنع 
ظئيتمعغان بولعشعمذ مذمكعن. ظالعمالرنعث مةزكذر سأزلعرعدعن: بعر ظايالنعث 
مةن دوزاخنعث ظازابعنع ياخشع كأرىمةن ؤة جةننةتنع يامان كأرىمةن دئيعشع 

بعلةن ظذنعث كاصعر بولذص كةتمةيدعغانلعقع حعقعص تذرعدذ.    
كأص خوتذنلذق بعر ظادةم ظاياللعرعنعث بعرعضة: ظةضةر سةن هةيز كأرسةث 
سةن ؤة صاالنع ظايالعم تاالق! دئضةن، ظاندعن ظذ ظايال ظئرعضة: مةن هةيز كأردىم 
دئضةن بولسا، ظايال كعشعدة هةيزنعث كأرىلىشع زىرىل بعر ظعش بولغانلعقع 
ظىحىن مةزكذر ظعش ظايالدا تئصعلغان بولعدذ. شذنعث ظىحىن صةقةت شذ ظايالنعث 
ظأزعال تاالق بولذص كئتعدذ. ظذ ظادةمنعث يةنة بعر ظايالع تاالق بولذص كةتمةيدذ. 
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ظأزعنعث  ظايالنعث  ظذ  صةقةت  خةؤعرعنع  بةرضةن  ظايالنعث  ظذ  شةرعظةت  حىنكع 
ظأزعنعث  خةؤعرعدة  مةزكذر  بةرضةن  ظايال  ظذ  حىنكع  قعلعدذ.  قوبذل  هةققعدة 
ظايالنعث  ظذ  هئسابلعنعدذ.  تأهمةتحع  هةققعدة  كىندعشع  راستحعل  هةققعدة 
بةرضةن ضذؤاهلعقع صةقةت شةخسع بعر ضذؤاهلعق، دةص قارعلعدذ. بعر ظعنساننعث 
دئضةن سأزع ظأزعنعث هةققعدة كىحضة ظعضة بولذص باشقعالرنعث هةققعدة كىحضة 
ظعضة بولماسلعقع هةيران قاالرلعق ظعش ظةمةس. بذ ظعش خذددع معراسخذرالرنعث 
بارلعقعنع  قةرزعنعث  باشقعالرنعث  ظىستعدة  ظادةمنعث  قالغان  ظألىص  بعرعنعث 
قالغان  ظألىص  بعرع  معراسخذرالرنعث  ظةضةر  ظوخشايدذ.  قعلغعنعغا  ظعقرار 
باشقا  ؤة  قعلغان  ظعقرار  بارلعقعغا  قةرزعنعث  باشقعالرنعث  ظىستعدة  ظادةمنعث 
قعلعنغان  ظعقرار  دةص  >قةرزع<  بولسا،  ظعشةنمعضةن  بذنعثغا  معراسخذرالر 
كئلعدعغان  معراستعن  معراسخذرنعث  مةزكذر  صةقةت  دذنيا  ـ  مال  معقداردعكع 
نئسعؤعسعدعن كةمةيتعؤئتعلعدذ. )يةنع مةزكذر معراسخذرنعث بايان قعلغان ظذ 
ظعقرارع ظأزعنعث هةققعدة كىحضة ظعضة بولذص ظذنعثغا شذ معقداردعكع مال ـ 

دذنيا كةم بئرعلعدذ.( 
ظةر ظايالعغا ظةضةر سةن هةيز كأرسةث سةن تاالق! دئضةن ؤاقتعدا، ظايال 
ظأزعدعن قان كةلضةنلعكعنع كأرضةن ؤاقعتنعث ظأزعدعال تاالق بولذص كةتمةيدذ. 
حىنكع ظذ قاننعث )نذرمال هةيز قئنع ظةمةس( نذرمالسعز هةيز قئنع بولعشع 
مذمكعن. ظةضةر ظذ قان ظذ ظايال قاننعث كةلضةنلعكعنع كأرضةن ؤاقتعدعن باشالص 
ظىح كىن داؤام قعلسا، ظاندعن ظذ ظايال تاالق بولذص كئتعدذ. حىنكع ظذ قاننعث 
باشالصال نورمال  قاننعث دةسلةص كئلعشتعن  ظذ  بعلةن  قعلعشع  داؤام  ظىح كىن 
هةيز قئنع ظعكةنلعكع مةلذم بولعدذ. بذ هالدا مذصتعنعث ظةرضة: سةن ظايالعثنع، 
ظايالعث قاننع كأرضةن ؤاقتعدعن باشالص تاالق قعلعؤاتقان بولدذث دئيعشع الزعم. 
بذ هةيز ظايالنعث ظعددعتعنع حعقعرعش ظىحىن كأرىدعغان هةيزنعث قاتارعدعن 
هئسابالنمايدذ. حىنكع ظذ ظايالنعث تاالق بولذص كئتعشع ظذنعث هةيز كأرىشعضة 
باشلعنعص  قعسمع  بعر  هةيزنعث  تالعقعنعث  ظايالنعث  ظذ  ظىحىن  باغالنغانلعقع 
بولغاندعن كئيعن حىشىشكة توغرا كئلعدذ. بذ سىننةتكة ظذيغذن هالدا قعلعنمعغان 
تاالق هئسابلعنعدذ. ظةضةر ظذ ظايال، )توي قعلعص ظذنعث بعلةن( ظئرع تئخع 
جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمعضةن ياكع ظايرعم بعر يةردة خالعي قالمعغان ظايال 
بولسا، ظذ ظايال ظىح كىن ظعحعدة باشقا ظةرضة ياتلعق بولسا، ظذ ياتلعق بولذش 

توغرا ياتلعق بولذش هئسابلعنعدذ.
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بعر ظادةم ظايالعغا: ظةضةر سةن بعر كىن روزا تذتساث سةن تاالق! دئضةن 
بولسا، ظايال روزا تذتقان كىننعث كىنعنعث كعرعص كئتعشع بعلةن تاالق بولذص 
كئتعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم ظايالعغا: )بعر كىن روزا تذتساث دئمةي( ظةضةر سةن 
ظازراق  باشالص  تذتذشنع  روزا  ظايال  بولسا،  دئضةن  تاالق!  سةن  تذتساث  روزا 
ؤاقعت ظأتكةندعن كئيعن تاالق بولذص كئتعدذ. ظايال روزا تذتذشنع كئيعن داؤام 
قعلمعسعمذ، ظايال يةنة تاالق كةتكةن بولعدذ. شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ ظادةم 
ظايالعغا: ظةضةر سةن بعر كىن ظعحعدة ياكع بعر ظاي ظعحعدة روزا تذتساث سةن 
ظأتكةندعن  ؤاقعت  ظازراق  باشالص  تذتذشنع  روزا  ظايال  بولسا،  دئضةن  تاالق! 
كئيعن تاالق بولذص كئتعدذ. حىنكع ظةر ظايالنعث تاالق بولذص كئتعشع ظىحىن 
بعر كىن تولذق روزا تذتذشنع شةرت قعلمعدع. ظةضةر بعر ظةر ظايالعغا: ظةضةر 
سةن بعر ناماز ظوقذساث سةن تاالق! دئضةن بولسا، ظايال ظعككع رةكةت ناماز 
)بعر  ظايالعغا:  ظةر  ظذ  ظةضةر  كئتعدذ.  بولذص  تاالق  كئيعن  بولغاندعن  ظوقذص 
ناماز دئمةستعن صةقةت( ظةضةر سةن ناماز ظوقذساث سةن تاالق! دئضةن بولسا، 

ظايال نامازدعن بعر رةكةت ظوقذص بولغاندعن كئيعن تاالق بولذص كئتعدذ.)1(  
بعر ظادةم ظايالعغا: ظةضةر سةن ظوغذل تذغساث سةن بعر تاالق! ظةضةر قعز 
تذغساث سةن ظعككع تاالق! دئضةن، ظايال بعرنعث ظارقعسعدعن بعرنع تذغذص 
بعر  جةهةتتعن  هأكىم  ظايال  هالدا  بذ  بولسا،  تذغقان  قعز  بعر  ؤة  ظوغذل  بعر 
تاالق، ظعهتعيات قعلعش جةهةتتعن ظعككع تاالق بولذص كةتكةن هئسابلعنعدذ. 

ظذ ظايالنعث ظعددعتع ظعككعنحع بالعنع تذغذش بعلةن حعقعدذ)2(.
بولسا،  ظوغذل  ظةضةر  كأتىرضعنعث  قورسذقعثدا  ظايالعغا:  ظادةم  ظذ  ظةضةر 
سةن بعر تاالق! ظةضةر قعز بولسا، سةن ظعككع تاالق! دئضةن، ظاندعن ظايال 
بعرسع ظوغذل بعرسع قعز بذلذص ظعككع باال تذغقان بولسا، ظايال تاالق بولذص 
بار  قورساقتا  سأز  دئضةن  كأتىرضعنعث<  >قورسذقعثدا  حىنكع  كةتمةيدذ. 
نةرسعنعث صىتىن بعر ضةؤدة بولذشعنع تةلةص قعلعدذ. شذنعث ظىحىن قورساقتا 
ظايال  شةرتتذر.  بولذشع  قعز  ياكع  ظوغذل  ياكع  هةممعسعنعث  نةرسعنعث  بار 
بعرنع  تذغماي  قعز  ياكع  ظوغذل  هةممعسعنع  نةرسعنعث  كأتىرضةن  قورسذقعدا 
قعز بعرنع ظوغذل تذغقانلعقع ظىحىن مةزكذر شةرت تئصعلمعدع. شذنعث ظىحىن ظذ 

))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 506 ـ بةت.
)2(  يةنع ظذ ظايال بعرعنحع بالعنع تذغذش بعلةن تاالق بولذص كئتعدذ. ظعككعنحع بالعنع تذغذش بعلةن ظعددعتع حعقعدذ. 

ت. 
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ظايال تاالق بولذص كةتمةيدذ. 
بعر ظادةم ظايالعغا: ظةضةر سةن باال تذغساث بعر تاالق! ظةضةر سةن تذغقان 
باال ظوغذل بولسا، سةن ظعككع تاالق! دئضةن، ظاندعن ظايال بعر ظوغذل تذغقان 
بولسا، ظايال ظىح تاالق بولذص كئتعدذ. حىنكع ظايالدا هةم باال تذغذش ؤة هةم 

تذغقان بالعنعث ظوغذل بولعشعدعن ظعبارةت هةر ظعككع شةرت تئصعلدع. 
بعر ظادةم ظايالعغا: ظةضةر سةن قورساق كأتىرسةث سةن تاالق! دةص قةسةم 
قعلغان بولسا، ظذ ظايالنعث تاالق بولذص كئتعشع ظىحىن ظةر مةزكذر قةسةمنع 
قعلعص تاكع ظعككع يعلدعن ظارتذق مذددةت ظأتكةندعن كئيعن تذغذشع شةرت. 
ظأتىشتعن  مذددةت  ظارتذق  يعلدعن  ظعككع  قعلعص  قةسةم  ظةر  ظايال  ظذ  ظةضةر 
ظعلضعرع تذغذص قالسا، تاالق بولذص كةتمةيدذ. حىنكع ظةر ظايالنعث تاالق بولذص 
كئتعشعنع ظذنعث مةزكذر قةسةمدعن كئيعن يىز بئرعدعغان قورساق كأتىرىشىضة 
بولذص  كأتىرضةن  قورساق  ظعلضعرع  قةسةمدعن  مةزكذر  ظايالنعث  ظذ  باغلعدع. 
ظذنعث تاكع ظعككع يعلغا قةدةر داؤام قعلعشع ظعهتعمال. شذثا ظةضةر ظذ ظايال 
مةزكذر قةسةمدعن كئيعن ظعككع يعل مذددةت ظأتىشتعن ظعلضعرع تذغسا، ظذ 
بالعنعث مةزكذر قةسةمدعن ظعلضعرع يىز بةرضةن قورساق كأتىرىشتعن تذغذلغان 
بولعشعنعث ظعهتعمالع بولغانلعقع ظىحىن تاالقنعث شةرتعنعث تئصعلعشعدا شىبهة 
بولذص قالعدذ.  تئصعلعشعدا شىبهعلعك بولذص قالغان شةرت بعلةن تاالق حىشمةيدذ. 
ظةضةر ظذ ظايال مةزكذر قةسةمدعن كئيعن ظعككع يعل مذددةت ظأتكةندعن كئيعن 
تذغقان بولسا، ظذنعث ظعددعتع بالعنع تذغذش بعلةن حعقعدذ. مانا بذ تاالقنعث 
بالعنع تذغقاندعن كئيعن ظةمةس مةزكذر قةسةمدعن كئيعن يىز بةرضةن قورساق 
ظايالنعث  حىنكع  بئرعدذ.  كأرسعتعص  ظئنعق  حىشكةنلعكعنع  بعلةن  كأتىرىش 
تالعقع )باال تذغذشقا ظةمةس( قورساق كأتىرىشكة باغالنغاندذر. ظةضةر ظايال 
ظعددعتع  ظذنعث  هئسابالنسا،  كةتكةن  بولذص  تاالق  كئيعن  تذغقاندعن  بالعنع 
بالعنع تذغذش بعلةن حعقمعغان بذالتتع. قورساق كأتىرىشنعث مةزكذر قةسةمدعن 
قةسةمدعن  مةزكذر  بالعنعث  ظىحىن  بولذشع  ظئنعق  يىزبةرضةنلعكعنعث  كئيعن 
كئيعن ظعككع يعل مذددةت ظأتكةندعن كئيعن تذغذلعشع شةرت قعلعندع. حىنكع 
ظةضةر باال بذ مذددةتتعن ظعلضعرع تذغذلذص قالسا، ظذ بالعنعث مةزكذر قةسةمدعن 
بذرذن يىز بةرضةن قورساق كأتىرىشتعن تذغذلغان باال بولذص قئلعش ظعهتعمالع 
بار. بذ ظعهتعماللعق بعلةن تاالق حىشمةيدذ. ظةضةر ظذ ظايال مةزكذر قةسةمدعن 
كئيعن قورساق كأتىرىص باال تذغذش بعلةن تاالق بولذص كةتسة، ظذنعث قاحان 
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قورسذقذدا قالغانلعقع نامةلذم. شذثا ظذنعث تالعقعنعث قاحان حىشكةنلعكعمذ 
نامةلذم بولعدذ. ضةرحة ظذنعث تالعقعنعث قاحان حىشكةنلعكع نامةلذم بولسعمذ، 
مذمكعن.  دئيعش  حىشتع  بذرذن  ظاي  ظالتة  تذغذشتعن  ظايال  تاالقنع  لئكعن 
حىنكع ظايال تذغذشتعن ظالتة ظاي بذرذن ظذنعث قورسذقذدا قالغانلعقع ظئنعق 
قورسذقذدا  ظذنعث  ظعلضعرع  مذددةتتعن  بذ  ظةمما  حوقذملعشعدذ.  هالةتتة  بعر 

قالغانلعقع شىبهعلعكتذر. شىبهعلعك بعلةن تاالق حىشمةيدذ.)1(
قالمعغانلعقعنع  ياكع  قالغان  قورسذقذدا  ظايالنعث  بعر  كىنعمعزدة 
ظاساسةن  شذنعثغا  بولعدذ.  بعلضعلع  ظارقعلعق  تةكشىرىتىش  دوختذرخانالردا 
قالغانلعقعنع  قورسذقذدا  ظذنعث  تةكشىرىص  ظايالنع  بعر  دوختذرالر  ظةضةر  مةن 

ظعسصاتالص حعقسا، ظذنع تاالق بولذص كئتعدذ، دةص قارايمةن. 
هارام  ظأتكىزىشنع  مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  ظايال  قةسةم  مةزكذر 
قعلمايدذ. لئكعن ظةرنعث ظذ ظايال بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةسلعكع 
ياخشعدذر. ظايال بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةسلعكنعث ياخشع بولذشع 
ظذنعث قورسذقذدا قئلعص بولغاندعن كئيعن ظذنعث بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت 
ظأتكىزىص سئلعشتعن ظعهتعيات قعلعش ظىحىندذر. بذ ظعهتعياتنع قعلعش ؤاجعب 
بولذص  تاالق  ظذ  بعلةن  قالغان، شذنعث  قورسذقذدا  ظايالعمنعث  )يةنع  ظةمةس. 
كةتكةن بولعشع مذمكعن، شذثا ظةمدع مةن ظذنعث بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت 
ظأز  ظةرنعث  بعر  حىنكع  ظةمةس.(  ؤاجعب  دئيعش  تذراي  يعراق  ظأتكىزىشتعن 
ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشنعث هاالل بولذشع ظاساسلعق بعر 
بعر  )شىبهعلعك  ظعشتذر.  بعر  شىبهعلعك  قئلعشع  قورسذقذدا  ظذنعث  ظعشتذر. 

ظعشنع دةص ظاساسلعق بعر ظعش تاشالص قويذلمايدذ.()2(

تاالققا تاالقنع حاصالشنعث بايانع

تاالققا تاالقنع حاصالش بولسا، تاالق قعلعنعص كئتعص ظعددةت تذتذؤاتقان 
ظايالنع ظعددعتع ظعحعدة يةنة بعر قئتعم تاالق قعلعشتعن ظعبارةتتذر. تاالققا 

تاالقنع حاصالش بعر نةححة خعل شةكعلدة بولعدذ.
))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 507 ـ بةت.
)2(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 507 ـ بةت.
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تاالقنعث ظوحذق سأزلعرع بعلةن تاالق قعلعنغان ظايالنع يةنة بعر قئتعم 
تاالقنعث ظوحذق سأزلعرع بعلةن تاالق قعلغعلع بولعدذ)1(. مةسعلةن: بعر ظادةم 
يةنة  ظذنعثغا:  ظاندعن  دئضةن  تاالق!  سةن  قئتعم(  بعر  )دةسلةص  ظايالعغا: 
ظوحذق  يةردعكع  بذ  تاالقمذ حىشعدذ.  ظعككعنحع  بولسا،  دئضةن  تاالق!  سةن 
تاالقتعن صةقةت ظايال ظعددةت ظعحعدعال بولسا ظذنعث بعلةن قايتا نعكاهسعزمذ 
ماهعيعتع  تاالقنعث  قعلعنماستعن  مةقسةت  تاالقال  بعر  بولعدعغان  يئنعشقعلع 
مةقسةت قعلعنعدذ. دةسلةص بعر قئتعم يئنعشعش ظىحىن قايتا نعكاه كئرةك 
بولعدعغان بعر تاالق قعلعنعص كةتكةن ظايالنع، يةنة بعر قئتعم ظوحذق تاالق 
بعلةن تاالق قعلغعلع بولعدذ. مةسعلةن: ظايالعنع سةن يئنعشعش ظىحىن قايتا 
ظذنعثغا  ياكع  قعلعؤاتقان  تاالق  دةص  تاالق!  بعر  بولعدعغان  كئرةك  نعكاه 
بةرضةن تويلذقنع قايتذرذص ظئلعش شةرتع بعلةن ظذنع تاالق قعلعؤاتقان ظادةم، 
بعلةن  تاالقنعث ظوحذق سأزلعرع  قئتعم سةن تاالق! دةص  بعر  يةنة  ظايالعنع 

تاالق قعلعؤئتةلةيدذ. 
ظالعمالر يئنعشعش ظىحىن قايتا نعكاه كئرةك بولعدعغان بعر تاالق بولذص 
كةتكةن ظايالنع تاالقنعث ظوحذق سأزلعرعنع ظعشلعتعص يةنة بعر قئتعم تاالق 
بولعدعغان(  يارعشعشقا  »)قايتا  تاظاالنعث:  اهلل  بولعدعغانلعقعغا  قعلغعلع 
تذتذش،  كئيعن )خوتذنعنع( حعرايلعقحة  ظذنعثدعن  قئتعمدذر،  ظعككع  تاالق 
ياكع ياخشعلعق بعلةن )يةنع زذلذم قعلماي، يامان ضئصعنع قعلماي، كعشعلةرنع 
بةلضعلعمعلعرعضة  نعث  اهلل  الزعم.  قويذؤئتعش  يعراقالشتذرماي(  ظذنعثدعن 
رعظاية قعاللماسلعق خةؤصع )يةنع ياخشع ظأتةلمةسلعك، اهلل بةلضعلعضةن ظةر- 
خوتذنلذق هوقذقلعرعغا رعظاية قعاللماسلعق خةؤصع( بولمعسعال، ظأزةثالرنعث 
ظاياللعرعثالرغا )مةهرع ظىحىن( بةرضةن مال-مىلىكتعن هئحقانداق نةرسعنع 
قايتذرؤئلعش دذرذس بولمايدذ. ظةضةر سعلةر ظذالر )يةنع ظةر- ظايال( نعث اهلل 
نعث بةلضعلعمعلعرعضة رعظاية قعاللماسلعقعدعن قورقساثالر، خوتذننعث )تاالق 
خئتعنع ظئلعش مةقسعتعدة( مال بةرضةنلعكع ظىحىن ظذ ظعككعسعضة )يةنع ظةر-
خوتذنغا( ضذناه بولمايدذ. ظةنة شذالر اهلل نعث بةلضعلعمعلعرعدذر، ظذنعثغا 
خعالصلعق قعلماثالر اهلل نعث بةلضعلعمعلعرعضة خعالصلعق قعلغذحعالر زالعمالردذر. 
)خوتذن(  قعلسا،  تاالق  قئتعم(  )ظىح  خوتذنعنع(  )يةنع  ظذنع  )ظذ(  ظةضةر 
))(  بعز يذقعرعدا ظايالنع تاالق قعلعش ظىحىن ظعشلعتعلعدعغان سأزلةرنعث ظوحذق سأزلةر ؤة كعناية سأزلةر، دةص ظعككع 

خعل بولعدعغانلعقعنع بايان قعلعص ظأتتذق. ت.

تاالققا تاالقنى چاپالشنىڭ بايانىتاالققا تاالقنى چاپالشنىڭ بايانى



باشقا ظةرضة تةضمعضعحة ظذنعثغا دذرذس بولمايدذ، كئيعنكع ظةر ظذنع تاالق 
قعلغاندعن كئيعن )ظعددعتعنع توشقذزذص(، بذرذنقع ظةر بعلةن قايتا ياراشسا، 
رعظاية  بةلضعلعمعلعرعضة  نعث  اهلل  ظذالر  ظةضةر  بولمايدذ.  ضذناه  هئح  ظذالرغا 
قعالاليدعغانلعقعنع )يةنع قايتا ياراشقاندعن كئيعن ياخشع ظأتةلةيدعغانلعقعنع( 
تةسةؤؤذر قعلسا، بذ اهلل نعث بةلضعلعمعلعرعدذركع، اهلل ظذنع بعلعدعغان )يةنع 
ظعشنعث ظاقعؤعتعضة صةمع يئتعدعغان( قةؤم ظىحىن بايان قعلعدذ» )1( دئضةن 

ظايعتعنع دةلعل ـ صاكعت قعلعص كةلتىردع. 
 اهلل تاظاال مانا بذ ظايةتتة: »ظةضةر سعلةر ظذالر )يةنع ظةر- ظايال( نعث اهلل 
نعث بةلضعلعمعلعرعضة رعظاية قعاللماسلعقعدعن قورقساثالر، خوتذننعث )تاالق 
)يةنع  ظعككعسعضة  ظذ  ظىحىن  بةرضةنلعكع  مال  مةقسعتعدة(  ظئلعش  خئتعنع 
ظةر-خوتذنغا( ضذناه بولمايدذ» دةص بايان قعلعص بولذص يةنع ظةرنعث ظايالغا 
بةرضةن تويلذقنع قايتذرذص ظئلعش شةرتع بعلةن ظذنع تاالق  قعلعؤاتعدعغان 
ظعشعنع بايان قعلعص بولذص »ظةضةر )ظذ( ظذنع )يةنع خوتذنعنع( تاالق قعلسا، 
ظايالنع  دةص  بولمايدذ»  دذرذس  ظذنعثغا  تةضمعضعحة  ظةرضة  باشقا  )خوتذن( 
قعلغاندعن  تاالق  بعلةن  شةرتع  ظئلعش  قايتذرذص  تويلذقنع  بةرضةن  ظذنعثغا 

كئيعنمذ ظذنع يةنة بعر قئتعم تاالق قعلغعلع بولعدعغانلعقعنع بايان قعلدع.
ظةضةر بعر ظادةم ظايالعنع يئنعشعش ظىحىن يئثع نعكاه كئرةك بولعدعغان 
يئنعشقعلع  نعكاهسعز  ظعحعدة  كئيعن )ظعددةت  بولغاندعن  قعلعص  تاالق  بعر 
بولعدعغان( بعر تاالق قعلغان بولسا، بذ تاالقمذ يئنعشعش ظىحىن يئثع نعكاه 
كئرةك بولعدعغان بعر تاالققا ظايلعنعص كئتعدذ. مةسعلةن: بعر ظادةم ظايالعغا: 
»سةن يئنعشعش ظىحىن يئثع نعكاه كئرةك بولعدعغان بعر تاالق« دئضةندعن 
ياكع ظايالعنع ظذنعثغا بةرضةن تويلذقنع قايتذرذص ظئلعش شةرتع بعلةن تاالق 
كأرسعتعص  )ظايالعنع  ياكع  تاالق  »سةن  ظذنعثغا:  كئيعن  قعلعؤاتقاندعن 
تاالق<  دئضةن: »>سةن  كئيعن  ظةرنعث  بولسا،  دئضةن  تاالق«  بذ  تذرذص( 
ياكع >بذ تاالق< سأزلعرعمذ يئنعشعش ظىحىن نعكاه كئرةك بولعدعغان بعر 
تاالققا ظايلعنعص كئتعدذ. حىنكع، ظعلضعرعكع تاالق ظذ ظادةمنع ظايالع بعلةن 

)ظعددةت ظعحعدة نعكاهسعز يئنعشعشتعن( حةكلةيدذ.
ظوحذق سأزلةر بعلةن قعلعنغان تاالق مةيلع يئنعشعش ظىحىن نعكاه كئرةك 

))(  سىرة بةقةر 229 ــــ 230 ـ ظايةتلةر. 
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بولعدعغان بعر تاالق بولسذن مةيلع ظايال ظعددةت ظعحعدعال بولسا ظذنعث بعلةن 
نعكاهسعز يئنعشقعلع بولعدعغان بعر تاالق بولسذن ظوحذق سأزلةر بعلةن بعر 
قئتعم تاالق قعلعنعص كةتكةن ظايالنع يةنة بعر قئتعم يئنعشعش ظىحىن يئثع 
قعلعص  بايان  يذقعرعدا  بعز  بولعدذ.  قعلغعلع  تاالق  بولعدعغان  كئرةك  نعكاه 
ظأتكعنعمعزدةك ظوحذق سأزلةرنع ظعشلعتعص قعلعنغان تاالق ظعككع تىرلىك 
دئضةنضة  تاالق<  >سةن  مةسعلةن:  بولسا  تاالق  تىرلىك  ظعككع  ظذ  بولعدذ. 
ظوخشاش ظعددةت ظعحعدة نعكاهسعز يئنعشقعلع بولعدعغان بعر تاالقتعن، >سةن 
>قةتظع  ياكع  تاالق<  بعر  بولعدعغان  كئرةك  نعكاه  يئثع  ظىحىن  يئنعشعش 
تاالق< ياكع >قوصال تاالق< ياكع >شةيتاننعث تالعقع< ياكع >ظذزذن تاالق< 
ياكع >كةث تاالق< دئضةنضة ظوخشاش يئنعشعش ظىحىن يئثع نعكاه كئرةك 
بولعدعغان بعر تاالقتعن ظعبارةتتذر. مةزكذر سأزلةرنعث هةممعسع تاالق قعلعش 
ظىحىن ظعشلعتعلعدعغان ظوحذق سأزلةر هئسابلعنعدذ. ظايالعغا بذ سأزلةرنع 
تاالق  ظايالع  قعلمعسعمذ  نعيةت  قعلعشنع  تاالق  ظايالعنع  ظادةم  ظعشلةتكةن 
ظىحىن  يئنعشعش  ظايال  قعلعنغان  تاالق  بعلةن  بذ سأزلةر  ؤة  كئتعدذ  بولذص 

يئثع نعكاه كئرةك بولعدعغان بعر تاالق بولذص كئتعدذ.
شذنعثدةك يةنة بعر ظادةم ظايالعنع ظذنعث بعلةن ظعددةت ظعحعدة نعكاهسعز 
يئنعشقعلع بولعدعغان بعر تاالق قعلغاندعن كئيعن ظايالعنع ظايالعنعث ظأزعضة 
بولسا،  قعلغان  تاالق  بعلةن  بئرعش شةرتع  دذنيا  ـ  بعر معقداردا مال  مةلذم 
يئثع  ظىحىن  يئنعشعش  ظايال  قعلعنغان  تاالق  بعلةن  تاالق  خعل  بذ  ضةرحة 
نعكاه كئرةك بولعدعغان بعر تاالق بولذص كةتسعمذ بذ تاالق )تاالق قعلعش 
ظىحىن( ظوحذق سأزلةر ظعشلعتعلضةن تاالقالردعن هئسابلعنعدذ ؤة ظذ ظايالغا 

ظذ معقداردعكع مالنع بئرعش الزعم بولعدذ.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، بعر ظادةم ظايالعنع 
تاالق  بعر  بولعدعغان  كئرةك  نعكاه  يئثع  ظىحىن  يئنعشعش  بعلةن  ظذنعث 
ظايالنعث  ظذ  بذرذن  ظعددعتع حعقعشتعن  ظذنعث  ظايالنع  ظذ  قعلغاندعن كئيعن 
ظةرضة مةلذم بعر معقداردا مال ـ دذنيا بئرعش شةرتع بعلةن يةنة تاالق قعلغان 
الزعم  بئرعش  مالنع  ظذ  ظايالغا  لئكعن،  حىشعدذ.  تاالقمذ  ظعككعنحع  بولسا، 
ظةمةس. حىنكع، ظايالنعث ظةرضة مال بئرعص تالعقعنع ظئلعشتعكع مةقسعتع 
ظذنعث ظةر بعلةن ظاالقعسع صىتىنلةي ظأزىلىص كئتعدعغان بعر شةكعلدة تاالق 
قعلععنعص كئتعشتذر. ظايالنعث بذ مةقسعتع ظذ ظايالنعث ظذنعث بعلةن يئنعشعش 
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ظىحىن يئثع نعكاه كئرةك بولعدعغان بعر تاالق قعلعنعص كئتعش بعلةن ؤذجذدقا 
حعقتع. )شذنعث ظىحىن مال بئرعش شةرتع بعلةن قعلعنغان تاالقتا ظذ ظايالغا 

ظذ مالنع بئرعش الزعم ظةمةس.()1(
يئنعشعش  تاالقنع  بعر  بولعدعغان  كئرةك  نعكاه  يئثع  ظىحىن  يئنعشعش 
ظىحىن يئثع نعكاه كئرةك بولعدعغان بعر تاالققا حاصالشقا بولمايدذ. يةنع بعر 
ظادةم ظايالعنع ظذنعث بعلةن يئنعشعش ظىحىن يئثع نعكاه كئرةك بولعدعغان 
بعر تاالق قعلغاندعن كئيعن ظذنع يةنة ظذنعث بعلةن يئنعشعش ظىحىن يئثع 
نعكاه كئرةك بولعدعغان بعر تاالق قعاللمايدذ. يةنع مةسعلةن: ظايالعنع ظذنعث 
بعلةن يئنعشعش ظىحىن يئثع نعكاه كئرةك بولعدعغان بعر تاالق قعلعؤاتقان 
يةنة  ظذنعثغا  ظعلضعرع  كئتعشتعن  حعقعص  ظعددعتع  ظايالنعث  ظذ  ظادةم  بعر 
ياكع  هارامدذرسعز<  ماثا  »>سعز  تذرذص:  قعلعص  نعيةت  قعلعشنع  تاالق 
>سعزنعث )يولعثعز( ظوحذق بولسذن< ياكع >سعز مةندعن ظادا ـ جذداسعز< 
ياكع >سعزنعث مةن بعلةن بولغان ظارعلعقعثعز ظأزىلىص كةتتع<« دئضةنضة 
ياكع شذنعثغا ظوخشاش بعرةر سأز قعلسا، ظذ ظايال تاالق بولذص كةتمةيدذ. 
حىنكع، ظذ ظادةم ظأزعنعث مةزكذر سأزلعرعدة راست سأزلعضةن هئسابلعنعدذ 
ؤة ظذنعث مةزكذر سوزلعرعنع ظذنعث بعرعنحع قئتعم قعلغان تالعقعدعن بةرضةن 

خةؤةر، دةص قاراشقا بولعدذ.
حاصلعغعلع  تاالققا  بعر  بولعدعغان  كئرةك  نعكاه  يئثع  ظىحىن  يئنعشعش 
تاالقتعن  بعر  بولعدعغان  كئرةك  نعكاه  يئثع  ظىحىن  يئنعشعش  بولمايدعغان 
كعناية  حىنكع،  قعلعنعدذ.  مةقسةت  تاالق  قعلعنغان  بعلةن  سأزلةر  كعناية 
سأزلةر ظادةمنعث يئثع بعر تاالقنع مةقسةت قعلغانلعقعنع ظوحذق ظعصادعلةص 
بةرمةيدذ. ظةضةر بعر ظادةم ظايالعنع ظذنعث بعلةن يئنعشعش ظىحىن يئثع نعكاه 
كئرةك بولعدعغان بعر تاالق قعلعؤاتقاندعن كئيعن كعناية سأزلةر بعلةن ظةمةس 
يئثع  ظىحىن  يئنعشعش  بعلةن  ظذنعث  قئتعم  بعر  يةنة  بعلةن  ظوحذق سأزلةر 
نعكاه كئرةك بولعدعغان بعر تاالق قعلعؤاتسا، بذ تاالق حىشعدذ. مةسعلةن: 
بعر  بولعدعغان  كئرةك  نعكاه  يئثع  ظىحىن  يئنعشعش  بعلةن  ظذنعث  ظايالعنع 
تاالق قعلعؤاتقان بعر ظادةم ظذ ظايالنعث ظعددعتع حعقعص كئتعشتعن ظعلضعرع 
ظذنعثغا: »سئنع يةنة بعر قئتعم سةن بعلةن يئنعشعش ظىحىن يئثع نعكاه 
كئرةك بولعدعغان بعر تاالق قعلعؤةتتعم« دئسة، بذ هالدا ظعككعنحع تاالقمذ 

))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 496 ـ بةت.
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حىشعدذ. حىنكع، ظعككعنحع تاالقتا ظعشلعتعلضةن >يةنة بعر قئتعم< دئضةن 
سأز ظعككعنحع تاالقنع ظذ ظادةمنعث بعرعنحع قئتعم قعلغان تالعقعدعن بةرضةن 
خةؤةر، دةص قاراش مذمكعنحعلعكعنع قويمايدذ. )شذنعث ظىحىن كئيعن قعلعنغان 

تاالق ظأز ظالدعغا ظايرعم بعر تاالق هئسابلعنعدذ.(
نعكاه  يئثع  ظىحىن  يئنعشعش  بعلةن  ظذنعث  ظايالعنع  يةنة  شذنعثدةك 
كئرةك بولعدعغان بعر تاالق قعلعؤاتقان بعر ظادةم ظايالعغا: »سةن يئنعشعش 
بذ  بولسا،  دئضةن  تاالقدذرسةن«  بعر  بولعدعغان  نعكاه كئرةك  يئثع  ظىحىن 
تاالقدذرسةن<  >سةن  حىنكع،  كئتعدذ.  بولذص  تاالق  يةنة  ظايال  ظذ  هالدعمذ 
دئضةن سأز بولسا، ظوحذق سأزلةردعندذر. بذ سأز بعلةن تاالق حىشعدذ. شذثا 
بذ ظوحذق سأز بار يةردة >يئنعشعش ظىحىن يئثع نعكاه كئرةك بولعدعغان< 
ظةمةلدعن  سأز  ظذ  ظىحىن  بولمعغانلعقع  ظئهتعياج  هئحقانداق  سأزضة  دئضةن 
ظىحىن  يئنعشعش  ظايالعنع  ظادةم  بعر  يذقعرعدا  بعز  حىنكع،  قالدذرعلعدذ. 
يئثع نعكاه كئرةك بولعدعغان بعر تاالق قعلعص بولغاندعن كئيعن )ظعددةت 
ظعحعدة نعكاهسعز يئنعشقعلع بولعدعغان( بعر تاالق قعلغان بولسا، بذ تاالقمذ 
يئنعشعش ظىحىن يئثع نعكاه كئرةك بولعدعغان بعر تاالققا ظايلعنعص كئتعدذ، 

دةص بايان قعلدذق.
شذنعثدةك يةنة ظايالعنع يئنعشعش ظىحىن يئثع نعكاه كئرةك بولعدعغان 
بعر تاالق قعلعؤاتقان بعر ظادةم ظايالعغا: »سةن يئنعشعش ظىحىن يئثع نعكاه 
كئرةك بولعدعغان بعر تاالق« دئضةن ؤة مةن: »بذ سأزىم بعلةن ظذنع ظىح 
تاالق قعلعؤئتعشنع نعيةت قعلدعم« دئضةن بولسا، بذ هالدعمذ ظذ ظايال ظىح 
تاالق بولذص كئتعدذ. حىنكع، ظذ ظادةمنعث ظعككعنحع سأزعنع ظذ ظادةمنعث 
بعرعنحع قئتعم قعلغان تالعقعدعن بةرضةن خةؤةر، دةص قاراش مذمكعن ظةمةس. 
شذنعث ظىحىن ظذنعث ظعككعنحع سأزع ظايرعم بعر تاالق بولذص هئسابلعنعدذ. 
قاراش  خعل  بعر  قارالغان  دةص  ظاجعز  قاراشتذر.  كىحلىك  هةقتعكع  بذ  مانا 
>سةن  ظادةمنعث  ظذ  ظايال  حىنكع،  بولمايدذ.  تاالق  ظىح  ظايال  ظذ  بويعحة: 
سأزع  دئضةن  تاالق<  بعر  بولعدعغان  كئرةك  نعكاه  يئثع  ظىحىن  يئنعشعش 
بعلةن بعر تاالق بولذص كئتعدذ. شذثا ظذ ظادةم بذ سأزع بعلةن ظىح تاالقنع 
نعيةت قعلغان نعيعتع هئسابقا ظئلعنمايدذ. حىنكع، ظذ ظايال ظذ سأزنعث ظأزع 

بعلةن تاالق قعلعنعص كةتتع. شذثا نعيةت هئسابقا ظأتمةيدذ.
كىحلىك دةص قارالغان قاراشقا ظاساسةن ظايالعنع ظذنعث بعلةن يئنعشعش 
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ظذ  ظادةم  بعر  قعلعؤاتقان  تاالق  بعر  بولعدعغان  كئرةك  نعكاه  يئثع  ظىحىن 
ظايالنعث ظعددعتع حعقعص كئتعشتعن ظعلضعرع ظذنعثغا: »سةن ظىح تاالق« 
دئضةن بولسا، ظذ ظايال ظىح تاالق بولذص كئتعدذ. حىنكع، ظىح تاالق >ظىح 
تاالق< دئضةن سأزنع ظوحذق قعلماستعن صةقةت ظىح تاالق قعلعشنع نعيةت 
قعلعش بعلةن حىشكةن يةردة، >ظىح تاالق< دئضةن سأزنع ظوحذق ـ ظاشكارا 

دئضةن ؤاقتعدا ظىح تاالق ظةلؤةتتة حىشعدذ.
ظايالعنعث تاالق بولذص كئتعشعنع: ظةضةر سةن ظأيضة كعرسةث >سةن تاالق< 
تاالق<  بولسا >سةن  ظةتة  ياكع  باغلعغان  بئرعشعضة  يىز  ظعشنعث  بعر  دةص 
دةص بعر ظعشقا باغلعغان ظادةم ظايالعنع )مةزكذر ظعش بولذشتعن ظعلضعرع( 
بعر تاالق قعلعؤاتقان بولسا، ظايالع بعر تاالق بولذص كئتعدذ، ظاندعن ظايال 

ظةتعسع بولسا ياكع ظأيضة كعرسة يةنة بعر تاالق بولذص كئتعدذ.
بعر ظادةم ظايالعغا: »ظةضةر سةن ظأيضة كعرسةث سةن يئنعشعش ظىحىن 
يئثع نعكاه كئرةك بولعدعغان بعر تاالق« دئضةن، ظاندعن يةنة: »ظةضةر سةن 
سةمةتكة ضةص قعلساث سةن يئنعشعش ظىحىن يئثع نعكاه كئرةك بولعدعغان 
ضةص  سةمةتكة  ظاندعن  كعرضةن،  ظأيضة  ظايال  ظاندعن  دئضةن،  تاالق«  بعر 
قعلغان بولسا، ظايال ظأيضة كعرعش بعلةن بعر تاالق ؤة سةمةتكة ضةص قعلعش 

بعلةن يةنة بعر تاالق بولذص كئتعدذ.
>بةززازعية<  ظعحعضة  مةسعلعلةرنعث  ظأتىلضةن  قعلعنعص  بايان  يذقعرعدا 
ظادةم:  بعر  كعرمةيدذ:  مةسعلة  تأؤةندعكع  قعلعنغان  بايان  كعتابتا  دئضةن 
»مئنعث بارلعق ظاياللعرعم تاالق« دئضةن بولسا، ظذنعثدعن ظذنعثغا بةرضةن 
تويلذقنع قايتذرذص بئرعش شةرتع بعلةن ظايرعلعص كةتكةن ظايالع تاالق بولذص 
كةتمةيدذ. بذ ظايالنعث تاالق بولذص كةتمةسلعكعنعث سةؤةبع بولسا، ظذنعث 
ظايالنعث  ظةكسعحة  هئسابالنماستعن  ظايالع  ظادةمنعث  ظذ  تةرةصتعن  هةممة 
ظئرعنعث بةرضةن تويلذقعنع قايتذرذص بئرعش شةرتع بعلةن ظايرعلعص كةتكةن 

ظايال، دةص ظاتالغانلعقع ظىحىندذر.
بعر تاالقنع يةنة بعر تاالققا حاصالشنعث سىرةتلعرع تأؤةندعكع معسراالردا 

ظعخحامالشتذرذلغاندذر:
قعلعنغان  بعلةن  سأزلةر  ظوحذق  تاالق  قعلعنغان  بعلةن  سأزلةر  ظوحذق 

تاالققا حاصالشتذرذلعدذ.
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يةنة ظوحذق سأزلةر بعلةن قعلعنغان تاالق ظعلضعرع قعلعنغان يئنعشعش 
ظىحىن يئثع نعكاه كئرةك بولعدعغان بعر تاالققا حاصالشتذرذلعدذ.

شذنعثدةك يةنة بذنعث ظةكسعمذ بولعدذ. يئنعشعش ظىحىن نعكاه كئرةك 
بولعدعغان بعر تاالق يئنعشعش ظىحىن نعكاه كئرةك بولعدعغان يةنة بعر تاالققا 

حاصالشتذرذلمايدذ.
ظةمما بعر ظادةم ظايالعنعث تالعقعنع ظعلضعرع بعر ظعشنعث يىز بئرعشعضة 
باغلعغان ظاندعن ظذنع يئنعشعش ظىحىن يئثع نعكاه كئرةك بولعدعغان بعر 
تاالق قعلغان بولسا، بذ تاالق بعر ظعشنعث يىز بئرعشعضة باغالنغان ظعلضعرعكع 

تاالققا حاصلعنعدذ.)1(

نعكاهنعث بذزذلذص كئتعشع سةؤةبعدعن ظايرعلعص كئتعص ظعددةت 

تذتذؤاتقان ظايالغا تاالقنعث حىشمةيدعغانلعقع توغرعسعدا

ـ  ظةر  دئدع:  مذنداق  ظاصتورع  كعتابنعث  دئضةن  >ظةلدذررذخمذهتار< 
خوتذنالرنعث بعرعنعث ظعسالمغا كعرعشع، ظعسالمدعن يئنعؤئلعص كاصعر دألعتعضة 
ظأتىص كئتعشع، باالغةتكة يةتكةنلعك ياكع ظازات قعلعنغانلعق سةؤةبع بعلةن 
ظئرعشكةن تالالش هوقذقع بعلةن )ظايرعلعص كئتعشنع( تاللعشع))2(( سةؤةبع 
بعلةن نعكاهع هةممة تةرةصتعن بذزذلذص ظايرعلعص كئتعص ظعددةت تذتذؤاتقان 
نعكاهتعن  بعلةن  كئتعش  قعلعنعص  تاالق  ظةمما  حىشمةيدذ.  تاالق  ظايالغا 
مةسعلةن:  حىشعدذ.  تاالق  ظايالغا  تذتذؤاتقان  ظعددةت  كئتعص  ظايرعلعص 
كئيعن  كةتكةندعن  كعرعص  دألعتعضة  كاصعر  يئنعؤئلعص  ظعسالمدعن  ظادةم  بعر 
ظايالعنع تاالق قعلعؤةتكةن بولسا، بذ هالدا ظذ ظايال تاالق قعلعنغان بولمايدذ. 
هالعتعدة  مذسذلمانلعق  دألعتعدعن  كاصعر  قايتعص  ظعسالمغا  ظادةم  ظذ  ظةضةر 

))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 472 ـ بةت.
ياكع  ظايرعلعص كئتعشنع  ظئرعدعن  ؤاقتعدا  يةتكةن  باالغةتكة  قعزغا  قعلعنغان  ياتلعق  ظعلضعرع  يئتعشتعن  باالغةتكة    )2(
تاالق  قعز  ظذ  هالدا  بذ  تاللعسا،  كئتعشنع  ظايرعلعص  قعز  ظذ  ظةضةر  بئرعلعدذ.  هوقذقع  تالالش  قئلعشنع  نعكاهعدا  ظذنعث 
قعلعنغان قعز ظةمةس نعكاهع بذزذلذص كئتعص ظايرعلعص كةتكةن قعز هئسابلعنعدذ. شذنعث ظىحىن ظةضةر ظئرع ظذ قعزنع 
ظذ ظعددةت تذتذؤاتقان حاغدا تاالق قعلسا، بذ تاالق ظذ قعزغا حىشمةيدذ. شذنعثدةك يةنة ظازاتلعققا ظئرعشكةن ظايالغعمذ 
ظئرعدعن ظايرعلعص كئتعشنع ياكع ظذنعث نعكاهعدا قئلعشنع تالالش هوقذقع بئرعلعدذ. ظةضةر ظذ ظايال ظايرعلعص كئتعشنع 
تاللعسا، بذ هالدا ظذ ظايال تاالق قعلعنغان ظايال ظةمةس نعكاهع بذزذلذص كئتعص ظايرعلعص كةتكةن ظايال هئسابلعنعدذ. 

شذنعث ظىحىن ظةضةر ظئرع ظذ ظايالنع ظذ ظعددةت تذتذؤاتقان حاغدا تاالق قعلسا، بذ تاالق ظذ ظايالغا حىشمةيدذ.ت.
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قايتعص كئلعص ظاندعن ظايالعنع ظذ ظايال ظعددةت تذتذؤاتقان مةزضعلدة تاالق 
قعلعؤةتكةن بولسا، بذ هالدا ظذ ظايال تاالق بولذص كئتعدذ.

ظةضةر بعر ظايال ظعسالمدعن يئنعؤئلعص كاصعر دألعتعضة كعرعص كةتكةن، 
)ظعسالمغا  ظايال  ظذ  ظاندعن  قعلعؤةتكةن،  تاالق  ظايالنع  ظذ  ظئرع  ظاندعن 
قايتعص( هةيزع كئلعشتعن بذرذن مذسذلمان هالعتعدة كاصعر دألعتعدعن قايتعص 
حعققان بولسا، بذ هالدا ظذ ظايال ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت 
ظعمام  ظةمما  كةتمةيدذ.  بولذص  تاالق  بويعحة  قارعشع  كأز  نعث  قعلسذن!( 
ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث كأزقارعشع بويعحة تاالق بولذص كئتعدذ. 
بعراق ظذ ظايال ظعسالمدعن يئنعؤالغان بولسعمذ، لئكعن كاصعر دألعتعضة كعرعص 
يئنعؤئلعش  ظعسالمدعن  حىنكع  حىشعدذ.  تاالق  قعلعنغان  بولسا،  كةتمعضةن 
هاراملعقع  قئلعشنعث  ظةمرعدة  ظةرنعث  ظايالنعث  كأرىلضةن  بعلةن  سةؤةبع 
مةثضى داؤام قعلعدعغان هاراملعق ظةمةستذر. حىنكع ظذ هاراملعق ظايالنعث 

ظعسالمغا قايتعشع بعلةن تأضةيدذ. 
مةسعلةن: بعر ظايال بعر ظادةمنعث ظوغلعنع )ظذ ظادةم بعلةن توي قعلعشتعن 
ظعلضعرع( سأيضةنضة ظوخشاش بعرةر ظعش بعلةن ظذ ظادةم بعلةن توي قعلعشعش 
هارام بذلذص كةتكةن، ظةمما ظذ ظايال ظذ ظادةم بعلةن توي قعلغان، كئيعن )ظذ 
ظادةم بعلةن توي قعلعشعشنعث هاراملعقعنع بعلعص( ظايرعلعص كةتكةن بولسا، 
ظذ ظايالغعمذ قعلعنغان تاالق حىشمةيدذ. حىنكع ظذ ظايالنعث ظذ ظادةم بعلةن توي 
قعلعشع مةثضىلىق هارامدذر. شذثا تاالق بذ يةردة هئحقانداق بعر رولغا ظعضة 
بولمايدذ. شذنعثدةك يةنة بعر ـ بعرع بعلةن لةنةت ظئيتعشعش ياكع ظئمعلدةش 
حعقعص قالغانلعقع بعلةن ظئرعدعن ظايرعلعص كةتكةن ظايالغعمذ قعلعنغان تاالق 
ظايرعلعص  بعلةن  بعرةرسع  ظايالنعث شذ سةؤةبلةرنعث  ظذ  حىشمةيدذ. حىنكع 

كةتكةن ظادةم بعلةن توي قعلعشع ظةسلعدعال مةثضىلىق هارامدذر. 
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، بعر ـ بعرع بعلةن 
تةرةصنعث ظأزظارا توي  لةنةت ظئيتعشقان ظعككع  ظارقعلعق  ظئيتعشعش  لةنةت 
قعلعشعشعنعث مةثضىلىق هارام بولذص كئتعشعدة ظذالرنعث لةنةت ظئيتعشعشقا 
تةرةصنعث  ظعككع  هةر  ظةضةر  قعلعنعدذ.  شةرت  بولذشع  توشقان  ساالهعيعتع 
هالدا  بذ  بولسا،  توشمعغان  ساالهعيعتع  ظئيتعشعشقا  لةنةت  بعرعنعث  ياكع 
ظايالغا  )مةن  ظةر:  ظةضةر  يةنة  شذنعثدةك  قعالاليدذ.  توي  بعلةن  ظايال  ظةر 
دئضةن ضةصلةرنع ظذنعثغا بوهتان حاصالش ظىحىن دئضةن، ظعدعم( دةص ظأزعنعث 
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ظايالعغا  ظةر  هالدا  بذ  بولسا،  حعقارغان  يالغانغا  ضةصلعرعنع  دئضةن  ظايالغا 
يالغان حاصلعغانلعق ظىحىن ظةرضة جازا بئرعلعدذ ؤة ظذنعث ظايال بعلةن توي 

قعلعشعشع دذرذس بولعدذ. 
قعسقعحة قعلعص ظئيتقاندا: تاالق قعلعنعص كةتكةنلعك سةؤةبع بعلةن ياكع 
ظعددةت  كئتعص  ظايرعلعص  بعلةن  سةؤةبع  ظذنعمعغانلعق  كعرعشكة  ظعسالمغا 
تذتذؤاتقان ظايالغا، قعلعنغان تاالق حىشعدذ. مةسعلةن: ظةر ظعسالمغا كعرضةن 
ؤة ظايال ظعسالمغا كعرعشكة ظذنعمعغانلعق سةؤةبع بعلةن ظايرعلعص كئتعص 
ظعددةت تذتذؤاتقان ؤاقتعدا ظةر ظذنع تاالق قعلعؤاتسا، ظذ ظايال تاالق بولذص 
كئتعدذ. بذ ظايرعلعص كئتعش نعكاه بذزذلذص كئتعص ظايرعلعص كئتعش بولسعمذ 
يةنة ظذ ظايالغا تاالق حىشعدذ. ظعسالمدعن يئنعؤالغان بولسعمذ، لئكعن كاصعر 
دألعتعضة كعرعص كةتمعضةن ظةرنعث ظايالع )ظةرنعث ظعسالمدعن يئنعؤالغانلعقع 
تاالق  ظذنع  ظةر  ؤاقتعدا  تذتذؤاتقان  ظعددةت  كئتعص  ظايرعلعص  بعلةن  سةؤةبع 
قعلعؤةتكةن( بولسا، بذ هالدعمذ ظةرنعث قعلغان تالعقع حىشعدذ. بذ ظايرعلعص 
كئتعش ضةرحة نعكاه بذزذلذص كئتعص ظايرعلعص كئتعش بولسعمذ ظةرنعث تالعقع 
يةنعال حىشعدذ. ظعمام ظةبذيىسىف )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( ظةرنعث 
كئتعدعغانلعقعغا  بذزذلذص  نعكاهنعث  بعلةن  سةؤةبع  يئنعؤئلعش  ظعسالمدعن 
كاصعر  لئكعن  بولسعمذ،  يئنعؤالغان  ظعسالمدعن  يةنة  شذنعثدةك  قئتعلمايدذ. 
دألعتعضة كعرعص كةتمعضةن ظايال )ظعسالمدعن يئنعؤالغانلعق سةؤةبع بعلةن 
ظايرعلعص كئتعص ظعددةت تذتذؤاتقان مةزضعلدة ظئرع ظذنع تاالق قعلعؤةتكةن( 
بولسا، بذ هالدا هةنةفعي مةزهةصعدعكع بارلعق ظالعمالرنعث بعردةك قارعشعحة 

ظذ ظايالغا تاالق حىشعدذ. يةنع ظذ ظايال تاالق بولذص كئتعدذ. 
جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةنلعكنعث ظعددعتعنع تذتذؤاتقان ظايالنع ظئرع 
تاالق قعلعؤةتكةن بولسا، ظذ ظايالغا تاالق حىشمةيدذ. يةنع ظذ ظايال تاالق 
بولذص كةتمةيدذ. مةسعلةن: بعر ظادةم ظايالعنع ظذنعث بعلةن يئنعشعش ظىحىن 
قايتا نعكاه كئرةك بولعدعغان بعر تاالق قعلغان ياكع ظذنعثغا بةرضةن تويلذقنع 
قايتذرذص ظئلعش شةرتع بعلةن ظذنع تاالق قعلعؤةتكةن، ظاندعن ظايالع ظعددةت 
تذتذشنع باشالص ظارعدا ظعككع قئتعم هةيز كأرىص بولغاندعن كئيعن ظذ ظادةم 
ظأتكىزضةن  مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  ظايال  ظذ  تذرذص  بعلعص  هاراملعقعنع 
ظعككع  ؤة  بولعدذ  الزعم  تذتذش  ظعددةت  قئتعم  بعر  يةنة  ظايالغا  ظذ  بولسا، 
ظعددةت بعر ـ بعرعضة كعرعشعص كئتعدذ. ظةضةر ظذ ظايال ظىحعنحع قئتعم هةيز 
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ؤة  بعرعنحع  كةتكةن  كعرعشعص  بعرعضة  ـ  بعر  ظايالنعث  ظذ  هةيز  بذ  كأرسة، 
ظعككعنحع قئتعملعق ظعددعتعضة هئساب بولعدذ. ظذ ظايالغا تاكع ظعككعنحع 
كئلعدذ.  توغرا  كأرىشكة  هةيز  قئتعم  ظعككع  يةنة  ظىحىن  تذتذش  ظعددعتعنع 
ظةضةر ظذ ظادةم ظذ ظايالنع )جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةنلعك سةؤةبع بعلةن 
ظذ ظايال جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةنلعكنعث ظعددعتعنع تذتذؤاتقان حاغدا( 
تاالق قعلغان بولسا، بذ تاالق حىشمةيدذ. يةنع ظذ ظايال تاالق بولذص كةتمةيدذ. 
مذناسعؤةت  جعنسعي  ظةمةس  تاالقنعث  ظعددةت  تذتذؤاتقان  ظايال  ظذ  حىنكع 

ظأتكىزضةنلعكنعث ظعددعتعدذر. 
بةرضةنلعكع  قعلعص  ياتلعق  بعرسعضة  باشقا  ظايالعنع  ظادةمنعث،  بعر 
ظةر  لئكعن  هئسابالنمايدذ.  قعلعؤةتكةنلعكع  تاالق  ظايالنع  ظذ  ظادةمنعث  ظذ 
شذنداق قعلعش بعلةن ظايالعنع تاالق قعلعؤئتعشنع نعيةت قعلسا، ظايال تاالق 
بولذص كئتعدذ. مةسعلةن: بعر كعشع باشقا بعر ظادةمضة: مةن ساثا ظايالعم 
ضعصع:  بذ  كعشعنعث  ظذ  هالدا  بذ  بولسا  دئضةن  قعلدعم،  ياتلعق  صاالنعخاننع 
ظةضةر ظذ ظايالنعث سةن بعلةن بولغان نعكاهع توغرا بولسا، مةن ساثا ظايالعم 
ياتلعق  صاالنعخاننع  ظايالعم  ساثا  مةن  ياكع  قعلدعم  ياتلعق  صاالنعخاننع 
قعلدعم، حىنكع ظذ ظايال تاالق قعلعنعص كةتكةندذر، دئضةنلعككة ظعهتعمال 
كةلتىرعدذ. ظةضةر ظذ كعشع باشقا بعر ظادةمضة: مةن ساثا ظايالعم صاالنعخاننع 
بولسا،  قعلغان  نعيةت  قعلعؤئتعشنع  تاالق  ظايالعنع  دةص  قعلدعم،  ياتلعق 
بذ هالدا ظذنعث ظايالع تاالق بولذص كئتعدذ. حىنكع بذ هالدا ظذنعث دئضةن 
ضعصعنعث >حىنكع ظذ ظايال تاالق قعلعنعص كةتكةندذر< دئضةن ظعهتعماللعقع 

مذظةييةنلعشعدذ.)1( 

تاالقنعث كةينعدعن >اهلل خالعسا< دئضةن ضةصنع قعلعشنعث هأكمع

هةر قانداق ظعشنع قعلغان ؤاقتعدا >اهلل خالعسا< دئضةن ضةصنع قعلعش 
)يةنع  ظذالرنع  بعز  »شىبهعسعزكع،  دئدع:  مذنداق  تاظاال  اهلل  هةققعدة 
مةككة ظاهالعسعنع( مةلذم باغنعث ظعضعلعرعنع سعنعغاندةك )قةهةتحعلعك، 
ظاحارحعلعققا دذحار قعلعش بعلةن( سعنعدذق. ظذالر )يةنع باغنعث ظعضعلعرع( 
بةرمةيلع  نةرسة  هئح  ظذالرغا  ظذقمعسذن،  )كةمبةغةللةر  مئؤعلعرعنع  ظذنعث 

))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 474 ـ بةت.
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دئيعشعص( سةهةردعال ظىزىؤئلعشقا قةسةم ظعحعشكةن ظعدع. ظذالر خذدا خالعسا 
دئمعضةن ظعدع» )1(  »سةن بعرةر ظعشنع قعلماقحع بولساث، »ظةتة ظذ ظعشنع 
حوقذم قعلعمةن« دئمةي. »خذدا خالعسا« دئضةن سأزنع قوشذص دئضعن )يةنع 
خذدا خالعسا قعلعمةن دئضعن(، )خذدا خالعسا دئضةن سأزنع( ظذنتذص قالساث، 
صةرؤةردعضارعثنع تعلغا ظالغعن ) يةنع »خذدا خالعسا« نع ظئسعثغا كةلضةندة 
ظئيتقعن( هةمدة: »صةرؤةردعضارعمنعث مئنع بذنعثدعنمذ يئقعن توغرا يولغا 
مذؤةصصةق  ظعشالرغا  تىزىك  ظةث  مئنع  دذنيايعمدا  دعنعم،  )يةنع  باشلعشعنع 
قعلعشعنع( ظىمعد قعلعمةن« دئضعن» )2( ظعبنع ظأمةر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن 
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت  رازع بولسذن!( صةيغةمبةر 
قعلعدذ: »كعمكع بعر ظعشنع قعلعش ظىحىن قةسةم قعلعص كةينعدعن اهلل خالعسا 
دئسة، ظذ ظادةم ظذ ظعشنع )قعلمعغانلعقع سةؤةبع بعلةن( قةسعمعنع بذزذؤاتقان 

هئسابالنمايدذ.« ))( 
صةيغةمبةر  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظةبذهىرةيرة 
»سذاليمان  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث 
ظةلةيهعسساالم: مةن كئحعحة توقسان ظايال بعلةن بعللة بولعمةنكع، بذالرنعث 
هةر بعرع اهلل تاظاالنعث يولعدا ظذرذش قعلعدعغان بعردعن يعضعت تذغعدذ، دئدع. 
ظةلةيهعسساالم  سذاليمان  دئدع.  دئضعن،  خالسا  تاظاال  اهلل  صةرعشتة:  ظذنعثغا 
ظذنداق دئيعشنع ظذنذتتع. سذاليمان ظةلةيهعسساالم )كئحعسع( ظاياللعرع بعلةن 
بعر يةردة بولدع. بذالرنعث هئحقايسعسع تذغماي صةقةت بعرسعال ناكا بالعدعن 
بعرعنع توغقان«. ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »جئنعم ظعلكعدة بولغان 
زات اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، ظةضةر سذاليمان اهلل تاظاال خالعسا 
ظئرعشكةن  مةقسعتعضة  ؤة  هئسابالنمايتتع  بذزغان  قةسعمعنع  بولسا،  دئضةن 

بوالتتع« دئدع.)4(  
>اهلل ظعرادة قعلسا< ياكع >اهلل تاللعسا< دئضةن سأزلةرمذ >اهلل خالعسا< 
قعلعمةن  قةسةم  بعلةن  نامع  نعث  اهلل  ظادةم:  بعر  ظوخشاشتذر.  دئضةن سأزضة 
مةن بذنداق ظعشنع قعلعمةن، دةص قةسةم قعلعص كةينعدعن اهلل خالعسا دئضةن، 

))(  سىرة قةلةم 7) ــــ 8) ـ ظايةتلةر. 
)2( سىرة كةهف 23ــــ 24 ـ ظايةتلةر. 

)3(  بذ هةدعسنع تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع ؤة بذ ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر، دئدع. 
)4(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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ظاندعن قعلعمةن دئضةن ظعشعنع قعلمعغان بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةم قةسعمعنع 
بذزغان هئسابالنمايدذ. شذنعثدةك يةنة بعر ظادةم بعر ظعشنع قعلمايمةن، دةص 
قةسةم قعلعص كةينعدعن اهلل خالعسا دئضةن، ظاندعن ظذ ظعشنع قعلغان بولسا، 

بذ هالدعمذ ظذ ظادةم قةسعمعنع بذزغان هئسابالنمايدذ. 
ظعشنع  بذنداق  مةن  قعلعمةنكع،  قةسةم  بعلةن  نامع  نعث  اهلل  ظادةم  بعر 
قعلعمةن، دةص قةسةم قعلعص كةينعدعن: ظةضةر اهلل نعيعتعمنع ظأزضةرتعؤةتسة 
ياكع ظالماشتذرؤةتسة ياكع ظعشنعث هةقعقعتع ماثا ظاشكارعالنسا ياكع ظةضةر 
سأزلةرنعث  بذ  بولسا،  دئضةن  تاللعسام  ياكع  قعلسام،  ظعرادة  ياكع  خالعسام 

هأكمعمذ خذددع اهلل خالعسا دئضةن سأزنعث هأكمعضة ظوخشاشتذر.)1( 
ظايالعغا: سةن تاالق! ظةضةر اهلل خالعسا دئضةن بولسا،  ظادةم  بعر  ظةضةر 
حىشمةسلعكعنعث  تاالقنعث  حاغدا  دئضةن  خالعسا<  >اهلل  حىشمةيدذ.  تاالق 
سأزنعث  دئضةن  تاالق!  سةن  سأزنع  دئضةن  خالعسا<  >اهلل  بولسا،  شةرتع 
ياكع  ظالغانلعقعغا  نةصةس  قئتعم  بعر  ظةضةر  الزعمدذر.  قعلعش  ظارقعسعدعنال 
يىتةلضةنلعككة ياكع تعلنعث ظئغعرلعقعغا ياكع سةن تاالقدذرسةن بعر دانة اهلل 
خالعسا، دئضةنضة ظوخشاش >سةن تاالقدذرسةن< دئضةن بعلةن >اهلل خالعسا< 
دئضةن سأزنعث ظارعسعدا >بعردانة< دئضةن تاالقنع تةكعتلةيدعغان بعرةر سأزنع 
دئضةن  خالعسا<  >اهلل  بعلةن  سأز  دئضةن  تاالق<  >سةن  ظوخشاش  قعلغانغا 
سأزنعث ظارعسعغا ظازراق بعر ظايرعغذحع كعرعص قالسا، بذنعث هئحقانداق 

زعيعنع يوقتذر. 
>سةن تاالق!< دئضةن سأزنعث ظارقعسعدعن >اهلل خالعسا< دئضةن سأزنع 
ؤة  دئيعش  تذرذص  قعلعص  مةقسةت  ظعشنع  بعرةر  سأزنع  ظذ  ؤاقتعدا،  قعلغان 
سةن  ظايالعغا:  ظادةم  بعر  شذثا  ظةمةستذر.  شةرت  بعلعش  مةنعسعنع  ظذنعث 
تاالق! دةص بولغاندعن كئيعن هئحقانداق مةقسةتسعز ياكع ظذنعث مةنعسعنع 
ظايالع  يةنع  حىشمةيدذ.  تاالق  ظذ  بولسا،  دئضةن  خالعسا<  >اهلل  بعلمةستعن 

تاالق بولذص كةتمةيدذ.)2(
بولسا،  دئضةن  كةم  بعرسع  لئكعن  تاالق!  ظىح  سةن  ظايالعغا:  ظادةم  بعر 
ظذنعث ظايالع ظعككع تاالق بولذص كئتعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم: سةن ظىح تاالق! 

))(  »فةتهذلبارع«، )) ـ توم، 602 ـ بةت.
)2(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 0)5 ـ بةت.
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لئكعن ظعككعسع كةم دئضةن بولسا، ظذنعث ظايالع بعر تاالق بولذص كئتعدذ. 
بولسا،  دئضةن  كةم  ظىحع  لئكعن  تاالق!  ظىح  ظايالعغا: سةن  ظادةم  ظذ  ظةضةر 
ظذنعث ظايالع ظىح تاالق بولذص كئتعدذ. حىنكع ظذنعث >ظىحع كةم< دئضةن 

سأزع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.)1( 
ظةضةر ظةر بعلةن ظايال دةؤالعشعص قئلعص ظةر قةسةم قعلعص تذرذص مةن 
>سةن تاالق!< دئضةن سأزنعث كةينعدعن >اهلل خالعسا< دئضةن سأزنع قعلغان 
ظةر  ظةضةر  هالدا  بذ  بولسا،  قعلغان  ظعنكار  بذنعثغا  ظايال  دئضةن،  ظعدعم 
قوبذل  ظةرنعث سأزع  بولسا،  تونذلغانالردعن  دةص  ظادةم،  تةقؤادار  ؤة  ياخشع 
قعلعنعدذ. ظةضةر ظةر صاسعق ياكع ظذنعث قانداق ظادةملعكع بعلعنمعضةن ظادةم 
بولسا، ظذنعث سأزع تاكع صاكعت كأرسةتمعضعحة قوبذل قعلعنمايدذ. حىنكع 

ظذ ظادةمدة ظذنعث يامانلعق تةرعصع كىحلىكتذر.
ظةضةر بعر ظادةم >اهلل خالعسا< دئضةن سأزنع تاالق دئضةن سأزدعن بذرذن 
رعؤايةتكة  كىحلىك  بولسا،  دئضةن  تاالق!  سةن  خالعسا  اهلل  ظايالعغا:  قعلعص 

ظاساسةن ظذنعث ظايالع تاالق بولمايدذ. 
بعر ظادةم ظايالعغا: سةن تاالق! اهلل نعث خالعشع ياكع اهلل نعث ظعرادعسع 
ياكع اهلل نعث ياقتذرذشع، ياكع اهلل نعث رازع بولعشع بعلةن دئضةن بولسا، 
ظذ ظايال تاالق بولذص كةتمةيدذ. حىنكع ظذ ظادةم ظايالعنعث تالعقعنع مةزكذر 
تةرعصعدعن(  )ظعنسانالر  بولسا  ظعش  تأت  ظذ  باغلعدع.  بعرعضة  ظعشنعث  تأت 
بعلعنمةيدعغان بعر ظعشتذر)2(. شذنعث ظىحىن ظذ ظايال تاالق بولذص كةتمةيدذ. 
نعث  اهلل  ياكع  بذيرذقع  نعث  اهلل  تاالق!  سةن  ظايالعغا:  ظادةم  ظذ  ظةضةر 
هأكمع ياكع اهلل نعث هأكىم حعقعرعشع ياكع اهلل نعث ظعلمع، ياكع اهلل نعث 
قذدرعتع بعلةن دئضةن بولسا، ظايال شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة تاالق بولذص كئتعدذ. 
شذنعثغا ظوخشاش ظةضةر بذ ظعشالر مةسعلةن: سةن تاالق! قازعنعث بذيرذقع، 
ياكع ظذنعث هأكمع بعلةن دئضةنضة ظوخشاش بعر ظعنسانغا نعسبةت بئرعلسعمذ 
يةنة ظذ ظايال شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة تاالق بولذص كئتعدذ. حىنكع ظأرص ـ ظادةتتة 

بذ شةكعلدعكع تاالق شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة حىشعدذ.))( 
))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 4)5 ـ بةت.

)2(  يةنع اهلل تاظاالنعث خاالص خالعمايدعغانلعقعنع، ياكع ظذنعث رازع بولذص بولمايدعغانلعقعنع ظعنسانالر بعلةلمةيدذ. ت. 
)3(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 5)3 ـ بةت.

تاالقنىڭ كەينىدىن >ئالالھ خالىسا< دېيىشنىڭ ھۆكمىتاالقنىڭ كەينىدىن >ئالالھ خالىسا< دېيىشنىڭ ھۆكمى



كئسةل ظادةمنعث ظايالعنع تاالق قعلعؤئتعشعنعث هأكمع

بعر ظادةم ظايالعنع كئسةل يئتعص تذرذص ظذنعث بعلةن يئنعشعش ظىحىن قايتا 
ظذ كئسةلدعن ساقعيالماي  قعلعؤةتكةن ؤة  بعر تاالق  بولعدعغان  نعكاه كئرةك 
بولسا  بولمعغانال  حعقعص  ظعددعتع  تئخع  ظايالعنعث  بولسا،  كةتكةن  ظألىص 
ظايال ظذ ظادةمدعن معراس ظالعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم ظايالعنعث ظعددعتع حعقعص 
كئتعص بولغاندعن كئيعن ظألضةن بولسا، ظايال ظذ ظادةمدعن معراس ظااللمايدذ. 
ظايال ظعددعتع حعقعص كئتعص بواللمعغانال بولسا ظذ ظادةمدعن معراس ظالعدذ. 
حىنكع ظذ ظادةم كئسةل يئتعص تذرذص ظايالعنع تاالق قعلعؤئتعشتعكع نعيعتع 
ظذنع معراستعن مةهرذم قالدذرذش بولعشعمذ مذمكعن. شذثا ظايالغا )ظذنعث 
ظئلعش  ظالدعنع  زعياننعث  كئلعدعغان  ظارقعلعق(  قعلعنعش  مةهرذم  معراستعن 
ظىحىن ظذنعث معراستعن مةهرذم قعلعنعدعغان ؤاقتع تاكع ظذنعث ظعددعتع حعقعص 
بولغانغا قةدةر كئحعكتىرىلىص ظةرضة ظذنعث نعيعتعضة زعت بعر هالدا مذظامعلة 

قعلعنعدذ. 
كئسةل  بولغان  كىحلىك  ظعهتعماللعقع  كئتعش  ظألىص  كئسةلدعن  مةزكذر 
ظادةمدعن، ظألىمضة هأكىم قعلعنغان ظادةم ؤة كئسةل سةؤةبع بعلةن ظولتذرذص 
قئلعص هاجةتلعرع ظىحىن ظأينعث تئشعغا حعقالمايدعغان ظادةم كأزدة تذتذلعدذ. 
بذ ظةضةر ظايال يئنعشعش ظىحىن قايتا نعكاه كئرةك بولعدعغان بعر تاالق ياكع 
تاكع باشقا بعر ظةرضة تةضمعضعحة يئنعشقعلع بولمايدعغان ظىح تاالق قعلعنعص 
ظعددةت  بعلةن  ظذنعث  ظايال  ظةمما  بولعدذ.  شذنداق  ظةهؤال  بولسا،  كةتكةن 
ظعحعدعال بولسا قايتا نعكاهسعزمذ يئنعشقعلع بولعدعغان بعر تاالق قعلعنغان ؤة 
ظةر ظايالنعث ظعددعتع حعقعص بولذشتعن ظعلضعرع ظألىص كةتكةن بولسا، بذ هالدا 
ظايال مةيلع ظةر ظذنع كئسةل هالةتتة تذرذص تاالق قعلغان بولسذن مةيلع ساق 
هالةتتة تذرذص تاالق قعلغان بولسذن ظةردعن معراس ظالعدذ. حىنكع ظايالنعث 
ظعددةت ظعحعدعال بولسا قايتا نعكاهسعزمذ يئنعشقعلع بولعدعغان تاالق قعلعنعص 
كئتعشع بعلةن ظذنعث ظئرع بعلةن بولغان ظاالقعسع صىتىنلةي ظأزىلضةن كةتمةيدذ. 

شذثا ظايالنعث ظةردعن معراس ظالعدعغان هوقذقعمذ ساقلعنعص تذرعدذ.)1( 
شةظبعي بذ هةقتة ظذيةينة ظعبنع هأسةيننعث قعزع ؤة ظوسمان ظعبنع ظةففان 

))(  »ظةلهعداية«، 2 ـ توم، 6 ـ بةت.
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)اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نعث ظايالع بولغان ظذممذل بةنعننعث مذنداق 
ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظةففان  ظعبنع  قعلعدذ: »ظوسمان  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
رازع بولسذن!( قورشاؤدا قالغان حاغدا ظذممذل بةنعننع )يةنع ظأزعنع دئمةكحع( 
تاالق قعلعؤةتتع. ظوسمان ظعبنع ظةففان ظذممذل بةنعننعث يئنعغا بعر ظادةمنع 
ظذنعث معراستعكع سةككعزنعث بعرع بولغان نئسعؤعسعنع سئتعؤئلعش ظىحىن 
ظةؤةتعدذ. ظذممذل بةنعن ظذنداق قعلعشقا ظذنعمايدذ. ظوسمان ظعبنع ظةففان )اهلل 
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( قةست قعلعنعص ظألتىرىلضةندعن كئيعن ظذممذل 
بةنعن ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نعث قئشعغا 
بولسذن!(:  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظةلع  قعلعدذ.  بايان  ظةهؤالنع  كئلعص 
ظايالنع ظةمرعدة ساقاليدذ، ظألىشكة ظاز قالغان ؤاقتعدا ظذنع تاالق قعلعؤاتامدذ؟ 
دةص ظذممذل بةنعننعث ظوسمان ظعبنع ظةففاندعن معراس ظالعدعغانلعقعغا هأكىم 

قعلعدذ.« 
دئضةنلعكعنع  مذنداق  بارعقعينعث  ظأرؤةتذل  هةقتة   بذ  ظةبذشةيبة  ظعبنع 
رعؤايةت قعلعدذ: »ظأمةر ظعبنع خةتتاب )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!(: 
ظعددعتع  ظايالعنعث  ؤة  قعلعؤةتكةن  تاالق  ظىح  ظايالعنع  تذرذص  يئتعص  كئسةل 
ظةمما  ظالعدذ،  معراس  ظايالع  ظادةمدعن  كةتكةن  ظألىص  ظعلضعرع  حعقعشتعن 
ظادةم  ظذ  بولسا(،  ظألىص كةتكةن  ظايال  ظعلضعرع  ظألىص كئتعشتعن  ظادةم  )ظذ 

ظايالعدعن معراس ظااللمايدذ، دئضةن.« 
يئتعص تذرذص  رازع بولسذن!( ظئرع كئسةل  تاظاال ظذنعثدعن  ظاظعشة )اهلل 
حعقعص  تئخع  ظعددعتع  ظايالنعث  هةققعدة: »ظذ  ظايال  قعلعؤةتكةن  تاالق  ظىح 

بولمعغانال بولسا، ظايال ظذ ظادةمدعن معراس ظالعدذ« دئدع.)1( 
ظةضةر كئسةل ظادةم ظايالعنعث تالعقعنع بئرعص بولغاندعن كئيعن بعر مذددةت 
ساقعيعص، ظاندعن تئخع ظايالعنعث ظعددعتع حعقعص كئتعص بولغعحة ظارعلعقتا 
ظألىص كةتكةن بولسا، بذ هالدا ظايال تئخع ظعددعتع حعقعص كئتعص بواللمعغان 
ظذ  بعلةن  معراسخورلعرع  ظةرنعث  ظةضةر  ظااللمايدذ.  معراس  ظئرعدعن  بولسعمذ 
ظايالنعث ظارعسعدا داؤا بولذص قالسا، ظايالنعث قةسةم قعلعص تذرذص ظةر مئنعث 
ظعددعتعم حعقعص كئتعشتعن بذرذن ظألضةن ظعدع، دئضةن سأزع قوبذل قعلعنعدذ. 
ظةضةر ظايال قةسةم قعلعشتعن باش تارتسا، ظةردعن معراس ظااللمايدذ. شذنعثدةك 

))(  »ظعظالظذسسىنةن«، )) ـ توم، 207 ـ بةت.
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يةنة ظةضةر ظايال ظئرع ظألىص كئتعشتعن بذرذن باشقا بعرسعضة ياتلعق بولغان، 
ظاندعن )مئنع كئسةل يئتعص تذرذص تاالق قعلعؤةتكةن(، ظئرعم ظألضةن ؤاقتعدا 
هالدعمذ  بذ  بولسا،  دئضةن  بواللمعغان  كئتعص  حعقعص  تئخع  ظعددعتعم  مئنعث 

ظذنعث سأزع قوبذل قعلعنمايدذ.  
ظةضةر بعر ظايال ظئرعضة ظئرع كئسةل بولذص يئتعص قالغان ؤاقتعدا: مئنع 
تاالق قعلعؤةتقعن! دئضةن، شذنعث بعلةن ظةر ظذ ظايالنع ظىح تاالق قعلعؤةتكةن 
بذ  بولسا،  كةتكةن  ظألىص  ظةر  ظعلضعرع  بولذشتعن  حعقعص  ظعددعتع  ظذنعث  ؤة 

هالدعمذ ظايال ظةردعن معراس ظالعدذ.
نعكاهسعزمذ  قايتا  بولسام  ظعحعدعال  ظعددةت  مئنع  ظئرعضة:  ظايال  ظةضةر 
يئنعشقعلع بولعدعغان بعر تاالق قعلعؤةتقعن! دئضةن، ظاندعن ظةر ظذنع ظذنعث 
بعلةن يئنعشعش ظىحىن قايتا نعكاه كئرةك بولعدعغان بعر تاالق قعلعؤةتكةنضة 
ظوخشاش )ظةر ـ خوتذننعث ظارعسعدعكع ظاالقعنعث صىتىنلةي ظأزىلىص كئتعشكة، 
ظةر ظايالعنع يئنعشعش ظىحىن قايتا نعكاه كئرةك بولعدعغان تاالق قعلعؤئتعص( 
هةققع  معراستعكع  ظايالنعث  هالدعمذ  بذ  بولسا،  بولغان  سةؤةب  بئشعدا  ظةر 
يةنة بعكار بولذص كةتمةيدذ. حىنكع ظةضةر ظايال ظعددةت ظعحعدعال بولسا قايتا 
نعكاهسعزمذ يئنعشقعلع بولعدعغان تاالق قعلعنعص كةتسة، ظذنعث بعلةن ظةرنعث 
ظارعسعدا بولغان ظاالقة صىتىنلةي ظأزىلىص كةتمةيدذ. ظذ ظايال ظئرعدعن ظأزعنع 
قعلعؤئتعشنع  تاالق  بولعدعغان  يئنعشقعلع  نعكاهسعزمذ  قايتا  ظعحعدة  ظعددةت 
تةلةص قعلعص ظأزعنعث معراستعكع هةققعنع بعكار قعلعؤةتمةسلعكنع مةقسةت 
قعلغان ظعدع. )لئكعن ظةر ظذنعث ظعرادعسعضة قارشع ظذنع يئنعشعش ظىحىن قايتا 
نعكاه كئرةك بولعدعغان بعر تاالق قعلعؤةتتع، شذثا ظذنعث معراستعكع هةققع 
بعكار بولذص كةتمةيدذ(. ظةمما ظذ ظايال ظئرعدعن ظأزعنع يئنعشعش ظىحىن قايتا 
نعكاه كئرةك بولعدعغان بعر تاالق قعلعؤئتعشنع تةلةص قعلغان ؤة ظةر شذنداق 

قعلغان بولسا، بذ هالدا ظايالنعث معراستعكع هةققع بعكار بولذص كئتعدذ. 
بعر ظادةم كئسةل يئتعص تذرذص ظايالع بعلةن لةنةت ظئيتعشقان ياكع ظايالعغا 
يئقعنحعلعق قعلماسلعققا قةسةم قعلغان، ظاندعن ظألىص كةتكةن بولسا، ظايال 
بولغان.  سةؤةبحع  ظةر  كعتعشكة  ظايرعلعص  حىنكع  ظالعدذ.  معراس  ظةردعن 
ظةضةر ظايرعلعص كئتعشكة ظايال سةؤةبحع بولسا، بذ هالدا ظايال مةيلع تاالق 
قعلعنسذن مةيلع تاالق قعلعنمعسذن ظايال ظةردعن معراس ظااللمايدذ. مةسعلةن: 
ظايال ظىضةي ظوغلعنع شةهؤةت بعلةن سأيضةن، ياكع ظئرعدعن ظأزعنع يئنعشعش 
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ظىحىن قايتا نعكاه كئرةك بولعدعغان تاالق قعلعؤئتعشنع تةلةص قعلغان، ياكع 
ظئرعدعن ظذنعث بةرضةن تويلذقعنع قايتذرذص بئرعص ظايرعلعص كةتكةن، باالغةتكة 
يةتكةنلعك ياكع تاالق ظعشع ظذنعثغا تاصشذرذلغانلعق سةؤةبع بعلةن ظأزعنع 
تاللعغان بولسا، بذ هالدا ظايرعلعص كئتعشكة ظايال سةؤةبحع بولغان بولعدذ. 

شذنعث ظىحىن ظايال ظةردعن معراس ظااللمايدذ. 
تاالق  ظىح  ظايالعنع  ؤاقتعدا  ساق  ظادةم  بعر  يئتعؤاتقان  بولذص  كئسةل 
قعلغانلعقعنع ؤة ظايالعنعث ظعددعتعنعث حعقعص بولغانلعقعنع دئضةن ؤة ظايالع 
ظذنع تةستعقلعغان، ظاندعن ظةر ظأزعنعث ظىستعدة ظايالنعث صذلع بارلعقعنع ياكع 
مذظةييةن بعر نةرسعسعنعث بارلعقعنع ظعقرار قعلغان ياكع ظايالغا بعر نةرسة 
ظايالغا  هالدا  بذ  بولسا،  كةتكةن  ظألىص  ظاندعن  قعلغان،  ؤةسعيةت  بئرعشكة 
ظةر ظعقرار قعلغان ياكع ؤةسعيةت قعلغان معقداردعن ظازراق مال ـ مىلىك ؤة 
معراستعن ظازراق  بئرعلعدذ. حىنكع بذ يةردة ظةر ظايالغا ظذنعث معراسعغا يةنة 
ؤة  كةتكةنلعكعضة  ظايرعلعص  ظعككعسعنعث  ظىحىن  بئرعش  قوشذص  نةرسة  بعر 
بعرعكتىرؤالغانلعق شىبهعسع  بولغانلعقعغا تعل  ظايالنعث ظعددعتعنعث حعقعص 
هةققعدة  تذتذدعغانلعقع  باشالص  قاحاندعن  ظعددةتنع  ظايالنعث  ظذ  ظالعمالر  بار. 
ظوخشاشمعغان قاراشالرغا كةلدع. >ظةددذررذهمذهتار< دئضةن كعتابنعث ظاصتورع: 
»ظذ ظايال )ضةرحة ظذنعث ظعددعتع حعقعص بولغان بولسعمذ، لئكعن ظةر ظعقرار 
قعلغان ياكع ؤةسعيةت قعلغان نةرسعلةرنع ظئلعش ظىحىن( ظعددةت تذتذشنع ظذ 
ظادةم )ظأزعنعث ظىستعدة ظايالنعث صذلعنعث بارلعقعنع( ظعقرار قعلغان ؤاقتعدعن 
ظادةم  ظذ  ظةضةر  بئرعلعدذ.  بويعحة  قاراش  بذ  صةتعؤا  دئدع.  باشاليدذ«  تارتعص 
ظايالنعث ظعددعتع حعقعص بولغاندعن كئيعن ظألىص كةتكةن بولسا، ظايالغا ظذ ظادةم 

ظعقرار قعلغان ياكع ؤةسعيةت قعلغان مال ـ مىلىكنعث هةممعسع بئرعلعدذ. 
 >دذررذلهمذهتار< دئضةن كعتابنعث ظاصتورع مذنداق دةيدذ: »هةممعمعزضة 
الزعم.  تذتذشع  باشالص  ؤاقتعدعن  قعلعنغان  تاالق  ظعددةتنع  ظايال  مةلذمكع 
ظةضةر ظةر ـ خوتذن ظعككعسع ظعددةتنعث حعقعص بولغانلعقعغا ظعقرار قعلسا، ظذ 
بعرعكتىرؤئلعش شىبهعلعكع  تعل  ظعككعسعنعث  ظذ  ظعقرارعغا  بذ  ظعككعسعنعث 
مةزهةصعدعكع  هةنةفعي  ظىحىن  شذنعث  ظعشعنعلعدذ.  ظةهؤالدا  بولغان  يوق 
ظالعمالر: ظايالنعث )ظةرنعث ظايالنعث ظعددعتع حعقعص بولدع، دئضةن سأزعنع( 
حاغدا  تذتذؤاتقان  ظعددةت  )ظايال  ظايالنعث  ظةرضة  ظاساسةن  تةستعقلعشعغا 
بئرعش  تذتذص  ظأي  ظذنعثغا  ؤة  بئرعش  تةمعناتلعرعنع  بولغان(  الزعم  بئرعش 
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بعرةلةيدذ،  ضذؤاهلعق  يةردة  بئرعدعغان  ضذؤاهلعق  ظايالغا  ظةر  ظةمةس،  الزعم 
زاكعتعنع ظايالغا بعرةلةيدذ)1( ؤة ظايال باشقا بعرسعضة ياتلعق بذالاليدذ، دةيدذ. 
حىنكع بذ ظعشالر ظادةتتة ظةر ـ ظايالالر تعل بعرعكتىرىص قعلعدعغان ظعشالردعن 
مىلىك  ـ  مال  كأص  معراسعدعن  ظالعدعغان  ظذنعث  ظايالغا  ظةر  ظةمما  ظةمةس. 
ؤةسعيةت قعلعص ظاندعن ظايالنعث ظعددعتع حعقعص كئتعص بولدع، دئضةن ؤة ظايال 
بذنع تةستعقلعغان بولسا، بذ هالدا ظذ ظعككعسعنعث سأزعضة ظعمام ظةبذهةنعفة 
)اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث كأز قارعشع بويعحة ظعشعنعلمةيدذ 
مىلىكنع  ـ  مال  كأص  معراسعدعن  قعلغان  ؤةسعيةت  بئرعشكة  ظايالغا  ظةر  ؤة 
دةص  بواللمعدع،  حعقعص  تئخع  ظعددعتع  ظايالنعث  ظىحىن  قالدذرذش  ظةمةلدعن 
قارعلعدذ)2(. حىنكع بذ ظعش ظةر ظايالغا ظذنعث معراسعغا يةنة بعر نةرسة قوشذص 
بئرعش ظىحىن ظعككعسعنعث ظايرعلعص كةتكةنلعكعضة ؤة ظايالنعث ظعددعتعنعث 
ظعشالردعندذر.  بار  شىبهعسع  بعرعكتىرؤالغانلعق  تعل  بولغانلعقعغا  حعقعص 
ظايالنعث ظعددعتع تئخع حعقعص بواللمعدع، دةص قارعلعدذ دئضةن سأزدعن ظذنعث 
ظعددعتعنع صىتىن هأكىملةردة ظةمةس صةقةت تعل بعرعكتىرؤئلعش ظعهتعماللعقع 
بار هأكىملةردة حعقعص بذاللمعدع، دةص قارعلعدذ دئضةن مةنا مةقسةت قعلعنعدذ. 
ظئتعبارغا  باشالص  ؤاقتعدعن  قعلعنغان  تاالق  ظذ  ظعددعتعنع  ظايالنعث  بذ  مانا 
ؤاقتعدعن  قعلغان  ظعقرار  ظةر  ظعددعتعنع  ظذنعث  بعلةن  قاراش  دئضةن  ظالعمعز، 
باشالص ظئتعبارغا ظالعمعز، دئضةن قاراشنعث مذتلةق بعر قاراش ظةمةسلعكعنع 

كأرسعتعص بئرعدذ.«))( 

توي قعلعص جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىلىشتعن بذرذن تاالق 
قعلعنغان ظايالنعث هأكمع

بعر ظادةم ظايالعنع ظذنعث بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشتعن ظعلضعرع 
بعر قئتعمدعال ظىح تاالق قعلعؤةتكةن بولسا، ظذ ظايال ظىح تاالق بولذص كئتعدذ. 
ظةضةر ظذ ظةر ظايالعنع بعر قئتعمدعال تاالق قعلماي سةن تاالق!، سةن تاالق!، 
))( ظةسلعدة بعر ظادةم ظايالعغا ضذؤاهلعق بئرعدعغان يةردة ضذؤاهلعق بعرةلمةيدذ ؤة ظايالعغا زاكعتعنع بئرعشعمذ توغرا 

ظةمةس. ت. 
)2(  ظةضةر ظايالنعث ظعددعتعنع حعقعص بولدع دةص صةرةز قعلغان ؤاقتعمعزدا ظايالغا هةم معراسنع ؤة هةم ظةر ؤةسعيةت قعلغان 

مالنعث هةممعسعنع بئرعشكة توغرا كئلعدذ. ت.
)3(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 526 ـ بةت.
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سةن تاالق! دةص ظايرعص ـ ظايرعص ظىح قئتعم تاالق قعلغان بولسا، بعرعنحع 
قئتعملعق تاالق حىشعدذ. ظعككعنحع ؤة ظىحعنحع قئتعملعق تاالق حىشمةيدذ. 
حىنكع ظذالرنعث هةر بعرع ظأز ظالدعغا ظايرعم ـ ظايرعم تاالق هئسابلعنعدذ. 
شذثا سةن تاالق! دئضةن سأزنع ظايرعم ـ ظايرعم ظىح قئتعم دئضةن سأزنعث 
ظايعغعدا )مةسعلةن: ظةضةر سةن ظأيضة كعرسةث دئضةنضة ظوخشاش( سأزنعث 
بئشعنع ظأزضةرتعؤاتعدعغان بعرةر سأزنع قعلمعغان بولسا، ظذ ظايال بئشعدعكع 
>سةن  هئسابلعنعدذ.  كةتكةن  بولذص  تاالق  بعلةن  سأز  دئضةن  تاالق!  سةن 
تاالق!< دئضةن ظعككعنحع ؤة ظىحعنحع سأز ظذ ظايال تاالق قعلعنعص بولغاندعن 
كئيعن ظئيتعلغان بولعدذ. شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظةر ظايالعغا: سةن تاالق! بعر 
دانة ؤة بعر دانة دئضةن بولسا، بذ هالدعمذ ظايال صةقةت باشتعكع سأز بعلةن 
ظذ  حىنكع  حىشمةيدذ.(  تاالق  قئتعملعق  )ظعككعنحع  كئتعدذ.  بولذص  تاالق 

ظايال بعرعنحع قئتعملعق سأز بعلةن تاالق بولذص كةتكةن.  
ظةضةر بعر ظادةم ظايالعغا: سةن تاالق! بعر دانة دئضةن، ظاندعن ظايال ظذ 
ظادةم يةنة بعر قئتعم بعر دانة دئيعشتعن ظعلضعرع ظألىص كةتكةن بولسا، بذ 
هالدا ظةرنعث >سةن تاالق! بعر دانة< دئضةن سأزعنعث هئحقانداق مةناسع 
دانة<  بعر  دانة  >بعر  ظايالنع  ظادةم  ظذ  حىنكع  هئسابلعنعدذ.  بعر سأز  يوق 
دئضةنضة ظوخشاش بعر نةححة قئتعم تاالق قعلماقحع بولغان ظعدع. شذثا ظذ 
قئتعمالرنعث  ظذ  ظةضةر  حىشعدذ.  تاالق  حعقسا  ؤذجذدقا  هةممعسع  قئتعمنعث 
بعرةرسع كةم قالسا، تاالق حىشمةيدذ. ظايال تاالقنعث ظذ قئتعملعرع ؤذجذدقا 
حعقعشتعن ظعلضعرع ظألىص كةتكةن بولغاحقا، تاالق حىشىشتعن ظعلضعرع تاالق 
حىشىدعغان ظورذن يوقالغان بولعدذ. شذنعث ظىحىن ظةرنعث >سةن تاالق! بعر 
دانة< دئضةن سأزعنعث هئحقانداق مةناسع يوق سأز هئسابلعنعدذ. بذ مةسعلة 

ظالدعدعكع مةسعلة بعلةن مةنا جةهةتتعن بعر مةسعلة هئسابلعنعدذ.)1( 
تاالقنعث )بعر دانة بعر دانة( دئضةنضة ظوخشاش قئتعم سانعلعرع بايان 
قعلعنغان ؤاقتعدا تاالق، تاالقنعث شذ قئتعمقع سانعلعرعنعث هةممعسع بايان 
سانعلعرعنعث  قئتعمقع  شذ  تاالقنعث  حىشعدذ.  كئيعن  بولغاندعن  قعلعنعص 
بعر صىتىن ضةؤدعسع تاالقنع حىشىرضىحع، دةص قارعلعدذ. >ظةلفةتهذ< دئضةن 
كعتابنعث ظاصتورع: »مانا مذشذ بايان بعلةن ظايالعنع تاالق قعلعشنع >سةن 
تاالق! بعر دانة< دةص باشالص يةنة بعر قئتعم >بعر دانة< دئيعشتعن بذرذن 

))(  »ظةلهعداية«، ) ـ توم، 240 ـ بةت.
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ظايالع ظألىص كةتكةن ظادةمنعث قعلغان تالعقع يئنعشعش ظىحىن قايتا نعكاه 
تاالقنعث  تاالقنعث حىشىشىضة  بعر تاالق هئسابلعنعدذ ؤة  بولعدعغان  كئرةك 
ؤة  ظةتا  ظةلبةسرعي،  هةسةن  دئضةن  يوق  تةسعرع  هئحقانداق  قئتعملعرعنعث 
جابعر ظعبنع زةيد قاتارلعقالرنعث سأزعنعث رةت قعلعنغانلعقعنع كأرىؤاالاليمعز« 

دئدع. 
مذنداق  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  مذهةممةد  ظعمام 
مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  ظذنعث  مةيلع  ظايالعنع  ظادةم  دئدع: »بعر 
ظأتكىزسىن مةيلع ظأتكىزمعسذن بعر قئتعمدعال ظىح تاالق قعلعؤةتسة، 
سىننةتكة خعالص ظعش قعلغان هئسابلعنعدذ ؤة ضذناهكار بولعدذ. شذنداق 
بولعدعغانلعقنعث خةؤعرع بعزضة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن ؤة ظةلع 
ظذالردعن  تاظاال  )اهلل  ظابباس  ظعبنع  مةسظذد،  ظعبنع  ظةبذتالعب،  ظعبنع 

رازع بولسذن!( قاتارلعقالردعن يةتكةن.«)1( 
ظةضةر بعر ظادةم تئخع جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمعضةن ظايالعنع: 
ظىح  قعلعص  تاالق  دةص  دانة<  بعر  دانة  بعر  دانة  بعر  تاالق!  >سةن 
تاالقنعث ظارعسعنع >بعر دانة< دئضةن سىصةت بعلةن ظارعغان ياكع >سةن 
تاالق! تاالق! تاالق!> دةص تاالق قعلعص ظىح تاالقنعث ظارعسعنع سأز 
تولذقلذغذحع بعلةن ظارعغان ياكع >سةن تاالق! سةن تاالق! سةن تاالق!< 
دةص تاالق قعلعص ظىح تاالقنعث ظارعسعنع جىملة بعلةن ظايرعغان بولسا، 
ظايال بعرعنحع قئتعمدعكعسع بعلةن يئنعشعش ظىحىن قايتا نعكاه كئرةك 
بولعدعغان بعر تاالق بولذص كئتعدذ. ظعككعنحع ؤة ظىحعنحع قئتعملعق 
تاالق حىشمةيدذ. بذ ظايالغا ظعددةت تذتذش الزعم ظةمةس. بذ هةقتة اهلل 
تاظاال مذنداق دئدع: »ظع مأمعنلةر! سعلةر مأمعن ظايالالرنع ظالساثالر، 
ظاندعن ظذالرغا يئقعنحعلعق قعلعشتعن بذرذن ظذالرنع قويذؤةتسةثالر، بذ 
حاغدا ظذالر سعلةر ظىحىن ظعددةت تىتماسلعقع كئرةك، ظذالرغا ظاز – توال 
نةرسة بئرعثالر، ظذالرنع حعرايلعقحة قويذص بئرعثالر» )2(( ظةمما ظايال 
جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىلىص بولغان ظايال بولسا، ظةر ظذنع مةزكذر 
يولالرنعث بعرع بعلةن تاالق قعلعؤةتكةن بولسا، ظذ ظايالغا هةممة تاالق 
حىشعدذ. يةنع ظذ ظايال ظىح تاالق بولذص كئتعدذ ؤة ظذنعثغا ظعددةت 

))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 455 ـ بةت.
)2(  سىرة ظةهزاص 49 ـ ظايةت. 
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تذتذش الزعم بولعدذ. جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىلمعضةن، لئكعن ظةر 
بعلةن خالعي بعر يةردة ظايرعم قالغان ظايالنعث هأكمعمذ ظعددةت تذتذشنعث 
الزعم بولعدعغانلعقعدا ؤة ظعددعتع ظعحعدة يةنة بعر تاالقنعث حىشىشىدة 

جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىلضةن ظايالنعث هأكمعضة ظوخشاشتذر.)1( 

ظايالعنع  كئلعدذكع،  توغرا  ظأتىشكة  قعلعص  بايان  شذنع  يةردة  بذ 
يئنعشقعلع  نعكاهسعزمذ  قايتا  بعلةن  ظذنعث  بولسعال  ظعحعدة  ظعددةت 
بولعدعغان بعر تاالق قعلعؤةتكةن بعر ظادةم ظعددةت ظعحعدة ظذ تاالقنع 
يئنعشعش ظىحىن قايتا نعكاه كئرةك بولعدعغان بعر تاالققا ظايالندذرغان 
بولسا، بذ هالدا ظذ ظايالنعث ظعددعتعنعث باشلعنعش ؤاقتع، ظةر ظذنعث 
تالعقعنع يئنعشعش ظىحىن قايتا نعكاه كئرةك بولعدعغان بعر تاالق قعلغان 
ؤاقتعدعن تارتعص ظةمةس ظةر ظذنع ظعددةت ظعحعدة قايتا نعكاهسعزمذ 

يئنعشقعلع بولعدعغان بعر تاالق قعلغان ؤاقتعدعن تارتعص باشلعنعدذ.

بعرةر  ظوخشاش(  دئضةنضة  ظعككع  ياكع  بعر   ( ظايالعنع  ظادةم  بعر 
ساننع بايان قعلماستعنال تاالق قعلغان، ظاندعن ظةر جعم تذرذؤالغاندعن 
سورالغان  دةص  قعلدعث؟  تاالق  قانحة  ظايالعثنع  ظذنعثدعن:  كئيعن 
ؤاقتعدا، ظةر ظىح تاالق قعلدعم، دةص جاؤاب بةرضةن بولسا، بذ هالدا ظذ 
ظايال ظعمام ظةبذهةنعفة ؤة ظعمام ظةبذيىسىص )اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت 
كئتعدذ.  بولذص  تاالق  ظىح  بويعحة  قارعشع  قاتارلعقالرنعث  قعلسذن!( 
ظةمما ظعمام مذهةممةد )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( بذ ظعككع 
تاالق  قانحة  ظايالعنع  ظةردعن  ظةضةر  قئتعلمايدذ.  قارعشعغا  ظعمامنعث 
قعلغانلعقع سورالمعغان بولسعمذ، ظةر ظايالعنع تاالق قعلعص بولذص جعم 
تذرذؤالغاندعن كئيعن: ظىح دئضةن بولسا، بذ هالدا ظةضةر ظةرنعث جعم 
تذرذشع نةصةس ظئلعش ظىحىن بولسا، ظايال ظىح تاالق بولذص كئتعدذ. 
حىنكع ظادةم نةصةس ظئلعشقا ظعهتعياجلعقتذر. نةصةس ظئلعش ظىحىن جعم 
ظةضةر  هئسابالنمايدذ.  صاسعل  حىشكةن  ظارعسعغا  تاالقنعث  تذرغانلعق 
ظةرنعث جعم تذرذشع نةصةس ظئلعش ظىحىن بولمعسا، بذ هالدا ظايال بعر 

تاالق بولذص كئتعدذ.
))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 455 ـ بةت.
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يئنعشعشنعث بايانع 

قايتا  بعلةن  ظذنعث  بولسعال  ظعحعدة  ظعددةت  ظايالع  ظايالعنع،  ظادةم  بعر 
قعلغان  تاالق  ظعككع  ياكع  تاالق  بعر  بولعدعغان  يئنعشقعلع  نعكاهسعزمذ 
ظعددعتع  ظايالنعث  بولمعسذن  رازع  مةيلع  بولسذن  رازع  مةيلع  ظايال  بولسا، 
بار.  هةققع  يئنعشعش  بعلةن  ظايال  ظذ  ظةرنعث  ظذ  بولسا،  بولمعغانال  حعقعص 
حىنكع اهلل تاظاال مذنداق دئدع: »ظذالرنعث ظعددعتع توشقان حاغدا، ظذالر بعلةن 
كئتعثالر،  ظىزلعشعص  حعرايلعقحة  بعلةن  ظذالر  ياكع  يئنعشعثالر  حعرايلعقحة 
ضذؤاهحعنع  ظادعل  ظعككع  ظاراثالردعن  حئغعثالردا(  ظاجراشقان  )يئنعشقان، 
ضذؤاه قعلعثالر، خذدالعق ظىحىن )توغرا( ضذؤاه بولذثالر، بذنعث بعلةن )يةنع 
بذ هأكىم بعلةن( اللةغا ؤة ظاخعرةت كىنعضة ظعمان ظئيتقان كعشعضة ؤةز - 
اللة ظذنعثغا حعقعش يولع  نةسعهةت قعلعنعدذ، كعمكع اللةدعن قورقعدعكةن، 
تذتعدذ.  ظعددةت  ظأتكىحة  هةيز  ظىح  ظايالالر  قعلعنغان  )1( »تاالق  بئرعدذ» 
ظةضةر ظذالر اهلل غا، ظاخعرةت كىنعضة ظعشعنعدعكةن، بةححعدانلعرعدعكع اهلل 
ظةمةس،  دذرذس  يوشذرذشع  هةيزنع(  ياكع  بالعنع  )يةنع  نةرسعنع  ياراتقان 
ظعحعدة  مذددةت  شذ  خالعسا،  قئلعشنع  ظةصلعشعص  ظةضةر  ظةرلعرع  ظذالرنعث 
ظذالرنع قايتذرذص كئلعشكة )باشقعالرغا قارعغاندا( ظةث هةقلعقتذر. ظاياللعرع 
ظايالالرنعثمذ  ظىستعدة  ظةرلعرع  بولغعنعدةك،  هةقلعرع  ظةرلةرنعث  ظىستعدة 
هةقلعرع بار )يةنع ظايالالر مذؤاصعق دةرعجعدة هوقذقتعن بةهرعمةن بولذشع 
)ظايالالرغا  كئرةك(.  ظأتعشع  مةجبذرعيةتمذ  دةرعجعدة  مذؤاصعق  كئرةك، 
ظةرلةرضة  مةجبذرعيةتلعرع  قامداش  تذرمذشعنع  ظذالرنعث  ؤة  بئرعش  مةهرع 
اهلل  ظعضة.  ظارتذقلذققا  دةرعجة  بعر  ظايالالردعن  ظةرلةر  يىكلةنضةنلعكتعن( 

غالعصتذر. هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر» )2(  
ظعمام بذخارع )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( هةدعس كعتابعدا: اهلل 
تاظاال: »ظذالرنعث ظةرلعرع ظةضةر ظةصلعشعص قئلعشنع خالعسا، شذ مذددةت 
ظعحعدة ظذالرنع قايتذرذص كئلعشكة )باشقعالرغا قارعغاندا( ظةث هةقلعقتذر» 
دئدع، يةنع ظذالرنع ظعددةت ظعحعدة قايتذرذص كئلعشكة باشقعالرغا قارعغاندا 
ظعككع  ياكع  تاالق  بعر  بولعدعغان  يئنعشقعلع  ظايالعنع  هةقلعقتذر.  ظةث 

))(  سىرة تاالق 2 ـ ظايةت. 
)2(  سىرة بةقةر 228 ـ ظايةت. 
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تاالق قعلعؤةتكةن ظةر ظايالع بعلةن قانداق يئنعشااليدذ؟ هالبذكع اهلل تاظاال: 
تىزىص  باب  بعر  دةص  تذرسا!  دئضةن  توسماثالر»  نعكاهلعنعشتعن  »ظذالرنع 

كئيعن تأؤةندعكع هةدعسنع رعؤايةت قعلدع. 
يةسارنعث  ظعبنع  »مةظقةل  قعلعدذ:  رعؤايةت  مذنداق  بذخارع  ظعمام 
هةمشعرعسعنع  ظذنعث  ظادةم  ظذ  ظعدع.  ظةمرعدة  ظادةمنعث  بعر  هةمشعرعسع 
تاالق قعلعؤةتتع، هةتتا ظذنعث ظعددعتع تىضعضعحة ظذنعث بعلةن يئنعشمعدع. ظذ 
ظادةم كئيعن ظذنعث بعلةن يئنعشماقحع بولذص خعرعدار بولذص كةلدع. بذنعثغا 
بعلةن(  )هةمشعرةم  ظادةم  ظذ  قوشذلماي:  يئنعشعشعغا  ظاححعغالص  مةظقةل 
هةمشعرعسعنعث  دةص  قويدع،  قويذص  ياراشماي  حاغدا  بولعدعغان  يارعشقعلع 
اهلل  بعلةن  تذرذؤالدع. شذنعث  قوشذلماي  يارعشعسعغا  بعلةن  ظذنعث  ظئرعنعث 
ظعددعتع  ظذالرنعث  بولذص،  قعلغان  تاالق  ظايالالرنع  سعلةر  »ظةضةر  تاظاال: 
توشقان ؤة قاظعدة بويعحة )تةضمةكحع بولغان( ظئرع بعلةن صىتىشكةن بولسا، 
ظذالرنع نعكاهلعنعشتعن توسماثالر« دئضةن بذ ظايعتعنع حىشىردع. صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم مةظقةلنع حاقعرتعص كئلعص ظذنعثغا بذ ظايةتنع ظوقذص بةردع. 
مةظقةل ظاححعغعنع تاشالص اهلل تاظاالنعث بذيرذقعغا بويسذنذص )هةمشعرعسعنعث 

ظئرع بعلةن يئنعشعشعغا قوشذلدع.(
نعث  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظأمةر  ظعبنع  يذقعرعدا  بعز 
صةيغةمبةر  ؤة  قعلعؤةتكةنلعكعنع  تاالق  بعر  ؤاقتعدا  هةيزدار  ظذ  ظايالعنع 
بذيرذغانلعقعنع  يئنعشعشقا  بعلةن  ظايالع  ظأمةرنع  ظعبنع  ظةلةيهعسساالمنعث 

بايان قعلعص ظأتكةنعدذق. 
يئنعشعش خذددع بعر ظادةمنعث ظايالعغا: مةن سةن بعلةن يئنعشتعم ياكع 
مةن ظايالعم بعلةن يئنعشتعم دئضعنعضة ظوخشاش سأز قعلعش ظارقعلعق بولعدذ. 
ظارعسعدا  ظالعمالرنعث  بارلعق  بولذدعغانلعقع  ظارقعلعق  سأز  يئنعشعشنعث 

بعرلعككة كةلضةن مةسعلعدذر.
يئنعشعش يةنة ظايال بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةنضة ياكع ظذنع 
هةرعكةت  بعرةر  ظوخشاش  تذتقانغا  بعلةن  شةهؤةت  ظذنع  ياكع  سأيضةنضة 
قارعشعدا  كأز  مةزهةصعدعكعلةرنعث  هةنةفعي  صةقةت  بذ  بولعدذ.  ظارقعلعقمذ 
شذنداق بولعدذ. ظةمما ظعمام شافعظعي )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( 
نعث كأز قارعشعدا يئنعشعش )بعرةر هةرعكةت ظارقعلعق ظةمةس( صةقةت سأز 
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ظارقعلعق بولعدذ. حىنكع ظذنعث قارعشعحة يئنعشعش نعكاهنعث باشلعنعشعنعث 
ظورنعدا، شذنعث ظىحىن ظايال بعلةن سأز ظارقعلعق يئنعشماي تذرذص ظذنعث 
بعزنعث  يئنعشعش  ظةمما  هارامدذر.  ظأتكىزىش  مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن 
قارعشعمعزحة )يةنع هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعحة( نعكاهنعث 
يئقعنحعلعق  بعرةر  بعلةن  ظايال  ظىحىن  شذنعث  ظورنعدا،  داؤاملعشعشعنعث 

هةركعتعنع قعلعش ظارقعلعقمذ يئنعشقعلع بولعدذ.
ظعبنع بةتتال مذنداق دئدع: »يئنعشعش ظعككع خعل شةكعلدة بولعدذ، 
ظةر ظايالع بعلةن ياكع ظعددةت ظعحعدة يئنعشعدذ ياكع ظعددعتع حعقعص كئتعص 
بولغاندعن كئيعن يئنعشعدذ. ظةضةر ظةر ظايالع بعلةن ظعددةت ظعحعدة يئنعشسا، 
قايتا  بعلةن  ظايال  )ظةر  قعلعنغعنعدةك  بايان  هةدعسعدة  ظأمةرنعث  ظعبنع 
ظأمةرنع  ظعبنع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  حىنكع  يئنعشعدذ.(  نعكاهسعزمذ 
ظايالع بعلةن يئنعشعشقا بذيرذدعيذ، ظةمما ظايالع بعلةن يئنعشعش ظىحىن قايتا 
نعكاه قعلعشقا تئضعشلعك بولعدعغانلعقع هةققعدة بعر نةرسة دئمعدع. ظةضةر 
ظةر ظايال بعلةن ظذنعث ظعددعتع حعقعص بولغاندعن كئيعن يئنعشعدعغان بولسا، 
بذ هالدا ظعش خذددع مةظقةلنعث هةدعسعدةك بولعدذ. )يةنع يئنعشعش ظىحىن 

قايتا نعكاه كئرةك بولعدذ.(«
هأر بعر ظادةم هأر ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةندعن كئيعن 
ظذ ظايالنع بعر تاالق ياكع ظعككع تاالق قعلغان بولسا، ظايالع )ظعددةت ظعحعدة 
بعلةن  ظايال  ظةر  ياقتذرمعسعمذ  يئنعشعشنع  ضةرحة  ظايال  بولسا(  بولعدعغانال 
ظذنعث  بعلةن  ظايالع  ظةر  ظةضةر  هةقلعقتذر.  قارعغاندا  باشقعالرغا  يئنعشعشقا 
ظايال  بولسا،  كةتكةن  حعقعص  ظعددعتع  ظايالنعث  يئنعشماي  ظعحعدة  ظعددعتع 
ظعددعتع حعقعص كئتعص بولغاندعن كئيعن ظةر ظىحىن خذددع يات ظايالنعث هأكمعدة 
بولعدذ. شذنعث ظىحىن ظةر ظايال بعلةن ظذنعث ظعددعتع حعقعص كئتعص بولغاندعن 
كئيعن يئنعشماقحع بولسا، قايتا نعكاه قعلعش كئرةك بولعدذ. ظةضةر قايتا نعكاه 
قعلنمعسا، ظايال ظةرضة هاالل بولمايدذ. ظالعمالر مةزكذر مةسعلعنعث هأكمعنعث 

شذنداق بولعدعغانلعقعغا بعرلعككة كةلدع. 
بعلةن  ظايالع  ظارقعلعق  ظعشالر  قايسع  ـ  قايسع  ظةرنعث  ظالعملعرع  سةلةص 
يئنعشعدعغانلعقع هةققعدة ظعختعالصلعشعص قالدع. مةسعلةن ظةؤزاظعي: »ظةضةر 
يئنعشقانلعق  بعلةن  ظذنعث  ظأتكىزسة،  مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  ظايالع  ظةر 
هئسابلعنعدذ« دئدع. بذ هةقتة بةزع تابعظعنالرمذ شذنداق دئدع. ظعمام مالعك ؤة 
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ظعسهاقالرمذ: »ظةضةر ظةر يئنعشعش نعيعتع بعلةن ظايال بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت 
ظأتكىزسة، ظايال بعلةن يئنعشقانلعق هئسابلعنعدذ« دئدع. بذ هةقتة كذصعدعكع 
بعلةن  ظايالع  ظةر  ظةضةر  يةنع  دئدع.  ظوخشاش  ظةؤزاظعيغا  خذددع  ظالعمالرمذ: 
جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزسة، ظذنعث بعلةن يئنعشقانلعق هئسابلعنعدذ دئدع 
ؤة ظذنعثغا يةنة ظةضةر ظةر ظايالنع شةهؤةت بعلةن تذتسعمذ ياكع ظذنعث جعنسعي 
هئسابلعنعدذ،  يئنعشقانلعق  بعلةن  ظايال  قارعسعمذ  بعلةن  شةهؤةت  ظةزاسعغا 
دئضةن سأزنع قوشذص قويدع. ظةمما ظعمام شافعظي )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت 
قعلسذن!(: »بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنىمعزدةك يئنعشعش صةقةت سأز 

ظارقعلعقال بولعدذ« دئدع.)1( 
ساقلعنعش  قئلعشتعن  حاصالص  تأهمةت  كعشعلةرنعث  ؤة  تئنعؤئلعشتعن 
كعشعلةر  حىنكع  مذستةهةصتذر.  تذرغذزذش  ضذؤاهحع  يئنعشقانلعققا  ظىحىن 
)بعر  بعلةن  ظايالع  كئيعن  ظذ  بعلعدذ.  دةص  قعلعؤةتتع،  تاالق  ظايالعنع  ظةرنع 
ظأيدة ياشعسا( كعشعلةرنعث ظذنعثغا تأهمةت قعلعص قئلعشع مذمكعن. ظةضةر 
شذثا  بولعدذ.  توغرا  يئنعشعش  تذرغذزمعسعمذ  ضذؤاهحع  يئنعشقانلعقعغا  ظةر 
 )2( قعلعثالر»  ضذؤاه  ضذؤاهحعنع  ظادعل  ظعككع  »ظاراثالردعن  تاظاالنعث:  اهلل 
ظعكةنلعكعضة  مذستةهةص  تذرغذزذشنعث  ضذؤاهحع  بذيرذق  ظايعتعدعكع  دئضةن 

قارعتعلعدذ.))(     
)قايتا نعكاهسعزمذ( يئنعشعشنعث مذددعتع ظايال ظةث ظاخعرقع قئتعملعق 

هةيزعدعن صاك بولذص ظعددعتعدعن حعقعص بولغاندعن كئيعن تأضةيدذ. 
ظعددةت  مةيلع  ظايالع  ظةر  ظذ  بولسا،  قعلمعغانال  تاالق  ظىح  ظايالعنع  ظةر 
ظعحعدة بولسذن مةيلع ظعددعتع حعقعص بولغان بولسذن ظذنعث بعلةن يةنة قايتا 

ظأي تذتااليدذ)4(.
توشمعغان  »ظعددعتع  تاظاالنعث:  اهلل  بويعحة  قارعشع  ظالعمالرنعث  بارلعق 

))(  »فةتهذلبارع«، 9 ـ توم، 483 ـ بةت.
)2(  سىرة تاالقنعث 2 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)3(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، )53 ـ بةت.

)4(  ظةضةر ظةر ظايالعنع ظعددةت ظعحعدة قايتا نعكاهسعزمذ يئنعشقعلع بولعدعغان تاالق قعلعؤةتكةن بولسا، ظةضةر ظايال 
ظعددةت ظعحعدة بولسا، ظايالع بعلةن قايتا نعكاهسعزمذ يئنعشااليدذ. ظةضةر ظايالنعث ظعددعتع حعقعص بولغان بولسا، قايتا 
نعكاه قعلعص يئنعشااليدذ. ظةضةر ظةر ظايالعنع يئنعشعش ظىحىن قايتا نعكاه كئرةك بولعدعغان تاالق قعلعؤةتكةن ؤة ظىح 
تاالق قعلمعغان بولسا، ظايالنعث مةيلع ظعددعتع حعقعص بولغان بولسذن مةيلع ظعددعتع حعقعص بولمعغان بولسذن ظايال بعلةن 

قايتا نعكاه قعلغاندعن كئيعن يئنعشااليدذ. ت.
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ظايالالرغا ظذالرنع ظالعدعغانلعقعثالرنع بذرعتعص ظأتسةثالر ياكع بذنع دعلعثالردا 
يوشذرذن تذتساثالر سعلةرضة هئح ضذناه بولمايدذ. ظذالرغا ظئغعز ظاحعدعغانلعقعثالر 
صةقةت  قويماثالر،  ؤةدعلعشعص  يوشذرذن  بعلةن  ظذالر  لئكعن  مةلذمدذر،  غا  اهلل 
)ظاشكارا ظئيتعلسا كعشع خعجعل بولمايدعغان( مذؤاصعق سأزنع قعلساثالر بولعدذ، 
ظعددعتع توشمعغعحة ظذالرنع نعكاهعثالرغا ظئلعشقا بةل باغلعماثالر، بعلعثالركع، 
اهلل دعلعثالردعكعنع بعلعص تذرعدذ، ظذنعثدعن )يةنع اهلل نعث ظةمرعضة خعالصلعق 
مةغصعرةت  ناهايعتع  اهلل  بعلعثالركع،  قعلعثالر،  هةزةر  جازالعنعشتعن(  قعلعص 
)يةنع  هةلعمدذر  حةكلةنضةنلةرضة(  ضذناهتعن  قورقذص  دعن  )اهلل  قعلغذحعدذر، 
ظاسعيلعق قعلغانالرنع جازاالشقا ظالدعراص كةتمةيدذ(» دئضةن ظايعتعدة: ظعددةت 
بةل  ظئلعشقا  نعكاهعثالرغا  توشمعغعحة  ظعدددعتع  تاكع  ظايالالنع  تذتذؤاتقان 
باغلعمعثالر، دئضةن مةزمذننعث ظعحعضة ظعددةت تذتذؤاتقان بعر ظايالنعث ظأزعنعث 
ظئرع بعلةن ظعددةت ظعحعدة يئنعشعؤئلعش ظةهؤالع كعرمةيدذ. ظايةتتة ظايالنعث 
ظعددةت ظعحعدة تذرذص باشقا ظةرضة ياتلعق بولذشعدعن توسالدع. حىنكع ظايال 
ظعددةت ظعحعدة تذرذص باشقا ظةرضة ياتلعق بولسا، )ظةضةر ظايالنعث قورسعقعدا 
قورسعقعدعكع  ظايالنعث  حىنكع  كئتعدذ.  ظارعلعشعص  نةسعبع  بالعنعث  بولسا( 
ظةردعن  ظعككعنحع  ياكع  بولغانلعقعنع  ظةردعن  تذتعؤاتقان  ظعددعتعنع  بالعنعث 
بولغانلعقعنع بعلضعلع بولمايدذ. مانا بذ ظعددةت تذتذشنعث يولغا قويذلعشعنعث 

هئكمعتعدذر. بعز اهلل تاظاال خالعسا ظالدعمعزدا بذ هةقتة توختذلذص ظأتىمعز.
ظايالعنع ظىح تاالق قعلعؤةتكةن ظادةم ظايالع بعلةن تاكع ظذ ظايال ظعددعتعدعن 
حعقعص باشقا بعر ظةرضة ياتلعق بولذص ظذنعث بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىص 
ظاندعن ظذنعثدعن ظايرعلعص ظعددعتعنع حعقعرعص بولغاندعن كئيعن قايتا نعكاه 
قعلعص يئنعشااليدذ. ظىح تاالق قعلعنعص كةتكةن ظايالنعث ظعككعنحع بعر ظةرضة 
ياتلعق بولذشعنعث ظأزعال، ظىح تاالق قعلعؤةتكةن بعرعنحع ظةر بعلةن يئنعشعشقا 
يول ظئحعشقا يئتةرلعك ظةمةس. ظذ ظايالنعث بارلعق ظالعمالرنعث قارعشع بويعحة 
بعرعنحع ظةر بعلةن يئنعشالعشع ظىحىن حوقذم ظعككعنحع ظةر بعلةن جعنعسعي 
مذناسعؤةت ظأتكىزضةن بولذشع شةرتتذر. اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع: »)قايتا 
يارعشعشقا بولعدعغان( تاالق ظعككع قئتعمدذر، ظذنعثدعن كئيعن )خوتذنعنع( 
حعرايلعقحة تذتذش، ياكع ياخشعلعق بعلةن )يةنع زذلذم قعلماي، يامان ضئصعنع 
نعث  اهلل  الزعم.  قويذؤئتعش  يعراقالشتذرماي(  ظذنعثدعن  كعشعلةرنع  قعلماي، 
اهلل  ظأتةلمةسلعك،  ياخشع  )يةنع  خةؤصع  قعاللماسلعق  رعظاية  بةلضعلعمعلعرعضة 
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بةلضعلعضةن ظةر- خوتذنلذق هوقذقلعرعغا رعظاية قعاللماسلعق خةؤصع( بولمعسعال، 
ظأزةثالرنعث ظاياللعرعثالرغا )مةهرع ظىحىن( بةرضةن مال-مىلىكتعن هئحقانداق 
نةرسعنع قايتذرؤئلعش دذرذس بولمايدذ. ظةضةر سعلةر ظذالر )يةنع ظةر- ظايال( 
نعث اهلل نعث بةلضعلعمعلعرعضة رعظاية قعاللماسلعقعدعن قورقساثالر، خوتذننعث 
)تاالق خئتعنع ظئلعش مةقسعتعدة( مال بةرضةنلعكع ظىحىن ظذ ظعككعسعضة )يةنع 
ظةر-خوتذنغا( ضذناه بولمايدذ. ظةنة شذالر اهلل نعث بةلضعلعمعلعرعدذر، ظذنعثغا 
خعالصلعق قعلماثالر اهلل نعث بةلضعلعمعلعرعضة خعالصلعق قعلغذحعالر زالعمالردذر. 
ظةضةر )ظذ( ظذنع )يةنع خوتذنعنع( )ظىح قئتعم( تاالق قعلسا، )خوتذن( باشقا 
ظةرضة تةضمعضعحة ظذنعثغا دذرذس بولمايدذ، كئيعنكع ظةر ظذنع تاالق قعلغاندعن 
كئيعن )ظعددعتعنع توشقذزذص(، بذرذنقع ظةر بعلةن قايتا ياراشسا، ظذالرغا هئح 
ضذناه بولمايدذ. ظةضةر ظذالر اهلل نعث بةلضعلعمعلعرعضة رعظاية قعالاليدعغانلعقعنع 
)يةنع قايتا ياراشقاندعن كئيعن ياخشع ظأتةلةيدعغانلعقعنع( تةسةؤؤذر قعلسا، 
بذ اهلل نعث بةلضعلعمعلعرعدذركع، اهلل ظذنع بعلعدعغان )يةنع ظعشنعث ظاقعؤعتعضة 

صةمع يئتعدعغان( قةؤم ظىحىن بايان قعلعدذ» )1( 
بعز يةنة يذقعرعدا ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نعث مذنداق 
دئضةنلعكعنع بايان قعلعص ظأتتذق: قذرةيز قةبعلعسعدعكع رذفاظعدعن ظايرعلعص 
كئتعص باشقا بعرسعضة ياتلعق بولغان بعر ظايال     صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
قئعشعغا كئلعص: ظذ )يةنع مئنعث ظعككعنحع ظئرعم( ظايالنعث قئشعغا يئقعن 
كةلمةيدعغان ظادةم ظعكةن. ظذنعث جعنسعي ظةزاسع كئيعمعنعث صئشعضة ظوخشاش 
ظعكةن، دئدع)2(. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »سعز ظذنعث )كئيعنكع ظئرعثعزنعث( 
ظئرعثعز  بذرذنقع  سعزنعث  تئتعمعغذحة  هةسعلعثعزنع  سعزنعث  ظذ  هةسعلعنع 
بعلةن يارعشعؤئلعشعثعز توغرا بولمايدذ« دئدع. يةنة بعر رعؤايةتتة صةيغةمبةر 
بعلةن  رذفاظع  ظئرعثعز(  )بذرذنقع  »سعز  دئضةن:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم 
يارعشعشنع خااليدعغاندةك تذرعسعز. سعز )كئيعنكع ظئرعثعزنعث( هةسعلعنع، 
)كئيعنكع ظئرعثعز( سعزنعث هةسعلعثعزنع تئتعمعغذحة )يةنع ظارعلعقعثالردا 
بعلةن  ظئرعثعز  بذرذنقع  سعزنعث  ظأتكىزىلمعضعحة(  مذناسعؤةت  جعنسعي 

يارعشعؤئلعشعثعز دذرذس بولمايدذ.« ))(  
))( سىرة بةقةر 229 ــــ 230 ـ ظايةتلةر. 

)2( يةنع ظذ جعنسعي مذناسعؤةتتة ظاجعز ظعكةن دئمةكحع. ت. 
)3(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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ظعددةتنعث بايانع 

>ظعددةت< دئضةن سأز مةنا جةهةتتعن ساناش، دئضةنلعك بولعدذ. 
ظةسعرعنعث  نعكاهنعث  جةهةتتعن  ظعستعاله  سأز  دئضةن  >ظعددةت< 
قالدذقلعرع )شذ يةرضة كةلضةن ؤاقتعدا( ظاياغالشسذن، دةص شةرعظةت بةلضعلةص 

بةرضةن بعر مذددةتتذر.
ظعددةت تذتذشنعث الزعم بولذشعنعث سةؤةبع بولسا، نعكاهلعشعص )بعرةر 
قئتعم بولسعمذ جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةندعن كئيعن( ظايرعلعص كةتكةن 
ظألىص  ظةرنعث  كئيعن  بولغاندعن  نعكاهلعنعص  يةنة  شذنعثدةك  بولذشتذر. 
كئتعشعمذ ياكع )جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمعسعمذ( ظايال بعلةن خالعي بعر 
بولذشعنعث سةؤةبلعرعدعن  الزعم  تذتذشنعث  ظعددةت  قئلعشعمذ  ظايرعم  يةردة 

بولعدذ. 
ظعددةتنعث هأكمع: ظعددةت تذتذؤاتقان ظايالنعث ظئرعدعن باشقا بعر ظادةمضة 
ظذنعث  حعقعشع،  سعرتقا  ظأيدعن  قعلعنغان  تاالق  ظذنعث  بولذشع،  ياتلعق 
ظئرعنعث ظذ ظايالنعث هةمشعرعسعنع ياكع هةمما ظاحعللعرعغا ظوخشاش يئقعن 
توغقانلعرعنع )تاكع ظذ ظايالنعث ظعددعتع حعقعص بولغعحة( ظئلعشع هارامدذر. 

ظذ ظايالنع ظعددعتعنعث ظعحعدة تذرغذزذص يةنة تاالق قعلغعلع بولعدذ. 
هةيز كأرعدعغان ظايال ظعددعتعنع حعقعرعش ظىحىن ظىح قئتعم هةيز كأرىش 
الزعم. بذ هةقتة اهلل تاظاال مذنداق دئدع: »تاالق قعلعنغان ظايالالر ظىح هةيز 
ظأتكعحة ظعددةت تذتعدذ. ظةضةر ظذالر اهلل غا، ظاخعرةت كىنعضة ظعشعنعدعكةن، 
 ) هةيزنع  ياكع  بالعنع  )يةنع  نةرسعنع  ياراتقان  اهلل  بةححعدانلعرعدعكع 
قئلعشنع  ظةصلعشعص  ظةضةر  ظةرلعرع  ظذالرنعث  ظةمةس،  دذرذس  يوشذرذشع 
خالعسا، شذ مذددةت ظعحعدة ظذالرنع قايتذرذص كئلعشكة )باشقعالرغا قارعغاندا( 
ظةث هةقلعقتذر. ظاياللعرع ظىستعدة ظةرلةرنعث هةقلعرع بولغعنعدةك، ظةرلعرع 
ظىستعدة ظايالالرنعثمذ هةقلعرع بار )يةنع ظايالالر مذؤاصعق دةرعجعدة هوقذقتعن 
بةهرعمةن بولذشع كئرةك، مذؤاصعق دةرعجعدة مةجبذرعيةتمذ ظأتعشع كئرةك (. 
)ظايالالرغا مةهرع بئرعش ؤة ظذالرنعث تذرمذشعنع قامداش مةجبذرعيةتلعرع 
ظةرلةرضة يىكلةنضةنلعكتعن(  ظةرلةر ظايالالردعن بعر دةرعجة ظارتذقلذققا ظعضة. 
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اهلل غالعصتذر. هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر» )1(
ظايالالرغا  حوث  ظأزىلضةن  ظىمعدع  كأرىشتعن  هةيز  ؤة  قعزالرغا  كعحعك 
ظوخشاش هةيز كأرمةيدعغانالرنعث ظعددعتعنعث مذددعتع ظىح ظايدذر. بذ هةقتة 
ظىمعدعنع  هةيزدعن  ظعحعدعكع  دئدع: »ظاياللعرعثالرنعث  مذنداق  تاظاال  اهلل 
كأرمةيدعغانالرنعث  هةيز  بولغانلعقتعن  حوث  يئشع  )يةنع  ظىزضةنلةردعن 
ظذالرنعث  بولساثالر،  شىبهعدة  بولعدعغانلعقعدعن(  قانحعلعك  ظعددعتعنعث 
ظعددعتع هةم  ظايدذر، )كعحعكلعكتعن( هةيز كأرمعضةنلةرنعث  ظىح  ظعددعتع 

ظىح ظايدذر» )2( 
قورسعقعدا بار ظايالالرنعث ظعددعتع بالعنع تذغذش بعلةن حعقعدذ. بذ هةقتة 
اهلل تاظاال مذنداق دئدع: »هامعلدار ظايالالرنعث ظعددعتع )مةيلع قويذؤئتعلضةن 
تىضةيدذ،  بعلةنال  بوشعنعش  بولسذن(  كةتكةن  ظألىص  ظئرع  مةيلع  بولسذن، 

كعمكع اللةدعن قورقعدعكةن، اللة ظذنعث ظعشعنع ظاسانالشتذرذص بئرعدذ» ))(
ظئرع ظألىص كةتكةن ظايالالرنعث ظعددعتع تأت ظاي ظون كىندذر. بذ هةقتة اهلل 
تاظاال مذنداق دئدع: »ظعحعثالردا ظأزع ؤاصات بولذص ظاياللعرع قئلعص قالغان 
كعشعلةر بولسا، ظاياللعرع تأت ظاي ظون كىن ظعددةت تذتذشع الزعم، ظعددعتع 
قعلسا، سعلةرضة  ظعش  بويعحة  قاظعدة  توغرذلذق  ظأزلعرع  كئيعن  توشقاندعن 
)يةنع شذ ظايالالرغا ظئضعدارحعلعق قعلغذحعالرغا( هئح ضذناه بولمايدذ. اهلل 

سعلةرنعث قعلغان ظةمةلعثالردعن خةؤةرداردذر» )4( 
ظةضةر ظئرع ظألىص قالغان ظايال قورسعقعدا بار ظايال بولسا، ظذنعث ظعددعتع 
)تأت ظاي ظون كىن بعلةن ظةمةس( بالعنع قاحان تذغسا، شذ حاغدا حعقعدذ. 
بذ هةقتة هةدعستة مذسةؤؤعر ظعبنع مةخرةمةنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت 
قعلعنعدذ: »ظةسلةمع قةبعلعسعدعن بولغان سذبةيظة ظئرع ظألىص كئتعص بعر 
نةححة كىندعن كئيعن توغدع. ظاندعن ظذ ياتلعق بولسا بولذدعغانلعقع ياكع 
بولمايدعغانلعقع هةققعدة رذخسةت سوراش ظىحىن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
رذخسةت  بولذشعغا  ياتلعق  ظذنعث  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  باردع.  قئشعغا 

))(   سىرة بةقةر 228 ـ ظايةت. 
)2(  سىرة تاالق 4 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.  

)3(  سىرة تاالق 4 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
)4(  سىرة بةقةر 234 ـ ظايةت. 
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بةردع. ظذ ياتلعق بولدع.« )1(  
بعر ظادةم ظايالعنع كئسةل يئتعص تذرذص تاالق قعلغان ؤة ظايالعنعث ظعددعتع 
حعقعص بولذشتعن ظعلضعرع ظألىص كةتكةن بولسا، ظايالنعث ظعددعتع ظألىمنعث 
ظعحعدعن  ظعددةتنعث  ظعككع  ظعبارةت  ظعددعتعدعن  تاالقنعث  ؤة  ظعددعتعدعن 
ظةر  حىنكع  حعقعدذ)2(.  بعلةن  شذنعث  بولسا،  ظذزذن  مذددعتع  قايسعسعنعث 
بعلةن ظايالنعث ظارعسعدا بولغان نعكاهنعث ظةسعرع ظايالنعث تاالق قعلعنعص 
كئتعشع بعلةن هةقعقةتةن ظأزىلىص كةتسعمذ معراس توغرعسعدا هأكمةن قئلعص 
تاالقنعث  يىزعسعدعن  ظعهتعيات  ظعددعتعنع  ظايال  ظىحىن  قالغذحعدذر. شذنعث 
بولغان  ظذزذن  ظةث  مذددعتع  ظعحعدعن  ظعددعتعنعث  ظألىمنعث  بعلةن  ظعددعتع 

ظعددةت بعلةن حعقعرعدذ.))( 
ظعددةتنعث ؤاقتع تاالقتعن ؤة ظألىمدعن كئيعنال باشلعنعدذ. ظايالنعث ظعددعتع 
كةتكةنلعكعنع  ظألىص  ظئرعنعث  ياكع  قعلعنغانلعقعنع  تاالق  ظأزعنعث  ظايال 
بعلمةي يىرىرؤةرضةن بولسعمذ )ظعددةتنعث مذددعتع ظأتىص كةتكةندعن كئيعن( 
حعقعص كئتعدذ. حىنكع ظعددةت بولسا بعر مذددةتتذر. شذثا ظعددةتنعث حعقعشع 
ظادةم  بعر  ظةضةر  ظةمةس.  بعلعش شةرت  ظأتكةنلعكعنع  ظذ مذددةتنعث  ظىحىن 
ظايالعنع ظذزذندعن بعرع تاالق قعلعؤةتكةنلعقعنع ؤة )ظايالعنعث ظعددعتعنعث 
ظادةم  ظذ  ظعددعتع  ظايالنعث  ظذ  بولسا،  قعلغان  ظعقرار  بولغانلعقعنع(  حعقعص 
تاالق قعلعؤةتكةن ؤاقتعدعن تارتعص ظةمةس تاالق قعلغانلعقعنع ظعقرار قعلغان 
ؤاقتعدعن تارتعص باشلعنعدذ. شذنعث ظىحىن ظذ ظايالنعث ظئرعنعث )تاكع ظذ 
ظايالنعث ظعددعتع ظئرع تاالق قعلغانلعقعنع ظعقرار قعلغان ؤاقتعدعن باشالص 
حعقعص بولغانغا قةدةر( ظايالنعث هةمشعرعسع بعلةن ؤة ياكع تأتعنحع ظايال 
بعلةن توي قعلعشع هاالل ظةمةستذر. بذ، ظذ ظادةمنعث تاالقنع يوشذرغانلعقع 

ظىحىن جازا بئرعش ظىحىن ظعجرا قعلعنغان بعر هأكىمدذر.)4( 
))(  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلعدذ. 

)2(  ظئرع كئسةل يئتعص تذرذص تاالق قعلعؤةتكةن ؤة ظايالنعث ظعددعتع حعقعص بولغعحة ظذ ظةر ظألىص كةتكةن ظايالنعث 
ظعددعتع ظعككع ظعددةتنعث ظعحعدعن مذددعتع ظةث ظذزذن بولغعنع بعلةن حعقعدذ. مةسعلةن: بعر ظايال هةر ظعككع ظايدا بعر 
قئتعم هةيز كأرىدعغان ظايال بولسا، ظذنعث ظىح قئتعم هةيز كأرىشع ظىحىن ظالتة ظاي ساقلعشع الزعم. ظةضةر بذ ظايالنعث 
ظئرع كئسةل يئتعص تذرذص ظذنع تاالق قعلعؤةتكةن ؤة ظايالنعث ظعددعتع حعقعص كئتعشتعن بذرذن ظةر ظألىص كةتكةن بولسا، 
ظذ ظايال ظةضةر تاالقنعث ظعددعتعنع تذتسا، ظعددعتع ظالتة ظايدا، ظألىمنعث ظعددعتعنع تذتسا، تأت ظاي ظون كىندة حعقعدعغان 

بولغاحقا، ظايال مذددعتع ظةث ظذزذن بولغان تاالقنعث ظعددعتعنع تذتعدذ. ت. 
)3(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 605 ـ بةت.
)4(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 0)6 ـ بةت.
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تاالق  بذرذن  ظأتكىزمةستعن  مذناسعؤةت  جعنسعي  تئخع  قعلعص  نعكاه 
تاظاال  اهلل  بذ هةقتة  ظةمةس.  تذتذش الزعم  ظعددةت  ظايالغا  كةتكةن  قعلعنعص 
ظاندعن  ظالساثالر،  ظايالالرنع  دئدع: »ظع مأمعنلةر! سعلةر مأمعن  مذنداق 
ظذالرغا يئقعنحعلعق قعلعشتعن بذرذن ظذالرنع قويذؤةتسةثالر، بذ حاغدا ظذالر 
سعلةر ظىحىن ظعددةت تذتماسلعقع كئرةك، ظذالرغا ظاز – توال نةرسة بئرعثالر، 

ظذالرنع حعرايلعقحة قويذص بئرعثالر» )1(

قارعلعق تذتذشنعث بايانع 

يئنعشعش ظىحىن قايتا نعكاه كئرةك بولعدعغان تاالق قعلعنغان، ظىح تاالق 
قعلعنغان ؤة ظئرع ظألىص قالغان ظايالالرنعث ظةرنعث ظةمرعدة ياشاش نئمعتعدعن 
مةهرذم قالغانلعقعغا كأثلع يئرعم بولغانلعقعنع ظعصادعلةش ظىحىن قارعلعق 
تذتذش ؤاجعبتذر. قارعلعق تذتذش زعبذ ـ زعننةتلةردعن، ظةتعر ظعشلعتعشتعن، 
زعننةتلعك كعيعم ـ كعحةكلةرنع كعيعشتعن، سىرمة ؤة ضعرعم ظعشلعتعشتعن 

يعراق تذرذش بعلةن بولعدذ.
ظايالع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  قعلعندع:  بايان  مذنداق  هةدعستة 
ؤاقتعدا  بولغان  ؤاصات  هةرعب  ظعبنع  ظةبذسذصيان  دادعسع  ظذممذهةبعبةنعث 
ظةبذسةلعمةنعث قعزع زةينةص ظذممذهةبعبةنعث قئشعغا كعردع. ظذممذهةبعبة 
سئرعق رةثلعك بعر خذشبذي نةرسعنع ظةكةلدىرىص ظذنعثدعن بعر قعزحاققا 
دئدع:  مذنداق  سىرىص  مةثزعضعمذ  ظعككع  ظأزعنعث  ظاندعن  قويذص  سىرىص 
بعلةن قةسةمكع، مةن خذشبذي نةرسعنع خاالصمذ كةتمةيمةن،  اهلل نعث نامع 
بذنع شذنعث ظىحىن ظعشلةتتعمكع مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »اهلل 
ؤة ظاخعرةت كىنعضة ظعشةنضةن ظايالنعث ظئرعضة تأت ظاي ظون كىن قارعلعق 
تذتقعنعدعن باشقا ظألىص كةتكةن تذغقانلعرعغا ظىح كىندعن ظارتذق قارعلعق 

تذتذشع هاالل بولمايدذ« دئضةنلعكعنع ظاثلعغان ظعدعم.
  زةينةص يةنة مذنداق دةيدذ: مةن جةهشعنعث قعزع زةينةصنعث قئشعغا 
نةرسعنع  خذشبذي  ظذمذ  كعردعم.  كةتكةندة  تىضةص  قئرعندعشع  ظذنعث 
ظةكةلدىرىص ظأزعضة سىرىضةندعن كئيعن: اهلل نعث نامع بعلةن قةسةمكع، مةن 

))( سىرة ظةهزاص 49 ـ ظايةت. 
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كىنعضة  ظاخعرةت  ؤة  »اهلل  تذرذص:  مذنبةردة  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
ظعشةنضةن ظايالنعث ظئرعضة تأت ظاي ظون كىن قارعلعق تذتقعنعدعن باشقا ظألىص 
كةتكةن تذغقانلعرعغا ظىح كىندعن ظارتذق قارعلعق تذتعشع هاالل بولمايدذ« 
دئضةنلعكعنع ظاثلعمعغان بولسام، بذ خذشبذي نةرسعنع ظعشلتعشكة هاجعتعممذ 

يوق ظعدع، دئضةن.
قعلعنعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق  سةلعمةنعث  ظذممذ  يةنة  زةينةص 
بعر ظايال كئلعص: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! قعزعمنعث ظئرع ظألىص كةتكةن. 
قعزعمنعث كأزع ظاغرعص قالغان ظعدع. بعز ظذنعث )كأزعضة( سىرمة سىرتسةك 
قئتعم  ظىح  ياكع  ظعككع  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  سورعدع.  دةص  بوالمدذ؟ 
»ياق« دةص جاؤاب بةردع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةر قئتعمدا »ياق« 
دةص جاؤاب بئرعص بولذص كئيعن مذنداق دئدع: »شةك شىبهعسعزكع، ظذنعث 
قارعلعق ؤاقتع( تأت ظاي ظون كىن، ظعسالم كئلعشتعن بذرذن ظايالالر يعلنعث 
بئشعدا )ظذحارلعقنعث( مايعقعنع ظاتاتتع. )يةنع ظعددةت تذتذش ظىحىن بعر 

يعل ظأيضة كعرعص ظولتذراتتع.«
مةزكذر هةدعسلةرنع زةينةصتعن رعؤايةت قعلغان هذمةيد ظعبنع نافعظ مذنداق 
دةيدذ: »مةن زةينةصتعن ظايالالرنعث ظعسالم كئلعشتعن بذرذن بعر يعل تذتعدعغان 
بةردع:  قارعلعقنع قانداق تذتذغانلعقعدعن سورعسام، ظذ مذنداق دةص جاؤاب 
ظئرع ظألىص قالغان ظايال ظأزعنعث ظةث ناحار كعيعملعرعنع كعيعص قازناققا 
تذتذص  نةرسعنع  خذشبذي  بولمعغعحة  يعل  بعر  تاكع  ظذ  ظولتذراتتع.  كعرعص 
سالمايتتع )يةنع ظعشلةتمةيتتع(. )بعر يعلدعن كئيعن قازناقتعن حعقاتتع.( 
ظذنعثغا ظئشةكتةك، ياكع قويدةك بعرةر هايؤان ياكع ظذحارلعق كةلتىرىلةتتع. 
)هايؤان  سعلعغان  ظذ  سعاليتتع.  ظذحارلعقنع  ياكع  هايؤاننع  كةلتىرىلضةن  ظذ 
مايعقع  )ظذحارلعقنعث(  ظذنعثغا  ظاندعن  قاالتتع.  ظألىص  ظذحارلعق(  ياكع 
بئرعلةتتع ؤة ظذنع ظاتاتتع. بذ ظعشالردعن كئيعن خالعغان خذشبذي نةرسعلةرنع 

قوللعناتتع.«))1(( 
ظعمام نةؤةؤعي )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »مانا بذ هةدعسلةر 
ظعهتعياجلعق  قعلعشقا  شذنداق  مةيلع  ظايالالرنعث  تذتذؤاتقان  قارعلعق 
بولسذن مةيلع ظعهتعياجلعق بولمعسذن سىرمة سىرىشنعث هارام ظعكةنلعكعنع 

))(  بذ هةدعسالرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع. 
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كأرسعتعص بئرعدذ« دئدع. 
صةيغةمبةر  هةدعستة  بعر  قعلعنغان  رعؤايةت  ظذممذسةلعمةدعن  ظةمما 
ظةلةيهعسساالم: »سىرمعنع كئحعدة تارتعص كىندىزدة سىرتىؤئتعث« دئضةن. 
ظارعسعنع  هةدعسنعث  قعلعنغان  بايان  بذرذن  بذنعثدعن  بعلةن  هةدعس  بذ 
ظايال سىرمة  ظةضةر  بولعدذ:  بعرلةشتىرىص حىشىنىشكة  تأؤةندعكع شةكعلدة 
تارتعشقا ظعهتعياجلعق بولمعسا، ظذنعث سىرمة سىرىشع توغرا ظةمةس. ظةضةر 
)مةسعلةن: كأزع ظاغرعص قالغعنعغا ظوخشاش بعرةر سةؤةب تىصةيلعدعن( سىرمة 
كئحعدة  ظةمةس  كىندىزدة  ظذنعث  هالدا  بذ  قالسا،  بولذص  مةجبذر  سىرىشكة 
سىرمةسلعك  سىرمة  هالةتتعمذ  شذنداق  لئكعن  بولعدذ.  سىرىشعضة  سىرمة 
ياخشعدذر. ظةضةر سىرمة سىرىشكة مةجبذر بولذص قالغان ظايال كئحعدة سىرمة 

سىرضةن بولسا، كىندىز تةرةصتة ظذنع سىرتىؤئتعش الزعم. 
صةيغةمبةر  قعلعنغان  رعؤايةت  ظذممذسةلعمةدعن  هةدعسشذناسالر  بةزع 
كأزعضة  قعزعنعث  ظايالغا  قالغان  ظاغرعص  كأزع  قعزعنعث  ظةلةيهعسساالمنعث 
ظذ  حىشةندىرعدذ:  مذنداق  بةرمعضةنلعكعنع  رذخسةت  سىرىشكة  سىرمة 
يةنة  ظعدع.  ظةمةس  ظاغرعق  دةرعجعدة  قورققعدةك  كأزع  قعزعنعث  ظايالنعث 
بةزع هةدعسشذناسالر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةزكذر ظعشعنع مذنداق 
حىشةندىرعدذ: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ ظايالنع قعزعنعث كأزعضة مةخسذس 
كأزنع  حىنكع  حةكلعضةن.  سىرىشتعن  سىرمة  قوللعنعدعغان  ظىحىنال  زعننةت 
بةزع  بولعدذ.  داؤالعغع  بعلةنمذ  نةرسعلةر  بولمايدعغان  زعننةت  سىرىتسة 
ظالعمالر مذنداق دةيدذ: »ظةضةر سىرمة زعننةت ظىحىن ظعشلعتعلعدعغان سىرمة 
بولمعسعمذ، ظذنع ظعشلعتعشكة مةجبذر بولذص قالغان ؤاقتعدا ظذنع ظعشلةتسة 
حةكلعمعسعنع  مةزكذر  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظالعمالر  بذ  بولعدذ«. 
قاراتتع.  ظعكةنلعكعضة  مةكرذه  ظةمةس(  هاراملعقعغا  سىرىشنعث  )سىرمة 
ظعختعالص  بولغان  ظارعلعقعدا  هةدعسنعث  ظعككع  هةر  بعلةن  مذشذنعث  مانا 

بعرلةشتىرىلضةن بولعدذ.)1( 
ظعددةت تذتذؤاتقان ظايالغا خعرعدار بولذش هارامدذر. بذ هةقتة اهلل تاظاال 
ظالعدعغانلعقعثالرنع  ظذالرنع  ظايالالرغا  توشمعغان  دئدع: »ظعددعتع  مذنداق 
بذرعتعص ظأتسةثالر ياكع بذنع دعلعثالردا يوشذرذن تذتساثالر سعلةرضة هئح 

))(  »فةتهذلبارع«، 9 ـ توم، 489 ـ بةت.
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لئكعن  مةلذمدذر،  غا  اهلل  ظاحعدعغانلعقعثالر  ظئغعز  ظذالرغا  بولمايدذ.  ضذناه 
ظئيتعلسا  )ظاشكارا  صةقةت  قويماثالر،  ؤةدعلعشعص  يوشذرذن  بعلةن  ظذالر 
ظعددعتع  بولعدذ،  قعلساثالر  سأزنع  مذؤاصعق  بولمايدعغان(  خعجعل  كعشع 
توشمعغعحة ظذالرنع نعكاهعثالرغا ظئلعشقا بةل باغلعماثالر، بعلعثالركع، اهلل 
دعلعثالردعكعنع بعلعص تذرعدذ، ظذنعثدعن )يةنع اهلل نعث ظةمرعضة خعالصلعق 
قعلعص جازالعنعشتعن( هةزةر قعلعثالر، بعلعثالركع، اهلل ناهايعتع مةغصعرةت 
قعلغذحعدذر، )اهلل دعن قورقذص ضذناهتعن حةكلةنضةنلةرضة( هةلعمدذر )يةنع 
ظايةت  بذ  مانا   )1( كةتمةيدذ(»  ظالدعراص  جازاالشقا  قعلغانالرنع  ظاسعيلعق 
تاالقنعث ظعددعتعنع ظةمةس ظألىمنعث ظعددعتعنع تذتذؤاتقان ظايالغا ظأزعنعث 
ظذنع ظالعدعغانلعقعنع صذرذتذص قويذشقا بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ. 
تاالقنعث ظعددعتعنع تذتذؤاتقان ظايالغا ظذنداق قعلعش توغرا ظةمةس. حىنكع 
ظذنداق قعلعش ظايالنعث بذرذنقع ظئرع بعلةن دأشمةنلعشعص قئلعشنع كةلتىرىص 

حعقعرعدذ. 
مةيلع  بولسذن  كئحعدة  مةيلع  ظايال  تذتذؤاتقان  ظعددعتعنع  تاالقنعث 
ظذنعث  جةريانعدا  تذتذش  ظعددةت  حعقمايدذ.  ظأيىدعن  بولسذن  كىندىزدة 
دئدع: »ظذالرنع  مذنداق  تاظاال  اهلل  هةقتة  بذ  بئرعدذ.  ظئرع  تةمعناتلعرعنع 
ظأزةثالر  يئتعشعحة  قذدرعتعثالرنعث  ظاياللعرعثالرنع(  قويذؤئتعلضةن  )يةنع 
تةثلعكتة  ظذالرنع  ظولتذرغذزذثالر،  قعسمعدا  بعر  جايعثالرنعث  ظولتذرذؤاتقان 
كئتعشكة  حعقعص  ظذالرنع  )يةنع  يةتكىزمةثالر  زعيان  ظىحىن  قالدذرذش 
نةصعقة جةهةتتعن قعسماثالر(، ظةضةر  مةجبذرالش ظىحىن تذرالغذ جةهةتتعن، 
ظذالر  ظةضةر  تةمعنلةثالر،  ظذالرنع  قةدةر  بوشانغانغا  بولسا،  هامعلدار  ظذالر 
سعلةر ظىحىن )بالعلعرعثالرنع( ظئمعتعص بةرسة، ظذالرنعث )ظئمعتعش( هةققعنع 
صعكعردة  ظةضةر  مةسلعهةتلعشعثالر،  ظأزظارا  ظاساستا  هةققانعي  بئرعثالر، 

كئلعشةلمعسةثالر، ظذنع )يةنع بالعنع( باشقا بعر ظايال ظئمعتسذن» )2( 
تذرمذش  ظأزعنعث  ظايال  تذتذؤاتقان  ظعددعتعنع  ظألىمنعث  ظةمما 
ظعهتعياجلعرعنع قامداش ظىحىن كىندىزلعرع ظأينعث سعرتعغا حعقسا بولعدذ. 

حىنكع ظذ ظأزعنعث هاجةتلعرعدعن ظأزع حعقعشقا مةجبذردذر. 
ؤاقتعدا  قالغان  ظألىص  ظئرع  ياكع  قعلغان  تاالق  ظذنع  ظئرع  ظايال  بعر 

))(  سىرة بةقةر 235 ـ ظايةت. 
)2(  سىرة تاالق 6 ـ ظايةت. 
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ظعحعدة  ظأينعث  ظايالنعث  قعلعنغان  تاالق  بولسا،  بولغان  سعرتعدا  ظأينعث 
ظعحعضة  ظأينعث  دةرهال  ظايالنعث  ظذ  ظىحىن  بولغانلعقع  الزعم  ظولتذرذشع 

كعرعشع كئرةك.

بالعنعث نةسةبع توغرعسعدا 

بالعنعث نةسةبعنعث بعرـ  بعرع بعلةن ظارعلعشعص كئتعشع ياكع يوق بولذص 
كئتعشع نذرغذنلعغان ظةخالقعي ؤة ظعجتعماظعي صعتنة ـ صاساتالرنع كةلتىرىص 
حعقعرعدذ. شذنعثدةك يةنة ظذ ظاظعلة مذناسعؤعتعنعث يعمعرلعشعضة، جةمعيةتتة 
ظعقتعساد  ؤة  حعرعكلعشعشكة  ظةخالقتا  تارقعشعغا،  كةث  بذزذقحعلعقنعث 
ظعشلعرعدا قااليمعقانحعلعقنعث ظومذملعشعشعغا سةؤةب بولعدذ. شذنعث ظىحىن 
ظعسالم دعنع بالعالرنعث نةسةبعنع ساقاليدعغان ؤة ظذنع قوغدايدعغان بارلعق 
دعنع  ظعسالم  مةسعلةن:  بةردع.  ظةهمعيةت  ظعنتايعن  قويذشقا  يول  ظامعلالرنع 
بالعالرنعث نةسةبعنع ساقالش ؤة ظذنعث يوق بولذص كئتعشنعث ظالدعنع ظئلعش 
ظىحىن مةيلع تاالق قعلعنغانلعق ياكع نعكاهنع بذزغانلعق ياكع ظئرع ظألىص 
قالغانلعق سةؤةبع بعلةن بولسذن ظئرعدعن ظايرعلعص كةتكةن ظايالغا ظعددةت 

تذتذشنع صةرز قعلدع. 
ظعسالم دعنع بالعالرنعث نةسةبعنع ساقالش ظىحىن زعنانع ؤة باشقعالرنعث 
قعلدع.  هارام  قعلعشنع  داؤا  دةص  باالم<  >ظأز  ظذنع  بئقعؤئلعص  بالعسعنع 
)ظةرةبلةردة( ظعسالم كئلعشتعن بذرذن باال بئقعؤئلعش ظومذملعشعص كةتكةن 
بولذشتعن  صةيغةمبةر  ظةلةيهعسساالممذ  صةيغةمبةر  هةتتا  ظعدع)1(.  ظعش  بعر 
نع  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  زةيد  ظوغلع  هارعسنعث  ظعلضعرع 
بئقعؤالغان ظعدع. هةتتا اهلل تاظاال تأؤةندعكع ظايةتنع حىشىرضةنضة قةدةر زةيد 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا نعسبةت بئرعلعص مذهةممةدنعث ظوغلع زةيد، دةص 
حاقعرعالتتع. ظاندعن اهلل تاظاال بذ ظعشنع حةكلةص بذ ظايةتنع حىشىردع: »اهلل 
قعلغان  زعهار  سعلةر  يوق،  ياراتقعنع  يىرةك  ظعككع  ظعحعدة  ظادةمنعث  هئح 
ظاياللعرعثالرنع اهلل سعلةرضة ظانا قعلغعنع يوق، سعلةر باال قعلعؤالغانالرنعمذ 
هأكمعدة  بالعلعرعثالرنعث  بولغان(  صذشتذثالردعن  ظأز  هأكىمدة  )هةممة  اهلل 
صةقةت  دئيعش(  باال  بولمعغانالرنع  صذشتذثالردعن  ظأز  )يةنع  بذ  قعلمعدع، 

))(  ظةمما بذ ظعش بعزدة هازعرمذ بار. ت.  
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يولغا  توغرا  ظئيتعدذ،  نع  )سأز(  هةق  اهلل  سأزدذر،  ظئيتعلغان  ظاغزعثالردا 
نعث  اهلل  بذ  حاقعرعثالر،  بعلةن  ظعسعملعرع  ظاتعلعرعنعث  ظذالرنع  باشاليدذ. 
دةرضاهعدا توغرعدذر، ظةضةر ظذالرنعث ظاتعلعرعنع بعلمعسةثالر، ظذ حاغدا ظذالر 
سعلةرنعث دعنعي قئرعنداشلعرعثالردذر، دوستلعرعثالردذر، سعلةر سةؤةنلعكتعن 
قعلعص سالغان ظعشالردا سعلةرضة هئح ضذناه بولمايدذ، لئكعن قةستةن قعلغان 
ظعشعثالردا )سعلةرضة ضذناه بولعدذ(، اهلل ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، 
ناهايعتع مئهرعباندذر» )1( شذنعث ظىحىن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم زةيدقا: 
كئيعن  ظذ  ظعدع.  دئضةن  دوستذمعز«  ؤة  قئرعندعشعمعز  بعزنعث  »سةن 
دةص  زةيد،  ظوغلع  هارعسنعث  ظاتعلعشتعن  دةص  زةيد،  ظوغلع  مذهةممةدنعث 

ظاتعلعشقا ظأزضةرتعلضةن ظعدع. 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر ظادةمنعث ظأزعنع ظأز نةسلعنع تاشالص باشقا 
ظادةمنعث نةسلعضة نعسبةت بئرعشعنع هارام قعلدع ؤة شذنداق قعلعشنع حوث 
ضذناهالرنعث قاتارعدعن سانعدع. بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق 
ظازاد  ظأزعنع  ؤة  ظاتام  كعشعنع  بعر  باشقا  ظاتعسعدعن  ظأز  »كعمكع  دئدع: 
قعلغان كعشعدعن باشقعسعنع ظازاد قعلغذحذم، دةص داؤا قعلسا، ظذنعثغا اهلل 
قعيامةت  اهلل  بولسذن!  لةنعتع  كعشعلةرنعث  بارلعق  ؤة  صةرعشتعلةرنعث  نعث، 

كىنع ظذنعث تةؤبعسعنع ؤة بةرضةن تألعمعنع قوبذل قعلمايدذ« )2(
سةظعد ظعبنع ظةبذؤاققاس )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( صةيغةمبةر 
بعر  »كعمكع  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث 
كعشعنعث ظأز ظاتعسع ظةمةسلعكعنع بعلعص تذرذص ظذنع ظاتام دةص داؤا قعلسا، 

جةننةت ظذنعثغا هارام بولعدذ.« ))(
صةيغةمبةر  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظةبذهىرةيرة 
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »ظاتاثالردعن يىز 
ظأرعمةثالر، كعمكع ظاتعسعدعن يىز ظأرعسة بذ كذصذرلذقتذر« )4( يةنع ظاتعنعث 
هةقلعرعضة  ظىستىدعكع  بالعنعث  ظاتعنعث  ؤة  قعلغانلعق  كىصىرلذق  هةققعضة 

ظعنكار قعلغانلعقتذر. 
))(  سىرة ظةهزاب 4 ــــ 5 ـ ظايةتلةر. 

)2(  ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم  رعؤايعتع. 
)3(  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع بعلةن ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع.
)4(  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع بعلةن ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع.
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ظةبذزةر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »كعمكع بعلعص تذرذص ظأز ظاتعسعدعن 

باشقا بعر كعشعنع ظاتام دةص داؤا قعلسا، كاصعر هئسابلعنعدذ. . .« )1(   
تةككىزىشنعمذ  تعل  نةسةبكة  يةنة  شذنعثدةك  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظةبذهىرةيرة  هةقتة  بذ  قعلدع.  هارام 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »كعشعلةر 
ظارعسعدا ظعككع تىرلىك ظعش بولذص ظذ كعمدة بولسا، شذ كعشعدة كذصذرلذق 
بعرع:  يةنة  تةككىزىش،  تعل  نةسةبعضة  كعشعنعث  بعرع:  بولعدذ.  تئصعلغان 

مئيتكة ظىن سئلعص يعغالش.« )2(
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، ظعمام نةؤةؤعي )اهلل 
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: ظأزعنعث >ياخشع كعشعلةرنعث باغحعسع< 
تعل  نةسةبكة  قعلعنغان  ظئتعراص  >شةرعظةتتة  هةدعسكة  بذ  كعتابعدا  دئضةن 
بابنعث  تىزىص  باب  بعر  ظايرعم  دةص  توغرعسعدا<  هاراملعقع  تةككىزىشنعث 
ظعشالرنع  قعلمعغان  مأمعنةلةرضة  ؤة  »مأمعنلةر  تاظاالنعث  اهلل  ظعحعدة 
)حاصالص( ظذالرنع رةنجعتعدعغانالر )شذ( بأهتاننع ؤة روشةن ضذناهنع ظىستعضة 

ظارتعؤالغان بولعدذ» ))( دئضةن ظايعتعنع بايان قعلغان.

بالعنع تةربعيلةش توغرعسعدا

ظةضةر ظايال باالغةتكة يةتكةن، ظةقلعـ  هذشع جايعدا، ظعشةنحعلعك، بالعنع 
تةربعيةلةيدعغان ؤة )ظئرعدعن ظايرعلعص كةتكةندعن كئيعن ظعككعنحع ظةرضة( 

ياتلعق بولمعغان ظايال بولسا، بالعنع تةربعيلةش هةققع ظايالنعثدذر.
ظذغرعلعق  ياكع  ناخشعحع  ياكع  قعلعدعغان  زعناخذرلذق  ظايال  ظةضةر 
قعلعدعغان ظايالغا ظوخشاش بالعنع زايا قعلعؤئتعدعغان دةرعجعدة ظةخالقلعقسعز 
ظايال بولسا، بالعنع تةربعيلةش هوقذقع ظذظايالغا بئرعلمةيدذ. شذنعثدةك يةنة 
بذ هةق كاصعر ظايالغا، ناماز ظوقذمايدعغان صاسعق ظايالغا، بالعغا مةهرةم 

))(  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع بعلةن ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع.
)2(  ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.

)3(  سىرة ظةهزاب 58 ـ ظايةت. 
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كةلمةيدعغان يات ظادةم بعلةن ظأيلةنضةن ظايالغعمذ بئرعلمةيدذ.
بالعسعنع  ظانا  بعر  بولغان  الياقةتلعك  هةققعضة  تةربعيلةش  بالعنع 
تةربعيلةشكة مةجبذرالنمايدذ. لئكعن باال ظةضةر شذ ظايالدعن باشقا بعر ظايالنعث 
ظةمحعكعنع ظئغعزعغا ظالمعغان بولسا، ياكع )تةربعيلةب بةرضةن باشقا ظايالغا 
ظعش هةققعنع بئرعش ظىحىن( بالعنعث دادعسعنعث ياكع شذ كئحعك بالعنعث 
بالعنع  ظانعسع  بالعنعث  هالدا  بذ  بولمعسا)1(،  دذنياسع  ـ  مال  تةؤة  ظأزعضة 

تةربعيلةشكة مةجبذرلعنعدذ.
)مةيلع ظانعسع بولسذن مةيلع باشقا ظايال بولسذن( بالعنع تةربعيلةب بةرضةن 
ظايال بالعنع تةربعيلةب بةرضةنلعكع ؤة ظذنع ظئمعتكةنلعكع ظىحىن ظعش هةق 
ظئلعشقا هةقلعق بولعدذ. بالعغا كئتعدعغان تةمعناتمذ شذ ظايالغا بئرعلعدذ. بذ 
هةقتة اهلل تاظاال مذنداق دئدع: »ظذالرنع )يةنع قويذؤئتعلضةن ظاياللعرعثالرنع( 
بعر قعسمعدا  ظأزةثالر ظولتذرذؤاتقان جايعثالرنعث  يئتعشعحة  قذدرعتعثالرنعث 
يةتكىزمةثالر  زعيان  ظىحىن  قالدذرذش  تةثلعكتة  ظذالرنع  ظولتذرغذزذثالر، 
)يةنع ظذالرنع حعقعص كئتعشكة مةجبذرالش ظىحىن تذرالغذ جةهةتتعن، نةصعقة 
قةدةر  بوشانغانغا  بولسا،  هامعلدار  ظذالر  ظةضةر  قعسماثالر(،  جةهةتتعن 
ظئمعتعص  )بالعلعرعثالرنع(  ظىحىن  سعلةر  ظذالر  ظةضةر  تةمعنلةثالر،  ظذالرنع 
ظأزظارا  ظاساستا  بئرعثالر، هةققانعي  ظذالرنعث )ظئمعتعش( هةققعنع  بةرسة، 
بالعنع(  )يةنع  ظذنع  كئلعشةلمعسةثالر،  صعكعردة  ظةضةر  مةسلعهةتلعشعثالر، 
ظأزعنعث  بالعسعنع(  ؤة  )ظايالعنع  ظادةم  باي  ظئمعتسذن.  ظايال  بعر  باشقا 
ظذنعثغا  اللةنعث  ظادةم  قعلعنغان  تار  رعزقع  تةمعنلعسذن،  يارعشا  بايلعقعغا 
بةرضعنعضة يارعشا تةمعنلعسذن )يةنع هةر ظادةم ظأزعنعث ظعقتعسادعي ظةهؤالعغا 
يئتعدعغان ظعشقعال  تاقعتع  صةقةت  ظعنساننع  اللة  قعلسذن(.  يارعشا خعراجةت 
تةكلعص  قعلغان ظعشقا  تةكلعص  باينع  ظادةمنع  صئقعر  قعلعدذ )يةنع  تةكلعص 
قعلمايدذ(، اللة قعيعنحعلعقتعن كئيعن ظاسانلعقنع بئرعدذ )يةنع صئقعرلعقتعن 

كئيعن بايلعقنع بئرعدذ(» )2(   
ظةضةر بالعنعث ظانعسع ظألىص كةتكةن ياكع بالعنع ظأزعنعث تةربعيةسعضة 
))(   ظةضةر مةسعلةن: باشقا بعر ظادةم توغذلغان ظذ كعحعك بالعغا مال ـ مىلىك هةدعية قعلغان بولسا، بذ مال ـ مىلىك 
شذ كعحعك بالعنعث بولعدذ. ظةضةر بالعنعث دادعسعنعث قولعدا بالعنع ظئمعتعص تةربعيلةب بةرضةن ظايالغا بئرعدعغانغا مال ـ 

مىلىك بولمعسا،  ظذ ظايالغا بالعنعث شذ مال ـ مىلكعدعن بئرعلعدذ. ت.
)2(  سىرة تاالق 6 ــــ 7 ـ ظايةتلةر. 
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ياكع  كةحكةن،  ؤاز  هةققعدعن  تةربعيلةش  بالعنع  ياكع  ظذنذمعغان  ظئلعشقا 
بالعنع  هالدا  بذ  بولسا،  ظأيلةنضةن  بعلةن  ظادةم  بعر  كئلعدعغان  يات  بالعغا 
تةربعيلةشنعث هوقذقع ظانعنعث ظانعسعغا يأتكعلعدذ. ظةضةر ظانعنعث ظانعسع 
بولمعسا دادعنعث ظانعسعغا يأتكعلعدذ. ظةضةر دادعنعث ظانعسع بولمعسا، بالعنعث 
ظذنداق  بالعنعث  ظةضةر  يأتكعلعدذ.  هةمشعرعسعضة  بعر  دادعمذ  ـ  بعر  ظانعمذ 
بالعنع  يأتكعلعدذ.  هةمشعرعسعضة  بعر  ظانا  بالعنعث  بولمعسا،  هةمشعرعسع 
تةربعيلةشكة بالعنعث ظانا تةرةصتعن بولغان ظذرذق ـ تذغقانلعرع ظذنعث دادا 
تةرةصتعن بولغان ظذرذق ـ تذغقانلعرعغا قارعغاندا هةقلعقتذر. شذنعث ظىحىن 
بالعنعث ظانا تةرعصعدعن بولغان هامما ظاحعلعرع ظذنعث دادا تةرةصعدعن بولغان 
هامما ظاحعلعرعغا قارعغاندا بالعنع تةربعيلةيدعغانالرنعث ظالدعنقع قاتارعدا 

كئلعدذ. 
ظعشةنحعسعز  ظاحعلعرع  ياكع هامما  بالعنعث هةمشعلعرع  كئحعك  ظةضةر 

بولسا، كئحعك باال تةربعيلةش ظىحىن ظذالرغا تاصشذرذلذص بئرعلمةيدذ. 
بالعنع ظأز تةربعيسعضة ظالغان ظايال مةيلع بالعنعث ظأز ظانعسع بولسذن 
مةيلع باشقا ظايال بولسذن ظةضةر باال ظوغذل بولسا، بالعنع هةتتا باال ظايالدعن 
بعهاجةت بولغان ياشقا كعرضعحة تةربعيلةش هةققع بار. ظذ ياش بولسا يةتتة 
ياشتذر. ظةضةر باال قعز بولغان ؤة ظذنع تةربعيلةيدعغان ظايال قعزنعث ظانعسع 
ياكع حوث ظانعسع بولغان بولسا، ظذالرنعث قعزنع تاكع قعز هةيز كأرىدعغان 
ياشقا كعرضعحة تةربعيلةش هةققع بار. ظةضةر قعزنع تةربعيلةيدعغانالر قعزنعث 
قعزنع  ظايالنعث  ظذ  بولسا،  ظايال  باشقا  ظانعسعدعن  حوث  ياكع  ظانعسعدعن 
تاكع ظذ قعز ظةرلةر ظذنع هةؤةس قعلغعدةك ياشقا كعرضعحة تةربعيلةش هةققع 
بار. ظةمما ظعمام مذهةممةد )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »ظةضةر 
بولسعمذ  ظانعسع  حوث  ياكع  ظانعسع  قعزنعث  ظايال  تةربعيلةيدعغان  قعزنع 
قعزنع تاكع قعز )هةيز كأرىدعغان ياشقا كعرضىحة ظةمةس( ظةر كعشع ظذنعثغا 
هةؤةسلعنعدعغان ياشقا كعرضعحة تةربعيلةش هةققع بار. حىنكع جاهان بةك 

بذزذلذص كةتتع« دةيدذ.)1( 
ظةضةر بعر ظايال ظئرع بعلةن يئنعشعش ظىحىن قايتا نعكاه كئرةك بولعدعغان 
هةققعضة  تةربعيلةش  بالعنع  ظايال  بولسا،  كةتكةن  ظايرعلعص  بعلةن  تاالق 

))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 640 ـ بةت.
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ظئرعدعن ظايرعلعص كةتكةندعن كئيعنال ظئرعشعدذ. حىنكع ظايال مةزكذر تاالق 
بعلةن تاالق قعلعنعص كةتكةنلعكع ظىحىن ظذنعث ظةر بعلةن هئحقانداق ظاالقعسع 
بعلةن  ظذنعث  ظئرع  بولسا  ظعحعدعال  ظعددةت  ظايال  ظةمما  بولعدذ.  قالمعغان 
قايتا نعكاهسعزمذ يئنعشقعلع بولعدعغان تاالق بعلةن تاالق قعلعنعص كةتكةن 
ظايالنعث بالعنع تةربعيلةش هوقذقعغا ظئرعشعشع ظىحىن ظذنعث ظعددعتعنعث 

حعقعص بولغان بولذشع الزعم. 
ظةضةر ظةر ظذ ظايالنع باشقا بعرسع بعلةن ياتلعق بولدع، دةص داؤا قعلغان، 
ظةمما ظايال بذنع ظعنكار قعلغان بولسا، بذ هالدا ظايالنعث سأزع ظئتعبارغا 
ظئلعنعدذ. ظةمما ظةضةر ظايال ظأزعنعث باشقا بعرسعضة ياتلعق بولغانلعقعنع، 
هالدا  بذ  بولسا،  قعلغان  ظعقرار  كةتكةنلعكعنع  ظايرعلعص  ظذنعثدعن  لئكعن 
ظةضةر ظايال بعر كعشعنع بذ مئنعث ظئرعم، دةص تةيعن قعلمعغان بولسا يةنة 
ظايالنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. ظةضةر ظايال بعر كعشعنع بذ مئنعث ظئرعم، 
سأزعضة  دئضةن  هةققعدة  ظايال  ظةرنعث  هالدا  بذ  بولسا،  قعلغان  تةيعن  دةص 

ظعشعنعش الزعم.

ظةر ـ خوتذنحعلعقنعث مذكةممةللعشعشعضة توسالغذ بولعدعغان 
ظةيعبلةرنعث بايانع

بذ ظةيعبلةر ياكع ظةردة بولعدذ ياكع ظايالدا بولعدذ. 
بعرةر  ظةرنعث  ظعبارةتتذر:  تأؤةندعكعلةردعن  ظةيعبلةر  بولعدعغان  ظةردة 
قادعر  ظأتكىزىشكة  مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  ظايالع  تأصةيلعدعن  سةؤةب 
ظاجعزلعق  قارعشعدا >جعنعسعي  فعقهعشذناسالرنعث كأز  بذ  بواللماسلعقعدذر. 
كئسعلع< بار ظادةم دةص ظاتعلعدذ. بذ ظادةم بولسا، بةك قئرعص كةتكةنلعكتعن 
ياكع سئهعر قعلعنغانلعقتعن ياكع جعنسعي ظةزاسع كئسعؤئتعلضةنلعكتعن ياكع 
بةك كعحعك بولغانلعقتعن ياكع ظايال بعلةن صاراثلعشعص ظذنع تذتذص بولغعحة 
صةقةت  ظةزاسعي  جعنسع  ياكع  كئتعدعغانلعقتعن،  كئلعص  مةنعي  ظذنعثدعن 
ظعشلعمةيدعغانلعقتعن ظايالع بعلةن نورمال جعنسعي مذناسعؤةت قعاللمايدعغان 

ظادةملةردذر. 
ظةضةر بعر ظايال ظئرعنعث جعنسعي مذناسعؤةتتة ظاجعز ظادةم ظعكةنلعكعنع 
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بعلعص قازعدعن ظئرعدعن ظايرعؤئتعشنع تةلةص قعلسا، ظةضةر ظايال باالغةتكة 
يةتكةن ظايال بولغان، ظايال ظةر بعلةن توي قعلعشتعن بذرذن ظذنعث شذنداق 
ظعكةنلعكعنع  ظذنعث شذنداق  كئيعنال  تويدعن  صةقةت  بعلةلمةي  ظعكةنلعكعنع 
بعلعص ظذنعث بذ ظةهؤالعدعن نارازع بولغان بولسا، قازع تاكع ظةرنعث ظةهؤالعغا 
قاراص بئقعش ظىحىن ظةر ـ خوتذننعث ظارعسعنع بعر يعلغعحة ظايرعؤةتمةيدذ. 
ظايال هاكعمدعن ظئرعدعن ظايرعؤئتعشنع تةلةص قعلعص تاكع بعر يعل ظأتكةنضة 
قةدةر ظةر ظايال بعلةن بعرةر قئتعممذ جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمعضةن بولسا، 

قازع ظةر ـ خوتذننعث ظارعسعنع ظايرعؤئتعدذ. 
ظايال بذ شةكعلدة ظايرعلعص كةتسة، يئنعشعش ظىحىن قايتا نعكاه كئرةك 
بولعدعغان تاالق بولذص كئتعدذ. ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت 
ظايالغا،  ظايرعلعص كةتكةن  بويعحة بذ شةكعلدة  قارعشع  قعلسذن!( نعث كأز 
ظةضةر ظئرع ظذنعث بعلةن ظايرعم بعر يةردة خالعي قالغان بولسا، تويلذقنعث 
ظةمما  بولعدذ.  الزعم  تذتذش  ظعددةت  تولذق  ظذنعثغا  ؤة  بئرعلعدذ  هةممعسع 
ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد )اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!( 
نعث كأز قارعشع بويعحة ظذ ظايالغا خذددع ظئرع بعلةن ظايرعم بعر يةردة خالعي 
يئرعمع  تويلذقنعث  ظوخشاش  ظايالغا  كةتكةن  ظايرعلعص  ظعلضعرع  قئلعشتعن 

بئرعلعدذ.)1(
ظةر ـ خوتذننعث ظارعسعنع ظايرعؤئتعش ظعشع ظايالنعث قازعدعن ظأزلعرعنع 
ظايرعؤئتعشنع تةلةص قعلغان ؤاقتعدعن باشالص تاكع بعر يعلغعحة كئحعكتىرىلعدذ. 
مذناسعؤةت  جعنسعي  قئتعم  بعرةر  بعلةن  ظايالع  ظعحعدة  يعل  بعر  ظةر  ظةضةر 
ظأتكىزضةن بولسا، ظذ ظايالنعث تةلعصع ظةمةلدعن قالدذرلعدذ. ظةضةر ظةر بعر 
يعل ظعحعدة ظايالع بعلةن بعرةر قئتعممذ جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزةلمعضةن 

بولسا، ظايال بعلةن ظةرنعث ظارعسع ظايرعؤئتعلعدذ. 
ظايال قازعدعن ظئرعدعن ظايرعؤئتعشنع كئحعكعص تةلةص قعلغان بولسعمذ 
ظايالنعث  حىنكع  قالدذرذلمايدذ.  ظةمةلدعن  هوقذقع  قعلعش  تةلةص  ظايالنعث 
بولغانلعقعنعث  رازع  ظةهؤالعغا  ظةرنعث  ظذنعث  قعلغانلعقع  تةلةص  كئحعكعص 
ظعصادعسع ظةمةس ظةر ظوثشذلذص قئلعص كئيعن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىدعغان 

هالةتكة كئلعص قاالر دئضةننع ظىمعد قعلغانلعقعنعث ظعصادعسعدذر. 
))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 595 ـ بةت.
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بعز يذقعرعدا بايان قعلغعنعمعزدةك، ظةضةر ظةر ظايالع بعلةن ظةث ظاز بعر 
كئتعشنع  ظايرعلعص  ظةردعن  ظايال  ظأتكىزسة،  مذناسعؤةت  جعنسعي  قئتعم 
تةلةص قعاللمايدذ. ظةرنعث ظايالع بعلةن ظةث ظاز بعر قئتعم جعنسعي مذناسعؤةت 
ظأتكىزىشع ظةرنعث ظىستىدعكع بعر هةقتذر. ظةمما ظةرنعث ظايالع بعلةن بعر 
قئتعمدعن ظارتذق جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشع بولسا، هأكىم جةهةتتعن 
ظةمةس دعيانةت جةهةتتعن ظةرنعث ظىستىدعكع بعر هةقتذر. ظةضةر ظةر ظايال 
قةستةن  بعلةن  ظذنعث  تذرذص  قادعر  ظأتكىزىشكة  مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن 

جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمعضةن بولسا، ظةر ضذناهكار بولعدذ.)1( 
ظةضةر ظةر ظايال بعلةن بعرةر قئتعم جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىص بولغاندعن 
كئيعن ظئلعشعص قالغان ياكع جعنسعي ظاجعزلعق كئسعلعضة ضعرعصتار بولذص 
قالغان بولسا، قازع ظةر ـ خوتذن ظارعسعنع ظايرعؤعتةلمايدذ. حىنكع بعر قئتعم 
هةققعضة  ظىستىدعكع  ظةرنعث  ظايال  بعلةن  ظأتكىزىش  مذناسعؤةت  جعنسعي 
ظئرعشكةن بولعدذ. ظةضةر جعنسعي ظاجعزلعق كئسعلع سةؤةبع بعلةن ظايرعلعص 
ظذالرنعث  قعلعشسا،  نعكاه  قايتا  قئتعم  ظعككعنحع  ظايال  ـ  ظةر  بعر  كةتكةن 

قعلعشقان بذ نعكاهع توغرا بولعدذ. 
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، جعنسعي ظةزاسع 
كئسعؤئتعلضةن ظةرنعث ظايالعنع ظذ ظةردعن ظايرعؤئتعش ظىحىن بعر يعل ساقالشقا 
بذيرذلمايدذ. حىنكع ظذ ظةرنعث ظةضةر بعر يعل ساقالص تذرغان تةقدعردعمذ ظذ 
ظايال بعلةن بعرةر قئتعممذ جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشع مذمكعن ظةمةس. 
شذنعثدةك يةنة )جعنسعي ظةزاسع صةقةت ظعشلعمةيدعغان ظادةمضة ظوخشاش( 
ساقلعسعمذ ظذنعثدعن بعرةر ظعش حعقمايدعغان ظادةمنعث ظايالعمذ بعرةر يعل 

ساقالشقا بذيرذلماستعنال ظايرعؤئتعلعدذ. 
ظةمما ظايالدا بولعدعغان ظةيعبلةر تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر: ظايالنعث 
صىتىك  صىتىنلةي  ظئغعزع  يعرعنعث  ظأتكىزىدعغان  مذناسعؤةت  جعنسعي  ظةر 
بولعشعدذر ياكع ظذ يةرضة بةزضة ظوخشاش ظأسمة ضأش ظىنىص قالغان بولذشعدذر. 
ظذ يةرضة صةيدا بولذص قالغان نةرسة بةزعدة توغرعسعغا تذرعؤالعدعغان سأثةكتةك 

بعرةر نةرسة بولعدذ. 
تةلةص  ظايرعلعص كئتعشنع  ظايالنعث  تئصعلسا،  ظةيعبلةر  بذ  ظايالدا  ظةضةر 

))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 594 ـ بةت.
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قعلعش هةققع يوق. حىنكع بذ ظةيعبلةر ظايالنعث ظأزعدة تئصعلغاندذر.
ظةضةر ظةر ـ خوتذنالر ظةر: )سئنعث جعنسع ظةزايعث ظئتعلعص قالغانكةن( 
دةص، ظايال: ظذنداق ظةمةس، دةص ظعختعالصلعشعص قالغان بولسا، ظةر ظايالعنع 
)شذنداق ياكع شذنداق ظةمةسلعكعنع ظايرعش ظىحىن( ظايالالرغا كأرسعتعدذ. 
كةتكةن  كعسعلعص  ظةزايعث  جعنسعي  سئنعث  ظايال:  خوتذنالر  ـ  ظةر  ظةضةر 
ظةرنعث  ؤة  قالغان  ظعختعالصلعشعص  دةص  ظةمةس،  ظذنداق  ظةر:  دةص،  ظعكةن 
جعنسعي ظةزاسعنعث بار ياكع يوقلعقعنع ظعشتاننعث تئشعدعن تذتذص بعلضعلع 
بولمايدعغان بولسا، قازع ظعشةنحعلعك بعر ظادةمنع ظةرنعث جعنسعي ظةزاسعغا 
قاراص ظذنعث ظةهؤالعدعن خةؤةر بئرعشكة بذيرذيدذ. حىنكع بذنعثغا ظوخشاش 

ظذ يةرضة قاراشقا مةجبذر بولذص قالغان ؤاقتعدا، ظذ يةرضة قاراش توغرعدذر. 
تعرة  ياكع  قالغانغا،  ظئلعشعص  بعرةرسعدة  خوتذنالرنعث  ـ  ظةر  ظةضةر 
ظئغعزع  ظةزاسعنعث  جعنسعي  ظايالنعث  ياكع  كئسةلضة  ظاق  ياكع  كئسعلعضة 
صىتىنلةي صىتىك بولغعنعغا، ياكع ظذ يةرضة بةزضة ظوخشاش ظأسمة ضأش ظىنىص 
قالغعنعغا ظوخشاش ظةيعبلةر بولسا، يةنة بعر تةرةصنعث ظذنعثدعن ظايرعلعص 
كئتعشنع تالالش هوقذقع يوق. بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدذر. 
بولسا:  مةزهةصعدعكعلةر  باشقا  ظوخشاش(  شافعظعيالرغا  ؤة  )مالعكعي  ظةمما 
»يةنة بعر تةرةصنعث مةزكذر ظةيعب بار تةرةصتعن ظايرعلعص كئتعشنع تالالش 

هوقذقع بار« دةيدذ. 
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر ظأز قاراشلعرعغا تأؤةندعكع ظةسةرلةرنع دةلعل 

ـ صاكعت قعلعص كةلتىردع: 
رازع بولسذن!( مذنداق  تاظاال ظذنعثدعن  ظةبذتالعب )اهلل  ظعبنع  ظةلع   ●
دةيدذ: »كعمكع ظئلعشعص قالغان ياكع تعرة كئسعلع ياكع ظاق كئسعلع بار، 
ياكع جعنسعي ظةزاسعنعث ظئغعزع صىتىنلةي صىتىص قالغان ظايال بعلةن توي 
قعلسا، ظذ ظايال ظذ ظادةمنعث ظايالع هئسابلعنعدذ. ظذ ظادةم خالعسا ظذنعث 

بعلةن ياشايدذ، خالعسا ظذنع قذيذؤئتعدذ.« )1(   
● ظةمرع ظعبنع شذظةيب دادعسعدعن حوث دادعسعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع 
كئلعص  خةتةر  بعرةر  ظةردعن  ظايالعغا  ظاس  ظعبنع  قعلعدذ: »ظةمرع  رعؤايةت 
ساراث  بعر  قالغان  كعرعص  تئزعملعكعضة  ساراثلعق  بار  ظةندعشعسع  قئلعش 

))(  بذ ظةسةرنع دارع قذتنعي رعؤايةت قعلدع. ظةسةرنعث رعؤايةت قعلعنعش يوللعرع توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةندذر. 
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ظايالعنع قانداق بعر تةرةص قعلعش هةققعدة ظأمةر ظعبنع خةتتاب  ظادةمنعث 
خةتتاب  ظعبنع  ظأمةر  يازعدذ.  خةت  قا  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل 
)اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( ظةمرع ظعبنع ظاسقا بعر يعلغعحة قاراص 
قالسا،  ظوثشذلذص  ساراثلعقعدعن  ظادةم  ظذ  ظعحعدة  يعل  بعر  ظةضةر  تذرذش، 
يعلغعحة  بعر  ظادةم  ظذ  ظةضةر  ظايرعؤةتمةسلعك،  ظارعسعنع  ظعككعسعنعث  ظذ 
ظوثشالمعسا، ظذ ظعككعسعنعث ظارعسعنع ظايرعؤئتعش هةققعدة خةت يازغان.« 

    )1(

ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةسلعككة قعلغان 

قةسةمنعث بايانع

مةلذم بعر مذددةتكعحة ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةسلعككة 
ظايدذر.  تأت  بولسا،  مذددةت  بئرعلضةن  توختذتذص  ظادةمضة  قعلغان  قةسةم 
شذنعث ظىحىن بعر ظادةم تأت ظايدعن ظاز بعر مذددةت ظايالع بعلةن جعنسعي 
بعلةن  ظايالع  ظادةم  ظذ  بولسا،  قعلغان  قةسةم  ظأتكىزمةسلعككة  مذناسعؤةت 
هئسابالنمايدذ.  ظادةم  قعلغان  قةسةم  ظأتكىزمةسلعككة  مذناسعؤةت  جعنسعي 
مةسعلةن: بعر ظادةم ظايالعغا: اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، مةن 
بولسا،  دئضةن  ظأتكىزمةيمةن،  مذناسعؤةت  جعنسعي  ظاي  ظعككع  بعلةن  سةن 
ظذ ظادةم ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةسلعككة قةسةم قعلغان 
ؤاقتعدا  قعلغان  ظايالع سةركةشلعك  ظةر  بةزعدة  ظادةم هئسابالنمايدذ. حىنكع 
مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  ظذنعث  مذددةت  بعر  يىزىسعدعن  ظةدةبلةش  ظذنع 
ظأتكىزمةسلعككة توغرا كئلعدذ. بذ ظعسالم دعنعدا يولغا قويذلغان بعر ظعشتذر. 
سةركةشلعك  »سعلةر  دئدع:  مذنداق  قويذص  يولغا  ظعشنع  بذ  تاظاال  اهلل 
قعلعشلعرعدعن قورقعدعغان ظايالالرغا نةسعهةت قعلعثالر، )بذ ظىنىم بةرمعسة( 
ظةدةصلةش  ظذالرنع  بةرمعسة(  ظىنىم  )بذمذ  ياتماثالر،  بعللة  تأشةكتة  بعر 
مةقسعتعدة ظاستعراق ظذرذثالر. ظةضةر سعلةرضة ظعتاظةت قعلسا، ظذالرنع بوزةك 
بىيىكتذر  ظىستىندذر،  سعلةردعن  هةقعقةتةن  اهلل  بولماثالر.  خعيالعدا  قعلعش 
))(  بذ ظةسةرنع دارع قذتنعي رعؤايةت قعلدع. بذ ظةسةرنع رعؤايةت قعلغانالرنعث هةممعسع بعر ظادةم باشقا هةدعس رعؤايةت 
قعلعش شةرتلعرعضة توشقان كعشعلةردذر. ظةمما ظذ بعر ظادةم بولسا، رعؤايةت قعلغان هةدعسع ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن 

هةدعس، دةص ظئتعبارغا ظئلعنعدعغان ظادةمدذر.
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)اهلل ظايالالرغا زذلذم قعلغاننع جازااليدذ«  )1(
ظةلةيهعسساالمدعن  صةيغةمبةر  ظاياللعرع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
صةيغةمبةر  ؤاقتعدا،  قعلغان  تةلةص  بئرعشنع  كأصرةك  تةمعناتلعرعنع 
ظةلةيهعسساالمنعثمذ ظاياللعرعنع ظةدةصلةش يىزىسعدعن ظذالر بعلةن جعنسعي 
ظايرعلعص  ظاي  بعر  ظذالردعن  قعلعص  قةسةم  ظأتكىزمةسلعككة  مذناسعؤةت 
ظايعتعنع  بذ  تاظاال  اهلل  كئيعن  ؤةقةدعن  بذ  قعلعنعدذ.  رعؤايةت  تذرغانلعقع 
رةنجعتكةن(  سئنع  سوراص  خعراجةت  )ظارتذق  صةيغةمبةر!  »ظع  حىشىردع: 
ظاياللعرعثغا ظئيتقعنكع، »ظةضةر سعلةر دذنيا تئرعكحعلعكعنع )يةنع صاراؤان 
سعلةرضة  كئلعثالر،  كأزلعسةثالر،  زعننعتعنع  زعبذ  دذنيانعث  ؤة  تذرمذشنع( 
بعر ظاز نةرسة بئرةي، سعلةرنع حعرايلعقحة قويذص بئرةي. ظةضةر سعلةر اهلل 
اهلل  قعلساثالر،  ظعختعيار  يذرتعنع  ظاخعرةت  صةيغةمبعرعنع،  نعث  اهلل  ؤة  نع 
هةقعقةتةن ظعحعثالردعكع ياخشع ظعش قعلغذحعالرغا حوث ساؤابنع )يةنع كأز 
كأرمعضةن، قذالق ظاثلعمعغان ؤة ظعنساننعث كأثلعضة كةلمعضةن نازذ نئمةتلةر 

بار جةننةتنع( تةييار قعلدع«» )2( 
ظعسالم دعنع ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةسلعككة  قةسةم 
قعلغان ظادةمضة تأت ظاي مذددةت توختذتذص بئرعص ظعسالم كئلعشتعن بذرذنقع 
بعر زذلذمنع كأتىرؤةتتع.  تئتعدعغان حوث  يةتكعحة  ظايالالر تةمعنع  دةؤعردة 
بذ هةقتة ظعبنع ظابباس )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: 
»ظعسالم كئلعشتعن بذرذنقع دةؤعردة بعر ظةرنعث ظايالع سةركةشلعك قعلسا، 
ظذ ظةر ظذنعثغا ظةزعيةت بئرعش ظىحىن بعر يعل ياكع ظعككع يعل ؤة ياكع 
قةسةم  قعلماسلعققا  يئقعنحعلعق  ظايالعغا  مذددةت  بعر  كأصرةك  ظذنعثدعن 
قعالتتع. ظعسالم دعنع كئلعص شذنداق قعلعدعغان ظةرلةرضة اهلل تاظاال صةقةت تأت 
ظاي مذددةت توختذتذص بئرعص تأؤةندعكع ظايعتعنع حىشىردع: »ظاياللعرعغا 
يئقعنحعلعق قعلماسلعققا قةسةم ظعحكةن كعشعلةر تأت ظاي كىتعدذ؛ ظةضةر ظذالر 
)بذ مذددةت ظعحعدة ظاياللعرعغا يئقعنحعلعق قعلعشقا( قايعتسا، )ظاياللعرعغا 
قعلغذحعدذر.  مةغصعرةت  هةقعقةتةن  اهلل  ضذناهعنع(  قعلغان  يامانلعق 
اهلل  كةلسة،  نعيتعضة  قعلعش  تاالق  ظذالر  ظةضةر  مئهرعباندذر.  ناهايعتع  اهلل 
هةقعقةتةن )ظذالرنعث سأزلعرعنع( ظاثالص تذرغذحعدذر، )نعيةتلعرعنع ( بعلعص 

))(  سىرة نعسا 34 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)2(  سىرة ظةهزاب 28 ــــ 29 ـ ظايةتلةر. 
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تذرغذحعدذر» )1(« 
ظةضةر ظذ ظادةم قةسةمنع )اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، سةن 
بعلةن  نعث  اهلل  قعلماي(  دةص  ظأتكىزمةيمةن،  مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن 
قةسةم قعلعمةنكع، مئنعث تئنعم سئنعث تعنعثغا تةضمةيدذ ياكع مةن سئنعث 
ؤة  قعلغان  سأزلةرنع  كعناية  ظوخشاش  دئضةنضة  يئقعنالشمايمةن،  كأرصةثضة 
بذ سأزلةردعن جعنسعي مذناسعؤةتنع مةقسةت قعلمعغان بولسا، بذ هالدا ظذ 
ظادةم ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةسلعككة قةسةم قعلغان ظادةم 
كعناية  ظأتكىنىمعزدةك  قعلعص  بايان  يذقعرعدا  بعز  هئسابالنمايدذ.)2( حىنكع 
سأزلةر نعيةتكة قاراشلعق بولعدذ. مةن سئنع قاصلعمايمةن، سئنعث قئشعثغا 

كعرمةيمةن دئضةن سأزلةرمذ كعناية سأزلةرنعث قاتارعدعندذر. 
مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  ظايالع  صةرزع:  قةسةمنعث  مةزكذر   
ظأتكىزمةسلعككة قعلغان قةسةمنعث صةرزع بولسا، قةسةمنع مةزكذر شةكعلدة 
جعنسعي  بعلةن  سةن  مةن  قعلعمةنكع،  قةسةم  بعلةن  نامع  نعث  اهلل  )يةنع 

مذناسعؤةت ظأتكىزمةيمةن، دئضةن شةكعلدة( قعلعشتذر. 
مةزكذر قةسةمنعث شةرتع: ظذنعث شةرتع بولسا، ظايالنعث ظىستىضة قةسةم 
حىشىدعغان ظايال بولعشع الزعم. مةسعلةن: ظةر شذنداق دةص قةسةم قعلغان 
ؤاقتعدا ظذ ظةرنعث ظايالع هةقعقةتةن شذ ظادةمنعث ظايالع بولذشع ياكع ظعددةت 
ظايالغا  قعلعنغان  تاالق  بولعدعغان  يئنعشقعلع  نعكاهسعزمذ  بولسا  ظعحعدعال 
ظوخشاش هأكمةن شذ ظادةمنعث ظايالع بولذشع الزعم. شذنعث ظىحىن مةزكذر 
كئرةك  نعكاه  قايتا  ظىحىن  يئنعشعش  ؤة  ظايالغا  يات  يوق  ظةمرعدة  قةسةم 
بولعدعغان تاالق قعلعنعص كةتكةن ظايالغا حىشمةيدذ. حىنكع اهلل تاظاال مذنداق 
دئدع: »ظاياللعرعغا يئقعنحعلعق قعلماسلعققا قةسةم ظعحكةن كعشعلةر تأت 

ظاي كىتعدذ)4(»))(     
بولذشع  ظادةم  بار  ساالهعيعتع  قعلعش  تاالق  ظةرنعث  يةنة  شذنعثدةك 
ظادةم  يةتكةن  باالغةتكة  ؤة  جايعدا  هذشع  ـ  ظةقلع  ظةر  مةسعلةن:  شةرتتذر. 

))(  سىرة بةقةر 226 ــــ 227 ـ ظايةتلةر. 
)2(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 545 ـ بةت.

)3(  ظةمما يات ظايال ؤة يئنعشعش ظىحىن قايتا نعكاه كئرةك بولعدعغان ظايال بعر ظادةمنعث ظايالع هئسابالنمايدذ. شذنعث 
ظىحىن مةسعلةن: بعر ظادةم يات بعر ظايالغا: اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، مةن سةن بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت 

ظأتكىزمةيمةن دئضةن بولسا، ظذ ظادةم قةسةم قعلغان هئسابالنمايدذ. ت. 
)4(  سىرة بةقةر 226 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
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ؤة  بالعنعث  كعحعك  يةتمعضةن  باالغةتكة  ظىحىن  شذنعث  شةرتتذر.  بولذشع 
ظئلعشعص قالغان ظادةمنعث )سةن بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةيمةن، 
تاالق  ظايالعنع  ظعككعسع  ظذ  حىنكع  ظةمةس.  توغرا  قةسعمع  قعلغان  دةص( 

قعلعشقا ساالهعيعتع بار ظادةملةردعن ظةمةستذر.)1(
مةزكذر قةسةمنعث هأكمع: اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، مةن 
بذ  قعلغان  ظادةم  دئضةن  ظأتكىزمةيمةن،  مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  سةن 
مذناسعؤةت  جعنسعي  ظأتكعحة(  مذددةت  ظاي  )تأت  ظايالع  تذرذص  قةسعمعدة 
ظأتكىزمعضةن بولسا، ظايالع يئنعشعش ظىحىن قايتا نعكاه كئرةك بولعدعغان 
تاالق بولذص كئتعدذ ؤة ظذنعثغا قةسةمنعث كاففارعتعنع بئرعش الزعم بولعدذ. 
ظأتكىزسةم،  مذناسعؤةت   جعنسعي  بعلةن  سةن  مةن  ظةضةر  ظادةم:  ظذ  ظةضةر 
ظىستىمضة هةج قعلعش الزعم بولسذن، دئضةنضة ظوخشاش ظايالع بعلةن جعنسعي 
مذناسعؤةت ظأتكىزىص قئلعش ظعشعنع هةج قعلعشقا باغلعغان ؤة قةسعمعدة 
ظادةمضة  ظذ  بولسا،  ظأتكىزضةن  مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  ظايالع  تذرالماي 

هةج قعلعش الزعم بولعدذ. 
جعنسعي  بعلةن  سةن  مةن  قةسةم،  بعلةن  نامع  نعث  اهلل  ظادةم:  ظذ  ظةضةر 
مذناسعؤةت ظأتكىزمةيمةن، ظةضةر ظأتكىزسةم، ظىستىمضة هةج قعلعش الزعم 
بولسذن، دئضةن ؤة قةسعمعدة تذرماي ظايالع جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةن 
كاففارعتعنع  قةسةمنعث  هةم  ؤة  قعلعش  هةج  هةم  ظذنعثغا  هالدا  بذ  بولسا، 

بئرعش الزعم كئلعدذ. 
قعلغان  قةسةم  دةص  ظأتكىزمةيمةن،  مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  ظايالعم 
ظادةم قةسعمعدة تذرماي ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةن بولسا، 
ظذنعث ظايالعم بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةيمةن، دةص قعلغان قةسعمع 
تأت  توختذتذص  ؤاقعت  قةسةمنع  ظادةم  ظذ  مةيلع  هئسابلعنعدذ.  ظاياغالشقان 
ظايغعحة جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةيمةن، دةص قعلسذن مةيلع مةلذم بعر 
ؤاقعتنع توختاتماي قعلسذن ياكع اهلل نعث نامع بعلةن  قةسةم قعلعمةنكع، مةن 
سةن بعلةن تاكع )ظاخعر زاماندا حعقعدعغان( هايؤان ياكع دةججال حعققذحة 
ظأتكىزمةيمةن،  مذناسعؤةت  جعنسعي  تذغقذحة  يةردعن  ظولتذرغان  كىن  ياكع 
دةص ظايالع بعلةن مةثضى جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةيدعغان بعر شةكعلدة 

))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 546 ـ بةت.
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قعلسذن، مةزكذر قةسةم قةسعمعدة تذرمايال ظايالع بعلةن جعنسعي ظأتكىزىشع 
بعلةن ظاياغلعشعدذ. 

مةزكذر قةسةمنع مةلذم بعر مذددةت توختاتماي قعلغان ياكع ظايالع بعلةن 
مةثضى جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةيدعغان بعر شةكعلدة قعلغان ظادةمنعث 
ظايالع )جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةستعن( تأت ظاي مذددةت ظأتىص كئتعشع 
بعلةن هأكمةن يئنعشعش ظىحىن قايتا نعكاه كئرةك بولعدعغان بعر تاالق بولذص 
كئتعدذ. ظعمام شافعظعي )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث دئضعنعضة 
ظوخشاش )تأت ظاي مذددةت ظأتىص كةتكةندعن كئيعنمذ ظايال بعلةن ظايرعلعص 
كئتعش ظىحىن( باشقا بعر تاالق قعلعشقا ياكع ظايرعؤئتعشنع تةلةص قعلعص 
ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  شافعظعي  ظعمام  يوق.  كئرةك  بئرعشقا  قئشعغا  قازعنعث 
بعلةن  ظايالع  ظادةمنعث  قعلغان  قةسةمنع  »مةزكذر  قعلسذن!(:  رةهمةت 
)جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةي تأت ظاي مذددةت ظأتىص كةتكةندعن كئيعن( 
تاكع ظايال ظةرنعث قعلغان قةسعمعدعن يئنعص ظأزع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت 
تةلةص قعلعص  تالعقعنع بئرعؤئتعشنع  يانمعسا  ظأتكىزىشنع ياكع قةسعمعدعن 
قازعنعث قئشعغا بارمعغعحة، ظاندعن قازع ظةرنع ياكع ظايال بعلةن جعنسعي 
هأكىم  بذيرذص  بئرعؤئتعشكة  تالعقعنع  ظذنعث  ياكع  ظأتكىزىشكة  مذناسعؤةت 
)اهلل  شافعظعي  ظعمام  دةيدذ.  كةتمةيدذ«  بولذص  تاالق  ظايال  حعقارمعغعحة 
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( ظأزعنعث بذ سأزعضة ظعبنع ظأمةر )اهلل تاظاال 
ظذالردعن رازع بولسذن!( نعث تأؤةندعكع سأزعنع صاكعت قعلعص كةلتىردع. ظعبنع 
ظأمةر )اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!( ظايال بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت 
ظادةم  قعلغان  قةسةم  »شذنداق  هةققعدة:  قةسةم  قعلغان  ظأتكىزمةسلعككة 
اهلل  خذددع  كئيعن  كةتكةندعن  ظأتىص  مذددةت(  ظاي  تأت  )يةنع  مذددةت  شذ 
تاظاالنعث بذيرذغعنعدةك قعلعص ياكع ظايالعنع حعرايلعقحة ساقالش الزعم ياكع 
تاالق قعلعشنع نعيةت قعلعص )ظايالعنعث تالعقعنع بئرعؤئتعش( الزعم« دئدع. 
يةنة بعر رعؤايةتتة ظعبنع ظأمةر مذنداق دئدع: »تأت ظاي مذددةت ظأتكةندعن 
كئيعن ظايالنعث تاالق قعلعنعص كئتعشع ظةرنعث تاالق قعلعشعغا قاراشلعق 

بولعدذ. ظايال هةتتا ظةر ظذنع تاالق قعلمعغعحة تاالق بولذص كةتمةيدذ.« 
بذ هةقتة ظوسمان ظعبنع ظةففان، ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب، ظةبذدداردا، ظاظعشة 
قاتارلعقالرنعث ؤة بذالردعن باشقا يةنة ظون ظعككع ساهابعنعث ظعبنع ظأمةرضة 

ظوخشاش دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعندع. 
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ظعبنع هةجةر )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( مذنداق دةيدذ: »ظعمام 
شافعظعينعث دئضةن مةزكذر سأزع كأص ساندعكع ظالعمالرنعثمذ كأزقارعشعدذر. 
كأص ساندعكع ظالعمالرمذ: تأت ظاي مذددةت ظأتكةندعن كئيعن مةزكذر قةسةمنع 
قعلغان ظادةمضة، بعر بولسا ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشكة 
قايتعش، بعر بولسا ظايالعنع تاالق قعلعؤئتعش ظعختعيارلعقع بئرعلعدذ. )ظةضةر 
ظذ ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشكة قايتعشنع تاللعسا، ظايال 
تالالص  قعلعؤئتعشنع  تاالق  ظايالعنع  ظةضةر  قالعدذ.  قئلعص  ظةمرعدة  ظذنعث 
ظايالعنع تاالق قعلعؤةتسة، ظايالع تاالق بولذص كئتعدذ.( كذصذدعكع ظالعمالر 
بولسا: ظةضةر مةزكذر قةسةمنع قعلغان ظادةم تأت ظاي مذددةت ظأتىص كئتعشتعن 
ظعلضعرع ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشكة قايتقان بولسا، ظايال 
ظذنعث ظةمرعدة قئلعص قالعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم ظذ مذددةت ظعحعدة ظايالع بعلةن 
جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشضة قايتماي تأت ظاي مذددةتنع ظأتكىزىؤاتقان 
تاالق  )ظةرنعث  بعلةنال  كئتعشع  ظأتىص  مذددةتنعث  ظاي  تأت  ظايال  بولسا، 
ظعددةتنعث  خذددع  بذ  كئتعدذ.  بولذص  تاالق  تذرماستعن(  قاراص  قعلعشعغا 
حعقعص  ظعددعتعنعث  ظايالمذ  تذتذؤاتقان  ظعددةت  ظوخشايدذ.  ظعشعضة  ظأتىش 
بولذشع بعلةنال ظةردعن صىتىنلةي ظايرعلعص كئتعدذ. كذصذدعكع ظالعمالرنعث بذ 
قاراشلعرعنع ظعمام تةبرعي رعؤايةت قعلغان تأؤةندعكع ظةسةرلةر كىحلةندىرعدذ. 
ظعمام تةبةرعي )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( ظعبنع مةسظذد )اهلل تاظاال 
ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: ظةضةر 
ظايالع  ظادةم  قعلغان  قةسةمنع  مةزكذر  ؤة  كةتكةن  ظأتىص  مذددةت  ظاي  تأت 
يئنعشعش  ظايال  بولسا،  قايتمعغان  ظأتكىزىشكة  مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن 
ظىحىن قايتا نعكاه كئرةك بولعدعغان بعر تاالق بولذص كئتعدذ. ظعمام تةبةرعي 
)اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( بذ هةقتة يةنة ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب 
ؤة زةيد ظعبنع سابعت قاتارلعقالر )اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!( نعثمذ 

شذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ.«)1(  
بعر ظادةم ظايالعنع ظةؤؤةل يئنعشعش ظىحىن قايتا نعكاه كئرةك بولعدعغان 
تاالق قعلعؤاتقان، ظاندعن مةن ظذنعث بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةيمةن، 
دةص قةسةم قعلغان بولسا، ظذ ظادةم بذ قةسعمع بعلةن قةسةم حىشىدعغان ظورذن 
ظأتكىزمةسلعككة  مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  ظايالع  ظىحىن  بولمعغانلعقع 

))(  »فةتهذلبارع«، 9 ـ توم، 428 ـ بةت.
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قةسةم قعلغان ظادةم هئسابالنمايدذ. حىنكع مةزكذر قةسةمنعث شةرتع بولسا، 
بعر  ظأتكىزةلةيدعغان  مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  ظذنعث  ظادةم  ظذ  ظايالنعث 
ظذ  ؤاقتعدا  قعلغان  قةسةم  ظادةم  ظذ  ظايال  يةنع  الزعمدذر.  بولذشع  هالةتتة 
ظادةمنعث ظةمرعدة بولذشع شةرتتذر. شذنعث ظىحىن ظةمرعدة ظةمةس بعر ظايال 
بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةيمةن، دةص قةسةم قعلغان، ظاندعن ظذنعث 
بعلةن توي قعلغان بعر ظادةممذ شذنداق قةسةم قعلعشع بعلةن ظايالع بعلةن 
هئسابالنمايدذ.  ظادةم  قعلغان  قةسةم  ظأتكىزمةسلعككة  مذناسعؤةت  جعنسعي 
لئكعن ظذ ظادةم ظةضةر ظذ ظايال بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزسة، ظذنعثغا 
قةسةمنعث كاففارعتعنع بئرعش الزعم بولعدذ. حىنكع ظذنعث قعلغان قةسعمع 

تئخع بذزذلذص كةتمعضةندذر. 
ظةضةر ظذ ظادةم ظةمرعدة ظةمةس بعر ظايالغا: ظةضةر مةن سةن بعلةن توي 
جعنسعي  بعلةن  سةن  مةن  قعلعمةنكع،  قةسةم  بعلةن  نامع  نعث  اهلل  قعلسام، 
تويغا  قعلعدعغان  بعلةن  ظذنعث  قةسةمنع  دةص  ظأتكىزمةيمةن،  مذناسعؤةت 
باغالص تذرذص قعلغان، ظاندعن ظذ ظايال بعلةن توي قعلغان بولسا، بذ هالدا ظذ 
ظادةم ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةسلعككة قةسةم قعلغان ظادةم 

هئسابلعنعدذ.)1(
ظأتكىزمةسلعككة  مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  ظايالع  ظةؤؤةل  ظادةم  بعر 
قةسةم قعلغان، ظاندعن ظذنع يئنعشعش ظىحىن قايتا نعكاه كئرةك بولعدعغان 
تاالق قعلغان بولسا، بذ هالدعمذ ظذ ظادةم يةنة ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت 
ظادةمنعث  بعر  حىنكع  هئسابلعنعدذ.  ظادةم  قعلغان  قةسةم  ظأتكىزمةسلعككة 
مةزكذر قةسةمنع قعلغانلعق هئسابلعنعشع ظىحىن ظذنعث ظايالعنعث مةزكذر 
قةسةمدعن كئيعن ظذنعث نعكاهعدا بولذشعنعث داؤاملعشعشع شةرت ظةمةس. 
ظايال ظعددةت تذتذص تذرعؤاتقان مةزضعلدة تأت ظاي مذددةت توشسا، ظايالنعث 

ظةر بعلةن ظاالقعسع ظىزىلىص كئتعدذ. 
قةسةم  ظأتكىزمةسلعككة  مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  ظايالع  ظادةم  بعر 
قعلعص بولذص )تأت ظاي مذددةت ظأتىص كئتعص بولغعحة ظذنعث بعلةن جعنسعي 
يذقعرعدا  بعز  بعرعنعث  ظعككعسعنعث  بولغاندا(  ظأتكىزمةكحع  مذناسعؤةت 
جعنسعي  ظةرنعث  )مةسعلةن:  ظوخشاش  كئسةللةرضة  ظأتكةن  قعلعص  بايان 

))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 428 ـ بةت.
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ظةزاسعغا  جعنسعي  ظايالنعث  ياكع  بولغعنعغا  دذحار  كئسعلعضة  ظاجعزلعق 
ظأتكىزىشكة  مذناسعؤةت  جعنسعي  ظوخشاش(  قالغعنعغا  ظىنىص  ضأش  ظأسمة 
مذددةت  شذ  ياكع  بولغانلعق  دذحار  كئسةلضة  بعرةر  بولعدعغان  توسالغذ 
بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت  ظذنعث  كئلعص  يئتعص  قئشعغا  ظايالعنعث  ظعحعدة 
ظأتكىزىشكة قادعر بواللمايدعغان يعراق بعر يةردة بولغانلعق ياكع تىرمعضة 
سولذنذص قالغانلعق ياكع ظايالع )ظاححعغالص ظأينع( تاشالص حعقعص كةتكةن 
بولذص ظذنعث قةيةردة تذرعؤاتقانلعقعنع بعلةلمعضةنلعك سةؤةبع بعلةن ظايالع 
بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىلمعضةن بولسا، ظذ ظادةمنعث ظايالع بعلةن 
جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشكة قايتعشع ظئغعز ظارقعلعق بولعدذ. مةسعلةن: 
قةسةمنع  مةزكذر  مةن  ياكع  قايتتعم  مةن ساثا  ياكع  قايتتعم  ظذنعثغا  مةن 
ظوخشاش  دئضةنضة  يئنعؤالدعم  دئضةن سأزىمدعن  ياكع  قالدذردذم،  ظةمةلدعن 
سأزلةرنع قعلعش ظارقعلعق قايتعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم ظايالعغا ظئغعز ظارقعلعق 
قايتعؤالغاندعن كئيعن تأت ظاي مذددةت حعقعص كئتعشتعن بذرذن )يذقعرعدا 
بايان قعلعنغان توسالغذالر كأتىرلىص كئتعص( ظذنعث بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت 
ظأتكىزىشكة قادعر بواللعسا، ظذنعث ظايالغا قايتعشع ظذنعث جعنسعي ظةزاسعغا 
جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىش بعلةن بولعدذ. حىنكع بذنداق قعلعش ظايالع 
بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةيمةن، دةص قةسةم قعلغان ظادةم ظايالعغا 
قايتعش  ظايالغا  ظعشتذر.  بعر  ظةسلع  قعلعدعغان  ؤاقتعدا  بولغان  قايتماقحع 
ظايالنعث جعنسعي ظةزاسعدعن باشقا يةرضة جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىش بعلةن 
بولمايدذ. ظايالعغا ظئغعز ظارقعلعق قايتعشنعث توغرا بولذشع ظىحىن )مةزكذر 
مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  ظايالع  هةقعقةتةن  بعلةن(  سةؤةبع  توسالغذالر 
ظأتكىزىلمةسلعكنعث داؤام قعلعشع شةرتتذر. قاحان مةزكذر توسالغذالر يوقذلذص 
ظايالع بعلةن هةقعقةتةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزةلةيدعغان هالةتكة كةلضةن 

ؤاقتعدا، ظايالعغا ظئغعز ظارقعلعق قايتعش ظةمةلدعن قالعدذ.)1( 
بولسا،  دئضةن  هارام،  قئتعم  معث  ماثا  سةن  ظايالعغا:  ظادةم  بعر  ظةضةر 
بولذص  تاالق  بعر  بولعدعغان  كئرةك  نعكاه  قايتا  ظىحىن  يئنعشعش  ظايالع 
سأزنع  دئضةن  هارام<  ماثا  >سةن  سأزع  بذ  دئضةن  ظذنعث  حىنكع  كئتعدذ. 
معث قئتعم تةكرارلعغاننعث ظورنعدعدذر. ظةضةر ظذ >سةن ماثا هارام< دئضةن 
سأزنع معث قئتعم تةكرارلعسا، ظذنعث صةقةت بعرعنحع قئتعمدعال، دئضةن سأزع 

))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 552 ـ بةت.
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بعلةن بعر تاالق حىشعدذ. )يةنع ظايال ظذنعث بعرعنحع قئتعملعق سأزع بعلةن 
كئتعدذ،  بولذص  تاالق  بعر  بولعدعغان  كئرةك  نعكاه  قايتا  ظىحىن  يئنعشعش 
قالغان سأزلةر بعلةن تاالق حىشمةيدذ.( حىنكع يئنعشعش ظىحىن قايتا نعكاه 
كئرةك بولعدعغان بعر تاالقنع يئنعشعش ظىحىن قايتا نعكاه كئرةك بولعدعغان 

بعر تاالققا حاصالشقا بولمايدذ. 
توي قعلعص جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىلىص بولغاندعن كئيعن تاالقنعث 
ظوحذق سأزلعرع بعلةن تاالق قعلعنغان ظايالنع ظعددةت تذتذؤاتقان مذددةتنعث 
ظعحعدة يةنة بعر قئتعم تاالقنعث ظوحذق سأزلعرعنع ظعشلعتعص تاالق قعلغعلع 
بولعدذ. حىنكع ظذ ظايال ظعددعتعنعث ظعحعدعدذر. شذنعث ظىحىن بعر ظادةم توي 
قعلعص تئخع جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمعضةن ظايالعنع: سةن تاالق!، سةن 
تذتذدعغان  ظعددةت  ظايال  ظذ  بولسا،  قعلغان  تاالق  دةص  تاالق!  تاالق!، سةن 
سأزع  قئتعمدعكع  بعرعنحع  صةقةت  ظادةمنعث  ظذ  ظىحىن  بولمعغانلعقع  ظايال 
بعلةنال بعر تاالق بولذص كئتعدذ ؤة ظذ ظايالغا ظعددةت تذتذش الزعم بولمايدذ. 
بذ هةقتة اهلل تاظاال مذنداق دئدع: »ظع مأمعنلةر! سعلةر مأمعن ظايالالرنع 
ظالساثالر، ظاندعن ظذالرغا يئقعنحعلعق قعلعشتعن بذرذن ظذالرنع قويذؤةتسةثالر، 
بذ حاغدا ظذالر سعلةر ظىحىن ظعددةت تىتماسلعقع كئرةك، ظذالرغا ظاز – توال 

نةرسة بئرعثالر، ظذالرنع حعرايلعقحة قويذص بئرعثالر» )1(  
ظةضةر تاالق بعرةر ظعشنعث يىز بعرعشعضة باغالص قويذلغان بولسا، ظايالنع 
يئنعشعش ظىحىن قايتا نعكاه كئرةك بولعدعغان بعر تاالق قعلعؤاتقان ظادةم 
تاالق  بعر  بولعدعغان  كئرةك  نعكاه  قايتا  ظىحىن  يئنعشعش  يةنة  ظايالنع  ظذ 
قعلعؤاتااليدذ. مةسعلةن: بعر ظةر ظايالعغا ظىح قئتعم: ظةضةر سةن بذ ظعشنع 
قعلساث اهلل تاظاالنعث هااللع ماثا هارام بولسذن! دئضةن، ظاندعن ظايال شذ 

ظعشنع قعلغان بولسا، ظذ ظايال ظىح تاالق بولذص كئتعدذ. 
بعلةن  نامع  نعث  اهلل  قئتعم:  ظىح  تذرذص  يةردة  بعر  ظايالعغا  ظادةم  بعر 
قةسةم قعلعمةنكع، مةن سةن بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةيمةن، دئضةن 
بولسا، ظةضةر ظذ ظادةم بذ سأزنع ظىح قئتعم دئيعشتعن تةكعتلةشنع مةقسةت 
قعلغان بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةم بعر قئتعم ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت 
ظأتكىزمةسلعك بولغان ؤة بعر قئتعم قةسةم قعلغان هئسابلعنعدذ. شذنعث ظىحىن 

))(  سىرة ظةهزاب 49 ـ ظايةت. 
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ظةضةر ظذ ظادةم شذ تأت ظاي مذددةت ظعحعدة ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت 
ظذ  ظادةم  ظذ  ظةضةر  كئتعدذ.  بولذص  تاالق  بعر  صةقةت  ظايال  ظذ  ظأتكىزمعسة، 
تأت ظاي مذددةت ظعحعدة ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزسة، )بعر 
قئتعم قةسةم قعلغان هئسابالنغانلعقع ظىحىن( ظذنعثغا بعر قةسةم كاففارعتع 

بئرعشال الزعم بولعدذ. 
ظةضةر ظذ ظادةم ظذ سأزنع ظىح قئتعم دئيعشتعن هئحقانداق بعر نةرسعنع 
بذ  بولسا،  قعلغان  نعيةت  حعثعتعشنع  تئخعمذ  ظذنع  ياكع  قعلمعغان  نعيةت 
هالدا ظذنعث ظذ سأزنع ظىح قئتعم دئيعشع تةكعتلةش يىزعسعدعن تةكرارلعغان 
هئسابالنماستعن ظذنع ظايرعم ـ ظايرعم دئضةنلعك هئسابلعنعدذ. شذنعث ظىحىن 
ظذ ظادةم بعر قئتعم ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةسلعك بولغان 
جعنسعي  بعلةن  ظايال  حىنكع  هئسابلعنعدذ.  قعلغان  قةسةم  قئتعم  ظىح  ؤة 
ظذ  ظىحىن  بولغانلعقع  بعر  مذددةت  بعر  بولغان  ظأتكىزمةسلعك  مذناسعؤةت 
بولغان  ظأتكىزمةسلعك  مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  ظايالع  قئتعم  بعر  ظادةم 
هئسابلعنعدذ. ظذ ظىح قئتعم قةسةم قعلغان هئسابالنغانلعقع ظىحىن ظةضةر ظةر 
تأت ظاي مذددةت ظعحعدة ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزسة، ظىح 
قئتعم كاففارةت بئرعشكة توغرا كئلعدذ. حىنكع بعر نةححة قةسةم ظىحىن بعر 

دانة شةرتنعث ظأزعمذ يئتةرلعك بولعدذ.)1( 

ظايالعنع ظانعسعنعث ظذحعسعغا ظوخشعتعشنعث هأكمع

بذرذنقع  كئلعشتعن  ظعسالم  ظذحعسعغا ظوخشعتعشمذ  ظانعسعنعث  ظايالعنع 
ظايالعنع  بعرعدذر.  ظعشالرنعث  تئتعغان  يةتكىحة  تةمعنع  ظايالالر  دةؤرعدة 
ظانعسعنعث ظذحعسعغا ظوخشعتعش ظعسالم كئلعشتعن بذرذنقع دةؤرعدة ظايالنع 
ظةسلع  ظعشنعث  بذ  كئلعص  دعنع  ظعسالم  هئسابلعناتتع.  قعلعؤاتلعق  تاالق 
ظةرضة  ظايالنعث  ظارقعلعق  قعلعش  بذنداق  لئكعن  قعلدع.  ظئتراص  مةقسعتعنع 
ظوخشاش  دةؤرعدعكعضة  بذرذنقع  كئلعشتعن  )ظعسالم  كئتعشعنع  بولذص  هارام 
مةثضىلىق ظةمةس( كاففارةت بةرسة تأضةيدعغان ؤاقعتلعق قعلعص بئكعتتع. 
دةيدذ:  مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظاظعشة  هةقتة  بذ 
ساناالر  ـ  هةمدذ  غا  اهلل  ظاثلعغذحع  ياخشع  ناهايعتع  ظاؤازالرنع  »بارلعق 

))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 556 ـ بةت.
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قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظايال  مذنازعرعلةشكىحع  بولسذنكع، 
ظذ  تذرذصمذ  تةرعصعدة  بعر  ظأينعث  بولسام  مةن  ظذنعثغا سأزلةؤاتتع،  كئلعص 
ؤة  غالعب  ظاندعن  ظعدعم.  ظاثلعمعغان  ظئنعق  داؤاتقانلعقعنع  نئمة  ظايالنعث 
مذنازعرعلةشكةن  بعلةن  سةن  توغرعسعدا  ظئرع  هةقعقةتةن  »اهلل  اهلل  بىيىك 
ظعككعثالرنعث  اهلل  ظاثلعدع،  سأزعنع  ظايالنعث  قعلغان  شعكايةت  غا  اهلل  ؤة 
 )1( كأرضىحعدذر»  ظاثلعغذحعدذر  هةقعقةتةن  اهلل  تذرعدذ،  ظاثالص  سأزىثالرنع 

دئضةن ظايعتعنع حىشىردع.« )2(  
تاظاال  )اهلل  ظاظشة  قعلعص  بايان  تولذقراق  ؤةقةنع  بذ  ظةهمةد  ظعمام 
قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  نعث  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن 
كئلعص  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظايال  »مذنازعرعلةشكىحع 
ظذنعثغا سأزلةؤاتاتتع، مةن بولسام ظأينعث بعر تةرعصعدة تذرذصمذ ظذ ظايالنعث 
ظذ  رعؤايةتتة  بعر  يةنة  ظعدعم«.  ظاثلعيالمعغان  ظئنعق  داؤاتقانلعقعنع  نئمة 
قعلعؤاتقان  خةؤلةنعث  قعزع  سأظلةبةنعث  هةقعقةتةن  »مةن  دةيدذ:  مذنداق 
ظئرع  ظذ  تذراتتعم،  ظاثلعيالماي  بةزعلعرعنع  ظاثالص  بةزعلعرعنع  سأزلعرعدعن 
داؤاتاتتع:  مذنداق  قعلعص  شعكايةت  ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر  هةققعدة 
ظئرعم ياشلعق باهارعمنع تىضةتتع. مةن ظذنعثغا نذرغذن صةرزةنتعلةرنع تذغذص 
بةردعم. مانا ظةمدع مةن ياشعنعص قالغاندا ؤة تذغذتتعن توختعغان حئغعمدا، 
ظذ مئنع ظانعسعنعث ظذحعسعغا ظوخشعتعص تاالق قعلعؤةتتع. ظذ، بذ سأزلىرعنع 
هةتتا جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا اهلل تاظاالنعث بعر 

نةححة ظايةتلعرعنع ظئلعص حىشكةنضة قةدةر تةكرارلعدع))(»)4(. 
))(  سىرة مذجادةلة ) ـ ظايةت. 

