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خعلمذ ـ خعل مةسعلعلةرنعث بايانع866.............................................................
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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
بىلەن ئۇيغۇرالرنىڭ بىر قىسىم مەدەنىيەت ،ئۆرپ – ئادەت ،پىكىر – تەپەككۇر ،ھەتتا
ئىسالمىيەتنى قوبۇل قىلغاندىن بۇيانقى تارىخىنىڭ بىر – بىرى بىلەن گىرەلىشىپ
كەتكەنلىكىنى ھەممە بىلىدۇ .ھالبۇكى ،مىڭ يىلدىن ئارتۇق ۋاقىتتىن بويان خەلقىمىزنىڭ
دىنىي ئېڭى ۋە سەۋىيىسىگە ماس بىرەر فىقھى كىتابىنىڭ ،خۇسۇسەن ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرى
ئەگىشىپ كېلىۋاتقان ھەنەفىي مەزھىبىگە ئائىت ساغالم ۋە توغرا شەكىلدە يېزىلغان
بىرەر كىتابنىڭ ئۇيغۇر ئۆلىمالىرى تەرىپىدىن يېزىلمىغانلىقى ،ھېچبولمىغاندىمۇ تەرجىمە
قىلىنمىغانلىقىنى نادانلىق ئىبارىسى بىلەنمۇ ،چارىسىزلىك دېيىش بىلەنمۇ ئىزاھالپ
بەرگىلى بولمىسا كېرەك .مىڭ يىلدىن ئارتۇق ۋاقىتتىن بويان سۇ ۋە ھاۋاغا ئوخشاش
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،
ئالالھقا تەۋەككۇل قىلغان ھالدا «بىسمىلالھ» دېدۇق ،نەتىجىدە جانابى ئالالھنىڭ
ياردىمى بىلەن كىتاب تەرجىمە قىلىندى...
ھۆرمەتلىك ئوقۇرمەن! كىتابنى ئوقۇش جەريانىدا تۆۋەندىكى ئىزاھات ۋە
ئەسكەرتىشلەرنى ئەستىن چىقارمىغايسىز...
بىرىنچى :چۈشۈنۈشلۈك بولسۇن ئۈچۈن ئەرەب تىلى گرامماتىكىسىغا دائىر بەزى
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
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ئۆزگەرتكەننى ھېسابقا ئالمىغاندا ،ئامال بار كىتابنىڭ ئەسلى ئۇسلۇبىنى ساقالپ قېلىشقا
تىرىشتۇق.
ئۈچىنچى :ئاپتۇر« ،يېڭى ئۇسلۇبتىكى ھەنەفىي فىقھىسى» ناملىق بۇ ئەسىرىنىڭ
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،
دەپ چۈشىنىشىنى ،نەقىللەرنىڭ بۇ نۇقتىنى كۆزدە تۇتقان ھالدا كەلتۈرۈلگەنلىكىنى
بىلىپ قېلىشىنى تەۋسىيە قىلىمىز.
تۆتىنچى :ناھايىتى ئاز بىر قىسىم جايالردا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىنىڭ ئوقۇرمەنلەر
ئۈچۈن تېخىمۇ چۈشۈنۈشلۈك بولۇشنى كۆزدە تۇتۇپ ،بەزى يەر  -جاي ئىسىملىرى
ۋەتىنىمىزدىكى بەزى شەھەرلەرنىڭ ئىسمى بويىچە بېرىلدى ،بۇنىڭدىن ۋاقىپ بولۇپ
قېلىشىڭالرنى سورايمىز.
كىتابنى تەرجىمە قىلىش جەريانىدا سەھۋەنلىك ۋە خاتالىقالردىن خالىي بواللمىغان
بولۇشىمىز مۇمكىن .شۇڭا ئوقۇرمەنلەرنىڭ مەيلى تەرجىماننىڭ خاتالىقى ياكى تەھرىرنىڭ
سەۋەنلىكى سەۋەبىدىن ئوتتۇرىغا چىققان خاتالىقالر ياكى كەمچىلىكلەر بولسا،
قەتئىي ئىككىلەنمەستىن ئۇيغۇر تەرجىمە مەركىزىنىڭ مۇناسىۋەتلىك كىشىلىرىنىڭ
بىرىگە يەتكۈزۈپ قويۇشۇڭالرنى ،شۇنداقال دوستانە پىكىر ،تەلەپ ۋە تەۋسىيەڭالرنى
ئايىماسلىقىڭالرنى ئۈمىد قىلىمىز.
ئاخىرىدا بۇ كىتابنىڭ ئۇيغۇرچىغا تەرجىمە قىلىنىشىغا بىۋاسىتە كۈچ چىقارغان،
رىياسەتچىلىك قىلغان ،تەھرىرلىك خىزمەتلىرىنى ئۈستىگە ئالغان ،شۇنىڭدەك كىتابنىڭ
نەشىر قىلىنىشى ئۈچۈن ماددىي ۋە مەنىۋىي جەھەتتىن كۈچ چىقارغان بارلىق كىشىلەر
ۋە ئۇالرنىڭ ئاتا – ئانىلىرى ئۈچۈن ئوقۇرمەن دوستالرنىڭ دۇئالىرىنى ئايىماسلىقىنى
سورايمىز.
ھۆرمەت بىلەن :ئۇيغۇر تەرجىمە مەركىزى
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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 كىنعضة قةدةر ظةضةشكىحعلةرضة
بولسذن!
مةقسةتكة كةلسةك :ماثا اهلل تاظاالنعث نئمةتلعرع ظارقعمذ ـ ظارقا كئلعؤاتعدذ .اهلل
تاظاال ،بذ كعتابنعث تأتعنحع قعسمعنع صىتكىزىشىمضة مئنع مذيةسسةر قعلدع ؤة ماثا
ياردةم بةردع .اهلل تاظاالنعث ماثا بةرضةن بذ نئمةتلعرع ؤة قعلغان بذ ظعلتعصاتلعرع ظىحىن
اهلل تاظاالغا ظةث ضىزةل هةمدذ ـ ساناالر بولسذن! مةن خذددع ظأزةمنع اهلل تاظاالنعث
ماثا بةرضةن بذ نئمةتلعرعضة تولذق شىكىر قعاللمايؤاتقاندعكعدةك سئزعؤاتعمةن .مةن
اهلل تاظاالدعن بذ نئمةتلعرعنع مةندعن ظىزىص قويماسلعقعنع ،ياردعمعنع توختذتذص
قويماسلعقعنع ،بذ خعزمعتعمنع مئنعث صةقةت اهلل نعث رازعلعقعنع ظعزدةص اهلل تاظاالنعث
دعنعنع ،سأزعنع ؤة شةرعظةتعنع ظىستىن قعلعش ظىحىن قعلعنغان خعزمةت سىصىتعدة
قوبذل قعلعشعنع تعلةيمةن.
شةك شىبهعسعزكع ،زامانعمعزدعكع كعشعلةرضة فعقهعي هأكىملعرعنع حىشعنعشلعك
قعلعص سذنذش اهلل تاظاالغا يئقعنالشتذرعدعغان ظةث كاتتا ظةمةللةرنعث بعرعدذر ؤة صةرز
ظعبادةتلةردعن قالسا ظةث كاتتا ظعبادةتتذر.
فعقهعي هأكىملعرعدعن ظعبارةت بعزضة يئتعص كةلضةن بذ بايلعقنع توصالشتا،
ظعسالم شةرعظةتع بئشعدعن ظأتكىزضةن تارعخ ؤة ظةسعرلةر بويعحة خعزمةتلعرع داؤام
قعلعص كةلضةن نذرغذنلعغان كاتتا ظالعمالر ؤة فعقهعشذناسالرنعث تأهصعللعرع بار.
بعز صةخعرلعنعدعغان بذ بايلعق صةقةت مذظةييةن بعر زاماننعث مئؤعسع ظةمةس .ظذ
بايلعق ،ضةرحة كاتتا ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) هةنةفعي
مةزهةصعنعث ظاساسعنع قذرغان ،ظذلعنع سالغان ؤة شاخالتقان بولسعمذ صةقةت ظعمام
ظةبذهةنعفة ؤة ظذنعث شاضعرتلعرعنعثال كأرسةتكةن خعزمعتعنعث مةهسذالتعمذ ظةمةس.
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حىنكع ،فعقهعي هأكىملعرعدعن ظعبارةت بذ بايلعقنع توصالش ظىحىن ظعمام ظةبذهةنعفة ؤة
ظذنعث شاضعرتلعرعدعن كئيعنكع ظةسعرلةردة يئتعشكةن نذرغذنلعغان تاالنتلعق ظالعمالر
ؤة فعقهعشذناسالر خعزمةت كأرسةتتع .ظذالر دةسلةص فعقهعنعث تئكعستلعرعنع يئزعص
حعقتع .ظاندعن ظذنع ظعزاهلعدع ؤة (مةزهةص ظعماملعرع قويغان قاظعدعضة ظاساسلعنعص
تذرذص) شاخحع هأكىملةرنع حعقاردع .ظذالر بذنعث بعلةن بعرلعكتة هةر بعر مةسعلعنعث
دةلعللعرعنع ،ظةضةر ظذ دةلعللةر قذرظاندعن بولسا قذرظاندعن ،هةدعستعن بولسا هةدعستعن
ؤة ظالعمالرنعث بعرلعكعدعن بولسا ظذنعثدعن بايان قعلدع .حىشعنعش قعيعن بولذص
قالغان مةسعلعلةرضة ظعزاهات بةردع .هاياتتا ظأزلعرعضة دذح كةلضةن هةر بعر هادعسعنع
(ظذنعث هأكمعنعث قانداق بولعدعغانلعقعنع بايان قعلعص بولغاندعن كئيعن) فعقهعي
بايلعقعنعث ظعحعضة كعرضىزدع .مةزكذر ظالعمالر ؤة فعقهعشذناسالر بذالرنعث هةممعسعنع
بذ دعننعث قعيامةت كىنعضة قةدةر داؤام قعلعدعغان دعن ظعكةنلعكعنع ،ظذنعث هةر زامان
ؤة هةر يةردة ظعنسان هاياتعغا ظذيغذن كئلعدعغانلعقعنع ،زامان ظأزضةرسعمذ ؤة جةمظعيةت
تةرةققعي قعلسعمذ ظعنسانالرنعث صىتىن ظئهتعياجلعرعدعن حعقعشقا تةييار ظعكةنلعكعنع
كأرسعتعص قويذش ظىحىن شذنداق قعلدع.
ظوقذرمةنلةرنعث سةمعضة شذنع ظةسكةرتعص قويعمةنكع ،فعقهعي مةنبةلعرعنعث
ظعحعدة مةن ظاساسلعق صايدعالنغان كعتاب بولسا ،هعجرعية  1252ـ يعلع ؤاصات قعلغان،
دةمةشعقلعق ظالعم ؤة تةتقعقاتحع مذهةممةد ظةمعن ظعبنع ظابعدعننعث <رةددذلمذهتار
ظةلةد دذررذلمذختار> دئضةن ظةسعرعدذر .مئنعث ظاساسلعق قعلعص بذ كعتابتعن
صايدعلعنعشعمنعث مذنداق ظعككع سةؤةبع بار:
 1ـ ظذ كعتاب ،قانحعلعك نازذك ؤة قعيعن بولسا بولسذن هةنةفعي مةزهةصعنعث
ظاساسعي ؤة شاخحة مةسعلعلعرعنع تولذق ظأز ظعحعضة ظالغاندذر.
 2ـ كعتاب ظاصتورعنعث كعتابتا بايان قعلعنغان هةر سأز ،مةسعلة ،صعكعر ؤة كأز
قاراشالرنعث ظعضعللعرعنع كأرسعتعص ظأتىشكة ظاالهعدة ظةهمعيةت بئرعشعدذر .كعتابنعث
ظاصتورع ظأزعنعث شذنداق قعلغانلعقعنع كعتابعنعث كعرعش سأزعدة بايان قعلغان.
مةن ظاساسلعق قعلعص ظذ كعتابتعن صايدعلعنعشعم بعلةن بعرضة يةنة هعجرعية 1323
ـ يعلع ؤاصات قعلغان ،معسعرنعث مذفتعيسع ؤة هةنةفعي مةزهةصعنعث ظعماملعرعدعن
بولغان ظابدذل قادعر رافعظعينعث مذهةممةد ظةمعن ظعبنع ظابعدعننعث <رةددذلمذهتار
ظةلةد دذررذلمذختار> دئضةن ظةسعرعضة يازغان تةقرعراتعدعن صايدعالندعم .ظابدذل
قادعر رافعظعي بذ تةقرعراتعنع مذهةممةد ظةمعن ظعبنع ظابعدعننعث <رةددذلمذهتار
ظةلةد دذررذلمذختار> دئضةن ظةسعرعنع ظوقذش ظةسناسعدا ظذ ظةسةرنعث (كةم قالغان
تةرةصلعرعنع تولذقلعغان ظاساستا) يازغان ؤة كئيعن ظابدذل قادعر رافعظعينعث بالعسع
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ظذ تةقرعراتنع <تةهرعرذل مذختار لعرةددعل مذهتار> دئضةن ظعسعم بعلةن ظعككع توم
قعلعص ظايرعم نةشعر قعلغان.
كعتابتا ظأتكةن هةر سأز ؤة كأز قاراشنع كعمنعث دئضةنلعكعنع بايان قعلعص ظأتىش
ظالعمالر ؤة فعقهعشذناسالرنعث ظئسعل خعسلعتعدذر .ظذستازعم مذهةممةد هامعد (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) بذ صرعنسعصنع حعث تذتاتتع ؤة شذنداق قعلعشعمعز
هةققعدة بعزضة تةؤسعية قعالتتع .ظذنعثدعن بةك كأص ظاثلعغان سأز بولسا ،ظذنعث:
«هةر سأزنع كعمنعث دئضةنلعكعنع بايان قعلعش ظعلعمنعث يئرعمعدذر» دئضةن
سأزعدذر .مةنمذ بذ صرعنسعصنع حعث تذتتذم .شذثا مةن بذ كعتابنع يئزعش جةريانعدا
باشقا كعتابالردعن نةقعل قعلغان سأز ؤة قاراشالرنع ،ظذالرنعث بةزعلعرعنع حىشعنعش
كىنعمعزدعكع ظوقذرمةنلةرضة قعيعن كةلسعمذ ظالماشنعث ظورنعغا ظعضعنع قويغانغا ياكع
ظعزاهالشقا مةجبذر بولذص قالغان يةرلةرنع ظعزاهلعغانغا ظوخشاش ظازراقال ظأزضةرتعش
كعرضىزضةندعن باشقا هئحقانداق ظأزضةرتعش كعرضىزمةستعن ظةسلعدعكع شةكلع بويعحة
بايان قعلدعم .ظأزضةرتعش كعرضىزىلضةن يةرلةرنعث باش ـ ظايعغعغا ظعشارةت قويذص
قويذش ظارقعلعق ظذ يةرنعث ظأزضةرتعش كعرضىزىلضةن يةر ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص
قويدذم.
مةن بةزع مةسعلعلةردة هةنةفعي مةزهةصع بعلةن باشقا مةزهةصلةرنعث ظارعسعنع
سئلعشتىرىش مةقسعتعدة باشقا مةزهةص كعتابلعرعدعن نةقعل قعلغان سأز ؤة كأز
قاراشالردعمذ بذ ظعلمعي صرعنسعصنع حعث تذتتذم .باالم دوكتذر ماهمذد (اهلل تاظاال ظذنع ظأز
صاناهعدا ساقلعسذن!) باشقا مةزهةص كعتابلعرعدعن سأز نةقعل قعلغان فعقهعشذناسالرنعث
ظعحعدعن بةزعلعرعنعث سأزنع خاتا نةقعل قعلعدعغانلعقع هةققعدة مئنع ظةسكةرتكةن
ظعدع .مةن ظذ فعقهعشذناسالرنعث ظذنداق قعلمايدعغانلعقعنع ياخشع ضذمان قعلعص
تذرساممذ ،لئكعن ظذالرنعث نةقعل قعلغان كأزقاراشالرنع نةقعل قعلعش جةريانعدا
ظةسلعدعكع شةكلع بويعحة نةقعل قعلعشقا دعققةت قعلغان ياكع ظذنداق قعلمعغانلعقعنع
تةكعدلعؤئتعش ظىحىن (هةر مةزهةص كعتابلعرعغا قايتعدعن قاراص حعقتعم) .مةسعلةن:
شافعظعي مةزهةصعدعن نةقعل قعلعنغان كأز قاراشالرنعث توغرا شةكعلدة نةقعل قعلعنغان
ياكع ظذنداق قعلعنمعغانلعقعنع بعلعش ظىحىن شافعظعي مةزهةصعضة مةنسذص هةدعس ؤة
فعقهعشذناس ظعمام نةؤةؤعينعث <رةؤ زةتذت تالعبعين> دئضةن ظةسعرعضة قايتتعم .اهلل
تاظاالغا شىكىرلةر بولسذن! فعقهعشذناسالرنعث مةن ضذمان قعلغاندةك باشقا مةزهةص
كعتابلعرعدعن سأز نةقعل قعلعش جةريانعدا خاتا كةتمعضةنلعكعنع بعلعص يةتتعم.
ظوقذرمةن مئنعث باشقا مةزهةصلةردعن سأز نةقعل قعلغاندا ،هةر بعر مةزهةصنعث ظأز
كعتابعغا قايتقانلعقعمنع يئرع كةلضةندة بذ كعتابتا كأرعدذ.
مةن اهلل تاظاالدعن بذ كعتابنع يئزعش خعزمعتعمنع ظأزعنعث رازعلعقعغا ظئرعشعش
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كېرىش سۆز
ظىحىن قعلعنغان خعزمةت سىصىتعدة قوبذل قعلعشعنع ،بذ كعتاب بعلةن ظوقذرمةنلةرضة
ؤة نةشعر قعلعص تارقاتقانالرغا صايدا يةتكىزىشعنع تعلةيمةن .ظةث كاتتا دذرذت ؤة
ساالم يئتةكحعمعز مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا ،ظاظعلعرعضة ،ساهابعلعرعضة ؤة ياخشع
ظعشالرنع قعلعش بعلةن ظذالرغا قعيامةت كىنعضة قةدةر ظةضةشكىحعلةرضة بولسذن!
مةككةتذل مذكةررةمة هعجعرعية 1420 :ـ يعلع  6ـ ظاينعث  26ـ كىنع .معالدعية:
 1999ـ يعلع  10ـ ظاينعث  6ـ كىنع.
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سودا ـ سئتعقنعث هأكىملعرع
سودا ـ سئتعقنعث ظذقذمع

<سودا ـ سئتعق> ظعستعاله جةهةتتعن (مةسعلةن :قوي ،كالعغا ظوخشاش) بعر مال
ـ مىلىكنع (مةسعلةن :صذل ياكع بذغداي ـ قذناققا ظوخشاش) باشقا بعر مال ـ مىلىككة
ظالماشتذرذش ،دئضةنلعك بولعدذ.
مال ـ مىلىكلةرنع بعر ـ بعرع بعلةن ظالماشتذرذش سودا ـ سئتعقنعث ظاساسلعق
صرعنسعصلعرعدعن بعرعدذر .سودا ـ سئتعقتعكع بذ ظالماشتذرذش ،ساتقذحع ؤة ظالغذحعنعث
قوللعرعدعكع ياكع ظذ ظعككعسعنعث ؤةكعللعرعنعث قوللعرعدعكع ظالماشتذرماقحع بولغان
مال ـ مىلىككة ؤة ظذالرنعث مةزكذر مال ـ مىلىكلةرنع بعر ـ بعرع بعلةن ظالماشتذرذشقا
رازع بولذشلعرعغا باغلعقتذر .بذ ظالماشتذرذش بةزع ؤاقعتتا (ظالدعم ـ ساتتعم دئضةنضة
ظوخشاش) سأز ظارقعلعق بولعدذ ،بةزع ؤاقعتتا (باهاسع ظئنعق يئزعص قويذلغان
نةرسعنع ظالدعم ـ ساتتعم دةص ظولتذرماستعن ظذنعث صذلعنع بئرعصال سئتعص ظالغانغا
ظوخشاش) هةرعكةت ظارقعلعق بولعدذ .بعز بذ هةقتة اهلل تاظاال خالعسا ظالدعمعزدا يةنة
توختذلعمعز .رازع بولذش بولسا بةزعدة ظةمةلعيةتتة مةؤجذد بولعدذ .بةزعدة مةؤجذد
بولمايدذ .حىنكع< ،ساتتعم> دئضةن رازع بولغانلعقنع ظعصادعلةيدعغان سأز ظةمةس.
ظذ صةقةت رازع بولغانلعقنعث ظئهتعماللعقعنعث نعشانعسعدذر .بةزعدة سودا ـ سئتعق
خذددع نةرسعسعنع سئتعشقا مةجبذرالنغان ظادةمنعث قعلغان سودا ـ سئتعقعغا ظوخشاش
(((
ساتقذحعنعث رازعلعقعسعزمذ ؤذجذدقا حعقعدذ.

سودا ـ سئتعقتا قوللعنعدعغان سأزلةر
سودا ـ سئتعق <ساتتعم> <سئتعص ظالدعم> <رازع بولدذم> <ساثا بةردعم>
ؤة <مذنحعلعك صذلغا بذنع ظئلعص كةتكعن> دئضةن سأزلةرضة ظوخشاش حذقذم ؤة
جةزمعلعكنع ظعصادعلةيدعغان هةر قانداق سأز بعلةن ؤذجذدقا حعقعدذ .شذنعثدةك بعر
((( «فةتهذل قةدعر» 5 ،ـ توم 455 ،ـ بةت.
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سودا  -سېتىقنىڭ بايانى
ظادةم بعر كعشعضة« :يةنة سئنعث ظىستىثدعكع مئنعث مذنحعلعك صذلذمنعث ظورنعغا
ماؤذ ظاشلعقنع ماثا تارتعص بةرضعن» دئضةن ؤة ظذ كعشع ظاشلعقنع ظذ ظادةمضة تارتعص
بةرضةن بولسا ،بذنعث بعلةنمذ سودا ـ سئتعق ؤذجذدقا حعقعدذ.
سودا ـ سئتعق خاهعشقا ظاالقعدار سأزلةر بعلةنمذ ؤذجذدقا حعقعدذ .مةسعلةن :بعر
ظادةم بعر كعشعضة« :ظةضةر خالعساث ياكع ساثا يارعغان بولسا ،ياكع ساثا ظذيغذن
كةلضةن بولسا ،بذنع ظالغعن» دئضةن ؤة ظذ كعشع« :خالعدعم ياكع ماثا يارعدع ،ياكع
ماثا ظذيغذن كةلدع» دئضةن بولسا ،سودا ـ سئتعق ؤذجذدقا حعقعدذ .ظةمما بعر ظادةم
بعر كعشعضة« :ظةضةر بذنعث صذلعنع ماثا بةرسةث مةن ساثا بذنع سئتعص بئرعمةن»
دئضةن ؤة ظذ كعشع صذلنع شذ يةرنعث ظأزعدعال ظذ ظادةمضة بةرضةن بولسا ،بذ هالدعمذ
سودا ـ سئتعق توغرا بولغان بولعدذ.
بعر ظادةم بعر كعشعضة(« :بذنع ساثا مذنحعلعك صذلغا) سوؤغا قعلعؤةتتعم ياكع
سئنع بذنعثغا شئرعك قعلدعم ياكع سئنع بذنعثغا قوشتذم ،ياكع بذ ماشعنعنع 50
سومغا ساثا قايتذرذص بئرعمةن» دئضةن ؤة ظذ كعشع« :بذنع قوبذل قعلدعم» دئضةن
بولسا ،بذ هالدعمذ سودا ـ سئتعق توغرا بولغان بولعدذ.
شذنعثدةك سودا ـ سئتعق يةنة بذنع ساثا تةؤة قعلعص بةردعم ،دئضةن سأز بعلةنمذ
ؤذجذدقا حعقعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر كعشعضة« :معث سوم صذلغا بذنع ساثا تةؤة
قعلعص بةردعم» دئضةن ؤة ظذ كعشع« :بذنع قوبذل قعلدعم» دئضةن بولسا ،بذ سودا
ـ سئتعقمذ توغرا بولعدذ .ظةرةبلةرنعث ظأرص ـ ظادعتعدة دةرةخ ظىستعدعكع مئؤعلةرنع
سئتعش <كئصعل قعلعش> دئضةن سأز بعلةن ظعصادعلعنعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر
كعشعضة(« :شاخنعث ظىستعدعكع مئؤعلةرنع كأرسعتعص تذرذص) مذنحعلعك صذلغا
سئنع بذ مئؤعلةرضة كئصعل قعلدعم» دئضةن ؤة ظذ كعشع« :بذنع قوبذل قعلدعم»
دئضةن بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ سودا ـ سئتعق توغرا بولغان بولذشع الزعم .شذنعثدةك
ظةرةبلةرنعث ظأرص ـ ظادعتعدة يةنة ،بعر نةرسعضة شئرعكلةشكةن ظعككع ظادةمنعث
بعرع يةنة بعر شئرعكعضة ظأزعنعث ظذ نةرسعدعكع هةققعنع سئتعص بةرمةكحع بولسا،
<قعسقارتعش> دئضةن سأز قوللعنعدذ .مةسعلةن :هةققعنع ساتماقحع بولغان ظعككع
شئرعكنعث بعرع يةنة بعرعضة« :بذنع مذنحعلعك صذلغا سةن بعلةن قعسقارتعشتعم»
دةيدذ ،يةنع ظذ شئرعك بذ نةرسعدعكع هةققعمنع ساثا مذنحعلعك صذلغا سئتعص بئرعمةن،
دئمةكحعدذر .ظةضةر ظذنعث بذ تةكلعصعنع يةنة بعر شئرعك قوبذل قعلسا ،بذ سودا ـ
سئتعقمذ توغرا بولعدذ .حىنكع ،ظذمذ ظةرةبلةرنعث ظأرص ـ ظادعتعدة بعر نةرسعنع بعر
كعشعضة ظعضة قعلعص بةرضةنلعكعنع ظعصادعلةيدعغان سأزلةرنعث قاتارعدعندذر.
يذقعرعدا بايان قعلعنغانالردعن شذ مةلذم بولدعكع ،سودا ـ سئتعق (هاراققا ؤة
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سودا  -سېتىقنىڭ بايانى
توثضذزضة ظوخشاش شةرعظةتتة ظئتعبارع يوق مال ـ مىلىكتة ظةمةس بةلكع قوي ،كاال ؤة
ظالتذن ـ كىمىشكة ظوخشاش) شةرعظةتتة ظئتعبارغا ظئلعنعدعغان مال ـ مىلىك ظىستعدة
ظئلعص ـ سئتعش ظذسلذبع بعلةن ساتتعم ؤة سئتعص ظالدعم ،دئضةنضة ظوخشاش ظأتكةن
زاماننع ظعصادعلةص بئرعدعغان سأزلةر بعلةن ؤذجذدقا حعقعدذ .شذثا سودا ـ سئتعق
(ظئلعص ـ سئتعش ظذسلذبع بعلةن ظةمةس .مةسعلةن :مذنحعلعك صذل بئرعش شةرتع
بعلةن بذنع ساثا سوؤغا قعلعؤةتتعم ،دئضةنضة ظوخشاش) بةدعلعضة بعر نةرسة بئرعش
شةرتع بعلةن سوؤغا قعلعؤئتعش ظذسلذبع بعلةن ظئلعص بئرعلسا ،بذ ظاخعرقع نةتعجع
ظئتعبارع بعلةن سودا ـ سئتعق هئسابالنسعمذ ،لئكعن باشلعنعشتا توغرا بولغان سودا ـ
سئتعق هئسابالنمايدذ.
ظةضةر ظعككع تةرةصنعث بعرع سودا ـ سئتعقتا كئلعدعغان زاماننع ظعصادعلةيدعغان
سأزنع ،يةنة بعرع ظأتكةن زاماننع ظعصادعلةيدعغان سأزنع قولالنغان بولسا ،هةنةفعي
مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدا بذ سودا ـ سئتعق توغرا ظةمةس .مةسعلةن :بعر
ظادةم بعر كعشعضة« :بذنع ماثا سئتعص بةرضعن ،ياكع بذنع مةندعن سئتعص ظالغعن»
دئضةن ،ظذ كعشع« :ظذنع ساثا ساتتعم ،ياكع ظذنع سةندعن سئتعص ظالدعم» دئضةن
بولسا ،بذ سودا ـ سئتعق هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدا توغرا ظةمةس.
ظةمما نعكاهتا (ظالدعم ـ تةضدعم) دئضةننع ظعصادعلةش ظىحىن ظعككع تةرةصنعث بعرع
كئلعدعغان زاماننع ظعصادعلةص بئرعدعغان ،يةنة بعرع ظأتكةن زاماننع ظعصادعلةص
بئرعدعغان سأزنع قوللعنعش توغرعدذر.
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشع بويعحة نعكاه بعلةن سودا ـ سئتعق
مذنداق ظعككع تةرةصتعن بعر ـ بعرعضة ظوخشعمايدذ:
 1ـ نعكاهتا ،نعكاهنع قعلعدعغان كىن كئلعشتعن بذرذن ظادةتتة حاي ظعحعرىش
ؤة سأز قويذشتةك ظعشالر بولذص ظأتعدذ( .بذ ظعشالر قعز ـ ظوغذلنعث بعر ـ بعرع بعلةن
ظأيلعنعشكة رازع ظعكةنلعكعنعث ظاالمعتعدذر) .نعكاهنع قعلعدعغان سورذندا ظوغذلنعث
قعزغا« :ماثا تعضعث» دئضةندةك كةلضىسع زاماننع ظعصادعلةص بئرعدعغان سأزع
ظوغذلنعث قعزغا سأز قويغانلعق ؤة ظذنعث قارعشعنع ظئلعص باققانلعق هئسابالنمايدذ.
حىنكع ،ظادةتتة سأز قويذش ؤة قعزنعث قارعشعنع ظئلعش نعكاهنع قعلعدعغان سورذنغا
كئلعشتعن بذرذن بولعدذ .بذ سأز ظةرنعث نعكاه قعلعنغاندا ظايالغا دةيدعغان <ظالدعم>
دئضةن سأزعضة ظوخشاش ظوغذلنعث نعكاهتا قعزغا دئضةن سأزع هئسابلعنعدذ .ظةمما
سودا ـ سئتعق كأصىنحة ؤاقعتتا تذيذقسعز بولعدذ .يةنع سودا ـ سئتعقتا كأصىنحة ؤاقعتتا
نعكاهقا ظوخشاش دةسلةص قارشع تةرةصنعث كأز قارعشعنع ؤة صعكرعنع ظئلعص بئقعش
بولمايدذ .شذثا بعر ظادةمنعث بعر كعشعضة« :بذنع ماثا سئتعص بةرضعن» دئضةن سأزع،
ظذ كعشعنعث كأز قارعشعنع ظئلعص بئقعش هئسابلعنعدذ .شذثا ظذنعث كأز قارعشعنع
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ظئلعص بولغاندعن كئيعن سودعنعث توغرا بولذشع ظىحىن ظعككع تةرةصنعث <ساتتعم ؤة
ظالدعم> دئضةن سأزلةرنع تةكرار قعلعشع الزعم.
 2ـ نعكاهتا ظوغذلنعث قعزغا« :ماثا تعضعث» دئضةن كةلضىسع زاماننع ظعصادعلةص
بئرعدعغان سأزع نعكاه ظعشعنع قعزغا تاصشذرغانلعق بولعدذ .شذثا قعزنعث« :مةن
سعزضة تةضدعم» دئضةن سأزع بعلةن نعكاه تولذق بعر شةكعلدة تامامالنغان بولعدذ.
حىنكع ،نعكاهتا ظعككع تةرةصنعث بعرعضة( :ماثا تعضعث ياكع مئنع ظئلعث دئضةن
سأزلةر بعلةن) بذيرذق حىشىرىلضةن بولسا ،بذيرذق حىشىرىلضةن تةرةصنعث< :تةضدعم
ياكع ظالدعم> دئيعشع بعلةن نعكاه تاماملعنعدذ .ظةمما سودا ـ سئتعقتا سودا (بذنع ماثا
ساتقعن ياكع بذنع مةندعن سئتعص ظالغعن) دئضةن سأزلةر بعلةن بذيرذق حىشىرىلضةن
تةرةصنعث« :ساتتعم ياكع سئتعص ظالدعم» دئضةن سأزع بعلةنال تامامالنغان بولمايدذ.
بذ ،ظةضةر بذيرذق حىشىرىلضةن تةرةص قارشع تةرةصتعن شذنداق قعلعش هوقذقعغا ظعضة
قعلعنمعغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ.
ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :سودا ـ سئتعقتا ظعككع
تةرةصنعث بعرع كئلعدعغان زاماننع ظعصادعلةيدعغان سأزنع ،يةنة بعرع ظأتكةن زاماننع
ظعصادعلةيدعغان سأزنع قولالنسعمذ سودا ـ سئتعق توغرا بولعدذ .حىنكع ،بذ ظعككع
سأزنعث هةر بعرع قارشع تةرةصتعن بةدةل ظئلعش شةرتع بعلةن هةر بعر تةرةص قولعدعكع
نةرسعنع قارشع تةرةصنعث ظعضعدارحعلعقعغا بةرضةنلعكعنع ظعصادعلةيدذ» دئدع .بذ هةقتة
ظعمام نةؤةؤعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دئدع :ظةضةر بعر ظادةم
بعر كعشعضة« :ماثا بذنع ساتقعن» دئضةن ،ظذ كعشع« :بذنع ساثا ساتتعم» دئضةن،
ظاندعن ظذ ظادةم« :بذنع سئتعص ظالدعم ياكع قوبذل قعلدعم» دئضةن بولسا ،بذ سودا
ـ سئتعق شةكسعز توغرا بولعدذ .ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعضة« :بذنع مةندعن سئتعص
ظالغعن» دئضةن ،ظذ كعشع ظذ ظادةمضة« :ظذنع سةندعن سئتعص ظالدعم» دئضةن
بولسا< ،ظةتتةهزعب> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع« :بذمذ توغرا سودا ـ سئتعق بولعدذ»
دةيدذ .بةزع ظالعمالر« :بذ سودا ـ سئتعقنعث توغرا بولذشعدا بعر ظاز شىبهة بار» دةيدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعضة« :بذ نةرسةثنع ماثا مذنحعلعك صذلغا ساتامسةن ياكع
ساتتعثمذ؟» دئضةن ،ظاندعن ظذ كعشع« :ساتتعم» دئضةن بولسا ،بذ سودا ـ سئتعق
هةتتا ظذ ظادةم كئيعن <ظالدعم> دئضةن سأزنع قعلمعغعحة توغرا بولمايدذ .ظةضةر بعر
ظادةم بعر كعشعضة« :مئنعث بذ قورذيذمنع ظاالمسةن ياكع ظالدعثمذ؟» دئضةن ،ظاندعن
ظذ كعشع« :ظالدعم» دئضةن بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ سودا ـ سئتعق هةتتا ظذ ظادةم كئيعن
(((
<ساتتعم> دئضةن سأزنع قعلمعغعحة توغرا بولمايدذ.
((( «رةؤ زةتذت تالعبعين».
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سودا ـ سئتعقنعث يولغا قويذلعشعنعث بايانع
سودا ـ سئتعق قذرظان كةرعم ،هةدعس ؤة ظالعمالرنعث بعرلعكع بعلةن يولغا قويذلدع.
اهلل تاظاال سودا ـ سئتعق قعلعشنع يولغا قويذص مذنداق دئدع» :جازانة ،ظأسىم يئضةن
ظادةملةر (قعيامةت كىنع ضأرلعرعدعن) جعن حئصعلعص قالغان ساراث ظادةملةردةك قوصعدذ.
بذ شذنعث ظىحىنكع ،ظذالر اهلل هارام قعلغان ظعشنع هاالل بعلعص «سودا -سئتعق،
جازانعضة ظوخشاش (جازانة نئمعشقا هارام بولعدذ؟)» دئدع .اهلل سودا  -سئتعقنع
هاالل قعلدع ،جازانعنع( ،بةدةلسعز بولغانلعقع ،شةخعسكة ؤة جةمظعيةتكة زعيانلعق
بولغانلعقع ظىحىن) هارام قعلدع .كعمكع صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن ؤةز  -نةسعهةت
كةلضةندعن كئيعن (يةنع جازانة مةنظع قعلعنغاندعن كئيعن ظذنعثدعن) يانسا ،بذرذن
ظالغعنع ظأزعنعث بولعدذ ،ظذنعث ظعشع اهلل غا تاصشذرذلعدذ (يةنع اهلل خالعسا ظىنع
كةحىرعدذ ،خالعسا جازااليدذ) .قايتا جازانة قعلغانالر ظةهلع دوزاخ بولذص ،دوزاختا
مةثضى قالعدذ(((«.
قةيس ظعبنع ظةبذ غةرزةتذلغعصارعي (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق
دةيدذ :بعز (يةنع تعجارةتحعلةر) مةدعنعضة هعجرةت قعلعص بئرعشتعن بذرذن <بعدعكلةر>
دةص ظاتعالتتذق .بعز مةدعنعضة هعجرةت قعلعص بارغاندعن كئيعن بعر كىنع صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم بعزنعث قئشعمعزدعن ظأتىص كئتعؤئتعص بعزنع بذرذنقع ظعسمعمعزدعن
حعرايلعقراق بعر ظعسعم بعلةن ظاتاص مذنداق دئدع« :هةي تعجارةتحعلةر ضورذهع!
سودا ـ سئتعققا بةزعدة صايدعسعز سأز ياكع يالغان ؤة قةسةم ظارعلعشعص قالعدذ .شذثا
سةدعقة قعلعص تذرذثالر.(((».
جابعر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :نةرسة ساتقاندا ،سئتعص ظالغاندا ؤة تةلةص قعلغاندا
(((
كةث قورساق بولغان ظادةمضة اهلل تاظاال رةهمةت قعلسذن!»
هأزةيصة ؤة ظةبذمةسظذد ظةلخذدرعيلةر (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!)
ظأزلعرعنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع ظاثلعغانلعقعنع رعؤايةت
قعلعدذ« :ظعلضعرع ظأتكةن ظىممةتلةرنعث بعرعنعث يئنعغا جئنعنع ظالغعلع صةرعشتة
كئلعص ظذنعثغا :قانداق ياخشع ظعشالرنع قعلدعث؟ دئدع .ظذ :مةن بعلمةيمةن ،دةص
جاؤاب بةردع .ظذنعثغا :ياخشع قاراص باققعن ،دئيعلدع .ظذ :مةن بعرةر ياخشع ظعش
((( سىرة بةقةر  275ـ ظايةت.
((( بذ هةدعسنع ظعبنع ماجة ،تعرمعزعي ،نةساظعي ؤة ظةبذداؤذد قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع.
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع .هةدعسنعث سأزع ظعمام بذخارعنعثدذر.
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قعلغانلعقعمنع بعلمةيمةن ،لئكعن مةن دذنيادا كعشعلةر بعلةن سودا قعلعشاتتعم ،مةن
قعيعنحعلعقع يوق كعشعلةرضة (صذلنع تاصشذرذشقا) مأهلةت بئرةتتعم ؤة قعيعنحعلعقع
بار كعشعلةردعن صذلنع كةحىرؤئتةتتعم ،دئدع .شذنعث بعلةن اهلل تاظاال ظذنع جةننةتكة
(((
كعرضىزضةن».
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر بولذص كةلضةن ؤاقعتتا كعشعلةر سودا ـ
سئتعق قعالتتع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر بولذص كةلضةندعن كئيعن ظذالر
داؤامالشتذرذص قعلعؤاتقان سودا ـ سئتعقلعرعنع ظعنكار قعلماستعن ظذنع ظئتعراص قعلدع.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم داؤاملعشعؤاتقان بعر ظعشنع ظعنكار قعلماي ظئتعراص قعلسا،
بذ ظعش سىننةت بولذص قالعدذ .هةم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظأزعمذ سودا ـ سئتعق
بعلةن شذغذلالنغان .بارلعق مذسذلمانالر سودا ـ سئتعق قعلعشنعث دذرذس ظعكةنلعكعضة
بعرلعككة كةلضةن.

سودا ـ سئتعقنعث هأكمع ؤة ظذنعث يولغا قويذلعشعنعث هئكمعتع
سودا ـ سئتعقنعث هأكمع بولسا ،سودا ـ سئتعق ظارقعلعق ظالغذحع سئتعص ظالغان
نةرسعضة ؤة ساتقذحع صذلغا ظعضة بولذشنع الزعم قعلعدذ .يةنع بذ ،ساتقذحعنعث ؤة
سئتعص ظالغذحعنعث هةر بعرع ظأزعنعث ظةسلعدة قولعدا بار نةرسعنعث بةدعلع ظارقعلعق
قولعغا كةلضةن نةرسعضة ظعضة بولذش ،دئمةكتذر .ظذ نةرسعضة ظعضة بولغانلعق دئمةك،
شةرعظةت ظذنع ظعشلعتعشكة رذخسةت بئرعدذ ،دئضةنلعك بولعدذ.
نةرسعنعث ظىستعدعكع ظعضعدارحعلعق سودا ـ سئتعق بعلةن ظالمعشعدذ .يةنع بعر
نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم مةيلع ظذ نةرسة (يةر ـ زئمعنضة ظوخشاش) مذقعم مىلىك
بولسذن ،مةيلع (قوي ـ كالعغا ظوخشاش) مذقعم ظةمةس مىلىك بولسذن ظذ نةرسعنع
سئتعص ظئلعش بعلةنال ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة ظايلعنعدذ .شةرعظةت ظذ ظادةمضة ظذ
نةرسعنع ظعشلعتعش هوقذقعنع بئرعدذ.
ظعسالم دعنعنعث سودا ـ سئتعقنع يولغا قويذشتعكع هئكمعتع بولسا ،كعشعلةرنعث
مةنصةظةتعنع كأزدة تذتذش ؤة ظذالرنعث هايات نعزامعنعث داؤاملعشعشع ظىحىندذر.
حىنكع ،اهلل تاظاال ظالةمنع كامعل بعر نعزام ظىستعدة ياراتتع .ظذنعث ظىستعدعكع هايات
نعزامعنع مذستةهكةم بئكعتتع .كعشعلةر ظارعسعدا سودا ـ سئتعق ؤة ظئلعم ـ بئرعم
بولماي بذ نعزامنعث داؤاملعشعشع مذمكعن ظةمةس .حىنكع ،بعر ظادةم ظأزعنعث بارلعق
ظئهتعياجلعرعنع يالغذز ظأزعال هةل قعلعص كئتةلمةيدذ .ظذ يةر هةيدةص ظذرذغ حئحعص
((( بعرلعككة كةلضةن هةدعس.
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زعراظةت تئرعص ظذنع يعغعص ظونغا ظايالندذرالغان بعلةن زعراظةتنع تئرعش ؤة ظورذش
سايمانلعرعنع ياسعيالمايدذ ؤة كعيعم ـ كئحةكلعرعنع ظأزع تعكعص كعيةلمةيدذ .شذثا
ظذ ظادةم بذالرنعث هةممعسعنع سئتعؤئلعشقا مةجبذردذر .ظةضةر بذالرنع سودا ـ سئتعق
بعلةن قولغا كةلتىرىش يولغا قويذلمعسا ظعدع ،ظذ ظادةم بذالرنع كىح بعلةن ،ياكع ظةضةر
مذمكعن بولسا باشقعالردعن سوراص تذرذش بعلةن قولغا كةلتىرةتتع .ظةضةر بذالرنع
قولغا كةلتىرىش سوراص تذرذش بعلةن مذمكعن بولمعسا ،قولغا كةلتىرىش ظعضعسعنع
ظألتىرؤئتعش بعلةن بولعدذ .ظةضةر ظةهؤال بذنداق بولسا ،يةر يىزعدة نورمال هايات داؤام
قعلمايدذ.
سودا ـ سئتعق كعشعلةرنعث مةنصةظةتعنع كأزدة تذتذش ظىحىن يولغا قويذلغان
بولسعمذ ،لئكعن بةزع هالةتتة سودا ـ سئتعق قعلعش مةكرذهتذر .مةسعلةن :جىمة كىنع
جىمة نامعزعغا ظةزان ظوقذلذص بولغاندعن كئيعن سودا ـ سئتعق قعلعش مةكرذهتذر .بةزع
هالةتتة سودا ـ سئتعق قعلعش هارام بولعدذ .مةسعلةن :هاراق ؤة زةهةرلعك حعكعملةرنع
سئتعش هارامدذر .بةزع هالةتتة سودا ـ سئتعق قعلعش صةرزدذر .مةسعلةن :بعر نةرسعضة
ظئهتعياجع حىشىص قالغان ظادةمضة ظذ نةرسعنع سئتعص بةرضةنضة ظوخشاش .بةزع هالةتتة
سودا ـ سئتعق قعلعش رذخسةتتذر .مةسعلةن :مةزكذر هالةتلةردعن باشقا هالةتتة سودا
ـ سئتعق قعلعش رذخسةتتذر.
سودا ـ سئتعق مذظامعلعسع ،مذظامعلعلةر ظعحعدة ظةث كأص قعلعنعدعغان ؤة كعشعلةر
ظارعسعدا ظةث كةث تارالغان مذظامعلعدذر .ظذ ،تعجارةت ؤة جةمظعيةتكة ظاالقعدار هاياتنعث
ظاساسعدذر .هةتتا تعجارةتنعث يوللعرع خعلمذ ـ خعلغا بألعنعص تعجارةتنعث مةيدانع
كةث ظئحعلعشتعن بذرذنمذ سودا ـ سئتعق مذظامعلعسع ظعنسان مةدعنعيعتعنعث تةرةققعي
قعلعش يولعدعكع ظةث ظاساسلعق ظامعل بولغان .سودا ـ سئتعق مذظامعلعسع صىتىن
مذظامعلةرنعث بئشعدا كئلعدذ .مذظامعلة هةققعدة تىزىلضةن ظومذمعي قاظعدعلةرنعث
كأصىنحعسع سودا ـ سئتعق مذظامعلعسع هةققعدعدذر .ظعسالم فعقهعسعدة سودا ـ سئتعق
مذظامعلعسعنعث هأكىملعرعنعث ظايرعم بعر ظورنع بولذص ،بذ هأكىملةر باشقا مذظامعلة
(((
نةزةرعيةسعنعث ظومذمعي هأكىملعرعنعث باش مةنبةسعدذر.

سودا ـ سئتعقنعث شةرتلعرع
سودا ـ سئتعقنعث شةرتلعرع مذنداق بعر نةححة تىرلىك بولعدذ:
 1ـ سودا ـ سئتعق قعلعدعغان ظادةمنعث ظأزعدة تئصعلعش الزعم بولغان شةرتلةر.
((( «ظةل ؤةسعت في شةرهعل قانذنعل مةدةنعي» 34 ،ـ بةت.
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ظذ شةرتلةر بولسا ،سودا ـ سئتعق قعلعدعغان ظادةمنعث ظةقلع ـ هذشع جايعدا ،ياخشع
ـ ياماننع ظايرعيااليدعغان ؤة سودعغا ظأزعنعث رازع بولغانلعقعنع ظعصادعلعيةلةيدعغان
ظادةم بولذشعدذر .اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع» :ظع مأمعنلةر! بعر-بعرعثالرنعث
ماللعرعنع (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 (يةنع بعر-
بعرعثالرنع) ظألتىرمةثالر ،اهلل هةقعقةتةن سعلةرضة ناهايعتع مئهرعباندذر(((«
 2ـ سئتعلعدعغان نةرسعلةردة تئصعلعش الزعم بولغان شةرتلةر .ظذ شةرتلةر
بولسا ،ظذ نةرسعنعث شةرعظةتتة ظئتعبارع بار مال ـ مىلىك بولذشعدذر ؤة سئتعص
ظالغذحعغا تاصشذرذص بئرةلةيدعغان هالةتتة بولذشعدذر( .يةنع قولعدا بار بولغان نةرسة
بولذشعدذر).
 3ـ سودا ـ سئتعق قعلعش ظىحىن قوللعنعدعغان سأزلةردة تئصعلعش الزعم بولغان
شةرتلةر .بذ شةرتلةر بولسا ،ظأ سأزلةرنعث مةسعلةن :ساتقذحعنعث« :ساتتعم»
دئضعنعضة ؤة ظالغذحعنعث« :ظالدعم» دئضعنعضة ظوخشاش ظأتكةن زاماننع ظعصادعلةص
بئرعدعغان شةكعلدة بولذشعدذر .حىنكع ،سودا ـ سئتعق شةرعظةت يولغا قويذص بةرضةن
بعر مذظامعلعدذر .شذثا ظذنعثدا قوللعنعدعغان سأزلةرنعث شةرعظةت بةلضعلةص بةرضةن
(((
شةكعلدة بولذشع الزعم.
يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنعمعزدةك ،سودا ـ سئتعقتا ظةضةر بعر تةرةص ظأتكةن
زاماننع ظعصادعلةص بئرعدعغان سأزنع ،يةنة بعر تةرةص كةلضىسع زاماننع ظعصادعلةص
بئرعدعغان سأزنع قولالنسا ،ظذ سودا ـ سئتعق توغرا بولمايدذ .حىنكع ،صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم سودا ـ سئتعقتا ،سودا ـ سئتعقنعث حوقذم ؤذجذدقا حعققانلعقعنع ظصادعلةص
بئرعدعغان ظأتكةن زامان شةكعلدعكع سأزلةرنع قولالنغان .شذثا سودا ـ سئتعقنعث توغرا
بولذشع ،ظذنعثدا ظأتكةن زاماننع ظعصادعلةص بئرعدعغان سأزلةرنع قوللعنعشقا باغلعقتذر.
يةنة كئلعص سودا ـ سئتعقتا كةلضىسع زاماننع ظعصادعلةص بئرعدعغان سأز ،ظةضةر ساتقذحع
ظادةم تةرعصعدعن قولالنسا (مةسعلةن :سئتعص بئرعمةن ،دئضةنضة ظوخشاش) ،بذ سودا
ـ سئتعق قعلغانلعقنع ظةمةس سودا ـ سئتعق قعلعشقا ظأزعنعث تةييار بولغانلعقعنع
ظعصادعلةص بئرعدذ .ظةضةر كةلضىسع زاماننع ظعصادعلةص بئرعدعغان سأز سئتعص ظالغذحع
تةرعصعدعن قولالنسا (مةسعلةن :سئتعص ظالعمةن ،دئضةنضة ظوخشاش) ،بذ بعر نةرسعنع
سئتعص ظالغانلعقنع ظةمةس ظذ نةرسعنع سئتعص ظئلعش هةققعدة ظذ نةرسعنعث ظعضعسع
((( سىرة نعسا  29ـ ظايةت.
((( «ظةلهعداية» 5 ،ـ توم 457 ،ـ بةت.
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بعلةن سودعالشقانلعقنع ظعصادعلةص بئرعدذ .بذ يةردة يةنة بعر قاراش بار بولذص بذ
قاراشحة :سودا ـ سئتعقتا كةلضىسع زاماننع ظعصادعلةص بئرعدعغان سأزنع قولالنغان
بعر تةرةصنعث ياكع ظعككع تةرةصنعث نعيعتع سودعنع شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة صىتتىرىش
بولمعسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر ظذنعث نعيعتع سودعنع شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة
صىتتىرىش بولسا ،ظذنعث نعيعتع ظئتعبارغا ظئلعنعص سودا ـ سئتعق شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة
(((
تامامالنغان بولعدذ.
<ظةلبةهرع> دئضةن كعتابتا سودا ـ سئتعقنعث توغرا بولذشع ظىحىن مذنداق تأت
خعل شةرت الزعم بولعدذ ،دةص بايان قعلعندع:
 1ـ سودا ـ سئتعقنعث حىشىشع (يةنع ظذنعث سودا ـ سئتعق بولذص ظئتعبارغا
ظئلعنعشع) ظىحىن كئرةك بولعدعغان شةرتلةر 2 .ـ سودا ـ سئتعقنعث كىحضة ظعضة
بولذشع ظىحىن كئرةك بولعدعغان شةرتلةر 3 .ـ سودا ـ سئتعقنعث توغرا بولذشع ظىحىن
كئرةك بولعدعغان شةرتلةر 4 .ـ سودا ـ سئتعقنعث تاماملعنعشع ظىحىن كئرةك بولعدعغان
شةرتلةر.
بعرعنحع :سودا ـ سئتعقنعث حىشىشع (يةنع ظذنعث سودا ـ سئتعق بولذص ظئتعبارغا
ظئلعنعشع) ظىحىن كئرةك بولعدعغان شةرتلةر مذنداق تأت تىرلىك بولعدذ:
 1ـ سودا ـ سئتعق قعلغذحعالردا تئصعلعش الزعم بولغان شةرتلةر 2 .ـ سودا ـ سئتعقنعث
ظأزعدة تئصعلعش الزعم بولغان شةرتلةر 3 .ـ سودا ـ سئتعق قعلعنغان يةردة تئصعلعش
الزعم بولغان شةرتلةر 4 .ـ سئتعلعدعغان نةرسعدة تئصعلعش الزعم بولغان شةرتلةر.
سودا ـ سئتعق قعلغذحعالردا تئصعلعش الزعم بولغان شةرتلةر مذنداق ظعككع خعل
بولعدذ:
● سودا ـ سئتعق قعلغذحع كعشع ظةقلع ـ هذشع جايعدا ظادةم بولذشع الزعم .شذثا
ظئلعشعص قالغان ظادةمنعث ؤة صايدا ـ زعياننع ظايرعيالمايدعغان كعحعك بالعنعث قعلغان
سودعللعرع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.
● سودا ـ سئتعق قعلغذحعالر ،بعرع ساتقذحع ؤة بعرع ظالغذحع بولذص ظعككع
كعشعدعن تةركعب تئصعشع الزعم .شذثا هةم ساتقذحع ؤة هةم ظالغذحع كعشع تةرعصعدعن
ؤةكعللعككة تةيعن قعلعنغان ؤة سودعنع ظعككع كعشعنعث نامعدعن قعلغان بعر ؤةكعل
ظادةمنعث قعلغان سودعسع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .بذنعثدعن دادا ،دادعنعث ؤةسعيةتلعرعنع
ظورذنالشقا تالالنغان ظادةم ،قازع ،ساتقذحع ؤة ظالغذحع تةرعصعدعن ظةلحعلعككة
تةيعنلةنضةن ظادةملةر مذستةسنادذر.
((( <ظةلظعناية ظةاللهعداية> 5 ،ـ توم 457 ،ـ بةت.
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سودا ـ سئتعق قعلعدعغان ظادةمنعث باالغةتكة يةتكةن بولذشع شةرت ظةمةس .شذثا
صايدا ـ زعياننع ظايرعيااليدعغان كعحعك بالعنعث قعلغان سودعسعمذ ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
سودا ـ سئتعق قعلعدعغان ظادةمنعث هأر ظادةم بولذشعمذ شةرت ظةمةس .شذثا بعر قذلنعث
ظأزع ظىحىن قعلغان سودا ـ سئتعقلعرع ظةضةر خوجايعنع ظذنعثغا رذخسةت قعلسا،
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظةمما باشقعالر ظىحىن قعلغان سودا ـ سئتعقلعرع خوجايعننعث
رذخسةت بئرعشعضة قاراشلعق بولماستعن ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .شذنعثدةك يةنة سودا ـ
سئتعق قعلعدعغان ظادةمنعث مذسذلمان بولذشع ياكع ضةص قعالاليدعغان بولذشع ،ياكع
مةستلعكتعن تولذق يعشعلضةن بولذشع شةرت ظةمةس.
سودا ـ سئتعقنعث ظأزعدة تئصعلعش الزعم بولغان شةرتلةرمذ مذنداق ظعككع خعل
بولعدذ:
● <ساتتعم> دئضةن سأز بعلةن <ظالدعم> دئضةن سأزنعث ظوخشاش شةكعلدة
بولذشع ؤة ساتقذحع ؤة ظالغذحعالرنعث ظئغعزلعرعدعن حعقعشع الزعم .شذثا ساتقذحعنعث:
«مةن ماؤذ ظون كعلو بذغداينع ساتتعم» دئضةن سأزعضة ظالغذحع« :مةن ظذنعث بةش
كعلوسعنع ظالدعم ،ياكع قذناقنع ظالدعم» دةص باشقا سأزلةر بعلةن جاؤاب بةرسة ،بذ
سودا ـ سئتعق توغرا بولمعغان بولعدذ .بعر نةرسعنع قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك
هةققع بعلةن ظئلعش بذنعثدعن مذستةسنا .يةنع مةسعلةن :بعر ظادةم زئمعنعنع ؤة بعر
قذلنع بعر كعشعضة« :ساتتعم» دةص ساتقان ،ظاندعن ظذ ظادةمنعث يةر قوشنعسع كئلعص
ظأزعنعث قوشنعدارحعلعق هةققع بعلةن بذ يةرنع مةن ظالدعم ،دةص صةقةت يةرنع ستئعص
ظئلعؤالغان ؤة قذل (يةر بعلةن قذلنع سئتعص ظالماقحع بولغان كعشعضة قالغان ؤة ظذ
كعشع ظالدعم ،دةص جاؤاب بةرضةن) بولسا ،بذ سودا ـ سئتعق ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
● سودا ـ سئتعقتا قوللعنعدعغان سأزلةرنعث بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنعمعزدةك
ظأتكةن زاماننع ظعصادعلةص بئرعدعغان سأزلةردعن بولذشع شةرت.
سودا ـ سئتعق قعلعنغان يةردة تئصعلعش الزعم بولغان شةرتلةر مذنداق بولعدذ:
● <ساتتعم> دئضةن سأز بعلةن <ظالدعم> دئضةن سأزنعث بعر ظورذندا بولذشع
الزعم .شذثا ساتقذحع« :ساتتعم» دئضةن سأزنع ظأينعث ظعحعدة دئضةن ؤة ظالغذحع:
«ظالدعم» دئضةن سأزنع ظأينعث تئشعغا حعقعص ،ياكع بعر نةححة قةدةم نئرعسعغا
بئرعص دئضةن بولسا ،بذ سودا ـ سئتعق ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.
سئتعلعدعغان نةرسعدة تئصعلعش الزعم بولغان شةرتلةر مذنداق ظالتة خعل بولعدذ:
● سئتعلماقحع بولغان نةرسة ،ؤذجذتتا بار بولغان نةرسة بولذش شةرت .شذثا تئخع
دذنياغا كةلمعضةن هايؤانالرنع سئتعش ياكع ظانعسعنعث قورسذقعدعكع تئخع تذغذلمعغان
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بعر هايؤانغا ياكع كالعنعث يئلعنعدعكع سىتكة ،ياكع مئؤة بولذص يئتعشعدعغان تئخع
ظئنعق بولمعغان مئؤة غورعلعرعغا ظوخشاش ؤذجذدقا كةلمةي قئلعش ظئهتعمالع بار
نةرسعلةرنع سئتعش توغرا ظةمةس.
● سئتعلماقحع بولغان نةرسة ،مال دةص ظئتعبارغا ظئلعنعدعغان نةرسة بولذش شةرت.
شذثا ظأزعحة ظألىص قالغان هايؤانالرنع ؤة قانالرنع سئتعش توغرا ظةمةس( .حىنكع،
بذالر شةرعظةتتة مال ،دةص ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ).
● سئتعلماقحع بولغان نةرسة ،شةرعظةتتة ظئتعبارغا ظئلعنعدعغان نةرسة بولذش
شةرت .شذثا بعر مذسذلماننعث هاراق ياكع توثضذز سئتعشع ،ياكع ظئلعشع توغرا
ظةمةس .شذنعثدةك يةنة بعر ناننعث كعحعك بعر صارحعسع ظىستعدة قعلعنغان سودعمذ
توغرا ظةمةس .حىنكع ،ناننعث كعحعك بعر صارحعسعنعث هئحقانداق قعممعتع يوق.
ظازغعنا ؤة هئحقانداق قعممعتع يوق ظأت ـ حأصلةرنعث ظىستعدة قعلعنغان سودعمذ توغرا
ظةمةس .ظةضةر ظذ ظأت ـ حأصلةر ساتقذحع ظادةمضة تةؤة يةردة بولغان تةقدعردعمذ ،ظذنعث
ظىستعدة بولغان سودا ـ سئتعق توغرا ظةمةس.
● سئتعلماقحع بولغان نةرسعنعث بعر ظادةمنعث ظعلكعدعكع نةرسة بولذشع شةرت.
شذثا ظومذمغا تةؤة ظأستةثدعكع ؤة قذدذقتعكع سذالرنع ،تاغدعكع ظوؤ هايؤعنعنع،
جاثضالدعكع ظوتذننع ؤة قذرذق ظوت ـ حأصلةرنع سئتعش توغرا ظةمةس .ظةضةر ظوؤ
هايؤعنعنع تذتذص ،ظوتذننع تعرعص ؤة قذرذق ظوت ـ حأصلةرنع يعغعص ظأز ظعضعدارحعلعقعغا
كعرضىزىص بولغاندعن كئيعن ساتسا توغرا بولعدذ.
● ظةضةر ساتقذحع ،سئتعلماقحع بولغان نةرسعنع ظأز نامعدعن ساتماقحع بولسا،
ظذ نةرسة ظذنعث ظعضعدارحعلعقعدعكع نةرسة بولذشع شةرت .شذثا بعر ظادةمنعث ضةرحة
ظذ ظادةم كئيعن ظعضة بولعدعغان بولسعمذ شذ تاصنعث ظأزعدة ظأز ظعلكعدة بولمعغان بعر
نةرسعنع سئتعشع توغرا ظةمةس .بذنعثدعن نئسعنع نةققة سئتعش سودعسع مذستةسنا .بذ
هةقتة اهلل تاظاال خالعسا ظأز ظورنعدا توختعلعص ظأتىمعز .بعر نةرسعنع كأحعضة تايعنعص
تذرذص ظئلعؤالغان ظادةم ضةرحة ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة ظذنعث صذلعنع كئيعن بئرعدعغان
بولسعمذ ظذ نةرسعنعث ظىستعدة بولغان سودا توغرا بولمعغان سودا هئسابلعنعدذ.
● سئتعلماقحع بولغان نةرسة ،سودا تامامالنغاندعن كئيعن ظالغذحعغا تاصشذرذص
بئرعلعشكة مذمكعن بولغان نةرسة بولذش شةرت .شذثا رذخسةت ظالماستعن باشقعالرنعث
نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ساتقان ظادةمنعث قعلغان بذ سودعسع ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث
قوشذلعشعغا باغلعق بولعدذ( .يةنع ظةضةر ظذ نةرسعنعث ظعضعسع بذ سودعغا قوشذلسا،
ظذ سودا توغرا بولعدذ .ظةضةر ظذنعث ظعضعسع ظذ سودعغا قوشذلمعسا ،ظذ سودا توغرا
بولمايدذ) .ؤةكعلنعث قعلغان سودعسع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .شذنعثدةك يةنة قئحعص
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كئتعدعغان قذلغا ،ضةرحة ظأزعنعث بولسعمذ ظاسماندا ظذحذؤاتقان قذشالرغا ؤة دئثعزدعكع
بئلعققا ظوخشاش ساتقاندعن كئيعن ظالغذحعغا تاصشذرذص بئرعش قعيعنغا حىشعدعغان
نةرسعلةر ظىستعدة قعلعنغان سودعمذ ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .يةنع كةصتةرؤازنعث ظاسماندا
ظذحذؤاتقان كةصتعرعنع ؤة بئلعقحعنعث حوث ظامباردا ظأزىؤاتقان بئلعقعنع سئتعشع توغرا
ظةمةس .ظذالرنع تذتذص بولغاندعن كئيعن سئتعش توغرعدذر.
ظعككعنحع :سودا ـ سئتعقنعث كىحضة ظعضة بولذشع ظىحىن كئرةك بولعدعغان شةرتلةر
مذنداق ظعككع تىرلىك بولعدذ:
 1ـ ساتقذحعنعث ساتماقحع بولغان نةرسعدة ظعضعدارحعلعق هوقذقع بولذشع الزعم.
بذ هوقذق ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث تةيعنلعشع بعلةن بولعدذ .مةسعلةن :ظذ نةرسعنعث
ظعضعسعنعث ظذنع سئتعش ظىحىن بعر كعشعنع ؤةكعل قعلغعنعغا ظوخشاش .ياكع
شةرعظةتنعث تةيعنلعشع بعلةن بولعدذ .مةسعلةن :بعر بالعنعث مال ـ مىلكعضة دادعنعث،
ظذنعثدعن قالسا دادعنعث ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا تالالنغان ظادةمنعث ،ظذنعثدعن
قالسا حوث دادعنعث ،ظذنعثدعن قالسا حوث دادعنعث ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا تالالنغان
ظادةمنعث ،ظذنعثدعن قالسا قازعنعث ،ظذنعثدعن قالسا قازعنعث ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا
تالالنغان ظادةمنعث ظعضعدارحعلعق قعلعش هوقذقعنعث بار بولغعنعغا ظوخشاش .بذ
كعشعلةرضة بذ هوقذقنع شةرعظةت بةرضةندذر .بعر نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةم ظذ
نةرسعنع ساتسا ،بذ سودا ـ سئتعق كىحضة ظعضة بولمايدذ .شذنعثدةك يةنة بعر نةرسعنع
ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذنع ساتسا ،ظذ سودا ـ سئتعقمذ كىحضة ظعضة بولمايدذ .ضأرىضة
قويذلغان ياكع ظعجارعضة قويذلغان نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشع ،ظةضةر ظذ نةرسعنعث
ظذنع ضأرىضة ظالغان ياكع ظعجارعضة ظالغان ظادةمضة تةؤة ظعكةنلعكعنع بعلمعسة ،ظذ
كعشع بذ سودا ـ سئتعقنع بذزااليدذ.
ظىحعنحع :سودا ـ سئتعقنعث توغرا بولذشع ظىحىن كئرةك بولعدعغان شةرتلةر مذنداق
يعضعرمة بةش تىرلىك بولعدذ:
بذ شةرتلةر ظومذمعي شةرتلةر ؤة خذسذسعي شةرتلةر ،دةص مذنداق ظعككع قعسعمغا
بألىنعدذ:
ظومذمعي شةرتلةر .بذ شةرتلةر تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت:
● ـ بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكةن سودا ـ سئتعقنعث حىشىشع (سودا ـ سئتعق
بولذص ظئتعبارغا ظئنعلعشع) ؤة كىحضة ظعضة بولذشع ظىحىن كئرةك بولعدعغان شةرتلةرمذ
بذ شةرتلةرنعث ظعحعضة كعرعدذ .حىنكع( ،شةرتلعرع توشمعغانلعق سةؤةبع بعلةن)
حىشمعضةن سودا ـ سئتعق توغرا بولمايدذ.
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● ـ (مةن بذ نةرسعنع صاالنع ؤاقعتقعحة ظالعمةن ،دئضةنضة ظوخشاش) ؤاقعت
بةلضعلةص قويماسلعق كئرةك.
● ـ سئتعلماقحع بولغان نةرسعنعث نئمة نةرسة ظعكةنلعكع مةلذم بولذشع الزعم.
شذثا بعر قوتان قوينعث ظعحعدعن نامةلذم بعر قوينع سئتعش توغرا ظةمةس.
● ـ هةتتا ساتقذحع بعلةن سئتعص ظالغذحع تاالش ـ تارتعشقا كعرعص قالماسلعقع
ظىحىن سئتعلماقحع بولغان نةرسعنعث باهاسع ظئنعق بولذشع الزعم .شذثا بعر نةرسعنع
مةن ظذنع ظذنعث بعلةن ظوخشاش نةرسعنعث باهاسعغا ساتعمةن ،ياكع صاالنع ظادةمنعث
توختعتعص بةرضةن باهاسع بويعحة ساتعمةن ،دةص سئتعش توغرا ظةمةس .بذ ،ظةضةر
ظذنع سئتعص ظالغذحع ظادةم سودا قعلعشقان يةردة ظذ نةرسة بعلةن ظوخشاش نةرسعنعث
باهاسعنعث قانحعلعك ظعكةنلعكعنع ،ياكع صاالنع ظادةمنعث قانحعلعك باها توختعتعص
بئرعدعغانلعقعنع بعلمعسة ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ.
● ـ سودا ـ سئتعقنعث شةرعظةتكة ظويغذن كةلمةيدعغان شةرتلةردعن خالعي بولذشع
الزعم .بذ هةقتة بعز اهلل تاظاال خالعسا ظالدعمعزدا توختعلعص ظأتىمعز.
● ـ ظعككع تةرةصنعث رازعلعقع بولذشع ؤة ظالغان نةرسعنعث بعر صايدعسع بار
نةرسة بولذشع الزعم .شذثا بعر نةرسة سئتعص ظئلعشقا ،ياكع سئتعشقا مةجبذرالنغان
ظادةمنعث قعلغان سودا ـ سئتعقع توغرا ظةمةس .شذنعثدةك يةنة هئحقانداق بعر صايدا
بةرمةيدعغان بعر نةرسعنع سئتعش ،ياكع ظئلعشمذ توغرا ظةمةس.
خذسذسعي شةرتلةر .بذ شةرتلةر تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر:
● صذلع نئسع بولغان سودعدا صذلنع تاصشذرعدعغان ؤاقعت ظئنعق توختعتعلعشع
الزعم.
● (قوي ـ كالعغا ظوخشاش) ظذ يةردعن بذ يةرضة يأتكعضعلع بولعدعغان نةرسعنع
ساتقان ؤاقعتتا ظذ نةرسعنع سئتعؤالغذحع قولغا تاصشذرذص ظئلعشع الزعم .شذنعثدةك
يةنة نئسع سودا ـ سئتعقالردعمذ نئسعغا قالغان نةرسعنع تاصشذرذص ظئلعش الزعم .شذثا
مةسعلةن :صذلعنع ظأتكىزىص قويغان ،ظةمما قولغا تئخع تاصشذرذص ظالمعغان مالالرغا
ظوخشاش نئسع نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن سئتعش توغرا ظةمةس.
شذنعثدةك يةنة نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعدا((( ظالدعدعن تاصشذرذص قويغان صذلنع
ياكع صذلنعث ظورنعدا تاصشذرذص قويغان نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن
سئتعش توغرا ظةمةس .بعر ظادةمدعن باشقا بعرسعنعث ظىستعدعكع قةرزضة هئسابالص بعر
نةرسة سئتعص ظئلعش توغرا ظةمةس.
((( يةنع سةلةم سودعسعدا .ت.
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● سودا ـ سئتعقتا سئتعلغان نةرسعنعث بةدعلع ظىحىن بئرعلعدعغان صذلنعث قانحعلعك
ظعكةنلعكع ظئنعق دعيعلعشع الزعم .ظةضةر سودا قعلعشقاندا سئتعلغان نةرسة ظىحىن
قانحعلعك صذل بئرعلعدعغانلعقع ظئنعق دعيعلمعسة ،بذ سودا ـ سئتعق توغرا بولمعغان
هئسابلعنعدذ ،لئكعن ظالغذحع سئتعلغان نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعش بعلةن ظذ
نةرسة ظذنعث ظعضعدارحعلعقعغا ظأتىص كئتعدذ.
● جازانة ماللعرع هئسابلعنعدعغان بوغداي ،قذناق ،ظالتذن ؤة كأمىشكة ظوخشاش
نةرسعلةرنع بعر ـ بعرع بعلةن ظالماشتذرغاندا ،هةر ظعككعسع ظذخشاش معقداردا بولذش
الزعم( .يةنع بعر كعلو بذغدايغا ظعككع كعلو بذغداي ياكع ظذنعثدعن كأص ظةمةس
بةلكع بعر كعلو بذغداي ظالماشتذرذش الزعم .ظةضةر بعر كعلو بذغداي بعر كعلودعن كأص
بذغدايغا ظالماشتذرذلسا ،جازانة قعلغانلعق هئسابلعنعدذ) .ؤة جازانة بولذص قئلعش
شىبهعسعدعن خالعي بولذش كئرةك.
● نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعدا((( ،ظذنعث صىتىن شةرتلعرع تئصعلعش الزعم.
● بعر دألةتنعث صذلعنع باشقا دألةتنعث صذلعغا ظالماشتذرغاندا ،هةر ظعككع تةرةص
صذلنع ظالماشتذرغان يةردعن ظايرعلعشتعن بذرذن صذلنع قوللعرعغا تاصشذرذص ظئلعش
الزعم.
● بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع ،ياكع ظذنع ظعز صذلعغا بئرعش
سودعسع ياكع ظعز صذلعدعن ظةرزان بئرعش سودعسع بعلةن ساتقاندا ،ياكع ظذنعثغا بعر
كعشعنع شئرعك قعلغاندا ،ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحع ياكع ظذنعثغا شئرعك بولغذحع
ظذ نةرسعنعث ظةسلعدعكع باهاسعنع بعلعشع الزعم.
تأتعنحع :سودا ـ سئتعقنعث تاماملعنعشع ظىحىن كئرةك بولعدعغان شةرتلةر:
بذ شةرتلةر يذقعرعدا بايان قعلعنغان مةزكذر شةرتلةرنعث ظارقعسعدعن كئلعدذ .بذ
شةرتلةر بولسا ،سودا ـ سئتعقتا مةسلعهةت قعلعؤئلعش ظىحىن ظعككع تةرةصنعث بعرعضة
بئرعلعدعغان مةسلعهةت مذددعتع بار ،سودا ـ سئتعقنعث بذ مذددةتتعن خالعي بولذشع
الزعم .اهلل تاظاال خالعسا بعز بذ مةسلعهةت مذددعتع هةققعدة ظالدعمعزدا تةصسعلعي
(((
توختعلعص ظأتعمعز.
سودا ـ سئتعقنعث توغرا بولذشع ظىحىن مةسعلةن :ظاشلعق بعر كةمحة ياكع
ظعككع كةمحة ،صذل بةش سوم ياكع ظالتة سوم دئضةنضة ظوخشاش سئتعلماقحع بولغان
نةرسعنعث قانحعلعك ظعكةنلعكع ؤة صذلنعث قانحعلعك ظعكةنلعكع ظئنعق بولذشع الزعم.
((( يةنع سةلةم سودعسعدا.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 6 ،ـ بةت.
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ظةضةر سئتعلماقحع بولغان نةرسعنعث قانحعلعك ظعكةنلعكع بةكال ظئنعقسعز بولسا،
ظذ نةرسعنعث ظىستعدة قعلعنغان سودا ـ سئتعق توغرا بولمايدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم:
«مةن بذ مةهةللعدعكع ،ياكع مذشذ قورذنعث ظعحعدعكع بارلعق نةرسعنع ساتعمةن»
دةص ساتقان ؤة سئتعص ظالغذحع كعشع ظذ مةهةللعدة ،ياكع ظذ قورذدا قانحعلعك
نةرسعنعث بارلعقعنع ظئنعق بعلمعسة ،بذ سودا ـ سئتعق توغرا بولمايدذ .حىنكع ظذ
بةكال ظئنعقسعز نةرسة هئسابلعنعدذ .ظةمما ظذ ظادةم« :مةن بذ ظأينعث ظعحعدعكع ياكع
مذشذ ساندذقنعث ظعحعدعكع ،ياكع مذشذ تاغاردعكع نةرسعنع ساتعمةن» دةص ساتقان
بولسا ،بذ سودا ـ سئتعق توغرا هئسابلعنعدذ .حىنكع ،بذ مةسعلعدة سئتعلماقحع بولغان
نةرسعنعث قانحعلعك ظعكةنلعكع ظئنعق بولمعسعمذ ،ظةمما بذ ظالدعنقع مةسعلعدعكعضة
ظوخشاش بةكال ظئنعقسعز نةرسة ظةمةس .ظةضةر سودا ـ سئتعقتا سئتعلغان نةرسعنع
سئتعص ظالغذحعغا تاصشذرذص بئرعشكة ظئهتعياج بولمايدعغان بولسا ،بذ هالدا سئتعلغان
نةرسعنعث معقدارع ظئنعقسعز بولسعمذ سودا ـ سئتعق توغرا بولعؤئرعدذ .مةسعلةن :بعر
ظادةم بعر كعشعنعث نةرسعسعنع ناهةق ظئلعؤالغانلعقعنع ؤة ظذ نةرسعنعث ظأزعنعث يئنعدا
بارلعقعنع ،ياكع ظأزعنعث يئنعدا ظذ كعشعنعث ظامانةتكة قويذص قويغان نةرسعسعنعث
بارلعقعنع ظعقرار قعلغان ،ظاندعن ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان بولسا ،ضةرحة ظذ ظادةم
ظذ نةرسعنعث معقدارعنعث قانحعلعك ظعكةنلعكعنع بعلمعسعمذ ظذ سودا ـ سئتعق توغرا
بولغان بولعدذ( .حىنكع ،بذ سودا ـ سئتعقتا سئتعلغان نةرسعنع سئتعص ظالغذحعغا
تاصشذرذص بئرعشكة ظئهتعياج يوق) .بذنعثغا ظاساسةن بعر ظادةم بعر كعشعضة« :مئنعث
قولذمدا ساثا تةؤة صاالنع يةردة هئحنةرسعضة ظةرزعمةيدعغان مذنحعلعك يةر بار ،ظذنع
ماثا مذنحة صذلغا سئتعص بةرضعن» دئضةن ،ظذ كعشع« :ظذ يةرنع ساثا ساتتعم» دةص
ساتقان بولسا ،ضةرحة ساتقذحع ظذ يةرنعث قانحعلعك ظعكةنلعكعنع ظئنعق بعلمعسعمذ
ؤة ظذ يةر ظذ ظادةمنعث مذنحعلعك دئضعنعدعن كأص بولسعمذ ،ظذ سودا ـ سئتعق توغرا
بولعدذ .بذ ،سئتعلماقحع بولغان نةرسعنعث قانحعلعك ظعكةنلعكع ظئنعق بولمعغان سودا
ـ سئتعق هئسابالنمايدذ .حىنكع ،يةرنع سئتعص ظالغذحع ظادةم يةر ظعضعسعضة< :مئنعث
قولذمدا ساثا تةؤة صاالنع يةردة هئحنةرسعضة ظةرزعمةيدعغان مذنحعلعك يةر بار> دئدع.
بذ ،مذنحعلعك معقداردعكع يةر ،دئضةن مةنانع بئرعدذ .ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعضة
بعر قورذنعث ظعحعدعكع ظأزعنعث هةققعنع سئتعص بةرضةن بولسا ،ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل
تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا ،بذ سودا ـ سئتعقنعث توغرا بولذشع
ظىحىن ساتقذحع ،هةم ظالغذحعنعث ظذنعث قانحعلعك ظعكةنلعكعنع ظئنعق بعلعشع شةرت.
ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :بعلسذن ،بعلمعسذن ظذ سودا
ـ سئتعق توغرا بولعدذ» دةيدذ .ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!):
«بذ سودعنعث توغرا بولذشع ظىحىن (ساتقذحعغا ظئنعق بولمعغان تةقدعردعمذ) صةقةت
سئتعص ظالغذحعنعث بعلعشع شةرت» دةيدذ.
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ظةضةر بعر ظادةم سذ ساتعدعغان كعشعدعن دةريانعث سىيعدعن مذنداق ،مذنداق
تذلذم سئتعص ظالماقحع بولسا ،بذ هالدا ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!)« :ظةضةر (مذنداق ،مذنداق دةص ظعشارةت قعلغان تذلذم) هةقعقةتتة بار
تذلذم بولسا ،بذ سودا توغرا بولعدذ .حىنكع ،ظذ تذلذم هةقعقةتتة بار ؤة كعشعلةر ظذنع
ظعشلعتعص كأرضةنلعكع ظىحىن كعشعلةر ظذنعثغا قانحعلعك سذنعث سئغعدعغانلعقعنع
بعلعدذ» دةيدذ .كأمزةك ؤة ظعدعشنعث هأكمعمذ شذنعثغا ظوخشاش .بذ سودا ظعستعهسان
قاظعدعسعضة ظاساسةن توغرا بولعدذ .ظةمما قعياس قاظعدعسعضة ظاساسةن ظةضةر ظذ تذلذم
ياكع كأمزةك ،ياكع ظعدعشقا قانحعلعك سذنعث سئغعدعغانلعقع ظئنعق بعلعنمعسة ،ظذ
سودا توغرا بولمايدذ .بذ ،ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث
كأز قارعشعدذر .شذنعثدةك يةنة سئتعلغان نةرسعنعث صذلعنعث قانحعلعك ظعكةنلعكع
نامةلذم بولسعمذ ،ظذ سودا توغرا بولمايدذ .مةسعلةن :بعر نةرسعنعث ظعضعسع« :مةن
بذ نةرسةمنع صاالنع نةرسعنعث باهاسعغا ياكع ظذنع ظالغان صذلغا ،ياكع صاالنع ظادةم
سئتعص ظالغان نةرسعنعث باهاسعغا ساتعمةن» دئضةن ؤة سئتعص ظالعدعغان كعشع
سودا بولغان ظورذندا ظذ نةرسعنعث باهاسعنعث قانحة صذل ظعكةنلعكعنع بعلمعضةن
بولسا ،بذ سودا توغرا بولمايدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنع سئتعص ظالعدعغان كعشع سودا
بولغان ظورذندا ظذ نةرسعنعث ياكع صاالنع ظادةم سئتعص ظالغان نةرسعنعث باهاسعنعث
قانحة صذل ظعكةنلعكعنع بعلسة ،بذ سودا توغرا بولعدذ .ظةضةر بعر نةرسعنعث ظعضعسع:
«مةن بذ نةرسةمنع باشقا ظادةملةر نةرسعلعرعنع قانحة صذلغا ساتقان بولسا ،شذنحة
صذلغا ساتعمةن» دئضةن ؤة ظذ ظادةمنعث نةرسعسع بعلةن باشقعالرنعث نةرسعسع حوث ـ
كعحعكلعكتة صةرقلعنعدعغان نةرسة بولغان بولسا ،بذ سودعمذ توغرا بولمايدذ .ظةضةر ظذ
ظادةمنعث نةرسعسع بعلةن باشقعالرنعث نةرسعسع ظارعسعدا حوث ـ كعحعكلعكتة صةرق
يوق بولسا ،ظذ سودا توغرا بولعدذ.
شذنعثدةك يةنة سودا ـ سئتعقنعث توغرا بولذشع ظىحىن صذلنعث سىصىتعنعث ياخشع
ياكع ناحارلعقعنع بعلعشمذ شةرتتذر (((.حىنكع ،صذلنعث سىصىتع ظةضةر ظئنعق بولمعسا،
كئيعن ساتقذحع بعلةن ظالغذحعنعث ظارعسعدا تاالش ـ تارتعش يىز بئرعص قالعدذ.
حىنكع ،نةرسعنع سئتعص ظالغذحع ساتقذحعغا ناحار صذل بئرعمةن ،دةيدذ .ساتقذحع
بولسا سىصةتلعك صذل ظالعمةن ،دةيدذ .شذنعث بعلةن بذ سودعدا شةرعظةت مةقسةت قعلغان
(((
صايدا ؤذجذدقا حعقمايدذ.
((( بذ ظأز ؤاقتعدعكع ظالتذن ـ كأمىشتعن سوقذلغان صذلالرغا قارعتعلغان سأزدذر .ظالتذن ـ كىمىشتعن سوقذلغان صذلالرنعث ظعحعدة
سىصةتلعك ؤة سىصةتسعز سوقذلغان صذلالرمذ بار ظعدع .ت.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 21 ،ـ بةت.
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حاقحاق قعلعص قعلغان سودا ـ سئتعقنعث هأكمع
حاقحاق قعلعص سودا ـ سئتعق قعلغان ظادةم ،ساتتعم ياكع ظالدعم ،دئضةن سأزنع
ظأز ظعختعيارلعقع ؤة رازعلعقع بعلةن قعلغان ،ظةمما هةقعقعي سودعنعث بولذشعنع
خالعمايدعغان ؤة رازع بولمايدعغان ظادةمدذر .بعر ظعشقا رازع بولذش دئمةك ،ظذ
ظعشنعث بولذشعنع ياخشع كأرىش ؤة ظةال كأرىش ،دئضةنلعكتذر .شذثا بعر ظعشنع
قعلعشقا مةجبذرالنغان ظادةم ظذنع قعلعشنع خالعسعمذ ،ظةمما ظذنعثغا رازع بولمايدذ.
بذنعثغا ظاساسةن شذنداق دةيمعزكع ،ضذناه ؤة يامان ظعشالر اهلل تاظاالنعث خالعشع
بعلةن بولسعمذ ،ظةمما بذالر اهلل تاظاالنعث رازعلعقع بعلةن بولمايدذ .حىنكع ،اهلل تاظاال
بةندعلعرعنعث كاصعر بولذشعغا رازع بولمايدذ.
سودا ـ سئتعقتا بولسذن ،باشقا مذظامعلعدة بولسذن ،مةسعلةن :مةن بذ نةرسعنع
حاقحاق قعلعش يىزعسعدعن ساتعمةن ،دئضةنضة ظوخشاش بعر ظادةمنعث بعر مذظامعلعنع
حاقحاق قعلعص قعلغانلعقعنع تعلع بعلةن ظوحذق ظعصادعلةش الزعم .ظةضةر ظذ ظادةم
ظأزعنعث حاقحاق قعلغانلعقعنع ظئنعق سأزلعمعسة ،ظذنعث حاقحاق قعلغانغا
ظوخشايدعغان كةيصعياتع ظذنعث ظذ مذظامعلعنع حاقحاق قعلعص قعلغانلعقعغا يئتةرلعك
دةلعل ـ صاكعت بواللمايدذ .سودا ـ سئتعقنع حاقحاق قعلعص قعلغان ظادةمنعث ،مةن بذنع
حاقحاق قعلعص قعلغان دئضةن سأزنع ،سودا ـ سئتعقنع قعلغان ؤاقعتنعث ظأزعدعال قعلعش
شةرت ظةمةس .ظذنع سودا ـ سئتعقنع قعلعدعغان ؤاقعت كئلعشتعن بذرذن دئضةن بولسعمذ
كىحضة ظعضة بولعدذ .مةسعلةن :ظعككع ظادةم ،ساتتعم ؤة ظالدعم ،دةيدعغان سأزنع
كعشعلةر ظالدعدا ظوحذق دةيدعغانغا ،ظةمما هةقعقعي سودا ـ سئتعق قعلمايدعغانغا
ظأز ظارعلعرعدا صىتىشكةن ،كئيعن ظذالر حاقحاقنعمذ ظاخعرالشتذرمايدعغانغا ؤة سودا ـ
سئتعقنعمذ هةقعقعي قعلمايدعغانغا قارارالشقان بولسا ،بذ سودا ـ سئتعق توغرا بولغان
بولعدذ .حىنكع بذ سودا ،سودا ـ سئتعق قعلعشقا الياقعتع توشقان ظادةملةر تةرعصعدعن
قعلعندع .لئكعن بذ سودعنعث بولذشعغا هةر ظعككع تةرةص رازع بولمعغانلعقع ظىحىن بذ
بعرةر شةرتع كةم قالغان سودا ـ سئتعق هئسابلعنعدذ .بذ خذددع مةسلعهةت قعلعؤئلعش
شةرتع بعلةن قعلعنغان سودا ـ سئتعققا ظوخشاص قالعدذ .شذثا ظذ سودعدا هةر ظعككع
تةرةصنعث رازعلعقع بولمعغانلعقع ظىحىن سئتعؤالغذحع سئتعلغان نةرسعنع قولعغا
تاصشذرذص ظالغان تةقدعردعمذ ظذ نةرسة ظذنعث ظعلكعضة ظأتكةن هئسابالنمايدذ .شذنعث
ظىحىن ظةضةر سئتعلغان نةرسة قذل بولغان ؤة سئتعؤالغذحع ظادةم ظذنع تاصشذرذص
قولعغا ظالغاندعن كئيعن ظازات قعلعؤةتكةن بولسا ،بذ ظازات قعلعؤئتعش ظئتعبارغا
ظئلعنمايدذ( .حىنكع ،قذل ظذنعث مىلكع هئسابالنمايدذ) .ظالعمالر ،هةر ظعككع تةرةص
رازع بولمعغان سودا ـ سئتعقنعث هأكمعنع شذنداق بايان قعلدع .ظةمما ظةسلعدة هةر
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ظعككع تةرةص رازع بولمعغان سودا ـ سئتعقنعث هأكمع بعرةر شةرتع كةم قالغان سودا
ـ سئتعق ظةمةس صىتىنلةي توغرا بولمعغان سودا ـ سئتعق بولذشع الزعم ظعدع .حىنكع
بذ سودعدا ،سئتعلغان نةرسعنع سئتعؤالغذحع قولعغا تاصشذرذص ظالغان تةقدعردعمذ ظذ
نةرسة ظذنعث ظعلكعضة ظأتكةن هئسابالنمايدذ .بذ ،صىتىنلةي توغرا بولمعغان سودا ـ
سئتعقتا كأرىلعدعغان هأكىمدذر .بعر قعسعم ظالعمالر ،بذ سودعنعث صىتىنلةي توغرا
بولمعغان سودا ظعكةنلعكعنع ظوحذق بايان قعلعدذ .لئكعن ،توغرعسع بذنع صىتىنلةي
توغرا بولمعغان سودا ـ سئتعق ،دةص قارعغاندعن بعرةر شةرتع كةم قالغان سودا ـ
سئتعق دئضةن ياخشعدذر .حىنكع ،بعرةر شةرتع كةم قالغان سودا ـ سئتعق ظذ شةرت
تولذقالنغاندعن كئيعن توغرا دةص ظئتعبارغا ظئلعنعدعغان سودا ـ سئتعققا ظايلعنعدذ .ظعككع
تةرةصنعث بعرع ياكع هةر ظعككعسع رازع بولماي تذرذص قعلعنغان سودا ـ سئتعقمذ شذنعث
قاتارعدعن هئسابلعنعدذ .ظةمما صىتىنلةي توغرا بولمعغان سودا ـ سئتعق بولسا ،بعرةر
نةرسعنع تولذقالش بعلةن توغرا دةص ظئتعبارغا ظئلعنعدعغان سودا ـ سئتعققا ظايلعنعص
قالمايدذ .حىنكع بذ ،ظةسلعدعن تارتعص توغرا بولمعغان بعر سودا ـ سئتعقتذر .ظعككع
تةرةصنعث بعرع ياكع هةر ظعككعسع رازع بولمعغان سودا ـ سئتعقتا ،سئتعلغان نةرسعنع
سئتعؤالغذحع قولعغا ظالغان تةقدعردعمذ ظذ نةرسة ظذنعث مىلكع هئسابالنمايدعغانلعقعغا
كةلسةك ،بذ خذددع مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع بعلةن قعلعنغان سودا ـ سئتعققا
ظوخشاص قالغان سودا بولغانلعقع ظىحىندذر .بعرةر شةرتع كةم قالغان هةر بعر سودا ـ
سئتعقتا ،سئتعلغان نةرسعنع سئتعؤالغذحع قولعغا تاصشذرذص ظئلعش بعلةن ظذ نةرسة
ظذنعث مىلكع هئسابلعنعص قالمايدذ .شذنعث ظىحىن <ظةلظةشباه> دئضةن كعتابنعث
ظاصتورع مذنداق دئضةن :بعرةر شةرتع كةم قالغان سودا ـ سئتعقتا ،سئتعلغان نةرسعنع
سئتعؤالغذحع قولعغا تاصشذرذص ظئلعش بعلةن ظذ نةرسة ظذنعث مىلكع هئسابلعنعدذ.
بذنعثدعن تأؤةندعكع مةسعلعلةر مذستةسنا .يةنع ضةرحة تأؤةندة بايان قعلماقحع
بولغان مةسعلعلةرمذ بعرةر شةرتع كةم قالغان مةسعلعلةر هئسابالنسعمذ ،لئكعن بذ
مةسعلعلةردة سئتعؤالغذحع سئتعلغان نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالغان تةقدعردعمذ ظذ
نةرسة ظذنعث مىلكع هئسابالنمايدذ .مةزكذر مةسعلعلةر بذالردعن ظعبارةتتذر:
 1ـ حاقحاق قعلعص قعلغان سودا ـ سئتعقتا سئتعؤالغذحع سئتعلغان نةرسعنع قولعغا
تاصشذرذص ظالغان تةقدعردعمذ ،ظذ نةرسة ظذنعث مىلكع هئسابالنمايدذ .بذ مةسعلة فعقهع
هأكىملعرعنعث ظاساسلعرعنع بايان قعلعدعغان كعتابالردا شذنداق بايان قعلعنغان.
 2ـ ظةضةر دادا كعحعك بالعسعنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعدعن بعرةرسعنع ظأزع ظىحىن
بعرةر شةرتع كةم قالغان سودا ـ سئتعق بعلةن سئتعص ظالغان ،ياكع ظأزعنعث نةرسة
ـ كئرةكلعرعدعن بعرةرسعنع كعحعك بالعسعغا بعرةر شةرتع كةم قالغان سودا ـ سئتعق
بعلةن سئتعص بةرضةن بولسا ،تاكع ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظعشلةتمعضعحة ظذنع قولعغا
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تاصشذرذص ظئلعش بعلةن ظذ نةرسة ظذنعث مىلكع هئسابلعنعص قالمايدذ.
 3ـ سئتعلغان نةرسة سئتعؤالغذحعنعث قولعدا سئتعؤئلعشتعن بذرذن ظامانةت
سىصىتعدة ساقلعنعؤاتقان نةرسة بولسا ،ظذ نةرسة ظذنعث قولعدا تذرغانلعقع بعلةن ظذنعث
(((
مىلكع هئسابلعنعص قالمايدذ.

<ساتتعم> دئضةن سأزنع ظعككعنحع قئتعم تةكرارالشنعث هأكمع
مال ظعضعسعنعث بعرعنحع قئتعم <ساتتعم> دئضةن سأزنع قعلعص بولغاندعن كئيعن
خئرعدار ظالدعم ،دئضةن سأزنع قعلعشتعن بذرذن ظعككعنحع قئتعم <ساتتعم> دئضةن
سأزنع قعلعشع ظذنعث بعرعنحع قئتعم قعلغان <ساتتعم> دئضةن سأزعنع ظةمةلدعن
قالدذرعدذ .مال ظعضعسع ظعككعنحع قئتعم <ساتتعم> دئضةندعن كئيعن خئرعدار ظالدعم،
دئضةن بولسا ،سودا مال ظعضعسعنعث ظعككعنحع قئتعمدعكع سأزعضة قارعتا بولغان
بولعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر كعشعضة« :مةن ساثا بذنع معث سومغا ساتتعم»
دئضةن ،ظاندعن ظذ كعشع« :قوبذل قعلدعم ياكع ظالدعم» دئضةن سأزنع قعلعشتعن بذرذن
يةنة ظذ ظادةم« :بذنع ساثا يىز سومغا ساتتعم» دئضةن ،ظاندعن ظذ كعشع« :قوبذل
قعلدعم» دئضةن بولسا ،سئتعؤالغذحعنعث قوبذل قعلدعم ،دئضةن سأزع مال ظعضعسعنعث
بعرعنحع قئتعمدعكع سأزعضة ظةمةس ظعككعنحع قئتعمدعكع سأزعضة قارعتعلعدذ .شذثا
بذ سودعدا سئتعلغان نةرسة يىز سومغا سئتعلغان بولعدذ .ظةمما بذنعثغا قذلنع ظازات
قئلعؤئتعش مةسعلعسع ظوخشعمايدذ .مةسعلةن :بعر خوجايعننعث قذلعغا« :سةن معث
سوم بةدعلعضة ظازات» دئضةندعن كئيعن ظعككعنحع قئتعم« :سةن معث سوم بةدعلعضة
ظازات» دئضةن ،ظاندعن قذل« :بذنع قوبذل قعلدعم» دئضةن بولسا ،قذلنعث خوجايعنغا
ظعككع معث سوم بئرعشع الزعم .بذ ظعككع مةسعلعنعث ظارعسعدعكع صةرق بولسا ،سودا
ـ سئتعقتا مال ظعضعسعنعث بعرعنحع قئتعم مذنحة صذلغا ساتتعم ،دئضةندعن كئيعن
خئرعدار قوبذل قعلدعم ،دئضةن سأزنع قعلعشتعن بذرذن ظعككعنحع قئتعم مذنحة صذلغا
ساتتعم ،دئيعشع ،بعرعنحع قئتعمدعكع سأزعدعن يئنعؤالغانلعق هئسابلعنعدذ .مال
ظعضعسعنعث سأزعدعن خئرعدار قوبذل قعلعشتعن بذرذن يئنعؤئلعشع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
ظةضةر خئرعدا قوبذل قعلعشتعن بذرذن مال ظعضعسع سأزعدعن يئنعؤالغانلعقعنع« :مةن
سأزىمدعن يئنعؤالدعم» دةص ظوحذق دئسة ،ظذنعث يئنعؤالغانلعقع قوبذل قعلعنعدذ .ظذنعث
بعرعنحع سأزعدعن يئنعؤالغانلعقع ظئتعبارغا ظئلعنسا ،خئرعدارنعث قوبذل قعلدعم ،دئضةن
سأزع ظةلؤةتتة ظذنعث ساتتعم ،دئضةن ظعككعنحع قئتعمدعكع سأزعضة قارعتعلعدذ .ظةمما
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 7 ،ـ بةت.
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قذلنعث خوجايعنعنعث بعرعنحع قئتعمدعكع سأزعدعن يئنعؤئلعشع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.
هةتتا خوجايعن قذلعغا« :سةن مذنحة صذل بةدعلعضة ظازات» دةص بولغاندعن كئيعن
قذل« :مةن بذنع قوبذل قعلدعم» دئيعشتعن بذرذن« :مةن بذ سأزىمدعن يئنعؤالدعم»
دةص ظوحذق دئسعمذ ،ظذنعث بذ سأزع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .حىنكع ،خوجايعننعث قذلغا:
«سةن مذنحة صذل بةدعلعضة ظازات» دئضةن سأزع ،قذلنعث قوبذل قعلعشعغا باغلعقتذر.
بعر نةرسعضة باغلعنعص قالغان سأزدعن يئنعؤئلعش ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .شذثا
خوجايعننعث هةر ظعككع قئتعم دئضةن سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .شذنعث ظىحىن قذلنعث
ظذنعثغا ظعككع معث سوم بئرعشع الزعم بولعدذ .شذثا ظالعمالر(« :ساتتعم ،تاالق
قعلدعم ؤة ظازات قعلدعم ،دئضةنضة ظوخشاش) سأزنع دةسلةص باشلعغان ظادةم ظذ سأزنع
ظعككعنحع قئتعم تةكرارلعسا ،ظذنعث بذ سأزنع ظعككعنحع قئتعم تةكرارلعشع ظذنعث
بعرعنحع قئتعم دئضةن سأزعنع ظةمةلدعن قالدذرعدذ .بذنعثدعن قذلنع صذل بةدعلعضة
ظازات قعلعش ؤة ظايالنع ،ظذنعثغا بةرضةن تويلذقنع قايتذرذص ظئلعش شةرتع بعلةن تاالق
قعلعش مةسعلعلعرع مذستةسنا» دةيدذ.
ظةضةر بعر ظادةم نعكاهعدا بار ظايالع بعلةن ظعككعنحع قئتعم نعكاهنع يئثعلعغان
ؤة ظايالعغا بةرمةكحع بولغان تويلذقنعث معقدارع بعرعنحع قئتعمدعكع نعكاه بعلةن
ظعككعنحع قئتعمدعكع نعكاهتا ظوخشاش بولغان بولسا ،ظذ ظادةمضة ظعككعنحع قئتعمدعكع
نعكاهتا ظايالعغا بئرعشنع ؤةدة قعلغان تويلذقنع بئرعش الزعم ظةمةس .ظةمما ظذ ظادةم
ظعككعنحع قئتعمدعكع نعكاهنع صةقةت ظايالعنعث تويلذقعنع ظارتتذرذش ظىحىنال قعلغان
بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمضة ظعككعنحع نعكاهتا ظايالعغا بئرعشنع ؤةدة قعلغان تويلذقنع
بئرعشع الزعم بولعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر ظايال بعلةن ظذنعث تويلذقعغا معث سوم
بئرعشكة صىتىشىص مةخصعي ظأيلةنضةن ،ظاندعن ظعككعنحع قئتعم ظاشكارا نعكاه قعلعص
بذ نعكاهتا ظذنعثغا ظعككع معث سوم بئرعشكة صىتىشكةن بولسا ،ظذنعثغا ظعككعنحع
قئتعمدعكع نعكاهتا بئرعشكة صىتىشكةن ظعككع معث سومنع بئرعش الزعم بولعدذ.
حىنكع ،ظذ ظادةمنعث ظذ ظايال بعلةن ظعككعنحع قئتعم نعكاه قعلعشع صةقةت ظذنعث
تويلذقعنع ظارتتذرذص بئرعش ظىحىنال بولدع .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!)« :ظذ ظادةمضة بعرعنحع قئتعمدعكع نعكاهتا صىتىشكةن معث سوم تويلذقنع
بئرعشعال الزعم بولعدذ .حىنكع ،ظعككعنحع نعكاه ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .شذثا ظذنعثدعكع
بئرعشكة صىتىشكةن ظعككع معث سوم تويلذقمذ ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ» دةيدذ .ظعمام
ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظعككعنحع قئتعمدعكع نعكاهتا
ضةرحة نعكاهنعث ظأزع ظئتعبارغا ظئلعنمعسعمذ ،لئكعن ظذنعثدعكع بئرعشكة صىتىشكةن
تويلذق ظئتعبارغا ظئلعنعدذ» دةيدذ .ظعككعنحع قئتعمدعكع نعكاهتا صىتىشكةن ظعككع
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معث سوم تويلذقنع بئرعشنعث الزعم بولذشع ،ظةضةر ظذ ظادةم ظأزعنعث ظعككعنحع
قئتعمدعكع نعكاهنع حاقحاق قعلعص قعلغانلعقعغا ضذؤاهحع تذرغذزمعغان بولسا،
ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظعككعنحع قئتعمدعكع نعكاهنع حاقحاق قعلعص
قعلغانلعقعغا ضذؤاهحع تذرغذزغان بولسا ،بذ هالدا هةنةفعي مةزهةصعدعكع بارلعق
ظعمامالرنعث بعردةك كأز قارعشعحة ،ظذ ظادةمضة بعرعنحع نعكاهتا بئرعشكة صىتىشكةن
تويلذقنع بئرعش الزعم بولعدذ .هةنةفعي مةزهةصعدعكع بعر قعسعم ظالعمالر« :ظذ ظادةم
صةقةت ظعككعنحع قئتعمدعكع نعكاهتا بئرعشكة صىتىشكةن تويلذقنع بئرعدذ» دةيدذ.
يةنة بعر قعسعم ظالعمالر بولسا« :ظذنعثغا هةر ظعككع نعكاهتعكع تويلذقنع بئرعش
الزعم بولعدذ» دةيدذ .بذ قاراشالرنعث ظعحعدة ظةث توغرا بولغعنع ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل
(((
تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر.

سودا ـ سئتعقنعث بعر ظادةم بعلةنمذ توغرا بولعدعغانلعقعنعث بايانع
قازعنعث بعر يئتعمنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع يةنة بعر يئتعمغا سئتعص بئرعشع ياكع
ظئلعص بئرعشع توغرعدذر .ظةمما قازعنعث ظذ يئتعمنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ظأزع ظىحىن
سئتعص ظئلعشع توغرا ظةمةس .حىنكع ،ظذنعث قعلغان ظعشلعرع هأكىم هئسابلعنعدذ.
بعر قازعنعث ظأزع ظىحىن ظأزع هأكىم حعقعرعشع توغرا ظةمةس.
يئتعم بالعغا قاراشقا قعلعنغان ؤةسعيةتنع ظورذنالشقا تالالنغان ظادةمنعث قعلغان
سودعسعمذ توغرا بولعدذ .مةسعلةن :يئتعم بالعنعث دادعسعنعث ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا
تالالنغان ظادةم ظأزعنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعدعن بعرةر نةرسعنع ظذ يئتعم باال ظىحىن
ناهةقلعق قعلماي سئتعص بةرضةن ،ياكع ظذ يئتعم بالعنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعدعن بعرةر
نةرسعنع ظأزع ظىحىن ناهةقلعق قعلماي سئتعص ظالغان ؤة بذ سودعدا يئتعم بالعغا
مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةققع بئرعلضةن بولسا ،بذ سودا ـ سئتعق توغرا بولعدذ.
شذنعثدةك دادعنعث قعلغان سودعسعمذ توغرعدذر .مةسعلةن :بعر دادا ظأزعنعث مال
ـ مىلكعدعن كعحعك بالعسع ظىحىن بعرةر نةرسة سئتعص بةرضةن ،ياكع كعحعك بالعنعث
مال ـ مىلكعدعن ظأزع ظىحىن بعرةر نةرسة سئتعص ظالغان بولسا ،بذ توغرا سودا ـ
سئتعق هئسابلعنعدذ .لئكعن ،دادعنعث قعلغان سودا ـ سئتعقلعرعدا بالعغا مةسلعهةت
قعلعؤئلعش هةققع بئرعلمةيدذ .حىنكع ،دادا بالعغا مئهرعبان كئلعدذ( .شذثا دادعنعث
قعلغان سودعسعدا بالعغا ناهةقحعلعق بولذص قالمايدذ).
بعر قعسعم ظالعمالر« :بذ هةقتة بعر دادعنعث ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا تالالنغان
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 9 ،ـ بةت.
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ظادةمنعث هأكمع دادعنعث هأكمع بعلةن ظوخشاش» دةيدذ .لئكعن ،ظالعمالرنعث بعرع
ظأزعنعث صةتعؤاسعدا« :كعحعك ظعككع بالعنعث بعرعنعث مال ـ مىلكعدعن بعر نةرسعنع
يةنة بعرعضة سئتعص بئرعشتة قازعنعث هأكمع ؤةسعيةتلةرنع ظورذنالشقا تالالنغان
ظادةمنعث هأكمع بعلةن ظوخشاش .ظةمما دادعنعث هأكمع بذنعثغا ظوخشعمايدذ»
دئضةن< .شةرهذتتةهاؤعي> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع مذنداق دئدع« :ؤةسعيةتلةرنع
ظورذنالشقا تالالنغان ظادةمنعث ظعككع يئتعم بالعنعث بعرعنعث مال ـ مىلكعدعن بعر
نةرسعنع يةنة بعرعضة سئتعص بئرعشع توغرا ظةمةس .ظةمما دادا ظةضةر بالعسعنع بةك
ظالدعمايدعغان بولسا ،ظذنعث ظأزعنعث مال ـ مىلكعدعن كعحعك بالعسع ظىحىن بعرةر
نةرسة سئتعص بئرعشع ،ياكع كعحعك بالعنعث مال ـ مىلكعدعن ظأزع ظىحىن بعرةر نةرسة
سئتعص ظئلعشع توغرعدذر .سةن بذنع ظذبدان حىشةنسةث ،بعر دادعنعث ؤةسعيةتلعرعنع
ظورذنالشقا تالالنغان ظادةمنعث هأكمعنعث دادعنعث هأكمعضة ظوخشعمايدعغانلعقعنع
(((
بعلعؤاالاليسةن».

سودا ـ سئتعقنعث تىرلعرعنعث بايانع
سودا ـ سئتعق مذنداق نةححة تىرلىك بولعدذ:
● مةسعلةن :ضىرىحنع بذغدايغا ساتقانغا ظوخشاش بعر نةرسعنع يةنة بعر نةرسعضة
سئتعش .بذ <نةرسعنع يةنة بعر نةرسعضة ظالماشتذرذش> دةص ظاتعلعدذ .بذ سودا ـ
سئتعقتا هةر بعر نةرسة هةم سئتعلعدعغان نةرسة ،هةم صذل هئسابلعنعدذ.
● نةرسة ـ كئرةكلةرنع صذلغا سئتعش .بذ <سودا ـ سئتعق قعلعش> دةص ظاتعلعدذ.
بذ كعشعلةر ظارعسعدا ظةث ظومذمالشقان سودا ـ سئتعقتذر.
● بعر دألةتنعث صذلعنع يةنة بعر دألةتنعث صذلعغا سئتعش ،ياكع كأمىشنع ظالتذنغا
سئتعش .بذ <صذلنع صذلغا ظالماشتذرذش> دةص ظاتعلعدذ.
● مةسعلةن :بذغداينع خاماننع ظالغاندعن كئيعن بئرعشكة صىتىشىص ظةتعياز
ؤاقتعدا بذغداي ساتقانغا ظوخشاش ،ساتقان ؤاقتعدا يوق نةرسعنع نةق صذلغا سئتعش.
بذ <نئسعنع نةققة سئتعش سودعسع> دةص ظاتعلعدذ.
● سودعلعشعص قعلعنغان سودا ـ سئتعق .بذنعثدعن بعر نةرسعنع ظذنع سئتعص
ظالغذحع بعلةن سودعدا كئلعشكةن صذلغا سئتعش ،كأزدة تذتذلعدذ.
● صايدا ظئلعص سئتعش .بذنعثدعن مةن بذنع مذنحة صذلغا ظالدعم مذنحة صذل صايدا
((( <ظةددذررذلمذختار> 4 ،ـ توم 18 ،ـ بةت.
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بةرسةث ساتعمةن ،دةص قعلعشقان سودا ـ سئتعق كأزدة تذتذلعدذ.
● ظعز صذلعغا سئتعش .بذنعثدعن بعر نةرسعنع ظالغان صذلعغا سئتعش ،كأزدة
تذتذلعدذ.
● زعيعنعغا سئتعش.
مانا بذ سودا ـ سئتعقنعث تىرلعرعدذر .بعر قعسعم ظالعمالر« :سودا ـ سئتعقنعث
(((
تىرلعرع يعضعرمة ياكع ظذنعثدعن كأصتذر» دةيدذ.
اهلل تاظاال خالعسا بعز سودا ـ سئتعقنعث مةزكذر تىرلعرعنع ظايرعم ـ ظايرعم ؤة
تةصسعلعي بايان قعلعمعز.

بعر نةرسعنع نئسعغا سئتعشنعث بايانع
بعر نةرسعنع نةق صذلغا سئتعش توغرعدذر .شذنعثدةك ظذنع ظةضةر صذلنع
تاصشذرذدعغان ؤاقعت ظئنعق بولسا ،نئسعضة سئتعشمذ توغرعدذر .حىنكع ،اهلل تاظاال
سودا ـ سئتعق قعلعشنع مذتلةق هاالل قعلعص مذنداق دئدع» :اهلل سودا  -سئتعقنع
(((
هاالل قعلدع«.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالممذ صذلعنع كئيعن بئرعشكة صىتىشىص بعر نةرسة سئتعص
ظالغان .بذ هةقتة ظاظعشة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ« :صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم بعر يةهذدعيدعن صذلعنع مةلذم بعر ؤاقعتتعن كئيعن بئرعشكة صىتىشىص
(((
ظاشلعق ظئلعص ظذ يةهذدعينعث يئنعدا ظأزعنعث ساؤذتعنع ضأرىضة قويذص قويغان».
بعر نةرسعنع نئسعغا ظةمةس نةق صذلغا سئتعش سودا ـ سئتعقنعث ظةسلع
ماهعيعتعدذر .ظةسلعدة سئتعص ظالغان نةرسعنعث صذلعنع شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة بئرعش
سودا ـ سئتعقنعث تةلةصعدذر .صذلعنع بعر مذددةتتعن كئيعن بئرعشكة صىتىشىص قعلعشقان
سودا ـ سئتعق مةلذم شةرتنع شةرت قعلمعغان ظةهؤالدا توغرا بولمايدذ .صذلعنع بعر
مذددةتتعن كئيعن بئرعشكة صىتىشىص قعلعشقان سودا ـ سئتعقنعث توغرا بولذشع ظىحىن
كئرةك بولعدعغان شةرت ،صذلنع تاصشذرذشقا صىتىشكةن ؤاقعت هةر ظعككع تةرةصكة ظئنعق
بولذش الزعم .ظةضةر ظذنداق بولمعسا ،ظعككع تةرةصنعث ظارعسعدا تاالش ـ تارتعشعش يىز
بئرعص قالعدذ .اهلل تاظاال باشقعالرنعث ظىستعدة قةرز بولذص قالغان صذلنع ظالعدعغانغا
((( «ظةلكعفاية ظةاللهعداية» 5 ،ـ توم 455 ،ـ بةت.
((( سىرة بةقةر  275ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
((( بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
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مةلذم مذددةت توختعتعشقا بذيرذص مذنداق دئدع» :ظع مأمعنلة! مذددةت بةلضعلةص ظأز
ظارا قةرز بئرعشسةثالر ،ظذنع (هأججةت قعلعص) يئزعص قويذثالر(((«
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعضة« :مةن بذنع ساثا نئسعضة ساتتعم» دةص صذلنع
قاحان تاصشذرذص ظالعدعغانلعقعغا ظئنعق مذددةت توختاتماستعن نةرسعسعنع ساتقان
بولسا ،ظذ كعشعنعث ظذ نةرسعنعث صذلعنع بعر ظاي ظأتكةندعن كئيعن بئرعشع كئرةك.
حىنكع ،خذددع نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعدا قعلعشقا بذيرذلغانغا ظوخشاش نئسع
نةرسعنع بعر ظايدعن ظأتكةن بعر مذددةت ظعحعدة تاصشذرذص بئرعش شةرعظةتتة تونذلذص
كةلضةن بعر ظعشتذر .قةسةم قعلغان ؤاقعتتعمذ شذنداق قعلعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم:
«مةن ظذنعث قةرزعنع بعر مذددةت ظأتكةندعن كئيعن بئرعؤئتعمةن» دةص قةسةم قعلغان
بولسا ،ظذنعث بذ قةرزنع بعر ظايدعن كئيعن بئرعؤئتعشع الزعم بولعدذ .حىنكع ،بعر ظايغا
يةتمعضةن بعر مذددةت يئقعن بعر ؤاقعت هئسابلعنعدذ .بعر ظاي ؤة بعر ظايدعن ظأتىص
كةتكةن بعر مذددةت ظذزذن ؤاقعت هئسابلعنعدذ .شذنعث ظىحىن بعر ظادةم بعر كعشعضة:
مةن سئنع ظذزذن ؤاقعتتعن تارتعص كأرمعدعم ،دئمةكحع بولسا ظذنعثغا« :مةن سئنع
بعرةر ظاي بولدع كأرمعدعم» دةيدذ.
صذلع نئسع بولغان سودا ـ سئتعقنعث توغرا بولذشع ظىحىن صذلنع تاصشذرذشقا صىتىشكةن
ؤاقعتنع ساتقذحع ؤة سئتعص ظالغذحع هةر ظعككع ظادةمنعث ظئنعق بعلعشع شةرت .شذثا
صذلنع تاصشذرذشقا صىتىشكةن ؤاقعتنع هةر ظعككع تةرةص ظئنعق بعلمعسة ،صذلنع بعر
مذددةتتعن كئيعن بئرعشكة صىتىشىص قعلعشقان بذ سودا ـ سئتعق توغرا بولمايدذ.
مةسعلةن :نذرذز بايرعمعنعث ،ياكع قذربان هئيت بايرعمعنعث قاحان بولعدعغانلعقعنع
ظئنعق بعلمةيدعغان ظعككع ظادةم نةرسعنعث صذلعنع نذرذز بايرعمعدا ،ياكع قذربان هئيت
بايرعمعدا بئرعشكة صىتىشىص سودا ـ سئتعق قعلعشقان بولسا ،بذ توغرا بولمعغان سودا ـ
سئتعق هئسابلعنعدذ .اهلل تاظاال خالعسا بعز بذ هةقتة ظالدعمعزدا توختعلعص ظأتعمعز.
ظةضةر مال ظعضعسع« :بعز سودعنع صذلعنع بعر مذددةتتعن كئيعن ظةمةس نةق
بئرعشكة صىتىشىص قعلعشقان» دةص ؤة سئتعص ظالغذحع« :بعز سودعنع صذلعنع بعر
مذددةتتعن كئيعن بئرعشكة صىتىشىص قعلعشقان» دةص ساتقذحع بعلةن ظالغذحع ظعختعالص
قعلعشعص قالغان بولسا ،بذ هالدا ساتقذحعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،سودا
ـ سئتعقنعث نةق بولذشع ظةسلع قاظعدعدذر .ظةمما نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعدا سودا
ـ سئتعقنعث نئسع بولذشع ظةسلعدذر .بعز اهلل تاظاال خالعسا بذ هةقتة نئسعنع نةققة
سئتعش سودعسعدا توختعلعص ظأتعمعز.
ظةضةر مال ظعضعسع« :بعز مذددةتنع بعر ظاي توختاتقان» دةص ؤة سئتعص ظالغذحع:
((( سىرة بةقةر  282ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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«بعز مذددةتنع ظعككع ظاي توختاتقان» دةص ساتقذحع بعلةن سئتعص ظالغذحع توختاتقان
مذددةتنعث معقدارعنعث قانحعلعك ظعكةنلعكع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالغان
بولسا ،بذ هالدا توختاتقان مذددةت بعر ظاي ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلغان مال ظعضعسعنعث
سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ظذ ،مذددةتنعث ظعككع ظاي بولذشعنع ظعنكار قعلعدذ.
ظةضةر نةرسعنع سئتعص ظالغذحعنعث قولعدا مذددةتنعث ظعككع ظاي توختعتعلغانلعقعغا
صاكعت بولسا ،بذ حاغدا ظذنعث صاكعتع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،صاكعت ظذ يةردة
كأرىلعؤاتقان هالةتنعث ظةكسعنع ظعسصاتاليدذ .صاكعتنعث رولعنعث بعر ظعشنع ظعسصاتالش
ظعكةنلعكع هةممعضة مةلذم.
ظةضةر ساتقذحع :صذلنع تاصشذرذشقا صىتىشكةن مذددةت ظأتىص كةتتع ،دةص دةؤا
قعلعص بذنعثغا صاكعت كأرسةتكةن ؤة سئتعص ظالغذحع :مذددةت تئخع ظأتىص كةتمعدع،
دئضةن ؤة بذنعثغا صاكعت كأرسةتكةن بولسا ،سئتعص ظالغذحعنعث سأزع ؤة كأرسةتكةن
صاكعتع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،ساتقذحع بعلةن ظالغذحع سودا ـ سئتعقنع صذلنع
مةلذم بعر مذددةتتعن كئيعن بئرعشكة صىتىشىص قعلعشقان بولغاحقا ،مذددةتنعث تئخع
ظأتىص كةتمعضةنلعكع ظةسلع ظعشتذر .شذثا سئتعص ظالغذحعنعث مذددةت تئخع ظأتىص
كةتمعدع ،دئضةن سأزع ظئتعبار ظئلعنعدذ .ساتقذحعنعث صاكعتع قوبذل قعلعنماي سئتعص
ظالغذحعنعث صاكعتعنعث قوبذل قعلعنعشع ،سئتعص ظالغذحعنعث صاكعتع مذددةتنعث
ؤاقتعنعث بارلعقعنع ظعنكار قعلغذحع ظةمةس ظعسصاتلعغذحع بولغانلعقع ظىحىندذر.
صذلنع تاصشذرذشقا توختعتعلغان مذددةت سئتعص ظالغذحعنعث ظألىص كئتعشع بعلةن
بعكار بولذص كئتعدذ .حىنكع مذددةت توختعتعشتعن صايدعلعنعدعغان تةرةص سئتعص
ظالغذحع ظعدع .ظةضةر ظألىص كةتكةن كعشع ساتقذحع بولسا ،ظذنعث ظألىص كئتعشع
بعلةن مذددةت بعكار بولذص كةتمةيدذ.
سودا ـ سئتعقنع قعلعص بولغاندعن كئيعن ظذنعث صذلعنع ظئلعشنع مةلذم بعر
مذددةتكعحة كئحعكتىرىش هةنةفعي مةزهةصعنعث ظالعملعرعنعث بعردةك قارعشعحة
توغرعدذر .لئكعن ،مال ظعضعسع ظةضةر صذلنع ظئلعشنع (ظورما ؤاقتعغعحة ،ياكع خامان
ؤاقتعغعحة دئضةنضة ظوخشاش) ظازراق نامةلذم بعر مذددةتكعحة كئحعكتىرسة ،بذ سودا
ـ سئتعقنعث توغرا بولذش ،بولماسلعقعدا هةنةفعي مةزهةصعنعث ظالعملعرع ظعختعالص
قعلعشعص قالدع .مةسعلةن :بعر ظادةم سودا ـ سئتعقنع نورمال قعلغان ؤة سودا ـ سئتعقنع
قعلعص بولغاندعن كئيعن صذلنع ظورما ؤاقتعدا ،ياكع خامان ؤاقتعدا بئرعث ،دئضةنضة
ظوخشاش صذلنع ظئلعشنع ظازراق نامةلذم مذددةتكعحة كئحعكتىرضةن بولسا ،بذ سودا ـ
سئتعق ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث قارعشعدا توغرا
ظةمةستذر .ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشعحة :بذ توغرا سودا ـ سئتعق هئسابلعنعدذ
ؤة صذلنع شذ ؤاقعتقعحة كئحعكتىرىشكة بولعدذ .حىنكع ،سودا ـ سئتعق نورمال
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بولذص بولغاندعن كئيعن ظذنعث صذلعنع ظئلعشنع كئحعكتىرىش ياخشعلعق قعلغانلعق
هئسابلعنعدذ .شذثا صذلنع ظئلعش ظازراق نامةلذم ؤاقعتقعحة كئحعكتىرىلسعمذ بولعدذ.
هةنةفعي مةزهةصعنعث ظالعملعرع ظعككعنحع بعر رعؤايةتتة مذنداق دةيدذ« :ظعمام
ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) دعن سودا ـ سئتعق توغرا بعر شةكعلدة
تامامالنغاندعن كئيعن ظذ سودا ـ سئتعقتا شةرعظةتكة ظذيغذن بولمعغان بعر شةرت قويذلسا،
بذ شةرت ظذ سودا ـ سئتعقنعث ظةسلعضة تةسعر كأرسعتةمدذ ياكع كأرسةتمةمدذ؟ دةص
سورالغاندا ،ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) :بةرضةن بعر
جاؤابعدا تةسعر كأرسعتعدذ ،دئضةن .يةنة بعر جاؤابعدا بولسا ،تةسعر كأرسةتمةيدذ،
دئضةن .ظعككعنحعسع بذ هةقتعكع توغرا دةص قارالغان جاؤابتذر».
<جامعظذل صذسذلعين> دئضةن كعتابتا مذنداق بايان قعلعندع« :بعر ظادةم بعر
يةرنع ظعجارعضة ظالغان ؤة ظعجارعنعث صذلعنع ظورما ؤاقتعغعحة ،ياكع خامان ؤاقتعغعحة
كئحعكتىرىص بئرعشنع شةرت قعلغان بولسا ،بذ توغرا بولمعغان ظعجارة هئسابلعنعدذ.
ظةضةر ظعجارة صذلنع ظورما ؤاقتعغعحة ،ياكع خامان ؤاقتعغعحة كئحعكتىرىص بئرعشنع
يةرنع ظعجارعضة ظالغاندا ظةمةس يةرنع ظعجارعضة ظئلعص بولغاندعن كئيعن شةرت قعلغان
بولسا ،بذ توغرا بولغان ظعجارة هئسابلعنعدذ .بذ خذددع سودا تاماملعنعص بولغاندعن
كئيعن صذلعنع بعرةر مذددةت كئحعكتىرىص بئرعشكة صىتىشكةن سودا ـ سئتعققا ظوخشاش.
حىنكع ،هةنةفعي مةزهةصعنعث ظعماملعرعدعن بايان قعلعنغان رعؤايةتتة كئلعشعحة :بعر
ظادةم نةرسعسعنع نورمال بعر سودا ـ سئتعق بعلةن ساتقان ،ظاندعن ظذنعث صذلعنع
ظئلعشنع ظورما ؤاقتعغعحة ،ياكع خامان ؤاقتعغعحة كئحعكتىرضةن بولسا ،بذ سودا ـ
سئتعق توغرا بولعدذ .ظذنداق بولغان ظعكةن كئحعكتىرىشمذ توغرعدذر ،دئضةن».
يذقعرعدا بايان قعلعنغانالردعن شذ مةلذم بولعدذكع ،سئتعلغان نةرسعنعث صذلعنع
ظئلعشقا توختعتعلغان مذددةت <مةلذم مذددةت> ؤة <نامةلذم مذددةت> دةص ظعككع
تىرلىك بولعدذ .نامةلذم مذددةت بولسا ،ظورما ظورغان ؤاقتعغعحة دئضةنضة ظوخشاش
<ظازراق نامةلذم مذددةت> ،شامال حعققان ؤاقتعغعحة ،ياكع يامغذر ياغقان ؤاقتعغعحة
دئضةنضة ظوخشاش <نامةلذم مذددةت> دةص ظعككع تىرلىك بولعدذ( .بذغدايغا ضىرىح
سئتعؤالغانغا ظوخشاش) بعر نةرسعنع يةنة بعر نةرسعضة سئتعؤالغانغا ،صذلنعث ظورنعدا
بةرمةكحع بولغان نةرسعنع مةلذم مذددةتكعحة بولسعمذ كئحعكتىرىش توغرا ظةمةس.
ظةضةر بعر نةرسعنع يةنة بعر نةرسعضة ساتقان سودا ـ سئتعقتا صذلنعث ظورنعدا بئرعلمةكحع
بولغان نةرسعنع مةلذم بعر مذددةتكعحة بولسعمذ كئحعكتىرىش ظذ سودا ـ سئتعقنعث
توغرا بولذشعنع بذزعدذ .ظةضةر بعر نةرسة يةنة بعر نةرسعضة ظةمةس صذلغا سئتعلغان
ؤة ظذ صذلنع تاصشذرذص بئرعش نامةلذم بعر مذددةتكعحة كئحعكتىرىلضةن بولسا ،بعز
يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنعمعزدةك ظذ سودا ـ سئتعق توغرا بولمايدذ .لئكعن ،صذلنع
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بئرعشنع كئحعكتىرضةن مذددةت ظاز نامةلذم مذددةت بولغان ؤة نةرسعنع سئتعص ظالغان
ظادةم ظذ مذددةت يئتعص كئلعشتعن بذرذن صذلنع بعر مذددةتتعن كئيعن بئرعش ظعشعنع
ظةمةلدعن قالدذرغان بولسا ،بذ سودا ـ سئتعق توغرا بولغان بولعدذ .ظةضةر نةرسعنع
سئتعص ظالغان ظادةم صذلنع بعر مذددةتتعن كئيعن بئرعش ظعشعنع مةزكذر مذددةت ظأتىص
كئتعص بولغاندعن كئيعن ظةمةلدعن قالدذرغان بولسا ،بذ هالدا ظذ سودا ـ سئتعق توغرا
بولمايدذ .ظةضةر صذلنع بئرعشكة توختام تىزضةن مذددةت صذلنع شامال حعققاندا ،ياكع
يامغذر ياغقاندا بئرعمةن ،دئضةنضة ظوخشاش نامةلذم مذددةت بولغان لئكعن ،نةرسعنع
سئتعص ظالغان ظادةم مال ظعضعسع بعلةن سودا بولغان يةردعن ظايرعلعص كئتعشتعن
بذرذن صذلنع بعر مذددةتتعن كئيعن بئرعش ظعشعنع ظةمةلدعن قالدذرغان بولسا ،بذ سودا
(((
ـ سئتعق توغرا بولغان بولعدذ.

صذل ؤة سئتعلعدعغان نةرسعلةر
سودا ـ سئتعقتا صذل ؤة صذل هئسابلعنعدعغان نةرسعلةر بعلةن سئتعلعدعغان
نةرسعلةرنعث ظارعسعنع ظايرعش الزعم.
مةيلع نةق بولسذن ،مةيلع نئسع بولسذن ،سئتعلغان نةرسعنعث بةدعلعضة
بئرعلعدعغان نةرسة صذل هئسابلعنعدذ.
سئتعلعدعغان نةرسة ،صذلنعث بةدعلعضة تاصشذرذلعدعغان نةرسعدذر.
سودا ـ سئتعقنعث توغرا بولذشع ظىحىن ،سودا ـ سئتعقتا سئتعلغان نةرسعنعث
بةدعلعضة بئرعلعدعغان صذلنعث ظون ،ياكع بةش دئضةنضة ظوخشاش معقدارع ؤة خوتةندة
سوقذلغان صذل ،ياكع قةشقةردة سوقذلغان صذل دئضةنضة ظوخشاش سىصىتع ظئنعق بولغان
بولذشع الزعم (((.حىنكع ،سودا ـ سئتعق مذظامعلعسعنع قعلعش بعلةنال صذلنع تاصشذرذش
الزعم بولعدذ .ظةضةر صذلنعث معقدارع ؤة سىصىتع ظارعلعقتا تاالش ـ تارتعش حعقعدعغان
دةرعجعدة نامةلذم بولسا ،ظذ صذلنع تاصشذرذش بعلةن ظذ سودا ـ سئتعقنع قعلغاندا
تاصشذرذش الزعم بولعدعغان صذل تاصشذرذلمعغان بولعدذ.
مال ـ مىلىك مذنداق ظىح تىرلىك بولعدذ:
 1ـ ظالتذن ـ كىمىشكة ظوخشاش صةقةت صذلالر .بذالر ظأزعضة نعسبعتةنمذ صذل ؤة
باشقا نةرسعلةرضة نعسبعتةنمذ صذل هئسابلعنعدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 23 ،ـ بةت.
((( بذ بذرذنقع زاماندعكع سوقذلغان صذلالرغا قارعتعلغان سأزدذر .حىنكع ،ظذ زامانالردا صذلالر ظالتذن ياكع كأمىشتعن سوقذلعدعغان
بولغاحقا صذلالرنعث ظعحعدة ياخشع سوقذلغان صذلالر ؤة ناحار سوقذلغان صذلالرمذ بار ظعدع .ت.
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 2ـ كعيعم ـ كئحةككة ظوخشاش صةقةت سئتعلعدعغان نةرسعلةر .بذالر ظأزعضة
نعسبعتةنمذ صذل ؤة باشقا نةرسعلةرضة نعسبعتةنمذ صذل هئسابالنمايدذ.
 3ـ بذغداي ـ قذناققا ظوخشاش كةمحعلعنعدعغان ،قذرذق ظىزىم ؤة خورمعغا ظوخشاش
تارازعدا تارتعلعنعدعغان ؤة تذخذمغا ظوخشاش حوث ـ كعحعكلعكع ظوخشاش بولغان
نةرسعلةر .بذالر بعر تةرةصتعن سئتعلعدعغان نةرسعلةر هئسابالنسا ،يةنة بعر تةرةصتعن
صذل هئسابلعنعدذ.
مةن بذنع ظالتذنغا سئتعص ظالدعم ،ياكع كىمىش صذلالرغا سئتعص ظالدعم دئيعش،
صذلنعث معقدارعنع ؤة ظذنعث سىصىتعنع بايان قعلمعغانلعق هئسابلعنعدذ .مةن بذنع
خوتةندة ،ياكع قةشقةردة سوقذلغان ظون ،ياكع بةش تعلالغا سئتعص ظالدعم ،دئيعش
صذلنعث معقدارعنع ؤة ظذنعث سىصىتعنع بايان قعلغانلعق هئسابلعنعدذ.
صةقةت صذل هئسابلعنعدعغان نةرسة ظالتذندعن سوقذلغان تعلال ؤة كىمىشتعن سوقذلغان
دةرهةملةرضة ظوخشاش صةقةت صذل ظىحىن يارعتعلغان نةرسعلةردذر .بعر تةرةصتعن
سئتعلعدعغان نةرسعلةر هئسابالنسا ،يةنة بعر تةرةصتعن صذل هئسابلعنعدعغان نةرسعلةر
بولسا ،بذغداي ـ قذناققا ظوخشاش كةمحعلعنعدعغان ،قذرذق ظىزىم ؤة خورمعغا ظوخشاش
تارازعدا تارتعلعنعدعغان ؤة تذخذمغا ظوخشاش حوث ـ كعحعكلعكع ظوخشاش بولغان
نةرسعلةردذر .بذ نةرسعلةر ظةضةر ظذالردعن صايدعالنغعلع بولعدعغان نةرسعلةر ظعكةنلعكع
دعققةتكة ظئلعنسا ،سئتعلعدعغان نةرسة ـ كئرةكلةر هئسابلعنعدذ .ظذ نةرسعلةر ظةضةر
ظذالرنعثمذ تعلال ؤة دةرهةملةرضة ظوخشاش ظوخشعشع بار نةرسعلةر ظعكةنلعكع دعققةتكة
ظئلعنسا ،تعلال ؤة دةرهةملةرضة ظوخشاش صذل هئسابلعنعدذ .ظةضةر سودعدا بذغداي
ـ قذناققا ظوخشاش كةمحعلعنعدعغان ،قذرذق ظىزىم ؤة خورمعغا ظوخشاش تارازعدا
تارتعلعنعدعغان ؤة تذخذمغا ظوخشاش حوث ـ كعحعكلعكع ظوخشاش بولغان نةرسعلةرنعث
قارشعسعغا صذل قويذلسا ،ظذ نةرسعلةر سئتعلعدعغان نةرسعلةر هئسابلعنعدذ .ظةضةر
سودعدا ظذ نةرسعلةرنعث قارشعسعغا صذل ظةمةس باشقا نةرسعلةر قويذلغان ؤة ماؤذ
بذغداي ،ياكع ماؤذ خورما دئضةنضة ظوخشاش ظذ نةرسعلةر مذظةييةنلةشتىرىلضةن
بولسا ،بعر ـ بعرعنعث قارشعسعغا قويذلغان ظعككع نةرسعنعث هةر بعرع هةم صذل ؤة
هةم سئتعلعدعغان نةرسة هئسابلعنعدذ .حىنكع ،سودا ـ سئتعقتا ظعككع نةرسعنعث بعرع
صذل ،يةنة بعرع سئتعلماقحع بولغان نةرسة بولذشع الزعم .مةزكذر ظعككع نةرسعنعث
بعرعنع صذل ،يةنة بعرعنع صذل ظةمةس سئتعلماقحع بولغان نةرسة قعلعص بئكعتعشنعث
توغرعلعقعنع كأرسعتعص بئرعدعغان هئحقانداق سةؤةب يوق .شذثا ظذ ظعككع نةرسعنعث
هةر بعرع هةم صذل ؤة هةم سئتعلماقحع بولغان نةرسة بولذص هئسابلعنعدذ.
مةسعلةن :مةن ماؤذ قوينع مذنحة كعلو ماؤذ بذغدايغا سئتعص ظالدعم ،دئضةنضة
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ظوخشاش ظةمةس ،مةن ماؤذ قوينع مذنحة كعلو مذنداق ـ مذنداق سىصىتلعك بذغدايغا
سئتعص ظالدعم ،دئضةنضة ظوخشاش ،كةمحعلعنعدعغان ؤة تارازعدا تارتعلعنعدعغان مةزكذر
نةرسعلةرنعث ظأزلعرع مذظةييةنلةشتىرىلمةستعن صةقةتال مذنداق ـ مذنداق دةص سىصىتع
بايان قعلعنغان بولسا ،بذ هالدا ظذ نةرسعلةر صذل هئسابلعنعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم مةسعلةن :مةن بذغداينع ،ياكع خورمعنع بذ قويغا سئتعص ظالدعم،
دئضةن بولسا ،بذ هالدا مةزكذر نةرسعلةر سئتعلعدعغان نةرسعلةر هئسابلعنعدذ .بذنداق
سودا ـ سئتعق قعلعش بولسا نئسعنع نةققة سئتعش سودعسع هئسابلعنعدذ .شذثا مةزكذر
(((
سودا ـ سئتعقتا نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعنعث شةرتلعرع تئصعلعش الزعم.
مانا بذ ،ظعسالم قانذنعنعث قارعشعدا صذلدعن باشقا بذغداي ـ قذناققا ظوخشاش
نةرسعلةرنعثمذ صذلغا ظوخشاش ظئتعبارغا ظعضة ظعكةنلعكعنع ظعصادعلةص بئرعدذ.
شذثا ظعسالم شةرعظةتعدعكع سودا ـ سئتعقالرنعث تىرلعرع بعز يذقعرعدا بايان قعلعص
ظأتكىنعمعزدةك بعر نةححة خعل بولعدذ.

صذلالرنعث كاساد ياكع بازاردا يوق بولذص كةتكةن ياكع نةقعنعث ظأسىص
كةتكةن ،ياكع حىشىص كةتكةن ؤاقتعدعكع هأكىملعرعنعث بايانع

<ظةددذرلمذختار> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع مذنداق دئدع« :ناهايعتع كأص
كأرىلعدعغان بعر ظعش بولذص ظذ ظعش بولسا ،مةيلع ظالتذندعن سوقذلغان تعلال
بولسذن ،ياكع كىمىشتعن سوقذلغان دةرهةم بولسذن ،كعشعلةر بازاردا ظوبدان ظئقعؤاتقان
قوللعرعدعكع صذلغا بعر نةرسة سئتعص ظئلعص بولغاندعن كئيعن ؤة ظذ نةرسعنعث صذلعنع
ظذنعث ظعضعسعضة تاصشذرذص بئرعشتعن بذرذن ظذ صذلالرنعث يئثعسعنعث حعقعشع بعلةن ظذ
صذلالرنعث كاساد بولذص قئلعش ظةهؤالعدذر .بذ هالدا ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحع ظذنعث
ظعضعسعضة ،كاساد بولذص قالغان صذلغا ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كىندة قانحعلعك
ظالتذن كئلعدعغان بولسا شذنحعلعك ظالتذن بئرعدذ .ظالتذندعن باشقا نةرسة بئرعشكة
بولمايدذ».
بذنعثغا ظالعم ظعبنع ظابعدعن ظعالؤة قعلعص مذنداق دئدع« :شذنع ظئنعق
بعلعؤئلعش كئرةككع ،ظةضةر بعر ظادةم باشقا معتالالر كأص ظارعالشتذرذلذص سوقذلغان
تعلالغا ،ياكع دةرهةمضة بعر نةرسة سئتعص ظالغان ؤة تعلالنع ،ياكع دةرهةمنع ظذ
نةرسعنعث ظعضعسعضة تاصشذرذص بئرعشتعن بذرذن ظذ صذلالر بازاردا ظأتمةس بولذص قالغان
((( «شةرهذلكعفاية ظةلظعناية ظةاللهعداية> 5 ،ـ توم 467 ،ـ بةت.
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بولسا ،سودا ـ سئتعق ظةمةلدعن قالعدذ .صذلنعث خةلق ظعحعدعن يوق بولذص كئتعشعنعث
هأكمعمذ ظذنعث بازاردا ظأتمةس بولذص قئلعشعنعث هأكمعضة ظوخشاش .بذ هالدا ظةضةر
ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذنع تئخع ظعشلعتعص بولمعغان بولسا ،ظذ نةرسعنع
ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظعشلعتعص بولغان بولسا،
ظذ نةرسعنعث ظوخشعشعنع قايتذرذص بئرعدذ ،ياكع بازاردعكع نةرقع بويعحة هئسابالص
ظالتذن بئرعدذ .ظةضةر ظذ نةرسة تئخع ظذنع سئتعص ظالغذحعنعث قولعغا تاصشذرذلمعغان
بولسا ،ظذ سودا ـ سئتعققا هئحقانداق ظئتعبار بئرعلمةيدذ .يةنع ظذ سودا ـ سئتعق
هئحقانداق كىحضة ظعضة ظةمةس .بذالر ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف ؤة ظعمام مذهةممةدلةر (اهلل
تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا :صذلنعث ظأتمةس بولذص قئلعشع
بعلةن سودا ـ سئتعق ظةمةلدعن قالمايدذ .حىنكع ،سودا ـ سئتعقنع قعلعص بولغاندعن
كئيعن ؤة صذلنع تاصشذرذص بئرعشتعن بذرذن صذلنعث ظأتمةس بولذص قئلعشع صذلنع مال
ظعضعسعضة تاصشذرذش ظعشعنع قعيعنالشتذرذص قويعدذ .ظةمما بذ ،سودا ـ سئتعقنعث
بذزذلذص كئتعشعضة سةؤةب بواللمايدذ .حىنكع ،ظذ صذلنعث كئيعن يةنة ظأتىص قئلعش
ظئهتعمالع بار .بذ هالدا ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث
كأز قارعشع بويعحة :سئتعص ظالغذحعنعث نةرسعنعث ظعضعسعضة كاساد بولذص قالغان
صذلغا ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كىندة قانحعلعك ظالتذن كئلعدعغان بولسا ،شذنحعلعك
ظالتذن بئرعشع الزعم .ظةمما ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
بولسا« :كاساد بولذص قالغان صذلغا ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كىندة ظةمةس كاساد
بولذص قالغان كىندة قانحعلعك ظالتذن كئلعدعغان بولسا ،شذنحعلعك ظالتذن بئرعشع
الزعمدذر .حىنكع ،ظذ كىن كعشعلةر ظذ صذل بعلةن مذظامعلة قعلعشقان ظةث ظاخعرقع
كىندذر» دةيدذ .كعشعلةرضة ظاسانحعلعق توغدذرذص بئرعش ظىحىن بذ هةقتة صةتعؤا
(((
ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشع بويعحة بئرعلعدذ.
بعرةر صذلنعث كاساد ،ياكع ظأتمةس بولذص قئلعشعدعن دألةتنعث هةممة يئرعدة
كعشعلةرنعث ظذ صذلنع ظعشلةتمةيدعغان بولذص قئلعشع كأزدة تذتذلعدذ .ظةضةر دألةتنعث
بعر قعسعم يةرلعرعدة كعشعلةر ظذ صذلنع ظعشلةتسة ،ظذ صذل بعلةن سودا ـ سئتعق قعلعش
ظةمةلدعن قالمعغان بولعدذ .لئكعن ظذ صذل ،ظةضةر ظذ صذل بعلةن سودا ـ سئتعق قعلغان
ظادةم ياشعغان يةردة ظأتمةيدعغان بولذص قالغان بولسا ،بذ سودا ـ سئتعقتا كأرىلضةن بعر
ظةيعب هئسابلعنعدذ .شذثا نةرسعسعنع ساتقان ظادةم خالعسا ظذ صولنع ظالعدذ ،خالعسا
((( بذنعثغا بعر دألةتتة ظعشلعتعدعغان ظعككع خعل صذلنع قعياس قعلعشقعمذ بولعدذ .مةسعلةن :بعر دألةتتة ظذ دألةتنعث ظأزعنعث صذلع
بعلةن دولالر قوللعنعدعغان بولسا ،بعر ظادةم بعر كعشعدعن دولالرغا بعر نةرسة سئتعص ظالغان ؤة دولالرنع ظذنعثغا بئرعص بولغعحة دولالر
ظذ يةردة ظأتمةس بولذص قالغان ،ياكع دولالر بازاردا يوق بولذص كةتكةن بولسا ،بذ مةسعلعنعث هأكمعمذ يذقعرعدا بايان قعلعنغان بويعحة
بولعدذ .ت.
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ظذ نةرسعنعث صذلعغا هئسابالص باشقا نةرسة ظالعدذ.
صذلنعث خةلق ظعحعدعن يوق بولذص كئتعشعدعن ،ضةرحة صذل بانكعحعالرنعث قوللعرعدا
ؤة كعشعلةرنعث ظأيلعرعدة بولسعمذ ،بازارالردا يوق بولذص كئتعشع كأزدة تذتذلعدذ.
كأصعنحة فعقهع كعتابلعرعدا بايان قعلعنغعنعدةك صذلنعث خةلق ظعحعدعن يوق بولذص
كئتعشعنعث هأكمع صذلنعث ظأتمةس بولذص قئلعشعنعث هأكمع بعلةن ظوخشاشتذر .ظةضةر
بعر ظادةم صذلغا بعر نةرسة سئتعص ظالغاندعن كئيعن ظذ صذل كعشعلةرنعث قوللعرعدا
يوق بولذص كةتسة ،ظذ صذل يوق بولذص كةتكةن كىندة ظذ صذلغا قانحعلعك ظالتذن ،ياكع
كىمىش كئلعدعغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث نةرسعنعث ظعضعسعضة شذنحعلعك ظالتذن ،ياكع
كىمىش بئرعشع الزعم .بذنداق قعلعش بذ هةقتعكع توغرا دةص قارالغان ظعشتذر .بذ،
صذلنعث ظأتمةس بولذص قالغان ،ياكع خةلق ظعحعدعن يوق بولذص كةتكةن حاغدعكع
هأكمعدذر.
ظةمما صذلنعث نةرقع ظأسىص كةتكةن ،ياكع حىشىص كةتكةن حاغدا ،ظذ صذل بعلةن
بذرذن قعلعنغان سودا ـ سئتعق ظأز صئتع قئلعص قالعدذ .نةرسعنعث ظعضعسعضة ظذ صذلنع
ظئلعش ،ياكع ظذنعث ظورنعغا هئسابالص باشقا نةرسة ظئلعش ظعختعيارلعقع بئرعلمةيدذ.
نةرسعنعث ظعضعسع سودا ـ سئتعق قعلعشقاندا صىتىشكةن شذ صذلنعث ظأزعنع تةلةص
قعلعدذ .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر
ؤة ظعمام ظةبذيىسىفنعثمذ بعرعنحع قارعشعدذر .ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) ظعككعنحع قارعشعدا :ظذ صذل بعلةن سودا ـ سئتعق قعلغان كىندة ظذ
صذلغا قانحعلعك ظالتذن ،ياكع كىمىش كئلعدعغان بولسا ،ظذ ظادةم نةرسعنعث ظعضعسعضة
شذنحعلعك ظالتذن ،ياكع كىمىش بئرعدذ .قةرزدعمذ شذنداق قعلعدذ .يةنع ظةضةر بعر
ظادةم بعر كعشعدعن قةرز ظالغان ؤة قةرز ظئلعص بولغاندعن كئيعن ظذ صذلنعث نةرقع
ظأسىص كةتكةن ،ياكع حىشىص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم بذ هالدعمذ ظذ صذلنع قةرز ظالغان
كىندة ظذ صذلغا قانحعلعك ظالتذن ،ياكع كىمىش كئلعدعغان بولسا ،قةرز ظعضعسعضة
شذنحعلعك ظالتذن ،ياكع كىمىش بئرعدذ .بذ ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) نعث ظعككعنحع كأز قارعشع بولذص بذ هةقتة صةتعؤا بذ كأز قاراش
بويعحة بئرعلعدذ .مانا بذ <ظةززةخعر> ؤة <ظةل خذالسة> دئضةن كعتابالردا بايان
قعلعنغانلعرعدذر< .ظةلبةهرع> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع بذ قاراشالرنع نةقعل قعلعص
كةلتىرضةندعن كئيعن« :بذ ؤة بذنعثغا ظوخشايدعغان مةسعلعلةردة ظعمام ظةبذيىسىف
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .شذثا
صةتعؤادا بولسذن ؤة هأكىم حعقارغاندا بولسذن ،ظعمام ظةبذيىسىفنعث كأز قارعشعنع
ظاساس قعلعشعمعز الزعم .مةن بعرةر ظالعمنعث بذ هةقتة ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشع بويعحة صةتعؤا بةرضةنلعكعنع كأرمعدعم»
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دةيدذ .بذ هةم <بةزلذل مةجهذد فع مةسظةلةتع تةغةييذرعننذقذد> دئضةن كعتابنعث
ظاصتورعنعث بايان قعلغانلعرعدذر.
<ظةززةخعرة> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!):
«(صذل قةرز ظالغاندعن كئيعن ،ياكع سودا ـ سئتعق قعلعص بولغان ،ظةمما صذلنع مال
ظعضعسعضة تاصشذرذشتعن بذرذن) صذلنعث نةرقع ظأسىص كةتكةن ،ياكع حىشىص كةتكةن
بولسا ،بذ هالدا ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) دةسلةص:
مئنعث كأز قارعشعم ؤة ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث
كأز قارعشع ظوخشاشتذر .يةنع قةرز ظالغان ظادةمنعث قةرز ظعضعسعضة ،ياكع نةرسعنع
سئتعص ظالغان ظادةمنعث مال ظعضعسعضة شذ صذلنعث ظأزعنع بئرعش الزعم بولعدذ ،دئضةن
ظعدع .ظعمام ظةبذيىسىف كئيعن ظأزعنعث بذ قارعشعدعن يئنعص :قةرز ظالغان ظادةمضة
صذلنع قةرز ظالغان كىندة ظذ صذلغا قانحعلعك ظالتذن ،ياكع كىمىش كئلعدعغان بولسا،
قةرز ظعضعسعضة شذنحعلعك ظالتذن ،ياكع كىمىش بئرعدذ ،سودا ـ سئتعق قعلغان ظادةممذ
سودا ـ سئتعق قعلغان كىندة ظذ صذلغا قانحعلعك ظالتذن ،ياكع كىمىش كئلعدعغان بولسا،
مال ظعضعسعضة شذنحعلعك ظالتذن ،ياكع كىمىش بئرعدذ ،دئضةن».
ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث يذقعرعدا بايان قعلعص
ظأتىلضةن ؤة توغرا دةص قارالغان كأز قاراشلعرعدعن مذنداق خذالسة حعقعرعشقا بولعدذ:
صذل مةيلع ظأتمةس بولذص قالسذن ،ياكع خةلق ظعحعدعن يوق بولذص كةتسذن ،ياكع
نةرقع حىشىص كةتسذن ،ياكع نةرقع ظأسىص كةتسذن ،ظذ صذل بعلةن سودا ـ سئتعق
قعلغان ،ياكع ظذنع قةرز ظالغان ظادةم صذلنع مال ظعضعسعضة بةرمةكحع ،ياكع قةرز
ظعضعسعضة قايتذرذص بةرمةكحع بولغاندا ،سودا ـ سئتعق قعلغان ياكع قةرز ظالغان
ؤاقعتتا ظذ صذلغا قانحعلعك ظالتذن ،ياكع كىمىش كئلعدعغان بولسا ،شذنحعلعك ظالتذن،
(((
ياكع كىمىش بئرعدذ.
اهلل تاظاال خالعسا بذ هةقتة قةرز هةققعدة توختالغان ؤاقتعمعزدا تةصسعلعي توختعلعص
ظأتعمعز.
<فعقهعي قاظعدعلعرعنعث ظعزاهاتع يةنع شةرهذل قةؤاظعدعل فعقهعييةتع> دئضةن
كعتابنعث ظاصتورع مذنداق دةيدذ« :هازعر هةر بعر دألةتتة قوللعنعؤاتقان قةغةز صذلالرمذ
خذددع ظالتذندعن سوقذلغان تعلال ؤة كىمىشتعن سوقذلغان دةرهةملةرضة ظوخشاش
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .تعلال ؤة دةرهةملةر هةققعدة يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضةن
هأكىملةرمذ قةغةز صذلالر ظىستعدة كىحضة ظعضة .حىنكع ،ظالتذن ،ياكع كىمىشتعن
سوقذلمعسعمذ كعشعلةر ظئتعراص قعلعص ظارعلعرعدا صذل ،دةص قوللعنعص كةلضةن نةرسة
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 24 ،ـ بةت.
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صذل هئسابلعنعدذ .قةغةز صذلنعث ظةهؤالع مذشذنداقتذر .كعمكع يذقعرعدا بايان قعلعنغان
هأكىملةرنع ظالتذندعن ؤة كىمىشتعن سوقذلغان صذلالرغعال خاس دئسة ،ظذنعث دةلعل
(((
بايان قعلعشع الزعم».

قةرزنع سئتعشنعث هأكمع
قةرزنع صةقةت قةرزدار ظادةمضعال سئتعص بئرعش توغرا بولعدذ .ظةضةر بعر ظادةمنعث
مةسعلةن :بعر يةردعن ظايلعق ظالعدعغان  100سوم صذلع بار بولغان ،صذلنع ظالعدعغان
ؤاقعت كئلعشتعن بذرذن ظذ ظادةم صذلغا جعددع ظئهتعياج بولذص قالغان ،ظاندعن ظذنعثغا
بعر كعشع« :سئنعث ظذ يةردعن ظالعدعغان  100سوم صذلعثنع مةن  80سومغا سئتعؤاالي»
دةص سئتعؤالغان بولسا ،بذ قةرزنع نةخ صذلغا سئتعؤئلعش هئسابالنغانلعقع ظىحىن بذ
سودا ـ سئتعقنعث توغرا بولذش ياكع بولماسلعق هةققعدة ظالعمالر ظعختعالص قعلعشعص
قالدع .توغرا دةص قارالغان قاراشقا ظاساسةن ،ظذ سودا ـ سئتعق توغرا ظةمةس .حىنكع،
قةرزنع قةرزداردعن باشقا ظادةمضة سئتعص بئرعش توغرا ظةمةس .ظةمما قةرزنع قةرزدارغا
سئتعص بئرعش ،ياكع ظذنعثغا سوؤغا قعلعؤئتعش توغرعدذر .حىنكع ،مةسعلةن :ظىستعدة
 1000سوم قةرز صذل بار قةرزدارغا ،قةرز ظعضعسع ظذ قةرزنع حىشىرىص  900سومغا
سئتعص بئرعش قةرزنعث بةزع بعر قعسمعنع ظأتعؤةتكةنلعك هئسابلعنعدذ .ظذنعثغا
قةرزنعث هةممعسعنع سوؤغا قعلعؤئتعش ظذنع قةرزدعن ظادا ـ جذدا قعلعؤةتكةنلعك
(((
هئسابلعنعدذ.
بذ قةرزنع تئز بئرعشنعث بةدعلعضة قةرزنعث بعر قعسمعنع كةحىرؤئتعشنعث توغرا
بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ .بذ تعجارةتحعلةر ظارعلعرعدا قعلعص كةلضةن
ظعشالردعندذر .تعجارةتحعلةر ،قةرزدار ظىستعدعكع قةرزنع تئز بئرعش شةرتع بعلةن
ظذنعثدعن قةرزنعث بعر قعسمعنع كةحىرؤئتةتتع .مةسعلةن :سةمةتنعث ظىستعدة
ماخمذتنعث  1000سوم قةرز صذلع بولغان ؤة ماخمذت سةمةتكة« :ظةضةر سةن 900
سوم صذلنع تئز بةرسةث ،مةن سةندعن  100سوم صذلنع كةحىرؤئتعمةن» دئضةن بولسا،
سةمةتنعث شذنداق قعلعشع توغرعدذر .بذ تعجارةتحعلةر ظارعسعدا <كةحىرؤةت ؤة تئز
ظالغعن> دئضةن ظعسعم بعلةن تونذلذص كةلضةن مذظامعلعدذر.
هةدعستة ظعبنع ظأمةرنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ :مةن صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كئلعص ظذنعثغا« :مةن <بةقعظ> دئضةن يةردة تأضة ساتعمةن.
((( «شةرهذل قةؤاظعدعل فعقهعييةتع» 174 ،ـ بةت.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 14 ،ـ بةت.
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مةن (بةزعدة) تأضعنع تعلالغا سئتعص ظذنعث ظورنعغا دةرهةم ظالعمةن ،دعرهةمضة سئتعص
تعلال ظالعمةن» دئدعم .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :تعلالنعث ظورنعغا دةرهةم ،ياكع
دةرهةمنعث ظورنعغا تعلال ظالماقحع بولساث ،بعر ـ بعرعثالردعن (بعرعثالرنعث ظىستعدة
قةرز) صذل قالغان هالةتتة ظايرعلعص كةتمةستعن ،صذلنع شذ كىننعث نةرقعدة ظالساث
هئح ضذناه بولمايدذ»((( دئدع.
صذل بعلةن صذلنع ظالماشتذرذشتعن باشقا مذظامعلعلةردة هأكىم شذ بويعحة بولعدذ.
ظةمما بعر خعل صذل بعلةن يةنة بعر خعل صذلنع ظالماشتذرغاندا ،قارشع تةرةصتعن صذلنع
قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذنع يةنة باشقا بعر خعل صذلغا ظالماشتذرذش توغرا
ظةمةس( .بعز بذ هةقتة اهلل تاظاال خالعسا ظالدعمعزدا توختعلعمعز) .حىنكع ،صذل بعلةن
صذلنع ظالماشتذرغاندا ،قايسع تةرةصنعث قولعدعكع صذلنعث صذل هئسابلعنعدعغانلعقع ؤة
قايسع تةرةصنعث قولعدعكع صذلنعث سئتعلماقحع بولغان نةرسة هئسابلعنعدعغانلعقع
ظئنعق ظةمةس .شذثا هةر بعر ظادةمنعث قولعدعكع صذل ،هةم صذل ؤة هةم سئتعلماقحع
بولغان نةرسة هئسابلعنعدذ .ظذنداق بولغان ظعكةن بعر خعل صذل بعلةن يةنة بعر خعل
صذلنع ظالماشتذرغاندا ،قارشع تةرةصتعن صذلنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذ
صذلنع يةنة باشقا بعر خعل صذلغا ظالماشتذرذش سئتعص ظالغان نةرسعنع قولغا تاصشذرذص
ظئلعشتعن بذرذن باشقا نةرسعضة ظالماشتذرغانلعق هئسابلعنعدذ .بذنداق قعلعش توغرا
بولمايدذ .يةنة كئلعص بعر خعل صذل بعلةن يةنة بعر خعل صذلنع ظالماشتذرغاندا ،ظعككع
تةرةصنعث هةر بعرع يةنة بعرعدعن صذلنع قوللعرعغا نةق تاصشذرذص ظئلعش الزعمدذر.
حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم شذنداق قعلعشقا بذيرعغان .بعر خعل صذل بعلةن يةنة
بعر خعل صذلنع ظالماشتذرغان ؤة قارشع تةرةصتعن صذلنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن
بذرذن ظذنع يةنة باشقا بعر خعل صذلغا ظالماشتذرغاندا ،صذل ظالماشتذرغان ؤاقتعدا
قارشع تةرةصتعن صذلنع قولغا تاصشذرذص ظئلعش ظعشع ؤذجذدقا حعقمايدذ .شذنعث ظىحىن
صذل ظالماشتذرغان ؤاقتعدا قارشع تةرةصتعن ظالعدعغان صذلنع قولغا ظالماي تذرذص ظذنع
يةنة باشقا بعر خعل صذلغا ظالماشتذرذش توغرا ظةمةس.
صذل بعلةن صذلنع ظالماشتذرذشتعن باشقا مذظامعلعدة مةسعلةن :سودا ـ سئتعققا
ظوخشاش مذظامعلعدة ساتقان نةرسعنعث صذلعنع قولغا تاصشذرذص ظالماستعن بذرذن ظذ
صذلنع باشقا بعر خعل صذلغا ظالماشتذرماقحع بولغاندا ،كةم ـ زعيادة بولذص قالماسلعقع
ظىحىن ظذ صذلنعث شذ كىندعكع بازاردعكع نةرقعنع ظئتعبارغا ظئلعش الزعم (((.يذقعرعدا
((( بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ،نةساظعي ،ظعبنع ماجة ؤة تعرمعزعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع .هاكعم« :بذ توغرعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن
هةدعستذر» دئضةن .ظةمما ظةبذداؤذد بذ هةقتة بعر نةرسة دئمعضةن.
((( مةسعلةن :بعر ظادةم بعر كعشعضة بةش سومغا بعر نةرسة ساتقان ؤة ظذ بةش سومنع ظذ كعشعدعن ظئلعشتعن بذرذن ظذنعث ظورنعغا
دولالر ظالماقحع بولغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث شذ كىندعكع بازاردعكع سومنعث باهاسعنع ظئتعبارغا ظئلعشع الزعم .ظةضةر شذ كىندة بازاردا
بةش سوم بةش دولالر بعلةن باراؤةر بولسا ،بةش دولالر ظالعدذ .ظةضةر ظذ كىندة بةش سوم تأت دولالر بولسا ،تأت دولالر ظالعدذ .ت.
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بايان قعلعنغان مةزكذر هةدعس قةرزنع قةرز ظعضعسعضة سئتعص بئرعشنعث توغرا
بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
<ظةلبةداظعظ> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع مذنداق دئدع(« :مةسعلةن :قةرزضة بةرضةن
صذلغا ،ياكع باشقا نةرسعضة ظوخشاش) بعرسعدعن ظئلعش الزعم بولغان نةرسعنع ظئلعشتعن
بذرذن ظذنع سئتعشنعث هأكمع هةققعدة اهلل تاظاالنعث ياردعمعضة تايعنعص تذرذص مذنداق
دةيمعز( :قةرزضة بةرضةن صذلغا ،ياكع باشقا نةرسعضة ظوخشاش) بعرسعدعن ظئلعش
الزعم بولغان نةرسة بعر نةححة تىرلىك بولعدذ .ظذالرنعث ظعحعدة ظذنع قولغا تاصشذرذص
ظئلعشتعن بذرذن باشقا بعر كعشعضة سئتعش توغرا بولعدعغان تىرلعرعمذ بار ،توغرا
بولمايدعغان تىرلعرعمذ بار .ظذالرنعث ظعحعدعكع ظذنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن
باشقا بعر كعشعضة سئتعش توغرا بولمايدعغان تىرلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر:
● نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعدا ،سئتعص ظالغذحعنعث مال ظعضعسعضة بةرمةكحع
بولغان صذلنع ياكع صذلنعث ظورنعدا تاصشذرذلعدعغان نةرسعنع ،مال ظعضعسع قولعغا
تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ساتسا توغرا بولمايدذ (((.حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
شذنداق قعلعشتعن حةكلعضةن .يةنة كئلعص مال ظعضعسعنعث ظذنعث نةرسعسعنع سئتعص
ظالغان ظادةم بةرمةكحع بولغان صذلنع ،ياكع صذلنعث ظورنعدا بئرعلعدعغان نةرسعنع سودا
بولغان ظورذننعث ظأزعدة قولعغا تاصشذرذص ظئلعش نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعدا
تئصعلعش الزعم بولغان شةرتلةرنعث بعرعدذر .بذ شةرت تئصعلماستعن نئسعنع نةققة
سئتعش سودعسع توغرا بولمايدذ .ظةضةر مال ظعضعسع صذلنع ،ياكع صذلنعث ظورنعدا
بئرعلمةكحع بولغان نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن باشقا بعرسعضة
سئتعؤاتسا ،نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعدا مةزكذر شةرت تئصعلمعغان بولعدذ .اهلل
تاظاال خالعسا بعز بذ هةقتة ظالدعمعزدا توختعلعص ظأتعمعز.
● نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعدا ظئلعش ظىحىن صذل تاصشذرذص قويذلغان نةرسعنع
قولغا ظالماي تذرذص سئتعشمذ توغرا ظةمةس .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر كعشعضة بذغداينع
خاماننع ظالغاندعن كئيعن تاصشذرذص ظئلعشقا صذل بةرضةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث بذغداينع
قولعغا تاصشذرذص ظالماي تذرذص بذغداينع باشقا بعرسعضة سئتعص بئرعشع توغرا ظةمةس.
حىنكع بذغداي سئتعلغان ظةمما تئخع ظذ ،سئتعص ظالغذحعنعث قولعغا تاصشذرذلمعغان
نةرسعدذر .شذثا ظذنع قولغا تاصشذرذص ظالماي تذرذص باشقا بعرسعضة سئتعش توغرا
ظةمةس.
● نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعنع قعلعشقان ظعككع تةرةص سودعدعن يئنعشعص
((( مةسعلةن :بعر ظادةم ظةتعيازدا بذغداينع خاماننع ظالغاندعن كئيعن تاصشذرذص بئرعشكة صىتىشىص بعر كعشعضة  10كعلو بذغداي
ساتقان ؤة ظذ كعشع  10كعلو بذغداي ظىحىن ظالتذن بةرمةكحع ،ياكع  20كعلو قذناق بةرمةكحع بولغان بولسا ،بذغداينع ساتقان هئلعقع
ظادةمنعث ظالتذننع ،ياكع قذناقنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن باشقا بعرسعضة سئتعشع توغرا ظةمةس .ت.
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كةتكةندعن كئيعن صذلنعث ظعضعسعنعث مال ظعضعسعضة بةرضةن صذلنع ،ياكع صذلنعث
ظورنعغا بئرعلضةن نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن سئتعشع ظعستعهسان
قاظعدعسعضة ظاساسةن توغرا ظةمةس .قعياس قاظعدعسعضة ظاساسةن توغرعدذر .بذنداق
قعلعشنعث توغرا بولذشع هةم ظعمام زذصةرنعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظذنداق قعلعشنعث
ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن توغرا بولماسلعقع بذ هةقتة كةلضةن حةكلعمعنعث
سةؤةبعدعندذر .هةم بذنعثغا ظاالقعدار مةخسذس هةدعسمذ بار .بذ هةقتة ظةبذسةظعدعل
خذدرعي (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) رعؤايةت قعلعدذكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعدعكع صذلنعث ظعضعسعضة« :سةن صةقةت سئتعص ظالماقحع
بولذص (صذل تاصشذرذص قويغان) نةرسةثنع تاصشذرذص ظالعسةن ،ياكع صذلذثنع قايتذرذص
ظالعسةن» دئضةن .يةنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ هةدعسعدة صذلنعث ظعضعسعنع
يا صذلعنع ،ياكع سئتعص ظالماقحع بولذص صذل تاصشذرذص قويغان نةرسعنع تاصشذرذص
ظئلعشتعن باشقا ظعش قعلعشتعن حةكلعضةن .شذثا ظذنعث صذلنع ياكع صذلنعث ظورنعدا
بةرضةن نةرسعنع ،قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن باشقا بعرسعضة سئتعش بذ
(((
حةكلعمعنعث ظعحعضة كعرعدذ .شذنعث ظىحىن ظذنداق قعلعش توغرا ظةمةس.
قةرزضة بةرضةن صذلنع قةرزدارنعث ظأزعضة سئتعص بئرعش قةرز صذلنع نةق صذلغا
سئتعش هئسابلعنعدذ( .يةنع بذ ،صذل بعلةن صذلنع ظالماشتذرذش هئسابلعنعدذ .صذل
بعلةن صذلنع ظالماشتذرغان ؤاقتعدا هةر ظعككع تةرةصنعث قولعدا صذل نةق بولذش الزعم).
شذثا قةرزضة بةرضةن صذلنع قةرزدارنعث ظأزعضة سئتعص بئرعش توغرا بولماسلعقع الزعم
ظعدع ،دةص قارالماسلعقع كئرةك .صذلنع قةرزدارنعث ظأزعضة سئتعص بئرعش توغرعدذر.
بذ خذددع قةرزدار قةرزعضة هئسابالص قةرز ظعضعسعضة صذل سئتعص بةرضةنضة ظوخشاش.
بذنداق قعلعش توغرعدذر .مةسعلةن :ظىستعدة ظون دةرهةم كىمىش صذل قةرز بار ظادةم
قةرز ظعضعسعضة قةرزضة هئسابالص بعر تعلال ظالتذن صذل سئتعص بةرضةن ؤة ظذ تعلال صذلنع
ظذنعثغا تاصشذرذص بئرعص بعر ـ بعرع بعلةن هئسابلعشعص كةتكةن بولسا ،بذ توغرا
بولغان سودا ـ سئتعق هئسابلعنعدذ .حىنكع ،بعر ـ بعرع بعلةن هئسابلعشعص كئتعش
ظىحىن قةرز ظعضعسعضة (ظذنعثدعن قةرزضة ظالغان صذلدعن) باشقا بعر خعل صذل سئتعص
بئرعش توغرعدذر .ظةمما صذل ظالماشتذرغاندا شذ يةرنعث ظأزعدة هةر ظعككع تةرةصنعث
صذلنع قوللعرعغا تاصشذرذص ظئلعشعنعث شةرت بولذشع ظىسىمدعن ساقلعنعش ظىحىندذر.
حىنكع ،ظعككع تةرةصنعث بعرع صذلنع قولعغا ظالغان ،يةنة بعر تةرةص بولسا صذلنع قولعغا
ظالمعغان هالدا صذل ظالماشتذرغان يةردعن ظايرعلعش نةقنع نئسعغا سئتعش هئسابلعنعدذ.
نةق ظةلؤةتتة نئسعدعن ياخشعدذر .حىنكع ،نئسع قالغان نةرسعنع ظعضعسعنعث قارشع
تةرةصتعن ظااللماسلعق خةتعرع بار .ظةمما بعر ـ بعرع بعلةن هئسابلعشعص كئتعش
((( «ظعظالظذسسىنةن» 14 ،ـ توم 248 ،ـ بةت
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ظىحىن قةرز ظعضعسعضة (ظذنعثدعن قةرزضة ظالغان صذلدعن) باشقا بعر خعل صذل سئتعص
بئرعشتة بذ خةتةر يوق .حىنكع ،بذنداق قعلعشتا بعر تةرةص قةرزضة كعرعص قالعدذ،
ظةمةس .ظةكسعحة قةرزدار قةرزدعن قوتذلعدذ .شذثا بذنداق قعلعش جازانة قعلغانلعق
(((
هئسابالنمايدذ.

قعممةت سئتعص ظةرزان ظئلعش سودعسع بعلةن سودا ـ سئتعق
قعلعشنعث بايانع
(بيع العينة)
بذ حةكلةنضةن بعر سودا ـ سئتعق بولذص ظالعمالر ظذ سودا ـ سئتعقنعث شةكلع
هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالدع:
بعر قعسعم ظالعمالر ظذ سودا ـ سئتعقنعث شةكلع مذنداق بولعدذ دةيدذ :صذلغا
ظئهتعياجع بار بعر ظادةم بعر كعشعنعث قئشعغا كئلعص ظذنعثدعن ظون سوم قةرز
سورايدذ .ظذ كعشع صذلعنع ظذنعثغا قةرزضة بةرسة بذنعثدعن هئحقانداق بعر صايدا
ظااللمايدعغانلعقع ظىحىن صذلنع ظذنعثغا صايدعنع كأزلةص قةرز شةكلعدة ظةمةس باشقا
بعر شةكعلدة بئرعش مةقسعتع بعلةن ظذنعثغا« :مةن ساثا قةرزضة صذل بةرمةيمةن.
مةن ساثا بذ نةرسعنع (صذلعنع كئيعن بئرعشكة صىتىشىص) ظون ظعككع سومغا سئتعص
بئرةي ،ظذنعث بازاردعكع باهاسع ظون سوم ،سةن ظذنع بازارغا ظاصعرعص ظون سومغا
سئتعص (ظون سومنع ظئهتعياجعث بار يةرلةرضة ظعشلةتكعن)» دةيدذ .بذنعثغا قةرز
سوراص كةلضىحعمذ رازع بولعدذ ـ دة ظذ نةرسعنع ظاصعرعص ظون سومغا ساتعدذ .شذنعث
بعلةن ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظعككع سوم صايدا ظالغان ؤة ظون سوم قةرز سوراص كةلضةن
ظادةممذ ظون سوم صذلغا ظئرعشكةن بولعدذ.
باشقا بعر قعسعم ظالعمالر مةزكذر سودا ـ سئتعقنعث شةكلع مذنداق بولعدذ دةيدذ:
ظذ ظعككعسعنعث ظارعسعغا ظىحعنحع بعر كعشع كعرعدذ .مةسعلةن :قةرز سورالغان
ظادةم ظذ نةرسعنع (صذلعنع كئيعن بئرعشكة صىتىشىص) قةرز سوراص كةلضىحعضة ظون
ظعككع سومغا سئتعص قولعغا تاصشذرذص بئرعدذ .كئيعن قةرز سوراص كةلضىحع ظذ
نةرسعنع ظىحعنحع بعر كعشعضة ظون سومغا سئتعص بئرعص قولعغا تاصشذرذص بئرعدذ.
ظىحعنحع كعشع ظذ نةرسعنع ظذنعث ظةسلعدعكع ظعضعسعضة ظون سومغا سئتعص قولعغا
((( «ظعظالظذسسىنةن» 14 ،ـ توم 249 ،ـ بةت
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تاصشذرذص بئرعص ظذنعثدعن ظون سومنع ظئلعص ظون سومنع قةرز سوراص كةلضةن
ظادةمضة بئرعدذ .شذنعث بعلةن ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظعككع سوم صايدا ظالغان ؤة
ظون سوم قةرز سوراص كةلضةن ظادةممذ سورعغان ظون سوم صذلغا ظئرعشكةن بولعدذ.
ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :مئنعث قةلبعمدة بذنداق
سودا ـ سئتعقنع قعلعش تاغدةك ضذناه هئسابلعنعدذ .بذ جازانعخورالر صةيدا قعلغان
(((
سودعدذر» دئدع.
ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ :مةن صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث« :كعشعلةر بئخعللعق قعلعص صذل ـ ماللعرعنع (ياخشع يةرلةرضة
خعراجةت قعلمعسا) ،قعممةت سئتعص ظةرزان ظئلعش سودعسع بعلةن سودا ـ سئتعق
قعلسا ؤة كالعالرنعث قذيرذقلعرعغا ظةضعشعص (يةنع دئهقانحعلعق بعلةن بولذص كئتعص)
اهلل تاظاالنعث يولعدا جعهاد قعلعشنع تاشلعسا ،اهلل تاظاال ظذالرغا شذنداق بعر خارلعق
حىشىرعدذكع ،هةتتا ظذالر (دعنلعرعنع ياخشع تونذص) دعنلعرعغا قايتمعغعحة اهلل تاظاال
ظذالردعن ظذ خارلعقنع كأتىرؤةتمةيدذ» دئضةنلعكعنع ظاثلعغان .بذ هةدعسنع ظعمام
ظعبنع ظةلقةييذم ظأزعنعث <ظعظالمذل مذؤةققعظعين> دئضةن كعتابعدا بايان قعلغان ؤة:
«بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد توغرعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن يول بعلةن رعؤايةت قعلغان،
مئنعث ظذستازعم :بذ هةدعس ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن ظعككع خعل يول بعلةن
رعؤايةت قعلعنغان بولذص ،ظذ يولنعث بعرع يةنة بعرعنع كىحلةندىرعدذ ،دئضةن»
(((
دئدع.
مانا بذ هةدعس قعممةت سئتعص ظةرزان ظئلعش سودعسع بعلةن سودا ـ سئتعق
قعلعشنعث يامان ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ .ظةمما بذ هةدعس مةزكذر سودا
ـ سئتعقنعث قانداق شةكعلدة بولعدعغانلعقعنع بايان قعلعص بةرمعدع .ظذنع ظعبنع
ظابباس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)« :ظذ سودا ـ سئتعق بولسا بعر ظادةمنعث
بعر كعشعضة بعر نةرسعنع  100سومغا سئتعص بئرعص ،ظاندعن سئتعص ظالغذحعدعن ظذ
نةرسعنع  50سومغا قايتا سئتعص ظالغانلعقعدذر» دةص ظعزاهلعدع .ظةضةر ظعككعنحع
سودا بعرعنحع سودعنعث صذلعنع ظئلعشتعن بذرذن بولسا ،هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث
كأز قارعشعدا :بذنداق سودا ـ سئتعقنع قعلعش توغرا ظةمةس .شذنعثدةك يةنة ظةضةر
بعرعنحع قئتعملعق سودا ظعككعنحع سودعنع قعلعش شةرتع بعلةن بولغان بولسا( ،يةنع
مال ظعضعسع ظالغذحعغا :سةن بذنع مةندعن  100سومغا ظالغاندعن كئيعن ماثا 50
سومغا ساتساث ،ظاندعن مةن بذنع ساثا سئتعص بئرعمةن ،دئضةن بولسا) ،بذ هالدعمذ
بذ سودا ـ سئتعقنع قعلعش توغرا ظةمةس .حىنكع ،بعر قئتعملعق سودا ـ سئتعقتا ظعككع
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 244 ،ـ بةت.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 14 ،ـ توم 170 ،ـ بةت
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سودعنع قعلعش توغرا ظةمةس( .يةنع بعرعنحع قئتعملعق سودعنع ظعككعنحع قئتعملعق
سودعنع قعلعش شةرتع بعلةن قعلعش خذددع بعر قئتعملعق سودا ـ سئتعقتا ظعككع
سودعنع تةث قعلغانلعق بولعدذ) .ظةضةر بعرعنحع قئتعملعق سودا ظعككعنحع قئتعملعق
سودعنع قعلعش شةرتع بعلةن ظةمةس تةبعظعي بولغان بولسا ،بذ هالدعمذ بذنداق سودا
ـ سئتعقنع قعلعش مةكرذهتذر .حىنكع ،ظذ نةرسعنع ظذنعث ظعضعسعضة يةنة  50سومغا
ساتقان ظادةم شذنداق قعلعشقا مةجبذر بولذص قالغان ظادةم هئسابلعنعدذ .ظذنعث ظذ
نةرسعضة ظةمةس صذلغا ظئهتعياجع بار .ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ ظادةمضة قةرزضة
صذل بئرعص تذرذشقا رازع ظةمةس .نةرسعنعث ظعضعسع ظذ ظادةمضة صةقةت بذ ظذسذل
بعلةن صذل بئرعص تذرذشقا رازع .شذثا ظذ ،بذنداق سودا ـ سئتعقنع قعلعشقا مةجبذر
بولذص قالغان ظادةم هئسابلعنعدذ .شذنعث ظىحىن مةزكذر سودا ـ سئتعق شةرتسعز
بولغان بولسعمذ ظذنع قعلعش مةكرذهتذر .حىنكع ،ظئهتعياجلعق كعشعلةرضة بذنداق
سودا ـ سئتعق بعلةن صذل بئرعص تذرذش صذل ظعضعسعنعث قانداق دةرعجعدة بئخعل،
هاجةتمةنلةرنعث ظئهتعياجعدعن حعقعش ؤة ظذالرغا ياخشعلعق قعلعشتعن ظعبارةت ظةث
ضىزةل ظةخالقالردعن نةقةدةر يعراق بعر ظعنسان ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
ظةنةس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) دعن مةزكذر سودا ـ سئتعقنع قعلعشنعث
قانداق بولعدعغانلعقع هةققعدة سوظال سورالغاندا ،ظذ« :اهلل تاظاال ضولالنمايدذ .بذ
(((
اهلل تاظاال ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع هارام قعلغان ظعشالردعندذر» دةص جاؤاب بةرضةن.
ظعبنع ظابباس (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!) نعث« :قعممةت سئتعص ظةرزان
ظئلعش سودعسع بعلةن سودا ـ سئتعق قعلعشتعن ساقلعنعثالر .ظارعدا بعر صارحة
يئصةكتةك (بعر نةرسعنع) ؤاسعتة قعلعص تذرذص صذلنع صذلغا ساتماثالر» دئضةنلعكع
رعؤايةت قعلعنعدذ .رعؤايةت قعلعنعشعحة :بعر ظادةم بعر كعشعضة  100دةرهةمضة بعر
صارحة يئصةك رةخ ساتعدذ ،كئيعن ظذ ظادةم ظذ كعشعدعن ظذ صارحة رةخنع  50دةرهةمضة
سئتعص ظالعدذ ؤة بذنعث قانداق بولعدعغانلعقع هةققعدة ظعبنع ظابباستعن سورايدذ.
ظعبنع ظابباس (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!) ظذنعثغا« :اهلل تاظاال ضولالنمايدذ .بذ
(((
اهلل تاظاال ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع هارام قعلغان ظعشالردعندذر» دةص جاؤاب بةرضةن.
ظعبنع بذتتةه ،ظةؤزاظعيدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع
رعؤايةت قعلعدذ« :كعشعلةرضة بعر زامان كئلعدذكع ،ظذالر قعممةت سئتعص ظةرزان
ظئلعش سودعسع بعلةن سودا ـ سئتعق قعلعش ظارقعلعق ظىسىمنع هاالل ساناص
((( بذ ظةسةرنع ظةل هاصعز مذهةممةد ظعبنع ظابدذلاله رعؤايةت قعلغان.
((( بذ ظةسةرنع ظعبنع قةييذم ظأزعنعث <ظعظالمذل مذؤةققعظعين> دئضةن كعتابعدا بايان قعلغان.

57

سودا  -سېتىقنىڭ بايانى
يةيدذ»(((.

(((

ظعمام نةؤةؤعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :قعممةت سئتعص ظةرزان
ظئلعش سودعسع بعلةن سودا ـ سئتعق قعلعش هارام قعلعنغان ظعشالرنعث قاتارعدعن»
(((
دئضةن.
مةزكذر سودا ـ سئتعقنع قعلعشنعث توغرا ظةمةسلعكعنع كأرسعتعص بئرعدعغان
هةدعسلةرنعث بعرع ظعمام ظةهمةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) رعؤايةت
قعلغان بذ هةدعستذر .ظعمام ظةهمةد (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظاظعشة (اهلل
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ :قئشعمغا
بعر نةححة ظايالالر كعردع .مةن ظذالرغا« :قانداق سوظاللعرعثالر بار؟» دئدعم.
ظذالرنعث ظعحعدعن ظذممذمذهةببةه (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) دةسلةص
سوظال سوراص« :ظع مأمعنلةرنعث ظانعسع! زةيد ظعبنع ظةرقةمنع تونذمسةن؟» دئدع.
مةن« :هةظة» دةص جاؤاب بةردعم .ظذ سأزعنع داؤام قعلعص« :مةن ظذنعثغا بعر
حأرعنع نئسعضة  800دةرهةمضة ساتقان ظعدعم .كئيعن زةيد ظذ حأرعنع ساتماقحع
بولغان ظعكةن ،مةن حأرعنع ظذنعثدعن  600دةرهةمنع نةق بئرعص سئتعص ظالدعم»
دئدع .مةن ظذنعثغا غةزةب ظعحعدة قاراص تذرذص« :سةن (ظذ حأرعنع بذ شةكعلدة
ظذنعثغا) سئتعص ؤة سئتعص ظئلعص ظةجةب يامان ظعش قعلعصسةن ،زةيدقا يةتكىزىص
قويغعن ،ظذ تةؤبة قعلمعغعحة قعلغان جعهادلعرع بعكار بولذص كئتعصتذ» دئدعم .بعر
رعؤايةتتة كئلعشعحة :ظاظعشة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظذ ظايالغا« :سةن
زةيدقا ظةضةر سةن تةؤبة قعلمعساث ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة قعلغان
جعهادلعرعثنع بعكار قعلعؤةتكةن بولذصسةن ،دةص يةتكىزىص قويغعن» دئضةن .شذنعث
بعلةن دوستعمعز (يةنع هئلعقع ظايال) جعم بولذص قالدع ؤة ظذزذنغعحة ضةص قعلمعدع.
كئيعن بعر ظاز هذشعغا كئلعص« :ظع مأمعنلةرنعث ظانعسع! مةن زةيددعن ظةسلعدعكع
صذلذمنع ظالسام (يةنع ظذنعثغا حأرعنع قايتذرذص بئرعص ظذنعثدعن ظةسلعدعكع 800
دةرهةمنع ظالسام) قانداق بولعدذ» دئدع .مةن ظذنعثغا اهلل تاظاالنعث» :كعمكع
صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن ؤةز  -نةسعهةت كةلضةندعن كئيعن (يةنع جازانة مةنظع
قعلعنغاندعن كئيعن ظذنعثدعن) يانسا ،بذرذن ظالغعنع ظأزعنعث بولعدذ ،ظذنعث ظعشع
اهلل غا تاصشذرذلعدذ (يةنع اهلل خالعسا ظىنع كةحىرعدذ ،خالعسا جازااليدذ)(((« دئضةن
ظايعتعنع ظوقذص بةردعم( .يةنع ظاظعشة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث
((( بذ هةدعسنعمذ ظعبنع قةييذم ظأزعنعث <ظعظالمذل مذؤةققعظعين> دئضةن كعتابعدا كةلتىرضةن.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 14 ،ـ توم 170 ،ـ بةت.
((( «رةؤ زةتذت تالعبعين» 3 ،ـ توم 86 ،ـ بةت.
((( سىرة بةقةر  275ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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مةقسعتع :سةن بذنعث خاتالعقعنع بعلضةندعن كئيعن قعلمعشلعرعثدعن يانساث ،اهلل
تاظاال سئنع كةحىرؤعتعدذ ،دئمةكحعدذر).
يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضةن هةدعسلةر قعممةت سئتعص ظةرزان ظئلعش سودعسع
بعلةن سودا ـ سئتعق قعلعشنعث هاراملعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ .بولذصمذ ظاظعشة
(اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث هةدعسع ظذنداق قعلعشنعث قاتتعق هارام
ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ .ظةضةر ظاظعشة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
بذنداق سودا ـ سئتعقنعث هاراملعقعنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن ظئنعق بعلمعضةن
بولسا ظعدع ،ظذ بذ هةقتة ظأز ظعجتعهادع بعلةن يذقعرقعدةك سأزنع قعلمعغان بوالتتع.
خذسذسةن ظاظعشة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظأزعنعث< :ظذ تةؤبة قعلمعغعحة
قعلغان جعهادلعرع بعكار بولذص كئتعصتذ> دئضةن سأزع بعلةن ،ظةمةل ـ ظعبادةتلةر
دعندعن يئنعؤئلعش بعلةن بعكار بولذص كئتعدذ ،بذنداق سودا ـ سئتعق قعلعشنع
هاالل دةص قاراش كذصذرلذقتذر ،حىنكع ،ظذنداق قعلعش جازانعخورلذق هئسابلعنعدذ،
جازانعنع هاالل دةص قاراش كذصذرلذقتذر ،دئضةننع مةقسةت قعلغان بولسا ،زةيد
ظعبنع ظةرقةم (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن ؤة ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث
ظأزرعسع بولسا ،ظذنداق سودا ـ سئتعقنعث هاراملعقعنع بعلمعضةنلعكعدذر .شذنعث
ظىحىن ظاظعشة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظذنعثغا ظذنداق قعلعشنعث
هاراملعقعنع يةتكىزىص قويذشقا بذيرعدع .شذثا كعمضة بذنداق سودا ـ سئتعقنعث
هاراملعقعنعث خةؤعرع يةتكةن ؤة ظذنعث هاراملعقعنع دةلعل ـ صاكعت ظارقعلعق
ظئنعق بعلعص بولغاندعن كئيعن يةنة ظذنداق سودا ـ سئتعق قعلعشتا حعث تذرعؤالغان
ظادةمنعث قعلغان ظةمةل ـ ظعبادةتلعرع بعكار بولذص كئتعدذ .ظةضةر ظاظعشة (اهلل تاظاال
ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مةزكذر سأزعدعن ظذنداق سودا ـ سئتعقنع قعلعش ،ضذناهع
جعهادنعث ساؤابعغا باراؤةر كئلعص قالعدعغان حوث ضذناهالرنعث قاتارعدعن ،دئضةننع
مةقسةت قعلغان بولسا ،ظذ مةزكذر سأزعدعن ظذنداق سودا ـ سئتعق قعلغان ظادةم
خذددع بعر ياخشع ظعشقا بعر يامان ظعشنع ظارعالشتذرذص قعلعص يامان ظعشع ياخشع
ظعشعنع يذيعؤئتعص ظاخعرقع هئسابتا هئحقانداق بعر ياخشع ظعش قعلمعغان كعشعضة
ظوخشاص قالعدذ ،دئمةكحعدذر.
مانا ظاظعشة ،ظعبنع ظابباس ؤة ظةنةس ظعبنع مالعككة ظوخشاش ساهابعالر (اهلل
تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!) ظذنداق سودا ـ سئتعق قعلعشنعث هاراملعقعغا صةتعؤا
بةردع ؤة ظوخشاشمعغان ؤاقعتالردا ظذنداق سودا ـ سئتعق قعلعشنعث هاراملعقعنع
تةكعتلةص تذردع .ساهابعالرنعث ؤة تابعظعنالرنعث بعرةرسعنعث بعزضة ظذنداق سودا
ـ سئتعقنع قعلعشقا رذخسةت قعلغانلعقعنعث خةؤعرع كةلمعدع .ظةكسعحة مةدعنعدة،
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كذصعدا ؤة باشقا يذرتالردا ياشعغان صىتىن تابعظعنالر ظذنداق سودا ـ سئتعق قعلعشنع
(((
هارام ،دةص قاراشقان.

ماددعي نةرسعضة باغلعق بولمعغان بعرةر هةققعنع ظأتىنىص
بةرضةنلعكعضة صذل ظئلعشنعث هأكمع

<ظةلبةداظعظ> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع« :مةنعؤعي هةق ظعنساننعث مىلكع
بواللمايدذ .ظذ هةق توغرعسعدا كئلعشعم تىزىش توغرا ظةمةس» دةيدذ .ظعبنع ظابعدعن
مذنداق دةيدذ« :شذنعثدةك ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعنعث مةنعؤعي هةقلعرعضة تاجاؤذز
قعلغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ كعشعضة تألةم تألةص بةرمةيدذ .مةنعؤعي هةقلةرضة تاجاؤذز
قعلعش تألةم تألةشنع الزعم قعلمايدذ .حىنكع ،مةنعؤعي هةقلةرضة تألةم تألعتعش توغرا
ظةمةس .شذثا بعر ظادةمنعث غةنعمةتتعكع هةققعضة تاجاؤذز قعلعنسا ،ظذنعثغا تألةم
تألةص بئرعلمةيدذ .شذنعثدةك يةنة بعر كعشع ظذرذشتا غةنعمةت ظالغان بعر ظايالنع
ظعسالم دألعتعضة ظئلعص كعرعشتعن بذرذن باشقا بعر ظادةم ظذ ظايال بعلةن جعنسعي ـ
مذناسعؤةت ظأتكىزضةن بولسا ،ظذ ظادةم غةنعمةت ظارقعلعق ظذ ظايالغا ظعضة بولغان ظذ
كعشعضة تألةم تألةص بةرمةيدذ .حىنكع ،دةخلعضة ظذحرعغعنع ظذ كعشعنعث ظذ ظايالدعكع
ظاجعز بولغان مةنعؤعي هةققعدذر .ظذ هةقكة تألةم تألةص بئرعلمةيدذ.
ظةمما مةنعؤعي هةق كىحلىك هةق بولغان بولسا ،ظذنعثغا تاجاؤذز قعلعنسا تألةم
تألةص بئرعلعدذ .حىنكع ،بعر ظادةمنعث هةقعقعي هةققعضة تاجاؤذز قعلعنسا ،ظذنعثغا
تألةم تألةص بئرعش الزعم .مةسعلةن :بعر ظادةمضة قةرز بةرضةن كعشعنعث ظذ ظادةمدعن
بعر نةرسة ضأرى ظئلعش هةققع بار .ظةضةر بعر ظادةم ظذ كعشعنعث شذ هةققعضة تاجاؤذز
قعلغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ كعشعضة تألةم تألةص بئرعشع الزعم .شذنعثدةك يةنة
ظةضةر بعر ظادةم ،بعر كعشع ظذرذشتا غةنعمةت ظالغان بعر ظايالنع ظعسالم دألعتعضة
ظئلعص كعلعص بولغاندعن كئيعن ظذ ظايال ظذ كعشعضة تةقسعم قعلعنعشتعن بذرذن
بولسعمذ ظذ ظايال بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزضةن بولسا ،جعنسعي ـ مذناسعؤةت
ظأتكىزضةن ظذ ظادةم ظذ كعشعضة تألةم تألةص بئرعدذ .حىنكع ،ظذ ظايال ظعسالم دألعتعضة
ظئلعص كئلعنضةندعن كئيعن ظذ كعشعنعث ظذ ظايالدعكع هةققع كىحلىك هةقكة ظايلعنعص
قالعدذ( .شذثا ظذنعثغا تألةم تألةص بئرعلعدذ) .شذنع ظئنعق بعلعؤئلعش كئرةككع:
بعر ظادةمنعث غةنعمةت ظالغان نةرسعدعكع هةقعقعي ظعضعدارحعلعقع ظذ نةرسة ظذنعثغا
((( «رةؤ زةتذت تالعبعين».
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تةقسعم قعلعص بئرعلضةندعن كئيعن بولعدذ.

(((

قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةقكة ظوخشاش ظعضعدارحعلعقتعن خالعي
بولغان هةقلةرضة دةخلع ـ تارذز قعلعنسا ،هةق ظعضعسعضة تألةم تألةص بئرعلمةيدذ.
شذنعثغا ظاساسةن ظعماملعق ياكع خاتعبلعق ياكع مذظةززعنلعك ،ياكع مةسجعتلةرضة
ضعلةم سئلعش ؤةزعصعسعدةك ؤةزعصعلةرضة تةيعن قعلعنغان ظادةم ظةضةر باشقا كعشعنعث
دةخلع ـ تارذز قعلعش بعلةن مةزكذر ؤةزعصعدعن مةهرذم قعلعنسا ،ظذ ظادةم ظذ كعشعدعن
تألةم تألعتعشع توغرا ظةمةس .شذنعثدةك يةنة ظذ ؤةزعصعلةرنع باشقعالرغا سئتعص
بئرعشمذ توغرا ظةمةس .حىنكع ،بذنعثغا ظوخشاش هةقنعث سئتعلعشع توغرا ظةمةس.
مةزكذر ؤةزعصعلةرنعث بعرعضة تةيعن قعلعنغان ظادةم ؤةزعصعسعنع باشقا بعر كعشعضة
ظأتعنعص بئرعشكة ؤة ظذ كعشعنعث ظذ ظادةمضة مال ـ مىلىك بئرعشكة كئلعشكةن بولسا،
بذ توغرا كئلعشعم ،دةص ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .ظذ ظادةم ظأز ؤةزعصعسعضة قايتعدذ .ظةضةر
بعر ظادةم ،ظأزعنع تاالق قعلعؤئلعش ظعختعيارلعقع بئرعلضةن ظايالع بعلةن ظذنعث تاالقنع
تاللعشع ظىحىن ظذنعثغا مال ـ مىلىك بئرعص كئلعشعم تىزضةن بولسا ،بذ كئلعشعممذ
ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .ظةرنعث ظذ ظايالغا هئحنةرسة بئرعشع الزعم ظةمةس .ظةضةر ظعككع
ظايالع بار بعر ظةر ظايالعنعث بعرعضة مال ـ مىلىك بئرعص ظذنعث كئحعدعكع نأؤعتعنع
باشقا بعر ظايالغا ظأتعنعص بئرعش هةققعدة ظذنعث بعلةن كئلعشعم تىزضةن بولسا ،بذ
كئلعشعممذ توغرا دةص قارالمايدذ .شذثا ظةرنعث ظذ ظايالغا كئلعشكةن مال ـ مىلىكنع
بئرعشع الزعم ظةمةس .بعر ظادةمنعث ظالدعدا بعرسعنعث جئنعغا كئصعل بولغان كعشع
ظذ ظادةمضة مال ـ مىلىك بئرعص بذ كئصعللعكنعث ظةمةلدعن قئلعص قئلعشعغا ظذ ظادةم
بعلةن كئلعشعم تىزىشكةن بولسا ،بذ كئلعشعم توغرا بولمايدذ ؤة ظذ كعشعنعث ظذ
ظادةمضة كئلعشكةن مال ـ مىلىكنع بئرعشع كئرةك ظةمةس .كئصعللعك بعر رعؤايةتتة
ظةمةلدعن قالعدذ .يةنة بعر رعؤايةتتة ظةمةلدعن قالمايدذ.
يولدعن مئثعش هةققعنع باشقعالرغا سئتعص بئرعش بعر رعؤايةتتة توغرعدذر ،يةنة بعر
رعؤايةتتة توغرا ظةمةستذر .شذنعثدةك يةنة بعر ظئرعقتعن ،ياكع بعرةر سذ ظئغعزعدعن
سذ ظئحعش هةققعنع باشقعالرغا سئتعص بئرعشمذ بعر رعؤايةتتة توغرعدذر ،يةنة بعر
رعؤايةتتة توغرا ظةمةس .لئكعن بعرةر ظئرعقتعن ،ياكع سذ ظئغعزعدعن سذ ظئحعش هةققع،
ظذ ظئرعقتعن ياكع ظذ ظئغعزدعن سذ ظئحعدعغان يةر بعلةن بعللة قوشذص سئتعلغان
بولسا ،توغرا بولعدذ .بعرةر قورذنع ،ياكع يةرنع قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك
هةققع بعلةن ظئلعشنعث قعياسقا زعت بعر ظعش ظعكةنلعكع هةممعضة مةلذم .شذثا
بعر ظادةمنعث قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققع بعر كعشع تةرعصعدعن دةخلع
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 14 ،ـ بةت.
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ـ تارذزغا ظذحرعغان بولسا ،ظذ هةق ظذ ظادةمنعث ظذ كعشعدعن تألةم تألعتعشعنعث
توغرا بولغعدةك دةرعجعدة ظأزعنعث كىحعنع كأرسعتةلمةيدذ .بعرةر ؤةزعصة ظىستعدعكع
(((
ظادةمنعث هةققعنعث هأكمعمذ شذنعثغا ظوخشاش.

دذكان ؤة ظأيلةرنع بعرسعضة بعكارالص بةرضةنلعكع ظىحىن هةق
ظئلعشنعث هأكمع

بذ هةق ،كونا ظعجارعحع ظأينع ،ياكع دذكاننع يئثع ظعجارعحعضة بعكارالص
بةرضةنلعكع ظىحىن يئثع ظعجارعحعدعن ظالعدعغان مةلذم معقداردعكع صذلنع كأرسعتعدذ.
بذ ،كىنىمعزدة كعشعلةر ظارعسعدا ظومذمالشقان ظعشتذر .دذكاننع ياكع ظأينع بعكارالص
بةرضةنلعك ظىحىن هةق ظئلعش هةنةفعي مةزهةصعدعكع فعقهعشذناسالرنعث كأز قارعشعحة
توغرا ظةمةس .لئكعن ،مالعكعي مةزهةصعدعكع فعقهعشذناسالردعن ظالعم ناسعرذددعن
ظأرص ـ ظادةتنع ظاساس قعلعص تذرذص دذكاننع ،ياكع ظأينع بعكارالص بةرضةنلعك ظىحىن
هةق ظئلعش توغرعدذر ،دةص صةتعؤا بةردع .ظالعم ناسعرذددعن مالعكعي مةزهةصعدة بذ
هأكىم ماؤذ هأكىمضة قارعغاندا توغرذراق دئسة ،سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدعغان كعشعدذر.
ضةرحة ظذنعث بةرضةن صةتعؤاسعنعث توغرا ،ياكع توغرا ظةمةسلعكعدة بةزع تاالش ـ
تارتعشالر بولسعمذ ظذنعث بةرضةن صةتعؤاسع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظذنعث بذ صةتعؤاسع
شةرق ؤة غةربتعكع ظعسالم دذنياسعغا تارالدع ؤة ظذنع ظأز زامانعدعكع ظالعمالر توغرا
دةص قوبذل قعلدع.
ظعبنع ظابعدعن (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ« :مةن
كازرذنعينعث ظالعم ناسعرذددعن رعؤايةت قعلغان صةتعؤالعرعنعث ظعحعدة« :زاكالةت
ظعضعسع((( ظألىص كةتسة ،ظةضةر ظذنعث قةرزع بولسا ،قةرزع زاكالةتكة بةرضةن صذلدعن
بئرعلعدذ ؤة معراسخورلعرع ظذنعثدعن معراس ظالعدذ .ظةضةر ظذنعث معراسخورلعرع
بولمعسا ،زاكالةت ظىحىن بئرعلضةن صذل دألةت خةزعنعسعضة تاصشذرذص بئرعلعدذ»
دئضةن صةتعؤانع كأردىم.
بعر قعسعم ظالعمالر زاكالةت ظعضعسعنعث ظأزعنعث ظعجارعضة ظئلعص ظولتذرؤاتقان
دذكان ،ياكع ظأيدعكع هةققعنع سئتعشنعث هةنةفعي مةزهةصعدعمذ توغرا بولعدعغانلعقعغا
<ظةلخانعية> دئضةن كعتابتا كةلضةن ماؤذ مةسعلعنع دةلعل قعلعص كةلتىردع :بعر ظادةم
((( «رةددذلمذهتار».
((( بذ ،بعرةر دذكان ياكع ظأينع ظعجارعضة ظئلعص تذرذؤاتقان ؤة دذكان ياكع ظأينعث ظعضعسعضة ظذنع ظذنعثدعن قايتذرؤئلعص باشقا
بعرسعضة ظعجارعضة بةرمةسلعكع ظىحىن ظعجارعدعن باشقا يةنة مةلذم معقداردا صذل بةرضةن ظادةمدذر .ت.
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دذكان ،ياكع ظأيدعكع هةققعنع باشقا بعر كعشعضة ساتقان ؤة سئتعص ظالغذحعغا دذكان،
ياكع ظأينعث ظعجارعسع مذنحة صذل دئضةن ،كئيعن ظذنعث ظعجارعسعنعث ظذنعثدعن حعق
ظعكةنلعكع ظاشكارا بولذص حعققان بولسا ،ظالعمالر« :هةقنع سئتعص ظالغذحعنعث دذكان
ياكع ظأينعث ظعجارعسعنعث بذرذن ظاثلعغاندةك حعقمعغانلعقعنع سةؤةب قعلعص ظذ هةقنع
قايتذرؤئتعش هةققع يوق» دئدع .بعر قعسعم ظالعمالر زاكالةت ظعضعسعنعث ظأزعنعث
ظعجارعضة ظئلعص ظولتذرؤاتقان دذكان ،ياكع ظأيدعكع هةققعنع سئتعشنعث هةنةفعي
مةزهةصعدعمذ توغرا بولعدعغانلعقعغا مذشذ مةسعلعنع دةلعل قعلغان.
شةرنعبالنعية دئضةن ظالعمنعث مةزكذر مةسعلعنع دةلعل قعلعص تذرذص زاكالةت
ظعضعسعنعث ظأزعنعث ظعجارعضة ظئلعص ظولتذرؤاتقان دذكان ،ياكع ظأيدعكع هةققعنع
سئتعشنعث هةنةفعي مةزهةصعدعمذ توغرا بولعدذ ،دئضةنلةرضة رةددعية بئرعص بعر كعتاب
يازغان بولذص ،ظذ ظالعم مةزكذر كعتابتا بذ مةسعلة بعلةن يذقعرعدا بايان قعلعنغان
مةسعلعنعث باشقا ـ باشقا مةسعلة ظعكةنلعكعنع ظوتتذرغا قويغان.
ؤةقصة قعلعنغان دذكان ياكع ظأيضة قارايدعغان ظادةمضة ،ياكع دذكان ياكع ظأينعث
ظعضعسعضة مةلذم معقداردا صذل بئرعش ظارقعلعق دذكان ياكع ظأي ظعضعسع بعلةن
ظذنع باشقا بعرسعضة ظعجارعضة بةرمةسلعككة كئلعشكةن كعشعنعث دذكان ياكع ظأيدة
ظعجارعدة ظولتذرذش هوقذقعغا ظعضة ظعكةنلعكع هةققعدة صةتعؤا بةرضةن كعشعلةرنعث
بعرع بولسا< ،هذديةتذ ظعبنع ظذماد> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع ظذمادلعق ظالعم ؤة
تةهقعقحع ظابدذرراهمان ظةصةندعدذر .بذ كعشع« :دذكان ياكع ظأي ظعضعسعنعث دذكان
ياكع ظأينع باشقا بعرعضة ظعجارعضة بةرمةسلعكع ظىحىن ظذنعثغا مةلذم معقداردا صذل
بةرضةن ظعجارعكةشكة دذكان ياكع ظأي ظعضعسع شذ صذلنع قايتذرذص بةرمعضةنال بولسا،
دذكان ياكع ظأي ظعضعسعنعث ظذنع دذكاندعن ياكع ظأيدعن حعقعرؤئتعشع ياكع دذكان
ياكع ظأينع باشقا بعرعضة ظعجارعضة بئرعشع توغرا ظةمةس» دةيدذ.
دذكان ياكع ظأي ظعضعسعضة مةلذم معقداردا صذل بئرعش ظارقعلعق ظذنعثدا ظأزعنعث
ظعجارعضة ظولتورذش هةققعنع سئتعؤئلعشنعث توغرا بولعدعغانلعقعغا ،زأزىرعيةت
بولغانلعقع ظىحىن بذ مةسعلعنع كئيعنكع دةؤعردة ياشعغان ظالعمالر صةيدا قعلغان
ؤةدعسعدة تذرذش سودعسعغا((( قعياس قعلعص تذرذص صةتعؤا بئرعلضةن .دذكان ياكع ظأي
ظعضعسعضة مةلذم معقداردا صذل بئرعش ظارقعلعق ظذنعثدا ظأزعنعث ظعجارعضة ظولتورذش
هةققعنع سئتعؤالغان ظادةمنعث دذكان ياكع ظأينعث ظعضعسعضة بةرضةن مةلذم معقداردعكع
صذلدعن باشقا يةنة ظذنعثغا هةر ظايدا دذكان ياكع ظأينعث نورمالدا تألعنعدعغان
((( بذنعثدعن :صذلغا ظئهتعياجع حىشىص قالغان ظادةم بعر كعشعضة بعرةر نةرسعسعنع ساتعدذ ؤة ظذ كعشعضة ظةضةر مةن ساثا بذ
نةرسعنعث صذلعنع كئيعن قايتذرذص ظئلعص كةلسةم ،سةن بذ نةرسعنع ماثا سئتعص بئرعسةن ،دةص شةرت قويذص قعلغان سودا كأزدة
تذتذلعدذ .ت.
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ظعجارة صذلعنع بئرعشع الزعم .ظةضةر ظعجارعكةش دذكان ياكع ظأي ظعضعسعضة بةرضةن
مةلذم معقداردعكع صذل بةدعلعضة هةم ظذنعثدا ظعجارعضة ظولتذرغان ،هةم دذكان ياكع
ظأينع باشقا بعرعضة ظعجارعضة بئرعؤةتمةسلعك هةققعنع سئتعؤالغان بولسا ،بذ جازانة
قعلغانلعق هئسابلعنعدذ .حىنكع ،ظالعمالر« :ظةضةر قةرزدار تاكع قةرزنع قةرز ظعضعسعضة
قايتذرغانغا قةدةر قةرز ظعضعسعضة ظولتذرؤئلعشع ظىحىن ظأي ياكع ظعشلعتعشع ظىحىن
ظذالغ بةرضةن بولسا ،قةرز ظعضعسعنعث قةرزدارغا شذنعثغا ظوخشاش ظأيضة نورمالدا
تألعنعدعغان ظأي ظعجارعسعنع ياكع ظذالغنعث ظعش ـ هةققعنع بئرعشع الزعم» دئدع.
(((
(ظةضةر قةرز ظعضعسع بذنع قةرزدارغا تألعمعسة ،جازانة قعلغانلعق هئسابلعنعدذ).
ظعجارعضة ظئلعص ظعشلعتعؤاتقان بعرةر يةرنع بعكارالص بةرضةنلعكع ظىحىن صذل
ظئلعشنعث توغرا ياكع توغرا ظةمةسلعكع هةققعدة ظالعمالر ظعختعالص قعلعشعص قالدع.
بعرةر يةرنع بعكارالص بةرمةكحع بولغان ظعجارعكةشنعث توغرا ياكع توغرا ظةمةسلعكعدة
ظالعمالرنعث ظعختعالصع بار بعر ظعشقا كعرعص قالماسلعقع ظىحىن ،ظةضةر ظذ ،ظعجارعضة
ظالغان دذكان ياكع ظأينع ياساتقان ؤة زعننةتلعضةن بولسا ،قعلغان بذ ظعشعنع ساتسا
بولعدذ .ظةضةر دذكاننع ياكع ظأينع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث دذكان ياكع ظأيدعكع
هةققع ظذنع ياساتقعنعغا ظوخشاش ماددعي هةق بولماي صةقةت مةنعؤعي هةق بولسا ،بذ
هةقنع سئتعشع توغرا ظةمةس.

ماددعي نةرسعلةرضة باغلعق بولغان هةق ـ هوقذقالرنع سئتعشنعث
هأكمع

بعز يذقعرعدا سودا ـ سئتعقنعث (مةسعلةن :قوي ،كالعغا ظوخشاش) بعر مال ـ
مىلىكنع (مةسعلةن :صذل ياكع بذغداي ـ قذناققا ظوخشاش) باشقا بعر مال ـ مىلىككة
ظالماشتذرذشتعن ظعبارةت ظعكةنلعكعنع بايان قعلعص ظأتتذق .خذددع ظذستازعمعز شةيخ
مذستاصا زذرقانعي (اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث« :كعشعلةر ظارعسعدا قعممعتع
بار جعسعملعق هةر قانداق ماددعي نةرسة مال هئسابلعنعدذ» دئضعنعدةك مال ـ مىلىك
بولسا ظعنسان تةبعيعظعتع ياقتذرعدعغان ؤة ساقالش مذمكعن بولعدعغان نةرسعدذر.
شذنعثغا ظاساسةن كعشعلةر ظارعسعدا قعممعتع بار جعسعملعق هةر قانداق ماددعي
بعرةر نةرسعضة باغلعق بولغان هةر قانداق هةق ـ هوقذق مال هئسابلعنعدذ .ظذنع
سئتعشمذ خذددع جعسعملعق هةر قانداق بعر ماددعي نةرسعنع سئتعش توغرا بولغعنعدةك
توغرا بولعدذ .ظالعمالرنعث هةق ـ هوقذقالرنع سئتعشنعث توغرا بولذش ياكع بولماسلعق
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 17 ،ـ بةت.
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هةققعدعكع ظعختعالصلعرعنعث نعضعزع ظذ هةق ـ هوقذقالر مال هئسابلعنامدذ ياكع
مال هئسابالنمايدذ ،دئضةن ظعختعالصلعرعغا قاراشلعقتذر( .يةنع ظذ هةق ـ هوقذقالرنع
مال ،دةص قارايمعز ،دةيدعغان ظالعمالر ظذنع سئتعش توغرا بولعدذ ،دةيدذ .ظذنع مال
هئسابلعمايمعز ،دةيدعغان ظالعمالر ظذنع سئتعش توغرا بولمايدذ ،دةص قارايدذ).
<كىنعمعزدعكع فعقهع مةسعلعلعرع هةققعدة ظعزدعنعش> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع
مذنداق دةيدذ« :هةنةفعي مةزهةصعدعكع فعقهعشذناسالر يةرنعث بعرةر ظأستةثدعن
سذ ظعحعش هةققعنع سئتعشنعث توغرا ياكع توغرا ظةمةسلعكع هةققعدعمذ ظعختعالص
قعلعشعص قالدع .كأصلعضةن ظالعمالر ظأرص ـ ظادةتنع ظاساس قعلعص تذرذص يةرنعث سذ
ظعحعش هةققعنع سئتعشقا بولعدذ ،دئضةن بولسعمذ ،لئكعن هةنةفعي مةزهةصعدعكع
كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن يةرنعث سذ ظعحعش هةققعنع سئتعش توغرا ظةمةس.
<رةددذلمذهتار> ؤة ظذنعثدعن باشقا كعتابالردا يةرنعث سذ ظعحعش هةققعنع سئتعشنعث
توغرا ظةمةسلعكعضة صةتعؤا بئرعلضةن .ضةرحة ظأرص ـ ظادةتتة يةرنعث سذ ظعحعش هةققع
سئتعلعدعغان تذرذقلذق يةرنعث سذ ظعحعش هةققعنع سئتعش توغرا ظةمةس ،دئضةن
ظالعمالرنعث سأزعنع ظعنحعكعلةص تةتقعق قعلعدعغان بولساق ،بذالرنعث يةرنعث سذ ظعحعش
هةققعنع سئتعشنع حةكلعشعنعث سةؤةبعنعث مةزكذر هةقنعث مال هئسابالنمايدعغانلعقع
ظةمةس ،ظذنعث نامةلذم بولغانلعقع ؤة مةلذم شةكعلدة ظالداشقا ظئلعص بارعدعغانلعقع
ظىحىن ظعكةنلعكعنع كأرىؤاالاليمعز .ظعمام سةرةخسعي (اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!):
«يةرنعث سذ ظعحعش هةققعنع سئتعش توغرا ظةمةس .حىنكع ،يةرنعث سذ ظعحعش هةققع
(ظأز ظالدعغا ظايرعم بعر هةق بولماستعن) ظذ خذددع سئتعلماقحع بولغان نةرسعنعث
سىصعتعضة ظوخشاش يةرضة تةؤة هةقلةرنعث قاتارعدعندذر .شذثا مةزكذر هةق يةردعن
ظايرعم هالدا سئتعلمايدذ .حىنكع ظذ ،نامةلذم ؤة سئتعص ظالغذحعنعث قولعغا تاصشذرذص
بئرعشكة مذمكعن بولمايدعغان هةقتذر .حىنكع ،سئتعص ظالغذحع سذنعث ظاقعدعغان
ياكع ظاقمايدعغانلعقعنع بعلمةيدذ .ظذنعث قولعدا سذنع ظاقتذرذش ظعمكانعيةت هةم يوق.
بعزنعث ظذستازعمعز ،ظذستازعنعث يةرنعث سذ ظعحعش هةققعنع ،ظذ يةر بعلةن بعللة
ظةمةس ظايرعم سئتعشقعمذ بولعدعغانلعقعغا صةتعؤا بةرضةنلعكعنع ؤة ظذنعث :بعزنعث
يذرتعمعز بولغان نةسةف شةهرعنعث ظأرص ـ ظادعتعدة يةرنعث سذ ظعحعش هةققع يةردعن
ظايرعممذ سئتعلعدذ ،نةسةفتعكعلةر يةرنعث سذ ظعحعش هةققعنع يةر بعلةن بعللة ظةمةس
يةردعن ظايرعصمذ ساتعدذ ،شذثا مذشذ ظأرص ـ ظادةتنع تذتقا قعلعص تذرذص يةرنعث سذ
ظعحعش هةققعنع يةرسعزمذ سئتعشقا بولعدذ ،دةيدعغانلعقعنع سأزلةص بةرضةن ظعدع.
لئكعن ظأرص ـ ظادةت ،هةققعدة قذرظان ياكع هةدعستعن دةلعل بولمعغان مةسعلعلةردة
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظالداشقا ظئلعص بارعدعغان سودا ـ سئتعقنع قعلماسلعق هةققعدة
هةدعس بار .مةزكذر ظأرص ـ ظادةت بذ هةدعسكة زعتتذر .شذثا ظذ ظأرص ـ ظادةت ظئتعبارغا
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ظئلعنمايدذ» دئضةن.
ظعمام سةرةخسعينعث يةرنعث سذ ظعحعش هةققعنع يةر بعلةن بعللة ظةمةس ظايرعم
سئتعشقا بولمايدذ ،دئيعشعنعث مذنداق ظعككع سةؤةبع بار:
 1ـ يةرنعث سذ ظعحعش هةققع يةرنعث هةقلعرعنعث بعرعدذر .شذثا ظذنع يةردعن
ظايرعم هالدا سئتعشقا بولمايدذ.
 2ـ ظذنع ظايرعم سئتعش ظالداشقا ظئلعص بارعدذ .هةم ظذنعث معقدارعنعث قانحعلعك
بولذشع نامةلذمدذر.
يةرنعث سذ ظعحعش هةققعنع ظايرعم سئتعشقا بولعدذ ،دةيدعغانالر ظأزلعرعنعث بذ
قاراشلعرعغا ظأرص ـ ظادةتنع دةلعل قعلعص كةلتىرضةن ظعدع ،ظعمام سةرةخسعي بذنعثغا
مةزكذر ظعككع سةؤةبنعث ظعككعنحعسع بعلةن ظئتعراز بعلدىردع ؤة ظأرص ـ ظادةت ظالداشقا
ظئلعص بارعدعغان سودا ـ سئتعقنع توغرا قعلعش ظىحىن ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .حىنكع،
ظالداشقا ظئلعص بارعدعغان سودا ـ سئتعقنعث توغرا بولماسلعقع هةققعدة هةدعس بار.
ظعمام سةرةخسعي (اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظأرص ـ ظادةت هةق ـ هوقذقالرنع
سئتعشنع توغرا قعلعش ظىحىن ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ» دئضةن سأزنع قعلمعدع.
ظعبنع هذماممذ (اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) يةرنعث سذ ظعحعش هةققعنع
ظايرعم سئتعشقا بولمايدعغانلعقعنع ظوحذق بايان قعلعص مذنداق دئدع« :مئنعث
ظويلعشعمحة يةرنعث سذ ظعحعش هةققع بولسا ،يةرنعث ظأستةثدعن ظعحعدعغان مةلذم
معقداردعكع سذنع كأرسعتعدذ .بذ معقدارنعث قانحعلعك ظعكةنلعكع نامةلذم .شذنعث
ظىحىن يةرنعث سذ ظعحعش هةققعنع (يةردعن ظايرعم هالدا) سئتعش توغرا ظةمةس.
بذخارانعث ظالعملعرعمذ يةرنعث سذ ظعحعش هةققعنع ظايرعم هالدا سئتعشنع مةزكذر
سةؤةب تىصةيلعدعن توغرا كأرمعضةن».
بابعرةتعي دئضةن ظالعم يةرنعث سذ ظعحعش هةققعنع نئمة سةؤةب بعلةن سئتعشقا
بولمايدعغانلعقعنع ظوحذق بايان قعلعص مذنداق دئدع« :هةنةفعي مةزهةصعدعكع كىحلىك
رعؤايةتكة ظاساسةن يةرنعث سذ ظعحعش هةققعنع ظايرعم هالدا سئتعشقا بولمايدذ .بذنعث
سةؤةبع مةزكذر هةقنعث مال هئسابالنمايدعغانلعقع ظىحىن ظةمةس ،ظذنعث معقدارعنعث
نامةلذم بولغانلعقع ظىحىندذر».
ظعمام سةرةخسعي (اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) بذ مةسعلعنع كعتابعنعث باشقا
بعر يعرعدة بعر ظاز تةصسعلعيرةك بايان قعلدع ؤة ظذ يةردة ظأرص ـ ظادةتنع ظاساس قعلعص
تذرذص يةرنعث سذ ظعحعش هةققعنع ظايرعم هالدا سئتعش توغرا بولعدذ ،دةيدعغان كئيعنكع
دةؤرنعث ظالعملعرعنعث سأزلعرعنعمذ كةلتىردع .ظةمما بذ يةردة ظذالرنعث بذ سأزلعرعنع
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تةنقعد قعلمعدع .ظعمام سةرةخسعي (اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) بذنع بايان قعلعص:
«بعزنعث ظالعملعرعمعزنعث ظعحعدعن كئيعنكع دةؤرنعث بعر قعسعم ظالعملعرع (اهلل
ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) بةزع شةهةرلةردعكع ظأرص ـ ظادةتنع ظئتعبارغا ظئلعص تذرذص
يةرنعث سذ ظعحعش هةققعنع يةر بعلةن بعللة ظةمةس بةلكع ظايرعم هالدا سئتعشقا
بولعدعغانلعقعغا صةتعؤا بةرضةن .نةسةف شةهرعنعث ظأرص ـ ظادعتعمذ شذنداق ظعدع.
ظالعمالر :بعر نةرسعنع ظعجارعضة ظئلعش ؤة بذيرذص بعر نةرسة ياسعتعش ضةرحة قعياسقا
زعت بولسعمذ ظةمما كعشعلةر شذنداق قعلغانلعقع ظىحىن توغرا دةص قارعلعدذ .شذنعثدةك
يةرنعث سذ ظعحعش هةققعنع يةر بعلةن بعللة ظةمةس ظايرعم هالدا سئتعشمذ (كعشعلةر
ظأرص ـ ظادةتلعرعدة شذنداق قعلغانلعقع ظىحىن) توغرا بولعدذ ،دئدع» دئضةن.
هةنةفعي مةزهةصعدعكع ظالعمالردعن كئيعنكع دةؤردة كةلضةن بعر قعسعم ظالعمالر
مذنداق دئدع(« :مةسعلةن :بعر كعشنعث بعر ظادةمنعث ظأيعنعث ظىستعضة ظأي سئلعش
هةققع بولغعنعدةك) بعر كعشعنعث ظأينعث ظىستىن قاتتعكع هةققعضة ،باشقعالرنعث
يئرعدعن سذ ظأتكىزىش هةققعضة ؤة يةرنعث سذ ظعحعش هةققعضة ظوخشاش هةقلةرنع
سئتعش توغرا ظةمةس .مذشذنعثغا ظوخشاش هةقلةر ظةضةر دةخلع ـ تارذزغا ظذحرعسا
ياكع ظذ هةقلةرنعث ظعضعسع ظذالرنع باشقعالرغا ظأتعنعص بةرمةكحع بولسا ،ظذ هةقلةرضة
سودا ـ سئتعق يولع بعلةن بةدةل ظئلعش توغرا ظةمةس .ظذالرغا صةقةت سىلهع يوللعرع
بعلةن بةدةل ظئلعشقا بولعدذ< .ظةدلعية هأكىملعرعنعث آورنعلعرع> دئضةن كعتابنع
ظعزاهلعغان ظالعم خالعد ظةتاسعي (اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مال بةدعلعضة
ؤةزعصعلعرعدعن حىشىص بئرعش مةسعلعسعنع بايان قعلعص بولغاندعن كئيعن :مةن
بذنعثغا ظاساسةن مةسعلةن( :بعر كعشنعث بعر ظادةمنعث ظأيعنعث ظىستعضة ظأي
سئلعش هةققع بولغعنعدةك) بعر كعشعنعث بعرسعنعث ظأيعنعث ظىستعدعكع هةققعضة،
باشقعالرنعث يئرعدعن سذ ظأتكىزىش هةققعضة ؤة يةرنعث سذ ظعحعش هةققعضة ظوخشاش
ماددعي بعر نةرسعضة باغلعق بولمعغان هةقلةر ظةضةر دةخلع ـ تارذزغا ظذحرعسا ياكع
ظذ هةقلةرنعث ظعضعسع ظذالرنع باشقعالرغا ظأتعنعص بةرمةكحع بولسا ،ظذ هةقلةرنعث
بةدعلعضة مال ظئلعش توغرعدذر .حىنكع ،بذ هةقلةر ظأز ظعضعللعرعضة ظذالرغا كئلعدعغان
زعياننعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىن ظةمةس ،بةلكع ظعشنعث بئشعدعن باشالص شةرعظةتنعث
شذنداق ظورذنالشتذرذشع بعلةن بئرعلضةن .شذثا ظىستىن قاتتعكع ظأي يئقعلعص كةتسة،
ظالعمالر :يئقعلعص كةتكةن ظأينعث ظعضعسعنعث ظذ ظأينع قايتا سئلعش هةققع بار،
بذ هةم ظاستعدعكع ظأي ظعضعسعضة كةلضةن زةرةرنع تولذقالش هئسابلعنعدذ ،دةيدذ.
ظةضةر ظىستىن قاتنعث ظعضعسع ظىستىن قاتقا ظأي سئلعشنع باشقا بعر كعشعضة مةلذم
معقداردعكع صذلنعث بةدعلعضة ظأتعنعص بةرضةن بولسا ،شذنداق قعلعش سودا ـ سئتعق
يولع بعلةن ظةمةس ظىستىن قاتنع باشقعالرغا بعكارالص بئرعش ؤة سىلهع قعلعش يولع
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بعلةن توغرا بولعدذ .بذ خذددع خعزمةتلةردةك مةنعؤعي هةقلعرعنع صذلنعث بةدعلعضة
باشقعالرغا ظأتعنعص بةرضةنضة ظوخشاش .خذسذسةن ظىستىن قاتنعث ظعضعسع صئقعر ظادةم
بولذص ظىستىن قاتقا ظأي سئلعشقا ظعمكانعيعتع بولمعسا ،ظذنعث ظىستىن قاتقا ظأي
سئلعش هةققعنع صذل بةدعلعضة سىلهع يولع بعلةن باشقعالرغا بئرعشكة بولعدذ .ظةضةر
شذنداق قعلعش مةزكذر يول بعلةن توغرا بولمايدعغان بولسا ،ظذ ظادةم زةرةر كأرضةن
بولعدذ .بذنع هةر بعر ظادةم ياخشع حىشعنعشع ؤة ظويلعشع الزعم».
مةن كىنىمعزدة ظىستىن قاتتعكع ظادةمنعث ظأزعنعث ظىستىن قاتتعكع هةققعنع
سئتعشنع هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر بايان قعلغان بعر قعسعم مةسعلعلةر سايعسع
ظاستعدا توغرا دةص قارايمةن .حىنكع ،ظىستىن قاتتعكع ظادةمنعث هةققعمذ جعسمع بار
ماددعي بعر نةرسعضة باغلعنعدذ .ظذ بولسعمذ ظاستعن قاتنعث ظأضزعسعدذر .كعشعلةر
ظارعسعدعكع ظأرص ـ ظادةت ؤة قانذنالر ظاستعن قاتنعث ظأضزعسعنعث ظىستىن قاتنعث
ظعضعسعنعث مىلكع ظعكةنلعكعنع ظئتعراص قعلعدذ .مذشذنعثغا ظاساسةن ظىستىن قاتنعث
ظعضعسعنعث ظىستىن قاتتعكع هةققعنع سئتعشع توغرا بولعدذ.
<كىنعمعزدعكع فعقهعي مةسعلعلعرع هةققعدة ظعزدعنعش> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع
مذشذنعثغا ظوخشاش مةنعؤعي هةقلةرنع سئتعشنعث هأكمعنع خذالسعالص مذنداق دةيدذ:
مذشذنعثغا ظوخشاش مةنعؤعي هةقلةرنع سئتعش مالعك ،شافعظعي ؤة ظةهمةد ظعبنع
هةنبةل قاتارلعق ظعمامالر (اهلل ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث قارعشعدا توغرعدذر.
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر بذنعثغا ظوخشاش هةقلةرنع سئتعشنع حةكلةص ماددعي بعرةر
نةرسعضة باغلعق بولمعغان هةقلةرضة (ظذ هةقلةرنع سئتعش يولع بعلةن بولسذن ،ياكع
باشقا يول بعلةن بولسذن) بةدةل ظئلعش توغرا ظةمةس ،دئدع .لئكعن ظذنداق هةقلةرنع
سئتعش توغرا ظةمةس ،دئضةن مةزكذر هأكىم ضذمان قعلعنغعنعدةك ظاممعباب ظةمةستذر.
فعقهعشذناسالر ماددعي نةرسعلةرضة باغلعق بولغان بةزع هةقلةرنع (ظأرص ـ ظادةتنع
ظاساس قعلعص تذرذص) مةزكذر هأكىمنعث ظعحعدعن حعقعرؤالدع .بةزع نةرسعلةرنع مال
ـ مىلىك قاتارعدعن هئسابالشتا ظأرص ـ ظادةتمذ ظئتعبارغا ظئلعنعدذ( .يةنع ظأرص ـ ظادةتتة
مال هئسابالنغان بةزع نةرسعلةرنع شةرعظةتمذ مال دةص ظئتعراص قعلعدذ ؤة شذنعثغا
قارعتا مذظامعلة قعلعدذ) .حىنكع ،ظعبنع ظابعدعننعث دئضعنعدةك كعشعلةر مال دةص،
قارعغان نةرسة مال هئسابلعنعدذ .ظةضةر بةزع هةقلةر ظأرص ـ ظادةتتة ظئتعبارع بار مال
هئسابلعنعدعغان ؤة كعشعلةر ظذنعثغا مالغا مذظامعلة قعلغاندةك مذظامعلة قعلعدعغان
بولسا ،ظذ هةقلةرنع هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدا بعر نةححة شةرتلةر
ظاستعدا سئتعش توغرعدذر .ظذ شةرتلةر تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر:
 1ـ هةق كةلضىسعدة تئصعلعدعغان هةق ظةمةس ،شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة بار بولغان
هةق بولذشع الزعم.
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 2ـ هةق ظأز ظعضعسعضة ظذنعثغا كئلعدعغان زعياننعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىن
ظةمةس ،بةلكع ظعشنعث بئشعدعن باشالص شةرعظةتنعث شذنداق ظذرذنالشتذرذشع بعلةن
بئرعلضةن هةق بولذشع الزعم.
 3ـ هةق بعر ظادةمنعث زعممعسعدعن يةنة بعر ظادةمنعث زعممعسعضة يأتكعلعدعغان
هةق بولذشع الزعم.
 4ـ هةق ،معقدارع ؤة سىصىتع ظئنعق بولذشع الزعم .شذنعثدةك هةقنعث باشقعالرنع
ظالداشقا ظئلعص بارعدعغان دةرعجعدة نامةلذم هةق بولماسلعقع كئرةك.
 5ـ هةق ،تعجارةتحعلةر ؤة كعشعلةرنعث ظأرص ـ ظادةتلعرعدة ماددعي نةرسعلةرضة ؤة
(((
مالالرغا مذظامعلة قعلعنغعنعدةك مذظامعلة قعلعنعدعغان هةق بولذشع الزعم.

شئركةتنعث نامعنع ؤة ماركعسعنع سئتعشنعث هأكمع
تعجارةتنعث هةجعمع تةرةققعي قعلغاندعن باشالص شئركةت نامع((( ؤة ماركعسع
مةسعلعسع مةيدانغا حعقتع .بعر تعجارةتحع ياكع بعر دانة شئركةت مال ظعشلةص
حعقعرعص نذرغذن كعشعلةرنع ؤة بعر نةححة دألةتلةرنع مال بعلةن تةمعنلةيدعغان بولدع.
بعر خعل نةرسعلةر باشقا ـ باشقا ظعسعمالر بعلةن ظعشلعنعص حعقعرعلعدعغان بولدع .ظذ
نةرسعلةر ظذنع ظعشلةص حعقارغان شةخسنعث ياكع شئركةتنعث ظعسمع بعلةن تونذلذص
كةلدع .خئرعدار بازاردا نامع ياخشع شئركةت ظعشلةص حعقارغان نةرسعنع ،ياكع يىزعضة
داثلعق ماركا حاصالص قويذلغان نةرسعنع كأرضةن هامانال ظذنع سئتعص ظالعدعغان هالةت
شةكعللةندع.
كعشعلةرنعث بازاردعكع نةرسعلةرضة تةلعؤعنعث مانا مذشذنداق ظئشعشعغا ياكع
ظازعيعص كئتعشعضة ظذ نةرسعلةرنع ظعشلةص حعقارغان شئركةتنعث نامع ،ياكع ظذ
نةرسعلةرنعث يىزعضة حاصالص قويذلغان ماركا سةؤةبحع بولعدعغان بولدع .شذنعث بعلةن
شئركةت نامع ياكع ماركا تعجارةتحعلةر ظارعسعدا ظئتعبارغا ظئلعنعدعغان نةرسعضة
ظايلعنعص قالدع .بازارالردا كعشعلةر ظارعسعدا ياخشع نام قازانغان ماركا ياكع
شئركةتنعث نامع حاصالنغان نةرسعلةر خئرعدارالرنع قعزعقتذرعدعغان ؤة شذ نةرسعلةرنع
بازارغا سالغان تعجارةتحعلةرنعث كأصلةص صايدا ظئلعشعغا سةؤةبحع بولذص قالعدعغان
بولدع.
((( «بذهذسذن في قازايا فعقهعيةتعن مذظاسعرةتعن» 96 ،ــــ  100ـ بةتكعحة.
((( بذنعثدعن صةقةت شعركةتنعث نامعال كأزدة تذتذلمايدذ .بذنعثدعن يةنة حعشحع ،ظاشخانا ،دذكان ؤة دوختذرخاناالرغا ظوخشاش
مةلذم بعر ظعسعم بعلةن ظاتعلعص تعجارةت قعلعؤاتقان ظورذنالرمذ كأزدة تذتذلعدذ .ت.
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بعر قعسعم كعشعلةر خئرعدارالرنعث نامع ياخشع شئركةتلةرنعث ظعسمع ،ياكع
داثلعق ماركا حاصالنغان نةرسعلةرضة بولغان تةلعؤعنعث ظئشعؤاتقانلعقعنع كأرىص
ظعشلةص حعقارغان نةرسعلعرعنع كأصلةص سئتعش ظىحىن ظذ نةرسعلعرعضة نامع ياخشع
شئركةتلةرنعث ظعسمعنع ،ياكع داثلعق ماركعنع قوللعنعشقا باشلعغانلعقع ؤة بذنع
خةلقنعث صةرق ظعتةلمةسلعك ظةندعشعسع ظوتتذرعغا حعققان ظعدع ،بعر نةرسة ظعشلةص
حعقعرعدعغان ظادةملةرنع ظعشلةص حعقارغان نةرسعسعضة حاصاليدعغان شئركةتنعث
نامعنع ياكع ماركعنع هأكىمةت ظالدعدا تعزعملعتعص قويذدعغانغا بذيرذيدعغان ؤة بعرع
تعزعملعتعص بولغان ظعسعمنع ياكع ماركعنع باشقعالرنعث قوللعنعشعنع حةكلةيدعغان
قانذن يولغا قويذلدع .مانا مذشذنعث بعلةن شئركةت نامع ياكع ماركا هأكىمةت ظالدعدا
تعزعملعتعص بولذنغاندعن كئيعن تعجارةتحعلةر ظارعسعدا قعممعتع بار بعر نةرسعضة
ظايلعنعص قالدع .نامع ياخشع شئركةت تةرعصعدعن ظعشلةنضةن ،ياكع داثلعق ماركا
حاصالنغان نةرسعلةرضة خئرعدارالر كأصلةص يىزلةنضةنلعكع ظىحىن تعجارةتحعلةر ظأزلعرعنعث
ماللعرعنعثمذ خئرعدار ظارعسعدا بازار تئصعشعنع ظىمعد قعلعص ظذ شئركةتنعث نامعنع
ياكع ماركعنع قعممةت باهادا ؤة نذرغذنلعغان صذل بئرعص سئتعص ظالعدعغان بولدع.
بعز يذ يةردة شئركةتنعث نامعنع ياكع ماركعنع سئتعش توغرعمذ؟ دئضةن سوظالنع
سورعماقحعمعز.
شئركةتنعث نامعنعث ؤة ماركعنعث كأزضة كأرىنعدعغان ماددعي بعرةر نةرسة
ظةمةسلعكع هةممعضة مةلذم .ظذ صةقةت شئركةت ياكع ماركا ظعضعسعنعث شذ نام ؤة
ماركعنع قوللعنعش هةققعنعث بارلعقعدعن ظعبارةت .شئركةت ؤة ماركا ظعضعسع بذ هةقكة
هأكىمةت ظالدعغا بذرذن بئرعص تعزعملعتعؤالغانلعق سةؤةبع بعلةن ظعضة بولعدذ .بذ
هةق كةلضىسعدة تئصعلعدعغان ظةمةس بةلكع شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة بار بولغان هةقتذر.
ظذ هةم بعر ظادةمنعث زعممعسعدعن يةنة بعر ظادةمنعث زعممعسعضة يأتكىلعدعغان هةقتذر.
لئكعن ،ظذ ماددعي بعرةر نةرسعضة باغلعق بولغان هةقلةردعن هئسابالنمايدذ.
بعز فعقهعشذناسالرنعث سأزلعرعدعن حعقارغان قاظعدعلةرضة ظاساسةن مةزكذر
هةقلةرضة سودا ـ سئتعق يولع بعلةن ظةمةس ،ظذ هةقلةرنع باشقعالرغا ظأتىنىص بئرعش
يولع بعلةن بةدةل ظئلعشقا بولعدذ .حىنكع ظذ ،ماددعي بعرةر نةرسعضة باغلعق بولمعغان
هةقلةردذر.
مةزكذر هةقلةرضة سودا ـ سئتعق يولع بعلةن ظةمةس ،ظذ هةقلةرنع باشقعالرغا
ظأتىنىص بئرعش يولع بعلةن بةدةل ظئلعشنعث بولعدعغانلعقعغا ظذستازالرنعث ظذستازع
ظالعم ظةشرةص ظةلع تةهانةؤعي (اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) بذنع صذل بةدعلعضة
خعزمعتعدعن ظأتىنىص بئرعش مةسعلعسعضة قعياس قعلعص تذرذص صةتعؤا بةرضةن .ظعبنع
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ظابعدعن (اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث صذل بةدعلعضة خعزمعتعدعن ظأتىنىص بئرعش
مةسعلعسعدة دئضةن سأزلعرعنع نةقعل قعلغان ؤة كئيعن مذنداق دئضةن« :شئركةت
ياكع ماركا ظعضعسعنعث ظذنعثدعكع هةققع ،ظذنعث ظأز ظعضعللعرعضة ظذالرغا كئلعدعغان
زعياننعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىن ظةمةس ،بةلكع ظعشنعث بئشعدعن باشالص شةرعظةتنعث
شذنداق ظذرذنالشتذرذشع بعلةن بئرعلضةنلعكعدة خذددع خعزمةتحعنعث خعزمعتعدعكع
ؤة ؤةزعصعسعدعكع هةققعضة ظوخشاشتذر .بذ ظعككع هةقنعث هةر ظعككعسع بعر ظعشقا
قوشذمحة بعر نةرسعدذر ؤة كةلضىسعدة صذل تئصعشقا ؤاسعتة بولعدعغان ظامعلدذر .شذثا
شذنداق هةقلةرنعث بةدعلعضة صذل ظئلعش ضةرحة تةقؤالعققا زعت بولسعمذ ،لئكعن شذنداق
قعلعشقا كئرةك بولذص قالغان ؤاقتعدا ،ظذ هةقلةرنعث بةدعلعضة صذل ظئلعشقا رذخسةت
قعلعنعدذ ؤة شذنداق قعلعشقا يول بار».
بذ مةسعلعنع <كىنعمعزدعكع فعقهع مةسعلعلعرع هةققعدة ظعزدعنعش> دئضةن
كعتابنعث ظاصتورعمذ تعلغا ظئلعص مذنداق دئدع« :شئركةت ياكع ماركا ظعضعسعنعث
ظذنعثدعكع هةققع ظةسلعدة ماددعي بعرةر نةرسعضة باغلعق بولمعغان هةق بولسعمذ،
لئكعن ظذ ،بعر مذنحة يول مئثعص ؤة مةلذم معقداردا صذل خةجلةص هأكىمةت ظالدعدا
تعزعملعتعص بولذنغاندعن كئيعن ،شذنداقال شئركةت ياكع ماركا ظعضعسعنعث قولعدعكع
ؤة هأكىمةتنعث ظالدعدعكع رةسمعي هأججةتلةردة ظذنعث شئركةتنعث ياكع ماركعنعث
قانذنلذق ظعضعسع ظعكةنلعكع يئزعلعص بولذنغاندعن كئيعن ظذ مةنعؤعي هةق ماددعي
بعرةر نةرسعضة باغلعق هةقكة ظايلعنعدذ .ظذنعثغا تعجارةتحعلةرنعث ظارعسعدا ظادةت
بويعحة جعسمع بار ماددعي نةرسعلةرضة مذظامعلة قعلعنغاندةك مذظامعلة قعلعنعدذ .شذثا
مةزكذر هةقنع سئتعشقا بولعدذ .بةزع نةرسعلةرنع مال ـ مىلىك قاتارعدعن هئسابالشتا
ظأرص ـ ظادةتنعث ظئتعبارغا ظئلعنعدعغانلعقعدا شةك يوق( .يةنع ظأرص ـ ظادةتتة مال
هئسابالنغان بةزع نةرسعلةرنع شةرعظةتمذ مال دةص ظئتعراص قعلعدذ ؤة شذنعثغا قارعتا
مذظامعلة قعلعدذ) .حىنكع ،ظعبنع ظابعدعننعث دئضعنعدةك كعشعلةر مال دةص قارعغان
نةرسة مال هئسابلعنعدذ .شئركةتنعث نامع ؤة ماركا ظعشلعرع خذددع توكنعث ياكع
ضازنعث ظعشعغا ظوخشاش .توك بذرذنقع زاماندا شةرعظةتنعث قارعشعدا ظئتعبارلعق
مالالردعن هئسابالنمايتتع .حىنكع ظذ ،ظأز جعسمع بعلةن تذرعدعغان ماددعي بعر نةرسة
ظةمةس ظعدع .ظعنساننعث قذدرعتعدة ظذنع ظأز ظعضعدارحعلعقعغا كعرضىزىص ساقالش يوق
ظعدع .ظةمما ظذ ،كىنعمعزدة سئتعش ؤة ظئلعشتا هئحقانداق شةك يوق ظةث قعممةتلعك
مالالردعن هئسابلعنعدذ .بذ ،توكنعث صايدعسعنعث حوث ظعكةنلعكع ،ظذنع هازعر ظعنساننعث
ظأز ظعضعدارحعلعقعغا كعرضىزىص ساقالشنعث مذمكعن بولغانلعقع ؤة كعشعلةرنعث
ظذنع مال دةص تونذغانلعقع ظىحىندذر .شذنعثدةك شئركةتنعث نامع ؤة ماركعالرمذ
هأكىمةتنعث ظالدعدا تعزعملعتعص بولذنغاندعن كئيعن تعجارةتحعلةرنعث ظأرص ـ ظادعتعدة
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قعممعتع ؤة ظئتعبارع بار بعر نةرسعضة ظايلعنعص قالدع .هأكىمةت شئركةتنعث نامعنعث
ظعضعدارحعلعقعنع ؤة ماركعالرنعث ظعضعدارحعلعقعنع رةسمعي هأججةت قعلعص يئزعص
بعرعضة بةرسة ،شئركةتنعث نامعنعث ظعضعدارحعلعقع ياكع ماركعنعث ظعضعدارحعلعقع
ظذنعث ظعضعدارحعلعقعغا ظأتىص كةتكةن بولعدذ .بعرةر نةرسعنع ظعضعدارحعلعققا ظئلعش
ظذنعثغا مذناسعص كئلعدعغان شةكعل بعلةن بولعدذ .ظذنع هةم ظذنعثغا ظئهتعياج بولذص
قالعدعغان ؤاقعتقعحة ساقالش مذمكعن .شذثا شئركةتنعث نامعنع ؤة ماركعالرنع مال
دةص ظئتعبارغا ظئلعش ظىحىن كئرةك بولغان هةممة ظامعلالر شئركةتنعث نامعدا ؤة
ماركعالردا تئصعلعدذ .لئكعن ،ظذالر صةقةت ظأز جعسمع بعلةن تذرعدعغان ماددعي نةرسة
ظةمةس .شذثا ظعككع شةرت ظاستعدا شئركةتنعث نامع بعلةن ماركعالرنع مالدةك ظئلعص
ـ سئتعشنعث توغرا بولعدعغانلعقعدا شةرعظةتتة هئحقانداق توسالغذ يوق .ظذ ظعككع
شةرت ماؤذالردعن ظعبارةت:
 1ـ شئركةتنعث نامع ياكع ماركا قانذنلذق شةكعلدة هأكىمةت ظالدعدا تعزعملعتعص
قويذلغان بولذشع الزعم .حىنكع ،هأكىمةت ظالدعدا تعزعملعتعلمعغان نةرسة،
تعجارةتحعلةرنعث ظأرص ـ ظادعتعدة مال هئسابالنمايدذ.
 2ـ شئركةتنعث نامعنع ياكع ماركعنع باشقا بعر كعشعضة سئتعص بئرعش خئرعدارالرنع
ظالداش ظىحىن بولماسلعقع الزعم .بذ ،شئركةتنعث نامعنع ياكع ماركعنع سئتعص ظالغان
ظادةمنعث بذ نةرسعنع هازعر ظعشلةص حعقعرؤاتقان كعشع بذرذنقع كعشعلةر ظةمةس،
دةص ظعالن بئرعش بعلةن بولعدذ .شئركةتنعث نامعنع ياكع ماركعنع سئتعص ظالغان ظادةم
مذمكعن بار مالالرنع ظذ شئركةتنعث ياكع ماركعنعث بذرذنقع ماللعرعدةك ياخشع ياكع
ظذنعثدعن ياخشع ظعشلةص حعقعرعشقا تعرعشعشع الزعم .ظةمما يذقعرعدعكعدةك ظعالن
بئرعلمةستعن شئركةتنعث نامعنع ياكع ماركعنع باشقا بعرسعنعث زعممعسعضة يأتكةش
خئرعدارالرنع ظالداشقا ظئلعص بارعدذ .باشقعالرنع ظالداش هةر قانداق ؤاقعتتا هارامدذر.
(((
توغرعسعنع اهلل تاظاال بعلضىحعدذر».
مانا بذ مةزكذر مةسعلة هةققعدة <كىنعمعزدعكع فعقهع مةسعلعلعرع هةققعدة
ظعزدعنعش> دئضةن كعتابنعث ظاصتورعنعث بايان قعلغانلعرعدذر .ظاصتورنعث شئركةتنعث
نامعنع ياكع ماركعنع سئتعشقا بولعدعغانلعقع هةققعدة دئضةنلعرعنعث توغرا بولذش،
ياكع بولماسلعقعدا ظعزدعنعشكة توغرا كئلعدذ .حىنكع ،ظاصتورنعث شئركةتنعث نامع ؤة
ماركعغا ظوخشاش ماددعي بعرةر نةرسعضة باغلعق بولمعغان هةقلةرنع سئتعش ظىحىن
قويغان مةزكذر ظعككع شةرتعنعث توغرا ظعكةنلعكع قايعل قعالرلعق ظةمةس .حىنكع
هةر قانداق نةرسة قانذنلذق شةكعلدة هأكىمةت ظالدعدا تعزعملعتعص قويذلذشع بعلةنال
((( «بذهذسذن في قازايا فعقهعيةتعن مذظاسعرةتعن» 117 ،ــــ  120ـ بةتكعحة.
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شةرعظةتنعث قارعشعدا مال هئسابلعنعؤةرمةيدذ .مةسعلةن :هاراق سئتعش هةققع،
قعمار ظويناش هةققع ؤة صاهعشعؤازلعققا ظوخشاش ظعسالمدا حةكلةنضةن ظعشالر ظئلعص
بئرعلعدعغان ظورذنالرنع ظئحعش هةققعضة ظوخشاش نذرغذنلعغان هةقلةر بولذص ،ظذ
هةقلةر ضةرحة هأكىمةت ظالدعدا تعزعملعتعص قويذلسعمذ شةرعظةتنعث كأز قارعشعدا مال
هئسابالنمايدذ (((.ظعسالم دعنعدا هارام قعلعنغان بعرةر نةرسعنع قعلعشقا رذخسةت ظئلعص
ظذنع هأكىمةت ظالدعدا تعزعملعتعص قويذش ظذنع هاراملعقتعن هاالللعققا ظايالندذرمايدذ.
ظةمما شئركةتنعث نامعنع ياكع ماركعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث بذ نةرسعنع هازعر
ظعشلةص حعقعرؤاتقان كعشع بذرذنقع كعشعلةر ظةمةس ،دةص ظعالن بئرعش شةرتعضة كةلسةك،
بذ سودا ـ سئتعق مذظامعلعسعضة توغرا كةلمةيدعغان بعر شةرتتذر .بذ ظالعمالرنعث بايان
قعلعشعحة سودا ـ سئتعق مذظامعلعسعضة توغرا كةلمةيدعغان شةرتلةرنعث قاتارعدعندذر.
اهلل تاظاال خالعسا بعز بذ شةرتلةر هةققعدة ظالدعمعزدا توختعلعص ظأتىمعز.
<ظةددذر> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع سودا ـ سئتعقنع بذزعدعغان ؤة سودا ـ سئتعق
مذظامعلعسعضة توغرا كةلمةيدعغان شةرتلةرنعث بايانعدا مذنداق دئدع« :سودا ـ سئتعققا
توغرا كةلمةيدعغان شةرت بولسا ،سودا ـ سئتعق مذظامعلعسع تةلةص قعلمايدعغان،
ظذنعثغا مذناسعص كةلمةيدعغان ،ساتقذحع ياكع ظالغذحعنعث بعرعضة صايدعلعق بولغان
ؤة سئتعلغان نةرسة مةسعلةن قذل بولغانغا ظوخشاش مةنصةظةتنع قوبذل قعالاليدعغان
بولسا ،سئتعلغان نةرسعضة صايدعلعق بولغان شةرتلةردذر».
مذشذنعثغا ظاساسةن شئركةت نامعنع ياكع ماركعنع سئتعص ظالغان ظادةمضة،
ظذنعث شذنداق قعلغانلعقعنع ظعالن قعلعش شةرتعنع قويذش سودا ـ سئتعقنعث بذزذلذص
كئتعشعضة سةؤةب بولعدذ( .حىنكع ،بذ سودا ـ سئتعق مذظامعلعسع تةلةص قعلمايدعغان
شةرتتذر) .توغرعسعنع اهلل تاظاال بعلضىحعدذر .شئركةتنعث نامعنع ياكع ماركعنع
سئتعشنعث هاراملعقعنع ناحار مالالرنع ياخشع شئركةتنعث نامع بعلةن سئتعص ياكع
ياخشع ماركعنع حاصالص سئتعص خئرعدارالرنع ظالداشتعن ظعبارةت ساختعلعق قعلعشمذ
كىحلةندىرعدذ.

ظعجادعيةت هةققعنع ؤة بئسعش هةققعنع سئتعشنعث هأكمع
((( كعتابنعث ظاصتورعنعث مةزكذر ظالعمنعث سأزعضة بذ شةكعلدة ظئتعراز بعلدىرىشع قوبذل قعلعنمايدذ .حىنكع ،ظاصتذر دئضةن هاراق،
قعمار ؤة صاهعشعؤازلعققا ظوخشاش ظعشالر ظعسالمدا هارام قعلعنغان ؤة ظذالرنعث هارام قعلعنغانلعقعغا ظعسالمدا كةسكعن دةلعل بار
نةرسعلةردذر .بذ نةرسعلةر هئحقانداق بعر ؤاقعتتا هاالللعققا ظايلعنعص قالمايدذ .ظةمما شئركةتنعث نامعنع ياكع ماركعنع سئتعشنعث
هاراملعقع ياكع هاالللعقع هةققعدة ظعسالمدا كةسكعن دةلعل يوق .شذثا بذالرنع مةلذم شةرت ظاستعدا سئتعش توغرا بولذشع مذمكعن.
مةزكذر ظالعمنعث دئمةكحع بولغعنعمذ بذدذر .هاراملعقعدا دةلعل يوق ؤة هارام قعلعنغان نةرسعلةردة تئصعلعدعغان سةؤةبمذ يوق بعر نةرسعنع
هةققعدة كةسكعن دةلعل بار بعر نةرسعضة قعياس قعلعص تذرذص ظذ نةرسعضة هارام نةرسعنعث هأكمعنع بئرعش توغرا ظةمةس .ت.
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ظعجادعيةت هةققع بولسا ،بعر نةرسعنع دةسلةص ظعجاد قعلعص بازارغا سالغان
ظادةمضة بئرعلضةن هةقتذر .ظذ ظادةمنعث مةزكذر هةقنع باشقعالرغعمذ سئتعص بئرعش
هةققع بار .ظذ هةقنع سئتعص ظالغان كعشع خذددع ظذ نةرسعنع دةسلةص ظعجاد قعلغان
ظادةمضة ظوخشاش ظذنع ظعشلةص حعقعرعص بازاردا سئتعش هةققعضة ظعضة بولعدذ.
شذنعثدةك يةنة بعرةر كعتاب يئزعص حعققان ظادةمنعثمذ ظذ كعتابنع بئسعش ؤة نةشعر
قعلعص سئتعص صايدا ظئلعش هةققع بار .ظةضةر كعتابنعث ظاصتورع بذ هةقنع باشقعالرغا
سئتعص بئرعشنع خالعسا ،سئتعص بئرةلةيدذ .شذنعث بعلةن ظذ هةقنع سئتعص ظالغان
كعشع خذددع ظاصتورغا ظوخشاش ظذ كعتابنع بئسعش ؤة نةشعر قعلعش هوقذقعغا ظعضة
بولعدذ.
بذ يةردة سورعماقحع بولغعنعمعز ظعجادعيةت هةققعنع ياكع بئسعش هةققعنع سئتعش
توغرعمذ ياكع توغرا ظةمةسمذ؟ دئضةن سوظالدذر.
بذ مةسعلة هةققعدة كىنعمعزدعكع فعقهعشذناسالر ظعختعالص قعلعشعص قالدع.
ظذالرنعث بعر قعسمع ظعجادعيةت هةققعنع ؤة بئسعش هةققعنع سئتعش توغرا دئسة ،يةنة
بعر قعسمع توغرا ظةمةس ،دئدع.
بذ مةسعلعضة بئرعلعدعغان ظةث توغرا جاؤاب بولسا ،مةيلع ماددعي نةرسة بولسذن،
مةيلع مةنعؤعي نةرسة بولسذن ،كعم بعرةر نةرسعنع دةسلةص ظعجاد قعلسا ،ظذنعث
باشقعالرغا قارعغاندا ظذ نةرسعنع ظعشلةص حعقعرعشقا ظةث هةقلعق ظعكةنلعكعدة شةك
يوق .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذ نةرسة بعلةن ظأزعضة صايدا يةتكىزعدذ ؤة صايدا تئصعش ظىحىن
ظذنع بازارغعمذ سالعدذ .بعر نةرسعنع دةسلةص ظعجاد قعلغان ظادةمنعث باشقعالرغا
قارعغاندا ظذ نةرسعنع ظعشلةص حعقعرعشقا ظةث هةقلعق ظعكةنلعكعنعث دةلعل ـ صاكعتع
تأؤةندعكع هةدعستذر .ظةبذداؤذد ،ظةسمةرة ظعبنع مذزرعس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ :مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
قئشعغا كئلعص ظذنعثغا بةيظةت بةردعم .ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :كعمكع
بعرةر مذسذلمان بذرذن قعلمعغان ظعشنع دةسلةص قعلعؤالسا ،ظذ ظعش ظذنعثغا تةؤة
(((
بولعدذ» دئدع.
ظالعم مذناؤعي (اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ضةرحة بذ هةدعسنعث ،هئحكعمضة
تةؤة ظةمةس ظئحعلماي تاشلعنعص قالغان يةرلةرنع ظئحعش هةققعدة كةلضةن بولذص شذ
ظعشقا خاس ظعكةنلعكعنع((( (كىحلةندىرضةن بولسعمذ ،لئكعن بعر قعسعم ظالعمالر بذ
((( بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع .ظذ ؤة مذنزعرعي بذ هةدعس هةققعدة بعر نةرسة دئمعدع.
((( يةنع هةدعس ،هئحكعمضة تةؤة ظةمةس تاشلعنعص قالغان يةرنع كعم بذرذن ظئحعؤالسا ،ظذ يةرنعث ظذنعثغا تةؤة بولذص كئتعدعغانلعقع
هةققعدة كةلضةن ،دئمةكحعدذر .ت.

74

سودا  -سېتىقنىڭ بايانى
هةدعسنعث مةيلع ماددعي نةرسة بولسذن ،مةيلع قذدذق كوالش بولسذن ،مةيلع كان
ظئحعش بولسذن ،هةممعضة ظومذم ظعكةنلعكعنع بايان قعلعدذ .يةنع كعمكع باشقعالردعن
بذرذن مذشذ ظعشالرنعث بعرعنع دةسلةص قعلعؤالسا ،ظذ ظعش ظذنعثغا تةؤة بولذص كئتعدذ.
هةدعستة ،كةلضةن خذسذسعي سةؤةب ظةمةس ظذنعث لةؤزعنعث ظاممعبابلعقع ظئتعبارغا
ظئلعنعدعغانلعقعدا شةك يوق.
مئنعثحة بذ قاراشنع بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكةن ،مةنعؤعي هةقلةر ظةضةر
ماددعي بعرةر نةرسعضة باغالنسا ،مةنعؤعي هةقلةرنع سئتعش توغرا بولعدذ ،دئضةن
مةسعلعمذ كىحلةندىرعدذ .ظعجادعيةت ؤة يئزعقحعلعق هةقلعرعنعث ماددعي بعرةر
نةرسعضة باغلعق بولغان هةقلةر ظعكةنلعكعدة شةك يوق.
بذنع هةم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ساهابعالرنع ظذرذش قعلعؤاتقان حاغدا
ظذرذش مةيدانعدا مذستةهكةم تذرذشقا ؤة دأشمةنلةرنع ظألتىرىشتة حةصدةش بولذشقا
رعغبةتلةندىرىشع ،بعرةر كاصعرنع ظألتىرضةن ساهابعضة ظذ كاصعرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع
بئرعدعغانلعقعغا ؤةدة قعلعشعمذ كىحلةندىرعدذ .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث شذنداق
قعلغانلعقع هةققعدة ظةنةس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ:
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هذنةين كىنع« :كعمنعث بعرةر كاصعرنع ظألتىرضةنلعكعضة
صاكعتع بولسا ،ظذ كاصعرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرع ظذنعث بولعدذ»((( دئضةن.

<ظالدعم> دةص بةرضةن جاؤابنعث <ساتتعم> دئضةن سأزضة ظذيغذن
بولذشعنعث الزعملعقع

سودا ـ سئتعقنعث توغرا بولذشع ظىحىن <ظالدعم> دئضةن جاؤابنعث <ساتتعم>
دئضةن سأزضة ظذيغذن بولذشع شةرت .بذ ،سئتعص ظالغذحعنعث ساتقذحعنعث دئضةن
سأزعضة ظذيغذن جاؤاب بئرعشع بعلةن بولعدذ .شذثا ظةضةر ساتقذحعنعث« :مةن
ماؤذ ظون كعلو بذغداينع ساتتعم» دئضةن سأزعضة ظالغذحع« :مةن ظذنعث بةش
كعلوسعنع ظالدعم ،ياكع قذناقنع ظالدعم» دةص باشقا سأزلةر بعلةن جاؤاب بةرسة،
بذ سودا ـ سئتعق توغرا بولمعغان بولعدذ.
ظةضةر خئرعدار نةرسعنعث ظعضعسعضة« :مةن بذنع  10سومغا ظالدعم» دئضةن،
نةرسعنعث ظعضعسع« :مةن بذنع ساثا  7سومغا سئتعص بةردعم» دئضةن بولسا،
بذ سودا ـ سئتعق ضةرحة ساتقذحع بعلةن سئتعص ظالغذحعنعث سأزع ظوخشاش
((( بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلغان .بذ ظذزذن هةدعس بولذص بذ يةردة ظاز بعر قعسمعال ظئلعنغان.
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بولمعسعمذ توغرا بولعدذ .بذ ،نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظذنعث باهاسعنع سئتعص
ظالغذحعغا حىشىرىص بةرضةنلعكع هئسابلعنعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر نةرسعنعث
ظعضعسع خئرعدارغا« :مةن بذنع  10سومغا ساتتعم» دئضةن ،خئرعدار ظذنعثغا:
«مةن ظذنع  12سومغا سئتعص ظالدعم» دةص باشقا سأز بعلةن جاؤاب بةرضةن
بولسا ،بذ سودا ـ سئتعقمذ توغرا بولعدذ .ظةضةر خئرعدار« :مةن ظذنع  12سومغا
سئتعص ظالدعم» دئضةن سأزنع سودا بولعؤاتقان ظورذندا دئضةن بولسا ،ظذنعثغا شذ
صذلنع بئرعش الزعم.
سودا ـ سئتعقنعث توغرا بولذشع ظىحىن <ظالدعم ـ ساتتعم> دئضةن سأزلةرنعث
سودا بولعؤاتقان ظورذندا بولذشع شةرت .حىنكع ،سودا ـ سئتعقنع قوبذل قعلعش
ظعختعيارلعقع شذ ظورذننعث ظأزعدة بولذشقا باغلعق .سودا بولعؤاتقان ظورذندعن (مةيلع
نةرسعنعث ظعضعسع بولسذن ،مةيلع خئرعدار بولسذن) سودعنع قوبذل قعلعدعغان
تةرةصتة سودعنعث بولمايدعغانلعقعنع ظعصادعلةيدعغان بعرةر هةرعكةت ،ياكع سودعنعث
بولمايدعغانلعقعنع ظعصادعلعمعسعمذ سودا ـ سئتعققا ظاالقعسع بولمعغان بعرةر ظعش
ـ هةرعكةت كأرىلمعضةن ظورذن مةقسةت قعلعنعدذ .ظةضةر سودعنع قوبذل قعلعدعغان
تةرةص سودا بولعؤاتقان ظورذندعن باشقا ظورذنغا يأتكةلمعضةن بولسعمذ ،لئكعن
ظذنعثدا سودعنعث بولمايدعغانلعقعنع ظعصادعلةيدعغان بعرةر هةرعكةت كأرىلسة،
قارشع تةرةصنعث <ساتتم> ياكع <ظالدعم> دئضةن سأزع ظةمةلدعن قالعدذ .ظةضةر
سودعنع قوبذل قعلعدعغان تةرةصتة سودعنعث بولمايدعغانلعقعنع ظعصادعلةيدعغان
بعرةر هةرعكةت كأرىلضةندعن كئيعن ساتقذحع ؤة سئتعص ظالغذحع <ساتتعم ـ
ظالدعم> دئضةن سأزلةرنع باشتعن يئثعدعن تةكرارالص سودا قعلعشقان ،ياكع قوبذل
قعلعدعغان تةرةص كئيعن ظأزعنعث رازع بولغانلعقعنع بعلدىرضةن بولسا ،بذ هالدا بذ
سودا ـ سئتعق يةنة توغرا بولعدذ.
شذنعثدةك يةنة سودا ـ سئتعقنعث توغرا بولذشع ظىحىن سودعنع قوبذل قعلعدعغان
تةرةص ظذنع قارشع تةرةص هايات ؤاقتعدا قوبذل قعلعشع الزعم .ظةضةر سودعنع قوبذل
قعلعدعغان تةرةص ظذنع قارشع تةرةص ظألىص كئتعص بولغاندعن كئيعن قوبذل قعلسا،
سودا ـ سئتعق توغرا بولمايدذ.
سودا ـ سئتعقنعث توغرا بولذشع ظىحىن يةنة سودعنع قوبذل قعلعدعغان تةرةص
ظذنع قارشع تةرةص سأزعدعن يئنعؤئلعشتعن بذرذن قوبذل قعلعشع شةرت.
شذنعثدةك يةنة سودعنع قوبذل قعلعدعغان تةرةص ظذنع سئتعلماقحع بولغان
نةرسعضة بعرةر ظأزضعرعش صةيدا بولذشتعن بذرذن قوبذل قعلعشع شةرت .مةسعلةن:
بعر ظذالغنعث ظعضعسع خئرعدارغا« :مةن بذنع ساثا ساتتعم» دئضةندعن كئيعن
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ؤة خئرعدار« :مةن ظذنع ظالدعم» دئيعشتعن بذرذن ظذالغنعث صذتلعرعدعن بعرةرسع
ياكع باشقا بعرةر ظةزاسع كئسعؤئتعلضةن ،ظاندعن خئرعدار« :مةن بذنع ظالدعم»
دةص سودعنع قوبذل قعلغان بولسا ،بذ سودا ـ سئتعق توغرا بولمعغان بولعدذ.
(ظذالغقا نةرسعلةرنعمذ قعياس قعلعشقا بولعدذ).

سودا بولعؤاتقان ظورذندعكع مةسلعهةت قئلعؤئلعش هةققعنعث بايانع
سودا ـ سئتعقنع قوبذل قعلعش ظعختعيارلعقع سودا بولعؤاتقان ظورذننعث ظأزعدة
بولذشع الزعم .شذثا ساتقذحع سودا صىتىنلةي صىتىص بولذشتعن بذرذن باشقا بعر
كعشع بعلةن بعرةر هاجةت هةققعدة صاراثالشقان بولسا ،ظذنعث شذنداق قعلغانلعقع
سودعنعث صىتىشعنع ظةمةلدعن قالدذرعدذ .يذقعرعدا بايان قعلعنغعنعدةك سودا بولعؤاتقان
ظورذندعن (مةيلع نةرسعنعث ظعضعسع بولسذن ،مةيلع خئرعدار بولسذن )،سودعنع قوبذل
قعلعدعغان تةرةصتة سودعنعث بولمايدعغانلعقعنع ظعصادعلةيدعغان بعرةر هةرعكةت ،ياكع
سودعنعث بولمايدعغانلعقعنع ظعصادعلعمعسعمذ سودا ـ سئتعققا ظاالقعسع بولمعغان بعرةر
ظعش ـ هةرعكةت كأرىلمعضةن ظورذن مةقسةت قعلعنعدذ .ظةضةر شذ ظورذننعث ظأزعدة
بولسعمذ سودعنع قوبذل قعلعدعغان تةرةصتة سودعنعث بولمايدعغانلعقعنع ظعصادعلةيدعغان
بعرةر هةرعكةت ،ياكع سودا ـ سئتعققا ظاالقعسع بولمعغان بعرةر ظعش كأرىلضةن بولسا،
ظذنعثغا بئرعلضةن مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةق ظةمةلدعن قالعدذ.
ظةضةر سودعنع قوبذل قعلعدعغان تةرةص ظذنع قوبذل قعلعشتعن بذرذن مةيلع ظذ
بولسذن ،مةيلع قارشع تةرةص بولسذن ،ظعككعسعنعث بعرع سودا بولعؤاتقان ظورذندعن
قوصذص كةتكةن بولسا ،قارشع تةرةصنعث <ساتتم> ياكع <ظالدعم> دئضةن سأزع ظةمةلدعن
قالعدذ .حىنكع ،سودا بولعؤاتقان ظورذندعن قوصذص كئتعش سودعنعث بولمايدعغانلعقعنع
ظعصادعلةيدعغان هةرعكةتتذر .ظورنعدعن قوصذص كةتكةن تةرةص ظةضةر سودعنعث بولذشعنع
خالعمعسا ،ظذنعث سودعنعث بولمايدعغانلعقعنع شذنداق قعلعص ظعصادعلةش هةققع بار.
ظةضةر سودا بولعؤاتقان ظورذندا <ساتتعم ـ ظالدعم> دئيعلضةن بولسا ،سودا ـ سئتعق
تامامالنغان بولعدذ .بذنعثدعن كئيعن ظعككع تةرةصنعث بعرعنعث ياكع هةر ظعككعسعنعث
مةسلعهةت قعلعش هةققع بولمايدذ .ظةمما ظذالر سودعنع قعلغان حاغدا بعر تةرةص ياكع
ظعككع تةرةص مةسلعهةت قعلعؤئلعشنع شةرت قعلعشقان بولسا ،بذ هالدا ظذالرنعث
مةسلعهةت قعلعش هةققع بولعدذ .اهلل تاظاال خالعسا سودعدا مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع
هةققعدة ظالدعمعزدا توختعلعص ظأتعمعز.
<ساتتعم> ياكع <ظالدعم> دةص سأزنع بذرذن ظاحقان ظادةمنعث ظذ سأزع ،سودعنع
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قوبذل قعلعدعغان قارشع تةرةصتعكع كعشعنعث سودعنعث بولمايدعغانلعقعنع ظعصادعلةيدعغان
بعرةر ظعش ـ هةركعتع ياكع قارشع تةرةصتعكع كعشع سودعنع قوبذل قعلعشتعن بذرذن
سأزنع بذرذن ظاحقان ظادةمنعث سودعدعن يئنعؤئلعشع ،ياكع ظعككعسعدعن بعرعنعث
ظألىص كئتعشع بعلةن ظةمةلدعن قالعدذ .شذثا فعقهعشذناسالر« :سودعنع قوبذل قعلعش
ظعختعيارلعقع (ظةضةر سودعنع قوبذل قعلعدعغان ظادةم ظألىص كةتكةن بولسا) ،باشقا
بعرعضة معراس قعلعص بئرعلمةيدذ» دةيدذ.
<ساتتعم> ياكع <ظالدعم> دئضةن سأزنع بذرذن ظاحقان ظادةمنث ظذ سأزع يةنة
سئتعلماقحع بولغان نةرسعنعث مةسعلةن قولعنع ياكع صذتعنع كئسعؤاتقانغا ظوخشاش
ظذ نةرسعدة صةيدا بولغان ظأزضعرعش بعلةن ،ياكع سئتعلماقحع بولغان نةرسة مئؤة
سىيع بولسا ظذنعثغا باشقا نةرسة ظارعالشتذرذلغعنعغا ظوخشاش ظذنعثدا صةيدا بولغان
ظأزضعرعش بعلةن ،ياكع ظذ نةرسعضة ظذنعث توغذص سالغعنعغا ظوخشاش بعرةر نةرسعنعث
قئتعلعص قئلعشع بعلةن ،ياكع ظذنعث ظألىص قالغعنعغا ظوخشاش ظذنعث يوق بولذص
كئتعشع بعلةن ظةمةلدعن قالعدذ .ظةمما سئتعلماقحع بولغان نةرسة ظةضةر هايؤان بولذص
ظذنعثدا صةيدا بولغان ظأزضعرعش مةسعلةن ظذنعث كأزعنعث تةبعظعي ظاصةت بعلةن قويذلذص
كئتعشع بعلةن ،ياكع سئتعلماقحع بولغان نةرسة مةسعلةن قذل بولذص ،ظذنعثغا بعرةر
نةرسعنعث هةدعية قعلعنعشع بعلةن بولغان بولسا ،بذ ظأزضعرعش بعلةن <ساتتعم>
ياكع <ظالدعم> دئضةن سأزنع بذرذن ظاحقان ظادةمنث ظذ سأزع ظةمةلدعن قالمايدذ.
شذنعثدةك يةنة <ساتتعم> ياكع <ظالدعم> دئضةن سأزنع بذرذن ظاحقان ظادةمنعث ظذ
سأزع نةرسعنع سئتعص ظالعدعغان ظادةمنعث سودا قعلعدعغان صذلنع بعرعضة سوؤغا قعلعص
بئرعؤئتعشع بعلةنمذ ظةمةلدعن قالعدذ (((.مةزكذر هالةتلةردة <ساتتعم> ياكع <ظالدعم>
دئضةن سأزنع بذرذن ظاحقان ظادةمنث ظذ سأزعنعث ظةمةلدعن قئلعشعنعث دةلعل ـ صاكعتع
ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!) نعث تأؤةندعكع هةدعسعدذر.
ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةققع بئرعلضةن سودا
ـ سئتعقتعن باشقا سودا ـ سئتعقتا هةر ظعككع تةرةصنعث ،ظايرعلمعغانال بولسا (سودعنع
(((
تامامالشنع ياكع تاماملعماسلعقنع) تالالش هةققع بار»
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث< :مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةققع بئرعلضةن سودا ـ
سئتعقتعن باشقا> دئضةن سأزع مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةققع بئرعلضةن سودا ـ سئتعقتا
سودا بولعؤاتقان ظورذننعث ظأزعدعال سودعنع بولدع ياكع بولمعدع ،دةص ظئنعق قعلعص
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 20 ،ـ بةت.
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
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ظايرعؤئتعشنعث الزعم ظةمةسلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ .شذنداقال بذ هةدعس يةنة
سودا بولعؤاتقان ظورذندا ساتقذحع ؤة ظالغذحعالرنعث مةسلعهةت قئلعؤئلعش هةققعنعث
بارلعقعنعمذ بعلدىرعدذ.
ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مةزكذر هةدعستعكع صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث< :ظايرعلمعغانال بولسا> دئضةن سأزعنع هةر ظعككع تةرةص تةنلعرع
بعلةن بعر ـ بعرعدعن ظايرعلمعغانال بولسا ،دئضةن مةناغا قاراتتع .بعر هةدعستة رعؤايةت
قعلعنعشعحة نافعظ مذنداق دئدع« :ظعبنع ظأمةر بعرةر نةرسة (ساتقان ياكع) سئتعص
ظالغان ؤاقتعدا ،ظذنعثغا ظذنعث بعلةن سودا قعلعشقان قارشع تةرةصتعكع ظادةمنعث
(تعنع بعلةن) ظايرعلعص كئتعشع بةك ياقاتتع» .ظةبذبةرزةتذل ظةسلةمعيمذ صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث مةزكذر هةدعستعكع< :ظايرعلمعغانال بولسا> دئضةن سأزعنع هةر
ظعككع تةرةص تةنلعرع بعلةن بعر ـ بعرعدعن ظايرعلمعغانال بولسا ،دئضةن مةناغا قاراتقان.
ساهابعالرنعث ظعحعدة ظعبنع ظأمةر بعلةن ظةبذبةرزةتذل ظةسلةمعيلةرضة قارشع صعكعر
بةرضةن ياكع تةنقعد قعلغان كعشع يوق .بذنعثغا صةقةت ظعبراهعم نةخةظعي قارشع صعكعر
بةرضةن .ظعبنع ظةبذشةيبة بذ هةقتة ظعبراهعم نةخةظعينعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت
قعلعدذ« :ظةضةر سودا ـ سئتعق قعلعشقان هةر ظعككع تةرةص (تةنلعرع بعلةن بعر ـ
بعرعدعن) ظايرعلمعسعمذ( ،سأز ظارقعلعق سودعنع تاماملعغان بولسا) ،سودا ـ سئتعق
توغرا بولعدذ» .ظةبذسةظعد ظعبنع مةنسذرمذ بذ هةقتة ظعبراهعم نةخةظعينعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان« :ظةضةر سودا ـ سئتعق قعلعشقان ظعككع تةرةص سودا
تاماملعنعص بعر ـ بعرع بعلةن قول سعقعشقان بولسا ،ظذالرنعث مةسلعهةت قعلعش هةققع
قالمايدذ ».مالعكعي مةزهةصعدعكعلةردعن ظعبنع هةبعبتعن باشقا صىتىن ظالعمالرنعث
ؤة هةنةفعي مةزهةصعدعكع صىتىن ظالعمالرنعث بذ هةقتعكع كأز قاراشلعرع ظعبراهعم
(((
نةخةظعينعث كأز قارعشع بعلةن ظوخشاشتذر.
هةنةفعي مةزهةصعدعكع فعقهعشذناسالر مةزكذر هةدعستعكع صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث< :ظايرعلمعغانال بولسا> دئضةن سأزعنع هةر ظعككع تةرةص تةنلعرع
بعلةن بعر ـ بعرعدعن ظايرعلغانغا ظةمةس ،سأز بعلةن سودعنع تاماملعغانغا قاراتتع.
مةزكذر هةدعستعكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث< :ظايرعلمعغانال بولسا> دئضةن
سأزعنعث مةنعسعنعث تةن بعلةن ظةمةس سأز بعلةن ظايرعلغانلعقعنع صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث« :مذسذلمانالر قعلعشقان شةرتلعرعدة حعث تذرعدذ»((( دئضةن
هةدعسعمذ كىحلةندىرعدذ .سودا ـ سئتعق قعلعشقان ظعككع تةرةص ظارعلعرعدا سودعنع
صىتتىرىشكة ؤة ظذنع كىحضة ظعضة قعلعشقا صىتىشتع ؤة شةرت قويدع .شذثا ظذالرنعث
((( «فةتهذلبارع» 4 ،ـ توم 330 ،ـ بةت
((( بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ،ظةهمةد ؤة هاكعم قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع.
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صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :مذسذلمانالر قعلعشقان شةرتلعرعدة حعث تذرعدذ»
دئضةن سأزعضة ظاساسةن ظذ شةرتلعرعدة حعث تذرذشع ؤة ظذنعثغا ؤاصا قعلعشع
الزعم .ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)« :سودا ـ سئتعق (ظعككع تةرةص
سودعنع تامامالص بعر ـ بعرع بعلةن) قول سعقعشعشتذر ،ياكع (سودعنع تاماملعمعسا)
مةسلعهةت قعلعشعشتذر» دئضةن( .سودا ـ سئتعقنعث ظاخعرعدا) قول سعقعشقانلعق
سودا ـ سئتعقنعث كىحضة ظعضة ؤة تامامالنغانلعقعنعث ظعصادعسعدذر .بعز بذنعثدعن
<تاماملعنعص كىحضة ظعضة بولغان سودا ـ سئتعق ؤة مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع
قويذلغانلعقع ظىحىن تئخع تامامالنماي كىحضة ظعضة بولمعغان سودا ـ سئتعق> دةص
سودا ـ سئتعقنعث ظعككع تىرضة ظايرعلغانلعقعنع كأرىؤاالاليمعز .هةممة سودا ـ سئتعقتا
مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع مةؤجذد ،دةيدعغان ظادةم ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) نعث مةزكذر سأزعضة قارشع ضةص قعلغان بولعدذ .ظذنعث سأزعنعث مةنعسع:
سودا ـ سئتعق بولسا ،بعر نةرسعنع يةنة بعر نةرسعضة ظالماشتذرذش مذظامعلعسعدذر.
شذثا شةرتسعز قعلعنغان (يةنع مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع قويذلماي قعلعنغان)
سودا ـ سئتعق خذددع نعكاه ظعشعغا ظوخشاش شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة كىحضة ظعضة بولعدذ.
(ظةمما مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع قويذلغان سودا ـ سئتعق شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة
كىحضة ظعضة ظةمةس).
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةققع بئرعلضةن
سودا ـ سئتعقتعن باشقا سودا ـ سئتعقتا هةر ظعككع تةرةصنعث ،ظايرعلمعغانال بولسا
(سودعنع تامامالشنع ياكع تاماملعماسلعقنع) تالالش هةققع بار» دئضةن هةدعسعدعن
سودعنع صىتتىرىص بولغان كعشعلةر ظةمةس ،بةلكع سودا ظىستعدة بولغان ؤة باها
تالعشعص سودعلعشعؤاتقان كعشعلةر كأزدة تذتذلعدذ .سودعنع تئخع تأضعتعص بولماي
سودعلعشعؤاتقان كعشعلةر خالعسا كئلعشعص سودعنع تاماماليدذ ،خالعسا تاماملعمايدذ.
ياكع ظذ هةدعستعن سودا قعلعشعؤاتقان يةردعن تةن بعلةن ظايرعلعص كئتعش ظةمةس
سودعنع سأز بعلةن صىتتىرىش كأزدة تذتذلعدذ .يةنع هةدعسنعث مةنعسع :ظةضةر سودا
ـ سئتعق قعلعشقان ظعككع تةرةص سودعدا قاملعشالماي قئلعص سودعنع قعلماسلعقنع
خالعسا ،ظذالرنعث شذنداق قعلعش هةققعمذ بار ،دئضةنلعك بولعدذ.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةققع بئرعلضةن سودا ـ
سئتعقتعن باشقا سودا ـ سئتعقتا هةر ظعككع تةرةصنعث ،ظايرعلمعغانال بولسا (سودعنع
تامامالشنع ياكع تاماملعماسلعقنع) تالالش هةققع بار» دئضةن هةدعسعنع ظعمام
ظةبذيىسىف (اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) <ظةلظةمالعي> دئضةن كعتابتا حىشةندىرىص:
«بذ هةدعسنعث مةنعسع ،خئرعدار بعر كعشعضة :سةن ماثا بذ نةرسةثنع مذنحة صذلغا
سئتعص بةرضعن ،دةيدذ .ظذ كعشع :بولعدذ ،مةن ظذنع شذ صذلغا ساتتعم ،دةيدذ .خئرعدار:
80

سودا  -سېتىقنىڭ بايانى
مةن ظذنع ظالدعم ،دئيعشتعن بذرذن ظذ كعشع ؤة خئرعدار سودا قعلعشعؤاتقان شذ ظورذندعن
ظايرعلمعغانال بولسا ،سودعنع تامامالش ياكع تاماملعماسلعق هةقكة ظعضة ،دئضةنلعك
بولعدذ» دئدع .بذ ،مةزكذر هةدعسكة بئرعلضةن توغرا مةنا بولذص ،نةرسعنعث ظعضعسع
ؤة خئرعدار سودا ـ سئتعق هةققعدة صاراثلعشعؤاتقان بولغاحقا ظذالر تئخع سودا ـ سئتعق
(((
قعلعؤاتقان كعشعلةر هئسابلعنعدذ.
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر مذنداق دةيدذ« :ظةضةر مةزكذر هةدعستعن سأز بعلةن
ظةمةس سودا بولعؤاتقان ظورذندعن تةن بعلةن ظايرعلعص كئتعش كأزدة تذتذلعدذ،
دئضىحعلةرنعث بذ قارعشعغا قوشذلساق ،هةدعس سودا ـ سئتعقتعن كئيعن سودا بولغان
ظورذندعن تةن بعلةن ظايرعلعص كئتعشنعث ؤاجعص ظعكةنلعكعنع ظةمةس مذستةهةص
ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ .حىنكع ،سودا ـ سئتعق قعلعؤاتقان هةر ظعككع تةرةصنعث
خالعسا سودعنع تامامالش ،خالعسا تاماملعماسلعق هةققع بار .سودعدا هةر ظعككع تةرةص
شذنداق هةققة ظعضة ظعكةن ،سودا قعلعشعؤاتقان ظورذندا بعر تةرةصنعث (بعر نةححة قةدةم
مئثعص سودا قعلعشعؤاتقان ظورذندعن ظايرعلعشع ظارقعلعق) يةنة بعر تةرةصنعث مةزكذر
هةققعنع قةستةن بعكار قعلعؤئتعشع توغرا ظةمةس .حىنكع ،شذنداق قعلعش ظارقعلعق
يةنة بعر تةرةصنعث مةزكذر هةققعنع بعكار قعلعؤئتعش باشقعالرنعث هةققعنع قةستةن يوق
قعلعؤئتعش بولذص هئسابلعنعدذ .ظةضةر مةزكذر هةدعستعن سودا قعلعشعؤاتقان ظورذندعن
تةن بعلةن ظايرعلعص كئتعش كأزدة تذتذلغان حاغدا ،هةدعسنعث مةنعسع :سودا ـ سئتعق
قعلعشقان هةر ظعككع تةرةص سودا قعلعشقان ظورذندعن ظايرعلمعغان ،بعر تةرةص بذ سودعنع
قعلماسلعققا رازع بولغان ؤة يةنة بعر تةرةصمذ شذنداق قعلعشقا رازع بولعدعغان بولسا،
ساتقذحعنعث صذلنع سئتعص ظالغذحعغا ؤة سئتعص ظالغذحعنعث نةرسعسعنع ساتقذحعغا
قايتذرذص بئرعشع مذشذ هةدعسنعث كأرسةتمعسع بويعحة مذستةهةصتذر ،ظةمما ظعككع
تةرةصنعث هةر ظعككعسع ياكع بعرع سودا قعلعشقان ظورذندعن ظايرعلعص كئتعص بولغاندعن
كئيعن يةنة بعر تةرةص بذ سودعنع قعلماسلعققا رازع بولسا ،سودعنع قعلماسلعققا رازع
بولغان ظذ تةرةصنعث ظذنعث نةرسعسعنع قايتذرذص بئرعشع ظذ هةدعسنعث كأرسةتمعسع
بويعحة ظةمةس صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :كعمكع سودا قعلغانلعقعغا صذشايمان
قعلغان كعشعضة سودعالشقان شذ نةرسعسعنع قايتذرذص بةرسة ،اهلل تاظاال قعيامةت
كىنع ظذنعث خاتالعقلعرعنع كةحىرؤئتعدذ» دئضةن باشقا بعر هةدعسعنعث كأرسةتمعسع
بويعحة بولعدذ ،دئضةنلعكتذر .ظعككع ظعشنعث ظارعسعدعكع صةرق ظئنعقتذر .ظعبنع ظأمةر
(اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث سودا ـ سئتعقتعن كئيعن بعر نةححة قةدةم
مئثعؤئتعشع ؤة ظةبذبةرزةتذل ظةسلةمعينعث شذنداق قعلعؤئتعشقا هأكىم قعلعشع شذ
مةناغا قارعتعلعدذ .ظذنداق بولغاندا مةزكذر هةدعسنع دةلعل قعلعص تذرذص (سودا ـ
((( «ظةلمةبسذت» 13 ،ـ توم 157 ،ـ بةت.
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سئتعقتعن كئيعن بعر نةححة قةدةم مئثعؤئتعش الزعم ،ظةضةر سودا ـ سئتعقتا ساتتعم ـ
ظالدعم دئضةن سأزلةر قعلعنعص بولذنغاندعن كئيعنمذ بعر نةححة قةدةم مئثعؤئتعلمعسة،
سودا ـ سئتعق كىحضة ظعضة بولغان دةرعجعدة تامامالنمعغان بولعدذ ،دةيدعغان شافعظعي
ؤة هةنبةلعي مةزهةصعدعكعلةرنعث) ظذ هةدعستة هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرضة قارشع
(((
دةلعل قعلعص كةلتىرضعدةك بعر تذتقعسع قالمايدذ».
هةيران قاالرلعقع شذكع ،مةزكذر هةدعسنع سودا ـ سئتعقتا ظايرعلعش سأز بعلةن
ظةمةس تةن بعلةن بولعدذ ،دئضةن مةناغا قاراتقانالر« :سودا ـ سئتعق قعلعشقان ظعككع
تةرةصنعث سودا قعلعشقان ظورذندعن ظايرعلمعغان ؤاقتع ظذزذنغا سذزذلذص كةتكةن بولسعمذ،
يةنة ظذالر خالعسا سودعنع تامامالش ،خالعسا تاماملعماسلعق هةققعضة ظعضة هالعتعدة
تذرذرؤئرعدذ» دةيدذ .بذ هةقتة ظعمام نةؤةؤعي (اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق
دةيدذ« :سودا ـ سئتعقنع تامامالص ظايرعلعص كئتعش تةن بعلةن بولعدذ .شذثا سودا ـ
سئتعق قعلعشقان ظعككع تةرةص ظةضةر سودا قعلعشقان ظورذندا (مةسعلةن :بعرةر ظاي
ياكع بعرةر هةصتعضة ظوخشاش) ظذزذن مذددةت ظولتذرغان ،ياكع ظعككعسع ظورذنلعرعدعن
باراؤةر تذرذص بعر نةححة قةدةم ماثغان بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ ظعككعسع خالعسا سودعنع
تامامالش ،خالعسا تاماملعماسلعق هةققعضة ظعضة هالعتعدة تذرذؤئرعدذ .بذ ،بذ هةقتعكع
قاراشالرنعث ظعحعدعكع ظةث توغرا قاراشتذر .ظذ ،شذنداقال كأص ساندعكع ظالعمالرنعث
قارعشعدذر .ظذ ظعككعسعنعث سودا قعلعشقان ظورذندا ظولتذرغان مذددعتع (ظةث ظذزذن
بولغاندا) ظىح كىندعن ظئشعص كةتمةسلعكع الزعم ،دةيدعغان قاراشمذ بار .بذ هةقتة يةنة
بعر قاراش بولذص ظذ قاراش :سودا ـ سئتعق قعلعشقان ظعككع تةرةص سودا ـ سئتعقتعن
كئيعن (شذ ظورذننعث ظأزعدة بولسعمذ) سودعغا ظاالقعدار سأز ؤة ظعش ـ هةرعكةتلةرنع
تاشالص باشقا سأز ياكع ظعشالرنع باشلعغان ؤة سودا قعلعشقان ظورذندا ظولتذرذشقان
مذددةت ظذزذنغا سذزذلذص كةتكةن بولسا ،ظذ ظعككعسعنعث خالعسا سودعنع تامامالش،
(((
خالعسا تاماملعماسلعق هةققع تأضةيدذ ،دةيدذ».
ظةث ظاخعرقع قاراشنعث هةنةفعي مةزهةصعدعكع ظالعمالرنعث قاراشلعرع بعلةن
ظوخشاش ظعكةنلعكعدة شةك يوق.
ظالعمالرنعث بعرلعككة كئلعشعحة :سودعنع قوبذل قعلعدعغان تةرةصكة بئرعلضةن،
خالعسا سودعنع قوبذل قعلعش ،خالعسا قوبذل قعلماسلعق هةق (ظةضةر قوبذل قعلعدعغان
تةرةص ظألىص كةتسة) ،باشقعالرغا معراس قعلعص قالدذرذلمايدذ .شذنعثدةك يةنة باشقا
ظادةمنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ظذنعث رذخسعتعسعز باشقا بعر كعشع سئتعص قويغان
((( «ظعظالظذسسىنةن» 14 ،ـ توم 12 ،ـ بةت.
((( «رةؤ زةتذت تالعبعين» 3 ،ـ توم 105 ،ـ بةت.
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سودعدا ،ظذ ظادةمضة بئرعلضةن خالعسا ظذ سودعغا قوشذلذش ،خالعسا قوشذلماسلعق
(((
هةقمذ معراس قعلعص قالدذرذلمايدذ.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع< ،ظايرعلعص كئتعش ؤة
ظايرعلعش> دئضةن سأز ،ظعبنع ظابعدعننعث دئضعنعدةك شةرعظةتنعث قارعشعحة بولسذن،
ظأرص ـ ظادةتنعث قارعشعحة بولسذن ،كأصىنحة ؤاقعتتا سأزدة ظايرعلغاننع كأرسعتعص
بئرعدذ.

قول سعقعشعش بألىنىص كئتعص تذرذص قعلعنغان سودا ـ سئتعقنعث
هأكمع

<ظةددذررذلمذختار> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع مذنداق دئدع« :سودا ـ سئتعق
قعلعدعغان ظعككع تةرةصنعث بعرع ،ظذ (ظةضةر ساتقذحع بولسا) ساتتعم ،دةص( ،ظةضةر
ظالغذحع بولسا) ظالدعم ،دةص سأز ظاحقان بولسا ،قوبذل قعلعدعغان يةنة بعر تةرةصنعث
(ظةضةر سودعنع قوبذل قعلماقحع بولسا) شذ ظورذننعث ظأزعدة تذرذص سئتعلماقحع
بولغان نةرسعنعث هةممعسعنع ظذنعثغا تئضعشلعك صذلغا ظئلعشع ،ياكع (ظةضةر
سودعنع قوبذل قعلماسلعقنع خالعسا) ظذ نةرسعنعث هةممعسعنع ظالماي تاشالص قويعشع
الزعم .بذنداق قعلعش بعر قئتعملعق قول سعقعشعش بألىنىص كةتمةسلعكع ،ظىحىندذر.
ظةضةر سئتعص ظالغذحع ظذ نةرسعنعث هةممعسعنع ظةمةس ظذنعث بعر قعسمعنع سئتعص
ظالماقحع بولسا ،نةرسعنعث ظعضعسع :مةن بذنع ساتتعم ،دئضةن سأزنع ؤة سئتعص
ظالغذحع :مةن بذنع سئتعص ظالدعم ،دئضةن سأزنع تةكرار قعلعشع الزعم ياكع نةرسعنعث
ظعضعسع سئتعص ظالغذحعنعث ظذ نةرسعنعث بعر قعسمعنع سئتعص ظئلعشعغا رازع بولذشع
ؤة ظذ نةرسة كةمحة بعلةن ظألحعلعص سئتعلعدعغان بذغداي ـ قذناققا ظوخشاش ؤة
تارازعدا تارتعلعص سئتعلعدعغان ظالتذن ـ كىمىشكة ظوخشاش (باهادا قويذلغان صذل تةص
تةكشع بألىنعدعغان) نةرسة بولغان بولذشع الزعم .ظةضةر ظذ نةرسة (بذغداي ،قذناق ؤة
ظالتذن ـ كىمىشلةرضة ظوخشاش) باهادا قويذلغان صذل تةص تةكشع بألىنعدعغان نةرسة
بولمعسا ،ظةضةر نةرسعنعث ظعضعسع سئتعص ظالغذحعنعث ظذ نةرسعنعث بعر قعسمعنع
سئتعص ظئلعشعغا رازع بولغان تةقدعردعمذ ظذ سودا ـ سئتعق توغرا بولمايدذ .حىنكع،
بعر نةرسعنع سودا ـ سئتعقنعث بئشعدعن باشالص باهادا قويذلغان صذلنعث ظذ نةرسعضة
تةقسعم قعلعنعدعغان صايعغا سئتعص بئرعش توغرا ظةمةس».
ظعبنع ظابعدعن (اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) بذنعثغا ظعالؤة قعلعص مذنداق
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 56 ،ـ بةت.
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دئدع« :قول سعقعشعش ظةسلعدة سودا ـ سئتعقنعث صىتكةنلعكعنع ظعصادعلةص قول
ظئلعشعص كأرىشىشنع كأرسعتعص بئرةتتع .كئيعن ظذ ،سودا ـ سئتعق قعلغانلعقنعث
ظأزعنع ظعصادعلةص بئرعش ظىحىن قوللعنعدعغان بولدع .شذثا قول سعقعشعشنعث بألىنىص
كئتعشع بعلةن ظذنعث بألىنىص كةتمةسلعكعنعث ظارعسعدعكع صةرقنع بعلعشعمعز الزعم.
ظالعمالرنعث بذ هةقتة بايان قعلغانلعرعنعث خذالسعسع مذنداقتذر:
 1ـ مةيلع ساتقذحع بولسذن ،مةيلع خئرعدار بولسذن ،دةسلةص سأزنع ظاحقذحع
بعر ظادةم ؤة ظذنع قوبذل قعلغذحع بعر نةححة ظادةم بولغان بولسا ،ظذنع بعر ظادةمنعث
قوبذل قعلعشع ظارقعلعق قول سعقعشعشنع (يةنع سودعنع) بألىؤئتعشع توغرا ظةمةس.
مةسعلةن :دةسلةص سأزنع ظاحقان ظادةم ساتقذحع بولغاندا بذنعث شةكلع مذنداق بولعدذ:
نةرسعنعث ظعضعسع بعر نةححة خئرعدارغا« :مةن بذ نةرسعنع سعلةرضة ساتتعم»
دةيدذ .خئرعدارالرنعث هةممعسع ظةمةس صةقةت بعرع« :ظذنع مةن سئتعص ظالدعم»
دةص قوبذل قعلعدذ .بذ سودا ـ سئتعق بعر خئرعدارنعث قوبذل قعلعشع بعلةن نةرسعنعث
ظعضعسعنعث< :مةن بذ نةرعسعنع ساتتعم> دئضةن سأزع بألىنىص كةتكةنلعكع ظىحىن
توغرا بولمايدذ.
دةسلةص سأزنع ظاحقان ظادةم خئرعدار بولغاندا بذنعث شةكلع مذنداق بولعدذ:
خئرعدار نةرسة ساتعدعغان بعر نةححة ظادةمضة« :مةن سعلةرنعث بذ نةرسعللعرعثالرنع
ظالدعم» دةيدذ .نةرسة ساتعدعغان ظذ ظادةملةرنعث ظعحعدعن صةقةت بعرسعال« :مةن
نةرسةمنع سعزضة ساتتعم» دةص نةرسعسعنع ظذنعثغا سئتعص بئرعشنع يالغذز
قوبذل قعلعدذ .بذ هالدعمذ ظذ سودا ـ سئتعق نةرسة ساتقذحعالرنعث صةقةت بعرعنعث
نةرسعسعنع سئتعص بئرعشنع قوبذل قعلعشع بعلةن خئرعدارنعث< :مةن سعلةرنعث بذ
نةرسعللعرعثالرنع ظالدعم> دئضةن سأزع بألىنىص كةتكةنلعكع ظىحىن توغرا بولمايدذ.
 2ـ مةيلع ساتقذحع بولسذن ،مةيلع خئرعدار بولسذن ،دةسلةص سأزنع ظاحقذحع بعر
نةححة ظادةم ؤة ظذنع قوبذل قعلغذحع بعرال ظادةم بولغان ؤة قوبذل قعلغذحع ظذالرنعث
ظعحعدعن صةقةت بعرال ظادةمنع قوبذل قعلغان بولسا ،سودا ـ سئتعق توغرا ظةمةس.
مةسعلةن :دةسلةص سأزنع ظاحقان ظادةم ساتقذحع بولغاندا بذنعث شةكلع مذنداق
بولعدذ :نةرسة ساتعدعغان بعر نةححة ظادةم بعر خئرعدارغا« :بعز نةرسعللعرعمعزنع
ساثا ساتتذق» دةيدذ .خئرعدار« :مةن بذنع سئتعص ظالدعم» دةص صةقةت ظذالرنعث
ظعحعدعن بعرسعنعثال نةرسعسعنع قوبذل قعلعدذ .بعرال ؤاقعتتا <بعز نةرسعللعرعمعزنع
ساثا ساتتذق> دئضةن بعر نةححة ظادةمنعث ظعحعدعن صةقةت بعرسعنعثال نةرسعسعنع
سئتعص ظئلعش خذددع نةرسعنعث ظعضعسع« :مةن بذ نةرسعنع ساتتعم» دئضةنضة،
خئرعدار« :مةن ظذنعث يئرعمعنع ظالدعم» دةص جاؤاب بةرضةنضة ظوخشاش بعر ظعش .بذ
توغرا ظةمةس ظعدع .شذنعثدةك ظذ سودا ـ سئتعقمذ توغرا بولمايدذ.
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دةسلةص سأزنع ظاحقان ظادةم خئرعدار بولغاندا بذنعث شةكلع مذنداق بولعدذ :بعر
نةححة خئرعدار نةرسة ساتعدعغان بعر ظادةمضة« :بعز سئنعث بذ نةرسةثنع ظالدذق»
دةيدذ .نةرسة ساتعدعغان ظذ ظادةم« :مةن نةرسةمنع سعزضة ساتتعم» دةص نةرسعسعنع
ظذالرنعث ظعحعدعن صةقةت بعرسعضعال سئتعص بئرعشنع قوبذل قعلعدذ .بذ سودا ـ سئتعقمذ
مةزكذر سةؤةبتعن توغرا بولمايدذ.
 3ـ مةيلع ساتقذحع بولسذن ،مةيلع خئرعدار بولسذن ،دةسلةص سأزنع ظاحقذحع
بعر ظادةم ؤة ظذنع قوبذل قعلغذحعمذ بعرال ظادةم بولغان ؤة قوبذل قعلغذحع نةرسعنعث
يئرعمعنع قوبذل قعلغان بولسا ،بذ سودعمذ بعر سودا ظعككعضة بألىنىص كةتكةنلعكع
ظىحىن توغرا بولمايدذ .مةسعلةن :دةسلةص سأزنع ظاحقان ظادةم ساتقذحع بولغاندا بذنعث
شةكلع مذنداق بولعدذ :نةرسعنعث ظعضعسع بعر خئرعدارغا« :مةن بذ نةرسعنع ساثا
ساتتعم» دةيدذ .خئرعدار« :ظذنعث يئرعمعنع سئتعص ظالدعم» دةص قوبذل قعلعدذ .بذ
سودا ـ سئتعق بعر سودا ظعككعضة بألىنىص كةتكةنلعكع ظىحىن توغرا بولمايدذ.
دةسلةص سأزنع ظاحقان ظادةم خئرعدار بولغاندا بذنعث شةكلع مذنداق بولعدذ :بعر
خئرعدار نةرسة ساتعدعغان بعر ظادةمضة« :مةن سعنعث بذ نةرسةثنع ظالدعم» دةيدذ.
نةرسعنعث ظعضعسع ظذنعثغا« :مةن ساثا نةرسةمنعث يئرعمعنع ساتتعم» دةص جاؤاب
بئرعدذ .بذ سودا ـ سئتعقمذ مةزكذر سةؤةبتعن توغرا ظةمةس.
يةنع مةزكذر ظىح هالةتتة بعر قول سعقعشعش (يةنع بعر سودا ـ سئتعق) بألىنىص
كةتكةنلعكع ظىحىن سودا ـ سئتعق توغرا ظةمةس.
شذنعثدةك يةنة مةيلع ساتقذحع بولسذن ،مةيلع خئرعدار بولسذن ،دةسلةص سأزنع
ظاحقذحع بعر ظادةم ،ظذنع قوبذل قعلغذحعمذ بعر ظادةم بولغان ؤة قوبذل قعلغان ظادةم ظذ
نةرسعلةرنعث صةقةت بعر خعلعنع قوبذل قعلغان بولسا ،بذ هالدعمذ بعر سودا ظعككعضة
بألىنىص كةتكةنلعكع ظىحىن بذ سودا ـ سئتعق توغرا ظةمةس .مةسعلةن :ساتقذحع
خئرعدارغا هةر ظعككعسع ظوخشعشع بار((( ظعككع نةرسعنع ياكع بعرع ظوخشعشع بار،
يةنة بعرع باهالعق((( بولذص ظعككع نةرسعنع كأرسعتعص تذرذص« :مةن بذ ظعككع
خعل نةرسعنع ساثا ساتتعم» دئضةن ؤة خئرعدار« :مةن ظذ ظعككع خعل نةرسعدعن
بعرعنع ظالدعم» دئضةن بولسا ،بذ سودا ـ سئتعق توغرا بولمايدذ .ظةضةر خئرعدار:
«مةن ظذ ظعككع خعل نةرسعدعن بعرعنع ظالدعم» دةص بولغاندعن كئيعن ساتقذحع
بذنعثغا رازع بولغان ؤة ظذ نةرسة كةمحعلعنعص سئتعلدعغان بذغداي ـ قذناققا ؤة
تارازعدا تارتعلعص سئتعلعدعغان ظالتذن ـ كىمىشكة ظوخشاش (باهادا قويذلغان صذل
((( ظوخشعشع بار نةرسعدعن ياثاققا ؤة تذخذمغا ظوخشاش حوث ـ كعحعكلعكتة بعر ـ بعرعدعن صةرق ظعتعلمةيدعغان نةرسعلةر كأزدة تذتذلعدذ .ت.
((( باهالعق نةرسعدعن قويالرغا ؤة كالعالرغا ظوخشاش حوث ـ كعحعكلعكتة بعر ـ بعرعدعن صةرق ظعتعلعدعغان نةرسعلةر كأزدة تذتذلعدذ .ت.
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ظوخشاش بألىنعدعغان) نةرسة بولسا ،سودا ـ سئتعق توغرا بولعدذ .بذ هالدا قوبذل
قعلعدعغان تةرةص سأز ظاحقذحع ؤة رازع بولغان تةرةص قوبذل قعلغذحع هئسابلعنعدذ.
ظةضةر ظذ نةرسة (باهادا قويذلغان صذل ظوخشاش بألىنعدعغان ظةمةس سىصةت ـ شةكلعضة
قاراص باهالعنعص بألىنعدعغان) ظعككع خعل كعيعمضة ،ظعككع دانة قذلغا ؤة قوي ـ
كالعغا ظوخشاش باهالعق نةرسعلةر بولغان ؤة ظعككع خعل نةرسعضة (ماؤذ مذنحة صذل
ـ ماؤذ مذنحة صذل دةص تةصسعلعي باها قويماي ظعككعسع مذنحة صذل دةصال) بعرال باها
قويذلغان بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ سودا ـ سئتعق توغرا ظةمةس .ظةضةر ساتقذحع ظعككع
خعل نةرسعنعث هةر بعرعنعث باهاسعنع تةصسعلعي دئضةن بولسا ،بذ هالدا سودا ـ سئتعق
مذنداق ظعككع خعل بولعدذ:
 1ـ <ساتتعم> دئضةن سأزنع ظعككع خعل نةرسعنعث هةر بعرع بعلةن بعللة
تةكرارالش .مةسعلةن :ظعككع دانة قذلنع ياكع ظعككع دانة كالعنع ساتماقحع بولغان
ظادةم خئرعدارغا« :مةن ساثا بذ ظعككع كالعنع ساتتعم ،ماؤذ كالعنع معث سومغا
ساتتعم ؤة ماؤذ كالعنع معث سومغا ساتتعم» دةيدذ .خئرعدار« :مةن بذ كالعنع
ظالدعم» دةص ظعككع كالعنعث بعرعنع ظئلعشنع قوبذل قعلعدذ .بذ سودا ـ سئتعق توغرا
هئسابلعنعدذ .حىنكع< ،ساتتعم> دئضةن سأز سئتعلماقحع بولغان هةر بعر نةرسة
بعلةن ظايرعم ـ ظايرعم سأزلةنضةنلعكع ظىحىن بذ ،بعر صىتىن سودا ـ سئتعق ظةمةس
ظايرعم ـ ظايرعم ظعككع سودا ـ سئتعق هئسابلعنعدذ .خئرعدارنعث« :مةن ماؤذ كالعنع
ظالدعم» دةص ظعككع كالعنعث بعرعنع ظئلعشع ظعككع سودعنعث بعرعنع صىتىنلةي قوبذل
قعلغانلعق بولعدذ .شذثا بذ توغرا سودا ـ سئتعق هئسابلعنعدذ.
 2ـ <ساتتعم> دئضةن سأزنع ظعككع خعل نةرسعنعث هةر بعرع بعلةن بعللة
تةكرارلعمعغان ،ظةمما هةر بعر نةرسعنعث صذلعنع ظايرعم ـ ظايرعم سأزلةش .مةسعلةن:
ظعككع دانة كالعنع ساتماقحع بولغان ظادةم خئرعدارغا« :مةن ساثا بذ ظعككع كالعنع
ساتتعم ،ماؤذ كالعنع معث سومغا ؤة ماؤذ كالعنع معث سومغا ساتتعم» دةيدذ.
خئرعدار« :مةن بذ كالعنع ظالدعم» دةص ظعككع كالعنعث بعرعنع ظئلعشنع قوبذل
قعلعدذ .بذ سودا ـ سئتعقنع بعر قعسعم ظالعمالر« :توغرا ظةمةس» دةيدذ .يةنة بعر
قعسعم ظالعمالر« :بذ سودعنعمذ ظعككع سودا دةص ظئتعبارغا ظئلعص تذرذص توغرا»
دةيدذ .بذ <ظةلهعداية> دئضةن كعتابنعث ظاصتورعنعث كىحلىك دةص قارعغان قارعشعدذر.
ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسالنغا ،بعرال ؤاقعتتا قعلغان ظعككع سودعدا <ساتتعم>
دئضةن سأزنع ساتماقحع بولغان ظعككع نةرسعنعث هةر بعرع بعلةن ظايرعم ـ ظايرعم
سأزلةش شةرت .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز
قارعشعدذر .قعياس قاظعدعسعضة ظاساسةن ،ظذ سأزنع ساتماقحع بولغان نةرسعنعث هةر
بعرع بعلةن ظايرعم ـ ظايرعم سأزلةش شةرت ظةمةس .بذ ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام
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مذهةممةد (اهلل ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) قاتارلعقالرنعث كأز قارعشعدذر< .ظةلصةتهع>
دئضةن كعتابنعث ظاصتورع بذ مةسعلعدة قعياس قاظعدعسعنع كىحلةندىرىص مذنداق دئدع:
«بعرال ؤاقعتتا قعلغان ظعككع سودعدا <ساتتعم> دئضةن سأزنع ساتماقحع بولغان
ظعككع نةرسعنعث هةر بعرع بعلةن ظايرعم ـ ظايرعم سأزلعمةي ،صةقةت ظذ نةرسعلةرنعث
هةر بعرعنعث باهاسعنع ظايرعم ـ ظايرعم دئسة بولعدذ .حىنكع ،ساتقذحعنعث هةر بعر
نةرسعنعث باهاسعنع ظايرعم ـ ظايرعم دئيعشتعكع مةقسعتعنعث خئرعدار ظذ نةرسعلةرنعث
قايسعسعنع ظئلعشنع خالعسا ،شذنع سئتعش ظعكةنلعكع ناهايعتع كىحلىك ظئهتعمالدذر.
ظةضةر ظذنعث مةقسعتع ظذنداق بولماي ظذ ظعككعسعنع بعرال ؤاقعتتا سئتعش بولسا،
ظذنعث ظعككع نةرسعنعث باهاسعنع ظايرعم ـ ظايرعم سأزلعشعنعث هئحقانداق ظةهمعيعتع
يوق.
بذ يةردة شذنع بعلعش الزعمكع ،ظعككع نةرسعنعث سودعسعنع بعرال ؤاقعتتا قعلغاندا،
ظةضةر ظذ نةرسعلةر ظعككع خعل كعيعم ؤة قوي ـ كالعغا ظوخشاش باهادا قويذلغان
صذل سىصةت ـ شةكلعضة قاراص بألىنعدعغان باهالعق نةرسعلةر بولسا ،ظذ نةرسعلةرنعث
باهاسعنع تةصسعلعي قعلعص ظايرعم ـ ظايرعم سأزلةش ظذ سودعنع ظايرعم ـ ظايرعم ظعككع
سودا قعلعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعلةر (باهالعق نةرسعلةر ظةمةس) بعر خعل بذغدايدعن
ظوخشاش ظعككع قاحا بذغداي ياكع بعر خعل قذناقتعن ظوخشاش ظعككع قاحا قذناق
بولغعنعغا ظوخشاش باهادا قويذلغان صذل ظوخشاش بألىنعدعغان نةرسعلةر بولسا ،ظذ
نةرسعلةرنعث باهاسعنع ماؤذ قاحعدعكع مذنحة صذل ؤة ماؤذ قاحعدعكع مذنحة صذل،
دةص تةصسعلعي قعلعص ظايرعم ـ ظايرعم سأزلةش ظذ سودعنع ظايرعم ـ ظايرعم ظعككع
سودا قعلمايدذ .حىنكع ،ظذالر هةقعقةتتة ظايرعم بولغانلعقع ظىحىن ظايرعم ـ ظايرعم باها
قويذص ظايرعشنعث هئحقانداق كئرعكع يوق.
ظةضةر ظذ نةرسعلةر ظعككع كاال ياكع ظعككع خعل كعيعمضة ظوخشاش (باهادا
قويذلغان صذل ظوخشاش بألىنعدعغان ظةمةس سىصةت ـ شةكلعضة قاراص باهالعنعص
بألىنعدعغان) نةرسعلةر بولغان ،ساتقذحع ظذ ظعككع نةرسعضة ظايرعم ـ ظايرعم ظةمةس
بعرال باها قويغان ،خئرعدار ظعككعنعث بعرعنع «سئتعص ظالدعم» دئضةن ؤ نةرسعنعث
ظعضعسع بذنعثغا رازع بولغان تةقدعردعمذ ظذ سودا ـ سئتعق توغرا بولمايدذ .حىنكع،
خئرعدار سئتعص ظالماقحع بولغان نةرسعنعث شذ ؤاقعتتا قانحة صذل ظعكةنلعكع نامةلذم.
يةنة كئلعص بذ ،بعر نةرسعنع سودا ـ سئتعقنعث بئشعدعن باشالص باهادا قويذلغان
صذلنعث ظذ نةرسعضة تةقسعم قعلعنعدعغان صايعغا سئتعش هئسابلعنعدذ .بعر نةرسعنع
سودا ـ سئتعقنعث بئشعدعن باشالص باهادا قويذلغان صذلنعث ظذ نةرسعضة تةقسعم
قعلعنعدعغان صايعغا سئتعشنعث شةكلع مذنداق بولعدذ :مةسعلةن :ظعككع كالعنعث
ظعضعسع خئرعدارغا« :بذ ظعككع كالعنعث صذلع  1000سوم ،مةن ساثا ظذنعث بعرعنع
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 1000سومنعث ظعحعدعن ظذنعثغا تئضعشلعك بولغان صذلغا ساتتعم» دةيدذ .خئرعدار:
«ظالدعم» دةيدذ .ظةمةلعيةتتة بذ سودا ـ سئتعق توغرا بولمايدذ .حىنكع ،سودا ـ سئتعق
بولغان ؤاقعتتا كالعنعث صذلعنعث قانحعلعك ظعكةنلعكع نامةلذم( .يةنع  1000سومنعث
ظعحعدعن قانحة سوم كالعغا تئضعشلعك صذل بولعدعغانلعقع نامةلذم).
ظةضةر بعر نةرسعنع باهادا قويذلغان صذلنعث ظذ نةرسعضة تةقسعم قعلعنعدعغان
صايعغا سودا ـ سئتعقنعث بئشعدعن باشالص ظةمةس سودا ـ سئتعقنعث ظاخعرعدا سئتعش
توغرعدذر .مةسعلةن :بعر قورذنعث ظعضعسع قورذسعنعث هةممعسعنع بعر كعشعضة
ساتقان ،ظاندعن قورذنعث بعر قعسمع باشقا ظادةمضة تةؤة حعقعص قالغان ؤة قورذنع
سئتعص ظالغان كعشع قورذنعث قالغان قعسمعغا رازع بولغان بولسا ،بذ سودا ـ سئتعق
ضةرحة بعر نةرسعنع باهادا قويذلغان صذلنعث ظذ نةرسعضة تةقسعم قعلعنعدعغان صايعغا
سئتعش هئسابالنسعمذ لئكعن ظذ ،سودا ـ سئتعقنعث بئشعدعن باشالص ظةمةس سودا ـ
(((
سئتعقنعث ظاخعرعدا سئتعش هئسابالنغانلعقع ظىحىن توغرعدذر.

بعر نةرسعنع سان بعلةن سئتعشنعث هأكمع
سان بولسا ،سودا ـ سئتعقنعث قانحة صذلغا توختذغانلعقع بعلعنعدعغان بعر
ظاالمةتتذر .ظةضةر بعرةر نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظالغان نةرسعسعنعث معقدارعنعث
قانحعلعك ظعكةنلعكعنع بعلمعسة ،بذنعثغا هأكىم قعلعشتعن بذرذن ظةهؤالغا قارعلعدذ:
ظةضةر سئتعص ظالغذحع سودا بولعؤاتقان ظورذندا ظذ نةرسعنعث معقدارعنعث قانحعلعك
ظعكةنلعكعدعن خةؤةر تاصقان بولسا ،قعلعنغان سودا ـ سئتعق كىحضة ظعضة بولعدذ.
ظةضةر سئتعص ظالغذحع سودا بولعؤاتقان ظورذندا ظذ نةرسعنعث معقدارعنعث قانحعلعك
ظعكةنلعكعدعن خةؤةر تاصماستعن ظذنع ساتقان ظادةمدعن ظايرعلعص كةتكةن بولسا ،ظذ
سودا ـ سئتعق توغرا بولمايدذ .بذ ،ظةضةر سئتعلغان ظذ نةرسة (تذخذمغا ؤة بعر خعلدعن
بولغان ياثاققا ظوخشاش) حوث ـ كعحعكلعكتة بعر ـ بعرعدعن حعق صةرقلةنمةيدعغان
نةرسة بولغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر ظذ نةرسة (تاؤذز ،قوي ؤة كالعغا
ظوخشاش) حوث ـ كعحعكلعكتة بعر ـ بعرعدعن صةرقلعنعدعغان نةرسة بولغان بولسا ،ظذنع
سئتعص ظالغان ظادةم سودا بولعؤاتقان ظورذندا ظذنعث معقدارعنعث قانحعلعك ظعكةنلعكعنع
بعلضةن تةقدعردعمذ بذ سودا ـ سئتعق يةنة توغرا ظةمةس .حىنكع ،سئتعلغان نةرسة
حوث ـ كعحعكلعكتة بعر ـ بعرعدعن صةرقلعنعدعغان نةرسة بولغاحقا ،ظذنعث معقدارعنعث
قانحعلعك ظعكةنلعكع بعلعنضةن تةقدعردعمذ ظذنعث صذلعنعث قانحة صذل بولعدعغانلعقع
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 20 ،ـ بةت.
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يةنة نامةلذم هالةتتة قئلعص قالعدذ.
<ظةددذررذلمذختار> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع مذنداق دةيدذ« :هةر بعر قوي مذنحة
صذلدعن ،دةص بعر قذتان قوينعث سودعسعنع ياكع هةر بعر مئتعر ياكع هةر بعر ضةز رةخت
مذنحة صذلدعن ،دةص بعر توص رةختنعث سودعسعنع قعلعش توغرا ظةمةس .ظةضةر سئتعص
ظالغذحع سودا بولعؤاتقان ظورذندا قذتاندعكع قوينعث سانعنعث قانحة ظعكةنلعكعنع ؤة
رةختنعث قانحة ضةز ياكع قانحة مئتعر ظعكةنلعكعنع بعلضةن بولسا ،بذ سودا يةنة ظعمام
ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا توغرا بولمايدذ.
ظةضةر سئتعص ظالغذحع بعلةن ساتقذحع سودعنع بذ شةكعلدة قعلعص بولغاندعن كئيعن
قعلعشقان سودا ـ سئتعققا ظأز ظارا رازع بولذشقان بولسا ،بذ سودا باشقا بعر خعل سودا
ـ سئتعق شةكلع بعلةن توغرا بولعدذ .ظذ سودا ـ سئتعق شةكلع بولسعمذ بئرعشعش سودا
ـ سئتعقعدذر .سان ظارقعلعق قعلعنغان سودا ـ سئتعقنعث هأكمعمذ ظذنعثغا ظوخشاش.
يةنع مةسعلةن :قانحة صذل ظعكةنلعكعنع ظئنعق دئمةي  100قوينعث ظعحعدعن ظون قوينع
ياكع  100ظالمعنعث ظعحعدعن ظون ظالمعنع ساتتعم ،دةص قعلعشقان سودا توغرا بولمايدذ.
ظةضةر ساتقذحع :بذ قذتاندعكع قوينعث سانع مذنحة ،بذنعث هةر بعرعنع مذنحة صذلدعن
ساتتعم ،ياكع بذ توص رةخت مذنحة مئتعر ياكع مذنحة ضةز ،بذنعث هةر بعر مئتعرعنع
يا هةر بعر ضةزنع مذنحة صذلدعن ساتتعم ،ياكع بذ نةرسة مذنحعلعك ظذنع مذنحة صذلغا
ساتتعم ،دةص ساتماقحع بولغان نةرسعنعث قانحعلعك ظعكةنلعكعنع ياكع ظذنع قانحة
صذلغا ساتماقحع بولغانلعقعنع ظئنعق دئسة ،بذ سودا ـ سئتعق بارلعق ظعمامالرنعث كأز
قارعشعدا توغرعدذر .مةسعلةن :هةر بعر تأضة ياكع هةر بعر تاؤذز مذنحة صذلدعن ،دةص
بعر قذتان تأضعنعث ياكع بعر دأؤة تاؤذزنعث سودعسعنع قعلغانغا ظوخشاش تأضة ،تاؤذز
ؤة كالعغا ظوخشاش حوث ـ كعحعكلعكتة بعر ـ بعرعدعن صةرقلعنعدعغان نةرسعلةرنعث
سودعسعنع قعلعشمذ توغرا ظةمةس .ظةضةر ساتقذحع مةسعلةن :تاؤذزنعث ياكع تأضعنعث
سانع مذنحة دئضةنضة ظوخشاش بذالرنعث سانعنعث قانحعلعك ظعكةنلعكعنع ظئنعق
دئسعمذ ،بذ سودا ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز
قارعشعدا توغرا ظةمةس .شذنعثدةك يةنة خذددع قاحا قويعدعغان قئلعصقا ظوخشاش
صارحعلعسا صايدعسعز نةرسعضة ظايلعنعص قالعدعغان نةرسعنع صارحعالص ظئلعش ياكع
سئتعش توغرا ظةمةس .ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) دعن
رعؤايةت قعلعنغان يةنة بعر رعؤايةتتة بايان قعلعنعشعحة :مةزكذر هالةتلةردة سودا ـ
سئتعق صةقةت بعر نةرسة ظىستعدعال توغرا بولعدذ .مةسعلةن :هةر بعر قوي مذنحة
صذلدعن ،دةص بعر قذتان قوينعث سودعسعنع ياكع هةر بعر مئتعر ياكع ضةز رةخت
مذنحة صذلدعن ،دةص بعر توص رةخنعث سودعسعنع قعلغان ؤاقتعدا ،سودا ـ سئتعق صةقةت
بعر قوي ياكع بعر مئتعر رةخت ظىستعدعال توغرا بولعدذ .يةنع سئتعص ظالغذحعنعث
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صةقةت بعر قوي ياكع بعر مئتعر رةختنعال ظئلعشع توغرا بولعدذ .بذ معسالغا تأضة ؤة
تاؤذزغا ظوخشاش باشقا نةرسعلةر قعياس قعلعنعدذ .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف ؤة ظعمام
مذهةممةد ((اهلل ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) قاتارلعقالرنعث كأز قارعشعدا ،مةزكذر سودا
ـ سئتعقالرنعث هةممعسع توغرعدذر .بذ هةقتة صةتعؤا بذ ظعككع ظعمامنعث كأز قارعشع
بويعحة بئرعلعدذ (((».يةنع ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشعدا،
هةر بعر قوي مذنحة صذلدعن ،دةص بعر قذتان قوينعث سودعسعنع ،هةر بعر مئتعر ياكع
ضةز رةخت مذنحة صذلدعن ،دةص بعر توص رةخنعث سودعسعنع ؤة هةر بعر كةمحة ظاشلعق
مذنحة صذلدعن ،دةص بعر دأؤة ظاشلعقنعث سودعسعنع قعلعش (سئتعص ظالغذحع مةيلع
سودا بولعؤاتقان ظورذندا ظذ نةرسعلةرنعث معقدارعنعث قانحعلعك ظعكةنلعكعنع بعلسذن،
مةيلع بعلمعسذن )،توغرعدذر .بذ هةقتة صةتعؤا بذ ظعككع ظعمامنعث كأز قارعشع بويعحة
بئرعلعدذ.

<بئرعشعش سودعسع> نعث ؤة ظعشلعتعص بولغان نةرسعنع سئتعص
ظئلعشنعث هأكمع

بئرعشعش سودعسعنعث شةكلع مذنداق بولعدذ :باهاسع ظئنعق ظةمةس بعرةر
نةرسعنع سئتعص ظالماقحع بولغان ظادةم ظذ نةرسعنعث ظعضعسع بعلةن ظذنعث باهاسعغا
كئلعشكةندعن كئيعن ظذنعث ظعضعسعنعث رازعلعقع بعلةن ظذنعث صذلعنع بةرمةي
ظذنع ظئلعص كئتعدذ ،ياكع ظذ نةرسعنع سئتعص ظالماقحع بولغان ظادةم ظذ نةرسعنعث
ظعضعسعضة ظذنعث صذلعنع تاصشذرذص بئرعدذ ،لئكعن شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة ظذ نةرسعنع
قولعغا تاصشذرذص ظالمايدذ .مةزكذر ظعككع شةكعلدة قعلعنغان سودا <بئرعشعش
سودعسع> بولذص بذ شةكعلدة قعلعنغان سودا ـ سئتعق توغرعدذر .شذثا كئيعن ظعككع
تةرةصتعن بعرع سودعدعن يئنعؤالسا ،قازع ظذنع سودعنع ظعجرا قعلعشقا مةجبذرلعيااليدذ.
ظةمما نان ؤة ضأشكة ظوخشاش باهاسع ظئنعق يئزعص قويذلغان نةرسعلةرنع باهادا
كئلعشعص ظولتذرمايال بئرعشعش سودعسع بويعحة ظئلعش توغرعدذر .يةنع نان ،ضأش،
تذز ؤة ياغقا ظوخشاش قئشعدا باهاسع ظئنعق يئزعص قويذلغان نةرسعلةرنع ظذنحة صذلغا
بعرةمسةن ـ مذنحة صذلغا بئرةمسةن ،دةص ظولتذرماي صذلنع بئرعصال ظئلعش توغرعدذر.
بذ سودا ظةضةر ظعككعنحع تةرةص نارازع بولغانلعقعنع ظوحذق سأزلعمعسة بعر تةرةصنعث
قعلعشع بعلةنمذ توغرا بولعدذ .مةسعلةن :بعر كعشع سودعالشمايال بعر نةرسعنع صذلعنع
بئرعصال ظالغان ؤة بذنعثغا ظذ نةرسعنع ساتقذحع ظأزعنعث نارازع بولغانلعقعنع ظوحذق
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 30 ،ـ بةت.
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ظعصادعلعمعضةن بولسا ،بذ سودا ـ سئتعق توغرا بولعدذ .ظةضةر ساتقذحع ظأزعنعث نارازع
بولغانلعقعنع ظوحذق ظعصادعلعضةن بولسا ،بذ سودا ـ سئتعق توغرا بولمايدذ .مةسعلةن:
بعر ظادةم بعر كعشعدعن صذلنع بئرعصال بعر نةححة تاؤذز ظالغان ؤة ظذ كعشع« :مةن
بذ تاؤذزالرنع بذنحعلعك صذلغا ساتمةيمةن» دئضةن بولسا ،ظذ سودا ـ سئتعق توغرا
(((
بولمعغان بولعدذ.
سئتعلعدعغان نةرسة مةيلع نان ؤة ضأشكة ظوخشاش ظاددعي نةرسعلةر بولسذن،
مةيلع ظالتذن ـ كىمىشكة ظوخشاش قعممةت نةرسعلةر بولسذن ،ظذنع بئرعشعش سودعسع
بعلةن ظئلعش توغرعدذر .شذنعثغا ظاساسةن دذكانالردعكع ظىستعدة باهاسع ظئنعق يئزعص
قويذلغان نةرسعلةرنع ،ظذالر مةيلع ظاددعي نةرسعلةر بولسذن ،مةيلع قعممةت باهالعق
نةرسعلةر بولسذن ،سودعلعشعص ظولتذرماي صذلعنع بئرعصال سئتعص ظئلعش توغرعدذر.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،شافعظعي مةزهةصعدعكعلةر
<بئرعشعش سودعسع> بعلةن بعرةر نةرسة سئتعص ظئلعشنع سودا ـ سئتعق قعلغانلعق،
دةص قارعمايدذ .شافعظعي مةزهةصعدعكع ظالعمالردعن بعر قعسعم ظالعمالر قعممةت باهالعق
نةرسعلةرنع ظةمةس ،ظاددعي نةرسعلةرنع مةزكذر سودا بعلةن سئتعص ظئلعش توغرعدذر،
دةص قارعدع .بذ هةقتة ظعمام نةؤةؤعي (اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دئدع:
«بئرعشعش سودعسع (شافعظعي) مةزهةصعدة سودا ـ سئتعق هئسابالنمايدذ( .شافعظعي
مةزهةصعدعكع ظالعمالردعن) ظعبنع سذرةيج ظاددعي نةرسعلةرنع بئرعشعش سودعسع بعلةن
سئتعص ظئلعشقا بولعدذ ،دةص شافعظعي مةزهةصعدعكعلةرضة قارشع صعكعردة بولدع .ظعبنع
سذرةيج بذ قارعشعنع (تأضعنع) قذربانلعققا ظاتاص بوينعغا بعر نةرسة ظئسعص قويذش
ظعشعضة قعياس قعلعص حعقارغان (((.رذيانعي ؤة باشقا ظالعمالرمذ ظاددعي نةرسعلةرنع
بئرعشعش سودعسع بعلةن سئتعص ظئلعش بولعدذ ،دئضةن صعكعردعدذر .ظاددعي نةرسعلةر
بولسا ،كعشعلةر سودعلعشعص ظولتذرمايال سئتعص ظئلعشقا ظادةتلعنعص قالغان نانغا
ظوخشاش نةرسعلةردذر .ظوغرعلعقنعث نعسابعغا يةتمعضةن نةرسعلةر ظاددعي نةرسعلةر،
(((
دةص قارعلعدذ (((،دئضةن قاراشمذ بار».
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر رذخسةت قعلغان ؤة توغرا بولعدذ ،دةص قارعغان سودا ـ
سئتعقالرنعث يةنة بعرع ظعشلعتعص بولغان نةرسعنع سئتعص ظئلعش سودعسعدذر .بعز
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 11 ،ـ بةت.
((( يةنع بعر ظادةم تأضعنع قذربانلعققا ظاتعدعغانلعقعنع ظئغعزدا دئمةيال ظذنعث قذربانلعققا ظاتالغان هايؤان ظعكةنلعكعنع بعلدىرىش ظىحىن
ظذنعث بوينعغا بعر نةرسة ظئسعص قويغان بولسا ،شافعظعي مةزهةصعنعث قارعشعحة ،ظذ قذربانلعققا ظاتالغان هايؤان هئسابلعنعدذ .ظعبنع سذرةيج
سأزلعشعص سودعلعشعص ظولتذرمايال صذل بئرعص بعر نةرسة سئتعص ظئلعش سودعسعنع مةزكذر مةسعلعضة قعياس قعلعص حعقارغان .ت.
((( ظةث ظاز ظون دةرهةملعك نةرسة ظوغرعلعقنعث نعسابع هئسابلعنعدذ .ت.
((( «رةؤ زةتذت تالعبعين» 3 ،ـ توم 5 ،ـ بةت.
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يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكعنعمعزدةك بعرةر نةرسعنعث سودعسع بولعؤاتقان حاغدا ،ظذ
نةرسعنعث ظةمةلعيةتتة مةؤجذد بولذص تذرغان نةرسة بولذشع الزعمدذر .شذثا ظةمةلعيةتتة
يوق نةرسة ظىستعدة ظئلعص بئرعلغان سودا توغرا سودا ـ سئتعق هئسابالنمايدذ.
<ظةلبةهرع> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع مذنداق دئدع« :هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر
رذخسةت قعلغان ؤة ظةمةلعيةتتة يوق نةرسعنع سئتعش توغرا بولمايدذ ،دئضةن قاظعدعدعن
حعقعرؤالغان ظعشالرنعث بعرع ظعشلعتعص بولغان نةرسعنع سئتعص ظئلعش سودعسعدذر.
ظعشلعتعص بولغان نةرسعنع سئتعص ظئلعش سودعسعدعن تذز ،ياغ ؤة ظونغا ظوخشاش
نةرسعلةرنع ،ظذالرنع ساتعدعغان كعشعدعن سئتعص ظئلعش نعيعتع بعلةن ظةمةس ظعشلعتعص
تذرذش نعيعتع بعلةن ظئلعص تذرذص ظذالرنع ظعشلعتعص تأضعتعؤعتعص بولغاندعن كئيعن
صذلعنع بئرعش كأزدة تذتذلعدذ .ضةرحة بذ سودعدا (سودا بولغان ؤاقعتتا) يوق نةرسعنع
سئتعص ظئلعش بولسعمذ ،لئكعن بذ ،توغرا بولغان سودا ـ سئتعق هئسابلعنعدذ».
بعر قعسعم ظالعمالر« :بذ يوق نةرسعنع ساتقانلعق هئسابالنمايدذ .بذ صةقةت
ظعضعسعنعث رذخسعتع بعلةن ظئلعص ظعشلعتعص بولغان نةرسعنعث صذلعنع تألةص بئرعش
هئسابلعنعدذ .نةرسعنع ظئلعص تذرذص ظعشلعتعص بولذص كئيعن صذلعنع تألةص بئرعش
كعشعلةر ظارعسعدعكع بعر ظأرص ـ ظادةت بولذص كعشعلةرضة ظاسانحعلعق ظئلعص كئلعدذ.
ظذنداق بولغان ظعكةن بذ مةسعلة ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسالنغان مةسعلعدذر.
بذ مةسعلعنع يةنة (ظون ،ياغ ،بذغداي ؤة قوناققا ظوخشاش) ماددعي نةرسعلةرنع قةرز
بئرعص تذرغان مةسعلعضعمذ قعياس قعلعشقا بولعدذ .ماددعي نةرسعنع قةرزضة ظئلعص
تذرذص ظذ قايتذرذص بئرعلمعسة ،ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن ظذنعث صذلعنع تألةص
بئرعش توغرا ظعدع ،شذنعثدةك بعرةر نةرسعنع ظئلعص تذرذص ظعشلعتعص بولغاندعن
كئيعن ظذنعث صذلعنع تألةص بئرعشمذ توغرعدذر .شذنعث ظىحىن بعر ظادةمنعث دذكانالردعن
صذلعنع هةصتعنعث ياكع ظاينعث ظايعغعدا بئرعشكة هئسابالص قويذص بعر نةرسعلةر ظئلعص
ظذ نةرسعلةرنع ظعشلعتعص بولغاندعن كئيعن ظذالرنعث صذلعنع بئرعؤئتعش ظعستعهسان
قاظعدعسعضة ظاساسةن توغرعدذر».

سذنع ،ظوت ـ حأصلةرنع ؤة ظوتنع سئتعشنعث هأكمع
ظوت ـ حأصلةرنع ،سذنع ؤة ظوتنع سئتعش توغرا ظةمةس .حىنكع ،ظعياس ظعبنع
ظابدذلاله مذزةنعينعث« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سذنع سئتعشتعن توسقان»
دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعندع.

(((

((( بذ هةدعسنع تعرمعزعي رعؤايةت قعلغان ؤة بذ ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن توغرا هةدعس ،دئضةن.
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ظةبذهىرةيرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ(« :هايؤانالرنعث) ظوت ـ حأصلةردة ظوتلعشعغا
توسالغذ بولذش ظىحىن ظئهتعياجدعن ظارتذق بولغان سذ (هايؤانالرنعث ظعحعشعدعن)
(((
حةكلةنمةيدذ».
ظةبذخذراش بةزع ساهابعالردعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :مذسذلمانالر
سذدعن ،ظوت ـ حأصتعن ؤة ظوتتعن ظعبارةت ظىح نةرسعدة ظورتاقتذر»((( دئضةنلعكعنع
رعؤايةت قعلغان.
مةزكذر هةدعسلةر يذقعرعدا بايان قعلعنغعنعدةك شةرتسعز ظةمةس ،بةلكع ظذالر
شةرتلعك هةدعسلةردذر .مةسعلةن سذ مذنداق بعر نةححة خعل بولعدذ:
 1ـ ظأستةثلةرنعث ،دةرياالرنعث ؤة دئثعزالرنعث سىيلعرعضة ظوخشاش بارلعق
ظالعمالرنعث بعرلعككة كئلعشعحة هةممة ظادةمنعث صايدعلعنعش هةققع بار سذالر .بذ
سذالرنع سئتعش توغرا ظةمةس.
 2ـ ظعدعشالرغا ؤة تذثالرغا ظوخشاش بعرةر قاحعغا قاحعالص قويذلغان سذالر.
بذ سذالر بارلعق ظالعمالرنعث بعرلعككة كئلعشعحة شذ قاحعنعث ظعضعسعنعث مىلكع
هئسابلعنعدذ .شذثا قاحعنعث ظعضعسعنعث قاحعدعكع سذالرنع سئتعشع ظالعمالرنعث
بعردةك قارعشع بويعحة هااللدذر ؤة توغرعدذر.
 3ـ بعر ظادةمضة تةؤة يةرضة كوالنغان قذدذق ؤة بذالقنعث سىيلعرع .بذ سذنعث
يةرنعث ظعضعسعنعث مىلكع هئسابلعنعدعغانلعقع ياكع هئسابالنمايدعغانلعقع هةققعدة
ظالعمالر ظعختعالص قعلعشعص قالدع .بعر قعسعم ظالعمالر« :قذدذق ياكع بذالقنعث سىيع
يةرنعث ظعضعسعنعث مىلكع هئسابلعنعدذ» دةص قارعسا ،يةنة بعر قعسعم ظالعمالر:
«قذدذق ياكع بذالقنعث سىيع يةرنعث ظعضعسعنعث مىلكع هئسابالنمايدذ» دةص
قارايدذ .بذ ظعختعالصقا ظةضعشعص ظذ سذنع سئتعشنعث توغرا بولعدعغانلعق ياكع توغرا
بولمايدعغانلعق ظعختعالصع حعقعدذ .قذدذق ياكع بذالقنعث سىيع يةرنعث ظعضعسعنعث
مىلكع هئسابلعنعدذ ،دةيدعغانالر« :يةرنعث ظعضعسعنعث سذنع سئتعشع توغرعدذر»
دةيدذ .قذدذق ياكع بذالقنعث سىيع يةرنعث ظعضعسعنعث مىلكع هئسابالنمايدذ،
دةيدعغانالر بولسا« :يةرنعث ظعضعسعنعث سذنع سئتعشع توغرا ظةمةس» دةيدذ.
مانا بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدذر .بذ ظعختعيارعي بعر ظعشتذر.
ظعمام شةؤكانعي (اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :سذنع سئتعش مذتلةق توغرا
ظةمةس ،سذنع بعر نةححة تىرضة ظايرعشنعث هئحقانداق دةلعلع يوق بعر ظعش .سذنع
((( بذ هةدعسنعمذ تعرمعزعي رعؤايةت قعلغان ؤة بذ ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن توغرا هةدعس ،دئضةن.
((( بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد ؤة ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلغان.
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قعياسقا تايعنعص تذرذص شذنداق بعر نةححة تىرضة ظايرعش توغرا ظةمةس» دةيدذ.
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر« :سذنع بعر نةححة تىرضة ظايرعغانلعق قعياسقا تايانغان
ظعش ظةمةس ،بذ ،هال ـ ظةهؤالغا قاراص شةرتسعز سأزنع شةرتلعك سأزضة قاراتقانلعقتذر.
ظذنداق قعلعش توغرا ظعشتذر» دةيدذ.
ظوت ـ حأصنع سئتعش توغرا ظةمةس ،دئضةن هأكىممذ يايالقتعدعكع ؤة جاثضالدعكع
بعرةر كعشعضة تةؤة ظةمةس هةممة ظادةم كئلعص صايدعالنسا بولعدعغان ظوت ـ حأصلةرضة
قارعتعلغان هأكىمدذر .شذثا يايالقتعن ؤة جاثضالالردعن ظورذص توصالص ظئلعص كةلضةن
ظوت ـ حأصلةرنع سئتعش توغرعدذر .حىنكع ،يايالقتعن ؤة جاثضالالردعن ظورذص توصالص
ظئلعص كةلضةن ظوت ـ حأصلةر ظذالرنع ظورعغان ظادةمنعث مىلكع هئسابلعنعدذ .ظةمما
ظذرذغع بعرةر كعشع تةرعصعدعن يةرضة تئرعلعص ظىندىرىلضةن ظوت ـ حأصلةرضة كةلسةك،
بذ ظوت ـ حأصلةرنعث تئرعغان شذ كعشعنعث مىلكع بولعشعدا شةك يوق .ظةضةر ظذ ظوت
ـ حأصلةر ظأزلعرع ظىنىص قالغان ،لئكعن ظذ كعشع ظذالرنع سذغذرذص صةرؤعش قعلغان
بولسا ،ظذ ظوت ـ حأصلةرنعث ظذ كعشعنعث مىلكع هئسابلعنعشتا هةنةفعي مةزهةصعدعكع
ظالعمالر ظعحعدة ظعختعالص بار .ظذالرنعث بعر قعسمع« :ظذ ظوت ـ حأصلةر ظذ كعشعنعث
مىلكع هئسابلعنعدذ» دةيدذ .يةنة بعر قعسمع بولسا« :ظوت ـ حأصلةر ظذ كعشعنعث
مىلكع هئسابالنمايدذ» دةيدذ.
<مذسذلمانالر ظوتتا ظورتاق> دئضةن سأزنعث مةنعسع بولسا ،مذسذلمانالر،
قئرعندعشع قالعغان ظوتنعث يذرعقعدعن ؤة تةصتعدعن صايدعالنسا ؤة ظوتتعن ظئلعص
حعرعغعغا ؤة ظوتذنلعرعغا ظوت تذتاشتذرذؤالسا بولعدذ ،دئضةنلعكتذر .بذ ،بعر ظادةمنعث
قالعغان ظوتعنعث حذغعنع باشقعالرنعث كئلعص ظئلعؤئلعشع توغرا ،دئضةنلعك بولمايدذ.
حىنكع ،ظوتنعث حذغع ظذنع قالعغان ظادةمنعث مىلكع هئسابلعنعدذ.
باشقا بعرعضة تةؤة نةرسة مةيلع ظأي بولسذن ،مةيلع يةر بولسذن ،ظعضعسعنعث
رذخسعتعسعز ظذنعثغا كعرعش ياكع ظذنع ظعشلعتعش توغرا ظةمةس .اهلل تاظاال
باشقعالرنعث ظأيلعرعضة رذخسةتسعز كعرمةسلعك هةققعدة مذنداق دئضةن» :ظع
مأمعنلةر! باشقعالرنعث ظأيلعرعضة (كعرعشكة) ظعجازةت سورعمعغعحة ؤة ظأي ظعضعسعضة
ساالم بةرمعضعحة كعرمةثالر ،ؤةز  -نةسعهةت ظئلعشعثالر (يةنع بذ ضىزةل ظةخالق -
ظةدةبكة ظةمةل قعلعشعثالر) ظىحىن بذ (يةنع ظعجازةت سوراص ؤة ساالم بئرعص كعرعش
ظذشتذمتذت كعرعشتعن) سعلةرضة ياخشعدذر(((«
هةنبةلعي مةزهةصعنعث ظالعملعرعدعن بولغان ظعبنع قذدامة (اهلل ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) مذنداق دةيدذ« :ظأستةث ؤة دةرياالرغا ظوخشاش بعرةر ظادةمضة تةؤة ظةمةس
((( سىرة نذر  27ـ ظايةت.
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سذ ظئغعزلعرع هئحبعر ؤاقعت بعرةر كعشعنعث مىلكع بولذص قالمايدذ .ظةضةر ظأستةث
ؤة دةرياالرغا ظوخشاش سذ ظئغعزلعرع بعر ظادةمضة تةؤة يةرلةردعن ظأتسعمذ ظذ ظادةم ظذ
سذ ظئغعزلعرعغا ظعضة بواللمايدذ .ظأستةث ؤة دةرياالرنعث هأكمع خذددع بعر ظادةمضة
تةؤة يةرضة ظذحذص كعرضةن قذشنعث هأكمعضة ظوخشاش .بعرةر قذش ظذحذص كئلعص بعر
ظادةمضة تةؤة يةرضة كعرعص قئلعشع بعلةن ظذ قذش ظذ ظادةمنعث مىلكع بولذص قالمايدذ.
شذنعثدةك بعر ظادةمضة تةؤة يةردعن ظأتكةن ظأستةث ؤة دةرياالرمذ ظذ ظادةمنعث مىلكع
بولذص قالمايدذ .لئكعن بعر ظادةم ،ظةضةر كأل كوالص ظأستةث ياكع دةريانعث سىيعدعن
كألضة باشلعؤالغان بولسا ،ظذ ظادةم كألضة باشلعؤالغان ظذ سذغا باشقعالرغا قارعغاندا
بةكرةك هةقلعق هئسابلعنعدذ .بعر كعشعضة تةؤة يةرضة قذدذق كوالنغان ياكع بذالق
صةيدا بولذص قالغان بولسا ،قذدذق ياكع بذالق شذ يةرنعث ظعضعسعضة تةؤة بولعدذ.
ظةمما ظذنعثدعكع سذ هةنبةلعي مةزهةصعدعكع كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن يةرنعث
ظعضعسعضة تةؤة بولمايدذ .بذ هةم شافعظعي مةزهةصعدعكعلةرنعث بعر قارعشعدذر .شافعظعي
مةزهةصعدعكعلةر ظعككعنحع قارعشعدا يةرنعث ظعضعسع قذدذقتعكع ياكع بذالقتعكع سذغا
ظعضة بوالاليدذ ،حىنكع ،ظذمذ ظذنعث مىلكع بولغان يةردعن حعققان نةرسعدذر ،دةيدذ.
ظعمام ظةهمةددعنمذ (اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذشذنعثغا ظوخشاش بعر قاراش
رعؤايةت قعلعنغاندذر .سذنع سئتعشقا بولعدذ ـ بولمايدذ ،دةص قعلعنغان ظعختعالص بولسا،
سذنع قاحعالرغا قاحعلعؤئلعشتعن بذرذنقع هالةتكة قارعتعلغان ظعختعالصتذر .ظةمما بعر
كعشع سذنع قاحعسعغا قاحعالص بولغاندعن ،ياكع ظوت ـ حأصنع يعغعص ظارغامحعسعدا
باغالص بولغاندعن ،ياكع بعر يةرضة توصالص بولغاندعن كئيعن سذ ؤة ظوت ـ حأصنعث
ظذنعث مىلكع بولذص كئتعدعغانلعقعدا ظالعمالرنعث ظارعسعدا هئحبعر ظعختعالص يوق.
حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم» :سعلةردعن بعرعثالرنعث ظارغامحعنع ظئلعص تاققا
حعقعص ،بعر باغالم ظوتذننع مىرعسعضة ظارتعص كئلعص ظذنع سئتعشع ،شذ ظارقعلعق
اهلل ظذنعث يىزعنع تعلةمحعلعك قعلعشتعن توسوص قئلعشع ،ظذنعث ظىحىن كعشعلةردعن
(((
تعلعضعنعدعن ياخشعدذر .حىنكع كعشعلةر ظذنعثغا يا بئرعدذ ،يا بةرمةيدذ»
دئضةن».
ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) <ظةلخعراج> دئضةن ظةسعرعدة
مذنداق دئدع« :قاحعالرغا ظذسذلذص بولغان سذنع سئتعش ضذناه ظةمةس .بذ بعر
ظادةمنعث تةؤةلعكعضة ظأتىص بولغان سذ هئسابلعنعدذ .سذنع قاحعالرغا ظذسذص ظذنعثغا
ظعضة بولذص بولغاندعن كئيعن سئتعش ضذناه ظةمةس .سذ توصلعؤئلعش ظىحىن يذغان يةر
تةييارالص ظذ يةرضة سذنع قاحعالر بعلةن ظئلعص كئلعص حعق سذ توصلعؤالغاندعن كئيعن
سذنع ظذ يةردعن ظئلعص ساتقان بولسا ،بذنداق قعلعشتعمذ ضذناه يوق .حىنكع ،سذ
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
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(ظذ يةرضة ظئلعص كئلعش ظىحىن) قاحعالرغا ظذسذلغاندعن كئيعن قاحعنعث ظعضعسعنعث
مىلكع هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ سذنع سئتعش ضذناه ظةمةس .ظةضةر ظذ يةر (قاحعالر
بعلةن سذ ظئلعص كئلعش ظارقعلعق ظةمةس) ظذ يةر ـ بذ يةردعن ظئقعص كةلضةن سذ بعلةن
توشذص قالغان بولسا ،ظذ سذنع سئتعش ياخشع ظةمةس .قذدذق ؤة بذالقتعكع سذ مةيلع
ظاؤذص تذرسذن ،مةيلع ظاؤذماي تذرسذن ،قذدذق ؤة بذالقتعكع سذنع سئتعش ياخشع
ظةمةس .ظةضةر بعر ظادةم قذدذق ياكع بذالقتعكع سذنع ساتقان بولسا ،بذ توغرا بولمعغان
سودا ـ سئتعق هئسابلعنعدذ .كعمكع قذدذق ياكع بذالقتعن قاحعسعغا سذ ظئلعؤالسا ،سذ
ظذنعثغا تةؤة بولذص كئتعدذ .بذالق ،كعحعك ظئرعق ؤة قذدذق ظعضعللعرعنعث كعشعلةرنع
ظذالردعن سذ ظعحعشتعن حةكلةش هةققع يوق .حىنكع ،هةدعس ؤة ظةسةرلةردة شذنداق
رعؤايةت قعلعنغاندذر .ظةمما بذالق ،كعحعك ظئرعق ؤة قذدذق ظعضعللعرعنعث زعراظعتعنع
ياكع خورمعزارلعقعنع ياكع دةرةخلعرعنع ،ياكع ظىزىملعرعنع بذالقتعن ياكع كعحعك
ظئرعقتعن ،ياكع قذدذقتعن سذغارماقحع بولغان كعشعنع توسذش هةققع بار .حىنكع ،بذ
هةقتة بعرةر هةدعس ياكع ظةسةر رعؤايةت قعلعنمعغاندذر .يةنة كئلعص زعراظةتنع ياكع
خورمعزارلعقنع ياكع دةرةخلعقنع ،ياكع ظىزىملعكنع بذالقتعن ياكع كعحعك ظئرعقتعن،
ياكع قذدذقتعن سذغذرذش بذالرنعث ظعضعللعرعضة زةرةر ظئلعص كئلعدذ .ظةمما ظذالرنعث
بذالقتعن ياكع كعحعك ظئرعقتعن ،ياكع قذدذقتعن هايؤانالرنعث سذ ظعحعشلعرعنع توسذش
هةققع يوق».
ظعمام ظةهمةد (اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دئدع« :قذدذقتعكع ؤة
بذالقتعكع سذ ظئهتعياجدعن ظارتذق بولسعمذ ظذنع سئتعش توغرا ظةمةس .ظةمما قذدذق
ؤة بذالقنعث ظأزعنع سئتعش توغرعدذر .ظذنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذنعث سىيعضة
باشقعالرغا قارعغاندا ظةث هةقلعقتذر .شذثا ظذ ظادةم كعشعلةرنع قذدذق ياكع بذالقنعث
سىيلعرعنع قاحعالرغا ظذسذص ظئلعص كئتعشتعن حةكلعيةلةيدذ .ظةمما ظذ ظادةمنعث مةيلع
ظذ يةردعن ظأتىص كئتعؤاتقان كعشع بولسذن ،مةيلع ياقا يذرتتعن كةلضةن كعشع بولسذن،
ظعنسانالرنعث ؤة هايؤانالرنعث قذدذق ياكع بذالقتعن (قاحعلعرعغا سذ ظذسذؤالماي صةقةت
شذ يةردعال) سذ ظئحعؤئلعشلعرعدعن توسذش هةققع يوق .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم:
«كعمكع رذمة قذدذقعنع((( سئتعص ظئلعص ظذ ظارقعلعق مذسذلمانالرغا ظاسانحعلعق
يارعتعص بةرسة ،ظذنعثغا جةننةت بار»((( دئضةن .شذنعث بعلةن ظذ قذدذقنع ظوسمان
ظعبنع ظةففان (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
بذيرذقع بعلةن بعر يةهذدعيدعن سئتعص ظئلعص اهلل تاظاالنعث يولعدا مذسذلمانالرنعث
((( رذمة مةدعنعدعكع بعر قذدذقنعث ظعسمعدذر .ت.
((( بذ هةدعسنع نةساظعي ؤة ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان.
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صايدعلعنعشع ظىحىن ظاتعؤاتقان (((.هةيران قاالرلعقع شذكع ،ظوسمان ظعبنع ظةففانغا
قارشع ظعسيان كأتىرضةنلةر ظذنعث ظأيعنع قورشعؤالغاندا( ،ظذنع ظذسسذز قويذش
ظىحىن) ظذنعث قئشعغا سذنعث كعرعشعنع توسقان .هةتتا ظوسمان ظعبنع ظةففان (اهلل
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظأزعنعث (رذمة قذدذقعنع سئتعص ظئلعص مذسذلمانالرغا
سةدعقة قعلعؤاتقانلعقعنع) تعلغا ظئلعص تذرذص ظذالردعن ظأزعضة ظعح ظاغرعتعشنع
تعلةص :اهلل تاظاالنع ؤة ساهابعالرنع سعلةرضة ظةسلعتعص تذرذص سعلةردعن ظأتىنىص
سوراي! سعلةر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :كعمكع رذمة قذدذقعنع كولعسا ،ظذنعثغا
جةننةت بار» دئضةندة ،ظذنع مةن كولعمعدعممذ؟ دئضةن»(((.
ظعبنع بةتتال« :مةزكذر هةدعسنع <كعمكع رذمة قذدذقعنع كولعسا> دئضةن شةكعلدة
رعؤايةت قعلعش ،ظذ هةدعسنع رعؤايةت قعلغذحعالرنعث بةزعلعرعدعن كأرىلضةن خاتالعق
بولذشع ظئهتعمال .حىنكع ،ظوسمان ظعبنع ظةففان (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
رذمة قذدذقعنع كولعغان ظةمةس سئتعص ظالغان .بذ هةممة ظادةمضة مةلذم ظعشتذر» دئدع.
ظعبنع هةجةر ظةسقاالنعي (اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دئدع« :ظوسمان ظعبنع
ظةففان رذمة قذدذقعنع سئتعؤالغان ،دئضةن رعؤايةت مةزكذر هةدعس رعؤايةت قعلعنغان
يولالرنعث ظةث مةشهذرعدذر .حىنكع مةزكذر هةدعس ،تعرمعزعينعث زةيد ظعبنع ظةبذظذنةيس
ظارقعلعق ظةبذظعسهاقتعن رعؤايةت قعلغان بعر رعؤايةتتة< :سعلةر رذمة قذدذقعنعث
سىيعنعث صةقةت صذل تألةش بعلةنال ظئحعلعدعغانلعقعنع بعلةمتعثالر؟> دئضةن شةكعل
بعلةن كةلضةن .لئكعن بذ ،مةزكذر هةدعسنع <كعمكع رذمة قذدذقعنع كولعسا> دئضةن
شةكعلدة رعؤايةت قعلعشمذ ،ظذ هةدعسنع رعؤايةت قعلغذحعالرنعث بةزعلعرعدعن كأرىلضةن
خاتالعق ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بةرمةيدذ .حىنكع ،بةغةؤعي مةزكذر هةدعسنع بةشةر
ظعبنع بةشعر ظةسلةمعينعث دادعسعدعن مذنداق شةكعلدة رعؤايةت قعلغان :مذهاجعرالر
مةدعنعضة هعجرةت قعلعص كةلضةندة مةدعنعنعث سىيعنع ياقتذرمعدع( .مةدعنعدة) بةنع
غعصارلعق بعر ظادةمنعث رذمة ظعسعملعك بعر بذلذقع بار ظعدع .ظذ ظادةم بعر تذلذن
سذغا  24دةرهةم صذل ظاالتتع .ظذنعثغا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :سةن بذ بذالقنع
جةننةتتعكع بعر بذالقنعث بةدعلعضة ساتامسةن؟ (يةنع سةن بذ بذالقنع مذسذلمانالرغا
سةدعقة قعلعؤةتسةث ،ساثا جةننةتتة بعر بذالق بار» دئدع .ظذ ظادةم« :ظع اهلل نعث
صةيغةمبعرع! مذشذ بذالقنعث كعرعمعدعن باشقا ماثا ؤة بالعؤاقعلعرعمغا كعرعم كئلعدعغان
يةر يوق» دئدع .بذنع ظوسمان ظعبنع ظةففان (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
ظاثالص بذالقنع  35معث دةرهةمضة سئتعؤالدع ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا
كئلعص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا« :ظذنعثغا قعلغان (ساثا جةننةتتة بعر بذالق
((( «ظعظالظذسسىنةن» 14 ،ـ توم 158 ،ـ بةت.
((( بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان.
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بار) دئضةن ؤةدعنع ماثعمذ قعالمسةن؟» دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :هةظة»
دئدع .ظوسمان ظعبنع ظةففان (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)« :مةن ظذ بذالقنع
(اهلل تاظاالنعث يولعدا) مذسذلمانالرغا سةدعقة قعلعؤةتتعم» دئدع ».مانا بذ ظةسةردعن
رذمةنعث دةسلةصتة بعر بذالق ظعكةنلعكع حعقعص تذرعدذ .شذنداق ظعكةن ظوسمان ظعبنع
ظةففان بذالقنع كوالص ظذنع قذدذققا ظايالندذرغان بولذشع مذمكعن ،ياكع بذالق سىيع
بعرةر قذدذققا ظاقعدعغان كئيعن ظوسمان ظعبنع ظةففان بذالقنع كئثةيتعص ظعككعسعنع
بعرلةشتىرؤةتكةن شذنعث بعلةن قذدذقنع كولعغانلعق ظعشع ظوسمان ظعبنع ظةففانغا
(((
نعسبةت بئرعلعدعغان بولذص قالغان بولذشعمذ مذمكعن.
<ظةددذررذلمذختار> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع (اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
مذنداق دئدع« :ظوت ـ يايالقنع سئتعش ياكع ظذنع ظعجارعضة بئرعش توغرا ظةمةس .ظذنع
سئتعشنعث توغرا بولماسلعقع بولسا ،ظذنعث بعرةر ظادةمنعث مىلكع هئسابالنمايدعغانلعقع
ظىحىندذر .حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةدعستة« :كعشعلةر سذدعن ،ظوت ـ حأصتعن
ؤة ظوتتعن ظعبارةت ظىح نةرسعدة ظورتاقتذر»((( دئضةن .ظةمما ظذنع ظعجارعضة بئرعشنعث
توغرا بولماسلعقع بولسا ،ظوت ـ يايالق ظعجارعضة قويذلغاندا (ظوت ـ حأصنعث ظأزعنع
ساقالص قئلعص ظذنعثدعن كئلعدعغان صايدعدعن صايدعلعنعش ظةمةس) ظذنعث ظأزعنع
ظعشلعتعشكة توغرا كئلعدعغانلعقع ظىحىندذر (((.بذ ظةضةر يايالقتعكع ظوت ـ حأصلةر
ظأزلعرع ظىنىص قالغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر ظوت ـ حأصلةرنع بعرةر
ظادةم تئرعش ؤة سذغذرذص صةرؤعش قعلعش ظارقعلعق ظىندىرضةن بولسا ،ظذ ظوت ـ حأصلةر
ظذ ظادةمنعث مىلكع هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ ظادةمنعث ظذنع سئتعشع توغرعدذر».
ظعبنع ظابعدعن (اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) بذنعثغا ظعالؤة قعلعص مذنداق
دئدع<« :ظةددذررذلمذختار> دئضةن كعتابنعث ظاصتورعنعث <ظوت ـ يايالقنع ظعجارعضة
بئرعش توغرا ظةمةس> دئضةن سأزع ظذنعث بذ هةقتة دئضةن باشقا يةردعكع سأزعضة
زعتتذر< .صةتهذل قةدعر> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع :ظوت ـ يايالقنع ظعجارعضة بئرعش
شةرتعضة توشمعغان ظعجارة هئسابلعنامدذ ياكع توغرا بولمعغان ظعجارة هئسابلعنامدذ؟
دةص كئيعن ظعحعملعك بابعدا ظذ ظعجارعنعث (توغرا بولمعغان ظعجارة ظةمةس) شةرتعضة
توشمعغان ظعجارة ظعكةنلعكعنع ،شذثا ظوت ـ يايالقنع ظعجارعضة بةرضةن ظادةمنعث ظعجارة
صذلعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلشع بعلةن صذل ظذنعث مىلكع هئسابلعنعدعغانلعقعنع ،بايان
((( «فةتهذلبارع» 5 ،ـ توم 408 ،ـ بةت.
((( بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد ؤة ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلغان.
((( بعرةر نةرسعنع ظعجارعضة ظئلعشتعن مةقسةت ظذنعث ظأزعنع ظعشلعتعش ظةمةس ظذنعثدعن كئلعدعغان مةنصةظةتتعن صايدعلعنعش كأزدة
تذتذلعدذ .ظةمما ظوت ـ حأصلةر ظعجارعضة قويذلغاندا ظذنعث مةنصةظةتعدعن صايدعالنماي ظةكسعحة ظذنعث ظأزعنع ظعشلعتعشكة توغرا كئلعدذ .بذ
بعرةر نةرسعنع ظعجارعضة بئرعشتعن كأزدة تذتذلعدعغان مةقسةتكة زعتتذر .شذثا ظوت ـ حأصلةرنع ظعجارعضة بئرعش توغرا بولمايدذ .ت.
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قعلغان (((».اهلل تاظاال خالعسا بعز بذ هةقتة ظعحعملعكنعث بابعدا تةصسعلعي توختعلعص
ظأتعمعز.

هةسةل هةرعسع ؤة صعلة قذرعتعنع سئتعشنعث هأكمع
صعلة قذرعتعنع ؤة ظذنعث تذخذمعنع سئتعش توغرعدذر .شذنعثدةك يةنة (هاؤادا
ياكع دالعدا ظةمةس) قولعغا كعرضىزىص بولغان هةسةل هةرعسعنع سئتعشمذ توغرعدذر.
بذ ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشعدذر .ظعمام مالعك ،ظعمام شافعظعي ؤة ظعمام ظةهمةد
قاتارلعقالرمذ (اهلل ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) مذشذ قاراشتعدذر .بذ هةقتة صةتعؤا
بذالرنعث كأز قارعشع بويعحة بئرعلعدذ .ظةبذلةيس« :زىلىكنع((( سئتعش توغرعدذر»
دئدع .زىلىككة كعشعلةرنعث ظئهتعياجع بولغانلعقع ظىحىن ظذنع سئتعشنعث توغرا
بولعدعغانلعقعغا صةتعؤا بئرعلعدذ.
ظعبنع ظابعدعن (اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ« :زىلىك بعزنعث
زامانعمعزدا كئسةللةرنع داؤاالش ظىحىن ظةث ظئهتعياجلعق نةرسعضة ظايلعنعص قالدع.
حىنكع ،ظذ قاننع ظأزعضة شورايدذ .مذشذنعث ظىحىن زىلىك سئتعشقا بولعدعغان مال
هئسابلعنعدذ .زىلىكنع سئتعش توغرا بولغان يةردة صعلة قذرعتعنع سئتعش ظةلؤةتتة
توغرعدذر .حىنكع ،ظذمذ هازعرقع زاماندا مال هئسابلعنعدذ .بةلكع ظذ زامانعمعزدا
مالالرنعث ظةث قعممةتلعكع بولذشع مذمكعن .حىنكع ،ظذنعثدعن هةر يعل نةححة
تذنعالص سئتعلعدذ ؤة بذنعثدعن بعر مذنحة صذل كعرعم قعلعنعدذ .ظةمما زىلىك ؤة
صعلة قذرعتعدعن باشقا مةسعلةن :يعالن ؤة كئلةرضة ظوخشاش هايؤانالرنع سئتعش
بعرلعككة كةلضةن قاراشحة توغرا ظةمةس .حىنكع ،بعرةر نةرسعنع سئتعشنعث توغرا
ياكع توغرا ظةمةسلعكع ظذ نةرسعدعن صايدعلعنعشنعث هاالل ياكع هاالل ظةمةسلعكعضة
باغلعقتذر< .ظةلهاؤعي> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع« :ظةضةر يعالنالردعن كئسةللةرنع
داؤاالش ظىحىن صايدعالنغعلع بولعدعغان بولسا ،ظذالرنع سئتعش توغرعدذر .مةيلع
دئثعز هايؤانلعرع بولسذن ،مةيلع قورذقلذق هايؤانلعرع بولسذن ،تعرعسعدعن ياكع
سأثةكلعرعدعن صايدعالنغعلع بولعدعغان هايؤانالرنع سئتعش توغرعدذر .ظةمما يعالن،
حاشقان ،صاتمعحذق ،كئلةر ،تاشصاقا ؤة كعرصعضة ظوخشاش هايؤانالرنع ؤة تعرعسعدعن
ياكع سأثةكلعرعدعن صايدعالنغعلع بولمايدعغان هايؤانالرنع سئتعش توغرا ظةمةستذر»
دئدع .ساظعهانعي <ظةلهعندعية> دئضةن كعتابنعث ظاصتورعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 110 ،ـ بةت.
((( بذ ،ظادةم ؤة هايؤانالرنعث قئنعنع شورايدعغان قورتتذر .ت.
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نةقعل قعلعدذ« :توثضذزدعن باشقا بارلعق هايؤانالرنع سئتعش توغرعدذر .بذ قاراش بذ
هةقتعكع قاراشالرنعث ظعحعدة توغرا ،دةص قارالغان قاراشتذر< .هعداية< ؤة ظذنعثدعن
(((
باشقا كعتابنعث ظاصتورلعرعمذ بذ هةقتة ظذ قاراش بويعحة يول تذتتع».

توغرا بولمعغان سودا ـ سئتعق ؤة شةرتعضة توشمعغان سودا ـ
سئتعقنعث بايانع

بعز يذقعرعدا سودا ـ سئتعقنعث بعر نةححة شةرتلعرعنع بايان قعلعص ظأتتذق .ظةضةر
سودا ـ سئتعقتا مةزكذر شةرتلةرنعث بعرةرسع تئصعلماي كةم قالسا ،ظذ سودا ـ سئتعق
هةنةفعي مةزهةصعدعكع ظالعمالرنعث كأز قارعشع بويعحة ،يا توغرا بولمعغان سودا ـ
سئتعق((( ياكع شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق((( هئسابلعنعدذ.
هةنةفعي مةزهةصعدعكع ظالعمالرنعث كأز قارعشع بويعحة ،توغرا بولمعغان سودا
ـ سئتعق ،ماهعيةتتة ؤة سىصةتتة توغرا بولمعغان سودا ـ سئتعقتذر .ظةمما شةرتعضة
توشمعغان سودا ـ سئتعق بولسا ،ماهعيةتتة توغرا ،لئكعن سىصةتتة توغرا بولمعغان سودا
ـ سئتعقتذر.
ظذنداق ظعكةن شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق توغرا بولمعغان سودا ـ سئتعققا
قارعغاندا ظاممعباصتذر .حىنكع ،توغرا بولمعغان سودا ـ سئتعقنع شةرتعضة توشمعغان
سودا ـ سئتعق ،دةص ظاتاشقا بولعدذ .ظةمما شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعقنع توغرا
بولمعغان سودا ـ سئتعق ،دةص ظاتاشقا بولمايدذ .سودا ـ سئتعقنعث مذهعم بولغان
ظاساسعغا ؤة ماهعيعتعضة دةخلع يةتكىزضةن هةر قانداق نةرسة ،ظذ سودا ـ سئتعقنع
توغرا قعلمايدعغان ظامعل هئسابلعنعدذ .سودا ـ سئتعقنعث (مذهعم بولغان ظاساسعغا
ؤة ماهعيعتعضة ظةمةس) ظذنعث سىصىتعضة دةخلع يةتكىزضةن هةر قانداق نةرسة ،ظذ
سودا ـ سئتعقنع شةرتعضة توشقذزمايدعغان ظامعل هئسابلعنعدذ .مةسعلةن :تاصعنع ياكع
قاننع ،ياكع هأر ظادةمنع سئتعش شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق ظةمةس بارلعق
ظالعمالرنعث بعردةك قارعشع بويعحة توغرا بولمعغان سودا ـ سئتعق هئسابلعنعدذ .حىنكع
ظذ نةرسعلةر ظىستعدة قعلعنغان سودعدا ،سودا ـ سئتعقنعث مذهعم ظاساسلعرعدعن
بعرع بولغان مالنع مالغا ظالماشتذرذشتعن ظعبارةت بعر مذهعم ظاساس تئصعلمايدذ.
حىنكع ،ظذ نةرسعلةر بعرةر ساماؤعي دعنغا ظعشعنعدعغان كعشعنعث كأز قارعشعدا مال
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 111 ،ـ بةت.
((( بذ ،ظةرةبحعدة باتعل سودا ،دةص ظاتعلعدذ .ت.
((( بذ ،ظةرةبحعدة فاسعد سودا ،دةص ظاتعلعدذ .ت.
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هئسابالنمايدذ .بذ هةقتة جابعر ظعبنع ظابدذلاله (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
مذنداق دةيدذ :مةككة صةتهع بولغان كىنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :هةقعقةتةن اهلل
ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع هاراقنع ،تاصعنع ،توثضذزنع ؤة بذتالرنع سئتعشنع هارام قعلدع»
دئدع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا :ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع تاصعنعث مئيعدعن خةؤةر
بةرضعن؟ ظذ ماينع كئمعلةرضة سىركةش بعلةن تأشىكلةر ظئتعلعدذ ،تئرعلةر مايلعنعدذ
ؤة كعشعلةر ظذ ماينع حعراغلعرعدا ظعشلعتعدذ ،دئيعلضةندة ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم:
«ظذنداق قعلعشقا بولمايدذ .ظذ ماي هارامدذر» دئضةن ؤة سأزعنع داؤام قعلعص« :اهلل
يةهذدعيالرغا لةنةت قعلسذن! اهلل ظذالرغا تاصعنعث مايلعرعنع هارام قعلسا ،ظذالر ظذ
(((
ماينع ظئرعتعص سئتعص ،صذلعنع يئدع» دئضةن.
كأص ساندعكع ظالعمالر« :تاصعنع ،هاراقنع ؤة توثضذزنع سئتعشنعث توغرا
بولماسلعقعدعكع سةؤةب ظذالرنعث صاسكعنا نةرسة بولغانلعقعدذر» دةيدذ .ظذنداق
بولغان ظعكةن هةر قانداق صاسكعنا نةرسعنع سئتعش توغرا ظةمةس .لئكعن ،مةشهذر
بعر رعؤايةتتة بايان قعلعنعشعحة :ظعمام مالعكنعث قارعشعدا توثثذز صاكعزدذر .بذتالرنع
سئتعشنعث توغرا بولماسلعقعدعكع سةؤةب بولسا ،بذتالردعن شةرعظةت قوبذل قعلعدعغان
بعر شةكعلدة صايدعالنغعلع بولمعغانلعقع ظىحىندذر .شذنعثغا ظاساسةن ظةضةر بذت
حئقعلعص بذتقا ظعشلعتعلضةن ماددعنعث صارحعلعرعنع باشقا نةرسعضة ظعشلعتعش ظارقعلعق
صايدعالنغعلع بولعدعغان بولسا ،بذتنع حئقعص بذتنعث مئتاللعرعنعث صارحعلعرعنع
سئتعش شافعظعي ؤة باشقا مةزهةصتعكع بعر قعسعم ظالعمالرنعث كأز قارعشعدا توغرعدذر.
كأص ساندعكع ظالعمالر ،بذتالرنع سئتعشنع حةكلةص كةلضةن بذيرذقنعث تاشقعرعنع
مةنعسعضة تايعنعص تذرذص بذتنعث مئتاللعرعنعث صارحعلعرعنع سئتعشنعثمذ توغرا
بولمايدعغانلعقع قارعشعدعدذر .ظةمةلعيةتتة بولسا بذتالرنع سئتعشنع حةكلةشتعن
كعشعلةرنع بذتالردعن يعراقالشتذرذش كأزدة تذتذلغانلعقع كىحلىك ظئهتعمالغا يئقعندذر.
شذنعثدةك يةنة خعرعستعيانالر كاتتا بعلعدعغان كعرئست بةلضعسعنع سئتعشمذ توغرا
ظةمةس .بذتالر ؤة كعرئست بةلضعلعرعنع ظويذش ؤة ياساش هارامدذر .ظالعمالر تاصعنع،
هاراقنع ؤة توثضذزنع سئتعشنعث هاراملعقعغا بعرلعككة كةلدع .بعر قعسعم ظالعمالر:
«(تاغار ؤة حوث خالتعدةك) نةرسعلةرنع تعكعش ظىحىن حوشقعنعث يذثلعرعدعن ظازراق
ظعشلعتعشكة بولعدذ» دئدع .ظةؤزاظعينعث ،ظةبذيىسىفنعث ؤة بعر قعسعم مالعكعي
مةزهةصعدعكعلةرنعث شذنداق دئضةنلعكعنع ظعبنع مذنزعر رعؤايةت قعلغان .شذنعثغا
ظاساسةن توثضذزنعث يذثعنع سئتعش توغرعدذر .تاصعنع سئتعش توغرا بولمايدذ ،دئضةن
هأكىمدعن تاصعنعث يايلعلعرعغا ،يذثلعرعغا ؤة تعؤعتلعرعضة ظوخشاش (تاصا هايات
ؤاقتعدعمذ) جان كعرمةيدعغان نةرسعلةر حعقعرؤئلعدذ .يةنع تاصا هايات ؤاقتعدعمذ جان
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
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كعرمةيدعغان نةرسعلةر بولغان تاصعنعث يايلعلعرعنع ياكع يذثلعرعنع ،ياكع تعؤعتلعرعنع
سئتعش توغرعدذر .حىنكع ،ظذالر صاكتذر .شذثا ظذالرنع سئتعش توغرعدذر .بذ كأص
(((
ساندعكع هةنةفعي ؤة مالعكعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدذر.
هاراق بعلةن توثضذزنعث ظىستعدة قعلعنغان سودا شةرتعضة توشمعغان سودا ـ
سئتعق هئسابلعنعدذ .حىنكع ،هاراق بعلةن حوشقعنعث ظىستعدة قعلعنغان سودعدا سودا
ـ سئتعقنعث ماهعيعتع تئصعلعدذ .ظذ بولسعمذ مالنع مالغا ظالماشتذرذشتذر .حىنكع،
هاراق ؤة حوشقعنعث هةر بعرع (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة)
ياشايدعغان كاصعرالر ظىحىن مال هئسابلعنعدذ .لئكعن ،هاراق بعلةن حوشقا (شةرعظةتتة)
ظئتعبارع بار مال هئسابالنمايدذ .حىنكع ،شةرعظةت هةتتا مذسذلمانالر هاراق بعلةن
حوشقعنع مال قاتارعدا كأرىص ظئتعبار بةرمةسلعكع ظىحىن ظذالرنعث ظئتعبارعنع ظةمةلدعن
قالدذرؤةتتع .بعرةر نةرسعضة بئرعلضةن ظئتعبار شةرعظةتنعث ظذنعثدعن صايدعلعنعشقا
رذخسةت بئرعش بعلةن بولعدذ( .يةنع شةرعظةت بعرةر نةرسعدعن صايدعلعنعشقا رذخسةت
بةرسة ،ظذنعث شةرعظةتنعث ظالدعدا ظئتعبارلعق نةرسة ظعكةنلعكع بعلعنعدذ) ،بةزعدة
بعر نةرسة مال هئسابالنمعسعمذ ظةمما ظذ ،شةرعظةتتة ظئتعبارع بار نةرسة هئسابلعنعدذ.
مةسعلةن :شةرعظةتنعث كأز قارعشعدا ضةرحة بعر دانة بذغدايدعن صايدعلعنعش توغرا
بولسعمذ ،ظةمما بعر دانة بذغداي مال ،دةص هئسابقا ظئلعنمايدذ .شذثا ظذنع سئتعش
توغرا ظةمةس .ظةضةر سودعدا هاراق ياكع حوشقا سئتعلعدعغان نةرسة قعلعنعص بةدعلعضة
صذل بئرعلضةن بولسا ،بذ توغرا بولمعغان سودا ـ سئتعق هئسابلعنعدذ .ظةضةر سودعدا
هاراق ياكع حوشقعنعث بةدعلعضة (صذل ظةمةس) باشقا بعر نةرسة بئرعلضةن ؤة هاراق
ياكع حوشقا ظذ نةرسعنعث بةدعلعضة بئرعلضةن بولسا ،بذ شةرتعضة توشمعغان سودا ـ
سئتعق هئسابلعنعدذ .مةزكذر ظعككع سودا ـ سئتعقنعث ظارعسعدعكع صةرق ،هاراق مال
هئسابلعنعدذ( .يةنع ظذ ظعككعسعنعث ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم
دألعتعدة ياشايدعغان كاصعرالر ظىحىن مال هئسابلعغانلعقعنع بايان قعلعص ظأتتذق).
ظةمما شةرعظةت هاراق بعلةن توثضذزنع صةس كأرىشكة بذيرذدع .هاراقنع سئتعص ظئلعش
ظذنع هأرمةتلعضةنلعك بولعدذ .صةيالسذص ؤة داناالرنعث قعلمعشلعرعدعنمذ هاراقنع صذلغا
يارايدعغان مال قاتارعدا كأرمعضةنلعكع بعلعنعدذ .ظةضةر هاراقنعث سئتعص ظئلعشقا
اليعق بولعدعغان مال بواللمايدعغانلعقع ظعسصاتالنسا ،تاصا بعلةن ظازات ظادةمنعث سئتعص
ظئلعشقا اليعق بولعدعغان مال بواللمايدعغانلعقع ظةلؤةتتة ظعسصاتلعنعدذ.
مةزكذر نةرسعلةرنع سئتعشنعث توغرا ظةمةسلعكع ظذالرنع سئتعشنع حةكلةص
هةدعسلةر كةلضةنلعكع ظىحىندذر .ظذ هةدعسلةر تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر:
((( «فةتهذلبارع» 4 ،ـ توم 426 ،ـ بةت.
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صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دةيدذ« :اهلل تاظاال مذنداق دئدع :مةن قعيامةت
كىنع ظىح تىرلىك ظادةم بعلةن دةؤالعشعمةن 1 .ـ مئنعث نامعم بعلةن قةسةم قعلعص
تذرذص ؤةدة بئرعص ؤةدعسعضة ؤاصا قعلمعغان ظادةمدذر 2 .ـ هأر ظادةمنع سئتعص صذلعنع
يئضةن ظادةمدذر 3 .ـ بعر ظادةمنع يالالص ظعشلعتعص ظعشعنع تولذق قعلدذرؤئلعص ظعش
ـ هةققعنع بةرمعضةن ظادةمدذر»((( يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكةن« :اهلل يةهذدعيالرغا
لةنةت قعلسذن! اهلل ظذالرغا تاصعنعث مايلعرعنع هارام قعلسا ،ظذالر ظذ ماينع ظئرعتعص
سئتعص ،صذلعنع يئدع» دئضةن هةدعس (((.صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع:
(((
«اهلل تاظاال بعرةر نةرسعنع هارام قعلسا ،ظذنعث صذلعنع هارام قعلعدذ».

ظعنساننعث جعسمعنع ،قئنعنع ؤة ظةزالعرعنع سئتعشنعث هأكمع
ظعنساننعث جعسمعنع ؤة ظةزالعرعنع سئتعشمذ توغرا بولمعغان سودا ـ سئتعقالرنعث
قاتارعدعندذر .حىنكع ،ظعنسان هأرمةتلعك قعلعص يارعتعلغان بر مةخلذقتذر .شذثا
كاصعر بولسعمذ ظعنساننعث جعسمعنع ؤة ظةزالعرعنع سئتعش توغرا ظةمةس .بذ هةقتة
ظعبنع ظابباس (اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ« :مذشرعكالر (ظذرذشتا
ظألىص كةتكةن) كاصعرالرنعث بعرعنعث جةسعدعنع سئتعؤالماقحع بولذؤئدع ،صةيغةمبةر
(((
ظةلةيهعسساالم جةسعدنع ظذالرغا سئتعص بئرعشكة قوشذلمعغان».
ظعبنع هةجةر (اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ :ظعبنع ظعسهاق
<(صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث) ظورذشلعرعنع بايان قعلعدعغان> كعتابتا :مذشرعكالر
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن نةؤفةل ظعبنع ظابدذلاله ظعبنع مذغعرةنعث جةسعدعنع
سئتعص بئرعشنع تةلةص قعلدع .نةؤفةل ظعبنع ظابدذلاله (خةندةك ظذرذشعدا) خةندةكنع
بأسىص كعرضةن ظعدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :بعزنعث ظذنعث (جةسعدعنعث
بةدعلعضة بئرعلعدعغان) صذلغعمذ ؤة ظذنعث جةسعدعضعمذ ظئهتعياجعمعز يوق» دئضةن،
دئدع .ظعبنع هعشام مذنداق دةيدذ« :زأهرعينعث ،كاصعرالر نةؤفةل ظعبنع ظابدذلالهنعث
جةسعدع ظىحىن  10معث دةرهةم بةرمةكحع بولغان ،دئضةنلعكع بعزضة بايان قعلعندع».
ظعبنع هةجةر« :بذ هةدعس ضةرحة ظازراق ظاجعز بولسعمذ ظعبنع ظابباسنعث يذقعرعدعكع
ظةسعرعنع كىحلةندىرعدذ» دئدع.
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
((( بذ ظةسةرنع تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع ؤة بذ بعر ظاز ظاجعز ظةسةردذر ،دئضةن .لئكعن ،زةهةبعي <ظةلمعزان> دئضةن كعتابتا:
تعرمعزعي ظذ ظةسةرنع ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن ظةسةر دئضةن ،دئدع.
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مةزكذر هةدعستعن مذنداق ظعككع خعل هأكىم ظئلعنعدذ:
 1ـ كاصعر بولسعمذ ظألضةن ظعنساننعث جةسعدعنع سئتعشنعث توغرا ظةمةسلعكع.
حىنكع ،ظألضةن ظعنساننعث جةسعدع تاصا هئسابلعنعدذ .تاصعنع سئتعش هارامدذر.
 2ـ خذددع ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث دئضعنعضة
ظوخشاش مذسذلمانالر بعلةن ظذرذش قعلعؤاتقان كاصعرالر بولسعمذ كاصعرالر بعلةن شةرتعضة
توشمعغان سودا ـ سئتعق قعلعشعشنعث توغرا بولمايدعغانلعقع .ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن
ظعمام مذهةممةد (اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :مةزكذر هةدعستعن كاصعرالر بعلةن
شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق قعلعشعشنعث توغرا بولمايدعغانلعقع حعقمايدذ.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث نةؤفةل ظعبنع ظابدذلالهنعث جةسعدعنع كاصعرالرغا سئتعص
بةرمةسلعكع ،ظذنعث مةرتلعككة زعت بولغعنعغا ظوخشاش باشقا سةؤةبلةر يىزعدعن
(((
بولذشع مذمكعن» دةيدذ.
شذنعثدةك يةنة ظايال كعشعنعث سىتعنع سئتعشعمذ توغرا ظةمةس .ظعمام شافعظعي
(اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظايال كعشعنعث سىتعنع سئتعش توغرا ،حىنكع ،ظذ
صاك ظعحعملعكتذر» دةيدذ .هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا ،سىتمذ
ظعنساننعث بعر صارحعسعدذر .ظعنسان صىتىن صارحعلعرع بعلةن قوشذلذص هأرمةتلعك
يارعتعلغاندذر .شذثا ظذنعث بعرةر صارحعسع بولسعمذ سئتعلعش ظارقعلعق خارلعنعص
قالماسلعقع كئرةك .كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسالنغاندا ،ظازات ظايال بعلةن قذل ظايالنعث
سىتعنعث ظارعسعدا هئحقانداق صةرق يوق( .يةنع هةر ظعككعسعنع سئتعش توغرا
ظةمةس) .هةنةفعي مةزهةصعنعث ظعماملعرعدعن ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!)« :قذل ظايالنعث سىتعنع سئتعش توغرعدذر .حىنكع ،ظذنعث ظأزعنع سئتعش
توغرا بولغان ظعكةن ،ظذنعث صارحعسع بولغان سىتعنع سئتعشمذ توغرعدذر» دةيدذ .ظةمما
(قذل ظايالنعث سىتعنع سئتعش توغرا ظةمةس دةيدعغان) هةنةفعي مةزهةصعنعث باشقا
ظعماملعرع« :قذل ظايالنعث قذللذقع ظذنعث ظأزعدة( .شذثا ظذنع سئتعش توغرعدذر).
(((
ظةمما سىتتة قذللذق يوق» دئدع.
شافعظعي مةزهةصعنعث ظعماملعرعدعن بعرع بولغان ظعمام نةؤةؤعي (اهلل ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ« :ظادةملةرنعث سىتلعرعنع سئتعش توغرعدذر.
شافعظعي مةزهةصعدة بذ هةقتة ظةنماتعيدعن رعؤايةت قعلعنغان بعر قاراش بولذص ،بذ
قاراش :ظعنساننعث سىتع نعجعستذر ،شذثا ظذنع سئتعش توغرا ظةمةس ،دةيدذ .بذ،
((( «ظعظالظذسسىنةن» 14 ،ـ توم 114 ،ـ بةت.
((( «ظةلهعداية» 4 ،ـ توم 45 ،ـ بةت.
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ظةمةلعيةتتة هئح قوبذل قعلعنمايدعغان ظاجعز قاراشتذر».

(((

شذنعثدةك يةنة ظعنساننعث حاحلعرعنع سئتعش ،ياكع ظذنعثدعن صايدعلعنعش توغرا
ظةمةس .حىنكع ،ظعنسان خار ظةمةس هأرمةتلعك قعلعص يارعتعلغان بعر مةخلذقتذر.
شذثا ظذنعث بعرةر صارحعسعنعثمذ خارلعنعص قئلعشع توغرا ظةمةس (((.صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم ظعنساننعث حاحلعرعدعن صايدعلعنعشنعث توغرا بولمايدعغانلعقعنع
ظعصادعلةص مذنداق دئدع« :اهلل حاح ظذلعغذحعغا ؤة ظذالتقذحعغا لةنةت قعلسذن».
يةنع ظايال كعشعنعث حاحلعرعغا ظعنساننعث حئحعنع ظذلعشع توغرا ظةمةس .ظةمما
ظايال حاحلعرعغا (ظعنساننعث ظةمةس) باشقا هايؤانالرنعث حاحلعرعنع ؤة تىكلعرعنع
ظذلعسا بولعدذ .ظعمام بذخارع مةزكذر هةدعسنع كعتابعدا مذنداق رعؤايةت قعلغان« :اهلل
تاظاال حاح ظذلعغذحع ،حاح ظذالتقذحع ،مةث حةككىحع ؤة مةث حةكتىرضىحعضة لةنةت
قعلغان».
ظذستازعم مذهةممةد هامعدمذ (اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) كعشعلةرنع قانغا
ظئهتعياجع بار كئسةللةرضة قان بئرعشكة رعغبةتلةندىرةتتع ؤة قاننعث بةدعلعضة
بعر نةرسة ظئلعشنع حةكلةيتتع .ظذ ،بذ هةقتة مذنداق دئضةن :بعزنعث قئنع كأص
كىحلىك ياشلعرعمعز قانغا ظئهتعياجع بار كئسةل قئرعنداشلعرعمعزنع ياردةمسعز
تاشالص قويماي ساؤاص ظىمعد قعلعص قانلعرعنع ظذالرغا (هةق تةلةص قعلماستعن)
بةرسذن .حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :مذسذلمان مذسذلماننعث قئرعندعشعدذر.
مذسذلمان مذسذلماننع ياردةمسعز تاشالص قويمايدذ ،ظذنعثغا زذلذم قعلمايدذ ،ظذنع
(دىشمعنعضة) تاصشذرذص بةرمةيدذ» دئضةن .قئرعنداشلعرعغا قان بةرضةن كعشعلةر
قانلعرعمعز بةدةلسعز باشقعالرغا كئتعص قالدع ،دةص قورقمعسذن .حىنكع( ،قان بئرعص)
بةدةننع ظازراق بولسعمذ قاندعن يةثضعللعتعش ظعنسان تعنعنعث كئسةلدعن خالعي ساق
بولذشعنعث سةؤةبلعرعنعث بعرعدذر.
ظعنساننعث قئنعنع سئتعش توغرعمذ ياكع ظذنع (بةدةلسعز) بئرعش توغرعمذ؟ ظةرنعث
قئنع سئلعنغان ظايالنعث ظذ ظةر بعلةن توي قعلعشع ،ياكع ظايالنعث قئنع سئلعنغان
ظةرنعث ظذ ظايال بعلةن توي قعلعشع توغرعمذ؟ دةص سورالغان سوظالالرغا ظذستازعم
مذهةممةد هامعد (اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ماؤذ جاؤابنع بةرضةن:
ظةضةر كئسةل بعر كعشعنعث هاياتعنع ظذنعثغا سالعدعغان قان قذتقذزعؤاالاليدعغان
هالةت كأرىلضةندة ،مةن بعر ظادةمنعث ظذنعثغا قئنعنع هةقسعز بئرعشعنع خاتا ،دةص
قارعمايمةن .حىنكع ،بذ هالدا قان بئرعش خالعس بعر ياخشعلعق قعلغان هئسابلعنعدذ.
((( «رةؤ زةتذت تالعبعين» 3 ،ـ توم 21 ،ـ بةت.
((( «ظةلهعداية» 3 ،ـ توم 46 ،ـ بةت.
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بعر جاننع قذتقذزذص قالغانلعقع ظىحىن اهلل تاظاال ظذنعثغا ساؤاص بئرعدذ .بذ ،خذددع
سىتكة ظئهتعياجع بار بالعنع ظئمعتعش مةسعلعسعضة ظوخشاش .كعحعك بالعنعمذ
سىتكة ظئهتعياجع حىشعدعغان كعحعك ؤاقتعدا ظئمعتعش توغرعدذر .حىنكع ،بالعنعث
تعنعنعث ظىسىشع ظىحىن ظذنعث سىتكة ظئهتعياجع بار .ظةمما باال حوث بولذص سىتكة
ظئهتعياجع قالمعغان ؤاقتعدا ،ظذنع ظئمعتعش توغرا ظةمةس .حىنكع ،سىتمذ ظادةمنعث بعر
صارحعسعدذر .كعحعك باال تاماق يةص تعنع تاماق بعلةن يذغذنااليدعغان هالةتكة كةلضةن
ؤاقتعدا ظذنع ظئمعتعش توغرا ظةمةس .شذنعثدةك يةنة قاننع سئتعش توغرا ظةمةس.
حىنكع ،قان ظادةمنعث بعر صارحعسعدذر .اهلل تاظاال ظادةم ظةؤالدعنع هأرمةتلعك ياراتتع.
ظةضةر بعر كعشعنعث قان تعصع بعرةر كئسةلنعث قان تعصع بعلةن ظوخشعشعص كئتعدعغان،
كئسةلضة ظذنعث قئنعدعن باشقا ظادةمنعث قئنع حىشمةيدعغان ياكع شذ كعشعدعن باشقا
ظادةم تئصعلمعغان بولسا ،شذ كئسةلضة ظذ كعشعنعث قان بئرعشع الزعم .ظةضةر ظذ كعشع
كئسةلضة قان بئرعشتعن باش تارتسا ،ضذناهكار بولعدذ .ظةضةر ظذ يةردة كئسةلضة قئنع
حىشعدعغان ظذنعثدعنمذ باشقا ظادةم بولغان ؤة ظذ ظادةم كئسةلضة قان بةرضةن بولسا،
بذ هالدا ظذ كعشع ضذناهكار بولمايدذ .كئسةلضة قئنع حىشعدعغان بعر ظادةمدعن باشقا
هئحبعر ظادةم بولماي ظذ ظادةمنعث قان بئرعشع الزعم بولغان ؤاقتعدا ،ظةضةر ظذ ظادةم
قان بئرعشتعن باش تارتسا ،قازع ظذ ظادةمنع قان بئرعشكة مةجبذراليدذ .ظةضةر قازع ظذ
ظادةمنع قان بئرعشكة مةجبذرلعمعغان ،ظذ ظادةم قاننعث صذلعنع ظالمعغعحة قان بئرعشكة
قوشذلمعغان( ،قان سئلعنمعسا) كئسةلنعث ظألىص كئتعش ظةندعشعسع كأرىلضةن ؤة
شذنعث بعلةن (قاننع صذلغا ظئلعص سالغان) بولسا ،بذنعث ضذناهع ياخشع ظعشالرنع
قعلعشتعن باش تارتعص بئخعللعق قعلغان هئلعقع ظادةمضة بولعدذ.
ظةرنعث قئنع سئلعنغان ظايالنعث ظذ ظةر بعلةن توي قعلعشع ،ياكع ظايالنعث قئنع
سئلعنغان ظةرنعث ظذ ظايال بعلةن توي قعلعشع توغرعدذر .بعرعنعث قئنعنع يةنة بعرعضة
سئلعش بعلةن ظذ ظعككعسعنعث توي قعلعشعشع هارام بولذص كةتمةيدذ .حىنكع ،بعر
كعحعك بالعنع (ظذنع ظئمعتعش ظىحىن بةلضعلةص بئرعلضةن) مذددةتتعن كئيعن ظئمعتعشمذ
ظذ باال بعلةن ظذنع ظئمعتكةن ظايالنعث ظارعسعدا ظئمعلدةشلعكنع كةلتىرىص حعقارمايدذ.
(يةنع ظذ باال بعلةن ظذ ظايالنعث بالعلعرعنعث بعر ـ بعرع بعلةن توي قعلعشعشلعرعنعث
هاراملعقعنع كةلتىرىص حعقارمايدذ) .حىنكع ،ظذ بالعنعث جعسمع (ظذ مذددةتتعن كئيعن
سىت بعلةن ظةمةس) تاماق بعلةن ظأسىص يئتعشعدذ .ظذ مذددةتتعن ظأتىص كئتعص
بولغاندعن كئيعن بالعنعث سىتكة ظئهتعياجع قالمايدذ .بعر ظادةمضة سئلعنغان باشقا
بعرسعنعث قئنعنعث هأكمع خذددع بالعنع ظئمعتعش ظىحىن بةلضعلةص بئرعلضةن مذددةت
ظأتىص كةتكةندعن كئيعن ظذ بالعغا ظةمدىرضةن سىتنعث هأكمعضة ظوخشاش( .يةنع
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بذ سىتمذ ظذ باال بعلةن ظذنع ظئمعتكةن ظايالنعث ظارعسعدا ظئمعلدةشلعك كةلتىرىص
حعقارمعغعنعغا ظوخشاش قانمذ ،قان بةرضةن ظادةم بعلةن قان سئلعنغان ظايالنعث
(((
ظارعسعدا ،ظذ ظعككعسعنعث توي قعلعشعشعنعث هاراملعقعنع كةلتىرىص حعقارمايدذ).
يذقعرعدا بايان قعلعنغانالردعن باشقعالرنعث ظةزالعرعغا ظئهتعياجع بار ؤة داؤاالش
ظىحىن باشقعالرنعث ظةزالعرعنع سئلعشتعن باشقا يول قالمعغان كئسةللةرنع داؤاالص
ساقايتعش ظىحىن ظألىص قالغان ظعنساننعث ظةزالعرعدعن صايدعلعنعشنعث توغرا
بولعدعغانلعقعنع كأرىؤاالاليمعز .توغرعسعنع اهلل تاظاال بعلعدذ.