)2(  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع. 
سةن  توغرعسعدا  ظئرع  هةقعقةتةن  «اللة  ظايةتلةردذر:  تأؤةندعكع  ظايةتلةر  حىشكةن  ظئلعص  ظةلةيهعسساالم  جعبرعظعل    )3(
بعلةن مذنازعرعلةشكةن ؤة اللةغا شعكايةت قعلغان ظايالنعث سأزعنع ظاثلعدع، اللة ظعككعثالرنعث سأزىثالرنع ظاثالص تذرعدذ، 
ظانعلعرعمعزنعث  ظاياللعرعنع  )يةنع  قعلغانالرنعث  زعهار  ظاياللعرعنع  كأرضىحعدذر. سعلةردعن  ظاثلعغذحعدذر  اللة هةقعقةتةن 
ظذالرنعث  ظايالالرال  تذغقان  ظذالرنع  صةقةت  ظةمةستذر،  ظانعلعرع  ظذالرنعث  ظاياللعرع  دئضىحعلةرنعث(  ظوخشاش  ظذحعلعرعغا 
ظانعلعرعدذر، هالبذكع، ظذالر )يةنع زعهار قعلغذحعالر( ظةلؤةتتة يامان سأزنع، يالغان سأزنع قعلعدذ، اللة، شةك - شىبهعسعزكع، 
)تةؤبة قعلغذحعنع( ظةصذ قعلغذحعدذر، مةغصعرةت قعلغذحعدذر. ظاياللعرعنع زعهار قعلعص، ظاندعن قعلغان سأزعضة )يةنع زعهار 
قعلعشع  ظازات  قذلنع  بعر  ظعلضعرع  قعلعشتعن  يئقعنحعلعق  ظعككعسع(  ظايال   - )ظةر  قعلغانالر  صذشايمان  قعلغانلعقعغا( 
الزعم. بذنعث بعلةن سعلةرضة ؤةز - نةسعهةت قعلعنعدذ، اللة سعلةرنعث قعلعؤاتقان ظعشعثالردعن تولذق خةؤةرداردذر. )ظازات 
قعلعشقا( قذلع يوق ظادةم، ظايالع بعلةن يئقعنحعلعق قعلعشتعن ظعلضعرع، ظذدا ظعككع ظاي روزا تذتذشع الزعم، )قئرعلعق ياكع 
كئسةللعك سةؤةبع بعلةن روزا تذتذشقا( قادعر بواللمعغان ظادةم )60 معسكعنضة بعر ؤاخ تاماق بئرعشع الزعم(، بذ )ظةهكام( 
اللة ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع )ظةمعر قعلغان ظعشالرغا( تةستعق قعلعشعثالر ظىحىن )بايان قعلعندع(. بذالر اللةنعث قانذنعدذر، 

)بذ قانذننع( ظعنكار قعلغذحعالر قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ.» سىرة مذجادةلة ) ــــ 4 ـ ظايةتكعحة. ت.   
)4(  »فةتهذلبارع«، 3) ـ توم، 374 ـ بةت.
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تاالق  بولعدعغان  ظارقعلعق  ظوخشعتعش  ظذحعسعغا  ظانعسعنعث  ظايالعنع 
ظذحعسعغا  ظانامنعث  خذددع  ماثا  سةن  ظايالعغا:  ظادةم  بعر  بولعدذ:  مذنداق 
ظوخشاش، دئضةندةك ظايالعنعث صىتىن بةدعنعنع ياكع سئنعث بعلعثنعث ظىستىن 
تةرعصع ياكع قورسذقعث ياكع يذتاث ظانامنعث ظذحعسعغا ظوخشاش دئضةندةك 
ظايالعنعث بةدعنعنعث بعرةر بألىكعنع ظانعسعنعث ظذحعسعغا ظوخشعتعش بعلةن 
بولعدذ. شذنعثدةك يةنة مةزكذر تاالق ظايالعنع ياكع ظذنعث بةدعنعنعث بعرةر 
بألىكعنع )ظانعسعنعث ظذحعسعغا ظةمةس هةمشعرعلعرع ؤة هةمما ظاحعللعرعغا 
بعر  حىشمةيدعغان  نعكاه  مةثضى  ظارعسعدا  ظأزعنعث  بعلةن  ظذنعث  ظوخشاش( 

ظايالغا ظوخشعتعش بعلةنمذ بولعدذ. 
ظةمما ظايالنعث ظأزعنعث ظئرعنع ظانعسعغا ظوخشعتعشع هئحقانداق ظئتعبارغا 
ظئلعنمايدذ. مةسعلةن: بعر ظايال ظئرعضة: سةن ماثا خذددع ظانامنعث ظذحعسعغا 
بولسا،  دئضةن  ظوخشاش  ظذحعسعغا  ظاناثنعث  خذددع  ساثا  مةن  ؤة  ظوخشاش 
ظذنعث دئضةن بذ سأزع هئحقانداق ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ. حىنكع تاالق قعلعش 

هوقذقع ظايالنعث قولعدا ظةمةستذر.
يامان  ظةلؤةتتة  ظادةم  قعلغان  تاالق  ظارقعلعق  دئيعش  سأزنع  بذ  ظايالعنع 
خاتالعق  بعر  حوث  بةلكع  هئسابلعنعدذ.  قعلغان  سأزنع  يالغان  ؤة  سأزنع 
ظأتكىزضةن بولعدذ. حىنكع ظذنداق قعلغان ظادةم اهلل تاظاالنعث رذخسعتعسعز اهلل 
تاظاالنعث هأكمعنع ظالماشتذرذشقا ؤة ظأزضةرتعشكة قةدةم قويغان هئسابلعنعدذ. 
شذنعث ظىحىن ظذنداق قعلغان ظادةمضة كاففارةت بئرعش الزعم بولعدذ. ظايالعنع 
بذ سأزنع دئيعش ظارقعلعق تاالق قعلعؤاتقان ظادةمنعث ظةلؤةتتة يامان سأز ؤة 
يالغان سأز قعلغانلعقع هةققعدة اهلل تاظاال مذنداق دئدع: »سعلةردعن ظاياللعرعنع 
ظوخشاش  ظذحعلعرعغا  ظانعلعرعمعزنعث  ظاياللعرعنع  )يةنع  قعلغانالرنعث  زعهار 
دئضىحعلةرنعث( ظاياللعرع ظذالرنعث ظانعلعرع ظةمةستذر، صةقةت ظذالرنع تذغقان 
قعلغذحعالر(  زعهار  )يةنع  ظذالر  هالبذكع،  ظانعلعرعدذر،  ظذالرنعث  ظايالالرال 
شىبهعسعزكع،   - شةك  اللة،  قعلعدذ،  سأزنع  يالغان  سأزنع،  يامان  ظةلؤةتتة 

)تةؤبة قعلغذحعنع( ظةصذ قعلغذحعدذر، مةغصعرةت قعلغذحعدذر» )1(
ـ  ظذرذق  حىشمةيدعغان  نعكاه  مةثضى  ظارعلعقعدا  ياكع  ظانعسعغا  ظايالعنع 
تذغقان ظايالالردعن بعرعضة ظوخشاتقان ظادةمنعث هةتتا كاففارةت بةرضةنضة قةدةر 

))(  سىرة مذجادةلة 2 ـ ظايةت. 
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تذتقانغا،  بعلةن  ياكع شةهؤةت  ظأتكىزىشع  بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت  ظايالع 
قارعغانغا ظوخشاش جعنسعي مذناسعؤةتنعث  ظةزاسعغا  سأيضةنضة ؤة جعنسعي 
ظئرعنعث  ظايالنعثمذ  ظذ  يةنة  هارامدذر. شذنعثدةك  قعلعشع  باشالنغذحلعرعنع 
تاظاال  اهلل  حىنكع  هارامدذر.  قويذشعمذ  يول  قعلعشعغا  ظعشالرنع  شذ  ظأزعضة 
)يةنع  سأزعضة  قعلغان  ظاندعن  قعلعص،  زعهار  »ظاياللعرعنع  دئدع:  مذنداق 
زعهار قعلغانلعقعغا( صذشايمان قعلغانالر )ظةر - ظايال ظعككعسع( يئقعنحعلعق 
سعلةرضة  بعلةن  بذنعث  الزعم.  قعلعشع  ظازات  قذلنع  بعر  ظعلضعرع  قعلعشتعن 
تولذق  ظعشعثالردعن  قعلعؤاتقان  سعلةرنعث  اللة  قعلعنعدذ،  نةسعهةت   - ؤةز 

خةؤةرداردذر» )1( 
مةسعلةن: سةن ماثا بعر كىن ياكع بعر ظاي ظعحعدة ظانامنعث ظىحعسعغا 
ظوخشاش دئضةنضة ظوخشاش ظايالعنع ظانعسغا ؤاقعتلعق ظوخشعتعش شذ ؤاقعتنعث 
ظأتىص كئتعشع بعلةن بعكار بولذص كئتعدذ)2(. ظةمما ؤاقعتلعق ظةمةس ظوخشعتعش 
تاكع كاففارةت بةرمعضىحة بعكار بولذص كةتمةيدذ. ظايالعنع ظانعسعغا ظوخشاتقان 
بعر ظادةم ظايالعنع كاففارةت بئرعشتعن ظعلضعرع ظىح تاالق قعلعؤئتعص ظايرعلعص 
كةتكةن، ظذ ظايال باشقا بعرسعضة ياتلعق بولغان، ظاندعن )ظعككعنحع ظئرعدعن 
ظايرعلعص( ظعلضعرعدعكع ظئرع بعلةن قايتا يئنعشقان بولسا، ظايالعنع ظانعسعغا 

ظوخشاتقانلعقنعث بذرذنقع تةسعرع يةنة بعللة قايتعدذ))(. 
بئرعشتعن  كاففارةت  ظادةم  سالغان  ظوخشعتعص  ظانعسعغا  ظايالعنع  ظةضةر 
ظعلضعرع ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىص سالغان بولسا، ظذ ظادةم 
كةحىرىشعنع  ضذناهعنع  تاظاالدعن  اهلل  ؤة  قعلعشع  تةؤبة  ظىحىن  قعلمعشع  بذ 
تعلعشع الزعم. ظذنعثغا يةنة صةقةت بعر قئتعم كاففارةت بئرعش كئرةك بولعدذ. 
بذ هةقتة سةلةمة ظعبنع سةخرذل بةيازعي )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( 
ؤة  ظوخشاتقان  ظانعسعغا  ظايالعنع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  دةيدذ:  مذنداق 
كاففارةت بئرعشتعن ظعلضعرع ظذنعث بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةن ظادةم 
هةققعدة: »ظذ ظادةمضة بعرال قئتعم كاففارةت بئرعش الزعم بولعدذ« دئضةن)4( 

))(  سىرة مذجادةلة 3 ـ ظايةت. 
)2(  يةنع ظذ ظادةمنعث ظايالع بعلةن شذ مذددةت ظعحعدعال جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشع ياكع ظذنعث باشالنغذحلعرعنع 
قعلعشع هارام بولعدذ. شذ مذددةت ظأتىص كةتكةندعن كئيعن كاففارةت بةرمةستعن ظايالع بعلةن شذ ظعشالرنع قعلسا بولعدذ. 

ت.
)3(  يةنع ظذ ظادةمضة تاكع كاففارةت بةرمعضىحة ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىش هارامدذر. ت. 

)4(  تعرمعزعي رعؤايعتع.
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بذ هةقتة يةنة ظعبنع ظابباس )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق 
دةيدذ: ظايالعنع ظانعسعغا ظوخشاتقان ؤة كاففارةت بئرعشتعن ظعلضعرع ظذنعث 
بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةن بعر ظادةم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
قئشعغا كئلعص: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! مةن ظايالعمنع ظانامغا ظوخشاتقان 
ظأتكىزىص  مذناسعؤةت  بعلةن  ظذنعث  ظعلضعرع  بئرعشتعن  كاففارةت  ظعدعم، 
قالدعم، دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »اهلل ساثا رةهعم قعلسذن! شذنداق 
قعلعشعثغا نئمة سةؤةب بولدع« دئدع. ظذ ظادةم: مةن ظايالعم صذتعغا سالغان 
هالقعنع ظاي يذرذقعدا كأرىص قعلعص ظأزةمنع تذتعؤااللمعدعم، دئدع. صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم: »سةن اهلل تاظاال سئنع بذيرعغان ظعشعنع قعلمعغعحة ظايالعثغا 

يئقعن كةلمعضعن« دئدع.)1(
قعلغانلعقعغا(  زعهار  )يةنع  سأزعضة  قعلغان  »ظاندعن  تاظاالنعث:  اهلل 
صذشايمان قعلغانالر» دئضةن ظايعتعدعن شذنداق قعلغانلعقعغا صذشايمان قعلعص 
كأزدة  ظةهؤالع  قعلعش  نعيةت  كىحلىك  ظأتكىزىشنع  مذناسعؤةت  بعلةن  ظايالع 

تذتذلعدذ. 
ظذنعثدعن  ظةرنعث  بولغعحة  بئرعص  كاففارةت  ظةر  هةتتا  ظأزعنع  ظايال 
ظالدعنع  زةرةرنعث  ظايالغا كئلعدعغان  قازع  هذزذرلعنعشعدعن ساقلعشع الزعم. 

ظئلعش ظىحىن ظةرنع كاففارةتنع تعز بئرعشكة ظالدعرعتعشع الزعم. 
ظايالعنع ظانعسعغا ظوخشعتعش ظعشعدعمذ كعناية سأزلةر بولذص بذ سأزلةرنعث 
ظعصادعلةص بئرعدعغان مةناسع ظذ سأزلةرنع قعلغذحع ظادةمنعث نعيعتعضة قارعتا 
قعلعشتا ماثا خذددع  ياخشعلعق  ظايالعغا: سةن  ظادةم  بعر  بولعدذ. مةسعلةن: 
ظانامغا ظوخشاش دئضةن بولسا، ظذنعث نعيعتع توغرا بولغان هئسابلعنعدذ)2(. 
ظةضةر ظةر ـ خوتذن ظعككعسع تاالش ـ تارتعشعؤاتقان ؤة تالعقعثنع بئرعمةن ؤة يا 
بةرمةيمةن، دئضةنضة ظوخشاش تاالق توغرعسعدا سأزلعشعؤاتقان بعر حاغدا، ظةر 
ظايالعغا: سةن ماثا خذددع ظانامغا ظوخشاش دئضةن، ظاندعن مةن بذ سأزعمدعن 
مةقسةت  قعلعدعغانلعقعنع  ياخشعلعق  ظوخشاش  ظانامغا  خذددع  ماثا  ظذنعث 
ظايالعغا:  ظةضةر  ظئلعنمايدذ.  ظئتعبارغا  بذ سأزع  ظذنعث  دئسة،  ظعدعم  قعلغان 

))(  تعرمعزعي رعؤايعتع.
ظوخشعتعش  دةرعجعدعكع  بولعدعغان  هارام  ظأتكىزىش  مذناسعؤةت  بعلةن جعنسعي  ظذنعث  ظانعسعغا  ظايالعنع  بذ  يةنع    )2(
قعلعشتكع  ياخشعلعق  ظوخشاش  دئضةنضة  قعلعسةن،  ياخشعلعق  ظوخشاش  ظانامغا  خذددع  ماثا  سةن  ظةكسعحة:  ظةمةس. 
ظوخشعتعشتذر. ظةضةر ظذ ظادةم مةن ظايالعمنع ظانامغا ظوخشعتعشنع مةقسعتعم شذ تةرةصتعن ظوخشعتعش ظعدع دئسة، ظذنعث 

سأزع قوبذل قعلعنعدذ، شذنعث ظىحىن ظذنعثغا ظايالع هارام بولذص كةتمةيدذ. ت.
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سةن ماثا خذددع ظانامغا ظوخشاش)1( دئضةن ظادةم بذ سأزعنع دئيعشتعن تاالقنع 
قايتا نعكاه كئرةك بولعدعغان  ظايالع يئنعشعش ظىحىن  نعيةت قعلغان بولسا، 
تاالق بولذص كئتعدذ. بذ سأز خذددع سةن ماثا هارامدذرسةن، دئضةن سأز بعلةن 
ظوخشاشتذر. ظةضةر مةزكذر سأزنع دئيعش بعلةن ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت 
ظأتكىزمةسلعككة قةسةم قعلعشنع نعيةت قعلغان بولسا، ظذمذ ظايالعنع ظانعسعغا 
كىحلةندىرىلضةن  بعلةن  ظوخشعتعش  بذ،  حىنكع  هئساصلعنعدذ.  ظوخشاتقانلعق 

هارام قعلعش بعلةن )هاالل ظايالعنع ظأزعضة( هارام قعلعشتذر.)2(    
بعر ظادةم >خذددع< دئضةن ظوخشعتعش سأزعنع ظئغعزعغا ظالماي ظايالعغا: 
>سةن ظانامدذرسةن< دئضةن بولسا، ظذنعث دئضةن بذ ضعصع هئحقانداق ظئتعبارغا 
بولذشع  ظوخشاتقان  ظانعسعغا  ظايالعنع  سأزعنعث  دئضةن  ظذنعث  ظئلعنمايدذ. 
ظىحىن >خذددع< دئضةن ظوخشعتعش سأزعنع ظوحذق بعر شةكعلدة بايان قعلعشع 

الزعم. 
بعر ظادةمنعث ظايالعغا: سةن ظانامدذرسةن دئيعشع ياكع هةي قعزعم ياكع 
قعلعشع مةكرذهتذر.  بعرةر سأزنع  ياكع شذنعثغا ظوخشاش  هةي هةمشعرةم، 
بذ هةقتة ظةبذداؤذد مذنداق دةيدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر ظادةمنعث 
ظذنداق  ؤة  كأرضةن  يامان  ظذنع  ظاثالص  دئضةنلعكعنع  هةمشعرةم  ظع  ظايالعغا: 

دئيعشتعن توسقان.«

ظايالعنع ظانعسعغا ظوخشعتعشنعث كاففارعتعنعث بايانع

>كاففارةت< دئضةن سأزنعث ظوقذمع توغرعسعدا

ظذنع  ظىحىرمةك،  ضذناهنع  جةهةتتعن  مةنا  سأز  دئضةن  >كاففارةت< 
يىشىرىص قالماق ؤة ياصماق، دئضةنلعك بولعدذ. 

>كاففارةت< دئضةن سأز ظعستعاله جةهةتتعن مذنداق دئضةنلعك بولعدذ: 
))(  بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنىمعزدةك بعر ظادةم ظايالعغا: سةن ماثا خذددع ظانامنعث ظذحعسعغا ظوخشاش دئسة، 
ظذنعث نعيعتع قانداق بولسا بولسذن، ظذنعثغا ظايالع هارام بولذص كئتعدذ. ظةمما بعر ظادةم ظذنداق دئمةي، سةن ماثا خذددع 
ظانامغا ظوخشاش دئسة، بذ سأزنعث قايسع مةنانعنع ظعصادعلةص بئرعدعغانلعقع ظذنع دئضىحع ظادةمنعث نعيعتعضة قاراشلعق 

بولعدذ. ت. 
)2(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 576 ـ بةت.
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كاففارةت بئرعش نعيعتع بعلةن بعر قذل ظازات قعلعش. ظةضةر ظازات قعلعدعغانغا 
ظاي  ظعلضعرع  ظأتكىزىشتعن  تاصالمعسا، جعنسعي مذناسعؤةت  صذل  ياكع  قذل 
هئسابعدا ظارقعمذ ـ ظارقا ظعككع ظاي روزا تذتذش. ظةضةر ظذ ظعككع ظاي كىن 
هئسابعدا 58 كىن بولذص قالسعمذ بولعؤئرعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم روزعنع ظاينعث 
بئشعدا باشلعمعغان بولسا، ظارعسعدا رامعزان ظئيع ؤة روزا تذتذش حةكلةنضةن 
كىنلةر يوق 60 كىن روزا تذتعدذ. روزا تذتذش حةكلةنضةن كىنلةر بولسا، روزا 

هئيتنعث بعرعنحع ؤة قذربان هئيتنعث 1 ـ 2 ـ )  ؤة 4 ـ كىنلعرعدذر.
ظادةم ظألتىرؤاتقاننعث كاففارعتع، رامعزان ظئيعدا روزا تذتالمعغانلعق 
روزعنعث  تذتذلعدعغان  ظارقا  ـ  ظارقعمذ  ظىحىن  كاففارعتع  قةسةمنعث  ؤة 
كىنلعرعنعث ظارعسعدعمذ رامعزان ظئيع ؤة روزا تذتذش حةكلةنضةن كىنلةر 

بولذص قالماسلعقع الزعم. 
بولسا،  صاكعتع  ـ  دةلعل  قويذلغانلعقعنعث  يولغا  بئرعشنعث  كاففارةت 
اهلل تاظاالنعث بذ ظايعتعدذر: »ظاياللعرعنع زعهار قعلعص، ظاندعن قعلغان 
ظايال  )ظةر -  قعلغانالر  صذشايمان  قعلغانلعقعغا(  زعهار  )يةنع  سأزعضة 
قعلعشع  ظازات  قذلنع  بعر  ظعلضعرع  قعلعشتعن  يئقعنحعلعق  ظعككعسع( 
الزعم. بذنعث بعلةن سعلةرضة ؤةز - نةسعهةت قعلعنعدذ، اللة سعلةرنعث 
قذلع  قعلعشقا(  )ظازات  خةؤةرداردذر.  تولذق  ظعشعثالردعن  قعلعؤاتقان 
يوق ظادةم، ظايالع بعلةن يئقعنحعلعق قعلعشتعن ظعلضعرع، ظذدا ظعككع 
ظاي روزا تذتذشع الزعم، )قئرعلعق ياكع كئسةللعك سةؤةبع بعلةن روزا 
تذتذشقا( قادعر بواللمعغان ظادةم )60 معسكعنضة بعر ؤاخ تاماق بئرعشع 
الزعم(، بذ )ظةهكام( اللة ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع )ظةمعر قعلغان ظعشالرغا( 
تةستعق قعلعشعثالر ظىحىن )بايان قعلعندع(. بذالر اللةنعث قانذنعدذر، 

)بذ قانذننع( ظعنكار قعلغذحعالر قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ» )1( 
تذتذش  روزا  ظىحىن  كاففارعتع  ظألتىرؤاتقاننعث  ظادةم  ظىستعدة  ظةضةر 
ياكع رامعزان ظئيعدا تذتالمعغان كىنلعرع ظىحىن قازا روزعسع بار بولذص 
ظذنعث ظىحىن روزا تذتذؤاتقان ظايال هةيزضة ظوخشاش ظعنسانغا اهلل تاظاال 
تةرعصعدعن كئلعدعغان بعرةر ظعشنعث يىزعسعدعن تذتذؤاتقان روزعسعنعث 
ظايالنعث  ظذ  بعلةن  صاسعل  بذ  بولسا،  قالغان  كعرعص  صاسعل  ظارعسعغا 

))(  سىرة مذجادةلة 3 ــــ 4 ـ ظايةتلةر. 
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روزعسع بألىنىص كةتكةن هئسابالنمايدذ. حىنكع ظايال كعشع ظارعلعقتا هةيز 
كأرمةي ظعككع ظاي روزعنع ظارقعمذ ـ ظارقا تذتالمايدذ. ظةمما قةسةمنعث 
ظوخشعمايدذ)1(.  ظذنعثغا  هأكمع  روزعنعث  تذتذدعغان  ظىحىن  كاففارعتع 
ظةضةر ظىستعدة ظارقعمذ ـ ظارقا ظعككع ظاي روزا تذتذش بار بعر ظايال روزا 
تذتذؤاتقان جةريانعدا هةيزع كئلعص قئلعص روزا تذتذشتعن توختاص قالغان 
داؤامعنع  روزعنعث  يةنة  ظارقعسعدعنال  كىننعث  تذختذغان  هةيزع  بولسا، 
هةيزع  داؤامعنع  روزعنعث  ظايال  ظذ  ظةضةر  الزعم.  باشلعشع  تذتذشنع 
تذختذغان كىننعث ظارقعسعدعنال ظةمةس ظارعلعقتا بعر كىن ظأتكىزىؤئتعص 
ـ ظارقا تذتذشنع  باشلعغان بولسا، بذ حاغدا ظذ ظايالغا روزعنع ظارقعمذ 
سةؤةبسعز تاشالص قويغانلعقع ظىحىن روزعنع يةنة قايتا بئشعدعن باشالص 
تذتذش الزعمدذر. ظةضةر ظايال كاففارةت روزعنع تذتذؤاتقان جةريانعدا هةيز 
كأرىشتعن ظىمعدع ظأزىلضةن بولسا، مةسعلةن: بعر ظايال بعر ظاي روزا 
تذتذص بولغاندعن كئيعن بعر قئتعم هةيز كأرضةن، ظاندعن هةيز كأرىشتعن 
بولسا،  قالغان  توختاص  كئلعش  قئنع  هةيز  ظذنعثدعن  ظأزىلىص  ظىمعدع 
كاففارةتنعث  ظايال  ظذ  حىنكع  تذتعدذ.  قايتا  باشالص  بئشعدعن  روزعنع 
روزعنع  ظاي  ظعككع  ظعلضعرع  بولذشتعن  تىضعتعص  روزعنع  ظاي  ظعككع 
ظارقعمذ ـ ظارقا تذتااليدعغان هالةتتة كةلدع. شذنعث ظىحىن ظذنعثغا ظذ 
روزعنع باشقعدعن باشالص ظعككع ظاي ظارقعمذ ـ ظارقا تذتذش الزعمدذر. بذ 
يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتأشكة توغرا كئلعدذكع، كاففارةت روزعسعنع 
تذتذؤاتقان بعر ظايال روزعنع تىضعتعص بولذشتعن ظعلضعرع تذغذص سئلعص 
نعفاس كأرىص قئلعص روزعنعث ظارعلعقعغا صاسعل كعرعص قالغان بولسا، بذ 

صاسعل ظذ روزعنع بألىؤةتكةن هئسابلعنعدذ)2(.))(   
ظةضةر ظايالعنع ظانعسعغا ظوخشاتقان ظادةم ساقعيعشتعن ظىمعد ظىزىلضةن 
كةتكةنلعك  قئرعص  بةك  ياكع  قالغانلعق  بولذص  دذحار  كئسةلضة  بعرةر 
 60 بولسا،  بواللمعغان  قادعر  تذتذشقا  روزا  ظاي  ظعككع  بعلةن  سةؤةبع 
سةدعقعسعنعث  صعترع  بعرعضة  هةر  بذالرنعث  بئرعدذ.  تاماق  معسكعنضة 
))(  يةنع قةسةمنعث كاففارعتع ظىحىن تذتذلعدعغان روزا صةقةت ظىح كىن بولعدذ. ظايال بذ ظىح كىن روزعنع ظارعلعقعدا هةيز 

كأرمةي ظارقعمذ ـ ظارقا تذتااليدذ. ت.
ـ ظارقا تذتعدعغان روزعنعث ظارعلعقعدا نعفاس كأرىص قالغان ظايال نعفاستعن كئيعن روزعنع بئشعدعن  )2(  يةنع ظارقعمذ 

باشالص باشقا تذتذش الزعمدذر. ت. 
)3(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، )58 ـ بةت.
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معقدارعدا بعر نةرسة بئرعلعدذ. روزا تذتذشقا قادعر بواللمعغان ظادةمنعث 
اهلل  بولسا،  صاكعتع  ـ  دةلعل  بئرعشعنعث  تاماق  ؤاخ  بعر  60 معسكعنضة 
تذتذشقا(  روزا  بعلةن  سةؤةبع  كئسةللعك  ياكع  »)قئرعلعق  تاظاالنعث: 
قادعر بواللمعغان ظادةم )60 معسكعنضة بعر ؤاخ تاماق بئرعشع الزعم(» 

)1( دئضةن ظايعتعدذر.

ظةضةر ظذ ظادةم بعر معسكعنضة هةر كىنع بعر ؤاخ تاماق بولذص 60 كىن 
تاماق بةرسعمذ بولعدذ. حىنكع بعر ظادةمنعث تاماققا بولغان ظعهتعياجع 
هةر كىنع يئثعلعنعص تذرعدذ. ظةضةر كاففارةت ظىحىن معسكعنلةرضة تاماق 
بئرعؤاتقان ظادةم 60 معسكعنضة بعر ؤاختعن تاماق ياكع بعر معسكعنضة 60 
كىن تاماق بئرعص بولذشتعن ظعلضعرع ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت 
ظأتكىزىص سالغان بولسا، ظذنعث تاماقنع بئشعدعن باشالص قايتا بئرعشع 
بةرمةكحع  تاماق  ظىحىن  كاففارةت  تاظاال  اهلل  حىنكع  ظةمةس.  الزعم 
مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  ظايالع  ظادةم  ظذ  تاماقنعث  ظادةمضة،  بولغان 

ظأتكىزىشتعن ظعلضعرع بئرعلعص بولذشعنع شةرت قعلمعدع.
ظايالعنع ظعككع قئتعم ظانعسعغا ظوخشاتقانلعق سةؤةبع بعلةن ظعككع 
كاففارةت ؤاجعب بولذص قالغان ظادةم )بعراقال( تأت ظاي روزا تذتقان، ياكع 
120 معسكعنضة بعر ؤاخ تاماق بةرضةن بولسا، بذمذ توغرا بولعدذ. نعيةتنع 
قعلعشنعث  دةص  ظىحىندذر،  كاففارةت  صاالنع  تاماق  بذ  ياكع  روزا  ماؤذ 
كئرعكع يوقتذر. حىنكع هةر ظعككع كاففارةتنعث ظةسلع ظوخشاشتذر.)2( 

ؤة  بايلعق  ظذنعث  ؤاقتعدا،  بولغان  بةرمةكحع  كاففارةت  ظادةم  بعر 
ظايالعنع  ظادةم  بعر  مةسعلةن:  ظئلعنعدذ.  ظئتعبارغا  ظةهؤالع  صئقعرلعق 
ظانعسعغا ظوخشاتقان ؤاقتعدا باي ؤة بذنعث كاففارعتعنع بةرمةكحع بولغان 
ؤاقتعدا صئقعر بولذص قالغان بولسا، ظذ ظادةم كاففارةت ظىحىن روزا تذتسا 
بولعدذ. ظةمما بعر ظادةم ظايالعنع ظانعسعغا ظوخشاتقان ؤاقتعدا صئقعر ؤة 
بذنعث كاففارعتعنع بةرمةكحع بولغان ؤاقتعدا باي بولذص قالغان بولسا، 

ظذ ظادةم كاففارةت ظىحىن روزا تذتسا بولمايدذ.))(
))(  سىرة مذجادةلة 4 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 

)2(  »ظةلهعداية«، 2 ـ توم، 22 ـ بةت.
)3(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 585 ـ بةت.
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ظايالنع ظذنعثغا بةرضةن تويلذقنع قايتذرذص ظئلعش شةرتع بعلةن 
تاالق قعلعشنعث بايانع

بئرعدعغان  ظعصادعلةص  كئتعشنع  ظايرعلعص  بعلةن  يول  خعل  بذ  ظايالدعن 
ظةرةبحعدعكع ظةسلع سأز بولسا >خذلظع< دئضةن سأزدذر. 

ظذ سأز مةنا جةهةتتعن مةسعلةن: ظاياغنع صذتتعن حعقارغعنعغا ظوخشاش 
بعر نةرسعنع تارتعص حعقارغانلعقنع كأرسعتعص بئرعدذ. 

ظذ سأز ظعستعاله جةهةتتة ظةر ـ خوتذن ظارعسعدعكع نعكاه ظاالقعسعنعث 
ظىحىن  كأتىرؤئتعش  بعلةن  شةرتع  قوبذل  ظايالنعث  كأتىرؤئتعلعدعغانلعقعنع 
ظعشلعتعلعدذ. ظةرنعث ظايالعنع، ظايالنعث ظةر بةرضةن تويلذقنع ظةرضة قايتذرذص 
بئرعش شةرتع بعلةن قعلغان تالعقعنع ظايالنعث قوبذل قعلعشع الزعم. حىنكع 
بذنعثدا  )شذثا  بئرعدذ.  قايتذرذص  تويلذقعنع  بةرضةن  ظذنعث  ظةرضة  ظايال 
ظايالنعثمذ رازعلعقع بولذشع الزعم(. ظةضةر ظةر ظايالنع ظةر ـ خوتذن ظارعسعدا 
بعز  هازعر  تاالق  بذ  بولسا،  قعلعؤةتكةن  تاالق  بولمايال  صارعثع  تويلذقنعث 
ظىستعدة توختذلعؤاتقان تاالق هئسابالنمايدذ. بذ يئنعشعش ظىحىن قايتا نعكاه 
قوبذل  ظايالنعث  تاالقنع  بذ  شذثا  كئتعدذ.  بولذص  تاالق  بولعدعغان  كئرةك 
ـ خوتذن ظارعسعدا تويلذقنعث  قعلعشع الزعم ظةمةس. ظةمما ظةر ظايالنع ظةر 
بذ  ظايالنعث  ظذ  حاغدا  بذ  بولسا،  قعلغان  تاالق  كئيعن  بولغاندعن  صارعثع 
تاالقنعث  قعلعشع  قوبذل  تاالقنع  ظايالنعث  الزعم.  قعلعشع  قوبذل  تاالقنع 
حىشىص  بئرعشنعث  تويلذقنع  ظىستىدعن(  )ظةرنعث  ظةمةس  ظىحىن  حىشىشع 
كئتعشع ظىحىندذر)1(. حىنكع بذ خعل تاالقنعث بةدعلعضة مال ـ مىلىك كئلعدذ. 
)يةنع تويلذقنعث ظأزع ياكع تويلذقنعث ظورنعغا بئرعلعدعغان مال ـ مىلىكنع 

دئمةكحعدذر.( 
ظايالعنع )تويلذق ظةمةس تويلذقتعن باشقا( مةلذم بعر معقداردا مالـ  دذنيا 
بئرعش شةرتع بعلةن تاالق قعلغان ظادةمنعث ظىستىدعن ظايالعغا تويلذقنع بئرعش 
حىشىص كةتمةيدذ. لئكعن ظذنعث ظىستىدعن ضةرحة صةرز بولغان تةقدعردعمذ ظذ 
))(  يةنع ظةسلعدة ظايالعدعن ظايرعلعص كةتكةن ظادةم ظايالعغا تويلذقنع بئرعش الزعم. ظةمما ظةضةر ظايال ظةرضة: ظةضةر سةن 
مئنعث خئتعمنع بةرسةث، مةن ساثا ماثا ظالغان تويلذقذثنعث ظأزعنع ياكع ظذنعث صذلعنع قايتذرذص بئرعمةن، دئضةن ظاندعن 
ظةر ظذنع تاالق قعلعؤةتكةن بولسا، بذ تاالقنع ظايالنعث قوبذل قعلعشع الزعم. ظةضةر ظايال بذ تاالقنع قذبذل قعلسا، ظةرنعث 

ظايالغا تويلذقنع بئرعشع الزعم بولمايدذ. ظةكسعحة ظأزع ظايالعغا بةرضةن تويلذقنع قايتذرذص ظئلعؤالعدذ. ت.
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ظايالنعث )ظعددةت ظعحعدعكع( تةمعناتعنع بئرعش حىشىص كئتعدذ.)1(  
بذ خعل تاالقنعث يولغا قويذلغانلعقعنعث دةلعلـ  صاكعتع بولسا، اهلل تاظاالنعث: 
»ظةضةر سعلةر ظذالر )يةنع ظةر- ظايال( نعث اهلل نعث بةلضعلعمعلعرعضة رعظاية 
قعاللماسلعقعدعن قورقساثالر، خوتذننعث )تاالق خئتعنع ظئلعش مةقسعتعدة( 
مال بةرضةنلعكع ظىحىن ظذ ظعككعسعضة )يةنع ظةر-خوتذنغا( ضذناه بولمايدذ. 
ظةنة شذالر اهلل نعث بةلضعلعمعلعرعدذر، ظذنعثغا خعالصلعق قعلماثالر اهلل نعث 

بةلضعلعمعلعرعضة خعالصلعق قعلغذحعالر زالعمالردذر» دئضةن ظايعتعدذر. 
بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تةظاال  )اهلل  ظابباس  ظعبنع  يةنة  هةقتة  بذ 
مذنداق دةيدذ: »سابعت ظعبنع قةيعس ظعبنع شةمماسنعث ظايالع صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا كئلعص: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! مةن ظذنع دعنع 
يامان  كذصذرلذقنع  ظعسالمدا  لئكعن  ظةيعبلعمةيمةن،  جةهةتتعن  ظةخالقع  ياكع 
كأرعمةن)2(، دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظذنعثغا )تويلذقعثعز ظىحىن 
ظذ  دئدع.  بئرةمسعز«  قايتذرذص  بئغعنع  خورمذلذق(  بةرضةن  سعزضة  ظذنعث 
ظايال: ماقول، دةص سابعتقا تويلذققا بةرضةن بئغعنع قايتذرذص بةردع. صةيغةمبةر 

ظةلةيهعسساالم سابعتنع ظذنعث خئتعنع بئرعؤئتعشقا بذيرذدع.« ))(
ظعبنع بةتتال مذنداق دةيدذ: »كأص ساندعكع ظالعمالر ظةر كعشع بذ خعلدعكع 
تاالقتا ظايالغا بةرضةن تويلذق معقدارعدعن ظارتذق ظالسعمذ بولعدذ، دةيدعغان 
قاراشتعدذر. ظعمام مالعك )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: مةن سأزع 
قوبذل قعلعنعدعغان ظالعمالرنعث ظعحعدعن بعرةرسعنعث بذ خعل تاالقتا ظةرنعث 
ظايالغا بةرضةن تويلذق معقدارعدعن ظارتذق ظئلعشع بولمايدذ، دئضةنلعكعنع 
كأرمعدعم، لئكعن شذنداق قعلعش بعر ظاز ظةخالقسعزلعق هئسابلعنعدذ، دئدع. 
ظارتذق  معقدارعدعن  تويلذق  بةرضةن  ظايالغا  ظةرنعث  ظالعمالر:  قعسعم  )بعر 
كةلتىرضةن  بذالرنعث  بعز  خالعسا  تاظاال  اهلل  دةيدذ.(  ظةمةس،  توغرا  ظئلعشع 

دةلعل ـ صاكعتلعرعنع بايان قعلعص ظأتىمعز.« 
ظعبنع هةجةر مذنداق دئدع: ظةر ظايالغا تويلذق ظىحىن بةرضةن نةرسعنعث 
ظالعمالر  دةيدعغان  الزعم  ظئلعش  نةرسة  بعر  معقدارعدا  شذنعث  ياكع  ظأزعنع 

))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 557 ـ بةت.
)2(  يةنع مةن ظذنع يامان كأرىص قالغان بولغاحقا، ظذنعث خعزمعتعنع ظعسالمدا تةلةص قعلعنغان بويعحة قعاللماسلعقعمنع 

يامان كأرىمةن. ت.   
)3(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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تأؤةندعكع هةدعسلةرنع دةلعل ـ صاكعت قعلعص  كةلتىردع: مةزكذر هةدعستة 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سابعتنعث ظايالعغا: »ظذنعثغا )تويلذقعثعز ظىحىن 
ظذنعث سعزضة بةرضةن خورمذلذق( بئغعنع قايتذرذص بئرةمسعز« دئدع. ظعبنع 
ظةلةيهعسساالم سابعتنع:  صةيغةمبةر  بعر رعؤايةتتة  يةنة  ظابباستعن قعلعنغان 
بذيرذغان«.  ظالماسلعقنع  ظارتذق  ؤة  ظئلعشنع  قايتذرذص  باغنع  »ظايالعدعن 
سةظعددعن رعؤايةت قعلعنغان بعر رعؤايةتتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سابعتقا: 
رعؤايةتتة  بعر  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةتاظعدعن  دئضةن.  ظالمعغعن«  »ظارتذق 
بئرعشكة  ظارتذق  »ظةمما  ظايالعغا:  سابعتنعث  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
مذنداق  رعؤايةتتة  بعر  قعلعنغان  رعؤايةت  سةؤرعيدعن  دئضةن.  بولمايدذ« 
دئيعلدذ: »ظةرنعث ظايالدعن بةرضةن نةرسعسعدعن ظارتذق ظئلعشع مةكرذهتذر« 
بذالرنعث هةممعسعنع بةيهةقعي رعؤايةت قعلدع. يةنة بعر رعؤايةتتة صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث سابعتنعث ظايالعغا مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: 
بئغعنع  خورمذلذق(  بةرضةن  سعزضة  ظذنعث  ظىحىن  )تويلذقعثعز  »ظذنعثغا 
قايتذرذص بئرةمسعز« دئدع. ظذ ظايال: ماقول ؤة ظذنعثغا يةنة نةرسة قذشذص 
بئرعمةن، دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا: »ظةمما ظارتذق بئرعشكة 
بولمايدذ. ظذنعثغا صةقةت ظذنعث بئغعنع قايتذرذص بعرعث« دئدع. ظذ ظايال: 
تاصشذرذص  بئغعنع  بةرضةن  ظذنعثغا  سابعت  بعلةن  شذنعث  دئدع.  ماقذل، 
ظئلعص ظذنع قويذؤةتتع. بذ رعؤايةتنع رعؤايةت قعلغان كعشعلةرنعث هةممعسع 
مذنداق  ظةبذتالعبنعث  ظعبنع  ظةلع  ظابدذرراززاق  ظادةملةردذر.  ظعشةنحعلعك 
ظارتذق  نةرسعدعن  بةرضةن  ظايالغا  »ظةر  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
دئدع.  قاتارلعقالرمذ شذنداق  زأهرعي  ؤة  ظةتا  تاؤذس،  بذ هةقتة  ظالمايدذ.« 
بولسا  دةيدعغانالر  ظالماسلعق كئرةك  ظارتذق  نةرسعدعن  بةرضةن  ظايالغا  ظةر 

ظةبذهةنعفة، ظةهمةد ؤة ظعسهاق قاتارلعق ظعمامالردذر.)1(  
ظايال ظعددةت ظعحعدعال بولسا، ظذنعث بعلةن قايتا نعكاهسعزمذ يئنعشقعلع 
تاالق  بعلةن  تاالق  خعلدعكع  بذ  ظايالنع  كةتكةن  قعلعنعص  تاالق  بولعدعغان 
قعلغعلع بولعدذ. حىنكع ظعددةت ظعحعدعال بولسا قايتا نعكاهسعزمذ يئنعشقعلع 
ظأزعؤةتمةيدذ.  صىتىنلةي  ظاالقعسعنع  ظايالنعث  بعلةن  ظةر  تاالق  بولعدعغان 
ظذنع  ظئلعص  قايتذرذص  نةرسعنع  بةرضةن  ظىحىن  تويلذق  ظايالغا  ظةر  )شذثا 

تاالق قعلسا، تاالق حىشعدذ.( 
))(  »فةتهذلبارع«، 9 ـ توم، 402 ـ بةت.
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ظةر ـ خوتذننعث ظارعسعدا كئلعشةلمةسلعك كأرىلضةندة، ظةر ـ خوتذنالر بعر 
ـ بعرعدعن ظايرعلعص كئتعش ظىحىن بذ خعلدعكع تاالقنع ظعشلعتعص ظايرعلعص 
كئتعش هئحقانداق ضذناه ظةمةس. اهلل تاظاال مذنداق دئدع: »ظةضةر ظعككعسع 
ظىزلىشىص كةتسة، اهلل ظأز صةزلع بعلةن ظذالرنعث بعرسعنع ظعككعنحعسعدعن 
بعهاجةت قعلعدذ، اهلل )نعث صةزلع( كةثدذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر» 

   )1(

قعلعنعدذ.  شةرت  ظعشالر  قعلعنغان  شةرت  تاالققا  ظىحىن  تاالق  مةزكذر   
ظذ بولسعمذ ظةرنعث تاالق قعلعشقا ساالهعيعتع توشقان ظادةم بولذشعدذر ؤة 

ظايالمذ تاالق حىشىدعغان بعر هالةتتة بولذشعدذر. 

بذ خعل تاالقنعث سىصعتع

ظىحىن  شذنعث  هئسابلعنعدذ.  قةسةم  ظىحىن  ظةر  تاالق  خعلدعكع  بذ 
بذرذن  قعلعشتعن  قوبذل  سأزنع  ظذ  ظايالع  سأزعدعن  دئضةن  ظايالعغا  ظةر 
حىشمةيدذ.  تاالق  قعلمعسا،  قوبذل  سأزنع  ظذ  ظايال  ظةضةر  قايتعؤااللمايدذ. 
مةسعلةن: ظةر ظايالعغا: ظةضةر سةن ماثا معث كىمىش تةثضة بةرسةث، مةن 
سئنعث تالعقعثنع بئرعؤاتعمةن دئضةن بولسا، ظةر بذ سأزعدعن قايتعؤااللمايدذ. 
ظايالنع بذ سأزنع قوبذل قعلعشتعن توساصمذ قااللمايدذ. شذنعثدةك يةنة ظةر 

بذ سأزنع ظةمةلدعنمذ قالدذرؤاتالمايدذ.
باغلعيااليدذ.  بئرعشعضة  يىز  ظعشنعث  بعرةر  تاالقنع  خعلدعكع  بذ  ظةر 
مةسعلةن: سةمةت كةلضةن ؤاقتعدا مةن سئنع سةن ماثا مذنحعلعك صذل بئرعش 
شةرتع بعلةن تاالق قعلعؤاتعمةن، دئضةنضة ظوخشاش. شذنعثدةك ظةر بذ تاالقنع 
بعرةر ؤاقعتنعث كئلعشعضعمذ باغلعيااليدذ. مةسعلةن: ظةتة تاث يذرذسا ياكع 
ظاينعث بئشع بولسا، مةن سئنع سةن ماثا مذنحعلعك صذل بئرعش شةرتع بعلةن 
تاالق قعلعؤاتعمةن، دئضةنضة ظوخشاش. بذ ظةهؤالالردا ظايال ظةرنعث سأزعنع 
سةمةت كئلعص بولغان ياكع ؤاقعت كئلعص بولغاندعن كئيعن قوبذل قعلعدذ. 
حىنكع بذ، باغالنغان ظعش يىز بةرضةندة ؤة ؤاقعت كةلضةندة حىشعدعغان بعر 
تاالقتذر. شذثا ظذ ظايال ظةرنعث ظذ سأزعنع شذ ظعشالر تئصعلغاندا قوبذل قعلعشع 
الزعم. ظذنعثدعن بذرذن قوبذل قعلعش بولسا، ظئتعبارسعز ظعش هئسابلعنعدذ.

))(  سىرة نعسا 30) ـ ظايةت. 
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بئرعش  مال  بةدعلعدة  نةرسعنعث  بعر  ظىحىن  ظايال  تاالق  خعلدعكع  بذ 
هئسابلعنعدذ. حىنكع ظايال بذ خعل تاالقتا ظةردعن تالعقعنع ظالغانلعقع ظىحىن 
ظةرضة مال ـ مىلىك بئرعدذ. شذثا بذ خعل تاالقتا خذددع سودا ـ سئتعققا ظوخشاش 
قعلعنعدذ.  رعظاية  قعلعنعدعغان هأكىملةر  رعظاية  ظالماشتذرذدعغان ظعشالردا  مال 
شذنعث ظىحىن ظةضةر ضةصنعث بئشع ظايالدعن حعققان بولسا، ظايال سأزعدعن ظةر 
ظذنع قوبذل قعلعشتعن ظعلضعرع يئنعؤاالاليدذ. مةسعلةن: ظايال ظةرضة مةن ساثا 
مذنحعلعك مال ـ مىلىك بئرعص ظأزةمنع تاالق قعلعؤالعمةن، دئضةن بولسا، ظايال 
بذ سأزعدعن ظةر ظذنع قوبذل قعلعشتعن بذرذن يئنعؤاالي دئسة يئنعؤاالاليدذ. بذ سأز 
ظايالنعث ؤة ظةرنعث ظذ سأز دئيعلضةن ظورذندعن قوصذص كئتعش بعلةن ظةمةلدعن 
ظايالغا ظةرنعث  يةردة بولمعغان ؤة  ظايال ظةضةر ظةر شذ سأزنع قعلغان  قالعدذ. 
شذنداق دئضةنلعكع يةتكىزىلضةن بولسا، ظايال )ظةضةر ظةردعن ظارعلعص كئتعشنع 
خالعسا( شذ سأز يةتكةن سورذننعث ظأزعدة ظةرنعث سأزعنع قوبذل قعلعشع الزعم. 
قوبذل  سأزعنع  ظةرنعث  خالعمعسا،  كئتعشنع  ظايرعلعص  ظةردعن  ظايال  )ظةضةر 

قعلمعسعمذ بولعدذ.(
مذددةت  بعر  كأصرةك  ظذنعثدعن  ياكع  كىن  ظىح  ظايالغا  تاالقتا  خعل  بذ 
ظويلعنعؤئلعش ظعختعيارعنع بئرعش توغرعدذر. مةسعلةن: ظةر ظايالعغا سةن ظىح 
قعلعؤاتعمةن،  ـ مىلىككة تاالق  كىنضعحة ظويالنغعن، مةن سئنع مذنحعلعك مال 
دئضةن ؤة ظايال بذ شةرتنع قوبذل قعلغان بولسا، بذ ظعش ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل 
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث كأز قارعشع بويعحة توغرعدذر. شذثا ظذ 
ظايال شذ ظىح كىننعث ظعحعدة ظأزعنع ظةرنعث تاالق قئلعؤئتعشعنع تاللعسا، تاالق 
حىشعدذ ؤة ظايالغا شذ معقداردعكع مالنع ظةرضة بئرعش الزعم بولعدذ. ظةضةر ظايال 
ظةرنعث سأزعنع رةت قعلسا، تاالق حىشمةيدذ ؤة ظذنعثغا ظةرضة مال بئرعش الزعم 
بولمايدذ. ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف ؤة ظعمام مذهةممةد قاتارلعقالرنعث كأز قارعشع 
بويعحة ظةرنعث ظايالغا ظويلعنعؤئلعش ظىحىن ؤاقعت بئرعشع توغرا ظةمةس. شذثا 
ظةضةر ظةر ظايالعغا: سةن ظىح كىنضعحة ظويالنغعن، مةن سئنع مذنحعلعك مال ـ 
مىلىككة تاالق قعلعؤاتعمةن، دئضةن ؤة ظايال بذ شةرتنع قوبذل قعلغان بولسا، ظايال 
)شذ مذددةتنعث ظعحعدة ظويلعنعص ظةرنعث تاالق قعلعؤئتعشنع خالعغاندعن كئيعن 
ظةمةس( شذ ؤاقعتنعث ظأزعدعال تاالق بولذص كئتعدذ ؤة ظايالغا شذ معقداردعكع 

مال ـ مىلىكنع ظةرضة بئرعش الزعم بولعدذ.)1( 
))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 559 ـ بةت.
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بذ خعل تاالقنعث هأكمع
قايتا  ظىحىن  يئنعشعش  ظايال  قعلعنعص كةتكةن  تاالق  بعلةن  تاالق  بذ خعل 
نعكاه كئرةك بولعدعغان تاالق بولذص كئتعدذ. شذنعثدةك يةنة )بةرضةن تويلذقنع 
ظئلعص  صذل  معقداردا  مةلذم  ظايالدعن  ظةمةس(  بعلةن  شةرتع  ظئلعش  قايتذرذص 
ظذنعث تالعقعنع بئرعؤةتكةن بولسعمذ، ظايال بذ تاالقنعث يةنة يئنعشعش ظىحىن 
كئحعش  ؤاز  يةنة  ظايال  كئتعدذ.  بولذص  تاالق  بولعدعغان  كئرةك  نعكاه  قايتا 
بولذص  تاالق  بولعدعغان  كئرةك  نعكاه  قايتا  ظىحىن  يئنشعش  ظايال  ظارقعلعقمذ 
كئتعدذ. مةسعلةن: ظايال ظئرعضة: سةن مئنعث تالعقعمنع بئرعؤئتعش شةرتع بعلةن 
مةن ظىستىثدعكع صىتىن هةقلعرعمدعن ؤاز كةحتعم دئضةن ؤة شذنعث بعلةن ظةر 
)مةسعلةن:  ظايالنعث  ظىستىدعكع  ظةر  هالدا  بذ  بولسا،  قعلعؤةتكةن  تاالق  ظذنع 
تةمعناتعنع بئرعشكة ظوخشاش( صىتىن هةقلعرعدعن ظادا ـ جذدا بولعدذ ؤة ظايال 

يئنعشعش ظىحىن قايتا نعكاه كئرةك بولعدعغان تاالق بولذص كئتعدذ.
صىتىن  ظىستىدعكع  ظةرلةرنعث  ظايالالرنعث  مئنع  سةن  ظايالعغا:  ظةر  ظةضةر 
ظذنعث  ظةر  ؤة  قعلغان  شذنداق  ظايال  دئضةن،  قعلغعن  جذدا  ـ  ظادا  هةقلعرعدعن 
ظارقعسعدعنال مةن )سئنع( تاالق قعلدعم، دئضةن بولسا، ظةضةر ظذ ظايال ظةر بعلةن 
جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةن ظايال بولسا، ظذ يئنعشعش ظىحىن قايتا نعكاه 
كئرةك بولعدعغان تاالق بولذص كئتعدذ. حىنكع ظذ، ظايالنعث ظةرنعث ظىستىدعكع 

صىتىن هوقذقلعرعدعن ؤاز كئحعشنعث بةدعلعضة كةلضةن تاالقتذر. 
تاالق  بعلةن  شةرتع  ظئلعش  قايتذرذص  تويلذقنع  بةرضةن  ظذنعثغا  ظايالعنع 
قعلعشمذ، كعناية تاالقنعث قاتارعدعن هئسابلعنعدذ. شذنعث ظىحىن بذ تاالقتعمذ 
تارتعشعؤاتقعنعغا،  ـ  تاالش  خوتذننعث  ـ  ظةر  ظوخشاش  تاالقالرغا  كعناية  خذددع 
ظايالنعث مئنعث تالعقعمنع بةرضعن، مةن ساثا ماثا ظالغان تويلذقذثنع قايتذرذص 

بئرعمةن، دئضعنعضة ظوخشاش بعرةر ظاالمةتنعث تئصعلعشع شةرت.
تاالق ظةمةس خذددع هةنبةلعي مةزهةصعدعكعلةرنعث  تاالقنع  بذ خعل  ظةضةر 
دعضعنعضة ظوخشاش نعكاهنع ظةمةلدعن قالدذرغانلعق هئسابلعنعدذ، دةص هأكىم 
ظايالع  مةزهةصعدعكعلةر:  هةنبةلعي  ظئلعنعدذ.  ظئتعبارغا  هأكىممى  بذ  قعلعنسا، 
بعلةن ظذنعثغا بةرضةن تويلذقنع قايتذرذص ظئلعش شةرتع بعلةن ظايرعلعص كئتعش 
شذثا  دةيدذ.  هئسابلعنعدذ،  قالدذرغانلعق  ظةمةلدعن  نعكاهنع  ظةمةس  تاالق 
ظةرنعث بذ خعل يول بعلةن ظايرعلعشع ظةضةر ظايالعنع تاالق قعلعش نعيعتع بعلةن 
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بولمعسا، تاالقنعث سانعنع كةمةيتعؤةتمةيدذ)1(. ظةضةر مةزكذر ظايرعلعشقا هةنبةلعي 
مةزهةصعدعكع بعر قازع نعكاهنع ظةمةلدعن قالدذرذش، دةص هأكىم قعلسا، ظذنعث 
ظعجتعهاد  ظىستعدة  مةسعلة  بذ  حىنكع  ظئلعنعدذ.  ظئتعبارغا  هأكىمع  بذ  قعلغان 
قعلسا، بولعدعغان مةسعلعدذر. )شذثا بعر ظادةم ظذنعث ظىستعدة ظعجتعهاد قعلعص 
مئنعث ظعجتعهادعم بويعحة بذ مةسعلعنعث هأكمع مذنداق ظعكةن دئسة، ظذنعث 

سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.( 

تالعقعنع  ظايالنعث  ظةرنعث  بولسا،  تةرةصتعن  ظةر  قعلعش  ظةضةر سةركةشلعك 
ظئلعشع  مىلىك(  ـ  مال  باشقا  ياكع  )تويلذقعنع  ظذنعثدعن  ظىحىن  بةرضةنلعكع 
قويعؤئتعص،  خوتذننع  بعر  دئدع: »ظةضةر  مذنداق  تاظاال  اهلل  حىنكع  هارامدذر. 
ظورنعغا يةنة بعر خوتذننع ظالماقحع بولساثالر، ظذالرنعث بعرعضة )مةهرع قعلعص( 
ظذنع  قايتذرذؤالماثالر.  نةرسعنع  هئح  ظذنعثدعن  بولساثالرمذ  بةرضةن  مال  كأص 
)ظايالغا( قارا حاصالص ؤة ظوحذق زذلذم قعلعص ظاالمسعلةر؟. ظأز - ظارا خعلؤةتتة 
بولذشقان تذرساثالر ؤة ظايالالر سعلةردعن )نعكاه ظةقدعدعن ظعبارةت( مذستةهكةم 

ظةهدة ظالغان تذرسا، ظذنع قانداقمذ قايتذرذؤالعسعلةر؟» )2(  

ظايالنعث  ظةرنعث  بولسا،  تةرعصعدعن  ظايال  سةركةشلعك  قعلعنغان  ظةضةر 
تالعقعنع بةرضةنلعكع ظىحىن ظذنعثدعن بعر نةرسة ظئلعشع هاالل بولعدذ. حىنكع 
اهلل تاظاال مذنداق دئدع: »ظةضةر سعلةر ظذالر )يةنع ظةر- ظايال( نعث اهلل نعث 
بةلضعلعمعلعرعضة رعظاية قعاللماسلعقعدعن قورقساثالر، خوتذننعث )تاالق خئتعنع 
ظئلعش مةقسعتعدة( مال بةرضةنلعكع ظىحىن ظذ ظعككعسعضة )يةنع ظةر-خوتذنغا( 
نعكاهنع  ظارعلعرعدعكع  ظأزلعرعنعث  ظةرنعث  ظايال  يةنع   )(( بولمايدذ.»  ضذناه 
ظعككعسعضة  خوتذن  ـ  ظةر  بةرسة،  نةرسة  بعر  ظئرعضة  بةدعلعضة  بذزغانلعقعنعث 
ضذناه بولمايدذ. بذ هةقتة بعز يةنة يذقعرعدا ظعبنع ظابباستعن رعؤايةت قعلعنغان 

سابعت ظعبنع قةيسنعث ظايالع هةققعدعكع هةدعسعنع رعؤايةت قعلعص ظأتتذق. 
))(  يةنع ظةسلعدة بعر ظةرنعث ظايالعنع ظىح قئتعم تاالق قعلعش هوقذقع بار. ظةضةر مةزكذر ظايرعلعش خذددع هةنةفعي 
مةزهةصعدعكعلةر ؤة باشقا ظالعمالرنعث دئضعنعدةك تاالق هئسابالنسا، ظةر ظايالنع بعر قئتعم تاالق قعلغان هئسابلعنعدذ. 
ظذنعث يةنة ظعككع قئتعم تاالق قعلعش هوقذقع قالغان بولعدذ. ظةضةر مةزكذر ظايرعلعش خذددع هةنبةلعي مةزهةصعدعكعلةرنعث 
دئضعنعدةك نعكاهنع ظةمةلدعن قالدذرذش هئسابالنسا، ظةر ظايالنع تاالق قعلغان هئسابالنمايدذ. شذثا ظذنعث ظايالعنع ظىح 

قئتعم تاالق قعالاليدعغان هوقذقع شذ صئتع ساقلعنعص قالغان بولعدذ. ت.    
)2(  سىرة نعسا 20 ــــ )2 ـ ظايةتلةر. 

)3(   سىرة بةقةر 229 ـ ظايةت. 
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لةنةت ظئيتعشعشنعث بايانع

>لةنةت< دئضةن سأزنعث ظوقذمع توغرعسعدا

>لةنةت< دئضةن سأز مةنا جةهةتتعن قوغلعؤئتعش ؤة يعراقالشتذرؤئتعش، 
دئضةنلعك بولعدذ. 

ضةرحة لةنةت ظئيتعشعشتة ظايالنعث: اهلل نعث غةزعصع ماثا بولسذن! دةيدعغان 
سأزع بولسعمذ لةنةت ظئيتعشعش >غةزةص ظئيتعشعش< دئضةن ظعسعم بعلةن 
سةؤةبع  ظاتعلعشعنعث  بعلةن  ظعسعم  دئضةن  ظئيتعشعش<  >لةنةت  ظاتالماي 
بولسا، ظايالنعث بةشعنحع قئتعمدا: اهلل نعث غةزعصع ماثا بولسذن! دئيعشتعن 
ظعلضعرع تأت قئتعم اهلل نعث لةنعتع ماثا بولسذن! دةيدعغانلعقع ظىحىندذر.      
>لةنةت< دئضةن سأز ظعستعاله جةهةتتعن اهلل نعث نامع بعلةن تأت قئتعم 
قةسةم قعلعش، دئضةنلعك بولعدذ. تأت قئتعم قعلعنغان بذ قةسةم )بعر ظادةم 
ظايالعنع( زعنا قعلدع، دةص قارعغان ؤاقتعدا، ظذنعث زعنا قعلغانلعقعغا ضذؤاهحع 
بولعدعغان تأت ظادةمنعث ظورنعدا تذرعدذ. ظةر قةسةم قعلغان ؤاقتعدا، ظةضةر 
يالغانحع بولسام اهلل نعث لةنعتع ماثا بولسذن! دةيدذ. ظايال قةسةم قعلغان 

ؤاقتعدا، اهلل نعث غةزعصع ماثا بولسذن! دةيدذ.
اهلل تاظاال لةنةت ظئيتعشعشنع بايان قعلعص مذنداق دةيدذ: »خوتذنلعرعنع 
زعنا بعلةن قارعلعغان ؤة ظأزلعرعدعن باشقا ضذؤاهحعسع بولمعغانالر ضذؤاهلعق 
تأت  بعلةن  نامع  نعث  اهلل  ظىحىن،  دةلعللةش  ظعكةنلعكعنع  راست  سأزعنعث 
قئتعم قةسةم قعلسذن. بةشعنحع قئتعمعدا: »ظةضةر يالغانحع بولسام ماثا اهلل 
نعث لةنعتع بولسذن« دئسذن. خوتذن كعشع ظئرعنعث يالغانحع ظعكةنلعكعضة 
اهلل نعث نامع بعلةن تأت قئتعم قةسةم ظعحسة، جازاغا تارتعلعشتعن ساقالص 
قئلعنعدذ. بةشعنحع قئتعمعدا، ظذ ظةضةر راستحعلالردعن بولسا )يةنع ظئرعمنعث 
قةسةم  دةص  بولسذن  غةزعصع  نعث  اهلل  ماثا  بولسا(  بولعدعغان  راست  ضئصع 

قعلعدذ» )1( 
اهلل تاظاال: ظايال بةشعنحع قئتعمعدا، ظةضةر ظئرعمنعث ضئصع راست بولعدعغان 
ظايالنعث غةزةص سأزعنع  دةيدذ، دةص  بولسذن!  بولسا، ماثا اهلل نعث غةزعصع 

))(  سىرة نذر 6 ــــ 9 ـ ظايةتكعحة. 
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ظعشلعتعشعنع، دئدع. بذنداق قعلعش بولسا، ظايالنعث بذ ظعشقا قةدةم قويذشعنع 
توسذص قعلعش ظىحىندذر. حىنكع ظايالالر هةدعستة بايان قعلعنغعنعدةك كأص 
لةنةت  ؤة  تعللعرع كأنىص كةتكةن  بذالرنعث  ظئيتعشقا  لةنةت  ظئيتعدذ.  لةنةت 
دعللعرعدعن  ظذالرنعث  قورقذسع  بولغان  ظئغعرلعقعغا  ضذناهعنعث  ظئيتعشنعث 
كأتىرلىص كةتكةن. شذنعث ظىحىن )ظةضةر ظذالرنع لةنةت ظئيتسذن، دئيعلسة( 

ظذالر ظعككعلعنعص قالماستعنال لةنةت ظئيتعشعشقا قةدةم قويذشع مذمكعن. 
هةدعس  كةلضةن  قعلعص  بايان  ظيئتعدعغانلعقعنع  لةنةت  كأص  ظايالالرنعث 
قعلغان  رعؤايةت  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظأمةر  ظعبنع  بولسا، 

تأؤةندعكع هةدعستذر. 
ظعبنع ظأمةر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: صةيغةمبةر 
كأص  ظعستعغصارنع  قعلعثالر،  ضذرذهع! سةدعقة  ظايالالر  ظةلةيهعسساالم: »ظع 
ظعكةنلعكعثالرنع  سعلةردعن  كأصرةكعنعث  ظةهلعنعث  دوزاخ  مةن  ظئيتعثالر، 
ظايال:  بعر  بئسعق  ظئغعر  ؤة  ظةقعللعق  ظعحعدعن  ظذالرنعث  دئدع.  كأردىم« 
بعزدعن  كأصرةكع  ظةهلعنعث  دوزاخ  ظىحىن  نئمة  صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل  ظع 
ظئيتعسعلةر.  لةنةت  توال  »سعلةر  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دئدع.  بولعدذ؟ 
كةم،  دعنع  ؤة  ظةقلع  سعلةردعنمذ  تانعسعلةر.  ياخشعلعقعغا  ظةرلعرعثالرنعث 
هةر قانداق دانا كعشعنع ظازدذرغذحع كعشعنع كأرمعدعم« دئدع. ظذ ظايال: 
ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! ظةقعل ؤة دعننعث كةملعقع نئمة؟ دئدع. صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم: »ظةمما ظةقعلنعث كةملعقع ظعككع ظايالنعث ضذؤاهلعقعنعث بعر 
ظةرنعث ضذؤاهلعقعغا تةث تذرذشعدذر. مانا بذ  ظةقعلنعث كةملعقعدذر. )هةيز 
كأرضةنلعك سةؤةبع بعلةن( هةر ظايدا نةححة كىن ناماز ظوقذيالمايسعلةر ؤة 

رامعزاندا روزا تذتالمايسعلةر. مانا بذ دعنعثالرنعث كةملعقعدذر« دئدع.)1(
ظةرنعث قةسعمع ظةضةر ظةر يالغان ظئيتقان تةقدعردة )يةنع ظةر ظايالعم زعنا 
حاصلعغانلعق  قارا  ظايالغا  ؤاقتعدا(  دئضةن  يالغاندعن  دئضةن سأزنع  قعلدع، 
هةققعدة  ظايالع  ظةر  ظةضةر  تذرعدذ)2(.  ظورنعدا  جازانعث  بئرعلعدعغان  ظىحىن 
دئضةن سأزعدة )يةنع ظايالعم زعنا قعلدع دئضةن سأزعدة( راستحعل بولغان ؤة 

))(  ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.
)2(  يةنع بعر ظادةم بعر ظايالغا زعنا قعلدع دةص قارا حاصلعغان بولسا، ظذنع جازاالش ظىحىن 80 قامحا ظذرذش الزعمدذر. ظةر 
قارا حاصالص ظايالعم زعنا قعلدع، دئضةن ؤة ظأزعنعث ضعصعنعث راست ظعكةنلعكعنع صاكعتالص قةسةم قعلغان بولسا، بذ قةسةم 

ظذنعثغا بئرعلعدعغان جازانعث ظورنعدا ظأتعدذ. ت. 
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ظايال ظئرعنعث يالغان ظئيتقانلعقعنع ظعسصاتالص قةسةم قعلغان بولسا، ظايالنعث 
قةسعمع ظذنعث زعنا قعلغانلعقع ظىحىن بئرعلعدعغان جازانعث ظورنعدا تذرعدذ. 
بذهتان  ظةردعن  ظئيتعشسا،  لةنةت  بعرعضة  ـ  بعر  خوتذن  ـ  ظةر  ظةضةر 
حاصلعغانلعقنعث جازاسع حىشىص كئتعدذ، ظايالدعن بولسا زعنا قعلغانلعقعغا 
بئرعلعدعغان جازا حىشىص كئتعدذ. حىنكع قةسةممذ خذددع جازاغا ظوخشاش 
ظازابعغا  دذنيانعث  ظازابع  ظاخعرةتنعث  حىنكع  قعلعدذ.  هاالك   ظعنساننع 

قارعغاندا قاتتعقتذر)1(.

لةنةت ظئيتعشعشنعث شةرتلعرع

لةنةن ظئيتعشعش ظىحىن لةنةت ظئيتعشماقحع بولغان ظةرـ  ظايالنعث ظارعسعدا 
نعكاهنعث  بولذشع شةرتتذر. شذثا  ـ خوتذنلذق مذناسعؤةتنعث مةؤجذت  ظةر 
شةرتلعرعنعث بعرةرسعضة حىشمةي قالغان ظايال بعلةن توي قعلغان ظادةمنعث 
ظذ ظايال بعلةن ظئيتعشقان لةنعتع توغرا لةنةت ظئيتعشقانلعق هئسابالنمايدذ. 
شذنعثدةك يةنة يئنعشعش ظىحىن قايتا نعكاه كئرةك بولعدعغان تاالق بعلةن 
تاالق قعلعنعص كةتكةن ظايال بعلةن ظئيتعشقان لةنةتمذ لةنةت ظئيتعشقانلعق 
هئسابالنمايدذ. ظةمما ظعددةت ظعحعدعال بولسا قايتا نعكاهسعزمذ يئنعشقعلع 
بولعدعغان تاالق بعلةن تاالق قعلعنعص كةتكةن ظايال بعلةن لةنةت ظئيتعشعش 

لةنةت ظئيتعشقانلعق هئسابلعنعدذ. 
 لةنةت ظئيتعشعدعغان ظةردة تأؤةندعكع شةرتلةر تئصعلعش الزعم: 

1ـ ظازات بولذش. 2 ـ ظةقلع ـ هذشع جايعدا بولذش. ) ـ باالغةتكة يةتكةن 
بولذش. 4ـ  ظعسالم دعنعدا بولذش. 5ـ  بذرذن بعر قئتعم بأهتان حاصلعغانلعقنعث 

جازاسع بعلةن جازاالنمعغان بولذش. 
لةنةت ظئيتعشعدعغان ظةردة تئصعلعشقا تئضعشلعك بولغان خاس بعر شةرت 
بولسا، ظذنعث قولعدا ظأزعنعث راستحعل ظعكةنلعكعنع ظعسصاتاليدعغان ظأزعدعن 
باشقا هئحقانداق صاكعتنعث بولماسلعقعدذر. حىنكع اهلل تاظاال: »ظأزلعرعدعن 
ظعكةنلعكعنع  راست  سأزعنعث  ضذؤاهلعق  بولمعغانالر  ضذؤاهحعسع  باشقا 
))(  يةنع ظةر ـ خوتذننعث بعرع توغرا ضةص قعلسا، بذ دذنيادا جازالعنعدذ. مةسعلةن: ظايال ظةضةر زعنا قعلغان بولسا، مةن 
زعنا قعلدعم دةص ظعقرار قعلسا، ظذنعثغا زعنا قعلغانلعق ظىحىن جازا بئرعلعدذ، بذ جازا دذنيانعث ظازابعدذر. ظةضةر ظعقرار 
قعلماي جازادعن يالغاندعن قةسةم قعلعص قذتذلعؤالغان بولسا، بذ حاغدا ظايال دذنيانعث ظازابعدعن قذتذلذص قالعدذ. ظذنعث 

جازاسعنع ظاخعرةتتة كأرعدذ. ت.
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دةلعللةش ظىحىن، اهلل نعث نامع بعلةن تأت قئتعم قةسةم قعلسذن.» دئدع.)1(
شذنعثدةك يةنة زعنا قعلدع، دةص قارعالنغان ظايالدا تئصعلعشقا تئضعشلعك 
شةرت بولسا، ظذ ظايالنعث زعنا قعلدع، دئيعلضةن سأزضة ظعنكار قعلعشع ؤة 
دةص  قعلدع  زعنا  ظذ،  حىنكع  الزعم.  ظئيتعشع  قعلمعغانلعقعنع  زعنا  ظأزعنعث 

قارعالنغان ظايالدذر. ظذ ظايالدا يةنة تأؤةندعكع شةرتلةرمذ تئلعش الزعم: 
1 ـ زعنا قعلمعغان ظعصصةتلعك بولذش. 2 ـ ظةقلع ـ هذشع جايعدا بولذش. ) 

ـ باالغةتكة يةتكةن بولذش. 4 ـ ظازات بولذش. 5 ـ ظعسالم دعنعدا بولذش.)2( 
شذنعثدةك يةنة ظايالغا حاصالنغان قارعنعث ظايالنع زعنا قعلدع، دةص ظوحذق 

دئيعش بعلةن بولذشع شةرتتذر. 
دةص  ظةمةس،  باالم  مئنعث  بذ  بالعنع:  تذغذلغان  ظايالعدعن  ظةرنعث  بعر 
ظوحذق  دةص  قعلدع،  زعنا  ظايالنع  قعلعشعمذ  ظعنكار  نةسةبعنع  بالعنعث 

قارعلعغانلعقنعث ظورنعدا تذرعدذ. 
ظايالعدعن تذغذلغان بالعنع مئنعث باالم ظةمةس، دةص بالعنعث نةسةبعنعث 
شةرتنعث  دانة  ظالتة  تأؤةندعكع  ظىحىن  ظعسصاتالش  ظةمةسلعكعنع  ظأزعدعن 

تئصعلعشع الزعمدذر:  
1 ـ ظةر ـ خوتذن ظعككعسعنث ظارعسع ظايرعؤئتعلعدذ.

ياكع  بعر  تذغذلذص  باال  ياكع  ؤاقتعدا  تذغذلغان  باال  تئنعش  بالعغا  ـ   2
ظعككع كىن ظأتكةندعن كئيعن بولذش. 

) ـ هةممة ظادةم ظةرنع تةبرعكلعضةن ؤاقتعدا، ظةر ظةث ظاددعسع ظذالرغا: 
ظوخشاش  تذرغانغا  جعم  قعلماستعن  دئضةن سأزنع  ظةمةس،  باالم  مئنعث  بذ 
يىشىرىن بولسعمذ ظةر بالعنعث ظأزعنعث بالعسع ظعكةنلعكعضة ظعقرار قعلعص 

سالمعغان بولذشع الزعم.  
4 ـ ظةر ـ خوتذن ظايرعؤئتعلضةن حاغدا باال هاياتتا بولذش الزعم. 

ظعنكار  ظةمةسلعكعضة  بالعسع  ظأزعنعث  بالعنعث  )تذغذلغان  ظةر  ـ   5
قعلغانلعق سةؤةبع بعلةن( ظايالع بعلةن ظايرعؤئتعلضةندعن كئيعن ظايال شذ 

بعر قئتعملعق قورساق كأتىرىش بعلةن يةنة بعر باال تذغماسلعقع الزعم. 
))(  سىرة نذرنعث 6 ـ ظايعتعنعث بعر قعسمع. 
)2(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 585 ـ بةت.

374375

لەنەت ئېيتىشىشنىڭ شەرتلىرىلەنەت ئېيتىشىشنىڭ شەرتلىرى



374375

6ـ  بالعنعث ظةرنعث بالعسع ظعكةنلعكع شةرظع جةهةتتعن ظعسصاتالنماسلعقع 
الزعم. مةسعلةن: ظايال بعر باال تذغقان، ظةر ياتقان يئرعدة ظأرىلىص بالعنعث 
بالعنعث  بعلةن  شذنعث  قويغان،  ظألتىرىص  بالعنع  كئتعص  حىشىص  ظىستىضة 
بالعنعث  ظةر  ظاندعن  قعلعنغان،  هأكىم  بئرعشكة  جةمةتع  ظةرنعث  دعيعتعنع 
ـ  ظةر  قازع  هالدا  بذ  بولسا،  قعلغان  ظعنكار  ظعكةنلعكعنع  بالعسع  ظأزعنعث 
بالعسع  ظةرنعث  بالعنعث  بذيرذيدذ.  ظئيتعشعشقا  لةنةت  ظعككعسعنع  خوتذن 
ظةمةسلعكعضة هأكىم قعلمايدذ. حىنكع بالعنعث دعيعتعنع ظةرنعث جةمةتعنعث 
ظعكةنلعكعنعث  بالعسع  ظةرنعث  بالعنعث  قعلعنغانلعقع  هأكىم  بئرعشعضة 
بولذنذص  ظعسصاتلعنعص  ظعكةنلعكع  بالعسع  ظةرنعث  بالعنعث  صاكعتعدذر. 
بولغاندعن كئيعن ظذنعث ظةرنعث بالعسع ظةمةسلعكعضة هأكىم قعلعنمايدذ.)1( 
ظةضةر بعر ظادةم ظايالعنع زعنا قعلدع، دةص قارعالص بولغاندعن كئيعن لةنةت 
ظئيتعشعشتعن باش تارتقان بولسا، ظذ ظادةم ياكع لةنةت ظئيتعشعشقا ماقذل 
يالغان  ظأزعنعث  دةص  ظعدعم،  حاصلعغان  بوهتان  مةن  ياكع  قةدةر  كةلضةنضة 
ظئيتقانلعقعنع ظعقرار قعلغانغا قةدةر سوالص قويذلعدذ. ظذ ظادةم ظايالعغا بوهتان 
حاصلعغانلعقنعث  بوهتان  ظذنعثغا  ؤاقتعدا،  قعلغان  ظعقرار  حاصلعغانلعقعنع 
جازاسع بئرعلعدذ. ظذنعثغا بذ جازا ظذ ظايالع بعلةن لةنةت ظئيتعشعشتعن باش 
لةنةت  بعلةن  ظايالع  دةسلةص  ظذ  )يةنع  بئرعلمةيدذ.  قةدةر  بولغانغا  تارتعص 
ظئيتعشعشتعن باش تارتعدذ، ظاندعن سوالص قويذلعدذ، ظاندعن جازا ظأزعنعث 

ظايالغا بوهتان حاصلعغانلعقعنع ظعقرار قعلغاندعن كئيعن بئرعلعدذ.(  
لةنةت ظئيتعشقاندا دةسلةص ظةر ظاندعن كئيعن ظايال لةنةت ظئيتعدذ. حىنكع 
لةنةتنعث  تاكع  ظئيتسا،  لةنةت  دةسلةص  ظايال  ظةضةر  تةرةصتذر.  دةؤاضار  ظةر 
يذقعرعدا بايان قعلعنغان ظايةتتة كةلضةن تةرتعص بويعحة بولذشع ظىحىن ظايال 

ظةر لةنةت ظئيتعص بولغاندعن كئيعن لةنةتنع قايتا ظئيتعدذ.
مةزكذر ظايةت ظةضةر ظةر ظايالعنع زعنا بعلةن قارعلعغان ؤاقتعدا ظةرنعث لةنةت 
ظئيتعشعنعث الزعملعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ. ظالعمالر ظةر لةنةت ظئيتعشعشتعن 
باش تارتسا، ظذنع قانداق قعلعش هةققعدة ظعختعالصلعشعص قالدع. ظذالرنعث 
بعر قعسمع: »ظةرضة بوهتان حاصلعغانلعقنعث جازاسع بئرعلعدذ« دئدع. بذ 
بولسا مالعك، شافعظعي ؤة ظةهمةد ظعبنع هةنبةل قاتارلعقالر ظعمامالرنعث كأز 

))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 590 ـ بةت.
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قارعشعدذر. ظةمما ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: 
ماقذل  ظئيتعشعشقا  لةنةت  ياكع  ظةر  تارتقان  باش  ظئيتعشعشتعن  »لةنةت 
يالغان  ظأزعنعث  دةص  ظعدعم،  حاصلعغان  بوهتان  مةن  ياكع  قةدةر  كةلضةنضة 
بوهتان  ظايالعغا  ظذ  قويذلعدذ.  سوالص  قةدةر  قعلغانغا  ظعقرار  ظئيتقانلعقعنع 
حاصلعغانلعقنعث  بوهتان  ظذنعثغا  ؤاقتعدا،  قعلغان  ظعقرار  حاصلعغانلعقعنع 

جازاسع بئرعلعدذ« دئدع. 
اهلل تاظاالنعث: »خوتذن كعشع ظئرعنعث يالغانحع ظعكةنلعكعضة اهلل نعث 
نامع بعلةن تأت قئتعم قةسةم ظعحسة، جازاغا تارتعلعشتعن ساقالص قئلعنعدذ» 
هةققعدة  ظعكةنلعكع  جازا  قانداق  جازانعث  قعلعنغان  بايان  ظايعتعدة  دئضةن 
ظالعمالر ظعختعالصلعشعص قالدع. بةزع ظالعمالر: »بذ جازادعن تىرمعضة تاشالش 
جازاسع مةقسةت قعلعنعدذ« دةيدذ. بةزعلةر بولسا: »بذ جازادعن زعناخذرغا 

بئرعلعدعغان جازا كأزدة تذتذلعدذ« دةيدذ. 
باش  ظئيتعشعشتعن  لةنةت  ظايالنعث  بولسا،  مةنبةظع  ظعختعالصنعث  بذ 
ظذنعثغا  ظةمةسمذ،  ياكع  ظعسصاتعمذ  قعلغانلعقعنعث  زعنا  ظذنعث  تارتقانلعقع 
قعلعشعص  مةسعلعدة  دئضةن  بئرعلمةمدذ،  ياكع  بئرعلةمدذ  جازاسع  زعنانعث 
قالغان ظعختعالصتذر. ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام ظةهمةد )اهلل تاظاال ظذالرغا 
رةهمةت قعلسذن!(: »ظايالنعث لةنةت ظئيتعشعشتعن باش تارتقانلعقع سةؤةبع 
بعلةن ظذنعثغا زعنا جازاسع بئرعلمةيدذ، ظايالمذ خذددع ظةرضة ظوخشاش ياكع 
لةنةت ظئيتعشعشقا ماقذل كةلضةنضة قةدةر ياكع ظأزعنعث زعنا قعلغانلعقعنع 
قعلغانلعقعنع  زعنا  ظأزعنعث  ظذ  قويذلعدذ،  سوالص  قةدةر  قعلغانغا  ظعقرار 
ظعقرار قعلغان ؤاقتعدا، ظذنعثغا زعنانعث جازاسع بئرعلعدذ، حىنكع ظةرنعث 
)لةنةت ظئيتعشعص( قةسةم قعلغانلعقع ؤة ظايالنعث لةنةت ظئيتعشعشتعن باش 
تارتقانلعقع سةؤةبع بعلةن ظذ ظعككعسعنعث بعرعنع ياكع هةر ظعككعسعنع زعنا 
قعلدع، دةص هأكىم قعلغعلع بولمايدذ« دةيدذ. ظعمام مالعك، ظعمام شافعظعي 
ظالعمالر:  تةرعصعدعكع  ظذالرنعث  ؤة  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذالرغا  تاظاال  )اهلل 
»ظةضةر ظايال، ظةر )لةنةت ظئيتعشعص( قةسةم قعلعص بولغاندعن كئيعن لةنةت 

ظئيتعشعشتعن باش تارتسا، ظذنعثغا زعنا جازاسع بئرعلعدذ« دةيدذ. 

لةنةت ظئيتعشعشنعث شةكلع
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قازع ظةر ـ خوتذن ظعككعسعنع بعر ـ بعرعضة قارعتعص تذرغذزعدذ. ظاندعن 
لةنةت ظئيتقعن، دةيدذ. شذنعث بعلةن ظةر: مةن اهلل نعث نامع بعلةن  ظةرضة: 
سأزىمدة  دئضةن  قعلدع  زعنا  ظايالعم  مةن  هةقعقةتةن  قعلعمةنكع،  قةسةم 
ظةر:  قئتعمدا  بةشعنحع  دةيدذ.  قئتعم  تأت  سأزنع  دئضةن  راستحعلدذرمةن، 
تاظاالنعث  يالغانحع بولسام، اهلل  ظةضةر مةن ظذنعث هةققعدة دئضةن سأزعمدة 
ظايالعنع كأرسعتعدذ.  بعلةن  قولع  قئتعمدا  دةيدذ، هةر  بولسذن!  لةنعتع ماثا 
ظاندعن ظايال: اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، ظذ مئنع زعنا قعلدع، 
دئضةن سأزعدة يالغان ظئيتقاندذر، دئضةن سأزنع تأت قئتعم دةيدذ ؤة بةشعنحع 
ماثا  غةزعصع  نعث  اهلل  بولسا،  راستحعل  سأزعدة  دئضةن  ظذ  ظةضةر  قئتعمدا: 

بولسذن! دةيدذ. 
ظذ  قازع  كئيعن  بولغاندعن  ظئيتعشعص  لةنةت  ظعككعسع  خوتذن  ـ  ظةر 
ظايال  بعلةن  ظايرعؤئتعشع  قازعنعث  ظايرعؤئتعدذ.  ظارعسعنع  ظعككعسعنعث 
قازع  كئتعدذ.  بولذص  تاالق  بولعدعغان  كئرةك  نعكاه  قايتا  ظىحىن  يئنعشعش 
ظةر ـ خوتذن ظعككعسعنعث ظارعسعنع ظايرعؤئتعشتعن ظعلضعرع ظايال ظةرنعث 
ظارعسعنع  ظعككعسعنعث  ظذ  قازع  لئكعن  هئسابلعنعدذ.  ظايال  ظةمرعدعكع 
ظايرعؤئتعشتعن ظعلضعرعمذ ظةرنعث ظايال بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشع 
مذناسعؤةتنعث  جعنسعي  ظوخشاش(  قذحاقلعغانغا  ؤة  )سأيضةنضة  ياكع 
ظعككعسعنعث  خوتذن  ـ  ظةر  تاكع  قازع  هارامدذر.  قعلعشع  باشالنغذحلعرعنع 
بعلةن  ظئيتعشعش  لةنةت  ظعككعسع  خوتذن  ـ  ظةر  ظايرعؤةتمعضعحة،  ظارعسعنع 
ظعككعسعنعث  ظذ  قازع  ظىحىن  شذنعث  هئسابالنمايدذ.  كةتكةن  ظايرعلعص 
ظارعسعنع ظايرعؤئتعشتعن ظعلضعرع ظعككعسعنعث بعرع ظألىص كةتسة، هايات 
خوتذنالرنعث  ـ  ظةر  ظئيتعشقان  لةنةت  ظاالاليدذ.  معراس  ظذنعثدعن  قالغعنع 
ظارعسعنع قازع ظايرعؤةتمعضعحة ظذ ظعككعسعنعث ظايرعلعص كةتمةيدعغانلعقعنع 

تأؤةندعكع هةدعس كأرسعتعص بئرعدذ. 
ظعبنع شعهاب، سةهعل ظعبنع سةظعد ظةسساظعدعي )اهلل تاظاال ظذنعثدعن 
ظأمةيرة  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  نعث  بولسذن!(  رازع 
ظةلظأجالنعي ظةنسارلعق ظاسعم ظعبنع ظةدعيةنعث قئشعغا كئلعص: ظع ظاسعم! 
ظادةم  ظذ  تذتذؤالسا،  ظةرنع  بعر  بعلةن  ظايالع  ظادةم  بعر  باق،  قئنع سأزلةص 
ظذ ظةرنع ظألتىرؤئتعدذ، ظاندعن سعلةرمذ ظذ ظادةمنع ظألتىرؤئتعسعلةر ياكع 
ظاسعم!  ظع  الزعم؟  قعلعشع  قانداق  ظألتىرؤةتمعسة(  ظةرنع  )ظذ  ظادةم  ظذ 
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بةرضةن  سوراص  ظىحىن  مةن  ظةلةيهعسساالمدعن  صةيغةمبةر  ظعشنع  بذ  سةن 
بذ  كئلعص  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظاسعم  دئدع.  بولساث، 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  سورعؤعدع.  ظةلةيهعسساالمدعن  صةيغةمبةر  ظعشنع 
ظةيعبلعدع.  سورالغانلعقعنع  سوظالنعث  بذ  ؤة  ياقتذرمعدع  سوظالنع  بذنداق 
هةتتا ظاسعمغا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن ظاثلعغان سأزلةر ظئغعر كةلدع. 
كةلضةندة  قايتعص  ظأيعضة  يئنعدعن(  ظةلةيهعسساالمنعث  )صةيغةمبةر  ظاسعم 
ظأمةيرة ظذنعث قئشعغا كعرعص: ظع ظاسعم! صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ ظعش 
توغرعسعدا ساثا نئمة دئدع؟ دئدع. ظاسعم: سةن ماثا بعر ياخشعلعق ظئلعص 
كةلمعدعث، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةن سورعغان بذ سوظالنع ياقتذرمعدع، 
دئدع. ظأمةيرة: اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، مةن هةتتا بذ ظعشنع 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن سورمعغعحة بولدع قعلمايمةن، دةص صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم كعشعلةرنعث ظوتتذرسعدا 
تذرعؤاتقان بعر حاغدا كئلعص: ظع اهلل نعث صةيغةمبةر! ظئيتقعن، بعر ظادةم ظايالع 
بعلةن بعر ظةرنع تذتذؤالسا، ظذ ظادةم ظذ ظةرنع ظألتىرؤئتعدذ، ظاندعن سعلةرمذ 
ظذ ظادةمنع ظألتىرؤئتعسعلةر ياكع ظذ ظادةم )ظذ ظةرنع ظألتىرؤةتمعسة( قانداق 
ظايالعث  ؤة سئنعث  ظةلةيهعسساالم: »سةن  صةيغةمبةر  دئدع.  قعلعشع الزعم؟ 
توغرعسعدا اهلل تاظاال ظايةت حىشىردع، سةن بئرعص ظايالعثنع ظئلعص كةلضعن« 
دئدع. بذ هةدعسنع رعؤايةت قعلغان سةهعل ظعبنع سةظعد مذنداق دةيدذ: كئيعن 
ظأمةيرة ظايالع بعلةن لةنةت ظئيتعشتع. )ظذالر لةنةت ظئيتعشقان حاغدا( مةنمذ 
كعشعلةر بعلةن بعللة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعدا ظعدعم. ظعككعسع 
لةنةت ظئيتعشعص بولغاندعن كئيعن ظأمةيرة: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! ظةضةر 
)بذ  بذنعثغا  مةن  ساقلعسام  ظةمرعمدة  ظايالنع  بذ  كئيعن(  )بذنعثدعن  مةن 
ظعشالرنع( قارا حاصالص دئضةن بولذص قالعمةن، دئدع ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ظأمةيرةنع ظايالعنع تاالق قعلعشقا بذيرذمعسعمذ ظأمةيرة ظايالعنع ظىح  تاالق 
ظعبنع  قعلغان  رعؤايةت  سةظعددعن  ظعبنع  سةهعل  هةدعسنع  بذ  قعلعؤةتتع)1(. 
شعهاب: »بذنداق قعلعش )يةنع لةنةت ظئيتعشقان ظةرـ  خوتذنالرنعث ظارعسعنع 
))(  يةنع ظأمةيرة: مةن هازعر ظايالعمنع بعر ظةر بعلةن تذتذؤالدعم، دئدعم. كئيعن مةن بذنع ظةمرعمدة ساقلعسام، مةن 
كئيعن  هةتتا  ظاالقعسعنع  بولغان  بعلةن  ظايالع  دةص  بولعمةن،  دئضةن  يىزعسعدعن  حاصالش  قارا  خذددع  ظذنعثغا  سأزنع  بذ 
يئنعشالمايدعغان دةرعجعدة ظىزىؤئتعش ظىحىن ظذنع ظىح تاالق قعلعؤةتتع. مانا بذ هةدعس بعر ظئغعز سأز بعلةن ظىح تاالق 
قعلعش ضةرحة سىننةتكة ظذيغذن بولمعسعمذ، لئكعن بذ شةكعلدة قعلعنغان تاالقنعث حىشىدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ. 
بذ هةدعس شذنعثدةك يةنة بعر ظئغعز سأز بعلةن قعلعنغان ظىح تاالقنعث بعر تاالق ظةمةس ظىح تاالق بولعدعغانلعقعنعمذ 

كأرسعتعص بئرعدذ. ت. 
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ظايرعؤئتعش( كئيعن لةنةت ظئيتعشقان ظةر ـ خوتذنالرغا يىرضىزىلعدعغان بعر 
تىزىم بولذص قالدع« دئدع.)1(         

ظعبنع ظأمةر )اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: »صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم ظةنسارلعق بعر ظةر ـ خوتذنالرنعث ظارعسعدا لةنةت ظئيتقذزدع، 

ظاندعن ظذ ظعككعسعنعث ظارعسعنع ظايرعؤةتتع.«)2( 
دئدع:  مذنداق  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  هةجةر  ظعبنع 
ظئيتعشعص  لةنةت  ظارعسع  ـ خوتذنالرنعث  ظةر  ظئيتعشقان  لةنةت  »ظالعمالر 
بولغاندعن  ظئيتعشعص  لةنةت  ياكع  كئتةمدذ  ظايرعلعص  كئيعنال  بولغاندعن 
كئيعن قازعنعث ظايرعؤئتعشع بعلةن، ياكع ظةرنعث تاالق قعلعؤئتعشع بعلةن 
ظايرعلعص كئتةمدذ؟ دئضةن مةسعلعدة ظعختعالصلعشعص قالدع. ظعمام مالعك، 
ـ  ظةر  ظئيتعشقان  لةنةت  ظةضةشكىحعلعرع:  ظذالرنعث  ؤة  شافعظعي  ظعمام 
خوتذنالرنعث ظارعسع لةنةت ظئيتعشعص بولغاندعن كئيعنال ظايرعلعص كئتعدذ، 
دئضةن قاراشقا كةلدع. لئكعن ظعمام مالعك ؤة ظذنعث ظةضةشضىحعلعرعنعث 
كأص قعسمع: ظةرـ  خوتذنالر ظايال لةنةت ظئيتعص بولغاندعن كئيعن ظايرعلعص 
كئتعدذ، دةيدذ. ظةمما ظعمام شافعظعي، ظذنعث ظةضةشضىحعلعرع ؤة مالعكعي 
بولغاندعن  ظئيتعص  لةنةت  )ظايال  خوتذنالر  ـ  ظةر  سةهنذن:  مةزهةصعدعن 
كئتعدذ.  ظايرعلعص  كئيعن  بولغاندعن  ظئيتعص  لةنةت  ظةر  ظةمةس(  كئيعن 
زعنا  بئرعلعدعغان(  ظئيتمعسا  )لةنةت  ظئيتعشع  لةنةت  ظايالنعث  حىنكع 
جازاسعدعن قذتذلذش ظىحىن يولغا قويذلدع. ظةمما ظةرنعث لةنةت ظئيتعشع 
ظئيتمعسا  لةنةت  بولسا،  ظيئتعشع  لةنةت  ظةرنعث  ظوخشعمايدذ.  بذنعثغا 
جازادعن  بئرعلعدعغان  ظىحىن  قالعدعغانلعقع  بولذص  حاصلعغانلعق  قارا 
قذتذلذش بعلةن بعرضة يةنة ظايالدعن تذغذلعدعغان بالعنعث ظأزعنعث بالعسع 
ظايال  ؤة  ظعكةنلعكعنع  بالعسع  بعرسعنعث  باشقا  بالعنعث  ظةمةسلعكعنع، 
بعلةن مذناسعؤةتنعث ظأزىلضةنلعكعنع ظعسصاتالش ظىحىن يولغا قويذلغان، 
لةنةت  ظةر  كئتعشع  ظايرعلعص  خوتذنالرنعث  ـ  ظةر  ظىحىن  )شذنعث  دةيدذ. 
ظئيتعص بولغاندعن كئيعن بولعدذ.( ظعمام مالعك ؤة ظذنعث ظةضةشضىحعلعرع 
بولغان  ظارعسعدا  ظةضةشضىحعلعرعنعث  ظذنعث  ؤة  شافعظعي  ظعمام  بعلةن 
ظعختعالصنعث صايدعسع معراستا كأرىلعدذ. ظةر ـ خوتذن ظعككعسعنعث بعرع 

))(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)2(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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ظةر لةنةت ظئيتعص بولغاندعن كئيعن ظألىص قالسا، )ظعمام مالعك ؤة ظذنعث 
قالغعنعدعن  ظألىص  قالغعنع  هايات  قارعشعحة:  كأز  ظةضةشضىحعلعرعنعث 
ظذ  بولغاحقا  ظئيتمعغان  لةنةت  تئخع  ظايال  حىنكع  ظاالاليدذ.  معراس 
ظعمام  ظةمما  بولعدذ.  كةتمعضةن  ظايرعلعص  تئخع  ظارعسع  ظعككعسعنعث 
قالغعنع  هايات  قارعشعحة:  كأز  ظةضةشضىحعلعرعنعث  ظذنعث  ؤة  شافعظعي 
ظألىص قالغعنعدعن معراس ظااللمايدذ. حىنكع ظةرنعث لةنةت ظئيتعشع بعلةن 
ظةر ـ خوتذن ظعككعسعنعث ظارعسع ظايرعلعص كةتكةن هئسابلعنعدذ.( ظعمام 
سةؤرعي، ظعمام ظةبذهةنعفة ؤة ظذالرنعث ظةضةشضىحعلعرع: لةنةت ظئيتعشقان 
ظةر ـ خوتذنالرنعث ظارعسعنع تاكع قازع ظايرعؤةتمعضعحة لةنةت ظئيتقانلعق 
سةؤةبع بعلةنال ظذ ظعككعسعنعث ظارعسع ظايرعلعص كةتمةيدذ، دئدع ؤة بذالر 
يذقعرعدا  كةلضةن  توغرعسعدا  ظئيتعشعش  لةنةت  قارعشعغا  بذ  ظأزلعرعنعث 
صاكعت  ـ  دةلعل  مةنعسعنع  تاشقعرع  هةدعسنعث  ظأتىلضةن  قعلعص  بايان 
قعلعص كةلتىردع. بذ هةقتة ظعمام ظةهمةددعن ظعككع خعل كأز قاراش رعؤايةت 

قعلعنغاندذر.«)1( 
ظايالعنعث  بعلةن  ظذنعث  قازع  ظةرنعث  ظئيتعشقان  لةنةت  بعلةن  ظايالع 
مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  ظايالع  ظعلضعرعمذ  ظايرعؤئتعشتعن  ظارعسعنع 
ظئرعضة  بعلةن  ظئيتعشقانلعق سةؤةبع  لةنةت  ظايال  ظأتكىزىشع هارامدذر. 
مةثضىلىككة هارام بولذص كئتعدذ. حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق 
دئضةن: »لةنةت ظئيتعشقان ظةر ـ خوتذنالر مةثضى بعر يةرضة كعلةلمةيدذ.« 
دارعي قذتنعي بذ هةدعسنع ظعبنع ظأمةر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( 
خوتذنالر  ـ  ظةر  ظئيتعشقان  »لةنةت  قعلدع:  رعؤايةت  شةكعلدة  بذ  دعن 
>تةنقعه<  كعلةلمةيدذ.«  يةرضة  بعر  مةثضى  كئيعن  كةتكةندعن  ظايرعلعص 
توغرعلعق  يوللعرع  قعلعنعش  رعؤايةت  »بذ،  ظاصتورع:  كعتابنعث  دئضةن 

دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر« دئدع.)2( 
يالغان  ظأزعنعث  كئيعن  بولغاندعن  ظئيتعشعص  لةنةت  ظةر  ظةضةر 
حاصلعغذحع  بوهتان  ظةر  هالدا  بذ  بولسا،  قعلغان  ظعقرار  ظئيتقانلعقعنع 

هئسابلعنعدذ ؤة ظذنعثغا بوهتان حاصلعغانلعقنعث جازاسع بئرعلعدذ. 
))(  »فةتهذلبارع«، 9 ـ توم، 447 ـ بةت.

)2(  »ظعظالظذسسىنةن«، )) ـ توم، 244 ـ بةت.
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ظةسكةرتعش: 

بعر ظايالنعث ظأز ظئرعدعن بولمعغان بالعنع يالغاندعن ظئرعمدعن بولغان 
باال، دةص ظعقرار قعلعشع هارامدذر. حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ هةقتة 
بعر  دئضةن: »قايسع  ؤاقتعدا مذنداق  ظايةتلعرع حىشكةن  ظئيتعشعش  لةنةت 
ظايال بعر قةؤمنعث صذشتعدعن بولمعغان بعر بالعنع )ظذالرنعث بالعسع، دةص( 
ظذالرنعث قاتارعغا كعرضىزسة، ظذ ظايال اهلل تاظاالنعث ظعلتعصاتعغا ظئرعشةلمةيدذ. 
اهلل تاظاال ظذنع هةرضعزمذ جةننةتكة كعرضىزمةيدذ. كعم قاراص تذرذص بالعسعغا 
تانسا، اهلل تاظاال قعيامةت كىنع ظأزعنع ظذنعثغا كأرسةتمةيدذ، ظذنع بذرذنقع 

ؤة كئيعنكعلةرنعث ظالدعدا رةسؤا قعلعدذ.« )1(    
كىحلةندىرعدذ:  ظايةتمذ  بذ  حىشكةن  توغرعسعدا  نةسةب  مةزمذننع  بذ 
»ظذالرنع ظاتعلعرعنعث ظعسعملعرع بعلةن حاقعرعثالر، بذ اهلل نعث دةرضاهعدا 
توغرعدذر، ظةضةر ظذالرنعث ظاتعلعرعنع بعلمعسةثالر، ظذ حاغدا ظذالر سعلةرنعث 
قعلعص  سةؤةنلعكتعن  سعلةر  دوستلعرعثالردذر،  قئرعنداشلعرعثالردذر،  دعنعي 
قعلغان  قةستةن  لئكعن  بولمايدذ،  ضذناه  هئح  سعلةرضة  ظعشالردا  سالغان 
ظعشعثالردا )سعلةرضة ضذناه بولعدذ(، اهلل ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، 

ناهايعتع مئهرعباندذر» )2( 

تةمعناتنعث بايانع

تةمعناتتعن ظةر ظايالعغا بئرعدعغان تاماق، كعيعم ـ كعحةك، ظأي تذتذص 
بئرعش ؤة بذنعثدعن باشقا تذرمذشنعث زأرىر ظعهتعياجلعرع كأزدة تذتذلعدذ. 
بعرسع  سةؤةبنعث  ظىح  ظارعسعدا  ظادةمنعث  بعر  يةنة  بعلةن  ظادةم  بعر 
تئصعلسا، ظذ ظادةمضة ظعككعنحع بعر ظادةمنعث تةمعناتعنع بئرعش الزعم بولعدذ. 
ظذ ظىح سةؤةب بولسا: ظةر ـ خوتذنحعلعق سةؤةبعدذر، ظذرذق ـ تذغقانحعلعق 
ظعضة  جانلعققا  بعر  ظوخشاش(  ظعضعلعرعضة  )هايؤانالرنعث  ؤة  سةؤةبعدذر 

بولغانلعق سةؤةبعدذر. 
))(  ظةبذداؤذد ؤة نةساظعي رعؤايعتع. 

)2(  بذ سىرة ظةهزاب 5 ـ ظايةت. 
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ظةر ـ خوتذنحعلعق سةؤةبع بعلةن بعر ظادةمضة ظعككعنحع بعر ظادةمنعث 
ظةرضة  ظأتكىنعمعزدةك  قعلعص  بايان  يذقعرعدا  بعز  بئرعشتعن  تةمعناتعنع 
بئرعش  تةمعناتعنع  ظايالنعث  تذتذلعدذ.  كأزدة  بئرعش  تةمعناتعنع  ظايالعنعث 
ظايال ظأزعنع ظةرضة تاصشذرذص ظةرنعث ظأيىضة يأتكىلىص كةلضةندعن تارتعص 
باشلعنعدذ. اهلل تاظاال ظةرنعث ظايالغا تةمعنات بئرعش هةققعدة مذنداق دئدع: 
»ظانعالر )بالعالرنع ظئمعتعش مذددعتعدة( تولذق ظئمعتمةكحع بولسا، تولذق 
 - يئمةك  بويعحة  قاظعدة  ظانعالرنع  ظاتعالر  الزعم.  ظئمعتعشع  يعل  ظعككع 
ظعحمةك ؤة كعيعم - كئحةك بعلةن تةمعنلةص تذرذشع كئرةك. كعشع صةقةت 
قولعدعن كئلعدعغان ظعشقعال تةكلعص قعلعنعدذ. ظانعنع بالعسع سةؤةبلعك زعيان 
الزعم.  تارتقذزماسلعق  زعيان  سةؤةبلعك  بالعسع  ظاتعنعمذ  تارتقذزماسلعق، 
مةسظذلعيةتنع  ظوخشاش  ظاتعغا  ؤارعسع  ظذنعث  كةتسة(  ظألىص  ظاتا  )ظةضةر 
قعلعش  رعظاية  هةقلعرعضة  ظذنعث  ؤة  بئرعش  نةصعقة  بولغذحعغا  ظانا  )يةنع 
قاتارلعقالرنع( ظأز ظىستعضة ظئلعشع كئرةك. ظةضةر ظاتا ظانا كئثعشعص )بالعنع 
ضذناه  بعر  هئح  ظذالرغا  بولسا،  ظايرعؤةتمةكحع  توشماستعنال(  يعل  ظعككع 
بولمايدذ. ظةضةر بالعلعرعثالرنع ظعنعكظانعالرغا ظئمعتمةكحع بولساثالر، قاظعدة 
بويعحة ظذالرنعث هةققعنع بةرسةثالرال سعلةرضة هئح ضذناه بولمايدذ. اهلل دعن 
)يةنع اهلل نعث ظةمرعضة مذخالعصةتحعلعك قعلعشتعن( قورقذثالر، بعلعثالركع، 

اهلل سعلةرنعث ظةمةلعثالرنع كأرىص تذرغذحعدذر» )1( 
بذ هةقتة ظةبذهىرةيرة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع 
ياخشع  ظةث  بئرعش  ظاشقاننع  هاجعتعدعن  »ظأزعنعث  قعلعدذ:  رعؤايةت 
سةدعقعدذر. ظىستىنكع قول )بةرضةن قول( ظاستعنقع قولدعن )ظالغان قولدعن( 
ياخشعدذر. بئرعشتة )ظايالعثغا ؤة ظذرذقـ  تذغقانلعرعثغا ظوخشاش( ظأزةثضة 
ياكع  بئرعسةن  ظعحمةك  ـ  يئمةك  ماثا  يا  ظايال:  باشال.  كعشعلةردعن  يئقعن 
مئنعث خئتعمنع بئرعسةن، دةيدذ. قذل: ماثا يئمةك ـ ظعحمةك بئرعص ظاندعن 
ظعشلةتكعن، دةيدذ. باال بولسا: مئنعث يئمةك ـ ظعحمعكعمنع بةرضعن، مئنع 

كعمضة تاشالص قويعسةن، دةيدذ.«؟
دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  يةنة  ظةبذهىرةيرة 
رعؤايةت قعلعدذ: »ظأزعنعث هاجعتعدعن ظاشقاننع بئرعش ظةث ياخشع سةدعقعدذر. 
يئقعن  ظأزةثضة  ظوخشاش(  تذغقانلعرعثغا  ـ  ظذرذق  ؤة  )ظايالعثغا  بئرعشتة 

))(  سىرة بةقةر 233 ـ ظايةت. 
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كعشعلةردعن باشال.« )1( 
دةيدذ:  مذنداق  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  هةجةر  ظعبنع 
»صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: >ظايال: يا ماثا يئمةك ـ ظعحمةك بئرعسةن 
ياكع مئنعث خئتعمنع بئرعسةن، دةيدذ< دئضةن سأزعنع ظةر كعشع صئقعرلعشعص 
ظايرعلعص  ظةردعن  ظايال  يئتعص  يةرضة  بئرةلمةيدعغان  تةمعناتعنع  ظايالعنعث 
كئتعشنع خالعسا، ظةر بعلةن ظايالنعث ظارعسع ظايرعؤئتعلعدذ، دئضةن قاراشتعكع 
ظالعمالر ظأزعنعث بذ قارعشعغا دةلعل ـ صاكعت قعلعص كةلتىردع. بذ قاراشتعكع 
مةزهةصعدعكعلةرضة  هةنبةلعي  ؤة  شافعظعي  )مالعكعي،  بولسا،  كعشعلةر 
ظوخشاش( كأص ساندعكع ظالعمالردذر. ظةمما كذصةدعكع ظالعمالر )يةنع هةنةفعي 
مةزهةصعدعكعلةر(: ظايال سةؤرع قعلعدذ، تةمعنات ظةرنعث ظىستىضة يىكلعنعدذ، 

دةيدذ.«)2( 
ظأمةر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: »صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم نةزعر جةمةتعنعث خورمعسعدعن سئتعص )ظذنعثدعن كعرعم بولغان 

صذلنع( خوتذن ـ بالعؤاقعلعرعنعث بعر يعللعق تةمعناتعغا ظاجرعتاتتع.«))(
بعز يذقعرعدا ظايال ظأزعنعث ؤة بالعؤاقعلعرعنعث تةمعناتع ظىحىن ظةرنعث 
مال ـ مىلكعدعن ظةرنعث رذخسعتعسعز نذرمال هالدا ظالسا بولعدذ، دةص بايان 
قعلعص ظأتتذق. بذ هةقتة ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق 
دئضةن ظعدع: ظذتبةنعث قعزع ؤة ظةبذسذفياننعث ظايالع بولغان هعندع صةيغةمبةر 
ظةبذسذفيان  صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل  ظع  كعرعص:  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث 
بعلدىرمةستعن  ظذنعث مئلعدعن ظذنعثغا  ظةضةر مةن  ظادةم.  بئخعل  ناهايعتع 
بعر نةرسة ظالمعسام، ظذ ماثا مئنعث تذرمذشعمغا ؤة ظوغلذمنعث تذرمذشعغا 
يةتكعدةك تةمعنات بةرمةيدذ. )ظةضةر مةن ظذنعثغا بعلدىرمةي ظذنعث مئلعدعن 
ظئلعؤالسام، ماثا ضذناه بوالمدذ؟ دئدع.( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم »ظذنعث 
مئلعدعن قاظعدة بويعحة سعزضة ؤة ظوغلذثعزغا يةتكىدةك ظئلعص ظعشلعتعث« 

دئدع.)4( 
ـ ظايالنعث تذرمذش ظةهؤالعغا  تةمعناتنعث قانحعلعك بولعدعغانلعقع ظةر 

))(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)2(  »فةتهذلبارع«، 9 ـ توم، )50 ـ بةت.

)3(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)4(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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قاراص بةلضعلعنعدذ. ظةضةر ظةرـ  خوتذنالر باي بولسا، ظةرضة ظايالع ظىحىن باينعث 
تةمعناتلعرعنع بئرعش الزعمدذر. ظةضةر ظةرـ  خوتذنالر صئقعر بولسا، ظةرضة ظايالع 
مةزهةصعدعكعلةرنعث  هةنةفعي  الزعم.  بئرعش  تةمعناتعنع  صئقعرنعث  ظىحىن 
ظعماملعرعدعن بولغان ظعمام كةرخعي: »تةمعناتنع بةلضعلةشتة )ظةر ـ خوتذن 
قارعلعدذ«  ظةهؤالعغا  ظةرنعث  صةقةت  ظةمةس(  ظةهؤالعغا  ظعككعسعنعث  هةر 
دئدع. بذ هةم ظعمام شافعظعينعث كأز قارعشعدذر. حىنكع اهلل تاظاال مذنداق 
يارعشا  بايلعقعغا  ظأزعنعث  بالعسعنع(  ؤة  )ظايالعنع  ظادةم  »باي  دئدع: 
تةمعنلعسذن، رعزقع تار قعلعنغان ظادةم اللةنعث ظذنعثغا بةرضعنعضة يارعشا 
تةمعنلعسذن )يةنع هةر ظادةم ظأزعنعث ظعقتعسادعي ظةهؤالعغا يارعشا خعراجةت 
قعلعدذ  تةكلعص  ظعشقعال  يئتعدعغان  تاقعتع  صةقةت  ظعنساننع  اللة  قعلسذن(. 
اللة  )يةنع صئقعر ظادةمنع باينع تةكلعص قعلغان ظعشقا تةكلعص قعلمايدذ(، 
قعيعنحعلعقتعن كئيعن ظاسانلعقنع بئرعدذ )يةنع صئقعرلعقتعن كئيعن بايلعقنع 

بئرعدذ()2(»)1( 
دئدع:  مذنداق  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظابعدعن  ظعبنع 
»هةنةفعي مةزهةصعدعكع كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن صةقةت ظةرنعث ظةهؤالع 
ظعمام  قارعشعدذر.  كأز  ظالعمالرنعث  كأصلعضةن  بذ  مانا  تذتذلعدذ.  كأزدة 
كعتابنعث  دئضةن  ظةلبةداظعظ<  ؤة  >ظةتتأهصة  دئضةن.  شذنداق  مذهةممةدمذ 
ظاصتورلعرعمذ: بذ توغرا قاراشتذر، دئضةن. >ظةلبةهرع< دئضةن كعتابتا مذنداق 
ظايالع  ظةرضة  بولسا،  باي  خوتذنالر  ـ  ظةر  ظةضةر  ظالعمالر  قعلعنعدذ:  بايان 
خوتذنالر  ـ  ظةر  ظةضةر  الزعملعقع،  بئرعشعنعث  تةمعناتلعرعنع  باينعث  ظىحىن 
صئقعر بولسا، ظةرضة ظايالع ظىحىن صئقعرنعث تةمعناتعنع بئرعشعنعث الزعملعقع 
هةققعدة بعرلعككة كةلدع. لئكعن ظذالر ظةضةر ظةرـ  خوتذنالرنعث بعرع باي يةنة 
بعرع صئقعر بولغان ؤاقتعدا، قايسعسعنعث ظةهؤالعغا قارعلعدعغانلعقع هةققعدة 
ظعختعالصلعشعص قالدع، بذ هالدا كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن ظةرنعث ظةهؤالع 
ظةر  )يةنع  ظةهؤالدا  ظعككع  هةر  صةتعؤادا:  بئرعلضةن  ظةمما  تذتذلعدذ.  كأزدة 
ـ خوتذننعث هةر ظعككعسع باي بولغان ظةهؤال بعلةن بعرع باي بولذص يةنة 
بعرع صئقعر بولغان ظةهؤالدا( باي بعلةن صئقعرنعث ظارعسعدعكع بعر ظادةمنعث 

))(  سىرة تاالق 7 ـ ظايةت. 
)2(  »ظةلهعداية«، 2 ـ توم، 39 ـ بةت.
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تةمعناتع بئرعلعدذ، دئيعلضةن«)1(
هأكىم  بئرعشكة  تةمعناتعنع  صئقعرنعث  ظايالعغا  ظةرضة  بعر  صئقعر  قازع، 
داؤا  قازعغا  ظىستىدعن  ظئرعنعث  ظايال  ؤة  بولغان  باي  ظةر  كئيعن  قعلغان، 
قعلغان بولسا، قازع ظةرنع شذ ؤاقعتتعن باشالص ظايالعغا باينعث تةمعناتعنع 

بئرعشكة بذيرذيدذ. 
ظذنعماي  ضعصعضة  ظئرعنعث  بولذص  ظايال  قعلعدعغان  سةركةشلعك  ظايال 
كةلضعحة  قايتعص  ظأيضة  ظايال  تاكع  ظةرضة  بولسا،  كةتكةن  حعقعص  ظأيدعن 
ظذنعث تةمعناتعنع بئرعش الزعم ظةمةس. ظذؤال قعلعنعص تىرمعضة تاشلعنعص 
قالغان ظايال بولسعمذ، ظةرضة تىرمعضة تاشلعنعص قالغان ظايالعنعث تةمعناتعنع 
قالغان  سولذنذص  تىرمعسعضة  صادعشاهنعث  ظةر  ظةضةر  ظةمةس.  الزعم  بئرعش 

بولسا، ظةردعن ظايالعنعث تةمعناتعنع بئرعش ؤةزعصعسع حىشىص كئتعدذ.)2(

ظعشلةيدعغان ظايالنعث تةمعناتع هةققعدة

ظةضةر بعر ظايال ظأينعث سعرتعدا بعر يةردة ظعشلعسة، ظذنعث تةمعناتعنع 
رعؤايةتكة  كىحلىكرةك  كئتةمدذ؟  حىشىص  ظىستىدعن  ظئرعنعث  بئرعش 
ظاساسالنغاندا، ظايال ظةضةر ظةرنعث رذخسعتع بعلةن ظعشلعضةن بولسا، ظذنعث 
تةمعناتع ظةرنعث ظىستىدعن حىشىص كةتمةيدذ. ظةمما ظايال ظةرنعث رذخسعتعسعز 
ظعشلعضةن بولسا، خذددع سةركةشلعك قعلعدعغان ظايالنعث تةمعناتع حىشىص 

كةتكعنعدةك ظذ ظايالنعث تةمعناتعمذ ظةرنعث ظىستىدعن حىشىص كئتعدذ. 
بعلةن  هأكىم  قعلعنغان  بايان  يذقعرعدا  كعتابتا:  دئضةن  >ظةلمذجتةبا< 
كىنعمعزدة دذح كئلعؤاتقان مةسعلعنعث جاؤابعنع ظالدذق. شذنعثغا ظاساسةن 
قئشعدا  ظةرنعث  كئحعسع  ظعشلةيدعغان،  يئرعدة  ظعش  ظأزعنعث  كىندىزدة 
ظايالنعث  ظذ  ظادةمضة  ظأيلةنضةن  بعلةن  ظايال  بعر  كةسعصكار  بولعدعغان 
>نةهرع<  لئكعن  قعلعنغان.  بايان  دةص  ظةمةس،  الزعم  بئرعش  تةمعناتعنع 
دئضةن كعتابنعث ظاصتورع: »>ظةلمذجتةبا< دئضةن كعتابتا بايان قعلعنغان بذ 
هأكىمضة بعر قاراص بئقعشقا توغرا كئلعدذ. حىنكع ظذ ظايال )ظعش يئرعدة( 
ظأزعنعث مةنصةظةتع ظىحىن ظعشلةيدعغان بولغاحقا، ظذ ظايال ظعشلةشكة سةؤةب 

))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 645 ـ بةت.

)2(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 647 ـ بةت.
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تئصعلغان ظايال هئسابلعنعدذ« دةيدذ.
صذرذقع  ؤة  قعلعشتعن  ظعشالرنع  ظعضعرعدعغان  يذث  ظايالعنع  ظةرنعث، 
بار.  هةققع  توسذش  يئيعشعدعن  نةرسعلةرنع  بئرعدعغان  ظةزعيةت  ظادةمضة 
ؤة  ظئمعتعش  بالعسعنع  باشقعالرنعث  ظأزعنع  ظايالعنعث  يةنة  ظةر  شذنعثدةك 
ظذنع تةربعيلةص بئرعش ظىحىن ظعجارعضة قويذشتعن توسااليدذ. حىنكع بذ ظعش 
ظةرنعث ظايالنعث ظىستىدعكع هةققعضة دةخلع يةتكىزعدذ. حىنكع ظايالنعث باال 
ظئمعتعشع ؤة ظذنعث ظىحىن سةهةر تذرذشع ظايالنع حارحعتعدذ. بذ، ظايالنعث 
سألعتعدعن كئتعشكة سةؤةب بولعدذ. ظايالنعث سألةتلعكع ظةرنعث هةققعدذر. 
شذنعث ظىحىن ظةرنعث ظةضةر ظايال ظأزعنعث سألعتعضة دةخلع يةتكىزىدعغان 
هةققع  توسذش  قعلعشتعن  ظعشنع  ظذ  ظذنع  بولسا،  قعلماقحع  ظعشنع  بعرةر 

بار. 
ظةضةر ظايال ظأي ظعحعدة تاماق ظئتعش، نان يئقعش ؤة كعيعمـ  كئحةكلةرنع 
ظايال  ظذ  ظةضةر  تارتسا،  باش  قعلعشتعن  ظعشلعرعنع  ظأي  ظوخشاش  يذيذشقا 
)ظةسلعدعمذ ظأيعدة( ظعش قعلمايدعغان ظايال بولسا ياكع ظذ ظعشالرنع بعرةر 
ظئلعص  تاماق  تةييار  ظايالعغا  ظةر  بولسا،  قعلمعغان  بعلةن  سةؤةبع  كئسةل 
قعلعدعغان  ظعشالرنع  شذ  ظأيعدة(  )ظةسلعدة  ظايال  ظذ  ظةضةر  الزعم.  بئرعش 
ؤة ظذ ظعشالرنع قعلعشمذ قولعدعن كئلعدعغان بولسا، ظايالعغا تةييار تاماق 
ظئلعص بئرعش ظةرضة الزعم ظةمةس. ظةضةر ظايال ظعناؤةتلعك ؤة يىز ظابرويلذق 
ظاظعلعنعث قعزع بولسعمذ مةزكذر ظعشالرغا ظوخشاش ظأي ظعشلعرعنع قعلغانلعقع 
ظىحىن ظئرعدعن ظعش هةققع تةلةص قعلعشع توغرا ظةمةس. حىنكع ظايالنعث شذ 
ظعشالرنع قعلعشع بعر دعنعي مةجبذرعيتعدذر. حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب بعلةن دذنيادعكع ظايالالرنعث ظةث هأرمةتلعكع بولغان 
صاتعمةنعث ظارعسعدا ظعش بألىص ظةلعغا ظأينعث سعرتعدعكع ظعشالرنع قعلعشنع 

ؤة صاتعمةضة ظأينعث ظعحعدعكع ظعشالرنع قعلعشنع بذيرذغان.)1( 
هةدعستة مذنداق رعؤايةت قعلعنعدذ: )صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قعزع 
بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  صاتعمة  بولغان(  ظايالع  ظةلعنعث  ؤة 
)ظأيدة ياغذنحاقتا( ظذن تارتعشتعن قولع تئلعص هالعدعن دةرت ظئيتعش ظىحىن 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كئلعدذ. )صاتعمة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن 

))(  »ظةددذررذلمذختار«، 2 ـ توم، 648 ـ بةت.

386387

تەمىناتنىڭ بايانىتەمىناتنىڭ بايانى



386387

رازع بولسذن!( ضة، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا بعر قذلنعث كةلضةنلعك خةؤعرع 
يةتكةن ظعدع.( لئكعن صاتعمة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن ظذحرعشالمايدذ. 
ضة  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظاظعشة  ضئصعنع  بعلةن  شذنعث  ظذ 
بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظاظعشة  كئلعدذ.  قايتعص  قويذص  دةص 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم صةيدا بولذص كةلضةندة، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا 
رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظةلع  يةتكىزعدذ.  ضةصلعرعنع  دئضةن  صاتعمةنعث 
بعز  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بعلةن  شذنعث  دةيدذ:  مذنداق  بولسذن!( 
كةلدع.  قئشعمعزغا  بعزنعث  ؤاقتعدا  بولغان  كعرعص  ظورذنلعرعمعزغا  يئتعص 
ظورذنلعرعمعزدعن  ظىحىن(  كةلضةنلعكع  ظةلةيهعسساالمنعث  )صةيغةمبةر  بعز 
ظورنعثالردعن  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظعدذق.  تةمشةلضةن  ظىحىن  قوصذش 
ظولتذردع.  ظارعسعدا  صاتعمةنعث  بعلةن  مةن  كئلعص  دةص  معدعرلعماثالر، 
توثغان  صذتلعرعنعث  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  قورسذقذمدا  مةن  هةتتا 
ظةسعرعنع هئس قعلدعم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعزضة: مةن ظعككعثالرنع 
ظادةمدعنمذ(  نةرسعدعنمذ )يةنع ظعشلةيدعغان  قعلغان  تةلةص  سعلةر مةندعن 
ياخشعراق بعر ظعشقا باشالص قويمايمذ، دةص مذنداق دئدع: »سعلةر ظذخالش 
ظئيتعثالر،  تةكبعر  دةص(  ظةكبةر  )اهلل  قئتعم   (( كةلضةندة  ظورذنغا  ظىحىن 
)) قئتعم )سذبهانةلاله دةص( تةسبعه ظئيتعثالر، )) قئتعم )ظةلهةمدذلعلاله 
ظعشلةص  )سعلةرضة  ظىحىن  سعلةر  بذ  مانا  دئدع.  ظئيتعثالر«  هةمدذ  دةص( 

بئرعدعغان( خعزمةتحعدعنمذ ياخشعدذر.)1( 
صةيغةمبةر  بعز  ظالعمالر:  »بةزع  دئدع:  مذنداق  بةتتال  ظعبنع 
ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  صاتعمة  قعلعشنع  ظعشلعرعنع  ظأي  ظةلةيهعسساالمنعث 
ظةسةرنعث  بعرةر  هةققعدة  بةرضةنلعكع  قعلعص  تةقسعم  ضة  بولسذن!(  رازع 
تاظاال  )اهلل  ظةلع  )يةنع  ظعش  ظارعسعدا  ظذالرنعث  بعلمةيمعز.  كةلضةنلعكعنع 
ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نعث سعرتنعث ظعشلعرعنع قعلعشع ؤة صاتعمة )اهلل 
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نعث ظأينعث ظعشلعرعنع قعلعشع( ظذالرنعث 
بعر ـ بعرعضة بولغان ياخشع مذظامعلعسدعن ؤة ضىزةل ظةخالقلعرعدعن كئلعص 
ظعشقا سئلعش هئحقانداق  بعرةر  ظايالنع مةجبذرعي هالدا  ظةمما  حعققاندذر. 
هةممة  ظايالنعث  ظالعمالر  بارلعق  ظةكسعحة  ظعشتذر.  بعر  يوق  ظاساسع 
ظعشلعرعنعث ظةرنعث ظىستعدة بولذدعغانلعقع هةققعدة بعرلعككة كةلضةندذر، 

))(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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دةيدذ.«)1(
ظايالنعث  ظةر  ظةضةر  قازع،  ظأتكىنىمعزدةك  قعلعص  بايان  يذقعرعدا  بعز 
خوتذننعث  ـ  ظةر  قالسعمذ  حىشىص  دةرعجعضة  بئرةلمةيدعغان  تةمعناتلعرعنع 
ظارعسعنع ظايرعؤةتمةيدذ. شذنعثدةك قازع يةنة ظةضةر ظةر يوق بولذص كئتعص 
ظايال قئنعلعص قالعدعغان هالغا حىشىص قالسعمذ ظةر ـ خوتذننعث ظارعسعنع 
ظايرعؤةتمةيدذ. ظةمما ظعمام شافعظعي )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( 
ياكع  قالغان  كئلعص  هالةتكة  بئرةلمةيدعغان  تةمعناتلعرعنع  ظايالعنعث  ظةر 
ـ  ظةر  ؤاقتعدا  قالغان  ظةهؤالغا حىشىص  قعيعن  ظايال  كئتعص  بولذص  يوق  ظةر 
خوتذننعث ظارعسعنع ظايرعؤئتعشنع توغرا دةص قارايدذ. يةنع ظعمام شافعظعينعث 
كأز قارعشع بويعحة: ظةر بعر يةرضة كةتمةي ظايالنعث قئشعدا بولسعمذ ظةضةر 
ظةر ظايالعنعث تةمعناتلعرعنع بئرعشتعن ظاجعزكةلضةن ؤاقتعدا، شذنعثدةك ظةر 
يوق بولذص كئتعص ظايال قعيعن ظةهؤالغا حىشىص قالغان ؤاقتعدا، قازع ظةر ـ 

خوتذنالرنعث ظارعسعنع ظايرعؤئتعدذ.)2(  

بعر ظادةمضة ظذرذق ـ تذغقانحعلعق سةؤةبع بعلةن ظعككعنحع بعر ظادةمنعث 

تةمعناتعنع بئرعشعنعث الزعم ظعكةنلعكع توغرعسعدا

يةتمعضةن  باالغةتكة  ظأتكىنىمعزدةك  قعلعص  بايان  يذقعرعدا  بعز       
كعحعك بالعالرنعث تةمعناتلعرعنع بئرعش دادعنعث مةجبذرعيتعدذر. حىنكع بعر 
ظادةمنعث  بعر  هئسابلعنعدذ. شذثا  صارحعسع  بعر  ظذنعث  بالعسع  ظعنساننعث 
بالعسعغا تةمعنات بةرضةنلعكع خذددع ظأزعضة تةمعنات بةرضعنعضة ظوخشاشتذر. 
بذ، ظةضةر كعحعك بالعنعث ظأزعضة تةؤة مال ـ مىلكع بولمعسا، ظةهؤال شذنداق 
بذ  بولسا،  مىلكع  ـ  مال  تةؤة  ظأزعضة  بالعنعث  كعحعك  ظةضةر  ظةمما  بولعدذ. 
هالدا ظذنعث تةمعناتلعرع ظذنعث ظأزعنعث مال ـ مىلكعدعن بئرعلعدذ. حىنكع 
ظةسلع قاظعدة بعر ظعنساننعث تةمعناتلعرع مةيلع ظذ كعحعك بولسذن مةيلع 

حوث بولسذن ظذنعث مال ـ مىلكعدعن بئرعلعشع الزعمدذر.
ظأز  لئكعن  يةتكةن،  باالغةتكة  »ظالعمالر  دئدع:  مذنداق  مذنزعر  ظعبنع 
ظالدعغا مالـ  مىلكع ياكع بعرةر هأنىرع يوق بالعنعث تةمعناتعنع )دادعسعنعث 

))(  »فةتهذلبارع«، 9 ـ توم، 507 ـ بةت.

)2(  »فةتهذلبارع«، 2 ـ توم، 656 ـ بةت.
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بعر  قالدع.  ظعختعالصلعشعص  هةققعدة  بةرمةيدعغانلعقع(  ياكع  بئرعدعغانلعقع 
قعسعم ظالعمالر: بالعالر مةيلع باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بولسذن مةيلع حوث 
بولسذن مةيلع ظوغذل بولسذن مةيلع قعز بولسذن، ظةضةر ظذالرنعث ظأزلعرعضة 
تةؤة مالـ  مىلكع بولمعسا، ظذالرنعث تةمعناتلعرع دادعسعنعث ظىستىضة بولعدذ، 
دةيدذ. كأص ساندعكع ظالعمالر: ظةضةر بالعالر ظوغذل بولسا باالغةتكة يةتكةنضة 
بئرعش  تةمعناتلعرعنع  ظذالرنعث  قةدةر  بولغانغا  ياتلعق  بولسا  قعز  قةدةر، 
دادعنعث ظىستىضة بولعدذ. ظةضةر ظذالر شذ هالةتكة يئتعص بولغاندعن كئيعن 
ظذالرنعث تةمعناتلعرعنع بئرعش دادعنعث مةجبذرعيتع ظةمةستذر. لئكعن ظةضةر 
كئسةلضة  قعلعدعغان  داؤام  مذددةت  ظذزذن  كئيعنمذ  يةتكةندعن  باالغةتكة  باال 
ضعرعصتار بولذص قالغان بولسا، بذ هالدا ظذ بالعنعث تةمعناتع دادعنعث ظىستىضة 
بولعدذ. ظةضةر بالعالرنعث ظأزلعرعضة تةؤة مالـ  مىلكع بولسا، دادعنعث ظذالرنعث 
ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  شافعظعي  ظعمام  ظةمةس.  الزعم  بئرعش  تةمعناتلعرعنع 
هأكمعمذ شذنعثغا  نةؤرعلةرنعث  بولغان  تةرةصتعن  ظوغذل  قعلسذن!(  رةهمةت 

ظوخشاش بولعدذ، دئضةن قاراشتعدذر.
بعر ظادةم كةينعدة بعر نةححة بالعنع قالدذرذص قويذص ظألىص كةتكةن ؤة 
ظذالرغا هئحقانداق مال ـ مىلىك قالدذرمعغان بولسا، ظذالرنعث تةمعناتلعرع 
دألةت خةزعنعسعدعن بئرعلعدذ. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »مةن 
مأمعنلةرضة ظذالرنعث نةصسعلعرعدعنمذ يئقعنمةن. شذثا مأمعنلةرنعث ظعحعدعن 
ظألىص كئتعص مال ـ دذنيا قالدذرذص قويذص كةتكةن بولسا، ظذ مال ـ دذنيانع 
ؤة  كةتكةن(  قالدذرذص  دذنيا  ـ  )مال  كعمكع  ظالعدذ.  معراسخذرلعرع  ظذنعث 
معراسخذر قالدذرمعغان بولسا، ظذنعث مالـ  دذنياسع بعزضة )يةنع دألةتلةتنعث 

خةزعنعسعضة تاشلعنعدذ.(« )1( 
بعر ظادةمنعث ظاتاـ  ظانعلعرع ياكع حوث دادا ؤة حوث ظانعلعرع صئقعر بولسا، 
ناؤادا ظذالر باشقا دعندا بولغان تةقدعردعمذ ظذالرنعث تةمعناتلعرعنع بئرعش 
ظذ ظادةمنعث ظىستىضة بولعدذ. حىنكع اهلل تاظاال مذنداق دئدع: »ظةضةر ظاتا 
-ظاناث سئنع سةن بعلمةيدعغان نةرسعنع ماثا شئرعك كةلتىرىشكة زورلعسا، 
ظذالرغا ظعتاظةت قعلمعغعن، ظذالرغا دذنيادا ياخشع مذظامعلعدة بولغعن )يةنع 
دعنعثغا زعيان يةتمةيدعغان ظاساستا ياخشعلعق قعلغعن(، ماثا تاظةت بعلةن 
قايتقان ظادةمنعث يولعغا ظةضةشكعن، ظاندعن مئنعث دةرضاهعمغا قايتعسعلةر، 

))(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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سعلةرضة قعلمعشعثالرنع ظئيتعص بئرعمةن» )1( بعر بالعنعث ظاتا ـ ظانعسعنع 
ظاح مذهتاج هالدا تاشالص قويذص ظأزعنعث راهةت ـ صاراغةتتة ياشعشع ياخشع 
ظعش ظةمةس. حوث دادا ؤة حوث ظانعالرنعث هأكمعمذ ظاتا ـ ظانعنعث هأكمعضة 
شذثا  سانعلعدذ.  قاتارعدعن  ظانعالرنعث  ـ  ظاتا  ظذالرمذ  حىنكع  ظوخشاشتذر. 
دادا بولمعغان هالةتلةردة حوث دادا دادعنعث ظورنعدا تذرعدذ. حىنكع حوث دادا 
ؤة حوث ظانعالرمذ خذددع ظذ بالعنعث ظاتا ـ ظانعسعغا ظوخشاشال ظذ بالعنعث 

دذنياغا كئلعشعضة سةؤةبكار بولغان كعشعلةردذر. 
بعر بالعنعث، ظاتا ـ ظانعسعنعث، حوث دادعلعرعنعث ؤة حوث ظانعلعرعنعث 
تةمعناتعنع بئرعش ظىحىن ظذالرنعث صئقعر بولذشلعرع شةرت قعلعندع. حىنكع 
بعر ظادةم مال ـ مىلكع بار ظادةم بولسا، ظذ ظأزعنعث تةمعناتعنع ظأزعنعث مال 
ـ مىلكعدعن قعلغانلعق باشقعالرنعث مال ـ مىلكعدعن قعلغانلعققا قارعغاندا 
ياخشعدذر. ظاتاـ  ظانعالرنعث، حوث دادا ؤة حوث ظانعالرنعث باشقا دعندا بولذشع 
بعز  دةلعلعنع  بذنعث  بواللمايدذ.  توسالغذ  بئرعشكة  تةمعناتلعرعنع  ظذالرنعث 

يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتتذق.
بعز بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، باشقا ـ باشقا 
دعندا بولسعمذ بعر ظادةمنعث ظايالعغا، ظاتاـ  ظانعسعغا، حوث دادعلعرعغا ؤة حوث 
ظانالعرعغا، بالعلعرعغا ؤة نةؤرعلعرعضة تةمعنات بئرعشع الزعمدذر. باشقا دعندا 
بولسعمذ ظايالغا تةمعنات بئرعشنعث  الزعم بولذشع ظةر ـ خوتذنلذق ظاالقعنعث 
ظاتا  بولذشع  الزعم  بئرعشنعث  تةمعنات  باشقعالرغا  ظةمما  بعلةندذر.  سةؤةبع 
ـ بالعلعق بولغانلعقع سةؤةبع بعلةندذر. بعر ظادةمنعث ظاتا ـ ظانعسغا ياكع 
بةرضةنلعك  تةمعنات  بالعؤاقعلعرعغا  ياكع  ظانعسعغا  حوث  ؤة  دادعسعغا  حوث 
)تةمعنات  ظةضةر  لئكعن  هئسابلعنعدذ.  بةرضةنلعك  تةمعنات  ظأزعضة  خذددع 
بئرعدعغان ظادةم مذسذلمان( ظةمما ظذالر ظارعسعدا مذسذلمانالر بعلةن ظذرذش 
بار كاصعرالردعن بولسا، مذسذلمان ظادةمضة ظذالرنعث تةمعناتعنع بئرعش الزعم 
بولمايدذ. ظةضةر ظذالر مذسذلمانالردعن رذخسةت ظئلعص مذسذلمانالرنعث ظعحعدة 
ياشاؤاتقان ظادةملةر بولسعمذ ظذالر مذسذلمانالر بعلةن ظذرذش قعلعؤاتقان كاصعر 
بئرعشع  تةمعنات  ظذالرغا  بالعنعث  مذسذلمان  ظىحىن  بولغانلعقع  قةؤمعدعن 
توغرا ظةمةس. حىنكع بعز مذسذلمانالر بعلةن دعن ظىحىن ظذرذش قعلعؤاتقان 
قعلعشعمعزدعن  ياخشعلعق  ظذالرغا  ؤة  تذتذشعمعزدعن  دوست  كاصعرالرنع 

))(  سىرة لذقمان 5) ـ ظايةت. 
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حةكلةندىك. بذ هةقتة اهلل تاظاال مذنداق دئدع: »)كذففارالردعن( سعلةر بعلةن 
ظذرذش قعلمعغان ؤة سعلةرنع يذرتذثالردعن هةيدةص حعقارمعغانالرغا كةلسةك، 
اللة ظذالرغا ياخشعلعق قعلعشعثالردعن، ظذالرغا ظادعل بولذشذثالردعن سعلةرنع 
توسمايدذ، شىبهعسعزكع، اللة ظادعلالرنع دوست تذتعدذ. اللة دعن ظىحىن سعلةر 
بعلةن ظذرذشقان، سعلةرنع يذرتذثالردعن هةيدةص حعقارغان ؤة سعلةرنع هةيدةص 
توسعدذ،  سعلةرنع  تذتعشعثالردعن  دوست  ياردةملةشكةنلةرنع  حعقعرعشقا 

كعمكع ظذالرنع دوست تذتعدعكةن، ظذالر زالعمالردذر» )1(  
هةدعستة مذنداق بايان قعلعندع: ظةبذبةكرعنعث قعزع ظةسما )اهلل تاظاال 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  دةيدذ:  مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن 
زامانعدا ظانام مئنع زعيارةت قعلعص كةلدع. ظذ كاصعر ظعدع. شذنعث بعلةن مةن 
قانداق قعلعشعم كئرةكلعكع هةققعدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن سوراص: 
ظعضةن.  كةلضةن  قعلعص  تةما  قعلعشعمنع  ياخشعلعق  مئنعث  قئشعمغا  ظانام 
ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دئدعم.  قعلسام بوالمدذ؟  ياخشعلعق  ظانامغا  مةن 

»شذنداق قعلعث، ظانعثعزغا ياخشعلعق قعلعث« دئدع.)2( 
مانا بذ ظعسالم دعنعنعث صرعنسعصلعرعنعث ناهايعتع ظئسعل ظعكةنلعكعنع 

ؤة ظذ صرعنسعصلةرنعث ظعنسانصةرؤةر ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
ظعبنع هةجةر )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( ظةلخعتابعينعث مذنداق 
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »مانا بذ هةدعس كاصعر ظذرذقـ  تذغقانالرنعثمذ 
خذددع مذسذلمان ظذرذقـ  تذغقانالرغا ظوخشاش مالـ  دذنيا بئرعشكة ظوخشاش 
بئرعدذ.  كأرسعتعص  بولعدعغانلعقعنع  قعلعنسا  ياخشعلعق  بعلةن  ظعشالر 
بذنعثدعن يةنة ظةضةر باال مذسذلمان بولسعمذ كاصعر ظاتاـ  ظانعالرنعث تةمعناتع 
بالعنعث ظىستىضة بولعدعغانلعقع حعقعص تذرعدذ. كاصعر ظاتا ـ ظانا ؤة ظذرذق ـ 
تذغقانالرغا ياخشعلعق قعلعشقا بولعدعغانلعقنعث بعر شةرتع بولسا، ظذالرنعث 
مذسذلمانالر  بةلكع  بولماي  قةومدعن  قعلعؤاتقان  ظذرذش  بعلةن  مذسذلمانالر 
بعلةن ظارعسعدا ظذرذش قعلماي تعنح ظأتىشكة كئلعشعم بار قةؤمدعن بولعشع 

الزعمدذر.« 
ظذرذش  بعلةن  مذسذلمانالر  ظايةت  قعلعنغان  بايان  يذقعرعدا  كئلعص  يةنة 

))(  سىرة مذمتةهعنة 8 ــــ 9 ـ ظايةتلةر.  
)2( ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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قعلعؤاتقان قةومدعن ظةمةس مذسذلمانالر بعلةن ظارعسعدا ظذرذش قعلماي تعنح 
ظأتىشكة كئلعشعم بار كاصعر ظاتاـ  ظانعالرغا ياخشعلعق قعلسا بولعدعغانلعقعنع 
قةومدعن  قعلعؤاتقان  ظذرذش  بعلةن  مذسذلمانالر  ظةمما  بئرعدذ.)1(  كأرسعتعص 
بولغان ظاتاـ  ظانعالرغا ياخشعلعق قعلعشقا بولمايدذ. حىنكع )ظوالرغا ياخشعلعق 

قعلعش ظةمةس( ظذالر بعلةن ظذرذش قعلعش صةرزدذر.)2(
ظاتا  كاصعر  توغرا كئلعدذكع،  ظأتىشكة  قعلعص  بايان  يةردة شذنع  بذ  بعز 
ظىحىن  قعلعش  ياخشعلعق  ياكع  تةمعنات  تذغقانالرغا  ـ  ظذرذق  ؤة  ظانعغا  ـ 
بئرعلعدعغان صذل ـ مالالر زاكات ماللعرعدعن بولماسلعقع الزعم. حىنكع زاكات 

ماللعرع صةقةت مذسذلمانالرغعال بئرعلعدذ. 
بعر مذسذلماننعث خعرعستعيان قئرعندعشع بولسا، ظذ مذسذلمانغا ظذنعث 
بعلةن  معراس  ظعشع  تةمعنات  حىنكع  ظةمةس.  الزعم  بئرعش  تةمعناتعنع 
ظاالقعداردذر. حىنكع اهلل تاظاال مذنداق دئدع: »ظاتعالر ظانعالرنع قاظعدة بويعحة 
يئمةك - ظعحمةك ؤة كعيعم - كئحةك بعلةن تةمعنلةص تذرذشع كئرةك. كعشع 
صةقةت قولعدعن كئلعدعغان ظعشقعال تةكلعص قعلعنعدذ. ظانعنع بالعسع سةؤةبلعك 
زعيان تارتقذزماسلعق، ظاتعنعمذ بالعسع سةؤةبلعك زعيان تارتقذزماسلعق الزعم. 
مةسظذلعيةتنع  ظوخشاش  ظاتعغا  ؤارعسع  ظذنعث  كةتسة(  ظألىص  ظاتا  )ظةضةر 
قعلعش  رعظاية  هةقلعرعضة  ظذنعث  ؤة  بئرعش  نةصعقة  بولغذحعغا  ظانا  )يةنع 
قاتارلعقالرنع( ظأز ظىستعضة ظئلعشع كئرةك» ))( باشقا دعندعكع ظادةم باشقا 
دعندعكع ظادةمدعن )ظذرذق ـ تذغقان بولغان تةقدعردعمذ( معراس ظااللمايدذ. 
بذ هةقتة ظذسامة ظعبنع زةيد )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( صةيغةمبةر 
»مذسذلمان  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث 

كاصعردعن معراس ظااللمايدذ. كاصعر مذسذلماندعن معراس ظااللمايدذ.« )4( 
شذنعثدةك يةنة مةهرةم كئلعدعغان ظذرذق ـ تذغقانغا مةيلع ظذ باالغةتكة 
يةتمعضةن كعحعك بولسذن مةيلع حوث بولسذن تةمعنات بئرعش ؤاجعص بولعدذ. 
ظذزذن  ظذنعث  شةرتع  بعر  بئرعشنعث  تةمعنات  تذغقانغا  ـ  ظذرذق  شذنعثدةك 
بولذص  كأر  ياكع  بولغانلعقع  ضعرعصتار  كئسةلضة  قعلعدعغان  داؤام  مذددةت 

))(  »فةتهذلبارع«، 5 ـ توم، 234 ـ بةت.
)2(  >روهذلمةظانعي<، 28 ـ توم، 75 ـ بةت.

)3(  سىرة بةقةر 233 ـ ظايةت. 
)4(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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قالغان  قعاللمايدعغان هالةتكة كئلعص  بعرةر ظعش  بعلةن  قالغانلعقع سةؤةبع 
مذهتاج بولذشع الزعمدذر. 

ظذرذق ـ تذغقان بولمعسعمذ بعر ظادةمضة صذل ـ مال بعلةن ياردةم قعلعنعش 
ظىحىن ظذنعث ظعهتعياجلعق بولذشع ياكع باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بولذشع، 
ياكع ظايال كعشع بولذشع الزعمدذر. ظةمما ظاتا ـ ظانعنعث ظعشع بذ قاظعدعنعث 
ظعحعضة كعرمةيدذ. ظاتا ـ ظانعنعث بعرةر ظعش قعلعص تذرمذشعنع ظأتكىزىشكة 
كىحع يةتسعمذ هةتتا ظذالر ظعش قعلعمعز، دةص قعينعلعص قالماسلعقع ظىحىن 
ظذالرنعث  ظانعسعنع  ـ  ظاتا  باال  الزعمدذر.  بئرعشع  تةمعنات  بالعنعث  ظذالرغا 
ساقلعشع  قئلعشتعن  حىشىص  هالةتكة  تارتعدعغان  قعيعنحعلعقعنع  تذرمذش 
الزعم. شذثا بالعغا ظاتاـ  ظانعسع بعرةر ظعش قعلعص تذرمذشعنع قامدعيااليدعغان 

دةرعجعدة بولسعمذ، ظذالرنعث تةمعناتعنع بئرعش ؤاجعب بولعدذ.)1( 
دةرعجعدة  قامدعيااليدعغان  تذرمذشعنع  قعلعص  ظعش  بعرةر  ظانا  ـ  ظاتا 
بولسعمذ باال ظذالرنعث تةمعناتعنع بئرعدذ، دئضةن قاراشنع تأؤةندعكع هةدعس 

كىحلةندىرعدذ:
صةيغةمبةر  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظةبذهىرةيرة 
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »تذل خوتذنالرنعث 
اهلل  ظادةمضة،  تعرعشقذحع  ظىحىن  قعلعش  راؤا  هاجعتعنع  معسكعنلةرنعث  ؤة 
ؤة  ظوقذيدعغان  ناماز  قوصذص  كئحعدة  ياكع  ظادةمضة  قعلغان  جعهاد  يولعدا 
ظةضةر   )2( بئرعلعدذ.»  ساؤاب  ظوخشاش  ظادةمضة  تذتذدعغان  روزا  كىندىزدة 
ظادةمضة  بولغان  معسكعن  ؤة  خوتذن  تذل  لئكعن  ظةمةس،  تذغقان  ـ  ظذرذق 
ياخشعلعق قعلعش ظىحىن تعرعشقان ظادةمضة بذنداق ساؤاب بئرعلضةن يةردة 
تذل خوتذن ؤة معسكعن بولذص ظارعسعدا ظذرذق ـ تذغقانحعلعق يئقعنحعلعقع 
بار ظادةمضة ياخشعلعق قعلعش ظىحىن تعرعشقان ظادةمضة ظذنعثغا ظوخشاش 

ساؤاب ظةلؤةتتة بئرعلعدذ. 
بعر ظادةمضة ظذنعثغا ظذرذق ـ تذغقان كئلعدعغان ظعككعنحع بعر ظادةمنعث 
معراسنعث  كئلعدعغان  ظادةمضة  ظذ  ظادةمدعن  ظعككعنحع  بئرعش  تةمعناتعنع 
معقدارعغا قارعتا بولعدذ. حىنكع بعز يذقعرعدا تةمعنات ظعشعنعث معراس بعلةن 

))(  »ظةلهعداية«، 2 ـ توم، 47 ـ بةت.
)2(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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ظاالقعدار ظعكةنلعكعنع بايان قعلعص ظاندعن اهلل تاظاالنعث: »ظاتعالر ظانعالرنع 
قاظعدة بويعحة يئمةك - ظعحمةك ؤة كعيعم - كئحةك بعلةن تةمعنلةص تذرذشع 
كئرةك. كعشع صةقةت قولعدعن كئلعدعغان ظعشقعال تةكلعص قعلعنعدذ. ظانعنع 
بالعسع سةؤةبلعك زعيان تارتقذزماسلعق، ظاتعنعمذ بالعسع سةؤةبلعك زعيان 
ظاتعغا  ؤارعسع  ظذنعث  كةتسة(  ظألىص  ظاتا  )ظةضةر  الزعم.  تارتقذزماسلعق 
ظذنعث  ؤة  بئرعش  نةصعقة  بولغذحعغا  ظانا  )يةنع  مةسظذلعيةتنع  ظوخشاش 
ظئلعشع كئرةك» )1(  ظأز ظىستعضة  قاتارلعقالرنع(  قعلعش  رعظاية  هةقلعرعضة 
دئضةن ظايعتعنع بايان قعلعص ظأتتذق. حىنكع بعر نةرسعضة تألةيدعغان بةدةلمذ 
ظذ نةرسعدعن كئلعدعغان صايدعغا قارعتا بولعدذ ؤة ظعنسان ظىستىضة حىشكةن 

هةقنع ظادا قعلعش ظىحىن مةجبذرلعنعدذ. 
تةمعناتعنع  ظادةمنعث  ظذ  بولسا،  معراسخذرع  ظعككع  ظادةمنعث  )بعر 
ظعككع  ظذ  ظىحىن(  بئرعشع  ظعككعسعنعث  هةر  معراسخذرنعث  ظعككع  ظذ 
بولذشع  يئقعن  ظوخشاش  تذغقانلعققا  ـ  ظذرذق  ظادةمضة  ظذ  معراسخذرنعث 
شةرتتذر. مةسعلةن: بعر صئقعر ظادةمنعث حوث دادعسع ؤة نةؤرعسع بولغعنعغا 
ؤة ظذ ظعككعسعنعث ظذ صئقعردعن ظالعدعغان معراسعنعث معقدارعغا ظوخشاش. 
ظالتعدعن  تةمعناتعنعث  ظذنعث  دادعسعنعث  حوث  ظذنعث  صئقعرغا  ظذ  هالدا  بذ 
بعرعنع ؤة نةؤرعسعنعث قالغان قعسمعنع بئرعشع الزعم بولعدذ. حىنكع ظةضةر 
ظذ صئقعر ظادةم ظألىص ظذ ظعككعسع ظذنعثدعن معراس ظئلعشقا توغرا كةلسة، 
بعرعنع  ظالتعنعث  ظذمذمعسعدعن  مىلكعنعث  ـ  مال  بارلعق  ظذنعث  دادا  حوث 

ظالعدذ ؤة نةؤرة بولسا قالغانلعرعنع ظالعدذ. 
ظةضةر ظعككع معراسخذرع بار بعر صئقعر ظادةمنعث ظذ ظعككع معراسخذرعنعث 
بعرع بعرةر سةؤةب بعلةن ظذنعثغا بعر ظاز يئقعن بولسا، ظذ صئقعر ظادةمنعث 
تةمعناتعنع بئرعش صةقةت ظذ بعرعنعث ظىستىضة بولعدذ. مةسعلةن: بعر صئقعر 
ظادةمنعث دادعسع ؤة بالعسع بولغعنعغا ظوخشاش. بذ هالدا ظذ صئقعر ظادةمنعث 
صةيغةمبةر  حىنكع  بولعدذ.  ظىستىضة  بالعسعنعث  ظذنعث  بئرعش  تةمعناتعنع 
ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »سةن ؤة سئنعث مالـ  مىلكعث سئنعث داداثغا 
ظةلةيهعسساالمدعن بعر نةححة ساهابة  تةؤةدذر.)2(« بذ هةدعسنع صةيغةمبةر 

))(  سىرة بةقةر 233 ـ ظايةت. 
)2(  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بذ هةدعسع بعلةن تةمعنات هةققعدة بعر ظادةمضة ظذنعث بالعسع ظذنعث دادعسعغا قارعغاندا 

بعر ظاز يئقعن هئسابلعنعدذ. ت.
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)اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!(  رعؤايةت قعلغان.)1( 
بذ هةدعسنع ظعبنع ماجة بذ شةكعلدة رعؤايةت قعلدع، جابعر ظعبنع ظابدذلاله 
مذنداق دةيدذ: بعر ظادةم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! 
مئنعث مال ـ مىلكىم ؤة بالعلعرعم بار. دادام بولسا مئنعث مال ـ مىلكىمنع 
ظعشلةتمةكحع بولعؤاتعدذ، دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا: »سةن 

ؤة سئنعث مال ـ مىلكعث سئنعث داداثغا تةؤةدذر.« دئضةن.)2( 

(هايؤانالرنعث ظعضعلعرعضة ظوخشاش) بعر جانلعققا ظعضة بولغانلعق 
سةؤةبع بعلةن ظذنع بئقعش توغرعسعدا

ظعككع  بولعدذ.  ظىستىضة  ظعضعسعنعث  هايؤاننعث  شذ  بئقعش  هايؤانالرنع 
بئقعش  هايؤاننع  بعر  شئرعك  ظارعسعدا  ظادةمنعث  ظارتذق  ظذنعثدعن  ياكع 
ظذ  بعرةرسع  ظعحعدعن  ظذالرنعث  ظةضةر  بولعدذ.  ظورتاق  ظارعسعدا  ظذالرنعث 
هايؤاننع بئقعشتعن باش تارتسا، باشقا شئرعكلةرنعث هةققعضة رعظاية قعلعش 

ظىحىن قازع ظذنع ظذ هايؤاننع بئقعشقا مةجبذراليدذ.   
ظةمةس  جةهةتتعن  هأكىم  بئقعشقا  هايؤانالرنع  ظعضعلعرع  هايؤاننعث 
ؤة  قعيناش  دعنعدا هايؤانالرنع  ظعسالم  بذيرذلعدذ. حىنكع  دعيانةت جةهةتتعن 
ظذالرنع هاالك قعلعؤئتعص زايا قعلعؤئتعش حةكلةنضةن. بذ هةقتة ظعبنع ظأمةر 
)اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق 
بئرعص  تاظام  نة  مىشىكنع  بعر  ظايال  »بعر  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
سذغارماي، نة زئمعندعكع جانلعقالرنع تذتذص يئيعشكة قويذص بةرمةي، ظألىص 

قالغذحة سوالص قويغانلعقع ظىحىن دوزاخقا كعرعص ظازابالندع.« ))( 
زايا  قعلعؤئتعص  هاالك  مىلىكنع  ـ  مال  يةنة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
سعلةرضة  تاظاال  اهلل  »هةقعقةتةن  دئدع:  مذنداق  توسذص  قعلعؤئتعشتعن 
تئضعشلعك  بئرعشكة  ؤة  كأمىشنع  تعرك  قعزالرنع  قاقشعتعشنع،  ظانعالرنع 
سعلةرنعث  قعلدع.  هارام  ظويالشنع  ظئلعشنعال  ظةكسعحة  بةرمةي  بولغاننع 

))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 680 ـ بةت.
)2(  ظعمام ظةهمةد رعؤايعتع. 

)3(  ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.
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بعرعثالرنعث دةصتعكةن، دئيعلعصتعكةن دئضةن سأزلةرنع قعلعشعثالرنع، مالنع 
زايا قعلعؤئتعشعثالرنع ؤة كأص سوظال سورذشذثالرنع يامان كأرعدذ.«)1(

كأص قعسعمدعكع ظالعمالر هايؤاننعث ظعضعلعرع هايؤانالرنع بئقعشقا )صةقةت 
قاراشقا  دئضةن  بذيرذلعدذ،  جةهةتتعنمذ  هأكىم  ظةمةس(  جةهةتتعنال  دعيانةت 
كةلدع. بذ قاراشنع هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث ظعحعدعن ظعمام تةهاؤعي ؤة 
ظعمام كامال ظعبنع هذمامالر توغرا ؤة كىحلىك قاراش دةص قارعدع. مالعك، 

شافعظعي ؤة ظعبنع هةنبةل قاتارلعق ظعمامالرمذ بذ قاراشتعدذر.)2( 

ؤةسعيةتنعث بايانع

 ؤةسعيةتتعن بعر ظادةمنعث: مةن ظألضةندعن كئيعن صاالنعغا صاالنع نةرسعنع 
صىتىنلةي ياكع ظعشلعتعؤالغعلع بئرعثالر، دةص قالدذرذص كةتكةن سأزع كأزدة 

تذتذلعدذ.  
ؤةسعيةت قعلعص قويذص كئتعش ظعسالم دعنعدا يولغا قويذلغان بعر ظعشتذر. 
بذ هةقتة اهلل تاظاال مذنداق دئدع: »ظةضةر سعلةردعن بعرةيلةن ظألىش ظالدعدا 
كأص مال قالدذرسا، ظذنعث ظاتا- ظانعسعغا ؤة خعش- ظةقرعبالعرعغا ظادعللعق 
بعلةن ؤةسعيةت قعلعشع تةقؤادارالرنعث ظأتةشكة تئضعشلعك بذرحع سىصعتعدة 

صةرز قعلعندع» ))( 
ؤةسعيةت قعلعش صةرز ظةمةس مذستذهةصتذر. ظةضةر ؤةسعيةت قعلعش صةرز 
بولعدعغان ظعش بولسا، هةممة مذسذلماننعث ؤةسعيةت قعلعشع الزعم بولغان 
بوالتتع. لئكعن ظةضةر بعر ظادةمنعث ظىستعدة باشقعالرنعث قةرزلعرع، هةقلعرع ؤة 
ظامانةتلعرع بولسا، ظذ ظادةمنعث قةرز ظعضعلعرعضة قةرزعنع بئرعؤئتعشكة، هةق 
ظعضعلعرعضة هةقلعرعنع ظادا قعلعشقا ؤة ظامانةت ظعضعلعرعضة ظامانةتلعرعنع 

قايتذرذص بئرعشكة ؤةسعيةت قعلعص قويذص كئتعشع صةرزدذر.
باشلعنعش  دعنعنعث  »ظعسالم  دةيدذ:  مذنداق  ظالعمالر  ساندعكع  كأص 
مىلكعدعن  ـ  مال  كئتعدعغان  قويذص  قالدذرذص  ظادةمنعث  بعر  دةؤرعلعرعدة 

))(  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
)2(  »ظةددذررذلمذختار«، 2 ـ توم، 688 ـ بةت.  

)3(  سىرة بةقةر 80) ـ ظايةت.  
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ظألىش ظالدعدا ظاتا ـ ظانعلعرعغا ؤة ظذرذق ـ تذغقانلعرعغا ظوخشاش بئرعشنع 
خالعغعنعغا شذ بويعحة ؤة ظارتذق بئرعشنع خالعغعنعغا شذ بويعحة ؤةسعيةت 
قعلعشع صةرز ظعدع. ظاندعن بذ ؤةسعيةت معراس ظايةتلعرعنعث  حىشىشع بعلةن 

ظةمةلدعن قالدذرذلغان. 
ظعمام بذخارع )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( كعتابعنعث ؤةسعيةت 
دئضةن  يوق<  قعلعش  ؤةسعيةت  ظىحىن  كعشع  ظالعدعغان  >معراس  بألىمعدة 
رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظابباسنعث  ظعبنع  ؤة  تىزدع  باب  بعر  تئمعدا 
قعلدع: )بذرذن( مالـ  مىلىككة بالعالر معراس ظارقعلعق، ظاتاـ  ظانعالر ؤةسعيةت 
ظارقعلعق ظئرعشةتتع. ظاندعن اهلل ظذ هأكىمدعن خالعغاننع ظةمةلدعن قالدذرذص 
بعر ظةرضة ظعككع ظايالنعث هئسسعسعنع، ظاتاـ  ظانعغا مالنعث ظالتعدعن بعرعنع 
)ؤة ظىحتعن( بعرعنع، ظايالغا مالنعث سةككعزدعن بعرعنع ؤة تأتتعن بعرعنع، 

ظةرضة مالنعث يئرعمعنع ؤة تأتتعن بعرعنع ظالعدعغان قعلدع)1(. 
ظعبنع هةجةر )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( مذنداق دئدع: »ظعمام 
بذخارعنعث >معراس ظالعدعغان كعشع ظىحىن ؤةسعيةت قعلعش يوق< دئضةن 
تئمعدا تىزضةن بابع بعر هةدعسنعث سأزعدذر. بذ هةدعس خذددع ظعمام بذخارعنعث 
شةرتعضة توشمعغان هةدعستةك ظعمام بذ خارعي بذ هةدعسضة >معراس ظالعدعغان 
كعشع ظىحىن ؤةسعيةت قعلعش يوق< دةصال باب تىزىص قويذص بذ هةدعس ظأز 

ظعحعضة ظالغان هأكىملةرنع بايان قعلمعغان«
هةققعدة  قعلعنمايدعغانلعقع  ؤةسعيةت  ظىحىن  كعشع  ظالعدعغان  معراس 
دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةبذظذمامةنعث  باشقعالر  ؤة  تعرمعزعي  ظةبذداؤذد، 
)يةنع  خوشلذشذش  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  مةن  قعلعدذ:  رعؤايةت 
ؤعدالعشعش( هةجعدة سأزلعضةن خذتبعسعدة: »شىبهعسعزكع، اهلل تاظاال هةممة 
هةق ظعضعسعضة تئضعشلعك هةققعنع بةردع. معراس ظالعدعغان كعشع ظىحىن 
ؤةسعيةت قعلعش يوق. )يةنع ظذنعث ظىحىن ؤةسعيةت قعلعنمعسعمذ ظذ ظأزعنعث 
معراستعكع هةققعنع ظالعدذ(« دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم دئدع. شذنعث بعلةن 
ؤةسعيةت قعلعشقا بذيرذغان مةزكذر ظايةتنعث هأكمع ظةمةلدعن قالدذرذلغان 
بولعدذ. بةزع ظالعمالر: مةزكذر ظايةتنعث هأكمع ظةمةلدعن قالدذرذلمعغاندذر، 
ظايةتنعث هأكمع صةقةت كاصعرغا ياكع قذل ظاتا ـ ظانعالرغا ظوخشاش معراس 

))(  معراس هةققعدة تةصسعلعي بايان اهلل تاظاال خالعسا ظالدعمعزدا كئلعدذ. ت. 

ۋەسىيەتنىڭ بايانىۋەسىيەتنىڭ بايانى



ـ تذغقانالرنع  ـ ظانعالرنع ؤة معراس ظااللمايدعغان ظذرذق  ظااللمايدعغان ظاتا 
بذ  قاتارلعقالرمذ  هةسةن  ؤة  تاؤذس  زاههاك،  دةيدذ)1(.  ظالعدذ،  ظعحعضة  ظأز 
قاراشتعدذر. بذ قاراشنع ظعمام تةبةرعي )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( 

توغرا قاراش دةص تاللعدع. 
مال  كأص  ظالدعدا  ظألىش  بعرةيلةن  سعلةردعن  »ظةضةر  تاظاالنعث:  اهلل 
قالدذرسا، ظذنعث ظاتا- ظانعسعغا ؤة خعش- ظةقرعبالعرعغا ظادعللعق بعلةن 
ؤةسعيةت قعلعشع تةقؤادارالرنعث ظأتةشكة تئضعشلعك بذرحع سىصعتعدة صةرز 
قويذلماستعن  حةكلعمة  هئحقانداق  ؤةسعيةت  ظايعتعدة  دئضةن   )2( قعلعندع» 
معقداردا  قانحعلعق  ؤةسعيةتنعث  لئكعن  كةلدع))(.  هالعتعدة  بعر  مذتلةق 
بولعدعغانلعقعغا معراس ظايعتع ؤة تأؤةندعكع هةدعس حةكلعمة قويدع. هةدعستة 
سةظعد ظعبنع ظةبذؤاققاس )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نعث مذنداق 
دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مئنع مةن مةككعدة 
صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل  ظع  مةن:  كةلدع.  يوقالص  حعغعمدا  يئتعؤاتقان  كئسةل 
)مةن بولسام كأص ماللعق ظادةم، مئنعث بعرال قعزعمدعن باشقا معراسخورذم 
قعلعؤاتايمذ؟  ؤةسعيةت  )باشقعالرغا(  هةممعسعنع  ماللعرعمنعث  شذثا  يوق(، 
دئدعم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ياق« دئدع. مةن: ظذنداق بولسا يئرعمعنع 
ؤةسعيةت قعلعؤاتايمذ؟ دئدعم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ياق« دئدع. مةن: 
ظةلةيهعسساالم: »ظىحتعن  صةيغةمبةر  ظذنداقتا ظىحتعن بعرع بولسذن دئدعم. 
سةن  شىبهعسعزكع،  ـ  شةك  قعلعدذ.  كأصلىك  بعرعمذ  ظىحتعن  بولسذن،  بعرع 
معراعسخورلعرعثنع باي هالةتتة قويذص قويذشذث، ظذالرنع كعشعلةرضة موهتاج 
قعلعص كةمبةغةل هالةتتة قويذص قويذشعثدعن ياخشعدذر. اهلل رازعلعقع ظىحىن 
ظايالعثنعث ظاغزعغا سئلعص قويغان  قعلعنغان هةر قانداق خعراجةت، هةتتا 

نةرسةثمذ سةدعقة هئسابلعنعدذ« دئدع.)4(
بعز بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، ظةرةبلةر ظعسالم 
))(  يةنع كاصعر ياكع قذل بولغانلعقع سةؤةبع بعلةن بالعسعدعن معراس ظااللمايدعغان ظاتا ـ ظانعالر مال ـ مىلىككة ؤةسعيةت 
ظارقعلعق ظئرعشعدذ. شذنعثدةك يةنة معراس ظئلعش دةرعجعسعضة يةتمعضةن يعراق ظذرذق ـ تذغقانالرمذ ؤةسعيةت ظارقعلعق 

مال ـ مىلىككة ظئرعشعدذ، دئمةكحعدذر. ت.
)2(  سىرة بةقةر 80) ـ ظايةت. 

)3(  يةنع مال قانحعلعق دةجعضة يةتكةندة ؤةسعيةت قعلعش ؤة ؤةسعيةت قعلغاندا قانحعلعق قعلعش هةققعدة هئحقانداق بعر 
حةكلعمة قويذلماستعن مذتلةق هالعتعدة كةلدع. ت. 

)4(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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كئلعشتعن بذرذنقع دةؤرعدة مال ظعضعلعرع ظألىص كةتكةندعن كئيعن ظذالرنعث 
مالـ  مىلكعنع تةقسعم قعلعدعغان معراس ؤة ؤةسعيةت تىزىملعرعنع بعلمةيتتع. 
ظألضةن ظادةمنعث مال ـ مىلكعنع ظذنعث ظذرذق ـ تذغقانلعرعنعث ظعحعدعن ظةث 
كىحلىكع كئلعص ظعضة بولذؤاالتتع ـ دة باشقا ظذرذق ـ تذغقانلعرعنع ظئلعشقا 
ـ  مال  كئلعص  دعنع  ظعسالم  كئيعن  قوياتتع.  مةهرذم  هةقلعرعدعن  تئضعشلعك 
مىلىكنع رةتكة سئلعش ظىحىن كامعل بعر تىزىم يولغا قويدع. بذ تىزىمنعث 
ظعنسان  بعر  تاظاال  اهلل  ظعدع.  بار  تىزىملعرعمذ  ؤةسعيةت  ؤة  معراس  ظعحعدة 
ظأزع  يعرعضة  خالعغان  قعسمعنع  بعر  مىلكعنعث  ـ  مال  كئيعنمذ  ظألضةندعن 
ظعشلةتسذن، دةص ؤةسعيةت تىزىمعنع يولغا قويدع. مانا بذ ظعسالم دعنعنعث 
مىلكعنع  ـ  مال  كئيعنمذ  ظألضةندعن  ؤة  ظذلذغاليدعغانلعقعنعث  ظعنساننع 
قعلعدعغانلعقعنعث  هأرمةت  خاظعشعغا  بولغان  ظعشلةتمةكحع  يةرضة  خالعغان 
ظاالمعتعدذر. ظعسالم دعنع ظذنعث شذ خاظعشعغا هأرمةت قعلعش بعلةن بعرضة 
هةقلعرعنعمذ  مىلكعدعكع  ـ  مال  ظذنعث  تذغقانلعرعنعث  ـ  ظذرذق  ظذنعث  يةنة 
ساقالص قالعدذ. مانا بذ ظعسالم دعنعنعث تىزىملعرعنعث ظادعل ؤة قانذنلعرعنعث 

ظادعل بعر قانذن ظعكةنلعكعنعث كأرىنىشلعرعنعث بعرعدذر.
ـ  مال  ظومذمعي  هالةتتة  بولمعغان  رازعلعقع  معراسخذرالرنعث  باشقا 
مىلىكنعث ظىحتعن بعرعدعن ظارتذق ؤةسعيةت قعلعش توغرا ظةمةس. ظةضةر مال 
معراسخورلعرع  يةتكةن  باالغةتكة  ظذنعث  كئيعن  كةتكةندعن  ظألىص  ظعضعسع 
ظذنعث ظومذمعي مال ـ مىلكعنعث ظىحتعن بعرعدعن ظارتذق بئرعشكة قعلغان 
ؤةسعيعتعضة رازع بولسا، بذ هالدا ظذنعث قعلغان بذ ؤةسعيعتع توغرا بولعدذ. 
حىنكع بذ ؤةسعيةتكة قوشذلماسلعق معراسخورالرنعث هةققع. ظذالرنعث رازع 

بولغانلعقع ظذالرنعث بذ هةققعدعن حىشىص بةرضةنلعكع هئسابلعنعدذ.
مىلكعدعن  ـ  مال  مةسعلةن:  قعلعنعدذ.  ظادا  بذرذن  ؤةسعيةتتعن  قةرز 
باشقعالرغا ؤةسعيةت قعلعص قويذص كةتكةن بعر ظادةمنعث ظىستعدة باشقعالرنعث 
يئتعدعغان  قةرزعضة  ـ مىلكع ظذنعث شذ  صىتىن مال  بولغان ؤة ظذنعث  قةرزع 
ؤةسعيعتع  ظذنعث  ؤة  تألىنعدذ  قةرزعضة  ظذنعث  مىلكع  ـ  مال  ظذنعث  بولسا، 
ؤةسعيةت  مىلىكنع  ـ  مال  صةرزدذر.  تألةش  قةرزنع  حىنكع  ظورذنالنمايدذ. 
قعلعص قالدذرذش ياخشع بعر ظعشتذر. ظةمما اهلل تاظاالنعث: »)بذ تةقسعمات( 
مئيعتنعث ؤةسعيعتع ظورذنالنغان ؤة قةرزع تألعنعص بولغاندعن كئيعن ظئلعص 
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بئرعلعدذ.» )1( دئضةن ظايعتعدة ؤةسعيةتنعث ظورذنلعنعشعنعث بايانع قةرزدعن 
ؤة  بألضةنلعك  كأثىل  ظعشعغا  ؤةسعيةت  بولسا،  سةؤةبع  كئلعشعنعث  بذرذن 

معراسخورالر ؤةسعيةتنع ظورذنلعسذن، دئضةنلعك ظىحىندذر. 
ظورذنالش  ؤةسعيةتنع  ظذ  ظعضعرع  ظألىشتعن  ظادةم  قعلغان  ؤةسعيةت 
ظذ  ظعلضعرع  ظألىشتعن  قعلغان  ظادةم  قعلغان  ؤةسعيةت  شذثا  ظةمةس.  الزعم 

ؤةسعيعتعدعن يئنعؤالسعمذ بولعدذ. 
قعلعنغان ؤةسعيةت شةرعظةت ظةهكاملعرعغا ظذيغذن بولذشع الزعم. شذثا 
بعر ظادةم مةسعلةن ظألضةندعن كئيعن كعشعلةرنعث ظىح كىن كئلعص ظذنعث 
ظأيعدعن تاماق يئيعشعضة ؤةسعيةت قعلعص قويغان بولسا، ظذنعث بذ ؤةسعيعتع 
ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ. حىنكع كعشعلةرنعث ظألىم حعققان ظأيدعن ظألىم ظذزعغان 

كىندعن ظئتعبارةن ظىح كىنضعحة تاماق يئيعشع ياخشع ظعش ظةمةستذر. 
ظألىم حعققان ظأيدعن تاماق يئيعشنعث ياخشع ظةمةسلعكع هةققعدة ظعمام 
قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظابدذلالهنعث  ظعبنع  جةرعر  ظةهمةد 
)كعرضةن  ظذالرنعث  ؤة  ظولتذرذشنع  يئغعلعشعص  ظأيضة  حعققان  ظألىم  بعز 
ظادةملةرضة( تاماق تةييارلعشعنع ظألىمضة ظىن سئلعص يعغالش بعلةن ظوخشاش 
دةص بعلةتتذق. )يةنع شذنعثغا ظوخشاش حةكلةنضةن ظعش، دةص بعلةتتذق.( 
ظألىم حعققان ظأينعث قولذم ـ قوشنعلعرعنعث ؤة يعراق ظذرذق ـ تذغقانلعرعنعث 
ظألىمنعث ظعضعلعرعضة تاماق تةييارالص ظذالرنعث قورساقلعرعدعن بعر كئحة ـ 
كىندىز خةؤةر ظئلعشع مذستةهةصتذر. حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم حةظصةر 
)اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( شةهعد قعلعنغان ؤاقتعدا مذنداق دئضةن: 
»سعلةر حةظصةرنعث ظاظعلعسعدعكعلعرعضة تاماق تةييارالص بئرعثالر. حىنكع 
ظذالرغا ظذالرنع بعظارام قعلعدعغان ظعش يئتعص قالدع.«)2(                       

بعر ظادةم: مةن ظألضةندعن كئيعن نامعزعمنع صاالنع حىشىرسذن ياكع مئنعث 
ظألىكىمنع باشقا بعر شةهةرضة ظاصعرعص قويذثالر ياكع مئنعث كعصةنلعكعمضة 
قاتذرذثالر  بعلةن  الي  قةبرةمنع  ياكع  ظعشلعتعثالر  رةخت  مذنداق  مذنداق، 
ظادةمضة  ظوقذغان  قذرظان  قةبرةمدة  ياكع  ياساثالر،  ضىمبةز  قةبرةمضة  ياكع 
بذ  ظذنعث  بولسا،  قعلغان  ؤةسعيةت  دةص  بئرعثالر،  نةرسة  مذنداق  مذنداق، 

))(  سىرة نعسا )) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)2(  بذ هةدعسنع ظعمام تعرمعزعي ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر، دئدع ؤة هاكعم بذ توغرعلعق دةرعجعسعضة 

يةتكةن هةدعستذر. 
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ؤةسعيعتع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.)1( 
)باشقعالرغا  كئلعدذكع،  توغرا  ظأتىشكة  ظةسكةرتعص  شذنع  يةردة  بذ 
ياكع  قولعدا  قعلغذحعنعث  ؤةسعيةت  نةرسة،  قعلعنغان  ؤةسعيةت  بئرعشكة( 
ظذنعث معراسخذرلعرعنعث قولعدا خذددع ظامانةتنعث ظورنعدعدذر. شذثا قولعدا 
شذ نةرسة بار ظادةم، ظةضةر سةل قاراص ظذنع يوقذتذص قويسا ظذنع تألةيدذ. 
ظذنعث  ياكع  قعلغذحعنعث  ؤةسعيةت  نةرسة  ظذ  قعلعنغان  ؤةسعيةت  ظةضةر 
كةتكةن  بولذص  يوق  ياكع  كةتكةن  بذزذلذص  تذرذص  قولعدا  معراسخورلعرعنعث 
ؤة بذ ظعشتا ظذالرنعث هئحقانداق قةستةنلعكع ؤة سةل قارعغانلعق ظةهؤالع 
بولمعسا، ظذالرغا هئحقانداق تألةم كةلمةيدذ. ظةمما ظذ نةرسة ظعشلعتعؤئتعلضةن 
ظذ  هالدا  بذ  بولسا،  ظأزع  ظادةمنعث  قعلغان  ؤةسعيةت  ظعشلعتعؤاتقذحع  ؤة 
بايان  يذقعرعدا  )بعز  هئسابلعنعدذ.  يئنعؤالغانلعق  ؤةسعيعتعدعن  ظأزعنعث 
خالعسا  ظعلضعرع  ظألىشتعن  ظادةم  قعلغان  ؤةسعيةت  ظأتكىنىمعزدةك  قعلعص 
ؤةسعيعتعدعن يئنعؤاالاليدذ(. ظةضةر ظذنع ظعشلعتعؤالغذحع ؤةسعيةت قعلغذحع 
ظادةمنعث معراسخورلعرع بولسا، مةيلع ظذالر ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص 
نةرسعنع  ظذ  ظذالر  ظعشلةتسذن  كئيعن  مةيلع  ظعشلةتسذن  بذرذن  ظئلعشتعن 

تألةيدذ.)2(         
يذقعرعدا بايان قعلعنغانالردعن ؤةسعيةتنعث توغرا بولذشع ظىحىن ؤةسعيةت 
قعلغذحع ظادةم، ؤةسعيةت قعلعنغذحع ظادةم ؤة ؤةسعيةت قعلعنغان نةرسعدعن 

ظعبارةت ظىح تةرةصنعث شةرتلعرعنعث تولذق بولذشع الزعم.

ؤةسعيةت قعلغذحع ظادةمدة تئصعلعشقا تئضعشلعك بولغان شةرتلةر:   

1 ـ ؤةسعيةت قعلغذحع ظادةم ؤةسعيةت قعلعش ساالهعتعضة ظعضة بولغان 
بولذشع الزعم. يةنع باالغةتكة يةتكةن، ظةقلع ـ هذشع جايعدا ؤة ؤةسعيةتنع 
ياماننع  ـ  ياخشع  تئخع  شذثا  الزعم.  بولذشع  قعلغان  بعلةن  رازعمةنلعك 
قالغان  ظئلعشعص  ؤة  ؤةسعيعتع  قعلغان  بالعنعث  كعحعك  ظايرعيالمايدعغان 
ظادةمنعث ظئلعشعص قالغان ؤاقتعدا قعلغان ؤةسعيعتع كىحضة ظعضة ظةمةس. 
شذنعثدةك يةنة مةجبذرالنغان هالدا قعلغان ياكع سةؤةنلعك بعلةن قعلغان، 

))(  »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، 426 ـ بةت.
)2( »رةددذلمذهتار«.
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ظةمةس.  ظعضة  كىحضة  ؤةسعيعتعمذ  ظادةمنعث  قعلغان  قعلعص  حاقحاق  ياكع 
حىنكع بذ هالدا تذرذص ؤةسعيةت قعلغان ظادةمدة رازعمةنلعك بولمايدذ. 

ـ مىلكعنعث هةممعسع قةرزضة كئتعص  ـ ؤةسعيةت قعلغذحع ظادةم مال   2
قالغعدةك دةرعجعدة قةرزدار بولذص قالماسلعقع الزعم. حىنكع قةرزنع ؤةسعيةتنع 
ظورذنالشتعن ظعلضعرع ظادا قعلعش الزعم. حىنكع قةرزنع ظادا قعلعش صةرزدذر. 

ؤةسعيةتنع ظورذنالش ياخشع بعر ظعشتذر. 

ؤةسعيةت قعلعنغذحعدا تئصعلعشقا تئضعشلعك بولغان شةرتلةر:  

1ـ  ؤةسعيةت قعلعنغذحع بعر نةرسعضة ظعضعدارحعلعق قعالاليدعغان بولذشع 
الزعم. شذنعث ظىحىن بعر نةرسعضة ظعضعدارحعلعق قعاللمايدعغان بعر نةرسعضة 
سامانالرنع  بذ  مةن  ظادةم:  بعر  مةسعلةن:  بولمايدذ.  توغرا  قعلعش  ؤةسعيةت 
توغرا  ؤةسعيعتع  بذ  ظذنعث  دئسة،  قعلعمةن  ؤةسعيةت  ظوالغلعرعغا  صاالنعنعث 
نةرسة  بوالاليدعغان  ظعضة  نةرسعضة  بعر  دئضةن  ظوالغ  )حىنكع  بولمايدذ. 

ظةمةس.( 
2ـ  ؤةسعيةت قعلعنغذحع ؤةسعيةت قعلعنغان ؤاقتعدا هةقعقةتتة بار بولذش، 
ياكع قورساقتعكع بالعغا ظوخشاش هأكمةن بار بولذش الزعم. مةسعلةن: بعر 
ظادةم: مةن مال ـ مىلكعمنعث ظىحتعن بعرعنع صاالنعنعث قورسذقعدعكع بالعغا 
ظعكةنلعكع  بار  بالعنعث  بذ  قورساقتعكع  بولسا،  دئضةن  قعلعمةن،  ؤةسعيةت 
ظعحعدة  مذددةت  بعر  ظاز  ظايدعن  ظالتة  باشالص  ؤاقتعدعن  قعلعنغان  ؤةسعيةت 

تعرعك تذغذلذش بعلةن بعلعنعدذ. 
معراس  ظادةمدعن  قعلغذحع  ؤةسعيةت  تةرةص  قعلعنغذحع  ؤةسعيةت  ـ   (
ظالعدعغان معراسخور بولماسلعقع الزعم. بعز يذقعرعدا سأزلةص ظأتكىنىمعزدةك 
معراس ظالعدعغان كعشع ظىحىن ؤةسعيةت قعلعش توغرا ظةمةس. حىنكع معراس 
ظارعسعدا  ظذالرنعث  كأرىش  ظارتذق  بةزعسعدعن  بةزعسعنع  ظالعدعغانالرنعث 
مانا  حاحعدذ.  ظذرذغعنع  كأرىشىش  يامان  بعرعنع  ـ  بعر  ؤة  دىشمةنلعشعش 
بذ ظذالرنعث ظارعسعدعكع ظذرذق ـ تذغقانلعق ظاالقعنعث ظىزىلعشعضة سةؤةب 
بولعدذ. ؤةسعيةت قعلعنغذحع ظادةمنعث ؤةسعيةت قعلغذحع ظادةمدعن معراس 
ظالعدعغان ظادةم ظعكةنلعكع ياكع ظذنداق ظادةم ظةمةسلعكع ؤةسعيةت قعلعنغان 
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ؤاقتعدا ظةمةس ؤةسعيةت قعلغذحع ظألضةن ؤاقتعدا ظئتعبارغا ظئلعنعدذ)1(.
4ـ  ؤةسعيةت قعلعنغذحع ؤةسعيةت قعلغذحع ظادةمنع ظألتىرؤةتمعضةن ظادةم 
بولذشع الزعم. ظةضةر شذنداق قعلغان بولسا، ظذ ظادةم خذددع معراسخور معراس 
ظالعدعغان ظادعمعنع ظألتىرؤةتسة، معراستعن مةهرذم قالغعنعدةك ؤةسعيةتتعن 

مةهرذم قالعدذ. 
5 ـ ؤةسعيةت قعلعنغذحع مذظةييةن ظادةم بولذشع الزعم. ظةضةر ظذ مذظةييةن 
مذمكعن  تاصشذرذش  ظذنعثغا  نةرسعنع  قعلعنغان  ؤةسعيةت  بولمعسا،  ظادةم 
صايدعسع  هئحقانداق  قعلغاننعث  ؤةسعيةت  بئرعشكة  نةرسة  بعر  ؤة  بولمايدذ 
بعرعنع  ظىحتعن  مىلكعمنعث  ـ  مال  مةن  ظادةم:  بعر  مةسعلةن:  بولمايدذ. 
كعشعلةرنعث ظعحعدعن بعر ظادةمضة ؤةسعيةت قعلدعم، دئضةن بولسا، ظذنعث 
بعر  مذظةييةن  ؤةسعيةت  بذ  )حىنكع  بولمايدذ.  توغرا  ؤةسعيعتع  بذ  قعلغان 
ظادةمضة قارعتا قعلعنمعغاندذر(. ظةضةر بعر ظادةم: مةن بذ ظعككع ظادةمنعث 
ظعحعدعن بعرعضة مال ـ مىلكعمنعث ظىحتعن بعرعنع ؤةسعيةت قعلعمةن دئسة، 
بذ ؤةسعيةتمذ ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث 
قعلعنغان  بذ هالدعمذ ؤةسعيةت  بولمايدذ. حىنكع  بويعحة توغرا  كأز قارعشع 
ظادةم مذظةييةن ظادةم ظةمةستذر. ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف )اهلل تاظاال ظذنعثغا 
رةهمةت قعلسذن!(: »ظذ ؤةسعيةت توغرا بولعدذ ؤة ؤةسعيةت قعلعنغان نةرسة 

ظذ ظعككع ظادةمضة يئرعم ـ يئرعمدعن بألىص بئرعلعدذ« دةيدذ. 
بارلعق  بعرعنع  ظىحتعن  مىلكعمنعث  ـ  مال  مةن  ظادةم:  بعر  ظةضةر 
ظةمةس.  توغرا  ؤةسعيةتمذ  بذ  دئسة،  قعلعمةن  ؤةسعيةت  مذسذلمانالرغا 
ظئلعش  سانعنع  ظعكةنلعكعنعث  قانحعلعك  مذسذلمانالرنعث  صىتىن  حىنكع 
بعرعنع  ظىحتعن  مىلكعمنعث  ـ  مال  مةن  ظادةم:  بعر  ظةمما  ظةمةس.  مذمكعن 
توغرا  ؤةسعيةت  بذ  دئسة،  قعلعمةن  ؤةسعيةت  صئقعرلعرعغا  مذسذلمانالرنعث 
بولعدذ. حىنكع مذسذلمانالرنعث صئقعرلعرعنعث بذ ؤةسعيةتكة ظعهتعياجع بار 
ؤة ؤةسعيةت قعلغذحعمذ ؤةسعيةت قعلعشتعن ظعبارةت مةقسعتعضة ظئرعشعدذ. 
ظذ مةقسةت بولسعمذ مال ـ مىلكعنع باشقعالرغا ؤةسعيةت قعلعش ظارقعلعق اهلل 

تاظاالغا يئقعنلعشعشتذر.
ظةمما ؤةسعيةت  ظةمةس  ؤاقتعدا معراسخور  قعلغان  ظادةمضة ؤةسعيةت  قعلغذحع  ظادةم ؤةسعيةت  بعر  يةنع مةسعلةن:    )((
ظادةم  ظالعدعغان  معراس  قعلغذحعدعن  ؤةسعيةت  ظادةم  ظذ  بولسا،  بولغان  معراسخور  ظذنعثغا  ؤاقتعدا  ظألضةن  قعلغذحع 

هئسابلعنعدذ. ت.
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ؤةسعيةت قعلعنعدعغان نةرسعدة تئصعلعشقا تئضعشلعك بولغان شةرتلةر: 

1 ـ ؤةسعيةت قعلعنعدعغان نةرسة قعممعتع بار بولغان مال بولذشع الزعم. 
شذنعث ظىحىن ظألىك هايؤاننع، قاننع ؤة هاراقنع ؤةسعيةت قعلعص قالدذرذش 
توغرا ظةمةس. حىنكع ظذ نةرسعلةر ظعسالم دعنعنعث قارعشعدا قعممعتع بار مال 

قاتارعدعن هئسابالنمايدذ. 
بولسذن  ظأزع  نةرسعنعث  بعر  مةيلع  نةرسة  قعلعنعدعغان  ؤةسعيةت  ـ   2
قوبذل  بولذشعنع  ظعضة  ظذنعثغا  ظادةمنعث  بعر  بولسذن  مةنصةظةتع  مةيلع 
ظأيعدة  ظعنسانغا  بعر  ظادةم  بعر  بولذشع الزعم. مةسعلةن:  نةرسة  قعلعدعغان 
ظولتذرؤئلعشعنع ياكع ظولذغعغا مئنعؤئلعشعنع ؤةسعيةت قعلغعنعغا ظوخشاش 
ظأزعنعث مال ـ مىلكعنعث مةنصةظةتعنع ؤةسعيةت قعلغان بولسا، قعلعنغان بذ 
ؤةسعيةت توغرا بولعدذ. حىنكع ظذ ظعنسان ظذ ظادةمنعث ظأيعدة ظولتذرؤئلعشقا 
ظارقعلعقمذ  بئرعش  ظعجارعسعنع  ظذنعث  معنعؤئلعشقا  ظولذغعغا  ظذنعث  ياكع 

ظعضة بوالاليدذ. 
)ـ  ؤةسعيةت قعلعنعدعغان نةرسة بعز يذقعرعدا سةظعد ظعبنع ظةبذؤاققاس )اهلل 
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نعث هةدعسعدة بايان قعلعص ظأتكىنىمعزدةك 
ؤةسعيةت قعلعدعغان ظادةمنعث صىتىن مالـ  مىلكعنعث ظىحتعن بعرعدعن ظارتذق 

بولماسلعقع الزعم. 

بعر ظادةمنعث ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا تالالنغان ظادةمنعث توغرعسعدا

ظعش  ياخشع  ظادةم  تالالنغان  ظورذنالشقا  ؤةسعيةتلعرعنع  ظادةمنعث  بعر 
ظادةم  قعلغذحع  ؤةسعيةت  ظادةمنعث  بذ  شذثا  هئسابلعنعدذ.  ظادةم  قعلغذحع 
قعلعشع  قوبذل  ؤةسعيةتلعرعنع  ظذنعث  ظالدعدا  كأز  ظذنعث  ؤة  ؤاقتعدا  هايات 

الزعم. 

بذ كعشعدة تئصعلعشقا تئضعشلعك بولغان شةرتلةر: 

1 ـ بذ ظعشقا تالالنغان ظادةم باالغةتكة يةتكةن ظادةم بولذشع الزعم. شذنعث 
ظىحىن ظةضةر بعر ظادةم بذ ؤةزعصة ظىحىن باالغةتكةن يةتمعضةن كعحعك بالعنع 
تاللعغان بولسا، قازعنعث ظذ بالعنع بذ ؤةزعصعدعن ظئلعص تاشالص ظذنعث ظورنعغا 
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باالغةتكة يةتكةن بعرسعنع تعكلعشع الزعم.
2 ـ ظذ ظادةم مذسذلمان بولذشع الزعم.

) ـ ظادعل ظادةم بولذشع الزعم.
4 ـ ظعشةنحعلعك ظادةم بولذشع الزعم. 

5 ـ بذ ؤةزعصعنعث هأددعسعدعن حعقااليدعغان ظادةم بولذشع الزعم. 
ظةضةر بذ ؤةزعصعضة تالالنغان ظادةم ظعشةنحعسعز صاسعق ياكع خعيانةتكارلعقع 
بعلعنضةن، ياكع بذ ؤةزعصعنعث هأددعسعدعن حعقالمايدعغان ظادةم بولسا، قازع 
تةيعن  باشقا بعرسعنع  ظئلعؤئتعص ظذنعث ظورنعغا  بذ ؤةزعصعدعن  ظةضةر ظذنع 

قعلعشتا بعر صايدا بار دةص قارعسا، قازع شذنداق قعلعدذ.
ظألىص  ظادةم  قعلغذحع  ؤةسعيةت  ظعشلعرع:  قعلعدعغان  ظادةمنعث  بذ 
كةتكةندعن كئيعن ظذنعث كعصةنلعكعنع ظئلعص ظذنع يذيذص تاراص يةرلعكعدة 
قويعدذ. ظألىص كةتكةن ظادةمنعث كعحعك بالعلعرعنعث يئمةك ـ ظعحمةكلعرعنع 
كةتكةن  ظألىص  باشقعالرنعث  ظةضةر  قعلعدذ.  هةل  كئحةكلعرعنع  ـ  كعيعم  ؤة 
ظعضعلعرعضة  ظذنع  بولسا،  ظامانةتلعرع  قويغان  قويذص  قئشعدا  ظادةمنعث 
تاصشذرعدذ. ظألضةن ظادةمنعث مالـ  مىلكعنع ساقاليدذ. قةرزعنع تألةيدذ. ظذنعث 
بعرسعضة بعرنةرسة بئرعش توغرعسعدا قعلغان ؤةسعيعتعنع ظورذناليدذ. كةلضةن 
سوذغا ـ ساالمالرنع قوبذل قعلعدذ. ظألضةن ظادةمنعث هةقلعرعنع ظئلعش ظىحىن 

قعلعدعغان داؤا بولسا، ظذنع قعلعدذ. 
بعز بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، بعر ظادةمنعث 
ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا ظذ ظادةمنعث دادعسع تاللعغان كعشع ظذ ظادةمنعث 
ؤةسعيةتلعرعنع  ظادةمنعث  ظذ  ظةضةر  هةقلعقتذر.  قارعغاندا  دادسعغا  حوث 
ؤةسعيةتلعرعنع  ظذنعث  بولمعسا،  كعشع  تاللعغان  دادعسع  ظذنعث  ظورذنالشقا 
دادعسع  حوث  بولمعسا،  دادعسع  حوث  ظةضةر  ظورذناليدذ.  دادعسع  حوث  ظذنعث 
تاللعغان ظادةم ظورذناليدذ. ظةضةر ظذمذ بولمعسا، ظذنعث ظعشلعرعغا قازع ظأزع 

مةسظذل بولعدذ. 
ؤةزعصعضة  بذ  ظذنع  ؤة  ظادةم  يات  ظادةمنعث  تالالنغان  ظىحىن  ؤةزعصة  بذ 
نةرسعلةردة  كئتعدعغان  ضوللعنعص  كعشعلةرمذ  ظادةتتة  بعلةن  ظادةم  تاللعغان 
كةتمةيدعغان  ضوللعنعص  كعشعلةر  ظةمما  توغرعدذر.  قعلعشع  سئتعم  ـ  ظئلعم 
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ظذنعث  بولسا(،  كةتكةن  ضوللعنعص  )ؤة  قعلغان  سئتعم  ـ  ظئلعم  نةرسعلةردة 
قعلغان بذ ظئلعم ـ سئتعمع توغرا بولمايدذ. 

يئتعم  ظادةمنعث(  كةتكةن  )ظألىص  ظادةم  تالالنغان  ؤةزعصعضة  بذ  ظةضةر 
بولسا،  سئتعؤالغان  ظىحىن  ظأزع  ياكع  ساتقان  مىلكعنع  ـ  مال  بالعلعرعنعث 
ظةضةر ظذ ظادةم بذ ؤةزعصعضة قازع تةرعصعدعن تةيعنلةنضةن بولسا، ظذنعث بذ 
ظئلعم ـ سئتعمع توغرا بولمايدذ. ظةضةر ظذ ظادةم بذ ؤةزعصعضة شذ بالعالرنعث 
دادعسع تةرعصعدعن تةيعنلةنضةن بولغان ؤة بذ ظئلعم ـ سئتعمعنعث ظذ يئتعم 
بالعالر ظىحىن صايدعلعق ظعكةنلعكع بعلعنضةن بولسا، بذ هالدا ظذنعث بذ ظئلعم 

ـ سئتعمع توغرا بولعدذ. 
ظىحىن  كعصةنلعرع  ظادةمنعث  ظألضةن  ظادةم  تالالنغان  ؤةزعصعضة  بذ  ظةضةر 
رةخت  كأصرةك  رةختعن  كةتكةن  كعصةنلعرعضة  تةثتىشعنعث  هةم  ظذنعث 
ظذنعثغا  ظادةم  ظألضةن  ظةضةر  تألةيدذ.  ظأزع  ظارتذقعنع  بولسا،  ظعشلةتكةن 
كعصةنلعكع ظىحىن رةختنع ظارتذق ظعشلعتعشكة ؤةسعيةت قعلغان بولسا، بذ 
هالدا كعصةنلعك ظىحىن ظعشلعتعلعدعغان رةختنعث صذلذسع ظذنعث صىتىن مال ـ 

مىلكعنعث ظذحتعن بعر قعسمعنعث ظعحعدعن حعقعرعلعدذ. 
ظةضةر بذ ؤةزعصعضة تالالنغان ظادةم ظألضةن ظادةمنعث يئتعم بالعلعرعغا )ظذالر 
مالالرنع تاصشذرؤالعدعغان هالةتكة يةتكةن ؤاقتعدا( بةرمةكحع بولغان مال ـ 
مىلىكنع ظةقعلضة كعرضةن ؤة لئكعن مال ـ مىلىكنع تاصشذرؤالعدعغان هالةتكة 
يةتمعضةن بعر حاغدا بةرضةن بولسا، ظذ ظادةم مالـ  مىلىكنع تألةيدذ. حىنكع ظذ 
ظادةم مال ـ مىلىكنع بئرعشكة تئضعشلعك بولمعغان ظادةمضة بةردع.)1( حىنكع 
سعناص  قةدةر  يةتكةنضة  باالغةتكة  »يئتعملةرنع  دئضةن:  مذنداق  تاظاال  اهلل 
تذرذثالر، ظذالردا ماللعرعنع باشقذرااليدعغان هالةتنع بايقعساثالر، ظذالرغا مال 
- مىلكعنع  تاصشذرذص بئرعثالر؛ ظذالرنعث حوث بولذص قئلعشعدعن قورقذص 
مال - مىلكعنع بذزذص -حئحعص يةؤالماثالر. )يئتعمضة ؤةسع بولغانالردعن( 
كعمكع باي ظعكةن )ؤةسع بولغانلعق هةققع ظىحىن( يئتعمنعث مال-مىلكعنع 
يئيعشتعن ظأزعنع ساقلعسذن،  )سعلةردعن( كعمكع يوقسذل ظعكةن، ظذ )ظأز 
ظةمضعكعنعث هةققع ظىحىن( مذؤاصعق رةؤعشتة يئسذن، ظذالر )يةنع باالغةتكة 
يةتكةن يئتعملةر( نعث مال - مىلكعنع تاصشذرذص بئرعدعغان حاغدا باشقعالرنع 

))(  »رةددذلمذهتار«، 3  ـ توم، 454 ـ بةت.
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ضذؤاه قعلعص قويذثالر، اهلل هئساب ظئلعشقا يئتةرلعكتذر» )1(
بذ ؤةزعصعضة تالالنغان ظادةم يئتعمضة تةؤة مال ـ مىلىك بعلةن ظأزع ظىحىن 
بعلةن  ظةبذهةنعفة  ظعمام  قعلسا،  ظادةم شذنداق  ظذ  ظةضةر  قعلمايدذ.  تعجارةت 
قارعشع  كأز  نعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذالرغا  تاظاال  )اهلل  مذهةممةد  ظعمام 
زعيان  تعجارةتتة  ظادةم  ظذ  ظةضةر  قعلعدذ.  سةدعقة  صايدعسعنع  ظالغان  بويعحة 
تارتقان بولسا، يئتعمنعث مال ـ مىلكعدعن ظئلعص تعجارةتكة سالغان مةبلةغنع 
تألةيدذ. ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث 
كأز قارعشع بويعحة: ظذ ظادةم ظالغان صايدعنع يئتعم بالعغا بئرعدذ ؤة ظذنعثدعن 

كئحعككعنعمذ بعر نةرسعنع سةدعقة قعلمايدذ.
بذ ؤةزعصعضة تالالنغان ظادةمنعث يئتعمضة تةؤة مال ـ مىلىك بعلةن يئتعم 
ظىحىن تعجارةت قعلعشع توغرعدذر. قازعنعث يئتعمنعث مالـ  مىلكعنعث كأصعيعص 
ظاؤذص تذرذشع ظىحىن مةزكذر ؤةزعصعضة تالالنغان ظادةمنع يئتعمنعث مالـ  مىلكع 
بعلةن )يئتعم ظىحىن( تعجارةت قعلعشقا ؤة ظذنع ظأزعنعث تعجارعتعضة شئرعك 
قعلعشقا بذيرذشع الزعم. ظةمما بذ ؤةزعصعضة تالالنغان ظادةم يئتعمنعث مال ـ 

مىلكع بعلةن )يئتعم ظىحىن( تعجارةت قعلعص قويذشقا مةجبذرالنمايدذ.)2( 
توغرا رعؤايةتكة ظاساسالنغاندا مةزكذر ؤةزعصعضة تالالنغان ظادةمضة ظعش 
مةزكذر  )ظذنع  بولسعمذ  ظعهتعياجلعق  ظادةم  ظذ  شذثا  بئرعلمةيدذ.  هةققع 
قالغان  بالعلعرعغا  يئتعم  ظادةمنعث(  كةتكةن  ظألىص  قويذص  تالالص  ؤةزعصعضة 
مال ـ مىلىكتعن ظأزعنعث يئمةك ـ ظعحمعكع ظىحىن ظعشلعتعشع توغرا ظةمةس. 
لئكعن بةزع ظالعمالر: »ظةضةر ظذ ظادةم ظعهتعياجلعق بولسا، يئتعمنعث مال ـ 

مىلكعدعن ظأزعنعث ظعش هةققعضة حىشلىق ظعشلةتسة بولعدذ« دئدع))(. 
بذ ظالعمالرنعث كأز قارعشعنع اهلل تاظاالنعث: »)سعلةردعن( كعمكع يوقسذل 
ظعكةن، ظذ )ظأز ظةمضعكعنعث هةققع ظىحىن( مذؤاصعق رةؤعشتة يئسذن» )4( 

دئضةن ظايعتع كىحلةندىرعدذ.
ظعمام بذخارع ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نعث مذنداق 

))(  سىرة نعسا 6 ـ ظايةت. 
)2(  »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، 455 ـ بةت.

كةلسة،  توغرا  بئرعلعشكة  صذل  قانحعلعك  بولسا،  ظعش  بئرعلعدعغان  هةققع  ظعش  ظىحىن  ظعش  بذ  ظادةمضة  ظذ  يةنع    )3(
شذنحعلعك صذلنع ظئلعص ظعشلةتسة بولعدذ. ت.

)4(  سىرة نعسا 6 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
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بالعالرنعث مةسظذلعيعتعنع  يئتعم  ظايةت  قعلعدذ: »بذ  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
ظأز ظىستعضة ظالغان ؤة ظذالرنعث مال ـ مىلكعضة قارايدعغان ظادةم هةققعدة 

حىشكةن.«

معراس ظعلمع توغرعسعدا

معراس ظعلمعدعن ظألضةن ظادةمنعث قالدذرذص كةتكةن مالـ  دذنيانع ظذنعث 
معراسخورلعرعغا تةقسعم قعلعص بئرعدعغان ظعلعم كأزدة تذتذلعدذ. بذ ظعلعم 
ظعلعمالرنعث  بذيرذغان  ظأضعتعشكة  ؤة  ظأضعنعشكة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
قاتارعدعندذر. بذ هةقتة ظعبنع مةسظذد )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »سعلةر 
حىنكع  ظأضعتعثالر.  كعشعلةرضة  ؤة  ظأضعنعثالر  )مةندعن(  ظعلمعنع  معراس 
مةنمذ جئنعم ظئلعنعدعغان ظعنسانمةن. )يةنع مةنمذ ؤاصات بولذص كئتعمةن(. 
هةقعقةتةن بذ ظعلعم كأتىرىلىص كئتعدذ. صعتنة ـ صاسات ظاشكارا بولذص حعقعدذ. 
هةتتا ظعككع ظادةم معراس هةققعدة ظعختعالصلعشعص قالسا، ظذالرنعث ظارعسعنع 

ظايرعدعغان بعرةر كعشعنعمذ تاصالمايدذ.«)1(    
اهلل تاظاال معراس هةققعدة مذنداق دئدع: «ظاتا-ظانعسع ؤة تذغقانلعرع 
قالدذرغان معراستا )يةنع مئيعتنعث تةرةكعسعدة( ظةرلةرنعث هةسسعسع بار، 
هةسسعسع  ظايالالرنعثمذ  معراستا  قالدذرغان  تذغقانلعرع  ؤة  -ظانعسع  ظاتا 
بار. مةيلع ظذ )يةنع تةرةكة( ظاز بولسذن ياكع كأص بولسذن، هةر ظادةم )اهلل 

نعث ظادعل شةرعظعتعدة( بةلضعلةنضةن هةسسعسعنع ظالعدذ» )2( 
معراس ظعلمع، معراسخور، معراس قالدذرذص كةتكىحع ظادةم ؤة هةقعقةتةن 
ظعبارةت ظىح ظعشنع  ظئلعنعدعغان نةرسعدعن  قعلعنعص  ياكع هأكمةن معراس 

ظاساس قعلعدذ. 
بذ ظعلعمنعث ظىح شةرتع باردذر: 

1 ـ معراس قالدذرذص كةتكىحع ظادةمنعث هةقعقةتةن ظألضةن بولذشع ياكع 
يوقذلذص كةتكةن ظادةمضة ظوخشاش هأكمةن ظألذشع، ياكع دعيةت بئرعش كئرةك 

))(  بذ هةدعسنع تعرمعزعي، ظةهمةد ؤة هاكعم قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
)2(  سىرة نعسا 7 ـ ظايةت. 
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بولغان كعحعك بالعغا)1( ظوخشاش تةقدعرةن ظألىشع الزعم.
2 ـ معراس قالدذرذص كةتكىحع ظادةم ظألضةن ؤاقتعدا ظذنعث معراسخورع 
بولذشع  هاياتتا  تةقدعرةن  ظوخشاش  بالعغا  قورساقتعكع  ياكع  هةقعقةتةن 

الزعم.
بولغان  بعلةن  ظادةم  كةتكىحع  قالدذرذص  معراس  معراسخورنعث  ـ   (
تذغقانحعلعق  ـ  ظذرذق  ظعكةنلعكعنع )مةسعلةن:  ظاالقة  قانداق  ظاالقعسعنعث 
ظاالقعسعمذ ياكع ظةرـ  خوتذنلذق ظاالقعسعمذ( بعلعش ؤة معراسنعث سةؤةبلعرعنع 

ؤة ظذنعث توسالغذلعرعنع بعلعش الزعم.
)يةنع  بعرلعكع  ظالعمالرنعث  ؤة  هةدعس  قذرظان،  صةقةت  ظعلمع  معراس 
قاظعدعسعضة  قعياس  ظعلمعدة  معراس  كةلضةندذر.  مةيدانغا  بعلةن  ظعجماسع( 
ظالتعدعن  بعرع،  )تأتدعن  قاظعدعسعضة  قعياس  حىنكع  قعلعنمايدذ.  ظةمةل 
بعرع دئضةنضة ظوخشاش( ظألحةملةردة ظةمةل قعلعنمايدذ. حىنكع مةسعلةن: 
نئمة ظىحىن بعر ظعنساننعث معراستا بةشتعن بعرعنع ظالماي تأتتعن بعرعنع 

ظالغانلعقعنعث قانداق هئكمعتع بارلعقعنع بعلضعلع بولمايدذ.