توغرا بولمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن شةرتعضة توشمعغان سودا ـ
سئتعقنعث ظارعسعدعكع صةرق

توغرا بولمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعقنعث ظارعسعدعكع
صةرق بولسا ،توغرا بولمعغان سودا ـ سئتعق بذ سذدا بعلةن بعر نةرسة سئتعص ظالغان
ظادةمنع ظذ نةرسعنع ظعشلعتعش هةققعضة ظعضة قعلمايدذ .بعر نةرسعنع ظعشلعتعش
هةققعضة ظعضة بولمعغان ظادةم ظذ نةرسعضة ظعضة بولذش هةققعضعمذ ظعضة ظةمةس .ظةضةر
بعر ظادةم توغرا بولمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن سئتعص ظالغان نةرسعسعنع يىتتىرؤةتكةن
بولسا ،ظذ نةرسعنعث هأكمع بعر قعسعم ظالعمالرنعث كأز قارعشعدا ظامانةتنعث هأكمع
بعلةن ظوخشاش( .يةنع ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع تألةص بةرمةيدذ) .بذ ،هةسةننعث ظعمام
ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) دعن رعؤايةت قعلغان بعر رعؤايةتتذر.
حىنكع ،قعلعنغان سودا توغرا دةص ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .شذنعث بعلةن ظذ نةرسعنع
سئتعص ظالغذحع ظذ نةرسعنع (سودا ـ سئتعق بعلةن ظةمةس) صةقةت ظذ نةرسعنعث
ظعضعسعنعث رذخسعتع بعلةن قولعغا ظالغان هئسابلعنعدذ .بذ ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع
تألةص بئرعشعنع الزعم قعلمايدذ .ظعمام سةرةخسعيضة ظوخشاش بعر قعسعم ظالعمالرنعث
كأز قارعشعدا ،ظذ ظادةم ظةضةر ظذ نةرسة ظوخشعشع بار نةرسة بولسا ،ظذنعث ظوخشعشعنع،
ظةضةر ظذ نةرسة باهالعق نةرسة بولسا ،ظذنعث صذلعنع تألةص بئرعدذ .بذ هةم ظعمام مالعك،
ظعمام شافعظعي ؤة ظعمام ظةهمةد قاتارلعق ظعمامالر (اهلل ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث
كأز قارعشعدذر .حىنكع ،توغرا بولمعغان سودا بعلةن سئتعص ظالغان نةرسعنعث هأكمع
سئتعص ظئلعش نعيعتع بعلةن قولغا ظالغان نةرسعنعث هأكمعدعن تأؤةن ظةمةس( .يةنع
ظةضةر بعر ظادةم بعر نةرسعنع سئتعص ظئلعش نعيعتع بعلةن باهاسعنع صىتىشىص ظئلعص
كةلضةن ؤة ظذ نةرسة يىتىص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع تألةص بئرعشع
((( «رذدذدذن ظةال ظةباتعل» 1 ،ـ توم 219 ،ـ بةت.
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الزعم .شذنعثدةك بعر نةرسعنع توغرا بولمعغان سودا بعلةن ظالغان ظادةممذ ظةضةر ظذ
نةرسعنع يىتتىرؤةتكةن بولسا ،ظذ نةرسعنع تألةص بئرعدذ).
بعر ظادةم بعر نةرسعنع شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن سئتعص ظئلعص ظذنع
ظعضعسعنعث رذخسعتع بعلةن قولعغا تاصشذرذص ظالغان بولسا ،هةنةفعي مةزهةصعدعكع
بارلعق ظعمامالرنعث كأز قارعشعدا ظذ نةرسة ظذ ظادةمنعث مىلكع هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ
ظادةم ظذ نةرسعنع يىتتىرؤةتكةن بولسا ،ظةضةر ظذ نةرسة ظوخشعشع بار نةرسة بولسا،
ظذنعث ظوخشعشعنع ،ظةضةر ظذ نةرسة باهالعق نةرسة بولسا ،ظذنعث صذلعنع تألةص
بئرعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز سودا
بولعؤاتقان ظورذندا قولعغا ظئلعص كةتكةن بولسا ،توغرا رعؤايةتكة ظاساسةن ظذ نةرسة ظذ
ظادةمنعث مىلكع هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز
سودا بولعؤاتقان ظورذندعن باشقا يةردعن ظئلعص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظذ نةرسة
ظذ ظادةمنعث مىلكع هئسابلعنامدذ ياكع هئسابالنمامدذ؟ بذ هةقتة اهلل تاظاال خالعسا
ظالدعمعزدا توختعلعص ظأتىمعز.
بعر نةرسعنع شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن سئتعص ظالغاندا ،ظذ
نةرسعنعث ظذ ظادةمنعث مىلكع هئسابلعنعشعغا ظعمام مالعك ،ظعمام شافعظعي ؤة ظعمام
ظةهمةد قاتارلعقالر قئتعلمايدذ .حىنكع ،بذالرنعث كأز قارعشعدا شةرتعضة توشمعغان
سودا ـ سئتعق بعلةن توغرا بولمعغان سودا ـ سئتعق ظوخشاش.
بةلةختعكع ظالعمالر (اهلل ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا ،بعر
نةرسعنع شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن سئتعص ظئلعش ظذ نةرسعضة ظعضة
بولذش هةققعضة ظعضة قعلعدذ .ظةمما ظعراقتعكع ظالعمالر (اهلل ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)
نعث كأز قارعشعدا ،بعر نةرسعنع شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن سئتعص
ظئلعش ظذ نةرسعضة ظعضة بولذش ظةمةس ظذ نةرسعنع ظعشلعتعش هةققعضة ظعضة
قعلعدذ .شذنعث ظىحىن شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن حأرة سئتعص ظالغان
ظادةمنعث ظذ حأرة بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزعشع توغرا ظةمةس .بعر قورذنع
شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن سئتعص ظالغان ظادةم ،ظةضةر ظذ قورذنعث
قئشعدعكع قورذ سئتعلسا ،سئتعلغان ظذ قورذنع قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك
هةققع بعلةن سئتعص ظااللمايدذ (((.شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن سئتعص
ظالغان تاماقنع يئيعش هاالل ظةمةس .ظةمما بةلةختعكع ظالعمالر (اهلل ظذالرغا رةهمةت
قعلسذن!)« :بعر نةرسعنع شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن سئتعص ظالغان
ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظعشلعتعش هةققعضة ظعضة بولذشع ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنعث
((( بعر ظادةم بعر نةرسعضة قوشنا بولذص ظألتىرغانلعق ياكع شئرعك بولغانلعق سىصىتع بعلةن ،ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشعدعن ظذ
نةرسعنع مةجبذرعي قايتذرذص ظئلعش هةق ـ هوقذقعغا ظعضعدذر .ت.
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ظأزعضة ظعضة بولغانلعقعدعندذر( .يةنع ظذ ظادةم ظذ نةرسعضة ظعضة بولغانلعقع ظىحىن
ظذ نةرسعنع ظعشلعتعش هةققعضة ظعضعدذر)» دةيدذ .بةلةخ ظالعملعرعنعث كأز قارعشع
ظعراق ظالعملعرعنعث كأز قارعشعغا قارعغاندا توغرعراقتذر .شذثا بعر قورذنع شةرتعضة
توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن سئتعص ظالغان ظادةم ،ظةضةر ظذ قورذنعث قئشعدعكع
قورذ سئتعلسا ،سئتعلغان ظذ قورذنع قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققع بعلةن
سئتعص ظاالاليدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر ظادةم بعر حأرعنع شةرتعضة توشمعغان سودا
ـ سئتعق بعلةن سئتعص ظالغان ؤة قولعغا تاصشذرذص ظالغان ،ظاندعن ظذنع ظعضعسعضة
قايتذرذص بةرضةن بولسا ،ظعضعسعنعث ظذ حأرعنع صاكعزلعؤئتعشع الزعم( .يةنع حأرعنعث
ظعضعسعنعث هةتتا حأرة ظذنعث قولعغا قايتعص كةلضةندعن كئيعن بعر هةيز كأرمعضعحة
ظذ حأرة بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزىشع توغرا ظةمةس) .ظةضةر حوث دادا ياكع
بعر ظادةمنعث ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا تالالنغان ظادةم يئتعم بالعنعث ظعلكعدعكع
قذلعنع بعر كعشعضة شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن سئتعؤةتكةن ،سئتعص
ظالغذحع ظذ قذلنع قولعغا تاصشذرذص ظالغان ؤة ظذنع ظازات قعلعؤةتكةن بولسا ،بذ
توغرا بولغان ظازات قعلعؤئتعش هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذنعث ظذ قذلنع ظازات قعلعؤئتعشع
(ضةرحة شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن بولسعمذ ظذنع سئتعص ظئلعش بعلةن
بولماي) قذلغا مةسظذل كعشعنعث قذلنع ظذنعث قولعغا توتقذزذص قويعشع بعلةنال بولغان
بولسا ،ظذنعث قذلنع ظازات قعلعؤئتعشع توغرا بولمعغان ظازات قعلعؤئتعش هئسابلعناتتع.
حىنكع ،حوث دادا ياكع بعر ظادةمنعث ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا تالالنغان ظادةمنعث
يئتعم بالعنعث قذلعنع ظازات قعلعؤئتعشع ظىحىن بعر كعشعنعث قولعغا تذتقذزذشع توغرا
ظةمةس .مةزكذر هأكىملةردعن بعرةر نةرسعنع شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن
سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظعشلعتعش هةققعضة ظةمةس ظذ نةرسعضة ظعضة
بولذش هةققعضة ظعضة بولعدعغانلعقعنع كأرىؤاالاليمعز .ظةمما شةرتعضة توشمعغان سودا
ـ سئتعق بعلةن سئتعص ظالغان حأرة بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزىشنعث توغرا
بولمايدعغانلعقعنعث سةؤةبع بولسا ،ظذنعث بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزىش
ظذنع (ظعضعسعضة) قايتذرذص بئرعشتعن يىز ظأرىضةنلعكنع ظعصادعلةص قويعدعغانلعقع
(((
ظىحىندذر.
ظعمام نةؤةؤعي (اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظعمام شافعظعينعث شةرتعضة
توشمعغان سودا ـ سئتعقتعكع كأز قارعشعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع« :ظةضةر بعر
ظادةم سودعدا مذناسعص كةلمةيدعغان شةرت قويغانلعق ياكع باشقا سةؤةبتعن بعر نةرسعنع
شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن سئتعص ظالغان ؤة ظذنع قولعغا تاصشذرذص
ظالغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالغان بولسعمذ ظذنعثغا ظعضة
((( «ظةلكعفاية ظةاللهعداية» 6 ،ـ توم 45 ،ـ بةت.
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بولغان هئسابالنمايدذ .ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسة ظىستعدة ظئلعص بارغان ظعشلعرع كىحضة
ظعضة بولمايدذ ؤة ظذنع ظأز ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعش الزعم .شذثا ظذ ظادةمنعث خذددع
كىحضة تايعنعص تذرذص ظئلعؤالغان نةرسعنع قايتذرذص بةرضةندةك ظذ نةرسعنع قايتذرذص
بئرعشع الزعم .ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ساتقان كعشعدعن صذلنع قايتذرؤالغعحة ظذنع
قولعدا ساقالص تذتذص تذرذشع توغرا ظةمةس .ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع قةرز ظعضعللعرعضة
(قةرزضة هئسابالص) بئرعشعمذ شافعظعي مةزهةصعدعكع كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن توغرا
(((
ظةمةس».

شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعقنعث بايانع
شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن بعر نةرسة سئتعص ظالغان ظادةم،
ساتقذحعنعث ظوحذق ياكع ظعشارعي بذيرذقع بعلةن ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص
ظالغان ،بذ سودعدا (بعرعنعث قولعدعكع نةرسة صذل يةنة بعرعنعث قولعدعكع نةرسة
مةسعلةن بذغدايغا ظوخشاش ماددعي نةرسة بولماستعن هةر ظعككعسعنعث قولعدعكع
نةرسة ماددعي) نةرسعلةر بولغان ؤة ظذ نةرسعلةرنعث هةر ظعككعسع شةرعظةتتة مال،
دةص ظئتعبارغا ظئلعنعدعغان نةرسعلةر بولغان بولسا ،سئتعص ظالغذحع تةرةص سئتعص
ظالغان نةرسعضة ظعضة بولعدذ( .يةنع ظذ نةسة ظذنعثغا تةؤة بولعدذ .ظةضةر ظذ نةرسة
سئتعص ظالغذحعنعث قولعدا تذرذص يىتىص كةتكةن ،ياكع ظذ ظادةم ظذنع ظعشلعتعص
بولغان بولسا ،ظةضةر ظذ نةرسة ظوخشعشع بار نةرسة بولسا ،ظذ ظادةمضة ظذ نةرسعنعث
ظوخشعشعنع تألةص بئرعش الزعم بولعدذ .ظةضةر ظذ نةرسة باهالعق نةرسة بولسا )،ظذنعث
باهاسعدا صذل تألةص بئرعش الزعم بولعدذ .شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن
ظئلعنغان نةرسة يىتىص كةتكةندة ظذ نةرسعنعث باهاسعدا صذل تألةص بئرعشنعث سةؤةبع
بولسا ،سودعنعث سئتعلماقحع بولغان نةرسعنعث (ظذنع سئتعشقا كئلعشكةن صذل بعلةن
ظةمةس) باهاسع بعلةن بولذشع ظةسلع قاظعدة بولغانلعقع ظىحىندذر (((.لئكعن ،نةرسعنع
باهااليدعغانالرنعث (نةرسعنعث نةرقعنع باهاالشتا) ظعختعالص قعلعشعص قالعدعغانلعقع
سةؤةبع بعلةن بعر نةرسعنعث باهاسعنعث زادع قانحة صذل بولعدعغانلعقع بعر ظاز نامةلذم.
شذنعث ظىحىن بعر سودا ـ سئتعقنع شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بولذص قئلعشعدعن
ساقالص قئلعش ظىحىن سئتعلغان نةرسعنعث سودعدا كئلعشكةن معقداردعكع صذل ظذنعث
باهاسعنعث معقداردعكع صذل ظورنعدا قويذلعدذ( .يةنع سودا بولعؤاتقان ظورذندا صذلعنعث
((( «رةؤ زةتذت تالعبعين» 3 ،ـ توم 76 ،ـ بةت.
((( بازاردا بعر نةرسعنعث باهاسع مةسعلةن  10سوم بولسا ،ظذنع ظعضعسع  7سومغا كئلعشعص سئتعشع مذمكعن .شذثا بعر نةرسعنعث
قعممعتعنع ظألحةشكة توغرا كةلسة ،ظذ نةرسعنعث بازاردعكع باهاسع بويعحة ظألحعنعدذ .ت.
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قانحة صذل ظعكةنلعكع نامةلذم بولغان نةرسعنع سئتعص ظئلعش شةرتعضة توشمعغان
سودا ـ سئتعق هئسابلعنعدذ ).ظةضةر سودا ـ سئتعق (نةرسعنعث صولعنعث نامةلذملعقع
بعلةن ظةمةس) باشقا بعر سةؤةب بعلةن شةرتعضة توشمعغان سودا بولذص قالغان بولسا،
بذ هالدا ظذ نةرسعنعث باهاسعنعث معقداردعكع صذلنع هئسابالشتعن ظذ نةرسعنعث
(سئتعلغاندا كئلعشكةن) صذلعنعث معقدارعنع هئسابالش ظذيغذن ظةمةس .شذثا شةرتعضة
توشمعغان سودا بعلةن سئتعص ظئلعص يىتىص كةتكةن نةرسعضة بازاردعكع باهاسع بويعحة
صذل تألةص بئرعلعدذ.
ظعمام شافعظعي (اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ« :بعر نةرسعنع
شةرتعضة توشمعغان سودا بعلةن سئتعص ظالغان ظادةم ضةرحة ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص
ظالغان بولسعمذ ظذ نةرسعضة ظعضة بولغان هئسابالنمايدذ( .يةنع ظذ نةرسة ظذنعث مىلكع
هئسابالنمايدذ) .حىنكع ،شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق حةكلةنضةنلعكع ظىحىن
ظذنع قعلعش توغرا ظةمةس .شذثا شةرتعضة توشمعغان سودا بعلةن بعر نةرسة سئتعص
ظالغان ظادةم ظذ نةرسعضة ظعضة بولذش نئمعتعضة ظئرعشةلمةيدذ .يولغا قويذلذش بعلةن
حةكلعنعش بعر ـ بعرعضة زعت بولغاحقا شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن بعر
نةرسة سئتعص ظئلعش حةكلةنضةنلعكع ظىحىن ظذ سودا يولغا قويذلمعغان سودا ـ سئتعق
هئسابلعنعدذ .شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق قعلعش يولغا قويذلمعغان سودا ـ
سئتعق بولغانلعقع ظىحىن ظذ سودا بعلةن بعر نةرسة سئتعص ظالغان ظادةمنع ظذ نةرسعنع
قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذ نةرسعضة ظعضة بولذش هةققعضة ظعضة قعلمايدذ.
ظةضةر ظذ يولغا قويذلغان سودا ـ سئتعق بولسا ظعدع ،خذددع توغرا بولغان سودا ـ
سئتعقتا بولغعنعدةك ظذ سودا بعلةن بعر نةرسة سئتعص ظالغان ظادةمنع ظذ نةرسعنع
قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذنمذ ظذ نةرسعضة ظعضة بولذش هةققعضة ظعضة قعالتتع.
بذ سودا ـ سئتعق بعلةن بعر نةرسة سئتعص ظالغان ظادةمنعث هأكمع خذددع تاصعغا هاراق
سئتعص ظالغان ياكع صذلغا هاراق سئتعص ظالغان ظادةمنعث هأكمعضة ظوخشاش .بارلعق
ظالعمالرنعث بعرلعككة كةلضةن قارعشع بويعحة ظذ ظادةم ظعككعلع هالةتتة هاراققا ظعضة
بولذش هةققعضة ظعضة ظةمةس .بذنعث سةؤةبع بولسا ،مةيلع تاصا بعلةن بولسذن ،مةيلع
صذل بعلةن بولسذن ،هاراق سئتعص ظئلعشنعث يولغا قويذلمعغانلعقع ظىحىندذر».
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا ،شةرتعضة توشمعغان
ظذ سودعدا مالنع مالغا ظالماشتذرذشتعن ظعبارةت سودا ـ سئتعقنعث حوث ظاساسع،
سودا ـ سئتعق قعلعشقا ساالهعيعتع توشقان ظادةم تةرعصعدعن ظأز ظورنعدا ؤذجذدقا
حعقعرعلدع .ظذنداق ظعكةن ظذ سودعدا ،سودا ـ سئتعق قعلعدعغان ظادةمنعث ساالهعيعتع
توشقان ظادةم ظعكةنلعكعدة ؤة ظذ سودا سئتعلماقحع بولغان نةرسعنعث ظادةتتة سودا
ـ سئتعقتا سئتعلعدعغان نةرسة قعلعنسا بولعدعغان نةرسة ظعكةنلعكعدة شةك يوق.
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بذنعث تةصسعيالتع مذنداقتذر .ظعمام شافعظعينعث< :شةرتعضة توشمعغان سودا بعلةن بعر
نةرسة سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعضة ظعضة بولذش نئمعتعضة ظئرعشةلمةيدذ> دئضةن
سأزع قوبذل قعلعنمايدذ .حىنكع ،شةرعظةت بعرةر هأكىمنعث سةؤةبع قعلعص بئكعتكةن
نةرسة مةلذم بعر ؤةزعيةت يىزعدعن حةكلةنلةنضةن بولسا ،ظذ نةرسعنعث حةكلعنعشع
(هةر ؤاقعتتا ظةمةس صةقةت) شذ ؤةزعيةت بعلةنال بولعدذ .مةسعلةن :بعز شةرعظةتنعث
هأكىملعرعنع مذستةهكةملعضةنلعكعنع ؤة تولذقلعغانلعقعنع كأرىمعز .ظذ هأكىملةرنعث
بعرع تاالق بولذص شةرعظةت ظذنع ظةر ـ ظايال ظارعسعدعكع ظةر ـ خوتذنلذق مذناسعؤةتنع
ظاخعرالشتذرذش ظىحىن يولغا قويدع .لئكعن شةرعظةت ،ظايال هةيز كأرعؤاتقان ؤةزعيةتتة
(ظايالنع تاالق قعلعش ظىحىن ظذنعثغا) تاالق سأزعنع قعلعشنع حةكلعدع .شةرعظةت
(ضةرحة ظايال هةيز كأرعؤاتقان ؤةزعيةتتة ظايالنع تاالق قعلعش ظىحىن ظذنعثغا سأزعنع
سأزلةشنع حةكلعضةن بولسعمذ) ظةضةر بعر ظادةم ظايالعنع هةيز كأرعؤاتقان حاغدا
تاالق قعلعؤاتسا ،ظذ تاالقنعث حىشعدعغانلعقعغا ؤة شذنعث بعلةن ظذ ظايالنعث تاالق
بولذص كئتعدعغانلعقعغا ،ظةمما ظذ ظادةمنعث ضذناهكار بولعدعغانلعقعغا هأكىم قعلدع.
شذثا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم (ظايالعنع هةيز كأرعؤاتقان حاغدا تاالق قعلعؤةتكةن)
ظعبنع ظأمةرنع ظامال بار ضذناهتعن يةثضعللةش ظىحىن ظايالعنع قايتذرذص ظئلعص
كئلعشكة (ظةضةر تاالق قعلعؤةتمةكحع بولسا ،ظايالع هةيز كأرىص بولغاندعن كئيعن
تاالق قعلعؤئتعشكة) بذيرعغان .مانا بذ ؤةقة قعلعنعشع مةلذم بعر ؤةزعيةت يىزعدعن
حةكلةنضةن نةرسة ،ظةضةر بعر ظادةم تةرعصعدعن قعلعنسا ظذنعث هأكمعنعث ؤذجذدقا
حعقعدعغانلعقعنع ،ظةمما ظذ ظادةمنعث ضذناهكار بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
ظعمام شافعظعينعث< :يولغا قويذلذش بعلةن حةكلعنعش بعر ـ بعرعضة زعت بولغاحقا
شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن بعر نةرسة سئتعص ظئلعش حةكلةنلعكع ظىحىن
ظذ سودا يولغا قويذلمعغان سودا ـ سئتعق هئسابلعنعدذ> دئضةن سأزعضة كةلسةك ،ظعمام
شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظأزعنعث« :ظذ سودا يولغا قويذلمعغان
سودا ـ سئتعق هئسابلعنعدذ» دئضةن سأزعدعن زادع نئمعنع مةقسةت قعلعدذ؟ ظعمام
شافعظعي بذ سأزعدعن ظذ سودا شةرتعضة توشمعغانلعقع ظىحىن يولغا قويذلمعغان،
دئضةننع مةقسةت قعالمدذ ،ياكع ظذ سودا (بعر سودعدعن مةقسةت قعلعنعدعغان) هأكىمنع
ظعصادعلةص بئرةلمعضةنلعكع ظىحىن يولغا قويذلمعغان ،دئضةننع مةقسةت قعالمدذ؟ ظةضةر
ظذ مةزكذر سأزعدعن ظذ سودا شةرتعضة توشمعغانلعقع ظىحىن يولغا قويذلمعغان ،دئضةننع
مةقسةت قعلسا ،بعزمذ ظذنعثغا قوشذلعمعز ،بعراق بعز شذنداق بولسعمذ ظذ سودا
هئحبعر هأكىمنع ظعصادعلةص بةرمةيدذ ،دئضةن قاراشقا قوشذلمايمعز .يذقعرعدا بايان
قعلعص ظأتكىنعمعزدةك مةلذم بعر ؤةزعيةت يىزعدعن حةكلةنضةن نةرسة ،ظةضةر بعر ظادةم
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تةرعصعدعن قعلعنسا ظذنعث هأكمع ؤذجذدقا حعقعدذ ،ظةمما ظذ ظادةم ضذناهكار بولعدذ.
ظةضةر ظعمام شافعظعي مةزكذر سأزعدعن ظذ سودا (بعر سودعدعن مةقسةت قعلعنعدعغان)
هأكىمنع ظعصادعلةص بئرةلمةيدعغانلعقع ظىحىن يولغا قويذلمعغان ،دئضةننع مةقسةت
(((
قعلعدعغان بولسا ،ظذنعث بذ قارعشع مذنازعرلعشعشقا تئضعشلعك قاراشتذر.
ظةضةر بعر سودعنعث شةرتعضة توشمعغانلعق سةؤةبع ،مةسعلةن :نةرسعنعث
ظعضعسعنعث ظذ نةرسعنع ظذنع سئتعص ظالعدعغان ظادةمضة ،ظذ ظادةمنعث ظذنعثغا قةرز
بئرعص تذرذش شةرتع بعلةن سئتعص بةرضعنعضة ظوخشاش ظذ سودعدا قويذلغان ظارتذق
شةرت سةؤةبع بعلةن بولغان ،ياكع سئتعص ظالغذحع ظذ نةرسعنعث صذلعنع (نذرذز بايرعمعدا
بئرعمةن ،دئضةنضة ظوخشاش ساتقذحع قاحان كئلعدعغانلعقعنع بعلمةيدعغان بعر ؤاقعتتا
بئرعشنع دئضعنعضة ظوخشاش) نامةلذم بعر حاغدا بئرعشنع شةرت قويغانلعق سةؤةبع
بعلةن بولغان بولسا ،بذ هالدا هةر ظعككع تةرةص قولعغا تاصشذرذص ظالعدعغان نةرسعنع
تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن سودعنع بذزااليدذ .ظةمما نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعص
بولغاندعن كئيعن سودعدا شةرت صةقةت صايدعسع ظىحىن قويذلغان ظادةمال قارشع تةرةصنعث
ظالدعدا سودعنع بذزااليدذ .مةسعلةن :نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع سئتعص ظالعدعغان
ظادةمضة ظذ ظادةمنعث ظذنعثغا قةرز بئرعص تذرذش شةرتع بعلةن سئتعص بةرضةن سودعدا،
بذ سودعنع نةرسعنعث ظعضعسع ظذنع سئتعص ظالغذحعنعث ظالدعدا بذزااليدذ .سئتعص
ظالغذحع ظذ نةرسعنعث صذلعنع (نذرذز بايرعمعدا بئرعمةن ،دئضةنضة ظوخشاش ساتقذحع
قاحان كئلعدعغانلعقعنع بعلمةيدعغان بعر ؤاقعتتا بئرعشنع دئضعنعضة ظوخشاش) نامةلذم
بعر حاغدا بئرعشنع شةرت قويغان سودعدا ،بذ سودعنع صةقةت نةرسعنع سئتعص ظالغان
ظادةم ساتقذحعنعث ظالدعدا بذزااليدذ .بذ ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشعدذر .حىنكع
سودعنع سودعدا قويذلغان شةرت صايدعسع ظىحىن بولغان ظادةم بذزذؤاتسا ،ظذنعث سودعنع
بذزذؤئتعشع توغرا هئسابلعنعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم (سودعغا مذناسعص كةلمةيدعغان)
شةرتنع ظةمةلدعن قالدذرذص سودعنع كىحضة ظعضة قعلعش هةققعضة ظعضة ظادةمدذر.
ظةضةر ظذ ظادةم (سودعغا مذناسعص كةلمةيدعغان شةرتنع ظةمةلدعن قالدذرذص سودعنع
كىحضة ظعضة قعلماستعن) سودعنع بذزذؤاتقان بولسا ،ظذ ظادةم ظأزعنعث (سودعغا
مذناسعص كةلمةيدعغان) شةرتنع ظةمةلدعن قالدذرذص سودعنع كىحضة ظعضة قعلعش
هةققعنع بعكار قعلعؤةتكةن بولعدذ .ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل
تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظعككع تةرةص قولعغا تاصشذرذص ظالعدعغان نةرسعنع
مةيلع تاصشذرذص ظئلعص بولغاندعن كئيعن بولسذن ،مةيلع ظذنعثدعن بذرذن بولسذن،
سودعنع بذزذشقا هةققع بار .حىنكع ،شذنداق قعلعش شةرعظةت هةر ظعككع تةرةصكة
بةرضةن هةقتذر .شةرتعضة توشمعغان سودا تامامالنغان سودا ـ سئتعق هئسابالنمايدذ.
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ظةضةر سودا تامامالنغان سودا ـ سئتعق هئسابالنمعسا ،هةر ظعككع تةرةص ظذ سودعنع
(((
بذزذؤاتااليدذ» دئدع.
ظةضةر بعر نةرسعنع شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن سئتعص ظالغان ظادةم
ظذ نةرسعنع توغرا بولغان سودا ـ سئتعق بعلةن ساتقان بولسا ،بذ كىحضة ظعضة سودا ـ
سئتعق هئسابلعنعدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعنع شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن
سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعضة ؤة ظذنع ظعشلعتعشكة ظعضة بولعدذ .ظذ نةرسعنع دةسلةص
ساتقان ظادةمنعث ظذ نةرسعنع قايتذرؤئلعش هةققع يوق .حىنكع ،ظذ نةرسة ظذنع سئتعص
ظالغان ظادةمدعن سئتعص ظالغذحع كعشعضة تةؤة بولذص كئتعص ظذ كعشعنعث هةققع
بولذص كةتتع .ظذ نةرسعنع دةسلةص ساتقان ظادةمنعث ظذنع قايتذرؤئلعش هةق بولسا،
شةرعظةت ظذ ظادةمضة بةرضةن هةقتذر .بذ يةردة بةندعنعث هةققع بعلةن شةرعظةتنعث
(يةنع اهلل تاظاالنعث) هةققع بعر ـ بعرعضة زعت كئلعص قالدع .بةندعنعث هةققع بعلةن
شةرعظةتنعث (يةنع اهلل تاظاالنعث) هةققع بعر ـ بعرعضة زعت كئلعص قالغان حاغدا،
بةندعنعث هةققع ظالدعغا قويذلعدذ .حىنكع ،اهلل تاظاال بئهاجةتتذر ،رةهمعتع كةثرعدذر
ؤة سئخعدذر .ظةمما بةندة بولسا ظئهتعياجلعقتذر ؤة ظاجعزدذر .بةندعنعث هةققع بعلةن
شةرعظةتنعث (يةنع اهلل تاظاالنعث) هةققع بعر ـ بعرعضة زعت كئلعص قالغان حاغدا ،بةندة
هةققعنعث ظالدعغا قويذلذش قاظعدعسع ظوؤ ظوؤلعغان ظادةم ظوؤنع قولعدا تذتذص تذرذص
ظعهرام باغلعغان حاغدا ،اهلل تاظاال هةققعنعث بةندة هةققعنعث ظالدعغا قويذلعدعغانلعقع
بعلةن ظةمةلدعن قالدذرؤعتعلمةيدذ .حىنكع ،ظوؤنع قولعدا تذتذص تذرذص ظعهرام باغلعغان
ظادةمنعث ظوؤنع مىلكعدعن حعقعرؤئتعشع ظةمةس قولعدعن حعقعرؤئتعشع الزعم .يةنع
ظذ ظادةم ظوؤنع صةقةت قويذؤةتمةيدذ .ظذنع بعر يةرضة سوالص قويذص مىلكعدة ساقاليدذ.
ظةمما قولعدا كأتىرىص يىرمةيدذ .مانا بذ ظعككع هةقنع (بعر ـ بعرعضة زعتلةشتىرمةي)
هةل قعلعش هئسابلعنعدذ .شذنعثدةك يةنة مةزكذر قاظعدعنع بعر نةرسعنع ساتقان
ظادةم ظألىص كةتكةندة ،ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشعدعن ظذنع قايتذرؤئلعش
هةققعنعث ساتقذحعنعث معراسخورعغا يأتكىلىص كئتعشعمذ ظةمةلدعن قالدذرؤةتمةيدذ .ظذ
نةرسعدة هةم سئتعص ظالغذحعنعث هةم ساتقذحعنعث معراسخورعنعث هةققع بار .سئتعص
ظالغذحعنعث ظذنع سئتعص ظالغانلعقع ظىحىن ظذنعثدا هةققع بار .ظةمما ساتقذحعنعث
معراسخورعنعث ظذنعثدا هةققع بولذشعنعث سةؤةبع بولسا ،ظذ نةرسعدة ساتقذحعنعث
ظذنع قايتذرؤئلعش هةققعنعث بولغانلعقع ؤة بذ هةقنعث ساتقذحع ظألىص كةتكةندعن
كئيعن ظذنعث معراسخورعغا يأتكةلضةنلعكع ظىحىندذر .بعر ظادةم بعر كعشعضة بذ
نةرسةمنع سةن ساتقعن ،دةص ؤةسعيةت قعلعص قويغان بولسا ،ظذ كعشعنعث هأكمع بعر
نةرسعنع (ظذنع شةرتعضة توشمعغان سودا بعلةن سئتعص ظالغان كعشعدعن) سئتعص
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ظالغان ظادةمنعث هأكمعضة ظوخشاش .شذثا ظذ كعشعضة ؤةسعيةت قعلعص قويغان ظادةم
ظألىص كةتسة ،ظذنعث معراسخورعنعث ظذ نةرسعنع ظذ كعشعدعن قايتذرؤئلعش هةققع
يوق .حىنكع ،ظذ نةرسعنع سئتعشقا ؤةسعيةت قعلعنغان كعشع ظذ نةرسعضة ظذنع باشقا
بعرسعنعث سئتعص ظئلعشع سةؤةبع بعلةن ظةمةس نةرسعنعث ظعضعسعنعث ؤةسعيةت
قعلعشع سةؤةبع بعلةن ظعضة بولدع.
بعرعنعث هةققع بار نةرسعنع باشقا بعر كعشعنعث قايتذرؤااللمايدعغانلعق
مةسعلعسعضة ،سئتعص بئرعلضةنلعك ياكع سوؤغا قعلعص بئرعلضةنلعك سةؤةبع بعلةن
بعر ظادةمنعث قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققع قوشذلذص قالغان قورذنعث
مةسعلعسع ظوخشعمايدذ .قورذ سئتعص بئرعلضةن ياكع سوؤغا قعلعنغان ظادةمنعث قورذدا
هةققع بولسعمذ بذ ،قورذنعث قوشنعسعنعث قورذدعكع قوشنعدارحعلعق هةققعنع ظةمةلدعن
قالدذرؤاتالمايدذ .شذثا قورذدا ضةرحة ظذ ظادةمنعث هةققع بولسعمذ قورذنعث قوشنعسع
قورذنع قوشنعدارحعلعق هةققع بعلةن قايتذرذص ظاالاليدذ .حىنكع ،قورذنعث قوشنعسعنعث
قورذدعكع قوشنعدارحعلعق هةققع ؤة قورذنع ساتقان ظادةمنعث قورذدعكع هةققع بةندة
هةقلعرعدذر .قورذنعث قوشنعسعنعث هةققع بعلةن قورذنعث ظعضعسعنعث هةققع بعر ـ
بعرعضة زعت كئلعص قالدع .ظةمما بذ مةسعلعدة قورذنعث قوشنعسعنعث هةققع ظالدعنقع
ظورذنغا قويذلعدذ .حىنكع ،قورذنعث قوشنعسعنعث هةققع ظذنع ساتقان ظادةمنعث هةققعضة
قارعغاندا كونعدذر .حىنكع ،قورذنعث قوشنعسعدعن قورذنع باشقا بعرسعنعث ظئلعشعغا
(رازع بولعدعغانلعقعنع) بعلدىرعدعغان بعرةر ظعصادة كأرىلمعضةندذر .بذنعثغا قورذنع
سئتعص ظالغان ظادةمنعث هةققع قورذنعث قوشنعسعنعث هةققعضة قارعغاندا كىحلىكرةك،
حىنكع ،قورذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث هةققع قورذنعث قوشنعسعنعث هةققعنعث
كةينعدة تذرعدذ ،شذثا سئتعص ظالغان ظادةمنعث هةققع قورذنعث قوشنعسعنعث هةققعنع
ظةمةلدعن قالدذرؤعتعدذ ،دةص ظئتعراز بعلدىرىلسة ،بذنعثغا مذنداق جاؤاب بئرعلعدذ:
قورذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث هةققع ظةضةر قورذنعث قوشنعسعنعث هةققع بعلةن
كىحتة ظوخشاش دةرعجعدة بولغان بولسا ،قورذنعث قوشنعسعنعث هةققعنع ظةمةلدعن
قالدذرؤةتكةن بوالتتع .قورذنعث قوشنعسعنعث هةققعنعث ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث
هةققعدعن بذرذن بولذشع قوشنعدارحعلعق هةقنع كىحلىك قعلعدعغان سةؤةبلةرنعث
بعرعدذر .شذثا قورذنعث قوشنعسعنعث هةققع ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث هةققعضة
قارعغاندا ظالدعنقع ظورذنغا قويذلعدذ.
بعر ظادةم بعر قذلنع شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن سئتعص ظالغان بولسا،
يةنع ظذ ظادةم ظذ قذلنع هاراققا ياكع توثضذزغا سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذنع ظازات
قعلعؤاتقان ياكع ظذنع باشقا بعر كعشعضة سئتعؤاتقان ،ياكع بعرسعضة سوؤغا قعلعص
بئرعؤاتقان بولسا ،ظذنعث بذ قعلمعشلعرعنعث هةممعسع توغرعدذر .حىنكع ،يذقعرعدا
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بايان قعلعص ظأتىلضعنعدةك ظذ ظادةم قذلنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشع بعلةن ظذنعثغا
ظعضة بولغان هئسابلعنعدذ .شذثا قذلنع سئتعص ظئلعص ظذنع ظازات قعلعؤاتقان ياكع
سئتعؤاتقان ،ياكع سوؤغا قعلعص بئرعؤاتقان ظادةمنعث قعلغان بذ ظعشلعرع توغرا بولعدذ.
لئكعن ،ظذ ظادةمنعث قذلنع ظأزعضة ساتقان كعشعضة قذلنعث بازاردعكع باهاسع بويعحة
صذل بئرعشع الزعم .حىنكع ،ظذ ظادةمنعث قذلنع ظازات قعلعؤئتعشع بعلةن قذل ظذنعث
قولعدعن صىتىنلةي حعقعص كئتعدذ .قذلنع قايتذرؤئلعش مذمكعن بولمايدذ .شذثا ظذنعث
قذلنعث ظعضعسعضة ظذنعث بازاردعكع باهاسع بويعحة صذل بئرعشع مذقةررةرلعشعدذ.
قذلنع باشقا بعرسعضة سئتعؤئتعش ،ياكع سوؤغا قعلعؤئتعش بعلةن بعز يذقعرعدا بايان
قعلغعنعمعزدةك ظذنع قايتذرؤئلعشقا مذمكعن بولمايدذ .حىنكع ،قذلدا (ظذنع سئتعص
ظالغان ظادةمدعن) سئتعص ظالغان كعشعنعث هةققع بار .بذ هةق (ظذنع سئتعص ظالغان
ظادةمدعن سئتعص ظالغان كعشعنعث) هةققعدذر .يةنع بةندة هةققعدذر .قذلنع قايتذرؤئلعش
شةرعظةتنعث (يةنع اهلل تاظاالنعث) هةققعدذر .بةندعنعث هةققع شةرعظةتنعث هةققعنعث
ظالدعغا قويذلعدذ.
بعر نةرسعنع شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن ساتقان ظادةم ساتقان نةرسعنع
تاكع ظذنعث صذلعنع قايتذرذص بةرمةي تذرذص قايتذرؤااللمايدذ .حىنكع صذل ،سئتعلغان
نةرسعنعث بةدعلعضة بئرعلضةن نةرسعدذر .شذنعث ظىحىن ظذ نةرسة خذددع ضأرىضة قويذلغان
نةرسعدةك صذلنعث بةدعلعضة تذتذص تذرذلغان نةرسة هئسابلعنعدذ .ظةضةر بعر نةرسعنع
شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن ساتقان ظادةم ظألىص كةتسة ،ظذ نةرسعنع سئتعص
ظالغان كعشع ظذ نةرسعنعث بةدعلع بولغان صذلنع ظذ ظادةمدعن ظئلعشتا ظذ ظادةمدة
صذللعرع بار قةرز ظعضعللعرعضة قارعغاندا بةكرةك هةقلعقتذر (((.حىنكع ،ظذ كعشع ظذ
ظادةم هايات ؤاقتعدعمذ ظذ ظادةمنعث باشقا قةرز ظعضعللعرعضة قارعغاندا ظالدعنقع ظورذنغا
قويذالتتع .شذنعثدةك ظذ ظادةم ظألىص كةتكةندعن كئيعنمذ ظذ ظادةمنعث معراسخورلعرعغا
ؤة قةرز ظعضعللعرعضة قارعغاندا يةنة ظالدعنقع ظورذنغا قويذلعدذ .نةرسعسعنع شةرتعضة
توشمعغان ظعجارة بعلةن ظعجارعضة قويغان ياكع نةرسعسعنع شةرتعضة توشمعغان ضأرىضة
قويذش بعلةن ضأرىضة قويغان ،ياكع صذلعنع شةرتعضة توشمعغان قةرز بعلةن قةرز بةرضةن
ظادةمنعث هأكمعمذ بعر نةرسعنع شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن ساتقان
ظادةمنعث هأكمعضة ظوخشاش .يةنع مةسعلةن :نةرسعسعنع بعر كعشعدعن ظالغان قةرز
صذلنعث بةدعلعضة شةرتعضة توشمعغان ضأرىضة قويذش بعلةن ضأرىضة قويغان ظادةم ظذ
نةرسعنع تاكع قةرز ظالغان صذلنع ظذ كعشعضة قايتذرذص بةرمعضعحة قايتذرذص ظااللمايدذ.
ظةضةر ظذ ظادةم ظألىص كةتسة ،ظذنعث نةرسعسعنع ضأرىضة ظئلعص قولعدا تذتذص تذرغان
ظذ كعشع صذلعنع ظذ ظادةمدعن ظئلعشتا ظذ ظادةمدة صذللعرع بار باشقا قةرز ظعضعللعرعضة
((( ظذ ظادةم قالدذرذص كةتكةن نةرسة ـ كئرةكلةردعن ظذ كعشعنعث صذلع ظذ ظادةمنعث باشقا قةرز ظعضعللعرعضة قارعغاندا بذرذن بئرعلعدذ .ت.
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قارعغاندا بةكرةك هةقلعقتذر.
ظةضةر بعر نةرسعنع شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن ساتقان ظادةم ظألىص
كةتكةن ؤة ظذنعث كةينعدة قالدذرذص كةتكةن مال ـ دذنياسعنعث ظعحعدة ظذ نةرسعنع
ساتقان صذلنعث ظأزع بار بولغان بولسا ،ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشع (نةرسعنع
ظذنعث معراسخورلعرعغا تاصشذرذص بئرعص) صذلنع ظئلعؤالعدذ .حىنكع ،شةرتعضة توشمعغان
سودا ـ سئتعقتا نةرسعنعث بةدعلع ظىحىن بةرضةن صذلنعث ظأزع (ظألىص كةتكةن بولسعمذ)
نةرسعنع ساتقان ظادةمنعث قولعدا بولسا ،توغرا رعؤايةتكة ظاساسالنغاندا صذلنع صذلنعث
ظعضعسعنعث ظئلعشع الزعم بولعدذ .حىنكع ،شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق ناهةق
بعر نةرسة ظئلعؤئلعشقا ظوخشاش ظعشتذر .شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن
بعر نةرسة ساتقان ظادةمنعث قولعدعكع ظذ نةرسعنعث صذلع خذددع ناهةق ظئلعؤئلعنغان
نةرسعنعث ظورنعدعدذر( .ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسة ظذنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةمنعث
قولعدا ساق ـ ساالمةت بولغان بولسا ،نةرسعنعث ظعضعسع ظذنعث ظأزعنع قايتذرذص
ظالعدذ) ،ظةضةر ظذ نةرسة ظعشلعتعلعص بولذنغان بولسا ،نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنعث
ظوخشعشعنع قايتذرذص ظالعدذ .بذنعثغا رعؤايةت قعلعنعشعحة ظةبذهةصسعنعث قارشع
صعكرع بار .ظةبذهةصسة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :شةرتعضة توشمعغان
سودا ـ سئتعقتعمذ خذددع توغرا بولغان سودا ـ سئتعقتا بولغعنعغا ظوخشاش نةرسعنعث
بةدعلع ظىحىن بئرعلضةن صذلنعث ظأزع (ساتقذحع ظألىص كةتكةن بولسعمذ) نةرسعنع
ساتقان ظادةمنعث قولعدا بولسا ،صذلنع صذلنعث ظعضعسعنعث ظئلعشع الزعم ظةمةس»
دةيدذ (((.بعز ظالدعمعزدا ظةبذهةصسعنعث كأز قارعشعنعث كىحلىك ظعكةنلعكعنع كأرىمعز.
بذالرنع قازعخان((( شذنداق بايان قعلغان .باشقا ظالعمالرنعث كأز قارعشعدا ،شةرتعضة
توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن بعر نةرسة سئتعص ظالغان كعشع ظذ نةرسعنع ظأزعنعث
(نةرسة ظىحىن ظذنعث ظعضعسعضة بةرضةن صذلنعث) ظورنعغا هئسابالص ساتعدذ .ظذ كعشع
ظذ نةرسة سئتعلغان صذلدعن ظأزعنعث هةققعنع ظئلعص بولغاندعن كئيعن ظةضةر ظذ صذلدعن
بعر نةرسة ظئشعص قالسا ،ظئشعص قالغان ظذ صذل نةرسعنعث ظألىص قالغان ظعضعسعدة
قةرزلعرع بار كعشعلةرضة تارقعتعلعدذ .ظذ كعشعنعث ظأزعنعث صذلعنع حعقعرؤئلعش ظىحىن
ظذ نةرسعنع سئتعشنعث ظذنعثغا الزعم ظةمةسلعكعدة شةك يوق .حىنكع ،نةرسعنع
سئتعص ظالغان كعشعنعث (نةرسعنع ساتقان ظادةم نةرسة سئتعلغان) صذلنع ظعشلعتعص
(((
بولغاندعن كئيعن ظذ ظادةمدعن شذ صذلنعث معقدارعدا صذل ظئلعشع الزعم.
((( يةنع صذلنعث ظعضعسعمذ باشقا قةرز ظعضعللعرعضة ظوخشاش ظألىص كةتكةن ظادةم قالدذرذص كةتكةن مال ـ دذنيادعن صذلنعث ظورنعغا
ظأزعضة تئضعشلعك بولغعنعنع ظالعدذ .ظةضةر صذل ظذ ظادةم قالدذرذص كةتكةن مال ـ دذنيانعث ظعحعدة بولسعمذ صذلنعث ظعضعسع ظذ صذلنعث
ظأزعنع ظئلعشقا باشقعالرغا قارعغاندا هةقلعق ظةمةس .ت.
((( ظعسمع :هةسةن ظعبنع مةنسذر ظعبنع ماهمذد بولذص هعجرعية  592ـ يعلع ؤاصات قعلغان .ت.
((( «فةتهذل قةدعر» 6 ،ـ توم 101 ،ـ بةت.
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شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن بعر نةرسة ساتقان ؤة سئتعص ظالغان
كعشعلةرنعث هةر بعرع يةنة بعرعضة خةؤعرعنع قعلعص قويذص سودعنع بذزااليدذ .سودعنع
بذزماقحع بولغان تةرةصنعث قارشع تةرةصتعكع ظادةمنعث رازعلعقعنع ظئلعشع الزعم
ظةمةس ،ظذنعثغا صةقةت ظأزعنعث سودعنع بذزعدعغانلعقعنع بعلدىرىص قويسعال بولعدذ.
بعر تةرةصنعث سودعنع بذزماسلعقتا حعث تذرذؤئلعشع بعلةن سودعنع قازعنعث بذزذشعغا
كئرةك يوق .حىنكع ،شةرعظةت هةر ظعككع تةرةصكة سودعنع بذزذش هةققعنع بةردع .شذثا
ضةرحة بعر تةرةص سودعنع بذزماسلعقتا حعث تذرذؤالسعمذ يةنة بعر تةرةصنعث شةرعظةت
ظذنعثغا بةرضةن هةققعنع ظعشقا سئلعص سودعنع بذزذشع الزعم ،ظذ هةققعنع ظعشقا
سالماي سودعنع بذزذش ظىحىن بذنع قازعنعث ظالدعغا قةدةر ظئلعص بئرعشنعث هئحبعر
كئرعكع يوق .ظةضةر ظعككع تةرةصنعث بعرع سودعنع بذزماسلعقتا حعث تذرعؤالغان ؤة
قازع بذنع بعلضةن بولسا ،قازعنعث مةجبذرعي هالدا سودعنع بذزذؤئتعشع شةرعظةتنعث
(((
ظذنعثغا بةرضةن هةققعدذر.
بعر ظادةم بعر قورذنع ياكع بعر زئمعننع شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق
بعلةن بعر كعشعضة ساتقان ؤة ظذ كعشع قورذنعث ظعحعضة ظأي سالغان ياكع زئمعنغا
دةرةخالر تعككةن بولسا ،ظذ كعشعضة قورذنعث ياكع زئمعننعث ظعضعسعضة قورذ ياكع
زئمعننعث باهاسع بويعحة صذل بئرعشع الزعم( .يةنع ظذنعثغا قورذنع ياكع زئمعننع
سئتعؤالغان نةرقعدة ظةمةس ظذنعث باهاسع بويعحة صذل بئرعدذ) .حىنكع ،قورذغا ظأي
سئلعنغانلعق ؤة زئمعنغا دةرةخ تعكعلضةنلعك سةؤةبع بعلةن قورذ ياكع زئمعننعث
ظعضعسعنعث ظذنع قايتذرؤئلعش هةققع تأضةيدذ .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل
تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ ظادةم قورذغا سئلعنغان ظأينع يعقعؤئتعص ياكع
زئمعنغا تعكعلضةن دةرةخنع يذلعؤئتعص قورذنع ياكع زئمعننع قايتذرؤالعدذ .حىنكع،
سئتعلغان بعرةر قورذنع قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققع بعلةن (سئتعص
ظالغان كعشعدعن) قايتذرؤئلعص ظأزع ظاالاليدعغان ظادةمنعث ظذ هةققع بعر نةرسعنع
شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن ساتقان ظادةمنعث ظذ نةرسعنع قايتذرؤاالاليدعغان
هةققعضة قارعغاندا ظاجعز بولعدذ .حىنكع ،سئتعلغان قورذنع قوشنعدارحعلعق ياكع
شئرعكحعلعك هةققع بعلةن قايتذرذص ظئلعش قازعنعث بذ هةقتة هأكىم حعقعرعشعغا
مذهتاج .ظذ ،يةنة كئلعص (قورذنعث سئتعلغانلعقعنع ظاثلعغان ؤاقعتنعث ظأزعدة قورذنع
ظأزعنعث سئتعؤالعدعغانلعقعنع بعلدىرمةي ظذنعثدعن) ظازراقال كئحعكسة بعكار بولذص
كئتعدعغان ؤة ظذ هةق بئرعلضةن ظادةم ظألىص كةتسة ظذنعث معراسخورعغا معراس قعلعص
قالدذرذلمايدعغان هةقتذر .ظةمما بعر نةرسعنع شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 125 ،ـ بةت.
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بعلةن ساتقان ظادةمنعث ظذ نةرسعنع قايتذرؤاالاليدعغان هةققع بولسا ،قازعنعث هأكىم
حعقعرعشعغا مذهتاج ظةمةس .بذ هةق كئحعكعص قئلعش بعلةن بعكار بولذص كةتمةيدذ
ؤة ظذ ظادةم ظألىص كةتسة ظذنعث معراسخورلعرعغا معراس بولذص قالعدذ .بعر نةرسعنع
شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن ساتقان ظادةمنعث ظذ نةرسعنع قايتذرؤاالاليدعغان
هةققعضة قارعغاندا بةك ظاجعز هئسابلعنعدعغان بعر كعشعنعث سئتعلغان قورذ ياكع
زئمعننع (سئتعص ظالغذحعدعن قايتذرؤاالاليدعغان) قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك
هةققع ظالعمالرنعث بعرلعككة كةلضةن قارعشع بويعحة قورذغا ظأي سئلعنعش ؤة زئمعنغا
دةرةخ تعكعلعش بعلةن بعكار بولذص كةتمةيدذ .ظذنداق ظعكةن شةرتعضة توشمعغان سودا
ـ سئتعق بعلةن سئتعلغان قورذغا ظأي سئلعنعش ياكع زئمعنغا دةرةخ تعكعلعش بعلةن
ظذنعث ظعضعسعنعث كىحلىك هئسابلعنعدعغان ظذنع قايتذرؤاالاليدعغان هةققع ظةلؤةتتة
بعكار بولذص كةتمةيدذ» دئدع .ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
نعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا ،قورذغا ظأي سئلعش ؤة زئمعنغا دةرةخ تعكعش قورذنع ياكع
زئمننع داؤاملعق ظعشلعتعشنع مةقسةت قعلغانلعقنع كأرسعتعص بئرعدذ .ظأي سئلعش
ياكع دةرةخ تعكعش قورذنع ياكع زئمعننع سئتعص ظالغان كعشعضة ظذنع سئتعص بةرضةن
ظادةم بةرضةن هةق بعلةن ؤذجذدقا حعققان ظعشتذر .شذثا سئتعص بةرضةن ظادةمنعث
ظذنع قايتذرؤئلعش هةققع بعكار بولذص كئتعدذ .سئتعلغان قورذدا قوشنعدارحعلعق
ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار ظادةمنعث هةققع بذنعثغا ظوخشعمايدذ .بعر كعشعنعث
قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققع ضةرحة بعر نةرسعنع شةرتعضة توشمعغان
سودا ـ سئتعق بعلةن ساتقان ظادةمنعث ظذنع قايتذرؤاالاليدعغان هةققعضة قارعغاندا ظاجعز
بولسعمذ ،لئكعن قذشنا قورذنع ساتقان مةسعلعدة قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك
هةقنع بعكار قعلعؤئتعدعغان بعرةر ظامعل كأرىلمعدع .ظذ هةقنع بعكار قعلعؤئتعدعغان
ظامعل بولسا ،سئتعلغان قورذدا قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار ظادةم
قورذنع سئتعص ظالغان كعشعضة قورذغا ظأي سئلعش ياكع دةرةخ تعكعش هةققعضة ظعضة
قعلعشتذر( .يةنع سئتعلغان قورذدا قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار ظادةم
قورذنع سئتعص ظالغان كعشعضة قورذغا ظأي سئلعش ياكع دةرةخ تعكعش هةققعضة ظعضة
قعلمعدع .ظةضةر ظذ ظادةم شذنداق قعلغان بولسا ظعدع ،ظذنعث قورذدعكع قوشنعدارحعلعق
ياكع شئرعكحعلعك هةققع بعكار بولذص كئتةتتع) .شذثا قورذنع ياكع زئمعننع سئتعص
ظالغان كعشع قورذغا ظأي سالغان ياكع زئمعنغا دةرةخ تعككةن بولسا ،سئلعنغان ظأي
يئقعؤئتعلعدذ ؤة تعكعلضةن دةرةخ يذلعؤئتعلعدذ .قورذ ياكع زئمعن ظذنعثدا قوشنعدارحعلعق
ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار ظادةمضة قايتذرذص بئرعلعدذ .شذنعثدةك يةنة بعر كعشعنعث
سئتعلغان قورذ ياكع زئمعندعكع قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققع قورذنع
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ياكع زئمعننع سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظذنع باشقا بعرعضة سئتعؤئتعش ياكع سوؤغا
قعلعص بئرعؤئتعش بعلةنمذ بعكار بولذص كةتمةيدذ .شذثا سئتعلغان قورذ ياكع زئمعندا
قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار ظذ كعشع قورذنع ياكع زئمعننع ،سئتعص
ظالغان ظعككعنحع ظادةمدعن قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققع بعلةن قايتذرذص
ظالعدذ .حىنكع ،قورذنع ياكع زئمعننع سئتعص ظالغان بعرعنحع ظادةمنعث قورذ ياكع
زئمعننع ساتقانلعقع قورذ ياكع زئمعندا قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار
(((
كعشعنعث شذنداق قعلعشقا هةق بئرعشع بعلةن بولمعغاندذر.
كعمكع حأرعنع شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن سئتعص ظئلعص قولعغا
ظالغان ،ظاندعن ظذنع سئتعص صايدا ظالغان بولسا ،ظالغان صايدعسعنع سةدعقة قعلعؤعتعدذ.
ظةمما ظذ حأرعنع دةسلةص شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن ساتقان ظادةم حأرعدعن
صايدا ظالغان بولسا ،ظذنعث ظالغان بذ صايدعسع ظذ ظادةمضة هااللدذر .بذ ظعشالردعكع
ظةسلع قاظعدة مذنداقتذر :مال ـ مىلىك ظعككع تىرضة بألىنعدذ .ظعككع تىرلىك مال ـ
مىلىكنعث بعرع دةرهةم ؤة تةثضعلةرضة (يةنع صذلغا) ظوخشاش سودا ـ سئتعق ؤة باشقا
مذظامعلعلةردة ظذنعث ظعحعدعن مذظةييةن بعرعنع بئرعش الزعم بولمايدعغان تىرعدذر.
يةنة بعرع بولسا ،سودا ـ سئتعق ؤة باشقا مذظامعلعلةردة بةرمةكحع بولغان مذظةييةن
بعرعنع بئرعش الزعم بولغان تىرعدذر .بذ تىرنعث ظعحعضة صذلدعن باشقا هةممة نةرسعلةر
كعرعدذ((( .مال ـ مىلىكتعكع ناصاكلعقمذ مذنداق ظعككع تىرلىك بولعدذ :ظذنعث بعرع،
بعر ظعنساننعث قولعدعكع نةرسعنعث ظذنعث مىلكع بولمعغانلعقع ظىحىن (مةيلع صذل
بولسذن ،ياكع باشقا نةرسة بولسذن )،ظذ نةرسعنعث بةدعلعضة بئرعلضةن نةرسعنعث
ناصاكلعقعدذر (يةنع هاالل ظةمةسلعكعدذر) .يةنة بعرع بولسا( ،صذلدا ياكع نةرسعدة)
ظعضعدارحعلعقنعث بولماسلعقع سةؤةبع بعلةن بولغان ناصاكلعقتذر .بعر ظعنساننعث
قولعدعكع نةرسعنعث ظذنعث مىلكع بولمعغانلعقع ظىحىن ظذ نةرسعدة بولعدعغان ناصاكلعق
هةم صذلنع هةم صذلدعن باشقا ماددعي نةرسعلةرنع ظـأز ظعحعضة ظالعدذ .مةيلع صذل
بولسذن ،مةيلع باشقا ماددعي نةرسعلةر بولسذن ،بعر ظادةم ناصاك نةرسة بعلةن تعجارةت
قعلعش ظارقعلعق صايدا تاصقان بولسا ،ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل
تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا ظذ ظادةمنعث ظذ صايدعنع سةدعقة
(((
قعلعؤئتعشع الزعم.
((( «فةتهذل قةدعر» 6 ،ـ توم 102 ،ـ بةت.
((( يةنع سودا ـ سئتعق مذظامعلعسعدة بولسذن ،ياكع باشقا مذظامعلعدة بولسذن ،مذظامعلعدة بةرمةكحع بولغان صذلنعث ظأزعنع بئرعش الزعم
ظةمةس .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر كعشعنعث نةرسعسعنع ظون سومغا سئتعص ظالغان ؤة قولعدا ظون سوم صذل بولغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ
كعشعضة قولعدعكع ظون سومنعث ظأزعنع بئرعشع الزعم ظةمةس .ظذ ظادةم ظذنعثغا قولعدعكع ظون سوم صذلنع بةرسعمذ بولعدذ ياكع باشقا ظون
سوم بةرسعمذ بولعدذ .ظةمما صذلدعن باشقا نةرسعلةردة مذظامعلعدة بةرمةكحع بولغان نةرسعنعث ظأزعنع بئرعش الزعم .مةسعلةن :نةرسعسعنع
بعرعضة ساتقان كعشع ،ساتعمةن دةص كأرسةتكةن نةرسعنعث ظأزعنع بئرعش الزعم .ظذنعث ظورنعغا باشقا بعرعنع بةرسة بولمايدذ .ت.
((( «فةتهذل قةدعر» 6 ،ـ توم 104 ،ـ بةت.
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سودا ـ سئتعققا مذناسعص كةلمةيدعغان شةرتلةرنع بايان قعلعدعغان
بعر ظومذمعي قاظعدعنعث بايانع

سودا ـ سئتعققا مذناسعص كةلمةيدعغان هةر قانداق بعر شةرت سودعنع شةرتعضة
توشمعغان سودا ـ سئتعق قعلعؤةتمةيدذ .حىنكع بعر سودعدا ،سودا ـ سئتعققا مذناسعص
كةلمةيدعغان شةرت سودا تاماملعنعص بولغاندعن كئيعن قويذلغان بولسا ،بذ شةرت
توغرا رعؤايةتكة ظاساسةن ظذ سودعنع شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق قعلعؤةتمةيدذ.
شذنعث ظىحىن بعرةر شةرتنعث سودعنع شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق قعلعؤئتعش
ظىحىن ظذ شةرتنعث سودعغا ظذ سودا بولعؤاتقان ؤاقعتنعث ظأزعدة قويذلعشع الزعم .ظةضةر
سودا ـ سئتعق دةسلةص شةرتسعز بولغان ،ظاندعن شةرتنع صةقةت بعر سان سىصىتعدة
ساناص ظأتكةن بولسا ،ظذ توغرا بولغان سودا ـ سئتعق هئسابلعنعدذ ؤة سودا ـ سئتعق
قعلعشعشقاندا صىتىشكةن ؤةدعلةرنع ظورذنالش الزعم بولعدذ .حىنكع ،ؤةدعلةرنعث
ظورذنلعشعغا ظعنسانالرنعث ظئهتعياجع بولغانلعقع ظىحىن ؤةدعلةرنع ظورذنالش قعلعش
الزعم بولغان ظعشالردعندذر.
ظةضةر بعر ظادةم سودعنع قعلعشتعن بذرذن سودعدا مذناسعص كةلمةيدعغان بعرةر
شةرت قويغان ،ظاندعن سودعنع قعلغان بولسا ،بذ سودا يةنة توغرا بولعدذ .ظةمما سودا
قعلعشقان ظعككع تةرةص ظةضةر سودعنع شذ شةرتنع ظاساس قعلغان هالدا قعلعشعشقا
صىتىشكةن بولسا ،بذ هالدا ظذ سودعنعث شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بولذشع
مذمكعن.
سودا ـ سئتعققا مذناسعص كةلمةيدعغان ؤة ظعككع تةرةصنعث بعرعضة صايدعلعق
بولغان شةرتلةرنع بايان قعلعدعغان ظومذمعي قاظعدة بولسا ،ظذ شةرتنع سودا ـ سئتعق
قعلعدعغان ظعككع ظادةمنعث بعرعنعث يةنة بعرعضة قويذشعدذر .شذثا ظذ شةرتنع ظةضةر
سودا ـ سئتعق قعلعدعغان ظعككع ظادةمنعث بعرع يةنة بعرعضة قويماي (سودا ـ سئتعق
بعلةن ظاالقعسع يوق) باشقا بعر كعشعضة قويسا ،بذ شةرت سودعنع شةرتعضة توشمعغان
سودا ـ سئتعق قعلمايدذ ؤة ظذ شةرت ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ ،ياكع ظذ شةرتنعث ظةضةر
سئتعلغان نةرسة مةسعلةن :قذل بولذص شةرتتعن صايدا ظاالاليدعغان نةرسة بولسا،
سئتعلغان نةرسعنعث صايدعسع ظىحىن قويذلعشعدذر( .مةسعلةن :قذلنعث ظعضعسع قذلنع
ساتعدعغان ؤاقعتتا ظذنع ظالعدعغان ظادةمضة ،سةن بذ قذلنع ظعشلةتمةيسةن ،دةص شةرت
قويغان بولسا ،بذ سودا ـ سئتعققا مذناسعص كةلمةيدعغان شةرت هئسابلعنعدذ .شذنعث
بعلةن ظذ شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق هئسابلعنعدذ) .ظةضةر سئتعلغان نةرسة
ظادةم بولماي هايؤان ياكع باشقا نةرسة بولغان بولسا ،قويذلغان شةرت ظذنعثغا تةسعر
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كأرسعتةلمةيدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم ظذلذغعنع بعر كعشعضة ،ظذ كعشعنعث ظذنعثغا
معنمةسلعك شةرتع بعلةن ساتقان بولسا ،بذ شةرت ظذ سودعنع شةرتعضة توشمعغان سودا
ـ سئتعق قعلعؤةتمةيدذ .ضةرحة سئتعص ظالغان ظذالغنع معنمةيسةن ،دئضةنضة ظوخشاش
شةرتنعث قويذلعشع كعشعلةرنعث ظأرص ـ ظادعتعدة كأرىلمعضةن ،ياكع شةرت شةرعظةت
يولغا قويمعغان شةرتلةردعن بولسعمذ ،ظذ شةرتنعث قويذلعشع بعلةن سودا شةرتعضة
توشمعغان سودا ـ سئتعق بولذص قالمايدذ .ظةضةر سودعدا قويذلغان شةرت مةسعلةن:
ظاياغ ظالغان ظادةمنعث ظاياغحعغا ظاياغقا يعص (يةنع بوغذح) بئكعتعص بئرعش شةرتعنع
قويغعنعغا ظوخشاش ،كعشعلةرنعث ظأرص ـ ظادعتعدة كأرىلضةن شةرت بولسا ،ياكع
مةسعلةن سودعدا (بعر نةححة كىن) مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتعضة ظوخشاش شةرت
شةرعظةت يولغا قويغان شةرت بولسا ،بذنداق شةرتلةرنع قويذش بعلةن سودا شةرتعضة
(((
توشمعغان سودا ـ سئتعق هئسابالنمايدذ.
ظةضةر سودعدا قويذلغان شةرت مةسعلةن :سئتعلغان نةرسعنعث ظذنع سئتعص
ظالغان ظادةمنعث مىلكع بولعدعغانلعقعنع شةرت قعلغعنعغا ظوخشاش ،ياكع بعر نةرسة
سئتعص ظالغان ظادةم صذلنع تولذق بئرعص بولمعغعحة ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظذ
نةرسعنع ظذ ظادةمضة تاصشذرذص بةرمةيدعغانلعقعنع شةرت قعلغعنعغا ظوخشاش سودعغا
زعت كةلمةيدعغان ؤة سودعغا مذناسعص كئلعدعغان شةرت بولسا ،ظذ توغرا سودا
هئسابلعنعدذ.
ظةضةر سودعدا قويذلغان شةرت كعشعلةرنعث سودعدعكع ظأرص ـ ظادعتعدة قويذلذص
كةلضةن شةرت بولسا ،ظذ سودا توغرا بولغان سودا هئسابلعنعدذ ؤة ظعستعهسان قاظعدعسعضة
ظاساسةن قويذلغان شةرتنع ظةمةلضة ظاشذرذش الزعم بولعدذ .حىنكع ،كعشعلةر شذنداق
قعلعص كةلضةندذر .مةسعلةن :ظاياغ ظالغان كعشع ظذنع ساتعدعغان ظادةمضة ظاياغقا يعص
(يةنع بوغقذش) بئكعتعص بئرعشنع شةرت قويغان بولسا ،بذ شةرتكة ظةمةل قعلعص ظاياغ
ساتعدعغان ظادةمنعث ظاياغقا يعص بئكعتعص بئرعشع الزعم .قعياس قاظعدعسع بويعحة
بذنعثغا ظوخشاش شةرت قويذلغان سودا توغرا بولمعغان سودا هئسابلعنعدذ .حىنكع،
سودعدا بذنعثغا ظوخشاش شةرتنعث قويذلذشع ظعككع تةرةصنعث بعرعضة صايدا ظئلعص
كئلعدذ .بذنعثغا ظوخشاش شةرت قويذلغان سودا ـ سئتعقنعث ظعشع خذددع بوياص بئرعش
شةرت قعلعنعص سئتعص ظالغان رةختنعث ظعشعغا ظوخشاشتذر .بعر صارحة رةخت سئتعص
ظالغان ظادةم ظذ رةختنع ساتقان كعشعضة ظذنع بوياص بئرعشنع شةرت قعلغان بولسا،
قعياس قاظعدعسع بويعحة بذ شةرت توغرا بولمايدذ .حىنكع ،بذ شةرت بعر تةرةصنعث صايدا
ظئلعش بعلةن بعرضة رةختنع بوياش ظىحىن قوللعنعدعغان رةثنع تأضعتعشكة صىتىشكةن
بعر ظعجارعدذر( .بذ هةم سودا ـ سئتعق قعلعشعش ظىحىن صىتىشكةنلعك هةم ظعجارعضة
((( <ظةددذررذلمذختار> 4 ،ـ توم 121 ،ـ بةت.
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صىتىشكةنلعك هئسابلعنعدذ .يةنع ظعككع مذظامعلة هئسابلعنعدذ .بعر قئتعملعق
قعلعشقان مذظامعلعدة ظعككع مذظامعلعضة كئلعشعش توغرا ظةمةس .شذثا ظذ ،قعياس
قاظعدعسع بويعحة توغرا ظةمةس) .لئكعن ،سئتعص ظالغان رةختنع ياكع كعيعمنع بوياص
بئرعشنع شةرت قعلعش توغرعدذر .حىنكع ،كعشعلةر ظأرص ـ ظادةتلعرعدة شذنداق قعلعشعص
كةلضةندذر .شذنعثغا ظوخشاش باال ظئمعتعص بئرعدعغان ظايالنع ظعجارعضة ظئلعشمذ
توغرعدذر .حىنكع ،كعشعلةرنعث ظأرص ـ ظادةتلعرعدة شذنداق قعلعنعدذ .شذنعثدةك يةنة
بعر نةرسعنع بذيرذتذص تعكتىرىشمذ توغرعدذر .حىنكع ،كعشعلةر ظأرص ـ ظادةتلعرعدة
شذنداق قعلعشعدذ .ظةمما (قعياس بويعحة ظئيتقاندا بعر نةرسعنع بذيرذتذص تعكتىرىش
توغرا ظةمةس) .حىنكع ظذ ،تئخع يوق نةرسعنع سئتعش هئسابلعنعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم يعص قعلعص تةييارالنغان يذثنع ،يذثنعث ظعضعسعنعث ظذنع صوسما
تعكعص بئرعش شةرتع بعلةن سئتعص ظالغان بولسا ،بذ شةرت بعلةن قعلعنغان سودا ـ
سئتعقمذ توغرعدذر .شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر ظادةم صوسمعنع ياكع تةلصةكنع ظذنع
ساتعدعغان كعشعنعث ظذنعثغا ظةستةر تعكعص بئرعش شةرتع بعلةن ظالغان بولسا ،بذ
سودعمذ توغرعدذر .ظةضةر بعر ظادةم بعر كونا كعيعمنع ياكع بعر كونا ظأتىكنع ظذنع
ساتعدعغان كعشعنعث ظذنع ياماص بئرعش شةرتع بعلةن سئتعص ظالغان بولسا ،بذ سودعمذ
توغرا بولغان سودا هئسابلعنعدذ .ظةمما بعر رةختنع ظذنع تعكعص كعيعم قعلعص بئرعش
شةرتع بعلةن سئتعص ظئلعش توغرا ظةمةس .حىنكع ،كعشعلةرنعث ظأرص ـ ظادعتعدة
سئتعلغان رةختنع كعيعم تعكعص بئرعش يوق.
ظةضةر بعر ظعنسان« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةم سودا ـ سئتعق قعلعشتعن ؤة
هةم ظذنعثدا شةرت قويذشتعن توسقان( ،ظأرص ـ ظادةتكة تايعنعص تذرذص سودعدا شةرت
قويذش توغرا دئيعلضةن ؤاقتعدا) ،ظأرص ـ ظادةتنعث ظذ هةدعسنع ظةمةلدعن قالدذرؤئتعشع
الزعم ،دئيعشكة توغرا كئلعدذ» دئسة ،مةن ظذنعثغا جاؤاب بئرعص مذنداق دةيمةن :ظأرص
ـ ظادةت هةدعسنع ظةمةس قعياسنع ظةمةلدعن قالدذرؤئتعدذ .حىنكع ،هةدعس هةم سودا ـ
سئتعق قعلعنغان ؤة هةم ظذنعثدا شةرت قويذلغان ؤاقتعدا ،كعشعلةر ظارعسعدا تاالش ـ
تارتعشعش يىز بئرعص قئلعص سودعنع ظذنعث ظةسلعدعكع ماهعيعتعدعن حعقعرؤةتمةسلعكع
ظىحىن سودا ـ سئتعق قعلعشتعن ؤة هةم ظذنعثدا شةرت قويذشتعن توسقان .سودا ـ
سئتعقنعث ظةسلعدعكع ماهعيعتع بولسا ،كعشعلةر ظارعسعدا تاالش ـ تارتعشعش يىز
بةرمةستعن سودا ـ سئتعقنعث صىتىشعدذر .ظعشنع ظأرص ـ ظادةتكة تايعنعص تذرذص ظئلعص
بئرعش تاالش ـ تارتعشعشنعث يىز بئرعص قئلعشعنعث ظالدعنع ظالعدذ .شذثا ظأرص ـ
ظادةتنعث مةقسعتع هةدعسنعث مةقسعتعضة ظوخشعشعص قالغان بولعدذ .شذنعث بعلةن بذ
يةردة ظأرص ـ ظادةتكة تايعنعص تذرذص سودعدا شةرت قويذشنعث توغرا بولعشعغا توسالغذ
بولذص قالعدعغان صةقةت قعياسال قالدع .ظأرص ـ ظادةت قعياسنع ظةمةلدعن قالدذرؤئتعدذ.
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بذنعث مةنعسع :ظاياغقا يعص بئكعتعص بئرعشنع شةرت قعلعشقا ؤة رةختنع ياكع كعيعمنع
بوياص بئرعشنع شةرت قعلعشقا ظوخشاش ،ظةضةر سودعدا يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضةن
شةرتلةردعن باشقا بعرةر شةرتنع قويذش ظأرص ـ ظادةت بولذص شةكعللةنضةن ؤة بذ،
ظعككع تةرةص ظارعسعدا تاالش ـ تارتعشعشقا سةؤةبحع بولذص قالمايدعغان ظأرص ـ ظادةت
بولغان بولسا ،بذ ظادةت ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .شذنعث ظىحىن ظالعمالر ظأرص ـ ظادةت
هةققعدة مذنداق شعظعر توقذغان:
شةرعظةتتة ظأرص ـ ظادةت ظئتعبارغا ظئلعنار.
شذنعث ظىحىن ظذنعث ظىستعضة هأكىم قذرذالر.

مةجبذر بولذص قالغان ظادةمنعث سودا ـ سئتعق قعلعشعنعث هأكمع
سودا ـ سئتعق قعلعشقا مةجبذر بولذص قالغان ظادةمنعث سودا ـ سئتعق قعلعشعمذ
شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق هئسابلعنعدذ .بذ ،يعمةك ـ ظعحمةككة ياكع كعيعم ـ
كئحةككة ،ياكع باشقا نةرسعضة موهتاج بولذص قالغان ؤة كعشعلةر ظذ ،موهتاج بولذص
قالغان نةرسعنع ظذنعثغا ظةسلعدعكع باهاسعدعن خعلعال قعممةت سئتعص بةرمةكحع
بولغان ظادةمدذر .شذنعثدةك مةجبذر بولذص قالغان ظادةمدعن بعر نةرسة سئتعص
ظئلعشمذ شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق هئسابلعنعدذ .بذ ،نةرسة ـ كئرةكلعرعدعن
بعرةر نةرسة سئتعشقا مةجبذر بولذص قالغان ؤة ظذ نةرسعنع ظالماقحع بولغان
كعشع ظذنع ظذنعثغا ظوخشاص كئتعدعغان نةرسعنعث باهاسعدعن بةكال تأؤةن باهادا
ظالماقحع بولغان ظادةمدذر .ظةضةر قازع ،قةرزلعرع بار ظادةمنع قةرزلعرعنع تألةص
بئرعؤئتعشع ظىحىن مال ـ مىلىكلعرعنع سئتعشقا مةجبذرلعغان بولسا ،ظذ ظادةممذ
نةرسة ـ كئرةكلعرعنع سئتعشقا مةجبذرالنغان ظادةم هئسابلعنعدذ .ظةضةر صادعشاه ياكع
هأكىمةت بعر ظادةمنعث مال ـ مىلكعنع مذسادعرة قعلعؤالغان ،ظذنعثغا مذسادعرة
قعلعنغان مال ـ مىلىكلعرعنع سئتعش هةققعدة بعر نةرسة دئيعلمعضةن ظةمما ظذ ،مال ـ
مىلكعنع ظذنعثغا ظوخشاص كئتعدعغان مالنعث باهاسع بويعحة ياكع ظذنعثدعن ظازراق
تأؤةن باهادا ساتقان بولسا ،بذ توغرا بولغان سودا ـ سئتعق هئسابلعنعدذ .حىنكع،
مال ـ مىلىكنعث مذسادعرة قعلعنعص كئتعشع ظذنعث ظعضعسعنعث ظذنع سئتعشقا
(((
مةجبذرالنغان ظادةم ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بةرمةيدذ.
ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دئدع:
«كعشعلةرضة شذنداق بعر زامان كئلعدذكع ،بايالر قوللعرعدعكع (مال ـ مىلىكلعرعنع)
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 106 ،ـ بةت.
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حعث تذتعؤالعدذ .ظذالر شذنداق قعلعشقا بذيرذلمعغان .ظةكسعحة اهلل تاظاال (ظادةملةرنع
ظأز ظارا ظئهسان قعلعشعشعغا بذيرذص) مذنداق دئضةن» :ظأزظارا ظئهسان قعلعشنع
ظذنتذماثالر(((« مةجبذر بولذص قالغان كعشعلةر سودا ـ سئتعق قعلعدذ .هالبذكع
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةجبذر بولذص قالغان ظادةمنعث سودا ـ سئتعق قعلعشعدعن
(((
توسقان».
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،مةجبذر بولذص قالغان
ظادةمدعن جئنع حعقعص كةتمةي هاياتعنع ساقالص قئلعشقا مةجبذر بولذص قالغان ظادةم
كأزدة تذتذلعدذ .يةنع ظاح قئلعص ظألىص كئتعشعدعن ظأزعنع ساقالص قئلعش ظىحىن
يعمةك ـ ظعحمةككة ياكع توثالص ظألىص كئتعشعدعن ساقالص قئلعش ظىحىن كعيعم ـ
كئحةككة ،ياكع ظوتذن ـ كأمىرضة موهتاج بولذص قالغان ظادةمدذر .مذشذنداق هالةتكة
حىشىص قالغان ظادةمنعث موهتاج بولذص قالغان نةرسعسعنع ظئلعشع ،ياكع ظذنع
ظئلعش ظىحىن بعر نةرسة سئتعشع شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق هئسابلعنعدذ.
(حىنكع ،ظذ ظادةم يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضعنعدةك ظالغان نةرسعنع يذقعرع باهادا
ظالعدذ .ساتقان نةرسعسعنع تأؤةن باهادا ساتعدذ) .شافعظعي مةزهةصعدعكعلةرمذ بعر
رعؤايةتتة ظاشذنداق هالةتكة حىشىص قالغان ظادةمنعث قعلغان سودا ـ سئتعقعنع توغرا
بولمعغان سودا ـ سئتعق ،دةص قارايدذ .حىنكع ،موهتاجلعقتعن مةجبذر بولذص قالغان
ظادةمنعث ظةهؤالع (باشقعالر تةرعصعدعن بئسعم ظعشلعتعلعص) نةرسة ـ كئرةكلعرعنع
سئتعشقا ياكع بعر نةرسة ظئلعشقا مةجبذرالنغان ظادةمنعث ظةهؤالعغا ظوخشاش .بةلكع
ظئهتعياج سةؤةبعدعن بعر نةرسة ظئلعشقا ياكع سئتعشقا مةجبذر بولذص قالغان ظادةمنعث
ظةهؤالع بئسعم ظعشلعتعلعص بعر نةرسة سئتعشقا ياكع ظئلعشقا مةجبذر بولذص قالغان
ظادةمنعث ظةهؤالعدعن ظئغعردذر .بذ هةممعضة مةلذمدذر .هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث
كأز قارعشعدا بئسعم ظعشلعتعلعص بعر نةرسة سئتعشقا ياكع ظئلعشقا مةجبذرلعنعص
قالغان ظادةمنعث سودعسع شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بولغانلعقع ظىحىن
ظئهتعياجلعق سةؤةبعدعن بعر نةرسة ظئلعشقا ياكع سئتعشقا مةجبذر بولذص قالغان
ظادةمنعث قعلغان سودا ـ سئتعقعمذ شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق هئسابلعنعدذ.
حىنكع ،هةر ظعككعسعدة تئصعلعدعغان سةؤةب بعردذر .بئسعم قعلعنعش ظارقعلعق
مةجبذرالنغان ظادةمدة سودا ـ سئتعق قعلعشقا رازعلعق تئصعلمعغعنعدةك جئنعنع
قذتقذزذص قئلعش ظىحىن سودا ـ سئتعق قعلعشقا مةجبذر بولذص قالغان ظادةمدعمذ ظذ
سودعنع قعلعش ظىحىن رازعلعق تئصعلمايدذ .بئسعم قعلعنعش ظارقعلعق سودا ـ سئتعق
قعلعشقا مةجبذرالنغان ظادةمدة رازعلعقنعث تئصعلماسلعقع ظذنعث (ظةضةر قعلعشقا
((( سىرة بةقةر  237ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
((( بذ ظةسةرنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلغان.
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مةجبذرالنغان سودعنع قعلمعسا) ظأزعضة بعرةر خةتةرنعث كئلعص قئلعشعدعن ظةندعشة
قعلعشعدذر .بذ ظةهؤال ظئهتعياجلعق سةؤةبعدعن بعر نةرسة ظئلعشقا ياكع سئتعشقا
مةجبذر بولذص قالغان ظادةمدة تئخعمذ بةك ظئغعردذر.
شةرعظةت ،مةجبذر بولذص قالدع دةص ظئتعراص قعلعدعغان ظادةم بولسا( ،مةجبذرالنغان
ظعشنع قعلمعسا) ظأزعضة بعرةر خةتةر كئلعص قئلعشعدعن ظةندعشة قعلعدعغان
ظادةمدذر .موهتاجلعقتعن بعر نةرسة ظئلعشقا ياكع سئتعشقا مةجبذر بولذص قالغان
كعشعنعث هأكمعمذ ظذ ظادةمنعث هأكمع بعلةن ظوخشاش بولعدذ .بعر نةرسة ظئلعشقا
ياكع سئتعشقا موهتاج بولذص قالغان ،ظةمما مةجبذر بولذص قالمعغان كعشعنعث هأكمع
ظذ ظادةمنعث هأكمعضة ظوخشعمايدذ .كأص ساندعكع ظالعمالر بعر نةرسة ظئلعشقا ياكع
سئتعشقا موهتاج بولذص قالغان ،ظةمما مةجبذر بولذص قالمعغان كعشعنعث بعر نةرسة
ظئلعشع ياكع سئتعشع ياخشع ظةمةس ،دةص قارعدع .بذالرنعث شذنداق قارعشعنعث
سةؤةبع بولسا ،بعر نةرسة ظئلعشقا ياكع سئتعشقا موهتاج بولذص قالغان كعشعنعث
هأكمعنعث بعر نةرسة ظئلعشقا ياكع سئتعشقا مةجبذر بولذص قالغان كعشعنعث هأكمع
بعلةن ظوخشاش قارالغانلعقع ظىحىن ظةمةس بةلكع دعننعث شذنداق كعشعلةرضة ياردةم
قعلعشقا قعلغان تةشةببذسلعرعغا ظذيغذن كةلمعضةنلعكع ظىحىندذر .ظةلع ظعبنع
ظةبذتالعبنعث مةزكذر هةدعسعدة بايان قعلعنغان مةجبذر بولذص قالغان كعشعلةردعن
صادعشاه ياكع هأكىمةت تةرعصعدعن بعر نةرسة ظئلعشقا ياكع سئتعشقا مةجبذرالنغان
كعشعلةر كأزدة تذتذلعدذ .بذنعث دةلعلع ظعمام بةيهةقعي رعؤايةت قعلغان ماؤذ
هةدعستذر :ظعمام بةيهةقعي ظابدذلاله ظعبنع ظةمرعدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :دئثعزدعن (كئمعلةر ظارقعلعق) صةقةت هةج
قعلعدعغانالر ياكع ظأمرة هةج قعلعدعغانالر ياكع اهلل يولعدا جعهاد قعلعدعغانالر ظأتعدذ.
(نةرسعللعرعنع سئتعشقا) صادعشاه ياكع هأكىمةت تةرعصعدعن بئسعم ظعشلعتعلضةن
(((
ظادةمدعن بعر نةرسة سئتعص ظئلعنمايدذ».
شةيخ مذهةممةد هامعد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) بعر نةرسة
ظئلعشقا ياكع سئتعشقا مةجبذر بولذص قالغان ظادةمنعث قعلغان سودا ـ سئتعقعنع
شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعقالرنعث تىرلعرع ظعحعدعكع ظةث ظئغعر تىرعدذر ،دةص
قاراص مذنداق دئدع« :شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعقالرنعث تىرلعرع ظعحعدعكع
ظةث ظئغعر تىر بولسا ،بعر نةرسة ظئلعشقا ياكع سئتعشقا مةجبذر بولذص قئلعص
بعر نةرسة ظالغان ياكع ساتقان كعشعنعث قعلغان سودعسعدذر .حىنكع ،بذنداق
سودا ـ سئتعقتا شذنداق رةهعمسعزلعك باركع ،ظعسالم دعنع (مذسذلمانالرنعث بعر ـ
بعرعضة) بذنداق رةهعمسعز بولذص قئلعشعغا قارشعدذر ؤة ظذنداق رةهعمسعزلعكنعث
((( بذ هةدعس ظعظالظذسسىنةندة رعؤايةت قعلعندع.
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ظعسالم دعنعغا ظئتعقاد قعلعدعغان كعشعلةردة كأرىلعشعنع قوبذل قعلمايدذ .ظعسالم
دعنع مذسذلمانالرنع ظذنداق رةهعمسعز بولذص قئلعشعدعن يعراقالشتذرعدذ ،ظذالرنعث
دعللعرعغا معهرع ـ شةصقةت ؤة رةهعم دعللعكنع سالعدذ ؤة ظذالرنع موهتاج كعشعلةرضة،
ساؤابع سةدعقعنعث ساؤابعدعن ظئشعص حىشىدعغان (جازانعدعن خالعي بولغان) ياخشع
قةرزلةرنع بئرعشكة رعغبةتلةندىرعدذ .حىنكع ،سةدعقة بةزعدة (ظةمةلعيةتتة موهتاج
بولمعسعمذ) موهتاجدةك بولعؤالغانالرنعث قولعغا حىشىص قئلعشع مذمكعن .ظةمما
قةرز ظذنعثغا هةقعقةتةن ظئهتعياجلعق بولغان ظادةمنعث قولعغا حىشعدذ .شذثا
قةرز بئرعص تذرغانلعقنعث ساؤابعنعث سةدعقة قعلغانلعقنعث ساؤابعدعن يذقعرع
ظعكةنلعكعنع تأؤةندعكع ماؤذ هةدعستعنمذ كأرىؤاالاليمعز .تةبرانعي ؤة بةيهةقعيلةر
ظةبذظذمامةدعن (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :جةننةتكة كعرعدعغان ظادةم جةننةتنعث
ظعشعكعضة :سةدعقعضة ظون هةسسة ؤة قةرزضة ظون سةككعز هةسسة (ساؤاب) بئرعلعدذ،
(((
دةص يئزعص قويذلغانلعقعنع ،كأرعدذ».

مذناسعص كةلمةيدعغان شةرتلةرنع قويذشقا بولمايدعغان ؤة ظذ شةرتلةر
قويذلغانلعق سةؤةبع بعلةن توغرا بولمايدعغان ظعشالرنعث بايانع

مذناسعص كةلمةيدعغان شةرتلةرنع قويذشقا بولمايدعغان ظعشالرنعث ظومذمعي سانع
ظون ظىحتذر .تأؤةندعكعلةر ظذالرنعث بعر قعسمعدذر:
 1ـ ؤةكعلنع ؤةكعللعكتعن ظئلعص تاشالش .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر ؤةكعلضة« :سئنعث
ماثا بعر نةرسة هةدعية قعلعشعث شةرتع بعلةن مةن سئنع ؤةكعللعكتعن ظئلعص تاشلعدعم»
دئضةن ياكع« :ظةضةر صاالنع كةلسة ،مةن سئنع ؤةكعللعكتعن ظئلعص تاشلعدعم» دئضةن
بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ ؤةكعلنع ؤةكعللعكتعن ظئلعص تاشلعماقحع بولغان ظعشع بذزذلذص
كئتعدذ .حىنكع ،مذناسعص كةلمةيدعغان شةرتلةرنعث قويذلغانلعقع بعلةن شةرتعضة
توشماسلعق صةقةت مال مالغا ظالماشتذرذلعدعغان سودا ـ سئتعقتعال بولعدذ .ؤةكعللعك
ظعشع بذنعثغا ظوخشعمايدذ .شذثا بذنعثدا ظةضةر مذناسعص كةلمةيدعغان شةرتلةر قويذلسا،
ظذنعث شةرتعضة توشماسلعقع ظةمةس ظةكسعحة توغرا بولماسلعقع كئلعص حعقعدذ.
 2ـ ظعتعكاصتا ظولتذرذش .ظعتعكاصتا ظولتذرذش ظعشعمذ ظذنعثغا مذناسعص كةلمةيدعغان
شةرتلةرنعث قويذلعشع بعلةن بذزذلذص كئتعدذ .مةسعلةن :بعر نةححة كىن ظئتعكاصتا
ظولتذرماقحع بولغان ظادةم« :مةن روزا تذتماسلعق شةرتع بعلةن ياكع ظئتعكاصتا
((( «رذدذدذن ظةال ظةباتعل» 1 ،ـ توم 565 ،ـ بةت.
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ظولتذرؤئتعص ظايالعم بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزىش شةرتع بعلةن ،ياكع مةيلع
ظئهتعياجعم بولسذن ،مةيلع بولمعسذن ،خالعغان ؤاقتعمدا ظئتعكاص قعلعص ظولتذرعؤاتقان
يةردعن تئشعغا حعقعص ـ كعرعش شةرتع بعلةن ظون كىن ظئتعكاصتا ظولتذرذشنع نعيةت
قعلدعم» دئضةن بولسا ،ظذنعث بذ خعل نعيةت بعلةن قعلغان ظئتعكاصع توغرا بولمعغان
ظئتعكاص هئسابلعنعدذ(((.
 3ـ يةرنع زعراظةت تئرعؤئلعشقا ياكع سذغذرذشقا بئرعش .يةرنع بعرعنعث (ظعجارة
تألةص بئرعص) تئرعؤئلعشعغا بئرعش ياكع يةرنع (بعرعضة ظعجارة بئرعص) سذغارغذزذش
يةرنع ظعجارعضة بئرعش ياكع بعرعنع يةرنع سذغارغذزذش ظىحىن ظعجارعضة ظئلعش
هئسابلعنعدذ .ظعجارة دئضةن مةيلع مال بولسذن ،مةيلع كىح بولسذن ،بعر نةرسة بئرعص
ظذنعث بةدعلعنع ظئلعشتذر .شذثا يةرنع زعراظةت تئرعؤئلعشقا ،ياكع سذغارغذزذشقا بئرعش
ظعشع ظذنعثغا مذناسعص كةلمةيدعغان شةرتلةرنعث قويذلعشع بعلةن شةرتعضة توشمعغان
ظعجارة بئرعش هئسابلعنعدذ .شذثا بذ ظعككع خعل ظعشتا شةرت قويذش توغرا ظةمةس.
مةسعلةن :بعر ظادةم بعر كعشعضة« :سئنعث ماثا  1000سوم صذل قةرز بئرعص تذرذش
شةرتع بعلةن ،ياكع صاالنع ظةضةر كةلسة مةن ساثا يةرلعرعمنع زعراظةت تئرعؤئلعشعثغا
ظعجارعضة بةردعم ،ياكع بئغعمنع سئنعث سذغذرذص بئرعشعثنع ساثا ظعجارعضة بةردعم»
دةص شةرت قويغان بولسا ،بذ ظعجارة توغرا بولمعغان ظعجارة بئرعش هئسابلعنعدذ.
شذنعثغا ظاساسةن بةزع يذرتالردا كأرىلعدعغان يةرنع تئرعشنع ظذنعثدا ظعشلةيدعغان
ظادةملةرضة كئرةك بولغان نةرسعلةرنع ،ظذ نةرسعلةر مةيلع صذل بولسذن ،مةيلع تاماق
بولسذن ،يةر ظعضعسعنعث بئرعش شةرتع بعلةن ظعجارعضة ظئلعشنعث توغرا ظةمةسلعكعنع
(((
كأرىؤاالاليمعز.
 4ـ ظعقرار قعلعش .مةسعلةن بعر ظادةمنعث« :ظةضةر صاالنع كعشع كةلسة ياكع صاالنع
ماثا مذنحة صذل قةرز بئرعص تذرسا ،ظذنعث مةندة مذنحة صذلعنعث بارلعقعنع ظعقرار
قعلعمةن» دئضعنعدةك ظعقرار قعلعشنع بعرةر شةرتكة باغالش توغرا ظةمةس .حىنكع
ظعقرار ،ظىستعدة قةسةم قعلعنعدعغان نةرسة ظةمةس .شذثا ظذنع شةرتكة باغالش توغرا
ظةمةس.
<ظةلمةبسذت> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع مذنداق دةيدذ« :بعر ظادةم ظأزعنعث بعر
كعشعدة نةرسعسع بارلعقعنع دةؤا قعلغان ،ظاندعن ظذ كعشع :ظةضةر مةن ظذ نةرسعنع
ساثا ظةتة ظئلعص كةلمعسةم ،ظذنع مةن تألةص بئرةي ،دئضةن ؤة ظذ كعشع ظذ نةرسعنع
((( مةزكذر شةرتلةرنعث ظئتعكاصقا مذناسعص كةلمةيدعغان شةرتلةر ظعكةنلعكع بولسا ،ظئتعكاصتا ظولتذرغان ظادةمنعث روزا تذتذشع،
ظايالع بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزمةسلعكع ؤة ظئهتعياجع بولمعسا ظئتعكاصتا ظولتذرغان يةردعن تعشعغا حعقماسلعقع الزعملعقع
ظىحىندذر .ت.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 227 ،ـ بةت.
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ظةتعسع كىن ظذنعث يئنعغا ظئلعص كةلمعضةن بولسا ،ظذ كعشعضة ظذ نةرسعنع تألةص بئرعش
الزعم ظةمةس .حىنكع بذ ،ظعقرارنع بولذشع ياكع بولماسلعقع ظئهتعمالع بار بعر ظعشقا
باغلعغانلعق هئسابلعنعدذ .بعر ظادةم :ظةضةر صاالنع كعشع قةسةم قعلعص بئرةلعسة ،ظذنعث
مةندة معث سوم صذلع بار ،دةص ظعقرار قعلغان ؤة ظذ كعشع قةسةم قعلعص بةرضةن ،ظاندعن
ظعقرار قعلغان هئلعقع ظادةم (شذنداق دةص ظعقرار قعلغانلعقعغا) تئنعؤالغان بولسا ،صذل
ظذ ظادةمدعن ظئلعنمايدذ .حىنكع بذ ،ظعقرارنع بولذشع ياكع بولماسلعقع ظئهتعمالع بار
بعر شةرتكة باغلعغانلعق هئسابلعنعدذ .ظعقرارنع شةرتكة باغالش ظعقرارنع ظعقرارلعقتعن
حعقعرؤئتعدذ».
تاالق قعلغانلعقنع ؤة قذل ظازات قعلغانلعقنع بعرةر شةرتكة باغالشنعث هأكمعمذ
شذنداق بولعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر كعشعضة« :ظةضةر سةن قورذغا كعرسةث ،مةن
ظايالعمنع تاالق قعلعؤةتكةنلعكعمنع ياكع قذلذمنع ظازات قعلعؤةتكةنلعكعمنع ظعقرار
قعلعمةن» دئضةن ؤة ظذ كعشع قورذغا كعرضةن بولسا ،ظذنعث ظايالع تاالق بولذص كةتمةيدذ،
ياكع قذلع ظازات بولذص كةتمةيدذ .ظةمما ظذ ظادةم ظذ كعشعضة« :ظةضةر سةن قورذغا
كعرسةث ،ظايالعم تاالق بولذص كةتسذن ،ياكع قذلذم ظازات بولذص كةتسذن» دئضةن ؤة ظذ
كعشع قورذغا كعرضةن بولسا ،ظذنعث ظايالع تاالق بولذص كئتعدذ ،ياكع قذلع ظازات بولذص
كئتعدذ.
بذ ظعككعسعنعث ظارعسعدعكع صةرق شذكع ،ظايالعنع تاالق قعلعؤئتعشقا ياكع
قذلعنع ظازات قعلعؤئتعشقا مةجبذرالنغان ظادةم ظايالعنع تاالق قعلسا ياكع قذلعنع ظازات
قعلسا ،ظايالع تاالق بولذص كئتعدذ ؤة قذلع ظازات بولذص كئتعدذ .ظةمما ظايالعنع تاالق
قعلعؤةتكةنلعكعنع ظعقرار قعلعشقا مةجبذرالنغان ظادةم ظايالعنع تاالق قعلعؤةتكةنلعكعنع
ظعقرار قعلغان بولسا ،ظذنعث ظايالع تاالق بولذص كةتمةيدذ .قذلعنع ظازات قعلعؤةتكةنلعكعنع
ظعقرار قعلعشقا مةجبذرالنغان ظادةمنعث هأكمعمذ شذنعثغا ظوخشاش.
بعرةر شةرتكة باغالنغان ظعقرارنعث توغرا بولماسلعقع ظعزدعنعص بئقعشقا توغرا
كئلعدعغان بعر مةسعلعدذر .حىنكع ،ظعقرار بعر نةرسة بئرعص ظذنعث بةدعلعنع ظالعدعغان
بعر مذظامعلة ظةمةس .ظعمام زةيلةظعي ؤة باشقا ظالعمالر« :ظعقرارنع بعرةر شةرتكة
باغالش توغرا ظةمةس .ظةضةر ظعقرار (مةسعلةن :ظةضةر ظةتة بولسا ،ياكع مةن ظألسةم ،بذ
ظعشنعث مذنداق بولغعنعغا ظعقرار قعلعمةن ،دئضةنضة ظوخشاش) ظةتعنعث بولذشعغا ياكع
ظألىشكة باغالنغان بولسا ،ظعقرارنع بذ شةكعلدة قعلعش توغرا هئسابلعنعدذ .ظعقرارنع
شذنداق قعلغان ظادةمضة ظعقرار قعلغان نةرسعنع شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة بئرعش الزعم
بولعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم ظةضةر ظةتة بولسا ياكع ظاينعث بئشع بولسا ،ياكع كعشعلةر
(روزعدعن) ظئغعزلعرعنع ظاحسا ،صاالنعنعث مةندة معث سوم صذلع بار ،دةص ظعقرار قعلغان
بولسا ،بذ ،ظعقرارنع شةرتكة باغلعغانلعق ظةمةس .بذ صةقةت صذلنع بئرعدعغان ؤاقعتنع شذ
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ظعش بولعدعغان ؤاقعتقا باغلعغانلعق هئسابلعنعدذ .شذنعث ظىحىن ظذنعث ظعقرارع قوبذل
قعلعنعدذ .ظةمما بعر ظادةمنعث (مةن صذلنع صاالنع ؤاقعتتا بةرمةكحع بولغان ظعدعم) دةص
قعلغان دةؤاسع ظةضةر قولعدا صاكعت بولمعسا قوبذل قعلعنمايدذ».
بار ،دةص ظعقرار قعلغان
بعر ظادةم :ظةضةر مةن ظألسةم صاالنعنعث مةندة مذنحة صذلع ِ
بولسا ،بذ ،ظذ ظادةم مةيلع ظألسىن ،مةيلع ياشعسذن ،ظعقرارنع شةرتكة باغلعغانلعق
بولمايدذ .حىنكع ،ظذنعث ظألعدعغانلعقع ظئنعقتذر .ظذنعث ظذنداق ظعقرار قعلعشتعن
مةقسعتع ،ظةضةر ظذنعث معراسخورلعرع تعنعؤئلعص قالسا دةص ،ظأزعنعث ظىستعدة صاالنعنعث
صذلعنعث بارلعقعغا ضذؤاهحع تذرغذزذص قويذشتذر .بذ ،ظعقرارنع تئخعمذ تةكعتلعضةنلعك
هئسابلعنعدذ.
 5ـ ؤةقصة قعلعش .حىنكع ،ؤةقصة قعلعشمذ ظىستعدة قةسةم قعلعنعدعغان نةرسة
ظةمةس .بعر ظادةم« :ظةضةر باالم قايتعص كةلسة ،قورذيذم معسكعنلةرضة ؤةقصة بولذص
كةتسذن» دئضةن ؤة كئيعن بالعسع كةلضةن بولسا ،ظذنعث قورذيع ؤةقصة بولذص كةتمةيدذ.
حىنكع ،ؤةقصعنعث شةرتع ؤةقصعنعث (بعر ظعشنعث يىز بئرعشعضة باغالص قويذلماستعن)
شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة ظةمةلضة ظاشعدعغان بولذشع الزعم.
ظةضةر بعر ظادةم زئمعننع ظذنعث تعضعنعث ظأزعضة قئلعش ياكع زئمعننعث ظأزعنعث
ظعضعدارحعلعقعدعن حعقعص كةتمةسلعك شةرتع بعلةن ؤةقصة قعلغان ،ياكع زئمعننعث تعضعنع
سئتعص صذلعنع سةدعقة قعلعش شةرتع بعلةن ؤةقصة قعلغان بولسا ،بذ توغرا بولمعغان ؤةقصة
قعلعش هئسابلعنعدذ.
 6ـ دةؤاضةرلةرنعث ظارعسعدا هأكىم قعلعش ظعشع .مةسعلةن :ظعككع دةؤاضةر بعر
ظادةمضة« :ظةضةر ظاينعث بئشع كةلسة ،سةن بعزنعث ظارعمعزدا هأكىم قعلغعن» دئضعنعضة
ظوخشاش .حىنكع ،دةؤاضةرنعث ظارعسعدا هأكىم حعقعرعش بعر مةنادعن ظئلعص ظئيتقاندا ظذ
ظعككعسعنع ياراشتذرذش هئسابلعنعدذ .حىنكع ،ظعككع تةرةصنعث ظارعسعدعكع ظاداؤةتنع
تىضعتعش ظىحىن ظذ ظعككعسعنع ظةصلةشتىرىش هةر ظعككع تةرةصنعث رازعلعقع بعلةن بولعدذ.
دةؤاضةرنعث ظارعسعدا هأكىم حعقعرعشنع ظعككع تةرةصنعث ظارعسعنع ظةصلةشتىرىش ،دةص
ظئتعبارغا ظالغاندا ،ظذنع (ظاينعث بئشع كةلسة ،ظذنداق ياكع مذنداق قعل ،دئضةنضة
ظوخشاش) بعرةر ظعشنعث يىز بئرعشعضة باغالش توغرا بولمايدذ .دةؤاضةرنعث ظارعسعدا
هأكىم حعقعرعش يةنة بعر مةنادعن ظئلعص ظئيتقاندا( ،دةؤاضةرلةر ظعشلعرعنع هأكىم
حعقعرعدعغان ظادةمضة) تاصشذرذش هئسابلعنعدذ .دةؤاضةرنعث ظارعسعدا هأكىم حعقعرعش
ظعشعنع بذ مةنادعن ظئلعص ظئيتقاندا بعر ظعشنعث يىز بئرعشعضة باغالش توغرعدذر .ظةمما
ظذنع شةكلعك ظعشقا باغالش توغرا ظةمةس .كىحلىك دةص قارالغان رعؤايةتكة ظاساسالنغاندا،
دةؤاضةرنعث ظارعسعدا هأكىم حعقعرعش ظعشع ظذنعثغا مذناسعص كةلمةيدعغان شةرتلةرنعث
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قويذلعشع بعلةن بذزذلذص كةتمةيدذ .حىنكع ،ظذ (سودا ـ سئتعققا ظوخشاش) مالنع مالغا
(((
ظالماشتذرذش ظةمةس.

مذناسعص كةلمةيدعغان شةرتلةرنع قويذشقا بولعدعغان ؤة ظذ شةرتلةر
قويذلغانلعق سةؤةبع بعلةن بذزذلذص كةتمةيدعغان ظعشالرنعث بايانع

مذناسعص كةلمةيدعغان شةرتلةرنعث قويذلعشع بعلةن قايسع ظعشالرنعث توغرا
بولعدعغانلعقعنعث ؤة قايسع ظعشالرنعث توغرا بولمايدعغانلعقعنعث ظارعسعنع ظايرعدعغان
ظاساسلعق ظامعل بولسا ،حاقحاق بعلةنمذ كىحضة ظعضة بولعدعغان ظعشالر مذناسعص
كةلمةيدعغان شةرتلةرنعث قويذلعشع بعلةنمذ توغرا بولعدذ .ظةمما شةرتلةر ظةمةلدعن
قالعدذ .حاقحاق بعلةن كىحضة ظعضة بولمايدعغان ظعشالر مذناسعص كةلمةيدعغان
شةرتلةرنعث قويذلعشع بعلةنمذ توغرا بولمايدذ( .سودا ـ سئتعققا ظوخشاش) مالنع مالغا
ظالماشتذرذش بولذنمايدعغان هةر قانداق ظعشالر مذناسعص كةلمةيدعغان شةرتلةر بعلةن
بذزذلذص كةتمةيدذ .حىنكع ،ظذ ظعشالردا مالنع مالغا ظالماشتذرذش يوقتذر .ظذ ظعشالر
تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر:
● قةرز بئرعش .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر كعشعضة« :مةن ساثا ماؤذ  100سومنع قةرز
بئرعص تذراي ،ظةمما بعر شةرتعم سةن ماثا بعر يعل ظعشلةص بئرعسةن» دةص ظذ كعشعضة
صذل قةرز بةرضةن بولسا ،شةرت ظةمةلدعن قالعدذ ؤة قةرز كىحضة ظعضة بولعدذ .ظةضةر بعر
ظادةم بعر كعشعضة ،ظذ كعشعنعث قةرزنع مةلذم بعر يةرضة بارغاندا قايتذرذص بئرعش شةرتع
بعلةن قةرز بةرضةن بولسا ،قةرز كىحضة ظعضة بولعدذ .لئكعن شةرت ظةمةلدعن قالعدذ.
● هةدعية بئرعش ؤة سةدعقة قعلعش .هةدعية بئرعش ؤة سةدعقة قعلعش ظعشلعرعمذ
قةرز بئرعش ظعشلعرعغا ظوخشاش .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر كعشعضة« :مةن ساثا ماؤذ
 100سوم صذلنع هةدعية قعلدعم ياكع سةدعقة قعلدعم ظةمما بعر شةرت سةن ماثا بعر يعل
ظعشلةص بئرعسةن» دةص ظذنعثغا  100سوم صذلنع هةدعية قعلغان ياكع سةدعقة قعلغان
بولسا ،قعلعنغان هةدعية ياكع سةدعقة توغرا بولعدذ .ظةمما شةرت ظةمةلدعن قالعدذ .حىنكع
ظذ ،هةدعيةضة ياكع سةدعقعضة مذناسعص كةلمةيدعغان شةرتتذر .هةدعية بئرعشنع ظذنعثغا
مذناسعص كئلعدعغان شةرتلةرضة باغالشمذ توغرعدذر .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر كعشعضة:
«مةن ساثا ماؤذ  100سوم صذلنع ظذنعث بةدعلعضة مذنداق نةرسة بئرعشنع شةرت قعلعص
تذرذص هةدعية قعلدعم» دةص هةدعية قعلغان بولسا ،ظذ توغرا بولغان هةدعية هئسابلعنعدذ.
بذ هالدعمذ شةرت يةنة ظةمةلدعن قالعدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 228 ،ـ بةت.
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بذنعثدعن بعز تأؤةندعكع بذ مةسعلعنعث جاؤابعنعمذ بعلعؤاالاليمعز .بعر ظةر ظايالعغا،
ظةضةر (ظايالعنعث باشقا ظةردعن بولغان بالعلعرع) ظذ ظةرنعث يئنعغا كةلسة ،ظايالنعث
كالعنع ظذ بالعالرغا هةدعية قعلعؤئتعش شةرتع بعلةن بعر كاال هةدعية قعلغان بولسا ،بذ
توغرا هةدعية هئسابلعنعدذ .لئكعن ،شةرت ظةمةلدعن قالعدذ.
● توي قعلعش .بعر ظادةم بعر ظايالغا« :مةن سعزنع سعزضة تويلذق بةرمةسلعك
شةرتع بعلةن نعكاهعمغا ظاالي» دةص ظذنع نعكاهعغا ظالغان بولسا ،بذ توغرا بولغان
نعكاه هئسابلعنعدذ .لئكعن ،شةرت ظةمةلدعن قالعدذ .ظذ ظةرنعث ظذ ظايالغا ظذ ظايالنعث
تةثتىشعنعث تويلذقعنع بئرعشع الزعم.
بعر ظةر بعر ظايالغا« :مةن سئنع نعكاهعمغا ظالدعم ،لئكعن مةن مةسلعهةت
قعلعؤئلعشعم شةرت» دةص ظذ ظايالنع نعكاهعغا ظالغان بولسا ،نعكاه توغرا هئسابلعنعدذ.
لئكعن ،شةرت ظةمةلدعن قالعدذ .حىنكع ظذ ظةر نعكاهنع شةرتكة باغلعمعدع .ظذ ظةر
نعكاهنع تاماملعدعيذ ،ظةمما صةقةت مةسلعهةت قعلعؤئلعشنع شةرت قويدع .ظةمما ظذ ظةر
ظذ ظايالغا« :مةن سئنع نعكاهعمغا ظالدعم ،ظةضةر بذنعثغا دادام رذخسةت قعلسا ياكع
دادام رازع بولسا» دةص ظذ ظايالنع نعكاهعغا ظالغان بولسا ،بذ هالدا ظذ توغرا بولغان
نعكاه هئسابالنمايدذ .حىنكع بذ ،نعكاهنع شةرتكة باغالش هئسابلعنعدذ .نعكاهنع شةرتكة
باغالش توغرا ظةمةس .ظةضةر دادا شذ يةردة بولغان ؤة نعكاهقا رذخسةت قعلغان ياكع رازع
بولغان بولسا ،بذ هالدا نعكاه توغرا بولعدذ.
● ظايالنع تاالق قعلعؤئتعش .مةسعلةن :بعر ظادةم ظايالعغا« :مةن سئنع مةندعن
باشقا بعر ظةرضة تةضمةسلعك شةرتع بعلةن تاالق قعلعؤةتتعم» دةص شةرت قويذص ظذنع
تاالق قعلعؤةتكةن بولسا ،ظذ ظايال تاالق بولذص كئتعدذ ،لئكعن شةرت ظةمةلدعن قالعدذ.
ظةضةر ظذ ظةر ظايالعغا« :ظةضةر سةن مةندعن باشقا ظةرضة تةضمعسةث سةن تاالق» دئضةن
بولسعمذ ،بذنعث هأكمع يذقعرعدا بايان قعلعنغان مةسعلعنعث هأكمع بعلةن ظوخشاش
بولذشع كىحلىك ظئهتعمالغا يئقعندذر.
● ظايالنع ظذنعثغا بةرضةن تويلذقنع قايتذرذص ظئلعش شةرتع بعلةن تاالق قعلعؤئتعش.
مةسعلةن :بعر ظادةم ظايالعغا« :مةن سئنع مةن ساثا بةرضةن تويلذقنع قايتذرذص ظئلعش
شةرتع بعلةن تاالق قعلدعم ،لئكعن بعر شةرت مةن مةلذم مذددةتكعحة مةسلعهةت قعلعؤئلعشعم
الزعم» دئضةن بولسا ،شةرت ظةمةلدعن قالعدذ ،تاالق حىشعدذ ؤة (ظايالنعث ظةرضة ظةرنعث
ظذنعثغا بةرضةن) تويلذقعنع قايتذرذص بئرعشع الزعم بولعدذ( .بذ خعل تاالقتا ظايالنعث بذ
تاالقنع قوبذل قعلغان بولذشع الزعم) .بذ ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل
تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا ظذ شةرت توغرعدذر.
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● ضأرىضة قويذش .بعر ظادةم بعر كعشعضة« :مةن سئنعث يئنعثدا (سةندعن ظالغان
نةرسعنعث ظورنعدا) ظذلذغعمنع ضأرىضة قويدذم ،لئكعن بعر شةرت مةن ظذنع ظعشلعتعص
تذرعمةن ياكع ظةضةر ضأرىضة قويذلغان ظذالغ يوق بولذص كةتسة ،ظذنعث ظورنعغا هئحقانداق
نةرسة ظالمايمةن ،ياكع مةن سةندعن ظالغان نةرسعنع صاالنع مذددةتكعحة قايتذرذص
بئرعلمعسةم ،ضأرىضة قويذلغان ظذالغ سئنعث بولذص قالسذن» دةص ظذلذغعنع ظذ كعشعنعث
قئشعدا ضأرىضة قويغان بولسا ،شةرت ظةمةلدعن قالعدذ ،ظةمما ضأرىضة قويذش ظعشع توغرا
بولعدذ.
● ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا تالالش .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر كعشعضة« :مةن سئنع
مئنعث ؤةسعيةتلعرعمنع ظورذنالشقا تاللعدعم ،لئكعن بعر شةرت سةن مئنعث قعزعم بعلةن
توي قعلعشعث الزعم» دئضةن بولسا ،شةرت ظةمةلدعن قالعدذ ؤة ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا
تالالش ظعشع توغرا بولعدذ.
● ؤةسعيةت قالدذرذص كئتعش .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر كعشعضة« :ظةضةر صاالنع
رذخسةت قعلسا ،مةن ساثا (مةن ظألىص كةتكةندعن كئيعن) صىتىن مال ـ مىلكعمنعث
ظىحتعن بعر قعسمعنع (ظئلعشعثنع) ؤةسعيةت قعلعمةن» دةص ؤةسعيةت قعلغان بولسا،
شةرتكة باغالنغان بذ ؤةسعيةت توغرا بولغان بولعدذ .ؤةسعيةتنع شةرتكة باغالش توغرعدذر.
شذثا ظةضةر رذخسةت قعلماقحع بولغان ظادةم بذ ؤةسعيةتكة رذخسةت قعلسا ،ظذ كعشع
مالنعث ظىحتعن بعر قعسمعنع ظاالاليدذ .ظةضةر ظذ ظادةم بذ ؤةسعيةتكة رذخسةت قعلمعسا،
ظذ كعشع مالنعث ظىحتعن بعر قعسمعنع ظااللمايدذ.
● شئرعكلعشعش .تعجارةتتة ياكع باشقا ظعشتا شئرعكلعشعش ،شئرعكلعشعشنع
بذزذشقا ظئلعص بارعدعغان بعرةر ظعشنع شةرت قويذش بعلةن بذزذلذص كئتعدذ .مةسعلةن:
تعجارةتتة شئرعك ظعككع ظادةمنعث بعرع يةنة بعرعضة ،تعجارةتتعن ظالغان صايدعنعث يىزدعن
توقسان صعرسةنتعنع ظأزع ظئلعشقا ؤة ظون صعرسةنتعنع ظذنعثغا بئرعشكة شةرت قويغان
بولسا ،ظعككعسعنعث ظارعسعدعكع شئرعكلعشعش بذزذلذص كئتعدذ .ظةضةر ظالغان صايدعنع
بعر شئرعكعنعث يةنة بعر شعرعكعدعن كأص ظئلعش شةرتع ظاددعي نةرسعلةردة قويذلغان
بولسا ،بذ هالدا ظذ شةرتنعث قويذلعشع بعلةن ظعككعسعنعث ظارعسعدعكع شئرعكحعلعك
بذزذلذص كةتمةيدذ.
تعجارةتكة  1000سوم صذل قاتقان شئرعك ظذنعثغا  2000سوم صذل قاتقان شئرعكعضة
تعجارةتتة قعلعدعغان ظعشالرنع ظذنعث قعلعشعنع ،ظةمما صايدعنع تةث ظئلعشنع شةرت
قعلغان بولسا ،بذ توغرا بولمعغان شةرت هئسابلعنعدذ .بذ هالدا ظذ ظعككعسعنعث ظارعسعدا
صايدا ظىح هةسسعضة بألىنىص تةقسعم قعلعنعدذ((( .ظةمما تعجارةتكة  1000سوم صذل قاتقان
((( يةنع ظعككع هةسسعنع صذل قاتقان ؤة ظعش قعلغان ظادةم ،بعر هةسسعنع بولسا صةقةت صذل قاتقان ظادةم ظالعدذ .ت.

133

سودا  -سېتىقنىڭ بايانى
شئرعك ظذنعثغا  2000سوم صذل قاتقان شئرعكعضة تعجارةتتة قعلعدعغان ظعشالرنع ظذنعث
قعلعشعنع ظةمةس صةقةت تعجارةتتعن ظالغان صايدعنع تةث ظئلعشنع شةرت قعلغان ؤة يةنة
بعر شئرعكع تعجارةتتة قعلعدعغان ظعشالرنع ظأز كأثلعدعن حعقعرعص قعلغان بولسا ،بذ
توغرا بولغان شةرت هئسابلعنعدذ .حىنكع ،تعجارةتتعن ظالغان صايدعنع قانداق ظألىشىشنع
شةرت قعلعشعش توغرعدذر.
ظةضةر بعر ظادةم ظوتذنحعدعن ظوتذن ظالغان ؤة شةرت قعلماستعن سودعنعث ظارقعسعدعنال
ظوتذنحعغا« :ظوتذننع ظأيىمضة ظاصعرعص بةرضعن» دئضةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظوتذنحعغا
شذنداق دئيعشع ظوتذن سودعسعنع بذزمايدذ .حىنكع بذ ،ظوتذن سودعسع تأضةص بولغاندعن
كئيعن ظئيتعلغان ظايرعم بعر سأزدذر .يةنع شةرت ظةمةستذر.
● بعر ظادةم بعلةن ظالغان صايدعنع مةلذم هةسسعدعن بألىشىشكة كئلعشعص ظذنعث
صذلع بعلةن تعجارةت قعلعش .مةسعلةن :ظالغان صايدعنع مةلذم هةسسعدعن بألىشىشكة
كئلعشعص بعرع كىح حعقعرعص يةنة بعرع صذل حعقعرعص تعجارةت قعلعشعش ظعشعدا ،ظةضةر
صذل ظعضعسع (تعجارةت ماللعرعنع ظذ شةهةردعن بذ شةهةرضة يأتكةش ظىحىن كةتكةن
صذلنع) كىح حعقعرعص ظذنعث صذلع بعلةن تعجارةت قعلعؤاتقان ظادةمنعث كأتىرىشعنع
شةرت قعلغان بولسا ،بذ شةرت ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .ظةمما شذنداق تعجارةت قعلعشعشقا
صىتىشكةنلعك توغرا بولعدذ .ظةضةر بذ خعلدعكع شئرعكلعشعشتة ظعككع تةرةصنعث بعرع
يةنة بعر تةرةصكة( :مةن تعجارةتتعن ظئلعنغان صايدعنعث مذنحعدعن مذنحعسعنع ظالعمةن،
دئمةي) ظالغان صايدعدعن  100سوم ظالعمةن ياكع  150سوم ظالعمةن ،دةص مةلذم معقداردا
صذل ظئلعشنع شةرت قويسا ،بذ توغرا بولمعغان شئرعكلعشعش هئسابلعنعدذ .بذ خعلدعكع
شئرعكلعشعشتة بذنداق شةرت قويذلسا ،شئرعكلعشعشنعث بذزذلذص كئتعش سةؤةبع ظذ
شةرتنعث (شئرعكلعشعشكة مذناسعص كةلمةيدعغان) شةرت بولغانلعقع ظىحىن ظةمةس
بةلكع شئرعكلعشعشنع بذزذشقا ظئلعص بارعدعغان شةرت بولغانلعقع ظىحىندذر.
بذ خعلدعكع شئرعكلعشعشتة مال ظعضعسع كىح حعقعرعدعغان تةرةصكة بعر يعل
تئرعؤئلعش ظىحىن بعر صارحة يةر بئرعشنع ،ياكع ظولتذرؤئلعش ظىحىن بعر قورذ بئرعشنع
شةرت قعلغان بولسا ،شةرت ظةمةلدعن قالعدذ ،لئكعن شئرعكلعشعش توغرا بولعدذ.
ظةضةر بذنع كىح حعقارغان تةرةص صذل بةرضةن تةرةصكة شةرت قعلغان بولسا ،بذ
شئرعكلعشعش ظةمةلدعن قالعدذ .حىنكع( ،صذل ظعضعسعضة بئرعدعغان) ظاز صايدعنع هةم
كىحعنعث بةدعلع ؤة هةم قورذنعث ظعجارعسع قعلماقحع بولدع .بعز بذنعثدعن بذ خعلدعكع
شئرعكلشعشنعث خذددع نورمال شئرعكلعشعشكة ظوخشاش بعر قعسعم شةرتلةر بعلةن
بذزذلذص كئتعدعغانلعقعنع بعلعؤاالاليمعز.
● بعر ظادةمنع قازعلعققا ياكع باشلعققا تةيعنلةش .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر كعشعضة:
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«مةن سئنع مةثضى تذرذش شةرتع بعلةن بذ شةهةرنعث قازعلعقعغا ياكع باشلعقلعقعغا
تةيعنلعدعم» دةص ظذنع قازعلعققا ياكع باشلعقلعققا تةيعنلعضةن بولسا ،تةيعنلةش توغرا
ظةمما قويذلغان شةرت ظةمةلدعن قالعدذ .شذثا ظذ ظادةم ظذ كعشعنع سةؤةبسعزمذ هوقذقعدعن
ظئلعص تاشلعيااليدذ .ظذ ظادةمنعث <مةثضى تذرذش> دةص قويغان شةرتع بذ ظعشقا مذناسعص
كةلمةيدعغان شةرت هئسابلعنعدذ .حىنكع ،بعر كعشعنع قازعلعققا ياكع باشلعققا تةيعنلةش
ظذنعث مةثضى تذرذشعنع تةلةص قعلمايدذ .حىنكع ،ظذ كعشع ظئلعشعص قئلعشتةك بةزع بعر
سةؤةبلةر يىزعدعن قازعلعقتعن ياكع باشلعقتعن حىشىص كئتعشكة مةجبذر بولذص قئلعشمذ
مذمكعن.
ظةضةر ظذ ظادةم ظذ كعشعضة (قازع ياكع باشلعق بولغاندعن كئيعن) صارة ظالماسلعقنع
ياكع هاراق ظعحمةسلعكنع ياكع بعرعنعث ضعصعضة بويسذنماسلعقنع ،ياكع سةمةتنعث
دةؤاسعغا قوالق سالماسلعقنع شةرت قويغان بولسا ،بذ شةرتكة بويسذنذش ؤة بذنداق شةرتنع
قويذش توغرعدذر .شذثا ظذ كعشع ظةضةر (قازع ياكع باشلعق بولذص بولغاندعن كئيعن)
شةرت قويذلغان ظعشالرنعث بعرعنع قعلعص سالسا ،ظذ كعشع مةنسعصعدعن ظايرعلعص قالعدذ.
ظةضةر ظذ كعشع قازع بولغان بولسا ،مةنسعصعدعن ظايرعلعص كئتعشتعن بذرذن حعقارغان
هأكىملعرع بعكار بولذص كةتمةيدذ .ظذنعث سةمةت هةققعدة حعقارغان هأكمع كىحضة ظعضة
بولمايدذ .ظةضةر سةمةتنعث دةؤاسع ظوتتذرغا قويذلسا ،ظذنع (قازعنعث ظةمةس) صادعشاهنعث
هةل قعلعشع الزعم .بعر كعشع مةنسةصكة تةيعن قعلعنغان ؤاقتعدا ،ظذنعثغا قاحان دعندعن
حةتنةص كةتسة شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة مةنسعصعدعن ظايرعلعص كئتعش شةرتع قويذلسا ،بذ
شةرت توغرعدذر .شذثا ظذ كعشع دعندعن حةتنةص كةتكةن ؤاقعتنعث ظأزعدة مةنسعصعدعن
ظايرعلعص كئتعدذ .ظذ شةرتنعث توغرا بولذشع شةرتنعث توغرا شةرت بولغانلعقع ظىحىندذر.
قازع بولسا صادعشاهنعث ؤةكعلعدذر .شذثا قازعنعث حعقعرعدعغان هأكىملعرع صادعشاهنعث
قويغان شةرتلعرع ظاستعدا بولعدذ .هةتتا صادعشاه قازعغا قايسع ؤاقعتتا ،قايسع يةردة ؤة
قايسع كعشعلةرضة هأكىم حعقعرعدعغانلعقعنع شةرت قويسا ،قازعنعث صادعشاهنعث قويغان
بذ شةرتلعرعضة رعظاية قعلعشع الزعم .شذثا صادعشاه ظةضةر قازعنع  15يعل ظأتىص كةتكةن
بعرةر دةؤانع تعثشعماسلعققا بذيرذسا ،قازعنعث بذنعثغا بويسذنذشع الزعم.
● كئصعل ؤة هاؤالة ظعشلعرع .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر كعشعضة« :ساثا قةرزضة كعرعص
قالغان صاالنع ظادةمضة مةن كئصعل ،ظةمما بعر شةرت سةن ماثا مذنحة صذل قةرز بئرعص
تذرذشعث الزعم» دةص ظذ كعشعضة قةرزضة كعرعص قالغان ظادةمضة كئصعل بولغان بولسا،
كئصعللعك توغرا بولعدذ لئكعن شةرت ظةمةلدعن قالعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر قةرزدار
قةرز ظعضعسعضة« :مةن سئنع (مةندعكع قةرز صذلذثنع) صاالنع كعشعنعث بئرعشعضة هاؤالة
قعلدعم ،ظةمما بعر شةرت شذكع ظةضةر ظذ كعشع يوق بولذص كةتسة ،سةن مئنعث قئشعمغا
تةكرار كةلمةيسةن» دةص قةرز ظعضعسعنع باشقا بعر كعشعضة هاؤالة قعلغان بولسا ،هاؤالة
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توغرعدذر .ظةمما شةرت ظةمةلدعن قالعدذ.
ظةضةر كئصعل بولغان ظادةم« :مةن ظذنعثغا كئصعل بولدذم ،ظةمما بعر شةرت قاحان
ياكع هةر قئتعمدا معنعثدعن صذل بئرعش تةلةص قعلعنغان ؤاقتعدا ،مةن صذلنع بعر ظايغا
قةدةر مذددةت ظعحعدة بئرعمةن» دةص شةرت قويغان بولسا ،قةرز ظعضعسع كئصعل بولغان
ظادةمدعن قاحان صذلنع بئرعؤئتعشنع تةلةص قعلسا ،شذ ؤاقعتتعن باشالص ظذ ظادةمنعث صذلنع
بئرعش ظىحىن بعر ظاي ؤاقتع بولعدذ .صذلنع بئرعشنع دةسلةص تةلةص قعلغاندعن باشالص بعر
ظاي ظأتىص كةتكةن بولسا ،كئصعل بولغان ظادةمنعث صذلنع بئرعؤئتعشع الزعم بولعدذ .ظةضةر
قةرز ظعضعسع ظذ ظادةمدعن ظعككعنحع قئتعم صذلنع بئرعؤئتعشنع تةلةص قعلسا ،ظذنعثغا
قايتا يةنة بعر ظاي مأهلةت بئرعلمةيدذ.
● ؤةكعل قعلعش .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر كعشعضة« :مةن سئنع ؤةكعل قعلعص
تةيعنلعدعم ،ظةمما بعر شةرت سةن مئنعث ظىستىمدعكع ساثا تةؤة بارلعق نةرسعللعرعثدعن
ؤاز كئحعشعث الزعم» دئضةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ كعشعنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلعشع
توغرعدذر .ظةمما شةرت ظةمةلدعن قالعدذ .حىنكع ،ؤةكعللعك قانداق شةرت بولسا بولسذن
مذناسعص كةلمةيدعغان شةرتلةر بعلةن بذزذلذص كةتمةيدذ.
● سودعدعن يئنعشعص كئتعش .سودا ـ سئتعق قعلعشقان ظعككع تةرةص سودعدعن مةيلع
سودعدا صىتىشكةن صذلدعن ظارتذق صذل بئرعش شةرتع بعلةن ،مةيلع ظاز صذل بئرعش شةرتع
بعلةن يئنعشعص كةتسذن ،سودعدعن يئنعشعص كئتعش توغرا بولعدذ .لئكعن ،شةرت ظةمةلدعن
قالعدذ .حىنكع ،شةرت قانداق بولسا بولسذن سودعدعن يئنعشعص كئتعشعش شةرت قويذلذش
بعلةن ظةمةلدعن قالمايدذ .ضةرحة سودعدعن يئنعشعص كئتعشنع بعرةر شةرتكة باغالش توغرا
بولمعسعمذ ظةمما ظذ ،شةرت قويذلغانلعقع بعلةن ظةمةلدعن قالمايدذ .شذثا بعر ظادةم ظةضةر
بعر كعشعدعن بعر كاال سئتعص ظالغان ؤة كالعنع سئتعص ظالغان ظادةم« :مةن بذ كالعنع
ظةرزان سئتعص ظالدعم» دئضةن ،ظاندعن كالعنع ساتقان كعشع ظذنعثغا« :ظةضةر كالعنع
قعممةت ظالعدعغان ظادةم بولسا ،كالعنع ظذنعثغا ساتقعن» دئضةن ؤة ظذ ظادةم كالعنع
قعممةت ظالعدعغان بعرعنع تئصعص كالعنع قعممةت ساتقان بولسا ،كئيعنكع سودا توغرا
بولمايدذ .حىنكع ،كالعنع ساتقان كعشعنعث ظذنع ظالغان ظادةمضة« :ظةضةر كالعنع قعممةت
ظالعدعغان ظادةم بولسا ،كالعنع ظذنعثغا ساتقعن» دئضةن سأزع ،ظذ ظادةمنع كالعنع
سئتعشقا ؤةكعل قعلعش ظةمةس بةلكع كالعنعث سودععسعنع ،ظذ ظادةمنعث كالعنع سئتعص
بئرعش شةرتع بعلةن قايتذرؤئلعش هئسابلعنعدذ .شذثا ظعككعنحع سودا توغرا بولمايدذ.
حىنكع ،سودعدعن يئنعشعص كئتعشنع بعرةر شةرتكة باغالش توغرا ظةمةس.
بعر ظادةم بعر بالعنعث ظأزعنعث بالعسع ظعكةنلعكعنع ظايالعنعث بذ دةؤاغا رازع بولذش
شةرتع بعلةن دةؤا قعلغان بولسا ،باال ظذ ظادةمنعث بالعسع هئسابلعنعدذ .لئكعن شةرت
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ظةمةلدعن قالعدذ.
بعر ظادةم قوشكئزةك ظعككع بالعدعن بعرعنعث ظأزعنعث بالعسع بولماسلعقع شةرتع
بعلةن يةنة بعرعنعث ظأزعنعث بالعسع ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلغان بولسا ،قوشكئزةك بالعالرنعث
هةر ظعككعسع ظذ ظادةمنعث بالعسع هئسابلعنعدذ .ظةمما شةرت ظةمةلدعن قالعدذ .حىنكع،
ظذالرنعث هةر ظعككعسع بعر سذدعن تأرةلضةن بالعالردذر .بالعالرنعث بعرعنعث ظذ ظادةمنعث
بالعسع ظعكةنلعكع ظعسصاتالنسا ،ظةلؤةتتة يةنة بعرعمذ ظذ ظادةمنعث بالعسعدذر.
بعر ظادةم بعر بالعنعث ظأزعدعن معراس ظالماسلعق شةرتع بعلةن ظذنعث ظأزعنعث
بالعسع ظعكةنلعكعنع دئضةن بولسا ،باال ظذنعث بالعسع هئسابلعنعدذ .لئكعن قويغان شةرتع
ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .حىنكع بذ ،شةرعظةتنعث هأكمعضة مذناسعص كةلمةيدعغان شةرتتذر.
شةرعظةتنعث هأكمعضة مذناسعص كةلمةيدعغان شةرتلةر قويذلعشع بعلةن بعر بالعنعث بعر
ظادةمنعث بالعسع بولذشع ظةمةلدعن قالمايدذ.
● قةستةن ظألتىرىلضةن ظادةمنعث قعساسع هةققعدة كئلعشعش .قةستةن ظألتىرىلضةن
ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعسع قاتعل بعلةن قاتعلنعث ظذالرغا قةرز بئرعص تذرذش ،ياكع بعر
نةرسة هةدعية قعلعش شةرتع بعلةن بعر نةرسعضة كئلعشكةن بولسا ،بذ كئلعشعش توغرعدذر.
لئكعن شةرت ظةمةلدعن قالعدذ .كئلعشعش توغرا بولغانلعقع ظىحىن قاتعلدعن قعساس
ظئلعنمايدذ .حىنكع قعساس (قاتعلنعث ظىستعدعن) حىشىص كئتعدعغان نةرسعلةردعندذر.
شذثا قويذلغان شةرت ظذنعثغا تةسعر قعاللمايدذ.
ظأتىؤئتعشمذ شذنعثغا ظوخشاش .مةسعلةن :قةستةن ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ
حاقعسع قاتعلغا« :مةن سئنع كةحىرؤةتتعم ظةمما بعر شةرت سئنعث بذ شةهةردة ياشعشعث
الزعم» دئضةن بولسا ،بذ كةحىرؤئتعش ظئتعبارغا ظئلعنعدذ ؤة شةرت ظةمةلدعن قالعدذ .ياكع
قاتعل ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعسعنعث ظأزعنع كةحىرؤئتعشع ظىحىن ظذنعث بعلةن
بعر نةرسعضة كئلعشكةن بولسا ،بذ كئلعشعش توغرا بولعدذ ؤة ظذ قاتعلمذ كةحىرىلىص
كئتعدذ .قعساس ظئلعش الزعم بولذص قالغان يارعلعغانلعق هةققعدة كئلعشعشمذ شذنعثغا
ظوخشاش .يةنع بعر ظادةم بعر كعشعنع ظذ ظادةمدعن قعساس ظئلعش الزعم بولذص قالغعدةك
دةرعجعدة ظئغعر يارعلعغان ،ظاندعن ظذ ظادةم ظذ كعشع بعلةن ظذنعثغا بعر نةرسة بئرعشكة
ؤة ظذ كعشعنعث ظذ ظادةمدعن قعساس ظالماسلعقعغا كئلعشكةن بولسا ،بذ كئلعشعش توغرا
هئسابلعنعدذ ؤة ظذ ظادةمدعن قعساس ظئلعنمايدذ.
ظةضةر سةؤةنلعك بعلةن ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعسع بعرةر شةرت ظاستعدا
قاتعلنع كةحىرؤةتكةن بولسا ،بذ كةحىرؤئتعش توغرا هئسابالنمايدذ .حىنكع ،سةؤةنلعك
بعلةن ظادةم ظألتىرؤةتكةن كعشعدعن قعساس ظةمةس دعيةت ظئلعنعدذ .مال ظئلعنعدعغان
مذظامعلة شةرتعضة توشمعغان شةرتلةر بعلةن ظةمةلدعن قالعدذ .قعساس ظةمةس دعيةت
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ظئلعش الزعم بولذص قالغان يارعدار قعلعشنعث هأكمعمذ شذنداق .حىنكع ،بذنعثدعنمذ
يارعدار قعلغان كعشعدعن يارعدار قعلغانلعقع ظىحىن قعساس ظةمةس دعيةت ظئلعنعدذ .دعيةت
بولسا مالدذر.
● كئلعشعم تىزىش .مةسعلةن :مذسذلمانالرنعث باشلعقع بعرةر كاصعر شةهرعنع صةتهع
قعلغان ،ظذ شةهةر كعشعلعرعنعث مال ـ مىلىكلعرعنعث ظذالرنعث ظأزلعرعنعث قوللعرعدا
قئلعشقا كئلعشكةن ؤة بذ كئلعشعمدة ظذ كعشعلةرنعث ظةسلعدة مذسذلمانالرغا خار هالدا
تألةيدعغان باش بئحعنع خار ظةمةس هالدا تألةشنع شةرت قعلغان بولسا ،كئلعشعم توغرعدذر.
لئكعن شةرت ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ( .يةنع ظذالر باش بئحعنع خار هالدا تألةيدذ).
● بعر نةرسعنع ظذنعثدا بعرةر ظةيعص كأرىلسة قايتذرذص بئرعش ياكع مةسلعهةت
قعلعؤئلعش شةرتع بعلةن سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعشنع بعرةر شةرتكة
باغالش .مةسعلةن :بعر نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذنع ساتقان كعشعضة« :ظةضةر مةن
بذنعثدا بعرةر ظةيعصنع كأرسةم ،مةن ساثا بذنع ظةضةر صاالنع خالعسا قايتذرذص بئرعمةن»
دئضةن بولسا ،شذنداق دئيعش توغرعدذر .لئكعن قويذلغان شةرت ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.
شذنعثدةك يةنة مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةققع بار ظادةم قارشع تةرةصتعكع كعشعضة« :ظةضةر
صاالنع خالعسا ،مةن سئتعص ظالغان بذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعمةن ياكع ظذنع (قايتذرذص
بةرمةي) ظالعدعغان بولعمةن» دئسة ،شذنداق دئيعش توغرعدذر .لئكعن <صاالنع خالعسا>
دةص شةرت قويذش توغرا ظةمةس .يةنع بذ شةرت ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.

بولذشعنع كةلضىسع زامانغا باغالش توغرا بولعدعغان ظعشالر ؤة توغرا
بولمايدعغان ظعشالرنعث بايانع

بولذشع كةلضىسع زامانغا باغالنغان ظعشنعث هأكمع تاكع شذ زامان كةلمعضعحة ؤذجذدقا
حعقمايدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم« :ظةضةر ظةتة كةلسة ،مئنعث اهلل تاظاالنعث يولعدا مذنحة صذل
سةدعقة قعلعشعم الزعم» دئسة ،ظذ ظادةمنعث ظةتعسع بولماي تذرذص شذ صذلنع سةدعقة قعلعشع
توغرا ظةمةس .حىنكع ،صذلنع ظةتعسع بولماي تذرذص سةدعقة قعلغانلعق بعرةر ظعشنع ظذنعث
سةؤةبع تئصعلعشتعن بذرذن قعلعش هئسابلعنعدذ( .بذنداق قعلعش توغرا ظةمةس).
ظةضةر ظذ ظادةم« :مئنعث اهلل تاظاالنعث يولعدا ظةتة مذنحة صذل سةدعقة قعلعشعم الزعم»
دئضةن بولسا ،بذ هالدا ظذنعث ظةتعسع بولماي تذرذصمذ ظذ صذلنع سةدعقة قعلعشع توغرعدذر.
حىنكع ،ظذ ظادةم <ظةتة> دئضةن سأزنع سةدعقة قعلعشنعث سةؤةبعنع دةص بولغاندعن كئيعن،
دئدع ؤة ظذ ظادةم ظةتعسع كىنضة سةدعقة قعلعشنعث سةؤةبعنع ظةمةس هأكىمعنع (يةنع سةدعقة
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قعلعشنع) باغلعدع .بذنعثغا ظاساسةن ظايالعنع تاالق قعلعؤاتمايدعغانلعقع هةققعدة قةسةم
قعلغان بعر ظادةم ظايالعغا« :سةن ظةتة تاالق» دئضةن بولسا ،ظذ ظادةم قةسعمعنع بذزغان
بولعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظايالعغا« :ظةتة كةلسة سةن تاالق» دئضةن بولسا ،ظذ ظادةم قةسعمعنع
(((
بذزغان بولمايدذ.
بولذشعنع كةلضىسع زامانغا باغالش توغرا بولعدعغان ظعشالر تأؤةندعكعلةردذر:
● بعر نةرسعنع ظعجارة بئرعش ،ظعجارعنع بذزذش.
● يةرنع زعراظةت تئرعؤئلعش ظىحىن بئرعش ؤة (مةلذم هةسسة ظئلعص ظىزىمزارلعقنع ياكع
زعراظةتلعكنع) سذغذرذشقا كئلعشعش .حىنكع ،يةرنع زعراظةت تئرعؤعلعش ظىحىن بئرعش ؤة
(مةلذم هةسسة ظئلعص ظىزىمزارلعقنع ياكع زعراظةتلعكنع) سذغذرذشقا كئلعشعش بعر هئسابتا
ظعجارة هئسابلعنعدذ .شذثا يةرنع زعراظةت تئرعؤعلعش ظىحىن بئرعش بعلةن (مةلذم هةسسة
ظئلعص ظىزىمزارلعقنع ياكع زعراظةتلعكنع) سذغذرذشقا كئلعشعشنع توغرا دةيدعغان ظالعمالر:
«ظذالر ظعجارة يولع بعلةن قعلعنعش ؤة ظذالردا ظعجارعنعث شةرتلعرع رعظاية قعلعنعش الزعم»
دةيدذ.
● بعر ظادةم بعلةن ظالغان صايدعنع مةلذم هةسسعدعن بألىشىشكة كئلعشعص ظذنعث صذلع
بعلةن تعجارةت قعلعش ،ؤةكعللعككة تةيعنلةش ؤة كئصعل بولذش .حىنكع بذ ظعشالرمذ ظذالردا
صىتىشكةن ظعشالرنع ظةمةلضة ظاشذرذش الزعم بولغان ظعشالردعن هئسابلعنعدذ .شذثا بذ ظعشالرنع
كةلضىسع زامانغا باغالش ؤة ظذالرغا مذناسعص كئلعدعغان شةرتلةرضة باغالش توغرعدذر.
● بعر ظادةمنع ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا تالالش ؤة بعرةرسعضة (ظأزع ظألىص كةتكةندعن
كئيعن) مةلذم معقداردا صذل بئرعشكة ؤةسعيةت قعلعص قويذش .حىنكع ،بذ ظعككع ظعشنعث
ؤذجذدقا حعقعشع (ؤةسعيةت قعلغذحع) ظألىص كئتعص بولغاندعن كئيعن بولعدذ .شذثا ظذالرنع
كةلضىسعضة باغالش توغرعدذر.
● بعر ظادةمنع قازعلعققا ياكع باشلعقلعققا تةيعنلةش .حىنكع ،بذ ظعككع ظعش
مةسظذلعيةتلعكنع بعرعضة تاصشذرذش هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ ظعككعسعنع كةلضىسع زامانغا
باغالش توغرعدذر.
● ظايالنع تاالق قعلعش ،قذلعنع ظازات قعلعؤئتعش ؤة مال ـ مىلكعنع ؤةقصة قعلعص
قويذشالر .مةسعلةن :بعر ظةرنعث ظايالعغا« :ظةتة بولسا سةن تاالق» دئضعنعضة ظوخشاش،
بذالرنعمذ كةلضىسع زامانغا باغالش توغرعدذر .حىنكع ،بذالرنعث ؤذجذدقا حعقعشعنع ظألىص
كئتعص بولغاندعن كئينضعمذ باغالش توغرعدذر.
● بعر نةرسعنع ظأتنعضة بئرعص تذرذش ؤة بعرعنعث تعجارةت قعلعشعغا رذخسةت بئرعص
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 233 ،ـ بةت.
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تذرذش ظعشلعرعنعمذ كةلضىسع زامانغا باغالش توغرعدذر.
كةلضىسع زامانغا باغالش توغرا بولمايدعغان بعر قانحة تىر ظعش بولذص ظذالر 1 :ـ سودا
ـ سئتعق قعلعش 2 ،ـ بعرعضة سودا ـ سئتعق قعلعشقا رذخسةت بئرعش 3 ،ـ سودا ـ سئتعقنع
بذزذش 4 ،ـ شئرعكحعلعك بار نةرسعنع تةقسعم قعلعش 5 ،ـ شئرعكلعشعش 6 ،ـ سوؤغا
قعلعش 7 ،ـ توي قعلعش 8 ،ـ يئنعشقعلع بولعدعغان تاالق قعلعنغان ظايال بعلةن يئنعشعش،
 9ـ (مةسعلةن :سةؤةنلعك بعلةن ظادةم ظألتىرىص قويغانغا ظوخشاش بعرةر ؤةقة ظىحىن) مال
بئرعشكة تىزىشكةن كئلعشعم 10 ،ـ قةرزدعن ظادا ـ جذدا قعلعؤئتعش قاتارلعقالردذر .بذالرنع
كةلضىسع زامانغا باغالش توغرا ظةمةس .حىنكع ،بذالر شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة كىحضة ظعضة بولذش
الزعم بولغان ظعشالردذر .شذثا بذالرنع كةلضىسع زامانغا باغالش توغرا بولمايدذ .شذنعثدةك
يةنة ظذالرنع بعرةر شةرتكة باغالشمذ توغرا ظةمةس .حىنكع ،بعر نةرسعنع شةرتكة باغالش
ظذ نةرسة حوقذم بولسذن دئضةنلعكنع ظةمةس ،بولسا بولسذن بولمعسا قالسذن ،دئضةنلعكنع
بعلدىرعدذ .بذ ،ظذ ظعشالرغا مذناسعص كةلمةيدذ .حىنكع ،ظذالر شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة ؤذجذدقا
حعقعشع ؤة كىحضة ظعضة بولذشع الزعم بولعدعغان ظعشالردذر.
دةؤاضةرلةرنعث بعر ظادةمنع ظارعلعرعدا هأكىم قعلعشقا تةيعنلةش ظعشعنع كةلضىسع
زامانغا ياكع بعرةر شةرتكة باغالش ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
نعث كأز قارعشعدا توغرعدذر .ظةمما ظذنداق قعلعش ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا توغرا ظةمةستذر .بذ هةقتة صةتعؤا ظعمام ظةبذيىسىفنعث
(((
كأز قارعشع بويعحة بئرعلعدذ.

بعر نةرسعنع شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن سئتعش
ظارقعلعق ظالغان صايدعنعث هأكمع

بعر نةرسعنع شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن سئتعش ظارقعلعق ظالغان
صايدا ظذ نةرسعنع ساتقان كعشعضة هاالل ظةمةس .حىنكع ،ظذنعث قعلغان سودعسع توغرا
ظةمةستذر .اهلل تاظاال خالعسا بعز بذ هةقتة جازانعنعث بابعدا توختعلعص ظأتعمعز.
بعر نةرسعنع شةرتعضة توشمعغان سودا بعلةن سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع توغرا
سودا ـ سئتعق بعلةن باشقا بعر كعشعضة ساتقان بولسا ،ضةرحة ظذ نةرسعنع ساتقان ظادةم
ظذنع قايتذرذص بئرعشكة بذيرذلغان بولسعمذ ،لئكعن ظذ كعشع ظذ نةرسعنع قايتذرذص
بئرعشكة بذيرذلمايدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعشنع الزعم قعلعدعغان سةؤةب
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 234 ،ـ بةت.
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بولسا ،ظذ نةرسعنعث صىتىنلةي ظذنع ساتقان ظادةمنعث ظعضعدارحعلعقعدا بولعشعدذر.
ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ساتقانلعق سةؤةبع بعلةن ظذنع قايتذرذص بئرعشنع الزعم
قعلعدعغان سةؤةب يوقالدع( .شذثا ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشعنعث ظذنع قايتذرذص
بئرعشع الزعم ظةمةس) .ظذ نةرسعنع ساتقان ظادةمنعث ظذنع تةكرار يةنة ظذ كعشعدعن
سئتعؤئلعشع توغرا بولسعمذ ،لئكعن ظذنداق قعلعش مةكرذهتذر .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذ
نةرسعضة شةرعظةتتة هارام هئسابلعنعدعغان سةؤةب ظارقعلعق ظئرعشكةن .يةنة كئلعص
ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع سئتعؤالماقحع بولغانلعقع (شةرتعضة توشمعغانلعقع ظىحىن)
بذزذش الزعم بولغان سودا ـ سئتعقنع بذزذشتعن يىز ظأرىضةنلعك هئسابلعنعدذ.

بعر نةرسعنعث هاراملعقعنعث يأتكعلعشع
بعر نةرسعنعث هاراملعقع ،ظةضةر ظذنعث هاراملعقعنع ظعككعنحع ظادةم بعلسة بعر
ظادةمدعن يةنة بعر ظادةمضعمذ يأتكعلعدذ((( .بعر قعسعم هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةردعن:
«بعر نةرسعنعث هاراملعقع ظعككعنحع ظادةمضة يأتكةلمةيدذ» دةص رعؤايةت قعلعنغان
قاراش ظذ نةرسعنعث هاراملعقعنع ظعككعنحع ظادةمنعث بعلمعضةنلعكعضة قارعتعلعدذ.
(يةنع ظةضةر ظذ نةرسعنعث هاراملعقعنع ظعككعنحع ظادةم بعلمعسة ،ظذنعث هاراملعقع
ظعككعنحع ظادةمضة يأتكةلمةيدذ) .ظةضةر ظعككعنحع ظادةم ظذ نةرسعنعث هاراملعقعنع
بعلسة ،ظذنعث هاراملعقع ظذنعثغا يأتكعلعدذ .مةسعلةن :بعر باجضعر كعشعلةرنعث مال
ـ مىلكعنع ناهةق ظئلعؤالغان ،ظاندعن باجضعر ظذنع ظعككعنحع ظادةمضة بةرضةن ؤة ظذ
ظادةمدعن ظذ مال ـ مىلىكنع ظذنعث ناهةق ظئلعؤئلعنغان مال ـ مىلىك ظعكةنلعكعنع
بعلعص تذرذص ظىحعنحع بعر كعشع ظالغان بولسا ،ظذ مال ـ مىلىك ظىحعنحع كعشع
ظىحىنمذ هارام هئسابلعنعدذ.
بعر ظادةمنعث معراسخورع معراس قالدذرذص قويغان ظذ ظادةمنعث هارامدعن صذل ـ
مال تاصعدعغانلعقعنع ظئنعق بعلسعمذ ظذ ظادةمضة معراسخورلذق قعلعص ظذنعث مال ـ
مىلكعنع ظالسا بولعدذ .لئكعن ،معراسخور معراس قالدذرغذحع ظذ ظادةمنعث هارامدعن
تاصقان مال ـ مىلكعنعث ظعضعسعنع ظئنعق بعلسة ،ظذ مال ـ مىلىكنعث هاراملعقعدا
شةك يوق .شذنعث ظىحىن ظذ مال ـ مىلىكنع ظذنعث ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعش الزعم.
مةسعلةن :بعر ظادةم ظألضةن ،ظذ ظادةمنعث بالعسع ظذ ظادةمنعث هاالل بولمايدعغان
يةرلةردعن صذل ـ مال تاصعدعغانلعقعنع بعلعدعغان ،لئكعن قايتذرذص بئرةي دئسة ،ظذ صذل
((( يةنع مةسعلةن :ظوغرعالص ظئلعص كئلعنضةن نةرسة هارامدذر .بعر ظادةم بعر نةرسعنعث ظوغرعالص ظئلعص كئلعنضةنلعكعنع بعلعص
تذرذص ظذنع سئتعص ظالغان بولسا ،ظذ نةرسة ظذ ظادةم ظىحىنمذ هارام نةرسة هئسابلعنعدذ .ظذ نةرسعنعث هاراملعقع ظذ ظادةمضعمذ يأتكعلعدذ.
ت.
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ـ مالالرنعث ظعضعسعنعث كعم ظعكةنلعكعنع ظئنعق بعلمةيدعغان بولسا ،ظذ بالعنعث ظذ
ظادةمضة معراسخورلذق قعلعص ظذ ظادةمنعث مال ـ مىلكعنع ظئلعشع هااللدذر .بذنعثغا
ظوخشاش ظةهؤالالردا ظةث ياخشعسع ظذ بالعنعث صذل ـ مالالرنع ظأزع ظعشلعتعشتعن
ساقلعنعص ظذ مالالرنع ظذ مالالرنعث ظعضعسعنعث نعيعتع بعلةن سةدعقة قعلعؤئتعشع
الزعم .شذنعثدةك يةنة هارام مالنعث ظعضعسعنعث كعم ظعكةنلعكعنع ظئنعق بعلمعسعمذ،
ظةمما قايسع مال ـ مىلىكنعث هارام يولدعن تئصعلغانلعقعنع ظئنعق بعلسة ،ظذ مال ـ
مىلىكنع ظعشلعتعش هارامدذر .مةسعلةن :معراسخور ظذ باال دادعسعنعث بعر نةرسعنع
بعر كعشعدعن ناهةق ظئلعؤالغانلعقعنع ظئنعق بعلضةن ،ظةمما ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث
كعم ظعكةنلعكعنع بعلمعضةن بولسا ،ظذ بالعنعث ظذ نةرسعنع ظعشلعتعشع هارامدذر.
بذ هةقتعكع خذالسة شذكع ،بعر ظادةم ناهةق ظئلعؤئلعنغان ياكع هارام يول بعلةن
تئصعلغان مال ـ دذنيانعث ظعضعسعنعث كعم ظعكةنلعكعنع ظةضةر ظئنعق بعلسة ،ظذ
ظادةمنعث ظذ مال ـ دذنيانع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعشع الزعم .ظةضةر ظذ مال ـ دذنيانعث
ظعضعسعنعث كعم ظعكةنلعكع ظئنعق بعلعنمعضةن ،ظةمما قايسع مال ـ مىلىكنعث هارام
مال ظعكةنلعكع ظئنعق بعلعنضةن بولسا ،ظذ مال ـ مىلىك ظذ ظادةمضة هاالل ظةمةس .ظذ
(((
ظادةم ظذ مال ـ مىلىكنع ظذنعث ظعضعسعنعث نعيعتع بعلةن سةدعقة قعلعؤعتعدذ.
مال ـ مىلىك هارام ؤة هاالل مال ـ مىلىكلةردعن ظارعالش بولغان ،ظذ ظادةم هارام مال
ـ مىلىكلةرنعث ظعضعسعنعث كعم ظعكةنلعكعنع ياكع مالالرنعث ظعحعدعن قايسعسعنعث
هارام مال ظعكةنلعكعنع ظئنعق بعلمةيدعغان بولسا ،ظذ مال ـ مىلىك ظذ ظادةمضة هأكمةن
هاالل بولعدذ .لئكعن ،ظذ ظادةمنعث ظأزعنعث دعندارلعقعنع كأزدة تذتذص ظذ مال ـ مىلىكدعن
يعراق تذرذشع ياخشعدذر .كعرعمع زالعم صادعشاهالر ياكع زالعم هأكىمةتلةر تةرعصعدعن
ياكع ناهةق يولالردعن كئلعدعغان ظادةمنعث ظأيعدعن ظذ ظادةمنعث كعرعمعنعث شذنداق
يولالردعن كئلعدعغانلعقعنع بعلعدعغان بعر كعشعنعث تاماق يئيعشع توغرعمذ ياكع توغرا
ظةمةسمذ؟ دئضةن سوظالنعث جاؤابع مذنداقتذر:
ظةضةر ظذ كعشعنعث ظالدعغا يئيعش ظىحىن قويذلغان نةرسعلةرنعث ناهةق ظئلعؤئلعنغان
ياكع صارة يولع بعلةن كئلعنضةن نةرسعلةر بولمعسا ،ظذ كعشعنعث ظذ نةرسعلةرنع يئيعشع
هأكمةن توغرعدذر .ظةمما ظأزعنعث دعندارلعقعنع كأزدة تذتذص تذرذص ظذ كعشعنعث ظذ
(((
نةرسعلةرنع يئمةسلعكع ياخشعدذر.
ظئرع كعشعلةرضة زذلذم سالعدعغان ظورذندا ظعشلةيدعغان ظايال ،ظةضةر ظئرعنعث
ظأيضة ظئلعص كةلضةن نةرسعلعرعنعث ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسعلةر ظةمةسلعكعنع
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 130 ،ـ بةت.
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ظئنعق بعلسة ،ظذ ظايالنعث ظذ نةرسعلةرنع يئيعشع توغرعدذر .شذنعثدةك يةنة ظةضةر
ظذ ظايال ظئرع ظذنعثغا بةرضةن هارام صذلالرغا يئمةك ـ ظعحمةك ياكع كعيعم ـ كئحةك
سئتعص ظالغان بولسا ،ظذ ظايالنعث ظذالرنع ظعشلعتعشع توغرعدذر .ظةمما ظذنعث ضذناهع
(((
ظئرعضة بولعدذ.
نذظمان ظعبنع بةشعر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ :مةن
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم« :شةك ـ شىبهعسزكع،
هاالل ؤة هارام ظاشكارا بايان قعلعنغاندذر .ظذالرنعث ظارعسعدا نذرغذن كعشعلةر
بعلمةيدعغان شىبهعلعك نةرسعلةر بار .كعمكع شىبهعدعن ساقالنسا دعنعنع ؤة ظابرويعنع
ساقلعغان بولعدذ ،كعمكع شىبهعلعك نةرسعنع قعلسا هارامنعمذ قعلعص قويعدذ .ظذ،
ماللعرعنع حعضرا ظةتراصعدا بئقعؤاتقان صادعحعغا ظوخشايدذ .صادعحع ظةضةر دعققةت قعلمعسا
ماللعرع حعضرادعن ظأتىص كئتعدذ .بعلعثالركع ،هةر بعر صادعشاهنعث حعضراسع بار.
بعلعثالركع ،اهلل نعث حعضراسع هارام قعلغان نةرسعلعرعدذر .ظاضاه بولذثالر ،بةدةندة
بعر صارحة ضأش بولذص ،ظذ ضأش تىزةلسة صىتىن بةدةن تىزعلعدذ .ظةضةر ظذ بذزذلسا صىتىن
(((
بةدةن بذزذلعدذ ،ظذ ضأش بولسعمذ يىرةكتذر»
شىبهعلعك نةرسعلةردعن ساقلعنعش ؤة يعراق تذرذش دعننع تولذقلعغذحع نةرسعلةرنعث
قاتارعدعندذر .هاراملعقعنع ياكع هاالللعقعنع نذرغذن كعشعلةر بعلمةيدعغان شىبهعلعك
نةرسعلةرنعث هأكمعنعث قانداق بولعدعغانلعقع هةققعدة ظالعمالر ظعختعالص قعلعشعص
قالدع .شىبهعلعك نةرسعلةرنع هارام ،دةص قارايدعغان ظالعمالر بار .بذالرنعث بذ كأز
قارعشع توغرا ظةمةس .شىبهعلعك نةرسعلةرنع مةكرذه ،دةص قارايدعغان ظالعمالر بار.
ظذنع هاراممذ ظةمةس هااللمذ ظةمةس ،ظذنعث ظةهؤالع خذددع ظعسالم كئلعص بعر نةرسعضة
هارام ياكع هاالل ،دةص هأكىم بئرعشتعن بذرذنقع نةرسعلةرنعث ظةهؤالعغا ظوخشاش،
دةص قارايدعغانالرمذ بار.
هةققعدة هاالل ياكع هارام دةص بعرةر هأكىم كةلمعضةن ظعشالر مةكرذه بعلةن هارام
ظارعسعدعكع بعر توسالغذدذر .كعمكع هةققعدة هاالل ياكع هارام دةص بعرةر هأكىم
كةلمعضةن ظعشالر بعلةن كأص شذغذلالنسا ،ظذ ظادةم مةكرذه ظعشالرنع قعلعص قالعدذ.
كعمكع مةكرذه ظعشالر بعلةن كأص شذغذلالنسا ،ظذ ظادةم هارام ظعشالرنع قعلعص قالعدذ.
ظذنداق ظعكةن هةققعدة هاالل ياكع هارام دةص بعرةر هأكىم كةلمعضةن ظعشالر (هاالل
هارامنعث ظارعسعدعكع) مذهعم نذقتعدذر .بذ قاراشنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث:
«سعلةر ظاراثالر بعلةن هارام نةرسعلةرنعث ظارعسعدا بعر قعسعم هاالل نةرسعلةرنع
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 130 ،ـ بةت.
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان.
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صةردة قعلعص تذتذثالر( .يةنع سعلةر هةتتا هارام نةرسعلةرضة حىشىص قالماسلعق ظىحىن
بعر قعسعم هاالل نةرسعلةرنعمذ قعلعشتعن ساقلعنعثالر) .كعمكع شذنداق قعلسا دعنعنع
ؤة ظابرذيعنع ساقلعغان بولعدذ .كعمكع (بعر قعسعم هاالل نةرسعلةرنع قعلعشتعن
ساقالنماي) ظذالرنع قعلسا ،ظذ خذددع ماللعرعنع حعضرا ظةتراصعدا بئقعؤاتقان ؤة حعضرادعن
ظأتىص كةتكعلع ظاز قالغان صادعحعغا ظوخشايدذ»(((دئضةن سأزع كىحلةندىرعدذ .يةنع
هةدعسنعث مةنعسع مذنداق دئضةنلعك بولعدذ :بعرةر هاالل ظعشنع قعلعشنعث ظاقعؤعتع
مةكرذه ياكع هارام ظعشنع قعلعشقا ظئلعص بئرعص قئلعشتعن ظةندعشة قعلعنعدعغان
بولسا ،ظذ هاالل ظعشنع قعلعشتعن ساقلعنعش الزعم .مةسعلةن :هاالل دةص هاالل
نةرسعلةرنعث ؤة هاالل ظعشالرنعث هةممعسعدعن صايدعلعنعشقا ظادةتلعنعش ؤة ظذالرنع
كأص ظعشلعتعش ظعنساننع كأص مال ـ دذنيا توصالشقا ظئهتعياجلعق قعلعص قويعدذ .كأص
مال ـ دذنيا توصالشقا ظئهتعياجلعق بولذص قئلعش بةزعدة ظعنساننع ظذنعثغا هاالل
كةلمةيدعغان نةرسعلةرنع ظئلعشقا ،ياكع ظأزعضة ظئغعر يىك قعلعؤالعدعغان بولذص قئلعص
ؤة شذنعث بعلةن ظعبادةتلةر بعلةن ظاز مةشغذل بولذشقا ظئلعص بارعدذ .كأص مال ـ
دذنيا توصالشقا ظئهتعياجلعق بولذص قئلعش ظعنساننع شذ هالةتكة ظئلعص كئلعدعغانلعقع
كعشعلةرنعث تةجرعبة ظادةتلعرعدعن مةلذم بولغان ؤة جةمظعيةتتة هةقعقةتةن يىز بةرضةن
ظعشتذر .مةكرذه ظعشالر بعلةن كأص شذغذلالنغان ظادةمنعث حةكلةنضةن ظعشالرنع
قعلعشتعن قورقمايدعغان هالةتكة كئلعص قئلعشع هةممعضة مةلذمدذر .هارام ظةمةس
ظةمما حةكلةنضةن ظعشالرنع قعلعشقا ظادةتلعنعص قالغان ظادةمنعث حةكلةنضةن هارام
ظعشالرنع قعلعص قئلعشع مذمكعندذر .كعمكع حةكلةنضةن ظعشالرنع قعلعدعكةن ظذنعث
قةلبعدعن تةقؤادارلعق نذرع ظأحىص كةتكةنلعكع ظىحىن قةلبع كأر بولذص قالعدذ .شذنعث
بعلةن ظذ ظادةم هارام ظعشالرنع قعلعشنع خالعماي تذرذصمذ هارام ظعشالرنع قعلعص سالعدذ.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :ظاضاه بولذثالر ،بةدةندة بعر صارحة ضأش بولذص ،ظذ
ضأش تىزةلسة صىتىن بةدةن تىزعلعدذ .ظةضةر ظذ بذزذلسا صىتىن بةدةن بذزذلعدذ ،ظذ ضأش
بولسعمذ يىرةكتذر» دئضةن سأزع قةلبنعث قانداق دةرعجعدة مذهعم نةرسة ظعكةنلعكعنع
كأرسعتعص بئرعدذ .ظذنع ياخشعالشقا رعغبةتلةندىرعدذ ؤة قةلبنع ياخشعالش ظىحىن هاالل
(((
كةسصنعث ؤة هاالل نةرسعلةرنعث تةسعرعنعث حوث ظعكةنلعكعنع بعلدىرعدذ.
هةسةن ظعبنع ظةلع (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :سةن شةكلعنعدعغان نةرسعنع قويذص،
(((
شةكلةنمةيدعغان نةرسعنع تذتقعن». . .
((( بذ هةدعسنع ظعبنع هةببان رعؤايةت قعلدع.
((( «فةتهذلبارع» 1 ،ـ توم 128 ،ـ بةت.
((( بذ هةدعسنع تعرمعزعي ،نةساظعي ،ظةهمةد ظعبنع هةنبةل ،ظعبنع هةببان ؤة هاكعم قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع.
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شةرتعضة توشمعغان سودا بعلةن سئتعص ظئلعنغان نةرسعضة قئتعلعص قالغان
ياكع ظذنعثدعن ظايرعلعص حعقعص كةتكةن نةرسعلةرنعث هأكمع

بعز يذقعرعدا ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز
قارعشعدا ،شةرتعضة توشمعغان سودا بعلةن سئتعص ظئلعنغان قورذغا ظأي سئلعش ؤة
يةرضة دةرةخ تعكعش بعلةن سئتعص ظئلعنغان نةرسعنع ظعضعسعنعث قايتذرؤئلعشعنعث
بولمايدعغانلعقعنع ،شذثا ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظذنعث ظعضعسعضة ظذنعث باهاسع
بويعحة صذل بئرعشعنعث الزعملعقعنع ،حىنكع ،شةرتعضة توشمعغان سودا بعلةن سئتعص
ظئلعنغان قورذغا ظأي سئلعش ؤة يةرضة دةرةخ تعكعش بولسا ،سئتعص ظئلعنغان نةرسعنع
مةثضى قولالنماقحع بولغانلعق هئسابلعنعدعغانلعقعنع ،هةم سئتعص ظئلعنغان قورذغا
ظأي سئلعش ؤة يةرضة دةرةخ تعكعش ظذنع ساتقان ظادةمنعث ظذنع سئتعص ظالغان كعشعضة
شذنداق قعلعشقا هوقذق بئرعشع بعلةن بولغانلعقعنع ،شذثا ظذنع ساتقان ظادةمنعث
ظذنع قايتذرؤئلعش هةققعنعث يوقلذقعنع ،ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد
(اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قاراشلعرع بويعحة بولسا ،ظذنع ساتقان
ظادةمنعث ظذنع قايتذرؤئلعش هةققعنعث بارلعقعنع بايان قعلعص ظأتكةن ظعدذق.
بذ ظعككع ظعمامنعث كأز قارعشع ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) نعث كأز قارعشعغا قارعغاندا توغرعراقتذر .حىنكع ،ظعمام ظةبذهةنعفةنعث:
<سئتعص ظئلعنغان قورذغا ظأي سئلعش ؤة يةرضة دةرةخ تعكعش بولسا ،سئتعص ظئلعنغان
نةرسعنع مةثضى قولالنماقحع بولغانلعق هئسابلعنعدذ> دئضةن سأزع ظعجارعضة ظئلعص
ظأي سئلعنغان قورذنع ياكع دةرةخ تعكعلضةن يةرنع قايتذرذص بةرمةكحع بولغاندا،
بارلعق ظعمامالرنعث بعرلعككة كةلضةن قارعشعدا قورذغا سئلعنغان ظأينع يعقعؤئتعش ؤة
يةرضة تعكعلضةن دةرةخنع يذلذؤئتعش الزعم ،دئضةن هأكىم بعلةن قوبذل قعلعنماي رةت
(((
قعلعنعدذ.
سئتعلغان نةرسعضة قوشذلغان ؤة ظذ نةرسعدعن ظاجرعماي تذرعدعغان ،ظةمما
ظذ نةرسعنعث ظأزعدعن كئلعص حعقمعغان نةرسعنعث هأكمعمذ سئتعلغان قورذغا
سئلعنغان ظأينعث ؤة يةرضة تعكعلضةن دةرةخنعث هأكمعضة ظوخشاش .مةسعلةن:
بعر ظادةم سئتعص ظالغان كعيعمنع ياكع بعر صارحة رةختنع بويعغان ياكع ظذنع
كةستىرىص كعيعم تعكتىرضةن ياكع سئتعص ظالغان بذغداينع ظذن تاتقذزغان ياكع
تالقاننع باشقا نةرسعلةر بعلةن ظارعالشتذرغان ،ياكع صاختعنع ظعضعرضةن بولسا ،ظذ
((( «فةتهذل قةدعر» 6 ،ـ توم 104 ،ـ بةت.

145

سودا  -سېتىقنىڭ بايانى
ظادةم ظذ نةرسعلةرنع (ظذالرنع سئتعص بةرضةن كعشعضة) قايتذرذص بئرعلمةيدذ(((.
ظةمما سئتعلغان نةرسعضة قوشذلغان ،ظذ نةرسعنعث ظأزعدعن كئلعص حعققان ؤة ياغقا
ظوخشاش ظذ نةرسعدعن ظاجرعماي تذرعدعغان نةرسة ؤة بالعغا ظوخشاش ظذ نةرسعدعن
ظاجراص تذرعدعغان نةرسة بولسا ،سئتعص ظئلعنغان نةرسعنع قايتذرذص بئرعشنع
حةكلةص قويمايدذ((( .سئتعص ظئلعنغان نةرسعضة كئيعن قوشذلغان بذ نةرسعلةر ظذ
نةرسعنع سئتعؤالغان ظادةمنعث قولعدا تذرذص يوق بولذص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةمضة
ظذ نةرسعلةرنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ نةرسعلةرنع ظأزع
ظعشلعتعص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةمضة ظذالرنع تألةص بئرعش الزعم .ظةضةر قوشذلغان
ظذ نةرسعلةر ساق ساالمةت قئلعص صةقةتال سئتعلغان نةرسعنعث ظأزع يوق بولذص
كةتكةن بولسا ،ظذ نةرسعنع ساتقان كعشع (سودعدعن يئنعص ظذنع سئتعؤالغذحعدعن
قايتذرماقحع بولسا) ظذ نةرسعلةرنع قايتذرذص ظالعدذ ؤة سئتعلغان نةرسعنعث
باهاسع (ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث قولعغا) تاصشذرذلغان كىنعدة قانحة صذل
بولسا شذنحة صذلنع (ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمدعن) ظالعدذ.
مانا بذنعثدعن (رةختنع بويعغانغا ظوخشاش) سئتعلغان نةرسعضة كئيعن
قوشذلغان ؤة ظذ نةرسعدعن ظاجرعماي تذرعدعغان ظةمما ظذ نةرسعنعث ظأزعدعن
كئلعص حعقمعغان نةرسعدعن باشقا سئتعلغان نةرسعضة قوشذلغان نةرسعلةرنعث ظذ
نةرسعنع قايتذرؤئتعشقا توسالغذ بواللمايدعغانلعقعنع كأرىؤاالاليمعز .يةنع سئتعلغان
نةرسعنعث ظأزعدعن كئلعص حعققان ؤة ياغقا ظوخشاش ظذ نةرسعدعن ظاجرعماي
تذرعدعغان نةرسة ،بالعغا ظوخشاش ظذ نةرسعدعن ظاجراص تذرعدعغان نةرسة ؤة
كةسص قعلعش ظارقعلعق تاصقان نةرسعضة ظوخشاش سئتعلغان نةرسعنعث ظأزعدعن
كئلعص حعقمعغان نةرسعلةر سئتعص ظئلعنغان نةرسعنع قايتذرذص بئرعشنع حةكلةص
قويمايدذ .ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذنعثغا كئيعن قوشذلغان نةرسعلةرنع،
ظذ نةرسعلةرنعث ظأزلعرعحة يوق بولذص كئتعشع بعلةن ظةمةس ظذالرنع ظعشلعتعص
كئتعشع بعلةن تألةص بئرعدذ .ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث كأز
قارعشعدا( ،رةختنع بويعغانغا ظوخشاش) سئتعلغان نةرسعضة كئيعن قوشذلغان،
ظذ نةرسعدعن ظاجرعماي تذرعدعغان ظةمما ظذ نةرسعنعث ظأزعدعن كئلعص حعقمعغان
نةرسعمذ سئتعلغان نةرسعنع قايتذرذص بئرعشنع حةكلةص قويمايدذ .ظةمما ظذ نةرسة
((( ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا ،سئتعص ظئلعنغان قورذغا ظأي سئلعش ؤة يةرضة دةرةخ
تعكعش بعلةن قورذنع ؤة يةرنع قايتذرذص بئرعشكة بولمايدذ .شذنعثدةك يةنة سئتعص ظالغان رةختنع بويعغانغا ظوخشاش سئتعلغان
نةرسعضة قوشذلغان ،ظذ نةرسعدعن ظاجرعماي تذرعدعغان ،ظةمما ظذ نةرسعنعث ظأزعدعن كئلعص حعقمعغان نةرسعنعث هأكمعنعثمذ قورذغا
سئلعنغان ظأينعث هأكمعضة ظوخشاش بولذشع .يةنع رةختنعث بويعلغانلعقع سةؤةبع بعلةن ظذنع قايتذرذص بئرعشنعث بولماسلعقع ظعمام
ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعغا ظاساسةن ظئلعنغان هأكىمدذر .ت.
((( مةسعلةن :بعر ظادةم قوي سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذ قوي سةمعرعص ياغ ظالغان ،ياكع تذغقان بولسا ،قويغا قوشذلغان ياغ ياكع قذزا
قوينع قايتذرذص بئرعشكة توسالغذ بواللمايدذ .ت.
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يذقعرعدا بايان قعلعنغعنعدةك ظعمام ظةبذهةنعفةنعث كأز قارعشعدا سئتعلغان نةرسعنع
(((
قايتذرذص بئرعشنع حةكلةص قويعدذ.
ظةضةر سئتعلغان نةرسة ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث قولعدا تذرذص ،ظذ
ظادةمنعث ظذنعثغا بعرةر ظعش قعلعص قويذشع بعلةن ياكع (مةسعلةن :ظذ نةرسة
هايؤان بولسا ،بعر يةردعن سةكرةص صذتع سذنذص كةتكةنضة ظوخشاش) ظذ نةرسعنعث
ظأزعنعث بعرةر ظعش قعلعص قويذشع بعلةن ،ياكع تةبعظعي ظاصةت سةؤةبع بعلةن
ظةيعصلعك بولذص قالغان بولسا ،ظذنع ساتقان كعشع ظذنع قايتذرؤالغاندا ظذ نةرسعنع
ؤة (ظذ ،ظةيعصلعك بولذص قالغانلعقع سةؤةبع بعلةن) ظذنعث باهاسعدعن كةمعيعص
كةتكةن صذلنع بعللة قايتذرذص ظالعدذ((( .ظةضةر ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم
ظذنةرسعنع مةزكذر شةكعلدة قايتذرذص بةرمةكحع بولغان (ؤة ظذنع ساتقان كعشع
ظذنع ظذ شةكعلدة قايتذرذشقا ظذنذمعغان) بولسا ،قازع ظذنع ساتقان كعشعنع ظذنع
شذنداق قايتذرذص ظئلعشقا مةجبذراليدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنعث ظةيعصع ظذنع قايتذرذص
ظئلعؤالغان ظعضعسعنعث قولعدا تذرذص ظوثشذلذص كةتكةن بولسا ،ظذنع سئتعص
ظئلعص كئيعن قايتذرذص بةرضةن ظادةم (ظذ نةرسة ظةيعصلعك بولذص قالغانلعق سةؤةبع
بعلةن ظذنعث ظعضعسعضة) بةرضةن صذلنع قايتذرذص ظئلعؤالعدذ .مةسعلةن :شةرتعضة
توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن سئتعص ظئلعنغان حأرعنعث كأزعضة ظاق حىشىص
قالغان ؤة ظذنع سئتعؤالغذحع ظذنع ظعضعسعضة ظذنعث يئرعم باهاسعنعث معقداردعكع
صذلنع قوشذص قايتذرذص بةرضةن ،ظاندعن ظذنعث كأزعدعكع ظاق ظةسلع ظعضعسعنعث
قولعدا تذرذص يوقذلذص كةتكةن بولسا ،ظذنعث ظعضعسعنعث ظذنع سئتعص ظئلعص كئيعن
قايتذرذص بةرضةن ظادةمضة ظذنعثدعن ظالغان صذلنع قايتذرذص بئرعشع الزعم .ظةضةر
سئتعلغان نةرسعدة يىز بةرضةن ظةيعصلعك (ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث سةؤةبع
بعلةن ظةمةس) باشقا بعر كعشعنعث سةؤةبع بعلةن بولغان بولسا ،ساتقذحع خالعسا
(ظذ نةرسعنع قايتذرؤالغاندا) ظذنعث باهاسعدعن كئمعيعص كةتكةن صذلنع ظذنع
سئتعص ظالغذحعدعن ظالعدذ ؤة سئتعص ظالغذحع بذ صذلنع ظذنع ظةيعصلعك قعلعص
قويغان هئلعقع كعشعدعن ظالعدذ .خالعسا ساتقذحع ظذ صذلنع ظذ نةرسعنع ظةيعصلعك
قعلغان هئلعقع كعشعدعن ظالعدذ .بذ كعشع ساتقذحعغا تألعضةن صذلنع ظذ نةرسعنع
سئتعص ظالغان ظادةمدعن ظااللمايدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 131 ،ـ بةت.
((( مةسعلةن :بعر ظادةم بعر قوينع  200سومغا سئتعص ظالغان ؤة قوينع ظالغان ظادةم بعر يةردعن سةكرعتعش ياكع قوي ظأزع سةكرةش
ظارقعلعص صذتعنع سذندذرؤالغان ياكع كأزعنع قارغذ قعلعؤالغان ،ظاندعن ظذ قوينعث بازاردعكع باهاسع  150سومغا حىشىص قالغان ؤة
قوينع سئتعص ظالغان ظادةم ظذنع قايتذرذص بةرمةكحع بولغان بولسا ،قوينعث ظعضعسع قوينع ؤة ظذنعث ظةسلعدعكع باهاسعدعن كةم بولغان
 50سوم صذلنع قايتذرذص ظالعدذ .ت.
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مةكرذه بولغان سودا ـ سئتعقالرنعث بايانع
مةكرذه بولغان سودا ـ سئتعق بولسا( ،هاراملعققا يئقعنلعقتا) شةرتعضة توشمعغان
سودا ـ سئتعقتعن بعر دةرعجعدة تأؤةندة تذرعدعغان سودا ـ سئتعقتذر .لئكعن ،ظذمذ
شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعقالرنعث بعر تىرعدذر .شذنعث ظىحىن مةكرذه بولغان سودا
ـ سئتعقالرنعث بايانع شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعقالرنعث ظارقعسعدعنال كئلعدذ.
ظذسذل كعتابلعرعدا مذنداق بايان قعلعنعدذ :ظةضةر خاتالعق سودعنعث ماهعيعتعدة بولماي
ظذنعثدعكع قذشذمحة بعر ظعشتا بولسا ،بذ سودا مةكرذه بولغان سودا ـ سئتعق بولعدذ .ظةضةر
(((
خاتالعق سودعنعث سىصعتعدة بولسا ،بذ شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق هئسابلعنعدذ.
مةكرذه بولغان سودا ـ سئتعقالرمذ حةكلةنضةن سودا ـ سئتعقالردعندذر .ظذ سودا ـ
(((
سئتعقالرنع قعلعشنعث ضذناه بولعدعغانلعقعدا هئحبعر ظعختعالص يوق.
<ظةددذررذلمذختار> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع ضةرحة مةكرذه بولغان سودا ـ
سئتعق بعلةن شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق هةر ظعككعسع شةرعظةت تةرعصعدعن
حةكلةنضةنلعكعدة ؤة قعلعنسا ضذناه بولعدعغانلعقعدا ظوخشاش بولسعمذ ،ظةمما مةكرذه
هالعتعدة بولغان سودا ـ سئتعقنعث شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعقنعث كةينعدعن
بايان قعلعنعشعنعث سةؤةبعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع« :مةكرذه هالعتعدة
بولغان سودا ـ سئتعقنعث شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعققا قارعغاندا بعر دةرعجعدة
تأؤةندة تذرذشعنعث ظأزع سودعنع بذزمايدعغان ظامعلدذر .يةنع مةكرذه بولغان سودا ـ
سئتعق سودعنع بذزذشتا شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعققا قارعغاندا بعر دةرعجعدة
تأؤةندعدذر .حىنكع ،خاتالعق سودعنعث ماهعيعتعدة ياكع ظذنعث شةرتلعرعدة بولماستعن
بةلكع ظذنعثدعكع قذشذمحة بعر ظعشتا بولسا ،سودعنعث بذزذلعشعنع ياكع ظذنعث
شةرتعضة توشماسلعقنع ظةمةس ظذنعث مةكرذه بولعشعنع كةلتىرىص حعقعرعدذ .بذنداق
سودعدعن يئنعشعص كئتعش الزعم ظةمةس .خاتالعق سودعدعكع قذشذمحة بعر ظعشتا
بولغان سودعدا (يةنع مةكرذه بولغان سودعدا) ظذ سودا بعلةن بعر نةرسة سئتعص
ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذنمذ ظذنعثغا ظعضة بولغان
هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ ظادةمضة ظذنعث ظعضعسعضة ظذ نةرسعنعث باهاسع بويعحة ظةمةس
كئلعشكةن نةرقع بويعحة صذل بئرعش الزعم .بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكعنعمعزدةك
شةرتعضة توشمعغان سودعدا ظعش ظذنعث ظةكسعحة بولعدذ .بعر قعسعم ظالعمالر :مةكرذه
بولغان سودا ـ سئتعقتعمذ خذددع شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعققا ظوخشاش نةرسعنع
((( <ظةلظعناية ظةاللهعداية> 6 ،ـ توم 106 ،ـ بةت.
((( «فةتهذل قةدعر» 6 ،ـ توم 106 ،ـ بةت.
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قايتذرؤئتعش الزعم .بذ ،سودا قعلعشقان ظعككع تةرةصنع حةكلةنضةن ظعشالرنع قعلعشتعن
ساقالص قئلعش ظىحىندذر ،دةيدذ».
ظعبنع ظابعدعن (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مةكرذه بولغان سودا ـ سئتعق
بعلةن سئتعص ظالغان نةرسعنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعش الزعم ،ظةمةس دئضىحعلةر
بعلةن ظذنع قايتذرذص بئرعش الزعم ،دئضىحعلةرنعث سأزلعرعنع بعرلةشتىرىص مذنداق
دئدع« :مةكرذه بولغان سودا ـ سئتعق بعلةن سئتعص ظالغان نةرسعنع (هأكمةن قايتذرذص
بئرعش الزعم ،ظةمةس) ،لئكعن دعندارلعق يىزعدعن قايتذرذص بئرعش الزعم .مةكرذه
بولغان سودا ـ سئتعق بعلةن سئتعص ظالغان نةرسعنع هأكمةن قايتذرذص بئرعشنعث الزعم
ظةمةسلعكعنعث سةؤةبع ظذ سودا ـ سئتعقنعث توغرا بولغانلعقع ظىحىندذر .بذ سودا بعلةن
سئتعص ظئلعنغان نةرسعضة ،سئتعص ظالغذحع ظذنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذنمذ
ظعضة بولغان هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة ظذ نةرسعنعث
باهاسع بويعحة ظةمةس كئلعشكةن نةرقع بويعحة صذل بئرعشع الزعم .قازع سودا ـ
سئتعق قعلغان ظعككع تةرةصنع سودعنع بذزذشقا مةجبذرلعيالمايدذ .ظةمما شةرتعضة
توشمعغان سودا ـ سئتعقتا هةر ظعككع هالةتتة قايتذرذص بئرعش الزعم .ظةضةر شةرتعضة
توشمعغان سودا ـ سئتعقتا ظعككع تةرةص سودعنع بذزماسلعقتا حعث تذرعؤالغان بولسا،
(((
قازع ظذ ظعككعسعنع سودعنع بذزذشقا مةجبذرالص سودعنع بذزدذرؤعتعدذ».
مةكرذه بولغان سودا ـ سئتعقنعث بعر نةححة تىرلعرع بار .تأؤةندعكعلةر ظذالرنعث بعر
قعسعملعرعدذر:

جىمة نامعزعغا ظةزان حعققاندا سودا ـ سئتعق قعلعش
جىمة نامعزعغا حعققان بعرعنحع ظةزاندعن كئيعن سودا ـ سئتعق قعلعش مةكرذهتذر.
حىنكع ،ظعنسانالرنعث بعرعنحع ظةزان حعققان هامان جىمة نامعزعنع ظوقذش ظىحىن
مةسجعتكة معثعشع الزعم .بذ هةقتة اهلل تاظاال مذنداق دةيدذ» :ظع مأمعنلةر! جىمة
كىنع جىمة نامعزعغا ظةزان ظئيتعلسا ،اهلل نع ياد ظئتعشكة (يةنع جىمة خذتبعسنع
ظاثالشقا ؤة جىمة نامعزعنع ظادا قعلشقا) ظالدعراص بئرعثالر ،ظئلعم  -سئتعمنع
قويذص تذرذثالر ،ظةضةر بعلسةثالر بذ سعلةر ظىحىن ياخشعدذر(((«
اهلل تاظاالنعث» :ظع مأمعنلةر! جىمة كىنع جىمة نامعزعغا ظةزان ظئيتعلسا ،اهلل
نع ياد ظئتعشكة (يةنع جىمة خذتبعسنع ظاثالشقا ؤة جىمة نامعزعنع ظادا قعلشقا)
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 134 ،ـ بةت.
((( سىرة جىمة  9ـ ظايةت.

149

سودا  -سېتىقنىڭ بايانى
ظالدعراص بئرعثالر ،ظئلعم  -سئتعمنع قويذص تذرذثالر« دئضةن سأزعنعث مةنعسع:
جىمة نامعزعغا ظةزان ظئيتعلغاندا نامازغا ظالدعراص يىضىرىص بئرعثالر دئضةننع
ظةمةس ،سودا ـ سئتعقنع ؤة دذنيانعث باشقا مةشغذالتعنع دةرهال تاشالص نامازغا
بئرعثالر ،دئضةنلعك بولعدذ.
بذ بذيرذقنعث ظعحعضة كئسةل ؤة مذساصعر ظادةمضة ظوخشاش جىمة نامعزعنع
ظوقذش صةرز ظةمةس كعشعلةر كعرمةيدذ.

يالغان خئرعدار بولذش ظارقعلعق خئرعدارالرنع ظالداش
سودعدا يالغان خئرعدار بولذش ظارقعلعق خئرعدارالرنع ظالداشمذ هارامغا يئقعن
مةكرذهتذر .سودعدا يالغان خئرعدار بولذشنعث شةكلع مذنداق بولعدذ :بعر ظادةم
سئتعلماقحع بولغان مةلذم بعر نةرسعنع قعممةت سئتعش ؤة خئرعدارالرنع ظذنع سئتعص
ظئلعشقا رعغبةتلةندىرىش ظىحىن ظذ نةرسعضة سئتعص ظئلعش مةقسعتع بعلةن ظةمةس
بةلكع يالغاندعن خئرعدار بولعدذ .ظذ ظادةم بذ ظعشنع ظذ نةرسعنعث ظعضعسع بعلةن
شذنداق كعلعشعؤعلعص قعلعدذ .شذثا ظذ ظادةم ؤة ظذ نةرسعنعث ظعضعسع بذ ضذناهتا
ظورتاق بولعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم بذ ظعشنع نةرسعنعث ظعضعسعنعث خةؤعرعسعز قعلغان
بولسا ،بذنعث ضذناهع صةقةت ظذ ظادةمضعال بولعدذ.
بذ هةقتة ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!)« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
مالنعث باهاسعنع ظأستىرىش ظىحىن يالغان خئرعدار يالالشتعن توسقان»((( دئضةن.
ظعبنع بةتتال (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ« :صىتىن ظالعمالر
يالالنغان خئرعدارنعث ظأزعنعث شذنداق قعلمعشع بعلةن ضذناهكار بولعدعغانلعقعدا
بعردةك قاراشقا كةلدع .لئكعن ،ظذالر يالغان خئرعدار ياللعنعص قعلعنغان سودا ـ
سئتعقنعث هأكمعنعث قانداق بولعدعغانلعقع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالدع .ظعبنع
مذنزعر بعر بألىك هةدعس ظالعملعرعدعن بذ سودا ـ سئتعقنعث توغرا بولمايدعغانلعقعنع
نةقعل قعلدع .بذ هةم زاهعرعي مةزهةصعدعكعلةرنعث ؤة بعر رعؤايةتتة ظعمام مالعكنعث
كأز قارعشعدذر .هةنبةلعي مةزهةصعدعكعلةرنعثمذ مةشهذر كأز قارعشع شذنداقتذر.
مالعكعي مةزهةصعدعكعلةردعن رعؤايةت قعلعنغان مةشهذر رعؤايةتتة سودا ـ سئتعقنعث
مذشذنداق يول بعلةن نةرسة سئتعص ظالغان ظادةمضة (خالعسا سودعنع بذزذش ،خالعسا
ظذنع كىحضة ظعضة قعلعش) ظعختعيارلعقع بئرعلعدذ( .مالعكعي مةزهةصعدعكعلةر :ظذ
ظادةم خالعسا سودعنع بذزعدذ ،خالعسا ظذنع كىحضة ظعضة قعلعدذ ،دةيدذ) .بذ هةم
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
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شافعظعي مةزهةصعدعكعلةرنعث بعر قارعشعدذر .ظةمما شافعظعي مةزهةصعدعكعلةرنعث
ظةث توغرا دةص قارالغان قارعشع بولسا ،ظذ سودا ـ سئتعقنعث ظذ سودعنع شذ شةكعلدة
قعلغان ظادةملةرنعث ضذناهكار بولذشع بعلةن بعرلعكتة توغرا بولعشعدذر .بذ هةم
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدذر( .يةنع هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر ؤة
شافعظعي مةزهةصعدعكعلةر ظةث توغرا دةص قارعغان رعؤايةتتة :يالغان خئرعدار ياللعنعص
قعلعنغان سودا توغرعدذر .لئكعن ،خئرعدار ياللعغان ظادةم ؤة يالالنغان خئرعدار
(((
ضذناهكار بولعدذ ،دةيدذ)».
بذ هةقتة شافعظعي مةزهةصعنعث ظالعملعرعدعن بولغان ظعمام نةؤةؤعي (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دئدع« :ظةضةر بعر ظادةم بعر نةرسعنع سئتعص
ظئلعشتا (يالغان خئرعدارغا) ظالدعنعص كئتعص سئتعص ظالغان بولسعمذ ظذنعث قعلغان
سودعسع توغرعدذر .ظذ نةرسعضة يالغان خئرعدار بولغان ظادةم بذ ظعشنع مةيلع ظذ
نةرسعنعث ظعضعسعنعث خةؤعرع بار تذرذص قعلغان بولسذن ،مةيلع ظذ نةرسعنعث
ظعضعسعنعث خةؤعرعسعز قعلغان بولسذن ،ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمضة (خالعسا
سودعنع بذزذش ،خالعسا ظذنع كىحضة ظعضة قعلعش) ظعختعيارلعقع بئرعلمةيدذ .ظةمما
(((
ظذ سودا كىحلىك قاراشقا ظاساسةن توغرعدذر».
بعر نةرسعنع يالغان خئرعدار يالالص سئتعشنعث مةكرذه بولذشع ظذ نةرسعنعث (ظذ
ظادةمنعث ظذنعثغا يالغان خئرعدار بولعشعنعث سةؤةبع بعلةن) ظةسلعدعكع باهاسعدعن
يذقعرع سئتعلغانلعقعغا قارعتعلعدذ .يةنع يالغان خئرعدارنعث ظذ نةرسعضة يالغاندعن
خئرعدار بولغانلعقع سةؤةبع بعلةن ظذ نةرسة ظةسلعدعكع باهاسعدعن يذقعرع باهادا
سئتعلغان بولسا ،بذ سودا ـ سئتعق مةكرذه بولعدذ .ظةضةر ظذ نةرسة يالغاندعن
خئرعدار بولذنغان ظةهؤالدعمذ ظةسلعدعكع باهاسعدا سئتعلغان بولسا ،بذ هالدا ظذ
سودا ظذنعثدا هئحبعر ضولالش كأرىلمعضةنلعكع ظىحىن مةكرذه بولغان سودعالردعن
ظةمةس.

باشقعالر خئرعدار بولذص بولغان نةرسعضة خئرعدار بولذش
باشقعالر خئرعدار بولذص بولغان نةرسعضة خئرعدار بولذشمذ مةكرذهتذر .شذنعثدةك
يةنة باشقا بعرع نةرسعسعنع ساتماقحع بولغان خئرعدارغا (ظذنعث سودعسعنع بذزذؤئتعص)
نةرسة سئتعشمذ مةكرذهتذر .حىنكع ،ظةبذهىرةيرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
((( «فةتهذلبارع» 4 ،ـ توم 355 ،ـ بةت
((( «رةؤ زةتذت تالعبعين» 3 ،ـ توم 82 ،ـ بةت.
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صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :مال ظئلعص
كةلضىحعلةرنعث ظالدعغا حعقماثالر .بةزعثالر بةزعثالرنعث سودعسعنعث ظىستعضة سودا
قعلمعسذن( .باهانع ظعضعز -صةس قعلعش ظىحىن) يالغان خئرعدار ياللعماثالر .يةرلعك
ظادةم سعرتتعن كةلضةن ظادةمنعث مئلعنع سئتعص بةرمعسذن .ساتماقحع بولغان هايؤاننع
(سىتلىك كأرسعتعش ظىحىن) ساغماي سىتعنع يئلعنعدا تذرغذزذص قويماثالر .كعمكع
شذنداق قعلعنغان (يةنع سىتع سئغعلماي يئلعنعدا تذرغذزذص قويذلغان) هايؤاننع
ظئلعص سالسا ،ظذ ظادةم ظذ هايؤاننع بعر قئتعم سئغعص (ظذ هايؤاننعث هةقعقعتعنع
بعلضةندعن كئيعن) خالسعا رازع بولذص ظذ هايؤاننع قئشعدا ظئلعص قالعدذ ،خالعسا
(((
هايؤاننع ظذنعث بعلةن بعللة بعر سا((( خورما بعلةن قايتذرذص بئرعدذ».
باشقعالر خئرعدار بولغان نةرسعضة خئرعدار بولذشنعث شةكلع مذنداق بولعدذ :بعر
نةرسة سئتعص ظالماقحع بولغان ظادةم بعلةن ظذ نةرسعنع ساتعدعغان كعشع ظذ نةرسعنعث
نةرقعدة كئلعشعص ،ظالغذحع ظالعدعغانلعقعغا ؤة ساتقذحعمذ ساتعدعغانلعقعغا رازع
بولذشذص بولغاندعن كئيعن ظىحعنحع بعر ظادةم كئلعص ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة ظأزعنعث
ظذ نةرسعنع ظاؤؤالقع ظادةم سئتعص ظالماقحع بولغان صذلدعن كأص صذلغا ياكع شذ صذلنعث
ظأزعضة سئتعص ظالعدعغانلعقعنع دةيدذ( .مانا بذ باشقعالر خئرعدار بولغان نةرسعضة
خئرعدار بولذشتذر .بذنداق قعلعش ياخشع ظةمةستذر).
باشقا بعرع نةرسعسعنع ساتماقحع بولغان خئرعدارغا نةرسة سئتعشنعث شةكلع
مذنداقتذر :بعر نةرسة سئتعص ظالماقحع بولغان ظادةم بعلةن ظذ نةرسعنع ساتعدعغان كعشع
ظذ نةرسعنعث نةرقعدة كئلعشعص ظالغذحع ظالعدعغانلعقعغا ؤة ساتقذحعمذ ساتعدعغانلعقعغا
رازع بولغاندعن كئيعن ظىحعنحع بعر ظادةم كئلعص نةرسعنع سئتعؤالغذحعغا« :مةن ساثا
بذنعثغا ظوخشاش نةرسعنع (سةن ظذنع سئتعص ظالماقحع بولغان صذلنعث) معقدارعدعن
ظاز صذلغا سئتعص بئرةي» دةيدذ( .بذنداق قعلعشمذ ياخشع ظةمةس) .حىنكع ،ظابدذلاله
ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :سعلةرنعث بةزعثالر بةزعثالرنعث سودعسعنعث ظىستعضة
(((
سودا قعلمعسذن»
ظعمام بذخارع يةنة ظةبذهىرةيرعدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :قئرعندعشع
قويغان باهانعث ظىستعضة باها قويذشتعن حةكلعضةنلعكعنع» رعؤايةت قعلعدذ.
يذقعرعدعكع هةدعسنع ظعمام مذسلعم بذ شةكعلدة رعؤايةت قعلغان« :بةزعثالر
((( بعر سا دئضةن بعر رعؤايةتتة  2 .157كعلو ضعرام .يةنة بعر رعؤايةتتة  2. 176كعلو ضعرامدذر .ت.
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان.
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
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بةزعثالرنعث سودعسعنعث ظىستعضة سودا قعلمعسذن ؤة قئرعندعشعنعث رذخسعتعنع
ظالماي تذرذص تويالشماقحع بولغان قعزعغا توي تةلعصعنع قويمعسذن ».بذ هةدعسلةردعكع
<قئرعندعشع> دئضةن سأزدعن مذسذلمان كأزدة تذتذلعدذ .ظعمام ظةؤزاظعي ؤة شافعظعي
مةزهةصعدعن ظةبذظذبةيدة ظعبنع هةربةؤعي شذنداق دئضةن.
هةدعسلةردعكع <قئرعندعشع> دئضةن سأزدعن مذسذلماننعث كأزدة تذتذلعدعغانلعقعنع
ماؤذ هةدعستعنمذ ظئنعق كأرىؤاالاليمعز .ظعمام مذسلعم ظةبذهىرةيرع (اهلل تاظاال
ظذنعثدعن رازع بولسذن!) دعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع
رعؤايةت قعلعدذ« :بعر مذسذلمان قويغان باهانعث ظىستعضة يةنة بعر مذسذلمان باها
قويسا بولمايدذ».
كأص ساندعكع ظالعمالر« :بذ يةردة مذسذلمانالر بعلةن (ظعسالم دألعتع بعلةن
كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة ياشايدعغان) كاصعرالرنعث ظارعسعدا صةرق يوق.
هةدعسلةردة كةلضةن <قئرعندعشع> دئضةن سأز كأصعنحع هالةتتة بولعدعغان ظعشنع
بعلدىرىص كئلعدذ .شذثا ظذ سأزنعث مةناسع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ» دةيدذ .بعر قعسعم
ظالعمالر« :بعر ظادةمنعث سودعسعنعث ظىستعضة سودا قعلعش هارام ،شذنعثدةك بعر
ظادةم قويغان باهانعث ظىستعضة (يةنع خئرعدار بولغان نةسعضة) باها قويذش (يةنع
خئرعدار بولذش) هارامدذر» دةيدذ.
بعر كعشع خئرعدار بولذص صىتىشىص بولغان نةرسعضة باشقا ظادةمنعث كئلعص
خئرعدار بولذشعنعث ظذ كعشعضة زةرةر ظئلعص كئلعدعغانلعقعدا ؤة ظذالرنعث ظارعسعدا
ظأحمةنلعك صةيدا قعلعدعغانلعقعدا شةك يوق .شذثا بذ ظعشنعث مذسذلمانالرنعث ظارعسعدا
يىز بئرعشع قاتتعق حةكلعنعدذ.
سئتعلماقحع بولغان نةرسعنعث باهاسع تئخع بعر يةرضة بئكعتعلعص بولمعغان
ؤاقعتتا ظذنع خئرعدارالرنعث ظعحعدعن قعممةت ظالعدعغان ظادةمضة سئتعش مةكرذه
ظةمةس .بعز بذنع تأؤةندعكع هةدعستعن كأرىؤاالاليمعز .ظةنةس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر يئصعنحا بعلةن (سذ ظعحعش
ظىحىن قوللعنعدعغان) بعر قاحعنع ساتماقحع بولذص« :بذ يئصعنحا بعلةن بذ قاحعنع
كعم ظالعدذ؟» دئدع .بعر ظادةم :مةن ظذ ظعككعسعنع بعر دةرهةمضة ظالدعم ،دئدع.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :كعم بذالرنع بعر دةرهةمدعن قعممةت ظالعدذ؟» دئدع.
شذنعث بعلةن بعر كعشع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظعككع دةرهةم بئرعص ظذ ظعككع
(((
نةرسعنع سئتعص ظالدع.
جابعر ظعبنع ظابدذلاله (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ :بعر
((( بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد ،نةساظعي ،تعرمعزي ،ظةبذداؤذد ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع.
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ظادةم قذلعنع ظأزع ظألىص كةتكةندعن كئيعن ظازات بولذص كئتعش شةرتع بعلةن ظازات
قعلعؤةتتع .كئيعن ظذ ظادةم مذهتاجلعق هالةتكة حىشىص قالدع .شذنعث بعلةن صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم ظذ قذلنع تذتذص تذرذص« :بذنع مةندعن كعم سئتعص ظالعدذ؟» دئدع.
(((
ظذنع نذظةيم ظعبنع ظابدذلاله مذنحعلعك ؤة مذنحعلعك صذل بئرعص سئتعص ظالغان.

مال ظئلعص كةلضىحعلةرنعث ظالدعغا حعقعش
ظةضةر بعر شةهةرضة مال ظئلعص كةلضىحعلةرنعث ظالدعغا حعقعص ظذالر ظئلعص
كةلضةن مالالرنع سئتعص ظئلعؤئلعش شةهةر ظةهلعضة زةرةر بئرعدعغان ظعش بولسا،
ياكع مال ظئلعص كةلضةنلةر مالنعث بازاردعكع نةرقعنع بعلمعضةنلعكع ظىحىن
مالنعث نةرقعنع قااليمعقانالشتذرذص (ظذالردعن مالنع ظةرزان سئتعؤئلعدعغان
ظعش) بولسا ،شةهةرضة مال ظئلعص كةلضىحعلةرنعث ظالدعغا حعقعص ظذالر ظئلعص
كةلضةن ماللعرعنع سئتعص ظئلعؤئلعش مةكرذهتذر.
مال ظئلعص كةلضىحعلةرنعث ظالدعغا حعقعش مذنداق ظعككع شةكعل بعلةن
بولعدذ:
 1ـ شةهةر ظةهلعضة قعممةت باهادا سئتعش ظىحىن خئرعدارالر شةهةرضة مال
ظئلعص كةلضىحعلةرنعث ظالدعغا حعقعص شةهةر ظةهلع ظئهتعياجلعق بولعدعغان
بعر يعللعق نةرسعنع بعراقال سئتعص ظئلعؤئلعش.
 2ـ شةهةرضة مال ظئلعص كةلضىحعلةر بازاردا مالنعث نةرقعنع بعلمعضةنلعكع
ظىحىن ظذالرنعث ماللعرعنع بازارغا قارعغاندا ظةرزان سئتعص ظئلعش ظىحىن
ظذالرنعث ظالدعغا حعقعش.
مالالرنع هةر بذ ظعككع شةكعلدة ظئلعش ياخشع ظةمةس.
بذ هةقتة ظعبنع ظابباس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :مال ظئلعص
كةلضىحعلةرنعث ظالدعغا حعقماثالر ،يةرلعك ظادةم سعرتتعن كةلضةن ظادةمنعث
مئلعنع سئتعص بةرمعسذن» .تاؤذس مذنداق دةيدذ :مةن ظعبنع ظابباسقا
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :يةرلعك ظادةم سعرتتعن كةلضةن ظادةمنعث
مئلعنع سئتعص بةرمعسذن» دئضةن سأزع نئمة مةنانع بئرعدذ؟ دئدعم .ظعبنع
ظابباس :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظذ سأزعنعث مةناسع :يةرلعك ظادةم
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
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سعرتتعن كةلضةن ظادةمضة بعدعكحعلعك قعلعص بةرمعسذن ،دئضةنلعك بولعدذ،
(((
دئدع.
ظعبنع ظابباس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث مةزكذر هةدعسكة
بةرضةن ظعزاهاتعضة قارعغاندا يةرلعك ظادةمنعث سعرتتعن كةلضةن ظادةمنعث
مئلعنع ظذنعثدعن صذل ظئلعص سئتعص بئرعشع ياخشع ظةمةس .مةزكذر هةدعس
صةقةت يةرلعك ظادةمنعث سعرتتعن كةلضةن ظادةمنعث مئلعنع ظعش هةققع ظئلعص
سئتعص بئرعشعنعث ياخشع ظةمةسلعكعضعال قارعتعلعدذ .مةزكذر هةدعسنعث
شذنداق مةنا بئرعدعغانلعقعنعمذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :دعن
دئضةنلعك سةمعمعي ؤة ساداقةتمةنلعكتذر» دئضةن سأزع كىحلةندىرعدذ.
حىنكع ،باشقعالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع هةق ظئلعص سئتعص بةرضةن ظادةمنعث
مةقسعتع نةرسة ـ كئرةكنعث ظعضعسعضة سةمعمعي ؤة ساداقةتمةن بولذش ظةمةس
ظذنعث مةقسعتع صةقةت ظذنعثدعن صذل ظئلعشتذر .مةزكذر هةدعسلةردعن ظةضةر
يةرلعك ظادةم سعرتتعن كةلضةن ظادةمنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع هةق ظالماستعن
سئتعص بةرسة ،بذنعث توغرا بولعدعغانلعقعنع كأرىؤاالاليمعز .حىنكع ،يةرلعك
ظادةمنعث شذنداق قعلعشع نةرسعنعث ظعضعسعضة سةمعمعي ؤة ساداقةتمةن
بولغانلعقعدذر.
بازارنعث نةرقعنع بعلمعضةن ظادةمنعث هأكمعمذ سعرتتعن كةلضةن ظادةمنعث
هأكمعضة ظوخشاش( .يةنع بازارنعث نةرقعنع بعلمعضةن ظادةمنعث نةرسة
ـ كئرةكلعرعنع بعر كعشعنعث هةق ظئلعص سئتعص بئرعشع توغرا ظةمةس).
نةرسة ـ كئرةكنعث ظعضعسعضة نةرسعلعرعنع ساتماسلعققا ظعشارةت قعلعص
شةهةر ظةهلعضة زةرةر بئرعشمذ ياخشع ظةمةس .بذ ،شافعظعي ؤة هةنبةلعي
مةزهةصعدعكعلةرنعث مةزكذر هةدعسلةردعن حعقارغان كأز قاراشلعرعدذر.
مالعكعي مةزهةصعدعكعلةر« :نةرسة ـ كئرةكلعرعنع يةرلعكلةرنعث سئتعص
بئرعشع توغرا بولمايدعغان كعشعلةرنعث ياقا ـ يذرتتعن كةلضةن يئزعلعق بولذشع
الزعم» دةيدذ .ظعمام مالعك (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :نةرسة ـ
كئرةكلةرنعث بازاردعكع نةرقعنع بعلمةيدعغان ياقا ـ يذرتتعن كةلضةن يئزعلعق
ظادةمنعث هأكمع (هةدعستة بايان قعلعنغان) سعرتتعن كةلضةن ظادةمنعث
هأكمع بعلةن ظوخشاش .ظةمما بازاردا نةرسة ـ كئرةكلةرنعث نةرقعنع بعلعدعغان
يئزعلعقلةر بولسا ،مةزكذر هةدعسنعث مةنعسعنعث ظعحعضة كعرمةيدذ» دئدع.
ظعبنع مذنزعر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دئدع:
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
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«ظالعمالر مةزكذر هةدعستة كةلضةن حةكلعمعنعث مةنعسع هةققعدة ظعختعالص
قعلعشعص قالدع .كأص ساندعكع ظالعمالر سعرتتعن كةلضةن ظادةم بعلةن يةرلعك
ظادةمنعث هةر بعرع شذنداق قعلعشنعث حةكلةنلعكعنع بعلعدعغان ،شةهةرضة
ظئلعص كةلضةن نةرسة شةهةرلعكلةرنعث ظئهتعياجع بار نةرسة بولغان ؤة سئتعص
بئرعدعغان ظادةم شةهةرلعك ،نةرسعنعث ظعضعسع ياقا يذرتتعن كةلضةن يئزعلعق
كعشع بولغان بولسا ،شةهةرلعكنعث سعرتتعن كةلضةن ظادةمنعث نةرسعسعنع
سئتعص بئرعشع هارامدذر .ظةضةر ياقا يذرتتعن كةلضةن ظادةم نةرسعسعنع سئتعص
بئرعشنع يةرلعك (يةنع شةهةرلعك) كعشعدعن ظأزع تةلةص قعلغان بولسا ،بذ
هالدا يةرلعك كعشعنعث ظذ ظادةمنعث نةرسعسعنع سئتعص بئرعشع هارام ظةمةس،
دةيدذ».
بعر قعسعم شافعظعيالر (يةرلعك كعشعنعث سعرتتعن كةلضةن ظادةمنعث نةرسة
ـ كئرةكلعرعنع سئتعص بئرعشعنعث توغرا بولماسلعقع ظىحىن) ظذ نةرسعنعث
هةممة ظادةم ظئهتعياجع حىشعدعغان نةرسة بولذشعنع ؤة ظذ نةرسعنعث
(سعرتتعن كةلضةن ظادةمنعث قولع بعلةن) بازاردا سئتعلعشع بعلةن شذ يةردة
بعر مةمذرحعلعق كأرىلعشعنع شةرت قعلعدذ(((.
ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :سعلةرنعث بةزعثالر
بةزعثالرنعث سودعسعنعث ظىستعضة سودا قعلمعسذن .مال بازارغا كعرمعضعحة
(((
يولالرغا حعقعص مالنعث ظالدعنع توسماثالر»
ظةبذهىرةيرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ« :صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم يولدا كئلعؤاتقان مالنعث ظالدعنع توسذشتعن ؤة يةرلعك ظادةمنعث
(((
سعرتتعن كةلضةن كعشعنعث مئلعنع سئتعص بئرعشتعن توسقان».
يةرلعك ظادةمنعث سعرتتعن كةلضةن كعشعضة« :نةرسة ـ كئرةكلعرعثنع
سةن ساتمعغعن مةن سئتعص بعرةي ،مةن بذنعث نةححة صذلغا يارايدعغانلعقعنع
بعلعمةن» دةص سئتعص بةرضةنلعكعضة هةق ظئلعص سعرتتعن كةلضةن كعشعنعث
نةرسة ـ كئرةكلعرعنع سئتعص بئرعشع مةكرذهتذر .سعرتتعن كةلضةن كعشعنعث
نةرسة ـ كئرةكلعرع يةرلعك ظادةمنعث قولعغا ظأتسة ،ظذ نةرسعنعث بازاردعكع
باهاسع ظأسىص كئتعدذ .شذنعث بعلةن كعشعلةر ظذ نةرسعنع قعممةت ظئلعشقا
((( ظةضةر ظذ نةرسة هةممة ظادةمنعث ظئهتعياجع حىشىدعغان نةرسة بولمعسا ؤة بازاردا سئتعلعشع بعلةن شذ يةردة مذلحعلعق ظئلعص
كئلةلمعسة ،ظذ بعر قعسعم شافعظعيالرنعث كأز قارعشعغا ظاساسةن ظذنع يةرلعك ظادةمنعث سئتعص بئرعشع خاتا ظةمةس .ت.
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان.
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان.
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توغرا كئلعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنع سعرتتعن كةلضةن كعشعنعث ظأزع ساتسا،
ظذ نةرسة كعشعلةرضة ظةرزان حىشعدذ .بذ مةنانع تأؤةندعكع بذ هةدعسمذ
كىحلةندىرعدذ.
جابعر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :يةرلعك ظادةم سعرتتعن كةلضةن
كعشعنعث مئلعنع سئتعص بةرمعسذن .كعشعلةرنع (ظأز هالعغا) قويذص بئرعثالر.
(((
اهلل تاظاال بةزع كعشعلةرنع بةزع كعشعلةر ظارقعلعق رعزعقالندذرعدذ».
يةرلعك ظادةمنعث سعرتتعن كةلضةن كعشعنعث مئلعنع سئتعص بئرعشعنعث
توغرا بولماسلعقع هةققعدة ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!)« :بذ حةكلعمة شةرتسعز ظةمةس .ظةضةر سعرتتعن كةلضةن كعشعنعث
نةرسعسعنع يةرلعك ظادةم سئتعص بةرضةندة ،شةهةر ظةهلعضة زةرةر كئلعدعغان
ياكع يةرلعك ظادةم سعرتتعن كةلضةن كعشعنعث نةرسعسعنع ظةزران ظئلعؤالعدعغان
ظعش بولسا ،يةرلعك ظادةمنعث سعرتتعن كةلضةن كعشعنعث نةرسعسعنع سئتعص
بئرعشع مةكرذهتذر .ظةضةر بذ ظعككع ظعشنعث بعرع تئصعلمعسا ،يةرلعك
ظادةمنعث سعرتتعن كةلضةن كعشعنعث نةرسعسعنع سئتعص بئرعشع مةكرذه
ظةمةس» دةيدذ .يةنة بعر قعسعم ظالعمالر« :مةيلع ظذ ظعككع ظعشنعث بعرع
تئصعلسذن ،مةيلع تئصعلمعسذن ،يةرلعك ظادةمنعث سعرتتعن كةلضةن كعشعنعث
نةرسعسعنع سئتعص بئرعشع توغرا ظةمةس» دةيدذ.
بذ هةقتعكع ظةث توغرا قاراش بولسا ،يةرلعك ظادةمنعث سعرتتعن كةلضةن
كعشعنعث نةرسعسعنع سئتعص بئرعشعنعث توغرا ظةمةسلعكع شةرتسعز بعر هأكىم
ظةمةس .ظذ شةهةر ظةهلعضة زةرةر بئرعشكة ،ياكع يةرلعك ظادةمنعث ظذ نةرسعنع
ظذنعث ظعضعسدعن ظةرزان باهادا ظئلعؤئلعشقا ظوخشاش سةؤةبلةرضة باغلعق بعر
هأكىمدذر .شذثا ظةضةر سعرتتعن كةلضةن كعشعنعث نةرسعسعنع يةرلعك ظادةم
سئتعص بةرضةندة ،شةهةر ظةهلعضة زةرةر كئلعدعغان ياكع يةرلعك ظادةم سعرتتعن
كةلضةن كعشعنعث نةرسعسعنع ظةزران ظئلعؤالعدعغان ظعش كأرىلسة ،يةرلعك
ظادةمنعث سعرتتعن كةلضةن كعشعنعث نةرسعسعنع سئتعص بئرعشع مةكرذهتذر.
ظةضةر بذ ظعككع ظعشنعث بعرع كأرىلمعسة ،يةرلعك ظادةمنعث سعرتتعن كةلضةن
(((
كعشعنعث نةرسعسعنع سئتعص بئرعشع مةكرذه ظةمةس.
((( بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلغان.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 11 ،ـ توم 173 ،ـ بةت.
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ظعسالم شةرعظةتعنعث ظعنسان صةرؤةرلعكعنعث بايانع
ظعسالم شةرعظةتعنعث ظعنسان صةرؤةرلعك ؤة شةصقةتلعك دعن ظعكةنلعكعنعث بعر
دةلعلع شذكع ،هةر ظعككعسع كعحعك ياكع بعرع كعحعك بعرع حوث ظذرذغ ـ تذغقان
ظعككع قذلغا ظعضة ظادةمنعث ظذ ظعككع قذلنعث بعرعنع سئتعص يةنة بعرعنع قئشعدا
ظئلعص قئلعشعنعث ياكع بعرعنع باشقا كعشعضة يةنة بعرعنع باشقا كعشعضة سئتعشعنعث
هارامغا يئقعن مةكرذه ،دةص قارعشعدذر .حىنكع ،ظذنداق قعلعش ظذرذغ ـ تذغقان ظعككع
ظادةمنعث ظارعسعنع ظايرعؤئتعشقا ظئلعص بارعدذ .بذنداق قعلعش توغرا ظةمةس .بذ هةقتة
ظةنسارع بولغان ظةبذظةييذب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ :مةن
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :كعمكع بعر حأرة بعلةن ظذنعث بالعسعنعث ظارعسعنع
(ظذالرنع باشقا ـ باشقا ظادةملةرضة سئتعص) ظايرعؤئتعدعكةن ،اهلل تاظاال قعيامةت كىنع
(((
ظذ ظادةمنعث بعلةن ظذنعث ياخشع كأرضةن ظادةملعرعنعث ظارعسعنع ظايرعؤئتعدذ»
دئضةنلعكعنع ظاثلعغان ظعدعم.
هاكعم بذ هةقتة ظعمران ظعبنع هىسةيندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :حأرة بعلةن ظذنعث بالعسعنع (ظذالرنع باشقا ـ باشقا
ظادةملةرضة سئتعص) ظايرعؤةتكةن ظادةمضة لةنةت ظئيتعلعدذ».
بذ هةدعس بعر نةححة خعل شةكعل بعلةن رعؤايةت قعلعنغاندذر .ظذالرنعث هةر بعرعنع
بذ يةردة بايان قعلعش بذ ماؤزذنع ظذزارتعؤعتعدذ .ظذالرنعث هةممعسع ظذرذغ ـ تذغقان
ؤة ظانا ـ باال قذلالرنع بعر ـ بعرعدعن ظايرعؤئتعشنع حةكلةيدذ .مةزكذر مةزمذندعكع
هةدعسلةرنعث بعرع تأؤةندعكع هةدعستذر.
تعرمعزعي ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر مةيمذنة ظعبنع ظةبذشةبعبتعن ظةلع ظعبنع
ظةبذتالعب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت
قعلعدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماثا بعر تذغقان ظعككع قذل سوؤغا قعلدع .مةن
ظذالرنعث بعرعنع ساتتعم .كئيعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةندعن« :هةي ظةلع!
قذللعرعث نئمة ظعش قعلعؤاتعدذ؟» دةص سورعدع .مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا:
ظذالرنعث بعرعنع ساتقانلعقعمنع ،دئدعم .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماثا« :ظذنع
قايتذرؤالغعن ،ظذنع قايتذرؤالغعن»((( دئدع.
يةنة بعر رعؤايةتتة هةزرعتع ظةلع مذنداق دةيدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مئنع بعر
تذغقان ظعككع قذلنع سئتعص كئلعشكة بذيرعدع .مةن ظذالرنع باشقا ـ باشقا ظادةمضة
((( بذ هةدعسنع تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع ؤة بذ ،ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن غةرعب هةدعستذر ،دئدع.
((( ظعمام تعرمعزعي :بذ ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن غةرعب هةدعستذر ،دئدع.
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سئتعص ظذالرنعث ظارعسعنع ظايرعؤةتتعم ؤة كئلعص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا بذ ظعشنع
خةؤةر قعلدعم .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماثا« :ظذ ظعككعسعنع تئصعص قايتذرؤالغعن،
ظعككعسعنع بعر ـ بعرعدعن ظايرعؤةتمةي بعللة ساتقعن»((( دئدع.
ظعبنع ظةلقةتتان (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دئدع« :مةزكذر
هةدعس بذ هةقتة ظاساسلعنعشقا ظةث هةقلعق هةدعستذر .حىنكع ،كعحعك باال ظأزع
بعلةن بعرةر كعحعك باال ياكع حوثراق بعر باال بار يةرضة ظاسان كأنىص كئتعدذ .حوث
باال ظذنعثغا ياردةمحع بولعدذ .شذثا بعر تذغقان ظعككع كعحعك قذل بالعنع ياكع بعرع
كعحعك يةنة بعرع حوث ظعككع قذل بالعنع بعر ـ بعرعدعن ظايرعؤئتعش كعحعك بالعالرنع
مةزكذر ظعشالردعن مةهرذم قويذش ؤة ظذالرغا مئهرع ـ شةصقةت قعلماسلعق هئسابلعنعدذ.
كعحعكلةرضة مئهرع ـ شةصقةت قعلمعغانالرغا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تةهدعد قعلعص
مذنداق دئدع» :كعحعكلعرعمعزضة رةهعم قعلمعغان ؤة حوثلعرعمعزنعث هأرمعتعنع
بعلمعضةن كعشعلةر بعزدعن ظةمةس(((« بذ هةدعس ظأز ظعحعضة ظالغان مةنا مةشهذر بعر
مةنعدذر .شذثا بذنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن رعؤايةت قعلعنغانلعقعدا هئحبعر
(((
شةك يوقتذر.
ظذرذغ ـ تذغقان ظعككع كعحعك قذل بالعالرنعث ظارعسعنع (ظذالرنع باشقا ـ باشقا
ظادةملةرضة سئتعص) ظايرعؤئتعش مةكرذهتذر .ظةمما ظذالرنع سئتعص ظالغان ظادةم
مذسذلمان بولغان ياكع خوجعسعغا مذظةييةن صذل – مال تألةش شةرتع بعلةن ظأزعنعث
ظازاد بولذص كئتعشعنع كئلعشكةن قذل بولغان ،ياكع تعجارةت قعلعشقا رذخسةت بئرعلضةن
قذل بولغان بولسا ،ظذالر ظىستعدة قعلعنغان سودا توغرعدذر .ظةضةر ظذالرنع سئتعص
ظالغانالر كاصعر كعشعلةر بولغان بولسا ،ظذ سودا توغرا ظةمةس .حىنكع ،كاصعرالر بعرةر
ساماؤعي دعنالرغا ظعشةنمةيدذ .بذ يةردة يةنة بعر قاراش بولذص ظذ قاراشقا ظاساسةن،
ظةضةر كاصعرالرنعث دعنعدا بعر تذغقان ظعككع كعحعك قذل بالعالرنع بعر ـ بعرعدعن
ظايرعص سئتعش توغرا بولسا ،ظذالرغا ظئتعراز بعلدىرىلمةيدذ .لئكعن ،كاصعرالر ظذالرنع
مذسذلماندعن سئتعص ظالغان ياكع مذسذلمانغا سئتعص بةرضةن بولسا ،ظذالرنعث ظارعسعنع
ظايرعص ظئلعش ياكع سئتعش (كاصعر ظىحىن توغرا بولسعمذ ،لئكعن) مذسذلمان ظىحىن
توغرا ظةمةس .ظةضةر كاصعرالرنعث دعنعدا بعر تذغقان ظعككع كعحعك قذل بالعالرنع بعر ـ
بعرعدعن ظايرعص سئتعش توغرا بولمعسا ،كاصعرالرنعثمذ ظذالرنع بعر ـ بعرعدعن ظايرعص
ظئلعشع ياكع سئتعشع توغرا ظةمةس.
ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) بعر رعؤايةتتة« :ظةضةر
((( هاكعم بذ هةدعس ظعمام بذخارع بعلةن ظعمام مذسلعمنعث شةرتعضة حىشعدذ ،دئدع.
((( بذ هةدعسنع ظعبنع ظةبذشةيبة رعؤايةت قعلغان .شذنعثدةك يةنة بذ هةدعسنع ظعمام بذخارعمذ رعؤايةت قعلغان.
((( «فةتهذل قةدعر» 6 ،ـ توم 110 ،ـ بةت.
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ظعككع قذلنعث ظارعسعدعكع يئقعنحعلعق ظاتا ـ بالعلعق ياكع ظانا ـ بالعلعق بولسا،
ظذالرنعث ظارعسعنع ظايرعؤئتعش توغرا ظةمةس .ظةضةر ظعككع قذلنعث ظارعسعدعكع
يئقعنحعلعق بعر تذغقان ياكع بعر يئرعم تذغقانغا ظوخشاش يئقعنحعلعق بولسا ،ظذالرنعث
ظارعسعنع ظايرعؤةتسعمذ بولعدذ» دةيدذ .ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) يةنة بعر رعؤايةتتة« :ظةضةر ظعككع قذلنعث ظارعسعدعكع يئقعنحعلعق مةيلع
ظاتا ـ بالعلعق ياكع ظانا ـ بالعلعق بولسذن ،مةيلع بعر تذغقان ياكع بعر يئرعم تذغقانغا
ظوخشاش يئقعنحعلعق بولسذن ،ظذالرنعث ظارعسعنع ظايرعؤئتعش توغرا ظةمةس» دةيدذ .بذ
هةم ظعمام ظةهمةدنعث كأز قارعشعدذر .حىنكع ،يذقعرعدا بايان قعلعنغان هةزرعتع ظةلعنعث
هةدعسعدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا« :ظذ ظعككعسعنع تئصعص قايتذرؤالغعن»
دئضةن .سئتعلغان نةرسعنع قايتذرؤئلعشقا بذيرذش صةقةت توغرا بولمعغان سودا ـ سئتعققا
قارعتا بولعدذ.
ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)
نعث كأز قارعشعدا ،ظارعسعدا ظذرذغ ـ تذغقانحلعق بار ظعككع كعحعك قذلنع بعر ـ
بعرعدعن ظايرعؤئتعص سعتعش مةكرذهتذر .ظةمما قعلعنغان سودعنعث ظأزع توغرا بولعدذ.
بذ ظعككع ظعمامنعث دةلعل ـ صاكعتع سودا ،سودا ـ سئتعق قعلسا بولعدعغان ظادةم
تةرعصعدعن سئتعلسا بولعدعغان نةرسة ظىستعدة ؤذجذدقا حعقتع .سودعدعكع مةكرذهلذق
سودعنعث ظةسلعدعكع ماهعيعتعدة ظةمةس ظذنعثدعكع قذشذمحة بعر ظعشتعدذر .بذ،
سودا ـ سئتعقنعث توغرا بولمايدعغانلعقعنع كةلتىرىص حعقارمايدذ .شذثا بذ سودا خذددع
قئرعندعشع قويغان باهانعث ظىستعضة باها قويذص بعر نةرسة سئتعص ظالغان سودعغا
ظوخشاش( .قئرعندعشع قويغان باهانعث ظىستعضة باها قويذص بعر نةرسة سئتعص ظئلعش
مةكرذه ظعدع ،شذنعثدةك ظذرذغ ـ تذغقان ظعككع قذلنعث ظارعسعنع ظذالرنع باشقا
ـ باشقا ظادةملةرضة سئتعص ظايرعؤئتعش مةكرذه بولعدذ) .ظذنداق ظعكةن صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث هةزرعتع ظةلعضة« :ظذ ظعككعسعنع تئصعص قايتذرؤالغعن» دئضةن
سأزعنعث مةنعسع :هةتتا ظذ ظعككع قذلنع سئتعص ظالغان ظادةملةر ظذالرنع قايتذرذص
بئرعشنعث ساؤابعغا ظئرعشعشع ياكع بعرعنع سئتعص ظالغان ظادةم يةنة بعرعنعمذ سئتعص
ظئلعشع ظىحىن ظذالرنع سودعنع بذزذص قايتذرؤالغعن ،دئضةنلعك بولعدذ.
بذ يةردة شذنع بعلعشكة توغرا كئلعدذكع ،ظذرذغ ـ تذغقان كعحعك ظعككع قذلنعث
ظارعسعنع ظايرعؤئتعشنعث توغرا بولماسلعقع تاكع ظذالر ظةضةر ظوغذل بولسا ظعهتعالم
بولغانغا قةدةر ،ظةضةر قعز بولسا هةيز كأرضةنضة قةدةر داؤام قعلعدذ .يةنع ظةضةر ظذالر
ظوغذل بولذص ظعهتعالم بولذش يئشعغا يةتكةن ؤة ظعهتعالم بولغان بولسا ،ظذالرنع باشقا ـ
باشقا ظادةملةرضة سئتعص ظايرعؤئتعشقعمذ بولعدذ .ظةضةر ظذالر قعز بولذص هةيز كأرىش
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يئشعغا يةتكةن ؤة هةيز كأرضةن بولسا ،ظذالرنعث ظارعسعنع ظايرعؤئتعشقا بولعدذ.

(((

ظعمام سةرةخسعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) كعتابعدا ظذرذغ ـ
تذغقانالرنع سئتعش هةققعدة ظايرعم بعر بابتا توختعلعص ظذ بابتا مذنداق دئضةن:
«بعر ظادةمنعث حأرة بعلةن ظذنعث كعحعك بالعسعنعث ظارعسعنع مةيلع ظذالرنع باشقا
ـ باشقا ظادةملةرضة سئتعص بولسذن ،مةيلع ظذالرنع باشقا ـ باشقا ظادةملةرضة سوؤغا
قعلعص بولسذن ،مةيلع ظذالرنع باشقا ـ باشقا ظادةملةرضة سةدعقة قعلعص بولسذن ،مةيلع
ظذالرنع باشقا ـ باشقا ظادةملةرضة ؤةسعيةت قعلعص بئرعش بعلةن بولسذن ،ظايرعؤئتعشع
توغرا ظةمةس .حىنكع ،بذ هةقتة مذنداق بعر هةدعس بار .زةيد ظعبنع هارعس (اهلل تاظاال
ظذنعثدعن رازع بولسذن!) بعر نةححة ظةسعرلةرنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظالدعغا
ظئلعص كةلدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرنعث هال ـ ظةهؤالعنع بعلعص بئقعش ظىحىن
ظذالرنعث قئشعغا حعققاندا ظذالرنعث ظعحعدة بعر ظايالنعث ناهايعتع غةمكعن هالعتعنع
كأرىص ظذنعث سةؤةبعنع زةيد ظعبنع هارعستعن سورعدع .زةيد ظعبنع هارعس (اهلل تاظاال
ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا« :بعز يولدا خعراجةت قعلعش
ظىحىن بعر ظاز صذلغا مذهتاج بولذص قئلعص ظذنعث بالعسعنع ساتقان ظعدذق» دةص
جاؤاب بةردع .شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا« :ظذنع تئصعص كةلضعن،
ظذنع تئصعص كةلضعن ظانا بالعسعدعن ظايرعؤئتعلمةيدذ» ؤة «كعمكع بعر حأرة بعلةن
ظذنعث بالعسعنعث ظارعسعنع ظايرعؤئتعدعكةن ،اهلل تاظاال ظذ ظادةمنعث بعلةن جةننةتنعث
ظارعسعنع ظايرعؤئتعدذ» دئضةن .يةنة بعر رعؤايةتتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :كعمكع
بعر حأرة بعلةن ظذنعث بالعسعنعث ظارعسعنع ظايرعؤئتعدعكةن ،اهلل تاظاال قعيامةت كىنع
ظذ ظادةم بعلةن ظذنعث ياخشع كأرضةن ظادةملعرعنعث ظارعسعنع ظايرعؤئتعدذ» دئضةن.
شذنعثدةك يةنة بعر تذغقان ياكع بعر يئرعم تذغقانغا ظوخشاش ظذرذغ ـ تذغقانالرنعث
ظارعسعنع ظايرعؤئتعشمذ توغرا ظةمةس .بذ هةقتعكع خذالسة شذكع ،بعر ظادةمنعث
ظعضعدارحعلعقعدا (بعر تذغقان ياكع بعر يئرعم تذغقانغا ظوخشاش) ظارعسعدا نعكاه
حىشمةيدعغان ظعككع كعحعك قذل باال بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذالرنعث ظارعسعنع مةيلع
ظذالرنع سئتعش ظارقعلعق بولسذن ،مةيلع باشقا ظعش ظارقعلعق بولسذن ظايرعؤئتعشع
توغرا ظةمةس .بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام شافعظعي
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) :دادا ياكع ظانا بعلةن ظذنعث كعحعك بالعسعنعث
ظارعسعنع ظايرعؤئتعش توغرا ظةمةس .ظذالرنعث باشقعسعنعث ظارعسعنع ظايرعؤئتعشقا
(((
بولعدذ ،دةيدذ».
بذ هةقتة شافعظعي مةزهةصعدعن بولغان ظعمام نةؤةؤعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
((( «فةتهذل قةدعر» 6 ،ـ توم 112 ،ـ بةت.
((( «ظةلمةبسذت» 13 ،ـ توم 139 ،ـ بةت.
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قعلسذن!) مذنداق دةيدذ« :مةيلع سئتعش ظارقعلعق بولسذن ،مةيلع تةقسعم قعلعص
بئرعش ظارقعلعق بولسذن ،مةيلع سوؤغا قعلعص بئرعش ظارقعلعق بولسذن ،مةيلع باشقا
ظعش ظارقعلعق بولسذن حأرة بعلةن ظذنعث كعحعك بالعسعنع ظايرعؤئتعش هارامدذر .ظازات
قعلعؤئتعش ظارقعلعق ياكع بعر ظادةمضة ؤةسعيةت قعلعص بئرعؤئتعش ظارقعلعق ظذالرنعث
ظارعسعنع ظايرعؤئتعش هارام ظةمةس .ظذالرنعث بعرع ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعقع ظىحىن
ظةيعصلعك حعقعص قالغعنعنع ساتقان كعشعضة قايتذرذص بئرعش ظارقعلعق ظذالرنعث
(((
ظارعسعنع ظايرعؤئتعش بعر رعؤايةتتة توغرعدذر .يةنة بعر رعؤايةتتة هارامدذر».

مةسحعتتة سودا ـ سئتعق قعلعشنعث بايانع
مةسحعتلةردة سودا ـ سئتعق قعلعشمذ مةكرذهتذر .حىنكع ،اهلل تاظاال مذنداق
دئضةن» :اهلل نعث ظذلذغلعنعشع ؤة ظعسمعنعث ياد ظئتعلعشع بذيرذلغان مةسجعدلةردة
(مأمعنلةر) ظةتعضةن – ظاخشامدا تةسبعه ظئيتعص تذرعدذ .ظذالر شذنداق ظةرلةركع،
سودا  -سئتعق ظذالرنع اهلل نع زعكعر قعلعشتعن ،ناماز ظأتةشتعن ،زاكات بئرعشتعن
غةصلةتتة قالدذرمايدذ ،ظذالر دعلالر ؤة كأزلةر قااليمعقانلعشعص كئتعدعغان كىن (يةنع
قعيامةت كىنع) دعن قورقعدذ(((«
ظةبذهىرةيرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :كعمكع بعراؤنعث يىتكةن نةرسعسعنع مةسحعتتة
ظئالن قعلغانلعقعنع ظاثلعسا ،اهلل يىتكةن نةرسةثنع قايتذرذص بةرمعضةي دئسذن .حىنكع،
(((
مةسحعت يىتكةن نةرسعلةرنع ظئالن قعلعش ظىحىن قذرذلمعغان».
بذرةيدة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذكع ،بعر كعشع مةسحعتتة ظئالن
قعلعص :قعزعل تأضة تئصعؤالغانالر بارمذ؟ دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :تاصالمعغعن،
مةسحعتلةر هةقعقةتةن قذرذلذشقا تئضعشلعك نةرسعلةر ظىحىن قذرذلغان (((».دئضةن.
حىنكع ،مةسحعتلةر اهلل تاظاالنع زعكعر قعلعش ،ناماز ظوقذش ،ظعلعم ظأضعنعش ؤة
ياخشع ظعشالرنع مذزاكعرة قعلعش ظىحىن قذرذلغان.
ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
مذنداق دئضةن« :بعرةر كعشعنعث مةسحعتتة سودا ـ سئتعق قعلعؤاتقانلعقعنع كأرسةثالر،
((( «رةؤ زةتذت تالعبعين» 3 ،ـ توم 82 ،ـ بةت.
((( سىرة نذر  36ــــ  37ـ ظايةتلةر.
((( بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع.
((( بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلغان.
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اهلل تعجارعتعثضة صايدا بةرمعضةي ،دةثالر .بعرةر كعشعنعث يىتكةن نةرسعنع مةسحعتكة
كئلعص ظئالن قعلعص ظعزدةص يىرضةنلعكعنع كأرسةثالر ،اهلل ظذ نةرسعنع قايتذرذص
(((
بةرمعضةي ،دةثالر».
يىتىص كةتكةن نةرسعنع مةسحعتتة ظعالن قعلعش ظذنعثدا سودا ـ سئتعق قعلغانغا
قارعغاندا يةثضعلدذر .مةسحعت يىتىص كةتكةن نةرسعلةرنع ظعالن قعلعش ظىحىن
قذرذلمعغان يةردة ظذ ظةلؤةتتة سودا ـ سئتعق قعلعش ظىحىن قذرذلمعغاندذر.
ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مةسحعتتة نةرسة ـ
كئرةك سئتعؤاتقان بعر ظادةمنع كأرىص ظذنعثغا« :بذ يةر ظاخعرةتنعث (تعجارعتعنع
قعلعدعغان) بازعرعدذر .ظةضةر سةن دذنيانعث تعجارعتعنع قعلماقحع بولساث ،دذنيانعث
تعجارعتعنع قعلعدعغان بازارغا بارغعن» دئضةن.
ضةرحة مةسحعتتة بعر نةرسة سئتعش مةكرذه بولسعمذ ،لئكعن ظذنعثدا قعلعنغان
سودا توغرا سودا هئسابلعنعدذ .حىنكع ،مةسحعتتة قعلعنغان سودا ظاساسلعرع ؤة
شةرتلعرع بعلةن تامامالندع .ظذ سودعدا ظذنع بذزعدعغان بعرةر نةرسة كأرىلمعدع.
سودعنعث مةسحعتتة قعلعنغانلعق سةؤةبع بعلةن ظذنعث مةكرذه بولذشع سودعنعث
توغرا بولماسلعقعنع كةلتىرىص حعقارمايدذ .مةسحعتتة قعلعنغان سودعنعث هأكمع
خذددع ياخشعسعنع ظىستعضة ناحعرعنع ظاستعدا قويذص ساتقان نةرسعنعث هأكمعضة
ظوخشاش .يةنع بذنداق قعلعشمذ ياخشع ظةمةس ظعدع ،شذنعثدةك مةسحعتتة سودا
قعلعشمذ ياخشع ظةمةس.
مةسحعتتة سودا ـ سئتعق قعلعشنعث مةكرذه بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعدعغان يةنة
بعر دةلعل بولسا ،ماؤذ هةدعستذر .تةبرانعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذظاز
ظعبنع جةبةل (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) دعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :كعحعك بالعلعرعثالرنع ،دةؤاضةرلعرعثالرنع،
جازا ظعجرا قعلعشالرنع ؤة سودا ـ سئتعقعثالرنع مةسحعتلعرعثالردعن يعراقالشتذرذثالر».
بذ هةدعس بعر نةححة يول بعلةن رعؤايةت قعلعنغان بولذص ظذ يولالرنع بةزعسع بةزعسعنع
كىحلةندىرعدذ.
ظةنةس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ :بعز صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم بعلةن مةسحعتتة ظعدذق .تذساتتعن يئزعلعق بعر ظةرةب كئلعص مةسحعتكة
سعيعشكة باشلعدع .ساهابعالر (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!) ظذنعثغا :توختاص
قالغعن ،توختاص قالغعن ،دئيعشعص كةتتع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرغا« :ظذنع
توسماثالر ،سعيعؤالغعلع قويذثالر» دئدع .شذنعث بعلةن ساهابعالر ظذنع هةتتا ظذ
((( بذ هةدعسنع تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع ؤة بذ ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر ،دئدع.
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سعيعص بولغعحة ظذنعثغا بعر نةرسة دئمعدع .كئيعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنع
حاقعرعص ظذنعثغا« :مةسحعتلةردة كعحعك تةرةت ؤة حوث تةرةت قعلعشقا بولمايدذ.
مةسحعتلةر صةقةت اهلل تاظاالنع ياد ظعتعش ،ناماز ظوقذش ؤة قذرظان ظوقذش ظىحىن
سئلعنغان» دئدع .ظاندعن بعر ظادةمنع بذيرذص بعر قاحا سذ ظةكةلدىرىص سىيدىكنعث
(((
ظىستعضة ظذ سذنع تأكتىرؤةتتع.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :مةسحعتلةر صةقةت اهلل تاظاالنع ياد ظعتعش ،ناماز
ظوقذش ؤة قذرظان ظوقذش ظىحىن سئلعنغان» دئضةن سأزع مةسحعتلةردة مةزكذر ظعشالر
ؤة ظذنعثغا ظوخشاش ياخشع ظعشالردعن باشقا ظعشالرنع قعلعشقا بولمايدعغانلعقعنع
كأرسعتعص بئرعدذ.

ظاقعؤعتع نامةلذم سودعالرنعث بايانع
ظاقعؤعتع نامةلذم سودا دئضةندعن مةسعلةن :هايؤاننعث يعلعنعدعكع سىتنع ساتقانغا،
(بئلعقحع تورنع سذغا بعر قئتعم تاشلعسام مذنحة صذل دئضعنعضة ظوخشاش) سذدعن
بئلعقنع حعقارماي تذرذص بعر قئتعم تاشالنغان تورغا حىشكةن بئلعقنع ساتقانغا ؤة
هاؤادا ظذحذص كئتعص بارغان ظذحار قوشالرنع ساتقانغا ظوخشاش ؤذجذدقا حعقعشع ياكع
حعقماسلعقع ظئنعق ظةمةس سودا ـ سئتعقالر كأزدة تذتذلعدذ .يةنع بذ سودا ـ سئتعقالردعن
بعر يعرعضة نامةلذملذق كعرضةن سودا ـ سئتعق كأزدة تذتذلعدذ .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
ظاقعؤعتع ظئنعق بولمعغان سودا ـ سئتعقالرنع قعلعشتعن توسقان .بذ هةقتة ظةبذهىرةيرة
(اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تاش
ظئتعص سودا قعلعشتعن ؤة ظاقعؤعتع نامةلذم سودا ـ سئتعقتعن توسقان (((».حىنكع،
بذنداق سودا ـ سئتعقنعث ؤذجذدقا حعقعش ياكع حعقماسلعقعدا شةك باردذر .تاش ظئتعص
سودا قعلعشتعن مةسعلةن :بعر توص رةختنعث ظعضعسع خئرعدارغا« :مةن بذ رةختتعن
ساثا مذنحة صذلغا مذشذ تاش حىشكةن يةرضعحة ساتتعم» دةص رةختنعث ظىستعضة بعر
تاشنع ظئتعص قعلغان سودعغا ظوخشاش سودا ـ سئتعق كأزدة تذتذلعدذ.
ظعبنع مةسظذد (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :سعلةر (تذتذلماي) تئخع سذنعث ظعحعدة تذرغان
(((
بئلعقنع سئتعص ظالماثالر .حىنكع ،بذ ظاقعؤعتع نامةلذم بولغان سودا ـ سئتعقتذر».
((( بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع.
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارعدعن باشقا هةدعس رعؤايةت قعلعدعغان ظعمامالر رعؤايةت قعلغان.
((( بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد رعؤايةت قعلغان.
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ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ« :صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم قورسذقعدا بار هايؤاننعث قورسعقعدعكع بالعسعنعث بالعسعنع سئتعشتعن
توسقان»((( بذ هةدعسنعث مةنعسع هةققعدة :بعر نةرسعنع قورسذقعدا بار هايؤاننعث
قورسعدعكع بالعسع تذغذلذص ظاندعن تذغذلغان ظذ هايؤان تذغقان ؤاقتعدا تاصشذرذص
بئرعش شةرتع بعلةن سئتعش دئضةنلعك بولعدذ ،دةيدعغان قاراشمذ بار.
مةيلع قورسذقعدا بار هايؤاننعث قورسعدعكع بالعسعنعث بالعسعنع سئتعش بولسذن،
مةيلع بعر نةرسعنع قورسذقعدا بار هايؤاننعث قورسعدعكع بالعسع تذغذلذص ظاندعن
تذغذلغان ظذ هايؤان تذغقان ؤاقتعدا تاصشذرذص بئرعش شةرتع بعلةن سئتعش بولسذن،
هةر ظعككع سودا حةكلةنضةن سودا ـ سئتعقالردعندذر .حىنكع ظذ ،سودا قعلغان ؤاقتعدا
يوق بولغان نةرسعنع سئتعش هئسابلعنعدذ .ياكع سئتعلغان نةرسعنع تاصشذرذص بئرعش
ظىحىن ،تاالش ـ تارتعشعشقا يول ظاحعدعغان دةرعجعدة نامةلذم بولغان مذددةت تذرغذزذش
هئسابلعنعدذ.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،ظعبنع ظأمةر (اهلل
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث نئمة ظىحىن مةزكذر
سودا ـ سئتعقنع قعلعشتعن توسقانلعقعنع بايان قعلعص مذنداق دةيدذ« :صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم مةزكذر سودا ـ سئتعقتعن توسقان .حىنكع ظذ ،ظةرةبلةر ظعسالم كئلعشتعن
بذرذنقع دةؤردة قعلعدعغان سودا ـ سئتعق ظعدع .ظذ دةؤردة بعر ظادةم تأضعسعنع هةتتا ظذ
تأضة بوتعالقلعغانغا ،ظاندعن بوتعالقالنغان بوتعالق حوثذيذص ظذمذ بوتعالقلعغان ؤاقتعدا
(((
تاصشذرذص بئرعش شةرتع بعلةن ساتاتتع» .
شةهرع ظعبنع هذشةب ظةبذسةظعد خذدرعي (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هايؤانالرنعث
قورساقلعرعدعكع بالعلعرعنع تذغذلذشتعن بذرذن سئتعص ظئلعشتعن ،هايؤاننعث
يئلعنعدعكع سىتنع سئتعص ظئلعشتعن (ظةمما يئلعنعدعكع سىتنع كعلوالص ظالسا بولعدذ)،
قئحعص كةتكةن قذلنع سئتعص ظئلعشتعن ،ظولجعغا حىشكةن نةرسة ـ كئرةكلةرنع (ظأز
ظعضعللعرعضة) تةقسعم قعلعشتعن بذرذن سئتعص ظئلعشتعن ،تئخع قولعغا تاصشذرذص
ظالمعغان سةدعقعلةرنع سئتعص ظئلعشتعن ؤة ظوؤحعنعث بعر قئتعملعق ظوؤلعشعنع
(((
سئتعص ظئلعشتعن توسقان »
ظعبنع ظابباس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ« :صةيغةمبةر
((( بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم ،ظةهمةد ؤة تعرمعزعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلغان.
((( بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
((( بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد ،ظعبنع ماجة ؤة تعرمعزعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع.

165

سودا  -سېتىقنىڭ بايانى
ظةلةيهعسساالم مئؤعنع هةتتا ظذ مئؤعلعك شةكلعضة كعرعشتعن بذرذن سئتعشتعن ،قوينعث
ظىستعدعكع (تئخع قعرقعلمعغان) يذثنع سئتعشتعن ،يئلعندعكع سىتنع سئتعشتعن ؤة
(((
قايماقنع سىتتعن ظايرعشتعن بذرذن سئتعشتعن توسقان »
تذتذشذش ؤة تاشالص بئرعشعش بعلةن قعلعشقان سودا ـ سئتعقالرمذ صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم حةكلعضةن سودا ـ سئتعقالرنعث قاتارعدعندذر.
بذ هةقتة ظةبذهىرةيرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ:
«صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تذتذشذش ؤة تاشالص بئرعشعش بعلةن قعلعشقان سودا ـ
سئتعقالردعن توسقان».
ظةبذسةظعد (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ« :صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم (قولعنع حعقعرعدعغان يعرع يوق كعيعمنع كعيعشتعن ؤة ظعتنعث
ظولتذرذشعدا ظولتذرذص ظالدعنع ظوحذق تاشالص قويذص ظىستعضة بعر دانعال كعيعم
كعيعشتعن ظعبارةت) ظعككع خعل كعيعم كعيعشتعن ؤة تذتذشذش ؤة تاشالص بئرعشعش
(((
بعلةن قعلعشقان سودا ـ سئتعقتعن ظعبارةت ظعككع خعل سودا ـ سئتعقتعن توسقان»
تذتذشذش بعلةن قعلعدعغان سودعدعن ظعككع تةرةص ظويالشمايال بعر ـ بعرعنعث كعيعم
ـ كئحعكعنع تذتذص ظئلعش مةقسةت قعلعنعدذ( .شذنعث بعلةن بذ ،ظذالرنعث بعر ـ بعرعنعث
كعيعم ـ كئحعنع سئتعص ظالغانلعقع هئسابلعنعدذ) .ظةمما تاشالص بئرعشعشتعن ظعككع
تةرةصنعث هةر بعرع قارشع تةرةصنعث كعيعم ـ كئحعكعنع كأرىص باقمايال بعر ـ بعرعضة
كعيعم ـ كئحعكعنع سئلعص تاشالص بئرعشعش ،كأزدة تذتذلعدذ( .بذمذ سودا ـ سئتعق
هئسابلعنعدذ).
ظعبنع هةجةر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ :ظالعمالر
تذتذشذش بعلةن قعلعدعغان سودعنعث شةكلع هةققعدة ظىح خعل قاراشقا كةلدع .بذ
ظىح خعل قاراشنعث هةممعسع شافعظعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدذر .مةزكذر
سودعنعث شةكلع هةققعدة دئيعلضةن ظىح خعل قاراشنعث ظعحعدة ظةث توغرا دةص
قارالغعنع بولسا ،بذنعثدعن ظعبارةتتذر :كعيعم ـ كئحةكنعث ظعضعسع كعيعمنع قاتالنغان
هالدا ياكع قاراثغذدا ظئلعص كئلعدذ ،ظاندعن ظذنع خئرعدار سعالص باقعدذ ؤة كعيعمنعث
ظعضعسع ظذنعثغا« :مةن ساثا بذ كعيعمنع سئنعث ظذنع تذتقانلعقعثنع ظذنع كأزىث
بعلةن كأرضةننعث ظورنعدا قويذش شةرتع بعلةن ساتتعم ،شذثا سةن ظذنع (ظئحعص ياكع
يورذقتا) كأرضةن ؤاقتعثدا سئنعث ظذنع ظالماي يئنعؤئلعش هةققعث بولمايدذ» دةيدذ.
ظالعمالر يةنة تاشالص بئرعشعش بعلةن قعلعدعغان سودعنعث شةكلع هةققعدة مذنداق ظىح
((( بذ هةدعسنع دارعي قذتنع رعؤايةت قعلغان.
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان.
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خعل قاراشقا كةلدع.
 1ـ يذقعرعدا بايان قعلعنغعنعدةك ظعككع تةرةصنعث بعر ـ بعرعضة كعيعملعرعنع
تاشالص بئرعشكةنلعكع ظذالرنعث سودا ـ سئتعق قعلعشقانلعقع هئسابلعنعشعدذر.
 2ـ ظعككع تةرةصنعث بعر ـ بعرعضة كعيعملعرعنع تاشالص بئرعشكةنلعكع ظذالرنعث
<ساتتعم ؤة ظالدعم> دئضةن سأزلةرنع قعلماستعن سودا ـ سئتعق قعلعشقانلعقع
هئسابلعنعشعدذر.
 3ـ ظعككع تةرةصنعث بعر ـ بعرعضة كعيعملعرعنع تاشالص بئرعشكةنلعكع ظذالرنعث
سودا ـ سئتعقنع كىحضة ظعضة قعلعش ياكع قعلماسلعق هةققعنع ظةمةلدعن قالدذرذش
(((
هئسابلعنعشعدذر.
سودا ـ سئتعقتا ساتقذحع ظالغذحعنع ياكع ظالغذحع ساتقذحعنع ،ياكع ظذالردعن
بعرعنع سودعنع كئلعشتذرذص قويعدعغان ظارعلعقتعكع ظادةم ظالداص كةتكةن بولسا ،بذ
سودا ـ سئتعق قايتذرعلعدذ .ظةمما ساتقذحعنع سئتعص ظالغذحع ظةمةس باشقا بعرع،
ياكع سئتعص ظالغذحعنع ساتقذحع ظةمةس باشقا بعرع سودعدا ظالداص كةتكةن بولسا ،ظذ
(((
سودا قايتذرذلمايدذ.
خئرعدار ،قانداق نةرسة ظعكةنلعكع كأز بعلةن كأرىص بعلعنعدعغان نةرسعنع كأزع
بعلةن كأرضةن ؤة سئتعص ظالغان بولسا ،ظذ نةرسة ظاقعؤعتع نامةلذم نةرسة قاتارعغا
كعرمةيدذ .شذثا ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظةضةر ظذ نةرسة ظأزع قويغان
شةرت بويعحة حعقماي قالغاندعمذ ظذنع قايتذرذص بئرعش هةققع يوق.

يةر ظاستعدعكع نةرسعلةرنع سئتعشنعث هأكمع
حامغذر ،سةؤزة ،تذرذص ؤة صعيازغا ظوخشاش نةرسعلةرنع (قازماي تذرذص)
سئتعش يةر ظاستعدعكع نةرسعلةرنع ساتقانلعق هئسابالنمايدذ .حىنكع حامغذر،
سةؤزة ،تذرذص ؤة صعيازغا ظوخشاش نةرسعلةر (يةرنعث ظاستعدا بولسعمذ) كعشعلةر
ظادةتتة بعلعدعغان نةرسعلةردذر .ظذالرنعث قانحعلعك ظعكةنلعكعنع بذالر هةققعدة
ظازراق مةلذماتع بار ظادةم بعلعدذ .ظذالرنعث كأكلعرع ظذالرنعث حوث ـ كعحعكلعكعنعث
قانحعلعك ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ .ظةضةر حامغذر ،سةؤزة ،تذرذص ؤة صعيازغا
ظوخشاش نةرسعلةرنع (قازماي تذرذص سئتعشتا) نامةلذملذق بار ،دةص قارالسا ،بذ
((( «فةتهذلبارع» 4 ،ـ توم 360 ،ـ بةت.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 45 ،ـ بةت.
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ناهايعتع ظاز هئسابلعنعدعغان نامةلذملذق بولذص بذ ،ظومذمغا ظاالقعدار صايدعلعق
ظعشالرنعث ظالدعدا كةحىرىلىص كئتعدذ( .يةنع صىتىن خةلقنعث ظذ نةرسعلةرضة ظئهتعياجع
بار .ظذالرنع قازماي تذرذص ظئلعش توغرا ظةمةس دئيعش خةلقكة قعيعنحعلعك ظئلعص
كئلعدذ .ضةرحة ظذالرنع قازماي تذرذص سئتعشتا ظازراق نامةلذملذق بولسعمذ بذ،
خةلققا ظاالقعدار صايدعلعق ظعشالرنعث ظالدعدا كةحىرىلىص كئتعدذ) .سودا ـ سئتعقتا
كأرىلضةن نامةلذملذقنعث هةممعسع سودعنعث هارام بولذشعغا سةؤةبحع بولمايدذ.
نامةلذملذق ظاز ،ياكع ظذنعثدعن ساقالنغعلع بولمايدعغان بولسا ،ظذ نامةلذملذق
سودا ـ سئتعقنعث توغرا بولعشعغا توسالغذ بواللمايدذ .مةسعلةن :سئتعص ظئلعنغان
هايؤاننعث ظعح ظةزايعدعكع نامةلذملذق (يةنع ظذنعث ظعح ظةزايعدا ظاز ـ تذال
كئسةلنعث بولذش ياكع بولماسلعق نامةلذملذقع) ،ياكع مئؤة شةكلعضة كعرعص
بولغان مئؤعلةرنعث ظعحعدة تئخع مئؤة شةكلعضة كعرعص بواللمعغان مئؤعلةرنعث
بولذشع ،ساقالنغعلع بولمايدعغان نامةلذملذقتذر .يذقعرعدا بايان قعلعنغعنعدةك
هاؤادعكع قذشنع سئتعشقا ظوخشاش ظةضةر نامةلذملذق ظذنعثدعن ساقالنغعلع
بولعدعغان دةرعجعدة حوث بولسا ،بذنعثدعن ساقلعنعش الزعم .ظةضةر سودا ـ سئتعقتا
ساقالنغعلع بولعدعغان نامةلذملذق كأرىلسة ،ظذ سودا ـ سئتعق توغرا بولمعغان
بولعدذ.
<ظةددذرلمذختار> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) مذنداق دةيدذ« :سودا قعلغان ؤاقعتتا يوق نةرسعنع سئتعش توغرا
ظةمةس .سةؤزعضة ؤة تذرذصقا ظوخشاش يةرنعث ظعحعدة بولعدعغان نةرسعلةرنع
(قازماي تذرذص سئتعشمذ) يوق نةرسعنع سئتعش ،هئسابلعنعدذ».
ظعبنع ظابعدعن (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) بذنعثغا ظعالؤة قعلعص
مذنداق دئدع« :بذ ،ظةضةر ظذ نةرسعلةر سودا ـ سئتعق بولغان ؤاقعتتا ظىنمعضةن
ياكع ظىنضةن بولسعمذ بعلعنمعضةن هالعتعضة قارعتعلعدذ .ظةضةر سودا ـ سئتعق
بولغاندا ظذ نةرسعلةرنعث ظىنضةنلعكع بعلعنسة ،ظذالرنعث ظىستعدة ظئلعص بئرعلغان
سودا توغرا بولعدذ .لئكعن ،ظذالرنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث (ظذالرنع كأرضةن
ؤاقعتتا سودعدعن يئنعؤئلعش ياكع ؤاز كئحعش) هةققع بولعدذ .ظذالرنعث حوث ـ
كعحعكلعكعنعث قانحعلعك ظعكةنلعكعنع بعلعش ظىحىن ظذالرنع قئزعص كأز بعلةن
كأرىش شةرت ظةمةس .ظذالر هةققعدة مةلذماتع بار ظادةملةر ظذالرنع قازماي تذرذصمذ
(((
ظذالرنعث بار يوقلعقعنع ؤة قانحعلعك حوثلذقتا ظعكةنلعكعنع بعلعؤاالاليدذ».
((( «ظعظالظذسسىنةن» 4 ،ـ توم 122 ،ـ بةت.
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سودا ـ سئتعقنعث ظعحعضة كعرعدعغان ؤة كعرمةيدعغان نةرسعلةرنعث
بايانع

بذ ماؤزذدا بايان قعلعنعدعغان مةسعلعلةر مذنداق ظعككع قاظعدة ظىستعدة
قذرذلغاندذر:
 1ـ بعر نةرسة ظىستعدة سودا ـ سئتعق بولغان ؤاقعتتا( ،ظذ سودا ـ سئتعقنعث ظعحعضة
كعرعدعغان نةرسعلةر) بعر ـ بعرلةص بايان قعلعنمعسعمذ ظأرص ـ ظادةتتة <سئتعلغان
نةرسة> دةص ظاتالغان هةممة نةرسة ظذ سودا ـ سئتعقنعث ظعحعضة كعرعدذ .مةسعلةن:
زئمعن ظىستعدة بولغان سودا ـ سئتعقنعث ظعحعضة زئمعنغا كئيعن كأمىص قويذلغان
ظةمةس ظةسلعدة زئمعن بعلةن بعللة يارعتعلغان ؤة ظذنعث ظعحعدة بار تاشالرمذ (ضةرحة
سودا ـ سئتعق بولغان ؤاقعتتا ظذ تاشالر ظذ سودا ـ سئتعقنعث ظعحعضة كعرعدذ ،دةص بايان
قعلعنمعسعمذ) كعرعدذ .بذ هةقتة قورذنعث هأكمعمذ زئمعننعث هأكمع بعلةن ظوخشاش.
مةسعلةن :بعر ظادةم بعر قورذنع ظذنعث صىتىن هةق ـ هوقذقلعرع بعلةن سئتعص ظالغان،
كئيعن قورذنعث تاملعرعدعن بعرع يعقعلعص حىشكةن ؤة ظذنعث ظعحعدة تأمىر ياكع
قعممةتلعك ياغاح بولغان بولسا ،بذ هالدا ظةضةر تامنعث ظعحعدعكع تأمىر ياكع ياغاح
مةسعلةن تامنعث حعداملعق بولذشع ظىحىن تامنعث ظاستعغا ياكع ظارعسعغا قويذلغان
نةرسعضة ظوخشاش تامغا تةؤة نةرسة بولسا ،ظذ تأمىر ياكع ياغاح قورذ ظىستعدة
قعلعنغان سودا ـ سئتعقنعث ظعحعضة كعرعدذ .يةنع ظذ تأمىر ياكع ياغاح قورذنع سئتعص
ظالغان ظادةمضة تةؤة بولعدذ .ظةضةر ظذ تأمىر ياكع ياغاح تامغا تةؤة نةرسة بولماستعن
ظةكسعحة تامغا كئيعن قويذص قويذلغان نةرسة بولسا ،ظذ تأمىر ياكع ياغاح قورذنع
ساتقان كعشعضة تةؤة بولعدذ .ظةضةر قورذنع ساتقان كعشع« :ظذ نةرسة مئنعث ظةمةس»
دئسة ،ظذ نةرسعنعث هأكمع حىشىص قالغان نةرسعنعث هأكمعضة ظوخشاش بعر تةرةص
قعلعنعدذ.
ظةضةر سئتعلغان قورذدعن تئصعص ظئلعنغان نةرسعنع قورذنع ساتقان كعشع« :ظذ
نةرسة قورذ بعلةن بعللة بولغان ظةمةس ظذنعثغا كأمىص قويذلغان نةرسة ،شذثا ظذ
نةرسة قورذ ظىستعدة قعلعنغان سودعنعث ظعحعضة كعرمةيدذ» دةص دةؤا قعلغان ؤة
قورذنع سئتعص ظالغان ظادةم« :ظذ نةرسة قورذغا تةؤة ،شذثا ظذ نةرسة قورذ ظىستعدة
قعلعنغان سودعنعث ظعحعضة كعرعشع الزعم» دةص دةؤا قعلغان بولسا ،بعر قاراشتا :ظذ
ظعككعسع قةسةم قعلعشعدذ .حىنكع ،ظذالرنعث بذنداق ظعختعالص قعلعشعص قئلعشعشعنعث
سةؤةبع بولسا ،ظذ نةرسعنعث سئتعلغان قورذغا تةؤة نةرسة ظعكةنلعكع ياكع ظذنداق
نةرسة ظةمةسلعكع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالغانلعقع ظىحىندذر .يةنة بعر قاراشتا:
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قورذنع ساتقان كعشعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .يةنع ظذ نةرسة قورذنع ساتقان
كعشعضة تةؤة بولعدذ .حىنكع ،ظذ ظعككع ظادةمنعث ظعختعالص قعلعشعص قئلعشعشع
ظىستعدة سودا ظئنعق بولمعغان بعر نةرسة ظىستعدة يىز بةردع .ظىستعدة سودا ظئنعق
بولغان نةرسة ظىستعدة (ظعختعالص يىز بئرعص قالسا) ،ظذ نةرسة هةققعدة قةسةم قعلعش
قعياسقا زعت ظعشتذر .شذثا ظىستعدة سودا ظئنعق بولمعغان نةرسة قةسةم قعلعش ظعشعدا
ظىستعدة سودا ظئنعق بولغان نةرسعضة قعياس قعلعنمايدذ .قورذنع ساتقان كعشع ظذ
نةرسعنعث ظأزعنعث مىلكعدعن حعقعص كئتعشعنع ظعنكار قعلعدذ .ظةسلعدة ظذ نةرسعنعث
ظذ كعشعنعث مىلكعدة قئلعص قئلعشعدذر .شذثا ظذ نةرسة قورذنع ساتقان كعشعضة تةؤة
بولعدذ.
 2ـ سئتعلغان نةرسعدعن ظايرعلعص كةتمةيدعغان هالةتتة تذتاش هةممة نةرسة
سئتعلغان نةرسعنعث ظعحعضة كعرعدذ .ظذ بولسا ظعنساننعث سئتعلغان نةرسعدعن ظايرعص
ظئلعؤئلعشع ظىحىن سئتعلغان نةرسعضة تذتذشذص تذرغان نةرسة بولمعغان نةرسعدذر.
مةسعلةن :سئتعلغان يةرنعث ظعحعضة ظذ يةردعكع هأل دةل ـ دةرةخلةرمذ كعرعدذ.
حىنكع ،ظذ دةل ـ دةرةخلةر يةرضة تذتاش هالةتتة تذرعدذ .سئتعلغان يةردعكع قورذق
دةل ـ دةرةخلةر يةرنعث ظعحعضة كعرمةيدذ .حىنكع ،قورذق دةرةخلةر قومذرؤئتعلعش
ظالدعدا تذرغان دةرةخلةردذر .سئتعلغان يةرنعث ظعحعضة يةنة ظذ يةردعكع زعراظةتلةرمذ
كعرمةيدذ .حىنكع ،زعراظةتلةر يةرضة ظعنساننعث ظذالرنع يةردعن ظايرعؤئلعشع ظىحىن
تذتذشذص تذرغان نةرسعلةردذر .شذثا زعراظةتلةرنعث هأكمع ظعنسان قوللعنعدعغان
باشقا نةرسة ـ كئرةكلةرنعث هأكمعضة ظوخشاش بولعدذ .سئتعلغان ظأينعث ظعحعضة
ظأينعث ظاحقذحلعرعمذ كعرعدذ .حىنكع ،ظاحقذح ظأيضة تذتذشذص تذرعدعغان قذلذصقا تةؤة
نةرسعدذر .شذثا ظاحقذح سئتعلغان ظأينعث بعر صارحعسع بولذص قالدع.
بذ هةقتعكع خذالسة شذكع ،ظذ يةردعن ـ بذ يةرضة يأتكعلعدعغان بةزع نةرسعلةر،
ظةضةر سئتعلغان نةرسعدعن ظذالرسعز صايدعالنغعلع بولمايدعغان دةرعجعدة سئتعلغان
نةرسعضة تةؤة نةرسعلةر بولسا ،ظذ نةرسعلةر سئتعلغان نةرسعنعث ظعحعضة كعرعدذ.
مةسعلةن :سئتعلغان كالعنعث ظئمعؤاتقان مذزعيع كالعنعث سودعسعنعث ظعحعضة كعرعدذ.
حىنكع ،كالعنعث مذزعيع ظذنعث بعر صارحعسعدذر .ظةمما سئتعلغان ظعشةكنعث ظعحعضة
ظذنعث ظئمعؤاتقان تةخعيع كعرمةيدذ(((.
بةزع نةرسعلةر ظأرص ـ ظادةتكة ظاساسةن سئتعلغان نةرسعنعث ظعحعضة كعرعدذ.
((( بذ ظعككعسعنعث ظارعسعدعكع صةرق بولسا ،مذزعيع بار كاال كأصعنحة ؤاقعتتا ظذنعث سىتعدعن صايدعلعنعش ظىحىن سئتعص ظئلعنعدذ.
كالعدعن ظةضةر ظذنعث مذزعيع ظذنعث بعلةن بعللة بولمعسا صايدعالنغعلع بولمايدذ .شذثا كالعنعث سودعسعنعث ظعحعضة ظذنعث بالعسعمذ
كعرعدذ .ظةمما تةخعيع بار ظعشةك ظذنعث سىتعدعن صايدعلعنعش ظىحىن سئتعص ظئلعنمايدذ .شذثا ظعشةكنعث سودعسعنعث ظعحعضة ظذنعث
بالعسع كعرمةيدذ .ت.
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مةسعلةن :سئتعلغان هايؤاننعث بوينعغا ظئسعص قويذلغان نةرسة ؤة قذلنعث ظىستعدعكع
كعيعم ـ كئحةكلةر سئتعلغان نةرسة بعلةن بعللة ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمضة تةؤة
بولعدذ .حىنكع ،ظأرص ـ ظادةتتة سئتعلغان هايؤاننعث بوينعدعكع نةرسة هايؤانغا تةؤة
بولعدذ.
مةزكذر ظعككع قاظعدعنعث ظعحعكة كعرمةيدعغان نةرسة ،ظةضةر سئتعلغان نةرسعنعث
هةق ـ هوقذقلعرعدعن بولغان نةرسة بولسا ،ظذ نةرسة سئتعلغان ؤاقعتتا (ظذنعث ظعحعضة
ظذنعث صىتىن هةق ـ هوقذقلعرع كعرعدذ) دئيعش ظارقعلعق ظذ نةرسعنعث ظعحعضة كعرعدذ.
ظةضةر ظذ نةرسة سئتعلغان نةرسعنعث هةق ـ هوقذقلعرعدعن بولمعغان نةرسة بولسا ،ظذ
نةرسة سئتعلغان ؤاقتعدا (ظذ نةرسعنعث هةق ـ هوقذقلعرعدعن بولمعغان نةرسعلةر بعر
ـ بعرلةص بايان قعلعنسعمذ) سئتعلغان ظذ نةرسعنعث ظعحعضة كعرمةيدذ .مةسعلةن:
سئتعلغان مئؤعلعك دةرةخنعث ظعحعضة ظذ دةرةخنعث مئؤعلعرع كعرمةيدذ .حىنكع،
مئؤعلةر ضةرحة مئؤة دةرعخعضة تذتذشذص تذرعدعغان بولسعمذ ،لئكعن ظذالرنعث دةرةخكة
تذتذشذص تذرذشع ظذنعثغا مةثضى قئلعص قئلعش ظىحىن ظةمةس صةقةت بعر مذددةتتعن
كئيعن صذتاص ظئلعش ظىحىندذر .مئؤعلةرنعث هأكمع بذ هةقتة خذددع زعراظةتلةرنعث
هأكمع بعلةن ظوخشعشعص قالعدذ .ظةضةر مئؤة دةرعخعنع سئتعص ظالغان ظادةم« :ظذ
دةرةخنع سئتعص ظالغان ؤاقعتتا ظذنعث ظعحعضة دةرةخكة تةؤة ياكع دةرةختعن بولغان
صىتىن نةرسعلةر كعرعدذ» دئضةن بولسا ،بذ هالدا دةرةخنعث مئؤعلعرعمذ دةرةخنعث
ظعحعضة كعرعدذ .سئتعلغان يةرنعث ظعحعضة ظذنعث ظىستعدعكع ظأي ،ظأينعث ظاحقذحلعرع
ؤة ظأيضة تذتذشذص تذرعدعغان شوتعغا ظوخشاش نةرسعلةر كعرعدذ .سئتعلغان نةرسعنعث
ظعحعضة قايسع نةرسعنعث كعرعدعغانلعقعنع ؤة قايسع نةرسعنعث كعرمةيدعغانلعقعنع
ظأرص ـ ظادةت بةلضعلةيدذ .يةنع ظأرص ـ ظادةتتة سئتعلغان نةرسعنعث ظعحعضة كعرعدعغان
نةرسة ،سئتعلغان نةرسعنعث ظعحعضة كعرعدذ .ظأرص ـ ظادةتتة سئتعلغان نةرسعنعث
ظعحعضة كعرمةيدعغان نةرسة ،سئتعلغان نةرسعنعث ظعحعضة كعرمةيدذ.
ظةضةر بعر ظادةم ظىستعدة بعر قةؤةت ظأي بار بعر قورذنع سئتعص ظالغان بولسا،
قورذنع سئتعص ظالغان ؤاقعتتا ظذنعث ظىستعدعكع قةؤةتعنعثمذ قورذنعث ظعحعضة
كعرعدعغانلعقعنع ظئنعق شةرت قعلمعغعحة قذرذنعث ظىستعدعكع قةؤةت قورذنعث ظعحعضة
كعرمةيدذ .ياكع قورذنع سئتعص ظالغان ظادةم« :مةن ظذ قورذنع ظذنعثغا تةؤة صىتىن
هةقلةر بعلةن سئتعص ظالدعم» دئمعضعحة قورذنعث ظىستعدعكع قةؤةت ظأي قورذنعث
ظعحعضة كعرمةيدذ .بذنعمذ ظأرص ـ ظادةت بةلضعلةيدذ .يةنع ظأرص ـ ظادةتتة سئتعلغان
قورذنعث ظىستعدعكع ظأي ياكع قةؤةت ياكع ظذنعثغا تةؤة باغحعالر ياكع سذ ظأزىش
كألع قورذنعث ظعحعضة كعرعدعغان بولسا ،ظذ نةرسعلةر قورذنع سئتعص ظالغان ظادةمضة
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تةؤة بولعدذ .ظةضةر ظـأرص ـ ظادةتتة ظذ نةرسعلةر قورذنعث ظعحعضة كعرمةيدعغان بولسا،
(((
ظذ نةرسعلةر قورذنع سئتعص ظالغان ظادةمضة تةؤة بولمايدذ.
ظعمام بذخارعمذ كعتابعدا سودا ـ سئتعق ؤة ظعجارعضة بئرعش ؤة ظئلعش ظعشلعرعدا
ظأرص ـ ظادةتنع ظئتعبارغا ظئلعش هةققعدة ظايرعم بعر باب تىزضةن.
قازع شذرةيهكة ظوخشاش كاتتا ظالعمالرمذ (قذرظان هةدعستعن دةلعلع بولمعغان)
بعرةر مةسعلعضة هأكىم حعقعرعشتا ظأرص ـ ظادةتنع ظئتعبارغا ظاالتتع.
سئتعص ظئلعنغان يةردعكع دةرةخ مةيلع مئؤعلعك بولسذن ،مةيلع مئؤعسعز بولسذن،
مةيلع كعحعك بولسذن ،مةيلع حوث بولسذن ،يةرنع سئتعص ظالغاندا ظذنعث ظىستعدعكع
دةرةخنع بعللة بئرعش شةرت قعلعنمعسعمذ يةردعكع هأل دةرةخلةر يةر بعلةن بعللة ظذ
يةرنع سئتعص ظالغان ظادةمضة تةؤة بولذص كئتعدذ .ظةمما يةردعكع قورذق دةرةخ يةرنعث
سودعسعنعث ظعحعضة كعرمةيدذ .حىنكع ،قذرذق دةرةخ خذددع ظذتذنغا ظوخشاش يذلذنذص
كئتعش ظالدعدا تذرعدذ .شذثا قذرذق دةرةخ يةرنعث سودعسعنعث ظعحعضة كعرمةيدذ.
سئتعلغان نةرسعضة ظةضعشعص سودعنعث ظعحعضة كعرضةن نةرسعنعث بةدعلعضة صذل
بئرعلمةيدذ .حىنكع ،ظذ نةرسة سئتعلغان نةرسعنعث سىصىتعنعث ظورنعدعدذر.
سئتعلغان يةرنعث سودعسعنعث ظعحعضة ظذ يةردعكع زعراظةت كعرمةيدذ .يةرنع
سئتعؤالغان ظادةم ظةضةر يةرنع سئتعص ظالعدعغان ؤاقعتتا يةرضة تئرعلغان زعراظةتمذ
يةرنعث سودعسعنعث ظعحعضة كعرعدذ ،دةص شةرت قويغان ،ياكع زعراظةت يةرضة ظأزعحة
ظىنضةن بولسا ،بذ هالدا زعراظةت يةرنعث سودعسعنعث ظعحعضة كعرعدذ.
دةرةخ مةيلع يةر بعلةن بعللة سئتعلسذن ،مةيلع يالغذز سئتعلسذن ،دةرةخنعث
سودعسعنعث ظعحعضة ظذنعثدعكع مئؤة كعرمةيدذ .ظةضةر دةرةخنع سئتعص ظالغان
ظادةم دةرةخنع سئتعص ظالعدعغان ؤاقعتتا مئؤعنعثمذ دةرةخنعث سودعسعنعث ظعحعضة
كعرعدعغانلعقعنع شةرت قويغان بولسا ،بذ هالدا مئؤة دةرةخنعث سودعسعنعث ظعحعضة
كعرعدذ .قعزعل ضىل ؤة ياسعمعن ضىللةرضة ظوخشاش صذراقلعق نةرسعلةرنعث هأكمعمذ
مئؤعنعث هأكمعضة ظوخشاش.
زعراظةت تئرعلغان يةرنع ياكع ظىستعدة مئؤة بار دةرةخنع ساتقان ظادةم يةرنع ياكع
دةرةخنع تاصشذرذص بئرعدعغان ؤاقعتتا زعراظةتنع ظورذؤئلعشع ؤة مئؤعنع ظىزىؤئلعشع
الزعم .سئتعلغان يةرنع ياكع دةرةخنع تاصشذرذص بئرعدعغان ؤاقعت بولسا ،ظذنع سئتعص
ظالغان كعشع ظذنعث ظعضعسعضة صذلنع تاصشذرذص بئرعدعغان ؤاقعتتذر .ظةضةر يةرنع ياكع
دةرةخنع سئتعص ظالغان كعشع ظذنعث ظعضعسعضة صذلنع تاصشذرذص بةرمعسة ،يةرنعث
((( «ظعظالظذسسىنةن» 14 ،ـ توم 382 ،ـ بةت.
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ياكع دةرةخنعث ظعضعسعنعث يةرنع ياكع دةرةخنع تاصشذرذص بئرعشع الزعم ظةمةس.
ظةضةر مئؤة ياكع زعراظةتنعث بولعدعغانلعقع ظئنعق ـ ظاشكارا بولذص حعقمعغان
بولسعمذ دةرةخنع ياكع يةرنع ساتقان ظادةم مئؤعلةرنع ؤة زعراظةتلةرنع يئغعؤئلعشقا
بذيرعلعدذ .حىنكع ،دةرةخ ياكع يةر ظذالرنع سئتعص ظالغان كعشعضة تةؤة .ظذنعثدا
مئؤعنعث ياكع زعراظةتنعث تذرذشع ظذنع سئتعص ظالغان كعشعنعث مىلكع ظذنع ساتقان
ظادةمنعث مىلكعنع مةشغذل قعلعؤئلعشع هئسابلعنعدذ .شذثا ظذنع ساتقان ظادةم ظذنع
صاكعزة صاكعزالص تاصشذرذص بئرعشكة مةجبذر قعلعنعدذ .مئؤعلعك دةرةخنع سئتعص بةرضةن
كعشع دةرةخنع تاكع مئؤعلةر يذغذناص بولغعحة دةرةخنع ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمدعن
ظعجارعضة ظالماقحع بولسا ،دةرةخنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث دةرةخنع ظعجارعضة بئرعشع
توغرا ظةمةس .دةرةخنع سئتعص ظالغان ظادةم دةرةخنع تاكع مئؤعلةر يذغذناص بولغعحة ظذ
كعشعضة (هةق ظالماستعن) ظأتنعضة بئرعص تذرعدذ .ظةضةر دةرةخنع سئتعص ظالغان ظادةم
دةرةخنع ظذنعثغا ظأتنعضة بئرعص تذرذشقا قئتعلمعسا ،دةرةخنع سئتعص بةرضةن كعشعضة:
سودعنع بذزذش ياكع مئؤعلعرعنع ظىزىؤئلعش ظعختعيارلعقع قويذلعدذ .شذنعثدةك يةنة
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعضة (ظأزع ظألىص كةتكةندعن كئيعن) بعر تىص خورما دةرعخعنع
بئرعشنع ؤةسعيةت قعلعص قويذص كةتكةن ؤة ظذ خورما ظىستعدة تئخع صعشمعغان تذث
خورما بولغان بولسا ،خورما دةرعخع ؤةسعيةت قعلعص قالدذرذلغان كعشع ظذ ظادةمنعث
معراسخورلعرعنع خورمعدعكع تذث خورمعالرنع صذتذؤئلعشقا مةجبذراليدذ.
ظةضةر زعراظةت تئرعلغان يةرنع سئتعص ظالغان كعشع يةرنع ظذنع ساتقان ظادةمضة
تاكع ظذ ظادةم زعراظةتعنع ظذرذؤئلعص بولغانغا قةدةر ظذ يةرضة قوشنا يةرنعث ظعجارعسعضة
ظوخشاش صذلغا ظعجارعضة قويذشقا رازع بولذص ظعجارعضة قويغان بولسا ،بذ ظعجارة
توغرا هئسابلعنعدذ .ظةضةر يةرنع سئتعص ظالغان كعشع يةرنع ظعجارعضة قويذشقا رازع
بولمعسا ،يةرنع ساتقان ظادةم زعراظةتنع يذلذؤئلعشقا بذيرذلعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم يةرنع ظعجارعضة ظئلعص ظذنعثغا زعراظةت تئرعغان ؤة يةرنع ظعجارعضة
ظالغان مذددةت تأضعضةن ،ظةمما زعراظةت صعشمعغان بولسا ،ظذ ظادةم يةنة يةرضة ظذ يةرنعث
ظوخشاشلعرعنعث ظعجارعسعنع بئرعص ظذ يةردة زعراظةتعنع صعشعرؤالعدذ .حىنكع ،يةرنع
ظعجارعضة ظئلعش يةردعن صايدعلعنعش ظىحىن بولعدذ .يةردعن صايدعلعنعش بولسا ،ظذنعثغا
تئرعلغان زعراظةتنع يذلذص تاشلعؤئتعش بعلةن ظةمةس زعراظةتنع ظذنعثدا قويذص قويذش
بعلةن بولعدذ .ظةمما يةرنع سئتعص ظئلعش بذنعثغا ظوخشعمايدذ .حىنكع ،يةرنع سئتعص
ظئلعش بولسا ،يةرنعث ظأزعضة ظعضة بولذشتذر .شذثا بذنعثدا ظذنعثدعن صايدعلعنعش كأزدة
(((
تذتذلمايدذ .يةنع ظذنعثغا تئرعلغان زعراظةتتعن صايدعلعنعش كأزدة تذتذلمايدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 38 ،ـ بةت.
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بعر ظادةمنعث ظىستىن قةؤةتتعكع هةققعنع سئتعشعنعث هأكمع
فعقهعشذناسالرنعث سأزلعرعدعن بعر ظادةمنعث ظىستىن قةؤةتتعكع هةققعنع
سئتعشع ظةضةر ظاستعن قةؤةتتعكع ظأينعث ظأضزعسع يئقعلعص كةتمةي ساق بولغان
ظةهؤالدا ،توغرا بولعدذ .ظةمما ظاستعن قةؤةتتعكع ظأينعث ظأضزعسع ظةضةر يئقعلعص
كةتكةن بولسا ،ظذنعث ظىستعدة هةققع بار ظادةمنعث ظذ هةققعنع سئتعشع توغرا
ظةمةس .حىنكع ،ظذ هةق يوق نةرسعنعث ظورنعدعدذر.
<ظةددذررذلمذختار> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع توغرا بولمعغان سودا ـ
سئتعقالرنعث بايانعدا مذنداق دئدع« :مةسعلةن :ظأضزعسع يئقعلعص كةتكةن ظأينعث
ظىستعدعكع هةقضة ظوخشاش يوق نةرسعنع سئتعشمذ توغرا ظةمةس .حىنكع ظذ،
يوق نةرسعدذر».
<ظةلفةتهع> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع مذنداق دةيدذ« :ظعككع قةؤةت ظأينعث
ظاستعن قةؤعتع بعر ظادةمنعث ،ظىستىن قةؤعتع يةنة بعر ظادةمنعث بولغان ؤة
ظعككع قةؤةت ياكع صةقةت ظىستىن قةؤةت يئقعلعص كةتكةن بولسا ،ظىستىن قةؤةتنعث
ظعضعسعنعث ظىستىن قةؤةتنع سئتعشع توغرا ظةمةس .حىنكع ،سئتعلعدعغان نةرسة
صةقةت ظىستىن قةؤةتتة ظألتذرذش هةققعدذر .بذ هةق مال ـ مىلىكمذ ظةمةس.
حىنكع ،مال ـ مىلىك بولسا( ،ظئهتعياجع حىشعدعغان زامانغعحة) ساقالش مذمكعن
بولعدعغان نةرسعدذر .يةنة كئلعص ظذ هةق مال ـ مىلىككة ظاالقعدار هةقمذ ظةمةس.
ظةكسعحة ظذ ،هاؤاغا ظاالقعدار هةقتذر .هاؤا بولسا سئتعشقا بولعدعغان مالمذ
ظةمةس .سئتعلعدعغان نةرسة مال ـ مىلىك بولذشع ،ياكع مال ـ مىلىككة ظاالقعدار
هةق بولذشع الزعم .ظةمما بعر زئمعننعث بعر يةردعن سذ ظعحعش هةققعنع سئتعش
بذنعثغا ظوخشعمايدذ.
بذ هةقتعكع خذالسة شذكع ،ظاستعن قةؤةتنعث ظأضزعسع يئقعلعص كئتعشتعن
بذرذن بعر ظادةمنعث ظىستىن قةؤةتتعكع ظولتذرذش هةققعنع سئتعشع توغرعدذر.
ظةضةر ظاستعن قةؤةتنعث ظأضزعسع يئقعلعص كةتكةن بولسا ،ظىستىن قةؤةتتة
ظولتذرذش هةققع بار ظادةمنعث ظذ هةقنع سئتعشع توغرا ظةمةس .حىنكع ظذ هةق،
بذ هالدا مال ـ مىلىك هئسابالنمايدذ.
ظةضةر بعر ظأينعث ظعضعسع بعر كعشعضة« :مةن ساثا بذ ظأينعث ظأضزعسعنع
مذنحة صذلغا ساتتعم» دةص ساتقان بولسا ،بذ توغرا بولغان سودا ـ سئتعق
هئسابلعنعدذ .ظأينعث ظأضزعسع ظذ ظأينعث ظعضعسعضة تةؤة بولعدذ .ظأينعث
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ظأضزعسعنع سئتعص ظالغان كعشعنعث ظأضزعدة ظولتذرؤئلعش هةققع بولعدذ .شذثا
ظأينعث ظأضزعسع يئقعلعص حىشىص كئيعن يةنة سئلعنسا ،ظأضزعنع سئتعص ظالغان
(((
كعشعنعث ظذ ظأضزعنعث ظىستعضة بذرذنقعدةك يةنة ظأي سئلعش هةققع بولعدذ.

صةقةت مئؤعنع ياكع زعراظةتنع ياكع دةرةخنع سئتعشنعث هأكمع
مئؤعنعث غورعسع ظاشكارا بولذص حعقعشتعن بذرذن مئؤعنع سئتعشنعث توغرا
بولمايدعغانلعقعدا هئحقانداق ظعختعالص يوق .مئؤعلةرنعث غورعسع ظاشكارا بولذص
حعققاندعن كئيعن ،ظةمما مئؤعلةر ساغعرعشتعن بذرذن مئؤعلةرنع ظأزلعرعنعث ياغعحعنعث
ظىستعدة هةتتا صعشقانغا قةدةر قويذص قويذش شةرتع بعلةن ،ياكع (بذ سودعدعن)
صايدعالنماقحع بولغان نةرسة ظةضةر مئؤعلةر بولسا ،ظذالرنع صذتذؤئلعش شةرتع بعلةن
سئتعشنعث توغرا ظةمةسلعكعدة ظعختعالص يوق .شذنعثدةك مئؤعلةر ساغعرعص بولغاندعن
كئيعنمذ بذنداق شةرتلةر بعلةن ظذالرنع سئتعشنعث توغرا ظةمةسلعكعدعمذ هئحقانداق
ظعختعالص يوق.
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدا ،مئؤعلةرنعث ساغعرعشلعرعدعن
ظذالرنعث ظاصةتكة ظذحراص بذزذلذص كئتعشعدعن خاتعرجةم بولغعدةك هالةتكة كئلعشع
كأزدة تذتذلعدذ .ظةمما شافعظعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدا ،مئؤعلةرنعث
ساغعرعشلعرعدعن مئؤعلةرنعث ساغعرعص تةمضة كعرعشع كأزدة تذتذلعدذ.
زةيد ظعبنع سابعت (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دئدع« :صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث زامانعدا كعشعلةر مئؤة ـ حعؤعلةرنعث سودعسعنع قعلعشاتتع .كعشعلةر
مئؤعلعرعنع يئغعص (مئؤعلعرعنع ساتقان كعشعضة) ظذنعث صذلعنع بئرعدعغان ؤاقعت
كةلضةندة ،مئؤعلةرنع سئتعص ظالغان ظادةم مئؤعلةرنع ساتقان كعشعضة :مئؤعلةر بذزذلذص
كةتتع ،قورتالص كةتتع ؤة ظذالر كئمعيعص كةتتع ،دئضةنضة ظوخشاش بعر نةححة خعل
باهانعلةرنع كأرسعتةتتع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظالدعدا بذ هةقتة دةؤاالر كأص
كأرىلىشكة باشلعغان ظعدع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرنعث ظارعسعدا يىز بةرضةن
بذنداق دةؤانعث كأص كأرىلعشعنعث سةؤةبعنع كأرسعتعص قويغان ظاساستا ظذالرغا:
«سعلةر مئؤعلةرنع هةتتا ظذالرنعث ساغارغانلعقع ظئنعق كأرىلضةنضة قةدةر ظالماثالر
ؤة ساتماثالر» دئدع.
ظةنةس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ« :صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم خورمعنعث ،يذغعناص (رةث كعرعص) هةتتا قعزارمعغعحعلعك سئتعلعشعنع
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 101 ،ـ بةت.
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حةكلعضةن».
ظعمام بذخارع بعر رعؤايةتتة ظةنةستعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :ظويالص بئقعثالر! ظةضةر اهلل تاظاال مئؤعلةرنعث بولذشعنع
حةكلةص قويسا ،بعرعثالر قئرعندعشعنعث مال ـ مىلكعنع قايسع يول بعلةن ظالعدذ».
زةيد ظعبنع سابعتنعث بالعسع خارعجة مذنداق دةيدذ« :زةيد ظعبنع سابعت (يةنع
دادام) مئؤعلعرعنع هةتتا ظأكةر يذلتذز (ظةتتعضةندة) حعقعص((( (مئؤعلةر تولذق
رةثضة كعرعص مئؤعنعث) سئرعق رةثع قعزعل رةثعدعن ظايرعلغعدةك بولغانغا قةدةر
ساتمايتتع».
ظةبذداؤذد بذ هةقتة ظةتادعن ظةبذهىرةيرع (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :ظأكةر يذلتذز ظةتتعضةندة كأرىلضةندة،
(مئؤعلةرضة كئلعدعغان) ظاصةتلةر هةممة شةهةردعن كأتىرىلىص كئتعدعغان ؤاقعت
بولعدذ».
ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) بذ هةقتة ظةتاظعنعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ(« :ظأكةر يذلتذز ظةتتعضةندة كأرىلضةندة) ،مئؤعلةرضة
كئلعدعغان ظاصةتلةر كأتىرىلىص كئتعدذ».
ظأكةر يذلتذزنعث ظةتتعضةندة حعقعدعغان ؤاقتع ياز صةسلعنعث باشلعرعدا بولذص بذ
ؤاقعت هعجاز زئمعنعدا كىننعث ناهايعتع قعزعيدعغان ؤة مئؤعلةر ساغعرعص صعشعشقا
باشلعغان ؤاقتعغا توغرا كئلعدذ .ظأكةر يذلتذزنعث حعقعشعدعن مئؤعلةرنعث ساغعرعص
صعشعشع كأزدة تذتذلعدذ .بذنع زةيد ظعبنع سابعتنعث بالعسع ظأزعنعث(« :مئؤعلةر تولذق
رةثضة كعرعص مئؤعنعث) سئرعق رةثع قعزعل رةثعدعن ظايرعلغعدةك بولغانغا قةدةر»
دئضةن سأزع بعلةن ظعصادعلعدع .يذلتذزنعث حعقعشع بولسا ،بذنعث بعر ظاالمعتعدذر.
ظعمام ظةهمةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظوسمان ظعبنع ظابدذلاله
ظعبنع سذراقعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ :مةن ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال
ظذنعثدعن رازع بولسذن!) دعن مئؤعلةرنع سئتعش هةققعدة سورعسام ،ظعبنع ظأمةر:
«صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مئؤعلةرنع هةتتا ظذالر يوغعناص ظاصةتكة (ظذحرعمعغعدةك
هالةتكة كةلمعضعحة) سئتعشتعن توسقان» دئدع .مةن :ظذ قاحان بولعدذ؟ دئدعم .ظعبنع
ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)« :ظذ ،ظأكةر يذلتذز حعققان ؤاقعتتا بولعدذ»
دئدع.
((( بذ ،مئؤعلةر يوغعناص بعرةر ظاصةت تعضعص بذزذلذص كئتعشتعن خاتعرجةم بولغعدةك هالةتكة كةلضةندة كأرىلعدعغان يذلتذزدذر .بذ
يذلتذزنعث كأرىلضةنلعكع مئؤعلةرنعث بعرةر ظاصةت سةؤةبع بعلةن بذزذلذص كةتمةيدعغان هالةتكة كةلضةنلعكعنعث ظاالمعتعدذر .ت.

176

سودا  -سېتىقنىڭ بايانى
مالعكعي ،شافعظعي ؤة ظةهمةد قاتارلعق ظعمامالر (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت
قعلسذن!) :مئؤعلةرنع ساغعرعشتعن بذرذن سئتعش بعلةن ظذنع ساغعرعص بولغاندعن
كئيعن سئتعشنعث ظارعسعنع صةرقلةندىردع .ظةمما ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!)« :ظةضةر مئؤعلةرنع هةتتا صعشقانغا قةدةر قويذص قويذش شةرت
قعلعنمعسا ،مئؤعلةرنع مةيلع ساغعرعشتعن بذرذن بولسذن ،مةيلع ساغعرغاندعن كئيعن
بولسذن ،سئتعش توغرعدذر .ظةضةر ظذالرنع هةتتا صعشقانغا قةدةر قويذص قويذش شةرت
قعلعنسا ،مئؤعلةرنع مةيلع ساغعرعشتعن بذرذن بولسذن ،مةيلع ساغعرغاندعن كئيعن
بولسذن ،سئتعش توغرا ظةمةس» دةيدذ .ظعمام نةؤةؤعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) مذنداق دةيدذ« :ظعمام ظةبذهةنعفة مئؤعلةرنع مةيلع ساغعرعشتعن بذرذن
بولسذن ،مةيلع ساغعرغاندعن كئيعن بولسذن ،سئتعشنعث توغرا بولذشع ظىحىن ظذالرنع
شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة ظأزىؤئلعشنع شةرت قعلغان» دةيدذ.
ظعمام نةؤةؤعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ« :شافعظعي
مةزهةصع مئؤعلةرنع سئتعشقا بولعدعغانلعقعنع ياكع بولمايدعغانلعقعنع بعر نةححة
هالةتكة بألىص تةصسعلعي بايان قعلعدذ .ظذ هالةتلةرنعث بعرع بذدذر :مئؤعلةرنع مةيلع
ظذالرنع صعشقانغا قةدةر قويذص قويذش شةرت قعلعنسذن ،مةيلع شةرت قعلعنمعسذن،
ساغعرعص بولغاندعن كئيعن سئتعش ،ياكع مئؤعلةرنع ساغعرعص بولغاندعن كئيعن
هةتتا ظذالرنع صعشقانغا قةدةر قويذص قويذش شةرتع بعلةن سئتعش ؤة ياكع مئؤعلةرنع
مئؤة دةرعخع مةيلع مئؤعلةرنع ساتقان ظادةمضة تةؤة بولسذن ،مةيلع مئؤعلةرنع ظالغان
كعشعضة تةؤة بولسذن ،مةيلع ظذ ظعككعسعدعن باشقا بعرعضة تةؤة بولسذن ،مئؤعلةرنع شذ
ؤاقعتنعث ظأزعدة ظأزىؤئلعش شةرتع بعلةن سئتعش توغرعدذر .ظةضةر مئؤعلةر هئحقانداق
شةرت قويذلماي سئتعلغان بولسا ،مئؤعلةرنع سئتعص ظالغان كعشعنعث ظذالرنع تاكع
صعشقانغا قةدةر دةرةختة قويذص قويذش هةققع بار .مئؤعلةرنع ظذالر ساغعرعص بولغاندعن
كئيعن ظذالردا تاكع صعشقانغا قةدةر يىز بئرعدعغان هالةتلةر بعلةن بعللة سئتعش توغرا
ظةمةس».
<ظعظالظذسسىنةن> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
مذنداق دةيدذ« :يذقعرعدا بايان قعلعنغان هةدعسلةر مئؤعلةرنع ساغعرعشتعن بذرذن
سئتعشنعث توغرا بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ .ظةضةر مةزكذر هةدعسلةر مئؤعلةرنع
ساغعرعشتعن بذرذن سئتعشنعث توغرا بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بةرمةيدعغان بولسا،
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :ظويالص بئقعثالر! ظةضةر اهلل تاظاال مئؤعلةرنعث بولذشعنع
حةكلةص قويسا ،بعرعثالر قئرعندعشعنعث مال ـ مىلكعنع قايسع يول بعلةن ظالعدذ»
دئضةن سأزعنعث هئحبعر مةناسع بولمايدذ .حىنكع ،ظةضةر مئؤعلةرنع ساغعرعشتعن
بذرذن سئتعش توغرا بولمايدعغان بولسا ،بعرعنعث مال ـ مىلكعنع قولغا كعرضىزىش
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هئحبعر ؤاقعت توغرا بولمايدذ .شذنعثدةك يةنة مئؤعلةرنع سئتعص بولغاندعن كئيعن ظذالر
ظاصةتكة ظذحراص كةتكةن بولسا ،مئؤعلةرنع ساتقان ظادةمضة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
ظاصةتكة ظذحرعغان مئؤعلةرنعث صذلعنع كئحعؤئتعش هةققعدة بةرضةن بذيرذقعمذ مئؤعلةرنع
ساغعرعشتعن بذرذن سئتعشنعث توغرا بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ .شذنداق
ظعكةن مةزكذر هةدعسلةر مئؤعلةرنع ساغعرعشتعن بذرذن سئتعشنع توغرا ظةمةس،
دئضىحعلةرنعث قارشعسعغا صاكعتتذر .ظةمما صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مئؤعلةرنع
سئتعص بولغاندعن كئيعن ظذالر ظاصةتكة ظذحراص كةتضةندة ،مئؤعلةرنع ساتقان ظادةمنع
ظاصةتكة ظذحرعغان مئؤعلةرنعث صذلعنع كئحعؤئتعشقا بذيرعغان بذيرذقعغا كةلسةك ،بذ
بذيرذق ظةضةر مئؤعلةرنعث ظاصةتكة ظذحرعغان ؤاقتع مئؤعلةرنع ظذالرنع سئتعص ظالغان
كعشع قولعغا تاصشذرذص ظئلعص بولغاندعن ؤة صذلنع مئؤعلةرنع ساتقان ظادةم قولعغا
تاصشذرذص ظئلعص بولغاندعن كئيعن بولسا ،ظاصةتكة ظذحرعغان مئؤعلةرنعث صذلعنع
كئحعؤئتعشنعث ياخشع ظعكةنلعكعضة قارعتعلعدذ .ظذ بذيرذق ظةضةر مئؤعلةرنعث ظاصةتكة
ظذحرعغان ؤاقتع مئؤعلةرنع ظذالرنع سئتعص ظالغان كعشع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن ؤة
صذلنع مئؤعلةرنع ساتقان ظادةم قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن بولغان بولسا ،ظاصةتكة
ظذحرعغان مئؤعلةرنعث صذلعنع كئحعؤئتعشنعث ؤاجعص ظعكةنلعكعضة قارعتعلعدذ .بذنعث
دةلعل ـ صاكعتع بولسا ،سئتعلغان مئؤعلةرنع سئتعص ظالغان كعشع قولعغا تاصشذرذص
ظئلعشتعن بذرذن ظذ مئؤعلةر ساتقذحع ظادةمنعث كئصعللعكعدة بولعدذ .ظذ مئؤعلةرنعث
ظاصةتكة ظذحراص كةتكةنلعكع مئؤعلةر ظىستعدة قعلعنغان سودعنعث بذزذلذص كئتعشعنع
الزعم قعلعدذ .شذنعث ظىحىن مئؤعلةرنع ساتقان ظادةمنعث ظاصةتكة ظذحراص كةتكةن
مئؤعلةرنعث صذلعنع ظئلعشع هاالل ظةمةس .ظةمما مئؤعلةرنع ظذالرنع سئتعص ظالغان
كعشع قولعغا تاصشذرذص ظئلعص بولغاندعن كئيعن مئؤعلةر ظذالرنع ساتقان ظادةمنعث
كئصعللعكعدعن ظذالرنع سئتعص ظالغان كعشعنعث كئصعللعكعضة ظأتىص كئتعدذ .مئؤعلةرنعث
ظذالرنع سئتعص ظالغان كعشعنعث كئصعللعكعضة ظأتىص كةتكةندعن كئيعن ظاصةتكة ظذحراص
كئتعشع ظاصةتكة ظذحراص كةتكةن مئؤعلةرنعث صذلعنع كئحعؤئتعشنع الزعم قعلمايدذ.
يةنة بعر دةلعل ـ صاكعت بولسا ،ظةضةر ظاصةتكة ظذحرعغان مئؤعلةرنعث صذلعنع ظذالرنع
ساتقان ظادةمنعث كئحعؤئتعشع مةيلع مئؤعلةرنع سئتعص ظالغان كعشع ظذالرنع قولعغا
تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن بولسذن ،مةيلع كئيعن بولسذن ،ؤاجعص بولسا ،صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث مئؤعلةرنع ساغعرعشتعن بذرذن سئتعشنع حةكلعشعنعث هئحقانداق
بعر مةناسع بولمايدذ .حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مئؤعلةرنع ساغعرعشتعن
بذرذن سئتعشتعن حةكلعشعنعث سةؤةبع بولسا ،مذسذلماننعث مال ـ مىلكعنع يوق
بولذص كئتعشتعن ساقالص قئلعش ظىحىندذر .ظذنعث سةؤةبعنعث شذنداق ظعكةنلعكعنع
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :ظويالص بئقعثالر! ظةضةر اهلل تاظاال مئؤعلةرنعث
بولذشعنع حةكلةص قويسا ،بعرعثالر قئرعندعشعنعث مال ـ مىلكعنع قايسع يول بعلةن
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ظالعدذ» دئضةن سأزع كأرسعتعص بئرعدذ .يةنع كعشعلةر مئؤعلعرعنع ساغعرعشتعن
بذرذن ساتاتتع .ظاندعن بةزعدة مئؤعلةر ظاصةتكة ظذحراص كئتةتتع .مئؤعلةرنع سئتعص
ظالغان كعشعضة مئؤعلةرنعث صذلعنع بئرعش قعيعن كئلةتتع .شذثا ظذالر مئؤعلةرنعث
ظاصةتكة ظذحراص كةتكةنلعكعنع باهانة كأرسعتعص مئؤعلةرنع ساتقان ظادةمدعن ظذالرنعث
صذلعنع كئحعؤئتعشعنع تةلةص قعالتتع .شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مئؤعلةرنع
ساتقان ظادةمنع ظاصةتكة ظذحرعغان مئؤعلةرنعث صذلعنع ظذنعثغا تةسةللع بولسذن ،دةص
كئحعؤئتعشقا بذيرعغان .ظةضةر مئؤعلةرنع ساتقان ظادةم ظاصةتكة ظذحرعغان مئؤعلةرنعث
صذلعنع ظذنعثغا تةسةللع بئرعش يىزعسعدعن كئحعؤئتعشقا رازع بولمعسا ،صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم ظذالرنع مئؤعلةرنع ساغعرعشتعن بذرذن سئتعشتعن حةكلعدع .بذنداق
حةكلعشع ظذالرنعث ظعختعالص قعلعشعص دةؤا قعلعشعص قئلعشعنعث ظالدعنع ظئلعش
ظىحىندذر .بذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةزكذر هةدعسلعرعدعن ظئنعق بعلعنعدذ.
ظذ هةدعسلةردة مئؤعلةرنع ساغعرعشتعن بذرذن سئتعشنعث توغرا ظةمةسلعكعنع ،ياكع
مئؤعلةر ظاصةتكة مةيلع ساغعرعشتعن بذرذن ظذحراص كةتسذن ،مةيلع كئيعن ظذحراص
كةتسذن ،مئؤعلةرنع ساتقان ظادةمنعث ظاصةتكة ظذحراص كةتكةن مئؤعلةرنعث صذلعنع
(((
كئحعؤئتعشعنعث الزعملعقعنع كأرسعتعص بئرعدعغان بعرةر دةلعل ـ صاكعت يوق».
<ظةددذررذلمذختار> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع مذنداق دةيدذ« :حعحةك بولذص
غورعالشقا باشلعغان مئؤعلةرنع هةتتا غورعالر يذغعناص كأزدة ظذبدان كأرىنضعحعلعك
بولمعغعحة سئتعش بارلعق ظعمامالرنعث بعرلعككة كةلضةن كأز قارعشعدا توغرا ظةمةس.
ظةضةر مئؤعلةرنعث غورعرلعرعنعث بعر قعسمع كأزضة كأرىنضعدةك بولغان ؤة بعر قعسمع
تئخع كأزضة كأرىنضعدةك بولمعغان بولسا ،كىحلىك قاراشقا ظاساسةن ظذ مئؤعلةرنع
سئتعشمذ توغرا ظةمةس .ظةمما ظعمام سةرةخسعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!):
مةيلع كأزضة كأرىنضعنع بولسذن ،مةيلع كأرىنمعضعنع بولسذن ،هةممعنع سئتعش
توغرا ،دئضةن قاراشقا كةلدع .ظعمام هةلؤانعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!):
ظذ مئؤعلةرنع سئتعشنعث توغرا ،بولعدعغانلعقعغا صةتعؤا بةرضةن».
ظعبنع ظابعدعن (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ« :ظعمام
هةلؤانعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظأزعنعث :ظذ مئؤعلةرنع سئتعش توغرا
بولعدذ ،دئضةن كأز قارعشع بعلةن ظذ مئؤعلةرنع سئتعشنعث توغرا بولعدعغانلعقعنعث
هةنةفعي مةزهةص ظعماملعرعدعن رعؤايةت قعلعنغانلعقعنع ضذمان قعلدع .ظعمام صةزةلعيدعنمذ
شذنداق رعؤايةت بايان قعلعنغان ؤة ظذ مذنداق دئضةن :مةن ظعستعهسان قاظعدعسعضة
ظاساسةن مةيلع كأزضة كأرىنضعنع بولسذن ،مةيلع كأرىنمعضعنع بولسذن ،مئؤعلةرنع
سئتعشنع توغرا ،دةص قارايمةن .حىنكع ،كعشعلةر شذنداق قعلعص ظادةتلعنعص قالغان.
((( «رةددذلمذهتار» 14 ،ـ توم 40 ،ـ بةت.
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كعشعلةرنع ظادةتلعنعص قالغان ظعشلعرعدعن قايتذرذش ظذالرغا ظئغعرحعلعق ظئلعص
كئلعدذ< .ظةلفةتهع> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع مذنداق دئدع :مةن ظعمام مذهةممةد
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) دعن ،بعر قعسمع بولغان يةنة بعر قعسمع تئخع
بولمعغان شئخع ظىستعدعكع ضىلنع سئتعش هةققعدة ظذنع سئتعش توغرا بولعدذ ،دئضةنضة
ظوخشاش بعر سأزنعث بايان قعلعنغانلعقعنع كأرضةن ظعدعم .حىنكع ،ضىل هةممعسع
بعرال ؤاقعتتا ظةمةس بعرعنعث ظارقعسعدعن يةنة بعرع بولذص ظئحعلعدعغان نةرسعدذر.
ظعمام مالعك (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) :سودا بولغان ؤاقعتتا بعر قعسمع بار
بولغان ،يةنة بعر قعسمع تئخع بولمعغان ظةمما كئيعن بولعدعغان نةرسعلةرنع سئتعشنع،
ظذالر مةيلع ضىل بولسذن ،مةيلع مئؤة بولسذن توغرا ،دةيدذ .ظعمام سةرةخسعي (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) :سودا بولغان ؤاقعتتا بعر قعسمع بار بولغان ،يةنة بعر
قعسمع تئخع بولمعغان ظةمما كئيعن بولعدعغان نةرسة ظةضةر تاؤذز ؤة الزعغا ظوخشاش
نةرسة بولسا ،بار ؤة يوقنعث هةممعسعنع قوشذص سئتعش كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن
توغرا ظةمةس((( .حىنكع ،بذ خعلدعكع سودا ظذنعثغا ظئهتعياج حىشىص قالغاندا توغرا
بولعدذ .بذ يةردة ظذنداق سودا قعلعشقا هئحقانداق ظئهتعياج يوق .حىنكع ،سودا بولغان
ؤاقعتتا بار بولغان مئؤعلةرنع (ظذالرنع سئتعص ظالماقحع بولغان صذلنعث) بعر قعسمعغا
سئتعص ظئلعص قالغان مئؤعلةرنع ظذالر بولذص يئتعشكةندة صذلنعث قالغان قعسمعغا يةنة
قايتا سئتعص ظئلعشقا بولعدذ .ياكع (سودعنع بار ؤة يوق مئؤعلةرنع سئتعص ظالدعم،
دئمةستعن) سودا قعلغان ؤاقعتتا بار بولغان مئؤعلةرنع صذلنعث هةممعضة سئتعص ظالعدذ،
ظاندعن كئيعن بولذص يئتعشعص حعققان مئؤعلةردعن صايدعلعنعدذ .مانا بذ ظعككع خعل
يولنعث بعرع بعلةن سودا قعلغان ؤاقعتتا بار ؤة يوق بولغان مئؤعلةرنع سئتعشنع ؤة
ظذالرنع ظئلعشنع مةقسةت قعلغان هةر ظعككع تةرةصنعث مةقسعتع هةل بولعدذ .شذنعث
ظىحىن سودا بولغان ؤاقعتتا يوق بولغان نةرسعنع سئتعشنع حةكلعضةن هةدعسكة قارشع
كئلعص تذرذص سودا قعلغان ؤاقعتتا يوق بولغان نةرسعنع سئتعش توغرا بولعدذ ،دئيعشنعث
هئحقانداق زأرىرعيعتع يوق ،دةيدذ .مةن (يةنع ظعبنع ظابعدعن ظأزعنع دئمةكحع) مذنداق
قارايمةن :بعزنعث زامانعمعزدا سودا قعلغان ؤاقعتتا يوق بولغان نةرسعنع سئتعش توغرا
بولعدذ ،دئيعشكة زأرىرعيةت بار .بولذصمذ دةل ـ دةرةخلةر ؤة مئؤة كأص يةرلةرة شذنداق
دئيعشكة زأرىرعيةت بار .حىنكع ،كعشعلةرنعث كأص قعسمع (ظعسالم دعنعنعث سودا ـ
سئتعق هةققعدة يولغا قويغان قاظعدة ـ تىزىملعرعنع) تولذق بعلمةيدذ .شذثا ظذالرنع
مةزكذر ظعككع خعل يولنعث بعرع بعلةن سودا قعلغان ؤاقعتتا بعر قعسمع بار ؤة بعر
((( بعز بعر ظاز بذرذن ظعمام سةرةخسعينعث بذنداق سودعنعث توغرا بولذش قارعشعدا ظعكةنلعكعنع بايان قعلعص ظأتكةن ظعدذق.
بذنعثدعن بعز ظعمام سةرةخسيعنعث بذ هةقتة ظعككع خعل كأز قارعشعنعث بارلعقعنع ،بعر خعل كأز قارعشعدا :ظذنداق سودعنع توغرا،
دةيدعغانلعقعنع ظةمما بذنعث ظاجعز كأز قاراش ظعكةنلعكعنع ،يةنة بعر خعل كأز قارعشعدا :ظذنداق سودعنع توغرا ظةمةس ،دةيدعغانلعقعنع
ؤة بذنعث كىحلىك كأز قاراش ظعكةنلعكعنع بعلعؤالعمعز .ت.
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قعسمع تئخع يوق بولغان مئؤعلةرنع سئتعش ظعشعدعن قذتذلدذرذش مذمكعن ظةمةس.
مةزكذر ظعككع يولنعث بعرع بعلةن كعشعلةرنعث ظاز بعر قعسمعنع قذتذلدذرذش مذمكعن
بولسعمذ ظذالرنعث كأص قعسمعنع قذتذلدذرذش مذمكعن ظةمةس .كعشعلةرنع ظادةتلعنعص
قالغان ظعشلعرعدعن قايتذرذش ظذالرغا ظئغعرحعلعق ظئلعص كئلعدذ .ظةضةر سودا قعلغان
ؤاقعتتا بعر قعسمع بار بولغان ؤة بعر قعسمع تئخع بولمعغان مئؤعلةرنع صةقةت مةزكذر
ظعككع خعل يولنعث بعرع بعلةن سئتعش توغرا ؤة ظذنعثدعن باشقا يول بعلةن سئتعش
توغرا ظةمةس ،دةص قاراش سودا قعلغان ؤاقعتتا بار ؤة يوق بولغان مئؤعلةرنع ساتقان ؤة
ظالغان ظادةملةنع هارام ظعش قعلدع ،دةص قاراشنع كةلتىرىص حعقعرعدذ .هالبذكع ،نئسع
نةرسة سودا قعلغان ؤاقعتتا يوق نةرسة بولسعمذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم زأرىرعيةت
بولغانلعقع ظىحىن نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعغا (يةنع سةلةم سودعسعغا) رذخسةت
قعلغان .شذنداق ظعكةن سودا قعلغان ؤاقعتتا بار ؤة يوق بولغان مئؤعلةرنع سئتعشقا
ؤة ظئلعشقا كعشعلةر ظئهتعياجلعق بولذص ظذنداق قعلعشقا زأرىرعيةت بولغانلعقع
ظىحىن بذ مةسعلعنع <نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعغا> قعياس قعلعشقا بولعدذ .يةنع
شذنعثغا قعياس قعلعص تذرذص سودا قعلغان ؤاقعتتا بار ؤة يوق بولغان مئؤعلةرنع
سئتعش توغرعدذر ،دئيعشكة بولعدذ .سودا قعلغان ؤاقعتتا بار ؤة يوق بولغان مئؤعلةرنع
<نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعغا> قعياس قعلعص تذرذص ساتقان ظادةم يوق نةرسعنع
سئتعشتعن توسقان هةدعسكة قارشع ظعش قعلغان بولمايدذ .شذنعث ظىحىن ظالعمالر سودا
قعلغان ؤاقعتتا بار ؤة يوق بولغان مئؤعلةرنع سئتعش ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن
توغرعدذر ،دةيدذ .حىنكع ،ظذ خعلدعكع مئؤعلةرنع سئتعش قعياس قاظعدعسعضة ظاساسةن
توغرا ظةمةس< .ظةلصةتهع> دئضةن كعتابنعث ظاصتورعمذ ظذنداق سودعنعث توغرا بولذش
قارعشعدعدذر .شذنعث ظىحىن ظذ ،ظعمام مذهةممةددعن بايان قعلعنغان بعر رعؤايةتنع
نةقعل قعلغان .بذنداق سودعنعث توغرا بولعدعغانلعقعنع ظعمام هةلؤانعينعثمذ هةنةفعي
(((
مةزهةص ظعماملعرعدعن رعؤايةت قعلغانلعقع بايان قعلعص ظأتىلدع».
بذ مئؤعلةرنعث سودعسع هةققعدة بايان قعلعنغان هأكىملةردذر .ظةمما زعراظةت
مةسعلعسعضة كةلسةك ،بذغداي ؤة قذناققا ظوخشاش زعراظةتلةرنع هةتتا ظذالر دان
تذتذشتعن بذرذن سئتعش توغرا ظةمةس .حىنكع ،زعراظةتتعن هةتتا ظذالر دان تذتذشتعن
بذرذن صايدعالنغعلع بولمايدذ .زعراظةت بذ هالدا (ظايرعم بعر نةرسة ظةمةس) يةرضة
قاراشلعق نةرسة ،دةص قارعلعدذ ؤة زعراظةت يةرنعث بعر سىصىتع هئسابلعنعدذ .شذنعث
ظىحىن بذ هالدا ظايرعم بعر شةكعلدة زعراظةت ظىستعدة سودا ظئلعص بئرعش توغرا
ظةمةس .ظةضةر بعر ظادةم تئخع دان تذتمعغان زعراظةتنع هةتتا ظذ ،دان تذتذص صعشقانغا
قةدةر يةردة قويذص قويذش شةرتع بعلةن سئتعص ظالغان بولسا ،بذ توغرا بولمعغان
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 39 ،ـ بةت.
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سودا ـ سئتعق هئسابلعنعدذ .ظوت ـ ياشنعث هأكمعمذ بذ هةقتة زعراظةتنعث هأكمعضة
ظوخشاش.
زعراظةتتة شئرعكلةشكةن ظعككع ظادةمنعث بعرع مةيلع زعراظةتنع ظورعدعغان
ؤاقعت بولسذن ،مةيلع بولمعسذن زعراظةتتعن ظأزعضة تةقسعم بولعدعغان قعسمعنع يةنة
بعر شئرعكعضة سئتعص بئرعشع توغرعدذر .ظةضةر ظذ ظادةم زعراظةتتعن ظأزعضة تةقسعم
بولعدعغان قعسمعنع يةنة بعر شئرعكعضة ظةمةس باشقا ظادةمضة شئرعكعنعث رذخسعتعسعز
ساتقان ؤة بذ سودعنع تاكع زعراظةت صعشعص ظذنع ظورعدعغان ؤاقعتقعحة بذزمعغان بولسا،
بذ سودا (ضةرحة بذرذن توغرا بولمعغان بولسعمذ لئكعن كئيعن) توغرعغا ظايلعنعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر تىص دةرةخنع قذمذرذص ظئلعؤئلعش شةرتع بعلةن سئتعص
ظالغان بولسا ،ظذ ظادةم سودعنعث ظارقعسعدعنال دةرةخنع نورمال شةكعلدة يعلتعزلعرع
بعلةن قذمذرؤئلعشقا بذيرذلعدذ .ظذ ظادةمنعث يةرنع تاكع دةرةخنعث يعلتعزلعرع بارغان
يةرضعحعلعك قئزعش هةققع يوق .يذقعرعدا بايان قعلعنغعنعدةك ظذ ظادةم دةرةخنع نورمال
شةكعلدة قذمذرذص ظالعدذ .ظةضةر دةرةخنعث ظعضعسع ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمضة دةرةخنع
(يعلتعزلعرع بعلةن قذمذرذص ظةمةس) صةقةت يةر يىزع بعلةن تةث كئسعؤئلعشنع شةرت
قعلغان ،ياكع دةرةخ تامنعث ياكع قذدذقنعث يئنعدا بولغانلعقع سةؤةبع بعلةن ،ظةضةر
دةرةخ يعلتعزع بعلةن قذمذرذص ظئلعنسا دةرةخنعث ظعضعسعضة بعرةر زةرةر كئلعدعغان
ظعش بولسا ،بذ هالدا دةرةخنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذنع (يةرنع قئزعص يعلتعزلعرع
بعلةن ظةمةس) يةر يىزع بعلةن تةث كئسعؤالعدذ .ظةضةر دةرةخنع سئتعص ظالغان ظادةم
دةرةخنع يةر يىزع بعلةن تةث كئسعص ياكع يعلتعزلعرع بعلةن قذمذرذص ظالغاندعن كئيعن
ظذ دةرةخنعث ظورنعدعن يةنة بعر تىص دةرةخ ظىنىص حعققان بولسا ،ظىنىص حعققان ظذ
دةرةخ ظذنعث ظورنعدعكع دةرةخنع ساتقان كعشعضة تةؤة بولعدذ .ظةضةر دةرةخنع سئتعص
ظالغان ظادةم ظذنع (يةر يىزع بعلةن تةث ظةمةس) بعر ظاز ظىستعدعن كةسكةن ؤة كئيعن
ظذنعث كأتىكعدعن بعر تىص دةرةخ ظىنىص حعققان بولسا ،ظىنىص حعققان ظذ دةرةخ ظذنعث
ظورنعدعكع دةرةخنع سئتعص ظالغان ظادةمضة تةؤة بولعدذ.
بعر ظادةم بعر تىص دةرةخنع سئتعص ظالغان ؤة سودا بولغان ؤاقعتتا ظذ دةرةخنع
كئسعؤالعدعغانلعقعنع ياكع قويذص قويعدعغانلعقعنع سأزلةشمعضةن بولسا ،بذنع قانداق
قعلعش هةققعدة ظعمامالر ظعختعالص قعلعشعص قالدع .ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :دةرةخنع سئتعص ظالغان ظادةم دةرةخنعث ظورنعغا ظعضة
بواللمايدذ .يةنع دةرةخنع ظذ يةردة تذرغذزالمايدذ ».دئدع .ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :دةرةخنعث سودعسعنعث ظعحعضة دةرةخنعث ظاستعمذ
كعرعدذ .يةنع دةرةخنع ظذ يةردة تذرغذزااليدذ» دئدع .بذ هةقتة ظعمام مذهةممةدنعث
كأز قارعشع كىحلىك ،دةص قارعلعدذ .ظةضةر بعر ظادةم دةرةخنع قذمذرؤئلعش شةرتع
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بعلةن سئتعص ظالغان بولسا ،بارلعق ظعمامالرنعث بعرلعككة كةلضةن قارعشع بويعحة
دةرةخنعث ظورنع دةرةخنعث سودعسعنعث ظعحعضة كعرمةيدذ .يةنع ظذ ظادةم دةرةخنع ظذ
يةردة تذرغذزالمايدذ .ظةضةر ظذ ظادةم دةرةخنع (قذمذرؤئلعش شةرتع بعلةن ظةمةس) ظذ
يةردة قويذص قويذش شةرتع بعلةن سئتعص ظالغان بولسا ،بارلعق ظعمامالرنعث بعرلعككة
كةلضةن قارعشع بويعحة دةرةخنعث ظورنع دةرةخنعث سودعسعنعث ظعحعضة كعرعدذ .ظةضةر
ظعككع شئرعكنعث بعرع دةرةخلةرنعث ظأزعضة تةقسعم بولعدعغان قعسمعنع يةنة بعر
شئرعكعنعث رذخسعتعسعز ساتقان ،ظذ دةرةخلةر كةسسة بولعدعغان هالةتكة يئتعص
قالغان ؤة سئتعص ظالغذحع ظذالرنع كةسكةن بولسا ،ظذ سودا توغرا هئسابلعنعدذ .ظةضةر
ظذ دةرةخلةر كةسسة بولعدعغان هالةتكة يئتعص قالمعغان بولسا ،ظذ دةرةخلةر ظىستعدة
(((
قعلعنغان سودا توغرا بولمايدذ.
تئخع صعشمعغان مئؤة سئتعص ظالغان ظادةم مئؤعلعرعنع صعشعرؤئلعش ظىحىن
مئؤعلةرنعث تىصعنع تاكع مئؤعلةر صعشقانغا قةدةر ظعجارعضة ظالغان بولسا ،بذ ظعجارة
توغرا هئسابالنمايدذ .ظةضةر دةرةخنع ظعجارعضة ظالعدعغان ظذ ظادةم (مذنحعلعك ـ
ظذنحعلعك) دةص دةرةخنع ظعجارعضة ظالعدعغان مذددةتنع مذظةييةن قعلعص بةلضعلعضةن
بولسا ،بذ ظعجارة توغرا هئسابلعنعدذ ؤة مئؤعلةرنع دةرةخ ظىستعدة قويذص قويذش
ظارقعلعق مئؤعلةرضة قئتعلغانلعرع ظذالرنع سئتعص ظالغان ظادةمضة هاالل هئسابلعنعدذ.
حىنكع ،ظذ ظادةم مئؤعلةرنع تىصلعرع ظىستعدة ظذ مئؤعلةرنع سئتعص بةرضةن كعشعنعث
رذخسعتع بعلةن قويذص قويدع .ظةسلعدة قعياسقا ظاساسةن مئؤعلةرنعث تىصلعرعنع
ظعجارة قويذش توغرا ظةمةس .لئكعن ،شةرعظةت كعشعلةرنعث مئؤعلةرنعث تىصلعرعنع
(مئؤعلةرنع يذغعنعتعؤئلعش ظىحىن) ظعجارعضة ظئلعشقا ظئهتعياجع بولغانلعقع ظىحىن
مئؤعلةرنعث تىصلعرعنع ظعجارعضة ظئلعشنع توغرا ،دةص قارعدع .كعشعلةرنعث مئؤعلعرع
يوق دةرةخلةرنع ظعجارعضة ظئلعشقا ظئهتعياجع بولمعغانلعقع ظىحىن مئؤعلعرع يوق
دةرةخلةرنع ظعجارعضة ظئلعش توغرا ظةمةس .مةسعلةن :بعر ظادةم كعيعم ـ كئحةكلعرعنع
ؤة نةرسة ـ كئرةكلعرعنع دةرةخلةرضة ظئسعص قويذص قذرذتذش ظىحىن دةرةخلةرنع ظعجارعضة
ظالغان بولسا ،ظذنعث دةرةخلةرنع بذ خعلدا ظعجارعضة ظئلعشع توغرا بولمايدذ.
ظةضةر زعراظةتنع سئتعص ظالغان ظادةم يةرنع مذنحعلعك ياكع ظذنحعلعك ،دةص مذددةت
توختاتماستعن تاكع زعراظةت صعشقانغا قةدةر ظعجارعضة ظالغان بولسا ،بذ ،شةرتعضة
توشمعغان ظعجارة هئسابلعنعدذ .حىنكع ،مذددةت نامةلذمدذر .يةرنع ظعجارعضة ظئلعص
بولغاندعن كئيعن زعراظةتكة قئتعلغان زعراظةتلةر ظذ ظادةمضة هاالل بولمايدذ.
سئتعص ظئلعنغان نةرسعلةرضة يئتعشعص كئيعن قئتعلغان نةرسعلةرنعث ظذالرنع
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 38 ،ـ بةت.
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سئتعص ظالغان ظادةمضة هاالل بولذشع ظىحىن ظذ ظادةمنعث سئتعص ظالماقحع بولغان
نةرسعنع مذنداق ظعككع يولنعث بعرع بعلةن سئتعص ظئلعشع الزعم:
 1ـ بعر صارحة يةردعكع دةرةخلةرنع سئتعص ظالغان ظادةم صذلنع ظذالرنع ساتقان
كعشعضة بئرعدعغان ؤاقعتتا ،مةن بذ دةرةخلةرنع بذنعثدعن حعقعدعغان مةهسذالتنعث
معثدعن بعرعنعث ساثا ؤة قالغان هةممة قعسمع ماثا بولذش شةرتع بعلةن ظذالرغا
صاالنع مذددةتكعحة قاراص بئرعش كئلعشعمع بعلةن ظالدعم ،دةص ظالعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم
دةرةخلةرنع بذ شةكعلدة سئتعص ظالسا ،ظذ دةرةخنع سئتعص ظالغاندعن كئيعن يئتعشعص
ظذنعثغا قئتعلغان معثدعن بعرعنع دةرةخنعث ظعضعسعضة بئرعص قالغان قعسمعنع
ظأزعنعث ظئلعشع توغرعدذر .بذ ،ظةضةر ظذ دةرةخلةر ؤةقصة قعلعنغان ياكع يئتعمضة تةؤة
دةرةخلةر بولمعغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم دةرةخنع ظذ شةكعلدة
سئتعص ظالمعسا ،دةرةخنع سئتعص ظئلعص بولغاندعن كئيعن يئتعشعص ظذالرغا قئتعلغان
دةرةخلةر ظذالرنع سئتعص ظالغان ظادةمضة هاالل بولمايدذ.
 2ـ سئتعلعدعغان نةرسة الزا ـ شذخلعدةك ،قذغذن ـ تاؤذزدةك ؤة تةرخةمةكتةك
هةممعسع بعراقال ظةمةس بعرعنعث ظارقعسعدعن بعرع صعشعص يئتعشعدعغان نةرسة بولسا،
ظذالرنع سئتعص ظالماقحع بولغان ظادةم ظذالرنعث تىصلعرعنع سئتعص ظالعدذ .شذنعث
بعلةن ظذ تىصلةردة كئيعن يئتعشكةن مئؤعلةر ياكع ظوت ـ ياشالر سئتعص ظالغذحعغا
تةؤة بولعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعلةر بذغداي ـ قذناقتةك هةممعسع بعرال ؤاقعتتا صعشعدعغان
نةرسة بولغان ،لئكعن ظذ نةرسعلةر تئخع صعشمعغان بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةم (ظذ
نةرسعنع سئتعص ظالماقحع بولغان) صذلنعث يئرعمعضة بار نةرسعنع سئتعص ظالعدذ،
قالغان يئرعمعغا يةرنع تاكع ظذ نةرسعلةر صعشعؤالغانغا قةدةر مةلذم مذددةتكعحة
ظعجارعضة ظالعدذ .مئؤعلعك دةرةختعكع مئؤعلةرنع سئتعص ظالماقحع بولغاندا ،دةرةختة
بار بولغان مئؤعلةرنع سئتعص ظالعدذ ؤة دةرةخنعث ظعضعسع دةرةختة كئيعن يئتعشكةن
مئؤعلةرنع رازع بولذص ظذالرنع سئتعص ظالغان ظادةمضة بئرعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم دةرةخلةرنعث ظىستعدعكع مئؤعلةرنع سئتعص ظالغان ؤة ظذالرنع
سئتعص ظالغاندا هةر بعر دةرةختعن بةزع مئؤعلةرنع كأرةلعضةن بولسا ،ظذ ظادةمضة ظذ
مئؤعلةرنع كئيعن يةنة بعر قئتعم كأرىش هةققع بئرعلعدذ .يةنع ظذ ظادةم ظذ مئؤعلةرنع
(((
كئيعن كأرىص خالعسا سودعنع كىحضة ظعضة قعلعدذ ،خالعسا بذزعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم دةرةخلةرنعث ظىستعدعكع مئؤعلةرنع ،ظذالرنع تاكع صعشقانغا قةدةر
دةرةخنعث ظىستعدة قويذص قويذش شةرتع بعلةن ظالسا ،بذ شةرتعضة توشمعغان سودا
هئسابلعنعدذ .ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :دةرةخنعث
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 40 ،ـ بةت.
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ظىستعدة قويذص قويذلذش شةرتع بعلةن سئتعص ظئلعنغان مئؤعلةر ظةضةر يوغعناص
بولغان (ظةمما صةقةت صئشعسعال قالغان) بولسا ،بذ سودا شةرتعضة توشمعغان سودا
هئسابالنمايدذ .حىنكع ،ظذ شةرت سودا تةلةص قعلعدعغان شةرتتذر» دئدع .بذ هةقتة
صةتعؤا ظعمام مذهةممةدنعث بذ سأزع بعلةن بئرعلعدذ< .ظةلفةتهع> دئضةن كعتابنعث
ظاصتورع مذنداق دئدع« :مئؤعلةرنع دةرةخنعث ظىستعدة قويذص قويذش شةرتع بعلةن
سئتعص ظئلعش ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشعدا ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن
توغرعدذر .بذ هةم مالعك ،شافعظعي ؤة ظةهمةد ظعبنع هةنبةل قاتارلعق ظعمامالرنعث
كأز قارعشعدذر .بذنع ظعمام تةهاؤعي توغرا قاراش ،دةص تاللعغان .حىنكع بذ ،هةممة
(((
كعشعلةرضة يولعقعدعغان ظعشتذر».
ظعمام مذهةممةد ظعستعهسانغا تايانغانلعقع ظىحىن ظذنعث كأز قارعشع ظعمام
ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز
قارعشعغا قارعغاندا كىحلىك هئسابلعنعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم دةرةخ ظىستعدعكع مئؤعلةرنع يا ظذالرنع دةرةخ ظىستعدة قويذص
قويذش ياكع ظأزعؤئلعش شةرتع بعلةن ظةمةس شةرتسعز سئتعص ظالغان ؤة مئؤعلةرنع
دةرةخ ظىستعدة تذرغذزذص سئتعص ظالغان ظادةم ظذالرنع تاكع صعشقانغا قةدةر دةرةخ
ظىستعدة قويذص قويذش ظأرص ـ ظادةت بولغان ؤة شذنعث بعلةن ظذ ظادةم مئؤعلةرنع ساتقان
كعشعنعث رذخسعتع بعلةن دةرةخنعث ظىستعدة قويذص قويغان بولسا ،ظذ مئؤعلةرضة كئيعن
يئتعشعص قئتعلغان مئؤعلةر ظذ ظادةمضة هاالل بولعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم دةرةختة مئؤعلةرنع
ساتقذحعنعث رذخسعتعسعز قويذص قويغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ مئؤعلةرضة كئيعن
يئتعشعص قئتعلغان مئؤعلةرنع سةدعقة قعلعؤئتعشع الزعم .ظةضةر ظذ ظادةم مئؤعلةرنع
ظذالر صىتىنلةي يوغعناص بولغاندعن كئيعن سئتعص ظالغان ؤة دةرةخنعث ظىستعدة قويذص
(((
قويغان بولسا ،ظذ ظادةمضة ظذ مئؤعلةردعن سةدعقة قعلعؤئتعش الزعم بولمايدذ.

سئتعلغان نةرسعلةرنعث ظعحعدعن بعرةر نةرسعنع ساتماي
ظايرعؤئلعشنعث هأكمع

سودعسعنع ظايرعم قعلغعلع بولعدعغان هةر قانداق نةرسعنع سئتعلغان نةرسعلةرنعث
ظعحعدعن ساتماي ظايرعؤالغعلع بولعدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 49 ،ـ بةت.
((( «رةددذلمذهتار».
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بذ ظومذمعي بعر قاظعدة بولذص بذنعث ظعحعدعن نذرغذنلعغان مةسعلعلةر حعقعدذ.
مةسعلةن :سئتعلغان بعر دأؤة بذغداينعث ظعحعدعن (ماؤذ كةمحة بذغداينع ظايرعؤالعمةن،
دئضةنضة ظوخشاش) مذظةييةن بعر كةمحة بذغداينع ساتماي ظايرعؤئلعش ،بعر خالتا
كعيعم ـ كئحةكنعث ظعحعدعن (ماؤذ كعيعمنع ظايرعؤالعمةن ،دئضةنضة ظوخشاش)
مذظةييةن بعر كعيعمنع ساتماي ظايرعؤئلعش ،مئؤة ـ حعؤعلةرنعث ظعحعدعن (ماؤذ بعر
نةححة كعلو مئؤعلةرنع ظايرعؤالعمةن ،دئضةنضة ظوخشاش) مذظةييةن بعر نةححة كعلو
مئؤعلةرنع ساتماي ظايرعؤئلعش ؤة سئتعلغان بعر توص قوينعث ظعحعدعن (ماؤذ قوينع
ظايرعؤالعمةن ،دئضةنضة ظوخشاش) مذظةييةن بعر قوينع ساتماي ظايرعؤئلعش توغرعدذر.
حىنكع ،ظايرعؤئلعنغان ظذ نةرسعلةرنع ظذالرنعث ظىستعدة ظايرعم سودا قعلعص سئتعص
ظالغعلع بولعدذ .ظةضةر سئتعلغان نةرسعلةرنعث ظعحعدعن ظايرعؤئلعنغان ظذ نةرسعلةر
مذظةييةن بولمعسا ،ظذالرنع ظايرعؤئلعش توغرا ظةمةس .دةرةخنعث ظىستعدة تذرغذزذص
ساتقان مئؤعلةرنعث ظعحعدعنمذ مذظةييةن بعر نةححة كعلو مئؤعلةرنع ساتماي ظايرعؤئلعش
توغرعدذر.
ظذرذغنع مئؤعلةرنعث ظعحعدة تذرغذزذص ،صاختعنع كعؤةزنعث غذزذكعدة تذرغذزذص ؤة
سىتنع هايؤاننعث يئلعنعدة تذرغذزذص سئتعش توغرا ظةمةس( .يةنع ظذرذغنع مئؤعلةرنعث
ظعحعدعن حعقارماي ،صاختعنع تةرمةي ؤة سىتنع ساغماي تذرذص سئتعش توغرا ظةمةس).
حىنكع ،ظذ نةرسعلةر سودا بولغان ؤاقعتتا تئخع يوق بولغان نةرسعلةر هئسابلعنعدذ.
شذنعثدةك يةنة هايؤاننعث ظعحعدعكع ضأشنع ،ياغنع ،حعضةرنع ،ظذنعث تعرعسعنع ؤة
كالال ـ صاحاقلعرعنع (يةنع هايؤاننع ظألتىرمةي تذرذص ظذنعث مةزكذر نةرسعلعرعنع)،
بذغداينعث ظعحعدعكع ظذننع ،زاغذننعث ظعحعدعكع ياغنع ؤة مئؤعلةرنعث ظعحعدعكع
مئؤة سىيعنع سئتعش توغرا ظةمةس .حىنكع ،بذنعثغا ظوخشاش ظعشالر ظأرص ـ ظادةتتة
كأرىلمةيدعغان ظعشالردذر.
بذغداينع باشعقعدا تذرغذزذص ،ضورذحنع ؤة كىنجىرنع صوستعدا تذرغذزذص سئتعش
توغرعدذر .شذنعثدةك يةنة ياثاققا ،بادامغا ؤة صعستعضة ظوخشاش مئؤعلةرنع شاكعلعدا
تذرغذزذص (يةنع ظذالرنع شاكعلعدعن ظايرعماي تذرذص) سئتعشمذ توغرعدذر .بذ هالدا
ظةضةر ياثاققا ،بادامغا ؤة صعستعضة ظوخشاش مئؤعلةرنع ساتقان كعشع ظذالرنع شاكعلع
بعلةن بعللة ساتمعغان بولسا ،ظذالرنع شاكعلعدعن حعقعرعش ساتقان كعشعنعث ظىستعضة
حىشعدذ .ظةضةر ظذ كعشع ظذالرنع شاكعلع بعلةن بعللة ساتقان بولسا ،ظذ كعشعنعث
ظذالرنع شاكعلعدعن ظايرعشع الزعم ظةمةس.
ظةضةر بعر كعشع هةر بعر خالتا ظىحىن ظذنعث ظةسلعدعكع ظئغعرلعقعنع ظةمةس
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مةلذم معقداردا حعقعرؤةتمةكحع بولذص خالتعغا قاحعالنغان نةرسعنع خالتا بعلةن تارازعغا
سئلعص ساتقان بولسا ،بذ شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق هئسابلعنعدذ((( .حىنكع،
سودا ـ سئتعق خالتعنعث ظةسلعدعكع ظئغعرلعقعنع حعقعرؤئتعشنع تةلةص قعلعدذ( .يةنع
خالتا قانحعلعك كةلسة ،شذ ظئغعرلعقنع حعقعرؤئتعشنع تةلةص قعلعدذ) .ظةمما خالتعنعث
ظةسلعدعكع ظئغعرلعقعنع حعقعرؤةتمةي ظأزع خاالص بعر ظئغعرلعقنع حعقعرؤئتعشنع
شةرت قعلعش سودا تةلةص قعلمايدعغان شةرتتذر .شذثا ظذ ،شةرتعضة توشمعغان سودا
هئسابلعنعدذ .حىنكع ،بذ سودعدا ظعككع تةرةصنعث بعرع يةنة بعرعضة قارعغاندا
(بةدةلسعز) صايدا ظالعدذ .حىنكع ،خالتا ظىحىن حعقعرؤئتعلضةن معقدار خالتعنعث
ظةسلعدعكع ظئغعرلعق معقدارعدعن جعق ياكع ظاز بولذشع مذمكعن .ظةضةر خالتعغا
قاحعالنغان نةرسعنع توغرا شةكعلدة سئتعشنعث يولع بولسا ،سودا قعلماي تذرذص ظذ
نةرسعنع خالتعسع بعلةن تارازعغا قويذص تارتعص بولغاندعن كئيعن نةرسعنعث ظعضعسع
خئرعدارغا« :مةن ساثا بذ خالتعنعث ظعحعدعكع نةرسعنع مذنحة صذلغا ساتتعم» دةيدذ.
خئرعدار« :مةن ظذنع قوبذل قعلعص ظالدعم» دةيدذ .شذنعث بعلةن بذ بعر نةرسعنع
بذداص ظئلعش هئسابلعنعدذ ؤة بذ توغرا سودا بولعدذ.
ظةضةر خالتعغا قاحعالنغان بعر نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع ظذنعث
خالتعسعنع تارازعدا تارتعص كأرىص باقماستعن ساتقان بولسا ،بذ سودا ظعمام ظةبذهةنعفة
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا توغرا هئسابالنمايدذ .ظةمما
ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا توغرا
هئسابلعنعدذ.
خالتعغا قاحعالنغان نةرسعنع ساتقذحع بعلةن سئتعص ظالغذحع خالتعنعث ظئغعرلعقعدا
ظعختعالص قعلعشعص قالغان بولسا ،سئتعص ظالغذحعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع،
سئتعص ظالغذحع خالتعنعث بةك ظئغعر بولذص كئتعشعنع ظعنكار قعلعدعغان تةرةصتذر .ظةضةر
ظذالر (نةرسة قاحعالنغان خالتا بذ ياكع بذ ظةمةس دئضةنضة ظوخشاش) خالتعنعث ظأزعدة
ظعختعالص قعلعشعص قالسا ،بذ هالدا خالتعنع قولعغا تاصشذرذص ظالغان ظادةم (يةنع ظذ
نةرسعنع سئتعص ظالغذحع) ظذ نةرسعضة مةيلع كئصعل بولسذن ،مةيلع كئصعل بولمعسذن،
ظذ ظادةمنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ( .يةنع ظذ ظادةم بذ خالتا نةرسة قاحعالنغان خالتا
ظةمةس دئسة ،ظذ خالتا نةرسة قاحعالنغان خالتا هئسابالنمايدذ .ظةضةر ظذ ظادةم بذ خالتا
نةرسة قاحعالنغان خالتا دئسة ،ظذ خالتا نةرسة قاحعالنغان خالتا هئسابلعنعدذ) .ظةضةر
ظذالر خالتعنعث ظعحعدعكع نةرسعنعث معقدارعدا ظعختعالص قعلعشعص قالغان بولسا ،بذ
هالدعمذ ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،سئتعص
ظالغذحع ظارتذقعغا ظعنكار قعلعدعغان تةرةصتذر .ظةضةر ظذ نةرسعنع ساتقذحع كعشع ظذ
((( ظةضةر خالتا قانحعلعك ظئغعرلعقتا بولسا شذ ظئغعرلعقنع حعقعرؤةتسة ،سودا توغرا بولعدذ .ت.
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نةرسعنعث معقدارعنعث ظأزع دئضعنعدةك ظعكةنلعكعضة صاكعت كةلتىرسة ،بذ هالدا ظذنعث
(((
صاكعتع قوبذل قعلعنعدذ .يةنع ظعش ظذنعث دئضعنعحة بولعدذ.

سئتعلغان نةرسعنع سئتعص ظالغذحعغا ؤة صذلنع ساتقذحعغا
تاصشذرذص بئرعشنعث هأكىملعرع

سئتعلغان نةرسة ،ظةضةر كةمحعلعنعدعغان نةرسة بولسا ظذنع كةمحعلةتكةننعث
هةققعنع ،ظةضةر تارتعلعدعغان نةرسة بولسا ظذنع تارتقذزغاننعث هةققعنع ،ظةضةر
سانعلعدعغان نةرسة بولسا ظذنع ساناتقذزغاننعث هةققعنع ،ظةضةر مئتعرلعنعدعغان
نةرسة بولسا ظذنع مئتعرالتقاننعث هةققعنع ظذ نةرسعنع ساتقان كعشع بئرعدذ .حىنكع،
سئتعلغان نةرسعنع ساناص ياكع تارتعص ياكع كةمحعلةص بئرعش سئتعلغان نةرسعنع
تاصشذرذص بئرعشنعث تولذقلعمعسعدذر .شذثا سئتعلغان نةرسعنع كةمحعلةشنعث ياكع
تارتعشنعث ،ياكع ساناشنعث ظعش هةققع ظذ نةرسعنع ساتقان كعشعضة بولعدذ .بعر
نةرسعنع بوداص سئتعش سودعسعدا ظذ نةرسعنع ساناص ياكع تارتعص ،ياكع كةمحعلةص
بئرعشنعث كئرعكع يوق .حىنكع ،بذ سودعدا سئتعلغان نةرسعنعث قانحعلعك ظعكةنلعكعنع
بئلعشكة هئحقانداق ظئهتعياج يوق .صذلنع ساناتقاننعث ،ياكع صذل ظالتذن بولسا ظذنع
تارتقذزغاننعث ظعش هةققعنع ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحع بئرعدذ .شذنعثدةك يةنة قةرز
ظعضعسعضة بئرعدعغان صذلنع ساناتقذزغاننعث ظعش هةققعنع قةرزدار بئرعدذ.
بعدعك بعر نةرسعنع ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث رذخسعتع بعلةن ظأزع ساتقان بولسا،
بعدعكنعث ظعش هةققعنع ظذ نةرسعنعث ظعضعسع بئرعدذ .ظةضةر بعدعك ساتقذحع بعلةن
ظالغذحعنعث ظارعسعدا صةقةت ؤاسعتة بولغان ،ظةمما ظذ نةرسعنع ظذنعث ظعضعسع ظأزع
ساتقان بولسا ،بذ هالدا بعدعكنعث ظعش هةققع شذ يةرنعث ظأرص ـ ظادعتع بويعحة بعر
تةرةص قعلعنعدذ .يةنع ظذ يةرنعث ظأرص ـ ظادعتعدة ظةضةر بعدعكنعث ظعش هةققعنع نةرسعنع
ساتقان ظادةم بئرعدعغان بولسا ،بعدعكنعث ظعش هةققعنع ساتقذحع بئرعدذ .ظذ يةرنعث
ظأرص ـ ظادعتعدة ظةضةر بعدعكنعث ظعش هةققعنع نةرسعنع سئتعص ظالغذحع بئرعدعغان
بولسا ،بعدعكنعث ظعش هةققعنع سئتعص ظالغذحع بئرعدذ .ظذ يةرنعث ظأرص ـ ظادعتعدة
ظةضةر بعدعكنعث ظعش هةققعنع هةر ظعككع تةرةص صذلنع تةث حعقعرعص بئرعدعغان بولسا،
(((
بعدعكنعث ظعش هةققعنع ظذالر تةث صذل حعقعرعص بئرعدذ.
ظةضةر بعر نةرسعنعث سودعسع نئسع صذلغا ظةمةس نةخ صذلغا بولغان ؤة ظذ نةرسعنع
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 116 ،ـ بةت.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 42 ،ـ بةت.
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سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظذنع ظئلعش ياكع ظالماسلعق هةققعدة مةسلعهةت قعلعؤئلعش
هةققع بولمعغان بولسا ،بذ هالدا ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث صذلنع (نةرسعنعث
ظعضعسع ظذ نةرسعنع تاصشذرذص بئرعشتعن) بذرذن تاصشذرذص بئرعشع الزعم .بذ ،ظةضةر
صذل ظالتذن ـ كىمىش ياكع زامانعمعزدا قوللعنعؤاتقان صذل بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ.
ظةضةر صذل نةرسة ـ كئرةك بولسا ،ياكع سئتعص ظئلعنغان نةرسعمذ صذل ؤة ظذنعث بةدعلع
ظىحىن بئرعلعدعغان نةرسعمذ صذل بولعدعغان بولسا ،بذ هالدا هةر ظعككع تةرةص بعر ـ
بعرعضة بئرعدعغان نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ظوخشاش ؤاقعتتا بئرعدذ.
نةرسعنع ساتقان كعشعنعث تاكع ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمدعن صذلعنع تاصشذرذص
ظئلعص بولغعحة نةرسعنع ظذ ظادةمضة تاصشذرذص بةرمةي تذتذص تذرذش هةققع بار.
شذنعثدةك يةنة نةرسة ساتقذحع ظةضةر بعر سودعدا ظعككع نةرسعنع تةث ساتقان ،هةر
ظعككع نةرسعنعث صذلعنع ظايرعم ـ ظايرعم توختاتقان ؤة ظذ نةرسعلةرنع سئتعص ظالغذحع
ظذالرنعث بعرعنعث صذلعنع تاصشذرذص بةرضةن ؤة بعرعنع تئخع بةرمعضةن بولسا ،بذ هالدعمذ
ظذ ظادةم هةر ظعككع نةرسعنع ظذالرنعث صذلعنع تاصشذرذص بةرمعضعحة ظذالرنع سئتعص
ظالغذحعغا تاصشذرذص بةرمةيدذ.
ظةضةر سودعدا ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع صذلنع تاصشذرذص
بئرعشتعن بذرذن تاصشذرذص ظئلعشنع شةرت قعلغان بولسا ،بذ شةرتعضة توشمعغان سودا
هئسابلعنعدذ .حىنكع ظذ ،سودا تةلةص قعلمايدعغان شةرتتذر.
سئتعلغان نةرسعنعث ظعضعسعنعث صذلنع تاصشذرذص ظالمعغعحة ظذ نةرسعنع قولعدا
تذتذص تذرذش هةققع ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ،ظذنع ساتقان
كعشعنعث قئشعدا (ظذنعث صولعنعث ظورنعدا) ضأرىضة قويذش بعلةن ،ياكع بعرعنعث ظذ
ظادةم ظىحىن كئصعل بولذشع بعلةن حىشىص كةتمةيدذ .شذنعثدةك يةنة نةرسة ساتقان
ظادةمنعث ظذنع تذتذص تذرذش هةققع ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحعدعن ظذ
نةرسعنعث صذلعنعث بعر قعسمعدعن كئحعؤئتعشع بعلةنمذ حىشىص كةتمةيدذ .يةنع ظذ
ظادةمنعث ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشعدعن بعر قعسعم صذلدعن كئحعؤاتقاندعن كئيعن
ظذنعثدا قالغان صذلنع تاكع تاصشذرذص ظالمعغعحة سئتعلغان نةرسعنع قولعدا تذتذص
تذرذش هةققع بار.
نةرسعنع ساتقان كعشعنعث ظذ نةرسعنع تذتذص تذرذش هةققع ظذنع سئتعص ظالغذحعنعث
ساتقذحع ظذ كعشعنع ظذ نةرسعنعث صذلعنع تألةص بئرعدعغان باشقا بعرعضة هاؤالة قعلعص
قويذش بعلةن حىشىص كئتعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر سئتعلغان نةرسعنعث ظعضعسع ظذ
نةرسعنعث صذلعنع شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة نةق بئرعدعغان ظعشنع نئسع قعلعص ظأزضةرتكةن
بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظذنع قولعدا تذتذص تذرذش هةققع حىشىص
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كئتعدذ.
ظةضةر نةرسعنع ساتقان كعشع نةرسعنعث صذلعنع تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن
سئتعلغان ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحعغا تاصشذرذص بةرضةن بولسا ،كئيعن ظذ كعشعنعث
ظذ نةرسعنع قايتذرذص ظئلعؤئلعش هةققع يوق .ظةضةر سئتعص ظالغذحع ظذ نةرسعنع ظذنعث
ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز قولعغا تاصشذرذص ظئلعؤالغان بولسا ،ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث
ظذ نةرسعنع قايتذرؤئلعش هةققع بار .ظةضةر ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذنع سئتعص ظالغان
ظادةمنعث ظذنع قولعغا ظئلعص ماثغانلعقعنع كأرىص تذرذص ظذ نةرسعنع ظئلعص كئتعشتعن
ظذ ظادةمنع حةكلعمعضةن بولسا ،ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث سئتعص ظالغذحع تئخع ظذ
نةرسعنعث صذلعنع تاصشذرذص بةرمعدع ،دةص ظذ نةرسعنع قايتذرؤئلعش هةققع يوق .بذ
هةقتة بعر نةرسة سوؤغا قعلعنغان ظادةمنعث ظةهؤالعمذ بعر نةرسعنع سئتعص ظالغان
ظادةمنعث ظةهؤالعغا ظوخشاش.
بعر نةرسة سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع يات بعرعنعث قئشعدا ظامانةتكة قويذص
قويذشع بعلةن ،ياكع ظذ نةرسعنع بعرعضة ظأتنعضة بئرعص تذرذشع ؤة ظذ نةرسعنع ساتقان
كعشعنعث ظذ نةرسعنع ظذ نةرسة ظأتنعضة بئرعص تذرذلغان كعشعضة تاصشذرذص بئرعشكة
بذيرذشع بعلةن ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالغان
هئسابلعنعدذ.
ظةضةر بعر نةرسة سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع ظذنع ساتقان كعشعضة ظامانةتكة
قويذص قويذشع بعلةن ،ياكع ظذنعثغا ظأتنعضة بئرعص تذرذشع بعلةن ،ياكع ظذنعثغا ظعجارعضة
بئرعشع بعلةن ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالغانلعق هئسابالنمايدذ .شذنعثدةك يةنة
ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذنع ساتقان كعشعضة ظذنعث صذلعنعث بعر قعسمعنع
بةرضةن ؤة قالغان صذل ظىحىن ظذ نةرسعنع سئنعث قئشعثدا ضأرىضة قويدذم ،دئضةن بولسا،
بذ هالدعمذ ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالغان هئسابالنمايدذ.
ظةضةر بعر نةرسة سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع بذزعؤةتكةن ،ياكع مةيلع ظأز
ظعختعيارلعقع بعلةن قعلسذن ،مةيلع ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث بذيرذقع بعلةن قعلسذن،
ظذنعثدا بعرةر ظةيعص صةيدا قعلعص قويغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص
ظالغان هئسابلعنعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر سئتعلغان نةرسة بذغداي بولغان ؤة ظذنعث
ظعضعسع ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمنع بذغداينع ظذن قعلعشقا بذيرعغان ؤة ظذ ظادةم
بذغداينع ظذن قعلغان ،ياكع بذغداينعث ظعضعسع ظذ ظادةمضة بذغداينع كةمحعلةش ظىحىن
كةمحة بةرضةن ؤة ظذ ظادةم بذ كةمحة بعلةن بذغداينع كةمحعلعضةن بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ
ظادةم بذغداينع قولعغا تاصشذرذص ظالغان هئسابلعنعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ،ظاندعن ظذ نةرسعنعث صذلعنع بئرعص
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سئتعص ظالغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغاندا قولعغا ظالغانلعقع
ظذنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشع هئسابلعنعدذ .حىنكع ،بعر نةرسعنع ناهةق ظئلعؤئلعش
ظذ نةرسعضة كئصعل بولذشنع الزعم قعلعدذ .ظةمما بعر ظادةم بعر نةرسعنع ظامانةت
سىصىتعدة ياكع ظأتنة سىصىتعدة ظالغان ،ظاندعن ظذ نةرسعنعث صذلعنع بئرعص سئتعص
ظالغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع قولعغا ظامانةت سىصىتعدة ياكع ظأتنة سىصىتعدة
ظالغانلعقع ظذنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشع هئسابالنمايدذ .حىنكع ،بعر نةرسعنع قولعغا
ظامانةت سىصىتعدة ياكع ظأتنة سىصىتعدة ظئلعش (ظذ نةرسعضة كئصعل بولذشنع الزعم
قعلمايدذ) .ظذ نةرسة ظذ ظادةمنعث قولعدا صةقةت ظامانةت سىصىتعدة تذرعدذ.
توسالغذنعث كأتىرىلىص كئتعشع سئتعلغان نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظالغانلعق
هئساصلعنامدذ؟
بذنعثدعن بعر نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظالدعدعن ظذ نةرسعنع قولعغا
تاصشذرذص ظئلعشقا توسالغذ بولعدعغان ظامعلنعث كأتىرىلىص كئتعشع كأزدة تذتذلعدذ .ظذ
ظادةمنعث ظالدعدعكع توسالغذنعث كأتىرىلىص كئتعشع بعلةن ضةرحة ظذ ظادةم سئتعلغان
نةرسعنع ظةمةلعيةتتة قولعغا تاصشذرذص ظالمعغان بولسعمذ ،لئكعن ظذ ظادةم سئتعلغان
نةرسعنع قعينالماستعن قولعغا ظئلعشقا كىحع يئتعدعغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع
هأكمةن قولعغا تاصشذرذص ظالغانلعق هئسابلعنعدذ.
سئتعص ظالغذحعنعث ظالدعدعن توسالغذنعث كأتىرىلىص كئتعشع سئتعلغان نةرسعنعث
ظةهؤالعغا قاراص هةر خعل بولعدذ .مةسعلةن :سئتعلغان بذغداي بعر ظأينعث ظعحعدة
بولذص ظذ ظأينعث ظعشكعضة قولذص سئلعص قويذلغان ،ظاندعن بذغداينع ساتقان كعشع
ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمضة ظأينعث ظاحقذحعنع بةرضةن ؤة ظذ ظادةم ظأينعث ظعشكعنع
قعينالماي ظاحااليدعغان بولسا ،ظذ ظادةم ضةرحة بذغداينع قولعغا ظالمعسعمذ ظأينعث
ظاحقذحعنع قولعغا ظئلعش بعلةن بذغداينع قولعغا تاصشذرذص ظالغان هئسابلعنعدذ .مةسعلةن:
سئتعلغان نةرسة قورذ بولغان ،ظذ قورذ ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمضة يئقعن بعر يةردة
بولذص ظذ ظادةمنعث قورذنعث ظعشكعضة قولذص سئلعص قويذشع مذمكعن بولعدعغان بولسا،
ظذ ظادةم قورذنع قولعغا تاصشذرذص ظالغان هئسابلعنعدذ .مةسعلةن :سئتعلغان نةرسة
كعيعم ـ كئحةك بولغان ،كعيعم ـ كئحةك ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمضة ظذ ظادةم كعيعم
ـ كئحةكنع قولعنع سذنذصال ظاالاليدعغان دةرعجعدة يئقعن يةردة بولغان بولسا ،ظذ ظادةم
كعيعم ـ كئحةكنع قولعغا تاصشذرذص ظالغان هئسابلعنعدذ .مةسعلةن :سئتعلغان نةرسة
ظاتقا ياكع ظذحار قذشقا ظوخشاش هايؤان بولغان ؤة ظذنع سذالص قويذلغان يئرعدعن بعرةر
كعشعنعث ياردعمعسعز ظئلعص حعقعشقا مذمكعن بولعدعغان بولسا ،ظذ ظادةم سئتعلغان
هايؤاننع قولعغا تاصشذرذص ظالغان هئسابلعنعدذ.
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توسالغذنعث كأتىرىلىص كئتعشعنعث توغرا بولذشع ظىحىن نةرسعنع سئتعص ظالغان
ظادةمنعث ظالدعدعن ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشقا توسالغذ بولعدعغان صىتىن
ظامعلالرنعث ؤة نةرسعلةرنعث كأتىرىلىص كئتعشع ؤة ساتقذحعنعث سئتعؤالغذحعغا ظذ
نةرسعنع تاصشذرذص ظئلعشقا رذخسةت بئرعشع شةرت.
يةنة كئلعص سئتعلغان نةرسة باشقعالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرع بعلةن مةشغذل
بولماسلعقع شةرت .مةسعلةن :بعر كعشع قورذسعنع بعر ظادةمضة ساتقان ؤة قورذنع ظذ
ظادةمضة تاصشذرذص بةرضةن ،لئكعن قورذدا مةيلع ظاز بولسذن ،مةيلع كأص بولسذن ،ظأزعنعث
نةرسة ـ كئرةكلعرع بولغان بولسا ،ظذ كعشع قورذدعن ظأزعنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنعث
هةممعسعنع ظئلعص حعقعص كةتمعضعحة قورذنع سئتعؤالغذحعغا تاصشذرذص بةرضةن
هئسابالنمايدذ .زعراظةت بار يةرنع ساتقان كعشعمذ يةرنع زعراظةتتعن صاك صاكعز قعلعص
تاصشذرمعغعحة يةرنع ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمضة تاصشذرغانلعق هئسابالنمايدذ.
شذنعثدةك يةنة سئتعلغان نةرسة باشقعالرنعث هةق ـ هوقذقلعرع بعلةن مةشغذل
بولماسلعقع شةرت .مةسعلةن :بعر كعشع باشقا بعرعضة ظعجارعضة بئرعلضةن قورذنع
ساتقان بولسا( ،هةتتا قورذنع ظعجارعضة ظالغان كعشعنعث قورذدعكع هةققع تأضعمعضعحة
قورذنع ظذنع سئتعص ظالغان ظادةم قولعغا تاصشذرذص ظالغان هئسابالنمايدذ) .شذثا
قورذنع ساتقان كعشعنعث تاكع قورذنع ظعجارعضة ظالغان كعشعنعث قورذدعكع هةققع
تأضةص قورذدعن حعقعص كةتمعضعحة ظذنع سئتعص ظالغذحع ظادةمدعن صذل تةلةص قعلعش
هةققع يوق.
نةرسة ساتقذحع سئتعص ظالغذحعنعث ظذنعثغا بةرضةن صذلعنعث ساختا ظعكةنلعكعنع
بعلضةن بولسا ،ظةضةر ساتقذحع سئتعلغان نةرسعنع سئتعص ظالغذحعغا تاصشذرذص بولغان
بولسا ،ساتقذحع ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحعدعن قايتذرؤالعدذ .ظةضةر سئتعص ظالغذحع
ظذ نةرسعنع ساتقانغا ،ياكع بعرعضة سوؤغا قعلعص بةرضةنضة ظوخشاش ظذ نةرسعنع
ظعشلعتعص بولغان ،ظاندعن ساتقذحع صذلنعث ساختا ظعكةنلعكعنع بعلضةن بولسا،
ساتقذحع ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحعدعن ساتقان يئرعدعن ياكع سوؤغا قعلعص بةرضةن
يةردعن قايتذرذص ظئلعؤالعدذ.
بعر ظادةم بعر نةرسعنع سئتعص ظئلعص قولعغا تاصشذرذص ظالغان ،ظاندعن ظذ نةرسعنعث
صذلعنع ظذنع ساتقان كعشعضة بئرعشتعن بذرذن صىتىن مال ـ دذنياسعدعن ظاجراص كئتعص
ظألىص كةتكةن ؤة شذنعث بعلةن ظذ ظادةمنعث ظارقعسعدا ظذ كعشعضة بئرعش ظىحىن قويذص
قويغان مال ـ دذنياسع بولمعغان بولسا ،قازع ظذ ظادةمنعث صىتىن مال ـ دذنياسعدعن
ظاجراص كةتكةنلعكعضة مةيلع هأكىم حعقارسذن ،مةيلع حعقارمعسذن ،ظذ نةرسعنع ساتقان
كعشع ظذ ظادةمدة ظالعدعغان قةرز صذللعرع بار باشقا كعشعلةر بعلةن ظوخشاش هأكىمدة
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بولعدذ .يةنع ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع ظذ ظادةمنعث ظىستىدعكع قةرز صذلغا
هئسابالص ظئلعشتا باشقا قةرز ظعضعللعرعضة قارعغاندا هةقلعقراق ظةمةس .بذ هةنةفعي
مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!)« :ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع ظذ ظادةمنعث ظىستعدعكع قةرز صذلغا
هئسابالص ظئلعشتا باشقا قةرز ظعضعللعرعضة قارعغاندا هةقلعقراقتذر» دةيدذ .ظةضةر ظذ
نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظألىص كةتكةن
بولسا ،ظذ نةرسعنع ساتقان كعشع ظألىص كةتكةن ظادةم قالدذرذص كةتكةن مال ـ مىلىكتعن
هةتتا ظذ نةرسعنعث صولعنع تولذق تاصشذرذص ظالمعغعحة ظذ نةرسعنع قئشعدا تذتذص
تذرعدذ ،ياكع ظذ نةرسعنع قازع سئتعص صذلعنع ظذ كعشعضة بئرعدذ.
ظعجارة ظعشعمذ بذنعثغا ظوخشاش .مةسعلةن :ظأيعنع بعر ظادةمضة ظعجارعضة بةرضةن
كعشع ظألىص كةتكةن ؤة ظذنعث ظىستعدة باشقعالرنعث قةرز صوللعرع بولغان بولسا ،ظذ ظأينع
ظعجارعضة ظئلعص ظولتذرؤاتقان ظذ ظادةم ظذ ظأيدة ظولتذرذشقا باشقا قةرز ظعضعللعرعضة
قارعغاندا بةكرةك هةقلعقتذر .ضةرحة ظأيعنع ظعجارعضة بةرضةن كعشعنعث ظألىص كئتعشع
بعلةن ظعجارة ظعشع بوزذلذص كةتكةن بولسعمذ ظأينع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظأينعث ظعجارة
صولعنع ظالدعدعن بئرعص بولغان ؤة ظأينع قولعغا تاصشذرذص ظالغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ
ظأينع قولعدا تذتذص تذرذشقا ؤة ظأيدعن ظعجارعضة بةرضةن صولعغا حىشلىص صايدعلعنعشقا
باشقا قةرز ظعضعللعرعضة قارعغاندا بةكرةك هةقلعقتذر .ظةمما ظأينع ظعجارعضة ظالغان
ظادةم ظأينعث ظعجارة صذلعنع ظالدعدعن بةرضةن ،لئكعن ظأينع قولعغا تاصشذرذص ظئلعص
بولغعحة ظأينع ظعجارعضة بةرضةن كعشع ظألىص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةم باشقا
قةرز ظعضعللعرع بعلةن ظوخشاش بولعدذ.
بعر نةرسعنع ساتقان ظادةم ظذنعث صولعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعص بولغاندعن
كئيعن ظةمما ساتقان ظذ نةرسعنع ،سئتعص ظالغذحعغا تاصشذرذص بئرعشتعن بذرذن قةرزضة
بذغذلذص قئلعص ظألىص كةتكةن بولسا ،ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشع ظذ نةرسعضة
باشقا قةرز ظعضعللعرعضة قارعغاندا بةكرةك هةقلعقتذر .حىنكع ،ظذ نةرسعنع ظذنع
ساتقان ظادةمنعثمذ هايات ؤاقتعدا قئشعدا تذتذص تذرؤئلعشقا هةققع يوق .شذنعثدةك
يةنة ظذ ظادةم ظألىص كةتكةندعن كئيعنمذ ظذنعث (يةنع ظذنعث معراسخورلعرعنعث) ظذ
نةرسعنع تذتذص تذرذؤئلعشقا هةققع يوق .باشقا قةرز ظعضعللعرعنعثمذ ظذ نةرسعدة
هئحبعر هةققع يوق .حىنكع ،ضةرحة ظذ نةرسة ظةضةر يوق بولذص كةتكةن ؤاقتعدا ظذنع
ساتقان ظادةم ظذنعث صذلعنع تألةص بةرسعمذ ظذ نةرسة ساتقذحعنعث قئشعدا ظامانةت
سىصىتعدة تذرغذحعدذر .ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث هأكمعمذ ظذ نةرسعنعث هأكمعضة
ظوخشاش .حىنكع ،نةرسعسعنع ضأرىضة قويغان ظادةم ظذنع ضأرىضة ظالغان كعشعنعث قةرز
ظعضعللعرعضة قارعغاندا ظذ نةرسعضة بةكرةك هةقلعقتذر.
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مةزكذر مةسعلعلةردعن تأؤةندعكع هأكىملةر حعقعدذ:
بعر نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشع ظذ نةرسعنعث صذلعنع ساتقذحعغا تاصشذرذص
بئرعشتعن بذرذن ظذ نةرسعنع ساتقان ظادةمنعث رذخسعتعسعز ظئلعص كةلضةن ؤة كئيعن
ساتقذحع ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعشنع تةلةص قعلغان ؤة ظذ كعشع ظذنع ساتقذحعغا:
«ظذنع ظئلعص كةتكعن» دةص ظأزعنعث ظذ نةرسعنع ساتقذحعنعث ظئلعص كئتعشعضة
توسالغذ بولمايدعغانلعقعنع بعلدىرضةن بولسا ،ظذ نةرسعنع ساتقان ظادةم تاكع ظذ نةرسعنع
قولعغا تاصشذرذص ظالمعغعحة (ظذ ظادةم بعلةن ظذ نةرسعنعث ظارعسعدعكع توسالغذنعث
كأتىرىص كئتعشع بعلةن) ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالغان هئسابالنمايدذ.
ظةمما بعر نةرسعنع ساتقان ظادةم ظذ نةرسة بعلةن ظذنع سئتعص ظالغذحعنعث ظارعسعدعكع
توسالغذنع كأتىرؤةتكةن بولسا ،ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحع ضةرحة ظذنع قولعغا
تاصشذرذص ظالمعسعمذ (ظذنعث بعلةن ظذ نةرسعنعث ظارعسعدعكع توسالغذنعث كأتىرىلىص
كئتعشع بعلةن) سئتعص ظالغذحع ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالغان هئسابلعنعدذ.
بعر كعشع مةسعلةن :كئسةل كاال سئتعص ظالغان ؤة ظذ كعشع« :ظةضةر كاال ظألىص
قالسا ماثا هئساص» دةص ظذنع ساتقذحعنعث ظأيعدة تاشالص قويغان ؤة ظذ يةردة كاال
ظألىص قالغان بولسا ،ظذ كاال ساتقذحعنعث هئسابعغا ظألضةن بولعدذ .حىنكع ،كالعنع
سئتعص ظالغان كعشع تئخع كالعنع قولعغا تولذق تاصشذرذص ظالمعدع .شذنعثدةك يةنة
كالعنع سئتعص ظالغان كعشع ظذنع ساتقذحعغا« :سةن بذ كالعنع مئنعث ظأيىمضة ظاصعرعص
بةرضعن ،مةن ظذنع شذ يةردة تاصشذرذص ظئلعؤاالي» دئضةن ،كاال ظذ كعشعنعث ظأيعضة
كئتعؤئتعص يولدا ظألىص قالغان ؤة كالعنع ساتقان ظادةم ظأزعنعث كالعنع ظذ كعشعضة
تاصشذرذص بةرضةنلعكعنع دةؤا قعلغان بولسا ،بذ هالدعمذ كالعنع سئتعص ظالغان كعشعنعث
سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
بعر نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشع ظذنع ساتقذحعغا« :بذ نةرسة هةققعدة ساثا
ظعشةنحع قعاللمايمةن ،شذثا سةن بذنع صاالنع ظادةمضة تاصشذرذص بةرضعن ،هةتتا مةن صذلنع
ساثا تاصشذرذص بةرضةنضة قةدةر ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع قئشعدا ساقالص تذرسذن» دئضةن،
ساتقذحع شذنداق قعلغان ،ظاندعن ظذ نةرسة ظذ ظادةمنعث يئنعدا تذرذش جةريانعدا ظألىص
كةتكةن ياكع يوق بولذص كةتكةن بولسا ،ظذ نةرسة يةنة ظذنع ساتقذحعنعث هئسابعغا
ظألىص كئتعدذ ياكع يوق بولذص كئتعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع قئشعدا ساقالص
بئرعشع ظذنع ساتقان ظادةم ظىحىن بولغاندذر.
بعر كعشع بازاردعن بعر قاحا سىت سئتعص ظالغان ؤة سىتحعنع ظذ سىتنع ظأيعضة
ظاصعرعص بئرعشكة بذيرعغان ؤة قاحا حئقعلعص كئتعص سىت يولدا تىكىلىص كةتكةن بولسا،
بذ هالدا ظةضةر سىتنع سئتعص ظالغذحع سىتنع قولعغا تاصشذرذص ظالمعغان بولسا ،سىت
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سىتحعنعث هئسابعغا تأكىلىص كةتكةن بولعدذ.
بعر كعشع بازاردعن ظأتىن سئتعص ظالغان ؤة ظوتذنحع ظوتذننع ظذ كعشعنعث ظأيعضة
ظئلعص مئثعؤاتقان جةريانعدا ظذنع بعرع ظئلعؤالغان بولسا ،بذ ظوتذنحعنعث هئسابعغا
بولعدذ .حىنكع ،ظأرص ـ ظادةتتة ظوتذنحعنعث ظوتذننع ظذنع سئتعص ظالغذحعنعث ظأيعضة
ظاصعرعص بئرعشع الزعم.
بعر كعشع بعر نةرسة ساتعدعغان ظادةمضة« :ظذ نةرسعنع مةن ظىحىن تارتقعن،
ظذنع سئنعث خعزمةتحعث ياكع مئنعث خعزمةتحعم بعلةن مئنعث ظأيىمضة ظةؤةتكعن»
دئضةن ،ظذ ظادةم شذنداق قعلغان ؤة ظذ نةرسعنعث قاحعسع يولدا كئتعص بئرعص حئقعلعص
كئتعص ظذ نةرسة بذزذلذص كةتكةن بولسا ،ظذ نةرسة ساتقذحعنعث هئسابعغا بذزذلذص
كةتكةن بولعدذ .ظةضةر سئتعص ظالغذحع كعشع ظذ ظادةمضة« :ظذ نةرسعنع خعزمةتكارغا
بةرضعن» دئضةن ،ظاندعن ظذ نةرسة يولدا كئتعص بئرعص بذزذلذص كةتكةن بولسا ،بذ
هالدا ظذ نةرسة ظذنع سئتعص ظالغان كعشعنعث هئسابعغا بذزذلذص كئتعدذ .حىنكع ،ظذ
كعشعنعث< :ظذ نةرسعنع خعزمةتكارغا بةرضعن> دئضةن سأزع ظذ نةرسعنع تاصشذرذص
ظئلعشقا خعزمةتكارنع ؤةكعل قعلغانلعق هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ نةرسعنع ساتقان
ظادةمنعث ظذنع خعزمةتكارغا تاصشذرذص بئرعشع ظذ نةرسعنع ظذ كعشعضة تاصشذرذص
(((
بةرضةننعث ظورنعدعدذر.
ظالعمالر (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) ،سئتعلغان نةرسة بعلةن ظذنع
سئتعص ظالغان كعشعنعث ظارعسعدعكع توسالغذنع يوقعتعش بعلةن ظذ كعشع ظذ نةرسعنع
(ظةمةلعيةتتة قولعغا تاصشذرذص ظالمعسعمذ) قولعغا تاصشذرذص ظالغان هئسابلعنعدذ،
دئضةن مةسعلعلةرنعث ظعحعدعن تأؤةندعكع مةسعلعلةرنع حعقعرؤالدع .يةنع تأؤةندعكع
مةسعلعلةرنعث هأكمع مةزكذر مةسعلعلةرنعث هأكمعضة ظوخشعمايدذ.
 1ـ شةرتعضة توشمعغان سوؤغا ـ ساالم .حىنكع ،شةرتعضة توشمعغان سوؤغا ـ ساالم
بئرعلضةن ظادةم بعلةن ظذ سوؤغعنعث ظارعسعدعكع توسالغذنعث كأتىرىلىص كئتعشع بعلةن
ظذ ظادةم ظذ سوؤغعنع قولعغا تاصشذرذص ظالغان هئسابالنمايدذ .بذ ظالعمالرنعث بعرلعككة
كةلضةن كأز قارعشعدذر.
 2ـ بعر نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشع ظذ نةرسعنعث صذلعنع ساتقذحعغا تاصشذرذص
بئرعشتعن بذرذن ظذ نةرسعنع ساتقان ظادةمنعث رذخسعتعسعز ظئلعص كةلضةن ؤة كئيعن
ساتقذحع ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعشنع تةلةص قعلغان ؤة ظذ كعشع ظذنع ساتقذحعغا:
«ظذنع ظئلعص كةتكعن» دةص ظأزعنعث ظذ نةرسعنع ساتقذحعنعث ظذنع ظئلعص كئتعشعضة
توسالغذ بولمايدعغانلعقعنع بعلدىرضةن بولسا ،ظذ نةرسعنع ساتقان ظادةم تاكع ظذ
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 44 ،ـ بةت.
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نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالمعغعحة (ظذ ظادةم بعلةن ظذ نةرسعنعث ظارعسعدعكع
توسالغذنعث كأتىرىص كئتعشع بعلةن) ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالغانلعق
هئسابالنمايدذ .بعز بذ مةسعلعنع يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتتذق.
 3ـ بعر نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم ظذ نةرسعنع (تألةص بئرعش ظىحىن)
ظذنعث صولعنع ظئلعص كئلعص ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظالدعدا قويغان بولسا ،نةرسعنعث
ظعضعسع صذلنع هةتتا قولعغا تاصشذرذص ظالمعغعحة صذلنع قولعغا ظالغان هئسابالنمايدذ.
 4ـ قةرزلةرنع تاصشذرذص بئرعشكة ؤة يىتتىرىص قويغان نةرسعلةرنعث صذلعنع
تاصشذرذص بئرعشكة ظوخشاش ظعشالردا صذلنع ظئلعص كئلعص صذلنع بةرمةكحع بولغان
ظادةمنعث ظالدعدا قويذش بعلةن صذلنع ظذ ظادةمضة تاصشذرذص بةرضةنلعك هئسابالنمايدذ.
صذلنع ظذ ظادةمنعث قولعغا بئرعش ياكع ظذ ظادةمنعث ظأيعضة ظئلعص كئلعص تاصشذرذص
بئرعش الزعم.
 5ـ بعر نةرسعنع شةرتعضة توشمعغان سودا بعلةن سئتعص ظالغان ظادةم بعلةن ظذ
نةرسعنعث ظارعسعدعكع توسالغذنع كأتىرؤئتعش بعلةن ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع قولعغا
تاصشذرذص ظالغانلعق هئسابالنمايدذ .بذ ظعمادعينعث توغرا دةص قارعغان كأز قارعشعدذر.
يةنة بعر رعؤايةتتة :شذنداق قعلغانلعق ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالغانلعق
(((
هئسابلعنعدذ .بذ قازعخاننعث كأز قارعشعدذر.
سئتعلغان نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشنعث توغرا بولذشع ظىحىن تئصعلعش
الزعم بولغان شةرتلةر
ظالعمالر سئتعلغان نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشنعث توغرا بولذشع ظىحىن
تئصعلعش الزعم بولغان مذنداق بعر نةححة تىرلىك شةرتلةرنع بايان قعلدع:
 1ـ سئتعلغان نةرسعنع تاصشذرذص ظئلعش ظذنعث ظعضعسعنعث رذخسعتع بعلةن بولذشع
الزعم .نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظذنع ظئلعشقا بئرعدعغان رذخسعتع مذنداق ظعككع خعل
بولعدذ:
● ظوحذق شةكعلدة بئرعلضةن رذخسةت .بذ مةسعلةن :سةن بذ نةرسعنع ظالغعن ياكع
ظذنع ظئلعشقا ساثا رذخسةت بةردعم ،ياكع رازع بولدذم ،دئضةنضة ظوخشاش سأزلةر
بعلةن بولعدذ .بذ شةكعلدة رذخسةت بئرعلعص بولغاندعن كئيعن سئتعلغان نةرسعنع ،ظذنع
ساتقان كعشعدعن ظايرعلعص كةتكةندعن كئيعنمذ قولغا تاصشذرذص ظئلعش توغرا بولعدذ.
● يئصعق شةكعلدة بئرعلضةن رذخسةت .بذ سئتعلغان نةرسعنع سودا بولغان ظورذندا
ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث بعرةر توسالغذسعز قولعغا تاصشذرذص ظئلعش بعلةن بولعدذ.
((( «شةرهذل قةؤاظعدعل فعقهعييةتع» 303 ،ـ بةت.
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بذ ظةضةر سئتعلغان نةرسة باشقا نةرسعدعن ظايرعص ظالعدعغان نةرسة بولمعسا ،ظةهؤال
شذنداق بولعدذ .ظةضةر سئتعلغان نةرسة مةسعلةن :دةرةخنعث ظىستعدعكع مئؤعضة،
قوينعث ظىستعدعكع يوثغا ،قئلعحنعث تذتقذحعدعكع ظىنحة ـ مةرؤايعتقا ؤة بعر دأؤة
بذغداينعث ظعحعدعكع بعر كةمحة بذغدايغا ظوخشاش باشقا نةرسعدعن ظايرعص ظالعدعغان
نةرسة بولسا ،سئتعص ظالغذحع ظذ نةرسعنع مةيلع ظذنعث ظعضعسعنعث ظالدعدا تذرغذزذص
ظايرعص قولعغا ظالسذن ،مةيلع ظذنعث ظعضعسع يوق يةردة ظايرعص قولعغا ظالسذن ،سئتعص
ظالغذحعنعث ظذ نةرسعنع ساتقان كعشعنعث ظوحذق رذخسعتعسعز قولغا ظئلعشع توغرا
ظةمةس.
 2ـ قولغا تاصشذرذص ظئلعنعدعغان نةرسة تاصشذرذص ظالعدعغان ؤاقعتتا باشقعالرنعث
ظعشع بعلةن مةشغذل بولماسلعقع شةرت .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر كعشعضة ظىستعدة
يىك بار ظذالغنع ياكع ظعحعدة ظأزعنعث نةرسة ـ كئرةكلعرع بار بعر قورذنع سوؤغا
قعلعص ظذنع ظذ كعشعضة تاصشذرذص بةرضةن ؤة ظذ كعشع ظذنع قولعغا تاصشذرذص ظالغان
بولسا ،ظذ كعشعنعث ظذنع تاصشذرذص ظئلعشع توغرا تاصشذرذص ظئلعش بولمايدذ .ظةضةر
قورذدعكع نةرسة ـ كئرةكلةر قورذنع سوؤغا قعلغان ظادةمنعث ظةمةس باشقا بعرعنعث
بولغان بولسا ،بذ هالدا ظذ كعشعنعث قورذنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشع توغرا تاصشذرذص
ظئلعش بولعدذ.
ظةضةر ظذ نةرسة ،تاصشذرذص بئرعلعدعغان ؤاقعتتا باشقعالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع
مةشغذل قعلعؤةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظذنع تاصشذرذص بئرعش توغرا بولعدذ .مةسعلةن:
ظذالغنعث ظىستعضة ظارتعص قويذلغان نةرسعنع ؤة خورجذننعث ظعحعدعكع ظاشلعقنع سوؤغا
قعلعص بئرعش ياكع سئتعص بئرعش توغرعدذر.
 3ـ تاصشذرذص بئرعلعدعغان نةرسة باشقا نةرسعلةرضة تذتاش بولماسلعقع شةرت.
مةسعلةن :بعر ظادةم يةرنع ظةمةس صةقةت ظذنعث ظىستعدعكع زعراظةتنع ياكع ظىستعدعكع
زعراظةتنع ظةمةس صةقةت يةرنع ياكع مئؤعنعث دةرعخعنع ظةمةس صةقةت ظذنعثدعكع
مئؤعنع ،ياكع مئؤعنع ظةمةس صةقةت ظذنعث دةرعخعنع بعر كعشعضة سوؤغا قعلغان،
سوؤغا قعلعنغان نةرسعنع ظذ كعشعضة تاصشذرعدعغان ؤاقعتتا ظذنعث بعلةن قوشذص ظذنعث
قئشعدعكع نةرسعنعمذ بعللة تاصشذرذص بةرضةن بولسا ،بذ توغرا بولمعغان تاصشذرذش
هئسابلعنعدذ.
 4ـ تاصشذرذص بئرعلعدعغان نةرسة بعر ظادةمضة تاصشذرذص بئرعشكة بولعدعغان نةرسة
بولذش شةرت .مةسعلةن :بعر ظادةم هايؤاننعث قورسعقعدعكع بالعنع ياكع هايؤاننعث
يئلعنعدعكع سىتنع ياكع زاغذننعث ظعحعدعكع ياغنع ،ياكع بذغداينعث ظعحعدعكع ظذننع
بعر كعشعضة سوؤغا قعلعص تاصشذرذص بةرضةن بولسا ،بذ ،توغرا بولمعغان تاصشذرذص
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بئرعش هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ كعشعنعث هايؤاننعث قورسعقعدعكع بالعنع ظانعسع
ظذنع تذغقاندعن كئيعن تاصشذرذص ظئلعؤئلعشقا ،سىتنع هايؤاننع ساغقاندا ظئلعؤئلعشقا،
ظذننع بذغداينع تارتقاندا تاصشذرذص ظئلعؤئلعشقا رذخسةت بةرضةن بولسعمذ يةنعال بذ
توغرا بولمعغان بولعدذ.
 5ـ نةرسعنع تاصشذرذص ظالعدعغان ظادةم شذنداق قعلعشقا الياقعتع توشقان ظادةم
بولذشع شةرت .مةسعلةن :سوؤغات قعلعنغان ياكع سئتعص بئرعلضةن نةرسعنع ظئلعشعص
قالغان ساراث ظادةمنعث ،ياكع ياخشع ـ ياماننع ظايرعيالمايدعغان كعحعك بالعنعث
تاصشذرذص ظئلعشع توغرا ظةمةس.
 6ـ سوؤغات قعلعنغان ياكع سئتعص بئرعلضةن نةرسعنع بعر ظادةمنعث ظورنعدا
ظئلعص قويعدعغان كعشعنعث ظذ ظادةمنعث بعلةن (ظذرذغ ـ تذغقانحعلعققا ظوخشاش) بعرةر
ظاالقعسع بار ظادةم بولذشع شةرت .مةسعلةن :كعحعك باال ظىحىن ظذنعث دادعسع ياكع
دادعسع ظذ بالعغا قاراشنع تةؤسعية قعلغان ظادةم ،ياكع ظذ بالعنعث دادا تةرةصتعن بولغان
حذث دادعسع ،ياكع حذث دادعسع ظذ بالعغا قاراشنع تةؤسعية قعلغان ظادةم ظالعدذ .مةزكذر
كعشعلةر كعحعك باال مةيلع ظذالرنعث يئنعدا تذرعؤاتقان بولسذن ،مةيلع باشقا يةردة
تذرعؤاتقان بولسذن ،ظذ نةرسعنع كعحعك بالعنعث نامعدعن ظئلعص قويااليدذ .ظةمما مةزكذر
كعشعلةردعن باشقا بعرةر ظادةم ظةضةر كعحعك باال ظذ ظادةمنعث يئنعدا تذرمايدعغان
بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع كعحعك بالعنعث نامعدعن ظئلعص قويالمايدذ .مةسعلةن:
كعحعك بعر قعزنعث ظئرع ظةضةر ظذ قعز ظذ ظةر بعلةن بعر يةردة ياشعمايدعغان ظعش
بولسا ،ظذ ظةرنعث ظذ قعزنعث نامعدعن ظذ قعز ظالعدعغان بعرةر نةرسعنع ظئلعص قويذشع
توغرا ظةمةس .ضةرحة كعحعك بالعنعث نامعدعن ظذ باال ظالماقحع بولغان نةرسعنع ظئلعص
قويعدعغان ظادةم ظذ بالعنعث ظذرذغ ـ تذغقانلعرعدعن بعرع بولسعمذ ،ظةضةر ظذ ظادةم مةزكذر
كعشعلةرنعث بعرةرسع بولمعغان ؤة كعحعك باال ظذ ظادةمنعث يئنعدا ياشعمايدعغان بولسا،
ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظذ بالعنعث نامعدعن ظئلعص قويذشع توغرا ظةمةس .بذ صةتعؤا،
(((
بذ هةقتة بئرعلضةن صةتعؤاالرنعث ظعحعدعكع ظةث توغرعسعدذر.
ظةسكةرتعش

بعر نةرسعنع بعرعنحع قئتعم قولغا تاصشذرذص ظئلعشنعث مةسظذلعيةتلعك دةرعجعسع
ظذنع ظعككعنحع قئتعم تاصشذرذص ظئلعشنعث مةسظذلعيةتلعك دةرعجعسع بعلةن تةث ياكع
ظذنعثدعن كىحلىك بولسا ،ظذ نةرسعنع بعرعنحع قئتعم قولغا تاصشذرذص ظئلعش ظذنع
ظعككعنحع قئتعم تاصشذرذص ظئلعشنعث ظورنعدا تذرعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنع بعرعنحع قئتعم
((( «شةرهذل قةؤاظعدعل فعقهعييةتع» 300 ،ـ بةت.