ظألضةن ظادةمنعث قالدذرذص كةتكةن مال ـ دذنياسعغا قاراشلعق 
بولغان هةقلةر

ؤاقتعدا  ظألضةن  ظادةم  ظذ  نةرسعدعن  كةتكةن  قالدذرذص  ظادةم  ظألضةن 
ـ  مال  ظذ  تذتذلعدذ.  كأزدة  دذنيا  ـ  مال  صىتىن  كةتكةن  قالدذرذص  ظارقعسعدا 
دذنيانعث ظعحعضة يةنة ظةضةر ظذ ظادةم باشقا بعر كعشع تةرعصعدعن سةؤةنلعك 
بعلةن ظألتىرىلضةن بولسا، ظذ كعشعنعث ظذ ظادةمنعث ظذرذق ـ تذغقانلعرعغا 
تألةص بةرضةن دعيةت، ظةضةر قةستةنلعك بعلةن ظألتىرىلضةن ؤة بذنعث ظىحىن 
ظألتىرضىحع ظذ ظادةمنعث ظذرذق ـ تذغقانلعرع بعلةن كئلعشعص ظذالرغا مال ـ 

دذنيا تألةص بةرمةكحع بولغان بولسا، بذ مال ـ دذنيامذ كعرعدذ.
ظألضةن ظادةم قالدذرذص كةتكةن مال ـ دذنياغا تأؤةندعكعدعن ظعبارةت تأت 

خعل هةق قاراشلعق بولعدذ: 
بالعنعث  ظذ  ظادةمضة  بالعسع حىشىص كةتكةن بولسا، ظذ  ظايالنعث  ظذ  ظايالنعث قذرسعقعغا ظذرغان ؤة  بعر  ظادةم  بعر    )((

دعيعتعنع بئرعش الزعم بولعدذ. ت.
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1 ـ مال ـ دذنيا قالدذرذص كةتكةن ظادةمنعث ظألىضعنع يةرلعكعدة قويذش 
ظىحىن تةييارالش ؤة ظذنعثغا بةكمذ ظاشذرؤةتمةستعن ياكع بةكمذ قعسعؤالماستعن 

كعصةنلعك ظئلعش. 
قعلعش.  ظادا  قةرزلعرعنع  ظالدعدعكع  بةندعلةرنعث  ظادةمنعث  مةزكذر  ـ   2
ظةمما )ظادا قعلعنماي قالغان( زاكاتقا ؤة كاففارةتلةرضة ظوخشاش اهلل تاظاالنعث 
قعلعشقا  ظادا  بذالرنع  ظادةم  ظألضةن  ظةضةر  كةلسةك،  قةرزلةرضة  ظالدعدعكع 
كاففارةتلةر  ؤة  زاكات  قالغان  قعلماي  ظادا  ظذنعث  بولسا،  قعلغان  ؤةسعيةت 
)ظذنعث ظألىمعنع ظذزذتذص بولغاندعن كئيعن ظعشعص قالغان مال ـ دذنيانعث( 

ظىحتعن بعر قعسمعنعث ظعحعدعن حعقعرعلعص بئرعلعدذ.
قةرزلعرعنع  ظذنعث  ؤة  بولغاندعن  ظذزذتذص  ظألىمعنع  ظادةمنعث  ظذ  ـ   (
قعسمع  بعر  ظىحتعن  دذنيانعث  ـ  مال  قالغان  كئيعن  بولغاندعن  قعلعص  ظادا 
بعلةن ظذنعث ؤةسعيةتلعرع ظورذنلعنعدذ. اهلل تاظاال ؤةسعيةت هةققعدة مذنداق 
دئدع: «)بذ تةقسعمات( مئيعتنعث ؤةسعيعتع ظورذنالنغان ؤة قةرزع تألعنعص 

بولغاندعن كئيعن ظئلعص بئرعلعدذ» )1( 
بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنعمعزدةك ظايةتتة دئيعلضةن ؤةسعيةتنعث 
بولسا،  سةؤةبع  كئلعشعنعث  بذرذن  قةرزدعن  بايانعنعث  ظورذنلعنعشعنعث 
ؤةسعيةت ظعشعغا كأثىل بألضةنلعك ظىحىندذر. حىنكع ؤةسعيةتنعث ظورذنالنماي 

قئلعشعنعث ظئهتعمالع بةك كىحلىكتذر.
معراس  ظةمةس  معراسخورعغا  ظأزعنعث  ؤةسعيةتنعث  يةنة  يذقعرعدا  بعز 
قعلعص  بايان  ظعكةنلعكعنع  شةرت  قعلعنعشعنعث  ظادةمضة  يات  ظالمايدعغان 
»شىبهعسعزكع،  دئدع:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  حىنكع  ظأتتذق. 
معراس  بةردع.  هةققعنع  تئضعشلعك  ظعضعسعضة  هةق  هةممة  تاظاال  اهلل 
ظالعدعغان كعشع ظىحىن ؤةسعيةت قعلعش يوق. )يةنع ظذنعث ظىحىن ؤةسعيةت 
قعلعنمعسعمذ ظذ ظأزعنعث معراستعكع هةققعنع ظالعدذ.(«)2(ظةمما ظةضةر باشقا 
معراسخورلعرع رازع بولسا، معراسخورلعرع ظعحعدعن بعرةرسعضة مال ـ مىلىك 

بئرعشكة ؤةسعيةت قعلسعمذ بولعدذ.
4 ـ بذ ظعشالردعن ظئشعص قالغان مال ـ دذنيا، معراسقا هةقلعق بولذشنعث 

))(  سىرة نعسا )) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
)2(  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد، نةساظعي، تعرمعزعي ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع.
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سةؤةبلعرعدعن بعرةرسع تئصعلغان ظادةملةرنعث ظعحعدة تةقسعم قعلعنعدذ. 
ظعسالم دعنعدعكع معراس تىزىمع ناهايعتع ظئنعق بعر هالدا ظعسالم دعنعنعث 
مال ـ دذنيانع ظألىص قالغان ظادةمنعث ظذرذق ـ تذغقانلعرعنعث ظعحعدعن كأص 
ظعكةنلعكعنع  هئرعسمةن  قعلعدعغانلعقعغا  تةقسعم  ظارعسعدا  كعشعلةرنعث 
ظادةمنعث  نةححة  بعر  صةقةت  دذنيا  ـ  مال  بعلةن  شذنعث  بئرعدذ.  كأرسعتعص 

ظارعسعدعال حةكلعنعص قالمايدذ. 

معراسقا هةقلعق بولذشنعث سةؤةبلعرع

معراسقا هةقلعق بولذشنعث سةؤةبلعرع ظىحتذر. يةنع بعر ظادةمنعث يةنة 
سةؤةبنعث  ظىح  تأؤةندعكع  ظذنعثدا  ظىحىن  ظئلعشع  معراس  ظادةمدعن  بعر 

ظعحعدعن بعرع تئصعلعشع الزعم. 
بعرعدعن  ـ  بعر  تذغقانالر  ـ  ظذرذق  سةؤةبع.  تذغقانحعلعق  ـ  ظذرذق  ـ   1
معراس ظالعدذ. بذ هةقتة اهلل تاظاال مذنداق دئدع: «اهلل نعث هأكمعدة، ظذرذق 
- تذغقانالر بعر - بعرعضة معراسخور بولذشقا )ياتالردعن( ظةث هةقلعقتذر، 
«ظاتا-ظانعسع   )1( تذرغذحعدذر»  بعلعص  شةيظعنع  هةر  اهلل  شىبهعسعزكع، 
ؤة تذغقانلعرع قالدذرغان معراستا )يةنع مئيعتنعث تةرةكعسعدة( ظةرلةرنعث 
هةسسعسع بار، ظاتا -ظانعسع ؤة تذغقانلعرع قالدذرغان معراستا ظايالالرنعثمذ 

هةسسعسع بار» )2( 
2 ـ ظةر ـ خوتذنلذق سةؤةبع. يةنع بعر ظايال بعر ظةردعن ظذ ظعككعسعنعث 
معراس  بعلةن  سةؤةبع  بولغانلعق  مذناسعؤةت  خوتذنلذق  ـ  ظةر  ظارعسعدا 
ظاالاليدذ. حىنكع اهلل تاظاال مذنداق دئدع: «ظةضةر ظاياللعرعثالرنعث بالعلعرع 
بولمعسا، بذ حاغدا ظذالر قالدذرغان معراسنعث يئرعمع )ظع ظةرلةر!( سعلةرضة 
تئضعدذ. ظةضةر ظذالرنعث بالعلعرع بولسا، ظذالر قالدذرغان معراسنعث تأتتعن 
ظورذنالنغان  ؤةسعيعتع  مئيعتنعث  تةقسعمات(  )بذ  تئضعدذ.  سعلةرضة  بعرع 
سعلةرنعث  ظةضةر  بئرعلعدذ.  ظئلعص  كئيعن  بولغاندعن  تألعنعص  قةرزع  ياكع 
بالعلعرعثالر بولمعسا، بذ حاغدا ظاياللعرعثالرغا سعلةر قالدذرغان معراسنعث 

))(  سىرة ظةنفال 75 ـ ظايةت. 
)2(  سىرة نعسا 7 ـ ظايةت. 
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حاغدا  بذ  بولسا،  بالعلعرعثالر  سعلةرنعث  ظةضةر  تئضعدذ،  بعرع  تأتتعن 
)بذ  تئضعدذ.  بعرع  سةككعزدعن  معراستعن  قالدذرغان  سعلةر  ظايالعثالرغا 
تةقسعمات( مئيعتنعث ؤةسعيعتع ظورذنالنغان ياكع قةرزع تألعنعص بولغاندعن 
كئيعن ظئلعص بئرعلعدذ.» )1( ظةرـ  خوتذنالرنعث بعرـ  بعرعدعن معراس ظئلعشع 
ظىحىن ظذالرنعث ظارعسعدعكع نعكاهنعث، شةرتلعرع تولذق بولغان نعكاه بولذش 
الزعم. شذثا ظارعسعدا )مةسعلةن: ضذؤاهحعسعز قعلعنغان نعكاهقا ظوخشاش( 
نعكاهنعث شةرتلعرعدعن بعرةر شةرت كةم قالغان نعكاه بار ظةر ـ خوتذنالر بعر 

ـ بعرعدعن معراس ظااللمايدذ.
بولغان  بعلةن  ظذنعث  بعلةن  سةؤةبع  قعلعؤاتلعق  ظازات  قذلنع  بعر  ـ   (
يئقعنحعلعق. يةنع بعر كعشع قذل بعر ظادةمنع ظازات قعلعؤاتقان، قذل ظألضةن 
ؤة ظذنعث هئحقانداق معراسخورع يوق بولغان بولسا، ظذنعث مال ـ مىلكعضة 
صةيغةمبةر  حىنكع  قعلعدذ.  معراسخورلذق  كعشع  قعلعؤاتقان  ظازات  ظذنع 
بولغان(  ظارقعلعق  قعلعش  ظازات  »)قذل  دئضةن:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم 
يئقعنحعلعققا  بولغان  ظارقعلعق  تذغقانحعلعق  ـ  ظذرذق  خذددع  يئقعنحعلعقمذ 

ظوخشاش بعر يئقعنحعلعقتذر.« )2(   

مةلذم ظألحةم بويعحة معراس ظالعدعغان معراسخوالرنعث بايانع

 )أصحاب الفروض(

ظألضةن بعر ظادةمنعث قالدذرذص كةتكةن مالـ  دذنياسعغا ظون تىرلىك ظادةم 
ظالتعدعن  ياكع  بعرع  تأتتعن  بولذص  بعرعنحع  مالنع  قعلعدذ.  معراسخورلذق 
بعرع دئضةنضة ظوخشاش مةلذم ظألحةم بويعحة معراس ظالعدعغان معراسخوالر 
قالغان  كئيعن  بولغاندعن  ظئلعص  هةقلعرعنع  ظأزلعرعنعث  )ظذالر  ظالعدذ))(. 

))(  سىرة نعسا 2) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
هةدعستذر،  يةتكةن  دةرعجعسعضة  توغرذلذق  بذ  هةببان  ظعبنع  قعلدع.  رعؤايةت  هاكعم  ؤة  هةببان  ظعبنع  هةدعسنع  بذ    )2(

دئدع. 
)3(  معراسخورالر ظعككع تىرلىك بولعدذ؛ بعر تىرلىكع تأتتعن بعرع ياكع ظالتعدعن بعرع دئضةنضة ظوخشاش مةلذم ظألحةم 
بويعحة معراس ظالعدعغان معراسخوالردذر. يةنة بعر تىرلىكع معراس ظئلعش ظىحىن مةلذم ظألحةم بئكعتعلمعضةن معراسخورالر. 
معراس ظئلعش ظىحىن مةلذم ظألحةم بئكعتعلمعضةن معراسخورالر بولسا، يذقعرعدعكع معراسخوالردعن ظئشعص قالغان مالنع 
ظالعدذ. ظئشعص قالغان مال مةيلع ظاز بولسذن مةيلع جعق بولسذن ظذالر ظذنعث هةممعسعنع ظالعدذ، ظةضةر مةلذم ظألحةم 

بويعحة معراس ظالعدعغان معراسخوالردعن مال ظئشعص قالمعسا، ظذالر هئح نةرسة ظالمايدذ. ت.  
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معراسخورالر  بئكعتعلمعضةن  ظألحةم  مةلذم  ظىحىن  ظئلعش  معراس  مالالرنع 
ظالعدذ(. مةلذم ظألحةم بويعحة معراس ظالعدعغان معراسخوالر بولسا، ظذالرنعث 
بعرع  ظالتعدعن  ياكع  بعرع  قذرظان كةرعمدة )تأتتعن  ظالعدعغان هةسسعلعرع 

دئضةنضة ظوخشاش( ظئنعق بايان قعلعنغان ظادةملةردذر. 
بذالرنعث معراسنع بعرعنحع بولذص ظالعدعغانلعقع هةققعدة ظعبنع ظابباس 
)اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق 
مةلذم  بولذص(  )بعرعنحع  معراسنع  »سعلةر  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
ظألحةم بويعحة معراس ظالعدعغان معراسخوالرغا بئرعثالر، ظذنعثدعن ظئشعص 

قالغعنعنع ظةرنعث ظذرذق ـ تذغقانلعرعغا )بئرعثالر(.«)1(  
قعلعنغان(  بايان  كةرعمدة  )قذرظان  معراسخورالرنعث  خعلدعكع  بذ 
ظألحةملعرع بولسا، يئرعمع )1/2(، تأتتعن بعرع )1/4(، سةككعزدعن بعرع 
بعرع  ظالتعدعن  ؤة  بعرع ))/1(  ظىحتعن  ظعككعسع ))/2(،  ظىحتعن   ،)1/8(

)1/6(  قاتارلعقالردذر.
تأؤةندعكع  معراسخوالر  ظالعدعغان  معراس  بويعحة  ظألحةم  مةلذم 

كعشعلةردذر: 
1 ـ ظةر: 

ظألضةن ظايالنعث مةيلع ظوغذل بولسذن مةيلع قعز بولسذن بالعسع بولمعسا، 
ظذ ظايالنعث ظئرع ظذنعثدعن قالغان مال ـ مىلىكنعث يئرعمعنع ظالعدذ. ظةضةر 
ـ  مال  قالغان  ظذنعثدعن  ظئرع  ظايالنعث  ظذ  بولسا،  بار  بالعسع  ظايالنعث 
مىلىكنعث تأتتعن بعرعنع ظالعدذ. بذ هةقتة اهلل تاظاال مذنداق دئدع: «ظةضةر 
معراسنعث  قالدذرغان  ظذالر  حاغدا  بذ  بولمعسا،  بالعلعرع  ظاياللعرعثالرنعث 
يئرعمع )ظع ظةرلةر!( سعلةرضة تئضعدذ. ظةضةر ظذالرنعث بالعلعرع بولسا، ظذالر 

قالدذرغان معراسنعث تأتتعن بعرع سعلةرضة تئضعدذ.»)2(
ظةرنعث بذنعثدعن باشقا معراس ظالعدعغان بعرةر هالةتلعرع يوق. 

2 ـ ظايال:
ظايال، ظةرنعث مةيلع ظوغذل بولسذن مةيلع قعز بولسذن بالعسع بولمعسا، 

))(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)2(  سىرة نعسا 2) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
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ظئرعدعن قالغان مال ـ مىلىكنعث تأتتعن بعرعنع ظالعدذ. ظةضةر ظةرنعث بالعسع 
بار بولسا، ظايال ظئرعدعن قالغان مال ـ مىلىكنعث سةككعزدعن بعرعنع ظالعدذ. 
بذ هةقتة اهلل تاظاال مذنداق دئدع: «ظةضةر سعلةرنعث بالعلعرعثالر بولمعسا، 
بذ حاغدا ظاياللعرعثالرغا سعلةر قالدذرغان معراسنعث تأتتعن بعرع تئضعدذ، 
ظةضةر سعلةرنعث بالعلعرعثالر بولسا، بذ حاغدا ظايالعثالرغا سعلةر قالدذرغان 

معراستعن سةككعزدعن بعرع تئضعدذ.» )1( 
ظةسكةرتعش: ظةضةر ظةرنعث صةقةت بعرال ظايالع بولسا، ظذ ظايال تأتتعن 
ظةرنعث  ظةضةر  ظالعدذ.  ظأزع  هةممعسعنع  بعرعنعث  ياكع سةككعزدعن  بعرعنع 
بعردعن كأص ظايالع بولسا، ظذ ظايالالر تأتتعن بعرعنع ياكع سةككعزدعن بعرعنع 

ظارعلعرعدا تةث تةقسعم قعلعص بألىشعدذ. 
) ـ دادا: دادا مذنداق ظىح خعل هالةتتة معراس ظالعدذ. 

مةيلع  بولسذن  بالعسع  ظأزعنعث  مةيلع  كعشعنعث  ظألضةن  بعرعنحع:    
ظوغلعنعث بالعسع بولسذن بالعلعرع بولسا، بذ هالةتتة دادا مال ـ مىلىكنعث 

ظالتعدعن بعرعنع ظالعدذ. 
ظوغلعنعث  ياكع  قعزع  بعرال  صةقةت  كعشعنعث  ظألضةن  ظةضةر  ظعككعنحع: 
قعزع بولسا، بذ هالدا ظذنعث قعزع ياكع ظوغلعنعث قعزع ظذ ظادةمنعث مال ـ 
مىلكعنعث يئرعمعنع ظالعدذ. ظذ ظادةمنعث دادعسع مةلذم ظألحةم بويعحة معراس 
ظالعدعغان معراسخولذق سىصىتع بعلةن مال ـ مىلىكنعث ظالتعدعن بعرعنع ؤة 
سىصىتع  معراسخورلذق  بئكعتعلمعضةن  ظألحةم  مةلذم  ظىحىن  ظئلعش  معراس 

بعلةن مال ـ مىلىكنعث قالغانلعرعنع ظالعدذ)2(. 
ظىحىنحع: ظألضةن كعشعنعث بعرمذ بالعسع بولمعسا، بذ هالةتتة دادا مةلذم 
معراسلعرعنع  ظأزلعرعنعث  معراسخورالر  ظالعدعغان  معراس  بويعحة  ظألحةم 

ظئلعص بولغاندعن كئيعن قالغان مال ـ مىلىكنعث هةممعسعنع ظالعدذ))(.
))(  سىرة نعسا 2) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 

ياكع  قعزع  بعرال  كعشعنعث  ظألضةن  ظةضةر  بولسا،  سوملذق  ظاتمعش  مىلىكع  بارلعق  كعشعنعث  ظألضةن  مةسعلةن:    )2(
ظوغلعنعث قعزع بولسا، بذنعثدعن قعز ياكع ظوغلعنعث قعزع 30 سومنع ظالعدذ. دادا بذنعثدعن 0) سومنع مةلذم ظألحةم 
بئكعتعلمعضةن  ظألحةم  مةلذم  ظىحىن  ظئلعش  معراس  سومنع   20 بعلةن،  سىصىتع  معراسخورلذق  ظالعدعغان  معراس  بويعحة 

معراسخورلذق سىصىتع بعلةن ظالعدذ. ت.
)3(  مةسعلةن: ظألضةن ظادةمنعث صةقةت ظاتاـ  ظانعسعال بولغان بولسا، ظانا ظذنعثدعن ظأزعنعث هةسسعسعنع ظئلعص بولغاندعن 

كئيعن قالغان مال ـ مىلىكنعث هةممعسعنع دادا ظالعدذ. ت. 
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ظةر ـ خوتذننعث بعرع معراسعنع ظئلعص بولغاندعن كئيعن دادا بولغذحع 
قالغان مال ـ مىلىكنع ظانا بعلةن ظألىشعدذ. يةنع ظانا ظةر ـ خوتذننعث بعرع 
معراسعنع ظئلعص بولغاندعن كئيعن قالغان مال ـ مىلىكنعث ظىحتعن بعرعنع 
)يةنع  ظالعدذ.  دادا  هةممعسعنع  مىلىكنعث  ـ  مال  قالغان  ظذنعثدعن  ظالعدذ. 
ظألضةن  ياكع  قالغان  هايات  ظايالع  ظذنعث  بولذص  ظةر  كعشع  ظألضةن  ظةضةر 
كعشع ظايال بولذص ظذنعث ظئرع هايات قالغان بولسا(، بذ هالةتتة ظةر )يةنع 
ظألضةن ظايالنعث ظئرع ظذ ظايالنعث مال ـ مىلكعنعث( يئرعمعنع ظالعدذ. ياكع 
ظايال )يةنع ظألضةن كعشع ظةر بولسا، ظذنعث ظايالع ظئرعنعث مال مىلكعنعث( 
تأتتعن بعرعنع ظالعدذ. معراس ظالعدعغان كعشع مةيلع ظةر بولسذن ياكع ظايال 
بولسذن بذ ظعككعسعنعث بعرع ظأزعنعث هةسسعسعنع ظئلعص بولغاندعن كئيعن، 
قالغان مالنعث ظىحتعن بعرعنع ظألضىحعنعث ظانعسع ظالعدذ، قالغان ظىحتعن 

ظعككعسعنع ظألضىحعنعث دادعسع ظالعدذ)1( 
4 ـ حوث دادا:

حوث دادعنعث هأكمع دادا يوق ظةهؤالدا خذددع دادعنعث هأكمعضة ظوخشاش. 
بذ ظةضةر هايات بار حوث دادا بعلةن ظألضةن ظادةمضة تذتذشعدعغان هالقعنعث 
دادا  حوث  حاغدا  بذ  بولعدذ)2(.  شذنداق  ظةهؤال  بولمعسا،  ظايال  بعرةرسعدة 
>بعؤاستة حوث دادا< دةص ظاتعلعدذ))(. ظةضةر هايات بار حوث دادا بعلةن ظألضةن 
ظادةمضة تذتذشعدعغان هالقعنعث بعرةرسعدة ظايال بولسا، بذ حاغدا بذ حوث 
دادا >ؤاستعلعق حوث دادا< دةص ظاتعلعدذ. شذنعث بعلةن بذ حوث دادا ظألضةن 
ظادةمنعث  ظألضةن  بعلةن  دادا  حوث  حىنكع  ظااللمايدذ)4(.  معراس  كعشعدعن 
بعلةن  دادا  حوث  بولذشع  كعشعنعث  ظايال  بعرةرسعدة  هالقعنعث  ظارعسعدعكع 
))(  مةسعلةن: بعر ظايال ظألضةن ظذ ظايالدعن 300 سوم قعممعتعدة مال قالغان بولسا، بذ هالةتتة ظذ ظايالنعث ظئرع 300 
سومنعث يئرعمع 50) سومنع ظالعدذ، ظاندعن قالغان 50) سومنع ظىح هةسسعضة بألىص، بذنعث بعر هةسسعسعنع )يةنع 50 
سومنع( ظانا ظالعدذ. قالغان ظعككع هةسسعسعنع )يةنع 00) سومنع( دادا ظالعدذ. ظعككعنحع معسال: بعر ظةر كعشع ظألضةن 
ظذ 400 سوم قالدذرذص كةتكةن بولسا، ظذنعثدعن ظذنعث ظايالعغا 00) سوم بئرعلعدذ، قالغان 300 سومنع ظىحكة بألىص 

ظذنعث بعر هةسسسعنع )00)سومنع( ظانا، ظعككع هةسسعسعنع )200 سومنع( دادا ظالعدذ. ت.
)2(  يةنع هايات بار حوث دادا بعلةن ظألضةن ظادةمضة تذتذشعدعغان هالقعنعث بعرةرسعدة ظايال بولمعسا، مةسعلةن: دادعنعث 

دادعسع، دادعنعث دادعسعنعث دادعسعغا ظوخشاش. مانا بذ >بعؤاستة حوث دادا< دةص ظاتعلعدذ. ت.
)3(  مةسعلةن: بعر ظادةم ظألضةن، ظذنعث ظانعسعدعن ؤة حوث دادعسعدعن )يةنع دادعسعنعث دادعسعدعن( باشقا معراسخورع 

بولمعغان بولسا، بذ هالدا ظانا ظذنعث مال ـ مىلكعنعث ظىحتعن بعرعنع ظالعدذ. قالغان قعسمعنع حوث دادا ظالعدذ. ت.
)4(  مةسعلةن: بعر ظادةم ظألضةن، ظذنعث هاياتتا صةقةت ظانعسع ؤة  ظانعسعنعث دادعسع ياكع دادعسعنعث ظانعسعنعث دادعسعغا 
ظوخشاش ظذنعثغا تذتذشعدعغان هالقعنعث بعرةرسعدة ظايال كعشع بار بعر حوث دادعسع بولسا، بذ هالدا بذ حوث دادا ظذ 
ظادةمدعن معراس ظااللمايدذ. حىنكع بذ حوث دادا بعلةن ظألضةن ظادةمضة تذتذشعدعغان هالقعنعث بعر يعرعدة ظايال كعشع بار 

بولغانلعقع ظىحىن ظذ ؤاستعلعق حوث دادا هئسابلعنعدذ. شذثا ظذ حوث دادا معراس ظااللمايدذ. ت. 
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ظألضةن ظادةمنعث ظارعسعدعكع نةسةبكة دةخلع يةتكىزعدذ. حىنكع بعر بالعنعث 
نةسةبع ظةرلةر تةرعصعدعن ظذلذنعدذ. لئكعن ؤاستعلعق حوث دادا )ظةضةر ظألضةن 
كعشعنعث مةلذم ظألحةم بويعحة معراس ظالعدعغان معراسخورلعرع ؤة معراس 
هالةتتة(  يوق  معراسخورلعرع  بئكعتعلمعضةن  ظألحةم  مةلذم  ظىحىن  ظئلعش 
ظألضةن ظادةم بعلةن ظارعسعدا ظذرذق ـ تذغقانحعلعق مذناسعؤعتع بولغانلعق 

سىصىتع بعلةن ظذنعثدعن معراس ظالعدذ)1(.
5 ـ ظانا: ظانا مذنداق ظىح خعل هالةتتة معراس ظالعدذ. 

مةيلع  بولسذن  بالعسع  ظأزعنعث  مةيلع  كعشعنعث  ظألضةن  بعرعنحع:   
ظوغلعنعث بالعسع بولسذن بالعلعرع بولسا، ياكع )بالعلعرع بولمعسعمذ( مةيلع 
قعز بولسذن مةيلع ظوغذل بولسذن ظةث ظاز ظعككع دانة قئرعنداشلعرع بولسا، 

بذ هالةتتة ظانا مال ـ مىلىكنعث ظالتعدعن بعرعنع ظالعدذ. 
ظعككعنحع: ظألضةن كعشعنعث بعرمذ بالعسع ياكع قئرعنداشلعرع بولمعسا، 

بذ هالةتتة ظانا مال ـ مىلىكنعث ظىحتعن بعرعنع ظالعدذ. 
ظىحىنحع: ظةر ـ خوتذننعث بعرع معراسعنع ظئلعص بولغاندعن كئيعن ظانا 
قالغان مال ـ مىلىكنع دادا بعلةن ظألىشعدذ. يةنع ظانا ظةر ـ خوتذننعث بعرع 
معراسعنع ظئلعص بولغاندعن كئيعن قالغان مال ـ مىلىكنعث ظىحتعن بعرعنع 
)يةنع  ظالعدذ.  دادا  هةممعسعنع  مىلىكنعث  ـ  مال  قالغان  ظذنعثدعن  ظالعدذ. 
ظألضةن  ياكع  قالغان  هايات  ظايالع  ظذنعث  بولذص  ظةر  كعشع  ظألضةن  ظةضةر 
كعشع ظايال بولذص ظذنعث ظئرع هايات قالغان بولسا(، بذ هالةتتة ظةر )يةنع 
ظألضةن ظايالنعث ظئرع ظذ ظايالنعث مال ـ مىلكعنعث( يئرعمعنع ظالعدذ. ياكع 
ظايال )يةنع ظألضةن كعشع ظةر بولسا، ظذنعث ظايالع ظئرعنعث مال مىلكعنعث( 
تأتتعن بعرعنع ظالعدذ. معراس ظالعدعغان كعشع مةيلع ظةر ياكع ظايال بولسذن 
بذ ظعككعسعنعث بعرع ظأزعنعث هةسسعسعنع ظئلعص بولغاندعن كئيعن، ظاندعن 
قالغان مالنعث ظىحتعن بعرعنع ظألضىحعنعث ظانعسع ظالعدذ، قالغان ظىحتعن 
ظوخشاش  دادعسعغا  ظانعسعنعث  دادعسعنعث  ياكع  دادعسع  ظانعسعنعث  صةقةت  ظذنعث  ؤة  ظألضةن  ظادةم  بعر  مةسعلةن:    )((
ظذنعثغا تذتذشعدعغان هالقعنعث بعرةرسعدة ظايال كعشع بار بعر حوث دادعسعدعن ؤة قئرعندعشعنعث قعزعدعن باشقا ظذرذق ـ 
تذغقانلعرع بولمعسا، بذ هالدا ظذنعث مةزكذر حوث دادعسع ظألضةن ظادةم بعلةن ظارعسعدا ظذرذق ـ تذغقانحعلعق مذناسعؤعتع 
مةلذم  ظادةمنعث  ظألضةن  معسالدا  بذ  مانا  ظالعدذ.  معراس  هةممعسعنع  مىلكنعث  ـ  مال  ظذنعث  بعلةن  سىصىتع  بولغانلعق 
ظألحةم بويعحة معراس ظالعدعغان معراسخورلعرعدعن ؤة معراس ظئلعش ظىحىن مةلذم ظألحةم بئكعتعلمعضةن معراسخورلعرعدعن 

بعرةرسعمذ تئصعلمعدع. ت.
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ظعككعسعنع ظألضىحعنعث دادعسع ظالعدذ)1( 

ظانعنعث بذ خعل شةكعلدة معراس ظالعدعغانلعقع هةققعدة اهلل تاظاال مذنداق 
دئدع: «ظةضةر مئيعتنعث بالعلعرع بولسا، بذ حاغدا ظذنعث ظاتا - ظانعسعنعث 
هةر بعرعضة معراسنعث ظالتعدعن بعرع تئضعدذ. ظةضةر ظذنعث بالعلعرع بولماي 
معراسقا صةقةت ظذنعث ظاتا -ظانعسع ؤارعسلعق قعلعدعغان بولسا، بذحاغدا ظذنعث 
ظانعسعغا معراسنعث ظىحتعن بعرع تئضعدذ )قالغعنع ظاتعسغا تئضعدذ(. ظةضةر 
ظانعسعغا  بولسا،  قئرعنداشلعرع  يةنة(  باشقا  ظانعسعدعن  مئيعتنعث )ظاتا - 

معراسنعث ظالتعدعن بعرع تئضعدذ )قالغعنعنع ظاتعسع ظالعدذ(.» )2( 

6 ـ حوث ظانا: 

حوث ظانا مةيلع ظانا تةرةصتعن بولسذن مةيلع دادا تةرةصتعن بولسذن مال 
ـ مىلىكنعث ظالتعدعن بعرعنع ظالعدذ. ظةضةر حوث ظانعنعث سانع بعردعن كأص 
بولغان ؤة ظذالرنعث ظألضىحع بعلةن بولغان مذناسعؤعتع ظوخشاش دةرعجعدة 
بولغان بولسا، بذ هالدا ظذالر ظذ ظالتعنعث بعرعنع ظارعلعرعدا ظوخشاش تةقسعم 
ظوخشاش  مذناسعؤعتع  بولغان  بعلةن  ظألضىحع  ظذالرنعث  ظةضةر  قعلعشعدذ))(. 
دةرعجعدة بولمعسا، دةرعجعسع يئقعن حوث ظانا دةرعجعسع يعراق حوث ظانعنع 

معراس ظئلعشتعن حةكلةيدذ)4(.
))(  مةسعلةن: بعر ظايال ظألضةن، ظذ ظايالدعن 300 سوم قعممعتعدة مال قالغان بولسا، بذ هالةتتة ظذ ظايالنعث ظئرع 300 
سومنعث يئرعمع 50) سومنع ظالعدذ، ظاندعن قالغان 50) سومنع ظىح هةسسعضة بألىص، بذنعث بعر هةسسعسعنع )يةنع 
50 سومنع( ظألضىحعنعث ظانعسع ظالعدذ. قالغان ظعككع هةسسعسعنع )يةنع 00) سومنع( ظألضىحعنعث دادعسع ظالعدذ. 
سوم   (00 ظايالعغا  ظذنعث  ظذنعثدعن  بولسا،  كةتكةن  قالدذرذص  سوم   400 ظذ  ظألضةن  كعشع  ظةر  بعر  معسال:  ظعككعنحع 
بئرعلعدذ، قالغان 300 سومنع ظىحكة بألىص ظذنعث بعر هةسسسعنع )00)سومنع( ظذنعث ظانعسع، ظعككع هةسسعسعنع 

)200 سومنع( ظذنعث دادعسع ظالعدذ. ت. 
)2(  سىرة نعسا )) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 

بعلةن  ظألضىحع  ظذالرنعث  ؤة  بولغان  ظانعسع  ظعككع حوث  بولذص  تةرةصتعن  دادا  ؤة  تةرةصتعن  ظانا  ظادةمنعث  ظألضةن    )3(
بولغان مذناسعؤعتع ظوخشاش دةرعجعدة بولغان بولسا، مةسعلةن: ظانا تةرةصتعن بولغان حوث ظانعمذ ظانعسعنعث ظانعسع ياكع 
ظانعسعنعث ظانعسعنعث ظانعسع بولغان، دادا تةرةصتعن بولغان حوث ظانعمذ دادعسعنعث ظانعسع ياكع دادعسعنعث ظانعسعنعث 
تةقسعم  ظوخشاش  ظارعلعرعدا  مىلىكنع  ـ  مال  ظئرعشكةن  ظارقعلعق  بعرع  ظالتعدعن  ظذالر  هالدا  بذ  بولسا،  بولغان  ظانعسع 
قعلعشعدذ. مةسعلةن: بعر ظادةم ظألضةن ؤة ظذنعث صةقةت ظانعسعنعث ظانعسع ؤة دادعسعنعث ظانعسع بولذص ظعككع حوث ظانعسع 
ؤة بعر ظوغلع بولغان بولسا، بذ هالدا ظعككع حوث ظانا ظالتعدعن بعرعنع ظارعلعقعدا تةقسعم قعلعشعدذ ؤة قالغان مال ـ 
مىلىكنع ظوغلع ظالعدذ. مةسعلةن: ظألضةن ظادةم 600 سوملذق مال ـ مىلىك قالدذرذص كةتكةن بولسا، بذنعثدعن 00) سذمنع 

ظعككع حوث ظانا ظالعدذ، قالغان 500 سومنع ظوغذل ظالعدذ. ت.
)4(  ظةضةر ظذ ظعككع حوث ظانعنعث ظألضىحع بعلةن بولغان مذناسعؤعتع ظوخشاش دةرعجعدة بولمعسا، دةرعجسع يعراق بولغان 
حوث ظانا معراس ظااللمايدذ. مةسعلةن: بعر ظادةم ظألضةن ؤة ظذنعث ظانعسعنعث ظانعسع ؤة دادعسعنعث ظانعسعنعث ظانعسع 
بولذص ظعككع حوث ظانعسع بولغان بولسا، بذ هالدا دادعسعنعث ظانعسعنعث ظانعسع معراس ظااللمايدذ. حىنكع ظذ حوث ظانا، 

ظانعسعنعث ظانعسعغا قارعغاندا ظألضةن ظادةمضة بعر دةرعجة يعراقتذر. ت.
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ظئلعشع  معراس  ظانعلعرعنعث  حوث  ظذنعث  ظادةمدعن  بعر  )ظةسكةرتعش: 
ظىحىن ظذنعثغا حوث ظانعلعرعنع تذتاشتذرعدعغان كعشعنعث هايات بولماسلعقع 
الزعمدذر. مةسعلةن: بعر ظادةمدعن ظانعسعنعث ظانعسع معراس ظئلعش ظىحىن 
ظذ ظادةمنعث ظانعسع هايات بولماسلعقع، دادعسعنعث ظانعسع معراس ظئلعش 

ظىحىن ظذ ظادةمنعث دادعسعنعث هايات بولماسلعقع الزعم.(
بعردعن  ياكع  بعر  ظوغلعنعث  بعلةن  قعزع  بعرال  ظادةمنعث  ظألضةن  ظةضةر 
ظارتذق قعزع بولسا، بذ هالدا قعز مال ـ مىلىكنعث يئرعمعنع ؤة ظوغلعنعث 
قعزلعرع  ظارتذق  ظذنعثدعن  ؤة  ظعككع  ظادةمنعث  ظألضةن  )ظةسلع  قعزلعرع 
ظئلعشع الزعم بولغان( ظىحتعن ظعككع هةسسعنع تولذقالش ظىحىن ظالتعنعث 

بعرعنع ظالعدذ)1(. 
ظةضةر ظألضةن ظادةمنعث دادعمذ بعر ؤة ظانعمذ بعر صةقةت بعرال هةمشعرعسع 
بعر  دادعمذ  هالدا  بذ  بولسا،  بولغان  هةمشعرع  بعر  بعر  دادا  صةقةت  بعلةن 
بعر  دادا  صةقةت  ؤة  يئرعمعنع  مىلىكنعث  ـ  مال  هةمشعرعسع  بعر  ظانعمذ  ؤة 
هةمشعرعسع )ظةسلع ظألضةن ظادةمنعث ظعككع ؤة ظذنعثدعن ظارتذق قعزلعرع 
ظئلعشع الزعم بولغان( ظىحتعن ظعككع هةسسعنع تولذقالش ظىحىن ظالتعنعث 

بعرعنع ظالعدذ)2(. 
ـ  مال  بولسا،  بعرال  ظةضةر  هةمشعرة  ياكع  قئرعنداش  بعر  ظانا  صةقةت 
مىلىكنعث ظالتعدعن بعرعنع ظالعدذ. مةيلع ظوغذل بولسذن مةيلع قعز بولسذن 
بعرعنع  ظىحتعن  مىلىكنعث  ـ  مال  ظذالر  بولسا،  ظارتذق  بعردعن  ظذالر  ظةضةر 
قعلعشعدذ.  تةقسعم  ظارعلعرعدا ظورتاق  بعرعنع  ظالغان ظذ ظىحتعن  ظالعدذ ؤة 
حىنكع اهلل تاظاال مذنداق دئدع: «ظةضةر معراس قالدذرغذحع ظاتا -ظانعسعز، 
بالعسعز ظةر ياكع ظايال بولذص، ظذنعث صةقةت ظانا بعر قئرعندعشع ؤة ظانا بعر 
هةمشعرعسع بولسا، ظذالرنعث هةر بعرعضة معراسنعث ظالتعدعن بعرع تئضعدذ. 
))( يةنع بعر ظادةم ظألضةن ؤة ظذنعث بعرال قعزع، ظوغلعنعث بعر ياكع بعردعن ظارتذق قعزع ؤة ظوغلعنعث ظوغلعنعث ظوغلع 
هايات بولسا، بذ هالدا ظذنعث قعزع مال ـ مىلىكنعث يئرعمعنع، ظوغلعنعث قعزلعرع ظالتعدعن بعرعنع ؤة ظوغلعنعث ظوغلعنعث 
ظوغلع ظذالردعن قالغان مالالرنعث هةممعسعنع ظالعدذ. مةسعلةن: ظذ ظادةمنعث 600 سوملذق مال ـ مىلكع بولغان بولسا، 
ظذنعثدعن 300 سومنع قعزع، 00) سومنع ظوغلعنعث قعزع ياكع قعزلعرع ؤة قالغان 200 سومنع ظوغلعنعث ظوغلعنعث ظوغلع 

ظالعدذ. ت.
)2(  يةنع بعر ظادةم ظألضةن ؤة دادعمذ بعر ؤة ظانعمذ بعر بعرال هةمشعرعسع بعلةن صةقةت دادا بعر هةمشعرعسع ؤة دادا تةرةصتعن 
بولغان تاغعسع هايات قالغان بولسا، بذ هالدا دادعمذ بعر ؤة ظانعمذ بعر بعرال هةمشعرعسع مال ـ مىلىكنعث يئرعمعنع، صةقةت 
دادا بعر هةمشعرعسع مال ـ مىلىكنعث ظالتعدعن بعرعنع ؤة تاغعسع قالغعنعنع ظالعدذ. مةسعلةن: ظذ ظادةمنعث 600 سوملذق 
مال ـ مىلكع بولسا، ظذنعثدعن 300 سومنع دادعمذ بعر ؤة ظانعمذ بعر هةمشعرعسع، 00) سومنع صةقةت دادا بعر هةمشعرعسع 

ؤة قالغان 200 سومنع تاغعسع ظالعدذ. ت.
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ظةضةر معراس قالدذرغذحعنعث )يةنع معراس قالدذرغذحع مئيعتنعث ظانا بعر، 
ظاتا باشقا( قئرعنداشلعرع ؤة هةمشعرعلعرع بذنعثدعن )يةنع بعردعن( كأص 
بولسا، ظذ حاغدا معراسنعث ظىحتعن بعرع ظذالرنعث ظارعسعدا ظورتاق تةقسعم 

قعلعنعدذ.» )1(
بعردعن ظارتذق قعز ظةضةر ظأزلعرع بعلةن بعللة بعرةر ظوغذل قئرعندعشع 
ظىحتعن  مىلىكنعث  ـ  مال  قالغان  ظانعسعدعن  ياكع  دادعسعدعن  بولمعسا، 

ظعككعسعنع ظالعدذ)2(. 
ظألضةن ظادةمنعث ظوغلعنعث بعردعن ظارتذق قعزعمذ، ظةضةر ظذ ظادةمنعث 
ظوغلع )يةنع شذ قعزالرنعث دادعسع( هايات بولمعسا ؤة ظألضةن ظادةمنعث ظةث 
ظاز ظعككع قعزع بولمعسا، ظذ ظادةمنعث مال ـ مىلكعنعث ظىحتعن ظعككعنع 

ظالعدذ))(.
ظةضةر ظألضةن ظادةمنعث )دادعسع، ياكع حوث دادعسع، ياكع دادعمذ بعر ؤة 
ظانعمذ بعر قئرعندعشع، ياكع مةيلع ظوغذل بولسذن مةيلع قعز بولسذن بعرةرمذ 
بالعسع بولماستعن صةقةت( ظعككع ؤة يا ظذنعثدعن ظارتذق هةمشعرعلعرع ؤة 
باشقا معراسخورلعرع بولسا، بذ هالدا ظذنعث هةمشعرعلعرع مال ـ مىلىكنعث 

ظىحتعن ظعككعسعنع ظالعدذ)4(. 
ظةضةر ظألضةن ظادةمنعث )دادعسع، ياكع حوث دادعسع، ياكع دادعمذ بعر ؤة 
ظانعمذ بعر قئرعندعشع، ياكع دادعمذ بعر ؤة ظانعمذ بعر بعرال هةمشعرعسع بعلةن 
دادعمذ بعر ؤة ظانعمذ بعر قئرعندعشع ياكع دادعمذ بعر ؤة ظانعمذ بعر ظعككع 
هةمشعرعسع ياكع مةيلع ظوغذل بولسذن مةيلع قعز بولسذن بعرةرمذ بالعسع 

))(  سىرة نعسا 2) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)2(  يةنع بعر ظايال ظألضةن ؤة ظذنعث ظئرع، ظعككع قعزع ؤة صةقةت دادا بعر بعر قئرعندعشع هايات قالغان بولسا، ظذنعث 
ظئرع ظذنعث مال ـ مىلكعنعث تأتتعن بعرعنع، ظعككع قعزع ظىحتعن ظعككعسعنع ؤة قالغعنعنع دادا بعر قئرعندعشع ظالعدذ. 
مةسعلةن: ظألضةن ظذ ظايالنعث 200) سوملذق مال ـ مىلكع بولسا، ظذنعثدعن 300 سومنع ظئرع، 800 سومنع ظعككع قعزع 

ؤة 00) سومنع دادا بعر قعرعندعشع ظالعدذ. ت.
)3(  يةنع بعر ظادةم ظألضةن ؤة ظذنعث ظانعسع، ظوغلعنعث ظعككع قعزع ؤة قئرعندعشع هايات بولسا، بذ هالدا ظانعسع ظذنعث 
مال ـ مىلكعنعث ظالتعدعن بعرعنع، ظوغلعنعث ظعككع قعزع ظىحتعن ظعككعنع ؤة قالغعنعنع قئرعندعشع ظالعدذ. مةسعلةن: 
ظألضةن ظذ ظادةمنعث 600 سوملذق مال ـ مىلكع بولسا، ظذنعثدعن 00) سومنع ظانعسع، 400 سومنع ظوغلعنعث ظعككع 

قعزع ؤة 00) سومنع قئرعندعشع ظالعدذ. ت. 
)4( يةنع بعر ظادةم ظألضةن ؤة ظذنعث ظانعسع، ظعككع هةمشعرعسع ؤة ظانا بعر قئرعندعشع هايات قالغان بولسا، بذ هالدا 
ظانعسع ظذنعث مالـ  مىلكعنعث ظالتعدعن بعرعنع، ظعككع هةمشعرعسع ظىحتعن ظعككعسعنع ؤة قالغعنعنع ظانا بعر قئرعندعشع 
ظالعدذ. مةسعلةن: ظألضةن ظذ ظادةمنعث 600 سوملذق مال ـ مىلكع بولسا، ظذنعثدعن 00) سومنع ظانعسع، 400 سومنع 

ظعككع هةمشعرعسع ؤة 00) سومنع ظانا بعر قئرعندعشع ظالعدذ. ت. 
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ياكع ظوغلعنعث ظوغلع، ياكع صةقةت دادا بعر قئرعندعشع بولماستعن صةقةت( 
هالدعمذ  بذ  بولسا،  معراسخورلعرع  باشقا  ؤة  هةمشعرعسع  ظعككع  بعر  دادا 
ظعككعسعنع  ظىحتعن  مىلكعنعث  ـ  مال  ظذنعث  هةمشعلعرعمذ  بعر  دادا  ظذنعث 

ظالعدذ)1(.  

معراس ظئلعش ظىحىن مةلذم ظألحةم بئكعتعلمعضةن معراسخورالرنعث 
بايانع

 )العصبات(

ظةر بةزعدة معراسخور ظةمةس ظايالنع معراسقا ظئرعشتىرىص ظذنع معراس 
ظئلعش ظىحىن مةلذم ظألحةم بئكعتعلمعضةن معراسخورالردعن قعلعدذ.

ظىح تىرلىك ظادةملةر معراس ظئلعش ظىحىن مةلذم ظألحةم بئكعتعلمعضةن 
معراسخورالر قاتارعغا كعرعدذ. ظذالر: 1 ـ ظأزعنعث ؤاستعسع بعلةن معراسقا 
ظئرعشكىحع.  معراسقا  بعلةن  ؤاستعسع  بعرسعنعث  باشقا  ـ   2 ظئرعشكىحع. 
قاتارلعقالردعن  ظئرعشكىحع  معراسقا  بعرلعكتة  بعلةن  بعرسع  باشقا  ـ   (

ظعبارةتتذر. 
1ـ  ظأزعنعث ؤاستعسع بعلةن معراسقا ظئرعشكىحع بولسا، ظألضةن ظادةمنعث 
ظادةمضة  ظألضةن  ظارعسعدا  ظوخشاش  قئرعندعشعغا  بعر  ظانا  ياكع  ظوغلعغا 
ظةضةر  ظةرلةردذر.  بولمعغان  كعشع  ظايال  بعرةرسعدة  هالقعنعث  تذتذشعدعغان 
كعشع  ظايال  بعرةرسعدة  هالقعنعث  تذتذشعدعغان  ظادةمضة  ظألضةن  ظارعسعدا 
بولذص قالغان ظةر، ظأزعنعث ؤاستعسع بعلةن معراسقا ظئرعشكىحع هئسابالنمايدذ. 
ظألضةن  بعلةن  ظذنعث  كةلسةك،  قئرعنداشقا  بعر  ظانعمذ  ؤة  بعر  دادعمذ  ظةمما 
ظادةمنعث ظارعسعدعكع تذتذشعش هالقعسعدا ظايال كعشع بولسعمذ )يةنع ظذ 
ؤاستعسع  ظأزعنعث  يةنة  ظذ  تذتذشسعمذ(  ظارقعلعق  ظانعسع  ظادةمضة  ظألضةن 
هايات  ظوغلع  قئرعندعشعنعث  بعر  دادا  ؤة  هةمشعرعسع  ظعككع  بعر  دادا  ظايالع،  ظذنعث  ؤة  ظألضةن  ظادةم  بعر  يةنع    )((
قالغان بولسا، بذ هالدا ظايالع ظذنعث مال ـ مىلكعنعث تأتتعن بعرعنع، دادا بعر ظعككع هةمشعرعسع ظىحتعن ظعككعسعنع 
ؤة قالغعنعنع دادا بعر قئرعندعشعنعث ظوغلع ظالعدذ. مةسعلةن: ظألضةن ظذ ظادةمنعث 200) سوملذق مال ـ مىلكع بولسا، 
ظذنعثدعن 300 سومنع ظايالع، 800 سومنع دادا بعر ظعككع هةمشعرعسع ؤة 00) سومنع دادا بعر قئرعندعشعنعث ظوغلع 

ظالعدذ. ت.
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بعلةن معراسقا ظئرعشكىحع هئسابلعنعدذ. حىنكع ظذ ظألضةن ظادةمضة ظانعسع 
ظارقعلعق ظةمةس دادعسع ظارقعلعق نعسبةت بئرعلعدذ. حىنكع ظايال ظأزعنعث 
ؤاستعسع بعلةن ظةمةس، باشقا بعرسعنعث ؤاستعسع بعلةن ياكع باشقا بعرسع 

بعلةن بعرلعكتة معراسقا ظئرعشعدذ. 
ظأزلعرعنعث  معراسخورالر  ظالعدعغان  معراس  بويعحة  ظألحةم  مةلذم 
هةسسعلعرعنع ظئلعص بولغاندعن كئيعن، قالغان مال ـ مىلىكنعث هةممعسعنع 
معراس ظئلعش ظىحىن مةلذم ظألحةم بئكعتعلمعضةن معراسخورالر ظالعدذ. حىنكع 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »سعلةر معراسنع )بعرعنحع بولذص( 
ظذنعثدعن  بئرعثالر،  معراسخوالرغا  ظالعدعغان  معراس  بويعحة  ظألحةم  مةلذم 

ظئشعص قالغعنعنع ظةرنعث ظذرذق ـ تذغقانلعرعغا )بئرعثالر(.« )1( 
ظألحةم  مةلذم  ظىحىن  ظئلعش  معراس  صةقةت  ظادةمنعث  ظألضةن  ظةضةر 
بولمعسا،  معراسخورع  هئحقانداق  باشقا  معراسخورعدعن  بئكعتعلمعضةن 
ظألحةم  مةلذم  ظىحىن  ظئلعش  معراس  هةممعسعنع  مىلىكنعث  ـ  مال  هالدا  بذ 

بئكعتعلمعضةن معراسخورع ظالعدذ. 
تأت خعل كعشعلةر ظأزلعرعنعث ؤاستعسع بعلةن معراسقا ظئرعشعدذ. ظذالر 
ظوغذللعرعنعث  ؤة  ظوغذللعرع  )يةنع  ظةؤالدلعرع  ظادةمنعث  ظألضةن  بولسا، 
ؤة  دادعسع  )يةنع  ظةجدادلعرع  ظادةمنعث  ظألضةن  ظاندعن  ظوغذللعرع(، 
دادعسعنعث دادعسع(، ظاندعن ظألضةن ظادةمنعث دادعسعنعث ظةؤالدلعرع )يةنع 
ظألضةن  ؤة  بالعلعرع(  ظوغذل  ظذالرنعث  ؤة  قئرعنداشلعرع  ظادةمنعث  ظألضةن 
ظادةمنعث حوث دادعسعنعث ظةؤالدلعرع )يةنع ظألضةن ظادةمنعث دادا تةرةصتعن 
ظادةمدعن  بعر  يةنة  ظادةمنعث  بعر  يةنع  ظعبارةتتذر.  دعن  تاغعلعرع(  بولغان 
بعلةنال  ؤاستعسع  ظأزعنعث  صةقةت  ظةمةس  بعلةن  ؤاستعسع  بعرسعنعث  باشقا 
معراس ظئلعشع ظىحىن ظذ ظعككعسعنعث ظارعسعدا بالعلعق ياكع دادعلعق ياكع 

قئرعنداشلعق، ياكع تاغعلعق مذناسعؤةت بولذشع الزعم.
تاغعلعرع  ؤة  قئرعنداشلعرع  دادعسع،  بالعلعرع،  ظادةمنعث  ظألضةن  ظةضةر 
هايات قالغان بولسا، بذالرنعث ظعحعدعن تةرتعص بويعحة ظذ ظادةمضة ظةث يئقعن 
بالعلعرع،  دةسلةص  )يةنع  تاللعنعدذ.  معراسخورلعقعغا  ظادةمنعث  ظذ  كعشع 
قالسا  ظذنعثدعن  قئرعنداشلعرع،  قالسا  ظذنعثدعن  دادعسع،  قالسا  ظذنعثدعن 

))(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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تاغعلعرع تاللعنعدذ.( 
ظألضةن ظادةمضة ظةث يئقعن ظادةمنع تالالش ظىحىن بعرعنحع بولذص يئقعنلعق 
تةرةص، ظعككعنحع بولذص يئقعنلعق دةرعجعسع ؤة ظىحىنحع بولذص يئقعنلعق 

كىحع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
بولسا،  معراسخورلعرع  تةرةصتعن  خعل  نةححة  بعر  ظادةمنعث  ظألضةن 
بذالرنعث ظعحعدعن ظذنعثغا ظةث يئقعن تةرةصنع تالالش بذ شةكعل بعلةن بولعدذ. 
مةسعلةن: بعر ظادةم ظألضةن ؤة ظذنعث ظوغذللعرع بعلةن قئرعنداشلعرع هايات 
قالغان بولسا، بذ هالدا ظذنعث مال ـ مىلكعضة ظذنعث ظوغذللعرع معراسخور 
قئرعنداشلعرع  ؤة  مةرتعؤعدعن  بعرعنحع  ظوغذللعرع  ظذنعث  حىنكع  بولعدذ. 

بولسا ظىحىنحع مةرتعؤعدعندذر. 
تةرةصتعنال  بعر  هةممعسع  معراسخورلعرعنعث  ظادةمنعث  ظألضةن  ظةضةر 
بولسا، بذ هالدا ظذنعث مال ـ مىلكعضة معراسخورلذق قعلعش ظىحىن ظذنعثغا 
بعر  مةسعلةن:  تاللعنعدذ.  ظادةملةر  بولغان  يئقعن  ظةث  دةرعجعسع  يئقعنلعق 
ظادةم ظألضةن ؤة بعر تةرةصتعن بولغان ظذنعث ظوغلع ؤة ظوغلعنعث ظوغلع هايات 
بولغان بولسا، ظذنعث معراسخورلذقعغا ظذنعث ظوغلع تاللعنعدذ. حىنكع ضةرحة 
ظألضةن  بولسعمذ )يةنع  تةرةصتعن  بعر  ظوغلع  ظوغلعنعث  بعلةن  ظوغلع  ظذنعث 
ظوغلعغا  ظوغلعنعث  ظوغلع،  لئكعن  بولسعمذ(،  تةرعصعدعن  ظةؤالدع  ظادةمنعث 
قارعغاندا ظألضةن ظادةمضة يئقعنلعق دةرعجعسع ظةث يئقعندذر. شذنعثدةك يةنة 
بعر ظادةم ظألضةن ؤة بعر تةرةصتعن بولغان دادعسع بعلةن حوث دادعسع هايات 
تاللعنعدذ.  دادعسع  ظذنعث  معراسخورلذقعغا  ظذنعث  هالدا  بذ  بولسا،  بولغان 
يئقعنلعق  ظذنعثغا  قارعغاندا  دادعسعغا  حوث  ظذنعث  دادعسع،  ظذنعث  حىنكع 
دةرعجعسع ظةث يئقعن ظادةم هئسابلعنعدذ. شذنعثدةك يةنة بعر ظادةم ظألضةن ؤة 
بعر تةرةصتعن بولغان قئرعندعشع بعلةن قئرعندعشعنعث بالعلعرع هايات بولغان 
بولسا، بذ هالدا ظذنعث معراسخورلذقعغا ظذنعث قئرعندعشع تاللعنعدذ. حىنكع 
يئقعنلعق  ظذنعثغا  قارعغاندا  بالعسعغا  قئرعندعشعنعث  قئرعندعشع،  ظذنعث 

دةرعجعسع ظةث يئقعن ظادةم هئسابلعنعدذ.
ؤة   تةرةصتة  يئقعنلعق  معراسخورلعرع  ظذنعث  ظادةمضة  ظألضةن  ظةضةر 
يئقعنلعق دةرعجعسعدة ظوخشاش بولسا، بذ هالدا ظذالرنعث ظعحعدعن ظألضةن 
بعر  مةسعلةن:  تاللعنعدذ.  بولغعنع  كىحلىك  ظةث  كىحع  يئقعنلعق  ظادةمضة 
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ظادةم ظألضةن ؤة ظذنعث دادعمذ بعر ؤة ظانعمذ بعر قئرعندعشع بعلةن دادا بعر 
دادعمذ  معراسخورلذقعغا  ظذنعث  هالدا  بذ  بولسا،  بولغان  هايات  قئرعندعشع 
بعر  دادعمذ  ظذنعث  ضةرحة  حىنكع  تاللعنعدذ.  قئرعندعشع  بعر  ظانعمذ  ؤة  بعر 
ؤة ظانعمذ بعر قئرعندعشع بعلةن صةقةت دادا بعر قئرعندعشع بعر تةرةصتعن ؤة 
يئقعنلعق دةرعجعسع ظوخشاش بولسعمذ، لئكعن ظذنعث دادعمذ بعر ؤة ظانعمذ 
قارعغاندا  قئرعندعشعغا  بعر  دادا  صةقةت  كىحع  يئقعنلعق  قئرعندعشعنعث  بعر 
ظاتعلعدعغان  دةص  >هةجةرعية<  ظعحعضة  قاظعدعنعث  بذ  لئكعن  كىحلىكتذر. 
تأؤةندعكع مةسعلة كعرمةيدذ. >هةجةرعية< دةص ظاتعلعدعغان مةسعلة بولسا 
بذنعثدعن ظعبارةتتذر: بعر ظايال ظألضةن ؤة ظذنعث ظئرع، ظانعسع، صةقةت ظانا 
بعر قئرعنداشلعرع ؤة دادعمذ بعر ؤة ظانعمذ بعر قئرعنداشلعرع هايات بولغان 
بولسا، بذ هالدا ظايالنعث ظئرع ظايالدعن قالغان مال ـ مىلىكنعث يئرعمعنع، 
ظانعسع ظالتعدعن بعرعنع ؤة مةيلع قعز بولسذن مةيلع ظوغذل بولسذن ظانا بعر 
قئرعنداشلعرع بعلةن دادعمذ بعر ؤة ظانعمذ بعر قئرعنداشلعرع ظايالدعن قالغان 

مال ـ مىلىكنعث ظىحتعن بعرعنع ظارعلعرعدا ظورتاق تةقسعم قعلعدذ)1(.   
بولسا،  ظئرعشكىحعلةر  معراسقا  بعلةن  ؤاستعسع  بعرسعنعث  باشقا  ـ   2
نةؤرعلعرعنعث  ظوغلعنعث  قعزلعرع،  ظوغلعنعث  قعزلعرع،  ظادةمنعث  ظألضةن 
قعزلعرع ؤة مةيلع دادعمذ بعر ؤة ظانعمذ بعر بولسذن مةيلع ظانا بعر بولسذن 
بولسا،  يالغذزال  ظأزلعرع  صةقةت  بذالر  ظةضةر  قاتارلعقالردذر.  هةمشعرعلعرع 
يةنع بذالر بعلةن بعللة بذالر بعلةن ظوخشاش دةرعجعدة ظةر بولمعسا، بذ هالدا 
بذالر مةلذم ظألحةم بويعحة معراس ظالعدعغان معراسخورالردعن هئسابلعنعدذ. 
مال  ظذنعث  قعز  ظذ  بولسا،  قعزع  بعرال  صةقةت  ظادةمنعث  ظألضةن  مةسعلةن: 
ـ  بولسا، ظذالر ظذنعث مال  قعز  ظةضةر ظعككع  ظالعدذ.  يئرعمعنع  ـ مىلكعنعث 
مىلكعنعث ظىحتعن ظعككعنع ظالعدذ. شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظألضةن ظادةمنعث 
صةقةت ظوغلعنعث بعرال قعزع ياكع صةقةت بعرال هةمشعرعسع بولسا، ظذمذ ظذ 
ظادةمنعث مالـ  مىلكعنعث يئرعمعنع ظالعدذ. ظةضةر ظذالر بعردعن ظارتذق بولسا، 

ظذ ظادةمنعث مال ـ مىلكعنعث ظىحتعن ظعككعنع ظالعدذ.
ظأزلعرعنعث  بولماي،  يالغذز  ظأزلعرعال  صةقةت  ظايالالر  مةزكذر  ظةضةر 
))(  مانا بذ مةسعلعدة صةقةت ظانا بعر قئرعنداشالر بعلةن دادعمذ بعر ؤة ظانعمذ بعر قئرعنداشالر ظارعلعرعدا مال ـ مىلىكنع 
ظورتاق تةقسعم قعلدع. ظةضةر بذ مةسعلة مةزكذر قاظعدة بويعحة بولسا، ظايالنعث مال ـ مىلكعنع ظذنعث دادعمذ بعر ؤة ظانعمذ 
قئرعنداشلعرعغا  بعر  ظانا  صةقةت  كىحع  يئقعنحعلعق  ظايالغا  بذالرنعث  حىنكع  ظعدع.  الزعم  ظئلعشع  قئرعنداشلعرعنعث  بعر 

قارعغاندا كىحلىكتذر. ت.
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دةرعجعسعدعكع ظةرلةر بعلةن بعللة بولسا، بذ هالدا ظذالر مةلذم ظألحةم بويعحة 
مةلذم  ظىحىن  ظئلعش  معراس  قاتارعدعن  معراسخورالرنعث  ظالعدعغان  معراس 
باشقا  بذ  مانا  ظأتعدذ.  قاتارعغا  معراسخورالرنعث  بئكعتعلمعضةن  ظألحةم 
بعرسعنعث ؤاستعسع بعلةن معراسقا ظئرعشكةنلعك هئسابلعنعدذ. يةنع ظألضةن 
ظادةمنعث قعزع ظذنعث ظوغلع بعلةن بعللة )يةنع بعر قعز ظأزعنعث قئرعندعشع 
بعللة  بعلةن  ظوغلع  ظوغلعنعث  قعزع  ظوغلعنعث  ياكع  بولغان  بعللة(  بعلةن 
بولغان ياكع دادعمذ بعر ؤة ظانعمذ بعر هةمشعرعسع دادعمذ بعر ؤة ظانعمذ بعر 
قعرعندعشع بعلةن بعللة بولغان، ياكع صةقةت دادا بعر هةمشعرعسع صةقةت دادا 
بعر قئرعندعشع بعلةن بعللة بولغان بولسا، بذ هالةتلةردة مةزكذر ظايالالر معراس 
ظئلعش ظىحىن مةلذم ظألحةم بئكعتعلمعضةن معراسخورالردعن هئسابلعنعدذ)1(.    
) ـ باشقا بعرسع بعلةن بعرلعكتة معراسقا ظئرعشكىحعلةر بولسا، ظألضةن 
ظادةمنعث قعزلعرع بعلةن بعللة بولغان ياكع ظذنعث ظوغلعنعث قعزلعرع بعلةن 
كعتابعدا:  بذخارع  ظعمام  هةمشعرعسعدذر.  ظادةمنعث  ظألضةن  بولغان  بعللة 
بعللة  بعلةن  قعزلعرع  ظادةمنعث  ظألضةن  هةمشعلعرعنعث  ظادةمنعث  >ظألضةن 
معراس ظئلعشع ظىحىن مةلذم ظألحةم بئكعتعلمعضةن معراسخور شةكعلدة معراس 
ظئلعشع< دةص بعر باب تىزضةن ؤة ظةسؤةدنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت 
ظألضةن  زامانعدا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظعبنع جةبةل  قعلغان: مذظاز 
ظذنعث هةمشعرعسعضة  يئرعمعنع،  مىلكعنعث  ـ  مال  ظذنعث  قعزعغا  ظادةمنعث 

مال ـ مىلكعنعث قالغان يئرعمعنع بئرعشكة هأكىم قعلغان.)2(
))(  بذ ظعككع هالةتنعث يةنع بعر ظايالنعث مةلذم ظألحةم بويعحة معراس ظالعدعغان معراسخورالردعن هئسابلعنعص معراس 
ظئلعش بعلةن ظذنعث معراس ظئلعش ظىحىن مةلذم ظألحةم بئكعتعلمعضةن معراسخورالردعن هئسابلعنعص معراس ظئلعشعنعث 

ظارعسعدعكع صةرق تأؤةندعكعدعن ظعبارةتتذر: 
صةقةت  ظذ  حاغدا،  ظالغان  معراس  هئسابلعنعص  معراسخورالردعن  ظالعدعغان  معراس  بويعحة  ظألحةم  مةلذم  ظايال  ظذ  ظةضةر 
ظأزعنعث معراستعكع ظألحةم قعلعنغان هةسسعسعنعال ظالعدذ، قالغانلعرعنع معراس ظئلعش ظىحىن مةلذم ظألحةم بئكعتعلمعضةن 
معراسخورالر ظئلعؤالعدذ. ظةضةر ظذ ظايال معراس ظئلعش ظىحىن مةلذم ظألحةم بئكعتعلمعضةن معراسخورالردعن هئسابلعنعص 
معراس ظالغان حاغدا، مال ـ مىلىكنع معراس ظئلعش ظىحىن مةلذم ظألحةم بئكعتعلمعضةن باشقا معراسخورالرغا بةرمةستعن 
هةممعسعنع ظأزع ظالعدذ. مةسعلةن: بعر ظادةم ظألضةن ؤة ظذنعث ظايالع، بعرال قعزع ؤة تاغعسع هايات بولغان بولسا، بذ هالدا 
ظايالع سةككعزدعن بعرعنع، قعزع مالنعث يئرعمعنع ؤة تاغعسع قالغان مال ـ مىلىكنعث هةممعسعنع ظالعدذ. حىنكع ظذ قعز 
بذ  هالدا ظذنعث بعلةن ظذنعث قئرعندعشع بولمعغانلعقع ظىحىن مةلذم ظألحةم بويعحة معراس ظالعدعغان معراسخورلذقالرنعث 
قاتارعدعن هئسابلعنعدذ. ظةضةر ظذ قعز بعلةن ظذنعث قئرعندعشع بعللة بولغان بولسا، ظذالر مالنع تاغعسعغا بةرمةي مالنعث 
هةممعسعنع ظأزلعرع ظالغان بذالتتع. مةسعلةن: بعر ظادةم ظألضةن ؤة ظذنعث ظايالع، قعزع، ظوغلع ؤة تاغعسع هايات بولغان 
بولسا، بذ هالدا ظايالع ظذنعث مال ـ مىلكعدعن سةككعزدعن بعرعنع، قالغان مال ـ مىلىكنع قعزع بعلةن ظوغلع ظالعدذ. ظذنعث 
مال ـ مىلكعدعن تاغعسعغا هئحنةرسة تةضمةيدذ. قعزع بعلةن ظوغلع مالنع ظىح هةسسعضة بألىص بعر هةسسعنع قعزع ظعككع 

هةسسعنع ظوغلع ظالعدذ. ت.
)2(  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع. 
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ظةسؤةد  قعلدع:  رعؤايةت  بعلةنمذ  شةكعل  بذ  ظةسةرنع  بذ  بذخارع  ظعمام 
مذنداق دةيدذ: »مذظاز ظعبنع جةبةل )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( 
دعن ظأضعتعش ؤة مذسذلمانالرغا مةسظذل بولذش ظىحىن يةمةنضة كةلدع. بعز 
ظذنعثدعن ظألىص كةتكةن ؤة قعزع بعلةن هةمشعرعسع هايات قالغان بعر ظادةم 
هةققعدة سورعدذق. مذظاز ظعبنع جةبةل )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!(: 

مال ـ مىلىكتعن قعزغا يئرعمع ؤة هةمشعرعسعضة يئرعمع بئرعلعدذ، دئدع.«
دةيدذ:  مذنداق  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  بةتتال  ظعبنع 
ظذنعث  بولغان  بعللة  بعلةن  قعزلعرع  ظادةمنعث  ظألضةن  ظالعمالر  »بارلعق 
معراسخور  بئكعتعلمعضةن  ظألحةم  مةلذم  ظىحىن  ظئلعش  معراس  هةمشعلعرع 
سىصىتعدة ظألضةن ظادةمدعن معراس ظالعدعغانلعقعغا بعرلعككة كةلدع. شذنعث 
ظىحىن ظذ هةمشعرعلةر قعزدعن ظئشعص قالغان مال ـ مىلىكنعث هةممعسعنع 
ظالعدذ. مةسعلةن: بعر ظادةم ظألضةن ؤة ظذنعث بعرال قعزع بعلةن بعر هةمشعرعسع 
هايات بولسا، بذ هالدا قعزع مالـ  مىلىكنعث يئرعمعنع ؤة هةمشعرعسع قالغان 
يئرعمعنع ظالعدذ. ظةضةر ظذ ظادةمنعث ظعككع قعزع ؤة بعر هةمشعرعسع بولسا، 
بذ هالدا ظعككع قعزع مالـ  مىلىكنعث ظىحتعن ظعككعنع ظالعدذ ؤة قالغان مال 
ـ مىلىكنع هةمشعرعسع ظالعدذ. ظةضةر ظذ ظادةمنعث بعر قعزع، بعر هةمشعرعسع 
يئرعمعنع،  مىلىكنعث  ـ  مال  قعزع  هالدا  بذ  بولسا،  قعزع  بعر  ظوغلعنعث  ؤة 
ظوغلعنعث قعزع ظالتعدعن بعرعنع ؤة هةمشعرعسع مال ـ مىلىكنعث قالغعنعنع 
ظالعدذ. مةيلع ظأزعنعث قعزع بولسذن مةيلع ظوغلعنعث قعزع بولسذن ظةضةر قعز 
بعردعن ظارتذق بولسا، ظذالر معراس ظىحىن مالنعث ظىحتعن ظعككع قعسمعدعن 

ظارتذق ظااللمايدذ.«)1( 
بعر  ظوغلعنعث  ؤة  هةمشعرعسع  بعر  قعزع،  بعر  ظادةمنعث  ظألضةن  ظةضةر 
قعزع  ظوغلعنعث  يئرعمعنع،  مىلىكنعث  ـ  مال  قعزع  هالدا  بذ  بولسا،  قعزع 
ظالتعدعن بعرعنع ؤة هةمشعرعسع قالغعنعنع ظالعدعغانلعقعنعث دةلعل ـ صاكعتع 

بولسا، تأؤةندعكع ظةسةردذر. 
ظعبنع  هذزةيل  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  بذخارع  ظعمام 
شذرةهبعلنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »ظةبذمذسا ظةشظةرعدعن 
ظألضةن ظادةمنعث معراسلعرعنع ظذنعث قعزعنعث، ظذنعث ظوغلعنعث قعزعنعث ؤة 

))(  »فةتهذلبارع«، 2) ـ توم، 24 ـ بةت.
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هةمشعرعسعنعث قانداق ظألىشعدعغانلعقع توغرعسعدا سوظال سورالدع. ظةبذمذسا 
مالنعث يئرعمع قعزغا ؤة يئرعمع هةمشعرعسعضة بئرعلعدذ، دةص بولذص )سوظال 
سورعغان كعشعضة( سةن ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث قئشعغا بارغعن، 
سورعغان  سوظال  دئدع.  بئرعدذ،  جاؤاب  ظوخشاش  ماثا  سوظالغا(  )بذ  ظذمذ 
ظذنعثغا  سورعغاندا،  هةقتة  بذ  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  مةسظذد  ظعبنع  كعشع 
ظذمذ  بارغعن،  قئشعغا  ظةنهذنعث  رةزعيةلالهذ  مةسظذد  ظعبنع  ظةبذمذسانعث: 
)بذ سوظالغا( ماثا ظوخشاش جاؤاب بئرعدذ، دئضةن سأزعنع يةتكىزدع. ظعبنع 
مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذ: ظةضةر مةن بذ مةسعلعدة ظةبذمذساغا ظوخشاش جاؤاب 
بئرعدعغان بولسام، ظةلؤةتتة ظئزعص كةتكةن بولعمةن، توغرا يول تاصقذحعالرنعث 
قاتارعدعن بواللمايمةن. مةن بذ مةسعلعدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم حعقارغان 
هأكىمنع حعقعرعمةن؛ )مالنعث( يئرعمع قعزغا، ظذنعث ظالتعدعن بعرع ظوغلعنعث 
قعزعغا، قالغعنع هةمشعرعسعضة تئضعدذ، دئدع. )سوظال سورعغذحعالر مذنداق 
دةيدذ:( بعز ظةبذمذسانعث قئشعغا كئلعص ظذنعثغا ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ 
ظةنهذنعث بةرضةن جاؤابعنع، دةص بةردذق، شذنعث بعلةن ظةبذمذسا: سعلةرنعث 
ظعحعثالردا بذ ظالعم بار ظعكةن مةندعن بعر نةرسة سورعماثالر، دئدع.« )1(  

مانا بذ ظةسةر معراس ظعلمع بعلةن شذغذلالنغذحعالرنع: ظألضةن ظادةمنعث 
قعزع بعلةن بعللة بولغان ظذنعث هةمشعلعرعضة معراس ظئلعش ظىحىن مةلذم 
دةيدعغان  بئرعثالر،  معراس  شةكعلدة  معراسخور  بئكعتعلمعضةن  ظألحةم 

صرعنسعصنع كأرسعتعص بةردع. 

 معراس ظئلعشتعن حةكلعنعشنعث بايانع

)الحجب(
بذنعثدعن معراسخورالرنعث بعرعنعث يةنة بعر معراسخورنعث بولغانلعقع 

سةؤةبع بعلةن ظالعدعغان معراستعن حةكلعنعشع كأزدة تذتذلعدذ.
معراس ظئلعشتعن حةكلعنعش ظعككع تىرلىك بولعدذ: بعر تىرلعكع صىتىن 
حةكلعنعش بعلةن بولعدذ. يةنة بعر تىرلعكع يئرعم حةكلعنعش بعلةن بولعدذ. 

باشقا  ظالعدعغان  معراس  معراسخورنعث  بعر  حةكلعنعشتعن:  صىتىنلةي 
))(  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع. 
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مةهرذم  صىتىنلةي  ظئلعشتعن  معراس  بعلةن  سةؤةبع  بولغانلعقع  بعرسعنعث 
قعلعنغانلعقع كأزدة تذتذلعدذ. 

يئرعم حةكلعنعشتعن: بعر معراسخورنعث معراس ظالعدعغان باشقا بعرسعنعث 
بولغانلعقع سةؤةبع بعلةن تولذق معراس ظالعدعغان هالةتتعن يئرعم معراس 

ظالعدعغان هالةتكة حىشىص قئلعشع كأزدة تذتذلعدذ.)1( 
معراسخورالرنعث ظعحعدعن ظالتة تىرلىك معراسخور قانداق شاراظعتتا بولسا 

بولسذن معراس ظئلعشتعن صىتىنلةي حةكلعنعص قالمايدذ. ظذالر:  
1 ـ دادعدذر.
2 ـ ظانعدذر.

 ظةمما حوث دادا ؤة حوث ظانعالر بولسا بةزعدة معراس ظئلعشتعن يئرعم 
حةكلعنعش بعلةن حةكلعنعدذ.

) ـ ظألضةن ظادةمنعث ظوغذل بالعلعرعدذر.
4 ـ ظألضةن ظادةمنعث قعز بالعلعرعدذر.

 5 ـ ظألضةن ظادةمنعث ظايالعدذر. 
6 ـ ظألضةن ظايالنعث ظئرعدذر. 

مانا بذ ظالتة خعل كعشعلةر هةر قانداق ظةهؤال ظاستعدا معراس ظئلعشتعن 
يئرعم  ظئلعشتعن  معراس  بةزعدة  ظذالر  ظةمما  قالمايدذ.  صىتىنلةي حةكلعنعص 

حةكلعنعش بعلةن حةكلعنعص قالعدذ.
بولسذن  معراسخورالر  ظالعدعغان  معراس  بويعحة  ظألحةم  مةلذم  مةيلع   
مةيلع معراس ظئلعش ظىحىن مةلذم ظألحةم بئكعتعلمعضةن معراسخورالر بولسذن 
مةزكذر ظالتة معراسخوردعن باشقا معراسخورالر بةزعدة معراس ظالعدذ، بةزعدة 

معراستعن حةكلعنعص قالعدذ. 
معراستعن صىتىنلةي حةكلعنعص قئلعشنعث مذنداق ظعككع سةؤةبع باردذر: 

1 ـ معراسخورالرنعث ظعحعدة مةزكذر ظالتة معراسخوردعن باشقا ظةث يئقعن 
معراسخور يعراق معراسخورنع معراس ظئلعشتعن حةكلةص قويعدذ. 

))(  »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، 497 ـ بةت.

مىراس ئېلىشتىن چەكلىنىشنىڭ بايانىمىراس ئېلىشتىن چەكلىنىشنىڭ بايانى



2 ـ ظألضةن ظادةمضة بعر ؤاسعتة بعلةن تذتذشقان ظادةم ظذ ؤاسعتة بار يةردة 
معراس ظااللمايدذ. بعر ظادةمنعث ظوغلعنعث ظوغلع ظذ ظادةمضة، ظذ ظادةمنعث 
ظوغلعنعث )يةنع ظأزعنعث دادعسعنعث( ؤاستعسع بعلةن تذتذشعدذ. شذثا ظةضةر 
ظذ ظادةم ظألضةن ؤة ظذنعث ظوغلع هايات بولغان بولسا، ظذ ظادةمنعث ظوغلعنعث 
بولغان  تةرةصتعن  ظانا  قاظعدعضة  بذ  ظااللمايدذ.  معراس  ظادةمدعن  ظذ  ظوغلع 
قئرعنداش كعرمةيدذ. ظألضةن ظادةمنعث ظانا تةرةصتعن قئرعندعشع بولسا، بذ 
قئرعنداش ظذ ظادةمضة ظانعنعث ؤاستعسع بعلةن تذتذشعدذ. ضةرحة بذ قئرعنداش 
بعلةن  ظانا  قئرعنداش  ظذ  تذتاشسعمذ  بعلةن  ؤاستعسع  ظانعنعث  ظادةمضة  ظذ 
بعللة ظذ ظادةمدعن معراس ظالعدذ. حىنكع ظانا بعر يول بعلةن مال ـ مىلىكنعث 
هةممعسعنع ظالمايدذ. ظةضةر ظانا ظأزع يالغذز بولسا )يةنع بعر ظادةم ظألضةن 
ؤة ظذنعث معراسخورلعرعدعن صةقةتال ظذنعث ظانعسعال بار بولسا(، بذ هالدا ظانا 
هةسسعسعنع ظئلعش ؤة قالغعنعنع قايتا ظئلعش يوللعرع بعلةن ظذنعث مال ـ 

مىلكعنعث هةممعسعنع ظالعدذ. 
بعز بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، كاصعر بالعغا 
ظادةم  قالغان  مةهرذم  صىتىنلةي  معراستعن  ظوخشاش  بالعغا  قاتعل  ياكع 

باشقعالرنعث معراس ظئلعشعغا هئحقانداق تةسعر يةتكىزةلمةيدذ)1(.  
باشقعالرنع  ظادةم  حةكلةنضةن  بعلةن  حةكلعنعش  صىتىنلةي  معراستعن 
مةسعلةن:  حةكلةيدذ.  بعلةن  حةكلةش  يئرعم  ياكع  صىتىنلةي  معراستعن 
بولسا،  هايات  دادعسع  ظألضىحعنعث  ظةضةر  ظانعسع  دادعسعنعث  ظألضىحعنعث 
ظانعسعمذ  )دادعنعث  حةكلعنعدذ.  صىتىنلةي  ظئلعشتعن  معراس  ظألضىحعدعن 
ظأزعنعث ظانعسعنع معراس ظئلعشتعن حةكلةيدذ.( ظانعنعث ظانعسعمذ ظانعنعث 
حةكلعنعدذ.  صىتىنلةي  ظئلعشتعن  معراس  بعلةن  سةؤةبع  بولغانلعقع  هايات 
ظئلعشتعن  معراس  ظانعسعنع  ظأزعنعث  ظانعسعمذ  ظانعنعث  يةنة  )شذنعثدةك 

صىتىنلةي حةكلةيدذ.( 
دادعسعنعث  ظادةمنعث  ظذ  ظادةمنعث قئرعنداشلعرع ؤة هةمشعرعلعرع  بعر 
ظذالر  ضةرحة  حةكلعنعدذ.  صىتىنلةي  ظئلعشتعن  معراس  بعلةن  بولذشع  هايات 
بارلعقع  ظذالرنعث  ظااللمعسعمذ  معراس  هةمشعرعلةر  ؤة  قئرعنداشالر  )يةنع 
))(  بةزعدة معراستعن مةهرذم قالغان ظادةم باشقعالرنعث معراس ظئلعشعغا تةسعر يةتكىزىدذ. ظةمما كاصعر بولغانلعق ياكع 
ظادةم باشقعالرنعث معراس ظئلعشعغا هئحقانداق  بعلةن معراستعن مةهرذم قالغان  ؤارعسحعسعنع ظألتىرؤاتقانلعق سةؤةبع 

تةسعر يةتكىزةلمةيدذ. ت.
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ظىحتعن  معراسنعث  يةنع  يةتكىزعدذ(،  تةسعر  ظئلعشعغا  معراس  ظانعنعث 
بعرعنع ظالعدعغان ظانعنع ظالتعدعن بعرعنع ظالعدعغان قعلعص قويعدذ)1(. حىنكع 
صةقةت  معراسقا  بولماي  بالعلعرع  ظذنعث  «ظةضةر  دئدع:  مذنداق  تاظاال  اهلل 
ظذنعث ظاتا -ظانعسع ؤارعسلعق قعلعدعغان بولسا، بذ حاغدا ظذنعث ظانعسعغا 
معراسنعث ظىحتعن بعرع تئضعدذ )قالغعنع ظاتعسغا تئضعدذ(. ظةضةر مئيعتنعث 
) ظاتا - ظانعسعدعن باشقا يةنة( قئرعنداشلعرع بولسا، ظانعسعغا معراسنعث 

ظالتعدعن بعرع تئضعدذ )قالغعنعنع ظاتعسع ظالعدذ(» )2( 
بعلةن  حةكلعنعش  يئرعم  ظئلعشتعن  معراس  معراسخورالر  تىرلىك  بةش 
حةكلعنعص قالعدذ. ظذالر بولسا: ظانا، ظوغلعنعث قعزع، دادا بعر هةمشعرعسع، 

ظئرع ؤة ظايالع قاتارلعقالردذر. مةسعلةن: 
ظانا، ظألضةن ظادةمنعث ظوغلعنعث، ياكع ظوغلعنعث ظوغلعنعث، ياكع ظعككع 
ؤة ظعككعدعن ظارتذق قعزـ  ظوغذل قئرعنداشلعرعنعث هايات بولغانلعقع سةؤةبع 
بعلةن معراستعن ظىحتعن بعرعنع ظالعدعغان يةرضة ظورنعغا ظالتعدعن بعرعنع 

ظالعدذ. 
ظألضةن ظادةمنعث ظوغلعنعث قعزع، ظذنعث ظأزعنعث بعرال قعزعنعث هايات 
بولغانلعقع سةؤةبع بعلةن مالـ  مىلىكنعث يئرعمعنع ظالعدعغان يةرضة ظالتعدعن 

بعرعنع ظالعدذ.
ظانعمذ  ؤة  بعر  دادعمذ  ظذنعث  هةمشعرعسع،  بعر  دادا  ظادةمنعث  ظألضةن 
ـ  مال  بعلةن  سةؤةبع  بولغانلعقع  هايات  هةمشعرعسعنعث  بعرال  بولغان  بعر 

مىلىكنعث يئرعمعنع ظالعدعغان يةرضة ظالتعدعن بعرعنع ظالعدذ. 
ظةر ظألضةن ظايالعنعث بعرةر بالعسعنعث هايات بولغانلعقع سةؤةبع بعلةن 
ظايالعنعث مال ـ مىلكعنعث يئرعمعنع ظالعدعغان يةرضة تأتتعن بعرعنع ظالعدذ. 
ظوغلعنعث  بعرةر  ظوغلعنعث  ياكع  بالعسع  بعرةر  ظئرعنعث  ظألضةن  ظايال 
بعرعنع  تأتتعن  مىلكعنعث  ـ  مال  ظئرعنعث  بعلةن  بولغانلعقع سةؤةبع  هايات 

ظالعدعغان يةرضة سةككعزدعن بعرعنع ظالعدذ. 
))(  مةسعلةن: ظألضةن باال 600 سوم قويذص قويغان بولسا، ظذنعث بعر تذغقان قئرعنداشلعرع 600 سومدعن بعر سوممذ 
سوم   500 قالغان  ظالعدذ.  سومنع   (00 صةقةت  ظانا  قعلغانلعقعدعن  تةسعر  ظئلعشعغا  معراس  ظانعنعث  ظذالر  ظااللمعسعمذ، 

دادعسعغا قالعدذ.
)2(  سىرة نعسا )) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
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ظادةمنعث  ظألضةن  هةمشعرعلعرع  ؤة  قئرعنداشلعرع  ظادةمنعث  ظألضةن 
ظوغلعنعث،  ظوغلعنعث  ظوغلعنعث  ياكع  ظوغلعنعث  ظوغلعنعث  ياكع  ظوغلعنعث 
ياكع دادعسعنعث هايات بولغانلعقع سةؤةبع بعلةن معراستعن صىتىنلةي مةهرذم 
مةزكذر  هةمشعرعلعرعنعث  ؤة  قئرعنداشلعرعنعث  ظادةمنعث  ظألضةن  قالعدذ. 
قئلعشع  مةهرذم  معراستعن  بعلةن  سةؤةبع  بولغانلعقع  هايات  كعشعلةرنعث 
ظةبذهةنعفة  ظعمام  ظعشتذر.  بعر  كةلضةن  بعرلعككة  ظارعسعدا  ظالعمالر  بارلعق 
)اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث كأز قارعشعحة ظألضةن ظادةمنعث 
هايات  دادعسعنعث  حوث  ظادةمنعث  ظألضةن  هةمشعرعلعرع  ؤة  قئرعنداشلعرع 
بولغانلعقع سةؤةبع بعلةنمذ معراستعن مةهرذم قالعدذ. ظةمما ظعمام ظةبذهةنعفة 
)اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث شاضعرتلعرع بولغان ظعمام ظةبذيىسىف 
قارعشعحة  نعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذالرغا  تاظاال  )اهلل  مذهةممةد  ظعمام  ؤة 
ظادةمنعث حوث  ظادةمنعث قئرعنداشلعرع ؤة هةمشعرعلعرع ظألضةن  )ظألضةن 
دادعسعنعث هايات بولغانلعقع سةؤةبع بعلةن معراستعن مةهرذم قعلعنمايدذ.( 
ـ مىلىكنع ظذالر بعلةن زةيد ظعبنع سابعت )اهلل  ظةكسعحة حوث دادعسع مال 

تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نعث قاظعدعسع بويعحة ظألىشعدذ.
بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنىمعزدةك ظعمام ظةبذهةنعفةنعث قارعشعحة 
حوث  ظادةمنعث  ظألضةن  هةمشعرعلعرع  ؤة  قئرعنداشلعرع  ظادةمنعث  ظألضةن 
دادعسعنعث هايات بولغانلعقع سةؤةبع بعلةن معراستعن مةهرذم قالعدذ. ظعمام 
ظةبذهةنعفةنعث تذتقان بذ يذلع خةلعصعلةرنعث ظةث كاتتعسع بولغان ظةبذبةكرع 
)اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نعث تذتقان يولعدذر. ظةبذبةكرع بولسا 
ساهابعالر )اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!( نعث ظةث ظالعمع ؤة كاتتعسعدذر. 
ظةبذبةكرع )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( دعن ظألضةن ظادةمنعث حوث 
ـ  بعر  هئحبعرع  رعؤايةتلةرنعث  كةلضةن  هةققعدة  ظئلعش  معراس  دادعسعنعث 
بعرعضة زعت ظةمةستذر. شذنعث ظىحىن ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا 
رةهمةت قعلسذن!( بذ هةقتة ظةبذبةكرع )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( 
قعلعنغان  باشقا  ساهابعالردعن  هةقتة  بذ  ظةمما  تذتقان.  يولعنع  تذتقان  نعث 
تاظاال  )اهلل  ظأمةر  مةسعلةن:  زعتتذر.  بعرعضة  ـ  بعر  مةزمذنع  رعؤايةتلةرنعث 
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( ظألضةن ظادةمنعث حوث دادعسع هةققعدة يىز خعل 
هأكىم حعقاردع. بذ هأكىمنعث بةزعسع بةزعسعضة زعتتذر. شذثا بعر ـ بعرعضة 
كئلعدعغان  زعت  بعرعضة  ـ  بعر  قعلعش  قوبذل  هأكىمنع  كةلمةيدعغان  زعت 
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هأكىمنع قوبذل قعلعشقا قارعغاندا ياخشعدذر. 
ظألضةن  نعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام 
ظادةمنعث حوث دادعسع هةققعدعكع كأز قارعشع يةنة ظون تأت ساهابع )اهلل 
تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!( نعث كأز قارعشعدذر. ظعبنع ظابباس )اهلل تاظاال 
ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: ظألضةن 
ظادةمنعث ظوغلع هايات بولمعسا، ظذنعث ظورنعغا ظوغلعنعث ظوغلعنع قويغان 
زةيد ظعبنع سابعت ظألضةن ظادةمنعث دادعسع هايات بولمعسا، ظذنعث ظورنعغا 

ظذنعث حوث دادعسعنع قويماسلعقتعن اهلل تاظاالدعن قورقمامدذ)1(.      
زةيد ظعبنع سابعت )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نعث قاظعدعسع، 
ظةضةر ظألضةن ظادةمدعن معراس ظالعدعغانالرنعث ظعحعدة مةلذم ظألحةم بويعحة 
مال   معراسع  دادعنعث  حوث  ؤة  بولمعغان  معراسخورالر  ظالعدعغان  معراس 
مىلىكنعث ظىحتعن بعرعدعن كةم بولمايدعغان بولسا، حوث دادا ظألضةن ظادةمنعث 
بعر قئرعندعشعنعث ظورنعدا هئسابلعنعص مال ـ مىلىكنع ظذالر بعلةن باراؤةر 
يةنة ظةضةر ظألضةن ظادةمدعن معراس ظالعدعغانالرنعث  ظألىشعدذ. شذنعثدةك 
حوث  ؤة  بار  معراسخورالر  ظالعدعغان  معراس  بويعحة  ظألحةم  مةلذم  ظعحعدة 
دادعنعث معراسع مالـ  مىلىكنعث ظالتعدعن بعرعدعن كةم بولمايدعغان بولسا، بذ 
هالدعمذ حوث دادا ظألضةن ظادةمنعث بعر قئرعندعشعنعث ظورنعدا هئسابلعنعص 

مال ـ مىلىكنع ظذالر بعلةن باراؤةر ظألىشعدذ. 
بويعحة  ظألحةم  مةلذم  ظعحعدة  ظالعدعغانالرنعث  معراس  ظادةمدعن  ظألضةن 
معراس ظالعدعغان معراسخورالر يوق ؤاقتعدا، حوث دادعغا ظةضةر ظألضةن ظادةمنعث 
قئرعنداشلعرع بعلةن مال ـ مىلىكنع ظوخشاش ظألىشىش كأص معراس ظئلعص 
كئلعدعغان ظعش بولسا، حوث دادا ظذالرنعث بعرع ظورنعدا هئسابلعنعص مال ـ 
))( يةنع زةيد ظعبنع سابعت )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!(: ظألضةن ظادةمنعث ظوغلع هايات بولماي ظذنعث ظوغلعنعث 
ظوغلع هايات بولسا، ظذنعث ظوغلعنعث ظوغلع ظذنعث قئرعنداشلعرعنعث ؤة هةمشعرعلعرعنعث معراس ظئلعشعنع خذددع ظألضةن 
ظادةمنعث ظوغلعغا ظوخشاش حةكلةيدذ. )بذ هةم بارلعق ظالعمالرنعث بعرلعككة كةلضةن قارعشعدذر(. ظةمما ظألضةن ظادةمنعث 
دادعسع هايات بولماي ظذنعث حوث دادعسع هايات بولسا، ظذنعث حوث دادعسع ظذنعث قئرعنداشلعرعنعث ؤة هةمشعرعلعرعنعث 
معراس ظئلعشعنع حةكلعمةيدذ، دةيدذ. يةنع زةيد ظعبنع سابعت هأكىمدة ظوغلعنعث ظوغلع بعلةن حوث دادعنعث ظارعسعنع 
رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظابباس  ظعبنع  ظةمما  دئمةكحعدذر.  قورقمامدذ،  تاظاالدعن  اهلل  ظايرعشتعن  بذنداق  ظذ  ظايرعدذ. 
ظوخشاشتذر.  هأكمع  دادعسعنعث  حوث  ظادةمنعث  ظذ  بعلةن  ظوغلع  ظوغلعنعث  ظادةمنعث  ظألضةن  قارعشعدا  نعث  بولسذن!( 
يةنع ظألضةن ظادةمنعث حوث دادعسعمذ خذددع ظذنعث ظوغلعنعث ظوغلعغا ظوخشاش ظألضةن ظادةمنعث قئرعنداشلعرعنعث ؤة 
هةمشعرعلعرعنعث معراس ظئلعشعنع حةكلةيدذ. حىنكع هةر ظعككع تةرةص ظألضةن ظادةمضة بعرال ظادةمنعث ؤاستعسع بعلةن 
حوث  ظذنعث  تذتذشعدذ.  بعلةن  ؤاستعسع  ظوغلعنعث  ظادةمنعث  ظألضةن  ظوغلع  ظوغلعنعث  ظادةمضة  ظألضةن  يةنع  تذتذشعدذ. 

دادعسعمذ ظذنعث دادعسعنعث ؤاستعسع بعلةن تذتذشعدذ. ت.
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مىلىكنع ظوخشاش ظألىشعدذ. ظةضةر ظذنعثغا مال ـ مىلىكنع ظألىشىش كأص 
معراس ظئلعص كةلمةيدعغان ظعش بولسا، حوث دادا مال ـ مىلىكنع ظذالر بعلةن 

بعللة ظألىشمةي ظذنعثغا مال ـ مىلىكنعث ظىحتعن بعرع بئرعلعدذ)1(.)2(    
ؤاقعتتا،  بئرعلضةن  بعرع  ظالتعدعن  مىلىكنعث  ـ  مال  دادعغا  حوث  ظةضةر 
بةزعدة ظألضةن ظادةمنعث قئرعنداشلعرعغا مال ـ مىلىك قالماي قالعدذ. ظةمما 
مةسعلعدة  تأؤةندعكع  يةنع  كعرمةيدذ.  مةسعلة  تأؤةندعكع  ظعحعضة  بذنعث 
ظادةملعرع  مةسعلعنعث  بذ  تئضعدذ.  معراس  قئرعندعشعغا  ظادةمنعث  ظألضةن 

بذالردعن ظعبارةتتذر: 
بعر ظايال ظألضةن ؤة ظذنعث ظئرع، ظانعسع، حوث دادعسع ؤة هةمشعرعسع 
ظانعغا  يئرعمع،  مىلىكنعث  ـ  مال  ظةرضة  هالدا  بذ  بولسا))(،  بولغان  هايات 
ظىحتعن بعرع، حوث دادعغا ظالتعدعن بعرع ؤة هةمشعرعسعضة يئرعمع بئرعلعدذ. 
شذنعث بعلةن بذ مةسعلعنعث يعلتعزع ظالتعدعن توققذزغا حعقعرلعدذ. ظايالنعث 
ظئرع بعلةن ظانعسعغا ظذالرنعث هةسسعلعرعنع مةسعلعنعث يعلتعزعنع ظاؤذتقان 
بعلةن  دادا  حوث  مىلىك  ـ  مال  قالغان  كئيعن  بولغاندعن  بئرعص  شةكعلدة 
ظعككع  ظذنعث  دادا  حوث  ظايرعلعدذ.  هةسسعضة  ظىح  ظارعسعدا  هةمشعرعنعث 

هةسسعسعنع ظالعدذ، هةمشعرعسع بعر هةسسعسعنع ظالعدذ. 

مةسعلعنعث يعلتعزعنع ظاؤذتذش بعلةن معراسخورالرنعث هةسسعسعنع 

ظازايتعشنعث بايانع

)العول و الرد( 

يعلتعزعنع  مةسعلعنعث  ظاؤذتذشتعن  يعلتعزعنع  مةسعلعنعث  يةنع  )العول( 
ظاؤذتذش ؤة معراسخوالرنعث هةسسعسعنع ظازلعتعش مةقسةت قعلعنعدذ. بذنداق 
قعلعش مال ـ مىلىكتعكع ظازلعق معراسخوالرنعث هةممعسعنعث هةسسعسعضة 
))(  يةنع ظةضةر ظألضةن ظادةمنعث قئرعنداشلعرعنعث ظومذمع سانع ظعككع كعشعدعن ظاز بولسا، بذ حاغدا بألىشىش حوث 
دادعغا كأص معراس ظئلعص كئلعدذ. ظةضةر ظذنعث قئرعنداشلعرعنعث ظومذمع سانع ظعككع كعشعدعن ظارتذق بولسا، بذ حاغدا 

حوث دادعغا ظومذمع مال ـ مىلىكنعث ظىحتعن بعرعنع بئرعش كأص معراس ظئلعص كئلعدذ. ت.
)2(  »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، 498 ـ بةت.

)3( ظةسلع قاظعدة بويعحة بذ مةسعلعدة ظألضةن ظايالنعث هةمشعرعسعضة هئحقانداق معراس تةضمةيدذ. ت. 
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معراسخورالرنعث   يةنع  )الرد(  ظةمما  ظىحىندذر.  دئضةنلعك  بولسذن،  ظورتاق 
ؤة  ظاؤذتذش  هةسسعسعنع  معراسخورالرنعث  ظاؤذتذشتعن  هةسسعسعنع 

مةسعلعنعث يعلتعزعنع ظازلعتعش مةقسةت قعلعنعدذ.
هةسسعسعنع  معراسخوالرنعث  ؤة  ظاؤذتذشنع  يعلتعزعنع  مةسعلعنعث 
حىنكع  خةتتابتذر.  ظعبنع  ظأمةر  كعشع  قعلغان  بولذص  بعرعنحع  ظازلعتعشنع 
يعلتعزع هةسسعلعرعدعن ظاز كئلعدعغان بعر مةسعلعضة دذح  ظذ، بعر قئتعم 
ظعحعدعن  ساهابعلةرنعث  سالعدذ.  مةسلعهةت  ساهابعلةرضة  هةقتة  بذ  كئلعص 
مةسعلعنعث  ظذنعثغا  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظابباس  ظعبنع 
يعلتعزعنع  )مةسعلعنعث  »سعلةر  بعرعص:  مةسلعهةت  ظاؤذتذشقا  يعلتعزعنع 
هةقتة  بذ  دةيدذ.  ظازلعتعثالر«  هةسسعلعرعنع  معراسخورالرنعث  ظاؤذتذص( 
هئحبعر  سأزعنع  بذ  ظذنعث  ؤة  ظةضعشعدذ  ظابباسقا  ظعبنع  ساهابعالر  هةممة 

كعشع ظعنكار قعلمايدذ.)1( 
قئتعم  بعر  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  ظةبذتالعب )اهلل  ظعبنع  ظةلع 
معراسلعرعنع  ظادةمنعث  ظألضةن  حاغدا،  ظوقذؤاتقان  خذتبة  ظىستعدة  مذنبةر 
ظذنعث ظايالعنعث، ظذنعث ظعككع قعزعنعث، دادعسعنعث ؤة ظانعسعنعث قانداق 
ظألىشعدعغانلعقع هةققعدة سوظال سورالدع. ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب )اهلل تاظاال 
ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنبةرنعث ظىستعدة تذرذص: ظايالعغا سةككعزدعن 
بعرع، ظعككع قعزعغا ظىحتعن ظعككعسع، دادعسعغا ظالتعدعن بعرع ؤة )ظانعغا 
ظالتعدعن بعرع( بئرعلعدذ. بذ حاغدا بذ مةسعلعنعث يعلتعزع ظايالنعث هةسسعسع 
بولغان سةككعزدذر. لئكعن مةسعلعنعث يعلتعزع بولغان سةككعزدعن معراس 
ظىحىن  شذنعث  بولمايدذ.  بألضعلع  ظوخشاش  معراسخورالرغا  هةسسعلعرعنع 
ظايالنعث هةسسعسعنع سةككعزدعن توققذزغا حعقعرعص مةسعلعنعث يعلتعزعنع 

توققذزغا حعقعرعشقا توغرا كئلعدذ.
مةسعلعنعث يعلتعزعنع ظاؤذتذص معراسخوالرنعث هةسسعسعنع ظازلعتعشقا 
يةنة ظأمةر ظعبنع خةتتابنعث زامانعدا يىز بةرضةن تأؤةندعكع مةسعلعمذ معسال 

بوالاليدذ: 
ظعككع  ؤة  ظئرعضة  قالغان  هايات  ظايالنعث  بعر  ظألضةن  بولسا،  ظذ 
هةمشعرعسعضة ظاالقعدار مةسعلعدذر. بذ هالدا ظايالنعث ظئرع ظايالنعث مال 

))(  »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، )50 ـ بةت.
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ظعككعسعنع  ظىحتعن  ظذنعث  هةمشعرعسع  ظعككع  ؤة  يئرعمعنع  مىلكعنعث  ـ 
ظالعدذ. بذ مةسعلعنعث يعلتعزع ظالتعدذر. يةنع بذنعثدعن ظةرضة يئرعمع )يةنع 
ظعككعسع  ظىحتعن  هةمشعرعسعضة  ظعككع  ظىح(  بولغان  يئرعمع  ظالتعنعث 
معراسخورالرنعث  ؤاقعتتا  بولغان  ظالتة  يعلتعزع  مةسعلعنعث  بئرعلعدذ. 
ظىحىن  شذنعث  بولمايدذ.  بألضعلع  ظوخشاش  معراسخورالرغا  هةسسعلعرعنع 
مةسعلعنعث يعلتعزع ظالتعدعن يةتتعضة حعقعرعلعص ظةرضة يةتتعدعن ظىحع ؤة 

ظعككع هةمشعرعسعضعمذ يةتتعدعن تأتع بئرعلعدذ.)1(
معراسخورالرنعث هةسسعسعنع ظاؤذتذص مةسعلعنعث يعلتعزعنع ظازلعتعشقا 
كةلسةك، بذ بعشعدا بايان قعلعنعص ظأتىلضةن ظعشنعث ظةكسعدذر. يةنع هةر 
مال  كئيعن  بولغاندعن  بألىص  هةسسعلعرعنع  ظأزلعرعنعث  معراسخورغا  بعر 
معراس  ظعحعدة  معراسخورالرنعث  ؤة  قالغان  ظئشعص  نةرسة  بعر  مىلىكتعن  ـ 
ظئلعش ظىحىن مةلذم ظألحةم بئكعتعلمعضةن معراسخورالردعن بعرةرسع بولمعغان 
حاغدا)2(، ظئشعص قالغان مال ـ مىلىك ظةر ـ خوتذندعن باشقا معراسخورالرغا 
بذ  مانا  قعلعنعدذ.  تةقسعم  قارعتا  هةسسعسعضة  ظةسلعدعكع  ظذالرنعث 
ظازلعتعش<  يعلتعزعنع  ظاؤذتذص مةسعلعنعث  >معراسخورالرنعث هةسسعسعنع 
دةص ظاتعلعدذ. ظئشعص قئلعص كئيعن تةكرار تةقسعم قعلعنعدعغان مالـ  مىلىك 
ظةر ـ خوتذنالرغا تةقسعم قعلعنمايدذ. حىنكع ظةر ـ خذتذنالرنعث بعر ـ بعرع 
كئيعن  ظألضةندعن  بعرع  ظارقعلعقتذر.  نعكاه  صةقةت  ظاالقعسع  بولغان  بعلةن 
ظذالر  شذثا  هئسابلعنعدذ.  كةتكةن  ظىزىلىص  ظاالقة  بذ  ظارعسعدعكع  ظذالرنعث 
ظئلعص  هةسسعلعرعنع  ظأزلعرعنعث  حاغدا،  بولغان  معراسخور  بعرعضة  ـ  بعر 
بولغاندعن كئيعن مال ـ مىلىك ظئشعص قالسا، ظذالرغا ظئشعص قالغان مال ـ 

مىلىكتعن قايتا تةقسعم قعلعص بئرعلمةيدذ.))(
معراسخورالرنعث هةسسعسعنع ظاؤذتذص بئرعش مذنداق تأت خعل شةكعل 

بعلةن بولعدذ: 
1 ـ معراسخورالرنعث ظعككع قعزغا ياكع ظعككع هةمشعرعضة، ياكع ظعككع 
حوث ظانعغا ظوخشاش بعرخعل ظادةملةردعن بولذش شةكلع. بذ حاغدا مال ـ 

))(  >فةؤاظعد في ظعلمعل فةراظعز<. 
)2(  ظةضةر مةسعلعدة معراس ظئلعش ظىحىن مةلذم ظألحةم بئكعتعلمعضةن معراسخورالردعن بعرةرسع بار بولغاندا، قالغان مال 

ـ مىلىكنعث هةممعسعنع ظذ معراسخور ظالعدذ ؤة مال ـ مىلىكتة ظئشعص قالعدعغان ظعشع بولمايدذ. ت.
)3(  »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، 502 ـ بةت.
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مىلىك ظادةم بئشعغا قارعتا تةقسعم قعلعنعدذ. مةسعلةن: بعر ظادةم ظألضةن ؤة 
ظذنعث ظون قعزع هايات قالغان بولسا، بذ هالدا ظذ ظون قعز ظذ ظادةمنعث مال 
قالغانلعرعنع  بعلةن،  هةسسعسع  معراستعكع  ظعككعنع  ظىحتعن  مىلكعنعث  ـ 
ظئشعص قالغان مال ـ مىلىكنع قايتا تةقسعم قعلعش يولع بعلةن ظالعدذ. مال 
ظون  سانع  قعزنعث  شذثا  قعلعنعدذ.  تةقسعم  قارعتا  بئشعغا  ظادةم  مىلىك  ـ 

بولغانلعقع ظىحىن مةسعلعنعث يعلتعزع ظىح ظةمةس ظون بولعدذ. 
2 ـ معراسخورالرنعث ظعككع ياكع ظىح خعل ظادةملةردعن بولذش شةكلع. 
بذ هالدا مال ـ مىلىك )ظذالرنعث بئشعغا قارعتا ظةمةس( ظذالرغا تئضعشلعك 
بولغان هةسسعلةرنعث ظومذمعغا قارعتا تةقسعم قعلعنعدذ. بذ شةكعلنعث ظعحعضة 
تأت خعل مةسعلة كعرعدذ. بذ تأت خعل مةسعلعلةرنعث يعلتعزع ظالتعدذر. ظذ 

تأت خعل مةسعلة تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر: 
● بعر ظادةم ظألضةن، ظذنعث حوث ظانعسع ؤة ظانا بعر هةمشعرعسع هايات 
قالغان بولسا، بذ هالدا ظذالرنعث هةر بعرعضة مال ـ مىلىكتعن ظالتعدعن بعرع 
بئرعلعدذ. ظذنداق ظعكةن مةسعلعنعث يعلتعزع ظالتة بولعدذ. هةر بعرعضة بعردعن 
بئرعلسة، ظذالرغا صةقةت ظالتعدعن ظعككعسعال بئرعلعدذ. تأتع ظئشعص قالعدذ. 
هةسسعسع  معراستعكع  ظعككعسعنع  ظالتعدعن  مىلىكنعث  ـ  مال  ظذالر  شذثا 
بويعحة، قالغان تأتعنع ظئشعص قالغان مال ـ مىلىكنع قايتا تةقسعم قعلعش 
هةسسعسعنعث  ظذالرنعث  مىلىك  ـ  مال  ظىحىن  شذنعث  ظالعدذ.  بويعحة  يولع 

توصلذمع بولغان ظعككعضعال ظايرعلعص تةقسعم قعلعنعدذ. 
● بعر ظادةم ظألضةن، ظذنعث ظانعسع ؤة ظانا بعر ظعككع قئرعندعشع هايات 
قالغان بولسا، بذ هالدعمذ بذ مةسعلعنعث يعلتعزع ظالتعدذر. مال ـ مىلىكنعث 
ظىحتعن بعرع ظانا بعر ظعككع قئرعندعشعغا ؤة ظالتعدعن بعرع ظانعغا تئضعدذ. 
ظالتعدعن  صةقةت  ظذالرغا  بولعدذ.  ظالتة  يعلتعزع  مةسعلعنعث  ظعكةن  )ظذنداق 
مىلىكنعث  ـ  مال  ظذالر  شذثا  قالعدذ.  ظئشعص  ظىحع  يةنة  بئرعلعدذ.  ظىحعال 
ظالتعدعن ظىحنع معراستعكع هةسسعسع بويعحة، قالغان ظىحعنع ظئشعص قالغان 
مال ـ مىلىكنع قايتا تةقسعم قعلعش يولع بويعحة ظالعدذ(. شذنعث ظىحىن مال 
تةقسعم  ظايرعلعص  ظىحكة  بولغان  توصلذمع  ظذالرنعث هةسسعسعنعث  ـ مىلىك 
قعلعنعدذ. ظانا بعر قعسمعنع ؤة ظعككع قئرعنداش هةر بعرع بعر قعسمعدعن 

ظعككع قعسمعنع ظالعدذ.    
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● بعر ظادةم ظألضةن، ظذنعث قعزع ؤة ظوغلعنعث قعزع هايات قالغان بولسا، 
بذ هالدعمذ بذ مةسعلعنعث يعلتعزع ظالتعدذر. مال ـ مىلىكنعث يئرعمع قعزغا 
مةسعلعنعث  ظعكةن  )ظذنداق  تئضعدذ.  قعزعغا  ظوغلعنعث  بعرع  ظالتعدعن  ؤة 
يعلتعزع ظالتة بولعدذ. ظذالرغا صةقةت ظالتعدعن تأتعال بئرعلعدذ. يةنة ظعككعسع 
معراستعكع  تأتنع  ظالتعدعن  مىلىكنعث  ـ  مال  ظذالر  شذثا  قالعدذ.  ظئشعص 
هةسسعسع بويعحة، قالغان ظعككعسعنع ظئشعص قالغان مال ـ مىلىكنع قايتا 
تةقسعم قعلعش يولع بويعحة ظالعدذ(. شذنعث ظىحىن مال ـ مىلىك ظذالرنعث 
هةسسعسعنعث توصلذمع بولغان تأتكة ظايرعلعص تةقسعم قعلعنعدذ. قعز ظىح 

قعسمعنع ؤة ظوغلعنعث قعزع قالغان بعر قعسمعنع ظالعدذ.    
● بعر ظادةم ظألضةن، ظذنعث ظعككع قعزع ؤة ظانعسع هايات قالغان بولسا، بذ 
هالدعمذ بذ مةسعلعنعث يعلتعزع ظالتعدذر. مال ـ مىلىكنعث ظىحتعن ظعككعسع 
بةشعال  ظالتعدعن  صةقةت  )ظذالرغا  تئضعدذ.  ظانعغا  بعرع  ظالتعدعن  ؤة  قعزغا 
بئرعلعدذ. يةنة بعرسع ظئشعص قالعدذ. شذثا ظذالر مال ـ مىلىكنعث ظالتعدعن 
مال  قالغان  ظئشعص  بعرعنع  قالغان  بويعحة،  هةسسعسع  معراستعكع  بةشنع 
مال  ظىحىن  شذنعث  ظالعدذ(.  بويعحة  يولع  قعلعش  تةقسعم  قايتا  مىلىكنع  ـ 
تةقسعم  ظايرعلعص  بةشكة  بولغان  توصلذمع  ـ مىلىك ظذالرنعث هةسسعسعنعث 
قعلعنعدذ. ظعككع قعز ظىحتعن ظعككعنع )يةنع تأتنع( ؤة ظانا قالغان بعرعنع 

ظالعدذ.    
) ـ معراسخورالرنعث ظعحعدة ظئشعص قالغان مال ـ مىلىك قايتا تةقسعم 
قعلعنمايدعغان ظةر ـ خوتذنالرنعث بعرع بولذش شةكلع. بذ هالدا مةسعلعنعث 
يعلتعزع ظةرـ  خوتذنالرنعث بعرعنعث هةسسعسع قعلعنعدذ. ظذنعثغا معراستعكع 
هةسسعسعنع بئرعص بولغاندعن كئيعن قالغان مالـ  مىلىك باشقا معراسخورالرغا 
ظذالرنعث بئشعغا قارعتا تةقسعم قعلعنعدذ. مةسعلةن: بعر ظايال ظألضةن، ظذنعث 
ظئرع ؤة ظىح قعزع هايات قالغان بولسا، بذ هالدا مةسعلعنعث يعلتعزع )ظةرنعث 
هةسسعسعنع  بعر  ظأزعنعث  ظةر  بذنعثدعن  بولعدذ.  تأت  بولغان(  هةسسعسع 
ظالعدذ. قالغان ظىح هةسسع ظىح قعزنعث هةر بعرعضة بعر هةسسعدعن تةقسعم 
قعلعص بئرعلعدذ. بذ يةردة كأصةيتعص ظولتذرذشنعث هئحقانداق هاجعتع يوق. 
قايتا  مىلىك  ـ  مال  قالغان  ظئشعص  ظعحعدعكع  معراسخورالرنعث  ظةضةر  بذ 
بئرعلمةيدعغان ظادةم )يةنع ظةر ـ خوتذنالرنعث بعرع( ظأزعنعث هةسسعسعنع 
ظئلعص بولغاندعن كئيعن قالغان مال ـ مىلىك باشقا معراسخورالرغا ظوخشاش 
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تةقسعم قعلعنسا، ظةهؤال شذنداق بولعدذ. 
كئيعن  بولغاندعن  ظئلعص  هةسسعسعنع  ظأزعنعث  ظادةم  مةزكذر  ظةضةر 
قالغان مال ـ مىلىك باشقا معراسخورالرغا ظوخشاش تةقسعم قعلعنمايدعغان 
ظعش بولسا، مةسعلةن: بعر ظايال ظألضةن، ظذنعث ظئرع ؤة بةش قعزع هايات 
قالغان بولسا، مةسعلعنعث يعلتعزع )ظةرنعث هةسسعسع بولغان( تأت بولعدذ. 
قعزغا  قالغان ظىحنع بةش  ظالعدذ.  بعر هةسسعسعنع  ظأزعنعث  ظةر  بذنعثدعن 
ظوخشاش تةقسعم قعلغعلع بولمايدذ. بذ هالدا قعزنعث سانع بولغان بةشنع 
مةسعلعنعث  بعلةن  شذنعث  كأصةيتعمعز،  تأتكة  بولغان  يعلتعزع  مةسعلعنعث 
يعلتعزع 20 بولعدذ. بذنعث ظعحعدعن بةشع ظةرضة، قالغان ظون بةشع هةر بعر 

قعزغا ظىحتعن بولذص بةش قعزغا تةقسعم قعلعص بئرعلعدذ.
4 ـ معراسخورالرنعث ظعككع ياكع ظىح خعل ظادةملةردعن بولذش ؤة ظذالر 
بعلةن بعللة ظئشعص قالغان مال ـ مىلىك قايتا تةقسعم قعلعنمايدعغان ظةر ـ 
خوتذنالرنعث بعرعنعث بولذش شةكلع. مةسعلةن: بعر ظادةم ظألضةن، ظذنعث ظايالع، 
تأت حوث ظانعسع ؤة ظانا بعر ظالتة هةمشعرعسع هايات قالغان بولسا، بذ هالدا 
ظايالغا تأتتعن بعرع، حوث ظانعالرغا ظالتعدعن بعرع ؤة ظانا بعر هةمشعرعلةرضة 
ظىحتعن بعرع بئرعلعدذ. ظايالنعث هةسسعسع بئرعلعص بولغاندعن كئيعن قالغان 
ـ مىلىك حوث ظانعالر بعلةن ظانا بعر هةمشعرعلةرضة ظوخشاش تةقسعم  مال 
هةمشعرعلةرنعث  بعر  ظانا  بعلةن  سانع  ظانعالرنعث  حوث  لئكعن  قعلعنمايدذ. 
ظعصادعلةص  سانعنع  ظانعنعث  حوث  يةنع  بألىنعدذ.  يئرعمضة  ـ  يئرعم  سانع 
كةلضةن تأتنع ظعككعضة بألضعلع بولعدذ. شذنعثدةك ظانا بعر هةمشعرعلةرنعث 
)معراستا  بولعدذ.  بألضعلع  ظعككعضة  ظالتعنعمذ  كةلضةن  ظعصادعلةص  سانعنع 
قعلعنمعسا  تةقسعم  ظوخشاش  هةسسعسع  معراسخورالرنعث  خعلدعكع  ظعككع 
سانالرغا  ظوخشاش  دئضةنضة  بعرع  تأتنعث  ياكع  يئرعم  ظارعسع  ظذالرنعث  ؤة 
بألىنعدعغان بولسا، بعر تةرةصنعث بألىنضةن سانعنع ظئلعص يةنة بعر تةرةصنعث 
ظانا  بعز  ظاساسةن  قاظعدعضة  شذ  بار(.  قاظعدعسع  كأصةيتعش  سانعغا  صىتىن 
بعر هةمشعرعلةرنع ظعصادعلةص كةلضةن ظالتعنعث يئرعمع بولغان ظىحنع حوث 
ظانعالرنعث صىتىن سانع بولغان تأتكة كأصةيتعمعز. بذنعث نةتعجعسع بولغان 
12 نع ظايالنعث هةسسعسع بولغان تأتكة كأصةيتعمعز. شذنعث بعلةن نةتعجة 
تأتنعث  بولغان  هةسسعسع  ظذنعث  ظايالغا  ظعحعدعن  بذنعثدعن  بولعدذ.   48
بعرع بئرعلعدذ. يةنع قعرعق سةككعزدعن ظون ظعككعسع ظايالغا، هةر بعرعضة 
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تأتتعن  بعرعضة  هةر  ؤة  ظانعغا  حوث  تأت  ظعككعسع  ظون  بئرعلعص  ظىحتعن 
بئرعلعص يعضعرمة تأتع ظانا بعر ظالتة هةمشعرةضة بئرعلعدذ.)1(

ظألضةن ظادةم بعلةن ظارعسعدا ظذرذق ـ تذغقانحعلعق مذناسعؤعتع 
بولغانلعق سىصعتع بعلةن ظذنعثدعن معراس ظالعدعغانالرنعث بايانع

)توريث ذوي األرحام(

ظالعدعغان  معراس  بذيعحة  ظألحةم  مةلذم  كعشعنعث  ظألضةن  بذالر، 
بئكعتعلمعضةن  ظألحةم  مةلذم  ظىحىن  ظئلعش  معراس  ياكع  معراسخورلعرعنعث 
معراسخورلعرعنعث ظعحعضة كعرمةيدعغان ظذرذقـ  تذغقانلعرعدذر. شذثا ظألضةن 
ظادةمنعث معراسخورع صةقةت بذالردعنال بولغان ؤاقتعدا)2(، ظذ معراسخور ظةر ـ 
خةتذننعث بعرع ظأزعنعث معراستعكع هةسسعسعنع ظئلعص بولغاندعن كئيعن 

قالغان مال ـ مىلىكنع ظالعدذ. 
بذ خعلدعكع كعشعلةرنعث معراس ظئلعشعنعث سةؤةبع بولسا، خذددع معراس 
صةقةت  ظوخشاش  معراسخورالرغا  بئكعتعلمعضةن  ظألحةم  مةلذم  ظىحىن  ظئلعش 
بولغانلعقعدذر.  مذناسعؤعتعنعث  تذغقانحعلعق  ـ  ظذرذق  بعلةن  ظادةم  ظألضةن 

شذثا معراسقا ظألضةن ظادةمضة ظةث يئقعن كعشع ظئرعشعدذ. 
ظألضىحعضة  بذالرنع  كعشعلةرنع،  خعلدعكع  »بذ  ظالعمالر:  قعسعم  بعر   
ؤاسعتة  ظذالرغا  ظاندعن  تذرذص  قويذص  ظورنعغا  ؤاستعنعث  تذتاشتذرغذحع 

بولغذحع ظادةمضة بئرعلضةن معراس بئرعلعدذ« دةيدذ))(. 
خذددع معراس ظئلعش ظىحىن مةلذم ظألحةم بئكعتعلمعضةن معراسخورالرنعث 

))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 504 ـ بةت.
ؤة معراس  ظالعدعغان معراسخورالردعن  بويعحة معراس  ظألحةم  ظعحعدة مةلذم  ظادةمنعث معراسخورلعرع  ظألضةن  يةنع    )2(

ظئلعش ظىحىن مةلذم ظألحةم بئكعتعلمعضةن معراسخورالردعن بعرةر كعشعمذ بولمعسا. ت.  
)3(  مةسعلةن: بعر ظادةم ظألضةن، ظذنعث قعزعنعث قعزع، دادا ؤة ظانا بعر هةمشعرعسعنعث ظوغلع ؤة دادا بعر قئرعندعشعنعث 
قعزع هايات بولسا، بذ هالدا ظذنعث قعزعنعث قعزع )ظةضةر ظذنعث ظانعسع هايات بولسا ظالعدعغان( مالـ   مىلكنعث يئرعمعنع، 
بئكعتعلمعضةن  ظألحةم  مةلذم  ظىحىن  ظئلعش  معراس  بولسا  هايات  ظانعسع  )ظةضةر  ظوغلع  هةمشعرعنعث  بعر  ظانا  ؤة  دادا 
معراس  قعزعغا  قئرعندعشعنعث  بعر  دادا  ظذنعث  ظالعدذ.  قالغعنعنع  مىلكنعث  ـ  مال  ظالعدعغان(  سىصىتعدة  معراسخورلذق 
تةضمةيدذ. حىنكع، ظةضةر ظذ قعزنعث دادعسع هايات بولغان تةقدعردعمذ ظألضةن ظادةمنعث قعزع ؤة دادا ؤة ظانا بعر هةمشعرعنعث 

قئشعدا ظذنعثغا هئحقانداق معراس تةكمةيتتع. ت.
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تةرتعؤعدة بايان قعلعنعص ظأتىلضعنعضة ظوخشاش بذ خعلدعكع معراسخورالرنعثمذ 
ظألضىحعضة ظةث يئقعن تذغقان هئسابلعنعدعغان ظادةم ظذنعثغا يعراق تذغقان 

هئسابلعنعدعغان ظادةمنع معراس ظئلعشتعن حةكلةيدذ. 
تأؤةندعكعدعن  بذالر  بولعدذ.  خعل  تأت  معراسخورلعمذ  خعلدعكع  بذ 

ظعبارةتتذر: 
1 ـ ظألضةن ظادةمنعث ظةؤالدلعرع. ظذالر بولسا ظألضةن ظادةمنعث قعزعنعث  
ظةؤالدلعرعنعث  ظذالرنعث  ؤة  ظةؤالدلعرع  قعزعنعث  ظوغلعنعث  ظةؤالدلعرع، 

ظةؤالدلعرع قاتارلعقالردذر.
ؤة  دادعسعغا  ظانعنعث  بولسا  بذالر  ظةجدادلعرع.  ظادةمنعث  ظألضةن  ـ   2
ظانعنعث دادعسعنعث ظانعسعغا ظوخشاش ؤاستعلعق حوث دادعالر ؤة ؤاستعلعق 

حوث ظانعالردذر. 
) ـ ظألضةن ظادةمنعث ظاتا ـ ظانعسعنعث ظةؤالدلعرع. بذالر بولسا دادا ؤة 
ظانا بعر ياكع دادا بعر هامما ظاحعالرنعث بالعلعرع، ظانا بعر قئرعنداشالر ؤة 
هةمشعرعلةرنعث ظةؤالدلعرع، دادا ؤة ظانا بعر قئرعنداشالرنعث ياكع دادا بعر 

قئرعنداشالرنعث قعزلعرع قاتارلعقالردذر. 
4 ـ ظألضةن ظادةمنعث حوث دادعسعنعث ياكع حوث ظانعسعنعث ظةؤالدلعرع. 
بعر  ظانا  ظاحعلعرع،  هامما  ؤة  تاغعلعرع  بولغان  تةرةصتعن  ظانا  بولسا  بذالر 
بولغان  تةرةصتعن  دادا  ظاحعلعرع،  هامما  بولغان  تةرةصتعن  دادا  تاغعلعرع، 
تاغعنعث قعزلعرع ؤة بذالرنعث ظةؤالدلعرع، ظاتا ـ ظانعنعث هامما ظاحعلعرع، 
ظاحعلعرع،  هامما  ؤة  تاغعلعرع  بولغان  تةرعصعدعن  ظانعلعرع  ظانعنعث  ـ  ظاتا 
تاغعلعرع  بولغان  تةرعصعدعن  دادا  ظانعنعث  ؤة  تاغعلعرع  بعر  ظانا  دادعنعث 

قاتارلعقالردذر. 
مةزكذر كعشعلةردعن ظألضةن ظادةمضة ظةث يئقعن بولغان تذغقعنع معراسقا 

ظئرعشعدذ)1(.
ظةضةر معراسخورالرنعث هةممعسع ظوخشاش دةرعجعدة ؤة هةممعسع )دادا 
بولسا،  تةرةصتعنال  بعر  ظوخشاش(  بولغعنعغا  تةرةصتعن  ظانا  ياكع  تةرةصتعن 
بولسا،  بولغان  هايات  ظاحعسع  هامما  دادعسعنعث  ؤة  ظاحعسع  هامما  ظأزعنعث  ظذنعث  ظألضةن،  ظادةم  بعر  مةسعلةن:    )((
بذ ظادةمنعث مال ـ مىلكعنعث هةممعسعنع ظذنعث هامما ظاحعسع ظالعدذ. حىنكع ظذنعث هامما ظاحعسع دادعسعنعث هامما 

ظاحعسعغا قارعغاندا ظذنعثغا ظةث يئقعن تذغقان هئسابلعنعدذ. ت.
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ظالعدعغان معراسخورالرنعث  بويعحة معراس  ظألحةم  بذ هالدا معراس )مةلذم 
معراسخورالرنعث(  بئكعتعلمعضةن  ظألحةم  مةلذم  ظىحىن  ظئلعش  معراس  ياكع 

بالعلعرعغا بئرعلعدذ)1(. 
 ظةضةر معراسخورالرنعث هةممعسع ظوخشاش دةرعجعدة بولغان لئكعن كئلعش 
تةرعصع ظوخشاش بولماي بةزعلعرع دادا تةرعصعدعن ؤة بةزعلعرع ظانا تةرعصعدعن 
ـ  مال  تذغقانغا  ـ  ظذرذق  كةلضةن  تةرعصعدعن  دادا  هالدا  بذ  بولسا،  بولغان 
مىلىكنعث ظىحتعن ظعككعسع ؤة ظانا تةرعصعدعن كةلضةن ظذرذق ـ تذغقانغا مال 

ـ مىلىكنعث ظىحتعن بعرع بئرعلعدذ)2(.))(    
بعرال ؤاقعتتا ظألىص كةتكةن ظذرذق ـ تذغقانالرنعث معراسلعرعنعث بايانع

سذ ظاستعدا قئلعص ظألضةنضة ياكع ظوتتا كأيىص ظألضةنضة ياكع ظذرذش 
مةيدانعدا ظألضةنضة ياكع ظايرذصعالن ياكع صويعز، ياكع ماشعنا هادعسعلعرعدة 
ـ  بعر  تذغقانالر  ـ  ظذرذق  كةتكةن  ظألىص  بعلةن  ظعشالر  ظوخشاش  ظألضةنضة 
بعرعدعن معراس ظااللمايدذ. بذ ظةضةر ظعككع ظذرذق ـ تذغقاننعث قايسعسعنعث 
بعرال  يةنع  بولعدذ.  شذنداق  ظةهؤال  بعلعنمعسة،  كةتكةنلعكع  ظألىص  بذرذن 
ظألىص  بذرذن  قايسعسعنعث  تذغقانالرنعث  ـ  ظذرذق  كةتكةن  ظألىص  ؤاقعتتا 
معراس  بعرعدعن  ـ  بعر  تذغقان  ـ  ظذرذق  ظعككع  ظذ  بعلعنمعسة،  كةتكةنلعكع 
معراسخورلعرع  بعرعنعث  هةر  ظذالرنعث  مىلكعدعن  ـ  مال  ظذالرنعث  ظالمايدذ. 
ظئلعنمايدذ.  بعلةن  شىبهة  ـ  معراس شةك  حىنكع  ظئلعشعدذ)4(.  معراسلعرعنع 
ـ  ظذرذق  ظعككع  ظئنعقتذر.  ظئرعشعشع  معراسقا  ظادةمنعث  قالغان  هايات 
ظةهؤال  بولمعغان  ظئنعق  كةتكةنلعكع  ظألىص  بذرذن  قايسعسعنعث  تذغقاننعث 
))(  مةسعلةن: بعر ظادةم ظألضةن، ظذنعث دادا ؤة ظانا بعر تاغعسعنعث قعزع ؤة ظانا بعر تاغعسعنعث ظوغلع هايات بولغان 
بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةمنعث مالـ  مىلكعنعث هةممعسعنع ظذنعث دادا ؤة ظانا بعر تاغعسعنعث قعزع ظالعدذ. حىنكع ظذ قعزنعث 
دادعسع ظةسلعدة معراس ظاالتتع. ظذنعث ظانا بعر تاغعسعنعث ظوغلعغا هئحقانداق معراس تةضمةيدذ. حىنكع ظانا بعر تاغا 

ظةسلعدعمذ معراسقا ظئرعشةلمةيتتع. ت. 
)2(  مةسعلةن: بعر ظادةم ظألضةن، ظذنعث دادا تةرعصعدعن بولغان هامما ظاحعسعنعث ظوغلع ؤة ظانا تةرعصعدعن بولغان هامما 
ظاحعسعنعث ظوغلع هايات بولغان بولسا، بذ هالدا ظذنعث دادا تةرعصعدعن بولغان هامما ظاحعسعنعث ظوغلعغا مال ـ مىلىكنعث 

ظىحتعن ظعككعسع ؤة ظانا تةرعصعدعن بولغان هامما ظاحعسعنعث ظوغلعغا مال ـ مىلىكنعث ظىحتعن بعرع بئرعلعدذ. ت.
)3(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 508 ـ بةت.

)4(  مةسعلةن: بعر ظادةم بعلةن ظذنعث ظوغلع ماشعنا هادعسعدة ظألىص كةتكةن، ظذ ظادةمنعث ظايالع، ظىح قعزع ؤة يةنة 
ظعككع ظوغلع هايات قالغان، ظألىص كةتكةن ظذ ظوغذلنعثمذ ظايالع ؤة بعر ظوغلع بولغان ؤة هةر ظعككعسعنعث ظأز ظالدعغا 
ظادةمنعث  ـ بعرعدعن معراس ظئلعشمايدذ. ظذ  بعر  بذ ظعككعسع  بذ هالدا ظألضةن  ـ مىلكع بولغان بولسا،  مذستةقعل مال 
مال ـ مىلكعدعن ظذنعث هاياتتا قالغان ظايالع، ظىح قعزع ؤة ظعككع ظوغلع معراسلعرعنع ظئلعشعدذ. ظةمما ظألىص كةتكةن 
ظوغذلنعث مال ـ مىلكعنع ظذنعث ظايالع، ظوغلع ؤة ظانعسع )يةنع ظألىص كةتكةن دادا بولغذحع ظادةمنعث ظايالع( معراس 

قعلعص ظالعدذ. ت.
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ـ  ظذرذق  ظعككع  ظةمما  ظااللمايدذ.  معراس  بعرعدعن  ـ  بعر  ظذالر  ظاستعدا، 
تذغقاننعث بعرعنعث بذرذن يةنة بعرعنعث ظذنعث كةينعدعن ظألىص كةتكةنلعكع 
ظئنعق بولسا، بذ هالدا كئيعن ظألضعنع بذرذن ظألضىنعدعن معراسعنع ظالعدذ. 
ظذنعث  مىلىكنع  ـ  مال  بولغان  تةقسعم  ظألضىنعضة  كئيعن  ظىحىن  )معراس 

معراسخورلعرع ظالعدذ.()1(

تئخع تذغذلمعغان بالعنعث معراسعنعث بايانع

تذغقانلعرعدعنمذ  ـ  ظذرذق  باشقا  ظذ  تذغذلسا،  تعرعك  باال  قذرساقتعكع 
ظالعدذ.  معراس  ظذنعثدعن  تذغقانلعرعمذ  ـ  ظذرذق  باشقا  ؤة  ظالعدذ  معراس 
ظااللمايدذ.  معراس  باشقعالردعن  ظذ  تذغذلسا،  ظألىك  باال  قذرساقتعكع  ظةضةر 
ظةمما قذرساقتعكع باال، )ظذ باال ظانا قذرسعقعدا تذرغاندا باشقعالر ظانعنعث 
قذرسعقعغا ظذرغعنعغا ظوخشاش( بعرةر جعنايةت سةؤةبعدعن ظألىك تذغذلغان 
بولسا، بذ هالدا ظذ باال باشقا ظذرذقـ  تذغقانلعرعدعنمذ معراس ظالعدذ ؤة باشقا 
ظذرذق ـ تذغقانلعرعمذ ظذنعثدعن معراس ظالعدذ. ظةضةر باال كأص قعسمع تعرعك 
تذغذلذص بولغاندعن كئيعن ظألىص قالغان بولسا، باشقا ظذرذق ـ تذغقانلعرع 

ظذنعثدعن معراس ظالعدذ ؤة ظذنعث نامعزع حىشىرلعدذ. 
تئخع تذغذلمعغان قذرساقتعكع بالعغا بعر ظوغذل بالعنعث هةسسعسعدعن 
ياكع بعر قعز بالعنعث هةسسعسعدعن كأص مالـ  مىلىك قويذص قويذلعدذ. بذ ظةضةر 
قذرساقتعكع باال باشقا معراسخورالرغا معراستا شئرعك بولسا ياكع ظذالرنع 
يئرعم حةكلةش هالعتعدة معراستعن حةكلعسة، ظةهؤال شذنداق بولعدذ. ظةمما 
قذرساقتعكع باال باشقا معراسخورالرنع صىتىنلةي حةكلةش هالعتعدة معراستعن 
حةكلةيدعغان بولسا، بذ حاغدا مال ـ مىلىكنعث هةممعسع تاكع تذغذلماقحع 
بولغان ظذ بالعنعث ظعشع بعر تةرةص بولغانغا قةدةر تةقسعم قعلعنماي قويذص 
قويذلعدذ. مةسعلةن: بعر ظادةم ظألضةن، ظذنعث قئرعنداشلعرع هايات بولغان 
ؤة ظذنعث ظايالع قذرساق كأتىرىكلىك بولغان بولسا، بذ هالدا ظةضةر ظايالنعث 
قذرسذقعدعكع باال ظوغذل تذغذلسا، بذ باال ظألضةن ظادةمنعث قئرعنداشلعرعنعث 
معراس ظئلعشعنع صىتىنلةي حةكلةيدذ. )ظةضةر باال قعز تذغذلسا، بذ باال ظألضةن 
ظايالنعث  شذثا  حةكلعمةيدذ.  ظئلعشعنع  معراس  قئرعنداشلعرعنعث  ظادةمنعث 

))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 509 ـ بةت.
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قذرسذقعدعكع بالعنعث قانداق باال ظعكةنلعكع ظئنعق بولذص بولغعحة ظألضةن 
ظادةم قالدذرذص كةتكةن مال ـ مىلىك تةقسعم قعلعنمايدذ.( 

هةدعستة مذنداق بايان قعلعندع: هذزةيلة قةبعلعسعدعن ظعككع ظايال بعرـ  
بعرع بعلةن جعدةللعشعص قالعدذ. ظذالرنعث بعرع قوصذص يةنة بعرعضة تاش ظاتعدذ 
ـ دة تاش ظذنعث قذرسذقعغا تئضعدذ. تاش تةككعنع قذرساق كأتىرؤاتقان ظايال 
ظعدع. شذنعث بعلةن ظذنعث قذرسذقعدعكع باال ظألىص قالعدذ. ظذالر داؤا قعلعشعص 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  كئلعدذ.  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
)تاش ظاتقان ظايالنعث ظعضة ـ حاقعسعنعث( ظألىص قالغان باال ظىحىن )بعر ظةر 
قذل ياكع بعر ظايال قذل( دعيةت بئرعشعضة هأكىم قعلعدذ. دعيةت تألةشكة 
مةن  صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل  ظع  حاقعسع:  ـ  ظعضة  ظايالنعث  قعلعنغان  هأكىم 
بعر نةرسة ظعحةلمةيدعغان، يعيةلمةيدعغان، سِأزلعيةلمةيدعغان ؤة تذغذلغاندا 
بذنعثغا  تألةيمةن؟  دعيةت  بولذص  قانداق  ظىحىن  باال  بعر  يعغلعيالمايدعغان 
قعلعنماسلعق  تةلةص  قانلعرع  بالعنعث(  ظألىك  )يةنع  ظادةمنعث  ظوخشاش 
داخانالرنعث  ظادةم  بذ  »هةقعقةتةن  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دةيدذ.  الزعم، 

قئرعنداشلعرعدعن ظعكةن)1(« دةيدذ.)2(
ظعمام مذسلعمنعث رعؤايعتعدة: )قذرسذقعغا تاش ظئتعلغان ظايالمذ ظألىص 
قالغان( ظذنعث دعيعتعنع ظذنعث بالعلعرع ؤة ظذالر بعلةن بعللة بولغانالر )يةنع 

ظايالنعث ظئرع( معراس قعلعص ظالغان، دةص بايان قعلعندع.

يوق بولذص كةتكةن ظادةمنعث هأكىملعرعنعث بايانع 

يوق بولذص كةتكةن ظادةم دئضةنلعكتعن ظأيدعن حعقعص كئتعص تعرعك ياكع 
ظألىك ظعكةنلعكع مةلذم ظةمةس بولذص قالغان ظادةم كأزدة تذتذلعدذ.

تعرعك هئسابلعنعدذ.  ظىستعدعكع هةقلةردة  ظذنعث  باشقعالرنعث  ظادةم  بذ 
حىنكع ظةسلعدة ظذ تعرعك ظعدع. )شذثا ظذ تاكع ظألضةنلعكع ظئنعق بولغانغا 
مىلكع  ـ  مال  ظادةمنعث  ظذ  ظىحىن  شذنعث  هئسابلعنعدذ(.  تعرعك  قةدةر 
ظذنعث  قازع  قويذلعدذ.  قويذص  قعلعنماي  تةقسعم  ظارعسعدا  معراسخورلعرع 

))(  يةنع هةق بعر ظعشنع ظةمةلدعن قالدذرذش ظىحىن ضةصتة ظذستذلذق قعلعدعكةن، دئمةكحعدذر. ت. 
)2(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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مال ـ مىلكعنع ساقالش ؤة ظذنعثغا كأثىل بألىش ظىحىن ظادةم تةيعنلةيدذ. 
ظذ ظادةمنعث )باشقعالردعكع( هةقلعرعنع تولذق ظئلعص بئرعدذ. ظذ ظادةمنعث 
كئرةك  بئرعش  تةمعناتعنع  ظادةمضة  ظذ  ؤة  بالعؤاقعلعرعنعث  ظايالعنعث، 
بئرعلعدذ.  مىلكعدعن  ـ  مال  ظادةمنعث  ظذ  تةمعناتلعرع  كعشعلةرنعث  بولغان 
بولسعمذ  بولغان  ظارتذق  يعلدعن  تأت  كةتكعنعضة  بولذص  يوق  ظادةمنعث  ظذ 
تاظاال  ظايرعؤئتعلمةيدذ. ظةمما ظعمام مالعك )اهلل  ظايالع  بعلةن ظذنعث  ظذنعث 
تأت  كةتكعنعضة  بولذص  يوق  ظادةمنعث  »بعر  قعلسذن!(:  رةهمةت  ظذنعثغا 
ظايرعؤئتعلعدذ(  ظايالع  ظذنعث  بعلةن  بولسا، )ظذنعث  بولغان  ظارتذق  يعلدعن 
ؤة ظايالع ظألىمنعث ظعددعتعنع  تذتعدذ« دةيدذ. بذ هةم ظعمام شافعظعي )اهلل 

تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث كونا قارعشعدذر))1(.)2(    
>يوق  كعتابعدا:  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  بذخارع  ظعمام 
بولذص كةتكةن ظادةمنعث خوتذنـ  بالعؤاقعلعرع ؤة مالـ  مىلكعدعكع هأكمعنعث 

بابع< دةص بعر باب تىزدع. 
ظادةم  »بعر  قعلسذن!(:  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  مذسةييةب  ظعبنع 
يعلغعحة  بعر  ظذنع  ظايالع  ظذنعث  كةتسة،  بولذص  يوق  مةيدانعدا  ظذرذش 

ساقاليدذ« دئدع. 
دئدع:  مذنداق  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  هةجةر  ظعبنع 
مذنداق  مذسةييةبنعث  ظعبنع  ظةبذهعندعدعن  ظعبنع  داؤذد  ظابدذراززاق، 
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »بعر ظادةم ظذرذش مةيدانعدا يوق بولذص كةتسة، 
ظذنعث ظايالع ظذنع بعر يعلغعحة ساقاليدذ. ظةضةر ظذ ظذرذش مةيدانعدا ظةمةس 
باشقا يةردة يوق بولذص كةتسة، ظذنعث ظايالع ظذنع تأت يعلغعحة ساقاليدذ.« 
ظعمام بذخارع )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »ظةسعرضة حىشىص 
قئلعص قةيةردة تذتذص تذرذلؤاتقانلعقع ظئنعق بولغان ظادةمنعث هةققعدة ظعمام 
زأهرعي: بذ ظادةمنعث ظايالع باشقا ظةرضة تةضمةيدذ ؤة ظذنعث مال ـ مىلكع 
)معراسخورلعرع ظارعسعدا( تةقسعم قعلعنمايدذ، ظةضةر كئيعن ظذنعث )قانداق 
يوق  خذددع  هأكمع  ظذنعث  كةتسة،  ظىزىلىص  صىتىنلةي  خةؤعرع  بولغانلعق( 

بولذص كةتكةن ظادةمنعث هأكمعضة ظوخشاشتذر دئضةن« دئدع.
))(  ظعمام شافعظعينعث كأز قاراشلعرع: كونا قاراشالر ؤة يئثع قاراشالر، دةص ظعككعضة بألىنعدذ. ظاز بعر قعسعم مةسعلعلةردعن 

باشقا مةسعلعلةردة ظذنعث يئثع قاراشلعرع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. ت.
)2(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 320 ـ بةت.
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ظعبنع ظةبذشةيبة ظةؤزاظعينعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »مةن 
زأهرعيدعن دىشمةننعث قولعغا ظةسعر حىشىص قالغان ظادةمنعث ظايالع قاحان 
باشقا بعرسعضة ياتلعق بوالاليدذ؟ دةص سورعدذم. زأهرعي )اهلل تاظاال ظذنعثغا 
ظايالع ظذنعث هايات ظعكةنلعكعنع بعلضةن  ظادةمنعث  رةهمةت قعلسذن!(: ظذ 

مذددةت ظعحعدة باشقا بعرسعضة ياتلعق بواللمايدذ، دةص جاؤاب بةردع.« 
قالغان  حىشىص  »ظةسعرضة  دئدع:  مذنداق  زأهرعي  رعؤايةتتة  بعر  يةنة 
ياكع  بئرعلضةنضة  قويذص  ظادةم  ظذ  تاكع  ظايالع  ؤة  مىلكع  ـ  مال  ظادةمنعث 

ظألضةنضة قةدةر توختذلذص قويذلعدذ.« 
خةؤعرع  بولغانلعق(  )قانداق  ظذنعث  كئيعن  >ظةضةر  زأهرعينعث:  ظةمما 
صىتىنلةي ظىزىلىص كةتسة، ظذنعث هأكمع خذددع يوق بولذص كةتكةن ظادةمنعث 
بولذص  يوق  زأهرعينعث  كةلسةك،  سأزعضة  دئضةن<  ظوخشاشتذر  هأكمعضة 
كةتكةن ظادةمنعث ظايالع هةققعدعكع كأز قارشع ظذ ظايالنعث تأت يعل ساقلعشع 
كئرةك دئضةنلعكتعن ظعبارةتتذر. ظابدذرازاق، سةظعد ظعبنع مةنسذر ؤة ظعبنع 
ظةبذشةيبة قاتارلعقالر ظأمةر ظعبنع خةتتاب )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( 
نعث )يوق بولذص كةتكةن ظادةمنعث ظايالع تأت يعل ساقاليدذ، دئضةنلعكعنع 

رعؤايةت قعلغان.( بذ رعؤايةتلةرنعث بعرع تأؤةندة بايان قعلعنغعنعدذر: 
ظابدذراززاق زأهرعيدعن سةظعد ظعبنع مذسةييةبنعث مذنداق دئضةنلعكعنع 
رعؤايةت قعلعدذ: »ظأمةر ظعبنع خةتتاب ؤة ظوسمان ظعبنع ظةففان )اهلل تاظاال 
ظذالردعن رازع بولسذن!( يوق بولذص كةتكةن ظادةمنعث ظايالع تأت يعلغعحة 

ساقاليدذ، دةص هأكىم حعقارغان ظعدع.«
سةظعد ظعبنع مةنسذر بذ هةقتة يةنة ظعبنع ظأمةر ؤة ظعبنع ظابباس )اهلل 
تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!( قاتارلعقالرنعث: »يوق بولذص كةتكةن ظادةمنعث 
ظايالع تأت يعل ساقاليدذ، دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان«. شذنعثدةك يةنة 
بعر رعؤايةتتة ظعبنع مةسظةدنعث، نةخةظعي، ظةتا، زأهرعي ، مةكهذل ؤة شةظبعي 
كةتكةن  بولذص  )يوق  تابعظعنالرنعثمذ  تىركىم  بعر  ظوخشاش  قاتارلعقالرغا 

ظادةمنعث ظايالع تأت يعل ساقاليدذ، دئضةنلعكلعرع رعؤايةت قعلعندع.( 
يذقعرعدا بايان قعلعنغان بذ قاراشتعكع كعشعلةرنعث كأص قعسمع مذنداق 
دةيدذ: تأت يعل مذددةتنع هئسابالش ظايال ظئرعنعث يوق بولذص كةتكةنلعكعنع 
كئيعن  توشقاندعن  يعل  تأت  باشلعنعدذ.  تارتعص  كىندعن  بارغان  دةص  قازعغا 
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ظذ ظايال ظئرعنعث ظألىمعنعث ظعددعتعنع  تذتعدذ. ظةضةر ظذ ظايال باشقا بعر 
بذرذنقع  كةتكةن  بولذص  يوق  ظذنعث  كئيعن  بولغاندعن  بولذص  ياتلعق  ظةرضة 
ظئرع صةيدا بولذص كةلسة، ظذ ظادةمضة ظايالع بعلةن يئنعشعش ياكع ظذنعثغا 
بذرذن بةرضةن تويلذقعنع قايتذرذص ظئلعش ظعختعيارلعقع بئرعلعدذ. ظةضةر ظذ 
ظادةم ظايالعغا بةرضةن تويلذقعنع قايتذرذص ظئلعشنع خالعسا، ظذ تويلذقنع ظذ 
ظايالنعث ظعككعنحع ظئرع تألةص بئرعدذ. ظعبنع مذسةييةبتعن باشقا كأصلعضةن 
ظالعمالر بعر ظادةمنعث مةسعلةن ظذرذش مةيدانعدا يوق بولذص كةتكعنع بعلةن 
ظعبنع  ظةمما  ظايرعمعدع.  ظارعسعنع  كةتكةنلعكعنعث  بولذص  يوق  يةردة  باشقا 
كةتكعنع  بولذص  يوق  ظذرذش مةيدانعدا  ظادةمنعث مةسعلةن  مذسةييةب )بعر 
بعلةن باشقا يةردة يوق بولذص كةتكةنلعكعنعث ظارعسعنع ظايرعص بعز يذقعرعدا 
بايان قعلعص ظأتكىنىمعزدةك مذنداق دئدع: »بعر ظادةم ظذرذش مةيدانعدا يوق 
بولذص كةتسة، ظذنعث ظايالع ظذنع بعر يعلغعحة ساقاليدذ. ظةضةر ظذ ظادةم باشقا 

يةردة يوق بولذص كةتسة، ظذنعث ظايالع ظذنع تأت يعلغعحة ساقاليدذ.()1(
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، هةنةفعي مةزهةصعدعكع 
زعياننع  كئلعدعغان  ظايالعغا  ظادةمنعث  كةتكةن  بولذص  يوق  ظالعمالر،  بةزع 
بويعحة  قارعشع  كأز  مالعكنعث  ظعمام  هةققعدة  ظذنعث  ظىحىن  قئلعش  توسذص 
صةتعؤا بئرعشنع توغرا كأردع)2(. بذ هةقتة قذهذستانعي: »مئنعث ظويلذشعمحة 
زأرىر بولذص قالغان يةردة ظعمام مالعكنعث كأز قارعشع بعلةن صةتعؤا بئرعلسة 
هئحقانداق ضذناه بولمايدذ« دئدع. ظعبنع ظابعدعن قذهذستانعينعث مةزكذر 
سأزعضة قذشذمحة قعلعص مذنداق دئدع: »شذنعثدةك يةنة بذرذن ظىح كىن 
هةيز كأرىش بعلةن باالغةتكة يةتكةن، كئيعن هةيز كأرىشع توختاص قئلعص 
ظايالنعث  بولعدعغان  ظذزذن  ناهايعتع  ؤاقتع  يىرىيدعغان  صاك  كأرمةي  هةيز 
)هةنةفعي  ظعددعتع  ظايالنعث  ظذ  ظوخشاش.  مةسعلعضة  مةزكذر  ظعددعتعمذ 
مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعحة مةيلع بعر يعلدا كأرسذن مةيلع ظذنعثدعن 
ظذزذن بعر مذددةتتة كأرسىن( ظىح هةيزنع كأرضةنضةندعن كئيعن حعقعدذ. ظةمما 
ظعمام مالعكنعث كأز قارعشعحة: ظذ ظايالنعث ظعددعتع توققذز ظاي ظأتكةندعن 
كئيعن حعققان هئسابلعنعدذ. >ظةلبةزازعية< دئضةن كعتابتا: كىنىمعزدة بذ هةقتة 

))(  بذ رعؤايةتلةرنعث هةممعسع فةتهذلبارعدا بايان قعلعنغاندذر.
)2(  ظعمام مالعك )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضعنعدةك يوق بولذص كةتكةن ظادةمنعث 
ظايالع ظذ ظادةمنع تأت يعلغعحة ساقاليدذ. ظذ ظادةم تأت يعلغعحة صةيدا بولذص كةلمعسة، ظذ ظايال ظألىمنعث ظعددعتعنع تذتعدذ، 

دئضةن قاراشتعدذر. ت.
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صةتعؤا ظعمام مالعكنعث كأز قارعشع بويعحة بئرعلعدذ، دةص بايان قعلعندع)1(. 
بذ  سةصداشلعرعمعز  بةزع  قعلسذن!(:  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  زاهعدعي 
هةقتة زأرىر بولذص قالغان ؤاقتعدا ظعمام مالعكنعث كأز قارعشع بويعحة صةتعؤا 

بةرضةن ظعدع.«)2( 
هةقلعرعدة  ظىستىدعكع  باشقعالرنعث  ظأزعنعث  ظادةم  كةتكةن  بولذص  يوق 
ـ  ظذرذق  باشقا  ظألضةن  ظادةم  ظذ  شذثا  بولعدذ.  هئسابعدا  ظادةم  ظألضةن 
تذغقانلعرعدعن معراس ظااللمايدذ. مةسعلةن: بعر ظادةم ظألضةن، ظذنعث ظعككع 
قعزع ؤة يوق بولذص كةتكةن بعر ظوغلع بولغان، يوق بولذص كةتكةن ظوغلعنعث 
ظعككع قعزع ؤة بعر نةححة ظوغذللعرع بولغان بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةمنعث 
يئرعمع  قالغان  بئرعلعدذ.  يئرعمع  مىلكعنعث  ـ  مال  ظذنعث  قعزعغا  ظعككع 
ظذ  ظةضةر  قويذلعدذ.  ساقالص  يئنعدا  قعزنعث  ظعككع  ظذ  قعلعنماي(  )تةقسعم 
قويذلغان  كةلسة، ساقالص  بولذص  صةيدا  ظوغلع  كةتكةن  بولذص  يوق  ظادةمنعث 
ظذ مال ظذ بالعغا بئرعلعدذ. ظةضةر ظذ ظوغذلنعث ظألضةنلعكع ظاشكارا بولسا، 
ساقالص قويذلغان مالنعث ظالتعدعن بعرع ظذ ظادةمنعث ظعككع قعزعغا بئرعلعدذ. 
)يةنع يوق بولذص كةتكةن ظذ ظوغذلنعث ظعككع هةمشعرعسعضة بئرعلعدذ.( مال 
ـ مىلىكنعث قالغانلعرع يوق بولذص كةتكةن ظوغلعنعث بالعؤاقعلعرعغا تةقسعم 
قعلعنعدذ. قالغان مال ـ مىلىك ظذ ظوغذلنعث بالعؤاقعلعرعغا تةقسعم قعلعنغان 

ؤاقتعدا، بعر ظوغذل بالعغا ظعككع قعزنعث هةسسعسع بئرعلعدذ.))(
بعر ظادةم، يوق بولذص كةتكةن بعر كعشعضة مال ؤةسعيةت قعلعص قويذص 
بئرعلمةيدذ.  ظذ كعشعضة  كةتكةن  بولذص  يوق  مال  ظذ  بولسا،  كةتكةن  ظألىص 
ظذ مال تاكع ظذ كعشعنعث يذرتعدعكع تةثتىشلعرع ظألىص تأضعضةنضة قةدةر 

ساقالص قويذلعدذ.
يوق بولذص كةتكةن كعشعنعث يذرتعدعكع تةثتىشلعرع ظألىص تأضعضةنضة 
قةدةر ساقالش ؤةسعيةت ظعشعغعال خاس بعر هأكىم ظةمةس. بذ، يوق بولذص 
هأكىمدذر.  بعر  ظالغان  ظعحعضة  ظأز  ظعشلعرعنع  بارلعق  ظادةمنعث  كةتكةن 
ظألىص  تةثتىشلعرعنعث  يذرتعدعكع  كعشعنعث  كةتكةن  بولذص  يوق  ظالعمالر 
))(  يةنع بعر قعز ظىح كىن هةيز كأرىش بعلةن باالغةتكة يةتكةن، ظاندعن ظذنعث هةيز كئلعشع توختاص قالغان بولسا، بذ 
قعز ظةردعن ظايرعلعص كئتعص ظعددةت تذتماقحع بولسا، ظذنعث ظعددعتع توققذز ظاي ظأتكةندعن كئيعن حعققان هئسابلعنعدذ. 

مانا بذ ظعمام مالعك )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث بذ هةقتعكع كأز قارعشعدذر. ت.
)2(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 320 ـ بةت.
)3(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، )32 ـ بةت.
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تىضةيدعغان مذددةتنعث قانحعلعك ظعكةنلعكع هةققعدة ظعختعالصلعشعص قالدع. 
ؤاقتعدعن  تذغذلغان  ظادةم  كةتكةن  بولذص  يوق  مذددةت  »بذ  ظالعمالر:  بةزع 
باشالص 90 يعلدذر« دئدع. بةزعلةر: »120 يعلدذر« دئدع. بةزعلةر: »70 
يعلدذر« دئدع. كئيعنكع دةؤرعدة كةلضةن ظالعمالر 60 يعلنع توغرا كأردع. 60 

يعلنعث توغرا بولذشعنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا، تأؤةندعكع هةدعستذر. 
صةيغةمبةر  ظةبذهىرةيرةدعن  ظابدذرراهمان  ظعبنع  ظةبذسةلةمة 
»مئنعث  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث 
ظىممةتلعرعمنعث ياشلعرع ظاتمعش بعلةن يةتمعشنعث ظارعسعدا بولعدذ. ظذالرنعث 

ظاز بعر قعسمع بذنعثدعن ظئشعص كئتعدذ.« )1(  
بعر قعسعم ظالعمالر يوق بولذص كةتكةن ظادةمنعث ظألىص كةتكةن ياكع هايات 
قازع  ظةضةر  كأردع.  توغرا  تاصشذرذشنع  قازعغا  بةلضعلةشنع  ظعشعنع  بولذش 
ظذنع ظألدع، دةص هأكىم قعلعشنع صايدعلعق دةص قارعسا، ظذنعث ظألضةنلعكعضة 
هأكىم قعلسعمذ بولعدذ. حىنكع بعر ظادةمنعث بالدذر ياكع كئيعن ظألىشع شذ 
ظادةم ياشعغان شةرت ـ شاراظعتقا قاراشلعقتذر. مةسعلةن: بعر ظادةم دىشمةن 
بعلةن ياكع بذالثحعالر بعلةن بولغان ظذرذشتا يوق بولذص كةتكةن، ياكع ظأيدعن 
حعقعص كةتكةن ؤاقتعدا قاتتعق خةتةرلعك كئسةل هالعتعدة حعقعص كةتكةن بولسا، 
)بذ ظادةمنعث هايات قعلعش ظئهتعمالع باشقا ظادةمضة قارعغانغا ظاز بولعدذ(. 
ظةضةر قازع يوق بولذص كةتكةن ظادةمنعث ظألضةنلعكعضة هأكىم قعلسا، ظذنعث 
ظعددعتعنع  ظألىمنعث  ظأتكىنىمعزدةك(  قعلعص  بايان  يذقعرعدا  )بعز  ظايالع 
تذتعدذ. باشقا بعر ظادةم ظذنعثغا ؤةسعيةت قعلعص قويذص كةتكةن مال ـ مىلىك 
ظذ  بئرعلعدذ.  قعلعص  تةقسعم  ظادةمنعث معراسخورلعرعغا  ؤةسعيةت قعلغذحع 
معراسخورلعرعغا  ظأزعنعث  ظذنعث  بولسا،  مىلكع  ـ  مال  ظأزعنعث  ظادةمنعث 

تةقسعم قعلعص بئرعلعدذ. 

قوش جعنسلعق ظادةمنعث هأكىملعرعنعث بايانع

جعنسلعق  >قوش  ظادةم  بار  ظةزاسع  جعنسع  قعزلعق  هةم  ظوغذللذق  هةم 
ظةزاسع  جعنسع  قعزلعق  هةم  ظوغذللذق  هةم  يةنة  ظاتعلعدذ.  دةص  ظادةم< 

))(  بذ هةدعسنع ظعمام تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع. 
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يوق، سىيدىك كعندعكعدعن حعقعدعغان ظادةممذ بذنعث ظعحعضة كعرعدذ. هةم 
ظوغذللذق هةم قعزلعق جعنسع ظةزاسع بار ظادةم باالغةتكة يئتعشتعن بذرذن، 
ظةضةر سىيدىكنع ظوغذللذق ظةزاسعدعن سعيسة، ظوغذل هئسابلعنعدذ. ظةضةر 
يةتكةن  باالغةتكة  ظةمما  هئسابلعنعدذ.  قعز  سعيسة،  ظةزاسعدعن  قعزلعق  ظذ 
ؤاقتعدا ظةضةر ظذنعثغا ساقال حعققان ياكع خذددع ساق ظةر ظئهتعالم كأرضةنضة 
ظةضةر  هئسابلعنعدذ.  ظوغذل  ظذ  هالدا  بذ  بولسا،  كأرضةن  ظئهتعالم  ظوخشاش 
ظذنعثغا ظةمحةك حعققان ياكع ظذنعثدعن سىت كةلضةن ياكع ظذ هةيز كأرضةن، 

ياكع قذرساق كأتىرضةن بولسا، بذ هالدا ظذ ظايال هئسابلعنعدذ. 
ظاياللعق  ياكع  ظةرلعك  )يةنع  ظاالمةتلةردعن  مةزكذر  ظذنعثدا  ظةضةر 
تةثال  ظعككعسع  هةر  ياكع  كأرىلمعضةن  هئحقايسعسع  ظاالمةتلعرعدعن( 
ظوغذللذق  مذددةت  بعر  يةنة  ظاالمعتع  قعزلعق  مذددةت  بعر  ياكع  كأرىلضةن 
ظاالمعتع كأرىلضةن بولسا، بذ هالدا ظذ >قوش جعنسلعق ظادةم< هئسابلعنعدذ. 
قئلعشع  بولذص  بذنداق  كئيعن  بولغاندعن  يئتعص  باالغةتكة  ظادةمنعث  بعر 
بذ  قعلغان  تةرةققع  دوختذرلذق  بولذصمذ  ظعشتذر.  ظذحرايدعغان  ظاز  ناهايعتع 
بولغان  ظعضعلعرع  ظعختعساس  هةقتة  بذ  حىنكع  شذنداقتذر.  تئخعمذ  زاماندا 
دوختذرالرنعث سىرةتكة ظئلعش ؤة ظذنعثدعكع هىجةيرعنع تةكشىرىش ظارقعلعق 
ظذنعث ظعشعنع بعر تةرةص قعلعش ؤة ظوصعراتسعية قعلعش ظارقعلعق ظذنعثدعكع 

ظارتذق ؤة كئرةكسعز ظةزاالرنع يوقعتعؤئتعش ظعمكانعيعتع بار. 
ظةرلعكلعكع  ياكع  )يةنع  ظعشع  ظذنعث  هةققعدة  ظادةم  جعنسلعق  قوش 
ياكع ظاياللعقلعغع( بعر تةرةصكة ظايرعلعشتعن ظعلضعرع هةممة هأكىملةردة 
ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام  تذتذلعدذ.  تةرعصع  ظعهتعياتلعق  ظةث 
ظايالنعث  بعلةن  ظةر  ظذنعثغا  بويعحة:  قارعشع  كأز  نعث  قعلسذن!(  رةهمةت 
هةسسعسعنعث ظةث ظاز قعسمع بئرعلعدذ. يةنع ظذ ظادةم ظةضةر ظةر هئسابالنسا 
قانحعلعك معراس ظالعدعغانلعقعغا، ظةضةر ظايال هئسابالنسا قانحعلعك معراس 
ظالعدعغانلعقعغا قارعلعدذ، ظاندعن ظذنعثغا بذ ظعككع خعل معراسنعث ظةث ظاز 
بولغعنع بئرعلعدذ. ظذ مةيلع ظةر هئسابالنسذن مةيلع ظايال هئسابالنسذن ظةضةر 
معراس ظئلعشتعن صىتىنلةي مةهرذم قعلعنعدعغان بولسا، بذ هالدا ظذنعثغا 
هئحقانداق معراس بئرعلمةيدذ. ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد 
)اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!( لةرنعث كأز قارعشع بويعحة: ظذنعثغا 
ظةر بعلةن ظايالنعث هةسسعسعنعث يئرعمع بئرعلعدذ. لئكعن بذ هةقتة صةتعؤا 
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قارعشع  كأز  نعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام 
قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام  بئرعلعدذ.  بويعحة 

نعث كأز قارعشع بولسا، كأصلعضةن ساهابعالرنعث كأز قارعشعدذر.)1(

معراس ظئلعشقا تذسالغذ بولعدعغان ظامعلالر

تذسالغذ  ظئلعشقا  معراس  ظاخعرعدا  ماؤزذالرنعث  ظاالقعدار  معراسقا 
ظامعلالردعن  بذ  كةلدع.  توغرا  ظأتىشكة  قعلعص  بايان  ظامعلالرنع  بولعدعغان 
معراس  معراسخورنعث  ظذ  تىصةيلعدعن  سةؤةب  بعرةر  كأرىلضةن  معراسخوردا 
ظئلعشعغا تذسالغذ بولعدعغان ظعشالر كأزدة تذتذلعدذ. بذ هالدا ظذ معراسخور 
معراستعن مةهرذم قعلعنغان ظادةم دةص ظاتعلعدذ. بذ شةكعلدة معراس ظئلعشتعن 
ظأتكةن  قعلعص   بايان  يذقعرعدا  بعز  قاتارعغا  ظادةملةرنعث  قالغان  مةهرذم 
معراس ظئلعشتعن صىتىنلةي ياكع يئرعم حةكلعنعش بعلةن معراس ظئلعشتعن 
حةكلعنعص قالغان ظادةملةر كعرمةيدذ. حىنكع بذ ظادةملةر ظأزلعرعدة كأرىلضةن 
بعرةر سةؤةبنعث تىصةيلعدعن ظةمةس باشقا بعر سةؤةبنعث تىصةيلعدعن معراس 
بولعدعغان  تذسالغذ  ظئلعشقا  معراس  ظادةملةردذر.  حةكلةنضةن  ظئلعشتعن 

ظامعلالر تأتدذر: 
1ـ  قذللذق. بعر ظادةمنعث قذل بولذشع ظذنعث ظألضةن ظذرذقـ  تذغقانلعرعدعن 
معراس ظئلعشعدعن حةكلةيدذ. حىنكع قذل هئحقانداق نةرسعضة ظعضة بواللمايدذ. 
قذلنعث قولعدعكع صىتىن نةرسعلةر ظذنعث خذجايعنعغا تةؤة بولعدذ. )ظذنداق 
بولغان ظعكةن ظةضةر قذل ظادةم ظألضةن ظذرذقـ  تذغقانلعرعدعن معراس ظالسا، ظذ 
معراسنع ظةمةلعيةتتة ظذ ظادةم ظةمةس ظذنعث خذجايعنع ظالغان هئسابلعنعدذ. 

شذنعث ظىحىن قذل ظادةم معراس ظئلعشتعن مةهرذم قعلعنعدذ.( 
ياكع  قعساسنع  ظادةمنع  كةتكىحع  قالدذرذص  معراس  معراسخورنعث  ـ   2
كاففارةتنع كةلتىرىدعغان بعر شةكعلدة ظألتىرؤئتعشع. قعساسنع ياكع كاففارةتنع 
كةلتىرىدعغان بعر شةكعلدة ظألتىرؤئتعش بولسا، بعر معراسخورنعث ظأزعنعث 
ظوخشذشذص  قةستةنضة  ياكع  قةستةن  ظادعمعنع  كةتكىحع  قالدذرذص  معراس 
كئتعدعغان بعر شةكعلدة، ياكع سةؤةنلعك بعلةن ظألتىرؤئتعشعدذر. بذ هالدا 

))(  »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، 466 ـ بةت.

مىراس ئېلىشقا تۇسالغۇ بولىدىغان ئامىلالرقوش جىنسلىق ئادەمنىڭ ھۆكۈملىرىنىڭ بايانى



ظذ ظادةم معراستعن مةهرذم قالعدذ. حىنكع كعمكع بعر نةرسعضة ظذ نةرسعنعث 
ؤاقتع كئلعشتعن بذرذن ظئرعشعشكة ظالدعرعسا، ظذ ظادةم ظذ نةرسعدعن مةهرذم 

قئلعنعش بعلةن جازالعنعدذ)1(.
تعقعص  قول  بعؤاستة  كةتكىحعسعنع  قالدذرذص  معراس  ظادةم  بعر 
بذ  ظادةم  ظذ  بولسا،  بولغان  ظألىشعضة سةؤةب  ظذنعث  ظةمما  ظألتىرؤةتمعضةن 
معراس قالدذرذص كةتكىحع ظادةمدعن معراس ظئلعشتعن مةهرذم قعلعنمايدذ. 
مةسعلةن: بعر ظادةم يولدا تاش قويذص قويغان ؤة ظذ ظادةمضة معراس قالدذرذص 
كئتعدعغان كعشع ظذ تاشقا صذتلذشذص بئرعص ظألىص كةتكةن بولسا، بذ هالدا 
ظذ ظادةم ظألىص كةتكةن ظذ كعشعدعن معراس ظالعدذ. تئخع باالغةتكة يةتمعضةن 
كعحعك باال ياكع ظئلعشعص قالغان ظادةم ظأزلعرعنعث معراس قالدذرغذحعسعنع 
حىنكع  قعلعنمايدذ.  مةهرذم  ظئلعشتعن  معراس  بذالر  بولسا،  ظألتىرؤةتكةن 

ظذالرغا ظادةم ظألتىرؤاتلعق سةؤةب بعلةن قعساس ياكع كاففارةت كةلمةيدذ.
بعر ظادةم ظايالعنع ياكع ظذرذق ـ تذغقانلعرعنعث بعرعنع تأهمةت حاصالص 
ظةمةس ظايالعنعث ياكع مةزكذر تذغقعنعنعث هةقعقعي زعنا قعلغانلعقع ظىحىن 
ظألتىرؤةتكةن بولسا، ظذ ظادةم ظألتىرىلضةن تةرةصتعن معراس ظئلعشتعن مةهرذم 
قعلعنمايدذ. بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث قارعشعدذر. ظةمما ظعمام شافعظعي 
)اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث كأز قارعشع بويعحة ظايالعنع ياكع 
ظذرذق ـ تذغقانلعرعنعث بعرعنع زعنا قعلدعث، دةص ظألتىرؤةتكةن ظادةم معراس 

ظئلعشتعن مةهرذم قعلعنعدذ.
هأرمعتع  بولغانلعقعنعث  دادا  ظذنعث  ظادةمدعن  ظألتىرؤةتكةن  بالعسعنع 
ظىحىن قعساس ياكع كاففارةت كةحىرؤئتعلسة، ظذ ظادةم يةنة ظألتىرؤئتعلضةن 
ظوغلعدعن معراس ظااللمايدذ. شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر ظادةمضة )كاففارةت 
ظذ  يةنة  بولسعمذ  بولغان هالةتتة  صةقةت مذستةهةص  ظةمةس(  ؤاجعب  بئرعش 
معراس ظئلعشتعن مةهرذم قعلعنعدذ. مةسعلةن: بعر ظادةم قذرساق كأتىرؤاتقان 
ظايالعنع ظذرغان ؤة ظذنعث قذرسذقعدعكع بالعسع ظألىك هالةتتة حىشىص كةتكةن 
بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةم ظألىك حىشكةن ظذ بالعدعن معراس ظئلعشتعن مةهرذم 
كاففارةت  ظةمما   الزعم،  بئرعش  دئيةت  ظذنعثغا  لئكعن  بولسعمذ،  قعلعنغان 
))(  يةنع بعر معراسخور بالدذرراق معراسقا ظئرعشةي، دةص ظأزعنعث معراس قالدذرذص كةتكىحع ظادعمعنع ظألتىرؤةتكةن 

بولسا، بذ هالدا ظذ معراسخور ظذ ظادةمدعن ظالعدعغان معراسعدعن مةهرذم قعلعنعش بعلةن جازالعنعدذ. ت. 
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ظىحىن بئرعش مذستةهةصتذر.)1( 
تذغقانلعرعنعث  ـ  ظذرذق  كئتعدعغان  قالدذرذص  معراس  ظأزعنعث  ظةضةر 
بولغان  ظألتىرؤةتمةكحع  ظذنع  ظادةم،  بولغان  ظألتىرؤةتمةكحع  بعرةرسعنع 
جةريانعدا يارعالنغان ؤة ظألتىرؤةتمةكحع بولغان كعشعدعن بذرذن ظألىص كةتكةن 
بولسا، بذ هالدا ظذ كعشع ظذ ظادةمدعن معراس ظالعدذ. بذ بارلعق ظالعمالرنعث 

كأز قارعشعدذر. 
يةنة  بعرعنعث مذسذلمان  بعلةن ظذنعث معراسخورعنعث  ظادةم  ـ ظألضةن   (
بعر  يةنع  بولعشع.  دعندا  باشقا  ـ  باشقا  بولغعنعغا ظوخشاش  كاصعر  بعرعنعث 
مذسذلمان  بعر  كاصعر  بعر  ياكع  تذغقعنعدعن  ـ  ظذرذق  كاصعر  بعر  مذسذلمان 
ظذرذق ـ تذغقعنعدعن معراس ظااللمايدذ. حىنكع بذ هةقتة ظذسامة ظعبنع زةيد 
)اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق 
مذسذلماندعن  كاصعر  كاصعردعن،  »مذسذلمان  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 

معراس ظااللمايدذ.« )2(     
مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  زأهرعيدعن  هةقتة  بذ  نةساظعي 
ـ  )بعر  ظادةملةر  دعندعكع  باشقا  ـ  »باشقا  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
كىحلةندىرىص  مةزمذمعنع  هةدعسنعث  بذ  ظئلعشالمايدذ.«  معراس  بعرعدعن( 
كةلضةن يةنة بعر نةححة هةدعسلةرمذ بار. بعر قعسعم ظالعمالر بذ هةدعسلةرنع 
دةلعل ـ صاكعت قعلعص تذرذص ظذرذق ـ تذغقان، ظةمما باشقا ـ باشقا دعندعكع 
ـ بعرعدعن معراس ظااللمايدذ، دئضةن قاراشقا كةلدع))(. كأص  كاصعرالرمذ بعر 
ساندعكع ظالعمالر: »مةزكذر هةدعسلةردعكع >باشقاـ  باشقا دعندعكع ظادةملةر< 
دعن كاصعر بعلةن مذسذلمان مةقسةت قعلعنعدذ« دئدع. يةنع مذسذلمان بعر ظادةم 
كاصعر ظذرذقـ  تذغقعنعدعن ياكع كاصعر بعر ظادةم مذسذلمان ظذرذقـ  تذغقعنعدعن 
معراس ظااللمايدذ. ظةضةر بذ هةدعسلةرنعث مةنعسع بذ مةزمذنغا قارعتعلسا، بذ 
هةدعسلةر بعلةن يذقعرعدا بايان قعلعنعص ظأتىلضةن: »مذسذلمان كاصعردعن، 
كاصعر مذسذلماندعن معراس ظااللمايدذ.« دئضةن هةدعس بعلةن مةنا جةهةتتعن 
ظذنعث  قاراتقانلعق  مةناغا  بذ  مةنعسعنع  هةدعسنعث  بذ  بولعدذ.  بعرلةشكةن 

))(  »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، 389 ـ بةت.
)2(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

معراس  بعرعدعن  ـ  بعر  ظذالر  بولسا،  خعرعستعيان  بعرع  يةنة  يةهذدعي  بعرع  قئرعنداشنعث  ظعككع  مةسعلةن:  يةنع    )3(
ظااللمايدذ. ت. 
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مةنعسعنع ظومذمعي مةناغا قاراتقاندعن ياخشعدذر. )ظةضةر هةدعسنعث مةنعسع 
ظذنعث ظومذمعي مةناسعغا قارعتعلسا(. ظذرذق ـ تذغقان بولغان يةهذدعي بعلةن 
خعرعستعيان بعر ـ بعرعدعن معراس ظااللمايدذ. شافعظعي مةزهةصعدعكعلةرنعث 
توغرا كأز قارعشع بويعحة: كاصعر كاصعر ظذرذقـ  تذغقعنعدعن معراس ظالعدذ)1(. بذ 
هةم هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث ؤة ظذالردعن باشقا كأص ساندعكع ظالعمالرنعث 
كأز قاراشلعرعدذر. بذنعثغا قارشع ظعمام مالعك ؤة ظعمام ظةهمةد )اهلل تاظاال 
ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!(: »ظعسالم دعنعغا ظئتعقاد قعلمعغانالرنعث هةممعسع 
كاصعر بولسعمذ، لئكعن باشقا دعنغا ظئتعقاد قعلعدعغان بعر كاصعر باشقا دعنغا 

ظئتعقاد قعلعدعغان يةنة بعر كاصعردعن معراس ظااللمايدذ« دئدع.)2( 
ـ مىلكع تةقسعم  ظةضةر كاصعر ظادةم ظألضةن مذسذلمان تذغقعنعنعث مال 
قعلعنعشتعن ظعلضعرع ظعسالمغا كعرضةن بولسا، بذ هالدعمذ ظذ يةنة معراس 
ظااللمايدذ. حىنكع بعر ظادةم معراسقا معراس قالدذردعغان ظادةمنعث ظألىشع 
مذسذلمان  كاصعر  بولغان  مذسذلمان  )كئيعن  بولعدذ.  بولذص  هةقلعق  بعلةنال 
تذغقعنع ظألضةن ؤاقتعدا تئخع مذسذلمان بولمعغانلعقع ظىحىن كئيعن مذسذلمان 
بولغان تةقدعردعمذ ظذ يةنة معراسقا ظئرعشةلمةيدذ(. مةيلع يةهذدعي بولسذن 
مةيلع خعرعستعيان بولسذن مةيلع ظوتصةرةس بولسذن ظعسالم دعنعغا ظئتعقاد 
قعلمايدعغانالرنعث هةممعسع بعر ضورذه ظادةملةر هئسابلعنعدذ. شذثا ظذالر 

بعر ـ بعرعدعن معراس ظاالاليدذ.
)اهلل تاظاال ساقلعسذن!( ظعسالم دعنعدعن يئنعؤالغان ظادةمنعث مذسذلمان 
ؤاقتعدا تاصقان مال ـ مىلكع معراسخورلعرع ظارعسعدا تةقسعم قعلعنعدذ. ظةمما 
ظذنعث ظعسالم دعنعدعن يئنعؤالغاندعن كئيعن تاصقان مال ـ مىلكع مذسذلمانالر 

ظىحىن غةنعمةت هئسابلعنعدذ. 
4 ـ ياشاؤاتقان يةرنعث باشقا ـ باشقا يةر بولعشع. ظذرذق ـ تذغقان كاصعرالر 
ـ بعرعدعن  بعرع باشقا يةردة يةنة بعرع باشقا بعر يةردة ياشعسا، ظذالر بعر 
بعرعنع  ـ  بعر  تذغقانالر  ـ  ظذرذق  ظعشع  معراس  حىنكع  ظااللمايدذ.  معراس 
قوغداش ؤة ياردةم بئرعش صرعنسعصعنعث ظىستىضة قذرذلغان بعر ظعشتذر. باشقا 
ـ باشقا يةردة ياشايدعغان كاصعرالرنعث ظارعسعدا بعر ـ بعرعضة ياردةم بئرعش 
))(  يةنع مةسعلةن: يةهذدعي بعر ظادةم، خعرعستعيان ياكع ظوت صةرةس، ياكع بذتصةرةس بعر ظذرذقـ  تذغقذنعدعن معراس ظاالاليدذ. 

ت.
)2(  »فةتهذلبارع«، 2) ـ توم، )5 ـ بةت.
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ظارا  ظأز  ظارعسعدا  ظذالرنعث  ظةضةر  يوقتذر.  ظعشع  قوغداش  بعرعنع  ـ  بعر  ؤة 
دىشمةنلعرعضة قارشع بعر ـ بعرعضة ياردةملعشعش ؤة بعر ـ بعرعنع قوغداش 
ظعشع بولسا، بذ هالدا ظذالر خذددع بعر يةردة ياشعغان هئسابلعنعدذ ؤة بعر 
ـ  ـ تذغقانالرنعث باشقا  ـ بعرعدعن معراس ظالعدذ. ظةمما مذسذلمانالر ظذرذق 
باشقا يةردة ياشعغانلعقلعرع ظذالرنعث ظأز ظارا معراس ظئلعشلعرعغا تةسعر 
يةتكىزةلمةيدذ. شذنعث ظىحىن مذسذلمان بعر تعجارةتحع ياكع كاصعرنعث قولعغا 
ظةسعرضة حىشىص قالغان بعر مذسذلمان كاصعرنعث يذرتعدا ظألسة، ظذنعث مال 

ـ مىلكعنع ظذنعث معراسخورلعرع معراس قعلعص ظالعدذ. 
ظعمام بذخارع كعتابعدا: >ظةسعرضة حىشىص قالغانالرنعث معراسع< دةص بعر 
باب تىزىص ظذ بابتا تأؤةندعكعلةرنع بايان قعلدع: قازع شذرةيه دىشمةننعث 
قولعغا ظةسعرضة حىشىص قالغان ظادةمضة معراس بئرةتتع ؤة: »ظذ بذنعثغا 
ظةث ظعهتعياجلعق كعشعدذر« دةيتتع. ظأمةر ظعبنع ظابدذلظةزعز ظعسهاق ظعبنع 
ظادةم  قالغان  حىشىص  ظةسعرضة  ظعدع:  يوللعغان  خةت  دةص  مذنداق  راشعدكة 
)دىشمةننعث قولعدا تذرذص( دعنعدعن ظأزضىرىصال كةتمعضةن بولسا، سةن ظذنعث 
ظذنعث  بولسا(  قعلعؤاتقان  ظازات  قذل  ظذ  )ظةضةر  ؤةسعيةتلعرعنع،  قالدذرغان 
قذل ظازات قعلغان ظعشعنع ؤة مال ـ مىلكع هةققعدة قعلغان تةسةررذصاتلعرعنع 
بعجا كةلتىرضعن. حىنكع ظذنعث ظأزعضة تةؤة مال ـ مىلىكتة خالعغاننع قعلعش 

هةققع بار.)1(

 تاشلعؤئتعلضةن بالعنعث هأكىملعرعنعث بايانع

بعز ماؤزذنعث بئشعدعال تاشلعؤئتعلضةن بالعنعث ظذنع تئصعؤالغان ظادةمدعن 
معراس ظااللمايدعغانلعقعنع بايان قعلعص ظأتىشنع توغرا كأردذق. 

زعنا   ظايالالرنعث(  يوق  ظئرع  سالغان  )تذغذص  ياكع  صئقعرلعقتعن  بذ، 
باال  ظةضةر  كأرسعتعدذ.  بالعالرنع  تاشلعؤئتعلضةن  قورقذص  تأهمعتعدعن 
تاظاالنعث:  ظذ اهلل  بولعدذ.  ظادةم ضذناهكار  تاشلعؤةتكةن  ظذنع  قالسا،  ظألىص 
«كةمبةغةللعكتعن قورقذص بالعلعرعثالرنع ظألتىرمةثالر. ظذالرنعث ؤة سعلةرنعث 

))(  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
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رعزقعثالرنع بعز بئرعمعز، ظذالرنع ظألتىرىش هةقعقةتةن حوث ضذناهتذر»)1( 
دئضةن ظايعتعدة بايان قعلعنغان مازمذننعث ظعحعضة كعرعدذ.

كئتعش  ظألىص  بالعنعث  ظوخشاش  ظورمانلعققا  ياكع  حألضة  باال  ظةضةر 
ظئهتعماللعقع كىحلىك بولغان بعر يةرضة تاشلعؤئتعلضةن بولسا، ظذنع تعصعؤالغان 
ظئرعشكةن هئسابلعنعدذ. حىنكع اهلل  ؤة غةنعمةتكة  ظئرعشعدذ  ظادةم ساؤابقا 
تاظاال مذنداق دئدع: «كعمكع بعر ظادةمنع تعرعلدىرسة )يةنع قذتقذزسا ياكع 
تعرعلدىرضةندةك  ظعنسانالرنع  صىتىن  ظذ  بولسا(،  سةؤةبحع  قئلعشعغا  هايات 

بولعدذ»)2(

تاشلعؤئتعلضةن بالعنع ظئلعؤئلعشنعث هأكمع

ظذ باال، ظةضةر ظذنع كأرضةن ظادةم ظئلعؤالمعسا ظذنعث ظألىص قئلعشع ضذمان 
ظذنع  ظادةمضة  كأرضةن  ظذنع  بولسا،  تاشلعؤئتعلضةن  يةرضة  بعر  قعلعنعدعغان 
ظئلعؤئلعش بعر ظادةم قعلسا باشقعالرنعث ظىستىدعن قعلعش حىشىص كئتعدعغان 
ظذنع  يةر  تاشلعؤئتعلضةن  باال  ظذ  ظةضةر  كذصايعدذر(.  صةرز  )يةنع  صةرزدذر. 
ظادةمضة  كأرضةن  ظذنع  بولسا،  يةر  بعر  يوق  ظادةم  باشقا  ظادةمدعن  كأرضةن 
ظذنع ظئلعؤئلعش هةر بعر ظادةمنعث قعلعشع الزعم بولغان صةرزدذر. كور بعر 
ظادةمنعث بعر يةرضة حىشىص كئتعش ظالدعدا تذرغانلعقعنع كأرضةن ظادةمنعث 

هأكمعمذ تاشلعؤئتعلضةن بالعنع كأرضةن ظادةمنعث هأكمعضة ظوخشاشتذر))(. 
ظةضةر بعر باال، ظذنعث ظألىص قئلعش ظئهتعماللعقع بةك كىحلىك ظةمةس 
ظئلعؤئلعش  ظذنع  ظادةمضة  كأرضةن  ظذنع  بولسا،  تاشلعؤئتعلضةن  يةرضة  بعر 
ؤة  ظاغرعتقانلعق  ظعح  ظذنعثغا  قعلغانلعق  ظذنداق  حىنكع  مذستةهةصتذر. 
ياخشعلعق قعلغانلعق هئسابلعنعدذ. ظذنع ظئلعص قذتقذزذص بولغاندعن كئيعن 
)ظذنع  ظادةمضة  ظذحراتقان  ظذنع  حىنكع  هارامدذر.  تاشلعؤئتعش  قايتا  ظذنع 
قولعغا ظئلعشع بعلةن( ظذنع صةرؤعش قعلعص ساقالش ؤاجعصتذر. شذنعث ظىحىن 

))(  سىرة ظعسرا )3 ـ ظايةت. 
)2(  سىرة ماظعدة 32 ـ ظايةتنعث بعرقعسمع. 

ظذنعث حىشىص  تذرغانلعقعنع كأرضةن حاغدا،  ظالدعدا  يةرضة حىشىص كئتعش  بعر  ظادةمنعث  ظادةمنعث، كور  بعر  يةنع    )3(
كئتعشتعن  حىشىص  يةرضة  ظذ  كورنع  ظذ  ظادةمضة  ظذ  هالدا  بذ  بولسا،  كأرضةن  باشقعالرمذ  تذرغانلعقعنع  ظالدعدا  كئتعش 
قذتقذزذؤئلعش بعر ظادةم قعلسا باشقعالرنعث ظىستىدعن قعلعش حىشىص كئتعدعغان صةرزدذر. ظةضةر ظذ كور ظادةمنعث ظذ يةرضة 
حىشىص كئتعش ظالدعدا تذرغانلعقعنع كأرضةن حاغدا، ظذنع باشقعالر كأرمةيدعغان ظعش بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةمضة ظذ كورنع 

ظذ يةرضة حىشىص كئتعشتعن قذتقذزذؤئلعش هةر بعر ظادةمنعث قعلعشع الزعم بولغان صةرزدذر. ت. 
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ظذنع بذرذنقع هالعتعضة قايتذرذش توغرا ظةمةس.)1(
هةقتة  بذ  حىنكع  بئرعدذ.  دألةت  تةمعناتعنع  بالعنعث  تاشلعؤئتعلضةن 
رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةبذهىرةيرة 
كعمكع  شذثا  يئقعنمةن.  ظأزلعرعدعنمذ  ظذالرنعث  مأمعنلةرضة  »مةن  قعلعدذ: 
ؤاصات بولغان ؤة مال ـ مىلىك قالدذرغان بولسا، ظذنعث مال ـ مىلكع ظذنعث 
ظذرذق ـ تذغقانلعرعغا تةؤة بولعدذ. كعمكع بالعؤاقعلعرعنع )مال ـ دذنياسعز 

تاشالص قويذص( ظألىص كةتكةن بولسا، ظذالرغا مةن ظعضة بولعمةن.«)2(    
مةيلع  بولسذن  ظاستعدا  بالعنعث  تاشلعؤئتعلضةن  مةيلع  مىلىك  ـ  مال 
ظىستعدة بولسذن ظةضةر ظذنعث بعلةن مالـ  مىلىك بعرضة بولغان بولسا، ظذ مال 
ـ مىلىك ظذ بالعغا تةؤة بولعدذ. حىنكع ظةمعلعيةت مال ـ مىلىكنعث بالعنعث 

ظعكةنلعكعنع ظعسصاتالص بئرعدذ.
ؤة  ظازات  تذرذص  ظئلعص  ظئتعبارغا  يةرنع  تئصعلغان  باال  تاشلعؤئتعلضةن 
مذسذلمان باال هئسابلعنعدذ))(. مةيلع ظذنع تئصعؤالغان ظادةم مذسذلمان بولسذن 
مةيلع كاصعر بولسذن )ظذ مذسذلمانالر ياشايدعغان( يةردة تئصعلغانلعقع ظىحىن 
مذسذلمان هئسابلعنعدذ. ظةضةر تاشلعؤئتعلضةن باال مذسذلمانالرغا تألةم تألةص 
ظعبادةتخانعلعرعدا  ظذالرنعث  ياكع  مةهةللعسعدة  كاصعرالرنعث  ياشايدعغان 
دعندعكعلةرنعث  باشقا  ظوخشاش  كعرعسكة  ظىستعدة  ظذنعث  ؤة  تئصعلغان 
ظةمةس( شذ  باال )مذسذلمانالردعن  ظذ  هالدا  بذ  بولسا،  بولغان  ظاالمةتلعرع 

كاصعرالردعن هئسابلعنعدذ. 
تاشلعؤئتعلضةن بالعنعث قالدذرذص كةتكةن مالـ  مىلكع ؤة ظةضةر ظذ باشقعالر 
مذسذلمانالرنعث  دعيةت  تألةنضةن  ظذنعثغا  بولسا،  ظألتىرىلضةن  تةرعصعدعن 
دألةت خةزعنعسعضة كعرعدذ. حىنكع ظةضةر ظذ باال بعرةر جعنايةت ظأتكىزىص 
ظذنعثغا بعر نةرسة تألةشكة توغرا كةلسة، ظذنع دألةت تألةيدذ. )شذثا ظذنعث 
ظىحىن  تىلىضةنلعكع  دألةت  تألةمنع  تألةيدعغان  ظىحىن  ظأتكىزضةن جعنايعتع 
نةرسعضة  بعر  حىنكع  ظالعدذ.(  دألةت  مىلىكنعمذ  ـ  مال  قالغان  ظذنعثدعن 

تألةيدعغان بةدةلمذ ظذ نةرسعدعن كئلعدعغان صايدعغا قارعتا بولعدذ.
))(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 4)3 ـ بةت.

)2(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)3(  يةنع ظذ مذسذلمانالر ياشايدعغان يةردة تئصعلغانلعقع ظىحىن مذسذلمان هئساصلعنعدذ. ت.
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بعر  باشقا  قولعدعن  ظادةمنعث  تئصعؤالغان  ظذنع  بالعنع  تاشلعؤئتعلضةن 
ظذنع  هةققع  ساقالش  ظذنع  حىنكع  ظةمةس.  توغرا  ظئلعؤئلعشع  ظادةمنعث 
بالدذر تئصعؤالغان ظادةمنعث بولعدذ. ظةضةر ظذنع بالدذر تئصعؤالغان ظادةم ظذنع 
ساقالشقا ؤة ظذنع تةربعيةلةشكة هةقلعق بولمعسا، بالعنع ظذ ظادةمنعث قولعدعن 
تارتعؤئلعش الزعم. مةسعلةن: ظذنع بالدذر تئصعؤالغان ظادةم ظعستعلع بذزذق ؤة 
ظةخالقع حعرعك ظادةم بولغان ؤة بالعنعث ظذنعث تةسعرعضة ظذحراص كئتعشعدعن 
ظةندعشة قعلعنعدعغان ظةهؤال بولسا، بذ هالدا بالعنع ظذ ظادةمنعث قولعدعن 

تارتعؤئلعش الزعم.
تئصعؤالغان  ظذنع  بالعنع  تاشلعؤئتعلضةن  باشلعقعنعث  مذسذلمانالرنعث 
سىصىتع  ظعكةنلعكع  باشلعقع  مذسذلمانالرنعث  ظأزعنعث  قولعدعن  ظادةمنعث 
بعلةن ظئلعؤئلعش هةققع بار. مذسذلمانالرنعث باشلعقع بالعنع ظذنع تئصعؤالغان 
كئرةكلعك  ظئلعؤئلعشنع  قولعدعن  بالعنع  ظادةمدة  ظذ  قولعدعن  ظادةمنعث 

قعلعدعغان بعرةر سةؤةب تئصعلغاندعن كئيعن ظئلعؤالعدذ. 
ظةضةر تاشلعؤئتعلضةن بالعنع بعر مذسذلمان بعلةن بعر كاصعر تئصعؤالغان 
قازع  بولسا،  قالغان  تالعشعص  دةص(  باقعمةن،  مةن  )بذنع  ظعككعسع  ظذ  ؤة 
ياخشع  بالعنعث  ظذ  حىنكع  بئرعدذ.  بذيرذص  بئقعشعغا  مذسذلماننعث  بالعنع 
ظادةم بولذص ظأسىص يئتعلعشع ظىحىن ظذنعثغا مذسذلمان كاصعرغا قارعغاندا 
ظةث صايدعلعق ظادةم هئسابلعنعدذ. ظةضةر ظذ بالعنع تئصعؤالغان ظادةملةرنعث 
كعمضة  بالعنع  ظذ  قازع  هالدا  بذ  بولسا،  ظادةملةر  ظوخشاش  ظعككعسع  هةر 
بولغان  صايدعلعق  ظةث  ظذنعثغا  بالعنع  ؤة  ظويلعشع  ياخشع  هةققعدة  بئرعش 

ظادةمضة بئرعشع الزعم.)1(
بئرعشع  نعسبةت  ظأزعضة  ظذنع  ظادةم  تئصعؤالغان  بالعنع  تاشلعؤئتعلضةن 
توغرا ظةمةس )يةنع ظذ، مئنعث باالم دئيعشع توغرا ظةمةس(. حىنكع يذقعرعدا 
بئقعؤالغان بالعنع بئقعؤالغان ظادةمنعث ظعسمع بعلةن ظةمةس ظذنعث ظةسلعدعكع 
دادعسعنعث ظعسمع بعلةن حاقعرعشنعث الزعم ظعكةنلعكعنع ؤة بذ هةقتة كةلضةن 
اهلل تاظاالنعث: «ظذالرنع ظاتعلعرعنعث ظعسعملعرع بعلةن حاقعرعثالر، بذ اهلل 
نعث دةرضاهعدا توغرعدذر، ظةضةر ظذالرنعث ظاتعلعرعنع بعلمعسةثالر، ظذ حاغدا 
دئضةن   )2( دوستلعرعثالردذر»  قئرعنداشلعرعثالردذر،  دعنعي  سعلةرنعث  ظذالر 

))(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 3)3 ـ بةت.
)2(  سىرة ظةهزاب 5 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
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ظايعتعنع بايان قعلعص ظأتتذق. ظةضةر تاشلعؤئتعلضةن بالعنع ظذنع تئصعؤالغان 
ظادةمدعن باشقا بعر ظادةم: بذ باال مئنعث باالم، دةص داؤا قعلسا، ظذ ظادةمنعث 
ظذ بالعنع مئنعث باالم، دةص داؤا قعلعشع بعلةنال ظذ باال ظذ ظادةمنعث بالعسع 

هئسابلعنعدذ.

ظةضةر ظئرع بار بعر ظايال ظذ بالعنع: بذ مئنعث باالم، دةص داؤا قعلغان، 
بذ  ظانعسع  تذغذت  ياكع  قعلغان  تةستعق  ظايالنعث سأزعنع  ظئرعمذ  ظايالنعث 
بعر  ياكع  بةرضةن،  ضذؤاهلعق  ظعكةنلعكعضة  بالعسع  ظايالنعث  شذ  بالعنعث 
ظةر ؤة ظعككع ظايال كئلعص ظذ بالعنع شذ ظايالنعث تذغقانلعقعغا ضذؤاهلعق 
بةرضعنعضة ظوخشاش ظذ ظايالنعث ظذ بالعنعث ظأزعنعث بالعسع ظعكةنلعكعنع 
قوبذل  داؤاسع  بذ  ظايالنعث  ظذ  بولسا،  بولغان  صاكعتع  بعرةر  كأرسعتعدعغان 
قعلعنعدذ ؤة )ظذ باال ظذ ظايالغا بئرعلعدذ(. ظةضةر ظذ ظايال مةزكذر بالعنعث 
قعلعص  بايان  يذقعرعدا  سىصىتعدة  دةلعل  ظعكةنلعكعضة  بالعسع  ظأزعنعث 
داؤاسع  قعلغان  ظايالنعث  ظذ  كأرسىتةلمعسة،  بعرةرسعنعمذ  ظأتىلضةنلةرنعث 
قوبذل قعلعنمايدذ. ظذ ظايالنعث مةزكذر بالعنعث ظأزعنعث بالعسع ظعكةنلعكع 
هةققعدة قولعدا هئحقانداق صاكعت يوق بالعنعث ظأزعنعث بالعسع ظعكةنلعكعنع 
داؤا قعلعشع ظذ بالعنعث نةسةبعنع ظأزعنعث ظئرعضة يىكلةشكة ظئلعص بارعدذ. 
ظذ  بعلةن  قعلعش  هأكىم  ظعكةنلعكعضة  بالعسع  ظايالنعث  ظذ  بالعنعث  حىنكع 
كئلعص  قعلعش  هأكىم  ظعكةنلعكعضة  بالعسع  ظئرعنعث  ظايالنعث  ظذ  بالعنعث 
حعقعدذ. حىنكع خذددع هةدعستة بايان قعلعنغعنعدةك باال كأرصعسع ظىستعدة 

تذغذلغان ظادةمضة تةؤة بولعدذ. 

ظايالنعث  ظعككع  ظذ  ؤة  قعلغان  داؤا  ظايال  ظعككع  بالعنع  مةزكذر  ظةضةر 
باال  بولسا،  كأرسةتكةن  صاكعت  ظعكةنلعكعضة  بالعسع  ظأزعنعث  ظذنعث  بعرع 

صاكعت كأرسةتكةن ظايالنعث بولعدذ. 

ظةضةر مةزكذر بالعنع ظذنع تئصعؤالغان ظادةمدعن باشقا ظعككع ظادةم: ظذ 
مئنعث باالم ظعدع، دةص داؤا قعلغان، ظذ ظعككع ظادةمنعث بعرع بالعنعث تعنعدة 
ظذنعث  تعنعدة  بالعنعث  ؤة  دئضةن  ظعدع،  بار  ظاالمةتلةر  مذنداق  ـ  مذنداق 
دئضةن ظاالمةتلعرع كأرىلضةن بولسا، يةنة بعر ظادةم بالعنعث ظأزعنعث بالعسع 
ظعكةنلعكعضة ظذنعثدعنمذ كىحلىكرةك بعر صاكعت كأرسةتمعسة باال ظذ ظادةمضة 
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بذيرذص بئرعلعدذ.)1(
كئيعن  بولغاندعن  قعلعص  بايان  هأكىملعرعنع  بالعنعث  تاشلعؤئتعلضةن 
حىشىص قئلعنغان نةرسعلةرنعث هأكىملعرعنع بايان قعلعشنع توغرا كأردذق. 
حىنكع هةر ظعككع مةسعلة نذرغذنلعغان هأكىملةردة بعر ـ بعرعضة ظوخشاص 

كئتعدذ.

حىشىص قئلعنغان نةرسعلةرنعث هأكىملعرعنعث بايانع

بعلعنمعضةن  كعملعكع  ظعضعسعنعث  لئكعن  قئلعنغان،  حىشىص  بذنعثدعن 
نةرسعلةر كأزدة تذتذلعدذ. 

حىشىص قئلعنغان نةرسعنع ظذحراتقان ظادةمنعث ظئلعشعنعث هأكمع

حىشىص قالغان نةرسعنع تئصعؤالغذحع ظادةم ظةضةر ظأزعضة ظذ نةرسعنع ظالسا 
ظذنع كعشعلةر ظارعسعدا ظئالن قعلعدعغانلعقعغا ظعشةنح قعاللعسا، ظذ ظادةمنعث 
ظذ نةرسعنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعش نعيعتع بعلةن ظئلعشع مذستةهةصتذر. 
ظةضةر ظذ ظادةم ظأزعنعث ظذ نةرسعنع ظعضعسعضة قايتذرذص بةرمةيدعغانلعقعنع 
هئس قعلسا، ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظالماي تاشالص قويذص كئتعشع الزعمدذر 
ؤة بذ هالدا ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظئلعشع هارامدذر. ظةضةر ظذ ظادةم ظذ 
نةرسعنع ظأزعنعث قعلعؤئلعش نعيعتع بعلةن ظالسا، ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع بذالص 

ظئلعؤالغان كعشعنعث هأكمعدة بولعدذ.
ظالماي  ظةضةر  نةرسعنع  ظذ  ظادةم  تئصعؤالغذحع  نةرسعنع  قالغان  حىشىص 
تاشالص كةتسة ظذنعث بذزذلذص كئتعشعدعن قورقسا، ظذ ظادةمضة ظذ نةرسعنع 
ظئلعش صةرز بولعدذ. حىنكع خذددع جانغا ظوخشاش مالـ  مىلىكنعثمذ هأرمعتع 
باردذر. بذ، ظةضةر ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظالسا ظذنع كعشعلةر ظارعسعدا ظئالن 
قعالاليدعغانلعقعغا ظأزعضة ظعشةنح قعاللعسا، ظةهؤال شذنداق بولعدذ. ظةضةر 
قويذص  تاشالص  ظالماي  ظذنع  قعاللمعسا،  ظعشةنح  قعالاليدعغانلعقعغا  ظذنداق 

كئتعشع ياخشعدذر.)2( 
))(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 3)3 ـ بةت.
)2(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 8)3 ـ بةت.
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ظذنع  ظالسا  نةرسعنع  )ظذ  ظادةم  تئصعؤالغذحع  نةرسعنع  قالغان  حىشىص 
كعشعلةر ظارعسعدا ظئالن قعالاليدعغانلعقعغا ظأزعضة ظعشةنح قعلغان تذرذص( ظذ 
نةرسعنع ظالماي تاشالص قويذص كةتكةن ؤة ظذ نةرسة بذزذلذص كةتكةن بولسا، 
بذ هالدا ظذ ظادةم ضذناهكار بولعدذ. لئكعن ظذ نةرسعنع تألىمةيدذ. حىنكع ظذ 
ضذناهكار  ظىحىن  كةتكةنلعكع  قويذص  تاشالص  ظالماي  نةرسعنع  ظذ  ظادةمنعث 

بولذشعدعن ظذنعثغا ظذ نةرسعنع تألةشنعث الزعم ظعكةنلعكع حعقمايدذ.
ظأيعضة  نةرسعنع  ظذ  ظادةم  تئصعؤالغذحع  نةرسعنع  قالغان  حىشىص  ظةضةر 
ظاصعرعص قويغان ؤة )ظذ  قايتا  ظورنعغا  يةنة  ظذنع  ظئلعص كةلضةندعن كئيعن 
نةرسة ظذ يةردعن يوق بولذص كةتكةن، ياكع بذزذلذص كةتكةن( بولسا، كىحلىك 
رعؤايةتكة ظاساسةن ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع تألىمةيدذ. بذ، ظذ ظادةم ظةضةر ظذ 
نةرسعنع كعشعلةر ظارعسعدا ظئالن قعلعش ظىحىن ظالغان بولسا، ظةهؤال شذنداق 
بولعدذ. ظةمما حىشىص قالغان نةرسعنع تئصعؤالغذحع ظادةم ظذ نةرسعنع ظأزع 
ظعشلعتعش ظىحىن ظالغان بولسا، ظذنع تاكع ظأز ظعضعسعضة قايتذرذص بةرمعضعحة 

)ظذنع يوق قعلعؤاتقان ياكع بذزذؤاتقان بولسا( ظذنع تألةيدذ.
حىشىص قالغان نةرسعنع تئصعؤالغذحع ظادةم ظذ نةرسعنع ظالغان ؤاقتعدا، 
ضذؤاهحع  ظالغانلعقعغا  ظىحىن  بئرعش  قايتذرذص  ظعضعسعضة  ظذنع  ظأزعنعث 
ظالغان ؤة كئيعن )ظذ نةرسة بذزذلذص كةتكةن( بولسا، ظذ  تذرغذزذص قويذص 
تئصعؤالغذحع  نةرسعنع  قالغان  حىشىص  ظةمةس.  الزعم  تألةش  ظذنع  ظادةمضة 
ظادةم ظذ نةرسعنع تئصعؤالغان يةردة تذرذص: كعمكع بعر نةرسعسعنع حىشىرىص 
سئلعص ظذنع ظعزدةؤاتقان كعشعنع ظاثلعسا ياكع كأرسة ظذنع مئنعث قئشعمغا 

باشالص قويسذن، دةص ظئالن قعلعشع يئتةرلعك بولعدذ. 
نةرسعنع كعشعلةر  ظذ  ظادةم  تئصعؤالغذحع  نةرسعنع  قالغان   س: حىشىص 
ظارعسعدا ظئالن قعلعش ظىحىن ظذنع باشقا بعر ظادةمضة بةرسة بوالمدذ؟         

ظئالن  ظذنع  ظأزع  ظادةم  تئصعؤالغذحع  نةرسعنع  قالغان  حىشىص  ظةضةر  ج: 
بولغان  ظعشةنحعلعك  كعشع  بئرعدعغان  ظذنع  ؤة  كةلضةن  ظاجعز  قعلعشتعن 

بولسا، ظذنع ظئالن قعلعش ظىحىن ظذ كعشعضة بةرسة بولعدذ. 
تئضعشلعك  تئصعلعشقا  ظادةمدة  تئصعؤالغذحع  نةرسعنع  قالغان  حىشىص 

بولغان شةرتلةر: 
حىشىص قالغان نةرسعنع تئصعؤالغذحع ظادةمنعث مةست هالدا بولماسلعقع 
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ؤة ظةقلع ـ هذشع جايعدا بولذشع شةرتتذر. حىشىص قالغان نةرسعنع ظةقلع ـ 
هذشع جايعدا، لئكعن تئخع باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعنعثمذ ؤة قذلنعثمذ 
قعلعش كعحعك  ظارعسعدا ظئالن  لئكعن ظذنع كعشعلةر  بولعدذ.  ظئلعشع توغرا 

بالعنعث ظعضة ـ حاقعلعرعنعث ؤة قذلنعث خوجايعنعث ظىستىضة يىكلعنعدذ. 
حىشىص قالغان نةرسعنع ظئلعشعص قالغان ساراثنعث، ظةقلع كةم، مةست 
ؤة بعر نةرسعدعن هةيران قئلعص ظةقلع ـ هذشع جايعدا بولمعغان ظادةملةرنعث 
ظئلعشع توغرا ظةمةس. حىنكع مةزكذر كعشعلةر ظذ نةرسعنع ساقلعيالمايدذ. 
مةزكذر كعشعلةرنعث ظذ نةرسعنع ظئلعشعنعث توغرا بولماسلعقعنعث صايدعسع 
بولسا، مةزكذر كعشعلةر )مةسعلةن: مةست ظادةم مةستلعكعدعن ياكع ساراث 
ظادةم ساراثلعقعدعن( ظوثشالغاندعن كئيعن ظذ نةرسعنع ظذالر مةزكذر هالةتتعكع 

حاغدا ظذالرنعث قوللعرعدعن ظئلعؤالغان ظادةمنعث قولعدعن ظئلعؤااللمايدذ.
صوستعدةك،  مئؤعنعث  ياكع  ظىحكىدةك  بعر  نةرسة  قالغان  حىشىص  ظةضةر 
ظعضعسعنعث  ظذنع  بولذص  نةرسة  ظاددعي  مئؤعدةك  تال  ظعككع  بعر  ياكع 
ظذنع  ظادةم  تئصعؤالغذحع  نةرسعنع  ظذ  بولسا،  مةلذم  ظعزدعمةيدعغانلعقع 
كعشعلةر ظارعسعدا ظئالن قعلماي ظأزع ظعشلةتسعمذ بولعدذ. بذ هةقتة ظةنةس 
)اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
يولدا حىشىص قالغان بعر تال خورمعنعث قئشعدعن ظأتىص كئتعؤئتعص: »ظةضةر 
مةن بذ خورمعنعث سةدعقة خورمعدعن بولذص قئلعشعدعن قورقمايدعغان بولسام، 

ظةلؤةتتة مةن بذنع يةيتتعم« دئضةن.)1(
ظارعسعدا  كعشعلةر  ظذنع  ظادةم  تئصعؤالغذحع  نةرسعنع  قالغان  حىشىص 
تاكع ظةمدع ظذنع بذنعثدعن كئيعن ظذنعث ظعضعسع ظعزدعمةيدذ، دةص كىحلىك 
ضذمانغا كةلضةنضة قةدةر ظئالن قعلعشع الزعم. هةر قانداق نةرسة ظذنعث ظأز 

اليعقعغا يارعشا ظئالن قعلعنعدذ.

تذرغان  قولعدا  ظادةمنعث  تئصعؤالغان  ظذنع  نةرسعنعث  قالغان  حىشىص 

حاغدعكع هأكمع

ظامانةت  بعر  قولعدا  ظادةمنعث  تئصعؤالغان  ظذنع  نةرسة  قالغان  حىشىص 
سىصىتعدة تذرعدذ. شذثا ظذ ظادةم ظةضةر ظذنع قةستةن بذزذؤاتمعغان ياكع يوق 

))( ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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قعلعؤاتمعغان بولسا، ظذنع تألعمةيدذ. ظةضةر نةرسعنعث ظعضعسع كةلسة، ظذنع 
ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعدذ. ظةضةر نةرسعنعث ظعضعسع كةلمعسة، ظعمكانعنعث 
ظىحىن  يةتكىزىش  ظادةمضة  بولغان  هةقلعق  ظذنعثغا  نةرسعنع  ظذ  يئتعشعحة 
ظذنع )صئقعرغا( سةدعقة قعلعدذ. ظعمكان يئتعشعحة حىشىص قالغان نةرسعنع 
نةرسعنعث  قالغان  حىشىص  ظةضةر  بذ،  الزعمدذر.  قايتذرذش  ظعضعسعضة  ظذنعث 
بعلةن، ظةضةر ظذنعث  ظعضعسع كةلسة ظذ نةرسعنعث ظأزعنع قايتذرذص بئرعش 
بعلةن  يةتكىزىش  ساؤابعنع  ظذنعث  قعلعص  سةدعقة  ظذنع  كةلمعسة  ظعضعسع 
بولعدذ. حىشىص قالغان نةرسعنع تئصعؤالغذحع ظادةم، ظةضةر ظذ نةرسعنع تاكع 
ظذنعث ظعضعسع كةلضةنضة قةدةر )ظذزذن مذددةت( ساقالشنع خالعسا، شذنداق 

قعلعدذ.)1(
)ظذنع  بولسا،  صئقعر  ظةضةر  ظادةم  تئصعؤالغذحع  نةرسعنع  قالغان  حىشىص 
كعشعلةر ظارعسعدا ظئالن قعلعص بولغاندعن كئيعن ظعضعسع كةلمعسة( ظذنعثدعن 
ظأزع صايدعالنسعمذ بولعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم صئقعر بولمعسا، ظذنع صئقعر ظادةم 
مةيلع ظاتاـ  ظانعسع بولسذن مةيلع بالعؤاقعلعرع بولسذن مةيلع ظايالع بولسذن 
صئقعرغا سةدعقة قعلعدذ. ظةضةر حىشىص قالغان نةرسعنع تئصعؤالغذحع ظادةم ظذ 
ظعضعسع  كةلسة،  ظعضعسع  ظذنعث  كئيعن  بولغاندعن  قعلعص  نةرسعنع سةدعقة 
خالعسا ظذ ظادةمنعث قعلغان ظعشعغا قوشذلعدذ، )يةنع ظذنع تألةتتىرمةيدذ(، 

خالعسا ظذنع تألةتكىزعدذ.
حىشىص قالغان نةرسعنع تئصعؤالغذحع ظادةم ظةضةر ظذنع تألعسة، ظذ نةرسعنع 
تئصعؤالغاندعن تارتعص ظذنعث ظعضعسع هئسابلعنعدذ. ظذ نةرسة ظةضةر سةدعقة 
قعلعنعص بولغان بولسا، ظذنعث ساؤابع ظذنع تألةص بةرضةن ظادةمضة بولعدذ. 
حىشىص قالغان نةرسعنعث ظعضعسع )ظةضةر ظذ نةرسعنع تئصعؤالغذحع ظادةمضة 
تألةتتىرمعسة، ظذ نةرسة سةدعقة قعلعنغان( صئقعرغا تألةتتىرعدذ. شذنعثدةك 
صئقعر  قعلعنغان  سةدعقة  نةرسة  ظذ  ظعضعسع  نةرسعنعث  قالغان  حىشىص  يةنة 
تئخع ظذ نةرسعنع ظعشلعتعص بولمعغان حاغدا كةلضةن بولسا، ظذ نةرسعنعث 

ظعضعسعنعث ظذنع صئقعرنعث قولعدعن قايتذرذص ظئلعؤئلعش هةققع بار. 
بذ هأكىم حىشىص قالغان نةرسة مةيلع باشقا يةردة حىشىص قالسذن مةيلع 
هةرةمدة حىشىص قالسذن، حىشىص قالغان هةممة نةرسعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ. 