198

سودا  -سېتىقنىڭ بايانى
قولغا تاصشذرذص ظئلعشنعث مةسظذلعيةتلعك دةرعجعسع ظذنع ظعككعنحع قئتعم تاصشذرذص
ظئلعشنعث مةسظذلعيةتلعك دةرعجعسعدعن تأؤةن بولسا ،ظذ نةرسعنع بعرعنحع قئتعم
قولغا تاصشذرذص ظئلعش ظذنع ظعككعنحع قئتعم تاصشذرذص ظئلعشنعث ظورنعدا تذرمايدذ.
مةسعلةن :بعر ظادةم بعر نةرسعنع ظامانةت ،ياكع ظأتنة سىصىتعدة قولعغا ظالغان ،ظاندعن
ظذ نةرسة (ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعشتعن بذرذن) ظذ ظادةمضة
سةدعقة قعلعص بئرعلضةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعص
ظذنعثدعن يةنة تةكرار ظئلعشعنعث كئرعكع يوق .ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع بئرعنحع
قئتعم قولعغا ظالغانلعقع ظذ نةرسعنع ظعككعنحع قئتعم قولعغا ظالماقحع بولغانلعقعنعث
ظورنعدا تذرعدذ .يةنع ظذ نةرسة ظذ ظادةمضة سةدعقة قعلعنعص بئرعلعشع بعلةنال ظذ ظادةمنعث
بولذص كئتعدذ .حىنكع ،بعر نةرسعنع ظامانةت ،ياكع ظأتنة سىصىتعدة قولغا تاصشذرذص
ظئلعشنعث مةسظذلعيةتلعك دةرعجعسع ظذنع سةدعقة سىصىتعدة قولغا تاصشذرذص ظئلعشنعث
دةرعجعسع بعلةن ظوخشاش .شذنعثدةك يةنة بعر ظادةم بعر نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان
ياكع شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن سئتعص ظالغان ،ياكع باشقا ظادةم خئرعدار
بولغان نةرسعضة خئرعدار بولذص سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذ نةرسة ظذ ظادةمضة سةدعقة
قعلعص بئرعلضةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعص ظذنعثدعن
يةنة تةكرار ظئلعشعنعث كئرعكع يوق .ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع بئرعنحع قئتعم قولعغا
ظالغانلعقع ظذ نةرسعنع ظعككعنحع قئتعم قولعغا ظالماقحع بولغانلعقعنعث ظورنعدا تذرعدذ.
يةنع ظذ نةرسة ظذ ظادةمضة سةدعقة قعلعنعص بئرعلعشع بعلةنال ظذ ظادةمنعث بولذص
كئتعدذ .حىنكع ،بعر نةرسعنع ناهةق ظئلعؤئلعشنعث ،ياكع شةرتعضة توشمعغان سودا
بعلةن سئتعص ظئلعشنعث ،ياكع باشقا ظادةم خئرعدار بولغان نةرسعنع خئرعدار بولذص
سئتعص ظئلعشنعث مةسظذلعيةتلعك دةرعجعسع ظذنع سةدعقة سىصىتعدة قولغا تاصشذرذص
ظئلعشنعث دةرعجعسعدعن يذقعرعدذر .حىنكع ،بعرةر نةرسعنع مةزكذر شةكعلنعث بعرع
بعلةن ظئلعؤالغان ظادةم ظذ نةرسعضة كئصعل بولذشع الزعم .شذثا يذقعرعدا بايان قعلعنغان
يولالرنعث بعرع بعرةر نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالغان ظادةمنعث ،ظةضةر ظذ ظادةمضة
كئيعن ظذ نةرسة سةدعقة قعلعنسا ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظذنعث ظعضعسعضة قايتذرذص
بئرعص ظعضعسعدعن تةكرار يةنة قولعغا تاصشذرذص ظئلعشع الزعم ظةمةس .ظذ نةرسة ظذ
ظادةمضة سةدعقة قعلعنعص بئرعلعشع بعلةنال ظذ ظادةمنعث بولذص كئتعدذ.
ظةمما بعر ظادةم بعر نةرسعنع ظامانةت سىصىتعدة قولعغا ظالغان ،ظاندعن ظذ نةرسة ظذ
ظادةمضة سئتعص بئرعلضةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعص
ظذنعثدعن يةنة تةكرار ظئلعشع الزعم .حىنكع ،بعر نةرسعنع ظامانةت سىصىتعدة تاصشذرذص
ظئلعش ظذ نةرسعنع سئتعص ظئلعص تاصشذرذص ظئلعشنعث ظورنعدا تذرالمايدذ .حىنكع ،بعر
نةرسعنع سئتعص ظئلعص تاصشذرذص ظئلعش بولسا ،ظذ نةرسعضة كئصعل بولذش سىصىتع
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بعلةن تاصشذرذص ظئلعش هئسابلعنعدذ .ظةمما بعر نةرسعنع ظامانةت سىصىتعدة تاصشذرذص
ظئلعش ظذنداق ظةمةستذر .شذثا بعر نةرسعنع ظامانةت سىصىتعدة تاصشذرذص ظئلعش
ظذ نةرسعنع سئتعص ظئلعص تاصشذرذص ظئلعشنعث ظورنعدا تذرالمايدذ ؤة ظذ نةرسعنع
ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعص ظذنعثدعن تةكرار تاصشذرذص ظئلعش الزعم.
ظةضةر بعر ظادةم ظأزعضة تةؤة ؤة قولعدا بار بعرةر نةرسعسعنع (مةسعلةن :بالعسعغا
ظوخشاش) ظأزعنعث قول ظاستعدعكع بعرةر كعشعضة سئتعص بةرضةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث
ظذ نةرسعنع قولعدا تذتذص تذرعؤاتقانلعقع ظذ نةرسعنع ظذنع سئتعص ظالغان كعشعنعث
نامعدعن تاصشذرذص ظئلعص قويغانلعق هئسابالنمايدذ .شذثا ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسة بعلةن
ظذنع سئتعص ظالغان كعشعنعث ظارعسعدعكع توسالغذنع كأتىرؤئتعص ظذ كعشعنعث ظذ
نةرسعنع تاصشذرذص ظئلعشعغا صذرسةت يارعتعص بئرعشع الزعم .مةسعلةن :بعر ظادةم
قولعدا بار ؤة ظأزعضة تةؤة بعر نةرسعنع بالعسعغا سئتعص بةرضةن بولسا ،سودعدعن
كئيعن ظذ نةرسعنعث ظذ ظادةمنعث قولعدا تذرغانلعقع ظذنع بالعسع ظىحىن قولعغا ظئلعص
قويغانلعق هئسابالنمايدذ .شذثا ظذ نةرسة ظةضةر ظذ ظادةم ظذنع بالعسعغا تاصشذرذص
بئرعشتعن بذرذن يىتىص كةتكةن ،ياكع (جانلعق نةرسة بولسا) ظألىص قالغان بولسا ،ظذ
ظادةمنعث هئسابعغا يىتىص كةتكةن ياكع ظألىص قالغان بولعدذ.

سئتعلغان نةرسعنعث ظذنع سئتعص ظالغذحع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن
بذرذن ساتقذحعنعث سةؤةبع بعلةن بذزذلذص كئتعشعنعث هأكمع

ظةضةر سئتعلغان نةرسة ،ظذنع سئتعص ظالغذحع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن
ساتقذحعنعث سةؤةبع بعلةن ياكع ظذ نةرسعنعث ظأزعنعث سةؤةبع بعلةن ،ياكع تةبعظعي
بعرةر ظاصةت سةؤةبع بعلةن بذزذلذص كةتكةن بولسا ،سودا بذزذلذص كئتعدذ ؤة ظةضةر ظذ
نةرسعنع سئتعص ظالغذحع ظذنعث صذلعنع ظذ نةرسعنع ساتقان ظادةمضة بئرعص بولغان
بولسا ،صذلعنع قايتذرؤالعدذ .ظةضةر ظذ نةرسة سئتعص ظالغذحع كعشعنعث سةؤةبع بعلةن
بذزذلذص كةتكةن بولسا ،ظذ كعشعنعث ظةضةر سودا شةرتسعز ياكع مةسلعهةت قعلعؤئلعش
شةرتع بعلةن بولغان سودا بولسا ،ظذ نةرسعنعث صذلعنع تألةص بئرعشع الزعم.
ظةضةر سودعدا مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع نةرسعنع ساتقذحعغا بئرعلضةن ،ياكع
سودا شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بولغان ظاندعن ظذ نةرسة بذزذلذص كةتكةن بولسا،
بذ هالدا ساتقذحعنعث ظةضةر ظذ نةرسة ظوخشعشع بار نةرسة بولسا ظذنعث ظوخشعشعنع،
ظةضةر ظذ نةرسة باهالعق نةرسة بولسا ظذنعث باهاسعنع ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحعغا
تألةص بئرعشع الزعم.
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ظةضةر ظذ نةرسة ظذحعنحع بعر ظادةمنعث سةؤةبع بعلةن بذزذلذص كةتكةن بولسا ،ظذ
نةرسعنع سئتعص ظالغذحع خالعسا بذ سودعنع بذزذؤئتعدذ .شذنعث بعلةن ظذ نةرسعنع
بذزعؤاتقان ظادةم ظذنعث صذلعنع ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة تألةص بئرعدذ .خالعسا سودعنع
كىحضة ظعضة قعلعص ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظذنعث ظعضعسعضة بئرعؤئتعدذ ،ظاندعن ظذنعث
صذلعنع ظذنع بذزعؤاتقان ظادةمدعن ظالعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشع ظذ
نةرسة ظىحىن ظذنع بذزعؤاتقان ظادةمدعن صذل ظةمةس باشقا نةرسة تألةتمةكحع بولسا ،ظذ
نةرسعنعث باهاسعدعن ظارتذق تألةتسعمذ بولعدذ .ظةضةر صذل تألةتمةكحع بولسا ،ظذنعث
(((
باهاسعدعن ظارتذق تألعتعشع توغرا ظةمةس.
ظةضةر سئتعلغان نةرسعنعث هةممعسع ظةمةس بعر قعسمع بذزذلذص كةتكةن بولسا،
بذزذلذص كئتعش مةيلع ظذ نةرسعنعث هةجمعدعن بولسذن( ،يةنع ظذنعث هةجمع كعحعك
بولذص قالغان بولسا) ،مةيلع ظذنعث سىصىتعدعن بولسذن ،ظذ نةرسعنعث صذلعدعن بذزذلذص
كةتكعنعضة حىشلذق حىشىص كئتعدذ ،ظاندعن ظذنع سئتعص ظالغان كعشع خالعسا سودعنع
بذزعدذ ،خالعسا سودعنع كىحضة ظعضة قعلعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنعث بعر قعسمع ظىحعنحع
بعر ظادةمنعث سةؤةبع بعلةن بذزذلذص كةتكةن بولسا ،بذنعث هأكمعمذ خذددع ظذنعث
هةممعسع ظىحعنحع بعر ظادةمنعث سةؤةبع بعلةن بذزذلذص كةتكةن نةرسعنعث هأكمع
بعلةن ظوخشاش بولعدذ.
ظةضةر ظذ نةرسعنعث بعر قعسمع تةبعظعي ظاصةت سةؤةبع بعلةن بذزذلذص كةتكةن
بولسا ،بذ هالدا بذنعث هأكمع مذنداق ظعككع خعل بولعدذ:
 1ـ بذزذلذص كئتعش ظةضةر ظذ نةرسعنعث هةجمعدعن بولغان بولسا( ،يةنع ظذ نةرسة
بذزذلذص كئتعش بعلةن كعحعكلةص قالغان بولسا) ،ظذ نةرسعنعث صذلعدعن بذزذلذص
كةتكعنعضة حىشلذق حىشىص كئتعدذ .يةنع ظةسلعدة ظذ نةرسعنعث باهاسع  100سذم
بولغان ؤة ظذنعث يئرعمع بذزذلذص كةتكةن بولسا ،ظذنعث باهاسع  50سومغا حىشىص
قالعدذ) .ظذنع سئتعص ظالعدعغان كعشع خالعسا قالغان قعسمعنع  50سومغا سئتعص
ظالعدذ ،خالعسا ظالمايدذ.
 2ـ بذزذلذص كئتعش ظةضةر ظذ نةرسعنعث سىصىتعدة بولغان بولسا ،ظذنعث ظىحىن
ظذنعث صذلعدعن هئح نةرسة حىشىص كةتمةيدذ .ظةمما ظذ نةرسعنع سئتعص ظالعدعغان
كعشعضة :خالعسا ظذ نةرسعنع ظذنعث ظةسلعدعكع باهاسع بويعحة سئتعص ظئلعش ،خالعسا
ظذنع ظالماسلعق ظعختعيارلعقع بئرعلعدذ.
سىصةت بولسا ظايرعم بايان قعلعنمعسعمذ سودا ـ سئتعقنعث ظعحعضة كعرعدعغان
نةرسعدذر .مةسعلةن :سئتعلغان يةرنعث ظىستعدعكع ياغاحالرغا ياكع ظأيلةرضة ،سئتعلغان
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 42 ،ـ بةت.
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هايؤاننعث صذت ـ قوللعرع ؤة قذالق ـ مىضىزلعرعضة ظوخشاش نةرسعلةر ؤة كةمحعلعنعص
ياكع تارازعدا تارتعلعص ساتعلعدعغان نةرسعنعث ياخشع سةصةتلعك بولغعنعغا ظوخشاش
ظعشالر سئتعلغان نةرسعنعث سىصىتع هئسابلعنعدذ.
ظةضةر بذزذلذص كئتعش سئتعلغان نةرسعنعث ظأزعنعث سةؤةبع بعلةن بولغان بولسا،
مةسعلةن :ظذ نةرسة هايؤان بولغان ؤة ظأزعنع ظأزع زةخمعلةندىرضةن بولسا ،بذ هالدا بذ
(((
مةسعلعنعث جاؤابعمذ يذقعرعدا بايان قعلعنغان جاؤاب بعلةن ظوخشاش بولعدذ.

سودعدا مةسلعهةت قعلعؤئلعشنعث بايانع
مةسلعهةتنعث ظذقذمع ؤة ظذنعث تىرلعرع
سودا ـ سئتعق مذنداق ظعككع تىرلىك بولعدذ:
 1ـ سودا صىتكةندعن كئيعنال كىحضة ظعضة بولغان سودا ـ سئتعق .بذ ظةسلع بولغان سودا
ـ سئتعقتذر .يةنع ظادةتتة سودا ـ سئتعقالر بذ شةكعلدة بولعدذ.
 2ـ سودا صىتكةندعن كئيعنمذ كىحضة ظعضة ظةمةس سودا ـ سئتعقالر .بذ ظىستعدة مةسلعهةت
بار سودا ـ سئتعقالردذر.
سودعدا كأرىلعدعغان مةسلعهةتنعث تىرلعرع بةك جعقتذر< .ظةددذررذلمذختار> دئضةن
كعتابنعث ظاصتورع مةسلعهةتنعث تىرلعرعنع  19غا قةدةر يةتكىزدع .لئكعن ،بذالرنعث ظعحعدعن
ظىح دانعسع ظةث مذهعم ظورذندا تذرعدذ .ظالعمالر ظذ ظىح دانة مةسلعهةتنعث هةر بعرعنع ظايرعم
ـ ظايرعم بابتا بايان قعلعص كةلتىردع .ظذ مةسلعهةتلةر بولسا ،مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع،
كأرىص مةسلعهةت قعلعش ؤة سئتعلغان نةرسعدة كأرىلضةن ظةيعص سةؤةبع بعلةن مةسلعهةت
قعلعش قاتارلعقالر ؤة بذالرغا قوشذمحة بولذص بايان قعلعنعدعغان مةسلعهةتلةردعن ظعبارةتتذر.
مةسلعهةت بولسا ،سودا ـ سئتعقنع كىحضة ظعضة قعلعش ياكع ظذنع بذزذش هوقذقعنعث
بئرعلعشعنع تةلةص قعلعشتذر.

مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتعنعث بايانع
مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتعنعث ظذقذمع ؤة ظذنعث يولغا قويذلعشع

مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتعنعث ظذقذمع:
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 46 ،ـ بةت.
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بذ ،سودا ـ سئتعق قعلغان ظعككع تةرةصنعث بعرعنعث سودعنع كىحضة ظعضة قعلعش
ياكع ظذنداق قعلماسلعق هوقذقعنع تةلةص قعلعشعدذر.
بذ مةسلعهةت صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث تأؤةندعكع هةدعسع بعلةن يولغا
قويذلغاندذر.
ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ:
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا بعر ظادةمنعث (داؤاملعق) سودعدا ظالدعنعص كئتعدعغانلعقع
يةتكىزىلضةن ظعدع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ ظادةمضة« :سةن سودا ـ سئتعق قعلغان
ؤاقتعثدا( ،قارشع تةرةصتعكع كعشعضة) ظالداش يوق ،دئضعن»(((() دئضةن.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث< :ظالداش يوق ،دئضعن> دئضةن سأزع ظاممعباب سأز
بولذص سودعدا ؤة دعندا ظالداش يوق ،دئضةن مةنانع بئرعدذ .حىنكع< ،دعن> سةمعمعي
بولذشتذر.
يةنة بعر رعؤايةتتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ ظادةمضة« :سةن سئتعص ظالغان هةر
قانداق نةرسعدة ظىح كىنضعحة مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةققعث بار .ظةضةر سةن (بذ ظىح
كىن ظعحعدة) ظذ نةرسعنع ظئلعشقا رازع بولساث ،ظذنع ظئلعص قال ،ظةضةر سةن (بذ ظىح
كىن ظعحعدة) ظذ نةرسعنع ظئلعشقا رازع بولمعساث ،ظذنع ظئضعسعضة قايتذرذص بةرضعن»
دئضةن .بذ ظادةم هةتتا ظوسمان ظعبنع ظةففان (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث
خةلعصعلعك زامانعدعمذ هايات ظعدع .ظذ ظادةم ظوسمان ظعبنع ظةففاننعث زامانعدا 130
ياشتا ظعدع .ظوسمان ظعبنع ظةففاننعث زامانعدا نذصذسمذ كأصةيضةن ظعدع .ظذ ظادةم بعر
نةرسة سئتعص ظالسا ،ظذنعثغا« :ضوللذنذص كةتتعث» دئيعلةتتع .شذنعث بعلةن ظذ ظادةم
سئتعص ظالغان نةرسعنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرةتتع( .ظةضةر نةرسعنعث ظعضعسعدعن
ظذ ظادةمضة صذلعنع قايتذرذص بئرعشكة ظذنعمايدعغان بعر هالةت كأرىلسة) ظذ يةردة
بار ساهابعالر ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظذ ظادةمضة ظذ ظادةم سئتعص ظالغان هةر
قانداق نةرسعدة ظىح كىنضعحة مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةق بةرضةنلعكعضة ضذؤاهلعق
بئرةتتع .شذنعث بعلةن نةرسعنعث ظعضعسع ظذ ظادةمنعث صذلعنع قايتذرذص بئرةتتع .بعر
قعسعم ظالعمالر (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
ظذ ظادةمضة سودا قعلغاندا قارشع تةرةصكة شذنداق دئيعشنع ظأضعتعص قويذشع ،قارشع
تةرةصتعكع كعشعنعث ظذنعث سئتعلماقحع بولغان نةرسعنعث ياخشع ياكع ناحارلعقعنع
ؤة ظذنع قانحة صذلغا سئتعص ظالسا بولعدعغانلعقعنع بعلةلمةيدعغان ظادةم ظعكةنلعكعنع
بعلعص ظذنعث صايدعسعنع خذددع ظأزعنعث صايدعسعدةك بعلسذن ؤة ظذنعثغا سةمعمعي
مذظامعلة قعلسذن ،دئضةنلعك ظىحىندذر .حىنكع ،هةدعستة سودا ـ سئتعق قعلعشقان
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان.
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ظعككع تةرةصنعث بعر ـ بعرعضة سةمعمعي بولذشقا رعغبةتلةندىرىلضةندذر» دئدع.

(((

هةكعم ظعبنع هعزام (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :سودا ـ سئتعق قعلعشقان ظعككع تةرةصنعث بعر ـ
بعرعدعن ظايرعلغانغا قةدةر (خالعسا سودعنع كىحضة ظعضة قعلعش ،خالعسا كىحضة ظعضة
قعلماسلعق) هةققع بار .ظةضةر ظذالر سودا ـ سئتعقتا راستحعل بولغان ؤة (نةرسعنعث
ظعضعسع ظةضةر نةرسعنعث ظةيعصع بولسا ظةيعصعنع ؤة صذل ظعضعسع ظةضةر صذلنعث ظةيعصع
بولسا ظةيعصعنع) ظوحذق سأزلعضةن بولسا ،ظذالرغا سودا ـ سئتعقلعرعدا بةرعكةت
بئرعلعدذ .ظةضةر ظذالر راستحعل بولمعغان ؤة (نةرسعنعث ظعضعسع ظذنعث ظةيعصعنع ؤة
صذلنعث ظعضعسع صذلنعث ظةيعصعنع) يذشذرغان بولسا ،ظذالر سودا ـ سئتعقلعرعدا صايدا
(((
تئصعشع ،لئكعن ظذ صايدعنعث بةرعكعتع بولماسلعقع مذمكعن»
بعر قعسعم ظالعمالر :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هئلعقع ظادةمضة« :سةن سودا
ـ سئتعق قعلغان ؤاقتعثدا( ،قارشع تةرةصتعكع كعشعضة) ظالداش يوق ،دئضعن» دئضةن
سأزعنع دةلعل قعلعص تذرذص ضةرحة حوث ظادةمنعث ظةخمةق ؤة ظةقلع ـ هذشعنعث ظذنحة
جايعدا ظةمةسلعكع بعلعنسعمذ ظذنعث مذظامعلة قعلعشعغا حةكلعمة قويذلمايدذ ،دئدع.
حىنكع ،مةزكذر هةدعسنعث ظةنةستعن رعؤايةت قعلعنغان يةنة بعر رعؤايعتعدة مذنداق
دئيعلضةن :هئلعقع ظادةمنعث بالعؤاقعلعرع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كئلعص
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن ظذ ظادةمضة (بعر نةرسة سئتعص ظئلعشقا) حةكلعمة
قويذشنع تةلةص قعلغان .شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ ظادةمنع حاقعرعص
ظذنع سودا ـ سئتعق قعلعشتعن حةكلعضةن .ظذ ظادةم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا« :مةن
سودا ـ سئتعق قعلماي تذرالمايمةن» دئضةن .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا ظذنداق
بولسا« :سةن سودا ـ سئتعق قعلغان ؤاقتعثدا( ،قارشع تةرةصتعكع كعشعضة) ظالداش
يوق ،دئضعن»((( دئضةن.
يةنة بعر قعسعم ظالعمالر« :ظةضةر ظةقلع ـ هذشع جايعدا ظةمةس حوث ظادةمضة
حةكلعمة قويذش توغرا بولمعغان بولسا ظعدع ،هئلعقع ظادةمنعث بالعؤاقعلعرع صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كئلعص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن ظذ ظادةمضة (بعر نةرسة
سئتعص ظئلعشقا) حةكلعمة قويذشنع تةلةص قعلغان ؤاقتعدا ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
ظذالرنعث تةلعؤعنع رةت قعلغان بوالتتع» دئدع .ظةمما صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظذ
ظادةمضة حةكلعمة قويمعغانلعقع ظةقلع ـ هذشع جايعدا ظةمةس حوث ظادةمضة حةكلعمة
قويذلمايدعغانلعقعنع ظعصادعلعمةيدذ.
((( «فةتهذلبارع» 4 ،ـ توم 237 ،ـ بةت.
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
((( بذ رعؤايةتنعمذ ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان.
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ظالعمالر مةزكذر هةدعسنع يةنة مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع بعلةنمذ سودا ـ
سئتعقنعث توغرا بولعدعغانلعقعغا ،مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتعنعث صةقةت سئتعص
ظالغذحعغا بئرعلسعمذ بولعدعغانلعقعغا ،هةقكة قايتعشنعث الزعملعقعغا ؤة هةق ـ هوقذق
ؤة باشقا ظعشالردا بعر ظادةمنعثمذ سأزعنعث قوبذل قعلعنعدعغانلعقعغا دةلعل ـ صاكعت
قعلعص كةلتىردع.
هاكعم ،مذهةممةد ظعبنع ظعسهاقتعن ظعبنع ظأمةرنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت
قعلعدذ :هةبباب ظعبنع مذنقعز ظعبنع ظةمرع ظةقلع ظاجعز ظادةم ظعدع .ظذنعث مئثعسع
زةخمعلعنعص كةتكةن ظعدع .شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا ظةضةر
ظذ بعر نةرسة سئتعص ظالسا ظىح كىنضعحة مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةققعنع بةرضةن
ظعدع .هةم ظذنعث تعلعمذ ظئغعر ظعدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا« :بعر نةرسة
سئتعص ظالساث ظالداش يوق ،دئضعن» دئضةن .ظذ ظادةم بعر نةرسة سئتعص ظئلعص
بالعؤاقعلعرعنعث يئنعغا كةلسة ،بالعؤاقعلعرع ظذنعثغا« :بذ قعممةت ظعكةن» دئسة.
ظذ« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماثا مئنعث سئتعص ظالغان نةرسة ـ كئرةكلعرعمدة ظىح
(((
كىنضعحة مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةققعنع بةردع» دةيتتع.

مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتعنعث مذددعتع
سودا ـ سئتعقنع قعلعص بولغاندعن كئيعن بولسعمذ سودا ـ سئتعق قعلغان هةر
ظعككع تةرةصكة ياكع ظذالرنعث بعرعضة ،ياكع ظذالردعن باشقا بعرةرسعضة ظىح كىن ؤة
ظذنعثدعن ظاز مذددةت مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةققعنعث بئرعلعشعمذ توغرا بولعدذ .ظةضةر
سئتعلغان نةرسة ظاسان بوزذلذص كئتعدعغان نةرسة بولسا ،ظذ نةرسة بذزذلذص كئتعش
ظارقعلعق كئلعدعغان زعياننعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىن ظذ نةرسة هةققعدة قايسع تةرةصكة
بولسذن مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع بئرعلمةيدذ.
ظعككع تةرةصكة ياكع ظذالرنعث بعرعضة مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع مذددةتسعز ياكع
مةثضىلىك بئرعلضةن سودا ـ سئتعق شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق هئسابلعنعدذ.
ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا ،هةر ظعككع
تةرةصنعث مذنداق سودا ـ سئتعقنع بذزذش هةققع بار .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن
ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) قاتارلعقالرنعث كأز قارعشعدا،
سودا ـ سئتعقتعن كئيعن مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع ظىحىن مةلذم بعر مذددةت
توختعتعلسا ،ياكع مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع بئرعلضةن تةرةص ظىح كىن ظعحعدة
((( «فةتهذل قةدعر» 5 ،ـ توم 498 ،ـ بةت.
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سودعنعث بولعدعغانلعقعغا قارار بةرسة ،سودا ـ سئتعق توغرا بولغان بولعدذ .حىنكع،
بذ سودا ـ سئتعقتا سودعنعث شةرتعضة توشماسلعققا سةؤةب بولغان ظامعل تأضعضةن
بولعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعضة بعر نةرسعنع ظذ كعشعضة هئحبعر مةسلعهةت
قعلعؤئلعش شةرتع بةرمةي ساتقان ،ظاندعن ظذ ظادةم بعر مذددةت ظأتكةندعن كئيعن
ظذ كعشعضة ظذحراص ظذنعثغا« :سئنعث مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةققعث بار» دئضةن
بولسا ،بذنعثدعن صةقةت سودا بولعؤاتقان ظورذندعكع مةسلعهةت قئلعؤئلعش هةققع كأزدة
تذتذلعدذ.
مةسلعهةت قئلعؤئلعش شةرتع ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا ،ظىح كىندعن ظارتذق بئرعلمةيدذ .بذ هةم ظعمام زذصةر ؤة
ظعمام شافعظعيالرنعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد:
«مةلذم بعر مذددةت توختعتعلغانال بولسا مةسلعهةت قئلعؤئلعش شةرتع ظىحىن ظىح
كىندعن ظارتذق مذددةت بئرعلعشمذ توغرعدذر .حىنكع ،ظعبنع ظأمةرنعث رعؤايةت قعلعشعحة
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةسلعهةت قئلعؤئلعش شةرتعنعث ظعككع ظاي مذددةتكعحة
بئرعلعشعضة رذخسةت قعلغان .حىنكع ،مةسلعهةت قئلعؤئلعش شةرتع سئتعص ظالغان
نةرسعنع ظذنعثدا ضوللعنعص كةتمةي سئتعص ظالغانلعقعنع بعلعش ظىحىن يولغا قويذلغان
بعر ظعشتذر .بذنع بعلعش ظىح كىندعن ظارتذق داؤام قعلعص قئلعشع مذمكعن .شذثا
مةسلعهةت قئلعؤئلعش شةرتع خذددع (بعر نةرسة سئتعص ظالغان) صذلنع كئحعكتىرىص
بئرعش ظعشعغا ظوخشاص قالعدذ( .يةنع صذلنع بئرعشكة مةلذم مذددةت تذختاتقانال بولسا
قاحانغعحة كئحعكتىرسة بولغعنعدةك مةسلعهةت قئلعؤئلعش شةرتعنعمذ مةلذم مذددةت
توختعتعلغانال بولسا خالعغان مذددةتكعحة كئحعكتىرىشكة بولعدذ)» دئدع .بذ هةم ظعمام
ظةهمةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .حىنكع ،صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم« :مذسذلمانالر قعلعشقان شةرتلعرعدة حعث تذرعدذ »((( دئضةن.
شذنعثدةك يةنة ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز
قارعشعدا ،مةسلعهةت قئلعؤئلعش شةرتعنع شةرتسعز بئرعشمذ توغرا ظةمةس .ظعمام
مالعك (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظةضةر سئتعلغان نةرسة مئؤة ـ حئؤعضة
ظوخشاش بعر كىندعن ظارتذق ساق تذرالمايدعغان نةرسة بولسا ،ظذ نةرسعدة بعر كىندعن
ظارتذق مةسلعهةت قئلعؤئلعش شةرتع قويذلعشع توغرا ظةمةس .ظةضةر سئتعلغان نةرسة
ظىح كىن ظعحعدة ظذنعث قانداق نةرسة ظعكةنلعكعنع بعلعص بولغعلع بولمايدعغان نةرسة
بولسا ،ظذ نةرسة هةققعدة مةسلعهةت قئلعؤئلعش ظىحىن ظىح كىندعن ظارتذق مذددةت
((( بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ،ظةهمةد ؤة هاكعم قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع.
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بئرعلعش توغرا بولعدذ .حىنكع ،مةسلعهةت قئلعؤئلعش شةرتع سئتعص ظالغان نةرسعنعث
قانداق نةرسة ؤة ظذنع مذؤاصعق باهادا سئتعص ظالغان ياكع ظالمعغانلعقعنع بعلعش
ظىحىن يولغا قويذلغاندذر» دئدع.
ظىح كىندعن ظارتذق مذددةتكة ظئهتعياج حىشىص قالماسلعقعمذ مذمكعن .حىنكع،
سئتعلماقحع بولغان نةرسعنع سئتعص ظئلعشتعن بذرذن بئرعص كأز بعلةن كأرضعلع
بولعدعغان نةرسة بولسا ،ظذ نةرسعدة مةسلعهةت قئلعؤئلعش شةرتعنع قويذشنعث
هئحقانداق هاجعتع يوق .حىنكع ظذ نةرسة ،ظةضةر سئتعص ظئلعنغان ؤاقتعدا كأرىلمةي
ظذنع كأرىش بعرةر يعلغعحة سذزذلذص كةتسعمذ يةنة ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان
ظادةمنعث ظذ نةرسعنع كأرىش هةققع بار .ظةضةر سئتعص ظئلعنغان نةرسة هةققعدة
بئرعلضةن مةسلعهةت قئلعؤئلعش شةرتع ظذ نةرسعنعث سئتعص ظئلعنغان صذلغا اليعق
نةرسة ظعكةنلعكعنع ياكع ظذنداق ظةمةسلعكعنع ،ياكع ظذنعثدعن صايدعالنغعلع بولعدعغان
نةرسة ظعكةنلعكعنع ياكع ظذنداق ظةمةسلعكعنع بعلعش ظىحىن بولسا ،بذنع بعلعش
ظىحىن ظىح كىندعن ظارتذق ؤاقعت كةتمةيدذ .حىنكع ،بذنع شذنداق ظعشالرنعث ظةهلع
بولغان كعشعلةردعن سوراش ظارقعلعق بعلضعلع بولعدذ .بذنع ظىح كىن ظعحعدة قعلعص
بولغعلع بولعدذ ،دةص يذقعرعدعكع قاراشقا ظئتعراز بعلدىرىلىشع مذمكعن.
ظةمما تئز بذزذلذص كئتعدعغان نةرسعنعث هأكمع بولسا< ،صةتعؤا قازعخان> دئضةن
كعتابدا مذنداق بايان قعلعنغاندذر :ظةضةر بعر ظادةم تئز بذزذلذص كئتعدعغان بعرةر
نةرسة سئتعص ظالغان بولسا ،ظذ ظادةمضة بذ نةرسة هةققعدة (ظةث ظذزذن) ظىح كىنضعحة
مةسلعهةت قئلعؤئلعش هةققع بئرعلعدذ .قعياس قاظعدعسعضة ظاساسةن ظذ نةرسعنع
سئتعص ظالغذحع بعرةر ظعشقا مةجبذرالنمايدذ .ظةمما ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن
كئلعدعغان زعياننعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىن ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحعغا« :سودا ـ
سئتعقنع ظةمةلدعن قالدذرعسةن ياكع ظذ نةرسعنع قولذثغا تاصشذرذص ظالعسةن ،سةن
تاكع سودعنع كىحضة ظعضة قعلغانغا ياكع ظذ نةرسة قئشعثدا تذرذص بذزذلذص كةتكةنضة
قةدةر صذلنع بةرمعسةثمذ بولعدذ» دئيعلعدذ .بذ مةسعلة زعياننعث ظالدعنع ظئلعشتا
تأؤةندعكع بذ مةسعلعضة ظوخشاشتذر :بعر ظادةم بعر كعشعنعث قولعدعكع بئلعققا
ظوخشاش ظاسان بذزذلذص كئتعدعغان بعرةر نةرسعنع سئتعص ظالغانلعقعنع دةؤا قعلغان،
ظذ كعشع بذنعثغا ظعنكار قعلغان ،دةؤا قعلغان ظذ ظادةم ظأزعنعث ظذ نةرسعنع سئتعص
ظالغانلعقعغا صاكعت كأرسةتكةن ؤة بذ دةؤا بعر تةرةص بولغانغا قةدةر ظذ نةرسعنعث
بذزذلذص كئتعدعغانلعقعدعن ظةندعشة قعلعدعغان بولسا ،قازع (كئلعدعغان زعياننعث
ظالدعنع ظئلعش ظىحىن) ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغانلعقعنع دةؤا قعلغان ظادةمنع ظذ
نةرسعنعث صذلعنع بئرعص ظذ نةرسعنع قولعغا ظئلعص تذرذشقا بذيرذيدذ .ظاندعن قازع ظذ
نةرسعنع باشقا ظادةمضة سئتعص ظذنعث صولعنع ظئلعص ظذ نةرسة سئتعلغان بذرذنقع ؤة
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كئيعنكع صذلنع ظادعل بعر كعشعنعث قئشعدا قويذص قويعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنع سئتعص
ظالغانلعقعنع دةؤا قعلغان ظذ ظادةمنعث كأرسةتكةن صاكعتعنعث توغرعلعقع ظعسصاتالنسا،
قازع ظذ ظادةمضة ظذ نةرسعنعث ظعككعنحع قئتعم سئتعلغان صذلعنع بئرعدذ ؤة ظذ نةرسعنع
ساتقانلعقعنع ظعنكار قعلغان هئلعقع كعشعضة ظذ نةرسعنعث دةسلةص سئتعلغان صذلعنع
(((
بئرعدذ.
ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظأزعنعث كأز قارعشعغا
مذنداق صاكعت كأرسةتتع« :سودعدا مةسلعهةت قئلعؤئلعش شةرتعنعث بئرعلعشع
سودعنعث مةقسعتعضة زعتتذر .سودعنعث مةقسعتع بولسا سودعدعن كئيعنال ظذنعث كىحضة
ظعضة بولعشعدذر .بعز سودعدا مةسلعهةت قئلعؤئلعش شةرتعنعث بئرعلعشعنع قعياس
قاظعدعسعضة زعت هالدا توغرا دةص قارعدذق .حىنكع ،بذ هةقتة هةدعس باردذر .شذثا
مةسلعهةت قئلعؤئلعش شةرتع صةقةت هةدعستة بايان قعلعنغان ظىح كىن مذددةت ظعحعدة
بئرعلعشع الزعم .ظذنعثدعن ظئشعص كئتعشكة بولمايدذ .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن
ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) دةلعل ـ صاكعت قعلعص كةلتىرضةن
ظعبنع ظأمةرنعث هةدعسع هئحبعر هةدعس ؤة ظةسةر كعتابلعرعدا بايان قعلعنمعغاندذر.
بذنع (بعر نةرسة سئتعص ظالغان) صذلنع كئحعكتىرىص بئرعش ظعشعغا قعياس قعلعشقا
كةلسةك ،بذنداق قعلعش توغرعدذر .حىنكع ،شةرعظةت صذلنع كئحعكتىرىص بئرعشنع
توغرا دةص يولغا قويغان ؤاقعتتا ظذنع قعياس قاظعدعسعضة زعت هالدا شةرتسعز يولغا
قويدع .ظةمما شةرعظةت سودعدا مةسلعهةت قئلعؤئلعش شةرتعنع يولغا قويغان ؤاقعتتا،
ظذنع صةقةت ظىح كىن مذددةتكة باغلعغان هالدا يولغا قويدع .شذثا بعز ظذنعثغا ظةمةل
(((
قعلعشعمعز ،الزعم».

مةسلعهةت قئلعؤئلعش شةرتع قويذلذش توغرا بولعدعغان ؤة توغرا
بولمايدعغان ظورذنالرنعث بايانع

يةرنع زعراظةت تئرعشقا ظعجارعضة بةرضةنضة ،باغقا قاراشقا كئلعشكةنضة ؤة ظأينع
ظعجارعضة بةرضةنضة ظوخشاش ظعككع تةرةصنعث بعرعنعث رازعلعقع بعلةن بذزذشقا بولعدعغان
هةر بعر مذظامعلعدة مةسلعهةت قئلعؤئلعش شةرتعنع قويذش توغرعدذر .ظةضةر يةرنع ياكع
ظأينع ظعجارعضة ظئلعص ظىح كىن مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع بئرعلضةن ظادةم ظىحعنحع كىنع
يةرنع ياكع ظأينع ظعجارعضة ظالعدعغانلعقعنعث قارارعنع بةرسة ،ظذ ظادةمضة ظأتىص كةتكةن
((( «فةتهذل قةدعر» 5 ،ـ توم 499 ،ـ بةت
((( «فةتهذل قةدعر» 5 ،ـ توم 500 ،ـ بةت
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ظعككع كىننعث ظعجارعسعنع تألةش الزعم ظةمةس .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذ ظعككع كىن ظعحعدة
ظعجارعضة ظالماقحع بولغان نةرسعدعن صايدعلعنالمعدع .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ ظعككع كىن ظعحعدة
ظذ نةرسعدعن صايدعالنسا ،ظذنعث مةسلعهةت قئلعؤئلعش هةققع ظةمةلدعن قالعدذ.
نةرسة تةقسعم قعلعش مذظامعلعسعدعمذ مةسلعهةت قئلعؤئلعش شةرتعنع قويذش توغرعدذر.
حىنكع ظذ ،بعر تةرةصتعن سودا ـ سئتعق ؤة يةنة بعر تةرةصتعن مال ظىستعدة قعلعنغان
كئلعشعمدذر .ظايالنع ظذنعثغا بةرضةن تويلذقنع قايتذرذص ظئلعش شةرتع بعلةن تاالق قعلعؤئتعش
مذظامعلعسعدة مةسلعهةت قئلعؤئلعش شةرتعنعث ظايالغا بئرعلعشع توغرعدذر .حىنكع ،بذ
خعلدعكع تاالق مذظامعلعسع ظايال تةرعصعدعن ظةمةلدعن قالدذرعلعدذ .ظةمما بذ مذظامعلعدة
مةسلعهةت قئلعؤئلعش شةرتعنعث ظةرضة بئرعلعشع توغرا بولمايدذ .حىنكع ،بذ خعلدعكع تاالق
ظةر تةرعصعدعن ظةمةلدعن قالدذرذلمايدذ.
ظادةمضة ياكع مال ـ مىلىككة كئصعل بولذش مذظامعلعسعدعمذ مةسلعهةت قئلعؤئلعش
شةرتعنع كئصعل تةلةص قعلغان تةرةصكة (يةنع نةرسة ظعضعسعضة) ياكع كئصعلضة بئرعش
توغرعدذر .كئصعل ياكع هاؤالة ظعشعدا مةسلعهةت قئلعؤئلعش شةرتعنعث ظىح كىندعن ظارتذق
مذددةت بئرعلعشع توغرعدذر.
شذنعثدةك يةنة مةسلعهةت قئلعؤئلعش شةرتعنع (قةرزداردعن قةرزنع) ظأز ظىستعضة ظالغان
ظادةمضة بئرعشمذ توغرعدذر .حىنكع ،هاؤالة ظذ ظادةمنعث رازعلعقع بعلةن ؤذجذدقا حعقعدذ.
نعكاهقا ؤة ظايالنع ظذنعثغا بةرضةن تويلذقنع قايتذرذص ظئلعش شةرتع بعلةن تاالق
قعلعؤئتعش ظةمةس نورمال تاالق قعلعؤئتعشكة ظوخشاش مذظامعلعدة ظعككع تةرةصنعث بعرعضة
ياكع هةر ظعككعسعضة مةسلعهةت قئلعؤئلعش شةرتعنع بئرعش توغرا ظةمةس.
ظةضةر بعر ظادةم بعر نةرسة ظىستعدة ظأزعضة ظىح كىن مةسلعهةت قئلعؤئلعش شةرتعنعث
بئرعلضةنلعكعنع ظعقرار قعلسا ،ظذ ظادةمنعث مةسلعهةت قئلعص ظولتذرمايال شذ ظعشنع قعلعشع
الزعم .حىنكع ،ظعقرار قعلغانلعق خةؤةر هئسابلعنعدذ .ضةرحة قارشع تةرةص ظذ ظادةمضة
مةسلعهةت قئلعؤئلعش شةرتعنعث بئرعلضةنلعكعنع ظئتعراص قعلسعمذ ظذنعثغا ظذ شةرتنعث
بئرعلضةنلعكع قوبذل قعلعنمايدذ .ظةمما ظذ ظادةم ظىح كىن مةسلعهةت قئلعؤئلعش شةرتع
بعلةن بعر نةرسة سئتعص ظالغانلعقعنع ظعقرار قعلغان بولسا ،بذ هالدا ظذنعث ظعقرارع قوبذل
قعلعنعدذ .ؤةكعل بولذشتةك ؤة بعر ظادةمنع ظأزعنعث ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا تالالشتةك
مذظامعلعلةردة مةسلعهةت قئلعؤئلعش شةرتعنعث بعرةر تةرةصكة بئرعلعشع توغرا ظةمةس.
حىنكع ،بعرةر ظادةمنع ؤةكعل قعلعش ياكع ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا تالالش ياكع بعرةرسعضة
ؤةكعل بولذص بئرعش ،ياكع ظذنعث ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا تالالش بعرةر ظادةمضة الزعم ظعش
(((
ظةمةستذر.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 49 ،ـ بةت.
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صذلنع تةييارالص بئرعش شةرتع
صذلنع تةييارالص بئرعش شةرتعمذ مةسلعهةت قئلعؤئلعش شةرتعنعث
بعر تارمعقع هئسابلعنعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر نةرسعنع ظةضةر ظىح
كىنضعحة ظذ نةرسعنعث صذلعنع تةييارالص بئرةلمعسةم سودا ظةمةلدعن قالعدذ،
دئضةن شةرت بعلةن سئتعص ظالغان بولسا ،بذ سودا ظعستعهسان قاظعدعسعضة
ظاساسةن توغرعدذر .ظةمما ظعمام زذصةر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!):
«بعر نةرسعنع بذ خعل شةرت بعلةن سئتعص ظئلعش توغرا ظةمةس»
دةيدذ .ظةضةر بعر نةرسعنع مةزكذر شةرت بعلةن سئتعص ظالغان ظادةم ظىح
كىنضعحة صذلنع تةييارالص بئرةلمعسة ،ظذ سودا شةرتعضة توشمعغان سودا ـ
سئتعق هئسابلعنعدذ .ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظىح كىنضعحة تةييارالص
بئرةلمعضةن تذرذقلذق ظذ نةرسعنع باشقا بعر كعشعضة ساتقان بولسا،
بذ توغرا بولغان سودا ـ سئتعق هئسابلعنعدذ ؤة بذ ؤاقعتتا ظذ ظادةمضة ظذ
نةرسعنعث صذلعنع ظذنع بذرذن سئتعص ظالغان كعشعضة بئرعش الزعم بولعدذ.
بذ ،ظةضةر ظذ نةرسة ظذنعثغا بعرةر ظةيعص صةيدا بولماي ظأز هالعتعدة
تذرغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر ظذنعثغا بعرةر ظةيعص صةيدا
بولغان ،ظارعدعن ظىح كىن ظأتىص كةتكةن ظةمما سئتعص ظالغذحع صذلنع تئخع
تةييارالص بةرمعضةن بولسا ،ظذ نةرسعنع ساتقان كعشع خالعسا ظذ نةرسعنع شذ
صئتع قايتذرذص ظالعدذ ؤة ظذنعثدا صةيدا قعلعنغان ظةيعص ظىحىن هئحقانداق صذل
ظالمايدذ ،خالعسا ظذ نةرسعنع قايتذرذص ظالماي ظذنعث صذلعنع تولذق ظالعدذ.
بعر ظادةم بعر نةرسعنع ظةضةر تأت كىنضعحة ظذ نةرسعنعث صذلعنع تةييارالص
بئرةلمعسةم سودا ظةمةلدعن قالعدذ ،دئضةن شةرت بعلةن سئتعص ظالغان بولسا ،بذ
سودا ظعمام ظةبذهةنعفة ؤة ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)
قاتارلعق ظعمامالرنعث كأز قارعشعدا توغرا ظةمةس .ظةمما ظعمام مذهةممةد (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ سودا ـ سئتعق توغرعدذر .حىنكع ،سودا
ـ سئتعقتا ظعككع تةرةص كئلعشعص شةرت توختاتقان كىن ظئتعبارغا ظئلعنعدذ
ؤة سودعمذ توغرا سودا بولعدذ» دئدع .ظةضةر ظذ ظادةم صذلنع ظىح كىن ظعحعدة
تةييارالص بةرسة ،ظذ سودا ـ سئتعق هةممة ظعمامالرنعث كأز قارعشعدا توغرعدذر.
حىنكع ،يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضعنعدةك صذلنع تةييارالص بئرعش شةرتعمذ
مةسلعهةت قئلعؤئلعش شةرتعنعث بعر تارمعقع هئسابلعنعدذ.
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مةسلعهةت قئلعؤئلعش شةرتع بعلةن سئتعص ظئلعنغان نةرسعنعث
مةسلعهةت قئلعؤئلعش مذددعتع جةريانعدعكع هأكمع

مةسلعهةت قئلعؤئلعش شةرتع بعلةن سئتعلغان نةرسة ،ظةضةر مةسلعهةت
قعلعؤئلعش شةرتع ساتقذحع تةرةصكة بئرعلضةن بولسا ساتقذحعنعث مىلكعدعن
حعقعص كةتمةيدذ .حىنكع ،مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتعنعث ساتقذحع تةرةصكة
بئرعلعشع سودعنعث ظةمةلعيلعشعنع توسعدذ .شذثا سئتعلغان نةرسة ظةضةر
ظذنع سئتعص ظالغذحع ظادةمنعث قولعدا تذرذص يىتىص كةتكةن ياكع بذزذلذص
كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسة ظىحىن ظذنعث بازاردعكع باهاسع بويعحة صذل
تألةص بئرعدذ .حىنكع ،سودا سئتعلغان نةرسعنعث يوق بولذص كئتعشع بعلةن
بذزذلذص كئتعدذ .بذ سودا نةرسعنع ساتقان كعشعنعث مةسلعهةتعضة قاراشلعق
سودا ظعدع .سئتعلغان نةرسة مةؤجذد بولماي تذرذص سودا ؤذجذدقا حعقمايدذ.
مةسلعهةت قئلعؤئلعش شةرتع ساتقذحع تةرةصكة بئرعلعص ظذ نةرسعنع سئتعص
ظالغذحع ظادةم قولعغا تاصشذرذص ظالغان ؤاقتعدا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع سودعدا
باهاسعدا كئلعشعص قولعغا ظالغان نةرسة سىصىتعدة ظالعدذ .بذ سىصةت بعلةن
ظئلعنغان نةرسة ظةضةر يوق بولذص كةتسة ،ظذنعث ظىحىن ظذنعث بازاردعكع
باهاسع بويعحة صذل تألةص بئرعشكة توغرا كئلعدذ.
مةسلعهةت قئلعؤئلعش شةرتع ظةضةر ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمضة
بئرعلضةن بولسا ،ظذ نةرسة ظذنع ساتقان كعشعنعث مىلكعدعن حعقعص كةتكةن
هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ نةرسة ظةضةر ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث قولعدا
تذرذص يىتىص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسة ظىحىن (ظذنعث بازاردعكع
باهاسع بويعحة ظةمةس) سودعدا كئلعشكةن بويعحة صذل تألةص بئرعشع الزعم.
حىنكع ،سئتعلغان نةرسعنعث ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث قولعدا تذرذص
يىتىص كئتعشع ظذ نةرسعدة كأرىلضةن ظذنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعشنع
حةكلةيدعغان بعر ظةيعص هئسابلعنعدذ .مةسلعهةت قئلعؤئلعش شةرتع ظذ
نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمضة بئرعلعص ظذ نةرسة يىتىص كةتكةن ؤاقتعدا،
سودا ـ سئتعق تاماملعنعص بولغانلعقع ظىحىن ظذ ظادةمضة ظذ نةرسعنعث
سودعدا كئلعشكةن صذلنع تألةص بئرعشع الزعم بولعدذ.
مةسلعهةت قئلعؤئلعش شةرتع ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمضة
بئرعلضةن ؤاقتعدا ،ظذ نةرسة ضةرحة ظذنع ساتقان كعشعنعث مىلكعدعن حعقعص
كةتكةن هئسابالنسعمذ ،ظةمما ظذ نةرسة ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث
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مىلكعنعث ظعحعضة كعرمةيدذ( .يةنع ظذ نةرسة ظعككع تةرةصتعكع ظادةملةرنعث
هئحبعرعنعث تةؤةلعكعضة ظأتمةيدذ) .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظةبذيىسىف ؤة مذهةممةد (اهلل
تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) قاتارلعق ظعمامالر« :ظذ نةرسة ظذنع سئتعص
ظالغان ظادةمنعث مىلكعنعث ظعحعضة كعرعدذ .ظةضةر ظذ نةرسة ظذ ظادةمنعث
مىلكعنعث ظعحعضة كعرمعسة ،ظذ هئحبعر ظادةمضة تةؤة ظةمةس بعر نةرسعضة
ظايلعنعص قالعدذ .شةرعظةتتة بعرةر نةرسعنعث هئحبعر ظادةمضة تةؤة ظةمةس
بولذص قالعدعغانلعقع بعزضة مةلذم ظةمةس .بذ ،ظألىص كةتكةن ظادةمنعث
قةرزلعرعضة ظاران حعقعشعدعغان ،ظذ ظادةمنعث مىلكعدعن حعقعص كةتكةن
ظةمما ظذنعث معراسخورلعرعنعث مىلكعنعث ظعحعضة كعرمعضةن ظذ ظادةمنعث
كةينعدة قالدذرذص كةتكةن نةرسة ـ كئرةكلعرعضة قعياس قعلعنمايدذ» دئدع.
مةسلعهةت قئلعؤئلعش شةرتع هةم ساتقذحع ؤة هةم ظالغذحع بولذص
هةر ظعككع تةرةصكة بئرعلضةن بولسا (يةنع هةر ظعككع تةرةص مةسلعهةت
قعلعؤالماقحع بولغان بولسا) ،ظذ نةرسعنعث صذلع ظذنع سئتعص ظالماقحع
بولغان ظادةمنعث مىلكعدعن ؤة ظذ نةرسة ظذنع ساتقان كعشعنعث مىلكعدعن
حعقعص كةتمةيدذ .بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكع بارلعق ظعمامالرنعث بعرلعككة
كةلضةن قارعشعدذر .ظعككع تةرةصنعث قايسع بعرع مةسلعهةت قئلعؤئلعش
مذددعتع ظعحعدة سودعنع بذزسا ،سودا بذزذلذص كئتعدذ .ظعككع تةرةصنعث
قايسع بعرع سودعنع كىحضة ظعضة قعلعشقا قارارعنع بةرضةنلعكعنع ظعالن
قعلسا ،ظذنعث مةسلعهةت قئلعؤئلعش هةققع تأضعضةن ؤة سودا ظذنعث
تةرعصعدعن تامامالنغان بولعدذ .يةنة بعر تةرةصنعث مةسلعهةت قئلعؤئلعش
هةققع بعكار بولذص كةتمةيدذ .ظعككع تةرةصنعث هئحبعرعدعن سودعنع كىحضة
ظعضة قعلعدعغانلعق قارارع ياكع ظذنع بذزذدعغانلعق قارارع كةلمعضةن ؤة
مةسلعهةت قئلعؤئلعش مذددعتع تأضعضةن بولسا ،سودا كىحضة ظعضة بولذص
كئتعدذ .ظةضةر ظذالرنعث بعرع سودعنع كىحضة ظعضة قعلعدعغانلعقعنع قارار
قعلغان ؤة يةنة بعرع ظذنع بذزذدعغانلعقعنع قارار قعلغان بولسا ،قارارنع
مةيلع سودعنع كىحضة ظعضة قعلعدعغان تةرةص بالدذر بةرسذن ،مةيلع ظذنع
بذزذدعغان تةرةص بالدذر بةرسذن ،سودا بذزذلذص كئتعدذ .بعر تةرةص سودعنع
بذزذشقا قارار بةرضةن ؤاقتعدا يةنة بعر تةرةصنعث ظذنع كىحضة ظعضة قعلعشعغا
(((
بةرضةن قارارعنعث ظئتعبارع بولمايدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 53 ،ـ بةت.
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بعر نةرسعنع نةرقعنع دةص بولذص قولغا ظئلعش بعلةن ظذنع كأرىص
بئقعش ظىحىن قولغا ظئلعشنعث ظارعلعقعدعكع صةرقنعث بايانع

بعر نةرسعنع نةرقعنع دةص بولذص قولغا ظئلعشتعن ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظئنعق
دئيعشعص بولذص قولغا ظالغانلعق كأزدة تذتذلعدذ .ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذ
نةرسعنع ،ظةضةر ظذ نةرسة يىتىص كةتسة ظذنعث صذلعنع تألةص بةرمةيدعغانلعقعنع شةرت
قعلعص ظالغان بولسعمذ ،ظةضةر ظذ نةرسة يىتىص كةتسة ،ظذنعث صذلع قانحعلعك معقداردا
بولسا بولسذن ظذ ظادةم ظذنعث صذلعنع تألةص بئرعدذ.
ظةمما ظذ نةرسعنع كأرىص بئقعش ظىحىن قولغا ظئلعشتعن ظذ نةرسعنعث صذلعنع
ظئنعق دئيعشمةي تذرذص ظذنع ظأزعنعث ياخشعراق كأرىص بئقعشع ياكع باشقعالرغا
كأرسعتعص بئقعشع ظىحىن قولغا ظئلعش كأزدة تذتذلعدذ .بذ هالدا ظةضةر ظذ نةرسة ظذنع
قولغا ظالغان ظادةمنعث سةل قارعغانلعق سةؤةبع بولماستعن يىتىص كةتكةن بولسا ،ظذ
ظادةمنعث ظذ نةرسعنع تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس .ظةمما ظذ ظادةم ظذنع ظعشلعتعص
بولغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة ظذ نةرسعنع ساتماقحع بولغان
صذلنع بئرعشع الزعم .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظعشلعتعش ظارقعلعق ظأزعنعث ظذ
نةرسعنع ساتقذحعنعث قويغان باهاسعغا ظئلعشقا رازع بولغانلعقعنع ظعصادعلعضةندذر.
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعدعن بعر نةرسة ظالغان ؤة ظذ كعشعضة« :ظةضةر بذ
نةرسة ماثا ياراص قالسا مةن ظذنع سئتعص ظالعمةن» دئضةن ،ظاندعن ظذ نةرسة ظذنعث
قولعدا تذرذص بذزذلذص قالغان بولسا ،ظذ ظادةمضة ظذ نةرسة ظىحىن بعر نةرسة تألةص
بئرعش الزعم ظةمةس .حىنكع ،مةيلع ظذ نةرسعنعث ظعضعسع بولسذن ،مةيلع ظذنع قولعغا
ظالغان ظادةم بولسذن ،ظعككع تةرةصنعث بعرع ظذ نةرسعنعث صذلع هةققعدة هئحبعر نةرسة
دئمعدع .شذثا ظذ نةرسعنع قولعغا ظالغان ظادةم ظةضةر ظذ نةرسة ظأزعضة ياراص قالسا
ظذنع ظالعدعغانلعقعنع ظئنعق سأزلعضةن بولسعمذ ظذ نةرسة نةرقعنع دةص بولذص قولغا
ظالغان نةرسة قاتارعدا هئسابالنمايدذ.
ظذ ظادةم« :ظةضةر بذ نةرسة ماثا ياراص قالسا مةن ظذنع ظون سومغا سئتعص
ظالعمةن» دئضةن ،ظاندعن ظذ نةرسة ظذنعث قولعدا تذرذص بذزذلذص قالغان بولسا ،بذ
هالدا ظذ ظادةمضة ظذ نةرسة ظىحىن ظذنعث بازاردعكع باهاسع بويعحة صذل تألةص بئرعشكة
توغرا كئلعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث صولعنع ظئنعق سأزلعدع .ظذ ظادةم ظذ
نةرسعنع ،ظذنعث نةرقعنع دةص بولذص قولغا ظالدع .شذثا ظذ نةرسة ظةضةر ظذ ظادةمنعث
قولعدا تذرذص بذزذلذص قالسا ،ظذ ظادةمنعث ظذنعث بازاردعكع باهاسع بويعحة صذل تألةص
بئرعشع الزعم.
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ظةضةر نةرسعنعث ظعضعسع« :بذ نةرسة ظون سوم» دئضةن ؤة خئرعدار« :ماثا
بةرضعن كأرىص باقاي» دةص ظذ نةرسعنع قولعغا ظالغان ؤة ظذ نةرسة (ظذنعث قولعدعن
حىشىص كئتعش بعلةن بوالمدذ ياكع باشقا ظعش بعلةن بوالمدذ) بذزذلذص كةتكةن بولسا،
ظذ نةرسة ظىحىن ظذ ظادةمضة بعر نةرسة تألةص بئرعش الزعم ظةمةس .حىنكع ،ظذ نةرسعنعث
ظعضعسع ضةرحة ظذنعث نةرقعنع ظئنعق سأزلعضةن بولسعمذ ظةمما ظذنع قولعغا ظالغان
ظادةم ظذنع نةرقعنع دةص بولذص ظةمةس ظذنع كأرىص بئقعش نعيعتع بعلةن ظالدع .شذثا
ظذ نةرسة ظىحىن ظةضةر ظذ نةرسة ظذ ظادةمنعث قولعدا تذرذص بذزذلذص كةتسة بعر نةرسة
تألةص بئرعش الزعم ظةمةس .يذقعرعدا بايان قعلعنغان مةزكذر معسالالردعن بعر نةرسعنع
نةرقعنع دةص بولذص قولغا ظئلعش بعلةن ظذنع كأرىص بئقعش ظىحىن قولغا ظئلعشنعث
(((
ظارعلعقعدعكع صةرق ظاشكارا بولعدذ.
بعر نةرسعنع ظئلعشقا ؤةكعل قعلعنغان ظادةم ظذ نةرسعنع (ظذنع كأرىص بئقعش يولع
بعلةن ظةمةس) نةرقعنع ظئنعق قعلعص ظئلعش يولع بعلةن ظئلعص ظأزعنع ؤةكعل قعلغان
كعشعضة كأرسةتكةن ،ظذ نةرسة بذ كعشعضة يارعمعغان ؤة ظذنع ؤةكعلضة قايتذرذص
بةرضةن ،ظاندعن ظذ نةرسة ؤةكعلنعث قئشعدا تذرذص بذزذلذص قالغان ياكع يوق بولذص
كةتكةن بولسا ،ؤةكعل ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة ظذنعث بازاردعكع باهاسع بويعحة صذل
تألةيدذ .لئكعن ؤةكعل ظذ نةرسة ظىحىن تألعضةن صذلنع ظأزعنع ؤةكعللعككة تةيعن
قعلغان كعشعدعن ظااللمايدذ .ظةمما ظذ ظادةمنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان ظذ كعشع
ظذ ظادةمنع ظذ نةرسعنع نةرقعنع ظئنعق قعلعص ظئلعش يولع بعلةن ظئلعشقا بذيرعغان
بولسا ،بذ هالدا ؤةكعللعككة تةيعن قعلعنغان ظذ ظادةم ظذ نةرسة ظىحىن تألعضةن صذلنع
ظأزعنع ؤةكعل قعلعص تةيعنلعضةن كعشعدعن ظالعدذ.
مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع بئرعلضةن ظادةم سودا ـ سئتعق قعلغان ظعككع ظادةم
ظةمةس باشقا ظادةم بولسعمذ ،ظةضةر سودعنع كىحضة ظعضة قعلعش قارارعنع سأز ظارقعلعق
ياكع (مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع بعلةن ظالغان قذلنع) ظازات قعلعؤاتقانغا ،ياكع شذ
شةرت بعلةن سئتعص ظالغان حأرة بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزضةنضة ظوخشاش بعرةر
ظةمةلعيةت ظارقعلعق ظعصادعلعضةن بولسا ،ظةضةر ظةمةلعيةت بعلةن ظعصادعلةنضةنلعكعنع
قارشع تةرةص بعلمعسعمذ بذ ظعصادعلةش توغرا بولغان هئسابلعنعدذ.
ظةضةر مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع ،نةرسعنع ساتقذحع ؤة سئتعص ظالغذحع بولذص
هةر ظعككع تةرةصكة بئرعلضةن ؤة ظذالرنعث بعرع سودعنع كىحضة ظعضة قعلماسلعق
قارارعنع بةرضةن بولسا ،يةنة بعرعنعث ظذنع كىحضة ظعضة قعلعش هةققع يوق .حىنكع،
كىحضة ظعضة قعلعنماسلعق قارارع بئرعلعص بولغان نةرسة هةققعدة ظذنع كىحضة ظعضة
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 50 ،ـ بةت.
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قعلعش قارارع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.
ظةضةر مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع بئرعلضةن ظادةم سودعنع كىحضة ظعضة
قعلمايدعغانلعقعغا بةرضةن قارارعنع سأز ظارقعلعق ظعصادعلعضةن ؤاقتعدا ،بذ قارارنعث
توغرا بولذشع ظىحىن ظذنع قارشع تةرةصنعث بعلعشع الزعم .ظةضةر ظذ ظادةمنعث سودعنع
كىحضة ظعضة قعلمايدعغانلعقعغا بةرضةن قارارعنع قارشع تةرةصتعكع ظادةم بعلمةي
مةسلعهةت قعلعؤئلعش مذددعتع ظأتىص كةتكةن بولسا ،سودا كىحضة ظعضة بولذص كئتعدذ.
بذ ظعمام ظةبذهةنعفة ؤة ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) قاتارلعق
ظعمامالرنعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!)« :مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع بئرعلضةن ظادةمنعث سودعنع كىحضة ظعضة
قعلمايدعغانلعقعغا بةرضةن قارارع سأز ظارقعلعق ظعصادعلةنضةن ؤاقتعدا ،بذ قارارنعث
توغرا بولذشع ظىحىن ظذنع قارشع تةرةصنعث بعلعشع الزعم ظةمةس» دةيدذ .بذ هةم
مالعك ،شافعظعي ؤة ظةهمةد ظعبنع هةنبةل قاتارلعق ظعمامالر (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت
قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر< .ظةلفةتهع> دئضةن كعتابتا بذ هةقتة ظعمام ظةبذيىسىفنعث
(((
كأز قارعشعنعث كىحلىك ظعكةنلعكع بايان قعلعنعدذ.
ظةضةر مةسلعهةت قئلعؤئلعش شةرتع هةم ساتقذحع ؤة هةم ظالغذحع بولذص هةر
ظعككع تةرةصكة بئرعلضةن بولسا (يةنع هةر ظعككع تةرةص مةسلعهةت قعلعؤالماقحع
بولغان بولسا) ،سودا ظذ ظعككع تةرةصنعث بعرعنعث قارار بئرعشع بعلةن كىحضة ظعضة
بولذص قالمايدذ .سودعنعث كىحضة ظعضة بولذش ظىحىن هةر ظعككع تةرةصنعث بعر يةرضة
كئلعص قارارعنع تةث بئرعشع الزعم .حىنكع ،سودعنع كىحضة ظعضة قعلعشقا قارارعنع
بةرضةن تةرةصنعث قارارعنع بةرضةن هامان مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةققع تأضةيدذ .شذثا
ظذ تةرةص خذددع سودعنعث بئشعدعال ظأزعضة مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع بئرعلمعضةن
كعشعضة ظوخشاص قالعدذ .يةنة بعر تةرةصنعث مةسلعهةت قئلعؤئلعش هةققع بعكار بولذص
كةتمةيدذ .بعر تةرةصنعث مةسلعهةت قئلعؤئلعش هةققعنعث بعكار بولذص كةتمعضةنلعكع،
ظةضةر خالعسا سودعنع كىحضة ظعضة قعلماسلعققا يئتةرلعكتذر( .شذثا ظذالر سودعنع
كىحضة ظعضة قعلماقحع بولغاندا ،قارارنع هةر ظعككع تةرةصنعث بعر يةرضة كئلعص تةث
بئرعشع الزعم».
ظةضةر بعر نةرسعنع سئتعص ظالعدعغان تةرةص ظعككع ظادةم بولغان
هةر ظعككعسع مةسلعهةت قعلعؤالماقحع بولغان ،ظاندعن ظذالرنعث بعرع
ظالماسلعق قارارعنع ؤة يةنة بعرع ظذنع ظئلعش قارارعنع بةرضةن بولسا،
ظالماسلعق قارارعغا كةلضةن تةرةص ظةضةر يةنة بعر تةرةص قوشذلمعسا
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 55 ،ـ بةت.
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نةرسعدعكع هةسسعسعنع قايتذرؤئتعش هةققعضة ظعضة ظةمةس .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظةبذيىسىف ،مذهةممةد
ؤة شافعظعي قاتارلعق ظعمامالر (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ نةرسعنع
ظالماسلعق قارارعغا كةلضةن تةرةص ظةضةر يةنة بعر تةرةص قوشذلمعسعمذ ظأزعنعث ظذ
نةرسعدعكع هةسسعسعنع قايتذرؤئتعش هةققعضة ظعضعدذر» دئدع.
شذنعثدةك يةنة كأرمةي تذرذص سئتعص ظالغان نةرسعدة بار كأرىش هةققعضة ؤة
سئتعص ظالغان نةرسعدة كأرىلضةن بعرةر ظةيعص سةؤةبع بعلةن ظذنع قايتذرذص بئرعش
هةققعضة ظوخشاش هةقلةرنعث هأكمعمذ يذقعرعدعكع مةسعلعنعث هأكمعضة ظوخشاش.
مةسعلةن :ظعككع ظادةم بعر نةرسعنع كأرمةي تذرذص سئتعص ظالغان ظاندعن ظذالر
ظذ نةرسعنع كأرضةن ،ظذ نةرسة ظذالرنعث بعرعضة يارعغان ؤة يةنة بعرعضة يارعماي
ظذنع قايتذرؤةتمةكحع بولغان بولسا ،ظذ نةرسعنع قايتذرؤةتمةكحع بولغان تةرةص ظذ
نةرسعدعكع هةسسعسعنع يةنة بعرع بذنعثغا قذشذلمعغان ظةهؤالدا قايتذرالمايدذ .بذ
ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظةمما
ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!):
«ظذ نةرسعنع قايتذرؤةتمةكحع بولغان تةرةص ظذ نةرسعدعكع هةسسعسعنع يةنة بعرع
بذنعثغا قذشذلمعسعمذ قايتذرااليدذ» دئدع .بعر نةرسعنع ظعككع ظادةم سئتعص ظالغان،
ظذ نةرسعدة بعرةر ظةيعص كأرىلضةن ظاندعن ظذالرنعث بعرع ظذنع قايتذرذص بةرمةكحع
بولغان ؤة يةنة بعرع بذنعثغا قوشذلمعغان بولسا ،بذ مةسعلعنعث هأكمعمذ يذقعرعدعكع
مةسعلعنعث هأكمع بعلةن ظوخشاش.
شذنعثدةك يةنة ظعككع ظادةم بعر سودا بعلةن بعر نةرسعنع سئتعص ظالغان ظاندعن
ظذالرنعث بعرع ظذ نةرسعنعث ظأزعضة تةقسعم بولغان قعسمعدا ظةيعص بارلعقعنع كأرضةن ؤة
ظذ ظأزعضة تةقسعم بولغان قعسمعنع قايتذرذص بةرمةكحع بولغان بولسا ،بذ مةسعلعنعث
هأكمعمذ يذقعرعدعكع مةسعلعنعث هأكمعضة ظوخشاش .يةنع ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا ،ظذ ظادةم ظأزعضة تةقسعم بولغان قعسمعنع
يةنة بعر ظادةم بذنعثغا قوشولمعسا قايتذرذص بئرعلمةيدذ .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن
ظعمام مذهةممةدلةر (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ ظادةم ظأزعضة تةقسعم
بولغان قعسمعنع قايتذرذص بئرةلةيدذ .حىنكع ،قايتذرذص بئرعدعغان ظادةم ظأزعضة تةقسعم
قعلعنغان قعسمعنع قايتذرذص بئرعدذ .بذنعث ظىحىن يةنة بعر ظادةمنعث قذشذلعشع الزعم
ظةمةس .ظةضةر ظذ ظعككع ظادةم ظذ نةرسعدعن ظأزلعرعضة تةقسعم قعلعنغان قعسمعنع
ظايرعم ـ ظايرعم سئتعص ظالغان بولسا ،ظذالرنعث بعرع قذشذلمعسعمذ يةنة بعرع ظأزعضة
تةقسعم بولغان قعسمعنع قايتذرؤةتسة بوالتتع ،شذنعثدةك ظذ ظادةممذ ظذ نةرسعدعن
ظأزعضة تةقسعم بولغان قعسمعنع يةنة بعرع بذنعثغا قذشذلمعسعمذ قايتذرااليدذ»
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دئدع .يةنع بعر نةرسعنع ظورتاق سئتعص ظالغان ظعككع ظادةمنعث بعرع ظأزعضة تةقسعم
بولغان قعسمعنع قايتذرذص بةرسة ،ظذ ظأزعنعث ظعضعدارحعلعقعغا كعرضةن نةرسعنع
قايتذرذص بئرعدذ .سئتعلغان نةرسة ظعككع ظادةمنعث ظعضعدارحعلعقعغا ظأتتع .شذثا
ظعككع ظادةمنعث هةر بعرع ظأزعنعث ظعضعدارحعلعقعغا كعرضةن قعسمعنع ظايرعم ـ ظايرعم
سودا بعلةن سئتعص ظالغاندةك هئسابلعنعدذ .ظةمما بعر نةرسعنع ظورتاق سئتعص ظالغان
ظعككع ظادةم ظذ نةرسعنع قوبذل قعلعدعغان ؤاقعتتا ،هةر ظعككعسع بعللة قوبذل قعلعشع
الزعم .بعرعنعث يةنة بعرعنع ظايرعص قويذص ظذنع ظأز ظالدعغا قوبذل قعلعشع توغرا
(((
ظةمةس.

مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع بئرعلضةن ظادةم ظألىص كةتسة،
سودعنعث هأكمعنعث قانداق بولعدعغانلعقعنعث بايانع

مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع بئرعلضةن تةرةص مةيلع نةرسعنع ساتماقحع بولغان
كعشع بولسذن ،مةيلع ظذنع سئتعص ظالماقحع بولغان ظادةم بولسذن ،ظذ تةرةصنعث
ظألىص كئتعشع بعلةن سودا كىحضة ظعضة بولعدذ .ظةضةر مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع
هةر ظعككع تةرةصكة بئرعلضةن ؤة ظذالرنعث بعرع ظألىص كةتكةن بولسا ،سودا ظألىص
كةتكىحع تةرةصعدعن كىحضة ظعضة قعلعنغان هئسابلعنعدذ .ظألمعضةن تةرةصنعث مةسلعهةت
قئلعؤئلعش هةققع بعكار بولذص كةتمةيدذ .ساراث بولذص قئلعش ؤة هذشعدعن كئتعشنعث
هأكمعمذ ظألىص كئتعشنعث هأكمعضة ظوخشاش بولعدذ.
مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةققع بار تةرةص ظألىص كةتسة ،ظذنعث بذ هةققع ظذنعث
معراسخورلعرعغا معراس قعلعص بئرعلمةيدذ .حىنكع ،ماددعي بعرةر نةرسعضة باغلعق
ظةمةس هةق ـ هوقذق معراس قعلعص بئرعلمةيدذ .مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةققع بولسا،
سودعنع كىحضة ظعضة قعلعدعغانلعقنع صةقةت خاالش ياكع خالعماسلعقتعن ظعبارةت بعر
هةقتذر .بذ ماددعي بعرةر نةرسعضة باغلعق ظةمةستذر .شذثا بذ هةق ظألضةن ظادةمنعث
معراسخورلعرعغا معراس يولع بعلةن بولسذن ،ياكع باشقا يول بعلةن بولسذن ،معراس
قعلعص بئرعلمةيدذ .كأرمةي تذرذص سئتعص ظالغان نةرسعدة بار بولغان كأرىش هةققع
ؤة سئتعص ظالغان نةرسعدة ضوللعنعص كةتكةن ؤاقتعدا ظذنع قايتذرذص بئرعش هةققعمذ
ظألضةن ظادةمنعث معراسخورلعرعغا معراس قعلعص بئرعلمةيدذ .ظةمما سئتعص ظالغان
نةرسعدة ظةيعص كأرىلضةن ؤاقتعدا ،ياكع سئتعص ظالغان نةرسعدة ظأزع خالعغان سىصةت
يوق حعقعص قالغان ؤاقتعدا ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظذنع قايتذرذص بئرعش
((( «ظةلمةبسذت» 13 ،ـ توم 50 ،ـ بةت.
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هةققع ياكع سئتعص ظالغان نةرسعنع تةيعن قعلعش هةققع ظذ ظادةمنعث ظألىص كئتعشع
بعلةن ظذنعث معراسخورلعرعغا معراس قعلعص بئرعلعدذ .حىنكع ،ظألىص كةتكةن ظذ
ظادةمنعث ظذ نةرسعنع قولعغا ظةيعصلعك ظةمةس هالعتعدة ظئلعش هةققع بار .شذنعثدةك
ظذنعث معراسخورلعرعنعثمذ ظذ نةرسعنع ظةيعصلعك ظةمةس هالعتعدة قوللعرعغا ظئلعش
هةققع بار .شذثا بذ هةق معراس قعلعص قالدذرعلعدذ.
مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةققع قاحان بعكار بولذص كئتعدذ ؤة سودا قاحان تامام
بولعدذ؟
مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع مةيلع ساتقذحعغا بئرعلسذن ،مةيلع سئتعص
ظالغذحعغا بئرعلسذن ،ظذنعث مذددعتعنعث تأضعشع بعلةن سودا تاماملعنعدذ .حىنكع،
مةسلعهةت قعلعؤئلعش صةقةت شذ مذددةتنعث ظعحعدعال بولعدذ .ظذ مذددةت تأضعضةندعن
كئيعن مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةققع بئرعلضةن ظادةمنعث ظذ هةققع تأضعضةن بولعدذ.
سودا يةنة نةرسعنع سئتعص ظالغذحع ظادةمنعث (ضةرحة ظذنعثغا بئرعلضةن
مةسلعهةت قعلعؤئلعش مذددعتع تأضعمعضةن بولسعمذ) ظذ نةرسعنع خذددع ظأزعضة تةؤة
نةرسعنع ظعشلةتكةندةك ظعشلعتعشع بعلةنمذ تاماملعنعدذ .مةسعلةن :ظذ ظادةم ظذ
نةرسعنع ظعجارعضة قويغان بولسا ،توغرا رعؤايةتكة ظاساسةن ظذ نةرسعنع تئخع ظعجارعضة
ظالغذحعغا تاصشذرمعغان بولسعمذ سودا تاماملعنعدذ .شذنعثدةك يةنة سئتعص ظالغان
نةرسعنع سئتعش بعلةن ياكع ظذنع بعرعضة سوؤغات قعلعص تاصشذرذص بئرعش بعلةن
ياكع ظذنع ضأرىضة قويذش بعلةن ياكع ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة بةرضةن صذلنع قايتذرذص
ظالمايدعغانلعقعنع بعلدىرىش بعلةن ياكع ظذ نةرسة بعلةن باشقا بعر نةرسة سئتعص
ظئلعش بعلةن ياكع سئتعص ظئلعشقا صىتىشىش بعلةن ياكع سئتعص ظالغان نةرسة ظةضةر
قذل بولسا ظذنعثغا شةهةك قويدذرذش (يةنع ظذنعثدعن بذزذق قانالرنع ظئلعؤئتعش)
بعلةن ياكع ظذنعثغا دورا ظعحكىزىش بعلةن ياكع ظذنعث بئشعنع حىشىرىش بعلةن ياكع
سئتعص ظالغان نةرسة ظةضةر زعراظةت بولسا ظذنع سذغذرذش بعلةن ياكع ظذ نةرسعنع
سئتعش ظىحىن بازارغا سئلعش بعلةن ياكع سئتعص ظالغان نةرسة ظةضةر قورذ جاي بولسا
ظذنعثغا هةق ظالماستعن بولسعمذ بعرةر كعشعنع ظولتذرغذزذص قويذش بعلةن ياكع
ظذنعث بعرةر يئرعنع رئمعنذت قعلعش بعلةن ياكع ظذنعث ظعحعضة ظأي سئلعش بعلةن
ياكع بعرةر يةرلعرعضة الي حاصالش بعلةن ياكع بعرةر يئرعنع يئقعش بعلةن ياكع سئتعص
ظالغان نةرسة ظةضةر هايؤان بولسا ظذنع سئغعش بعلةن ياكع ظذنعث قولعنع تئلعش
بعلةن ياكع بعرةر يةرلعرعنع كئسعش بعلةن ياكع داغالش بعلةن ،ياكع ظذ نةرسعضة
ظذ ،سئتعص ظالغان ظادةمنعث قولعدا تذرذش جةريانعدا بعرةر نةرسة قوشذلذش بعلةن
سودا تامامالنغان بولعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع بعلةن
سئتعص ظئلعنغان نةرسة قورذ بولغان ،ظاندعن ظذ قورذنعث يئنعدعكع قورذ سئتعلماقحع
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بولغان ؤة ظذ قورذنع سئتعص ظالغان ظادةم يئنعدعكع سئتعلماقحع بولغان قورذغا قوشنا
بولغانلعقع ظىحىن ظذنع سئتعص ظئلعشنع تةلةص قعلغان بولسا ،دةسلةصكع قورذنعث
سودعسع تامامالنغان بولعدذ.

مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةققعنعث سودعالشقذحع ظعككع تةرةصتعن
باشقا بعرعضة بئرعلعشعنعث شةرت قويذلعشعنعث بايانع

مةيلع نةرسعنع سئتعص ظالغذحع بولسذن ،مةيلع ظذنع ساتقذحع بولسذن ،سودعدا
مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةققعنعث مةيلع سودا بعلةن ظاالقعسع بار ظادةم بولسذن ،مةيلع
ظذنداق بولمعسذن ،باشقا بعر ظادةمضة بئرعلعشعنع شةرت قعلغان بولسا ،ظذ هةقنعث
ظذ ظادةمضة بئرعلعشع ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن توغرعدذر .ظةمما قعياس
قاظعدعسعضة ظاساسةن توغرا ظةمةستذر .بذ ظعمام زذصةر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .سودعدا مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةققعنعث باشقا ظادةمضة
بئرعلعشع شةرت قعلعنغان ؤاقتعدا بذ هةق هةم ظذ ظادةمضة ؤة هةم مةيلع ساتقذحع
بولسذن ،مةيلع سئتعص ظالغذحع بولسذن ،ظذ هةقنعث ظذ ظادةمضة بئرعلعشعنع شةرت
قعلغان تةرةصكة بئرعلعدذ .يةنع بذ هةق ظعككع كعشعضة بئرعلعدذ .ظةضةر ظذالرنعث بعرع
سودعنع كىحضة ظعضة قعلعشنع قارار قعلسا ،سودا كىحضة ظعضة بولذص كئتعدذ .ظةضةر
ظذالرنعث بعرع سودعنع كىحضة ظعضة قعلماسلعقنع قارار قعلغان ؤة بذنعثغا يةنة بعرعمذ
قوشذلغان بولسا ،سودا كىحضة ظعضة بولمايدذ .ظةضةر ظذالرنعث بعرع سودعنع كىحضة ظعضة
قعلعشنع قارار قعلغان ؤة يةنة بعرع سودعنع كىحضة ظعضة قعلماسلعقنع قارار قعلغان
بولسا ،ظذالرنعث قايسعسع ظأزعنعث قارارعنع بذرذن سأزلعضةن بولسا ،ظعش شذنعث
قارارع بويعحة بولعدذ .ظةضةر ظذالر قارارعنع ظوخشاش بعرال ؤاقعتتا سأزلعضةن بولسا،
توغرا رعؤايةتكة ظاساسةن ظذالرنعث ظعحعدعن سودعنع كىحضة ظعضة قعلماسلعققا قارار
بةرضةن ظادةمنعث قارارع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،سودعنع كىحضة ظعضة قعلماسلعققا
بئرعلضةن قارار ظذنع كىحضة ظعضة قعلعش ظىحىن بئرعلضةن قاراردعن كىحلىكتذر .حىنكع،
سودعنع كىحضة ظعضة قعلماسلعق ظىحىن بئرعلضةن قارارنع بذزذشقا بولمايدذ .شذثا ظذ
كىحضة ظعضة قعلعنعشقا هةقلعق قاراردذر .ظةضةر ظذالر سودعنع كىحضة ظعضة قعلماسلعققا
قارار بئرعص بولغاندعن كئيعن بذ قارارنع ظةمةلدعن قالدذرذص <ساتتعم> ؤة <ظالدعم>
دئضةن سأزنع قايتعدعن قعلعشعص سودعنع يئثعدعن تةكرار قعلغان بولسا ،بذ سودا
توغرا بولغان بولعدذ .بذ بذرذنقع سودعنع تةكرار كىحضة ظعضة قعلعش ظةمةس يئثعدعن
قعلعنغان سودا هئسابلعنعدذ.
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تاللعؤئلعش هةققعنعث بايانع
تاللعؤئلعش هةققع دئضةنلعكتعن ظعككع ياكع ظىح دانة نةرسعنعث ظعحعدعن بعرعنع
تالالص ظئلعش كأزدة تذتذلعدذ.
خئرعدارغا صةقةت باهالعق نةرسعلةردة تاللعؤئلعش هةققع بئرعلعدذ .ظةمما ظوخشعشع
بار نةرسعلةردة خئرعدارغا ظذ هةق بئرعلمةيدذ .حىنكع ،ظوخشعشع بار نةرسعلةر ياخشع
ـ ناحارلعقتا بعر ـ بعرع بعلةن ظوخشاشتذر.
توغرا رعؤايةتكة ظاساسةن بذ هةقنعث نةرسة ساتقان كعشعضة بئرعلعشعمذ توغرعدذر.
مةسعلةن :خئرعدار نةرسعنعث ظعضعسعضة« :مةن سةندعن بذ ظعككع كعيعمنعث بعرعنع
سئتعص ظالعمةن ،سةن ظذ ظعككعسعدعن خالعغعنعثنع تالالص ماثا بةرضعن» دئضةن بولسا،
نةرسعنعث ظعضعسعنعث خئرعدارغا ظذ ظعككع كعيعمدعن خالعغعنعنع تالالص بئرعش هةققع
بار .لئكعن ظذ كعيعمنعث بعرع ظةيعصلعك بولسا ،ظذ كعشعنعث خئرعدارنعث رازعلعقعنع
ظالماستعن ظةيعصلعك كعيعمنع خئرعدارغا تذتقذزذص قويذش هةققع يوق .ظةضةر ظذ كعشع
خئرعدارغا ظةيعصلعك كعيعمنع تذتقذزذص قويغان ؤة خئرعدار بذنعثغا رازع بولمعغان
بولسا ،كئيعن ظذ كعشعنعث يةنة بعر كعيعمنع ظذنعثغا تذتقذزذص قويذشع توغرا ظةمةس.
ظةضةر ظعككع كعيعمنعث بعرع (بذزذلذص كةتكةنضة ياكع ظوغرعلعنعص كةتكةنضة ظوخشاش
ظعشالر بعلةن) ظذ كعشعنعث قولعدعن يوق بولذص كةتكةن بولسا ،كعيعمنعث ظعضعسع
خئرعدارغا قولعدا قالغان يةنة بعر كعيعمنع تذتقذزذص قويسا بولعدذ.
ظةضةر تالالش هةققع نةرسة سئتعؤالغان ظادةمضة بئرعلضةن بولسا ،ظذ ظادةم ظعككع
نةرسعنعث بعرعنع تالالص ظئلعش بعلةنال سودا كىحضة ظعضة بولذص كئتعدذ .ظةضةر ظذ
ظادةمضة سودعدا تالالص ظئلعش هةققع بعلةن يةنة مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةققع بئرعلضةن
بولسا ،بذ هالدا ظعككع نةرسعنعث بعرعنع تالالص ظئلعش بعلةنال سودا صىتىنلةي كىحضة
ظعضة بولذص كةتمةيدذ.
ظةضةر بعر ظادةم ظىح دانة نةرسعنعث ظعحعدعن بعرعنع تالالص ظئلعؤئلعش شةرتع بعلةن
ظىح دانة نةرسعنع قولعغا ظئلعص قايتعص كةلضةن بولسا ،ظذالرنعث ظعحعدعن سئتعلغان
بعرع صذلع بعلةن كاصالةتكة ظئلعنعدذ .قالغانلعرع ظذ ظادةمنعث قولعدا ظامانةت سىصىتعدة
تذرعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعلةرنعث ظعحعدعن بعرع (ظوغرعلعنعص كةتكةنضة ياكع بذزذلذص
كةتكةنضة ظوخشاش ظعشالر بعلةن) يوق بولذص كةتكةن بولسا ،يوق بولذص كةتكعنع
سئتعلغان بعرع هئسابلعنعدذ( .يةنع ظذنعث صذلعنع تألةص بئرعش الزعم بولعدذ).
قالغانلعرع ظذ ظادةمنعث قولعدا ظامانةت سىصىتعدة تذرعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعلةرنعث
هةممعسع بعرال ؤاقعتتا يوق بولذص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعلةرنعث هةر
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بعرع ظىحىن ظذنعث يئرعم صذلعنع تألةيدذ .ظةضةر ساتقذحع بعلةن سئتعص ظالغذحع
قايسعسعنعث بذرذن يوق بولذص كةتكةنلعكع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالسا ،ظةضةر
سئتعص ظالغذحع ظأزعنعث سأزعنعث توغرعلعقعنع ظعسصاتالص قةسةم قعلعص بئرةلعسة،
ظذنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظةضةر ساتقذحعنعث ظأزعنعث سأزعنعث توغرعلعقعنع
ظعسصاتاليدعغان صاكعتع بولسا ،ظذنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعلةرنعث
هةممعسع بعرال ؤاقعتتا ظةيعصلعك بولذص قالسا ،ظذ ظادةمنعث تالالش هةققع ظأز صئتع
قئلعص قالعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعلةر بعرعنعث ظارقعسعدعن يةنة بعرع ظةيعصلعك بولذص
قالسا ،دةسلةص ظةيعصلعك بولذص قالغعنع سئتعلغان نةرسة هئسابلعنعدذ.
تالالص ظئلعش هةققعنعث ظىح ؤة ظىحتعن ظاز نةرسعلةرنعث بعرعنع تالالص ظئلعش
ظىحىن بئرعلعشع توغرعدذر .حىنكع ،تالالص ظئلعشتعكع مةقسةت تاللعنعدعغان نةرسة
بعلةن ؤذجذدقا حعقعدذ .حىنكع ،ظىح نةرسعنعث ظعحعدة ظاددعيسع ،ظوتتذرهالع ؤة
يذقعرعسع بولعدذ .ظةضةر ظعحعدعن بعرع تالالص ظئلعنعدعغان نةرسعلةر ظىحتعن كأص
بولسا ،خئرعدارغا ظذالرنعث ظعحعدعن بعرعنع تالالص ظئلعش هةققعنعث بئرعلعشع توغرا
ظةمةس .يةنع مةسعلةن :بعر ظادةمضة تأت دانة نةرسعنعث ظعحعدعن بعرعنع تالالص
ظئلعؤئلعش هةققعنعث بئرعلعشع توغرا ظةمةس.
تاللعؤئلعش هةققعنعث مذددعتعمذ خذددع مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةققعنعث مذددعتعدةك
ظىح كىندذر .كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن تاللعؤئلعش هةققع بعلةن مةسلعهةت قعلعؤئلعش
هةققعنعث بعراقال بئرعلعشع شةرت قعلعنمايدذ .لئكعن ،خئرعدار ظأزعضة تاللعؤئلعش
هةققع بعلةن مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةققعنعث بئرعلعشع توغرعسعدا ساتقذحع بعلةن
كئلعشكةن ؤة ساتقذحع بذنعثغا رازع بولغان بولسا ،خئرعدارنعث هةم تاللعؤئلعش
هةققع ؤة هةم مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةققع بولغان بولعدذ .يةنع خئرعدارنعث ظعككع
ياكع ظىح دانة نةرسة ظعحعدعن سئتعص ظئلعش ظىحىن بعرعنع تالالص بولغاندعن كئيعنمذ
ظذ نةرسعلةرنع ظىح كىن ظعحعدة قايتذرذص بئرعش هةققع بولعدذ .ظةضةر خئرعدار ظعككع
دانة نةرسة ظعحعدعن بعرعنع قايتذرذص بةرسة ،بذ تاللعؤئلعش هةققع بعلةن قايتذرذص
بةرضةنلعك هئسابلعنعدذ .يةنع قولعدا ظئلعص قالغعنعنع تاللعؤئلعش هةققع بعلةن ظئلعص
قالغانلعق هئسابلعنعدذ .تالالص قولعدا ظئلعص قالغعنعدا سودا مةسلعهةت قعلعؤئلعش
هةققع بعلةن ؤذجذدقا حعقعدذ .يةنع تالالص قئشعدا ظئلعص قالغعنعدا ظذ ظادةمنعث
مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةققع هةم بولعدذ.
ظةضةر خئرعدار بعرةر نةرسعنع قايتذرماستعن ياكع ظذالرنعث ظعحعدعن بعرةرسعنع
تاللعماستعن ظىح كىن ظأتىص كةتكةن بولسا ،ظذنعث مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةققع
بعكار بولذص كئتعدذ ؤة سودا كىحضة ظعضة بولذص كئتعدذ .شذنعث بعلةن ظذنعثغا ظذ
نةرسعلةرنعث بعرعنع تالالش الزعم بولعدذ.
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ظةضةر خئرعدار ظىح كىن تذشذشتعن بذرذن ظألىص كةتكةن بولسا ،ظذ نةرسعلةرنعث
بعرع سئتعلغان هئسابلعنعدذ .شذثا ظذنعث معراسخورلعرعنعث بعرعنعث ظذ نةرسعلةرنعث
بعرعنع تاللعشع الزعم .حىنكع ،ظألىص كةتكةن ظادةمنعث مىلكعنع باشقعالرنعث مىلكعدعن
ظايرعش ظىحىن ظذنعثغا بئرعلضةن تالالش هةققع ظذنعث معراسخورلعرعغا معراس قعلعص
بئرعلعدذ .ظةمما مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةققع بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنعمعزدةك
ظألضةن ظادةمنعث معراسخورلعرعغا معراس قعلعص بئرعلمةيدذ.
ظةضةر نةرسعنعث ظعضعسع خئرعدارغا تاللعؤئلعش هةققع بعلةن مةسلعهةت قعلعؤئلعش
هةققعنع بعرضة بئرعشكة رازع بولمعسا ،خئرعدار ظىحىن تاللعؤئلعش هةققعضة ظىح كىن
مذددةت توختعتعص بئرعش الزعمدذر .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
(((
قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر.

سئتعص ظالغان نةرسعدة ظأزع خالعغان سىصةت يوق حعقعص قالغان
ؤاقتعدا سئتعص ظالغذحع ظادةمضة بئرعلعدعغان هةقنعث بايانع

بعر ظادةم بعر نةرسة سئتعص ظالغان ؤة ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة ظذ نةرسعنعث مذنداق
ـ مذنداق سىصةتلعك بولذشع الزعم ،دةص شةرت قويغان ،ظاندعن ظذ نةرسعدة ظذ ظادةم
تةلةص قعلغان سىصةت تئصعلمعغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع خالعسا قايتذرذص بئرعدذ،
خالعسا هةممة صذلنع بئرعص سئتعص ظالعدذ( .يةنع ظذ نةرسعنع سئتعص ظالعدعغان ظادةم
بذ نةرسعدة مةن تةلةص قعلغان سىصةت يوق ظعكةن ،شذثا بذنعثدعن مةن مذنحعلعك صذل
تذتعؤالعمةن ،دئمةيدذ) .حىنكع ،سئتعص ظالماقحع بولغان نةرسعدة تئصعلعش كئرةك
بولغان سىصةتكة ،ظةضةر ظذ نةرسعنع سئتعص ظئلعش شذ سىصةت ظىحىن بولمعغانال بولسا،
صذل هئسابالنمايدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنع سئتعص ظئلعش شذ سىصةت ظىحىنال بولغان ؤة
ظذ نةرسعدة شذ سىصةت تئصعلمعغان بولسا ،ظذنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعدة شذ
سىصةتنعث تئصعلعشع بعلةن تئصعلماسلعقعنعث ظارعسعدعكع صةرقنع سئلعشتذرذص ظارتذق
صذلنع تذتعؤالعدذ.
سئتعلغان نةرسعدة تئصعلعش شةرت قعلعنعدعغان سىصةت توغرا بولغان سىصىت بولذشع
الزعم .يةنع سئتعلغان نةرسعدة توغرا بولغان سىصةتنعث تئصعلعشعنع شةرت قعلعش
توغرعدذر .توغرا سىصةتتعن بعرةر ظعختعالصقا يول ظاحمايدعغان سىصةت كأزدة تذتذلعدذ.
(مةسعلةن :بذ قوينعث كىندة مذنحة كعلو سىت بئرعدعغان قوي بولذشع ،ياكع قورسذقعدا
قوزذسع بار قوي بولذشع الزعم ،دئضةنضة ظوخشاش) سئتعلغان نةرسعدة توغرا بولمعغان
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 59 ،ـ بةت.
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سىصةتنعث تئصعلعشعنع شةرت قويذش توغرا ظةمةس .حىنكع ،بذنعثغا ظوخشاش سىصةتلةر
تاالش ـ تارتعشقا سةؤةب بولعدذ .ظةضةر شةرت قويذلعدعغان سىصةت سئتعص ظالغذحع ظذ
سىصةتنعث بولذشعنع بةك خاالص كةتمةيدعغان سىصةت بولسا ،ظذ توغرا ظةمةس سىصةتلةر
بولسعمذ ظذنع شةرت قعلعش توغرعدذر .مةسعلةن :حأرة سئتعص ظالعدعغان ظادةمنعث
ظذنعث قورسذقعدا بالعسعنعث بولماسلعقعنع شةرت قعلغعنعغا ظوخشاش .حىنكع ،حأرعنع
سئتعص ظالعدعغان ظادةم ظذنعث قورسذقعدا بالعسعنعث بولذشعنع بةك خاالص كةتمةيدذ.
بعر ظادةم قوي سئتعص ظالماقحع بولغان ؤة ظذنعث قورسذقعدا بالعسعنعث بولذشعنع
ياكع كىندة مذنحة كعلو سىت بئرعدعغان بولذشعنع ،ياكع قذل سئتعص ظالغان ظادةم
ظذنعث كىندة مذنحة كعلو نان ياقعدعغان بولذشعنع ياكع مذنحعلعك معقداردا خةت
يازااليدعغان بولذشعنع شةرت قعلغان بولسا ،بذ شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق
هئسابلعنعدذ .حىنكع ،قورساقنعث ياكع يئللعنعث ظعحعدعكع نةرسعنعث هةقعقعتعنع
بعلعش مذمكعن ظةمةس .ظةمما ظذ ظادةم ظةضةر قوينعث سىتلىك بولذشعنع شةرت قعلغان
بولسا ،بذ توغرا شةرت هئسابلعنعدذ .حىنكع ،قوينعث سىتلىك بولذشع ظعنسان تةلةص
قعلعدعغان سىصةتتذر .شذثا قوينعث سىتلىك بولذشعنع شةرت قعلعش توغرعدذر.
ظةضةر بعر ظادةم بعر قذلنع كاتعص دةص سئتعص ظالماقحع بولغان ،ظاندعن ظذنعث
كاتعص ظةمةسلعكع بعلعنضةن بولسا ،ظذ ظادةم خالعسا ظذنع صذلنعث هةممعسعضة سئتعص
ظالعدذ (يةنع ظذنعث كاتعص حعقمعغانلعقع ظىحىن ظذنعث صذلعدعن تذتذؤالمايدذ)،
خالعسا ظذنع قايتذرذص بئرعدذ .ظةضةر قذلنع ساتقان كعشع بعرةر سةؤةب يىزعدعن ظذنع
قايتذرؤالغعلع ظذنذمعسا ،كاتعص قذل بعلةن كاتعص ظةمةس قذلنعث باهاسع باهالعنعدذ،
ظاندعن قذلنع سئتعص ظالغان ظادةم ظارعلعقعدعكع صةرق صذلنع ظذ كعشعدعن قايتذرؤالعدذ.
بذ ،بذ هةقتعدعكع توغرا دةص قارالغان قاراشتذر.
ظةضةر ساتقذحع بعلةن سئتعص ظالغذحع ظذ نةرسعدة مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتعنعث
قويذلغان ياكع قويذلمعغانلعقعدا ظعختعالص قعلعشعص قالسا ،بذ هالدا بذ شةرتنعث
قويذلغانلعقعنع ظعنكار قعلغان تةرةصنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،مةسلعهةت
قعلعؤئلعش شةرتع ظعككع تةرةصنعث بعرع تةرعصعدعن شةرت قويذلذش بعلةن ؤذجذدقا
حعقعدذ .حىنكع ،مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع سودعدا كأرىلعدعغان ظاساسلعق نةرسة
بولماستعن ظةكسعحة قذشذمحة نةرسعدذر .شذثا ظذ شةرتنعث قويذلغانلعقعنع ظعنكار
قعلغان ظادةمنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
ظةضةر قذلنع كاتعص ياكع ناؤاي دةص ساتقان كعشع ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمضة:
«قذل ظةسلعدة ياخشع كاتعص ياكع ياخشع ناؤاي ظعدع ،ظةمما ظذ خةت يئزعشنع ياكع
نان يئقعشنع سئنعث قئشعثدا تذرذص ظذنتذص قئلعصتذ» دئضةن بولسا ،بذ هالدا ظذنع
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سئتعص ظالغان ظادةمنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .يةنع ظذ ظادةمنعث قذل كاتعص ياكع
ناؤاي ظةمةسكةن ،دئضةن سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،ظعنسان تذغذلغاندا كاتعص
ياكع ناؤاي تذغذلمايدذ .شذثا ظعنساننعث تذغذلغاندعكع هالعتع قذلنع سئتعص ظالغان
ظادةمنعث سأزعنعث توغرا ظعكةنلعكعنعث ضذؤاهحعسعدذر.
ظةضةر بعر ظادةم قذلنع ظذنعث كاتعص ياكع ناؤاي بولذشعنع شةرت قعلماي سئتعص
ظالغان ؤة ظذ قذل ظةسلعدة كاتعصلعق ياكع ناؤايحعلعق كةسصعنع ياخشع بعلعدعغان قذل
بولغان ،ظاندعن ساتقان كعشعنعث قئشعدا تذرذص ظذ كةسصعنع ظذنتذص قالغان بولسا،
قذلنع سئتعص ظالغان ظادةم قذلنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعدذ .حىنكع ،قذلنعث ساتقان
كعشعنعث قئشعدا تذرذص كةسصعنع ظذنتذص قئلعشع سئتعلغان نةرسعنعث ،ظذنع سئتعص
ظالغان ظادةم قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظأزضىرىص كئتعشع هئسابلعنعدذ .ظةضةر
ظذ ظادةم قذلنع (ظةضةر قذل كةسصعنع ظذنتذص قالغان بولسعمذ) ظذنع ظئلعشنع خالعسا،
ظذنع سئتعص ظالماقحع بولغان صذلنعث هةممعسعنع بئرعص ظالعدذ .حىنكع ،بعز يذقعرعدا
بايان قعلعص ظأتكىنعمعزدةك سئتعص ظالماقحع بولغان نةرسعدة تئصعلعش كئرةك بولغان
سىصةتكة ،ظةضةر ظذ نةرسعنع سئتعص ظئلعش شذ سىصةت ظىحىن بولمعغانال بولسا صذل
(((
هئسابالنمايدذ.
بعر ظادةم بعر حأرعنع <قعز> دةص سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذ ظادةم مةيلع ظذ
حأرعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن بولسذن ،مةيلع قولعغا تاصشذرذص ظئلعص
بولغاندعن كئيعن بولسذن ،حأرعنع ساتقان كعشع بعلةن ظعختعالص قعلعشعص قئلعص:
«حأرة سعكعلةك ظعكةن» دئضةن ؤة حأرعنع ساتقان كعشع« :حأرة قعز ظعدع» دئضةن
بولسا ،ظايالالرنعث ظذ حأرعنعث قعز ياكع قعز ظةمةسلعكعنع قاراص بئقعشع ظىحىن قازع
ظذ حأرعنع ظايالالرغا تاصشذرعدذ .ظةضةر ظايالالر« :حأرة قعز ظعكةن» دةص ضذؤاهلعق
بةرسة ،حأرعنع ساتقان كعشع حأرعنعث قعز ظعكةنلعكعدة قةسةم قعلمعسعمذ ظذنع سئتعص
ظالغان ظادةمنعث ظذنع قعز دةص قوبذل قعلعشع الزعم بولعدذ .حىنكع ،ظايالالرنعث بةرضةن
ضذؤاهلعقعنعث توغرا ظعكةنلعكع ظايالنعث ظةسلعدة قعز بولذشتعن ظعبارةت بعر هةقعقةت
بعلةن ظعسصاتلعنعدذ .ظةضةر ظايالالر« :حأرة سعكعلةك ظعكةن» دئسة ،حأرعنع سئتعص
ظالغان ظادةمنعث سودعنع بذزذش هةققع يوق .حىنكع ،ظايالالرنعث ضذؤاهلعقعنعث توغرا
ظعكةنلعكعنع ظعسصاتاليدعغان بعرةر هةقعقةت يوق .لئكعن ،حأرعنع سئتعص ظالغان
ظادةمنعث ظذنع ساتقان كعشعدعن ظذنعث قعز ظعكةنلعكع هةققعدة« :اهلل تاظاالنعث نامع
بعلةن قةسةم قعلعمةنكع ،مةن ظذ حأرعنع سودا ـ سئتعقنعث هأكمع بعلةن قعز هالةتتة
ظذ ظادةمضة تاصشذردذم» دةص قةسةم قعلعص بئرعشعنع تةلةص قعلعش هةققع بار .ظةضةر
ظذ كعشع قةسةم قعلعشتعن باش تارتسا ،حأرة ظذ كعشعضة قايتذرذص بئرعلعدذ .ظةضةر ظذ
((( <ظةددذررذلمذختار> 4 ،ـ توم 61 ،ـ بةت.
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كعشع قةسةم قعلعص بةرسة ،سئتعص ظالغذحع ظذ ظادةمنعث حأرعنع ظئلعشع الزعم.
بعر ظادةم بعر حأرعنع بعر كعشعدعن مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع بعلةن سئتعص
ظالغان ،ظاندعن باشقا بعر حأرعنع مانا بذ سةندعن سئتعص ظالغان حأرة دةص ظذ كعشعضة
قايتذرذص بةرضةن ،ظذ كعشع« :مةن ساتقان حأرة بذ ظةمةس» دئضةن ؤة ظذنعث قولعدا
قايتذرذص بئرعلضةن حأرعنعث ظأزع ساتقان حأرة ظةمةسلعكع هةققعدة هئحقانداق صاكعتع
بولمعغان بولسا ،حأرعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظةضةر قةسةم قعلعص تذرذص« :مةن قايتذرذص
بةرضةن حأرة مةن سةندعن سئتعص ظالغان حأرعدذر» دئسة ،سئتعص ظالغذحعنعث سأزع
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظذ كعشعنعث قولعغا قايتذرذص ظالغان ظذ حأرة بعلةن جعنسعي ـ
مذناسعؤةت ظأتكىزىشع توغرا بولعدذ .بذ بئرعشعش سودعسع بعلةن سئتعص ظالغان حأرة
هئسابلعنعدذ .ظذ حأرعنعث بئرعشعش سودعسع بعلةن سئتعص ظالغان حأرة هئسابلعنعشع
ظذ كعشعنعث ظذ حأرعنع صاكلعؤئتعشعنعث الزعم ظعكةنلعكعنع كأرسعتعدذ .ظورنعغا باشقا
نةرسة قايتذرذص بئرعلضةن ،ظامانةتكة قويذلغان نةرسعنعث هأكمعمذ ظذ حأرعنعث هأكمع
(((
بعلةن ظوخشاش.
بعر ظادةم بعر قورذنع مةن« :خورمعنعث ياغاحلعرعدعن ،ظعشعكلعرعدعن ،ياغاحالردعن
ؤة خورمعالردعن ظعبارةت ظذنعث ظعحعدعكع نةرسعلةر بعلةن بعللة سئتعص ظالدعم»
دةص سئتعص ظالغان ؤة كئيعن قورذنع تاصشذرذص ظالغان ؤاقتعدا ظذنعث ظعحعدة مةزكذر
نةرسعلةردعن بعرةرسعنعمذ تاصالمعغان بولسا ،ظذ ظادةمضة سئتعص ظالغان نةرسعدة ظأزع
خالعغان سىصةت يوق حعقعص قالغان ؤاقتعدا سئتعص ظالغذحع ظادةمضة بئرعلعدعغان
(سودعنع كىحضة ظعضة قعلعش ياكع قعلماسلعق) هةققع بئرعلمةيدذ .يةنع ظذ ظادةم
قورذنعث ظعحعدة ظذنعث سودعسعنع قعلغان ؤاقعتتا سأزلةشكةن نةرسعلةر يوق ظعكةن،
دةص قورذنع قايتذرؤاتالمايدذ .حىنكع ،سودعدا قورذنعث ظعحعدعكع نةرسعلةر قورذنعث
ظعحعدة تئصعلعش الزعم بولغان شةرت سىصىتعدة بايان قعلعنمعدع .ضةرحة ظذ ظادةمضة
سئتعص ظالغان نةرسعدة ظأزع خالعغان سىصةت يوق حعقعص قالغان ؤاقتعدا سئتعص
ظالغذحع ظادةمضة بئرعلعدعغان هةق بئرعلمعسعمذ ،ظةمما ظذ ظادةمضة ظذ نةرسعنع كأرىش
هةققع ؤة سئتعص ظالغان نةرسعدة ضوللعنعص كةتكةن ؤاقتعدا ظذ نةرسعنع ظئلعش ياكع
قايتذرذص بئرعش هةققع بئرعلعدذ .بعر قعسعم ظالعمالر <ظةلمذهعت> دئضةن كعتابنعث
ظاصتورعنعث« :قورذنع ظذنعث ظعحعدعكع نةرسعلةر بعلةن سئتعص ظالغان ،ظةمما ظذنعثدا
ظذنعث ظعحعدعكع نةرسعلةرنع كأرمعضةن ؤاقتعدا ظذ ظادةمضة سئتعص ظالغان نةرسعدة
ظأزع خالعغان سىصةت يوق حعقعص قالغان ؤاقتعدا سئتعص ظالغذحع ظادةمضة بئرعلعدعغان
هةقنعث بئرعلمةسلعكعنعث سةؤةبع بولسا ،قورذنعث ظعضعسع قورذنعث ظعحعدعكع
نةرسعلةرنع سودعدا شةرت قعلمعغان ؤة ظذالرنع قورذنعث بعر سىصىتع قعلمعغان ،قورذنعث
((( <ظةددذررذلمذختار>.
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ظعضعسع قورذنعث ظعحعدة مذنداق ـ مذنداق نةرسعلةر بار ،دةصال خةؤةر بةرضةن .شذثا
سئتعلغان بعرةر نةرسعدة ،ظذنعثدا شةرت قعلعنمعغان ؤة سئتعلغان نةرسعنعث سىصىتع
قعلعنمعغان نةرسعلةرنعث تئصعلماسلعقع بعلةن ظذ ظادةمضة سودعنع كىحضة ظعضة قعلعش
ياكع ظذنداق قعلماسلعق هةققع بئرعلمةيدذ».
ظةضةر ظذ ظادةم قورذنع مةن(« :خورمعنعث ياغاحلعرعدعن ،ظعشعكلعرعدعن،
ياغاحالردعن ؤة خورمعالردعن ظعبارةت ظذنعث ظعحعدعكع نةرسعلةر بعلةن بعللة ظةمةس)
ياغاحلعرع ؤة ظعشعكلعرع بعلةن بعللة سئتعص ظالدعم» دةص سئتعص ظالغان ؤة كئيعن
قورذنع تاصشذرذص ظالغان ؤاقتعدا ظذنعث ظعحعدة مةزكذر نةرسعلةردعن بعرةرسعنعمذ
تاصالمعغان بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمضة سودعنع كىحضة ظعضة قعلعش ياكع ظذنداق
قعلماسلعق هةققع بئرعلعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم مةزكذر نةرسعلةرنع قورذنعث سىصىتع
شةكعلدة بايان قعلدع .ظذنداق ظعكةن سودا هةم قورذنع ؤة مةزكذر نةرسعلةرنع ظأز
ظعحعضة ظالعدذ .شذثا ظذ ظادةم ظةضةر قورذدا مةزكذر نةرسعلةرنع تاصالمعسا ،ظذ ظادةمضة
سودعنع كىحضة ظعضة قعلعش ياكع ظذنداق قعلماسلعق هوقذقع بئرعلعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم سئتعص ظالماقحع بولغان نةرسعنعث ظعحعدة بار بولغان نةرسعنع
سودعنعث بعر شةرتع سىصىتعدة بايان قعلغان ،ظاندعن سئتعص ظالغان نةرسعنعث
ظعحعدة ظذ نةرسعلةر تئصعلمعغان بولسا ،ظذ ظادةمضة هةم سودعنع كىحضة ظعضة قعلعش
ياكع قعلماسلعق هوقذقع بئرعلعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر زئمعننع ظذنعثدا خورما
دةرةخلعرع ياكع ظأي بار دئضةن شةرت بعلةن سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذ زئمعندا خورما
دةرةخلعرع ياكع ظأي تئصعلمعغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ زئمعننع خالعسا كئلعشكةن
صذلنعث هةممعسعضة سئتعص ظالعدذ ،خالعسا ظالماي قايتذرذص بئرعدذ .بذنعث ظاساسع
هئسابلعنعدعغان قاظعدة مذنداقتذر :سودعنعث ظعحعضة شةرتسعزمذ كعرعدعغان نةرسة
شةرت قعلعنغان ؤة سودعدا تئصعلمعغان بولسا ،سودا توغرا بولغان هئسابلعنعدذ.
سودعنعث ظعحعضة شةرتسعز كعرمةيدعغان نةرسة شةرت قعلعنغان ؤة سودعدا تئصعلمعغان
(((
بولسا ،سودا توغرا بولغان هئسابالنمايدذ.
بعر ظادةم بعر قورذنع ظذنعث تاملعرع صعششعق خعشتعن سئلعنغان دةص سئتعص
ظالغان ،ظةمما كئيعن ظذنعث تاملعرعنعث خام خعشتعن سئلعنغانلعقع بعلعنضةن ،ياكع
بعر توص دةرةخلةرنع ظذالرنعث هةممعسع مئؤعلعك دةرةخلةر دةص سئتعص ظالغان ،ظةمما
كئيعن ظذالرنعث ظعحعدة مئؤعسعز بعرةر دةرةخ حعقعص قالغان ،ياكع بعر كعيعمنع
ظالتىن سىيع بعلةن بويالغان دةص سئتعص ظالغان ،ظةمما كئيعن ظذنعث زةصةر بعلةن
بويالغانلعقع بعلعنضةن بولسا ،بذالر شةرتعضة توشمعغان سودا هئسابلعنعدذ .حىنكع،
((( <ظةددذررذلمذختار> 4 ،ـ توم 61 ،ـ بةت.
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صعششعق خعش بعلةن خام خعشنعث ،مئؤعلعك دةرةخ بعلةن مئؤعسعز دةرةخنعث ،ظالتىن
سىيع بعلةن زةصةرنعث ظارعسعدا حوث صةرق بار .ظذ بولسعمذ ظذالرنعث تىرعنعث باشقا ـ
باشقا بولغانلعقعدذر.
بعر ظادةم بعر هايؤاننع حعشع قئحعر دةص سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذ ظةركةك قئحعر
حعقعص قالغان بولسا ،بذ توغرا بولغان سودا هئسابلعنعدذ .لئكعن ،ظذ ظادةمضة خالعسا
سودعنع كىحضة ظعضة قعلعش ياكع ظذنداق قعلماسلعق هوقذقع بئرعلعدذ.
ظةمما ظذ ظادةم ظذ هايؤاننع ظةركةك قئحعر دةص سئتعص ظالغان ظاندعن ظذ حعشع
قئحعر حعقعص قالغان ،ياكع ظةركةك ظعشةك دةص سئتعص ظالغان ظاندعن ظذ حعشع
ظعشةك حعقعص قالغان ،ياكع ظةركةك تأضة دةص سئتعص ظالغان ظاندعن ظذ حعشع
تأضة حعقعص قالغان ،ياكع بعر حأرعنع جعنسعي ظةزاسع صىتىك ياكع ظذ ظئغعر ظاياق
ياكع سعكعلةك دةص سئتعص ظالغان ظاندعن ظذ حأرة جعنسعي ظةزاسع صىتىك ظةمةس
ياكع ظذ ظئغعر ظاياق ظةمةس ياكع قعز حعقعص قالغان بولسا ،ظذ توغرا بولغان سودا
هئسابلعنعدذ .سئتعص ظالغذحع ظادةمضة سودعنع كىحضة ظعضة قعلعش ياكع قعلماسلعق
هوقذقع بئرعلمةيدذ .حىنكع ،سئتعلغان نةرسعدة كئيعن كأرىلضةن سىصةتلةر سودعدا
شةرت قعلعنغان سىصةتلةرضة قارعغاندا ياخشع سىصةتلةردةر .يةنع هايؤانالرنعث ظةركةك
بولغعنعغا قارعغاندا ظذالرنعث حعشع بولغعنع ،حأرعنعث جعنسعي ظةزاسع صىتىك ياكع
ظذنعث ظئغعر ظاياق ياكع سعكعلةك بولغعنعغا قارعغاندا ظذنعث جعنسعي ظةزاسعنعث
ظوحذق بولغعنع ياكع ظذنعث ظئغعر ظاياق بولمعغعنع ياكع قعز بولغعنع ياخشعدذر.
هايؤانالرنعث ظةركعكعضة قارعغاندا حعشعنعث ياخشع بولذشع ظادةمدعن ظادةمضة قارعتا
صةرقلعق بولعدذ .مةسعلةن :حأل باياؤانالردا ياشايدعغان ؤة هايؤانالردعن نةسعل ظئلعشنع
خااليدعغان ظادةملةر ظىحىن هايؤانالرنعث ظةركعكعضة قارعغاندا حعشعلعرع ياخشعدذر.
ظةمما يئزعدا ياشايدعغان ظادةملةر ؤة شةهةرلةردة هايؤانالر بعلةن كعراحعلعق قعلعدعغان
ظادةملةر ظىحىن هايؤانالرنعث حعشعلعرعضة قارعغاندا ظةركعكع ياخشعدذر.
بعر ظادةم بعر حأرعنع ناخشعحع دةص سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذنعث ناخشعحع
ظةمةسلعكع بعلعنضةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث سودعنع كىحضة ظعضة قعلعش ياكع قعلماسلعق
هوقذقع يوق .حىنكع ،ظذ حأرعدة ظذنعث ناخشعحع ظةمةسلعكعدعن باشقا هئحقانداق
ظةيعص يوق .ظذنعث ناخشعحع بولذشع شةرعظةتنعث قارعشعدا خاتا بعر ظعشتذر .ظةضةر
ظذ ظادةم سودعدا حأرعنعث ناخشعحع بولذشعنع بعردعن بعر شةرت قعلغان بولسا ،ظذ
ظادةمنعث حأرعدة شةرعظةت هارام قعلغان بعر سىصةتنعث بولذشعنع سودعدا شةرت
(((
قعلغانلعقع ظىحىن سودا شةرتعضة توشمعغان سودا هئسابلعنعدذ.
((( <ظةددذررذلمذختار> 4 ،ـ توم 62 ،ـ بةت.
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كأرمةي تذرذص سئتعص ظالغان نةرسعدة بار بولغان كأرىش
هةققعنعث بايانع

بذ هةقنعث هةقعقعتع ؤة ظذنعث يولغا قويذلعشع

بذرذن كأرىص باقمعغان نةرسعنع كأرمةي تذرذص سئتعص ظئلعشمذ توغرعدذر .شذنداق
قعلغان ظادةم ظذ نةرسعنع كأرضةن ؤاقتعدا ،ظذ نةرسة مةيلع ظذ ظادةمضة سىصةتلةص بئرعلضةن
بويعحة حعقسذن ،مةيلع باشقا بعر شةكعلدة حعقسذن ،ظذ ظادةمضة خالعسا ظذ نةرسعنع
كئلعشكةن صذلنعث هةممعسعضة سئتعص ظئلعش ،خالعسا ظذ نةرسعنع قايتذرؤئتعش هةققع
بئرعلعدذ .مةسعلةن :بعر كعشع بعر ظادةمضة بعر خالتعنع كأرسعتعص تذرذص بذ خالتعنعث
ظعحعدة صاالنع يةردة ظعشلةنضةن ظالتة دانة كعيعم ياكع ظىزىم ،ياكع بذغداي بار دةص
ساتقان ؤة ظذ ظادةم خالتعنعث ظعحعدعكع ظذ نةرسعنع كأرمةستعن ظذنع سئتعص ظالغان
بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع كأرضةن ؤاقتعدا ،خالعسا ظذنع باشتا كئلعشكةن صذلنعث
هةممعسعضة سئتعص ظالعدذ ،خالعسا ظذنع سئتعص ظالماي قايتذرذص بئرعدذ .كأرمةي
ظالغان نةرسة مةيلع هايؤان بولسذن ،مةيلع حأرة بولسذن ،مةيلع باشقا نةرسة بولسذن،
ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمضة ظذنع كأرضةن ؤاقتعدا ،خالعسا كئلعشكةن صذلنعث
هةممعنع بئرعص ظذنع تاصشذرذص قولعغا ظئلعش ،خالعسا ظالماي قايتذرذص بئرعش هةققع
بئرعلعدذ .بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدذر.
ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظةضةر كأرمةي تذرذص
ظئلعنغان ظذ نةرسعنعث قانداق نةرسة ظعكةنلعكع ؤة سىصىتعنعث قانداق ظعكةنلعكع
سىصةتلةص بئرعلمعسة ،ظذ نةرسة ظىستعدة بولغان سودا توغرا بولغان هئسابالنمايدذ.
حىنكع ،سئتعص ظئلعنغان نةرسة نامةلذم نةرسة هئسابلعنعدذ» دةيدذ .ظةمما ظذ
نةرسعنعث قانداق نةرسة ظعكةنلعكع ؤة سىصىتعنعث قانداق ظعكةنلعكع سىصةتلةص
بئرعلسة ،ظذ نةرسة ظىستعدة بولغان سودعنعث توغرا بولذش ياكع بولماسلعق هةققعدة
ظعمام شافعظعينعث مذنداق ظعككع خعل قارعشع بار:
 1ـ ظذ سودا توغرا بولعدذ .بذ ظعمام شافعظعينعث كونا قارعشعدذر( .يةنع ظعمام
شافعظعينعث معسعرغا كئلعشتعن بذرذنقع كأز قارعشعدذر).
 2ـ ظذ سودا توغرا بولمايدذ .بذ ظعمام شافعظعينعث يئثع قارعشعدذر( .يةنع ظعمام
شافعظعينعث معسعرغا كةلضةندعن كئيعنكع كأز قارعشعدذر).
ظةمما شافعظعي مةزهةصعدعكع كأص ساندعكع ظالعمالر بذ هةقتة هةنةفعي
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مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعنع توغرا دةص قارعدع.
ظعمام مالعك بعلةن ظعمام ظةهمةدلةر (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز
قاراشلعرعمذ بذ هةقتة هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشع بعلةن ظوخشاشتذر.
بذ هةم ساهابعالردعنمذ ظوسمان ظعبنع ظةففان ؤة تةلهةلةر (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع
بولسذن!) نعث كأز قاراشلعرعدذر.
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا تأؤةندعكع بذ هةدعستذر.
ظعسماظعل ظعبنع ظعياش بولسا ظةبذبعكرع ظعبنع ظابدذ ظعبنع ظةبذمةريةمدعن ،ظةبذبعكرع
ظعبنع ظابدذ ظعبنع ظةبذمةريةم بولسا مةكهذلدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :كعمكع كأرمعضةن بعرةر نةرسعنع سئتعص ظالغان بولسا،
ظذ ظادةمضة ظذنع كأرضةن ؤاقتعدا ،خالعسا ظذنع سئتعص ظئلعش خالعسا قايتذرذص بئرعش
هةققع بئرعلعدذ »((( دئضةن .بذ ،ظذنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن رعؤايةت قعلغذحع
ظادةم بعلةن ظذنع ظةث ظاخعردا رعؤايةت قعلغان كعشعنعث ظارعسعدا بعر ظادةم تاشلعنعص
كةتكةن هةدعستذر .رعؤايةت قعلغذحعالرنعث بعرع تاشلعنعص كةتكةن هةدعسمذ كأصعنحة
ظالعمالرنعث كأز قارعشعدا دةلعل ـ صاكعت هئسابلعنعدذ.
ظعبنع ظةبذمةريةم بذ هةدعسضة توغرعلعق دةرعجعسعضة يةتمعضةن هةدعس دةص باها
بةرضةن .ظعبنع ظةبذمةريةمنعث بذ هةدعسضة ظذنع رعؤايةت قعلغان ظادةمنعث ياخشع ؤة
تةقؤادار ظادةم ظعكةنلعكعنع بعلمعضةنلعكتعن بةرضةن باهاسعدذر .ظذنعث بذ هةدعسكة
بةرضةن باهاسع هةدعسكة باها بئرعدعغان باشقا ظالعمالرنعث بذ هةدعسكة بولغان كأز
قارعشعنع يوققا حعقعرؤةتمةيدذ .بذ هةدعسنع يةنة هةسةن ظةلبةسرعي ،سةلعمة ظعبنع
ظةلمذهبعق ؤة ظعبنع سعرعن قاتارلعقالر رعؤايةت قعلغان.
بذرذن كأرىص باقمعغان نةرسعنع كأرمةي تذرذص سئتعص ظالغان ظادةمضة ظذنع
كأرضةن ؤاقتعدا ،خالعسا ظذنع سئتعص ظئلعش خالعسا ظذنع قايتذرذص بئرعش هةققعنعث
بئرعلعشع ظعبنع سعرعننعث كأز قارعشعدذر .ظعمام مالعك ؤة ظعمام ظةهمةد (اهلل تاظاال
ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) مذ مةزكذر هةدعسنع دةلعل ـ صاكعت قعلعص قوبذل قعلدع.
ظعمام ظةهمةد بولسا ظعبنع ظةبذمةريةمنعث بذ هةدعسكة بةرضةن باهاسعنع نةقعل
قعلغان ظادةمدذر .مانا بذ ظالعمالرنعث بذ هةدعسنع دةلعل ـ صاكعت سىصىتعدة قوبذل
قعلعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
بذ هةدعس يةنة ظعمام ظةبذهةنعفةدعن ،ظعمام ظةبذهةنعفة بولسا هةيشةمدعن،
هةيشةم بولسا مذهةممةد ظعبنع سعرعندعن ،مذهةممةد ظعبنع سعرعن بولسا صةيغةمبةر
((( بذ هةدعسنع ظعبنع ظةبذشةيبة ؤة بةيهةقع قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع.
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ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :كعمكع كأرمعضةن بعرةر
نةرسة سئتعص ظالغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع كأرضةن ؤاقتعدا (خالعسا ظئلعش
خالعسا ظالماسلعق) هوقذقعغا ظعضة ».هةدعستة بايان قعلعنغان <كأرضةن> سأزدعن
نئمعنعث مةقسةت قعلعنغانلعقعنع بعلعشعمعز الزعم .ظذ سأزدعن <سئتعص ظئلعنغان
نةرسعنعث نئمعلعكعنع بعلعش> مةقسةت قعلعنعدذ .يةنع هةدعستة كةلضةن« :ظذ ظادةم
ظذ نةرسعنع كأرضةن ؤاقتعدا» دئضةن سأزدعن ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث ظةسلع ماهعيعتعنع
بعلضةن ؤاقتعدا ،دئضةن مةنا كأزدة تذتذلعدذ .حىنكع ،بةزع ظعشالردا صةقةت كأز بعلةن
كأرىشال يئتةرلعك ظةمةس .مةسعلةن :سئتعص ظئلعنغان نةرسة ظعصار ؤة ظةنبةردةك ظذنعث
ياخشع ياكع ناحارلعقعنع صذراش ظارقعلعقال بعلعنعدعغان نةرسة بولسا ،ظذنع كأز بعلةن
كأرىشال يئتةرلعك بولمايدذ .شذثا ظعصارنع سئتعص ظالغان ظادةم ضةرحة ظذنع كأرىص
ظالغان بولسعمذ ظعصارنع صذرعغان ؤاقتعدا ،ظعصار ياخشع بولمعسا ظذ ظادةمنعث سودعنع
كىحضة ظعضة قعلماسلعق هةققع بار .شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر ظادةم بعر نةرسعنع
كأرضةن ظاندعن ظذنع سئتعص ظالغان ؤة ظذ نةرسعنعث بذرذن كأرضعنعدعن ظأزضىرىص
كةتكةنلعكعنع كأرضةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث سودعنع كىحضة ظعضة قعلماسلعق هةققع
بار .حىنكع ،ظذ نةرسعنع بذرذن بعر قئتعم كأرىش بعلةن ظذ نةرسعنعث ماهعيعتعنع
بعلعشتعن ظعبارةت مةقسةت هاسعل بولمايدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر نةرسة سئتعص
ظالغان ظادةم كأزع كور ظادةم بولغان بولسا ،ظذنعثغا ظذ نةرسعنعث سىصةتلعرعنع سأزلةص
بئرعش ؤة ظذ نةرسعنع ظذنعثغا تونذتتذرذش ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع كأرضةنلعكع
هئسابلعنعدذ .يةنع ظذ نةرسة كور ظادةمضة تونذشتذرذلغان حاغدا ظذ ظادةم ظذنع خالعسا
سئتعص ظالعدذ ،خالعسا قايتذرؤئتعدذ.
يةنة كئلعص كأرمةي تذرذص سئتعص ظالغان نةرسعنع كأرضةن ؤاقتعدا ،ظذ نةرسعنع
سئتعص ظئلعش ياكع ظذنداق قعلماسلعق هةققع بئرعلسة ،بعر نةرسعنع كأرمةي تذرذص
ظئلعش تاالش ـ تارتعشقا يول ظاحمايدذ .حىنكع ،بعر نةرسعنع كأرمةي تذرذص سئتعص
ظالغان ظادةم ظذنع ياقتذرمعسا ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعدذ .شذثا كأرمةي تذرذص سئتعص
ظالغان نةرسة خذددع كأرىلضةن ظةمما سىصةتلعرع نامةلذم نةرسعضة ظوخشاش .مةسعلةن:
بعر ظادةم كأز ظالدعدا تذرغان بعر توص رةختنع سئتعص ظالغان ،لئكعن ظذنعث مئتعر
سانع ظذنعثغا نامةلذم بولغان بولسا ،بذ توغرا سودا هئسابلعنعدذ .شذنعثدةك يةنة بعر
ظادةم بعر نةرسعضة ظأزعنعث رازع بولغانلعقعنع ظعصادعلعضةن ظاندعن ظذ نةرسعنع كأرضةن
بولسا ،ظذنعث ظذ نةرسعنع خالعسا سئتعص ظئلعش ،خالعسا قايتذرذص بئرعش هةققع بار.
حىنكع ،كأرمةي تذرذص سئتعص ظالغان نةرسعنع كأرضةن ؤاقتعدا ،ظذ ظادةمضة خالعسا
ظئلعش ياكع ظالماسلعق هةققعنعث بئرعلعشع بولسا ،هةدعسنعث كأرسةتمعسع بويعحة ظذ
نةرسعنع كأرضةن حاغدا بولعدذ .حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةدعستة« :ظذ ظادةم
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ظذ نةرسعنع كأرضةن ؤاقتعدا (خالعسا ظئلعش خالعسا ظالماسلعق) هوقذقعغا ظعضة»
دئضةن .بعرةر ظعشقا باغالنغان نةرسة ظذ ظعش بولذشتعن ظعلضعرع ؤذجذدقا حعقمايدذ.
بعر نةرسة ؤذجذدقا حعقعشتعن بذرذن ظذنع ظةمةلدعن قالدذرذشقا بولمايدذ .كأرمةي
تذرذص سئتعص ظالغان نةرسة ظىستعدة قعلغان سودعنع ظذ نةرسعنع كأرىشتعن بذرذن
كىحضة ظعضة ظةمةس سودا دةص بذزذش مةزكذر هةدعسنعث تةلعؤع بعلةن بولغاندذر.
يةنة كئلعص بعر نةرسعنعث سىصةتلعرعنع ياخشع بعلعشتعن بذرذن ظذ نةرسعضة رازع
بولذش ؤذجذدقا حعقمايدذ .شذثا كأرمةي تذرذص بعر نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث
ظذ نةرسعنع كأرىشتعن بذرذن <مةن ظذ نةرسعنع ظئلعشقا رازع بولدذم> دئضةن سأزع
ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.
نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعدا صذل تاصشذرذص قويذلغان نةرسعدة ،ظالتذن ـ
كىمىشتعن ياسالغان تةثضعلةردة ؤة سومالردا ،ظذالرنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث خالعسا
بذ سودعنع كىحضة ظعضة قعلعش ،خالعسا سودعنع كىحضة ظعضة قعلماسلعق هةققع يوق.
ظةضةر تةثضعلةر ياكع سومالر بعر قاحعغا قاحعلعنعص قاحع بعلةن سئتعلغان بولسا،
بذ هالدا ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث سودعنع خالعسا كىحضة ظعضة قعلعش ،خالعسا
سودعنع كىحضة ظعضة قعلماسلعق هةققع بار.
سودعنعث توغرا بولذشع ظىحىن سئتعلماقحع بولغان نةرسعنعث ظأزعضة ياكع ظذ
نةرسعنعث ظورنعغا ظعشارةت قعلعش شةرتمذ؟ ظالعمالر بذ هةقتة مذنداق ظعككع خعل
قاراشقا كةلدع:
 1ـ بعر قعسعم ظالعمالر« :سودعنعث توغرا بولذشع ظىحىن سئتعلماقحع بولغان
نةرسعنعث ظأزعضة ياكع ظذ نةرسعنعث ظورنعغا ظعشارةت قعلعش شةرت .ظةضةر ظذ
نةرسعنعث ظأزعضة ياكع ظورنعغا ظعشارةت قعلعنمعسا ،سئتعلغان نةرسة نامةلذم نةرسة
هئسابلعنعدعغانلعقع ظىحىن سودا توغرا بولغان هئسابالنمايدذ» دئدع.
 2ـ يةنة بعر قعسعم ظالعمالر« :سودعنعث توغرا بولذشع ظىحىن سئتعلماقحع بولغان
نةرسعنعث ظأزعضة ياكع ظذ نةرسعنعث ظورنعغا ظعشارةت قعلعش شةرت ظةمةس» دةيدذ.
بذ سودعنعث ظةضةر سئتعلغان نةرسعنعث ظأزعضة ياكع ظورنعغا ظعشارةت قعلعنمعسعمذ
توغرا بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
شةيخ ظعبنع ظابعدعن (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دئدع« :بذ
ظعككع خعل قاراشنعث ظارعسعنع ظعمام سةرةخسع ؤة باشقا ظعمامالرنعث دئضةنلعرعضة
ظاساسلعنعص تذرذص بعرلةشتىرىشكة بولعدذ .ظةضةر سئتعلماقحع بولغان نةرسعنعث
تىرع ؤة سىصةتلعرع تةصسعلعي بايان قعلعنمعغان ؤاقتعدا ظذ نةرسعنعث ظأزعضة ياكع
ظورنعغا ظعشارةت قعلعش الزعم .حىنكع ،مةيلع سىصىتعنع بايان قعلعش بعلةن بولسذن،
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مةيلع ظعشارةت قعلعش بعلةن بولسذن ،ظةضةر سئتعلماقحع بولغان نةرسعنعث تىرع
سئتعص ظالغذحع ظادةمضة بعلدىرىلمعسة ،ظذ نةرسعنع سئتعش توغرا ظةمةس .ظةضةر
ظذ نةرسعنعث ظعسمع ياكع تىرع بايان قعلعنسا ظذنعث ظأزعضة ياكع ظورنعغا ظعشارةت
قعلعش الزعم ظةمةس .مةسعلةن :بعر كعشع بعر ظادةمضة :مةن ساثا صاالنع شةهةرنعث
بذغدعيعدعن مذنحة كةمحة ساتتعم دئضةن ؤة بذغداينع سئتعص ظالماقحع بولغان ظادةمضة
كةمحة تونذشلذق بولغان بولسا ،ظذ سودا توغرا بولعدذ .شذنعثدةك ظةضةر بعر كعشع
بعر ظادةمضة :مةن ساثا قذلذمنع ساتتعم دئضةن ؤة ظذ كعشعنعث صةقةت بعرال قذلع بار
بولغان بولسا ،بذ سودعمذ توغرعدذر .ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمضة :مةن ساثا صاالنع
يةرنع ساتتعم ،دئضةن ؤة ظذ يةرنعث حعضرالعرعنع ظوحذق بايان قعلغان بولسا ،بذ
سودعمذ توغرا بولعدذ .بذ مةسعلعدة تايعنعدعغان ظاساسلعق قاظعدة بولسا ،بعز يذقعرعدا
بايان قعلعص ظأتكىنعمعزدةك سئتعلغان نةرسعدعكع نامةلذملذق ظعككع تةرةصنع تاالش ـ
تارتعشقا سةؤةبحع بولعدعغان ظئغعر دةرعجعدعكع نامةلذملذق بولماسلعقع الزعم .ظةضةر
(((
نامةلذملذق شذنداق بولمعغانال بولسا ،سودا توغرا بولعدذ.

سئتعص ظئلعنغان نةرسعنعث ظذنع كأرىشتعن بذرذنقع هأكمع
بعر نةرسعنع كأرمةي تذرذص سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع كأرمةي تذرذص
ظذ نةرسعضة ظأزعنعث رازع بولغانلعقعنع سأز بعلةن ظعصادعلعضةن بولسعمذ ،ظذ
نةرسعنع كأرضةن ؤاقتعدا ظذ نةرسة ظذنعثغا ياقمعغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ
نةرسعنع قايتذرؤئتعش هةققع بولعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةمنعث سودعنع كىحضة ظعضة
قعلعش ياكع ظعضة قعلماسلعق قارارعنع بئرعشع هةدعسنعث كأرسةتمعسع بويعحة ظذ
ظادةمنعث ظذ نةرسعنع كأرىشعضة باغلعقتذر .بعرةر نةرسعنعث ؤذجذدقا حعقعشعغا
باغلعق ظعشنع ظذ نةرسة ؤذجذدقا حعقعشتعن بذرذن بعكار قعلعؤئتعشقا بولمايدذ.
ظةضةر ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع كأرمةي تذرذص ظأزعنعث ظذ نةرسعضة رازع
بولغانلعقعنع سأز بعلةن ظةمةس هةرعكةت بعلةن ظعصادعلعضةن بولسا ،يةنع ظذ
ظادةم ظذ نةرسعنع ظعشلةتكةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعش
هةققع بولمايدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر نةرسعنع كأرمةي سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذ نةرسعنع
ساتقان كعشع ظذ نةرسعنع ظذ ظادةمنعث ظأيعضة ظئلعص كةلضةن ؤة ظذ نةرسعنع
كأرضةن بولسا ،سئتعص ظالغذحع ظادةم ظذ نةرسعنع قايتذرؤاتالمايدذ .حىنكع،
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 64 ،ـ بةت.
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سئتعص ظالغذحع ظةضةر ظذ نةرسعنع قايتذرؤاتسا ،ساتقذحعنعث ظذ نةرسعنع
(قايتذرذص كئتعش ظىحىن) ظعككعنحع قئتعم كأتىرىص كئلعشكة توغرا كئلعدذ.
ساتقذحعنعث ظذ نةرسعنع قايتذرذص كئلعشع ظىحىن ظعككعنحع قئتعم كأتىرىص
كئتعشع بعر ظةيعص بولذص بذ ظةيعص ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث يئنعدا
صةيدا بولغان هئسابلعنعدذ .سئتعص ظالغان نةرسعضة ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث
يئنعدا ظةيعص صةيدا بولذص قالسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعش
هةققع بولمايدذ.
بعر نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع مةيلع ظذنعثدا كأرىلضةن
بعرةر ظةيعصنعث سةؤةبع بعلةن قايتذرذص بةرسذن ،مةيلع مةسلعهةتع ظذ نةرسعنع
ظالماسلعققا صعشعص قايتذرذص بةرسذن ،مةيلع كأرمةي تذرذص ظالغان نةرسعنع
كأرضةندعن كئيعن ظالماسلعق قارارعنع بئرعص قايتذرذص بةرسذن ،ظذ نةرسعنع
قايتذرذص بئرعش ظىحىن كةتكةن حعقعمالرنع ظذنع سئتعص ظالماقحع بولغان ظادةم
تألةيدذ .شذثا بعرةر نةرسعنع سئتعص ظئلعص ظذنع بعرةر يةرضة يأتكةص بولغاندعن
كئيعن ظذ نةرسعنع ظذنعثدا كأرىلضةن بعرةر ظةيعص سةؤةبع بعلةن ياكع ظذنع
كأرىص ظالماسلعق قارارعنع بئرعش سةؤةبع بعلةن كةتكةن حعقعمالرنع حعقعرعص
ظذ نةرسعنع سودا بولغان ظورذنغا يأتكةص ظئلعص كئلعش ظذ نةرسعنع سئتعص
ظالماقحع بولغذحعنعث ظىستعضة حىشعدذ .ظةضةر ظذ نةرسة ظذنع سئتعص ظالغان
ظورذنغا يأتكةلمةي باشقا ظورذنغا يأتكةلمةكحع بولعدعغان بولسا ،ظذ نةرسعنع
يأتكةش ظىحىن كةتكةن حعقعمالرنع ظذ نةرسعنع سئتعص ظالماقحع بولغان ظادةمنعث
كأتىرىشع الزعم ظةمةس.
بعر نةرسعنع ساتقذحع ظذ نةرسعنع ظذنع سئتعص ظالغذحعنعث ظأيعضة كعرا
تألةص ظاصعرعص بةرضةن ،ظاندعن سئتعص ظالغذحع ظذ نةرسعنع ظالمايدعغان بولذص
ظذ نةرسعنع حعقعملعرعنع تألةص سودا بولغان ظورذنغعحة ظاصعرعص بةرضةن بولسا،
سئتعص ظالماقحع بولغان ظذ ظادةمنعث نةرسعنع ساتقذحعغا ظذنعث ظذ نةرسعنع ظذ
ظادةمنعث ظأيعضة ظئلعص كئلعش ظىحىن كةتكةن حعقعمالرنع تألةص بئرعشع الزعم
ظةمةس .حىنكع ،ظذ نةرسعنع ساتقذحع ظذنع سئتعص ظالماقحع بولغان ظادةمنعث
ظأيعضة ظئلعص كئلعش ظىحىن حعقعم قعلغان صذلنع ظذنع سئتعص ظالماقحع بولغان
ظذ ظادةم ظىحىن خةجلةص بةرضةن هئسابلعنعدذ .حىنكع ،ساتقذحعغا ظذ نةرسعنع
سئتعص ظالغذحعنعث ظأيعضة ظاصعرعص بئرعش ظةمةس ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحعغا
سودا بولغان ظورذندا تاصشذرذص بئرعش كذصاية ظعدع( .ظةمما ظذ كعشع ظذنداق
قعلماي ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحعنعث ظأيعضة ظاصعرعص بةردع .شذثا بذنعث
ظىحىن كةتكةن حعقعمالرنع سئتعص ظالغذحعنعث تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس).
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بعز يذقعرعدعكع مةسعلعنعث هأكمعدعن بعر ظادةم بعر صارحة تأمىرنع كأرمةي
تذرذص سئتعص ظالغان ،تأمىرنعث ظعضعسعضة ظذ تأمىرنع ظأزعنعث يذرتعغا
يأتكةص بئرعشنع شةرت قعلغان ،تأمىر ظأزعنعث يذرتعغا يأتكةص بولذنغاندعن
كئيعن سئتعص ظالغذحع تأمىرنع ظئلعشقا رازع بولماي سودعنع ظأزعضة بئرعلضةن
(كأرمةي تذرذص سئتعص ظالغان نةرسعنع كأرضةن ؤاقتعدا) سودعنع خالعسا كىحضة
ظعضة قعلعش خالعسا كىحضة ظعضة قعلماسلعق هوقذقع بعلةن ياكع (تأمىرنع
ظأزعنعث يذرتعغا يأتكةص بئرعش ظىحىن قعلعنغان شةرت توغرا بولمعغان شةرت
بولغانلعقع ظىحىن) شذ شةرتنعث سةؤةبع بعلةن بذزماقحع بولغان بولسا ،تأمىرنع
ظذنع ساتقان كعشعنعث يذرتعغا يأتكةش ظىحىن كئتعدعغان حعقعمنع ساتقذحع
كعشع ظأزع كأتىرةمدذ ياكع ظذنع سئتعص ظالماقحع بولغان ظادةم كأتىرةمدذ؟
دئضةن سوظالغا جاؤاب تاصااليمعز.
بذ سوظالنعث جاؤابع مذنداقتذر :تأمىرنع سئتعص ظئلعص كئيعن ظذنع
مةزكذر شةرتنعث سةؤةبع بعلةن قايتذرذص بةرمةكحع بولغان ظادةمنعث تأمىرنع
ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعش ظىحىن ظذنع ظعضعسعنعث يذرتعغعحة يأتكةص بئرعشع
الزعم .حىنكع ،سئتعلغان نةرسعنع ظذنعثدا كأرىلضةن توغرا بولمعغان بعرةر شةرت
سةؤةبع بعلةن قايتذرذص بئرعشكة توغرا كةلسة ،ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعش
ظىحىن كةتكةن حعقعمالر ظذ نةرسعنع سئتعص ظالماقحع بولغان ظادةمنعث ظىستعضة
يىكلعنعدذ.
بعر نةرسعنع كأرمةي تذرذص سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنع كأرىشتعن
بذرذنمذ سودعنع بوزذشع توغرعدذر .حىنكع ،بعر نةرسعنع كأرمةي تذرذص قعلغان
سودا هةممة تةرةصتعن كىحضة ظعضة بولذص كئتةلمةيدذ .حىنكع ،سئتعلغان نةرسة
ظذ ظادةم ظىحىن نامةلذم نةرسة هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع كأرضةن
تةقدعردعمذ سودا يةنة هةممة تةرةصتعن كىحضة ظعضة بولذص كةتمةيدذ .حىنكع،
ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع كأرضةندعن كئيعن خالعسا ظئلعش خالعسا قايتذرذص
بئرعش هةققع بار .ظذ ظادةمنعث سودعنع بذزغانلعقعنع ساتقذحع تةرةصنعث بعلعشع
الزعم .ظةضةر ساتقذحع تةرةص سودعنعث بذزذلغانلعقعنع بعلمعسة ،نةرسة سئتعلعص
بولدع ،دةص ضذمان قعلعص ظذ نةرسة ظىحىن باشقا خئرعدار ظعزدعمةيدذ .بذ ،مال
ظعضعسع ظىحىن زعيانلعقتذر .شذثا نةرسة سئتعص ظالماقحع بولغان ظذ ظادةمنعث
(((
سودعنع بذزغانلعقعنع قارشع تةرةصكة بعلدىرىشع الزعم.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 64 ،ـ بةت.
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كأرمةي تذرذص سئتعص ظالغان نةرسعنع كأرضةن ؤاقتعدا خالعسا
سودعنع كىحضة ظعضة قعلعش ،خالعسا كىحضة ظعضة قعلماسلعق
هةققعنع بعكار قعلعؤئتعدعغان ظعشالرنعث بايانع

كأرمةي تذرذص سئتعص ظالغان نةرسعنع كأرضةن ؤاقتعدا خالعسا سودعنع كىحضة
ظعضة قعلعش ،خالعسا كىحضة ظعضة قعلماسلعق هةققع بولسا( ،ظعككع كىن ياكع ظىح
كىن دئضةنضة ظوخشاش) مةلذم بعر مذددةتكة باغلعق هةق ظةمةس .مةزكذر هةق تاكع
ظذ هةقنع بعكار قعلعؤئتعدعغان ظعش كأرىلضةنضة قةدةر داؤام قعلعدذ .مةزكذر هةقنع
بعكار قعلعؤئتعدعغان ظعش بولسا ،سئتعلغان نةرسعدة بعرةر ظةيعصنعث كأرىلعشعدذر،
ياكع ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنع هةتتا ظذ نةرسعضة ظأزعنعث
رازع بولغانلعقعنع ظعصادعلةيدعغان دةرعجعدة ظعشلعتعشعدذر .سئتعلغان نةرسعدة
بعرةر ظةيعصنعث كأرىلعشع ياكع ظذنع ظعشلعتعش مةيلع ظذ نةرسعنع كأرىشتعن بذرذن
بولسذن ،مةيلع كئيعن بولسذن مةزكذر هةقنع بعكار قعلعؤئتعدذ.
مةزكذر هةقنع بعكار قعلعؤئتعدعغان نةرسعلةرنعث بعرع بولسا ،ظذ نةرسعنع
سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظذنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعص كأرىص بولغاندعن كئيعن
صولعنع بئرعؤئتعشعدذر .شذنعثدةك يةنة ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع
كأرضةن ،ظاندعن ظذ نةرسعنع ظذ ظادةمنعث ظةلحعسع قولعغا تاصشذرذص ظالغان ؤة ظذنع
ظذ ظادةمنعث ظأيعضة ظئلعص بارغان ،ظاندعن ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع تةكرار يةنة كأرضةن
بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع قايتذرذص بةرمةكحع بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع
قايتذرذص تاكع سودا بولغان ظورذنغعحة ظاصعرعص بةرمعضعحة ظذ نةرسعنع قايتذرذص
بئرعش هةققع يوق .بعز بذ هةقتة يذقعرعدا توختعلعص ظأتتذق .بعر ظادةم بعر صارحة
يةرنع كأرمةي تذرذص سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذ يةرنع بعر كعشعضة تئرعص تذرذش
ظىحىن بئرعص تذرغان ؤة ظذ كعشع ظذ يةرنع تئرعغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ يةرنع
قايتذرذص بئرعش هةققع تأضةيدذ .شذنعثدةك يةنة بعر ظادةم بعر خالتعغا قاحعالنغان
بعر توص كعيعمنع سئتعص ظالغان ؤة بعر توص كعيعمنعث ظعحعدعن بعر دانعسعنع كةيضةن
بولسا ،ظذ ظادةمنعث بعر توص ظذ كعيعملةرنع قايتذرذص بئرعش هةققع تأضةيدذ.
سئتعص ظالغذحعدعن ،كأرمةي تذرذص سئتعص ظالغان نةرسعنع مةيلع كأرىشتعن
بذرذن بولسذن ،مةيلع كئيعن بولسذن ،ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغانلعقعغا رازع
بولغانلعقعنع ظعصادعلةيدعغان هةر قانداق بعر ظعشنعث يىز بئرعشع مةزكذر هةقنع
بعكار قعلعدذ .شذثا بعر ظادةم بعر قورذنع كأرمةي تذرذص سئتعص ظالغان ،ظاندعن
ظذ قورذنعث يئنعدعكع قورذ سئتعلماقحع بولغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ قورذنع
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قوشنعدارحعلعق هةققع بعلةن سئتعص ظاالاليدذ ؤة ظذ ظادةمنعث كأرمةي تذرذص سئتعص
ظالغان بذرذنقع قورذدعكع (ظذ قورذنع كأرضةن ؤاقتعدا خالعسا سودعنع كىحضة ظعضة
قعلعش ،خالعسا كىحضة ظعضة قعلماسلعق) هةققع بعكار بولذص كةتمةيدذ .شذنعث
ظىحىن ظةضةر ظذ ظادةم ظذ قورذنع كأرضةن ؤاقتعدا قورذ ظذ ظادةمضة يارعمعسا ،ظذ
ظادةمنعث قورذنع قايتذرذص بئرعش هةققع بار.
ظةضةر بعر صارحة يةرنع كأرمةي سئتعص ظالغان ظادةم يةرنع كأرىشتعن بذرذن
ظذ يةرنع ظعجارعضة ظئلعص تئرعماقحع بولغان دئهقانغا يةرنع تئرعشقا رذخسةت
قعلغان ؤة دئهقان ظذ يةرنع تئرعغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث مةزكذر هةققع بعكار بولذص
كئتعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةمنعث يةرنع تئرعشقا بةرضةن رذخسعتع يةرنع خذددع ظأزعنعث
تئرعغعنعغا ظوخشاش بولعدذ.
كأرىص باقمعغان بعرةر نةرسعسعنع ساتقان كعشعضة ظذ نةرسعنع كأرضةن ؤاقتعدا،
ظذ كعشعضة خالعسا سودعنع كىحضة ظعضة قعلعش ياكع ظعضة قعلماسلعق هةققع
بئرعلةمدذ؟
باشقا شةهةردة ياشاص ظذ يةردة ظألىص قالغان ظذرذغ ـ تذغقعنعدعن معراس قالغان
نةرسعضة ظوخشاش تئخع كأرىص باقمعغان بعرةر نةرسعسعنع ساتقان كعشعنعث ظذ
نةرسعنع كأرضةن ؤاقتعدا سودعدعن قايتعؤئلعش هةققع بولمايدذ .ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) سئتعلغان نةرسعدة كأرىلضةن ظةيعص سةؤةبع بعلةن
ظذنع قايتذرذص بئرعش هةققعضة ؤة مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتعضة قعياس قعلعص
تذرذص بذرذن« :ظذ كعشعنعث ظذ نةرسعنع كأرضةن ؤاقتعدا سودعدعن قايتعؤئلعش
هةققع بولعدذ .حىنكع ،سودا هةم نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث رازعلعقع بعلةن
هةم ظذنع ساتقان كعشعنعث رازعلعقع بعلةن تاماملعنعدذ .بعر نةرسعضة رازع بولذش
ظذ نةرسعنعث قانداق نةرسة ظعكةنلعكعنع تولذق بعلمعضىحة ؤذجذدقا حعقمايدذ .ظذ
نةرسعنعث قانداق نةرسة ظعكةنلعكعنع تولذق بعلعش ظذ نةرسعنع كأرىش بعلةن
بولعدذ .ظذ كعشع كأرمةي تذرذص ساتقان نةرسعسعنع كأرضةن ؤاقتعدا ظذ نةرسعنعث
قولعدعن حعقعص كئتعشعضة رازع بولمعدع .شذثا ظذ سودا تامامالنمعغان بولعدذ»
دئضةن قاراشقا كةلضةن ظعدع( .ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) كئيعن بذ كأز قارعشعدعن يئنعص ظذ كعشعنعث سودعدعن قايتعؤئلعش هةققع
يوق ،دئضةن قاراشقا كةلضةن).
ظعمام ظةبذهةنعفةنعث مةزكذر قارعشعدعن قايتعشعنعث سةؤةبع بولسا ،مةزكذر
هةقنعث صةقةت نةرسعنع كأرمةي تذرذص سئتعص ظالغان ظادةمضة بئرعلضةن هةق
ظعكةنلعكعدعدذر .شذثا مةزكذر هةق نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمدعن باشقا كعشعضة
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بئرعلمةيدذ .يةنة بعر سةؤةب بولسا ،تأؤةندعكع بذ ظةسةردذر.
تةهاؤعي ؤة بةيهةقعي بذ هةقتة ظعلقعمة ظعبنع ظةبذؤاققاسنعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :تةلهة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظوسمان
ظعبنع ظةففاندعن ظذنعث بةسرادعكع بعر صارحة زئمعنعنع سئتعص ظالعدذ .ظوسمان
ظعبنع ظةففانغا سةن سودعدا ظالدعنعص كةتتعث ،دئيعلعدذ .شذنعث بعلةن ظوسمان:
(مةن ظذ زئمعننع كأرضةن ؤاقتعدا) مئنعث خالعسام سودعنع بذزذش ،خالعسام سودعنع
كىحضة ظعضة قعلعش هةققعم بولعدذ .حىنكع ،مةن ظذ زئمعننع كأرمةي تذرذص ساتتعم،
دةيدذ .تةلهةمذ (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)( :مةن ظذ زئمعننع كأرضةن
ؤاقتعدا) مئنعث خالعسام سودعنع بذزذش ،خالعسام سودعنع كىحضة ظعضة قعلعش
هةققعم بولعدذ .حىنكع ،مةن ظذ زئمعننع كأرمةي تذرذص سئتعص ظالدعم ،دةيدذ.
شذنعث بعلةن ظذالرنعث ظارعلعرعدا جذبةير ظعبنع مةتظةم (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) هأكىم حعقعرعص (ظذ زئمعننع كأرضةن ؤاقتعدا خالعسا سودعنع بذزذش،
خالعسا سودعنع كىحضة ظعضة قعلعش) هةقنع ظوسمان ظعبنع ظةففانغا ظةمةس تةلهةضة
بئرعدذ( .حىنكع ،تةلهة زئمعننع كأرمةي تذرذص ظالغان تةرةصتذر)».
كىحلىك ظئهتعمال بذنعثغا ظوخشاش هأكىم بعر توص ساهابعالرنعث كأز ظالدعدا
حعقعرعلعدذ .حىنكع ،كاتتا ظعككع ساهابعنعث ظارعسعدا ظعختعالص يىز بئرعص ظارعلعرعدا
هأكىم حعقعرعش ظىحىن باشقا بعر ساهابعنعث قئشعغا بئرعشكة مةجبذر بولذص
قالغان بعر مةسعلعنعث خةؤعرعنعث ساهابعالر ظارعسعغا تارقعلعشع ؤة ساهابعالرنعث
بذنعثدعن خةؤةر تئصعشع ناهايعتع كىحلىك ظئهتعمالدذر .جذبةير ظعبنع مةتظةمنعث
حعقارغان هأكىمعضة بعرةر ساهابعنعث ظئتعراز بعلدىرضةنلعك خةؤعرعنعث رعؤايةت
قعلعنمعغانلعقع بولسا ،بذ هأكىمنعث ساهابعالر ظارعسعدا بعرلعككة كةلضةن هأكىم
(((
ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
سئتعلغان نةرسعنعث ظةؤرعشكعسعنع كأرىش يئتةرلعك بوالمدذ؟
ظةسلعدة سئتعلغان نةرسعنعث هةممعسعنع بعر ـ بعرلةص كأرىش شةرت ظةمةس.
حىنكع ،ظذنداق قعلعش قعيعندذر .شذثا سئتعلغان نةرسة ظةضةر ظوخشعشع بار ياكع
كعلوالص ساتعلعدعغان ياكع كةمحعلعنعص ساتعلعدعغان ياكع حوث ـ كعحعكلعكتة بعر
ـ بعرعدعن كأص صةرق ظعتعص كةتمةيدعغان نةرسة بولسا ،ظذ نةرسعنعث قانداق نةرسة
ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدعغان ظذنعث ظةؤرعشكعسعنع كأرىش يئتةرلعكتذر .ظةمما
ظةؤرعشكة ظىحىن كأرسعتعلضةنلعرع ياخشع قالغانلعرع ناحار بولسا ،ظذ نةرسعنع
سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنع كأرضةن ؤاقتعدا ،خالعسا سودعنع كىحضة ظعضة
((( «فةتهذل قةدعر» 5 ،ـ توم 534 ،ـ بةت.
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قعلعش خالعسا قعلماسلعق هةققع بولعدذ.
ظةضةر سئتعلغان نةرسة باشقا ـ باشقا كعيعم ـ كئحةك ؤة هايؤانالرغا ظوخشاش
بعر ـ بعرعنعث ظارعلعقعدعكع صةرق حوث بولغان نةرسعلةر بولسا ،ظذ نةرسعنعث هةر
بعرعنع ظايرعم ـ ظايرعم كأرىش الزعم .حىنكع ،ظذ نةرسعلةرنعث ظارعسعدا صةرق
حوث بولغانلعقع ظىحىن ظذالرنعث بعر قعسمعنعال كأرىش بعلةن قالغانلعرعنعث قانداق
نةرسة ظعكةنلعكعنع بعلعص كةتكعلع بولمايدذ .شذثا هةر بعر نةرسعنعث ظذنعث
قانداق نةرسة ظعكةنلعكعنع ظعصادعلةص بئرعدعغان يئرعنع كأرىش الزعم .مةسعلةن:
سئتعلعدعغان نةرسة ظادةم بولسا ظذنعث يىزىنع كأرىش ،هايؤان بولسا ظذنعث بئشع
بعلةن ظارقا تةرعصععنع كأرىش ،ظألتىرىش ظىحىن سئتعص ظئلعنعدعغان قوي بولسا
ظذنع حعمدعص بئقعش ،حىنكع ،قوينعث سئمعز ياكع سئمعز ظةمةسلعكع حعمدعص
بئقعش بعلةن بعلعنعدذ .سىت ظىحىن سئتعص ظئلعنعدعغان قوي بولسا ظذنعث يئلعنعغا
قاراص بئقعش ؤة يئيعلعدعغان نةرسة بولسا ظذنع تئتعص بئقعش الزعم .حىنكع ،قعلعص
بئقعشقا بذيرذلغان ظعشالر بعلةن ظذ نةرسعلةرنعث قانداق نةرسعلةر ظعكةنلعكع مةلذم
بولعدذ.
ظذرذشتا حئلعش ظىحىن قوللعنعدعغان حالغذ ـ ظةسؤابالرنعث ظاؤازعنعث ياخشع
ياكع ناحار ظعكةنلعكعنع بعلعش ظىحىن ظذنع حئلعص ظاؤازعنع تعثشاص بئقعش الزعم.
حىنكع ،بعر نةرسعنعث قانداق ظعكةنلعكعنع بعلعش ظذنعث قانداق ظعكةنلعكعنع
بعلدىرعدعغان ظعشالرنع قعلعش ظارقعلعق بعلعنعدذ .شذثا بعر نةرسعنع كأرمةي تذرذص
سئتعص ظالغان ظادةم هةتتا ظذ نةرسعنع كأرىص ظذنعث قانداق نةرسة ظعكةنلعكعنع
بعلضةنضة قةدةر ظذ ظادةمنعث سودعنع كىحضة ظعضة قعلعش ياكع قعلماسلعق هةققع
بعكار بولذص كةتمةيدذ .زامانعمعزدعمذ ظاؤاز ياثراتقذحقا ظوخشاش ظةسؤابالرنع سئتعص
ظالغان ظادةمنعث ظذنعث ظاؤازعنع تعثشاص سعناص بئقعشع الزعم.
بعر نةرسعنعث ظةؤرعشكعسعنع كأرىص ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم
ظةؤرعشكعنعث يوق بولذص كةتكةنلعكعنع ؤة ظذ نةرسعنعث ظأزع كأرضةن ظةؤرعشكعضة
ظوخشعمايدعغانلعقعنع دةؤا قعلغان ؤة ظذ نةرسعنع ساتقان كعشع بذ دةؤانع ظعنكار
قعلغان بولسا ،بذ هةقتة ساتقذحع كعشعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظةضةر ظذ
نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث قولعدا بذ هةقتة صاكعت بولسا ،ظذ ظادةمنعث
كأرسةتكةن صاكعتع قوبذل قعلعنعدذ .ظةمما ظةؤرعشكة يوق بولذص كةتمعضةن بولسا،
ظةؤرعشكة بذ هةقتة مةلذماتع بار ظادةملةرضة كأرسعتعلعدذ .بذ ،ظةضةر ظةؤرعشكعسع
كأرسعتعلضةن نةرسة ،ظذنع سئتعص ظالعدعغان ظادةمنعث يئنعدا بار ،ظةمما بعر نةرسة
بعلةن يئصعص قويذلغانلعق ياكع بعر نةرسعنعث ظعحعضة قاحعالص قويذلغانلعق سةؤةبع
بعلةن كأرىنمةيدعغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةمما ظذ نةرسة ظذنع سئتعص
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ظالعدعغان ظادةمنعث يئنعدا ظةمةس باشقا يةردة بولغان ،ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذنعث
ظةؤرعشكعسعنع ظئلعص كعلعص ظذ ظادةمضة كأرسةتكةن ،كئيعن ظذ ظةؤرعشكة يىتىص
كةتكةن ،ظاندعن نةرسعنعث ظعضعسع قالغان نةرسعلةرنع كأرسةتكةن ؤة سئتعص
ظالغذحع ظادةم ظذ نةرسعنعث ظأزع كأرضةن ظةؤرعشكعضة ظوخشعمايدعغانلعقعنع دةؤا
قعلغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث
سئتعلماقحع بولغان نةرسة ظعكةنلعكعضة يوشذرذن ظعنكار قعلغان هئسابلعنعدذ .شذثا
ظذنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظةمما ظةؤرعشكعسع كأرسعتعلضةن نةرسة ،ظذنع
سئتعص ظالعدعغان ظادةمنعث يئنعدا بار بولذص ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث ظةؤرعشكعضة
ظوخشعمايدعغانلعقعنع دةؤا قعلغان حاغدا ظذنعث سأزعنعث ظئتعبارغا ظئلعنماسلعقعنعث
سةؤةبع بولسا ،ظذنعث شذنداق دةص دةؤا قعلعشع ظذ نةرسعنعث سئتعلماقحع بولغان
نةرسة ظعكةنلعكعضة يوشذرذن ظعنكار قعلغانلعق هئسابالنمايدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم
ظذ نةرسعنعث ظعضعسع بعلةن قئشعدا تذرغان نةرسعنعث سئتعلماقحع بولغان نةرسة
ظعكةنلعكعضة كئلعشكةندذر .ظذ ظعككعسعنعث ظارعسعدعكع ظعختعالص بولسا ،صةقةت ظذ
(((
نةرسعنعث سىصىتعدعدذر.
ظةضةر بعر نةرسعنع سئتعص ظالماقحع بولغان ظادةم ظةينةككة قارعغان ؤة ظةينةكتعن
ظذ نةرسعنع كأرضةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع كأرضةن هئسابالنمايدذ .شذثا ظذ
ظادةمنعث ظذ نةرسعنع سئتعص ظئلعص كأرضةن ؤاقتعدا سودعنع كىحضة ظعضة قعلعش
ياكع ظذنداق قعلماسلعق هةققع بعكار بولذص كةتمةيدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم ظةينةكتعن
ظذ نةرسعنعث ظأزعنع ظةمةس ظةينةككة حىشكةن ظةكسعنع كأردع .شذنعثدةك يةنة
ظةضةر بعر ظادةم سئتعص ظالماقحع بولغان نةرسعنعث رةسعمعنع كأرضةن بولسا ،بذ
هالدعمذ ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع كأرضةن هئسابالنمايدذ .شذثا ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع
سئتعص ظئلعص كأرضةن ؤاقتعدا سودعنع كىحضة ظعضة قعلعش ياكع ظذنداق قعلماسلعق
هةققع بعكار بولذص كةتمةيدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بئلعقنع تذتسا تذتقعلع بولغعدةك ظاز سذنعث ظعحعدة كأرضةندعن
كئيعن سئتعص ظالغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث خالعسا سودعنع كىحضة ظعضة قعلعش
خالعسا ظذنداق قعلماسلعق هةققع بعكار بولذص كئتعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم سذدا
بئلعقنعث ظأزعنع كأردع .بذ بعر كأز قاراشتذر .يةنة بعر خعل قاراش بولسا« :ظذ
ظادةمنعث مةزكذر هةققع حىشىص كةتمةيدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم بئلعقنع سذنعث ظعحعدة
ظأز هالعتع بعلةن كأرةلمةيدذ .بئلعق سذنعث ظعحعدة حذث كأرىنعدذ .شذثا بئلعقنع
سذنعث ظعحعدة كأرىش بئلعقنعث قانحعلعك ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرةلمةيدذ»
دةيدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 66 ،ـ بةت.
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بعر ظادةمنعث ؤةكعلعنعث ياكع ظةلحعسعنعث سئتعص ظالغان
نةرسعنع كأرىشعنعث هأكمع

بعر نةرسة سئتعص ظالماقحع بولغان ظادةم بعر كعشعنع ظذ نةرسعنع سئتعص
ظئلعص كئلعشكة ؤةكعل قعلغان ؤة ؤةكعل ظذ نةرسعنع كأرىص سئتعص ظئلعص كةلضةن
بولسا ،ؤةكعلنعث ؤة ظذنع ؤةكعل قعلغان ظذ ظادةمنعث خالعسا سودعنع كىحضة
ظعضة قعلعش ،خالعسا ظعضة قعلماسلعق هةققع يوق .ظةمما بعر نةرسة سئتعص
ظالماقحع بولغان ظادةم بعر كعشعنع ظةلحع قعلعص ظةؤةتكةن بولسا ،ظةلحع مةيلع
ظذ نةرسعنع سئتعص ظئلعص قولعغا تاصشذرذص ظئلعص قايتعص كئلعشكة ظةؤةتعلضةن
ظةلحع بولسذن ،مةيلع صةقةت ظذ نةرسعنعث سودعسعنع قعلعص كئلعشكة ظةؤةتعلضةن
ظةلحع بولسذن ،ظةلحعنعث ظذ نةرسعنع كأرضةنلعكع (ظذنع ظةلحعلعككة ظةؤةتكةن ظذ
ظادةمنعث ظذ نةرسعنع كأرضةنلعكع هئسابلعنعشع ظىحىن) يئتةرلعك ظةمةستذر.
بعر كعشعنع بعر نةرسعنع سئتعص ظئلعص كئلعشكة ؤةكعل قعلعشنعث شةكلع
مذنداق بولعدذ :بعر نةرسعنع سئتعص ظالماقحع بولغان ظادةم ؤةكعل قعلعص
ظةؤةتعدعغان كعشعضة« :سةن مئنعث ظورنذمدا ؤةكعل بولذص بئرعص ظذ نةرسعنع
سئتعص ظئلعص كةلضعن» دةيدذ .مانا بذ بعر كعشعنع بعر نةرسعنع سئتعص ظئلعص
كئلعشكة ؤةكعل قعلعشنعث شةكلعدذر .بذ ؤةكعلنعث سئتعلعدعغان نةرسعنع كأرىشع
بعلةن ظذنع ؤةكعل قعلعص ظةؤةتكةن ظادةمنعث ظذ نةرسعنعث سودعسعنع خالعسا
كىحضة ظعضة قعلعش خالعسا كىحضة ظعضة قعلماسلعق هةققع بعكار بولذص كئتعدذ.
يةنع ظذ ظادةم ؤةكعل سئتعص ظئلعص كةلضةن نةرسعنع قايتذرؤئتعش هةققعضة ظعضة
ظةمةس .بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكع بارلعق ظعمامالرنعث بعرلعككة كةلضةن كأز
قارعشعدذر.
بعر كعشعنع سئتعص ظالغان نةرسعنع تاصشذرذص ظئلعص كئلعشكة ؤةكعل
قعلعشنعث شةكلع مذنداق بولعدذ :بعر نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ؤةكعل قعلعص
ظةؤةتعدعغان كعشعضة« :سةن مةن كأرىص سئتعص ظئلعص قويغان نةرسعنع مئنعث
ظورنذمدا ؤةكعل بولذص تاصشذرذص ظئلعص كةلضعن» دةيدذ .مانا بذ بعر كعشعنع
سئتعص ظالغان نةرسعنع تاصشذرذص ظئلعص كئلعشكة ؤةكعل قعلعشنعث شةكلعدذر.
بذ ؤةكعل سئتعلعدعغان نةرسعنع ظةضةر ياخشع كأرضةندعن كئيعن تاصشذرذص ظئلعص
كةلضةن بولسا ،ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز
قارعشعدا ؤةكعلنعث ؤة ظذنع ؤةكعل قعلعص ظةؤةتكةن ظادةمنعث ظذ نةرسعنعث
سودعسعنع خالعسا كىحضة ظعضة قعلعش ،خالعسا كىحضة ظعضة قعلماسلعق هةققع
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بولمايدذ .لئكعن ،ظذ نةرسة ظةيعصلعك حعقعص قالسا ،ظذالرنعث ظذ نةرسعنع بذ
سةؤةب بعلةن قايتذرذص بئرعش هةققع بولعدذ .بعر نةرسعنع تاصشذرذص ظئلعش
مذنداق ظعككع خعل بولعدذ:
 1ـ تولذق بعر شةكعلدة تاصشذرذص ظئلعش .بذ سئتعلغان نةرسعنع ياخشع
كأرىص بولغاندعن كئيعن تاصشذرذص ظئلعش بعلةن بولعدذ .ظذ نةرسعنع بذ شةكعلدة
تاصشذرذص ظئلعص بولغاندعن كئيعن ؤةكعلنعث ياكع ظذنع ؤةكعل قعلعص ظةؤةتكةن
ظادةمنعث ظذ نةرسعنع قايتذرؤئتعش هةققع بولمايدذ.
 2ـ يئرعم بعر شةكعلدة تاصشذرذص ظئلعش .بذ سئتعلغان نةرسعنع بعر نةرسة
بعلةن ظذرالغان هالدا تاصشذرذص ظئلعش بعلةن بولعدذ .بذ هالدا ؤةكعل كئيعن ظذ
نةرسعنع كأرىش بعلةن ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع كـأرىص خالعسا سودعنع كىحضة
ظعضة قعلعش ،خالعسا كىحضة ظعضة قعلماسلعق هةققعنع بعكار قعلعؤعتةلمايدذ.
حىنكع ،ؤةكعلنعث ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشع بعلةن ظذنعث ؤةزعصعسع
تامامالنغان بولعدذ .شذنعث بعلةن ؤةكعل يات بعر كعشعضة ظايلعنعص قالعدذ.
ؤةكعلنعث ظذ نةرسعنع كأرىشع ظذنع ؤةكعل قعلعص ظةؤةتكةن ظذ ظادةمنعث ظذ
نةرسعنع كأرىص خالعسا سودعنع كىحضة ظعضة قعلعش ،خالعسا ظذنداق قعلماسلعق
هةققعنع بعكار قعلعؤةتمةيدذ.
بعر كعشعنع سئتعص ظالغان نةرسعنع تاصشذرذص ظئلعص كئلعشكة ظةلحع قعلعص
ظةؤةتعشنعث شةكلع مذنداق بولعدذ :بعر نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظةلحع
قعلعص ظةؤةتعدعغان كعشعضة« :سةن مئنعث ظورنذمدا ظةلحع بولذص بئرعص ظذ
نةرسعنع تاصشذرذص ظئلعص كةلضعن» دةيدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ كعشعنع ظذ نةرسعنع
تاصشذرذص ظئلعص كئلعشكة ظةلحع قعلعص ظةؤةتكةن ؤة ظذ كعشع ظذ نةرسعنع ياخشع
كأرضةندعن كئيعن تاصشذرذص ظالغان بولسعمذ ،ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم
خالعسا ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرةلةيدذ.
ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!):
«سئتعلغان نةرسعنع ياخشع كأرىص تاصشذرذص ظالغاندعن كئيعن سئتعلغان
نةرسعنع تاصشذرذص ظئلعص كئلعشكة ظةؤةتعلضةن ؤةكعل بعلةن ظةلحعنعث هأكمع
ظوخشاشتذر .يةنع ظذ نةرسعنع تاصشذرذص ظئلعص كةلضةن كعشع مةيلع ؤةكعل
بولسذن مةيلع ظةلحع بولسذن ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنع
خالعسا قايتذرؤئتعش هةققع بعكار بولذص كةتمةيدذ»((( دةيدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 68 ،ـ بةت.
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كور ظادةمنعث كأرىشعنعث هأكمع
كور ظادةمنعث قعلغان سودعسع توغرعدذر .كور ظادةم باشقا بعر ظادةمنعث
ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا تاللعنعص ياكع ؤةكعللعككة تةيعنلعنعص سودعنع باشقعالرنعث
نامعدعن قعلعشعمذ توغرعدذر .كور ظادةمنعث هأكمع تأؤةندعكع بعر نةححة ظعشالردعن
باشقا ظعشالردا كأزع ساق ظادةمنعث هأكمع بعلةن ظوخشاش .ظذ بعر نةححة ظعشالر بولسا
بذالردعن ظعبارةتتذر:
●

جعهاد قعلعش .كور ظادةمضة جعهاد قعلعش صةرز ظةمةس.

●

جىمة نامعزع .كور ظادةمضة جىمة نامعزعغا بئرعش صةرز ظةمةس.

جاماظةتكة حعقعش .كور ظادةمضة بةش ؤاخ ناماز ظىحىن جاماظةتكة حعقعش
●
الزعم ظةمةس.
هةج قعلعش .كور ظادةمضة ضةرحة ظذنع يئتعلةص هةجضة ظاصعرعص ظةكعلعدعغان
●
ظادعمع بولسعمذ هةج قعلعش صةرز ظةمةس.
ضذؤاهحع بولذش .كىحلىك قاراشقا ظاساسةن كور ظادةم بعرةر ظعشقا ضذؤاهحع
●
بولذشقا اليعق بولمايدذ .ظذنعث بةرضةن ضذؤاهلعقع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.
●

قازعلعق قعلعش .كور ظادةم قازع بواللمايدذ.

●

خةلعصة بولذش .كور ظادةم مذسذلمانالرغا باشلعق بواللمايدذ.

ظةمما كأزع ساق ظادةم (يذقعرقع ظعشالرنع قعلعش يئشعغا يةتكةن ؤة شةرتع توشقان
ظةهؤالدا) ظذ ظعشالرنعث هةممعسعنع قعالاليدذ ؤة ظذنعثغا قعلعش الزعم بولعدذ.
كور ظادةمنعث كأزعنع قويذؤةتكةن كعشعضة ظذنعث كأزع ظىحىن دعيةت تألةص بئرعش
الزعم ظةمةس .ظذ كعشعضة بذ هةقتة ظادعل بعر ظادةم هأكىم حعقعرعص تألةص بئرعشع
الزعم دئضةن معقداردعكع صذلنع تألةص بئرعش الزعم .كور ظادةمنعث نامازغا ظعمام بولذص
بئرعشع مةكرذهتذر .ظةمما جاماظةت ظعحعدة ظذنعثدعن باشقا ظالعم ظادةم بولمعسا ،كور
ظعمام بولذص بةرسعمذ بولعدذ .بعر جعنايةت ظأتكىزىص قئلعص كاففارةت بئرعش الزعم
بولذص قالغان كعشع كاففارةت ظىحىن كور ظادةمنع ظازات قعلعؤةتسة ،ظذنعث كاففارعتع
ظادا بولمايدذ .يةنع كور ظادةم كاففارةت ظىحىن ظازات قعلعنعدعغان كعشعلةرنعث قاتارعغا
كعرمةيدذ.
كور ظادةمنعث هايؤان بذغذزلعشعنعث ،ظوؤ ظوؤلعشعنعث ،كعحعك بالعالرنع تةربعيةسعضة
ظئلعشعنعث ؤة ظذنعثغا سىصةتلةص بئرعلضةن نةرسعنع كأرضةن بولذشعنعث هأكمعنعث
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قانداق بولعدعغانلعقعنع ظئنعق بعلمةيمةن .ظةمما ظذنعث هايؤان بذغذزلعشعنعث مةكرذه
بولذشع مذمكعن .ظذنعث كعحعك بالعالرنع تةربعيةسعضة ظئلعشعغا كةلسةك ،ظذنعث
تةربعيةسعضة ظالغان بالعالرنع صةرؤعش قعلعص باقالعشع مذمكعن بولسا ،ظذنعث شذنداق
قعلعشع توغرعدذر .ظةضةر ظذ شذنداق قعاللمعسا ظذنعث كعحعك بالعالرنع تةربعيةسعضة
ظئلعشع توغرا ظةمةس .كور ظادةم بعر يةرضة قارايدعغان باققذحع ياكع باشقعالرنعث
ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا تالالنغان كعشع بوالاليدذ.
كور ظادةمنعث سئتعص ظالغان نةرسعسعنعث قانداق ظعكةنلعكع ظةضةر حعمدعص بئقعش
ظارقعلعق بعلعنعدعغان نةرسة بولسا ،كور ظادةمنعث ظذ نةرسعنع حعمدعص بئقعشع بعلةن،
صذراش ظارقعلعق بعلعنعدعغان نةرسة بولسا ظذنعث ظذ نةرسعنع صذراص بئقعشع بعلةن،
تئتعص بئقعش ظارقعلعق بعلعنعدعغان نةرسة بولسا ،ظذنعث ظذ نةرسعنع تئتعص بئقعشع
بعلةن كور ظادةمنعث ظذ نةرسعنع خالعسا سئتعص ظئلعش ،خالعسا سئتعص ظالماسلعق
هةققع ظةمةلدعن قالعدذ .يةنع ظذ هةق حىشىص كئتعدذ.
ظةضةر سئتعص ظئلعنغان نةرسة يةر ـ زئمعن ياكع دةل ـ دةرةخ ياكع قذل بولسا ياكع
حعمدعص بئقعش ياكع صذراص بئقعش ،ياكع تئتعص بئقعش ظارقعلعق ظذنعث قانداق نةرسة
ظعكةنلعكع بعلعنمةيدعغان نةرسة بولسا ،بذ هالدا ظذ نةرسعلةر ظذنعثغا سىصةتلةص
بئرعلعش ظارقعلعق بعلعنعدذ .كور ظادةمضة ظذ نةرسعلةر سىصةتلعنعص بئرعلضةندعن
كئيعن ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع خالعسا سئتعص ظئلعش ،خالعسا سئتعص ظالماسلعق هةققع
حىشىص كئتعدذ .بذ ،ظةضةر (صذراش ،تئتعش ،حعمدعص بئقعش ؤة سىصةتلةص بئرعلعشكة
ظوخشاش) مةزكذر ظعشالر كور ظادةم ظذ نةرسعلةرنع سئتعص ظئلعشتعن بذرذن يىز بةرضةن
بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةمما كور ظادةم دةسلةص بعر نةرسة سئتعص ظالغان،
ظاندعن ظذ نةرسة ظةضةر حعمدعص بئقعش ظارقعلعق بعلعنعدعغان نةرسة بولسا ظذنع
حعمدعص باققان ،صذراص بئقعش ظارقعلعق بعلعنعدعغان نةرسة بولسا ظذنع صذراص باققان،
تئتعص بئقعش ظارقعلعق بعلعنعدعغان نةرسة بولسا ظذنع تئتعص باققان ،سىصةتلعنعص
بئرعلعش ظارقعلعق بعلعنعدعغان نةرسة بولسا ظذ نةرسة ظذنعثغا سىصةتلعنعص بئرعلضةن
بولسا ،كور ظادةمنعث ظذ نةرسعنع خالعسا سئتعص ظئلعش خالعسا سئتعص ظالماسلعق
هةققع حىشىص كةتمةيدذ .بارلعق رعؤايةتلةرنعث بعرلعككة كةلضةن قارعشع بويعحة ظذ
ظادةمنعث مةزكذر هةققع تاكع ظذ ظادةمدعن مةيلع سأز بولسذن ،مةيلع هةرعكةت بولسذن،
ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغانلعقعغا ظأزعنعث رازع بولغانلعقعنع ظعصادعلةص بئرعدعغان
بعرةر ظعشارةت كأرىلمعضعحة حىشىص كةتمةيدذ.
حعمدعص بئقعش ياكع صذراص بئقعش ياكع تئتعص بئقعش بعلةن بعلعنعدعغان هةر
بعر نةرسعنع سىصةتلةص بئرعش يئتةرلعك بولمايدذ .شذنعثدةك سىصةتلةص بئرعلعش
ظارقعلعق بعلعنعدعغان هةر بعر نةرسعنع ظذنعث قانداق نةرسة ظعكةنلعكعنع بعلعص
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بئقعش ظىحىن ظذنع حعمدعص بئقعش ياكع صذراص بئقعش ،ياكع تئتعص بئقعش يئتةرلعك
ظةمةس .بعر نةرسعنع هةم حعمدعص بئقعش ياكع صذراص بئقعش ياكع تئتعص بئقعش ؤة
سىصةتلةص بئرعلعش شةرت ظةمةس .يةنع ظذ نةرسعنعث قانداق نةرسة ظعكةنلعكع قايسع
يول بعلةن بعلعنسة ،ظذنع شذ يول بعلةن تونذش الزعم .ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث« :يةر ـ زئمعندعن باشقا نةرسعنعث قانداق نةرسة
ظعكةنلعكعنع بعلعش ظىحىن ظذنع سىصةتلةص بئرعش يئتةرلعكتذر» دئضةنلعكع رعؤايةت
قعلعندع .بةلةخنعث ظالعملعرع« :تام ؤة دةل ـ دةرةخلةرنع تذتذص بئقعش الزعم»
دةيدذ .ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :كعيعم ـ كئحةككة
ؤة بذغداي ـ قوناققا ظوخشاش نةرسعلةرنعث قانداق ظعكةنلعكعنع بعلعص بئقعش ظىحىن
سعالص بئقعش يئتةرلعكتذر» دةيدذ .بذ هةقتة ظاساسلعق سأز بولسا ،هةر بعر نةرسعدة
ظذ نةرسعنعث قانداق ظعكةنلعكع بعلعنعدعغان يول ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،كور
ظادةمضة سئتعلغان نةرسعنعث قانداق نةرسة ظعكةنلعكع نامةلذم بولغانلعقع ظىحىن ظذ
ظادةمنعث سودعنع خالعسا كىحضة ظعضة قعلعش ،خالعسا ظذنداق قعلماسلعق هةققع بار.
ظةضةر ظذ ظادةم قايسع يول ظارقعلعق بولسذن سئتعص ظالغان نةرسعنعث قانداق نةرسة
ظعكةنلعكعنع بعلضةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث مةزكذر هةققع حىشىص كئتعدذ.
شذنعثدةك يةنة كور ظادةمنعث مةزكذر هةققع مةيلع بعر نةرسعنع سئتعص ظئلعشقا
ؤةكعل قعلعنغان بولسذن ،مةيلع سئتعص ظئلعص قويذلغان نةرسعنع تاصشذرذص ظئلعص
كئلعشكة ؤةكعل قعلعنغان بولسذن ،ظذ ظادةمنعث ؤةكعلعنعث ظذ نةرسعنع كأرىشع بعلةن
حىشىص كئتعدذ .ظةمما ظذ ؤةكعل ظذ نةرسعنع كأرىص بئقعش ظىحىنال ؤةكعل قعلعنغان
كعشع بولسا ،بذ هالدا ظذ كعشعنعث ظذ نةرسعنع كأرىص بئقعشع بعلةن كور ظادةمنعث
مةزكذر هةققع حىشىص كةتمةيدذ .ظةضةر كور ظادةم ظذ كعشعضة ظذ نةرسعنع كأرىص
بئقعش بعلةن بعرضة يةنة خالعسا سودعنع بذزذش خالعسا ظذنع كىحضة ظعضة قعلعش
هوقذقعنع تاصشذرغان بولسا ،بذ هالدا ظذ كعشعنعث ظذ نةرسعنع كأرىص بئقعشع بعلةن
كور ظادةمنعث مةزكور هةققع حىشىص كئتعدذ.
كور ظادةم بعر نةرسعنع سئتعص ظئلعص ظذنعث قانداق نةرسة ظعكةنلعكعنع حعمدعش
ياكع تذتذش ياكع صذراش ،ياكع سةصةتلعنعص بئرعلعش ظارقعلعق بعلعص بولغاندعن
كئيعن ظذنعث كأزع ظئحعلعص كةتكةن بولسا ،ظذنعث ظذ نةرسعنع كأزع بعلةن كأرىص
خالعسا سودعنع كىحضة ظعضة قعلعش خالعسا ظعضة قعلماسلعق هةققع يوق .يةنع ظذ
ظادةم ظذ نةرسعنع كأزع بعلةن كأرضةندعن كئيعن ظذنعث بذرذنقع سودعسعنع بذزالمايدذ.
حىنكع ،كور ظادةمنعث مةزكذر هةققع حىشىص كئتعص بولغان .شذثا ظذنعثغا مةزكذر
هةق يئثع سةؤةب ظارقعلعق يةنع يئثع بعر سودا ـ سئتعق ظارقعلعق بئرعلعدذ .ظةضةر
كأزع كور ظةمةس بعر ظادةم بعر نةرسعنع كأرمةي تذرذص سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذ
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ظادةم ظذ نةرسعنع كأرىشتعن بذرذن كور بولذص قالغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث
قانداق نةرسة ظعكةنلعكعنع ظذ نةرسة ظذنعثغا سىصةتلعنعص بئرعلعش ظارقعلعق بعلعدذ.
ظذ نةرسة ظذ ظادةمضة سىصةتلعنعص بئرعلضةندعن كئيعن ظذ ظادةم ظذنع سئتعص ظئلعش
قارارعنع بةرضةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع خالعسا سئتعص ظئلعش خالعسا سئتعص
ظالماسلعق هةققع حىشىص كئتعدذ.
بذ يةردة شذنع ظةسكةرتعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،سئتعلغان نةرسة كور ظادةمضة
(((
ظأز صئتع سىصةتلعنعص بئرعلعشع الزعم.