))(  »ظةلهعداية«، 2 ـ توم، 76) ـ بةت.
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بذنعثدا بعر يةر بعلةن يةنة بعر يةرنعث ظارعسعدا هئحقانداق صةرق يوق)1(. 
حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم حىشىص قالغان نةرسعلةر هةققعدة سأزلعضةن 
صةرقلةندىرمعضةن.  ظارعسعنع  يةرنعث  بعر  يةنة  بعلةن  يةر  بعر  هةدعسلعرعدة 

ظذالرنعث بعرع بولسا تأؤةندعكع هةدعستذر: 
بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظةلجذهةنعي  خالعد  ظعبنع  زةيد 
قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةرةب  بعر  يئزعلعق  دةيدذ:  مذنداق 
صةيغةمبةر  هةققعدة  هأكمع  تئصعؤئلعشنعث  نةرسعنع  قالغان  حىشىص  كئلعص 
ظذنعثغا:  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  سورعدع.  سوظال  ظةلةيهعسساالمدعن 
»تئصعؤالغان نةرسعنع خالتعسع ؤة )خالتعسعنعث ظئغعزعنع بذغقان( يعصعغا 
قةدةر بعر يعل ظئالن قعلغعن. ظةضةر بعرةرسع ساثا ظذ نةرسعنعث )ظأزعنعث 
ظةضةر  بةرضعن(،  ظادةمضة  ظذ  )ظذنع  كةلسة،  دةص  ظعكةنلعكعنع(  نةرسعسع 
بعرةرسع ظذنداق دةص كةلمعسة، ظذنعثدعن ظذنع تئصعؤالغان ظادةم صايدعلعنعدذ.« 
تئصعؤالغان  قوينع  يىتىص كةتكةن  صةيغةمبعرع!  نعث  ظادةم: ظع اهلل  ظذ  دئدع. 
ظةلةيهعسساالم: »ظذ، ساثا  صةيغةمبةر  دةص سورعدع.  قعلعدذ؟  قانداق  ظادةم 
ياكع سئنعث قئرعندعشعثغا، ياكع بأرعضة تةؤةدذر)2(« دئدع. ظذ ظادةم: يىتىص 
كةتكةن تأضعنع تئصعؤالغان ظادةم قانداق قعلعدذ؟ دئدع. بذنعثدعن صةيغةمبةر 
نئمة  بعلةن  تأضة  »سئنعث  كئتعص:  ظأزضعرعص  حعرايع  ظةلةيهعسساالمنعث 
كئلعص سذ  قئشعغا  تاصعنع، سذنعث  يىرىيدعغان(  )يول  ظذنعث  بار؟  ظعشعث 
ظعحعدعغان ؤة دةرةخنعث قئشعغا كئلعص )بعر نةرسة يةيدعغان( قذرسذقع بار 

)ظذنع قويذص قوي ظعضعسع كئلعص تئصعؤالسذن(« دئدع.))(
دئضةن: »مةككعدة  ظةلةيهعسساالمنعث مةككة هةققعدة  صةيغةمبةر  ظةمما 
حىشىص قالغان نةرسعنع ظئلعش صةقةت ظذنع ظئالن قعلعدعغان ظادةمضعال هاالل 
بولعدذ« دئضةن سأزع يذقعرعدا بايان قعلعنغان هةدعسكة زعت كةلمةيدذ. بذ 
هةدعسنعث مةنعسع: مةككعدة حىشىص قالغان نةرسعنع ظذنع ظأزع ظعشلعتعش 
نعيعتع بعلةن ظةمةس صةقةت ظذنع ظئالن قعلعش ظىحىن ظئلعش هااللدذر، دئضةنلعك 
))(  ظةمما ظعمام شافعظعي )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: هةرةمدة حىشىص قالغان نةرسعنع تئصعؤالغان ظادةم ظذ 

نةرسعنع تاكع ظذنعث ظعضعسع كةلضةنضة قةدةر ظئالن قعلعدذ، دةيدذ. ت.
)2(  يةنع ظذنع تذتذؤالساث بولعدذ. ظةضةر ظذنع سةن تذتذؤالمعساث، باشقا بعرسع تذتعدذ. ظذنع ظذمذ تذتذؤالمعسا، بأرة 
يةيدذ. ظةضةر ظذنعث ظعضعسع ظذنع تذتذؤالغان ظادةم ظذنع ظعشلعتعص بولذشتعن ظعلضعرع كةلسة، ظعضعسع ظذنع قايتذرذص 
ظئلعص كئتعدذ. كأص ساندعكع ظالعمالر: يىتىص كةتكةن قوينعث هأكمعمذ خذددع حىشىص قالغان نةرسعنعث هأكمعضة ظوخشاش، 

دةيدذ. ت.
)3(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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تعلغا  ظاالهعدة  بذ هةدعستة مةككعنع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  بولعدذ. 
بذ  ظادةمنعث  تئصعؤالغان  نةرسعنع  قالغان  حىشىص  مةككعدة  بولسا،  ظئلعشع 
يةردة حىشىص قالغان نةرسعلةر ياقا ـ يذرتالردعن كةلضةن ظادةملةرنعث، شذثا 
بذ نةرسعلةرنع كعشعلةر ظارعسعدا ظئالن قعلعشنعث كئرعكع يوق، دةص ضذمان 

قعلعص قئلعشنعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىندذر.)1(
ظعضعسع:  نةرسعنعث  ظذ  ظادةمنعث،  تئصعؤالغان  نةرسعنع  قالغان  حىشىص 
»ظذ نةرسعنع ماثا قايتذرذص بةرضةن ظادةمضة مذنداق نةرسة بئرعمةن« دةص 

ظئالن قعلغان سىيىنحعنع ظئلعشع توغرا ظةمةس.
كةتكةن  يىتىص  بويعحة  قارعشع  كأز  مةزهةصعدعكعلةرنعث  هةنةفعي 
ظارعسعدا  كعشعلةر  تذتذؤئلعص  هايؤانالرنع  ظذ  ظادةمنعث  كأرضةن  هايؤانالرنع 
ظعمام  ؤة  شافعظعي  ظعمام  مالعك،  ظعمام  ظةمما  مذستةهةصتذر.  قعلعشع  ظئالن 
ظةهمةد قاتارلعقالر )اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!(: »ظةضةر بعر ظادةم 
ظئزعص قالغان كاال ياكع تأضعنع حأل جةزعرعدة ظذحراتسا، ظذ ظادةمنعث ظذ 
ظةسلعدة  حىنكع  ياخشعدذر.  كئتعشع  قويذص  تاشالص  تذتذؤالماي  هايؤاننع 
باشقعالرنعث مال ـ مىلكعنع ظئلعؤئلعش هارامدذر. )ظئزعص قالغان هايؤانالرنع 
ؤة حىشىص قالغان نةرسعلةرنع( ظئلعشنعث يولغا قويذلعشع بولسا، ظذالرنعث 
ظىحىندذر.  قعلعنغانلعق  ظةندعشة  كئتعشعدعن  بولذص  يوق  ؤة  قعلعش  ظألىص 
يذتذص كةتكةن هايؤانالردا مةسعلةن: كالعنعث )ظذنعثغا قةست قعلغعلع قوصقان 
ظادةمنع( ظىسكىلع مىثضىزع بولغعنعغا، تأضة ؤة ظاتنعث حعشلةش بعلةن بعرضة 
تعصعدعغان تذؤذقع بولغعنعغا ظوخشاش ظأزعنع قوغدايدعغان بعر نةرسة بولسا، 
بذ هالدا ظذالرنعث يوق بولذص كئتعش ظئهتعمالع ناهايعتع ظاز بولعدذ. لئكعن 
بذالرنعث يوق بولذص كئتعش ظةندعشعسع يةنة باردذر. شذثا باشقعالرنعث مال 
ـ مىلكعنع ساقالص قئلعش يىزعسعدعن مةزكذر هايؤانالرنع ظذحراتقان ظادةمنعث 
بذ  مذستةهةصتذر.  قعلعشع  ظئالن  ظارعسعدا  كعشعلةرنعث  تذتذؤئلعص  ظذالرنع 
هةقتة مةزكذر هايؤانالرنعث هأكمعمذ خذددع قوينعث هأكمعضة ظوخشاش)2(« 
دئدع. ظةمما )تأضعضة ظوخشاش حوث هايؤانالرنع تذتذشنعث بولمايدعغانلعقعنع 
ظعصادعلةص كةلضةن( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »سئنعث تأضة بعلةن نئمة 

))(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 320 ـ بةت.
)2(  يةنع قوينع تذتذؤئلعص ظئالن قعلعش بوالتتع. شذنعثدةك كالعغا ؤة تأضعضة ظوخشاش حوث هايؤانالرنعمذ شذنداق قعلعشقا 

بولعدذ. ت. 
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كئلعص سذ  قئشعغا  تاصعنع، سذنعث  يىرىيدعغان(  )يول  ظذنعث  بار؟  ظعشعث 
قذرسذقع  يةيدعغان(  نةرسة  )بعر  كئلعص  قئشعغا  دةرةخنعث  ؤة  ظعحعدعغان 
بار )ظذنع قويذص قوي ظعضعسع كئلعص تئصعؤالسذن(« دئضةن سأزعضة ظعمام 
سةرةخسعنعث >ظةل مةبسذت< دئضةن كعتابعدا مذنداق دةص جاؤاب بئرعلدع. 
دعننعث  كعشعلةر  بولسا،  حاغ  دئضةن  سأزنع  بذ  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
هأكىملعرعضة ظةمةل قعلعدعغان ؤة ظامانةتكة خعيانةت قعلمايدعغان حاغالر ظعدع. 
ظةمما كىنىمعزدة )ظذنداق ظعش كأص ظذحرعمايدذ(. شذثا ظةضةر ظذ هايؤانالرنع 
كأرضةن ظادةم ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعش ظىحىن ظذنع تذتذؤالمعسا، كئيعن ظذ 
هايؤانالرنعث باشقا بعر خعيانةتكورنعث قولعغا حىشىص قئلعنعشع ؤة )ظذنعث ظذ 
ظعنسان تةرعصعدعن يئيعلعص كئتعشعدعن( خاتعرجةم بولغعلع بولمايدذ. شذنعث 
ظىحىن يىتىص كةتكةن هايؤان )تأضعضة ظوخشاش( حوث هايؤانالر بولسعمذ ظذنع 

تذتذؤئلعص ظعضعسع ظىحىن ساقالص قويذش ياخشعدذر.)1( 
يىتىص  مةيلع  بولسذن  باال  تاشلعؤئتعلضةن  مةيلع  نةرسة  تئصعؤئلعنغان 
كةتكةن نةرسة بولسذن ظذنع تئصعؤالغان ظادةم ظذنعثغا قازعنعث رذخسعتعسعز 
صذل حعقعم قعلغان بولسا، بذ صذل تئصعؤالغان ظادةمدعن ظذ نةرسعضة قعلعنغان 
بعر ياخشعلعق هئسابلعنعدذ. حىنكع ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنعث ظىستىدعكع 
حعقعم  نةرسعضة  ظذ  ظادةم  ظذ  )شذثا  هئسابلعنعدذ.  هوقذق  يئرعم  هوقذقع 
ظذ  ظادةم  ظذ  ظةمما  ظااللمايدذ(.  ظعضعسعدعن  نةرسعنعث  ظذ  صذلنع  قعلعنغان 
كئيعن  تذرذص  قعلعص  حعقعم  صذل  ظذنعثغا  هازعر  سةن  قازعنعث:  نةرسعضة 
بذيرذقع  دئضةن  ظئلعؤالغعن،  قايتذرذص  ظعضعسعدعن  نةرسعنعث  ظذ  صذلنع  ظذ 
بعلةن حعقعم قعلغان بولسا، )ظذ ظادةم حعقعم قعلغان صذللعرعنع ظذ نةرسعنعث 

ظعضعسعدعن ظئلعؤالعدذ(.
صذل  سئلعص(  كعراغا  ظوخشاش  )هايؤانغا  نةرسة  تئصعؤئلعنغان  ظةضةر 
تاصقعلع بولعدعغان نةرسة بولسا، ظذنع كعراغا سئلعص صذل تئصعص ظذنعثدعن 
تئصعؤئلعنغان  ظةضةر  بئرعلعدذ.  قعلعص  حعقعم  ظأزعضة  ظذنعث  صذلنع  كةلضةن 
نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع تئصعؤالغان ظادةمضة )قازعنعث بذيرذقع بعلةن( 
ظذ نةرسعضة حعقعم قعلعنغان صذلنع بةرمعسة، ظذ نةرسعنع تئصعؤالغان ظادةمنعث 
مةزكذر نةرسعنع ظذنعث ظعضعسعضة قايتذرذص بةرمةسلعك هوقذقع بار. ظةضةر 
مةزكذر نةرسعنعث ظعضعسع ظذ صذلنع بئرعشتعن صةقةت باش تارتسا، بذ هالدا 

))(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، )32 ـ بةت.
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قازع ظذ نةرسعنع ساتعدذ، ظذنع تئصعؤالغان ظادةمضة ظذنعثغا حعقعم قعلغان 
صذلنع بئرعدذ، ظذنعثدعن ظئشعص قالغعنعنع ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة بئرعدذ.

كىندىلىك تذرمذشتا ظذحرايدعغان مذهعم مةسعلعلةرنعث بايانع

كعشعلةردعن  ؤة  صذللعرع  قةرز  باشقعالرنعث  ظىستعدة  ظادةمنعث  بعر   ●
ناهةق ظئلعؤالغان مال ـ دذنيا بولغان، ظذ مال ـ دذنيانعث ظعضعلعرعنعث كعم 
ظعكةنلعكعنع، ياكع ظذ مال ـ دذنيانعث ظعضعلعرعنعث معراسخورلعرعنعث كعم 
ظعكةنلعكعنع تاصالمعغان ؤة ظذالرنع تئصعشتعن ظىمىدع ظىزىلضةن بولسا، بذ 
هالدا ظذ ظادةمنعث ظىستىمدة كعشعلةرنعث مذنحعلعك معقداردا هةقلعرع بار 
دئضةن معقداردعكع مالـ  مىلىكنع، ظةضةر ظذ هةقلةر ظذنعث مالـ  دذنياسعنعث 

هةممعسعنع تىضعتعؤةتسعمذ سةدعقة قعلعؤئتعشع الزعم. 
ظادةم، ظذ قةرزنع قةرزنعث ظعضعسع  بار  ظةضةر ظىستعدة بعرعنعث قةرزع 
بولسا،  بةرضةن  معراسخورلعرعغا  ظذنعث  كئيعن  بولغاندعن  كئتعص  ظألىص 
ظألضةن  قةرزنع  لئكعن  بولعدذ.  بولغان  جذدا  ـ  ظادا  قةرزدعن  ظىستىدعكع  ظذ 
ظعضعسعضة )قةرزنع ظأز ؤاقتعدا قايتذرذص بةرمةي( ظذنعثغا زذلذم قعلغانلعقع 
ظىحىن ظذنعث هةققع ظذ ظادةمنعث ظىستعدة قئلعص قالعدذ. ظذ ظادةمنعث ظألضةن 
ظذظادةمنعث هةققعدعن صةقةت تةؤبة، ظعستعغصار ظئيتعش ؤة ظذنعث ظىحىن دذظا 

قعلعص قويذش ظارقعلعق ظادا ـ جذدا بولعدذ. 
مىلىكنعث  ـ  مال  ظىستعدعكع  تذغقعنعنعث  ظألضةن  معراسخور  بعر   ●
مىلىك  ـ  مال  ظئلعؤالغان  ظذغذرالص  ياكع  ظئلعؤالغان  صذالص  باشقعالردعن 
ظعكةنلعكعنع بعلسة، ظذ معراسخورنعث ظذ مال ـ مىلىكنع ظذنعث ظعضعسعضة 
ظألضةن تذغقعنع قالدذرذص كةتكةن مالـ  دذنيانعث ظعحعدعن قايتذرذص بئرعشع 
قايتذرذص  ظعضعسعضة  ظذنعث  مىلىكنع  ـ  مال  ظذ  معراسخور  ظذ  ظةضةر  الزعم. 

بةرمعسة، ظذ معراسخور ظاخعرةتتة جازالعنعدذ.
ظذنعث  ياكع  قةرز ظعضعسعنع  ظادةم  ظالغان  قةرز  باشقا بعرسعدعن  ظةضةر 
معراسخورعنع تاصالمعغان ؤة شذنعث ظىحىن قةرزضة ظالغان صذلنعث معقدارعدعكع 
ظاخعرةتتة  بولسا،  قعلغان  سةدعقة  نامعدعن  ظعضعسعنعث  قةرز  صذلنع 
جازالعنعشتعن ظادا ـ جذدا بولعدذ. شذنعثدةك يةنة ظذ سةدعقعنع ظذ ظادةمنعث 
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ظأزع ظةمةس ظذنعث معراسخورع قعلسعمذ شذنداق بولعدذ.
نةرسعسع  قالغان  حىشىص  باشقعالرنعث  مةيلع  يئنعدا  ظادةمنعث  بعر   ●
صارعغا  مةيلع  بولسذن  نةرسة  ظئلعؤالغان  بذالص  باشقعالردعن  مةيلع  بولسذن 
ظذ  ؤة  بولغان  نةرسعلةر  ظالغان  ناهةق  كعشعلةردعن  بولسذن  نةرسة  ظالغان 
نةرسعلةرنعث قايسع ـ قايسعسعنعث، كعم ـ كعمنعث ظعكةنلعكعنع بعلمعضةن 
بولسا، ظذ ظادةمضة ظذ نةرسعلةرنعث هةممعسعنع سةدعقة قعلعؤئتعش الزعم. 
ظذ  قعلعؤةتسة،  سةدعقة  هةممعسعنع  نةرسعلةرنعث  شذ  ظادةم  ظذ  ظةضةر 
نةرسعلةرنعث ظعضعلعرع كئلعص ظاخعرةتتة ظذ ظادةمدعن ظأزلعرعنعث هةقلعرعنع 
بئرعشنع تةلةص قعاللمايدذ. مةزكذر نةرسعلةر بذ هالدا خذددع يىتىص كةتكةن 
بعلضعلع  ظعكةنلعكعنع  كعم  ظعضعلعرعنعث  بولعدذ)1(.  ظورنعدا  نةرسعلةرنعث 
بولمايدعغان مالـ  مىلىكلةر صئقعرالرغا بئرعلعدذ. )يئنعدا كعشعلةردعن ناهةق 
ظئلعؤئلعنغان مال ـ مىلىك بار ظادةم ظذ مال ـ مىلىكنع صئقعرالرغا سةدعقة 
يولسذزلذق  مىلكعنع  ـ  مال  كعشعلةرنعث  ظذنعث  كئيعن(  بولغاندعن  قعلعص 

بعلةن ظئلعؤالغانلعقعنعث ضذناهع تةؤبة قعلعش بعلةن يذيعلعدذ.
● بعر ظادةم حىشىص قالغان نةرسة تئصعؤالغان، ظذنع كعشعلةر ظارعسعدا 
ظئالن قعلغان، لئكعن ظعضعسعنع تاصالمعغان، شذنعث بعلةن ظذ نةرسعنع صئقعر 
بولغانلعقع ظىحىن ظأزع ظعشلةتكةن، كئيعن ظذ ظادةم باي بولغان بولسا، ظذ 
ظادةمضة )باي بولذص بولغاندعن كئيعن( ظذ نةرسعضة ظوخشاش بعر نةرسعنع 

سةدعقة قئلعؤئتعش الزعم ظةمةس.
● بعر ظادةم سةصةر ظىستعدة ظألضةن بولسا، ظذنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع 
ؤة  ظانعسعغا  ـ  ظاتا  ظادةمنعث  ظذ  صذلعنع  سئتعص  هةمراهعنعث  ظذنعث 
بالعؤاقعلعرعغا بئرعشع توغرعدذر. حىنكع سةصةردة هةمراه بولغان ظادةمضة 
ظالعمالر: »يةنة هةجضة بارماقحع  شذنداق قعلعشقا رذخسةت بئرعلضةندذر. 
بولذص ظعهرام باغاليدعغان يةرضة كةلضةندة هذشسعز بولذص قالغان ظادةمنعث 

هةمراهعنعث ظذنعث ظىحىن ظعهرام باغالص قويعشع توغرا بولعدذ« دةيدذ.
سةصةر ظىستعدة ظألضةن هةمراهعنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع سئتعش ظعشع 
ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث شاضعرتلعرعدعن 
))(  يةنع مال ـ مىلكعنع يىتتذرؤاتقان ظادةممذ قعيامةت كىنع بعر ظادةمنع تذتالمعغعغا ظوخشاش مةزكذر هةق ظعضعلعرعمذ 

قعيامةت كىنع ظذ ظادةمنع تذتالمايدذ. ت.
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ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظةششةيبانعي  هةسةن  ظعبنع  مذهةممةد  ظعمام  بولغان 
تاظاال  )اهلل  مذهةممةد  ظعمام  ظعشتذر.  بعر  كةلضةن  دذح  قعلسذن!(  رةهمةت 
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث هةمراهلعرعدعن بعرع سةصةر ظىستعدة ظألىص 
قالعدذ. شذنعث بعلةن ظعمام مذهةممةد ظذنعث كعتابلعرعنع ؤة باشقا نةرسة ـ 
كئرةكلعرعنع ساتعدذ. باشقعالر ظذنعثغا: »سةن قازع بولمعساث، سةن قانداق 
مذهةممةد  ظعمام  دةيدذ.  ساتعسةن؟«  كئرةكلعرعنع  ـ  نةرسة  ظذنعث  بولذص 
شذنداق دئضةنلةرضة: »اهلل بذزغذحع ؤة تىزضىحعنع بعلعص تذرعدذ« دئضةن.

● كعمكع سذدعن ظوتذن سىزىؤالغان، ظذ ظوتذن قعممةت صذلغا يارايدعغان 
دةرعجعدة بولسا، بذ هالدا ظذ ظوتذن خذددع حىشىص قالغان نةرسعنعث هأكمعدة 
بولعدذ. ظةضةر ظذ ظوتذن ظذ دةرعجعدة بولمعسا، ظوتذن سىزىؤالغان ظادةم ظىحىن 
خذددع تئخع بعر ظعنساننعث قولع تةضمعضةن نةرسعلةرضة ظوخشاش هااللدذر. 
ظذنع سىزىؤالغان ظادةمنعث قولع ظذنعثغا بالدذر تةككةنلعكع ظىحىن ظذ ظوتذن 

ظذنعث هئسابلعنعدذ. 
● بعر ظادةمنعث ظأيعدة ياقا ـ يذرتتعن كةلضةن بعر كعشع ظألىص قالغان 
بعلضعلع  ظعكةنلعكعنع  كعم  معراسخورلعرعنعث  كعشعنعث  قالغان  ظألىص  ؤة 
بولمعغان بولسا، بذ هالدا ظذنعث مالـ  مىلكع خذددع حىشىص قالغان نةرسعنعث 

هأكمعدة بولعدذ.)1(   
مةلذم سةؤةب تئصعلغان ظادةملةرنع تةسةررذص قعلعشتعن حةكلةشنعث بايانع

قانداق  هةر  دعنعنعث  ظعسالم  بابالردعن  ظأتىلضةن  قعلعص  بايان  يذقعرعدا 
هئرعسمةن  ناهايعتع  يةتكىزىشكة  كعشعلةرضة  هةقلعق  ظذنعثغا  نةرسعنع 
ظةقعل  كةم  ظعضعلعرع  مىلىك  ـ  مال  ظةضةر  كأرىؤاالاليمعز.  ظعكةنلعكعنع 
بولغانلعقع ظىحىن مال ـ مىلىكلعرعنع ظأز جايعدا باشقذرالمايدعغان هالةتتة 
بولذص  زايا  مىلىكلعرعنع  ـ  مال  ظذالرنعث  يةنة  دعنعنعث  ظعسالم  بولسا، 
كئتعشعدعن ساقالشقا كأثىل بألىشع ظعسالم دعنعنعث مذكةممةللعكلعرعنعث 
بعرعدذر ؤة ظذنعث كامالةتكة يةتكةن هئكمةتلعك دعن ظعكةنلعكعنعث صاكعتعدذر. 
شذنعث ظىحىن اهلل تاظاال مةلذم سةؤةب تئصعلغان كعشعلةرنع مال ـ مىلكعنع 

ظعشلعتعشكة حةكلعمة قويدع.
بذ حةكلعمعدعن مةلذم سةؤةب تئصعلغان كعشعلةرنع بةزع تةسةررذصالردعن 

))(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 323 ـ بةت.
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حةكلةش كأزدة تذتذلعدذ. بةزع ظالعمالر: »مةزكذر سةؤةب تئصعلغان ظادةملةر 
تةسةررذصالردعن  قعلعدعغان  ظارقعلعق  سأز  صةقةت  ظةمةس  ظارقعلعق  قعلعق 
كئيعن  بولغاندعن  حعقعص  ؤذجذدقا  قعلعق  حىنكع  دئدع.  حةكلعنعدذ« 
ؤة  قعلعقلعرعغا  ظعنساننعث  بعر  شذثا  ظةمةس.  مذمكعن  قايتذرذش  ظذنع 

هةرعكةتلعرعضة حةكلعمة قويذش تةسةؤؤذر قعلعنمايدعغان بعر ظعشتذر.)1( 

حةكلعمعنعث سةؤةبلعرع: 

ظةخمةقلعقتعن  ؤة  ساراثلعق  كعحعكلعك،  سةؤةبلعرع  حةكلعمعنعث  بذ 
ظعبارةتتذر. بذالرنعث قاتارعغا يةنة ضالؤاث ظادةممذ كعرعدذ. يةنع مذشذ خعل 

سىصةتلةر تئصعلغان ظادةملةر تةسةررذصتعن حةكلعنعدذ. 
دئدع:  مذنداق  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظابعدعن  ظعبنع 
ـ  ظةقعل  كعشعلةرنع  بةزع  تاظاال  اهلل  هةقعقةتةن  قويغعنكع،  »بعلعص 
صاراسةتلعك قعلعص ظذالرنعث ظعحعدعن دعنعي ظالعمالرنع، توغرا يولنعث يول 
)ظأز  تاظاال  اهلل  حعقاردع.  يورذتقذحعالرنع  زذلمةتنع  ؤة  باشلعغذحعلعرعنع 
خاهعشع بويعحة( بةزع كعشعلةردة ساراثلعققا، كعحعكلعككة ؤة ضالؤاثلعققا 
بعلةن  ظذالرنع شذنعث  ؤة  قعلدع  بةزع سىصةتلةرنع  ظأزع خالعغان  ظوخشاش 
سعنايدذ. اهلل تاظاال مةزكذر سىصةتلةر تئصعلغان ظادةملةرضة حةكلعمة قويذش 
بولمايدعغان  ظعضة  كىحضة  تةسةررذصلعرعنع  قعلعدعغان  ظذالرنعث  بعلةن 
قعلغان  ظذالرنعث  ظعدع،  قويذلمعسا  حةكلعمعلةر  بذ  ظذالرغا  ظةضةر  قعلدع. 
تةسةررذصلعرع ظأزلعرعضة زعيان ظئلعص كئلةتتع. مةسعلةن: مةزكذر سىصةتلةر 
)ظذالرنعث  ظادةملةر  قعلغان  مذظامعلعسع  صذل  بعلةن  كعشعلةر  تئصعلغان 
صايدعلعنعص( ظذالرغا هعيلة ظعشلعتعص ظذالرنعث مال  ظةقعلسعزلعكلعرعدعن 
ـ  ـ مىلكعنع ظئلعؤالغان بوالتتع. شذثا اهلل تاظاال مةزكذر كعشعلةرنعث مال 
مىلكعضة قارايدعغانغا ظذالرنعث دادعلعرعغا ظوخشاش خذسذسعي ظادةملةرنع 
بئكعتتع. شذنعثدةك يةنة اهلل تاظاال دألةت قازعسعنعمذ مةزكذر كعشعلةرنعث 
مال ـ مىلكعضة مةسظذل قعلدع. بذالرنعث هةممعسع اهلل تاظاالنعث رةهمعتعدذر 

ؤة مةرهةمةتعدذر.«)2( 
))(  »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، 89 ـ بةت.
)2(  »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، 90 ـ بةت.
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بعر ظادةمضة ظذنعث ظةخمةق ظادةم بولغانلعقع سةؤةبع بعلةن 
حةكلعمة قويذلذشعنعث بايانع

ظةقعلنعث  ياكع  دعنعنعث  ظعسالم  مىلكعنع  ـ  مال  بولسا،  ظادةم  ظةخمةق 
ظويذن  حاحعدعغان،  بذزذص  ظةكسعحة  قعلماستعن  تةسةررذص  بويعحة  تةلعؤع 
قعممةت  خةجلةيدعغان،  صذل  ظارتذق  هةددعدعن  نةؤاغا  ـ  نةغمة  تةماششا،  ـ 
صذلغا كةصتةرضة ظوخشاش ظذحار قذشالرنع ظالعدعغان ؤة تعجارةتتة ضوللعنعص 

قالعدعغان ظادةملةردذر.  
ظذنعث  بعلةن  سةؤةبع  بولغانلعقع  ظةخمةق  ظذنعث  ظادةمضة  بعر 
تاظاال  )اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام  هةققعدة  قويذش  حةكلعمة  تةسةررذصلعرعغا 
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( بعلةن ظذنعث شاضعرتلعرع بولغان ظعمام ظةبذيىسىف 
ظابعدعن  ظعبنع  بذ هةقتة  بار.  ظارعسعدا ظعختعالص  ظعمام مذهةممةدلةرنعث  ؤة 
ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام  قويغعنكع،  »بعلعص  دةيدذ:  مذنداق 
رةهمةت قعلسذن!( نعث كأز قارعشع بويعحة هأر، ساراث ظةمةس ؤة باالغةتكة 
يةتكةن ظادةمضة )ظذنعث ظةخمةق بولغانلعقع سةؤةبع بعلةن ( حةكلعمة قويذش 
توغرا ظةمةس. ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث قارعشعحة، 
«اهلل   تاظاالنعث:  اهلل  ظادةممذ  ظذ  حىنكع  قويذلعدذ.  حةكلعمعضة  ظادةمضة  ظذ 
تعرعكحعلعكعثالرنعث ظاساسع قعلغان ماللعرعثالرنع ظةخمةقلةرضة تذتقذزذص 
قويماثالر، ظذالرنع يئمةك -ظعحمةك، كعيعم - كئحةكلةر بعلةن تةمعنلةثالر. 
ظعحعضة  مةزمذنعنعث  ظايعتعنعث  دئضةن  قعلعثالر»  سأز  حعرايلعق  ظذالرغا 
تةسةررذص  ياخشع  مىلىكنع  ـ  مال  سعلةر  مةنعسع:  ظايةتنعث  بذ  كعرعدذ. 
كعشعلةرنعث  حاحعدعغان  بذزذص  خةجلةص  يةرلةرضة  صايدعسعز  ظذنع  قعاللماي 

قوللعرعغا تذتقذزماثالر، دئضةنلعك بولعدذ.«
ظةخمةقلعق ظةسلعدة ظةقلع كعحعك دئضةنلعك بولذص بذ سىصةت مةيلع يئتعم 
بولسذن مةيلع كعحعك بولسذن مةيلع ساراث بولسذن ظةقلع ظاجعز كعشعلةرنعث 
هةممعسعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ. بذ سىصةت شذنعثدةك يةنة باالغةتكة يةتكةن 
ظأز  ظادةملةرنعمذ  حاحعدعغان  بذزذص  مىلكعنع  ـ  مال  بولسعمذ  ظادةم  حوث 

ظعحعضة ظالعدذ. 
يذقعرعدا بايان قعلعنغان ظايةت مةيلع ظاتا ـ ظانعالر بولسذن مةيلع يئتعم 
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بالعالرغا قاراشنع ظأز ظىستىضة ظالغان ظادةملةر بولسذن جةمعيةتتعكع بارلعق 
كعشعلةرنع مةزكذر سىصةت تئصعلغان ظادةملةرضة ظذالرنعث مال ـ مىلىكلعرعنع 
ظذالرنعث قوللعرعغا تذتقذزماسلعققا بذيرذيدذ. بذ هةقتة ظعبنع كةسعر مذنداق 
دةيدذ: »اهلل تاظاال بذ ظايةتتة بةندعلعرعنع، ظذالرغا تعرعكحعلعكنعث ظاساسع 
ظعشلعتعشعضة  قااليمعقان  ظةخمةقالرنعث  كةم  ظةقلع  مالالرنع  بةرضةن  قعلعص 
ظةخمةقالرغا  كةم  ظةقلع  شذثالشقا  توسعدذ.  بئرعشعدعن  يارعتعص  شاراظعت 

ظأزلعرعنعث ماللعرعنع ظعشلعتعشتعن حةكلعمة قويذش يولغا قويذلدع.«
دةيدذ: »ظعمام  مذنداق  ظاصتورع  كعتابنعث  دئضةن  دذررذلمذختار<  <ظةل 
ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد )اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!( نعث 
كأز قارعشعحة، هأر ظادةم ظةخمةق ياكع ضالؤاث بولسا، ظذنعثغا )مالـ  مىلكعنع 
بذ  مةزهةصعدة  هةنةفعي  قويذلعدذ.  حةكلعمة  قعلعشقا(  تةسةررذص  خالعغانحة 
هةقتة صةتعؤا بذ ظعككع ظعمامنعث كأز قارعشع بويعحة بئرعلعدذ. بذ ظعككع 
صىتىن هأكىملةردة  ظادةم  ظةخمةق  ظةمما  بويعحة هأر  قارعشع  ظعمامنعث كأز 

خذددع باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعالرغا ظوخشاش مذظامعلة قعلعنعدذ.«
ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »بعر باال ياخشع 
يةتكةن بولسا،  ـ ياماننع ظانحة صةرق ظعتةلمةيدعغان بعر هالةتتة باالغةتكة 
ظذنعث مالـ  مىلكع ظذنعث قولعغا تاكع ظذ 25 ياشقا كعرضةنضة قةدةر تاصشذرذص 
بئرعلمةيدذ. ظذنعث بذ ياشقا كعرعشتعن ظعلضعرع قعلغان تةسةررذصلعرع كىحضة 
ظعضة بولعدذ. ظةضةر ظذنعث 25 ياشقا كعرضةندعن كئيعنمذ ياخشعـ  ياماننع صةرق 
ظةتكىدةك بعر هالةتكة كئلعشعنعث ظئهتعمالع بولمعسا، ظذنعثغا مال ـ مىلكع 
مذهةممةد  ظعمام  ؤة  ظةبذيىسىف  ظعمام  ظةمما  دةيدذ.  بئرعلعدذ«  تاصشذرذص 
)اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!( مذنداق دئدع: »مةزكذر بالعغا )هةتتا 
صةرق  ياماننع  ـ  ياخشع  ظذ  تاكع  بولسعمذ(  كةتكةن  ظأتىص  ياشتعن   25 ظذ 
ـ مىلكع بئرعلمةيدذ. ظذنعث  ظةتكىدةك بعر هالةتكة كةلمعسة، ظذنعثغا مال 
تةسةررذصتعن  ظذنع  حىنكع  قعلعنمايدذ.  ظعضة  كىحضة  تةسةررذصلعرع  قعلغان 
حةكلةشنعث سةؤةبع بولسا، ظذنعث ياخشع ـ ياماننع صةرق ظعتةلمةسلعكعدذر. 
مىلكع  ـ  مال  ظذنعثغا  ظعحعدة  مذددةت  بولغان  مةؤجذد  ظذنعثدا  سةؤةب  بذ 

تاصشذرذص بئرعلمةيدذ ؤة ظذنعث تةسةررذصلعرع كىحضة ظعضة قعلعنمايدذ.«
كأز  ظأزعنعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام 
رعؤايةت  دعن  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظأمةر  ظعبنع  قارعشعغا 
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قعلعنغان تأؤةندعكع هةدعسنع دةلعل ـ صاكعت قعلعص كةلتىردع: 
بعر  دةيدذ:  مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظأمةر  ظعبنع 
ـ سئتعقتا  ظأزعنعث سودا  يئنعغا كئلعص  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظادةم 
ظالدعنعص كئتعدعغانلعقعنع دةيدذ. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا: »سةن 
ظعشلعتعش  هعيلة  تةرةصكة( سودعدا  )قارشع  ؤاقتعدا  قعلغان  ـ سئتعق  سودا 

يوق، دئضعن)1(« دةيدذ.)2(
دئدع:  مذنداق  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  هةجةر  ظعبنع 
هعيلة  >سودعدا  دئضةن:  كعشعضة  مةزكذر  ظةلةيهعسساالمنعث  »صةيغةمبةر 
ـ  مال  ظادةمضة  حوث  بولسعمذ  ظةخمةق  سأزعنع  دئضعن<  يوق،  ظعشلعتعش 
مىلكعنع تةسةررذص قعلعشتا حةكلعمة قويذلمايدذ، دئضةن كأز قاراشقا دةلعل ـ 
صاكعت قعلعص كةلتىرىلدع. حىنكع بةزع رعؤايةتلةردة مذنداق بايان قعلعنغان: 
مةزكذر ظادةمنعث بالعؤاقعلعرع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كئلعص: 
ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! سةن ظذ ظادةمضة بعر حةكلعمة قويساث، دةص تةلةص 
حاقعرتعص  ظادةمنع  ظذ  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بعلةن  شذنعث  قعلغان. 
صةيغةمبةر  ظادةم  ظذ  ظعدع.  توسقان  قعلعشتعن  سئتعق  ـ  سودا  ظذنع  كئلعص 
ظةلةيهعسساالمغا: مةن )سودا ـ سئتعق قعلماي( حعداص تذرالمايمةن، دئضةن. 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا ظذنداق بولسا: »سةن سوداـ  سئتعق قعلغان 
ؤاقتعدا )قارشع تةرةصكة( سودعدا هعيلة ظعشلعتعش يوق، دئضعن« دئضةن))(. 
بذ قاراشقا قارعتا بةزع ظالعمالر مذنداق دئدع: ظةضةر ظةخمةق بولسعمذ حوث 
بولسا، مةزكذر كعشعنعث  بولمايدعغان ظعش  ظادةمضة حةكلعمة قويذش توغرا 
ظذ  ظذنعثدعن  كئلعص  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  )بالعؤاقعلعرع 
ظادةمضة حةكلعمة قويذشنع تةلةص قعلغان ؤاقتعدا( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةمما  بوالتتع.  ظذالرنعث سأزعضة قوشذلمعغان 
مةزكذر كعشعضة حةكلعمة قويماسلعقع ظةخمةق بولسعمذ حوث ظادةمضة حةكلعمة 

قويذشنعث توغرا ظةمةسلعكعنع كأرسةتمةيدذ.«)4(
))(  بذنداق دئضةن ؤاقتعدا مالدا مةسعلة كأرىلسة سئتعؤالغذحعنعث يئنعؤئلعش ظعختعيارع بولعدذ. ت. 

)2( ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)3(  يةنع مانا بذ هةدعس سوداـ  سئتعقتا ظالدعنعص كئتعدعغان ظةخمةق بولسعمذ حوث ظادةمضة حةكلعمة قويذلمايدعغانلعقعنعث 
دةلعلـ  صاكعتعدذر. ظةضةر ظةخمةق بولسعمذ حوث ظادةمضة حةكلعمة قويذلعدعغان ظعش بولسا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةزكذر 

كعشعضة صةقةت سودا ـ سئتعق قعلماسلعققا حةكلعمة قويغان بوالتتع. ت.
)4( »فةتهذلبارع«، 4 ـ توم، 338 ـ بةت.
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ظذنعث  بعلةن  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام 
ظعككع شاضعرتع ظارعسعدا بولغان ظعختعالص بولسا، سودا ـ سئتعققا ظوخشاش 
يئنعؤئلعشقا بولعدعغان ؤة حاقحاق بعلةن كىحضة ظعضة بولمايدعغان)1( تةسةررذص 
ظادةمضة  سىصةتلعك  مةزكذر  تةسةررذصالردا  ظوخشاش  بذنعثغا  هةققعدعدذر. 
ظعضة  كىحضة  تةسةررذصنعث  ظذ  ؤة  بولعدذ  ظعضة  كىحضة  تةسةررذص  صايدعلعق 
قعلعنعش ظىحىن ظذ تةسةررذصنعث صايدعلعق ظعكةنلعكعضة قازعنعث قوشذلعشع 

الزعم.
يئنعؤئلعشقا  ظوخشاش  قعلعشقا  ظازات  قذل  ؤة  تاالققا  نعكاهقا،  ظةمما 
مةزكذر  تةسةررذصالردا  بولعدعغان  كىحضة  بعلةنمذ  حاقحاق  ؤة  بولمايدعغان 
سىصةتلعك كعشعلةرضة هئحقانداق حةكلعمة قويذلمايدذ. بذ بارلعق ظالعمالرنعث 
بعرلعككة كةلضةن قارعشعدذر. مةسعلةن: ظةخمةق بعر ظادةم بعر ظايال بعلةن 
ظأيلةنسة، ظذنعث ظأيلعنعشع توغرا ظأيلعنعش هئسابلعنعدذ. حىنكع ظأيلعنعش 
ظذ ظعنساننعث ظاساسلعق ظئهتعياجلعرعدعن بعرعدذر. ظةضةر ظذ ظادةم ظذ ظايالغا 
ظذنعث تةثتىشىضة بئرعلضةن تويلذقنعث معقدارعدعن ظارتذق تويلذق بةرسة، 
بئرعلضةن  تةثتىشعضة  ظأزعنعث  صةقةت  ظعحعدعن  تويلذقنعث  بذ  ظايالنعث  بذ 
معقداردعكع تويلذقنع ظئلعشع توغرعدذر. قالغان ظارتذقعنع ظااللمايدذ. حىنكع 
ظذ ظايالغا ظذنعث تةثتىشعضة بئرعلضةن تويلذقتعن ظارتذق تويلذق بئرعشنعث 
هئحقانداق كئرعكع يوق. ظةضةر مةزكذر سىصةت تئصعلغان ظادةم ظايالعنع ظذنعث 
بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشتعن ظعلضعرع تاالق قعلعؤاتقان بولسا، ظذ 

ظادةم ظايالعغا ظاتعغان تويلذقنعث يئرعمعنع بئرعدذ.
ؤة  ظأزعنعث  ظذنعث  بولغانلعقع  سىصةتنعث  ظةخمةقلعق  ظادةمدة  بعر 
شذثا  قالدذرمايدذ.  ظةمةلدعن  هةقلعرعنع  ظىستىدعكع  ظذنعث  باشقعالرنعث 
ظةخمةق بولغانلعقع ظىحىن حةكلعمة قويذلغان ظادةمضة، ظذنعث بالعؤاقعلعرعغا، 
ظذنعث ظايالعغا ؤة ظذنعثغا تةمعناتعنع بئرعش كئرةك بولغان ظذنعث ظذرذغ ـ 
تذغقانلعرعغا ظذنعث مال ـ مىلكعدعن تةمعنات بئرعلعدذ. حىنكع ظذ، مةزكذر 

ظادةملةرنعث ظاساسلعق ظئهتعياجلعرعنعث قاتارعدعندذر.
مةزكذر ظادةمنعث مال ـ مىلكعدعن بئرعش الزعم بولغان زاكات ؤة صعترة 
مىلكعدعن  ـ  مال  ظذنعث  قازع  بئرعلعدذ.  حعقعرعص  مئلعدعن  ظذنعث  سةدعقع 
))( يةنع سودا ـ سئتعق حاقحاق بعلةن ؤذجذدقا حعقمايدذ. يةنع بعر ظادةم قوصذص حاقحاق قعلعص مةن بذنع سةندعن مذنحة 

صذلغا ظالدعم دئيعش بعلةن ظذ ظادةم ظذنع ظالغان هئسابلعنعص قالمايدذ. ت. 
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زاكاتنع  ظادةم  ظذ  ظاندعن  بئرعدذ.  ظادةمضة  ظذ  ظايرعص  زاكاتنع  تئضعشلعك 
ظأزع  ظادةمنعث  مةزكذر  زاكاتنع  بئرعدذ.  كعشعلةرضة  بولغان  اليعق  ظذنعثغا 
ظىحىن  هئسابلعنعدعغانلعقع  ظعبادةت  بعر  زاكاتمذ  حىنكع  الزعم.  بئرعشع 
زاكاتنع بئرعدعغان ؤاقتعدا مالـ  مىلىكنعث ظعضعسععنعث نعيعتع بولذشع الزعم. 
قويماسلعقع  بئرعص  يةرلةرضة  ظةمةس  توغرا  زاكاتنع  ظادةمنعث  مةزكذر  قازع 
ظىحىن )زاكاتنع بئرعص كئلعشكة( ظذنعث بعلةن بعللة ظعشةنحلعك بعرسعنع 

ظةؤةتعدذ. 
ظةضةر مةزكذر ظادةم قةسةم ظعحكةن ياكع )مةسعلةن: صاالنع كئسعلعدعن  
ؤةدة  دئضةنضة ظوخشاش(  تارقعتعمةن،  صذل  صئقعرالرغا مذنحة  ساقايسا، مةن 
هالدا  بذ  بولسا،  ظوخشاتقان  ظذحعسعغا  ظانعسعنعث  ظايالعنع  ياكع  قعلغان، 
ظذنعث قةسعمعنعث كاففارعتع ظذنعث مالـ  مىلكعدعن حعقعرعلعص ظادا قعلعنعدذ. 
ظةمما ظذنعث ظايالعنع ظانعسعنعث ظذحعسعغا ظوخشاتقانلعق جعنايعتع ظىحىن 
ظذنعثغا كةلضةن كاففارةت روزا تذتذش ظارقعلعق ظادا قعلعنعدذ. حىنكع مةزكذر 
ظادةمضة بذ كاففارةت ظذنعث ظأزعنعث قعلعقلعرع ظارقعلعق الزعم بولغان. ظةضةر 
مةزكذر ظادةمضة بذ ظعشعكنع ظئحعص بةرسةك، ظذ مالـ  مىلكعنعث هةممعسعنع 

بذ يول ظارقعلعق تأضعتعدذ)1(.)2(
مةزكذر ظادةم ظأزعنعث مال ـ مىلكع بعلةن ظىستىدعكع صةرز هةجنع ظادا 
قعلعشتعن حةكلةنمةيدذ. حىنكع هةج ظذنعثغا ظذنعث ظأزع تةرعصعدعن ظةمةس 
)اهلل تاظاال تةرعصعدعن( صةرز قعلعنغان بعر ظعبادةتتذر. قازع ظذنعث هةج قعلعشع 
ظىحىن يولدا كئتعدعغان صذلنع ظذنعث قولعغا ظةمةس ظذنعث بعلةن بعللة هةجضة 
ظةضةر  تذتقذزعدذ.  بعرسعضة  ظعشةنحعلعك  ظةث  ظعحعدعن  هاجعالرنعث  ماثغان 
ظاساسةن  قاظعدعسعضة  ظعستعهسان  بولسا،  بارماقحع  ظأمرعضة  ظادةم  مةزكذر 
صةقةت بعر قئتعمال رذخسةت قعلعنعدذ. حىنكع بةزع ظالعمالر بعر قئتعم ظأمرة 
قعلعشمذ صةرزدذر، دةص قارايدذ. )شذثا مةزكذر كعشعضة ظأزعنعث مالـ  مىلكعنع 
))(  يةنع بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنعمعزدةك بعر ظادةم ظايالعنع ظانعسعنعث ظذحعسعغا ظوخشذتذص كئيعن ظذنعث 
قعلعش،  ظازات  قذلنع  بعر  كاففارةت  بولعدذ.  الزعم  بئرعشع  كاففارةت  ظادةمنعث  ظذ  بولغاندا،  بولماقحع  يةردة  بعر  بعلةن 
ظازات قعلعشقا قذلع ياكع مال ـ مىلكع يوق ظادةم ظذدا ظعككع ظاي روزا تذتذش، روزا تذتذشقا قادعر بواللمعغان ظادةم 60 
معسكعنضة بعر ؤاخ تاماق بئرعش بعلةن ظادا بولعدذ. تةسةررذصلعرعغا حةكلعمة قويذلغان ظادةم ظايالعنع ظانعسعنعث ظذحعسعغا 
ظوخشاتقانلعقع ظىحىن ظادا قعلعدعغان كاففارةتنع قذل ظازات قعلعش بعلةن ظةمةس روزا تذتذش بعلةن ظادا قعلعدذ. حىنكع 
ظةضةر ظذنعثغا كاففارةتنع قذل ظازات قعلعش ظارقعلعق ظادا قعل، دئيعلسة، ظذ ظادةم مذشذنعثغا ظوخشاش ظعشالر بعلةن مال 

ـ مىلكعنعث هةممعسعنع تىضعتعص بولذشع مذمكعن. ت.
)2(  »ظةلهعداية«، 3 ـ توم، 283 ـ بةت.
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سةرص قعلعص بعر قئتعم ظأمرة قعلعشقا رذخسةت بئرعلعدذ.(
بعرةر  ظاز  ظةث  ظذنعث  ؤة  قويغان  قعلعص  ؤةسعيةت  ظادةم  مةزكذر  ظةضةر 
معراسخورع بولغان بولسا، بذ هالدا ظذنعث ؤةسعيعتع ظذنعث مال ـ مىلكعنعث 
ؤةسعيعتعنعث  ظذنعث  ظورذنلعنعدذ.  ظعحعدعن  قعسمعنعث  بعر  قعسمعنعث  ظىح 
ظورذنلعنعشع ظىحىن ظذنعث ؤةسعيةتنع ظأزعنعث نامعدعن هةج قعلعص قويذشقا 
ياكع صئقعرالرغا صذل تارقعتعص بئرعشكة ياكع مةسحعت سئلعص قويذشقا ياكع 
ؤةقصة قعلعص ظأي سئلعص قويذشقا ياكع يول ظوثشاص قويذشقا، ياكع كأرىك 
سئلعص قويذشقا ظوخشاش ياخشع ظعشالرنع قعلعش هةققعدة قعلعشع شةرتتذر. 
حىنكع مةزكذر كعشعضة قويذلغان حةكلعمة ظذ مالـ  مىلىكنع ظورذنسعز يةرلةرضة 
ظعشلعتعص تىضعتعص قويذص كئيعن باشقعالرنعث قولعغا قاراص قالمعسذن، دةص 
قولعغا  باشقعالرنعث  ظذنعث  قويذلغاندذر.  يولغا  ظويالص  صايدعسعنع  ظذنعث 
قاراص قالعدعغان ظعش بولسا، ظذ هايات ؤاقتعدا بولعدذ)1(. ظةضةر مةزكذر ظادةم 
ؤةسعيةتنع ياخشع ظعشالرنع ظةمةس يامان ظعشالرنع قعلعش هةققعدة قعلغان 

بولسا، ظذنعث ؤةسعيعتع ظورذنالنمايدذ.)2(

قةرزدارغا حةكلعمة قويذشنعث بايانع

ظعضعلعرعنعث  قةرز  ظادةمضعمذ  قالغان  بوغذلذص  قةرزضة  يةنة  شذنعثدةك 
هةقلعرعنع ساقالص قئلعش ظىحىن حةكلعمة قويذلعدذ. بذ حةكلعمة ظةضةر قةرز 
زةرةر  ظعضعلعرعضة  قةرز  ماللعرعنع  ظذنعث  كعشعضة  ظذ  قازعدعن  ظعضعلعرع 
ظئلعص كئلعدعغان بعر شةكعلدة سةرص قعلعشعدعن حةكلعمة قويذشعنع تةلةص 

قعلغان ؤاقتعدا قويذلعدذ.
بذيرذشع  قعلعشقا  ظادا  قةرزعنع  سئتعص  ماللعرعنع  قةرزدارنع  قازعنعث 
مةجبذرلعغانلعق  ظعشقا(  بعر  )باشقعالرنع  قعلعشع  شذنداق  قازعنعث  الزعم. 
حىنكع  بولعدذ.  قعلغانلعق  ظعشنع  بعر  توغرا  ظةكسعحة  هئسابالنمايدذ. 
ظةبذهىرةيرة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
قايتذرذشنع  قةرز  كعشعنعث  »باي  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق 
))(  ظذ ظادةم ظألضةندعن كئيعن ظذنداق بعر هالةتكة حىشىص قالعدذ، دةص ظةندعشة قعلعنمعغانلعقع ظىحىن ظذنعث ياخشع 

ظعشالر ظىحىن قعلغان ؤةسعيةتلعرع ظورذنلعنعدذ. ت. 
)2(  »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، 94 ـ بةت.

474475

قەرزدارغا چەكلىمە قويۇشنىڭ بايانىقەرزدارغا چەكلىمە قويۇشنىڭ بايانى



474475

كئحعكتىرىؤئتعشع زذلذم قعلغانلعق هئسابلعنعدذ. بعرعثالرنعث قةرزع )يةنع 
ظذ قةرزنع بئرعش( باشقا بعرسعضة هاؤالة قعلعنسا، ظذنع قوبذل قعلسذن.« 
بةرمةي  قةرزنع  ظادةمنعث  باي  بعر  قادعر  قعلعشقا  ظادا  قةرزنع  يةنع   )1(

كئحعكتىرؤئتعشع هارامدذر. ظةمما قةرزنع بئرعشكة ظاجعزلعق قعلعدعغان بعر 
ظادةمنعث قةرزنع كئحعكتىرؤئتعشع بذنعث ظعحعضة كعرمةيدذ.

صةيغةمبةر  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  يةنة شذرةيد  هةقتة  بذ 
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »)قةرزنع( بئرعشكة 
كىحع يئتعص تذرذص ظذنع كئحعكتىرؤةتكةن ظادةمنعث يىز ـ ظابرويعنع تأكىش 

ؤة ظذنع جازاالش هااللدذر)2(.»))( 
ظةضةر قةرزدار قةرزنع ظادا قعاللمايدعغان دةرعجعدة يوقسذل بولسا، ظذنعث 
قةرزنع بئرعشنع ساقالش ؤة ظذنعثغا مأهلةت بئرعش الزعم. حىنكع اهلل تاظاال 
مذنداق دئدع: «ظةضةر قةرزدارنعث قولع قعسقا بولسا، ظذنعث هالع ياخشعالنغذحة 
كىتىثالر. ظةضةر )خةيرلعك ظعش ظعكةنلعكعنع بعلسةثالر، قعيعنحعلعقتا قالغان 
بئرعؤةتكعنعثالر  قعلعص  سةدعقة  ظذنعثغا(  قةرزنع  ظالعدعغان  قةرزداردعن 
بولسا،  يوقسذل  قةرزدار  ظةضةر  يةنع  ياخشعدذر)4(»  تئخعمذ  ظىحىن  سعلةر 
)ظذنعثدعن  ؤة  بئرعش  مأهلةت  ياخشعالنغعحة  هالع  ظذنعث  تاكع  ظذنعثغا 
قةرزنع ظئلعشنع( كئحعكتىرىش ياخشعدذر. ظعسالم دعنعدا ظةخالق، هأكىملةر 
هةتتا مال مذظامعلعسعضة ظاالقعدار بولسعمذ ظعسالم دعنعنعث هأكىملعرعدعن 
ظايرعلعص كةتمةيدذ. يوقسذل قةرزدارالرغا مأهلةت بئرعش ظئسعل بعر ظةخالق 
بولذص اهلل تاظاال قةرز ظعضعلعرعنع بذ ظةخالقنع تذتذشقا بذيرذدع. قةرزدارالرغا 
مأهلةت بئرعش يةنة كئلعص مذسذلمان جةمعيعتعدة كأرىلىص كئلعؤاتقان بعر ـ 

بعرع بعلةن ياردةملعشعش كأرىنىشلعرعنعث بعرعدذر.
قعلعؤئتعشنعث  كةحىرىم  قةرزنع  ظىستىدعكع  قةرزدارنعث  ظايةت  مةزكذر 
ياخشع ظعكةنلعكعنع بعلدىرىص كةلدع. ظةمما قةرزدار يوقسذل بولسا، ظذنعثغا 

مأهلةت بئرعش ؤاجعصتذر.
))(  ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.

)2(  يةنع قةرزنع بئرعشكة ظعمكانعيعتع يئتعص تذرذص ظذنع كئحعكتىرؤةتكةن ظادةمنث يىز ـ ظابرويعنع قةرز ظعضعلعرعنعث 
تأكىشع ؤة قازعنعث ظذنع تىرمعضة تاشالص جازالعشع هااللدذر. ت. 

)3(  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ؤة نةساظعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
)4(  سىرة بةقةر 280 ـ ظايةت. 
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ظعضعلعرعنع  قةرز  هةدعسلةردة  نذرغذنلعغان  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
يوقسذل قةرزدارالردعن ظذالرنعث قةرزعنع كةحىرىم قعلعؤئتعشقا رعغبةتلةندىردع. 
ظةبذهىرةيرة  قاتارعدعندذر.  هةدعسلةرنعث  مةزكذر  هةدعسلةر  تأؤةندعكع 
قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
»كعشعلةرضة قةرز بئرعص تذرعدعغان بعر ظادةم بولذص ظذ خعزمةتكارعغا )قةرز 
سىيلةص بارغاندا( ظةضةر قعيعنحعلعقع بار ظادةمنعث قئشعغا بارساث ظذنعثدعن 
قةزرنع كةحىرعؤةت، اهلل مذ بعزنع كةحىرؤةتسة ظةجةص ظةمةس دةيتتع. كئيعن 
 )1( كةحىرعؤةتتع.«  ضذناهلعرعنع  ظذنعث  اهلل  ظذحراشقاندا  غا  اهلل  كعشع  ظذ 
بولذص  قةرزدار  ظأزعضة  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  قةتادة  ظةبذ 
قالغان بعرسعدعن قةرزنع بئرعؤئتعشنع تةلةص قعلعدذ. شذنعث بعلةن قةرزدار 
ظأزعنع ظذنعثدعن دالدعغا ظئلعص يىرعدذ. كئيعن ظةبذقةتادة ظذنع تئصعؤالعدذ. 
قةرزدار ظذنعثغا: هةقعقةتةن مةن يوقسذل ظادةم ظعدعم، دةيدذ. ظةبذقةتادة: اهلل 
نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، )سةن هةقعقةتةن يوقسذلمذ؟( دةيدذ. ظذ 
ظادةم: مةن اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، )مةن هةقعقةتةن يوقسذل 
مةن  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظةبذقةتادة  دةيدذ.  ظادةممةن( 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »قانداق بعر كعشعنع اهلل تاظاالنعث قعيامةتنعث 
كىنعدعكع قعيعنحعلعقعدعن قذتذلدذرذشع خوشالالندذرسا، ظذ قعيعنحعلعقع بار 
كعشعدعكع قةرزعنع ظئلعشنعث ؤاقتعنع كئحعكتىرىص بةرسذن، ياكع قةرزعنع 

كةحىرؤةتسذن« دئضةنلعكعنع ظاثلعغان ظعدعم، دةيدذ.)2(
قةرزدارنعث مةيلع باشقعالرغا ضأرىضة قويذص قويغان مالـ  مىلكع بولسذن مةيلع 
ظعجارعضة قويذص قويغان مال ـ مىلكع بولسذن مةيلع باشقعالرغا ظعشلعتعشكة 
هةممة  ظعضعدارحعلعقعدعكع  ظذنعث  قازع  بولسذن  نةرسعلعرع  تذرغان  بئرعص 
مال ـ مىلىكنع ؤة ظذنعثغا دةرهال الزعم بولمايدعغان ظأي سةرةمجانلعرعنع 
سئتعص ساتقان نةرسعلةردعن كةلضةن صذل بعلةن ظذنعث قةرزعنع ظادا قعلعدذ 
ؤة ظذنعث خوتذن ـ بالعؤاقعلعرعنعث ؤة ظذرذق ـ تذغقانلعرعنعث تةمعناتلعرعنع 
بئرعدذ. لئكعن قازع قةرزدارنع خذددع ظالعمالر هةجنعث شةرتلعرعنعث بايانعدا 
دئضعنعضة ظوخشاش )ظذنعث نةرسعلعرعنع سئتعص( هةتتا ظعجارعضة ظأي ظئلعص 

ظولتذرذدعغان هالةتكة حىشىرىص قويمايدذ. 
))(  ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم  رعؤايعتع.  

)2(  ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.
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ظةضةر قةرزدار ظىستعدة يةنة ظادا قعلعشقا تئضعشلعك قةرزنعث بارلعقعنع 
)مال  هةتتا  يىكلعنعص  ظىستىضة  باشقا  بذنعثدعن  قةرزنع  بذ  قعلسا،  ظعقرار 
بارغان  ظئلعص  دةرعجعسعضة  حةكلعنعش  قعلعشتعن  تةسةررذص(  مىلكعدة  ـ 
قةرزلعرعنع ظادا قعلعص بولغاندعن كئيعن ظادا قعلعدذ. ظةضةر قةرزدار ظأزعضة 
ظعقرار  كئيعن  حاغدا  بذ  بولسا،  تاصقان  صذل  كئيعن  قويذلغاندعن  حةكلعمة 
قعلغان قةرزنع )بذغذلذص قالغانلعق سةؤةبع بعلةن مال ـ مىلكعدة تةسةررذص 
قعلعشتعن حةكلعنعش دةرعجعسعضة ظئلعص بارغان قةرزلعرع بعلةن بعللة( ظادا 

قعلعدذ.  
ظادةمنعث  قويذلغان  حةكلعمة  بعلةن  سةؤةبع  قالغانلعق  بولذص  قةرزدار 
هأكمع خذددع ساق ؤاقتعدا قةرز ظئلعص كئيعن كئسةل بولذص قالغان ظادةمنعث 
هأكمعضة ظوخشاش. شذثا حةكلعمة قويذلغان ظذ قةرزدارنعث قةرز ظعضعلعرعنعث 
ؤة  قعلعشقا  سوغا  نةرسة(  بعر  )باشقعالرغا  يةتكىزىدعغان،  دةخلع  هةققعضة 

سةدعقة بئرعشكة ظوخشاش تةسةررذصلعرعنعث هةممعسع حةكلعنعدذ. 
ظذ  كئيعن  بةرضةن،  قةرز  صذل  كىمىش  ظادةمضة  بعر  كعشع  بعر  ظةضةر 
ظذنعثدعن  صذلنع  ظالتذن  ظذ  بولسا،  كأرضةن  صذل  ظالتذن  قولعدا  ظادةمنعث 
ظاخعرعدا  ظعككعسع  هةر  حىنكع  بولعدذ.  ظالسا  هئسابالص  قةرزعضة  ظأزعنعث 
صذللذق سىصةتتة بعرلعشعدذ. بذرذن ظالعمالر )قةرز ظعضعسع ظةضةر قةرزدارنعث 
يئنعدا ظذنعثغا قةرزضة بةرضةن صذلدعن( باشقا خعلدعكع صذلنع كأرسة، ظذنع 
ظأزعنعث قةرزضة بةرضةن صذلعغا هئسابالص ظئلعشع توغرا ظةمةس، دئضةن ظعدع. 
هةقلةرنع  ظىستىدعكع  ظأزلعرعنعث  كعشعلةر  ؤاقتعدا  ظالعمالرنعث  ظذ  حىنكع 
ساندا  كأص  كعشعلةر  كىنىمعزدة  ظةمما  بئرةتتع.  ظةهمعيةت  قعلعشقا  ظادا 
ظىستىدعكع هةقلةرنع ظادا قعلعشقا ظةهمعيةت بةرمةيدعغانلعقع ؤة ظذنعثدعن 
تئعنعؤالعدعغانلعقع ظىحىن قةرز ظعضعسع قةرزدارنعث يئنعدا قانداق خعلدعكع 
مال ـ مىلىكنع كأرسة ؤة ظئلعشقا كىحع يةتكةن هةرقانداق مال ـ مىلىكنع 

ظالسا بولعدذ. 
ظةضةر قازع بعر ظادةمنعث )تعجارةتتة( زعيان تارتقانلعقعغا هأكىم حعقارغان 
بولسا، ظذ ظادةمنعث يئنعدا باشقا بعرسعدعن سئتعص ظالغان، لئكعن صذلعنع 
كعشعدعن  مةزكذر  ظعضعسعمذ  نةرسعلةرنعث  ظذ  بولسا،  نةرسعلةر  بةرمعضةن 
قةرز سىيلةيدعغان باشقا قةرز ظعضعلعرعنعث بعرعضة ظايلعنعدذ. ظةضةر زعيان 
تارتعص كةتكةن ظادةم سئتعؤالغان ظذ نةرسعنع  )صذلعنع بةرمةي( ساتقذحعنعث 

قەرزدارغا چەكلىمە قويۇشنىڭ بايانىقەرزدارغا چەكلىمە قويۇشنىڭ بايانى



رذخسعتعسعز ظئلعص حعقعص كةتكةن بولسا، بذ هالدا ظذ نةرسعنع ساتقان ظادةم 
ظذ نةرسعنع قايتذرذص ظئلعؤالسعمذ بولعدذ. بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث 
كأز قارعشعدذر. ظةمما ظعمام شافعظعي )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: 
»ظذ نةرسعنع ساتقان ظادةمنعث سودا ـ سئتعقنع ظةمةلدعن قالدذرذش هوقذقع 
بذ  تأؤةندعكع  قارعشعنع  كأز  مةزهةصعدعكعلةرنعث  هةنةفعي  دةيدذ.  بار« 
بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظةبذهىرةيرة  كىحلةندىرعدذ.  هةدعس 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »كعمكع 
مال ـ مىلكعنعث ظأزعنع )تعجارةتتة( زعيان تارتقان ظادةمنعث يئنعدا كأرسة، 
ظذ ظادةم ظذ مال ـ مىلىكنع ظئلعشقا باشقا قةرز ظعضعلعرعضة قارعغاندا ظةث 

هةقلعقتذر.« )1(
هأكىم  كأتىرؤئتعشكة  ظذنع  قازع  تاكع  حةكلعمة  قويذلغان  ظادةمضة  بعر 

حعقارمعغذحة كأتىرلىص كةتمةيدذ.

بعر بالعنعث قاحان باالغةتكة يةتكةن هئسابلعنعدعغانلعقعنعث بايانع

قويذلذشنعث  حةكلعمة  ظذنعثغا  يةتمعضةنلعكع  باالغةتكة  بالعنعث  بعر 
حةكلعمعنعث  ظذ  يئتعشع  باالغةتكة  ؤة  بولغانلعقع  بعرع  سةؤةبلعرعدعن 
كأتىرلىشعنعث سةؤةبع بولغانلعقع ظىحىن بعزنعث بذ يةردة بعر بالعنعث قاحان 

باالغةتكة يئتعدعغانلعقعنع بايان قعلعشعمعزغا توغرا كئلعدذ. 
بعر بالعنعث ظئهتعالم بولذص ظذنعثدعن مةنعينعث كئلعشع ظذنعث باالغةتكة 
يةتكةنلعكعنعث ظاالمعتعدذر. ظةسلعدة قانداق سةؤةب بعلةن بولسا بولسذن بعر 
بالعدعن مةنعينعث كئلعشع ظذنعث باالغةتكة يةتكةنلعكعنعث ظاالمعتع بولعدذ. 
بعر بالعنعث ظئهتعالم بولغانلعقع صةقةت ظذنعثدعن مةنعينعث كئلعشع بعلةن 
ظايالع  ظذنعث  ؤة  ظأيلةنضةن  باال  بعر  يةنة  شذنعثدةك  ظئلعنعدذ.  ظئتعبارغا 

قورساق كأتىرضةن بولسا، ظذنعث باالغةتكة يةتكةنلعكعضة هأكىم قعلعنعدذ.
قورساق  ياكع  كأرىشع  هةيز  ظذنعث  يئتعشع  باالغةتكة  قعزنعث  ظةمما 

كأتىرىشع، ياكع ظئهتعالم بولىشع بعلةن بولعدذ. 
ظعبنع هةجةر )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( مذنداق دئدع: »بارلعق 
ظعبادةتلةرنع  ظذالرغا  بعلةن  بولىشع  ظئهتعالم  قعزالرنعث  ؤة  ظوغذل  ظالعمالر 

))(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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قعلعش، )ظةضةر ظذالر جازاالرغا تارتعلعدعغان بعرةر ظعشنع قعلسا(، ظذالرنع 
جازاغا تارتعش ؤة باشقا هأكىملةرنع ظورذنالش الزعم بولعدعغانلعقعغا بعرلعككة 
كةلدع. باالغةتكة يئتعش مةيلع جعنسعي ظاالقة بعلةن بولسذن مةيلع باشقا ظعش 
بعلةن بولسذن مةيلع ظويغاق تذرعؤاتقاندا بولسذن مةيلع ظذخالؤاتقاندا بولسذن 
حىشعدة  ظعنسان  بعر  ظالعمالر  بولعدذ.  بعلةن  كئلعشع  مةنعينعث  ظعنساندعن 
بولسا،  ظذنعثدعن مةنيع كةلمعضةن  ظةضةر  ظأتكىزضةندة  جعنسعي مذناسعؤةت 
ظذ جعنسعي مذناسعؤةتنعث هئحقانداق ظةسعرع بولمايدعغانلعقعغا بعرلعككة 

كةلدع.«)1( 
ـ قعزنعث بعرعدة باالغةتكة يئتعشنعث ظاالمةتلعرع بولغان  ظةضةر ظوغذل 
مةزكذر ظاالمةتلةرنعث بعرع تئصعلماي قالسا، ظذنعث باالغةتكة يةتكةنلعكعضة، 
بولسا،  ؤاقتع  ياشنعث  ظذ  قعلعنعدذ.  هأكىم  ؤاقتعدا  كعرضةن  ياشقا  مةلذم  ظذ 
مذهةممةدنعث  ظعمام  بعلةن  ظةبذيىسىف  ظعمام  بذ  كعرعشتذر)2(.  ياشقا   15
بذ  بئرعلعدذ.  بعلةن  كأزقارعشع  بذالرنعث  صةتعؤا  هةقتة  بذ  كأزقارعشعدذر. 
هةم ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( دعن قعلعنغان 
ظةهمةد  ظعمام  ؤة  شافعظعي  ظعمام  مالعك،  ظعمام  ؤة  بعرعدذر  رعؤايةتلةردعن 
قاتارلعق ظعمامالر )اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!( نعث كأزقارعشعدذر. 

بذ هةقتة ظعبنع ظأمةر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: 
ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر  ظىحىن(  حعقعش  )ظذرذشقا  كىنع  ظذهذد  »مةن 
نامزات قعلعص كأرسعتعلدعم، مةن )ظذ حاغدا( ظون تأت ياش ظعدعم. صةيغةمبةر 
حعقعش  ظذرذشقا  كىنع  خةندةك  مةن  قعلمعدع.  رذخسةت  ماثا  ظةلةيهعسساالم 
ظذ  مةن  كأرسعتعلدعم،  قعلعص  نامزات  ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر  ظىحىن 
حاغدا ظون بةش ياش ظعدعم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماثا رذخسةت قعلغان«. 
ظعبنع ظأمةرنعث شاضعرتع بولغان نافعظ مذنداق دةيدذ: »مةن ظأمةر ظعبنع 
بولغان  خةلعصة  ظذ  ضة  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظابدذلظةزعز 
ؤاقتعدا بذ هةدعسنع سأزلةص بةرسةم، ظذ: بذ هةقعقةتةن كعحعك بعلةن حوثنعث 
ظارعلعقعدعكع صةرقتذر، دةص يئشع 15 كة يةتكةن بالعالرغا صىتىن هأكىملةرنع 
كئلعص  يةنة  يازغان«.))(  خةت  ؤالعيلعرعغا  بارلعق  هةققعدة  قعلعش  صةرز 

))(  »فةتهذلبارع«، 5 ـ توم، 277 ـ بةت.
)2(  يةنع بعر قعزدا ياكع بعر ظوغذلدا تاكع ظذ 5) ياشقا كعرضعحة يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضةن باالغةتنعث ظاالمةتلعرعدعن 

بعرةرسعمذ كأرىلمعضةن ؤة 5) ياشقا كعرضةن بولسا، ظذنعث باالغةتكة يةتكةنلعكعضة هأكىم قعلعنعدذ. ت.
)3(  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان.
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كىنعمعزدعمذ بالعالرنعث 15 ياشقا كعرضةندة باالغةتكة يئتعشع بعر ظادةتتذر. 
ظادةت قذرظان ؤة هةدعستعن ظوحذق دةلعلـ  صاكعت يوق يةردة شةرعظةت ظئتعراص 

قعلغان بعر دةلعل هئسابلعنعدذ. 

نعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام  ظةمما 
كأزقارعشع بويعحة بعر بالعنعث ياش بعلةن باالغةتكة يئتعشع ظىحىن ظذنعث 
18 ياشقا كعرعشنع ساقلعشع الزعمدذر. هاؤا كعلعماتع سوغذق يةرلةردة صةتعؤا 
ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث بذ كأزقارعشع 
بعلةن بئرعلعدذ. حىنكع هاؤا كعلعماتع سوغذق يةرلةردة ياشايدعغان بالعالر 

ظادةتتة 18 ياشقا كعرضةندة باالغةتكة يئتعدذ.

تىك  قولتذققا  ؤة  صاحاققا  حعققعنعغا،  تىك  ظةتراصعغا  ظةزانعث  جعنسعي 
ؤة  بومالشقعنعغا  ظاؤازنعث  حعققعنعغا،  ساقالنعث  ـ  بذرذت  ظىنضىنعضة، 
قعزنعث كأكسعنعث يذغذناشقا قاراص ماثغعنعغا ظوخشاش تةندة كأرىلعدعغان 
ظاالمةتلةرنعث مةيلع ظوغذل بولسذن مةيلع قعز بولسذن بعر بالعنعث باالغةتكة 
يةتكةنلعكعنعث ظاالمعتع بواللمايدذ. ظةمما ظعمام شافعظعي ؤة بعر رعؤايةتتة 
ظعمام ظةبذيىسىف )اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!(: »مةزكذر ظاالمةتلةر 

بعر بالعنعث باالغةتكة يةتكةنلعكعنعث ظاالمعتع بذالاليدذ« دةيدذ.)1( 

 بعر باال ظةث بذرذن باالغةتكة يئتعدعغان ظةهؤال بولسا، ظذ ظةضةر ظوغذل 
بولسا 12 ياشتا، قعز بولسا 9 ياشتا يئتعدذ. ظةضةر بعر ظوغذل 12 ياشقا ياكع 
بعر قعز 9 ياشقا كعرعص ظأزعنعث باالغةتكة يةتكةنلعكعنع دئضةن ؤة بالعنعث 
بولسا،  ظعصادعلةيدعغان  يةتكةنلعكعنع  باالغةتكة  ظذنعث  كأرىنعشع  تاشقعرع 
ظذنعث بذ سأزعضة ظعشعنعلعدذ. حىنكع باالغةتكة يئتعش مةيلع ظوغذل بولسذن 
ظوغذل  ظةضةر مةيلع  بعلعنعدذ. شذثا  تةرعصعدعن  باال  بولسذن شذ  قعز  مةيلع 
بولسذن مةيلع قعز بولسذن بعر باال ظأزعنعث باالغةتكة يةتكةنلعكعنع دئضةن 
ظعصادعلةيدعغان  يةتكةنلعكعنع  باالغةتكة  ظذنعث  كأرىنعشع  تاشقع  ظذنعث  ؤة 
بولسا، خذددع مةن هةيز كأردىم دئضةن ظايالنعث سأزع قوبذل قعلعنغعنعدةك 

ظذ بالعنعث سأزعمذ قوبذل قعلعنعدذ.)2(
))(  »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، 97 ـ بةت.

)2(  »ظةلهعداية«، 3 ـ توم، 285  ـ بةت
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حةكلعمعنعث كأتىرىلىص كئتعشعنعث بايانع

بذنعثدعن يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضةن ظةخمةق، كعحعك باال ؤة ساراثغا 
ظذالرنع  ؤة  كأتىرؤئتعش  حةكلعمعنع  ظادةملةردعن  قويذلغان  حةكلعمة  ظوخشاش 

ظةركعن قويذؤئتعش كأزدة تذتذلعدذ.
ظادةملةرنعث  قالغان  بوغذلذص  قةرزضة  بعلةن  ظادةملةر  ظةخمةق  يذقعرعدا  بعز 

ظةهؤاهلعرعنع بايان قعلعص ظأتتذق. 
تذال  )ظاز  ظئلعشنع  ؤة  نةرسة سئتعش  بعر  خالعسا  تاظاال  اهلل  تأؤةندة  ظةمدع 
بئلعدعغان( كعحعك باال ؤة ظةقلع ظاجعز ظادةملةرنعث تةسةررذصلعرعنع بايان قعلعص 

ظأتعمعز. 
ظىح  تأؤةندعكعدةك  تةسةررذصلعرع  ظادةمنعث  ظاجعز  ظةقلع  ؤة  باال  كعحعك 

قعسعمغا بألىنعدذ:
تاصشذرذص  ظذنع  ؤة  قعلغانغا  قوبذل  هةدعيةلةرنع  كعرضةنضة،  ظعسالمغا  ـ   1
ظالغانغا ظوخشاش ناهايعتع صايدعلعق ظعشالر. ظةضةر كعحعك باال ياكع ظةقلع ظاجعز 
ظادةم بذنعثغا ظوخشاش بعرةر ظعشنع قعلسا، بذ ظعش ظذنعثدعن قوبذل قعلعنعدذ 
ؤة ظذالردعن بذ ظعشنعث قوبذل قعلعنعشع ظىحىن ظذالرغا مةسظذل بولغان ظادةمنعث 

رذخسعتعضة ظئهتعياج يوقتذر. 
2 ـ ظذالرنعث قعلغان تةسةررذصلعرع ظايالعنع تاالق قعلغانغا، قذللعرعنع ظازات 
ظوخشاش  بةرضةنضة  قةرز  ؤة  بةرضةنضة  سةدعقة  بةرضةنضة،  سوؤغا  قعلعؤاتقانغا، 
ظأزلعرعضة زعيانلعق ظعش بولسا، بذالرنعث بذ تةسةررذصلعرع ظةضةر ظذالرغا ظذالرنعث 
ظعضعلعرع رذخسةت قعلغان تةقدعردعمذ توغرا ظةمةستذر. حىنكع بذ تةسةررذصلعرعنعث 
توغرا بولذشع ظىحىن ظذالرنعث بذ تةسةررذصنع قعلعش ساالهعيعتعضة تولذق توشذشع 

شةرتتذر. 
) ـ ظذالرنعث قعلغان تةسةررذصلعرع سودا ـ سئتعققا ظوخشاش صايدعلعق ظعش 
بعلةن زعيانلعق ظعش ظارعسعدعكع ظعش بولسا، بذ ظعشنعث توغرا بولذشع ظذالرنعث 
ظعضعلعرعنعث رذخسةت بئرعشعضة باغلعقتذر. ظةضةر باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك باال 
)كعحعك ؤاقتعدا بعر سودا ـ سئتعق قعلغان(، ظاندعن باالغةتكة يةتكةن ؤة قعلغان 
ظذ سودا ـ سئتعقعنعث كىحضة ظعضة ظعكةنلعكعنع دئضةن بولسا، ظذنعث قعلغان بذ 

سودا ـ سئتعقع هةم توغرا ؤة هةم كىحضة ظعضة بولعدذ. 
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ظةضةر مةيلع باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك باال بولسذن مةيلع ظةقلع ظاجعز ظادةم 
بولسذن ظذالرنعث ظعضعلعرع ظذالرغا رذخسةت بةرسة، ظذالر سودا ـ سئتعققا ظاالقعدار 
صىتىن هأكىملةرة خذددع تعجارةت قعلعش ظىحىن رذخسةت بئرعلضةن قذلغا ظوخشايدذ. 
شذنعث ظىحىن مةيلع باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك باال بولسذن مةيلع ظةقلع ظاجعز 
ظعقرارع  قعلغان  ظادةمنعث(  قعلعنغان  رذخسةت  قعلعشقا  )تعجارةت  بولسذن  ظادةم 

ظذنعث تاصقان صذلع ظذنعث قولعدا قالعدعغانلعقع ظئتعبارع بعلةن توغرعدذر. 
ظادةم  ظاجعز  ظةقلع  مةيلع  بولسذن  باال  كعحعك  يةتمعضةن  باالغةتكة  )مةيلع 
بعر  مذظةييةن  تعجارةتنعث  ظادةم(  قعلعنغان  رذخسةت  قعلعشقا  تعجارةت  بولسذن 
رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام  قالمايدذ)1(.  باغلعنعص  خعلعغا 
قعلسذن!( نعث قارعشعحة: ظذ ظادةم سودا ـ سئتعقتا خئلع بةك ظالدعنعص كةتسعمذ 
يةنة ظذنعث قعلغان سودا ـ سئتعقع توغرا بولعدذ. ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف ؤة ظعمام 
مذهةممةدلةر )اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!( نعث كأزقارعشع بويعحة: ظةضةر 
ظذ ظادةم سودا ـ سئتعقتا خئلع بةكال ظالدعنعص كةتسة، ظذنعث قعلغان سودا ـ سئتعقع 
توغرا بولمايدذ. باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعغا ؤة ظةقلع ظاجعز ظادةمضة تعجارةت 
ظىحىن بئرعلضةن رذخسةتنعث توغرا بولذشع ظىحىن ظذالرنعث سودا ـ سئتعقنعث نئمة 
ظعكةنلعكعنع حىشىنةلعشع، بعر نةرسة سئتعشنعث، ساتقذحع قولعدعكع نةرسعنع 
ظالغذحعغا بئرعص ظذنعثدعن صذل ظئلعشتعن ؤة بعر نةرسة ظئلعشنعث، ساتقذحعغا 
صذل بئرعص ظالغذحع ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن ظعبارةت ظعكةنلعكعنع 
ؤة  ظئلعشع  صايدا  مةقسعتعنعث  بولغان  قعلعشتعن  تعجارةت  ظذالرنعث  بعلعشع، 
ظازراق ظالدعنعص كئتعش بعلةن بةكرةك ظالدعنعص كئتعشنعث ظارعسعدعكع صةرقنع 

ظايرعيالعشع شةرتتذر.)2(

كعحعك بالعغا ؤة ظةقلع ظاجعز ظادةمضة ظعضعدارحعلعق قعلعدعغان 
ظادةملةر ؤة ظذالرنعث تةرتعؤعنعث بايانع

باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعغا ظعضعدارحعلعق قعلعدعغان ظادةم ظذنعث 
دادعسعدذر. ظذ بالعنعث دادعسع ظألسة دادعسعنعث )ظذ بالعغا قاراص قويذشقا( 
))(  يةنع ظذنعثغا رذخسةت قعلغان ظادةم ظذنع سةن صذكذنع تعجارةتنع قعلعسةن صذكذنع تعجارةتنع قعلمايسةن دئيةلمةيدذ. 

ت. 
)2(  »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، 20) ـ بةت.
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ؤةسعيةت قعلعص قويذص كةتكةن ظادعمعدذر. دادعسعنعث ؤةسعيةت قعلعص قويذص 
ؤةسعيةت  قويذشقا(  قاراص  بالعغا  )ظذ  ظادةمنعث  ظذ  ظألسة،  ظادعمع  كةتكةن 
دادعسعنعث  )مةسعلةن:  ظألسة  ظادةممذ  بذ  ظادعمعدذر.  كةتكةن  قويذص  قعلعص 
حوث  بعؤاستة  بالعنعث  بولسعمذ  يعراق  ظوخشاش(  دادعسعغا  دادعسعنعث 
دادعسعدذر. مةسعلةن: بالعنعث ظانعسعنعث دادعسعغا ظوخشاش ؤاستعلعق حوث 

دادا ظذ بالعغا ظعضعدارحعلعق قعاللمايدذ. 
ظةضةر بالعنعث بعؤاستة حوث دادعسع ظألىص كةتسة، ظذ حوث دادعنعث )ظذ 
بالعغا قاراص قويذشقا( ؤةسعيةت قعلعص قويذص كةتكةن ظادعمعدذر. حوث دادعنعث 
ؤةسعيةت قعلعص قويذص كةتكةن ظادعمع ظألسة، ظذ ظادةمنعث )ظذ بالعغا قاراص 
قويذشقا( ؤةسعيةت قعلعص قويذص كةتكةن ظادعمعدذر. بذ ظادةم ظألىص كةتسة، 
حعقعرعش  هأكىم  ظةضةر  ؤالعيدذر.  تاصشذرذلغان  ؤةزعصعسع  حعقعرعش  هأكىم 
قعلعدعغان  ظعضعدارحعلعق  بالعغا  ظذ  بولمعسا،  ؤالع  تاصشذرذلغان  ؤةزعصعسع 

ظادةم دألةتنعث قازعسعدذر.
قويذص  قعلعص  قويذشقا( ؤةسعيةت  قاراص  بالعغا  دادعسعنعث )ظذ  بالعنعث 
ظعضعدارحعلعق  دادعسع  حوث  ظذنعث  بالعغا  ظذ  يةردة  بار  ظادعمع  كةتكةن 
قعاللمايدذ. حوث دادا ياكع ظذنعث )ظذ بالعغا قاراص قويذشقا( ؤةسعيةت قعلعص 
ظعضعدارحعلعق  بالعغا  ظذ  قازع  ياكع  ؤالعي  يةردة  بار  ظادعمع  قويذص كةتكةن 

قعاللمايدذ. 
ظئلعص  هةققع  ظعش  بالعنع  ظادةملةر  قعلعدعغان  ظعضعدارحعلعق  بالعغا 
باشقعالرنعث قولعدا ظعشلةتتىرىش هوقذقعغعمذ ظعضة. ظةضةر باال باشقعالرنعث 
قولعدا  ظادةمنعث  )ظذ  بولسا،  يةتكةن  باالغةتكة  حاغدا  ظعشلةؤاتقان  قولعدا 
ظعشلةشنع داؤامالشتذرذش ياكع داؤامالشتذرماسلعق( ظذ بالعنعث ظعختعيارعغا 
ـ مىلكعنع  بالعنعث مال  ظذ  ظادةملةرنعث  يةنة مةزكذر  قويذلعدذ. شذنعثدةك 
سئتعش ياكع بالعنعث صذللعرعغا بعر نةرسة ظئلعش هوقذقع بار. ظةضةر مةزكذر 
ظادةملةر ظذ بالعنعث ـ مىلكعنع ساتقاندا ياكع ظذنعث صذللعرعغا بعر نةرسة 
ظىستىن  ظازراق  ظذنعثدعن  ياكع  ظوخشاش  بعلةن  باها  بازاردعكع  ظالغاندا 
ظئلعص سالسا ياكع ساتقاندا ظازراق تأؤةن سئتعص سالسا، بذ سودا ـ سئتعق 
توغرا بولعدذ ؤة ظذ بالعنعث هئسابعغا بولعدذ. ظةمما مةزكذر ظادةملةر ساتقان 
نةرسعنع بةك ظةرزان ؤة ظالغان نةرسعنع بةك قعممةت ظالغان بولسا، بذ سودا ـ 
سئتعق )بالعنعث هئسابعغا ظةمةس( ظذالرنعث ظأزلعرعنعث هئسابعغا بولعدذ. 
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كعحعك باال باالغةتكة يةتكةندعن كئيعن ظذ ظأزع كعحعك ؤاقتعدا قعلغان سودا 
ـ سئتعقالرنع كىحضة ظعضة بولذشتعن بعكار قعاللمايدذ.)1(

كعحعك بالعنعث دادا تةرعصعدعن بولغان تاغعسعغا ؤة قئرعندعشعغا ظوخشاش 
ظذنعث معراس ظئلعش ظىحىن مةلذم ظألحةم بئكعتعلمعضةن معراسخورلعرعدعن 
باشقا ظانعسعغا ؤة ظانعسعنعث )ظذ بالعغا قاراص قويذشقا( ؤةسعيةت قعلعص 
قويذص كةتكةن ظادعمعضة ظوخشاش ظادةملةرنعث ظذ بالعغا تعجارةت قعلعشقا 
ـ  مال  بالعنعث  ظذ  ظادةملةرنعث  بذ  حىنكع  يوق.  هوقذقع  بئرعش  رذخسةت 
مىلكعنع تعجارةتكة سئلعش هوقذقع يوق. شذنعث ظىحىن ظذالرنعث ظذ بالعغا 
ظذنعث تعجارةت قعلعشع ظىحىن رذخسةت بئرعش هوقذقعمذ يوق. ظةمما )بالعنعث 
دادعسعغا ياكع ظذنعث بالعغا قاراص قويذشقا ؤةسعيةت قعلعص قويذص كةتكةن 
بالعنعث  ظذ  ظادةملةرنعث  ظوخشاش(  دادعسعغا  حوث  بالعنعث  ياكع  ظادعمعضة 
بار. شذنعث ظىحىن ظذالرنعث ظذ  ـ مىلكعنع تعجارةتكة سئلعش هوقذقع  مال 

بالعغا ظذنعث تعجارةت قعلعشعغا رذخسةت بئرعش هوقذقعمذ بار.)2( 
سودا ـ سئتعقنعث نئمة ظعكةنلعكعنع بعلةلةيدعغان ظةقلع ظاجعز ظادةمضة، 
ظذنعث تعجارةت قعلعشع ظىحىن ظذنعث دادعسع، دادعسع ظألضةن بولسا، دادعسعنعث 
ظةقلع ظاجعز ظادةمضة قاراص قويذشقا ؤةسعيةت قعلعص قويذص كةتكةن ظادعمع، 
بذ ظادةم ظألضةن ؤاقتعدا ظةقلع ظاجعز ظادةمنعث حوث دادعسع رذخسةت بئرعدذ. 
ظةقلع ظاجعز ظادةم صىتىن هأكىمدة كعحعك بالعنعث هأكىمعضة ظوخشاش. ظةقلع 
ظاجعز ظادةمنعث بالعسعنعث ظذ ظادةمضة تعجارةت قعلعشقا رذخسةت بئرعش ؤة 
ظذ ظادةمنعث مال ـ مىلكعنع تةسةررذص قعلعش هوقذقع يوق. شذنعثدةك يةنة 
ظةضةر ظةقلع ظاجعز ظادةمنعث دادعسع ظئلعشعص قالغان ساراث كعشع بولسا، 

ظذ دادعنعثمذ ظةقلع ظاجعز بالعسعغا رذخسةت بئرعش هوقذقع يوق. 
ظاالقعدار  نعكاهقا  ظةمما  هأكىملةردذر.  ظاالقعدار  مىلىكضة  ـ  مال  بذ 
هأكىملةردة كعحعك بالعنعث ؤة ياكع ظةقلع ظاجعز ظادةملةرنعث دادعلعرعنعث 
قويذص  قعلعص  ؤةسعيةت  قويذشقا  قاراص  )ظذالرغا  دادعلعرعنعث  حوث  ياكع 
ظادةملةرنعث  بذ  يةنع  يوقتذر.  هوقذقع  هئحقانداق  ظادةملعرعنعث(  كةتكةن 
رذخسةت  قعلعشعغا  توي  ظادةمنعث  ظاجعز  ظةقلع  ياكع  بالعنعث  كعحعك 
صةقةت  هوقذقع  بئرعش  رذخسةت  ظعشلعرعدا  نعكاه  يوق.  هوقذقع  بئرعدعغان 

))(  »رةددذلمذهتار«، 4 ـ توم، ))4 ـ بةت.
)2( »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، ))) ـ بةت.
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حوث  بولمعسا،  دادعلعرع  ظذالرنعث  ظةضةر  قولعدعدذر.  دادعلعرعنعث  ظذالرنعث 
تةرعصعدعن  دادا  ظذالرنعث  بولمعسا،  بذالرمذ  )ظةضةر  قولعدعدذر.  دادعلعرعنعث 
بولغان تاغعلعرعنعث قولعدعدذر. بذالردعن كئيعن ظذالرنعث قئرعنداشلعرعنعث 
ظذالرنعث  ؤة  تاغعلعرع  بولغان  تةرعصعدعن  دادا  ظذالرنعث  ظةضةر  قولعدعدذر(. 
قعلعشعغا  توي  ظذالرنعث  ظانعلعرعمذ  ظذالرنعث  هالةتتة  يوق  قئرعنداشلعرع 
رذخسةت بئرعش هوقذقعغا ظعضة بوالاليدذ. ظةضةر بذ كعشعلةر كعحعك بالعنعث 
باش  بئرعشعدعن  رذخسةت  قعلعشعغا  توي  ظادةمنعث  ظاجعز  ظةقلع  ياكع  ؤة 

تارتسا، ظذالرنعث توي قعلعشعغا قازع رذخسةت بئرعدذ. 
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قةسةم ظعحعشنعث بايانع

قعلغان  قعلماسلعققا  ياكع  قعلعشقا  ظعشنع  بعر  ظادةمنعث  بعر  قةسةم، 
نعيعتعنع كىحلةندىرعدعغان بعر ظعرادعدعن ظعبارةتتذر. بعر ظادةمنعث: ظةضةر 
ظايالعم  كعرسةم  ظأيضة  ظةضةر  يا  ؤة  تاالق  ظايالعم  كعرمعسةم  ظأيضة  مةن 
تاالق، دئضةنضة ظوخشاش ظايالعنعث تاالق بولذص كئتعشعنع بعر ظعشنعث يىز 
بئرعشعضة باغلعغانلعقعمذ قةسةم قعلغانلعقتعن بولذص هئسابلعنعدذ. حىنكع 
ظذ ظادةم قعلعشنع ياكع قعلماسلعقنع نعيةت قعلغان ظعشعغا ظايالعنعث تاالق 
بولذص كئتعشعنع باغالش ظارقعلعق ظذ ظعشنع قعلعش ياكع قعلماسلعق نعيعتعنع 

كىحلةندىرضةن.)1(

قةسةمنعث ظاتالغذللعرع

قةسةمضة ظاالقعدار بعر نةححة ظاتالغذالر بولذص هةر بعرعنعث مةنعسعنع 
بايان قعلعص ظأتىشعمعزضة توغرا كئلعدذ. 

مةقسةت  ظأزع  ظادةمنعث  قعلغان  قةسةم  بذنعثدعن  ظعحكىحع:  قةسةم   ●
قعلعنعدذ.  

● قةسةم ظعحعلضةن ظعش: بذنعثدعن قةسةم قعلعش ظارقعلعق، قعلعش ياكع 
قعلماسلعق نعيعتعنع كىحلةندىرضةن ظعش مةقسةت قعلعنعدذ. 

● قةسعمعدة تذرذش: بذنعثدعن مةن بذ ظعشنع قعلعمةن، دةص قةسةم قعلغان 
بولسا شذ ظعشنع قعلعش، ظةضةر قعلمايمةن، دةص قةسةم قعلغان بولسا ظذ ظعشنع 
قعلماسلعق مةقسةت قعلعنعدذ. قعلغان قةسةمدة تذرذش هةققعدة بةرا )اهلل تاظاال 
ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعزنع 
قةسةم قعلغذحعنعث قةسعمعنع ظورذنلعشعغا ياردةم بئرعشكة بذيرذيتتع.« )2( 

))(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 45 ـ بةت.
)2(  بذ هةدعسنع ظعمام بوخارع رعؤايةت قعلدع. 



قعلعمةن،  بذنعثدعن  بذزذش:  قةسعمعنع  ياكع  تذرماسلعق  قةسعمعدة   ●
دةص قةسةم قعلغان ظعشنع قعلماسلعق، قعلمايمةن، دةص قةسةم قعلغان ظعشنع 

قعلعش كأزدة تذتذلعدذ.  
تذرغانلعق  قةسعمعدة  قعلعشنعث  ظعشعنع  قعلغان  قةسةم  دةص  قعلعمةن، 
بولعدعغانلعقعنع ظعصادعلةص اهلل تاظاال ظةييذب ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسعنع 
بايان قعلعص مذنداق دئدع: »)ظذنعثغا( »قولذث بعلةن بعر باغالم حأصنع 
بذزمعغعن«  قةسعمعثنع  ظذرغعن.  )ظايالعثنع(  بعلةن  ظذنعث  ظئلعص، 
)دئدذق(. بعز ظةييذبنع هةقعقةتةن سةؤرحان بايقعدذق، ظذ نئمعدئضةن ظوبدان 
بةندة! هةقعقةتةن ظذ )اللةغا( تةؤبة بعلةن يىزلةنضىحعدذر» )1( يةنع ظةييذب 
بعرةر  بولمايدعغان  رازع  ظذ  ظايالع  حاغدا،  يئتعؤاتقان  كئسةل  ظةلةيهعسساالم 
ظعشنع قعلعص سالغان بولذشع مذمكعن. شذنعث بعلةن ظةييذب ظةلةيهعسساالم 
ظايالعنع يىز قامحا ظذرذشقا قةسةم قعلعدذ. اهلل تاظاال ظةييذب ظةلةيهعسساالم 
كئسةل يئتعؤاتقان حئغعدا سةؤرع قعلعص ظذنعث يئنعدعن ظايرعلمعغان ظةييذب 
ظةلةيهعسساالمغا  ظةييذب  قعلعص  مةرهةمةت  ظايالعغا  ظةلةيهعسساالمنعث 

قةسةمعدة تذرذش يولعنع ظاسانالشتذرذص بئرعدذ)2(.  

قةسةمنعث شةرتلعرع 

ظةضةر  ياكع  بعلةن  نامع  نعث  اهلل  قةسةمنع  ظادةم،  قعلغان  قةسةم  ـ   1
مذنداق ظعش قعلعص سالسام مذنحة رةكةت ناماز ظوقذيمةن، دئضةنضة ظوخشاش  
قعلغان  قعلعص  نعيةت  قعلعشنع  ظعش  ياخشع  بعرةر  تذرالمعسا(  )قةسعمعدة 
بولسا، مذنداق قةسةم قعلغان ظادةمنعث مذسذلمان بولذشع شةرتتذر. ظةمما 
قعلغان  قةسةم  هالدا  بذ  بولسا،  قعلعنمعغان  بعلةن  شةكعل  بذ  قةسةم  ظةضةر 
ظادةمنعث مذسذلمان بولذشع شةرت ظةمةستذر. مةسعلةن: بعر ظادةم: ظةضةر مةن 
مذنداق ظعش قعلسام ظايالعم تاالق، دةص قةسةم قعلغان بولسا، ظذ ظادةمنعث 

مذسذلمان بولذشع شةرت ظةمةستذر.
بئرعشنع  كةففارةت  بولذشع  مذسذلمان  ظادةمنعث،  قعلغان  قةسةم   

))( سىرة ساد 44 ـ ظايةت. 
)2(  يةنع  اهلل تاظاال ظةييذب ظةلةيهعسساالمنع ظايالعنع يىز قامحا ظذرذشنعث ظورنعغا 00) تال شئخع بار بعر ساص ظئلعص 

بعرنع ظذرذشنع بذيرذيدذ. ت. 
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كةلتىرىدعغان قةسةمدة ياكع ظةضةر مذنداق ظعش قعلعص سالسام مذنحة رةكةت 
ناماز ظوقذيمةن ياكع روزا تذتعمةن، دئضةنضة ظوخشاش )قةسعمعدة تذرالمعسا( 
بعر  قعلغان قةسةمدعال شةرتتذر.  قعلعص  نعيةت  قعلعشنع  بعرةر ياخشع ظعش 
ؤاقتعدا  بولغان  مذسذلمان  قةسةمنع  ظذ  قعلعص  قةسةم  ؤاقتعدا  كاصعر  ظادةم 
كذصذرلذق  حىنكع  ظةمةس.  الزعم  بئرعش  كةففارةت  ظذنعثغا  بولسا،  بذزغان 
كةففارةت بئرعشنع بعكار قعلعدذ. بعر ظادةم مذسذلمان ؤاقتعدا قةسةم قعلغان 
ظاندعن ظعسالمدعن يئنعؤالغان، ظاندعن يةنة تةكرار ظعسالمغا كعرضةن، ظاندعن 
بئرعش الزعم  ظادةمضة كةففارةت  ظذ  يةنة  بذ هالدا  بولسا،  بذزغان  قةسعمعنع 
ظذنعث  ؤة  حىشىشعنعث  قةسةمنعث  بولذش  دعندا  ظعسالم  حىنكع  ظةمةس. 

داؤاملعشعشعنعث شةرتعدذر.)1( 
2 ـ قةسةم قعلغان ظادةم، ظةقلع ـ هذشع جايعدا ؤة باالغةتكة يةتكةن ظادةم 
بولذش شةرتتذر. شذنعث ظىحىن باالغةتكة يةتكةن كعحعك بالعنعث، ظئلعشعص 
قالغان ساراث ظادةمنعث ؤة بعهذش بولذص قالغان ظادةمنعث قعلغان قةسعمع 
توغرا بولمايدذ. حاقحاق قعلعص قةسةم قعلغان ظادةمنعث قةسعمعمذ حىشعدذ. 
حىنكع ظذمذ قةسةمنعث سةؤةبعنع قعلغاندذر. ظةبذهذرةيرة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن 
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت  رازع بولسذن!( صةيغةمبةر 
قعلعدذ: »ظىح ظعش بار، ظذالرنعث حاقحعقعمذ راستتذر، رئسعمذ راستتذر. ظذالر 

بولسا: تاالق، نعكاه ؤة )ظايالع بعلةن( يئنعشعش قاتارلعقالردذر«.)2( 
صةقةت  بذ هةدعستة قةسةم هةققعدة بعر نةرسة سأزلةنمعدع. بذ هةدعستة 
نعكاه، تاالق ؤة )ظايالع بعلةن( يئنعشعش هةققعدة بايان كةلدع. بذ هةدعس 
ظعبنع ظةدعيةنعث رعؤايعتعدة بذ شةكعلدة رعؤايةت قعلعنغان: »ظىح ظعش بار، 
ظذالرنعث حاقحعقعمذ راستتذر، رئسعمذ راستتذر. ظذالر بولسا: تاالق، نعكاه ؤة 
بذ  كعتابتا  دئضةن  بذ هةدعس >هعداية<  قاتارلعقالردذر«.  قعلعش  ظازات  قذل 
شةكعلدة رعؤايةت قعلعنغان: »ظىح ظعش بار، ظذالرنعث حاقحعقعمذ راستتذر، 
رئسعمذ راستتذر. ظذالر بولسا: تاالق، نعكاه ؤة قةسةم قعلعش قاتارلعقالردذر«. 
ظعبنع جةرعر ؤة ظعبنع ظةبذهاكعم بذ هةدعسنع هةسةندعن تأؤةندعكع شةكعلدة 
دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  هةسةن  قعلدع.  رعؤايةت 

))(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 46 ـ بةت.
)2(  بذ هةدعسنع تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع ؤة بذ ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر، دئدع. بذ هةدعسنع يةنة هاكعم 

رعؤايةت قعلدع ؤة بذ توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر، دئدع.  
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تاالق  )ظايالعنع(  قعلعص  حاقحاق  ياكع  رةسمعي  »كعمكع  قعلعدذ:  رعؤايةت 
ياكع  ظأيلةنسة  بعلةن(  )بعرسع  ياكع  قعلسا  هارام  )هااللنع(  ياكع  قعلسا 
)بعرسعنع باشقعسعغا( ظأيلةندىرسة، ظذ ظعش شذ بويعحة بولذص كئتعدذ.« 
>كةنزذل ظذممال< دئضةن كعتابتا بايان قعلعنعشعحة: تةبرانعي بذ هةدعسنع 
هةسةن ظارقعلعق ظةبذدداردادعن مةزكذر شةكعل بويعحة رعؤايةت قعلغان. هاالل 
نةرسعنع هارام قعلعش قةسةمدذر ياكع قةسةمنعث ظعحعضة كعرعدذ. اهلل تاظاال 

خالعسا بعز بذ هةقتة ظالدعمعزدا توختذلعمعز.)1( 
) ـ قةسةم قعلغان ظادةم ظأزعنعث قةسةم قعلغانلعقعنع ظذنذتقان هالةتتة 
ظأزعنعث  قةسةمنع  حىنكع  الزعم.  بولذشع  قعلمعغان  بعلةن  سةؤةنلعك  ياكع 
بعر  قعلعشتعن  قةسةم  ظادةم  قعلغان  هالةتتة  ظذنذتقان  قعلغانلعقعنع  قةسةم 
نةرسعنع مةقسةت قعلمايدذ ؤة ظأزعنعث نئمة ظعش قعلعؤاتقانلعقعنعمذ بعلمةيدذ. 
قةسةمنع سةؤةنلعك بعلةن قعلغان ظادةممذ شذنعثغا ظوخشاش. ظذمذ قةسةمدعن 
قةسةمنع ظةمةس باشقا بعر نةرسعنع مةقسةت قعلعدذ. شذثا قةسةمنع حاقحاق 
هالةتتة  ظذنذتقان  قعلغانلعقعنع  قةسةم  ظأزعنعث  ظذنع  ظادةم  قعلغان  قعلعص 
قعلغان ظادةمضة ظوخشعمايدذ. حىنكع قةسةمنع ظأزعنعث قةسةم قعلغانلعقعنع 
ظذنذتقان هالةتتة قعلغان ظادةم قةسةمنعث سةؤةبعنع مةقسةت قعلمايدذ. شذثا 
قذرظان ـ هةدعس ؤة قعياس قةسةمنع ظأزعنعث قةسةم قعلغانلعقعنع ظذنذتقان 

هالةتتة قعلغان ظادةمنع ظأز ظعحعضة ظالمايدذ)2(.   
4ـ  قةسةمنع ظذنعثدا تذرذش مذمكعن بولعدعغان بعر ظعش ظىستعدة قعلعش. 
شذنعث ظىحىن بعر ظادةم ظعحعدة سذ يوق بعر قاحعنع كأرسعتعص تذرذص: مةن 
بذنعث ظعحعدعكع سذنع ظعحعمةن، دةص قةسةم قعلغان بولسا، ظذ ظادةم قةسةم 
كةففارةت  ظذنعثغا  ظىحىن(  دئضةنلعكع  )ظذنداق  ؤة  هئسابالنمايدذ  قعلغان 
بئرعش الزعم ظةمةس. حىنكع ظعمام ظةبذهةنعفة ؤة ظعمام مذهةممةد )اهلل تاظاال 
قةسةمنعث  بويعحة:  قارعشع  كأز  قاتارلعقالرنعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذالرغا 
مذمكعن  تذرذش  ظذنعثدا  قةسةمنع  ظىحىن  داؤاملعشع  ظذنعث  ؤة  حىشىشع 
بولعدعغان بعر ظعش ظىستعدة قعلعش شةرتتذر. حىنكع قةسةم، قةسةم قعلعنغان 
ظىحىن  حىشىشع  قةسةمنعث  ظىحىن  شذنعث  قعلعنعدذ.  ظىحىن  تذرذش  ظعشتا 
قةسةمنع ظذنعثدا تذرذش تةسةؤؤذر قعلعنعدعغان بعر ظعش ظىستعدة قعلعش 

))(  »ظعظالظذسسىنةن«، )) ـ توم، 85) ـ بةت.
)2(  يةنع قةسةمنع ظأزعنعث قةسةم قعلغانلعقعنع ظذنذتقان هالةتتة قعلغان ظادةم قةسةم قعلغان هئسابالنمايدذ. ت. 
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الزعمدذر. ظةمما ظعمام ظةبىيىسىف )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث 
تذرذش  ظذنعثدا  قةسةمنع  ظىحىن  حىشىشع  قةسةمنعث  بويعحة:  كأزقارعشع 
ظعمام  شذثا  ظةمةس.  شةرت  قعلعش  ظىستعدة  ظعش  بعر  بولعدعغان  مذمكعن 
ظةبىيىسىفنعث كأزقارعشع بويعحة: بعر ظادةم مةن ظاسمانغا حعقعمةن ياكع بذ 
تاشنع ظالتذنغا ظايالندذرعمةن، دةص قةسةم قعلغان بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةم 
مذمكعن.  قعاللعشع  ظعشنع  شذ  ظذنعث  حىنكع  هئسابلعنعدذ.  قعلغان  قةسةم 
مةسعلةن: ظاسمانغا حعقعش هةقعقةتتة مذمكعن. حىنكع بعز صةرعشتعلةرنعث 
يةنة اهلل تاظاالنعث قذدرعتع  بعلعمعز. شذنعثدةك  ظاسمانغا حعقعدعغانلعقعنع 
ظادةمنعث  ظذ  ظارقعسعدعنال  مذمكعن.  ظايالندذرذشمذ  ظالتذنغا  تاشنع  بعلةن 
ظىحىن  كةلضةنلعكع  ظاجعز  ظادةتتة  قعلعشتعن  ظعشنع  بذ  ظادةم  ظذ  قةسعمع 
بذزذلذص كئتعدذ. شذنعثغا بذنداق قةسةم قعلغان ظادةمضة كةففارةت بئرعش 

الزعم بولعدذ.)1(
زةررعنعث  ظعحعدعكع  ماددعنعث  بولغان  ظأزضةرتمةكحع  كىنعمعزدة 
ماددعضة  بعر  يةنة  ماددعنع  بعر  ظادةمنعث  ظأزضةرتةلةيدعغان  خوسذسعيتعنع 

ظأزضةرتعدعغانلعقع ظعلعم ظارقعلعق ظعسصاتالندع.  

قةسةمنعث هأكمع

ظادةم  بعر  ظةضةر  تذرذشتذر.  قةسعمعدة  قعلغان  بولسا  هأكمع  قةسةمنعث 
قعلغان قةسعمعدة تذرماي ظذنع بذزذؤاتقان بولسا، ظذنعثغا كةففارةت بئرعش 

الزعم.
ظةضةر بعر ظادةم ياخشع ظعش قعلعش ظىحىن قةسةم قعلغان بولسا، ظذنعث 
قعلغان شذ قةسعمعدة تذرذشع ؤاجعبتذر. ظةضةر ظذ يامان بعر ظعش قعلعش ظىحىن 
قةسةم قعلغان بولسا، ظذنعث قعلغان ظذ قةسعمعدة تذرذشع هارامدذر. حىنكع 
رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةبذهذرةيرة 
قعلغان  قةسةم  ظىحىن(  بةرمةك  )زةرةر  بالعؤاقعلعرعغا  ـ  »خوتذن  قعلعدذ: 
)قةسعمعنع  ضذناهع  تذرذشعنعث  قةسعمعدة  بذزماي(  )قةسعمعنع  ظادةمنعث 

))(  »ظةلهعداية«، 2 ـ توم، 83 ـ بةت.
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بذزذص( كةففارةت بةرضةنضة قارعغاندا ظئغعردذر.« )1(    
ظعمام نةؤةؤعي )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( مذنداق دةيدذ: »بذ 
هةدعسنعث مةنعسع مذنداق دئضةنلعك بولعدذ: كعمكع خوتذن ـ بالعؤاقعلعرعغا 
ظاالقعدار بعر ظعش ظىستعدة قةسةم قعلغان، ظةضةر ظذ ظادةم قةسعمعنع بذزمعسا 
ظذنعث خوتذن ـ بالعؤاقعلعرعغا زةرةر كئلعدعغان ظعش بولسا، بذ هالدا ظذنعث 
قةسةمنع بذزذص )قعلمايمةن دةص قةسةم قعلغان ظعشنع( قعلعشع ؤة قةسعمعنع 
قةسعمعمنع  مةن  ظادةمنعث:  ظذ  الزعم.  بئرعشع  كةففارةت  ظىحىن  بذزغانلعقع 
بذزمايمةن، مةن قةسةمنع بذزغانلعق ضذناهعنع قعلعشتعن ساقلعنعمةن، دةص 
تذرؤئلعشع خاتادذر. ظذ ظادةمنعث مذشذنداق دةص قةسعمعنع بذزماي تذرؤئلعص 
خوتذن ـ بالعؤاقعلعرعغا زةرةر سئلعشنع داؤامالشتذرذشع قةسعمعنع بذزغانغا 
بذزذدعغان  قةسةمنع  ظىحىن  قعلعش  ظادةم  ظذ  ضذناهتذر.  ظئغعر  قارعغاندا 
ظعش، قعلعش )اهلل تاظاالنعث ظالدعدا( ضذناه بولمايدعغان ظعشالردعن بولذشع 

الزعم.«
ظعمام بةيداؤعي )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( مذنداق دةيدذ: »بذ 
هةدعستعن تأؤةندعكع مةنا مةقسةت قعلعنعدذ: خوتذن ـ بالعؤاقعلعرعغا زةرةر 
ظذنعثدا  بذزماي  قةسةمعنع  ؤة  قعلغان  قةسةم  ظىستعدة  ظعش  بعر  بئرعدعغان 
ظادةم قةسعمعنع بذزغانغا قارعغاندا بةكرةك ظئغعر ضذناه ظعش  حعث تذرغان 
قعلغان هئسابلعنعدذ. حىنكع ظذ ظادةم )ياخشع ظعش قعلماسلعققا قةسةم قعلعش 
شةكلع بعلةن( اهلل تاظاالنع توسالغذ قعلعؤالدع. اهلل تاظاال مذشذنداق قعلعشتعن 
توسقاندذر. اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع: »ياخشعلعق قعلماسلعققا، تةقؤادار 
بولماسلعققا ؤة كعشعلةرنع ظةصلةشتىرمةسلعككة قةسةم قعلعش شةكلع بعلةن 
)ظذالرنع قعلعشقا( اهلل نع توسالغذ قعلماثالر )يةنع اهلل بعلةن قةسةم قعلعشنع 
)سأزلعرعثالرنع(  اهلل  قعلماثالر(،  سةؤةبع  قعلماسلعقنعث  ظشالرنع  ياخشع 

ظاثالص تذرغذحعدذر، )ظةهؤالعثالرنع( بعلعص تذرغذحعدذر)2(»
ظةضةر بعر ظادةم مةن مذنداق ظعشنع قعلعمةن، دةص قةسةم قعلغان ؤة ظذ 
قعلمعسعمذ بولعدعغان ظعش بولسا، ظذ ظادةمنعث قةسعمعدة تذرذشع مذستةهةصتذر. 
نعث  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظاظعشة  صاكعتع  ـ  دةلعل  بذنعث 

تأؤةندعكع سأزعدذر. 
))(  بذ هةدعسنع ظعمام بوخارع رعؤايةت قعلدع. 

)2(  سىرة بةقةر 224 ـ ظايةت. 
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ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: »ظةبذبةكرع 
كةففارعتعضة  قةسةم  تاظاال  اهلل  تاكع  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل 
ظعدع.  بذزمايدعغان  قةسعمعنع  قعلغان  قةدةر  حىشىرضةنضة  ظايةتنع  ظاالقعدار 
اهلل تاظاال قةسةم كةففارعتع هةققعدة ظايةت حىشىرضةندة ظةبذبةكرع )اهلل تاظاال 
ظذنعثدعن رازع بولسذن!(: مةن بعر ظعشقا قةسةم قعلسام ظاندعن باشقعسعنع 
ؤة  قعلعمةن  ظعشعمنع  قارعغان  دةص  ياخشع  قارعسام،  دةص  ياخشع  ظذنعثدعن 

قةسعمعمضة كةففارةت بئرعمةن، دئضةن.« )1(
ظىحىن،  بولغانلعقع  صئقعر  ؤة  كةلضةنلعكع  تذغقان  ظةبذبةكرعضة  معستةهة 
ظةبذبةكرع ظذنعثغا ياردةم قعالتتع. ظةبذبةكرع معستةهةنعث ظاظعشةضة بوهتان 
حاصلعغانالرنعث قاتارعدا ظعكةنلعكعنع بعلضةن ؤاقتعدا: مةن معستةهةضة بذنعثدعن 
كئيعن هةرضعزمذ كعحعككعنة بعر نةرسة بولسعمذ ياردةم قعلمايمةن، دةص قةسةم 
قعلغان ظعدع. شذنعث بعلةن اهلل تاظاال بذ ظايةتنع حىشىردع: »ظاراثالردا ظةهلع 
كةرةم ؤة دألةتمةن بولغانالر خعش - ظةقرعباالرغا، معسكعنلةرضة ؤة دعن يولعدا 
هعجرةت قعلغانالرغا )بعر نةرسة( بةرمةسلعككة قةسةم قعلمعسذن، )ظذالرنعث 
ضذناهعنع( ظةصذ قعلسذن، كةحىرسذن، اهلل نعث سعلةرضة مةغصعرةت قعلعشعنع 
ياقتذرمامسعلةر؟ اهلل ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع مئهرعباندذر» 

 )2(

اهلل  مةن  قعلعمةنكع،  قةسةم  بعلةن  نامع  تاظاالنعث  »اهلل  ظةبذبةكرع: 
بذرذن  معستةهةضة  دةص  ياقتذرعمةن،  قعلعشعنع  مةغصعرةت  مئنع  تاظاالنعث 
نامع  تاظاالنعث  اهلل  ؤة  باشلعغان  قعلعشقا  يةنة  ياردعمعنع  كئلعؤاتقان  قعلعص 
توختعتعص  هةرضعزمذ  ياردةمنع  بذ  ظذنعثدعن  مةن  قعلعمةنكع،  قةسةم  بعلةن 

قويمايمةن، دئضةن.«
رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  سةمذرة  ظعبنع  ظابدذراهمان  يةنة  هةقتة  بذ 
بولسذن!( مذنداق دةيدذ: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماثا مذنداق دئضةن: »ظع 
ظابدذراهمان ظعبنع سةمذرة! هوقذقدار بولذشنع تةلةص قعلمعغعن. سةن هوقذقنع 
تةلةص قعلماستعن هوقذقدار قعلعنساث، اهلل تةرعصعدعن ياردةم بئرعلعسةن. ظةضةر 
قالعدذ  بارلعق ظعشعث ظأزةثضة  تةلةص قعلعص هوقذقدار قعلعنساث، ظذ هالدا 
)اهلل ياردةم قعلمايدذ(، قاحان بعرةر ظعشتا قةسةم قعلساث، ظاندعن باشقا بعر 

))(  بذ ظةسةرنع ظعمام بوخارع رعؤايةت قعلدع. 
)2(  سىرة نذر 22 ـ ظايةت. 
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قةسعمعثضة  هالدا  ظذ  بعلسةث،  دةص  ياخشع  ظعشتعن  قعلغان  قةسةم  ظعشنع 
كةففارةت بئرعص ياخشع كأرضةن ظعشعثنع قعلغعن.« )1(

بذ هةقتة ظةبذمذسا ظةشظةرعي )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق 
دةيدذ: مةن ظةشظةرعيلعق بعر تىركىم ظادةملةر بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن 
)جعهادقا حعقعش ظىحىن( ظذالغ سوراص كةلضةن ظعدعم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: 
»اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، مةن سعلةرضة ظذالغ بئرةلمةيمةن، مئنعث 
سعلةرنع تةمعنلةيدعغان ظذالغلعرعم يوق« دئدع. ظاندعن بعز اهلل تاظاال خالعغان 
بعر مذددةتكعحة تذرذص تذردذق. كئيعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظئسعل ظىح 
تأضة كةلدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ تأضعلةرنع بعزنعث مئنعشعمعز ظىحىن 
بةردع. بعز يولغا حعقعص بولذص: اهلل تاظاال بعزضة بذ تأضعلةردة بةرعكةت بةرمةيدذ، 
سوراص  ظذالغ  ظىحىن(  حعقعش  )جعهادقا  ظةلةيهعسساالمدعن  صةيغةمبةر  بعز 
كةلضةندة، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعص بعزضة ظذالغ 
بئرةلمةيدعغانلعقعنع، دةص بولذص كئيعن بعزضة بذ ظذالغالرنع بةردع، بعز بئرعص 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا )ظأزعنعث( مذشذنداق قعلغانلعقعنع دةيلع، دئيعشعص 
ظةلةيهعسساالمغا  )صةيغةمبةر  ؤة  كةلدذق  يئنعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
ظأزعنعث شذنداق قعلغانلعقعنع دئدذق(. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »سعلةرضة 
بذ ظذالغالرنع بةرضعنع مةن ظةمةس، بذ ظذالغالرنع سعلةرضة اهلل تاظاال بةردع، اهلل 
نعث نامع بعلةن قةسةمكع، هةقعقةتةن مةن، ظةضةر اهلل خالعسا بعر ظعشقا قةسةم 
قعلسام، ظاندعن ظذنعثدعن باشقا بعر ظعشنع ياخشع دةص قارعسام، قةسعمعمضة 
كةففارةت بئرعص، ياخشع دةص قارعغان ظعشعمنع قعلعمةن، )دئدع( ياكع ياخشع 

دةص قارعغان ظعشعمنع قعلعمةن ؤة قةسعمعمضة كةففارةت بئرعمةن« دئدع.)2(    

قةسةمنع اهلل نعث نامع بعلةن ظةمةس باشقا بعرسعنعث  نامع بعلةن 

قعلعشنعث هأكمع

بعلةن  نامع  بعرسعنعث  باشقا  ظةمةس  بعلةن  نامع  نعث  اهلل  قةسةمنع 
رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  ظأمةر )اهلل  ظعبنع  بذ هةقتة  ظةمةستذر.  توغرا  قعلعش 

))(  بذ هةدعسنع ظعمام بوخارع رعؤايةت قعلدع. 
)2(  بذ هةدعسنع ظعمام بوخارع رعؤايةت قعلدع. 
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خةتتابنع  ظعبنع  ظأمةر  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  دةيدذ:  مذنداق  بولسذن!( 
قةسةم  بعلةن  نامع  دادعسعنعث  كئتعؤئتعص  ظعحعدة  يولذحعالرنعث  تىركىم  بعر 
سعلةرنع  اهلل  بولذثالركع،  »ظاضاه  دئدع:  مذنداق  كأرىص  قعلعؤاتقانلعقعنع 
ظاتاثالرنعث نامع بعلةن قةسةم قعلعشتعن حةكلةيدذ، كعمكع قةسةم قعلماقحع 

بولسا، اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلسذن ياكع جعم تذرسذن.« )1(
صةيغةمبةر  ظةبذهذرةيرعدعن  يةنة  هةقتة  بذ  ظةبذداؤذد  ؤة  نةساظعي 
»سعلةر  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث 
شئرعك  تاظاالغا  اهلل  ظوخشاش(  )بذتقا  ياكع  ظاناثالرنعث  ياكع  ظاتاثالرنعث 
اهلل  صةقةت  سعلةر  قعلماثالر.  قةسةم  بعلةن  نامع  نةرسعلةرنعث  قعلعنعدعغان 
قةسةم  بعلةن  نامع  قةسةمدة،  حىنكع  قعلعثالر«.  قةسةم  بعلةنال  نامع  نعث 
قعلعنغان نةرسة ظذلذغلعنعدذ. بذ ظذلذغلعنعش اهلل تاظاالدعن باشقا بعرسعضة 
اليعق ظةمةس. شذنعث ظىحىن بعز بةندعلةرنعث اهلل تاظاالدعن باشقا بعرسعنعث 
نامع بعلةن قةسةم قعلعشعمعز توغرا ظةمةستذر. ظةمما اهلل تاظاالنعث قذرظاندا 
قاراثغذلذقع  يذلتذزالرغا،  ساقعغان  ؤاقتعغا،  حاشضاه  ظوخشاش  كةلضعنعضة 
ظالةمنع قـاصـلعغان كئحعضة ؤة قةلةمضة ظوخشاش )ظأزعدعن باشقا( نةرسعلةر 
بعلةن قةسةم قعلعشع اهلل تاظاالنعث ظأزعضة خاس بعر ظعشتذر. اهلل تاظاالنعث 
مةخلذقاتلعرع ظعحعدعن خالعغعنعنع ظذلذغلعشعمذ ظأزعضة خاس بعر ظعشتذر. 

ظةمما بعزنعث ظذنداق قعلعش هةققعمعز يوق. 
اهلل تاظاال ظأزعنعث: »)ظع مذهةممةد!( سئنعث هاياتعث بعلةن قةسةمكع، 
ظايعتعدة  دئضةن   )2( يىرىشعدذ»  تئثعرقاص  ضذمراهلعقلعرعدا  ظةلؤةتتة  ظذالر 
تاظاالنعث  اهلل  قعلدع.  قةسةم  بعلةن  هاياتع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
صةيغةمبةر  قعلعشع  قةسةم  بعلةن  هاياتع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث مةرتعؤعسعنعث اهلل تاظاالنعث ظالدعدا ظىستىن ظعكةنلعكعنع 

كأرسعتعص بئرعدذ.
قازع ظةبذبةكرع ظعبنع ظةلظةرةبعي مذنداق دئدع: »بارلعق تةصسعرشذناسالر 
ظايةتتة  بذ  يىزعسعدعن  هأرمةتلةش  ظةلةيهعسساالمنع  صةيغةمبةر  تاظاال  اهلل 

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هاياتع بعلةن قةسةم قعلدع، دئضةن«. 
))(  بذ هةدعسنع ظعمام بوخارع رعؤايةت قعلدع. 

)2(  سىرة هعجعر 72 ـ ظايةت. 
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بذ هةقتة قازع ظعيازمذ مذنداق دئدع: »تةصسعرشذناسالر اهلل تاظاالنعث 
قعلغانلعقعغا  قةسةم  بعلةن  ظةلةيهعسساالمنعث هاياتع  صةيغةمبةر  ظايةتتة  بذ 
بعرلعككة كةلدع. ظايةتنعث مةنعسع: ظع مذهةممةد! سئنعث )دذنيادا( قئلعشعث 
بولعدذ.  دئضةنلعك  قةسةمكع،  بعلةن  هاياتعث  ياكع سئنعث  قةسةمكع  بعلةن 
مانا بذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا قعلعنغان ظةث كاتتا هأرمةت، ظذلذغالش 

ؤة ياخشعلعقتذر.«)1(
ظايةتنعث  مةزكذر  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  كةسعر  ظعبنع 
مةنعسعنع تةصسعر قعلغاندا مذنداق دئدع: »اهلل تاظاال بذ ظايةتتة صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث هاياتع بعلةن قةسةم قعلدع. بذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
كأرسعتعص  بارلعقعنع  شةرةصنعث  ؤة  مةرتعؤة  يذقعرع  ظذلذغ،  كاتتا،  ظىحىن 
بئرعدذ. ظعبنع ظابباس )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دئدع: اهلل 
تاظاال مذهةممةد ظةلةيهعسساالمدعن ظذلذغراق بعر جاننع ياراتمعدع. هةم اهلل 
تاظاالنعث مذهةممةد ظةلةيهعسساالمدعن باشقا بعرةر كعشعنعث هاياتع بعلةن 

قةسةم قعلغانلعقعنعمذ ظاثلعمعدعم.«
دةيدذ:  مذنداق  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  هةجةر  ظعبنع 
هةققعدة  قةسةم  قعلعنغان  بعلةن  مةخلذقاتالر  قعلعنغان،  بايان  »قذرظاندا 
شةظبعي مذنداق دئدع: ياراتقذحع بولغان اهلل تاظاال ظأزع خالعغان مةخلذقاتع 
بعلةن قةسةم قعالاليدذ. مةخلذق صةقةت ياراتقذحع بولغان اهلل نعث نامع بعلةنال 
تذرماي  قةسةمدة  قعلعص  قةسةم  بعلةن  نامع  نعث  اهلل  مةن  قعالاليدذ.  قةسةم 
قعلعص  قةسةم  بعلةن  نامع  بعرسعنعث  باشقا  تاظاالدعن  اهلل  بذزذؤئتعشعمنع 
قةسةمدة تذرذشتعن ياخشع كأرىمةن. بذ هةقتة ظعبنع ظابباس، ظعبنع مةسظذد 
ؤة ظعبنع ظأمةر قاتارلعقالرمذ شذنداق دئدع. ظالعمالر بعر ظادةمضة بعر ظعش 
ظىحىن قةسةم قعلعص بئرعشكة توغرا كئلعص قالغان كعشعنعث صةقةت اهلل نعث 
نامع بعلةن قةسةم قعلعشنعث الزعم ظعكةنلعكعضة بعرلعككة كةلدع. ظةضةر ظذ 
كعشع اهلل تاظاالدعن باشقا بعرسعنعث نامع بعلةن قةسةم قعلعص ظاندعن مةن: بذ 
قةسةمدعن، نامع بعلةن قةسةم قعلعنغان نةرسعنعث صةرؤةردعضارعنع )يةنع اهلل 

تاظاالنع( نعيةت قعلدعم، دئسعمذ ظذ ظادةم قةسةم قعلغان هئسابالنمايدذ.«)2(
ظةالظذددعن ظابعدعن )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( مذنداق دةيدذ: 

))(  >تةصسعر قذرتذبعي<، 0) ـ توم، 39 ـ بةت.
)2(  »فةتهذلبارع«، )) ـ توم، 535 ـ بةت.
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قةسةم  بعلةن  هاياتعث  سئنعث  قعلعمةن،  قةسةم  بعلةن  ظأمرعث  »سئنعث 
قعلعمةن، دئضةنضة ظوخشاش اهلل تاظاالدعن باشقا بعرسعنعث نامع بعلةن قةسةم 
قعلعش هارامدذر. بذ ظةضةر اهلل تاظاالدعن باشقا بعرسعنعث نامع بعلةن قةسةم 
ضذناه  تذرماسلعق  قةسةمدة  بذ  الزعم،  تذرذش  قةسعمعمدة  بذ  ظادةم  قعلغان 
هئسابلعنعدذ، دةص ظئتعقاد قعلسا، اهلل تاظاالدعن باشقا بعرسعنعث نامع بعلةن 
بعلةن  ظالعمالر: مئنعث هاياتعم  بولعدذ. كأص ساندعكع  قعلعش هارام  قةسةم 
قةسةم قعلعمةن، سئنعث هاياتعث بعلةن قةسةم قعلعمةن ؤة سئنعث بئشعثنعث 
بعر  باشقا  تاظاالدعن  اهلل  ظوخشاش  دئضةنضة  قعلعمةن،  قةسةم  بعلةن  هاياتع 
نةرسة بعلةن قةسةم قعلعص ظذ قةسةمدة تذرذش ؤاجعص، دةص ظئتعقاد قعلغان 
ظادةمنعث كاصعر بولذص كئتعشعدعن ظةندعشة قعلعمعز، شذثا ظذ ظادةمنعث ظذ 

قةسةمنع بذزذشع الزعم، دةيدذ.«)1( 
بةزع ظالعمالر: اهلل تاظاالدعن باشقا بعرسعنعث نامع بعلةن قةسةم قعلعش 
هارامدذر، دئضةن هأكىمنعث ظعحعضة ظذلذغالش يىزعسعدعن ظةمةس تةكعتلةش 
يىزعسعدعن ظئغعزغا كعرعص قالعدعغان اهلل تاظاالدعن باشقا بعر نةرسعنعث نامع 
بعلةن قةسةم قعلعش كعرمةيدذ، دةيدذ. ظذالر ظأزلعرعنعث بذ كأزقاراشلعرعغا 
ظأبةيد  ظعبنع  تةلهة  كةلتىرعدذ.  قعلعص  صاكعت  ـ  دةلعل  هةدعسنع  تأؤةندعكع 
حاحلعرع  نةجدعلعك  دةيدذ:  مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل 
صاخصايغان بعر كعشع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كةلدع. بعز ظذنعث 
حىشعنةلمعدذق.  دئضةنلعكعنع  نئمة  لئكعن  ظاثلعدذق.  ظاؤازعنع  صعحعرلعغان 
ظذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا يئقعن كةلدع. ظذ ظةسلعدة صةيغةمبةر 
صةيغةمبةر  ظعكةن.  سورعغان  سوظال  هةققعدة  ظعسالم  ظةلةيهعسساالمدعن 
ناماز  ؤاخ  بةش  ظعحعدة  كىندىزنعث  ـ  كئحة  بعر  ظةلةيهعسساالم: »)ظعسالم( 
نامازالردعن  ظذ  ظوقذيدعغان  مةن  كعشع:  ظذ  بةردع.  جاؤاب  دةص  ظوقذشتذر« 
ظةضةر  »يوق،  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  سورعدع.  دةص  بارمذ؟  ناماز  باشقا 
ظوقذيمةن دئسةث نةفلة ناماز ظوقذغعن« دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةنة: 
»)ظعسالم( رامعزان ظئيعنعث بعر ظاي روزعسعنع تذتذشتذر« دئدع . ظذ كعشع: 
ماثا ظذنعثدعن باشقا روزعمذ بارمذ ؟ دةص سورعدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: 
»يوق، تذتاي دئسةث نةفلة روزا تذتقعن« دئدع . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ظذنعثدعن  كعشع:  ظذ  دئدع،  قاتارعدعن«  ظعسالمنعث  »زاكاتمذ  ظذنعثغا: 

))(  »ظةلهذديةتذل ظةالظعية«، 54) ـ بةت.
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باشقعسعمذ بارمذ ؟ دةص سورعدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »يوق، بئرةي 
دئسةث سةدعقة بةرسةث بولعدذ« دئدع. ظاندعن ظذ كعشع: اهلل نعث نامع بعلةن 
قعلمايمةن،  كةممذ  قعلمايمةن،  ظارتذقمذ  بذنعثدعن  مةن  قعلعمةنكع،  قةسةم 
ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  كةتتع.  قايتعص  ظأرىلىص  ظارقعسعغا  صئتع  دئضةن 
»ظذ راستال شذنداق قعلسا نعجات تاصعدذ« دئدع. يةنة بعر رعؤايةتتة صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم: »ظذنعث دادعسعنعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، ظةضةر ظذ 
راستال شذنداق قعلسا نعجات تاصعدذ« دئضةن. يةنة بعر رعؤايةتتة: »ظذنعث 
قعلسا  شذنداق  راستال  ظذ  ظةضةر  قعلعمةنكع،  قةسةم  بعلةن  نامع  دادعسعنعث 

جةننةتكة كعرعدذ« دئضةن.)1(
بذ ظعمام مذسلعمنعث رعؤايعتعدذر. ظةمما ظعمام بذخارع بذ هةدعسنع صةقةت 
رعؤايةت  بعلةن  لةؤزع  دئضةن  تاصعدذ«  نعجات  قعلسا  شذنداق  راستال  »ظذ 
رعؤايعتعدة  مذسلعمنعث  ظعمام  ظالعمالر:  قعسعم  بعر  ظىحىن  شذنعث  قعلغان. 
دئضةن سأزنع  قعلعمةنكع<  قةسةم  بعلةن  نامع  دادعسعنعث  كةلضةن: >ظذنعث 
)صةيغةمبةر  ظذ سأزنعث  قاراص  دةص  قالغان سأز،  قوشذلذص  كئيعن  هةدعسكة 
ظةلةيهعسساالمنعث ظئغعزعدعن حعققان( سأز بولذشعنع ظعنكار قعلعدذ. لئكعن 
ظةبذبةكرعدعنمذ  قعلعش  قةسةم  بعلةن  نامع  بعرسعنعث  باشقا  تاظاالدعن  اهلل 
كأرىلضةن بعر ظعشتذر. ظةبذبةكرع قعزعنعث زعبذ ـ زعننةتلعرعنع ظوغذرلعغان 
سئنعث  قعلعمةنكع،  قةسةم  بعلةن  نامع  داداثنعث  سئنعث  هةققعدة:  ظوغرع 
مذنداق  ظعدع.)2( سذهةيلعي  دئضةن  ظةمةس،  كئحعسعدةك  ظوغرعنعث  كئحةث 
قعلعندع:  رعؤايةت  سأز  ظوخشاش  مذشذنعثغا  هةدعستعمذ  بعر  يةنة  دئدع: 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قانداق سةدعقة ظةث ياخشع سةدعقة هئسابلعنعدذ، 
دةص سورعغان بعر ظادةمضة: »سئنعث داداثنعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، 

ساثا )بذ هةقتة( ظةلؤةتتة خةؤةر بئرعلعدذ« دةص جاؤاب بةرضةن.))(
اهلل تاظاالدعن باشقا بعرسعنعث نامع بعلةن قةسةم قعلعنغانلعق، ظةمةلعيةتتة 

يىز بةرضةن بعر ظعش بولسا، بذنعثغا تأؤةندعكعدةك جاؤابالر بئرعلعدذ: 
1ـ  >سئنعث داداثنعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع< دئضةن سأز ظذالرنعث 
سأز قعلعش ظادةتلعرعدة سأزلعنعدعغان بعر سأز بولذص ظذالر بذ سأز بعلةن 

))(  ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.
)2(  بذ ظةسةرنع ظعمام مالعك ؤة باشقعالر رعؤايةت قعلدع. 

)3(  ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.
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اهلل  قعلعنغان  بايان  يذقعرعدا  قعلمايتتع.  مةقسةت  قعلعشنع  قةسةم  هةقعقعي 
تاظاالدعن باشقا بعرسعنعث نامع بعلةن قةسةم قعلعش هارامدذر، دئضةن هأكىم 
)سئنعث داداثنعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، دئضةنضة ظوخشاش( سأزلةر 
بعلةن هةقعقعي قةسةمنع مةقسةت قعلغان ظادةمنعث هةققعدة كةلضةندذر. بذ 
ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  نةؤةؤعي  ظعمام  قارعدع.  دةص  توغرا  بةيهةقعيمذ  قاراشنع 
رةهمةت قعلسذن!(: »هةقعقةتةن بذ، ظادةمنع رازع قعالرلعق بعر جاؤابتذر« 

دئدع. 
2ـ  ظذالر: >سئنعث داداثنعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع< دئضةن سأزنع 
نامع  ظارقعلعق  بذ سأز  بعر خعلع:  بعلةن سأزلةيتتع.  ظعككع خعل مةقسةت 
بعلةن قةسةم قعلعنغان دادعنع ظذلذغالش، يةنة بعر خعلع بولسا تةكعتلةشتعن 
ظعبارةت ظعدع. بعرعنحع خعلع هارامدذر. يةنع >سئنعث داداثنعث نامع بعلةن 
قةسةم قعلعمةنكع< دئضةن سأز ظارقعلعق نامع بعلةن قةسةم قعلعنغان نةرسعنع 
ظىحىن  مةقسةت  خعل  بعر  يةنة  سأزنع  مةزكذر  )ظةمما  هارامدذر.  ظذلذغالش 

ظعشلعتعش هارام ظةمةس(.)1( 

قةسةمنعث تىرلعرع

 1 ـ قةستةن قعلعنغان يالغان قةسةم

بذنعثدعن بعر ظعشنع بذرذن قعلغانلعقعنع ياكع هازعر قعلغانلعقعنع بعلعص 
تذرذص ظذ ظعشنع قعلمعغانلعقعغا اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعش مةقسةت 
قعلعنعدذ. قةستةن قعلعنغان يالغان قةسةم بولسا، قةسةم قعلغذحعنع دةسلةصتة 
قةسةمدعن  بذ  قةسةمدذر.  تاشاليدعغان  دوزاخقا  ظاندعن  تعقعدعغان  ضذناهقا 
مةسعلةن: بعر ظادةمنعث ظأزعنعث بعر ظعشنع قعلغانلعقعنع بعلعص تذرذص اهلل 
نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، مةن ظذنداق ظعش قعلمعدعم، دةص قعلغان 
قةسعمعضة، باشقا بعرسعنعث ظأزعنعث ظىستعدة صذلع بارلعقعنع بعلعص تذرذص 
اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، ظذنعث مئنعث ظىستىمدة صذلع يوق، 
دةص قعلغان قةسعمعضة ؤة بعر ظعنساننعث فذالنع ظةمةسلعكعنع بعلعص تذرذص 

))(  »فةتهذلبارع«، )) ـ توم، 534 ـ بةت.
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اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، ظذ فذالنعدذر، دةص قعلغان قةسعمعضة 
يالغان  ظوخشاش  بذنعثغا  كعمكع  قعلعنعدذ.  مةقسةت  قةسةملةر  ظوخشاش 
قةسةم قعلسا، ضذناهكار بولعدذ ؤة شذنعث ظىحىن ظذنعثغا تةؤبة قعلعش الزعم 

بولعدذ.  
صةيغةمبةر  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظأمةر  ظعبنع 
ضذناهالر:  قعلعدذ: »حوث  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق 
ؤة  ظألتىرىش  ظادةم  قاقشعتعش،  ظانعنع   - ظاتا  كةلتىرىش،  شئرعك  غا  اهلل 

قةستةن يالغان قةسةم قعلعشتذر.» )1(
بار.  رعؤايةت  مذنداق  هةققعدة  مةنبةيع  كئلعش  قةسةمنعث  خعلدعكع  بذ 
ظةرةبلةر بعر ظعش ظىستعدة ظأز ظارا ؤةدعلةشمةكحع بولسا، ظعحعدة صاك نةرسة 
بار ياكع قان بار ياكع كىل بار بعر قاحعنع ظئلعص كئلةتتع، ظاندعن قوللعرعنع 
شذ قاحعنعث ظعحعدعكع نةرسعضة تعقعص تذرذص قةسةم قعلعشاتتع. شذنعث بعلةن 
ظذالر قعلعشماقحع بولغان ؤةدة ناهايعتع كىحلىك هالدا تامام بولغان بوالتتع. 
قةسعمعنع  ظأزعنعث  بعرةرسع  ظعحعدعن  قئتعلغانالرنعث  قةسةمضة  بذ  ظةضةر 
بذزسا، بذ قةسةم ضذناهقا صاتذرغذحع يالغان قةسةم دةص ظاتعالتتع. حىنكع ظذ 

ظادةم ظةث كىحلىك بعر شةكعلدة قعلعنغان قةسةمنع بذزغان هئسابلعناتتع. 
ظعبنع ظةتتعن )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »قةستةن قعلعنغان 
يالغان قةسةم بولسا، شذ قةسةمنع قعلغان ظادةمنع ضذناهقا صاتذرعدذ« دئدع. 
»بذ  قعلسذن!(:  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  مالعك  ظعمام  ظىحىن  شذنعث 
قةسةمنع قعلغان ظادةمضة كةففارةت بئرعش الزعم ظةمةس« دئدع.)2( بذ هةم 
ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعثمذ كأزقارعشعدذر. 
قةستةن قعلعنغان يالغان قةسةم بولسا، بعز بذرذن بايان قعلعص ظأتكىنعمعزدةك 
حوث ضذناهالرنعث قاتارعندذر. اهلل تاظاال مذنداق دئدع: »قةدعمعثالر )ظعسالم 
دعنعدا( ظعزحعل بولغاندعن كئيعن تئيعلعص كةتمةسلعك ظىحىن، قةسعمعثالرنع 
ظأز ظاراثالردا ظالدامحعلعقنعث ؤاستعسع قعلعؤالماثالر، )كعشعلةرنع( اللة نعث 
يولعدعن توسقانلعقعثالر )يةنع ظةهدعضة ؤاصا قعلعشتعن يىز ظأرىضةنلعكعثالر( 
ظازابقا  حوث  دوزاختا(  ظاخعرةتتة  )سعلةر  تئتعيسعلةر،  ظازابنع  ظىحىن 

))(  بذ هةدعسنع ظعمام بوخارع رعؤايةت قعلدع. 
)2(  »فةتهذلبارع«، )) ـ توم، 556 ـ بةت.

502503

قەسەمنىڭ تۈرلىرىقەسەمنىڭ تۈرلىرى



502503

قالعسعلةر» )1(  
صةيغةمبةر  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  مةسظذد  ظعبنع 
بعر  »كعمكع  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث 
مذسذلماننعث مئلعنع يالغان قةسةم قعلعص هةقسعزلعك بعلةن ظئلعؤالسا، ظذ 
اهلل  ظاندعن  ظذحرعشعدذ.«  هالدا  غةزةصلةنضةن  ظذنعثغا  اهلل  غا،  اهلل  كعشع 
تاظاال بذ سأزنع تةستعقالص ظأزعنعث بذ ظايعتعنع حىشىردع: »اهلل غا بةرضةن 
ظاخعرةتتة )اهلل  تئضعشعدعغانالر  بةدةلضة  ظازغعنة  قةسةملعرعنع  ؤة  ظةهدعنع 
اهلل  كىنع  قعيامةت  ظئرعشةلمةيدذ،  نئسعؤعضة  هئحقانداق  رةهمعتعدعن(  نعث 
كأزع  )رةهمةت  ظذالرغا  قعلمايدذ،  سأز  قعلعدعغان(  خذش  )ظذالرنع  ظذالرغا 
بعلةن( قارعمايدذ. ظذالرنع )ضذناهلعرعدعن( صاكلعمايدذ. ظذالر قاتتعق ظازابقا 

قالعدذ» )2(.))( 
كأص ساندعكع ظالعمالر: »قةستةن قعلعنغان يالغان قةسةم ضذناهع ناهايعتع 
بذ  دئدع.  قعلعنمايدذ«  تةلةص  كةففارةت  ظىحىن  بولغانلعقع  قةسةم  ظئغعر 
خعلدعكع قةسةمنعث ضذناهعنعث ناهايعتع ظئغعر ظعكةنلعكعضة يذقعرعدا بايان 
قعلعنغان صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قةستةن قعلعنغان يالغان قةسةمنعث 
هةدعسعنع  كةلضةن  قعلعص  بايان  ظعكةنلعكعنع  قاتارعدعن  ضذناهالرنعث  حوث 
دةلعل ـ صاكعت قعلعص كةلتىردع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قةستةن قعلعنغان 
يالغان قةسةمنع اهلل غا شئرعك كةلتىرىش، ظاتا - ظانعنع قاقشعتعش ؤة ظادةم 
ظألتىرىشكة ظوخشاش ظعشالر بعلةن بعللة بايان قعلدع. بذالر كةففارةت تةلةص 
قعلعنمايدعغان ظعشالردذر. بذ ظعشالرنعث كةففارعتع صةقةت تةؤبة قعلعشتذر ؤة 

قةستةن ظادةم ظألتىرضىحعدعن قعساس ظئلعشتذر.)4(
قةستةن قعلعنغان يالغان قةسةمنعث ظعحعضة يةنة كةلضىسعدة بولعدعغانلعقع 
حوقذم بولعدعغان ظعشنع ظعنكار قعلعص قعلغان قةسةممذ كعرعدذ. مةسعلةن: 
بعر ظادةم اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، مةن ظألمةيمةن، دةص ياكع 
كىن حعقمايدذ، دةص قةسةم قعلغان بولسا، ظذ قةستةن قعلعنغان يالغان قةسةم 

بولعدذ.
))(  سىرة نةهل 94 ـ ظايةت. 

)2(  سىرة ظال ظعمران 77 ـ ظايةت. 
)3(  بذ هةدعسنع ظعمام بوخارع رعؤايةت قعلدع. 

)4(  »فةتهذلبارع«، )) ـ توم، 557 ـ بةت.
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2 ـ مةقسةتسعز قعلغان قةسةم: 

ضذمان  ظعكةنلعكعنع  راستحعل  ظأزعنعث  قةسةمدعن  قعلغان  مةقسةتسعز 
قعلعص تذرذص اهلل نعث نامع بعلةن قعلغان يالغان قةسةم كأزدة تذتذلعدذ. بذ 
خعل قةسةم ظأتىص كةتكةن ياكع هازعر بولذؤاتقان ظعشالر ظىستعدة قعلعنعدذ. 
قةستةن قعلغان يالغان قةسةم بعلةن مةقسةتسعز قعلغان قةسةمنعث ظارعسعدعكع 
صةرق بولسا، قةستةن قعلغان يالغان قةسةمدة، قةسةمنع ظأزعنعث يالغان قةسةم 
قعلغان  مةقسةتسعز  ظةمما  قعلعدذ.  قةستةن  تذرذص  بعلعص  قعلعؤاتقانلعقعنع 
قةسةمدة، قةسةمنع ظأزعنعث راستحعل ظعكةنلعكعنع ضذمان قعلعص تذرذص اهلل 
نعث نامع بعلةن يالغان قةسةم قعلعدذ. يةنة كئلعص قةستةن قعلعنغان يالغان 
قةسةم ظىح زاماننعث هةممعسعدة قعلعنعدذ. ظةمما مةقسةتسعز قعلغان قةسةم 

كةلضىسعدة بولعدعغان ظعشالر ظىستعدة قعلعنمايدذ.)1(
جازاغا  )ظاخعرةتتة(  ظىحىن  قعلغانلعقع  قةسةم  مةقسةتسعز  ظادةم  بعر 
قةسةمنع  خعلدعكع  بذ  كةلمةيدذ.  كةففارةت  ظذنعثغا  )دذنيادا(  ؤة  تارتعلمايدذ 
قعلغان ظادةمنعث جازاغا تارتعلمايدعغانلعقع هةققعدة اهلل تاظاال مذنداق دئدع: 
تارتمايدذ،  جازاغا  سعلةرنع  اهلل  ظىحىن  قةسعمعثالر  ظعحكةن  »مةقسةتسعز 
قةستةن ظعحكةن قةسعمعثالر ظىحىن اهلل سعلةرنع جازاغا تارتعدذ. اهلل مةغصعرةت 
قعلغذحعدذر، هةلعمدذر )يةنع بةندعلعرعنع جازاالشقا ظالدعراص كةتمةيدذ(» )2( 

»مةقسةتسعز  قعلسذن!(:  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  شافعظعي  ظعمام 
قعلعنغان قةسةمدعن بعر ظادةمنعث: اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم )ظذ ظعش( ظذنداق 
ظةمةس، اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم )ظذ ظعش( شذنداق بولغذسع، دئضعنعضة 
ظوخشاش ظادةمنعث ظئغعزعغا مةقسةتسعز كئلعص قالعدعغان قةسةملةر كأزدة 
تذتذلعدذ« دئدع. بذ قةسةم )بعر ظادةمنعث: اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم ظذ 
ظعش شذنداق بولغذسع، دةص قةسةم قعلغعنعغا ظوخشاش( كةلضىسع زاماندا 
كئلعدعغان ظعش ظىستىدعمذ قعلعنعدذ. بذ ظعمام شافعظعينعث كأز قارعشعدعكع 
مةقسةتسعز قةسةمنعث ظوقذمعدذر. ظةمما هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز 
قارعشع بويعحة: مةقسةتسعز قعلغان قةسةمنعث ظوقذمع )ظعمام سافعظعينعث 

))(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 48 ـ بةت.
)2(  سىرة بةقةر 225 ـ ظايةت. 
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دئضعنعدةك ظةمةستذر(.)1( ظعمام شافعظعينعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا، ظاظعشة 
»مةقسةتسعز  تاظاالنعث:  اهلل  نعث:  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل 
ظعحكةن قةسعمعثالر ظىحىن اهلل سعلةرنع جازاغا تارتمايدذ، قةستةن ظعحكةن 
قةسعمعثالر ظىحىن اهلل سعلةرنع جازاغا تارتعدذ. اهلل مةغصعرةت قعلغذحعدذر، 
دئضةن   )2( كةتمةيدذ(»  ظالدعراص  جازاالشقا  بةندعلعرعنع  )يةنع  هةلعمدذر 
ظايعتع بعر ظادةمنعث: اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم )ظذ ظعش( ظذنداق ظةمةس، 
اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم )ظذ ظعش( شذنداق بولغذسع )دئضةنضة ظوخشاش( 

سأزلعرع توغرعسعدا حىشكةن دئضةن، سأزعدذر.))( 
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، هةنةفعي مةزهةصعدعكع 
بعر قعسعم ظالعمالر، ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( 
نعثمذ مةقسةتسعز قعلغان قةسةمضة خذددع ظعمام شافعظعيغا ظوخشاش ظوقذم 

بةرضةنلعكعنع بايان قعلعدذ.
دئدع:  مذنداق  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظابعدعن  ظعبنع 
ضذمان  ظعكةنلعكعنع  راستحعل  >ظأزعنعث  قةسةمدعن  قعلغان  »مةقسةتسعز 
قعلعص تذرذص اهلل نعث نامع بعلةن قعلغان يالغان قةسةم كأزدة تذتذلعدذ< دةص 
ظذ قةسةمضة بئرعلضةن ظوقذم فعقهع ظعلمعنعث تعكعستلعرع يئزعلغان كعتابالردا، 
)اهلل  زةيلةظعي  ظعمام  قعلعنغاندذر.  بايان  شةرهعلعرعدة  ظذنعث  ؤة  هعدايعدة 
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: ظعمام ظةبذهةنعفةنعث مةقسةتسعز قعلغان 
قةسةمضة خذددع ظعمام شافعظعيغا ظوخشاش ظوقذم بةرضةنلعكعنع بايان قعلغان. 
>ظةلظعختعيار< دئضةن كعتابتا: ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت 
بةرضةنلعكعنع  ظوقذم  شذنداق  قةسةمضة  قعلغان  مةقسةتسعز  نعث  قعلسذن!( 
>ظةلبةداظعظ<  قعلعنغاندذر.  بايان  قعلغانلعقع  رعؤايةت  مذهةممةدنعث  ظعمام 
ظأتكةنلعرعنعثمذ  ظعلضعرع  مةزهةصعدعكعلةرنعث  هةنةفعي  كعتابتا:  دئضةن 
قعلعندع.  بايان  بةرضةنلعكع  ظوقذم  شذنداق  قةسةمضة  قعلغان  مةقسةتسعز 
ظعمام مذهةممةد )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( ظعمام ظةبذهةنعفةنعث 
مةقسةتسعز قعلغان قةسةمضة بةرضةن ظوقذمعنع بايان قعلعص بولذص: مةقسةتسعز 
دئيعلعص تذرذدعغان ظذالرنعث: اهلل  ظارعسعدا  بولسا، كعشعلةر  قعلغان قةسةم 

))(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 48 ـ بةت.
)2(  سىرة بةقةر 225 ـ ظايةت. 

)3(  بذ ظةسةرنع ظعمام بوخارع رعؤايةت قعلدع. 
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نعث نامع بعلةن قةسةم )ظذ ظعش( ظذنداق ظةمةس، اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم 
)ظذ ظعش( شذنداق بولغذسع دئضةن سأزلعرعدذر، دئدع. مةقسةتسعز قعلغان 
قةسةم هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشع بويعحة ظأتىص كةتكةن ظعشالر 
قعلعنغان  بايان  )يذقعرعدا  قعلعنعدذ.  ظىستعدة  ظعشالر  بولذؤاتقان  هازعر  ؤة 
رعؤايةتلةرضة قارالغاندا( هةنةفعي مةزهةصعدة مةقسةتسعز قعلغان قةسةمنعث 

ظعككع خعل ظوقذمع باردذر. ظذ ظعككع خعل ظوقذم تأؤةندعكعلةردذر: 
1ـ  فعقهع ظعلمعنعث تعكعستلعرع يئزعلغان كعتابالردا بايان قعلعنغان ظوقذم. 
ظعكةنلعكعنع  راستحعل  >ظأزعنعث  قةسةمدعن  قعلغان  مةقسةتسعز  بولسا  بذ 
ضذمان قعلعص تذرذص اهلل نعث نامع بعلةن قعلغان يالغان قةسةم كأزدة تذتذلعدذ< 

دئضةن ظوقذمدذر. 
بولسا  بذ  ظوقذم.  كةلضةن  رعؤايةتتة  قعلعنغان  بايان  بذرذن  ظاز  بعر  ـ   2
تذرذدعغان  دئيعلعص  ظارعسعدا  >كعشعلةر  قةسةمدعن  قعلغان  مةقسةتسعز 
نعث  اهلل  ظةمةس،  ظذنداق  قةسةم )ظذ ظعش(  بعلةن  نامع  نعث  اهلل  ظذالرنعث: 
نامع بعلةن قةسةم )ظذ ظعش( شذنداق بولغذسع دئضةن سأزلعرعدذر< دئضةن 
ظوقذمدذر. مانا بذ رعؤايةت فعقهع ظعلمعنعث تعكعستلعرع يئزعلغان كعتابالرنعث 
ظاصتورلعرع بايان قعلمعغان مةقسةتسعز قعلغان قةسةمنعث بعر خعلعنع بايان 

قعلعدذ.)1(
هةنةفعي مةزهةصعدعكع بارلعق ظالعمالر: »بعر ظادةم قايسع خعلع بعلةن 
قةسةم قعلسا قعلسذن، مةقسةتسعز قةسةم بعلةن قةسةم قعلغان ظادةم ظاخعرةتتة 
الزعم  بئرعشمذ  كةففارةت  دذنيادا  ظذنعثغا  شذنعثدةك  تارتعلمايدذ.  جازاغا 

بولمايدذ« دئدع. 
مةقسةتسعز قعلغان قةسةمنعث ظعحعضة يةنة ظئنعق بولغان ظةمما ظأتىص 
كةتكةن ظعشقا قعلغان قةسةممذ كعرعدذ. مةسعلةن: ظأرة تذرذؤاتقان بعر ظادةم 
اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، مةن هةقعقةتةن هازعر ظأرة تذرذؤاتعمةن، 
دةص قةسةم قعلغان بولسا، بذ قةسةممذ مةقسةتسعز قعلغان قةسةمنعث ظعحعضة 

كعرعدذ.

3 ـ قةستةن قعلغان قةسةم ياكع رةسمعي قةسةم:    

))(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 48 ـ بةت.
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ظىحىن  قعلماسلعق  ياكع  قعلعش  كةلضىسعدة  ظعشنع  بعر  قةسةمدعن  بذ 
قعلغان قةسةم كأزدة تذتذلعدذ.

بذزذؤاتقان  ظذنع  تذرماي  قةسعمعدة  قعلعص  قةسةمنع  خعل  بذ  ظادةم  بعر 
مذنداق  تاظاال  اهلل  حىنكع  بولعدذ.  الزعم  بئرعش  كةففارةت  ظذنعثغا  بولسا، 
ظىحىن  قةسعمعثالر  قعلغان  بعلةن  سةهؤةنلعك  سعلةرنع  »اهلل  دئدع: 
جاؤاصكارلعققا تارتمايدذ، لئكعن سعلةرنع قةستةن قعلغان قةسعمعثالر ظىحىن 
جاؤاصكارلعققا تارتعدذ )مذنداق قةسعمعثالرنع بذزساثالر( ظذنعث كةففارعتع 
ظاظعلةثالرغا بئرعدعغان ظوتتذرا دةرعجعلعك تاماق بعلةن ظون معسكعننع بعر 
يئصعص  بةدعنعنع  معسكعنضة  ظون  )يةنع  ظذالرغا  ياكع  غعزاالندذرذشتذر،  ؤاخ 
تذرعدعغان( بعر قذر كعيعم بئرعشتذر، ياكع بعر قذل ياكع بعر حأرعنع ظازاد 
تذتذشع  روزا  كىن  ظىح  يةتمعسة،  كىحع  قعلعشقا  بذنداق  كعمكع  قعلعشتذر، 
كةففارعتعدذر،  بذزغانلعقعثالرنعث  قةسعمعثالرنع  ظعحكةن  شذ  ظةنة  بذ  الزعم. 
ظعحمةثالر(.  قةسةم  كةلسة-كةلمةس  )يةنع  قعلعثالر  رعظاية  قةسعمعثالرغا 
سعلةرنعث شىكىر قعلعشعثالر ظىحىن اهلل ظايةتلعرعنع سعلةرضة ظةنة شذنداق 

بايان قعلعدذ» )1(  
كةلسة-كةلمةس  )يةنع  قعلعثالر  رعظاية  »قةسعمعثالرغا  تاظاالنعث:  اهلل 
قةسةم ظعحمةثالر(» دئضةن سأزع قةسةم قعلعشقا ظالدعرعماسلعقنع كأرسعتعص 
بئرعدذ. بذ ظايةت يةنة تذال قةسةم قعلعشتعنمذ توسعدذ. بذ ظايةتنعث مةنعسع 
هةققعدة: سئلةر قةسةم قعلغان ؤاقتعثالردا هةتتا سئلةرضة كةففارةت بئرعش 
بذزذؤئتعشتعن  قةسعمعثالرنع  سئلةر  ظىحىن  قالماسلعقع  كئلعص  الزعم 
بايان  يذقعرعدا  بار.  قاراشمذ  كأز  دةيدعغان  بولعدذ،  دئضةنلعك  ساقلعنعثالر، 
ظعشنع  ياخشع  بعرةر  ظادةم  قعلغان  قةسةم  ظةضةر  ظأتكىنىمعزدةك،  قعلعص 
قعلماسلعققا ياكع بعرةر يامان ظعشنع قعلعشقا قةسةم قعلمعغان بولسا، قعلغان 
قةسعمعنع بذزمايدذ. )ظةضةر ظذ ظادةم بعرةر ياخشع ظعشنع قعلماسلعققا قةسةم 
قعلغان بولسا، قةسعمعنع بذزذص ظذ ظعشنع قعلعدذ ؤة قةسعمعنع بذزغانلعقع 
ظىحىن كةففارةت بئرعدذ. شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ بعرةر يامان ظعش قعلعشقا 
قةسعمعنع  ؤة  قعلمايدذ  ظعشنع  ظذ  بذزعدذ،  قةسعمعنع  بولسا،  قعلغان  قةسةم 
بذزغانلعقع ظىحىن كةففارةت بئرعدذ(. شذنعث ظىحىن بةزع ظالعمالر، توغرا بعرةر 

ظاساسع يوق بعر ظعش ظىستعدة قةسةم قعلعش مةكرذهتذر، دةص قارايدذ. 
))(  سىرة ماظعدة 89 ـ ظايةت. 
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اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعش ضذناه دةص قارالمايدذ. اهلل نعث نامع 
بعلةن قةسةم قعلغان ظادةمضة كةففارةت بئرعش الزعم ظةمةس. كةففارةت صةقةت 
بذزذؤئتعش  قةسعمعنع  حىنكع  بولعدذ.  الزعم  ظادةمضة  بذزذؤاتقان  قةسعمعنع 

هةقعقةتتةن ضذناهتذر ؤة ضذناه هئسابلعنعدذ. 
قةسةم قعلغان ظادةم قةسعمعنع بذزذؤئتعص مةيلع ظذنتذص قئلعص قعلسذن 
مةيلع مةجبذرلعنعص قعلسذن )قعلمايمةن، دةص قةسةم قعلغان( ظعشنع قعلسا، 
قعلمايمةن،  قعلعص  )قةسةم  حىنكع  بولعدذ.  الزعم  بئرعش  كةففارةت  ظذنعثغا 
قعلغان  قةسةم  شةرتعدذر.  بذزذلذشعنعث  قةسةمنعث  قعلعش  ظعشنع  دئضةن( 
ظادةم ظذ ظعشنع مةيلع مةجبذرلعنعص قعلسذن مةيلع ظذنتذص قئلعص قعلسذن 
ظعشنع  مذنداق  )مةن  يةنة  شذنعثدةك  هئسابلعنعدذ.  قعلغان  بةرعبعر  ظذنع 
ياكع  كةتكةن  هذشذدعن  ظعشنع  ظذ  ظادةم(  قعلغان  قةسةم  دةص  قعلمايمةن، 
ظئلعشعص قعلعص ظةقلعدعن كةتكةن ؤاقتعدا قعلسعمذ ظذنعث قةسعمع بذزذلذص 
كةتكةن هئسابلعنعدذ. قةسةم قعلغان ظادةم قةسعمعنع قانداق هالةتتة بذزسا 
بذزسذن ظذنعثغا كةففارةت بئرعش الزعم بولعدذ. ظةمما ظذ ظادةم قةسعمعنع ظأزع 
بذزماي باشقعالر تةرعصعدعن بذزدذرذلغان بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةم قةسعمعنع 
بذزغان هئسابالنمايدذ. مةسعلةن: بعر ظادةم مةن سذ ظعحمةيمةن، دةص قةسةم 
بذ  بولسا،  قويذلغان  مةجبذرعي  ضئلعغا  ظذنعث  كئلعنعص  ظئلعص  قعلغان، سذ 
قالغان  ظئلعشعص  ظةضةر  هئسابالنمايدذ.)1(  بذزغان  قةسعمعنع  ظادةم  ظذ  هالدا 
ياكع هذشذدعن كةتكةن بعر ظادةم قةسةم قعلغان، ظاندعن قةسعمعنع بذزذؤاتقان 
بولسا، ظذ ظادةمضة كةففارةت بئرعش الزعم بولمايدذ. حىنكع مةزكذر كعشعلةردة 
قةسةمنعث توغرا بولذشع ظىحىن تئصعلعش كئرةك بولغان شةرتلةر تئصعلمعدع. 
بعز يذقعرعدا قةسةمنعث شةتلعرعنعث بعرعنعث قةسةم قعلغان ظادةمنعث ظةقلع 

ـ هذشع جايعدا ظادةم بولذشع الزعم ظعكةنلعكعنع بايان قعلعص ظأتكةنعدذق.

قةسةمنعث هةرعصلعرع 

بذ هةرعصلةرنع قةسةمنع ظةرةبحة قعلماقحع بولغان ظادةم ظعشلعتعدذ. ظذ 
هةرعصلةر: >ؤا، تا ؤة با< هةرعصلعرعدعن ظعبارةتتذر. بذ هةرعصلةرنع ظعشلعتعص 
قةسةم قعلماقحع بولغان ظادةم: ؤالالهع ياكع تالالهع ياكع بعلالهع دئضةنضة 
ظوخشاش بذ هةرعصلةرنعث بعرعنع اهلل تاظاالنعث ظعسمع بولغان >اهلل< دئضةن 

))(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 50 ـ بةت.
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سأزنعث ظالدعغا ظذالص تذرذص قعلعدذ. يةنة >لعلالهع< دةص قةسةم قعلغانغا 
ظوخشاش بذ هةرعصلةرضة يةنة >ال< هةرعصعمذ قئتعلعدذ. )ظةمما ظذيغذرحعدا 
قةسةم >اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع< دئضةن شةكعلدة قعلعنغانلعقع 
هةرعصلةر  شذثا  ظعشلعتعلمةيدذ.  هةرعصلةر  مةزكذر  ظىحىن  قةسةم  بذ  ظىحىن 

هةققعدة كأص توختذلعشنعث هئحقانداق هاجعتع يوق.()1(

نئمعنعث قةسةم بولعدعغانلعقعنعث ؤة نئمعنعث قةسةم 
بولمايدعغانلعقعنعث بايانع

اهلل نعث نامع بعلةن ؤة مئهرعبان، شةصقةتلعك، مذاليعم)2(، هةممعنع بعلعص 
تذرغذحع ؤة قعيامةت كىنعنعث ظعضعسع دئضةنضة ظوخشاش اهلل تاظاالدعن باشقا 
بعرسعضة ظعشلعتعلمةيدعغان صةقةت اهلل تاظاالغعال ظعشلعتعلعدعغان اهلل تاظاالنعث 
ظعسعملعرعنعث بعرع بعلةن قعلغان قةسةم، قةسةم هئسابلعنعدذ. شذنعثدةك 
يةنة اهلل تاظاالنعث ظعززعتع، كاتتعلعقع ؤة ظذلذغلذقع دئضةنضة ظوخشاش اهلل 
تاظاالنعث  بعلةن سىصةتلةنمةيدعغان، اهلل  تاظاال مةزكذر سىصةتلةرنعث ظةكسع 

سىصةتلعرع بعلةن قعلعنغان قةسةممذ، قةسةم هئسابلعنعدذ))(.  
اهلل تاظاالنعث مذشذنعثغا ظوخشاش سىصةتلعرع بعلةن قةسةم قعلعنعشنعث 
مالعك  ظعبنع  ظةنةس  كأرىؤاالاليمعز.  هةدعستعن  تأؤةندعكع  بولذشعنع  توغرا 
)اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق 
ظذنعثغا  بولغانالر  مةهكذم  »)جةهةننةمضة  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
داؤاملعق تاشلعنعص تذرعدذ( جةهةننةم بولسا، يةنة بارمذ؟ دةيدذ، ظاخعرعدا 
غالعب صةرؤةردعضار قةدعمعنع ظذنعث ظىستعضة قويعدذ، شذنعث بعلةن جةهةننةم: 
سئنعث ظعززعتعث بعلةن قةسةمكع، بولدع! بولدع! دةيدذ ؤة ظذ قاتلعنعدذ.« 

 )4(

شذنعثدةك يةنة اهلل تاظاالنعث غةزعصع ؤة رعزاسع دئضةنضة ظوخشاش اهلل تاظاال 
))(  >ظةددذررذلمذختار<، 3 ـ توم، 58 ـ بةت. 

)2(  يةنع بذيرذقعغا خعالصلعق قعلغانالرنع جازاالشقا ظالدعراص كةتمةيدذ. ت. 
)3( مةسعلةن: اهلل تاظاال، ظذلذغ دئضةن سىصىتعنعث ظةكسع بولغان ظذلذغ ظةمةس ياكع خار دئضةن سىصةت بعلةن سىصةتلةيدذ. 

يةنع اهلل تاظاالنعث سىصةتلعرع ظعحعدة ظذنداق سىصةت يوق. ت. 
)4(  بذ هةدعسنع ظعمام بوخارع رعؤايةت قعلدع. 
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مةزكذر سىصةتنعث ظةكسع بعلةنمذ سىصةتلعنعدعغان، اهلل تاظاالنعث سىصةتلعرع 
بعلةن قعلعنغان قةسةممذ، قةسةم هئسابلعنعدذ)1(. بذ، ظةضةر كعشعلةر ظارعسعدا 
بذ سىصةتلةر بعلةن قةسةم قعلعش بعر ظادةتكة ظايالنغان بولسا، ظةهؤال شذنداق 
بولعدذ. حىنكع اهلل تاظاالنعث قايسع سىصةتلعرع بعلةن قعلعنغان قةسةم، قةسةم 
هئسابلعنعدعغانلعقعنع ظادةت بةلضعلةيدذ. ظادةت بةلضعلةيدعغان قةسةم صةقةت 
تاظاالنعث  اهلل  ظةمما  قةسةمدذر.  قعلعنغان  بعلةن  سىصةتلعرع  تاظاالنعث  اهلل 
ظعسعملعرع بعلةن قعلعنغان قةسةمدة ظادةت هئحقانداق ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ. 
)يةنع اهلل تاظاالنعث ظعسعملعرع بعلةن قعلعنغان قةسةم، كعشعلةر ظذنع ظادةتتة 

مةيلع قةسةم دةص تونذسذن مةيلع تونذمعسذن قةسةم هئسابلعنعدذ.()2(
خذددع اهلل تاظاالغا ظةث كأص ظعشلعتعدعغان، اهلل تاظاالنعث ظعسمع بعلةن 
قعلعنغان قةسةمنعثمذ قةسةم هئسابلعنعشع نعيةتكة قاراشلعق بولمعغعنعدةك 
اهلل تاظاالنعث سىصةتلعرع بعلةن قعلعنغان قةسةمنعثمذ قةسةم هئسابلعنعشع 

نعيةتكة قاراشلعق ظةمةس.
بعر ظادةم اهلل تاظاالنعث كاتتعلعقعغا، ظذلذغلذقعغا، ظوقذلعدعغان سأزعضة))(، 
صادعشاهلعقعغا، غالعبلعقعغا، بىيىكلعكعضة، قذدرةتلعكعضة ؤة معهرعبانلعقعغا 
ظوخشاش ظادةتتة كعشعلةر ظارعسعدا قةسةم قعلعش ظىحىن ظعشلعتعلعدعغان بعرةر 
سىصىتع بعلةن قةسةم قعلغان بولسا، ظذ ظادةم قةسةم قعلغذحع هئسابلعنعدذ. 

حىنكع مةزكذر سىصةتلةر بعلةن قةسةم قعلعش بعر ظادةتكة ظايالنغاندذر.
بعر ظادةم قذرظان بعلةن قةسةم قعلغان بولسا، ظذ قةسةم قعلغان هئسابالنمايدذ. 
ظةمما بعر ظادةم قذرظاننعث ظعحعدعكع اهلل تاظاالنعث سأزع بعلةن قةسةم قعلغان 

بولسا، ظذ قةسةم قعلغان هئسابلعنعدذ. 
كأز  »مئنعث  ظالعم:  دئضةن  ظةينعي  مةزهةصعدعكعلةردعن  هةنةفعي 
بولذصمذ  قعلعنغان قةسةممذ، قةسةم هئسابلعنعدذ،  بعلةن  قارعشعمحة قذرظان 
بعزنعث زامانعمعزدا شذنداق« دئدع. ظعمام مالعك، ظعمام شافعظعي ؤة ظعمام 
بعلةن  قذرظان  بعلةن،  كعتاب  قارعشعحة:  كأز  ظعمامالرنعث  قاتارلعق  ظةهمةد 
بعلةن  سأزلعرع  باشقا  سأزعدعن(  ظعحعدعكع  )قذرظاننعث  تاظاالنعث  اهلل  ؤة 

))(  مةسعلةن: اهلل تاظاال، غةزةص قعلعدذ، دئضةن سىصىتعنعث ظةكسع بولغان رازع بولعدذ، دئضةن سىصةت بعلةنمذ سىصةتلعنعدذ. ت. 
)2(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، )5 ـ بةت.

)3(  بذنعثدعن قذرظاننعث ظعحعدعكع اهلل تاظاالنعث سأزع مةقسةت قعلعنعدذ. ت.   
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قعلعنغان قةسةملةرمذ، قةسةم هئسابلعنعدذ.)1(
بعر ظادةم: )ظةضةر مةن بذنداق ظعشنع قعلسام( قذرظاندعن ياكع كعتابنعث 
ظعحعدعكع سأزعدعن ظادا ـ جذدا بذالي دئسة، ظذ قةسةم قعلغان هئسابلعنعدذ. 
ظةمما ظذ: )ظةضةر مةن بذنداق ظعشنع قعلسام( كعتابتعن ظاداـ  جذدا بذالي دئسة، 
ظعحعدة >بعسمعلالهعرراهمانعر  ظادةم:  بعر  قعلغان هئسابالنمايدذ.  قةسةم  ظذ 
راهعم< يئزعلغان بعر دةصتةرنع )كأرسعتعص تذرذص مةن صاالنع ظعشنع قعلسام( 
ظذ دةصتةردعن ظادا ـ جذدا دئضةن بولسا، ظذ قةسةم قعلغان هئسابلعنعدذ. بعر 
ياكع  كعتابعنع  فعقهع  بعر  يئزعلغان  راهعم<  >بعسمعلالهعرراهمانعر  ظادةم: 
هئساص دةصتعرعنع كأتىرىص تذرذص، ظةضةر مةن بذنداق ظعشنع قعلسام بذنعث 
قعلغان  قةسةم  ظادةم  ظذ  بولسا،  دئضةن  جذدا  ـ  ظادا  نةرسعدعن  ظعحعدعكع 
هئسابلعنعدذ. شذنداق دةص قةسةم قعلغان ظادةم شذ ظعشنع قعلسا، ظذ ظادةمضة 
كةففارةت بئرعش الزعم بولعدذ. شذنعثدةك يةنة بعر ظادةم: )ظةضةر مةن صاالنع 
ظعشنع قعلسام( مةن >بعسمعلالهعرراهمانعر راهعم< دعن ظادا ـ جذدا دئضةن 

بولسا، ظذمذ قةسةم قعلغان هئسابلعنعدذ.
بعر ظادةم: )ظةضةر مةن مذنداق بعر ظعشنع قعلسام( مةن تأت كعتابتعن ظاداـ  
جذدا دئضةن بولسا، ظذ ظادةم بعر قئتعم قةسةم قعلغان هئسابلعنعدذ. شذنعثدةك 
ظذ ظادةم: )ظةضةر مةن مذنداق بعر ظعشنع قعلسام( مةن قذرظاندعن، زةبذردعن، 
تةؤراتتعن ؤة ظعنجعلدعن ظادا ـ جذدا، دةص شذ تأت كعتابنعث ظعسعملعرعنع بعر 
ـ بعرلةص ظاتعسا، ظذ بذ هالدعمذ بعر قئتعم قةسةم قعلغان هئسابلعنعدذ. ظةمما 
ـ جذدا،  ظادا  ظذ ظادةم: )ظةضةر مةن مذنداق بعر ظعشنع قعلسام( قذرظاندعن 
ظعنجعلدعن ظادا ـ جذدا، تةؤراتتعن ظادا ـ جذدا ؤة زةبذردعن ظادا ـ جذدا دئضةن 
بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةم تأت قئتعم قةسةم قعلغان هئسابلعنعدذ. مذشذنعثغا 
جذدا<  ـ  >ظادا  كأصعيعشع  سانعنعث  قئتعم  قةسةمنعث  قةسةمدة،  ظوخشاش 
بعرلعكتة  بعلةن  شذنعث  ؤة  بولعدذ  باغلعق  تةكرارلعنعشعغا  سأزنعث  دئضةن 
يةنة كةففارةتنعث قئتعم سانعمذ كأصعيعدذ. ظةضةر >ظادا ـ جذدا< دئضةن سأز 
ؤة شذثا  هئسابلعنعدذ  قعلعنغان  قئتعم  بعر  قةسةم  تةكرارالنسا،  قئتعم  بعر 
)ظةضةر شذنداق قةسةم قعلغان ظادةم قةسعمعدة تذرماي قةسعمعنع بذزذؤاتسا( 

ظذنعثغا بعر قئتعمال كةففارةت بئرعش الزعم بولعدذ.)2(
))( »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 52 ـ بةت.

)2(  »رةددذلمذهتار«.
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بعر ظادةم: ظةضةر مةن مذنداق ظعشنع قعلسام، يةهذدعي بولذص كئتةي ياكع 
خعرعستعيان بولذص كئتةي ياكع مئنعث خعرعستعيان بولذص كئتعدعغانلعقعمغا 
ضذؤاهحع بولذص قويذثالر ياكع كاصعرالرنعث شئرعكع بولذص كئتةي ياكع كاصعر 
بولذص كئتةي دئضةن بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةم قةسةم قعلغان هئسابلعنعدذ. شذنعث 
ظىحىن ظةضةر ظذ قةسعمعنع بذزذؤاتسا، ظذنعثغا كةففارةت بئرعش الزعم بولعدذ. 
ظةضةر مةن مذنداق ظعشنع قعلسام، يةهذدعي بولذص كئتةي، دئضةن ظادةمنعث 
هأكمع هاالل نةرسعنع هارام دةص قارعغان ظادةمنعث هأكمعضة ظوخشاش. )يةنع 
هاالل نةرسعنع هارام دةص قاراش قةسةم هئسابلعناتتع. شذنعثدةك ظةضةر مةن 
مذنداق ظعشنع قعلسام، يةهذدعي بولذص كئتةي دئيعشمذ قةسةم هئسابلعنعدذ(. 
مةسعلةن: ظةضةر مةن مذنداق ظعشنع قعلسام يةهذدعي بولذص كئتةي، دئيعشنعث 
قةسةم هئسابلعنعشعنعث يةنة بعر سةؤةبع، شذنداق دئضةن ظادةم شذ ظعشنع 
ظوخشاش(  خعرعستعيانغا  ؤة  )يةهذدعيغا  ظأزعنعث  تةقدعردة  سالغان  قعلعص 
كاصعر بولذص كئتعدعغانلعقعنع ظأزعضة شةرت قعلغانلعقعدذر. ظذ ظادةم بذنعثغا 
ظوخشاش دعنالرغا ظئتعقاد قعلعشنع توغرا ظةمةس، دةص قارايدعغان بولغاحقا 
قعلعشنع  ظئتعقاد  ظأزعنع  ؤاقتعدا  قعلعص سالغان  بعرةر ظعشنع  ظادةمنعث  ظذ 
توغرا ظةمةس، دةص قارايدعغان بعر دعننعث ظادعمع بولذص كئتعشعضة باغلعشع 
شذ دعنغا كعرعش ظةمةس شذ ظعشنع قعلماسلعق مةقسعتع ظىحىندذر. شذثا ظذ 

ظادةمنعث مةزكذر سأزع قةسةم هئسابلعنعدذ. 
ظوخشاش  دئضةنضة  كئتةي،  بولذص  يةهذدعي  قعلسام  ظذنداق  مةن  ظةضةر   
قةسةم قعلغان ظادةمنعث كاصعر بولذص كئتعش، كةتمةسلعكع هةققعدة ظالعمالر 
ظعختعالصلعشعص قالدع. بةزع ظالعمالر: »شذنداق قةسةم قعلغان ظادةمنع كاصعر 
بولذص كئتعدذ« دئدع. توغرا دةص قارالغان رعؤايةتكة ظاساسالنغاندا ظةضةر ظذ 
ظادةم مةزكذر سأزع بعلةن قةسةم قعلعشنع نعيةت قعلغان بولسا، كاصعر بولذص 
كةتمةيدذ. لئكعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث تأؤةندعكع هةدعسع شذنداق 
)يةنع  كئتعدعغانلعقعنع  بولذص  ظادعمع  دعننعث  شذ  ظادةمنعث  قعلغان  قةسةم 
كاصعر بولذص كئتعدعغانلعقعنع( كأرسعتعص بئرعدذ. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
بعر ظادةم ظةضةر مةن مذنداق ظعشنع قعلسام يةهذدعي ياكع خعرعستعيان بولذص 
بولذص  خعرعستعيان  ياكع  يةهذدعي  ظادةمنعث  ظذ  قعلسا  قةسةم  دةص  كئتةي، 
كئتعدعغانلعقع هةققعدة مذنداق دئدع: »كعمكع ظعسالم دعنعدعن باشقا دعندا 
قعلسام  ظعشنع  بذ  مةن  ظةضةر  )يةنع  ظعحسة،  قةسةم  بعلةن  بولعدعغانلعقع 
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دئضعنعدةك  ظذ  قعلسا(،  قةسةم  دةص  كئتةي  بولذص  خعرعستعيان  يا  يةهذدعي 
بولذص كئتعدذ )يةنع شذ دعندعن بولذص كئتعدذ(. كعمكع ظأزعنع بعر نةرسة 
بعلةن ظألتىرعؤالسا، ظذ ظادةم قعيامةتتة شذ نةرسة بعلةن ظازابلعنعدذ. مأمعنضة 
ظذنع  دئيعش  كاصعر  ظألتىرضةنضة ظوخشاشتذر. مأمعننع  ظذنع  ظئيتعش  لةنةت 

ظألتىرضةنضة ظوخشاشتذر.« )1(
قعلعص  بايان  ظةهؤالنع  بئرعدعغان  يىز  ساندا  كأص  هةدعس  بذ  توغرعسع 
ظادةملةر  نادان  ظعحكةنلةر  قةسةم  مذشذنداق  ؤاقعتتا  كأصىنحع  كةلضةندذر. 
بولذص ظذالر قةسةملعرعمعزدة تذرالمعساق كاصعر بولذص كئتعمعز، دةص بعلةتتع. 
ظةضةر بذ هةدعسنع بذ شةكعلدة حىشةنسةك، قةسةمنع مةزكذر شةكعلدة قعلغان 
ظادةم كاصعر بولذص كةتمةيدذ. ظةضةر هةدعس ظذ شةكعلدة حىشىنىلمعسة، هةدعس 
قةسةمنع مةزكذر شةكعلدة قعلغان ظادةم كاصعر بولذص كئتعدذ، دةص قارايدعغانالر 

ظىحىن دةلعل ـ صاكعت بولعدذ.)2( 
دئدع:  مذنداق  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  مذنزعر  ظعبنع 
»ظالعمالر: ظةضةر مةن مذنداق ظعشنع قعلسام اهلل تاظاالغا تانغان هئسابلعناي، 
دئضةن ظاندعن شذ ظعشنع قعلغان ظادةم هةققعدة ظعختعالصلعشعص قالدع. ظعبنع 
ظابباس، ظةبذهىرةيرة، ظةتا، قةتادة ؤة هةر قايسع شةهةردعكع فعقهعشذناسالرنعث 
كأص قعسمع، ظذ ظادةم )قةسةم قعلغان هئسابالنمايدذ( شذثا ظذنعثغا كةففارةت 
حعقعرعص  دعلعدعن  حعن  سأزنع  شذ  ظادةم  ظذ  ظةضةر  ظةمةس،  الزعم  بئرعش 
مةن  )ظةضةر  ظادةم  ظذ  ظةضةر  دئدع.  هئساصالنمايدذ،  كاصعر  بولسا  دئمعضةن 
مذنداق ظعشنع قعلسام اهلل تاظاالغا تانغان هئسابلعناي، دئضةن ؤاقتعدا، حعن 
دعلعدا اهلل تاظاالغا تئنعشنع ظئتعقاد قعلعص تذرذص، دئضةن ظاندعن شذ ظعشنع 
قعلغان بولسا(، بذ هالدا ظذ ظادةم كاصعر هئسابلعنعدذ. ظةؤزاظعي، سةؤرعي، 
شذنداق  ظادةم  ظذ  قاتارلعقالر:  ظعسهاق  ؤة  ظةهمةد  ظعمام  ظةبذهةنعفة،  ظعمام 
دئضةنلعكع قةسةم هئسابلعنعدذ ؤة شذثا ظذنعثغا )ظةضةر ظذ مةزكذر ظعشنع 

قعلعص سالسا( كةففارةت بئرعشكة توغرا كئلعدذ، دئدع.«))(  
ظوخشاش  دئضةنضة  كئتةي،  بولذص  يةهذدعي  قعلسام  ظذنداق  مةن  ظةضةر 
دةيدعغانالرنعث  كئتعدذ،  بولذص  كاصعر  ظادةم  قعلغان  قةسةم  بعلةن  سأزلةر 

))(  بذ هةدعسنع ظعمام بوخارع رعؤايةت قعلدع. 
)2(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 55 ـ بةت.
)3(  »فةتهذلبارع«، )) ـ توم، 538 ـ بةت.
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تاظاال  )اهلل  ظةبذهذرةيرة  كىحلةندىرعدذ.  هةدعسمذ  تأؤةندعكع  قارعشعنع  كأز 
ظذنعثدعن رازع بولسذن!( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع 
رعؤايةت قعلعدذ: »كعمكع الت ؤة ظذززا دئضةن بذتالرنعث نامع بعلةن قةسةم 
ظعحسة، >الظعالهة ظعللةلالهذ< دئسذن، كعمكع بذرادعرعضة كةل قعمار ظوينايلع، 

دئضةن بولسا سةدعقة بئرعؤةتسذن.« )1( 
بعر ظادةم هةقنعث نامع بعلةن ياكع هةق بعلةن قةسةم قعلعمةن، دئسة ظذ 
ظادةم قةسةم قعلغان هئسابلعنعدذ. حىنكع هةق اهلل تاظاالنعث ظعسعملعرعنعث 
نةرسة  بعر  باشقا  ظعسعملعرعدعن  ظذنعث  ؤة  نامعدعن  تاظاالنعث  اهلل  بعرعدذر. 

بعلةن قعلعنغان قةسةم، قةسةم هئسابالنمايدذ.
ياكع  بعلةن  نامع  هأرمعتعنعث  ـ  هةق  تاظاالنعث  اهلل  ظادةم  بعر  ظةضةر 
قعلغان  قةسةم  ظادةم  ظذ  دئسة  قعلعمةن،  قةسةم  بعلةن  هةققع  تاظاالنعث  اهلل 
هأرمعتع  ـ  هةق  قذرظاننعث  ظادةم  ظذ  ظةضةر  يةنة  هئسابالنمايدذ. شذنعثدةك 
قعلعمةن،  بعلةن قةسةم  ـ هأرمعتع  تاظاالنعث سأزعنعث هةق  ياكع اهلل  بعلةن 
دئسعمذ ظذ ظادةم قةسةم قعلغان هئسابالنمايدذ. حىنكع قذرظاننعث هةققع بولسا، 

ظذنع ظذلذغالش ؤة ظذنعثغا ظةمةل قعلعشتذر. بذ بةندعنعث ظعشعدذر.)2(
ظةضةر بعر ظادةم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هةق ـ هأرمعتع بعلةن ياكع 
كةبعنعث  هةق ـ هأرمعتع بعلةن قةسةم قعلعمةن، دئضةن بولسا ظذ ظادةم قةسةم 
قعلغان هئسابالنمايدذ. ظعمام رازعي )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: 
»مةن مئنعث هاياتعم بعلةن قةسةم قعلعمةن، سئنعث هاياتعث بعلةن قةسةم 
قعلعمةن ؤة سئنعث بئشعثنعث هاياتع بعلةن قةسةم قعلعمةن، دئضةنضة ظوخشاش 
)اهلل تاظاالدعن باشقا بعر نةرسة بعلةن قةسةم قعلغان( ظادةمنعث كاصعر بولذص 
كئتعشعدعن ظةندعشة قعلعمةن، ظةضةر ظادةملةر بذ سأزنع بعلمةستعن دةيدعغان 
كةلتىرضةنلعك  شئرعك  دئيعش  شذنداق  مةن  ظةلؤةتتة  ظعدع،  بولمعسا  ظعش 

بولعدذ، دةيتتعم« دئدع. 
قةسةم  ظذالر  مةنعسع:  سأزعنعث  دئضةن  >بعلمةستعن<  رازعينعث:  ظعمام 
قعلغاندا، قةسةمنع بذزماي تذرذشنعث الزعم ظعكةنلعكعنع، ظةضةر بذزسا اهلل 
تاظاالنعث ظعسمعنعث هأرمعتعنع بذزغانلعقع ظىحىن كةففارةت بئرعشنعث الزعم 

))(  بذ هةدعسنع ظعمام بوخارع رعؤايةت قعلدع. 
)2(  »ظةلهذديةتذل ظةالظعية«.
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ظعكةنلعكعنع، اهلل تاظاالنعث ظعسمعدعن باشقا بعر نةرسة بعلةن قةسةم قعلغان 
ظادةمنعث قةسةمدة ياراتقذحع بعلةن يارالغذحعنعث ظارعسعنع تةث قعلغانلعقعنع 
قةلبعدة  صةقةت  بعلةن  بئشع  ظذنعث  ؤة  هاياتع  ظذنعث  جئنع،  باشلعقنعث  ؤة 
ظعسالمنعث تئخع مذستةهكةم ظورذنلعشعص بولمعغان نادان ظادةمنعثال قةسةم 

قعلعدعغانلعقعنع بعلمةستعن، دئضةنلعك بولعدذ.
ظعبنع مةسظذد )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!(: »ماثا اهلل تاظاالدعن 
قارعغانغا اهلل نعث  قعلغانغا  بعلةن راستحعل قةسةم  نامع  بعرسعنعث  باشقا 

نامع بعلةن يالغان قةسةم قعلعش ياخشع كأرىلعدذ« دئدع.)1( 
ظةضةر بعر ظادةم: اهلل تاظاالنعث مةثضى قئلعشع بعلةن قةسةم، دئضةن بولسا، 
ظذ ظادةم قةسةم قعلغان هئسابلعنعدذ. ظةمما بعر ظادةمنعث يةنة بعر ظادةمضة: 
سئنعث اهلل تاظاالنعث مةثضى قئلعشعنع ظعقرار قعلعشعث بعلةن قةسةم قعلعمةن، 
دئضةن سأزع قةسةم هئسابالنمايدذ. حىنكع بذ، مةزكذر سأز دئيعلضةن ظادةمنعث 
ظعش ـ صاظالعيعتع بعلةن قةسةم قعلغانلعق هئسابلعنعدذ. ظذ ظادةمنعث ظعش ـ 
صاظالعيعتع بولسعمذ ظذنعث اهلل تاظاالنعث مةثضى قئلعشعنع ظعقرار قعلعشعدذر 

ؤة شذنداق دةص ظئتعقاد قعلعشعدذر.
بعر ظادةم: اهلل كئصعلدذر مةن بذنداق قعلمايمةن، دئسة بذ قةسةم هئسابلعنعدذ. 
حىنكع زامانعمعزدا كعشعلةر شذنداق دئيعشنع قةسةم دةص بعلعدذ. شذنعثدةك 
يةنة ظةضةر بعر ظادةم: اهلل تاظاالنعث سئنعث داداثغا قعلغان رةهمعتع بعلةن 
بذنعمذ  كعشعلةر  حىنكع  هئسابلعنعدذ.  قةسةم  بذمذ  دئسة  قعلعمةن،  قةسةم 

قةسةم دةص بعلعدذ.)2( 
شذنعثدةك يةنة اهلل تاظاال ماثا ضذؤاه ياكع اهلل تاظاال بعلدع ياكع بعلعدذ 
قةسةم  ظذمذ  دئسة  قعلمايمةن،  ظعشنع  مذنداق  مةن  بولعدذ،  ضذؤاه  ياكع 

هئسابلعنعدذ. حىنكع كعشعلةر بذنعثغعمذ قةسةم دةص قارايدذ.
ظةضةر بعر ظادةم: اهلل تاظاال بعلعدذ، مةن مذنداق ظعشنع قعلدعم، دئضةن 
كاصعر  ظادةم  ظذ  هالدا  بذ  بولسا(،  قعلمعغان  ظعشنع  ظذ  ظادةم  ظذ  )لئكعن 
هئسابلعنعدذ. حىنكع ظذ ظادةم ظةمةلعيةتتة قعلعنمعغان بعر ظعشعنع اهلل تاظاال 
بعلعدذ، دةص اهلل تاظاالغا نعسبةت بةردع. بذ اهلل تاظاالغا نادانلعقنع نعسبةت 

))(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 53 ـ بةت.
)2(  »ظةلهذديةتذل ظةالظعية«.
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بئرعش هئسابلعنعدذ. )شذثا ظذ ظادةم كاصعر بولذص كئتعدذ.()1(
اهلل تاظاالنعث ظةهدع بعلةن ؤة كئصعللعكع بعلةن قةسةم قعلعمةن، دئيعشمذ 
ظةهدة  »سعلةر  دئدع:  مذنداق  تاظاال  اهلل  حىنكع  هئسابلعنعدذ.  قةسةم 
تىزىشكةنلعرعثالردا، اللةنعث ظةهدعضة ؤاصا قعلعثالر، قةسعمعثالرنع )اللةنعث 
نامعنع تعلغا ظئلعص( صذختعلعغاندعن كئيعن بذزماثالر، حىنكع سعلةر اللةنع 

ضذؤاهحع قعلدعثالر. شىبهعسعزكع، اللة قعلمعشعثالرنع بعلعص تذرعدذ» )2(  
ظةمما ظةضةر بعر ظادةم: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظةهدع بعلةن قةسةم 
قعلعمةن، دئسة بذ قةسةم هئسابالنمايدذ. شذنعثدةك يةنة بعر ظادةم: ظةضةر مةن 
مذنداق ظعشنع قعلسام، اهلل تاظاالنعث ظةهدعسع ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
حىنكع  هئسابالنمايدذ.  قةسةم  ظذمذ  دئسة  بولسذن،  ظىستىمدة  ظةهدعسع 
>صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظةهدعسع< دئضةن سأز اهلل تاظاالنعث ظةهدعسع 
بعلةن قةسةمنعث ظارعسعغا كعرعؤالدع. بعر ظادةم يةنة بعر ظادةمضة: ظةضةر سةن 
تاظاالنعث ظةهدعسع سئنعث ظىستىثدة بولسذن،  مذنداق ظعشنع قعلساث اهلل 
دئضةن ؤة ظعككعنحع ظادةم: شذنداق بولسذن دئضةن بولسا، بذ هالدا شذنداق 

بولسذن، دةص جاؤاب بةرضةن ظادةم قةسةم قعلغان هئسابلعنعدذ.))(
اهلل تاظاالنعث يىزع بعلةن قةسةم قعلعمةن، دئيعشمذ قةسةم هئسابلعنعدذ. 
حىنكع اهلل تاظاالنعث يىزع بعلةن دئضةن سأزدعن اهلل تاظاالنعث ظأزع مةقسةت 
قعلعنعدذ. اهلل تاظاالنعث صادعشاهلعقع بعلةن قةسةم قعلعمةن، دئيعشمذ قةسةم 
هئسابلعنعدذ. ظةمما اهلل تاظاالنعث صاكعتع ؤة هأججعتع بعلةن قةسةم قعلعمةن، 

دئيعش قةسةم هئسابالنمايدذ.
بعر ظادةم: اهلل تاظاالنعث بةرعكعتع بعلةن ياكع اهلل تاظاالنعث قةسةم قعلغان 

نةرسعلعرع بعلةن قةسةم قعلعمةن، دئسة ظذ قةسةم قعلغان هئسابلعنعدذ.
قةسةم  ياكع  بئرعمةن  ضذؤاهلعق  ياكع  قعلعمةن  قةسةم  ظادةم:  بعر  ظةضةر 
قعلدعم ياكع ضذؤاهلعق بةردعم ماؤذ ظعش مذقداقتذر، دئضةن بولسا ظذ ظادةم 
بذ هالدا اهلل تاظاالنعث ظعسمعنع ظئغعزعغا ظالمعغان بولسعمذ قةسةم قعلغان 
تأؤةندعكع  بولعدعغانلعقعنع  قةسةم  دئيعشنعث  مذشذنداق  هئسابلعنعدذ. 

))(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 56 ـ بةت.
)2(  سىرة نةهل )9 ـ ظايةت. 

)3(  >ظةددذررذلمذختار<، 3 ـ توم، 38) ـ بةت.
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حاغدا:  كةلضةن  ظالدعثغا  سئنعث  »مذناصعقالر  كأرىؤاالاليمعز:  ظايةتتعن 
صةيغةمبعرعدذرسةن«  اللةنعث  هةقعقةتةن  سةن  بئرعمعزكع  »ضذؤاهلعق 
بعلعدذ،  اللة  ظعكةنلعكعثنع  صةيغةمبعرع  اللةنعث  هةقعقةتةن  سئنعث  دةيدذ، 
اللة ضذؤاهلعق بئرعدذكع، مذناصعقالر حوقذم يالغانحعالردذر. ظذالر ظأزلعرعنعث 
يالغان قةسةملعرعنع قالقان قعلعؤالدع، )كعشعلةرنع( اللةنعث يولعدعن )يةنع 

اللةنعث دعنعدعن( توستع، ظذالرنعث قعلمعشلعرع نئمعدئضةن يامان!)2(»)1( 
غةزعصع  تاظاالنعث  اهلل  ماثا  قعلسام  ظعشنع  ماؤذ  مةن  ظةضةر  ظادةم:  بعر 
ظذغذرلذق  ياكع  قعلغان  زعنا  مةن  ياكع  بولسذن  لةنعتع  تاظاالنعث  اهلل  ياكع 
قعلغان ياكع هاراق ظعحكةن ياكع جازانة يئضةن بولذص كئتةي دئضةن بولسا، ظذ 
ظادةم قةسةم قعلغان هئسابالنمايدذ. حىنكع بذالر بعر ظادةمنعث ظأزعضة قعلغان 
قةسةم  مذشذنعثدةك  ظارعسعدا  كعشعلةر  كئلعص  يةنة  هئسابلعنعدذ.  دذظاسع 

قعلعش ظادةتع يوقتذر.))(
بعر ظادةم: ظةضةر مةن ماؤذ ظعشنع قعلسام، قاننع ياكع توثغذزنعث ضأشعنع 
هاالل دةص سانعغان ظادةم بولذص كئتةي، دئضةن بولسا ظذ ظادةم قةسةم قعلغان 
هئسابالنمايدذ. حىنكع مةزكذر نةرسعلةر بعر ظادةم شذ نةرسعلةرنع يئيعشكة 

مةجبذر بولذص قالغان ؤاقتعدا، هاالل نةرسعلةر هئسابلعنعدذ. 
بعر ظادةم ظعككعنحع بعر ظادةمضة: اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، 
سةن بذ ظعشنع قعلعسةن، دئضةن ظعككعنحع ظادةم: بولعدذ، دةص جاؤاب بةرضةن 
بولسا، بذ هالدا ظعككعنحع ظادةم قةسةم قعلغان هئسابلعنعدذ. ظعككع ظادةم 
خذددع اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، مةن بذ ظعشنع قعلعمةن، دئضةن 
هئساصلعنعدذ. حىنكع سوظالدا نئمة بولسا شذنعث ظأزع جاؤابتعمذ كىحكة ظعضة 

بولعدذ.)4(
ظاخعرعدا شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، هةر بعر ظادةمنعث 
قعلغان قةسعمعنعث قةسةم هئسابلعنعشع مةيلع ظةرةبحعدة بايان قعلعنغعندةك 
باغلعقتذر.  ظادعتعضة  ـ  ظأرص  ظادةمنعث  بولمعسذن شذ  ظذنداق  بولسذن مةيلع 
يةنع بعر ظادةم ظأزعنعث ظأرص ـ ظادعتعدة قةسةم قعلغانلعق هئسابلعنعدعغان 

))(  مانا اهلل تاظاال بذ ظايةتتة مذناصعقالرنعث: >ضذؤاهلعق بئرعمعزكع< دئضةن سأزعنع قةسةم دةص ظاتعدع. ت. 
)2(  سىرة مذنافعقذن ) ــــ 2 ـ ظايةتلةر. 

)3(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 57 ـ بةت.

)4(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 95 ـ بةت.
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بعرةر سأز بعلةن قةسةم قعلسا، ظذ ظادةم قةسةم قعلغان هئسابلعنعدذ. لئكعن 
بولذشع  بعلةن  ظعسعملعرع  ظذنعث  ياكع  بعلةن  نامع  نعث  اهلل  قةسةمنعث  شذ 

شةرتتذر.

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قعلغان قةسةملعرعنعث بايانع

ظعصادعلةشتة  مةنا  حوثقذر  قةسةملعرع  قعلغان  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
بذ  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  يةتكةندذر.  صةللعضة  يذقعرع  ظةث  جةهةتتة  ظةدةب  ؤة 
ؤة  مذهتاج  تاظاالغا  اهلل  ظأزعنعث  ظذلذغالشنع،  تاظاالنع  اهلل  ظارقعلعق  قةسةملعرع 

ظذنعث ظاجعز قذلع ظعكةنلعكعنع بعلدىرىشنع ظعصادعلةيدذ.
جابعر ظعبنع سةمعرة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت 
قعلعدذ: »ظةضةر قةيسةر هاالك بولذص كةتسة، ظذنعثدعن كئيعن قةيسةر كةلمةيدذ. 
ظةضةر كعسرا هاالك بولذص كةتسة، ظذنعثدعن كئيعن كعسرا كةلمةيدذ. جئنعم قولعدا 
تاظاالنعث  اهلل  بايلعقلعرعنع  ظذ ظعككعسعنعث  قعلعمةنكع،  بعلةن قةسةم  زات  بولغان 

يولعدا حعقعم قعلعسعلةر.« )1(  
ظعبنع ظأمةر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!(: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
قةسةمنع قةلبلةرنع ظأزضةرتعص تذرغذحع اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، )ظذ 

ظعش( ظذنداق بولمايدذ، دةص قعالتتع« دئدع.)2( 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظاظعشة 
نعث  اهلل  ظذممعتع!  مذهةممةدنعث  »ظع  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق 
كأص  كىلىص  ظاز  بولساثالر،  بعلضةن  بعلضةننع  مةن  ظةضةر  قةسةمكع،  بعلةن  نامع 

يعغاليتتعثالر.« ))( 
صةيغةمبةر  دةيدذ:  مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظأمةر  ظعبنع 
)صةيغةمبةر  قوشذنغا  ظذ  بولذص  ظةؤةتمةكحع  قوشذن  بعر  يةرضة  بعر  ظةلةيهعسساالم 
ظةلةيهعسساالمنعث بذرذن باال قعلعؤالغان( زةيدنعث ظوغلع ظذسامةنع باشلعق قعلدع. 
بةزع كعشعلةر ظذنعث باشلعق قعلعنغانلعقعغا تةنة قعلدع. شذنعث بعلةن صةيغةمبةر 

))(  بذ هةدعسنع ظعمام بوخارع رعؤايةت قعلدع. 
)2(  بذ ظةسةرنع ظعمام بوخارع رعؤايةت قعلدع.
)3(  بذ هةدعسنع ظعمام بوخارع رعؤايةت قعلدع.
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ظةلةيهعسساالم: »ظةضةر سئلةر ظذسامةنعث باشلعق قعلعنغانلعقعغا تةنة قعلساثالر، 
بذرذن بذنعث دادعسعنعث )يةنع زةيدنعث بعر قوشذنغا( باشلعق بولغعنعغا تةنة قعلغان 
نةرسعلعرع  قعلغان  قةسةم  تاظاالنعث  اهلل  ياكع  بةرعكعتع  تاظاالنعث  اهلل  بولعسعلةر، 
بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، زةيد )قوشذنغا( باشلعق بولذشقا هةقعقةتةن اليعق ظعدع 
ؤة ظذ ماثا ظةث سىيىملىك كعشعلةردعن ظعدع. هةقعقةتةن بذمذ )يةنع زةيدنعث ظوغلع 
ظذسامةمذ( ماثا دادعسعدعن كئيعن ظةث سىيىملىك كعشع بولذص قالدع« دئضةن.)1( 
ظعبنع هةجةر )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( مذنداق دةيدذ: صةيغةمبةر 

ظةلةيهعسساالم قةسةم قعلغاندا ظعشلعتعدعغان سأزلةر تأؤةندعكعدةك تأت خعلدذر:
● جئنعم قولعدا بولغان زاتنعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، شذنعثدةك يةنة 
دئضةن  قعلعمةنكع،  قةسةم  بعلةن  نامع  زاتنعث  بولغان  قولعدا  جئنع  مذهةممةدنعث 

سأزدذر.
● قةلبلةرنع ظأزضةرتعص تذرغذحع اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، )ظذ 

ظعش( ظذنداق بولمايدذ، دئضةن سأزدذر.
● اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، دئضةن سأزدذر. 

● كةبعنعث صةرؤةردعضارعنعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، دئضةن سأزدذر. 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قةسةملعرعدة بذ سأزلةرنعث ظعحعدعن بعرعنحع سأزنع 
ظةث كأص ظعشلعتةتتع. ظعككعنحع سأزنعمذ كأص ظعشلعتةتتع. ظعبنع ظةبذشةيبة ظاسعم 
ظعبنع شذمةيختعن ظةبذسةظعدنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم قةسةم قعلماقحع بولسا: »ظةبذلقاسعمنعث جئنع قولعدا بولغان زاتنعث 
نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، )ظذ ظعش( ظذنداق بولمايدذ« دةيتتع. ظعبنع ماجة 
بذ هةدعسنع بذ شةكعلدة رعؤايةت قعلدع: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قعلعدعغان 
قةسةملعرع: اهلل تاظاالنعث ظالدعدا ضذؤاهلعق بئرعمةن، جئنعم قولعدا بولغان زاتنعث 

نامع بعلةن قةسةم  قعلعمةنكع، دئضةن سأزلةردعن ظعبارةت ظعدع.)2(
ظةبذزةر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: مةن )بعر كىنع( 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ؤاقتعمدا  بارغان  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
كةبعنعث سايعسع ظاستعدا تذرذص: »كةبعنعث صةرؤةردعضارعنعث نامع بعلةن قةسةم 

))(  بذ هةدعسنع ظعمام بوخارع رعؤايةت قعلدع. 
)2(  »فةتهذلبارع«، )) ـ توم، 526 ـ بةت.
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نامع  صةرؤةردعضارعنعث  كةبعنعث  تارتقذحعالردذر،  زعيان  ظذالر  قعلعمةنكع، 
بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، ظذالر زعيان تارتقذحعالردذر« دةؤاتقان ظعكةن. مةن: 
بعلدىرىلضةنمعدذ،  نةرسة  بعر  هةققعمدة  مئنعث  قانداقتذر،  هالعم  مئنعث 
بئرعص  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  دةص  قانداقتذ؟  هالعم  مئنعث 
ظولتذردذم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم شذ سأزعنع يةنة تةكرارالؤاتاتتع. مئنع 
اهلل تاظاال خالعغان بعر )خعيالالر( قورشذؤالدع، شذنعث بعلةن مةن ظأزةمنع 
تذتذؤااللماي: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! ظاتا ـ ظانام ساثا صعدا بولسذن! زعيان 
تارتعدعغان ظادةملةر كعملةر؟ دئدعم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظذالر مال 
ـ مىلكع كأص بولغان ظادةملةردذر. لئكعن ماؤذ، ماؤذ، ماؤذ سأزلةرنع قعلغان 

ظادةملةر )زعيان تارتعدعغانالردعن ظةمةستذر(« دئدع.
ظعبنع ظأمةر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دئدع: صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم ظالتذندعن بعر ظىزىك ياسات قذزذص )قولعغا( تاقعغان ظعدع. 
ظىزىكنعث كىزىنع ظالقعنع تةرةصكة قعلعص تاقايتتع. شذنعث بعلةن كعشعلةرمذ 
)بعر  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  باشلعدع(.  )تاقاشقا  قذزذص  ياسات  ظىزىك 
ظىزىكنع  بذ  »مةن  حعقعرعص:  ظىزىكعنع  ظولتذرذص  حعقعص  مذنبةرضة  كىنع( 
تاقعغان ظعدعم. مةن ظذنعث كىزىنع ظالقعنعم تةرعصعضة قارعتعص تاقايتتعم« 
دةص ظىزىكنع تاشلعؤةتتع، ظاندعن: »اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، 
مةن ظذنع هةرضعزمذ تاقعمايمةن« دئدع. شذنعث بعلةن كعشعلةرمذ ظىزىكلعرعنع 

تاشلعؤئتعشتع.)1(

هاالل نةرسعنع هارام دةص قاراشنعث بايانع

بذنعث  هئسابلعنعدذ.  قعلغانلعق  قةسةم  دئيعشمذ  هارام  نةرسعنع  هاالل 
دةلعل ـ صاكعتع بولسا اهلل تاظاالنعث: »ظع صةيغةمبةر! نئمة ظىحىن اللة ساثا 
هارام  يىزعسعدعن  تعلةش  رازعلعقعنع  ظاياللعرعثنعث  نةرسعنع  قعلغان  هاالل 
مئهرعباندذر.  ناهايعتع  قعلغذحعدذر،  مةغصعرةت  ناهايعتع  اللة  قعلعسةن، 
اللة  بةلضعلعدع،  حعقعشنع  قةسعمعثالردعن  بعلةن  )كةففارةت(  سعلةرضة  اللة 
سعلةرنعث ظعضةثالردذر، اللة هةر نةرسعنع بعلضىحعدذر، هئكمةت بعلةن ظعش 

))(  بذ هةدعسنع ظعمام بوخارع رعؤايةت قعلدع. 
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قعلغذحعدذر »)1( دئضةن سأزعدذر.)2(
اهلل تاظاالنعث: »اللة سعلةرضة )كةففارةت( بعلةن قةسعمعثالردعن حعقعشنع 
بةلضعلعدع» دئضةن سأزعنعث مةنعسع: اهلل تاظاال سعلةرضة كةففارةت ظارقعلعق 

قعلغان قةسعمعثالردعن حعقعشنع يولغا قويدع، دئضةنلعك بولعدذ.
هاالل نةرسعنع هارام قعلعشنعث قةسةم قعلغانلعق هئسابلعنعدعغانلعقع 
ظذ  ظاندعن  قعلعص  هارام  ظأزعضة  نةرسعنع  بعر  مةسعلةن:  ظادةم  بعر  ظىحىن 
قةسعمعنع  ظاندعن  قعلعص  قةسةم  ظذنعثغا  بولسا،  ظعشلةتكةن  نةرسعنع 

بذزذؤاتقانلعقع ظىحىن كةففارةت بئرعش الزعم بولعدذ. 
بعر ظادةم: صاالنع ظادةمنعث مال ـ مىلكع ماثا هارامدذر ياكع هاراق ماثا 
هارامدذر، دئضةن ؤة بذ سأزدعن مةزكذر نةرسعنع ظأزعضة هارام قعلغانلعقعنع 
مةقسةت قعلغان بولسا، ظذ ظادةم قةسةم قعلغان هئسابلعنعدذ. ظةمما ظذ ظادةم ظذ 
سأزع بعلةن مةزكذر نةرسعنعث هارام نةرسة ظعكةنعلعكعنع بعلدىرىص قويذشنع 
هئسابالنمايدذ.  قعلغان  قةسةم  ظادةم  ظذ  هالدا  بذ  بولسا،  قعلغان  مةقسةت 
قعلمعغان  مةقسةت  هئحنةرسعنع  بعلةن  سأزع  ظذ  ظادةم  ظذ  يةنة  شذنعثدةك 
سأزنع  مةزكذر  ظادةم  ظذ  حىنكع  هئسابالنمايدذ.  قعلغان  قةسةم  بولسعمذ، 
مةزكذر  سأزعنع  ظذ  ظذنعث  ؤاقتعدعمذ  دئضةن  قعلماي،  مةقسةت  هئحنةرسعنع 
نةرسعنعث هارام نةرسة ظعكةنلعكعنع بعلدىرىص قويذش ظىحىن دئيعلضةن سأز 

ظعكةنلعكعضة قارعتعشقا بولعدذ. 
مذنداق  نعث  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظاظعشة  بوخارع  ظعمام  هةققعدة  سةؤةبع  حىشىش  ظايةتنعث  بذ    )((
ؤة  تذراتتع  ظأيعدة  زةينةبنعث  قعزع  جةهشعنعث  كىنلعرع  بةزع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
كعرسة  ظأيعضة  قايسعمعزنعث  ظعككعمعزدعن  بذ  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بعلةن  هةفسة  مةن  ظعحةتتع.  هةسةل  ظأيدة  ظذ 
ظذنعثغا مةن سةندعن بعر خعل صذراق سئزعؤاتعمةن، صذراقلعق بعر نةرسة يئدعثمذ؟ دةص سوراشقا كئلعشعؤالدذق. صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم ظعككعمعزدعن بعرعمعزنعث ظأيعضة كعرضةندة ظذ ظذنعثغا هئلعقع ضةصنع قعلدع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: 
»ياق، مةن جةهعشنعث قعزع زةينةصنعث ظأيعدة هةسةل ظعحتعم بذنعثدعن كئيعن هةرضعز هةسةل ظعحمةيمةن« دئدع. شذنعث 
اللة ساثا هاالل قعلغان نةرسعنع ظاياللعرعثنعث رازعلعقعنع تعلةش يىزعسعدعن هارام  بعلةن «ظع صةيغةمبةر! نئمة ظىحىن 
قةسعمعثالردعن  بعلةن  اللة سعلةرضة )كةففارةت(  ناهايعتع مئهرعباندذر.  قعلغذحعدذر،  ناهايعتع مةغصعرةت  اللة  قعلعسةن، 
قعلغذحعدذر.  ظعش  بعلةن  هئكمةت  بعلضىحعدذر،  نةرسعنع  هةر  اللة  ظعضةثالردذر،  سعلةرنعث  اللة  بةلضعلعدع،  حعقعشنع 
هةفسة(  )يةنع  ظذ  ظعدع،  ظئيتقان  يوشذرذن  سأزنع  بعر  هةفسةضة(  )يةنع  بعرعضة  ظاياللعرعدعن  صةيغةمبةر  ؤاقتعدا  ظأز 
اللة بولسا سعرنعث ظاشكارعالنغانلعقعنع )صةيغةمبةرضة( بعلدىرضةن حاغدا، ظذ )يةنع  ظذنع )ظاظعشةضة( ظئيتعص قويغان، 
صةيغةمبةر( ظذنعثغا )هةفسةضة( ظذ )يةنع هةفسة( ظاشكارعالص قويغان سأزلةرنعث بةزعسعنع ظئيتتع )يةنع يىزعضة سالدع(. 
بةزعسعنع ظئيتمعدع )يةنع يىزعضة سالمعدع(. صةيغةمبةر ظذنعثغا سعرنع ظاشكارعالص قويغانلعقعنع ظئيتقان حاغدا، ظذ )يةنع 
هةفسة(: »بذنع ساثا كعم خةؤةر قعلدع؟« دئدع، صةيغةمبةر: »ماثا )بذنع( هةممعنع بعلعص تذرغذحع، هةممعدعن تولذق 
خةؤةردار اللة خةؤةر قعلدع« دئدع. ظةضةر )ظاظعشة، هةفسة( ظعككعثالر اللةغا تةؤبة قعلساثالر )ظأزةثالر ظىحىن ياخشعدذر(. 