ظأيلةرنع ؤة يةر ظاستعدعكع نةرسعلةرنع قانداق كأرىشنعث بايانع
بعر يىرىش ظأي ظالماقحع بولغان ظادةم ظذ ظأينعث ظعحعدعكع هةر ظأينع ظايرعم
ـ ظايرعم كأرمعسعمذ ظذ ظأينعث هويلعسعنع كأرسة ظأينعث هةممعسعنع كأرضةن
هئسابلعنعدذ .ظأينعث هويلعسعنع كأرضةندعن كئيعن ظذ ظادةمنعث خالعسا سودعنع
كىحضة ظعضة قعلعش خالعسا ظذنداق قعلماسلعق هةققع تأضةيدذ .ظأينع ظذنعث تئشعدعن
كأرىشنعث هأكمعمذ شذنداقتذر .باغ سئتعص ظالماقحع بولغان ظادةممذ باغنع ظذنعث
تئشعدعن كأرسة يئتةرلعك بولعدذ .يةنع ظذ ظادةم باغنع ظذنعث تئعشعدا تذرذص كأرىص
سئتعص ظئلعص بولغاندعن كئيعن ظذنعث سودعنع خالعسا بذزذش خالعسا كىحضة ظعضة
قعلعش هةققع قالمايدذ .حىنكع ،مةيلع ظأي بولسذن ،مةيلع باغ بولسذن ،ظذنعث
ظعحعدعكع هةر نةرسعضة ظايرعم ـ ظايرعم قاراص حعقعش قعيعندذر .حىنكع ،تامنعث
ظاستعغا ياتقذزذلغان ؤة ظذنعث ظعحعضة قويذلغان ياغاحالرنع كأرىش مذمكعن ظةمةس.
شذثا سئتعص ظالعدعغان نةرسة مةيلع ظأي بولسذن ،مةيلع باغ بولسذن ،ظذنعثدعن
ظذنع كأرىشتعن مةقسةت هاسعل بولعدعغان يةرلةرنع كأرىش يئتةرلعكتذر.
بذ كوصعلعق ظالعمالرنعث حعقارغان هأكمعدذر .كوصعلعق ظالعمالرنعث حعقارغان بذ
هأكمع هةققعدة <صةتهذلقةدعر> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع مذنداق دةيدذ« :ظذالرنعث
بذ هأكمع كوصعدعكع ظأي سئلعش ظأرص ـ ظادعتعضة ظاساسلعنعص تذرذص حعقعرعلغاندذر.
حىنكع ،كوصعنعث ظأيلعرع حوث ـ كعحعكلعكتة ؤة سئلعنعش ظذسلذبعدا بعر ـ بعرعدعن
كأص صةرقلعنعص كةتمةيدذ .ظةمما بعزنعث يذرتلعرعمعزدا خذددع ظعمام زذصةرنعث
دئضعنعدةك ظأي سئتعص ظالماقحع بولغان ظادةم ظأينعث ظعحعدعكع هةر بعر ظئغعز
ظأينع ظايرعم ـ ظايرعم بعر ـ بعرلةص كأرىشع الزعم .حىنكع ،بعزنعث يذرتعمعزدا
ظأيلةر حوث ـ كعحعكلعكتة ؤة سئلعنعش ظذسلذبعدا بعر ـ بعرعدعن كأص صةرقلعق
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 68 ،ـ بةت.
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بولعدذ .شذثا بعزنعث يذرتلعرعمعزدا بعرةر ظأينعث هويلعسعنع كأرىش بعلةن ظذنعث
ظعحعنعث قانداق ظعكةنلعكعنع بعلعش مذمكعن ظةمةس .ظةضةر بعر ظأينع سئتعص
ظئلعشتا ظذ ظأينعث ظىستىن قةؤعتعمذ مةقسةت قعلعنعدعغان بولسا ،ظذ ظأينعث
ظىستىن قةؤعتعنعمذ كأرىش الزعم .ظأينعث ظاشخانعسعنع ؤة مذنحعسعنع كأرىش
شةرت ظةمةس ،دةيدعغانالرمذ بار .لئكعن ،توغرعسع ظعمام شافعظعينعث دئضعنعدةك
مةيلع ظاشخان بولسذن ،مةيلع مذنحا بولسذن ،مةيلع ظىستىن قةؤعتع بولسذن ،مةيلع
ظاستعن قةؤعتع بولسذن ،سئتعص ظالماقحع بولغان ظأينعث هةر بعر ظئغعز ظأيعنع بعر
ـ بعرلةص ظايرعم ـ ظايرعم كأرىش شةرت .بذ معسعر ،شام ؤة ظعراق قاتارلعق يذرتالردا
ظةمةل قعلعنعص كةلضةن هأكىمدذر(((» .ظةمما باغ سئتعص ظالماقحع بولغان ظادةمنعث
باغنعث ظعحعدعكع دةل ـ دةرةخلةرنعث ظذححعنعال كأرىص سئتعص ظالسا ،ياكع باغنعث
تئشعدعن كأرىص سئتعص ظالسا بولعدذ ،دئضةن قاراشنعث هةنةفعي مةزهةصعدعكع كاتتا
ظعمامالر تةرعصعدعن رعؤايةت قعلعنغان قاراش ظعكةنلعكعضة بعر قعسعم ظالعمالر ظعنكار
قعلعدذ ؤة ظذ ظالعمالر« :بعر ظادةمنعث باغنع سئتعص ظئلعشتعكع مةقسعتع ظذنعث
ظعحعدعكع نةرسعنع سئتعص ظئلعشتذر .شذثا باغنع ظذنعث تئشعدعن كأرىش يئتةرلعك
ظةمةس» دةيدذ .ظةضةر سئتعص ظالماقحع بولغان باغ ظىزىم بئغع بولسا ،ظىزىمنعث
هةر بعر تىرعنع ظايرعم ـ ظايرعم كأرىش الزعم .ظةضةر سئتعص ظالماقحع بولغان
نةرسة ظانار بولسا ،ظذنعث تاتلعق ياكع حىحىمةنلعكعنع تئتعص بئقعش يئتةرلعكتذر.
ظةضةر بعر ظادةم ظةينةك قذتذنعث ظعحعدعكع ياغنع سئتعص ظالماقحع بولسا ،ظذ
ياغنع ظةينةك قذتذنعث تئشعدعن كأرىش يئتةرلعك ظةمةس .ظذنع ظالقانغا قويذص
بئقعشع الزعم .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز
قارعشعدذر .حىنكع ،ظذ ظادةم ياغنع ظةينةك قذتذنعث تئشعدعن ظئنعق كأرةلمةيدذ.
ظةمما ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشعدا ياغنع ظةينةك قذتذنعث تئشعدعن كأرىش
يئتةرلعك بولعدذ .حىنكع ،ظةينةك قذتا ياغنعث قانداق ياغ ظعكةنلعكعنع يذشذرذص
(((
قااللمايدذ.
ظةمما سئتعلغان نةرسة سةؤزة ،صعياز ،سامساق ،حامغذر ؤة تذرذصقا ظوخشاش يةر
ظاستعدا بولعدعغان نةرسة بولسا ،بةشعر بذ نةرسعلةر هةققعدة ظعمام ظةبذيىسىفنعث
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :ظةضةر ظذ نةرسة سامساق ؤة صعيازغا
((( ظأي سئتعؤالماقحع بولغان ظادةمنعث ظأينع ظذنداق شةكعلدة ياكع مذنداق شةكعلدة سئتعؤئلعشع الزعم ،دةيدعغان بعرةر ظايةت ياكع
هةدعس يوق .ظالعمالرنعث بذ هةقتعكع كأز قاراشلعرعنعث هةممعسع شذ ظالعمالر ياشعغان يذرتنعث ظأرص ـ ظادعتعنع ظاساس قعلغاندذر.
شذثا بعزنعث ؤةتعنعمعزدة ظأي ظالماقحع بولغان ظادةمنعث ظأينع ؤةتعنعمعزنعث بذ هةقتعكع ظأرص ـ ظادعتع بويعحة سئتعص ظئلعشع الزعم.
ؤةتعنعمعزدعكع ظأرص ـ ظادةت ظأينع ظذنعث هةر بعر ظئغعز ظأيعنع ظايرعم ـ ظايرعم كأرىص سئتعص ظئلعش بولسا ،ظأينع شذ بويعحة سئتعص
ظالعدذ .ظةضةر ؤةتعنعمعزدعكع ظأرص ـ ظادةت ظأينع ظذنعث هةر بعر ظئغعز ظأيعنع ظايرعم ـ ظايرعم كأرىص سئتعص ظئلعش ظةمةس صةقةت
ظذنعث تئشعغا قاراصال سئتعص ظئلعش بولسا ،ظأينع شذ بويعحة سئتعص ظالعدذ .ت.
((( «فةتهذل قةدعر» 5 ،ـ توم 538 ،ـ بةت.
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ظوخشاش قئزعلعص بولغاندعن كئيعن كةمحة بعلةن كةمحعلعنعص ياكع تارازع بعلةن
تارتعلعص سئتعلعدعغان نةرسة بولغان ؤة ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسة ظىنىص
حعقعص يةرنعث ظاستعدا ظأزعنعث بار ظعكةنلعكعنع بعلدىرضعدةك بولغاندعن كئيعن
ظذ نةرسعنع ساتقان بولسا ،ظذ نةرسة ظىستعدة قعلعنغان سودا توغرا بولغان سودا
هئسابلعنعدذ».
ظةضةر ظذ نةرسعنعث بعر قعسمع ظةؤرعشكة ظىحىن يذلذنغان بولسا ،ظذنع سئتعص
ظالعدعغان ظادةمضة سودعنع كىحضة ظعضة قعلعش ياكع قعلماسلعق هةققع بئرعلةمدذ؟
ظذ ظادةم ظةؤرعشكعنع كأرىص رازع بولغان بولسا ،ظةؤرعشكعضة رازع بولذش بعلةن
قالغانلعرعنعث هةممعسعدة سودا كىحضة ظعضة بولذص كئتةمدذ؟
ظةؤرعشكعنع سةؤزة ،صعياز ،سامساق ،حامغذر ؤة تذرذصقا ظوخشاش نةرسعنع
ساتقان كعشع يذلسذن ،مةيلع ظذ كعشعنعث رذخسعتع بعلةن ظذ نةرسعنع سئتعص
ظالماقحع بولغان ظادةم يذلسذن ،ظذ ظادةمضة ظةؤرعشكعنع كأرضةن ؤاقتعدا سودعنع
كىحضة ظعضة قعلعش ياكع قعلماسلعق هةققع بئرعلعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظةؤرعشكعضة
رازع بولغان بولسا ،قالغانلعرعنعث هةممعسعدة سودا كىحضة ظعضة بولعدذ .حىنكع،
كةمحة بعلةن كةمحعلعنعص ياكع تارازع بعلةن تارتعلعنعص سئتعلعدعغان نةرسعنعث
بعر قعسمعنع كأرىش ظذنعث هةممعسعنع كأرضةننعث ظورنعدعدذر.
ظةضةر ظةؤرعشكة ظىحىن يذلذنغان قعسمعنع ظذ نةرسعنع سئتعص ظالماقحع بولغان
ظادةم ظذنعث ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز يذلغان بولسا ،ظةضةر يذلذنغان نةرسة صذلغا
يارعغعدةك دةرعجعدة بولسا ،ظذ ظادةمنعث مةزكذر هةققع بعكار بولذص كئتعدذ .شذثا ظذ
ظادةم ظةؤرعشكة ظىحىن يذلغان قعسمعغا مةيلع رازع بولسذن ،مةيلع رازع بولمعسذن،
ظذنعث ظةؤرعشكة ظىحىن يذلغان قعسمعنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعشع توغرا
بولمايدذ .حىنكع ،يذلذنغان ظذ قعسمع يذلذنذش بعلةن ظةيعصلعك نةرسة هئسابلعنعدذ.
حىنكع ،ظذ قعسمع ظةضةر يذلذنماي يةردة قالسا ظعدع ،ظأسىص حوث بذالتتع .ظذ
نةرسة يذلذنغاندعن كئيعن ظأسىص حوث بواللمايدذ .شذثا بذ ظذ نةرسعنعث ظةيعصلعك
بولغانلعقع هئسابلعنعدذ .بعر نةرسعنعث ظذنع سئتعص ظالماقحع بولغان ظادةمنعث
قولعدا تذرذص ظةيعصلعك بولذص قئلعشع ظذ نةرسعنع ،ظذنع كأرضةندعن كئيعن خالعسا
سودعنع كىحضة ظعضة قعلعش خالعسا ظذنداق قعلماسلعق هةققع بعلةن قايتذرذص
بئرعشنع حةكلةيدذ .ظةضةر يذلذنغان نةرسة صذلغا يارعغعدةك دةرعجعدة ظةمةس بولسا،
ظذ ظادةمنعث مةزكذر هةققع بعكار بولذص كةتمةيدذ.
ظةضةر يةر ظاستعدعكع نةرسة ساناص سئتعلعدعغان نةرسة بولغان ؤة ظذنعثدعن
ظةؤرعشكة ظىحىن يذلذنغان قعسمعنع ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ياكع ظذنع سئتعص
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ظالماقحع بولغان ظادةم ظذنعث ظعضعسعنعث رذخسعتع بعلةن يذلذص ظالغان بولسا ،ظذ
ظادةمنعث ظةؤرعشكعنع كأرىص بولغاندعن كئيعن قالغان قعسمعنع خالعسا سئتعص
ظئلعش خالعسا ظالماسلعق هةققع بار .هةتتا ظذ ظادةم يذلذص ظالغان ظةؤرعشكعضة رازع
بولغان تةقدعردعمذ قالغانلعرعدا سودا كىحضة ظعضة بولذص كةتمةيدذ .حىنكع ،ظذالر
حوث ـ كعحعكلعكتة بعر ـ بعرعدعن صةرقلعنعدعغان نةرسعلةردذر .شذثا ظذالرنعث بعر
قعسمعنع كأرىش ظذنعث هةممعسعنع كأرضةنلعك هئسابالنمايدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنع
سئتعص ظالماقحع بولغان ظادةم ظةؤرعشكة ظىحىن يذلغان قعسمعنع ظعضعسعنعث
رذخسعتعسعز يذلذص ظالغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث قالغان قعسمعنع خالعسا سئتعص
ظئلعش ،خالعسا ظالماسلعق هةققع بعكار بولذص كئتعدذ.
ظذالرنعث بعر قعسمعنع كأرىش ظذنعث هةممعسعنع كأرضةنلعك هئسابلعنامدذ
ياكع ظذنداق هئسابالنمامدذ؟ بذ هةقتة ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام ظةبذيىسىف ؤة
ظعمام مذهةممةدنعث ظارعسعدا ظعختعالص بارلعقع رعؤايةت قعلعنعدذ .ظعمام ظةبذهةنعفة
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكعنعمعزدةك:
«ظذالرنعث بعر قعسمعنع كأرىش ظذنعث هةممعسعنع كأرضةنلعك هئسابالنمايدذ»
دةيدذ .ظةمما ظعمام ظةبذيىيىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت
قعلسذن!)« :ظةضةر ظذ نةرسة كةمحة بعلةن كةمحعلعنعص ياكع تارازع بعلةن
تارتعلعص سئتعلعدعغان ياكع حوث ـ كعحعكلعكتة بعر ـ بعرع بعلةن كأص صةرقلعنعص
كةتمةيدعغان نةرسة بولذص ساناص سئتعلعدعغان نةرسة بولسا ،ظذالرنعث بعر قعسمعنع
كأرىش ظذنعث هةممعسعنع كأرضةنلعك هئسابلعنعدذ .حىنكع ،ظادةتتة بذ خعلدعكع
نةرسعلةرنعث بعر قعسمعنع كأرىش ظارقعلعق قالغانلعرعنعث قانداق نةرسعلةر
ظعكةنلعكعنع بعلعؤالغعلع بولعدذ» دةيدذ.
ظةضةر نةرسعنعث ظعضعسع بعلةن ظذنع سئتعص ظالماقحع بولغان ظادةم ظذنع يذلذش
هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قئلعص ظذنع سئتعص ظالماقحع بولغان ظادةم« :ظةضةر
مةن ظذنع يذلسام ظذ ماثا يارعماي قاالرمعكعن ،دةص قورقعمةن ،ظةضةر مةن ظذنع يذلذص
قويسام ظذ ماثا يارعماي قالسا ،مةن ظذنع قايتذرذص بئرةلمةي قالعمةن» دةيدذ .ظذ
نةرسعنعث ظعضعسع« :ظةضةر ظذنع مةن يذلذص قويسام سةن ظذنعثغا رازع بولماي
قاالرسةنمعكعن» دةيدذ .ظذ نةرسعنع ظىحعنحع بعر ظادةم يذلعدذ .بذ ظةهؤالدا ظةضةر
نةرسعنعث ظعضعسع بعلةن ظذنع سئتعص ظالماقحع بولغان ظادةم سودعدا كئلعشةلمعسة،
(((
قازع ظذ ظعككعسعنعث ظارعسعدعكع سودعنع ظةمةلدعن قالدذرعدذ.
((( «فةتهذل قةدعر» 5 ،ـ توم 539 ،ـ بةت.
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كأرىص بولغاندعن كئيعن ظأزضعرعص كةتكةن نةرسعنعث هأكمع
بعر ظادةم بعر نةرسعنع كأرضةن ظاندعن بعر مذددةتتعن كئيعن ظذ نةرسعنع سئتعص
ظالغان بولسا ،ظةضةر ظذ نةرسة ظذ ظادةم بذرذن كأرضةن هالعتعدة بولغان بولسا ،ظذ
ظادةمنعث ظذ نةرسعنع خالعسا سئتعص ظئلعش خالعسا قايتذرؤئتعش هةققع بولمايدذ.
حىنكع ،ظذ ظادةم ظذنعث قانداق نةرسة ظعكةنلعكعنع بذندعن بذرذن كأرىش ظارقعلعق
بعلضةن .ظةضةر ظذ نةرسة ظذ ظادةم بذرذن كأرضةندةك بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذنع سئتعص
ظئلعص بولغاندعن كئيعن خالعسا سودعنع بذزذش خالعسا كىحضة ظعضة قعلعش هةققع يوق.
ظةضةر ظذ نةرسة ظذ ظادةم بذرذن كأرضةندةك بولمعسا ،ظذ ظادةمنعث ظذنع سئتعص ظئلعص
بولغاندعن كئيعن خالعسا سودعنع بذزذش خالعسا كىحضة ظعضة قعلعش هةققع بولعدذ.
حىنكع ،ظذ نةرسة بذرذنقعدعن ظأزضعرعص كةتكةنلعكع ظىحىن ظذ ظادةمضة مةزكذر هةق
بئرعلعدذ .ظةمما ظذ ظادةم ظةضةر سئتعص ظالغان نةرسعنعث بذرذن ظأزع كأرضةن نةرسة
ظعكةنلعكعنع بعلمعسة ،بذ هالدا ظذ ظادةم ظىحىن مةزكذر هةق بئرعلعدذ .حىنكع ،ظذ
ظادةم ظةضةر سئتعص ظالغان نةرسعنعث بذرذن ظأزع كأرضةن نةرسة ظعكةنلعكعنع بعلمعسة،
ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع سئتعص ظئلعشقا رازع بولذشعغا سةؤةبحع بولعدعغان بعرةر
ظامعل كأرىلمعضةن بولعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر حأرعنع كأرضةن ،بعر مذددةتتعن
كئيعن ظذ ظادةم ظذ حأرعنع ظذ يىزعضة حأمبةل ظارتعؤالغان هالعتعدة سئتعص ظالغان ؤة
ظذنعث ظأزع بذرذن كأرضةن حأرة ظةمةسلعكعنع بذرذن بعلمعضةن ،ظاندعن ظذنعث شذ
حأرة ظعكةنلعكعنع بعلضةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث خالعسا سودعنع كىحضة ظعضة قعلعش
خالعسا كىحضة ظعضة قعلماسلعق هةققع بار .ياكع ظذ ظادةم بعر كعيعمنع كأرضةن،
ظاندعن كعيعمنعث ظعضعسع كعيعمنع بعر نةرسعضة ظذراص ساتقان ؤة ظذ ظادةم سئتعص
ظالغان كعيعمنعث ظأزع بذرذن كأرضةن كعيعم ظعكةنلعكعنع بعلمعضةن بولسا ،ظةضةر ظذ
كعيعم ظذ ظادةم بذرذن كأرضةن هالعتعدعن ظأزضعرعص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذنع
خالعسا سئتعص ظئلعش خالعسا قايتذرذص بئرعش هةققع بار .حىنكع ،ظذ ظادةمنعث ظذ
كعيعمنع بذرذن كأرضةنلعكع ظذ ظادةمضة كعيعمنعث قانداق شةكعلدة ؤة قانداق سىصةتتة
ظعكةنلعكعنع تولذق ظعصادعلةص بةرضةن هئسابالنمايدذ .شذثا ظذ ظادةمنعث ظذنع بذرذن
كأرضةنلعكع بعلةن ظذنع كأرمعضةنلعكعنعث ظارعسعدا هئحقانداق صةرق يوق.
ظةضةر نةرسعنعث ظعضعسع بعلةن ظذنع سئتعص ظالغان ظادةم بذرذن كأرضةن نةرسعسعنعث
ظأزضعرعص كةتكةن ياكع ظأزضعرعص كةتمعضةنلعكع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قئلعص
نةرسعنعث ظعضعسع« :ظذ نةرسة (سةن بذرذن كأرضةن هالعتعدعن) ظأزضعرعص كةتمعدع»
دئضةن ؤة سئتعص ظالغذحع« :ظذ نةرسة بذرذنقع هالعتعدعن ظأزضعرعص كئتعصتذ» دئضةن
بولسا ،نةرسعنعث ظعضعسعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،بعر نةرسعنعث بذرذنقع
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هالعتعدعن ظأزضعرعص كةتكةنلعكعنع دةؤا قعلعش ظذنعثغا يئثع بعر ظعشنعث صةيدا
بولغانلعقعنع دةؤا قعلعش هئسابلعنعدذ .ظةسلعدة ظذنعث ظأزضعرعص كةتمةسلعكع الزعم.
شذثا ظذ نةرسعنعث ظأزضعرعص كةتكةنلعكعنع دةؤا قعلعش ظذ توغرعسعدا صاكعتع بولماي
تذرذص قوبذل قعلعنمايدذ( .سئتعص ظالغذحعنعث ظذ نةرسعنعث ظأزضعرعص كةتكةنلعكع
هةققعدة صاكعتع بولمعغانلعقع ظىحىن ظذنعث ظعضعسعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ).
ظةمما ظذ نةرسعنع بذرذن كأرضةن ؤاقعت بعلةن ظذنع سئتعص ظالغان ؤاقعتنعث ظارعسعدا
ظذزذن بعر مذددةت ظأتكةن ؤة سئتعص ظالغذحع ظذ نةرسعنعث ظأزضعرعص كةتكةنلعكعنع
دةؤا قعلغان بولسا ،بذ هالدا سئتعص ظالغذحعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع،
ظارعلعقتا ظأتكةن بذ ظذزذن مذددةت ظعحعدة ظذ نةرسعنعث ظأزضعرعص كئتعشع مذمكعن.
شذثا سئتعص ظالغذحعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،هةممة نةرسة ظأزضعرعص
تذرعدعغان بذ دذنيادا ظذ نةرسعدعمذ ظأزضعرعش بولماي قالمايدذ.
ظةمما ظذالر ظذ نةرسعنع كأرضةن ياكع كأرمعضةنلعك هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص
قالغان ،يةنع نةرسعنعث ظعضعسع ظذنع سئتعص ظالعدعغان ظادةمضة« :سةن ظذ نةرسعنع
كأرضةن» دئضةن بولسا ،ظذ ظادةم« :مةن ظذنع كأرمعضةن» دئضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ
ظادةمنعث قةسةم قعلعص تذرذص قعلغان سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعنعث
ظعضعسع قذشذمحة بعر ظعشنع دةؤا قعلعدذ .ظذ بولسعمذ ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع
بعلضةنلعكعدذر .ظةمما ظذ ظادةم بذنعثغا ظعنكار قعلعدذ .شذثا ظذ ظادةمنعث سأزع
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع ظعضعسعضة
قايتذرذص بةرمةكحع بولغاندا ،نةرسعنعث ظعضعسع« :مةن ساتقان نةرسة بذ ظةمةس»
دةص ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحع« :بذ سةن ساتقان شذ نةرسعدذر» دةص ظذالر ظعختعالص
قعلعشعص قالغان بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ سودا مةيلع شةرتسعز قعلعنغان سودا بولسذن،
مةيلع مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتعضة ظوخشاش بعرةر شةرت قويذلغان سودا بولسذن،
نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
بعر ظادةم بعر خالتعغا قاحعالص قويذلغان بعر نةححة كعيعم ـ كئحةكنع كأرمةي سئتعص
ظالغان ،ظاندعن ظذالرنعث ظعحعدعن بعر كعيعمنع ساتقان ياكع بعرعضة سوؤغات قعلعص
بةرضةن بولسا ،ظذ ظادةم خالتعدعكع باشقا كعيعملةرنع قايتذرذص بئرةلمةيدذ .لئكعن،
ظذالرنعث ظعحعدعن ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعرعنع قايتذرذص بئرةلةيدذ .شذنعثدةك يةنة
بعر ظادةم بعر خالتعغا قاحعالص قويذلغان بعر نةححة كعيعم ـ كئحةكنع ظىح كىنضعحة
مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع بعلةن سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذالرنعث ظعحعدعن بعر ياكع
ظعككع كعيعمنع ساتقان بولسا ،ظذ ظادةمنعث قالغانلعرعنع قايتذرذص بئرعش هةققع بعكار
بولذص كئتعدذ .يةنع ظذ ظادةم ظذ كعيعملةرنع ظالمايمةن دةص قالغان كعيعم ـ كئحةكلةرنع
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قايتذرذص بئرةلمةيدذ .حىنكع ،ظذ ظادةمنعث ساتقان كعيعمنع قايتذرذص بئرعشع قعيعندذر.
ظةضةر ظذ ظادةم صةقةت خالتعدا قالغان كعيعم ـ كئحةكنعال قايتذرذص بةرسة ،ظذ ظادةم صىتىن
بولغان بعر سودعنع سودا تاماملعنعشتعن بورذن ظعككعضة ظايرعغان بولعدذ .حىنكع،
مةسلعهةت قعلعؤئعش شةرتع ياكع كأرمةي تذرذص سئتعص ظالغان نةرسعنع كأرضةندعن
كئيعن ظذ ظادةمضة بئرعلضةن ظذ نةرسعنع خالعسا سئتعص ظئلعش خالعسا قايتذرذص
بئرعش هةققع بار بولغان سودا ،سئتعلغان نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعص بولغان
تةقدعردعمذ تولذق تامامالنغان هئسابالنمايدذ .ظةمما سئتعلغان نةرسعدة كأرىلضةن
ظةيعص سةؤةبع بعلةن ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمضة بئرعلضةن ظذ نةرسعنع قايتذرذص
بئرةلةيدعغان هةق بعلةن بولغان سودا ،ظةضةر سئتعلغان نةرسعنع قولغا تاصشذرذص
ظئلعص بولغان بولسا تامامالنغان بولعدذ .ظةمما ظذ نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن
بذرذن سودا تامامالنغان هئسابالنمايدذ .ظةضةر ظذ كعيعم ـ كئحةكلةرنع سئتعص ظالغان
ظادةم ساتقان كعيعم ظذ ظادةمضة قايتذرذص بئرعلضةن بولسا ،ظذ ظادةمضة ظذ كعيعم ـ
كئحةكلةرنع خالعسا سئتعص ظئلعش خالعسا قايتذرذص بئرعش هةققع بئرعلعدذ .ظعمام
ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ ظادةمضة بذ هةق بئرعلمةيدذ.
حىنكع ،ظذ ظادةمنعث بذ هةققع كعيعم ـ كئحةكتعن بعرعنع سئتعش بعلةن بعكار بولذص
كةتتع .شذثا بذ هةق ظذنعثغا قايتا بئرعلمةيدذ» دئدع .ظعمام ظةبذيىسىفنعث بذ كأز
(((
قارعشع ظعلضعركع قاراشقا قارعغاندا توغرعراق قاراشتذر.
بعر نةرسعنع كأرمةي تذرذص سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع كأرىشتعن بذرذن،
ظذ نةرسعنع ساتقان كعشعنعث ظذ ظادةمدعن صذل تةلةص قعلعشع توغرا ظةمةس .حىنكع،
سودا ظذ نةرسعنع كأرىشتعن بذرذن تامامالنغان هئسابالنمايدذ.
ظةضةر ظعككع كعشع ضىرىحنع بذغدايغا ساتقانغا ظوخشاش بعر ـ بعرعضة بعر نةرسعنع
يةنة بعر نةرسعضة ساتقان بولسا ،ظذالرنعث هةر بعرعضة خالعسا سودعنع كىحضة ظعضة
قعلعش خالعسا ظعضة قعلماسلعق هةققع بئرعلعدذ.

سئتعص ظالغان نةرسعدة كأرىلضةن ظةيعصنعث هأكمع
<ظةيعص> دئضةن سأزنعث ظذقذمع توغرعسعدا:
<ظةيعص> بعر نةرسعنعث ظةسلعدعكع ساغالم هالعتعنع بذزغان هةر قانداق نةرسة
ظةيعص هئسابلعنعدذ.
((( «فةتهذل قةدعر» 5 ،ـ توم 546 ،ـ بةت.
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<ظةيعص> دئضةن سأز ظعستعاله جةهةتتعن تعجارةتحعلةرنعث كأز قارعشعدا نةرسعنعث
باهاسعنعث كئمعيعص كئتعشعضة سةؤةبحع بولعدعغان هةر قانداق نةرسعنع كأرسعتعدذ.
شافعظعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدا ،بعرةر سةؤةبنعث ظةيعص
هئسابلعنعدعغانلعقعنعث ياكع ظةيعص هئسابالنمايدعغانلعقعنعث ظألحعمع بولسا ،نةرسعنعث
باهاسعنعث كئمعيعص كئتعشعضة سةؤةبحع بولعدعغان ياكع سئتعص ظالغان نةرسعدعن
مةقسةتنع يوقذتعؤئتعدعغان ،ظةمما سئتعلغان باشقا نةرسعلةردة كأرىلمةيدعغان ظامعلدذر.
يةنع مةسعلةن :ظاياغ ظئلعشتعن مةقسةت ظذنع صذتقا كعيعص صذتنع ساقالش .سئتعص ظالغان
ظاياغنع بعرةر سةؤةب تىصةيلعدعن صذتقا كةيضعلع بولمعسا ،ظذ ظاياغنع ظئلعشتعكع مةقسةت
يوققا حعققان بولعدذ .ظذ سةؤةب ظةيعص هئسابلعنعدذ.
شافعظعي مةزهةصعنعث ظعماملعرعدعن بولغان ظعمام نةؤةؤعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) بذ هةقتة مذنداق دةيدذ« :ظةيعص بولسا سئتعص ظئلعنغان نةرسعدة بولذشع
(((
تةلةص قعلعنعدعغان بعرةر ظعشنعث بعرةر سةؤةب تىصةيلع يوق بولذشعدذر».
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر شافعظعي مةزهةصعدعكعلةرنعث مةزكذر ظألحعمعضة قوشذلدع
ؤة« :بعزنعث بذ هةقتعكع قاظعدعلعرعمعز ظذالرنعث مةزكذر ظألحعمعضة زعت ظةمةس»
دئدع.
<ظةلخانعية> دئضةن كعتابتا مذنداق بايان قعلعندع :بعر ظادةم قوي سئتعص ظالغان
ؤة كئيعن ظذنعث قذلعقعنعث كئسعك ظعكةنلعكعنع كأرضةن بولسا ،ظةضةر ظذ ظادةم ظذ قوينع
قذربانلعق قعلعش مةقسعتعدة سئتعص ظالغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ قوينع قايتذرذص بئرعش
هةققع بار( .حىنكع ،قذلعقع كئسعك قوينع قذربانلعق قعلعشقا بولمايدذ .قوينعث قذلعقعنعث
كئسعك بولذشع ظذنع سئتعص ظئلعشتعكع مةقسةتنعث ؤذجذدقا حعقعشعغا توسالغذ بولعدعغان
بولغاحقا ،ظذنعث قذلعقعنعث كئسعك بولذشع قويدا كأرىلضةن ظةيعص هئسابلعنعدذ) .قوينع
قذربانلعق قعلعشقا توسالغذ بولعدعغان هةر قاندان نةرسعنعث هأكمعمذ كئسعؤئتعلضةن
قذالقنعث هأكمع بعلةن ظوخشاش .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ قوينع (قذربانلعق قعلعش ظىحىن
ظةمةس) باشقا مةقسةت ظىحىن سئتعص ظالغان بولسا ،بذ هالدا ظةضةر كعشعلةر قوينعث
قذلعقعنعث كئسعك بولذشعنع ظةيعص هئسابلعمعسا ،قوينعث قذلعقعنعث كئسعك بولذشع
ظةيعص هئسابالنمايدذ .ضةرحة قوينع سئتعص ظالغان ؤاقعت قذربان بايرعمع يئقعنلعشعص
قالغان ؤاقعت بولسعمذ ظذ قوينع قذربانلعق قعلعش مةقسعتع بعلةن سئتعص ظالغان ياكع
باشقا مةقسةت بعلةن سئتعص ظالغانلعق هةققعدة قوينع سئتعص ظالغان ظادةمنعث سأزع
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .يةنع ظذ ظادةم ظةضةر قوينع قذربانلعق قعلعش مةقسعتعدة سئتعص ظالغان
دئسة ،ظعش شذ بويعحة بولعدذ .ظذ ظادةم ظةضةر قوينع باشقا مةقسةتتة سئتعص ظالغان دئسة،
((( «رةؤ زةتذت تالعبعين» 3 ،ـ توم 120 ،ـ بةت.
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ظعش شذ بويعحة بولعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم :مةن قوينع قذربانلعق قعلعش مةقسعتعدة سئتعص
ظالغان دئسة ،ظذ ظادةمنعث قذربانلعق قعلعش شةرتعضة توشقان ظادةم بولذشع الزعم.
ظةضةر بعر ظادةم كعيعم ـ كئحةك ياكع ظاياغ ياكع باشقا كعيعدعغان تذماق ؤة تةلصةككة
ظوخشاش بعر نةرسة سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذ نةرسة ظذ ظادةمضة كعحعك كئلعص قالغان
بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعش هةققع بار .حىنكع ،سئتعص ظالغان
نةرسعنعث كعحعك بولذشع بعلةن ظذ نةرسعنع سئتعص ظئلعشتعكع مةقسةت ؤذجذدقا
حعقمايدذ.
ظةيعصنعث سئتعلغان نةرسعنعث ظأزعدة بولذشع شةرت .شذثا بعر نةرسة سئتعص ظالغان
ظادةمضة ظذ نةرسعنعث صذلع مذنحة صذل ظعدع ،دةص بعلدىرىلضةن ؤة سىرىشتة قعلعسا ظذ
نةرسعنعث صذلعنعث ظذ صذلدعن كأص ظعكةنلعكع ظاشكارا بولغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع
قايتذرذص بئرعش هةققع يوق .حىنكع ،بعر نةرسعنعث صذلعنعث خةؤةر قعلعنغاندعن كأص
حعقعص قئلعشع ظذ نةرسعدة كأرىلضةن ظةيعص ظةمةس.
ظةيعصنع يةنة قعينالماي يوق قعلعش مذمكعن بولماسلعقع شةرت .شذثا سئتعص ظالغان
حأرعنعث (هةجضة ياكع ظأمرعضة) ظعهرام باغالغلعق بولذشع ياكع يذيذش بعلةن ظأزضعرعص
كةتمةيدعغان كعيعمضة صاسكعنا نةرسعنعث يذقذص قئلعشع حأرعدة ياكع كعيعمدة كأرىلضةن
ظةيعص هئسابالنمايدذ .حىنكع ،حأرعنعث ظعهراملعق هالعتع ظذنعث ظعهرامدعن حعقعش بعلةن
تأضةيدذ ؤة كعيعمضة يذقذص قالغان صاسكعنا نةرسعمذ كعيعمنع يذيذش بعلةن حعقعص كئتعدذ.
بذالر قعينالمايال هةل بولعدعغان ظعشالردذر.
ظةيعصنعث سئتعلغان نةرسعدة ظذنع ساتقان كعشعنعث قئشعدا بولغان بولذشع ؤة
ظذ نةرسعدة ظةيعصنعث بارلعقعنع ظذنع سئتعص ظالغذحعنعث ظذنع سئتعص ظالغان ؤاقعتتا
بعلمعضةن بولذشع شةرت.
نةرسعنع ساتقان كعشعنعث سودا قعلغان ؤاقعتتا ظذ نةرسعدة كأرىلعدعغان هةر قانداق
ظةيعصكة ظأزعنعث ظعضة ظةمةسلعكعنع شةرت قعلمعغان بولذشع الزعم.

سئتعص ظالغان نةرسعدة ظةيعص كأرىلضةندة ظذ نةرسعنع قايتذرذص
بئرعشنعث يولغا قويذلعشعنعث بايانع

سئتعص ظالغان نةرسعدة ظةيعص كأرىلضةندة ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعش هةدعس ؤة
ظةقعل ظارقعلعق يولغا قويذلغان.
ظورؤة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) بذ هةقتة ظاظعشة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
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رازع بولسذن!) نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ :بعر ظادةم صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث زامانعدا بعر كعشعدعن قذل سئتعؤالدع .ظذ ظادةم قذلنع قئشعدا بعر
مذددةت ساقلعغاندعن كئيعن قذلدا كأرىلضةن بعر ظةيعص سةؤةبع بعلةن ظذنع ظعضعسعضة
قايتذرذص بةرمةكحع بولذص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا كةلدع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم ظذ ظادةمنعث قذلنع مةزكذر ظةيعص سةؤةبع بعلةن قايتذرذص بئرعشعضة
هأكىم حعقاردع .قذلنع ساتقان كعشع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا :ظذ ظادةم قذلنع بعر
مذددةت ظعشلةتتع ،دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :بعر نةرسعدعن صايدعلعنعش ظذ
نةرسعنع كئصعللعكعضة ظئلعشنعث بةدعلعضة بولعدذ»((( دئدع .ظالعمالرنعث كأز قارعشعدا
بذ هةقتة بذ هةدعسكة ظةمةل قعلعنعدذ (((.بذ هةدعس فعقهعنعث ظومذمعي قاظعدعلعرعنعث
بعرعدذر.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :بعر نةرسعدعن صايدعلعنعش» دئضةن سأزعدعن ظذ
نةرسعدعن كةلضةن صايدا كأزدة تذتذلعدذ .مةسعلةن :ظذ نةرسة قذل بولسا ،قذل ظعشلةص
تاصقان صذل كأزدة تذتذلعدذ .ظةضةر ظذ نةرسة ظأي بولسا ،ظأينع ظعجارعضة قذيذش ظارقعلعق
تاصقان صذل كأزدة تذتذلعدذ .ظةضةر ظذ نةرسة هايؤان بولسا ،ظذنع ظعجارعضة سئلعش بعلةن
تاصقان صذل كأزدة تذتذلعدذ.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :ظذ نةرسعنع كئصعللعكعضة ظئلعشنعث بةدعلعضة
بولعدذ» دئضةن سأزعدعن ظذ نةرسعدعن كةلضةن مةزكذر صايدا ظذ نةرسعنع كئصعللعكعضة
ظالغان ظادةمضة بئرعلعدذ .ظذ نةرسعنع كئصعللعكعضة ظالمعغان ظادةمضة ظذ نةرسعدعن
كةلضةن صايدا بئرعلمةيدذ ،دئضةنلعك بولعدذ .شذنعثغا ظاساسةن بعر نةرسعنع
كئصعللعكعضة ظالمعغان ظادةمنعث ظذ نةرسعدعن كةلضةن صايدعنع ظئلعشع توغرا ظةمةس.
حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم كئصعللعكعضة ظالمعغان نةرسعنعث صايدعسعنع
(((
ظئلعشتعن توسقان.
بعر نةرسعنع كئصعللعكعضة ظئلعشنعث بةدعلع ظىحىن ظذ نةرسعدعن كةلضةن صايدا
قذلنعث ظعشلةص تاصقان صذلعغا ،ظعش هةققعضة ؤة ظأينعث ظعجارعسعضة ظوخشاش ظذ
نةرسعنعث ظأزعدعن كةلمعضةن صايدا بولذشع الزعم .يةنع ظذ نةرسعدعن كةلضةن صايدا
هايؤاننعث بالعسعغا ظوخشاش ظذ نةرسعنعث ظأزعدعن كةلضةن صايدا بولسا بولمايدذ.
ظةضةر ظذ نةرسعدعن كةلضةن صايدا قذلنعث ظعشلةص تاصقان صذلعغا ،ظعش هةققعضة ؤة
((( بذ هةدعسنع شافعظعي ،ظةهمةد ظعبنع هةنبةل ،نةساظعي ،ظعبنع ماجة ،ظةبذداؤذد ؤة تعرمعزعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع ؤة
تعرمعزعي :بذ ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر ،دئضةن.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 14 ،ـ توم 70 ،ـ بةت.
((( بذ هةدعسنع تةبرانعي رعؤايةت قعلدع .ظعمام سذيذتعي ظذ هةدعسنعث ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعس ظعكةنلعكعضة ظعشارةت
قعلدع.
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ظأينعث ظعجارعسعضة ظوخشاش ظذ نةرسعنعث ظأزعدعن كةلمعضةن صايدا بولسا ،بذ صايدا ظذ
نةرسعنع كئصعللعكعضة ظالغان ظادةمضة هاالل بولعدذ.
ظةضةر بعر نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع ظذنعثدا كأرىلضةن بعرةر
ظةيعصنعث سةؤةبع بعلةن قايتذرذص بةرمةكحع بولغان ؤة ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع بعر مذددةت
ظعشلةتكةن بولسا ،ظذ نةرسعنع قايتذرعدعغان حاغدا ظذ ظادةمنعث ظذنع ظعشلةتكةنلعك
سةؤةبع بعلةن ظذنعث ظعضعسعضة ظعش هةققع بئرعشع الزعم ظةمةس .حىنكع ،ظذ نةرسة
ظةضةر ظذ ظادةم ظذنع قايتذرذص بئرعشتعن بذرذن ظذ ظادةمنعث قولعدا تذرذص يذتذص كةتسة
ياكع بذزذلذص كةتسة ،ظذ ظادةمنعث هئسابعغا يذتذص كةتكةن ياكع بذزذلذص كةتكةن
(((
بولعدذ.
ظعمام بذخارع (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظةدا ظعبنع خالعدنعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماثا« :بذ ،اهلل تاظاالنعث
صةيغةمبعرع مذهةممةددعن مذسذلماننعث بعر مذسذلمان بعلةن قعلعشقان سودعسعدةك
ظةدا ظعبنع خالعد سئتعص ظالغان قذل بولذص ظذ قذل (ساراث ياكع ماخذغا ظوخشاش)
كئسةل ،تعضع صاسكعنا ؤة (زعناخذر ؤة ظوغرع ؤة قاحقاققا ظوخشاش) ظةخالقسعز
ظةمةس» دةص خةت يازغان.
ظعبنع شاهعن <ظةلموظجةم> دئضةن كعتابتا ظابدذلهةمعد ظةبذ ؤةهعبنعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ :ظةدا ظعبنع خالعد ماثا« :مةن ساثا صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث ماثا يازغان خئتعنع ظوقذص بةرمةيمذ؟» دئدع .مةن« :ظوقذص
بةرضعن» دئدعم .ظذ ماثا بعر خةتنع حعقعرعص« :بذ ،ظةدا ظعبنع خالعد مذسذلماننعث
بعر مذسذلمان بعلةن قعلعشقان سودعسعدةك اهلل تاظاالنعث صةيغةمبعرع مذهةممةددعن
سئتعص ظالغان قذل ياكع حأرة بولذص ظذ (ساراث ياكع ماخذغا ظوخشاش) كئسةل ،تعضع
صاسكعنا ؤة (زعناخذر ؤة ظوغرع ؤة قاحقاققا ظوخشاش) ظةخالقسعز ظةمةس» دةص ظوقذص
بةرضةن.
مذظاز ظعبنع جةبةل (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) يةمةن خةلقعضة:
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :مذسذلماننعث بعر مذسذلمان بعلةن قعلعشقان
سودعسعدةك» دئضةن سأزع مذسذلماننعث يةنة بعر مذسذلمانغا ساتقان نةرسعسعنعث
كةمحعلعكتعن ؤة ظةيعصتعن خالعي بولذشعنعث الزعملعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ ،دئضةن.
مذظازنعث بذ سأزعنعث توغرا ظعكةنلعكعنع يذقعرعدا بايان قعلعنغعنعدةك صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث ظةيعصلعك حعقعص قالغان قذلنع قايتذرذص بئرعش هةققعدة حعقارغان
هأكمعمذ كىحلةندىرعدذ.
((( «شةرهذل قةؤاظعدعل فعقهعييةتع».
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ظةسلعدة هةممة نةرسة ساغالمدذر ؤة ظةيعصلعك ظةمةستذر .شذثا بعر نةرسة ظىستعدة
قعلعنغان سودا ظذ نةرسعنعث ساغالملعق هالعتعضة قارعتعلعدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعنع
سئتعص ظئلعشتعكع مةقسةت ظذ نةرسعدعن هةممة تةرةصتعن صايدعلعنعشتذر .ظذ نةرسة
ساغالم بولغاندا ظاندعن ظذنعثدعن صايدعالنغعلع بولعدذ .ظةيعصلعك نةرسة بعر تةرةصتعن
يوق نةرسعضة ظوخشاشتذر .شذثا بعر نةرسة ظىستعدة قعلعنغان سودا ظةيعصلعك نةرسعنع
ظأز ظعحعضة ظالمايدذ .ظةمما ظذنعث ظةيعصلعك نةرسة ظعكةنلعكع سودعدا بايان قعلعنغان
ؤة سئتعص ظالغذحع بذنعثغا رازع بولغان بولسا ،بذ هالدا سودا ظةيعصلعك ظذ نةرسعنع
ظأز ظعحعضة ظالعدذ .بعر نةرسة ظىستعدة قعلعنغان سودا ظذنعث ساغالم بولذشعنع تةلةص
قعلغانلعقع ظىحىن ظذنعث ظةيعصلعك بولذص قئلعشع ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمنع ظذنع
(((
قايتذرذص بئرعش هةققعضة ظعضة قعلعدذ.
سئتعص ظالغان نةرسعسع ظةيعصلعك حعقعص قالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنع قايتذرذص
بةرمةستعن ظعشلعتعص تذرذص ظذنعث ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعقع ظىحىن ساتقذحعدعن
صذل ظئلعشع توغرا ظةمةس .بذ هةم ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
نعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةهمةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!):
«سئتعص ظالغان نةرسعسع ظةيعصلعك حعقعص قالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنع قايتذرذص
بةرمةستعن ظعشلعتعص تذرذص ظذنعث ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعقع ظىحىن ظذنع ساتقان
(((
كعشعدعن صذل ظئلعشع توغرعدذر» دةيدذ.
شافعظعي مةزهةصعدعكعلةرنعث ظعماملعرعدعن بولغان ظعمام نةؤةؤعي (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دئدع« :سئتعص ظالغان نةرسعسع ظةيعصلعك حعقعص
قالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنع قايتذرذص بةرمةستعن ظعشلعتعص تذرذص ظذنعث ظةيعصلعك
حعقعص قالغانلعقع ظىحىن ظذنع ساتقان كعشعدعن صذل ظئلعشع ؤة ظذ كعشعنعث ظذ
نةرسعنع قايتذرذص ظئلعؤالماي تذرذص ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعقع ظىحىن ظذنع سئتعص
ظالغان ظذ ظادةمضة صذل تألةص بئرعشع توغرا ظةمةس .ظةضةر ظذالر شذنداق قعلعشقا ياكع
ظذ نةرسعنعث ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعقعنعث ظورنعنع تذلذقالش يىزىسعدعن باشقا بعر
نةرسة بئرعشكة كئلعشكةن بولسا ،بذنداق قعلعشعشنعث توغرا بولعدعغانلعق ياكع
بولمايدعغانلعقع هةققعدة ظعككع خعل قاراش بار .بذ قاراشنعث ظةث توغرعسع ظذنعث
توغرا بولماسلعقعدذر .شذثا ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع
(((
قايتذرذص بئرعشع الزعم».
((( «فةتهذل قةدعر» 6 ،ـ توم 3 ،ـ بةت.
((( «فةتهذل قةدعر» 6 ،ـ توم 3 ،ـ بةت.
((( «رةؤ زةتذت تالعبعين» 3 ،ـ توم 140 ،ـ بةت.
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ظةيعص كأرىلضةن نةرسعنعث هأكمع
بعر نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعدة ظةيعص بارلعقعنع كأرضةن ؤة ظذ
نةرسعنع ساتقان كعشع سودا قعلغان ؤاقعتتا ظذ نةرسعدة كأرىلعدعغان هةر قانداق
ظةيعصكة ظأزعنعث ظعضة ظةمةسلعكعنع شةرت قعلمعغان بولسا ،ظذ ظادةم خالعسا ظذ نةرسعنع
ظذنع ظئلعشقا كئلعشكةن صذلنعث هةممعسعضة سئتعص ظالعدذ .خالعسا ظذ نةرسعنع ظذ
كعشعضة قايتذرذص بئرعدذ .بذ ،ظةضةر ظذ نةرسعدعن ظذ ظةيعصنع قعينالمايال يوق قعلعش
مذمكعن بولمعسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .بذ هةقتة يذقعرعدا توختعلعص ظأتىلدع.
ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع قايتذرذص بةرمةستعن ظعشلعتعص تذرذص ظذنعث ظةيعصلعك
حعقعص قالغانلعقع ظىحىن صذل ظئلعشع توغرا ظةمةس .حىنكع ،سئتعص ظالغان نةرسعنعث
سىصةتلعرعضة صذل بئرعلمةيدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعشكة توسالغذ بولعدعغان
بعر سةؤةب كأرىلسة ،ظذ نةرسعنع قايتذرذص بةرمةي سئتعص ظئلعش الزعم بولعدذ .بذ
هالدا بةزع رعؤايةتلةردة ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعقع ظىحىن
صذل ظالعدذ ،دةص بايان قعلعندع .بةزع رعؤايةتلةردة بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث
ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعقع ظىحىن صذل ظااللمايدذ ،دةص بايان قعلعندع .بذ هةقتعكع
ظاساسلعق قاظعدة <ظةززةخعرا> دئضةن كعتابتا مذنداق بايان قعلعنغاندذر :ظةيعصع
بار نةرسة ظئلعص قالغان ظادةم مةيلع ساتقذحعنعث رازعلعقع بعلةن بولسذن ،مةيلع
ظذنعث رازعلعقعسعز بولسذن ،ظذ كعشعضة قايتذرااليدعغان هةر قانداق ظةيعصلعك نةرسعنع
ظأزعنعث ظعضعدارحعلعقعدعن سئتعؤئتعش بعلةن بولسذن ،ياكع باشقا يول بعلةن بولسذن،
حعقعرؤةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعقع ظىحىن ظذ
كعشعدعن صذل ظااللمايدذ .ظةمما ظذ ظادةم ظذ كعشعضة قايتذرالمايدعغان هةر قانداق
ظةيعصلعك نةرسعنع ظأزعنعث ظعضعدارحعلعقعدعن حعقعرؤةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذ
(((
نةرسعنعث ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعقع ظىحىن ظذ كعشعدعن صذل ظاالاليدذ.
بعر ظادةم ياغاححعالرنعث سايمانلعرعنع ياساش ظىحىن تأمىر سئتعؤالغان ،ظاندعن
تأمىرنع سعناص بئقعش ظىحىن ظوتقا سالغان ،تأمىرنعث ظةيعصلعك ظعكةنلعكعنع ؤة شذنعث
بعلةن ظذنعث ياغاححعالرنعث سايمانلعرعنع ياساشقا بولمايدعغانلعقعنع بعلضةن بولسا،
ظذ ظادةم تأمىرنع (ظوتقا سئلعص بولغانلعقع ظىحىن) ظذنع قايتذرذص بئرعلمةيدذ .شذثا
تأمىرنعث ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعقع ظىحىن تأمىرنعث ظعضعسعدعن صذل ظالعدذ.
شذنعثدةك يةنة بعر ظادةم تعرة ياكع يعصةك يعصع سئتعص ظالغان ظاندعن ظذنع
سذغا حعلعغان ؤة ظذنعث ظةيعصلعك ظعكةنلعكعنع كأرضةن بولسا ،ظذ ظادةم تعرعنع ياكع
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 82 ،ـ بةت.
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يعصنع (سذغا حعلعغانلعقع ظىحىن) ظعضعسعضة قايتذرذص بئرةلمةيدذ ؤة ظذنعث ظةيعصلعك
حعقعص قالغانلعقع ظىحىن ظذنعث ظعضعسعدعن صذل ظالعدذ.
بعر ظادةم بعر نةرسعنع سئتعص ظالغان ؤة ظذنعث ظةيعصلعك ظعكةنلعكعنع كأرضةن ؤة
ظذنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعص بولغعحة ظذ نةرسة سئتعص ظالغذحعنعث قئشعدا تذرذش
جةريانعدا ظذنعثغا يةنة بعر ظةيعص صةيدا بولذص قالغان ،ظةمما بذ ظةيعص ظذ نةرسعنعث
ظعضعسعنعث سةؤةبع بعلةن بولمعغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظذنعثدا كأرىلضةن
بذرذنقع ظةيعص سةؤةبع بعلةن ظعضعسعضة قايتذرذص بئرةلمةيدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذ
نةرسعنع بذ هالةتتة قايتذرذص بةرسة ظذنع ظعككع دانة ظةيعص بعلةن قايتذرذص بئرعشكة
توغرا كئلعدذ .شذثا ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع قايتذرذص بةرمةي ظذنعث ظةيعصلعك حعقعص
قالغانلعقع ظىحىن ظذنعث ظعضعسعدعن صذل ظالعدذ .لئكعن ،ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظةضةر
ظذنع كئيعن ظذنعثدا صةيدا بولغان ظةيعص بعلةن قولعغا تاصشذرذص ظئلعشقا رازع بولسا،
بذ هالدا ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرةلةيدذ .ظةضةر ظذ نةرسعدة صةيدا
بولغان ظعككعنحع ظةيعص ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث سةؤةبع بعلةن بولغان بولسا ،ظذ
ظادةم نةرسعنعث ظعضعسعدعن مذنداق ظعككع خعل صذل ظالعدذ:
●

ظذ نةرسة ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعقع ظىحىن صذل ظالعدذ.

ظذ نةرسعنع ظعككعنحع قئتعم يةنة ظةيعصلعك قعلغانلعقع ظىحىن بذنعثغا
●
صذل تألعتعدذ.
ظةضةر ظذ نةرسعدة صةيدا بولغان ظعككعنحع ظةيعص ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث سةؤةبع
بعلةن ظةمةس ظىحعنحع بعر كعشعنعث سةؤةبع بعلةن صةيدا بولغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ
كعشعنع ظذ نةرسعنع ظةيعصلعك قعلغانلعقع ظىحىن صذل تألعتعدذ.
ظةضةر ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحع ظذ نةرسعنع ظعضعسعدعن قولعغا تاصشذرذص
ظئلعشتعن بذرذن ظعضعسع ظذنع ظعككعنحع قئتعم ظةيعصلعك قعلعص قويغان بولسا ،ظذ
ظادةم خالعسا ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالعدذ ،ظذنع ظةيعصلعك قعلعص قويغانلعقع
ظىحىن ظعضعسعدعن صذل تةلةص قعلمايدذ .خالعسا ظذ نةرسعنع سئتعص ظئلعشتعن ؤازكئحعص
ظذنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعص ظعضعسعضة بةرضةن صذلعنعث هةممعسعنع قايتذرذص
ظالعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحع ظذ نةرسعنع ظعضعسعدعن
قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذ نةرسعدة صةيدا بولغان ظةيعص تةبعظعي ظاصةت
سةؤةبع بعلةن ياكع ظذ نةرسة (ظةضةر هايؤاندةك جانلعق نةرسة بولسا) ظذ نةرسعنعث
ظأزعنعث سةؤةبع بعلةن بولغان بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ ظادةم خالعسا ظذ نةرسعنع قولعغا
تاصشذرذص ظالعدذ ،ظذنعث ظةيعصلعك بولذص قالغانلعقع ظىحىن ظعضعسعدعن صذل تةلةص
قعلمايدذ .خالعسا ظذ نةرسعنع سئتعص ظئلعشتعن ؤازكئحعص ظذنع ظعضعسعضة قايتذرذص
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بئرعص ظعضعسعضة بةرضةن صذلعنعث هةممعسعنع قايتذرذص ظالعدذ.
ظةضةر ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحع ظذ نةرسعنع ظعضعسعدعن قولعغا تاصشذرذص
ظئلعشتعن بذرذن ظذ نةرسعدة صةيدا بولغان ظةيعص ظىحعنحع بعر كعشعنعث سةؤةبع بعلةن
بولغان بولسا ،ظذ ظادةم خالعسا ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالعدذ ،ظذنع ظةيعصلعك
قعلعص قويغانلعقع ظىحىن ظذ كعشعدعن صذل ظالعدذ .خالعسا ظذ نةرسعنع سئتعص ظئلعشتعن
ؤازكئحعص ظذنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعص ظعضعسعضة بةرضةن صذلعنعث هةممعسعنع
قايتذرذص ظالعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعدة صةيدا بولغان ظةيعص ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث
سةؤةبع بعلةن بولغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعص يةنة
ظذنعث ظةيعصلعك بولذص قالغانلعقع ظىحىن ظذنعث ظعضعسعدعن صذل تةلةص قعاللمايدذ.
بعر قعسعم ظالعمالر« :ظةضةر ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحع ظذ نةرسعنع ظعضعسعدعن
قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذ نةرسعدة صةيدا بولغان ظةيعص تةبعظعي ظاصةت
سةؤةبع بعلةن صةيدا بولغان ،ظذ نةرسة كةمحة بعلةن كةمحعلعنعص ياكع تارازا بعلةن
تارتعلعص سئتعلعدعغان ياكع حوث ـ كعحعكلعكتة بعر ـ بعرع بعلةن كأص صةرقلعنعص
كةتمةيدعغان نةرسة بولذص ساناص سئتعلعدعغان نةرسة بولغان ؤة ظةيعصلعك بولذص
قالغانلعرع ظذ نةرسعنعث (هةممعسع ظةمةس) بعر قعسمع بولغان بولسا ،ظةيعصلعك
بولذص قالغان قعسمعنعث صذلع ظذ ظادةمدعن كةحىرؤئتعلعدذ .ظذ ظادةم خالعسا قالغان
قعسمعنعث صذلعنع بئرعص سئتعص ظالعدذ .خالعسا سئتعص ظالمايدذ .ظةضةر ظةيعصلعك بولذص
قالغعنع ظذ نةرسعنعث بعر قعسمع ظةمةس ظذنعث سىصىتع بولغان بولسا ،يةنع مةسعلةن:
سئتعص ظئلعنغان نةرسة قوي بولذص ظذنعث صذتع سذنذص كةتكةن ياكع قذلعقع كئسعلعص
كةتكةن ياكع بعرةر سىصةتلعك صاكعز بذغداي ياكع ظىزىم بولذص ظذنعثغا ظةخلةت ـ حاؤا
ظارعلعشعص كئتعص سىصىتع حىشىص كةتكةن ياكع زئمعن بولذص ظذنعث ظىستعدعكع دةل ـ
دةرةخلةر ياكع ظأي ـ ؤاخ يذلذص تاشالنغان((( بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمدعن ظذ نةرسعنعث
سىصىتعنعث ظةيعصلعك بولذص قالغانلعقع ظىحىن صذل كةحىرؤئتعلمةيدذ .ظذ ظادةم خالعسا
ظذ نةرسعنع كئلعشكةن هةممة صذلغا سئتعص ظالعدذ .خالعسا سئتعص ظالماي قايتذرذص
بئرعدذ .حىنكع ،سىصةتكة صذل تألةلمةيدذ .ظةمما بعر نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم
ظذنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعص بولغاندعن كئيعن ظذ نةرسعنعث سىصىتع باشقعالرغا تةؤة
حعقعص قالغان بولسا ،يةنع مةسعلةن :زئمعننعث ظىستعدعكع دةل ـ دةرةخلةر ياكع ظأي
ـ ؤاخالر باشقا بعرعضة تةؤة حعقعص قالغان بولسا ،بذ هالدا سىصةت ظىحىن صذل تألةص
((( سئتعص ظئلعنغان زئمعننعث ظىستعدعكع ظازراق دةل ـ دةرةخلةر ياكع بعر ـ ظعككع ظئغعز ظأيع ـ ؤاخالر زئمعننعث سودعسعنعث
ظعحعضة كعرمعضةن بولسا ،ظذ نةرسعلةر زئمعننعث سىصىتع هئسابلعنعدذ .ظةضةر دةل ـ دةرةخلةر ياكع ظأي ـ ؤاخالر زئمعننعث سودعسعنعث
ظعحعضة كعرضةن ؤة دةل ـ دةرةخلةرنعث ياكع ظأي ـ ؤاخالرنعث زئمعننعث ظىستعدة بولغانلعقع ظىحىن زئمعننعث نةرقع ظىسىص كةتكةن
بولسا ،بذ هالدا دةل ـ دةرةخلةر ياكع ظأي ـ ؤاخالر زئمعننعث سىصىتع ظةمةس زئمعنغا ظوخشاش سودعنعث ظعحعدعكع بعر نةرسة
هئسابلعنعدذ .ت.

259

ساتقان ياكى سېتىۋېلىنغان نەرسىدە كۆرۈلگەن ئەيىبنىڭ بايانى
بئرعلعدذ .يةنع باشقا بعرعضة تةؤة حعقعص قالغان دةل ـ دةرةخلةر ياكع ظأي ـ ؤاخالر
ظىحىن زئمعننعث ظعضعسع زئمعننع سئتعص ظالغان ظادةمضة صذل تألةص بئرعدذ.
بعر ظادةم سئتعص ظالغان نةرسعسعنع بعر كعشعضة ظعز صذلعغا سئتعص بةرضةن ،ظذ
نةرسعضة ظذ كعشعنعث قولعغا ظأتىص بولغاندعن كئيعن يئثع ظةيعص صةيدا بولغان ،ظاندعن
ظذ كعشع ظذ نةرسعدة كونا ظةيعصنعث بارلعقعنع بعلضةن بولسا ،ظذ كعشع ظذ نةرسعدعكع
كونا ظةيعص ظىحىن ظذ ظادةمدعن صذل ظااللمايدذ ياكع ظذ نةرسعنع ظذ ظادةمضة قايتذرذص
بئرةلمةيدذ .حىنكع ،ظذ كعشع ظةضةر ظذ نةرسعدعكع كونا ظةيعص ظىحىن ظذ ظادةمدعن
صذل ظالسا ،ظذ نةرسعنعث ظذ كعشعضة سئتعص بئرعلضةن باهاسع ظذ ظادةم ظأزع ظالغان
باهاسعدعن تأؤةن بولذص قالعدذ .بذ توغرا ظةمةس .حىنكع ،بعر نةرسعنع ظعز صذلعغا
سئتعص بةرضةندة ظذنعث سئتعص ظالغان باهاسع بعلةن ظذنع سئتعص بةرضةن باهاسع
ظوخشاش بولذشع شةرت.
بعر نةرسعنع نئسعنع نةققة سئتعش سودعسع بعلةن سئتعص ظئلعص ظذ نةرسعنع
سئتعص ظالغذحع قولعغا تاصشذرذص ظئلعص بولغاندعن كئيعن ظذ نةرسعدة ظعضعسعنعث
قئشعدا صةيدا بولغان كونا ظةيعصنعث بارلعقعنع بعلضةن ؤة ظذ نةرسعضة سئتعص ظالغان
ظادةمنعث قئشعدا تذرذش جةريانعدا يئثع بعر ظةيعص صةيدا بولذص قالغان بولسا ،بذ
مةسعلة توغرعسعدا ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق
دةيدذ« :نةرسعنعث ظعضعسع خالعسا ظذ نةرسعنع يئثع ظةيعصع بعلةن قايتذرذص ظالعدذ.
خالعسا قايتذرذص ظالمايدذ ؤة ظذ نةرسعنعث كونا ظةيعصع ظىحىن ظذنعث صذلعدعن ظارزاقمذ
حىشىص بةرمةيدذ ياكع ظةيعص ظىحىن صذل تألةص بةرمةيدذ .حىنكع ،نةرسعنعث ظعضعسع
ظذ نةرسعدعكع كونا ظةيعص ظىحىن ظذنعث صذلعدعن حىشىص بةرسة ،ظذ نةرسعنعث سىصىتع
ظىحىن صذل تألعضةن بولعدذ .بذ جازانة هئسابلعنعدذ».
بعر ظادةم بعر صارحة رةختنع سئتعص ظالغان ظذنع كعحعك بالعسعغا كعيعم تعكعص
بئرعش ظىحىن كةسكةن بولسا ،ظذ رةخت ظذ ظادةمضة تةؤة بولذص كئتعدذ .شذثا ظذ ظادةم
رةختنع كئسعص بولغاندعن كئيعن ظذنعثدا بعرةر ظةيعصنعث بارلعقعنع بعلضةن بولسا،
ظةيعص ظىحىن رةختنعث ظعضعسعدعن صذل قايتذرذص ظااللمايدذ .ظةمما ظذ ظادةم رةختنع
حوث بالعسعغا كعيعم تعكعص بئرعش ظىحىن كةسكةن بولسا ،رةخت بالعغا تاكع حوث
بالعسع رةختنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعص بولغعحة تةؤة بولذص كةتمةيدذ .شذثا ظذ ظادةم
رةختنع كئسعص بولغاندعن كئيعن ظذنعثدا بعرةر ظةيعصنعث بارلعقعنع بعلضةن بولسا،
ظةيعص ظىحىن رةختنعث ظعضعسعدعن صذل قايتذرذص ظاالاليدذ .حىنكع ،حوث بالعسع
رةختنع قولعغا تاصشذرذص ظالمعغعحة رةخت ظذ بالعغا تةؤة بولذص كةتمةيدذ .ظةضةر ظذ
ظادةم رةختنع بالعسعغا تاصشذرذص بئرعشتعن بذرذن كعيعم تعكعؤةتكةن ،ظاندعن ظذنعثدا
بعرةر ظةيعصنعث بارلعقعنع بعلضةن بولسا ،ظذ ظادةم رةختنع كعيعم تعكعص بولغانلعقع
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ظىحىن ظذ رةختنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعلمةيدذ .ظةضةر ظذ ظادةم رةختنع كعيععم
تعكعص بولغاندعن كئيعن كعيعم هالعتعدة بالعسعغا تاصشذرذص بةرضةن بولسا ،بالعسع
(((
رةختتة كأرىلضةن ظةيعص ظىحىن رةختنعث ظعضعسعدعن صذل قايتذرذص ظاالاليدذ.
ظةيعصلعك نةرسعنع سئتعص ظئلعص قالغان ظادةم ظذ نةرسعنع ظذنعث ظعضعسعنعث
رازعلعقع بعلةن قايتذرذص بئرةلةيدذ .ظةمما ظذ نةرسعدة ظذنع قايتذرذص بئرعشكة توسالغذ
بولعدعغان بعرةر ظةيعص كأرىلسة ،بذ هالدا ظذ نةرسعنع ظذنعث ظعضعسع رازع بولغان
تةقدعردعمذ قايتذرذص بئرةلمةيدذ .مةسعلةن :سئتعص ظئلعنغان قذل سئتعص ظالغذحعنعث
قئشعدا تذرذص بعرعنع سةؤةنلعك بعلةن ظألتىرىص سالغان ،ظاندعن ظذ قذلنعث بذرذنقع
خوجايعنعنعث قئشعدعكع حاغدا بعر كعشعنع ظألتىرؤةتكةنلعكع بعلعنضةن( ،شذنعث بعلةن
ظذ ظادةم قذلنع بذرذنقع خوجايعنعغا قايتذرذص بةرمةكحع بولغان) ؤة بذرذنقع خوجايعنع
قذلنع قاتعللعق قعلغان بولسعمذ قايتذرذص ظئلعشقا قوشذلغان بولسا ،قذلنع سئتعص
ظالغان ظادةم قذلنع قايتذرذص بئرعشكة مةجبذرالنمايدذ .ظذ ظادةم قذلنعث ظأتكىزضةن
جعنايعتعضة تألعضةن صذلعنع زعيان تارتماسلعقع ظىحىن قذلنعث بذرذنقع خوجايعنعدعن
قذلنعث بذرذن ظذنعث قئشعدا ظأتكىزىص قويغان جعنايعتع ظىحىن صذل ظالعدذ .حىنكع،
ظذ ظادةم ظةضةر قذلنع بذرذنقع خوجايعنعغا يئثع جعنايعتع بعلةن قايتذرذص بةرسة ؤة
بذرذنقع خوجايعنع ظذنع قوبذل قعلسا ،بذ بذرذنقع خوجايعننعث ظذ قذلنعث ظعشلعضةن
ظعككع جعنايعتع ظىحىن ظأزعنعث صذل تألةشكة رازع بولغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
شذنعثدةك يةنة بعر ظادةم سئقعلغان مئؤة سىيعنع سئتعص ظالغان ،ظذنعثدعن هاراق
ياسعغان ؤة كئيعن مئؤة سىيعنعث ظةيعصلعك ظعكةنلعكعنع بعلضةن بولسا ،ظذ ظادةم ظةضةر
مئؤة سىيعنعث ظعضعسع هاراق ياسعلعص بولغان مئؤة سىيعنع قايتذرذص ظئلعشقا رازع
بولغان تةقدعردعمذ ظذنع قايتذرذص بئرةلمةيدذ .ظذ ظادةم مئؤة سىيعنعث ظعضعسعدعن
ظذنعث ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعقع ظىحىن صذل ظالعدذ.

ظةيعصلعك حعقعص قالغان نةرسعنع قايتذرذص بئرعشكة ظذنعثغا

كئيعن قوشذلغان نةرسعنعث توسالغذ بولعدعغانلعقعنعث بايانع
سئتعلغان نةرسعنعث ظعضعسع رازع بولسعمذ ظةضةر ظذنعثغا بعر نةرسة قوشذلسا،
سئتعلغان ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعشكة بولمايدذ.
سئتعلغان نةرسعضة قوشذلغان نةرسة ياكع سئتعلغان نةرسعنع قولغا تاصشذرذص
((( «رةددذلمذهتار».
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ظئلعشتعن بذرذن بولعدذ ،ياكع كئيعن بولعدذ .قوشذلغان نةرسة مذنداق ظعككع خعل
بولعدذ:
● سئتعلغان نةرسعدعن ظاجرعماي تذرعدعغان نةرسة بولعدذ.
● سئتعلغان نةرسعدعن ظاجراص تذرعدعغان نةرسة بولعدذ.
سئتعلغان نةرسعدعن ظاجرعماي تذرعدعغان نةرسة مذنداق ظعككع تىرضة بألىنعدذ:
● سئتعلغان نةرسعنعث ظأزعدعن كئلعص حعققان ؤة ظذ نةرسعدعن ظاجرعماي
تذرعدعغان نةرسة .مةسعلةن :هايؤاننعث ظعحعدعكع ياغقا ظوخشاش .بذ تىردعكع نةرسة
سئتعلغان نةرسعضة مةيلع سئتعلغان نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن
قوشذلغان بولسذن ،مةيلع كئيعن قوشذلغان بولسذن ،كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن
سئتعلغان نةرسعنع قايتذرذص بئرعشكة توسالغذ بواللمايدذ .ظةضةر سئتعص ظالغذحع (ظذ
نةرسعنع قايتذرذص بةرمةي) ظذنعث ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعقع ظىحىن صذل ظالماقحع
بولسا ،ساتقذحعنعث بذنع قوبذل قعلعشع توغرا ظةمةس .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة ؤة ظعمام
ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) قاتارلعقالرنعث كأز قارعشعدذر .ظةمما
ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ساتقذحعنعث ظذنع قوبذل
قعلعشع توغرعدذر» دةيدذ.
● سئتعلغان نةرسعضة قوشذلغان ؤة ظذ نةرسعدعن ظاجرعماي تذرعدعغان ،ظةمما
ظذ نةرسعنعث ظأزعدعن كئلعص حعقمعغان نةرسة .مةسعلةن :سئتعلغان يةرضة تعكعلضةن
دةل ـ دةرةخكة ،سئتعلغان قورذغا سئلعنغان ظأيضة ،سئتعص ظالغان كعيعمنع ياكع
بعر صارحة رةختنع بويعغانغا ياكع ظذنع كةستىرىص كعيعم تعكتىرضةنضة ظوخشاش.
سئتعلغان نةرسعضة قوشذلغان بذ تىردعكع نةرسعلةر سئتعلغان نةرسعنع قايتذرذص
بئرعشكة توسالغذ بولعدذ.
سئتعلغان نةرسعدعن ظاجراص تذرعدعغان نةرسة مذنداق ظعككع تىرضة بألىنعدذ:
● سئتعلغان نةرسعنعث ظأزعدعن كئلعص حعققان ،ظةمما ظذنعثدعن ظاجراص تذرعدعغان
نةرسة .مةسعلةن :سئتعلغان قوينعث قوزعسعغا ؤة مئؤعلعك دةرةخنعث مئؤعلعرعضة
ظوخشاش .سئتعلغان نةرسعضة بذ تىردعكع نةرسعلةرنعث قوشذلعشع ظذ نةرسعنع قولغا
تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذنع قايتذرذص بئرعشكة توسالغذ بولمايدذ .يةنع سئتعص
ظالغذحع خالعسا سئتعص ظالغان نةرسعنع ؤة ظذنعثغا قوشذلغان نةرسعنع قايتذرذص
بئرعدذ .خالعسا ظذ ظعككع نةرسعنع (ظذ نةرسعنع ظئلعشقا سودعدا كئلعشكةن) صذلنعث
هةممعسعضة سئتعص ظالعدذ .سئتعلغان نةرسعضة مةزكذر تىردعكع نةرسعلةرنعث قوشذلعشع
ظذ نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعص بولغاندعن كئيعن ظذنع قايتذرذص بئرعشكة توسالغذ
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بولعدذ .ظذ نةرسة ظةيعصلعك بولذص قالغانلعقع ظىحىن سئتعص ظالغذحع ظذ نةرسعنعث
ظعضعسعدعن صذل ظالعدذ.
● سئتعلغان نةرسعنعث ظأزعدعن كئلعص حعقمعغان ؤة ظذنعثدعن ظاجراص تذرعدعغان
نةرسة .مةسعلةن :كةسص قعلعش ظارقعلعق تاصقان صذلغا ؤة ظعشلةش ظارقعلعق تاصقان
ظعش ـ هةققعضة ظوخشاش .سئتعلغان نةرسعضة بذ تىردعكع نةرسعلةرنعث قوشذلعشع
ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذ نةرسعنع قايتذرذص
بئرعشكة توسالغذ بولمايدذ .مةسعلةن :سئتعلغان قذل سئتعص ظالغذحعغا تاصشذرذص
بئرعلعشتعن بذرذن ظعشلةص صذل تاصقان بولسا ،صذل ظذ قذلنع (سودعنع بذزذص) ظعضعسعضة
قايتذرذص بئرعشكة توسالغذ بولمايدذ .ظةضةر قذل ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعلسة ،ظذنعث
ظعشلةص تاصقان صذلع قذلنع سئتعص ظئلعص بولذص قايتذرذص بةرضةن ظادةمضة تةؤة بولعدذ.
لئكعن ،ظذ ظادةمنعث بذ صذلنع ظأزعنعث ظعشلعتعشع ياخشع ظةمةس( .يةنع ظذنع صئقعرغا
سةدعقة قعلعؤئتعشع الزعم) .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشعدا ،ظذ
صذل قذلنعث ظعضعسعضة تةؤة بولعدذ .لئكعن ،ظذنعث بذ صذلنع ظأزع ظعشلعتعشع ياخشع
ظةمةس .ظةمما قذلنع سئتعص ظالغذحع ظذنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعص بولغاندعن كئيعن
قذل ظعشلةص صذل تاصقان ،ظاندعن ظذنعثدا كأرىلضةن بعرةر ظةيعص سةؤةبع بعلةن ظذنع
قايتذرذص بةرمةكحع بولغان بولسا ،ظذ ظادةم قذلنع قايتذرذص بئرةلةيدذ ؤة قذلنعث
ظعشلةص تاصقان صذلع ظذ ظادةمضة هاالل بولعدذ.
يذقعرعدا سأزلةنضةلةرنعث خذالسعسع مذنداقتذر :سئتعص ظئلعنغان نةرسعنع ظذنعثدا
كأرىلضةن بعرةر ظةيعص سةؤةبع بعلةن صةقةت ظعككع خعل هالةتتة قايتذرذص بئرعشكة
بولمايدذ:
● سئتعلغان نةرسعضة قوشذلغان ؤة ظذ نةرسعدعن ظاجرعماي تذرعدعغان ،ظةمما
ظذ نةرسعنعث ظأزعدعن كئلعص حعقمعغان نةرسة مةؤجذت بولغان هالةتتة .مةسعلةن:
سئتعلغان يةرضة تعكعلضةن دةل ـ دةرةخكة ،سئتعلغان قورذغا سئلعنغان ظأيضة ،سئتعص
ظالغان كعيعمنع ياكع بعر صارحة رةختنع بويعغانغا ياكع ظذنع كةستىرىص كعيعم
تعكتىرضةنضة ظوخشاش.
● سئتعلغان نةرسعنعث ظأزعدعن كئلعص حعققان ،ظةمما ظذنعثدعن ظاجراص تذرعدعغان
نةرسة مةؤجذت بولغان هالةتتة .مةسعلةن :سئتعلغان قوينعث قوزعسعغا ؤة مئؤعلعك
دةرةخنعث مئؤعلعرعضة ظوخشاش .سئتعلغان نةرسعضة بذ تىردعكع نةرسعلةرنعث
قوشذلعشع ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحع قولغا تاصشذرذص ظئلعص بولغاندعن كئيعن ظذنع
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قايتذرذص بئرعشكة توسالغذ بولعدذ .شذثا سئتعص ظالغذحع ظذ نةرسعنعث ظةيعصلعك بولذص
(((
قالغانلعقع ظىحىن ظذ نةرسعنع قايتذرذص بةرمةي ظذنعث ظعضعسعدعن صذل ظالعدذ.
ظةضةر بعر صارحة رةخت سئتعص ظالغان ظادةم رةختنع كةسكةن ؤة كعيعم تعككةن ،ياكع
ظذنع قايسع رةث بعلةن بولسذن بويعغان ،سئتعص ظالغان تالقانغا ياغ ظارعالشتذرغان،
ياكع سئتعص ظالغان مايدعن سوصذن ياسعغان ،ياكع سئتعص ظالغان ظذندعن نان ياققان،
ياكع سئتعص ظالغان يةرضة دةل ـ دةرةخ تعككةن ياكع ظأي سالغان ظاندعن سئتعص ظالغان
مةزكذر نةرسعلةردة بعرةر ظةيعصنعث بارلعقعنع بعلضةن بولسا ،مةزكذر نةرسعلةرنع سئتعص
ظالغذحع ظذالرنعث ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعقع ظىحىن ظذالرنعث ظعضعللعرعدعن صذل
ظالعدذ .ظذالرنع قايتذرذص بئرعش توغرا ظةمةس .حىنكع ،مةزكذر نةرسعلةر ياكع باشقا
نةرسعلةرضة ظايلعنعص بولدع ،ياكع ظذالرغا باشقا نةرسعلةر ظارعالشتذرذلدع .بذ هالدا ظذ
نةرسعلةرنع قايتذرذص بئرعشكة بولمايدذ .حىنكع ،سئتعص ظئلعنغان مةزكذر نةرسعلةرضة
باشقا نةرسعلةر قوشذلدع .مةزكذر نةرسعلةر ظذالرغا قوشذلغان نةرسعلةر بعلةن بعللة
قايتذرذص بئرعلسة ،ظذالرغا قوشذلغان نةرسعلةر بةدةلسعز قايتذرذص بئرعلضةن بولعدذ.
بذ جازانعنعث ظأزعدذر ياكع جازانعغا ظوخشاص كئتعشتذر .جازانعغا ظوخشاص كئتعدعغان
ظعشنعث هأكمعمذ جازانعنعث هأكمع بعلةن ظوخشاشتذر (((.ظةمما سئتعص ظئلعنغان
نةرسعلةرضة قوشذلغان نةرسة( ،مةسعلةن :سئتعص ظئلعنغان نةرسة قذل بولسا) ظذنعث
ظعشلةص تاصقان صذلعغا ظوخشاش ظعش هةققع بولسا ،سئتعص ظئلعنغان نةرسة ظعضعسعضة
قايتذرذص بئرعلسة ،ظذنعثغا قوشذلغان نةرسة ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحعغا تاصشذرذص
بئرعلعدذ.
ظعمام سةرةخسعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ« :سئتعلغان
نةرسعدعن ظاجراص تذرعدعغان نةرسة ظعككع تىرلىك بولعدذ .ظذالرنعث بعرع سئتعلغان
نةرسعنعث ظأزعدعن كئلعص حعقمعغان ؤة ظذنعثدعن ظاجراص تذرعدعغان نةرسعدذر.
مةسعلةن :كةسص قعلعش ظارقعلعق تاصقان صذلغا ؤة ظعشلةش ظارقعلعق تاصقان ظعش
ـ هةققعضة ظوخشاش .سئتعلغان نةرسعضة بذ تىردعكع نةرسعلةرنعث قوشذلعشع ظذ
نةرسعنع ظذنعثدا كأرىلضةن بعرةر ظةيعص سةؤةبع بعلةن قايتذرذص بئرعشكة توسالغذ
بولمايدذ .لئكعن ،قوشذلغان نةرسة سئتعص ظالغذحعغا تاصشذرذص بئرعلعدذ .بذ صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث« :بعر نةرسعدعن صايدعلعنعش ظذ نةرسعنع كئصعللعكعضة ظئلعشنعث
بةدعلعضة بولعدذ»((( دئضةن سأزعنعث مةنعسعدذر .كةسص قعلعش ؤة ظعشلةش ظارقعلعق
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 80 ،ـ بةت.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 82 ،ـ بةت.
((( بذ هةدعسنع شافعظعي ،ظةهمةد ظعبنع هةنبةل ،نةساظعي ،ظعبنع ماجة ،ظةبذداؤذد ؤة تعرمعزعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع ؤة
تعرمعزعي :بذ ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر ،دئضةن.
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تاصقان صذل بولسا ،سئتعص ظئلعنغان نةرسعنعث مةنصةظةتعنعث بةدعلعضة كةلضةن
نةرسعدذر .ظةضةر سئتعلغان نةرسعدة بعرةر ظةيعص كأرىلضةن ؤاقتعدا ،ظذ نةرسعنعث
مةنصةتعنع ظذنع سئتعص ظالغذحعغا تاصشذرذص بئرعش ظذ نةرسعنع ظعضعسعضة قايتذرذص
(((
بئرعشكة توسالغذ بولمايدذ».
ظةضةر سئتعلغان نةرسعضة قوشذلغان نةرسة سئتعلغان نةرسعدعكع ظةيعصنع
كأرىص بولغاندعن كئيعن بولغان بولسا ،ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحع ظذنعثدا ظةيعص
كأرىلضةنلعكع ظىحىن ظذنعث ظعضعسعدعن صذل ظااللمايدذ( .مةسعلةن :قذل سئتعص ظالغان
ظادةم ظذنعثدا ظةيعص بارلعقعنع بعلعص تذرذص ظذنع ظعجارعضة سالغان بولسا ،قذلنعث
ظعضعسعدعن قذلدا كأرىلضةن ظةيعص ظىحىن صذل تةلةص قعاللمايدذ).
ظةضةر بعر ظادةم قوي ياكع كاال سئتعص ظالغان ،ظذنع سئغعص سىتعنع ظعحكةن،
ظاندعن ظذنعث ظةيعصلعك ظعكةنلعكعنع بعلضةن بولسا ،ظذ ظادةم قوينع ياكع كالعنع
ظعضعسعضة قايتذرذص بةرمةيدذ .لئكعن ،ظذ قوينعث ياكع كالعنعث ظةيعصلعك حعقعص
قالغانلعقع ظىحىن ظذنعث ظعضعسعدعن صذل ظالعدذ .بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز
(((
قارعشعدذر.
ظةيعص كأرىلضةن نةرسعنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرةلمةيدعغان ظادةم ظذ نةرسعدعكع
ظةيعصنع كأرىص بولغاندعن كئيعن ظذنع ساتقان ياكع ظذ نةرسة ظذ ظادةمنعث قئشعدا
تذرذص بذزذلذص كةتكةن ياكع ظذنعث ظةيعصلعك ظعكةنلعكعنع بعلعص تذرذص ظذنع ؤةقصة
قعلعؤةتكةن ياكع ظذ نةرسة تاماق بولسا ظذنعثدعكع ظةيعصنع كأرىص بولغاندعن كئيعن
ظذنعث هةممعسعنع ياكع بعر قعسمعنع يعضةن ،ياكع كعيعم بولسا ظذنع كعيعص كونارتعؤاتقان
بولسا ،ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن ظذ ظادةم سئتعص ظالغان نةرسعنعث ظعضعسعدعن
ظذ نةرسعنعث ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعقع ظىحىن صذل ظالعدذ .بذ ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن
ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) قاتارلعقالرنعث كأز قارعشعدذر .بذ
هةقتة صةتعؤا بذ ظعككع ظعمامنعث كأز قارعشع بويعحة بئرعلعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر
سئتعص ظئلعنغان نةرسة ظئرعتعلضةن توث ياغ بولغان ظذ ظادةم ظذ ياغدعن يئضةن ،ظاندعن
ياغنعث ظعضعسع ياغقا حاشقاننعث حىشىص كةتكةنلعكعنع دئضةن بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ
ظادةم ياغنعث ظعضعسعدعن ياغنعث ظةيعصلعك بولغانلعقع ظىحىن صذل ظالعدذ .بذمذ ظعمام
ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) قاتارلعقالرنعث
كأز قارعشعدذر .بذ هةقتة صةتعؤا بذ ظعككع ظعمامنعث كأز قارعشع بويعحة بئرعلعدذ.
بذ ،ظةضةر ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذنع يةؤةتكةن بولسا ،ظذنعث هأكمع
((( «ظةلمةبسذت» 13 ،ـ توم 104 ،ـ بةت.
((( «ظةلمةبسذت» 13 ،ـ توم 103 ،ـ بةت.
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يذقعرعدا بايان قعلعنغعنعدةك بولعدذ .ظةمما ظذ ظادةم سئتعص ظالغان نةرسة (ظاشلعققا
ظوخشاش) كةمحة بعلةن كةمحعلعنعص ياكع (مئؤعلةرضة ظوخشاش) تارازا بعلةن
تارازعلعنعدعغان نةرسة بولغان ؤة ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث بعر قعسمعنع ساتقان ،ظاندعن
ظذ نةرسعنعث ظةيعصلعك ظعكةنلعكعنع بعلضةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث ظةيعصلعك
حعقعص قالغانلعقع سةؤةبع بعلةن ظذ نةرسعدعن سئتعص بولغان قعسمع ظىحىن ظذنعث
ظعضعسعدعن صذل ظااللمايدذ .قولعدا قالغان قعسمعنع قايتذرذص بئرعص تئضعشلعك بولغان
صذلنع قايتذرذص ظالعدذ .بذ ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث
كأز قارعشعدذر .بذ هةقتة صةتعؤا ظذنعث بذ كأز قارعشع بويعحة بئرعلعدذ.
سئتعص ظالغان نةرسعنعث هةممعسعنع ياكع بعر قعسمعنع يئيعش بعلةن ظذنع
سئتعؤئتعشنعث ظارعسعدعكع صةرق بولسا ،ظذ نةرسعنع يئيعش بعلةن سودا تاماملعنعص
كئتعدذ .شذنعث بعلةن سودعنعث صىتىن هأكىملعرعمذ تاماملعنعص بولعدذ .ظةمما سئتعص
ظئلعنغان نةرسعنعث بعر قعسمعنع سئتعش بعلةن ظذ نةرسعضة بولغان ظعضعدارحعلعق
قولدعن حعقعص كئتعدذ .شذنعث بعلةن ظذ نةرسعنعث هأكىملعرعمذ ظاياغالشقان بولعدذ.
يةنع سئتعص ظئلعنغان نةرسعنعث بعر قعسمعنع ساتقان ؤاقتعدا ،ظذ نةرسة ظىستعدة
قعلعنغان سودا خذددع ظعككع قذل ظىستعدة قعلعنغان سودعغا ظوخشاص كئتعدذ .ظعككع
قذلنع سئتعص ظالغان ظادةم قذلالرنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعص بولغاندعن كئيعن ظذالرنعث
بعرعنع ساتقان ،ظاندعن ظذالردا ظةيعص بارلعقعنع بعلضةن بولسا ،قولعدا قالغان قذلنع
ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعدذ ؤة بارلعق ظعمامالرنعث بعردةك قارعشع بويعحة ،سئتعص
بولغان قذلنعث ظةيعصلعك بولغانلعقع ظىحىن ظعضعسعدعن صذل ظااللمايدذ .شذنعثدةك
سئتعص ظئلعنغان نةرسعنعث بعر قعسمعنع سئتعص بولغاندعن كئيعن ظذنعث ظةيعصلعك
ظعكةنلعكع بعلعنضةن ؤاقتعدعمذ سئتعص بولغعنعغا ظذنعث ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعقع
ظىحىن صذل ظااللمايدذ.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر سئتعلغان نةرسة يذث ياكع صاختا بولذص ظذنع سئتعص ظالغذحع
ظعضعرضةن ،ظاندعن يذثنعث ياكع صاختعنعث هأل ظعكةنلعكع بعلعنضةن ؤة ظذ ظأزعنعث
ظةسلعدعكع معقدارعدعن كئمعيعص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذنعث ظةيعصلعك حعقعص
قالغانلعقع ظىحىن صذل ظالعدذ .ظةمما ظذ ظادةم يذثنعث ياكع صاختعنعث بعر قعسمعنع
ساتقان ظاندعن ظذنعث ظةيعصلعك ظعكةنلعكعنع بعلضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةم ظذنعث
ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعقع ظىحىن سئتعص بولغان قعسمع ظىحىن صذل ظااللمايدذ.
ظةضةر سئتعص ظالغان تاماق ظعككع قاحعدا بولذص ظذنعث بعر قاحعسعنع يئضةن ياكع
ساتقان ظاندعن ظذ تاماقنعث ظةيعصلعك ظعكةنلعكعنع بعلضةن بولسا ،ظذ ظادةم قالغان يةنة
بعر قاحا تاماقنع قايتذرذص بئرعص ظذنعث ظىحىن تئضعشلعك بولغان صذلنع قايتذرذص
ظالعدذ .حىنكع ،كةمحة بعلةن كةمحعلعنعدعغان ؤة تارازا بعلةن تارتعلعدعغان نةرسعنعث
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هةر بعر كةمحعنعث ياكع هةر بعر تارازعنعث هأكمع باشقا ـ باشقا نةرسعنعث هأكمعضة
ظوخشاش .شذثا كةمحة بعلةن كةمحعلعنعدعغان ؤة تارازا بعلةن تارتعلعدعغان نةرسعنعث
هةر بعر كةمحعنعث ياكع هةر بعر تارازعنعث هأكمع ظعككع قذلنعث ياكع ظعككع كعيعمنعث
هأكمعضة ظوخشاش .يةنع ظعككع قذل ياكع ظعككع كعيعم سئتعص ظالغان ظادةم ظذنعث
بعرعنع ساتقان ،ظاندعن قذلنعث ياكع كعيعمنعث ظةيعصلعك ظعكةنلعكعنع بعلضةن بولسا،
سئتعص بولغعنع ظىحىن صذل ظااللمايدذ .قالغان بعرعنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعص
ظذنعثدعن تئضعشلعك صذلنع قايتذرذص ظالعدذ .كةمحة بعلةن كةمحعلعنعدعغان ؤة تارازا
بعلةن تارتعلعدعغان نةرسعنعث هأكمعمذ بذنعثغا ظوخشاش.
ظالعم قاسعم بةزع شةيخلةرنعث« :بعر قاحا ظاشلعق بعلةن بعر نةححة قاحعنعث
(((
ظارعسعدا هئحقانداق صةرق يوق» دئضةنلعكعنع نةقعل قعلعص كةلتىردع.

سئتعلغان نةرسعدة ظةيعص كأرىلىش بعلةن ظذنعث قعممعتعنعث
حىشىص كئتعدعغانلعقعنعث هأكمع

بذنع تأؤةندعكع مةسعلعلةردعن كأرىؤاالاليمعز:
بعر ظادةم تذخذم ياكع ياثاق ياكع تاؤذز ،ياكع صعيازغا ظوخشاش نةرسعلةرنع
سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذنعث بةزعسعنعث ظةيعصلعك ظعكةنلعكعنع كأرضةن بولسا ،ظذ
ظادةم ظذ نةرسعنع هايؤانغا بعرعص بولسعمذ ظذنعثدعن صايدعلعنعدذ .مةسعلةن :ياثاقنعث
مئغعزعنعث ظاز بولذشعمذ ياثاقنعث ظةيعصلعك ظعكةنلعكعنع كأرسعتعدذ .ظةضةر سئتعص
ظالغان مةزكذر نةرسعلةرنعث بعرعدة ظةيعص كأرضةن ظادةم ظذ نةرسعدة ظةيعص كأرىلضةندعن
كئيعن ظذنع ظعشلةتمعضةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعقع
ظىحىن ظذنعث ظعضعسعدعن صذل ظالعدذ .ظةمما ظذ ظادةم ظذنع ظعضعسعضة قايتذرذص
بئرةلمةيدذ .حىنكع ،ظذالرنع حئقعش يئثع بعر ظةيعص قوشقانلعق هئسابلعنعدذ .شذثا
ظذ ظادةم حئقعص بولغان نةرسعسعنع ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعقع ظىحىن قايتذرذص
بئرةلمةيدذ.
ظةيعصلعكع بعلعنضةن نةرسعنع ظعضعسع قايتذرذص ظئلعشقا ظذنذمعسا ،ظذ نةرسعنع
سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنعث ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعقع ظىحىن ظذنعث ظعضعسعدعن
صذل ظالعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذنع قايتذرذص ظئلعشقا ظذنعسا ،ظذ ظادةم
ظذ نةرسعنعث ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعقع ظىحىن ظذنعث ظعضعسعدعن صذل ظالماي ظذ
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 84 ،ـ بةت.
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نةرسعنع قايتذرذص بئرعدذ.
ظةضةر مةسعلةن :ياثاق سئتعص ظالغان ظادةم ياثاقنع حئقعشتعن بذرذن ظذنعث
ظةيعصلعك ظعكةنلعكعنع بعلضةن ؤة ظذنع حاقمعغان بولسا ،ظذ ظادةم ياثاقنع ظعضعسعضة
قايتذرذص بئرةلةيدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ياثاقنعث ظةيعصلعك ظعكةنلعكعنع بعلعص تذرذص ظذنع
حاققان بولسا ،ياثاقنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرةلمةيدذ .حىنكع ،ظذ ظادةمنعث ياثاقنعث
ظةيعصلعك ظعكةنلعكعنع بعلعص تذرذص ظذنع حاققانلعقع ظذنعث ياثاققا ظةيعصلعك بولسعمذ
رازع بولغانلعقعنعث ظاالمعتعدذر.
ظةضةر ظذ ظادةم سئتعص ظالغان ظةيعصلعك حعقعص قالغان نةرسعدعن ظذنع هايؤانغا
بئرعصمذ صايدعلعنالمعسا ،مةسعلةن :تذخذم يعدعص (يةنع بذزذلذص) قالغان ؤة ياثاقنعث
ظعحعدة هئحنةرسة يوق حعققان بولسا ،ظذ ظادةم هةممة صذلنع قايتذرذص ظئلعؤالعدذ.
حىنكع ،ظذ نةرسعنع حاققاندعن كئيعن ظذنعث مال ظةمةسلعكع مةلذم بولعدذ .شذثا ظذ
نةرسة ظىستعدة قعلعنغان سودا توغرا بولمعغان سودا هئسابلعنعدذ .ظةضةر سئتعص ظالغان
نةرسعنعث كأص قعسمع ظةيعصلعك ،صةقةت ظازال قعسمع ساق بولغان بولسا ،ظذ نةرسة
ظىستعدة قعلعنغان سودا صةقةت ظذالرنعث ظعحعدعكع ساق بولغان قعسمعنعث ظىستعدعال
بولغان بولعدذ .بذ ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشعدذر .ظةمما
ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ نةرسة ظىستعدة قعلعنغان
سودا صةقةت ظذالرنعث ظعحعدعكع ساق بولغان قعسمعنعث ظىستعدعال بولغان بولمايدذ.
(يةنع ظةيعصلعك ؤة ساق ظارعالش نةرسة ظىستعدة قعلعنغان سودا ظذ نةرسعنعث ظعحعدعكع
ظةيعصلعك نةرسة ظىستعدة ظةمةس صةقةت ساق نةرسة ظىستعدة قعلعنغان هئسابالنمايدذ»
دةيدذ .حىنكع ،بذ قذل ظادةم بعلةن هأر ظادةمنع بعر سودعدا ساتقانغا ظوخشاش .بعر
سودعدا قذل ظادةم بعلةن هأر ظادةمنع سئتعش توغرا ظةمةس .شذنعثدةك ظذ نةرسة
ظىستعدة قعلعنغان سودعمذ توغرا ظةمةس .بذ هةقتة ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام
مذهةممةدنعث كأز قارعشع توغرعدذر .ظذ ظعككع ظعمامنعث سأزعنعث توغرا بولعشعنعث
سةؤةبع بولسا ،ظذ نةرسة خذددع هةر بعرعنعث صذلع ظايرعم ـ ظايرعم هالدا سأزلةنضةن
نةرسعنعث ظورنعدعدذر( .يةنع مةسعلةن :بعر ظادةم  100دانة تذخذمنع  50سومغا
سئتعص ظالغان ؤة بذنعث ظعحعدعن  60دانعسع بذزذق حعققان بولسا ،بذ سودا  40دانة
تذخذم ظىستعدة قعلعنغان هئسابلعنعدذ .حىنكع ،ضةرحة  100دانة تذخذمنع  50سومغا
ظالغان ؤاقتعدا ،هةر بعر تذخذم يئرعم سومدعن دةص كئلعشكةن بولمعسعمذ ،ظةمما ظذنعث
هأكمع خذددع شذنداق دئضةندةك هئسابلعنعدذ .شذثا سودا صةقةت ساق بولغانلعرعنعث
ظىستعدة بولغان بولعدذ) .حىنكع ،ظذ نةرسعنعث صذلع ظذنعث ظومذمعي صذلعغا ظةمةس
ظذنعث هةر بعرعضة بألىنعدذ.
ظةمما سئتعص ظالغان نةرسعنعث صةقةت ظازال قعسمع ظةيعصلعك بولغان بولسا ،سودا
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ظذ نةرسعنعث هةممعسعنعث ظىستعدة قعلعنغان بولعدذ .حىنكع ،هةر بعر نةرسعنعث
ظعحعدة ظاز ـ توال بذزذقلعرع بولعدذ .ظذنعثدعن ساقالنغعلع بولمايدذ .بذ خذددع بذغداي
ـ قذناقنعث ظعحعدعن حعقعص قالغان ظازراقال توصعغا ظوخشاش .يةنع بذغداينعث ظعحعدة
ظازراقال توصعنعث بولذشع بذغداينعث ظىستعدة قعلعنغان سودعنعث توغرا بولماسلعقعغا
توسالغذ بولمايدذ .شذنعثدةك هةر قانداق بعر نةرسعنعث ظعحعدعكع ظاز ـ توال بذزذقلعرع
ظذنعث ظىستعدة قعلعنغان سودعنعث توغرا بولماسلعقعغا توسالغذ بولمايدذ .سئتعص
ظالغذحع سئتعص ظئلعنغان نةرسعنعث ظعحعدة ظاز ـ توال بذزذقلعرعنعث بولذشع سةؤةبع
بعلةن ساتقذحعدعن صذل ظااللمايدذ .سئتعلغان نةرسعنعث ظعحعدة ظاز ـ توال بذزذقلعرعنعث
بولذشعدعن مةسعلةن 100 :دانة ياثاقنعث ياكع تذخذمنعث ظعحعدة بعردعن ظالتع دانعضة
قةدةر ياثاقنعث ياكع تذخذمنعث بذزذق بولذشع كأزدة تذتذلعدذ .ظةضةر  100دانة
ياثاقنعث ياكع تذخذمنعث ظعحعدة بذزذق بولغانلعرعنعث سانع ظاشذ ساندعن ظئشعص
كةتسة ،ظذنعث كأص قعسمع بذزذق بولغان هئسابلعنعدذ.
بعر ظادةم مةلذم معقداردا بذغدايغا ،قذناققا ،كىنجىتكة ظوخشاش نةرسة سئتعص
ظالغان ؤة ظذنعثدا ظاز ـ توال توصعنعث بارلعقعنع كأرضةن بولسا ،ظةضةر ظذ معقداردعكع
توصا ظادةتتة ظذالرغا ظوخشاش نةرسعدة تئصعلعدعغان بولسا ،ظذ ظادةم سئتعص ظالغان
نةرسعسعنع ظعضعسعضة قايتذرذص بةرمةيدذ .ظةضةر ظذنعثدعكع توصا ظذالرغا ظوخشاش
نةرسعدة تئصعلعدعغان معقداردعن كأص بولغان بولسا ،بذ هالدا ظةضةر ظذنعث هةممعسعنع
قايتذرذص بئرعش مذمكعن بولسا ،ظذنعث هةممعسعنع قايتذرذص بئرعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم
سئتعص ظالغان نةرسعنع ظئلعص قئلعص ظذنعثدعن توصعنع ظايرعص توصعنع قايتذرذص
بةرمةكحع ياكع ظةيعصلعك قعسمعنعال قايتذرذص بةرمةكحع بولسا ،ظذنعث شذنداق قعلعشع
توغرا ظةمةس .ظةضةر ظذ ظادةم ظاشلعقتعن توصعسعنع ظايرعغان ،ظاندعن توصعنع يةنة
ظاشلعققا ظارعالشتذرذص ظاشلعق بعلةن بعللة قايتذرذص بةرمةكحع بولغان بولسا ،ظةضةر
ظاشلعقتعن توصعنع ظايرعص كئيعن ظذنعثغا قاتقاندا ظاشلعق بذرذنقع معقداردا بولغان
بولسا ،ظذنع قايتذرذص بئرعشكة بولعدذ .ظةضةر ظاشلعق بذرذنقع معقداردعن كئمعيعص
كةتكةن بولسا ،ظذنع قايتذرذص بئرعشكة بولمايدذ ؤة ظذ ظادةم ظاشلعقنعث ظعضعسعدعن
ظاشلعقنعث كةم معقدارعنع تةلةص قعلعدذ .ظةمما ظاشلعقنعث ظعضعسع ظاشلعقنع كةم
هالةتتة قايتذرذص ظئلعشقا رازع بولسا ،ظذنع كةم هالةتتة قايتذرذص بئرعشكة بولعدذ.
ظةضةر ظاشلعقتا بار ظاز ـ توال توصا ظةيعص هئسابالنمايدعغان بولسا ،ظاشلعقنع قايتذرذص
بئرعشكة بولمايدذ .ظةضةر ظاشلعقتا بار ظاز ـ توال توصا ظةيعص هئسابلعنعدعغان ،ظةمما بذ
كعشعلةر ظارعسعدا يئيعلمعغان ظعش بولسا ،ظذ ظادةم ظاشلعقنع قايتذرذص بئرعدذ .ظةضةر
ظذ كعشعلةر ظارعسعدا يئيعلغان ظعش بولسا ،ظاشلعقنع سئتعص ظالغان ظادةم خالعسا
ظذنع (سودعدا كئلعشكةن) صذلغا سئتعص ظالعدذ ،خالعسا ظذنع قايتذرذص بئرعص صذلنعث
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هةممعسعنع قايتذرذص ظالعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر جىص ظاياغ ياكع قوش قانات ظعشعك سئتعص ظالغان ،ظاندعن
ظذنعث بعرعدة ظةيعص بارلعقعنع كأرضةن بولسا ،ظذ ظادةم صةقةت ظةيعص بار بولغعنعنع
ظةمةس هةر ظعككعسعنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعدذ .حىنكع ،بعر جىص ظاياغ ياكع قوش
قانات ظعشعك كأرىنىشتة ظعككع نةرسة ،ظةمما ماهعيةتتة ؤة صايدعلعنعشتا بعر نةرسعدذر.
حىنكع ،ظذالرنعث بعرع بولماي يةنة بعرعدعن صايدعلعنعشقا بولمايدذ .بذنعثغا ظوخشاش
نةرسعلةردة ظئتعبارغا ظئلعنعدعغان ظعش كأرىنىش ظةمةس ماهعيةتتذر .ظةضةر ظذ ظادةم
بعرع ظةيعصلعك حعقعص قالغان بعر جىص ظاياغنعث ياكع قوش قانات ظعشعكنعث ساق
بولغعنعنع ساتقان بولسا ،ظذ ظادةم ظةيعصلعك بولغعنعنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعلمةيدذ
(((
ياكع ظذنعث ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعقع ظىحىن ظعضعسعدعن صذل ظااللمايدذ.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر ظادةم بعرع بولمعسا يةنة بعرعدعن صايدعالنغعلع بولمايدعغان
ظعككع دانة نةرسة سئتعص ظالغان ؤة ظذنعث بعرع ظةيعصلعك حعقعص قالغان بولسا ،بذ
هالدعمذ ظذ ظادةم ظذنعث بعرعنع قايتذرذص بئرعلمةيدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم ظعككع دانة
بذقا سئتعص ظالغان ؤة ظذ بذقعالر بعرع بولمعسا يةنة بعرع ظعشلعمةيدعغان دةرعجعدة
بعر ـ بعرعضة كأنىص كةتكةن ،ظاندعن ظذ ظادةم ظذالرنعث بعرعدة ظةيعص بارلعقعنع كأرضةن
بولسا ،ظذ ظادةم ياكع هةر ظعككعسعنع قايتذرذص بئرعدذ ،ياكع بعرع ظةيعصلعك بولسعمذ
(((
هةر ظعككعسعنع ظئلعص قالعدذ.

سئتعص ظالغان ظةيعصلعك نةرسعنع سئتعشنعث هأكمع
بعر ظادةم سئتعص ظالغان ظةيعصلعك نةرسعنع بعر كعشعضة ساتقان ،ظاندعن ظذ
كعشع ظذ نةرسعنع ظةيعصلعك بولغانلعقع ظىحىن قازعنعث قايتذرذص بئرعشكة حعقارغان
هأكىمعضة ظاساسةن ظذ ظادةمضة قايتذرذص بةرضةن بولسا ،ظذ ظادةممذ ظذ نةرسعنع ظذنعث
بذرذنقع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعدذ .حىنكع ،بعر نةرسعنع قازعنعث هأكىمعضة ظاساسةن
قايتذرذص بئرعش سودعنع تعضعدعن بذزذش هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ نةرسة ظىستعدة
قعلعنغان سودعالر خذددع سودا قعلعنمعغاندةك هئسابلعنعدذ .بعر نةرسعنع قازعنعث
قايتذرذص بئرعش هةققعدة حعقارغان هأكىمعضة ظاساسةن قايتذرذص بئرعش ظذ نةرسة
ظىستعدة قعلعنغان سودعنعث بذرذن ظأتىص بولغان هأكىملعرعنع ظةمةس كةلضىسعدة
ؤذجذدقا حعقعدعغان هأكىملعرعنع بذزذش هئسابلعنعدذ .ظةيعصلعك نةرسعنع قازعنعث
((( «ظةلمةبسذت» 13 ،ـ توم 102 ،ـ بةت.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 93 ،ـ بةت.
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حعقارغان هأكىمعضة ظاساسةن قايتذرذص بئرعش ظذ نةرسة ظىستعدة قعلعنغان سودعنعث
كةلضىسعدة ؤذجذدقا حعقعدعغان هأكىملعرعنع بذزذش هئسابلعنعدعغانلعقعنعث دةلعل
ـ صاكعتع بولسا ،ظذ نةرسعنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعدعغان ؤاقتعدا ،ظذ نةرسة بذرذن
سئتعص ظالغان ظادةمنعث قئشعدا تذرغان ؤاقتعدا ظذنعثغا قوشذلغان نةرسعلةر ظذ
نةرسة بعلةن بعللة قايتذرذص بئرعلمةيدذ.
بعر ظادةمدعن ظةيعصلعك نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشعنعث قازعنعث هأكىمع
بعلةن ظذ نةرسعنع ظذ ظادةمضة قايتذرذص بئرعشع ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظذنعث
بذرذنقع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعدعغانلعقع ،ظذ نةرسعضة ظذ ظادةمنعث قولعدا تذرذش
جةريانعدا بعرةر ظةيعص صةيدا بولماسلعقعغا باغلعقتذر .ظذ نةرسعضة ظةضةر ظذ نةرسة
ظذ ظادةمنعث قئشعدا تذرذش جةريانعدا بعرةر ظةيعص صةيدا بولذص قالغان بولسا ،ظذ
نةرسعنع ظذ ظادةمدعن سئتعص ظالغان كعشع ظذنع ظذ ظادةمضة قازعنعث هأكىمعضة
ظاساسةن قايتذرذص بةرضةن ؤاقتعدا ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع بذرذنقع ظعضعسعضة قايتذرذص
بئرةلمةيدذ .ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث بذرذنقع ظعضعسعدعن ظذنعث ظةيعصلعك حعقعص
قالغانلعقع ظىحىن صذل ظالعدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعضة ظذ ظادةمنعث قئشعدا تذرذش
جةريانعدا بعرةر ظةيعصنعث صةيدا بولغانلعقع ظذ نةرسعنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعشكة
توسالغذ بولعدذ.
ظةيعصلعك نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشع ظةضةر ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص
ظئلعص بولغان بولسا ،ظذ كعشعنعث ظذ نةرسعنع ظذ ظادةمضة قايتذرذص بئرعشع ظىحىن
قازعنعث بذ هةقتة هأكىم حعقعرعشع شةرت .ظةضةر ظذ كعشع ظذ نةرسعنع قولعغا
تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذنعثدا كأرىلضةن ظةيعص سةؤةبع بعلةن ظذنع قايتذرذص
بةرضةن بولسا ،ظذ نةرسعنع قايتذرذص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع بذرذنقع ظعضعسعضة
بولذنغان سودا مةيلع قازعنعث هأكىم حعقعرعشع بعلةن بذزذلسذن ،مةيلع ظذ ظادةمنعث
ظأز رازعلعقع بعلةن بذزذلسذن ،قايتذرذص بئرعدذ .حىنكع ظةيعصلعك نةرسة ظىستعدة
قعلعنغان سودا ،ظةضةر ظذ نةرسة قولغا تاصشذرذص ظئلعنمعسا كىحضة ظعضة بولمايدذ.
شذثا ظذ كعشعنعث ظذ نةرسة ظىستعدة قعلغان سودعسعنع يئثع سودا دةص قاراشقا
بولمايدذ .شذنعث ظىحىن ظذ كعشعنعث ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعشع ظذ نةرسة ظىستعدة
قعلعنغان سودعنع ظةسلعدعن بذزذش هئسابلعنعدذ .بذ خذددع ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظذ
كعشعضة ،ظذ كعشعنعث مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع بعلةن ،ياكع ظذنع كأرضةن ؤاقتعدا
خالعسا سئتعص ظئلعش خالعسا قايتذرذص بئرعش شةرتع بعلةن ساتقانغا ظوخشاش .ظذ
ظادةم ظذ نةرسعنع ظذ كعشعضة مةزكذر شةرتلةرنعث بعرع بعلةن ساتقان ؤة ظذ كعشع ظذ
نةرسعنع ظذ ظادةمضة مةزكذر شةرتلةرضة ظاساسلعنعص تذرذص قايتذرذص بةرضةن بولسا،
ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع بذرذنقع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرةلةيدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعنع
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مةزكذر شةرتلةرنعث بعرعضة ظاساسةن قايتذرذص بئرعش بذ هةقتة قازعنعث هأكىم
حعقعرعشعغا قاراشلعق ظةمةس.
ظةضةر ظذ كعشع سئتعص ظئلعص تئخع قولعغا تاصشذرذص ظالمعغان نةرسة يةر ـ
زئمعن بولسا ،يةر ـ زئمعن ظىستعدة قعلعنغان بذ سودا يئثع سودا هئسابلعنامدذ
ياكع ظذنداق بولمامدذ؟ دئضةنلعك هةققعدة ظالعمالر ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث سأزعضة ظاساسةن ظعختعالص قعلعشعص قالدع .ظعمام
ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعغا ظاساسةن ،يةر ـ
زئمعن ظىستعدة قعلعنغان ظذ سودا ظذ ظادةم ظىحىن يئثع سودا هئسابلعنعدذ .حىنكع،
ظعمام ظةبذهةنعفةنعث كأز قارعشعدا يةر ـ زئمعن ظىستعدة قعلعنغان سودا ظذنع قولغا
تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذنمذ توغرا بولعدذ .شذثا يةر ـ زئمعننع سئتعص ظئلعص تئخع
قولعغا تاصشذرذص ظالمعغان كعشع ظةضةر يةر ـ زعمعننع ظذنعثدا كأرىلضةن بعرةر ظةيعص
سةؤةبع بعلةن ظذ ظادةمضة قايتذرذص بةرسة ،ظذ ظادةمنعث يةر ـ زئمعننع بذرذنقع
ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعش هةققع يوق .حىنكع ،ظذ ظادةم بذ هالدا يةر ـ زئمعننع ظذ
كعشعدعن قايتذرذص ظالغان ظةمةس ظذ كعشعضة سئتعص بئرعص ظذنعثدعن يةنة قايتا
سئتعص ظالغان هئسابلعنعدذ .ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشعدا ،يةر ـ زئمعن ظىستعدة
قعلعنغان ظذ سودا ظذ ظادةم ظىحىن يئثع سودا هئسابالنمايدذ .حىنكع ،ظذنعث كأز
قارعشعدا يةر ـ زئمعن ظىستعدة قعلعنغان سودا ظذنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن
توغرا بولمايدذ .شذثا يةر ـ زئمعننع سئتعص ظئلعص تئخع قولعغا تاصشذرذص ظالمعغان
كعشع ظةضةر يةر ـ زعمعننع ظذنعثدا كأرىلضةن بعرةر ظةيعص سةؤةبع بعلةن ظذ ظادةمضة
قايتذرذص بةرسة ،بذ (يةر ـ زئمعننع ظذ كعشعضة سئتعص بئرعص ظذنعثدعن يةنة قايتا
سئتعص ظالغان ظةمةس) سودعنع بذزذش هئسابلعنعدذ( .شذنعث ظىحىن ظذ ظادةم يةرنع
بذرذنقع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرةلةيدذ) .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا ،يةر ـ زئمعن ظىستعدة قعلعنغان ظذ سودا هةر
(((
بعرع ظىحىن سودا هئسابلعنعدذ.
ظةضةر ظذ كعشع ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعص بولغاندعن كئيعن ظذنعثدا
كأرىلضةن بعرةر ظةيعص سةؤةبع بعلةن ظذ نةرسعنع ساتقان ظادةمنعث رازعلعقع بعلةن
قايتذرذص بةرضةن بولسا ،ظذ قانداق ظةيعص بولسا بولسذن ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع
ظذنعث بذرذنقع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعش هةققع يوق .حىنكع ،سئتعص ظالغان
نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعص بولذص ظذنع قايتذرذص بئرعش سودعنع بذزذش
هئسابلعنعدذ .بذ ،ظذ نةرسعنعث بذرذنقع ظعضعسع ظىحىن يئثع سودا ؤة ظذ ظادةم
بعلةن ظذ كعشع ظىحىن سودعنع بذزذش هئسابلعنعدذ .يةنع بذ سودا ظذ نةرسعنعث
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 86 ،ـ بةت.
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بذرذنقع ظعضعسع ظىحىن ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع خذددع ظذ كعشعدعن سئتعص ظالغاننعث
ظورنعدعدذر .شذثا ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث بذرذنقع ظعضعسع بعلةن ظذ نةرسعنع قايتذرذص
بئرعش ياكع ظذ نةرسعنعث ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعقع ظىحىن صذل ظئلعش هةققعدة
دةؤالعشالمايدذ .ظةمما ظذ كعشع ظذ نةرسعنع ظذ ظادةمضة ظةضةر قازعنعث هأكىمعضة
ظاساسةن قايتذرذص بةرضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظذنعث بذرذنقع
ظعضعسعضة قايتذرذص بئرةلةيدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعنعث قازعنعث هأكىم حعقعرعشع
بعلةن قايتذرذص بئرعلضةنلعكع سودعنعث هةممعسع ظىحىن بذزذلغانلعقعنع ظعصادعلةص
بئرعدذ .حىنكع ،قازعنعث حعقارغان هأكىمع هةممعسع ظىحىن كىحضة ظعضة .حىنكع،
قازع هةممة ظادةمنعث قازعسعدذر .شذثا قازعنعث ظذ نةرسعنع ظذ ظادةمضة قايتذرذص
بئرعشكة هأكىم حعقعرعشع بعلةن ظذ ظادةم بعلةن ظذ نةرسعنعث بذرذنقع ظعضعسعنعث
ظذ نةرسة ظىستعدة قعلغان سودعسعمذ خذددع يىز بةرمعضةندةك هئسابلعنعدذ.
بعر نةرسة سئتعص ظئلعشقا ؤةكعل قعلعنغان كعشعنعث ظةهؤالعمذ شذ بويعحة بولعدذ.
يةنع ؤةكعل ظذ نةرسعنع ظذنع ساتقان ظادةمضة قازعنعث هأكىمعضة ظاساسةن قايتذرذص
بةرضةن بولسا ،بذنعث مةسظذلعيعتع ظذ كعشعنع ؤةكعل قعلغان ظادةمنعث ظىستعضة
بولعدذ .ظةضةر ؤةكعل ظذ نةرسعنع قازعنعث هأكىمعسعز قايتذرذص بةرضةن بولسا،
بذنعث مةسظذلعيعتع ظذ ؤةكعلنع ؤةكعل قعلغان ظادةمنعث ظىستعضة ظةمةس ؤةكعلنعث
ظىستعضة بولعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعدة كأرىلضةن ظةيعص نورمالدا يىز بةرمةيدعغان ظةيعص
بولسعمذ ؤةكعل قعلعنغان ظذ كعشعنعث بذ هةقتة ظذ ظادةم بعلةن دةؤا قعلعشعش هةققع
يوق .حىنكع ،ظذ نةرسعنع قازعنعث هأكىمعسعز قايتذرذص بئرعش ظذ كعشعنع ؤةكعل
(((
قعلغان ظادةم ظىحىن سودعنع بذزذشنعث ظورنعدعدذر.
ظالعم رافعظعي بذنعثغا ظعالؤة قعلعص مذنداق دئدع« :ظةضةر ؤةكعل ظذ نةرسعنع
ظذنعث ظةيعصلعك ظعكةنلعكعنع صاكعت ،ياكع ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظذنعث
ظةيعصلعك ظةمةسلعكع هةققعدة قةسةم قعلعص بئرعشعدعن باش تارتعشع بعلةن
ظعسصاتالش ظارقعلعق قازعنعث هأكىم حعقعرعشع بعلةن قايتذرذص بةرضةن بولسا ،بذنعث
مةسظذلعيعتع ظذ كعشعنع ؤةكعل قعلغان ظادةمنعث ظىستعضة بولعدذ .ظةضةر ؤةكعل ظذ
نةرسعنعث ظةيعصلعك ظعكةنلعكعنع ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظعقرار قعلعشع بعلةن
ظعسصاتالش ظارقعلعق قازعنعث هأكىم حعقعرعشع بعلةن قايتذرذص بةرضةن بولسا ،بذنعث
مةسظذلعيعتع ؤةكعل قعلعنغان ظذ كعشع ظىستعضة بولعدذ .ظةمما ظذ كعشعنعث ظأزعنع
(((
ؤةكعل قعلغان ظادةم بعلةن بذ هةقتة دةؤا قعلعشعش هةققع بار».
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 87 ،ـ بةت.
((( «تةقرعراتذر رافعظعي» 2 ،ـ توم 133 ،ـ بةت.
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دةؤانع قانداق ظاثالشنعث ؤة بذنعثدعن كئلعص حعقعدعغان
هأكىملةرنعث بايانع

بعر نةرسة سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنعث ظةيعصلعك ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلغان
ؤة بذ ظةيعص ظةضةر ظعسصاتلعنعص قالسا سودعنع بذزذشنع ياكع صذلدعن مةلذم معقداردا
حىشىص بئرعشنع كةلتىرىص حعقعرعدعغان ظةيعص بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث صذلعنع
ظذنع ساتقان كعشعضة بئرعشكة مةجبذرالنمايدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم قعلغان دةؤاسعدا
راستحعل بولذشع مذمكعن( .شذثا ظذنعث دةؤاسعدا راستحعل ظعكةنلعكع ياكع يالغانحع
ظعكةنلعكع بعلعنضةنضة قةدةر ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث صذلعنع بئرعشكة مةجبذرالنمايدذ).
ظذ ظادةم ظذ نةرسعدعكع ظةيعصنعث ظذنع ساتقان كعشعنعث قئشعدا بولغانلعقعغا
ظعسصاتالش ظىحىن صاكعت كأرسعتعشكة بذيرذلعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث ظةيعصلعك
ظعكةنلعكعنع ظعسصاتلعسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعدذ ،ياكع ظذ
نةرسة ظةيعصلعك بولسعمذ ظذنع سئتعص ظئلعشنع قوبذل قعلعدذ ؤة ظذ نةرسعنعث صذلعنع
بئرعدذ .ظةضةر ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنعث ظذنع ساتقان كعشعنعث قئشعدعكع حاغدا
ظةيعصلعك ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدعغان بعرةر صاكعتع بولمعسا ،ظذ كعشع ظذ
نةرسعنعث ظأزعنعث قئشعدعكع حاغدا ظةيعصلعك ظةمةسلعكع هةققعدة قةسةم قعلعدذ .ظذ
ظادةم ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظذ كعشع ظذ نةرسعنعث ظأزعنعث قئشعدعكع حاغدا ظةيعصلعك
ظةمةسلعكع هةققعدة قةسةم قعلعص بولغاندعن كئيعن بئرعدذ.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث ظذنع ساتقان كعشعنعث قئشعدا
ظةيعصلعك ظعكةنلعكعضة صاكعت كأرسةتكةندعن كئيعنمذ ظذ كعشع يةنة ظذ نةرسعنعث
ظأزعنعث قئشعدعكع حاغدا ظةيعصلعك ظةمةسلعكع هةققعدة قةسةم قعلعشقا بذيرذلعدذ.
ظةضةر ظذ كعشع بذ هةقتة قةسةم قعلعشتعن باش تارتسا ،ظذ نةرسعنعث ظذ كعشعنعث
قئشعدعكع حاغدا ظةيعصلعك ظعكةنلعكع ظعسصاتالنغان بولعدذ .حىنكع ،قةسةم قعلعشتعن
باش تارتعش مال ـ مىلىككة ظاالقعدار ظعشالردا صاكعت هئسابلعنعدذ.
ظةيعصلعك حعقعص قالغان نةرسعنع قايتذرذص بئرعش ظىحىن ظذ ظةيعصنعث ظذ نةرسعنع
ساتقان كعشعنعث قئشعدعمذ ؤة ظذ ظةيعصنعث ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث قئشعدعمذ
بولذشع شةرتتذر .نةرسعنع ساتقان كعشعنعث دةؤاضةرضة ظايلعنعشع ظىحىن ظةيعصنعث
يئثع ياكع كونا بولذشعدعن قةتظع نةزةر ظذ نةرسعدة ظةيعصنعث بارلعقعغا ظذ نةرسعنع
سئتعص ظالغان ظادةمنعث صاكعت كأرسعتعشع الزعم .ظةضةر ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان
ظادةم بذ هةقتة صاكعت كأرسعتةلمعسة ،ظذنع ساتقان كعشعدعن ظذنعث ظةيعصلعك
ظةمةسلعكع هةققعدة قةسةم قعلعش تةلةص قعلعنمايدذ .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال
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ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام
مذهةممةدلةرنعث كأز قارعشعدا ،ظذنع ساتقان كعشعدعن ظذنعث ظةيعصلعك ظةمةسلعكع
هةققعدة قةسةم قعلعش تةلةص قعلعنعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم بذ هةقتة
صاكعت كأرسعتةلعسة ،بارلعق ظعمامالرنعث بعرلعككة كةلضةن قارعشعدا ظذنع ساتقان
(((
كعشعدعن ظذنعث ظةيعصلعك ظةمةسلعكع هةققعدة قةسةم قعلعش تةلةص قعلعنعدذ.
فعقهعشذناسالر ساتقذحعنعث قةسةمنع قانداق شةكعلدة قعلعدعغانلعقعنع
خوجعسعنعث قئشعدعن قئحعص كئتعدعغان بعر قذلنع معسال قعلعص كةلتىرىش ظارقعلعق
بايان قعلعص مذنداق دئدع :قاحقاق ظةيعصع بار قذل ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث
قئشعدعن قئحعص كةتكةن ،ظذ ظادةم ظذ قذلنعث قاحقاق ظةيعصع بارلعقعنع دةؤا قعلغان
ؤة ظذنعث ظأزعنعث يئنعدعن قئحعص كةتكةنلعكعنع ظعسصاتلعغان بولسا ،قذلنع ساتقان
كعشع ظذ قذلنعث ظأزعنعث قئشعدا قئحعص كةتمةيدعغانلعقعنع ظعسصاتالش ظىحىن قةسةم
قعلعص بةرمةكحع بولسا مذنداق قةسةم قعلعص بئرعدذ :اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم
قعلعمةنكع ،ظذ ظادةمنعث بذ قذلنع ظذ دةؤا قعلغان بذ يول ظارقعلعق قايتذرذص بئرعش
هةققع يوق .ياكع اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع ،ظذ مئنعث قئشعمدعكع حاغدا
صةقةت قئحعص كةتمعضةن ظعدع .ظذ كعشعنعث قةسةمنع بذ ظعككع خعل شةكعلنعث بعرع
بعلةن قعلعشع ياخشعدذر .ظةمما ظذ كعشعنعث :مةن قذلنع ظذ ظادةمضة ساتقان ؤاقتعمدا
ظذ قذلدا بذ ظةيعص يوق ظعدع ،دةص قةسةم قعلعش ياخشع ظةمةس .حىنكع ،بذ قةسةمدة
قذلنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث هةققعنع يةص كئتعش ظئهتعمالع بار .حىنكع ،ظذ ظةيعص
ظذ كعشع قذلنع ظذ ظادةمضة سئتعص بولغاندعن كئيعن ،لئكعن قذلنع ظذنعثغا تاصشذرذص
بئرعشتعن بذرذن صةيدا بولغان بولذشع مذمكعن .شذنعثدةك يةنة مةن قذلنع ظذ ظادةمضة
سئتعص ظذنعث قولعغا تاصشذرغان ؤاقتعمدا ظذنعثدا بذ ظةيعص يوق ظعدع ،دةص قةسةم
قعلعشمذ ياخشع ظةمةس .حىنكع ،بذ قةسةمدعن قذلنعث قاحقاق بولذشع ظىحىن ظذنعثدا
بذ ظةيعصنعث هةم ظذنعث سودعسع بولغان ؤاقعتتا ؤة هةم ظذنع ظذ ظادةمضة تاصشذرغان
ؤاقعتتا بولذشع شةرت ظعكةنلعك مةناسع حعقعص قالعدذ .ظةضةر ظذ قذلغا بذ ظةيعص ظذنعث
سودعسع بولذص بولغاندعن كئيعن ،لئكعن قذلنع ظذ ظادةمضة تاصشذرذشتعن بذرذن صةيدا
بولغان بولسا ،ظذ قةسةم بذ هالةتنع ظأز ظعحعضة ظالمايدذ .شذثا اهلل نعث نامع بعلةن
قةسةم قعلعمةنكع ،قذل مئنعث قئشعمدعكع حاغدا قاحقاق ظةمةس ظعدع ،دةص قةسةم
قعلعش ياخشعدذر .بةزع ظالعمالر« :اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع ،قذل قاحقاق
ظةمةس ظعدع ،دةص قةسةم قعلعش ظةث ياخشعدذر» دةيدذ .حىنكع ،قةسةمنع اهلل نعث
نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع ،قذل مئنعث قئشعمدعكع حاغدا قاحقاق ظةمةس ظعدع،
دةص قعلغان ؤاقعتتا ،ظذنعث باشقا ظادةمنعث قئشعدا تذرغان حئغعدا قاحعدعغانلعقع
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 88 ،ـ بةت.
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حعقعص تذرعدذ .شذثا ظذ قةسةم ظذ قذلنعث قاحقاق ظةيصعنعث صةقةت يوقلعقعنع ظعصادعلةص
(((
بئرةلمةيدذ.
بعر نةرسعدة تئصعلعدعغان ظةيعص بولسا مذنداق بعر نةححة خعل بولعدذ:
مةخصعي ظةيعص .بذ ظةيعص سئتعص ظالغان نةرسعنع بعر مذددةت سعناش
●
ظارقعلعق بعلعنعدذ .مةسعلةن :قذلنعث قاحقاق ظةيصعنعث بارلعقعغا ظوخشاش.
دوختذر ؤة مذتةخةسسعسلةرضة ظوخشاش صةقةت شذ ظعشنعث ظةهلع
●
بعلعدعغان ظةيعص .مةسعلةن :سئتعص ظالغان نةرسعنعث ظعح ظةزالعرعنعث بعرعدة كئسةل
بارلعقعغا ظوخشاش .بذنع صةقةت دوختذرالرال بعلعدذ .شذثا بذنعثغا ظوخشاش ظةيعصالرنع
بعلعش ظىحىن هةر ظعشنعث ظةهلعنعث قئشعغا بئرعص ظذنعثدعن سوراص بعلعش الزعم.
سئتعص ظئلعنغان نةرسعنعث ظعح ظةزايعنعث شذنداق كئسةل ظعكةنلعكعنع ظذنع ساتقان
كعشع ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظالدعدا ظعنكار قعلسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع تةقؤا
ظعككع مذسذلمان دوختذرغا كأرسعتعدذ .ظةضةر ظذالر ظذنعث كئسعلع كونا ظعكةن ؤة
كئسةل ظذنعثدا ظذنع ساتقان كعشعنعث قئشعدعن تارتعص بار ظعكةن دةص ضذؤاهلعق
بةرسة ،ظذالرنعث ضذؤاهلعقع ظذ نةرسعنع قايتذرذش ظىحىن يئتةرلعكتذر.
ظوحذق كأرىنىص تذرعدعغان ظةيعص .سئتعلغان نةرسعنعث كور ياكع ضاس
●
ياكع بارماقلعرعنعث ظارتذق ،ياكع كةم ظعكةنلعكعضة ظوخشاش .ظةضةر سئتعلغان
نةرسعدة بذنعثغا ظوخشاش ظةيعص كأرىلسة ،ظذ نةرسعنع ساتقان كعشعنع قةسةم
قعلدذرذص ظولتذرماستعنال ظذ نةرسة ظذ كعشعضة قايتذرذص بئرعلعدذ .حىنكع ،بذنعثغا
ظوخشاش ظةيعصنعث قعسقا مذددةت ظعحعدة صةيدا بولذص قئلعشع مذمكعن ظةمةس .ظذ
نةرسعدة بذنعثغا ظوخشاش ظةيعصنعث ظذ كعشعنعث قولعدا بولغانلعقع ظئنعقتذر.
بذ ،ظةضةر ظذ كعشع ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنعث ظةيعصلعك
ظعكةنلعضة رازع بولغانلعقعنع ياكع ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنعث ظةيعصلعك ظعكةنلعكعنع
بعلسعمذ ظذنع سئتعص ظالغانلعقعنع ،ياكع ظأزعنعث ظذ نةرسعنعث هةممة ظةيصعضة ظعضة
بولمايدعغانلعقعنع دئضةنلعكعنع دةؤا قعلمعغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر
ظذ كعشع مةزكذر ظعشالرنعث بعرعنع دةؤا قعلسا ،قازع ظذ ظادةمدعن بذ دةؤانعث توغرا
ياكع توغرا ظةمةسلعكعنع سورايدذ .ظةضةر ظذ ظادةم بذ دةؤا توغرا دةص ظئتعراص قعلسا،
ظذ ظادةم سئتعص ظالغان ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرةلمةيدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ دةؤانعث
توغرا ظةمةسلعكعنع دئسة ،ظذ ظادةمدعن بذ هةقتة صاكعت كأرسعتعش تةلةص قعلعنعدذ.
ظةضةر ظذ ظادةم صاكعت كأرسعتعشتعن ظاجعز كةلسة ،ظذنعثدعن ظذ نةرسعنع سئتعص
ظالغان ؤاقتعدا ظذنعث ظةيعصلعك ظعكةنلعكعنع بعلمةيدعغانلعقع ،ياكع ظذ نةرسعنعث
((( «فةتهذل قةدعر» 6 ،ـ توم 25 ،ـ بةت.
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ظةيعصلعك ظعكةنلعكعضة رازع بولمايدعغانلعقعنع بعلدىرضةنلعكع هةققعدة قةسةم
قعلعش تةلةص قعلعنعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم بذ هةقتة قةسةم قعلعص بئرةلعسة ،ظذ نةرسعنع
ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعدذ .ظةضةر قةسةم قعلعص بئرةلمعسة ،ظذ نةرسعنع قايتذرذص
(((
بئرةلمةيدذ.
ظذ نةرسعنع ساتقان كعشع ظذ نةرسعدة كأرىلضةن ظةيعص ظذنع سئتعص ظالغان
ظادةمنعث قئشعدا صةيدا بولغان ،دةص صاكعت كأرسةتكةن ؤة ظذ ظادةم ظذ ظةيعصنعث ظذ
كعشعنعث قئشعدا صةيدا بولغانلعقع هةققعدة صاكعت كأرسةتكةن بولسا ،سئتعص ظالغذحع
بولغان ظذ ظادةمنعث كأرسةتكةن صاكعتع قوبذل قعلعنعدذ.
ظةضةر بعر نةرسعنع سئتعص ظالغذحع ظعككع ظادةم بولغان ؤة ظذالرنعث هةر بعرعضة
مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع بئرعلضةن ،ظاندعن ظذالرنعث بعرع ظذ نةرسعنع ظئلعشنع
قارار قعلغان يةنة بعرع ظذنع قايتذرذص بئرعشنع قارار قعلغان بولسا ،ظذالرنعث بعرعنعث
يةنة بعرع قوشذلمعغان هالدا ظذ نةرسعدعكع ظأزعنعث هةسسعسعنع سئتعص ظئلعش
هةققع يوق .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز
قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف ،ظعمام مذهةممةد ؤة ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال
ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذالرنعث بعرعنعث يةنة بعرع قوشذلمعسعمذ ظذ نةرسعدعكع
ظأزعنعث هةسسعسعنع سئتعص ظئلعش هةققع بار» دةيدذ.
بعر نةرسعنع كأرمةي تذرذص سئتعص ظالغانالر ظعككع ظادةم بولغان ؤة ظذ نةرسعنع
كأرضةندعن كئيعن ظذالرنعث بعرع ظذنع قايتذرذص بئرعشنع قارار قعلغان يةنة بعرع ظذنع
قايتذرذص بةرمةسلعكنع قارار قعلغان بولسا ،ظذنع قايتذرذص بئرعشنع قارار قعلغان
تةرةصنعث ظذنع ظأز ظالدعغا قايتذرذص بئرعش هةققع يوق .بذ هةم ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن
ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشعدا ،ظذ تةرةصنعث ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعش هةققع
بار.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظعككع ظادةم بعر نةرسة سئتعص ظالغان ،ظذالرنعث بعرع ظذ
نةرسعدة ظةيعص بارلعقعنع كأرضةن ؤة شذنعث بعلةن ظذ نةرسعنع قايتذرذص بةرمةكحع
بولغان بولسا ،بذ تةرةص ظذ نةرسعنع ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا قايتذرذص بئرةلمةيدذ .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام
مذهةممةدنعث كأز قارعشعدا قايتذرذص بئرةلةيدذ.
ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا ،ظعككع ظادةمنعث
ظعحعدعن ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعدعغان تةرةص صةقةت ظأزع ظالغان ؤة ظأزعضة تةؤة
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 88 ،ـ بةت.
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قعسمعنع قايتذرذص بئرعدذ .شذثا ظذ ظادةمنعث خذددع ظذ نةرسعنع ظأزع يالغذز سئتعص
ظالسا ظذنع قايتذرذص بئرعش هةققع بولغعنعدةك يةنة بعر ظادةم ظذنعثغا قوشذلمعسعمذ
ظأزعضة تةؤة بولغان ظذ قعسمعنع قايتذرذص بئرعش هةققع بار .ظةمما ظعمام ظةبذهةنعفة
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا ،ظعككع ظادةمنعث
ظعحعدعن ظذ نةرسعنع قايتذرذص بةرمةكحع بولغان ظادةم ظذ نةرسعدعن ظأزعضة تةؤة
بولغان قعسمعنع ظذ نةرسعنع ساتقان كعشعنعث قئشعدا يوق بعر ظةيعص بعلةن قايتذرذص
بةرمةكحع بولعدذ .ظذ ظادةمنعث مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع بعلةن ،ياكع ظذ نةرسعدة
كأرىلضةن ظةيعص سةؤةبع بعلةن ظذ نةرسعنع ظذنع ساتقان كعشعنعث قئشعدا يوق بعر
ظةيعص بعلةن قايتذرذص بئرعش هةققع يوق .ظذ ظةيعص بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع
قايتذرذص بئرعش ظارقعلعق ظأزعضة كئلعدعغان زعياننع توسذص قئلعص (بعر نةرسعنع
ظعككعضة صارحعلعؤئتعش ظارقعلعق) قئشعدعكع هةم شئرعكعضة زعيان سئلعشتذر.
(((
ظةسلعدة ظذنعث باشقا بعرعضة زعيان سئلعش هةققع يوق.

سئتعلغان نةرسعنعث بعر قعسمعنعث باشقعالرغا تةؤة حعقعص
قئلعشعنعث هأكمع

بعر ظادةم بعر نةرسة سئتعص ظالغان ؤة ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن
بذرذن ظذ نةرسعنعث بعر قعسمعنعث باشقا بعرعضة تةؤة ظعكةنلعكع بعلعنضةن بولسا ،ظذ
نةرسعنعث باشقعالرغا تةؤة بولغان قعسمع ظىستعدة قعلعنغان سودا ظةمةلدعن قالعدذ ؤة
ظذ نةرسعنعث بعر قعسمعنعث باشقعالرغا تةؤة بولذص قئلعشع ظذ نةرسعدة مةيلع ظةيعص
صةيدا قعلسذن ،مةيلع ظةيعص صةيدا قعلمعسذن ،بعر سودا تاماملعنعشتعن بذرذن ظعككعضة
بألىنىص كةتكةنلعكع ظىحىن سئتعؤالغذحع ظذ ظادةمضة خالعسا ظذنعث قالغان قعسمعنع
سئتعص ظئلعش ،خالعسا سئتعص ظالماسلعق هةققع بئرعلعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر
ظادةم بعر نةرسة سئتعص ظالغان ؤة ظذ نةرسعنعث بعر قعسمعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعص
بولغاندعن كئيعن ظذ نةرسعنعث بعر قعسمعنعث باشقا بعرعضة تةؤة ظعكةنلعكع بعلعنضةن
بولسا ،باشقعالرغا تةؤة حعقعص قالغان ظذ قعسمع مةيلع ظذ ظادةم قولعغا تاصشذرذص
ظئلعص بولغان قعسمع بولسذن ،مةيلع ظذ قعسمع بولمعسذن ،بذنعث هأكمعمذ يذقعرعدعكع
مةسعلعنعث هأكمع بعلةن ظوخشاش .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث هةممعسعنع قولعغا
تاصشذرذص ظالغان ؤة ظاندعن ظذ نةرسعنعث بعر قعسمعنعث باشقا بعرعضة تةؤة ظعكةنلعكع
بعلعنضةن بولسا ،ظذ نةرسعنعث باشقعالرغا تةؤة بولغان قعسمع ظىستعدة قعلعنغان سودا
((( «ظةلمةبسذت» 13 ،ـ توم 50 ،ـ بةت.
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ظةمةلدعن قالعدذ .ظذ نةرسعنعث بعر قعسمعنعث باشقعالرغا تةؤة بولذص قئلعشع ظذ نةرسعدة
ظةيعص صةيدا قعلسا ،سئتعؤالغذحع ظذ ظادةمضة خالعسا ظذنعث قالغان قعسمعنع سئتعص
ظئلعش ،خالعسا سئتعص ظالماسلعق هةققع بئرعلعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنعث بعر قعسمعنعث
باشقعالرغا تةؤة بولذص قئلعشع ظذ نةرسعدة ظةيعص صةيدا قعلمعسا ،يةنع مةسعلةن:
ظذ نةرسة ظعككع دانة كعيعمضة ياكع ظعككع دانة هايؤانغا ظوخشاش نةرسة بولذص
ظذنعث بعرع باشقعالرغا تةؤة حعقعص قالغان بولسا ،ياكع (بذغداي ـ قوناقتةك) كةمحة
بعلةن كةمحعلعنعص سئتعلعدعغان ياكع (مئؤة ـ حعؤعلةردةك) تارازا بعلةن تارتعلعص
سئتعلعدعغان نةرسعضة ظوخشاش نةرسة بولغان بولسا ،ظذ ظادةم قالغان قعسمعنع
مةجبذرعي هالدا سئتعص ظالعدذ .يةنع ظذ ظادةمضة قالغان قعسمعنع خالعسا سئتعص
ظئلعش ،خالعسا سئتعص ظالماسلعق هةققع بئرعلمةيدذ .حىنكع ،ظعككع دانة كعيعمنعث
ياكع ظعككع دانة هايؤاننعث بعرعنعث ياكع كةمحعلعنعدعغان ياكع تارازعلعنعدعغان
نةرسعنعث بعر قعسمعنعث باشقعالرغا تةؤة بولذشع بعلةن مةزكذر نةرسعلةرنعث قالغان
(((
قعسمع ظةيعصلعك هئسابالنمايدذ.

ظةيعصلعك حعقعص قالغان نةرسعضة رازع بولغانلعقنع بعلدىرعدعغان
ظعشالرنعث ؤة شذنعث بعلةن ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعشكة
بولمايدعغانلعقنعث بايانع

ظةيعصلعك نةرسعنع سئتعص ظئلعص قالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنعث ظةيعصلعك
ظعكةنلعكعنع بعلضةندعن كئيعن ظذ نةرسعنع ظعشلعتعشع ظذ نةرسعنعث ظةيصعضة رازع
بولغانلعقعنع بعلدىرعدذ .شذنعث بعلةن ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعشكة ياكع ظذ
نةرسعنعث ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعقع ظىحىن ظعضعسعدعن صذل ظئلعشقا بولمايدذ.
ظذ نةرسعنعث ظةيعصلعك ظعكةنلعكعنع بعلضةندعن كئيعن ظذنع خئرعدارغا سئلعش
ياكع ظعجارعضة بئرعش ياكع ظذ نةرسة كعيعم ـ كئحةك بولسا كعيعش ياكع ظذالغ
بولسا هاجعتع ظىحىن معنعش ياكع كئسةل بولذص قالسا دةؤالعتعش ياكع ياغالش ياكع
سئتعص ظالغان نةرسة قذل بولسا ظذنعث بعلةن ظةضةر ظذ مةلذم معقداردا صذل تألعسة
ظذنع ظازات قعلعؤئتعشقا صىتىشىش ،ياكع ظذ نةرسعنع ظذنعث ظةيصعنعث بارلعقعنع
بعلضةندعن كئيعن بعر قئتعم بولسعمذ ظعشلعتعش قاتارلعقالرمذ ظذ نةرسعنعث ظةيصعضة
رازع بولغانلعقنع بعلدىرعدذ .شذنعث بعلةن ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعشكة بولمايدذ.
ظةمما ظةيعصلعك حعقعص قالغان ظذ نةرسة مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع بعلةن سئتعص
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 90 ،ـ بةت.
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ظئلعنغان نةرسة بولسا ،ظذنع بعر قئتعم ظعشلعتعش ظةمةس ظعككع قئتعم ظعشلعتعش
ظذ نةرسعنعث ظةيعصعضة رازع بولغانلعقنع بعلدىرعدذ .حىنكع ،بعرعنحع قئتعم
ظعشلعتعش ظذنع سعناص بئقعش ظىحىن ظعشلعتعش هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ نةرسعنع
بعر قئتعم ظعشلعتعش ظذ نةرسعضة ظةيعصلعك بولسعمذ رازع بولغانلعقنع بعلدىرمةيدذ.
ظةمما سئتعص ظالغان نةرسعدة ظةيعصنعث كأرىلعشع بعلةن سئتعص ظالغذحع ظادةمضة
ظذ نةرسعنع خالعسا سئتعص ظئلعش خالعسا قايتذرذص بئرعش هةققعنعث بئرعلعشع
بولسا ،ظذ نةرسعدعكع ظةيعصنع تىزىتةلمعسة ظذنع قايتذرذص بئرعص صذلعنع قايتذرذص
ظئلعش ظىحىندذر .ظذ باشقا مةقسةت ظىحىن يولغا قويذلمعغاندذر .شذثا ظةيعصلعك
حعقعص قالغان ظذ نةرسعنع ظذنعث ظةيعصلعك ظعكةنلعكعنع بعلعص تذرذص بعر قعتعم
ظعشلعتعش ظذ نةرسعضة ظةيعصلعك بولسعمذ رازع بولغانلعقنع بعلدىرعدذ .يذقعرعدا
بايان قعلعنغان هأكىملةر بارلعق ظعمامالر بعرلعككة كةلضةن هأكىملةردذر.
ظةمما ظةيعصلعك نةرسعنع سئتعص ظئلعص قالغان ظادةم ظذ نةرسعنع ظعضعسعضة مةيلع
رازعلعق بعلةن مةيلع دةؤالعشعش بعلةن قايتذرذص بئرعشكة هئحقانداق توسالغذ يوق
تذرذص ظذنع قايتذرذص بئرعشنع كةينعضة كئحعكتىرضةن ياكع ظذ نةرسعنعث ظةيعصعضة
رازع بولذص كةتمعضةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعش هةققعنعث
بعكار بولذص كئتعش ياكع كةتمةسلعك هةققعدة ظعمامالر ظعختعالص قعلعشعص قالدع.
هةنةفعي مةزهةصعدعكع ظعمامالر (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ ظادةم
ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعشنع كئحعكتىرضةن بولسعمذ ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع
قايتذرذص بئرعش هةققع بعكار بولذص كةتمةيدذ» دةيدذ .ظعمام شافعظعي بولسا« :بذ
هالدا ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعش هةققع بعكار بولذص كئتعدذ»
دةيدذ.
يذقعرعدا ظةضةر سئتعص ظئلعنغان نةرسة ظذالغ بولسا ،ظذنعث ظةيعصلعك ظعكةنلعكع
بعلعنضةندعن كئيعن هاجعتع ظىحىن معنعش ظذ نةرسعضة ظةيعصلعك بولسعمذ رازع
بولغانلعقنع بعلدىرعدذ ،دةص بايان قعلعندع .شذنعثغا ظاساسةن ظةضةر ظذ ظذالغنع
سذغذرذص كئلعش ياكع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعش ،ياكع ظذنعثغا يةم ظئلعص كئلعش
ظىحىن مئنعش ظذ نةرسعضة ظةيعصلعك بولسعمذ رازع بولغانلعقنع بعلدىرمةيدذ .شذثا
(((
ظذ ظادةمنعث ظذ ظذالغنع قايتذرذص بئرعش هةققع بولعدذ.
ظةيعصلعك حعقعص قالغان نةرسعنع ظعمام شافعظعينعث كأز قارعشعدا شذ ؤاقعتنعث
ظأزعدة قايتذرذص بئرعش الزعم .شذثا ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعشنع سةؤةبسعز
كئحعكتىرىش بعلةن ظذ ظادةمنعث ظذنع قايتذرذص بئرعش هةققع بعكار بولذص كئتعدذ.
((( «فةتهذل قةدعر» 6 ،ـ توم 34 ،ـ بةت.
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ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعش قارشع تةرةصنعث كئلعشعضة ؤة قازعنعث بذ هةقتة هأكىم
حعقعرعشعغا قاراشلعق ظةمةستذر .ظأرص ـ ظادةتتة ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعشكة
ظالدعراش ظذنع قايتذرذص بئرعشكة ظالدعرغانلعق هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ ظادةم ظذ
نةرسعنع قايتذرذص بئرعش ظىحىن يىضىرىشكة ياكع تئز مئثعص كئلعشكة بذيرذلمايدذ.
ظةضةر ظذ ظادةم ناماز ظوقذؤاتقان ياكع تاماق يةؤةتقان ،ياكع هاجعتعنع ظادا قعلعؤاتقان
بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعشنع تاكع قعلعؤاتقان ظعشعنع قعلعص
بولغعحعلعك كئحعكتىرىشكة بولعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث
ظةيعصلعك ظعكةنلعكعنع مةزكذر ظعشالرنع باشلعغان حئغعدا كأرضةن ؤة ظذنع قايتذرذص
بئرعشنع تاكع ظذ ظعشالرنع تىضعتعص بولغعحة ياكع كعيعم ـ كئحةكلعرعنع كعيعص
بولغعحة ياكع ظعشعكلعرعنع تاقاص بولغعحة كئحعكتىرضةن بولسا ،ظذ ظادةمضة هئح
ضذناه بولمايدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث ظةيعصلعك ظعكةنلعكعنع كئحعدة كأرضةن
بولسا ،ظذنع قايتذرذص بئرعشنع تاكع تاث ظاتقانغا قةدةر كئحعكتىرىشكة بولعدذ.
(((
مانا بذ شافعظعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدذر.
بذ يةردة شذنع ظةسكةرتعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،بذ هةقتة هةنةفعي
مةزهةصعدعمذ شافعظعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعغا ظوخشاش بعر كأز قاراش
بار .بذ هةقتة <ظةددذررذلمذختار> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع مذنداق دئدع« :سئتعص
ظالغان نةرسعدة بعرةر ظةيعصنعث بارلعقعنع كأرسة ،توغرا رعؤايةتكة ظاساسةن ظذنع
قايتذرذص بئرعشنع كئحعكتىرىشكة بولعدذ .ظةمما <ظةلهاؤع> دئضةن كعتابتا بايان
قعلعنغانلعرع ظاجعز قاراشتذر .ظذ كعتابتا مذنداق بايان قعلعنغان :ظةضةر ظذ ظادةم
ظذ نةرسعنعث ظةيعصلعك ظعكةنلعكعنع بعلضةندعن كئيعن ظذنع قايتذرذص بئرعشكة
ظعمكانعيعتع بار تذرذص ظذنع قايتذرذص بئرعشنع كئحعكتىرىش ظذ نةرسعضة ظةيعصلعك
بولسعمذ رازع بولغانلعقنعث ظاالمعتعدذر .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث ظعضعسع بعلةن
ظذنعث ظةيعصلعك ظعكةنلعكع هةققعدة دةؤاالشقان ،ظاندعن دةؤالعشعشنع تاشلعؤةتكةن،
ظاندعن بعر مذددةت ظأتكةندعن كئيعن يةنة دةؤاالشقان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظةضةر
ظذنعثدا ظذ نةرسعضة رازع بولغانلعقنع بعلدىرعدعغان بعرةر ظاالمةت تئصعلمعسا ،ظذ
نةرسعنع قايتذرذص بئرعش هةققع بار».
ظةيعصلعك نةرسعنع داؤاالشمذ ياكع ظةضةر سئتعص ظئلعنغان نةرسة دورا بولسا،
ظذنعث بعلةن كئسةلنع داؤاالشمذ ظذ نةرسعضة ظةيعصلعك بولسعمذ رازع بولغانلعقنع
بعلدىرعدذ .بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكعنعمعزدةك ظذ نةرسعنعث ظةيعصلعك
ظعكةنلعكعنع بعلضةندعن كئيعن ظذنع خئرعدارغا سئلعش ياكع ظعجارعضة بئرعش ياكع
ظعجارعضة بئرعش ظىحىن خئرعدارغا سئلعش ياكع ضأرىضة قويذش ،ياكع قذل بولسا
((( «رةؤ زةتذت تالعبعين» 3 ،ـ توم 138 ،ـ بةت.

281

ساتقان ياكى سېتىۋېلىنغان نەرسىدە كۆرۈلگەن ئەيىبنىڭ بايانى
ظذنعث بعلةن ظةضةر ظذ مةلذم معقداردا صذل تألعسة ظذنع ظازات قعلعؤئتعشقا صىتىشىش
قاتارلعق ظعشالرمذ ظذ نةرسعضة ظةيعصلعك بولسعمذ رازع بولغانلعقنع بعلدىرعدذ.
ظةضةر بعر نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع ظعجارعضة بئرعص بولغاندعن
كئيعن ظذنعث ظةيعصلعك ظعكةنلعكعنع بعلضةن بولسا ،ظذ ظادةم ظعجارعنع بذزذص ظذ
نةرسعنع قايتذرذص بئرعدذ .ظةمما ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع كأرىضة قويذص بولغاندعن
كئيعن ظذنعث ظةيعصلعك ظعكةنلعكعنع بعلضةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ضأرىدعن
قايتذرذص ظالغاندعن كئيعن قايتذرذص بئرةلةيدذ .ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع قايتذرذص
بئرعش ظىحىن ضأرىنع بذزالمايدذ.
ظةضةر سئتعص ظئلعنغان نةرسة كاال بولذص ظذنعث سىتعنع سئغعش ياكع ظعحعش
ظىحىن سىتع يئغعلسذن دةص ظذنعث موزعيعنع ظذنع ظئمعشكة قويذص بئرعشمذ ظذ
نةرسعضة ظةيعصلعك بولسعمذ رازع بولغانلعقنع بعلدىرعدذ .ظةيعصلعك كالعنعث
موزعيعنع كالعغا قويذص بةرضةن ظادةمنعث كالعنعث ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعقع
ظىحىن ظعضعسعدعن صذل ظئلعشع توغرعمذ ياكع توغرا ظةمةسمذ؟ بذ هةقتة ظعككع
خعل قاراش بولذص ظذ قاراشنعث بعرع« :كالعنعث ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعقع ظىحىن
ظذنع ساتقان ظعضعسعدعن صذل ظئلعش توغرا ظةمةس» دةيدذ .يةنة بعر قاراش بولسا:
«ظذنداق قعلعش توغرعدذر» دةيدذ .شذنعثدةك سئتعص ظالغان قورذدا ظولتذرذش،
سئتعص ظالغان يةر ـ زئمعننع سذغذرذش ؤة ظذنعثغا زعراظةت تئرعش ،سئتعص ظالغان
ظىزىمنع صاكعزالش ،سئتعص ظالغان نةرسعنع سوؤغات قعلعؤئتعش ،ظةضةر ظذ قذل
بولسا ظذنع ظازات قعلعؤئتعش قاتارلعقالرمذ ظذ نةرسعضة ظةيعصلعك بولسعمذ رازع
بولغانلعقنع بعلدىرعدذ .سئتعص ظالغان مئؤعلعك دةرةخنعث بعر تال مئؤعسعنع يئيعش
ياكع سئتعص ظالغان قذلنع ياكع ظأينع ظعجارعضة قويذص ظذنعث ظعجارة صذلعنع يئغعش،
ياكع سئتعص ظالغان حأرعنعث سئتعص ظالغذحعنعث بالعسعنع ظئمعتعشع قاتارلعقالر
(((
سئتعص ظالغان نةرسعضة ظةيعصلعك بولسعمذ رازع بولغانلعقنع بعلدىرمةيدذ.
سئتعص ظالغان ظذالغ بعلةن سةصةرضة حعققان ،سةصةر ظىستعدة ظذنعث ظةيعصلعك
ظعكةنلعكعنع بعلضةن ؤة شذ سةؤةب بعلةن ظذالغقا نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ظارتعشتعن
قورققان بولسا ،ظذالغقا نةرسة ـ كئرةكلعرعنع قورقماستعن ظارتعدذ ؤة سةصةردعن
قايتعص كئلعص ظذالغنع قايتذرذص بئرعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم شذنداق قعلعشقا مةجبذر
(((
بولغاندذر.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 90 ،ـ بةت.
((( «فةتهذل قةدعر» 6 ،ـ توم 34 ،ـ بةت.
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ساتقذحع بعلةن سئتعص ظالغذحعنعث ظعختعالص قعلعشعص
قئلعشعنعث بايانع

ظةضةر ساتقذحع سئتعص ظالغذحعغا« :سةن ظذالغنع ظأزةثنعث هاجعتع ظىحىن
معندعث» دئضةن ؤة سئتعص ظالغذحع« :مةن ظذنع ساثا قايتذرذص بئرعش ظىحىن
معندعم» دئضةن بولسا ،سئتعص ظالغذحعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع،
ظعشنعث تاشقعر كأرىنىشعمذ شذنعثغا صاكعتتذر .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ساتقذحع« :ظذ
ظالدعدا يئتعلةص ماثسا ظادةمنعث كةينعدعن ماثعدعغان ظذالغ ،سةن ظذنع سذغذرذص
كئلةي دةص ظأز هاجعتعث ظىحىن معندعث» دئضةن ؤة سئتعص ظالغذحع« :مةن ظذنع
سذغذرذص كئلعش ظىحىن معندعم» دئضةن بولسا ،يةنة سئتعص ظالغذحعنعث سأزعنعث
ظئتعبارغا ظئلعنعشع توغرعدذر .حىنكع ،سئتعص ظالغذحعنعث ضةرحة ظذالغ يعتعلةص
ماثسا ظادةمنعث كةينعدعن ماثعدعغان ظذالغ بولسعمذ سذغذرذش ظىحىن مئنعص بئرعشع
ظذالغنعث ظأزعنعث كةينعدعن ماثماسلعقعدعن ظةندعشة قعلعشع ظىحىن ظةمةس ظذالغنع
يئتعلةص ماثسا ظذنعث يولدا بعرةر ظعش حعقعرعص قويذشعدعن ظةندعشة قعلغانلعقع
ظىحىندذر .شذثا ظذ ظادةمنعث سأزعنعث ظئتعبارغا ظئلعنعشع هةقلعقتذر .مةزكذر ظةندعشة
بةزع ظادةمنعث ظةقلعضة كةلسعمذ نذرغذنلعغان ظادةمنعث ظةقلعضة كةلمةيدذ.
بعر نةرسة سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعص بولغاندعن
كئيعن ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعرعنع قايتذرذص بئرعص تئضعشلعك صذلنع قايتذرذص
ظئلعش ظىحىن ساتقذحع بعلةن سئتعص ظالغان نةرسعنعث سانع هةققعدة ظعختعالص
قعلعشعص قالغان بولسا ،سئتعص ظالغذحعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع،
سئتعص ظالغذحع نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالغان ظادةمدذر .شذثا سئتعص ظئلعنغان
نةرسعنعث قانحعلعك ياكع قانداق سىصةتلعك ،ياكع قايسع خعل نةرسة ظعكةنلعكع
هةققعدة ظذ ظادةمنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
بعر ظادةم بعر حأرعنع سئتعص ظالغان ؤة ظذنعث صذلعنع ساتقذحعغا تاصشذرذص بئرعص
ظذنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعص كةلضةن ،ظاندعن ظذ ظادةم ظذ حأرعدة كأرىلضةن بعرةر
ظةيعص سةؤةبع بعلةن ظذنع قايتذرذص بئرعش ظىحىن ظذنع ساتقان كعشعنعث قئشعغا
ظئلعص كةلضةن ؤة ظذ كعشع ظذنعثدا ظةيعصنعث بارلعقعنع ظئتعراص قعلغان ،لئكعن ظذ
كعشع« :مةن بذنعثغا قوشذص يةنة بعر حأرعنع ساتقان ،شذثا مةن ساثا صذلنعث
هةممعسعنع ظةمةس صةقةت بذنعثغا تئضعشلعك بولغان صذلنعال قايتذرذص بئرعمةن»
دئضةن ،ظذ ظادةم« :سةن ماثا صةقةت مذشذ بعر دانة حأرعنع ساتتعث ،ماثا مةن
ساثا بةرضةن صذلنعث هةممعسعنع قايتذرغعن» دئضةن ؤة هةر ظعككعسعنعث قولعدا
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ظأزلعرعنعث سأزلعرعنع ظعسصاتاليدعغان صاكعت بولمعغان بولسا ،بذ هالدعمذ حأرعنع
سئتعص ظالغذحعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ظذ ،سئتعلغان نةرسعنع قولعغا
تاصشذرذص ظالغذحع ؤة ساتقذحع دةؤا قعلغان نةرسعنع ظعنكار قعلغذحع تةرةصتذر .يةنة
كئلعص قايتذرذص بئرعلضةن حأرة ظىستعدة بولغان سودا ظذنع قايتذرذص بئرعش بعلةن
ظةمةلدعن قالعدذ .سودعنعث ظةمةلدعن قئلعشع حأرعنع ساتقان كعشعنعث صذلنع قايتذرذص
بئرعشنع الزعم قعلعدذ .لئكعن ظذ كعشع صذلنع قايتذرذص بئرعشنع الزعم قعلعدعغان
سةؤةب كأرىنضةندعن كئيعنمذ (مةن ساثا ساتقان حأرة ظعككع ظعدع ،مةن صةقةت
ظةيعصلعك حعقعص قالغاننعث صذلعنع بئرعمةن ؤة يةنة بعرعنعث صذلعنع بةرمةيمةن) دةص
بعر قعسعم صذلنع ظئلعص قعلعشنع دةؤا قعلعؤاتعدذ .حأرعنع سئتعص ظالغان ظادةم بولسا
بذ دةؤاغا ظعنكار قعلعؤاتعدذ .شذثا ظذنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
ظعبنع ظابعدعن (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظةضةر ظذالر سئتعلغان
نةرسعنعث سىصىتع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالغان بولسا ،ساتقذحعنعث سأزعنعث
ظئتعبارغا ظئلعنعدعغانلعقعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع« :بةزع ظالعمالرنعث مذنداق
دئضةنلعكع نةقعل قعلعندع :قذلنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذنع ساتقان كعشعضة :مةن بذ
قذلنع كاتعص ياكع ناؤاي دةص سئتعص ظالدعم ،دئضةن ؤة ساتقذحع كعشع :مةن ساثا ظذنعث
كاتعص ياكع ناؤاي ظعكةنلعكعنع شةرت قعلمعغان ،دةص ظةضةر ساتقذحع بعلةن سئتعص
ظالغذحع سئتعلغان نةرسعنعث سىصىتع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالسا ،بذ هالدا
ساتقذحعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ ؤة ظذالردعن قةسةم قعلعش تةلةص قعلعنمايدذ».
ظالعمالر يةنة مذنداق دئدع« :بعر نةرسة سئتعص ظالغان ظادةم ظذنع ساتقان كعشعضة:
سةن بذنعث ياصذندا ظعشلةنضةنلعكعنع دئضةن ظعدعث ،دئسة ؤة ظذ كعشع :مةن ساثا بذنعث
ؤةتعنعمعزدة ظعشلةنضةنلعكعنع دئضةن ظعدعم ،دئسة ؤة شذنعث بعلةن ساتقذحع بعلةن
سئتعص ظالغذحع ظعختعالص قعلعشعص قالغان بولسا ،بذ هالدعمذ ساتقذحعنعث قةسةم
قعلعص تذرذص قعلغان سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ظذ ،سودعنعث بذزذلعشعغا قارشع
تذرعدعغان تةرةصتذر .ظةضةر سئتعص ظالغذحعنعث بذ هةقتة صاكعتع بولسا ،ظذنعث صاكعتع
قوبذل قعلعنعدذ .حىنكع ظذ ،سئتعلغان نةرسعنعث باشقا بعر يةردة ظعشلةنضةنلعكعنع
دةؤا قعلغان تةرةصتذر».
ظةضةر بعر نةرسة سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع ظذ ظادةمضة بئرعلضةن مةسلعهةت
قعلعؤئلعش شةرتع بعلةن ياكع كأرمةي تذرذص سئتعص ظالغان نةرسعنع كأرضةندة خالعسا
سئتعص ظئلعش خالعسا قايتذرذص بئرعش شةرتع بعلةن قايتذرذص ظئلعص كةلضةن ؤة ظذنع
ساتقان كعشع« :مةن ساثا ساتقان نةرسة بذ ظةمةس» دئضةن ؤة ظذ ظادةم« :سةن
ماثا ساتقان نةرسة مذشذ» دئضةن بولسا ،بذ مةسعلعدة سئتعص ظالغذحع ظادةمنعث
سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظةمما سئتعص ظالغذحع ظادةم ظذ نةرسعنع ظذنعثدا كأرىلضةن
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بعرةر ظةيعص سةؤةبع بعلةن قايتذرذص بئرعش ظىحىن ظئلعص كةلضةن ،ظاندعن ظذالر
يذقعرقعدةك ظعختعالص قعلشعص قالغان بولسا ،بذ هالدا ظذ نةرسعنع ساتقان كعشعنعث
سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
يذقعرعدعكع مةسعلة بعلةن بذ مةسعلعنعث ظارعسعدعكع صةرق بولسا ،يذقعرعدعكع
مةسعلعدة سودا مةزكذر شةرت بئرعلضةن ظادةمنعث بذزذشع بعلةن قارشع تةرةصنعث
رازعلعقعغا قاراص تذرماستعنال بذزذلعدذ .ظةمما سودعنعث بذزذلغانلعقعنع قارشع تةرةصنعث
بعلعشع الزعم ،دةيدعغان ظالعمالرمذ بار .ظةضةر سودا بذزذلسا ظذالرنعث ظارعسعدا يىز
بةرضةن ظعختعالص سئتعص ظئلعص قولغا تاصشذرذص ظالغان نةرسة ظىستعدة بولعدذ .بذ
نةرسة ظىستعدة بولغان ظعختعالصتا ظذنع قولعغا تاصشذرذص ظالغان سئتعص ظالغذحعنعث
سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .بذ ،ظةضةر سودا شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بولسا،
ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةمما كئيعنكع مةسعلعدة بولسا ،سودا سئتعص ظالغذحع
ظادةمنعث بذزذشع بعلةنال بذزذلذص كةتمةيدذ .ظذ صةقةت سئتعص ظالغان نةرسعنعث
ظةيعصلعك ظعكةنلعكعنع ؤة شذنعث بعلةن ظأزعنعث سودعنع بذزذش هةققعنعث بارلعقعنع
دةؤا قعلعدذ .ظذ نةرسعنع ساتقان كعشع بذنعثغا ظعنكار قعلعدعغان تةرةصتذر .شذثا بذ
كعشعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
بعر كعشع مةلذم بعر يئرعدة جاراهعتع بار بعر نةرسعنع ساتقان ؤة ظذنع سئتعص
ظالغان ظادةم« :ظذنعث صاالنع يئرعدة جاراهعتع بار ظعكةن» دئضةن ،ظذ كعشع بعلعدعغان
يةردة بعر جاراهةتنعث بارلعقعنع ،دئضةن ؤة سئتعص ظالغذحع ظذ نةرسعنع قايتذرذص
بئرعش ظىحىن ظئلعص كةلضةن ،ظاندعن ساتقذحع ظذ كعشع« :ظذنعث ظذ يةردعكع
جاراهعتع ساقعيعص كةتكةن ظعدع ،بذ يئثعدعن بولغان جاراهةت ظعكةن» دئضةن ؤة
ظذ جاراهةتنعث بذرذنقع جاراهةت ظعكةنلعكعضة ظعنكار قعلغان بولسا ،بذ هةقتة ظذ
نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،سئتعص ظالغذحع
ظذ ظادةم دةص كةلضةن جاراهةتنعث ظورنع بولسا ظذ نةرسعنع ساتقان كعشع جاراهةت
بارلعقعنع بعلعدعغان ؤة دئضةن يةرنعث ظأزعدذر .ظةمما ظذ كعشع ظذ نةرسعنع ساتقان
ؤاقتعدا بذ نةرسعدة جاراهةت بار ،دئضةن لئكعن جاراهةتنعث ظورنعنع ظئنعق دئمعضةن
ظذنع سئتعص ظالغذحع بذنعث صاالنع يئرعدة جاراهةت بار ظعكةن ،دةص ظذنع قايتذرذص
بئرعش ظىحىن ظئلعص كةلضةن ،ظاندعن ظذ كعشع« :ظذنعث جاراهعتع ساقعيعص كةتكةن
ظعدع ،بذ يئثعدعن بولغان جاراهةت» ظعكةن ،دةص ظذ جاراهةتنعث بذرذنقع جاراهةت
ظعكةنلعكعضة ظعنكار قعلغان بولسا ،بذ هةقتة ساتقذحع ظذ كعشعنعث سأزع ظئتعبارغا
(((
ظئلعنعدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 92 ،ـ بةت.
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ظةيعصلعك نةرسعضة يئثع صةيدا بولغان ظةيعص تىزىلىص كةتكةندعن كئيعن ظذ
نةرسعنع بذرذنقع ظةيعص بعلةن قايتذرذص بئرعشكة بوالمدذ؟
بعر ظادةم ظةيعصلعك بعر نةرسعنع سئتعص ظئلعص قالغان ،ظذنعث ظةيعصلعك نةرسة
ظعكةنلعكعنع بعلعص ظذنع قايتذرذص بةرمةكحع بولذص تذرعؤاتقاندا ظذ نةرسعضة يئثع
بعر ظةيعص صةيدا بولذص قالغان ،شذنعث بعلةن ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرةلمةي
نةرسعنعث ظعضعسعدعن ظذنعث ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعقع ظىحىن صذل ظئلعشقا مةجبذر
بولذص قئلعص صذل ظالغان ،ظاندعن ظذ نةرسعدعن ظذنعثدا يئثع صةيدا بولغان ظةيعص
تىزىلىص كةتكةن بولسا ،بذ هةقتعكع كىحلىك كأز قاراشقا ظاساسةن ظذ ظادةم ظذ
نةرسعدعكع كونا ظةيعص سةؤةبع بعلةن ظذ نةرسعنع ظذنعث ظعضعسعدعن ظالغان صذل
بعلةن بعللة ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعدذ .حىنكع ،ظذنعثدا كأرىلضةن يئثع ظةيعصنعث
تىزىلىص كئتعشع بعلةن ظذنع قايتذرذص بئرعشكة توسالغذ بولغان ظامعل يوقالغاندذر.
بذ هةقتة يةنة بعر كأز قاراش بولذص ظذ قاراشقا ظاساسةن ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع قايتذرذص
بئرةلمةيدذ .بذ قاراش ظعلضعركع قاراشقا قارعغاندا ظاجعزدذر.
بعر ظادةم بعر ظذالغنع سئتعص ظئلعص قولعغا تاصشذرذص ظالغان ،ظاندعن ظذنعث
ظةيعصلعك ظعكةنلعكعنع بعلضةندعن كئيعن ظعضعسعضة قايتذرذص بةرمةكحع بولغاندا
ظعضعسعنعث باشقا يةرضة كةتكةنلعكعنع بعلضةن ،شذنعث بعلةن قازعنعث قئشعغا بئرعص
ظذالغنعث ظةيعصلعك ظعكةنلعكعنع ظعسصاتلعغان ؤة قازع ظذ ظذالغنع (ظعضعسع صةيدا
بولذص قايتعص كةلضةنضة قةدةر) ساقالص تذرذشع ظىحىن ظعشةنحعلعك بعر كعشعنعث
قئشعدا ظامانةتكة قويذص قويغان بولسا ،ظذالغنعث يئيعشع ظىحىن كةتكةن نةرسعنعث
حعقعمع كعمنعث ظىستعضة بولعدذ؟
قازع ظذالغنعث حعقعمعنع بعر ظادةمنعث بئرعشعضة هأكىم قعلمايدذ .حىنكع ،ظذالغ
بذنعثغا هةقلعق بولغان نةرسة ظةمةستذر .ظذالغنع سئتعص ظالغذحع هازعرحة ظذالغنعث
ظعضعسع هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ ظادةمنعث هأكىم جةهةتتعن ظةمةس دعيانةت جةهةتتعن
ظذالغنعث حعقعمعنع كأتةرضةح تذرذشع الزعم .ظةمما قازعنعث ظذنع بذنداق قعلعشقا
مةجبذرالش هةققع يوق .ظةضةر بذ هالدا ظذالغ يذتذص كةتسة ياكع ظألىص كةتسة ظذنعث
زعيعنع سئتعص ظالغذحعغا بولعدذ .لئكعن ،ظذ ظادةم قازعنعث قئشعغا كةلضةن ؤاقتعدا
قازع ظذالغنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعشكة هأكىم قعلغان بولسا ،بذ هالدا ظذالغقا
كةتكةن حعقعم ياكع ظذنعث ظألىص كئتعشع ،ياكع يوق بولذص كئتعشع بعلةن بولغان
زعيان ظذالغنعث ظعضعسعضة بولعدذ .حىنكع ،شافعظعي مةزهةصعدة قارشع تةرةص بولمعسعمذ
قازعنعث حعقارغان هأكىمع كىحلىك قاراشقا ظاساسةن كىحضة ظعضة .ظةمما هةنةفعي
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مةزهةصعدة قازعنعث حعقارغان هأكىمعنعث كىحضة ظعضة بولذشع ظىحىن هأكىم حعقارغان
(((
يةردة قارشع تةرةصنعث هازعر بولذشع الزعم.

ساتقان نةرسعنع ظذنعثدعكع ظةيعصكة ظعضة بولمايدعغانلعق شةرتع
بعلةن سئتعشنعث بايانع

بعر نةرسعنع ظذنعثدعكع ظةيعصكة ظعضة بولماسلعق شةرتع بعلةن سئتعش
توغرعدذر .ظذ ظةيعصالرنعث ظعسعملعرعنع بعر ـ بعرلةص سأزلةش شةرت ظةمةس .بذ
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!)« :ظةضةر ظذ نةرسعدعكع ظةيعص بعر ـ بعرلةص بايان قعلعنمعسا ظذنع
ظذنعثدعكع ظةيعصكة ظعضة بولماسلعق شةرتع بعلةن سئتعش توغرا ظةمةس .حىنكع،
ظذنعثدعكع ظةيعصكة ظعضة بولماسلعقتا ظذ ظادةمنع (ظةيعصالرغا ظوخشاش) بعر نةرسعضة
ظعضة قعلعش مةناسع بار .نامةلذم ظةيعصالرنع بعرعضة ظعضة قعلعش توغرا ظةمةس»
دةيدذ.
هةنةفعي مةزهةصعدة ظةيعصالرنعث ظعسعملعرع بعر ـ بعرلةص بايان قعلعنمعسعمذ ظذ
سودعنعث توغرا بولذشعنعث سةؤةبع بولسا ،سودا ظذ نةرسعدعكع ظةيعصكة ظعضة بولماسلعق
شةرتع بعلةن بولغاحقا ظذ سودعنعث تاالش ـ تارتعشعشقا سةؤةبحع بولمايدعغانلعقعدذر.
يةنة كئلعص سودعدا ظذ نةرسعدعكع ظةيعصكة ظعضة بولماسلعق شةرتعنع قويذش بولسا،
ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحعنعث (ظذ نةرسة ظذنداق ظعكةن ـ ظذ نةرسة مذنداق ظعكةن)
دةص دةؤا قعلعدعغان هةققعنع ظةمةلدعن قالدذرذش ظىحىندذر .بذ يول بعلةن ظذ ظادةمنعث
مةزكذر هةققعنع ظةمةلدعن قالدذرذش ظذنعث قوبذل قعلعشعغا قاراشلعق ظةمةس.
بعر نةرسعنع ظذنعثدعكع ظةيعصكة ظعضة بولماسلعق شةرتع بعلةن سعتعش خذددع بعر
ظادةمنعث ظاياللعرعنعث ظعحعدعن بعرعنع ظذنعث قايسعسع ظعكةنلعكعنع بعلمةي تذرذص
تاالق قعلعؤةتكةن ،ياكع قذللعرعنعث ظعحعدعن بعرعنع ظذنعث قايسع قذل ظعكةنلعكعنع
بعلمةي تذرذص ظازات قعلعؤةتكةن ظادةمنعث ظعشعغا ظوخشاش .يةنع تاالق قعلعؤةتكةن
ظايالعنعث قايسع ظايالع ظعكةنلعكعنع بعلمةي تذرذص تاالق قعلعؤةتكةن ظادةمنعث
تالعقع حىشعدذ ؤة ظازات قعلعؤةتكةن قذلعنعث كعم ظعكةنلعكعنع بعلمةي تذرذص قذل
ظازات قعلعشمذ كىحضة ظعضة بولعدذ .شذنعثدةك بعر نةرسعنع ظذنعثدعكع ظةيعصكة
ظعضة بولماسلعق شةرتع بعلةن ساتقان سودعمذ ظةضةر ظذ ظةيعصالرنعث ظعسعملعرع بعر ـ
بعرلةص بايان قعلعنمعسعمذ توغرا بولعدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 95 ،ـ بةت.
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بذ سودعنعث توغرا بولذشعنعث دةلعل ـ صاكعتع تأؤةندعكع ظةسةرلةردذر.
ظعمام مالعك بذ هةقتة يةهيا ظعبنع سةظعددعن سالعم ظعبنع ظابدذلالهنعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) قذلعنع  800دةرهةمضة ظذنعثدعكع ظةيعصكة ظعضة بولماسلعق شةرتع بعلةن
بعر كعشعضة ساتعدذ .ظذ كعشع ظابدذلاله ظعبنع ظأمةرضة :قذلدا سةن ماثا دئمعضةن
بعر كئسةل بار ظعكةن ،دةيدذ .ظذالر دةؤا قعلعشعص ظوسمان ظعبنع ظةففان (اهلل تاظاال
ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث قئشعغا كئلعدذ .ظذ كعشع ظوسمان ظعبنع ظةففانغا:
ظابدذلاله ماثا كئسةل بار قذلعنع سئتعصتذ ،دةيدذ .ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر :مةن
ظذنعثغا قذلنع ظذنعثدعكع ظةيعصكة ظعضة بولماسلعق شةرتع بعلةن ساتتعم ،دةيدذ.
ظوسمان ظعبنع ظةففان ،ظابدذلاله ظعبنع ظأمةرنعث قذلنع ساتقان ؤاقتعدا ظذنعثدا بعرةر
كئسةلنعث بارلعقعنع ظأزعنعث بعلمةيدعغانلعقع هةققعدة قةسةم قعلعشقا هأكىم قعلعدذ.
ظابدذلاله بذ هةقتة قةسةم قعلعشقا ظذنذماي قذلعنع قايتذرذص ظالعدذ .قذل ظابدذلالهنعث
قئشعدا تذرذص كئسعلعدعن ساقعيعص كئتعدذ .كئيعن ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال
ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظذ قذلعنع  1500دةرهةمضة ساتعدذ».
ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ« :زةيد
ظعبنع سابعت (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) :كعمكع قذلعنع ظذنعثدعكع
ظةيعصكة ظعضة بولماسلعق شةرتع بعلةن ساتسا ،ظذ ظادةم ظذ قذلدا كأرىلضةن ظةيعصكة
ظعضة ظةمةس ،دئضةن .ظابدذلاله ظعبنع ظأمةرمذ قذلعنع شذنداق ساتقان ؤة سودعنع بذ
شةكعلدة قعلعشنع توغرا دةص كأرضةن .هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر زةيد ظعبنع سابعتنعث
(((
سأزعنع ؤة ظابدذلاله ظعبنع ظأمةرنعث قعلمعشعنع قوبذل قعلعدذ»
يةنة بعر دةلعل بولسا ،جابعر ظعبنع ظابدذلاله (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!)
نعث ظذهذد ظذرذشعدا ظألىص كةتكةن دادعسعنعث قةرزلعرعنع قةرز ظعضعللعرعضة
خورمعلعق بئغعنعث خورمعلعرع بعلةن تألةص ظذالر بعلةن ظادا ـ جذدا بولذص كةتمةكحع
بولغانلعقعدذر .جابعرنعث بذ ؤةقةلعكعنع بايان قعلغان هةدعسنع ظعمام بةيهةقعي رعؤايةت
قعلغان .مانا بذ هةدعستعن خذددع ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام مالعك (اهلل تاظاال
ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث دئضعنعدةك قةرزنعث قانحعلعك ظعكةنلعكع نامةلذم
بولسعمذ قةرزضة هئسابالص قةرز ظعضعسعضة بعر نةرسة بئرعص ظذنعث بعلةن ظادا ـ
جذدا بولذص كئتعشنعث توغرا ظعكةنلعكع حعقعص تذرعدذ .ظةمما ظعمام شافعظعينعث كأز
قارعشعدا ،ظةضةر قةرزنعث قانحعلعك ظعكةنلعكع نامةلذم بولسا ،قةرزضة هئسابالص قةرز
ظعضعسعضة بعر نةرسة بئرعص ظذنعث بعلةن ظادا ـ جذدا بولذص كئتعش توغرا ظةمةس.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 14 ،ـ توم 92 ،ـ بةت.
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ظعمام بةيهةقعي يةنة مذنداق دةيدذ :ظعككع ظادةم كونا بعر ظعش هةققعدة
تاالش ـ تارتعشعص قئلعص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كئلعدذ .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم ظذالرغا« :سعلةر (ظذ نةرسعدة كعمنعث هةققع بارلعقعنع) ياخشع
ظويالثالر ؤة هةر بعرعثالر ظأزعضة تةقسعم بولغعنعنع ظالسذن ،ظاندعن هةر بعرعثالر
قئرعندعشع بعلةن رازعلعشعص كةتسذن»((( دئضةن.
مانا بذ هةدعستعنمذ نامةلذم نةرسعدعن ظادا ـ جذدا بولذص كئتعشنعث توغرا
ظعكةنلعكع حعقعص تذرعدذ .حىنكع ،بذرذن يىز بةرضةن ظعش ظادةتتة نامةلذم بولعدذ.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :سعلةر (ظذ نةرسعدة كعمنعث هةققع بارلعقعنع) ياخشع
ظويالثالر ؤة هةر بعرعثالر ظأزعضة تةقسعم بولغعنعنع ظالسذن» دئضةن سأزعمذ ظذنعث
نامةلوم بعر نةرسة ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ .حىنكع ،بعر نةرسعدة كعمنعث
هةققع بارلعقعنع ياخشع ظويالش ؤة هةر بعر ظادةم صةقةت ظأزعضة تةقسعم بولغعنعنع
ظئلعش صةقةت ظذ نةرسعدة بعر ظادةمنعث هةققع بار ،ظةمما ظذ هةقنعث قانحعلعك
معقداردا ظعكةنلعكع نامةلذم بولغان ظعشالردا بولعدذ .يةنة كئلعص بذرذنقع زاماندا
بولسذن ؤة هازعرقع زاماندا بولسذن كعشعلةر حعضعشلعك ظعشالردا ؤة ظاالقعدار ظادةم
ظألىص كةتكةن ظةمما ظىستعدة قالغان نةرسة ـ كئرةكلةرنعث قانحعلعك ظعكةنلعكع
نامةلذم بولغان ظعشالردا بعر ـ بعرع بعلةن رازعلعشعدذ .بذنداق مةسعلعلةرنع كعشعلةر
دةؤانع تىضعتعش ظىحىن ظامال بار بعر ـ بعرعنع رازع قعلعشعص كئلعشعم بعلةن هةل
(((
قعلعدذ.
بذ مةسعلعدة ظعمام شافعظعينعث كأز قارعشعنعث بعر ظاز تةصسعلعي ظعكةنلعكعنع
كأرىمعز .بذ هةقتة شافعظعي مةزهةصعنعث ظعماملعرعدعن بولغان ظعمام نةؤةؤعي (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ« :بعر نةرسة ظةضةر ظذنعثدا بار بولغان
ؤة بذنعثدعن كئيعن ظذنعثدا كأرىلعدعغان صىتىن ظةيعصكة ظعضة بولماسلعق شةرتع
بعلةن سئتعلسا ،ظذ نةرسعنعث ظىستعدة بولغان سودعنعث توغرا بولذش ياكع توغرا
بولماسلعق هةققعدة ظعككع خعل قاراش بار .بذ قاراشالرنعث ظةث توغرعسع بولسا ،ظذ
سودعنعث توغرا بولماسلعقعدذر .بذ شافعظعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأص ساندعكعلعرعنعث
كأز قارعشعدذر .ظذنداق ظعكةن ظذ نةرسة ظةضةر بذنعثدعن كئيعن ظذنعثدا كأرىلعدعغان
ظةيعصكة ظعضة بولماسلعق شةرتع بعلةن سئتعلسا ،ظذ نةرسعنعث ظىستعدة بولغان سودا
ظةلؤةتتة توغرا ظةمةس .شافعظعيالرنعث كأز قارعشعدا بعر كعشع ساتماقحع بولغان
نةرسعسعنعث ظأزع بعلعدعغان ظةيصعنع يوشذرذص ظذ نةرسعنع ظذنعثدعكع ظةيعصكة ظعضة
بولماسلعق شةرتع بعلةن ساتسا ،ظذ كعشع ظذ نةرسعدة كأرىلعدعغان بعلعص تذرذص
((( بذ هةعسنع ظةبذداؤذدمذ رعؤايةت قعلغان.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 14 ،ـ توم 94 ،ـ بةت.
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يوشذرغان ظةيعصالردعن ظادا ـ جذدا بولذص كةتمةيدذ .شذنعثدةك يةنة مةزكذر شةرت
بعلةن سئتعلغان هايؤانالرنعث ؤة نةرسة ـ كئرةكلةرنعث سعرتعدا كأرىنىص تذرعدعغان
ظةيعصالردعن ظادا ـ جذدا بولذص كةتمةيدذ .حىنكع ،ظذ ظةيعصالرنع بعلعش ظاساندذر.
نةرسة ـ كئرةكلعرعنع مةزكذر شةرت بعلةن ساتقان كعشع صةقةت هايؤانالرنعث ؤة نةرسة
ـ كئرةكلةرنعث ظعح دذنياسعدعكع ظأزع بعلمةيدعغان ظةيعصالردعن ظادا ـ جذدا بولعدذ.
يةنع مةزكذر شةرت بعلةن نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ساتقان كعشعضة نةرسة ـ كئرةكلةرنعث
ظعح دذنياسعدعكع ظذ كعشع بعلمةيدعغان ظةيعصالرنعث مةسظذلعيعتع كةلمةيدذ .بعر
قعسعم ظالعمالر :مةيلع نةرسة ـ كئرةكلةرنعث سعرتعدا بولسذن ،مةيلع ظعح دذنياسعدا
بولسذن ،مةزكذر شةرت بعلةن نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ساتقان كعشع ظذ نةرسعلةردة
كأرىلعدعغان صةقةت ظأزع بعلمةيدعغان ظةيعصالردعن ظادا ـ جذدا بولعدذ ،دةيدذ .تاؤذز ؤة
قوغذنغا ظوخشاش ظعح قعسمع يئيعلعدعغان نةرسعلةرنعث هأكمع بعر قعسعم ظالعمالرنعث
كأز قارعشعدا هايؤانالرنعث هأكمعضة ظوخشاش .حىنكع ،ظذالرنعث ظعحعنعث قانداق
ظعكةنلعكعنع بعلعشمذ قعيعندذر .كأص ساندعكع ظالعمالرنعث كأز قارعشع بويعحة ظذ
نةرسعلةرنعث هأكمع هايؤانالرنعث هأكمعضة ظوخشعمايدذ .حىنكع ،ظذالرنعث ظةهؤالع
بعلةن هايؤانالرنعث ظةهؤالع بعر ـ بعرعضة ظوخشاش ظةمةس» .مانا بذ شافعظعيالرنعث
(((
بذ هةقتعكع كأز قارعشعدذر.
ظةضةر بعر كعشع نةرسعسعنع ظذنعثدعكع ظةيعصكة ظعضة بولماسلعق شةرتع بعلةن
ساتقان بولسا ،ظذ شةرتنعث ظعحعضة صةقةت ظذ نةرسة ظىستعدة سودا بولغان ؤاقعتتا
ظذنعثدا بار ظةيعصالر ؤة سودا بولذص بولغاندعن كئيعن ظذنع سئتعص ظالغذحعغا
تاصشذرذص بئرعشتعن بذرذن ظذنعثدا صةيدا بولغان ظةيعصالرال كعرعدذ .يةنع ظذ نةرسة
ظذنعث ظىستعدة سودا بولغان ؤاقعتتا ظذنعثدا بار ظةيعصالر ؤة سودا بولذص بولغاندعن
كئيعن ظذنع سئتعص ظالغذحعغا تاصشذرذص بئرعشتعن بذرذن ظذنعثدا صةيدا بولغان
ظةيعصالر سةؤةبع بعلةن ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعلمةيدذ .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة ؤة ظعمام
ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظعمام مالعك
ؤة هةنةفعي مةزهةصعنعث ظعماملعرعدعن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت
قعلسذن!)« :مةزكذر شةرتنعث ظعحعضة صةقةت ظذ نةرسة ظىستعدة سودا بولغان ؤاقعتتا
ظذنعثدا بار ظةيعصالرال كعرعدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعدعكع ظةيعصكة ظعضة بولماسلعق صةقةت
سودا بولغان ؤاقعتتا ظذنعثدا بار بولغان ظةيعصالرنعال ظأز ظعحعضة ظالعدذ» دئدع .ظعمام
ظةبذهةنعفة ؤة ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث دةلعل ـ
صاكعتع بولسا ،مةزكذر شةرتتعن ظذنعث مةناسع ؤة ظذ شةرتنعث قويذلذش مةقسعتع
كأزدة تذتذلعدذ .نةرسة ـ كئرةكنعث ظعضعسعنعث مةزكذر شةرتنع قويذشتعكع مةقسعتع
((( «رةؤ زةتذت تالعبعين» 3 ،ـ توم 133 ،ـ بةت.
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بولسا ،ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحع ظادةمنعث نةرسعنعث ظعضعسعدعن نةرسةث ظةيعصلعك
ظعكةن ؤة نةرسةث مذنداق ظعكةن ،دةص هةر هالدا نةرسعنع قايتذرذص بئرعدعغان ياكع
نةرسعنعث ظةيعصلعك بولغانلعقع ظىحىن ظذنعثدعن صذل تةلةص قعلعدعغان هةققعنع
ظةمةلدعن قالدذرؤئتعص سودعنع كىحضة ظعضة قعلعشتذر .بذ مةقسةت مةزكذر شةرتنع
قويغان كعشعضة ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنع ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعش
هةققعضة ظعضة قعلعدعغان صىتىن ظةيعصالرغا ظعضة بولماسلعقنع الزعم قعلعدذ .ظذنداق
ظعكةن ظذ نةرسة ظىستعدة سودا بولذص بولغاندعن كئيعن ظذنع سئتعص ظالغذحعغا
تاصشذرذص بئرعشتعن بذرذن ظذنعثدا صةيدا بولغان ظةيعصالرمذ ظذ كعشع ظعضة بولمايدعغان
ظةيعصالرنعث ظعحعضة كعرعدذ .حىنكع ،مةزكذر شةرتنعث قويذلذشتعكع مةقسةت ظعشنعث
شذنداق بولذشعنع تةلةص قعلعدذ.
ظةضةر بعر كعشع نةرسعسعنع ظذنعثدعكع صىتىن ظةيعصكة ظعضة بولماسلعق شةرتع
بعلةن ساتقان بولسا ،ظذ شةرتنعث ظعحعضة ظذ نةرسة ظىستعدة سودا بولذص بولغاندعن
كئيعن ظذنع سئتعص ظالغذحعغا تاصشذرذص بئرعشتعن بذرذن ظذنعثدا صةيدا بولغان ظةيعصالر
كعرمةيدذ .بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكع بارلعق ظعمامالرنعث بعردةك كأز قارعشعدذر.
ظةضةر بعر كعشع نةرسعسعنع ظذنعثدعكع ظةيعصالرغا ؤة ظذ نةرسة ظىستعدة سودا
بولذص بولغاندعن كئيعن ظذنع سئتعص ظالغذحعغا تاصشذرذص بئرعشتعن بذرذن ظذنعثدا
صةيدا بولعدعغان ظةيعصالرغا ظعضة بولماسلعق شةرتع بعلةن ساتقان بولسا ،بذ سودا
ظعمام سةرةخسعي بايان قعلغان رعؤايةتكة قارعغاندا توغرا بولعدذ .ظةمما ظعمام تةهاؤعي
بايان قعلغان رعؤايةتكة قارعغاندا توغرا ظةمةس .كأص ساندعكع ظالعمالرنعث ظعمام
(((
تةهاؤعينعث بايان قعلغان رعؤايعتعنع توغرا دةص قارعغانلعقع بعلعنعدذ.
ظةضةر بعر كعشع قذلنع ياكع هايؤاننع ظذنعثدعكع صىتىن ظاغرعققا ظعضة بولماسلعق
شةرتع بعلةن ساتقان بولسا ،بذ شةرتنعث ظعحعضة ظذنعثدا كأرىلعدعغان صىتىن كئسةللةر
كعرعدذ .بذ شةرتنعث ظعحعضة صةقةتال ظذنعث ظعح دذنياسعدعكع كئسةللةر كعرعدذ ،دةيدعغان
قاراشمذ بار .بذ قاراشنعث ظاساسع بولسا ظأرص ـ ظادةتتذر .حىنكع< ،ظاغرعق> دئضةن
مةنانع بعلدىرعدعغان ظةرةبحة <داء> دئضةن سأزدعن بذرذنقع زاماننعث ظأرص ـ ظادعتعدة
ظعحكع كئسةللةر كأزدة تذتذلعدذ .لئكعن ،بذ سأز هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز
قارعشعدا ؤة مةنا جةهةتتعن مةيلع سعرتقع كئسةللةر بولسذن ،مةيلع ظعحكع كئسةللةر
بولسذن ،صىتىن كئسةللةرنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ .ظةمما ظةرةبلةرنعث هازعرقع ظأرص ـ
ظادعتعدعمذ ظذ سأزدعن صىتىن كئسةللةر كأزدة تذتذلعدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 96 ،ـ بةت.
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هايؤانالرنعث يئلعنعنع بذغذص قويذشنعث هأكمع
بذنعثدعن كاال ،حعشع تأضة ،قوي ؤة ظأحكعضة ظوخشاش سىت بئرعدعغان هايؤانالرنع
ساتماقحع بولغان ظادةمنعث ظذ هايؤانالرنع خئرعدارغا سىتلىك كأرسعتعش ظىحىن
ظذالرنع بعر نةححة كىن ساغماي قويذص قويذش كأزدة تذتذلعدذ.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذنداق قعلعشتعن توستع .حىنكع ،بذمذ خئرعدارالرنع
ظالداشنعث تىرلعرعنعث بعرعدذر.
بذ هةقتة ظةبذهىرةيرة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت
قعلعدذ« :تأضة ،قويلعرعثالرنع (سىتلىك كأرسعتعش ظىحىن ظذالرنع بعر نةححة كىن
ساغماي قويذص قويذش ظارقعلعق يئلعنلعرعدا) سىتلعرعنع تذتذص تذرماثالر .كعمكع
(شذنداق قعلعنغان بعرةر هايؤاننع) سئتعص ظالغان بولسا ،سئتعؤالغذحع سىتنع
ساغقاندعن كئيعن ظعككع ظعشنعث ياخشعراقعنع تالاليدذ ،خالعسا ظذ هايؤاننع ظئلعص
(((
قالعدذ ،خالعسا ظذنع بعر سا خورما بعلةن قايتذرذص بئرعدذ».
بذ هةقتة ظةبذهىرةيرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :مال ظئلعص كةلضىحعلةرنعث
ظالدعغا حعقماثالر .بةزعثالر بةزعثالرنعث سودعسعنعث ظىستعضة سودا قعلمعسذن( .باهانع
ظعضعز -صةس قعلعش ظىحىن) يالغان خئرعدار ياللعماثالر .يةرلعك ظادةم سعرتتعن كةلضةن
ظادةمنعث مئلعنع سئتعص بةرمعسذن( .سىتلىك كأرسعتعش ظىحىن ساتماقحع بولغان)
هايؤاننع ساغماي سىتعنع يئلعنعدة تذتذص تذرماثالر .كعمكع شذنداق قعلعنغان (يةنع
سىتع سئغعلماي يئلعنعدة ساقالنغان) هايؤاننع ظئلعص سالسا ،ظذ ظادةم ظذ هايؤاننع
بعر قئتعم سئغعص (ظذ هايؤاننعث هةقعقعتعنع بعلضةندعن كئيعن) خالعسا رازع بولذص
(((
ظذ هايؤاننع قئشعدا ظئلعص قالعدذ ،خالعسا هايؤاننع ظذنعث بعلةن بعللة بعر سا
(((
خورما بعلةن قايتذرذص بئرعدذ».
ظالعمالر يئلعنع بذغذص قويذص سئتعلغان هايؤانالر هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالدع.
ظعمام مالعك ،ظعمام شافعظعي ؤة ظعمام ظةهمةد قاتارلعق ظعمامالر (اهلل تاظاال ظذالرغا
رةهمةت قعلسذن!) مةزكذر هةدعسلةرنعث تاشقعرع مةنعسعنع تذتقذ قعلعص تذرذص يئلعنع
بذغذص قويذص سئتعلغان هايؤاننع سئتعص ظئلعص قالغان ظادةم ظذ هايؤاننع بعر قئتعم
سئغعص بولغاندعن كئيعن ظذنع قايتذرذص بةرمةكحع بولسا ،ظذ هايؤاننع بعر سا خورما
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
((( بعر سا دئضةن بعر رعؤايةتتة  2 .157كعلو ضعرام .يةنة بعر رعؤايةتتة  2. 176كعلو ضعرامدذر .ت.
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان.