سعلةرنعث دعلعثالر )رةسذلذاللةغا ظعخالس قعلعشتعن( بذرذلذص كةتتع» دئضةن ظايةت حىشتع. 
)2(  سىرة تةهرعم ) ــــ 2 ـ ظايةتلةر. 
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جعسعملعق نةرسعنع هارام قعلعشتعن ظذ نةرسعدعن كئلعدعغان ظعشنع هارام 
قعلعش مةقسةت قعلعنعدذ. بعر ظادةم مةسعلةن: بذ كعيعم ماثا هارام دئضةن 
بولسا، بذنعثدعن ماثا بذ كعيعمنع كعيعش هارام دئضةن سأز مةقسةت قعلعنعدذ. 
شذنعث ظىحىن ظذ ظادةم ظةضةر ظذ كعيعمنع كةيضةن بولسا، ظذ قةسعمعنع بذزغان 
هئسابلعنعدذ. لئكعن ظذ، ظةضةر >بذ كعيعم ماثا هارام< دئضةن سأزنع ظذنع 
كعيعشتعن باشقا بعر ظعشنع مةقسةت قعلعص دئضةن بولسا، ظذ ظادةم بذ هالدا 

ظذنع كعيعش بعلةن قةسعمعنع بذزغان هئسابالنمايدذ.
هارام  ماثا  صذلالر  بذ  تذرذص:  كأرسعتعص  صذلالرنع  قولعدعكع  ظادةم  بعر 
دئضةن بولسا، )ظذ قةسةم قعلغان بولعدذ(. شذثا ظةضةر ظذ ظادةم شذ صذلالرغا 
بعر نةرسة ظالسا، قةسعمعنع بذزغان هئسابلعنعدذ. ظذ ظادةم ظةضةر ظذ صذلالرنع 
سةدعقة قعلغان ياكع بعرسعضة سوؤغا قعلغان بولسا، ظذ ظادةم ظأرص ـ ظادةتنعث 
هأكمع بويعحة قةسعمعنع بذزغان هئسابالنمايدذ. شذنعثدةك يةنة ظذظادةم ظذ 
هئسابالنمايدذ.  بذزغان  قةسعمعنع  بولسعمذ  قعلغان  ظادا  قةرزعنع  بعلةن  صذل 
صذل دئضةن مذظةييةن بعر ظعش ظىحىن ظعشلعتعشكة خاس قعلعنمايدذ. شذثا 
بعر ظادةم ظأزعضة هارام قعلغان صذلنع باشقعالرغا هةدعية قعلعص بةرسة ياكع 
كةتمةيدذ.  بذزذلذص  قةسعمع  ظذنعث  بعلةن  قعلمعشع  بذ  قعلسا،  ظذنع سةدعقة 
حىنكع ظذنعث صذلنع ظأزعضة هارام قعلعشتعن صذلدعن ظأزعنعث صايدعلعنعشعث 

هاراملعقع مةقسةت قعلعنعدذ.)1(
هارام  ظأزةمضة  سئنع  ياكع  هارام  ماثا  سةن  ظئرعضة:  ظايال  بعر  ظةضةر 
ظأتكىزىش  مذناسعؤةت  جعنسعي  ظةرنعث  ظايال  ظذ  ظاندعن  دئضةن  قعلدعم، 
تةلعؤعضة ظأز رازعلعقع بعلةن ماقذل بولذص ظذنعث بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت 
بعلةن  ظذنعث  ظةر  بولمعسعمذ  ماقذل  تةلعؤعضة  ظةرنعث  ظذ  ياكع  ظأتكىزضةن 
مةجبذرع جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةن بولسا، بذ هالدا ظذ ظايالغا كةففارةت 

بئرعش الزعم بولعدذ. 
هاالل  تاظاالنعث  اهلل  ياكع  هارام  ماثا  هاالل  بارلعق  ظادةم:  بعر  ظةضةر 
نةرسعلعرع ماثا هارام ياكع ماثا )هاالل نةرسعلةرنع( هارام قعلعش الزعم 
بولسذن، دئضةن بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةمنعث ظايالع يئنعشعش ظىحىن قايتا 
نعكاه كئرةك بولعدعغان بعر تاالق بولذص كئتعدذ. حىنكع كعشعلةر ظذ سأزنع 

))(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 63 ـ بةت.
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ظادةتتة تاالق دةص قارايدذ. بعز بذ هةقتة تاالقنعث بايانعدا توختذلذص ظأتكةن 
ظعدذق. ظةضةر ظذ ظادةم: مةن بذ سأزعم بعلةن )تاالقنع ظةمةس( باشقا بعر 
نةرسعنع مةقسةت قعلغان ظعدعم دئسة، قازع ظذنعثغا ظعشةنسة بولمايدذ. ظذ 
بذ،  ظعشعنعلعدذ.  ظاالقعدة  ظارعسعدعكع  تاظاالنعث  اهلل  بعلةن  ظذنعث  ظادةمضة 

ظةضةر ظذ ظادةم ظايالع بار ظادةم بولسا، ظةهؤال شذنداق بولعدذ.
قةسةمنع  مةزكذر  ظادةم  ظذ  ظةضةر  بولسا،  ظادةم  يوق  ظايالع  ظذ،  ظةمما 
ظأتىص كةتكةن بعر ظعش ظىحىن يالغاندعن ظعحكةن بولسا)1(، بذ هالدا ظذنعثغا 
هئحقانداق كةففارةت بئرعش الزعم ظةمةس. ظةضةر ظذ ظادةم قةسةمنع كةلضىسعدة 
كئلعدعغان بعر ظعش هةققعدة ظعحكةن، ظاندعن ظذ ظعشنع قعلغان بولسا، بذ 

هالدا ظذنعثغا كةففارةت بئرعشكة توغرا كئلعدذ. 
بعر ظادةم بعر بألىك ظادةملةرضة: سعلةرنعث سأزلعرعثلةر ياكع صئقعرلةرنعث 
سأزلعرع ياكع قةشقةر شةهرعدعكع ظادةملةرنعث سأزلعرع ماثا هارام ياكع بذ 
ناننع يئيعش ماثا هارام دئضةن بولسا، مةزكذر ظعشالرنعث بعر قعسمعنعث يىز 
بئرعشع بعلةن ظذ ظادةمنعث قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ)2(. حىنكع بعر نةرسعنع 
هارام قعلغان ؤاقتعدا، هاراملعق ظذ نةرسعنعث هةر بعر صارحعسعنع ظأز ظعحعضة 

ظالعدذ.
ظةمما ظةضةر ظذ ظادةم: اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، مةن سعلةرضة 
ضةص قعلمايمةن ياكع بذ ناننع يئمةيمةن دئضةن بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةم هةتتا ظذ 

ظعشنعث هةممعسع ؤذجذدقا حعقمعغعحة قةسعمعنع بذزغان هئسابالنمايدذ))(.
بذ ناننع يئيعش ماثا هارام، دئضةن سأز بعلةن بذ ناننع يئمةيمةن، دئضةن 
سأزنعث ظارعسعدعكع صةرق بولسا، ظذ ظادةم: بذ ناننع يئمةيمةن، دئضةن ؤاقتعدا 
ظذ  شذثا  هئسابلعنعدذ.  قعلغان  هارام  يئيعشنع  هةممعسعنع  ناننعث  ظأزعضة 
نان  بولمايدذ. حىنكع  بذزغان  قةسعمعنع  بعلةن  يئيعش  قعسمعنع  بعر  ناننعث 
دئضةن سأز ظذ نةرسعنعث بعر صىتىن ضةؤدعسع ظىحىن قويذلغان بعر ظعسعمدذر. 
شذثا شذنداق دةص قةسةم قعلغان ظادةم تاكع ظذنعث هةممعسعنع يئمعضعحة، 

))(  يةنع بولمعغان بعر ظعشنع بولغان دةص يالغان قةسةم قعلغان بولسا. ت.  
)2(  يةنع ظذ ظادةمضة مةزكذر كعشعلةرنعث ظعحعدعن بعر ـ ظعككع ظادةمنعث ضةص قعلعشع بعلةن ياكع ظذ ظادةمنعث ناندعن 

ظازراقال يئيعشع بعلةن ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ. ت.
)3(  يةنع ظذ ظادةمنعث قةسعمع هةتتا ظذالرنعث هةممعسعضة ضةص قعلمعغىحة ياكع ناننعث هةممعسعنع يئمعضىحة بذزذلذص كةتمةيدذ. 

ت.
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ظةمما  يئضةن هئسابالنمايدذ.  ناننع  بعلةن  يئيعش  بعر قعسمعنع  بةزع  ظذنعث 
بذ ناننع يئيعش ماثا هارام دئضةن ؤاقتعدا، نان ظذ ظادةمضة خذددع )توثغذز 
بولعدذ.  ظوخشاش  نةرسعضة  هارام  ظةسلع(  ظوخشاش  هاراققا  ياكع  ضأشعضة 
يةنع هاراملعق ناننعث ظأزعضة قارعتعلعدذ. شذثا )خذددع هاراقتعنمذ ظازراق 
ظعحعش هارام بولغعنعدةك( ناندعنمذ ظازراقال يئيعش هارامدذر. )شذنعث ظىحىن 

ناندعن ظازراق يئيعش بعلةن قةسةم بذزذلذص كئتعدذ.()1(
قةسةم  ظعحمةسلعككة  ياكع  يئمةسلعككة  نةرسعنع  بعر  مذظةييةن  ظادةم  بعر 
قعلغان بولسا، ظةضةر ظذ نةرسة بعر ظورذندعال ظولتذرذص يئيعلعص بولعدعغان ياكع 
ظذ  قةسةم  هالدا  بذ  بولسا،  نةرسة  بولعدعغان  ظئحعلعص  قئتعمدعال  بعر  كأتىرىص 
ظذ  قةسعمع  ظادةمنعث  ظذ  شذثا  ظالعدذ.  ظعحعضة  ظأز  صىتىنعنع  بعر  نةرسعنعث 
نةرسعنعث بعر قعسمعنع يئيعش ياكع ظعحعش بعلةن بذزذلذص كةتمةيدذ. )حىنكع بذ 
قةسةمدعن بولغان مةقسةت ظذ نةرسعنعث هةممعسعنع يئيعشتعن باش تارتعشتعن 
ظعبارةتتذر. شذثا ظذ نةرسعنعث بعر قعسمعنع يئيعش بعلةن قةسةم بذزذلمايدذ(. 
ظةضةر ظذ نةرسة )بعر ظورذندعال ظولتذرذص يئيعلعص بولعدعغان ياكع كأتىرىص بعر 
قئتعمدعال ظئحعلعص بولعدعغان نةرسة بولمعسا، ظذ نةرسعنعث ظاز بعر قعسمعنع 
يئيعش بعلةن قةسةم بذزذلذص كئتعدذ.( حىنكع بذ قةسةمدعن بولغان مةقسةت ظذ 
نةرسعنعث هةممعسعنع يئيعشتعن ظةمةس ظذنع يئيعشتعن باش تارتعشتذر. )شذثا 

ظذ نةرسعنعث ظاز بعر قعسمعنع يئيعش بعلةن ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ(.
بعر ظادةم: مةن بذ ظعككع قوينعث سىتىنع ظعحمةيمةن، دةص قةسةم قعلغان 
بولسا، ظذ ظادةمنعث قةسعمعنعث بذزذلذص كئتعشع ظىحىن ظذنعث ظعككع قوينعث 
هةر بعرعنعث سىتىدعن ظازراقتعنال ظعحعشع الزعم. قةسةمنعث بذزذلذص كئتعشع 
حىنكع  ظةمةس.  الزعم  ظئحعشع  هةممعسعنع  سىتىنعث  قوينعث  بعر  هةر  ظىحىن 
ظذ ظادةمنعث قةسةمدعن بولغان مةقسعتع ظعككع قوينعث سىتىنعث هةممعسعنع 

ظئحعش ظةمةس.
ظاندعن  قعلغان،  قةسةم  دةص  يئمةيمةن،  يئغعنع  توثنعث  بذ  ظادةم:  بعر 
توثنعث  ظذ  حىنكع  كئتعدذ.  بذزذلذص  قةسعمع  بولسا،  يئضةن  ظازراق  ظذنعثدعن 
يئغعنعث هةممعسعنع بعر ظورذندا ظولتذرذصال يةص بولذش مذمكعن ظةمةس. )شذثا 
ظذنعثدعن ظازراق يئيعش بعلةنمذ قةسةم بذزذلذص كئتعدذ(. ظةضةر شذ يةردة بازار 

))(  »رةددذلمذهتار«.
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بولغان ؤة ظذ توثنعث يئغعنعث بعر قعسمعنع ساتقان بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةمنعث 
قةسعمع بذزذلذص كةتمةيدذ. حىنكع ظذ توثنعث يئغعنعث هةممعسعنع بعر قئتعمدعال 

ساتقعلع بولعدذ)1(.
بعر ظادةم: مةن بذ ظانارنع يئمةيمةن، دةص قةسةم قعلغان ظاندعن ظذنعث بعر 
ياكع ظعككع دانة ظذرذغدعن باشقا هةممة ظذرذغلعرعنع يئضةن بولسا، ظعهتعهسان 
قاظعدعسعضة ظاساسةن ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ. حىنكع بعر ياكع ظعككع 
دانة ظذرذغ هئحقانداق ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ. حىنكع ظأرص ـ ظادةتتة بعر ظانارنعث 
بعر  ظادةم  يئضةن  ظذرذغلعرعنع  هةممة  باشقا  ظذرذغعدعن  دانة  ظعككع  ياكع  بعر 

ظانارنعث هةممعسعنع يئدع، دةص قارعلعدذ. 
ظانارنعث  ظذ  ظادةم  قعلغان  قةسةم  دةص  يئمةيمةن،  ظانارنع  بذ  مةن  ظةضةر 
قويذص  تاشالص  يئمةي  كأصرةك  ظذنعثدعن  ياكع  بعرعنع  ظىحتعن  ياكع  يئرعمعنع 
حىنكع  كةتمةيدذ.  بذزذلذص  قةسعمع  ظذنعث  هالدا  بذ  بولسا،  يئضةن  قالغعنعنع 
بعر ظاناردعن شذ معقداردا يئمةي تاشالص قويغان ظادةم ظذنعث هةممعسعنع يئضةن 

هئسابالنمايدذ.
نةرسعنعث  بعر  ظعحعلعدعغان  ؤة  تئتعمايمةن  تةمعنع  تاماقنعث  ظادةم:  بعر 
ظعككعسعنعث  ظذ  ظادةمنعث  ظذ  بولسا،  قعلغان  قةسةم  دةص  تئتعمايمةن،  تةمعنع 
بعرعنعث تةمعنع تئتعش بعلةن قةسعمع بذزذلعدذ. شذنعثدةك يةنة بعر ظادةم: مةن 
صاالنع ؤة صاالنعغا ضةص قعلمايمةن، دةص قةسةم قعلغان ظاندعن ظذ ظعككعسعنعث 
بعرعضة ضةص قعلغان بولسا، بذ هالدعمذ ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ. ظةمما 
دةص  تئتعمايمةن،  تةمعنع  نةرسعنعث  بعر  ظعحعلعدعغان  ؤة  تاماقنعث  ظادةم:  بعر 
قةسةم قعلغان ظاندعن ظذ ظعككع نةرسعنعث بعرعنعث تةمعنع تئتعدعغان بولسا، 
بذ هالدا ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كةتمةيدذ. بذ قةسةم بعلةن تاماقنعث تةمعنع 
قعلغان  دةص  تئتعمايمةن،  تةمعنع  نةرسعنعث  بعر  ظعحعلعدعغان  ؤة  تئتعمايمةن 
))(  بعز يذقعرعدا: ظةضةر بعر نةرسة بعر ظورذندعال ظولتذرذص يئيعلعص بولعدعغان ياكع كأتىرىص بعر قئتعمدعال ظئحعلعص 
ظادةم ظذ  قعلغان  ظالعدذ. شذثا قةسةم  ظعحعضة  ظأز  صىتىنعنع  بعر  نةرسعنعث  ظذ  بذ هالدا قةسةم  بولسا،  نةرسة  بولعدعغان 
نةرسعنعث بعر قعسمعنع يئيعش ياكع ظعحعش بعلةن قةسعمع بذزذلذص كةتمةيدذ. حىنكع بذ قةسةمدعن بولغان مةقسةت ظذ 
نةرسعنعث هةممعسعنع يئيعشتعن باش تارتعشتذر. شذثا ظذ نةرسعنعث بعر قعسمعنع يئيعش بعلةن قةسةم بذزذلمايدذ. ظةضةر 
ظذ نةرسة بعر ظورذندعال ظولتذرذص يئيعلعص بولعدعغان ياكع كأتىرىص بعر قئتعمدعال ظئحعلعص بولعدعغان نةرسة بولمعسا، 
ظذ نةرسعنعث ظاز بعر قعسمعنع يئيعش بعلةن قةسةم بذزذلذص كئتعدذ. حىنكع بذ قةسةمدعن بولغان مةقسةت ظذ نةرسعنعث 
معسالدا  بذ  ظوخشاش  شذنعثغا  ظوتتذق.  قعلعص  بايان  دةص  تارتعشتذر،  باش  يئيعشتعن  ظذنع  ظةمةس  يئيعش  هةممعسعنع 
بذزذلذص  قةسعمع  ظذنعث  بعلةن  يئيعش  ظازراق  ظذنعثدعن  شذثا  بواللمايدذ.  يةص  هةممعسعنع  ياغنعث  توث  بعر  ظادةم  بعر 
كئتعدذ. ظةمما بعر توث ياغنعث هةممعسعنع بعر قئتعمدعال سئتعش مذمكعن. شذثا قةسةم قعلغان ظادةم ظذنعث هةممعسعنع 

ساتقذمعغذحة ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كةتمةيدذ. ت.

ھاالل نەرسىنى ھارام، دەپ قاراشنىڭ بايانىھاالل نەرسىنى ھارام، دەپ قاراشنىڭ بايانى



قةسةمنعث ظارعسعدعكع صةرق بولسا، قةسةمنع تاماقنعث تةمعنع تئتعمايمةن ؤة 
قةسةم  ؤاقتعدا،  قعلغان  دةص  تئتعمايمةن،  تةمعنع  نةرسعنعث  بعر  ظعحعلعدعغان 
ظعككع قئتعم قعلعنغان هئسابلعنعدذ. )يةنع تاماقنعث تةمعنع تئتعمايمةن، دةص 
بعر قةسةم ؤة ظعحعلعدعغان بعر نةرسعنعث تةمعنع تئتعمايمةن، دةص بعر قةسةم 
بعرعنعث تةمعنع تئتعش  بولعدذ. شذنعث ظىحىن ظذ ظعككع نةرسعنعث  قعلعنغان 

بعلةن قةسةم بذزذلذص كئتعدذ. ظةمما يةنة بعر قةسةم ظذنداق بولمايدذ.( 
بعر ظادةم: مةن صاالنعغا قارعمايمةن، دةص قةسةم قعلغان ظاندعن ظذنعث قولعنع 
بذزذلذص  قةسعمع  ظذنعث  بولسا،  قالغان  كأرىص  كأكذلعسعنع  ياكع  صذتذنع  ياكع 
كةتمعضةن بولعدذ. ظةضةر شذنداق دةص قةسةم قعلغان ظادةم ظذ ظادةمنعث بئشعنع 
ياكع ضةذدعسعنع ياكع قورسذقعنع كأرىص قالسا، ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ. 
ظةضةر شذنداق دةص قةسةم قعلغان ظادةم ظذ ظادةمضة كأرضةن بولسا، ضةرحة ظذنع 
بذزذلذص  قةسعمعنع  )يةنع  هئسابلعنعدذ  كأرضةن  ظادةمنع  ظذ  تونذيالمعسعمذ 

كئتعدذ(.
ظذ  ظاندعن  قعلغان  قةسةم  دةص  كأرمةيمةن،  ظايالنع  صاالنع  مةن  ظادةم:  بعر 
ظايالنع ظولتذرذص تذرذؤاتقان هالةتتة ياكع يىزعنع ياصقان هالةتتة كأرضةن بولسا، 
ظذنع كأرضةن هئسابلعنعدذ. ظةمما ظذ ظادةم: >مةن صاالنع ظايالنع كأرمةيمةن< دةص 
يىزعنع كأرمةيمةن، دئضةننع مةقسةت قعلغان  صةقةت ظذنعث  قعلغان قةسعمعدعن 
بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةمنعث ظذ ظايالنع يىزع يئصعلغان هالعتعدة كأرىش بعلةن 
ظةينةكنعث  ظذنع  ظادةم  ظذ  ظةضةر  يةنة  شذنعثدةك  كةتمةيدذ.  بذزذلذص  قةسعمع 
بذ  بولسا،  تونذغان  يىزعنع  ؤة  كأرضةن  ظارقعسعدعن  صةردعنعث  ياكع  سعرتعدعن 
هالدعمذ ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم ظذنع ظةينةكتعن كأرضةن 

بولسا، بذ هالدا ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كةتمةيدذ.)1(

قةسةمنعث كةينعدعن >اهلل خالعسا< دئضةن ضةصنع قعلعشنعث 
هأكمع

قةسةمنعث كةينعدعنال >اهلل خالعسا< دئيعش قةسةمنع بعكار قعلعؤاتعدذ. 
ظةتة  مةن  قعلعمةنكع،  قةسةم  بعلةن  نامع  نعث  اهلل  ظادةم:  بعر  مةسعلةن 

))(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 95 ـ بةت.
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كئلعمةن، دئضةن ؤة كةينعدعنال >اهلل خالعسا< دئضةن ؤة ظةتعسع كئلةلمعضةن 
بولسا، بذ هالدا ظذنعثغا كةففارةت بئرعش الزعم بولمايدذ. هةر قانداق ظعشنع 
قعلغان ؤاقتعدا، اهلل خالعسا دئضةن ضةصنع قعلعش هةققعدة اهلل تاظاال مذنداق 
حوقذم  ظعشنع  ظذ  »ظةتة  بولساث،  قعلماقحع  ظعشنع  بعرةر  »سةن  دئدع: 
قعلعمةن« دئمةي. »خذدا خالعسا« دئضةن سأزنع قوشذص دئضعن )يةنع خذدا 
قالساث،  ظذنتذص  سأزنع(  دئضةن  خالعسا  )خذدا  دئضعن(،  قعلعمةن  خالعسا 
صةرؤةردعضارعثنع تعلغا ظالغعن ) يةنع » خذدا خالعسا« نع ظئسعثغا كةلضةندة 
ظئيتقعن( هةمدة: »صةرؤةردعضارعمنعث مئنع بذنعثدعنمذ يئقعن توغرا يولغا 
مذؤةصصةق  ظعشالرغا  تىزىك  ظةث  مئنع  دذنيايعمدا  دعنعم،  )يةنع  باشلعشعنع 
قعلعشعنع( ظىمعد قعلعمةن« دئضعن» )1( »شىبهعسعزكع، بعز ظذالرنع )يةنع 
مةككة ظاهالعسعنع( مةلذم باغنعث ظعضعلعرعنع سعنعغاندةك )قةهةتحعلعك، 
ظاحارحعلعققا دذحار قعلعش بعلةن( سعنعدذق. ظذالر )يةنع باغنعث ظعضعلعرع( 
بةرمةيلع  نةرسة  هئح  ظذالرغا  ظذقمعسذن،  )كةمبةغةللةر  مئؤعلعرعنع  ظذنعث 
دئيعشعص( سةهةردعال ظىزىؤئلعشقا قةسةم ظعحعشكةن ظعدع. ظذالر خذدا خالعسا 

دئمعضةن ظعدع» )2( 
صةيغةمبةر  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظةبذهذرةيرة 
»سذاليمان  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث 
ظةلةيهعسساالم: مةن كئحعحة توقسان ظايال بعلةن بعللة بولعمةنكع، بذالرنعث 
هةر بعرع اهلل تاظاالنعث يولعدا ظذرذش قعلعدعغان بعردعن يعضعت تذغعدذ، دئدع. 
ظةلةيهعسساالم  سذاليمان  دئدع.  دئضعن،  خالسا  تاظاال  اهلل  صةرعشتة:  ظذنعثغا 
ظاياللعرع  )كئحعسع(  ظةلةيهعسساالم  سذاليمان  ظذنذتتع.  دئيعشنع  ظذنداق 
بعلةن بعر يةردة بولدع. بذالرنعث هئحقايسعسع تذغماي صةقةت بعرسعال ناكا 
بالعدعن بعرعنع تذغدع« دئدع. ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »جئنعم 
ظعلكعدة بولغان زات اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، ظةضةر سذاليمان اهلل 
تاظاال خالعسا دئضةن بولسا، قةسعمعنع بذزغان هئسابالنمايتتع ؤة مةقسعتعضة 

ظئرعشكةن بوالتتع« دئضةن.))(  
اهلل ظعرادة قعلسا ياكع اهلل تاللعسا، دئضةن سأزلةرمذ اهلل خالعسا دئضةن 

))(  سىرة كةهف 23 ــــ 24 ـ ظايةتلةر.
)2(  سىرة قةلةم 7) ــــ 8) ـ ظايةتلةر. 

)3(  بذ هةدعسنع ظعمام بوخارع رعؤايةت قعلدع. 
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مةن  قعلعمةن،  قةسةم  بعلةن  نامع  نعث  اهلل  ظادةم:  بعر  ظوخشاشتذر.  سأزضة 
دئضةن،  خالعسا  اهلل  كةينعدعن  قعلعص  قةسةم  دةص  قعلعمةن،  ظعشنع  مذنداق 
ظاندعن قعلعمةن دئضةن ظعشعنع قعلمعغان بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةم قةسعمعنع 
بذزغان هئسابالنمايدذ. شذنعثدةك يةنة بعر ظادةم بعر ظعشنع قعلمايمةن، دةص 
قةسةم قعلعص كةينعدعن اهلل خالعسا دئضةن، ظاندعن ظذ ظعشنع قعلغان بولسا، 

بذ هالدعمذ ظذ ظادةم قةسعمعنع بذزغان هئسابالنمايدذ.
ظعشنع  مذنداق  مةن  قعلعمةنكع،  قةسةم  بعلةن  نامع  نعث  اهلل  ظادةم  بعر 
نعيعتعمنع  ظةضةر  اهلل  لئكعن  كةينعدعن،  قعلعص  قةسةم  دةص  قعلعمةن، 
ظةضةر  ياكع  ظاشكارالنسا  ماثا  ياكع  ظالماشتذرؤةتسة  ياكع  ظأزضةرتعؤةتسة 
سأزلةرنعث  بذ  بولسا،  دئضةن  تاللعسام  ياكع  قعلسام  ظعرادة  ياكع  خالعسام 

هأكمعمذ خذددع >اهلل خالعسا< دئضةن سأزضة ظوخشاشتذر.
ظايالعنع  مةيلع  بولسذن  ؤاقتعدا  قعلغان  قةسةم  مةيلع  ظالعمالر  بارلعق 
تاالق قعلغان ؤاقتعدا بولسذن >اهلل خالعسا< دئمةكحع بولغان ؤاقتعدا، >اهلل 
ياكع  قةسةمنعث  سأزنع  بذ  ؤة  دئيعشنعث  ظئغعزعدا  سأزنع  دئضةن  خالعسا< 
>اهلل  كةلدع.  بعرلعككة  ظعكةنلعكعضة  شةرت  دئيعشنعث  كةينعدعنال  تاالقنعث 
خالعسا< دئضةن سأزنع ظئغعزعدا دئمةي كأثىلدة دئيعش يئتةرلعك بولمايدذ. 
ظةضةر تعنغانلعققا ياكع يأتةلضةنلعككة ياكع تعلنعث ظئغعرلعقعغا ظوخشاش 
ظعشالرنعث سةؤةبع بعلةن >اهلل خالعسا< دئضةن سأزنع ظازراق كئحعكتىرىص 
دةص قالسا، بذنعث هئحقانداق زعيعنع يوقتذر. ظالعمالرنعث بذ بعرلعكعنع ظعبنع 

مذنزعر رعؤايةت قعلدع.)1(

قةسةمدعكع مذهعم ظعككع قاظعدة هةققعدة

ظعشلعتعص  ظارعسعدا  ظأزلعرعنعث  )كعشعلةر(  قةسةم  قاظعدة:  بعرعنحع 
كةلضةن سأزلةرنع ظاساس قعلعدذ. بذنعثدعن قةسةمنعث قذرظاندا ظعشلعتعلضةن 
قعلمايدعغانلعقعنع  ظاساس  سأزلةرنع  ظعشلعتعلضةن  لذغةتتة  ؤة  سأزلةرنع 
ظىستعدة  قوزذق  مةن  ظادةم:  بعر  مةسعلةن  ظىحىن  شذنعث  بعلعؤاالاليمعز. 
ظولتذرمايمةن، دةص قةسةم قعلغان ظاندعن تاغنعث ظىستعدة ظولتذرغان بولسا، 

))(  »فةتهذلبارع«، )) ـ توم، 602 ـ بةت.
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بذ هالدا قذرظان ظأزعنعث: »)زئمعننعث تةؤرةص كةتمةسلعكع ظىحىن( تاغالرنع 
قوزذق قعلمعدذقمذ؟» )1( ظايعتعدة تاغنع قوزذق دةص ظاتاص كةلضةن بولسعمذ 
ظذ ظادةمنعث قةسعمع بذزذلذص كةتمةيدذ. )حىنكع كعشعلةر تاغنع قوزذق دةص 

ظاتعمايدذ.(
ظاندعن  قعلغان  قةسةم  دةص  مئنمةيمةن،  جانؤارغا  بعر  مةن  ظادةم:  بعر 
ظعنسانغا مئنضةن بولسا، بذ هالدا لذغةتتة ظعنسان جانؤار دةص ظاتالسعمذ ظذ 
جانؤار،  ظعنساننع  كعشعلةر  )حىنكع  كةتمةيدذ.  بذزذلذص  قةسعمع  ظادةمنعث 
دةص ظاتاشمايدذ(. ظعنساننعث جانؤار دةص ظاتعلعدعغانلعقعنع اهلل تاظاالنعث: 
بعلةن  قورسعقع  بةزعسع  ظذالرنعث  ياراتتع،  سذدعن  جانؤارنع  بعر  هةر  »اهلل 
ماثعدذ، بةزعسع ظعككع صذت بعلةن ماثعدذ، بةزعسع تأت صذت بعلةن ماثعدذ، 
اهلل خالعغان مةخلذقاتالرنع يارعتعدذ، اهلل هةقعقةتةن هةر نةرسعضة قادعردذر» 

)2( دئضةن ظايعتعدعن كأرىؤااليمعز.

ظعككعنحع قاظعدة: قةسةم مةقسةتلةرنع ظةمةس سأزلةرنع ظاساس قعلعدذ. 
بذ سأزلةردعن بعز بعرعنحع قاظعدعدة بايان قعلعص ظأتكىنىمعزدةك كعشعلةر 

ظأزلعرعنعث ظارعسعدا ظعشلعتعص كةلضةن سأزلةر مةقسةت قعلعنعدذ.
قةسةم ظاساس قعلمايدعغان مةقسةتلةر بولسا، قةسةمدة ظعشلعتعلضةن سأز 
ظعحعضة ظالمايدعغان ؤة ظذ سأزنعث تئشعدا قالغان مةقسةتلةردذر. بعر مةنانع 
ظعصادعلةش ظىحىن بعر سأز ظعشلعتعلسة، ظذ سأز كعشعلةر ظارعسعدا تونذلذص 
كةلضةن مةنانعث تئشعدعكع بعر مةقسةتكة ظةمةس ظةكسعحة كعشعلةر ظارعسعدا 
تونذلذص كةلضةن مةقسةتكة قارعتعلعدذ. شذنعث ظىحىن ظذ سأز، ظذنعث تئشعدا 
نعكاهعدا  ظادةم  بعر  مةسعلةن  بئرةلمةيدذ.  ظعصادعلةص  مةقسةتنع  بعر  قالغان 
ظةمةس بعر ظايالغا: مةن قورذنعث ظعحعضة كعرسةم سةن تاالق دئضةن بولسا، 
ظعحعضة  قورذنعث  بذ سأزدعن مةن  ؤة  بعر سأز هئسابلعنعدذ  ظئتعبارسعز  بذ 
كعرسةم سةن مئنعث نعكاهعمدا بولعسةن، دئضةن مةنانع مةقسةت قعلعش توغرا 
بولمايدذ. ظةضةر كعشعلةرنعث ظارعسعدا >مةن قورذنعث ظعحعضة كعرسةم سةن 
تاالق< دئضةن سأزدعن >مةن قورذنعث ظعحعضة كعرسةم سةن مئنعث نعكاهعمدا 
بولعسةن، دئضةن مةنا< مةقسةت قعلعنعدعغان بولسعمذ مةزكذر سأزدعن >مةن 
قورذنعث ظعحعضة كعرسةم سةن مئنعث نعكاهعمدا بولعسةن، دئضةن مةنانع< 

))(  سىرة نةبة 7 ـ ظايةت. 
)2(  سىرة نذر 45 ـ ظايةت. 
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مةقسةت قعلعش يةنة توغرا بولمايدذ. حىنكع بذ مةنا >مةن قورذنعث ظعحعضة 
كعرسةم سةن تاالق< دئضةن سأزدعن حعقمايدذ.

ظئلعص  نةرسة  بعر  صذلغا  قويذلغان  معستعن  صاالنعغا  مةن  ظادةم  بعر 
ظالتذندعن  ياكع  كأمىشتعن  صذل  ظذ  بولسا،  قعلغان  قةسةم  دةص  بةرمةيمةن، 
ظادةم  هئلعقع  ظعحكةن  قةسةم  شذثا  ظالمايدذ.  ظعحعضة  ظأز  صذلنع  قويذلغان 
نةرسة  بعر  صذلغا  قويذلغان  ظالتذندعن  ياكع  كأمىشتعن  كعشعضة  مةزكذر 
ظادةمنعث:  قعلغان  قةسةم  هئسابالنمايدذ.  بذزغان  قةسعمعنع  بةرسة،  ظئلعص 
>مةن صاالنعغا معستعن قويذلغان صذلغا بعر نةرسة ظئلعص بةرمةيمةن< دةص 
بعلةن  صذل  ياسالغان  كأمىشتعن  مةيلع  مةقسعتع  بولغان  قعلعشعدعن  قةسةم 
بولسذن مةيلع ظذنعثدعن باشقا نةرسعدعن ياسالغان صذل بعلةن بولسذن مةن 
ظذنعثغا هئحقانداق نةرسة ظئلعص بةرمةيمةن، دئيعش بولسعمذ لئكعن ظذنعث 
بذ مةقسعتع ظذنعث: >مةن صاالنعغا معستعن قويذلغان صذلغا بعر نةرسة ظئلعص 
ظأز  بذ سأز  ظذ مةقسةت  ؤة  ظعحعضة كعرمةيدذ  دئضةن سأزعنعث  بةرمةيمةن< 

ظعحعضة ظالمايدعغان بعر مةقسةتتذر.
شذنعثدةك بعر ظادةم: مةن بذ ظأينعث ظعشعكعدعن حعقعص كةتمةيمةن، دةص 
قةسةم قعلغان ظاندعن ظذ ظأينعث ظأضزعسعدعن حعقعص كةتكةن بولسا، بذ هالدعمذ 
ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كةتمةيدذ. ظذنعث >مةن بذ ظأينعث ظعشعكعدعن حعقعص 
كةتمةيمةن دةص< قعلغان قةسعمعدعن مةقسةت مةن بذ ظأينعث ظعحعدة تذرذمةن 
دئيعش  تذرعمةن  كةتمةي  حعقعص  ظعحعدعن  ظأينعث  بذ  بولسعمذ  ظأضزعدعن  ؤة 
كةتمةيمةن<  حعقعص  ظعشعكعدعن  ظأينعث  بذ  >مةن  ظذنعث:  لئكعن  بولسعمذ، 
ظأينعث  ظذنعث  )شذثا  ظالمايدذ.  ظعحعضة  ظأز  مةقسةتنع  ظذ  سأزع  دئضةن 
ظةضةر  بذ  كةتمةيدذ(.  بذزذلذص  قةسعمع  بعلةن  كئتعشع  حعقعص  ظأضزعسعدعن 
قةسةمدة ظعشلعتعلضةن سأز كعشعلةر ظارعسعدا باشقا بعر مةنانع ظعصادعلةص 

بئرعش ظىحىن ظعشلعتعلمةيدعغان بولسا، ظةهؤال شذنداق بولعدذ.
 ظةضةر قةسةمدة ظعشلعتعلضةن سأز، كعشعلةر ظارعسعدا باشقا بعر مةنانع 
ظعصادعلةص بئرعش ظىحىن ظعشلعتعلعدعغان سأز بولسا، بذ هالدا ظذ سأز شذ 
قورذسعغا  صاالنعنعث  مةن  ظادةم:  بعر  مةسعلةن  بئرعدذ.  ظعصادعلةص  مةنانع 
صذتذمنع تعقمايمةن، دةص قةسةم قعلغان بولسا، كعشعلةر ظارعسعدا >صذتذمنع 
تعقمايمةن< دئضةن سأز مةن ظذ قورذغا كعرمةيمةن، دئضةن مةنانع ظعصادعلةش 
ظىحىن ظعشلعتعلعدعغان بولغانلعقع ظىحىن بذ قةسةمدة ظذ ظادةمنعث: >مةن 
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صذتعنع  صةقةت  سأزعدعن  دئضةن  تعقمايمةن<  صذتذمنع  قورذسعغا  صاالنعنعث 
قورذنعث ظعحعضة تعقعشال مةقسةت قعلعنمايدذ. شذنعث ظىحىن ظذ ظادةم صذتعنع 
بولسا،  كعرمعضةن  ظعحعضة  قورذنعث  ظأزع  ظةمما  تعققان،  ظعحعضة  قورذنعث 
ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كةتمةيدذ. حىنكع كعشعلةر ظارعسعدا >مةن صاالنعنعث 
قورذسعغا صذتذمنع تعقمايمةن< دئضةن سأز ظةسلع مةناسعنع ظةمةس باشقا بعر 
مةنانع ظعصادعلةص بئرعدعغان هالةتكة ظايالنغاندذر. ظذ بولسعمذ مةن صاالنعنعث 

قورذسعغا كعرمةيمةن دئضةن مةنادذر.)1(  

بعر يةرضة كعرعش ؤة ظذ يةردة ظولتذرذش هةققعدة قعلعنغان 
قةسةمنعث بايانع

هأكىملةر  تأؤةندعكع  ظاساسةن  قاظعدعضة  قعلعنغان  بايان  يذقعرعدا 
حعقعرعلعدذ:

ظادةم  ظذ  ظاندعن  قعلغان  قةسةم  دةص  كعرمةيمةن،  ظأيضة  ظادةم: مةن  بعر 
ظعبادةتخانعسعغا  يةهذدعيالرنعث  ياكع  مةسحعتكة  ياكع  ظعحعضة  كةبعنعث 
حىنكع  كةتمةيدذ.  بذزذلذص  قةسعمع  ظذنعث  بولسا،  كعرضةن  حعركاؤغا  ياكع 
ظأي ظادةتتة يئتعش ظىحىن تةييارالنغان يةردذر. ظةمما كةبعضة ؤة مةسحعتكة 
تةييارالنغان  ظىحىن  ظعبادةت  ظةمةس  ظىحىن  يئتعش  بولسا،  يةرلةر  ظوخشاش 
ظالمايدعغانلعقع  ظعحعضة  ظأز  يةرلةرنع  مةزكذر  دئضةن سأز  )ظأي  يةرلةردذر. 
ظىحىن ظأيضة كعرمةيمةن، دةص قةسةم قعلغان ظادةم كةبعضة ياكع مةسحعتكة 

كعرسة، قةسعمع بذزذلذص كةتمةيدذ(.
بعر ظادةم: مةن بذ ظأيضة كعرمةيمةن، دةص قةسةم قعلغان ظاندعن ظذ ظأيضة 
ظأي يعقعلعص كئتعص خارابعلعققا ظايلعنعص كئتعص بولغاندعن كئيعن كعرضةن 
ظايلعنعص  خارابعلعققا  حىنكع  كةتمةيدذ.  بذزذلذص  قةسعمع  ظذنعث  بولسا، 
كةتكةن ظأينعث ظورنع ظأي دةص ظاتالمايدذ. حىنكع ظذ يةردة يئتعص ـ قوصقعلع 
ظأيضة  سئلعنغان  ظورنعغا  ظأينعث  ظذ  ظادةم  ظذ  ظةضةر  شذنعثدةك  بولمايدذ. 
كعرضةن بولسعمذ يةنة ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كةتمةيدذ. حىنكع ظةسلعدعكع 
ظةسلعدعكع  كئيعن  سئلعنغاندعن  ظأي  باشقا  ظورنعغا  كئتعص  يعقعلعص  ظأي 

))(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 73 ـ بةت.
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ظأينعث ظعسمعمذ قالمايدذ. 
ظادةم: مةن بعرةر قورذغعمذ كعرمةيمةن، دةص قةسةم قعلغان ظاندعن  بعر 
خارابعلعققا ظايلعنعص كةتكةن بعر قورذغا كعرضةن بولسا، ظذ ظادةم قةسعمعنع 
دةص  كعرمةيمةن،  قورذغا  بذ  مةن  ظادةم:  ظذ  ظةمما  هئسابالنمايدذ.  بذزغان 
قةسةم قعلغان ظاندعن ظذ قورذغا، قورذ يعقعلعص كئتعص خارابعلعققا ظايلعنعص 
بذزذلذص  قةسعمع  ظذنعث  هالدا  بذ  بولسا،  كعرضةن  كئيعن  بولغاندعن  كئتعص 
كئتعدذ. حىنكع >قورذ< دئضةن ظعسعم مةيلع ظةرةبلةردة بولسذن مةيلع باشقا 
ظأيضة  ظوخشاش(  ظةمما )هويلعغا  يوق،  ظأي  ظىستعدة  بولسذن  معللةتلةردة 
تةؤة يةرلةرنعمذ كأرسعتعدذ. شذثا قورذ >ظاؤات قورذ ؤة خارابعلعققا ظايالنغان 

قورذ< دةص ظاتعلعدذ.
مةن بذ قورذغا كعرمةيمةن، دةص قةسةم قعلغان ظادةم ظذ قورذنع بذزذص قايتا 
سالغاندعن كئيعن ظذنعثغا كعرضةن بولسا، ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ. 
حىنكع >قورذ< دئضةن ظعسعم بذرذنقع قورذ يعقعلعص كةتكةندعن كئيعنمذ يةنة 
قالعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم بذرذنقع قورذنعث ظورنعغا مةسحعت ياكع مذنحذخانا 
سئلعنغاندعن ياكع ظذ يةر باغحعغا ظايالندذرذلغاندعن كئيعن ظذ يةرضة كعرضةن 
ظورنع  قذرذنعث  حىنكع  كةتمةيدذ.  بذزذلذص  قةسعمع  ظذنعث  هالدا  بذ  بولسا، 
مةسحعتكة ياكع مذنحعغا ياكع باغحعغا ظايالندذرذلغاندعن كئيعن ظذ يةرنعث 

بذرذنقع >قورذ< دئضةن ظعسمع ظأزضعرعدذ.)1(
بعر ظادةم: مةن صاالنعنعث ظأيعضة كعرمةيمةن، دةص قةسةم قعلغان بولسا، 
بولسذن  ظأيع  ظأزعنعث  ظذنعث  مةيلع  ظادةمنعث  هئلعقع  ظادةم  قعلغان  قةسةم 
سوراص  باشقعالردعن  مةيلع  بولسذن  ظأيع  ظولتذرغان  ظئلعص  ظعجارعضة  مةيلع 
ظولتذرذص تذرغان ظأيع بولسذن ظذ ظادةم ظولتذرذص تذرغان ظأيضة كعرةلمةيدذ. 
)ظةضةر قةسةم قعلغان ظادةم مةيلع قانداق ظأي بولسا بولسذن هئلعقع ظادةم 
هئلعقع  ظأي  كئتعدذ(.  بذزذلذص  قةسعمع  ظذنعث  كعرسة،  ظأيضة  ظولتذرؤاتقان 
ظادةم ظعضة بولذص ظولتذرؤاتقان ظأي بولذش الزعم. ظةضةر ظأي هئلعقع ظادةم 
ظعضة بولذص ظةمةس باشقعالرغا ظةضعشعص ظولتذرؤاتقان ظأي بولسا، بذ هالدا 
قةسةم قعلغان ظادةمنعث هئلعقع ظادةم ظولتذرؤاتقان ظأيضة كعرعش بعلةن ظذنعث 

قةسعمع بذزذلذص كةتمةيدذ)2(.
))(  »ظةلهعداية«، 2 ـ توم، 77 ـ بةت.

)2(  مةسعلةن: بعر ظادةم: مةن سةمةت ظولتذرؤاتقان ظأيضة كعرمةيمةن، دةص قةسةم قعلغان بولسا، ظذ ظادةم سةمةت ظولتذرؤاتقان 
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بعر ظادةم: مةن صاالنع ظايالنعث قورذسعغا كعرمةيمةن، دةص قةسةم قعلغان 
ظاندعن ظذنعث قورذسعغا كعرضةن ؤة ظذ ظايالنعث ظئرعمذ شذ قورذدا ظولتذرعدعغان 
بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةم قةسعمعنع بذزغان هئسابالنمايدذ. حىنكع قورذ ظةرضة 
قورذدا  باشقا  ـ  باشقا  ظئرع  ظذنعث  بعلةن  ظايال  )ظةضةر  بئرعلعدذ.  نعسبةت 
ظولتذرعدعغان ظاندعن قةسةم قعلغان هئلعقع ظادةم ظايال ظولتذرعدعغان قورذغا 

كعرضةن بولسا، بذ هالدا ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ(.)1( 
بولسا،  قعلغان  قةسةم  دةص  كعرمةيمةن،  مةسحعتكة  بذ  مةن  ظادةم:  بعر 
مةسحعتنعث ظورنع قعيامةت كىنعضة قةدةر مةسحعت سىصىتعدة قالعدعغانلعقع 
ظىحىن ظذ ظادةم ظذ يةرضة قانداق شةكعلدة كعرسة كعرسذن، ظذنعث قةسعمع 
قورذ  ظورنعغا  ظذنعث  تارتعؤئلعص  مةسحعت  ظذ  مةسعلةن:  كئتعدذ.  بذزذلذص 
ياكع قاؤاقخانا سئلعنغان ظاندعن قةسةم ظعحكةن هئلعقع ظادةم مةسحعتنعث 
ظورنعغا سئلعنغان قورذغا ياكع قاؤاقخانعغا كعرضةن بولسا، ظذنعث قةسعمع 
بذزذلذص كئتعدذ. حىنكع ظذ يةر )تاكع قعيامةت كىنعضة قةدةر( مةسحعتنعث 
هأكمعدة قئلعص قالعدذ. شذنعث ظىحىن مةسحعتنعث ظورنعغا سئلعنغان قذروغا 
كعرعشع  ظايالالرنعث  نعفاسدار  ؤة  هةيزدار  جذنذصالرنعث،  قاؤاقخانعغا  ياكع 

هارامدذر.)2(
بعر ظادةم: مةن صاالنعنعث بذ ظأيضة كعرعشعضة رذخسةت قعلمايمةن، دةص 
قةسةم قعلغان بولسا، ظةضةر ظأي قةسةم ظعحكةن هئلعقع ظادةمنعث ظأيع بولسا، 
ظادةمنعث هئلعقع ظأيضة كعرعشعنع  ظذنعث قةسةمدة تذرذشعنعث شةرتع، ظذ 
ظعمكانعيعتعنعث يئتعشعحة سأزع ؤة ظةمةلعيعتع بعلةن تذسذشع الزعم. ظةضةر 
كعرعشعنع  ظأيضة  هئلعقع  ظادةمنعث  ظذ  ظادةم  ظعحكةن  قةسةم  دةص  شذنداق 
صةقةت سأزع بعلةن توسذص ظةمما ظةمةلعيعتع بعلةن توسمعغان )يةنع ظذ ظادةم 
هئلعقع ظأيضة كعرمةكحع بولغاندا ظذنعث ظالدعنع توسمعغان(، ظذ ظادةم هئلعقع 
ظأيضة كعرضةن بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةمنعث قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ. ظةضةر 
قالغذدةك  توسذص  كعرعشعنع  ظأيضة  ظادةمنعث  ظذ  ظادةمنعث  ظعحكةن  قةسةم 
ظأي مةيلع ظأزعنعث ظأيع بولسذن مةيلع ظعجارعضة ظئلعص ظولتذرؤاتقان ظأي بولسذن سةمةت ظولتذرؤاتقان هةر قانداق ظأيضة 
كعرةلمةيدذ. ظةضةر ظذ ظادةم سةمةت ظولتذرؤاتقان ظأيضة كعرسة، ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ. ظأي سةمةت ظعضة بولذص 
ظولتذرؤاتقان ظأي بولذش الزعم. ظةمما ظأي سةمةت ظذنعثغا ظأزع ظعضة بولذص ظةمةس باشقعالرغا ظةضعشعص ظولتذرؤاتقان ظأي 

بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةمنعث سةمةت ظولتذرؤاتقان ظأيضة كعرعشع بعلةن ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كةتمةيدذ. ت. 
))(  >ظةددذررذلمذختار<، 3 ـ توم، 38) ـ بةت. 
)2(  >ظةددذررذلمذختار<، 3 ـ توم، 75 ـ بةت. 
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كىحع بولمعسا، ظذنعث قةسةمدة تذرذشع ظىحىن ظذ ظادةمنعث هئلعقع ظأيضة 
كعرعشعنع صةقةت سأزع بعلةن توسذشع يئتةرلعكتذر. شذنعث ظىحىن ظذ ظادةم 
هئلعقع ظأيضة كعرعش ظىحىن ماثغاندا، قةسةم ظعحكةن ظادةم ظذنعث ظالدعنع 
توسمعغان ؤة ظذ ظادةم ظأينعث ظعحعضة كعرضةن بولسا، قةسةم ظعحكةن ظادةمنعث 

قةسعمع بذزذلذص كةتمةيدذ.
بولذص  تاالق  ظايالعم  كعرضىزسةم،  ظأيعمضة  ظةهمةدنع  مةن  ظادةم:  بعر 
ظادةمنعث  ظعحكةن  قةسةم  هالدا  بذ  بولسا،  قعلغان(  )قةسةم  دةص  كةتسذن، 
قعلغان  قةسةم  دةص  شذنداق  ظةهمةدنعث  كئتعشع،  بولذص  تاالق  ظايالعنعث 
باغلعقتذر. يةنع  بعلةن كعرعشعضة  ظادةمنعث ظأيعضة، شذ ظادةمنعث بذيرذقع 
شذنداق دةص قةسةم ظعحكةن ظادةم ظةهمةدنع: ظأيعمضة كعرضعن، دةص بذيرذغان 
بولذص  تاالق  ظايالع  ظادةمنعث  ظذ  بولسا، )بذ هالدا  ظةهمةد كعرضةن  ظاندعن 
ظىحىن  بذيرذغانلعقع  كعرعشكة  ظأيضة  ظةهمةدنع  ظادةم  ظذ  حىنكع  كئتعدذ(. 

ظذنع كعرضىزضةن هئسابلعنعدذ)1(.
بولذص  تاالق  ظايالعم  كعرسة،  ظأيعمضة  مئنعث  ظةهمةد  ظةضةر  ظادةم:  ظذ 
ظةهمةدنع  ظادةم مةيلع  ظذ  بذ هالدا  بولسا،  ظعحكةن(  دةص )قةسةم  كةتسذن، 
ظأيعضة  ظةهمةدنعث  مةيلع  بذيرذمعسذن  مةيلع  بذيرذسذن  كعرعشكة  ظأيعضة 
كعرضةنلعكعنع بعلسذن مةيلع بعلمعسذن ظةهمةد ظذنعث ظأيعضة كعرعش بعلةنال 
ظذنعث ظايالع تاالق بولذص كئتعدذ. حىنكع بذ يةردة ظةهمةدنعث ظأيضة كعرعش 

ظعشع ؤذجذدقا حعقتع. )شذنعث ظىحىن ظذنعث ظايالع تاالق بولذص كئتعدذ(.
ظايالعم  قويسام  يول  كعرعشكة  ظأيعمضة  ظةهمةدنع  مةن  ظةضةر  ظادةم:  ظذ 
تاالق بولذص كةتسذن، دةص قةسةم ظعحكةن بولسا، بذ هالدا ظذنعث ظايالعنعث 
تاالق بولذص كئتعشع، ظةهمةدنعث ظذ ظادةمنعث ظأيعضة، ظذ ظادةمنعث خةؤعرع 
بار تذرذص كعرعشعضة باغلعقتذر. يةنع ظةهمةد ظذ ظادةمنعث ظأيعضة كعرمةكحع 
بولغاندا، ظذ ظادةم ظةهمةدنعث ظالدعنع توسماي ظذنعث ظأيضة كعرعشعضة يول 
قويغان بولسا، بذ حاغدا ظذنعث ظايالع تاالق بولذص كئتعدذ. حىنكع قةسةمنعث 
ظذ  قويذشتذر.  يول  كعرعشكة  ظأيضة  ظةهمةدنع  بولسا،  شةرتع  بذزذلذشعنعث 
ظذنعث  تذرذص  كأرىص  بولغانلعقعنع  كعرمةكحع  ظأيضة  ظةهمةدنعث  ظادةمنعث 
بولذص  قويغانلعق  يول  كعرعشعضة  ظأيضة  ظذنعث  تذرذش،  توسماي  ظالدعنع 
))(  بذنعثدعن ظةضةر ظةهمةد ظأيضة ظذ ظادةم ظذنع ظأيضة كعرعشكة بذيرذمعسعمذ كعرضةن بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةمنعث 

ظايالعنعث تاالق بولذص كةتمةيدعغانلعقعنع كأرىؤالغعلع بولعدذ. ت. 
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هئسابلعنعدذ.
بعر ظادةم: مةن صاالنعنعث قورذسعغا صذتذمنع تعقمايمةن، دةص قةسةم قعلغان 
بولسا، ظذ ظادةمنعث قةسعمع ظذ مةيلع مئثعص كعرضةن بولسذن مةيلع ظذالغقا 
بذزذلذص  بعلةنال  كعرعشع  قورذسعغا  ظادةمنعث  ظذ  بولسذن  كعرضةن  مئنعص 
كئتعدذ. بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنىمعزدةك بعر سأز كعشعلةر ظارعسعدا 
هالةتكة  بئرعدعغان  ظعصادعلةص  مةنانع  بعر  باشقا  ظةمةس  مةناسعنع  ظةسلع 
ظايالنغان بولسا، ظذ سأزدعن )ظةسلع مةناسع ظةمةس( بعلدىرمةكحع بولغان 
شذ مةنا مةقسةت قعلعنعدذ. )شذنعث ظىحىن مةن صاالنعنعث قورذسعغا صذتذمنع 
تعقمايمةن، دةص قةسةم قعلغان ظادةم ظذ قورذغا قانداق هالةتتة كعرسة كعرسذن، 
ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ. حىنكع كعشعلةر ظارعسعدا >مةن صاالنعنعث 
قورذسعغا صذتذمنع تعقمايمةن< دئضةن سأز ظةسلع مةناسعنع ظةمةس باشقا بعر 
مةنانع ظعصادعلةص بئرعدعغان هالةتكة ظايالنغاندذر. ظذ بولسعمذ مةن صاالنعنعث 
ظةمةس  مةناسعنع  ظةسلعدعكع  ظةضةر  مةنادذر.  دئضةن  كعرمةيمةن  قورذسعغا 
باشقا بعر مةنانع ظعصادعلةص بئرعدعغان هالةتكة ظايالنغان بعر سأزنعث يئنعدا، 
مةناسع  ظةسلعدعكع  ظةمةس  مةناسع  ظأزضةرضةن  كئيعن  ظذنعث  سأزدعن  ظذ 
مةقسةت قعلعنعدعغانلعقعنع ظعصادعلةص بئرعدعغان بعر ظاالمةت كةلضةن بولسا، 
قعلعنعدذ. شذنعث  ظةسلعدعكع مةناسع مةقسةت  ظذنعث  ظذ سأزدعن  بذ هالدا 
ظىحىن بعر ظادةم ظايالعغا: ظةضةر سةن بذ شوتعغا حعقساث ياكع ظذ شوتعغا 
صذتذثنع قويساث، سةن تاالق دةص )قةسةم قعلغان( بولسا، ظذ ظايال شوتعغا 
ظادةمنعث  ظذ  بولسعمذ  حعقمعغان  ظىستىضة  لئكعن شوتعنعث  قويغان،  صذتذنع 
قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ. )يةنع ظذنعث ظايالع تاالق بولذص كئتعدذ(. حىنكع ظذ 
ظادةمنعث ظايالعغا: >ظةضةر سةن بذ شوتعغا حعقساث< دةص بولذص كةينعدعن: 
>ياكع ظذ شوتعغا صذتذثنع قويساث< دئيعشع، ظذ ظادةمنعث ظأزعنعث: >ظةضةر 
ظىستىضة  )شوتعنعث  ظايالعغا  سأزعدعن  دئضةن  حعقساث<  شوتعغا  بذ  سةن 
حعقساث دئمةكحع بولغانلعقعنع ظةمةس( شوتعغا صذتذثنع قويساث دئمةكحع 
ظايالنعث  ظذ  قةسعمع  ظذظادةمنعث  )شذثا  بئرعدذ.  ظعصادعلةص  بولغانلعقعنع 

صذتذنع شوتعغا قويذشع بعلةنال بذزذلذص كئتعدذ(.
بعلةن  قةدةر قامحا  ظألضةنضة  ظايالعغا: مةن سئنع تاكع سةن  ظادةم  بعر 
ظذرذمةن، دئضةن بولسا ظذ ظادةمنعث بذ سأزعدعن ظذنعث  ظايالعنع ناهايعتع 
قاتتعق ظذرعدعغانلعقع مةقسةت قعلعنعدذ. )يةنع بذ جىملعدعكع >ظألضةنضة 
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قةدةر< دئضةن سأزدعن ظذنعث ظةسلعدعكع مةناسع مةقسةت قعلعنمايدذ(. ظةمما 
ظذ ظادةم ظايالعغا: مةن سئنع تاكع سةن ظألضةنضة قةدةر قئلعح بعلةن ظذرذمةن 
دئضةن بولسا، بذ هالدا >بذ جىملعدعكع >ظألضةنضة قةدةر< دئضةن سأزدعن 
ظذنعث ظةسلعدعكع مةناسع مةقسةت قعلعنعدذ. حىنكع بذ جىملعدة >قئلعح< 
دئضةن سأز كةلدع. شذنعث ظىحىن ظذنعث: >ظألضةنضة قةدةر< دئضةن سأزعدعن 
ظذنعث ظةسلعدعكع مةناسع مةقسةت قعلعنعدذ. بعز يذقعرعدا قةسةمنعث )بعر 
مةناسعنع  ظةسلعدعكع  ظةمةس  مةقسةتلةرنع  تذتذلعدعغان(  كأزدة  سأزدعن 
كةلضةن  ظعشلعتعلعص  ظارعسعدا  كعشعلةر  قالماي  تاشلعنعص  ظعصادعلةشتعن 

سأزلةرنع ظاساس قعلعدعغانلعقعنع بايان قعلعص ظأتتذق.

صةقةت قةسةم ظعحكةن ؤاقعتنعث ظأزعدعال كىحضة ظعضة بولعدعغان 

قةسةمنعث بايانع

ظةضةر سةن  ظايالعغا:  تذرغان  تةييارلعنعص  ظادةم تئشعغا حعقعشقا  بعر 
تئشعغا حعقساث، سةن تاالق! دةص قةسةم قعلغان، ظاندعن ظذ ظايال تئشعغا 
شذ ؤاقعتنعث ظأزعدعال ظةمةس بعر مذددةت ظأتكةندعن كئيعن حعققان بولسا، 
>ظةضةر  ظادةمنعث:  ظذ  حىنكع  كةتمةيدذ.  بذزذلذص  قةسعمع  ظادةمنعث  ظذ 
سةن تئشعغا حعقساث، سةن تاالق! دةص قةسةم ظعحعشتعكع< مةقسعتع ظذ 
خذددع:  ظذ  حةكلةشتذر.  حعقعشنع  تئشعغا  ظأزعدة  ؤاقعتنعث  شذ  ظايالنعث 
ظةضةر سةن هازعر تئشعغا حعقساث، سةن تاالق! دئضةنلعك بولعدذ. بذ ظةضةر 
ظعحكةن  دةص  تاالق!  سةن  حعقساث،  تئشعغا  سةن  >ظةضةر  ظادةمنعث:  ظذ 
قةسعمعدعن< سةن هازعر تعشعغا حعقساث ؤة بذنعثدعن كئيعنمذ تئعشعغا 
حعقساث، سةن تاالق! دةيدعغان بعر نعيعتع بولمعسا، ظةهؤال شذنداق بولعدذ. 
ظةضةر ظذ ظادةمنعث شذنداق نعيعتع بولسا، ظذ ظايال تئشعغا بعر مذددةت 
ظأتكةندعن كئيعن حعققان بولسعمذ ظذ ظادةمنعث قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ. 

يةنع ظذ ظايال تاالق بولذص كئتعدذ.    
شذنعث ظىحىن ظالعمالر، ظةضةر سةن تئشعغا حعقساث، سةن تاالق! دةص 
قةسةم ظعحكةن ظادةمنعث قةسعمعنعث بذزذلذص كئتعشع ظىحىن ظايالنعث شذ 
ؤاقعتنعث ظأزعدعال تعشعغا حعقعشعنع شةرت قعلعدذ. حىنكع ظذ ظادةمنعث: 
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بذ قةسةمنع ظعحعشتعكع مةقسعتع ظأرص ـ ظادةتنعث قاظعدعسع بويعحة ظذ 
ـ  ظايالنعث تئشعغا حعقعشعنع حةكلةشتذر. بعز يذقعرعدا قةسةمنعث ظأرص 

ظادةتنع ظاساس قعلعدعغانلعقعنع بايان قعلدذق.
بولعدعغان  ظعضة  كىحضة  ظأزعدعال  ؤاقعتنعث  ظعحكةن  صةقةت >قةسةم  بذ 
قةسةم< دةص ظاتالدع. بذ خعلدعكع قةسةمضة بذ ظاتالغذنع ظعمام ظةبذهةنعفة 
)اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( قويغان ؤة ظذنعثغا بعرةر كعشعمذ 

قارشع حعقمعغان.)1(
بعر ظادةم قئشعدعكع ظعككعنحع بعر ظادةمنع ظأزع بعلةن تاماق يئيعشكة 
مةن  ظةضةر  ظادةم:  ظعككعنحع  حاقعرعلغان  يئيعشكة  تاماق  حاقعرغان، 
ظاندعن ظأيعضة  تاماق يئسةم صذكذنع بولذص كئتةي، دةص قةسةم ظعحكةن، 
بذزغان  قةسعمعنع  ظادةم  ظذ  هالدا  بذ  بولسا،  يئضةن  تاماق  ظأيعدة  بئرعص 
بعلةن  ظأزع  )ظذنع  ظعحعشع  قةسةم  ظادةمنعث  ظذ  حىنكع  هئسابالنمايدذ. 
بعللة تاماق يئيعشكة حاقعرغان ظادةمضة( بةرضةن جاؤابعنعث ظورنعدعدذر. 
ظادةمنعث ظعحكةن  قارعتعلعدذ. شذثا ظذ  جاؤاب دئضةن سوظالنعث ظأزعضعال 
قةسعمع ظذ حاقعرعلغان تاماققعال قارعتعلعدذ. )شذنعث ظىحىن قةسةم ظعحكةن 
بذزغان  قةسعمعنع  بعلةن  يئيعش  تاماق  باشقا  يئمةي  تاماقتعن  ظذ  ظادةم 

هئسابالنمايدذ(. 
شذنعثدةك يةنة بعر ظادةم ظعككعنحع بعر ظادةمضة: حىشلىك تاماقنع 
بعلةن  نامع  نعث  ظادةم: اهلل  ظعككعنحع  ظاندعن  دئضةن  يئضعن،  بعلةن  مةن 
ظأيعضة  ظاندعن  دئضةن  يئمةيمةن،  تاماق  قعلعمةنكع، مةن حىشلىك  قةسةم 
بئرعص حىشلىك تاماقنع خوتذن ـ بالعؤاقعلعرع بعلةن بعللة يئضةن بولسا، 
بذ هالدعمذ ظذ ظادةم قةسعمعنع بذزغان هئسابالنمايدذ. حىنكع ظذ ظادةمنعث 

ظعحكةن قةسعمع صةقةت ظذ حاقعرعلغان تاماققعال ظاالقعداردذر.
صةقةت  قةسةمنعث  بعر  ماجرا  ـ  جعدةل  ظارعسعدعكع  ظادةمنعث  ظعككع 
قةسةم ظعحكةن ؤاقعتنعث ظأزعدعال كىحضة ظعضة قةسةم بولذشعنع ظةمةلدعن 
قالدذرمايدذ. مةسعلةن بعر ظادةم ظايالعغا: ظةضةر سةن مذشذ ؤاقعتنعث ظأزعدعال 
كأرصعضة كةلمعسةث، سةن تاالق! دةص قةسةم قعلغان، ظةر ـ خوتذن ظارعسعدا 
جعدةل حعقعص قالغان ؤة بذ جعدةل ظذزذن داؤام قعلغان بولسا، ظذ ظادةمنعث 

))(  >ظةددذررذلمذختار<، 3 ـ توم، 85 ـ بةت.
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ظعحكةن قةسعمع يةنة صةقةت قةسةم ظعحكةن ؤاقعتنعث ظأزعدعال كىحضة ظعضة 
قةسةم صئتع تذرعدذ. شذثا ظذ ظايال جعدةلنع توختاتقاندعن كئيعنال كأرصعضة 
كةلضةن بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةمنعث قةسعمع بذزذلذص كةتمةيدذ. )ظةضةر 
كئيعن  ظأتكىزىؤاتقاندعن  مذددةت  بعر  بولذص  توختذتذص  جعدةلنع  ظايال 
كأرصعضة كةلضةن بولسا، بذ هالدا ظةرنعث قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ. يةنع ظذ 

ظايال تاالق بولذص كئتعدذ(.

شذنعثدةك يةنة صةرز ناماز ظىحىن تاهارةت ظئلعشمذ ياكع صةرز نامازنع 
ظوقذشمذ بعر قةسةمنعث، صةقةت قةسةم ظعحكةن ؤاقعتنعث ظأزعدعال كىحضة 
ظعضة بولعدعغان قةسةم بولذشعنع ظةمةلدعن قالدذرمايدذ. حىنكع صةرز ناماز 
ظىحىن تاهارةت ظئلعش ياكع صةرز نامازنع ظوقذش شةرعظةت ؤة ظأرص ـ ظادةت 

قوبذل قعلعدعغان سةؤةبلةردعندذر.

بولسا،  قعلغان  قةسةم  دةص  معنمةيمةن،  نةرسعضة  بعر  مةن  ظادةم:  بعر 
ظىحىن  مئنعش  ظادعتعدة  ـ  ظأرص  ظأزعنعث  كعشع  بعر  هةر  قةسةم  بذ 
ظوخشاش  ظايرذصعالنغا  ؤة  ماشعنعضة  ظعشةككة،  ظاتقا،  ظعشلعتعلعدعغان 
بعر  ظادةم  قعلغان  قةسةم  دةص  شذنداق  شذثا  قارعتعلعدذ)1(.  نةرسعلةرضة 
كةتمةيدذ.  بذزذلذص  قةسعمع  ظذنعث  بولسا،  ظأشنعسعضة مئنضةن  ظادةمنعث 
ظةضةر شذنداق دةص قةسةم ظعحكةن ظادةمنعث ظأرصـ  ظادعتعدة تأضعنع، كالعنع، 
ظادةمنعث  ظذ  بولسا،  ظعشلةتمةيدعغان  ظىحىن  مئنعش  صعلنع  ؤة  قذتازنع 
تأضعضة ياكع كالعغا ياكع قذتازغا ياكع صعلضة مئنضةنلعكع سةؤةبع بعلةن 
ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كةتمةيدذ. لئكعن ظذ ظادةم قةسةم قعلغان ؤاقتعدا 
هالدا  بذ  بولسا،  قعلغان  نعيةت  دئضةننع  مئنمةيمةن  هايؤانالرغعمذ  مذشذ 
ظةضةر  كئتعدذ.  بذزذلذص  بعلةن  مئنعش  هايؤانالرغا  مةزكذر  قةسعمع  ظذنعث 
قةسةم ظعحكةن ظادةمنعث ظأرص ـ ظادعتعدة تأضعضة ياكع صعلضة ياكع قذتازغا 
ياكع كالعغا ظوخشاش هايؤانالر مئنعش ظىحىن ظعشلعتعلعدعغان بولسا، ظذ 
ظادةمنعث شذ هايؤانغا مئنعش بعلةن قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ. حىنكع قةسةم 

ظأرص ـ ظادةتنع ظاساس قعلعدذ.
))(  يةنع مةن بعر نةرسعضة مئنمةيمةن، دةص قةسةم قعلغان ظادةم، ظذنعث ظأرص ـ ظادعتعدة مئنعش ظىحىن ظعشلعتعلعدعغان 
نةرسعضة  بعرةر  ظعشلعتعلعدعغان  ظىحىن  ظادعتعدة مئنعش  ـ  ظأرص  ظأزعنعث  ظادةم  ظذ  بولسذن،  بولسا  نةرسة  قانداق  نةرسة 

مئنسة، ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ. ت.  
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يئيعش ؤة ظعحعش هةققعدة قعلعنغان قةسةمنعث بايانع

يئيعش بولسا، يئيعلعدعغان نةرسعنع قورساققا كعرضىزىشتعن ظعبارةتتذر. 
شذنعث ظىحىن بعر ظادةم: مةن صذكذنع نةرسعنع يئمةيمةن، دةص قةسةم قعلغان، 
ظاندعن ظذ نةرسعنع ظئغعزعغا سئلعص حاينعغاندعن كئيعن تىكىرىؤاتقان بولسا، 

ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كةتمةيدذ.
شذنعثدةك يةنة ظعحعشمذ ظعحعلعدعغان نةرسعنع قورساققا كعرضىزىشتعن 
يئمةيمةن، دةص قةسةم  بذ سىتنع  ظادةم: مةن  بعر  ظعبارةتتذر. شذنعث ظىحىن 
قعلغان ظاندعن ظذنع نان بعلةن ياكع خورما بعلةن بعللة يئضةن بولسا، بذ هالدا 
ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم سىتنع باشقا بعر نةرسعضة 
بذزذلذص  قةسعمع  ظذنعث  هالدا  بذ  بولسا،  يئضةن  يالغوزال  ظارعالشتذرماي 
كةتمةيدذ. حىنكع سىتنع باشقا بعر نةرسعضة ظارعالشتذرماي يالغوزال يئيعش، 
بذ  مةن  ظادةم:  بعر  يةنة  شذنعثدةك  ظاتعلعدذ.  دةص  ظعحعش  ظةمةس  يئيعش 
هةسةلنع ياكع بذ سعركعنع يئمةيمةن، دةص قةسةم قعلغان ظاندعن ظذنع نان 
بعلةن بعللة يئضةن بولسا، بذ هالدا ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ. ظةضةر 
ظذ ظادةم ظذنع باشقا بعر نةرسعضة ظارعالشتذرماي يالغوزال يئضةن بولسا، بذ 
نةرسعضة  بعر  باشقا  ظذنع  حىنكع  كةتمةيدذ.  بذزذلذص  قةسعمع  ظذنعث  هالدا 

ظارعالشتذرماي يالغوزال يئيعش، يئيعش ظةمةس ظعحعش دةص ظاتعلعدذ.
ظذنع  ظاندعن  قعلغان  قةسةم  دةص  يئمةيمةن،  ناننع  بذ  مةن  ظادةم:  بعر 
بعلةن  سذ  قويذص  سذ  ظىستىضة  ظئزعص  )ظذندةك(  ظذنع  كئيعن  قذرذتقاندعن 
بعللة ظعحكةن بولسا، ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كةتمةيدذ. حىنكع ظذ، يئيعش 

ظةمةس ظعحعشتذر. 
بعر ظادةم: مةن سىت يئمةيمةن، دةص قةسةم ظعحكةن ظاندعن سىتتة ضىرىح 
صذشذرذص يئضةن بولسا، بذ هالدا ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كةتمةيدذ. شذنعثدةك 
يةنة شذنداق دةص قةسةم قعلغان ظادةم سىتتعن صعشالق ياساص، صعشالقنع يئضةن 
ظذ: مةن سىت  ظةضةر  كةتمةيدذ.  بذزذلذص  قةسعمع  ظذنعث  هالدعمذ  بذ  بولسا، 
يئمةيمةن، دةص قةسةم ظعحكةن ؤاقتعدا، سىتنع ؤة ظذنعثدعن ياسعلعدعغان هةر 
قانداق نةرسعنع يئمةسلعكنع نعيةت قعلغان بولسا، بذ هالدا ظذنعث قةسعمع 

سىتتعن ياسالغان صعشالقنع يئيعش بعلةنمذ بذزذلذص كئتعدذ.
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مايغا  ظاندعن  قعلغان  قةسةم  دةص  يئمةيمةن،  ماي  مةن  ظادةم:  بعر 
ظارعالشتذرذلغان تالقان يئضةن بولسا، بذ هالدا ظةضةر ظذ ظادةم تالقاننع سعقسا، 
ظذنعثدعن ماي تامحعص حىشىدعغان بولسا، ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ. 
ظةضةر تالقاندعن ماي تامحعمعغان بولسا، تالقاندا ماينعث تةمع تئتعص تذرسعمذ 

ظذنع يئيعش بعلةن ظذ ظادةمنعث قةسعمع بذزذلذص كةتمةيدذ.)1(
قةسعمع  ظذنعث  بولسا،  قعلغان  قةسةم  دةص  يئمةيمةن،  تذخذم  ظادةم:  بعر 
تذخذمنعث هةممعسعنع يةص يذتذؤاتقاندعن كئيعن بذزذلذص كئتعدذ. بعر ظادةم: 
شورعغان  دانعسعنع  ظىزىمنعث  ظاندعن  قعلغان  قةسةم  دةص  يئمةيمةن،  ظىزىم 
بولسا، بذ هالدا ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كةتمةيدذ. حىنكع شوراش ياكع يئيعش 

ؤة يا ظعحعش دةص ظاتالمايدذ.
بعر ظادةم: مةن بعر نةرسة ظعحمةيمةن، دةص قةسةم قعلغان ظاندعن مئؤعدعن 

سئقعص مئؤعنعث سىيعنع ظعحكةن بولسا، ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ.
بعر ظادةم: بعر نةرسة تئتعمايمةن، دةص قةسةم قعلغان بولسا، بذ قةسةمدعن 
صةقةت بعر نةرسة تئتعشال مةقسةت قعلعنعدذ. ظةضةر بعر ظادةم ظعككعنحع بعر 
ظادةمضة: كةل بعز بعلةن بعللة تاماق يئضعن، دئضةن ظاندعن ظذ ظادةم: مةن 
بعر نةرسة تئتعمايمةن، دةص قةسةم قعلغان بولسا، بذ قةسةمدعن )صةقةت بعر 

نةرسة تئتعشال ظةمةس( يةص ـ ظعحعش مةقسةت قعلعنعدذ.
بعر ظادةم: مةن سذ تئتعمايمةن، دةص قةسةم قعلغان ظاندعن نامازغا تاهارةت 
ظئلعش ظىحىن ظئغعزعغا سذ ظالغان بولسا، بذ هالدا ظذنعث قةسعمع بذزذلذص 
سذنع  مةقسعتع  ظئلعشتعكع  سذ  ظئغعزعغا  ظادةمنعث  ظذ  حىنكع  كةتمةيدذ. 

تئتعش ظةمةس تاهارةت ظئلعش ظىحىندذر.
بعر ظادةم: مةن بذ قويدعن هئحقانداق نةرسة يئمةيمةن، دةص قةسةم قعلغان 
ظاندعن ظذنعث سىتىدعن ياكع ظذنعث مئيعدعن يئضةن بولسا، بذ هالدا ظذنعث 
حعقعدعغان  قويدعن  سأز  دئضةن  يئيعش  حىنكع  كةتمةيدذ.  بذزذلذص  قةسعمع 
نةرسعلةرضة ظةمةس قوينعث ظأزعضة قارعتعلعدذ. شذثا ظذنعث قةسعمع قويدعن 
ظةمةس  بعلةن  يئيعش  نةرسعلةرنع  ظوخشاش  مايغا  ؤة  )سىتكة  حعقعدعغان 

بةلكع( قوينعث ضأشلعرعنع يئيعش بعلةن بذزذلذص كئتعدذ.
))(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 87 ـ بةت.

يېيىش ۋە ئىچىش ھەققىدە قىلىنغان قەسەمنىڭ بايانىيېيىش ۋە ئىچىش ھەققىدە قىلىنغان قەسەمنىڭ بايانى



541

شذ  قةدةر  بولغانغا  مذمكعن  قةسةملةردة،  ظوخشاش  بذنعثغا  ظةسلعدة 
قةسةمدة ظعشلةتكةن سأزنعث ظةسلعدعكع مةناسعغا ظةمةل قعلعشتذر. ظةضةر 
قةسةمدة ظعشلعتعلضةن سأزنعث ظةسلعدعكع مةنعسعضة ظةمةل قعلعش مذمكعن 
بولمعسا ياكع ظذ سأزدعن باشقا بعر مةنا كأزدة تذتذلعدعغانلعقعنع ظعصادعلةص 
بئرعدعغان بعر ظأرص ـ ظادةت كةلسة، بذ هالدا ظذ سأزنعث ظةسلع مةناسعغا 
ظةمةل قعلعنماي تاشالص قويذلعدذ. شذنعث ظىحىن بعر ظادةم: مةن بذ ظىزىمدعن 
ياكع  يئضةن  قذرذغعدعن  ظىزىمنعث  ظذ  ظاندعن  قعلغان  قةسةم  دةص  يئمةيمةن، 
ظذ ظىزىمنع سعقعص ظذنعث سىيعنع ظعحكةن بولسا، ظذنعث قةسعمع بذزذلذص 

كةتمةيدذ)1(. 
بعر ظادةم: مةن بذ ظذندعن يئمةيمةن، دةص قةسةم قعلغان ظاندعن ظذنعثدعن 
يئقعلغان ناننع يئضةن بولسا، ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ. حىنكع ظادةتتة 

ظذن، ظذن صئتع ظةمةس نان يئقعلعص يعيعلعدذ. 
دةرةخنعث  ظذ  ؤة  قعلغان  قةسةم  دةص  يئمةيمةن،  دةرةختعن  بذ  ظادةم:  بعر 
صذلعغا  دةرةخنعث  ظذ  قةسعمع  ظذنعث  هالدا  بذ  بولسا،  بولمعغان  مئؤعسع 
بعر  صذلعغا  ظذنعث  سئتعص  دةرةخنع  ظذ  ظادةم  ظذ  ظىحىن  شذنعث  قارعتعلعدذ. 

نةرسة ظئلعص يئسة، ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ.
ظةضةر قةسةم ظعحكةن ظادةم، ظىستعدة قةسةم ظعحعلضةن نةرسعنع قةسعمعضة 
باغالص تذرذدعغان بعر سىصةت بعلةن بعللة بايان قعلغان بولسا، ظذنعث ظذ نةرسة 
كىحكة  ظعحعدة  مذددةت  قعلغان  داؤام  سىصةت  شذ  قةسعمع  قعلغان  ظىستعدة 
ظعضة بولعدذ. ظةضةر ظذ سىصةت يوقالسا قةسةممذ ظةمةلدعن قالعدذ. شذثا بعر 
ظادةم: مةن بذ غورعدعن يئمةيمةن، دةص قةسةم قعلغان ظاندعن ظذ ظادةم ظذ غورا 
ظأرىككة ياكع ضىلةضة ظايالنغاندعن كئيعن ظذنع يئضةن بولسا، بذ هالدا ظذنعث 

قةسعمع بذزذلذص كةتمةيدذ.
ظةمما بعر ظادةم: مةن بذ كعحعك بالعغا ياكع بذ يعضعتكة ضةص قعلمايمةن، 
بالعغا ياكع ظذ يعضعتكة ظذ  دةص قةسةم قعلغان ظاندعن ظذ ظادةم ظذ كعحعك 
قعرعص كةتكةندعن كئيعن ضةص قعلغان بولسا، بذ هالدا ظذنعث قةسعمع بذزذلذص 
كئتعدذ. حىنكع ظذ ظادةم ظىستعدة قةسةم ظعحعلضةن نةرسعنع قةسعمعضة باغالص 

تذرذدعغان بعر سىصةت بعلةن بعللة بايان قعلمعدع.
))(  حىنكع، ظأرص ـ ظادةتتة ظىزىم بعلةن قذرذق ظىزىمنعث ظارعسع ظايرعلعدذ. ت. 
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شذنعثدةك يةنة بعر ظادةم: مةن بذ قوزذنع يئمةيمةن، دةص قةسةم قعلغان 
ظاندعن ظذنع ظذ حوث قوي بولذص بولغاندعن يئضةن بولسا، بذ هالدعمذ ظذنعث 
قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ. حىنكع ظذ ظادةم ظىستعدة قةسةم ظعحعلضةن نةرسعنع 

قةسعمعضة باغالص تذرذدعغان بعر سىصةت بعلةن بعللة بايان قعلمعدع.
بعر ظادةم: خورما يئمةيمةن، دةص قةسةم قعلغان ظاندعن ظذنع ظعزعص توث 

ياغ بعلةن ظارعالشتذرذص يئضةن بولسا، ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ. 
بعر ظادةم: مةن ضأش يئمةيمةن، دةص قةسةم قعلغان ظاندعن ظذ ظادةم ضأشنعث 
بذزذلذص  قةسعمع  ظذنعث  بولسا،  يئضةن  بئلعق  ياكع  ظعحكةن  شورصعسعنع 
كةتمةيدذ. ظةمما ظذ ظادةم: مةن ضأش يئمةيمةن، دةص قةسةم قعلغان ؤاقتعدا، 
قةسعمع  ظذنعث  بذ هالدا  بولسا،  قعلغان  نعيةت  دةص  يئمةيمةن،  مذشذالرنعمذ 
يىرةك  ؤة  قذيرذق  كاناي،  قئرعن،  ظادةتتة جعضةر،  ـ  ظأرص  كئتعدذ.  بذزذلذص 
قاتارلعقالر ضأش سانالمايدذ. )شذثا ضأش يئمةيمةن، دةص قةسةم قعلغان ظادةم 

مةزكذر نةرسعلةردعن يئضةن بولسا، قةسعمع بذزذلذص كةتمةيدذ(.
بعر ظادةم: مةن بذ ظذندعن يئمةيمةن، دةص قةسةم قعلغان ظاندعن ظذ ظادةم 
بولسا  يئضةن  نةرسعلةرنع  ياسالغان  ظذندعن  ظذ  ظوخشاش  نانغا  ؤة  هالؤعغا 

ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ. 
بعر ظادةم: مةن تاماق يئمةيمةن، دةص قةسةم قعلغان ظاندعن ظألىك هايؤاننع 
يئيعشكة مةجبذر بولذص قئلعص ظذنع يئضةن بولسا، ظذنعث قةسعمع بذزذلذص 
كةتمةيدذ. حىنكع ظأرص ـ ظادةتتة تاماق دئضةن سأزدعن ظادةتتة يئيعلعدعغان 

نةرسعلةر مةقسةت قعلعنعدذ.
بعر ظادةم: مةن قاينعتعص صذشذرذلغان نةرسة يئمةيمةن، دةص قةسةم قعلغان 
بولسا، ظذنعث قةسعمع سذدا قاينعتعلغان بارلعق نةرسعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ. 
)يةنع ظذ ظادةم سذدا قاينعتعص صذشذرذلغان هةر قانداق بعر نةرسعنع يئسة، 

ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ(. 
بعر ظادةم: مةن ظوتقا قاقالص صذشذرذلغان نةرسعنع يئمةيمةن، دةص قةسةم 
ظذنعث  قارعتعلعدذ. شذثا  كاؤاصقعال  صةقةت  قةسعمع  بذ  ظذنعث  بولسا،  قعلغان 
قةسعمع ظوتقا قاقالص صذشذرذلغان صعتعثضاننع ؤة )مئكع حامغذنع( يئيعش 
مذشذ  ؤاقتعدا،  قعلغان  قةسةم  ظادةم  ظذ  ظةمما  كةتمةيدذ.  بذزذلذص  بعلةن 
نةرسعلةرنعمذ يئمةيمةن، دةص نعيةت قعلغان بولسا، بذ هالدا ظذنعث قةسعمع 
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بذ نةرسعلةرنع يئيعش بعلةنمذ بذزذلذص كئتعدذ. 
بعر ظادةم: مةن مئؤة يئمةيمةن، دةص قةسةم قعلغان بولسا، ظذنعث قةسعمع 
ظالما، ظأرىك، ظىزىم ؤة ظانارغا ظوخشاش مئؤعلةرنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ. )يةنع 
ظذ ظادةمنعث قةسعمع مةزكذر مئؤعلةرنعث بعرةرسعنع يئيعش بعلةن بذزذلذص 
ؤة  تاؤذز  قةسعمع  ظادةمنعث  قعلغان  قةسةم  دةص  يئمةيمةن،  مئؤة  كئتعدذ(. 
قوغذننع ظأز ظعحعضة ظالمايدذ. )يةنع مئؤة يئمةيمةن، دةص قةسةم قعلغان ظادةم 
تاؤذز ياكع قوغذن يئضةن بولسا، ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كةتمةيدذ(. قايسع 
ـ  ظأرص  كعشعلةرنعث  يةردعكع  شذ  ظاتعلعدعغانلعقع  دةص  مئؤة  نةرسعلةرنعث 
ظادعتعضة باغلعقتذر. )يةنع ظأرص ـ ظادةتتة قايسع نةرسة مئؤة دةص قارالسا، 
مئؤة يئمةيمةن، دةص قةسةم قعلغان ظادةم شذ نةرسعنع يئسة قةسعمع بذزذلذص 

كئتعدذ(. 
بعر ظادةم: مةن هالؤا يئمةيمةن، دةص قةسةم قعلغان بولسا، ظذ ظادةمنعث 
قةسعمع شئكةر، قوي مئيع ؤة ظذن قاتارلعقالردعن ياسالغان بعرةر نةرسعنع 

يئيعش بعلةن بذزذلذص كئتعدذ.
مةن  بعرع:  يةنة  قعلغان،  قةسةم  دةص  يئمةيمةن،  ضأش  مةن  ظادةم:  بعر 
صعياز يئمةيمةن، دةص قةسةم قعلغان ؤة ظىحىنحعسع: مةن قارامذح يئمةيمةن، 
دةص قةسةم قعلغان، ظاندعن ظذالر ضأشنع، صعيازنع ؤة قارامذحنع بعر قازانغا 
يئمةيمةن،  قارامذح  مةن  ظعحعدعن  ظذالرنعث  بولسا،  يئضةن  صذشذرذص  تاشالص 
كةتمةيدذ. مةن  بذزذلذص  قةسعمع  باشقعسعنعث  ظادةمنعث  قعلغان  قةسةم  دةص 
كئتعدذ.  بذزذلذص  قةسعمع  ظادةمنعث  قعلغان  قةسةم  دةص  يئمةيمةن،  قارامذح 
حىنكع قارامذح دئضةن ظادةتتة يالغذز يئيعلعدعغان نةرسة ظةمةس. )ظذ ظادةتتة 
باشقا بعرنةرسة بعلةن يئيعلعدذ(. لئكعن مةن قارامذش يئمةيمةن، دةص قةسةم 
قعلغان ظادةمنعث قةسعمعنعث بذزذلذص كئتعشع ظىحىن ظذنعث ضأش، صعياز ؤة 
قارامذح قاتارلعقالرنع بعر قازانغا تاشالص صذشذرذص يئضةن ؤاقتعدا قارامذحنعث 
قارامذح  ؤة  يئمةيمةن  صعياز  يئمةيمةن،  ضأش  مةن  شةرتتذر.  تئتعشع  تةمعنع 
يئمةيمةن، دةص قةسةم قعلغانالرنعث ظعحعدة زةصة يئمةيمةن، دةص قةسةم قعلغان 
بذزذلذص  قةسعمعنعث  قعلغعنعث  قةسةم  دةص  يئمةيمةن،  زةصة  بولسا،  بعرسع 
ؤاقتعدا  يئضةن  صذشذرذص  ظارعالشتذرذص  نةرسعلةرنع  مةزكذر  ظىحىن  كئتعشع 
زةصةنعث تةمعنع تئتعش ؤة ظذنعث ظأزعنع كأرىش شةرتتذر. بعر ظادةم: مةن تذز 
يئمةيمةن، دةص قةسةم قعلغان بولسا، ظذنعث قةسعمع نان ؤة تذخذمغا ظوخشاش 
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ظأزع  تذز  حىنكع  كةتمةيدذ.  بذزذلذص  يئمعضعحة  ظأزعنع  تذزنعث  بعلةن  نةرسة 
ظايرعم يئيعلعدعغان نةرسعدذر. ظةمما قارامذح بذنعثغا ظوخشعمايدذ. قارامذح 
بولسا ظأزع ظايرعم يئيعلعدعغان نةرسة ظةمةس. )شذثا قارامذح يئمةيمةن، دةص 
قةسةم ظعحكةن ظادةم قارعمذحنع باشقا بعر نةرسعضة ظارعالشتذرذص ظذنعث تةمعنع 
شذ نةرسعضة حعقعرعص يئسعمذ ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ. ظةمما تذزنعث 
هالدا  بذ  ظعحسة،  حعقعرعص  سذغا  تةمعنع  سئلعص  سذغا  ظذنع  يئمةي  ظأزعنع 
ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كةتمةيدذ(. بذ هةقتة صةتعؤا مذشذ بويعحة بئرعلعدذ.)1(

بعر ظادةم: حىشلىك تاماقنع يئسةم صذكذنع بولذص كئتةي، دةص قةسةم قعلغان 
قئتعمدعال  بعر  ظولتذرذص  ؤاقعتتا  بعر  مةلذم  ظذ  تاكع  قةسعمع  ظذنعث  بولسا، 

قورسذقع لعق تويغعحة بعر نةرسة يئمعضعحة بذزذلذص كةتمةيدذ.
حىشلىك تاماقتعن هةر بعر شةهةرنعث ظادةملعرع ظأزلعرعنعث ظأرصـ  ظادعتع 
بويعحة مةلذم بعر ؤاقعتتا ظولتذرذص يةيدعغان نةرسعنع ظارقعمذـ  ظارقا يةص تاكع 
قورساق لعق تويغعحة يةيدعغان نةرسة كأزدة تذتذلعدذ. شذنعث ظىحىن بعر ظادةم 
ظعككع لوقما تاماق يةص ظاندعن بعر مذددةت ظأتكىزىؤئتعص ظاندعن يةنة ظعككع 

لوقما تاماق يئضةن بولسا، ظذ ظادةم حىشلىك تاماقنع يئضةن هئسابالنمايدذ.
قورساق تويذشتعن قورساقنعث ظىحتعن بعرعنعث تويغعنعغا ظوخشاش شةرعظةت 
كأرسةتكةن تويذش ظةمةس، ظأرصـ  ظادةتتعكع تويذش مةقسةت قعلعنعدذ)2(. شذثا 
ظةضةر ظذ ظادةم حىشلىك تاماقنع قورسعقع يئرعم تويغذحة يئضةن بولسا، ظذنعث 
قةسعمع بذزذلذص كةتمةيدذ. بذ قاظعدة ناشتعلعق ؤة كةحلعك تاماقتعمذ كىحكة 
يةيدعغان نةرسعلعرع شذ يةرنعث  ظعضعدذر. هةر بعر يةرنعث حىشلىك تاماققا 
ظادةملعرع ظأزلعرعنعث  حىشلىك تاماق ظىحىن يئيعشكة ظادةتلعنعص كةلضةن 
تاماققا باغلعنعشلعقتذر. شذثا بعر ظادةم حىشلىك تامعقع ظىحىن تويغذحة سىت 
بذزذلذص  قةسعمع  ظذنعث  بولسا،  بولغان  ظادةم  يئزعلعق  ظادةم  ظذ  ؤة  ظعحكةن 
بذزذلذص  قةسعمع  ظذنعث  بولسا،  ظادةم  شةهةرلعك  ظادةم  ظذ  ظةضةر  كئتعدذ))(. 

كةتمةيدذ.
))(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 95 ـ بةت.

)2(  بعر ظادةم قورسذقعنعث ظىحتعن بعرعضة تاماق يئسة، شةرعظةتنعث قارعشع بويعحة ظذنعث قورسذقع تويغان هئسابلعنعدذ. 
ظةمما ظأرص ـ ظادةتنعث قارعشع بويعحة ظذنعث قورسذقع تئخع تويمعغان هئسابلعنعدذ. ت.

)3(  ظةرةبلةرنعث ظأرص ـ ظادعتع شذنداق بولذشع مذمكعن. ت.  
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بعر ظادةمضة ضةص قعلماسلعق ظىحىن ظعحكةن قةسةمنعث بايانع

بعر ظادةم: مةن ظةهمةدضة ضةص قعلمايمةن، دةص قةسةم قعلغان ظاندعن ظذ 
ظادةم ظةهمةد ظذخالؤاتقان حاغدا، ظذنع حاقعرعص ظويغاتقان بولسا، ظذ ظادةمنعث 
قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم ظةهمةدنع حاقعرغان، لئكعن ظةهمةد 
ظذ  ظةضةر  كةتمةيدذ.  بذزذلذص  قةسعمع  ظذنعث  هالدا  بذ  بولسا،  ظويغانمعغان 
ظادةم ظويغاق تذرغان ظةهمةدنع حاقعرغان، ظذنعث ظةهمةدنع حاقعرغان ؤاقتع، 
ظذ مةن ظةهمةدضة ضةص قعلمايمةن، دةص قةسةم قعلغان ؤاقعتتعن بعر مذددةت 

ظأتكةن حاغ بولسا، بذ هالدا ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ.
بعر ظادةم ظايالعغا: ظةضةر مةن ساثا ضةص قعلسام سةن تاالق! دةص )قةسةم 
بذزذلذص  ظذنعث قةسعمع  بولسا،  ظذنعثغا: كةت دئضةن  قعلغان( ؤة كةينعدعنال 
كةتمةيدذ. ظةضةر ظذ ظادةم ظايالعغا: >كةت< دئضةن سأزع بعلةن ظايالعنع باشقا 

بعر تاالق قعلعشنع نعيةت قعلمعغانال بولسا، ظايالع تاالق بولذص كةتمةيدذ.
بعز بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، ظةضةر ظذ ظادةم 
ظأزعنعث: >كةت< دئضةن سأزع بعلةن ظايالعنع باشقا بعر تاالق قعلعشنع نعيةت 
>كةت<  حىنكع  كئتعدذ.  بولذص  تاالق  ظايالع  بعلةن  سأز  بذ  بولسا،  قعلغان 
كعناية  تاالقنعث  ظعشلعتعلعدعغان  ظىحىن  قعلعش  تاالق  ظايالنع  سأز  دئضةن 
سأزلعرعدعندذر. شذثا ظذ ظادةم كأثلعدة تاالقنع نعيةت قعلعص تذرذص ظذ سأزنع 
ظايالعغا دئسة، ظذنعث ظايالع تاالق بولذص كئتعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم: >ظةضةر مةن 
ساثا ضةص قعلسام، سةن تاالق! دةص قعلغان قةسعمعنع< بذزذؤاتسا، ظايالع يةنة 

بعر قئتعم تاالق بولذص كئتعدذ.
بعر ظادةم: مةن صاالنعغا بعر ظاي ضةص قعلمايمةن، دةص قةسةم قعلغان بولسا، 
ظذنعث قةسةم ظعحكةن ؤاقتعدعن باشالص تاكع 0) كىنضة قةدةر ظذ ظادةمضة ضةص 
قعلماسلعقع الزعمدذر. ظةمما ظذ ظادةم: مةن صاالنعغا بذ ظاي ضةص قعلمايمةن، دةص 
ظاينعث ظاخعرعغا قةدةر ظذ كعشعضة  ظادةم تاكع شذ  قةسةم قعلغان بولسا، ظذ 
ضةص قعلمايدذ. بعر يعل، بعر كىن ؤة بعر كئحة دئضةنلةرنعث هأكمعمذ شذنعثغا 

ظوخشاشتذر.  
بعر ظادةم: ضةص قعلماسلعققا قةسةم قعلغان، ظاندعن قذرظان ظوقذغان ياكع 
مةيلع نامازنعث ظعحعدة بولسذن مةيلع نامازنعث تئشعدا بولسذن تةسبعه ظئيتقان 
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قذرظان  ؤة  ظئيتعش  تةسبعه  كةتمةيدذ. حىنكع  بذزذلذص  قةسعمع  ظذنعث  بولسا، 
ظوقذش ظأرص ـ ظادةتتة ضةص قعلغانلعق هئسابالنمايدذ.

بعر ظادةم: مةن بىضىن قذرظان ظوقذمايمةن، دةص قةسةم قعلغان بولسا، مةيلع 
ظوقذش  قذرظان  بولسذن  تعشعدا  نامازنعث  مةيلع  بولسذن  ظعحعدة  نامازنعث 
بعر  ياكع  بئشعدا  تاماقنعث  ظذ  ظةضةر  كئتعدذ.  بذزذلذص  قةسعمع  ظذنعث  بعلةن 
نةرسة ظعحكعلع قوصقان ؤاقتعدا >بعسمعلالهعر راهمانعرراهعم< دئضةن بولسا، 
بذ هالدا ظذنعث قةسعمع بذزذلمايدذ. ظةمما ظذ سىرة نةملعدعكع >بعسمعلالهعر 
راهمانعرراهعم< نع ظوقذغان بولسا، ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ. حىنكع سىرة 

نةملعدعكع >بعسمعلالهعر راهمانعرراهعم< سىرة نةملعنعث بعر ظايعتعدذر.
ظعشنعث  ظذ  بولسا،  باغلعغان  ظعشقا  بعر  مذظةييةن  قةسعمعنع  ظادةم  بعر 
بذزماي  قةسةمنع  حىنكع  قالعدذ.  ظةمةلدعن  قةسعمعمذ  ظذنعث  تأضعسة  ؤاقتع 
تذرذش ظىحىن ظذنعث داؤاملعشعشع شةرتتذر. مةسعلةن: بعر ظادةم ظعككعنحع 
بعر كعشعضة: اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، مةن ساثا تاكع صاالنع 
ظاندعن  دئضةن  قعلمايمةن،  ضةص  قةدةر  بةرضةنضة  رذخسةت  قعلعشقا  ضةص  ماثا 
ظذ ظادةمضة ضةص قعلعشقا رذخسةت بئرعدعغان ظادةم، ظذنعثغا رذخسةت بئرعص 
بولغعحة ظألىص كةتكةن بولسا، ظذ ظادةمنعث قعلغان قةسعمع ظةمةلدعن قالعدذ. 
شذنعثدةك يةنة بعر ظادةم: اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، مةن ظذنعثدعن 
)قةرزضة ظالغان( صذلنع بىضىن بئرعؤاتعمةن، دئضةن ظاندعن )قةرز ظعضعسع( بذ 
ظادةمدعن قةرزنع كةحىرؤةتكةن بولسا، ظذ ظادةمنعث قةسعمع ظةمةلدعن قالعدذ.

قعلغان  >داؤام  كئلعدذكع،  توغرا  ظأتىشكة  قعلعص  بايان  شذنع  يةردة  بذ 
ظعصادعلةص  نذقتعنع  بعر  سأزلةر  دئضةن  بولغعحة<  >مذنداق  ؤة  مذددةتكعحة< 
كئلعدذ، ظعش شذ نذقتعغا يةتكةندة قةسةمنعث رولع تىضةيدذ. مةسعلةن: بعر 
ضةص  مذددةتكعحة  بولغان  بار  ظىستعدة  ظذنعث  كعيعم  بذ  صاالنعغا  مةن  ظادةم 
ظىستعدعكع  ظعضعسع  كعيعمنعث  ظذ  ظاندعن  قعلغان،  قةسةم  دةص  قعلمايمةن، 
ظادةم  قعلغان  قةسةم  ؤة  كةيضةن  تةكرار  ظذنع  ظاندعن  حعقعرؤئتعص  كعيعمنع 
ظذنعثغا ضةص قعلغان بولسا، ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كةتمةيدذ. ظةمما ظذ ظادةم: 
مةن ظذنعث ظىستعدعكع كعيعم بار ظذنعثغا ضةص قعلمايمةن، دةص قةسةم قعلغان 
ظذنع  حعقعرؤئتعص  كعيعمنع  ظىستعدعكع  ظعضعسع  كعيعمنعث  هالدا  بذ  بولسا، 
تةكرار كةيضةندعن كئيعن ضةص قعلغان بولسا، ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ. 
ظذ  قةسعمع  ظذنعث  شذثا  باغلعدع.  سىصةتكة  بعر  قةسعمعنع  ظادةم  ظذ  حىنكع 
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سىصةت داؤام قعلغان مذددةتكعحة داؤام قعلعدذ.)1( 
هةققعمنع  بىضىن  ماثا  سةن  تاكع  سةندعن  مةن  كعشعضة:  بعر  ظادةم  بعر 
بةرمعضعحة ظايرعلمايمةن، دةص قةسةم قعلغان، ظاندعن ظذ كىن ظأتكةن، قةسةم 
قعلغان ظادةم ظذ كعشعدعن ظايرعلمعغان ؤة ظذ كعشع ظذنعث هةققعنعمذ بةرمعضةن 
بولسا، ظذ ظادةمنعث قةسعمع بذزذلذص كةتمةيدذ. شذنعثدةك ظذ كعشع ظذ كىنع 
ظذ ظادةمضة هةققعنع بةرضةن ؤة ظادةم ظذ كىنع ظذ كعشعدعن ظايرعلغان بولسعمذ 
يةنة ظذ ظادةمنعث قةسعمع بذزذلذص كةتمةيدذ. ظةمما قةسةم قعلغان ظذ ظادةم ظذ 
كىنع ظذ كعشعدعن ظايرعلغان، لئكعن ظذ كعشع قةسةم قعلغان ظادةمضة ظذنعث 
هةققعنع بةرمعضةن بولسا، بذ هالدا ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ. ظةضةر ظذ 
كعشع ظذ ظادةمضة  هةققعنع بئرعشتعن بذرذن ظذ ظادةم قئحعص كةتكةن بولسا، 

بذ هالدعمذ ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كةتمةيدذ.
قةسةم  دةص  قعلمايمةن،  ضةص  ظعضعسعضة  كعيعمنعث  بذ  مةن  ظادةم:  بعر 
قعلغان  قةسةم  ظاندعن  ساتقان  كعيعمنع  ظعضعسع  كعيعمنعث  ظاندعن  قعلغان، 
ظادةم كعيعمنعث ظعضعسعضة ضةص قعلغان بولسا، يةنة ظذنعث قةسعمع بذزذلذص 
كئتعدذ. حىنكع ظذ ظادةم )كعيعمنع ساتقان بولسعمذ يةنة( كعيعمنعث ظعضعسع 
سىصىتعدة قئلعص قالعدذ. شذنعث ظىحىن قةسةم قعلغان ظادةم كعيعمنع سئتعص 

ظالغان ظادةمضة ضةص قعلغان بولسا، ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كةتمةيدذ.
بعر ظادةم: مةن صاالنعغا بعر مذددةتكعحة ياكع بعر زامانغعحة ضةص قعلمايمةن، 
دةص قةسةم قعلغان بولسا، ظذ ظادةم مةزكذر كعشعضة قةسةم قعلغان ؤاقتعدعن 
باشالص ظالتة ظايغعحة ضةص قعلمايدذ. حىنكع ظالتة ظاي >بعر مذددةتكعحة ؤة بعر 
زامانغعحة< دئضةن سأزلةردعن مةقسةت قعلعنعدعغان مذددةتلةرنعث ظعحعدعكع 
دئضةن  زامانغعحة<  بعر  ؤة  مذددةتكعحة  >بعر  حىنكع  ظوتتذرهالعدذر.  ظةث 
سأزلةردعن ظازغعنة بعر ؤاقعتمذ مةقسةت قعلعنعدذ. ظذ سأزدعن 40 يعلمذ مةقسةت 
قعلعنعدذ. يةنة ظذ سأزدعن ظالتة ظايمذ مةقسةت قعلعنعدذ. )ظالتة ظاي بذالرنعث 
ظعحعدعكع ظةث ظوتتذرهالع بولغانلعقع ظىحىن شذنداق دةص قةسةم قعلغان ظادةم 
قةسةم قعلغان ؤاقتعدعن باشالص تاكع ظالتة ظايغعحة ضةص قعلمايدذ(. ظةمما بعر 
ظادةم: مةن صاالنعغا بعر مذددةتكعحة ياكع بعر زامانغعحة ضةص قعلمايمةن، دةص 
ظذ  ظعش  بولسا،  قعلغان  نعيةت  مذددةتنع  بعر  مةلذم  بذنعثدعن  قعلعص  قةسةم 

))(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 05) ـ بةت.
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ظادةمنعث نعيةت قعلغعنعحة بولعدذ. 
بعر ظادةم: مةن صاالنعغا ظأمىر بذيع ضةص قعلمايمةن، دةص قةسةم قعلغان ؤة 
بذنعثدعن مةلذم بعر مذددةتنع نعيةت قعلمعغان بولسا، بذ هالدا قةسةم قعلغان 

ظادةم ظذ ظادةمضة تاكع ظألضةنضة قةدةر ضةص قعلماسلعقع الزعم.

سودا ـ سئتعق قعلعش ؤة ظأيلعنعش هةققعدة قعلعنغان قةسةمنعث 
بايانع

قعلغان،  قعلمايمةن، دةص قةسةم  بعر ظعش  بعلةن  صاالنع  ظادةم: مةن  بعر 
ظاندعن ظذ ظادةم ظذ كعشعنعث هةم شئرعكع بعلةن بعر ظعش قعلغان بولسا، بذ 
هالدا ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ. حىنكع ظعككع شئرعكنعث هةر بعرع 
مةسظذلدذر.  بعرعضة  ـ  بعر  بعلةن  مذناسعؤعتع  شئرعكحعلعك  ظارعلعرعدعكع 
شذثا مةن صاالنع بعلةن بعر ظعش قعلمايمةن، دةص قةسةم قعلعص ظاندعن ظذ 
ظادةمنعث  ظذ  خذددع  ظادةم  قعلغان  ظعش  بعر  بعلةن  شئرعكع  هةم  كعشعنعث 

ظأزع بعلةن بعر ظعش قعلغان هئسابلعنعدذ.
بعر ظادةم: مةن سودا ـ سئتعق قعلمايمةن، دةص قةسةم قعلعص ظاندعن سودا 
ـ سئتعق قعلعش ظىحىن باشقا بعرسعنع بذيرذغان ؤة بذيرذلغان ظذ كعشع سودا 
ـ سئتعق قعلغان بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةمنعث قةسعمع بذزذلذص كةتمةيدذ. 
ظادةمضة  قعلغان  تئقعص  قول  بعؤاسعتة  ظوخشاش(  سئتعققا  ـ  )سودا  حىنكع 
قعلغان  تئقعص  قول  بعؤاسعتة  صةقةت  ظةمةس  بذيرذغعحعغا  ظعشالر  ظاالقعدار 

ظادةمضة ظاالقعدار بولعدذ. 
بذ ظعشتا ظةسلع قاظعدة بولسا، سوداـ  سئتعققا، )ظأينع( ظعجارعضة قويذشقا 
ؤة ظعجارعضة ظئلعشقا ظوخشاش صةقةت بعؤاسعتة قول تئقعص قعلغان ظادةمضة 
ظاالقعدار ظعشالردا، شذ ظعشالرنع قعلمايمةن، دةص قةسةم قعلعص ظاندعن ظذالرنع 
قعلعشقا باشقا بعرسعنع بذيرذغان ظادةمنعث قةسعمع، بذيرذلغان ظادةمنعث 

شذ ظعشالرنع قعلعشع بعلةن بذزذلذص كةتمةيدذ.
توي قعلعشقا، سةدعقة بئرعشكة، بعر نةرسعنع ظأتنعضة بئرعص تذرذشقا، 
ظأتنعضة ظئلعص تذرذشقا ؤة قةرزنع كةحىرىم قعلعؤئتعشقا ظوخشاش )صةقةت 
بعؤاسعتة قول تئقعص قعلغان ظادةمضة ظاالقعدار ظةمةس( بذيرذغذحعغا ظاالقعدار 
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ظعشالردا، شذ ظعشالرنع قعلمايمةن، دةص قةسةم قعلعص ظاندعن ظذالرنع قعلعشقا 
باشقا بعرسعنع بذيرذغان ظادةمنعث قةسعمع، بذيرذلغان ظادةمنعث شذ ظعشالرنع 
قعلعشع بعلةن بذزذلذص كئتعدذ. حىنكع مةزكذر ظعشالرنع قعلعشقا بذيرذلغان 

ظادةم بذيرذغذحعنعث ظةلحعسع هئسابلعنعدذ. 
ظةضةر مةن سودا ـ سئتعق قعلمايمةن، دةص قةسةم قعلغان ظادةم صادعشاهقا 
ؤة يىز ـ ظابرذيلذق كعشعلةرضة ظوخشاش سودا ـ سئتعقنع ظأزع قول تعقعص 
سئتعقنع  ـ  سودا  ظذ  قةسعمع  ظذنعث  هالدا  بذ  بولسا،  ظادةم  قعلمايدعغان 
قعلعشقا بذيرذغان ظادةمنعث سودا ـ سئتعق قعلعشع بعلةنمذ بذزذلذص كئتعدذ. 
حىنكع قةسةم ظأرص ـ ظادةتكة ؤة قةسةم ظعحكىحعنعث مةقسعتعضة باغلعقتذر. 
بةزعدة  تعقعدعغان،  قول  ظأزع  بةزعدة  ظىحىن  ـ سئتعق  ظادةم سودا  ظذ  ظةضةر 
باشقعالرنع بذيرذيدعغان بولسا، بذ هالدا قايسعسع كأص قعلعنسا شذ ظئتعبارغا 

ظئلعنعدذ.
بعر ظادةم: مةن ظأيلةنمةيمةن، دةص قةسةم قعلغان، ظاندعن ظايالغا نعكاهنع 
ظأزع شذ سورذندا تذرذص قعلدذرغان ياكع بعرسعنع ؤةكعل قعلعص نعكاهنع 
قةسعمع  ظذنعث  هالةتتة  ظعككع  هةر  بولسا،  قعلدذرغان  ظارقعلعق  ؤةكعل 

بذزذلذص كئتعدذ. 
بعر ظايال: مةن ظةرضة تةضمةيمةن، دةص قةسةم قعلغان، ظاندعن ظذ ظايال 
ظذنع مةجبذرالشقا هوقذقع بار ظادةم تةرعصعدعن ظةرضة تئضعشكة مةجبذرلعنعص 

)ظةرضة تةضكةن بولسا(، بذ هالدا ظذ ظايالنعث قةسعمع بذزذلذص كةتمةيدذ.
بعر ظايال ظئرعضة: سةن مئنعث ظىستىمضة خوتذن ظئلعصسةن، دئضةن ظاندعن 
ظعحكةن  قةسةم  دةص  كةتسذن،  بولذص  تاالق  خوتذن  هةممة  تةؤة  ماثا  ظةر: 
بولسا، بعر رعؤايةتكة ظاساسةن )ظئرعضة مئنعث ظىستىمضة خوتذن ظئلعصسةن( 
دةص ظةرنع قةسةم قعلعشقا قعستعغان ظايالمذ تاالق بولذص كئتعدذ. يةنة بعر 
رعؤايةتتة: ظذ ظايال تاالق بولذص كةتمةيدذ. ظعمام سةرةخسع )اهلل تاظاال ظذنعثغا 
رةهمةت قعلسذن!( تاالق بولذص كةتمةيدذ، دئضةن ظعككعنحع رعؤايةتنع توغرا 
دةص قارعدع. بذ رعؤايةتنع كأص ساندعكع ظالعمالرمذ توغرا دةص قوبذل قعلدع. 
ظعحعشتعكع  قةسةمنع  ظادةمنعث  بةرضةن  ظعحعص  قةسةم  ظايالعغا  حىنكع 
مةقسعتع شذ ظايالدعن باشقا ظايالالرنع تاالق قعلعؤئتعش ظارقعلعق ظايالعنع 
باغلعنعشلعق  مةقسعتعضة  بذ  ظذنعث  قةسعمع  ظذنعث  شذثا  قعلعشتذر.  رازع 
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بولعدذ. 
بعر ظةردعن سئنعث بذ ظايالدعن باشقا ظايالعث بارمذ؟ دةص سورالغان ؤة ظذ 
ظةر: ماثا تةؤة هةممة ظايال تاالق بولذص كةتسذن، دةص قةسةم قعلغان بولسا، 

ظذ ظادةمنعث ظذ ظايالدعن باشقا هةممة ظاياللعرع تاالق بولذص كئتعدذ. 

هةج، ناماز ؤة روزا هةققعدة قعلعنغان قةسةمنعث بايانع

بعر ظادةم: مئنعث اهلل تاظاالنعث ظأيعضة ياكع كةبعضة مئثعص بئرعشعم 
كةبعضة  تاكع  يذرتعدعن  ظأزعنعث  ظذنعث  بولسا،  قعلغان  ؤةدة  دةص  الزعم، 
بولسا،  معنضةن  ظذالغقا  ظادةم  ظذ  ظةضةر  ؤاجعصتذر.  بئرعشع  قةدةر مئثعص 
ظذنعثغا بعر قوينع ظألتىرىش الزعمدذر. حىنكع ظذ ظادةم  ظأزعنعث قعلغان 

ؤةدعسعدة تذرمعدع. 
هةدعستة مذنداق بايان قعلعندع: ظذقبة ظعبنع ظامعر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن 
ظأيعضة  تاظاالنعث  اهلل  هةمشعرةم  مئنعث  دةيدذ:  مذنداق  بولسذن!(  رازع 
)يةنع كةبعضة( مئثعص بئرعشنع ؤةدة )يةنع نةزعر( قعلغان ظعدع. شذنعث 
صةيغةمبةر  سورعدذم.  ظةلةيهعسساالمدعن  صةيغةمبةر  هةقتة  بذ  مةن  بعلةن 
ظةلةيهعسساالم: »)كىحع يةتسة( مئثعص بارسذن، )كىحع يةتمعسة( ظذالغقا 
بعر  ظىحىن(  )كةففارةت  هةدعسنع »ؤة  بذ  ظةبذداؤذد  دئدع.)1(  معنسذن« 

هايؤان كةسسذن« دئضةن بعر جىملة ظارتذق سأز بعلةن رعؤايةت قعلدع. 
بعر ظادةم: مةن روزا تذتمايمةن، دةص قةسةم قعلغان، ظاندعن روزا تذتذش 
نعيعتع بعلةن بعرةر ساظةتحة بعر نةرسة يئيعشتعن ظأزعنع تارتقان بولسا، 
بذ هالدا ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ. حىنكع ظذ روزا تذتذش نعيعتع 
تذتقان هئسابلعنعدذ.  بعلةن روزا  تارتعش  يئيعشتعن ظأزعنع  بعلةن تاماق 
ظأرصـ  ظادةتتعمذ ظذ ظادةم روزا تذتذشنع باشالص كئيعن روزعسعنع بذزذؤاتقان 

ظادةم هئسابلعنعدذ.
بعر ظادةم تاماق يةص بولغاندعن كئيعن ياكع حىشتعن كئيعن مةن بىضىن 
ؤاقعتنعث  شذ  قةسعمع  ظذنعث  بولسا،  قعلغان  قةسةم  دةص  تذتذمةن،  روزا 
روزا  كىندة  شذ  ظادةمنعث  ظذ  قةسةم،  حىنكع  كئتعدذ.  بذزذلذص  ظأزعدعال 

))(  بذ هةدعسنع ظعمام بوخارع رعؤايةت قعلدع. 
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تذتذشعنعث مذمكعن بولعدعغانلعقعنع تةسةؤؤذر قعلعشقا باغلعق بولعدذ. 
روزا  بىضىن  مةن  كئيعن  حىشتعن  ياكع  كئيعن  بولغاندعن  يةص  تاماق 
تذتذمةن، دةص قةسةم قعلغان ظادةمنعث شذ كىندة روزا تذتالعشعنع خذددع 
تذتذشعغا  روزا  ظادةمنعث  يةص سالغان  تاماق  قئلعص  ظذنتذص  تذتذص  روزا 
ظوخشاش تةسةؤؤذر قعلعشقا بولعدذ. روزا تذتذص ظذنتذص قئلعص تاماق يةص 
بولسعمذ  ظذ  تئصعلمايدذ.  ماهعيعتع  هةقعقعي  روزعنعث  ظادةمدعمذ  سالغان 
)بعر نةرسة يةص سالغانغا ظوخشاش( روزعغا زعت كئلعدعغان ظعشالردعن 
يعراق تذرذشتذر. روزا تذتذص ظذنتذص قئلعص تاماق يةص سالغان ظادةمدة 
روزعنعث هةقعقعي ماهعيعتع تئصعلمعسعمذ شةرعظةت ظذنع روزا تذتقذحع دةص 
بىضىن  مةن  كئيعن  حىشتعن  ياكع  كئيعن  بولغاندعن  يةص  تاماق  قارعدع. 
دئضةن  مذنداق  ظايالعغا  خذددع  ظادةم  قعلغان  قةسةم  دةص  تذتذمةن،  روزا 
ظادةمضة ظوخشاش: ظةضةر سةن بىضىن ناماز ظوقذمعساث، سةن تاالق، دةص 
رةكةت  بعرةر  ياكع  ظأزعدة  ؤاقعتنعث  ظايال شذ  ظذ  ظاندعن  ظعحكةن  قةسةم 
قالغان بولسا، ظذ ظادةمنعث  ناماز ظوقذص بولغاندعن كئيعن هةيز كأرىص 
قةسعمع حىشعدذ. شذنعث ظىحىن ظذ ظايال شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة تاالق بولذص 
كئلعش  قان  ظايالدعن  ظوخشاش  قئنعغا  هةيز  نورمالسعز  حىنكع  كئتعدذ. 
ظايالدعن  )يةنع  قويمايدذ.  توسذص  ظوقذشعنع  ناماز  ظذنعث  ؤاقعتتا  بةزع 
قان كئلعص تذرسعمذ ظذنعث ناماز ظوقذيالعشع تةسةؤؤذر قعلعنعدعغان بعر 
ظايال  ؤة  حىشعدذ  قةسعمع  قعلغان  دةص  شذنداق  ظةرنعث  شذثا  ظعشتذر. 
بعز  مةسعلة  بذ  كئتعدذ(.  قعلعنعص  تاالق  ظأزعدة  ؤاقعتنعث  كةلضةن  هةيز 
يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكةن، ظعحعدة سذ يوق قاحعنع كأرسعتعص تذرذص: 
مةن بذ قاحعنعث ظعحعدعكع سذنع ظعحعمةن، دةص قةسةم قعلغان مةسعلعضة 
ظوخشعمايدذ. حىنكع سذ يوق قاحعنع كأرسعتعص تذرذص مةن بذ قاحعنعث 
ظعحعدعكع سذنع ظعحعمةن، دةص قةسةم قعلغان مةسعلعدة، قاحعنعث ظعحعدة 
هئحقانداق سذ يوقتذر. شذثا قاحعنعث ظعحعدة سذنعث تئصعلعشعنع هئحبعر 

ؤاقعتتا تةسةؤؤذر قعلعش مذمكعن ظةمةس. 
بعر ظادةم: مةن ناماز ظوقذمايمةن، دةص قةسةم قعلغان ظاندعن نامازغا 
ظاساسةن  قاظعدعسعضة  ظعستعهسان  بولسا،  قعلغان  رذكذ  صةقةت  ؤة  تذرغان 
ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كةتمةيدذ. ظةمما ظذ ظادةم سةجدعضة بارغان بولسا، 
قعلساق، خذددع  قعياس  روزعغا  نامازنع  ظةضةر  بذزذلذص كئتعدذ.  قةسعمع 
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)مةن روزا تذتمايمةن، دةص قةسةم قعلعص ظاندعن روزا تذتذشنع باشلعغان 
بذزذلذص  ظأزعدعال  ؤاقعتنعث  باشلعغان  تذتذشنع  روزا  قةسعمع(  ظادةمنعث 
كةتكعنعضة ظوخشاش ظذ ظادةمنعث قةسعمعمذ نامازنع باشلعغان ؤاقعتنعث 
قةسةم  دةص  ظوقذمايمةن،  ناماز  ظعدع.  الزعم  كئتعشع  بذزذلذص  ظأزعدعال 
بذزذلذص  ظاساسةن  قاظعدعسعضة  ظعستعهسان  قةسعمع  ظادةمنعث  قعلغان 
ؤة  قعلعشقا  تذرذشقا، رذكذ  ناماز )ظأرة  بولسا،  كةتمةسلعكعنعث سةؤةبع 
سةجدة قعلعشقا ظوخشاش( خعلمذـ  خعل صةرزلةردعن ظعبارةت بعر ظعبادةتتذر. 
ظوقذغان  ناماز  تولذقلعمعغذحة  هةممعسعنع  صةرزلةرنعث  شذ  ظادةم  بعر 
هئسابالنمايدذ. ظةمما روزا بولسا ظذنداق ظةمةس. روزا صةقةت بعر صةرزدعنال 
ظعبارةت بعر ظعبادةتتذر. ظذ بولسعمذ )روزعغا زعت كئلعدعغان ظعشالردعن( 

يعراق تذرذشتذر.)1(
بعر ظادةم ظايالعغا: ظةضةر سةن نامازنع تاشلعساث، سةن تاالق، دةص 
قةسةم قعلغان ظاندعن ظايال بعرةر ؤاخ نامازنع قازا قعلعؤئتعص نامازنعث 
قازاسعنع ظوقذغان بولسا، بذ هالدا ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ. شذثا 
ظذنعث ظايالع تاالق بولذص كئتعدذ. توغرعسع بذ هأكىمنع حعقارغان ظالعمنعث 
ظأرص ـ ظادعتعدة نامازنع قازا قعلعؤاتقان ظادةم، نامازنع تاشلعؤةتتع، دةص 
ظاتعلعشع مذمكعن. )شذثا ظذنعث ظأرص ـ ظادعتعضة ظاساسةن نامازنع قازا 
قعلعؤاتقان ظايال تاالق بولذص كئتعدذ(. ظةمما بعزنعث ظأرص ـ ظادعتعمعزدة 

نامازنع صةقةت ظوقذمايدعغان ظادةمنع، نامازنع تاشلعؤةتتع دةيمعز.
بعر ظادةم: ظألىص كةتكةن ؤة ظذنعث ظألىص كةتكةنلعكعنع بعلعص تذرذص: 
مةن ظذنع ظألتىرمعسةم ظايالعم تاالق بولذص كةتسذن، دةص قةسةم قعلغان 
بولسا، )ظذنعث قةسعمع حىشعدذ(، شذ ؤاقعتنعث ظأزعدعال قةسعمع بذزذلذص 
قةسعمعنع  ظادةم  ظذ  حىنكع  كئتعدذ(.  بولذص  تاالق  )ظايالع  ؤة  كئتعدذ 
قعلغان  ظىستعدة  هايات  بعر  قعلعدعغان  صةيدا  ظادةمدة  ظألضةن  تاظاال  اهلل 
بولعدذ. اهلل تاظاال ظألضةن ظادةمضة يةنة بعر قئتعم هايات بئرعشع مذمكعن 
بولعدعغان ظعش. شذثا ظذنعث قةسعمع حىشعدذ. ظةمما قةسةم قعلغان ظادةم 
ظذ ظادةمنع شذ ؤاقعتنعث ظأزعدعال ظألتىرىشتعن ظاجعز كةلضةنلعكع ظىحىن 

ظذنعث قةسعمع شذ ؤاقعتنعث ظأزعدعال بذزذلذص كئتعدذ.
))(  »ظةلهعداية«، 2 ـ توم، )9 ـ بةت.
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كعيعم ـ كعحةك كعيعش ؤة زعبذ ـ زعننةت تاقاش هةققعدة قعلعنغان 
قةسةمنعث بايانع

ـ كعحةك كعيمةيمةن ياكع سئتعص ظالمايمةن، دةص قةسةم  بعر ظادةم: مةن كعيعم 
قعلغان بولسا ظذنعث قةسعمع يئصعشقا تئضعشلعك يةرلةرنع ياصقذدةك ؤة كعيعص ناماز 
ظوقذش توغرا بولغذدةك كعيعلعدعغان هةممة نةرسعضة قارعتعلعدذ. )يةنع شذنداق قةسةم 
قعلغان ظادةم قانداق نةرسة بولسا بولسذن، يئصعشقا تئضعشلعك يةرلعرعنع ياصقذدةك ؤة 
كعيعص ناماز ظوقذش توغرا بولغذدةك بعر نةرسة كةيضةن ياكع سئتعص ظالغان بولسا، 

ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ(.  
بعر ظادةم: زئمعن ظىستعدة ظولتذرمايمةن، دةص قةسةم قعلغان ظاندعن كعضعزـ  ضعلةم 
ياكع بورعنعث ظىستعدة ظولتذرغان بولسا، ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كةتمةيدذ. حىنكع 
بعر نةرسة ظذنعث ظوخشعشعغا ظةضةشتىرىلمةيدذ. شذثا زئمعن ظىستعدة ظولتذرمايمةن، 
ـ ضعلةم ياكع بورعنعث ظىستعدة ظولتذرسا قةسعمع  دةص قةسةم قعلغان ظادةم، كعضعز 

بذزذلذص كةتمةيدذ.
كارؤاتنعث  بذ  مةن  ياكع  ظذخلعمايمةن  ظىستعدة  كأرصعنعث  بذ  مةن  ظادةم:  بعر 
ظىستعدة ظولتذرمايمةن، دةص قةسةم قعلغان ظاندعن ظذ كأرصعنعث ظىستعضة باشقا بعر 
قويذص  كارؤاتنع  بعر  باشقا  ظىستعضة  كارؤاتنعث  ظذ  ياكع  ظذخلعغان  قويذص  كأرصعنع 
)بذ  مةن  ظادةم:  بعر  ظةمما  كةتمةيدذ.  بذزذلذص  قةسعمع  ظذنعث  بولسا،  ظولتذرغان 
كأرصعنعث ظىستعدة ظذخلعمايمةن، دئمةي( مةن كأرصعنعث ظىستعدة ظذخلعمايمةن، دةص 
ظذخلعغان  قويذص  كأرصعنع  بعر  باشقا  ظىستعضة  كأرصعنعث  ظذ  ظاندعن  قعلغان  قةسةم 
بولسا، بذ هالدا ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ. حىنكع ظذ ظادةم كأرصعنعث ظىستعدة 

ظذخلعغذحع هئسابلعنعدذ.
كارؤاتنعث  مةن  دئمةي(  ظولتذرمايمةن،  ظىستعدة  كارؤاتنعث  )بذ  مةن  ظادةم:  بعر 
ظىستعدة ظولتذرمايمةن، دةص قةسةم قعلغان ظاندعن ظذ كارؤاتنعث ظىستعضة كأرصعدةك 
بعر نةرسة قويذص ظولتذرغان بولسا، بذ هالدا ظذنعث قةسعمعمذ بذزذلذص كئتعدذ. حىنكع 

ظذ ظادةم كارؤاتنعث ظىستعدة ظولتذرغذحع هئساصلعنعدذ.
كىمىش  ظاندعن  قعلغان  قةسةم  دةص  تاقعمايمةن،  زعننةت  ـ  زعبذ  مةن  ظادةم:  بعر 
ظىزىك تاقعغان بولسا ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كةتمةيدذ. حىنكع كىمىش ظىزىك ظأرص ـ 
ظادةت ؤة شةرعظةتنعث قارعشعحة زعبذـ  زعننةتلةرنعث قاتارعغا كعرمةيدذ. شذنعث ظىحىن 
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ظةرلةرنعث كىمىشنع ظعشلعتعشع ؤة كىمىشتعن ياسالغان ظىزىكنع تاقعشع توغرعدذر.
بعر ظادةم: مةن زعبذ ـ زعننةت تاقعمايمةن، دةص قةسةم قعلغان ظاندعن ظالتذن ظىزىك 
تاقعغان بولسا، بذ هالدا ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ. حىنكع ظالتذن ظىزىك زعبذ ـ 
زعننةتلةرنعث قاتارعغا كعرعدذ. شىنعث ظىحىن ظالتذن ؤة ظذنعثدعن ياسالغان )ظىزىككة 

ظوخشاش( نةرسعلةرنع ظةرلةرنعث ظعشلعتعشع هاالل ظةمةستذر.)1(

قةرزنع بئرعش هةققعدة قعلعنغان قةسةمنعث بايانع

بعر ظادةم: مةن صاالنعنعث قةرزعنع يئقعن بعر زاماندا بئرعؤعتعمةن، دةص 
قةسةم قعلغان بولسا، ظذ ظادةمنعث قةرز صذلعنع بعر ظايدعن ظاز بعر مذددةت 
زامان  يئقعن  ؤاقعت  بعر  ظاز  ظايدعن  بعر  حىنكع  الزعم.  بئرعؤئتعشع  ظعحعدة 
بذزذلذص  قةسعمع  ظذنعث  كةتسة،  ظئشعص  ظذنعثدعن  )ظةضةر  قارعلعدذ.  دةص 

كئتعدذ(. 
ظةضةر ظذ ظادةم: مةن صاالنعنعث قةرزعنع يعراق بعر زاماندا بئرعؤعتعمةن، 
دةص قةسةم قعلغان بولسا، ظذ ظادةمنعث قةرز صذلعنع بعر ظايدعن ظارتذق ؤة 
ظعككع ظايدعن ظاز بعر مذددةت ظعحعدة بئرعؤئتعشع الزعم. حىنكع بعر ظاي ؤة 
ظذنعثدعن ظئشعص كةتكةن مذددةت يعراق زامان دةص قارعلعدذ. شذنعث ظىحىن 
بولذص  ظايدةك  بعرةر  كأرىشمعضعلع  تذنذشالر:  بولغان  ظذزذن  كأرىشمعضعلع 

قئلعصتذ، دةيدذ. 
بعر ظادةم: مةن صاالنعنعث قةرزعنع بئرعؤعتعمةن، دةص قةسةم قعلغان ظاندعن 
قةرز ظعضعسع قةرزضة بةرضةن صذلنع ظذ ظادةمضة سوغا قعلعؤةتكةن بولسا، قةسةم 
ظعحكةن ظادةم قةسعمعنع ظاقلعغان هئسابالنمايدذ. حىنكع قةرزنع بئرعؤئتعش 
دئضةن ظعش ؤذجذدقا حعقمعدع. قةرزنع بئرعؤئتعش قةسةم ظعحكةن ظادةمنعث 
ظعشعدذر ؤة قةرزضة بةرضةن صذلنع سوغا قعلعؤئتعش قةرز ظعضعسع تةرعصعدعن 

بولعدعغان ظعشتذر.
بعر ظادةم: مةن قةرزضة بةرضةن صذلنع بألىص ـ بألىص ظالمايمةن، دةص قةسةم 
قعلغان ظاندعن قةرزضة بةرضةن صذلنعث بعر قعسمعنع ظالغان بولسا، بذ هالدا 
ظئلعص  هةممعسعنع  صذلنعث  بةرضةن  قةرزضة  ظئلعص  بألىص  ـ  بألىص  تاكع  ظذ 

))(  »ظةلهعداية«، 2 ـ توم، 92 ـ بةت.
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بذزذلذص  قةسةمنعث  حىنكع  كةتمةيدذ.  بذزذلذص  قةسعمع  ظذنعث  بولمعغعحة 
كئتعشعنعث شةرتع بولسا، ظذنعث قةرزضة بةرضةن صذلنعث هةممعسنع بألىص ـ 

بألىص ظئلعشتذر. 
بعر ظادةم: مةن صاالنعنعث قةرزعنع بىضىن بئرعؤعتعمةن، دةص قةسةم قعلغان 
ظاندعن قةرزنع بئرعؤئتعش ظىحىن صذل ظئلعص كةلضةن ؤة قةرزنعث ظعضعسعنع 
تاصالماي صذلنع ظذنعث ؤةكعلعضة ياكع قازعغا بئرعص قويغان بولسا، بذ هالدا 
ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كةتمةيدذ. شذنعثدةك يةنة ظذ ظادةم قةرز ظعضعسعنع 
تاصقان، لئكعن قةرز ظعضعسع صذلنع ظالغعلع ظذنذمعغان، شذنعث بعلةن صذلنع 
قةرز ظعضعسعنعث يئنعدا ظةضةر قةرز ظعضعسع صذلنع ظالماقحع بولذص قولعنع 
ظذزاتسا، قولع صذلغا يئتعدعغان بعر يةردة قويذص قويغان بولسا، بذ هالدعمذ 
ظعضعسعنعث  قةرز  صذلنع  ظادةم  ظذ  ظةضةر  كةتمةيدذ.  بذزذلذص  قةسعمع  ظذنعث 

يئنعدا قويذص قويمعغان بولسا، بذ هالدا ظذنعث قةسعمع بذزذلذص كئتعدذ. 
بعر ظادةم: مةن صاالنعنعث قةرزعنع ظةتة بئرعؤعتعمةن، دةص قةسةم قعلعص 
ظةتة  صاالنعنع  مةن  ظادةم:  ظذ  ياكع  بولسا  بئرعؤةتكةن  بىضىن  ظذنع  ظاندعن 
ظألتىرؤعتعمةن، دةص قةسةم قعلغان، لئكعن )ظةتعسع ظألتىرىلعدعغان( ظادةم 
بىضىن )ظأزع( ظألىص قالغان بولسا ياكع ظذ ظادةم: مةن بذ ناننع ظةتة يئيعمةن، 
دةص قةسةم قعلعص ظاندعن ظذنع بىضىن يئضةن بولسا، بذ هالدا ظذنعث قةسعمع 
بذزذلذص كةتمةيدذ. حىنكع ظةتعسع قعلعنعدعغان ظعشالرنعث هةممعسع ظةتعسع 
تذرذص  قةسةمدة  ؤاقتعدا(  بولغان  )ظةتعسع  بولذص  قعلعنعص  بولغعحة  بولذص 
قالدع. شذنعث  كئلعص  دةرعجعضة  بولمايدعغان  قعلعش مذمكعن  ظعشالرنع  شذ 
مذمكعن  تذرذش  ظذنعثدا  قةسةمنع  حىنكع  قالعدذ.  ظةمةلدعن  قةسةم  ظىحىن 
بولعدعغان بعر ظعش ظىستعدة قعلعش، قةسةمنعث باشلعنعشعنعث بعر شةرتع 
بولغعنعدةك ظذنعث داؤاملعشعشعنعثمذ بعر شةرتعدذر. بعز بذ هةقتة يذقعرعدا 
دئضةنضة  ظاي  بذ  ياكع  ؤة  ظةتة  ياكع  )بىضىن  بذ  ظعدذق.  ظأتكةن  توختذلذص 
ظةمما  بولعدذ.  شذنداق  ظةهؤال  قةسةملةردة  قعلعنغان  ؤاقعتلعق  ظوخشاش( 
ؤاقعتلعق بولمعغان قةسةملةردة، قةسةمنع ظذنعثدا تذرذش مذمكعن بولعدعغان 

بعر ظعش ظىستعدة قعلعش صةقةت قةسةمنعث باشلعنعشعنعث شةرتعدذر.)1(
بعر ظادةم: مةن صاالنعنعث قةرزعنع بئرعؤعتعمةن، دةص قةسةم قعلغان ظاندعن 

))(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 34) ـ بةت.
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باشقا بعرسعنع قةرز صذلنع بئرعؤئتعشنع بذيرذغان ياكع قةرز صذلنع بئرعؤئتعشنع 
باشقا بعرسعضة هاؤالة قعلغان، )ظاندعن ظذ ظادةم قةرز صذلنع بئرعؤةتكةن( ؤة 
قةرز ظعضعسع صذلنع تاصشذرذص ظالغان بولسا، قةسةم قعلغان ظادةم قةسعمعدة 
نامعدا،  ظادةمنعث  ظعحكةن  قةسةم  صذلنع  قةرز  ظةضةر  هئسابلعنعدذ.  تذرغان 
)ظذ ظادةم بئرعؤئتعشنع( بذيرذمعغان بعر كعشع بئرعؤةتكةن بولسا، بذ هالدا 

قةسةم ظعحكةن ظادةم قةسعمعدة تذرغان هئسابالنمايدذ.
بعر ظادةم: مةن بعر كعشعضة صذل سوغا قعلعمةن، دةص قةسةم قعلغان ظاندعن 
)ظذ كعشعضة صذل سوغا قعلغان، لئكعن( ظذ كعشع بذ سوغعنع قوبذل قعلمعغان 
نةرسعنع  بعر  هئسابلعنعدذ.  تذرغان  قةسعمعدة  ظادةم  قعلغان  قةسةم  بولسا، 
بذنعثغا  هأكمعمذ  ظعشالرنعث  قعلعش  ؤةسعيةت  ؤة  تذرذش  بئرعص  ظأتنعضة 
ظةمةستذر.  ظوخشاش  بذنعثغا  هأكمع  سئتعقنعث  ـ  سودا  ظةمما  ظوخشاشتذر. 
قةسةمدة  قعلعشع  قوبذل  سئتعقنع  ـ  سودا  تةرةصنعث  قارشع  سئتعقتا  ـ  سودا 
تذرذشنعث شةرتعدذر. حىنكع سودا ـ سئتعق دئضةن ظعككع تةرةص بعر نةرسة 
ظالماشتذرذشتعن ظعبارةت بعر كئلعشعمدذر. شذنعث ظىحىن سودا ـ سئتعقنعث 
ؤذجذدقا حعقعشع ظىحىن بعر تةرةصنعث بعر نةرسة سئتعشع يةنة بعر تةرةصنعث 

ظذنع قوبذل قعلعص ظئلعشع الزعمدذر.

قةسةمنعث كةففارعتعنعث بايانع

بئرعش  كةففارةت  ظادةمضة  بذزذؤاتقان  ظذنع  تذرالماي  قةسعمعدة  ظعحكةن 
الزعم بولعدذ. كةففارةتنعث الزعم بولذشعنعث سةؤةبع بولسا قةسةمدة تذرالماي 
ظذنع بذزذؤئتعشتذر. ظةمما قةسةمنعث ظأزع كةففارةت بئرعشنع كةلتىرمةيدذ. 

كةففارةت بئرعشنع صةقةت قةسةمدة تذرالماسلعق الزعم قعلعدذ.   
بعر  يذيعدذ.  ضذناهالرنع  سالغان  ظأتكىزىص  تذرالماي  قةسةمدة  كةففارةت 
بةرسة،  كةففارةت  كئيعن  بذزذؤئتعص  تذرالماي  ظذنعثدا  ظعحعص  قةسةم  ظادةم 

خذددع قةسةم قعلمعغاندةك بولعدذ.)1( 
اهلل تاظاال قةسعمعنع بذزذؤاتقان ظادةملةرنعث كةففارةت بئرعشعنع بذيرذص 
مذنداق دئدع: »اهلل سعلةرنع سةهؤةنلعك بعلةن قعلغان قةسعمعثالر ظىحىن 

))(  »فةتهذلبارع«، )) ـ توم، 594 ـ بةت.
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جاؤاصكارلعققا تارتمايدذ، لئكعن سعلةرنع قةستةن قعلغان قةسعمعثالر ظىحىن 
جاؤاصكارلعققا تارتعدذ )مذنداق قةسعمعثالرنع بذزساثالر( ظذنعث كةففارعتع 
ظاظعلةثالرغا بئرعدعغان ظوتتذرا ظوتتذرا دةرعجعلعك تاماق بعلةن ظون معسكعننع 
بعر ؤاخ غعزاالندذرذشتذر، ياكع ظذالرغا )يةنع ظون معسكعنضة بةدعنعنع يئصعص 
تذرعدعغان( بعر قذر كعيعم بئرعشتذر، ياكع بعر قذل ياكع بعر حأرعنع ظازاد 
تذتذشع  روزا  كىن  ظىح  يةتمعسة،  كىحع  قعلعشقا  بذنداق  كعمكع  قعلعشتذر، 
كةففارعتعدذر،  بذزغانلعقعثالرنعث  قةسعمعثالرنع  ظعحكةن  شذ  ظةنة  بذ  الزعم. 
ظعحمةثالر(.  قةسةم  كةلسة-كةلمةس  )يةنع  قعلعثالر  رعظاية  قةسعمعثالرغا 
سعلةرنعث شىكىر قعلعشعثالر ظىحىن اهلل ظايةتلعرعنع سعلةرضة ظةنة شذنداق 

بايان قعلعدذ» )1(        
كةففارةت بئرعش ظىحىن قذل ظازات قعلعشتعن ياكع ظون معسكعنضة تاماق 
ظىح  ظعبارةت  بئرعشتعن  كعحةك  ـ  كعيعم  قذر  بعر  ظذالرغا  ياكع  بئرعشتعن، 
ظعشنعث بعرعنع قعلعش الزعم. حىنكع ظايةتتعكع >ياكع< دئضةن سأز مذشذ 
بعر  ظةضةر  بئرعدذ.  بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعص  قعلسا  بعرعنع  ظعشنعث  ظىح 
ظادةم مذشذ ظىح ظعشنعث بعرعنعمذ قعاللمعسا، ظارقعمذ ـ ظارقا ظىح كىن روزا 
تذتعدذ. حىنكع بذ ظايةتنع ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع 
بولسذن!(: ظارقا ـ ظارقعدعن ظىح كىن روزا تذتعدذ، دئضةن مةنعنع بئرعدعغان 
ظذسلذب بعلةن ظوقذغان. بذخعل ظوقذلذش ظذسذلع )كأصحعلعك ظوقذص كئلعؤاتقان 
يةتتة خعل ظوقذش ظذسذلعدعن بولمعسعمذ(، لئكعن ظةث ظاددعيسع بعر ياكع 

ظعككع ساهابعدعن رعؤايةت قعلعنغان هةدعس بولذشع مذمكعن.)2( 
ظةضةر قةسةمنعث كاففارعتع ظىحىن ظون معسكعنضة تاماق بةرمةكحع بولسا، 
ظذالرنعث هةر بعرعضة صعترع سةدعقعسعنعث معقدارعدا بعر نةرسة بةرسة بولعدذ. 
يىز  ظعككع  ؤة  كعلو  ظعككع  بولسا،  بةرمةكحع  ظذن  ياكع  بذغداي  معقدار  ظذ 
ظةللعك ضعرامدذر. ظةضةر خورما ياكع ظارصا ؤة ياكع قذرذق ـ ظىزىم بةرمةكحع 

بولسا، تأت كعلذ بةش يىز ضعرامدذر.
قةسةمنعث كاففارعتع ظىحىن )بعراقال ظون معسكعنضة تاماق بةرمةي( بعر 
معسكعنضة ظون كىن تاماق بةرسعمذ بولعدذ. حىنكع بعر معسكعننعث تاماققا 
بولغان ظعهتعياجعنعث هةر كىنع يئثعلعنعص تذرذشع ظذ  خذددع باشقا ـ باشقا 

))(  سىرة ماظعدة 89 ـ ظايةت. 
)2(  »ظةلهعداية«، 2 ـ توم، 74 ـ بةت.
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معسكعن قاتارعدا ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. 
بولسا،  بةرمةكحع  كعحةك  ـ  كعيعم  ظىحىن  كاففارعتع  قةسةمنعث  ظةضةر 
ظذنعث  معسكعنضة  بعر  هةر  كعحةكلةردعن  ـ  كعيعم  كعيعدعغان  ظادةم  نورمال 
صىتىن بةدعنعنع ياصقعدةك بعر قذر كعيعم بةرسة بولعدذ. ظذ ظةث ظاز ظىح ظاي 
كةيضعلع بولعدعغان كعيعم بولذش الزعم. حىنكع ظىح ظاي يئثع بعر كعيعمنع 
)كونعتعشقا( يئتعدعغان بعر مذددةتتذر. صةقةت بعر ظعشتانال بئرعش يئتةرلعك 
بئرعش  كأينةك  بعر  يةنة  بعرضة  بعلةن  ظعشتان  بعر  ظىحىن  بولمايدذ. شذنعث 
ظعشتان  ظذنعثغا  بولسا،  كعشع  ظايال  ظعحعدة  معسكعنلةرنعث  ظةضةر  الزعم. 
بعلةن كأينةككة قوشذص يةنة بعر ياغلعق بئرعش الزعم. حىنكع ظايال كعشعنعث 

نامعزع مةزكذر كعيعم ـ كعحةكسعز توغرا بولمايدذ.
قةسةمنعث كةففارعتعنع قةسةمنع بذزذص بولغاندعن كئيعن بئرعش الزعم. 
شذنعث ظىحىن بعر ظادةم بذزمعغان قةسعمع ظىحىن كةففارةت بةرضةن ظاندعن 
قةسعمعنع بذزغان بولسا، بةرضةن كةففارعتع توغرا بولمعغان بولعدذ. حىنكع بعز 
يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنعمعزدةك قةسةمنع بذزذش كةففارةت بئرعشنعث 
ؤاجعص بولذشعنعث سةؤةبعدذر. شذثا كةففارةتنع، ظذنعث سةؤةبع تئصعلعشتعن 

ظعلضعرع بئرعش توغرا ظةمةستذر. 
قةسةمنعث كةففارعتعنع بئرعش ظىحىن مذظةييةن بعر ؤاقعت يوق. لئكعن 
بئرعش  كةففارةت  ظىستعضة  كةففارةت،  ضذناهتذر.  كئحعكتىرؤئتعش  بةك  ظذنع 
الزعم بولذص قالغان ظادةمنعث ظألىص كئتعشع بعلةن حىشىص كةتمةيدذ. ظةضةر 
كةففارةت بئرعش الزعم بولذص قالغان ظادةم كةففارةتنع بئرعشتعن ظعلضعرع ظألىص 
كةتكةن بولسا، ظألىص كئتعشتعن ظعلضعرع ظذرذغ ـ تذغقانلعرعغا كةففارةتكة 
ظأزعنعث مال ـ مىلكعدعن هئسابالص معسكعنلةرضة بئرعشنع ؤةسعيةت قعلعص 

قويذشع الزعم.
ظعسالمدعن يئنعؤئلعشمذ خذددع ظعسالمغا كعرمعضةنضة ظوخشاشال قةسةمنع 
ظةمةلدعن قالدذرعدذ)1(. مةسعلةن: مذسذلمان بعر ظادةم قةسةم ظعحكةن ظاندعن 
)بذنداق بولذص قئلعشتعن اهلل تاظاالغا سئغعنعص صاناه تعلةيمةن( ظعسالمدعن 
بذزغان  قةسعمعنع  ظاندعن  قايتقان  ظعسالمغا  يةنة  قايتا  ظاندعن  يئنعؤالغان، 
))(  يةنع ظعسالمغا كعرمعضةن بعر كاصعر ظادةمنعث قعلغان قةسعمعضة كةففارةت بئرعش الزعم بولمايدذ. شذنعثدةك ظعسالمدعن 

يئنعؤئلعص قايتا ظعسالمغا قايتقان ظادةمضعمذ كةففارةت بئرعش الزعم ظةمةس. ت.
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بولسا، بذ هالدا ظذنعثغا كةففارةت بئرعش الزعم ظةمةس. حىنكع بعز قةسةمنعث 
شةرتلعرعدة قةسةم ظعحكةن ظادةمضة كةففارةت بئرعشنعث الزعم بولذشع ظىحىن 
ظذنعث مذسذلمان بولذشعنعث شةرت ظعكةنلعكعنع بايان قعلعص ظأتتذق. كاصعر 
ظايةتتعنمذ  تأؤةندعكع  ظةمةسلعكعنع  الزعم  بئرعشنعث  كةففارةت  ظادةمضة 
بذزسا  قةسةملعرعنع  كئيعن،  بةرضةندعن  ظةهدة  ظذالر  كأرىؤااليمعز: »ظةضةر 
ظىحىن،  حةكلعنعشلعرع  )بذنعثدعن(  ظذالرنعث  ظةيعبلعسة،  دعنعثالرنع  ؤة 
كذفرعنعث كاتتعباشلعرعغا ظذرذش ظئحعثالر. ظذالرنعث قةسعمعنعث هةقعقةتةن 
ظئتعبارع يوق» )1( ظةضةر كاصعر )ظعبادةت قعلعشقا ظوخشاش( بعرةر ياخشع 
ظعش قعلعشقا ؤةدة )يةنع نةزعر( قعلسا، ظذنعثغا شذ ظعشنع قعلعش ؤاجعص 
ظةمةس.)2( ظةمما هةدعستة بايان قعلعنغان: ظأمةر ظعبنع خةتتاب )اهلل تاظاال 
ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نعث ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! هةقعقةتةن مةن ظعسالم 
كئلعشتعن بذرذنقع دةؤرعدة هةرةم مةسحعتعدة بعر كئحة ظعتعكاصتا ظولتذرذشقا 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  دئضةندة،  ظعدعم  قعلغان  نةزعر(  )يةنع  ؤةدة 
قعلعشقا  )ظعبادةت  بولسا،  سأزع  دئضةن  ظورذنال«))(  »ؤةدةثنع  ظذنعثغا: 
ظوخشاش( بعرةر ياخشع ظعش قعلعشقا ؤةدة قعلغان   كاصعر ظادةمنعث ؤةدعسعنع 

ظورذنلعشعنعث ؤاجعص ظةمةس مذستةهةص ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
قةسةمنعث قئتعم سانع كأصةيسة، كةففارةتنعثمذ قئتعم سانع كأصىيعدذ. 
يةردة  نةححة  بعر  مةيلع  قعلسذن  ظولتذرذص  يةردة  بعر  مةيلع  قةسةملةرنع 

ظولتذرذص قعلسذن ظذنعث هئحقانداق صةرق يوق. 
»>بذغية<  دئدع:  مذنداق  ظاصتورع  كعتابنعث  دئضةن  >رةددذلمذهتار< 
كئتعدذ.  كعرعشعص  بعرعضة  ـ  بعر  كةففارةتلعرع  قةسةمنعث  كعتابتا:  دئضةن 
يةنع بعر نةححة قئتعم قةسةم قعلعص ظاندعن قةسعمعنع بذزذؤاتقان ظادةم بعر 
تاظاال  )اهلل  مذهةممةد  ظعمام  بذ  مانا  بولعدذ،  جذدا  ـ  ظادا  بعلةن  كةففارةت 

ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث سأزعدذر، دةص بايان قعلعندع.«
ظأزعنعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  رافعظعي  ظعمام  لئكعن، 
هةققعدة  سأز  هئلعقع  قعلعنغان  بايان  كعتابتا  دئضةن  >بذغية<  تةقرعرعدة: 
ظعمام  ظعككعسع  هةر  كعتابالرنعث  >مذنعية<  ؤة  دئدع: »>بذغية<  مذنداق 

))(  سىرة تةؤبة 2) ـ ظايةت. 
)2(  >ظةددذررذلمذختار<، 3 ـ توم، 62 ـ بةت.

)3(  بذ هةدعسنع ظعمام بوخارع رعؤايةت قعلغان.
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نةقلة  ظادةمدعن  بعرةر  باشقا  ظعشةنحعلعك  كعتابلعرعدذر.  زاهعدعينعث 
قعلعنماي صةقةت زاهعدعيدعنال نةقلة قعلعنغان سأزنع توغرا دةص قوبذل قعلعشقا 
بولمايدعغانلعقع هةممعضة مةلذم. شذنعث ظىحىن >بذغية< دئضةن كعتابتعكع 
سأزضة  دئضةن  كئتعدذ،  كعرعشعص  بعرعضة  ـ  بعر  كةففارةتلعرع  قةسةمنعث 
ظاساسلعنعشقا بولمايدذ. ظةكسعحة ظاساسلعنعدعغان سأز بولسا، باشقعالردعن 
نةقلة قعلعنغان قةسةمنعث كةففارةتلعرع بعر ـ بعرعضة كعرعشعص كةتمةيدذ، 
دئضةن سأزدذر. بذ سأز تاكع ظعشةنحعلعك ظادةملةردعن بذ سأزنعث ظةكسعنعث 
قةسةمنعث  قعلعنعدذ.  قوبذل  دةص  توغرا  قةدةر  قعلعنغانغا  نةقلة  توغرعلعقع 
كةففارةتلعرعنعث بعر ـ بعرعضة كعرعشعص كةتمةيدعغانلعقعنعث دةلعلع بولسا 
سأزدذر:  بذ  قعلعنغان  بايان  بئشعدا  جازاالرنعث  كعتابتا  دئضةن  >فةتهع< 
تةرعصع  كةففارةتتة جازا  كئلعدعغان  ظىحىن  بذزذؤاتقانلعق  روزعسعنع  رامعزان 
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. شذثا رامعزان روزعسعنع بذزذؤاتقانلعق ظىحىن كئلعدعغان 
كةففارةتلةر بعرـ  بعرعضة كعرعص كئتعدذ. ظةمما قةسةمنعث كةففارعتعدة ظعبادةت 
تةرعصع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. >هعندعية< دئضةن كعتابتا: بعر ظادةم: اهلل نعث 
سىصةتلعك  معهرعبان  )يةنع  معهرعباننعث  ؤة  قعلعمةنكع  قةسةم  بعلةن  نامع 
اهلل نعث( نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، مةن بذنداق ظعش قعلمايمةن، دةص 
قةسةم قعلغان بولسا، بذ ظعككع قةسةم هئسابلعنعدذ. شذثا ظةضةر ظذ ظادةم بذ 
قةسعمعنع بذزذؤاتسا، ظذنعثغا كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن ظعككع كةففارةت 
بئرعشكة توغرا كئلعدذ، دةص بايان قعلعندع. مانا بذ كةففارةتنعث قةسةمنعث 
رعؤايةت  كىحلىك  رعؤايةتنعث  دئضةن  بولعدعغانلعقعنع،  قارعتا  سانعغا  قئتعم 

ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ.«)1(
بعز بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، ظالعم مذهةممةد 
بعر  ظىحىن  قةسةم  بعر  هةر  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  هامعد 

كةففارةت بئرعشكة صةتعؤا بئرةتتع.

ياخشع ظعش قعلعش ظىحىن قعلغان ؤةدعنعث بايانع

بذ ؤةدة )يةنع نةزعر( ظعككع قعسعم بولعدذ: 
))(  >تةقرعراتذر رافعظعي<، 2 ـ توم، 3) ـ بةت.

560561

ياخشى ئىش قىلىش ئۈچۈن قىلغان ۋەدىنىڭ بايانىياخشى ئىش قىلىش ئۈچۈن قىلغان ۋەدىنىڭ بايانى



560561

يىكلعنعدعغان ؤةدعدذر )يةنع  ؤاقعتنعث ظأزعدة ظىستعضة  بعر قعسمع شذ 
نةزعردذر(. مةسعلةن بعر ظادةم: مةن اهلل تاظاال ظىحىن مذنحة كىن روزا تذتعمةن، 
دةص ؤةدة )يةنع نةزعر( قعلغان بولسا، روزا تذتذش ظذ ظادةمضة شذ ؤاقعتنعث 
ظأزعدعال يىكلعنعدذ. شذنعثدةك ظةضةر ظذ ظادةم: اهلل تاظاال كئسعلعمضة شعصالعق 
تاظاالغا شىكىر ظئيتعش يىزعسعدعن مذنحة كىن  بةرضةنلعكع ظىحىن مةن اهلل 
روزا تذتعمةن، دئضةن بولسا، ظذ ظادةمضة روزا تذتذش شذ ؤاقعتنعث ظأزعدعال 

يىكلعنعدذ.
يةنة بعر قعسمع بولسا، صذكذنع ظادةم كةلسة ياكع اهلل تاظاال ماثا دىشمعنعمضة 
تذتعمةن،  روزا  كىن  مذنحة  ظىحىن  تاظاال  اهلل  مةن  قعلسا،  ظاتا  غةلبة  قارعتا 
دئضةنضة ظوخشاش بعر ظعشنعث يىز بئرعشعضة باغالص قعلغان ؤةدعدذر )يةنع 
نةزعردذر(. )بذ هالدا ظذنعث ظىستعضة روزا تذتذش شذ ظعش يىز بةرضةن ؤاقتعدا 

يىكلعنعدذ.(
بعز بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، ياخشع ظعش 
قعلعش ظىحىن قعلغان ؤةدعنع )يةنع نةزعرنع( حاقحاق قعلعص ياكع سةؤةنلعك 
ظادةمنعث  قعلغان  رةسمع  ظذنع  خذددع  هأكمعمذ  ظادةمنعث  قعلغان  بعلةن 
هأكمعضة ظوخشاشتذر. شذنعث ظىحىن حاقحاق قعلعص ؤةدة)1( قعلغان ظادةمضة 
ؤاقتعدا  قعلغان  ؤةدة  قعلعص  ظعشنع، حاقحاق  بولغان  قعلماقحع  قعلعص  ؤةدة 
نعيةت قعلمعسعمذ ظذنع قعلعش الزعم بولعدذ. مةسعلةن بعر ظادةم: بعر سأزنع 
بعلةن ظئغعزعدعن )مةن اهلل  دئمةكحع بولذص ضةص قعلغان ؤاقتعدا سةؤةنلعك 
تاظاال ظىحىن بعر كىن روزا تذتعمةن( دةص حعقعص كةتكةن بولسا، ظذنعثغا شذ 
بعر كىن روزعنع تذتذش الزعم بولعدذ. شذنعثدةك يةنة بعر ظادةم: مةن اهلل تاظاال 
ظىحىن بعر كىن روزا تذتعمةن، دئمةكحع بولذص سةؤةنلعك بعلةن بعر ظاي روزا 

تذتعمةن، دةص سالغان بولسا، ظذنعثغا بعر ظاي روزا تذتذش الزعم بولعدذ.
ظالعمالر ياخشع ظعش قعلعش ظىحىن قعلغان ؤةدعنعث بايانعنع قةسةمنعث 
يةرلةردة  بةزع  قةسةمنعث  بعلةن  ؤةدة  حىنكع  كةلتىردع.  ظعحعدة  بايانعنعث 
بعر ـ بعرع بعلةن ظاالقعسع باردذر. مةسعلةن بعر ظادةم: >مئنعث ظىستعمدة 
ؤةدة باردذر< دئضةن ؤة ظذ ظادةم بذ سأزعدعن هئحقانداق بعر نةرسعنع نعيةت 
ياكع  ؤةدعنع  قعلغان  ظىحىن  قعلعش  ظعشالرنع  ياخشع  ياكع  )يةنع  قعلمعغان 
))(  >ؤةدة< دئضةن سأزدعن يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضعنعدةك بعرةر ظعشنع قعلعشقا >نةزعر< قعلعش كأزدة تذتذلعدذ. 

بذنعثدعن كئيعن >نةزعر< سأزعنعث ظورنعغا >ؤةدة< سأزعنع ظعشلعتعمعز. ت.   
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قةسةمنع نعيةت قعلمعغان( بولسا، بذ هالدا ظذنعثغا قةسةمنعث كةففارعتعنع 
ؤةدة  تذتذشنع  روزا  ظىحىن  تاظاال  اهلل  مةن  ظادةم:  بعر  بولعدذ.  الزعم  بئرعش 
ياكع  قعلدعم، دئضةن ؤة بذ سأزعدعن هئح نةرسعنع نعيةت قعلمعغان )يةنع 
ياخشع ظعشالرنع قعلعش ظىحىن قعلغان ؤةدعنع ياكع قةسةمنع نعيةت قعلمعغان( 
ياكع صةقةت ياخشع ظعشالرنع قعلعش ظىحىن قعلغان ؤةدعنع نعيةت قعلغان، ياكع 
ياخشع ظعشالرنع قعلعش ظىحىن قعلغان ؤةدعنع ؤة ظأزعنعث )بذ سأز ظارقعلعق( 
قةسةم قعلعشنع مةقسةت قعلمعغانلعقعنع نعيةت قعلغان بولسا، بذ هالدا ظذ 
ظادةم )مةزكذر سأزع ظارقعلعق( صةقةت ياخشع ظعشالرنع قعلعش ظىحىن ؤةدة 
قعلغانال هئسابلعنعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم: مةزكذر سأزعدعن قةسةمنع ؤة ظأزعنعث 
بولسا،  قعلغان  نعيةت  قعلمعغانلعقعنع  ؤةدة  ظىحىن  قعلعش  ظعشالرنع  ياخشع 
بذ هالدا ظذ ظادةم قةسةم قعلغان هئسابلعنعدذ. شذثا ظذ ظادةم ظةضةر روزعنع 

تذتمعسا، ظذنعثغا قةسةمنعث كةففارعتعنع بئرعش الزعم بولعدذ.
ظةضةر ظذ ظادةم: مةزكذر سأزعدعن قةسةم بعلةن ياخشع ظعشالرنع قعلعش 
ظىحىن ؤةدة قعلغانلعقعنع نعيةت قعلغان، ياكع قةسةمنع نعيةت قعلغان بولسا، 
بذ هالدا ظذ ظادةم ؤةدة ؤة قةسةم قعلغان هئسابلعنعدذ. شذثا ظذ ظادةم ظةضةر 
روزعنع تذتمعسا، ظذنعثغا روزعنعث قازاسعنع قعلعش ؤة قةسةمنعث كةففارعتعنع 

بئرعش الزعم بولعدذ.)1(

ياخشع ظعشنع قعلعش ظىحىن قعلعنغان ؤةدعنعث يولغا قويذلغان 
بعر ظعش ظعكةنلعكعنعث بايانع

 )مةسعلةن: اهلل تاظاال مئنعث كئسعلعمضة سعصالعق بةرسة، مةن مذنحة 
كىن روزا تذتعمةن، دةص( ؤةدة قعلعش بعر ياخشع ظعش هئسابلعنعدذ. حىنكع 
بعر ظادةم شذنداق ؤةدة قعلعش ظارقعلعق ناماز ظوقذشنع، روزا تذتذشنع، هةج 

قعلعشنع ؤة شذالرغا ظوخشاش ياخشع ظعشالرنع قعلعشنع ظىستعضة ظالعدذ.
ياخشع ظعشنع قعلعش ظىحىن قعلعنغان ؤةدعنعث يولغا قويذلغان بعر ظعش 
ظعكةنلعكعنع ؤة ؤةدة قعلعش ظارقعلعق ظىستعضة ظالغان ظعشنع ظورذنالشنعث 
هةقتعكع  بذ  ظالعمالرنعث  بارلعق  ؤة  هةدعس  قذرظان،  ظعكةنلعكعنع  الزعم 

))(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 66 ـ بةت.
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ظىستعضة  ظارقعلعق  قعلعش  ؤةدة  تاظاال  اهلل  بئرعدذ.  كأرسعتعص  قاراشلعرع 
ظالغان ظعشالرنع ظورذنالش هةققعدة مذنداق دئدع: «ظاندعن ظذالر كعرلعرعنع 
تعرناقلعرعنع  حاحلعرعنع،  كئيعن  حعققاندعن  ظئهرامدعن  )يةنع  تازعلعسذن 
بةيت  قةدعمعي  قعلسذن،  ظادا  ظعبادةتلعرعنع  ظالغان  ظىستعضة  ظأز  ظالسذن(، 
)يةنع بةيتذلال( نع تاؤاص قعلسذن» )1( اهلل تاظاال ظأز ظىستعضة ظالغان ظعشالرنع 
ظورذنلعغان ظادةملةرنع ماختاص مذنداق دئدع: «)ظذ كافذر جةننةتتعكع بعر( 
بةندعلعرع  )ياخشع(  اللةنعث  ظذنعثدعن  بولذص،  حعققان  ظئتعلعص  بذالقتعن 
ظعحعدذ، ظذ بذالقنع ظذالر )خالعغان جايلعرعغا ظئقعتعص بارااليدذ. ظذالر ظأز 
ظىستعضة قةسةم ظعحعص ظالغان ظعشنع ظورذناليدذ ؤة دةهشعتع كةث داظعرعلعك 
بولغان كىندعن )يةنع قعيامةت كىنعدعن( قورقعدذ» )2( اهلل تاظاال ظأزلعرعنعث 
ظىستعضة ظالغان ظعشالرنع ظورذنلعمعغان خعرعستعيان راهعبلعرعنع ظةيعبلةص 
ظةؤةتتذق،  داؤاملعق  صةيغةمبةرلعرعمعزنع  كئيعن  دئدع: «ظذالردعن  مذنداق 
ظارقعدعن مةريةم ظوغلع ظعسانع ظةؤةتتذق، ظذنعثغا ظعنجعلنع ظاتا قعلدذق، 
سالدذق،  مئهرعبانلعقنع  ؤة  شةصقةت  دعللعرعغا  ظةضةشكةنلةرنعث  ظذنعثغا 
رةهبانعيةتنع ظذالر ظأزلعرع صةيدا قعلدع، ظذالرغا ظذنع بعز بئكعتمعدذق، ظذالر 
ظذنع صةقةت اللةنعث رازعلعقعنع تعلةص )صةيدا قعلدع(، لئكعن ظذالر ظذنعثغا 
ظةجرعنع  ظئيتقانالرنعث  ظعمان  ظذالردعن  قعلمعدع،  ظةمةل  دةرعجعدة  اليعق 
هةسسعلةص بةردذق، ظذالردعن نذرغذنع اللةنعث ظعتاظعتعدعن حعققذحعالردذر» 
))( اهلل تاظاالنعث: «لئكعن ظذالر ظذنعثغا اليعق دةرعجعدة ظةمةل قعلمعدع» 

دئضةن سأزعنعث مةنعسع بولسا، ظذالر ظأزلعرعنعث ظىستعضة ظالغان ظعشالرنع 
جايعدا ظورذنلعمعدع، دئضةنلعك بولعدذ. ظىستعضة ظالغان ظعشالرنعمذ خذددع 
ؤةدة قعلعش ظارقعلعق ظىستعضة ظالغان ظعشالرغا ظوخشاش ظورذنالش ؤاجعص 

بولعدذ.
تاظاال  اهلل  دعنعدا  تاظاالنعث  اهلل  راهعبعلعرعنع  خعرعستعيان  ظايةتتة  بذ 
ظذالرنع بذيرذمعغان ظعشالرنع صةيدا قعلغانلعق ؤة ظأزلعرعنعث ظىستعضة ظالغان 

ظعشالرنع ظادا قعلمعغانلعق سةؤةبلةر تىصةيلعدعن ظةيعبلةندع.
ؤةدة قعلعش ظارقعلعق ياخشع ظعش قعلعشنع ظىستعضة ظئلعشتعن حةكلةص 

))(  سىرة هةج 29 ـ ظايةت. 
)2(  سىرة ظعنسان 6 ــــ 7 ـ ظايةتلةر.  

)3(  سىرة هةدعد 27 ـ ظايةت. 
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كةلضةن هةدعسلةر بولذص، بذ هةدعسلةر خذسذسعي هالةتلةرضة ؤة خذسذسعي 
ؤةدعلةرضة قارعتعلغاندذر. ؤةدة قعلعش ظارقعلعق ياخشع ظعش قعلعشنع ظىستعضة 

ظئلعشتعن حةكلةص كةلضةن هةدعسلةر بولسا، تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر:
سةظعد ظعبنع هارعس )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( ظعبنع ظأمةر )اهلل 
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: 
كعشعلةر ؤةدة ظارقعلعق ياخشع ظعش قعلعشنع ظىستعضة ظئلعشتعن يانمعدعمذ؟ 
حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن ظعدع: »شةكسعز ياخشع ظعش 
قعلعشقا قعلغان ؤةدة بعر ظعشنع ظالدعغعمذ ؤة كةينعضعمذ سىرةلمةيدذ. ؤةدعنعث 
سةؤةبع بعلةن صةقةت صعخسعق ظادةمدعن بعر نةرسة حعقعرعلعدذ)1(»)2( يةنة 
بعر رعؤايةتتة ظعبنع ظأمةر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دئدع: 
توسذص،  قعلعشتعن  ؤةدة  قعلعشقا  ظعش  ياخشع  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر 
هةقعقةتةن ؤةدة بعر ظعشنع توسذص قااللمايدذ. لئكعن ؤةدعنعث سةؤةبع بعلةن 

صعخسعق ظادةمدعن بعر نةرسة حعقعرعلعدذ، دئضةن.« ))( 
صةيغةمبةر  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظةبذهذرةيرة 
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »ظعنسانغا ياخشع 
ظئلعص  بعر ظعشنع  يئزعلمعغان  تةقدعردة  ؤةدة  قعلعنغان  ظىحىن  قعلعش  ظعش 
كةلمةيدذ)4(. ؤةدة صةقةت ظعنسانغا تةقدعردة يئزعلعص كةتكةن ظعشنع ظئلعص 
نةرسة(  ظادةمدعن )بعر  صعخسعق  بعلةن  تاظاال ؤةدعنعث سةؤةبع  كئلعدذ. اهلل 
حعقعرعدذ. شذثا ظذ ظادةمضة بذرذن بئرعش الزعم بولمعغان نةرسعلةرنع بئرعشكة 

توغرا كئلعدذ.« )5(
دئدع:  مذنداق  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  هةجةر  ظعبنع 
»ظالعمالر مةزكذر هةدعسلةردة كةلضةن حةكلعمة هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص 
قالدع: بذ ظالعمالرنعث بعر قعسمع هةدعستة كةلضةن مةزكذر حةكلعمعنع ظذنعث 
))(  يةنع اهلل تاظاال كئسعلعمضة شعصالعق بةرسة، مةن اهلل تاظاال ظىحىن مذنحلعك صذل سةدعقة قعلعمةن، دةص ؤةدة قعلغان 
ظادةم، ظةضةر كئسعلعدعن ساقايسا، شذ صذلنع بئرعش ظذنعثغا الزعم بولعدذ. مانا سةدعقة قعلعنغان ظذ صذل ظذ ظادةمدعن ظذ 

ؤةدعنعث سةؤةبع بعلةن حعققان بولعدذ. ت.
)2(  بذ هةدعسنع ظعمام بوخارع رعؤايةت قعلدع.
)3(  بذ ظةسةرنع ظعمام بوخارع رعؤايةت قعلدع. 

كةتكةن  يئزعلعص  تةقدعردة  ظذنعثغا  ظةسلعدة  بئرعشع  سةدعقة  ياكع  تذتذشع  روزا  ظارقعلعق  قعلعش  ؤةدة  مةسعلةن:  يةنع    )4(
ظعشالردذر. ت. 

)5(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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ؤةدة  ظىحىن  قعلعش  ظعش  ياخشع  ظذالر  )يةنع  قاراتتع.  مةنعسعضة  تاشقعرع 
بولسا،  ظالعمالر  قعسعم  بعر  باشقا  دئدع(.  ظعشتذر،  بعر  حةكلةنضةن  قعلعش 
هةدعستة كةلضةن مةزكذر حةكلعمعنع باشقا مةنعلةرضة قاراتتع. ظعبنع ظةسعر 
)اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث >ظةننعهاية< دئضةن كعتابتا مذنداق 
ؤةدعنعث  حةكلعمعلةر،  مةزكذر  كةلضةن  هةدعستة  قعلعندع:  بايان  دئضةنلعكع 
ظعشعنع كىحلةندىرىش ؤة بعرةر ياخشع ظعشنع قعلعشنع ؤةدة قعلعش ظارقعلعق 
ظاضاهالندذرذص  قاراشتعن  سةل  ظذنعثغا  كئيعن  بولغاندعن  ظئلعص  ظىستعضة 
كةلضةندذر. ظةضةر هةدعستة كةلضةن مةزكذر حةكلعمعدعن هةتتا ؤةدة ظارقعلعق 
ياخشع ظعش قعلعشتعن توسعدعغان هةقعقعي حةكلعمة كأزدة تذتذلسا ظعدع، بذ 
ؤاقتعدا ؤةدعنعث هأكمع بعكار قعلعنغان بوالتتع ؤة ؤةدة ظارقعلعق ظىستعضة 
ظالغان ظعشنع ظورذنالش ظةمةلدعن قالدذرذلغان بوالتتع. حىنكع ؤةدة قعلعش 
ظعشع هةدعستة كةلضةن مةزكذر حةكلعمعنعث سةؤةبع بعلةن بعر يامان ظعشقا 
ظايلعنعص قالغان، شذنعث ظىحىن ؤةدة قعلعش ظارقعلعق ظىستعضة ظالغان ظعشنع 
قعلعش الزعم بولمعغان بوالتتع. )لئكعن ظةمةلعيةتتة ظعش ظذنداق ظةمةستذر. 
ؤة  ظايةت  هةققعدة  ظورذنالش  ؤةدعنع  قعلغان  يةرلةردة  نذرغذنلعغان  حىنكع 
مةزكذر  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةمما  قعلعنغاندذر(.  بايان  هةدعسلةر 
هةدعسلةردة ؤةدة قعلعشتعن حةكلعشعنعث سةؤةبع بولسا، كعشعلةرضة ؤةدعنعث 
ظذالرغا شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة بعرةر صايدعنع ظئلعص كئلعدعغان ياكع ظذالردعن 
بعرةر  كةتكةن  صىتىلىص  تةقدعردة  ياكع  ؤة  قالعدعغان  توسذص  زعياننع  بعرةر 
ظىحىندذر.  قويذش  بعلدىرىص  ظةمةسلعكعنع  ظعش  بعر  ظأزضةرتعدعغان  ظعشنع 
ؤةدعنع،  سعلةر  خذددع:  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  هةدعسلةردعن  مةزكذر 
ؤةدة قعلعش ظارقعلعق اهلل تاظاال سعلةرضة تةقدعر قعلمعغان بعرةر صايدعلعق 
نةرسعضة ظئرعشعؤاالاليدعغان ياكع سعلةرنعث زعيعنعثالرغا يئزعلعص كةتكةن 
بعرةر زعيانلعق ظعشنع ظأزةثلةردعن توسذؤئلعش مةقسعتع بعلةن قعلماثالر، 
ظعشالرنع  ظالغان  ظىستعثلةرضة  قعلعص  ؤةدة  قعلساثالر،  ؤةدة  سعلةر  ظةضةر 
ظورذنالش  ظعشنع  ظالغان  ظىستعثلةرضة  ظارقعلعق  ؤةدة  حىنكع  ظورذنداثالر. 
ؤةدة  هةدعسلةردعن  مةزكذر  ظىحىن  شذنعث  حعقعدذ.  مةنا  دئضةن  الزعمدذر، 
ظورذنالشقا  ظعشالنع  ظالغان  ظىستعضة  ظارقعلعق  ؤةدة  ظعشعنع كعحعك كأرىص 
سةل قاراص ظذ ظعشالرنع ظادا قعلعشنع تاشالص قويمعسذن، دةص ؤةدة ظعشعنعث 
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كاتتا بعر ظعش ظعكةنلعكعضة ظةسكةرتعص قويذش مةقسةت قعلعنعدذ.«)1(
قعلعنغان  بايان  يذقعرعدا  حةكلعمعلةردعن  كةلضةن  هةدعستة  مةزكذر 
ؤةدة  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  تذتذلعدعغانلعقعنع  كأزدة  مةناالرنعث 
ظةيعبلةشلعرع  ظادةملةرنع  قعلمعغان  ظعشالرنع  ظالغان  ظىستعضة  ظارقعلعق 
كىحلةندىرعدذ. بذ هةقتة ظعمران ظعبنع هىسةين )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع 
رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  بولسذن!( 
ظاندعن  زامانعمدعكعلةردذر،  مئنعث  ياخشعلعرعثالر  «سعلةرنعث  قعلعدذ: 
ظذنعث كةينعدعن كئلعدعغانالردذر، ظاندعن ظذالرنعث كةينعدعن كئلعدعغانالردذر. 
بذالردعن كئيعن شذنداق كعشعلةر كئلعدذكع، ياخشع ظعش قعلعمةن، دةص ؤةدة 
ظعشةنحعلعك  قعلعدذ،  خعيانةت  قعلمايدذ،  ؤاصا  ؤةدعسعضة  قعلغان  قعلعدذ، 
تذرعؤالعدذ،  بئرعص  ضذؤاهلعق  حاقعرعلمعسعمذ  ضذؤاهلعققا  قارالمايدذ،  دةص 
يئيعش،  )يةنع  تذرعدذ.  كأرىلضعلع  ظاشكارا  سئمعزلعك  ظارعسعدا  ظذالرنعث 
بذ  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  مانا   )2( كئتعدذ(.»  بولذص  كأص  ظعحعشالر 
هةدعستة ظامانةتكة خعيانةت قعلعدعغانالر بعلةن ياخشع ظعش قعلعمةن دةص 
ؤةدة قعلعص، قعلغان ؤةدعسعضة ؤاصا قعلمايدعغانالرنع بعر يةردة كةلتىردع. 
ظامانةتكة خعيانةت قعلعش يامان كأرعلعدعغان ؤة نذمذسلذق بعر ظعشتذر. 
شذنداق ظعكةن ياخشع ظعش قعلعمةن، دةص ؤةدة قعلعص، قعلغان ؤةدعسعضة 

ؤاصا قعلماسلعقمذ يامان كأرعلعدعغان نذمذسلذق بعر ظعش هئسابلعنعدذ.

ياخشع ظعش قعلعش ظىحىن ؤةدة قعلعش ؤة قةدةر

اهلل تاظاال ياراتقان هةممة نةرسة تةقدعردة صىتىلىص كةتكةن نةرسعلةردذر. 
سةؤةبلةرمذ خذددع سةؤةب ظارقعلعق ؤذجذدقا حعقعدعغان ظعشالرغا ظوخشاش 

تةقدعردة صىتىلىص كةتكةن ظعشالردذر.
ياخشع ظعش قعلعش ظىحىن قعلعنغان ؤةدة، اهلل تاظاال )يىز بئرعشعنع( 
سةؤةبلةرنعث  كةتكةن  صىتىلىص  تةقدعردة  خالعغان،  ؤة  بعلضةن  ظالدعنظاال 
قعلسذن!(:  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظةلظةرةبعي  ظعبنع  قاتارعدعندذر. 

))(  »فةتهذلبارع«، )) ـ توم، 577 ـ بةت.
)2(  بذ هةدعسنع ظعمام بوخارع رعؤايةت قعلدع. 
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ظوخشاشتذر.  دذظاغا  خذددع  ؤةدة  قعلعنغان  ظىحىن  قعلعش  ظعش  »ياخشع 
دذظا تةقدعردة صىتىلىص كةتكةن بعر ظعشنع توسذص قااللمايدذ. لئكعن دذظا 
قعلعشمذ تةقدعردة صىتىلىص كةتكةن ظعشالرنعث قاتارعدعندذر« دئدع. ظعبنع 
ظةلظةرةبعينعث دئضةن بذ سأزع ظعمام تعرمعزعي رعؤايةت قعلغان صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث: »هةقعقةتةن سةدعقة )ظعنساننع( يامان ظألىمدة ظألىص 
زعت  مةنعسعضة  سعرتقع  سأزعنعث  دئضةن  قالعدذ«  توسذص  كئتعشتعن 

كئلعدذ.
مةنعسعنعث  هةدعسنعث  بذ  بعلةن  سأزع  مةزكذر  ظةلظةرةبعينعث  ظعبنع 
كئتعشتعن  ظألىص  ظألىمدة  يامان  ظعنساننع  سةدعقة  زعتلعقنع:  ظارعسعدعكع 
ظارقعلعق  سةؤةب  خذددع  سةؤةبلةرمذ  بولعدذ،  سةؤةب  قئلعشقا  توسذص 
ؤذجذدقا حعقعدعغان ظعشالرغا ظوخشاش تةقدعردة صىتىلىص كةتكةن ظعشالردذر، 
صىتىلىص  تةقدعردة  سةؤةبنعثمذ  بولعدذ.  قعلغعلع  هةل  ظارقعلعق  دئيعش 
ظذنعثدعن  ظةلةيهعسساالمنعث،  صةيغةمبةر  ظعكةنلعكعنع  ظعشالردعن  كةتكةن 
ظارقعلعق دةمعدة سئلعش توغرعسعدا سوظال سوراص كئيعن:  ظايةت ظوقذش 
دةمعدة اهلل تاظاال تةقدعردة صىتعؤةتكةن بعرةر ظعشنع توسذص قاالالمدذ، دئضةن 
ظادةمضة: »بذمذ اهلل تاظاال تةقدعردة صىتعؤةتكةن ظعشنعث قاتارعدعن« دئضةن 
سأزعدعنمذ كأرىؤااليمعز. بذنعثغا ظوخشاش سأز ظأمةر ظعبنع خةتتابتعنمذ 
رعؤايةت قعلعنغاندذر. ظأمةر ظعبنع خةتتاب )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( 
كةلضعلع  يئتعص  شامغا  حعقعص  يولغا  بولذص  كةلمةكحع  شامغا  مةدعنعدعن 
ظازراق قالغان ؤاقتعدا، شامدا تاؤذن كئسعلعنعث تاراص كةتكةنلعكعنع ظاثالص 
ظعبنع  ظةبذظذبةيدة  ظذنعثغا  ؤاقتعدا،  بولغان  قايتماقحع  مةدعنعضة  تةكرار 
ظةلجةرراه )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!(: ظع مأمعنلةرنعث باشلعقع! 
اهلل تاظاال تةقدعردة صىتعؤةتكةن  بعر ظعشتعن قاحماقحع بولذؤاتامسةن؟ دةيدذ. 
اهلل  ظذنعثغا:  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  خةتتاب  ظعبنع  ظأمةر 
تاظاال تةقدعردة صىتعؤةتكةن  بعر ظعشتعن، اهلل تاظاال تةقدعردة صىتعؤةتكةن 

يةنة بعر ظعشقا قاحماقحع بولذؤاتعمعز، دةص جاؤاب بئرعدذ.
شذنعثدةك يةنة كئسةل ظادةمنعث دوختذرغا كأرىنعشع، دورا ظعشلعتعشع 
تعرعشجانلعق  ظىحىن  يئيعش  تئصعص  رعزعقلعرعنع  ظعنسانالرنعث  ؤة 
تةقدعردة  تاظاال  اهلل  سةؤةبلةرمذ  باشقا  بذنعثدعن  ؤة  كأرسىتىشلعرع 

صىتعؤةتكةن ظعشالردعندذر.

ياخشى ئىش قىلىش ئۈچۈن ۋەدە قىلىش ۋە قەدەرياخشى ئىش قىلىش ئۈچۈن ۋەدە قىلىش ۋە قەدەر



بعرةر ياخشع ظعش قعلعش ظىحىن قعلعنغان ؤةدعنعث توغرا 

بولذشعنعث شةرتلعرع

بذ شةرتلةر تأؤةندعكعدعن ظعبارةتتذر:
1 ـ قعلعش ؤةدة قعلعنغان ظعش، )مةسعلةن: هاراققا ظوخشاش( هاراملعقع 
ظأزعدعن قايناص حعققان ظعش بولذص ظعسالمدا هارام قعلعنعص كةتكةن ظعشالردعن 
بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظاظعشة  هةقتة  بذ  الزعم.  بولماسلعقع 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »كعمكع 
تاظاالغا  اهلل  بولسا،  بةرضةن  ؤةدة  )ظأزعضة(  دةص  بويسذنذمةن،  تاظاالغا  اهلل 
بويسذنسذن. كعمكع اهلل تاظاالغا ظاسعيلعق قعلعمةن، دةص )ظأزعضة( ؤةدة بةرضةن 
بولسا، اهلل تاظاالغا ظاسعيلعق قعلمعسذن.« )1( ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن 
دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  يةنة  بولسذن!(  رازع 
بولمايدذ.  قعلعشقا  ؤةدة  ظىحىن  قعلعش  ظعشنع  »يامان  قعلعدذ:  رعؤايةت 
قعلمعسذن(،  ظعشنع  ظذ  بولسا،  قعلغان  ؤةدة  قعلعشقا  ظعش  يامان  )كعمكع 
 )2( بةرسذن«  كةففارعتعنع  قةسةمنعث  ظىحىن  سالغانلعقع  قعلعص  شذنداق 
صةيغةمبةر  بولسذن!(  رازع  ظذالردعن  تاظاال  )اهلل  ظاس  ظعبنع  ظةمرع  ظعبنع 
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »ؤةدعنع صةقةت اهلل 
تاظاالنعث رازعلعقعنع ظعزلةص قعلعنعدعغان ظعشالردا قعلعشقا بولعدذ. ظذرذغ ـ 

تذغقانحعلعق ظاالقعسعنع ظأزىش ظىحىن قةسةم قعلعشقا بولمايدذ.« ))(     
شذنعث ظىحىن يامان ظعش قعلعش ظىحىن قعلعنغان ؤةدة شةرعظةتتة قوبذل 
قعلعنعدعغان ؤةدة هئسابالنمايدذ. ظذ ؤةدة بذ هالدا قةسةم هئسابلعنعدذ. شذثا 
يامان ظعش قعلعش ظىحىن )ظأزعضة( ؤةدة بةرضةن ظادةمنعث ؤةدعسعنع بذزذشع 
ؤة شذنداق قعلغانلعقع ظىحىن قةسةمنعث كةففارعتعنع بئرعشع الزعم بولعدذ. 
ظىحىن  بولذشع  توغرا  ؤةدعنعث  ظأتكىنعمعزدةك  قعلعص  بايان  يذقعرعدا  بعز 
قعلعش ؤةدة قعلعنغان ظعشنعث ياخشع ظعش بولذشع شةرتتذر. ظةضةر قعلعش 

ؤةدة قعلعنغان ظعش يامان ظعش بولذص قالسا، بذ ؤةدة توغرا بولمايدذ.
))(  بذ هةدعسنع ظعمام بوخارع رعؤايةت قعلدع. 

)2(  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد، تعرمعزعي، نةساظعي ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
)3(  ظةبذداؤذد  رعؤايعتع.
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ظةضةر قعلعش ؤةدة قعلعنغان ظعش )هاراققا ظوخشاش هاراملعقع ظأزعدعن 
قايناص حعققان ظعش ظةمةس( هاراملعقع باشقا بعر ظعش ظىحىن بولغان ظعش 
بولعدذ.  توغرا  ؤةدة  قعلعنغان  ظىحىن  قعلعش  ظعشنع  ظذ  هالدا  بذ  بولسا، 
مةسعلةن، بعر ظادةم: مةن ظئيت كىنع روزا تذتعمةن، دةص ظأزعضة ؤةدة بةرضةن 
بولسا، روزا ظةسلعدة ياخشع بعر ظعش بولغانلعقع ظىحىن ظذنعث بذ ؤةدعسع 
توغرا بولعدذ. لئكعن ظذ ظادةم روزعنع )ظئيت كىنلعرع روزا تذتذش حةكلةنضةن 

كىنلةر بولغانلعقع ظىحىن( ظئيت كىنع تذتماي باشقا بعر كىندة تذتعدذ.
)مةسعلةن: ظئيت كىنعدة روزا تذتذشنع ؤةدة قعلغانغا ظوخشاش( هةممة 
تةرةصتعن بولمعسعمذ بعر تةرةصتعن ياخشع ظعش ظعكةنلعكع حعقعص تذرذدعغان 
ظعشالرنع قعلعشنع ظأزعضة ؤةدة قعلعش توغرا بولعدذ. شذنعث ظىحىن صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم بعر قئتعم سأزلةؤاتقان ؤاقعتتا، بعر كعشعنعث ظأرة تذرغانلعقعنع 
كأرىص باشقعالردعن ظذ كعشع توغرذلذق سورايدذ. كعشعلةر: ظذ ظةبذظعسراظعل 
ظولتذرماسلعققا،  تذرذشقا،  ظأرة  كىنلةردة  ظذ  ظادةم  ظذ  كعشعدذر،  دئضةن 
بةرضةن  ؤةدة  )ظأزعضة(  تذتذشقا  روزا  ؤة  قعلماسلعققا  ضةص  سايعدعماسلعققا، 
ظعكةن، دةص جاؤاب بةرضةن ؤاقتعدا: »ظذنعثغا دةثالر، ضةص قعلسذن، سايعدعسذن، 

ظولتذرسذن، لئكعن روزعسعنع داؤامالشتذرعؤةرسذن« دئضةن ظعدع.)1(
صةيغةمبةر  دةيدذ:  بولسذن!( مذنداق  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  ظةنةس )اهلل 
ياشعنعص  بارغان  كئتعص  ظارعسعدا  قولتذقع  ظوغلعنعث  ظعككع  ظةلةيهعسساالم 
قالغان بعر ظادةمنع كأرىص: »)كعشعلةردعن( بذ ظادةمضة نئمة بولغان ظعكةن؟« 
ؤةدة  )ظأزعضة(  بئرعشنع  مئثعص  كةبعضة  ظادةم  بذ  كعشعلةر:  سورعدع.  دةص 
قعلغان ظعكةن، دةص جاؤاب بةردع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »هةقعقةتةن اهلل 
تاظاال بذ ظادةمنعث ظأزعنع )بذنداق( ظازابلعشعدعن بعهاجةتتذر« دئدع ؤة ظذ 

ظادةمنع ظوالغقا مئنعشكة بذيرذدع.)2(  
قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظةبذيىسىف  ظعمام  ظىحىن  شذنعث 
دةص  ظوقذيمةن،  ناماز  رةكةت  ظعككع  تاهارةتسعز  ظادةم  دئدع: »بعر  مذنداق 
ؤةدة قعلغان بولسا، ظذنعثغا تاهارةت بعلةن ظعككع رةكةت ناماز ظوقذش الزعم 
بولعدذ. حىنكع )ظذ ظادةمنعث ناماز ظوقذيمةن، دةص قعلغان ؤةدعسع توغرعدذر(، 
نامازنعث توغرا بولذشع ظىحىن تاهارةتنعث بولذشع شةرتتذر. شذثا ظذ ظادةمضة 

))(  بذ هةدعسنع ظعمام بوخارع رعؤايةت قعلدع. 
)2(  بذ هةدعسنع ظعمام بوخارع رعؤايةت قعلدع.
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ظادةمنعث:  ظذ  بولعدذ.  الزعم  ظوقذش  ناماز  رةكةت  ظعككع  بعلةن  تاهارةت 
تاهارةتسعز دئضةن سأزع ظةمةلدعن قالعدذ. شذنعثدةك يةنة بعر ظادةم نامازنعث 
ظعحعدة هئحقانداق ظايةت ظوقذماي ظعككع رةكةت ناماز ظوقذشنع ؤةدة قعلغان 
بولسا، ظذنعثغا ظعحعدة ظايةت ظوقذص ظعككع رةكةت ناماز ظوقذش الزعم بولعدذ. 
ظةضةر بعر ظادةم بعر رةكةت نةصلة ناماز ظوقذشنع ؤةدة قعلغان بولسا، ظذنعثغا 
ظعككع رةكةت ناماز ظوقذش الزعمدذر. شذنعثدةك ظةضةر ظذ ظىح رةكةت نةصلة 
ناماز ظوقذشنع ؤةدة قعلغان بولسا، ظذنعثغا تأت رةكةت ناماز ظوقذش الزعم 

بولعدذ.«)1(
2 ـ قعلعشنع ؤةدة قعلغان ظعش، ؤةدة قعلغان ظادةمضة شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة 
ياكع بذرذن ؤاجعص بولمعغان ظعش بولذشع شةرت. مةسعلةن، بعر ظادةم: مةن )بعر 
قوي( قذربانلعق قعلعمةن، دةص ؤةدة قعلغان بولسا، بذ هالدا ظذنعثغا شةرعظةت 
قوربانلعق  قوي(  )بعر  يةنة  باشقا  قذربانلعقتعن  قعلغان  ؤاجعص  ظادةمضة  ظذ 
دئضةن  قعلعمةن<  قذربانلعق  >مةن  ظادةم:  ظذ  لئكعن  بولعدذ.  ؤاجعص  قعلعش 
قويماقحع  بئرعص  خةؤةر  قعلعدعغانلعقعنع  قذربانلعق  ظأزعنعث  بعلةن  سأزع 
بولسا،  بولغان  كىنلعرع  ظئيت  قذربان  ؤاقعت  قعلغان  سأزنع  شذ  ؤة  بولغان 
بذ هالدا ظذ ظادةم صةقةت شةرعظةت ؤاجعص قعلغان قذربانلعقنعال قعلسا بولعدذ. 
شذنعثغا ظوخشاش يةنة بعر ظادةم هةج قعلعشنع ؤةدة قعلغان بولسا، ظذنعثغا 
ظعسالم دعنع ؤاجعص قعلغان هةجدعن باشقا بعر قئتعم هةج قعلعش الزعم بولعدذ. 
بولذشع  بولمعغان  ؤاجعص  ظادةمضة(  )ظذ  هةج  ؤة  قعلعش  قذربانلعق  حىنكع 
بولعدذ(.  قعلعشقا  ؤةدة  ظىحىن  قعلعش  هةج  ؤة  قذربانلعق  )شذثا  مذمكعن. 
ظةمما ظةسلعدة ظعسالم دعنع هةر بعر ظادةمضة ظأمرعدة بعر قئتعم ظادا قعلعشنع 
صةرز قعلغان هةج بذنعثغا ظوخشعمايدذ. )بذ هةجدة ؤةدة قعلعشقا بولمايدذ(. 
حىنكع بذ هةج ظذ ظادةمضة صةرز قعلعنغان هةجدذر. ظذ هةجنع ظأمرعدة بعر 

قئتعم قعلعش صةرزدذر. 
) ـ قعلعش ؤةدة قعلعنغان ظعش، صةرز نامازغا، صةرز هةجضة ؤة صةرز روزعغا 
ظوخشاش )بعر ظادةمضة( كةلضىسعدة صةرز بولعدعغان ظعشالردعن بولماسلعقع 
الزعم. )شذثا بعر كعحعك باال، مةن رامعزاننعث روزعسعنع تذتعمةن، ؤةدة قعلغان 
بولسا، ظذنعث بذ ؤةدعسع توغرا بولمايدذ. حىنكع رامعزاننعث روزعسع ظذنعثغا 

باالغةتكة يةتكةندة صةرز بولعدذ(.
))(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 68 ـ بةت
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ظوخشاش  روزعغا  ؤة  هةجضة  نامازغا،  ظعش،  قعلعنغان  ؤةدة  قعلعش  ـ   4
ظةسلعدة ظذنعث خعلعدعن صةرز قعلعنغان نةرسة بار بعر نةرسة بولذشع الزعم)1(. 
ظةضةر قعلعش ؤةدة قعلعنغان ظعش، ظةسلعدة ظذنعث خعلعدعن صةرز ياكع ؤاجعص 
ظذ ظعشنع قعلعشقا ظأزعضة  بذ هالدا  بولسا،  بعرةر ظعش  قعلعنغان ظعش يوق 
ؤةدة بةرضةن بولسعمذ ظذنعثغا ظذ ظعشنع قعلعش الزعم بولمايدذ. مةسعلةن، بعر 
ؤة )مةيلع  قاتنعشعمةن  نامعزعغا  يوقاليمةن، جعنازة  كئسةللةرنع  مةن  ظادةم: 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةسحعتع بولسذن مةيلع هةرةم مةسحعتع بولسذن( 
مةسحعتكة كعرعمةن، دةص ؤةدة قعلغان بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةمضة بذ ظعشالرنع 
قعلعش الزعم ظةمةس. )حىنكع مةزكذر ظعشالرنعث تعصعدعن ظعسالم دعنعدا صةرز 
ياكع ؤاجعص قعلعنغان بعرةر ظعش يوقتذر(. ؤةدة قعلعنعدعغان ظعشنعث خعلعدعن 
صةرز قعلعنغان ظعشنعث، )خذددع نامازغا ؤة روزعغا ظوخشاش( قعلعش هةر بعر 
ظادةمضة صةرز قعلعنغان ظعش بولذشع الزعم. )ظةمما ؤةدة قعلعنعدعغان ظعشنعث 
خعلعدعن صةرز قعلعنغان ظعش، جعنازة نامعزعغا قاتنعشعشتةك بعر بىلىك ظادةملةر 
قاتناشسا، قاتنعشعش باشقعالرنعث ظىستعدعن حىشىص كئتعدعغان شةكعلدعكع 

صةرز قعلعنغان ظعش بولسا، بذ هالدا ظذ صةرز ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ(.
5 ـ قعلعش ؤةدة قعلعنغان ظعش، باشقا بعر ظعش ظىحىن مةقسةت قعلعنغان 
بولماستعن ظأز ظالدعغا بعر ظعبادةت بولذشع شةرتتذر. شذنعث ظىحىن تاهارةت 
ظئلعش، يذيذنذش، قذرظاننع تذتذش، ظةزان ظوقذش، كئسةل يوقالش ؤة ظألىكنع 
كعصةنلةش ظىحىن قعلغان ؤةدعلةر توغرا بولمايدذ. حىنكع بذ ظعشالر ظأز ظالدعغا 
ناماز  ظةمما  ظعبادةت،  بعر  ظئلعش  تاهارةت  ظةمةس. )مةسعلةن:  ظعبادةت  بعر 
ظوقذش ظىحىندذر. قذرظان تذتذش بعر ظعبادةت، ظةمما ظذنع ظوقذش ظىحىندذر. 

ظةزان ظوقذش ؤة كئسةل يوقالشالرمذ شذنعثغا ظوخشاشتذر(.
6 ـ قعلعش ؤةدة قعلعنغان نةرسة، ظعضعدارحعلعقعدا بار نةرسعدعن ظارتذق 
بولماسلعقع شةرتتذر. مةسعلةن، بعر ظادةم معث سوم سةدعقة قعلعمةن، دةص ؤةدة 
هالدا  بذ  بولسا،  بولغان  سوم  يىز  صةقةت  ظعضعدارحعلعقعدا  ظذنعث  ؤة  قعلغان 
يةنة  شذنعثدةك  بولعدذ.  الزعم  بئرعشع  سةدعقة  سومنعال  يىز  صةقةت  ظذنعثغا 
شةرتتذر.  بولماسلعقع  نةرسعسع  باشقعالرنعث  نةرسة،  قعلعنغان  ؤةدة  قعلعش 
))(  مةسعلةن: نامازنعث ظذنعث خعلعدعن ظةسلعدة صةرز قعلعنغان بةش ؤاخ ناماز بار. روزا ؤة هةجنعثمذ شذنعثغا ظوخشاش. 
شذثا بعر ظادةم: مةن ظعككع رةكةت ناماز ظوقذشقا ظأزةمضة ؤةدة بةردعم، دئضةن بولسا ظذنعثغا شذ ظعككع رةكةت نامازنع 

ظوقذش الزعم  بولعدذ. ت.
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مةسعلةن، بعر ظادةم باشقا بعرسعنعث قويعنع كأرسعتعص تذرذص: مةن بذ قوينع 
سةدعقة قعلعشنع ؤةدة قعلدعم، دئضةن بولسا ظذنعث قعلغان بذ سةدعقعسع توغرا 

بولمايدذ.
7 ـ قعلعش ؤةدة قعلعنغان ظعش، بولذشع مذمكعن بولمايدعغان ظعشالردعن 
بولماسلعقع الزعم. مةسعلةن: بعر ظادةم تىنىضىننعث روزعسعنع تذتذشقا ياكع 
تىنىضىننعث ظعتعكاصعدا ظولتذرذشقا ؤةدة قعلغان بولسا، بذ هالدا ظذنعث ؤةدعسع 
شةرعظةتنعث  ظعش،  قعلعنغان  ؤةدة  قعلعش  يةنة  شذنعثدةك  بولمايدذ.  توغرا 
بعر  مةسعلةن:  الزعم.  بولماسلعقع  ظعشالردعن  بولمايدعغان  قعلعش  قارعشعحة 
ظايال هةيز كأرىدعغان كىنلعرعدة روزا تذتذشنع ؤةدة قعلغان بولسا ياكع ظذ 
ظايال: مةن ظةتة اهلل تاظاال ظىحىن روزا تذتعمةن، دةص ؤةدة قعلغان ؤة ظةتعسع 
زذصةرنعث  ظعمام  ؤة  مذهةممةد  ظعمام  هالدا  بذ  بولسا،  قالغان  كأرىص  هةيز 
قارعشع بويعحة ظذ ظايالنعث قعلغان ؤةدعسع توغرا بولمايدذ. حىنكع ظذ ظايال 
روزا تذتذشنع، روزا تذتذش مذمكعن بولمايدعغان بعر ؤاقعتتا ؤةدة قعلعص ظأز 

ظىستعضة ظالغان.
ظايالغا،  تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »ظذ  ظةبذيىسىف )اهلل  ظعمام 
ظذ: >مةن ظةتة اهلل تاظاال ظىحىن روزا تذتعمةن، دةص ؤةدة قعلعص ظةتعسع هةيز 
كأرىص قالغان< هالعتعدة روزعنعث قازاسعنع قعلعش الزعم بولعدذ. حىنكع ظذ 
ظةمةس  ؤاقعتتا  بعر  بولمايدعغان  مذمكعن  تذتذش  روزا  تذتذشنع،  روزا  ظايال 
روزا تذتذش مذمكعن بولعدعغان صاك بعر هالةتتة تذرذؤاتقان حاغدا ؤةدة قعلعص 
ظأز ظىستعضة ظالدع. بذ خذددع بعر ظايال بعر ظاي روزا تذتذشنع ؤةدة قعلغان 
ؤة ظذنعثغا شذ ظاينعث ظعحعدعكع هةيز كأرىص قالغان كىنلعرعدة تذتذلمعغان 
روزعلعرعنعث قازاسعنع قعلغانغا ظوخشاش بعر ظعشتذر. )بعر ظاي روزا تذتعمةن، 
دةص ؤةدة قعلغان ظايالغا، تولذق بعر ظاي روزا تذتذش الزعم بولعدذ(. حىنكع 
ظايال كعشع بةزع ؤاقعتالردا بعرةر ظاينع هةيز كأرمةيمذ ظأتكىزعدذ. شذثا بعر 
ظاي روزا تذتعمةن، دةص ؤةدة قعلغان ظايالغا، تولذق بعر ظاي روزا تذتذش الزعم 

بولعدذ« دئدع.)1( 
ظذنعث  قعلسا،  ؤةدة  قعلعشقا  سةدعقة  مىلكعنع  ـ  مال  ظأزعنعث  ظادةم  بعر 
زاكعتع  ظوخشاش  كعحةككة  ـ  كعيعم  تذرذؤاتقان  كعيعص  ظأي،  )ظولتذرؤاتقان 

))(  »ظةلهذديةتذل ظةالظعية«.
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كةلمةيدعغان مالـ  مىلىكلعرعنع ظةمةس ظالتذنـ  كىمىشكة، تعجارةت ماللعرعغا 
ؤة هايؤانالرغا ظوخشاش( زاكعتع كئلعدعغان مال ـ مىلكعنع سةدعقة قعلعشع 
الزعمدذر. ظةضةر بعر ظادةم ظأزعنعث بارلعق مال ـ دذنياسعنع سةدعقة قعلعشنع 
مةيلع  بولسذن  مىلكع  ـ  مال  كئلعدعغان  زاكعتع  مةيلع  ظذنعث  قعلسا،  ؤةدة 
زاكعتع كةلمةيدعغان مالـ  مىلكع بولسذن هةممة مالـ  مىلكعنع سةدعقة قعلعشع 
الزعمدذر. ظذ هةممة مال ـ مىلكعنع سةدعقة قعلماقحع بولغان ؤاقتعدا، ظذنعثغا: 
ظعحعدعن(  مىلىكنعث  ـ  مال  )بذ  بولغعحة  تئصعص  دذنيا  ـ  مال  ظاز  بعر  تاكع 
ظأزةثنعث ؤة ظايالعثنعث تةمعناتع ظىحىن ظازراق ظئلعص قالغعن، كئيعن مال 
ـ دذنيا تئصعص بولغاندعن كئيعن ظئلعص قالغان مال ـ مىلىكنعث ظورنعدا، شذ 

معقداردا مال ـ مىلىك سةدعقة قعلعؤةتةرسةن، دئيعلعدذ.)1(

بعر ظعشنعث يىز بئرعشعضة باغالص قويذلغان ؤةدعنعث ؤة بعر ظعشنعث 

يىز بئرعشعضة باغالص قويذلمعغان ؤةدعنعث بايانع

بعر ظادةم، مةسعلةن: مةن اهلل تاظاال ظىحىن بعر يعل روزا تذتذشنع ؤةدة 
قعلدعم، دئضةنضة ظوخشاش ؤةدعنع بعر ظعشنعث يىز بئرعشعضة باغلعماستعن 
الزعم.  ظورذنلعشع  ؤةدعسعنع  شذ  قعلغان  ظادةمنعث  ظذ  بولسا،  قعلغان 
شذنعثدةك بعر ظادةم: ظةضةر اهلل تاظاال كئسعلعمضة شعصالعق بةرسة، مةن اهلل 
تاظاال ظىحىن بعر ظاي روزا تذتعمةن، دئضةنضة ظوخشاش ؤةدعنع بعر ظعشنعث 
يىز بئرعشعضة باغالص قعلغان بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةمنعث اهلل تاظاال ظذنعث 
كئسعلعضة شعصالعق بةرضةن ؤاقتعدا، قعلغان شذ ؤةدعسعنع ظورذنلعشع الزعم. 
قعلعش ؤةدة قعلعنغان ظعش مةيلع روزا تذتذش بولسون مةيلع سةدعقة بئرعش 
بولسذن  ظولتذرذش  ظئتعكاصتا  مةيلع  بولسذن  ظوقذش  ناماز  مةيلع  بولسذن 
مةيلع قذل ظازات قعلعش بولسذن مةيلع مئثعص بئرعص هةج قعلعش بولسذن، 

ظذنع ظورذنالش الزعم.
بعر  خااليدعغان  بئرعشعنع  يىز  ؤةدعنع،  قعلغان  قعلعشقا  ظشنع  بعر 
قعلعشقا  بةرضةندة  يىز  ظعش  شذ  ظادةم،  باغلعغان  بئرعشعضة  يىز  ظعشنعث 
تاظاال  اهلل  ظةضةر  ظادةم:  بعر  مةسعلةن  الزعم.  قعلعشع  ظعشنع  قعلغان  ؤةدة 

))(  »ظةلهعداية«، 3 ـ توم، )23 ـ بةت.
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كئسعلعمضة شعصالعق بةرسة ياكع صذكذنع ظادةم صةيدا بولذص كةلسة، مةن معث 
رةكةت ناماز ظوقذيمةن، دةص ؤةدة قعلغان ظاندعن ظذنعث كئسعلع ساقعيعص 
معث  شذ  ظادةمنعث  ظذ  بولسا،  كةلضةن  بولذص  صةيدا  ظادةم  ظذ  ياكع  قالغان 
رةكةت نامازنع ظوقذشع الزعمدذر. ظةمما ظذ ظادةم: بعر ظشنع قعلعشقا قعلغان 
ؤةدعنع، يىز بئرعشعنع خالعمايدعغان بعر ظعشنعث يىز بئرعشعضة باغلعغان 
بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةم مةزكذر ظعش يىز بةرضةندة، قعلعشقا ؤةدة قعلغان 
ظعشنع قعلسعمذ بولعدذ ياكع )ظذ ظعشنع قعلماي( قةسةمنعث كةففارعتعنع 
بةرسعمذ بولعدذ. مةسعلةن بعر ظادةم: ظةضةر مةن سةمةتكة ضةص قعلسام ياكع 
هاراق ظعحسةم مةن بعر يعل روزا تذتعمةن، دةص ؤةدة قعلغان ظاندعن ظذ ظادةم 
سةمةتكة ضةص قعلغان ياكع هاراق ظعحكةن بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةم بعر يعل 
روزا تذتسعمذ بولعدذ ياكع )بعر يعل روزا تذتماي( قةسةمنعث كةففارعتعنع 

بةرسعمذ بولعدذ.
>رةددذلمذهتار< دئضةن كعتابنعث ظاصتورع يذقعرعدا بايان قعلعنغانالرنعث 
مذهةممةدنعث  ظعمام  »بعلعثالركع،  دئدع:  مذنداق  توختذلذص  ظىستعدة 
كعتابلعرعدا رعؤايةت قعلعنغانلعرع بولسا، بعر ظعشنعث يىز بئرعشعضة باغالنغان 
ؤةدة مةيلع بعر ظادةمنعث: ظةضةر اهلل تاظاال كئسعلعمضة شعصالعق بةرسة، مةن 
معث رةكةت ناماز ظوقذيمةن، دئضعنعضة ظوخشاش يىز بئرعشعنع خااليدعغان 
ظادةمنعث:  بعر  مةيلع  بولسذن  ؤةدة  باغالنغان  بئرعشعضة  يىز  ظعشنعث  بعر 
ظةضةر مةن سةمةتكة ضةص قعلسام، ياكع بذ قورذغا كعرسةم، مةن بعر يعل 
روزا تذتعمةن، دئضعنعضة ظوخشاش يىز بئرعشعنع خالعمايدعغان بعر ظعشنعث 
يىز بئرعشعضة باغالنغان بولسذن مةزكذر ظعش يىزضةن ؤاقتعدا، ؤةدة قعلغان 
ظعشنع قعلعش الزعمدذر، دئضةن هأكىمدذر. بذ شافعظعي مةزهةصعدعكعلةرنعث 
قارعشعدا >تةرسانعث ؤةدعسع< دةص ظاتعلعدذ. ظةمما ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل 
قعلعنغان  بايان  يذقعرعدا  بذ هأكىم  تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( دعن 
ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام  قعلعندع)1(.  بايان  بويعحة  تةصسعالت 
رةهمةت قعلسذن!( بذ قاراشقا ظألىص كئتعشتعن يةتتة كىن ظعلضعرع كةلضةندذر. 
))(  يةنع ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( دعن رعؤايةت قعلعنغان تةصسعالت، بعر ظادةم: بعر ظشنع 
قعلعشقا قعلغان ؤةدعنع، يىز بئرعشعنع خااليدعغان بعر ظعشنعث يىز بئرعشعضة باغلعغان ظاندعن شذ ظعش يىز بةرضةن بولسا، 
قعلعشقا ؤةدة قعلغان ظعشنع قعلعش الزعم. ظةمما ظذ ظادةم بعر ظشنع قعلعشقا قعلغان ؤةدعنع، يىز بئرعشعنع خالعمايدعغان 
بعر ظعشنعث يىز بئرعشعضة باغلعغان بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةم مةزكذر ظعش يىز بةرضةندة قعلعشقا ؤةدة قعلغان ظعشنع 

قعلسعمذ بولعدذ ياكع )ظذ ظعشنع قعلماي( قةسةمنعث كةففارعتعنع بةرسعمذ بولعدذ، دئضةنلةردعن ظعبارةتتذر. ت.  
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>ظةلهعداية< دئضةن كعتابتا بايان قعلعنعشعحة: بذ قاراشنعث ظةسلعدة ظعمام 
قوبذل  دةص  توغرا  بذ  قعلعنعدذ.  رعؤايةت  ظعكةنلعكع  قارعشع  مذهةممةدنعث 
كعتابالردعمذ  يئزعلغان  تئكعستلعرع  ظعلمعنعث  فعقهع  قاراشتذر.  قعلعنغان 
مةزكذر هأكىم بذ قاراش بويعحة ظئلعنغان. بذ قاراشنع هةم ظعمام شافعظعي 

)اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( مذ قوبذل قعلعص ظالغان.«)1(
ظةضةر بعر ظعشنع قعلعشقا ؤةدة قعلغان ظادةم صاسعق ظادةم بولذص، ظذ 
ؤةدعسعنع يامان بعر ظعشنعث يىز بئرعشعضة باغلعغان بولسا، ظذ ظعش يىز 
بةرضةن ؤاقتعدا ظذ ظادةمنعث ؤةدة قعلغان شذ ظعشنع قعلعشع الزعم. مةسعلةن 

ظذ ظادةم خذددع شاظعرنعث:
ياالث  كةبعنع  يوقلعمعسام،  لةيالنع  بئرعص  هالدا  يوشذرذن  مةن  ظةضةر 
ظاياغلعق مئثعص بئرعص زعيارةت قعلعش ظىستىمدعكع ؤةدعدذر، دئضعنعضة 
بئرعشعضة  يىز  ظعشنعث  بعر  يامان  قعلعشنع  ظعشنع  بعر  ياخشع  ظوخشاش 
باغلعغان بولسا، باغالنغان ظعش قعلعش هارام قعلعنغان ظعش بولسعمذ، ظذ 
ؤةدة  حىنكع  الزعم.  قعلعش  ظعشنع  قعلغان  ؤةدة  ؤاقتعدا  بةرضةن  يىز  ظعش 
يىز  ظعشنعث  بعر  قعلعشنع  ظذنع  ظادةم  ظذ  ظعشتذر.  ياخشع  ظعش  قعلعنغان 
بئرعشعضة باغلعغان. شذثا باغالنغان ظعش مةيلع ياخشع ظعش بولسذن مةيلع 
بةرضةن  يىز  بولسذن  ظعش  قعلعنغان  هارام  قعلعش  ظوخشاش  يذقعرعدعكعضة 
قعلعش هارام  بولعدذ. حىنكع  قعلعش الزعم  قعلعنغان ظعشنع  ؤاقتعدا، ؤةدة 
قعلعنغان ظعشنع قعلعشقا تىرتكة بولغان نةرسة، قعلعش ؤةدة قعلعنغان ياخشع 
ظعش ظةمةستذر. شذنعث ظىحىن ظةضةر مةن صذكىنع ظايال بعلةن زعنا قعلسام 
صذكىنع ظعشنع قعلعمةن، دةص ؤةدة قعلغان ظادةمنعث ؤةدعسع توغرا بولعدذ. 
لئكعن ظذ ظادةمضة )شذ ظايال بعلةن زعنا قعلص( ؤةدة قعلغان ظعشنع قعلعش 
بعلةن ظذنعث بعلةن زعنا قعلماي قةسةمنعث كةففارعتعنع بئرعش ظعختعيارلعقع 
بئرعلعدذ. حىنكع ظذ ظادةم ظةضةر باغلعغان ظعشنعث يىز بئرعشعنع خالعمعسا، 
ظعشنع  صذكىنع  قعلسام،  زعنا  بعلةن  ظايال  صذكىنع  مةن  >ظةضةر  ظذنعث: 
قعلعمةن< دئضةن سأزع قةسةمنعث مةنعسعدة بولعدذ. شذثا ظذنعثغا يذقعرعدا 

بايان قعلعنغان ظعككع ظعشنعث بعرعنع قعلعش ظعختعيارلعقع بئرعلعدذ.)2(
))(  »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 69 ـ بةت.
)2(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 69 ـ بةت.
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 قعلعدعغان ؤاقعتنع بةلضعلةص تذرذص قعلعشنع ؤةدة قعلغان 
ظعشالرنعث ؤة قعلعدعغان ؤاقعتنع بةلضعلعمةستعن قعلعشنع ؤةدة 

قعلغان ظعشالرنعث بايانع

بعر ظادةم: )صذكىنع ظاينع دةص بةلضعلعمةستعن( مةن بعر ظاي ظارقعمذ ـ 
ظارقا روزا تذتعمةن، دةص ؤةدة قعلغان ظاندعن روزا تذتذشنع باشلعغان ؤة روزا 
تذتذش حةكلةنضةن كىن بولسعمذ شذ بعر ظاينعث ظعحعدة بعر كىن روزا تذتمعغان 
ظذ  تذتعدذ. حىنكع  قايتعدعن  باشالص  باشتعن  روزعنع  ظاي  بعر  بذ  ظذ  بولسا، 
ـ ظارقا تذتعمةن، دئضةن سأزعنع ظورذندعمعغاندذر. ظذ  ظارقعمذ  ظادةم روزعنع 
ظادةم ظةضةر خالعسا بعر ظاي روزعنع، )ظعحعدة روزا تذتذش حةكلةنضةن كىنلةر 

يوق( بعر ظايدا توتااليتتع.
ظةضةر ظذ ظادةم: مةن صذكىنع ظايدا روزا تذتعمةن، دةص مذظةييةن بعر ظايدا روزا 
تذتذشنع ؤةدة قعلغان ؤة )مةيلع روزا تذتذش حةكلةنضةن كىن بولسذن مةيلع 
ظذنداق كىن بولمعسذن( شذ بعر ظاينعث ظعحعدة بعرةر كىن روزا تذتالمعغان 
بولسا، بذ هالدا صةقةت روزا تذتالمعغان شذ بعر كىننعثال روزعسعنعث قازاسعنع 

قعلعدذ. يذقعرعدعكعضة ظوخشاش روزعنع باشتعن باشالص قايتعدعن تذتمايدذ. 
ـ ظارقا تذتعمةن، دةص ؤةدة قعلعص ظذنع  بعر ظادةم: مةن روزعنع ظارقعمذ 
)بعر كىن بولسعمذ( كىن ظاتلعتعص تذتقان بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةم ؤةدعسعنع 
ظاتلعتعص  كىن  روزعنع  مةن  ظادةم:  ظذ  ظةمما  هئسابلعنعدذ.  ظورذنلعمعغان 
ظذ  بذهالدا  بولسا،  تذتقان  ظارقا  ـ  ظارقعمذ  ظذنع  قعلعص  ؤةدة  دةص  تذتعمةن، 

ظادةم ؤةدعسعنع ظورذنلعغان هئسابلعنعدذ. 
روزعسعغا  ظئيعنعث  رامعزان  خذددع  ظىحىن  تاظاال  اهلل  مةن  ظادةم:  بعر 
ظوخشاش روزا تذتعمةن، دةص ؤةدة قعلغان بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةم ظأزعنعث: 
تذتماقحع  سأزعدعن  دئضةن  ظوخشاش<  روزعسعغا  ظئيعنعث  رامعزان  >خذددع 
بولغان روزعسعنعث خذددع رامعزان ظئيعنعث روزعسعغا ظوخشاش تذتذش زأرىر 
بولعدعغانلعقعنع مةقسةت قعلغان بولسا، ؤةدة قعلعص تذتماقحع بولغان روزعنع 
رامعزان  >خذددع  ظأزعنعث:  ظادةم  ظذ  ظةضةر  بولعدذ.  تذتسعمذ  ظاتلعتعص  كىن 
ظئيعنعث روزعسعغا ظوخشاش< دئضةن سأزعدعن تذتماقحع بولغان روزعسعنعث 
تذتذلعدعغان  ظارقا  ـ  ظارقعمذ  ظوخشاش  روزعسعغا  ظئيعنعث  رامعزان  خذددع 
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تذتماقحع  قعلعص  ؤةدة  ظذنعث  بولسا،  قعلغان  بولعدعغانلعقعنع مةقسةت  روزا 
بولغان روزعنع ظارقعمذ ـ ظارقا تذتذشع الزعمدذر. ظةضةر ظذ ظادةمنعث: >خذددع 
رامعزان ظئيعنعث روزعسعغا ظوخشاش< دئضةن سأزنع قعلعشتعن  هئحقانداق 
بعر مةقسعتع بولمعسا، بذ هالدا ظذ ؤةدة قعلعص تذتماقحع بولغان روزعنع كىن 

ظاتلعتعص تذتسعمذ بولعدذ.
بعر ظادةم: مةن صذكذنع يةردة ياكع صذكذنع حاغدا ظئتعكاصتا ظولتذرعمةن 
ياكع هةج قعلعمةن ياكع ناماز ظوقذيمةن ياكع روزا تذتعمةن ياكع ماؤذ كىمىش 
ياكع ظالتذن صذلنع سةدعقة قعلعمةن ياكع سةدعقةمنع صذكذنع صئقعرغا بئرعمةن، 
دةص )هةممة ظعشنع( بةلضعلةص تذرذص ؤةدة قعلغان بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةمضة 
صةقةت ؤةدة قعلغان ظعشنعال قعلعش الزعم بولعدذ. ظةمما ظذ ظعشنع ظذ ظادةم 
دئضةن بويعحة قعلعش كئرةك ظةمةس. )مةسعلةن ظذ ظادةم: مةن صذكذنع يةردة 
ظعككع رةكةت ناماز ظوقذيمةن، دةص ؤةدة قعلغان بولسا ظذ ظادةمضة نامازنع 
قةيةردة ظوقذسا ظوقذسذن صةقةت ظعككع رةكةت نامازنعال ظوقذش الزعم بولعدذ. 
ظةمما شذ يةرنعث ظأزعدعال ظوقذش الزعم(. حىنكع بعر ظعشنع )قاحان قعلعش 
شذثا  هئسابالنمايدذ.  ظعبادةت  ظأزع  بةلضعلةشنعث  قعلعشنع(  قةيةردة  ياكع 
ؤةدة  ظىحىن  بةلضعلةش  قعلعشنع(  قةيةردة  ياكع  قعلعش  )قاحان  ظعشنع  بعر 
جىمة  مةن  ظادةم:  بعر  ظىحىن  شذنعث  يوق.  كئرعكع  هئحقانداق  قعلعشنعث 
كىنع مةككعدة صاالنع ظادةمضة بذ كىمىش صذلنع سةدعقة قعلعمةن، دةص ؤةدة 
هةممعسعنع  ياكع  بةزعسعنع  ظعشالرنعث  مةزكذر  سةدعقعنع  ظاندعن  قعلغان 
كىنع  جىمة  سةدعقعنع  مةسعلةن:  بولسا،  قعلغان  تذرذص  ظورذنلعماي  جايعدا 
بعر شةهةردة  باشقا  قعلماي  ياكع مةككعدة  قعلغان  بعر كىنع  باشقا  قعلماي 
قعلغان ياكع سةدعقعنع باشقا بعر صئقعرغا بةرضةن ياكع سةدعقعنع باشقا بعر 
كىندة، باشقا بعر شةهةردة ؤة باشقا بعر صئقعرغا بةرضةن بولسا، بذ هالدعمذ ظذ 
ظادةم ظأزعنعث ؤةدعسعنع ظورذنلعغان هئسابلعنعدذ. حىنكع، ؤةدعدعن مةقسةت 
قعلعنغان ظعش بولسا، بةلضعلةش ظعشع ظةمةس صةقةت سةدعقة قعلعش ظعشعدذر. 
ظعشعغعال  قعلعش  صةقةت سةدعقة  ؤة  قالعدذ  ظةمةلدعن  ظعشع  بةلضعلةش  شذثا 

ظةمةل قعلعنعدذ.
بعر ظادةم: مةسعلةن مةن رةجةب ظئيعنعث روزعسعنع تذتعمةن، دةص ؤةدة 
ظاندعن  تذتقان  روزا  كىن   29 بذرذن  كئلعشتعن  ظاي  مةزكذر  ظاندعن  قعلغان 
رةجةب ظئيع كةلضةن ؤة بذ ظاينعث كىن سانع 29 كىن بولغان بولسا، بذ هالدا 
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ظذنعث بذرذن تذتقان 29 كىن روزعسع رةجةب ظئيعدا تذتماقحع بولغان روزعسع 
ظىحىن هئساب بولعدذ. ظةمما رةجةب ظئيعنعث كىن سانع 0) كىن بولغان بولسا، 

بذ هالدا ظذ ظادةمضة صةقةت بعر كىن روزا تذتذشال الزعم بولعدذ.
شذنعثدةك بعر ظادةم: مةن صذكذنع يعلع هةج قعلعمةن، دةص ؤةدة قعلغان 
ظاندعن ظذ يعل كئلعشتعن بذرذن هةج قعلغان بولسا، ظذ ظادةم يةنة ظأزعنعث 

ؤةدعسعنع ظورذنلعغان هئسابلعنعدذ.
خذددع صئقعرنع بةلضعلةش ظئتعبارغا ظئلعنمعغعنعدةك سةدعقة قعلعنعدعغان 
صئقعرالرنعث سانعنع بةلضعلةشمذ ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ. مةسعلةن بعر ظادةم: 
صذل  سوم  معث  مىلكعمدعن  ـ  مال  بعرةلعسةم،  ظةرضة  قعزعمنع  مةن  ظةضةر 
حعقعرعص بعر صئقعرغا بعر سومدعن سةدعقة قعلعمةن، دةص ؤةدة قعلغان ظاندعن 
قعزعنع ظةرضة بةرضةن ؤة معث سوم صذل حعقعرعص بعراقال بعر معسكعنضة سةدعقة 
ؤة  ظورذنلعغان  ؤةدعسعنع  ظأزعنعث  ظادةم  ظذ  هالدعمذ  بذ  بولسا،  قعلعؤةتكةن 

قعلغان ظعشع توغرا بولغان بولعدذ.
ظئتعبارغا  بةلضعلةشمذ  ظئلعشنع  نةرسعنع  بعر  مةلذم  قعلغاندا  ؤةدة   
ظئلعنمايدذ. مةسعلةن بعر ظادةم: مةن ظون سوملذق نان ظئلعص سةدعقة قعلعمةن، 
دةص ؤةدة قعلغان ظاندعن ظذ ظون سومغا باشقا بعر نةرسة ظئلعص سةدعقة قعلغان 
ياكع ظذ ظون سومنعث ظأزعنع سةدعقة قعلغان بولسا، ظذ ظادةم يةنة توغرا ظعش 

قعلغان هئسابلعنعدذ.
يذقعرعدا بايان قعلعنغان ؤةدة قعلغاندا سةدعقة قعلعش ظىحىن كىمىش ياكع 
ظئلعنمايدذ،  بةلضعلةش ظئتعبارغا  ياكع ظورذننع  صئقعرنع  ياكع  صذلنع  ظالتذن 

دئضةن قاظعدعنعث ظعحعضة تأؤةندعكع هأكىملةر كعرمةيدذ:
بعر ظادةم: مةن كىمىش ياكع ظالتذن صذلالرنع سةدعقة قعلعمةن، دةص ؤةدة 
قعلعص، سةدعقة قعلعش ظىحىن كىمىش ياكع ظالتذن صذلالرنع بةلضعلعضةن ظاندعن 
بةلضعلةنضةن صذل )ظوغذر ظئلعؤالغانغا ياكع يذتذص كةتكةنضة ظوخشاش ظعشالر 
بعلةن( قولدعن حعقعص كةتكةن بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةمنعث ؤةدعسع ظةمةلدعن 

قالعدذ. )يةنع ظذ ؤةدعنع ظورذنلعمعسعمذ بولعدذ(. 
شذنعثدةك يةنة بعر ظادةم: مةن اهلل تاظاال ظىحىن بذ صئقعرغا مةسعلةن نان 
سةدعقة قعلعمةن، دةص ؤةدة قعلعص ناننعث ظعسمعنع ظاتعغان، ظةمما ظذ ناننعث 
قايسع نان ظعكةنلعكعنع بةلضعلعمعضةن بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةمنعث سةدعقعضة 
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بةرمةكحع بولغان نةرسعنع شذ صئقعرنعث ظأزعضة بئرعش الزعمدذر ؤة )باشقا 
صئقعرغا بئرعش توغرا ظةمةس(. حىنكع ظذ ظادةم ظذ صئقعرغا نان بئرعشنع ؤةدة 
بذ  شذثا  بةلضعلعمعدع.  ظعكةنلعكعنع  نان  قايسع  ناننعث  ظذ  لئكعن  قعلدع، 
بةلضعلعنعص  ظأزع  صئقعرنعث  ظذ  ظىحىن  نةرسة  بئرعلعدعغان  سةدعقعضة  هالدا 

قالعدذ.
شذنعثدةك يةنة بعر ظادةم: شةرعظةت ظىستعضة ؤاجعص قعلغان قذربانلعق 
قعلعشتعن باشقا يةنة بعر قئتعم قذربانلعق قعلعشنع ؤةدة قعلغان بولسا، ظذ 
ظادةمضة شةرعظةت ظذنعث ظىستعضة ؤاجعص قعلغان قذربانلعقنع ؤة قعلعشقا ؤةدة 
قعلغان قذربانلعقنع صةقةت ظئيت كىنلعرعدعال قعلعش الزعم بولعدذ. )مةزكذر 
ظةمةس(.  توغرا  قعلعش  كىنلةردة  باشقا  كىنلعرعدعن  ظئيت  قذربانلعقالرنع 
شذنعثغا ظوخشاش بعر ظادةم: مةن هةرةمضة بعر قوي سوذغا قعلعمةن، دةص ؤةدة 
قعلغان بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةمنعث بعر قوينع هةرةمدة ظألتىرىص ضأشعنع 
شذ يةردة سةدعقة قعلعشع الزعم بولعدذ. حىنكع قذربانلعق قعلعش ؤة هةرةمضة 
بعر  خذسذسعي  ؤة  مذظةييةن  بعرع  هةر  سأزنعث  دئضةن  قعلعش  سوؤغا  قوي 
ظعشنعث ظعسمعدذر. يةنع هةرةمضة قوي سوؤغا قعلعش دئضةن صةقةت هةرةمضعال 
ظئيت  قذربان  صةقةت  دئضةن  قعلعش  قذربانلعق  نةرسعدذر.  قعلعنغان  سوؤغا 

كىنلعرعدعال هايؤان ظألتىرىشتعن ظعبارةت بعر ظعشتذر.
خوتةننعث  بئرعص  ظئلعص  صذلالرنع  بذ  سةن  ظادةمنع:  بعر  كعشع  بعر 
ظذ  ظادةم  ظذ  ظاندعن  بذيرذغان  دةص  بةرضعن،  قعلعص  سةدعقة  صئقعرلعرعغا 
صذلالرنع ظئلعص بئرعص قةشقةرنعث صئقعرلعرعغا سةدعقة قعلعص بةرضةن بولسا، 
بذ هالدا ظذ ظادةمنعث قعلغان ظعشع توغرا بولمايدذ. شذثا ظذ ظادةم صئقعرالرغا 
حىنكع  بئرعدذ.  تألةص  ظعضعسعضة  صذلالرنعث  صذلالرنع  بةرضةن  قعلعص  سةدعقة 
بعر  ظةمما  قعلدع.  خعالصلعق  بذيرذقعغا  ظعضعسعنعث  صذلالرنعث  ظادةم  ظذ 
ظئلعص  صذلالرنع  بذ  سةن  كئيعن  قالغاندعن  ظألىص  مةن  ظادةمضة:  بعر  كعشع 
بئرعص خوتةننعث صئقعرلعرعغا سةدعقة قعلعص بةرضعن، دةص ؤةسعيةت قعلعص 
صئقعرلعرعغا  قةشقةرنعث  بئرعص  ظئلعص  صذلالرنع  ظذ  ظادةم  ظذ  ظاندعن  قويغان 
توغرا  ظعشع  قعلغان  ظادةمنعث  ظذ  هالدا  بذ  بولسا،  بةرضةن  قعلعص  سةدعقة 
ظالدعنقع  بولسا،  صةرق  ظارعسعدعكع  مةسعلعنعث  ظعككع  بذ  هئسابلعنعدذ. 
هئسابلعنعدذ.  ؤةكعل  ظادةم  بذيرذلغان  قعلعشقا  سةدعقة  صذلالرنع  مةسعلعدة 
ؤةكعل، ظذنع ؤةكعللعككة تاللعغان كعشعنعث سأزعضة خعالصلعق قعلسا، ؤةكعل 
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بولغذحع شذ ظعشنع قعلعش جةريانعدا كةتكةن حعقعمالرنع تألةص بئرعدذ. ظةمما 
ظعككعنحع مةسعلعدة صذلالرنع سةدعقة قعلعشقا بذيرذلغان ظادةم، بعر ظادةمنعث 
ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا تالالنغان ظادةمدذر. بعر ظادةمنعث ؤةسعيةتلعرعنع 
ظورذنالشقا تالالنغان ظادةم خذددع ظذنع تاللعغان ظادةمضة ظوخشاش )ظأزعضة 

تاصشذرذلغان ظعشالرنع خالعغانحة ظعجرا قعلعش( هوقذقعغا ظعضعدذر.
بئرعشتعن  يىز  ظعش  شذ  ؤةدعنع،  باغلعغان  بئرعشعضة  يىز  ظعشنعث  بعر 
بذرذن ظورذنالش توغرا ظةمةس. حىنكع بعر ظعشنعث يىز بئرعشعضة باغالنغان 
ؤةدة، ؤةدة قعلعنغان ؤاقعتنعث ظأزعدة ظةمةس مةزكذر ظعش يىز بةرضةن ؤاقتعدا 
باغلعغان  بئرعشعضة  يىز  ظعشنعث  بعر  ظةمما  هئسابلعنعدذ.  قعلعنغان  ؤةدة 
ؤةدعنع ظورذنالشنع، شذ ظعش يىز بئرعص بولغاندعن كئيعنمذ كئحعكتىرؤئتعش 
ظذنعث  بولغعنعدةك  ؤةدعدة  باغالنمعغان  بئرعشعضة  يىز  ظعشنعث  بعر  خذددع 
ظورنعنع ظالماشتذرذش، كىمىش صذلنع )ظالتذن صولغا( ظالماشتذرذش ؤة ياردةم 

بئرعلعدعغان صئقعرنع ظالماشتذرذش توغرعدذر. 
كئسةل بعر ظادةم: مةن اهلل تاظاال ظىحىن روزا تذتذشنع ؤةدة قعلدعم، دئضةن 
ظاندعن كئسعلعدعن ساقعيالماي ظألىص كةتكةن بولسا، ظذ ظادةمضة هئحقانداق 
بعر ظعش قعلعش الزعم بولمايدذ. ظةمما ظذ ظادةم كئسعلعدعن )ظةث ظاز بولغاندا( 
بعر كىن ساقايغاندعن كئيعن )ظألىص كةتكةن( ؤة ظذ بعر كىندة روزا تذتمعغان 
روزا  ظاي  بعر  ظذ  )ظذالرنعث  معراسخذرلعرعغا  ظادةمضة،  ظذ  هالدا  بذ  بولسا، 
ظىحىن صعدعية بئرعشلعرعنع( ؤةسعيةت قعلعص قويذش الزعم بولعدذ. حىنكع ظذ 
ظادةم ساق يىرضةن بعر كىندة، روزا تذتذشنع ؤةدة قعلغان بعر ظاينعث )قايسع 
كىنع بولسا بولسذن( بعر كىنعنعث روزعسعنع تذتذشقا قادعر بولعدذ. شذثا ظذ 
ظادةم ساق يىرضةن ظذ بعر كىندة روزا تذتمعغانلعقع ظىحىن خذددع بعر ظاينعث 
هةممة كىنلعرعدة روزا تذتااليدعغان ظادةمنعث ظورنعغا قويذلعدذ. شذنعث ظىحىن 
ظذنعثغا )صةقةت روزا تذتالمعغان بعر كىن ظىحىنال صعدعية بئرعشكة ؤةسعيةت 
ؤةسعيةت  بئرعشكة  )صعدعية  ظىحىن  هةممعسع  ظاينعث  بعر  ظةمةس(  قعلعش 

قعلعش( الزعمدذر.
ضأشلعرعنع  ظذنعث  بوغذزالص  كاال  بعر  ظىحىن  تاظاال  اهلل  مةن  ظادةم:  بعر 
سةدعقة قعلعمةن، دةص ؤةدة قعلغان، ظاندعن ظذنعث ظورنعغا يةتتة قوي ظألتىرىص 
)ظذالرنعث ضأشلعرعنع سةدعقة قعلغان( بولسا، ظذنعث بذنداق قعلعشع توغرا 

بولغان بولعدذ.
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ظألضةن كعشعلةرضة ظاتاص بعر نةرسة بئرعشكة قعلعنغان ؤةدعنعث 
بايانع

دئدع:  مذنداق  ظاصتورع  كعتابنعث  دئضةن  ظةالظعية<  >ظةلهذديةتذل 
اهلل  نةزعر،  قعلعنعدعغان  ظألضةنلةرضة  تةرعصعدعن  كعشعلةر  بعلعثالركع، 
قعلعش  يئقعنحعلعق  ظةؤلعياالرغا(  )يةنع  بةندعلعرعضة  يئقعن  تاظاالنعث 
يىزعسعدعن، ظع خوجعمعز صاالنع! ظةضةر يوق بولذص كةتكةن صاالنع كعشع 
)ظأيضة( قايتعص كةلسة ياكع مئنعث كئسعلعم ساقعيعص قالسا ياكع مئنعث 
ياكع  كىمىش  ياكع  ظالتذن  مذنحعلعك  ساثا  قعلعنسا،  راؤا  هاجةتلعرعم 
دئضةنضة ظوخشاش مةقسةتلةر  ظاتعدعم،  بئرعشكة  ياغ  ياكع  ظعسسعرعقدان 
بعلةن ظذالرنعث قةبرعلعرعضة صذلغا، ظعسسعرعقدانغا ؤة ياغقا ظوخشاش بعرةر 
نةرسة قويذص قويذش توغرا ظةمةستذر. بذنداق قعلعش هارامدذر. حىنكع بذ، 
بعر مةخلذق ظىحىن قعلعنغان نةزعر هئسابلعنعدذ. نةزعرنع مةخلذق ظىحىن 
ظعبادةت هئسابلعنعدذ.  بعر  نةزعر قعلعش  قعلعش توغرا ظةمةستذر. حىنكع 

ظعبادةت بولسا مةخلذق ظىحىن ظةمةس صةقةت اهلل تاظاال ظىحىنال قعلعنعدذ.
ظادةمدذر.  ظألضةن  بعر  تةرةص  ظاتالغان  نةرسعلةر  مةزكذر  كئلعص  يةنة 
ظألضةن ظادةم )صايدا ـ زعيانغا( ظعضة بواللمايدذ ؤة بعرةر ظعشنع قعلعشقعمذ 
كئسعلعمضة  سةن  ظةضةر  اهلل!  ظع  ظادةم:  ظذ  ظةمما  بواللمايدذ.  قادعر 
بةرسةث  قايتذرذص  ظادعمعمنع  كةتكةن  بولذص  يوق  ياكع  بةرسةث  شعصالعق 
يةهيا  )مةسعلةن(  ساثا  مةن  بةرسةث،  قعلعص  راؤا  هاجةتلعرعمنع  ياكع 
ظةلةيهعسساالمنعث )قةبرعسعنعث( ظعشعكع ظالدعدا ظولتذردعغان صئقعرالرغا 
ظولتذردعغان  ظالدعدا  ظعشعكع  )قةبرعسعنعث(  صذكذنعنعث  خوجعمعز  ياكع 
صئقعرالرغا تاماق بئرعشكة ياكع ظذ خوجعمعزنعث مةسحعتعضة بورا، ضعلةم 
ظئلعص سئلعص قويذشقا ياكع ظذنعث مةسحعتعنعث حعراغلعرعغا ياغ ظئلعص 
بئرعشكة ياكع مةسحعتنعث خعزمعتعنع قعلعؤاتقانالرغا صذل بئرعشكة ؤةدة 
بعر  تئضعدعغان  صايدعسع  صئقعرالغا  نةزعرنع  ظوخشاش،  دئضةنضة  قعلعمةن، 
هارام  ظعشع  بذ  قعلغان  ظادةمنعث  ظذ  هالدا  بذ  بولسا،  قعلغان  شةكعلدة 
بولعدذ.  قعلعنغان  ظىحىن  تاظاال  اهلل  نةزعر  هالدا  بذ  هئسابالنمايدذ.  ظعش 
ظةمما خوجعنعث ظعسمعنع ظاتاش، ظذنعث ظعسمعنع ظاتاص تذرذص بئرعش ؤةدة 
ظذنعث  ياكع  صئقعرالرغا  بار  ظاالقعسع  خوجعغا  شذ  نةرسعلةرنع  قعلعنغان 
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مةسحعتعضة قارعتعش ظىحىنلعدذر. بذ مةسعلة بذ ظعتعبارع بعلةن توغرا بعر 
ظعش هئسابلعنعدذ.

صئقعر  ياكع  ظادةمضة  باي  نةرسعلةرنع  ظاتعغان  بئرعشكة  صئقعرالرغا 
ظةمةس خوجعنعث ظةؤالدلعرعغا ياكع صئقعر ظةمةس ظالعم كعشعلةرضة بئرعش 
صئقعر  ياكع  ظةمةس  صئقعر  ظذنع خوجعنعث  يةنة  ظةمةس. شذنعثدةك  توغرا 
ظةمةس.  توغرا  ظئلعشعمذ  خعزمةتحعلعرعنعث  يوق  بالعؤاقعلعرع  ـ  خوتذن 
ظةضةر خوجعنعث خعزمةتحعلعرع صئقعر بولسا ياكع ظذالرنعث صئقعر خوتذن 
مةزكذر  ظاتالغان  صئقعرالرغا  ظذالرنعث  هالدا  بذ  بولسا،  بالعؤاقعلعرع  ـ 
نةرسعلةرنع بعر سةدعقة ظورنعدا ظئلعشع توغرا بولعدذ. مةزكذر نةرسعلةرنع 

بذالردعن باشقا صئقعرالرغعمذ بئرعش توغرعدذر.
صئقعرالرغا بئرعشكة ظاتالغان نةرسة صذلغا ظوخشاش بعر صئقعرغا بئرعشكة 
بولعدعغان نةرسة بولذش الزعمدذر. ظةمما بعر ظادةم خوجعنعث  قةبرعسعضة 
بئرعشنع  ظئلعص  ياغ  حعراغقا  قويعدعغان  ياندذرذص  مذنارعدا  ظذنعث  ياكع 
ياكع ظذنعث مذنارعنعث ظىستعدة ظذنعث تذغذلغانلعقعنع خاتعرلةص بعر نةرسة 

ظوقذشنع ؤةدة قعلغان بولسا، ظذنعث قعلغان بذ ظعشع توغرا ظةمةستذر.
قعلعشنع  ظعشنع  بعر  ظىحىن مذنداق  تاظاال  اهلل  ظادةم: مةن  بعر  ظةضةر 
ظذنعث  بولسا،  دئضةن  خالعسا<  >اهلل  ظارقعسعدعن  دةص  قعلدعم،  ؤةدة 
قعلعص  بايان  يذقعرعدا  بعز  حىنكع  قالعدذ.  ظةمةلدعن  ؤةدعسع  ظذ  قعلغان 
ظأتكىنعمعزدةك قةسةمدعن كةينعدعن >اهلل خالعسا< دئضةن سأزنع قعلعش، 
سأزنع  دئضةن  خالعسا<  >اهلل  ظةضةر  بذ  قالدذرعدذ.)1(  ظةمةلدعن  قةسةمنع 
ظئغعزعدا قعلغان ؤة ؤةدة قعلعش ظىحىن ظعشلةتكةن سأز >مةن مذنداق بعر 
ظعشنع قعلعمةن ياكع قعلعدذ، دئضةنضة ظوخشاش< خةؤةر ظذسلذبع بعلةن 
بولغان بولسا، ظةهؤال شذنداق بولعدذ. ظةمما >اهلل خالعسا< دئضةن سأزنع 
ظذنعث  دئيعش  بذ سأزنع  بذ هالدا  بولسا،  دعلعدا دئضةن  ظئغعزعدا ظةمةس 
ؤةدعسعنع ظةمةلدعن قالدذرؤةتمةيدذ. حىنكع بعز يذقعرعدا روزعنعث بابعدا، 
بولسا،  قعلغان  نعيةت  بذزذؤئتعشنع  روزعسعنع  ظادةم  بعر  تذتذؤاتقان  روزا 
روزعسعنع  صةقةت  سالمعغذحة  نةرسة  بعر  ظئغعزعغا  تاكع  روزعسع  ظذنعث 
دةص  كةتمةيدذ،  بذزذلذص  بعلةنال  سةؤةبع  قعلغانلعقع  نعيةت  بذزذؤئتعشنع 

))(  »ظةلهذديةتذل ظةالظعية«.
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بايان قعلعص ظأتكةن ظعدذق. شذنعثدةك يةنة ؤةدة قعلعش ظىحىن ظعشلةتكةن 
ظوخشاش  دئضةنضة  خالعسا<،  >اهلل  ساتمعغعن  نةرسة  بعر  صاالنعغا  سأز، 
بعر ظعشتعن حةكلةش ظذسلذبع بعلةن ياكع مةن ظألضةندعن كئيعن قذلذمنع 
خالعسا<  >اهلل  ساتقعن  قذلذمنع  ياكع  خالعسا<  >اهلل  قعلعؤةتكعن  ظازات 
الزعم.  بولماسلعق  بعلةن  ظذسلذبع  بذيرذش  ظعشقا  بعر  ظوخشاش  دئضةنضة 
ظةضةر ؤةدة قعلعش ظىحىن ظعشلعتعلضةن سأز مةزكذر ظذسلذبالر بعلةن بولسا، 
بذ هالدا ظذ سأزلةرنعث ظارقعسعدعن >اهلل خالعسا< دئضةن سأزنع دئيعش، ظذ 
سأزلةرنع ظةمةلدعن قالدذرؤةتمةيدذ. شذنعث ظىحىن قذلنع سئتعشكة ياكع 
ظذنع ظازات قعلعؤئتعشقا بذيرذلغان ظادةم، قذلنع ساتسا ياكع ظذنع ظازات 

قعلعؤةتسة بولعدذ.      

ؤةقصة قعلعنغان مالالرنعث بايانع

>ؤةقصة< دئضةن سأزنعث ظذقذمع توغرعسعدا

دئضةنلعك  قويذش،  توختعتعص  جةهةتتعن  مةنا  سأز  دئضةن  >ؤةقصة< 
بولعدذ. 

اهلل  ظأزعنع  نةرسعنعث  بعر  جةهةتتعن  ظعستعاله  سأز  دئضةن  >ؤةقصة< 
تاظاالنعث ظعضعدارحعلعقعنعث هأكمعدة توختذتذص قويذص ظذ نةرسعدعن كةلضةن 

مةنصةظةتلةرنع سةدعقة قعلعش، دئضةنلعك بولعدذ.  
تاظاال ظذالرغا رةهمةت  بعلةن ظعمام مذهةممةد )اهلل  بذ ظعمام ظةبذيىسىف 
قعلسذن!( قاتارلعقالرنعث >ؤةقصة< دئضةن سأزضة بةرضةن ظوقذمعدذر. هةمدة 
بذ، هةنةفعي مةزهةصعدة كىحلىك دةص قارالغان ظوقذمدذر. بعز اهلل تاظاال خالعسا 
بذ هةقتة ظأز ظورنعدا توختذلذص ظأتىمعز. بذ هةقتة صةتعؤا هةم مذشذ ظوقذم 

بويعحة بئرعلعدذ.
ظةمما ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( >ؤةقصة< 
ؤةقصة  نةرسعنع  ظذ  ظأزعنع،  نةرسعنعث  بعر  بذ  ظوقذمعنع:  سأزنعث  دئضةن 
كةلضةن  نةرسعدعن  ظذ  قويذص  توختذتذص  ظعضعدارحعلعقعدا  ظادةمنعث  قعلغان 

مةنصةظةتلةرنع سةدعقة قعلعشتذر، دةص بايان قعلدع. 
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ؤةقصة قعلعنعدعغان مال، شةرعظةت هأكمعدة مال دةص ظئتعراف قعلعنعدعغان 
ؤة ظئتعبارغا ظئلعنعدعغان مالالردعن بولذشع الزعم. يةنة كئلعص بذ مالالرنعث 
)زئمعنغا ؤة ظأيضة ظوخشاش ظذ يةردعن بذ يةرضة( يأتكىلعلمةيدعغان نةرسة 
كعشعلةر  بعلةن  ظذنعث  لئكعن  بولسعمذ  نةرسة  يأتكىلعدعغان  ياكع  بولذشع 

مذظامعلة قعلعدعغان نةرسعلةر بولذشع شةرتتذر.
ؤةقصة قعلعنغان مالنعث توغرا بعر شةكعلدة ؤةقصة قعلعنغان بولذشع ظىحىن 
يولعدا  نعث  اهلل  زئمعنعم  بذ  مئنعث  ؤاقتعدا:  قعلغان  ؤةقصة  مىلىكنع  ـ  مال 
صئقعرالر ظىحىن مةثضىلىك ؤةقصة قعلعنغان بولسذن ياكع مئنعث بذ زئمعنعم 
قعلعنغان  ؤةقصة  ظعشلعتعلعش ظىحىن  يولالرغا  ياخشع  ياكع  تاظاال ظىحىن  اهلل 

بولسذن، دئضةنضة ظوخشاش خذسذسعي سأزلةرنع ظعشلعتعشع الزعمدذر.
ظعمام ظةبذيىسىف )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( مال ـ مىلىكنع 
ؤةقصة قعلماقحع بولغاندا: »بذ اهلل تاظاالنعث يولعدا ؤةقصعدذر، دئيعشال يئتةرلعك 
قعلسذن!(:  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  شةهعدعي  هاكعم  دئدع.  بولعدذ« 
حىنكع  بئرعمعز.  ظاساسةن  بذ سأزعضة  ظةبذيىسىفنعث  ظعمام  صةتعؤانع  »بعز 
ظأرص ـ ظادةتتة )مال ـ مىلىكنع ؤةقصة قعلماقحع بولغان ظادةم( مال ـ مىلكعنع 

شذنداق دئيعش بعلةن ؤةقصة قعلعدذ« دئدع.  
خذددع باشقا ياخشع ظعشالرنع قعلعدعغان ظادةمدةك مال ـ مىلكعنع ؤةقصة 
يةتكةن  باالغةتكة  ؤة  جايعدا  هذشع  ـ  ظةقلع  هأر،  ظادةمنعثمذ  قعلعدعغان 
بولذشع شةرتتذر. يةنة كئلعص ؤةقصة قعلعنغان مال ـ مىلىك، ظذ ظادةم بذ مال 
ظادةم  ظذ  بولسعمذ  بولغان  ظعضة  بعلةن  يول  توشمعغان  شةرتعضة  مىلىككة  ـ 
ظذ مال ـ مىلىكنع ؤةقصة قعلماقحع بولغان ؤاقتعدا، ظذ مالنعث صىتىنلةي ظذ 
ظادةمنعث ظعضعدارحعلعقعدا بولذشع ؤة ظذ ظادةم ظذ مال ـ مىلىكنع تةسةررذص 
قعلعشتعن حةكلةنضةن كعشع بولماسلعقع شةرتتذر. شذنعث ظىحىن بعر ظادةم 
باشقعالردعن ناهةق ظئلعؤالغان بعر يةرنع ؤةقصة قعلغان بولسا، بذ ؤةقصة قعلعش 
توغرا قعلعنغان ؤةقصة هئسابالنمايدذ. ظةضةر ظذ ظادةم ظذ يةرنع ؤةقصة قعلعص 
ظعضعدارحعلعقعغا  ظارقعلعق  كئلعشعم  ياكع  سئتعؤئلعش  كئيعن  بولغاندعن 
بولغان  توغرا  قعلعشع  ؤةقصة  يةرنع  ظذ  ظادةمنعث  ظذ  بولسعمذ،  كعرضىزضةن 
يةر  ظذ  ؤاقتعدا،  قعلغان  ؤةقصة  يةرنع  ظذ  ظادةم  ظذ  )حىنكع  هئسابالنمايدذ. 

صىتىنلةي ظذ ظادةمنعث ظعضعدارحعلعقعدا ظةمةس ظعدع(. 
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بعر ظادةمنعث مال ـ مىلكعنع ظعككعنحع بعر ظادةم ؤةقصة قعلعص قويغان 
ؤة مال ـ مىلىكنعث ظعضعسع ظعككعنحع ظذ ظادةمنعث شذنداق قعلغانلعقعغا 
ؤةقصة  توغرا  ؤةقصعسع  شذ  قعلغان  ظادةمنعث  ظعككعنحع  بولسا،  قوشذلغان 

هئسابلعنعدذ. 
بعلةن  يول  صاسعد(  )يةنع  توشمعغان  شةرتكة  نةرسعنع  بعر  ظادةم  بعر 
سئتعص ظئلعص، ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالغاندعن كئيعن ؤةقصة قعلغان 
بولسا، ظذ ظادةمنعث قعلغان بذ ؤةقصعسع توغرا ؤةقصة هئسابلعنعدذ)1(. ظذ ظادةم 
ـ مىلىكنع سئتعؤالغاندا، ظذنعث صذلعنع بةرمعضةن بولسا(، ظذنعث  )ظذ مال 
يول  توشمعغان  شةرتعضة  يةنة  شذنعثدةك  الزعم.  بئرعش  ساتقذحعغا  صذلعنع 

بعلةن سوؤغا قعلعنغان مال ـ مىلىكنعمذ ؤةقصة قعلعش توغرعدذر.
ؤةقصة قعلعنغان نةرسعضة، مةيلع قوشنعدارحعلعق سةؤةبع بعلةن بولسذن 
مةيلع باشقا سةؤةب بعلةن بولسذن باشقا بعرسعنعث هةققع قئتعلعص قالغان 
ظذ  بولسعمذ،  سئلعنغان  مةسحعت  يةرضة  ظذ  بولذص  يةر  نةرسة  ظذ  بولسا، 
مال  يةنة  شذنعثدةك  بولمايدذ.  ظعضة  كىحكة  ظعشع  قعلعش  ؤةقصة  نةرسعنع 
ظادةمنعثمذ  كئسةل  حعقعشعدعغان  ظاران  قةرزلعرعضة  هةممعسع  مىلكعنعث  ـ 
مال ـ مىلكعنع ؤةقصة قعلعشع كىحضة ظعضة ظةمةس. ظةمما مال ـ مىلكعنعث 
ظادةم  ظةمةس ساق  ظادةم كئسةل  ظاران حعقعشعدعغان  قةرزلعرعضة  هةممعسع 

بولسا، ظذ ظادةمنعث مال ـ مىلكعنع ؤةقصة قعلعشع كىحضة ظعضة بولعدذ.)2(

مال ـ مىلىكنع ؤةقصة قعلعشنعث يولغا قويذلغان ظعش ظعكةنلعكع 
توغرعسعدا

مالـ  مىلىكنع ؤةقصة قعلعش ظعسالم دعنع كةلضةندعن كئيعن يولغا قويذلغان 
ؤة تونذلغان بعر ظعشتذر. بذ، ظعسالم كئلعشتعن بذرذنقع دةؤرعدة تذنذلمعغان 
ظعكةنلعكعنعث  ظعش  بعر  قويذلغان  يولغا  ظذنعث  ظعدع.  ظعش  بعر  يوق  ؤة 
دئضةن  نعث  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  ظةنةس )اهلل  صاكعتع  ـ  دةلعل 
بذ سأزعدذر: ظةبذتةلهة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مةدعنعدعكع 
))(  مةسعلةن: بعر ظادةم تئخع تذتمعغان سذنعث ظعحعدعكع بئلعقنع سئتعص ظالغان بولسا، ظذنعث بئلعقنع بذ شةكعلدة 

سئتعص ظئلعشع بعر نةرسعنع شةرتعضة توشمعغان يول بعلةن سئتعص ظئلعش هئسابلعنعدذ. ت.
)2(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 359 ـ بةت.
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ظةنسارعالرنعث ظعحعدة مال ـ دذنياسع ظةث كأص كعشع ظعدع. ظةبذتةلهة مال 
ـ مىلىكلعرعنعث ظعحعدعن >بةيرعها< دئضةن بئغعنع بةك ياخشع كأرةتتع. 
)يةنع  قعلمعغعحة  سةرص  نةرسةثالردعن  كأرضةن  »ياخشع  تاظاالنعث:  اهلل 
ماللعرعثالرنعث ياخشعسعنع سةدعقة قعلمعغعحة( هةرضعز ياخشعلعققا )يةنع 
ظع  ظةبذتةلهة:  حىشكةندة،  ظايعتع  دئضةن  ظئرعشةلمةيسعلةر»  جةننةتكة( 
اهلل نعث صةيغةمبعرع! شةكسعز اهلل تاظاال: »ياخشع كأرضةن نةرسةثالردعن 
سةرص قعلمعغعحة )يةنع ماللعرعثالرنعث ياخشعسعنع سةدعقة قعلمعغعحة( 
هةرضعز ياخشعلعققا )يةنع جةننةتكة( ظئرعشةلمةيسعلةر» دةيدذ. هةقعقةتةن 
ماثا مال ـ مىلىكلعرعمنعث ظعحعدة >بةيرعها< دئضةن بئغعم بةك ياخشع 
ظذدذلعدا  مةسحعتعنعث  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  باغ  )ظذ  كأرىلعدذ، 
ظعحعدة  ظذنعث  كعرعص  ظعحعضة  باغنعث  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظعدع. 
سايعدايتتع ؤة ظذنعث تاتلعق سذلعرعدعن ظعحةتتع(. ظذ اهلل نعث ؤة ظذنعث 
صةيغةمبعرعنعث يولعدا سةدعقة بولسذن، مةن ظذنعث ساؤابعنع اهلل تاظاالدعن 
ساثا  تاظاال  اهلل  ظذنع  سةن  صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل  ظع  قعلعمةن،  ظىمعد 
كأرسةتكعنع بويعحة بعر تةرةص قعلغعن، دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: 
ساؤابع  دةرضاهعدا  تاظاالنعث  اهلل  )يةنع  بولدع،  مال  صايدعلعق  بذ  »صاه، 
كأص مال بولدع(. بعز سئنعث بذ سةدعقةثنع قوبذل قعلدذق ؤة ظذنع ساثا 
)قايتا( تاصشذردذق، سةن ظذنع ظذرذغ ـ تذغقانلعرعثغا سةدعقة قعلغعن« 
بألىص  قعلعص  تذغقانلعرعغا سةدعقة  ـ  ظذرذغ  ظذنع  ظةبذتةلهة  كئيعن  دئدع. 
ظعبنع كةظب  ظذبةي  بئرعلضةنلةرنعث ظعحعدة  قعلعنعص  باغ سةدعقة  بةردع. 
رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظعدع. هةسسان  بار  قاتارلعقالرمذ  ؤة هةسسان 
بولسذن!( ظأزعنعث نئسعؤعسعنع مذظاؤعيةضة ساتتع. )باشقعالر( مذظاؤعيةضة: 
سةن )هةسساندعن سئتعص ظالغان( ظةبذتةلهةنعث سةدعقة قعلعؤاتقان بئغعنع 
ساتامسةن؟ دئدع. مذظاؤعية: مةن ظذ باغنعث بعر كةمحة خورمعسعنع بعر 
هذدةيلة  سالدذرغان  مذظاؤعية  باغ  ظذ  دئدع.  ساتمايمةن،  صذلغعمذ  كةمحة 

جةمةتعنعث قةبرعسعنعث ظورنعدعدذر.)1( 
دةيدذ:  مذنداق  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  هةجةر  ظعبنع 
ظأزعنعث  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  >هةسسان  »ظةنةسنعث: 
نئسعؤعسعنع مذظاؤعيةضة ساتتع< دئضةن سأزع ظةبذ تةلهةنعث ظذالرغا باغنع 

))(  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارعي رعؤايةت قعلدع. 

586587

مال - مۈلۈكنى ۋەقپە قىلىشنىڭ يولغا قويۇلغان ئىش ئىكەنلىكى توغرىسىدامال - مۈلۈكنى ۋەقپە قىلىشنىڭ يولغا قويۇلغان ئىش ئىكەنلىكى توغرىسىدا



586587

سةدعقة  شةكلعدة  بةرضةن  قعلعص  ظعضة  صىتىنلةي  ظةمةس  شةكلعدة  ؤةقصة 
قعلعؤةتكةنلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ. حىنكع ظةبذتةلهة ظةضةر ظذالرغا باغنع، 
ظأزعضة  باغدعن  هةسساننعث  بولسا،  قعلعؤةتكةن  سةدعقة  شةكلعدة  ؤةقصة 
تةضكةن نئسعؤعسعنع سئتعشع توغرا بولمعغان بوالتتع. شذثا ظةبذتةلهةنعث 
ظعشعنعث  قعلعش  ؤةقصة  مىلىكنع  ـ  مال  قعسسعنع  بذ  قعسسعسع،  بذ 
بذ  دةلعل بواللمايدذ.  ظئنعق  قعلعص كةلتىرضةنلةرضة  دةلعل  مةسعلعلعرعضة 
قعسسة ظذنع مال ـ مىلىكنع ؤةقصة قعلعش ظعشعنعث مةسعلعلعرعضة دةلعل 
ظةلع )اهلل  بواللمايدذ، دئضةن سأزضة  دةلعل  ظئنعق  قعلعص كةلتىرضةنلةرضة 
قعسعم  بعر  ظوخشاش  باشقعالرغا  ؤة  ضة  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال 
ؤةقصة  باغنع  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظةبذتةلهة  ظالعمالر: 
ظعحعدعن  ظذالرنعث  ؤاقتعدا،  بةرضةن  بألىص  قعلعص  تةقسعم  ظذالرغا  قعلعص 
)باغدعن ظأزعضة تةضكةن( نئسعؤعسعنع سئتعشقا ظعهتياجع بارالرنعث ظذنع 
ساتسعمذ بولعدعغانلعقعنع شةرت قعلغان بولذشع مذمكعن، دئضةن جاؤابنع 

بةردع.«)1( 
بذ هةقتة يةنة ظعبنع ظأمةر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق 
دةيدذ: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث زامانعدا ظأمةر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن 
سةدعقة  دةرعخع  خورما  ظاتعلعدعغان  دةص  >سةمغة<  ضة  بولسذن!(  رازع 
صةيغةمبةر  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظأمةر  بئرعلدع،  قعلعص 
ـ  مال  بعر  مةن  هةقعقةتةن  صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل  ظع  ظةلةيهعسساالمغا: 
مىلىككة ظئرعشتعمكع، ظذ مةن ظىحىن ظةث ظئسعل مال هئسابلنعدذ. شذنعث 
ظىحىن مةن ظذنع سةدعقة قعالي داؤاتعمةن، دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
سئتعلمايدعغان،  تىصع  ظذنعث  دةرعخعنع،  خورما  ظذ  »سةن  ظذنعثغا: 
قالدذرذلمايدعغان،  قعلعص  معراس  ؤة  قعلعنمايدعغان  سوؤغا  باشقعالرغا 
لئكعن ظذنعث خورمذلعرع )هةقلعق يةرلةرضة( حعقعم قعلعنعدعغان قعلعص 
رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظأمةر  بعلةن  دئدع. شذنعث  قعلغعن«  سةدعقة 
بولسذن!( ظذنع )شذ شةكعلدة( سةدعقة قعلدع. ظأمةر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن 
رازع بولسذن!( ظذنع سةدعقة قعلغاندا، بذ اهلل تاظاالنعث يولع، قذلالرنع ظازات 
ـ  ظذرذغ  ؤة  يذرتلذقالر  ـ  ياقا  قالمعغان  صذلع  مئهمانالر،  صئقعرالر،  قعلعش، 
تذغقانالر ظىحىن سةدعقعدذر. بذنعثغا )صةرؤعش قعلعش ظىحىن( ظعضة بولغان 

))(  »فةتهذلبارع«، 5 ـ توم، 388 ـ بةت.
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بعرسعضة  باشقا  ياكع  يئسة  خورمعللعرعدعن  بذنعث  بويعحة  قاظعدة  ظادةم 
بولعدذ،  يئضىزسة  هالةتتة  بةرمعضةن  قعلعص  ظعضة  )ظذنعثغا خورمعالرنع( 

دئدع.)1( 
يةنة بعر رعؤايةتتة ظعبنع ظأمةر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( 
مذنداق دئدع: ظأمةر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( خةيبةردعن بعر 
صارحة يةرضة ظئرعشكةن ظعدع. كئيعن ظذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا 
كئلعص: مةن بعر صارحة يةرضة ظئرعشتعم، مةن بذنعثغا ظوخشاش بعر ظئسعل 
مالغا ظئرعشمعضةنمةن، سةن مئنع بذ مالنع قانداق قعلعشعمغا بذيرذيسةن؟ 
دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا: »خالعساث، ظةسلعسعنع تذتذص 
قعلغعن«  سةدعقة  يولعدا(  تاظاالنعث  )اهلل  صايدعسعنع  )ظذنعث(  قئلعص 
دئدع. شذنعث بعلةن ظأمةر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( ظذ يةرنع، 
ظذنعث تعضع سئتعلمايدعغان، باشقعالرغا سوؤغا قعلعنمايدعغان ؤة معراس 
قعلعص قالدذرذلمايدعغان قعلعص صئقعرالرغا، ظذرذغ ـ تذغقانالرغا، قذلالرنع 
قالمعغان  صذلع  ؤة  مئهمانالرغا  يوللعرعغا،  تاظاالنعث  اهلل  قعلعشقا،  ظازات 
ياقا ـ يذرتلذقالرغا سةرص قعلعص بئرعش ظىحىن سةدعقة قعلدع ؤة بذنعثغا 
بويعحة  قاظعدعسع  ظادةتنعث  ظادةم  بولغان  ظعضة  ظىحىن(  قعلعش  )صةرؤعش 
ظذنعث خورمعللعرعدعن يئسة ياكع باشقا بعرسعضة )ظذنعثغا خورمعالرنع( 

ظعضة قعلعص بةرمعضةن هالةتتة يئضىزسة بولعدذ، دئدع.)2( 
صةيغةمبةر  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظةبذهذرةيرة 
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »ظةضةر ظعنسان 
قالعدذ.  ظىزىلىص  ظعشع  هةممة  باشقا  ظعشعدعن  خعل  ظىح  ظذنعث  ظألسة، 
)ظذ ظىح خعل ظعش بولسا(: بعرعنحع )مةسحعت ؤة دعنعي مةكتةص سئلعص 
قويغانغا ظوخشاش( ساؤابع يئتعص تذرعدعغان سةدعقة، ظعككعنحع مةنصةظةت 
قعلعدعغان ظعلعم، ظىحعنعحع دذظا قعلعص تذرعدعغان ياخشع باال تةربعيلةص 
قويذش قاتارلعقالردعن ظعبارةتتذر.«))( بذ هةدعسنعث مةنعسع خذددع ظالعمالر 
ظعشلعرع  صىتىن  ظذنعث  بعلةن  ظألىشع  ظادةمنعث  بعر  ظوخشاش:  دئضةنضة 
ظىزىلىص قالعدذ ؤة مةزكذر ظىح ظعشتعن باشقا ظذ ظادةمنعث هةممة ظعشعنعث 

))(  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارعي رعؤايةت قعلدع. 
)2(  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارعي رعؤايةت قعلدع. 

)3(  ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.
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ساؤابعنعث يئتعص تذرذشع ظىزىلىص قالعدذ. ظةمما ظذ ظادةمضة صةقةت مةزكذر 
ظىح ظعشنعثال ساؤابع يئتعص تذرعدذ. حىنكع ظذ ظادةم مةزكذر ظىح ظعشنعث 
سةؤةبع  ظذنعث  باال  مةسعلةن:  بولغاندذر.  سةؤةبحع  حعقعشعغا  ؤذجذدقا 
بعلةن ؤذجذدقا كةلضةندذر. شذنعثدةك ظعلعممذ ياكع ظذ ظادةمنعث ظعلعمنع 
باشقعالرغا ظأضعتعص قويذشع بعلةن ياكع كعتاب يئزعص قالدذرذص كئتعشع 
دعنعي  ؤة  )مةسحعت  ظوخشاش  شذنعثغا  قالغاندذر.  بولذص  معراس  بعلةن 
مةكتةص سئلعص قويغانغا ظوخشاش( ساؤابع يئتعص تذرذدعغان سةدعقعمذ ظذ  
ظادةمنعث مال ـ مىلىكعنع ؤةقصة قعلعص قويذشع بعلةن ؤذجذدقا حعققاندذر. 
ظعش  بعر  قويذلغان  يولغا  قويذشنعث  قعلعص  ؤةقصة  مىلىكنع  ـ  مال   

ظعكةنلعكعضة هةممة ظالعمالر بعرلعككة كةلضةندذر.

مال ـ مىلىكنع ؤةقصة قعلعشنعث يولغا قويذلعشعنعث هئكمعتع

مذسذلمانالرنعث  بويعحة  ظةسعرلةر  قويذش  قعلعص  ؤةقصة  مىلىكنع  ـ  مال 
ظارعسعدا بعرـ  بعرعضة ظعضة بولذشتعن ظعبارةت ياخشع بعر خعسلةتنعث ؤذجذدقا 
حعقعشعغا حوث رول ظويناص كةلدع. مةسعلةن: مذشذ يول ظارقعلعق توصالنغان 
ظاجعز  يوق(  ظادعمع  ظالعدعغان  )خةؤةر  ؤة  يئتعمالرغا  بعلةن  مىلىك  ـ  مال 
كعشعلةرضة كأثىل بألىدعغان مةركةزلةر ؤة ظورذنالر قذرذلدع. شذنعثدةك يةنة 
مذشذ يول بعلةن كةلضةن مال ـ مىلىكنع توصاليدعغان ظذرذنالر ظوقذغذحعالرنعث 
تةمعناتلعرعنع ؤة ظذالرنعث حعقعملعرعنع ظأز ظىستىلعرعضة ظالدع. ياشالرنعث 
هاياتنعث  ظعلمعي  ؤة  صعكرعي  ظارعسعدا  مذسذلمانالرنعث  ظئلعشع  ظعلعم 
جانلعنعشعغا بعؤاسعتة سةؤةب بولغان ظعشالرنعث بعرعدذر. ظاخعرقع يعلالردا 
توصاليدعغان  مىلىكنع  ـ  مال  كةلضةن  بعلةن  يول  مذشذ  دىشمةنلعرع  ظعسالم 
ظورذنالرنعث مذسذلمانالرنعث هاياتعدا ناهايعتع مذهعم رول ظوينايدعغانلعقعنع 
بعكار  رولعنع  ظذنعث  تاقعؤئتعشكة،  ظورذنالرنع  شذنداق  يعتعص  تونذص 
قعلعؤئتعشكة ؤة ظعسالم جةمعيعتعنع ظذنعث ظئسعل مئؤعلعرعدعن ؤة ظوينعغان 

كاتتا روللعرعدعن مةهرذم قالدذرذشقا تعرعشتع ؤة تعرعشعؤاتعدذ. 
شذنعثدةك يةنة شذنداق ظورذنالرنعث مةسحعت سئلعشتا، مةسحعتلةرضة 
ظةهمعيةت بعرعشتة ؤة مةسحعتلةرضة كئرةكلعك بولغان نةرسعلةرنع تةييارالص 
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كىنعدة(  )جىمة  ظعمامالرغا،  حوثدذر.  ناهايعتع  رولعمذ  ظوينعغان  بئرعشتة 
خذتبة ظوقذص تةشؤعق قعلعدعغانالرغا، )مةسحعتلةرنعث ظةتعراصعغا سئلعنغان 
ؤة  ظوقذغذحعالرغا  ظوقذيدعغان  يئتعص(  مةكتةصلةردة  دعنعي  ؤة  ظويلةردة 
ظذستازالرغا تةمعنات بئرعدعغان ؤة ظذالرنعث حعقعملعرعنع ظىستعضة ظالعدعغان 
ظورذن، )مذشذ يول بعلةن كةلضةن مال ـ مىلىكنع( توصاليدعغان ظورذنالردذر. 
مةسحعتلةرنعث  قعلعشعدا  تةرةققعي  ظذالرنعث  ؤة  هاياتعدا  مذسذلمانالرنعث 
ناهايعتع حوث رول ظوينعغانلعقع ؤة ظوينايدعغانلعقع )هئحكعمكة( مةخصعي 
ظةمةستذر. ظعسالم مةدعنعيعتع )دذنياغا( مةسحعتلةر ظارقعلعق تارقالغاندذر. 
مةسحعتلةرنعث  قعلعشع  داؤام  ؤة  كىحع  ظعززعتع،  مةدعنعيتعنعث  ظعسالم 
مذسذلمان  مذناسعؤةتلعكتذر.  زعح  قعلعشعغا  داؤام  ؤة  كىحعضة  ظعززعتعضة، 
ؤةزعصعسعنع، مةسحعتكة  ظأزعنعث  بعر مةسحعت  قانداق  دألةتلعرعدعكع هةر 
)ؤةقصة  بئرعدعغان  تولذقالص  ظعهتعياجلعرعنع  ظذنعث  ؤة  بألىدعغان  كأثىل 

قعلعنغان مال ـ مىلىكلةرنع توصاليدعغان( بعر ظورذنسعز ظادا قعاللمايدذ.
توصاليدعغان  مىلىكنع(  ـ  مال  قعلعنغان  )ؤةقصة  ظالعمالر  ظىحىن  شذنعث 
ظورذنالرغا قاتتعق ظةهمعيةت بةردع. فعقهعشذناسالر بولسا، فعقهع كعتابلعرعدا 
بذ هةقتة مةخسذس بعر بألىم ظايرعص بذ بألىمدة مةزكذر ظورذنالرغا ظاالقعدار 
ظورونغا  مةزكذر  بعلةن  شذنعث  قعلدع.  بايان  هأكىملعرعنع  شةرعظةت  صىتىن 
ظاالقعدار هأكىملةرنع بايان قعلعدعغان بذ بألىم فعقهع كعتابالرنعث ظعحعدعكع 
ظةث كةث ؤة قاظعدة ؤة مةسعلة جةهةتتعن ظةث باي بعر بألىمضة ظايلعنعص 

قالدع. بذ هةقتة اهلل تاظاال خالعسا ظالدعمعزدا توختعلعمعز.

مال ـ مىلىكنع ؤةقصة قعلعص قويذشنعث توغرا بولذشعنعث شةرتلعرع

مال ـ مىلىكنع ؤةقصة قعلعص قويذشنعث توغرا بولذشع ظىحىن تأؤةندعكع 
ظعشالر شةرتتذر: 

قعلماقحع  ؤةقصة  مال  ظذ  بولغاندا،  قعلماقحع  ؤةقصة  مىلىكنع  ـ  مال  ـ   1
بولغان ظادةمنعث تولذق ظعضعدارحعلعقعدعكع مال بولذشع الزعم.

2 ـ اهلل تاظاالنعث يولعدا ؤةقصة قعلعنغان مال ـ مىلىك حةك ـ حعضرعسع 
يعرعمدعن  مةن  ظادةم:  بعر  ظىحىن  شذنعث  الزعم.  بولذشع  مال  بولغان  مةلذم 

مال - مۈلۈكنى ۋەقپە قىلىپ قويۇشنىڭ توغرا بولۇشىنىڭ شەرتلىرىمال - مۈلۈكنى ۋەقپە قىلىپ قويۇشنىڭ توغرا بولۇشىنىڭ شەرتلىرى



591

مذنحلعك يةرنع اهلل تاظاالنعث يولعدا ؤةقصة قعلدعم، دئضةن ؤة ظذ يةرنعث حةكـ  
حعضرعسعنع ظئنعق بةلضعلعمعضةن بولسا، ظذ ظادةمنعث ظذ يةرنع اهلل تاظاالنعث 

يولعدا ؤةقصة قعلعشع توغرا بولمعغان بولعدذ.
) ـ مال ـ مىلىكنع اهلل تاظاالنعث يولعدا ؤةقصة قعلعش ظعشع شذ ؤاقعتنعث 
ظأزعدة ظعجرا قعلعنعدعغان شةكعلدة بولذشع الزعم. مالـ  مىلىكنع بعر ظعشنعث 
يىز بئرعشعضة باغالص تذرذص ياكع ؤاقعتلعق ؤةقصة قعلعش توغرا ظةمةس. شذنعث 
ظىحىن مةسعلةن بعر ظادةم: مةن قورايعمنع )صذكىنع ظعش يىزضةندة( ياكع بعر 
كىنلىك ؤة يا بعر ظايلعق ؤةقصة قعلعص قويدذم دئسة، بذ توغرا بولمعغان ؤةقصة 

هئسابلعنعدذ. 
4 ـ مال ـ مىلىكنع اهلل تاظاالنعث يولعدا ؤةقصة قعلعش ظعشع ظةسلعدة بعر 

ياخشع ظعش بولذشع الزعم.
5 ـ اهلل تاظاالنعث يولعدا ؤةقصة قعلعنغان مال ـ مىلىكنعث ظةث ظاخعرقع 
نعشانع ظأزىلىص قالماي داؤام قعلعدعغان بعر ياخشع ظعش ظىحىن بولذشع الزعم. 
شذنعث ظىحىن اهلل تاظاالنعث يولعدا ؤةقصة قعلعنغان مال ـ مىلىك مذنداق ظىح 
تىرلىك بولعدذ: مال ـ مىلىك ياكع صئقعرالرغعال ظاتاص ؤةقصة قعلعنعدذ ياكع 
بايالرنعث ؤاستعسع بعلةن صئقعرالرغا بئرعلعش ظىحىن بايالرغا ؤةقصة قعلعنعدذ، 
ياكع )يولذحعالر حىشىص قونذص كئتعدعغان( ياتاق، قةبرعستانلعق، )تذثغا 
ظوخشاش سذ ظعحعش ظىحىن ظعشلعتعلعدعغان( قاحا، كأرىك ؤة مةسحعتلةرضة 
ظوخشاش باي ؤة هةم صئقعر ظادةملةرمذ تةث صايدعلعنعدعغان ظعشالر ظىحىن ؤةقصة 
قعلعنعدذ.)1( مال ـ مىلىكنع يئتعملةرضة، ياشعنعص قالغان ظاجعز كعشعلةرضة 
ؤة كأزع تذتذلذص قالغان ظادةملةرضة ظاتاش توغرا بولعدذ. شذنعثدةك مال ـ 
هةدعسشذناسالرغعمذ  صئقعر  ؤة  فعقهعشذناسالر  صئقعر  قارعالر،  صئقعر  مىلىكنع 

ظاتاص ؤةقصة قعلعش توغرعدذر.
6 ـ مال ـ مىلىكعنع ؤةقصة قعلعدعغان ظادةمنعث هأر، باالغةتكة يةتكةن، 
بولذشع  ظادةم  قعلعشتعن حةكلةنمعضةن  تةسةررذص  ؤة  ـ هذشع جايعدا  ظةقلع 
شةرتتذر. مال ـ مىلكعنع ؤةقصة قعلعدعغان ظادةمنعث مذسذلمان بولذشع شةرت 
ظةمةس. شذنعث ظىحىن )مذسذلمانالر بعلةن ظارعسعدا كئلعشعم بار( يةهذدعي 
مىلكعنع  ـ  مال  ظىحىن  بئرعشع  قعلعص  ؤةقصة  صئقعرالرغا  خعرعستعيان  ياكع 

))(  >ظةددذررذلمذختار<، 3 ـ توم، 396 ـ بةت. 
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ؤةقصعسع  بذ  قعلغان  ظذنعث  بولسا،  بةرضةن  قعلعص  ؤةقصة  بالعسعغا  ظأزعنعث 
توغرا بولعدذ.

ـ مىلكعنع  بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، مال 
ـ  مال  ظادةمنعث  ظذ  يئنعؤئلعشع،  دعنعدعن  ظعسالم  ظادةمنعث  قعلغان  ؤةقصة 
مىلكعنع ؤةقصة قعلعص قويغان ظعشعنع بعكار قعلعؤعتعدذ. مةسعلةن: بعر ظادةم 
مالـ  مىلكعنع ؤةقصة قعلغان ظاندعن )اهلل تاظاالغا سئغعنعص بذنداق قعلعشتعن 
صاناه تعلةيمةن( ظعسالمدعن يئنعؤالغان بولسا، ظذنعث مال ـ مىلكعنع ؤةقصة 

قعلعص قويذشع بعكار بولذص كئتعدذ.
تذرذص  هالعتعدة  شذ  كئيعن  يئنعؤالغاندعن  ظعسالمدعن  ظادةم  بعر  ظةضةر 
ظةبذهةنعفة  ظعمام  ظادةم  ظذ  هالدا  بذ  بولسا،  قعلغان  ؤةقصة  مىلكعنع  ـ  مال 
كئيعن  ظةضةر  بذيعحة:  قارعشع  نعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل 
ظعسالمغا تةكرار قايتقان بولسا، ظذنعث قعلغان ؤةقصعسع توغرا بولعدذ. ظةضةر 
ظذ ظادةم شذ هالعتعدة ظألىص كةتكةن ياكع ظعسالمدعن يئنعؤالغانلعقع ظىحىن 
هأكىم  كةتكةنلعكعضة  قئتعلعص  دألعتعضة  كاصعر  ظذنعث  ياكع  ظألتىرىلضةن، 
كئتعدذ.  بولذص  بعكار  ؤةقصعسع  قعلغان  ظادةمنعث  ظذ  بولسا،  حعقعرعلغان 
يئنعؤالغان  دعنعدعن  بويعحة: ظعسالم  ظةمما ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشع 
دةص  توغرا  ظادةملةردعن  يئنعؤالغان  دعنعغا  ظأزلعرعنعث  خذددع  ظادةمدعنمذ 
قوبذل قعلعنغان ظعشالر توغرا دةص قوبذل قعلعنعدذ. ظعسالم دعنعدعن يئنعؤالغان 
ظايالنعث قعلغان ؤةقصعسع توغرا بولعدذ. حىنكع هةنةفعي مةزهةصعدة ظعسالم 

دعنعدعن يئنعؤالغان ظايال  ظألتىرىلمةيدذ.
ظذرذغ  بالعسعغا،  مال  قعلعنغان  ؤةقصة  يولعدا  تاظاالنعث  اهلل  قعسقعسع: 
ؤةقصة  )مئلعنع  ظوخشاش  بئرعلضعنعضة  ظادةمضة  بعر  مةلذم  تذغقانلعرعغا،  ـ 
قعلغان ظادةم تةرعصعدعن( تونذلعدعغان ظادةملةرضة قعلعنعشع ياكع مةسحعت 
قةبرعستانلعق  ظئلعش،  سئتعص  قذرظان  ؤة  كعتاب  سئلعش،  كأرىك  سئلعش، 
قعلعص قويذش، )تذثغا ظوخشاش سذ ظعحعش ظىحىن ظعشلعتعلعدعغان( قاحا 
بئرعلضعنعضة  ظىحىن  ظعشلعتعش  يولعدا  تاظاالنعث  اهلل  ؤة  قويذش  تةييارالص 
ؤةقصة  يولعدا  تاظاالنعث  اهلل  الزعم.  قعلعنعشع  يةرلةرضة  ياخشع  ظوخشاش 
ـ مىلىك مةيلع ظةر بولسذن مةيلع ظايال بولسذن نامةلذم  قعلعنعدعغان مال 
ظادةمضة بئرعلعشع توغرا ظةمةس. حىنكع مالـ  مىلىكنع ؤةقصة قعلعش ياكع ظذ 
مالنعث ظأزعنع ياكع ظذنعث مةنصةظةتعنع ظعضة قعلعص بئرعشتعن ظعبارةتتذر. 
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شذنعث ظىحىن اهلل تاظاالنعث يولعدا ؤةقصة قعلعنغان مالـ  مىلىكنع خذددع سودا 
ـ سئتعق ؤة )بعر نةرسعنع( ظعجارعضة بئرعشكة ظوخشاش نامةلذم ظادةمضة 

بئرعشمذ توغرا ظةمةس.
اهلل تاظاالنعث يولعدا ؤةقصة قعلعنغان مال ـ مىلىكنع ظوتصةرةسلةرنعث ؤة 
يةهذدعيالرنعث ظعبادةتخانعسعنع ؤة حعركاؤالرنع سئلعشقا، تةؤرات ؤة ظعنجعل 
ظىحىن  قعلعش  ظعشالرنع  يامان  ظوخشاش  ظئلعشقا  ـ  سئتعص  كعتابلعرعنع 
حىنكع  ظعشالردذر.  يامان  هةممعسع  بذالرنعث  حىنكع  ظةمةس.  توغرا  بئرعش 
ظوتصةرةسلةرنعث ؤة يةهذدعيالرنعث ظعبادةتخانعسع، حعركاؤالر كاصعرالر ظىحىن 
بذالر  كةلسةك،  كعتابالرغا  ظوخشاش  ظعنجعلغا  ؤة  تةؤراتقا  ظةمما  سئلعنعدذ. 
شذنعث  كعتابالردذر.  قالغان  ظةمةلدعن  هأكىملعرع  ؤة  كةتكةن  ظأزضةرتعلعص 
ظىحىن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظأمةر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( 
كأرضةن  قةغةزنع  ؤاراق  بعر  يئزعلغان  يةرلعرع  بةزع  تةؤراتنعث  قولعدا  نعث 
ظذنع  ياكع  تةؤرات )ظوقذش  ظةضةر  كةتكةنعدع.  ظاححعغالص  ظأمةرضة  ؤاقتعدا، 
سئتعصـ  ظئلعش( يامان بعر ظعش بولمايدعغان بولسا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ظأمةرضة ظاححعغلعمعغان بوالتتع. شذنعثدةك يةنة اهلل تاظاالنعث يولعدا ؤةقصة 
قعلعنغان مالـ  مىلىكلةرنع مةزكذر ظورذنالرنعث حعراغلعرعغا ياغ ؤة ظذ يةرلةرضة 
ضعلةم ظئلعص قويذش ظىحىن، ظذ يةرلةردة خعزمةت قعلعدعغان ؤة ظذ يةرلةرنع 
ظاؤاتالشتذرذدعغان ظادةملةرضة بئرعش توغرا ظةمةس. حىنكع ؤةقصة مالنع بذ 

ظعشالر ظىحىن بئرعش مةزكذر ظورذنالرنع ظذلذغلعغانلعق هئسابلعنعدذ. 
يةهذدعيالرنعث  مىلكعنع  ـ  مال  ظادةمنعث  بعر  مذسذلمان  خذددع 
كعتابلعرعنع  ظعنجعل  ؤة  تةؤرات  سئلعش،  حعركاؤالرنع  ؤة  ظعبادةتخانعسعنع 
سئتعصـ  ظئلعش ظىحىن ؤةقصة قعلعص بئرعشع توغرا بولمعغعنعدةك )مذسذلمانالر 
ظادةمنعث  بعر  خعرعستعيان  ياكع  يةهذدعي  بار(  كئلعشعم  ظارعسعدا  بعلةن 
ظعنجعل  ؤة  تةؤرات  سئلعش،  حعركاؤلعرعنع  ؤة  ظعبادةتخانعسعنع  ظأزعنعث 
كعتابلعرعنع سئتعص ـ ظئلعش ؤة راهعبلعرعغا بئرعش ظىحىن مال ـ مىلكعنع 
ؤةقصة قعلعص بئرعشعمذ توغرا ظةمةس. بذ ظعمام شافعظعي )اهلل تاظاال ظذنعثغا 
رةهمةت قعلسذن!( نعث كأز قارعشعدذر. بعز ظعمام شافعظعينعث بذ قارعشعغا 
مىلىكنع  ـ  مال  خذددع  حىنكع  بعلمةيمعز.  ظادةمنعمذ  بعرةر  تذرغان  قارشع 
نامةلذم بعر ظادةمضة ؤةقصة قعلعص بئرعشكة ظوخشاش، مذسذلمان بعر ظادةم 
مال ـ مىلكعنع ؤةقصة قعلعص بئرعش توغرا بولمعغان يةرلةرضة )مذسذلمانالر 
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بعلةن ظارعسعدا كئلعشعم بار( يةهذدعي ياكع خعرعستعيان ظادةمنعثمذ مال ـ 
مىلكعنع ؤةقصة قعلعص بئرعشع توغرا ظةمةس.

هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعحة مال ـ مىلىكنع اهلل تاظاالنعث 
يولعدا ؤةقصة قعلعشتعكع ظةسلع قاظعدة مذنداق: مذسذلمانالرنعث، )مذسذلمانالر 
بعلةن ظارعسعدا كئلعشعم بار( يةهذدعي ؤة خعرعستعيانالرنعث كأز قارعشعدا 
بعلةن  )مذسذلمانالر  ظىحىن  ظعشالر  قارالغان  دةص  ظعش،  ياخشع  ساؤابلعق 
ـ  مال  ظادةمنعث  بعر  خعرعستعيان  ياكع  يةهذدعي،  بار(  كئلعشعم  ظارعسعدا 
مىلكعنع ؤةقصة قعلعشع توغرا بولعدذ. مةسعلةن: )مذسذلمانالر بعلةن ظارعسعدا 
كئلعشعم بار( يةهذدعينعث، ياكع خعرعستعياننعث ظأز يةرلعرعنع ياكع قورذسعنع 
)صةلةستعندعكع( قذدذس شةهرعنع ظاؤاتالشتذرذش ظىحىن ؤةقصة قعلعص بئرعشع 
صئقعرالرغا  ظاخعردا  ظةث  قورذسعنع  ياكع  يةرلعرعنع  ظأز  ظادةمنعث  ظذ  ياكع 
سةدعقة قعلعص بئرعش ظىحىن بالعؤاقعلعرعغا ياكع ظوغلعنعث بالعؤاقعلعرعغا، 
ياكع ظذالرنعث نةسلعدعن كةلضةن ظةؤالدالرغا ؤةقصة قعلعص بئرعشع توغرعدذر. 
شذنعثدةك يةنة ظذ ظادةمنعث: مةن بذ زئمعنعمنع صةقةت )مذسذلمانالر بعلةن 
صئقعرلعرعغا  خعرعستعيانالرنعث  ياكع  يةهذدعي،  بار(  كئلعشعم  ظارعسعدا 
ياكع  يةهذدعيلةرنعث  ياكع مةيلع  صئقعرلعرعغا،  صةقةت مذسذلمانالرنعث  ياكع 
صئقعرلعرع  مذسذلمانالرنعث  مةيلع  بولسذن  صئقعرلعرع  خعرعستعيانالرنعث 
بولسذن صىتىن صئقعرالرغا ؤةقصة قعلعص بةردعم، دةص ؤةقصة قعلعشعمذ توغرعدذر. 
)مذسذلمانالر بعلةن ظارعسعدا كئلعشعم بار( يةهذدعي، ياكع خعرعستعيان بعر 
ظادةمنعث مالـ  مىلكعنع بذ شةكعلدة ؤةقصة قعلعص بئرعشع توغرا بولعدذ. حىنكع 
ظارعسعدا  بعلةن  )مذسذلمانالر  قارعشعدا  كأز  مةزهةصعدعكعلةرنعث  هةنةفعي 
سةدعقة  صئقعرلعرعغا  خعرعستعيانالرنعث  ياكع  يةهذدعيلةرنعث  بار(  كئلعشعم 
صئقعرلعرعغا  ظذالرنعث  ظىحىن  شذنعث  هئسابلعنعدذ.  ظعش  ساؤابلعق  بئرعش 

زاكات ؤة ظأشرة ـ سةدعقةلةردعن باشقا نةصلة سةدعقةلةرنع بئرعش توغرعدذر.
ياكع  يةهذدعيلةر،  بار(  كئلعشعم  ظارعسعدا  بعلةن  )مذسذلمانالر 
خعرعستعيانالرنعث كأز قارعشعدا ساؤابلعق ياخشع ظعش، دةص قارالغان ظعشالر 
مذسذلمانالرنعث كأز قارعشعدا ياخشع ظعش هئسابالنمعسا، ياكع مذسذلمانالرنعث 
كأز  ظذالرنعث  ظعشالر  قارالغان  دةص  ظعش،  ياخشع  ساؤابلعق  قارعشعدا  كأز 
ـ  مال  ظىحىن  ظعشالر  بذ  هئسابالنمعسا،  ظعش  ياخشع  ساؤابلعق  قارعشعدا 
مىلىكنع ؤةقصة قعلعش توغرا ظةمةستذر. شذنعث ظىحىن مذسذلمان بعر ظادةمنعث 
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ياكع  حعركاؤغا  ياكع  يعرعضة  قعلعدعغان  ظعبادةت  يةهذدعيالرنعث  قورذسعنع 
ظوتصةرةسلةرنعث ظعبادةت قعلعدعغان يعرعضة ظايالندذرذشع ياكع زئمعنعنع ياكع 
قورذسعنع ياكع )زئمعنع ياكع قورذسعنع ظعجارعضة قويذص( ظعجارعدعن كةلضةن 
ظعبادةتخانعسع،  يةهذدعيالرنعث  ظعبادةتخانعسع،  ظوتصةرةسلةرنعث  صذلالرنع 
بئرعشع  قعلعص  ؤةقصة  ظىحىن  راهعبالر  ظعبادةتخانعدعكع  ياكع  حعركاؤالر، 
قارعشعدا  خعرعستعيانالرنعث  ؤة  يةهذدعي  ظعشالر  بذ  )حىنكع  ظةمةس.  توغرا 
ياخشع ظعش، دةص قارالسعمذ لئكعن ظذالر مذسذلمانالرنعث قارعشعدا ياخشع 
ظعش هئسابالنمايدذ(. شذنعثدةك يةنة ظذ ظادةمنعث زئمعنعنع ياكع قورذسعنع، 
ياكع )زئمعنع ياكع قورذسعنع ظعجارعضة قويذص( ظعجارعدعن كةلضةن صذلالرنع 
ظأزعنعث هةر يعلع هةج قعلعص كئلعشعضة ظعشلعتعشع ظىحىن ؤةقصة قعلعشع 
بار(  كئلعشعم  ظارعسعدا  بعلةن  )مذسذلمانالر  هةج،  حىنكع  ظةمةس.  توغرا 
ظىحىن  قعلعش  يئقعنحعلعق  تاظاالغا  اهلل  خعرعستعياننعث  ياكع  يةهذدعي، 

قعلعدعغان ظعبادةتلةردعن ظةمةستذر.)1(

مال ـ مىلىكنع اهلل تاظاالنعث يولعدا ؤةقصة قعلعشنعث هأكمع

ظذ  بولسا،  هأكمع  نةرسعنعث  قعلعنغان  ؤةقصة  يولعدا  تاظاالنعث  اهلل 
تاظاالنعث  اهلل  ظعضعدارحعلعقعدعن حعقعص  ظادةمنعث  قعلغان  ؤةقصة  نةرسعنعث 
هئحقانداق بعر ظادةممذ شئرعك بولمايدعغان ظعضعدارحعلعقعغا كعرعشتذر. بعر 
نةرسة ؤةقصة قعلعنعشع بعلةنال ظذ نةرسة اهلل تاظاالنعث يولعدا ؤةقصة قعلعنعص 
ظادةمنعث  قعلغان  ؤةقصة  نةرسعنع  بعر  ظىحىن  هئسابلعنعدذ. شذنعث  كةتكةن 
ظذنع  ياكع  قالدذرؤئتعشع،  ظةمةلدعن  قعلغانلعقعنع  ؤةقصة  نةرسعنع  ظذ 
ظعمام  بذ  ظةمةس.  توغرا  كئتعشع  قويذص  قالدذرذص  معراس  معراسخورلعرعغا 
ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد )اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!( نعث 
كأز قارعشعدذر. بذ هةنةفعي مةزهةصعدة كىحلىك دةص قارالغان قاراشتذر. صةتعؤا 
هةم بذ  قاراش بويعحة بئرعلعدذ. ظةمما ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا 
قعلعنعشع  ؤةقصة  نةرسة  بعر  بويعحة:  قارعشع  كأز  نعث  قعلسذن!(  رةهمةت 
بعلةنال ظذ نةرسة اهلل تاظاالنعث يولعدا ؤةقصة قعلعنعص كةتكةن هئسابالنمايدذ. 
ؤةقصة  ظذنع  ؤاقتعدا  هايات  ظادةم  قعلغان  ؤةقصة  نةرسعنع  ظذ  ظىحىن  شذنعث 

))(  »ظعظالظذسسىنةن«، 3) ـ توم، 90) ـ بةت.
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قعلغانلعقعدعن يئنعؤالسعمذ بولعدذ. لئكعن ظذنداق قعلعش مةكرذهتذر.
كأز  نعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام 
نةرسعنعث  ظذ  قازعنعث  ياكع  نةرسة،  بعر  قعلعنغان  ؤةقصة  بويعحة:  قارعشع 
ؤةقصة قعلعنغانلعقعغا هأكىم حعقعرعشتعن ياكع ظذ نةرسة )ياخشع يةرلةرضة 
ظعشلعتعلعش ظىحىن( ؤةسعيةت شةكعلدة )ؤةقصة قعلغان ظادةمنعث قولعدعن( 
يولعدا  تاظاالنعث  اهلل  بعلةن  بعرع  يولنعث  ظعككع  ظعبارةت  حعقعرعلعشتعن 
ظعمام  بعلةن  ظةبذيىسىف  ظعمام  ظةمما  هئسابلعنعدذ.  كةتكةن  قعلعنعص  ؤةقصة 
مذهةممةدنعث كأز قارعشع بويعحة: ؤةقصة قعلعنغان بعر نةرسة، مةزكذر ظعككع 
يولنعث بعرعسعزمذ اهلل تاظاالنعث يولعدا ؤةقصة قعلعنعص كةتكةن هئسابلعنعدذ. 
قارالغان  ظالعمالرنعث كأز قارعشعدذر. بذ هةم توغرا دةص  بذ، كأص ساندعكع 
قاراشتذر. حىنكع هةدعسلةر ؤة ظةسةرلةر بذ قاراشنع كىحلةندىرعدذ. ساهابعلةر، 
تابعظعنلةر ؤة ظذالرنعث كةينعدعن كةلضةن ظالعمالرنعث ظعش ـ صاظالعيةتلعرعمذ 
ظعمام  ظىحىن  شذنعث  بئرعدذ.  كأرسعتعص  ظعكةنلعكعنع  توغرا  قاراشنعث  بذ 
ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد )اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!( نعث 
دةص  كىحلىك،  قارعشعدعن  مةزكذر  ظةبذهةنعفةنعث  ظعمام  قاراشلعرع  مةزكذر 

قوبذل قعلعنعدذ.)1(
هئسابلعنعص  قعلعنغان  ؤةقصة  يولعدا  تاظاالنعث  اهلل  نةرسة  بعر  ظةضةر 
ظعضعدارحعلعقعغا  ظأزلعرعنث  )باشقعالرنعث(  نةرسعنع  ظذ  كئيعن  بولغاندعن 
تةقسعم  ياكع  بئرعؤئتعش  قعلعص  ياكع )باشقعالرغا( مىلىك  كعرضىزىؤئلعشع 
ياكع )باشقا بعرسعنعث( ظعشلعتعص تذرذشعغا بئرعص  بألىص بئرعش  قعلعص 
تذرذش، ياكع ضأرىضة قويذص قويذش توغرا ظةمةس. بذ هأكىملةرنعث ظعحعضة 

تأؤةندعكع مةسعلعلةر كعرمةيدذ:
ظةضةر ظذ نةرسعنع ؤةقصة قعلغان ظادةم، )ظذنع ؤةقصة قعلغان ؤاقتعدا( ظذنع 
)كئيعن باشقا بعر نةرسعضة( ظالماشتذرذشنع شةرت قعلغان بولسا، بذ هالدا 
ؤةقصة قعلعنغان ظذ نةرسعنع )ظذنع باشقا بعر نةرسعضة ظالماشتذرغان ظادةمضة( 
مىلىك قعلعص بئرعش توغرا بولعدذ. شذنعثدةك يةنة ناؤادا ؤةقصة قعلعنغان نةرسة 
ظأي بولذص بذ ظأي بعر ظادةمنعث ظألتذرذشع ظىحىن ؤةقصة قعلعنغان بولسا، 
تذرذشع  بئرعص  تذرذشقا  ظعشلعتعص  بعرسعضة  باشقا  ظأينع  ظذ  ظادةمنعث  ظذ 

))(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 358 ـ بةت.
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ظعشلعتعش  يولالرغا  )ياخشع  صذلالرنع  كةلضةن  ظعجارعدعن  ظةمما  توغرعدذر. 
ظىحىن( ظعجارعضة قويذلغان ظأينعث هأكمع ظذ ظأينعث هأكمعضة ظوخشعمايدذ. 
شذنعث ظىحىن ظعجارعدعن كةلضةن صذلالرنع )ياخشع يولالرغا ظعشلعتعش ظىحىن( 
ظأيعنع ظعجارعضة قويغان ظادةم، ظأيعدة بعرةرسعنعمذ ظعجارعسعز ظولتذرغذزذشع 
ظئلعؤالغان  ضأرىضة  ياكع  ظالغان  سئتعص  ظأينع  ظذ  ظةضةر  ظةمةستذر.  توغرا 
ظعشلعتعش  يولالرغا  ياخشع  صذلالرنع  كةلضةن  )ظعجارعدعن  ظأينعث  ظذ  ظادةم، 
ظىحىن( ظعجارعضة قويذلغان ظأي ظعكةنلعكعنع بعلسة، ظذ ظادةمضة كئيعنكع 
ظأينعث  مةزكذر  ظاساسةن  صةتعؤالعرعغا  بةرضةن  ظالعمالرنعث  كةلضةن  دةؤعردة 
دةؤعردة  كئيعنكع  حىنكع  الزعمدذر.  تألةش  ظعجارعنع  تألةنضةن  ظوخشعشعغا 
نةرسعلةر،  يأتكةلمةيدعغان  ظوخشاش(  زئمعنغا  ؤة  )ظأيضة  ظالعمالر:  كةلضةن 
كةلضةن  )ظعجارعسعدعن  ياكع  ؤة  تةؤة  يئتعمضة  ياكع  قعلعنغان  ؤةقصة  ظةضةر 
ؤةقصة  ظىحىن  قويذلذش  ظعجارعضة  ظىحىن(  ظعشلعتعش  يولالرغا  ياخشع  صذلالر 
قعلعنغان نةرسعلةر بولسا، ظذ نةرسعلةرنعث مةنصةظةتلعرع تألىنعدذ، )يةنع ظذ 
نةرسعلةردعن ظالغان مةنصةظةت ظىحىن صذل بئرعش الزعم( دةص صةتعؤا بةرضةن.

ؤةقصة قعلعنغان نةرسة )ظذنعثغا هةقلعق بولغذحعالرنعث ظارعسعدا( تةقسعم 
ظارعسعدا  كعشعنعث  نةححة  )بعر  ظادةم  بعر  قازع  ظةضةر  بئرعلمةيدذ.  قعلعص 
ظورتاق شئرعك( بعر نةرسعنعث ظأزعضة تةؤة هةسسعسعنع اهلل تاظاالنعث يولعدا 
ظعجرا  هأكىمع  ظذنعث  ؤة  قعلغان  هأكىم  بولعشعغا  توغرا  قعلعشعنعث  ؤةقصة 
قعلعنغان بولسا، ظذ نةرسعنعث ؤةقصة قعلعنعشع )ظالعمالر ظارعسعدا( بعرلعككة 
نةرسعنع  ظذ  بعرع  شئرعكلةرنعث  ظةضةر  هئسابلعنعدذ)1(.  ظعش  بعر  كةلضةن 
تةقسعم قعلعص بألىشىشنع تةلةص قعلسا، بذ هالدا ظعمام ظةبذهةنعفةنعث كأز 
قارعشع بويعحة: ظذ نةرسة شئرعكلةر ظارعسعدا تةقسعم قعلعنمايدذ. ظذ نةرسة 
ظعمام  ظةمما  ظعشلعتعلعدذ)2(.  بويعحة  كئلعشعم  صةقةت  ظارعسعدا  ظذالرنعث 
ظةبذيىسىف ؤة ظعمام مذهةممةد )اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!(: »ظذ 
نةرسة شئرعكلةرنعث ظارعسعدا تةقسعم قعلعص بألىنسة بولعدذ« دةيدذ. ظةضةر 
نةرسعنعث  بعر  ظورتاق شئرعك(  ظارعسعدا  كعشعنعث  نةححة  )بعر  ظادةم  بعر 
))(  ظةسلعدة بعر نةححة كعشعنعث ظارعسعدعكع ظورتاق بعر نةرسعنع ؤةقصة قعلعش ظالعمالرنعث ظارعسعدا بعرلعككة كةلضةن 
مةسعلة ظةمةس. ظةمما ظذنع ؤةقصة قعلعشنعث توغرا بولعدعغانلعقعغا قازع هأكىم حعقارغان ؤة ظذنعث حعقارغان هأكىمع ظعجرا 

قعلعنغاندعن كئيعن ظذ نةرسعنع ؤةقصة قعلعش ظالعمالرنعث ظارعسعدا بعرلعككة كةلضةن بعر ظعش هئسابلعنعدذ. ت.
)2(  مةسعلةن: ظذ نةرسة زئمعن بولسا، شئرعكلةرنعث بعرع زئمعننعث بعر صارحعسعغا بعر نةرسة تئرعدذ، يةنة بعر شئرعك 
ظذالر  بولعدذ.  بويعحة  كئلعشعم  ظارعسعدعكع  ظذالرنعث  صةقةت  ظعشالر  بذ  تئرعدذ.  نةرسة  بعر  صارحعسعغا  بعر  باشقا  ظذنعث 

خالعغان ؤاقتعدا بذ كئلعشعمنع ظةمةلدعن قالدذرؤئتعش هوقذقعغا ظعضة. ت.
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ظأزعضة تةؤة هةسسعسعنع اهلل تاظاالنعث يولعدا ظذ نةرسعنعث ظعضعلعرع بولغان 
ظأزعنعث شئرعكلعرعضة ؤةقصة قعلعص بةرضةن بولسا، بذ هالدا بارلعق ظالعمالرنعث 

كأز قارعشع بويعحة: ظذ نةرسة ظذالرنعث ظارعسعدا تةقسعم قعلعنمايدذ. 
>ظةددذر< دئضةن كعتابنعث ظاصتورع مذنداق دئدع: »اهلل تاظاالنعث يولعدا 
ظارعسعدا  كعشعلةرنعث  قعلعنغان  ؤةقصة  نةرسة  ظذ  نةرسة،  قعلعنغان  ؤةقصة 
هأكىمدذر.  بعر  كةلضةن  بعرلعككة  ظالعمالر  بارلعق  بذ  قعلعنمايدذ.  تةقسعم 
حىنكع ظذالرنعث ظذ نةرسعدعكع هةققع ظذ نةرسعنعث ظأزعدة ظةمةس صةقةت )ظذ 

نةرسعدعن صايدعلعنعشتعن ظعبارةتتذر(«.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، يذقعرعدا بايان قعلعص 
ظأتىلضةن هأكىم، ظةضةر قازع )بعر نةححة كعشعنعث ظارعسعدا ظورتاق شئرعك( 
هأكىم  بولعدعغانلعقعغا  قعلعنسا  ؤةقصة  يولعدا  تاظاالنعث  اهلل  نةرسعنعث  بعر 
حعقارسا، ظذ نةرسعنعث اهلل تاظاالنعث يولعدا ؤةقصة قعلعنسا بولعدعغانلعقعنعث 
دةلعل ـ صاكعتعدذر. حىنكع مةزكذر نةرسعنعث ؤةقصة قعلعنسا بولعدعغانلعقعمذ 
ياكع  قذرظانغا  هأكىم  بذ  شذثا  هأكىمدذر.  حعقعرعلغان  ظارقعلعق  ظعجتعهاد 

هةدعسكة ؤة يا ظالعمالرنعث بعرلعكعضة زعت كئلعص قالمايدذ.
توغرا  تذرذشقا  قعلعص  رئمذنت  )ظذنع  نةرسة  قعلعنغان  ؤةقصة  ظةضةر 
قالغان  كئلعص  توغرا  قعلعشقا  رئمذنت  )ظذنع  بذلذص  نةرسة  كئلعدعغان( 
هةقلعق  صذلالرغا  ظذ  صذلالرنع،  كةلضةن  نةرسعدعن  قعلعنغان  ؤةقصة  بولسا(، 
ظىحىن  قعلعش  رئمذنت  نةرسعنع  ظذ  بذرذن  تارقعتعشتعن  ظادةملةضة  بولغان 
ظعشلعتعلعدذ. ظةضةر شذنداق قعلعشنع ظذ نةرسعنع ؤةقصة قعلغان ظادةم شةرت 
قعلمعسعمذ ظذنعثدعن كةلضةن صذلالر ظذنعث رئمذنت ظعشلعرعغا ظعشلعتعلعدذ. 
ظذ نةرسعدعن كةلضةن صذلالرنع ظذنعث رئمذنت ظعشلعرعغا ظعشلعتعش، )ظئنعقـ  
ظاشكارا سأزلةنمعسعمذ( يذشذرذن هالةتتة حعقعص تذرعدذ. حىنكع ظذ نةرسعنع 
ؤةقصة قعلغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ؤةقصة قعلعشتعكع مةقسعتع، ظذ نةرسعدعن 
كةلضةن صذلالر مةثضىضة داؤام قعلعص )ظذنعثغا هةقلعق بولغان ظادةملةرضة( 
ظىزىلىص قالماي داؤاملعق بئرعلعص تذرذلعشعدذر. ظذ نةرسعنعث مةثضى داؤام 

قعلعص تذرذشع، ظذ نةرسعنع رئمذنت قعلعص تذرذش بعلةن بولعدذ.
ظةضةر اهلل تاظاالنعث يولعدا ؤةقصة قعلعنغان نةرسة ظأي بولسا، ظذنع رئمذنت 
ظذنعثدا  يىكلعنعدذ.  ظىستعضة  ظادةملةرنعث  ظولتذرؤاتقان  ظذنعثدا  قعلعش 
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ظولتذرؤاتقانالر بولسا، ظذ ظأيضة هةقلعق بولغانالردذر. ظةضةر ظذ ظأيضة هةقلعق 
بولغانالرنعث بةزع بعر قعسمع ظذ ظأيدة ظولتذرمايؤاتقان بولسعمذ، يةنة ظذالرغا 
ظذ ظأينع ظذنعثدا ظولتذرؤاتقانالر بعلةن بعللة رئمذنت قعلعشقا توغرا كئلعدذ. 
صايدعغا  كئلعدعغان  نةرسعدعن  ظذ  بةدةلمذ  تألةيدعغان  نةرسعضة  بعر  حىنكع 
قارعتا بولعدذ. ظذ ظأي ؤةقصة قعلعنغان ؤاقتعدا قانداق هالةتتة بولسا، ظذنع شذ 
هالعتعضة ظوخشاش رئمذنت قعلعش الزعمدذر. ظةضةر ظأيدة ظولتذرؤاتقانالر ظأينع 
رئمذنت قعلعشقا ظذنذمعغان، ياكع ظذالرنعث ظذنع رئمذنت قعلعشقا ظعمكانعيعتع 
يةتمعضةن بولسا، بذ هالدا قازع ظذ ظأينع باشقا بعرسعضة ظعجارعضة بئرعدذ ؤة 

ظعجارعدعن كةلضةن صذل بعلةن ظذنع رئمذنت قعلعدذ.

بعر نةرسعنع ؤةقصة قعلغان ظادةمنعث ظذ نةرسعدعن صايدعلعنعشعنعث 

هأكمع

ظذ  صايدعلعنعشع،  نةرسعدعن  ظذ  ظادةمنعث  قعلغان  ؤةقصة  نةرسعنع  بعر 
بعر  كعرعملةردعن  كعرضةن  ظذنعثدعن  ياكع  هةممعسعنع  نةرسعنعث  ظذ  ظادةم 
قعسمعنع ظأزعضة ؤةقصة قعلعؤالدع، ياكع ظذ نةرسعضة قاراشنع ظأز ظىستعضة 
ظئلعؤالدع، دئيعشتعن كةث بعر مةنانع ظعصادعلةيدذ. بعز يذقعرعدا ظأمةر ظعبنع 
خةتتاب )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نعث: ؤةقصة قعلغان نةرسعسعضة 
)صةرؤعش قعلعش ظىحىن( ظعضة بولغان ظادةمنعث ظادةتنعث قاظعدعسع بويعحة 
بايان  قعلغانلعقعنع  شةرت  بولعدعغانلعقعنع  يئسة  خورمعللعرعدعن  بذنعث 
قعلعص ظأتكةن ظعدذق. ظأمةرنعث قعلغان بذ ظعشع )بعر ظادةمنعث ظأزع ؤةقصة 
قعلغان نةرسعسعدعن صايدعلعنعشع ظىحىن( دةلعل ـ صاكعت بواللمايدذ. حىنكع 
ظأمةر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( ؤةقصة قعلغان نةرسعنع ظأزعنعث 
قولعدعن حعقعرعص باشقا بعر ظادةمنعث قولعغا تذتقذزذص بةرضةن ؤة ظذنعثغا 
يئيعشنع شةرت  بويعحة  قاظعدة  ظذنعثدعن  ظادةمضة،  بولغان  ظعضة  )قاراشقا( 
قعلغان. ظذ ظادةمنعث ظذنعث خورمعللعرعدعن قاظعدة بويعحة يئضةنلعكع رعؤايةت 

قعلعنعدذ.
قعلغان  ؤةقصة  ظأزع  ظادةمنعث  »بعر  دئدع:  مذنداق  بةتتال  ظعبنع 
نةرسعنع  ظذ  ظادةم  ظذ  حىنكع  ظةمةستذر.  توغرا  صايدعلعنعشع  نةرسعسعدعن 
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)قولعدعن( اهلل تاظاال ظىحىن حعقارغاندذر ؤة ظذنعث ظأزعنعث ظعضعدارحعلعقعدا 
ظادةمنعث  ظذ  قوصذص  كئيعن  ظأزىؤةتكةندذر.  صىتىنلةي  ظاالقعسعنع  بولغان 
سةدعقعسعضة  حعقعرؤةتكةن  قولعدعن  ظأزعنعث  صايدعلعنعشع  نةرسعدعن  ظذ 
يئنعؤالغانلعق هئسابلعنعدذ. شةرعظةت بولسا بعر ظادةمنعث قولعدعن  تةكرار 
نةرسعنع  بعر  حةكلةيدذ.  يئنعؤئلعشعدعن  تةكرار  سةدعقعسعضة  حعقعرؤةتكةن 
ؤةقصة قعلغان ظادةم، ظذنع ؤةقصة قعلغان ؤاقتعدا ظةضةر ظذنعثدعن ظأزعنعثمذ 
ظذنعث  ياكع  ظأزع  ظادةمنعث  ظذ  ياكع  قعلغان،  شةرت  صايدعلعنعشعنع 
قالغان  حىشىص  ظعهتعياجع  صايدعلعنعشقا(  نةرسعدعن  )ظذ  معراسخذرلعرع 
ظعحكةنضة  ـ  )يةص  نةرسعدعن  ظذ  قعلعنغان  ؤةقصة  ظذالرنعث  هالدا  بذ  بولسا، 

ظوخشاش يول بعلةن( صايدعلعنعشع توغرا بولعدذ.
ظعبنع قةسسار مذنداق دئدع: »بعر ظادةم اهلل تاظاالنعث يولعدا بعر قورذنع 
ياكع قذرال ـ ياراقنع، ياكع بعرةر قذلنع ؤةقصة قعلعص قويغان، ؤةقصة قعلعنغان 
مةزكذر نةرسة اهلل تاظاالنعث يولعدا بعر مذددةت ظعشلعتعلضةن، ظاندعن مةزكذر 
صايدعلعنعشنع  ظوخشاش  ظادةملةرضة  باشقا  ظذنعثدعن  ظعضعسعمذ  نةرسعنعث 
بار  ظعهتعياجع  صايدعلعنعشقا  ظذنعثدعن  ظعضعسعمذ  ظذنعث  ؤة  خالعغان 
صايدعالنسا هئحقانداق  نةرسعدعن  ظذ  ظادةم  ظذ  بذ هالدا  بولسا،  ظادةملةردعن 

ضذناه يوقتذر.«
قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  مالعكنعث  ظعمام  هةبعب  ظعبنع 
صايدعسعنع  ظذنعث  قئلعص  تذتذص  ظةسلعسعنع  نةرسعنعث  بعر  ظادةم  »بعر 
معسكعنلةرضة سةدعقة قعلغان بولسا، ظذ ظادةمنعث بالعلعرعغعمذ ظةضةر صئقعر 
بولسا ظذ نةرسعدعن بئرعلسة بولعدذ. ظذ بالعالر ظذ ظادةم ظألضةن ؤاقتعدا ياكع 
ظذ نةرسعنع سةدعقة قعلغان ؤاقتعدا مةيلع صئقعر بولسذن مةيلع باي بولسذن 
)معسكعنلةرضة  هةتتا  ظذالرغا  لئكعن  بئرعلعدذ(.  ظذالرغعمذ  نةرسعدعن  )ظذ 
سةدعقة قعلعنغان( ظذ نةرسعنعث ظةسعرع صىتىنلةي تأضةص كةتمةسلعكع ظىحىن 
ظذ نةرسعدعن كةلضةن صايدعنعث هةممعسع بئرعلمةيدذ. بالعالرغا، بالعالرغعمذ 
ظذ نةرسعدعن باشقا معسكعنلةرضة بئرعلضةن نئسعؤة بئرعلعدذ، دةص يئزعلعص 
بئرعلعدذ. لئكعن بالعالرنعث ظذ نةرسعدعن كةلضةن صايدعنع باشقا معسكعنلةرضة 

بةرمةي هةممعسعنع ظأزلعرعنعث ظئلعؤئلعش هةققع يوق.« 
ظالعمالر: بعر ظادةم مال ـ مىلكعنع ؤةسعيةت قعلعص معسكعنلةرضة ؤةقصة 
قعلعص قالدذرغان ؤاقتعدا معراسخذرلعرعغعمذ مةيلع ظذالر ظذ ظادةم ؤةسعيةت 
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مىلىكتعن(  ـ  )مال  بولسذن  باي  مةيلع  بولسذن  صئقعر  ؤاقتعدا  قالدذرغان 
تةقسعم قعلعص بئرعشنع ؤةسعيةت قعلعص قويذشنع ظونتذص قالغان، ظاندعن ظذ 
معراسخذرالر صئقعر بولذص قالغان هالةت هةققعدة مذنداق ظعختعالص قعلعشعص 
قالدع: مذترعص دئضةن ظالعم: »مةن ظذ ظادةمنعث صئقعر معراسخذرلعرعغعمذ 
)ظذ ظادةمنعث مال ـ مىلكعدعن( بئرعلعشع الزعم، دةص قارايمةن ظذالر بولسا 
هةقلعقتذر«  بةك  قارعغاندا  معسكعنلةرضة  يات  مىلىككة(  ـ  مال  )ظذ  تئخع 

دئدع. 
صئقعرالرغا  مىلكعنع  ـ  )مال  ظادةم  ظذ  ظذالر  ظةلماجشذن: »ظةضةر  ظعبنع 
ؤةقصة قعلعص بئرعشكة( ؤةسعيةت قعلغان كىنع باي ؤة كئيعن صئقعر بولذص 
قالغان بولسا، بذ هالدا ظذالرغعمذ ظذ مال ـ مىلىكتعن بئرعلعدذ. ظةضةر ظذالر 
ظذ كىنع صئقعر بولغان بولسا، ظذ مال ـ مىلىكتعن ظذالرغا بئرعلمةيدذ. حىنكع 
ظذ ظادةم )مال ـ مىلكعنع صئقعرالرغا ؤةقصة قعلعص بئرعشكة ؤةسعيةت قعلغان 
ظذ  بعلةتتع،  بارلعقعنع  ظئهتعياجعنعث  مالغا  ظذ  معراسخذرلعرعنعث  كىنع( 
ظادةم )ظذالرنعث مال ـ مىلىككة بولغان ظئهتعياجلعرعنع بعلعص تذرذص مال ـ 
مىلىكتعن ظذالرغعمذ بئرعشكة ؤةسعيةت قعلمعغانلعقع بولسا(، ظذ ظادةمنعث 
بولغانلعقع حعقعص تذرعدذ«  يعراقالشتذرماقحع  ـ مىلىكتعن  ظذالرنع ظذ مال 

دئدع. 
ظعبنع ظةلقاسعم: »ظذ ظادةمنعث معراسخذرلعرع ظذ ظادةم )مال ـ مىلكعنع 
صئقعر  مةيلع  كىنع  قعلغان  ؤةسعيةت  بئرعشكة(  قعلعص  ؤةقصة  صئقعرالرغا 
بولسذن مةيلع باي بولسذن ظذ مال ـ مىلىكتعن ظذالرغا هئحقانداق بعر نةرسة 

بئرعلمةيدذ« دئدع.)1(
>ظةددةررذلمذهتار< دئضةن كعتابتا مذنداق بايان قعلعندع: ؤةقصة قعلعنغان 
نةرسعنع  ظذ  ظعضعدارحعلعقنع  بولغان  ظذنعثغا  ياكع  كعرعمعنع  نةرسعنعث 
ؤةقصة قعلغان ظادةم ظأز ظعلكعدة تذتذشنع شةرت قعلعشع توغرعدذر. بذ ظعمام 
ظةبذيىسىف )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث كأز قارعشعدذر. صةتعؤا 
بذ قاراش بويعحة بئرعلعدذ. ظةمما ظعمام مذهةممةد )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت 
قعلسذن!( نعث كأز قارعشع بويعحة: ظذنداق قعلعش توغرا ظةمةستذر. حىنكع 
نةرسة  قعلعنغان  ؤةقصة  )ظذنعث  نةرسعنع  قعلعنغان  ؤةقصة  مذهةممةد  ظعمام 

))(  >ظومدةتذل قارع<، 4) ـ توم، 49 ـ بةت.
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ظعمام  قعلعدذ.  تاصشذرذشنع شةرت  قولعغا  بعرسعنعث  باشقا  ظىحىن(  بولذشع 
بولغان  ظذنعثغا  ياكع  كعرعمعنع  نةرسعنعث  قعلعنغان  )ؤةقصة  مذهةممةدنعث 
ظعضعدارحعلعقنع ظذ نةرسعنع ؤةقصة قعلغان ظادةم ظأز ظعلكعدة تذتذشنع شةرت 
باشقا  نةرسعنع  قعلعنغان  ؤةقصة  ظذنعث  دئيعشع،  ظةمةس(  توغرا  قعلعشع 
بعرسعنعث قولعغا تاصشذرذش شةرت، دئضةن صرعنسعصعضة ظاساسةن بولماستعن 
ظةكسعحة بذ ظايرعم بعر مةسعلة، دئضةن كأز قاراشمذ بار. بذ قاراش توغرا بعر 

قاراشتذر.
ظادةم  دئضةن  سأزنع  دئضةن  بئرعلعدذ<  بويعحة  قاراش  بذ  >صةتعؤا 
سةدرذششةهعد دئضةن ظالعمدذر. صةتعؤانعث بذ قاراش بويعحة بئرعلعشعنع فعقهع 
دئضةن  >صةتهع<  ظاصتورلعرع،  كعتابالرنعث  يئزعلغان  تعكعستلعرع  ظعلمعنعث 
كعتابنعث ظاصتورع ؤة بةلعخنعث)1( ظالعملعرع توغرا كأرضةن. كعشعلةرنع مال ـ 
مىلىكلعرعنع ؤةقصة قعلعشقا ؤة ياخشع ظعشالرنع كأص قعلعشقا رعغبةتلةندىرىش 
ظةث  بئرعلعشع  بويعحة  قارعشع  يىسىفنعث شذ  ظةبذ  ظعمام  صةتعؤانعث  ظىحىن 

ياخشعدذر.)2(
ظذ يةردعن بذ يةرضة يأتكعلعدعغان نةرسعلةرنع ؤةقصة قعلعشنعث بايانع

قازانغا، جعنازعضة، قذرظانغا ؤة كعتابالرغا ظوخشاش ظذ يةردعن بذ يةرضة 
بذخارع  ظعمام  هةتتا  توغرعدذر.  قعلعش  ؤةقصة  نةرسعلةرنع  يأتكعلعدعغان 
ظعشةكلةرنع،  بابعدا،  ؤةسعيةتنعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل 
كىمىشلةرنع  ـ  ظالتذن  ماللعرعنع،  تعجارةت  ظوخشاش(  )رةختكة  ظاتالرنع، 
بايان  بألىمدة مذنداق  ظذ  ظايرعص  بألىم  بعر  دةص  بألىمع،  قعلعشنعث  ؤةقصة 
قعلدع: ظعمام زأهرع )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: معث سوم صذلنع 
ظذنعثدعن  قعلعص  تعجارةت  بعلةن  ظذنعث  قعلعص  ؤةقصة  يولعدا  تاظاالنعث  اهلل 
كةلضةن صايدعنع معسكعنلةرضة ؤة ظذرذغ ـ تذغقانلعرعغا سةدعقة قعلعص بئرعش 
ظىحىن ظذ صذلنع تعجارةت قعلعدعغان بعر كعشعضة بةرضةن بعر ظادةمنعث، ظذ 
سذظالغا:  دئضةن  بوالمدذ؟  ظعشلةتسة  ظأزعمذ  صايدعسعدعن  صذلنعث  سوم  معث 
ظذ ظادةمنعث ظذ معث سوم صذلنعث صايدعسعدعن بعر نةرسة ظعشلعتعشع توغرا 
ظةمةس، دةص جاؤاب بةرضةن. )شذنعثدةك يةنة( ظةضةر ظذ ظادةم ظذ معث سوم 
صذلنعث صايدعسعنع معسكعنلةرضة سةدعقة قعلمعغان بولسعمذ، ظذنعث ظذ معث 

))(   بةلعخ بولسا ظافغانعستاننعث هازعرقع مازار شةرعص دئضةن يعرعدذر. ت.
)2(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 387 ـ بةت.
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سوم صذلنعث صايدعسعدعن بعر نةرسة ظعشلعتعشع توغرا ظةمةس.
دةيدذ:  مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظأمةر  ظعبنع 
ظاتنع  بعر  بةرضةن  ظذنعثغا  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  خةتتاب،  ظعبنع  ظأمةر 
قويدع. كئيعن  ظادةمنع مئندىرىص  بعر  ظذنعثغا  ظاتاص  يولعغا  تاظاالنعث  اهلل 
ظأمةر ظأزعنعث شذ ظاتنع ؤةقصة قعلغانلعقعنع جاكارلعدع، ظاندعن صةيغةمبةر 
سورعدع.  هةققعدة  ظئلعشع  سئتعص  ظاتنع  شذ  ظأزعنعث  ظةلةيهعسساالمدعن 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا: »سةن ظذ ظاتنع سئتعص ظالمعغعن، سةن 

سةدعقة قعلغان نةرسةثضة قايتا قايتمعغعن« دئدع.)1(     
بذ  قعلغان  بايان  قعلغانلعقعنع  ؤةقصة  ظاتنع  خةتتابنعث  ظعبنع  ظأمةر 
قعسسة، ظةضةر شةرتع تئصعلسا يىتكعلعدعغان نةرسعلةرنع  ؤةقصة قعلعشنعثمذ 
توغرا بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ. ظذ شةرت بولسا، ظذ نةرسعنع ظذ 
نةرسعنعث ظةسلعسع سئتعلمايدعغان ؤة باشقعالرغا سوؤغا قعلعنمايدعغان ؤة 
ظذ نةرسعنعث ظةسلعسع )يوق بولذص كةتمةي( داؤام قعلغان مذددةت ظعحعدة 

ظذنعثدعن صايدعلعنعدعغان قعلعص ؤةقصة قعلعشتذر.

ؤةقصة قعلغان ظادةمنعث مةقسعتعضة رعظاية قعلعش الزعم

ؤةقصة قعلعنغان مال ـ مىلىكنع تةقسعم قعلعدعغان ؤاقتعدا ؤةقصة قعلغان 
بذنداق  الزعم.  قعلعش  رعظاية  شةرتعضة  ظذنعث  ؤة  مةقسعتعضة  ظادةمنعث 
قعلعشنعث ظاساسع بولغان قاظعدة بولسا، ظالعمالرنعث: >)مالـ  مىلكعنع( ؤةقصة 
قعلغان ظادةمنعث قويغان شةرتلعرع خذددع شةرعظةت هأكمعضة ظوخشاشتذر< 
ـ  مال  ؤاقتعدا  ساالمةت  ـ  ساق  ظادةم  بعر  ظىحىن  شذنعث  سأزعدذر.  دئضةن 
مىلكعنع بالعؤاقعلعرعغا سةدعقة قعلغان ؤة بذ مال ـ مىلىك ظذالرغا شةرعظةت 
ـ  مال  ظذ  هالدا  بذ  بولسا،  دئضةن  قعلعنعدذ،  تةقسعم  بويعحة  كأرسةتمعسع 
مىلىك ظذ بالعالرنعث ظوغذل ـ قعزلعرعغا ظوخشاش تةقسعم قعلعنعدذ. حىنكع 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »سعلةر بالعؤاقعلعرعثالرنعث ظارعسعنع )ظذالرغا( 

بئرعلعدعغان نةرسعدة تةث كأرىثالر« دئضةن.
بذ هةقتة نوظمان ظعبنع بةشعر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق 
دةيدذ: دادام ماثا مال ـ مىلكعدعن بعر بألىكىنع سةدعقة قعلعص بةردع. ظانام 

))(  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارعي رعؤايةت قعلدع. 
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)ظذ راؤاهةنعث قعزع ظةمرة ظعدع( دادامغا: سةن تاكع بذ ظعشقا صةيغةمبةر 
دئدع.  ظةمةس،  رازع  ظعشقا  بذ  مةن  قعلمعغذحة  ضذؤاهحع  ظةلةيهعسساالمنع 
شذنعث بعلةن دادام صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع ماثا سةدعقة قعلعص بةرضةن مال 
ـ مىلىككة ضذؤاهحع قعلعش ظىحىن مئنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا 
ظئلعص باردع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم دادامغا »بالعلعرعثنعث هةممعسعضة 
مذشذنداق قعلدعثمذ« دئدع. ظذ: ياق، دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »اهلل 
شذنعث  دئدع.  بولذثالر«،  ظادعل  ظارعسعدا  بالعلعرعثالرنعث  قورقذثالر،  دعن 

بعلةن دادام كئلعص بةرضةن شذ سةدعقعسعنع قايتذرعؤالدع.)1(
ظارعسعدا  ظذالرنعث  نةرسعلةردة  بئرعلعدعغان  بالعالرغا  ظىحىن  شذنعث 
ظادعللعق قعلعش الزعم. )بالعالرغا( ؤةقصة قعلعص بةرضةن مال ـ مىلىكلةرمذ 
ظذالرغا بئرعلضةن بعر نةرسة هئسابلعنعدذ. شذنعث ظىحىن بالعلعرعغا سةدعقة 
قعلعص بةرمةكحع بولغان مال ـ مىلىكلةردة ظوغذل ـ قعزنعث ظارعسعدا باراؤةر 
ظادعللعق  ظارعسعدا  >بالعالرنعث  ظالعمالر:  حىنكع  الزعم.  بولذش  مذظامعلعدا 
بالعلعرعغا )مةيلع سةدعقة  ؤاقتعدا  ظادةم هايات  بعر  دئضةن سأزضة<  قعلعش 
بعر  بةرسذن(  بعلةن  يولع  قعلعش  مةيلع سوؤغا  بولسذن  بعلةن  يولع  قعلعش 
مةيلع  )بالعالر  نةرسعدة  ظذ  بئرعلعدعغان  ظذالرغا  بولسا،  بةرمةكحع  نةرسة 
مذظامعلعدا  باراؤةر  ظارعسعدا  ظذالرنعث  بولسذن(  قعز  مةيلع  بولسذن  ظوغذل 

بولذش، دةص ظعزاهات بةردع)2(. 
ظالعمالر هايات ؤاقتعدا بالعلعرعنعث هةممعسعضة مالـ  مىلكعدعن بعر نةرسة 
بعرعص ظذالرنعث بةزعسعضة ظارتذق بةرضةن ظادةمنعث، بذ قعلمعشعنعث توغرا 
بولعدعغانلعقع ياكع توغرا بولمايدعغانلعقع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالدع. 
ظارتذق  »ظةضةر  قعلسذن!(:  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام 
ظالغعنع دعيانةتلعك باال بولسا، بذ هالدا بذنعثغا ظارتذق بئرعشتة هئحقانداق 
بولسا،  ظوخشاش  جةهةتتة  دعيانةت  هةممعسع  بالعالرنعث  ظةضةر  يوق،  ضذناه 
بذ هالدا ظذالرنعث بعرةرسعضة مال ـ مىلىكتعن ظارتذق بئرعش مةكرذهتذر« 
دئدع. ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »ظةضةر 
ظذ ظادةم بالعلعرعنعث بعرةرسعضة مال ـ مىلىكتعن ظارتذق بعرعش بعلةن باشقا 

))(  ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.
)2(  ظةمما بعر ظادةم ظألىص كةتكةندعن كئيعن بعر ظوغذل ظذنعث مال ـ مىلكعدعن ظعككع قعزنعث هةسسعسعنع ظالعدذ. يةنع 
ظألىص كةتكةن ظادةمنعث مال ـ مىلكع ظذنعث بالعلعرع ظارعسعدا ظوغذلغا باشقا، قعزغا باشقا شةكعلدة تةقسعم قعلعنعدذ. ت. 
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ظذالرنعث  هالدا  بذ  بولسا،  قعلمعغان  مةقسةت  بئرعشنع  زةرةر  بالعلعرعغا 
بعرةرسعضة مالـ  مىلىكنع ظارتذق بئرعش بعلةن ظذ ظادةمضة هئحقانداق ضذناه 
ظارتذق  مىلىكتعن  ـ  مال  بعرةرسعضة  بالعلعرعنعث  ظادةم  ظذ  ظةضةر  بولمايدذ. 
بئرعش بعلةن باشقا بالعلعرعغا زةرةر بئرعشنع مةقسةت قعلعدعغان بولسا، بذ 
هالدا مالـ  مىلىك ظذالرنعث هةممعسعضة ظوخشاش بئرعلعدذ« دئدع. بذ هةقتة 

صةتعؤا ظعمام ظةبذ يىسىفنعث بذ سأزع بويعحة بئرعلعدذ.
ظعمام مذهةممةد )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »بعر ظادةم هايات 
قعزنعث  ظعككع  ظوغذلغا  بعر  سةعقعلةردعمذ  قعلغان  بالعؤاقعلعرعغا  ؤاقتعدا 

هةسسعسعنع بئرعدذ« دةيدذ.
ظعمام ظةبذيىسىف )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »هايات ؤاقتعدا 
ظذالرنعث  ظادةمنعث  بةرضةن  قعلعص  سةدعقة  مىلكعنع  ـ  مال  بالعؤاقعلعرعغا 
بةشعردعن  ظعبنع  نوظمان  هأكىمنع  دئضةن  الزعم،  كأرىشع  باراؤةر  ظارعسعنع 
ظالغان. ظعمام ظةبذيىسىفنعث  رعؤايةت قعلعنغان مةزكذر هةدعستعن حعقعرعص 
ظذالرمذ:  بولذص  قئتعلغان  مذجتةهعدالر  كأصلعضةن  هأكىمعضة  بذ  حعقارغان 
ظذالرنعث  مىلىكتة  ـ  مال  بئرعلضةن  قعلعص  سةدعقة  ؤة  سوؤغان  »بالعالرغا 
ظارعسعنع باراؤةر كأرىش الزعم، ظةضةر بعر دادا سةدعقة قعلعص بةرضةن مالنع 
ظارتذق  بةزعسعضة  ياكع  بةرمعسة،  بةزعسعضة  بئرعص  بةزعسعضة  بالعلعرعنعث 

بةرسة، ضذناهكار بولعدذ« دئدعلةر.
مال ـ مىلىكنع ؤةقصة قعلعش هةققعدة شةرعظةتنعث كأرسةتمعسع بولسا)1(، 
ـ  مال  ظىحىن  شذنعث  بئرعشتذر.  ظارتذق  قارعغاندا  قعزغا  بالعغا  ظوغذل 
بعر  ـ مىلىكتعن  )بذ مال  ظادةم:  بعر  قعلغان  ؤةقصة  بالعؤاقعلعرعغا  مىلىكنع 
بذ  مئنعث  صةقةتال  دئمةستعن(  تئضعدذ،  هةسسعسع  قعزنعث  ظعككع  ظوغذلغا 
مال ـ مىلكىم بالعؤاقعلعرعمغا ؤةقصة بولذص كةتسذن دئضةن بولسا، بذ هالدعمذ 
تةقسعم  بويعحة  هةسسعسع  قعزنعث  ظعككع  ظوغذلغا  بعر  مىلىك  ـ  مال  ظذ 
شةرعظةت  بألىمعدة  قعلعش  ؤةقصة  مىلىكنع  ـ  مال  حىنكع  بئرعلعدذ.  قعلعص 
ظألحعمع بولسا، مال ـ مىلىكتعن ظوغذلغا قعزغا قارعغاندا ظارتذق بئرعشتذر. 
ظةمما مال ـ مىلىكنع سةدعقة قعلعش بألىمعدة شةرعظةت ظألحعمع بولسا، مال 
ـ  )مال  قعلعشتذر.  تةقسعم  ظوخشاش  ظارعسعدا  ظوغذلنعث  ـ  قعز  مىلىكنع  ـ 

))(  ؤةقصة قعلغان ظادةمنعث مةقسعتعضة رعظاية قعلعش الزعم مةسعلعسع بذ يةردعن تارتعص باشلعنعدذ. ت. 
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مىلكعنع بالعؤاقعلعرعغا ؤةقصة قعلغان ظادةم بذ مال ـ مىلىكتعن بعر ظوغذلغا 
ظعككع قعزنعث هةسسعسع تئضعدذ، دئمعسعمذ مال ـ مىلىكتعن ظوغذلغا قعزغا 
قعلعنغان  ؤةقصة  ظالعمالرنعث:  بولسا،  بئرعشنعث سةؤةبع(  ظارتذق  قارعغاندا 
مالـ  مىلىكنع تةقسعم قعلعدعغان ؤاقتعدا، ؤةقصة قعلغان ظادةمنعث مةقسعتعضة 
رعظاية قعلعش الزعم، دئضةن ظوحذق سأزع ظىحىندذر. شذنعثدةك يةنة ظذالر: 
ظأرص ـ ظادةتمذ مةزكذر سأزضة ظوخشاش مذتلةق ظئيتعلغان سأزدعن نئمعنعث 
خذسذسعي  ظعكةن  ظذنداق  دئدع.  بةلضعلعلةيدذ،  قعلعنعدعغانلعقعنع  مةقسةت 
بولسا،  ظادةت  ـ  ظأرص  ظذمذمالشقان  ظارعسعدا  خةلقنعث  ـ  ظاؤام  ؤة  كعشعلةر 
ظألحعمع  شةرعظةت  بئرعشنعث  هةسسعسعنع  قعزنعث  ظعككع  ظوغذلغا  بعر 
ظعكةنلعكعدذر. شذنعث ظىحىن مال ـ مىلىكنع ؤةقصة قعلعشنعث هأكىملعرعنع 
بايان قعلعص كةلضةن كأصلعضةن كعتابالردا: شةرعظةت ظألحعمعدعن بعر ظوغذلغا 
تةكعتلةش  قعلعنعدعغانلعقعنع  مةقسةت  بئرعش  هةسسعسعنع  قعزنعث  ظعككع 
ظىحىن >مالـ  مىلىك ظذالرنعث ظارعسعدا شةرعظةت ظألحعمع بويعحة بعر ظوغذلغا 
ظعككع قعزنعث هةسسعسع تةقسعم قعلعنعدذ< دةص >شةرعظةت ظألحعمع بويعحة< 
دئضةن سأزنعث ظارقعسعدعن >بعر ظوغذلغا ظعككع قعزنعث هةسسعسع< دئضةن 
سأز بايان قعلعنعدذ. بعرةر ظادةممذ: >مالـ  مىلىك ظذالرنعث ظارعسعدا شةرعظةت 
قعلعنعدذ<  تةقسعم  هةسسعسع  قعزنعث  بعر  ظوغذلغا  بعر  بويعحة  ظألحعمع 
دئمعضةندذر. حىنكع بعر ظوغذلغا بعر قعزنعث هةسسعسعنع بئرعش كعشعلةرنعث 

ظأرص ـ ظادعتعدة يوق بعر ظعشتذر.
>ظةلظةشباه ؤة ننةزاظعر< دئضةن كعتابتا: >ظأرص ـ ظادةت )قذرظان ياكع 
هةدعستعن دةلعل يوق( بعر مةسعلعدة شةرعظةت هأكىمعنع حعقعرعش ظىحىن 
ظاساسلعنعدذ< دئضةن قاظعدعدة، مال ـ مىلكعنع ؤةقصة قعلغذحعالرنعث )مال 
ـ  ظأرص  ظذالرنعث  سأزلعرع،  دئضةن(  ؤاقتعدا  قعلعدعغان  ؤةقصة  مىلكعنع  ـ 
ظادةتلعرعضة ظاساسلعنعص تذرذص حىشىنعلعدذ، دةص بايان قعلعنعدذ. شذنعث 
رعظاية  شةرتلعرعضة  قويغان  ظادةمنعث  قعلغان  ؤةقصة  مىلكعنع  ـ  مال  ظىحىن 
قعلعش الزعمدذر. مال ـ مىلكعنع ؤةقصة قعلغان ظادةم شةرت قويغان ؤة ظذنعث 
ظأرصـ  ظادعتعضة ظاساسالنغاندعمذ ظذنعث شةرتتة ظعشلةتكةن سأزعدعن ظوغذلغا 
ظارتذق بئرعش حعقعدعغان بولسا، مال ـ مىلىكنع ظذ ظادةمنعث قويغان شةرتع 

بويعحة تةقسعم قعلعش الزعم.
بعر سأزنعث مةناسعنع، ظذنعث ظأرصـ  ظادةتتة ظعشلعتعلعدعغان مةناسعدعن 
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باشقا بعر مةناغا قارعتعش توغرا ظةمةس. حىنكع ظذ مةنا ظأرص ـ ظادةتتة ظذ 
ظذ  ظادةتتة  ـ  ظأرص  ظةضةر  سأزدعن  بعر  قالغاندذر.  بولذص  مةناسع  سأزنعث 
ظةسلعدعكع  ظذنعث  بولسا،  قعلعنمايدعغان  مةقسةت  مةنا  بعر  باشقا  سأزدعن 
دئضةن  بويعحة<  ظألحعمع  >شةرعظةت  مةسعلةن:  قعلعنعدذ.  مةقسةت  مةناسع 
سأزنعث ظةسلعدعكع مةناسع ياكع ظعستعاله مةناسع )مال ـ مىلىكنع( ظوغذل 
ـ قعزنعث ظارعسعدا ظوخشاش بألىش دئضةن مةنادا كةلضةن بولسعمذ، لئكعن ظذ 
سأز ظأرصـ  ظادةتتة ظوغذلغا ظارتذق بئرعش دئضةن مةنادا ظعشلعتعلعدذ. شذنعث 
ظىحىن ظذ سأزنع ظأرص ـ ظادةتتعكع مةناسعغا قارعتعش الزعمدذر. ظةضةر خذددع 
مالـ  مىلىكنع سةدعقة قعلغاندا بالعالرنعث بعرةرسعضة ظارتذق بئرعش مةكرذه 
بولغعنعدةك، مالـ  مىلىكنع ؤةقصة قعلغاندعمذ ظوغذلغا قعزغا قارعغاندا ظارتذق 
بئرعش مةكرذه بولعدذ ؤة مالـ  مىلىكنع بالعالرغا سةدعقة قعلغاندا، )ظذالرنعث 
ظارعسعدا ظادعللعق قعلعشقا بذيرذص كةلضةن( هةدعس، مالـ  مىلىكنع بالعالرغا 
بذيرذش( كىحعكة  قعلعشقا  ظادعللعق  ظارعسعدا  قعلغاندعمذ )ظذالرنعث  ؤةقصة 
ظعضة دئيعلسة، بعز بذ سأزضة قارعتا مذنداق دةيمعز: مال ـ مىلكعنع ؤةقصة 
قعلغان ظادةم قعزعغا قارعغاندا ظوغلعغا مالـ  مىلىكتعن ظارتذق بئرعص مةكرذه 
ظالدعغا  ظادةتنع هةدعسنعث  ـ  ظأرص  قعلعش  بذنداق  قعلعدذ.  بعرعنع  ظعشتعن 
قويغانلعق بولمايدذ. ظةكسعحة ظذ ظادةم قعلغان ظعشعدا مةكرذه ظعشتعن بعرنع 
قعلعش بعلةن بعرضة هةدعسكعمذ ظةمةل قعلغان ؤة ظأزعنعث )مال ـ مىلكعنع 
ؤةقصة قعلغان ؤاقتعدا ظعشلةتكةن( سأزعنع ظأرص ـ ظادةتتة مةقسةت قعلعنغان 
مةناسعغا قارعتعش بعلةن ظذ سأزعضعمذ ظةمةل قعلغان هئسابلعنعدذ. حىنكع 
هةدعس )ظذ ظادةمنعث مال ـ مىلكعنع ؤةقصة قعلغاندا ظعشلةتكةن( سأزعنع، 
ظذ سأزدعن مةقسةت قعلعنعدعغان مةنادعن ظأزضةرتعؤةتمةيدذ. ظةكسعحة ظذ سأز 
ظأزعنعث ظأرص ـ ظادةتتة ظعشلعتعلعدعغان مةناسعدا قئلعص قالعدذ. ظذ سأزنعث 
ظأرصـ  ظادةتتة ظعشلعتعلعدعغان مةناسع بولسا، ظوغذلغا قعزغا قارعغاندا مالـ  
مىلىكتعن ظارتذق بئرعشتذر. حىنكع ظأرص ـ ظادةت ظذ سأزدعن قانداق مةنانعث 
مةقسةت قعلعنعدعغانلعقعنع ظعصادعلةص بئرعدعغان ظذ سأزنعث بعر ظاالمعتعضة 
ظايلعنعص قالدع. بعر ظوغذلغا ظعككع قعزنعث هةسسعسعنع بئرعش بالعالرنعث 
مىلكعنع  ـ  مال  ظادةم  بعر  ظةضةر  ظألحعمعدذر.  شةرعظةت  ظئلعشتعكع  معراس 
بالعلعرعغا ؤةقصة قعلغان ؤاقتعدا، )مال ـ مىلىك ظذالرغا( شةرعظةت ظألحعمع 

ۋەقپە قىلغان ئادەمنىڭ مەقسىتىگە رىئايە قىلىشۋەقپە قىلغان ئادەمنىڭ مەقسىتىگە رىئايە قىلىش



مةقسعتعضة  دئيعشتعكع  سأزنع  بذ  ظذنعث  دئسة،  قعلعنعدذ،  تةقسعم  بويعحة 
ظةمةل قعلعش الزعم. )يةنع ظذنعث مالـ  مىلكع بالعلعرعغا شذ بويعحة تةقسعم 

قعلعنعشع الزعم(.)1(

ؤةقصة قعلعنغان نةرسعنع ظالماشتذرذشنعث بايانع

توغرا  ظالماشتذرذش  بعرسعضة  باشقا  نةرسعنع  قعلعنغان  ؤةقصة  ظةسلعدة 
ظذنع  ؤاقتعدا(  قعلغان  )ؤةقصة  ظادةم  قعلغان  ؤةقصة  ظةضةر  لئكعن  ظةمةستذر. 
ظالماشتذرذش  ظذنع  هالدا  بذ  بولسا،  قعلغان  شةرت  ظالماشتذرذدعغانلعقعنع 
قعلغان  ؤةقصة  مىلكعنع(  ـ  )مال  بذرذن  ظاز  بعر  بعز  حىنكع  بولعدذ.  توغرا 
ظادةمنعث قويغان شةرتلعرعضة رعظاية قعلعش الزعم، دةص بايان قعلعص ظأتتذق. 
لئكعن ظالعمالر )مال ـ مىلكعنع ؤةقصة قعلغان ظادةم، مال ـ مىلكعنع ؤةقصة 
قعلغان ؤاقتعدا ظذنع ظالماشتذرذشنع شةرت قعلمعسعمذ( تأؤةندعكع شةرتلةر 
ظاستعدا، ؤةقصة قعلعنغان نةرسعنع ظالماشتذرذشنع توغرا كأردع. حىنكع بذنداق 
قعلعش مذسذلمانالر ظىحىن صايدعلعقتذر. بذ شةرتلةر بولسا تأؤةندعكعلةردعن 

ظعبارةتتذر:
1 ـ ؤةقصة قعلعنغان نةرسة صىتىنلةي صايدعلعنالمايدعغان هالةتكة كئلعص 

قالغان بولذشع الزعم.
2 ـ ؤةقصة قعلعنغان نةرسعنعث، ظذنع رئمذنت قعلغذدةك كعرعمع بولمعغان 

هالةتتة بولذشع الزعم.
)ـ  ؤةقصة قعلعنغان نةرسة، ظالماشتذرذلذش باهانعسع بعلةن )شذ نةرسعنعث 

ظوخشعشعغا قارعغاندا( بةك ظةرزان سئتعلماسلعقع الزعم. 
دةص  قازعسع<  >جةننةت  ظالماشتذرذش  نةرسعنع  قعلعنغان  ؤةقصة  ـ   4
قازعنعث كأزعتعشع  ياخشع  تونذلغان  بعلةن  تةقؤالعق  ؤة  ظعلعم  ظاتعلعدعغان 

ظاستعدا بولذشع الزعم. 
5 ـ ؤةقصة قعلعنغان نةرسعضة قارايدعغانالرنعث يةص كةتمةسلعكع ظىحىن 
)زئمعن ؤة ظأيضة ظوخشاش( يأتكةلمةيدعغان نةرسة، صذلالرغا ظالماشتذرذلماسلعقع 

))( »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 423 ـ بةت.
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الزعم.
ياكع  قعلعنمايدعغان،  قوبذل  ضذؤاهحعلعقع  نةرسة،  قعلعنغان  ؤةقصة  ـ   6

قةرزضة بذغذلذص كةتكةن ظادةمضة سئتعلماسلعقع الزعم.
7 ـ ظالماشتذرذلغان نةرسة ؤة ظذنعث ظورنعغا كةلضةن نةرسة بعر تعصتعكع 
نةرسعدعن بولذشع الزعم. ظةضةر ؤةقصة قعلعنغان نةرسة )دذكانغا ظوخشاش( 
بعلةن  نةرسة  ظذ  هالدا  بذ  بولسا،  نةرسة  ظالعدعغان  كعرعم  قويذص  ظعجارعضة 
بولعدذ.  بولمعسعمذ  نةرسعدعن  تعصتعكع  بعر  نةرسة  كةلضةن  ظورنعغا  ظذنعث 
حىنكع بذ يةردة ظئتعبارغا ظئلعنعدعغان ظعش كعرعمنعث كأص بولذشع ؤة رئمذنت 
قعلعشقا كئتعدعغان حعقعمنعث ظاز بولذشعدذر. شذثا مةسعلةن: ؤةقصة قعلعنغان 
مةهسذالت  ظئلعنغان  ؤة  ظئلعنعدعغان  مةهسذالت  تئرعلعص  زعراظةت  دذكاننع 
دذكاندعن كئلعدعغان كعرعمضة باراؤةر كئلعدعغان بعر صارحة يةرضة ظالماشتذرذص 

ياخشعدذر. )حىنكع يةرنعث دذكانغا قارعغاندا حعقعمع ظاز بولعدذ(.)1(

كئسةلجان ياكع قةرزدار ياكع نةرسعسعنع ضأرىضة قويغان ظادةمنعث 
مال ـ مىلكعنع ؤةقصة قعلعشعنعث بايانع

بعز دةسلةص بعر ظادةمنعث ظألىص كةتكةن كئسعلعدة قعلغان ؤةقصعسعنعث 
هأكىملةردة خذددع مالـ  مىلكعنع سةدعقة قعلغانغا ظوخشاش بولعدعغانلعقعنع 
كةتكةن  ظألىص  ظادةمنعث  بعر  شذثا  كأردذق.  توغرا  ظأتعشنع  قعلعص  بايان 
كئسعلعدة قعلغان ؤةقصعسعمذ ظذنعث مال ـ مىلكعنعث ظىحتعن بعر قعسمعدعن 
حعقعرلعدذ ؤة مال ـ مىلكعنع ؤةقصة قعلغاندعمذ خذددع مال ـ مىلكعنع سةدعقة 
قعلغان حاغدعكعضة ظوخشاش مالنع قولغا تاصشذرذص ظئلعش ؤة )مالنع قولدعن( 
يئتعص  هالعتعدة  كئسةل  ظادةم  بعر  ظةضةر  قعلعنعدذ.  شةرت  بئرعش  حعقعرعص 
تذرذص مال ـ مىلكعدعن ظىحتعن بعرعدعن كأص بعر قعسمعنع ؤةقصة قعلغان ؤة 
بذنعثغا ظذنعث معراسخورلعرع رذخسةت قعلغان بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةمنعث 
قعلغان ظعشع توغرا بولغان بولعدذ. حىنكع معراسخورالر ظذ ظادةمنعث مال ـ 

مىلكعدعكع ظأزلعرعنعث هةقلعرعدعن ظأتىنىص بةرضةندذر. 
كةتكةن  قاصالص  هةممعسعنع  مىلكعنعث  ـ  مال  ظذنعث  قةرز  ؤة  كئسةلجان 

))(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 388 ـ بةت.
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بعر ظادةمنعث قعلغان ؤةقصعسع كىحكة ظعضة ظةمةستذر. شذثا ؤةقصة قعلعنغان 
نةرسة سئتعلعدذ ؤة ؤةقصة ظةمةلدعن قالعدذ. ظةمما تئنع ساق، لئكعن قةرز، مال 
ـ مىلكعنعث هةممعسعنع قاصالص كةتكةن ظادةمنعث قعلغان ؤةقصعسع ظذنعثغا 
تةسةررذص قعلعشتعن حةكلعمة قويذلذشتعن ظعلضعرع توغرعدذر. حىنكع ؤةقصة 
قعلعش ظعشع ظذنعث ظعضعدارحعلعقعدا بار بعر نةرسة ظىستعدة ؤذجذدقا حعقتع. 
ظةمما ظذ ظادةم مال ـ مىلكعنع ظذنعثغا )قةرزضة بذغذلذص قالغانلعقع ظىحىن( 
قعلغان  ظذنعث  هالدا  بذ  بولسا،  قعلغان  ؤةقصة  كئيعن  قويذلغاندعن  حةكلعمة 
بعز يذقعرعدا تةسةررذصلعرعغا حةكلعمة  بولمايدذ. حىنكع  بذ ؤةقصعسع توغرا 
قويذلغان ظادةمنعث قعلغان ظعشلعرع كىحضة ظعضة بولمايدذ، دةص بايان قعلعص 

ظأتكةنعدذق.
ظةضةر بعر نةرسعسعنع )قةرز ظعضعسعنعث يئنعدا( ضأرىضة قويغان ظادةم، 
قةرزعنع  ظعضعسعنعث  قةرز  )ظاندعن  قعلغان،  ؤةقصة  )دةسالصتة(  نةرسعنع  ظذ 
بئرعؤئتعص( ظذ نةرسعنع ظذنعث قولعدعن ظاجرعتعص ظئلعص كةلضةن بولسا، ظذ 
ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ؤةقصة قعلغان ظعشع توغرعدذر. ظةضةر ظذ ظادةم ؤةقصة 
ظعلضعرع  ظاجرعتعشتعن  قولعدعن(  ظعضعسعنعث  )قةرز  نةرسعنع  ظذ  قعلغان 
قالدذرذص  دذنيا  ـ  يةتكعدةك مال  قةرزضة  لئكعن ظىستعدعكع  ظألىص كةتكةن، 
كةتكةن بولسا، بذ هالدعمذ يةنة ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ؤةقصة قعلغان ظعشع 
توغرعدذر. ظةمما ظذ ظادةم ظىستعدعكع قةرزضة يةتكعدةك مال ـ دذنيا قالدذرذص 
قويذص كةتمعضةن بولسا، بذ هالدا قازع ظذ ظادةمنعث )باشقا بعرسعنعث يئنعدا( 
ضأرىضة قويذص قويذلغان نةرسعنع ؤةقصة قعلغان ظعشعنع ظةمةلدعن قالدذرذص 

ظذ نةرسعنع قةرزضة هئسابالص ساتعدذ.
»)قةرز  دئدع:  مذنداق  ظاصتورع  كعتابنعث  دئضةن  >ظةددذررذلمذختار< 
صئقعر  قعلغان  ؤةقصة  نةرسعسعنع  قويغان(  قويذص  ضأرىضة  ينعدا  ظعضعسعنعث 
ظادةمنعث قعلغان ؤةقصعسع ؤة قةرزضة بذغذالص قالغان كئسةل ظادةمنعث قعلغان 
ظادةملةرنعث  ظذ  نةرسة  ظذ  قعلعنغان  ؤةقصة  بولمايدذ.  ظعضة  ؤةقصعسع كىحضة 
قةرزلعرعضة هئسابلعنعص سئتعلعدذ ؤة ؤةقصة ظعشع ظةمةلدعن قالعدذ. ظةمما 
قةرزضة بذغذلذص قالغان ظادةم تئنع ساق ظادةم بولسا، ظذنعث قعلغان ؤةقصعسع 
توغرا بولعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم قولعدعكع بار مال ـ مىلكعنع ؤةقصة قعلعؤئتعش 
ظارقعلعق )قةرز ظعضعلعرعضة ظذالرنعث قةرزلعرعنع قايتذرذشنع( كئحعكتىرىشنع 
مةقسةت قعلسعمذ، ظذنعث قعلغان ؤةقصعسع توغرا بولعدذ. حىنكع ؤةقصة قعلعش 
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بذ  حعقتع.  ؤذجذدقا  ظىستعدة  نةرسة  بعر  بار  ظعضعدارحعلعقعدا  ظذنعث  ظعشع 
ؤةقصعنع،  ظذ  ظادةم  ظذ  ظةضةر  هئسابلعنعدذ.  ؤةقصة  بعر  بولغان  توغرا  ؤةقصة، 
ظذنعثغا حةكلعمة قويذلذشتعن ظعلضعرع قعلغان بولسا، ظذنع صىتىن ظالعمالرنعث 
ظذ  حىنكع  قالدذرالمايدذ.  ظةمةلدعن  ظعضعلعرع  قةرز  بويعحة  قارعشع  بعردةك 
ظادةم ساق ـ ساالمةت ؤاقتعدا ؤةقصة قعلعنغان ظذ نةرسعدة قةرز ظعضعلعرعنعث 
هئحقانداق هةققع يوق. ظةمما ظذ ظادةم، ظذنعثغا )قةرزضة بذغذلذص قالغانلعقع 
مىلكعنع  ـ  مال  كئيعن  قويذلغاندعن  حةكلعمة  قعلعشتعن  تةسةررذص  ظىحىن( 

ؤةقصة قعلغان بولسا، بذ هالدا ظذنعث قعلغان بذ ظعشع توغرا بولمايدذ.«
ظةضةر ظذ ظادةم ؤةقصة قعلغان ظذ نةرسعنع ظأزعضة ؤةقصة قعلعص، ظىستعدعكع 
قةرزنع ؤةقصة قعلعنغان ظذ نةرسعدعن كةلضةن كعرعمدعن ظادا قعلعدعغانلعقعنع 
شةرت قعلغان بولسا، بذ هالدا ظذنعث قعلغان ؤةقصعسع توغرا بولعدذ. ظةضةر ظذ 
ظادةم ظىستعدعكع قةرزنع ؤةقصة قعلعنغان ظذ نةرسعدعن كةلضةن كعرعمدعن ظادا 
قعلعدعغانلعقعنع شةرت قعلمعسعمذ، ظذ ظادةم قةرزعنع ظذ نةرسعدعن كةلضةن 
كعرعمدعن ظأزعنعث نورمال تذرمذشعغا ظعشلعتعص ظئشعص قالغعنع بعلةن ظادا 
باشقا  ظةمةس(  )ظأزعضة  نةرسعنع  قعلعنغان  ؤةقصة  ظادةم  ظذ  ظةضةر  قعلعدذ. 
بعرسعضة ؤةقصة قعلغان بولسا، بذ هالدا ظذ نةرسعنعث كعرعمع صةقةت ظذ نةرسة 

ؤةقصة قعلعنغان ظذ ظادةمضعال خاستذر.)1(

ؤةقصة قعلعنغان مةسحعتلةرنعث بايانع

نةرسعلةرضة  باشقا  قعلعنغان  ؤةقصة  مةسحعتنعث  قعلعنغان  ؤةقصة 
ظوخشعمايدعغان مذنداق ظايرعم هأكىملعرع بار:

اهلل  ظارقعلعقمذ  ـ هةرعكةت  ظعش  ظةمةس(  ظارقعلعق  بعر مةسحعت )سأز 
تاظاالنعث يولعدا ؤةقصة قعلعنغان نةرسعضة ظايلعنعص قالعدذ. مةسحعتنع ؤةقصة 
قعلغان ظادةم ظذنعثدا جاماظةت بعلةن بعر قئتعم ناماز ظوقذش بعلةن مةسحعت 
ناماز  ظادةم  بعر  كئتعدذ. مةسعلةن:  ظعضعدارحعلعقعدعن حعقعص  ظادةمنعث  ظذ 
ظذقذش ظىحىن بعر يةر سالدذرغان ؤة كعشعلةرضة جاماظةت بولذص ظذنعثدا ناماز 
ظوقذشقا رذخسةت قعلغان بولسا، بذ هالدا ظذ يةر رةسمعي مةسحعتكة ظايلعنعدذ. 

))(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 395 ـ بةت.
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ظعضعدارحعلعقعدعكع  ظادةمنعث  قعلغان  ؤةقصة  ظذنع  يةرنع  ظذ  ظىحىن  شذنعث 
باشقا نةرسعلةردعن )يةنع ظذ ظادةمنعث باشقا مال ـ مىلىكلعرعدعن( ظايرعم 

تذتذش ؤة ظذنعثغا ظايرعم يول ظئلعش الزعم.
رةسمعي  ظارقعلعقمذ  سأز  يةنة  يةر  ظذ  سالدذرغان  ظىحىن  ظوقذش  ناماز 
يةرنع  بذ  مةن  ظادةم:  قعلغان  ؤةقصة  ظذنع  مةسعلةن  ظايلعنعدذ.  مةسحعتكة 
مةسحعت قعلعؤةتتعم دئضةن بولسا، ظذ يةر مةسحعت بولذص كئتعدذ. شذنعث 
ظعضعدارحعلعقعدعن حعقعص  ظادةمنعث  ظذ  بويعحة  ظادةت  ـ  ظأرص  يةر  ظذ  بعلةن 
ياكع  ظارقعلعص  سأز  يةر  ظذ  ظايلعنعدذ.  مةسحعتكة  بعر  رةسمعي  ؤة  كئتعدذ 
ظارقعلعق  تاصشذرذش  ظادةمضة  بعر  بولعدعغان  ظعضة  ظعشلعرعغا  ظذنعث  ظذنع 

مةسحعتكة ظايلعنعدذ. 
شةرتع  بولذشعنعث  مةسحعت  يةرنعث  ظذ  سئلعنغان  ظىحىن  ظوقذش  ناماز 
بةندة  ظذنعثدعن  )يةنع  قالماي  هةققع  بةندعنعث  ظذنعثدعن  هةتتا  بولسا، 
ؤة  ظاستع  يةرنعث  ظذ  ظىحىن(  بولذشع  خاس  غعال  اهلل  صةقةت  ظذ  صايدعالنماي 
ظذستعنعث مةسحعتكة تةؤة بولذشعدذر. مةسحعتلةرنعث اهلل تاظاالغا خاس بعر 
يةر ظعكةنلعكع هةققعدة اهلل تاظاال مذنداق دئدع: «مةسجعدلةر اللةغا خاستذر، 
اللةغا قوشذص هئحكعمضة ظعبادةت قعلماثالر»)1( لئكعن مةسحعتنعث ظاستعدا 
قعلعنغان  ؤةقصة  ظىحىن  ظعشلعتعش  صايدعسعغا  مةسحعتنعث  ظىستعدة  ياكع 
مةسحعتنعث  مةسعلةن:  بولعدذ(.  صايدعالنسا  بةندة  يةردعن  )ظذ  بولسا،  يةر 
مةسحعتنعث  ظوخشاش.  بةرضةنضة  سئلعص  ظأي  ظعمامغا  يةرضة  ظىستعدعكع 
ظعمامغا  حىنكع  توغرعدذر.  بئرعش  سئلعص  ظأي  ظعمامغا  يةرضة  ظىستعدعكع 

ظأي سئلعص بئرعشمذ مةسحعتنعث صايدعسعغا تةؤة ظعشالردعندذر.
ناماز ظوقذش ظىحىن سئلعنغان بعر يةر سأز ياكع ظذنعثدا جاماظةت بعلةن 
ناماز ظوقذش ظارقعلعق رةسمعي مةسحعتكة ظايلعنعص كئتعص بولغاندعن كئيعن 
ظذنع ؤةقصة قعلغان ظادةم مةسحعتنعث ظىستعضة ياكع ظذنعث تئمعغا يىلةص بعر 
ظادةم: مةن  ظذ  ظةضةر  قويذلمايدذ.  يول  ظادةمضة  ظذ  بولسا،  نةرسة سالماقحع 
بذ يةرنع مةسحعت بولسذن، دةص ؤةقصة قعلغان ؤاقتعمدعمذ )ظذنعث ظىستعضة 
ياكع ظذنعث تئمعغا يىلةص بعر نةرسة سئلعشنع( نعيةت قعلعص دئضةن، ظعدعم 

دئسعمذ ظذنعث سأزعضة ظعشعنعلمةيدذ.
))(  سىرة جعن 8) ـ ظايةت. 
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تئمعغا  ظذنعث  ياكع  ظىستعضة  ظذنعث  ظادةمضة  قعلغان  ؤةقصة  مةسحعتنع 
يىلةص بعر نةرسة سئلعشقا يول قويذلمعغان يةردة، ظذنعثدعن باشقا ظادةمضة 
ظذنداق قعلعشقا ظةلؤةتتة يول قويذلمايدذ. شذنعث ظىحىن مةسحعتنعث ظىستعضة 
قانداق  هةر  تةؤة  ظادةمضة  شةخسعي  سئلعنغان  يىلةص  تئمعغا  ظذنعث  ياكع 

نةرسعنع حئقعؤئتعش الزعمدذر.
باراثلعرعغا  ظادةملةرنعث، مةسعلةن  ظولتذرغان  بولذص  قوشنا  مةسحعتكة 
قويغان ياغاحلعرعنعث بعر بئشعنع مةسحعتنعث تئمعنعث ظىستعدة قويغذنعغا 
ظوخشاش مةسحعتكة تةؤة بعر نةرسعدعن صايدعلعنعشع توغرا ظةمةس. ظةضةر 
ظذ ظادةم مةسحعتكة تةؤة بعر نةرسعدعن صايدعالنغانلعقع ظىحىن ظذنعثغا صذل 
تألعضةن تةقدعردعمذ ظذنعث شذنداق قعلعشع هاالل ظةمةس. شذنعثدةك يةنة 
مةسحعتكة تةؤة يةرلةرنع ظعجارعضة قويذش ؤة خذددع ظذمةؤعي مةسحعتعنعث)1( 
توغرا  سئلعش  جايالرنع  تذرالغذ  ؤة  ظأي  يةرضة  ظذ  سئلعنغعنعدةك  راؤعقعغا 
ظةمةس. بولذصمذ مةسحعتكة تةؤة يةرلةرضة ظأي ؤة تذرالغذ جايالرنع سئلعش 
مةسحعتنعث صاسكعنا بولذص قعلعشعغا سةؤةبحع بولذص قالسا، ظذنداق قعلعش 

توغرا ظةمةس.)2(
توغرا  سئلعشقا  يعثعالص  قايتا  ظذنع  يعقعؤئتعص  مةسحعتنع  بعرةر  ظةضةر 
ظةتراصعدا  ظذنعث  ظةمةس  بعلةن  صذلع  ظأزعنعث  ظذنعث  مةسحعتنع  ظذ  كةلسة، 
بعلةن  صذل  يعغعلغان  جاماظةتلعرعدعن  ظذنعث  ؤة  ظادةملةردعن  ظولتذرؤاتقان 

سئلعش الزعم. 
جاماظةتلعرع  ظذنعث  كئتعص  يعقعلعص  تاملعرع  مةسحعتنعث  بعر  ظةضةر 
تاراص كةتكةن بولسا، ظذنعث )ياغاحلعرعغا ظوخشاش( مةسحعتكة تةؤة كذنا 
نةرسعلةر قازعنعث رذخسعتع بعلةن سئتعلعدذ ؤة ظذ نةرسعلةرنع ساتقان  صذلالر، 
ظذ مةسحعتكة ظةث يئقعن بولغان مةسحعتكة ياردةم قعلعنعدذ. كذنا نةرسعلعرع 
سئتعلغان مةسحعتنعث ظورنع ؤةقصة هالعتعدة قئلعص قالعدذ ؤة ظذ يةر ظةرزان 

بولسعمذ ظعجارعضة قويذلعدذ.
ظةضةر مةسحعتنعث ظورنع ظازادة ؤة مةسحعتكة كعرعدعغان يول تار بولسا، 
مةسحعتكة تةؤة يةردعن ظازراق يولغا قوشذلسا بولعدذ. ظةضةر بعرةر مةسحعتكة 

))(  بذ دةمةشعق شةهرعدعكع قةدعمع بعر مةسحعتتذر. 
)2(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، )37 ـ بةت.
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جاماظةت سعغماي قالغان بولسا، مةسحعتنعث  ظةتراصعدعكع يةر ؤة ظأيلةرنعث 
ظعضعلعرع يةرلعرعنع ؤة ظأيلعرعنع )مةسحعتنع كئثةيتعش ظىحىن رازعمةنلعك 
هالدا  مةجبذرعي  يةرلةر  ظذ  ظذالردعن  ظذنذمعسا(،  بةرضعلع  سئتعص  بعلةن 
سئتعص ظئلعنعدذ. حىنكع  ساهابعلةر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( 
هةرةم مةسحعتع )كعشعلةرضة تار كئلعص قالغان ؤاقتعدا( ظذنعث ظةتراصعدعكع 
يةرلةرنع، ظعضعلعرعدعن مةجبذرعي سئتعص ظئلعص هةرةم مةسحعتعضة قوشقان 

ظعدع.)1(
ظةضةر ؤةقصة قعلعنغان نةرسعضة قارايدعغان ظادةم ظعشةنحعسعز ياكع ظذنعث 
ظوخشاش  يعضةنضة  هارام  ظذنعثدا  ياكع  ظاجعز  حعقالمايدعغان  هأددعسعدعن 
قعلغان  ؤةقصة  نةرسعنع  شذ  ظادةم  ظذ  ظةضةر  كأرىلسة،  ظعشع  صاسعقلعق  بعر 
ظادةم بولسعمذ، قازع ظذ ظادةمنع ؤةقصة قعلعنغان نةرسعضة قاراشتعن ظئلعص 
تاشاليدذ. ظةضةر ظذ نةرسعنع ؤةقصة قعلغان ظادةم، )ظذنع ؤةقصة قعلغان ؤاقتعدا( 
ظذنعثغا قارايدعغان ظادةمنع ؤةزعصعسعدعن ظئلعص تاشلعماسلعقنع شةرت قعلغان 
بولسعمذ، ظةضةر ظذنعثغا قارايدعغان كعشعدة ظعشةنحعسعزلعك كأرىلسة، ظذ 

كعشع يةنة ؤةزعصعسعدعن ظئلعص تاشلعنعدذ.

ؤةقصة قعلعنغان نةرسعنع رئمذنت قعلعشنعث ؤة ظذنع قذغداشنعث 

بايانع

بولغان  هةقلعق  ظذنعثغا  كعرعمنع  كةلضةن  نةرسعدعن  قعلعنغان  ؤةقصة 
ظادةملةرضة بئرعشتعن بذرذن ؤةقصة قعلعنغان نةرسة ظةسلعدة ؤةقصة قعلعنغان 
هالعتعدة ساقلعنعص قعلعشع ظىحىن، ظذ نةرسعنع رئمذنت قعلعشقا قارعتعلعدذ. 
ظةضةر ؤةقصة قعلعنغان نةرسعدعن كةلضةن كعرعم بعلةن ظذنع رئمذنت قعلعص 
بولغاندعن كئيعن ظذ كعرعمدعن صذل ظئشعص قالسا، ظئشعص قالغان ظذ صذل ظذ 
نةرسعنعث مةنعؤعي تةرعصعنع بعزةيدعغان ظشعالر ظىحىن ظعشلعتعلعدذ. ؤةقصة 
قعلعنغان نةرسة مةسحعت بولسا، )ظذنع رئمذنت قعلعص ظئشعص قالغان صذلدعن( 
ظذنعثدا ناماز ظوقذص بئرعدعغان ظعمام ظىحىن، ؤةقصة قعلعنغان نةرسة دعنعي 
مةكتةص بولغان بولسا، ظذنعثدا دةرس ظأضعتعدعغان ظذستاز ظىحىن ظذالرنعث 

))(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 384 ـ بةت.
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تذرمذشعغا يةتكعدةك معقداردا بئرعلعدذ. شذنعثدةك يةنة ظذ صذلدعن مذظةززعن 
ؤة جىمة كىنعدة خذتبة ظوقذص تةشؤعق قعلعدعغان ظادةملةرضعمذ بئرعلعدذ.

ظأز  ظولتذرؤاتقانالر  ظذنعثدا  ظذنع  بولسا،  ظأي  نةرسة  قعلعنغان  ؤةقصة 
تألةيدعغان  نةرسعضة  بعر  حىنكع  قعلعدذ.  رئمذنت  حعقعرعص  صذل  يئنعدعن 
ظأيدة  ظذ  ظةضةر  بولعدذ.  قارعتا  صايدعغا  كئلعدعغان  نةرسعدعن  ظذ  بةدةلمذ 
ظولتذرؤاتقان ظادةم ظذنع رئمذنت قعلعشقا ظذنذمعغان ياكع صئقعر بولغانلعقع 
ظأيضة  ظذ  هالدا  بذ  بولسا،  كةلضةن  ظاجعز  قعلعشتعن  رئمذنت  ظذنع  ظىحىن 
قارايدعغان ظادةم ياكع قازع ظذنع ظولتذرؤاتقان ظادةمضة ياكع باشقا بعرسعضة 
قعلعدذ.  رئمذنعت  ظأينع  ظذ  بعلةن  صذل  كةلضةن  ظعجارعدعن  بئرعص  ظعجارعضة 
ظذنع رئمذنت قعلعص ظئشعص قالغان صذل، )ظذ ظأي ظاتاص( ؤةقصة قعلعنغان 

كعشع ظذ ظأيدة ظولتذرؤاتقان كعشع بولغاحقا ظذ كعشعضة بئرعلعدذ.
ؤةقصة قعلعنغان ظأيدة ظولتذرؤاتقان ظادةم ظةضةر ظذ ظأيضة قارايدعغان كعشع 
بولمعسا، ضةرحة ظذ ظأي ظذ ظادةمنعث ظعهتعياجعدعن ظئشعص تذرذدعغان ؤة ظذ 
ظادةمدعن باشقا ظذنعثغا هةقلعق بولعدعغان بعرةر ظادةم تئصعلمعغان بولسعمذ 

ظذ ظأيدة ظولتذرؤاتقان ظادةمنعث ظذ ظأينع ظعجارعضة قويعشع توغرا ظةمةس.
ياساص  باشقا  ظذنع  ؤة  حىشكةن  ظأرىلىص  نةرسة  قعلعنغان  ؤةقصة  ظةضةر 
ظذنعث  قويذص  ظعجارعضة  ظذنع  ياكع  بولمعسا،  كعرعمع  ظذنعث  سالغذدةك 
هالدا  بذ  بولمعسا،  قعلغعلع  رئمذنت  ظذنع  بعلةن  صذل  كةلضةن  ظعجارعسعدعن 
ظذ ؤةقصعنعث قالدذقلعرع سئتعلعدذ، ظذنعث صذلعغا مذمكعن بولسا باشقا بعر 
ؤةقصة ظئلعص قويذلعدذ. ظةضةر ظذنداق قعلعش مذمكعن بولمعسا، ظذنعث صذلع 
ظذالرغا  بولسا،  معراسخورلعرع  ظادةمنعث  قعلغان  ؤةقصة  نةرسعنع  ظذ  ظةضةر 
صذلع  ظذنعث  بولمعسا،  معراسخورلعرع  ظذنعث  ظةضةر  بئرعلعدذ.  قايتذرذص 

صئقعرالرغا بئرعلعدذ.

ؤةقصة قعلعنغان نةرسعنع ظعجارعضة قويذشنعث هأكمع

ظعكةنلعكع  نةرسة  قعلعنغان  ؤةقصة  ظذنعث  نةرسعنع،  قعلعنغان  ؤةقصة 
ظذنتذلذص كةتكعدةك هالةتكة ظاصعرعص قويعدعغان دةرعجعدة ظذزذن مذددةتلعك 
ظعجارعضة بئرعش توغرا ظةمةس. مةسعلةن: ظةضةر ؤةقصة قعلعنغان نةرسة ظأي 
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بولسا بعر يعلغا قةدةر ظعجارعضة قويذلسا، ظةضةر يةر بولسا ظىح يعلغا قةدةر 
ظعجارعضة قويذلسا، توغرا بولعدذ. ظةضةر مةزكذر نةرسعلةرنع ظذنعثدعن ظذزذن 
مذددةت ظعجارعضة قويذشقا زأرىر بولذص قالسا، ظذالرنع زأرىر بولذص قالغان شذ 
مذددةت بويعحة ظعجارعضة قويسعمذ بولعدذ. ؤةقصة قعلعنغان نةرسعنع قانحعلعك 
مذددةت ظعجارعضة قويذش ظعشع يةرضة ؤة زامانغا قارعتا ظالمعشعدذ. بذ هةقتة 
يةرلةرنعث  قعلعنغان  ؤةقصة  هأكمعمذ  يةرلعرعنعث  دألةتنعث  ؤة  يئتعمالرنعث 

هأكمعضة ظوخشاش.)1(
ؤةقصة قعلعنغان نةرسعنع زأرىر بعر هالةت يىز بئرعص قالمعسا، ظذنعثغا 
ظوخشاش نةرسعلةردعن ظةرزان ظعجارعضة قويذش توغرا ظةمةس. شذنعث ظىحىن 
ؤةقصة قعلعنغان نةرسعضة قارايدعغان ظادةم ظذنع ظذنعثغا ظوخشاص كئتعدعغان 
نةرسعلةردعن ظةرزان ظعجارعضة قويغان تةقدعردعمذ ظذنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم 
ظىستعدعكع كةم صذلنع تولذقالص بئرعشع الزعم. شذنعثدةك يةنة بعر نةرسعنع 
ظعجارعضة قويغان ظادةم دادا ياكع دادعنعث ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا تالالنغان 
صذلنع  كةم  ظىستعدعكع  كعشع  ظالغان  ظعجارعضة  نةرسعنع  ظذ  بولسعمذ  ظادةم 
تولذقالص بئرعشع الزعم. مةسعلةن: كعحعك بعر بالعنعث دادعسع ياكع دادعسعنعث 
ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا تالالنغان ظادةم ظذ كعحعك بالعنعث ظأيعنع ظذ ظأي 
ظوخشاص كئتعدعغان ظأيدعن ظةرزان ظعجارعضة بةرضةن بولسا، بذ هالدا ظذ ظأينع 
ظعجارعضة ظالغان كعشع ظىستعدعكع كةم صذلنع تولذقالص بئرعشع الزعم. حىنكع 
دادعنعث ياكع ظذنعث ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا تالالنغان ظادةمنعث ظذ كعحعك 
صىتىنلةي  ظعجارعدعن  ظذ  ياكع  حىشىرىشكة،  ظعجارعسعنع  ظأيعنعث  بالعنعث 

كئحعشكة هةققع يوق. 
ظذ   )مةيلع  نةرسعنع  ظاستعدعكع  قول  بعرع  ظادةملةرنعث  مةزكذر  ظةضةر 
نةرسة ؤةقصة قعلعنغان نةرسة بولسذن مةيلع كعحعك بالعنعث ظأيع بولسذن( 
صذلغا  ظوخشاش  صذلعغا  ظعجارة  نةرسعنعث  كئتعدعغان  ظوخشعشعص  ظذنعثغا 
نةرسعلةرنعث  كئتعدعغان  ظوخشعشعص  ظذنعثغا  ظاندعن  قويغان،  ظعجارعضة 
بعر  توغرا  باشالص  بئشعدعن  نةرسة  ظذ  بولسعمذ،  كةتكةن  ظأرلةص  ظعجارعسع 
شةكعلدة ظعجارعضة قويذلغان بولعدذ. لئكعن ظذنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث 
ظأتىص كةتكةن مذددةت ظىحىن ظىستعدعكع كةم صذلنع تولذقالص بئرعشع الزعم. 

))(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 397 ـ بةت.
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ظعحعدة مئؤعلعك دةرعخع بار ؤةقصة قعلعنغان بعر قورذنع ظعجارعضة ظالغان 
مةسعلعضة  دئضةن  يئمةمدذ؟  ياكع  يةمدذ  مئؤعسعدعن  دةرةخنعث  ظذ  ظادةم، 
قعلغان  ؤةقصة  ظذنع  ظادةم،  ظالغان  ظعجارعضة  قورذنع  ظذ  توغرعسع  كةلسةك، 
ظادةمنعث )ظذنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذنعث مئؤعسعدعن يئسة بولعدذ، دةص( 
شةرت قويغانلعقعنع بعلمعسة، ظذنعث مئؤعسعدعن يعمةسلعك الزعم. بذ هالدا 
ؤةقصة قعلعنغان ظذ قورذغا قارايدعغان ظادةم، ظذ دةرةخنعث مئؤعسعنع سئتعص 
ظذنعث صذلعنع )قورذنع رئمذنت قعلعش ظعشلعرعغا ظعشلةتكعنعضة ظوخشاش( 

ظذ قورذغا صايدعسع تئضعدعغان ظعشالر ظىحىن ظعشلعتعدذ.
دةرةخنعث  مئؤعلعك  تعكعلضةن  ظعحعضة  مةسحعتلةرنعث  يةنة  شذنعثدةك 
هأكمعضة كةلسةك، ظةضةر ظذ دةرةخ اهلل تاظاالنعث يولعدا تعكعلضةن بولسا، ظذ 
ظىحىن  شذنعث  هئسابلعنعدذ.  دةرةخ  قعلعنغان  ؤةقصة  ظىحىن  كعشعلةر  صىتىن 
ظةضةر  توغرعدذر.  يئيعشع  كئلعص  مذسذلماننعث  هةممة  مئؤعلعرعنع  ظذنعث 
دةرةخنعث  ظذ  هالدا  بذ  بولسا،  تعكعلمعضةن  يولعدا  تاظاالنعث  اهلل  دةرةخ  ظذ 
مئؤعلعرع سئتعلعص ظذنعث صذلع مةسحعتكة صايدعسع تئضعدعغان ظعشالر ظىحىن 

ظعشلعتعلعدذ.
بةرمةيدعغان  زةرةر  يةرضة  ظادةم  ظالغان  ظعجارعضة  يةرنع  قعلعنغان  ؤةقصة 
كعشعنعث  ظالغان  ظىستعضة  ظعضعدارحعلعقعنع  ظذنعث  يةرضة  ظذ  بولسا،  ظعش 
رذخسعتعسعز دةرةخ ؤة تال تعكسعمذ بولعدذ. ظةمما ظذ يةرضة كأل كولذشع توغرا 
بولمايدذ. ؤةقصة قعلعنغان يةرنعث ظعضعدارحعلعقعنع ظىستعضة ظالغان كعشعنعث 
تئضعدعغان  صايدعسع  يةرضة  ظذ  ظذنعث  ظادةمضة،  ظالغان  ظعجارعضة  يةرنع  ظذ 
يةنة  شذنعثدةك  بار.  هةققع  قعلعش  رذخسةت  قعلعشقا  ظعشنع  قانداق  هةر 
ؤةقصة قعلعنغان يةرنعث ظعضعدارحعلعقعنع ظىستعضة ظالغان كعشعنعث ظذ يةرنع 
ؤة  بولذش  ظأزعضة  يئرعمع  دةرةخنعث  تعكعلضةن  ظادةمضة،  ظالغان  ظعجارعضة 
يئرعمع ؤةقصة قعلعنغان ظذ يةرضة بولذش شةرتع بعلةن ظذ يةرضة دةرةخ تعكعشكة 
ظادعتعمذ  كةلضةن  قعلعص  ظةمةل  كعشعلةرنعث  بار.  هةققع  بئرعش  رذخسةت 
شذنداقتذر. شذنداق قعلعشقا رذخسةت بئرعش تئخع ظذ يةرنع ظعجارعضة ظالغان 
بئرعشكة  رذخسةت  تعكعشكة  دةرةخ  ظىحىنال  ظأزع  صةقةت  يةرضة  ظذ  ظادةمضة، 

قارعغانغا صايدعلعقتذر.
ؤةقصة قعلعنغان يةرنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذ يةرضة بعر نةرسة سالسا 
ياكع بعر نةرسة تعكسة، سالغان ياكع تعككةن نةرسعنع ظأزع ظىحىنال نعيةت 
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قعلمعغان بولسا، ظذ نةرسة ؤةقصة قعلعنغان يةرضة تةؤة بولذص كئتعدذ. شذنعثدةك 
ظذ  ظالغان كعشعمذ  ظعضعدارحعلعقعنع ظىستعضة  يةرنعث  قعلعنغان  ؤةقصة  يةنة 
نةرسعنع  تعككةن  ياكع  سالغان  ؤة  تعككةن  ياكع  سالغان  نةرسة  بعر  يةرضة 
باشالشتعن بذرذن ظذنع ظأزع ظىحىن سالعدعغانلعقعغا ياكع تعكعدعغانلعقعغا 
ضذؤاهحع تذرغذزمعغان بولسا، بذ هالدعمذ سئلعنغان ياكع تعكعلضةن ظذ نةرسة 
ؤةقصة قعلعنغان يةرضة تةؤة بولذص كئتعدذ. بذ، سئلعنغان ياكع تعكعلضةن ظذ 
نةرسعنع ظأزعنعث يئنعدعن صذل حعقعرعص سالغان ياكع تعككةن بولسا، ظةهؤال 
شذنداق بولعدذ. ظةمما ظذ ظعشنع ؤةقصة قعلعنغان يةرضة تةؤة صذلدعن حعقعرعص 
قعلغان بولسا، بذ هالدا سئلعنغان ياكع تعكعلضةن ظذ نةرسة مةزكذر ظادةملةر 
مةيلع ظذنع ظأزع ظىحىن نعيةت قعلعص قعلسذن مةيلع ؤةقصة قعلعنغان يةرضة 
تةؤة بولسذن، دةص نعيةت قعلعص قعلسذن، ؤةقصة قعلعنغان يةرضة تةؤة بولذص 

كئتعدذ. 
ؤةقصة قعلعنغان نةرسعنعث ظعضعدارحعلعقعنع ظىستعضة ظالغان ظادةمنعث ظذ 
نةرسعنع، باالغةتكة يةتكةن بالعسعغا ياكع دادعسعغا ظوخشاش ظذ ظادةم ظىحىن 
ضذؤاهعلعقع قوبذل قعلعنماي)1( بعر كعشعضة سئتعشع ياكع ظعجارعضة بئرعشع 
توغرا ظةمةس. لئكعن ظذ ظادةم ظةضةر ؤةقصة قعلعنغان نةرسعنع مةزكذر كعشعضة 
باهاغا  ظارتذق  باهاسعدعن  نةرسعنعث  كئتعدعغان  ظوخشعشعص  نةرسعضة  ظذ 
ساتقان، ياكع ظذ نةرسعنعث ظعجارعسدعن ظارتذق ظعجارعضة بةرضةن بولسا، بذ 
هالدا ظذ ظادةمنعث ؤةقصة قعلعنغان نةرسعنع باالغةتكة يةتكةن بالعسعغا، ياكع 
دادعسعغا سئتعشع ياكع ظعجارعضة بئرعشع توغرعدذر. بذ هالدا ظذ ظادةم خذددع 
ظادةمضة  تالالنغان  ظورذنالشقا  ؤةسعيةتنع  قعلعنغان  قاراشقا  بالعغا  يئتعم 
ظوخشاشتذر. يئتعم بالعغا قاراشقا قعلعنغان ؤةسعيةتنع ظورذنالشقا تالالنغان 
صايدعلعق  ظىحىن  يئتعم  ظئلعش  سئتعص  مىلكعنع  ـ  مال  يئتعمنعث  ظادةممذ 
بولعدعغان ظعش بولسا، ظذنع ظأزع ظىحىنمذ سئتعص ظاالاليدذ. ؤةقصة قعلعنغان 
نةرسعنعث ظعضعدارحعلعقعنع ظىستعضة ظالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنع باالغةتكة 
قويذشعنعث  ظعجارعضة  ياكع  سئتعشعنعث  دادعسعغا  ياكع  بالعسعغا،  يةتكةن 
قعلغان  تئقعص  باش  ظأزع  ظعشنع  شذ  ظادةم  ظذ  ظةضةر  بولماسلعقع،  توغرا 
بئرعص  قئشعغا  قازعنعث  ظعشنع  ظذ  ظةمما  بولعدذ.  شذنداق  ظةهؤال  بولسا، 
))(  بالعنعث دادعنعث صايدعسع ظىحىن بةرضةن ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ. شذنعثدةك دادعنعثمذ بالعنعث صايدعسع ظىحىن 

بةرضةن ضذؤاهلعق قوبذل قعلعنمايدذ. ت.
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قازع ظارقعلعق قعلغان بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةمنعث ؤةقصة قعلعنغان نةرسعنع 
باالغةتكة يةتكةن بالعسعغا، ياكع دادعسعغا سئتعص بئرعشع ياكع ظعجارعضة 

قويعشع توغرعدذر.
ؤةقصة قعلعنغان نةرسعنعث ظعضعدارحعلعقعنع ظىستعضة ظالغان ظادةم قازعنعث 
بذيرذقع بعلةن ظذ نةرسة ظىحىن ظعشلعسة، )يةنع مةسعلةن: ؤةقصة قعلعنغان 
ظادةم ظأي سالعدعغان  ظذ  بولسا،  ظذنعثغا ظأي سالماقحع  بولذص  يةر  نةرسة 
ظذستذالرغا ظوخشاش ظعشلعضةن بولسا(، ظذ ظادةمضة قعلغان ظعشع ظىحىن ظعش 
بذيرذقعسعز قعلغان  قازعنعث  ظادةم شذ ظعشالرنع  ظذ  بئرعلعدذ. ظةضةر  هةققع 
قعلعنغان  ؤةقصة  حىنكع  بئرعلمةيدذ.  هةققع  ظعش  ظذنعثغا  هالدا  بذ  بولسا، 
نةرسعنعث ظعضعدارحعلعقعنع ظىستعضة ظالغان ظادةم بعر ؤاقعتنعث ظأزعدة ظذ 

نةرسعنع هةم ظعجارعضة قويغذحع ؤة هةم ظعجارعضة ظعشلعضىحع بواللمايدذ.
يةرنع ؤةقصة قعلغان كعشع )ظذنع ؤةقصة قعلعدعغان ؤاقتعدا(، يةرنع بعر 
يعلدعن ظارتذق ظعجارعضة بةرمةسلعكنع شةرت قعلغان بولسا، ظةضةر ظذ يةرنع 
بعر يعلدعن ظارتذق ظعجارعضة بئرعش صئقعرالر ظىحىن صايدعلعق بولسعمذ ظذ 
يعلدعن  بعر  يةرنع  ظذ  ظادةمنعث  ظالغان  ظىستعضة  ظعضعدارحعلعقعنع  يةرنعث 
ظعضعدارحعلعقعنع  يةرنعث  هالدا  بذ  يوق.  هةققع  بئرعش  ظعجارعضة  ظارتذق 
يةرنع  ظذ  قازع  ظاندعن  يةتكىزعدذ.  قازعغا  ظعشنع  بذ  ظادةم  ظالغان  ظىستىضة 
ظعجارعضة قويعدذ. حىنكع قازعنعث صئقعرالرغا قايسع ظعش صايدعلعق بولسا، شذ 

ظعشنع يىرضىزىش هوقذقع بار.)1(

بعر نةرسعنع ظأتنعضة بئرعص تذرذشنعث بايانع

بعر نةرسعنع ظأتنعضة بئرعص تذرذشتعن بعر نةرسعنعث ظعضعدارحعلعقعنع 
صايدعلعنعؤئلعشع  باشقعالرنعث   نةرسعنع  ظذ  تذرذص  تذتذص  قولعدا  ظأزعنعث 

ظىحىن بئرعص تذرذش كأزدة تذتذلعدذ.  

ظعش  بعر  قويذلغان  يولغا  تذرذشنعث  بئرعص  ظأتنعضة  نةرسعنع  بعر 

ظعكةنلعكعنعث بايانع 

))(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 429 ـ بةت.
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ظعش  بعر  قويذلغان  يولغا  تذرذشنعث  بئرعص  ظأتنعضة  نةرسعنع  بعر 
ظعكةنلعكعنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا، اهلل تاظاالنعث ماؤذ سأزعدذر: »شذنداق 
ناماز ظوقذغذحعالرغا ؤايكع، ظذالر نامازنع غةصلةت  بعلةن ظوقذيدذ. نامازنع 
ظادةتتة كعشعلةر  ظذالر  بةرمةيدذ» )1( يةنع  قولقا  ظذالر  ظوقذيدذ.  بعلةن  رعيا 
ـ  قاحا  ؤة  قازان  صالتا،  تذرذدعغان  بئرعشعص  ظأتنة  بعرعضة  ـ  بعر  ظارا  ظأز 
ظأزلعرعنعث  ظذالر  تذرمايدذ.  بئرعص  ظأتنة  نةرسعلةرنعمذ  ظوخشاش  قذحعغا 
صةرؤةردعضارعغا قعلعدعغان ظةمةلـ  ظعبادةتلعرعنع ظأز اليعقعدا ظادا قعلمايدذ ؤة 
اهلل تةظاالنعث بةندعلعرعضة، ظذالر ظأتنعضة سوراص تذرغان نةرسعلةرنع ظذالرغا 
ظادةمنعث  »بعر  ظالعمالر:  قعلمايدذ.  ياخشعلعقنع  قعلعدعغان  تذرذص  بئرعص 
نةرسعنع  ظذ  ظادةمنعث  ظذ  كعرسة،  سوراص  ظأتنعضة  نةرسة  بعر  قوشنعسع 
قوشنعسعغا بئرعص ياخشع ظعش قعلعؤئلعشع ؤة قعلغان ظعشلعرع صةقةت صةرز 
ـ ؤاجعصتعنال ظعبارةت بولذص قالماسلعقع ظىحىن ظأيعدة قوشنعسع ظئهتعياجلعق 

بولعدعغان نةرسعلةردعن كأصرةك قعلعص قويذشع مذستةهةصتذر« دةيدذ.)2(
يولغا  ظارقعلعق  سىننةت  هةم  تذرذش  بئرعص  ظأتنعضة  نةرسعنع  بعر 
قويذلغاندذر. يةنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤة ساهابعلةر )اهلل تاظاال ظذالردعن 
رازع بولسذن!( بعر نةرسعنع ظأتنعضة بئرعص تذرغان ؤة باشقعالردعنمذ ظأتنعضة 

ظالغان. 
بذ هةقتة ظعمام بذخارع )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( ظةنةس )اهلل 
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: 
مةدعنعدة )دىشمةن كةلدع دئضةن( قورقذنذحلذق بعر خةؤةر تارقالدع. شذنعث 
بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةبذتةلهةدعن بعر ظات ظأتنة ظئلعص تذردع. ظذ 
ظات: >ظةلمةندذب< دةص ظاتعالتتع. كئيعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم )دىشمةن 
كةلدع دئضةن يةرضة بئرعص( قايتعص كةلضةندعن كئيعن: »بعز ظذ يةردة هئحبعر 

نةرسة ظذحراتمعدذق ؤة بذ ظات سذدةك تئز ماثعدعكةن« دئدع.
قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  دادعسعنعث  هةقتة  بذ  ظةبذظةيمةن 
»مةن )بعر كىنع( ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نعث يئنعغا 
كعردعم. ظذنعث ظىستعدة صاختا رةختعن تعكعلضةن صذلع بةش تةثضعلعك )يةنع 
قعممعتع ناهايعتع ظةرزان( بعر كأينةك بار ظعدع. ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن 

))(  سىرة ماظذن 4 ــــ 7 ـ ظايةتكعحة. 
)2(  >تةفسعرذل خازعن<، 6 ـ توم، 579 ـ
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رازع بولسذن!( ماثا: مئنعث بذ حأرةمضة قاراث، بذ حأرةم بذ كأينةكنع ظأي 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  تذرعدذ.  ظذنذمايدعغاندةك  ظعحعدة كعيعشكعمذ 
زامانعسعدا مئنعث )مذشذنعثغا ظوخشاش( بعر كأينعضعم بار ظعدع. مةدعنعنعث 
ظعحعدة )مةيلع توي كىنعدة بولسذن مةيلع باشقا كىندة بولسذن( حعرايلعق 
ياسانماقحع بولغان ظايال ماثا ظادةم ظةؤةتعص شذ كأينةكنع ظأتنعضة سوراص 

تذراتتع، دئضةن.« )1(            
بعر نةرسعنع ظأتنعضة بئرعص تذرذش بعر ـ بعرعضة ياردةملعشعشتعن ؤة 
ياخشع  كأرىلضةن  ظارعسعدا  ظعنسانالر  جةمظعيةتتة  ظعبارةت  قئرعنداشلعقتعن 
ياردةملعشعشكة بذيرذص  بعرعضة  ـ  بعر  تاظاال ظعنسانالرنع  ظعشالردعندذر. اهلل 
مذنداق دئدع: »ياخشع ظعشقا ؤة تةقؤادارلعققا ياردةملعشعثالر، ضذناهقا ؤة 
زذلذمغا ياردةملةشمةثالر، اهلل )نعث ظازابع( دعن قورقذثالر، اهلل نعث ظازابع 

هةقعقةتةن قاتتعق)2(» 
تارتعص  قعيعنحعلعق  ظعشعدا  تذرذش  بئرعص  ظأتنعضة  نةرسعنع  بعر 
قالغانالرنعث ؤة مذهتاجالرنعث ظئهتعياجع راؤا قعلعنعدذ. شذنعث ظىحىن بارلعق 
ظعش  بعر  قويذلغان  يولغا  تذرذشنعث  بئرعص  ظأتنعضة  نةرسعنع  بعر  ظالعمالر 

ظعكةنلعكع هةققعدة بعرلعككة كةلدع. 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم نذرغذنلعغان هةدعسلعرعدة بعر نةرسعنع ظأتنعضة 
بئرعص تذرذشقا رعغبةتلةندىردع. تأؤةندعكع هةدعسلةر مةزكذر هةدعسلةرنعث 

قاتارعدعندذر: 
ظابدذلاله ظعبنع ظةمرع )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »قعرعق خعسلةت 
بار. ظذنعث يذقعرعسع بعر مذسذلمان بذرادعرعضة ظأحكعنعث سىتعنع سئغعص 
ظعحعؤئلعش ظىحىن ظذنع ظأتنعضة بئرعص تذرذشتذر. قانداق بعر ظادةم اهلل نعث 
ساؤابعنع ظىمعد قعلعص ؤة اهلل نعث ؤةدعسعضة ظعشعنعص ظاشذ خعسلةتلةرنعث 
جةننةتكة  ظذنع  اهلل  بعلةن  سةؤةبع  شذنعث  قعلسا،  ظةمةل  بعرةرسعضة 

كعرضىزعدذ.« ))(
))(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)2(  سىرة ماظعدة 2 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)3(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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ظاتا ظعبنع يةزعد، ظةبذ سةظعدنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: 
هعجرةت  ظذنعثدعن  كئلعص  يئنعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظادةم  بعر 
ساثا!  ظذنعثغا: »ؤاي  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  سورعدع.  هةققعدة  قعلعش 
تأضةث  سئنعث  ظعشتذر.  كئلعدعغان  ظئغعر  بةك  )ظادةمضة(  قعلعش  هعجرةت 
»سةن  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دئدع.  بار،  ظادةم:  ظذ  دئدع.  بارمذ؟« 
ظادةم:  ظذ  دئدع.  بئرةمسةن؟«  زاكعتعنع(  ظذنعث  )يةنع  ظذنعث سةدعقعسعنع 
سئغعص  سىتعنع  »ظذنعث  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دئدع.  بئرعمةن،  هةظة 
ظادةم: هةظة  ظذ  ظعحعؤئلعش ظىحىن ظذنع ظأتنعضة بئرعص تذرامسةن« دئدع. 
ظةلةيهعسساالم: »ظذنع سذغارغان كىنع  صةيغةمبةر  دئدع.  قعلعمةن،  شذنداق 
شذنداق  هةظة  ظادةم:  ظذ  دئدع.  بئرةمسةن«  صئقعرالرغا  سىتعدعن  سئغعص 
قعلعمةن، دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ياخشع ظعشنع دئثعزنعث ظاستعدا 
تذرذص قعلساثمذ اهلل تاظاال سئنعث قعلغان ياخشع ظعشعثدعن ظازراقنعمذ زاية 

قعلعؤةتمةيدذ« دئدع.)1(

بعر نةرسعنع ظأتنعضة بئرعص تذرذشنعث هأكمع

ظأتنعضة بئرعص تذرذلغان نةرسة، ظذنع ظأتنعضة ظالغان ظادةمنعث قولعدا 
نةرسة  تذرذلغان  بئرعص  ظأتنعضة  ظىحىن  شذنعث  تذرعدذ.  سىصىتعدة  ظامانةت 
بذزذلذص كةتكةن، ياكع يوق بولذص كةتكةن ؤة ظذنعث ظذنداق بولذشعدا ظذنع 
ظأتنعضة ظالغذحعنعث قةستةنلعكع بولمعسا، ظذ نةرسة تألعتعلمةيدذ. حىنكع 
ظذ نةرسة )ظذنع ظأتنعضة ظالغذحعنعث قولعدا( بعر ظامانةت سىصىتعدة تذرعدذ. 
ظذ  قئشعدا  ظادةمنعث  قويذلغان  ظامانةت  )ظةضةر  نةرسة  قويذلغان  ظامانةت 
ظادةمنعث هئحقانداق قةستةنلعكع بولماي( يوق بولذص كةتسة، تألعتعلمةيدذ. 
لئكعن ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذنع ظأتنعضة بئرعص تذرغان ظادةم ظةمةس باشقا 
بذزذؤةتكةن،  ظذنع  تذرذص  ظئلعص  ظأتنعضة  ظذنع  هالدا  بذ  بولسا،  ظادةم  بعر 
ياكع يوق قعلعؤةتكةن كعشع ظذ نةرسعنع تألةص بئرعدذ. ظذ كعشع ظذ نةرسعنع 
تذرغان  بئرعص  ظأتنعضة  ظذنع  صذلنع  كةتكةن  ظذنعثغا  بولذص  بئرعص  تألةص 
ظادةمدعن ظااللمايدذ. حىنكع ظذ نةرسعنع ظأتنعضة بئرعص تذرغان ظادةم ظذنع 

ظأتنعضة سوراص كعرضةن كعشعضة ياخشعلعق قعلغذحع هئسابلعنعدذ.
))(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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دئدع:  مذنداق  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  هةجةر  ظعبنع 
»ظأتنعضة بئرعص تذرذلغان نةرسة ظذنع ظأتنعضة ظالغذحعنعث قولعدا بذزذلذص 
كةتسة، ياكع يوق بولذص كةتسة، ظأتنعضة ظالغذحع ظذنع تألةص بئرعدذ. مانا 
ؤة  مةزهةصعدعكع  مالعكعي  قارعشعدذر.  كأز  ظالعمالرنعث  ساندعكع  كأص  بذ 
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةردعن بعر قعسعم ظالعمالر: ظةضةر بعر نةرسعنع ظأتنعضة 
قةستةن  ظذنع  ظادةم  قعلعؤةتكةن  يوق  ياكع  بذزذؤةتكةن  ظذنع  تذرذص  سوراص 
شذنداق قعلمعغان بولسا، تألةص بةرمةيدذ، دئدع. كأص ساندعكع ظالعمالرنعث 
هةدعسلةر  نذرغذنلعغان  بولغان  بار  ظئهتعمالع  كىحلةندىرىش  قارعشعنع  كأز 
توشمايدذ.  شةرتعضة  بذخارعنعث  ظعمام  بعرعمذ  هةدعسلةرنعث  ظذ  لئكعن  بار. 
ظذ هةدعسلةرنعث ظةث مةشهذرع بولسا، ظذمامةنعث هةدعسعدذر. ظذمامة )اهلل 
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »ظأتنعضة 
سوراص تذرذلغان نةرسة، )ظعضعسعضة( قايتذرذلعدذ. كئصعل بولغان ظادةم )كئصعل 
دةيدذ.)1(  ظعدعم،  ظاثلعغان  دئضةنلعكعنع  تألةيدذ«  نةرسعنع(  شذ  بولغان 
قعلعؤةتكةن  يوق  ياكع  بذزذؤةتكةن،  تذرذص  سوراص  ظأتنعضة  هةدعستعمذ  بذ 
نةرسعنع تألةص بئرعش هةققعدة ظعنعق دةلعل ـ صاكعت يوق. حىنكع اهلل تاظاال 
دئدع:  مذنداق  بذيرذص  قايتذرذشقا  ظعضعسعضة  نةرسعنعمذ  ظالغان  ظامانةتكة 
»شىبهعسعزكع، اهلل سعلةرنع ظامانةتلةرنع ظعضعسعضة قايتذرذشقا، كعشعلةر 
ظارعسعدا هأكىم قعلغاندا ظادعل هأكىم قعلعشقا بذيرذيدذ» )2( لئكعن ظامانةت 
ظادةمنعث  ظذ  قئشعدا  ظادةمنعث  قويذلغان  ظامانةت  )ظةضةر  نةرسة،  قويذلغان 
تألعتعلمةيدذ. هةسةن  كةتسة،  بولذص  يوق  بولماي(  قةستةنلعكع  هئحقانداق 
دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  سةمذرةدعن  هةقتة  بذ 
رعؤايةت قعلعدذ: »قولغا ظالغان نةرسعنع هةتتا ظعضعسعضة ساق - ساالمةت 
قايتذرغانغا قةدةر )يةنع بعر كعشع بعر نةرسعنع ساقالص بئرعش، ياكع باشقا 
شذ  ـ ساالمةت ساقالش  ظذنع ساق  بولسا(،  ظالغان  قولعغا  ظىحىن  ظعش  بعر 
سةمذرةدعن  هةدعسنع  بذ  هةسةننعث  لئكعن  مةجبذرعيعتعدذر.«))(  كعشعنعث 
ظاثلعغانلعقع هةدعس ظالعملعرع ظارعسعدا بعرلعككة كةلضةن مةسعلة ظةمةستذر. 
بذ  ظعسصاتالنسا،  ظاثلعغانلعقع  سةمذرةدعن  هةدعسنع  بذ  هةسةننعث  ظةضةر 

))(  ظةبذداؤذد  رعؤايعتع.بذ هةدعسنع تعرمعزعي ؤة ظعبنع هةببان ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةعستذر، دئدع. 
)2(  سىرة نعسا 58 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.

بذ،  هاكعم  ؤة  قعلدع  رعؤايةت  قاتارلعقالر  ماجة  ظعبنع  ؤة  نةسةظع  تعرمعزع،  ظةبذداؤذد،  ظةهمةد،  ظعمام  هةدعسنع  بذ    )3(
توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر، دئدع. 
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بواللعشع  صاكعت  ـ  دةلعل  قارعشعغا  كأز  ظالعمالرنعث  ساندعكع  كأص  هةدعس 
مذمكعن.«)1( 

لئكعن بذ هةدعس ظأتنعضة سوراص تذرذص بذزذلذص ياكع يوق بولذص كةتمعضةن 
نةرسعنع قايتذرذص بئرعشنعث الزعم ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ.

بعر نةرسعنع ظأتنعضة بئرعص تذرذشنعث توغرا بولذشع ظىحىن تأؤةندعكع 
شةرتلةر الزعم: 

1ـ  ظأتنعضة سوراص تذرذلغان نةرسة، صايدعالنغعلع بولعدعغان نةرسة بولذش 
الزعم.

2ـ  بعر نةرسعسعنع ظأتنعضة بئرعص تذرغان كعشع، قارشع تةرةصتعن ظذنعث 
بةدعلع ظىحىن بعر نةرسة بئرعشنع تةلةص قعلماسلعقع الزعم. ظةضةر ظذ كعشع 
قارشع تةرةصتعكع ظادةمدعن ظذنعث بةدعلع ظىحىن بعر نةرسة بئرعشنع تةلةص 
قعلسا، بذ بعر نةرسعنع ظأتنعضة بئرعص تذرذش ظةمةس بعر نةرسعنع ظعجارعضة 

قويذش هئسابلعنعدذ. 
ظأتنعضة بئرعص تذرذلغان نةرسة بذزذلذص كةتكةن، ياكع يوق بولذص كةتكةن 
ؤة ظذنعث ظذنداق بولذشعدا ظذنع ظأتنعضة ظالغذحعنعث قةستةنلعكع بولمعسا، 
ظذ نةرسة تألعتعلمةيدذ. ظةضةر بعر نةرسعنع ظأتنعضة بئرعص تذرغان ؤاقتعدا، 
قعلعؤةتسةث  يوق  ياكع  بذزذؤةتسةث،  بذنع  سةن  ظةضةر  تةرةصكة:  )قارشع 
تألةيسةن، دةص( ظذنع تألعتعش ظىحىن قويذلغان شةرت خذددع ضأرىضة قويذلغان 
نةرسعنع )ظةضةر يوقذتعؤةتسة( تألةص بئرعش ظىحىن قويذلغان شةرت كىحكة 

ظعضة بولمعغعنعدةك كىحكة ظعضة ظةمةستذر. 
ظةضةر بعر ظادةم بعر نةرسعنع بعرسعضة صةقةت بعر كىنلىك ظأتنعضة بئرعص 
تذرغان، لئكعن ظأتنعضة ظالغذحع ظذنع بعر كىن توشقاندعن كئيعنمذ قايتذرذص 
بةرمةي ظعشلةتكةن ؤة بذزذلذص كةتكةن ياكع يوق بولذص كةتكةن بولسا، بذ 
هالدا ظذ نةرسعنع ظأتنعضة ظالغذحع ظادةم ظذنع تألةص بئرعدذ. حىنكع ظذ ظادةم 
بذ هالدا ظذ نةرسعنع هةقسعز ظئلعؤالغان هئسابلعنعدذ. )حىنكع باشقعسعنعث 

نةرسعسعنع هةقسعز ظئلعؤئلعص يوقعتعؤةتكةن ظادةم ظذنع تألةص بئرعدذ(.)2(
))(  »فةتهذلبارع«، 5 ـ توم، )24 ـ بةت.

)2(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 503 ـ بةت.
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بعر نةرسعنع ظأتنعضة بئرعص تذرذش ظىحىن ظعشلعتعلعدعغان 

سأزلةر

بعر نةرسعنع ظأتنعضة بئرعص تذرذش بذنع ساثا ظأتنعضة بةردعم، دئضةن 
بولذص  سأز  ظوحذق  ظةث  هةقتعكع  بذ  سأز  بذ  حعقعدذ.  ؤذجذدقا  بعلةن  سأز 
يئرعمدعن  يةنع  بةردعم،  قعلعص  تاماق  يئرعمنع  ساثا  مةن:  هئسابلعنعدذ. 
كةلضةن كعرعمدعن صايدعلعنعشعث ظىحىن يئرعمنع ساثا ظأتنعضة بئرعص تذردذم، 
دئيعش بعلةنمذ ؤذجذدقا حعقعدذ. شذنعثدةك يةنة مةن: بذ كأينعكعمنع ياكع 
بذ حأرةمنع ساثا بةردعم ؤة سئنع بذ ظولذغذمغا مئندىرىص قويدذم، دئضةن 
ؤة بذ سأزلةر بعلةن ظذ نةرسعنع قارشع تةرةصكة سوؤغا قعلعص بئرعؤئتعشنع 
نعيةت قعلمعغان بولسا، بذ هالدعمذ ظذ سأزلةر بعلةن بعر نةرسعنع ظأتنعضة 
بئرعص تذرذش ؤذجذدقا حعقعدذ. حىنكع ظذ سأزلةرمذ ظذالر بعلةن ظذ نةرسعنع 
قارشع تةرةصكة بئرعؤئتعشنع نعيةت قعلمعسا، بذ هةقتة كةلضةن ظةث ظوحذق 
ظىحىن  تذرذش  بئرعص  ظأتنعضة  نةرسعنع  بعر  يةنة  هئسابلعنعدذ.  سأزلةردعن 
ظعشلعتعدعغان سأزلةر بولسا: مةن سعزضة مئنعث قورذيذمنع تولذق بعر ظاي 
خعزمةتحعلعككة  سعزضة  ظاي  بعر  خعزمةتحعمنع  مئنعث  بةردعم،  ظعجارعضة 
ظولتذرعشعثعزغا  بويع سعزنعث  ظأمىر  قورذيذمنع  مئنعث  ؤة  بةردعم  سئلعص 

بةردعم، دئضةن سأزلةردذر)1(.
بعز بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، بعر نةرسعنع 
ظأتنعضة بئرعص تذرذش )ظذنعثدعن يئنعؤالغعلع بولمايدعغان دةرعجعدة( شذنداق 
ظةمةستذر.  مةسعلة  بعر  كئتعدعغان  يىكلعنعص  ظىستعضة  ظادةمنعث  قعلغان 
شذنعث ظىحىن بعر نةرسعنع ظأتنعضة بئرعص تذرغان كعشع خالعغان ؤاقعتتا، 
ظذ نةرسعنع ظأتنعضة بئرعص تذرذشتعن يئنعؤالسا بولعدذ. ظةضةر بعر ظادةم بعر 
بذرذن  توشذشتعن  ؤاقعت  بولسا،  تذرغان  بئرعص  ظأتنعضة  ؤاقعتلعق  نةرسعنع 
ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع قايتذرؤئلعشع مةكرذهتذر. حىنكع بذنداق قعلعش 
ؤةدعسعضة خعالصلعق قعلعش هئسابلعنعدذ. ظةضةر بعر نةرسعنع ظأتنعضة بئرعص 
نةرسعنع  بعر  يئنعؤالسا،  تذرذشتعن  بئرعص  ظأتنعضة  نةرسعنع  ظذ  تذرغذحع 
بعر  ظذيغذرالر  بعز  ظةمما  سأزلعرعدذر.  ظعشلعتعدعغان  ظىحىن  تذرذش  بئرعص  ظأتنعضة  نةرسعنع  بعر  ظةرةبلةرنعث  بذ    )((
ظعشلةتسةك  سأزلةرنع  كةلضةن  ظعشلعتعص  ظادعتعمعزدة  ـ  ظأرص  ظىحىن  ظعش  مذشذ  بولساق،  بةرمةكحع  ظأتنعضة  نةرسعنع 

بولذؤئرعدذ. ت.  
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ظأتنعضة بئرعص تذرذش ظعشع ظاياغالشقان بولعدذ. ظةضةر )بذ ؤاقعتتعن كئيعن( 
ظأتنعضة بئرعص تذرذلغان نةرسة ظذنع ظأتنعضة ظالغان ظادةمنعث قولعدا داؤام 
ظذ نةرسة ظىحىن ظذنعث ظوخشعشعغا  ظادةمضة  ظالغان  ظأتنعضة  قعلسا، ظذنع 

بئرعلضةن ظعش ـ هةققعنع بئرعش الزعم بولعدذ.
ياكع  ظعجارعضة  باشقعالرغا  نةرسعنع  ظذ  ظالغذحع  ظأتنعضة  نةرسعنع  بعر 
ضأرىضة قويالمايدذ. حىنكع بعر مةسعلة ظذنعثدعن باشقا بعر مةسعلعنع ظأز 
ظعحعضة ظالمايدذ. حىنكع بعر ظادةمضة بعر نةرسعنع ظأتنعضة بئرعص تذرذش 
ظذنعثغا ظذ نةرسعنع ظعشلعتعص ظذنعثدعن صايدعلعنعؤئلعشنع بئرعص تذرذش، 
بئرعص  صايدعلعنعؤئلعشنع  نةرسعدعن  بعر  ظادةمضة  بعر  بولعدذ.  دئضةنلعك 
نةرسعنع  بعر  بولغان  ظايرعم  ظأزعدعن  مةسعلة  بذ  مةسعلعدذر.  بعر  تذرذش 
ظأز  مةسعلعنع  دئضةن  قويذش  ضأرىضة  نةرسعنع  بعر  ياكع  بئرعش  ظعجارعضة 
ظعحعضة ظالمايدذ. )يةنع بعر نةرسعنع ظأتنعضة سوراص تذرغان ظادةمنعث ظذنع 

ظعجارعضة بئرعشع ياكع ضأرىضة قويذشع توغرا ظةمةس(. 
ظةضةر بعر نةرسعنع ظأتنعضة سوراص تذرغذحع ظذنع ظعجارعضة ياكع ضأرىضة 
قويغان بولسا، ظأتنعضة سوراص تذرغذحع بعلةن )ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ياكع 
شذثا  هئسابلعنعدذ.  قعلغان  دىشمةنلعك  نةرسعضة  ظذ  ظالغذحع(  ضأرىضة 
ظذنعث  تذرغذحعغا،  سوراص  ظأتنعضة  ظذنع  بةرضىحع  ظأتنعضة  نةرسعنع  ظذ 
ظذنع  تذرذص  سوراص  ظأتنعضة  نةرسعنع  ظذ  تألعتعدذ.  صذلعنع  )بازاردعكع( 
ظعجارعضة ياكع ضأرىضة بةرضةن ظادةم )ظذنعث صذلعنع تألةص بئرعص بولذص( ظذ 
صذلنع باشقا بعرسعدعن )يةنع ظذنع ظعجارعضة ياكع ضأرىضة ظالغان ظادةمدعن( 
ظااللمايدذ. حىنكع ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث صذلعنع تألةص بئرعش بعلةن خذددع 
هئسابلعنعدذ.  قويغان  ظعجارعضة  نةرسعنع  بعر  ظعضعدارحعلعقعدعكع  ظأزعنعث 
بعر نةرسعنع ظأتنعضة سوراص تذرذص ظذنع ظعجارعضة قويغان ظادةم، ظذنعثدعن 
كةلضةن صذلنع سةدعقة قعلعدذ. ظةضةر بعر نةرسعنع ظأتنعضة بئرعص تذرغذحع ظذ 
نةرسعنعث صذلعنع، )ظذنع ظأتنعضة سوراص تذرذص ظعجارعضة قويغان ظادةمدعن 
ظةمةس( ظذنع ظعجارعضة ظالغان كعشعدعن تألعتعص ظالغان ؤة بذ كعشع ظذنعث 
)ظذنع ظعجارعضة قويغان ظادةمنعث قولعدا( ظأتنة سوراص تذرذلغان بعر نةرسة 
ظعكةنلعكعنع بعلمعضةن بولسا، ظذ كعشع ظأزعضة كةلضةن زعياننعث ظورنعنع 
تولذقلعؤئلعش ظىحىن ظذ نةرسعضة تألةص بةرضةن صذلنع ظذنع ظأتنعضة سوراص 

تذرذص ظعجارعضة قويغان ظادةمدعن ظالعدذ. 
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يئنعدا  باشقعالرنعث  يةنة  شذنعثدةك  نةرسة  تذرذلغان  سوراص  ظأتنعضة 
ظأتنعضة  ظةضةر  بئرعلمةيدذ.  ظأتنعضة  باشقعالرغعمذ  ؤة  قويذلمايدذ  ظامانةتكة 
ظعشلعتعدعغان  شةكعلدة  خعل  بعر  ظادةم  هةممة  نةرسة  تذرذلغان  سوراص 
بولعدذ.  بئرعلسعمذ  ظأتنعضة  باشقعالرغا  نةرسة  ظذ  هالدا  بذ  بولسا،  نةرسة 
ظذ  ظادةم  ظذ  بولسا،  ظأي  نةرسة  بئرعلضةن  ظأتنعضة  ظادةمضة  بعر  مةسعلةن: 
ظأينع ظولتذرذدعغان باشقا بعرسعضة ظأتنة بئرعص تذرسا ياكع )زةمبعلدةك( 
ظىستعدة بعر نةرسة كأتىرىلعدعغان نةرسة بولسا، ظذ ظادةم ظذنع ظذنعث بعلةن 
بعر نةرسة توشذيدعغان ظادةمضة ظأتنة بئرعص تذرسا ياكع يةر بولسا، ظذ ظادةم 

ظذنع زعراظةت تئرعدعغان ظادةمضة ظأتنة بئرعص تذرسا بولعدذ.
ظذنع  ظاندعن  تذرغان،  ظئلعص  ظأتنة  ظالتذن  صارحة  بعر  ظادةم  بعر  ظةضةر 
باالغةتكة يةتمعضةن بعر كعحعك بالعغا ساقالشقا بةرضةندعن كئيعن ظذ ظالتذن 
ظذ كعحعك بالعنعث يئنعدعن ظوغذرلعنعص كئتعلضةن بولسا، بذ هالدا ظةضةر بذ 
بولسا،  باال  ـ كعحةكلعرعنع ساقلعيالعغذدةك  باال ظىستعدعكع كعيعم  كعحعك 
ظالتذننع ظأتنعضة ظئلعص تذرغذحع ظادةم ظذنع )ظعضعسعضة( تألةص بةرمةيدذ. 
ظةضةر ظذ كعحعك باال ظذ دةرعجعدة بولمعسا، ظالتذننع ظأتنعضة ظئلعص تذرغذحع 
ظادةم ظذنع )ظعضعسعضة( تألةص بئرعدذ. حىنكع ظالتذننع ظأتنعضة سوراص تذرغان 
ظادةمنعث ظالتذننع كعحعك بالعغا تاصشذرذشع، ظذنع ظذ بالعغا ظأتنعضة بئرعص 
تذرغانلعق هئسابلعنعدذ. ظالتذننع ظأتنعضة سوراص تذرغان هئلعقع ظادةمنعث 
قعلغانلعقع  ظعشنع  بعر  بار  ظادةم هةققع  )ظذ  باردذر.  قعلعش هةققع  بذنداق 

ظىحىن ظذ ظالتذننع تألةص بةرمةيدذ(. 
ظةضةر بعر نةرسعنع ظأتنعضة بئرعص تذرغذحع ظادةم بعلةن ظذنع ظأتنعضة 
صايدعلعنعش شةكلع هةققعدة ظعختعالص  ظذ نةرسعدعن  ظئلعص تذرغذحع كعشع 
قعلعشعص قالغان بولسا، مةسعلةن: بعر نةرسعنع ظأتنعضة بةرضىحع: مةن بذ 
نةرسعنع ظذنع ظأتنعضة ظالغان كعشعضة، ظذنعث ظذ نةرسعنع خذسذسعي بعر 
شةكعلدة ؤة خذسذسعي بعر ؤاقعتتا صايدعلعنعشع ظىحىن ظأتنعضة بةرضةن، دةص 
بولمعغانلعقعنع  ظذنداق  ظعشنعث  كعشع  ظالغان  ظأتنعضة  ظذنع  قعلغان،  دةؤا 
ظادةمنعث سأزع  بةرضةن  ظأتنعضة  نةرسعنع  ظذ  بذ هالدا  بولسا،  قعلغان  دةؤا 
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. حىنكع ظذ نةرسعنع )ظأتنعضة بةرضةن ياكع بةرمعضةنلعك 
هةققعدعمذ( ظذنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعناتتع، شذنعثدةك ظذ نةرسعدعن )ظذنع 
ظذنعث  هةققعدعمذ  صايدعلعنعش  شةكعلدة  قانداق  كعشعنعث(  ظالغان  ظأتنعضة 
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سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.

بعر كعشع بعر ظادةمدعن )ظعشلعتعؤئلعش ظىحىن( ظأتنعضة بعر ظأكىز سوراص 
كعرضةن ؤة ظأكىزنعث ظعضعسع ظذ كعشعضة: مةن ظأكىزنع سعزضة ظةتة بئرةي، 
ظعضعسعنعث  ظذنعث  ظأكىزنع  كعشع  كعرضةن  سوراص  ظأكىزنع  ظةتعسع  دئضةن 
رذخسعتعنع ظالمايال ظئلعص حعقعص كئتعص ظعشلةتكةن ؤة ظأكىز ظألىص قالغان 
بولسا، بذ هالدا ظأكىزنع ظأتنة سوراص تذرغان كعشعضة ظذنع تألةص بئرعش 
الزعم ظةمةس. لئكعن >ظةلمذجتةبا< دئضةن كعتابتا، ظذ كعشع ظأكىزنع تألةص 
ظئلعص  رذخسعتعسعز  ظعضعسعنعث  ظذنعث  ظأكىزنع  كعشع  ظذ  حىنكع  بئرعدذ. 

حعقعص كةتكةندذر، دةص بايان قعلعندع. 

    بعر دادا قعزعنع ياتلعق قعلغان ؤاقتعدا ظذنعثغا، ظادةتتة ظذ قعزنعث 
ؤاقتعدا  قعلغان  ياتلعق  ظذالرنع  ظانعلعرع  ـ  ظاتا  ظذالرنعث  تةثتىشلعرعضعمذ 
بئرعدعغان بعر قذر ظأي سايمانلعرع بةرضةن، ظاندعن ظذ دادا: مةن بذ سايمانالرنع 
قعزعمغا ظأتنعضة بئرعص تذرغان دئضةن بولسا، بذ هالدا شذ يذرتنعث ظأرص ـ 
ظادعتعدة بعر دادا قعزعغا بذنحعلعك ظأي سايمانلعرعنع ظأتنة هئسابعدا ظةمةس 
قعزعمغا  سايمانالرنع  بذ  مةن  دادعنعث:  ظذ  بولسا،  بئرعؤئتعدعغان  صىتىنلةي 
ظأتنعضة بئرعص تذرغان، دئضةن سأزع قوبذل قعلعنمايدذ. حىنكع ظةمةلعيةت 
يذرتنعث  شذ  ظةضةر  تذرعدذ.  كأرسعتعص  ظئيتقانلعقعنع  يالغان  دادعنعث  ظذ 
صىتىنلةي  سايمانلعرعنع  ظأي  بذنحعلعك  قعزعغا  دادا  بعر  ظادعتعدة  ـ  ظأرص 
بئرعؤئتعدعغان بولمعسا ياكع بةزعدة بئرعؤئتعدعغان ؤة بةزعدة بئرعؤةتمايدعغان 
بئرعص  ظأتنعضة  قعزعمغا  سايمانالرنع  بذ  مةن  دادعنعث:  ظذ  هالدا  بذ  بولسا، 
قعزعغا  دادعنعث  ظذ  يةنة  قعلعنعدذ. شذنعثدةك  قوبذل  دئضةن، سأزع  تذرغان 
ـ  ظاتا  ظذالرنعث  تةثتىشلعرعضة  قعزنعث  ظذ  ظادةتتة  بةرضةن ظأي سايمانلعرع 
ظانعلعرع ظذالرنع ياتلعق قعلغان ؤاقتعدا بئرعدعغان سايمانالردعن كأص بولغان 
ؤة ظذ دادا: مةن بذ سايمانالرنع قعزعمغا ظأتنعضة بئرعص تذرغان دئضةن بولسا، 
بذ هالدعمذ بارلعق ظالعمالرنعث بعرلعككة كةلضةن قارعشع بويعحة: ظذ دادعنعث 
سأزع قوبذل قعلعنعدذ. بذ هةقتة بعر ظانعنعث ؤة باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك 
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قعزنعث ظعضعلعرعنعث هأكمعمذ ظذ دادعنعث هأكمعضة ظوخشاشتذر)1(. 
بعر ظادةم قعزعنع ياتلعق قعلغان ؤاقتعدا، ظذنعثغا بعر قذر ظأي سايمانلعرع 
بةرضةن، ظاندعن ظذ ظادةم ظألىص كةتكةن ؤة معراسخورالر )قعزنعث قولعدعكع( 
ظذ سايمانالرنع بألىشىشنع تةلةص قعلعص تذرذؤالغان بولسا، ظةضةر ظذ ظادةم 
ظذ سايمانالرنع ظذ قعز كعحعك ؤاقتعدا ظذنعثغا ظاتاص ظئلعص قويغان ياكع ظذ 
ظادةم ظذ سايمانالرنع ظذ قعز حوث بولغاندعن كئيعن سئتعؤئلعص ظذنعثغا ظأزع 
ساقـ  ساالمةت ؤاقتعدا تاصشذرذص بةرضةن بولسا، بذ هالدا ظذ معراسخورالرنعث 
قعزنعث قولعدعكع سايمانالرنع بألىشىمعز، دةص تةلةص قعلعش هةققع يوقتذر. 