292

ساتقان ياكى سېتىۋېلىنغان نەرسىدە كۆرۈلگەن ئەيىبنىڭ بايانى
بعلةن قايتذرذص بئرعدذ ،دئضةن قاراشقا كةلدع .هةنةفعي مةزهةصعدعكع ظعمامالردعن
ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث بذ هةقتة ظعككع خعل
كأز قارعشع بولذص بعر قارعشعدا« :مةزكذر ظعمامالرغا ظوخشاش يئلعنع بذغذص قويذص
سئتعلغان هايؤاننع سئتعص ظئلعص قالغان ظادةم ظذ هايؤاننع قايتذرذص بةرمةكحع
بولسا ،ظذنع بعر سا خورما بعلةن قايتذرذص بئرعدذ» دةيدذ .يةنة بعر قارعشعدا بولسا:
«هايؤاننع بعر سا خورما بعلةن ظةمةس سىتنعث باهاسعنعث معقداردعكع صذل بعلةن
قايتذرذص بئرعدذ» دةيدذ .بذ هةم ظعمام ظةبذهةنعفة ؤة ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال
ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قاراشلعرعدذر.
بعر رعؤايةتتة ظعمام ظةبذهةنعفة ؤة ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت
قعلسذن!) بذ هةقتة هأكىمنع مةزكذر هةدعسلةرنعث كأرسةتمعسع بويعحة حعقارمعغان.
يةنع بعر كعشع يئلعنع بذغذص قويذص سئتعلغان هايؤاننع سئتعص ظئلعص قالغان ؤة
ظذنع بعر قئتعم ساغقاندعن كئيعن ظذنعث سىتع ظاز هايؤان ظعكةنلعكعنع بعلضةن
بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ هايؤاننع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعش هةققع يوق .بذ هةنةفعي
مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام شافعظعي ؤة باشقا ظعمامالر« :ظذ
ظادةم هايؤاننع ظةضةر هايؤاندعن سئغعلغان سىت تئخع ظعشلعتعلعص بولذنمعغان بولسا
سىت بعلةن ،ظةضةر سىت ظعشلعتعلعص بولذنغان بولسا بعر سا خورما بعلةن قايتذرذص
بئرعدذ» دةيدذ.
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعحة ظذ ظادةم ضةرحة ظذ هايؤاننع قايتذرذص
بئرةلمعسعمذ كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن ظذ ظادةم هايؤاننعث ظعضعسعدعن هايؤاننعث
ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعقع ظىحىن صذل قايتذرؤالعدذ .حىنكع ،هايؤاننعث ظعضعسع
هايؤاننعث يئلعنعنع بذغذص قويذش ظارقعلعق هايؤاننع سىتلىك كأرسعتعص ظذ ظادةمنع
ضوللعدع .شذثا بذنعث هأكمع ظذ ظادةمنع هايؤاننعث ظعضعسع بذ هايؤان سىتلىك دئيعش
ظارقعلعق ضوللعغاننعث هأكمع بعلةن ظوخشاش .يةنع هايؤاننعث ظعضعسع ظذ ظادةمنع
بذ سىتلىك هايؤان دئيعش ظارقعلعق ضوللعغان بولسا ،ظذ ظادةم هايؤاننعث ظعضعسعدعن
هايؤاننعث ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعقع ظىحىن صذل قايتذرذص ظاالتتع .شذنعثدةك
هايؤاننعث ظعضعسع هايؤاننعث يئلعنعنع بذغذص قويذش ظارقعلعق ظذ ظادةمنع ضوللعغان
ؤاقتعدعمذ ظذ ظادةم هايؤاننعث ظعضعسعدعن هايؤاننعث ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعقع
ظىحىن صذل قايتذرؤالعدذ.
<ظةددذررذلمذختار> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع مذنداق دةيدذ« :بعر ظادةم سىتلىك
بعر حأرعنع سئتعص ظالغان ،ظذ ظادةم حأرعنع ظأزعنعث كعحعك بالعسعنع ظئمعتعشكة
بذيرذغان ؤة حأرة ظذ بالعنع ظئمعتكةن ،ظاندعن ظذ ظادةم ظذ حأرعنعث ظةيعصلعك
ظعكةنلعكعنع بعلضةن بولسا ،ظذ ظادةم حأرعنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعدذ .حىنكع،
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ظذ ظادةمنعث حأرعنع بالعسعنع بعر قئتعم ظئمعتعشكة بذيرذغانلعقع ظذنعثغا رازع
بولغانلعقع ظىحىن ظةمةس بةلكع ظذنع ظعشلعتعص كأرىص بئقعش ظىحىندذر .ظةمما
بعر ظادةم يئلعنع بذغذص قويذلغان هايؤاننع سئتعص ظئلعص قالغان ؤة ظذنع بعر قئتعم
سئغعص بولغاندعن كئيعن ظذنعث ظةيعصلعك ظعكةنلعكعنع بعلضةن بولسا ،ظذ ظادةم
هايؤاننع مةيلع سىتع بعلةن بولسذن ،مةيلع بعر سا خورما بعلةن بولسذن ،قايتذرذص
بئرةلمةيدذ .ظذ ظادةم هايؤاننعث ظعضعسعدعن ظذنعث ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعقع ظىحىن
(((
صذل قايتذرذص ظالعدذ».
ظعبنع هةجةر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ« :كأص
ساندعكع ظالعمالر مةزكذر هةدعسلةرنعث تاشقعرع مةنعسعنع قوبذل قعلعص ظالدع.
ظعبنع مةسظذد ؤة ظةبذهىرةيرة (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!) قاتارلعق ساهابعالر
مةزكذر هةدعسلةرنعث تاشقعرع مةنعسعنع تذتقذ قعلعص تذرذص صةتعؤا بةردع .بذ هةقتة
ظذالرغا ساهابعالرنعث ظعحعدعن هئحبعر كعشع ظئتعراز بعلدىرمعدع .تابعظعنالرنعث ؤة
ظذالرنعث كةينعدعن كةلضةن ظةؤالدالرنعث ظعحعدعنمذ نذرغذنلعغان ظالعمالر بذ هةقتة
مةزكذر هةدعسلةرنعث تاشقعرع مةنعسعنع تذتقذ قعلعص تذرذص هأكىم حعقاردع .ظذالر
بذ هةقتة صةتعؤا بةرضةن ؤة هأكىم حعقارغان حاغدا يئلعنع بذغذص قويذص سئتعلغان
هايؤاندعن سئغعلغان سىتنعث ظاز ياكع حعقلعقعنعث ظارعسعنع ؤة خورمعنعث شذ يذرتنعث
ظاساسلعق مئؤعلعرعدعن بولذشع بعلةن ظذنداق بولماسلعقعنعث ظارعسعنع ظايرعمعدع.
يئلعنع بذغذص قويذص سئتعلغان هايؤاننع سئتعص ظئلعص سالغان ظادةمنعث ظذ هايؤاننع
بعر سا خورما بعلةن قايتذرذص بئرعش قاظعدعسعضة هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر قارشع
صعكعردة بولدع .باشقا بعر قعسعم ظالعمالر هايؤاننع قايتذرذص بئرعش قاظعدعسعضة
قارشع صعكعردة بولمعسعمذ ،لئكعن ظذالر هايؤاننع قايتذرذص بئرعش مةسعلعسعنعث
بةزع تارماقلعرعدا قارشع صعكعردة بولدع .هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر مةزكذر قاظعدعضة
قارشع صعكعردة بولذص :يئلعنع بذغذص قويذص سئتعلغان هايؤاننع بعر قئتعم سئغعص
بولغاندعن كئيعن ظذنعث يئلعنع بذغذص قويذلغانلعقع سةؤةبع بعلةن ظذنع بعر سا
خورما بعلةن قايتذرذص بئرعلمةيدذ ،دئدع .ظةمما هةنةفعي مةزهةصعنعث ظعماملعرعدعن
بولغان ظعمام زذصةر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث بذ هةقتعكع كأز
قارعشع كأص ساندعكع ظالعمالرنعث كأز قارعشع بعلةن ظوخشاشتذر .لئكعن ،ظعمام
زذصةر :ظذ ظادةم هايؤاننع خالعسا بعر سا خورما بعلةن خالعسا يئرعم سا خورما بعلةن
قايتذرذص بئرعدذ ،دئدع .ظعبنع ظةبذلةيال ؤة بعر رعؤايةتتة ظعمام ظةبذيىسىفمذ :ظذ هايؤان
ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعلعدذ ،دئدع .لئكعن بذ ظعككع ظعمام :بعر سا خورمعنعث
ظأزعنع قايتذرذص بئرعش الزعم ظةمةس .ظذنعث صذلعنع بةرسعمذ بولعدذ ،دئدع .بعر
((( <ظةددذررذلمذختار> 4 ،ـ توم 97 ،ـ بةت.
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رعؤايةتتة ظعمام مالعك ؤة شافعظعي مةزهةصعدعكع بعر قعسعم ظالعمالر :بذ مةسعلعنع
صعتعر سةدعقعسعضة قعياس قعلعص تذرذص هايؤاننع بعر سا خورمعنعث ظأزع بعلةن
قايتذرذص بئرعش الزعم ظةمةس ،هايؤان شذ يذرتنعث ظاساسلعق غعزا تىرلعرعنعث بعرع
بعلةن قايتذرذص بئرعلسعمذ بولعدذ ،دئدع .ظعمام بةغةؤعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) :ظةضةر سودا قعلغان ظعككع تةرةص هايؤان بعلةن قايتذرذص بئرعلعدعغان
نةرسة مةيلع شذ يذرتنعث ظاساسلعق غعزا تىرع بولسذن ،مةيلع ظذنداق بولمعسذن،
خورمعدعن باشقا نةرسة بولسعمذ بعرةر نةرسعضة كئلعشكةن بولسا ،هايؤاننع شذ نةرسة
(((
بعلةن قايتذرذص بةرسة بولعدذ ،دئدع».
مةزكذر هةدعسلةر هايؤاننعث ظعضعسع بعلةن ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث
ظارعسعنع تىزىش ظىحىن ظعككعسعنع كئلعشتىرىشكة قارعتعلغان دئيةلةيمعز .حىنكع،
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث تةرجعمعهالعنع ياخشع بعلعدعغان ظادةمضة صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث دةؤاضةرلةرنعث ظارعسعنع ظايرعش ظىحىن حعقارغان هأكىملعرعنعث
بةزعسعنعث ظذالرنعث ظارعسعدا هأكىم قعلعش يولع بعلةن بولسا ،بةزعسعنعث ظذالرنعث
ظارعسعنع كئلعشتىرىش يولع بعلةن بولغانلعقع مةخصعي ظةمةس .مةسعلةن :كةظعب
ظعبنع مالعك ،ظعبنع ظةبذهةدرةددعن قةرزعنع بئرعشنع تةلةص قعلغان ؤاقتعدا ظذالرنعث
ظارعسعدا تاالش ـ تارتعشعش يىز بئرعص قعلعص ظذالرنعث ظاؤازلعرع يذقعرع كأتىرىلىص
كةتكةندة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم كةظعب ظعبنع مالعكقا« :سةن ظذنعثدعن مذنحعلعك
قةرزعثنع كةحىرؤةتكعن »((( دةص مالعكقا ظعبنع ظةبذهةدرةدنعث ظىستعدعكع قةرزعنعث
يئرعمعنع كةحىرؤئتعشعنع ،دةيدذ .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بذ ظعككع ساهابعنعث
ظارعسعدا حعقارغان هأكىمع بولسا ،ظذالرنعث ظارعسعنع كئلعشتىرىش يولع بعلةن
حعقارغان هأكىمعدذر.
شذنعثدةك يةنة زذبةيرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظةنسارلعق بعر ظادةم
بعلةن هةررا ظئرعقع توغرعسعدا دةؤالعشعص قالغان ؤاقتعدا ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
زذبةيرعضة« :ظع زذبةيرة! يئرعثنع (بذشراق) سذغذرذص بولذص سذنع قوشناثغا
(يةنع هئلعقع ظةنسارلعققا) قويذص بةرضعن» دةيدذ .ظةنسارلعق بذنعثغا رازع بولماي
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا :ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! بذ سئنعث هامما ظاحاثنعث
بالعسع بولغانلعقع ظىحىن شذنداق قعلعؤاتعسةن ،دةيدذ .شذنعث بعلةن صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم باشقا بعر هأكىم حعقعرعص« :ظع زذبةيرة! يئرعثنع سذغارغعن،
ظاندعن سذنع هةتتا سذ قعرالرغا حعققانغا قةدةر تذتذص تذرغعن( .يةنع سةن يئرعثنع
سذ تاكع قعرالرغا تاقاشقانغا قةدةر سذغارغعن)» دةيدذ .بعزنعث بذنعثدعن شذنع
((( «فةتهذلبارع» 4 ،ـ توم 364 ،ـ بةت.
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان.
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كأرىؤئلعشعمعز مذمكعنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بعرعنحع قئتعم حعقارغان
هأكمع ظذالرنعث ظارعسعنع كئلعشتىرىش يولع بعلةن بولغان ؤة ظعككعنحع هأكىمع
بولسا ،ظذالرنعث ظارعسعدا هأكىم قعلعش يولع بعلةن بولغان(((.
هأكىملةرنعث مةزكذر ظعككع خعل يول بعلةن بولعدعغانلعقع بعلعنسة ،مةزكذر
هةدعسلةرنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هايؤاننعث ظعضعسع بعلةن ظذنع سئتعص
ظالغان ظادةمنعث ظارعسعنع كئلعشتىرىش يولع بعلةن حعقارغان هأكىمعنع بايان قعلعص
كةلضةنلعكعضة قارعتعشقا بولعدذ .ظةضةر مةزكذر هةدعسلةر شذ مةنعضة قارعتعلسا،
هةدعستعكع هأكىمنعث خذسذسعي بعر مةسعلة ظىحىن حعقعرعلغان هأكىم بولذشع
ظئهتعمالدذر .مةسعلةن :بعر ظادةم ظأزعضة بعر كعشعنعث يئلعنعنع بذغذص قويغان بعر
هايؤاننع ساتقانلعقعنع دةؤا قعلعص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كةلضعنعضة،
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظذ ظادةمنعث هايؤاننع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعشعضة ؤة
ظذ ظادةم هايؤاننع سئغعص ظذنعث سىتعدعن بعر سا خورمعنعث صذلعغا تةث كةلضعدةك
معقداردا ظعشلةتكةنلعكع ظىحىن هايؤان بعلةن بعللة بعر سا خورما بئرعشكة هأكىم
قعلغعنعغا ظوخشاش .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بذ هأكىمعنع بايان قعلغان هةدعسنع
رعؤايةت قعلغان كعشع ظذ هأكىمنع يئلعنع بذغذص قويذلغان هايؤاننع ظئلعص سالغان
هةممة ظادةمضة ظومذمعي بعر قانذن دةص حىشةنضةن ؤة هةدعسنع شذ شةكعلدة رعؤايةت
قعلغاندذر.
هةدعستعكع هأكىمنعث هةدعس رعؤايةت قعلغذحعالرنعث حىشةنضعنعدةك ظومذمعي
هأكىم بولذشعمذ ظئهتعمالدذر .بذ ؤاقعتتا هةدعستعكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث:
«بعر سا خذرما بعلةن بعللة» دئضةن سأزعنعث مةنعسعنعث مذنداق ظعككع ظئهتعمالع
باردذر:
 1ـ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةزكذر سأزعدعن بعر سانعث ظأزع ؤة خورمعنعث
ظأزع مةقسةت قعلعنغان بولذشع .ظةضةر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةزكذر سأزعدعن
بعر سانعث ظأزع ؤة خورمعنعث ظأزع مةقسةت قعلعنغان تةقدعردعمذ مةزكذر هةدعسلةر
ظومذمعي قاظعدعضة خعالص ظةمةس .حىنكع ،شةرعظةتنعث ظومذمعي قاظعدعلعرع بولسا،
دةؤاضةرلةرنعث ظارعسعدا هأكىم قعلعش يولع بعلةن هأكىم حعقعرعش ظاساسعدا
تىزىلضةندذر .ظةمما مةزكذر هةدعسلةر هايؤان ظعضعسع بعلةن ظذنع سئتعص ظالغان
ظادةمنعث ظارعسعنع كئلعشتىرىش مةقسعتعدة حعقعرعلغان هأكىمنع بايان قعلعص
((( <كئلعشتىرىش يولع بعلةن> هأكىم قعلعش بعلةن <هأكىم قعلعش يولع بعلةن> هأكىم قعلعشنعث ظارعسعدعكع صةرق بولسا،
<كئلعشتىرىش يولع بعلةن> هأكىم قعلعش هةق ظعضعسعضة هةققعنع تولذق ظئلعص بئرعشنع ظةمةس هةق ظعضعسعنعث ظأزعنعث هةققعدعن
قارشع تةرةصكة بعر ظاز ظأتىنىص بئرعشعنع مةقسةت قعلعدذ .ظةمما <هأكىم قعلعش يولع بعلةن> هأكىم قعلعش بولسا ،هةق ظعضعسعضعمذ
هةققعنع تولذق ظئلعص بئرعشنع ؤة قارشع تةرةصكعمذ تئضعشلعك بولغاننع بئرعشنع مةقسةت قعلعدذ .ت.
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كةلضةندذر .بذ هأكىمنعث ماهعيعتع مةجبذرالش ؤة زورالش ظاساسعغا ظةمةس كئثعشعش
ؤة كئلعشعش ظاساسعغا قذرذلغاندذر.
 2ـ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةزكذر سأزعدعن بعر سانعث ظأزع ؤة خورمعنعث
ظأزع ظةمةس صذلع قانحة صذلغا يةتسة يةتسذن خورمعنعث بازاردعكع صذلع مةقسةت
قعلعنغان ،ظةمما هةدعستة بعر سا خورمعنعث بايان قعلعنعشع ظذ زاماندا بعر سا
خورمعنعث صذلع بعر قئتعم سئغعلغان سىتنعث صذلع بعلةن تةث بولغاحقا بعر سا خورما
معسال ظىحىن بايان قعلعنغان بولذشع مذمكعن.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةزكذر سأزعدعن يذقعرعدا بايان قعلعنغان ظعككع
ظئهتعمالدعن قايسع مةقسةت قعلعنغان بولسا بولسذن ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث تذتقان يولع مةزكذر هةدعسلةرضة خعالص كةلمةيدذ.
حىنكع ،ظعمام ظةبذهةنعفة هةدعستة بايان قعلعنغان يول بعلةن هايؤاننعث ظعضعسع
بعلةن ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظارعسعنع كئلعشتىرىشكة قارشع ظةمةس ؤة
ظومذمعي قاظعدعضعمذ قارشع ظةمةس .ظعش ظذنداق ظعكةن ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ضة ظذنع مةزكذر هةدعسكة خعالص ظعش قعلدع ،دةص
ماالمةت قعلغذحعالرنعث ماالمعتع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .ظةكسعحة ظذ ماالمةت ظذالرنعث
ظأزلعرعضة قارعتعلعدذ .حىنكع ،ظذالر بعر نةححة خعل مةنعضة ظئهتعماللعقع بار مةزكذر
هةدعسلةرنعث مةنعسعنع هايؤاننعث ظعضعسع بعلةن ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث
ظارعسعدا هأكىم قعلعش يولع بعلةن هأكىم حعقعرعشتعن ظعبارةت بعرال مةنعضة قارعتعص
ظومذمعي قاظعدعلةرضة ظةمةل قعلمعدع .هالبذكع ،مةزكذر هةدعسلةرنعث مةنعسعنع
هايؤاننعث ظعضعسع بعلةن ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظارعسعنع كئلعشتىرىش يولع
بعلةن هأكىم حعقعرعش مةنعسعضة قارعتعص هةم مةزكذر هةدعسلةرضة ؤة هةم ظومذمعي
قاظعدعلةرضة ظةمةل قعلعش مذمكعن ظعدع.
خذالسة شذكع ،ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مةزكذر
هةدعسلةرضة ظةمةل قعلعشنع تاشلعمعدع ؤة ظذالرغا خعالص ظعشمذ قعلمعدع .ظعمام
ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مةزكذر هةدعسلةرنعث مةنعسعنع
صةقةت هايؤاننعث ظعضعسع بعلةن ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظارعسعنع كئلعشتىرىش
يولع بعلةن هأكىم حعقارغانلعق مةنعسعضة قاراتتع .ظومذمعي قاظعدعلةرنع دةؤاضةرلةر
ظارعسعدا هأكىم قعلعش يولع بعلةن هأكىم حعقعرعشقا قاراتتع .يةنع بذ هةقتة مةزكذر
هةدعسلةرنع خذسذسعي بعر ؤةقةضة قارعتعص ظومذمعي قاظعدعضة ظةمةل قعلدع .مانا
بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث مةسعلعنع ناهايعتع
297

ساتقان ياكى سېتىۋېلىنغان نەرسىدە كۆرۈلگەن ئەيىبنىڭ بايانى
ظعنحعكعلعك بعلةن حىشةنضةنلعكعدذر.

(((

بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مةزكذر هةدعسلةرنعث تاشقعرع مةنعسعنعال قوبذل قعلعص
ظالمعغان بعردعن بعر كعشع ظةمةس .ظذنعثدعن باشقعمذ بعر قعسعم ظالعمالر مةزكذر
هةدعسلةرنعث تاشقعرع مةنعسعضة ظةمةل قعلمعدع .مةسعلةن :كوصعيلعك ظالعمالرنعث،
بذالردعن باشقا ظعبنع ظةبذلةيالنعث ؤة بعر رعؤايةتتة ظعمام مالعكنعث بذ هةقتعكع
قاراشلعرع ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قاراشلعرع
بعلةن ظوخشاش .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هايؤاننع سىتلىك كأرسعتعش ظىحىن ظذنعث
يئلعنعنع بذغذص قويذشتعن حةكلعدع .ظعبنع ماجة بذ هةقتة يةنة ظعبنع مةسظذدنعث
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ :راست سأزلعضىحع ؤة راست سأزلةيدذ ،دةص
تذنذلغذحع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع« :يئلعنع بذغذص قويذلذص سىتع
يئغعلغان قوينع سئتعش ظالدامحعلعق قعلعشتذر .ظالدامحعلعق قعلعش مذسذلمانغا
هاالل ظةمةس» .هةممة ظالعمالرنعث بعردةك قارعشع بويعحة هايؤاننعث يئلعنعنع
بذغذص سىتعنع يئغعش ظالدامحعلعق قعلعشتذر ؤة هارامدذر .هايؤاننعث يئلعنعنع
بذغذص سىتعنع يئغعش هارام ظعش تذرذص ظذ هايؤان ظىستعدة قعلعنغان سودعنعث توغرا
بولذشعنعث سةؤةبع هةققعدة ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
يذقعرعدا بايان قعلعنغان جاؤابنع بةرضةن .يةنع مةزكذر هةدعسلةر صةقةت هايؤاننعث
ظعضعسع بعلةن ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظارعسعنع كئلعشتىرىش يولع بعلةن
حعقعرعلغان هأكىمنع بايان قعلعص كةلضةن ،دئضةن جاؤابنع بةرضةن.
ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مةزكذر هةدعسلةرنعث
تاشقعرع مةنعسعضة ظةمةل قعلمعدع .حىنكع ،ظذ هةدعسلةرنعث تاشقعرع مةنعسع
مذنداق سةككعز تةرةصتعن ظومذمعي قاظعدعلةرضة زعتتذر:
 1ـ مةزكذر هةدعسلةر هايؤاندا بعرةر ظةيعص كأرىلمةي تذرذص ياكع ظذنع سئتعص
ظالغان ؤاقتعدا بعر نةححة كىن مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع قويذلماي تذرذص ظذنع
ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعشنع الزعم قعلعدذ.
 2ـ هةدعسلةر هايؤاننع قايتذرذص بئرعشكة بئرعلضةن مذددةتنع ظىح كىن دةص
بئكعتتع .ظةمةلعيةتتة بولسا ظىح كىن مذددةت مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتعنعث
مذددعتعدذر.
 3ـ هةدعسلةر هايؤاننع ظذنعث بعر صارحعسع بولغان سىتع ظذنعثدعن ظاجراص
كئتعص بولغاندعن كئيعن قايتذرذص بئرعشنع الزعم قعلعدذ.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 14 ،ـ توم 68 ،ـ بةت.
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 4ـ هةدعسلةر سىتنعث ظأزع تذرذقلذق ظذنعث بةدعلعنع تألةص بئرعشنع بايان
قعلعدذ.
 5ـ هةدعسلةر سىتنعث بةدعلع ظىحىن خورما ياكع باشقا غعزا تىرلعرعنع بعكعتتع.
ظةمةلعيةتتة ظعشلعتعلضةن نةرسة ظىحىن ظةضةر ظذ نةرسة ظوخشعشع بار نةرسة بولسا
ظذنعث ظوخشعشع ،ظةضةر ظذ نةرسة باهالعق نةرسة بولسا ظذنعث باهاسع تألةص
بئرعلعدذ.
 6ـ سىت بولسا ظوخشعشع بار نةرسعلةردعندذر .شذثا ظذنعث ظىحىن خورما ياكع
باشقا غعزا تىرلعرع ظةمةس سىت تألةص بئرعلعش الزعم ظعدع .ظةمما ظذ هةدعسلةر
سىتنعث باهاسعنع تألةص بئرعشنع الزعم قعلعدذ.
 7ـ يئلعنع بذغذص قويذلغان قوي بعر سا خورما بعلةن بعللة سئتعلسا ،ظذ جازانة
بولعدذ.
 8ـ هةدعسلةر بةدةل بعلةن بةدعلع تألةص بئرعلضةن نةرسعنع بعر ظادةمنعث قولعغا
(((
بعرضة توصالشقا ظئلعص بارعدذ.
بعر نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعدة ظةيعص بارلعقعنع كأرضةن ،ظذنع شذ
ظةيعص سةؤةبع بعلةن قايتذرذص بةرمةكحع بولغان ،ظاندعن ظذ ظادةم نةرسعنع ساتقان
كعشع بعلةن ظةضةر ساتقذحع بعر ظاز صذل قايتذرذص بةرسة ،ظأزعنعث ظذ نةرسعنع
قايتذرذص بةرمةيدعغانلعقعغا كئلعشكةن بولسا ،بذ كئلعشعش توغرعدذر ؤة بذ ،ظذ
نةرسعنعث باهاسعدا بعر ظاز حىشىص بةرضةنلعك هئسابلعنعدذ .ظةمما سئتعؤالغذحع
ظةضةر ظذ نةرسعنع ساتقذحع بعلةن ساتقذحعغا بعر ظاز صذل بئرعص ظذ نةرسعنع قايتذرذص
بئرعشكة كئلعشكةن بولسا ،بذ توغرا بولمايدذ .حىنكع بذ ،ظذ نةرسعنع قايتذرذص
بئرعش ظىحىن صارة بئرعشتعن باشقا نةرسة ظةمةس .شذثا ظذ توغرا بولمعغان كئلعشعش
هئسابلعنعدذ.
بعر نةرسة سئتعص ظالغذحع ظادةم ظالغان نةرسعنعث ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعقعنع
دةؤا قعلغان ؤة شذنعث بعلةن ظذ نةرسعنع ساتقذحع سئتعؤالغذحع بعلةن ظذ نةرسعنعث
ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعقع ظىحىن بعر ظاز صذل بئرعشكة كئلعشعص سئتعؤالغذحعغا صذل
بةرضةن ،ظاندعن ظذ نةرسعنعث ظةيعصع تىزىلىص كةتكةن ياكع ظذنعث ظةيعصلعك ظةمةسلعكع
ظاشكارا بولغان بولسا ،ساتقذحع سئتعؤالغذحعغا بةرضةن صذلعنع قايتذرذص ظالعدذ .ظةضةر
ظذ نةرسعنعث ظةيعصع سئتعؤالغذحعنعث ظذنعثغا حارة قوللعنعشع بعلةن تىزىلىص كةتكةن
بولسا ،بذ هالدا ساتقذحع سئتعؤالغذحعغا بةرضةن صذلعنع قايتذرذص ظااللمايدذ.
((( «ظومدةتذل قارع» 11 ،ـ توم 272 ،ـ بةت.
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ظةيعصلةرضة كئصعل بولذشنعث هأكمع
بعر ظادةم بعر نةرسعنع سئتعص ظالغان ،بعر كعشع ظذ نةرسعدة كأرىلعدعغان ظةيعصكة
كئصعل بولغان ،ظاندعن سئتعص ظالغذحع ظذ نةرسعدة ظةيعصنعث بارلعقعنع بعلضةن ؤة ظذ
نةرسعنع ساتقذحعغا قايتذرذص بةرضةن بولسا ،كئصعل بولغذحع ظذ كعشع سئتعص ظالغذحعغا
ظذ نةرسعدة ظةيعص كأرىلضةنلعكع ظىحىن صذل تألةص بةرمةيدذ .حىنكع بذ ،ظةيعصالرغا
كئصعل بولذش هئسابلعنعدذ .ظةيعصالغا كئصعل بولذش ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا توغرا ظةمةس .حىنكع ،ظةيعصالغا كئصعل بولذشنعث
بعر نةححة خعل مةناغا ظئهتعماللعقع بار .مةسعلةن :سئتعلغان نةرسعنعث ظةيعصعغا كئصعل
بولذشنعث ظذنع ظةيعصالردعن داؤاالص ساقايتعص بئرعشكة ياكع ظذنعث ظةيعصلعك حعقعص
قالغانلعقع ظىحىن صذل تألةص بئرعشكة ؤة ياكع ظذ نةرسعنع ظذنعث ظعضعسعضة تاالش ـ
تارتعش قعلماستعن قايتذرذص بئرعص صذلعنع ظئلعص بئرعشكة كئصعل بولذش قاتارلعقالرغا
ظئهتعماللعقع باردذر .سئتعلغان نةرسعنعث ظةيعصعضة كئصعل بولذش مةزكذر ظئهتعماللعقالرنع
ظأز ظعحعضة ظالغانلعقع ظىحىن سئتعلغان نةرسعنعث ظةيعصعضة كئصعل بولذش توغرا
ظةمةس.
ظةضةر بعر كعشع سئتعلغان قذلنعث ظوغرع ياكع ظازات ياكع ساراث ،ياكع كور
ظةمةسلعكعضة كئصعل بولغان ،ظاندعن ظذ قذل ظوغرع ياكع ظازات ياكع ساراث ،ياكع كور
حعقعص قالغان بولسا ،كئصعل بولغان ظذ كعشع قذلنع سئتعص ظالغان ظادةمضة قذلنعث صذلعنع
تألةص بئرعدذ .ظةضةر قذلنع سئتعص ظالغذحع قذلنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعشتعن بذرذن
قذل ظألىص كةتكةن ؤة قذلنعث ظعضعسعنعث قذل ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعقع ظىحىن سئتعص
ظالغذحعغا مةلذم معقداردا صذل قايتذرذص بئرعشعضة هأكىم حعقعرعلغان بولسا ،سئتعص
ظالغذحع ظذ ظادةمنعث ظذ صذلنع كئصعل بولغان كعشعدعن تةلةص قعلعش هةققع بار.
بعر كعشع بعر نةرسة سئتعص ظالغذحعغا ،ظةضةر ظذ نةرسعدة بعرةر ظةيعص كأرىلسة،
صةقةت شذ ظةيعصكة تئضعشلعك بولغان صذلنع قايتذرذص ظئلعص بئرعشكة كئصعل بولغان
بولسا ،بذ ظعمام ظةبذهةنعفة ؤة ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث
كأز قارعشعدا توغرا بولغان كئصعللعك هئسابلعنعدذ .ظةضةر سئتعص ظالغذحع ظذ نةرسعدة
كأرىلضةن بعرةر ظةيعص سةؤةبع بعلةن ظذ نةرسعنع ساتقذحعغا قايتذرذص بةرضةن بولسا،
سئتعص ظالغذحع ظذ نةرسة ظىحىن بةرضةن صذلنع كئصعل بولغان ظذ كعشعدعن تةلةص قعلعدذ.
ظةضةر سئتعص ظالغذحع ظذ نةرسعنع قايتذرذص بةرمعضةن ،لئكعن ساتقذحعنعث ظذ نةرسة
ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعقع ظىحىن سئتعص ظالغذحعغا صذل بئرعشكة هأكىم حعقعرعلغان
بولسا ،سئتعص ظالغذحع ظذ صذلنع هةم كئصعل بولغان كعشعدعن هةم ساتقذحعدعن تةلةص
قعالاليدذ.
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خعلمذ ـ خعل مةسعلعلةرنعث بايانع
● ظةضةر ظعككع ظادةم شئرعك بولذص بعر نةرسعنع سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذالر
ظذ نةرسعدة ظةيعص بارلعقعنع بعلضةن بولسا ،ظذالرنعث بعرع يةنة بعرعنعث رازعلعقع
بولماي تذرذص ظذ نةرسعدعكع ظأزعنعث هةسسعسعنع قايتذرذص بئرةلمةيدذ .بذ ظعمام
ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظةمما
ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!):
«ظذالرنعث بعرع يةنة بعرعنعث رازعلعقع بولماي تذرذصمذ ظأزعنعث ظذ نةرسعدعكع
هةسسعسعنع قايتذرذص بئرعش هةققع بار» دةيدذ.
● بعر نةرسة سئتعص ظئلعص كئلعشكة ؤةكعل قعلعنغان ظادةم ظذ نةرسعنع
ظذنعثدا بار ظةيعصكة رازع بولذص سئتعص ظئلعص كةلضةن بولسا ،ظةضةر ظذ نةرسة
ظذنعثدا بار ظةيعص بعلةن ظذنع سئتعص ظالغان صذلغا يارايدعغان نةرسة بولسا،
مةيلع ظذ نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن بولسذن ،مةيلع كئيعن
بولسذن ،ظذنعثدعكع ظةيعصنعث مةسظذلعيعتع ظذ ظادةمنع ؤةكعل قعلعص ظةؤةتكةن
كعشعنعث ظىستعضة يىكلعنعدذ .حىنكع ،ظذ كعشع بذ هالدا ظذ نةرسعنعث ظةيعصلعك
ظعكةنلعكعنع خذددع ظأزع بعلعص تذرذص ظالغان هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذ نةرسة
ظذنعثدا بار ظةيعص بعلةن ظذنع سئتعص ظالغان صذلغا يارعمايدعغان نةرسة بولسا،
ظذ ظةيعصنعث مةسظذلعيعتع ظذ ظادةمنع ؤةكعل قعلعص ظةؤةتكةن كعشعنعث ظىستعضة
ظةمةس بةلكع ؤةكعل بولذص ظالغذحعنعث ظىستعضة يىكلعنعدذ .حىنكع ظذ نةرسة،
ظةضةر ظذنع سئتعص ظالغان صذلغا يارعمايدعغان نةرسة بولسا ،ظذنعث مةسظذلعيعتع
ظذ نةرسعنع سئتعص كئلعشكة بذيرذغان كعشعنعث ظىستعضة بولماي بةلكع
سئتعؤالغذحع ؤةكعلنعث ظىستعضة بولعدذ.
● ظةيعص مةيلع سئتعلماقحع بولغان نةرسعدة بولسذن ،مةيلع صذلدا بولسذن،
ظذنع يوشذرذش توغرا ظةمةس .يةنع نةرسعنعث ظعضعسعنعث نةرسعدعكع ظةيعصنع
يوشذرذشع ؤة صذل ظعضعسعنعث صذلدعكع (مةسعلةن :صذلنعث يالغان ياكع ظأتمةس
صذل بولغعنعغا ظوخشاش) ظةيصعنع يوشذرذشع توغرا ظةمةس .ظةيعص مةيلع
نةرسعدة بولسذن ،مةيلع صذلدا بولسذن ،ظذنع ظاشكارا دئيعش ؤة بايان قعلعش
الزعم .بعز يذقعرعدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :سودا ـ سئتعق قعلعشقان
ظعككع تةرةصنعث بعر ـ بعرعدعن ظايرعلغانغا قةدةر (خالعسا سودعنع كىحضة ظعضة
قعلعش ،خالعسا كىحضة ظعضة قعلماسلعق) هةققع بار .ظةضةر ظذالر سودا ـ سئتعقتا
راستحعل بولغان ؤة (نةرسعنعث ظعضعسع ظةضةر نةرسعنعث ظةيصع بولسا ظةيصعنع
ؤة صذل ظعضعسع ظةضةر صذلنعث ظةيصع بولسا صذلنعث ظةيصعنع) ظوحذق سأزلعضةن
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بولسا ،ظذالرغا سودا ـ سئتعقلعرعدا بةرعكةت بئرعلعدذ .ظةضةر ظذالر راستحعل
بولمعغان ؤة (نةرسعنعث ظعضعسع ظذنعث ظةيعصعنع ؤة صذلنعث ظعضعسع صذلنعث
ظةيعصعنع) يوشذرغان بولسا ،ظذالر سودا ـ سئتعقلعرعدا صايدا تئصعشع ،لئكعن
ظذ صايدعنعث بةرعكعتع بولماسلعقع مذمكعن»((( دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعص
ظأتتذق.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :ظذالر سودا ـ سئتعقتا راستحعل بولغان ؤة
(نةرسعنعث ظعضعسع ظةضةر نةرسعنعث ظةيعصع بولسا ظةيصعنع ؤة صذل ظعضعسع
ظةضةر صذلنعث ظةيعصع بولسا ظذنعث ظةيصعنع) ظوحذق سأزلعضةن بولسا» دئضةن
سأزع بولسا ،ظةيعص مةيلع سئتعلعدعغان نةرسعدة بولسذن ،مةيلع صذلدا بولسذن،
يوشذرماي ظوحذق سأزلةشنعث الزعملعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ .هةدعس سودا ـ
سئتعق قعلغان ظعككع تةرةص ظةضةر سودعدا راستحعل ؤة سةمعمعي بولسا ظذالرنعث
قعلغان سودا ـ سئتعقلعرعدا بةرعكةت بولعدعغانلعقعنع ،ظةضةر ظذالر ظذنداق بولمعسا
ظذالرنعث سودا ـ سئتعقلعرعدا بةرعكةت بولمايدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
س :ظةضةر سودا ـ سئتعق قعلغان ظعككع تةرةصنعث بعرع راستحعل ؤة سةمعمعي
بولغان ؤة يةنة بعرع ظذنداق بولمعغان بولسا ،راستحعل ؤة سةمعمعي بولغان
تةرةصكة سودعسعدا بةرعكةت بئرعلةمدذ؟
ج :يذقعرعدعكع هةدعسنعث
بئرعلعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ.

تاشقعرع

مةنعسع

ظذنعثغا

بةرعكةت

هةدعسنعث يةنة ظةضةر سودا ـ سئتعق قعلغان ظعككع تةرةصنعث بعرع راستحعل
ؤة سةمعمعي بولغان ؤة يةنة بعرع ظذنداق بولمعغان بولسا ،ضةرحة راستحعل ؤة
سةمعمعي بولغان تةرةصكة ساؤاب ؤة ظذنداق بولمعغان تةرةصكة ضذناه بولغان
تةقدعردعمذ بعر تةرةصنعث راستحعل ؤة سةمعمعي بولماسلعقع سةؤةبع بعلةن بذنعث
ظاصعتعنعث يةنة بعر تةرةصكعمذ بولذص ظذنعث سودعسعنعث بةرعكعتعنعث يوق بولذص
كئتعش مةناسعنعمذ بئرعش ظئهتعمالع بار .شذنعثدةك يةنة هةدعس دذنيانعث
ياخشع ظعشالر بعلةن تذزذلعدعغانلعقعنع ،دذنيا ؤة ظاخعرةتنعث ياخشعلعقلعرعنعث
(((
يامان ؤة ضذناه ظعشالر بعلةن قذلدعن كئتعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
ظةبذهىرةيرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ :صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم (بازاردا) بعر دأؤة ظاشلعقنعث قئشعدعن ظأتىص كئتعص بئرعص
قولعنع ظاشلعقنعث ظعحعضة تعقعص باقتع ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
((( «فةتهذلبارع» 4 ،ـ توم 311 ،ـ بةت.

302

ساتقان ياكى سېتىۋېلىنغان نەرسىدە كۆرۈلگەن ئەيىبنىڭ بايانى
بارماقلعرعغا (ظاشلعقنعث) هأل ظعكةنلعكع ظذرذندع .شذنعث بعلةن صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم« :ظع ظاشلعقنعث ظعضعسع! بذ نئمة ظعش؟» دئدع .ظاشلعقنعث
ظعضعسع :ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! ظذنعثغا يامغذر يئغعص قئلعصتعكةن ،دئدع.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :يامغذر يئغعص قالغان قعسمعنع كعشعلةرنعث كأرىشع
ظىحىن ظاشلعقنعث ظىستعدة قويساث بولمامدذ؟ ظالدامحعلعق قعلغان ظادةم بعزنعث
قاتارعمعزدعن ظةمةس»((( دئدع.
فعقهعيشذناسالر« :مذنداق ظعككع هالةتتة باشقعالرغا ظةيعصلعك ؤة
ساختا نةرسعلةرنع بئرعشكة بولعدذ» دئدع .ظذ ظعككع هالةت تأؤةندعكعدعن
ظعبارةتتذر:
 1ـ مذسذلمان ظةسعرنع قذتذلدذرذش ظىحىن .كاصعرالرنعث قولعغا حىشىص
قالغان مذسذلمان ظةسعرنع قذتذلدذرذش ظىحىن كاصعرالرغا يالغان صذل ؤة ساختا
نةرسعلةرنع بئرعشكة بولعدذ.
 2ـ كعشعلةردعن هةقسعز يئغعدعغان هةر خعل باجالر ظىحىن يالغان صذل ؤة
ساختا نةرسعلةرنع بئرعشكة بولعدذ.
● بعر ظادةم تاللعق باغنعث ظىزىمعنع سئتعص ظالغان ؤة هةرعلةرنعث
كأصلعضعدعن ظذنع ظىزضعلع بولمعغان بولسا ،هةرعلةر باغقا ظةضةر ظذ ظادةم باغنع
سئتعص ظئلعص قولعغا تاصشذرذص ظئلعص بولغاندعن كئيعن صةيدا بولغان بولسا ،ظذ
ظادةم باغنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرةلمةيدذ .حىنكع بذ ،باغقا باغ ظذ ظادةمنعث
قولعغا ظأتىص بولغاندعن كئيعن صةيدا بولغان ظةيعص هئسابلعنعدذ .هةرعلةر باغقا
ظةضةر ظذ ظادةم باغنع سئتعص ظئلعص بولغان ،ظةمما باغنع تئخع قولعغا تاصشذرذص
ظئلعص بولمعغان ؤاقعتتا صةيدا بولغان ؤة هةرعلةرنعث ظىزىمنع يةص كئتعشع بعلةن
ظىزىملةر ظازعيعص كئتعدعغان بولسا ،بذ ظادةمنعث بذ سودعنع بذزذش هةققع بار.
حىنكع ،سئتعص ظئلعنغان نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذنعث بعر
قعسمعنعث هةرعلةر تةرعصعدعن يئيعلعص تأضعشع بعلةن صىتىن بعر سودا صارحعلعنعص
كئتعدذ .شذثا ظذ ظادةمنعث بذ سودعنع بذزذش هةققع بولعدذ.
يةنة كئلعص بعز يذقعرعدا ساتقذحع ساتقان نةرسعنعث ظةيعصلعك حعقعص
قالغانلعقع ظىحىن باهاسعدعن مةلذم معقداردا حىشىص بئرعدذ .ظذ نةرسعنع سئتعص
ظالغان ظادةم ظذنع خالعسا تئضعشلعك صذلغا سئتعص ظالعدذ ،خالعسا قايتذرذص
بئرعدذ ،دةص بايان قعلعص ظأتتذق.
((( بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع.
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باشقعالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع رذخسةتسعز ساتقان ظادةمنعث
بايانع

(بيع الفضولي)
باشقعالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع رذخسةتسعز سئتعشنعث هأكمع ؤة

ظذنعث يولغا قويذلعشعنعث بايانع

باشقعالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع رذخسةتسعز ساتقان ظادةمدعن شةرعظةت بةرضةن
رذخسةت بولماستعن باشقعالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ساتقان كعشع كأزدة تذتذلعدذ.
ؤةكعل ،بعر ظادةمنعث ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا تالالنغان ظادةم ،بعر ظادةمنعث ظعضة ـ
حاقعسع ،قازع ،دألةت خةزعنعسعضة ظاالقعدار ظعشالردا صادعشاه ؤة ظولجعغا حىشكةن نةرسة
ـ كئرةكلةرضة ظاالقعدار ظعشالردا قذماندان قاتارلعقالر باشقعالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع
رذخسةتسعز ساتقان كعشع هئسابالنمايدذ .حىنكع ،شةرعظةت مةزكذر كعشعلةرضة ظذالرغا
ظاالقعدار ظعشالردا تةسةررذص قعلعش هةققعنع بةرضةن.
كعمكع باشقا كعشعنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ظذنعث رذخسعتعسعز ساتقان بولسا،
ظذ كعشعنعث خالعسا سودعغا قوشذلذش ،خالعسا ظذنداق قعلماسلعق هةققع بار .ظةضةر
ظذ كعشع سودعغا قوشذلسا ،سودا كىحضة ظعضة بولعدذ .ظةضةر ظذنداق قعلمعسا ،سودا
كىحضة ظعضة بولمايدذ .بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكع ظعمامالرنعث ،ظعمام مالعك ؤة ظعمام
ظةهمةد قاتارلعق ظعمامالر (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر.
ظعمام شافعظعي مذنداق دةيدذ« :باشقا كعشعنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ظذنعث
رذخسعتعسعز ساتقان ظادةمنعث قعلغان سودعسع ،ظةضةر بذ سودعغا ظذ كعشع قوشذلغان
تةقدعردعمذ توغرا ظةمةس .حىنكع ،ظذ ظادةمنعث ظذ سودعنع قعلعش ظىحىن ظذنعثدا
شةرعظةت ظئتعراص قعلعدعغان هئحقانداق هوقذق يوق .حىنكع ،ظذ ظادةمنعث بذ هوقذققا
ظئرعشعشع ظىحىن ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنعث ظعضعسع بولذشع الزعم ،ياكع ظذ نةرسعنعث
ظعضعسع بولغان كعشع ظذ ظادةمضة ظذ نةرسعنع سئتعش ظىحىن رذخسةت بئرعشع الزعم.
ظذ ظادةمدة بذ ظعككع ظعشنعث هئحبعرع يوق .شذثا ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسة ظىستعدة
قعلغان سودعسع توغرا بولمعغان هئسابلعنعدذ .سودا ـ سئتعق قعلغان ظادةمدة شةرعظةت
ظئتعراص قعلعدعغان هوقذق بولمعسا ،سودا كىحضة ظعضة بولمايدذ .شذثا ظذ ظادةم ساتقان
نةرسعنع سئتعص ظالغذحعغا تاصشذرذص بئرةلمةسلعكتة خذددع قئحعص كةتكةن قذلنع ؤة
هاؤادا ظذحذص كئتعص بارغان قذشنع ساتقان كعشعضة ظوخشاش .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
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قول ظعلكعدة يوق نةرسعنع سئتعشتعن حةكلةص هةكعم ظعبنع هعزامغا« :قول ظعلكعثدة
بولمعغان نةرسعنع ساتمعغعن»((( دئضةن».
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا ،ظذ سودا سودا ـ سئتعق قعلعشقا
ساالهعيعتع بار ظادةم تةرعصعدعن قعلعندع .شذثا ظذ سودعنعث كىحضة ظعضة بولذشع
الزعم .حىنكع سئتعلغان نةرسعنعث ظعضعسعضة ،ظةضةر خالعسا سودعغا قوشذلذش خالعسا
قوشذلماسلعق هةققع بئرعلسة ،ظذنعثغا هئحقانداق زعيان بولمايدذ .ظةكسعحة تئخع
نةرسعنعث ظعضعسعضة صايدا بولعدذ .حىنكع ،نةرسعنعث ظعضعسع نةرسعسعنع سئتعش
ظىحىن خئرعدار ظعزلةص يىرمةيدذ ؤة ظذنحة صذل ظةمةس مذنحة صذل ،دةص تاالش ـ
تارتعشعش قعلعش جاصاسعدعن قذتذلذص قالعدذ .ظذ سودعنع كىحضة ظعضة قعلعشتا هةم
ظذ نةرسعنع ظذنعث ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز ساتقان ظادةم ظىحىنمذ صايدعلعق .حىنكع،
سودا كىحضة ظعضة قعلعنسا ظذنعث يىز ـ ظابرذيع ساقلعنعص قالعدذ ؤة نةرسعنع سئتعش
جةريانعدا قعلغان سأزلعرع بعكار بولذص كةتمةيدذ .شذنعثدةك يةنة سودعنع كىحضة
ظعضة قعلعش ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشعضعمذ صايدعلعقتذر .مانا مذشذ سةؤةبلةر
يىزعدعن ظذ سودعنعث كىحضة ظعضة قعلعنعشع الزعم .ظذ سودا نئمعشقا كىحضة ظعضة
قعلعنمعسذن؟ هالبذكع ظذ سودعنع قعلغان ظادةمضة (ظوحذق ـ ظاشكارا بئرعلمعسعمذ)
يوشذرذن رذخسةت بئرعلضةن تذرسا .حىنكع ،ظةقلع ـ هذشع جايعدا ظادةمنعث صايدعلعق
ظعشالرنع قعلعشعغا شةرعظةت رذخسةت بةرضةندذر.
ظةمما صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هةكعم ظعبنع هعزامغا« :قول ظعلكعثدة
بولمعغان نةرسعنع ساتمعغعن» دئضةن سأزعدعن كىحضة ظعضة بولغانلعقع ظىحىن
هةر ظعككع تةرةصنعث ظوخشاش تةلةص قعلعش هوقذقع بار سودا كأزدة تذتذلعدذ ،ياكع
قولعدا يوق نةرسعنع بعر كعشعضة سئتعص بولذص ظاندعن ظذ نةرسعنع بازاردعن سئتعص
ظئلعص ظذ كعشعضة تاصشذرذص بئرعش كأزدة تذتذلعدذ .بذ مذمكعن ظةمةس .حىنكع،
هةر قانداق بعر هادعسة شذ ؤاقعتتعكع هال ـ ظةهؤالغا قاراشلعق بولعدذ .بعر نةرسعنع
ظذنعث ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز سئتعش بذنعثغا ظوخشعمايدذ .بعر نةرسعنع ظذنعث
ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز سئتعش ،ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث سودعغا قوشذلعشع بعلةن
سودا قعلغان ؤاقعتتعن باشالص كىحضة ظعضة بولعدذ .شذثا ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان
كعشع ،ظذ سودعدعن كئيعن نةرسعنعث ظعضعسع سودعنعث بولذشعغا قوشذلغانغا قةدةر
مذددةت ظعحعدة سئتعلغان نةرسعضة قوشذلغان ظذ نةرسعدعن ظاجرعماي تذرعدعغان ياكع
ظاجراص تذرعدعغان نةرسعلةرنعمذ ظذ نةرسة بعلةن بعللة تاصشذرذص ظالعدذ .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث هةكعم ظعبنع هعزامنع قول ظعلكعدة بولمعغان نةرسعنع سئتعشتعن
توسذشعنعث سةؤةبعمذ ظذ مةنانع كأرسعتعص بئرعدذ .هةكعم ظعبنع هعزام صةيغةمبةر
((( بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ،نةساظعي ،تعرمعزعي ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلغان.
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ظةلةيهعسساالمغا :ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! بعرع كئلعص مئنعث ظعلكعمدة يوق بعر
نةرسعنع سئتعص ظالماقحع بولعدذ .مةن ظذ نةرسعنع ظذنعثغا ساتعمةن .يةنع مةن ظذنعث
بعلةن ظذ نةرسعنع سودعسعنع قعلعمةن .ظاندعن بازارغا كعرعص ظذ نةرسعنع سئتعص
ظئلعص ظذنعثغا تاصشذرذص بئرعمةن ،دئدع .شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
ظذنعثغا« :قول ظعلكعثدة بولمعغان نةرسعنع ساتمعغعن» دئضةن.
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر يةنة رذخسةتسعز باشقعالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع
سئتعشنعث توغرا بولعدعغانلعقعغا ظةسةردعنمذ دةلعل ـ صاكعت كةلتىرعدذ.
ظعمام كةرخعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دئدع :صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم قذربانلعق قعلعش ظىحىن ظأرؤة بارعقعينع قوي سئتعص كئلعشكة بذيرذص
ظذنعثغا بعر تعلال بئرعدذ .ظأرؤة ظذ بعر تعلال صذلغا ظعككع قوي سئتعص ظالعدذ .ظاندعن
ظذنعث بعرعنع بعر تعلالغا ساتعدذ .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا بعر قوي ؤة
بعر تعلال صذل ظئلعص كئلعدذ .شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا ظذنعث
قعلغان هةر قانداق سودعسعدا بةرعكةت تئصعشعغا دذظا قعلدع .شذنعثدعن كئيعن ظأرؤة
تذوصا ظئلعص ساتسعمذ صايدا ظالعدعغان بولغان.
يةنة مذنداق رعؤايةت قعلعندع :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةكعم ظعبنع هعزامغا
قذربانلعق قوي سئتعص كئلعش ظىحىن بعر تعلال بةرضةن .هةكعم ظعبنع هعزام بئرعص ظذ
تعلالغا بعر قوي سئتعص ظئلعص ظذنع ظعككع تعللعغا ساتقان ،ظاندعن ظذ ظعككع تعلالنعث
بعر تعلالسعغا بعر قوي سئتعص ظالغان .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا بعر قوي
ؤة بعر تعلالنع ظئلعص كئلعص بولغان ظعشنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا خةؤةر بةرضةن.
شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا« :اهلل تاظاال قعلغان سوداثدا بةرعكةت
ظاتا قعلسذن! .قوينع قذربانلعق قعلغعن! .ظةمما بعر تعلال صذلنع سةدعقة قعلعؤةتكعن!»
دئضةن.
ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظأزعنعث< :سودا ـ سئتعق قعلغان
ظادةمدة شةرعظةت ظئتعراص قعلعدعغان هوقذق بولمعسا ،سودا كىحضة ظعضة بولمايدذ>
دئضةن سأزعدعن سودا ـ سئتعق قعلغان ظادةمدة شةرعظةت ظئتعراص قعلعدعغان هوقذق
بولمعسا ،سودا تاتاملعنعص كىحضة ظعضة بولمايدذ ،دئضةننع مةقسةت قعلسا بعز ظذنعث
بذ سأزعضة قوشذلعمعز .ظةمما ظعمام شافعظعي مةزكذر سأزعدعن سودا ـ سئتعق قعلغان
ظادةمدة شةرعظةت ظئتعراص قعلعدعغان هوقذق بولمعسا ،سودا ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث
رذخسةت بئرعشعضة باغلعق هالدعمذ كىحضة ظعضة بولمايدذ ،دئضةننع مةقسةت قعلسا،
بعز ظذنعث بذ سأزعضة قوشذلمايمعز .ظذنعث مذنداق دئيعشعضة هئحقانداق دةلعل يوق.
ظةكسعحة مةزكذر سودعنعث كىحضة ظعضة بولعدعغانلعقع هةققعدة دةلعل ـ صاكعت بار.
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مةزكذر سودا هةم نةرسعنعث ظعضعسعنعث ،هةم ظذ نةرسعنع ساتقان ظادةمنعث ؤة هةم
ظذنع سئتعص ظالغان كعشعنعث صايدعسع ظىحىندذر .شذثا مةزكذر سودعنع بولمايدذ،
(((
دةيدعغانغا شةرعظةتتة هئحبعر توسالغذ يوق.
ظأرؤة بارعقعينعث هةدعسعنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان .ظعمام بذخارع (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) شةبعب ظعبنع غذرقةنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت
قعلعدذ« :مةن بارعقعي قةبعلعسعنعث ظأرؤة هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظأرؤةنع ظأزعضة بعر قوي سئتعص كئلعشكة بذيرذص ظذنعثغا
بعر تعلال بئرعدذ .ظأرؤة ظذ بعر تعلال صذلغا ظعككع قوي سئتعص ظالعدذ .ظاندعن ظذنعث
بعرعنع بعر تعلالغا ساتعدذ .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا بعر قوي ؤة بعر تعلال
صذل ظئلعص كئلعدذ .شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا ظذنعث قعلغان هةر
قانداق سودعسعدا بةرعكةت تئصعشعغا دذظا قعلعدذ .شذنعثدعن كئيعن ظأرؤة توصا ظئلعص
(((
ساتسعمذ صايدا ظالعدعغان بولغان »
ظعبنع هةجةر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ :بةزع
فعقهعيشذناسالر يذقعرعدعكع هةدعسنع بعر نةرسعنع ظذنعث ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز
ساتقان ظادةمنعث قعلغان سودعسعنعث توغرا بولعدعغانلعقعغا دةلعل ـ صاكعت قعلعص
كةلتىردع .بذ هةقتة ظعمام شافعظعي ظعككعلعنعص قالدع .مذزعينعث رعؤايةت قعلعشعحة
ظعمام شافعظعي« :ظذ ظادةمنعث قعلغان سودعسع توغرا ظةمةس .حىنكع ،بذ توغرعلعق
دةرعجعسعضة يةتمعضةن هةدعستذر» دئدع .ظةمما بذؤةيتعنعث رعؤايةت قعلعشعحة ظعمام
شافعظعي« :ظةضةر مةزكذر هةدعس توغرعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعس بولسا ،مةن بذ
هةقتة شذ هةدعستة بايان قعلعنغان بويعحة هأكىم حعقعرعمةن» دئدع .مةزكذر هةدعسنع
قوبذل قعلعص ظالمعغان يةنة بعر قعسعم ظالعمالر« :مةزكذر هةدعستة بايان قعلعنغان
ظعش خذسذسعي بعر ظعشتذر .يةنع ظأرؤة هةم سئتعش ؤة هةم سئتعص ظئلعش ظىحىن
ؤةكعل قعلعنغان ظادةم بولذشع مذمكعن» دئضةن.
ظعبنع هةجةر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) يةنة بعر قعسعم ظالعمالرنعث:
«مةزكذر هةدعس ،ظارعلعقعدا هةدعس رعؤايةت قعلغذحعالرنعث بةزعلعرع تونولمعغان
ياكع بةزع هالقعللعرع ظأزىلىص كةتكةن هةدعستذر» دئضةن كأز قاراشلعرع هةققعدة
توختعلعدذ ؤة سأزعنعث ظاخعرعدا بذ هةدعسنعث مةنعسعنع كىحلةندىرعدعغان باشقا
(((
رعؤايةتلةرنعث بارلعقعنع بايان قعلعص ظأتعدذ.
((( «فةتهذل قةدعر» 6 ،ـ توم 188 ،ـ بةت.
((( بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان.
((( «فةتهذلبارع» 6 ،ـ توم 635 ،ـ بةت
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ظةمما هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدا مةزكذر هةدعس دةلعل ـ صاكعت
هئسابلعنعدذ .حىنكع مةزكذر هةدعسنعث ضةرحة ظارعلعقعدا هةدعس رعؤايةت قعلغذحعالرنعث
بةزع هالقعللعرع ظأزىلىص كةتكةن بولسعمذ (هةدعسنعث مةنعسعنع كىحلةندىرعغان
باشقا رعؤايةت بولغانلعقع ظىحىن) ظذ هةدعسنعث دةلعل ـ صاكعت بولذشعغا تةسعر
كأرسعتةلمةيدذ .مةزكذر هةدعسنع ظأرؤةدعن صةقةت شذظةيبعال رعؤايةت قعلمعغان .ظذ
هةدعسنع يةنة ظعمام ظةهمةدنعث رعؤايةت قعلعشعحة ،ظأرؤةدعن ظةبذلةبعبمذ رعؤايةت
قعلغان .مةزكذر هةدعس ظةبذلةبعبنعث رعؤايةت قعلعشعحة ،ظارعلعقعدا هةدعس رعؤايةت
قعلغذحعالرنعث بةزع هالقعللعرع ظأزىلىص كةتمعضةن هالدادذر< .نةسبذرراية> دئضةن
كعتابنعث ظاصتورعنعث بايان قعلعشعحة ،مةزكذر هةدعسنع ظعمام مذنزةرعي ياخشعلعق
دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعس ،دئضةن .ظعمام مذنزةرعي ؤة ظعمام نةؤةؤعي (اهلل تاظاال ظذالرغا
رةهمةت قعلسذن!)« :مةزكذر هةدعس ظعككع خعل يول بعلةن رعؤايةت قعلعنغانلعقع
ظىحىن هالقعللعرع توغرعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هئسابلعنعدذ» دئضةن.
مةزكذر هةدعس ظأرؤةنعث ظعككع قئتعم رذخسةتسعز ظعش قعلغانلعقعنع كأرسعتعص
بئرعدذ .بعرعنحع قئتعمدا :بعر قوي سئتعص كئلعشكة بذيرذلغان تذرذص ظعككع قوي
سئتعص ظالدع .ظعككعنحع قئتعمدا :ظذ قوينعث بعرعنع ساتتع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
ظذنعث رذخسةتسعز قعلغان بذ ظعككع قئتعملعق ظعشعنعث هةر ظعككعسعضة قوشذلدع .مانا
بذ بعر نةرسعنع ظذنعث ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز ساتسا بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعص
(((
بئرعدذ .بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدذر.

باشقعالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعدة رذخسةتسعز تةسةررذص قعلعشنعث
كىحضة ظعضة بولذشع ظىحىن الزعم بولعدعغان شةرتلةرنعث بايانع

<ظةددذررذلمذختار> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع باشقعالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع
رذخسةتسعز سئتعشنعث توغرا بولذشع ظىحىن الزعم بولعدعغان شةرتلةرنع بايان قعلعص
مذنداق دئدع« :بعر نةرسعنع ظذنعث ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز ساتقانغا ،بعر ظادةمنعث
قعزعنع ظذنعث ظاتا ـ ظانعسعنعث رذخسعتعسعز ياتلعق قعلغانغا ،بعر ظايالنع ظذنعث
ظئرعنعث رذخسعتعسعز تاالق قعلعؤةتكةنضة ،بعر ظادةمنعث قذلعنع ظذنعث رذخسعتعسعز
ظازات قعلعؤةتكةنضة ظوخشاش باشقعالرنعث هةق ـ هوقذقلعرعدا تةسةررذص قعلغان ظادةمنعث
قعلغان بذ ظعشعنعث كىحضة ظعضة بولذشع ظىحىن ظذ ظادةمدعن مةزكذر ظعش يىز بةرضةن
ؤاقتعدا ظذ ظعشقا رذخسةت بئرعدعغان بعر كعشعنعث بولذشع شةرتتذر .ظةضةر ظذ ظادةمنعث
((( «ظعظالظذسسىنةن» 14 ،ـ توم 397 ،ـ بةت.
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قعلغان ظذ ظعشعغا ،بذ ظعش ظذ ظادةمدعن يىز بةرضةن ؤاقتعدا رذخسةت بئرعدعغان كعشع
بولمعسا ،ظذ ظعش كىحضة ظعضة بولمايدذ.
يةنع باشقعالرنعث نةرسعسعنع ظذنعث ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز ساتقان ظادةمنعث
قعلغان بذ ظعشعنعث كىحضة ظعضة بولذشع ظىحىن ظذ ظعشقا رذخسةت بئرعدعغان بعر
كعشعنعث بولذشع شةرتتذر .سئتعلغان ظذ نةرسعنعث مةؤجذت بولذشع ،ظذ نةرسعنع ظذنعث
ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز ساتقان ظادةم ؤة ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحع هاياتتا بولذشع
شةرتتذر .شذنعثدةك يةنة ظذ نةرسعنعث ظعضعسعمذ هاياتتا بولذشع شةرتتذر .شذثا نةرسعنعث
ظعضعسع ظةضةر ظذ نةرسة ظىستعدة بولغان سودعغا رذخسةت بئرعشتعن بذرذن ظألىص كةتكةن،
ظاندعن ظذ سودعغا ظذنعث معراسخورع رذخسةت بةرضةن بولسا ،ظذ سودا توغرا بولمايدذ.
بذ ،ظةضةر سئتعلغان ظذ نةرسعنعث بةدعلع ظىحىن بئرعلعدعغان نةرسة صذل بولغان بولسا،
ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر سئتعلغان ظذ نةرسعنعث بةدعلع ظىحىن بئرعلعدعغان نةرسة
صذل بولماي باشقا بعر نةرسة بولغان بولسا ،ظذ سودعنعث كىحضة ظعضة بولذشع ظىحىن
سئتعلغان ظذ نةرسعنعث مةؤجذت بولذشع ،ظذ نةرسعنع ظذنعث ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز
ساتقان ظادةمنعث ،ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحعنعث ،ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث هاياتتا
(((
بولذشع ؤة ظذ نةرسعنعث بةدعلع ظىحىن بئرعلضةن نةرسعنعث مةؤجذت بولذشع شةرتتذر.
ظةضةر ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز ظئلعص بئرعلغان بعرةر تةسةررذصقا ظذ تةسةررذص يىز
بةرضةن ؤاقتعدا رذخسةت بئرعدعغان كعشع بولمعسا ،ظذ تةسةررذص كىحضة ظعضة بولمايدذ.
مةسعلةن :تعجارةت قعلعشقا رذخسةت بئرعلمعضةن كعحعك باال بعر نةرسعنع ساتقان ،ظاندعن
ظذ باال ظذنعثغا ظعضعدارحعلعق قعلعدعغان ظادةم ظذ بالعنعث قعلغان سودعسعغا رذخسةت
بئرعشتعن بذرذن باالغةتكة يةتكةن ؤة ظذ سودعغا ظأزع رذخسةت بةرضةن بولسا ،ظذ سودا
كىحضة ظعضة بولعدذ .حىنكع ،ظذ باال ظذ سودعنع قعلغان ؤاقتعدا ظذ سودعغا رذخسةت
بئرعدعغان ظذ بالعغا ظعضعدارحعلعق قعلعدعغان ظادةم بار ظعدع .ظةمما ظذ كعحعك باال
ظايالعنع تاالق قعلعؤةتكةن ،ظاندعن باالغةتكة يةتكةن ؤة قعلغان ظذ تالعقعنع كىحضة ظعضة
قعلعش ظىحىن ظذ تاالققا ظأزع رذخسةت بةرضةن بولسا ،ظذ تاالق كىحضة ظعضة بولمايدذ.
حىنكع ،ظذ باال ظايالعنع تاالق قعلغان ؤاقتعدا ظذنعث تالعقعنع كىحضة ظعضة قعلعص رذخسةت
قعلعدعغان ظادةم يوق ظعدع .ظةضةر ظذ باال باالغةتكة يةتكةندعن كئيعن مةسعلةن :بذرذن
قعلغان تاالققا قوشذلدذم ،ياكع بذرذن قعلغان تاالقنع كىحضة قعلدعم دئمةي ،صةقةتال تاالققا
رذخسةت قعلدعم ،دئضةن بولسا بذ هالدا ظذ تاالق كىحضة ظعضة بولعدذ .حىنكع بذ ،بذرذن
قعلغان تاالقنع كىحضة ظعضة قعلعش ظةمةس تاالقنع يئثعدعن قعلغانلعق هئسابلعنعدذ.
شذثا ظذ تاالق كىحضة ظعضة بولعدذ.
((( «فةتهذل قةدعر» 6 ،ـ توم 192 ،ـ بةت.
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بعرةر نةرسعنع ظذنعث ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز ساتقان ظادةمنعث سودعنع ،ظذ سودعغا
ظذ نةرسعنعث ظعضعسع رذخسةت بئرعشتعن بذرذن بذزذش هوقذقع بار .ظذ ظادةم سودعنع
بذزذص بولغاندعن كئيعن نةرسعنعث ظعضعسع سودعغا رذخسةت قعلغان تةقدعردعمذ سودا
كىحضة ظعضة بولمايدذ .ساتقذحع ظذ ظادةمضة مةزكذر هوقذقنعث بئرعلعشع ساتقذحعنعث
ظأزعنع ظىستعضة يىكلعنعدعغان مةسظذلعيةتتعن قوغداش ظىحىندذر .حىنكع ،ساتقذحع ظذ
نةرسعنعث ظعضعسع سودعغا رذخسةت بئرعص بولغاندعن كئيعن خذددع ؤةكعلضة ظوخشاش
بولعدذ .شذنعث ظىحىن ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحع ساتقذحعدعن ظذ نةرسعنع تاصشذرذص
بئرعشنع تةلةص قعلعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعدة بعرةر ظةيعص كأرىلسة سئتعص ظالغذحع بذ هةقتة
ساتقذحع بعلةن دةؤالعشعدذ .بذ ظعشالردا ساتقذحعغا بعرةر زعيان كئلعشع مذمكعن .شذثا
ساتقذحعنعث ظأزعضة بعرةر زعياننعث كئلعشعدعن بذرذن ظأزعنع ظىستعضة يىكلعنعدعغان
مةسظذلعيةتتعن قوغداص سودعنع بذزذش هوقذقع بولعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر نةرسعنع باشقا بعر كعشع ظىحىن سئتعص ظالغان بولسا ،ظذ سودا
ظذ كعشعنعث نامعدعن ظةمةس ظذ ظادةمنعث نامعدعن بولغان بولعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظأزعنعث
ظذ نةرسععنع ظذ كعشع ظىحىن سئتعص ظالغانلعقعغا بعرعنع ضذؤاهحع قعلغان ؤة ظذ كعشع:
«مةن ظذنعث مةن ظىحىن سئتعص ظالغان نةرسعسعضة رازع بولدذم» دئضةن بولسعمذ سودا ظذ
كعشعنعث نامعدعن قعلعنغان ظةمةس يةنعال ظذ ظادةمنعث نامعدعن قعلعنغان بولعدذ .حىنكع،
ظذ ظادةم ظذ كعشع ظىحىن ظذ نةرسعنع سئتعص ظئلعشقا ؤةكعل قعلعنمعغان بولسعمذ سودا
ظذ ظادةمنعث نامعدعن قعلعنغان بولعدذ .شذثا سودا تامامالنغاندعن كئيعن ظذ كعشعنعث
سودعغا رذخسةت بةرضةنلعكع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .حىنكع ،رذخسةت صةقةت بعر كعشعنعث
رذخسةت بئرعشعضة باغلعق سودعالردا ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظةمما ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان
تةرةص كعحعك باال ،ياكع مةلذم سةؤةب يىزعدعن تةسةررذص قعلعشتعن حةكلةنضةن ظادةم
بولغان بولسا ،بذ هالدا ظذ سودا ظذ نةرسة سئتعص ظئلعنغان كعشعنعث رذخسةت بئرعشعضة
باغلعقتذر .يةنع ظةضةر ظذ كعشع سودعغا رذخسةت قعلسا ،سودا كىحضة ظعضة بولعدذ .ظةضةر
رذخسةت قعلمعسا ،كىحضة ظعضة بولمايدذ .حىنكع ،بعرةر نةرسة ظىستعدة قعلعنغان سودا
ظةضةر سودا قعلعنغان ؤاقتعدا كىحضة ظعضة بولسا ،بعرةرسعنعث رذخسةت بئرعشعضة باغلعق
بولمايدذ .ظةمما كعحعك باال ،ياكع تةسةررذص قعلعشتعن حةكلةنضةن ظادةم تةرعصعدعن
قعلعنغان سودا ،سودا قعلعنغان ؤاقتعدا كىحضة ظعضة بولمايدذ .شذثا ظذ سودا ظذ نةرسة
سئتعص ظئلعنغان كعشعنعث رذخسةت بئرعشعضة باغلعق (((.تةسةررذصلعرعغا حةكلعمة
قويذلغان قذل ؤة كعحعك بالعنعث قعلغان سودعسعمذ قذلنعث خوجايعنعنعث ؤة كعحعك
بالعنعث ظعضعسعنعث رذخسةت بئرعشعضة باغلعقتذر .شذنعثدةك يةنة ظةقلع كةم ظادةمنعث
قعلغان سودعسعنعث كىحضة ظعضة بولعشعمذ قازعنعث رذخسةت بئرعشعضة باغلعقتذر.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 127 ،ـ بةت.
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كىحضة ظعضة بولذش ظىحىن بعرةر نةرسعضة باغلعق بولغان سودا ـ
سئتعقالرنعث بايانع

نةرسعسعنع ضأرىضة قويغان ظادةم ظةضةر ظذ نةرسعنع ساتقان بولسا ،بذ سودعنعث
كىحضة ظعضة بولذشع ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان كعشعنعث رذخسةت بئرعشعضة باغلعقتذر.
ظأيعنع ياكع باشقا بعر نةرسعسعنع ظعجارعضة بةرضةن ظادةم ظعجارعضة بةرضةن نةرسعسعنع
ساتقان بولسا ،بذ سودعنعث كىحضة ظعضة بولذشع ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان كعشعنعث
رذخسةت بئرعشعضة باغلعقتذر .شذنعثدةك يةنة يئرعنع باشقا بعرعنعث زعراظةت تئرعشعغا
ظعجارعضة بةرضةن ظادةم ظذ يةرنع ساتقان بولسا ،بذ سودعنعث كىحضة ظعضة بولذشع ظذ
يةرنع ظعجارعضة ظئلعص زعراظةت تئرعدعغان كعشعنعث رذخسةت بئرعشعضة باغلعقتذر.
ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث ظعضعسعنعث ؤة يئرعنع ياكع ظأيعنع ظعجارعضة قويغان
ظادةمنعث سودعنع بذزذش هةققع يوق .ظةمما سئتعلغان نةرسعنعث ضأرىضة قويذلغان
ياكع ظعجارعضة بئرعلضةن نةرسة ظعكةنلعكعنع بعلمةي ظذ نةرسعنع سئتعص ظئلعص قالغان
كعشعنعث سودعنع بذزذش هةققع بار .بذ ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا ،سئتعص ظالغذحع كعشعنعث ظةضةر
ظذ كعشع ظذ نةرسعنعث ضأرىضة قويذلغان ياكع ظعجارعضة بئرعلضةن نةرسة ظعكةنلعكعنع
بعلضةن بولسعمذ سودعنع بذزذش هةققع بار .بذ ظعككع ظعمامنعث كأز قارعشع توغرعدذر.
بذ هةقتة صةتعؤا ظذ ظعككع ظعمامنعث كأز قارعشع بويعحة بئرعلعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر نةرسعنعث ضأرىضة قويذلغان ياكع ظعجارعضة بئرعلضةن نةرسة
ظعكةنلعكعنع بعلعص تذرذص ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغذحعنعث ياكع ظعجارعضة ظالغذحعنعث
رذخسعتعسعز سئتعص ظالغان بولسا ،ظذ ظادةم خالعسا سودعنع بذزذص ظةمةلدعن قالدذرعدذ،
خالعسا ظعجارة مذددعتعنعث تىضعشعضعحة ،ياكع ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث ضأرىدعن
ظاجرعتعلعشعغعحة ساقالص تذرعدذ .كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن ظذ ظادةمضة بئرعلضةن
بذ هةق مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةققعضة ظوخشاش نةرسعنعث ظعضعسع تةرةصعدعن ظةمةس
بعر نةرسعنع كأرمةي تذرذص سئتعص ظالغان ظادةمضة بئرعلضةن هةقكة ظوخشاش شةرعظةت
تةرعصعدعن بئرعلضةن هةقكة ظوخشاش .شذثا مةزكذر هةق ظذ ظادةمنعث ظذنعثدعن ظوحذق
(((
ظاشكارا ؤاز كئحعشع بعلةنمذ بعكار بولذص كةتمةيدذ.
ظةضةر بعر نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم هةتتا ظعجارعنعث مذددعتع تىضعضةنضة
قةدةر ظذ نةرسة ظىستعدة قعلعنغان سودعغا رذخسةت قعلمعغان ؤة ظاخعردا ظعجارة
((( «شةرهذل قةؤاظعدعل فعقهعييةتع» 478 ،ـ بةت.

311

باشقىالرنىڭ نەر  -كېرەكلىرىنى رۇخسەتسىز سېتىشنىڭ بايانى
تىضعضةن بولسا ،ظذ سودا كىحضة ظعضة بولعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر بةرضةن قةرزنعث
ظورنعدا بعر نةرسعنع ضأرىضة ظالغان قةرز ظعضعسع ظذ نةرسة ظىستعدة قعلعنغان سودعغا
رذخسةت قعلمعغان ؤة قةرز ظعضعسعضة قةرزع قايتذرذص بئرعلضةن بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ
نةرسة ظىستعدة قعلعنغان سودا كىحضة ظعضة بولعدذ.
بعر نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ياكع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذ نةرسة ظىستعدة قعلعنغان
سودعغا قوشذلمعغان بولسا ،ظذ سودا ظذ نةرسعنع ساتقان ؤة ظذنع سئتعص ظالغان كعشعلةر
ظىحىن كىحضة ظعضة هئسابلعنعدذ .ظةمما ظذ ظادةم ظىحىن كىحضة ظعضة هئسابالنمايدذ.
شذثا ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسة ظىستعدعكع هةققع ظادا قعلعنغاندعن كئيعنال ظذ سودا كىحضة
ظعضة بولعدذ .سودعنع قايتا يئثعالشنعث كئرعكع يوق .ظةضةر ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان
ياكع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذ نةرسة ظىستعدة قعلعنغان سودعغا قوشذلسا ،ظذ سودا ظذ
نةرسعنع ساتقان ،ظذنع سئتعص ظالغان ؤة ظذنع ظعجارعضة ياكع ضأرىضة ظالغان كعشعلةر
ظىحىن كىحضة ظعضة هئسابلعنعدذ .بذ هالدا ظذ نةرسة ظذنع ظعجارعضة ياكع ضأرىضة
ظالغان ظادةمنعث قولعدعن تاكع ظذ ظادةمنعث هةققعنع قايتذرذص قولعغا بةرضةنضة قةدةر
تارتعص ظئلعؤئلعنمايدذ .حىنكع ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسة ظىستعدة قعلعنغان سودعغا
قوشذلعشع ظذ نةرسعنع ظذ ظادةمنعث قولعدعن تارتعؤئلعش ظىحىن ظةمةس ظذ نةرسة
ظىستعدعكع ظعجارعنع ظةمةلدعن قالدذرذش ظىحىن ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
ظةضةر بعر نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع ساتقان ،ظذنع سئتعص ظالغان
كعشع ظذ نةرسعنع تاكع ظذنع ظعجارعضة قويغان مذددةت تىضعضةندعن كئيعن ظذنعث
ظعضعسعدعن تاصشذرذص ظئلعؤئلعشقا رازع بولغان بولسا ،ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان
كعشعنعث تاكع ظعجارعنعث مذددعتع تىضعضةنضة قةدةر ظذنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشنع
تةلةص قعلعش هةققع يوق .شذنعثدةك ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعثمذ ظذ كعشعدعن صذلنع
تةلةص قعلعش هةققع يوق.
ظةضةر بعر ظادةم يئرعنع (ظذنعثدعن حعققان ظاشلعقنع مةلذم معقداردعن بألىشىش
شةرتع بعلةن) بعر كعشعضة ظذرذغنع ظذ كعشع ظأزع حعقعرعص تئرعشقا مةلذم مذددةتكعحة
هأددعضة بةرضةن بولسا ،ظذ كعشع يةرنع مةيلع تئرعسذن ،مةيلع تئرعمعسذن ،يةرنعث
ظعضعسع يةرنع ساتقان بولسا ،يةرنعث ظىستعدة بولغان سودعنعث كىحضة ظعضة بولذشع
يةرنع هأددعضة ظالغان ظذ كعشعنعث رذخسةت بئرعشعضة باغلعقتذر .حىنكع ،ظذ كعشع
ظذ يةرنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث ظورنعدعدذر .ظةضةر يةرضة سئلعنعدعغان ظذرذغ
يةرنعث ظعضعسع تةرعصعدعن بولعدعغان بولسا ،يةرنعث ظعضعسعنعث يةر ظىستعدة قعلغان
سودعسع ظةضةر ظذ كعشع يةرنع تئرعمعغانال بولسا ظذ كعشعنعث ظعجازةت بئرعشعضة قاراص
تذرماستعن كىحضة ظعضة بولعدذ .حىنكع ،بذ هالدا ظذ كعشع يةرنع ظعجارعضة ظالغان
ظادةم ظةمةس يةرنعث ظعضعسع ظىحىن ظعجارعضة ظعشلعضةن ظادةم هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذ
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ظادةم يةرنع تئرعدعغان بولسا ،يةرنعث ظعضعسعنعث يةر ظىستعدة قعلغان سودعسع ظةضةر
ظذ كعشع بذنعثغا ظعجازةت بةرمعسة كىحضة ظعضة بولمايدذ .حىنكع ،يةرضة ظذ كعشعنعث
هةققعمذ قئتعلغاندذر.
بعر ظادةم نةرسعسعنع ظذنعث ظىستعدة يئزعص قويغان باهاسعغا ساتقان بولسا،
بذ سودعنعث كىحضة ظعضة بولذشع ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشعنعث سودا بولغان
ظورذندا ظذ نةرسعنعث ظىستعضة يئزعص قويذلغان باهانعث قانحة صذل ظعكةنلعكعنع
بعلعص سودعغا قوشذلعشعغا باغلعقتذر .يةنع ظذ كعشع ظذ نةرسعنعث ظىستعضة يئزعص
قويذلغان باهانع بعلضةندعن كئيعن خالعسا ظذ نةرسعنع سئتعص ظالعدذ ،خالعسا ظذ
نةرسعنع قايتذرؤئتعدذ .حىنكع ،ظذ كعشعنعث بذ سودعغا بولغان رازعلعقع ظذ نةرسعنعث
ظىستعضة يئزعص قويذلغان باهانعث قانحة صذل ظعكةنلعكعنع بعلعشتعن بذرذن ؤذجذدقا
حعقمعغاندذر .شذثا ظذ كعشعضة خالعسا ظذ نةرسعنع سئتعص ظئلعش ،خالعسا ظذ نةرسعنع
قايتذرذص بئرعش هةققع بئرعلعدذ .ظةضةر ظذ كعشع ظذ نةرسعنعث ظىستعضة يئزعص
قويذلغان باهانع سودا بولغان ظورذندا بعلمعضةن بولسا ،سودا بذزذلذص كئتعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر نةرسعنع دةسلةص سةمةتكة ظاندعن مةمةتكة ساتقان بولسا ،ظذ
نةرسة ظىستعدة مةمةتنعث قعلغان سودعسع كىحضة ظعضة بولمايدذ .هةتتا ظذ نةرسعنعث
ظعضعسع بعلةن سةمةت سودعنع ظةمةلدعن قالدذرغان بولسعمذ مةمةتنعث قعلغان سودعسع
يةنة كىحضة ظعضة ظةمةس .لئكعن مةمةتنعث ظذ نةرسة ظىستعدة قعلغان سودعسع
سةمةتنعث ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعص بولغاندعن كئيعن بولغان بولسا ،ظذ
سودعنعث كىحضة ظعضة بولذشع سةمةتنعث قذشذلعشعغا باغلعقتذر .ظةضةر مةمةتنعث ظذ
نةرسة ظىستعدة قعلغان سودعسع سةمةتنعث ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن
بذرذن بولغان ؤة ظذ نةرسة ظذ يةردعن بذ يةرضة يأتكعلعدعغان نةرسة (يةنع مذقعم
ظةمةس مىلىك) بولغان بولسا ،مةمةتنعث ظذ نةرسة ظىستعدة قعلغان سودعسع كىحضة
ظعضة بولمايدذ .ظةضةر ظذ نةرسة (ظأي ؤة يةر ـ زئمعنضة ظوخشاش) ظذ يةردعن بذ
يةرضة يأتكةلمةيدعغان نةرسة (يةنع مذقعم مىلىك) بولغان بولسا ،مةمةتنعث ظذ نةرسة
ظىستعدة قعلغان سودعسع ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا توغرعدذر .ظةمما ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا توغرا ظةمةس.
ظعسالم دعنعدعن يئنعؤالغان ظادةمنعث قعلغان سودعسعنعث كىحضة ظعضة بولذشع
ظذنعث ظعسالم دعنعغا قايتعص كعرعشعضة باغلعقتذر .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىيىف ؤة ظعمام
مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا ،ظعسالم دعنعدعن
يئنعؤالغان ظادةمنعث قعلغان سودعسعنعث كىحضة ظعضة بولذشع ظذنعث ظعسالم دعنعغا
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قايتعص كعرعشعضة باغلعق ظةمةس.
بعر ظادةم« :مةن بذ نةرسةمنع صاالنع كعشعنعث نةرسعسع سئتعلغان صذلنعث
معقدارعغا ساتتعم» دئضةن ،ظذ ظادةم ظذ صذلنعث معقدارعنع بعلعدعغان ظةمما ظذ نةرسعنع
سئتعص ظالغذحع ظذ صذلنعث معقدارعنع بعلمةيدعغان بولسا ،بذ سودعنعث كىحضة ظعضة
بولذشع سئتعص ظالغذحعنعث ظذ نةرسعنعث صذلعنعث معقدارعنع سودا بولغان ظورذندا
بعلعشعضة باغلعقتذر .شذنعثدةك يةنة نةرسعنعث ظعضعسع« :مةن بذ نةرسةمنع كعشعلةر
نةرسعللعرعنع ساتقان صذلنعث معقدارعغا ساتتعم ياكع صاالنع سئتعص ظالغان نةرسعنعث
باهاسعغا ساتتعم» دئضةن بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ سودعنعث كىحضة ظعضة بولذشع ظذ
نةرسعنع سئتعص ظالغذحع كعشعنعث سودا بولغان ظورذندا ظذ نةرسة سئتعلغان صذلنعث
معقدارعنعث نةححة صذل ظعكةنلعكعنع بعلعشعضة باغلعقتذر .ظةضةر سئتعص ظالغذحع
كعشع سئتعلغان نةرسعنعث صذلعنعث معقدارعنعث نةححة صذل ظعكةنلعكعنع سودا بولغان
ظورذندا بعلسة ،سودا كىحضة ظعضة بولعدذ .ظةضةر ظذ كعشع ظذنع سودا بولغان ظورذندا
بعلمعضةن بولسا ،ظذ سودا كىحضة ظعضة بولمايدذ.
بعر نةرسة ظىستعدة قعلعنغان سودعنعث كىحضة ظعضة بولذشع ظذ نةرسعنعث
بازاردعكع باهاسعنع بعلعشكة باغلعقتذر .ظةضةر ظذ نةرسعنعث بازاردعكع باهاسع سودا
بولغان ظورذندا بعلعنسة ،ظذ نةرسة ظىستعدة بولغان سودا كىحضة ظعضة بولعدذ .ظةضةر
ظذ نةرسعنعث بازاردعكع باهاسع سودا بولغان ظورذندا بعلعنمعسة ،ظذ نةرسة ظىستعدة
بولغان سودا كىحضة ظعضة بولمايدذ.
نةرسعنع سئتعص ظالغذحعغا سودا بولغان ظورذندا مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع ؤة
ظىح كىنضعحة مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع بئرعلضةن سودعنعث كىحضة ظعضة بولذشع ظذ
نةرسعنع سئتعص ظالغذحع كعشعنعث ظذ شةرتكة قوشذلعشعغا باغلعقتذر.
بعر ظادةم بعر نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ،ظاندعن ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ساتقان بولسا،
بذ سودعنعث كىحضة ظعضة بولذشع ظذ نةرسعنعث ظةسلع ظعضعسعنعث رذخسةت بئرعشعضة
باغلعقتذر .ظةضةر ظذ نةرسة بعر ظادةمدعن يةنة بعر ظادةمضة سئتعص بئرعلعشتةك قولدعن
قولغا ظأتكةن ،ظاندعن ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسة ظىستعدة بولغان سودعالردعن
صةقةت بعرعضة رذخسةت بةرضةن بولسا ،صةقةت رذخسةت بئرعلضةن سودعال كىحضة ظعضة
بولعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم ناهةق ظئلعؤالغان نةرسعنع ساتقان ،ظاندعن ناهةق ظئلعؤالغان ظذ
نةرسعنعث صذلعنع ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة تألةص بةرضةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسة
ظىستعدة قعلغان سودعسع كىحضة ظعضة بولعدذ .ظةضةر بعر ظادةم بعر نةرسعنع ناهةق
ظئلعؤالغان ،ظاندعن ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظعضعسعدعن صذلغا سئتعص ظالماقحع ياكع ظذ
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نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع ظذ ظادةمضة سوؤغا قعلعؤةتمةكحع ،ياكع ظذ ظادةم ظذ
نةرسعنع ظعضعسعدعن معراس قعلعص ظالماقحع بولسا ،بذ هالدا ناهةق ظئلعؤالغذحع ظذ
ظادةم ظذ نةرسعنع تاكع شذ يولالرنعث بعرع بعلةن قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن
ساتقان بولسا ،ظذ سودا كىحضة ظعضة بولمايدذ.
سئتعلغان نةرسة ظةضةر ظورنعدعن ظئلعص تاصشذرذص بئرعلسة زةرةر كأرىلعدعغان
نةرسة بولسا ،ظذ نةرسة ظىستعدة بولغان سودعنعث كىحضة ظعضة بولذشع ظذنع سودا
بولغان ظورذندا تاصشذرذص بئرعشكة باغلعقتذر .مةسعلةن :بعر ظادةم مةيلع مذظةييةن
بولسذن ،مةيلع مذظةييةن بولمعسذن ،ظأيعنعث بعر دانة ياغعحعنع (يةنع ظأيعنعث
باالسعنع) ساتقان بولسا ،بذ سودعنعث كىحضة ظعضة بولذشع ظذ ياغاحنع سودا بولغان
ظورذندا تاصشذرذص بئرعشكة باغلعقتذر .لئكعن ظأينعث ياغعحعنع سئتعش شةرتعضة
توشمعغان سودا هئسابلعنعدذ.
كئسةل ظادةم بعرةر نةرسعسعنع ظأزعنعث معراسخورلعرعنعث بعرعضة ساتقان
بولسا ،ظذ سودعنعث كىحضة ظعضة بولذشع باشقا معراسخورالرنعث ظذ سودعغا رذخسةت
بئرعشعضة ياكع كئسةل ظادةمنعث كئسةلدعن ساقعيعشعغا باغلعقتذر .يةنع ظةضةر ظذ
ظادةم كئسعلعدعن ساقعيعص قوصسا ،ظذنعث قعلغان سودعسع كىحضة ظعضة بولعدذ .ظةضةر
كئسعلعدعن ساقعيالماي ظألىص كةتكةن ؤة ظذ سودعغا باشقا معراسخورلعرع رذخسةت
بةرمعضةن بولسا ،ظذ سودا كىحضة ظعضة بولمايدذ.
بعر ظادةم مال ـ دذنيا قالدذرذص ظألىص كةتكةن ،لئكعن ظذ ظادةمنعث ظذ مال ـ
دذنياسعنعث هةممعسعنع قاصسعغعدةك قةرزع بولغان ؤة ظذنعث معراسخورلعرع ظذنعث
مال ـ دذنياسعنع قةرزلعرعنع تألعمةي ساتقان بولسا ،بذ سودعنعث كىحضة ظعضة بولذشع
قةرز ظعضعللعرعنعث رذخسةت بئرعشعضة باغلعقتذر.
ظعككع ؤةكعلنعث ياكع بعر ظادةمنعث ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا تالالنغان ظعككع
كعشعنعث ،ياكع بعر نةرسعضة قاراشقا تةيعن قعلعنغان ظعككع ظادةمنعث بعرع قول
ظاستعدعكع نةرسعنع ساتقان بولسا ،بذ سودعنعث كىحضة ظعضة بولذشع يةنة بعرعنعث
رذخسةت بئرعشعضة باغلعقتذر.
بعر ظادةم نةرسعسعنع بعر كعشعضة سئتعص ظذنع ظذ كعشعضة تاصشذرذص بةرضةن،
ظاندعن ظذ نةرسعنع باشقا بعرعضة ساتقان بولسا ،كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن بذ
سودعنعث كىحضة ظعضة بولذشع ظذ كعشعنعث رذخسةت بئرعشعضة باغلعقتذر .شذنعثدةك
يةنة ظةضةر بعر ظادةم سئتعص ظالغذحعغا ظىستعدة ظىح كىندعن ظارتذق مةسلعهةت
قعلعؤئلعش شةرتع بئرعلضةن نةرسعسعنع (ظذ كىنلةر توشماي تذرذص) باشقا كعشعضة
ساتقان بولسا ،كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن بذ سودعنعث كىحضة ظعضة بولذشعمذ ظذ
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نةرسعنع مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع بعلةن سئتعص ظالغذحعنعث رذخسةت بئرعشعضة
باغلعقتذر.
بعر نةرسة سئتعؤئلعشقا ؤةكعل قعلعنغان ظادةم ظذ نةرسعنعث يئرعمعنع سئتعؤالغان
بولسا ،بذ سودعنعث كىحضة ظعضة بولذشع ظذنعث قالغان قعسمعنع سئتعؤئلشعقا باغلعقتذر.
ظةضةر ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث قالغان قعسمعنع بذ هةقتة دةؤا باشلعنعشتعن بذرذن
سئتعؤالغان بولسا ،ظذ نةرسعنعث مةسظذلعيعتع ظذ ظادةمنع ؤةكعل قعلعص ظةؤةتكةن
كعشعنعث ظىستعضة يىكلعنعدذ.
بعر ظادةم ظأزعنعث شئرعكحعلعكع بار نةرسعنعث ظأزعضة تةؤة قعسمعنع ساتقان
بولسا ،بذ سودعنعث كىحضة ظعضة بولذشع ظذنعث شئرعكعنعث رذخسةت بئرعشعضة
باغلعقتذر.
بعر نةرسة سئتعشقا ؤةكعل قعلعنغان ظادةم ظذنع سئتعشقا باشقا بعرعنع ؤةكعل
قعلغان ؤة شذنعث بعلةن ظذ نةرسعنع ظعككعنحع ؤةكعل ساتقان بولسا ،بذ سودعنعث
كىحضة ظعضة بولذشع بعرعنحع ؤةكعلنعث رذخسةت بئرعشعضة باغلعقتذر.
كعحعك باال بعر نةرسعنع ظأزع مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع بعلةن ساتقان ،مةسلعهةت
قعلعؤئلعش مذددعتع توشذشتعن بذرذن باالغةتكة يةتكةن ؤة ظذ باال ظذ نةرسعنع ساتقان
ؤاقتعدا« :مةن بذنع صاالنع خالعغان ياكع ياخشع كأرضةن باهاغا ياكع صاالنع نةرسعنعث
باهاسعغا ،ياكع صاالنع ظادةم سئتعص ظالغان نةرسعنعث باهاسعغا ساتتعم» دئضةن
بولسا ،ظذ نةرسة ظىستعدة قعلعنغان سودعنعث كىحضة ظعضة بولذشع ظذ بالعنعث سودا
بولغان ظورذندا مةزكذر سأزلةرنع دئيعشتعن نئمعنع مةقسةت قعلغانلعقعنع ظوحذق ـ
(((
ظاشكارا بايان قعلعشعغا باغلعقتذر.

باشقعالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع رذخسةتسعز ساتقان ظادةمدة سودعنعث
كىحضة ظعضة بولذشع ظىحىن تئصعلعش كئرةك بولغان شةرتلةرنعث بايانع

باشقعالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع رذخسةتسعز ساتقان ظادةمدة سودعنعث كىحضة
ظعضة بولذشع ظىحىن نةرسعنعث ظةسلع ظعضعسعنعث بذ سودعغا رذخسةت بئرعشع
شةرتتذر .بذ سودعغا نةرسعنعث ظعضعسع ظةمةس نةرسعنعث ظعضعسعنعث معراسخورع
رذخسةت بةرسة ،سودا كىحضة ظعضة بولمايدذ .شذنعثدةك يةنة ظذ نةرسعنعث ظةسلع
هالعتعدعن ظأزضعرعص باشقا نةرسعضة ظايلعنعص قالماسلعقع شةرتتذر .مةسعلةن :ظأز
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 139 ،ـ بةت.
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ظعضعسعدعن ظةمةس باشقا ظادةمدعن سئتعص ظالغان بعر صارحة رةختنع ،سئتعص ظالغان
كعشع بويعغان ،ظاندعن رةختنعث ظعضعسع رةختنعث سودعسعغا رذخسةت بةرضةن بولسا،
رةختنعث سودعسع كىحضة ظعضة بولعدذ .ظةضةر رةختنع سئتعص ظالغان كعشع رةختنع
كئسعص كعيعم تعككةن ،ظاندعن رةختنعث ظعضعسع سودعغا رذخسةت بةرضةن بولسا،
بذ سودا كىحضة ظعضة بولمايدذ .حىنكع ،ظذ رةخت باشقا بعر نةرسعضة ظايلعنعص
بولغاندذر.
بعر ظادةم بعر كعشعنعث قورذسعنع ظذ كعشعنعث رذخسعتعسعز ساتقان ،ظذ قورذ
يئقعلعص حىشكةن ،ظاندعن ظذ كعشع قورذنعث سودعسعغا رذخسةت قعلغان بولسا ،بذ
سودا كىحضة ظعضة بولعدذ .حىنكع ،قورذنعث ظورنعنعث قئلعص قئلعشع بعلةن قورذ
يئقعلعص كةتمةي ساقلعنعص قالغان هئسابلعنعدذ.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ نةرسعنعث بةدعلع ظىحىن بئرعلعدعغان نةرسة صذل بولماي
نةرسة ـ كئرةك بولغان بولسا ،بةدعلع ظىحىن بئرعلعدعغان ظذ نةرسعنعثمذ مةؤجذت
بولذشع شةرتتذر .حىنكع ،بةدعلع ظىحىن بئرعلعدعغان نةرسعمذ بعر تةرةصتعن سئتعلغان
نةرسة هئسابلعنعدذ .ظذ نةرسة باشقعسعنعث نةرسعسعنع رذخسةتسعز ساتقان ظادةمضة
تةؤة بولعدذ .شذثا ظذ نةرسة ظةضةر يىتىص كةتسة ،ظذ ظادةمنعث هئسابعغا يىتىص
كةتكةن هئسابلعنعدذ .شذثا سئتعلغان نةرسة ظةضةر ظوخشعشع بار نةرسة بولسا ،ظذنعث
ظوخشعشع تألةص بئرعلعدذ .ظةضةر سئتعلغان نةرسة باهالعق نةرسة بولسا ،ظذنعث صذلع
تألةص بئرعلعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنعث بةدعلع ظىحىن بئرعلعدعغان نةرسة صذل بولغان
بولسا ،صذل نةرسعنعث ظعضعسعنعث مىلكع هئسابلعنعدذ .صذل ظذ نةرسعنع ظعضعسعنعث
رذخسعتعسعز ساتقان ظادةمنعث قولعدا ظامانةت سىصىتعدة تذرعدذ .ظةضةر صذل ظذ ظادةمنعث
قولعدا تذرذص يىتىص كةتسة ،ظذ ظادةم خذددع ؤةكعلضة ظوخشاش صذلنع تألةص بةرمةيدذ.
حىنكع ،سودعغا كئيعن بئرعلضةن رذخسةت خذددع سودعدعن بذرذن ؤةكعل تةيعن قعلعشقا
بةزع تةرةصتعن ظوخشاص كئتعدذ .يةنع هةر ظعككع ظعشتا ظذالرنعث قعلغان ظعشلعرع
كىحضة ظعضة هئسابلعنعدذ.
شذنعثدةك يةنة سئتعلغان نةرسعنعث ظعضعسعنعث هايات بولذشع شةرتتذر .شذثا ظذ
نةرسة ظىستعدة ظئلعص بئرعلغان سودعغا ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث معراسخورلعرعنعث
رذخسةت بئرعشع توغرا ظةمةس .حىنكع ،ظذ سودا ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظألىص
كئتعشع بعلةن ظةمةلدعن قالعدذ.
نةرسعنعث ظعضعسع ظةضةر سودعغا رذخسةت بةرمعسة ،ظةضةر ظذ نةرسعنعث بةدعلع
ظىحىن بئرعلضةن نةرسة صذل بولسا ،ظذ صذل ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشعنعث مىلكع
سىصىتعدة قالعدذ .ظةضةر ظذ صذل ظذ نةرسعنع ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز ساتقان ظادةمنعث
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قولعدا تذرذص يىتىص كةتسة ،ظذ ظادةم ظذ صذلنع تألةص بئرةمدذ؟
ظةضةر ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشع ظذ ظادةمضة صذلنع بةرضةن ؤاقتعدا ظذ
ظادةمنعث نةرسعنعث ظعضعسع ظةمةس ظذ نةرسعنع ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز ساتقان
ظادةم ظعكةنلعكعنع بعلعص تذرذص صذلنع بةرضةن ،ظاندعن ظذ صذل يىتىص كةتكةن بولسا،
ظذ صذل ظذ ظادةمنعث قولعدا ظامانةت سىصىتعدة تذرغان هالدا يىتىص كةتكةن هئسابلعنعدذ.
يةنع ظذ ظادةم ظذ صذلنع (قةستةنلعك بعلةن يىتتىرؤاتمعغانال بولسا) تألةص بةرمةيدذ.
حىنكع ،صذل ظعضعسعنعث ظذ ظادةمضة صذلنع ظذ ظادةمنعث نةرسعنعث ظعضعسع ظةمةس ظذ
نةرسعنع ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز ساتقان ظادةم ظعكةنلعكعنع بعلعص تذرذص بئرعشع
بعلةن ظذ ظادةمنعث هأكمع خذددع بعرةر نةرسة سئتعص كئلعشكة ؤةكعل قعلعنغان
ظادةمنعث هأكمعضة ظوخشعشعص قالدع .ظةضةر ظذ نةرسعنعث بةدعلع ظىحىن بئرعلضةن
نةرسة صذل بولماي نةرسة ـ كئرةك بولغان ؤة بذ نةرسة ـ كئرةك ظذ ظادةمنعث قولعدا
ظذ نةرسعنعث ظعضعسع سودعغا رذخسةت بئرعشتعن بذرذن يىتىص كةتكةن بولسا ،سودا
ظةمةلدعن قالعدذ ؤة ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث سودعغا بةرضةن رذخسعتعنعث هئحقانداق
صايدعسع بولمايدذ .ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظعضعسعضة ظةضةر ظذ نةرسة ظوخشعشع بار نةرسة
بولسا ظوخشعشعنع ،باهالعق نةرسة بولسا صذلعنع تألةص بئرعدذ .حىنكع ،نةرسعنع
ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز ساتقان ظادةم ظذ نةرسعنعث بةدعلع ظىحىن بئرعلضةن نةرسة ـ
كئرةكنع قولعغا توغرا بولمعغان سودعنعث سةؤةبع بعلةن تاصشذرذص ظالدع.
ظةضةر سئتعلغان نةرسة سئتعص ظالغان كعشع ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص
ظئلعشتعن بذرذن يىتىص كةتكةن بولسا ،سودا ظةمةلدعن قالعدذ .ظةضةر سئتعلغان نةرسة
سئتعص ظالغان كعشع ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالغاندعن كئيعن يىتىص كةتكةن
بولسا ،بذ سودا ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث سودعغا رذخسةت بئرعشع بعلةن كىحضة ظعضة
بولمايدذ .نةرسعنعث ظعضعسع خالعسا ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحعدعن تألعتعص ظالعدذ،
خالعسا ظذ نةرسعنع ظأزعنعث رذخسعتعسعز ساتقان ظادةمدعن تألعتعص ظالعدذ .ظةضةر
نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع تألةتتىرىش ظىحىن ظعككع كعشعنعث بعرعنع تاللعسا،
يةنة بعرع مةسظذلعيةتتعن ظادا ـ جذدا بولعدذ .شذثا نةرسعنعث ظعضعسع يةنة بعرعدعن
ظذ نةرسعنعث صذلعنع تألةتتىرةلمةيدذ.
ظةضةر نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحعغا تألةتتىرسة ،سودا
صىتىنلةي بعكار بولذص كئتعدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظئلعش خذددع ظذ نةرسعنعث
ظأزعنع ظالغانغا ظوخشاش .ظةضةر ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان
كعشع تألةص بةرضةن بولسا ،ظذ كعشع بذ صذلنع ظذ نةرسعنع ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز
ساتقان ظادةمدعن ظالعدذ .ظذ كعشع ظذ ظادةمدعن نةرسعنعث ظعضعسعضة تألةص بةرضةن
صذلنعث معقدارعنعث ظأزعنع ظةمةس نةرسعنع سئتعص ظالماقحع بولغان صذلنعث معقدارعنع
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ظالعدذ .ظةضةر نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظذنع ظأزعنعث رذخسعتعسعز
ساتقان ظادةمدعن تألةتتىرىص ظالغان ؤة ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع قولعغا ظذنعث ظعضعسعنعث
رذخسعتعسعز تاصشذرذص ظالغان بولسا ،ظذ نةرسة ظىستعدة بولغان سودا ظذ ظادةمنعث
ظذ نةرسعنعث صذلعنع تألةص بئرعشع بعلةن كىحضة ظعضة بولعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ
نةرسعنع ظذنعث ظعضعسعنعث رذخسعتع بعلةن قولعغا تاصشذرذص ظالغان بولسا ،ظذ نةرسة
ظىستعدة بولغان سودا ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنعث صذلعنع تألةص بئرعشع بعلةن كىحضة
ظعضة بولمايدذ .حىنكع ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعضة ظعضة بولذش ؤاقتع ظذ نةرسة ظىستعدة
سودا بولغان ؤاقتعدعن كئحعكعص قالغان .ظعمام مذهةممةد كىحلىك رعؤايةتتة« :ظذ
ظادةمنعث ظذ نةرسة ظىستعدة قعلغان سودعسع كىحضة ظعضة» دةص بايان قعلعدذ .بذنعث
مةنعسع :ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع دةسلةص قولعغا تاصشذرذص ظالغان ظاندعن ظذنع ساتقان
(((
هئسابلعنعدذ.
ظةضةر نةرسعنعث ظعضعسع نةرسة سئتعلغان صذلنع ظذنع سئتعص ظالغان كعشعدعن
ظالغان ياكع تةلةص قعلغان بولسا ،بذ ظذنعث سودعغا رذخسةت قعلغانلعقع هئسابلعنعدذ.
شذنعثدةك يةنة ظذ نةرسعنعث صذلعنعث بعر قعسمعنع ظالسعمذ بذ ظذنعث سودعغا
قوشذلغانلعقع هئسابلعنعدذ .شذثا ظالعمالر« :ظةضةر بعر ظادةم بعر ظايالنع ظذنعث ظعضة
ـ حاقعسعنعث رذخسعتعسعز ياتلعق قعلغان ؤة ظايالنعث ظعضة ـ حاقعسع ظذنع نعكاهعغا
ظالغان كعشعدعن ظذ ظايالنعث تويلذقعنعث بعر قعسمعنع تاصشذرذص ظالغان بولسا،
ظايالنعث ظعضة ـ حاقعسعنعث شذنداق قعلعشع ظايالنعث توي قعلعشعغا قوشذلغانلعقع
هئسابلعنعدذ» دةص بايان قعلعدذ.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،ظةضةر بعرةر نةرسعنع
ظذنعث ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز ساتقان ظادةم ظذ نةرسعنع سئتعشقا يذشذرذن بولسعمذ
رذخسةت بئرعلضةن ظادةم بولسا ،بذ هالدا ظذ سودعدا يذقعرعدا بايان قعلعنغان شةرتلةرنعث
تئصعلعشع شةرت قعلعنمايدذ .بذنعث ظىحىن ظالعمالر مذنداق بعر معسالنع بايان قعلعص
كةلتىردع :بعر ظادةم سةصةر ظىستعدة ظألضةن ،ظاندعن ظذنعث هةمراهلعرع ظذنعث نةرسة
ـ كئرةكلعرعنع ساتقان ؤة ظذالر قازع يوق بعر يةردة بولغان بولسا ،ظعمام مذهةممةد (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) بذ هةقتة« :ظذ ظادةمنعث هةمراهلعرعنعث ظذ نةرسة
ظىستعدة قعلغان سودعسع توغرعدذر .ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشع ظذ نةرسعدعن
صايدعالنسا بولعدذ .كئيعن ظذ ظادةمنعث معراسخورلعرع خالعسا ظذ سودعنع كىحضة ظعضة
قعلعدذ ،خالعسا (سودعنع كىحضة ظعضة قعلماي) ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشع
ظعشلةتمةي ظذ نةرسعدعن ظئشعص قالغان قعسمعنع قايتذرذص ظالعدذ ؤة ظعشلعتعص
بولغعنعنع تألعتعص ظالعدذ» دئدع .بذ يةردة ظذ سودعنعث توغرا بولذشعنعث سةؤةبع
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 141 ،ـ بةت.
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بولسا ،ظذ ظادةمنعث هةمراهلعرعغا ظذ ظادةمنعث نةرسعلعرعنع سئتعشقا يذشذرذن
رذخسةت بئرعلضةنلعكعدذر.
ظذالر يةنة مذنداق بعر معسالنع كةلتىردع :ظعككع شئرعك بولذص ظذالر ظىزىم بئغع
سئتعص ظالغان ،كئيعن ظذالرنعث بعرع يوق بولذص كةتكةن بولسا ،يةنة بعر شئرعك يوق
بولذص كةتكةن شئرعكنعث ظورنعدا باغنعث شئرعكعضة تةؤة بولغان قعسمعغا مةسظذلدذر.
ظةضةر ظىزىم صعشعص ساتعدعغان ؤاقتع كةلسة ،ظذ شئرعك ظىزىمنعث هةممعسعنع سئتعص
ظأزعضة تئضعشلعك صذلنع ظالعدذ ؤة يوق بولذص كةتكةن شئرعكعضة تةؤة صذلنع ساقالص
قويعدذ .ظةضةر كئيعن يوق بولذص كةتكةن شئرعكع صةيدا بولذص كةلسة ،خالعسا سودعغا
قوشذلعدذ ؤة صذلنع ظالعدذ ،خالعسا ظىزىمنع تألةتتذرعدذ .شذنعث ظىحىن <ظةلمةجةللة>
دئضةن قانذن كعتابعنعث  1086ـ ماددعسعدا مذنداق دةص كةلضةن :ظةضةر يوق بولذص
كةتكةن شئرعكع كئلعص سودعغا رذخسةت قعلغان بولسا ،بذ توغرا بولغان رذخسةت
هئسابلعنعدذ .بذنعث توغرا بولذشعنعث سةؤةبع بولسا ،يوق بولذص كةتمعضةن شئرعك
يذشذرذن بولسعمذ ظىزىملةرنع سئتعشقا ؤة ظذنعث صذلعدعن يوق بولذص كةتكةن شئرعكعضة
تةؤة قعسمعنع ساقالشقا رذخسةت بئرعلضةنلعكع ظىحىندذر .حىنكع ،يوق بولذص كةتكةن
شئرعك ظأزعضة تةؤة ظىزىملةرنعث تاشلعنعص قئلعص بذزذلذص كئتعشعضة ظةلؤةتتة رازع
(((
بولمايدذ.

رذخسةت بئرعش ظىحىن قوللعنعدعغان سأزلةرنعث بايانع
رذخسةت بئرعشكة باغلعق بولغان سودعغا رذخسةت بةرضةنلعكنع سأز ؤة هةرعكةت
بعلةن ظعصادعلةش توغرعدذر .مةسعلةن :نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع ظأزعنعث
رذخسعتعسعز ساتقان ظادةمضة« :يامان قعلعصسةن ،ياكع قعلغعنعث بةك يامان بولذصتذ»
دئضةن بولسا ،بذ رذخسةت بةرضةنلعك هئسابالنمايدذ .ظةضةر نةرسعنعث ظعضعسع ظذ
ظادةمضة« :ياخشع قعلدعث ياكع قوشذلدذم ياكع ظذنع سئتعشنعث قعيعنحعلعقلعرعدعن
مئنع قذتذلدذردذث ،ياكع ياخشع قعلعصسةن اهلل تاظاال ساثا مذكاصات بةرسذن!» دئضةندةك
سأزلةرنع قعلغان بولسا ،بذمذ هةم سودعغا رذخسةت بةرضةنلعك هئسابالنمايدذ .حىنكع،
بذ سأزلةر قارشع تةرةصنع مازاق قعلعش ظىحىنمذ قوللعنعدذ .لئكعن ،ظعمام مذهةممةد
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) :ظةضةر نةرسعنعث ظعضعسع ظذ ظادةمضة« :ياخشع
قعلعصسةن ،ياكع توغرا قعلعصسةن» دئضةن بولسا ،بذ ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن
سودعغا رذخسةت بةرضةنلعك هئسابلعنعدذ ،دئدع.
((( «شةرهذل قةؤاظعدعل فعقهعييةتع» 463 ،ـ بةت.
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ظةسلعدة بذ هةم بعر ظاز تةصسعلعي بايان قعلعنعشع الزعم .يةنع ظةضةر نةرسعنعث
ظعضعسع ظذ ظادةمضة« :مةزكذر سأزلةرنع ظذنع مازاق قعلعش ظىحىن ظةمةس رةسمعي
هالدا دئضةن بولسا ،بذ رذخسةت بةرضةنلعك هئسابلعنعدذ .نةرسعنعث ظعضعسعنعث بذ
سأزلةرنع مازاق قعلعش ظىحىن دئضةنلعكع ياكع رةسمعي هالدا دئضةنلعكع ظاالمةتلةر
ؤة سأزنع ظعصادعلةش ظذسلذبع بعلةن بعلعنعدذ .ظةضةر مةزكذر سأزلةرنعث رةسمعي هالدا
دئيعلضةنلعكعنع ظعصادعلةص بئرعدعغان بعرةر ظاالمةت تئصعلمعسا ،ظذ سأزلةرنعث قارشع
تةرةصنع مازاق قعلعش ظىحىن ظةمةس رةسمعي هالدا دئيعلضةنلعكعضة قارعتعش توغرا
بولعدذ .حىنكع ،ظةسلعدة هةر قانداق سأز ظذنعث رةسمعي مةنعسعضة قارعتعلعدذ.
نةرسعنعث ظعضعسع ظةضةر ساتقان نةرسعنعث صذلعنع ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان
كعشعضة سوؤغا قعلعؤةتكةن ،ياكع سةدعقة قعلعؤةتكةن ؤة سئتعلغان نةرسة مةؤجذت
نةرسة بولغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث شذنداق قعلغانلعقع ظذنعث سودعغا رذخسةت
بةرضةنلعكع هئسابلعنعدذ.
ظةضةر نةرسعنعث ظعضعسع ظذ ظادةمضة« :مةن بذ سودعغا رذخسةت بةرمةيمةن»
دئضةن بولسا ،بذ ظذنعث سودعنع قايتذرؤةتكةنلعكع هئسابلعنعدذ .ظةضةر نةرسعنعث
ظعضعسع كئيعن سودعغا رذخسةت بةرضةن بولسا ،بذ رذخسةت ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.
حىنكع ،ظعلضعرع ظةمةلدعن قالدذرذلذص بولغان نةرسعضة بئرعلضةن رذخسةت ظئتعبارغا
ظئلعنمايدذ .ظةمما بعرةر نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع ساتقان ظعضعسعضة:
«مةن بذ سودعغا رذخسةت بةرمةيمةن» دةص سودعغا قوشذلمعغاندعن كئيعن مةن بذ
سودعغا رذخسةت بةردعم ،دةص سودعغا قوشذلغان بولسا ،بذ رذخسةت ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
حىنكع ،ظعجارعكةشنعث سودعغا رذخسةت بةرمةسلعكع بعلةن سودا بذزذلذص كةتمةيدذ.
حىنكع ،ظعجارعكةش سودعنع ظةمةلدعن قالدذرذش هوقذقعغا ظعضة ظةمةستذر.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،نةرسعنعث ظعضعسعنعث خالعسا
سودعغا رذخسةت بئرعش ،خالعسا سودعنع بذزذش هةققع بار .نةرسعنع سئتعص ظالغان
ظادةمنعثمذ نةرسعنعث ظعضعسع سودعغا رذخسةت بئرعشتعن بذرذن سودعنع بذزذش هةققع
بار .شذنعثدةك يةنة بعرةر نةرسعنع ظذنعث ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز ساتقان ظادةمنعث
سودعنع ،ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ سودعغا رذخسةت بئرعشتعن بذرذن بذزذش هوقذقع
بار .ظذ ظادةمضة مةزكذر هوقذقنعث بئرعلعشع ظذ ظادةمنعث ظىستعضة يىكلعنعدعغان
مةسظذلعيةتتعن ظأزعنع قوغدعشع ظىحىندذر .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث ظعضعسع
سودعغا رذخسةت بئرعص بولغاندعن كئيعن خذددع ؤةكعلضة ظوخشاش بولعدذ .شذنعث
ظىحىن ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشع ظذ ظادةمدعن ظذ نةرسعنع تاصشذرذص بئرعشنع
تةلةص قعلعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعدة بعرةر ظةيعص كأرىلسة ،ظذ ظادةم بعلةن دةؤالعشعدذ .بذ
ظعشالردا ظذ ظادةمضة بعرةر زعيان كئلعشع مذمكعن .شذثا ظذ ظادةمنعث ظأزعضة بعرةر
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زعياننعث كئلعشعدعن بذرذن ظأزعنع ظىستعضة يىكلعنعدعغان مةسظذلعيةتتعن قوغداش
ظىحىن سودعنع بذزذش هوقذقع بار.
سودا ـ سئتعقتا ظعش شذ بويعحة بولعدذ .ظةمما نعكاه ظعشعدا بعر ظايالنع ظذنعث
ظعضة ـ حاقعسعنعث رذخسعتعسعز ياتلعق قعلغان ظادةمنعث نعكاهنع مةيلع سأز بعلةن
بولسذن ،مةيلع هةرعكةت بعلةن بولسذن ،بذزذش هوقذقع يوق .حىنكع ،ظذ ظادةم نعكاه
ظعشعدا صةقةت ظةلحع هئسابلعنعدذ .ظايالنعث ظعضة ـ حاقعسعنعث رذخسةت بئرعشع بعلةن
صىتىن مةسظذلعيةت ظذ ظادةمنعث ظىستعضة ظةمةس ظايالنعث ظعضة ـ حاقعسعنعث ظىستعضة
ظأتىص كئتعدذ.

بعرةر نةرسعنع ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز سئتعش هةققعدعكع خعلمذ
خعل مةسعلعلةرنعث بايانع

● ظةضةر ظعككع شئرعكنعث بعرع سودعغا رذخسةت بةرضةن بولسا ،نةرسعنع
سئتعص ظالغان كعشع ظذ نةرسعنعث سودعسعغا رذخسةت بةرضةن شئرعككة تةؤة بولغان
قعسمعنع خالعسا سئتعص ظالعدذ ،خالعسا سئتعص ظالمايدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعنعث بعر
قعسمع يةنة بعر شئرعكنعث قولعدا قئلعش بعلةن ظذ نةرسة ظةيعصلعك هئسابلعنعدذ.
ظةمما ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :نةرسعنع سئتعص
ظالغان كعشعنعث ظذ نةرسعنعث سودعسعغا رذخسةت بةرضةن شئرعككة تةؤة بولغان
قعسمعنع سئتعص ظئلعشع الزعم .حىنكع ،ظذ كعشع ظعككع شئرعكنعث سودعغا تةث
رذخسةت بةرمةسلعك ظئهتعمالع بارلعقعنع بعلعص تذرذص ظعككع شئرعكنعث ظارعسعدا
ظورتاق بولغان بعر نةرسعنع سئتعص ظالماقحع بولدع .بذنداق قعلعش ظذ كعشعنعث
بعر سودعنعث ظعككعضة بألعنعص كةتسعمذ بولعدعغانلعقعغا رازع بولغانلعقعنعث
ظاالمعتعدذر» دئدع.
● بعر ظادةم بعر كعشعنعث نةرسعسعنع ظذنعث رذخسعتعسعز ساتقان ،ظذ كعشع
بذنع ظاثلعغان ؤة نةرسعنعث نةححة صذلغا سئتعلغانلعقعنع بعلمةستعن سودعغا
قوشذلغان ،كئيعن ظذنعث صذلعنع بعلضةندعن كئيعن سودعدعن يئنعؤالغان بولسا،
بذ هالدا ظذ كعشعنعث (سودعدعن يئنعؤالغانلعقع ظةمةس) سودعغا قوشذلغانلعقع
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعنع ظذ كعشعنعث رذخسعتعسعز ساتقان ظادةم ظذ
كعشعنعث سودعغا رذخسةت بئرعشع بعلةن خذددع ؤةكعلضة ظوخشاص قالعدذ .ظةضةر ظذ
كعشع دةسلةص سودعغا رذخسةت بةرمعضةن ،كئيعن رذخسةت بةرضةن بولسا ،بذ هالدا
ظذ كعشعنعث سودعغا رذخسةت بةرمعضةنلعكع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
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● ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمنع بعر نةرسعنع  100تعلالغا سئتعشقا بذيرعغان،
ظاندعن ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ((( 1000دةرهةمضة ساتقان ؤة ظذ كعشع ظذ ظادةمنعث ظذ
نةرسعنع  1000دةرهةمضة ساتقانلعقعنع بعلعشتعن بذرذن ظأزعنعث سودعغا رذخسةت
بةرضةنلعكعنع دئضةن بولسا ،ظذ نةرسة  1000دةرهةمضة سئتعلغان بولعدذ .ظةمما ظذ
كعشع« :مةن ظذ نةرسعنعث مةن بذيرعغان صذلغا (يةنع ظالتذندعن ياسالغان صذلغا)
سئتعلعشعغا رذخسةت بةردعم» دئضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ نةرسة ظىستعدة بولغان
سودا توغرا بولمعغان بولعدذ .نعكاهنعث هأكمعمذ بذنعثغا ظوخشاش.
● سئتعلغان نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشعدعن ظذنعث
صذلعنع ظئلعش ظىحىن صاكعت كأرسةتمةكحع بولسا ،ظذنعث صاكعت كأرسعتعص ظذ
نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشعدعن ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظئلعش هوقذقع يوق .لئكعن
نةرسعنعث ظعضعسع ظةضةر ظذ نةرسعنع ساتقان ظادةمنعث ظأزعنع ظذ نةرسعنع سئتعص
ظالغان كعشعدعن صذلنع ظئلعص كئلعشكة ؤةكعل قعلغانلعقعنع دةؤا قعلغان بولسا،
بذ هالدا نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظذ كعشعدعن ظذ نةرسعنعث
صذلعنع ظاالاليدذ.
● بعر ظادةم بعرعنعث قذلعنع ظذنعث رذخسعتعسعز ساتقان ؤة ظذ قذل ظذنع
سئتعص ظالغان كعشعنعث قولعدا تذرذص ظألىص كةتكةن ،ظاندعن قذلنع ساتقان ظادةم
ظأزعنع قذلنعث ظعضعسعنعث قذلنع سئتعشقا بذيرذغانلعقعنع ياكع سودعغا رذخسةت
بةرضةنلعكعنع دةؤا قعلغان ؤة قذلنعث ظعضعسع« :مةن ظذ ظادةمنع قذلنع سئتعشقا
بذيرذغان ظعدعم» دئضةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث سأزع قوبذل قعلعنعدذ .ظةضةر قذلنعث
ظعضعسع« :ماثا ظذ ظادةمنعث قذلنع ساتقانلعقعنع ظاثلعدعم ،شذنعث بعلةن مةن
سودعغا رذخسةت بةردعم» دئضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمنعث سأزع صاكعتسعز قوبذل
قعلعنمايدذ .شذنعثدةك يةنة دادعسع تويعنع قعلعص بةرضةن ؤة ظئرع ظألىص كةتكةن
حذكان ظايال ظئرعنعث ظعضة ـ حاقعلعرعدعن معراسعنع تةلةص قعلغان ؤة ظأزعنع ظةرضة
ياتلعق قعلعص بئرعشنع ظئرعنعث ظايالنعث دادعسعنع بذيرذغانلعقعنع ياكع بذنعثغا
رذخسةت بةرضةنلعكعنع دةؤا قعلغان بولسا ،بذنعث هأكمعمذ يذقعرعدعكع مةسعلعنعث
هأكمعضة ظوخشاش بولعدذ.
● سةمةت بعر ظادةمنعث قذلعنع ظذ ظادةمنعث رذخسعتعسعز مةمةتكة ساتقان،
مةمةت ظذ قذلنع ظازات قعلعؤةتكةن ياكع بةكعرضة ساتقان ،ظاندعن قذلنعث ظعضعسع
سةمةتنعث ظذ قذل ظىستعدة قعلغان سودعسعغا رذخسةت بةرضةن ياكع ظذنعثغا قذلنع
تألةتتىرضةن بولسا ،مةمةت ظةضةر ظذ قذلنع ظازات قعلعؤةتكةن بولسا ،ظذنعث قذلنع
((( تعلال ظالتذندعن ياسالغان صذل .دةرهةم بولسا كىمىشتعن ياسالغان صذل 100 .تعلال  1000دةرهةمضة تةث .ت.
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ظازات قعلعؤةتكةنلعكع كىحضة ظعضة بولعدذ .ظةمما مةمةت ظةضةر ظذ قذلنع سئتعؤةتكةن
بولسا ،ظذنعث قذل ظىستعدة قعلغان سودعسع كىحضة ظعضة بولمايدذ.
● بعر ظادةم بعرعنعث قذلعنع ساتقان ،قذلنع سئتعص ظالغان كعشع ظذ ظادةمنعث
قذلنعث ظعضعسعنعث ظأزعنع قذلنع سئتعص كئلعشكة بذيرعغانلعقعغا ياكع قذلنعث
ظعضعسعنعث سودعغا رذخسةت بةرضةنلعكعضة ظعقرار قعلغانلعقعغا ياكع قذلنعث
ظعضعسعنعث ظذ ظادةمنع قذلنع سئتعص كئلعشكة بذيرعمعغانلعقعغا ظعقرار قعلغانلعقعغا
صاكعت كأرسةتكةن ؤة قذلنع قايتذرذص بةرمةكحع بولغان بولسا ،صاكعتع رةت قعلعنعدذ
ؤة سأزع قوبذل قعلعنمايدذ .حىنكع ،فعقهعي قاظعدعلةرنعث بعرعدة< :كعمكع ظأزع
تةرعصعدعن تامامالنغان بعر ظعشنع بذزماقحع بولسا ،ظذنعث بذ قعلمعشع رةت قعلعنعدذ>
دةص بايان قعلعندع .ظةضةر بعر نةرسعنع ساتقان ياكع سئتعص ظالغان ظادةم ظأزعنعث
ظذ نةرسعنع ظذنعث ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز ساتقان ياكع ظذ نةرسعنع باشقا كعشع
ظىحىن سئتعص ظالغان ظادةم ظعكةنلعكعنع ؤة ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث ياكع ظذ نةرسة
سئتعص ظئلعنغان كعشعنعث بذ سودعغا رذخسةت قعلمايدعغانلعقعنع دةؤا قعلغان بولسا،
(((
ظذ ظادةمنعث بذ دةؤاسعمذ قوبذل قعلعنمايدذ.
● بعر ظادةم بعرعنعث قورذسعنع بعر كعشعضة ساتقان ؤة قورذنع سئتعص ظالغذحع
كعشعنعث قولعغا تاصشذرذص بةرضةن ،ظاندعن قورذنع ساتقان ظادةم ظأزعنعث قورذنع
ظذنعث ظعضعسعدعن ناهةق ظئلعؤالغانلعقعنع ظئتعراص قعلغان ؤة بذ ظئتعراصقا ظذنع
سئتعص ظالغذحع كعشع ظعنكار قعلغان بولسا ،قورذنع ساتقان ظادةم قورذنعث
ظعضعسعضة قورذنعث باهاسع بويعحة صذل تألةص بةرمةيدذ .حىنكع ،ظذ ظادةمنعث
قعلغان ظئتعراصعنع قورذنع سئتعص ظالغان كعشع قوبذل قعلمعدع .ظةضةر قورذنعث
ظعضعسع ظذ ظادةمنعث قورذنع ظأزعدعن ناهةق ظئلعؤالغانلعقعغا صاكعت كأرسةتكةن
بولسا ،قورذنعث ظعضعسع ظذ ظادةمدعن قورذنعث باهاسع بويعحة صذل ظاالاليدذ .حىنكع،
قورذنعث ظعضعسع ظذ ظادةمنعث قعلغان ظئتعراصعنع صاكعت ظارقعلعق ظعسصاتالص بةردع.
ظةضةر قورذنعث ظعضعسع صاكعت كأرسعتةلمعسة ،بذ قورذنعث ظعضعسعنعث ظاجعز
كةلضةنلعكع هئسابلعنعدذ .شذثا قورذنعث صذلع هةتتا ظعش بعر تةرةصكة ظايرعلعص
بولغعحة دألةت خةزعنعسعدة ساقلعنعدذ.
● بعر ظادةم بعر نةرسعنع مةسعلةن :بعر حأرعنع ظذنعث ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز
ساتقان ؤة باشقا بعر ظادةم ظذ حأرعنع ظعشلةش ظىحىن ظعجارعضة بةرضةن ياكع بعرع
بعلةن ظأيلةندىرضةن ،ياكع ضأرىضة قويغان ،ظاندعن حأرعنعث ظعضعسع هةر ظعككع
ظادةمنعث قعلغان ظعشعغا رذخسةت بةرضةن بولسا ،بذ ظعككع ظعشنعث ظةث كىحلىك
((( «شةرهذل قةؤاظعدعل فعقهعييةتع» 475 ،ـ بةت.
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هئسابلعنعدعغعنع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .يةنع ظذ حأرة ظىستعدة بولغان سودا ظئتعبارغا
ظئلعنعدذ .شذثا ظذ حأرة ظذنعث بعلةن توي قعلغان ياكع ظذنع ظعجارعضة ظالغان ،ياكع
ظذنع ضأرىضة ظالغان كعشعنعث قولعغا ظةمةس ظذنع سئتعص ظالغان كعشعنعث قولعغا
(((
تاصشذرذص بئرعلعدذ.
● شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة كىحضة ظعضة بولعدعغان بعر ظعضعدارحعلعق بعرعنعث
رذخسةت بئرعشعضة باغلعق بعر ظعضعدارحعلعقنعث ظارقعسعدعن يىز بةرسة ،بعرعنعث
رذخسةت بئرعشعضة باغلعق ظعضعدارحعلعقنع ظةمةلدعن قالدذرؤئتعدذ .مةسعلةن :بعر
نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةمضة ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع سوؤغات
قعلعؤةتكةن ياكع سةدعقة قعلعؤةتكةن ،ياكع ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظألىص كةتكةن ؤة
ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظذنعثدعن معراس قعلعص ظالغان بولسا ،بذ ظعشالرنعث هةممعسع
بعر نةرسعضة باغلعق ظعضعدارحعلعقنعث هةممعسعنع ظةمةلدعن قالدذرعدذ .بذ ظومذمعي
بعر قاظعدة ظةمةس .حىنكع ،بعرعنعث نةرسة ـ كئرعكعنع ظذنعث رذخسعتعسعز ساتقان
ظادةمضة ظةضةر ظذ نةرسة مىلىك قعلعص بئرعلسة ،ظذ ظادةمنعث قعلغان سودعسع كىحضة
ظعضة بولعدذ .حىنكع ،سودعنعث بولماسلعقعغا توسالغذ بولعدعغان ظامعل يوقالدع.
مةسعلةن :بعر نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم ظذ نةرسعنع ساتقان ،ظاندعن ظذ
ظادةم ظذ نةرسعضة (ظذنع سئتعص ظئلعش ياكع ظذ نةرسة ظذ ظادةمضة سوؤغات قعلعص
بئرعلعش بعلةن) ظعضة بولغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسة ظىستعدة قعلغان سودعسع
كىحضة ظعضة بولعدذ .شذنعثدةك يةنة بعر ظادةم دادعسعغا تةؤة نةرسعنع ساتقان،
ظاندعن ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع دادعسعدعن معراس قعلعص ظالغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث
ظذ نةرسة ظىستعدة قعلغان سودعسع كىحضة ظعضة بولعدذ .شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة
كىحضة ظعضة بولعدعغان بعر ظعضعدارحعلعق بعرعنعث رذخسةت بئرعشعضة باغلعق بعر
ظعضعدارحعلعقنعث ظارقعسعدعن يىز بةرضةن حاغدا ،بعرعنعث رذخسةت بئرعشعضة باغلعق
ظعضعدارحعلعقنع ظةمةلدعن قالدذرؤئتعشع ظةضةر شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة كىحضة ظعضة
بولعدعغان ظعضعدارحعلعق بعرعنعث رذخسةت بئرعشعضة باغلعق ظعضعدارحعلعققا قول
تعققان ظادةمدعن باشقا بعرعضة بولغان ؤاقتعدا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .مةسعلةن:
بعر ظادةم بعر نةرسعنع ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز ساتقان ،ظاندعن ظذ نةرسعنعث
ظعضعسع ظذ نةرسعنع ظذ ظادةم ساتقان كعشعضة بولسعمذ ظأزع ساتقان بولسا ،ظذ نةرسة
ظىستعدة ظذنعث ظعضعسعنعث قعلغان سودعسع ظذ نةرسة ظىستعدة ظذ ظادةمنعث قعلغان
سودعسعنع ظةمةلدعن قالدذرعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع ،ظذنع
ساتقان ظادةمنعث ظأزعضة ساتقان بولسا ،بذ ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسة ظىستعدة قعلغان
سودعسعنع ظةمةلدعن قالدذرمايدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 143 ،ـ بةت.
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● بعر ظادةم بعرعنعث قذلعنع ساتقان ،ظذنع سئتعص ظالغان كعشعنعث قئشعدا
ظذ قذلنعث قولع كئسعؤئتعلضةن ،ظاندعن قذلنعث ظعضعسع ظذ ظادةمنعث قعلغان
سودعسعغا رذخسةت بةرضةن بولسا ،قذلنعث قولعنع كئسعؤةتكةن ظادةم ظذنعث قولعنع
كئسعؤةتكةنلعكع ظىحىن تألةص بةرضةن صذل قذلنع سئتعص ظالغان كعشعضة بئرعلعدذ.
شذنعثدةك يةنة سئتعلغان نةرسعنع ظذنع سئتعص ظالغان كعشع قولعغا تاصشذرذص ظئلعش
بعلةن ظذ نةرسعنعث ظعضعسع سودعغا رذخسةت بئرعشنعث ظارعلعقعدا ظذ نةرسة (ظةضةر
قذل بولسا) ظعشلةص تاصقان صذلع ،ظذ نةرسة (ظةضةر حأرة بولسا) تذغقان بالعسع ،ياكع
ظةرضة تعضعص ظةردعن ظالغان تويلذق قاتارلعقالرنعث هةممعسع ظذنع سئتعص ظالغان
كعشعضة بئرعلعدذ .قذلنعث ظعشلةص تاصقان صذلع ،ياكع تذغقان حأرعنعث بالعسع ضةرحة
سئتعلغان نةرسعنعث ظعضعسع سودعغا رذخسةت بئرعشتعن بذرذن يىز بةرضةن نةرسة
بولسعمذ ظذ نةرسعلةر قذلنع ياكع حأرعنع سئتعص ظالغان كعشعضة بئرعلعدذ .حىنكع،
سئتعلغان نةرسة سودا بولغان ؤاقتعدعن باشالص ظذنع سئتعص ظالغان كعشعضة تةؤة بولذص
كئتعدذ .شذثا سئتعص ظئلعنغان قذلنعث قولع ظذنع سئتعص ظالغان كعشعنعث قئشعدا
كئسعؤئتعلضةن ،ظاندعن قذلنعث ظعضعسع ظذ ظادةمنعث قعلغان سودعسعغا رذخسةت
بةرضةن بولسا ،قذلنعث قولعنع كئسعؤةتكةن ظادةم ظذنعث قولعنع كئسعؤةتكةنلعكع
ظىحىن تألةص بةرضةن صذل قذلنع سئتعص ظالغان كعشعضة بئرعلعدذ .ظةمما بعر ظادةم
بعر قذلنع ظعضعسعدعن ناهةق ظئلعؤالغان ؤة ظذ قذلنعث قولع قذل ظذ ظادةمنعث يئنعدا
تذرذش جةريانعدا كئسعؤئتعلضةن ،ظاندعن ظذ ظادةم قذلنعث ظعضعسعضة قذلنعث صذلعنع
بةرضةن بولسا ،قذلنعث قولعنع كئسعؤةتكةن كعشع ظذنعث قولعنع كئسعؤةتكةنلعكع
ظىحىن تألةص بةرضةن صذل قذلنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةمضة بئرعلمةيدذ .حىنكع ،ظذ
ظادةمنعث ظذ قذلغا ظعضة بولذشع ظذنع ناهةق ظئلعؤئلعش بعلةن ظةمةس ظذنعث صذلعنع
تألةص بئرعش بعلةن بولعدذ .حىنكع ،بعر نةرسعنع ناهةق ظئلعؤئلعش ظذ نةرسعضة
ظعضة بولذشنعث يوللعرعدعن بعرع ظةمةس .شذثا ظذ ظادةم ضةرحة قذلغا كئيعن ظعضة
بولسعمذ قذلنعث قولع ظىحىن تألةص بئرعلضةن صذل ظذ ظادةمضة بئرعلمةيدذ .حىنكع،
قذلنعث قولع كئسعؤئتعلضةن حاغدا ،قذل ظذ ظادةمضة تةؤة ظةمةس ظعدع .بعر ظادةم
بعرعنعث قذلعنع ساتقان ،ظذ قذل ظذنع سئتعص ظالغان كعشعنعث قئشعدا تذرعؤاتقان
جةريانعدا ظألتىرىلضةن ياكع ظألىص كةتكةن ،ظاندعن قذلنعث ظعضعسع ظذ ظادةمنعث
قعلغان سودعسعغا رذخسةت بةرضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ قذل ظىستعدة بولغان سودا
كىحضة ظعضة بولمايدذ .حىنكع ،سئتعلغان نةرسة سودعغا رذخسةت بئرعلضةن ؤاقتعدا
مةؤجذت ظةمةس ظعدع .سئتعلغان نةرسعنعث سودعغا رذخسةت بئرعلضةن ؤاقتعدا
مةؤجذت بولذشع سودعنعث شةرتلعرعنعث بعرع ظعكةنلعكعنع بعز يذقعرعدا بايان قعلعص
ظأتكةنعدذق.
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صذشايمان قعلغان ظادةمدعن نةرسعنع قايتذرذص ظئلعص صذلعنع
قايتذرذص بئرعشنعث بايانع

بذنعثدعن بعر نةرسة سئتعص ظئلعص كئيعن صذشايمان قعلغان ظادةمدعن ظذ نةرسعنع
قايتذرذص ظئلعص ظذنعثغا صذلعنع قايتذرذص بئرعش كأزدة تذتذلعدذ .بعر قعسعم ظالعمالر:
«بذنعثدعن مةيلع سودا ـ سئتعق مذظامعلعسع بولسذن ،مةيلع ظعجارة مذظامعلعسع
بولسذن ،مةيلع باشقا مذظامعلة بولسذن ،نعكاه مذظامعلعسعدعن باشقا بعرةر مذظامعلة
قعلعص كئيعن صذشايمان قعلغان ظادةمدعن ظذنعث بعلةن قعلغان مذظامعلعنع قايتذرذص
ظئلعص ظذنعثغا صذلعنع قايتذرذص بئرعش كأزدة تذتذلعدذ» دةيدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم
بعر نةرسعنع ظعجارعضة ظئلعص كئيعن صذشايمان قعلغان بولسا ،ظذ نةرسعنعث ظعضعسع
(((
ظذ ظادةمدعن ظذ نةرسعنع قايتذرذص ظئلعص ظذنعثغا صذلعنع قايتذرذص بئرعدذ.
صذشايمان قعلغان ظادةمدعن نةرسعنع قايتذرذص ظئلعص صذلعنع قايتذرذص

بئرعشنعث يولغا قويذلغانلعقعنعث بايانع

بذنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يولغا قويغان .بذ هةقتة ظةبذهىرةيرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :كعمكع
سودا قعلغانلعقعغا صذشايمان قعلغان مذسذلمان كعشعدعن نةرسعنع قايتذرذص ظئلعص (صذلعنع
(((
قايتذرذص) بةرسة ،اهلل تاظاال قعيامةت كىنع ظذنعث خاتالعقلعرعنع كةحىرؤئتعدذ».
ظعبنع هةبباننعث رعؤايعتعدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن« :كعمكع
مذسذلمان كعشعدعن خاتالعقعنع (يةنع ياخشع ظويالنماي تذرذص سئتعص ظئلعص قالغان
نةرسعسعنع) قايتذرذص ظئلعص (صذلعنع قايتذرذص) بةرسة ،اهلل تاظاال قعيامةت كىنع ظذنعث
خاتالعقلعرعنع كةحىرؤئتعدذ».
ظةبذداؤذدنعث رعؤايعتعدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن« :كعمكع سودا
قعلغانلعقعغا صذشايمان قعلغان كعشعدعن نةرسعنع قايتذرذص ظئلعص (صذلعنع قايتذرذص)
بةرسة ،اهلل تاظاال قعيامةت كىنع ظذنعث خاتالعقلعرعنع كةحىرؤئتعدذ».
شذنداق قعلغان ظادةمنعث قعيامةت كىنع خاتالعقلعرعنعث كةحىرؤئتعلعشع ظذنعث
قئرعندعشعنع قعيعنحعلعقتعن قوتذلدذرذص قويغانلعقع ظىحىندذر.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 144 ،ـ بةت.
((( بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ،ظعبنع ماجة ؤة ظعبنع هةببان قاتارلعقالر رعؤايةت قعلغان .هةدعسنعث سأزع ظعبنع هةببان بعلةن
هاكعمنعثدذر .هاكعم :بذ هةدعس ظعمام بذخارع بعلةن ظعمام مذسلعمنعث شةرتعضة توشقان هةدعستذر.
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بذ هةقتة يةنة ظةبذشذرةيه (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :كعمكع سودا قعلغانلعقعغا
صذشايمان قعلغان قئرعندعشعدعن نةرسعنع قايتذرذص ظئلعص (صذلعنع قايتذرذص) بةرسة،
(((
اهلل تاظاال قعيامةت كىنع ظذنعث خاتالعقلعرعنع كةحىرؤئتعدذ».
مذسذلمان ظالعملعرع سودا قعلغانلعقعغا صذشايمان قعلغان ظادةمدعن نةرسعنع
قايتذرذص ظئلعص ظذنعثغا صذلعنع بةرسة توغرا بولعدعغانلعقعغا بعردةك قاراشقا كةلدع.
حىنكع ،ظذ نةرسة ظىستعدة قعلعنغان سودا ظذ ظعككعسعنعث هةققعدذر .شذنعثدةك بعر
تةرةص سئتعص ظالغان نةرسعنع قايتذرذص بئرعص ؤة يةنة بعر تةرةص صذلنع قايتذرذص بئرعص
سودعنع بذزذشمذ ظذ ظعككعسعنعث هةققعدذر .بذنداق قعلعش ياخشعدذر .حىنكع ،بذنعث
ياخشع ظعش ظعكةنلعكع هةققعدة يذقعرعدا بعر نةححة هةدعسلةر رعؤايةت قعلعندع.
ظةضةر سودا مةكرذه هالعتعدة بولغان ياكع شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق
بولغان بولسا ،بذ هالدا نةرسعنعث ظعضعسعضة نةرسعنع قايتذرذص ظئلعص قارشع تةرةصكة
صذلنع قايتذرذص بئرعش ؤاجعصتذر .حىنكع ،سودا مةكرذه هالعتعدة بولغان ياكع شةرتعضة
(((
توشمعغان سودا ـ سئتعق بولغان ؤاقتعدا ،ظذ ظعككعسعضة سودعنع بذزذش الزعمدذر.

صذشايمان قعلغان ظادةمدعن نةرسعنع قايتذرذص ظئلعص صذلعنع

قايتذرذص بئرعش ظىحىن تئصعلعش كئرةك بولغان شةرتلةرنعث بايانع
صذشايمان قعلغان ظادةمدعن نةرسعنع قايتذرذص ظئلعص صذلعنع قايتذرذص بةرضةندة
صذلنعث ظأزعنع قايتذرذص بئرعش شةرت .ظةضةر ظذالر سودا بولغاندا ظذ نةرسة ظىحىن
بةرضةن صذلنعث معقداردعن ظارتذق قايتذرذص بئرعشنع ياكع كةم قايتذرذص بئرعشنع شةرت
قعلعشقان بولسا ،بذ شةرت ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ ؤة خئرعدارغا خئرعدار بةرضةن صذلنعث
ظأزع قايتذرذص بئرعلعدذ.
يةنة نةرسعنع ساتقان ظادةمنعث ظذ نةرسعنع قايتذرذص ظئلعشنع سئتعص ظالغذحع ظذ
نةرسعنع قايتذرذص بةرضةن ظورذندا قوبذل قعلعشع شةرتتذر .شذثا نةرسعنعث ظعضعسع
ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعشنع ظذ ظورذندعن قوصذص كئتعص بولغاندعن كئيعن ياكع
نةرسعنعث ظعضعسع ضةرحة ظورذندعن قوصذص كةتمعضةن بولسعمذ ظذنعثدعن ظذ نةرسعنع
قايتذرذص ظالمايدعغانلعقعغا ظاالقعدار بعرةر هةرعكةت كأرىلضةندعن كئيعن قوبذل قعلغان
((( بذ هةدعسنع تةبرانعي رعؤايةت قعلدع.
((( «فةتهذل قةدعر» 6 ،ـ توم 114 ،ـ بةت.
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بولسا ،بذنعث بعلةن نةرسعنع قايتذرذص بئرعش ظعشع تامامالنمعغان بولعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر نةرسعنعث ظعضعسع بعلةن ظذ نةرسعنع سئتعص ظئلعشقا
كئلعشكةن ،باشقا بعر كعشع ظارقعلعق ظذ نةرسعنعث صذلعنع نةرسعنعث ظعضعسعضة
ظةؤةتكةن ؤة نةرسعنعث ظعضعسع« :مةن بذ نةرسعنع بذ معقداردعكع صذلغا ساتمايمةن»
دئضةن ؤة بذ سأز ظذنع سئتعص ظالعدعغان ظذ ظادةمضة يىتكىزىلضةندة ظذ ظادةم« :مةنمذ
ظذ نةرسعنع ظالمايمةن» دئضةن بولسا ،ظذالرنعث بذنداق دئيعشعشلعرع بعلةن بذرذن
كئلعشكةن سودا بذزذلذص كةتمةيدذ .حىنكع ،مةزكذر سأزلةر سودعنع بذزذش ظىحىن
ظعشلعتعلعدعغان سأزلةردعن ظةمةس .يةنة كئلعص سودعنع قايتذرذش ظىحىن هةر ظعككع
تةرةصنعث بعر ظورذندا بولذشع شةرت .ظذالردا بذ شةرت تئصعلمعدع.
ظةضةر بعر ظادةم ظعشةك سئتعص ظالغان ظاندعن ظذنع قايتذرذص بئرعش ظىحىن
ظعضعسعنعث ظأيعضة ظئلعص كةلضةن ،ظعضعسعنع تاصالماي ظعشةكنع ظئغعلعغا سوالص
قويذص كةتكةن ،ظاندعن ظعشةكنعث ظعضعسع دوختذر حاقعرعص كئلعص ظعشةكنع دةؤاالتقان
بولسا ،بذ هةم ظعشةكنع قايتذرذص ظئلعص صذلعنع قايتذرذص بئرعش هئسابالنمايدذ .حىنكع،
ظعشةكنعث ظعضعسعنعث هةرعكةتلعرع ضةرحة ظعشةكنع قايتذرذص ظئلعش بولسعمذ ،لئكعن
ظذنع قايتذرذص ظئلعش ظىحىن ظعككع تةرةصنعث بعر ظورذندا بولذشع شةرت.
سئتعلغان نةرسعنع قايتذرذص ظئلعشنعث يةنة بعر شةرتع سودا ـ سئتعق قعلغان ظعككع
تةرةصنعث ياكع معراسخورلعرعنعث ،ياكع ظذالرنعث ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا تالالنغان
ظادةملةرنعث ظذ نةرسعنع قايتذرذص ظئلعص صذلعنع قايتذرذص بئرعشكة رازع بولذشعنعث
الزعملعقعدذر .شذثا سئتعلغان نةرسعنع قايتذرذص ظئلعش ظىحىن سودا ـ سئتعق قعلعشقان
ظعككع تةرةصنعث هايات بولذشع شةرت ظةمةس .شذنعث ظىحىن ظذ نةرسعنع سودا قعلعشقان
ظعككع تةرةصنعث معراسخورلعرعنعث ياكع ظذالرنعث ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا تالالنغان
ظادةملةرنعث قايتذرذشلعرعمذ توغرعدذر .ظةمما ظذ نةرسعنع ظذ نةرسة ؤةسعيةت قعلعص
بئرعلضةن ظادةمنعث قايتذرذص بئرعص صولعنع ظئلعشع توغرا ظةمةس.
شذنعثدةك يةنة سئتعلغان نةرسعنع قايتذرذص ظئلعشنعث يةنة بعر شةرتع سئتعلغان
نةرسعنعث يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضةن مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتلعرعنعث بعرع
بعلةن قايتذرذص بةرضعلع بولعدعغان شةكعلدة قئلعص قئلعشعدذر .شذثا سئتعلغان نةرسعضة
ظةضةر ظذنع قايتذرذص بئرعشكة توسالغذ بولعدعغان دةرعجعدة بعر نةرسة قئتعلغان بولسا،
ظذنع قايتذرذص بئرعش توغرا ظةمةس .صذلنع صذلغا سئتعص ظالغان سودعدا صذلنع قايتذرذص
بةرضةن ؤاقتعدا صذلنعث بةدعلع ظىحىن بةرضةن صذلنع شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة قايتذرذص ظئلعش
شةرتتذر .حىنكع ،سئتعص ظالغان نةرسعنع قايتذرذص بئرعص ظذنعث صذلعنع ظئلعش ظعمام
ظةبذيىسىفنعث كأز قارعشعدا سودا قعلعش هئسابلعنعدذ .شذثا صذل سودعسعدا يئنعشعص
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كةتكةن ؤاقتعدا هةر ظعككع تةرةصنعث صذلنع شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة ظئلعشع الزعم .ظةمما
سئتعص ظالغان نةرسعنع قايتذرذص بئرعص صولعنع ظئلعش ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام
مذهةممةدنعث كأز قارعشعدا شةرعظةتنعث هةققعدة سودا ـ سئتعق قعلعش هئسابلعنعدذ.
نةرسعنع ساتقان كعشع نةرسعنعث صذلعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن نةرسعنع
سئتعص ظالغان ظادةمضة سوؤغات قعلعص بئرعؤةتمعضةن بولذشع شةرت .بذ يةردة نةرسعنع
سئتعص ظالغان ظادةمدعن تعجارةت قعلعشقا حةكلعمة قويذلماي رذخسةت بئرعلضةن ظادةم
كأزدة تذتذلعدذ .يةنع نةرسعنع ساتقان كعشع نةرسعنعث صذلعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن
بذرذن نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمضة سوؤغات قعلعؤةتكةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ
نةرسعنع قايتذرذص بئرعشع توغرا ظةمةس .حىنكع ،ظذ ظادةم ظةضةر ظذ نةرسعنع قايتذرذص
بةرسة ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظذ كعشعضة سةدعقة قعلعؤةتكةن هئسابلعنعدذ ؤة ظذ ظادةم ظذ
نةرسعنعث صذلعنع ظذ كعشعدعن ظااللمايدذ .حىنكع ،ظذ كعشعنعث قولعغا ظذ ظادةمدعن بعر
نةرسة (يةنع صذل) كةلمعدع .هةم ظذ كعشع سةدعقة بئرعلعدعغان كعشعلةردعن ظةمةس.
ظةمما نةرسعنع ساتقان كعشع نةرسعنعث صذلعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعص بولغاندعن
كئيعن نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمضة سوؤغات قعلعؤةتكةن بولسا ،ظةضةر ظذ ظادةم ظذ
نةرسعنع قايتذرذص بةرمةكحع بولسا ،ظذنع قايتذرذص بئرعص صولعنع قايتذرذص ظالعدذ.
حىنكع ،ظذ ظادةمدعن ظذ كعشعنعث قولعغا صذل كةلدع .شذثا ظذ ظادةم ظةضةر ظذ نةرسعنع
قايتذرذص بةرسة ،ظذ نةرسعنع ظذ كعشعضة سةدعقة قعلعؤةتكةن بولمايدذ .ظذ نةرسعنع
قايتذرذص بئرعش توغرا بولعدذ ؤة ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظذ كعشعضة قايتذرذص بئرعص
بولغاندعن كئيعن ظذ كعشعدعن ظذ نةرسعضة تةث كةلضعدةك بعر نةرسة قايتذرذص ظالعدذ.
حىنكع ،ظذ ظادةمدعن ظذ كعشعضة ظذ نةرسعنعث صذلع ؤة ظذ نةرسة بولذص ظعككع قئتعم
نةرسة كةلدع .ظعمام هةلةبعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :يئتعم بالعغا
قاراشقا ؤةسعيةت قعلعنغان ظادةمنعث هأكمع ؤة ؤةقصة يةرلةرضة قاراشقا تالالنغان ظادةمنعث
(((
هأكمع تعجارةت قعلعشقا رذخسةت بئرعلضةن هئلعقع ظادةمنعث هأكمعضة ظوخشاش.
يئتعم بالعغا قاراشقا ؤةسعيةت قعلعنغان ظادةم ،ؤةقصة يةرلةرضة قاراشقا تةيعن قعلعنغان
ظادةم ؤة تعجارةت قعلعشقا رذخسةت بئرعلضةن ظادةم قاتارلعق كعشعلةر بعر نةرسة ساتسا
ياكع سئتعص ظالسا ،ظذ نةرسعنع بازاردعكع باهاسعدعن قعممةت ساتماسلعق ياكع ظةرزان
ظالماسلعق شةرتتذر .ظةضةر ظذالر ساتقان نةرسعنع بازاردعكع باهاسعدعن قعممةت ساتسا،
ياكع سئتعص ظالغان نةرسعنع بازاردعكع باهاسعدعن ظةرزان سئتعص ظالسا ،ظذالرنعث
مةيلع ساتقان نةرسعسع بولسذن ،مةيلع سئتعص ظالغان نةرسعسع بولسذن ،ظذ نةرسعنع
قايتذرذص بئرعص صذلعنع قايتذرذص ظئلعشع توغرا ظةمةس .ظةضةر ؤةقصة يةرلةرضة قاراشقا
تةيعن قعلعنغان ظادةم سئتعص ظالغان نةرسعنع قايتذرذص بئرعش ؤةقصة ظىحىن صايدعلعق
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 145 ،ـ بةت.
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بولعدعغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعص صذلعنع قايتذرذص ظئلعشع
توغرعدذر .ظةضةر ظذنداق بولمايدعغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعص
صذلعنع قايتذرذص ظئلعشع توغرا ظةمةس.
ظةسلعدة بعر نةرسة سئتعشقا ياكع سئتعص ظئلعشقا هةققع بار هةر قانداق ظادةمنعث
ظذنع قايتذرذص بئرعشكعمذ هةققع بار .لئكعن بةش تىرلىك ظادةمنعث ظذنداق قعلعش
هةققع يوق .ظذ بةش تىرلىك ظادةمنعث ظىح تىرلىكعنع بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتتذق.
ظذالر بولسا ،يئتعم بالعغا قاراشقا ؤةسعيةت قعلعنغان ظادةم ،ؤةقصة يةرلةرضة قاراشقا
تةيعن قعلعنغان ظادةم ؤة تعجارةت قعلعشقا رذخسةت بئرعلضةن ظادةملةر .بذالر ظةضةر
بعر نةرسعنع ظذنعث بازاردعكع باهاسعدعن قعممةت ساتقان ياكع ظةرزان ظالغان ؤاقتعدا
ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرةلمةيدذ .تىتعنحع ظادةم بعر نةرسة سئتعص ظئلعشقا ؤةكعل
قعلعنغان ظادةمدذر .بذ ظادةممذ سئتعص ظالغان نةرسعنع قايتذرذص بئرعص ظذنعث صذلعنع
قايتذرذص ظااللمايدذ .ظةمما بعر نةرسة سئتعشقا ؤةكعل قعلعنغان ظادةم ظةضةر ساتقان
نةرسعنعث صذلعنع قولعغا تاصشذرذص ظالغاندعن كئيعن ظذنعثغا ظذ نةرسة قايتذرذص
بئرعلضةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع قايتذرذص ظئلعص صذلعنع قايتذرذص بئرةلةيدذ.
لئكعن ،ظذ ظادةم بارلعق ظالعمالرنعث بعر دةك كأز قارعشع بويعحة ظذ نةرسعنع ظذنع
ؤةكعل قعلعص تةيعن قعلغان كعشعنعث نامعدعن ظةمةس ظأزعنعث نامعدعن قايتذرذص
بئرعدذ .يةنع ظذ نةرسة ظذ كعشعنعث مىلكع ظةمةس بةلكع ؤةكعللعككة تةيعن قعلعنغان
ظذ ظادةمنعث مىلكع هئسابلعنعدذ ؤة ظذ ظادةم ظذ كعشعضة ظذ نةرسعنع تألةص بئرعدذ.
يةنع ظذ كعشعضة ظةضةر ظذ نةرسة ظوخشعشع بار نةرسة بولسا ظذنعث ظوخشعشعنع ظئلعص
بئرعدذ ،باهالعق نةرسة بولسا باهاسع بويعحة صذل بئرعدذ .بعر نةرسة سئتعشقا ؤةكعل
قعلعنغان ظادةم ظةضةر ساتقان نةرسعنعث صذلعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن
ظذنعثغا ظذ نةرسة قايتذرذص بئرعلضةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظعمام مذهةممةدنعث
قارعشعدا ظأزعنع ؤةكعل قعلعص تةيعن قعلغان كعشعنعث نامعدعن قايتذرذص ظئلعص صذلعنع
(((
قايتذرذص بئرةلةيدذ ؤة ظذ نةرسة ظذ كعشعنعث مىلكعضة قايتعص كئلعدذ.

سئتعلغان نةرسعنع قايتذرذشذش ظىحىن قوللعنعدعغان سأزلةرنعث بايانع
سئتعلغان نةرسعنع قايتذرذشذش ظىحىن قوللعنعدعغان سأزلةر ظأتكةن زاماننع
بعلدىرعدعغان سأزلةر بولذشع الزعم .مةسعلةن :نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظذنع
ساتقان كعشعضة« :مةن ساثا بذ نةرسعنع قايتذرذص بةردعم» دئضةنضة ؤة ظذ كعشعنعث
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 146 ،ـ بةت.
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ظذ ظادةمضة« :مةنمذ ساثا صذلذثنع قايتذرذص بةردعم» دئضةنضة ظوخشاش .ظةضةر ظعككع
تةرةصنعث بعرعنعث سأزع كةلضىسع زاماننع بعلدىرعدعغان يةنة بعرعنعث سأزع ظأتكةن
زاماننع بعلدىرعدعغان سأز بولسعمذ بولعدذ .مةسعلةن :نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث
ظذنع ساتقان كعشعضة« :سةن ماثا بذ نةرسعنع قايتذرذص ظئلعص صذلنع قايتذرذص بةرضعن»
دئضةنضة ؤة ظذ كعشعنعث ظذ ظادةمضة« :ظذ نةرسعنع قايتذرذص ظئلعص مانا صذلذثنع
قايتذرذص بةردعم» دئضةنضة ظوخشاش .ظعككع تةرةصنعث بعرعنعث سأزع كةلضىسع زاماننع
بعلدىرعدعغان يةنة بعرعنعث سأزع ظأتكةن زاماننع بعلدىرعدعغان سأز بولغان ؤاقتعدا،
بذ سئتعص ظالغان نةرسعنع قايتذرذص بئرعص ظذنعث صذلعنع قايتذرذص ظئلعش هةققعدة
ظذنع ساتقان كعشع بعلةن خئرعدارلعشعش هئسابالنمايدذ .حىنكع ،سئتعلغان نةرسعنع
قايتذرذص بئرعش ياخشع ظويالنغان ؤة ياخشع مةسلعهةت قعلغاندعن كئيعن بولعدذ .شذثا
نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظذنع ساتقان كعشعضة« :سةن ماثا بذ نةرسعنع
قايتذرذص ظئلعص صذلنع قايتذرذص بةرضعن» دئضةن سأزع ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعش
هةققعدة ظذ كعشع بعلةن خئرعدارلعشعش هئسابالنمايدذ .ظةكسعحة ظذ سأز خذددع نعكاه
ظعشعدعكعدةك ظذ نةرسعنع قايتذرذص ظئلعص صذلعنع قايتذرذص بئرعشنع كةسكعن هالدا
كأرسعتعدذ .مانا بذنعث بعلةن سئتعلغان نةرسعنع قايتذرذشذش سودا ـ سئتعقتعن باشقا
بعر ظعش ظعكةنلعكعنع كأرىؤاالاليمعز .يةنع سودا ـ سئتعقتا بعر نةرسة سئتعص ظالماقحع
بولغان ظادةم نةرسعنعث ظعضعسعضة« :سةن ماثا بذ نةرسةثنع سئتعص بةرضعن» دئسة
ظذ ظادةم ظذ نةرسة هةققعدة ظذنعث ظعضعسع بعلةن خئرعدارلعشعش هئسابلعنعدذ .ظذ سأز
مةن ظذ نةرسعنع حوقذم سئتعص ظالدعم ،دئضةن مةنانع بعلدىرمةيدذ .هةم سودا ـ سئتعقتا
كةلضىسع زاماننع بعلدىرعدعغان سأزنع قوللعنعش توغرا ظةمةس .ظعمام مذهةممةد (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :سئتعلغان نةرسعنع قايتذرذص بئرعص صذلعنع قايتذرذص
ظئلعش خذددع سودا ـ سئتعقتا ظوخشاش .شذثا ظذنعثدعمذ هةر ظعككع تةرةصنعث ظأتكةن
زاماننع بعلدىرعدعغان سأزلةرنع قوللعنعشع الزعم» دةيدذ .بعر قعسعم ظالعمالر ظعمام
ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعثمذ بذ هةقتة ظعمام مذهةممةدضة
ظوخشاش دئضةنلعكعنع بايان قعلعدذ .شذنعثغا ظاساسةن ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام
مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث بذ هةقتعكع كأز قارعشع ظوخشاش
بولغان بولعدذ.
سئتعلغان نةرسعنع قايتذرذشذش يةنة سةن بعلةن سودعنع بذزذشتذم ،نةرسعنع
ساثا تاشالص بةردعم ،سةن بعلةن تاشالشتعم ؤة سودعنع ظةمةلدعن قالدذردذم ،دئضةن
سأزلةر بعلةنمذ بولعدذ (((.سئتعلغان نةرسعنع قايتذرذشذش هةم خذددع سودا ـ سئتعققا
((( بذ ظةرةبلةرنعث سئتعص ظالغان نةرسعنع قايتذرذص بئرعش ظىحىن قوللعنعدعغان سأزلعرع .ظةضةر بعز ظذيغذر مذسذلمانلعرع سئتعص
ظالغان نةرسعنع قايتذرذص بةرمةكحع بولساق ،ظذ نةرسعنع ظذ سأزلةرنعث ظأزعنع دةص قايتذرذص بئرعشعمعز الزعم ظةمةس .بعزنعثمذ
سئتعص ظالغان نةرسعنع قايتذرذص بئرعش ظىحىن دةيدعغان ؤة هةر ظعككع تةرةص ظذ سأزلةردعن نئمعنعث مةقسةت قعلعنغانلعقعنع
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ظوخشاش نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث هئحقانداق ضةص قعلمايال نةرسعنع ظئلعص
كئلعص ساتقان كعشعنعث ظالدعغا قويذش ؤة ساتقان كعشعمذ هئحقانداق ضةص قعلمايال
صذلنع ظئلعص ظذ ظادةمضة قايتذرذص بئرعش بعلةنمذ بولعدذ .كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن
يذقعرعدا بايان قعلعنغان سأزلةر بعلةن سةن مةندعن ظذ نةرسعنع قايتذرذص ظئلعص ظذنعث
صذلعنع ماثا قايتذرذص بةرضعن ،دئضةن سأزنعث ظارعسعدا هئحقانداق صةرق يوق .سئتعص
ظالغان نةرسعنع قايتذرذشذش ظعككع تةرةص ظىحىن سودعنع بذزذشذش ؤة ظىحعنحع كعشع
ظىحىن سودا هئسابلعنعدذ .بذ ظةضةر ظذ نةرسعنع قايتذرذشذش سةن مةندعن ظذ نةرسعنع
قايتذرذص ظئلعص ظذنعث صذلعنع ماثا قايتذرذص بةرضعن ،دئضةن سأز بعلةن بولغان بولسا،
ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظذ نةرسعنع قايتذرذشذش ظةضةر سةن بعلةن سودعنع بذزذشتذم،
نةرسعنع ساثا تاشالص بةردعم ؤة سةن بعلةن تاشالشتعم ،دئضةن سأزلةر بعلةن بولغان
بولسا ،بذ هالدا ظذ نةرسعنع قايتذرذشذش بارلعق ظعمامالرنعث بعرلعككة كةلضةن كأز
قارعشعدا سودا هئسابالنمايدذ .ظذ نةرسعنع قايتذرذشذش ظةضةر سودا ـ سئتعق سأزع
بعلةن بولسا ،يةنع نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذنع ساتقان كعشعضة« :مةن ساثا
بذ نةرسعنع ساتتعم» دئضةن ؤة ظذ كعشع« :مةن ظذنع سئتعص ظالدعم» دةص صذلنع
ظذنعثغا قايتذرذص بةرضةن بولسا ،بذ بارلعق ظعمامالرنعث بعردةك قارعشع بويعحة سودا
ـ سئتعق هئسابلعنعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر نةرسعنعث ظعضعسع بعلةن ظذ نةرسعنع سئتعص ظئلعشقا
كئلعشكةن ،بعر كعشعدعن ظذ نةرسعنعث صذلعنع نةرسعنعث ظعضعسعضة ظةؤةتكةن ؤة
نةرسعنعث ظعضعسع« :مةن بذ نةرسعنع بذ معقداردعكع صذلغا ساتمايمةن» دئضةن ؤة بذ
سأز ظذ نةرسعنع سئتعص ظالماقحع بولغان ظذ ظادةمضة يىتكىزىلضةندة ظذ ظادةم« :مةنمذ
ظذ نةرسعنع ظالمايمةن» دئضةن بولسا ،ظذالرنعث بذنداق دئيعشعشلعرع بعلةن بذرذن
كئلعشكةن سودا بذزذلذص كةتمةيدذ .حىنكع ،مةزكذر سأزلةر سودعنع بذزذش ظىحىن
قوللعنعدعغان سأزلةردعن ظةمةس .يةنة كئلعص سودعنع قايتذرذش ظىحىن هةر ظعككع
تةرةصنعث بعر ظورذندا بولذشع شةرت .ظذالردا بذ شةرت تئصعلمعدع.

سئتعص ظالغان نةرسعنع قايتذرذشذشنعث هأكمع
سئتعص ظالغان نةرسعنع قايتذرذشذش سودا ـ سئتعق قعلعشقان ظعككع تةرةص ظىحىن
سودعنع بذزذشذش ؤة ظىحعنحع كعشع ظىحىن سودا هئسابلعنعدذ.
بعلعدعغان سأزلعرعمعز بار .بعز ظةضةر سئتعص ظالغان نةرسعنع قايتذرذص بئرعص صولعنع قايتذرذص ظالماقحع بولساق ،شذ سأزلةرنع
دئسةك بولعدذ .ت.
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سئتعص ظالغان نةرسعنع قايتذرذشذش سودا ـ سئتعق قعلعشقان ظعككع تةرةص ظىحىن
سودعنع بذزذشذش هئسابلعنعشعنعث صايدعسع تأؤةندعكع ظعشالردا كأرىلعدذ:
 1ـ نةرسعنع ساتقان كعشعنعث ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمضة صذلنعث هةممعسعنع
قايتذرذص بئرعشع الزعم .ظةضةر ظذالر صذلنع ظارتذق ياكع ظاز قايتذرذص بئرعشكة
كئلعشكةن بولسا ،ظذالرنعث قعلغان بذ كئلعشعمع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.
 2ـ سئتعص ظالغان نةرسعنع قايتذرذشذش توغرا بولمعغان شةرتلةرنعث قويذلعشع
بعلةن ظةمةلدعن قالدذرذلمايدذ .ظةضةر سئتعص ظالغان نةرسعنع قايتذرذشذش ظعككع
تةرةص ظىحىن سودا ـ سئتعق هئسابالنسا ظعدع ،ظذمذ خذددع سودا ـ سئتعققا ظوخشاش
توغرا بولمعغان شةرتلةرنعث قويذلعشع بعلةن ظةمةلدعن قالدذرذالتتع .ظعمام ظةبذيىسىف
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا سئتعص ظالغان نةرسعنع
قايتذرذشذش سودا هئسابلعنعدعغان ظورذنالردا توغرا بولمعغان شةرتلةرنعث قويذلعشع
بعلةن ظةمةلدعن قالدذرذلعدذ.
 3ـ سودا قعلعشقان ظعككع تةرةص سئتعلغان نةرسعنع قايتذرذشذشقا كئلعشعص
بولغاندعن كئيعن ؤة نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمدعن قولعغا
قايتذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذ نةرسعنع تةكرار ظذ ظادةمضة ساتقان بولسا ،بذ توغرا
بولغان سودا هئسابلعنعدذ .حىنكع ،سئتعص ظالغان نةرسعنع قايتذرذشذش ظعككع تةرةص
ظىحىن سودعنع بذزذشذش هئسابلعنعدذ .ظةضةر سئتعص ظالغان نةرسعنع قايتذرذشذش
سودا قعلعشعش هئسابلعنعدعغان بولسا ظعدع ،نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظذ نةرسعنع
سئتعص ظالغان ظادةمدعن قولعغا قايتذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذ نةرسعنع تةكرار ظذ
ظادةمضة سئتعشع توغرا بولمايتتع .ظةضةر نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان
ظادةمدعن قولعغا قايتذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذ نةرسعنع باشقا كعشعضة ساتقان بولسا،
بذ توغرا بولمعغان سودا هئسابلعنعدذ .حىنكع ،سئتعص ظالغان نةرسعنع قايتذرذشذش
ظىحعنحع كعشع ظىحىن يئثع سودا هئسابلعنعدذ .قولدا يوق نةرسعنع سئتعش توغرا
ظةمةس.
سئتعص ظالغان نةرسعنع قايتذرذشذش ظىحعنحع كعشع ظىحىن يئثع سودا
هئسابلعنعشعنعث صايدعسع تأؤةندعكع ظعشالردا كأرىلعدذ:
 1ـ سئتعلغان نةرسة ظةضةر ظأي ـ ؤاخ ؤة يةر ـ زئمعنضة ظوخشاش قوشنعدارحعلعق ياكع
شئرعكحعلعك هةققع بعلةن سئتعص ظئلعشقا بولعدعغان نةرسة بولغان ،سئتعلغان نةرسعنعث
قوشنعسع ياكع شئرعكع ظذ نةرسة سئتعلغان ؤاقتعدا ظذ نةرسعنع قوشنعدارحعلعق ياكع
شئرعكحعلعك هةققع بعلةن سئتعص ظئلعشتعن ؤاز كةحكةن ،سودا ـ سئتعق قعلعشقان
ظعككع تةرةص سودعدعن يئنعشعص كئتعص ظذ نةرسة ظأز ظعضعسعنعث قولعغا قايتقان
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ؤاقتعدا سئتعلغان نةرسعنعث قوشنعسع ياكع شئرعكع ظذ نةرسعنع قوشنعدارحعلعق
ياكع شئرعكحعلعك هةققع بعلةن سئتعص ظالماقحع بولسا ،ظذنعث شذنداق قعلعش هةققع
بولعدذ .حىنكع ،سئتعلغان نةرسعنع قايتذرذشذش ظىحعنحع كعشع ظىحىن يئثع سودا ـ
سئتعق هئسابلعنعدذ.
 2ـ سودا ظةضةر صذلنع صذلغا سئتعش سودعسع بولغان بولسا ،ظعككع تةرةص يئنعشعص
كةتكةن حاغدا هةر ظعككع تةرةصنعث صذللعرعنع شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة ظئلعش شةرتتذر.
ظةضةر ظذالر صذللعرعنع شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة قوللعرعغا قايتذرذص ظالمعسا ،يئنعشعص
كئتعشعش توغرا بولمعغان هئسابلعنعدذ .حىنكع ،صذل سودعسعدا ظعككع تةرةصنعث
يئنعشعص كئتعشعشع شةرعظةتنعث هةققع ظىحىن يئثع سودا هئسابلعنعدذ.
 3ـ بعر ظادةم بعر نةرسعنع سئتعص ظالغان ،ظذ نةرسعنع ظذنعث صذلعنع ظذنعث
ظعضعسعضة بئرعشتعن بذرذن بعر كعشعضة ساتقان ،ظاندعن ظذ ظادةم بعلةن ظذ كعشع
يئنعشعص كئتعص ظذ نةرسة يةنة ظذ ظادةمنعث قولعغا قايتعص كةلضةن ،ظاندعن ظذ
نةرسعنعث ظعضعسع ظذنع ظذ ظادةمدعن ظذ ظادةم نةرسعنعث صذلعنع نةرسعنعث ظعضعسعضة
بئرعشتعن بذرذن ظذ نةرسعنعث بذرذنقع باهاسعدعن تأؤةن باهادا سئتعص ظالغان بولسا،
بذ توغرا بولغان سودا ـ سئتعق هئسابلعنعدذ .ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعضة يئثع
بعر سةؤةب بعلةن ظعضة بولغان هئسابلعنعدذ.
 4ـ بعر نةرسة سوؤغات قعلعنغان ظادةم ظذ نةرسعنع بعر كعشعضة ساتقان ،ظاندعن
ظذ ظادةم بعلةن ظذ كعشع يئنعشعص كةتكةن بولسا ،ظذ نةرسعنع ظذ ظادةمضة سوؤغات
قعلغان كعشع ظذ نةرسعنع ظذ ظادةمدعن قايتذرذص ظئلعؤااللمايدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذ
نةرسعنع سئتعص ظئلعص قايتذرذص بةرضةن كئشعدعن ظذ نةرسعنع خذددع سئتعص ظالغانغا
ظوخشاش هئسابلعنعدذ.
ظةضةر سئتعلغان نةرسة تذغذدعغان نةرسة بولذص سئتعص ظالغان ظادةمنعث قولعغا
ظأتىص بولغاندعن كئيعن تذغقان بولسا ،ظذنع قايتذرذص بئرعشكة بولمايدذ .حىنكع،
سئتعلغان نةرسعضة قوشذلغان نةرسة مةيلع سئتعلغان نةرسعدعن ظاجرعماي تذرعدعغان
نةرسة بولسذن ،مةيلع ظذنعثدعن ظاجراص تذرعدعغان نةرسة بولسذن ،سئتعلغان نةرسعضة
بعر نةرسة قوشذلغاندعن كئيعن سودعنع بذزذص ظذنع قايتذرذشقا بولمايدذ .ظةضةر ظذ
نةرسة ظذنع سئتعص ظالغان ظادةم قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن تذغذص سالغان
بولسا ،ظذ نةرسعنع قايتذرذص بةرمةكحع بولسا قايتذرذص بةرسة بولعدذ.
سئتعص ظئلعنغان نةرسة ظةضةر سئتعص ظالغان ظادةم ظذنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن
بذرذن تذغذص سالغان ؤة كئيعن ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظعضعسعضة قايتذرذص بةرمةكحع
بولغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرةلةيدذ .يةنع شذنداق
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قعلعش توغرعدذر .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز
قارعشعدذر .يةنع مةسعلةن :سئتعص ظئلعنغان بعر حأرة سئتعص ظالغان ظادةم ظذ حأرعنع
قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن تذغذص سالغان ،ظاندعن ظعككع تةرةص سودعدعن
يئنعشعص كةتكةن بولسا ،بذ يئنعشعص كئتعشعش توغرعدذر .حىنكع ،سئتعلغان نةرسعضة
قوشذلغان نةرسة مةيلع سةمرعشتةك ؤة حعرايلعقلعشعشتةك ظذ نةرسعدعن ظاجرعمايدعغان
نةرسة بولسذن ،مةيلع بالعدةك ظذ نةرسعدعن ظاجراص تذرعدعغان نةرسة بولسذن ،ظةضةر
ظذ نةرسعضة قوشذلغان نةرسعلةر سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص
ظئلعشتعن بذرذن قوشذلغان بولسا ،بذ سودعنع بذزذص سئتعص ظئلعنغان نةرسعنع
قايتذرذص بئرعشكة توسالغذ بولمايدذ .ظةضةر سئتعلغان نةرسعضة قوشذلغان نةرسعلةر
سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعص بولغاندعن كئيعن قوشذلغان
بولسا ،ظةضةر ظذنعثغا قوشذلغان نةرسة بالعدةك ظذنعثدعن ظاجراص تذرعدعغان نةرسة
بولسا ،ظذ نةرسعنع ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز
قارعشع بويعحة قايتذرذص بئرعشكة بولمايدذ .حىنكع ،سئتعلغان نةرسعضة بعر نةرسة
قوشذلغانلعقع ظىحىن سودعنع بذزذشقا بولمايدذ .سودعنع بذزذشقا بولمعغانلعقع ظىحىن
ظذ نةرسعنع قايتذرذشذشقعمذ بولمايدذ .ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!)« :سئتعلغان نةرسعنع صةقةت سودعنع بذزذش يولع بعلةنال قايتذرذشذشقا
بولعدذ» دةيدذ .ظةضةر سئتعلغان نةرسعضة قوشذلغان نةرسة سةمرعشتةك ظذنعثدعن
ظاجرعماي تذرعدعغان نةرسة بولغان بولسا ،سئتعص ظئلعنغان نةرسعنع قايتذرذص
بئرعشكة بولعدذ .حىنكع ،ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث
كأز قارعشعدا ،سئتعلغان نةرسعضة قوشذلغان نةرسة ظذنعثدعن ظاجرعماي تذرعدعغان
نةرسة بولسا ،ظةضةر ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع ظذنعثغا قوشذلغان
نةرسة بعلةن قايتذرذص بئرعشكة رازع بولسا ،ظذنعثغا بعر نةرسعنعث قوشذلغانلعقع
سودعنع بذزذص سئتعص ظئلعنغان نةرسعنع قايتذرذص بئرعشكة توسالغذ بولمايدذ.
ظةضةر سئتعلغان نةرسة ظذ يةردعن بذ يةرضة يأتكعلعدعغان نةرسة بولغان ؤة ظذ
نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذنع سئتعص ظالغان ظادةم ظعضعسعضة قايتذرذص
بةرمةكحع بولغان بولسا ،ظذنع قايتذرذص بئرعش بارلعق ظعمامالرنعث بعرلعككة كةلضةن
كأز قارعشعدا سودعنع بذزذش هئسابلعنعدذ .حىنكع ،ظذ يةردعن بذ يةرضة يأتكعلعدعغان
نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذ نةرسعنع باشقا
بعرعضة سئتعش توغرا ظةمةس .ظةمما سئتعلغان نةرسة يةر ـ زئمعندةك ظذ يةردعن بذ
يةرضة يأتكةلمةيدعغان نةرسة بولغان ؤة ظذ نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن
ظذنع سئتعص ظالغان ظادةم ظعضعسعضة قايتذرذص بةرمةكحع بولغان بولسا ،ظذنع قايتذرذص
بئرعش ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)
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نعث كأز قارعشعدا سودعنع بذزذش هئسابلعنعدذ .حىنكع ،ظذالرنعث كأز قارعشعدا ظذ
يةردعن بذ يةرضة يأتكةلمةيدعغان نةرسعنعمذ قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن سئتعش
توغرا ظةمةس .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز
قارعشعدا ظذ نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذنع ظعضعسعضة قايتذرذص
بئرعش سودا ـ سئتعق هئسابلعنعدذ .حىنكع ،ظعمام ظةبذيىسىفنعث كأز قارعشعدا ،ظذ
يةردعن بذ يةرضة يأتكةلمةيدعغان نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن سئتعش
توغرعدذر.
بذ ظعختعالصنعث صايدعسع بذدذر :ظةضةر سودا قعلعشقان ظعككع تةرةص ظذ يةردعن بذ
يةرضة يأتكعلعدعغان نةرسة ظىستعدة بولغان سودعدعن يئنعشعص كةتكةن ؤة نةرسعنعث
ظعضعسع ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمدعن قولعغا قايتذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذنع
ظذ ظادةمضة يةنة تةكرار ساتقان بولسا ،بذ سودا ظعمام ظةبذهةنعفة ؤة ظعمام مذهةممةد
(اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قاراشلعرعدا توغرعدذر .حىنكع ،ظذ
يةردعن بذ يةرضة يأتكعلعدعغان نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذنع قولغا تاصشذرذص
ظئلعشتعن بذرذن ظذ نةرسعنع باشقا بعرعضة سئتعش سودعنع بذزغان ؤاقتعدا ظةمةس
ظذنع سئتعص ظالغان ؤاقتعدا توغرا ظةمةس .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ يةردعن بذ يةرضة يأتكعلعدعغان نةرسة ظىستعدة بولغان
سودعدعن يئنعشعص كةتكةندعن كئيعن ؤة نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان
ظادةمدعن قولعغا قايتذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذنع ظذ ظادةمضة يةنة تةكرار سئتعش توغرا
ظةمةس» دةيدذ .ظةضةر نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمدعن ظذنع
قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذنع ظذ ظادةمضة ظةمةس باشقا بعرعضة ساتقان
بولسا ،بذ سودا هةنةفعي مةزهةصعدعكع بارلعق ظعمامالرنعث كأز قارعشعدا توغرا ظةمةس.
حىنكع ،شذنداق قعلعش يةنة بعر يئثع سودا قعلغانلعق هئسابلعنعدذ .ظذ يةردعن بذ
يةرضة يأتكعلعدعغان نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن سئتعش توغرا ظةمةس.
ظةضةر ظذ نةرسة ظذ يةردعن بذ يةرضة يأتكةلمةيدعغان نةرسة بولسا ،ظذ نةرسعنع ظعمام
ظةبذهةنعفة ؤة ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا
(((
ظذنع بذرذن سئتعص ظالغان ظادةمدعن باشقا بعرعضة سئتعشمذ توغرعدذر.
ظةضةر بعر صارحة رةخت سئتعص ظالغان ظادةم ظذنع كئسعص كعيعم تعكعص بولغاندعن
كئيعن ظذنع قايتذرذص بئرعص صولعنع قايتذرذص ظالماقحع بولسا ،ظذنداق قعلعش توغرا
ظةمةستذر .شذنعثدةك يةنة تىمىر سئتعص ظالغان ظادةمنعثمذ تىمىردعن قئلعح ياكع
كةتمةنضة ظوخشاش بعرةر نةرسة ياساص بولغاندعن كئيعن ظذنع قايتذرذص بئرعص صولعنع
قايتذرذص ظئلعشع توغرا ظةمةس .بذ ،ظةضةر ظذالر كعيعمنع سأكىؤئتعص ظاندعن ظذنع
((( «فةتهذل قةدعر» 6 ،ـ توم 119 ،ـ بةت.
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صارحة رةخت هالدا قايتذرذص بةرمةكحع بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر رةختنع
سئتعص ظالغان ظادةم ظذنع كعيعم هالعدا قايتذرذص بئرعشكة رازع بولسا ،بذ هالدا ظذنع
(((
قايتذرذص بئرعش توغرعدذر.
سئتعص ظالغان نةرسعنع قايتذرذشذش ظذ نةرسعنع دةسلةص سئتعص ظالغان صذل بعلةن
بولعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر نةرسعنع ظون دولالرغا سئتعص ظالغان ،ظذ نةرسعنعث
ظعضعسعضة هئسابالص ظون دولالرنعث معقدارعدا سوم صذل بةرضةن ،ظاندعن ظذالر ظذ نةرسعنع
قايتذرذشذشماقحع بولغان ؤة دولالرنعث بازاردعكع باهاسع حىشىص كةتكةن بولسعمذ ظذ
نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذنع قايتذرذص بةرضةن ؤاقتعدا بةرضةن سومنع ظةمةس
بةلكع دولالر قايتذرذص ظالعدذ .سئتعص ظالغان نةرسعنع ظذنعثدا كأرىلضةن بعرةر ظةيعص
سةؤةبع بعلةن قايتذرذص بةرضةن ؤاقتعدعمذ ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ؤاقتعدا ظذنع
سئتعشقا صىتىشكةن صذل قايتذرذص ظئلعنعدذ .شذنعثدةك يةنة بعر نةرسعنع ظعجارعضة
ظئلعص بولغاندعن كئيعن ظذنعثدعن يئنعشعص كةتكةن ؤاقتعدعمذ ظذنع ظعجارعضة ظالغان
ؤاقتعدا صىتىشكةن صذل قايتذرذص ظئلعنعدذ.
شذنداق ظعكةن صذلنعث معقدارع مةيلع توختعتعلسذن ،مةيلع توختعتعلمعسذن
سئتعص ظالغان نةرسعنع قايتذرذشعدعغان ؤاقتعدا ،ظذنع سئتعص ظالغان ؤاقتعدا ظذنعث
ظعضعسعضة بةرضةن صذلنعث ظأزعنع قايتذرذص ظئلعش الزعمدذر .ظةسلعدة سئتعص ظالغان
نةرسعنع قايتذرذص بئرعص صذلعنع قايتذرذص ظئلعش بولسا ،سودا ـ سئتعق قعلغان
ظعككع تةرةص ظىحىن سودعنع بذزذش هئسابلعنعدذ .سودعنع بذزذش سودا قعلغان ؤاقتعدا
نةرسعنعث ظعضعسعضة بةرمةكحع بولغان صذلنعث ظأزعنع قايتذرذص ظئلعش بعلةن بولعدذ.
بذ بذرذنقع صذلنع كةم زعيادة قعلماستعن ؤة باشقا صذلغا ظالماشتذرماستعن ظذ صذلنعث
ظأزعنع قايتذرذص ظئلعش بعلةن بولعدذ .ظةضةر ظذالر نةرسعنع قايتذرذشذشقان ؤاقتعدا
نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمضة باشقا صذل (يةنع مةسعلةن :سودا قعلغان ؤاقتعدا دولالر
بةرضةن بولسا سوم قايتذرذص بةرمةكحع بولغانغا ظوخشاش) قايتذرذص بئرعشنع ياكع
ظارتذق ياكع كةم قايتذرذص بئرعشنع ،ياكع شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة قايتذرذص بئرعدعغان
صذل بولسا ظذنع كئحعكتىرىص قايتذرذص بئرعشنع شةرت قعلعشقان بولسا ،بذ شةرت
ظةمةلدعن قالعدذ .ظةمما ظذ نةرسعنع قايتذرذشذش كىحضة ظعضة بولعدذ .ظةضةر ظذالر
دةسلةص سئتعص ظالغان نةرسعنع قايتذرذشذشقا صىتىشكةن ظاندعن شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة
قايتذرذص بئرعدعغان صذلنع كئيعن قايتذرذص بئرعدعغانغا شةرت قعلعشقان بولسا ،ظعمام
ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا ،ظذ شةرت ظئتعبارغا
ظئلعنمايدذ .حىنكع ،ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز
قارعشعدا بعر ظعشقا صىتىشكةندعن كئيعن قويذلغان شةرتنعث هأكمع خذددع ظذ ظعشنع
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 147 ،ـ بةت.
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قعلعشقا صىتىشىشتعن بذرذن قويذلغان شةرتنعث هأكمع بعلةن ظوخشاش.
ظةضةر سئتعص ظئلعنغان نةرسة ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث قولعدا تذرذش جةريانعدا
ظةيعصلعك بولذص قالغان بولسا ،بذ هالدا ظذ نةرسعنع ظذنعث دةسلةصكع صذلعدعن ظاز صذلغا
قايتذرذص بئرعش توغرعدذر ؤة نةرسعنعث ظعضعسعنعث قولعدا قالغان صذل ظذ نةرسعنع
ظةيعصلعك قعلعص قويغانلعقع ظىحىن ظذنعثغا بةرضةن صذل هئسابلعنعدذ.