حىنكع ظذ سايمانالر ظذ قعزنعث مال ـ مىلكع هئسابلعنعدذ.)2(
ظوخشاش(  قذناققا  ـ  )بذغداي  ياكع  صذل  ظادةمدعن  بعر  كعشع  بعر 
ؤة  )تذخذم  ياكع  تارتعلعدعغان  ظوخشاش(  )تأمىرضة  ياكع  ظألحىلعنعدعغان 
ياثاققا ظوخشاش( دانعسع سانعلعدعغان بعر نةرسة سوراص تذرغان بولسا، بذ 
نةرسعلةر ظأتنعضة سوراص تذرذلغان ظةمةس قةرزضة سوراص تذرذلغان نةرسعلةر 
هئسابلعنعدذ. حىنكع بعر نةرسعنع ظأتنعضة بئرعشتعن ظذ نةرسعنعث ظأزعنع 
قعلعص  ظعضة  كةلضةن مةنصةظةتنع  نةرسعدعن  ظذ  ظةمةس  بئرعش  قعلعص  ظعضة 
ظأزعنع  نةرسعلةرنعث  ظذ  نةرسعلةردة  مةزكذر  ظةمما  تذتذلعدذ.  كأزدة  بئرعش 
ظعشلعتعص تأضعتعؤةتمةستعن ظذالردعن صايدعلعنعش مذمكعن ظةمةس. شذثا بذ، 
مةزكذر نةرسعلةرنعث ظأزعنع )ظذ نةرسعلةرنع سورعغان كعشعضة( ظعضة قعلعص 
قعلعص  ظعضة  ظادةمضة  بعر  ظأزعنع  نةرسعنعث  بعر  قعلعدذ.  تةلةص  بئرعشنع 
بئرعش، ظذ نةرسعنع ظذنعثغا سوؤغا قعلعص بئرعؤئتعش يولع بعلةن ياكع ظذنع 
قةرز قعلعص بئرعش يولع بعلةن بولعدذ. قةرز بولسا بذ ظعككع خعل يولنعث 

ظةث ظاددعيسعدذر.
كةتكةن  ظىحىن  بئرعش  قايتذرذص  ظعضعسعضة  نةرسعنع  ظالغان  ظأتنعضة 
حعقعمالرنع، ظذنع ظأتنعضة ظالغان ظادةم كأتىرعدذ. حىنكع بعر نةرسعنع ظأتنعضة 
ظالغان ظادةم ظذنعثدعن ظأزع صايدعالنغانلعقع ظىحىن ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع 
))(  مةسعلةن: قعزعغا بعر قذر ظأي سايمانلعرع بةرضةن بعر ظانا: مةن ظذ نةرسعلةرنع قعزعمغا ظأتنعضة بئرعص تذرغان دئضةن 
بولسا، ظةضةر شذ يذرتنعث ظأرص ـ ظادعتعدة بعر ظانا قعزعغا بذنحعلعك ظأي سايمانلعرعنع ظأتنة هئسابعدا ظةمةس صىتىنلةي 
بئرعؤئتعدعغان بولسا، بذ هالدا ظذ ظانعنعث سأزع قوبذل قعلعنمايدذ. ظةضةر ظأرص ـ ظادةت ظذنداق بولمايدعغان بولسا، ظذنعث 
سأزع قوبذل قعلعنعدذ. باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك قعزغا ظعضة بولغان ظادةمنعث هأكمعمذ بذ هةقتة بذ ظانعنعث هأكمعضة 

ظوخشاش. ت.
)2(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 506 ـ بةت.
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ظعضعسعضة  ظذنع  شذثا  بار.  مةجبذرعيتع  بئرعش  قايتذرذص  ظعضعسعضة  ظأز 
قايتذرذص بئرعش ظىحىن كةتكةن حعقعم ظذنع ظأتنعضة سوراص تذرغان ظادةمنعث 

ظىستعضة بولعدذ.
)ظعشلعتعص  ظذنع  ظاندعن  تذرغان،  سوراص  ظأتنة  ظذالغنع  بعر  ظادةم  بعر 
قايتعص  قويذص  سوالص  ظئغعلعغا  ظأيعدعكع  ظعضعسعنعث  كئيعن(  بولغاندعن 
ظذ  تذرغان  ظأتنعضة سوراص  بولسا،  قالغان  ظألىص  ظذالغ  ظذ  ظاندعن  كةلضةن، 
ظادةم ظذنع تألعمةيدذ. حىنكع ظذ ظادةم ظذ ظذالغنع ظادةتتة ظذالغ ظعضعسعضة 

قايتذرذلذص بئرعدعغان بعر شةكعلدة قايتذرذص بةردع.)1( 
بعر ظادةم بعر كعتاب ظأتنة ظئلعص تذرغان ؤة ظذ كعتابتا بةزع خاتا يةرلةرنع 
كأرضةن بولسا، بذ هالدا ظةضةر ظذ ظادةم )ظذ خاتا يةرلةرنع تىزعتعص قويسا( 
يةرلةرنع  خاتا  كعتابتعكع  بعلسة،  بولعدعغانلعقعنع  رازع  ظعضعسنعث  كعتاب 
تىزعتعص قويعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم )ظذ خاتا يةرلةرنع تىزعتعص قويسا( كعتاب 
ظعضعسنعث رازع بولمايدعغانلعقعنع بعلسة، كعتابتعكع خاتا يةرلةرنع تىزعتعص 
قويماي  تىزعتعص  يةرلةرنع  خاتا  قويعدذ.  قويذص  صئتع  شذ  خاتاالرنع  قويماي 
شذنداق قويذص قويذش ضذناه هئسابالنمايدذ. ظةضةر خاتالعق )كعتابتا بولماي( 
حىنكع  ضذناهتذر.  كئتعش  ظأتىص  قويماي  تىزعتعص  ظذنع  بولسا،  قذرظاندا 
هةر  قويذش  تىزعتعص  بعلةن  مذناسعص خةت  خاتالعقالرنع  كأرىلضةن  قذرظاندا 

بعر مذسذلماننعث بعر ؤةزعصعسعدذر.
بعر ظادةم زعراظةت تئرعش ظىحىن بعر يةرنع ظأتنة ظالغان بولسا، يةرنعث 
ظعضعسع يةرنع ظذ ظادةمضة بةرضةن ؤاقتعدا ظذنعثغا مةيلع مةلذم بعر مذددةت 
توختذتذص بةرضةن بولسذن مةيلع بةرمعضةن بولسذن، يةر ظعضعسعنعث يةرنع 
ظذ ظادةمدعن زعراظةتنع يعغعدعغان ؤاقعت كئلعشتعن بذرذن ظئلعؤئلعشع توغرا 
ظةمةس. ظةضةر يةرنعث ظعضعسع يةرنع زعراظةتنع يعغعدعغان ؤاقعت كئلعشتعن 
بذرذن ظئلعؤالماقحع بولسا، بذ هالدا يةرضة ظذ يةرنعث ظوخشعشعغا بئرعلعدعغان 
ظعش ـ هةققع بئرعلعص زعراظةت )تاكع ظذنع يعغعدعغان ؤاقعت كةلضةنضة قةدةر 
ظعككع  هةر  قعلغاندا  بذنداق  تذرعدذ.  يةردة(  ظذ  تاشلعؤئتعلمةستعن  يذلذص 

تةرةصنعث هةققعضة رعظاية قعلعنغان بولعدذ. 
بعر هايؤان قانداق شةرت بعلةن ظأتنعضة ظئلعنسا ظئلعنسذن، ظعشلعتعص 

))(  »ظةلهعداية«، 3 ـ توم، 223 ـ بةت.
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تذرذش ظىحىن ظأتنعضة ظئلعص تذرغان هايؤانالرغا يةم بئرعش ظأتنعضة ظالغذحع 
ظادةمنعث ظىستعضة يىكلعنعدذ. شذنعثدةك يةنة بعر قذلنع ظعشلعتعص تذرذشنع 
كعحةكلعرعنع  ـ  كعيعم  ؤة  حعقعملعرعنع  قذلنعث  ظذ  ظادةممذ  ظالغان  ظأتنعضة 

بئرعشع الزعمدذر. 
ظعشةنحعلعك دةص قارالغان هةر قانداق بعر ظادةم قولعدعكع )باشقعالرغا 
تاصشذرذص  ظادةمضة  بولغذحع  هةقلعق  نةرسعضة  ظذ  نةرسعنع،  بولغان(  تةؤة 
بةردعم، دئضةن ؤة شذنداق قعلغانلعقعغا قةسةم قعلغان بولسا، ظذنعث سأزعمذ 
خذددع قئشعدا بعر نةرسة ظامانةت قويذلغان ظادةمنعث، ؤةكعل ظادةمنعث ؤة 
قعلعنغعنعدةك  قوبذل  ظادةمنعث سأزع  قارايدعغان  نةرسعضة  قعلعنغان  ؤةقصة 
ظذنع  ظادةم،  قويذلغان  ظامانةت  نةرسة  بعر  قئشعدا  حىنكع  قعلعنعدذ.  قوبذل 
ؤةكعل  دئضةن،  تذرذص  قعلعص  قةسةم  بةرضةنلعكعنع  تاصشذرذص  ظعضعسعضة 
قعلغانلعقعنع  بويعحة(  تاصشذرغان  ظادةم  تاللعغان  ؤةكعللعكة  )ظذنع  ظعشنع 
ظادةم  قارايدعغان  نةرسعضة  قعلعنغان  ؤةقصة  ؤة  دئضةن  تذرذص  قعلعص  قةسةم 
باشقا  مةيلع  بولسذن  ظةؤالدلعرع  ظأزعنعث  مةيلع  نةرسعنع  قعلعنغان  ؤةقصة 
قةسةم  بةرضةنلعكعنع  ظادةملةرضة  بولغان  هةقلعق  ظذنعثغا  بولسذن  صئقعرالر 

قعلعص تذرذص دئضةن بولسا، ظذالرنعث سأزلعرع قوبذل قعلعنعدذ.
بعر نةرسعنع ظأتنعضة بئرعص تذرذش ظعشعمذ خذددع بعر نةرسعنع ظعجارعضة 
قويغانغا ظوخشاش ظذنع ظأتنة بئرعص تذرغان ظادةمنعث ياكع ظأتنعضة سوراص 

تذرغان ظادةمنعث ظألىص كئتعشع بعلةن ظاياغالشقان بولعدذ. 
بعر ظادةم بعر كعتابنع ظأتنعضة ظالغان، ظذنع يىتتىرىص قويغان، ظاندعن 
كعتابنعث ظعضعسع كئلعص كعتابعنع سورعغان ؤة كعتابنع ظأتنعضة ظالغان ظادةم 
)بذ قئتعمدا( كعتابنعث يىتىص كةتكةنلعكعنع خةؤةر بةرمةي ظذنع قايتذرذص 
بئرعدعغانلعقعغا ؤةدة قعلغان، ظاندعن بعر مذددةت ظأتكةندعن كئيعن ظذنعثغا 
كعتابنعث يىتىص كةتكةنلعكعنع خةؤةر قعلغان بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةم كعتابنع 

تألةص بئرعدذ. حىنكع ظذ ظادةمنعث دئضةن سأزلعرع بعر ـ بعرعضة زعتتذر.
بعر نةرسعنع ظأتنعضة ظالغان كعشع ظذ نةرسعنع تألةص بئرعشكة سةؤةبحع 
بولعدعغان هةر قانداق بعر تةسةررذصنع ظذ نةرسعنع ظأتنعضة بئرعص تذرغان 
ظادةمنعث رذخسعتع بعلةن قعلغانلعقعنع داؤا قعلغان ؤة ظذ نةرسعنع ظأتنعضة 
بئرعص تذرغان ظادةم ظذ كعشعنعث قعلغان داؤاسعنع يالغانغا حعقارغان بولسا، 
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بذ هالدا ظذ نةرسعنع ظأتنعضة ظالغذحع كعشع داؤاسعنعث راست ظعكةنلعكعضة 
صاكعت كأرسةتمعسة ظذنةرسعنع تألةص بئرعدذ.

بعر ظادةم بعر يةرنع ظذ يةردة ظأي سئلعص ظولتذرؤئلعشع ؤة ظأيدعن حعقعص 
كةتكةندعن كئيعن ظأي يةرنعث ظعضعسعضة قئلعص قئلعشع شةرتع بعلةن ظأتنعضة 
ظالغان ؤة )ظذ ظادةم ظذ يةرضة ظأي سئلعص ظأيدة بعر مذددةت ظولتذرغاندعن 
كئيعن ظأينع يةرنعث ظعضعسعضة تاشالص بئرعص حعقعص كةتكةن ؤة يةر ظعضعسع 
ظذ ظأيدة ظولتذرغان بولسا(، يةر ظعضعسع ظذ ظأيدة ظولتذرغان مذددةت ظعحعدة 
ظأينعث ظعضعسعضة ظذنعثغا ظوخشاش ظأيضة تألةنضةن ظعجارعنع تألةيدذ. ظأي 
هةقعقةتتة يةرنع ظأتنعضة ظالغان ظادةمضة تةؤة بولعدذ. حىنكع يةر ظعضعسع 
بئرعلضةن  ظأتنعضة  بولغاندذر.  تذرماقحع  بئرعص  ظأتنعضة  ظادةمضة  ظذ  يةرنع 
)ظذنعثغا سئلعنغان  يةرنع  ظعضعسعنعث  يةر  ظةمما  بولعدذ.  بةدةلسعز  نةرسة 
ظأينعث ظأزعضة قئلعص قئلعش شةرتع بعلةن( ظذ ظادةمضة بئرعشع يةرنع ظأتنعضة 
ظةمةس مةنا جةهةتتعن ظعجارعضة قويغانلعق هئسابلعنعدذ. بذ ظعجارة ظذ يةرضة 
ظأي سالغان ظادةم ظذ ظأيدة قانحعلعك مذددةت ظولتذرذدعغانلعقع ؤة )ظذ يةردة 
ظولتذرؤالغانلعقع ظىحىن( ظأينع قانحعلعك سالعدعغانلعقع نامةلذم بولغانلعقع 
ظىحىن شةرتعضة توشمعغان ظعجارة هئسابلعنعدذ. حىنكع ظأينع )كعحعك ساالمدذ 
ياكع حوث ساالمدذ( بذ بعر نامةلذم ظعشتذر. بذ ظعجارة شةرتعضة توشمعغان 
ظعحعدة  مذددةت  ظولتذرغان  ظأيدة  ظذ  ظعضعسع  يةر  ظىحىن  بولغانلعقع  ظعجارة 
تألةيدذ.  ظعجارعنع  تألةنضةن  ظأيضة  ظوخشاش  ظذنعثغا  ظعضعسعضة  ظأينعث 
شذنعثدةك يةنة يةرنع ظأتنعضة ظالغان ظادةم: )مةن بذ يةرضة ظأي سئلعص بعر 
يعل ظولتذرؤئلعص ظأينع ساثا تاشالص بئرعمةن، دئضةنضة ظوخشاش( ظذ يةردة 
ظعضعسعنعث  يةر  يةنة  بولسعمذ  مذظةييةنلةشتىرضةن  مذددةتنع  ظولتذرعدعغان 
ظوخشاش  ظذنعثغا  ظعضعسعضة  ظأينعث  ظعحعدة  مذددةت  ظولتذرغان  ظأيدة  ظذ 
ظأيضة تألةنضةن ظعجارعنع تألذشع الزعم. حىنكع بذ ظعجارة )يةنع يةرضة ظأي 
يةر ظعضعسعضة تاشالص  سئلعص بعر مذددةت ظولتذرؤالغانلعقع ظىحىن( ظأينع 
حىنكع  هئسابلعنعدذ.  ظعجارة  توشمعغان  شةرتعضة  بولسا،  كئتعش  حعقعص 
ناحارلعقع(  ـ  ياخشع  حوثلعقع،  ـ  )كعحعك  ظأينعث  سئلعنعدعغان  يةرضة  ظذ 

نامةلذمدذر.)1(
))(  »رةددذلمذهتار«، 4 ـ توم، 507 ـ بةت.

632633

سوۋغا قىلىشنىڭ بايانىبىر نەرسىنى ئۆتنىگە بىرىشتە ئىشلىتىلىدىغان سۆزلەر



632633

سوؤغا قعلعشنعث بايانع

مةقسةت  ظئلعشنع  بةدعلعنع  ظذنعث  نةرسعنع  بعر  قعلعشتعن  سوؤغا 
شذنعث  قعلعنعدذ.  مةقسةت  بئرعش  قعلعص  سوؤغا  باشقعالرغا  قعلماستعن 
ظىحىن شةرعظةت ظالعملعرع >سوؤغا قعلعش< دئضةن سأزضة: >سوؤغا قعلعش 
بذ )ظةمةلعيةتتة(  بةرضةن.  ظوقذمنع  دئضةن  بئرعِش<  بةدةلسعز  نةرسعنع  بعر 
مةؤجذت بعر نةرسعنع سوؤغا قعلعشنع ؤة )بعر ظادةمنعث ظىستعدعكع( قةرزنع 
ظذنعثغا سوؤغا قعلعؤئتعشنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ. مةسعلةن: قةرز ظعضعسع بعر 
كعشعضة: مةن صاالنع ظادةمنعث ظىستعدعكع قةرز صذلنع ساثا سوؤغا قعلدعم، 
دةص ظذ صذلنع ظئلعؤئلعشنع بذيرذغان بولسا، بذ توغرا بعر سوؤغات بولعدذ. 
حىنكع قةرز صذل، بذ صذل سوؤغات قعلعنغان كعشع ظذنع قولعغا ظئلعش بعلةن 

)ظةمةلعيةتتة( مةؤجذت بار بعر نةرسعضة ظايلعنعدذ.
ماهعيةتتة بعر  نةرسعنع سوؤغات قعلعش بعلةن ظذنع هةدعية قعلعشنعث 
ظارعسعدا هئحقانداق صةرق يوق. حىنكع هةدعيةمذ ظذنع قايتذرذص ظالماسلعق 

ؤة )بةدةلسعز( شةرتع بعلةن بئرعلعدذ.)1( 

سوؤغعنعث ظعسالم دعنعدعكع ظورنع

ظأزلةشتىرضةن  ظأزعدة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بئرعش  ساالم  ـ  سوؤغا 
ظئسعل ظةخالقالردعندذر. بذ هةقتة ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( 
مذنداق دةيدذ: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سوؤغا ـ ساالمالرنع قوبذل قعالتتع 
ؤة ظذنعث بةدعلعنع بئرةتتع. يةنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالممذ سوؤغا ـ ساالم 
ظئلعص كةلضةن  ـ ساالم  بئرةتتع. سوؤغا  نةرسة  بعر  ظادةمضة  ظئلعص كةلضةن 
ظادةمضة ظةث ظاز، سوؤغاـ  ساالم ظىحىن ظئلعص كةلضةن نةرسعنعث صذلعغا ظذدذل 
كئلعدعغان بعر نةرسة بئرعش الزعم. سوؤغا ـ ساالم ظئلعص كةلضةن ظادةمضة، 
ظذنعث بةدعلعضة بعر نةرسة بئرعش سىننةتتذر. ظةضةر سوؤغا ـ ساالم ظئلعص 
كةلضةن ظادةمضة بعر نةرسة بئرعشكة ظعمكانعيعتع يةتمعسة، ظذ ظادةمضة كأص 
رةهمةت ظئيتعش ؤة ظذنعث صايدعسع ظىحىن دذظا قعلعص قويذش الزعم. بذ هةقتة 

))(  >ظةك تةظرعفات لعلجذرجانعي<.
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ظعبنع ظأمةر )اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »كعمكع اهلل نعث نامع بعلةن صاناهلعق 
)بعر  بعلةن  نامع  نعث  اهلل  سعلةردعن  كعمكع  بئرعثالر.  صاناهلعق  سورعسا، 
نةرسة( سورعسا، ظذ نةرسعنع ظذنعثغا بئرعثالر. كعمكع سعلةردعن اهلل نعث 
نامع بعلةن ظامانلعق تعلعسة، ظذنعثغا ظامانلعق بئرعثالر. كعمكع سعلةرضة 
بعرةر ياخشعلعق قعلسا، ظذنعثغا ياخشعلعق قايتذرذثالر. ظةضةر )ياخشعلعقعغا 
صايدعسع  ظذنعث  تاصالمعساثالر،  ياخشعلعق(  بعرةر  قايتذرغذدةك  ياخشعلعق 

ظىحىن دذظا قعلعثالر.«)1(
سوؤغا ـ ساالم ظئلعص كةلضةن ظادةمضة، ظذنعث بةدعلعضة بعر نةرسة بئرعش 
»ظةضةر  ظالعمالر:  بةزع  مةزهةصعدعكع  مالعكعي  ظىحىن  شذنعث  سىننةتتذر. 
سوؤغا ـ ساالم بئرعلضةن ظادةم، سوؤغا ـ ساالمنعث بةدعلع تةلةص قعلعنعدعغان 
ظادةملةردعن بولسا، سوؤغاـ  ساالم ظئلعص كةلضةن ظادةمضة سوؤغاـ  ساالمعنعث 
صئقعر  بعر  مةسعلةن:  دةيدذ.  ؤاجعصتذر«  بئرعش  نةرسة  بعر  ظىحىن  بةدعلع 
بذ  صئقعر  ظذ  بولسا،  ظئلعص كةلضةن  ـ ساالم  ظادةمضة سوؤغا  بعر  كعشع باي 
سوؤغاـ  ساالم بعلةن ظذ ظادةمدعن ظئلعص كةلضةن سوؤغعسعدعن كأص بعر نةرسة 
ظئلعشنع مةقسةت قعلعدذ. )بذ هالدا باي ظادةمنعث سوؤغا ظئلعص كةلضةن ظذ 
صئقعرغا بعر نةرسة بئرعشع ؤاجعصتذر(. ظةث ظاز قارشع تةرةصنعث ظئلعص كةلضةن 
نةرسعسعضة ظوخشاش بعر نةرسة بئرعش الزعمدذر. بذ هةم ظعمام شافعظعي )اهلل 
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث كونا كأز قارعشعدذر. ظةمما هةنةفعي 
مةزهةصعدعكعلةر بولسا: »بعر ظادةمضة، ظذنعثدعن بةدعلعنع ظئلعش مةقسعتع 
بعلةن سوؤغا ـ ساالم بئرعش، قانحعلعك ظعكةنلعكع ظئنعق بولمعغان صذلغا بعر 

نةرسة سئتعش هئسابلعنعدذ، بذ توغرا بولمعغان بعر ظعشتذر« دةيدذ.)2(   
بذ يةردة شذنع ظاضاهالندذرذص ظأتىش الزعمكع، سوؤغا ـ ساالمنعث بةدعلع 
بعلمةسلعك،  ظعكةنلعكعنع  قانحعلعك  نةرسعنعث  بولغان  بةرمةكحع  ظىحىن 
قالدذرعدذ.  ظةمةلدعن  بةدةلنع  بولغان  بئرعلمةكحع  ظةمةس  ـ ساالمنع  سوؤغا 
بذ ظةضةر سوؤغا ـ ساالم ظذنعث قارشعسعدا بةدةل بئرعش شةرتع بعلةن بولسا، 
ظةهؤال شذنداق بولعدذ. سوؤغا ـ ساالمنع بئرعدعغان ؤاقتعدا ظذنعث قارشعسع 
ظىحىن بعرةر بةدةل بئرعشنع شةرت قعلمعغان، ظةمما كأثلعدة صىككةن بولسا، 

))(  بذ هةدعسنع نةساظعي، ظةبذداؤذد ؤة ظةهمةد قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
)2(  »فةتهذلبارع«، 5 ـ توم، 0)2 ـ بةت.
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بويعحعمذ  قارعشع  ـ ساالم هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث  بذ سوؤغا  بذ هالدا 
توغرا بعر سوؤغا ـ ساالم هئسابلعنعدذ.

كأثلعدة  كعشعلةرنعث  ساالمالرنعث  ـ  سوؤغا  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
ياخشع تةسعراتالرنع قالدذرعدعغانلعقعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع: »بعر ـ 
بعرعثالر بعلةن قول ظئلعشعص كأرىشىثالر، )ظاراثالردعكع( ظاداؤةت تىضةيدذ. 
سوؤغا ـ ساالم بئرعشعثالر، )ظاراثالردا( مئهرع ـ مذهةببةت ظورنايدذ ؤة يامان 

كأرىشىش تىضةيدذ.«)1(
بولسذن  بولسا  ظاددعي  قانحعلعك  نةرسة  قعلعنغان  سوؤغات  ياكع  هةدعية 
ظذنع قوبذل قعلعش سىننةتتذر. بذ هةقتة ظةبذهذرةيرة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن 
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت  رازع بولسذن!( صةيغةمبةر 
قعلعدذ: »ظةضةر مةن قوينعث ظالدع قولع ياكع كةينع صاحعقع بعلةن راستالنغان 
مئهماندارحعلعققا حاقعرعلساممذ باراتتعم، ظةضةر ماثا قوينعث ظالدع قولع ياكع 
كةينع صاحعقع سوؤغا قعلعنسعمذ قوبذل قعالتتعم.«)2( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
كأرسعتعص  معسالعنع  نةرسعنعث  ظالعي  بعلةن  نةرسة  ظاددعي  هةدعستة  بذ 
قويذش ظىحىن قوينعث ظالدع قولع بعلةن ظذنعث صاحعقعنع بايان قعلدع. حىنكع 
قارعغاندا  يةرلعرعضة  باشقا  قولع  ظالدع  قوينعث  ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر 
بةك ياخشع كأرىلةتتع. ظةمما قوينعث صاحعقع بولسا ظئتعبارسعز بعر ظةزادذر.

دئدع:  مذنداق  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  بةتتال  ظعبنع 
»صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ هةدعسعدة قوينعث صاحعقعنع معسالغا ظئلعش 
بعلةن بعر نةرسة سوؤغات قعلماقحع بولغان ظادةم ظذ نةرسعنع ظاددعي كأرىص 
ـ ساالم قعلعشتعن باش تارتمعسذن، دةص سوؤغاتقا ظئلعص كئلعنضةن  سوؤغا 
نةرسة ناهايعتع ظاددعي بولسعمذ ظذنع قوبذل قعلعص ظئلعشقا رعغبةنلةندىردع. 
ظذرذغعنع  مذهةببةت  ـ  مئهرع  ظارعسعدا(  )كعشعلةر  ساالم  ـ  سوؤغا  حىنكع 
حاحعدذ.«))( شذنعثدةك صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةنة بعر نةرسعنع ظاددعي 
كأرىص ظذنع سوؤغا قعلماسلعقتعن ظاضاهالندذرذص مذنداق دئدع: »ظع مذسذلمان 
ظاياللعرع! بعر قوشنا قوشنعسعغا ظةث ظاددعيسع قوينعث شاقشعقعدةك ظاددعي 

))(  بذ هةدعسنع ظعمام مالعك رعؤايةت قعلدع. 
)2(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)3(  »فةتهذلبارع«، 5 ـ توم، 200 ـ بةت.
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نةرسة بولسعمذ سذنذشنع كعحعك كأرمعسذن.«)1(
بذ هةدعستعن سوؤغا ـ ساالم ظىحىن هةقعقةتتة قوينعث شاقشعقعنع ظةمةس 
شذنعثدةك ظاددعي نةرسة بولسعمذ ظذنع ظاددعي كأرمةي سذنذش ؤة سوؤغا ـ 
ساالم ظىحىن سذنذلغان نةرسة شذنعثدةك ظاددعي بولسعمذ ظذنع ظاددعي كأرمةي 
قوبذل قعلعش مةقسةت قعلعنعدذ. حىنكع ظادةتتة قوينعث شاقشعقع سوؤغا ـ 
ساالم ظىحىن سذنذلمايدذ. يةنع هةدعسنعث مةنعسع خذددع مذنداق دئضةنلعك 
ظاددعي كأرىص  ؤة  ظاز  نةرسعنع  بار  يئنعدا  بعر قوشنا قوشنعلعرعغا  بولعدذ: 
ظذالرغا سوؤغا ـ ساالم قعلعشتعن باش تارتمعسذن. ظةكسعحة قئشعدا بار نةرسة 
بذنداق  قوشنعلعرعغا سذنسذن،  قعلعص  ظذنع سوؤغا  بولسعمذ  ظاز  ؤة  ظاددعي 
هةدعستة  ظةمما  ياخشعدذر.  سذنمعغانلعقتعن  ساالم  ـ  سوؤغا  صةقةت  قعلعش 

شاقشعقعنعث بايان قعلعنعشع مذبالعغة ظىحىندذر.
سوؤغا  سذنعدعغان  قوشنعسعغا  بعر  يةنة  قوشنعنعث  )بعر  هةدعستعن 
حةكلةش  تارتعشتعن  باش  سذنذشتعن  نةرسة  بعر  كأرىص  ظاددعي  ساالمعنع  ـ 
نةرسعنع  قعلعنغان  سوؤغا  قوشنعنع  قعلعنغان  سوؤغا  نةرسة  بعر  ظةمةس( 
ظاددعي كأرىص ظذنع قوبذل قعلعشتعن باش تارتعشتعن حةكلةش مةناسعنعث 
هةر  مةناسعنع  هةدعسنعث  لئكعن  يئقعندذر.  ظئهتعمالغا  تذتذلعشعمذ  كأزدة 

ظعككع خعل مةناغا قارعتعش بعر خعل مةناغا قاراتقاندعن ياخشعدذر.)2(

سوؤغا قعلعنغان نةرسعنعث توغرا سوؤغا ـ ساالم بولذشعنعث 
شةرتلعرع

ظىحىن  بولذشع  ساالم  ـ  سوؤغا  توغرا  نةرسعنعث  بعر  قعلعنغان  سوؤغا 
تأؤةندعكع شةرتلةر الزعمدذر:

1ـ سوؤغاتـ  ساالم قعلغان ظادةم ظةقلعـ  هذشع جايعدا، باالغةتكة يةتكةن ؤة 
هأر ظادةم بولذشع الزعم. شذنعث ظىحىن باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعنعث، 
)ظةقلع ـ هذشع جايعدا ظةمةس ساراثنعث( ؤة قذل ظادةمنعث قعلغان سوؤغا ـ 
سالعمع توغرا بولمايدذ. حىنكع ظذالر باشقعالرغا ياخشعلعق قعلعش شةرتلعرع 

))(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)2(  »فةتهذلبارع«، 5 ـ توم، 98) ـ بةت.
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توشمعغان ظادةملةردذر.
قولعغا  ظذنع(  ظادةم  قعلعنغان  )سوؤغا  نةرسة،  قعلعنغان  سوؤغا  ـ   2
سوؤغا  )ظةضةر  الزعم.  قعلعنعشع  سوؤغات  شةكعلدة  ظاالاليدعغان  تاصشذرذص 
قعلعنغان نةرسة ظذ شةكعلدة سوؤغات قعلعنمعسا، بذ سوؤغا توغرا بولمايدذ(. 
مةسعلةن: بعر كعشع مةرؤايعتعنع يىتتىرىص قويغان، ظاندعن ظذنع بعر ظادةمضة 
ظادةم  ظذ  ؤة  بذيرذغان  ظعزلةشكة  مةرؤايعتنع  ظذ  ظادةمنع  ظذ  قعلعص  سوؤغا 
مةرؤايعتنع تاصقاندعن كئيعن، ظذنع )ظذنع سوؤغات قعلغان كعشع( ظئلعؤالغان 
بولسا، ظعمام ظةبذيىسىف )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »مةزكذر 
سوؤغات ـ ساالم هةققعدة: بذ توغرا بولمعغان سوؤغا ـ ساالم هئسابلعنعدذ« 

دئدع.)1(
نةرسة  باشقا  ظايرعلغان،  حعضرعسع  ـ  حةك  نةرسة  قعلعنغان  سوؤغا  ـ   (
نةرسة  ظعشلعتعؤاتقان  باشقعالر  ؤة  بولذشع  نةرسة  بولمعغان  ظورتاق  بعلةن 
نةرسعنع سوؤغات  باشقعالر ظعشلعتعؤاتقان  بولماسلعقع الزعم. شذنعث ظىحىن 
قعلعش توغرا ظةمةس. ظةمما دادا بولغان ظادةمنعث تئخع باالغةتكة يةتمعضةن 
توغرا  قعلعشع  نةرسعنع سوؤغات  بعر  ظعشلعتعؤاتقان  ظأزع  بالعسعغا  كعحعك 
بولعدذ. مةسعلةن: بعر دادا كعحعك بالعسعغا ظأزع ظولتذرؤاتقان ياكع ظعحعضة 
بذ  بولسا،  قعلغان  ظأينع سوؤغات  بعر  قويغان  قويذص  كئرةكلعرعنع  ـ  نةرسة 
توغرا بولغان سوؤغات هئسابلعنعدذ. حىنكع سوؤغات قعلعنغان ظأينع باال تئخع 
كعحعك بولغانلعقع ظىحىن بالعنعث نامعدا تاصشذرذص ظالعدعغان ظادةم يةنعال 
دادعدذر. سوؤغات قعلعنغان نةرسعنعث ظذنع قولعغا تاصشذرذص ظالعدعغان ظادةم 
تةرعصعدعن ظعشلعتعلعشع سوؤغاتنعث توغرا بولذشعغا تةسعر يةتكىزةلمةيدذ. 
بعللة تذرعؤاتقان ظأينع  بعلةن  ظايالع  ظايالعغا،  بعر ظةرنعث  يةنة  شذنعثدةك 

سوؤغات قعلعشعمذ توغرعدذر.
)تئخع  يذثنع،  ظىستعدعكع  قوينعث  سىتنع،  يعلعنعدعكع  هايؤاننعث 
يعغمعغان( يةر ظىستعدعكع زعراظةتلةرنع ؤة مئؤة دةرعخع ظىستعدعكع مئؤعلةرنع 
حعضرعسع  ـ  حةك  نةرسعلةر  مةزكذر  حىنكع  ظةمةس.  توغرا  قعلعش  سوؤغات 
هأكمعدة  نةرسعلةرنعث  بولغان  ظورتاق  بعلةن  نةرسة  باشقا  ؤة  ظايرعلمعغان 
هئسابلعنعدذ. ظةضةر مةزكذر نةرسعلةر سوؤغات قعلعنغاندعن كئيعن تذرذؤاتقان 

))(  »رةددذلمذهتار«، 4 ـ توم، 508 ـ بةت.
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بذ  تاصشذرذلسا،  ظادةمضة  قعلعنغان  سوؤغات  ظئلعنعص  ظايرعص  يةرلعرعدعن 
هالدا بذ توغرا سوؤغات هئسابلعنعدذ. مةسعلةن: هايؤاننعث يعلعنعدعكع سىت 
سئغعلعص سوؤغات قعلعنغان ظادةمضة تاصشذرذلغان، يةر ظىستعدعكع زعراظةت 
يعغعلعص سوؤغات قعلعنغان ظادةمضة تاصشذرذلغان بولسا، بذ هالدا ظذ سوؤغا 
قعلعنعشعنعث  سوؤغا  نةرسعلةرنعث  مةزكذر  يةردة  بذ  حىنكع  بولعدذ.  توغرا 

توغرا بولماسلعقعنع حةكلةيدعغان ظامعل يوقالغان.
بعر كعشع بعر ظادةمضة صةقةت يةرنعث ظىستعدعكع زعراظةتنع سوؤغا قعلعص 
زعراظةتنع يعغعؤئلعشقا بذيرذغان ياكع مئؤة دةرعخعدعكع مئؤعنع سوؤغا قعلعص 
ظذنع صذتذؤئلعشقا بذيرذغان ؤة سوؤغا قعلعنغان ظادةم شذنداق قعلغان بولسا، 

بذ هالدا ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن بذ توغرا سوؤغات هئسابلعنعدذ.
ظعككع ظادةمنعث بعر ظادةمضة بعر قورع سوؤغات قعلعشع توغرا بولعدذ. 
حعضرعسع  ـ  حةك  قعلعشع  سوؤغا  ظادةمنعث  ظعككع  قورذنع  بعر  حىنكع 
هأكمعدة  نةرسعلةرنعث  بولغان  ظورتاق  بعلةن  نةرسة  باشقا  ؤة  ظايرعلمعغان 
ظةمةستذر. ظةمما بعر ظادةمنعث ظعككعنحع بعر ظادةمضة بذغداينعث ظعحعدعكع 
ظذننع، كىنجذتنعث ظعحعدعكع ياغنع ؤة سىتنعث ظعحعدعكع قايماقنع سوؤغا 
حعضرعسع  ـ  حةك  نةرسة  قعلعنغان  سوؤغا  حىنكع  ظةمةس.  توغرا  قعلعشع 
ظايرعلمعغان ؤة باشقا نةرسة بعلةن ظورتاق بولغان نةرسعلةرنعث هأكمعدعدذر. 
يةرلعرعدعن  تذرذؤاتقان  كئيعن  قعلعنغاندعن  سوؤغا  نةرسعلةر  مةزكذر  ظةضةر 
توغرا  بذ  بذ هالدا  تاصشذرذلسا،  ظادةمضة  قعلعنغان  ظئلعنعص سوؤغا  ظايرعص 
ظذن  ظذنعثدعكع  تارتعلعص  بذغداي  مةسعلةن:  هئسابلعنعدذ.  سوؤغات  بعر 
حعقعرعلعص سوؤغا قعلعنغان ظادةمضة تاصشذرذلسا، بذ هالدا بذ توغرا سوؤغات 

هئسابلعنعدذ.)1(

باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعغا قعلعنغان سوؤغا ـ ساالمنعث 
بايانع

باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعغا ظعضعدارحعلعق قعلعدعغان بعر ظادةمنعث، 
قعلعش  بولسا( سوؤغا  نةرسة  بعر  ظذ مةلذم  نةرسعنع )ظةضةر  بعر  بالعغا  ظذ 

))(  »رةددذلمذهتار«، 4 ـ توم، ))5 ـ بةت.
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مةن  قعلدعم،  نةرسعنع ساثا سوؤغا  بذ  ظارعسعدا )مةن  ظعككعسعنعث  ظعشع 
بعلةنال  صىتىشىش  ظارقعلعق(  سأز  ظوخشاش  دئضةنضة  قعلدعم،  قوبذل  ظذنع 
تاماملعنعدذ. بذ سوؤغا ـ ساالم، ظذ نةرسة مةيلع شذ ظادةمنعث قولعدا بولسذن 
مةيلع باشقا بعرسعضة ظامانةت قويذص قويذلغان بولسذن مةيلع باشقا بعرسع 
تامامالنغان  توغرا شةكعلدة  بولسذن  كةتكةن  ظئلعص حعقعص  ظأتنعضة سوراص 
بولعدذ. حىنكع مةزكذر سوؤغاتنع ظذنعثغا ظعضعدارحعلعق قعلعدعغان ظادةمنعث 
تاصشذرذص  ظأزع  بالعنعث  كعحعك  خذددع  ظذنع  ظئلعشع  تاصشذرذص  قولعغا 
قعلعنغان  بالعغا  كعحعك  يةتمعضةن  باالغةتكة  ظةضةر  ظوخشاشتذر.  ظالغعنعغا 
سوؤغات يات ظادةم تةرعصعدعن قعلعنغان بولسا، بذ هالدا بذ سوؤغا ظعشع تاكع 
كعحعك بالعغا ظعضعدارحعلعق قعلعدعغان ظادةم ظذ سوؤغعنع قولعغا تاصشذرذص 

ظالمعغذحة تامامالنغان بولمايدذ.
هوقذقعغا  تاصشذرؤئلعش  نةرسعنع  قعلعنغان  سوؤغا  بالعغا  كعحعك  بعر 
ظعضة كعشعلةر بولسا، دادا، ظذنعثدعن قالسا ظذنعث ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا 
دادعنعث  قالسا حوث  ظذنعثدعن  دادا،  قالسا حوث  ظذنعثدعن  ظادةم،  تالالنغان 
ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا تالالنغان ظادةم، ظذنعثدعن قالسا قازع، ظذنعثدعن 
مةزكذر  ظادةملةردذر.  تالالنغان  ظورذنالشقا  ؤةسعيةتلعرنع  قازعنعث  قالسا 
ظادةملةرنعث بعرةرسع بار تذرذص مةيلع كعحعك باال قول ظاستعدا يذغعنعؤاتقان 
ياكع  تاغعسعغا  ياكع  قئرعندعشعغا  بالعنعث  كعحعك  مةيلع  بولسذن  ظادةم 
ظانعسعغا ظوخشاش بالعنعث ظارعسعدا ظذرذغ ـ تذغقانحعلعق مذناسعؤعتع بار 
بالعغا  كعحعك  ظادةمنعث  هئحبعر  باشقا  ظادةملةردعن  مةزكذر  بولسذن  ظادةم 
قعلعنغان سوؤغعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشع توغرا ظةمةس. ظةضةر مةزكذر 
ظادةملةرنعث بعرةرسع يعراقراق يةرضة كئتعص قالغان بولسا، بذ هالدا كعحعك 
بالعغا سوؤغا قعلعنغان نةرسعنع تاصشذرؤئلعش هوقذقع ظذنعث ظارقعسعدعكع 
تاصشذرذص  سوؤغعنع  قعلعنغان  بالعغا  كعحعك  حىنكع  يأتكعلعدذ.  ظادةمضة 
ظئلعش ظىحىن يعراق يةرضة كةتكةن ظادةمنع ساقالص ظولتذرذش، كعحعك بالعغا 
شذنعث  بولعدذ.  سةؤةبحع  قويذشقا  كةتكىزىص  قولدعن  ظعشنع  بعر  صايدعلعق 
ظىحىن سوؤغعنع تاصشذرذص ظئلعش هوقذقع خذددع كعحعك بالعنعث نعكاهعنع 
ظادةمضة  ظارقعسعدعكع  ظادةمنعث  ظذ  ظوخشاش  هوقذقعغا  قويذش  قعلعص 

يأتكعلعدذ.
ظةضةر كعحعك بالعغا قعلعنغان سوؤغعنع بالعنعث دادعسع بار تذرذص ظذ باال 
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قول ظاستعدا تذرذؤاتقان ظادةم تاصشذرذص ظالسا، بذنعث هأكمع قانداق بولعدذ؟ 
دئضةن مةسعلة هةققعدة مذنداق ظعككع خعل جاؤاب بار:

بعرعنحعسع: ظذنداق قعلعش توغرا ظةمةس. ظعككعنحعسع: ظذنداق قعلعش 
توغرعدذر. ظعككعنحع جاؤاب توغرا دةص قارالغان جاؤابتذر. مةسعلةن: باالغةتكة 
يةتمعضةن كعحعك بعر قعزغا سوؤغا قعلعنغان نةرسعنع ظذ قعزنعث دادعسع بار 
باالغةتكة  حىنكع  توغرعدذر.  ظئلعشع  تاصشذرذص  ظئرعنعث  قعزنعث  ظذ  تذرذص 
يةتمعضةن كعحعك بعر قعز بعلةن توي قعلغان ظادةمنعث، توي قعلعص ظذ قعزنع 
ظأيضة يأتكةص ظئلعص كئلعص بولغاندعن كئيعن ظذ قعزغا قعلعنغان سوؤغعنع 
يأتكةص  ظأيضة  قعزنع  ظذ  قعلعص  توي  ظةمما  بار.  هوقذقع  ظئلعش  تاصشذرذص 
ظئلعص كئلعشتعن بذرذن ؤة قعز باالغةتكة يئتعص بولغاندعن كئيعن ظذ قعزنعث 

ظئرعنعث ظذنعثغا قعلعنغان سوؤغعنع تاصشذرذص ظئلعش هوقذقع يوق.
ظةضةر مةزكذر كعشعلةر يوق بولغان هالعتعدة بعر ظانعنعث تةربعيةسعدعكع 
كعحعك بالعسعغا ظأزع قعلغان ياكع باشقعالر تةرعصعدعن قعلعنغان سوؤغعنع 

بالعنعث نامعدعن تاصشذرذص ظئلعش هوقذقع بار.
قوبذل  سوؤغعنع  قعلعنغان  ظأزعضة  بالعنعث  كعحعك  يةتمعضةن  باالغةتكة 
قعلماي رةد قعلعش هوقذقعمذ بار. ظةمما كعحعك بالعغا قعلعنغان سوؤغعنع، 
ظذنعثغا قعلعنغان سوؤغعنع تاصشذرؤئلعش هوقذقعغا ظعضة كعشعلةرنعث قوبذل 
كعحعك  سوؤغعنع،  ظذ  شذثا  ظئلعنمايدذ.  ظئتعبارغا  قعلعؤئتعشع  رةد  قعلماي 
قوبذل  كعشعلةر  ظعضة  هوقذقعغا  تاصشذرؤئلعش  سوؤغعنع  قعلعنغان  بالعغا 
قعلعشع  قوبذل  بالعنعث  كعحعك  كئيعنمذ  بولغاندعن  قعلعؤئتعص  رةد  قعلماي 

توغرعدذر.
كعحعك بالعغا سوؤغا قعلعنغان نةرسعلةردعن ظذ بالعنعث ظاتا ـ ظانعلعرع 
بعلةن  ظانعسع  ـ  ظاتا  بالعغا  كعحعك  ظادةم  بعر  مةسعلةن:  بولعدذ.  يئسعمذ 
بعللة يئسذن، دةص مئؤة سوؤغا قعلغان بولسا، بالعنعث ظاتا ـ ظانعسعنعث بذ 
مئؤعلةردعن يئيعشع توغرا بولعدذ. مئؤعلةرنعث كعحعك بالعغا سوؤغا قعلعنعشع 
سوؤغا قعلعنغان نةرسعنعث ظاددعي بولغانلعقع ظىحىندذر. بذ سوؤغا قعلعنغان 
قعلعنغان  سوؤغا  ظاساسةن  شذنعثغا  بعلعنعدذ.  قاراص  ظةهؤالعغا  نةرسعنعث 
بولذشعنعث  نةرسة  باشقا  بعلةن  بولذشع  نةرسة  يئيعلعدعغان  نةرسعنعث، 

ظارعسعدا هئحقانداق صةرق يوقتذر. 
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ظذ  قالسا،  حىشىص  ظئهتعياجع  نةرسعلعرعضة  بالعسعنعث  دادا  بعر  ظةضةر 
دادعنعث بالعسعنعث نةرسعلعرعدعن ظذ نةرسعلةرنعث بةدعلعنع بةرمةستعن يةص 

ـ ظعحعشع ؤة ظعشلعتعشع توغرعدذر. 
كعشعلةر خةتنة قعلعنغان بالعنعث ظالدعدا سوؤغاـ  ساالمالر قويغان بولسا، 
سوؤغا ظئلعص كةلضةن ظادةم بذ نةرسة مةيلع كعحعك بالعغا تةؤة دئسذن مةيلع 
كعحةكلعرعضة  ـ  كعيعم  بالعنعث  كعحعك  ظعحعدة  بذالرنعث  دئمعسذن  ظذنداق 
ظوخشاش كعحعك بالعغا ظذيغذن كئلعدعغان نةرسة بولسا، ظذ نةرسة كعحعك 
نةرسة  ظذنداق  ظعحعدة  نةرسعلةرنعث  قعلعنغان  سوؤغا  بولعدذ.  تةؤة  بالعغا 
بولمعسا، ظةضةر سوؤغا ظئلعص كعرضةن ظادةم دادعنعث ظذرذغ ـ تذغقانلعرع ياكع 
ظئلعص  سوؤغا  ظةضةر  بولعدذ.  تةؤة  دادعغا  سوؤغا  بولسا،  تونذشلعرع  ظذنعث 
بولسا،  ظذنعث تونذشلعرع  ياكع  تذغقانلعرع  ـ  ظذرذغ  ظانعنعث  ظادةم  كعرضةن 

سوؤغا ظانعغا تةؤة بولعدذ.
بعر دادا بالعسعغا كعيعم ـ كعحةك بةرضةن، بعر مذددةت ظأتكةندعن كئيعن 
ظذ كعيعم ـ كعحةكنع باشقا بعرسعضة بةرمةكحع بولغان بولسا، دادا كعيعم ـ 
كعحةكنع ظذ بالعغا بةرضةن ؤاقتعدا ظذ كعيعمنع ظذنعثغا ظأتنة هئسابعدا بئرعص 
بالعدعن  ظذ  ـ كعحةكنع  ظذ كعيعم  دادعنعث  بولسا،  دئمعضةن  تذرذدعغانلعقعنع 
ظئلعص باشقا بعرسعضة بئرعش هةققع يوق. بعر دادعنعث، بالعلعرع ظعحعدعن 
بةزعلعرعنع بةزعلعرعضة قارعغاندا ظارتذق ؤة ياخشع كأرىش ضذناه ظةمةستذر. 
حىنكع ياخشع كأرىش دعلنعث ظعشعدذر. ظعنسان ظأزعنعث دعلعغا هأكىمرانلعق 
قعاللمايدذ. دعلغا هأكىمرانلعق قعلعش اهلل تاظاالنعث ظعشعدذر. بذ هةقتة اهلل 
تاظاال مذنداق دئدع: »بعلعثالركع، اهلل كعشع بعلةن ظذنعث قةلبع ظارعسعدا 
توسالغذ بوالاليدذ )يةنع كعشعنعث دعلعنع ظعضعسعنعث خاهعشع بويعحة ظةمةس، 
بةلكع ظأز خاهعشع بويعحة تةسةررذص قعلعدذ(. )قعيامةت كىنع( سعلةر اهلل 
بالعلعرعغا  باشقا  ظةضةر  يةنة  شذنعثدةك  يعغعلعسعلةر)1(»  دةرضاهعغا  نعث 
زعيان يةتكىزىشنع مةقسةت قعلمعغان بولسا، بالعلعرعنعث بةزعسعضة ظارتذق 
بعر  ظارتذق  بعرةرسعضة  بالعلعرعنعث  ظةضةر  توغرعدذر.  بئرعشمذ  نةرسة  بعر 
هالدا  بذ  قعلعنسا،  مةقسةت  يةتكىزىش  زعيان  باشقعسعغا  بئرعشتعن  نةرسة 
بئرعلعدعغان نةرسة بالعالر مةيلع قعز بولسذن مةيلع ظوغذل بولسذن ظذالرغا 
بذ  ظةمةس.  توغرا  بئرعش  ظارتذق  بعرةرسعضة  ظذالرنعث  بئرعلعدذ.  ظوخشاش 

))(  سىرة ظةنفال 24 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
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ظعمام ظةبذيىسىف )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث كأز قارعشعدذر. 
بذ هةقتة صةتعؤا ظعمام ظةبذيىسىفنعث بذ قارعشع بويعحة بئرعلعدذ. حىنكع بعز 
يذقعرعدا نوظمان ظعبنع بةشعرنعث مذنداق دئضةنلعكعنع بايان قعلعص ظأتتذق: 
ظذنعث دادعسع )يةنع نوظماننعث دادعسع( ظذنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
قئشعغا ظئلعص كئلعص: مةن بذ ظوغلذمغا مئنعث بعر خعزمةتكارعمنع سةدعقة 
بالعلعرعثنعث  »سةن  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دئدع.  بةردعم،  قعلعص 
هةممعسعضة مذشذنعثغا ظوخشاش خعزمةتكار بةردعثمذ؟« دئدع. ظذ: ياق، 

دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظذنع قايتذرعؤةتكعن« دئدع. 
يةنة بعر رعؤايةتتة: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »بالعلعرعثنعث هةممعسعضة 
ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دئدع.  ياق،  ظذ:  دئؤعدع.  قعلدعثمذ«  مذشذنداق 

»اهلل دعن قورقذثالر، بالعلعرعثالرنعث ظارعسعدا ظادعل بولذثالر« دئدع.)1(
سوؤغا  بالعسعغا  هةممعسعنع  مىلكعنعث  ـ  مال  ؤاقتعدا  ساق  ظادةم  بعر 
ظذنداق  ظادةم  ظذ  لئكعن  بولعدذ.  توغرا  ظعشع  بذ  قعلغان  ظذنعث  قعلعؤةتسة، 

قعلعش بعلةن ضذناهكار بولعدذ.)2(
ظذ  ظاندعن  قعلغان،  سوؤغا  قورذ  بعر  بالعسعغا  كعحعك  ظادةم  بعر  ظةضةر 
ظئلعنغان  بولسا، سئتعص  ظالغان  قورذ  باشقا  صذلععغا  ظذنعث  قورذنع سئتعص 

ظعككعنحع قورذ ظذ بالعغا تةؤة بولعدذ.

سوؤغا قعلعش ؤة صارا بئرعشنعث بايانع

ظذنع  بولسا،  قعلعنغان  مةقسعتعدة  بئرعش  صارا  ساالم  ـ  سوؤغا  ظةضةر 
قايتذرؤئتعش ؤة ظذنع ظئلعشتعن ساقلعنعش الزعم. حىنكع اهلل تاظاال مذنداق 
تذرذص  بعلعص  يةؤالماثالر،  ناهةق  ماللعرعنع  بعرعثالرنعث   - »بعر  دئدع: 
كعشعلةرنعث بعر قعسعم ماللعرعنع زذلذم بعلةن يةؤئلعش ظىحىن هاكعمالرغا 
صارا بةرمةثالر))(» بذ هةقتة ظةبذهذمةيد ظةسساظعدعي )اهلل تاظاال ظذنعثدعن 
رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةزدع قةبعلعسعدعن 

))(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)2(  >ظةددذررذلمذختار<، 4 ـ توم، 3)5 ـ بةت.

)3(  سىرة بةقةر 88) ـ ظايةت. 
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ظعبنع لذتبعية دةيدعغان بعر كعشعنع زاكات يعغعشقا تةيعنلعدع. ظذ كعشع زاكات 
يعغعشتعن قايتعص كئلعص: مانا ماؤذ يعغعلغان زاكات بولسا سعلةرنعث ؤة ماؤذ 
)مذنبةرضة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  دئدع.  قعلعنغعنع،  هةدعية  ماثا  بولسا 
حعقعص( اهلل غا هةمدذسانا ظئيتتع. ظاندعن: »)مةقسةتكة كةلسةك، مةن اهلل 
مئنع ظعضة قعلغان ظعشالردعن بعرةر ظعشقا سعلةردعن بعرعثالرنع باشقذرغذحع 
هةدعية،  قعلعنغان  ماثا  بذ  ؤة  سعلةرنعث  ماؤذ  كئلعص:  ظذ  ظاندعن  قعلسام، 
دةيدذ(، ظةضةر ظذنعثغا هةدعية قعلعنعدعغعنع راست بولسا، ظاتعسعنعث ياكع 
نامع  نعث  اهلل  كئلةمدعكعن؟  هةدعية  باقسذن،  ظولتذرذص  ظأيعدة  ظانعسعنعث 
ناهةق  نةرسعنع  بعرةر  باشقعالردعن  بعرعثالر  سعلةردعن  قةسةمكع،  بعلةن 
كأتىرضةن  مأرعسعدة  نةرسعلةرنع  ظذ  قعيامةتتة  ظالسا  ظةضةر  ظئلعؤالمعسذن، 
بولسا  تأضة  نةرسة(  ظئلعؤئلعنغان  )ناهةق  ظةضةر  ظذحرعشعدذ.  غا  اهلل  هالدا 
ظةضةر  هالةتتة،  بولسا مأرىضةن  كاال  ظةضةر  هالةتتة،  ظاؤاز حعقارغان  قاتتعق 
صةيغةمبةر  ظاندعن  دئدع.  ظذحرعشعدذ«   هالةتتة  مةرعؤاتقان  بولسا  قوي 
ظةلةيهعسساالم ظعككع قولعنع دذظاغا كأتىرىص »ظع اهلل! يةتكىزدىممذ؟» دةص 
ظاقلعقع  قولتذقعنعث  ظذنعث  دذظاغا قول كأتةرضةندة  تةكرارلعدع.  قئتعم  ظىح 

كأرىنىص تذراتتع.)1(
ظعبنع سةظد بذ هةقتة صذرات ظعبنع مذسلعمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت 
قعلعدذ: ظأمةر ظعبنع ظابدذلظةزعزنعث ظالما يعضعسع كئلعص قالغان ظعدع، ظذ 
ظالغذدةك  سئتعص  ظذنع  ظأيعدة  دئسة،  يةي  ظئلعص  سئتعص  ظالما  )بازاردعن( 
بعرةر نةرسعمذ تاصالمعدع. بعز )بعر يةرضة بارماقحع بولذص( ظذالغلعرعمعزغا 
راهعبنعث  كئلعؤاتقان  كأتىرىص  ظالما  صةتنذستا  بعر  ظذنعثغا  مئنعشتذق. 
ظالمعالردعن  صةتنذستعكع  ظابدذلظةزعز  ظعبنع  ظأمةر  ظذحرعدع.  خعزمةتكارع 
مةن  قويدع.  قويذص  صةتنذسقا  تةكرار  ظاندعن  صذرعدع،  ظئلعص  قولعغا  بعرنع 
ظذنعثغا )ظذ ظالمعنع ظئلعص يئسةث بولمامدذ؟( دئضةندةك بعر ضةصنع قعلدعم. 
ظأمةر ظعبنع ظابدذلظةزعز: »ظذنداق قعلعشقا هئحبعر ظئهتعياجعم يوق« دئدع. 
مةن: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم، ظةبذبةكرع ؤة ظأمةر قاتارلعقالرمذ سوؤغا 
ـ ساالمالرنع قوبذل قعلمامتع؟« دئدعم. ظذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
ظذ  ظةمما  ـ ساالمدذر،  هةقعقعي سوؤغا  ـ ساالمالر  قعلعنغان سوؤغا  زامانعدا 
بىضىن صارعدذر« دئدع. يةنة بعر رعؤايةتتة ظذ: »سوؤغا ـ ساالمالر ظذالر ظىحىن 

))(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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هئسابلعنعدذ«  صارا  ظىحىن  ظةمةلدارالر  كئيعنكع  ظذالردعن  ساالم،  ـ  سوؤغا 
دئدع.

ظالغذحع  ؤة  ظئلعنغان  بئرعلمةي  نةرسة  بعر  بةدعلعضة  بولسا،  صارا 
ظةيعبلعنعدعغان بعر نةرسعدذر. ظعبنع ظةلظةرةبعي مذنداق دئدع: »صارا بولسا، 
تةلةص  ياردةم  ظادةمدعن  ظذ  ظىحىن  ظعش  بعر  ظةمةس  توغرا  ظادةمضة  يىزلىك 

قعلعش يىزعدعن بةرضةن بعر نةرسعدذر.«

ظعمام تعرمعزعي ظابدذلاله ظعبنع ظةمرعدعن رعؤايةت قعلغان بعر هةدعستة 
مذنداق بايان قعلعندع: »صارا ظالغذحعغا، صارا بةرضىحعضة ؤة ظعككعسعنعث 
ظارعسعدا ؤاسعتة بولغذحعغا لةنةت ظوقذلدع«. بعر ظادةمضة بعر نةرسة سوؤغا 
ـ ساالم قعلغان ظادةم ياكع ظذ نةرسة سوؤغا قعلعنغان ظادةمنعث دوستلعقعنع 
قعلعنغان  ـ مىلكعنع )يةنع سوؤغا  ياكع ظذنعث مال  ياردعمعنع  ياكع ظذنعث 
بعر  قعلعدذ.  مةقسةت  قعلعشعنع(  سوؤغا  نةرسة  بعر  ظذنعثغا  ظادةمنعثمذ 
باشقا  بئرعش  ساالم  ـ  سوؤغا  قعلعص  مةقسةت  دوستلعقعنع  ظذنعث  ظادةمضة 
ياخشعدذر.  قارعغاندا  بةرضةنضة  ساالم  ـ  سوؤغا  تذتذص  كأزدة  مةقسةتلةرنع 
قعلعنغان  ـ مىلكعنع )يةنع سوؤغا  ظادةمنعث مال  بئرعلضةن  ـ ساالم  سوؤغا 
ظادةمنعثمذ ظذنعثغا بعر نةرسة سوؤغا قعلعشعنع( مةقسةت قعلعص بعر نةرسة 
سوؤغا قعلعشمذ توغرعدذر. حىنكع بعر ظادةمضة ظذنعثمذ بعر نةرسة سوؤغا 
قعلعشع ظىحىن سوؤغا بئرعش ظعككعسعنعث بعر ـ بعرعضة ياخشع نعيةت بعلةن 
سوؤغا ـ ساالم بئرعشعش ظعشعنعث ظارتعشعغا سةؤةب بولذشع مذمكعن. ظةضةر 
ظذنداق  بولسا،  قعلعنعشقا مىهتاج  ظأزعضة سوؤغا  نةرسعنعث  بعر  ظادةم  بعر 
ظادةمضة بعر نةرسة سوؤغا قعلعش مذستةهةصتذر. بذ، ظةضةر ظذ ظادةمضة بعر 
بولسا،  قالمايدعغان  تارتعص  قعيعنحعلعق  كعشع  قعلعدعغان  سوؤغا  نةرسة 
ظةهؤال شذنداق بولعدذ. ظةضةر قعيعنحعلعق تارتعص قالعدعغان بولسا، بذ هالدا 
ظذ كعشعنعث بعر نةرسة سوؤغا قعلعشع مةكرذهتذر. ظةمما بعر ظادةمضة ظذنعث 
ياردعمعنع تةلةص قعلعص بعر نةرسة سوؤغا قعلعشقا كةلسةك، ظةضةر ظذ ظادةمنعث 
ظادةمضة  بذ هالدا ظذ  بولسا،  بعر ظعش  يامان  قعلعنغان ظعش  تةلةص  ياردعمع 
بعر نةرسة سوؤغا قعلعش هاالل ظةمةس. بذ، صارا بئرعش هئسابلعنعدذ. ظةضةر 
ظذ ظعش قعلسا ساؤاب بولعدعغان بعر ظعش بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةمضة بعر 
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نةرسة سوؤغا قعلعش مذستةهةصتذر. ظةضةر ظذ ظعش قعلسا خاتا بولمايدعغان 
بعر ظعش بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةمضة بعر نةرسة سوؤغا قعلعش توغرعدذر. بذ، 
ظةضةر سوؤغات بئرعلضةن ظادةم هاكعمغا ظوخشاش ظةمةلدار بولمعسا، ظةهؤال 
شذنداق بولعدذ. زذلذمنع توسذص قعلعش ياكع ظأز هةققعضة ظئرعشعش ظىحىن 
بعر ظادةمدعن ياردةم تةلةص قعلعص ظذنعثغا سوؤغا ـ ساالم بئرعش توغرعدذر. 
لئكعن بذ هالدا ظذ ظادةمنعث سوؤغاـ  ساالمالرنع ظالماسلعقع تئخعمذ ياخشعدذر. 
بذ، ظةضةر سوؤغات بئرعلضةن ظادةم ظةمةلدار بولمعسا، ظةهؤال شذنداق بولعدذ. 
ـ ساالمالرنع  ظادةمنعث سوؤغا  ظذ  بذ هالدا  بولسا،  ظةمةلدار  ظادةم  ظذ  ظةضةر 
ظئلعشع هارامدذر. بذ هةقتة هةدعستة مذنداق بايان قعلعندع: »ظةمةلدارغا 
خعيانةت  مالالردعن(  حىشكةن  )ظولجعغا  خذددع  ساالمالر  ـ  سوؤغا  قعلعنغان 

قعلعص ظئلعؤئلعنغان مال ـ مىلىككة ظوخشاشتذر)1(»)2(                

سوؤغا ـ ساالمنع قايتذرؤئلعشنعث بايانع

بعر ظادةمضة قعلغان سوؤغاـ  ساالمنع قايتذرؤئلعش هارامغا يئقعن مةكرذه 
بولسعمذ، لئكعن ظذنع قايتذرؤئلعشتعن حةكلةيدعغان بعرةر ظامعل بولمعسا، 
ظذنع سوؤغا قعلعنغان ظادةم قولعغا ظئلعص بولغاندعن كئيعن قايتذرؤئلعشمذ 
توغرعدذر. بعر ظادةمضة قعلعنغان سوؤغا ـ ساالمنع قايتذرؤئلعشنعث هارامغا 
يئقعن مةكرذه بولعدعغانلعقعنعث دةلعل ـ صاكعتع تأؤةندعكع هةدعستذر: ظبعنع 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  بولسذن!(  رازع  ظذالردعن  تاظاال  )اهلل  ظابباس 
ياندذرذص  سوؤغعسعنع  »بةرضةن  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق 
ظئلعؤالعدعغان كعشع قذسذص ظأز قذسذقعنع يئضةن ظعتقا ظوخشايدذ.«)))((     

بولسا  ظامعلالر  حةكلةيدعغان  قايتذرؤئلعشنع  سوؤغعنع  قعلعنغان   
تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر: 

مةسعلةن:  كأصىيعش.  يىزبةرضةن  ظأزعدة  نةرسعنعث  قعلعنغان  سوؤغا  ـ   1
سوؤغا قعلعنغان يةرضة ظأي سئلعش ياكع دةرةخ تعكعش ظذ يةرنع سوؤغا قعلغان 
نةرسعنعث  قعلعنغان  سوؤغا  ظةمما  حةكلةيدذ.  قايتذرؤئلعشعدعن  ظادةمنعث 

))( بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد ؤة تةبرانعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
)2(  »فةتهذلبارع«، 5 ـ توم، )22 ـ بةت.

)3(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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يةنة  شذنعثدةك  حةكلعمةيدذ.  قايتذرؤئلعشتعن  ظذنع  ظارتعشع،  باهاسعنعث 
سوؤغا قعلعنغان نةرسة ظةضةر هايؤان بولسا، ظذنعث سةمعرعص قئلعشعمذ، كعيعم 
ـ كعحةك بولسا بذيذلعشعمذ، ظةضةر ظذزذن بعر نةرسة بولسا قعسقعراص قئلعشعمذ، 
كعحعك بولسا، يذغذناص قئلعشعمذ سوؤغا قعلعنغان نةرسعنع قايتذرؤئلعشتعن 
حةكلةيدذ. حىنكع مةزكذر ظعشالرنعث هةممعسع سوؤغا قعلعنغان نةرسعنعث 
ظأزعدة يىزبةرضةن ؤة ظذنعثدعن ظاجرعمايدعغان بعر قوشذمحعدذر. ظةمما سوؤغا 
قعلعنغان نةرسعدعن ظاجراص تذرذدعغان كأصىيعش بولسا، بذ هالدا ظذ كأصىيعش 
سوؤغا  مةسعلةن:  حةكلعمةيدذ.  قايتذرؤئلعشنع  نةرسعنع  قعلعنغان  سوؤغا 
قعلعنغان نةرسة قوي بولذص ظذ قوي توغقان بولسا ياكع دةرةخ بولذص مئؤة 
ظذنع  بئرعشع  مئؤة  دةرةخنعث  ؤة  توغذشع  قوينعث  هالدا  بذ  بولسا،  بةرضةن 
نةرسعدة  ظذ  قعلعنغان  سوؤغا  )حىنكع  قويمايدذ.  حةكلةص  قايتذرؤئلعشتعن 

يىزبةرضةن كأصىيعش ظذنعثدعن ظاجراص تذرذدعغان كأصىيعشتذر(. 
2 ـ بعر نةرسة سوؤغا قعلعنغان ظادةم سوؤغا قعلعنغان نةرسعنع قولعغا 
تاصشذرذص ظئلعص بولغاندعن كئيعن ظعككع تةرةصنعث بعرعنعث ظألىص كئتعشع. 
نةرسعنع  قعلعنغان  سوؤغا  كةتسة،  ظألىص  بعرع  تةرةصنعث  ظعككع  ظةضةر 

قايتذرؤئلعش توغرا ظةمةس.
ظةضةر بعر نةرسة سوؤغا قعلغان كعشع، ظذ نةرسة سوؤغا قعلعنغان ظادةم ظذ 
نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن ظعلضعرع ظألىص كةتكةن ؤة ظذ كعشعنعث 
معراسخورع ظذ نةرسة سوؤغا قعلعنغان ظادةمضة: سةن ظذ نةرسعنع ظذ كعشع 
هايات ؤاقتعدا ظةمةس ظذ ظألىص كةتكةندعن كئيعن قولذثغا تاصشذرذص ظالدعث، 
دةص ؤة ظذ نةرسة سوؤغا قعلعنغان ظادةم: مةن ظذ نةرسعنع ظذ كعشع هايات 
ؤاقتعدا قولذمغا تاصشذرذص ظالدعم، دةص ظذ كعشعنعث معراسخورع بعلةن ظذ 
ظذ كعشعنعث معراسخورعنعث  نةرسة  ظذ  ؤة  قالغان  قعلعشعص  ظعختعالص  ظادةم 
قوبذل  سأزع  معراسخورعنعث  كعشعنعث  ظذ  هالدا  بذ  بولسا،  بولغان  قولعدا 

قعلعنعدذ. 
) ـ سوؤغا قعلعنغان نةرسعنعث بةدعلعدة بعر نةرسة ظئلعش. مةسعلةن: بعر 
نةرسة سوؤغا قعلعنغان كعشع ظذ نةرسعنع سوؤغا قعلغان ظادةمضة: سةن بذ 
نةرسعنع سةن ظئلعص كةلضةن سوؤغعنعث بةدعلعضة ظالغعن، دئضةن ؤة ظذ ظادةم 
ظذ نةرسعنع قولعغا ظالغان بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةم سوؤغا قعلغان نةرسعسعنع 
ظذ كعشعدعن قايتذرؤااللمايدذ. بةدعلع ظىحىن بعر نةرسة ظئلعص بولذنغان سوؤغا 
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ـ ساالمنع قايتذرؤااللماسلعق ظىحىن بةدعلع ظىحىن كةلضةن نةرسعنع سوؤغا 
ـ ساالم قعلغان ظادةم قولعغا تاصشذرذص ظئلعش، ظذ كعشع بةدعلع ظىحىن ظذ 
ظادةمضة بةرضةن نةرسعنع ظأز ظعضعدارحعلعقعدعن حعقعرؤئتعش ؤة ظذ نةرسة 

باشقعالرنعث ظذنعثغا شئرعكلعكع بولمعغان نةرسة بولذش شةرتتذر.
دادعنعث، ظذنعث باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعسعغا قعلعنغان سوؤغعنعث 
بةدعلع ظىحىن ظذ سوؤغعنع بةرضةن ظادةمضة كعحعك بالعنعث مال ـ مىلكعدعن 

بعر نةرسة بئرعشع توغرا بولمايدذ.
بعر مذسذلماننعث ظذنعثغا بعر نةرسة سوؤغا قعلغان خعرعستعيانغا ظذنعث 
سوؤغعسعنعث بةدعلع ظىحىن هاراق ياكع حوشقا بئرعشع توغرا ظةمةس. حىنكع 
مذسذلماننعث هاراققا ؤة حوشقعغا بولغان ظعضعدارحعلعقع توغرا بولغان بعر 

ظعضعدارحعلعق هئسابالنمايدذ.
شذنعثدةك يةنة بعر نةرسة سوؤغا قعلغان ظادةمضة ظذنعث سوؤغعسعنعث 
بةدعلع ظىحىن بئرعلضةن نةرسة، ظذ ظادةم سوؤغعغا ظئلعص كةلضةن نةرسعنعث 
ظادةمضة  قعلغان  نةرسة سوؤغا  بعر  ظةضةر  بولماسلعقع شةرتتذر.  قعسمع  بعر 
سوؤغعغا  ظادةم  ظذ  نةرسة  بئرعلضةن  ظىحىن  بةدعلع  سوؤغعسعنعث  ظذنعث 
خالعسا  ظادةم  قعلغان  سوؤغا  بولسا،  قعسمع  بعر  نةرسعنعث  كةلضةن  ظئلعص 
قالغانلعرعنعمذ قايتذرؤاالاليدذ. سوؤغا قعلعنغان بوغداينعث بةدعلع ظىحىن ظذ 
بذغداينعث ظذنعنع بئرعشكة بولعدذ. شذنعثدةك يةنة سوؤغا قعلعنغان كعيعم 
ـ كعحةكلةرنعث بةدعلع ظىحىن ظذ كعيعم ـ كعحةكلةرنعث بعر قعسمعنع بذياص 
بئرعشكعمذ ياكع سوؤغا قعلعنغان تالقاننعث بةدعلع ظىحىن ظذ تالقاننعث بعر 

قعسمعنع ياغ بعلةن ظارعالشتذرذص بئرعشكعمذ بولعدذ.  
4 ـ بعر نةرسة سوؤغا قعلعنغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنع باشقعالرغا سوؤغا 
قعلعؤةتكةنلعك سةؤةبع بعلةن بولسعمذ ظذنع قولعدعن حعقعرؤئتعشع. مةسعلةن: 
بعر نةرسة سوؤغا قعلعنغان ظادةم ظذ نةرسعنع ظعككعنحع بعر ظادةمضة سوؤغا 
قعلعؤةتكةن بولسا، ظذ نةرسعنع ظذ ظادةمضة سوؤغا قعلغان كعشع ظذ نةرسعنع 
ظذ ظادةمدعن قايتذرؤااللمايدذ. لئكعن ظذ نةرسعنع سوؤغا قعلعؤةتكةن ظذ ظادةم 
ظذ نةرسعنع ظعككعنحع ظادةمدعن قايتذرؤالغان بولسا، بذ هالدا ظذ كعشع ظذ 
قعلعنغان  بولعدذ. سوؤغا  قايتذرؤئلعش هوقذقع  ظادةمدعن  بعرعنحع  نةرسعنع 
ظذ  ظىحىن  قايتذرؤااللماسلعقع  نةرسعنع  كةتكةن  حعقعص  قولعدعن  ظادةمنعث 
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ظةضةر  شةرت.  كئتعشع  حعقعص  صىتىنلةي  قولعدعن  ظادةمنعث  ظذ  نةرسعنعث 
كةتمعضةن  حعقعص  صىتىنلةي  قولعدعن  ظادةمنعث  قعلعنغان  سوؤغا  نةرسة  ظذ 
بولسا، بذ هالدا ظذ نةرسعنع سوؤغا قعلغان كعشع ظذنع قولعغا قايتذرؤاالاليدذ. 
مةسعلةن: بعر ظادةمضة قوي سوؤغا قعلعنغان ؤة ظذ ظادةم ظذ قوينع ظألتىرىص 
ظذنع ضأشكة ظايالندذرغان بولسا، ظذ قوينعث ضأشكة ظايلعنعشع قوينع سوؤغا 
حىنكع سوؤغا  بواللمايدذ.  توسالغذ  قايتذرؤئلعشعغا  ظذنع  كعشعنعث  قعلغان 
قعلعنغان قوينعث ضأشكة ظايلعنعشع سوؤغا قعلعنغان نةرسعنعث صىتىنلةي ظذ 

ظادةمنعث قولعدعن حعقعص كةتكةنلعكع هئسابالنمايدذ.

5 ـ بعر نةرسة سوؤغا قعلعشقان ظعككع تةرةصنعث ظارعسعدا، ظذ نةرسعنع 
سوؤغا  بولعشعمذ  مذناسعؤةتنعث  خوتذنلذق  ـ  ظةر  ؤاقتعدا  قعلغان  سوؤغا 
قعلعنغان نةرسعنع قايتذرؤئلعشنع حةكلةيدذ. مةسعلةن: بعر ظادةم بعر ظايالغا 
بعر نةرسة سوؤغا قعلغان، ظاندعن ظذ ظايال بعلةن توي قعلغان بولسا، بذ هالدا 
ظذ ظادةم ظذ ظايالغا بذرذن سوؤغا قعلغان ظذ نةرسعنع قايتذرذص ظاالاليدذ. ظةضةر 
ظذ ظادةم نعكاهعدا بار بعر ظايالغا بعر نةرسة سوؤغا قعلغان بولسا، ظذ ظادةم 

كئيعن ظذ نةرسعنع ظذ ظايالدعن قايتذرذص ظااللمايدذ.

6ـ  بعر نةرسة سوؤغا قعلعشقان ظعككع تةرةصنعث ظارعسعدا بعرـ  بعرع بعلةن 
تذغقانحعلعقنعث  يئقعن  دةرعجعدعكع  بولمايدعغان  توغرا  تئضعشعش  ـ  ظئلعص 
مةسعلةن:  حةكلةيدذ.  قايتذرؤئلعشنع  نةرسعنع  قعلعنغان  سوؤغا  بولعشعمذ 
بعر ظادةم بعر تذغقعنعغا ياكع بعر يئرعم تذغقعنعغا )يةنع بعر تذغقعنعنعث 
بار  تذغقاندارحعلعقع  حىشمةيدعغان  نعكاه  ظارعسعدا  ظوخشاش  بالعلعرعغا( 
يةهذدعي  بار(  كئلعشعم  بعلةن  مذسذلمانالر  )ظارعسعدا  ظذ  مةيلع  بعرسعضة 
ياكع خعرعستعيان بولسذن مةيلع ظامانلعق تعلعضةن ظادةم بولسذن بعر نةرسة 
سوؤغا قعلغان بولسا، سوؤغا قعلغذحع ظذ ظادةمنعث سوؤغا قعلغان نةرسعسعنع 

قايتذرؤئلعشع توغرا ظةمةس. 

سوؤغا  نةرسة  بعر  ظادةمضة  بعر  يات  ؤة  قئرعندعشعغا  ظادةم  بعر  ظةضةر 
قعلغان ؤة ظذ ظعككعسع ظذ نةرسعنع ظارعلعرعدا بألىشىص قوللعرعغا تاصشذرذص 
ظئلعشقان بولسا، ظذ نةرسعنع سوؤغا قعلغان ظادةمنعث قئرعندعشعغا ظةمةس 
يات ظادةمضة تةقسعم بولغان قعسمعنع قايتذرؤئلعش هوقذقع بار. حىنكع ظذ 
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ظادةمنع ظذ نةرسعنع قايتذرؤئلعشتعن حةكلةيدعغان هئحقانداق سةؤةب يوق.
7 ـ سوؤغا قعلعنغان نةرسعنعث يوق بولذص كئتعشع ياكع ظذنع ظعشلعتعص 

تىضعتعؤئتعش ظذ نةرسعنع قايتذرؤئلعشتعن حةكلةيدذ. 
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، سوؤغا قعلعنغان 
قازعنعث  ياكع  بعلةن  رازعلعقع  تةرةصنعث  ظعككع  هةر  قايتذرؤئلعش  نةرسعنع 
هأكىمع بعلةن بولعدذ. ظةضةر قازع سوؤغا قعلعنغان نةرسعنع قايتذرؤئلعشقا 
قعلعنغان  سوؤغا  بعلةن  سةؤةبع  تئصعلغانلعقع  ظامعلنعث  بعرةر  توسالغذ 
ظذ  ظاندعن  قعلغان،  هأكىم  ظةمةسلعكعضة  توغرا  قايتذرؤئلعشنعث  نةرسعنع 
ظذ  ظادةم  قعلغان  سوؤغا  نةرسعنع  ظذ  هالدعمذ  بذ  بولسا،  يوقالغان  ظامعل 

نةرسعنع قايتذرؤاالاليدذ.)1(

سوؤغا ـ ساالمدا شةرت قويذشنعث بايانع

ظةضةر بعر ظادةمضة قعلعنغان سوؤغا ـ ساالم ظذنعث بةدعلعضة مذظةييةن بعر 
نةرسة بئرعش شةرتع بعلةن قعلعنغان بولسا، بذ باشلعنعشتا سوؤغا ـ ساالم 
سىصىتعدة باشالنغان، ظاياغلعشعشتا سوداـ  سئتعق سىصىتعدة ظاياغالشقان سوؤغا 
ـ ساالم بولعدذ. شذنعث ظىحىن بذ سوؤغاـ  ساالمدا هةر ظعككع تةرةص بعرـ  بعرعضة 
بئرعلمةكحع بولغان نةرسعنع شذ مةيداننعث ظأزعدة قولعغا تاصشذرذص ظئلعشع 
شةرتتذر. بذ باشلعنعشتا سوؤغا ـ ساالم سىصىتعدة باشالنغان، ظاياغلعشعشتا 
سودا ـ سئتعق سىصىتعدة ظاياغالشقان سوؤغا ـ ساالم بولغانلعقع ظىحىن ظعككع 
كأرىلضةن  ظةيعب  كأرىلسة،  ظةيعب  بعرعدة  ياكع  ظعككعسعدة  هةر  نةرسعنعث 
نةرسعنع  قولعغا حىشكةن  تةرةصنعث  ظعككع  هةر  بئرعلعدذ.  قايتذرذص  نةرسة 
كأرىش ظعختعيارلعقع بولعدذ ؤة سوؤغاـ  ساالم ظىحىن بئرعلضةن نةرسعضة ياكع 
ظذنعث بةدعلع ظىحىن بئرعلضةن نةرسعضة قوشنا بولذص ظولتذرغان ظادةم، ظذ 
نةرسعضة قوشنا بولذص ظولتذرغانلعق سىصىتع بعلةن ظةضةر ظذ نةرسعنع ظأزع 

ظئلعشنع خالعسا ظذنع ظاالاليدذ)2(.    
))(  »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 53 ـ بةت.

)2(  ظةضةر سودا ـ سئتعق ظأي ؤة يةرضة ظوخشاش نةرسعلةر ظىستعدة بولسا، ظذ نةرسعلةرضة قوشنا بولذص ظولتذرغان ظادةم ظذ 
نةرسعضة قوشنا بولذص ظولتذرغانلعق سىصىتع بعلةن خالعسا سئتعلغان ظذ نةرسعنع قايتذرذص ظأزع ظئلعش هوقذقعغا ظعضعدذر. 
بذ سودا ـ سئتعققا خاس بعر ظعشتذر. بةدعلعضة بعر نةرسة بئرعش شةرت قعلعنغان سوؤغا ـ ساالم باشلعنعشتا سوؤغا ـ ساالم 
سىصىتعدة باشالنغان، ظاياغلعشعشتا سودا ـ سئتعق سىصىتعدة ظاياغالشقان سوؤغا ـ ساالم بولغانلعقع ظىحىن مةيلع سوؤغا 
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بعر كعشع بعر ظادةمضة سوؤغا قعلعنغان قورذنعث ظىحتعن بعرعضة ياكع 
تأتتعن بعرعضة ظوخشاش ظذنعث مذظةييةن بعر قعسمعنع قايتذرذص بئرعش ياكع 
ظذ قورذنعث بةدعلع ظىحىن معقتارع نامةلذم بعر نةرسعنع بئرعش شةرتع بعلةن 
بعر قورذ سوؤغا قعلغان بولسا، ظذنعث بذ سوؤغعسع توغرا سوؤغا هئسابلعنعدذ. 
بعرعنحع ؤة ظعككعنحع سىرةتتة قويذلغان شةرت كىحضة ظعضة بولمايدذ. بعرعنحع 
سىرىتتة ظذنعث قويغان شةرتعنعث كىحكة ظعضة بولماسلعقعنعث سةؤةبع بولسا، 
سوؤغا قعلعنغان نةرسعنعث بعر قعسمعنع ظذنعث بةدعلع ظىحىن بئرعش توغرا 
بولمعغانلعقع ظىحىندذر. ظعككعنحع سىرىتتة ظذنعث قويغان شةرتعنعث كىحكة 
ظعضة بولماسلعقعنعث سةؤةبع بولسا، سوؤغا قعلعنغان نةرسعنعث بةدعلع ظىحىن 
بئرعلمةكحع بولغان نةرسعنعث معقتارع نامةلذم بولغانلعقع ظىحىندذر. )بةدةل 

ظىحىن نامةلذم بعر نةرسعنع بئرعش توغرا ظةمةس(.
ظةضةر ظةتة بولسا ياكع سةن ظألسةث، سةن ظىستعثدعكع قةرزدعن ظادا ـ 
جذدادذرسةن دئضةنضة ظوخشاش بعر ظادةمنع قةرزدعن ظادا ـ جذدا قعلعؤئتعش 
ظىحىن بعر ظعشنعث يىز بئرعشعنع شةرت قعلعش توغرا ظةمةس. هةم بذ شةرتمذ 
كىحكة ظعضة بولمايدذ. حىنكع ظذ شةرت ظةتة بولذشتعن ظعلضعرع ياكع قةرزدار 
ظألىص كئتعشتعن ظعلضعرع قةرز ظعضعسعنعث ظألىص كعتعش ظئهتعمالع بولغانلعقع 
ظىحىن خةتةر ظىستعدة تذرغان بعر شةرت هئسابلعنعدذ. شذنعثدةك يةنة بعر 
ظايال ظئرعضة: ظةضةر مةن مذشذ كئسعلعمدعن قوصالماي ظألىص كةتسةم، مئنعث 
تويلذقلعرعمنعث هةممعسع سئنعث بولسذن، دئضةنضة ظوخشاش )ظذ ظايالنعث، 
ظئرعضة تويلذقعنع بئرعشع ظىحىن ظأزعنعث ظألىص قئلعشعنع شةرت قعلعشمذ( 

توغرا ظةمةس. حىنكع بذمذ خةتةر ظىستعدة تذرغان بعر شةرت هئسابلعنعدذ.
بعر كعشع بعر ظادةمضة: بذ قورذ سةن ظألضةنضة قةدةر سئنعث بولسذن، سةن 
ظألضةندعن كئيعن ماثا قايتذرذص بئرعلسذن، دئضةنضة ظوخشاش بعر نةرسعنع 
شةرت قويذص ظعككعنحع بعر ظادةمضة ظذنعث صةقةت ظأمىر بويع ظعشلعتعؤئلعشع 
ظىحىن سوؤغا قعلغان بولسا، ظذ نةرسة دةسلةصتة سوؤغا قعلعنغان ظذ ظادةمضة 
ؤة ظذ ظادةم ظألضةندعن كئيعن ظذنعث معراسخورلعرعغا تةؤة بولعدذ. ظذ نةرسعنع 
سوؤغا قعلغان كعشعنعث: >سةن ظألضةندعن كئيعن ماثا قايتذرذص بئرعلسذن< 
دةص قويغان شةرتع ظةمةلدعن قالدذرعلعدذ. بعر ظادةمضة بعر نةرسعنع ظذ ظادةم 
قعلعنغان ظأيدةك ياكع يةردةك نةرسعضة قوشنا بولذص ظولتذرغان ظادةم بولسذن مةيلع ظذنعث بةدعلعضة بئرعلضةن ظأيدةك ياكع 
يةردةك نةرسعضة قوشنا بولذص ظولتذرغان ظادةم بولسذن، خالعسا ظذ نةرسعنع قايتذرذص ظأزع ظئلعش هوقذقعغا ظعضعدذر. ت.
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ظألضةنضة قةدةر ظعشلعتعؤئلعش ؤة ظألضةندعن كئيعن قايتذرذص ظئلعش شةرتع 
بعلةن سوؤغا قعلعش ظعسالم كئلعشتعن بذرذنقع دةؤرعدة كةث تارقالغان بعر 
ظعش ظعدع. )ظعسالم كةلضةندعن كئيعن بذ شةكعلدة قعلعنغان سوؤغا ـ ساالم 
بذرذنقعدةك داؤام قعلدع. لئكعن سوؤغا قعلعنغان ظادةم ظألضةندعن كئيعن ظذ 
ظادةمنعث  ظذ  نةرسة  ظذ  قالدذرذلذص  ظةمةلدعن  قايتذرؤئلعش شةرتع  نةرسعنع 
معراسخورلعرعغا تةؤة بولذشع يولغا قويذلدع(. بذ هةقتة جابعر )اهلل تاظاال 
)بعر  ظةلةيهعسساالم  دةيدذ: »صةيغةمبةر  مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن 
ظادةمضة( ظأمىر بويع ظعشلعتعؤئلعش ظىحىن سوؤغا قعلعنغان نةرسعنعث ظذ 

ظادةمضة تةؤة بولذص كئتعدعغانلعقعغا هأكىم قعلغان.«)1(    
يةنة بعر رعؤايةتتة زأهرعي ظةبذ سةلعمةدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
نةرسعنع  بعر  كعشع  بعر  »قانداق  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق 
ظادةمضة ظذ نةرسعنع ظأمىر بويع ظعشلعتعؤئلعش ظىحىن سوؤغا قعلغان  بعر 
كئتعدذ.  بولذص  تةؤة  ظةؤالدلعرعغا  ظذنعث  ؤة  ظادةمضة  ظذ  نةرسة  ظذ  بولسا، 
حىنكع ظذ نةرسة، سوؤغا قعلعص بئرعلضةن ظادةمنعث بولذص كئتعدذ. ظذ نةرسة، 
ظذنع سوؤغا قعلعص بةرضةن كعشعضة تةكرار قايتمايدذ. حىنكع ظذ كعشع )ظذ 
معراس  معراسخورلعرع(  ظذنعث  كئيعن  كةتكةندعن  ظألىص  ظادةم  ظذ  ظادةمضة 

قعلعص بألىشعؤئلعشقا بولعدعغان بعر نةرسة بةردع.«
بعر كعشعنعث بعر ظادةمضة بعر قورذ سوؤغا قعلعص: ظةضةر سةن مةندعن 
بذرذن ظألىص كةتسةث، بذ ماثا قايتذرذلعدذ. ظةضةر مةن سةندعن بورذن ظألىص 
كةتسةم، مئنعث بذ قورذيذم سئنعث بولسذن، دئضةنضة ظوخشاش بعر نةرسعنع 
قعلعشع توغرا  قعلعص تذرذص سوؤغا  ظألىص كئتعشعنع شةرت  بعرعنعث  ـ  بعر 
بذ  هئسابلعنعدذ.  شةرت  بعر  تذرغان  ظىستعدة  خةتةر  بذمذ  حىنكع  ظةمةس. 
شةكعلدة قعلعنغان سوؤغا ـ ساالمنعث توغرا بولماسلعقعنعث دةلعل ـ صاكعتع 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »بعرـ  بعرعنعث ظألىص كئتعشع شةرت قعلعنعص 
تةؤة  ظادةمضة  بةرضةن  ـ ساالمنع  ظذ سوؤغا  ـ ساالم  قعلعنغان سوؤغا  تذرذص 

بولعدذ« دئضةن سأزعدذر.)2(
بعر ظادةم ظايالعغا سوؤغاـ  ساالم سىصىتعدة )ظأي سايمانلعرعغا ظوخشاش( 
ظىحىن  بةدعلع  ساالمنعث  ـ  سوؤغا  مةيلع  ظايالمذ  ظذ  ظةؤةتكةن،  نةرسة  بعر 

))(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)2(  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد، ظةبذداؤذد ؤة نةساظعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 

سوۋغا - ساالمدا شەرت قويۇشنىڭ بايانىسوۋغا - ساالمدا شەرت قويۇشنىڭ بايانى



ظةؤةتكةنلعكعنع ظوحذقـ  ظاشكارا دئسذن مةيلع دئمعسذن ظذ ظادةمضة، ظذ ظادةم 
ظةؤةتكةن سوؤغا ـ ساالمنعث بةدعلع ظىحىن بعر نةرسة ظةؤةتكةن ظاندعن بعر 
مذددةت ظأتكةندعن كئيعن ظذ ظعككعسع بعر ـ بعرعدعن ظايرعلغان، ظةر ظايالغا 
سىصىتعدة  ظأتنة  ظةمةس  سىصىتعدة  ساالم  ـ  سوؤغا  نةرسعلعرعنع  ظةؤةتكةن 
قايتذرؤالماقحع  نةرسعلةرنع  ظذ  ظعحعص  قةسةم  قعلعص  داؤا  ظةؤةتكةنلعكعنع 
قايتذرؤالماقحع  نةرسعلعرعنع  ظةؤةتكةن  ظةرضة  ظأزعنعث  ظايالمذ  ؤة  بولغان 
نةرسعلعرعنع  ظأزلعرعنعث  ظعككعسعنعث  هةر  هالدا  بذ  بولسا،  بولغان 
نةرسعلعرع  ظةؤةتكةن  ظايالغا  ظةرنعث  حىنكع  بولعدذ.  توغرا  قايتذرؤئلعشع 
سوؤغا ـ ساالم هئسابالنمعسا، ظايالنعثمذ ظةرضة ظةؤةتكةن نةرسعلعرع سوؤغا 
ـ ساالمنعث بةدعلع هئسابالنمايدذ. ظايال ظةرضة ظةؤةتكةن نةرسعلةرنع ظةرنعث 
قعلغان سوؤغا ـ ساالمعنعث بةدعلع مةقسعتعدة ظةؤةتكةن. ظةمما ظةر ظأزعنعث 
ظايالغا ظةؤةتكةن نةرسعلعرعنعث )سوؤغا ـ ساالم ظةمةس( ظأتنة ظعكةنلعكعنع 
داؤا قعلعص ظذ نةرسعلةرنع قايتذرذص ظئلعؤالماقحع بولغاحقا، ظايالنعث ظةرضة 
نةرسة  ظةؤةتعلضةن  ظىحىن  بةدعلع  ساالمنعث  ـ  سوؤغا  نةرسعلعرع  ظةؤةتكةن 
قايتذرذص  نةرسعلعرعنع  ظأزعنعث  ظايالنعثمذ  ظىحىن  شذنعث  هئسابالنمايدذ. 

ظئلعؤئلعشع توغرعدذر.
ظةضةر ظعككع تةرةصنعث بعرع قارشع تةرةص ظةؤةتكةن نةرسعنع قةستةنلعك 
نةرسعنع  بئرعلضةن  ظأتنعضة  حىنكع  تألةيدذ.  ظذنع  قويسا،  يوقذتذص  بعلةن 
ظعضعسعنعث  قةرز  تألةيدذ.  ظذنع  ظادةم  قويغان  يوقذتذص  بعلةن  قةستةنلعك 
قةرزدارنعث ظىستعدعكع قةرز صذلنع ظذ قةرزدارنعث ظأزعضة سوؤغا قعلعؤئتعش 
ؤة ظذنع ظذ صذلدعن خاالس قعلعؤئتعش ظعشع قةرزدارنعث بذنع قوبذل قعلعشعغا 
قاراص تذرماستعن تاماملعنعدذ. حىنكع بذنداق قعلغانلعق ظذنعث ظىستعدعكع 

قةرز صذلدعن ظأتىؤاتقانلعق هئسابلعنعدذ.)1(

نةرسعنع ساقالص بئرعشكة قويذشنعث بايانع

نةرسعنع ساقالص بئرعشكة قويذشتعن بعر نةرسعنع ظعشةنحعلعك ظادةمنعث 
يئنعدا قويذص قويذش ياكع باشقا بعرسعنع ظوحذق ظاشكارا ياكع يذشذرذن سأز 
بعلةن ظأزعنعث مال ـ مىلكعدعن خةؤةر ظئلعشقا تةيعن قعلعش كأزدة تذتذلعدذ.

))(  »رةددذلمذهتار«، 4 ـ توم، )52 ـ بةت.
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ياكع  سأز  ظعضعسع  نةرسعنعث  ظىحىن  قويذش  بئرعشكة  ساقالص  نةرسعنع 
بئرةمسةن  نةرسةمنع ساقالص  بذ  مئنعث  تةرةصكة:  قارشع  ظارقعلعق  هةرعكةت 
دئيعشع ؤة قارشع تةرةصنعثمذ سأز ياكع هةرعكةت ظارقعلعق ظذنعثغا: ظأزعنعث 
بولغان  زأرىر  ظعصادعلعشع  قوشذلغانلعقعنع  بئرعشكة  ساقالص  نةرسعنع  ظذ 
بعر شةرتتذر. مةسعلةن: بعر كعشع كعيعم ـ كعحةكلعرعنع ظئلعص كئلعص بعر 
ظادةمنعث ظالدعدا قويغان ؤة ظذ ظادةم هئلعقع كعشع كعيعم ـ كعحعكعنع ظئلعص 
كئلعص قويغان ؤاقتعدا ظذنعثغا هئحقانداق ظئتعراز بعلدىرمةي تذرغان بولسا، 
مانا بذ كعيعم ـ كعحةكلةر ساقالص بئرعش ظىحىن ظذ ظادةمنعث ظالدعدا قويذص 
نةضة  ظذلذغذمنع  دةثحعضة: مةن  ظادةم  بعر  نةرسعلةر هئسابلعنعدذ.  قويذلغان 
ظعضعسع  ظذالغ  ؤة  دئضةن  باغلعغعن،  يةرضة  ظذ  دةثحع:  ؤة  دئضةن  باغاليمةن، 
بئرعش  دةثحعضة ساقالص  بذمذ ظذالغنع  بولسا،  باغلعغان  يةرضة  ظذلذغعنع شذ 

ظىحىن قويذص قويغانلعق هئسابلعنعدذ.
هةممة ظادةمضة مةلذم بولغعنعدةك >ظامانةت< دئضةن قةستةنلعك بولماي 
يىتىص كةتكةن ؤة شذنعث ظىحىن تألةش الزعم بولمايدعغان بارلعق نةرسعلةر 
ظىحىن ظومذمعي بعر ظعسعمدذر. شذنعث ظىحىن >ظامانةت< دئضةن سأز، ظأتنعضة 
يىتىص كئتعص  قولعدا  ظعجارعكةشنعث  قويذص  ظعجارعضة  يىتىص كئتعص،  ظئلعص 
ؤة بعرسعنعث ظعشلعتعشع ظىحىن ؤةسعيةت قعلعنعص ؤةسعيةت قعلعنغذحعنعث 
قولعدا يىتىص كئتعص تألةش الزعم بولمايدعغان هةممة نةرسعلةرنع ظأز ظعحعضة 
قويذص  ظىحىن  بئرعش  ساقالص  بعرسعضة  باشقا  نةرسعنع  بعر  ظةمما  ظالعدذ. 
قويذلغان مةسعلعضة كةلسةك بذ، نةرسعنعث ظعضعسعنعث قارشع تةرةصكة سأز 
دئيعشع،  بئرةمسةن  ساقالص  نةرسةمنع  بذ  مئنعث  ظارقعلعق:  هةرعكةت  ياكع 
قارشع تةرةصنعثمذ سأز ياكع هةرعكةت ظارقعلعق ظذنعثغا: ظأزعنعث ظذ نةرسعنع 
ساقالص بئرعشكة قوشذلغانلعقعنع ظعصادعلعشع ظارقعلعق تامامالنغان ظامانةت 
نةرسعنع ساقالص  بعر  ظامانةت هئسابلعنعدعغان  هئسابلعنعدذ. شذنعث ظىحىن 
بئرعشكة قويذش ظامانةت هئسابلعنعدعغان بعر نةرسعنع ظأتنعضة ظئلعص تذرذش 

ؤة ظعجارعضة قويذش ظعشلعرعغا ظوخشعشعص كةتمةيدذ.
نةرسعنعث  قويذلغان  قويذص  يئنعدا  باشقعالرنعث  ظىحىن  بئرعش  ساقالص 
هأكمعضة  نةرسعلةرنعث  قويذلغان  قويذص  ظامانةتكة  يةرلةردة  بةزع  هأكمع 
قويذلغان  يئنعدا  ظادةمنعث  بعر  ظىحىن  بئرعش  ساقالص  حىنكع  ظوخشعمايدذ. 
يةنة  نةرسعنع  ظذ  ظاندعن  ظعشلعتعص  قعلعص  خعيانةت  ظادةم  ظذ  نةرسعضة 
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كةتسة(  )يىتىص  نةرسعنع  ظذ  ظادةم  ظذ  هالدا  بذ  قويسا،  قويذص  ظورنعدا  ظأز 
دةص  ظامانةت  يئنعدعكع  ظادةم  بعر  ظةمما  قوتعلعدذ.  مةسظذلعيعتعدعن  تألةش 
ظاتعلعدعغان نةرسعلةرضة خعيانةت قعلعص ظعشلعتعص كئيعن ظذ نةرسعنع يةنة 
كةتكةن  يىتىص  )ظةضةر  نةرسعنع  ظذ  ظادةم  ظذ  قويسعمذ  قويذص  ظورنعدا  ظأز 

تةقدعردة( تألةشتعن قوتذاللمايدذ)1(.
باشقعالرغا ساقالص بئرعش ظىحىن بئرعلضةن نةرسعنعث، ساقالص بةرمةكحع 
بولذشع  نةرسة  بوالاليدعغان  قادعر  تذرذشقا  تذتذص  ظعلكعدة  ظادةم  بولغان 
ظذحذص  ظاسماندا  ياكع  قولنع  قاحقاق  ظادةم  بعر  ظىحىن  شذنعث  شةرتتذر. 
كئتعؤاتقان قذشنع ساقالص بئرعش ظىحىن بعرسعنعث يئنعدا قويغان بولسا، ظذ 
ظادةم ساقالص بئرعش ظىحىن قويذلغان ظذ نةرسعنع يوقعتعص قويذش بعلةن ظذنع 

تألعمةيدذ.)2(

بعر نةرسعنع ساقالص بئرعشكة قويذشنعث يولغا قويذلعشعنعث بايانع

ـ  دةلعل  قويذلعشعنعث  يولغا  قويذشنعث  بئرعشكة  ساقالص  نةرسعنع  بعر 
صاكعتع بولسا، قذرظان، هةدعس ؤة ظالعمالرنعث بعرلعككة كئلعشعدذر. )يةنع 
ظعجمادذر(. اهلل تاظاال بعر نةرسعنع ساقالص بئرعشكة قويذشنعث يولغا قويذلغان 
بعر ظعش ظعكةنلعكعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع: »شىبهعسعزكع، اهلل سعلةرنع 
ظامانةتلةرنع ظعضعسعضة قايتذرذشقا، كعشعلةر ظارعسعدا هأكىم قعلغاندا ظادعل 
هأكىم قعلعشقا بذيرذيدذ، اهلل سعلةرضة نةسعهةت قعلغان ظعشالر نئمعدعضةن 
)ظعشعثالرنع(  تذرغذحعدذر،  ظاثالص  )سأزىثالرنع(  هةقعقةتةن  اهلل  ياخشع، 
كأرىص تذرغذحعدذر» ))(  اهلل تاظاال بذ هةقتة يةنة مذنداق دئدع: »ظاراثالردا 
بعرعثالر بعرعثالرغا ظعشعنعص ظامانةت قويسا، ظذ حاغدا ظامانةتنع ظالغذحع 
))(  مةسعلةن: بعر ظادةم ظعككعنحع بعر ظادةمنعث يئنعدا ساقالص بئرعش ظىحىن بعر ظذالغ قويغان بولسا، ظاندعن ظذ ظادةم 
خعيانةت قعلعص ساقالص بئرعش ظىحىن قويذلغان ظذالغقا مئنضةن ؤة كئيعن يةنة ظأز ظورنعغا ظئلعص كئلعص باغالص قويغان 
بولسا، بذ هالدا ظذ ظذالغ ساقالص بئرعش ظىحىن قولعغا ظالغان ظادةمنعث قةستةنلعكع بولماستعن يىتىص كةتكةن تةقدعردة ظذ 
ظادةم ظذ ظذالغنع تىلةشتعن قوتذلذص قالعدذ. ظةمما بعر ظادةم باشقا بعر ظادةمدعن مةن كعيعمةن، دةص كأينةك ظأتنة سوراص 
تذرغان )بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنعمعزدةك ظأتنعضة سوراص تذرغان نةرسعمذ ظامانةت هئسابلعنعدذ( ظاندعن ظذ ظادةم 
خعيانةت قعلعص ظذ كأينةكنع باشقا بعرسعنعث كعيعشعضة بئرعص تذرغان، كئيعن قولعغا تةكرار ظالغان، كئيعن ظذ كأينةك ظذ 

ظادةمنعث قةستةنلعكع بولماستعن يىتىص كةتكةن تةقدعردعمذ ظذ ظادةم ظذ كأينةكنع تىلةشتعن قوتذاللمايدذ. ت.
)2(  »رةددذلمذهتار«، 4 ـ توم، 494 ـ بةت.

)3(  سىرة نعسا 58 ـ ظايةت. 
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ظادةم ظامانةتنع تاصشذرسذن )يةنع قةرز بةرضىحع قةرز ظالغذحعغا ظعشعنعص 
ؤاقتعدا  دئيعشكةن  قةرزنع  قةرزدار  ظالمعسا،  ضأرى  نةرسعنع  بعر  ظذنعثدعن 
قايتذرسذن(، )قةرزدار ظامانةتكة رعظاية قعلعشتا( صةرؤةردعضارعدعن قورقسذن. 
ضذؤاهلعقنع يوشذرماثالر، كعمكع ظذنع يوشذرعدعكةن، هةقعقةتةن ظذنعث دعلع 

ضذناهكار بولعدذ. اهلل قعلمعشعثالرنع تامامةن بعلضىحعدذر» )1( 
صةيغةمبةر  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظةبذهذرةيرة  هةقتة  بذ 
»ظامانةتنع  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث 
خعيانةت  ظادةمضة  قعلغان  خعيانةت  ساثا  قايتذر،  ظادةمضة  قويغان  ظامانةت 
دئدع:  مذنداق  يةنة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  هةقتة  بذ    )2( قعلمعغعن.« 
»سىتع كأص ؤة تاتلعق بولغان قوينع، سىتعنع سئغعص ظعحعؤئلعش ظىحىن 
ظأتنعضة بئرعص تذرذش نئمة دئضةن ياخشع ظعش. سىتع كأص قوي ظةتتعضةندة 
بعر قاحا، كةحتة بعر قاحا سىت بئرعدذ.« ))( بذ هةدعس ظعمام مذسلعمنعث 
بعر  ظادةم  بعر  »بعلعثالركع،  قعلعندع:  رعؤايةت  شةكعلدة  بذ  رعؤايعتعدة 
ظاظعلعضة ظةتتعضةندة بعر قاحا، كةحتة بعر قاحا سىت بئرعدعغان بعر تأضىنع، 
سىتعنع سئغعص ظعحعؤئلعش ظىحىن ظأتنعضة بئرعص تذرذشع ساؤابع ناهايعتع 
بئرعشع  ساقالص  نةرسعنع  بعر  هةدعسلةردعن  بذ  مانا  ظعشتذر.«  بعر  كاتتا 
بذ  حىنكع  حعقعدذ.  بولعدعغانلعق  قويذشقا  يئنعدا  بعرسعنعث  باشقا  ظىحىن 
بئرعص  ظأتنعضة  هايؤانالرنع  ظىحىن  ظعحعؤئلعش  سئغعص  سىتعنع  هةدعسلةر 
ظىحىن  ظعحعؤئلعش  سئغعص  سىتعنع  هايؤانالرنعث  كةلضةن.  هةققعدة  تذرذش 

هايؤانالرنع ساقاليدعغان ظادةم الزعمدذر.
بذ هةقتة يةنة مذنداق رعؤايةت بايان قعلعندع: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ظذنعث  كعشعلةرنعث  بذرذن  كئلعشتعن  قعلعص  هئجرةت  مةدعنعضة  مةككعدعن 
ظعدع.  بار  كئرةكلعرع  ـ  نةرسة  قويغان  قويذص  ظىحىن  بئرعش  يئنعدا ساقالص 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هئجرةت قعلماقحع بولغاندا، ظذ نةرسعلةرنع ظذممذ 
ظةيمةننعث يئنعدا تاشالص قويذص ظةلع )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( 
نع ظذ نةرسعلةرنع ظأز ظعضعلعرعضة تاصشذرذص بئرعشكة بذيرذص قويذص يولغا 
كىندىز  ـ  كئحة  بةش  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظةلع  حعققان. 

))(  سىرة بةقةر 283 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)2(  بذ هةدعسنع تعرمعزعي، ظةبذداؤذد ؤة ظعمام ظةهمةد قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 

)3(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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)مةككعدة( قئلعص شذ نةرسعلةرنعث هةممعسعنع ظأز ظعضعلعرعضة تاصشذرذص 
بةرضةن. 

هةر بعر ظةسعردة ظأتكةن ظالعمالر بعر نةرسعنع باشقعالرنعث يئنعدا ساقالص 
ظىحىن  بئرعش  ساقالص  نةرسعلعرعنع  باشقعالرنعث  ؤة  بئرعشنعث  بئرعشكة 
ظئلعشنعث توغرا ظعكةنلعكعدة بعرلعككة كةلدع. قعياسمذ شذنداق قعلعشنعث 
توغرا بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ. حىنكع كعشعلةر بةزعدة شذنداق 
قعلعشقا ظئهتعياجلعق بولذص قالعدذ. حىنكع هةممة ظادةم نةرسةـ  كئرةكلعرعنع 
ساقالص  كئرةكلعرعنع  ـ  نةرسة  ظذالرنعث  شذثا  كئتةلمةيدذ.  ساقالص  ظأزع 
نةرسعلعرعنع  باشقعالرنعث  حىشعدذ.  ظئهتعياجع  بعرسعضة  باشقا  بئرعدعغان 
ظادةمنعث  قعالاليدعغان  ظعشةنح  ظأزعضة  بئرعشكة  ساقالص  قعلماي  خعيانةت 
قعلعشع  قوبذل  نةرسعلةرنع  كةلضةن  ظئلعص  دةص  بئرعث،  ساقالص  كعشعلةر 
مأمعن  ظأزعنعث  ؤاقتعدا  قعلغان  شذنداق  ظادةم  ظذ  حىنكع  مذستةهةصتذر. 
قئرعندعشعنعث ظئهتعياجعدعن حعققان ؤة ظذنعثغا ياردةم قعلغان بولعدذ. ظةضةر 
نةرسعلةرنع  ظذ  ظادةم  بئرعؤاتقان  كئرةكلعرعنع ساقالص  ـ  نةرسة  باشقعالرنعث 
ظذ  ظعضعلعرع  نةرسعلةرنعث  ظذ  بولسا،  بةرمةكحع  قايتذرذص  ظعضعلعرعضة 
نةرسعلةرنع قوللعرعغا تاصشذرذص ظئلعش الزعم. حىنكع باشقعالرنعث نةرسة ـ 
كئرةكلعرعنع ساقالص بئرعؤاتقان ظادةم ظذ نةرسعلةرنع ساقالص بئرعش ظارقعلعق 
بعر ياخشع ظعش قعلعؤاتقان ظادةم هئسابلعنعدذ. شذثا ظذنعثغا قعلعؤاتقان ظذ 

ياخشع ظعشنع داؤاملعق قعلعؤئرعش الزعم ظةمةس.)1(

باشقعالرغا ساقالص بئرعش ظىحىن بةرضةن نةرسعنعث هأكمع

ظىحىن  بئرعش  ساقالص  نةرسة،  بةرضةن  ظىحىن  بئرعش  ساقالص  باشقعالرغا 
قولعغا ظالغان ظادةمنعث يئنعدا ظامانةت سىصىتعدة تذرعدذ. شذنعث ظىحىن ظذ 
نةرسة ساقالص بئرعش ظىحىن قولعغا ظالغان ظادةمنعث سةل قارعشع بولماستعن 
يىتىص كئتعص قالسا، مةيلع ظذ نةرسة بعلةن بعللة ظذنع ساقالص بئرعدعغان 
ظادةمنعثمذ مالـ  مىلكع يىتىص كةتسذن مةيلع ظذنداق بولمعسذن ساقالص بئرعش 
ظىحىن قولعغا ظالغان ظادةمضة ظذ نةرسعنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس. بذ كأص 
ظةبذبةكرع،  ساهابعلةردعنمذ  هةم  بذ  قارعشعدذر.  كأز  ظالعمالرنعث  ساندعكع 

))(  »ظعظالظذسسىنةن«، 6) ـ توم، 62 ـ بةت.
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ظةلع، ظعبنع مةسظذد )اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!( قاتارلعقالرنعث كأز 
ظةؤزاظعي،  سةؤرعي،  ظةبذززعناد،  مالعك،  نةخةظعي،  شذرةيه،  قاراشلعرعدذر. 

شافعظعي قاتارلعق ظعمامالر ؤة هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرمذ بذ قاراشتعدذر. 
مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  شذظةيب  ظعبنع  ظةمرع  هةقتة  بذ 
بئرعش  ساقالص  نةرسعلعرعنع  »باشقعالرنعث  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
باشقعالرنعث  حىنكع  كةلمةيدذ.«  تألةم  ظادةمضة  ظالغان  قولعغا  ظىحىن 
نةرسعلعرعنع ساقالص بئرعش ظىحىن ظذنع قولعغا ظالغان ظادةم ظذ نةرسعلةرنع 
ياخشع ظعش قعلعش نعيعتع بعلةن ساقالص بئرعدذ. ظةضةر )ظذ نةرسعلةر يىتىص 
ظادةم  هةممة  تألةتتىرسةك  ظادةمضة  ظذ  نةرسعلةرنع(  ظذ  ؤاقتعدا  كةتكةن 
ظئلعشتعن  قولعغا  ظىحىن  بئرعش  كئرةكلعرعنع ساقالص  ـ  نةرسة  باشقعالرنعث 
كعشعلةرنعث  يذقعرعدا  بعز  حىنكع  ظعشتذر.  بعر  زعيانلعق  بذ  تارتعدذ.  باش 
نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ساقالص بئرعدعغان ظادةملةرضة ظئهتعياجعنعث بارلعقعنع 
سأزلةص ظأتتذق. ظةمما ظةضةر باشقعالرنعث نةرسعلعرعنع ساقالص بئرعش ظىحىن 
ياكع ساقالشتا سةل  بعلةن  قةستةنلعك  نةرسعلةرنع  ظذ  ظادةم  ظالغان  قولعغا 
بذ  بئرعدذ.  تألةص  نةرسعلةرنع  ظذ  ظادةم  ظذ  بولسا،  قويغان  يىتتىرىص  قاراص 
بارلعق ظالعمالرنعث ظارعسعدا بعرلعككة كةلضةن بعر هأكىمدذر. حىنكع ظذ ظادةم 
باشقعالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع قةستةن بذزذؤاتقان هئسابلعنعدذ. شذنعث 
ظىحىن ظذ ظادةم خذددع ساقالص بئرعش ظىحىن قولعغا تاصشذرذلمعغان نةرسة ـ 
كئرةكلةرنع بذزذؤاتسا ظذنع تألةص بةرضعنعضة ظوخشاش ظذ نةرسعنعمذ تألةص 
بئرعدذ.)1( بذ ظةضةر باشقعالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ساقالص بةرضةن ظادةم 
ظذ نةرسعلةرنع ساقالص بئرعش ظىحىن ظعش ـ هةققع ظالمعغان بولسا، ظةهؤال 
شذنداق بولعدذ. ظةمما ظذ ظادةم ظةضةر ظذ نةرسعلةرنع ساقالص بئرعش ظىحىن 
ظعش ـ هةققع ظالغان بولسا، بذ هالدا مةيلع ظذ نةرسعلةرنع يوقذتعؤئتعشتعن 
ساقالنغعلع بولسذن مةيلع ساقالنغعلع بولمعسذن مةيلع ظذ نةرسعلةر بعلةن 
بعللة ظذ ظادةمنعث مال ـ مىلكع يوقاص كةتسذن مةيلع يوقاص كةتمعسذن ظذ 

ظادةم ظذ نةرسة ـ كئرةكلةرنع تألةص بئرعدذ. 
ظذ  ظادةم  ظالغان  قولعغا  ظىحىن  بئرعش  ساقالص  نةرسعلعرعنع  باشقعالرنعث 
نةرسعلةرنع قةستةنلعك بعلةن يوقذتذص قويمعغان بولسا، ظذنعثغا ظذ نةرسعلةرنع 

تألةشنعث الزعم ظةمةسلعكعنعث دةلعل ـ صاكعتع تأؤةندعكع هةدعسلةردذر: 
))(  »ظعظالظذسسىنةن«.
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صةيغةمبةر  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  شذظةيب  ظعبنع  ظةمرع 
سوراص  »ظأتنعضة  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث 
نةرسعلعرعنع  باشقعالرنعث  ؤة  ظادةمضة  قعلمايدعغان  سىيقةست  نةرسعضة  تذرغان 
ساقالص بئرعش ظىحىن قولعغا ظئلعص ظذنعثغا سىيقةست قعلمعغان ظادةمضة )ظةضةر 
الزعم  بئرعش  تألةص  نةرسعلةرنع(  ظذ  قالسا،  كئتعص  بولذص  يوق  نةرسعلةر  ظذ 

ظةمةس.« )1(        
بذ هةقتة يةنة ظابدذراززاق ظأمةر ظعبنع خةتتابتعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
خذددع  نةرسة  تذرغان  قعلعدذ: »ظأتنعضة سوراص  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق 
ساقالص بئرعش ظىحىن بةرضةن نةرسعضة ظوخشاشتذر. شذثا بعر نةرسعنع ظأتنعضة 
سوراص تذرغان ظادةمضة )ظذ نةرسعنع يوقذتذؤئتعش بعلةن ظذ نةرسعنع( تألةص بئرعش 
الزعم ظةمةس. لئكعن ظةضةر ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع قةستةنلعك بعلةن يوقذتذؤاتقان 

بولسا، )بذ حاغدا ظذ ظادةمضة ظذ نةرسعنع تألةص بئرعش الزعم كئلعدذ(.«
ظعشةنحعلعك ظادةمضة )ظةضةر سةن ساقالص بئرعش ظىحىن قولذثغا تاصشذرغان 
قويذلغان  بئرعسةن، دةص  تألةص  يوقذتذص قويساث( ظذالرنع  ـ كئرةكلةرنع  نةرسة 

شةرت كىحكة ظعضة ظةمةستذر.)2(
باشقعالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ساقالص بئرعش ظىحىن قولعغا ظالغان ظادةم، 
بعرلعكتة  بعلةن  ظادةملةر  تةؤة  ظأزعضة  ياكع  ساقلعسعمذ  ظأزع  نةرسعلةرنع  ظذ 
بئرعش  كئرةكلعرعنع ساقالص  ـ  نةرسة  باشقعالرنعث  ظةسلعدة  بولعدذ.  ساقلعسعمذ 
ظىحىن قولعغا ظالغان ظادةم ظذ نةرسعلةرنع ظأزعنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع قانداق 
ساقلعغان بولسا شذنداق ساقلعشع كئرةك. ساقالص بئرعش ظىحىن قولعغا ظالغان 
نةرسعلةرنع بةزع حاغالردا ساقالش ظىحىن ظأزعضة تةؤة ظادةملةرضة بئرعشتعن باشقا 
حارة تاصالمايدعغان ظةهؤالالرمذ بولعدذ. حىنكع ظذ ظادةمنعث داؤاملعق )نةرسة ـ 
قةيةرضة  ياكع  ظألتذرذشع  حعقماي  ظأيدعن سعرتقا  دةص(  كئرةكلةرنع ساقاليمةن، 
بارسا ظذ نةرسة ـ كئرةكلةرنع ظأزع بعلةن بعللة ظئلعص كأتىرىص يىرىشع مذمكعن 
ظةمةس. شذنعث ظىحىن نةرسة ـ كئرةكلةرنعث ظعضعسعمذ ظذ نةرسعلةرنع ساقالص 
بئرعش ظىحىن قولعغا ظالغان ظادةمنعث بةزع حاغالردا ساقالش ظىحىن ظذ نةرسعلةرنع 

ظادةمضة تةؤة ظادةملةرضة بئرعشعضعمذ رازع بولعدذ.))(
))( بذ هةدعسنع دارع قذتنعي بعر ـ بعرعنع كىحلةندىرعدعغان بعر نةححة خعل يولالر بعلةن رعؤايةت قعلدع.  

)2(  >ظةددذررذلمذختار<، 4 ـ توم، 494 ـ بةت. 
)3(  »ظةلهعداية«، 3 ـ توم، 5)2 ـ بةت.
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تذتذص  ظأي  )باشقا  ياكع  هةقعقةتةن  بولسا،  ظادةملةر  تةؤة  ظادةمضة  ظذ 
ظولتذرغان ظايالع ياكع بالعؤاقعلعرغا ظوخشاش( هأكمةن ظذ ظادةم بعلةن بعللة 
ظولتذرذدعغان ظادةملةردذر. شذنعث ظىحىن ظذ ظادةم ساقالص بئرعش ظىحىن قولعغا 
ظالغان نةرسة ـ كئرةكلةرنع ظأزع بعلةن بعر ظأيدة ظولتذرمايدعغان ظايالعغا 
ـ قارعنع صةرق ظةتكعدةك بولغان بالعسعغا بةرضةن ؤة ظذالر ظذنع  ياكع ظاق 
ساقالشتا سةل قارعمعغان بولسعمذ ظذ نةرسة ـ كئرةكلةر يىتىص كةتكةن بولسا، 
ظةمةس.  الزعم  بئرعش  تألةص  كئرةكلةرنع  ـ  نةرسة  ظذ  ظادةمضة  ظذ  هالدا  بذ 
ساقالص بئرعش ظىحىن قولغا ظالغان نةرسةـ  كئرةكلةرنع ساقالش ظىحىن ظأزعضة 
تةؤة ظادةملةرضة بئرعشتة ظأزعضة تةؤة ظادةملةرنعث ظعشةنحعلعك ظادةملةردعن 
بولذشع شةرتتذر. ظةضةر ظذ ظادةم ظأزعضة تةؤة ظادةملةرنعث ظعشةنحعلعك ظادةم 
ظذنعثغا  ظىحىن  ساقالش  كئرةكلةرنع  ـ  نةرسة  تذرذص  بعلعص  ظةمةسلعكعنع 
بةرضةن ؤة ظذ نةرسة ـ كئرةكلةر يىتىص كةتكةن بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةم ظذ 
نةرسةـ  كئرةكلةرنع تألةص بئرعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم ساقالص بئرعش ظىحىن ظالغان 
ساقالش  كعشعضة  بعر  يات  باشقا  ظةمةس  ظادةمضة  تةؤة  ظأزعضة  نةرسعلةرنع 
ظىحىن بةرضةن ؤة ظذ نةرسعلةر يىتىص كةتكةن بولسا، بذ هالدعمذ ظذ ظادةم ظذ 
نةرسعلةرنع تألةص بئرعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم نةرسة ـ كئرةكلةرنع ساقالش ظىحىن 
بةرضةن يات كشعلةر، ظذ ظادةمنعث ؤةكعلعضة ياكع هةم شئرعكعضة ظوخشاش 
ظأزعمذ نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ساقالص بئرعش ظىحىن ظعشةنح قعلعص بئرعدعغان 
ظادةملةر بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةمضة يىتىص كةتكةن ظذ نةرسعلةرنع تألةص 

بئرعش الزعم ظةمةس.
بةرضةن  ظىحىن  بئرعش  ساقالص  ظذنع  ظعضعسع  كئرةكنعث  ـ  نةرسة  ظةضةر 
ـ  نةرسة  ظذ  كعشعنع،  ظالغان  قولعغا  ظىحىن  بئرعش  ساقالص  ظذنع  ؤاقتعدا 
كئرةكلةرنع ساقالش ظىحىن ظأزعضة تةؤة ظادةمضة بئرعشتعن توسقان بولسعمذ 
ظذ كعشع ظذ نةرسة ـ كئرةكلةرنع ساقالش ظىحىن بةرمعسة بولمايدعغان بولذص 
بذ  بولسا،  كةتكةن  يىتىص  نةرسعلةر  ظذ  ؤة  بةرضةن  ظادعمعضة  يئقعن  قئلعص 
هالدا ظذ كعشعضة يىتىص كةتكةن ظذ نةرسعلةرنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس. 
شذنعثغا ظوخشاش يةنة ظذ كعشع ساقالص بئرعش ظىحىن قولعغا ظالغان نةرسة 
ظايال كعشع ساقلعمعسا بولمايدعغان نةرسة بولغان، ظذ نةرسعنعث ظعضعسع 
ظذ كعشعنع ظذ نةرسعنع ساقالش ظىحىن ظايالعغا بةرمةسلعكنع شةرت قعلغان، 
ظاندعن ظذ كعشعنع ظذ نةرسعنع ساقالش ظىحىن )ظايالعغا بئرعشكة مةجبذر 
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بولذص قئلعص( ظايالعغا بةرضةن ؤة ظذ نةرسة يىتىص كةتكةن بولسا، بذ هالدعمذ 
ظذ كعشعضة ظذ نةرسعنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس. حىنكع بذ شةرتكة ظةمةل 
ظةمةستذر.  ظعضة  كىحكة  شةرت  بذ  ظىحىن  شذنعث  ظةمةس.  مذمكعن  قعلعش 
ظةمما ظذ كعشع ظذ نةرسعنع ساقالش ظىحىن )ظايالعغا بئرعشكة مةجبذر بولذص 
يىتىص  نةرسة  ظذ  ظاندعن  بةرضةن،  ظايالعغا  ساقلعغعلع  ظذنع  تذرذص  قالماي 
الزعم.  بئرعشع  تألةص  نةرسعنع  ظذ  كعشعنعث  ظذ  هالدا  بذ  بولسا(،  كةتكةن 
ظعضة  كىحضة  شةرتع  قويغان  كعشعضة  ظذ  ظعضعسعنعث  نةرسعنعث  ظذ  حىنكع 
بولعدذ. حىنكع ظذ كعشعضة تةؤة ظادةملةرنعث ظعحعدة )ظذ كعشعنعث ظايالعدعن 
باشقا( باشقعالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعضة خعيانةت قعلمايدعغان ظعشةنحعلعك 
ظالغان  قولغا  ظىحىن  بئرعش  ساقالص  هالدا  بذ  مذمكعن.  بولذشعمذ  ظادةملةر 
نةرسةـ  كئرةكلةرنع ظذ نةرسةـ  كئرةكنعث ظعضعسعنعث بذ نةرسةـ  كئرةكلةرنع 
بعلةن  ظايالعثغا بةرمةيسةن، دئضةن شةرتعضة ظةمةل قعلعش  ساقالش ظىحىن 
ـ كئرةكلةرنعث  بعرضة ظذ نةرسعنع ساقالش  مذمكعن. شذنعث ظىحىن نةرسة 

ظعضعسعنعث قويغان شةرتع كىحضة ظعضة بولعدذ.
بئرعدعغان  ساقالص  نةرسعنع  ظذ  ظعضعسع  كئرةكنعث  ـ  نةرسة  ظةضةر 
ظادةمضة: سةن بذ نةرسعلةرنع بذ ظأيدة ساقلعغعن، دةص شةرت قويغان ظاندعن 
بذ  كئرةكلةرنع  ـ  )نةرسة  ظعحعدعكع  قورذنعث  شذ  نةرسعلةرنع  ظذ  ظادةم  ظذ 
ظأيدة  بعر  باشقا  يوق(  صةرقع  هئحقانداق  ظأيدعن  دئضةن  ساقلعغعن،  ظأيدة 
ساقلعغان ؤة ظذ نةرسعلةر يىتىص كةتكةن بولسا، ظذ ظادةمضة ظذ نةرسعلةرنع 
تألةص بئرعش الزعم ظةمةس. حىنكع نةرسة ـ كئرةكنعث ظعضعسعنعث قويغان 
شةرتع كىحضة ظعضة ظةمةس. حىنكع بعر قورذنعث ظعحعدعكع ظعككع ظأينعث 
ظعككع  ظةمما  يوق.  صةرقع  هئحقانداق  بعرعدعن  ـ  بعر  ساقالشتا  نةرسة  بعر 
ظأينعث ظارعسعدا صةرق بولسا، مةسعلةن: نةرسة ـ كئرةكنعث ظعضعسع: سةن 
بذ نةرسعلةرنع بذ ظأيدة ساقلعغعن ؤة ماؤذ ظأيدة ساقلعمعغعن، دةص نةرسة 
ـ كئرةكلعرعنع ساقالشتعن توسقان ظأي )ظعشعكلعرع ياخشع ظئتعلمةيدعغان 
ياكع ظادةم ظعحعضة ظاسانال كعرةلةيدعغان ظأيضة ظوخشاش( ظاجعز ظأي بولسا، 
بذ هالدا نةرسة ـ كئرةكنعث ظعضعسعنعث قويغان شةرتع كىحضة ظعضعدذر. شذثا 
ـ كئرةكلةرنع ساقلعمعغعن، دئضةن ظأيدة ساقلعغان ؤة  )ظذ ظادةم ظذ نةرسة 
ظذ نةرسعلةر يىتىص كةتكةن بولسا، ظذ ظادةمضة ظذ نةرسعلةرنع تألةص بئرعش 
الزعم بولعدذ(. شذنعثدةك يةنة نةرسة ـ كئرةكنعث ظعضعسع ظذ ظادةمضة: سةن 
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بذ نةرسعلةرنع بذ ظأيدة ساقلعغعن، دةص شةرت قويغان ظاندعن ظذ ظادةم ظذ 
يىتىص  نةرسعلةر  ظذ  ؤة  ساقلعغان  ظأيدة  قورذدعكع  بعر  باشقا  نةرسعلةرنع 
تألةص بئرعش الزعم  ظادةمضة ظذ نةرسعلةرنع  كةتكةن بولسا، بذ هالدعمذ ظذ 
كئلعدذ. حىنكع بعر نةرسة ساقالشتا بعر قورذ بعلةن يةنة بعر قورذنعث ظارعسعدا 
صةرق بار. شذنعث ظىحىن نةرسةـ  كئرةكنعث ظعضعسعنعث قويغان شةرتع كىحضة 

ظعضة بولعدذ.)1(
ظأيضة  قويغان  كئرةكلةرنع  ـ  نةرسة  ظالغان  ظىحىن  بئرعش  ساقالص 
نةرسعلةرنع  ظذ  ظادةم  ظالغان  ظىحىن  بئرعش  ساقالص  ظذنع  ؤة  كةتكةن  ظوت 
)قوشنعسعنعث ظأيعضة يأتكةشتةك( باشقا بعر يةرضة يأتكعمعضةن ؤة شذنعث 
تألةص  نةرسعلةرنع  ظذ  ظادةم  ظذ  بولسا،  كةتكةن  كىيىص  نةرسعلةر  ظذ  بعلةن 
بئرعدذ. شذنعثدةك يةنة ظذ نةرسعلةرنع قورذت ـ قوثغذز يئضعلع باشلعغان، 
ظذ  بعلةن  شذنعث  ؤة  يأتكعمعضةن  يةرضة  بعر  باشقا  نةرسعلةرنع  ظذ  )ظادةم 
نةرسعلةرنع قورذت ـ قوثغذزالر يةص تأضةتكةن بولسا(، بذ حاغدعمذ ظذ ظادةم 

ظذ نةرسعلةرنع تألةص بئرعدذ.
ظةضةر نةرسة ـ كئرةكلةرنع ساقالص بئرعش ظىحىن قولعغا ظالغان ظادةم، ظذ 
بةرضةن  بعرعضة  تىصةيلعدعن ساقالش ظىحىن باشقا  بعرةر سةؤةب  نةرسعلةرنع 
بولسا، ظذ سةؤةب تأضىضةندعن كئيعنال ظذ نةرسعلةرنع قايتذرذص ظئلعؤئلعشع 
الزعم. ظةضةر ظذ ظادةم )سةؤةب تأضىضةندعن كئيعنمذ( ظذ نةرسعلةرنع قايتذرذص 
ظئلعؤالماي ظذ نةرسعلةر ظعككعنحع ظادةمنعث قولعدا يوق بولذص كةتسة، ظذ 
نةرسعلةرنع ساقالص بئرعش ظىحىن قولعغا ظالغان ظادةمضة تألةص بئرعش الزعم 

كئلعدذ.
ظالغان  ظىحىن  بئرعش  ساقالص  ظذنع  ظعضعسع  كئرةكنعث  ـ  نةرسة  ظةضةر 
ظادةمدعن نةرسة ـ كئرةكلعرعنع قايتذرذص بئرعشنع تةلةص قعلغان، ظذ ظادةم 
ظذ نةرسة ـ كئرةكلةرنع ظأز ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعشكة قادعر تذرذص ظذنع 
قايتذرذص بئرعشنع ظورذنسعز كئحعكتىرضةن ؤة شذنعث بعلةن ظذ نةرسة يىتىص 
كةتكةن بولسا، ظذ ظادةم ظذ نةرسةـ  كئرةكلةرنع تألةص بئرعدذ. حىنكع ظذ ظادةم 
ظارقعلعق  كئحعكتىرىش  بئرعشنع  قايتذرذص  ظعضعسعضة  ظأز  نةرسعلةرنع  ظذ 
ظذ نةرسعلةرضة زعيان يةتكىزضةنلعك بولذص هئسابلعنعدذ. ظةمما ظذ ظادةم ظذ 

))(  »ظةلهعداية«، 3 ـ توم، 8)2 ـ بةت.
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نةرسة ـ كئرةكلةرنع ظأز ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعشكة قادعر بواللمعغان ياكع 
بعرةر  نةرسعلةرضة  ظذ  ياكع  ظأزعضة  جةريانعدا(  قايتذرذش  نةرسعلةرنع  )ظذ 
خةؤص ـ خةتةرنعث كئلعشعدعن ظةندعشة قعلعص ظذنع قايتذرذص بةرمعضةن ؤة 
ظذ  ظادةمضة  ظذ  بذ حاغدا  بولسا،  كةتكةن  يىتىص  نةرسعلةر  ظذ  بعلةن  شذنعث 
نةرسعلةرنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس. شذنعثدةك يةنة نةرسة ـ كئرةكلةرنع 
ساقالص بئرعش ظىحىن قولعغا ظالغان ظادةم ظذ نةرسعلةرضة تئنعؤالغان ظاندعن 
نةرسعلةرنع  ظذ  ظادةم  ظذ  حاغدعمذ  بذ  بولسا،  كةتكةن  يىتىص  نةرسعلةر  ظذ 
ظئلعؤالغان  ناهةق  نةرسعلةرنع  بذ  هالدا  بذ  ظادةم  ظذ  بئرعدذ. حىنكع  تألةص 
كةتسة  يىتىص  نةرسعلةر  ظذ  ظةضةر  ظادةمضة  ظذ  ظىحىن  شذنعث  هئسابلعنعدذ. 

ظذنع تىلةص بئرعش الزعم بولعدذ. 
 باشقعالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ساقالص بئرعش ظىحىن ظالغان ظادةمضة 
ظألىم يةتكةن، ظذ ظادةمضة ظألىم يةتكةن ؤاقتعدا ظذنعثغا تةؤة ظادةملةردعن 
بعرةرسعمذ ظذنعث قئشعدا بولمعغان، شذنعث بعلةن ظذ ظادةم ظذ نةرسعلةرنع 
قولعدا  قوشنعسعنعث  نةرسعلةر  ظذ  ؤة  بةرضةن  قوشنعسعغا  ظىحىن  ساقالش 
بئرعش  تألةص  كئرةكلةرنع  ـ  نةرسة  ظذ  ظادةمضة  ظذ  بولسا،  كةتكةن  يىتىص 
ـ  الزعم كةلمةيدذ. حىنكع بعز يذقعرعدا ساقالص بئرعش ظىحىن ظالغان نةرسة 
كئرةكلةرنع قويغان ظأيضة ظوت كةتكةن ؤة ظذنع ساقالص بئرعش ظىحىن ظالغان 
يأتكعمعضةن ؤة شذنعث  بولسعمذ  ظأيعضة  ظذ نةرسعلةرنع قوشنعسعنعث  ظادةم 
تألةص  نةرسعلةرنع  ظذ  ظادةم  ظذ  بولسا،  كةتكةن  كىيىص  نةرسعلةر  ظذ  بعلةن 

بئرعدذ، دةص بايان قعلعص ظأتتذق. 
ظذنع  قالغان،  بولذص  كئسةل  ظذالغ  ظالغان  قولغا  ظىحىن  بئرعش  ساقالص 
ساقالص بئرعش ظىحىن ظالغان ظادةم بعر كعشعنع ظذ ظذالغنع داؤاالشقا بذيرذغان، 
ظذ كعشع ظذ ظذالغنع داؤالعغان، شذنعث بعلةن ظذ ظذالغ ظألىص قالغان بولسا، 
بذ هالدا ظذالغنعث ظعضعسع ظذ ظعككع ظادةمدعن خالعغان كعشعضة ظذلعغعنع 
بئرعش  ساقالص  ظذنع  ظذالغنع  ظعضعسع  ظذالغنعث  ظةضةر  بولعدذ.  تألةتتىرسة 
ظعضعسعضة  ظذالغنعث  ظادةم  ظذ  تألةتتىرسة،  ظادةمضة  ظالغان  قولعغا  ظىحىن 
تألةص بةرضةن صذلنع ظذالغنع داؤالعدعغان كعشعدعن ظالمايدذ. ظةضةر ظذالغنعث 
ظذ  مةيلع  كعشع  ظذ  تألةتتىرسة،  كعشعضة  داؤالعغان  ظذنع  ظذالغنع  ظعضعسع 
ظذالغنعث باشقا بعر ظادةمنعث ظعكةنلعكعنع بعلسذن مةيلع بعلمعسذن ظذالغنعث 
ظعضعسعضة تألةص بةرضةن صذلنع ظذالغنع ساقالص بئرعش ظىحىن قولعغا ظالغان 
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ظادةمدعن ظالعدذ. ظةضةر ظذ كعشع ظذالغنع داؤالعماقحع بولغان ؤاقتعدا ظذنع 
ساقالش ظىحىن قولعغا ظالغان ظادةم ظذ كعشعضة: بذ ظذالغ مئنعث ظةمةس دئضةن 
ياكع ظذنع ساقاليدعغان ظادةم ظذ كعشعنع ظذالغنع داؤاالشقا بذيرذمعسعمذ )ظذ 
كعشع ظأزىحعال ظذالغنع داؤالعغان بولسا(، بذ هالدا ظذالغنع داؤالعغان كعشع 
ظذالغنعث ظعضعسعضة تألةص بةرضةن صذلنع ظذالغنع ساقالص بئرعش ظىحىن قولعغا 

ظالغان ظادةمدعن ظااللمايدذ.)1(
ـ كئرةكلعرعنع ساقالص بئرعش ظىحىن قولعغا ظالغان  باشقعالرنعث نةرسة 
بألىشىشكة  هةسسعدعن  مةلذم  صايدعنع  ظالغان  بعلةن  ظادةم  بعر  ظادةمضة، 
بعرسع  باشقا  ظادةمضة،  قعلعؤاتقان  تعجارةت  بعلةن  صذلع  ظذنعث  كعلعشعص 
بعلةن شئرعكلعشعص تعجارةت قعلعؤاتقان ظادةمضة، ظأتنعضة بعر نةرسة سوراص 
ـ مىلكعنع سئتعص بئرعش ظىحىن  ظادةمضة ؤة باشقا بعرسعنعث مال  تذرغان 
ظادةمضة ظوخشاش قئشعدا باشقعالرنعث ظامانةت سىصىتىدعكع  ظالغان  قولعغا 
قالدذرذص  كةينعدة  ؤاقتعدا  كئتعدعغان  ظألىص  ظادةم  بار  كئرةكلعرع  ـ  نةرسة 
كةتكةن نةرسعلةرنعث قايسعسعنعث ظأزعضة تةؤة ؤة قايسعسعنعث باشقعالرنعث 
نةرسعلعرع ظعكةنلعكعنع دةص قويماستعن ظألىص كةتكةن ؤة ظذ ظادةم كةينعدة 
قالدذرذص كةتكةن نةرسعلةرنعث ظعحعدعن قايسعسعنعث باشقعالرغا تةؤة نةرسة 
ـ كئرةكلةر ظعكةنلعكع بعلعنمعسة، بذ هالدا باشقعالرغا تةؤة نةرسة ـ كئرةكلةر 
ظذ ظادةمنعث بوينعدا قةرز سىصىتعدة قالعدذ. )شذنعث ظىحىن ظألضةن ظادةمنعث 
ـ  نةرسة  بذرذن  ظألىشعشتعن  دذنياسعنع  ـ  مال  ظادةمنعث  ظذ  معراسخورلعرع 
كئرةكنعث ظعضعلعرعضة ظذ ظادةم قالدذرذص كةتكةن مال ـ دذنيادعن بئرعص رازع 
قعلعشع الزعم(. حىنكع ظألىص كةتكةن ظذ ظادةم باشقعالردعن ظالغان نةرسة ـ 
كئرةكلةرنع بعلدىرمةسلعك ؤة ظألضةن ؤاقتعدا قايسع نةرسعلةرنعث باشقعالرنعث 
ظعكةنلعكعنع معراسخورلعرعغا ظوقتذرماسلعق ظارقعلعق باشقعالرنعث نةرسة ـ 

كئرةكلعرعنع يةص كةتكةن هئسابلعنعدذ.
 ظةضةر قازعمذ مالـ  مىلكع ظعحعدة قايسعسعنعث قول ظاستعدعكع يئتعمالرنعث 
مال ـ مىلكع ظعكةنلعكعنع بعلدىرمةستعن ظألىص كةتكةن بولسا، يئتعمالرنعث 
ـ  قالعدذ. شذثا ظذالرنعث مال  قازعنعث ظىستعدة  ظذ ماللعرع قةرز هئسابعدا 
مىلكع قازعنعث قالدذرذص كةتكةن مالـ  مىلكعدعن تألةص بئرعلعدذ. شذنعثدةك 
يةنة يئتعمضة قاراشقا ؤةسعيةت قعلعنغان ظادةممذ يئتعمنعث مال ـ مىلكعنع 

))(  »رةددذلمذهتار«، 4 ـ توم، 295 ـ بةت.
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مىلكعنعث  ـ  مال  ؤاقتعدا  ظألعدعغان  ظادةم  ظذ  ؤة  ساقلعغان  ظأيعدة  ظأزعنعث 
بعلدىرمةستعن  ظعكةنلعكعنع  ـ مىلكع  يئتعمنعث مال  قايسعسعنعث  ظعحعدعن 
ظألىص كةتكةن بولسا، بذ هالدعمذ يئتعمنعث مالـ  مىلكع ظذ ظادةمنعث قالدذرذص 

كةتكةن مال ـ مىلكعدعن تألةص بئرعلعدذ. 
كئرةكلعرعضة  ـ  نةرسة  ظأزعنعث  كئرةكلعرعنع  ـ  نةرسة  باشقعالرنعث 
بعرعدذر.  ظامعلالرنعث  بولعدعغان  سةؤةبحع  تألةشكة  ظذنع  ظارعالشتذرذش، 
كئرةكلعرعضة  ـ  نةرسة  ظأزعنعث  كئرةكلعرعنع  ـ  نةرسة  باشقعالرنعث  حىنكع 
ظارعالشتذرذش، باشقعالرنعث نةرسعلعرعنع ظعشلةتكةنلعك هئسابلعنعدذ. صةقةت 
ظارعالشتذرغان  مىلكعضة  ـ  مال  ظأزعنعث  مىلكعنع  ـ  مال  بالعسعنعث  كئحعك 
ظادةمنعث  بعر  ظادةم،  قارايدعغان  نةرسعضة  قعلعنغان  ؤةقصة  قازع،  ظادةم،  
ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا تالالنغان ظادةم ؤة )بعدعككة ظوخشاش( ظالغذحع 
باشقعالرنعث   ظادةملةر  قعلعدعغان  ؤاستعلعق  ظارعسعدا  ساتقذحعنعث  بعلةن 
ظارعالشتذرغانلعق  كئرةكلعرعضة  ـ  نةرسة  ظأزلعرعنعث  كئرةكلعرعنع  ـ  نةرسة 

سةؤةبع بعلةن ظذ نةرسة ـ كئرةكلعرعنع تألعمةيدذ. 
باشقعالرنعث نةرسعلعرعنع ساقالص بئرعش ظىحىن قولعغا ظالغان ظادةم ظذ 
نةرسعلةرنع، ظذ نةرسعلةرنعث ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز ظذالرنعث خعلعدعكع 
نةرسعلةرضة ياكع باشقا خعلدعكع نةرسعلةرضة ظارعالشتذرؤاتقان ؤة ظذ نةرسعلةر 
بولسا،  كةتكةن  ظارعلعشعص  بعرعضة  ـ  بعر  دةرعجعدة  بولمايدعغان  ظايرعغعلع 
ظارعالشتذرذش  نةرسعلعرعضة  ظأزعنعث  نةرسعلعرعنع  باشقعالرنعث  ظادةم  ظذ 
ظارقعلعص ظعشلةتكةن هئسابلعنعدذ. شذنعث ظىحىن ظذ ظادةم ظذ نةرسعلةرنعث 
صذلعنع تألةص بئرعشع الزعم. لئكعن ظذ ظادةمضة ظذ نةرسعلةرنعث صذلعنع تألةص 

بئرعشتعن بذرذن ظذ  نةرسعلةرنع ظعشلعتعش توغرا ظةمةس. 
قولعغا  ظىحىن  بئرعش  ساقالص  كئرةكلعرعنع  ـ  نةرسة  باشقعالرنعث  ظةضةر 
بعلةن  رذخسعتع  ظعضعسعنعث  ظذنعث  كئرةكلةرنع  ـ  نةرسة  ظذ  ظادةم،  ظالغان 
ظأزعنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعضة ظارعالشتذرغان بولسا، بذ حاغدا ظذ ظعككعسع 
ظذ  يةنة  شذنعثدةك  هئسابلعنعدذ.  شئرعكلةشتذرضةن  كئرةكلعرعنع  ـ  نةرسة 
ظعككعسنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع )بعرةر ظادةم ظارعالشتذرمعسعمذ( ظأزعحة 
نةرسة  ظعككعسع  ظذ  هالدعمذ  بذ  بولسا،  قالغان  ظارعلعشعص  بعرعضة  ـ  بعر 
ـ  بعر  ظةضةر  ظىحىن  شذنعث  هئسابلعنعدذ.  شئرعكلةشتذرضةن  كئرةكلعرعنع  ـ 
كئتعص  يىتىص  نةرسة  بعرةر  كئرةكلةردعن  ـ  نةرسة  ظارعالشتذرذلغان  بعرعضة 
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قالسا، يىتىص كةتكةن ظذ نةرسة هةر ظعككعسعضة هئساب بولعدذ. قالغان نةرسة 
مال  ظارعسعدعكع  شئرعكلةرنعث  خذددع  ظارعسعدا  ظعككعسعنعث  كئرةكلةر  ـ 
معقدارعغا  ؤاقتعدعكع  ظارعالشتذرغان  بذرذن  قعلعنغعنعدةك  تةقسعم  مىلىك  ـ 

قارعتا تةقسعم قعلعنعدذ.  
ظةضةر ساقالص بئرعش ظىحىن قولعغا ظالغان نةرسعنع، ظذنع قولعغا ظالغان 
ظادةم ظةمةس باشقا بعرسع ظذ ظادةمنعث نةرسعلعرع بعلةن ظارعالشتذرذص قويغان 
بولسا، بذ هالدا ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظذنع ظارعالشتذرذص قويغان ظادةم مةيلع 
كعحعك باال بولغان تةقدعردعمذ ظذنع ظارعالشتذرذص قويغان ظادةم تألةيدذ. ظةضةر 
دادعسع  ظادةمنعث  ظالغان  قولعغا  ظىحىن  بئرعش  ساقالص  ظذنع  نةرسعنع،  ظذ 

ظارعالشتذرذص قويغان بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع تألعمةيدذ.
ظادةم  ظالغان  قولعغا  ظىحىن  بئرعش  ساقالص  نةرسعسعنع  باشقعالرنعث 
كعحةك  ـ  كعيعم  نةرسة  ظذ  مةسعلةن:  بولسا،  قعلغان  خعيانةت  نةرسعضة  ظذ 
نةرسعنعث  ظذ   ياكع  معنضةن  ظذنع  بولسا  ظذالغ  ياكع  كةيضةن  ظذنع  بولسا 
هالعتعضة  ظةسلعدعكع  ظأز  نةرسعلةرنع  ظذ  ظاندعن  ظئلعؤالغان  قعسمعنع  بعر 
ظذنعث  ؤة  سئلعؤةتكةن(  كعحةكنع  ـ  كعيعم  كعيضةن  )مةسعلةن:  كةلتىرضةن 
نعيعتعدة تةكرار ظذ نةرسعضة خعيانةت قعلعش بولمعغان بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةم 
)ظةضةر ظذ نةرسة ظذ ظادةمنعث قةستةنلعكع بولماستعن يىتىص كةتكةن بولسا( 
ظذ نةرسعنع تألةشتعن قذتذلذص قالعدذ. ظةمما ظذ ظادةم ظىستعضة كعيعؤالغان 
سئلعؤةتكةن،  ظىستعدعن  ظاخشعمع  كعيعمنع  ظالغان  ظىحىن  بئرعش  ساقالص 
كئحعسع  شذ  كعيعم  ظذ  ؤة  بولغان  كعيعمةكحع  يةنة  ظةتعسع  ظذنع  نعيعتعدة 

ظوغرعلعنعص كةتكةن بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةم ظذ كعيعمنع تألةيدذ. 
يئنعدا باشقعالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرع بار ظعشةنحعلعك، دةص قارالغان 
ظعشلةتكةن(،  نةرسعنع  ظذ   قعلغان )مةسعلةن:  نةرسعضة خعيانةت  ظذ  ظادةم 
ظاندعن ظذ نةرسعنع قايتذرذص كئلعص ظأز ظورنعغا قويذص قويغان بولسا، ظذ 
ظذ  ظةضةر  )يةنع  هئسابلعنعدذ.  ظادةم  ظعشةنحعلعك  بذرذنقعدةكال  يةنة  ظادةم 
نةرسة ظذ ظادةمنعث قةستةتلعكع بولماستعن يىتىص كةتكةن بولسا، ظذ ظادةمضة 
ـ  نةرسة  باشقعالرنعث  يئنعدا  لئكعن  كةلمةيدذ(.  مةسظذلعيعتع  تألةش  ظذنع 
كئرةكلعرع بار ظادةم، ظأتنعضة بعر نةرسة سوراص تذرغان ظادةم ياكع بعر نةرسة 
باشقعالرنعث  يئنعدعكع  ظذالر  )ظةضةر  بولسا،  ظادةم  تذرغان  ظئلعص  ظعجارعضة 
نةرسعلعرعضة خعيانةت قعلغان مةسعلةن: ظأتنعضة بعر نةرسة سوراص تذرغان 
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ظادةم ظذ نةرسعنع باشقا بعرسعضة ظأتنعضة بئرعص تذرغان(، ظاندعن ظذالر ظذ 
نةرسعلةرضة خعيانةت قعلعشتعن يانغان )مةسعلةن ظأتنعضة بعر نةرسة سوراص 
تذرغان ظادةم ظأتنعضة بةرضةن نةرسعنع قايتذرذص ظالغان ظاندعن ظذ نةرسعلةر 
ظذ  ظذالر  بولسعمذ(  كةتكةن  يىتىص  بولماستعن  قةستةتلعكع  ظادةملةرنعث  ظذ 
قعلغان  ظذالرنعث  حىنكع  قذتذاللمايدذ.  مةسظذلعيعتعدعن  تألةش  نةرسعلةرنع 

ظعشلعرع ظأزعنعث صايدعسعغا بولغانلعقع ظىحىندذر. 
ـ كئرةكلعرعنع ساقالص بئرعش ظىحىن قولعغا ظالغان  باشقعالرنعث نةرسة 
ظادةم ظذ نةرسعنع ظعشلعتعص يةنة ظأز ظورنعغا قويذص قويسا، )ظةضةر ظذ نةرسة 
كئيعن يىتىص كةتكةن بولسعمذ( ظذ ظادةمضة ظذ نةرسعنع تألةش مةسظذلعيعتع 
كةلمةيدذ. شذنعثدةك يةنة بعر نةرسة سئتعشقا ياكع بعر نةرسعنع ظعجارعضة 
بعلةن  كعشع  بعر  ظادةم،  قعلعنغان  ؤةكعل  ظئلعشقا  ظعجارعضة  ياكع  قويذشقا 
بعلةن  صذلع  ظذنعث  كئلعشعص  بألىشىشكة  مةلذم هةسسعدعن  صايدعنع  ظالغان 
ـ مىلكعنع سئتعص بئرعش  ظادةم، باشقا بعرسعنعث مال  قعلعؤاتقان  تعجارةت 
تعجارةت  شئرعكلعشعص  بعلةن  بعرسع  باشقا  ظادةم،  ظالغان  قولعغا  ظىحىن 
قعلعؤاتقان ظادةم ؤة ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع ظأتنعضة سوراص تذرغان ظادةم 
نةرسنع  ظذ  )يةنع  قعلعص  نةرسعضة خعيانةت  قوللعدعكع  ظةضةر  قاتارلعقالرمذ 
ظةسلعدعكع  ظذنع  ظاندعن  ظعشلعتعص(  شةكعلدة  بولمايدعغان  رازع  ظعضعسع 
هالعتعضة قايتذرذص قويغان بولسا، )ظةضةر ظذ نةرسعلةر كئيعن يىتىص كةتكةن 

بولسعمذ( ظذ ظادةملةرضة ظذ نةرسعنع تألةش مةسظذلعيعتع كةلمةيدذ. 
ظىحىن  بئرعش  ساقالص  كئرةكلعرعنع  ـ  نةرسة  باشقعالرنعث  ظةضةر 
نةرسعضة  ظذ  تذرذص  ظالدعدا  ظعضعسعنعث  نةرسعنعث  ظذ  ظادةم  ظالغان  قولعغا 
تئنعؤالغان بولسا، بذ ظذنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ساقالص بئرعشنع ظةمةلدعن 
ظالغان  قولعغا  ظىحىن  بئرعش  ساقالص  ظادةم  ظذ  هئسابلعنعدذ.  قالدذرغانلعقع 
ظذ نةرسة كئرةكلةرنع، ظذ نةرسة تذرذؤاتقان يةردعن باشقا يةرضة يأتكعمعضةن 
بولسعمذ ظذ ظادةمضة ظذ نةرسعضة تئنعؤئلعش بعلةن ظذنع تألةص بئرعش الزعم 

كئلعدذ.
ـ كئرةكلعرعنع ساقالص بئرعش ظىحىن قولعغا ظالغان  باشقعالرنعث نةرسة 
ظادةم دةسلةص ظذ نةرسعضة تانغان ظاندعن ظذ نةرسعنع ظأز ظعضعسعضة قايتذرذص 
بةرضةنلعكعنع داؤا قعلغان ؤة بذنعثغا هأججةت كأرسةتكةن بولسا، ظذنعث بذ 
سأزع قوبذل قعلعنعدذ ؤة )ظذ نةرسعنع تألةشتعن( قذتذلذص قالعدذ. شذنعثدةك 
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ظعضعسعضة  ظأز  ظذنع  ظعلضعرع  تئنعؤئلعشتعن  نةرسعضة  ظذ  ظادةم  ظذ  يةنة 
قايتذرذص بةرضةنلعكعضة هأججةت كأرسةتكةن ؤة: خاتا تئنعؤاصتعمةن ياكع )ظذ 
نةرسعنع ظأز ظعضعسعضة قايتذرذص بةرضةنلعكعمنع( ظذنتذص قئلعصتعمةن ياكع 
شةكلعنعص قئلعصتعمةن دئضةن بولسا، بذ هالدعمذ ظذنعث سأزع قوبذل قعلعنعدذ 

ؤة  )ظذ نةرسعنع تألةشتعن( قذتذلذص قالعدذ.
قولعغا  ظىحىن  بئرعش  ساقالص  كئرةكلعرعنع  ـ  نةرسة  باشقعالرنعث  ظةضةر 
ظالغان ظادةم ظذ نةرسعضة تئنعؤئلعشتعن بذرذن ظذنعث يىتىص كةتكةنلعكعنع 
داؤا قعلغان بولسا، ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنعث يىتىص كةتكةنلعكعدة 
بذيرذلعدذ.  ظعحعشكة  قةسةم  هةققعدة  ظعكةنلعكع  يوق  خةؤعرعنعث  ظأزعنعث 
ظةضةر ظذ نةرسعنعث ظعضعسع بذ هةقتة قةسةم ظعحعسة، قازع ظذ نةرسعنع ساقالص 
بئرعش ظىحىن قولعغا ظالغان ظادةمضة ظذ نةرسعنع تألعتعدذ. بذ هةقتة ظأتنعضة 
سوراص تذرغان نةرسعنعث هأكمعمذ ساقالش ظىحىن بئرعص تذرغان نةرسعنعث 
هأكمعضة ظوخشاش. ظةمما بعر كعشع بعلةن ظالغان صايدعنع مةلذم هةسسعدعن 
صذلنعث  ظادةم  قعلعؤاتقان  تعجارةت  بعلةن  صذلع  ظذنعث  كئلعشعص  بألىشىشكة 
ظعضعسعضة: سةن ماثا هئحقانداق نةرسة بةرمعدعث، دةص ظذ كعشعدعن صذل 
ظالغعنعغا تئنعؤالغان، كئيعن صذل ظالغانلعقعنع ظعقرار قعلعص تئنعؤئلعشتعن 
يئنعص تعجارةت قعلعش ظىحىن ظذ صذلغا بعر نةرسة سئتعص ظالغان ؤة )ظذ نةرسة 
ظذنعث قةستةنلعكع بولماستعن( يىتىص كةتكةن بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةم ظذ 
كعشعدعن ظالغان صذلنع تألعمةيدذ. ظذ ظادةم ظةضةر تعجارةت قعلعش ظىحىن ظذ 
صذلغا بعر نةرسة سئتعص ظئلعص بولغاندعن كئيعن صذل ظالغانلعقعنع ظعقرار 
قعلعص تئنعؤئلعشتعن يانغان ؤة )ظذ نةرسة ظذنعث قةستةنلعكع بولماستعن( 

يىتىص كةتكةن بولسا، بذ هالدا ظذنعثغا ظذ  نةرسعنع تألةش الزعم كئلعدذ.
ـ كئرةكلعرعنع ساقالص بئرعش ظىحىن قولعغا ظالغان  باشقعالرنعث نةرسة 
سةصةرضة  بعللة  بعلةن  نةرسة  ظذ  ظادةمنع  ظذ  ظعضعسع  نةرسعنعث  ظذ  ظادةم، 
حعقعشتعن توسمعغان ياكع ظةندعشعلةنمعضةن بولسا، ظذ نةرسعنع ظأزع بعلةن 
بعللة كأتىرىص سةصةرضة حعقسا بولعدذ. ظةضةر ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ ظادةمنع 
ظذ نةرسة بعلةن بعللة سةصةرضة حعقعشتعن توسقان ياكع ظةندعشعلةنضةن، )ظذ 
نةرسعنعث ظعضعسع شذنداق قعلعص تذرسعمذ ظذ ظادةم يةنة ظذ نةرسعنع ظأزع 
بعلةن بعللة كأتىرىص سةصةرضة حعققان( ؤة ظذ نةرسة سةصةردة يىتىص كةتكةن 

بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةمضة ظذ نةرسعنع تألةص بئرعش الزعم كئلعدذ.
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بارلعق ظالعمالر، ظةضةر باشقعالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ساقالص بئرعش 
ظىحىن قولعغا ظالغان ظادةم، ظذ نةرسة بعلةن دئثعز سةصعرعنع قعلغان ؤة )ظذ 
نةرسة دئثعزدا يىتىص كةتكةن بولسا(، ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع تألةيدذ، دئضةن 

قاراشتا بعرلعككة كةلدع.)1(
بعر  تئصعلعدعغان  ظوخشعشع  بازاردا(  ظوخشاش  )تذخذمغا  ظادةم  ظعككع 
ظىحىن  ساقالش  ظذنع  بولسا،  بةرضةن  ظىحىن  ساقالش  ظادةمضة  بعر  نةرسعنع 
ظالغان ظادةمنعث ظذ ظعككع ظادةمنعث بعرع كةلمةي يةنة بعرسع ظذ نةرسعنع 
تةلةص قعلعص كةلضةن ؤاقتعدا، كةلضعنعضة ظذنعث هةسسعسعنع بئرعشع ظعمام 
ظةبذهةنعفة )اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث كأز قارعشعدا توغرا 
ظةمةس. بذ ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( تعن 
رعؤايةت قعلعنغان قاراشتذر. ظةمما ظذ ظادةمنعث ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام 
مذهةممةدنعث كأز قارعشعدا خذددع ظذ ظعككع ظادةم ظذ نةرسعنع تةلةص قعلعص 
تةثال كةلسة، ظذ نةرسعنع ظذالرغا بئرعشع توغرا بولغعنعدةك ظذ ظعككعسنعث 
بعرع ظذ نةرسعنع تةلةص قعلعص كةلسعمذ كةلضعنعضة ظذنعث هةسسعسعنع بئرعشع 
توغرعدذر. حىنكع ظذ صةقةت ظأزعنعث هةسسعسعنع تةلةص قعلغاندذر. بذ ظعمام 

مالعك، ظعمام شافعظعي ؤة ظعمام ظةهمةد قاتارلعقالرنعثمذ كأز قارعشعدذر.
ظةضةر ظعككع ظادةم باراؤةر كئلعص ساقالش ظىحىن بعر ظادةمضة بةرضةن ظذ 
ـ  بار نةرسة بولماستعن قوي  بازاردا ظوخشعشع  نةرسة، )تذخذمغا ظوخشاش 
كالعغا ظوخشاش حوث ـ كعحعكلعكتة بعر ـ بعرعضة ظوخشعمايدعغان( نةرسعلةر 
بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةمنعث ظذ ظعككع ظادةمنعث بعرع كةلمةي يةنة بعرسع 
ظذنعث هةسسعسعنع  كةلضعنعضة  ؤاقتعدا،  كةلضةن  قعلعص  تةلةص  نةرسعنع  ظذ 

بئرعشع بارلعق ظالعمالرنعث كأز قارعشعدا توغرا ظةمةس.
ـ كئرةكلعرعنع ساقالص بئرعش ظىحىن قولعغا ظالغان  باشقعالرنعث نةرسة 
ياكع  تألةتتىرىش  نةرسعنع  ظذ  ؤاقتعدا،  كةتكةن  يىتىص  نةرسة  ظذ  ظادةمنع 
تألةتتىرمةسلعك ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ساقالشتا سةل قاراش ياكع سةل 
قارعماسلعقعغا مذناسعؤةتلعكتذر. مةسعلةن باشقعالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع 
ساقالص بئرعش ظىحىن قولعغا ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع مذستةهكةم سئلعنغان 
ظايالع  ظذنعث  كةتكةن،  حعقعص  سعرتقا  قويذص  تاشالص  ظعحعضة  قورذسعنعث 

))(  »رةددذلمذهتار«، 4 ـ توم، 499 ـ بةت.
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ظعشةنحعسعز ظايال بولغان ؤة )ظذ نةرسة ظذ قورذدعن يىتىص كةتكةن( بولسا، 
بذ هالدا ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع تألةيدذ. شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر ظادةم كعرعص 
ظذ نةرسعنع قورذنعث ظعحعدعن ظوغرعالص حعقعص كةتكةن بولسعمذ ظذ ظادةم ظذ 
نةرسعنع يةنة تألةيدذ. ظذ ظادةمنعث قورذسع شذنداق مذستةهكةم سئلعنغان 
قورذ بولسعمذ يةنة ظذنعث ظذ نةرسعنع تألعشعنعث سةؤةبع ظذ ظادةمنعث ظذ 
نةرسعنع ساقالشتا سةل قارعغانلعقع ظىحىندذر. ظةضةر ظذ ظادةم ساقالص بئرعش 
ظعشكعنع  قورذنعث  قويذص  تاشالص  ظعحعضة  قورذنعث  نةرسعنع  ظالغان  ظىحىن 
ظوحذق تاشالص قويذص سعرتعغا حعقعص كةتكةن ؤة قورذنعث ظعحعدة هئحكعم 
يةنة  نةرسعنع  ظذ  ظادةم  ظذ  بولسا،  كةتكةن  يىتىص  نةرسة  ظذ  بولمعسعمذ 

تألةيدذ.
بةرضةن  ظىحىن  بئرعش  ساقالص  نةرسعنع  ظذ  ظعضعسع  كئرةكنعث  ـ  نةرسة 
ظادةمضة: سةن بذ نةرسة ـ كئرةكلةرنع صاالنع كعشعضة بةرضعن، دئضةن كئيعن 
ظادةم: مةن ظذ نةرسعنع ظذ كعشعضة بةردعم، دئضةن كئيعن ظذ كعشع ظذ  ظذ 
ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظأزعضة بةرمعضةنلعكعنع دئضةن، ظذ نةرسة بذ ظارعلعقتا 
يوقاص  نةرسعنعث  ظذ  ؤة  كةتكةن  يوقاص  بولماستعن(  قةستةنلعكع  )ظذنعث 
ظادةم قةسةم  ظالغان  قولعغا  بئرعش ظىحىن  كةتكةنلعكع ظىحىن ظذنع ساقالص 
ظعحكةن بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةمنعث سأزعضة ظعشعنعلعدذ. )يةنع ظذ ظادةمضة 
ظعشةنحعلعك  ظادةم  ظذ  حىنكع  بولمايدذ(.  الزعم  بئرعش  تألةص  نةرسعنع  ظذ 

هئسابلعنعدذ. 
ظئلعص  ظىحىن  بئرعش  ساقالص  كئرةكلعرعنع  ـ  نةرسة  باشقعالرنعث  ظةضةر 
يوق  قانداق  نةرسعنعث  ظذ  بئشعدعال:  ضةصنعث  ظادةم  قويغان  يوقذتذص  ظذنع 
بولذص كةتكةنلعكعنع بعلةلمعدعم دئضةن بولسا، ظذ ظادةم توغرا دةص قارالغان 

رعؤايةتكة ظاساسةن ظذ نةرسعنع تألةص بةرمةيدذ.
يئتعمنعث مال ـ مىلكعنع بعر زالعمنعث يئنعدعن ظئلعص كئتعؤاتقان ظادةم 
ظةضةر ظذ زالعمغا ظازراق بعر نةرسة سوؤغا قعلمايدعغان بولسا، زالعمنعث ظذ 
زالعمغا  ظذ  ؤة  قعلغان  ظةندعشة  ظئلعؤئشعدعن  هةممعسعنع  مىلىكنعث  ـ  مال 
ظادةمضة  ظذ  بولسا،  بةرضةن  نةرسة  بعر  ظازراق  مىلكعدعن  ـ  مال  يئتعمنعث 
كعشع  بعر  ظةمةس.  الزعم  بئرعش  تألةص  مىلىكنع  ـ  مال  بةرضةن  زالعمغا  ظذ 
صذلع  ظذنعث  كئلعشعص  بألىشىشكة  مةلذم هةسسعدعن  صايدعنع  ظالغان  بعلةن 
بعلةن تعجارةت قعلعؤاتقان ظادةمنعث هأكمعمذ يئتعمنعث مال ـ مىلكعنع ظئلعص 
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كعتعؤاتقان ظادةمنعث هأكمعضة ظوخشاش.
ـ كئرةكلعرعنع ساقالص بئرعش ظىحىن قولعغا ظالغان  باشقعالرنعث نةرسة 
ـ  نةرسة  قولعدعكع  ظادةم  قعلعنغان(  قاراشقا ؤةسعيةت  ياكع )يئتعمضة  ظادةم 
كئرةكلةردعن بئرعش ظىحىن تةهدعد قعلعنغان، )ظةضةر ظذالر تةهدعد سالغذحعغا 
بعر نةرسة بةرمعسة( تةهدعد سالغذحعنعث  ـ كئرةكلةردعن  قولعدعكع نةرسة 
ظذالرنع ظألتىرؤئتعش ياكع بعرةر ظةزاسعنع كعسعؤئتعش ظئهتعماللعقع بولغان 
بولسا،  بةرضةن  نةرسة  بعر  سالغذحعغا  تةهدعد  ظذالرنعث  بعلةن  شذنعث  ؤة 
ظذالردعن تةهدعد سالغذحعغا بةرضةن نةرسة تألعتعلمةيدذ. ظةضةر ظذالر زعندانغا 
بعلةن  شذنعث  ؤة  قعلعنغان  تةهدعد  بعلةن  قويذلذش  باغالص  ياكع  تاشلعنعش 
شذنداق تةهدعد سالغذحعغا بعر نةرسة بةرضةن بولسا، بذ هالدا ظذالر تةهدعد 
سالغذحعغا بةرضةن نةرسعنع تألةص بئرعدذ. ظةضةر ظذالر )تةهدعد سالغذحعغا 
ظازراق بعر نةرسة بةرمعسة( ظذنعث ظذالرنعث قولعدعكع نةرسة ـ كئرةكلةرنعث 
تةهدعد  )ظذالرنعث  بذمذ  بولسا،  بولعدعغان  خةؤصع  ظئلعؤئلعش  هةممعسعنع 
بعر  ظىحىن(  بولعدعغانلعقع  بةرمعسعمذ  تألةص  نةرسعنع  بةرضةن  سالغذحعغا 
ظالدعنع  ظذالرنعث  زالعم  بعر  ظةضةر  يةنة  شذنعثدةك  هئسابلعنعدذ.  سةؤةب 
ظئلعؤالغان  زالعم  ظذالرغا  بولسا،  ظئلعؤالغان  نةرسة  بعر  ظذالردعن  توسذص 

نةرسعنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس. 
ـ كئرةكلعرعنع ساقالص بئرعش ظىحىن قولعغا ظالغان  باشقعالرنعث نةرسة 
ظذنع  قعلسا،  ظةندعشة  كئتعشعدعن  بذزذلذص  نةرسعنعث  قولعدعكع  ظادةم 
سئتعؤئتعدعغانلعقع هةققعدة قازعغا خةؤةر قعلعشع الزعم. ظةضةر ظذ ظادةم تاكع 
ظذ نةرسة تولذق بذزذلذص كةتكةنضة قةدةر بذ ظعشنع قازعغا خةؤةر قعلمعغان 
بولسا، ظذ ظادةمضة ظذ نةرسعنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس. ظةضةر ظذ ظادةم 
قازعنعث بذيرذقعسعز ظذ نةرسعنعث بذزذلذص كئتعشعنعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىن 
صول حعقعم قعلغان بولسا، بذ حاغدا ظذ ظادةم بعر ياخشع ظعش قعلعص قويغذحع 
ظالدعنع  كئتعشعنعث  بذزذلذص  نةرسعنعث  ظذ  ظادةم  ظذ  ظةضةر  هئسابلعنعدذ. 
ظئلعش ظىحىن صول حعقعم قعلمعغان ؤة شذنعث بعلةن ظذ نةرسة بذزذلذص كةتكةن 
بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع تألةيدذ. لئكعن ظذ نةرسعنعث بذزذلذص 
كئتعشعنعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىن كةتكةن صذلنع ظذ ظادةمضة ظذ نةرسعنعث 

ظعضعسع تألةص بئرعدذ.   
بعر ظادةم ساقالص بئرعش ظىحىن قولعغا ظالغان ياكع ضأرىضة ظالغان قذرظاننع 

670671

باشقىالرغا ساقالپ بېرىش ئۈچۈن بەرگەن نەرسىنىڭ ھۆكمىباشقىالرغا ساقالپ بېرىش ئۈچۈن بەرگەن نەرسىنىڭ ھۆكمى



670671

ظوقذغان ؤة ظذ قذرظان ظوقذش جةريانعدا يعرتعلعص تىضعضةن بولسا، ظذ ظادةمضة 
ظذ قذرظاننع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس. حىنكع ظذ ظادةمنعث قذرظاننع ظوقذش 

هةققع بار.
ظةضةر ظألىص كةتكةن بعر كعشعنعث بعر ظادةمدعن ظالعدعغان قةرزع بولغان 
ؤة باشقا بعرعنعث ظذ كعشعنعث ظىستعدة قةرز صذلع بولغان بولسا، ظذ ظادةمنعث 
ظذ كعشعنعث قةرزعنع ظذ كعشعنعث معراسخورلعرعغا بئرعص قويذش بعلةن ظذ 
ظذ  ظادةم  ظذ  )ظةسلعدة  هئسابالنمايدذ.  قعلغان  ظادا  قةرزعنع  ظأزعنعث  ظادةم 

كعشعنعث قةرزعنع ظذ كعشعدة قةرز صذلع بار ظادةمضة بئرعش الزعم(.
ياخشع  كعشع  ماثغان  ظىحىن  قويذش  قعلعص  ظعشعنع  ظادةمنعث  بعر 
ظعش قعلغان هئسابلعنعدذ. شذنعث ظىحىن ظذنعثغا ظعش هةققع بئرعلمةيدذ. 
بعر  ؤة  ظادةمضة  تالالنغان  ظورذنالشقا  ؤةسعيةتلعرعنع  ظادةمنعث  بعر  لئكعن 
نةرسعضة قاراشقا تةيعنلةنضةن ظادةمضة، قعلغان ظعشلعرع ظىحىن ظعش هةققع 

بئرعلعدذ.
ظوخشاش(  صذلغا  )مةسعلةن:  ظالغان  ظىحىن  بئرعش  ساقالص  ظادةم  بعر 
نةرسعنع يئثعنعث ياكع سةللعسعنعث بعر يعرعضة قويغان ياكع بعر ياغلعققا 
ياكع  يئثعضة  ظذنعث  نةرسة  ظذ  قويغان،  يانجذقعغا  ياكع  يعثعضة  باغالص 
يانجذقعغا حىشمعضةن، لئكعن ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع يانجذقعمغا حىشتع دةص 

ضذمان قعلعدعغان بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع تألةص بةرمةيدذ. 
ساقالص بئرعش ظىحىن قولغا ظالغان نةرسعنعث ظعضعسع يوق بولذص كةتكةن 
نةرسعنع  ظذ  بولسا،  بعلعنمعضةن  ظعكةنلعكع  ظألىك  ياكع  تعرعك  ظذنعث  ؤة 
نةرسعنعث  ظذ  تاكع  نةرسعنع  ظذ  ظادةم  ظالغان  قولعغا  بئرعش ظىحىن  ساقالص 
ظعضعسعنعث ظألضةنلعكع ظئنعقالنغانغا قةدةر ظذنع سةدعقة قعلعؤةتمةي قولعدا 
تذتذص تذرعدذ. يولدا حىشىص قئلعنغان نةرسعنعث هأكمع بذنعثغا ظوخشعمايدذ. 

)يةنع ظذنع بعر يعلدعن كئيعن ظعضعسع كةلمعسة سةدعقة قعلعؤعتعدذ(.)1(
قعلغان  حعقعم  صذل  بذيرذقعسعز  قازعنعث  نةرسعضة  ظذ  ظادةم  ظذ  ظةضةر 
ظذ  قازع  هئسابلعنعدذ.  قويغذحع  قعلعص  ياخشعلعق  بعر  ظادةم  ظذ  بولسا، 
ظادةمنع ظأزعنعث قولعدعكع نةرسعنعث ساقالص بئرعش ظىحىن قويذص قويذلغان 
نةرسة ظعكةنلعكعضة ؤة ظذنعث ظعضعسعنعث يوق بولذص كةتكةنلعكعضة صاكعت 

))(  »رةددذلمذهتار«، 4 ـ توم، )50 ـ بةت.
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كأرسعتعشكة بذيرذيدذ. ظةضةر ظذ ظادةم بذنعثغا صاكعت كأرسعتةلعسة، قازع 
ظةث  بعلةن  ظىمعد  دئضةن  قاالر،  بولذص  صةيدا  ظعضعسعنع  نةرسعنعث  ظذ  ظذنع 
كأص بولغاندا ظىح كىنضة قةدةر ظذ نةرسعضة ظأزعنعث يئنعدعن صذل خةجلةص 
تذرذشقا بذيرذيدذ. ظةضةر ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظىح كىنضة قةدةر كةلمعسة 

قازع ظذ ظادةمنع ظذ نةرسعنع سئتعص صذلعنع يئنعدا ساقالشقا بذيرذيدذ.
ـ  )كالعغا  نةرسة  ظالغان  قولعغا  ظىحىن  بئرعش  ساقالص  ظادةم  بعر  ظةضةر 
تأضعضة ظوخشاش( سىتلىك هايؤان بولذص ظذنعث سىتلعرع يعغعلعص قالغان 
ياكع زئمعن بولذص ظذنعثغا تئرعلغان زعراظةتلةر توصلذنذص قالغان، ظذ ظادةم 
قازع ياشايدعغان شةهةردة ياكع ظذ نةرسعلةر بذزذلذص كئتعشتعن بذرذن قازع 
بعلةن كأرىشكعلع بولعدعغان بعر يةردة ياشاص تذرذصمذ ظذ نةرسعلةرنعث بذزذلذص 
كئتعشعدعن ظةندعشة قعلعص ظذالرنع قازعغا خةؤةر بئرعص ظذنعث بذيرذقعنع 

ظالماستعن سئتعؤةتكةن بولسا، ظذ ظادةم ظذ نةرسعلةرنع تألةص بئرعدذ.

كئصعل بولذشنعث بايانع

>كئصعل بولذش< دئضةن سأزنعث ظوقذمع

بعر  باشقا  نةرسعنع  بعر  جةهةتتعن  مةنا  سأز  دئضةن  بولذش<  >كئصعل 
نةرسعضة قئتعش، دئضةنلعك بولعدذ.

صةيغةمبةر  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  سةظد  ظعبنع  سةهلع 
ظةلةيهعسساالم: »مةن ؤة يئتعمغا كئصعل بولغذحع جةننةتتة مانا مذشذنداق 
بولعمعز« دةص )كأرسةتكىح بارمعقع بعلةن ظوتتذرا بارمعقعنع ظئحعص تذرذص 
كأرسةتكةن( دئدع. يةنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ هةدعستة: مةن ؤة يئتعمنع 
ظأزعضة ؤة بالعؤاقعلعرعنعث ظارعسعغا قئتعص ظذنعث ظعشلعرعغا ظعضة بولغان 

ظادةم جةننةتتة مانا مذشذنداق بولعمعز، دئمةكحعدذر.
>كئصعل بولذش< دئضةن سأز ظعستعاله جةهةتتعن كئصعل بولغان كعشعنع، 
ظذ كعشع كئصعللعكعضة ظالغان ظادةمدعن تةلةص قعلعنعدعغان نةرسعدة بعللة 
قوشذص تةلةص قعلعش، دئضةنلعك بولعدذ)1(. كئصعللعككة ظئلعنغان ظادةمدعن 
))(  مةسعلةن: ظةهمةد بعرسعضة قةرزدار  بولذص قالغان سةمةدكة كئصعل بولغان بولسا، قةرز ظعضعسع سةمةددعن تةلةص 
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تةلةص قعلعنعدعغان نةرسة مةيلع جان بولسذن مةيلع قةرز بولسذن مةيلع ناهةق 
ظئلعص  نةرسعنع  توشمعغان  شةرتعضة  سئتعش  ياكع  نةرسعضة  تارتعؤئلعنغان 
سالغان نةرسعضة ظوخشاش ظأزع بولسا ظأزعنع، ظأزع بولمعسا ظوخشعشعنع، 
الزعم  قايتذرذش  ظعضعسعضة  صذلنع  نةقعدة(  )بازاردعكع  بولمعسا  ظوخشعشع 
بولغان نةرسة بولسذن مةيلع بعر نةرسنع سئتعشقا كئلعشعص ظذ نةرسة ظىحىن 
بةرضةن  ظذنعثغا  ظايالنع  مةيلع  بولسذن  تويلذق  مةيلع  بولسذن  صذل  ظالغان 
تويلذقنع قايتذرذص ظئلعش شةرتع بعلةن تاالق ظىحىن ظالعدعغان نةرسة بولسذن 
مةيلع قاتعل بعلةن سىلهة تىزىشىص ظذنعثدعن ظالعدعغان نةرسة بولسذن بعر 
ؤة  ضأرىضة  ظةمما  توغرعدذر.  بولذشع  كئصعل  نةرسعلةردة  مذشذ  كعشعنعث 

ظامانةتكة قويذلغان نةرسعلةردة كئصعللعك قعلعش توغرا ظةمةس.)1(

كئصعل بولذشنعث يولغا قويذلعشعنعث بايانع

يولغا  ظارقعلعق  بعرلعكع  ظالعمالرنعث  ؤة  هةدعس  قذرظان،  بولذش  كئصعل 
قويذلغاندذر. اهلل تاظاال كئصعل بولذشنعث يولغا قويذلغانلعقعنع بايان قعلعص 
قةدةهنع  بئسعلغان(  )تامغعسع  »صادعشاهنعث  »ظذالر:  دئدع:  مذنداق 
يوقعتعص قويدذق، ظذنع تئصعص كةلضةن كعشعضة )مذكاصات ظىحىن( بعر تأضة 

ظاشلعق بئرعلعدذ، مةن بذنعثغا كئصعل« دئدع» )2( 
ظعمام بذخارع كعتابعدا كئصعل بولذش هةققعدة مةخسذس بعر بألىم ظاجرعتعص 
ظذ بألىمدة هةمزة ظعبنع ظةمرع ظةلظةسلةمعينعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت 
هةمزة  )يةنع  ظذنع  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  قعلعدذ: »ظأمةر 
ظأزعنع دئمةكحع( مالنعث زاكعتعنع يئغعص كئلعشكة بذيرذدع. ظذ )مالالرنعث 
زاكعتعنع يئغعش ظىحىن بارغان يةردة( ظايالعنعث حأرعسع بعلةن زعنا قعلغان 
بعر ظادةمنعث بارلعقعدعن خةؤةر تاصتع. )هةمزة ظذ ظادةمنع حالما ـ كئسةك 
قعلعمةن، دئضةن ؤاقتعدا ظذ يةردعكع خةلق: ظذ ظادةمضة ظأمةر ظعبنع خةتتابنعث 
جازاالش ظىحىن يىز قامحا ظورغانلعقعنع خةؤةر قعلدع(. شذنعث بعلةن هةمزة 
سوراص  ظذنعثدعن  كئلعص  يئنعغا  خةتتابنعث  ظعبنع  ظأمةر  تاكع  ظعشنع  بذ 

قعلعدعغان قةرز صولغا ظةممةدنعمذ بعللة قوشذص تةلةص قعلعدذ. ت.
))(  »رةددذلمذهتار«، 4 ـ توم، 250 ـ بةت.

)2(  سىرة يىسىف 72 ـ ظايةت. 
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ظعنعقالش ظىحىن ظذ ظادةم ظىحىن بعر كعشعنع كئصعل ظئلعص ظأزع بعلةن بعللة 
)ظأمةرنعث قئشعغا( ظئلعص كةلدع. )هةمزة ظأمةر ظعبنع خةتتابتعن ظذ ظادةمنع 
قامحعلعغان ياكع قامحعلعمعغانلعقعنع، ظةضةر قامحعلعغان بولسا نئمة ظىحىن 
حالما ـ كئسةك قعلماي قامحعلعغانلعقعنع سورعغان ؤاقتعدا( ظأمةر: ظأزعنعث 
ظذ ظادةمنع يىز قامحا ظورغانلعقعنع، )ظذ يةردعكع خةلقنعث: ظأمةر ظذنع يوز 
قامحا ظوردع( دئضةن سأزعنعث راست ظعكةنلعكعنع ؤة ظذنع )حالما ـ كئسةك 
بعلةن  حأرعسع  ظايالعنعث  ظادةمنعث  ظذ  مةقسعتعنعث  قامحعالشتعكع  قعلماي 
قعلغان جعنسعي ـ ظاالقعنعث زعنا بولعدعغانلعقعنع( بعلمةيدعغانلعقع ظىحىن 

ظعكةنلعكعنع، دئدع.«)1(
سةلعمة ظعبنع ظةكؤةظ )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: 
بعر  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظىحىن  حىشىرىش  »نامعزعنع 
بارمذ؟  قةرزع  ظادةمنعث  ظذ  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  كةلتىرىلدع.  جعنازة 
صةيغةمبةر  بةردع.  جاؤاب  دةص  يوق،  قةرزع  ظذنعث  دةص سورعدع. ساهابعالر: 
ظةلةيهعسساالم ظذنعث نامعزعنع ظوقذدع. كئيعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
قئشعغا يةنة بعر جعنازة كةلتىرىلدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: ظذ ظادةمنعث 
قةرزع بارمذ؟ دةص سورعدع. ساهابعالر: ظذنعث قةرزع بار، دةص جاؤاب بةردع. 
ظوقذثالر،  سعلةر  نامعزعنع  ظذنعث  بولسا  ظذنداق  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر 
دئدع. ظةبذقةتادة: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع!: ظذنعث قةرزع مئنعث ظىستعمضة 
نامعزعنع  ظذنعث  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بعلةن  شذنعث  دئدع.  بولسذن، 

ظوقذدع.«)2(
ظةبذداؤذد صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »كئصعل بولغان ظادةم )كئصعل 
رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  تألعضعحعدذر«  نةرسعنع(  ظالغان  ظىستعضة  بولذص 

قعلغان.
صةيغةمبةر  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظةبذهىرةيرة 
ظةلةيهعسساالمنعث ظعسراظعل ظةؤالدلعرع هةققعدة بايان سأزلةص بئرعص مذنداق 
قةرز  دعنار  معث  ظادةمدعن  بعر  كعشع  »بعر  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
سورايدذ. قةرز سورالغذحع ظذ ظادةم ظذ كعشعضة: ضذؤاهحعالرنع ظئلعص كةلسةث 
بئرةي، دةيدذ. ظذ كعشع: ضذؤاهحعلعققا اهلل يئتةرلعك، دةيدذ. ظذ ظادةم: كئصعل 

))(  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع. 
)2(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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ظئلعص كةلسةث بئرةي، دةيدذ. ظذ كعشع: كئصعل بولذشقا اهلل يئتةرلعك، دةيدذ. 
قةرز بةرضىحع: راست دةيسةن، دةص ظذنعثغا صذلنع مةلذم مذددةتكعحة بئرعدذ. 
هاجعتعدعن  ظارقعلعق  قعلعش  تعجارةت  حعقعص  دئثعزغا  كعشع  ظالغان  قةرز 
حعقعدذ، ظاندعن صذلنعث مذددعتع توشذص صذلنع ظاصعرعص بئرعشكة كئمة ظعزدةص 
تاصالماي بعر ياغاحنع ظئلعص ظذنعثغا تأشىك ظئحعص معث دعنار صذل بعلةن 
بعرضة بعر صارحة خةتنع ظذ تأشىكنعث ظعحعضة سئلعص تأشىكنع ظئتعدذ، ظاندعن 
ياغاحنع دئثعزغا ظئلعص كئلعص: ظع اهلل! مةن صاالنع ظادةمدعن معث دعنار قةرز 
سورعغاندا، ظذ مةندعن كئصعل بولغذحع تةلةص قعلعؤئدع، مةن اهلل يئتةرلعك 
كئصعل بولغذحع، دئؤعدعم، ظذ ساثا رازع بولغانلعقعنع، ظذ ظادةم مةندعن ضذؤاه 
بولغذحع سورعغاندا، مةن ظذنعثغا اهلل يئتةرلعك ضذؤاهحع بولغذحع، دئؤعدعم، 
ظعحعضة  ظىحىن  قايتذرذش  ظامانةتنع  بعلعسةن.  بولغانلعقعنع،  رازع  ظذ ساثا 
حىشىص بارغذدةك بعر نةرسة تئصعشقا ظورذنغان بولساممذ، لئكعن تاصالمعدعم. 
مةن ساثا ياغاحتعكع صذلنع ظامانةت قويدذم، دةص ياغاحنع دئثعزغا تاشاليدذ. 
شةهعرعضة  ظادةمنعث  بةرضةن  قةرز  يةنة  كعشع  ظذ  حىشعدذ.  دئثعزغا  ياغاح 
كعشع  ظالغان  قةرز  ظادةم  بةرضةن  قةرز  ظعزدةيدذ.  نةرسة  بارعدعغان  حىشىص 
ظويالص  دةص  مذمكعن،  بولذشع  كئلعؤاتقان  ظئلعص  بعلةن  كئمة  ظامانةتنع 
ظئقعص كةلضةن  ظعكةن. توساتتعن  تذرغان  قاراص  يئنعغا كئلعص(  )دئثعزنعث 
يارغان  ظذنع  ظئلعص  ياغاحنع  ظذ  ظىحىن  قعلعش  ظوتذن  كأرىص  ياغاحنع  بعر 
ظعكةن، معث دعنار بعلةن خةت حعقعدذ. كئيعن قةرز ظالغان كعشع يةنة معث 
دعنارنع ظئلعص يئتعص كئلعص: اهلل بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، مةن ظامانةتنع 
ؤاقتعدا يةتكىزىش ظىحىن بذ يةرضة حىشىص كةلضىدةك بعرةر نةرسة تئصعشقا 
ظورذنغان بولساممذ، لئكعن تاصالمعدعم، دةص ظأزرة ظئيتعدذ. قةرز بةرضىحع: 
سةن ماثا بعرةر نةرسة ظةؤةتكةنمعدعث؟ دةيدذ. ظذ كعشع حىشىص كئلعدعغان 
بعر نةرسة تاصالماي )ظأزعنعث صذلنع ياغاحقا سئلعص ظةؤةتكةنلعكعنع( دةيدذ. 
قةرز بةرضةن ظادةم: هةقعقةتةن اهلل ياغاحتا ظةؤةتكةن صذلذثنع ماثا يةتكىزىص 
بئرعش ظارقعلعق سةندعن )قةرزنع( ظادا قعلدع، دةيدذ. شذنعث بعلةن ظذ كعشع 
)ظأزع بعلةن بعللة ظئلعص كةلضةن( معث دعنارنع ظارقعسعغا قايتعص ظذدذل 

كئتعدذ.«)1(
قعلغان  زعنا  بعلةن  حأرعسع  ظايالعنعث  ظأتىلكةن  قعلعص  بايان  يذقعرعدا 

))(  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان.
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هئلعقع ظادةم بعلةن ظأمةر ظعبنع خةتتاب ظوتتذرعسعدا بولغان قعسسة، ظادةمضة 
كئصعل بولذشنعثمذ يولغا قويذلغان توغرا بعر ظعش ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص 
بئرعدذ. ظادةمضة كئصعل بولذش دئمةك، كئصعل بولغان كعشع )ظةضةر زأرىر بولذص 
قالسا( ظأز كئصعللعكعضة ظالغان ظادةمنع ظئلعص كئلعش دئمةكتذر. بذ قعسسعنعث 
ظعكةنلعكعنع  ظعش  بعر  توغرا  قويذلغان  يولغا  بولذشنعثمذ  كئصعل  ظادةمضة 
كأرسعتعص بئرعشنعث سةؤةبع شذكع، هةمزة ظعبنع ظةمرع ظةلظةسلةمعي بعر 
ساهابعدذر. ظذ )ظايالعنعث حأرعسع بعلةن زعنا قعلغان هئلعقع ظادةم ظىحىن بعر 
كعشعنع( كئصعللعككة ظالدع. ظأمةر ظعبنع خةتتاب )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع 
بولسذن!( هةمزة ظعبنع ظةمرعنع )قعلغان ظعشع ظىحىن( ظةيعبلعمعدع. يةنة 
شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة هايات بار نذرغذنلعغان ساهابعالرمذ ظذنع ظةيعبلعمعدع. 
شذنعث ظذحىن بذ قعسسة بعر ظادةمضة كئصعل بولذشنعث توغرا بولعدعغانلعقعنع 
كأرسعتعص بئرعدذ. كاصالةت قعلعنعدعغان ظعش بولسا )زأرىر بولذص قالغاندا( 
ظورونالرغا(  مذناسعؤةتلعك  )ظذنع  كةلتىرىص  ظادةمنع  ظئلعنغان  كئصعللعككة 
تاصشذرذشتذر. ظعمام شافعظعي )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!(: »ظادةمضة 
)تاصشذرذشقا  بولذش  كئصعل  ظادةمضة  حىنكع  ظةمةس.  توغرا  بولذش  كئصعل 
زأرىر بولذص قالغان ؤاقتعدا( تاصشذرذش قولدعن كةلمةيدعغان بعر نةرسعضة 
كئصعل بولذشتذر. حىنكع ظادةمضة كئصعل بولغان ظادةم ظذنع )ظذ باشقا يةرضة 
قئحعص كئتعص قالسا( تاصشذرذشقا قادعر بواللمايدذ. ظةمما مال ـ مىلىككة ؤة 
نةرسةـ  كئرةكلةرضة كئصعل بولذش بذنعثغا ظوخشعمايدذ. )يةنع بذ نةرسعلةرضة 
كئصعل بولغان ظادةم ظذنع زأرىر بولغاندا تاصشذرالمايدعغان ظعش بولمايدذ(. 
حىنكع مال ـ مىلىككة ؤة نةرسة ـ كئرةكلةرضة كئصعل بولغان ظادةم )كئصعل 
بولغان نةرسعنعث ظأزعنع تاصشذرالمعسعمذ( ظأزعنعث مال ـ مىلكع ؤة نةرسة 
ـ كعرةكلعرعنع تاصشذرعدذ« دةيدذ. بعزنعث دةلعلعمعز )يةنع ظادةمضة كئصعل 
صةيغةمبةر  دةلعلع(  مةزهةصعدعكعلةرنعث  هةنةفعي  دةيدعغان  بولعدذ،  بولسا 
ظالغان  ظىستعضة  بولذص  )كئصعل  ظادةم  بولغان  ظةلةيهعسساالمنعث: »كئصعل 
نةرسعنع( تألعضعحعدذر« دئضةن سأزعنعث مذتالق كئلعشعدذر. يةنع صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم بذ هةدعستة قانداق نةرسعضة كئصعل بولذش ؤة قانداق نةرسعضة 
كئصعل بولماسلعقنع بايان قعلمعغان. شذنعث ظىحىن بذ هةدعس مال ـ مىلىككة 
ؤة ظادةمضة كئصعل بولذشنعث يولغا قويذلغان ؤة توغرا بعر ظعش ظعكةنلعكعنع 
باشقا  ظادةم  ظذ  )ظةضةر  كعشع  بولغان  كئصعل  ظادةمضة  بئرعدذ.  كأرسعتعص 
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يةرضة قئحعص كةتسة( ظذ قئحعص كةتكةن يةرنع بعلعدعغان ظادةمنعث ياردعمع 
كئلعص  تئصعص  ظادةمنع  ظذ  بعلةن  ياردعمع  ظورذنالرنعث  مذناسعؤةتلعك  ؤة 

تاصشذرذشقا قادعردذر.
مةن  كعشعنعث:  بولعدعغان  كئصعل  ظذنعثغا  بولذش  كئصعل  ظادةمضة  بعر 
صاالنعغا ياكع ظذنعث بوينعغا ياكع ظذنعث جئنعغا ياكع ظذنعث تئعنعضة ياكع 
ظذنعث بئشعغا، ياكع ظذنعث يىزعضة كئصعل بولدذم، دئيعش ظارقعلعق بولعدذ. 
حىنكع بذ سأزلةر هةقعقةتتة ياكع ظأرصـ  ظادةتتة بعر ظادةمنعث صىتىن ؤذجذدعنع 

ظعصادعلةش ظىحىن ظعشلعتعلعدعغان سأزلةردذر.)1(

كئصعل بولذشنعث ظعسالم دعنعدعكع ظورنع

بعر ظعشقا كئصعل بولذش ساؤاب بئرعلعدعغان ياخشع بعر ظعشتذر. حىنكع 
قعيعنحعلعقعنع  ظادةمنعث  قالغان  حىشىص  قعيعنحعلعققا  بولذشتا  كئصعل 
كأتىرؤئتعش ؤة ظذنعث ظعشعنع ظاسانالشتذرذش قاتارلعق ياخشع ظعشالر باردذر. 
قعيعنحعلعققا حىشىص قالغان ظادةمنعث قعيعنحعلعقعنع كأتىرؤئتعشنعث قانحعلعك 
رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظةبذهذرةيرة  هةققعدة  ظعكةنلعكع  ظعش  ياخشع 
بولسذن!( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: 
»كعمكع مأمعندعن دذنيا قعيعنحعلعقعدعن بعر قعيعنحعلعقنع كأتىرؤةتسة، اهلل 
ظذنعثدعن قعيامةت كىنعنعث قعيعنحعلعقعدعن بعر قعيعنحعلعقنع كأتىرؤئتعدذ. 
كعمكع قعيعنحعلعققا ظذحرعغذحعنعث قعيعنحعلعقعنع ظاسانالشتذرذص بةرسة، اهلل 
ظذنعثغا دذنيا ؤة ظاخعرةتتة ظاسانالشتذرذص بئرعدذ. كعمكع بعر مذسذلماننعث 
بعر  ياصعدذ.  ظاخعرةتتة  ؤة  دذنيا  ظةيعبعنع  ظذنعث  مذ  اهلل  ياصسا،  ظةيعبعنع 
بةندة ظأزعنعث بذرادعرعضة ياردةمدعال بولسا، اهلل مذ ظذ بةندعنعث ياردعمعدعال 

بولعدذ.« )2(  
ياخشع نعيةت بعلةن بعر ظعشقا كئصعل بولذش ساؤاب بئرعلعدعغان ياخشع 

ظعش هئسابلعنعدذ.
>ظةلصةتهع< دئضةن كعتابنعث ظاصتورع مذنداق دةيدذ: »كئصعل بولذشنعث 

))(  »ظةلهعداية«، 3 ـ توم، 87 ـ بةت.
)2(  ظعمام مذسلعم  رعؤايعتع.

كېپىل بولۇشنىڭ ئىسالم دىنىدىكى ئورنىكېپىل بولۇشنىڭ يولغا قويۇلۇشىنىڭ بايانى

676677



ياخشع تةرةصلعرع ناهايعتع كاتتعدذر. ظذ بولسعمذ )ظااللمايدعغان ظوخشايمةن، 
دةص( ظأزعنعث مال ـ مىلكعدعن ظةندعشة قعلعؤاتقان مال ظعضعسعنعث ؤة )مال 
ظعضعسع كئلعص ظذنع سوراص قالسا قانداق قعالرمةن، دةص( ظأزعدعن ظةندعشة 
حىشىص  ظارعسعغا  ظعككعسعنعث  قعيعنحعلعقعنع  قةرزدارنعث  قعلعؤاتقان 
ياخشعلعقتذر.  بعر  حوث  قعلعنغان  ظعككعسعضة  هةر  بذ  مانا  كأتىرؤئتعدذ. 

شذنعث ظىحىن كئصعل بولذش ساؤابع كاتتا ظعشالردعندذر.
قعلعص  صذشايمان  بولغعنعغا  كئصعل  »كئيعن  ظالعمالر:  قعسعم  بعر 
قئلعشعدعن ظةندعشة قعلعص قئلعش ظئهتعمالع بار ظادةمنعث كئصعل بولماسلعقع 
ياخشعدذر« دةيدذ. ظذ ظادةمنعث كئصعل بولماسلعقعنعث ياخشع بولذشع صةقةت 
مال ـ دذنياسعنعث ساق ـ ساالمةت قئلعش تةرةصعدعندذر)1( ؤة دعن تةرةصعدعن 
ظةمةس. ظةضةر كئصعل بولذش ياخشع نعيةت بعلةن بولسا، ظذ ساؤاب بئرعلعدعغان 

ياخشع بعر ظعشتذر. 
خاتعرجةملعك،  بئشع  بولذش  كئصعل  تةؤراتتا:  قعلعنعشعحة  رعؤايةت 
دةص  ظعشتذر،  بعر  تألةيدعغان  تألةم  ظاخعرع  ؤة  صذشايمانلعق  ظوتتذرذسع 

يئزعلغانمعش.)2( 

كئصعل بولذشنعث شةرتلعرع

1ـ  كئصعللعككة ظئلعنعدعغان نةرسة، )زأرىر بولغان ؤاقتعدا مذناسعؤةتلعك 
بولذشع  مىلىك  ـ  مال  ياكع  ظادةم  تعرعك  بولعدعغان  تاصشذرغعلع  يةرلةرضة( 
ظةمةستذر.  توغرا  ظئلعش  كئصعللعككة  ظادةمنع  ظألىك  ظىحىن  شذنعث  الزعم. 
حىنكع بعر ظادةم كئصعللعككة ظئلعنغان ؤاقتعدا تعرعك بولغان ظاندعن ظألىص 
بولذص  يوق  يةنة  شذنعثدةك  قالعدذ.  ظةمةلدعن  كئصعللعك  بولسا،  كةتكةن 
كةتكةن ؤة قةيةردة تذرذؤاتقانلعقع نامةلذم ظادةمنعمذ كئصعللعككة ظئلعش توغرا 
يةرلةرضة  ؤاقتعدا مذناسعؤةتلعك  بولغان  زأرىر  ظادةمنع  بذ  ظةمةس. )حىنكع 
تاصشذرغعلع بولمايدذ(. شذنعثدةك يةنة )زعناخذرنع حالما ـ كئسةك قعلعشقا 
))(  مةسعلةن: بعر قةرزدارغا كئصعل بولغان ظادةم قةرز ظعضعسع قةرزعنع قةرزداردعن ظااللمعسا، ظذنعثغا كئصعل بولغان 
ظادةمدعن ظالعدذ. شذنعث بعلةن كئصعل بولغان ظادةم مال ـ مىلكعدعن زعيان تارتقان هئسابلعنعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم قةرزدارغا 

كئصعل بولمعسا ظعدع. ظذنعث مال ـ مىلكع ساق ـ ساالمةت قالغان بوالتتع. ت.
)2(  »رةددذلمذهتار«، 4 ـ توم، 252 ـ بةت.
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ياكع قامحعالشقا ظوخشاش( جازا ؤة قعساس ظعشلعرعدا كئصعل بولذش توغرا 
ظةمةس. حىنكع بذنعثغا ظوخشاش ظعشالردا بعرعنعث ظورنعغا بعرع ظورذنباسار 

بواللمايدذ)1(.
قةرزنعث  ظذ  بولسا،  قةرز  نةرسة(  ظئلعنعدعغان  كئصعللعككة  )ظةضةر  ـ   2
ظادا قعلعش الزعم بولغان قةرزلةردعن بولذشع شةرت. بذ مال ـ مىلىككة كئصعل 

بولذش ظعشعغعال خاس بعر شةرتتذر.
) ـ )ظةضةر كئصعللعككة ظئلعنعدعغان نةرسة( قةرز بولسا، ظذ قةرز صةقةت 
ظادا قعلعش بعلةن ياكع قةرز ظعضعسعنعث ظأتىؤئتعشع بعلةن حىشىص كئتعدعغان 
)قةرز بئرعش ؤة ظئلعشنعث( شةرتعضة توشقان بولذشع ؤة قةرز )قةرزدارنعث 
ظألىص كةتكعنعضة ظوخشاش سةؤةب تىصةيلعدعن( حىشىص كةتكةن بولماسلعقع 
كئصعل  قةرزضة  ظىستعدعكع  ظادةمنعث  كةتكةن  ظألىص  ظىحىن  شذنعث  الزعم. 

بولذش توغرا ظةمةس.
4 ـ بعر نةرسعضة كئصعل بولعدعغان ظادةم، كئصعل بولذشقا الياقعتع توشقان 
ظادةم بولذشع الزعم. ظذ ظادةم بولسا، )سةدعقة قعلغانغا ظوخشاش( ياخشع ظعش 
قعلعشقا شةرتع توشقان ظادةمدذر. شذنعث ظىحىن باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك 
بالعنعث، ظئلعشعص قالغان ظادةمنعث بعر نةرسعنع كئصعللعكعضة ظئلعشع توغرا 
ظةمةس. شذنعثدةك يةنة ظألىص كئتعدعغان كئسعلعدة يئتعؤاتقان ظادةمنعثمذ 
كئصعل بولذشع توغرا ظةمةس. لئكعن ظذ ظادةم ظةضةر )كئصعللعكعضة ظالماقحع 
بولغان نةرسة قةرز بولسا(، مال ـ مىلكعنعث ظىحتعن بعرعضة تةث كةلضعدةك 

معقداردعكع قةرزضة كئصعللعك قعلسا بولعدذ. 
ظةمما باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعغا كئصعل بولذشقا كةلسة، كعحعك 
ظادةمضة  بولغان  كئصعل  ظذنعثغا  مةسظذلعيةت  صىتىن  بولذشتا  كئصعل  بالعغا 
يىكلعنعدذ. كئحعك باال ظذنعثغا كئصعل بولغان ظادةم بعلةن بعللة كئلعشكة 
بالعنعث  بعر كعحعك  تعجارةتحع  كئصعللعك  ظذ  ظةضةر  لئكعن  مةجبذرالنمايدذ. 
كعحعك  ظذ  هالدا  بذ  بولسا،  بعلةن  تةلعؤع  دادعسعنعث  ظذنعث  ياكع  تةلعؤع 
بعللة  بعلةن  ظادةم  بولغان  كئصعل  ظذنعثغا  يةرلةرضة(  )مذناسعؤةتلعك  باال 
كئلعشكة مةجبذرلعنعدذ. ظةضةر ظذ كعحعك باال يوق بولذص كةتسة، ظذنعثغا 
))(  مةسعلةن: زعنا قعلعص حالما ـ كئسةك قعلعشقا تئضعشلعك بولذص قالغان بعر ظادةمضة كئصعل بولذش توغرا ظةمةس. 
حىنكع حالما ـ كئسةك قعلعشقا تئضعشلعك بولذص قالغان قئحعص كةتسة، ظذنعث ظورنعغا ظذنعثغا كئصعل بولغان كعشعنع 

ظئلعص كئلعص حالما ـ كئسةك قعلعشقا بولمايدذ. ت.
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كئصعل بولغان ظادةمنعث ظذ بالعنعث دادعسعنع ياكع بالعنع تئصعص كئلعشكة 
ياكع ظأزعنع كئصعللعكتعن ظاجرعتعص قويذشقا قعستاش هوقذقع بار. بذ هةقتة 
بالعنعث دادعسعنعث بالعغا قاراشنع ؤةسعيةت قعلعص قويذص كةتكةن كعشعنعث 
هأكمعمذ بالعنعث دادعسعنعث هأكمعضة ظوخشاش. )يةنع بالعغا كئصعل بولغان 
ظادةم باال يوق بولذص كةتكةن ؤاقتعدا، ظذ كعشعنع ياكع بالعنع تئصعص كئلعشكة 

ياكع ظأزعنع كئصعللعكتعن ظاجرعتعص قويذشقا قعستايدذ(.
ظعشنع  حىشكةن  ظىستعضة  باال  ظذ  ظةضةر  بالعغا،  بعر  كعحعك  ظادةم  بعر 
بولغان  كئصعل  دةص  بولسذن،  ماثا  ظعش  حىشكةن  ظىستعضة  ظذنعث  قعلمعسا 
بولسا، بذ توغرا بعر كئصعللعك هئسابلعنعدذ. ظذ بالعنعث سةؤةبع بعلةن ظذ 
بالعنعث دادعسعنعث ياكع بالعنعث دادعسعنعث بالعغا قاراشنع ؤةسعيةت قعلعص 
قويذص كةتكةن ظادةمنعث ظىستعضة هأكىم قعلعنغان نةرسة، ظذ بالعغا كئصعل 
بولغان ظادةمدعن ظئلعنعدذ. بالعغا كئصعل بولغان ظادةم ظذ نةرسعنع ظذ بالعغا 
بالعغا  دادعسعنعث  بالعنعث  ياكع  دادعسع  بالعنعث  ظةضةر  لئكعن  تألةتمةيدذ. 
تألةص  نةرسعنع  ظذ  بالعنع  ظادعمع  كةتكةن  قويذص  قعلعص  ؤةسعيةت  قاراشنع 
بئرعشكة بذيرذسا، بذ هالدا بالعغا كئصعل بولغان ظادةم ظذ نةرسعنع بالعغا 

تألعتعدذ.)1(

كئصعل بولذشنعث هأكمع 

كئصعللعكعضة  ظادةم  ظذ  ظادةمدعن،  بولغان  كئصعل  هأكمع  بولذشنعث  كئصعل 
ظعبارةتتذر.  قعلعشتعن  تةلةص  نةرسعنع  يىكلةنضةن  ظىستعضة  كعشعنعث  ظالغان 
مةسعلةن: بعر ظادةم قةرز ظعضعسعضة: ظةضةر صاالنع سئنعث معث سوم قةرزعثنع 
كئصعل  دةص  بئرعمةن،  ساثا  مةن  صذلنع  ظذ  قايتذرمعسا،  ؤاقعتقعحة  صذكذنع 
بولغان ؤة قةرزدار ظذ صذلنع شذ ؤاقعت يئتعص كةلضةندة قةدةر قةرز ظعضعسعضة 
بولغان  قةرزدارغا كئصعل  صذلنع  بذ هالدا قةرز ظعضعسع ظذ  قايتذرمعغان بولسا، 
ظادةمنعث قةرزدارنعث ظىستعدعكع  بعر  تةلةص قعلعدذ. حىنكع  ظادةمدعن  هئلعقع 
قعلغان  ؤةدة  قةرزنع  قةرزدارنعث  ظئلعشع  كئصعللعككة  بئرعشعنع  تألةص  قةرزنع 
ؤاقتعدا بئرةلمةسلعك شةرتعضة باغالنغاندذر. ظذنداق قعلعش توغرا بعر ظعشتذر. 
قعلغان  ؤةدة  قةرزعنع  قةرزدار  )يةنع  ؤاقتعدا  تئصعلغان  شةرت  ظىحىن  شذنعث 

))(  »رةددذلمذهتار«، 4 ـ توم، 252 ـ بةت.
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قةرزدارنعث  ظادةمنعث  ظالغان  كئصعللعككة  ظذنع  ؤاقتعدا(،  بئرةلمعضةن  ؤاقتعدا 
ظىستعدعكع صذلنع قةرز ظعضعسعضة تألةص بئرعشع الزعم بولعدذ. شذنعثدةك يةنة 
بئرعشع  تألةص  ظادةمنعث  بولغان  كئصعل  قةرزنع  كةتسعمذ  ظألىص  قةرزدار  ظةضةر 
قةرز  ظىستعدعكع  ظأزعنعث  ظذ  بعلةن  كئتعشع  ظألىص  قةرزدارنعث  حىنكع  الزعم. 
صذلنع بئرةلمةيدعغانلعقع ظىحىن )قةرز صذلنع ؤةدة قعلغان ؤاقتعدا بئرةلمةسلعك( 

شةرتع ؤذجذدقا حعققان بولعدذ.)1(
قةرزداردعن،  خالعسا  ظذنع(  ؤاقتعدا  كةلضةن  ؤاقتع  )قةرزنعث  ظعضعسع  قةرز 

خالعسا ظذنعثغا كئصعل بولغان ظادةمدعن سىيلةيدذ.
شةرت  ظىتىؤئتعش(  قةرزنع  ظادةمدعن  بولغان  )كئصعل  كئصعللعكتة  ظةضةر 
بذ  كةتمةيدذ.  بولذص  جذدا  ـ  ظادا  تألةشتعن  قةرزنع  قةرزدار  بولسا،  قعلعنغان 
هالدا خذددع )ظىستعدعكع قةرزنع( باشقعسعنعث ظىستعضة هاؤالة قعلغان ظادةم 
ظىستعدعكع قةرزدعن ظاداـ  جذدا بولذص كةتمةسلعك شةرتع بعلةن قعلعنغان هاؤالعمذ 
كئصعللعككة ظايالنغعنعدةك ظذ كئصعللعكمذ )كئصعللعكتعن( هاؤالعضة ظايلعنعدذ. 

حىنكع ظذنعثدا هاؤالعنعث مةناسع باردذر.
ظةضةر قةرز ظعضعسع ظعككعسعنعث بعرعدعن )يةنع قةرزدار بعلةن ظذنعثغا كئصعل 
بولغان ظادةمنعث بعرعدعن( قةرزنع سىيلعسة، ظذنعث )قةرزنع ظذالرنعث بعرعدعن 
شذنعثدةك  بار.  هةققع  سىيلةش  بعرسعدعنمذ  يةنة  كئيعن(  بولغاندعن  سىيلةص 
)ظعككع  ظةمما  بار.  هةققعمذ  سىيلةش  بعراقال  ظعككعسعدعن  هةر  ظذنعث  يةنة 
كعشع تةرعصعدعن مال ـ مىلكع ناهةق تارتعؤئلعنغان( ظادةمنعث هأكمع ظذنعثغا 
تألةتتىرىش  مىلكعنع  ـ  مال  ظعضعسع  مىلىكنعث  ـ  مال  ظذ  ظةضةر  ظوخشعمايدذ. 
ظىحىن ظذ ظعككع كعشعنعث بعرعنع تاللعسا، )ظذ ظادةمنعث مال ـ مىلكعنع تألةص 
ظةمةس(.  توغرا  قعلعشع  تةلةص  بعرسعدعن  باشقا  كعشعدعن  تاللعغان  بئرعشنع 
حىنكع ظذ ظادةمنعث ظعككع كعشعدعن بعرعنع مال ـ مىلكعنع تألةتتىرىش ظىحىن 
ظالعدذ.  ظعحعضة  ظأز  ظئرعشعشنع  تاللعغان كعشعدعن  ـ مىلكعضة  تاللعشع، مال 
شذنعث ظىحىن ظذ ظادةمنعث مال ـ مىلكعضة ظعككعنحع بعر كعشعدعن ظئرعشعشع 
توغرا بولمايدذ. ظةمما بعر ظادةمنعث قةرزدار بعر ظادةمضة كئصعل بولذش سةؤةبع 
بعلةن قةرز ظعضعسعنعث مالـ  مىلكعنع )كئصعل بولغان ظادةمدعن( تةلةص قعلعشع، 

مال ـ مىلكعضة ظذنعثدعن ظئرعشعشعنع ظأز ظعحعضة ظالمايدذ.)2(
))(  »ظةلهعداية«، 3 ـ توم، 89 ـ بةت.
)2(  »ظةلهعداية«، 3 ـ توم، 90 ـ بةت.

كېپىل بولۇشنىڭ ھۆكمىكېپىل بولۇشنىڭ ھۆكمى

680681



قانحعلعك ظعكةنلعكع نامةلذم مالغا كئصعل بولذشنعث بايانع

 ظةضةر قةرز، شةرتع توشقان توغرا يول بعلةن ظئلعنغان قةرز بولسا، قةرزضة 
كئصعللعك  ظذنعثغا  بولسعمذ  نامةلذم  ظعكةنلعكع  قانحعلعك  صذلنعث  بئرعلضةن 
قعلعش توغرعدذر. حىنكع كئصعل بولذش ظعشع كةث قورساق بولذش صرئنسعصع 
ظىستعضة قورذلغاندذر. يةنة كئلعص ظالعمالر سئتعلغان لئكعن كئلعش مةنبةيعنعث 
قانداق ظعكةنلعكع بعلعنمعضةن نةرسعضة كئصعل بولذشمذ نامةلذم بعر نةرسعضة 
بعرلعككة  بولعدعغانلعقعغا  توغرا  كئصعللعكنعث  بذ  بولسعمذ،  بولذش  كئصعل 
ظذنع  ؤاقتعدا  ساتقان  نةرسة  بعر  كعشع  بعر  مةسعلةن:  كئصعللعك  بذ  كةلضةن. 
ظعضعسع  باشقا  كعشعدعن  )ظذ  نةرسعنعث  ظذ  ظةضةر  ظادةمنعث:  بعر  ظالغذحعغا 
كئصعلمةن،  مةن  بئرعشكة  قايتذرذص  مةن  ساثا  صذلعنع  ظذنعث  قالسا(  حعقعص 

دئيعشعدعن ظعبارةتتذر.
كئصعللعك يةنة بعر ظادةمنعث بعر كعشعضة: سعزضة تةؤة صاالنعنعث ظىستعدعكع 
بولسذن،  ماثا  صذلع  نةرسنعث  ساتقان  صاالنعغا  سعز  بولدذم،  كئصعل  نةرسعضة 

دئيعشع ظارقعلعقمذ ؤذجذدقا حعقعدذ.
قويغعن  بئرعص  بعر سوم  كىن  هةر  صاالنعغا  ظادةمضة: سةن  بعر  كعشع  بعر 
صذل  بعر سومدعن  كىنع  ظذنعثغا )هةر  ظادةم  ظذ  دئضةن،  كئصعل  مةن  ظذنعثغا 
بةرضةن(، شذنعث بعلةن ظذنعث ظىستعدة خئلع كأص صذل يعغعلعص قالغان ؤة ظذ 
ظادةمضة: سةن صاالنعغا هةر كىن بعر سوم بئرعص قويغعن ظذنعثغا مةن كئصعل 
دئضةن كعشع، مةن ساثا بذنحعلعك كأص صذل بئرعص قويغعن، دئمعضةن ظعدعم دئضةن 
بولسا، بذ هالدعمذ ظذ صذلنعث هةممعسع ظذنعثغا كئصعل دئضةن هئلعقع كعشعدعن 
ظئلعنعدذ. بذ كئصعللعك خذددع بعر ظادةمنعث ظعككعنحع بعر ظادةمضة: صاالنعغا 
دةص  )شذنداق  ظوخشاشتذر.  دئضعنعضة  كئصعل  مةن  صذلعغا  نةرسةثنعث  ساتقان 
كئصعل بولغان ظادةمضة سئتعلغان نةرسعنعث صذلع قانحعلعك بولسا بولسذن ظذنع 
بئرعش الزعم بولعدذ(. ظذ كئصعللعك يةنة خذددع بعر ظادةمنعث باشقا بعرسعنعث 
ظايالعغا: سئنعث مةثضىلىك تةمعناتعثغا مةن كئصعل دئضعنعضة ظوخشاش. ظةضةر 
بعر كعشع بعر ظادةمنعث ظايالعغا: سئنعث مةثضىلىك تةمعناتعثغا مةن كئصعل 
ظايالنعث  ظذ  ظعحعدة  مذددةت  بولغان  نعكاهعدا  ظادةمنعث  ظذ  ظايال  ظذ  دئسة، 
تةمعناتع ظذنعثغا كئصعل بولغان هئلعقع كعشعنعث ظىستعضة بولعدذ. ظةضةر ظةر 
ـ خوتذننعث بعرع ظألىص كةتكةن ياكع ظايرعلعص كةتكةن بولسا، كئصعل بولغان 
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هئلعقع كعشعضة ظايالنعث تةمعناتعنع بئرعش الزعم ظةمةس.)1(
بعز بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، )قةرز ظالغان صذلغا 
ظوخشاش مذظامعلة ظارقعلعق بولغان( صذلنع تألةص بئرعشكة بولغان كئصعللعك 
توغرعدذر. ظةمما بعر ظعشتعن تارتقان زعياننع تألةص بئرعشكة بولغان كئصعللعك 
توغرا ظةمةس. مةسعلةن: بعر كعشع بعر ظادةمضة: سةن قولذثدعكع مالنع صاالنعغا 
ساتقعن ظذنعثدا كأرىلضةن زعيانغا مةن كئصعل دئضةن بولسا، ظذنعث بذ كئصعللعكع 
ظذن  صاالنعنعث  سةن  ظادةمضة:  بعر  كعشع  بعر  يةنة  شذنعثدةك  ظةمةس.  توغرا 
زاؤذتعنع ظعجارعضة ظالغعن، )ظةضةر ظذنعثغا زعيان تارتساث( تارتقان زعيعنعثغا 

مةن كئصعل دئضةن بولسا، بذ كئصعللعكمذ توغرا ظةمةستذر.)2(
ظةضةر بعر ظادةمضة: سةن ساتعدعغان نةرسةثنع صاالنعغا ساتقعن، ظذنعثدعن 
ظالعدعغان صذلغا مةن كئصعل دئضةن كعشع كئصعللعكتعن يئنعؤالغان ؤة ظذ ظادةمنع 
نةرسةـ  كئرعكعنع هئلعقع ظادةمضة سئتعشتعن ياندذرغان ؤة )نةرسةـ  كئرةكنعث 
ظعضعسع نةرسة ـ كئرعكعنع ظذ ظادةمضة سئتعص بةرضةن( بولسا، بذ هالدا مةن 

كئصعل دئضةن كعشعضة هئحقانداق مةسظذلعيةت كةلمةيدذ.
نةرسعنع  قعلعنغان  بئرعشعضة هأكىم  صاالنعنعث ساثا  ظادةمضة:  بعر  ظةضةر 
ظئلعشقا مةن كئصعل، دةص كئصعل بولغان كعشعع كئصعللعكتعن يئنعؤالغان بولسا، 
ظذنعث بذ يئنعؤئلعشع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ. حىنكع ظذ كئصعللعك، كئصعللعكنع 
كئصعللعك  بذ  بولغاندذر.  حعقعص  ؤذجذدقا  بعلةن  ظعش  بعر  قعلعدعغان  الزعم 
يذقعرعدا بايان قعلعنغان: سةن ساتعدعغان نةرسةثنع صاالنعغا ساتقعن، ظذنعثدعن 
ظالعدعغان صذلغا مةن كئصعل، دةص كئصعل بولذش ظعشعغا ظوخشعمايدذ. حىنكع بذ 

كئعصعللعكتة بذ كئصعللعكنع الزعم قعلعدعغان نةرسة تئخع ؤذجذدقا حعقمعدع. 
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمدعن قةرز صذل  تةلةص قعلغان، ظذ ظادةم ظذ كعشعضة 
قةرزضة صذل بةرمعضةن ظاندعن بعر ظادةم قوصذص ظذ ظادةمضة: سةن ظذنعثغا قةرزضة 
صذل بئرعص تذرغعن، ظذنع ساثا مةن تألةص بئرعمةن، دةص كئصعل بولغان، شذنعث 
بعلةن ظذ ظادةم هئلعقع كعشعضة شذ ؤاقعتنعث ظأزعدعال )ظذ قةرزضة تةلةص قعلغان( 
صذلنع بةرضةن بولسا، ظذ كئصعللعك توغرا بولغان بولعدذ. حىنكع صذل ظعضعسعنعث 
ظذنع  تذرغعن،  بئرعص  صذل  قةرزضة  ظذنعثغا  ظذنعثغا: سةن  ظادةمنعث  )هئلعقع 

))(  »رةددذلمذهتار«، 4 ـ توم، 264 ـ بةت.

)2(  »رةددذلمذهتار«، 4 ـ توم، 264 ـ بةت.
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ساثا مةن تألةص بئرعمةن، دةص كئصعل بولغان( ؤاقعتنعث ظأزعدعال قةرزضة صذل 
قعلغانلعقعنعث  قوبذل  كاصالةتلعكعنع  ظادةمنعث  ظذ  ظعضعسعنعث  صذل  بئرعشع، 

ظاالمعتعدذر.

بعر كعشع بعر ظادةمضة: كعشعلةر سةندعن بذالص ظئلعؤالغان نةرسعضة مةن 
كئصعللعكتة،  بذ  حىنكع  بولمايدذ.  توغرا  كئصعللعك  بذ  بولسا،  دئضةن  كئصعل 
ظادةمنعث  ظذ  )يةنع  نامةلذمدذر.  كعشعلةر  بولغان  ظالماقحع  كئصعللعكعضة 
كعشعلةردعن  شذنعثدةك  نامةلذمدذر(.  كعشعلةر  كئتعدعغان  صذالص  نةرسعسعنع 
ظألتىرؤاتقان  ياكع سئنع  ساتقان،  نةرسة  بعر  ساثا  ياكع  كةتكةن  بذالص  سئنع 
حىنكع  بولمايدذ.  توغرا  كئعصعللعكمذ  بذ  بولسا،  دئضةن  كئصعل  مةن  ظادةمضة 
كعشعلةرنعث ظعحعدعن شذ ظعشنع قعلعدعغان ظادةم نامةلةمدذر. شذنعثدةك يةنة 
بعر كعشعنعث: سةن بذالص كةتكةن ياكع ظألتىرؤاتقان ظادةمضة مةن كئصعل دئضةن 
بولسا، بذ كئصعللعكمذ توغرا ظةمةستذر. حىنكع بذ كئصعللعكتة )كئصعل بولغان 
كعشعنع( تةلةص قعلعدعغان تةرةص نامةلذمدذر. ظةضةر ظذ كعشع مةزكذر كئصعللعكتة 
بولعدذ.  توغرا  كئصعللعكع  ظذنعث  هالدا  بذ  بولسا،  قعلغان  تةيعن  ظادةمنع  بعر 
مةسعلةن: ظذ كعشع ظذ ظادةمضة: ظةضةر سئنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعثنع ساقالص 
بئرعش ظىحىن ظالغان ظادةم تئنعؤالعدعغان ياكع سئنع صاالنع بذالص كئتعدعغان 
هايؤعنعثنع  ظوؤ  سئنعث  ياكع  ظوغلعثنع،  سئنعث  ياكع  سئنع  صاالنع  ياكع 
ظألتىرؤئتعدعغان بولسا، ظذنعث دعيعتعضة مةن كئصعل دئضةن ؤة بذنعثغا ظذ ظادةم 

رازع بولغان بولسا، بذ كئصعللعك توغرا بولعدذ.

مةسعلةن: بعر كعشعنعث بعر ظادةمضة: ظةضةر سئنع يئرعتقذح هايؤان يةص 
كةتسة، ظذنعث دعيعتعضة مةن كئصعل دئضعنعضة ظوخشاش. هايؤانالردعن كئلعدعغان 

زعيانالرغا كئصعل بولذش توغرا ظةمةس. حىنكع

هايؤانالر سالغان زعيان ـ زةخمةتلةر تألةص بئرعلمةيدذ)1(. حىنكع صةيغةمبةر 
ظئتعبارغا  زعيعنع  سالغان  »هايؤانالرنعث  دئضةن:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم 

ظئلعنمايدذ.«)2(
سالغان  كىندىزدة  زعياننع  هايؤان  ياكع  بولمعغان  كعشعمذ  بعرةر  ظعضعللعرعدعن  هايؤاننعث  يئنعدا  هايؤاننعث  ظةضةر    )((
بولسا، هايؤاننعث ظعضعسع هايؤان سالغان زعياننع تألةص بةرمةيدذ. ظةضةر هايؤاننعث يئنعدا بعرةر كعشع بولغان ياكع هايؤان 

زعياننع كئحعدة سالغان بولسا، هايؤاننعث ظعضعسع زعياننع تألةص بئرعدذ. ت.
)2(  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد، نةساظعي ؤة دارعمعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
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كئصعل بولذشنع شةرتكة باغالشنعث بايانع

كةلسة،  قايتعص  )سةصةردعن(  ظةهمةد  ظةضةر  مةسعلةن:  بولذشنع  كئصعل 
ظذنعث ظىستعدعكع قةرزنعث هةممعسعنع مةن ظادا قعلعمةن، دئضةنضة ظوخشاش 
ظذيغذن شةرتكة باغالش توغرعدذر. بذ هالدا ظةهمةد خذددع كئصعل بولغذحع 
كعشع بعلةن ظالغان صايدعنع مةلذم هةسسعدعن بألىشىشكة كئلعشعص ظذنعث 
ـ كئرةكلعرعنع  نةرسة  ظذنعث  ياكع  ظادةمضة  قعلعؤاتقان  بعلةن تعجارةت  صذلع 
ـ مىلكعنع  ياكع ظذنعث مال  ظادةمضة،  ظالغان  ساقالص بئرعش ظىحىن قولعغا 
بعرةر  بعلةن  كعشع  بولغذحع  )كئصعل  ظوخشاش  ظادةمضة  ظئلعؤالغان  بذالص 
ظاالقعسع بار ظادةم بولذص( ظومذمعي قعلعص ظئيتقاندا قةرزنعث ظادا بولذشع 
ظىحىن ؤاسعتة بولذشع الزعم. ظةضةر ظةهمةد )ظذنعثغا كئصعل بولغذحع كعشع 
بولسا،  ظادةم  بعر  يات  تةرةصتعن  هةممة  بولماي(  ظاالقعسع  ظازراقمذ  بعلةن 
قعلعشع توغرا ظةمةس.  تةيعن  بذ هالدا ظذ كعشعنعث ظةهمةدنع كئصعللعككة 
حىنكع ظذ كعشعنعث )كئصعل بولذص ظةهمةدنعث نامعدعن تألةص قويغان صذلنع 

ظةهمةددعن ظئلعشع( قعيعندذر.
ظذيغذن شةرتلةرنعث معساللعرع ناهايعتع كأصتذر. مةسعلةن ظذ معسالالر: 
ظةضةر صاالنعنعث مال ـ مىلكع يوق بولذص كةتسة، سئنعث ظذنعث ظىستعدعكع 
صىتىن مال ـ مىلكعثنع مةن تألةص بئرعمةن، ظةضةر صاالنع هئحقانداق مال ـ 
مىلىك تاشالص قويماي ظألىص كةتسة، سئنعث ظذنعث ظىستعدعكع صىتىن مال 
ـ مىلكعثنع مةن تألةص بئرعمةن، ظةضةر سئنعث مال ـ مىلىكعنعث صاالنعنعث 
قولعغا حىشسة ؤة ظذ ساثا ظذ مال ـ مىلىكنع تاصشذرمعسا، ظذنع مةن تألةص 
بئرعمةن، دئضةنضة ظوخشاش قاتارلعقالردذر. مةزكذر معسالالرنعث ظعحعضة يةنة 
قةرزنع  ظذ  بةرمعسة،  قةرزنعثنع  سئنعث  ظادةم  ظالغان  قةرز  سةندعن  ظةضةر 
قةرزداردعن  ظعضعسع  قةرز  ظةضةر  هالدا  بذ  كعرعدذ.  دئيعشمذ  بئرعمةن،  مةن 
قةرز صذلنع سىيلعسة ؤة قةرزدار: مةن قةرز صذلنع بةرمةيمةن ياكع تألعمةيمةن 
دئسة، شذ ؤاقعتنعث ظأزعدعال ظذنعثغا كئصعل بولغان ظادةمنعث قةرز صذلنع قةرز 

ظعضعسعضة بئرعشع الزعم بولعدذ.
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمضة: ظةضةر صاالنع سةندعن ظالغان قةرز صذلنع 
بةرمعسة، ظذنع ساثا مةن بئرعمةن، دئضةن ؤة قةرزدار، قةرز ظعضعسع ظذنعثدعن 
صذلنع تذتذص ظئلعص بولذشتعن بذرذن ظألىص كةتكةن بولسا، ظذنعث قةرزعنع 
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بئرعش كئصعل بولغان كعشعنعث ظىستعضة بولعدذ. 
ياغسا  يامغذر  ياكع  حعقسا،  شامال  ظةضةر  مةسعلةن:  بولذشنع  كئصعل 
)صذكذنعنعث ظىستعدعكع قةرز صذلذثغا مةن كئصعل( دئضةنضة ظوخشاش ظذيغذن 
ظةمةس شةرتلةرضة باغالش توغرا ظةمةس. حىنكع بذ خةتةر ظىستعدة تذرغان 
بعر شةرتتذر. شذثا بذ شةرت ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ. كئصعل بولغان كعشعضة 

كئصعل بولذص ظىستعضة ظالغان قةرز صذلنع بئرعش الزعم ظةمةس.
)صاالنعنعث  سئنعث  مةسعلةن:  شةرتلةرنع  ظوخشاش  شذنعثغا  ظةضةر 
ظىستعدعكع قةرز صذلذثغا( شامال حعققانغا، ياكع يامغذر ياغقانغا قةدةر مةن 
كئصعل دئضةنضة ظوخشاش، كئصعل بولذش ؤاقتعنعث تىضةش مذددعتع قعلعش 
توغرعدذر. بذ هالدا بذ توغرا بعر كئصعللعك هئسابلعنعدذ. )شامال حعققانغا، 
ظئلعنمايدذ.  ظئتعبارغا  بئكعتكةن مذددةت  قةدةر( دةص  ياغقانغا  يامغذر  ياكع 
شذنعث ظىحىن كئصعل بولغان كعشعنعث شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة ظذ قةرز صذلنع 

بئرعشع الزعم.
بذغداينع  صذلذثغا(  قةرز  ظىستعدعكع  )صاالنعنعث  سئنعث  مةسعلةن: 
ظورعيدعغان ؤاقعت كةلضةنضة، ياكع ظأرىك صعشقانقا قةدةر مةن كئصعل دئضةنضة 
ظوخشاش، كئصعل بولذش ظىحىن بئكعتعلضةن مذددةتنعث )بةك ظةمةس( ظازراق 

نامةلذم بولذشع كئصعل بولذشقا تةسعر يةتكىزمةيدذ)1(. 
ـ  مال  مةيلع  بولسذن  ظىستعدة  جئنع  ظادةمنعث  بعر  مةيلع  كئصعللعك 
ناظعبعنعث  تةلةص قعلعدعغان ظادةمنعث ياكع ظذنعث  مىلىك ظىستعدة بولسذن 
رازعلعقعسعز توغرا بولمايدذ)2(. لئكعن ظةضةر بعر كعشع: صاالنعنعث ظىستعدعكع 
صاالنعنعث قةرز صذلعغا مةن كئصعل دئضةن ؤة بذ حاغدا قةرزنع تةلةص قعلعدعغان 
ظعضعسعنعث  قةرز  كئصعللعك  بذ  هالدا  بذ  بولسا،  بولغان  يوق  ظعضعسع  قةرز 
يةتكعدةك  قةرزلعرعضة  يةنة  شذنعثدةك  بولعدذ.  توغرا  بولسعمذ  رازعلعقعسعز 
صذللعرع بار كئسةل ياتقان بعر ظادةم ظأزعنعث معراسخورعنع ظأزعضة كئصعل 
قعلغان ؤة ظذ يةردة قةرز ظعضعللعرع بولمعغان بولسعمذ، )يةنع ظذ كئصعللعك 
قةرز ظعضعللعرعنعث رازعلعقعسعز بولغان بولسعمذ( ظذ كئصعللعك توغرا بولعدذ. 
))(  بذغداينعث قايسع صةسلعدة ؤة قايسع ظايدا ظورذلعدعغانلعقع مةلذم، لئكعن ظذنعث قايسع كىندة ظورذلعدعغانلعقع نامةلذم. 

كئصعل بولذش ظىحىن بئكعتعلضةن مذددةتنعث بذنحعلعك نامةلذم بولذص قئلعشع كئصعللعككة تةسعر يةتكىزمةيدذ. ت.
)2(  مةسعلةن: ظةضةر كئصعللعك قةرزضة بئرعلضةن مال ـ مىلىك ظىستعدة بولسا، كئصعللعك قةرزنع تةلةص قعلعدعغان ظادةم 

بولغان قةرز ظعضعسعنعث ياكع ظذنعث ناظعبعنعث رازعلعقع بولماي توغرا بولمايدذ. ت.
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)ظذ  قعلعشع  كئصعلع  ظأزعنعث  معراسخورعنع  ظأزعنعث  ظادةمنعث  بعر  حىنكع 
معراسخورغا  ظذ  تألةشكة(  قةرزلعرعنع  ظذنعث  بعلةن  صذللعرع  ظادةمنعث 
ؤةسعيةت قعلغانلعق هئسابلعنعدذ. ؤةسعيةت قةرز ظعضعللعرعنعث كعمـ  كعملةر 
ظعكةنلعكعنع بعر ـ بعرلةص ظاتعمعسعمذ )يةنع ظذالرنعث رازعلعقع بولمعسعمذ( 

توغرا بولعدذ. 
كئرةكلةرنع  ـ  نةرسة  ظذ  ظادةمنع  بعر  ظعضعسع  كئرةكنعث  ـ  نةرسة  بعر 
سئتعشقا ؤةكعل قعلغان بولسا، ظذ ؤةكعلنعث نةرسة ـ كئرةكنعث ظعضعسعضة: 
)ظذ نةرسة ـ كئرةكلةرنع سئتعص ظالغان كعشعدعن صذلنع سعزضة مةن ظئلعص 
بئرعمةن، دةص( ظذ نةرسة ـ كئرةكنعث صذللعرعنع ظئلعص بئرعشع ظىحىن كئصعل 
صذللعرعنع  كئرةكلةرنعث  ـ  نةرسة  سئتعلغان  حىنكع  ظةمةس.  توغرا  بولذشع 
ظذالرنع ظالغان كعشعدعن ظئلعص ظذ نةرسعلةرنعث ظعضعسعنعث قولعغا تاصشذرذش 
ظذ ؤةكعلنعث ظةسلع ؤةزعصعسعدذر. شذنعث ظىحىن )ظةضةر ظذ ؤةكعل نةرسة ـ 
ظىحىن  بئرعش  ظئلعص  صذلعنع  نةرسعلةرنعث  ظعضعسعضة سئتعلغان  كئرةكنعث 
كئصعل بولسا، بذ كئصعللعك نةرسة ـ كئرةكنعث ظعضعسع ظىحىن ظةمةس( ظأزع 
ظىحىن بولغان بولعدذ. ظالعمالر بةرضةن صةتعؤادا: بعدعكلةرنعث )ظأزلعرع ساتقان 
صذللعرعنع ظذ نةرسعلةرنعث ظعضعسع ظىحىن ظئلعص بئرعشكة(  نةرسعلةرنعث 
كئصعللعك قعلعشع توغرا ظةمةس. حىنكع بعدعكلةر ظعش هةققع ظئلعص )بعر 
سئتعش  نةرسة  )بعر  هئسابلعنعدذ.  ؤةكعل  تةيعنلةنضةن(  سئتعشقا  ـ  نةرسة 
نةرسعنعث  ظذ  صذلعنع،  نةرسعنعث  ساتقان  ؤةكعلنعث  تةيعنلةنضةن(  ظىحىن 
بذ  حىنكع  ظةمةس.  توغرا  بولذشع  كئصعل  ظىحىن  بئرعش  ظئلعص  ظعضعسعضة 
كئصعللعك )نةرسة ـ كئرةكنعث ظعضعسع ظىحىن ظةمةس( ظأزع ظىحىن بولغان 

بولعدذ، دةص كةلضةندذر.)1(
شذنعثدةك يةنة يئتعم بالعنعث مال ـ مىلكعضة قاراشقا ؤةسعيةت قعلعنغان 
ظئلعص  صذلعنع  ـ مىلكعدعن ساتقان نةرسعلةرنعث  بالعنعث مال  ظذ  ظادةمنعث 
بئرعشعضة كئصعل بولذشع ؤة اهلل يولعدا ؤةقصة قعلعنغان نةرسة ـ كئرةكلةرضة 
كئرةكلةردعن  ـ  نةرسة  قعلعنغان  ؤةقصة  ظادةمنعث  قعلعنغان  تةيعن  قاراشقا 
ساتقان نةرسعلةرنعث صذلعنع ظئلعص بئرعشعضة كئصعل بولذشع توغرا ظةمةس. 
حىنكع بذ ظادةملةرنعث ساتقان نةرسعلةرنعث صذللعرعنع ظئلعص ظأز ظورنعغا 
تاصشذرذشع ظذالرنعث ؤةزعصعسعدذر. شذنعثدةك يةنة بعر كعشع بعلةن ظالغان 

))(  >ظةددذررذلمذختار<، 4 ـ توم، 285 ـ بةت. 
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صايدعنع مةلذم هةسسعدعن بألىشىشكة كئلعشعص ظذنعث صذلع بعلةن تعجارةت 
قعلعؤاتقان ظادةمنعثمذ صذل ظعضعسعضة )ظذ صذلالرغا ظالغان نةرسة كئرةكلةرنع 
صذللعرعنع ظئلعص بئرعشكة كئصعل بولذشع توغرا  سئتعص ظذ نةرسعلةرنعث( 
ظةمةس. حىنكع ساتقان نةرسعلةرنعث صذلعنع ظئلعص صذلنع ظذنعث ظةسلعدعكع 
ظعضعسعنعث قولعغا تاصشذرذش ظذ ظادةمنعث ؤةزعصعسعدذر. صذل ظذ ظادةمنعث 
قولعدا بعر ظامانةتنعث ظورنعدا تذرعدذ. قولعدا ظامانةتنعث ظورنعدا تذرغان بعر 
نةرسعنع ظذنعثغا سىيقةست قعلمعسعمذ تألةص بئرعشنع كئصعللعككة ظئلعش 

شةرعظةتنعث بذ هةقتعكع هأكمعنع ظأزضةرتكةنلعك هئسابلعنعدذ.
بعر ظادةمنعث ظأزعنعث هةم شئرعكعنعث ظارعسعدا ظورتاق بولغان قةرزضة 
كئصعل بولذشع توغرا ظةمةس. حىنكع بذ كئصعللعك ظةضةر توغرا هئسابالنسا، 
بذ ظأزعضة ظأزع كئصعل بولذش هئسابلعنعدذ. كئصعل بولغان ظادةم ظادا قعلغان 
هةر بعر سوم صذلدا ظذنعث شئرعكعنعثمذ هةسسعسع بار. ظةضةر ظذ ظادةمنعث 
تةقدعردة،  قارعغان  دةص  هةسسعسعدعال  هةم شئرعكعنعث  صةقةت  كئصعللعكعنع 
بذ )هةم شئرعك ظعككع ظادةمنعث ظارعسعدعكع( ظورتاق قةرزنع ظئضعسعنعث 
قولعغا تاصشذرذشتعن ظعلضعرع ظعككعضة بألىشنع كةلتىرىص حعقعرعدذ. بذنداق 

قعلعش توغرا ظةمةستذر. 

كئصعل بولغان كعشعنعث ظادا ـ جذدا بولذشعنعث بايانع

قةرزنع  بوينذدعكع  تاكع  قةرزدار  ظذ  بولغان كعشع  كئصعل  قةرزدارغا  بعر 
بارلعق  بذ  بولعدذ.  جذدا  ـ  ظادا  كئصعللعكتعن  كئيعن  بولغاندعن  قعلعص  ظادا 
قةرزدارغا  ظةضةر  يةنة  شذنعثدةك  قارعشعدذر.  كةلضةن  بعرلعككة  ظالعمالرنعث 
ظعضعسعضة  قةرز  ؤاقتعدا  بولغان  بعر كعشع )ظذنعثغا كئصعل  بولغان  كئصعل 
مىلىكتعن  ـ  مال  ظالغان  ظىحىن  بئرعش  ساقالص  قئشعدا  هئسابالص(  قةرزضة 
مىلىك  ـ  مال  ظذ  ظالغان  بئرعش  ساقالص  ؤة  قعلغان  شةرت  بئرعدعغانلعقعنع 
ظذ كعشع )كئصعللعكتعن(  بولغان  بذ هالدعمذ كئصعل  بولسا،  يوقاص كةتكةن 

ظادا ـ جذدا بولعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم نةرسةـ  كئرةكلعرعنع بعر ظادةمضة ساتقان، ظذ نةرسعلةرنع 
بئرعش  ظئلعص  ظادةمضة  نةرسعلةرنع ساتقان  ظذ  صذلنع  ظادةمدعن  سئتعؤالغان 
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ظىحىن بعر كعشع كئصعل بولغان، ظاندعن سئتعلغان ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث 
)ظذنع ساتقان ظادةم ظةمةس( باشقا ظادةم ظعكةنلعكع ظاشكارعالنغان ياكع ظذ 
نةرسة ظذنعثدا ظةيعب كأرىلضةنلعكع ظىحىن ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعلضةن، 
ياكع )ظذ نةرسعنع سئتعؤالغان ظادةم ظذنع كأرمةي تذرذص ظالغانلعقع ظىحىن 
ظذ ظادةمضة بئرعلضةن( كأرىص تالالش ظعختعيارلعقع بعلةن ظذ نةرسعنع كأرىص 
ظذنع ظةرزعتمةي ظذ نةرسعنع ظأز ظعضعسعضة قايتذرذص بةرضةن، ياكع ظذ نةرسة 
سودا بذزذلذص كةتكةنلعكع سةؤةبع بعلةن قايتذرذص بئرعلضةن بولسا، بذ هالدا 
)ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظئلعص بئرعش ظىحىن( كئصعل بولغان كعشع كئصعللعكتعن 
ظادا ـ جذدا بولعدذ. ظةضةر قةرز ظعضعسع ظألضةن ؤة قةرزدار بولذص قالغان ظادةم 
قعلغان  كئصعللعك  قةرزدارغا  هالدعمذ  بذ  بولسا،  بولغان  معراسخورع  ظذنعث 

كعشع كئصعللعكتعن ظادا ـ جذدا بولعدذ.
ظةضةر قةرز ظعضعسع قةرزدارنع قةرزدعن ظاداـ  جذدا قعلعؤةتكةن ياكع قةرزنع 
تاصشذرذش ؤاقتعنع بعر ظاز كئحعكتىرضةن بولسا، بذ هالدعمذ قةرزدارغا كئصعل 
بولغان كعشع قةرزدارنعث ظادا ـ جذدا بولغعنعغا ظةضعشعص كئصعللعكتعن ظادا 
ـ جذدا بولذص كئتعدذ. بذ هأكىمنعث ظعحعضة ماؤذ هأكىملةر كعرمةيدذ: ظةضةر 
قةرزدارغا كئصعل بولغان كعشع )قةرز ظعضعسعدعن قةرزدارغا ظةمةس( ظأزعضة 
)قةرزنع تاصشذرذش ظىحىن( بعر مذددةت توختذتذص بئرعشنع تةلةص قعلغان ؤة 
)شذنعث بعلةن قةرز ظعضعسع ظذنعثغا مةلذم بعر مذددةت توختذتذص بةرضةن 
بذ  )قةرزدار  خاستذر.  كعشعضعال  بولغان  كئصعل  صةقةت  مذددةت  بذ  بولسا(، 
مذددةتتعن هئحقانداق صايدعلعنالمايدذ(. شذنعثدةك يةنة ظةضةر قةرز ظعضعسع 
)كئصعل بولغان كعشعضة قةرزنع تاصشذرذش ؤاقتعنع( ظازراق كةينعضة سىرىص 
بةرضةن بولسعمذ، بذ سىرىص بئرعش صةقةت كئصعل بولغان كعشعضعال خاستذر. 

بذنعثدعن يةنة قةرزدار صايدعلعنالمايدذ.
ظةضةر قةرز ظعضعسع صةقةت قةرزدارغا كئصعل بولغان كعشعنع ظادا ـ جذدا 
قعلعؤةتكةن بولسا، كئصعل بولغذحع بذ ظاداـ  جذدا قعلعؤئتعشنع قوبذل قعلمعغان 
تةقدعردعمذ ظذ كعشع ظادا ـ جذدا بولذص كئتعدذ. حىنكع قةرز كئصعل بولغان 
كئصعل  ظىحىن  شذنعث  ظىستعدعدذر.  قةرزدارنعث  ظةمةس  ظىستعدة  كعشعنعث 
بولغان ظادةمنعث ظادا ـ جذدا بولذص كئتعشع ظذنعث قوبذل قعلعشعغا باغلعق 
قةرز  صذلنع  )قةرزدارنعث  صةقةت  ظىستعدة  كعشعنعث  بولغان  كئصعل  ظةمةس. 
كئصعل  ظعضعسعنعث  )قةرز  بذ  بار.  قعلعشال  تةلةص  بئرعؤئتعشنع(  ظعضعسعضة 
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بعر  قالعدعغان  ظةمةلدعن  بعلةن  قعلعؤئتعشع  جذدا  ـ  ظادا  كعشعنع(  بولغان 
ظعشتذر.

تألىؤئتعشتعن  ظعضعسعضة  قةرز  صذلعنع  قةرزدارنعث  بولغان كعشع  كئصعل 
كئصعل  حىنكع  قعاللمايدذ.  تةلةص  بئرعؤئتعشنع  صذل  قةرزداردعن  ظعلضعرع 
بولغان كعشعنعث )قةرزدارنعث نامعدعن قةرز ظعضعسعضة تألةص بةرضةن( صذلغا 
ظعضة بولذشع، شذ معقداردعكع صذلنع قةرز ظعضعسعضة تألةص بئرعشتعن بذرذن 
ظةمةس شذ معقداردعكع صذلنع قةرز ظعضعسعضة تألةص بئرعص بولغاندعن كئيعن 
قةرزدارغا  ظذ  بعلةن  بذيرذقع  قةرزدارنعث  كعشع  بعر  ظىحىن  شذنعث  بولعدذ. 
كئصعل بولذص ظذنعث ظىستعدعكع قةرز صذلنع قةرز ظعضعسعضة تألةص بةرضةن 

بولسا، كئصعل بولغان كعشع ظذ صذلنع قةرزداردعن ظالعدذ.
ظةضةر كئصعل بولغان كعشع قةرز ظعضعسع بعلةن سأزلعشعص ظذنعث 1000 
بةرضةن  سوم   500 بولذص  بعرعدعغان  سوم   500 ظورنعغا  صذلعنعث  قةرز  سوم 
بولسا، كئصعل بولغان كعشع قةرزداردعن 1000 سوم ظةمةس 500 سوم ظالعدذ. 
حىنكع قةرز ظعضعسعنعث 1000 سومنعث ظورنعغا 500 سوم ظئلعشنع قوبذل 

قعلعشع 500 سومنع قةرزدعن ظأتعؤئتعشع هئسابلعنعدذ.
ظةضةر كئصعل بولغان كعشع قةرز ظعضعسعضة قةرزنع، قةرزدارنعث ظذ صذلنع 
قةرزداردعن  صذلنع  بذ  كعشع  ظذ  بولسا،  بةرضةن  بعلمةي  بولغانلعقعنع  بئرعص 

ظةمةس قةرز ظعضعسعدعن قايتذرذص ظالعدذ.
قةرزنعث ظعضعسع قةرز صذلنع ظةضةر كئصعل بولغان كعشع باي ظادةم  بولسا، 
ظذنعثغا سوؤغا قعلعؤةتكةن ياكع ظةضةر كئصعل بولغان كعشع صئقعر بولسا، 
صذل  سةدعقة  ياكع  سوؤغا  صذلنعث  قةرز  بولسا،  قعلعؤةتكةن  سةدعقة  ظذنعثغا 
هئسابلعنعشع ظىحىن كئصعل بولغان كعشعنعث ظذنع قوبذل قعلعشع شةرتتذر. 
ظةضةر  شذنداقتذر.  هأكمع  نةرسعلةرنعث  قعلعنغان  سةدعقة  ؤة  سوؤغا  حىنكع 
قةرزداردعن باشقا ظادةم قةرز صولغا مةسظذل قعلعنسا، قةرز صذلنع قةرزداردعن 
باشقا ظادةمضعمذ سوؤغا قعلعؤئتعش توغرعدذر. كئصعل بولغان كعشع ظومذمعي 
قعلعص ظئيتقاندا قةرز صذلغا مةسظذل قعلعنغاندذر. )شذثا قةرز ظعضعسعنعث 

ظذنعثغا قةرزنع صذلنع سوؤغا قعلعؤئتعشع توغرا بولعدذ(. 
مةلذم مذددةتكعحة ؤاقعت توختذتذص بئرعلضةن قةرزنعث مذددعتع كئصعل 
تأضعضةن  ظىحىن  كعشع  ظذ  بعلةن  سةؤةبع  كئتعش  ظألىص  كعشعنعث  بولغان 
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شذنعثدةك  هئسابالنمايدذ.  تأضعضةن  ظىحىن  قةرزدار  ظةمما  هئسابالنسعمذ 
مةلذم مذددةتكعحة ؤاقعت توختذتذص بئرعلضةن قةرزنعث مذددعتع قةرزدارنعث 
ظةمما  هئسابالنسعمذ  تأضعضةن  ظىحىن  قةرزدار  بعلةن  سةؤةبع  كئتعش  ظألىص 
كئصعل بولغان كعشع ظىحىن تأضعضةن هئسابالنمايدذ. بذ مةلذم بعر مذدددةت 
توختذتذص بئرعلضةن قةرزنعث مذددعتع، شذ مذددةت بئرعلضةن ظادةمنعث ظألىص 
كئتعشع بعلةن )شذ ظادةم ظىحىن( تأضعضةن هئسابلعنعدعغانلعقعنع كأرسعتعص 

بئرعدذ.
كئصعللعكتعن  ظأزعنع  ظعضعسعنعث  قةرز  كعشع  بولغان  كئصعل  ظةضةر 
حعقعرؤئتعشع ظىحىن قةرز ظعضعسعضة بعر نةرسة بئرعش ظارقعلعق ظذنعث بعلةن 
كئلعشعم تىزضةن بولسا، بذ توغرا بولمعغان كئلعشعم هئسابلعنعدذ. شذنعث 
ظىحىن كئصعل بولغان كعشعضة )قةرز ظعضعسعضة بةرمةكحع بولغان(  هئلعقع 

نةرسعنع بئرعش الزعم ظةمةس.)1( 
بئرعؤةتكةن  كعشعضة  بولغان  كئصعل  ظذنعثغا  صذلنع  قةرز  قةرزدار  ظةضةر 
بولسا، قةرزدارنعث ظذ صذلنع ظذ كعشعدعن قايتذرذص ظئلعؤئلعشع توغرا ظةمةس. 
بذ ظةضةر قةرز ظعضعسع قةرزدارغا )قةرزنع بئرعدعغان ؤاقعتنع( كئحعكتىرىص 
بةرمعضةن ؤة قةرزدار كئصعل بولغان كعشعضة: مةن قةرز ظعضعسعدعن خاتعرجةم 
ظةمةس ظذ سةندعن ظأزعنعث هةققعنع ظالعدذ، شذثا مةن بذ صذلنع ساثا سةن 
صذلنع  ظذ  قةرزدار  دةص  دئدعم،  بئرةي  بذرذن  بئرعشتعن  صذلنع  ظذ  ظذنعثغا 
ظذنعثغا )بوينذدعكع قةرز صذلنع( ظادا قعلعؤئتعش نعيعتع بعلةن بةرضةن بولسا، 

ظةهؤال شذنداق بولعدذ.
ظةضةر قةرز ظعضعسع قةرزدارغا )قةرزنع بئرعدعغان ؤاقعتنع( كئحعكتىرىص 
بةرضةن بولسا، بذ هالدا قةرزدار ظذ صذلنع كئصعل بولغان كعشعدعن قايتذرذص 
ظئلعؤاالاليدذ. شذنعثدةك يةنة قةرزدار ظذ صذلنع كئصعل بولغان كعشعضة: سةن 
)ظذ  كعشعنع  بولغان  كئصعل  دةص  بةرضعن،  ظعضعسعضة  قةزر  ظئلعص  صذلنع  بذ 
صذلنع قةرز ظعضعسعضة( ظةؤةتعص بةرسذن دئضةن نعيةت بعلةن بةرضةن بولسا، بذ 
هالدعمذ قةرز ظعضعسع )خالعسا( ظذ صذلنع كئصعل بولغان كعشعدعن قايتذرذص 
ظئلعؤئلعش هةققع بار. حىنكع بذ شةكعلدة بئرعلضةن صذل تئخع كئصعل بولغان 
كعشعنعث  بولغان  كئصعل  صذل  بذ  كعرمةيدذ.  ظعضعدارحعلعقعغا  كعشعنعث 

))(  >ظةددذررذلمذختار<، 5 ـ توم، 456 ـ بةت. 
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قةرزدارنعث  صذلنع  بئرعلضةن  شةكعلدة  بذ  تذرعدذ.  هئسابعدا  ظامانةت  قولعدا 
كئصعل بولغان كعشعدعن قايتذرؤئلعش هةققع بولسعمذ لئكعن ظذنعث ظذ صذلنع 
ظعضعسعنعث  قةرز  صذلغا  ظذ  حىنكع  ياخشعدذر.  قايتذرؤالماسلعقع  كئصعلدعن 

هةققع قوشذلذص بولغان.

 ظالدعغانلعقتعن كئلعص حعققان زعياننع تألةص بئرعشنعث بايانع

بذ  حىنكع  ماثغعن،  بعلةن  يول  بذ  سةن  ظادةمضة:  بعر  كعشع  بعر 
ظعشةنحعلعك يولدذر، دئضةن شذنعث بعلةن ظذ ظادةم ظذ يول بعلةن ماثغان 
يول  بذ  ظذنعثغا  بولسا،  تارتعؤالغان  )ظوغرعالر(  كئرةكلعرعنع  ـ  نةرسة  ؤة 
بعلةن ماثغعن دئضةن كعشعضة ظذنعث ظذ نةرسة ـ كئرةكلعرعنع تألةص بئرعش 
تاماقنع  بذ  سةن  ظادةمضة:  بعر  كعشع  بعر  يةنة  شذنعثدةك  ظةمةس.  الزعم 
يئضعن، حىنكع ظذنعثدا زةهةر يوق دئضةن، ظذ ظادةم ظذ تاماقنع يئضةن ؤة 
)ظذ تاماقتا زةهةر بولغانلعقع ظىحىن ظألضةن( بولسا، بذ هالدعمذ ظذنعثغا 
بذ تاماقنع يئضعن دئضةن كعشعضة ظذنعث دعيعتعنع بئرعش الزعم ظةمةس. بذ، 
ظةضةر ظذالر يولدا خةتةرنعث ؤة تاماقتا زةهةرنعث بارلعقعنع بعلمةي، دئضةن 
ماثغعن  بعلةن  يول  بذ  ظادةمضة  ظذ  ظةمما  بولعدذ.  شذنداق  ظةهؤال  بولسا 
دئضةن  شذنداق  تذرذص  بعلعص  بارلعقعنع  خةتةرنعث  يولدا  ظذ  كعشع  دئضةن 
بولسا، بذ هالدا ظذ كعشع ظذنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع تألةص بئرعدذ. حىنكع 
ظذ كعشع ظذنع ظالدعغان هئسابلعنعدذ. شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر ظادةمضة 
بذ تاماقنع يئضعن، دئضةن كعشع تاماقتا زةهةرنعث بارلعقعنع بعلعص تذرذص 
شذنداق دئضةن بولسا، بذ هالدا تاماقنع يةص ظألضةن ظادةمنعث دعيعتعنع ظذ 
كعشعنعث بئرعشع الزعم بولعدذ. حىنكع ظذ كعشع )بذ تاماقتا زةهةر يوق 

دةص( ظذنع ظالدعغان.
تألةم   ظذالرغا  ؤاقتعدا،  دئضةن  شذنداق  تذرذص  بعلعص  ظذالر  ظةضةر 
تألةشنعث الزعم بولعدعغانلعقعنع تىضمةنحعضة ظاالقعدار تأؤةندعكع معسال 
كىحلةندىرعدذ: بعر تىضمةنحع بذغداينعث ظعضعسعضة: سةن بذغدعيعثنع بذ 
تاشنعث خاصعنعغا قويغعن، دئضةن )بذغداينعث ظعضعسع بذغداينع تىضمةنحع 
كأرسعتعص بةرضةن هئلعقع تاشنعث خاصعنعغا قويغان(، بذغداي ظذ خاصاننعث 
تىشىك  خاصاننعث  ظذ  تىضمةنحع  ؤة  كةتكةن  ظئقعص  سذغا  تىشىكعدعن 
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ظعكةنلعكعنع بعلعدعغان بولسا، تىضمةنحع بذغداينع تألةص بئرعدذ. حىنكع 
تىضمةنحع ظذ ظادةمنع ظالدعغان هئسابلعنعدذ.

ـ ظاشكارا  بئرعدعغانلعقعنع ظوحذق  يةنة ظةضةر ظذالر تألةص  شذنعثدةك 
ظادةمضة:  بعر  بعر كعشع  بئرعدذ. مةسعلةن:  تألةص  بولسعمذ  قعلغان  شةرت 
سةن بذ يول بعلةن ماثغعن، ظةضةر ظذ يول خةتةرلعك بولذص مال ـ مىلكىث 
تارتعؤئلعنسا، ظذنع مةن تألةص بئرعمةن دئضةن ؤة )ظذ ظادةم شذ يول بعلةن 
مئثعص مال ـ مىلكعنع تارتقذزذص قويغان( بولسا، ظذ كعشع ظذ ظادةمنعث 
مال ـ مىلكعنع تألةص بئرعدذ. ظذ كعشع: >ظذنع مةن تألةص بئرعمةن< دئضةن 
سأزع بعلةن كئصعل بولغانلعق هئسابالنمايدذ. حىنكع ظذنعث مال ـ مىلكعنع 
بولذص  )قةزردار  نامةلذمدذر.  ظادةم  قالعدعغان  بولذص  قةرزدار  تارتعؤئلعص 
قالعدعغان ظادةم نامةلذم بولغان ظعشتا( كئصعل بولذش توغرا ظةمةس. كئصعل 
بولذش توغرا بولمعسعمذ ظذ كعشع هئلعقع ظادةمنع ظالدعغانلعقع ظىحىن ظذ 
كعشعنعث ظذنعث مال ـ مىلكعنع تألةص بئرعشع توغرعدذر. حىنكع بعر كعشع 
بعر ظادةمنع تألةص بئرعشنع شةرت قعلعص تذرذص ظالدعغان بولسا، ظالدانغان 
ظادةمنعث تارتقان زعياننع ظالدعغان كعشعدعن ظئلعش هةققع بار. ظالعمالرنعث 
ضةرحة ظالدعنعص كةتكةن ظادةمنعث مالـ  مىلكعنع تارتعؤئلعص قةرزدار بولذص 
قالعدعغان ظادةم نامةلذم بولسعمذ ظالداص كئتعش ظعشعدا ظالدعنعص كةتكةن 
ظادةمنعث مال ـ مىلكعنع تألةص بئرعشكة بولعدذ، دئيعشتعكع سةؤةب بولسا، 

ظالدامحعلعقنعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىن بولذشع مذمكعن.)1(
سذغذرتا  كئلعؤاتقان  قعلعنعص  ظةمةل  كىنىمعزدة  كعشعلةر:  بةزع 
كئلعشعمعنع ظالدعغانلعقتعن كئلعص حعققان زعياننع تألةص بئرعش ظعشعغا 
قعياس قعلعدذ. ظالدعغانلعقتعن كئلعص حعققان زعياننع تألةص بئرعش ظعشع 
سذغذرتا كئلعشعمعنع قعياس قعلعشقا ظذالر ظىحىن صاكعت بواللمايدذ. حىنكع 
تألةص  زعياننع  حعققان  كئلعص  ظالدعغانلعقتعن  ظةضةر  كئلعشعمع  سذغذرتا 
بئرعش ظعشعغا قعياس قعلعنسا، بذ هةممة تةرةصتعن بعرـ  بعرعضة ظوخشعشعص 
كةتمةيدعغان ظعككع نةرسعنع قعياس قعلعش هئسابلعنعدذ. حىنكع سذغذرتا 
كئلعشعمعدة تألةص بئرعشكة تئضعشلعك بولغان نةرسعدة تألةص بئرعشنعث 

سةؤةبع بولغان ظالداش ظعشع كأرىلمةيدذ.
))( »رةددذلمذهتار«، 4 ـ توم، 284 ـ بةت.
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كئصعللعككة ظاالقعدار مةسعلعلةر

كعيعم  ظوغرعلعغان  ظذنعث  ؤة  بولغان  كعيعم  بعر  قولعدا  بعدعكنعث   ●
ظالغان  قولعدعن  ظذنع  كعيعمنع  بذ  مةن  ظذ:  كئيعن  بعلعنضةن،  ظعكةنلعكع 
ظادةمنعث ظأزعضة قايتذرذص بةردعم، دئضةن ؤة ظذنع قايتذرذص بةرضةنلعكعنع 
ظعسصاتلعغان بولسا، ظذ بعدعك )ظذ كعيعمنع تألةش( مةسظذلعيعتعدعن قذتذلعدذ. 
بذالثحعنعث  بذلعغان  بذالثحعنع  خذددع  هالدا  بذ  هأكمع  بعدعكنعث  حىنكع 
هأكمعضة ظوخشاش. بذالثحعنع بذلعغان بذالثحعمذ بذلعغان نةرسعنع بذرذنقع 
بذالثحعغا قايتذرذص بةرسة ؤة ظذنع قايتذرذص بةرضةنلعكعنع ظعسصاتلعسا، ظذ 

نةرسعنع تألةش مةسظذلعيعتعدعن قذتذلعدذ.
● قةرز ظعضعسع بعر كعشعضة: سةن صاالنع شةهةردعكع ماثا قةرزدار صاالنع 
ظادةمنع تئصعص ظذنعثدعن صذلذمنع ظالساث، ظذ صذلدعن 10 سوم صذل سئنعث 
مذشذنعثغا  كعشعضة،  ظذ  ظعضعسعنعث  قةرز  هالدا  بذ  بولسا  دئضةن  بولسذن، 
ظوخشاش ظعشنع قعلغان ظادةمضة قانحعلعك صذل بئرعلعدعغان بولسا شذ صذلنع 

بئرعش الزعم بولعدذ. لئكعن ظذ صذل 10 سومدعن كأص بولماسلعقع الزعم.
قايتذرذص  تويلذقعنع  ظالغان  ظذنعثغا  ظئرعنعث  ظئرعدعن،  ظايال  بعر   ●
بئرعش شةرتع بعلةن ظايرعلعص كةتكةن، ظةمما ظذ ظايالنعث ظئرعنعث بوينعدا 
ظالعدعغان صذلع بار بولغان ؤة شذنعث ظىحىن ظذنعث ظئرع بعر ظادةمنع كئصعل 
بولغان  كئصعل  ظةرضة  بولسا،  يئنعشقان  قايتا  خوتذن  ـ  ظةر  ظاندعن  قعلغان، 
ظادةم كئصعللعكتعن قذتذلذص كةتمةيدذ. حىنكع ظذنعث بذ كئصعللعكتعن قذتذلذص 

كئتعدعغان بعرةر سةؤةب يوق.)1( 
بذ  بولسا،  بولغان  كئصعل  كعشع  ظعككع  ظادةمضة  بعر  قةرزدار  ظةضةر   ●
سىيلةيدذ.  ظعككعسعدعن  هةر  كئصعللةرنعث  ظذ  قةرزنع  ظعضعسع  قةرز  هالدا 
ظةضةر ظعككع كئصعلنعث بعرع قةرزنعث ظعضعسعضة قةرزنع بئرعؤاتسا، قةرزنعث 
قةرزنع  قالمايدذ.  هةققع  سىيلةش  كئصعلدعن  بعر  يةنة  قةرزنع  ظعضعسعنعث 
بئرعؤاتقان كئصعل قةرزضة بئرعؤاتقان صذلنع يةنة بعر كئصعلدعن ظالمايدذ. لئكعن 
ظعككع كئصعل بعر ـ بعرعضة كئصعل بولغان بولسا، بذ هالدا قةرز ظعضعسعضة 
صذلنع بئرعؤاتقعنع صذلنعث يئرعمعنع يةنة بعر كئصعلدعن ظالعدذ. ظةضةر قةرزنعث 
ظعضعسع ظعككع كئصعلنعث بعرعنع كئصعللعكتعن ظاداـ  جذدا قعلعؤةتكةن بولسا، 
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صذلنعث هةممعسع يةنة بعر كئصعلدعن سىيلعنعدذ. حىنكع قةرزنعث ظعضعسعنعث 
كئصعل بولغان كعشعنع كئصعللعكتعن ظاداـ  جذدا قعلعؤئتعشع قةرزداردعن قةرزنع 
ظأتىؤاتقانلعقع بولمايدذ. شذنعث ظىحىن قةرز صذل )قةرزدارنعث بوينعدعن حىشىص 
كةتمةي( ظذنعث ظىستعدة قئلعص قالعدذ. قةرز ظعضعسع ظعككع كئصعلنعث بعرعنع 
كئصعللعكتعن ظادا ـ جذدا قعلعؤاتقانلعقع ظىحىن يةنة بعر كئصعل قةرزدار ظىحىن 
كئصعللعك سىصىتعدة قئلعص قالعدذ. شذنعث ظىحىن قةرز صذلنعث هةممعسع ظذ 
كئصعلدعن سىيلعنعدذ. )ظةضةر ظعككع كئصعل بعر ـ بعرعضة كئصعل بولذص قةرز 
ظعضعسعضة ظذالرنعث بعرع بئرعؤاتقان صذلنع يةنة بعرعدعن ظالعدعغان هالةتتة( 
بولسا، قةرز ظعضعسعضة صذلنع بئرعؤاتقان كئصعل هةتتا قةرز ظعضعسعضة قةرز 
صذلنعث يئرعمعدعن حعقراقعنع بئرعؤاتمعغعحة يةنة بعر كئصعلنعث قئشعغا صذلنع 
بةر دةص بارالمايدذ. )ظةضةر ظذ كئصعل قةرز ظعضعسعضة قةرز صذلنعث يئرعمعدعن 
صذلنعث  كئصعلدعن  بعر  يةنة  كئصعل  ظذ  هالدا  بذ  بولسا،  بةرضةن  حعقراقعنع 

يئرعمعدعن ظئشعص كةتكةن قعسمعنع ظاالاليدذ(.)1(

هاؤالة قعلعشنعث بايانع

>هاؤالة< دئضةن سأزنعث ظوقذمع:

>هاؤالة< دئضةن سأز مةنا جةهةتتعن مةيلع قةرز بولسذن مةيلع جعسعملعق 
نةرسة بولسذن بعر نةرسعنع يأتكةش، دئضةنلعك بولعدذ. 

>هاؤالة< دئضةن سأز ظعستعاله جةهةتتعن قةرزنع قةرزدارنعث ظىستعدعن 
باشقا بعرسعنعث ظىستعضة يأتكةش، دئضةنلعك بولعدذ.

يأتكةش<  ظىستعضة  بعرسعنعث  باشقا  ظىستعدعن  قةرزدارنعث  >قةرزنع 
دئضةن سأزنعث مةنعسع هةققعدة ظالعمالر ظعختعالص قعلعشعص قالدع:

بعر قعسعم ظالعمالر: »بذ سأزدعن قةرزنع، قةرزنع سىيلةش ظعشع بعلةن 
بعرضة يأتكةش كأزدة تذتذلعدذ« دئدع. 

ظعككعنحع قعسعم ظالعمالر: »بذ سأزدعن صةقةت قةرزنع سىيلةش ظعشعنعال 
يأتكةش كأزدة تذتذلعدذ« دئدع. 

))(  »ظةلهعداية«، 3 ـ توم، 97 ـ بةت.

694695

ھاۋالە قىلىشنىڭ بايانىكېپىللىككە ئاالقىدار مەسىلىلەر



بعرعنحع قعسعم ظالعمالرنعث دةلعلـ  صاكعتع بولسا، ظالعمالرنعث تأؤةندعكع 
مةسعلعدة بعرلعككة كةلضةنلعكعدذر. ظالعمالر، قةرز ظعضعسعنعث )قةرزداردعن 
ظذنعثغا  ياكع  ظأتىؤئتعشع  قةرزنع  ظادةمدعن  ظالغان  ظىستعضة  ظأز  قةرزنع( 
سوؤغا قعلعؤئتعشع توغرعدذر. ظةمما قةرز ظعضعسعنعث )قةرزدار قةرزنع باشقا 
قةرزنع  قةرزداردعن  كئيعن(  بولغاندعن  بئرعص  يأتكةص  ظىستعضة  بعرسعنعث 
ظأتىؤئتعشع ياكع قةرزدارغا سوؤغا قعلعؤئتعشع توغرا ظةمةس، دئضةن قاراشتا 
قةرزنع  قةرزدار  قةرزنعث،  بعرلعكع  بذ  ظالعمالرنعث  )مانا  كةلدع.  بعرلعككة 
بعرضة  بعلةن  سىيلةش  ظذنع  ظىستعضة  ظادةمنعث  بةرضةن  يأتكةص  ظىستعضة 

يأتكىلعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ(.
ظعككعنحع قعسعم ظالعمالرنعث دةلعل ـ صاكعتعمذ ظالعمالرنعث بعرلعكعدذر. 
يأتكةص  ظىستعضة  قةرز  قةرزنع،  ظعضعسعضة  قةرز  قةرزدار  ظةضةر  ظالعمالر،  ظذ 
ظعضعسعضة  قةرز  قةرزدار  هالدا  بذ  بئرعؤةتسة،  بذرذن  ظادةمدعن  بئرعلضةن 
بئرعش  ظىستعدعكع  ظأزعنعث  ظذ  )يةنع  هئسابالنمايدذ.  قعلغان  سةدعقة  صذل 
الزعم بولغان صذلنع بةرضةن بولعدذ(. شذثا قةرز ظعضعسع ظذ صذلنع ظئلعشقا 
مةجبذرلعنعدذ، دئضةن قاراشتا بعرلعككة كةلدع. شذنعثدةك يةنة قةرز ظعضعسع 
ظةضةر ظىستعضة قةرز يأتكةص بئرعلضةن ظادةمنع ظذ قةرزدعن خاالس قعلعؤةتسة 
ؤة كئيعن ظذنداق قعلعشتعن يئنعؤالغان بولسا، بذ يئنعؤئلعش بعلةن قةرزدعن 
ظةضةر  ظعضعسع  قةرز  قالمايدذ.  بولذشتعن  ظعضة  ظعشع كىحضة  قعلعش  خاالس 
قةرز ظىستعضة يأتكةص بئرعلضةن ظادةمضة ظذ قةرزنع سوؤغا قعلعص بئرعؤةتكةن 
بعلةن  يئنعؤئلعش  بذ  بولسا،  يئنعؤالغان  قعلعشتعن  سوؤغا  ظذنع  كئيعن  ؤة 
قةرزنع سوؤغا قعلعش ظعشعمذ كىحضة ظعضة بولذشتعن قئلعص قالعدذ. بذ خذددع 
قعلعؤةتكةنضة  قةرز ظعضعسع قةرزضة كئصعل بولغان ظادةمنع قةرزدعن خاالس 
ياكع قةرزنع كئصعل بولغان ظادةمضة سوؤغا قعلعؤةتكةنضة ظوخشاشتذر. ظةضةر 
ؤة  قعلعؤةتسة  قةرزدعن خاالس  ظادةمنع  بولغان  قةرزضة كئصعل  ظعضعسع  قةرز 
قةرزدعن  بعلةن  يئنعؤئلعش  بذ  بولسا،  يئنعؤالغان  قعلعشتعن  ظذنداق  كئيعن 
ظعضعسع  قةرز  ظةضةر  قالمايدذ.  بولذشتعن  ظعضة  ظعشع كىحضة  قعلعش  خاالس 
قةرزضة كئصعل بولغان ظادةمضة قةرز صذلنع سوؤغا قعلعص بئرعؤاتقان، كئيعن 
ظذنع سوؤغا قعلعشتعن يئنعؤالغان بولسا، بذ يئنعؤئلعش بعلةن سوؤغا قعلعش 
ظعشعمذ كىحضة ظعضة بولذشتعن قئلعص قالعدذ. بذ هاؤالة ظعشعدعمذ قةرزدعن 
قعلعؤئتعش  قةرزدعن خاالس  بولذش ظعشعدة  قعلعؤئتعش ظعشع كئصعل  خاالس 
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ظعشعغا ظوخشاش ؤة قةرزنع سوؤغا قعلعؤئتعش ظعشع كئصعل بولذش ظعشعدة 
قةرزنع سوؤغا قعلعؤئتعش ظعشعغا ظوخشاش دئمةكتذر. شذنعثدةك يةنة هاؤالة 
ظعشعدة ظةضةر قةرز ظعضعسع ظىستعضة قةرز يأتكةص بئرعلضةن ظادةمنع قةرزدعن 
خاالس قعلعؤةتكةن ؤة بذ هاؤالة قةرزدارنعث بذيرذقع بعلةن بولغان بولسا، بذ 
هالدعمذ خذددع كئصعل بولذش ظعشعدعكعضة ظوخشاش قةرز يأتكةص بئرعلضةن 
ظادةم قةرزنع قةرزداردعن ظااللمايدذ. ظةضةر قةرز ظعضعسع ظىستعضة قةرز يأتكةص 
بئرعلضةن ظادةمضة قةرزنع سوؤغا قعلعؤةتكةن بولسا، قةرزدارنعث ظةضةر قةرز 
صذلنع  ظذ  ظادةم  ظذ  بولمعسا،  قةرزع  ظىستعدة  ظادةمنعث  بئرعلضةن  يأتكةص 

قةرزداردعن ظالعدذ.

هاؤالةنعث يولغا قويذلغانلعقعنعث بايانع

بعرلعكع  ظالعمالرنعث  ؤة  سىننعتع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  هاؤالة 
ظارقعلعق يولغا قويذلغاندذر. 

صةيغةمبةر  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظةبذهذرةيرة  هةقتة  بذ 
كعشعنعث  »باي  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث 
بعرعثالرنعث  قعلغانلعقتذر.  زذلذم  كئحعكتىرىؤئتعشع  قايتذرذشنع  قةرزنع 
هةدعستة   قعلسذن.«)1(  قوبذل  ظذنع  قعلعنسا  هاؤالة  بعرسعضة  باشقا  قةرزع 
ظالعمالرنعث  ساندعكع  كأص  بذيرذق  دئضةن  قعلسذن<  قوبذل  >ظذنع  كةلضةن 
بذيرذقنعث  ظذ  قارعتعلعدذ.  مذستةهةصكة  ظةمةس(  )ؤاجعصقا  قارعشعدا  كأز 
رعؤايةت  سةمذرةدعن  هةسةن،  بولسا  دةلعلع  قارعتعلغانلعقعنعث  مذستةهةصكة 
قعلغان صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »قولعغا ظالغان نةرسعنع ظعضعسعضة 
قايتذرغذحعلعك )يةنع بعر كعشع بعر نةرسعنع ساقالص بئرعش، ياكع باشقا بعر 
ظعش ظىحىن قولعغا ظالغان بولسا، هةتتا ظذنع ظعضعسعضة ساق - ساالمةت 
مةجبذرعيتعدذر«)2(   كعشعنعث  شذ  ساقالش  ساق  ظذنع  قةدةر(  قايتذرغانغا 

دئضةن سأزعدذر))(.
))(  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)2(  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد، ظةبذداؤذد، تعرمعزع، نةسةظع، ظعبنع ماجة ؤة هاكعم قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع.  
ظعكةنلعكع حعقعص  قايتذرذشعنعث الزعم  ظأزعنعث  ظذنعث  نةرسعنع  ظالغان  قولعغا  ظادةم  بعر  بذ هةدعستعن هةر  يةنع    )3(

تذرعدذ. ت. 

696697

ھاۋالەنىڭ يولغا قويۇلغانلىقىنىڭ بايانىھاۋالە قىلىشنىڭ بايانى



ظالعمالر، »باي كعشعنعث قةرزنع قايتذرذشنع كئحعكتىرىؤئتعشع زذلذم 
قعلغانلعقتذر. .  .« دئضةن هةدعسنع، قةرزدار قةرزعنع بعر ظادةمنعث ظىستعضة 
يأتكةص بةرضةندعن كئيعن )ظىستعضة قةرز يأتكةص بئرعلضةن ظذ ظادةم( ظألىص 
بعرةر سةؤةب  ظوخشاش  كةتكةنضة  تارتعص  زعيان  تعجارةتتة  ياكع  قالغانغا 
قةرز  بولسا،  قالغان  بولذص  قعيعن  ظئلعش  صذلنع  ظادةمدعن  ظذ  تىصةيلعدعن 
ظعضعسعنعث قةرز صذلنع ظئلعش ظىحىن قةرزدارنعث يئنعغا تةكرار كئلعشعضة 
قةرز  ظةضةر  حىنكع  كةلتىردع.  قعلعص  صاكعت  ـ  دةلعل  يوقلعقعغا  هةققعنعث 
ظئلعش  ظادةمدعن  بئرعلضةن  يأتكةص  قةرز  ظىستعضة  )قةرزنع،  ظعضعسعنعث 
قعيعن بولذص قالغان ؤاقتعدا( قةرزعنع ظئلعش ظىحىن تةكرار قةرزدارنعث يئنعغا 
كئلعشعضة هةققع بولعدعغان بولسا، قةرزنع قايتذرذشنع كئحعكتىرىش بعلةن 
زذلذم قعلغان هئسابلعنعدعغان ظادةمنع >باي كعشعنعث< دةص >باي< دئضةن 
سىصةت بعلةن سةصةتلةص كئلعشنعث هئحقانداق مةناسع بولمعغان بوالتتع. قةرز 
قايتذرذشنع كئحعكتىرىش بعلةن زذلذم قعلغان هئسابلعنعدعغان ظادةم >باي< 
دئضةن سىصةت بعلةن سىصةتلعنعص كةلضةنلعكع ظىحىن )قةرزعنع باشقعالرنعث 
ظىستعضة يأتكةص بئرعدعغان قةرزدار باي بولمعغاحقا قةرزعنع باشقا بعرسعنعث 
ظىستعضة يأتكةص بئرعشكة مةجبذر بولغانلعقع ظىحىن( ظذ قةرزنعث باشقا 
بعرعنعث ظىستعضة قةرزنع ظئلعش ظىحىن تةكرار قةرزدارنعث قئشعغا كةلضعلع 
بذ  بولعدذ.  بعلعؤالغعلع  كئتعدعغانلعقعنع  يأتكىلىص  دةرعجعدة  بولمايدعغان 
خذددع قةزردار قةرز ظعضعسعضة قةرزضة هئسابالص بعر نةرسة بةرضةن ؤة قةرز 
ظعضعسع ظذ نةرسعنع يوقذتذص قويغاندعن كئيعن )قةرزنع ظئلعش ظىحىن( قةرز 
ظعضعسعنعث تةكرار قةرزدارنعث قئشعغا كئلعشكة هةققعنعث يوق بولغعنعغا 
ظوخشاش بعر ظعشتذر. )بذ باشقا مةزهةصدعكع ظالعمالرنعث كأز قارعشعدذر(. 
تىصةيلعدعن  سةؤةب  »بعرةر  بولسا:  مةزهةصعدعكعلةر  هةنةفعي  ظةمما 
بولذص  قعيعن  ظئلعش  قةرزنع  ظادةمدعن  بئرعلضةن  يأتكةص  قةرز  )ظىستعضة 
قالغان ؤاقتعدا( قةرزنع ظئلعش ظىحىن تةكرار قةرزدارنعث يئنعغا كئلعشكة 
ظعشعغا  كئصعل  ظعشعنع  هاؤالة  مةزهةصعدعكعلةر  هةنةفعي  دئدع.  بولعدذ« 
قعياس قعلدع. )كئصعل ظعشعدا قةرزنع قةرزداردعن ظالغعلع بولمعسا كئصعل 
قةرزداردعن  بولمعسا،  ظالغعلع  ظادةمدعن  بولغان  كئصعل  ظادةمدعن،  بولغان 

ظئلعشقا بولعدذ.(
ظالعمالر مةزكذر هةدعسنع ظةضةر قةرزنع قايتذرذشقا كىحع يئتعص تذرذص 

698699

ھاۋالەنىڭ شەرتلىرىھاۋالەنىڭ يولغا قويۇلغانلىقىنىڭ بايانى



بئرعشكة مةجبذرالشنعث  قةرزنع  ظادةمنع  قايتذرماي كئحعكتىرؤاتقان  ظذنع 
ؤة قةرزنع ظذنعثدعن بارلعق ؤاستعالرنع ظعشلعتعص مةجبذرعي ظئلعشنعثمذ 
ظالعمالر  يةنة  شذنعثدةك  كةلتىردع.  قعلعص  دةلعل  بولعدعغانلعقعغا  توغرا 
يأتكةص  ظىستعضة  بعرسعنعث  باشقا  )قةرزعنع  ظعشعدا  هاؤالة  هةدعسنع  ظذ 
بئرعدعغان( قةرزدار بعلةن قةرز ظعضعسعنعث رازعلعقعنع ظئتعبارغا ظئلعشنعث 
الزعم ظعكةنلعكعضة ؤة ظىستعضة قةرز يأتكةص بئرعلعدعغان ظادةم هةدعستة 
ظالمعسعمذ  ظئتعبارغا  رازعلعقعنع  ظذنعث  ظىحىن  قعلعنمعغانلعقع  بايان 
بولعدعغانلعقعغا دةلعل قعلعص كةلتىردع. بذ )مالعكعي، شافعظعي ؤة هةنبةلعي 
قارعشعدذر.  كأز  ظالعمالرنعث  ساندعكع  كأص  ظوخشاش(  مةزهةصعدعكعلةرضة 
باشقا  )قةرزعنع  ظعشعدا  بولسا: »هاؤالة  مةزهةصعدعكعلةر  هةنةفعي  ظةمما 
ظعضعسعنعث  قةرز  بعلةن  قةرزدار  بئرعدعغان(  يأتكةص  ظىستعضة  بعرسعنعث 
رازعلعقعنع ظئتعبارغا ظئلعشنعث الزعملعقعغا ظوخشاش ظىستعضة قةرز يأتكةص 
دةيدذ.  شةرتتذر«  ظئلعش  ظئتعبارغا  رازعلعقعنع  ظادةمنعثمذ  بئرعلعدعغان 
شافعظعي مةزهةصعدعكعلةردعنمذ ظةلظعستةخرعي دئضةن ظالعم: »ظىستعضة قةرز 
شةرتتذر«  ظئلعش  ظئتعبارغا  رازعلعقعنع  ظادةمنعثمذ  بئرعلعدعغان  يأتكةص 

دئدع.)1( 

هاؤالةنعث شةرتلعرع

 1 ـ هاؤالة قعلعش ظعشع صةقةت قةرز ظعشلعرعدا بولذشع الزعم. حىنكع 
هاؤالة )بعر نةرسعنع( بعر ظادةمنعث ظىستعدعن يةنة بعر ظادةمنعث ظىستعضة 
صةقةت  يأتكةش دئضةنلعكتذر. شذنعث ظىحىن هاؤالةنعث  شةرظعي جةهةتتعن 

قةرز ظعشلعرعدا بولعدعغانلعقع تةسةؤؤذر قعلعنعدذ.
2 ـ قةرزعنع باشقا بعرسعنعث ظىستعضة يأتكةص بئرعدعغان قةرزدارنعث، 
قةرز ظعضعسعنعث ؤة ظىستعضة قةرز يأتكةص بئرعلعدعغان ظادةمنعث رازعلعقعنع 

ظئلعش الزعم.
بولسا،  سةؤةبع  الزعملعقعنعث  ظئلعشنعث  رازعلعقعنع  ظعضعسعنعث  قةرز 
قةرزدعن ظالعدعغان صذل ظذنعث هةققعدذر. قةرز هاؤالة ظارقعلعق بعر ظادةمنعث 

))(  »فةتهذلبارع«، 4 ـ توم، 466 ـ بةت.
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ظىستعدعن باشقا بعرسعنعث ظىستعضة يأتكعلعدذ. هةممة ظادةم بعر ـ بعرعضة 
ظوخشاش ظةمةس. )يةنع بعرع ظىستعدعكع قةرزنع بئرعشكة ظالدعرايدذ، يةنة 
بعرع بولسا ظذنداق قعلمايدذ(. شذنعث ظىحىن بذ ظعشتا قةرز ظعضعسعنعث 

رازعلعقعنع ظئلعش الزعم.
ظىستعضة قةرز يأتكةص بئرعلضةن ظادةمنعث رازعلعقعنع ظئلعشنعث سةؤةبع 
قعلعش  ظادا  قةرزنع  بعلةن  بئرعلعش  يأتكةص  ظىستعضة  ظذنعث  قةرز  بولسا، 
مةجبذرعيعتع ظذنعث ظىستعضة يىكلعنعدذ. بذ ظعشنعث شذنداق بولذشع ظذنعث 
رازعلعقع بولماستعن ؤة قةرزنع قوبذل قعلعص ظىستعضة ظالماستعن ظةلؤةتتة 

بولمايدذ.
ظةمما قةرزدارنعث رازعلعقعنع ظئلعشنعث سةؤةبع بولسا، قةرزنع هاؤالة 
قعلعش ظذنعث ظعشعدذر. شذنعث ظىحىن بذ ظعشنعث ظذنعث رازعلعقع ؤة خالعشع 
قةرزدارنعث  ظةمةستذر.  مذمكعن  قعلعش  تةسةؤؤذر  بولذشعنع  بولماستعن 
رازعلعقعنع ظئلعش يةنة قةرز ظعضعسع قةرزعنع ظةضةر ظىستعضة قةرز يأتكةص 
بئرعلضةن  يأتكةص  قةرز  ظىستعضة  ؤاقتعدا،  ظااللمعغان  ظادةمدعن  بئرعلضةن 
قةرزدارنعث  تةكرار  ظىحىن  بئرعش  ظئلعص  قةرزداردعن  قةرزنع  ظذ  ظادةمنعث 
ظالدعمعزدا  خالعسا  تاظاال  اهلل  هةقتة  بذ  الزعم.  ظىحىنمذ  قايتعشع  قئشعغا 

توختذلذص ظأتىمعز.
) ـ قةرزعنع باشقا بعرسعنعث ظىستعضة يأتكةص بئرعدعغان قةرزدار ظةقلع 
ـ هذشع جايعدا ظادةم بولذشع الزعم. شذنعث ظىحىن ظئلعشعص قالغان ساراث 
قعلغان  بالعنعث  كعحعك  ظعتةلمةيدعغان  صةرق  قارعنع  ـ  ظاق  ؤة  ظادةمنعث 
باالغةتكة  ظادةمنعث  قعلعدعغان  هاؤالة  ظةمما  بولمايدذ.  توغرا  هاؤالعسع 
يةتكةن بولذشع، هاؤالعنعث كىحكة ظعضة بولذش ظىحىن شةرتتذر. شذثا ظاق 
بالعنعث  كعحعك  يةتمعضةن  باالغةتكة  ظةمما  ظعتةلةيدعغان،  صةرق  قارعنع  ـ 
بئرعشعضة  رذخسةت  ظادةمنعث  بولغان  ظعضة  ظذنعثغا  هاؤالعسع  قعلغان 

قاراشلعق بولعدذ.
4 ـ قةرزنعث معقدارع ظئنعق بولذشع الزعم. شذنعث ظىحىن معقدارعنعث 
قانحعلعك ظعكةنلعكع ظئنعق بعلعنمعضةن قةرزنع هاؤالة قعلعص ظئلعش توغرا 
ظةمةس. كئصعل بولذش توغرا بولغان هةر قانداق قةرزدة هاؤالعمذ توغرعدذر. 

كئصعل بولذش توغرا ظةمةس قةرزدة هاؤالعمذ توغرا ظةمةس.
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هاؤالةنعث هأكمع

ؤاقعتلعق  قةرزدارنعث  قعلغان  هاؤالة  قةرزعنع  بولسا،  هأكمع  هاؤالةنعث 
قةرزدعن  قةرزدانعث  بولذشتذر.  خاالس  سىيلعنعشعدعن  قةرزنعث  ؤة  قةرزدعن 
هةققعنع  ظأز  ظعضعسعنعث  قةرز  بولذشع  خاالس  سىيلعنعشعدعن  قةرزنعث  ؤة 
ظئلعشعغا باغلعقتذر. شذنعث ظىحىن قةرز ظعضعسع ظةضةر قةزردارنعث ظىستعدعكع 
ؤة  قعلغان  قوبذل  قعلعنعشعنع  هاؤالة  ظىستعضة  ظادةمنعث  باشقا  قةرزنعث 
ظذنعثدعن صذلعنع ساق ـ ساالمةت ظالغان بولسا، ظذنعث تةكرار صذل ظئلعش 

ظىحىن قةرزدارنعث قئشعغا بئرعشع توغرا ظةمةس.

دئضعنعمعز  بولدع،  خاالس  سىيلعنعشعدعن  قةرزنعث  ؤة  قةرزدعن  قةرزدار 
ظةضةر قةرزدار ظألىص كةتسة، قةرز ظعضعسع قةرزعنع ظذ قالدذرذص قويذص كةتكةن 
مالـ  مىلىكتعن ظالمايدذ. قةرز ظعضعسع ظةضةر قةرزعنع ظااللماسلعقتعن قورقسا، 
قةرز صذلعنع قةرزدارنعث معراسخورلعرعنعث ياكع قةرز ظعضعللعرعنعث ظعحعدعن 

ظذنعثغا كئصعل بولغان ظادةمدعن ظالعدذ.

يةنة بعر نةرسة سئتعؤالغان كعشع نةرسة ساتقذحع ظادةمضة  شذنعثدةك 
)ظذ نةرسعنعث صذلعنع( باشقا بعرسعنعث ظىستعضة هاؤالة قعلعص ظذ ظادةمنع 
)ظذنع  نةرسعنع  ظذ  ظادةمنعث  ساتقذحع  نةرسة  بولسا،  قويغان  كأرسعتعص 
ظالغان كعشعضة( بةرمةي تذتذص تذرذؤئلعشقا هةققع يوق. )يةنع بذ معسالدا 
ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشع ظذ نةرسعنعث صذلعنع بئرعشكة بعرعنع هاؤالة 
ظادةمدعن  بعر  بولغاندذر(.  خاالس  بئرعشتعن  صولعنع  ظذنعث  قويذص  قعلعص 
قةرزضة صذل ظئلعص قةرز ظعضعسعنعث يئنعدا بعر نةرسعسعنع ضأرىضة قويغان 
بةرسة،  قعلعص  هاؤالة  ظىستعضة  بعرسعنعث  باشقا  بئرعشنع  قةرزعنع  كعشع 
نةرسعنع  ظذ  ظعضعسعنعث  قةرز  ظئلعؤالغان  ضأرىضة  نةرسعسعنع  قةرزدارنعث 
قةرزدارغا قايتذرذص بةرمةي تذتذص تذرذش هةققع يوق. )حىنكع قةرزدار قةرزعنع 
بولغاندذر(.  قةرزدعن خاالس  بعلةن  قعلعش  هاؤالة  بعرسعضة  باشقا  بئرعشنع 
شذنعثدةك يةنة بعر ظةر ظايالعغا ظالعدعغان تويلذقنع بعر ظادةمنعث ظىستعضة 
ظايالنعث  ظذ  بولسا،  قويغان  كأرسعتعص  ظادةمنع  ظذ  ظايالعغا  قعلعص  هاؤالة 
ظئرعنع ظأزع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشتعن توسذش هةققع يوق. 
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قعلعص  هاؤالة  ظادةمنع  بعر  ظىحىن  تويلذق  بئرعدعغان  ظايالغا  ظةر  )حىنكع 
كأرسعتعص قويذص ظذنعثغا تويلذق ظئلعشتعن خاالس بولدع(.)1( 

ظىستعضة  )يةنع  كئتعشعدعن  بولذص  يوق  هةققعنعث  ظعضعسع  قةرز  ظةضةر 
قةرز يأتكةص بئرعلضةن ظادةمدعن ظااللماسلعقعدعن( ظةندعشة قعلمايدعغان ظعش 
بولسا، ظذ قةرزعنع ظئلعش ظىحىن تةكرار قةرزدارنعث قئشعغا بارمايدذ. )ظةضةر 
هةققعنعث يوق بولذص كئتعشعدعن ظةندعشة قعلسا، بذ هالدا ظذ قةرزعنع ظئلعش 
ظىحىن تةكرار قةرزدارنعث قئشعغا بارعدذ(. بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث 
كأز قارعشعدذر. ظةمما ظعمام شافعظعي )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!(: 
»)ظةضةر بعر قةرزدار قةرزعنع باشقا بعرسعنعث ظىستعضة هاؤالة قعلغان ؤة 
ظعضعسع  قةرز  ظةضةر  كئيعن(  بولغاندعن  قعلعص  قوبذل  ظذنع  ظعضعسع  قةرز 
هةققعنعث يوق بولذص كئتعشعدعن ظةندعشة قعلغان تةقدعردعمذ قةرزعنع ظئلعش 
ظىحىن ظذنعث تةكرار قةرزدارنعث قئشعغا بئرعش هةققع يوق. حىنكع قةزردار 
قةزردعن  قعلعص(  هاؤالة  بئرعشعضة  بعرسعنعث  باشقا  قةرزنع  )ظىستعدعكع 
مذتلةق خاالس بولغان بولعدذ. شذنعث ظىحىن قةرز ظعضعسنعث قةرزعنع ظئلعش 
ظىحىن قةرزدارنعث قئشعغا بئرعش ظىحىن يئثع بعر سةؤةب تئصعلعشع )يةنع 
قةرزدار قةرز ظعضعسعدعن تةكرار يةنة بعر قئتعم قةرز ظئلعشع( الزعم« دةيدذ. 
ظةمما هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث ظأز قاراشلعرعغا كةلتىرضةن دةلعلـ  صاكعتع 
بولسا، قةرزدارنعث قةرزدعن ؤة قةرزنعث سىيلعنعشعدعن خاالس بولذشع، قةرز 
ظعضعسعنعث صذلعنع قولعغا ساق ـ ساالمةت ظئلعشعغا باغلعقتذر. هاؤالعدعن 
بولغان مةقسةت بذدذر. )شذنعث ظىحىن ظةضةر قةرز ظعضعسع صذلعنع ظىستعضة 
قةرز يأتكةص بئرعلضةن ظادةمدعن ظااللماسلعقعدعن ظةندعشة قعلغان ؤاقتعدا، 
بارسا  قئشعغا  قةرزدارنعث  تةكرار  ظىحىن  ظئلعش  قةرزعنع  ظعضعسع  قةرز 

بولعدذ.( 
قةرز ظعضعسعنعث هةققعنعث يوق بولذص كئتعشع تأؤةندعكع ظعككع ظعشنعث 

بعرع بعلةن بولعدذ:)2(
هاؤالة  قةرزنع  ظأزعنعث  ظادةمنعث  بئرعلضةن  يأتكةص  قةرز  ظىستعضة  ـ   1
ظعضعسعنعث،  قةرز  ؤة  ظعحعشع  قةسةم  تذرذؤئلعص  تئنعص  ظالغعنعغا  قعلعص 
قولعدا  ظعسصاتاليدعغان  ظالغانلعقعنع  ظىستعضة  ظأز  هاؤالعنع  ظادةمنعث  ظذ 

))(  »رةددذلمذهتار«، 4 ـ توم، )29 ـ بةت.
)2(  »ظةلهعداية«، 3 ـ توم، 99 ـ بةت.
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هئحقانداق دةلعل ـ صاكعتنعث بولماسلعقع بعلةن بولعدذ.
2ـ  ظىستعضة قةرز يأتكةص بئرعلضةن ظادةمنعث تعجارةتتة زعيان تارتقانلعقع 
ياكع  قويماي،  قالدذرذص  ـ مىلىك  ظارقعسعدا هئحقانداق مال  بعلةن  سةؤةبع 

بعرةر كئصعل تةيعنلةص قويماي ظألىص كئتعشع بعلةن بولعدذ.
رةهمةت  ظذالرغا  تاظاال  )اهلل  مذهةممةد  ظعمام  بعلةن  ظةبذيىسىف  ظعمام 
قعلسذن!( مةزكذر ظعككع ظعشقا ظىحعنحع بعر ظعشنع قئتعص قويدع. ظذ بولسعمذ 
قازعنعث، ظىستعضة قةرز يأتكةص بئرعلضةن ظادةمنعث تعجارةتتة زعيان تارتعص 
يأتكةص  قةرز  ظىستعضة  قازع  )ظةضةر  حعقعرعشعدذر.  هأكىم  كةتكةنلعكعضة 
بئرعلضةن ظادةمنعث تعجارةتتة زعيان تارتعص كةتكةنلعكعضة هأكىم حعقارغان 
بولسا، بذ هالدعمذ قةرز ظعضعسعنعث هةققعنعث يوق بولذص كئتعش ظةندعشعسع 
زعيان  تعجارةتتة  ظادةمنعث  بعر  قازعنعث  حىنكع  بولعدذ(.  حعققان  ؤذجذدقا 
تارتعص كةتكةنلعكعضة حعقارغان هأكىمع ظذ ظعككع ظعمامنعث كأز قارعشعدا 
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. بذ، ظةضةر هاؤالة )بعرةر شةرتكة باغالنماستعن( مذتلةق 

بولغان بولسا، ظةهؤال شذنداق بولعدذ.
يوق  شةرت  ظذ  هالدا  بذ  بولسا،  باغالنغان  شةرتكة  بعرةر  هاؤالة  ظةضةر 
قةرزدارنعث  تةكرار  ظىحىن  ظئلعش  قةرزنع  ظعضعسعنعث  قةرز  حاغدا  بولغان 
باشقا  ظعضعسعضة  قةرز  قةرزدار  بعر  مةسعلةن  بار.  هةققع  كئتعش  قئشعغا 
قعلعص  هاؤالة  نةرسعسعنع  قويغان  قويذص  ظىحىن  ساقالش  يئنعدا  بعرسعنعث 
بةرضةن، ظاندعن ظذ نةرسة يوق بولذص كةتكةن بولسا، بذ هالدا )هاؤالعنع ظأز 
ظىستعضة ظالغان( هئلعقع نةرسعنع ساقالص بئرعدعغان ظادةم هاؤالعدعن خاالس 
بولعدذ. قةرز ظعضعسع بولسا قةرزنع ظئلعش ظىحىن قةرزدارنعث قئشعغا تةكرار 
بارعدذ. حىنكع ظذ قةرزدارنعث قعلغان هاؤالعسع ساقالش ظىحىن بةرضةن هئلعقع 
نةرسعسعضة باغلعقتذر. )ظذ نةرسة يوق بولذص كةتكةن بولغاحقا، هاؤالعنع ظأز 
ظىستعضة ظالغان هئلعقع نةرسعنع ساقالص بئرعدعغان ظادةم هاؤالعدعن خاالس 

بولغان بولعدذ. شذنعث ظىحىن قةرز ظعضعسع قةرزنع قةزرداردعن ظالعدذ.()1(
ظىستعضة قةرز يأتكةص بئرعلضةن ظادةم قةرزدارنعث نامعدعن قةرز ظعضعسعضة 
تةلةص  قةرزداردعن  صذلنع  ظذ  كئيعن  بولغاندعن  بئرعص  صذلنع  بئرعدعغان 
قعلعدذ. )قةرز ظعضعسعضة قةرز صذلنع بئرعشتعن بذرذن ظذنع قةرزداردعن تةلةص 

))(  »رةددذلمذهتار«، 4 ـ توم، 293 ـ بةت
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قعاللمايدذ(. ظةضةر بعر ظادةم قةرزدارنعث صذلعنع قةرز ظعضعسعضة قةرزدار ظذنع 
ظذ صذلنع بئرعؤئتعشنع هاؤالة قعلعص بذيرعمعغان بولسعمذ بئرعؤاتقان بولسا، 
بذ هالدا قةرزنع بئرعؤاتقان ظذ ظادةم )صذل سةدعقة قعلغانغا ظوخشاش( بعر 
ياخشع ظعش قعلغان هئسابلعنعدذ. )يةنع بذ هالدا قةرزدارنعث نامعدعن قةرز 
ظعضعسعضة صذل بئرعص قويغان ظادةم ظذ صذلنع قةرزداردعن تةلةص قعاللمايدذ(. 

ظةضةر قةرز )ظذنع قايتذرذص بئرعش ظىحىن( مةلذم بعر مذددةت توختذتذص 
توختذتذش  مذددةت  بعر  مةلذم  هاؤالعسعنع  ظذنعث  بولسا،  قةرز  بئرعلمعضةن 
صذلذثغا  ظىستعدعكع  صاالنعنعث  سئنعث  ظادةم:  بعر  مةسعلةن  ظةمةس.  توغرا 
تاكع مةن ظذ صذلنع بعر ظايغعحة صاالنعغا هاؤالة قعلعص بةرضةنضة قةدةر مةن 
كئصعل دئضةن بولسا، بذ يةردعكع >بعر ظايغعحة< دئضةن مذددةت )هاؤالعضة 
ظةمةس( قةرزضة قارعتعلعدذ. )حىنكع هاؤالعنع بعر ظايغعحة ظعككع ظايغعحة دةص 
مةلذم بعر مذددةت توختذتذص قعلعش توغرا ظةمةس(. شذنعث ظىحىن ظىستعضة 
قةرز يأتكةص بئرعلضةن ظادةمدعن تاكع بعر ظاي ظأتكةنضة قةدةر صذل تةلةص 

قعلعنمايدذ. شذنعث ظىحىن ظالعمالر هاؤالعنع ظعككع قعسعمغا ظايرعدع: 
1 ـ شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة ظعجرا قعلعنعدعغان هاؤالة. بذ قةرزعنع قايتذرذش 
ظىحىن ظأزعضة مةلذم بعر مذددةت توختذتذص بئرعلمعضةن بعر قةرزدارنعث قةرز 
ظعضعسعنع باشقا بعرسعضة هاؤالة قعلعص بئرعشعدعن ظعبارةتتذر. بذ هالدا ظذ 
هاؤالة ظذنع قوبذل قعلغان ظادةمنعث ظىستعضعمذ مةلذم بعر مذددةت توختذتذص 
ظالغان  قعلعص  قةرز هاؤالة  يىتكعلعدذ. )يةنع ظىستعضة  بئرعلمعضةن هالةتتة 
ظادةمضعمذ قةرز ظذنع بئرعش ظىحىن مةلذم بعر مذددةت توختذتذص بئرعلمعضةن 
هالةتتة يىتكعلعدذ(. حىنكع هاؤالة دئضةن قةرزنع بعر ظادةمنعث ظىستعدعن 
يةنة بعر ظادةمنعث ظىستعضة يأتكةشتعن ظعبارةتتذر. قةرز قةرزدارنعث ظىستعدة 
ظادةمنعث  بئرعلضةن  يأتكةص  قةرز  ظىستعضة  بولسا،  بعلةن  سىصةت  قانداق 

ظىستعضعمذ شذنداق سىصةت بعلةن يأتكعلعدذ.
2 ـ ظعجرا قعلعنعش ظىحىن مةلذم بعر مذددةت توختذتذص بئرعلضةن هاؤالة. 
مةسعلةن بعر ظادةمنعث ظىستعدة بعر يعلغعحة بةرسة بولعدعغان قةرز بولغان، 
ظاندعن ظذ ظادةم ظذ قةرزنع باشقا بعرسعنعث ظىستعضة هاؤالة قعلعص بةرضةن 
بولسا، بذ هالدا ظذ قةرزنع هاؤالة قعلعص ظالغان ظادةممذ ظذ قةرزنع بعر يعلغعحة 
بةرسة بولعدذ. ظةضةر قةرزنع هاؤالة قعلغان قةرزدار ظألىص كةتكةن ظةهؤالدعمذ 
ظذ مذددةت يةنة ظوخشاش داؤام قعلعدذ. ظةضةر قةرزنع ظىستعضة هاؤالة قعلعص 
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ظاياغالشقان  بعلةن  ظألىشع  ظذنعث  مذددةت  ظذ  كةتسة،  ظألىص  ظادةم  ظالغان 
بولعدذ. شذثا ظةضةر ظذ ظادةم ظارقعسعدا قةرزضة يةتكعدةك مالـ  دذنيا قالدذرذص 
قويذص كةتمعضةن بولسا، قةرز ظعضعسع قةرزعنع ظةسلعدعكع قةرزداردعن ظالعدذ. 
حىنكع هاؤالة ظذ ظادةمنعث ظألىص كئتعشع بعلةن ظاياغالشقان بولعدذ. شذنعث 
بعلةن هاؤالعضة توختذتذص بةرضةن مذددةتمذ ظاياغالشقان هئسابلعنعدذ. )شذثا 
تةلةص  قةرزداردعن  ظةسلعدعكع  قةرزعنع  ظعضعسع  قةرز  ظأزعدة  ؤاقعتنعث  شذ 

قعالاليدذ(.
ظةضةر قةرز ظعضعسع قةرزعنع باشقا بعرسعنعث ظىستعضة هاؤالة قعلماقحع 
بولغان قةرزدارغا )ظذ قةرزنعث قايتذرذلعشعغا( كئصعل بولذشعنع شةرت قعلسا، 
بذ شةرت توغرا بولعدذ. بذ حاغدا قةرز ظعضعسع قةرزعنع خالعسا قةرزداردعن، 
قعالاليدذ.  تةلةص  ظادةمدعن  ظالغان  ظىستعضة  قعلعص  هاؤالة  قةرزنع  خالعسا 
شةرتع  كةتمةسلعك  بولذص  خاالس  قةرزدعن  ظذ  قةرزدارنعث  خذددع  حىنكع 
قةرزدعن  ظذ  قةرزدارنعث  هئسابالنغعنعدةك  هاؤالة  كئصعللعك  قعلعنغان  بعلةن 
بولذش  كئصعل  هاؤالعمذ  قعلعنغان  بعلةن  شةرتع  كةتمةسلعك  بولذص  خاالس 

هئسابلعنعدذ.)1(  

يول خةتعرعدعن ساقلعنعص قئلعش ظىحىن صذلنع قةرز بئرعص 
تذرذشنعث هأكمع

مةزكذر قةرزنعث شةكلع مذنداق بولعدذ: بعر ظادةم بعر تعجارةتحعضة بعر 
شةهةردة تذرذص صذللعرعنع، ظذ صذلالرنع باشقا بعر شةهةردة ظذ تعجارةتحعنعث ظذ 
شةهةردعكع ؤةكعلعدعن ظئلعؤئلعش ظىحىن قةرز بئرعص تذرعدذ. بذ يةردة قةرزنع 
ظأزعنعث  ظىحىن  ظئلعؤئلعشع  قةرزعنع  ظعضعسعضة  قةرز  تعجارةتحع  ظالغذحع 
باشقا شةهةردعكع ؤةكعلعنع خذددع هاؤالة قعلغاندةك بولعدذ. صذللعرعنع قةرز 
بئرعص تذرغان ظادةمنعث بذنداق قةرز بئرعشتعكع مةقسعتع بولسا، ظةضةر ظذ 
صذللعرعنع ظأزع بعلةن بعللة يولدا ظئلعص ماثسا، يولدا ظذنعثغا يئتعص قئلعش 

ظئهتعمالع بار خةتةردعن ساقلعنعص قئلعش ظىحىندذر.
بعر  مةلذم  بعرعضة(  تةرةصنعث  )ظعككع  قةرزدة  بذ  ظةضةر  قةرز  مةزكذر 

))(  »رةددذلمذهتار«، 4 ـ توم، 296 ـ بةت
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مةنصةظةت كئلعش شةرتع بولمعسا توغرعدذر. ظةضةر ظذ قةرزدة ظعككع تةرةصنعث 
توغرا  قةرز  بذ شةكعلدعكع  قعلعنسا،  كئلعش شةرت  مةنصةظةت  بعرةر  بعرعضة 
بولمايدذ. شذثا ظالعمالر: »ظةضةر مةزكذر قةزردة شةرت قويذلذش هارامدذر. قةرز 
ظذنعثدا قويذلغان ظذ شةرت سةؤةبع بعلةن توغرا قةرز هئسابالنمايدذ. ظةضةر 
ظذنعثدا شةرت قويذلمعسا، قةرز توغرا قةزر هئسابلعنعدذ« دئدع. بذ قةرزدة 
شةرت قويذلذش مذنداق بولعدذ: بعر ظادةمنعث بعر تعجارةتحعضة صذللعرعنع، 
ؤةكعلعدعن  تعجارةتحعنعث  ظذ  شةهةردعكع  صذكذنع  صذللعرعنع  ظادةمنعث  ظذ 
يئزعص  خةت  صارحة  بعر  قولعغا  ظذنعث  تعجارةتحعنعث  ظىحىن  ظئلعؤئلعشع 
ظوخشاش  بذنعثغا  قةرزنع  ظعبارةتتذر.  بئرعشتعن  قةرز  بعلةن  بئرعش شةرتع 
شةرت قويذص بئرعش توغرا ظةمةس. ظةضةر ظذ ظادةم صذللعرعنع ظذ تعجارةتحعضة 
صذلعنع  ظذنعثغا  تعجارةتحع  ظةمما  بةرضةن  قةرز  قويماستعن  شةرتع  مةزكذر 
صذكذنع شةهةردعكع ؤةكعلعمدعن ظئلعؤالغعن، دةص خةت يئزعص بةرضةن بولسا، 
بذ هالدا بذ توغرا شةكعلدة بولغان بعر قةرز هئسابلعنعدذ. شذنعثدةك يةنة 
ظالعمالر: »ظةضةر بعر ظادةم بعر تعجارةتحعضة: سةن ماثا مئنعث صذلنع صذكذنع 
ساثا  مةن  بةرضعن،  يئزعص  خةت  بعر  ظىحىن  ظئلعؤئلعشعم  تاصشذرذص  يةردة 
ياخشعلعق  قةرزدعمذ  بذ  بولسا،  بةرضةن  قةرز  دةص  بئرعمةن،  يةردة  بذ  صذلنع 
يوقتذر، )يةنع بذ قةرزمذ ظعسالم دعنعنعث تةلعؤعضة مذناسعص كةلمةيدعغان بعر 

قةرزدذر(« دئدع.
يول خةتعرعدعن ساقلعنعص قئلعش ظىحىن صذلنع قةرز بئرعص تذرذش هةققعدة 
ظعبنع ظابباس )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!(: »ظةضةر قةرزدة )يذقعردا 
بايان قعلعنغعنعغا ظوخشاش( بعرةر شةرت قويذلمعغان ؤة قةرزنع ظالغان ظادةم 
يامان  ظعشع  قةرز  بذنداق  بولسا،  قايتذرغان  شةكعلدة  بعر  ياخشع  قةرزنع 
ظةمةس بعر ظعشتذر« دئدع. ظالعمالر: »ظةضةر مةزكذر قةرزدة )يذقعردا بايان 
قعلعنغعنعغا ظوخشاش( بعرةر شةرت قويذلمعغان ؤة شذ ظعش )يةنع بعر كعشع 
بعر ظادةمضة قةرز ظىحىن صذل بةرسة، صذلنع ظالغان ظادةم ظذنعثغا بذ صذلنع 
بئرعدعغان  يئزعص  خةت  دةص  ظئلعؤالعسةن،  ؤةكعلعمدعن  شةهةردعكع  صذكذنع 
ظعش( كعشعلةر ظارعسعدا ظومذمالشقان بعر ظأرص ـ ظادةتكة ظايالنمعغان بولسا، 
بذ هالدا مةزكذر قةرز توغرا بعر شةكعلدة بولغان قةرز هئسابلعنعدذ. ظةضةر 
مةزكذر قةرزدة ظذ ظعش بعر ظأرص ـ ظادةتكة ظايالنغان بولسا، بذ هالدا مةزكذر 
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قةرز توغرا بعر شةكعلدة بولغان قةرز هئسابالنمايدذ« دئدع.)1(
مذنداق  سعرعننعث  ظعبنع  خالعددعن  مةنسذر  ظعبنع  سةظعد  هةقتة  بذ 
نةرسعنع،  بعر  ظادةمضة  بعر  سةن  »ظةضةر  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
ظىحىن  بئرعش  قايتذرذص  شةهةردة  بعر  باشقا  نةرسعنع  ظذ  ساثا  ظذ  كئيعن 
بةرضةن بولساث، بذ ظةضةر ظذنعثغا بعرةر شةرت قوشذلذص قالغان بولسا ياخشع 
ظةمةس. ظةضةر ظذ )ظذنعثغا هئحبعر شةرت قوشذلذص قالماستعن( نورمال بعر 

يول بعلةن بولغان بولسا، بذنداق قعلعشتا هئحبعر ضذناه يوقتذر.«)2(
ظعبنع سعرعننعث بذ سأزع بذ هةقتة كةلضةن ظةث ظوحذق سأزدذر. مةزكذر 
قةزر ظةضةر ظذنعثدا يذقعرعدا بايان قعلعنغعنعدةك بعرةر ظعش شةرت قعلعنمعسا 
توغرعدذر. حىنكع ظذنعثدا هةر ظعككع تةرةصكة صايدا بار. بذ قةرزدة بعرةر تةرةصكة 
زعيان كئلعص قالمايدذ. شةرعظةت بعرةر كعشعضعمذ زعيعنع كةلمةيدعغان صايدعلعق 
ظعشالرنعث  ظذنداق  ظةكسعحة:  خالعمايدذ.  حةكلةشنع  قعلعص  هارام  ظعشالرنع 
يولغا قويذلغان توغرا ظعش ظعكةنلعكعنع قذؤةتلةيدذ. مةزكذر قةرزنعث هارام 
ظعكةنلعكعنع ظعصادعلةيدعغان قذرظاندعن ياكع هةدعستعن ظوحذق بعرةر دةلعل 
ياكع دةلعل بوالاليدذ دئضعدةك بعر نةرسة يوق. شذنعث ظىحىن مةزكذر قةرز 
توغرا ؤة يولغا قويذلغان قةرز هئسابلعنعدذ. ظةمما ظةضةر ظذنعثدا )يذقعرعدا 
بايان قعلعنغعنعدةك( بعرةر ظعش شةرت قعلعنسا، بذ هالدا مةزكذر قةرز بعر 
صايدا ظئلعص كةلضةن قةرزنعث قاتارعغا كعرعص قالعدذ. بعر صايدا ظئلعص كةلضةن 
قةرز بولسا، ظذنعث هارام ظعكةنلعكعنع بايان قعلعص ظوحذق هةدعس كةلضةن 
ظةبذتالعب  ظبنع  ظةلع  باشلعقع  مأمعنلةرنعث  هةققعدة  قةرز  بذ  قةرزدذر.  بعر 
)اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »بعرةر 
صايدا ظئلعص كةلضةن هةر قانداق قةرز جازانة هئسابلعنعدذر« دئضةنلعكعنع 
كعتابعدا  ظأزعنعث  ظةبذظذسامة  ظعبنع  هارعس  هةدعسنع  بذ  قعلدع.  رعؤايةت 
رعؤايةت قعلدع. بذ هةدعسنعث رعؤايةت قعلعنعش يوللعرعدا سةؤا ظعبنع مذسظةب 
كعتابتا  دئضةن  هةبعر<  >ظةلتةلخعسذل  خذددع  مذسظةب  ظعبنع  سةؤا  باردذر. 
بايان قعلعنغعنعدةك رعؤايةت قعلغان هةدعسع قوبذل قعلعنمايدعغان ظادةمدذر. 
كىحلةندىرعدعغان  ظعكةنلعكعنع  توغرا  مةزمذنعنعث  هةدعسنعث  بذ  لئكعن 
مةزهةصعدعن  )شافعظعي  ظىحىن  شذنعث  بار.  صاكعتالر  ـ  دةلعل  نذرغذنلعغان 

))(  »رةددذلمذهتار«.
)2(  »ظعظالظذسسىنةن«، 4) ـ توم، 497 ـ بةت.
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بولغان( ظعمام جذؤةينعي )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( بذ هةدعسنع 
اهلل  توغرعسعنع  قعلدع.  قوبذل  دةص  هةدعس  يةتكةن  دةرعجعسعضة  توغرعلعق 

تاظاال بعلضىحعدذر.)1(
بعز بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، ظةضةر قةرز 
ظئلعص كةلضةن صايدا قةرزضة صذل بئرعدعغان ؤاقتعدا ظذنعثغا شةرت قويذلمعغان 
بولذشعدا  توغرا  بذنعث  بولعدذ.  توغرا  ظةمةس(  )هارام  بذ  بولسا،  هالةتتة 

ظالعمالرنعث ظارعسعدا ظعختعالصمذ يوقتذر)2(.
دادا ياكع يئتعم بالعغا قاراشقا ؤةسعيةت قعلعنغان ظادةم يئتعم بالعنعث 
مال ـ مىلكعنع باشقا بعرسعضة هاؤالة قعلعص بةرضةن بولسا، ظةضةر يئتعمنعث 
مالـ  مىلكعنع هاؤالة قعلعص ظىستعضة ظالغان ظادةم )يئتعمنعث مالـ  مىلكعنع 
بذرذن ساقالؤاتقان ظادةمضة قارعغاندا( ياخشع ظادةم بولسا، بذ هاؤالة توغرا 
ظالغان  ظىستعضة  قعلعص  هاؤالة  مىلكعنع  ـ  مال  يئتعمنعث  ظةضةر  بولعدذ. 
ؤة  دادعنعث  حىنكع  بولمايدذ.  توغرا  هاؤالة  بذ  بولمعسا،  ظادةم  ياخشع  ظادةم 
يئتعم بالعغا قاراشقا ؤةسعيةت قعلعنغان ظادةمنعث يئتعمنعث مال ـ مىلكعدة 
ظئلعص بارغان تةسةررذصلعرع يئتعمضة صايدعلعق ظعش قعلعشعغا ياكع ظذنداق 

قعلماسلعقعغا قاراشلعقتذر.
ظعضعسع  قةرز  ظةضةر  ظأتكىنىمعزدةك،  قعلعص  بايان  بذرذن  ظاز  بعر  بعز 
)ظذ  قةرزدارغا  بولغان  قعلماقحع  هاؤالة  ظىستعضة  بعرسعنعث  باشقا  قةرزعنع 
قةرز  حاغدا  بذ  بولعدذ.  توغرا  بذ   قويسا،  شةرت  بولذشعنع  كئصعل  قةرزضة( 
ظعضعسع قةرزعنع خالعسا قةرزداردعن، خالعسا قةرزنع هاؤالة قعلعص ظىستعضة 
ظالغان ظادةمدعن تةلةص قعالاليدذ. حىنكع خذددع قةرزدارنعث ظذ قةرزدعن خاالس 
بولذص كةتمةسلعك شةرتع بعلةن قعلعنغان كئصعللعك هاؤالة هئسابالنغعنعدةك 
قعلعنغان  بعلةن  شةرتع  كةتمةسلعك  بولذص  خاالس  قةرزدعن  ظذ  قةرزدارنعث 

هاؤالعمذ كئصعل بولذش هئسابلعنعدذ.))(
))(  »ظعظالظذسسىنةن«، 4) ـ توم، 499 ـ بةت.

)2(  مةسعلةن: ظةهمةد سةمةدكة 00) سوم قةرزضة صذل بئرعص تذرغان، ظذنعث ظأزعضة بعر كأينةك هةدعية قعلعشنع شةرت 
قعلغان ؤة شذنعث بعلةن سةمةد ظذنعثغا بعر كأينةك هةدعية قعلغان بولسا، بذ هارامدذر. ظةمما ظةهمةد سةمةدكة 00) سوم 
ياكع  ؤاقتعدا  بئرعدعغان  قايتذرذص  صذلنع  لئكعن سةمةد ظذنعثغا  ؤاقتعدا ظذنعثغا هئحنةرسة شةرت قعلمعغان،  بئرعدعغان 

ظذنعثدعن بذرذن بعر كأينةك هةدعية قعلغان بولسا، بذ هارام ظةمةستذر. ت.
)3(  >ظةددذررذلمذختار<، 4 ـ توم، 296 ـ بةت. 
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ؤةكعل بولذشنعث بايانع

>ؤةكعل بولذش< دئضةن سأزنعث ظوقذمع

دئضةنلعك  تاصشذرذش  جةهةتتعن  مةنا  سأز  دئضةن  بولذش<  >ؤةكعل    
بولعدذ. ظذ ظادةمنع بذ ظعشقا ؤةكعل قعلغعن، دئيعلعدذ. بذنعث مةناسع: بذ 

ظعشتا ظذنعثغا تايانغعن ؤة ظذنعثغا ظعشةنضعن، دئضةنلعك بولعدذ.
ظذ ظادةم بذ ظعشقا ؤةكعل بولدع، دئيعش ظذ ظادةم بذ ظعشنع قعلعشنع ظأز 

ظىستعضة ظالدع ؤة ظذنعثغا ؤةكعل بولذشنع قوبذل قعلدع، دئضةنلعكتذر.
>ؤةكعل بولذش< دئضةن سأز ظعستعاله جةهةتتعن راهةتلعنعش ياكع ظاجعز 
كةلضةنلعك سةؤةبعدعن قئلعش توغرا بولغان مةلذم بعر ظعشتا باشقا بعرسعنع 

ظأز ظورنعغا تذرغذزذص قويذش، دئضةنلعك بولعدذ.)1(
سةؤةبعدعن<  كةلضةنلعك  ظاجعز  ياكع  >راهةتلعنعش  كةلضةن:  ظوقذمدا 
دئضةن سأزنعث مةنعسع: بعر ظادةم بعر ظعشنع قعلعشنعث مةسظذلعيعتعنع ؤة 
ظذنع قعلعش جةريانعدا تارتعدعغان حاصا ـ مذشةققةتلةرنع تارتعشنع تاشالص 
بعرسعنع  باشقا  ظورنعغا  ظىحىن  قعلعش  ظعشنع  ظذ  ظىحىن  كأرىش  راهةت 
تذرغذزذص قويذش ياكع ظذ ظادةمنعث بعر ظعشنع ظأزعنعث كئسةل بولغعنعغا 
ياكع يئشعنعث كعحعك بولغعنعغا، ياكع ظةقلع ـ هذشعنعث جايعدا بولمعنعغا 
ظوخشاش بعرةر ظأزرعسع تىصةيلعدعن ظأزع بعؤاستة قول تعقعص قعاللمعغانلعقع 

ظىحىن ظورنعغا باشقا بعرسعنع تذرغذزذص قويذش، دئضةنلعك بولعدذ.

ؤةكعل بولذش يولغا قويذلغان بعر ظعش ظعكةنلعكعنعث بايانع

يولغا  ظارقعلعق  بعرلعكع  ظالعمالرنعث  ؤة  هةدعس  قذرظان،  بولذش  ؤةكعل 
قويذلغان بعر ظعشتذر.

بعر ظعشقا باشقا بعرسعنع بذيرذشنعث توغرا بولعدعغانلعقعنع اهلل تاظاالنعث 
بذ ظايعتعدعن كأرىؤاالاليمعز: »ظذالرنعث )بةزعسع( دئدعكع، »قانحة ظذزاق 

))(  >ظةددذررذلمذختار<، 4 ـ توم، 400 ـ بةت.
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سىرىشتىرىشنعث  )بذنع  بعلعدذ  ظوبدان  صةرؤةردعضارعثالر  تذرغانلعقعثالرنع 
تةثضعلةرنع  بذ  بذيرذثالر،  بعرعثالرنع  ظاح(،  هازعر  بعز  يوق،  صايدعسع 
شةهةرضة ظئلعص بئرعص، كعمنعث تامعقع ظةث صاكعز بولسا، ظذنعثدعن سعلةرضة 
سئتعؤئلعص ظئلعص كةلسذن، ظذ )شةهةرضة كعرعشتة ؤة تاماق سئتعؤئلعشتا( 

ظئهتعيات قعلسذن سعلةرنع هئح كعشعضة تذيدذرمعسذن)1(»
بذ هةقتة ظعمام ظةبذداؤذد ؤة ظعمام تعرمعزعي )اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت 
قعلسذن!( مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةكعم ظعبنع هعزامنع 
)اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( قوربانلعق قعلعدعغان مالنع سئتعص ـ 

ظئلعص كئلعشكة ؤةكعل قعلغان ظعدع.«
يولغا  ظارقعلعق  هةرعكةتلعرع  ـ  ظعش  ساهابعالرنعث  هةم  بولذش  ؤةكعل 
بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظةبذتالعب  ظعبنع  ظةلع  قويذلغاندذر. 
ظألتىرىلضةن ؤاقتعدا ظةبذمذسا )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق 
دئضةن: مةن هةسةن بةسرعينعث مذنداق دئضةنلعكعنع ظاثلعغان: ظةلعنعث ظوغلع 
ظةمرع  ظاتالنغاندا،  قارشع  مذظاؤعيعضة  باشالص  قوشذنالرنع  تاغدةك  هةسةن 
قارشع  )يةنع  تةثداشلعرعنع  قعلعص( مذظاؤعيعضة  ظاس )قذتراتقذلذق  ظعبنع 
كئلعؤاتامدعكعن  قوشذن  بعر  حئكعنمةيدعغان  ظألتىرمعضعحعلعك  قوشذننع( 
دةيمةن، دئضةن ظعدع. مذظاؤعية ظذنعثغا: اهلل بعلةن قةسةمكع مذظاؤعية ظةمدع 
ظعبنع ظاستعن ياخشع ظادةمكةن، ظةي ظةمرع، ظةضةر بذ قوشذن ظذ قوشذننع، ظذ 
قوشذن بذ قوشذننع ظألتىرسة، ظاؤامنعث ظعشلعرع ظىحىن، ظذالرنعث ظاياللعرع 
ظىحىن، ظذالرنعث ظةؤالدلعرع ظىحىن ماثا كعم كاصالةتلعك قعالاليدذ، دةص قذرةيش 
قةبعلعسع ظةبدع شةمعس جةمةتعدعن ظابدذراهمان ظعبنع سةمذرة ؤة ظابدذلال 
ظعبنع ظامعر ظعبنع كىرةيز ظعسعملعك ظعككع كعشعضة: بذ ظادةمنعث )يةنع 
قعلعص  ضةص  ياخشع  ظذنعثغا  بئرعثالر،  يئنعغا  هةسةننعث(  ظوغلع  ظةلعنعث 
قعلعثالر،  تةلةص  بولسا قويذشنع(  تةلعصع  قانداق  قئلعش ظىحىن  )كئلعشعص 
دةص هةسةننعث يئنعغا ظةؤةتتع. ظعككةيلةن هةسةننعث يئنعغا كئلعص، ظذنعث 
سورعغان  قويذشنع  ظوتتذرعغا  بولسا  تةلعصع  هةرقانداق  سأزلعشعص،  بعلةن 
ظعدع. ظةلعنعث ظوغلع هةسةن: بعز ظابدذل مذتةللعص ظةؤالدع. بذنداق مالغا 
تئضعشلعك يولع )خةلعصعلعك( بعلةن ظئرعشعص بولغان. بذ ظذممةت بعر بعرع 
ظذرذشتعن  ظذالرنع  صذلال  صةقةت  بولغان.  ظادعتع  ظذالرنعث  ظذرذشذش  بعلةن 

))(  بذ كةهف سىرعسع، 9) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 

710711

ۋەكىللىكنىڭ تۈرلىرىۋەكىل بولۇشنىڭ يولغا قويۇلغان بىر ئىش ئىكەنلىكىنىڭ بايانى



مذنداق  مذنداق  مذظاؤعية ساثا  ظذالر  ظعدع.  دئضةن  ظذممةت،  توختعتعدعغان 
نةرسعلةرنع بئرعش بةدعلعضة سةندعن كئلعشعص قئلعشنع سورايدذ، دئضةندة، 
هةسةن: بذ ظعشتا كعم ماثا كاصالةتلعك قعالاليدذ، دئؤعدع، بعز ساثا كاصالةتلعك 
بئرعمعز، دئدع. هةسةن ظذ ظعككعسعدعن نئمعال سورعمعسذن، ظذالر ساثا بعز 
كاصالةت بئرعمعز، دئيعشتع. ظاخعرع هةسةن مذظاؤعية بعلةن كئلعشتع. هةسةن 
ظاثلعغان:  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةبذبةكرعنعث  مةن  دةيدذ:  مذنداق  بةسرع 
ظةلعنعث  تذرغان  يئنعدا  تذرذص،  ظةلةيهعسساالمنعث مذنبةردة  صةيغةمبةر  مةن 
ظوغلع هةسةنضة بعر قاراص، كعشعلةرضة بعر قاراص تذرذص: »مئنعث بذ باالم 
تىزىشع  ظارعسعنع  ضذرذهنعث  ظعككع  ظارقعلعق حوث  باالم  بذ  اهلل  داهعيدذر. 

مذمكعن«)1(
شذنعثدةك يةنة ؤةكعل بولذشنعث يولغا قويذلغان بعر ظعش ظعكةنلعكعضة 

بارلعق ظالعمالر بعرلعككة كةلضةن.
باشقا  ظعشتا  هةرقانداق  بولعدعغان  توغرا  قئلعش  ظأزع  ظادةمنعث  بعر 

بعرسعنع ؤةكعل قعلعشع توغرعدذر.

ؤةكعللعكنعث تىرلعرع

ؤةكعللعك ظعككع تىرلىك بولعدذ:
1 ـ ظومذمعي ؤةكعللعك. مةسعلةن: سةمةد ماهمذدقا: سةن هةممة ظعشتا 
مئنعث ؤةكعلعمسةن، دئضةن ياكع مةيلع ظاز بولسذن مةيلع حعق بولسذن هةممة 
ظعشتا مئنعث ؤةكعلعمسةن، دئضةن بولسا ماهمذد تاالق، قذل ظازات قعلعش، مال 
ـ مىلىكنع ؤةقصة قعلعش، سوؤغا ـ ساالم قعلعش ؤة سةدعقة بئرعش ظعشالردعن 
باشقا هةممة ظعشالردا سةمةدنعث ؤةكعلع هئسابلعنعدذ. ماهمذد تاالق، قذل 
ظازات قعلعش، مال ـ مىلىكنع ؤةقصة قعلعش، سوؤغا ـ ساالم قعلعش ؤة سةدعقة 
بواللمايدذ.  ؤةكعلع  ظعشتعال سةمةدنعث  بةش خعل  صةقةت  ظعبارةت  بئرعشتعن 
حىنكع بذ ظعشالردا بعر نةرسعنع ياخشع يولدا سةرص قعلعش مةناسع بار. )بذ 
ظىحىن  قعلعشع الزعم(. شذنعث  ظأزع  ظادةمنعث  بعر  ظعشالرنع هةر  بار  مةنا 
سئنعث  ياكع  قعلعؤةتتعم  تاالق  ظايالعثنع  سئنعث  مةن  سةمةدضة:  ماهمذد 

))(  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان.
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ظأيىثنع سوؤغا قعلعص بئرعؤةتتعم ياكع سئنعث يةر ـ زئمعنعثنع اهلل يولعدا 
ؤةقصة قعلعؤةتتعم دئيعشع ؤة هةمدة بذ ظعشالرنع قعلعشع توغرا ظةمةس.

شذنعثدةك يةنة ؤةكعللعككة تةيعن قعلعنغان ظادةمنعث )ظذنع ؤةكعللعككة 
تةيعن قعلغان كعشعضة قةرزع بار( بعر قةرزدارنعث قةرزعنعث هةممعسعنع ياكع 
ظاز بعر قعسمعنع كةحىرؤئتعش هةققع يوق. قةرزدارنعث قةرزعنعث هةممعسعنع 
سةرص  يولدا  ياخشع  نةرسعنع  بعر  كةحىرؤئتعش  قعسمعنع  بعر  ظاز  ياكع 
قعلغانلعق هئسابلعنعدذ. )شذنعث ظىحىن بذنع قةرزنعث ظةسلع ظعضعسعنعث 

قعلعشع الزعم(.
تةيعن  ؤةكعللعككة  )ظذنع  ظادةمنعث  قعلعنغان  تةيعن  ؤةكعللعككة  س: 
ظئلعش  بةدعلعنع  ياكع  بئرعش  قةرز  باشقعالرغا  صذلعدعن(  كعشعنعث  قعلغان 
سوؤغا  نةرسة  بعر  باشقعالرغا  كئرةكلعرعدعن  ـ  نةرسة  ظذنعث  بعلةن  شةرتع 

قعلعش هةققع بارمذ؟
ج: كىحلىك قاراشقا ظاساسةن ظذنعث بذنداق قعلعشقعمذ هةققع يوق. حىنكع 
قةرز بئرعش بعلةن بةدعلعنع ظئلعش شةرتع بعلةن سوؤغا بئرعش باشلعنعشتا بعر 
نةرسعنع ياخشع يولدا سةرص قعلغانلعق سىصىتعدة باشلعنعدذ. ظاياغلعشعشتا 
ؤة  بئرعش  )قةرز  ظاياغلعشعدذ)1(.  سىصىتعدة  ظالماشتذرغانلعق  ـ  نةرسة  بعر 
بةدعلعنع ظئلعش شةرتع بعلةن سوؤغا ـ ساالم بئرعش باشلعنعشتا بعر نةرسعنع 
ياخشع يولدا سةرص قعلغانلعق سىصىتعدة باشالنغانلعقع ظىحىن ظذ ظعككعسعنع 

ؤةكعللعككة تةيعن قعلعنغان ظادةمنعث قعلعش هةققع يوق.(
2 ـ خذسذسعي ؤةكعللعك. خذسذسعي ؤةكعللعكتعن بعر ظادةمنع مةلذم بعر 
نةرسة ظئلعشقا ياكع مةلذم بعر نةرسة سئتعشقا، ياكع قةرزنع ظئلعص كئلعشكة 
تةيعن قعلغانغا ظوخشاش مةلذم، مذظةييةن بعر ظعشقا ؤةكعل قعلعش كأزدة 
تذتذلعدذ. شذنعث ظىحىن بعر ظادةمنع بعر نةرسة سئتعؤئلعص كئلعشكة ؤةكعل 
قعلعص بذيرذغان كعشع: تاكع ظذ نةرسة ؤةكعل قعلعنغان ظادةم ظىحىن ظئنعق 
بولذشع ؤة شذنعث بعلةن ظذ ظادةمنعث )خاتالعشعص كةتمةي( ظذنع سئتعؤئلعص 
كئلعشع ظىحىن ظذ نةرسعنعث ظةسلعسعنع، تىرىنع، سىصىتعنع ؤة صذلذسعنعث 

قانحعلعك ظعكةنلعكعنع ظوحذق سأزلعشع الزعمدذر.
))(  يةنع قةرزضة صذل بئرعص كئيعن قةرزضة هئسابالص ظذنعثدعن صذل ظئلعش، سوؤغا ـ ساالم بئرعص ظذنعث بةدعلعضة بعر 

نةرسة ظئلعش ظأز ـ ظارا بعر نةرسة ظالماشتذرغانلعق هئسابلعنعدذ. ت. 
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ؤةكعللعكنعث توغرا بولذشعنعث شةرتلعرع

ؤةكعللعكنعث توغرا بولذشع ظىحىن تأؤةندعكع ظعشالر شةرتتذر:
)ؤةكعللعككة  كعشع  قعلعدعغان  تةيعن  قعلعص  ؤةكعل  ظادةمنع  بعر  ـ   1
قعلغان  ظعشالرغا  شذ  ؤة  ظعضة  ظعشالرغا  قعلعدعغان(  ظادةم  قعلعنغان  تةيعن 
ؤةكعل  حىنكع  الزعم.  بولذشع  كعشعلةردعن  بولغان  ظعضة  كىحكة  تةسةررذصع 
ظعشالرنع ظذ كعشعنعث نامعدعن قعلعدذ. شذنعث ظىحىن ظذ كعشعنعث ؤةكعل 

قعلعدعغان ظعشالرغا ظعضة بولغان بولذشع الزعم.
2 ـ ؤةكعل سودا ـ سئتعقنعث ؤة بعر نةرسة ظىستعدة كئلعشعم قعلعشنعث 
نئمة ظعكةنلعكعنع حىشىنعدعغان ؤة ظذنع بعلةلةيدعغان ظادةملةردعن بولذشع 
الزعم. شذنعث ظىحىن باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعنع ياكع ظةقلع ـ هذشع 

جايعدا ظةمةس ساراث ظادةمنع ؤةكعل قعلعش توغرا ظةمةس.
)يةنع  الزعم.  بولذشع  ظادةم  بعر  مذظةييةن  ظادةم  قعلعنغان  ؤةكعل  ـ   (
ظذنعث سةمةد ياكع ظةهمةد ظعكةنلعكع بعلعنعشع الزعم(. ؤةكعلنع ظذنعث كعم 

ظعكةنلعكع بعلعنمعضةن بعر شةكعلدة تةيعن قعلعش توغرا ظةمةس.
سىصىتعدة  ؤةكعللعك  ظذنعث  بولسا،  يئنعؤالغان  دعنعدعن  ظعسالم  ؤةكعل 
قعلغان ظعشلعرع توختذتذص قويذلعدذ. ظةضةر ظذ ؤةكعل ظعسالمغا تةكرار قايتسا، 
ظذنعث ؤةكعللعك سىصىتعدة قعلغان ظعشلعرع كىحكة ظعضة قعلعنعدذ. ظةضةر ظذ 
ظألىص  هالعتعدة  يئنعؤالغان  دعنعدعن  ظعسالم  ساقلعسذن!(  تاظاال  )اهلل  ظادةم 
كةتكةن ياكع كاصعر دألعتعضة قئتعلعص كةتكةن، ياكع ظألتىرىلضةن بولسا، بذ 
هالدا ظذنعث قعلغان ظعشلعرع ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت 
قعلسذن!( نعث كأز قارعشعدا كىحكة ظعضة بولمايدذ. ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف 
بعلةن ظعمام مذهةممةد )اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!( نعث كأز قارعشعدا 

كىحكة ظعضة بولعدذ.
مذسذلمان بعر ظادةمنعث، مذسذلمانالرغا باش بئجع )يةنع جعزعية( تألةص 
ياشايدعغان خعرعستعيان ياكع يةهذدعينع هاراق ياكع توثضذز سئتعشقا ياكع 
ظئلعشقا ؤةكعل قعلعشع توغرعدذر. شذنعثدةك يةنة ظأزع ظوؤ ظوؤالنمايدعغان 
ظعهرامنعث ظعحعدعكع بعر ظادةمنعث ظعهرامنعث تئشعدعكع بعر ظادةمنع ظوؤ 
ظوؤالشقا ؤةكعل قعلعشعمذ توغرعدذر. حىنكع ظعهرامنعث ظعحعدعكع ظادةمنع 
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حعقعص  ظعهرامدعن  صةقةت  بولسا،  حةكلعمة  كةلضةن  توسذص  ظوؤالشتعن  ظوؤ 
بولغانغا قةدةر داؤام قعلعدعغان ؤاقعتلعق بعر حةكلعمعدذر.)1(

بعر نةرسة ظىستعدة داؤا قعلعشعش ظىحىن ؤةكعل تةيعن قعلعشنعث 

بايانع

بةندعلةرنعث هةققعضة ظاالقعدار ظعشالردا داؤا قعلعشعش ظىحىن بعر ظادةمنع 
ؤةكعل قعلعش توغرعدذر. لئكعن ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت 
مةيلع  بولسذن  داؤاضةر  مةيلع  تةرةص  قارشع  قارعشعدا  كأز  نعث  قعلسذن!( 
ظىستعدعن داؤا قعلعنغان ظادةم بولسذن قارشع تةرةصنعث بذ ؤةكعللعككة رازع 
بولذشع شةرتتذر. ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد )اهلل تاظاال 
ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!( نعث كأز قارعشعدا قارشع تةرةصنعث بذ ؤةكعللعككة 
رازع بولذشع شةرت ظةمةستذر. بذ هةقتة صةتعؤا بذ ظعككع ظعمامنعث قارعشع 
قاتارلعق  ظةهمةد  ظعمام  ؤة  شافعظعي  ظعمام  مالعك،  ظعمام  بئرعلعدذ.  بويعحة 
بولذشع  رازع  ؤةكعللعككة  بذ  تةرةصنعث  قارشع  قارعشعدا  كأز  ظعمامالرنعثمذ 

شةرت ظةمةس.)2(
ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »بعر ظادةمنع 
داؤا قعلعشعش ظىحىن ؤةكعل قعلعص ظةؤةتعش، ظةضةر ظذ ظادةمنع ؤةكعل قعلعص 
كةلسة  ياكع  كئلةلمةيدعغان  مةهكعمعضة  بولذص  كئسةل  كعشع  ظةؤةتعدعغان 
ظىحىن  كةتكةنلعكع  حعقعص  سةصةرضة  ياكع  قالعدعغان  ظئغعرلعشعص  كئسعلع 
ظأيعدة بولمعغان ياكع سةصةرضة حعقماقحع بولذص تذرذؤاتقان ياكع ظذ داؤانع 
داؤاغا  قعلعص  ؤةكعل  ظادةمنع  ظذ  ياكع  بولغان  ظادةم  قعاللمايدعغان  ياخشع 
ظةؤةتعدعغان تةرةص ظةرلةر بار يةرضة بارمايدعغان ظايال كعشع بولغان، ياكع 
قازع داؤانع مةسحعتتة سورغان بولذص ظايال هةيزدار ياكع نعفاسدار بولغانلعقع 

ظىحىن مةسحعتكة كعرةلمةيدعغان هالةتلةردة بولسا توغرعدذر« دةيدذ.     
قعلعش  ظادا  هةقلعرعنع  كعشعلةرنعث  ظىستعدعكع  ظأز  ظادةمنعث  بعر 
ظادةمنعث  ظذ  ؤةكعل  حاغدا  بذ  توغرعدذر.  قعلعشعمذ  ؤةكعل  بعرعنع  ظىحىن 

))(  >ظةددذررذلمذختار<، 4 ـ توم، 400 ـ بةت.

)2(  >ظةددذررذلمذختار<، 4 ـ توم، )40 ـ بةت.
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ظأتةيدذ.  ؤةزعصعسعنع  قعلعش  ظادا  هةقلعرعنع  ظذالرنعث  كعشعلةرضة  نامعدعن 
شذنعثدةك يةنة بعر ظادةمنعث كعشعلةرنعث ظىستعدعكع هةقلعرعنع تاصشذرذص 
ؤةكعل  بعرعنع  حىنكع  توغرعدذر.  قعلعشعمذ  ؤةكعل  بعرعنع  ظىحىن  ظئلعشع 
قعلغان ظادةم ظأزع بعؤاسعتة قول تعقعص ظذ هةقلةرنع ظئلعش ساالهعيعتعضة 
ظعضعدذر. شذنداق بولغان ظعكةن ظذ هةقلةرنع ظئلعشقعمذ باشقا بعرعنع ؤةكعل 
قعلعش ساالهعيعتعضعمذ ظعضة بولعدذ. ظةضةر ظذ هةقلةر )زعناخذرنع قامحعالش 
ياكع حالما ـ كئسةك قعلعش ؤة تأهمةتخذرنع 80 قامحا ظورغانغا ظوخشاش( 
ظادةمنعث  قعلعنغان  تةيعن  ؤةكعللعككة  هالدا  بذ  بولسا،  قعساس  ياكع  جازا 
قعلعنعدعغان  ظعجرا  قعساس  ياكع  جازا  ظةؤةتكةن كعشع  قعلعص  ؤةكعل  ظذنع 
حىنكع  ظةمةس.  توغرا  ظئلعشع  قعلعص  داؤا  هةقلةرنع  ظذ  بولسا،  يوق  يةردة 
ظارعسعدا(  خاتانعث  بعلةن  )توغرا  هةقلةرنعث  ظوخشاش  قعساسقا  ؤة  جازاغا 
شىبهعلعك بولذشع سةؤةبع بعلةن يىرضىزىلمةسلعك ظئهتعمالع بار. مةسعلةن: 
كةحىرؤئتعص  قاتعلنع  ؤة  كةحىرؤاتقانغا  جازاسعدعن  قامحعالش  تأهمةتخذرنع 
ظذنعثدعن ظالعدعغان قعساسنعث ظورنعغا دعيةت ظالعدعغان بولغانغا ظوخشاش 
بعرعنع ؤةكعل قعلعص ظةؤةتكةن كعشعنعث ظذ هةقلةرنع كةحىرؤئتعش ظئهتعمالع 
بار. )شذثا ؤةكعل بذ هةقلةرنع ظذنع ؤةكعل قعلعص ظةؤةتكةن كعشع جازا ياكع 
قعساس ظعجرا قعلعنعدعغان يةردة يوق بولسا، ظذ هةقلةرنع داؤا قعلعص ظئلعشع 
كةحىرؤئتعشنعث  قاتعلنع  ظايةت  كةلضةن  هةققعدة  قعساس  ظةمةس(.  توغرا 
ياخشع ظعكةنلعكعضة ظعشارةت قعلعدذ. ظذ ظايةت بولسعمذ اهلل تاظاالنعث: »ظع 
مأمعنلةر! ظألتىرىلضةنلةر ظىحىن قعساس ظئلعش سعلةرضة صةرز قعلعندع، هأر 
ظادةم ظىحىن هأر ظادةمدعن، قذل ظىحىن قذلدعن، ظايال ظىحىن ظايالدعن قعساس 
كةحىرىم  بعرنةرسة  تةرعصعدعن  قئرعندعشع  )دعنعي(  ظىحىن  قاتعل  ظئلعنعدذ. 
قعلعنسا )يةنع ظألتىرىلضىحعنعث ظعضعسع قاتعلدعن دعيةت ظئلعشقا رازع بولذص 
قعساس ظئلعشتعن ؤاز كةحسة، ظذ، جعنايةتحعدعن دعيةتنع( حعرايلعقحة تةلةص 
قعلعشع الزعم، )جعنايةتحعمذ دعيةتنع( ياخشعلعقحة )يةنع كئحعكتىرمةستعن، 
صةرؤةردعضارعثالر  )هأكىم(  بذ  الزعم.  بئرعشع  تولذق(  كئمةيتعؤةتمةستعن 
تةرعصعدعن )سعلةرضة بئرعلضةن ( يئنعكلعتعشتذر ؤة رةهمةتتذر. شذنعثدعن 
كئيعن )يةنع دعيةتنع قوبذل قعلغاندعن كئيعن(، حئكعدعن ظئشعص كةتكةن 

)يةنع قاتعلنع ظألتىرضةن( ظادةم قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ» )1(
))(  سىرة بةقةر 78) ـ ظايةت. 
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بعر ظادةمنع بعر نةرسة سئتعشقا ؤة ظئلعشقا ؤةكعل قعلعشنعث بايانع

بعر كعشع بعر ظادةمضة: سةن ماثا ظذيغذن، دةص قارعغان نةرسعنع مةن 
ظئلعشقا  نةرسة  بعر  ظادةمنع  ظذ  ظوخشاش  دئضةنضة  ظالغعن،  سئتعص  ظىحىن 
ظذ  هالدا  بذ  توغرعدذر.  تةيعنلةش  قعلعص  ؤةكعل  ظومذمعي  سئتعشقا  ياكع 
نةرسعنع ظئلعش ؤةكعللعككة تةيعن قعلعنغان مةزكذر ظادةمضة تاصشذرذلغان 
بولعدذ. شذثا ظذ ظادةم قانداق نةرسة ظالسا، ظذ نةرسعنع ظذنع ؤةكعل قعلعص 

تةيعنلعضةن كعشعنعث نامعدعن ظالغان هئسابلعنعدذ.
ظةضةر ؤةكعل قعلعش ظعشع )يذقعرعدعكعضة ظوخشاش ظومذمعي بولماي( 
خذسذسعي بولسا، بذ ؤةكعللعكنعث توغرا بولذشع ظىحىن ؤةكعل، قعلعنماقحع 
بولغان ظعشنعث تةصسعالتعنع ظئنعق بعلعشع ياكع ظذ ظعشنعث تةصسعالتعنع ظئنعق 
بعلةلمعسعمذ، لئكعن ظومذمعي قعلعص ظذ ظعشنعث قانداق ظعش ظعكةنلعكعنع 
بعلعشع شةرتتذر. مةسعلةن: بعر كعشع بعر ظادةمنع ظات ياكع قئحعر، ياكع 
سئرعق بويولغان كعيعم سئتعص ظئلعشقا ؤةكعل قعلغان بولسا، بذ ؤةكعللعك 
ظةضةر ؤةكعل سئتعص ظئلعنعدعغان ظاتنعث قانداق ظات ياكع قئحعرنعث قانداق 
قئحعر ظعكةنلعكعنع ظئنعق بعلمعضةن تةقدعردعمذ توغرا بولعدذ. ظةضةر ؤةكعل 
ظذ نةرسعنعث قانداق نةرسة ظعكةنلعكعنع ظومذمةن قعلعصمذ بعلةلمعضةن بولسا، 
بذ هالدا ظذ ؤةكعللعك توغرا بولمايدذ. مةسعلةن: بعر كعشع بعر ظادةمنع ماؤذ 
1000 سومغا بعر ظذالغ سئتعص ظالغعن، دئضةن ؤة  )ؤةكعل سئتعص ظالعدعغان 
ظذالغنعث ظات ياكع قئحعر، ياكع ظعشةك ظعكةنلعكعنع( بعلمعضةن بولسا، بذ 

هالدا بذ ؤةكعللعك توغرا بولمايدذ.
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمنع تاماق سئتعص ظئلعشقا ؤةكعل قعلعص ظذ 
بةرضةن  دةص  ظئنعق  ظالعدعغانلعقعنع  صذللذق  نةححة  ؤة  قانحعلعك  تاماقتعن 
بولسا، بذ ؤةكعللعك توغرا بولعدذ  ؤة ظذ ؤةكعللعك ظادةتتة كعشعلةر يةيدعغان 

تاماققا قارعتعلعدذ.
ظذنع  كأرىلسة،  مةسعلة  بعر  نةرسعدة  ظئلعنغان  سئتعص  )مةسعلةن 
قايتذرذص بئرعشكة ظوخشاش( سودا ـ سئتعققا ظاالقعدار صىتىن ظعشالر ؤةكعلضة 
قاراشلعقتذر. شذنعث ظىحىن ؤةكعل سئتعص كةلضةن نةرسعلةردة بعرةر مةسعلة 
نةرسعنع  ظذ  ظذنعث  ظعحعدة  مذددةت  بار  قولعدا  ظذنعث  نةرسة  ظذ  كأرىلسة، 
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قايتذرذص بئرعش هةققع بار. )ظةضةر ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظذنع ؤةكعللعككة 
تةيعن قعلغان ظادةمنعث قولعغا تاصشذرذص بولغان بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةم ظذ 
نةرسعنع ظذنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان ظادةمنعث رذخسعتع بعلةن قايتذرذص 
ياكع  ظذنعث معراسخورعغا  ظعشالر  بذ  كةتسة،  ظألىص  ؤةكعل  ظةضةر  بئرعدذ(. 

ظذنعث ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا تالالنغان ظادةمضة قالعدذ.
ظةضةر ؤةكعل سئتعص ظالغان نةرسعدة كأرىلضةن مةسعلعضة رازع بولسا، 
ظادةمنع  ظذ  ظاندعن  كئتعدذ.  بولذص  الزعم  ظئلعش  نةرسعنع  ظذ  ظذنعثغا 
ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان كعشع خالعسا ظذ نةرسعنع قوبذل قعلعدذ، خالعسا 
ظذ  نةرسة  ظذ  ظةضةر  مةجبذراليدذ.  بئرعشكة  قايتذرذص  نةرسعنع  ظذ  ؤةكعلنع 
يوق  بذرذن  مةجبذرالشتعن  بئرعشكة  قايتذرذص  نةرسعنع  ظذ  ؤةكعلنع  كعشع 
بولذص كةتكةن بولسا، بذ هالدا ظذ نةرسة ظذ كعشعنعث نامعدعن يوق بولذص 

كةتكةن هئسابلعنعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر نةرسة سئتعشقا ؤةكعل قعلعنعص )بعر نةرسة ساتقان( 
ؤة ظذ ؤةكعلدعن نةرسة سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعدة بعرةر مةسعلة بايقعغان 

بولسا، ظذنع سئتعص ظالغذحع ظذ نةرسعنع ؤةكعلضة قايتذرذص بئرعدذ. 
ظةضةر ؤةكعل ظذنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان كعشع ظىحىن ظالغان نةرسعنعث 
صذلعنع ظأز يئنعدعن بةرضةن بولسا، ؤةكعلنعث هةتتا ظذنع ؤةكعللعككة تةيعن 
قعلغان كعشعنعث ماثا ياخشعلعق قعلعش ظىحىن ؤةكعل ظذ نةرسعنعث صذلعنع 
قالماسلعقعنعث  بةرمةي  صذلعنع  ظذنعث  قعلعص  ضذمان  دةص  قويذصتذ،  بئرعص 
ظالدعنع ظئلعش ظىحىن تاكع ظذ نةرسعنعث صذلعنع بةرضةنضة قةدةر ظذ نةرسعنع 
ظذنعثغا تاصشذرذص بةرمةي قولعدا تذتذص تذرذش هةققع بار. ظةضةر بعر ظادةمنع 
سةن  ؤةكعلضة:  كعشع  تةيعنلعضةن  قعلعص  ؤةكعل  دةص  ظالغعن،  نةرسة  بعر 
ظالغان نةرسعنعث صذلعنع ظأز يئنعثدعن بئرعص قويغعن، دةص ظئنعق دئمعسعمذ 
بذيرذغانلعقع ظىحىن ؤةكعل ظذنعث  ظئلعشقا  ظذ نةرسعنع  ظذ كعشع ؤةكعلنع 
نامعدعن ظالغان نةرسعضة ظأز يئنعدعن بئرعص قويغان صذلنع ظذنعثدعن ظالعدذ. 
نةرسعنعث  ظذ  قعلعش  ؤةكعل  ظىحىن  ظئلعش  نةرسة  بعر  ظادةمنع  بعر  حىنكع 

صذلعنع بئرعص قويغعن، دئضةنلعكنعمذ ظأز ظعحعضة ظالعدذ.)1(
بئرعدعغانغا  نةق  صذلعنع  ظذنعث  نةرسعنع  ظالعدعغان  ؤةكعل  ظةضةر 

))(  »رةددذلمذهتار«، 4 ـ توم، 403 ـ بةت.
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ضةصلعشعص ظالغان، كئيعن ظذ نةرسعنع ساتقان ظادةم ظذ نةرسعنعث صذلعنع مةلذم 
هالدعمذ  بذ  بولسا،  دئضةن  بولعدعغانلعقعنع  بةرسعمذ  كئيعن  مذددةتتعن  بعر 
ؤةكعلنعث ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظذنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان كعشعدعن شذ 
ؤاقعتنعث ظأزعدة تةلةص قعلعش هةققع بار. ظةمما ؤةكعل ظةضةر ظذ نةرسعنع 
ظذنعث صذلعنع مةلذم بعر مذددةتتعن كئيعن بئرعشكة صىتىشىص ظالغان بولسا، 
بذ هالدا ظذ كعشعمذ ظذ نةرسعنعث صذلعنع شذ مذددةت كةلضةن ؤاقتعدا بئرعدذ. 
ؤةكعلنعث ظذنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان كعشعدعن ظذ نةرسعنعث صذلعنع شذ 

ؤاقعتنعث ظأزعدة تةلةص قعلعش هةققع يوق.
صذلعنعث  نةرسعنعث  ظذ  ظادةم  ساتقان  كئرةك  ـ  نةرسة  ؤةكعلضة  ظةضةر 
نةرسعنعث  ظذ  يةنة  ؤةكعل  بولسا،  قعلعؤاتقان  سوؤغا  ؤةكعلضة  هةممعسعنع 
صذلعنع ظذنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان كعشعدعن ظالعدذ. ظةضةر ظذ نةرسة ـ 
كئرةكنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنعث صذلعنعث هةممعسعنع ظةمةس بعر قعسمعنع 
ؤةكعلضة سوؤغا قعلعؤئتعص قالغان قعسمعنع ظالغان بولسا، بذ هالدا ؤةكعل 
ظذ كعشعدعن صذلنعث )نةرسة ـ كئرةكنعث ظعضعسع ظذنعثغا سوؤغا قعلعؤاتقان 
ظذ  هئسابالص  صذلعغا  نةرسعنعث  ظذ  صةقةت  ظذنعثدعن  ظااللمايدذ(.  قعسمعنع 
نةرسعنعث  ظذ  )حىنكع  ظالعدذ)1(.  قعسمعنعال  بةرضةن  ظعضعسعضة  نةرسعنعث 
ظعضعسع ؤةكعلضة سوؤغا قعلغان صذل سوؤغا قعلعنغان صذل ظةمةس سئتعلغان 
ؤةكعلنع  صذل  بذ  هئسابلعنعدذ،  صذل  بئرعلضةن  حىشىص  صذلعدعن  نةرسعنعث 

ؤةكعل قعلعص تةيعنلعضةن كعشعضة هئساب بولعدذ(.
ظةضةر نةرسعنعث صذلع 1000 سوم بولغان، ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ؤةكعلضة 
ؤةكعل  بولسا،  قعلعؤاتقان  كئيعن 500 سومنع سوؤغا  دةسلةص 500 سومنع 
ظذ كعشعدعن صةقةت نةرسعنعث ظعضعسع كئيعن سوؤغا قعلغان 500 سومنعال 
سوم،   500 قعلغان  سوؤغا  دةسلةص  ظعضعسع  نةرسعنعث  حىنكع  ظاالاليدذ. 
سئتعلغان نةرسعنعث صذلعدعن حىشىص بئرعلضةن صذل هئسابلعنعدذ، )بذ صذل 
ظذ كعشعضة هئسابتذر(، نةرسعنعث ظعضعسع كئيعن سوؤغا قعلغان 500 سوم، 
ؤةكعلضة سوؤغا قعلعنغان صذل هئسابلعنعدذ. )شذثا ؤةكعلنعث بذ صذلنع ظذ 

كعشعدعن ظئلعش هةققع بار(. 
))(  مةسعلةن: بعر ؤةكعل بعر ظادةمدعن 000) سومغا بعر نةرسة ظالغان، نةرسة كئرةكنعث ظعضعسع ظذنعثغا ظذ صذلدعن 
500 سومنع سوؤغا قعلغان ؤة 500 سومنع ظذ نةرسعنعث صذلعغا هئسابالص ظالغان بولسا، ؤةكعل ظذنع ؤةكعلضة تةيعن قعلغان 
كعشعدعن ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظأزعضة سوؤغا قعلغان 500 سومنع ظااللمايدذ. ظذ صةقةت ظذ نةرسعضة هئسابالص بةرضةن 500 

سومنعال ظاالاليدذ. ت.
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كةتسة،  يىتىص  تذرذص  قولعدا  ؤةكعلنعث  نةرسة  ظئلعنغان  سئتعص  ظةضةر 
ظذنعثغا  ؤة  هئسابتذر  كعشعضة  تةيعنلعضةن  قعلعص  ؤةكعل  ظذنع  نةرسة  ظذ 
ظذنع  خذددع  قولع  ؤةكعلنعث  حىنكع  الزعمدذر.  بئرعش  صذلعنع  نةرسعنعث  ظذ 
بعر  ؤةكعل  ظةضةر  ظوخشاش.  قولعغا  كعشعنعث  قعلغان  تةيعن  ؤةكعللعككة 
نةرسعنع سئتعص ظئلعص ظذ نةرسعنع تاكع ظذنعث صذلعنع ظذ كعشعدعن ظئلعش 
ظىحىن قولعدا ساقلعؤاتقان ؤاقتعدا ظذ نةرسة يىتىص كةتكةن بولسا، بذ هالدعمذ 

ظذ نةرسعنعث صذلعنع بئرعش الزعمدذر.)1(
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمنع مةسعلةن بعر سومغا 10 كئلو ضأش ظئلعشقا 
بعر  كئلوسع   10 سومغا  بعر  ظذ  بئرعص  ؤةكعل  ظذ  ظاندعن  قعلغان،  ؤةكعل 
)اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام  هالدا  بذ  بولسا،  ظالغان  كئلو   20 ضأشتعن  سوملذق 
تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »ظذنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان كعشع 
10 كئلو ضأشنع يئرعم سومغا ظالعدذ. حىنكع ؤةكعل مةلذم بعر معقداردا ضأش 
ظئلعشقا بذيرذلغاندذر. لئكعن ؤةكعل ضأشنع ظذ معقداردعن ظارتذق ظالدع. شذثا 
ضأشنعث ظارتذقع ظذنعث ظأزعضة تةؤة بولعدذ« دئدع. ظعمام ظةبذيىسىف، ظعمام 
مذهةممةد، ظعمام مالعك، ظعمام شافعظعي ؤة ظعمام ظةهمةد قاتارلعق ظعمامالر 
قعلغان  تةيعن  ؤةكعللعككة  »ظذنع  قعلسذن!(:  رةهمةت  ظذالرغا  تاظاال  )اهلل 
بار.  ظئلعش هةققع  بعر سومغا 20 كئلو ضأشنعث هةممعسعنع  ظذ  كعشعنعث 
حىنكع ؤةكعل ظذ كعشع بذيرذغان ظعشنعث ظأزعنع قعلدع ؤة ظذنعثغا قوشذص 
 10( سومغا  بعر  ظذ  ؤةكعل  ظةمما  دئدع.  قعلدع«  بعرعنع  ظعشتعن  ياخشع 
كئلوسع بعر سوملذق ضأشتعن ظةمةس( ظذنعثدعن ظةرزان ضأشتعن 20 كئلو 
ظالغان بولسا، بذ هالدا بارلعق ظعمامالرنعث بعردةك قارعشع بويعحة ظذ ضأش 
ؤةكعلضة هئساب بولعدذ. بذ هالدا ؤةكعلنعث هأكمع مةلذم بعر نةرسة ظئلعشقا 
بذيرذلغان، بذيرذققا خعالصلعق قعلعص ظذ نةرسعنعث ظأزعنع ظالماي باشقا بعر 
نةرسة ظالغان ؤة شذنعث بعلةن ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظذنع ؤةكعللعككة تةيعن 

قعلغان كعشعضة هئسابلعيالمعغان ظادةمنعث هأكمعضة ظوخشاشتذر.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر ؤةكعل ظالغان نةرسعنعث صذلع ظىحىن صول بةرمةي 
نةرسة ـ كئرةك بةرضةن، ياكع ظذ نةرسعنع 10 سومغا ظئلعث دئسة، 20 سومغا 
ظالغان بولسا، بذ هالدعمذ ظذ نةرسة ؤةكعلضة هئساب بولعدذ. حىنكع ؤةكعل 
ظذنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان كعشعنعث بذيرذقعغا خعالصلعق قعلدع. شذنعث 

))(  »رةددذلمذهتار«.
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ظئلعؤئتعلغان  ؤةكعللعكعدعن  بولغان  ظئلعشقا  نةرسعنع  ظذ  ؤةكعل  ظىحىن 
هئسابلعنعدذ.

ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمنع بعر نةرسة ظئلعشقا ؤةكعل قعلغان، لئكعن 
ظذنعث قانداق نةرسة ظالعدعغانلعقعنع ظئنعق بعكعتمعضةن بولسا، بذ هالدعمذ 
ؤةكعل ظالغان نةرسة ؤةكعلنعث ظأزعضة هئساب بولعدذ. لئكعن ظةضةر ؤةكعل 
قعلغان  تةيعن  ؤةكعللعككة  ظذنع  نةرسعنع  ظذ  ؤاقتعدا،  ظالغان  نةرسعنع  ظذ 
ظالغان  صذلعغا  كعشعنعث  ظذ  ياكع  قعلغان  نعيةت  ظالعدعغانلعقعنع  كعشعضة 

بولسا، بذ هالدا ظذ نةرسة ظذ كعشعضة هئساب بولعدذ.
ظةضةر ؤةكعل بعلةن ظذنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان كعشع ظذ نةرسعنعث 
كعم ظىحىن نعيةت قعلعص ظئلعنغانلعقع هةققعدة ظعختالص قعلعشعص قالسا، بذ 
هالدا ظذ نةرسعضة كعمنعث صذلع بئرعلضةن بولسا ظذ نةرسة شذنعثغا هئساب 

بولعدذ.
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمنع مذظةييةن بعر نةرسة ظئلعشقا ؤةكعل قعلغان 
ؤة ؤةكعل ظذ نةرسعنع صذلعنع نةق بئرعص ظالغان بولسا، ظذ نةرسعنعث كعمضة 
ظاتاص ظئلعنغانلعقع هةققعدة ؤةكعلنعث قةسةم بعلةن قعلغان سأزع ظئتعبارغا 
ظئلعنعدذ. ظةضةر ؤةكعل ظذ نةرسعنع صذلعنع نةق بةرمةي ظالغان، لئكعن ظذ 
نةرسة يىتىص كةتمةي ساق ـ ساالمةت بار بولسا، بذ هالدعمذ ظذ نةرسعنعث 
ظئلعنعدذ.  ظئتعبارغا  سأزع  ؤةكعلنعث  هةققعدة  ظئلعنغانلعقع  ظاتاص  كعمضة 
قعلعش  قايتا  يعثعدعن  سودعنع  قعلغان  ظىستعدة  نةرسة  ظذ  ؤةكعلضة  حىنكع 
مذمكعن بولعدذ. ظةمما ظةضةر ظذ نةرسة يىتىص كةتكةن بولسا، ظذ نةرسعنعث 
كعمضة ظاتاص ظئلعنغانلعقع هةققعدة ظذنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان كعشعنعث 

قةسةم بعلةن قعلغان سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. 
بعر نةرسة ظئلعشقا ؤةكعل قعلعنغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنع بةك ظالدعنعص 
ؤةكعل  سئتعشقا  نةرسة  بعر  ظةمما  ظةمةس.  توغرا  ظئلعشع  هالةتتة  كةتكةن 
قعلعنغان ظادةم ظذ نةرسعنع بةك ظالدعنعص كةتكةن هالةتتة زعيعنعغا سئتعص 

قالسعمذ بولعدذ.
ظةضةر قةرز ظعضعسع قةرزدارنع ظذنعث ظىستعدعكع صذلغا قةرز ظعضعسعضة 
ظاتاص مذظةييةن بعر نةرسة ظئلعشقا بذيرذغان، ظذ نةرسعنعث قانداق نةرسة 
بولسا،  بةرضةن  بةلضعلةص  ظالعدعغانلعقعنع  كعمدعن  ياكع  ظعكةنلعكعنع 

720721

بىر ئادەمنى بىر نەرسە سېتىشقا ۋە ئېلىشقا ۋەكىل قىلىشنىڭ بايانىبىر ئادەمنى بىر نەرسە سېتىشقا ۋە ئېلىشقا ۋەكىل قىلىشنىڭ بايانى



بولعدذ. )قةرز  توغرا  ظئلعشع  نةرسة  بعر  ظاتاص  ظعضعسعضة  قةرز  قةرزدارنعث 
بةلضعلةص  ظالعدعغانلعقعنع  كعمدعن  نةرسعنع  ظالعدعغان  قةرزدارغا  ظعضعسع 
قةرزدار  ظادةمنع  ساتعدعغان(  نةرسعنع  )ظذ  ظعضعسع  قةرز  ؤاقتعدا(  بةرضةن 
ظالعدعغان نةرسعنع تاصشذرؤئلعش ظىحىن ؤةكعل تةيعن قعلغان هئسابلعنعدذ. 
ظئلعص  ظادةمدعن  ظذ  بئرعص  صذلعنع  نةرسعنعث  ظذ  قةرزدار  ظىحىن  شذنعث 
ظىستعدعكع  بةرسة،  تاصشذرذص  ظادةمضة  ظذ  نةرسعنع  ظذ  كئيعن  بولغاندعن 
مةسظذلعيةتتعن خاالس بولغان هئسابلعنعدذ. ظةضةر قةرز ظعضعسع قةرزدارنع 
ظذنعث ظىستعدعكع صذلغا قةرز ظعضعسعضة ظاتاص بعر نةرسة ظئلعشقا بذيرذغان، 
بةرمعضةن  قعلعص  تةيعن  ظعكةنلعكعنع  نةرسة  قانداق  نةرسعنعث  ظذ  لئكعن 
بولسا، بذ بذيرذق  توغرا بولمعغان بذيرذق بولعدذ. يةنع ظذ بذيرذق كىحكة 
ظادةمنع  بعر  ظئلعشقا  نةرسعنع  بعر  بولمعغان  ظئنعق  حىنكع  ظةمةس.  ظعضة 

ؤةكعل قعلعص بذيرذغان بذيرذق ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.
ظةضةر قةرز ظعضعسع قةرزدارنع ظذنعث ظىستعدعكع قانحعلعك ظعكةنلعكع 
ظئنعق بولغان قةرزضة ظالغان صذلالرنع سةدعقة قعلعؤئتعشكة بذيرذغان بولسا، 
قةرزدارنعث ظذ صذلالرنع اهلل تاظاالنعث يولعغا ظاتعؤئتعشع بعلةن قةرز ظعضعسعنعث 

بذيرذقعنع ظعجرا قعلغان هئسابلعنعدذ.
ظةضةر بعر كعشع يةنة بعر ظادةمنع 1000 سومغا بعر ظات ظئلعشقا بذيرذغان، 
باهاسع  )بازاردعكع(  ظاتنعث  ظالغان،  ظات  بعر  ظاساسةن  بذيرذققا  ظادةم  ظذ 
1000 سوم بولغان بولسا، ظاندعن ظذ ظادةمنع ظات ظئلعشقا بذيرذق قعلغان 
كعشع ظذنعثغا: سةن بذ ظاتنع 500 سومغا ظالدعث، دئضةن ؤة ظاتنع ظالغذحع: 
مةن ظذنع 1000 سومغا ظالدعم دئضةن بولسا، ظاتنع ظالغذحع ظادةمنعث سأزع 
قوبذل قعلعنعدذ. حىنكع ظذ ظادةم ظعشةنحعلعك هئسابلعنعدذ. ظةمما ظاتنعث 
ظذ كعشعنعث سأزع  هالدا  بذ  بولسا،  باهاسع 500 سوم  )بازاردعكع(  ظةضةر 

قوبذل قعلعنعدذ. لئكعن ظذ ظادةمضة قةسةم ظعحعش  الزعم ظةمةس.
بعر ظادةم بعر مال ـ مىلىك ظعضعسعنعث ظأزعنع ظذنعث مال ـ مىلىكلعرعنع 
ـ  مال  ظذ  ياكع  بذيرذغانلعقعنع  بئرعشكة  كعشعضة  بار  ظئلعشلعرع  ظذنعثدا 
مىلىك ظعضعسعنعث ظأز مالـ  مىلكعنع ظذنعثغا سوؤغا قعلعؤاتقانلعقعنع، ياكع 
ظذ مال ـ مىلىك ظعضعسعدة هةقلعرع بار كعشعلةرضة بئرعشكة بذيرذغانلعقعنع 
داؤا قعلغان بولسا، ظذ ظادةمنعث بذ داؤاسعغا ظعشعنعلمةيدذ. شذثا ظذ ظادةم 
ظةضةر ظذ مالـ  مىلىك ظعضعسعنعث مالـ  مىلكعنع مةزكذر يةرلةرضة ظعشلةتكةن 
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بولسا، ظذنع تألةص بئرعدذ.
بعر كعشع بعر ظادةمنع مذظةييةن بعر نةرسعنع ظئلعشقا ؤةكعل قعلغان، 
لئكعن ظذ كعشع ظذ نةرسعنعث قانحة صذل ظعكةنلعكعنع بايان قعلمعغان، ؤةكعل 
مةسعلةن: مةن ظذ نةرسعنع 40 سومغا ظالدعم دئسة، ظذنع ؤةكعللعككة تةيعن 
قعلغان كعشع ظذنعثغا: سةن ظذ نةرسعنع 20 سومغا ظالدعث دئسة، بذ هالدا 
هةر ظعككع تةرةص قةسةم ظعحعشعدذ. حىنكع صذلدا ظعختعالص قعلعشعص قئلعش 

هةر ظعككع تةرةصنعث قةسةم ظعحعشعنع الزعم قعلعدذ.
هةققعدة  معقدارع  صذلنعث  ظالعدعغان  نةرسعنع  ظذ  تةرةص  ظعككع  ظةضةر 
ظعختعالص قعلعشعص قالسا، مةسعلةن: ظذنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان كعشع: 
مةن سئنع ظذ نةرسعنع 100 سومغا ظالغعن، دئضةن ظعدعم دئضةن، ؤةكعل: 
سةن مئنع ظذ نةرسعنع 1000 سومغا ظئلعشقا بذيرذغان، ظعدعث دئضةن بولسا، 
قعلغان  بعلةن  قةسةم  كعشعنعث  قعلغان  تةيعن  ؤةكعللعككة  ظذنع  هالدا  بذ 
سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. ظةضةر هةر ظعككع تةرةص ظأزعنعث سأزعنعث راست 
هأججعتع  ؤةكعلنعث  هالدا  بذ  كأرسةتسة،  هأججةت  ظعسصاتالص  ظعكةنلعكعنع 
هأججعتعضة  تةرةصنعث  قارشع  هأججعتع  ظذنعث  حىنكع  ظئلعنعدذ.  ظئتعبارغا 

قارعغاندا كىحلىك هئسابلعنعدذ.)1(

بعر نةرسة ظئلعص ـ سئتعشقا ؤةكعل قعلعنغان ظادةمنعث قعلعشقا 
كىحع يئتعدعغان تةسةررذصالرنعث بايانع

بعر نةرسة ظئلعص ـ سئتعشقا ؤةكعل قعلعنغان ظادةمنعث، بالعنعث ظاتا ـ 
ظانعسع ياكع ظاتا ـ ظانعنعث بالعسع، ظايالنعث ظئرع ؤة بعر ظادةمنعث ظأزعنعث 
هةم شئرعكع ظىحىن بةرضةن ضذؤاهلعقعغا ظوخشاش نةرسة ـ كئرةكلةرنع ظأزع 
بعلةن ظارعسعدا ضوؤاهلعق قوبذل قعلعنمايدعغان ظادةملةرضة سئتعشع توغرا 
ظادةم  قعلعنغان  ؤةكعل  سئتعشقا  ـ  ظئلعص  نةرسة  بعر  ظةضةر  )يةنع  ظةمةس. 
ياكع هةم  ظايالعغا،  ياكع  بالعؤاقعلعرعغا  ياكع  ظانعسعغا  ـ  ظاتا  نةرسعنع  ظذ 
شئرعكعضة سئتعشع توغرا ظةمةس(. حىنكع ظذ ظادةم بعلةن مةزكذر كعشعلةر 
ظارعسعدا ضذؤاهلعق قوبذل قعلعنمايدذ. لئكعن ظةضةر ظذنع ؤةكعللعككة تةيعن 
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قعلغان كعشع ظذنعثغا: سةن بذ نةرسعلةرنع خالعغان ظادةمضة ساتقعن دئضةن 
ظذالرنعث  كعشعلةرضة  مةزكذر  نةرسعلةرنع  ظذ  ؤةكعلنعث  حاغدا  بذ  بولسا، 
)اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام  بذ  توغرعدذر.  سئتعشعمذ  بويعحة  باهاسع  بازاردعكع 
تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث كأز قارعشعدذر. ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف 
بعلةن ظعمام مذهةممةد )اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!(: »ظةضةر ؤةكعل 
ظذ نةرسعلةرنع بازاردعكع باهاسع بويعحة ساتسا، ظذنع مةيلع مةزكذر كعشعلةر 
بولسذن مةيلع باشقعالر بولسذن خالعغان كعشعلةرضة ساتسا بولعدذ« دئدع. 
باهاسعدعن  بازاردعكع  كعشعلةردعن  مةزكذر  نةرسعنع  بعر  ؤةكعلنعث  ظةمما 

قعممةت ظئلعشع توغرا ظةمةس. بذ بارلعق ظالعمالرنعث بعردةك قارعشعدذر.
نةرسعنع  ظذ  ظادةمنعث  قعلعنغان  ؤةكعل  سئتعشقا  ـ  ظئلعص  نةرسة  بعر 
قولعغا سئتعشع  ياكع  بالعسعغا،  كئحعك  يةتمعضةن  باالغةتكة  ياكع  ظأزعضة، 
كعشع  قعلغان  تةيعن  ؤةكعللعككة  ظذنع  ظةضةر  خذسذسةن  ظةمةس.  توغرا 
بالعسعغا،  كئحعك  يةتمعضةن  باالغةتكة  ياكع  ظأزعضة  نةرسعنع  ظذ  ظذنعثغا 
ياكع قذلعغا ساتماسلعقنع ظوحذق دئضةن ؤاقتعدا، ظذ نةرسعنع ظأزعضة ياكع 
توغرا  قةتظع  سئتعشع  قذلعغا  ياكع  بالعسعغا،  كئحعك  يةتمعضةن  باالغةتكة 
ظةمةس. بعر نةرسة سئتعشقا ؤةكعل قعلعنغان ظادةم ظذ نةرسعنع ظأزع ظىحىن 
ظئلعش هوقذقعغا ظعضة ظةمةس. حىنكع بعر ظادةم هةم ظالغذحع هةم ساتقذحع 
بواللمايدذ. شذنعث ظىحىن ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع )ظةضةر ظذنع ظأزع ظالماقحع 

بولسا( باشقا بعرسعضة سئتعص ظاندعن ظذنعثدعن ظئلعشع الزعم بولعدذ.
سودا  بولغان  تاماملعنعص  ظادةم  قعلعنغان  ؤةكعل  سئتعشقا  نةرسة  بعر 
تاصشذرذص  قولعغا  صذلنع  ظةضةر  بذ  ظعضعدذر.  هوقذقعغعمذ  بذزذش  سئتعقنع  ـ 
تاصشذرذص  قولعغا  صذلنع  ظةمما  بولعدذ.  شذنداق  ظةهؤال  بولسا،  ظالمعغان 
ظئلعص بولغان بولسا، ظذ ظادةمنعث تاماملعنعص بولغان سوداـ  سئتعقنع بذزذش 
هوقذقع يوقتذر. شذنعثدةك يةنة ظذنعث نةرسة ـ كئرةكنع، ظذنعث باهاسعدعن 
حىشىرىص سئتعش هةققعمذ يوق. ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت 
ظاز  بعر  باهاسعدعن(  ـ كئرةكنع )بازاردعكع  نةرسة  قعلسذن!(: »ؤةكعلنعث 
بذغداينع  مةسعلةن  صذلغا ساتماي  )نةق  ياكع  قعممةت  ظاز  بعر  ياكع  ظةرزان 
صاختعغا ساتقانغا ظوخشاش( نةرسة ـ كئرةككة سئتعشع توغرعدذر« دةيدذ. 
رةهمةت  ظذالرغا  تاظاال  )اهلل  مذهةممةد  ظعمام  بعلةن  ظةبذيىسىف  ظعمام  ظةمما 
ظاز  بعر  باهاسعدعن  بازاردعكع  كئرةكنع  ـ  نةرسة  »ؤةكعلنعث  قعلسذن!(: 
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ظةرزان ياكع بعر ظاز قعممةت ساتماستعن( صةقةت بازاردعكع باهاسع بويعحة ؤة 
)نةرسة ـ كئرةككة ظةمةس( صذلغا سئتعش هةققع بار« دئدع. بذ هةقتة صةتعؤا 

بذ ظعككع ظعمامنعث كأز قارعشع بويعحة بئرعلعدذ.)1(
بعر نةرسة سئتعشقا ؤةكعل قعلعنغان ظادةم ظةضةر ظذ نةرسعنع تعجارةت ظىحىن 
سئتعشقا ؤةكعل قعلعنغان بولسا، ظذنعث ظذ نةرسعنع )نةق صولغا ظةمةس( 
نئسعغعمذ سئتعشع توغرعدذر. ظةمما ؤةكعل ظةضةر ظذ نةرسعنع )تعجارةت ظىحىن 
ظةمةس( صذلغا بولغان ظئهتعياجع ظىحىن سئتعشقا ؤةكعل قعلعنغان بولسا، بذ 
هالدا ظذنعث ظذ نةرسعنع نئسعغا سئتعشع توغرا ظةمةس. مةسعلةن: بعر ظايال 
ظئضعرعلضةن يعصعنع سئتعش ظىحىن بعر ظادةمضة بةرضةن بولسا، ظذ ظادةم ظذ 
يعصنع نةق صذلغا سئتعشع الزعم. )حىنكع بعر ظايال ظئضعرعلضةن يعصنع سئتعش 
ظىحىن بعر ظادةمضة بئرعشع ظذنعث ظذ يعصنع تعجارةت ظىحىن ظةمةس صذلغا 
بولغان ظئهتعياجع ظىحىن سئتعشقا ؤةكعل قعلغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ(. 
شذنعثدةك يةنة بعر ظادةمنع بعر نةرسة سئتعشقا ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان 
كعشعنعث ظذ نةرسعنع تعجارةت ظىحىن ظةمةس صذلغا بولغان ظئهتعياجع ظىحىن 
سئتعشقا ؤةكعل قعلغانلعقعنع ظعصادعلةص بئرعدعغان بعرةر ظاالمةت كأرىلسة، 

بذ ؤاقتعدعمذ ؤةكعلنعث ظذ نةرسعنع نةق صذلغا سئتعشع الزعم بولعدذ.
ؤة  قعلغان  ؤةكعل  سئتعشقا  نةرسة  بعر  ظادةمنع  بعر  كعشع  بعر  ظةضةر   
ظذنعثغا ظذ نةرسعنع بعر كعشعنعث كأز ظالدعدا سئتعشنع شةرت قعلغان بولسا، 
ؤةكعلنعث ظذ نةرسعنع مةزكذر كعشعنعث كأز ظالدعدا سئتعشع الزعم بولعدذ. 
شذنعثدةك يةنة بعر نةرسة سئتعشقا ؤةكعل قعلعنغان ظادةمنع )نةرسعلةرنع 
نئسعي ساتقان ؤاقتعدا( ساتقان نةرسعلةر ظىحىن بعر نةرسة ضأرى ظئلعشقا ياكع 
بعر ظادةمنع كئصعل قعلعشقا بذيرذغان، ظاندعن ؤةكعل ظذ نةرسعنع بعر نةرسة 
ضأرى ظالماستعن ياكع بعر ظادةمنع كئصعل قعلماستعن ساتقان بولسا، ظذنعث 
كئرةكلةرنع  ـ  نةرسة  ؤةكعلنعث  بولمايدذ.  توغرا  سئتعقع  ـ  سودا  بذ  قعلغان 
ظذنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان كعشع قانداق شةرت قويغان بولسا، شذ شةرت 
كعشع  قعلغان  تةيعن  ؤةكعللعككة  ظذنع  ؤةكعلنعث  الزعم.  سئتعشع  بويعحة 
قويغان شةرتكة خعالصلعق قعلعشع توغرا ظةمةس. لئكعن بعز يذقعرعدا بايان 
ؤةكعل  كئلعشكة  ظئلعص  ضأش  كئلو   10 سومغا  بعر  ظأتكىنعمعزدةك  قعلعص 
قعلعنغان ظادةمنعث بعر سومغا 20 كئلو ضأش ظئلعص كةلضعنعضة ظوخشاش 
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ظةضةر ؤةكعلنعث ظذنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان كعشعنعث قويغان شةرتعضة 
ظذ  ؤةكعل  هالدا  بذ  بولسا،  صايدعلعق  ظىحىن  كعشع  ظذ  قعلعشع  خعالصلعق 

كعشعنعث شةرتعضة خعالصلعق قعلسعمذ بولعدذ.
بعر نةرسة ظئلعشقا ؤةكعل قعلعنغان ظادةم ظذ نةرسعنع بازاردعكع باهاسع 
بويعحة ظئلعشع الزعم. ظةضةر ظذ ؤةكعل ظذ نةرسعنع ظئلعشتا ظازراق ظالدعنعص 
بولعدذ. ظةمما ؤةكعل  ـ سئتعق توغرا  بذ سودا  يةنة  بولسعمذ  قالغان  كئتعص 
ظذ نةرسعنع ظئلعشتا بةك ظالدعنعص كئتعص قالغان بولسا، ظذ سودا ـ سئتعق 
دةسلةص  نةرسعنع  ظذ  ؤةكعل  ؤةكعلضة،  ؤاقتعدا  بذ  حىنكع  بولمايدذ.  توغرا 
ظذنع  نةرسعنع  ظذ  ظىحىن  يارعمعغانلعقع  ظذنعثغا  نةرسة  ظذ  ظاصتذ،  ظأزعضة 
ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان ظادةمضة: مةن بذنع ساثا ظالدعمت، دةص بئرعصتذ، 
دئضةندةك تأهمةت حاصلعنعص قئلعشع مذمكعن. ظازراق ظالدعنعص كئتعشتعن 
مةقسةت  باها  كعرمةيدعغان  ظعحعضة  قويذشعنعث  باها  ظادةمنعث  ظعككع 
يةنة  باهالعغان،  بعر نةرسعنع 10 سوم دةص  ظادةم  بعر  قعلعنعدذ. مةسعلةن: 
بعرسع ظذنع 8 سوم دةص باهالعغان، باشقا بعرسع ظذنع 7 سوم دةص باهالعغان 
بولسا، 10 سوم بعلةن 7 سوم باهانعث ظارعلعقعدعكع باها ظعككع ظادةمنعث 
باها قويذشعنعث ظعحعضة كعرضةن هئسابلعنعدذ. )ظازراق ظالدعنعص كئتعشتعن 
مذشذنعثغا ظوخشاش ظعككع ظادةمنعث باها قويذشعنعث ظعحعضة كعرمةيدعغان 
باها مةقسةت قعلعنعدذ(. بذ ظةضةر ظذ نةرسة باهاسعنع هةممة ظادةم بعلعدعغان 
ضأشضة،  نانغا،  نةرسة  ظذ  ظةمما  بولعدذ.  شذنداق  ظةهؤال  بولمعسا،  نةرسة 
ظذنعث  ؤة  قويذلغان  حاصالص  باهاسع  دذكانالردا  ظوخشاش  تذزغا  ؤة  شعكةرضة 
ظذ  ؤةكعل  ظةضةر  هالدا  بذ  بولسا،  نةرسة  بعلعدعغان  ظادةم  باهاسعنع هةممة 
نةرسعنع ظازراق ظالدعنعص كئتعص بولسعمذ ظذنع باهاسعدعن قعممةت ظئلعص 
قالسا، باهاسعدعن ظىستعدعكع صذل قانحعلعك بولسا بولسذن ظذنع ؤةكعللعككة 

تةيعن قعلغان كعشعضة هئساب بولمايدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر نةرسة سئتعشقا ؤةكعل قعلعنغان، ظاندعن ظذ ظادةم 
)اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام  سئتعش  بذ  بولسا،  ساتقان  يئرعمعنع  نةرسعنعث  ظذ 
تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( كأز قارعشعدا توغرا بولعدذ. حىنكع ظذنع 
مذنداق  ياكع  ظذنداق  نةرسعنع  )ظذ  ظذنع  قعلغان كعشع  تةيعن  ؤةكعللعككة 
ظعمام  ظةمما  قعلدع.  ؤةكعل  سئتعشقعال  نةرسعنع  ظذ  دئمةستعن(  سئتعث 
ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد )اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!( نعث 
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كأز قارعشعدا ظذنعث ظذ نةرسعنع شذنداق سئتعشع توغرا ظةمةس. بذ ظةضةر 
ظذ نةرسة )ظأيضة ظوخشاش( يئرعمع باشقا ظادةمضة، قالغان يئرعمع باشقا بعر 
بولعدذ.  ظةهؤال شذنداق  بولسا،  نةرسة  بولعدعغان  ظةيعب  ظادةمضة سئتعلسا 
ظةمما ظةضةر ظذ نةرسة )يةرضة ظوخشاش( يئرعمع باشقا ظادةمضة، قالغان يئرعمع 
باشقا بعر ظادةمضة سئتعلسعمذ ظةيعب بولمايدعغان نةرسة بولسا، ؤةكعلنعث 
ظذ نةرسعنعث يئرعمعنع سئتعشع ظذ ظعمامالرنعث بعردةك كأز قارعشع بويعحة 

توغرعدذر.
بعر نةرسة سئتعص ظئلعشقا ؤةكعل قعلعنغان ظادةم ظذ نةرسعنعث يئرعمعنع 
ظذنعث  بولذشع  ظعضة  كىحضة  سودعسعنعث  بذ  ظذنعث  بولسا،  ظالغان  سئتعص 
ظذ نةرسعنعث قالغان يئرعمعنع سئتعص ظئلعشعغا باغلعقتذر. يئرعمع سئتعص 
ظئلعنغان نةرسة ؤةكعلضة هئساب بولمايدذ. حىنكع ؤةكعل ظذنع ؤةكعللعككة 
تةيعن قعلغان كعشعنعث سأزعضة هةممة تةرةصتعن خعالصلعق قعلمعدع. ظذ نةرسة 
ظذنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان كعشعضعمذ هئساب بولمايدذ. حىنكع ظذ نةرسة 
هةممة تةرةصتعن ظذ كعشعنعث دئضةن شةكلع بويعحة سئتعص ظئلعنمعدع. شذنعث 
ظىحىن ظذ سودعنعث كىحضة ظعضة بولذشع تاكع ظذ نةرسعنعث قالغان يئرعمعنع 

ظئلعشقا باغلعقتذر.)1(
تةرعصعدعن  ظادةم  قعلعنغان  ؤةكعل  سئتعشقا  ظذنع  نةرسة،  بعر  ظةضةر 
تىصةيلعدعن  مةسعلة  بعرةر  كأرىلضةن  ظذنعثدا  نةرسة  ظذ  ظاندعن  سئتعلغان، 
ظذ ؤةكعلضة قايتذرذص بئرعلضةن بولسا، بذ هةقعقةتتة ظذنع ؤةكعللعككة تةيعن 

قعلغان كعشعضة قايتذرذص بئرعلضةن هئسابلعنعدذ.
 ظةضةر بعر كعشع ظعككع ظادةمنع بعر ظعش ظىستعدة داؤا قعلعشعشقا ؤةكعل 
قعلغان بولسا، ظذ ظعككع ؤةكعلنعث بعرعنعث ظذ ظعش ظىستعدة قعلغان داؤاسع 
كىحضة ظعضة ظةمةس. حىنكع ظذ ظعككع ظادةمنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان 
كعشع ظذ ظعككع ظادةمنعث بعرعنعث داؤاسعغا رازع ظةمةس. شذنعث ظىحىن ظذ 

ظعككعسعنعث بعرعنعث ظذ ظعش ظىستعدة داؤا قعلعشع توغرا بولمايدذ. 
قعلعشتعن  ظعشنع  ظذ  ظةضةر  ظادةم  قعلعنغان  ؤةكعل  قعلعشقا  ظعشنع  بعر 
باش تارتسا، ؤةكعلنع )تأؤةندعكع بةزع مةسعلعلةردعن باشقا مةسعلعلةردة( 
ساؤابلعق  ظعشنع  )بعر  ؤةكعل  حىنكع  مةجبذرالنمايدذ.  قعلعشقا  ظعشنع  ظذ 

))(  »رةددذلمذهتار«، 4 ـ توم، 408 ـ بةت.
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ظىحىن قعلعدعغان ظادةمدذر. شذنعث ظىحىن ظذنعث بعر ظعشقا مةجبذرلعنعشع 
توغرا ظةمةس(. ؤةكعل مةجبذرلعنعدعغان مةسعلعلةر بولسا تأؤةندعكعلةردعن 

ظعبارةتتذر:
● ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمنع مذظةييةن بعر نةرسعنع مةلذم بعر ظادةمضة 
تةيعن  ؤةكعللعككة  ظادةمنع  ظذ  ظاندعن  قعلغان،  ؤةكعل  بئرعشكة  تاصشذرذص 
ظذ  نةرسعنع  ظذ  ؤةكعل  هالدا  بذ  بولسا،  كةتكةن  بولذص  يوق  كعشع  قعلغان 
ظادةمنعث  ظذ  نةرسة  ظذ  بئرعشكة مةجبذرلعنعدذ. حىنكع  تاصشذرذص  ظادةمضة 

بولذشع مذمكعن.
سئتعشقا  نةرسعنع  قويذلغان  ضأرىضة  ظادةمنع  بعر  كعشع  بعر  ظةضةر   ●
تاشالص  ضأرىضة  ظذنع  سئتعص  نةرسعنع  ظذ  ؤةكعلنعث  بولسا،  قعلغان  ؤةكعل 

قويذص ظالغان قةرزنع ظادا قعلعش ظىحىن ظذنع سئتعشع الزعم. 
● ظةضةر بعر ظادةمنع ظىستعدعن داؤا ظئحعلغان بعر كعشع ظأزع ظىحىن 
داؤا قعلعشعشقا ؤةكعل قعلغان، ظاندعن ظذ كعشع يوق بولذص كةتكةن بولسا، 
داؤا  نامعدعن  قعلغان كعشعنعث  تةيعن  بذ هالدعمذ ؤةكعل ظذنع ؤةكعللعككة 

قعلعشعشقا مةجبذرلعنعدذ.
كعشعنعث  قعلغان  تةيعن  ؤةكعللعككة  ظذنع  قولعدا  ؤةكعلنعث  بعر  س: 
صذلع بار تذرذص، ظذ ؤةكعل ظذ كعشعنعث ظىستعدعكع قةرزلةرنع ظادا قعلعشقا 
ظىحىن  قةرزلةر  ظذ  ظىستعدعكع  كعشعنعث  ظذ  ؤةكعل  ظذ  بولسا،  ظذنذمعغان 

)تىرمعضة( سوالص قويذالمدذ؟
ياكع كئصعل بولذشقا  بئرعؤئتعشكة  ج: ظةضةر ظذ كعشعنعث ظذنع قةرزنع 
بذيرذغانلعقع ظعسصاتالنسا، بذ هالدا ؤةكعل ظذ كعشعنعث ظىستعدعكع قةرزنع 
بئرعؤئتعشكة بذيرذلعدذ. ظةضةر بةرمعسة )تىرمعضة( سوالص قويذلعدذ. ظةضةر 

ؤةكعل قةرزنع بةرسة، )تىرمعضة( سوالص قويذلمايدذ. 
مىلىكنعث  ـ  مال  ظعحعدعن  ظعشالرنعث  قعلعنغان  ؤةكعل  ظأزع  ؤةكعل 
زاكعتعنع بئرعؤئتعشتعن باشقا ظعشتا باشقا بعر ظادةمنع ظأزعنع ؤةكعللعككة 
ظةمما  قعاللمايدذ.  تةيعن  ؤةكعللعككة  رذخسعتعسعز  كعشعنعث  قعلغان  تةيعن 
مالـ  مىلىكنعث زاكعتعنع بئرعؤئتعشقا ؤةكعل قعلعنغان ظادةم ظذنع بئرعؤئتعش 
ظىحىن ظذنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان كعشعنعث رذخسعتعسعز باشقا بعرسعنع 
زاكعتعنع  ـ مىلىكنعث  ؤةكعل مال  ظعككعنحع  ؤة  قعلغان  تةيعن  ؤةكعللعككة 
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بئرعؤاتقان بولسا، بذ توغرا بولعدذ. 
يةنع  كعرمةيدذ.  هةقلةر  ظاالقعدار  ظأزعضة  ؤةكعلنعث  ظعحعضة  بذنعث 
ؤةكعل  ظعشالردا  ظاالقعدار  ظأزعضة  ظوخشاش(  سئتعققا  ـ  )سودا  ؤةكعلنعث 
ظذنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان كعشعنعث رذخسعتعسعز باشقا بعر ظادةمنع 
ؤةكعللعككة تةيعن قعالاليدذ. حىنكع ؤةكعل ظأزعضة ظاالقعدار ظعشالردا )ؤةكعل 
ظذ  ظىحىن  شذنعث  هئسابلعنعدذ.  ظعضعسع  ظةسلع  ظعشالرنعث(  ظذ  ظةمةس 
ؤةكعلنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان كعشعنعث ظذنع ظذ ظعشالردا باشقا بعرسعنع 
ؤةكعل قعلعشتعن توسذش هةققع يوق. شذنعثدةك يةنة ؤةكعلنعث باشقعالرنعث 
ؤةكعللعككة  ظذنع  ظادةمنع  تةؤ  ظأزعضة  ظىحىن  ظئلعش  قةرزعنع  ظىستعدعكع 
تةيعن قعلغان كعشعنعث رذخسعتعسعز ؤةكعل قعلعش هةققع بار. شذنعث ظىحىن 
بعر ؤةكعل قةرزعنع ظئلعش ظىحىن )بالعؤاقعلعرعغا ظوخشاش( ظأزعضة تةؤة بعر 
ظادةمنع ؤةكعل قعلغان ؤة قةرزدار قةرزنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلعنغان ظادةمضة 
بةرضةن بولسا، قةرزدار قةرزدعن خاالس بولغان بولعدذ. حىنكع ؤةكعلضة تةؤة 

ظادةمنعث قولعنعث هأكمع خذددع ؤةكعلنعث قولعنعث هأكمعدعدذر.
بعر ظعشنع مةسعلةن: ؤةكعلنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان كعشع ظذنعثغا: 
بذ ظعشنع سةن ظأزةثنعث قارعشع بويعحة قعلغعن، دئضةنضة ظوخشاش ؤةكعلنعث 
قارعشعغا تاصشذرذش، ؤةكعلضة ظذ ظعشتا باشقا بعرسعنع ؤةكعللعككة تةيعن 
قعلعشقا رذخسةت قعلغانلعق هئسابلعنعدذ. ظةمما ظذ كعشعنعث ظايالعنع تاالق 
قعلعؤئتعشقا، ياكع ظذنعث قذلعنع ظازات قعلعؤئتشعقا ؤةكعل قعلعنغان ظادةم 
ظادةم ظذ ظعشالر  يذقعرقعدةك دئضةن تةقدعردعمذ( ظذ  ظادةمضة  )ظذ كعشع ظذ 
ظىحىن ظورنعغا باشقا بعرعنع ؤةكعل تةيعن قعاللمايدذ. حىنكع تاالق بعلةن قذل 
ظازات قعلعؤئتعش ظعشع ظىستعدة قةسةم قعلعنعدعغان ظعشالردعندذر. شذثا بذ 
ظعشالرنع ظذ كعشع تةرعصعدعن ؤةكعل قعلعص تةيعن قعلعنغان ظادةمدعن باشقا 

بعرعنعث قعلعشع توغرا ظةمةس.)1(
بعر ؤةكعل باشقا بعرسعنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان بولسا، ظعككعنحع ؤةكعل 
بعرعنحع ؤةكعلنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان كعشعنعث ؤةكعلع هئسابلعنعدذ. 
شذنعث ظىحىن ظعككعنحع ؤةكعل بعرعنحع ؤةكعلنعث ظذنع ؤةكعللعكتعن ظئلعص 
تاشلعؤئتعشع بعلةن ياكع ظألىص قئلعشع بعلةن ؤةكعللعكتعن حىشىص كةتمةيدذ. 

))(  >ظةددذررذلمذختار<، 5 ـ توم، 77 ـ بةت.
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بعرعنحع ؤة ظعككعنحع ؤةكعل بعرعنحع ؤةكعلنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان 
كعشعنعث ظألىص كئتعشع بعلةن ؤةكعللعكتعن حىشىص كئتعدذ.

داؤا قعلعشعشقا ؤة قةرز صذلنع ظئلعشقا ؤةكعل قعلعشنعث بايانع 

داؤا قعلعشعشقا ؤة قةرز صذلنع ظئلعشقا ؤةكعل قعلعنغان ظادةمنعث قةرزنع 
بعر  كةتكةت  بذزذلذص  جاهان  هازعر  حىنكع  يوق.  هةققع  ظئلعش  قةرزداردعن 
جاهان بولغانلعقع ظىحىن كعشعلةرضة ظعشةنضعلع بولمايدذ. ظةضةر بعر شةهةردة 
تعجارةتحعالرنعث ظارعسعدعكع ظأرص ـ ظادةتتة قةرز سىيلةشكة ؤةكعل قعلعنغان 
ظادةم قةرزنعمذ تاصشذرذص ظالعدعغان بولسا، بعر ظادةمنع قةرز سىيلةشكة ؤةكعل 
قعلعش ظذنع قةرزنع ظئلعص كئلعشكة ؤةكعللعك قعلغان هئسابلعنعدذ. ظةضةر 
بولسا،  بولمايدعغان  ظذنداق  ظادةتتة  ـ  ظأرص  ظارعسعدعكع  تعجارةتحعلةرنعث 
كئلعشكة  ظئلعص  قةرزنع  ظذنع  قعلعش  ؤةكعل  سىيلةشكة  قةرز  ظادةمنع  بعر 

ؤةكعللعك قعلغانلعق بولذص هئسابالنمايدذ.
سىلهع  ظادةمنعث  قعلعنغان  ؤةكعل  قعلعشعشقا  داؤا  يةنة  شذنعثدةك 
)يةنع كئلعشعش( ظئلعص بئرعشقا هوقذقع يوق. حىنكع بعر ظعشقا ؤةكعللعك 
قعلعنغان ظادةمنعث باشقا بعر ظعشنع قعلعش هةققع يوق. داؤا قعلعشعش بعر 
ظعش هئسابلعنعدذ. سىلهع )يةنع كئلعشعش( باشقا بعر ظعش هئسابلعنعدذ. 
داؤا قعلعشعش ظعشعضة ؤةكعل قعلعنغان ظادةم كئلعشعش ظعشعضة ؤةكعللعك 
قعاللمايدذ. حىنكع كئلعشعش دئضةن داؤا قعلعشعش ظةمةس ظعككع تةرةصتعكع 

ظعختعالصنع تأضعتعص ياراشتذرذشتعن ظعبارةتتذر.
كئلعش  ظئلعص  قةرز  صةقةت  ظةلحع  ظةؤةتعلضةن  كئلعشكة  ظئلعص  قةرز 
هوقذقعغعال ظعضعدذر. ظذ قةرزدار بعلةن داؤا قعلعشعش هوقذقعغا ظعضة ظةمةستذر. 
بعر ظادةمنع بعر يةرضة ؤةكعل سىصىتعدة ظةؤةتعش بعلةن ظذنع ظةلحع سىصىتعدة 
ظةؤةتعش بذ شةكعلدة بولعدذ: ظةضةر بعر ظادةمنع بعر يةرضة ظةؤةتكةن كعشع 
ظذنعثغا: مةن سئنع بذ ظعشقا ؤةكعل قعلدعم ياكع سةن مذنداق قعلغعن، ياكع 
مةن ساثا سئنعث مذنداق قعلعشعثغا رذخسةت قعلعمةن، دئسة ظذ كعشع ظذ 
ظادةمنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان بولعدذ. ظةمما ظذ كعشع ظذ ظادةمضة: مةن 
سئنع صذكذنع ظعشقا ظةؤةتتعم، ياكع سةن مئنعث ظةلحعم بولغعن، دئسة بذ 
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هالدا ظذ ظادةم )ؤةكعل ظةمةس( ظةلحع هئسابلعنعدذ.
ظةضةر قةرزنع ظئلعص كئلعشكة ؤةكعل قعلعنغان ظادةم قةرزداردعن قةرزضة 
هئسابالص )صذل ظئلعص كةلمةي( نةرسةـ  كئرةك ظئلعص كةلضةن ؤة قةرز ظعضعسع 
قةرزضة هئسابالص ظئلعص كةلضةن ظذ نةرسعلةرضة رازع بولماي ظذالرنع قولعغا 
ظالمعغان بولسا، بذ هالدا ؤةكعلنعث ظذ نةرسعلةرنع قةرزدارغا قايتذرذص بئرعص 

قةرزنع قايتا سىيلةش هةققع بار.
قةرز ظئلعص كئلعشكة ؤةكعل قعلعنغان ظادةم قةرزدار بعلةن داؤا قعلعشعش 
هوقذقعغا ظعضعدذر. ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشع 
بويعحة قةرز ظئلعص كئلعشكة ؤةكعل قعلعنغان ظادةمنعث قةرزدار بعلةن داؤا 
قةرز  قةرزنع  ظأزعنعث  ؤةكعلضة  ظذ  قةرزار  ظةضةر  يوق.  هوقذقع  قعلعشعش 
ظعضعسعنعث ظأزعضة ظادا قعلعص بولغانلعقعغا، ياكع ظذنع ؤةكعللعككة تةيعن 
قعلغان كعشعنعث قةرزنع كةحىرىم قعلعؤةتكةنلعكعضة هأججةت كأرسةتسة، بذ 
هأججةت ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث كأز 

قارعشع بويعحة قوبذل قعلعنعدذ.
نةرسة  بعر  توغرا كئلعدذكع،  ظأتىشكة  قعلعص  بايان  يةردة شذنع  بذ  بعز 
نةرسعضة  ظذ  ظادةم  ظولتذرغان  بولذص  قوشنا  نةرسعضة  بعر  ياكع  بألىشىشكة 
قوشنا بولذص ظولتذرغانلعق سىصىتع بعلةن ظذ نةرسعنع ظئلعشقا ياكع سوؤغا 
ـ ساالمنع قايتذرذص كئلعشكة، ياكع سئتعص ظالغان نةرسعدة كأرىلضةن بعرةر 
مةسعلة سةؤةبعدعن ظذنع قايتذرذص بئرعشكة ؤةكعل قعلعنغان ظادةم، مةزكذر 
بذ  بار.  هةققع  بولذش  ظعضة  داؤاغعمذ  بئرعلعدعغان  ظئلعص  ظىستعدة  ظعشالر 

ظعمامالرنعث بعردةك قارعشعدذر.)1(
ظةضةر بعر قةرز ظعضعسع بعر ظادةمنع ظأزعنعث قةرزعنع قةرزداردعن ظئلعشقا، 
قةرزنع ظالغاندا ظذنعث هةممعسعنع بعراقال ظئلعشقا بذيرذغان، ظاندعن ظذ ظادةم 
ظادةمنع  ظذ  صذل  سوم  بعر  بذ  بولسا،  ظالغان  سومال  بعر  صةقةت  قةزرداردعن 
قةرزداردعن قةرز ظئلعص كئلعشكة بذيرذغان قةرز ظعضعسعضة هئساب بولمايدذ. 
حىنكع ظذ ظادةم قةرز ظعضعسعنعث بذيرذقعغا خعالصلعق قعلدع. شذنعث ظىحىن 
قةرز ظعضعسعنعث قةرزداردعن صىتىن قةرزعنع سىيلةش هةققع بار. شذنعثدةك 
يةنة ظةضةر قةرز ظعضعسع ظذ ظادةمضة: سةن قةرزداردعن قةرزنع بعر سومدعن 

))(  >ظةددذررذلمذختار<، 4 ـ توم، 2)4 ـ بةت.
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قةزرداردعن  ظادةم  ظذ  ظاندعن  دئضةن  ظالمعغعن،  صارحة  ـ  صارحة  سومدعن  بعر 
صةقةت بعر سومال ظالغان بولسا، بذ بعر سوم صذلمذ قةرز ظعضعسعضة هئساب 

بولمايدذ.
بعر قةرزداردعن قةرز ظئلعص كئلعشكة ؤةكعل قعلعنغان ظادةم ظذ قةرزدارغا 
كئصعل قعلعنسا، بذ كئصعللعك توغرا بولعدذ ؤة ظذنعث ؤةكعللعكع ظةمةلدعن 
ظىحىن  بولغانلعقع  ظئغعر  مةسظذلعيةتجانلعقع  كئصعللعكنعث  حىنكع  قالعدذ. 
كئصعللعك  ظىحىن  شذنعث  كىحلىكتذر.  قارعغاندا  ؤةكعللعككة  كئصعللعك 
ظةمةلدعن  كئصعللعكنع  ؤةكعللعك  ظةمما  قالدذرعدذ.  ظةمةلدعن  ؤةكعللعكنع 
كئصعللعكع  ظادةمنعث  قعلعنغان  ؤةكعل  كئلعشكة  ظئلعص  قةرز  قالدذرمايدذ. 
كئيعن  مةيلع  بولسذن  بذرذن  ؤةكعللعكتعن  كئصعللعك  مةيلع  بولسا،  توغر 

بولسذن ؤةكعللعك ظةمةلدعن قالعدذ.
صذلعنع  نةرسعنعث  ظذ  ظادةمنعث  قعلعنغان  ؤةكعل  سئتعشقا  نةرسة  بعر 
كعشعضة  قعلغان  تةيعن  ؤةكعللعككة  ظذنع  ظالغذحعدعن  سئتعص  نةرسعنع  ظذ 
تاصشذرذص بئرعشكة كئصعل بولذشع توغرا ظةمةس. حىنكع )ظذ كئعصللعك ظذنع 
ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان كعشع ظىحىن ظةمةس( ظذ كئصعلنعث ظأزع ظىحىن 
ظذ  ظادةمنعث  قعلعنغان  ؤةكعل  سئتعشقا  نةرسة  بعر  حىنكع  بولعدذ.  بولغان 
نةرسعنعث صذلعنع ظذنع سئتعص ظالغذحعدعن ظئلعص ظذنع ؤةكعللعككة تةيعن 
ظذ  ؤةكعل  ظذ  ظىحىن  شذنعث  ؤةزعصعسعدذر.  ظذنعث  بئرعش  كعشعضة  قعلغان 
كئصعل  بئرعشكة  تاصشذرذص  صذلنع  ظذ  كعشعضة  ظذ  صذلنع  ساتقان  نةرسعنع 
بولذش سىصىتع بعلةن تاصشذرذص بةرضةن بولسا، ؤةكعل ظذ صذلنع ظذ كعشعدعن 
بولذش  كئصعل  بئرعشكة  تاصشذرذص  ظذنع  صذلنع  ظذ  )كئيعن  قايتذرؤالعدذ. 
سىصىتع  قعلعنغانلعق  ؤةكعل  سئتعشقا  نةرسعنع  ظذ  ظةمةس  بعلةن  سىصىتع 
بعلةن قايتا تاصشذرذص بئرعدذ(. حىنكع ظذ صذلنع ظذ سىصةت بعلةن تاصشذرذش 
توغرا ظةمةس. ظةضةر ظذ ؤةكعل ظذ نةرسعنع ساتقان صذلنع ظذ كعشعضة )ظذ صذلنع 
ظذنع تاصشذرذص بئرعشكة كئصعل بولذش سىصىتع بعلةن ظةمةس( ظذ نةرسعنع 
بذ  بولسا،  بةرضةن  تاصشذرذص  بعلةن  سىصىتع  قعلعنغانلعق  ؤةكعل  سئتعشقا 
ؤةكعل  هالدا  بذ  حىنكع  قايتذرؤالالمايدذ.  كعشعدعن  ظذ  صذلنع  ؤةكعل  هالدا 

ظأزعنعث ظىستعدعكع ؤةزعصعسعنع ظةسلع قاظعدة بويعحة ظادا قعلغاندذر.
كعشعنعث  بعر  يوق  يةردة  ظذ  ظأزعدة  ؤاقعتنعث  شذ  ظأزعنعث  ظادةم  بعر 
قةرز يئغعشقا تةيعن قعلغان ؤةكعلع ظعكةنلعكعنع داؤا قعلغان ؤة قةرزدار ظذ 
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قعلغان  ظعقرار  ؤة  ظعشةنضةن  ظعكةنلعكعضة  ؤةكعلع  كعشعنعث  ظذ  ظادةمنعث 
بولسا، قةرزدار ظأزعنعث قعلغان ظعقرارعغا ظاساسةن ظذ ؤةكعلضة قةرزنع بئرعشكة 
بذيرذلعدذ. حىنكع قةرزدار ظعقرارنع ظأزعنعث مال ـ مىلكع ظىستعدة قعلغان 
بةرمعسعمذ(  قايتذرذص  ظأزعنع  صذلنعث  ظالغان  ظىحىن  )قةرز  قةرزلةر  بولعدذ. 
ظذنعثغا ظوخشايدعغان صذلالرنع قايتذرذص بئرعش بعلةن ظادا بولعدذ. )قةرزدار 
ظذ ؤةكعلنعث قعلغان داؤاسعغا ظعقرار قعلغانلعقع، ظذنعث بذ ظعقرارنع ظةسلعدة 
ظأزعنعث مال ـ مىلكع ظىستعدة قعلغان هئسابالنغانلعقع ؤة قةرز ظذنعث ظىحىن 
قايتذرذص  صذلالرنع  ظوخشايدعغان  ظذنعثغا  ظةمةس  ظأزعنع  صذلنعث  ظالغان 
بئرعش بعلةنمذ ظادا بولعدعغانلعقع ظىحىن قةرزدارنع ظذ ؤةكعلضة قةرز صذلنع 
بئرعؤئتعشكة بذيرذلعدذ(. ظةمما بعر نةرسعنع ساقالص بئرعش ظىحىن قولعغا 
ظالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنع قايتذرؤئلعشقا ؤةكعل قعلعندعم، دةص كةلضةن 
ظادةمنعث سأزعضة ظعشعنعشع ؤة ظذنعث سأزعنع ظعقرار قعلعشع قةزرنع يئغعشقا 
ؤةكعل قعلعندعم، دةص كةلضةن ظادةمنعث سأزعنع ظعقرار قعلعشقا ظوخشعمايدذ. 
)يةنع بعر نةرسعنع ساقالص بئرعش ظىحىن قولعغا ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع 
ظعشعنعص  سأزعضة  ظادةمنعث  كةلضةن  دةص  قعلعندعم،  ؤةكعل  قايتذرؤئلعشقا 
ؤة ظذنعث سأزعنع ظعقرار قعلعص ظذ نةرسعنع ظذ ؤةكعلضة بةرمةيدذ(. حىنكع 
ظذ ظادةمنعث ظذ ؤةكعلنعث سأزعنع ظعقرار قعلعشع ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث 
ظادةم  ظذ  ظعبارةتتذر. )حىنكع  قعلعؤئتعشتعن  بعكار  هةققعنع  نةرسعدعكع  ظذ 
ـ  ـ مىلكع ظىستعدة ظةمةس باشقا ظادةمنعث  نةرسة  ظعقرارنع ظأزعنعث مال 
كئرةكلعرعنعث ظىستعدة قعلعدذ(. ظةضةر بعر قةرزدار قةرزعنع قةرز ظعضعسعضة 
ؤةكعل  بولسا،  قعلغان  داؤا  كأرسةتمةستعن(  )صاكعت  بولغانلعقعنع  بئرعص 
ظذنعثغا ظعشةنسة بولمايدذ. حىنكع ظذنعثغا ظعشةنضةنلعك ظذنع ؤةكعللعككة 
هئسابلعنعدذ.  قعلعؤةتلعك  بعكار  هةققعنع  ظعضعسعنعث  قةرز  قعلغان  تةيعن 
ظةضةر شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة ظذ يةردة يوق قةرز ظعضعسع صةيدا بولذص كئلعص 
ظعكةنلعكعنع  ؤةكعلع  قعلغان  تةيعن  يئغعشقا  قةرز  كعشعنعث  ظذ  )ظأزعنع 
بذ  قعلمعسا،  ظعنكار  داؤاسعنع  بذ  قعلغان  ؤةكعلنعث  هئلعقع  قعلغان(  داؤا 
ظةضةر  بولعدذ(.  خاالس  قةرزدعن  قةرزدار  )يةنع  بولعدذ.  ظعش  ياخشع  بةكمذ 
قةرز ظعضعسع يوق بولذص كةتكةن يةردعن كئلعص هئلعقع ؤةكعلنعث داؤاسعنع 
قةسةم ظعحعص تذرذص ظعنكار قعلغان بولسا، بذ هالدا قةرزدارنعث قةرزنع قةرز 
هئلعقع  ظعضعسعنعث  قةرز  حىنكع  بذيرذلعدذ.  بئرعشكة  قايتعدعن  ظعضعسعضة 
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ؤةكعلنعث قعلغان داؤاسعنع قةسةم ظعحعص تذرذص ظعنكار قعلعص تذرغانلعقع 
ظىحىن قةرزدار قةرزنع قايتذرغان هئسابالنمايدذ.

ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمنع سئتعص ظالغان حأرعدة كأرىلضةن مةسعلة 
ساتقان  حأرعنع  ظذ  قعلغان،  ؤةكعل  بئرعشكة  قايتذرذص  ظذنع  بعلةن  سةؤةبع 
ظادةم ظذنع سئتعص ظالغذحعنعث ظذنعثدعكع ظذ مةسعلعضة رازع بولغانلعقعنع 
داؤا قعلغان بولسا، ؤةكعل ظذ حأرعنع هةتتا ظذنع سئتعص ظالغذحعنع ظأزعنعث 
ظذنعثدا كأرىلضةن مةسعلعضة رازع بولمعغانلعقع هةققعدة قةسةم قعلدذرمعغذحة 
قايتذرذص بةرمةيدذ. ظةضةر ؤةكعل ظذ حأرعنع ظذنعثدا كأرىلضةن مةسعلة سةؤةبع 
كعشع  قعلغان  تةيعن  ؤةكعللعككة  ظذنع  كئيعن  بةرضةندعن  قايتذرذص  بعلةن 
كئلعص ظذنع سئتعص ظالغذحعنعث ظذنعثدعكع ظذ مةسعلعضة رازع بولغانلعقعنع 
ظأزعنعث ظعقرار قعلغانلعقعنع دئسة، بذ هالدا ظذ حأرة ظذنع ساتقان ظادةمضة 

ظةمةس ؤةكعلنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان كعشعضة تةؤة بولعدذ.
بةزع بعر ظادةملةرضة تةمعنات بئرعشكة ياكع بعرةر قورذلذش ظعشلعرعغا 
ياكع  قويذشقا  بئرعص  قةرزعنع  دوستعنعث  قةرزدار  ياكع  قويذشقا  بئرعص  صذل 
زاكاتنع  كةلضةن  مىلكعضة  ـ  مال  ظادةمنعث  بعر  ياكع  ظئلعشقا،  نةرسة  بعر 
ظىحىن  ظعش  شذ  ظذنعثغا  ظادةم،  بذيرذلغان  قويذشقا  بئرعص  )صئقعرالرغا( 
ياكع شذ  قويذص  ظأيعدة ساقالص  ظئلعؤاالرمةن، دةص  صذلنع )كئيعن  بئرعلضةن 
صذلدعن ظعشلعتعص قويغان  يانحذقعدعكع  ظالماي(  ظادةمدعن  بذيرذغان  ظعشقا 
صذل  يانحذقعدعن  ظأز  قعلعص  ياخشعلعق  ظىحىن  ظعشالر  شذ  ظادةم  ظذ  بولسا، 
ضةرحة  ظذ  ظاساسةن  قاظعدعسعضة  ظعستعهسان  يةنع  هئسابالنمايدذ.  حعقارغان 
شذ ظعشالر ظىحىن صذلنع ظأز يانحذقعدعن حعقعرعص بئرعص قويغان بولسعمذ بذ 
صذل ظذ ظادةمنع شذ ظعشقا بذيرذغان كعشعضة هئساب بولعدذ. شذنعثدةك يةنة 
بعر كعشع بعر ظادةمنع ظأزعضة قةزردار بعر ظادةمدعن 1000 سوم ظئلعص ظذنع 
)صئقعرالرغا( سةدعقة قعلعشقا بذيرذغان، بذ ظعشقا بذيرذلغان ظادةم ظذ 1000 
سوم صذلنع كئيعن قةرزداردعن ظئلعؤئلعش نعيعتع بعلةن ظأز يئنعدعن حعقعرعص 
سةدعقة قعلعص قويغان بولسا، بذ هالدعمذ ظذ ظادةم سةدعقعنع ظأز يئنعدعن صذل 

حعقعرعص قعلغان هئسابالنمايدذ.
يئتعمضة قاراشقا ؤةسعيةت قعلعنغان بعر ظادةم يئتعمضة ظأز مالـ  مىلكعدعن 
خةجلةص بةرضةن ؤة بذ ؤاقتعدا يئتعمنعث مال ـ مىلكع يىتىص كةتكةن بولسا، 
قعلغان  ياخشعلعق  ظوخشاش  دادعغا  خذددع  يئتعمضة  ظذ  ظادةم  ظذ  هالدا  بذ 
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ظادةم  ظذ  قعلعنغان  ؤةسعيةت  قاراشقا  يئتعمضة  ظةضةر  لئكعن  هئسابلعنعدذ. 
خةجلةص  ظذنعثغا  ؤاقتعدا،  بةرضةن  خةجلةص  مىلكعدعن  ـ  مال  ظأز  يئتعمضة 
بئرعلضةن مالـ  مىلىكنعث ظذ يئتعمضة قةرز هئسابعدا خةجلةص بئرعلضةنلعكعضة 
ياكع ظأزعنعث كئيعن ظذ صذلنع ظذنعثدعن ظالعدعغانلعقعغا ضذؤاهحع تذرغذزغان 
بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةم يئتعمضة ياخشعلعق قعلغان هئسابالنمايدذ. )يةنع ظذ 
ظادةم يئتعمضة خةجلةص بةرضةن صذلالرنع كئيعن ظذنعثدعن ظالعدذ(. ظةضةر ظذ 
ظادةم: مةن يئتعمضة خةجلةص بةرضةن صذلالرنع مةن ظذنعثدعن ظالماقحع بولغان 
ظعدعم، دئسة ظذنعث بذ سأزع ظةضةر ظذنعث بذ هةقتة بعرةر صاكعتع بولمعسا 

قوبذل قعلعنمايدذ.)1(

ؤةكعلنع ؤةكعللعك ؤةزعصعسعدعن قالدذرؤئتعشنعث بايانع

ؤةكعللعككة تةيعن قعلعش ظةهدعسع خذددع بعر نةرسعنع ظأتنعضة بئرعص 
ظارتعلعص  حوقذم  ظىستعضة  ظادةمنعث  بعر  ظوخشاش  ظةهدعسعضة  تذرذش 
ظةهدعسعدة  ؤةكعللعك  ظىحىن  شذنعث  ظةمةس.  ظةهدعلةردعن  كئتعدعغان 
مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع يوق. )حىنكع مةسهعلةت قعلعؤئلعش شةرتع بعر 
ظادةمنعث ظىستعضة حوقذم ظارتعلعص كئتعدعغان ظةهدعلةردة بولعدذ( ؤة ظذنعثغا 
مذستةقعل تايعنعص هأكىم حعقعرعلمايدذ. هأكىم صةقةت قةرزدارنعث ظىستعدعن 
قعلعنغان توغرا داؤانعث ظاستعدا حعقعرعلعدذ. ؤةكعللعك بعر ظادةمنعث ظىستعضة 
حوقذم ظارتعلعص كئتعدعغان ظةهدعلةردعن بولمعغانلعقع ظىحىن ؤةكعل تةيعن 
قعلغان كعشعنعث ؤةكعلنع، ظةضةر ؤةكعلضة باشقا بعرسعنعث هةققع باغلعنعص 
ظئلعؤاتااليدذ.  ؤةزعصعسعدعن  ؤةكعللعك  ؤاقتعدا  خالعغان  بولسا  قالمعغانال 
كعشعنعث  قعلغان  تةيعن  ؤةكعللعككة  ظذنع  ؤةكعل  مةسعلةن  ؤةكعلضة  ظةضةر 
بعرسعنعث  باشقا  ظوخشاش  قعلعنغعنعغا  تةيعن  ؤةكعللعكعضة  داؤاضةرعنعث 
هةققع باغلعنعص قالغان بولسا، بذ هالدا ظذنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان كعشع 
ظأزعنعث  كعشع  بعر  مةسعلةن:  تاشلعؤئتةلمايدذ.  ظئلعص  ؤةزعصعسعدعن  ظذنع 
داؤضةرمذ  ظذ  قعلغان،  ظادةمنع ؤةكعل  بعر  قعلعشقا  داؤا  داؤاضةرع ظىستعدعن 
ظىستعدعن  كعشعنعث  قعلغان  تةيعن  ؤةكعللعككة  ظذنع  ظأزعنع  ظادةمنعث  ظذ 
داؤا قعلعشقا ؤةكعل  قعلعص قويذص يوق بولذص كةتكةن بولسا، بذ هالدا بذ 

))(  >ظةددذررذلمذختار<، 4 ـ توم، 6)4 ـ بةت.
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ؤةكعلنع هةتتا داؤاضةرنعث هةققعنعث بعكار بولذص كةتمةسلعكع ظىحىن ظذنع 
ظئلعص  ؤةزعصعسعدعن  ؤةكعللعك  كعشعنعث  قعلغان  تةيعن  ؤةكعللعككة  بذرذن 

تاشلعؤئتعشع توغرا ظةمةس.
بعر ؤةكعلنع ؤةكعللعك ؤةزعصعسعدعن ظئلعص تاشلعؤئتعشنعث توغرا بولذشع 

ظىحىن ؤةكعلنعث بذ ظعشتعن خةؤعرع بولذشع الزعم. 
بعر ظادةمنع ؤةكعللعكتعن ظئلعص تاشلعؤئتعش، ظذنع ؤةكعللعككة تةيعن 
ؤةكعللعكتعن  ظذنع  ظأزعنعث  تذرذص  يىز  ـ  يىزمذ  ظذنعثغا  كعشعنعث  قعلغان 
يئزعص  خةت  هةقتة  بذ  كعشعنعث  ظذ  ياكع  بعلةن  سأزلعشع  ظئلعؤاتقانلعقعنع 
بولعدذ.  بعلةن  بئرعشع  يئتعص  ظذنعثغا  خةتنعث  ظذ  ؤة  ظةؤةتعشع  ؤةكعلضة 
ظةلحعنع  بعر  ظعتةلةيدعغان  صةرق  قارعنع  ـ  ظاق  ؤةكعلضة  يةنة  شذنعثدةك 
ظةؤةتعش ؤة ظذ ظةلحعنعث ؤةكعل مةيلع ظعشةنسذن مةيلع ظعشةنمعسذن سئنع 
ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان كعشع مئنع ظأزعنعث سئنع ؤةكعللعكتعن ظئلعص 
قويذش  دةص  ظةؤةتتع،  قعلعص  ظةلحع  قويذشقا  يةتكىزىص  تاشلعؤاتقانلعقعنع 

بعلةن ؤةكعل ظأزعنعث ؤةكعللعك ؤةزعصعسعدعن تاشلعنعص كئتعدذ.
بعر ؤةكعلنعث ظأزعنع ظأزع ؤةزعصعسعدعن قالدذرؤئتعشع توغرا بولمايدذ. 
بولماي  خةؤعرع  كعشعنعث  قعلغان  تةيعن  ؤةكعللعككة  ظذنع  ؤةكعل  بعر 
ظئلعشقا  نةرسة  بعر  مذظةييةن  ؤةكعل  ظةضةر  كةتمةيدذ.  ؤةكعللعكتعن حعقعص 
ظذنعث  هالدا  بذ  بولسا،  ظادةم  قعلعنغان  ؤةكعل  سئتعشقا  نةرسة  بعر  ياكع 
ظأزعنع ظةضةر ظذنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان كعشعنعث خةؤعرع بولمعسعمذ 
ؤةكعللعكتعن قالدذرؤئتعشع توغرا بولعدذ. شذنعثدةك يةنة نعكاه، تاالق ؤة 
قذل ظازات قعلعش ظعشلعرعغا ؤةكعل قعلعنغان ظادةمنعثمذ ظذنع ؤةكعللعككة 
ؤةكعللعكتعن  ظأزع  ظأزعنع  بولمعسعمذ  خةؤعرع  كعشعنعث  قعلغان  تةيعن 
حىشىص  ؤةكعللعكتعن  ظذنعث  ظعشالردا  بذ  حىنكع  توغرعدذر.  قالدذرؤئتعشع 

كئتعشع هئحقانداق بعر زعيان ظئلعص كةلمةيدذ.
ظةضةر بعر ظادةم ظأزعنع ؤةكعللعكتعن قالدذرؤاتقان ؤة بذنع ظذنع ؤةكعللعككة 
تةيعن قعلغان كعشع خةؤةر تئصعشتعن بذرذن ظذ ظادةم ظعلضعرع ؤةكعل قعلعنغان 
ؤاقتعدا ظأزعضة تاصشذرذلغان ظعشنع قعلغان بولسا، ظذنعث قعلغان بذ ظعشع 

توغرا شةكعلدة قعلعنغان ظعش هئسابلعنعدذ.
ظئلعص  ؤةكعللعكتعن  كعشع  قعلغان  تةيعن  ؤةكعللعككة  ظذنع  ؤةكعلنع 
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تاشلعؤةتمعسعمذ ظذنعثغا تاصشذرذلغان ظعشنعث ظاخعرلعشعشع بعلةن ظذ ؤةكعل 
قةرزداردعن  ظادةم  بعر  مةسعلةن:  كئتعدذ.  حىشىص  ظأزلعكعدعن  ؤةكعللعكتعن 
قةرزنع ظئلعشقا ؤةكعل قعلعنغان، ظاندعن ظذ قةرزنع ظذنع ؤةكعللعككة تةيعن 
قعلغان كعشع ظأزع كئلعص ظالغان بولسا، ظذ ؤةكعلنعث ؤةزعصعسع تىضعضةن 
قعلعص  ظعشنع  تاصشذرذلغان  ظأزعضة  ؤةكعل  ظةضةر  يةنة  شذنعثدةك  بولعدذ. 
تأضةتكةن بولسا، بذ هالدعمذ ؤةكعل ؤةكعللعكتعن ظأزلعكعدعن حىشىص كئتعدذ. 
مةسعلةن بعر كعشع بعر ظادةمنع ظأزعضة خوتذن ظئلعص بئرعشكة ؤةكعل قعلغان 
ؤة ؤةكعل ظذ كعشعضة خوتذن ظئلعص بةرضةن بولسا، ؤةكعل ظأزعنعث ؤةكعللعك 

ؤةزعصعسعدعن حىشىص كئتعدذ.
ظةضةر ؤةكعل بعلةن ظذنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان كعشع بعر نةرسعنع 
بالدذر  )بعرعنعث ساتقانلعقعنع بعرع بعلمةي( تةث ساتقان ؤة قايسعسعنعث 
ساتقانلعقع بعلعنمعضةن بولسا، بذ هالدا ظعمام مذهةممةد )اهلل تاظاال ظذنعثغا 
قعلغان  تةيعن  ؤةكعللعككة  ؤةكعلنع  قارعشعدا  كأز  نعث  قعلسذن!(  رةهمةت 
كعشعنعث سودعسع كىحضة ظعضة بولعدذ. ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف )اهلل تاظاال 
سئتعؤالغان  نةرسعنع  ظذ  قارعشعدا  كأز  نعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا 
ظعضعسعنعث كعم  ظذالرغا )ظذنعث  ؤة  بولعدذ  تةرةص هةم شئرعك  ظعككع  هةر 

بولعدعغانلعقعنع ظأزلعرع ظارعسعدا تالالش( ظعختعيارلعقع بئرعلعدذ.
ظذنع  ياكع  كئتعشع  ظألىص  ظذنعث  ؤةزعصعسع  ؤةكعللعك  ظادةمنعث  بعر 
ظاياغلعشعدذ.  بعلةنمذ  كئتعشع  ظألىص  كعشعنعث  قعلغان  تةيعن  ؤةكعللعككة 
شذنعثدةك يةنة ظذ ؤةكعلنعث صىتىن بعر يعل ظئلعشعص قئلعشع بعلةنمذ ظذنعث 
ؤةكعللعك ؤةزعصعسع ظاياغالشقان بولعدذ. ظةضةر ظذ ؤةكعل بعر يعل ظأتكةندعن 
)ظةضةر  ؤةزعصعسعضة  ؤةكعللعك  قايتا  ظذ  ظوثشالسعمذ  ساراثلعقعدعن  كئيعن 

تةكرار ظذنعثغا تةيعن قعلعنمعسا( ظأزلعكعدعن قايتالمايدذ.
ظعككع  مةسعلةن  ؤةزعصعسع  ؤةكعللعك  ظادةمنعث  بعر  يةنة  شذنعثدةك 
شئرعكنعث ظايرعلعص كةتكعنعضة، ظذنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان كعشعنعث 
ظذنع  بعلمعسذن  مةيلع  بعلسذن  مةيلع  ياكع  كةتكعنعضة،  ظاجعزلعشعص 
ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان ظادةمضة تةسةررذص قعلعشتعن حةكلعمة قويذلغعنعغا 

ظوخشاش ظعشالر بعلةنمذ ظاياغلعشعدذ.
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أخي املسلم
ترجم وطبع هذا الكتاب إىل اللغة األويغورية على نفقة من يرجو رمحة ربه 
هدية منه لروح والديه وذريتهما وهذا الكتاب وقف للعلماء وطلبة العلم يف العلوم 
ينقل  بيعه وال يورث بل  اللغة ال جيوز  اليت تتحدث بهذه  املناطق  الشرعية يف 
ملستفيد آخر لتعم الفائدة للمسلمني والساعي لتوصيل هذا الكتاب للعلماء وطلبة 

العلم يف العلوم الشرعية له من اهلل األجر العظيم .

.................................................................................................

ھۆرمەتلىك مۇسۇلمان قېرىنداشالر! 

روھىغا  ئەۋالدلىرىنىڭ   – ئۇرۇق  ۋە  ئانىسى  ئاتا-  ساۋابىنى  كىتاب،  بۇ 

بېغىشلىغان بىر مۇسۇلماننىڭ نەپىقىسى بىلەن ئۇيغۇر تىلىغا تەرجىمە قىلىنغان 

ۋەقىفتۇر.  تالىبۇلئىلىمالرغا  ۋە  ئۆلىماالر  دىنىي  سۆزلىشىدىغان  تىلدا  بۇ  بولۇپ، 

سېتىشقا ۋە بىر – بىرلىرىگە مىراس قىلىپ قالدۇرۇشقا بولمايدۇ. ئىمكانىيەتنىڭ 

بارىچە كۆپ مۇسۇلماننىڭ پايدىلىنىشى ئۈچۈن، پايدىلىنىپ بولغانالر باشقىالرغا 

يەتكۈزۈپ  تالىبالرغا  ۋە  ئۆلىماالر  دىنىي  كىتابنى  بۇ  كېرەك.  بېرىشى  ئۆتۈنۈپ 

بەرگۈچىلەرگە جانابى ئالالھتىن كاتتا ئەجىر تىلەيمىز.
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