سئتعص ظالغان نةرسعنع قايتذرذشذشقا توسالغذ بولعدعغان
ظامعلالرنعث بايانع

سئتعص ظالغان نةرسعنع قايتذرذشذشقا توسالغذ بولعدعغان ظامعلالرنعث بعرع هأكمةن
بولسعمذ سئتعص ظالغان نةرسعنعث يوق بولذص كئتعشعدذر .حىنكع ،بعز يذقعرعدا سئتعص
ظالغان نةرسعنع قايتذرذشذشنعث شةرتلعرعنعث بعرعنعث ظذ نةرسعنعث يوق بولذص كةتمةي
بار هالةتتة بولذشع ظعكةنلعكعنع بايان قعلعص ظأتتذق .حىنكع ،نةرسعنع قايتذرذشذش
سودعنع ظةمةلدعن قالدذرذش هئسابلعنعدذ .بذنعث ظىحىن سئتعلغان نةرسعنعث ظأز
صئتع بولذشع شةرتتذر .شذثا سئتعص ظالغان نةرسعنع ظذنعثدا كأرىلضةن بعرةر ظةيعص
سةؤةبع بعلةن قايتذرذص بئرعشكة توسالغذ بولعدعغان ظامعلالرنعث هةممعسع سئتعلغان
نةرسعنع قايتذرذشذشقا توسالغذ بولعدذ .سئتعص ظالغان نةرسعنعث هأكمةن بولسعمذ
يوق بولذص كئتعشع بولسا ،ظذ نةرسعنعث مةيلع قايتذرذشذشتعن بذرذن بولسذن ،مةيلع
ظذنعثدعن كئيعن بولسذن ،ظذنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعشكة بولمايدعغان دةرعجعدة
يعراقالرغا قئحعص كئتعشعدذر.
سئتعص ظالغان نةرسعنعث بعر قعسمعنعث يوق بولذص كئتعشع ظذ نةرسعنعث يوق
بولذص كةتكةن شذ قعسمعنعال قايتذرذص بئرعشكة توسالغذ بولعدذ .بذنعث دةلعلع يوق
بولذص كةتكةن ظذ قعسمعنع ظذنعث هةممعسعضة قعياس قعلعشتذر .يةنع ظذ نةرسعنعث
هةممعسعنعث يوق بولذص كئتعشع ظذنعث هةممعسعنع قايتذرذص بئرعشكة توسالغذ
بولغعنعدةك ظذنعث بعر قعسمعنعث يوق بولذص كئتعشع ظذنعث يوق بولذص كةتكةن
قعسمعنع قايتذرذص بئرعشكة توسالغذ بولعدذ .شذنعث ظىحىن سئتعص ظالغان نةرسعنع
قايتذرذشذش ظذ نةرسعدعن يوق بولذص كةتمةي قالغان قعسمعدا توغرا بولعدذ.
بعر ظادةم سوصذن سئتعص ظالغان ظاندعن سوصذن قذرذص قالغان ؤة ظذالر سوصذننع
قايتذرذشذشقان بولسا ،سوصذننعث قذرذص كئتعشع ظذنعث بعر قعسمعنعث يوق بولذص
كةتكةنلعكع هئسابالنمايدذ .شذثا سوصذننعث ظعضعسعنعث سوصذننعث قذرذص كةتكةنلعكع
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ظىحىن ظذنعث صذلعدعن تذتذؤئلعشع توغرا ظةمةس.
ضىرىحنع بذغدايغا ساتقانغا ظوخشاش بعر نةرسعنع يةنة بعر نةرسعضة ساتقان
سودعدا ظةضةر ظعككع نةرسعنعث بعرع يوق بولذص كةتكةن بولسا ،يوق بولذص كةتمةي
قالغان بعرعنع قايتذرذشذش توغرعدذر .نةرسعنع يوق قعلعؤةتكةن تةرةص قارشع تةرةصكة
ظةضةر يوق بولذص كةتكةن نةرسة باهالعق نةرسة بولسا باهاسعنع ،ظةضةر ظذ نةرسة
ظوخشعشع بار نةرسة بولسا ظوخشعشعنع تألةص بئرعدذ.
ظةضةر ظعككع نةرسعنعث هةر ظعككعسع يوق بولذص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظذ
سودعدا قايتذرذشذش توغرا بولمايدذ .ظةمما صذلنع صذلغا سئتعش سودعسعدا هةر ظعككع
صذلنعث يوق بولذص كئتعشع ظذ سودعنع قايتذرذشذشقا توسالغذ بولمايدذ .حىنكع ،صذلنع
صذلغا سئتعش سودعسعدا ظعككع تةرةصنعث ظىستعضة ظأتعدعغان نةرسة صذلنعث ظأزع
ظةمةس صذلنعث قعممعتعدذر.
ظةضةر بعر ظادةم دةرةخلعك يةر سئتعص ظالغان ،ظذ ظادةم ظذ يةردعكع دةرةخلةرنع
كئسعؤةتكةن ،ظاندعن ظذ يةرنع قايتذرذشذشقا صىتىشكةن بولسا ،ظذ يةرنع قايتذرذشذش
توغرا بولعدذ .يةرنعث ظعضعسعنعث يةر ظىحىن ظالغان صذلنعث هةممعسعنع قايتذرذص
بئرعشع الزعم ؤة يةرنعث ظعضعسع دةرةخلةرنع كئسعؤةتكةنلعكع ظىحىن يةرنع سئتعص
ظالغان ظادةمدعن صذل ظااللمايدذ .بعر قذلنع سئتعص ظئلعص ظذنعث قولعنع كئسعؤةتكةندعن
كئيعن قايتذرذشذشنعث هأكمعمذ شونداق بولعدذ .بذ ،ظةضةر يةرنعث ظعضعسع يةرنعث
ظىستعدعكع دةرةخلةرنعث كئسعؤئتعلضةنلعكعدعن ؤة قذلنعث ظعضعسع قذلنعث قولعنعث
كئسعؤئتعلضةنلعكعدعن خةؤعرع بولغان بولسا ،ظعش شذنداق بولعدذ .ظةضةر يةرنعث
ظعضعسع يةرنعث ظىستعدعكع دةرةخلةرنعث كئسعؤئتعلضةنلعكعدعن ؤة قذلنعث ظعضعسع
قذلنعث قولعنعث كئسعؤئتعلضةنلعكعدعن خةؤعرع بولمعسا ،ظذالر خالعسا سئتعلغان
نةرسعنع قولعغا قايتذرذص ظئلعص صذلعنعث هةممعسعنع قايتذرذص بئرعدذ ،خالعسا سئتعص
ظالغان نةرسعنع قايتذرذص ظالمايدذ.
يةنة بعر رعؤايةتتة مذنداق دةص بايان قعلعندع :دةرةخلةر سئتعص ظالغذحعغا
(بةدةلسعز) تاصشذرذص بئرعلمةيدذ .يةرنع ساتقان كعشعنعث دةرةخلةرنعث صذلعنع
ظئلعشع الزعم .حىنكع ،دةرةخلةر يةرنعث سودعسع بولغان ؤاقتعدا يةر ظىستعدة بار
نةرسعدذر .ظةمما قذلنعث كئسعؤئتعلضةن قولع ظىحىن ظالغان صذل بذنعثغا ظوخشعمايدذ.
يةنع قذلنعث ظعضعسعنعث قذلنعث كئسعؤئتعلضةن قولع ظىحىن صذل ظئلعشع توغرا
ظةمةس .حىنكع ،قذلنعث قولع ظىحىن كةلضةن صذل قذلنعث سودعسع بولغان ؤاقتعدا مةيلع
ظاشكارا هالةتتة بولسذن ،مةيلع يوشذرذن هالةتتة بولسذن ،قذلنعث سودعسعنعث ظعحعضة
كعرمةيدذ .شذنعثغا ظاساسةن سودا بولغان ؤاقتعدا مةيلع يوشذرذن هالةتتة بولسذن،
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مةيلع ظاشكارا هالةتتة بولسذن ،سودعنعث ظعحعضة كعرضةن هةر قانداق نةرسعنعث
صولعنع ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظالسا بولعدذ .سودا بولغان ؤاقتعدا مةيلع يوشذرذن
هالةتتة بولسذن ،مةيلع ظاشكارا هالةتتة بولسذن ،سودعنعث ظعحعضة كعرمعضةن هةر
قانداق نةرسعنعث صولعنع ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظئلعشع توغرا بولمايدذ .نةرسعنعث
ظعضعسعنع ظذنعثغا كئلعدعغان زعياندعن ساقالص قئلعش ظىحىن بذ رعؤايةتنع بذرذنقع
(((
رعؤايةتكة قارعغاندا كىحلةندىرىش الزعم.
ظةضةر بعر ظادةم زعراظةتلعك بعر صارحة يةرنع سئتعص ظالغان ،ظاندعن زعراظةتعنع
ظورذؤئلعص ظذ يةرنع قايتذرذشذشماقحع بولغان بولسا ،يةرنع ظذنعثغا تئضعشلعك بولغان
صذلغا قايتذرذش توغرعدذر .يةنع زعراظةتكة صذل تذتذؤئلعص يةرنع قايتذرؤالغانلعقع
ظىحىن يةرنع سئتعص ظالغان ظادةمضة صذل قايتذرذص بئرعدذ .زعراظةتلعك يةر بعلةن
دةرةخلعك يةرنعث ظارعسعدعكع صةرق بولسا ،دةرةخلعك يةرنع سئتعص ظالغاندا دةرةخ
يةرضة قوشذمحة بولذص يةرنعث سودعسعنعث ظعحعضة كعرعدذ .ظةمما زعراظةتلعك يةرنع
سئتعص ظالغاندا زعراظةت قوشذمحة بولذص يةرنعث سودعسعنعث ظعحعضة كعرمةيدذ.
زعراظةت يةرنعث سودعسعنعث ظعحعضة صةقةت سودا قعلعشقان ؤاقتعدا زعراظةتنعمذ ظايرعم
تعلغا ظئلعش بعلةن كعرعدذ .شذثا زعراظةت يةرنعث سودعسعنعث بعر قعسمع بولذص
قالعدذ .شذنعث ظىحىن يةرنع ظذنعث ظىستعدعكع زعراظةتنع ظورذؤالغاندعن كئيعن
قايتذرذشذشقان ؤاقتعدا يةرنعث ظعضعسع زعراظةت ظىحىن صذل تذتذؤالعدذ .ظةمما دةرةخلةر
ظىحىن صذل تذتذؤااللمايدذ .ظةضةر بعر ظادةم زعراظةت تئرعلغان ظةمما زعراظةتنعث دئنع
تئخع تذتمعغان يةرنع سئتعص ظالغان ظاندعن يةر ظذ ظادةمنعث قولعغا ظأتىص بولغاندعن
كئيعن زعراظةت دان تذتقان ؤة ظاندعن ظذالر يةرنع قايتذرذشذشقا صىتىشكةن بولسا ،بذ
هالدا يةرنع قايتذرذشذش توغرا ظةمةس .حىنكع ،سودا بولغان ؤاقتعدا زعراظةت تئخع
دان تذتمعغان ظعدع .دان يةرنعث سودعسع بولذص بولغاندعن كئيعن تذتتع .بذ هالدا دان
سئتعلغان نةرسعنعث ظأزعدعن كئلعص حعققان ظذنعثدعن ظاجراص تذرعدعغان هةم ظذنعثغا
قوشذلغان نةرسة هئسابلعنعدذ .بذ سئتعص ظئلعنغان نةرسعنع قايتذرذص بئرعشكة
توسالغذ بولعدذ.
سئتعلغان نةرسعنع قايتذرذشذشنع ظةمةلدعن قالدذرذشقعمذ بولعدذ .مةسعلةن :سودا
ـ سئتعق قعلعشقان ظعككع تةرةص سئتعص ظالغان نةرسعنع قايتذرذشذشقان ظاندعن ظذالر
بذنع ظةمةلدعن قالدذرؤةتكةن بولسا ،سئتعلغان نةرسعنع قايتذرؤئتعشعش ظةمةلدعن
قئلعص سودا كىحضة ظعضة بولعدذ.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،سئتعلغان نةرسعنع
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 150 ،ـ بةت.
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قايتذرذشذش ظعشعدا ظذ نةرسعنع قايتذرذشذش ظىحىن ظئلعص كئلعش جةريانعدا كةتكةن
حعقعمالر ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة بولعدذ .حىنكع ،سئتعلغان نةرسة ظذنع ساتقان
كعشعنعث مىلكعضة قايتتع .شذثا سئتعلغان نةرسعنع قايتذرذشذشقان ؤاقتعدا ظذ نةرسة
مةيلع شذ ظورذننعث ظأزعدة بولسذن ،مةيلع ظذ يةردة بولمعسذن ،ظذنع ظئلعص كئلعش
ظىحىن كةتكةن حعقعمالر ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة بولعدذ.

سودا ـ سئتعق قعلعشقان ظعككع تةرةصنعث سودعنعث توغرا بولغانلعقع
ؤة سودعنعث شةرتعضة توشمعغانلعقع ياكع سودعنعث توغرا

بولمعغانلعقع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قئلعشعنعث بايانع
سودا ـ سئتعق قعلعشقان ظعككع تةرةص سودعنعث توغرا بولغانلعقع ياكع توغرا
بولمعغانلعقع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالغان بولسا ،سودا توغرا ظةمةس ،دئضةن
تةرةصنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،سودعنعث توغرا بولذشع يئثع ظعشتذر.
سودعنعث توغرا بولماسلعقع ظةسلعدذر .سودا توغرا ظةمةس ،دئضةن تةرةص سودعنعث
بولذشعغا ظعنكار قعلعدذ .شذثا ظذ تةرةصنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
ظةضةر سودا ـ سئتعق قعلعشقان ظعككع تةرةص سودعنعث توغرا بولغانلعقع ؤة
سودعنعث شةرتعضة توشمعغانلعقع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالسا ،سودعنعث توغرا
بولغانلعقعنع ،دئضةن تةرةصنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،ظذالر سودعنعث
بولغعنعغا بعرلعككة كةلضةندذر .شذثا سودعنعث توغرا بولذشع كىحلىك ظئهتعمالدذر.
حىنكع ،سودعنعث شةرتعضة توشمعغانلعقعنع دةؤا قعلعدعغان تةرةص سودعنعث بذزذلعشعنع
دةؤا قعلعدذ .يةنة بعر تةرةص بذنعثغا ظعنكار قعلعدذ .ظةضةر ظذالر صاكعت كأرسعتعشسة
سودعنعث شةرتعضة توشمعغانلعقع هةققعدة صاكعت كأرسةتكةن تةرةصنعث صاكعتع قوبذل
قعلعنعدذ .بذ ظةضةر سودعنعث شةرتعضة توشمعغان سودا ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلغان تةرةص
ظذنعث شةرتعضة توشمعغانلعقعنع سودعدا قويذلغان توغرا ظةمةس شةرت ياكع شةرعظةتكة
توغرا كةلمةيدعغان مذددةت توختعتعش سةؤةبعدعن ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلغان بولسا،
ظعش شذنداق بولعدذ .بذ بارلعق ظعمامالرنعث كأز قارعشعدذر .ظةضةر سودعنعث شةرتعضة
توشمعغانلعقع سودعدا كأرىلضةن بعرةر سةؤةبتعن بولسا ،مةسعلةن :نةرسعنع سئتعص
ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع  100سوم ؤة بعر كعلو هاراققا سئتعص ظالغانلعقعنع دةؤا قعلغان
ؤة نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع صةقةت  100سومغا ساتقانلعقعنع دةؤا قعلغان بولسا،
بذ هةقتة ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث ظعككع خعل
كأز قارعشع بار .ظعمام ظةبذهةنعفةدعن رعؤايةت قعلعنغان كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن
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سودعنعث توغرا بولغانلعقعنع دةؤا قعلغان تةرةصنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .يةنة
بعر تةرةصنعث سأزعنعث ظئتعبارغا ظئلعنعشع ظىحىن صاكعت كأرسعتعشع الزعم .ظعمام
ظةبذهةنعفةدعن رعؤايةت قعلعنغان يةنة بعر رعؤايةتتة سودعنعث شةرتعضة توشمعغانلعقعنع
دةؤا قعلغان تةرةصنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
ظعمامالر يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضةن هأكىمدعن تأؤةندعكع مةسعلعنع ظعستعسنا
قعلدع .ظذ مةسعلعنعث شةكلع مذنداقتذر :سةمةت مةمةتتعن  100سومغا بعر كعيعم
سئتعص ظالعدذ ،ظاندعن سةمةت ظذ كعيعمنعث صذلعنع مةمةتكة بئرعشتعن بذرذن كعيعمنع
مةمةتكة قايتذرذص بئرعدذ ؤة ظأزعنعث ظذ كعيعمنع مةمةتكة  90سومغا ساتقانلعقعنع
ؤة شذنعث بعلةن سودعنعث توغرا بولمعغانلعقعنع دةؤا قعلعدذ .مةمةت بولسا سةمةتنعث
كعيعمنع ظأزعضة ظذنع قايتذرذشذش يولع بعلةن  90سومغا قايتذرذص بةرضةنلعكعنع دةؤا
قعلعدذ .بذ هالدا سةمةتنعث ظذ كعيعمنع مةمةتكة قايتذرذشذش يولع بعلةن  90سومغا
قايتذرذص بةرمعضةنلعكعضة قةسةم قعلعص تذرذص قعلغان سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
بذ مةسعلعدة سةمةتنعث سأزعنعث ظئتعبارغا ظئلعنعشعنعث سةؤةبع هةققعدة ظعمام
هةمةؤعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دئدع« :كعيعمنع قايتذرذشذش
يولع بعلةن قايتذرذص بةرضةنلعكعنع دةؤا قعلعش سودعنعث توغرا بولغانلعقعنع دةؤا
قعلعشنع كةلتىرىص حعقعرعدذ .حىنكع ،سئتعص ظالغان نةرسعنع قايتذرذشذش صةقةت
توغرا بولغان سودعدا بولعدذ( .لئكعن ،يذقعرعدا مةكرذه هالعتعدة بولغان ؤة شةرتعضة
توشمعغان سودا ـ سئتعقالردعمذ سئتعص ظالغان نةرسعنع قايتذرذشذشقا بولعدذ ،دةص
بايان قعلعص ظأتىلدع)» .سةمةت ظذ كعيعمنع  90سومغا مةمةتكة ساتقانلعقعنع دةؤا
قعلسا ،كعيعم ظىحىن  90سومدعن ظارتذقعنعث الزعم ظةمةسلعكعنع دةؤا قعلغان بولعدذ.
كعيعمنع قايتذرذشذش يولع بعلةن قايتذرذص بةرضةنلعكعنع دةؤا قعلغان تةرةص كعيعم
ظىحىن  100سومنع دةؤا قعلغان بولعدذ .حىنكع كعيعم ظةضةر قايتذرذشذش يولع بعلةن
قايتذرذلسا 100 ،سومغا قايتذرذلذشع الزعم .ظةضةر كعيعم  90سومغا قايتذرذلسا،
يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضعنعدةك سئتعلغان نةرسعنع قايتذرغان ؤاقتعدا ظاز بئرعش
شةرت قعلعنسعمذ ظةسلعدعكع صذلنع بئرعش الزعم .شذثا سةمةتنعث كعيعمنع ظأزعضة
قايتذرذشذش يولع بعلةن  90سومغا قايتذرذص بةرضةنلعكع دةؤا قعلغان مةمةت سةمةتكة
 10سوم بئرعدعغانلعقعنع ظعقرار قعلغان بولعدذ .سةمةت بولسا (ظأزعنعث كعيعمنع
مةمةتكة  90سومغا ساتقانلعقعنع دةؤا قعلعش ظارقعلعق) ظذنعث قعلغان ظعقرارعنع
ظعنكار قعلغان بولعدذ .شذثا ظعنكار قعلغذحع سةمةتنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعص
مةمةتنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.
ظةضةر ظذ كعيعمنع قايتذرذشذش يولع بعلةن  90سومغا قايتذرغانلعقعنع مةمةت
ظةمةس سةمةت دةؤا قعلغان ؤة مةمةت ظذ كعيعمنع سةمةتتعن  90سومغا ظالغانلعقعنع
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دةؤا قعلغان بولسا ،ظذالر ظةضةر كعيعم يوق بولذص كةتمةي بار بولذش شةرتع بعلةن
قةسةم قعلعشعدذ .لئكعن كعيعم ظةضةر ظعشلعتعلضةن بولسا ،بذ هالدا قةسةم قعلعش
الزعم ظةمةس .مةسعلةن :كعيعمنع ظذنع سئتعص ظالغان سةمةتتعن باشقا بعر ظادةم
كعيعم مةمةتنعث قولعدا تذرعؤاتقان جةريانعدا ظعشلعتعص يوقاتقان بولسا ،سودا
قعلعشقان ظعككع تةرةص قةسةم قعلعشقان حاغدا كعيعمنعث ظورنعغا ظذنعث باهاسع
قويذلعدذ .سةمةت كعيعمنع كعيعم مةمةتنعث قولعدا تذرعؤاتقان جةريانعدا ظعشلعتعص
يوقاتقان بولسا ،بذ هالدا سةمةت كعيعمنع قولعغا تاصشذرذص ظالغان هئسابلعنعدذ ؤة
ظذنع قايتذرذشذش يولع بعلةن قايتذرذص بئرعش توغرا ظةمةس .شذنعثدةك يةنة كعيعمنع
ظةضةر كعيعم سةمةتنعث قولعدا تذرعؤاتقان جةريانعدا باشقا ظادةم ظعشلعتعص يوقاتقان
بولسا ،بذ هالدعمذ كعيعمنع قايتذرذشذش يولع بعلةن قايتذرذص بئرعش توغرا ظةمةس.
حىنكع ،سئتعص ظالغان نةرسعنع قايتذرذشذش يولع بعلةن قايتذرذص بئرعشنعث شةرتع
ظذ نةرسعنعث بار نةرسة بولذشعدذر .سئتعص ظئلعنغان نةرسة يوق بولذص كةتكةن حاغدا
قةسةم قعلعشنعث شةرت بولماسلعقع سئتعلغان نةرسة ظىحىن بئرعلعدعغان بةدةل نةرسة
بولماي صذل بولغان بولسا شذنداق بولعدذ .ظةضةر سئتعلغان نةرسعنعث بةدعلع ظىحىن
بئرعلعدعغان بةدةل صذل بولماي نةرسة بولسا ،بذ هالدا سودا قعلعشقان ظعككع تةرةص
سئتعلغان نةرسة يوق بولغان بولسعمذ قةسةم قعلعشعدذ .بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكع
بارلعق ظعمامالرنعث كأز قارعشعدذر .حىنكع ،سودعدا ظالماشتذرذلغان ظعككع نةرسعنعث
بعرع يوق بولذص كةتسعمذ يةنة بعرع بار .يوق بولذص كةتكةن نةرسة ظىحىن ظذنعثغا
ظوخشاش نةرسة تألةص بئرعلعدذ.
ظةضةر بعر كعشع ظىزىملىك بئغعنع بعر ظادةمضة سئتعص باغنع ظذ ظادةمنعث قولعغا
تاصشذرذص بةرضةن ،ظذ ظادةم باغدعن بعر يعل صايدعالنغاندعن كئيعن باغنع قايتذرذشذش
يولع بعلةن قايتذرذص بةرمةكحع بولسا ،باغنعث ظىزىمعضة قوشذلذص ظعشلعتعلضةن
نةرسة مةيلع ظىزىمدعن ظاجرعماي تذرعدعغان نةرسة بولسذن ،مةيلع ظذنعثدعن ظاجراص
تذرعدعغان نةرسة بولسذن ،ياكع ظذنع باشقا بعرع ظعشلةتكةن بولسذن ظذ ظادةمنعث باغنع
قايتذرذشذش يولع بعلةن قايتذرذص بئرعشع توغرا ظةمةس .بذ ،ظةضةر ظىزىمضة كئيعن
قوشذلغان نةرسة باغنع سئتعص ظالغان ظادةم باغنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعص بولغاندعن
كئيعن قوشذلغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةمما ظىزىمضة كئيعن قوشذلغان
نةرسة باغنع سئتعص ظالغان ظادةم باغنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن قوشذلغان
بولسا ،قوشذلغان ظذ نةرسة باغنع قايتذرذشذش يولع بعلةن قايتذرذص بئرعشكة توسالغذ
بولمايدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر صارحة خورمذلذق يةرنع سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذ ظادةم
خورمعدعن يةص صايدعالنغان ؤة كئيعن ظذ يةرنع قايتذرذشذش يولع بعلةن قايتذرذص
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بةرمةكحع بولغان بولسا ،ظذ يةرنع خورمعنعث باهاسع بويعحة قايتذرذشذش توغرعدذر.
(يةنع ظذ ظادةم يةرنع قايتذرذص بئرعدعغان حاغدا يئضةن خورمعنعث صذلعنع يةر بعلةن
بعللة قايتذرذص بئرعدذ ،دئمةكحع بولذشع مذمكعن .توغرعسعنع اهلل تاظاال بعلعدذ).
لئكعن ،يةرنعث ظعضعسع يةرنع خورما يئيعلعص بولغان بولسعمذ قولعغا ظئلعشقا رازع
(((
بولسا ،ظذ ظادةم خورما ظىحىن صذل تألعمةيدذ.

سودعنع زاكالةت بعلةن قعلعشنعث هأكمع
ظعمام مالعك ،ظةمرع ظعبنع شذظةيبنعث حوث دادعسعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع
رعؤايةت قعلعدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم «سودعنع زاكالةت يولع بعلةن قعلعشتعن
توسقان».
ظعمام مالعك مذنداق دئدع :زاكالةتتعن بعرةر نةرسعنع سئتعص ظالماقحع ياكع
كعرالعماقحع بولغان ظادةم صذل حعقعرعص نةرسعنعث ظعضعسعضة« :مةن ساثا هازعرحة
بذ صذلنع بئرعص تذراي ،ظةضةر مةن بذ نةرسعنع سئتعص ظالسام ياكع كعرالعسام ظذ صذل
نةرسعنعث صذلعنعث قاتارعدعن ياكع كعرادعن هئسابالنسذن ،ظةضةر مةن ظذ نةرسعنع
سئتعص ظالمعسام ياكع كعرالعمعسام ظذ صذل سئنعث بولذص قالسذن» دةص نةرسعنعث
ظعضعسعضة ظالدعدعن بةرضةن مةلذم معقداردعكع صذل كأزدة تذتذلعدذ .بذ يول بعلةن بعرةر
نةرسة سئتعص ظئلعش ياكع كعراالش توغرا ظةمةس.
<ظةلمذغنع> دئضةن كعتابنعث ظاصتورعمذ :زاكالةتتعن بعرةر نةرسعنع سئتعص
ظالماقحع ياكع كعرالعماقحع بولغان ظادةم صذل حعقعرعص نةرسعنعث ظعضعسعضة« :مةن
ساثا هازعرحة بذ صذلنع بئرعص تذراي ،ظةضةر مةن بذ نةرسعنع سئتعص ظالسام ياكع
كعرالعسام ظذ صذل نةرسعنعث صذلعنعث قاتارعدعن ياكع كعرادعن هئسابالنسذن ،ظةضةر
مةن ظذ نةرسعنع سئتعص ظالمعسام ياكع كعرالعمعسام ظذ صذل سئنعث بولذص قالسذن»
دةص نةرسعنعث ظعضعسعضة ظالدعدعن بةرضةن مةلذم معقداردعكع صذل كأزدة تذتذلعدذ،
دئدع .ظعمام ظةهمةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :مةيلع كعراحع بولسذن
مةيلع نةرسة ساتعدعغان ظادةم بولسذن نةرسعنعث ظعضعسعضة ظذ شةكعلدة ظالدعدعن
صذل بئرعش ضذناه ظةمةس ،ظأمةر ظعبنع خةتتاصمذ (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
شذنداق قعلغان ؤة ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) شذنداق قعلعشقا
بولعدذ دئضةن ،ظعبنع سعرعن :نةرسعنعث ظعضعسعضة زاكالةت بئرعلسة هئحقانداق ضذناه
يوق دئضةن ،سةظعد ظعبنع مذسةييةص ؤة ظعبنع سعرعن يةنة :بعرةر نةرسة سئتعص
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 152 ،ـ بةت.
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ظالغان ظادةم ظذنع ياقتذرمعسا نةرسعنعث ظعضعسعضة ظذ نةرسة بعلةن بعللة (صذلغا
ظوخشاش) ظازراق بعر نةرسة قايتذرذص بئرعش ضذناه ظةمةس دئضةن .مانا بذ زاكالةتنعث
مةنعسعدعدذر» دئدع .هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر« :سةظعد ظعبنع مذسةييةص بعلةن
ظعبنع سعرعننعث دئضةنلعرع زاكالةت ظةمةس بةلكع سودعنع بذزذش هئسابلعنعدذ .بعز
توختالغان مةزمذن بولسا بذ ظةمةس» دئدع .هةنبةلعي مةزهةصعدعكعلةرنعث ظعحعدعن
ظةبذلخعتاب (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مةيلع كعراحع بولسذن ،مةيلع نةرسة
ساتعدعغان ظادةم بولسذن ،نةرسعنعث ظعضعسعضة ظذ شةكعلدة ظالدعدعن صذل بئرعش توغرا
ظةمةس ،دئضةن قاراشنع توغرا كأردع .بذ هةم ظعمام مالعك ،ظعمام شافعظعي ؤة هةنةفعي
مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدذر .ظذنداق قعلعشنعث توغرا بولمايدعغانلعقع ظعبنع
ظةبباس ؤة هةسةن قاتارلعقالردعنمذ رعؤايةت قعلعندع .حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم:
«سودعنع زاكالةت يولع بعلةن قعلعشتعن توسقان »((( ظعدع .يةنة كئلعص زاكالةتتة
نةرسعنعث ظعضعسعضة صذلنع بةدةلسعزال بئرعؤئتعش ظعشع كأرىلعدذ .بذنداق قعلعش
توغرا ظةمةس .بذ ،هةم سئتعلغان نةرسعنع قايتذرذص بئرعدعغان ؤاقتع ظئنعق بولمعغان
مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتعضة ظوخشاش .مةسعلةن :بعرةر نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم
سودعدا ظذ نةرسعنع قاحان قايتذرذص بئرعدعغانلعقع هةققعدة ظئنعق ؤاقعت توختاتماي
ظذنع ظأزع خالعغان ؤاقعتتا قايتذرذص بئرعشنع شةرت قعلغان بولسا ،بذ شةرت توغرا
بولمعغان بولعدذ .بذ زاكالةت ظعشعنع بذ مةسعلعضة قعياس قعلعش هئسابلعنعدذ.
يذقعرعدا ظعمام مالعك رعؤايةت قعلغان هةدعس ،سودعنع زاكالةت يولع بعلةن
قعلعشنعث هارام بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعدذ .بذ كأص ساندعكع ظالعمالرنعث كأز
قارعشعدذر .بذنعثغا ظعمام ظةهمةد قارشع صعكعر بئرعص« :سودعنع زاكالةت يولع بعلةن
قعلعش توغرعدذر» دئدع .ظةمما كأص ساندعكع ظالعمالرنعث كأز قارعشع توغرعدذر.
حىنكع ،يذقعرعدا رعؤايةت قعلعنغان هةدعس بعر نةححة يول بعلةن رعؤايةت قعلعنغان
بولذص بذ يولالرنعث بةزعلعرع بةزعلعرعنع كىحلةندىرعدذ .يةنة كئلعص هةدعس حةكلعمعنع
ظـأز ظعحعضة ظالعدذ .حةكلعمة ،يولغا قويذلذشقا قارعغاندا كىحلىكتذر .يةنع بعر ظعش
ظىستعدة ظعككع هأكىم بولذص ظذنعث بعرع ظذ ظعشنع حةكلعضةنلعكعنع يةنة بعرع بولسا
ظذنع يولغا قويغانلعقعنع بايان قعلعص كةلضةن بولسا ،ظذ ظعككع هأكىمنعث ظعحعدعن
ظذ ظعشنع حةكلةص كةلضةن هأكىم ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .بذ ،ظذسذل قاظعدعلعرعنعث
بعرعدذر.
سودعنع زاكالةت يولع بعلةن قعلعشنعث توغرا بولماسلعقعنعث سةؤةبع ظذنعث توغرا
بولمعغان مذنداق ظعككع شةرتنع ظأز ظعحعضة ظالغانلعقع ظىحىندذر:
((( بذ هةدعسنع ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلدع.
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 1ـ نةرسعنع سئتعص ظالماقحع بولغان ظادةم ،ظةضةر ظذ نةرسعنع سئتعص ظالمعسا
نةرسعنعث ظعضعسعضة بةرضةن صذل بةدةلسعز بعرعؤئتعلضةن بولعدذ.
 2ـ نةرسعنع سئتعص ظالماقحع بولغان ظادةم ظةضةر ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذنع
سئتعشقا رازع بولمعسا ،ظذ نةرسعنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعشنع شةرت قعلعدذ .بذ
(((
شةرت توغرا ظةمةستذر.

بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش ؤة بعر نةرسعنع ظعز صذلعغا
سئتعص بئرعشنعث بايانع
(بيع المرابحة و التولية)
بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش ؤة بعر نةرسعنع ظعز صذلعغا سئتعص
بئرعشنعث ظذقذمع:
بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش دئضةنلعكتعن ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان
صذلغا صذل قوشذص سئتعش مةقسةت قعلعنعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنعث صذلعغا ظذ نةرسعنع
يأتكةص ظئلعص كئلعش ظىحىن كةتكةن حعقعمالرنع قوشذص ظاندعن ظذنع بعر نةرسعنع
صايدا ظئلعص سئتعص سودعسع بعلةن سئتعشمذ توغرعدذر.
ظعمام سةرةخسعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دئدع« :بعر
ظادةم بعر نةرسة سئتعص ظالغان بولسا ،ظذ نةرسعنعث صذلعغا ظذ نةرسعنع يأتكةش ؤة
باشقا ظعشالر ظىحىن كةتكةن حعقعمالرنع قوشذص بذ نةرسة ماثا مذنحة صذلغا توختعدع،
دئيعشكة بولعدذ .ظذ ظادةمنعث :مةن بذ نةرسعنع مذنحة صذلغا سئتعص ظالدعم ،دئيعشع
توغرا ظةمةس .حىنكع ،ظذنداق دئيعش يالغان ظئيتقانلعق بولعدذ .بعرةر نةرسعنعث صذلعغا
ظذ نةرسعنع يأتكةش ؤة ظذنع مةسعلةن رئمعنذت قعلعش ظىحىن كةتكةن صذلالرنع قوشذص
ظاندعن ظذ نةرسعنع بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعش سودعسع بعلةن سئتعش توغرعدذر.
حىنكع ،بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعش سودعسع بعلةن سئتعشتا تعجارةتحعلةرنعث
ظأرص ـ ظادةتلعرع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .يةنع تعجارةتحعلةرنعث ظأرص ـ ظادعتعدة سئتعص
ظالغان نةرسعنعث صذلعغا قوشذلعدعغان صذلالر ظذ نةرسعنعث صذلعغا قوشذلذص ظاندعن
ظذ نةرسة صايدعسعغا سئتعلعدذ (((.تعجارةتحعلةرنعث ظأرص ـ ظادعتعدة سئتعص ظالغان
((( «ظعظالظذسسىنةن» 14 ،ـ توم 166 ،ـ بةت.
((( مةسعلةن :بعر ظادةم بعر نةرسعنع  50سومغا سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذ نةرسعنع يأتكةص ظئلعص كئلعش ياكع ظوثشذتذش ظىحىن 10

347

پايدا ئېلىپ سېتىش بىلەن ئىزىغا سېتىشنىڭ بايانى
نةرسعنعث صذلعغا قوشذلمايدعغان صذلالر ظذ نةرسعنعث صذلعغا قوشذلمايدذ .سئتعص
ظالغان نةرسعنعث صذلعغا صذلع قوشذلعدعغان ظعشالر بولسا ،ظذ نةرسعنعث قعممعتعنع
ياكع شةكعل جةهةتتعن ياكع مةنعؤعئ جةهةتتعن ظاشذرعدعغان ظعشالردذر .مةسعلةن:
سئتعص ظئلعنغان نةرسة بعر صارحة رةخت بولغان ؤة ظذ رةخت كئسعص تعكعلضةن بولسا،
كئسعص تعكعش ظىحىن كةتكةن حعقعم رةختنعث صذلعغا قوشذلعدذ .حىنكع ،رةختنع
كئسعص تعكعش بولسا رةختنعث نةرقعنع ظارتتذرعدعغان ظعشتذر .كعرامذ نةرسعنعث
نةرقعنع ظارتتذرعدذ .حىنكع ،بعر نةرسعنع بعر يةردعن باشقا يةرضة يأتكةص ظئلعص
بئرعش بعلةن ظذ نةرسعنعث نةرقع ظارتعدذ .بعر نةرسعنع بعر يةردعن باشقا يةرضة يأتكةص
كئلعش ظىحىن صذل خةحلةش الزعم .شذثا نةرسعنعث صذلعغا ظذ نةرسعنعث كعراسع ظىحىن
كةتكةن صذلالرمذ قئتعلعدذ .نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنعث صذلعغا ظذنعث
حعقعملعرع ظىحىن كةتكةن صذلنع قوشقاندعن كئيعن :مةن ظذ نةرسعنع مذنحة صذلغا
ظالدعم ،دئمةيدذ .ناؤادا ظذ ظادةم ظةضةر شذنداق دئسة ،يالغان ظئيتقان بولعدذ .حىنكع،
ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظةمةلعيةتتة شذ صذلغا سئتعص ظالمعدع .ظذ ظادةم :ظذ نةرسة ماثا
مذنحة صذلغا توختعدع ،دةيدذ .ظذ ظادةم ظةضةر شذنداق دئسة راست سأزلعضةن بولعدذ.
ظةمما ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنعث صذلعغا ظأزعنعث تامعقعغا ؤة ظأزعنعث كعراسعغا كةتكةن
صذلالرنع قوشذش توغرا ظةمةس .حىنكع ،تعجارةتحعلةرنعث ظأرص ـ ظادعتعدة ظادةم ظأزع
ظىحىن خةجلعضةن صذلالر سئتعص ظالغان نةرسعنعث صذلعغا قوشذلمايدذ .يةنة كئلعص
ظادةم ظأزع ظىحىن خةجلعضةن صذل ظذ نةرسعنعث قعممعتعنع ياكع شةكعل جةهةتتعن ياكع
(((
مةنعؤعئ جةهةتتعن ظاشذرمايدذ».
بعر نةرسعنع ظعز صذلعغا سئتعص بئرعش دئضةنلعكتعن ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان
صذلغا صذل قوشماستعن شذ صذلنعث ظأزعضة سئتعش مةقسةت قعلعنعدذ .بعر ظادةم بعر
نةرسعضة معراس يولع ياكع سوؤغات يولع ،ياكع ؤةسعيةت قعلعص بئرعلعش يولع بعلةن
ظعضة بولغان ،ظاندعن ظذ نةرسعنعث باهاسع باهاالنغان ؤة شذنعث بعلةن ظذ نةرسعنع ظذ
باهانع ظاساس قعلعص تذرذص بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن
ساتقان بولسا ،بذ توغرا بولغان سودا هئسابلعنعدذ.
بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش ؤة بعر نةرسعنع ظعز صذلعغا سئتعص بئرعش
سودعلعرع بعر نةرسعنع ظذنعث ظةسلعدعكع صذلعنع ظاساس قعلماي تذرذص خئرعدارلعشعص
ساتعدعغان سودعالرغا ظوخشعمايدذ.
سوم صذل كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعش سودعسع بعلةن ساتماقحع بولسا ،ظذ نةرسة ماثا  60سومغا
توختعدع ،شذثا ظذنعثغا مذنحة صذل صايدا بةرسعثعز ساتعمةن ،دةص كةتكةن  10سومنع ظذ نةرسعنعث صذلعغا قوشذص دةيدذ .ت.
((( «ظةلمةبسذت» 13 ،ـ توم 80 ،ـ بةت.
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بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش ؤة بعر نةرسعنع ظعز صذلعغا
سئتعص بئرعش سودعلعرعنعث يولغا قويذلعشعنعث بايانع

ظةضةر مةزكذر ظعككع خعل سودعنعث شةرتلعرع تولذقالنغان ظةهؤالدا ،ظذ ظعككع
خعل سودا بعلةن سودا ـ سئتعق قعلعش توغرعدذر .ظالعمالر ظذ سودعالرنعث يولغا قويذلغان
سودا ظعكةنلعكعضة ظذ سودعالردعن كأزدة تذتذلعدعغان مةقسةتلةرنع دةلعل ـ صاكعت
كةلتىردع .بعر نةرسعنع ظعز صذلعغا سئتعص بئرعش سودعسعنعث يولغا قويذلغانلعقعغا
يةنة هةدعسلةر بعلةن صاكعت كةلتىرىلدع .بذ سودعنعث يولغا قويذلغانلعقع هةققعدة بعر
نةححة هةدعس بار .تأؤةندعكعلةر ظذالرنعث قاتارعدعندذر:
مذظةممةر بذ هةقتة سةظعد ظعبنع مذسةييةبتعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :بعر نةرسعنع ظعز صذلعغا سئتعص بئرعش سودعسع،
سئتعص ظالغان نةرسعنع قايتذرذشذش ؤة شئرعكلعشعشكة ظوخشاش هةممعسعدة ضذناه
يوقتذر( .يةنع ظذالرنعث هةممعسع يولغا قويذلغان ظعشالردذر) »((( بذ ،هةدعس رعؤايةت
قعلغذحع ظادةملةرنعث بعرع ظارعسعدعن حىشىص كةتكةن هةدعستذر .سةظعد رعؤايةت
قعلغان هةدعسلةردة رعؤايةت قعلغذحعالرنعث بعرةرسع ظارعسعدعن حىشىص كةتسعمذ ظذ
هةدعسنعث دةلعل ـ صاكعت بولعدعغانلعقعدا شةك يوق.
بذ هةقتة يةنة ظعبنع جذرةيج رةبعظتعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :كعمكع يعمةك ـ ظئحمةك سئتعص ظالسا ،ظذنع هةتتا قولعغا
تولذق تاصشذرذص ظالغانغا قةدةر (ظذنع نورمال سودا بعلةن) ساتمعسذن .لئكعن ظذنع
(قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن) ظذنعثدا شئرعكلعشعشكة ياكع ظذنع بعر نةرسعنع
ظعز صذلعغا سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن سئتعشقا ،ياكع قايتذرذشذش يولع بعلةن
قايتذرذص بئرعشكة بولعدذ» .مةزكذر سودعالرنعث يولغا قويذلعشعنعث سةؤةبلعرعنعث
بعرع ظعنسانالرنعث بذنعثغا ظوخشاش سودعالرغا ظئهتعياجعنعث بولذشعدذر .حىنكع ،بعر
نةرسة سئتعص ظئلعشنع ياخشع بعلمةيدعغان باي كعشعنعث ،سئتعص ظالغان نةرسعسعضة
ظازراق صايدا بئرعص سئتعص ظئلعش ظىحىن سأزعضة ظعشعنعدعغان ؤة تعجارةت يوللعرعنع
ياخشع بعلعدعغان بعر ظادةمضة ظئهتعياجع بار .شذثا مةزكذر سودعالر بعلةن سودا ـ
سئتعق قعلعش توغرعدذر .ظذ سودعالرغا خعيانةتحعلعك ؤة ظالدامحعلعق قعلعش
ظارعلعشعص قالماسلعقع الزعم .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعثمذ مةزكذر سودعالر بعلةن
بعر نةرسة سئتعص ظالغانلعقع رعؤايةت قعلعندع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةككعدعن
مةدعنعضة هعجرةت قعلماقحع بولغاندا ظةبذبةكرع (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
((( بذ هةدعسنع ظابدذرراززاق رعؤايةت قعلغان.
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ظعككع دانة تأضة سئتعص ظالعدذ .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةبذبةكرعضة« :ماثا ظذنعث
بعرعنع ظعز صذلعغا سئتعص بةرضعن» دةيدذ .ظةبذبةكرع (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا« :صذل بةرمعسةثمذ بعرع سئنعث بولسذن»
دةيدذ .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :صذلسعز بولسا بولمايدذ» دةيدذ.
بذ هةقتة ظاظعشة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ :ظةبذبةكرع
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا« :ظانام ـ دادام ساثا صعدا بولسذن! ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع!
سةن بذ ظعككع ظذالغنعث بعرعنع تاللعغعن» دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :صذلغا
(تالاليمةن) »((( دئدع.
ظعمام ظةهمةدنعث رعؤايعتعدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةبذبةكرعضة(« :ظذنداقتا)
مةن ظذنع صذلغا سئتعص ظالدعم» دئضةن.
ظعبنع سةظدعنعث <ظةتتةبةقات> دئضةن كعتابعدا مذنداق بايان قعلعندع :ظةبذبةكرع
ظذ تأضعلةرنع  800دةرهةمضة سئتعص ظالغان ظعدع .تأضعلةر رةثضع قعزعل سورتالردعن
ظعدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرنعث بعرعنع تاللعدع .ظذ بولسا <قةسؤا> دئضةن
تأضة ظعدع .بذنعث بعلةن ظاصتورنعث بذ هةقتة <هعدايعدة> بايان قعلغانلعرع مةنا
جةهةتتعن توغرعدذر .بذنعث تةصسعيالتع ظعبنع ظعسهاق صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
تةرجعمعهالعدا بذ هةقتة بايان قعلغانلعرع بعلةن ظوخشعشعص كئتعدذ .ظعبنع ظعسهاق
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث تةرجعمعهالعدا بذ هةقتة مذنداق بايان قعلغان :ظةبذبةكرع
(اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظعككع دانة ظذالغنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
ظالدعغا ظئلعص كئلعص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظذ ظعككع ظذالغنعث ظعحعدعن ظةث
ظئسعلعنع بئرعص ظانام ـ دادام ساثا صعدا بولسذن! بذ ظذالغقا سةن مئنضعن ،دئدع.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :ماثا تةؤة بولمعغان ظذالغقا معنمةيمةن» دئدع .ظةبذبةكرع:
ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! ظذ ظاالغ سئنعث ،دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :بولمايدذ.
لئكعن مةن ساثا سةن ظذنع سئتعص ظالغان صذلنع بئرعص (ظاندعن مئنعمةن)» دئدع.
ظةبذبةكرع (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) :بذنعث صذلع مذنحة صذل ،دئدع.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :مةن بذنع شذ صذلغا سئتعص ظالدعم» دئدع .ظةبذبةكرع :ظع
اهلل نعث صةيغةمبعرع! (شذ صذلغا) ظذ سئنعث بولسذن ،دئدع .شذنعث بعلةن صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم ؤة ظةبذبةكرع ظذالغلعرعغا مئنعشعص هعجرةت قعلعش ظىحىن يوللعرعغا
يىرىص كةتتع.
سذهةيلعي مذنداق دةيدذ :بةزع ظالعمالردعن :نئمة ظىحىن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
ظةبذبةكرع ظئلعص كةلضةن تأضعنع صذلسعز قوبذل قعلمعغان .هالبذكع ظةبذبةكرع (اهلل
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
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تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) بعر دانة تأضعنعث صذلعدعن نةححة هةسسة كأص صذلالرنع
اهلل تاظاالنعث يولعدا خةجلعضةن ،هةتتا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظاظعشة (اهلل تاظاال
ظذنعثدعن رازع بولسذن!) بعلةن بعر ياستذققا باش قويذدعغان حاغدعمذ ظةبذبةكرع
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا  12رذقعية ؤة بعر نةححة دةرهةم بةرضةن تذرسا ،دةص
سورالدع.
ظذ ظالعم بذ سوظالغا جاؤاب بئرعص« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم اهلل تاظاالنعث يولعدا
قعلغان هعجرعتعنعث صةزعلعتع ظةث مذكةممةل بولسذن ،دةص هعجرةتنعث حعقعملعرعنعث
ظأزعنعث مال ـ مىلكعدعن بولذشعنع خالعغان» دئدع.
ظةبذبةكرعنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا  12رذقعية ؤة بعر نةححة دةرهةم
بئرعشعنعث سةؤةبع بولسا ،ظةبذبةكرع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا :ظع اهلل نعث
صةيغةمبعرع! ظايالعث (يةنع ظاظعشة) بعلةن بعر ياستذققا باش قويمامسةن؟ دةيدذ.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم(« :ظذنعثغا بئرعدعغان) تويلذق يوق» دةيدذ .شذنعث بعلةن
ظةبذبةكرع (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا (تويلذق
(((
ظىحىن ظاظعشةضة بئرعش ظىحىن)  12رذقعية ؤة بعر نةححة دةرهةمنع بةرضةن.

بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش ؤة بعر نةرسعنع ظعز صذلعغا سئتعص

بئرعش سودعلعرعنعث توغرا بولذشلعرع ظىحىن تئصعلعش الزعم بولغان شةرتلةر
بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش ؤة بعر نةرسعنع ظعز صذلعغا سئتعص
بئرعش سودعلعرعنعث توغرا بولذشلعرع ظىحىن مذنداق ظعككع شةرت الزعم:
 1ـ بذرذنقع سودعدا سئتعلغان نةرسعنعث بةدعلع ظىحىن بئرعلضةن نةرسة ـ كئرةك
مةيلع ظوخشعشع بار نةرسة بولسذن ،مةيلع باهالعق نةرسة بولسذن ،ظذ نةرسعنع سئتعص
ظالعدعغان ظادةمضة تةؤة نةرسة بولذشع شةرتتذر .بذنعث معسالع مذنداقتذر :ظةهمةد
ماخمذتتعن بعر كعيعمضة بعر قذل سئتعص ظالعدذ .ظاندعن ظةهمةد ظذ قذلنع مةيلع بعر
نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن بولسذن ،مةيلع بعر نةرسعنع ظعز
صذلعغا سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن بولسذن ،بةكرعضة ظاشذ كعيعمنعث ظأزعضة سئتعص
بئرعدذ .بذ ،بةكرعنعث ظذ قذلنع سئتعص ظئلعشتعن بذرذن ظذ كعيعمضة ظعضة بولغانلعقعنع
(يةنع كعيعمنعث ظذنعثغا تةؤة بولغانلعقعنع) ،ياكع بةكرعنعث ظذ قذلنع ظذ كعيعمضة
ظعضة بولذشتعن بذرذن سئتعص ظالغانلعقعنع ؤة كئيعن ماخمذت ظذ كعيعمنع بةكرعضة
((( «فةتهذل قةدعر» 6 ،ـ توم 123 ،ـ بةت.
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بئرعص سودعغا قوشذلغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ .ماخمذت ظذ كعيعمنع بةكرعضة بئرعص
سودعغا قوشذلسا ،ظذ كعيعمنعث بةكرعضة تةؤة بولعدعغانلعقعدا شةك يوق.
 2ـ سئتعص ظئلعنغان نةرسة بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن
سئتعلغاندا ،ظةضةر صايدا ظىحىن بئرعلضةن نةرسة باهالعق نةرسة بولغان تةقدعردعمذ
مةسعلةن :صايدعسع ظىحىن مذشذ كعيعمنع بئرعمةن ،دئضةنضة ظوخشاش صايدعسع ظىحىن
بئرعلعدعغان نةرسة ظئنعق بولذشع الزعم .شذثا بعر ظادةم سئتعص ظالغان باهالعق
نةرسعسعنع ظذنعث هةر بعر ظون سومع ظىحىن بعر سوم صايدا ظئلعص ساتقان بولسا،
بذ توغرا بولمايدذ .حىنكع ،ظذ نةرسة باهالعق نةرسة بولغانلعقع ظىحىن ظذنعث نةححة
صذلغا يارايدعغانلعقع ظئنعق بولمعغاحقا ظذنعث صايدعسع ظئنعق ظةمةس .ظةضةر ظذ
نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم سودا بولغان ظورذندا ظذ نةرسعنعث قانحعلعك صايدا
قعلعدعغانلعقعنع بعلسة ،ظذ ظادةمضة خالعسا سودعنع كىحضة ظعضة قعلعش ،خالعسا
كىحضة ظعضة قعلماسلعق هةققع بئرعلعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر كعشعدعن بعر دانة
كعيعمنع بعر قذلغا سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذ كعشع ظذ كعيعمنع ظذ ظادةمضة شذ قذلنعث
ظأزعضة ؤة ظذ قذلنعث صذلعنعث هةر بعر ظون سومع ظىحىن بعر سوم صايدعسعغا ساتقان
بولسا ،بذ توغرا بولمعغان سودا هئساصلعنعدذ .حىنكع ،بذ سودعدعن كئلعدعغان صايدا
ظئنعق ظةمةس .حىنكع ،قذلنعث باهاسع بذداش ؤة تةخمعن قعلعش بعلةن بعلعنعدذ.
ظذنداق ظعكةن ظذ سودعدعن كئلعدعغان صايدا ظئنعق بولمعغان بولعدذ .بعر نةرسعنع
صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسعنعث توغرا بولذشعنعث شةرتع صايدعنعث ظئنعق
بولذشعدذر .ظةمما سئتعص ظئلعنغان نةرسعنعث بةدعلع ظىحىن صذل ظورنعدا بئرعلضةن
نةرسة ظوخشعشع بار نةرسة بولغان ؤة كئيعن ظذ نةرسعنع شذ ظوخشعشع بار نةرسعضة
ؤة ظذنعث هةر بعر ظون سومع ظىحىن بعر سوم صايدعسعغا ساتقان بولسا ،بذ توغرا بولغان
سودا ـ سئتعق هئسابلعنعدذ .بذ هةقتة <ظةننةهرع> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع مذنداق
دئدع :مةسعلةن :بعر ظادةم بعر دانة كعيعمنع بعر كعشدعن بعر كعلو بذغدايغا سئتعص
ظالغان ،ظاندعن ظذ ظادةم ظذ كعيعمنع بعر كعلو بذغداي ؤة ظذنعث هةر بعر ظون قعسمع
ظىحىن بعر قعسعم صايدعسعغا ساتقان ،ظذ كعيعمنع سئتعص ظالعدعغان كعشع كعيعم
ظىحىن بئرعدعغان هةممة بذغداينعث قانحعلعك بولعدعغانلعقعنع بعلضةن بولسا ،سودا
توغرا بولعدذ .ظةضةر ظذ كعشع كعيعم ظىحىن بئرعدعغان هةممة بذغداينعث قانحعلعك
بولعدعغانلعقعنع بعلمعسة ،سودا توغرا بولمايدذ .ظةضةر ظذ كعشع بذنع سودا بولغان
ظورذندا بعلضةن بولسا ،ظذ كعشعضة خالعسا سودعنع كىحضة ظعضة قعلعش ،خالعسا
كىحضة ظعضة قعلماسلعق هةققع بئرعلعدذ .ظةضةر ظذ كعشع ظذنع سودا بولغان ظورذندعمذ
(((
بعلمعسة ،سودا كىحضة ظعضة بولمايدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 154 ،ـ بةت.
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بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش ؤة بعر نةرسعنع ظعز صذلعغا سئتعص بئرعش
سودعلعرعنعث توغرا بولذشع ظىحىن سئتعلعدعغان نةرسعنعث بةدعلع صذلغا ،بذغداي ـ
قوناققا ،كةمحعلعنعص تارتعلعدعغان نةرسعلةرضة ،تارازا بعلةن تارتعلعدعغان نةرسعلةرضة
ؤة حوث ـ كعحعكلعكتة بعر ـ بعرعدعن صةرقلعنعص كةتمةيدعغان نةرسعلةرضة ظوخشاش
ظوخشعشع بار نةرسعلةر بولذشع الزعم .ظةضةر سئتعلعدعغان نةرسعنعث بةدعلع قوغذن،
تاؤذز ؤة ظانارغا ظوخشاش حوث ـ كعحعكلعكتة بعر ـ بعرعدعن صةرقلعنعص كئتعدعغان
نةرسعلةر بولسا بولمايدذ .حىنكع ،بذ نةرسعلةرنعث ظوخشعشع (يةنع تةثتىشع) يوق.
مةسعلةن :بعر ظادةم بعر دانة كعيعمنع بعر قذلغا سئتعص ظالغان بولسا ،ظاندعن ظذ ظادةم
ظذ كعيعمنع بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش ،ياكع بعر نةرسعنع ظعز صذلعغا
سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن سئتعص ظذنعث بةدعلع ظىحىن ظذ قذلنع ظالغان بولسا ،بذ
ظذ كعيعمنع ظذ قذلنعث باهاسعغا ساتقان بولعدذ .كعيعم مةلذم ظةمما قذلنعث باهاسع
نامةلذم بولغانلعقع ظىحىن سودا توغرا بولمعغان هئسابلعنعدذ.
ظةمما سئتعص ظالغان نةرسعنعث بةدعلع ظىحىن بئرعلضةن نةرسة كئيعن ظذ نةرسعنع
سئتعص ظالعدعغان كعشعنعث قولعغا ظأتكةن ؤة ظذ نةرسعنع صايدعسعغا شذ نةرسعضة
ساتماقحع بولغان بولسا ،ظذ سودا توغرا بولعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر نةرسة سئتعص
ظالغان ؤة ظذ نةرسعنعث بةدعلع ظىحىن كعيعم بةرضةن ،ظاندعن بذ كعيعم بعر كعشعنعث
قولعغا ظأتكةن ؤة ظذ كعشع ظذ ظادةمدعن ظذ نةرسعنع سئتعص ظالماقحع بولغان ؤة ظذ
ظادةم ظذ كعشعضة :مةن بذ نةرسعنع ساثا قولذثدعكع هئلعقع كعيعمضة ؤة ظىستعدعن بعر
سوم صذلغا ،ياكع بعر قاحا ظارصعغا ساتعمةن ،دةص ساتقان بولسا ،بذ سودا ـ سئتعق توغرا
بولغان بولعدذ .حىنكع ،ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث بةدعلع ظىحىن تةلةص قعلغان
(((
نةرسة ـ كئرةكلةرنع ظذ ظادةمضة تاصشذرذص بئرعشكة ظعمكانعيعتع بار.

نةرسعنعث صذلعغا قوشذلعدعغان صذلالرنعث بايانع
بعر نةرسعنع سئتعص ظئلعص ظذنع ساتماقحع بولغان ظادةم ظذنعث صذلعغا ظةضةر
ظذ نةرسة رةخت بولغان ؤة بعرعضة ظعش ـ هةققع بئرعص كةستىرضةن بولسا ،ظذ ظادةم
رةختنعث صذلعغا ظذنع كةستىرىش ظىحىن كةتكةن ظعش ـ هةققعنعمذ قوشعدذ .ظةضةر ظذ
ظادةم رةختنع بعرعضة ظعش هةققع بئرعص كةستىرمةي ظأزع كةسكةن بولسا ،بذ هالدا
ظذ ظادةم رةختنعث صذلعغا صذل قاتالمايدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعرعسع ظذ رةختنع
ظعش ـ هةققع ظالماي كئسعص بةرضةن بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ ظادةم رةختنعث صذلعغا صذل
((( «فةتهذل قةدعر» 6 ،ـ توم 124 ،ـ بةت.
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قاتالمايدذ.
قانداق رةث بعلةن بويعغان بولسذن رةختنع ياكع كعيعمنع بويعغاننعث ظعش ـ
هةققع رةختنعث ياكع كعيعمنعث صذلعغا ،بعر نةرسة اليعهعلعضةننعث ظعش ـ هةققع
ظذ نةرسعنعث صذلعغا ،يعصنع ظعضعرتكةننعث ظعش ـ هةققع يعصنعث صذلعغا ،ظاشلعقنع
تذشذتتذرغاننعث ظعش ـ هةققع ظاشلعقنعث صذلعغا ،هايؤانالرنع هةيدةص ظةكةلدىرضةننعث
ظعش ـ هةققع هايؤانالرنعث صذلعغا ،قذلغا كةيدىرضةن كعيعم ـ كئحةكنعث ؤة ظعسراص
قعلماستعن يعضىزضةن يعمةك ـ ظئحمةكنعث صذلع قذلنعث صذلعغا ،زعراظةتنع ؤة ظىزىملىك
باغالرنع سذغارغذزغاننعث ؤة ظذالرنع تازعالتقاننعث ظعش ـ هةققع زعراظةت ؤة ظىزىملىك
باغنعث صذلعغا ،سذ ظئغعزلعرعنع ؤة ظأستةثلةرنع تازعالتتذرغاننعث ظعش ـ هةققع سذ
ظئغعزلعرعنع ؤة ظأستةثلةرنعث صذلعغا ،يةرضة دةل ـ دةرةخ تعكتىرضةننعث ظعش ـ هةققع
يةرنعث صذلعغا ،ظأينع ظاقارتتذرغاننعث ظعش ـ هةققع ظأينعث صذلعغا ؤة بعدعكنعث ظعش
ـ هةققع ظذ بعدعك سئتعص ظئلعص بةرضةن نةرسعنعث صذلعغا قوشذلعدذ .قانداق صذلالرنعث
سئتعلغان نةرسعنعث صذلعغا قئتعلعدعغانلعقع ؤة قانداق صذلالرنعث ظذ نةرسعنعث صذلعغا
قئتعلمايدعغانلعقع هةققعدعكع ظومذمع قاظعدة بولسا ،سئتعص ظئلعنغان نةرسعنعث
قعممعتعنع ياكع شةكعل جةهةتتعن ياكع مةنعؤعي جةهةتتعن ظاشذرعدعغان ظعشالرنعث
ظعش ـ هةققع ظذ نةرسعنعث صذلعغا قوشذص هئسابلعنعدذ .سئتعص ظئلعنغان نةرسعنعث
قعممعتعنع ياكع شةكعل جةهةتتعن ياكع مةنعؤعي جةهةتتعن ظاشذرمايدعغان ظعشالرنعث
ظعش ـ هةققع ظذ نةرسعنعث صذلعغا قوشذص هئسابالنمايدذ .ظعمام ظةينعي ؤة باشقا
ظالعمالر« :قانداق صذلالرنعث نةرسعنعث صذلعغا قئتعلعدعغانلعقع ؤة قانداق صذلالرنعث
نةرسعنعث صذلعغا قئتعلمايدعغانلعقع هةققعدة تعجارةتحعلةرنعث ظأرص ـ ظادعتع ظئتعبارغا
ظئلعنعدذ» دةيدذ (((.بعز بذ هةقتة يذقعرعدا توختعلعص ظأتتذق.
بعر نةرسة بعر ظادةمضة سوؤغا قعلعنغان ياكع معراس قعلعص بئرعلضةن ،ياكع
ؤةسعيةت ظارقعلعق بئرعلضةن ،باها بعكعتكىحعلةر ظذ نةرسعضة باها قويغان ،ظاندعن
ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع شذ باهانع ظاساس قعلعص تذرذص صايدعسعغا ساتقان بولسا ،بذ
توغرا بولغان سودا هئسابلعنعدذ .بذ مةسعلعنعث شةكلع مذنداق بولعدذ :ظذ ظادةم بذ
نةرسعنعث صذلع مذنحة صذل ،ياكع ظذنعث ظىستعضة مذنحة صذل يئزعص قويذلذصتذ ،مةن
ظذ نةرسعنع ظذنعث صذلعغا ياكع ظىستعضة يئزعص قويذلغان صذلغا مذنحة صذل قوشذص
ساتعمةن ،دةيدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث ظىستعضة يئزعص قويذلغان باهانع ظوقذغان
حاغدا ،ظذنعث ظىستعضة مذنحة صذل يئزعص قويذلذصتذ ،دئضةن بولسا ،ظذ ظادةم راست
سأزلعضةن ؤة خعيانةت قعلمعغان هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحع
ظالدعنعص كةتكةن بولسا ،بذ ظذنعث نادانلعقعنعث سةؤةبعدعن بولغان بولعدذ .بذ ،ظةضةر
((( <ظةددذررذلمذختار> 4 ،ـ توم 155 ،ـ بةت.
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ظذ نةرسنع سئتعص ظالغذحع كعشع ظذ نةرسعنعث ظىستعضة يئزعص قويذلغان صذلنعث
ظذ نةرسعنعث صذلع ظةمةسلعكعنع بعلضةن بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر ظذ
نةرسعنع سئتعص ظالغذحع كعشع ظذ نةرسعنعث ظىستعضة يئزعص قويذلغان صذل بعلةن ظذ
نةرسعنعث صذلعنعث ظوخشاش ظعكةنلعكعنع بعلضةن ؤة ظالدانغان بولسا ،بذ ظذ نةرسعنع
سئتعص ظالغذحع كعشعضة قعلعنغان خعيانةت بولعدذ ؤة شذثا ظذ كعشعنعث خالعسا
سودعنع كىحضة ظعضة قعلعش ،خالعسا ظذنداق قعلماسلعق هةققع بار.
سوؤغات قعلعنعش ظارقعلعق قولغا كةلضةن نةرسعنع ساتماقحع بولغان ؤاقتعدا
بذ نةرسعنعث صذلع مذنحة صذل ،ياكع ظذنعث ظىستعضة مذنحة صذل يئزعص قويذلذصتذ،
دةص دئيعلمةيدذ .حىنكع ،بذ سأز ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعضة مذشذ معقداردعكع صذلنعث
بةدعلعضة ظعضة بولغانلعقعنع ظعصادعلةص بئرعدذ .ظةمةلعيةتتة بولسا ظذ ظادةم ظذ نةرسعضة
بةدةلسعز ظعضة بولغاندذر .شذثا سودعدا ظذ سأزنع دئيعش سودعدا يالغان ظئيتقاندةك
هئسابلعنعدذ.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر سئتعص ظئلعنغان نةرسة تةربعيلعنعدعغان نةرسة بولذص
ظذنعثغا تةربعية بئرعلعش ظىحىن كةتكةن صذل ،ظذنعث كئسعلعنع داؤالعتعش ظىحىن
كةتكةن حعقعم ظذ نةرسعنعث صذلعغا ،سئتعص ظالغان نةرسعنع قاحعالش ظىحىن كةتكةن
ؤة يولدا (باجغا ظوخشاش) ناهةق ظئلعؤئلعنغان صذلالر ظذ نةرسعنعث صذلعغا قئتعلعدذ.
بذنعثدا ظاساسلعنعدعغان ظامعل ظأرص ـ ظادةتتذر.
سودعدا ظئتعبارغا ظئلعنعدعغان نةرسة سئتعلغان نةرسعنعث بةدعلع ظىحىن بئرعلضةن
نةرسة ظةمةس ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغاندا ظذنعث بةدعلع ظىحىن بئرعشكة صىتىشكةن
نةرسعدذر .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر نةرسعنع  25سومغا ساتقان ،ظاندعن ظذ نةرسعنعث
ظعضعسعضة  25سومنعث قعممعتعدة  3دولالر ياكع كعيعم بةرضةن بولسا ،ظذ نةرسعنعث
بةدعلع  3دولالر ياكع كعيعم ظةمةس  25سوم بولغان بولعدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعنعث
بةدعلعنعث  3دولالر ياكع كعيعم بولذش ظىحىن سودعنع باشقعدعن قعلعش الزعمدذر.
ظةضةر سئتعص ظئلعنغان نةرسة ظوخشعشع بار نةرسة بولغان ،ظاندعن ظذ نةرسعنعث
بعر قعسمعنع بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن ساتقان بولسا،
بذ توغرا سودا ـ سئتعق هئسابلعنعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر حارةك بذغداي سئتعص
ظالغان ظاندعن ظذنعث يئرعم حارعكعنع بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع
بعلةن ساتقان بولسا ،بذ سودا توغرا بولغان سودا هئسابلعنعدذ .حىنكع ،بذغدايالرنعث
ظارعسعدا صةرقلعق يوقتذر .ظةمما باهالعق نةرسعلةر ظذنعثغا ظوخشعمايدذ .مةسعلةن:
بعر ظادةم بعر صارحة رةخت سئتعص ظالغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ رةختنعث مذظةييةن بعر
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قعسمعنع بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن ساتالمايدذ .حىنكع،
رةخت باهاسعغا قارعتا تةقسعم قعلعنعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم رةختنعث مذظةييةن قعسمعنع
ظةمةس قةيةردعن بولسا بولسذن دةص بعر قعسمعنع ساتقان بولسا ،بذ توغرا سودا ـ
(((
سئتعق هئسابلعنعدذ .بذنع توغرا ظةمةس ،دةيدعغان قاراشمذ بار.
ظةضةر بعر ظادةم يئيعلعدعغان بعرةر نةرسة سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذنعث يئرعمعنع
يئضةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث قالغان يئرعمعنع يئرعم صذلعنع ظاساس قعلعص
تذرذص بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن ساتااليدذ .شذنعثدةك
يةنة ظةضةر سئتعص ظئلعنغان نةرسة كةمحعلعنعدعغان ياكع تارازعلعنعدعغان نةرسة
بولغان ؤة ظذ نةرسة بعر ـ بعرعدعن صةرقلةيمةيدعغان بعر خعل نةرسة بولغان بولسا،
ظذنعث يئرعمعنع ظعشلعتعص بولغاندعن كئيعن قالغان يئرعمعنع يئرعم صذلعنع ظاساس
قعلعص تذرذص بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن ساتااليدذ.
حىنكع ،بعر ـ بعرعدعن صةرقلةيمةيدعغان نةرسعلةرنعث هةر بعرعضة تةقسعم بولعدعغان
صذل ظئنعقتذر .بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن سئتعش شذ
ظاساس ظىستعضة قورذلعدذ .ظةضةر ظذ نةرسة باشقا ـ باشقا تىردعكع نةرسة بولغان
بولسا ،ظذنعث يئرعمعنع ظعشلعتعص بولغاندعن كئيعن قالغان يئرعمعنع يئرعم صذلعنع
ظاساس قعلعص تذرذص بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن سئتعشقا
بولمايدذ .حىنكع ،باشقا ـ باشقا تىردعكع نةرسعلةردة ظذالرنعث صذلعنع ظذالرغا تةقسعم
قعلعش ظذالرنعث باهاسعنع ظئتعبارغا ظئلعش بعلةن بولعدذ .ظذالرنعث باهاسع صةقةت
ظألحةش ؤة صةرز قعلعش يولع بعلةن بولعدذ .شذثا هةر بعر تىرضة تةقسعم قعلعنعدعغان
صذل حوقذم ظئنعق بولمايدذ .شذنعث ظىحىن باشقا ـ باشقا تىردعكع نةرسعلةرنع ظذالرنعث
يئرعمعنع ظعشلعتعص بولغاندعن كئيعن قالغان يئرعمعنع يئرعم صذلعنع ظاساس قعلعص
تذرذص بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن سئتعشقا بولمايدذ.
شذنعثدةك يةنة سئتعص ظئلعنغان نةرسة بعر دانة كعيعم بولذص ظذنعث يئرعمع يعرتعلعص
كةتكةن ياكع كأيىص كةتكةن ياكع يئرعمعنع سئتعؤاتقان ،ياكع سوؤغا قعلعص بئرعؤاتقان
بولسا ،قالغان يئرعمعنع ظذنعث يئرعم صذلعنع ظاساس قعلعص تذرذص بعر نةرسعنع صايدا
ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن ساتالمايدذ .حىنكع ،كعيعمنعث صذلع ظذنعثغا
ظذنعث صارحعلعرعغا قارعتا تةقسعم قعلعنمايدذ .يئرعمع يوق كعيعم ـ كئحةكنعث قالغان
يئرعمعنعث باهاسع صىتىن كعيعمنعث يئرعمعنعث باهاسعغا سئلعشتذرذلغاندا ناهايعتع
صةرقلعق بولعدذ .ظةمما بعر خعل ظاشلعقنعث يئرعمعنعث ظةهؤالع ظذنداق ظةمةس .بعر
خعل ظاشلعقنعث يئرعمعنعث يوق بولذشع ظذنعث قالغان يئرعمعغا تةسعر كأرسعتةلمةيدذ.
شذنعثدةك يةنة بعر ظادةم بعر قئتعملعق سودعدا ظعككع دانة كعيعمنع سئتعص ظالغان
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 153 ،ـ بةت.
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بولسا ،ظذنعث بعرعنع ظذنعث يئرعم صذلعنع ظاساس قعلعص تذرذص بعر نةرسعنع صايدا
ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن ساتالمايدذ .حىنكع ،ظعككع دانة كعيعمنعث صذلع
(((
ظذالرغا ظذالرنعث باهاسعنع ظئتعبارغا ظئلعص تذرذص تةقسعم قعلعنعدذ.

بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش ؤة بعر نةرسعنع ظعز صذلعغا
سئتعص بئرعش سودعلعرعدا خعيانةت قعلعشنعث هأكمع

ظةضةر بعرةر نةرسعنع ظذنعثدعن صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن ساتقان
ظادةمنعث بذ سودعدا هئلة ظعشلةتكةنلعكع ظأزعنعث ظعقرار قعلعشع ياكع صاكعتع بعلةن
ظعسصاتلعنعص ظاشكارعالنسا ،ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشع خالعسا ظذ نةرسعنع
صذلنعث هةممعسعضة سئتعص ظالعدذ ،خالعسا قايتذرذص بئرعدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعنع
سئتعص ظالغان ظادةم ظذنعثغا ظعشلعتعلضةن هئلعضة رازع بولمايدذ.
ظةضةر بعرةر نةرسعنع ظذنع ظعز صذلعغا سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن ساتقان ظادةمنعث
بذ سودعدا هئلة ظعشلةتكةنلعكع ظاشكارعالنسا ،ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشع هئلة
ظعشلعتعص قوشذؤالغان معقداردعكع صذلنع ظذ نةرسعنعث صذلعدعن حعقعرؤئتعدذ .حىنكع
ظذ كعشع ظةضةر هئلة ظعشلعتعص قوشذؤالغان معقداردعكع صذلنع ظذ نةرسعنعث صذلعدعن
حعقعرؤةتمعسة ،ظذ نةرسة بعر نةرسعنع ظعز صذلعغا سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن
سئتعلغان هئسابالنمايدذ .حىنكع ،بعر نةرسعنع ظعز صذلعغا سئتعص بئرعش سودعسعدا
سئتعلغان ظذ نةرسعنعث صذلع ظذنعث ظةسلعدعكع معقدارعدعن ظارتذق بولماسلعقع الزعم.
ظةمما بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن سئتعلغان نةرسعنعث
هأكمع ظذنعثغا ظوخشعمايدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشع ،نةرسعنعث
ظعضعسع هئلة ظعشلعتعص قوشذؤالغان معقداردعكع صذلنع ظذ نةرسعنعث سئتعلعش صذلعدعن
حعقعرؤةتمعضةن تةقدعردعمذ ،يةنة ظذ نةرسة بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش
سودعسع بعلةن سئتعلغان نةرسة سىصىتعدة قالعدذ.
ظةضةر بعر نةرسعنع ،ظذنعثدعن صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن سئتعص
ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعشتعن بذرذن ظذ نةرسة يذتذص كةتكةن ياكع
ظذ نةرسعنع ظعشلعتعص كةتكةن ،ياكع ظذنعثدا قايتذرذص بئرعشكة توسالغذ بولعدعغان
بعرةر ظةيعص كأرىلضةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنعث تئضعشلعك هةممة صذلعنع
بئرعشع الزعم ؤة ظذنعث ظذ نةرسعنع خالعسا سئتعص ظئلعش ،خالعسا قايتذرذص بئرعش
هةققع ظةمةلدعن قالعدذ .حىنكع ،بذ هةق ظىحىنمذ خذددع كأرمةي تذرذص سئتعص ظالغان
((( «ظةلمةبسذت» 7 ،ـ توم 81 ،ـ بةت.
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نةرسعنع كأرضةن ؤاقتعدا ظذ نةرسعنع خالعسا سئتعص ظئلعش ،خالعسا سئتعص ظالماسلعق
هةققعضة ؤة مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةققعضة ظوخشاش بةدةل بئرعلمةيدذ .كأرمةي تذرذص
سئتعص ظالغان نةرسعنع كأرضةن ؤاقتعدا ظذ نةرسعنع خالعسا سئتعص ظئلعش ،خالعسا
سئتعص ظالماسلعق هةققع بئرعلضةن ظادةم بعلةن مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةققع بئرعلضةن
ظادةمنعث ظةضةر سودعنع بذزذشتعن بذرذن سئتعص ظالغان نةرسعنعث صذلعنعث هةممعسعنع
بئرعشع الزعمدذر .شذنعثدةك ظذ ظادةمنعثمذ ظذ نةرسعنعث تئضعشلعك هةممة صذلعنع
بئرعشع الزعم .ظةمما بذ هةقلةرضة ،سئتعص ظالغان نةرسعدة بعرةر ظةيعص كأرىلىص قالسا
ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمضة بئرعلضةن خالعسا سودعنع كىحضة ظعضة قعلعش،
خالعسا ظذنداق قعلماسلعق هةققع ظوخشعمايدذ .يةنع بذ هةق بئرعلضةن ظادةم سئتعص
ظالغان نةرسعنعث صذلعنعث هةممعسعنع بةرمةيدذ .حىنكع ،نةرسعنعث ظعضعسع نةرسعنعث
ظةيعصلعك حعقعص قالغان قعسمعنع ظةيعصسعز ساق هالدا تاصشذرذص بئرةلمعسة ،نةرسعنعث
ظذ قعسمعغا تئضعشلعك بولغان صذل قايتذرذص بئرعلمةيدذ.
بعرةر نةرسعنع ،بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن سئتعص
ظالغان ،بذ سودعدا نةرسعنعث ظعضعسعنعث هئلة ظعشلةتكةنلعكع مةيلع نةرسعنعث
ظعضعسعنعث ظعقرار قعلعشع بعلةن بولسذن ،مةيلع صاكعت كأرسعتعش بعلةن بولسذن،
بعلعنضةن ؤة ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشع ظألىص كةتكةن بولسا ،ظذ كعشعضة بئرعلضةن
خالعسا سودعنع كىحضة ظعضة قعلعش ،خالعسا ظذنداق قعلماسلعق هةققع ظذ كعشعنعث
معراسخورلعرعغا معراس قعلعص بئرعلمةيدذ .يةنع ظذ كعشعنعث معراسخورلعرعنعث ظذ
نةرسعنع خالعسا سئتعص ظئلعش ،خالعسا ظذنداق قعلماسلعق هةققع بولمايدذ.
بعرةر نةرسعنع ،بعر نةرسعنع ظعز صذلعغا سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن سئتعص
ظالغان كعشع ظةضةر ظذ نةرسعدة بعرةر ظةيعصنعث بارلعقعنع كأرسة ،ظذ كعشع ظذ نةرسعدة
ظةيعص كأرىلضةنلعكع سةؤةبع بعلةن ظذ نةرسعنع ساتقان ظادةمدعن صذل ظااللمايدذ .ظةضةر
ظذ كعشع ظذ نةرسعدة ظةيعص كأرىلضةنلعكع سةؤةبع بعلةن ظذنع ساتقان ظادةمدعن صذل
ظالسا ،ظذ نةرسعنعث كئيععنكع نةرقع بذرذنقع نةرقعدعن تأؤةن بولذص قالعدذ .بعرةر
نةرسعنع ،بعر نةرسعنع ظعز صذلعغا سئتعص بئرعش سودعسعدا ظذ نةرسعنعث بذرذنقع
نةرقع بعلةن كئيعنكع نةرقع ظوخشاش بولذشع شةرتتذر.
بعر كعشع بعرةر نةرسعنع ،بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع
بعلةن ساتقاندعن كئيعن ظذنع بذرذنقع نةرقعضة سئتعص ظالغان بولسا ،ظذ كعشع ظذ
نةرسعنع يةنة بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن ساتماقحع بولسا،
ظذ نةرسعنع ظذ نةرسعنعث كئيعنكع نةرقعدعن ظذ نةرسعدعن بذرذن ظالغان صايدعنعث
معقدارعدعكع صذلنع حعقعرؤئتعص ظاندعن قالغان صذلنع ظاساس قعلعص تذرذص هئسابالص
ساتعدذ .مةسعلةن :بعر كعشع بعر نةرسعنع  10سومغا سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذ
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نةرسعنع بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن  15سومغا ساتقان،
ظاندعن ظذ كعشع ظذ نةرسعنع يةنة  10سومغا سئتعص ظالغان بولسا ،ظاندعن ظذ كعشع
ظذ نةرسعنع يةنة بعر قئتعم بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن
ساتماقحع بولسا ،ظذ نةرسعنعث نةرقع بولغان  10سومدعن بذرذن صايدا ظالغان  5سومنع
حعقعرؤئتعدذ .يةنع ظذ نةرسعنعث كئيعنكع نةرقع  5سوم بولعدذ .ظةضةر ظذ كعشعنعث
ظذ نةرسعدعن ظالغان صايدعسع ظذ نةرسعنعث صذلعغا تةث بولسا ،ظذ كعشع ظذ نةرسعنع
ظعككعنحع قئتعمدا بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن ساتالمايدذ.
مةسعلةن :بعر كعشع بعر نةرسعنع  10سومغا سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذ نةرسعنع بعر
نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن  20سومغا ساتقان ،ظاندعن ظذ
كعشع ظذ نةرسعنع يةنة  10قايتا سومغا سئتعص ظالغان بولسا ،ظذ نةرسعدعن حعققان
صايدا ظذنعث كئيعنكع نةرقعضة تةث بولغانلعقع ظىحىن ظذ كعشع ظذ نةرسعنع تةكرار بعر
نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن ساتالمايدذ .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف ؤة
ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ كعشع هةر ظعككع هالةتتة
ظذ نةرسعنع كئيعن سئتعص ظالغان نةرقعنع ظاساس قعلعص تذرذص بعر نةرسعنع صايدا
ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن ساتااليدذ» دةيدذ .ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) بذ مةسعلعدة ظعهتعيات تةرعصعنع تذتقاندذر .ظةمما ظعككع
ظعمام كعشعلةرضة ظاسانلعق يارعتعص بئرعشنع كأزدة تذتقاندذر.
بذ ،ظةضةر ظذ كعشع ظذ نةرسعنع بذرذن قانحة صذلغا ساتقانلعقعنع ؤة كئيعن قانحة
صذلغا سئتعص ظالغانلعقعنع ظوحذق دئمعضةن بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر ظذ
كعشع بذالرنع ظوحذق دئضةن بولسا ،مةسعلةن :ظذ كعشع خئرعدارغا :مةن بذ نةرسعنع
بذرذن بعر قئتعم سئتعص ظئلعص كئيعن ظذنع سئتعص ظذنعثدعن  10سوم صايدا ظالغان،
ظذ نةرسعنع كئيعن يةنة تةكرار  10سومغا سئتعص ظالدعم ،ظةمدع ظذ نةرسعنع 10
سومنعث ظىستعدعن مذنحة صذل صايدا بةرسةث ساتعمةن ،دةص ظوحذق دئضةن بولسا ،بذ
هالدا ظذ كعشع ظذ نةرسعنع  10سومنع ظاساس قعلعص تذرذص بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص
سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن ساتااليدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ كعشع  10سومغا
سئتعص ظالغان نةرسعسعنع صذلغا ظةمةس مةسعلةن هايؤاندةك ياكع بذغدايدةك باشقا بعر
نةرسعضة بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن ساتقان ،ظاندعن ظذ
نةرسعنع تةكرار  10سومغا سئتعص ظالغان بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ كعشع ظذ نةرسعنع 10
سومنع ظاساس قعلعص تذرذص بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن
ساتااليدذ .حىنكع ،ظذ نةرسة ظذ كعشعنعث قولعغا ظذ نةرسعنع بذرذن ساتقان حاغدا ظذنعث
بةدعلع بولغان نةرسعنعث خعلعدعن باشقا بعر خعل نةرسة ظارقعلعق قايتعص كةلدع .يةنع
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بذرذن ظذ نةرسعنعث بةدعلع هايؤان ؤة بذغدايغا ظوخشاش نةرسة ـ كئرةك ظعدع ،كئيعن
ظذ نةرسعنعث بةدعلع صذل بولدع .ظذ نةرسعنعث بذرذنقع بةدعلع بعلةن كئيعنكع بةدعلع
باشقا ـ باشقا نةرسة بولغان حاغدا ،ظذ نةرسعدعن ظالغان صايدعنعث قانحعلعك ظعكةنلعكع
ظذ نةرسعنع باهاالش ظارقعلعق بعلعنعدذ .بعرةر نةرسعنع ،بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص
سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن سئتعش سودعسعدا ظذ نةرسة باهاالنمايدذ .شذثا بعر ظادةم
باهالعق بعر نةححة خعل نةرسعلةرنع بعر سودا بعلةن بعر خعل صذلغا سئتعص ظالغان
بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعلةرنعث بعر قعسمعنع ظذنعثغا تئضعشلعك بولغان صذلغا بعر
نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن ساتالمايدذ.
ظةضةر ظذ سودعغا ظىحعنحع كعشع ظارعالشقان بولسا ،مةسعلةن :بعر كعشع  10سومغا
سئتعص ظالغان بعر نةرسعنع  15سومغا ساتقان ،ظاندعن ظذ نةرسعنع بعر ظادةم سئتعص
ظالغان ،ظاندعن ظذ كعشع ظذ نةرسعنع ظذ ظادةمدعن  10سومغا سئتعص ظالغان بولسا ،بذ
هالدا ظذ كعشع ظذ نةرسعنع  10سومنع ظاساس قعلعص تذرذص بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص
سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن ساتااليدذ .بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكع بارلعق ظعمامالرنعث
بعرلعككة كةلضةن قارعشعدذر.
ظةضةر بعر نةرسة بعر كعشعضة سوؤغات قعلعص بئرعلضةن ،ظاندعن ظذ كعشع ظذ
نةرسعنع  10سومغا ساتقان ،ظاندعن ظذ نةرسعنع تةكرار يةنة  10سومغا سئتعص ظالغان
بولسا ،ظذ كعشع ظذ نةرسعنع ،بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن
ساتااليدذ.
ظةضةر بعر كعشع سئتعص ظالغان نةرسعنع ظعجارعضة بةرضةن ؤة بذنعث بعلةن ظذ
نةرسة ظةيعصلعك بولذص قالمعغان بولسا ،ظذ كعشع ظذ نةرسعنع ظأزعنعث ظذ نةرسعنع
ظعجارعضة بةرضةنلعكعنع بايان قعلماستعن بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش
سودعسع بعلةن ساتااليدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعنع ظعجارعضة قويذش ظارقعلعق كةلضةن صذل
ظذ نةرسعنعث بعر قعسمع ،ياكع ظذنعث صارحعسع ظةمةس .شذثا ظذ كعشع ظذ نةرسعضة
تةؤة هئحبعر نةرسعنع تذتذص قالغان هئسابالنمايدذ .ظةمما ظذ كعشع ظةضةر ظذ نةرسعنعث
بعرةر نةرسعسعنع تذتذص قالغان بولسا ،بذ هالدا بذنعث هأكمع باشقعحة بولعدذ .اهلل
تاظاال خالعسا بعز بذ هةقتة ظالدعمعزدا توختعلعص ظأتىمعز.
بعر نةرسعنع بعر كعشعضة ساتقان ظادةم سئتعؤالغذحع ظذ كعشعدعن ظذ نةرسعنعث
هةممة صذلعنع ظأتىؤةتكةن بولسا ،ظذ كعشع ظذ نةرسعنع ظذ ظادةم بعلةن سئتعص ظئلعشقا
صىتىشكةن صذلنع ظاساس قعلعص تذرذص ظذنع بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش
سودعسع بعلةن ساتااليدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ كعشعدعن ظذ نةرسعنعث صذلعنعث بعر قعسمعنع
ظأتىؤةتكةن بولسا ،ظذ كعشع ظذ نةرسعنع ظذ سودا بعلةن ساتالمايدذ .حىنكع ،قالغان
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صذلالر سودعغا باغلعنعص كةتتع .ظةمما ظذ نةرسعنعث صذلعنعث هةممعسع ظأتىؤئتعلضةن
حاغدا صذلالر سودعغا باغلعنعص كةتمةيدذ .ظذ نةرسعنعث صذلعنعث هةممعسع ظأتىؤئتعلضةن
حاغدا ظذ نةرسة خذددع سوؤغات قعلعنغان نةرسعضة ظوخشاش ظذ كعشعضة (سودا ـ سئتعق
يولع بعلةن ظةمةس) باشقا يول بعلةن ظعضة قعلعص بئرعلضةن هئسابلعنعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر نةرسعنع سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذ نةرسة ظأزعنعث ظعلكعدعن
حعقعص كةتكةن ،كئيعن ظذ نةرسة تةكرار يةنة ظأزعنعث ظعلكعضة قايتعص كةلضةن بولسا،
ظةضةر قايتعص كةلضةن ظذ نةرسة سوؤغات قعلعص بئرعلضةندعن كئيعن قايتذرذص ظئلعص
كئلعنضةنضة ياكع مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع بعلةن سئتعلعص مةسلعهةت قايتذرذص
ظئلعص كئلعشكة قارارلعنعص قايتذرذص ظئلعص كةلضةنضة ياكع كأرمةي تذرذص سئتعص
ظالغان نةرسعدة بار بولغان كأرىش هةققع بعلةن قايتذرذص ظئلعص كةلضةنضة ياكع سئتعلغان
نةرسعدة كأرىلضةن بعرةر ظةيعص سةؤةبع بعلةن ظذ نةرسة قايتذرذص بئرعلضةنضة ،ياكع
سئتعلغان نةرسة قايتذرذشذش يولع بعلةن قايتذرذص بئرعلضةنضة ظوخشاش ظذ ظادةمنعث
ظعلكعضة كونا سةؤةب بعلةن قايتقان بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظذ نةرسعنعث
بذرذنقع صذلعنع ظاساس قعلعص تذرذص بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع
بعلةن ساتااليدذ .حىنكع ،ظذ نةرسة ظذ ظادةمنعث ظعلكعضة تةكرار قايتعص كةلضةنلعك
سةؤةبع بعلةن ظذ نةرسة ظىستعدة قعلعنغان سودا ظةمةلدعن قالعدذ .ظةضةر ظذ نةرسة ظذ
ظادةمنعث ظعلكعضة يذقعرعدا بايان قعلعنغعنعدةك كونا سةؤةب بعلةن ظةمةس سوؤغات
قعلعص بئرعلضعنعضة ،ياكع معراس قعلعص بئرعلضعنعضة ظوخشاش يئثع سةؤةب بعلةن
قايتعص كةلضةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظذ نةرسعنعث بذرذنقع صذلعنع ظاساس
(((
قعلعص تذرذص بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن ساتالمايدذ.
ظةضةر بعر ظادةم دادعسعدعن ياكع ظانعسعدعن ياكع بالعسعدعن بعر نةرسة سئتعص
ظالغان ،ياكع ظذالرنعث بعرع ظذ ظادةمدعن بعر نةرسة سئتعص ظالغان بولسا ،بذالر ظذ
نةرسعنع (ظأزلعرع سئتعص ظالغان نةرقعنع ظاساس قعلعص تذرذص ظةمةس) ظأزلعرع
سئتعص ظالغان كعشع سئتعص ظالغان نةرقعنع ظاساس قعلعص تذرذص بعر نةرسعنع صايدا
ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن ساتااليدذ .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .حىنكع ،بذالرنعث بعرعنعث ظعلكعضة ظأتكةن
نةرسة ظاخعرقع هئسابتا يةنة بعرعنعث ظعلكعضة ظأتكةن هئسابلعنعدذ .شذنعث ظىحىن
بذالرنعث بعرعنعث ـ يةنة بعرعنعث صايدعسع ظىحىن بةرضةن ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ.
ظذالرنعث ظارعسعدا بعر ـ بعرعضة سودا ـ سئتعقتا كةث قورساقلعق بولذش كأرىلعدذ.
شذثا بذ هةقتة ظعهتعيات قعلعش الزعم .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف ؤة ظعمام مذهةممةد
(اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :بذالر ظذ نةرسعنع ظأزلعرع سئتعص ظالغان
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 156 ،ـ بةت.
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نةرقعنع ظاساس قعلعص تذرذص بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن
ساتااليدذ .حىنكع ،ظذالرنعث ظارعسعدا ضةرحة ظاتا بالعلعق مذناسعؤةت بولسعمذ ،لئكعن
ظذالرنعث مال ـ مىلكع ؤة هةق ـ هوقذقلعرع ظايرعمدذر .شذثا دادعسع ياكع ظانعسع ،ياكع
بالعسع بعلةن سودا ـ سئتعق قعلغان ظادةمنعث هأكمع خذددع قئرعندعشع بعلةن سودا ـ
(((
سئتعق قعلغان ظادةمنعث هأكمعضة ظوخشاش بولعدذ» دةيدذ.
بعر كعشع بعلةن ظالغان صايدعنع تةثدعن بألىشىشكة كئلعشعص ظذ كعشعنعث صذلع
بعلةن تعجارةت قعلعؤاتقان ظادةمدة 10سوم بولغان ،ظذ  10سومغا بعر كأينةك سئتعص
ظالغان ؤة ظذ كأينةكنع صذلنعث ظعضعسعضة  15سومغا ساتقان ،ظاندعن صذلنعث ظعضعسع
ظذ كأينةكنع بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن ساتماقحع بولسا،
كأينةكنع ظذ كأينةكنعث ظةسلعدعكع  10سوم صذلعغا ظذ ظادةمضة تةؤة ظذ بةش سذم
صايدعنعث ظعككع يئرعم سوم صايدا صذلنع قئتعص ظون ظعككع يئرعم ( )12.5سومنع
ظاساس قعلعص تذرذص ساتعدذ .حىنكع ،تعجارةت قعلغان ظذ ظادةم ظأزعضة تةؤة صايدعنع
صذلنعث ظعضعسعنعث قولعغا تاصشذردع .لئكعن ظذ صايدا ظذ ظادةمنعث ظعضعدارحعلعقعدعن
حعقعص كةتمعدع.
ظةضةر بعر ظادةم شئرعكعدعن بعر نةرسة سئتعص ظالغان ،ظةمما سئتعص ظئلعنغان ظذ
نةرسة ظذالرنعث ظارعسعدا شئرعكحعلعك بار نةرسعلةردعن بولمعغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ
نةرسعنع شئرعكعدعن سئتعص ظالغان نةرقعنع ظاساس قعلعص تذرذص بعر نةرسعنع صايدا
ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن ساتااليدذ ؤة ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنعث شئرعكع
بعلةن ظارعسعدا ظورتاقحعلعقع بار نةرسة ظةمةسلعكعنع بايان قعلعشع الزعم ظةمةس.
ظةضةر بعر ظادةم شئرعكعدعن شئرعكع بعلةن ظعككعسعنعث ظارعسعدا ظورتاق نةرسعنع
سئتعص ظالغان ؤة ظذ نةرسعنع بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن
ساتماقحع بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع شئرعكعنعث ظذ نةرسعدعكع ظعككعنحع سودعدا
كاصالةتكة ظئلعنعدعغان هةسسعسعنع ؤة ظأزعنعث بئرعنحع سودعدا كاصالةتكة ظئلعنعدعغان
هةسسعسعنع قوشذص ظعككع هةسسعنعث قوشذلمعسعنع ظاساس قعلعص تذرذص بعر
نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن ساتعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر
نةرسعنع شئرعكع بعلةن ظورتاق  1000سومغا سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذ ظادةم ظذ
نةرسعنع شئرعكعدعن  1200سومغا سئتعص ظالغان ؤة كئيعن ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع بعر
نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن ساتماقحع بولغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ
نةرسعنع  1100سومنع ظاساس قعلعص تذرذص ساتعدذ 1100 .سوم صذلنعث ظعحعدعن 600
سومع شئرعكعضة ؤة  500سومع ظأزعضة تةؤةدذر .حىنكع ،ظعككعنحع سودعدا كاصالةتكة
((( «فةتهذل قةدعر» 6 ،ـ توم 130 ،ـ بةت.
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ظعضة بولغعنع شئرعكعنعث  600سومعدذر ؤة بئرعنحع سودعدا كاصالةتكة ظعضة بولغعنع
ظأزعنعث  500سومعدذر .شذثا ظذ نةرسة ظةضةر بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش
سودعسع بعلةن سئتعلماقحع بولسا ،بذ ظعككع صذلنعث جذغالنمعسع بولغان  1100سوم
ظاساس قعلعنعص تذرذص سئتعلعدذ.
بعر ظادةم ظةضةر سئتعص ظالغان نةرسعدة بعرةر ظةيعص بارلعقعنع كأرضةن ؤة بذنعثغا
رازع بولغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ،ظذنع سئتعص ظالغان نةرقعنع ظاساس قعلعص
تذرذص بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن ساتااليدذ .حىنكع،
ظذ نةرسة ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعقع ظىحىن ظذ ظادةمنعث خالعسا ظذنع ظعضعسعضة
قايتذرذص بئرعش هةققع بار ظعدع .ظذ ظادةم بذ هةققعنع ظعشلةتمةي ظذ نةرسعنع سئتعص
ظئلعشقا رازع بولدع .ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظئلعشقا رازع بولغانلعقع ظذنعث ظذ نةرسعنع
بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن سئتعشقا توسالغذ بواللمايدذ.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش
سودعسع بعلةن سئتعص ظالغان ؤة ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث سودعدا هئلة ظعشلةتكةنلعكعنع
بعلضةن ؤة بذنعثغا رازع بولذص كةتكةن بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ،ظذنع
سئتعص ظالغان نةرقعنع ظاساس قعلعص تذرذص بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش
سودعسع بعلةن ساتااليدذ .حىنكع ،نةرسعنعث ظعضعسع سودعدا هئلة ظعشلةتكةنلعكع
ظىحىن ظذ ظادةمنعث خالعسا ظذنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعش هةققع بار ظعدع .ظذ ظادةم
بذ هةققعنع ظعشلةتمةي ظذ نةرسعنع سئتعص ظئلعشقا رازع بولدع .ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع
ظئلعشقا رازع بولغانلعقع ظذنعث ظذ نةرسعنع بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش
سودعسع بعلةن سئتعشقا توسالغذ بواللمايدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر نةرسعنع سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذ نةرسة ظذ ظادةمنعث قولعغا
ظأتكةندعن كئيعن ساحقان تعشعؤاتقانغا ؤة كأيىص كةتكةنضة ظوخشاش تةبعظعي ظاصةت
بعلةن ظةيعصلعك بولذص قالغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص
سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن ساتقان ؤاقتعدا ظذنعث ظةيعصلعك ظعكةنلعكعنع بعلدىرىص
قويذشع الزعم.
بعر ظادةم بعر نةرسعنع  1000سومغا نئسع سئتعص ظالغان ،ظذنع  100سوم صايدا
ظئلعص نةق  1100سومغا ساتقان ؤة ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشع ظذ نةرسعنعث
ظةسلعدة نئسع سودا بعلةن سئتعص ظئلعنغان نةرسة ظعكةنلعكعنع بعلضةن بولسا ،ظذ كعشع
خالعسا ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعدذ ،خالعسا ظذ نةرسعنع نةق  1100سومغا سئتعص
ظالعدذ .حىنكع ،بعر نةرسة نئسع سودا بعلةن سئتعلسا ،ظذنعث صذلع نةق سئتعلغانغا
قارعغاندا يذقعرع بولعدذ .هةم ظذ نةرسعنع نئسع سودا بعلةن  1000سومغا سئتعص ظالغان
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 1000سومغا (بعرع صذلنع تاصشذرذص بئرعدعغان ؤاقعت يةنة بعرع ظذ نةرسة بولذص)
ظعككع دانة نةرسعنع سئتعص ظالغان ؤة ظذنعث بعرعنع  1100سومغا ساتقان بولعدذ .بذ،
سودعدا هئلة ظعشلةتكةنلعك هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ كعشع خالعسا ظذ نةرسعنع قايتذرذص
بئرعدذ ،خالعسا ظذ نةرسعنع نةق  1100سومغا سئتعص ظالعدذ.
بعر ظادةم بعر نةرسعنع ،ظأزعضة توختعغان نةرقعنع ياكع سئتعص ظالغان نةرسعنع ظاساس
قعلعص تذرذص بعر نةرسعنع ظعز صذلعغا سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن ياكع نةرسعنع صايدا
ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن بعر كعشعضة ساتقان ؤة ظذ كعشع ظذ نةرسعنعث ظذ
ظادةمضة قانحة صذلغا توختعغانلعقعنع سودا بولغان ظورذندا بعلمعضةن بولسا ،نةرسعنعث صذلع
نامةلذم بولغانلعقع ظىحىن سودا شةرتعضة توشمعغان سودا هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ كعشع
ظةضةر سودا بولغان ظورذندا ظذ نةرسعنعث صذلعنعث قانحة ظعكةنلعكعنع بعلسة ،خالعسا ظذ
نةرسعنع سئتعص ظالعدذ ،خالعسا قايتذرذص بئرعدذ .ظةضةر ظذ كعشع سودا بولغان ظورذندا
ظذ نةرسعنعث صذلعنعث قانحة ظعكةنلعكعنع بعلمعسة ،ظذ نةرسة ظىستعدة قعلعنغان سودا
توغرا بولمعغان سودا بولعدذ .ظةضةر ظذ كعشع سودا بولغان ظورذندا ظذ نةرسعنعث صذلعنعث
قانحة ظعكةنلعكعنع بعلسة ،ظذ نةرسة ظىستعدة قعلعنغان سودا باشتعن قعلعنغان سودعنعث
هئسابعدا بولعدذ .بذ هالدا ظذ ،سودعدا <سئتعص ظالدعم> دئضةن سأزنع سودعنعث ظةث
ظاخعرعغا كئحعكتىرىص دئضعنعضة ظوخشاش بولعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم ظادةتتة كعشعلةر ضوللعنعص كةتمةيدعغان بعر نةرسعنع بعلعص تذرذص ظأز
نةرقعدعن قعممةت سئتعص ظالغان بولسا ،ظذ ظادةم ظأزعنعث ظذ نةرسعنع قعممةت ظالغانلعقعنع
بعلدىرمةي تذرذص ظذ نةرسعنع ،بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن
ساتالمايدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر ظادةم ظأزعضة قةرزدار بولذص قالغان كعشعدعن ظذنعث
ظىستعدعكع قةرزضة هئسابالص ظذنعثدعن بعر نةرسة سئتعص ظالغان ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع
ظادةتتة شذ صذلغا باشقعالردعن سئتعص ظالمايدعغان بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ ظادةم ظأزعنعث
ظذ نةرسعنع بذ ظعشالرنع ظوحذق بعلدىرمةي تذرذص نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش
سودعسع بعلةن ساتالمايدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظادةتتة شذ صذلغا باشقعالردعن سئتعص
ظالعدعغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع مةيلع سودا ـ سئتعق يولع بعلةن قولعغا ظالسذن،
مةيلع كئلعشعم يولع بعلةن قولعغا ظالسذن ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ،نةرسعنع صايدا ظئلعص
سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن ساتااليدذ .كىحلىك رعؤايةتتة بايان قعلعنعشعحة ظذ ظادةم
ظذ نةرسعنع ،نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن ساتعدعغان حاغدا ،ظذ
نةرسعنع سودا ـ سئتعق يولع بعلةن قولعغا ظالغانلعقع بعلةن كئلعشعم يولع بعلةن قولعغا
ظالغانلعقعنعث ظارعسعنع ظايرعشع الزعمدذر .حىنكع ،كئلعشعمدة كةث قورساقلعق قعلعنعدذ
(((
ؤة بعر قعسعم صذلعدعن ظأتىؤئتعلعدذ .ظةمما سودعدا ظعش ظذنداق بولمايدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 159 ،ـ بةت.
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ظالدعنعص كةتكةن ظادةمضة بئرعلضةن هةقنعث بايانع
خئرعدار سودعدا نةرسة ساتعدعغان كعشعنع ظالدعغان ياكع نةرسة ساتعدعغان كعشع
خئرعدارنع ظالدعغان ،ياكع ظذالرنعث بعرعنع بعدعك ظالدعغان ؤة ظالداش نةرسعلةرنع
باهاالص ظذالرنعث نةرقعنع توختعدعغانالرنعث ظذ نةرسعضة قويغان باهاسعدعن ظئشعص
كئتعدعغان ياكع ظذ نةرسعنعث باهاسعغا يةتمةيدعغان دةرعجعدة ظئغعر بولغان بولسا،
ظالدعنعص كةتكةن تةرةصنعث سودعنع بذزذش هةققع بار .ظةضةر ظالدعنعص كةتكةن تةرةص
ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم بولسا ،ظذ ظادةمنعث سودعدا ظأزعنعث ظالدعنعص
كةتكةنلعكعنع بعلعشتعن بذرذن ظذ نةرسعنعث بعر قعسمعنع ظعشلةتكةنلعكع ظذ
نةرسعنع قايتذرذص بئرعشكة توسالغذ بواللمايدذ .ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع قايتذرذص
بئرعدعغان حاغدا ظذ نةرسعدعن ظعشلعتعص بولغان قعسمع ظىحىن ظذنعث ظوخشعشعنع
قايتذرذص بئرعدذ ؤة صذلنعث هةممعسعنع قايتذرذص ظالعدذ.
سودعدا ظالدعنعص كةتكةن ظادةمضة بئرعلضةن هةقنعث هأكمع بعر نةرسعنع هئلة
ظعشلعتعص نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسعدا ظذ نةرسعنع سئتعص
ظالغان ظادةمضة بئرعلضةن هةقنعث هأكمع بعلةن ظوخشاش .شذثا ظالدعنعص كةتكةن
ظادةمضة بئرعلضةن هةقنعث بايانع بعر نةرسعنع ،نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش
سودعسعنعث ظارقعسعدعنال بايان قعلعندع.
هةنةفعي مةزهةصعنعث فعقهعشذناسلعرع<« :ظئغعر دةرعجعدة ظالدعنعص كئتعش>
دئضةنلعكتعن بعر نةرسعنع نةرسعلةرنع باهاالص ظذالرنعث نةرقعنع توختعدعغانالرنعث
ظذ نةرسعضة قويغان باهاسعنعث ظعحعضة كعرمةيدعغان باهادا سئتعش كأزدة تذتذلعدذ»
دئدع .مةسعلةن :نةرسعلةرنع باهاالص ظذالرنعث نةرقعنع توختعدعغانالرنعث بعرع بعر
نةرسعضة  100سوم باها قويغان ،ظعككعنحع ظذ نةرسعضة  95سوم باها قويغان ؤة
ظىحعنحعسع ظذ نةرسعضة  90سوم باها قويغان بولسا ،ظذ نةرسعنعث  90سوم بعلةن
 100سومنعث ظارعسعدا سئتعلعشع نورمال هئسابلعنعدذ ؤة بذنعثدا ظالدعنعص كةتكةن
تةرةص ظازراقال ظالدعنعص كةتكةن بولعدذ .يةنع ظذ نةرسة ظةضةر  100سومغا سئتعلسا
خئرعدار ؤة  90سومغا سئتعلسا نةرسعنعث ظعضعسع ظازراقال ظالدعنعص كةتكةن بولعدذ.
ظةضةر ظذ نةرسة  90سومدعن تأؤةن سئتعلسا ،نةرسعنعث ظعضعسع ؤة  100سومدعن
يذقعرع سئتعلسا ،خئرعدار ظئغعر دةرعجعدة ظالدعنعص كةتكةن بولعدذ .حىنكع90 ،
سومنعث تأؤعنع ؤة  100سومنعث يذقعرع نةرسعلةرنع باهاالص ظذالرنعث نةرقعنع
توختعدعغانالرنعث ظذ نةرسعضة قويغان باهاسعنعث ظعحعضة كعرمعدع.
هةنةفعي مةزهةصعنعث كئيعنكع دةؤرعدة كةلضةن فعقهعشذناسلعرع كعمنعث سودعدا
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ظئغعر دةرعجعدة ظالدعنعص كةتكةنلعكع هةققعدة صةتعؤا بئرعش ،هأكىم حعقعرعش ؤة
ظعجرا قعلعش ظاسان بولسذن ،دةص سودعدا ظئغعر دةرعجعدة ظالدعنعص كةتكةنلعكعضة
بةلضعلعمة توختعتعص مذنداق دئدع« :ظأي ـ ؤاخ ؤة يةر ـ زئمعنضة ظوخشاش مذقعم
مىلىكلةردة (يةنع ظذ يةردعن بذ يةرضة يأتكةلمةيدعغان) نةرسعلةردة ظالدعنعص كئتعش
سئتعلغان نةرسعنعث ظومذمعي نةرقعنعث بةشنعث بعر قعسمعغا ،هايؤانالردا ظالدعنعص
كئتعش سئتعلغان هايؤاننعث ظومذمعي نةرقعنعث ظوننعث بعر قعسمعغا ؤة ظذالردعن باشقا
نةرسعلةردة ظالدعنعص كئتعش سئتعلغان نةرسعنعث ظومذمعي نةرقعنعث يعضعرمعنعث
بعر قعسمعغا يةتسة ،ظالدعنعص كةتكةن تةرةص مةيلع خئرعدار بولسذن ،مةيلع نةرسعنعث
ظعضعسع بولسذن ،ظئغعر دةرعجعدة ظالدعنعص كةتكةن هئسابلعنعدذ»< .ظةدلعي
هأكىملةر رذآنعلعمذ> بذ هةقتة ظأزعنعث  165ماددعسعدا مةزكذر بةلضعلعمعلةرنع
(((
قوبذل قعلعص ظالغان.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،مةيلع خئرعدار بولسذن،
مةيلع نةرسعنعث ظعضعسع بولسذن ،سودا ـ سئتعق قعلعشقان ظعككع تةرةصنعث بعرعنع
بعدعك ظةمةس باشقا بعر ظادةم سودعدا ظالداص كةتكةن بولسا ،ظالدعنعص كةتكةن
تةرةصنعث سودعنع بذزذص سودعنع قايتذرؤئتعش هةققع يوق.
س :ظأي ـ ؤاخ ؤة يةر ـ زئمعنضة ظوخشاش مذقعم مىلىكلةردعن (يةنع ظذ يةردعن
بذ يةرضة يأتكةلمةيدعغان) نةرسعلةردعن بعرعنع سئتعص ظالعدعغان ظادةم ظذ نةرسعنعث
ظعضعسعنع سودعدا ظالدعغان ،ظاندعن ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث شئرعكع ياكع
قوشنعسع قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققع بعلةن ظذ نةرسعنع ظذ ظادةمدعن
تارتعؤئلعص سئتعص ظالغان بولسا ،ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع قوشنعدارحعلعق
ياكع شئرعكحعلعك هةققع بعلةن سئتعص ظالغان كعشعدعن ظذ نةرسعنع قايتذرذص
ظئلعؤاالمدذ؟
ج :نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققع
بعلةن سئتعص ظالغان كعشعدعن ظذ نةرسعنع قايتذرذص ظئلعؤالماسلعقع الزعم .حىنكع،
نةرسعنعث ظعضعسعنع ظذ كعشع ظةمةس ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظالدعدع.
س :ظالدعنعص كةتكةن ظادةمضة بئرعلضةن هةق هةتتا معراسخورلعرعنعث ظذ ظادةم
قعلغان سودعنع بذزذشع ظىحىن ظذ ظادةم ظألىص كةتكةندعن كئيعن ظذنعث معراسخولعرعغا
معراس قعلعص بئرعلةمدذ؟
ج :كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن ظذ هةق ظذنعث معراسخورلعرعغا معراس قعلعص
بئرعلمةيدذ .حىنكع ،ماددعي نةرسعضة باغالنمعغان هةق ـ هوقذقالر معراس قعلعص
((( «شةرهذل قةؤاظعدعل فعقهعييةتع» 182 ،ـ بةت.

366

پايدا ئېلىپ سېتىش بىلەن ئىزىغا سېتىشنىڭ بايانى
بئرعلمةيدذ.

(((

ظادةتتة كأز بعلةن كأرضعلع بولعدعغان نةرسعنع كأز بعلةن كأرىص ظاندعن سئتعص
ظالغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعدة ظالدعنعص كةتكةن هئسابالنمايدذ .مةسعلةن :بعر
ظادةم تالقاننع ظذنعث ظعضعسع ظذنعثغا مةلذم معقداردا قوي مئيع ظارعالشتذردع ،دةص
ظويالص سئتعص ظالغان ،ظذ ظادةم تالقاننع سئتعص ظالعدعغان ؤاقعتتا ظذنع كأرىص سئتعص
ظالغان بولسا ،كئيعن تالقانغا قوي مئيع ظذ ظادةم ظويلعغان معقداردا ظةمةس ظذنعثدعن
ظاز معقداردا ظارعالشتذرذلغانلعقع بعلعنضةن بولسعمذ تالقان ظىستعدة قعلعنغان سودا
كىحضة ظعضة بولعدذ ؤة ظذ ظادةمنعث تالقاننع قايتذرذص بئرعش هةققع يوق .شذنعثدةك
يةنة ظةضةر بعر ظادةم بذ سوصذنغا مذنحعلعك معقداردا ماي ظارعالشتذرذلغان ،دةص ظذ
سوصذننع سئتعص ظالغان ؤة سوصذننع سئتعص ظالغان ؤاقعتتا ظذنع كأرىص ظالغان،
ظاندعن ظذنعثغا ظارعالشتذرذلغان ماينعث ظأزع ضذمان قعلغان معقداردعن ظاز ظعكةنلعكع
بعلعنضةن بولسا ،ضةرحة سوصذننع كأز بعلةن كأرىص ظذنعثغا ظارعالشتذرذلغان ماينعث
معقدارعنع ظئنعق بعلعش قئيعن بولسعمذ سوصذن ظىستعدة قعلعنغان سودا كىحضة ظعضة
(((
بولعدذ ؤة ظذ ظادةمنعث سوصذننع قايتذرذص بئرعش هةققع يوق.
ظالدعنعص كئتعش صةقةت تأؤةندعكع مةسعلعلةردعال تارتقان زعياننع ظالدعغان
تةرةصتعن ظئلعشنع الزعم قعلعدذ:
 1ـ ظالداش يىز بئرعلضةن مةسعلة بعر نةرسعنع يةنة بعر نةرسة بعلةن ظالماشتذرذش
مذظامعلعسعدة بولذش الزعم .ظذ مذظامعلة ظةضةر شةرتعضة توشمعغان ياكع نعكاهقا
ظوخشاش مذظامعلعنعث بعر تةرعصع مال ـ مىلىككة ظاالقعسع يوق مذظامعلة بولسعمذ
بولعدذ .ظةضةر بعر ظادةم باشقعالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع رذخسةتسعز ساتقان،
ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشعدعن ظذ نةرسعنعث صذلعنع تاصشذرذص ظالغان ،ظذ
صذل قولعدا تذرذش جةريانعدا يوق بولذص كةتكةن ،ظذ نةرسعنعث ظعضعسع بذ سودعغا
رذخسةت بةرمعضةن ؤة ظذ كعشع ظذ نةرعسنع سئتعص ظالغان ؤاقعتتا ظذ ظادةمنعث
باشقعالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع رذخسةتسعز ساتقان ظادةم ظعكةنلعكعنع بعلمعضةن
بولسا ،ظذ ظادةم ظذ كعشعضة ظذنعثدعن ظالغان صذلنع تألةص بئرعدذ.
شذنعثدةك يةنة بعر ظادةم بعر ظايالنع ظازات ظايال دةص بعر كعشعضة ياتلعق
قعلعص بةرضةن ،ظذ ظايال ظذ كعشعدعن باال تذغقان ،ظاندعن ظذ ظايالنعث قذل ظعكةنلعكع
بعلعنضةن ؤة ظذ كعشع بالعسعنع ظازات قعلعش ظىحىن ظايالنعث خوجايعنعغا صذل
تألعضةن بولسا ،ظذ كعشع تألعضةن ظذ صذلنع ظذ ظايالنع ظازات دةص ظأزعضة ياتلعق
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 161 ،ـ بةت.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 162 ،ـ بةت.
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قعلعص بةرضةن ظادةمدعن ظالعدذ.
شذنعثدةك يةنة بعر ظادةم بعر كعشعضة« :سةن (نةرسةثنع) مئنعث بذ باالمغا
ساتقعن ،مةن ظذنعث تعجارةت قعلعشعغا رذخسةت قعلدعم» دئضةن ،ظاندعن ظذ كعشع
نةرسعسعنع ظذ بالعغا ساتقان ،كئيعن ظذ بالعنعث ظذ ظادةمنعث بالعسع ظةمةسلعكع
ظاشكارعالنغان بولسا ،ظذ كعشع ظذ بالعغا ساتقان نةرسعنعث صذلعنع ظذ ظادةمدعن
ظالعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم مةسعلةن بعر صارحة يةر ساتقان ،يةرنع سئتعص ظالغان كعشع
ظذنعثغا ظأي سالغان ،ظاندعن ظذ يةرنعث باشقا بعرعنعث ظعكةنلعكع بعلعنضةن ؤة
شذنعث بعلةن ظذ كعشع يةرضة سالغان ظأينع يئقعؤئتعص يةرنع ظعضعسعضة تاصشذرذص
بةرضةن بولسا ،ظذ كعشع يئقعؤئتعلضةن ظأينعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع يةرنع ظعضعسعضة
تاصشذرذص بةرضةن كىنلةردة قانحة صذلغا سئتعص ظالسا شذ صذلنع ظذ ظادةمدعن ظالعدذ.
ظذ نةرسة ـ كئرةكلةرنعث صذلع ظأينع سالغان ؤاقعتتا مةيلع ظذ صذلدعن كأص بولسذن،
مةيلع ظاز بولسذن ،صةقةت شذ صذلنعال ظالعدذ .ظةضةر بعر كعشع بعر صارحة يةرضة
ظأي سالغان ،ظاندعن ظذ يةرنع سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذ يةرنعث باشقا بعرعنعث
ظعكةنلعكع بعلعنضةن ؤة شذنعث بعلةن ظذ كعشع يةرضة سالغان ظأينع يئقعؤئتعص
يةرنع ظعضعسعضة تاصشذرذص بةرضةن بولسا ،ظذ كعشع ظأينعث نةرسة ـ كئرةكلعرع
ظىحىن يةرنع ساتقان ظادةمدعن صذل ظااللمايدذ .حىنكع ،ظأي ظذ يةرضة يةرنع سئتعص
ظئلعشتعن بذرذن سئلعنغاندذر .شذثا يئقعؤئتعلضةن ظأي ظىحىن يةرنع ساتقان ظادةمدعن
صذل ظئلعنمايدذ.
ظذ كعشع يةرنعث ظعضعسعضة يةرنع ظذنعثغا سالغان ظأينع يئقعؤئتعص تاصشذرذص
بئرعص ظأي ظىحىن يةرنع ساتقان ظادةمدعن صذل ظالغاندا ،ظأينع يعققاندعن كئيعن
يةرنعث ظعضعسعضة تاصشذرذص بةرضعلع بولعدعغان قعممعتع بار صذللذق نةرسعلةر
ظىحىن صذل ظالعدذ .شذثا مةسعلةن توصعدعن سئلعنغان تامغا ظوخشاش يعققاندعن
كئيعن قعممعتع قالمايدعغان نةرسعلةر ظىحىن يةرنع ساتقان ظادةمدعن صذل قايتذرذص
ظااللمايدذ .شذنعثدةك يةنة ظذ كعشع يةردعن صايدعالنغانلعقع ظىحىن يةرنعث ظعضعسعضة
تألعضةن صذلنع يةرنع ساتقان ظادةمدعن ظااللمايدذ .مةسعلةن :بعر كعشع بعر ظادةمدعن
سئتعص ظالغان يةرضة زعراظةت تئرعغان ،ظاندعن يةرنعث ظةسلع ظعضعسع حعقعص قالغان
ؤة ظذ كعشع يةرنعث ظعضعسعضة يةرنع قايتذرذص بةرضةن ؤاقعتتا يةر بعلةن بعللة
(يةرضة زعراظةت تئرعدعغانلعقع ظىحىن يةرنعث نةرقعدعن كئمعيعص كةتكةن) صذلنع
تألةص بةرضةن بولسا ،ظذ كعشع بذ صذلنع يةرنع ساتقان ظادةمدعن ظااللمايدذ .حىنكع،
ظذ كعشعنعث يةر ظعضعسعضة تألةص بةرضةن صذلع يةردعن صايدعالنغانلعقع ظىحىن تألةص
بئرعلضةن صذلدذر .شذنعثدةك يةنة سئتعص ظئلعنغان هايؤاننعث ؤةقصة قعلعنغان هايؤان
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ظعكةنلعكع ياكع يئتعم بالعغا تةؤة ظعكةنلعكع ،ياكع صايدعلعنعش ظىحىن تةييارالنغان
هايؤان ظعكةنلعكع بعلعنضةن ،ظاندعن ظذ هايؤاننع سئتعص ظالغان كعشع هايؤاندعن
صايدعالنغانلعقع ظىحىن هايؤاننعث ظعضعسعضة صذل تألةص بةرضةن بولسا ،ظذ كعشعمذ
بذ صذلنع هايؤاننع ظذنعثغا سئتعص بةرضةن ظادةمدعن ظااللمايدذ .حىنكع ،ظذ كعشع ظذ
هايؤاندعن صايدعالندع.
 2ـ ظالداشنعث صايدعسع ظذ نةرسعنع بةرضةن ظادةمضة بولذشع الزعم .مةسعلةن:
بعر ظادةم بعر نةرسعنع بعر كعشعضة ظامانةتكة قويذص قويغان ياكع ظعجارعضة بةرضةن،
ظاندعن ظذ نةرسة يىتىص كةتكةن ياكع ظوغرعالنغان ،كئيعن ظذ نةرسة باشقا بعرعنعث
بولذص حعققان ؤة ظذ كعشع نةرسعنعث ظعضعسعضة ظذ نةرسعنعث صذلعنع تألةص بةرضةن
بولسا ،ظذ كعشع نةرسعنعث ظعضعسعضة تألةص بةرضةن صذلنع ظذ ظادةمدعن ظالعدذ.
ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث هأكمعمذ مةزكذر نةرسعنعث هأكمعضة ظوخشاش.
مةسعلةن :بعر ظادةم بعر نةرسعنع بعر كعشعدعن قةرز ظالغان صذلنعث ظورنعدا ظذ
كعشعنعث يئنعدا ضأرىضة قويغان ،ظاندعن ظذ نةرسة يوق بولذص كةتكةن ،كئيعن ظذنعث
باشقا بعرعنعث نةرسعسع ظعكةنلعكع بعلعنضةن ؤة نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع ظذ
كعشعضة تألةتتىرضةن بولسا ،ظذ كعشع نةرسعنع تألةص بئرعش ظىحىن كةتكةن صذلنع
ظذ ظادةمدعن ظالعدذ.
 3ـ ظالدعغذحع ظالدانغذحعغا نةرسعنعث ساغالم ظعكةنلعكعضة كئصعل بولغان بولسا،
مةسعلةن :بعر ظادةم بعر كعشعضة« :سةن بذ يول بعلةن ماثغعن ،ظذ يول خاتعرجةم
يولدذر .ظةضةر سةن بذ يول بعلةن ماثساث ؤة مال ـ مىلكعثنع بعرع تارتعؤالسا ،مةن
ساثا مال ـ مىلكعثنع تألةص بئرعمةن» دئضةن ؤة شذنعث بعلةن ظذ كعشع ظذ يول بعلةن
ماثغان ؤة مال ـ مىلكع تارتعؤئلعنغان بولسا ،يول كأرسةتكةن ظذ ظادةم ظذ كعشعنعث
مال ـ مىلكعنع تألةص بئرعدذ.
 4ـ بعر ظادةم بعر صارحة يةرنع بعر كعشعضة نةرسة سئلعش ياكع كأحةت تعكعص
ظذنع يذغذنعتعؤئلعش ظىحىن مةلذم بعر مذددةتكعحة ظأتنعضة بئرعص تذرغان ،ظاندعن
ظذ كعشع ظذ يةرضة سالماقحع بولغان نةرسعسعنع سالغان ياكع تعكمةكحع بولغان
نةرسعسعنع تعككةن ،ظاندعن ظذ ظادةم مذددةت تأضةشتعن بذرذن يةرنع ظذ كعشعدعن
قايتذرذص ظئلعؤالماقحع بولغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ كعشعدعن يةرضة سالغان نةرسعنع
يعقعؤئتعشنع ياكع تعككة نةرسعنع يذلذؤئلعشنع تةلةص قعلعدذ .ظاندعن ظذ ظادةم ظذ
كعشعضة بذنعثدعن كأرىلضةن زعياننع تألةص بئرعدذ .زعياننع بعلعش يةرضة سئلعنغان
ياكع تعكعلضةن نةرسة ظةضةر يةرنعث مذددعتع تأضعضةنضة قةدةر قويذص قويذلسا
يارايدعغان صذل بعلةن ظذ نةرسعنعث هازعر يارايدعغان صذلعنعث ظارعسعنع سئلعشتذرذش
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ظارقعلعق بولعدذ .مةسعلةن :ظذ نةرسة ظةضةر يةرنعث مذددعتع تأضعضةنضة قةدةر قويذص
قويذلسا  100سومغا يارايدعغان ؤة ظذ نةرسة هازعر  50سومغا يارايدعغان بولسا ،ظذ
ظادةم ظذ كعشعضة ظارعلعقتعكع صةرق بولغان  50سومنع تألةص بئرعدذ.
 5ـ ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعنع ظأزع ظولتذرؤاتقان ،ظةمما باشقا بعرعضة تةؤة
ظأينعث تئمعنعث تىؤعنع كوالشقا بذيرذغان ،شذنعث بعلةن ظذ كعشع ظذ تامنعث تىؤعنع
كولعغان ؤة ظأينعث ظعضعسع ظذ كعشعدعن بذنعث ظىحىن صذل تألةتتىرضةن بولسا ،ظذ
كعشع ظةضةر ظذ ظأينعث باشقا بعرعضة تةؤة ظعكةنلعكعنع بعلمعسة ،ظأينعث ظعضعسعضة
تألةص بةرضةن صذلنع ظذ ظادةمدعن ظالعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذ كعشعنع ظالدعدع.
ظةضةر ظذ ظادةم ظذ ظأيدة ظولتذرمايدعغان ظادةم بولسعمذ ،لئكعن ظذ ظادةم ظذ كعشعضة:
تامنعث تىؤعنع مئنعث ظىحىن كوالص بةرضعن ،دئضةن بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ كعشع
ظأينعث ظعضعسع ظىحىن تألعضةن صذلنع ظذ ظادةمدعن ظالعدذ .حىنكع ،ظذ كعشع ظذ ظادةم
تةرعصعدعن ظالدعتعلدع.
 6ـ بعر نةرسعضة باها قويذشقا ياكع بعر نةرسعنعث تةقسعم قعلعنعشعغا قئتعلغذحعالر
يئتعمالرنعث ماللعرعغا ؤة ؤةقصة قعلعنغان مالالرغا باها قويغان ؤة بعلعص تذرذص ظئغعر
دةرعجعدة ظالدعغان ياكع ؤةقصة قعلعنغان نةرسعنع ظالماشتذرذشتا ظالدعغان ،ياكع
ظةمةلعيةتتة ؤةقصة قعلعنغان نةرسعنع ظالماشتذرذشقا بعرةر سةؤةب بولمعسعمذ سةؤةبنعث
بارلعقعنع دئضةن بولسا ،كعشعلةر ظذالرنعث قعلغان بذ قعلمعشلعرعدعن كئلعص حعققان
زعياننع ظذالرغا تألعتعدذ .بذ مةسعلعدة يئتعمنعث ماللعرع ؤة ؤةقصة قعلعنغان مالالر
صةقةت معسال ظىحىن بايان قعلعندع .ظةسلعدة ظذنعثدعن باشقا نةرسعلةرمذ يئتعمنعث
ماللعرع ؤة ؤةقصة قعلعنغان مالالرغا ظوخشاش.
بذ يةردة شذنع ظةسكةرتعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،تىضمةنحع ظةضةر ظىضىتنعث
ظعضعسعضة« :ظىضىتىثنع بذ قاحعغا قويغعن» دئضةن ،ظىضىتنعث ظعضعسع ظىضىتعنع
ظذ قاحعغا قويغان ،ظىضىت قاحعنعث ظاستعدعكع تىشىكتعن سذغا تىكىلىص كةتكةن ؤة
تىضمةنحع قاحعنعث ظاستعدا تىشىك بارلعقعنع بعلعدعغان بولغان بولسا ،ظىضىتنعث
ظعضعسع ظىضىتعنع تىضمةنحعضة تألعتعدذ .حىنكع ،تىضمةنحع ظىضىت ظعضعسعنع
ظالدعدع.
مانا بذ ،زعياننع تألةتتىرعدعغان ظالداشنعث ظعككع تةرةصنعث ظارعسعدا يىز بةرضةن
بعرةر مذظامعلعنعث ظعحعدة بولذشعنعث شةرت ظةمةسلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ .ظةكسعحة
زعياننع تألةتتىرىش ظىحىن ظالداشتعن بعرةر زعياننعث كئلعص حعقعشع شةرت .بعز
(((
بذنع يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضةن بةزع مةسعلعلةردعنمذ كأرىؤاالاليمعز.
((( «شةرهذل قةؤاظعدعل فعقهعييةتع» 180 ،ــــ  183بةتلةر.
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سئتعص ظالغان نةرسعنع ؤة صذلنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن
ظذالرنع ظعشلعتعشنعث هأكمع

سئتعص ظالغان نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذنع

ظعشلعتعشنعث هأكمع

مذقعم ظةمةس بعرةر نةرسعنع (يةنع ظذ يةردعن بذ يةرضة يأتكعلعدعغان) بعرةر
نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث تاكع ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن
ظذنع سئتعشع توغرا ظةمةس .حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سئتعص ظالغان نةرسعنع
قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن سئتعشتعن توسقان.
ظعمام بذخارع (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) هةدعس كعتابعدا بذ هةقتة:
<(بذغداي ـ قوناققا ظوخشاش) نةرسعلةرنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذنع
سئتعشنعث هأكمع> ؤة <ظعنساننعث قئشعدا يوق نةرسعنع سئتعشنعث هأكمع> دةص
ظايرعم باب تىزىص حعقعص ظذ بابتا تاؤذسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع :مةن
ظعبنع ظابباس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
توسقان ظعش بولسا ،بذغداي ـ قوناققا ظوخشاش ظاشلعقالرنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن
بذرذن سئتعشتذر» دئدع .كئيعن ظعبنع ظابباس« :مةن هةممة نةرسعنعث هأكمع بذ
هةقتة بذغداي ـ قوناققا ظوخشاش بولعدذ ،دةص ظوياليمةن» دئدع.
ظعمام بذخارع يةنة ناصعظتعن ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :كعمكع (بذغداي ـ
قوناققا ظوخشاش) غعزا ماددعلعرعنع سئتعص ظالسا ،ظذنع تولذق تاصشذرذص ظئلعشتعن
بذرذن ساتمعسذن» دئضةن .ظعسماظعل بذ هةدعسنع مذنداق رعؤايةت قعلعدذ« :كعمكع
(بذغداي ـ قوناققا ظوخشاش نةرسعلةرنع) سئتعص ظالسا ،ظذنع قولعغا تاصشذرذص
(((
ظئلعشتعن بذرذن ساتمعسذن»
ظعنساننعث قولعدا يوق نةرسعنع سئتعشنعث بولمايدعغانلعقع هةققعدة هةكعم ظعبنع
هعزام مذنداق دةيدذ :مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا« :ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع!
بعرع كئلعص قول ظعلكعمدة يوق بعر نةرسعنع سئتعص ظالماقحع بولعدذ .مةن ظذ نةرسعنع
ظذنعثغا ساتعمةن( .يةنع مةن ظذنعث بعلةن ظذ نةرسعنعث سودعسعنع قعلعمةن) .ظاندعن
بازارغا كعرعص ظذ نةرسعنع سئتعص ظئلعص ظذنعثغا تاصشذرذص بئرعمةن» دئدعم.
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.

371

سېتىۋالغان نەرسىنى ۋە پۇلنى قولغا ئېلىشتىن ئىلگىرى ئۇالرنى ئىشلىتىشنىڭ ھۆكمى
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماثا« :قول ظعلكعثدة بولمعغان نةرسعنع ساتمعغعن»
دئضةن .ظعمام تعرمعزعي بذ هةدعسنع هةكعم ظعبنع هعزامدعن بذ شةكعلدة رعؤايةت
قعلغان« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مئنع قول ظعلكعمدة يوق نةرسعنع سئتعشعمدعن
توسقان».

(((

ظعبنع مذنزعر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ :ظعنساننعث
قول ظعلكعدة بولمعغان نةرسعنع سئتعشع مذنداق ظعككع خعل شةكعلنعث بعرعنع
كأرسعتعص بئرعدذ:
 1ـ ماؤذ قذلنع ياكع ماؤذ قورذنع ساثا ساتتعم ،دئضةنضة ظوخشاش مذظةييةن
ظةمما شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة قولعدا يوق بعر نةرسعنع سئتعش .بذ سودا ظادةمنع ظالداش
سودعسعغا ظوخشعشعص كئتعدذ .حىنكع ،مذظةييةن ظذ نةرسة يوق بولذص كئتعشع ياكع
سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعضة رازع بولماسلعقع مذمكعن.
 2ـ بعر ظادةم بعر كعشعضة« :بذ قورذ مذنحة صذل ،مةن ظذنع ساثا ظعضعسعدعن
سئتعص ظئلعص بئرعمةن ياكع ظعضعسع ظذنع ساثا تاصشذرذص بئرعدذ» دةص قورذنع
(سئتعص قولعغا ظئلعشتعن بذرذن) ظذ كعشعضة سئتعش .هةكعمنعث قعسسعسع ظعككعنحع
(((
خعل شةكعلضة ظذيغذن كئلعدذ.
ظعمام مالعك (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :بذغداي ـ قوناققا ظوخشاش
ظاشلعقالردعن باشقا سئتعص ظالغان نةرسعلةرنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن سئتعشقا
ؤة ظعشلعتعشكة بولعدذ .ظةمما سئتعص ظالغان ظاشلعقالرنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن
بذرذن سئتعشقا ياكع ظعشلعتعشكة بولمايدذ .حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سئتعص
ظالغان ظاشلعقالرنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن سئتعشنع ظاالهعدة حةكلعضةن»
دئدع.
هةنةفعي مةزهةصعدعكع ظعمامالر (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :بعر
ظعنساننعث سئتعص ظالغان ظةمما قولعغا تاصشذرذص ظالمعغان نةرسعنع سئتعشع ،ظةضةر
ظذ نةرسة قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن يىتىص كةتسة ياكع ظوغرعلعنعص كةتسة
سودعنع بذزذشقا سةؤةبحع بولعدذ .بذ باشقعالرنع ظالداش هئسابلعنعدذ .بذ هالدا سئتعص
ظالغان نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ساتقان ظادةم باشقعالرنعث نةرسة
ـ كئرةكلعرعنع ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز ساتقان هئسابلعنعدذ .بذ ،سودعنع بذزذدعغان
ظامعلالرنعث بعرعدذر .سئتعص ظالغان نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن سئتعشقا
بولمعغعنعدةك ظذنع ظعجارعضة بئرعشكة ياكع سوؤغات قعلعص بئرعشكة ياكع سةدعقة
((( بذ هةدعسنع نةساظعي ،ظعبنع ماجة ،ظةبذداؤذد ؤة تعرمعزعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع.
((( «فةتهذلبارع» 4 ،ـ توم 349 ،ـ بةت.
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قعلعشقا ياكع قةرز بئرعص تذرذشقا ،ياكع ضأرىضة قويذشقا بولمايدذ» دئدع .ظةمما
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث ظعحعدعن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!)« :سئتعص ظالغان نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن سوؤغات قعلعص
(((
بئرعشكة ،ياكع سةدعقة قعلعص بئرعشكة بولعدذ» دئدع.
ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)
نعث كأز قارعشعدا( ،ظأي ـ ؤاخ ؤة يةر ـ زئمعنضة ظوخشاش) سئتعص ظالغان مذقعم
مىلىكلةرنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن سئتعش توغرعدذر .ظعمام مذهةممةد
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مةزكذر هةدعسنعث ظومذمعي مةنعسعنع ظاساس
قعلعص تذرذص« :سئتعص ظالغان مذقعم مىلىكلةرنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن
سئتعش توغرا ظةمةس» دةيدذ .بذ هةم ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .حىنكع ،مةسعلةن سئتعص ظئلعنغان يةر قولغا تاصشذرذص
ظئلعنعشتعن بذرذن صايدعسعغا سئتعلسا ،بذ كئصعللعككة ظأتمعضةن نةرسعدعن صايدا
ظئلعش هئسابلعنعدذ .يةرنع سئتعش خذددع ظذنع ظعجارعضة بئرعشكة ظوخشاش .سئتعص
ظالغان يةرنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذنع ظعجارعضة بئرعش توغرا ظةمةس.
شذنعثدةك ظذنع سئتعشمذ توغرا ظةمةس .حىنكع ،سودا يةرنع قولغا تاصشذرذص ظئلعص
بولغاندعن كئيعن كىحضة ظعضة بولعدذ .شذنعث ظىحىن سئتعلغان نةرسعنع قولغا
تاصشذرذص ظئلعص بولغاندعن كئيعن ظذ نةرسعدة كأرىلضةن ظعشالر خذددع ظذ نةرسة
ظىستعدة سودا بولغان ؤاقعتتا ظذ نةرسعدة كأرىلضةن ظعشالرغا ظوخشاش .بعرةر نةرسعضة
بولغان ظعضعدارحعلعق ظذ نةرسعنع قولغا كةلتىرىشنعث سةؤةبلعرع كىحضة ظعضة بولذص
بولغاندعن كئيعن كىحضة ظعضة بولعدذ .بذ سئتعلغان نةرسة مةيلع يةر ـ زئمعنغا ظوخشاش
مذقعم مىلىك بولسذن مةيلع باشقا نةرسعلةرضة ظوخشاش مذقعم ظةمةس مىلىك بولسذن
هةممة نةرسعدة ظوخشاشتذر .بذ ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
نعث دةلعل ـ صاكعتعدذر.
ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)
ظأزلعرعنعث سئتعص ظالغان مذقعم مىلىكلةرنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن سئتعش
توغرعدذر ،دئضةن كأز قارعشعغا دةلعل ـ صاكعت كةلتىرىص مذنداق دئدع« :سودا ـ سئتعق
ظذنعثغا ساالهعتع بار ظادةم تةرعصعدعن سئتعشقا بولعدعغان نةرسة ظىستعدة ؤذجذتقا
حعقتع .قولغا تاصشذرذص ظالمعغان نةرسعنع سئتعشنع حةكلةشكة سةؤةبحع بولعدعغان
ظاساسلعق ظامعل بولسا ،ظذ نةرسة سئتعلعص بولغاندعن كئيعن (يىتىص كةتكعنضة ياكع
ظوغرعلعنعص كةتكعنعضة ظوخشاش) يوق بولذص كئتعص سودعنعث بذزذلذص كئتعشعدذر.
بذنداق بولذش يةردة ظاز كأرىلعدذ .حىنكع ،سئتعص ظئلعنعص قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن
((( «فةتهذل قةدعر» 6 ،ـ توم 136 ،ـ بةت.
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بذرذن سئتعلغان يةرنعث يوق بولذص كئتعشع ناهايعتع ظاز كأرىلعدعغان ظعشتذر .ظاز
كأرىلعدعغان ظعش ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .شذثا ظاز كأرىلعدعغان هادعسعلةر هأكىمدة
ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .شذنعث ظىحىن يةر سودعسعدا يةرنعث يوق بولذص كئتعشع ظاز
كأرىلعدعغان ظعش بولغاحقا ،يةرنعث يوق بولذص كئتعشع يةر ظىستعدة قعلعنغان سودعنعث
توغرا بولماسلعقعغا سةؤةبحع بواللمايدذ .يةنة كئلعص ظةضةر يةر دئثعزنعث قئشعدا ياكع
ظأستةثنعث قئشعدا بولسا ،يةرنعث يوق بولذص كئتعشع يىز بئرعدذ» .شذثا بةزع
ظالعمالر :ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) سئتعص ظالغان يةرنع
قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذنمذ سئتعش توغرعدذر ،دئضةن سأزعدعن ظذ يةرنعث دئثعز
ظئقعتعص كئتعشعدعن ياكع قوم بئسعؤئلعشعدعن خاتعرجةم بولغعلع بولعدعغان بعر يةردة
بولذشع كأزدة تذتذلعدذ .ظةمما ظذ يةر دئثعزنعث ظئقعتعص كئتعشعدعن ياكع قومنعث
بئسعؤئلعشعدعن خاتعرجةم بولغعلع بولمايدعغان بعر يةردة بولسا ،بذ هالدا ظذ يةرنع
قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن سئتعش توغرا ظةمةس .بذ هةقتة <ظعختعيار> دئضةن
كعتاصنعث ظاصتورع مذنداق دئدع« :ظةضةر يةر دئثعزنعث لعؤعدة ،ياكع يةر بةك ظعضعز
(((
يةردة بولسا ،ظذنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن سئتعش توغرا ظةمةس».
<ظةددذررذلمذختار> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع مذنداق دئدع« :ظةضةر يةر دئثعزدا
ياكع دئثعزنعث لعؤعدة بولسا ،ظذنعمذ خذددع ظذ يةردعن بذ يةرضة يأتكىلعدعغان نةرسعلةرضة
ظوخشاش قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ساتقان ظادةمضة بولسعمذ سئتعش توغرا
(((
ظةمةس .بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكع هةممة ظعمامالرنعث كأز قارعشعدذر».
ظعمام نةؤةؤعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :مةيلع يةر ـ زئمعنغا
ظوخشاش مذقعم مىلىك بولسذن ،مةيلع باشقا نةرسعلةرضة ظوخشاش مذقعم ظةمةس
مىلىك بولسذن ،سئتعص ظئلعنغان نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن مةيلع ظذ
نةرسعنعث ظعضعسعنعث رذخسعتع بعلةن بولسذن ،مةيلع ظذنعث رذخسعتعسعز بولسذن،
مةيلع صذلنع تألةص بولغاندعن كئيعن بولسذن ،مةيلع ظذنعثدعن كئيعن بولسذن ،سئتعش
(((
توغرا ظةمةس» دئدع.
ظعمامالر سئتعص ظالغان نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن سئتعشنعث
توغرا ظةمةسلعكعضة يةنة باشقا هأكىملةرنعمذ قاتتع .شذثا ظذ نةرسعنع ظعجارعضة
بئرعش ياكع سوؤغات قعلعش ياكع سةدعقة قعلعش ياكع قةرز بئرعش ،ياكع ظعضعسعضة
بولسعمذ ضأرىضة قويذش توغرا ظةمةس .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام ظةبذيىسىف
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظةمما مذهةممةد (اهلل تاظاال
((( «فةتهذل قةدعر» 6 ،ـ توم 138 ،ـ بةت.
((( <ظةددذررذلمذختار> 4 ،ـ توم 162 ،ـ بةت.
((( «رةؤ زةتذت تالعبعين» 3 ،ـ توم 166 ،ـ بةت
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ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :سئتعص ظالغان نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن
بذرذن سوؤغات قعلعش ؤة سةدعقة قعلعش توغرعدذر» دةيدذ .ظعمام مذهةممةد (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) سئتعص ظالغان نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن
بذرذن سوؤغات قعلعشنع ؤة سةدعقة قعلعشنع توغرا ،دةص قارعسا ظذ نةرسعنع قولغا
تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظةضةر ظذ نةرسة ماددعي نةرسة بولسا ،ظعجارعضة بئرعش
ظةلؤةتتة توغرعدذر.
ظةسلعدة قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن يوق بولذص كئتعش بعلةن ظةمةلدعن
قالعدعغان هةر قانداق مذظامعلعدة ،بذ مذظامعلعنعث ماؤزذسع بولغان نةرسعنع قولغا
تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظعشلعتعش توغرا ظةمةس .مةسعلةن :سئتعلغان نةرسة
ظةضةر ماددعي نةرسة بولسا ،ظذ نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن سئتعش
ياكع ظعجارعضة بئرعش ،كئلعشعمنعث بةدعلع ظةضةر ماددعي نةرسة بولسا ،ظذنع قولغا
تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن سئتعش توغرا ظةمةس ياكع ظذنعثغا بعرةرسعنع شئرعك
قعلعش توغرا ظةمةس .قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن يوق بولذص كئتعش بعلةن
ظةمةلدعن قالمايدعغان هةر قانداق مذظامعلعدة ،بذ مذظامعلعنعث ماؤزذسع بولغان
نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظعشلعتعش توغرعدذر .مةسعلةن :ظةضةر
بعر ظايالغا ظئلعنغان تويلذق ماددعي نةرسة بولسا ،ظذنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن
بذرذن سئتعش توغرعدذر .ظايالنع ظذنعثغا بةرضةن تويلذقنع قايتذرذص ظئلعش شةرتع
بعلةن تاالق قعلعؤةتكةن ؤاقتعدا ظايال ظةرضة قايتذرذص بةرضةن نةرسعنع قولغا
تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن سئتعش توغرعدذر .بعر قذلنع ظذنعث خوجايعنعغا نةرسة
ـ كئرةك بئرعش شةرتع بعلةن ظازات قعلعؤةتكةن حاغدا قذلنعث خوجايعنعغا بةرضةن
نةرسة ـ كئرةكلعرعنع خوجايعننعث قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن سئتعشع
توغرعدذر .قةستةن ظادةم ظألتىرؤةتكةن كعشع ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضعسعضة
كئلعشعم بعلةن قاننعث بةدعلع ظىحىن بةرضةن نةرسة ـ كئرةكلةرنع ظألتىرىلضةن
ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعسع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن سئتعشع توغرعدذر .يةنع
ظةضةر ظذ نةرسعلةر صذل ظةمةس ماددعي نةرسعلةر بولسا ،ظذالرنع قولغا تاصشذرذص
ظئلعشتعن بذرذن سئتعش ؤة ظعجارعضة بئرعش توغرعدذر .بذ ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظةضةر بعر ظادةم مةزكذر
نةرسعلةرنعث بعرعنع ظذنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن بعر كعشعضة ؤةسعيةت
قعلعص بةرضةن ،ظاندعن ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن
ظألىص كةتكةن بولسا ،بذ ؤةسعيةت بارلعق ظعمامالرنعث بعردةك كأز قارعشعدا
توغرعدذر .حىنكع ،ؤةسعيةت معراسنعث قئرعندعشعدذر .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ نةرسعلةرنع
قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظألىص كةتكةن بولسا ،ظذنعث معراسخورلعرعنعث
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ظذ نةرسعنع معراس قعلعص ظئلعشع توغرا ظعدع .شذنعثدةك ؤةسعيةتمذ توغرعدذر.
ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :سئتعص ظالغان نةرسعنع
قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن سوؤغات قعلعص بئرعش ياكع سةدعقة قعلعص بئرعش
ياكع ضأرىضة قويذش ،ياكع قةرزضة بئرعش توغرعدذر .بذ ظةضةر ظذ نةرسة بئرعلضةن
ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظأزع ظئلعؤئلعشقا رذخسةت قعلعنغان ؤة ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع
ظئلعؤالغان بولسا ،ظعش شذنداق بولعدذ ».دئدع .بذالرنعث توغرا بولذشعنعث سةؤةبع
بولسا ،سوؤغات قعلعص بئرعش ياكع سةدعقة قعلعص بئرعش ياكع ضأرىضة قويذش ،ياكع
قةرزضة بئرعش قارشع تةرةصنعث ظذنعثغا بئرعلضةن نةرسعنع قولعغا ظئلعش بعلةن
تاماملعنعدذ .سوؤغات قعلعص بئرعلضةن ياكع سةدعقة قعلعص بئرعلضةن ياكع ضأرىضة
قويذلغان ،ياكع قةرزضة بئرعلضةن نةرسعنع ،ظذ نةرسة بئرعلضةن ظادةمنعث ظئلعشعغا
رذخسةت قعلعنغان ؤة ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالغان حاغدا ،بذنعثغا
توسالغذ بولعدعغان ظامعل يوق بولغان بولعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر قةرز ظعضعسع
قةرزدارنعث ظىستعدعكع قةرزنع بعر كعشعضة سوؤغات قعلعؤئتعص ظذنع ظئلعؤئلعشعغا
رذخسةت قعلغان ؤة ظذنع ظئلعؤالغان بولسا ،قةرزنع قةرز ظعضعسعنعث قولعغا
تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن سوؤغات قعلعؤئتعشع توغرعدذر .حىنكع ،قةرز سوؤغات
قعلعنعص بئرعلضةن كعشع سوؤغات قعلعنعص بئرعلضةن قةرزنع قةرزداردعن ظالغان
ؤاقعتتا دةسلةص قةرز ظعضعسعنعث نامعدعن ظاندعن ظأزع ظىحىن ظالغان هئسابلعنعدذ.
ظةمما سئتعص ظئلعنغان نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن سئتعش ،ياكع
(((
ظعجارعضة بئرعش توغرا ظةمةس.
ظةضةر بعر كعشعدعن بعر نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع قولعغا
تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذ كعشعضة سوؤغات قعلعؤةتكةن ؤة ظذ كعشع ظذ نةرسعنع
قوبذل قعلغان بولسا ،سودا بذزذلذص كئتعدذ .ظةضةر ظذ كعشع سوؤغاتنع قوبذل
قعلمعغان بولسا ،سوؤغات ظةمةلدعن قالعدذ ؤة سودا كىحضة ظعضة بولغان هالعتعدة
قئلعص قالعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذ
كعشعضة ساتقان بولسا ،بذ سودا ـ سئتعق توغرا بولمعغان بولعدذ ؤة بذرذنقع سودا
بعكار بولذص كةتمةيدذ .ظةمما ظذ نةرسة سوؤغات قعلعنغاندا سودعنعث بذزذلذص
كئتعص سوؤغاتنعث توغرا بولذشعنعث سةؤةبع بولسا ،سوؤغات سئتعلغان نةرسعنع
قايتذرذشذشتعن ظعبارةت بولغانلعقع ظىحىندذر .ظةمما سودا ،سئتعلغان نةرسعنع
(((
قايتذرذشذشتعن ظعبارةت ظةمةس .ظةكسعحة سودا ظذنعث زعتتعدذر.
((( «فةتهذل قةدعر» 6 ،ـ توم 137 ،ـ بةت.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 163 ،ـ بةت.
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سئتعلغان نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم قولعغا تاصشذرذص

ظئلعشتعن بذرذن ساتقان ظادةمنعث ظعشلعتعشعنعث هأكمع
يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضةنلةرنعث هةممعسع سئتعلغان نةرسعنع سئتعص
ظالغان ظادةم قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظعشلعتعشعنعث بايانعدذر .سئتعلغان
نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذ نةرسعنع
ظةضةر ساتقان كعشع ظعشلةتكةن بولسا ،بذ ياكع ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث
بذيرذقع بعلةن بولعدذ ،ياكع ظذنعث بذيرذقعسعز بولعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنع سئتعص
ظالغان ظادةم ظذ كعشعنع ظذ نةرسعنع بعرعضة سوؤغات قعلعص بئرعشكة ،ياكع
ظعجارعضة بئرعشكة بذيرذغان ،ظاندعن ظذ كعشع شذنداق قعلغان بولسا ،بذ كىحضة
ظعضة سوؤغات ياكع ظعجارة هئسابلعنعدذ .شذنعث بعلةن ظذنع سئتعص ظالغذحع ظذ
ظادةم ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالغان هئسابلعنعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر
ظذ كعشع ظذ نةرسعنع بعرعضة ظأتنة بئرعص تذرغان ياكع سوؤغات قعلعص بةرضةن،
ياكع ضأرىضة قويغان ،ظاندعن ظذ ظادةم بذنعثغا رذخسةت قعلغان بولسا ،بذ هالدعمذ
قعلعنغان بذ ظعش كىحضة ظعضة بولعدذ ؤة ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص
ظالغان هئسابلعنعدذ.
ظةضةر نةرسعنع سئتعص ظالغذحع ظادةم نةرسعنعث ظعضعسعضة« :سةن بذ
نةرسعنع صاالنع ظادةمضة بةرضعن ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ساقلعسذن ،مةن ساثا
ظذنعث صذلعنع بئرةي» دئضةن ،نةرسعنعث ظعضعسع شذنداق قعلغان ،ظاندعن ظذ
نةرسة ظذ ظادةمنعث قئشعدا تذرذص يوق بولذص كةتكةن بولسا ،بذنعث زعيعنع ظذ
نةرسعنعث ظعضعسعضة بولعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظذنعث ظعضعسع ظىحىن
ساقالص بةرضةن هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم نةرسعنعث
ظعضعسعنع ظذ نةرسعنع سئتعشقا بذيرذص« :ظذ نةرسعنع ظأزةث ظىحىن ساتقعن،
ياكع ظذنع ساتقعن» دئضةن ؤة نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع ساتقان بولسا
بذ ،سودا ـ سئتعقنع بذزذش هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم نةرسعنعث ظعضعسعضة:
«ظذنع مةن ظىحىن ساتقعن» دئضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ نةرسعنع سئتعش توغرا
ظةمةس.
ظةضةر سئتعلغان نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث
رذخسعتعسعز ظعشلةتكةن بولسا ،مةسعلةن :هايؤاننعث ظعضعسع هايؤاننع سئتعص
ظالغان ظادةم قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذ ظادةمنعث رذخسعتعسعز ظذ
هايؤاننع ضأرىضة قويغان ياكع ظعجارعضة قويغان ،ياكع ظامانةتكة قويغان ،ظاندعن
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ظذ هايؤان ظألىص قالغان بولسا ،سودا بذزذلذص كئتعدذ ؤة هايؤاننع سئتعص ظالغان
ظادةم هايؤاننع ضأرىضة ياكع ظعجارعضة ،ياكع ظامانةتكة ظالغان كعشعدعن (هايؤان
ظىحىن) صذل ظااللمايدذ .ظةضةر هايؤاننع سئتعص ظالغان ظادةم ظذ كعشعدعن (هايؤان
ظىحىن) صذل ظالماقحع بولسا ،ظذ ظادةم بذ صذلنع هايؤاننعث ظعضعسعدعن ظالعدذ.
ظةضةر هايؤاننعث ظعضعسع هايؤاننع بعرعضة ظأتنة بئرعص تذرغان ياكع سوؤغات
قعلعص بةرضةن ،ظاندعن هايؤان ظذنعث يئنعدا ظألىص قالغان ،ياكع ظامانةتكة
قويغان ؤة ظامانةتكة ظالغان ظادةم هايؤاننع ظعشلةتكةن شذنعث بعلةن هايؤان
ظألىص قالغان بولسا ،بذ هالدا هايؤاننع سئتعص ظالغان كعشع خالعسا سودعنع
كىحضة ظعضة قعلعدذ ؤة هايؤاننع ظأتنعضة ياكع سوؤغاتقا ،ياكع ظامانةتكة ظالغان
ظادةمدعن (هايؤان ظىحىن) صذل ظالعدذ ،خالعسا سودعنع بذزعدذ .ظةضةر هايؤاننع
سئتعص ظالغان كعشع ظذ ظادةمدعن (هايؤان ظىحىن) صذل ظالسا ،ظذ ظادةم بذ صذلنع
هايؤاننعث ظعضعسعدعن ظااللمايدذ .ظةضةر هايؤاننعث ظعضعسع ظذ هايؤاننع ساتقان
ؤة هايؤان ظذنع ظعككعنحع قئتعم سئتعص ظالغذحعنعث قئشعدا ظألىص قالغان بولسا،
هايؤاننع بعرعنحع قئتعم سئتعص ظالغذحع ظادةم سودعنع بذزعدذ ؤة (هايؤاننعث
صذلعنع) ظعككعنحع قئتعم سئتعص ظالغذحعدعن ظالعدذ .ظعككعنحع قئتعم سئتعص
ظالغذحع ظذ صذلنع هايؤاننعث ظعضعسعدعن ظالعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر نةرسعنع سئتعص ظالغان ؤة ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص
ظئلعشتعن بذرذن ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع باشقا بعرعضة بذرذن ساتقاندعن
قعممةت باهادا ساتقان ،ظاندعن ظذ ظادةم بذ سودعغا قوشذلغان بولسا ،بذ توغرا
بولمعغان سودا هئسابلعنعدذ .حىنكع بذ ،قولعغا تاصشذرذص ظالمعغان نةرسعنع
سئتعش هئسابلعنعدذ .بذ مةسعلعدعن ؤة ظذنعثدعن بذرذنقع مةسعلعدعن ظذ نةرسعنعث
بعرعنحع قئتعم سئتعص ظالغذحعنعث مىلكعدة قالعدعغانلعقع بعلعنعدذ .شذثا ظذ
نةرسة ظةضةر ظعككعنحع قئتعم سئتعص ظالغذحعنعث قولعدا مةؤجذت بولعدعغان
بولسا ،بعرعنحع قئتعم سئتعص ظالغذحع ظذ نةرسعنع ظعككعنحع قئتعم سئتعص
ظالغذحعدعن قايتذرذص ظالعدذ .ظةضةر يوق بولذص كةتكةن بولسا ،ظذنع تألةتتىرعدذ.
يةنع كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن ظةضةر بعرعنحع قئتعم سئتعص ظالغذحع صذلنع
ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة بةرضةن بولسا ،ظذ نةرسعنع ظعككعنحع قئتعم سئتعص
ظالغذحعدعن ظةضةر ظذ نةرسة مةؤجذت بولسا قايتذرذص ظالعدذ .ظةضةر بعرعنحع
قئتعم سئتعص ظالغذحع صذلنع ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة بةرمعضةن بولسا ،بعرعنحع
قئتعم سئتعص ظالغذحع ظذ نةرسعنع ظعككعنحع قئتعم سئتعص ظالغذحعدعن ظذنعث
ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز قايتذرذص ظااللمايدذ.
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هةر قئتعم ساتقاندا تارتعشنعث ؤة كةمحعلةشنعث زأرىر
ظعكةنلعكعنعث بايانع

تارتعلعدعغان نةرسعنع تارتعص ياكع كةمحعلعنعدعغان نةرسعنع كةمحعلةص سئتعص
ظالغان ،ظاندعن ظذ نةرسعنع ظةضةر ظذ نةرسة تارتعلعدعغان نةرسة بولسا تارتعص،
كةمحعلعنعدعغان نةرسة بولسا كةمحعلةص ساتقان بولسا ،كئيعن سئتعص ظالغان ظادةمنعث
ظذ نةرسعنع تارتعلعدعغان نةرسة بولسا تارتمعغعحة ،كةمحعلعنعدعغان نةرسة بولسا
كةمحعلعمعضعحة سئتعشع توغرا ظةمةس .حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذغداي
ـ قوناققا ظوخشاش ظاشلعقالرنع بعرع ساتقذحع ظىحىن يةنة بعرع سئتعص ظالغذحع
ظىحىن بولذص ظعككع قئتعم كةمحعلعمعضعحة سئتعشتعن توسقان< .ظةلصةتهع> دئضةن
كعتابنعث ظاصتورع« :بذ هةدعسنع جابعر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذ
رعؤايةت قعلغان (((»،دئدع.
ظابدذرراززاق ،مذظةممةردعن يةهيا ظعبنع ظةبذكةسعرنعث مذنداق دئضةنلعكعنع
رعؤايةت قعلعدذ« :ظوسمان ظعبنع ظةففان ؤة هةكعم ظعبنع هعزام (اهلل تاظاال ظذالردعن
رازع بولسذن!) كةمحعلةص خورما سئتعص ظاالتتع ،ظاندعن خورمعنع بذرذن كةمحعلعضةن
بويعحة قايتا كةمحعلعمةي ساتاتتع .شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ
ظعككعسعنع هةتتا خورمعنع ظذالردعن سئتعص ظالغان ظادةم ظىحىن قايتا كةمحعلةص
بةرمعضعحة سئتعص بئرعشتعن توسقان».
بذ هةدعس نذرغذنلعغان يولالر بعلةن رعؤايةت قعلعنغانلعقع ؤة صىتىن ظعمامالر توغرا
دةص قوبذل قعلغانلعقع ظىحىن دةلعل ـ صاكعت هئسابلعنعدذ .كةمحعلةص ياكع تارتعص
ظالغان نةرسعنع بعر ظادةمضة ساتماقحع بولغاندا ظذ ظادةم ظىحىن كةمحعلةص بئرعشنعث
ياكع تارتعص بئرعشنعث الزعملعقع هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدذر .بذ هةم
ظعمام مالعك ،ظعمام شافعظعي ؤة ظعمام ظةهمةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)
قاتارلعقالرنعثمذ كأز قارعشعدذر .هةتتا بعر قعسعم فعقهعشذناسالرنعث قارعشعحة،
ظاشلعقالرنع سئتعص ظالغذحعقا كةمحعلةص ياكع تارتعص بئرعش سئتعلغان نةرسعنع
قولغا تاصشذرذص ظئلعشنع تولذقلعغذحع ظعشالرنعث بعرعدذر .حىنكع ،سئتعلغان نةرسعنع
كةمحعلةص ياكع تارازعدا تارتعص بئرعش بعلةن ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحع ظادةمنعث
هةققع ظذ نةرسعنع ساتقان كعشعنعث هةققعدعن ظايرعلعدذ .حىنكع ،ظذ نةرسة بذرذنقع
معقدارعدعن ظاز ياكع كأص بولذص قئلعشع مذمكعن .ظذ نةرسة ظذنع ساتقان كعشعنعث
قئشعدا يوق بولذص كةتكةن بولذشع مذمكعن .شذنعثدةك يةنة ظةضةر سئتعلغان نةرسة
((( بذ هةدعسنع ظعبنع ماجة ،ظعسهاق ؤة ظعبنع ظةبذشيبة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع.
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يئيعلعدعغان نةرسة بولسا ،ظذ نةرسعنع كةمحعلةشتعن ياكع تارتعشتعن بذرذن يئيعشمذ
توغرا ظةمةس .بعر ظادةم ياثاق ؤة تاؤذزغا ظوخشاش ساناص سئتعلعدعغان نةرسعنع
ساناص سئتعص ظالغان بولسا ،ظاندعن ظذ نةرسعنع ساتماقحع بولسا ظذنع ساناص سئتعص
(((
بئرعشع الزعم.
ظةضةر كةمحعلعنعدعغان نةرسة سئتعص ظالغذحعغا بذرذن كةمحعلةنضةنلعكعضة
ظاساسةن كةمحعلةنمةي سئتعص بئرعلسة ،تارتعلعدعغان نةرسة سئتعص ظالغذحعغا
بذرذن تارتعلغعنعغا ظاساسةن تارتعلماي سئتعص بئرعلسة ؤة ساناص بئرعلعدعغان نةرسة
سئتعص ظالغذحعغا بذرذن سانالغعنعغا ظاساسةن سانالماي بئرعلسة ،فعقهعشذناسالر
ظذنداق سودعنعث توغرا بولمايدعغانلعقعنع ظوحذق دئدع .بذ هةقتة ظعمام مذهةممةد
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :سةن كةمحعلعنعدعغان نةرسعنع
كةمحعلةص ،تارتعلعدعغان نةرسعنع تارتعص ؤة سانعلعدعغان نةرسعنع ساناص سئتعص
ظالساث ،ظذ نةرسعنع (سئتعص ظالغذحعغا) هةتتا كةمحعلةص ياكع تارازعدا تارتعص،
ياكع ساناص بةرمعضعحة ساتمعغعن .ظةضةر سةن ظذ نةرسعنع شذنداق قعلماي تذرذص
ساتقان ؤة ظذنعث صذلعنع تاصشذرذص ظالغان بولساث ،ظذ سودا شةرتعضة توشمعغان سودا
هئسابلعنعدذ .ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنع كةمحعلعمةي ياكع
تارتماي ،ياكع سانعماي تذرذص ظعشلعتعشع ،ياكع يئيعشع توغرا ظةمةس .حىنكع،
سئتعص ظئلعنغان نةرسعنع كةمحعلةص ياكع تارتعص ،ياكع ساناص بئرعش سئتعلغان
نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشنع تولذقلعغذحع ظعشالرنعث بعرعدذر .ظةضةر سئتعلغان
نةرسة ظذ يةردعن بذ يةرضة يأتكىلعدعغان نةرسة بولسا ،ظذنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن
بذرذن سئتعش توغرا ظةمةس».
ظةضةر ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع كةمحعلعمةي ياكع تارتماي،
ياكع سانعماي تذرذص يئضةن بولسا ،ظذنع هارام نةرسة يئدع دئضعلع بولمايدذ .حىنكع،
ظذ ظادةم ظأزعضة تةؤة نةرسعنع يئضةندذر .لئكعن ظذ ظادةم بذيرذلغان بعر ظعشنع
قعلمعغانلعقع ظىحىن ضذناهكار بولعدذ .شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن سئتعص
ظالغان نةرسعلةرنعث هأكمعمذ شذنداق بولعدذ .يةنع بعر ظادةم هاالل بعرةر نةرسعنع
شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذنع يئضةن بولسا،
ظذ ظادةم ضةرحة ضذناهكار بولسعمذ ظةمما ظذنع هارام نةرسة يئدع ،دئضعلع بولمايدذ.
ظذ ظادةم ضةرحة ظذ نةرسعنع يةص هارام ظعش قعلغان بولسعمذ بذنعثدعن ظذ ظادةم هارام
يئضةنلعك هئسابالنمايدذ .حىنكع ،يئيعلعدعغان نةرسة بةزعدة ظألىككة ؤة باشقعالرغا تةؤة
نةرسعلةرضة ظوخشاش هارام نةرسة بولعدذ ؤة بةزعدة خذددع بذ يةردة بايان قعلعنغعنعغا
((( «فةتهذل قةدعر» 6 ،ـ توم 139 ،ـ بةت.
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ؤة شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن سئتعص ظالغان نةرسعضة ظوخشاش هارام
ظةمةس نةرسة بولعدذ .حىنكع ،ظذ نةرسة ظذ ظادةمضة تةؤة بولدع .شذنعثدةك يةنة ظةضةر
بعر ظادةم خاتعرجةملعك (يةنع كاصعرالرنعث ظامانلعق بئرعشع) بعلةن كاصعرالرنعث
يذرتعغا كعرعص ظذ يةردعن بعر نةرسة ظوغرعالص مذسذلمان يذرتعغا ظئلعص حعققان بولسا،
ظذ نةرسة ظذ ظادةمضة هاالل كةلمةيدذ .شذثا ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع كاصعرالرغا
قايتذرذص بئرعشع الزعم .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ ظادةم كاصعرالرنعث يذرتعدعن بعر
نةرسة ظوغرعالص ظئلعص حعققان ؤة ظذنع باشقا نةرسة بعلةن ظارعالشتذرذص ظأزعنعث
قعلعؤالغان ؤة ظذنعث ظىحىن (صذل) تألةص بةرمعضةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع يئيعش
ؤة ظعشلعتعش هارام بولعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر دأؤة ظاشلعقنع كةمحعلعمةستعن ياكع تارتماستعن بوداصال سئتعص
ظالغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ ظاشلعقنع كةمحعلةص ياكع تارتعص ظولتذرمايال ظعشلةتسة
بولعدذ .حىنكع ،ماؤذ ظاشلعق دةص ظعشارةت قعلعص كأرسعتعلضةننعث هةممعسع ظذ
ظادةمضة تةؤة بولعدذ .مذنحعلعك دةص بودعغعنع ؤة ظذنعثدعن ظارتذقع ظذ ظادةمضة تةؤة
بولعدذ .يةنع بعر ظادةم بعر دأؤة ظاشلعقنع  10حارةك دةص بوداص سئتعص ظالغان ،ظاندعن
ظذ  15حارةك حعققان بولسا ،بذنعث هةممعسع ظذ ظادةمنعث بولعدذ.
بعر ظادةمضة سوؤغات قعلعص ياكع معراس قعلعص ياكع ؤةسعيةت قعلعص بعرعلضةن
نةرسعنعث ياكع زعراظةت تئرعص ظالغان مةهسذالتنعث هأكمعمذ بوداص سئتعص ظئلعنغان
ظاشلعقنعث هأكمع بعلةن ظوخشاش .شذنعثدةك يةنة كةمحعلةنضةن دةص بعر قعسعم
ظاشلعقنع قةرز ظالغان بولسا ،بذ ظاشلعقنعث هأكمعمذ بوداص تذرذص سئتعص ظالغان
ظاشلعقنعث هأكمع بعلةن ظوخشاش .حىنكع ،قةرز ظئلعنغان نةرسعنعث بةدعلع قايتذرذص
بئرعلضةنلعكع ظىحىن ظاشلعق قةرز ظئلعشمذ سودا هئسابلعنعدذ .لئكعن ،بذ سودا بعر
نةرسعنع ظأتنة ظئلعص تذرذشنعث شةكلعدعكع هأكمةن سودعدذر .حىنكع ،ظاشلعق قةرز
ظالغان ظادةم قولعغا تاصشذرذص ظالغان نةرسعنعث ظأزعنع هأكمةن قايتذرذص بةرسة ،ظذ
ظادةم ظذ نةرسعضة هأكمةن بةدةلسعز ظعضة بولغان بولعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم ظاشلعقنع ظألحةص سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظاشلعقنع قولعغا
تاصشذرذص ظئلعص بولغاندعن كئيعن ؤة كةمحعلةشتعن بذرذن بوداص ساتقان بولسا،
كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن بذ سودا توغرا بولمعغان هئسابلعنعدذ .حىنكع ،ظذ ظاشلعققا
ظاشلعقنعث بذرذنقع ظعضعسعنعث هةققع قئتعلعص قالغان بولذشع مذمكعن< .نةؤادعرذ
(((
ظعبنع سةماظة> دئضةن كعتاصتا :ظذ سودا توغرا بولعدذ ،دةص بايان قعلعنغان.
بذ ،ظةضةر سودا خئرعدارلعشعش ظارقعلعق قعلعنغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 164 ،ـ بةت.
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ظةمما سودا ظةضةر (ظعككع تةرةص ساتتعم ـ ظالدعم ،دةص خئرعدارالشماي) نةرسعنعث
ظعضعسع نةرسعنع خئرعدارغا تاصشذرذص بةرضةن ؤة خئرعدار صذلنع نةرسعنعث ظعضعسعضة
بةرضةن بولسا ،نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظةضةر ظذ نةرسة تارتعلعنعدعغان نةرسة
بولسا ،ظذ نةرسعنع ظعككعنحع قئتعم تةكرار تارتعشع الزعم ظةمةس .حىنكع ،سئتعلغان
ظذ نةرسة تارتعلعص بولذنغاندعن كئيعن قولغا تاصشذرذص ظئلعش بعلةن سئتعلغان
نةرسعضة ظايلعنعدذ .شذنعثغا ظاساسةن ظةضةر نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم صذلنع
بةرضةن ؤة ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالمعغان بولسعمذ يةنة سودا توغرا بولعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم مةسعلةن بعر نةححة كعلو ظاشلعق سئتعص ظئلعش ظىحىن ظاشلعقنعث
ظعضعسعضة بعر نةححة سوم بةرضةن ؤة ظاشلعقنعث ظعضعسعضة« :بعر كعلو ظاشلعقنع
نةححة صذلغا ساتعسةن؟» دئضةن ،ظاشلعقنعث ظعضعسع« :بعر كعلو ظاشلعقنع بعر سومغا
ساتعمةن» دئضةن ،ظذ ظادةم بذنعثغا هئحقانداق جاؤاب بةرمةي جعم تذرغان ،ظاندعن
ظاشلعقنعث ظعضعسعدعن ظاشلعق سئتعص بئرعشنع تةلةص قعلغان ،ظاشلعقنعث ظعضعسع:
«ظةتة كةلضعن ظاشلعقنع ظةتة بئرةي» دئضةن ،ظذ كىنع ظذالرنعث ظارعسعدا سودا
بولمعغان ؤة ظذ ظادةم قايتعص كئتعص ظةتعسع ظاشلعقنع ظئلعش ظىحىن كةلسة ظاشلعقنعث
باهاسع ظأرلةص كةتكةن بولسا ،ظاشلعقنعث ظعضعسعنعث ظاشلعقنع ظذ ظادةمضة بذرذنقع
باها بعلةن سئتعص بئرعشع الزعم.
ظةضةر بعر ظادةم كةمحعلعنعدعغان نةرسعنع كةمحعلةص ياكع تارتعلعنعدعغان نةرسعنع
تارتعص سئتعص ظالغان ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظأزعدعن ظذ نةرسعنع سئتعص ظالماقحع
بولغان خئرعدارنعث قئشعدا كةمحعلعضةن ياكع تارتقان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع
ظذ خئرعدارغا قايتا كةمحعلةص ياكع تارتعص ظولتذرمايال سئتعص بةرسعمذ بولعدذ .ظذ
خئرعدارنعث ظذ نةرسعنع كةمحعلةشتعن ياكع تارتعشتعن بذرذن ظعشلعتعشعمذ توغرعدذر.
ظةضةر بعر ظادةم ناؤايحعدعن نان سئتعص ظالغان ،نان ناؤايخانعنعث ظعحعدة تارازعدا
تارتعلغان ؤة نان تارازعدا قانحعلعك كةلسة شذ معقدارنع دئضةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث
ناننع قايتا يةنة تارتعشع الزعم ظةمةس.
ظاشلعقنع سئتعص ظئلعص ظذنع بعر كعشعضة سئتعص بئرعدعغان ظادةم ظاشلعقنعث
سودعسعنع قعلعشتعن بذرذن ظاشلعقنع سئتعص ظالماقحع بولغان ظذ كعشع بار يةردة
ظاشلعقنع تارتقان بولسعمذ ،ظذ ظادةم ظاشلعقنع سئتعص ظئلعص ظذ كعشعضة سئتعص
بئرعدعغان حاغدا ظاشلعقنع قايتا تارتعشع الزعم .ظذ ظادةمنعث ظاشلعقنع بذرذن تارتعشع
يئتةرلعك ظةمةس .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ ظادةم ظاشلعقنع سئتعص ظئلعص بولغاندعن
كئيعن بولسعمذ ظذ كعشع يوق يةردة تارتقان بولسا ،ظاشلعقنع ظذ كعشعضة سئتعص
بةرضةن ؤاقتعدا ظذنع قايتا تارتعشع الزعم .حىنكع ،سئتعص ظئلعنغان نةرسعنع كةمحعلةص
ياكع تارتعص ،ياكع ساناص بئرعش سئتعلغان نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص بئرعشنع
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تولذقلعغذحع ظعشالرنعث بعرعدذر .نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشع يوق بولسا ،ظذ نةرسة
ظذ كعشعضة تاصشذرذص بئرعلمةيدذ.
ظاشلعق بعر ظادةمنعث ظالدعدا كةمحعلةنضةن ،ظاندعن ظذ ظادةم ظذ ظاشلعقنع شذ
ظورذننعث ظأزعدة سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذ ظادةم ظذ ظاشلعقنع سئتعص ظئلعص بولغاندعن
كئيعن تةكرار كةمحعلةشتعن بذرذن كةمحعلةص ساتقان بولسا ،ظذ ظادةم ظاشلعقنع مةيلع
سئتعص ظالغان كعشع ظىحىن كةمحعلةص بةرسذن ،مةيلع ظذنعث ظىحىن كةمحعلةص
بةرمعسذن ،بذ سودا توغرا بولمعغان هئسابلعنعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم ظاشلعقنع سئتعص
ظئلعص بولغاندعن كئيعن ظأزع ظىحىن كةمحعلعمعدع .شذثا ظذ ظادةم ظاشلعقنع قولعغا
تاصشذرذص ظالمعغان هئسابلعنعدذ .قولعغا تاصشذرذص ظالمعغان نةرسعنع سئتعش توغرا
(((
ظةمةس.

مئتعرلعنعدعغان نةرسعنع مئتعرالشتعن بذرذن سئتعشنعث هأكمع
مئتعرلعنعدعغان نةرسعنع مئتعرالشتعن بذرذن سئتعش هارام ظةمةس .ظةضةر ظذ
نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع مئتعرالص ظئلعش شةرتع بعلةن سئتعص
ظالغان بولسعمذ ظذ نةرسعنع مئتعرلعمايال ساتسعمذ بولعدذ .حىنكع ،مئتعرالش بذيعنعث
ؤة كةثلعكعنعث قانحعلعك ظعكةنلعكعنع ظعصادعلةيدعغان ظعشالردعندذر .بذ ،سئتعلغان
نةرسعنعث سىصىتع هئسابلعنعدذ.
بعر ظادةم بعر نةرسعنع  10مئتعر دةص سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذ نةرسعنع
مئتعرالشتعن بذرذن ساتقان بولسا ،بذ سودا توغرا بولغان هئسابلعنعدذ .حىنكع ظذ
نةرسة ظةضةر كةم ياكع ظارتذق بولسا ،ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع
خالعسا سئتعص ظئلعش ،خالعسا قايتذرذص بئرعش هةققعضة ظعضعدذر .ظةضةر ظذ ظادةم
ظذ نةرسعنع كةم دةص قاراص تذرذص ظأزعنعث ظذ هةققعنع بعكار قعلعؤئتعص ظذ نةرسعنع
مئتعرلعماستعن ساتماقحع بولسا ،ظذ ظادةمنعث شذنداق قعلعش هةققع بار.
سئتعلغان نةرسعنعث ظذنحة ياكع مذنحة مئتعر بولذشع ظذ نةرسعنعث معقدارع
ظةمةس ظذ نةرسعنعث سىصىتعدذر .لئكعن ظذ نةرسعنعث مئتعر سانع ظةضةر سئتعلغان
نةرسعنع سئتعص ظئلعشتعن مةقسةت قعلعنعدعغان بولسا ،يةنع ظذ نةرسعنعث هةر بعر
مئتعرع مذنحة صذل دةص ظذنعث ظومذمعي معقدارعنعث باهاسعنع ظةمةس بةلكع هةر بعر
مئتعرعنعث باهاسعنع سأزلةشكةن بولسا ،بذ هالدا ظذ نةرسعنعث مئتعر سانع ظذ نةرسعنعث
سىصىتع ظةمةس معقدارع هئسابلعنعدذ .شذنعث بعلةن سئتعلغان نةرسة معقدارع مةقسةت
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 165 ،ـ بةت.
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قعلعنغان نةرسة هئسابلعنعدذ .ظذنعث معقدارعنعث قانحعلعك ظعكةنلعكع ظذنع مئتعرالش
ظارقعلعق بعلعنعدذ .حىنكع ،معقدارع مةقسةت قعلعنغان نةرسعلةردة سودا ظذ نةرسعنعث
معقدارع ظىستعدة ؤذجذتقا حعقعدذ .شذثا صارحعلعسا زةرةرضة ظذحرعمايدعغان سئتعص
ظئلعنغان نةرسعدة ،ظةضةر ظذ نةرسة مذنحة مئتعر دةص سئتعص ظالغان معقداردعن ظارتذق
بولذص قالسا ،ظارتذقعنع قايتذرذص بئرعش الزعم .صارحعلعسا زةرةرضة ظذحرايدعغان نةرسة
بولسا ،ظارتذقع ظىحىن صذل تألةص بئرعدذ .ظةضةر ظذ نةرسة كةم حعقعص قالسا ،كةم
(((
حعقعص قالغان معقدارعنعث صذلعنع ظذ نةرسعنعث ظعضعسعدعن قايتذرذص ظالعدذ.

صذلنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذ صذلنع ظعشلعتعشنعث هأكمع
نةرسعنعث ظعضعسعنعث ساتقان نةرسعسعنعث صذلعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن
بذرذن مةسعلةن :بعرعضة سوؤغات قعلعص بةرضعنعضة ،ياكع ؤةسعيةت قعلعص بةرضعنعضة
ظوخشاش بعرةر ظعش ظىحىن ظعشلعتعشع توغرعدذر .ظةضةر سئتعلغان نةرسعنعث بةدعلعضة
بئرعلضةن نةرسة صذل بولماي نةرسة ـ كئرةك بولسا ،ظذ نةرسة ـ كئرةكلةرنع قولغا
تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن سئتعش توغرعدذر .سئتعلغان نةرسعنعث بةدعلع ظىحىن
بئرعلضةن نةرسة مةيلع تةيعن قعلعنغان نةرسة بولسذن ،مةيلع تةيعن قعلعنمايدعغان
نةرسة بولسذن ،ظذ نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظعشلعتعش توغرعدذر.
بعر ظادةم بعر قوينع بعر ـ ظعككع يىز سومغا ياكع مةلذم معقداردعكع ظاشلعققا سئتعص
ظالغان بولسا ،قوينعث ظعضعسعنعث قوينعث بةدعلع ظىحىن ظالماقحع بولغان نةرسة
ظىحىن باشقا نةرسة ظئلعشعمذ توغرعدذر .حىنكع ،سئتعلغان نةرسعنعث بةدعلعنع مةيلع
قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن بولسذن ،مةيلع كئيعن بولسذن ،ظذنع ظعشلعتعش
توغرعدذر.
ظةسلعدة سئتعلغان نةرسعنع ظذنعث صذلعغا قعياس قعلساق ،ظذ نةرسعنعمذ قولغا
تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن سئتعش توغرا بولذشع الزعم ظعدع .لئكعن ،سئتعلغان
نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذنع سئتعشنعث توغرا ظةمةسلعكع هةققعدة
هةدعس كةلضةنلعكع ظىحىن سئتعلغان نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن سئتعش
توغرا ظةمةس .سئتعلغان نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن سئتعشتا هةم (ظذ
نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمضة تاصشذرذص بئرةلمةسلعك مذمكعنحعلعكع بولغاحقا)
سودعنعث بذزذلذص كئتعش ظئهتعمالع بار .ظةمما صذلدا بذ ظئهتعماللعق يوق .حىنكع،
بعر نةرسعنع سئتعص ظئلعشقا تةيعن قعلعنغان صذل يوق بولذص كةتسة ،سودا بذزذلذص
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 165 ،ـ بةت.
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كةتمةيدذ .ظذ صذلنعث ظورنعدا باشقا صذل ياكع سئتعلغان نةرسعنعث بةدعلع نةرسة ـ
كئرةك بولسا ،ظذ نةرسة ـ كئرةكنعث باهاسعدا صذل ياكع باشقا نةرسة ـ كئرةك بئرعش
الزعم بولعدذ .تويلذق ؤة ظعش ـ هةقلعرعنعث هأكمعمذ صذلنعث هأكمعضة ظوخشاش .يةنع
تويلذق ؤة ظعش ـ هةققع ظىحىن بئرعلعدعغان نةرسعلةرنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن
بذرذنمذ ظعشلعتعش توغرعدذر .حىنكع ،تويلذقنعث ؤة ظعش ـ هةقلعرعنعث يوق بولذص
(((
كئتعشع بعلةن توي ياكع ظعش بذزذلذص كةتمةيدذ.
بذنع ماؤذ هةدعسمذ كىحلةندىرعدذ .ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) مذنداق دةيدذ :مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كئلعص ظذنعثغا:
«مةن <بةقعظ> دئضةن يةردة تأضة ساتعمةن .مةن (بةزعدة) تأضعنع تعلالغا سئتعص
ظذنعث ظورنعغا دةرهةم ظالعمةن ،دةرهةمضة سئتعص تعلال ظالعمةن» دئدعم .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم« :تعلالنعث ظورنعغا دةرهةم ،ياكع دةرهةمنعث ظورنعغا تعلال ظالماقحع
بولساث ،بعر ـ بعرعثالردعن (بعرعثالرنعث ظىستعدة قةرز) صذل قالغان هالةتتة ظايرعلعص
كةتمةستعن ،صذلنع شذ كىننعث نةرقعدة ظالساث هئح ضذناه بولمايدذ(((»((( دئضةن.
بذ هةدعسنعث مةنعسع هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعحة مذنداق بولعدذ:
ظةضةر سئتعلغان نةرسعنعث بةدعلع ظىحىن بئرعلمةكحع بولغان سومدعن سومنعث ظأزع،
ياكع دولالردعن دولالرنعث ظأزع ظةمةس ظذنعث معقداردعكع صذل مةقسةت قعلعنعدعغان
بولسا ،سومنع دولالرغا ياكع دولالرنع سومغا ظالماشتذرماقحع بولغاندا مةقسةت
قعلعنغان شذ معقداردعن كةم ـ ظارتذق بولذص قالماسلعقع ظىحىن صذلنعث شذ كىندعكع
نةرقع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظةضةر سئتعلغان نةرسعنعث بةدعلع ظىحىن بئرعلمةكحع بولغان
سومدعن سومنعث ظأزع ،ياكع دولالردعن دولالرنعث ظأزع مةقسةت قعلعنعدعغان ،ظاندعن
ظذ سومنع دولالرغا ياكع دولالرنع سومغا ظذالرنعث بعرعنع ـ بعرعضة سئتعش ظارقعلعق
ظالماشتذرماقحع بولغان بولسا ،بذ هالدا صذلنعث شذ كىندعكع نةرقعنع ظئتعبارغا
ظئلعش الزعم ظةمةس .ظةكسعحة ظةرزان ياكع قعممةت ،ياكع ظوخشاش باهاالردا سئتعش
توغرعدذر .حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :تىرلعرع باشقا ـ باشقا بولسا ،ظذالرنع
خالعغعنعثالرحة سئتعثالر» دئضةن.
ظعمام سةرةخسعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث دئضعنعدةك سومنع
دولالرغا ياكع دولالرنع سومغا ظالماشتذرذش ظىحىن نةرسعنعث ظعضعسعنعث رازعلعقع
ظئلعش شةرت .حىنكع ،ظعبنع ظأمةرنعث« :مةن (بةزعدة) تأضعنع تعلالغا سئتعص ظذنعث
((( «فةتهذل قةدعر» 6 ،ـ توم 142 ،ـ بةت.
((( بذنعثغا هازعر سوم بعلةن دولالرنع ياكع باشقا دألةتنعث صذلعنع قعياس قعلعشقا بولعدذ .ت.
((( بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ،تعرمعزعي ،نةساظعي ،ظعبنع ماجة ؤة تعرمعزعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع .هاكعم :بذ ،توغرعلعق دةرعجعسعضة
يةتكةن هةدعستذر ،دئضةن .ظةمما ظةبذداؤذد بذ هةقتة بعر نةرسة دئمعضةن.
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ظورنعغا دةرهةم ظالعمةن ،دةرهةمضة سئتعص تعلال ظالعمةن» دئضةن سأزع ظذنعث بذنع
قارشع تةرةصنعث رازعلعقعسعز قعلعدعغانلعقعنع ظعصادعلةص بئرعش ظئهتعمالع بولغاحقا
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم صذلنع بعر ـ بعرعضة ظالماشتذرذشنع قارشع تةرةصنعث رازعلعقع
بعلةن قعلعشنعث الزعملعقعنع كأرسعتعص« :تعلالنعث ظورنعغا دةرهةم ،ياكع دةرهةمنعث
ظورنعغا تعلال ظالماقحع بولساث ،بعر ـ بعرعثالردعن (بعرعثالرنعث ظىستعدة قةرز) صذل
قالغان هالةتتة ظايرعلعص كةتمةستعن ،صذلنع شذ كىننعث نةرقعدة ظالساث هئح ضذناه
بولمايدذ» دئضةن .حىنكع كىحلىك ظئهتعمال شذكع ،قارشع تةرةصتعكع ظادةم صذلنع
(((
ظذنعث شذ كىندعكع نةرقعنع ظئتعبارغا ظالماي تذرذص ظالماشتذرذشقا رازع بولمايدذ.
صذل مذنداق ظعككع تىرلىك بولعدذ:
 1ـ نةق صذل .مةسعلةن :بعر ظادةم :مةن قذلنع ماؤذ بذغدايغا ياكع ماؤذ صذلغا
سئتعص ظالدعم ،دةص قذلنعث بةدعلع ظىحىن مذظةييةن صذل ياكع نةرسة ـ كئرةك كأرسةتكةن
بولسا ،كأرسعتعلضةن ظذ نةرسة نةق صذل هئسابلعنعدذ .ظذ صذلنع قذلنعث ظعضعسع قولعغا
تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن سوؤغات قعلعؤةتكةنضة ياكع باشقا ظعش قعلغانغا ظوخشاش
بعرةر ظعش ظىحىن ظعشلعتعشع توغرعدذر.
 2ـ نئسع صذل .مةسعلةن :بعر ظادةم :مةن قذلنع مذنحعلعك بذغدايغا ياكع مذنحعلعك
صذلغا سئتعص ظالدعم ،دئضةن ظةمما ظذ صذل شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة نةق بولماي ظذ ظادةمنعث
بوينعدا قالغان بولسا ،قذلنعث ظعضعسعنعث صذلنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن
صذلنع ظعشلعتعشع توغرعدذر .حىنكع ،صذل قذلنعث ظعضعسعضة ظذ ظادةم تةرعصعدعن ظعضة
قعلعندع .صذل نةق بولمعغان حاغدا صذل صةقةت صذل بوينعدا قالغان كعشع تةرعصعدعنال
ظعضة قعلعص بئرعلعدذ .سودعدعن قئلعص قالغان نئسع صذلدعن باشقا نئسع صذلالرنعث
هأكمعمذ شذنداق بولعدذ .يةنع ظذالرنعمذ قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظعشلعتعش
توغرعدذر .لئكعن ،نئسع قالغان صىتىن صذلنع ظعضة قعلعص بئرعش صةقةت بوينعدا صذل
(((
قالغان كعشع تةرعصعدعن بولذشع شةرت.

قةرزنع قةرزدارغا سئتعص بئرعشنعث توغرعلعقعنعث بايانع
ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث يذقعرعدا بايان قعلعنغان
(((
هةدعسعدعن قةرزنع قةرزدارغا سئتعص بئرعشنعث توغرعلعقعنع كأرىؤاالاليمعز.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 14 ،ـ توم 246 ،ـ بةت.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 166 ،ـ بةت.
((( بذ يةردعكع <قةرز> دئضةن سأزدعن بعر ظادةمنعث بعر كعشعدعن قةرز ظىحىن سوراص تذرغان صذلعال كأزدة تذتذلمايدذ .ظذ سأزدعن
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<ظةلبةداظعظ> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع مذنداق دئدع :قةرزلةر مذنداق بعر نةححة
تىرلىك بولعدذ:
 1ـ قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن سئتعش توغرا بولعدعغان قةرزلةر.
 2ـ قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن سئتعش توغرا بولمايدعغان قةرزلةر .مةسعلةن:
نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعدا (يةنع سةلةم سودعسعدا) نةرسة ظىحىن ظأتكىزىص
قويعدعغان صذلنع (يةنع سئتعلعدعغان نةرسعنعث بةدعلعنع) قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن
بذرذن سئتعش توغرا ظةمةس .حىنكع ،قولغا تاصشذرذص ظالمعغان نةرسعنع سئتعشنعث
توغرا ظةمةسلعكع هةققعدة هةدعس كةلضةن .يةنة كئلعص نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعدا
سئتعلعدعغان نةرسعنعث صذلعنع (يةنع بةدعلعنع) سودا بولغان ظورذندا قولغا تاصشذرذص
ظئلعش شةرت .ظةضةر نةرسعنعث ظعضعسع نةرسعنعث صذلعنع (بةدعلعنع) قولعغا
تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن سئتعؤاتسا ،سودا ؤذجذتقا حعقمعغان هئسابلعنعدذ .نئسعنع
نةققة سئتعش سودعسعدا سئتعلعدعغان نةرسعنع ظذنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن
سئتعش توغرا ظةمةس .شذنعثدةك يةنة نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعدا ظعككع تةرةص
سودعدعن يئنعشعص كةتكةندعن كئيعن صذلنعث ظعضعسع نةرسعنعث ظعضعسعضة بةرضةن
سئتعلعدعغان نةرسعنعث صذلعنع (يةنع بةدعلعنع) قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن
ظذنع سئتعش ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن توغرا ظةمةس .قعياس قاظعدعسعضة
ظاساسةن توغرعدذر .بذ ظعمام زذصةر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز
قارعشعدذر.
ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن صذلنعث ظعضعسع نةرسعنعث ظعضعسعضة بةرضةن
سئتعلعدعغان نةرسعنعث صذلعنع (يةنع بةدعلعنع) قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذنع
سئتعشنعث توغرا ظةمةسلعكعنعث سةؤةبع بولسا ،قولغا ظالمعغان نةرسعنع سئتعشنعث
توغرا بولمايدعغانلعقع ظىحىندذر .يةنة كئلعص بذ هةقتة هةم ظايرعم هةدعس كةلضةندذر.
بذ هةقتة ظةبذسةظعد ظةلخذدرعي (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ:
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعدعكع صذلنعث ظعضعسعضة:
«سةن صةقةت سئتعص ظالماقحع بولذص (صذل تاصشذرذص قويغان) نةرسةثنع تاصشذرذص
ظالعسةن ،ياكع صذلذثنع قايتذرذص ظالعسةن» دئضةن .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم صذلنعث
ظعضعسعضة سئتعص ظالماقحع بولذص (صذل تاصشذرذص قويغان) نةرسعنع ،ياكع صذلنع
(((
قايتذرذص ظئلعشقعال رذخسةت قعلدع .شذثا ظذنعثدعن باشقا ظعش قعلعشقا بولمايدذ.
بعرةر نةرسعنع سئتعص ظئلعص سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظىستعدة قالغان صذلغا ؤة بعرةر نةرسة سئتعص ظئلعش ظىحىن بذرذن بئرعص
قويغان صذلغا ظوخشاش بعر ظادةمنعث بوينعغا ظأتكةن صذلالر كأزدة تذتذلعدذ .ت.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 14 ،ـ توم 248 ،ـ بةت.
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مةزكذر هةدعس يةنة بذ شةكعل بعلةنمذ رعؤايةت قعلعندع :ظةبذسةظعد ظةلخذدرعي (اهلل
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع
رعؤايةت قعلعدذ« :كعمكع نئسعنع نةققة سئتعص ظالماقحع بولذص (سئتعلعدعغان نةرسة
ظىحىن) صذل ظأتكىزىص قويسا (يةنع سئتعلعدعغان نةرسعنعث بةدعلعنع تاصشذرذص
قويسا) ،ظذ ظادةم ظذ صذلنع (يةنع بةدةلنع) مذشذ ظعشتعن باشقا ظعش ظىحىن
(((
ظعشلةتمعسذن»
ظةسةردة مذنداق رعؤايةت قعلعنعدذ :ظابدذلاله ظعبنع ظةمرعي نئسعنع نةققة سئتعش
سودعسع بعلةن ظاشلعق سئتعؤئلعش ظىحىن ظاشلعققا ظالدعدعن صذل بئرعص قوياتتع
ؤة ظاشلعقنعث ظعضعسعضة« :سةن بعزنعث صذللعرعمعزنعث بعر قعسمعنع ياكع بعزضة
تةؤة ظاشلعقنعث بعر قعسمعنع تذتذص قالمعغعن( .يةنع ساتماقحع بولغان ظاشلعقنعث
بعر قعسمعنع سئتعص بعر قعسمعنع ساتماي قالمعغعن) .لئكعن ،سةن صذللعمعزنعث
هةممعنع ياكع بعزضة تةؤة ظاشلعقنعث هةممعسعنع تذتذص قالغعن( .يةنع ظاشلعقنعث
ياكع هةممعنع ساتقعن ياكع هةممعنع ساتمعغعن) »((( دةيتتع.
ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دئدع« :ظةضةر نئسعنع
نةققة سئتعش سودعسع بعلةن بعر نةرسة سئتعؤالماقحع بولذص ظالدعدعن صذل ظأتكىزىص
قويساث ،سةن صذلذثنع ياكع سئتعص ظالماقحع بولغان نةرسةثنع قولذثغا ظالغعن( .يةنع
(((
بذ ظعككع ظعشنعث بعرعدعن باشقا ظعش قعلمعغعن)»

صذلغا صذل قوشذص بئرعشنعث هأكمع
بعرةر نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث نةرسعنعث ظعضعسعضة نةرسعنع سئتعص
ظالغان صذلغا يةنة صذل قوشذص بئرعشع توغرعدذر .شذنعثدةك يةنة نةرسعنعث ظعضعسعنعث
نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمضة سئتعلغان نةرسعضة يةنة نةرسة قوشذص بئرعشعمذ
توغرعدذر .نةرسعنعث ظعضعسعنعث يةنة نةرسعنعث صذلعنعث بعر قعسمعنع ظأتىؤئتعشعمذ
توغرعدذر .بذالرنعث هةممعسعدة قارشع تةرةصنعث هةققع بار .شذثا نةرسعنع سئتعص
ظالغان ظادةم ظةضةر نةرسعنعث صذلعغا صذل قوشذص بةرسة ،نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظذ
ظادةم قوشذص بةرضةن صذلنع قولعغا ظئلعص بولغعحة نةرسعنع ظذ ظادةمضة تاصشذرذص
بةرمةي تذتذص تذرذش هةققع بار .نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث قوشذص بةرضةن
((( بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ؤة تعرمعزي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع .تعرمعزعي :بذ ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر ،دئدع.
((( بذ ظةسةرنع ظعبنع ظةبذشعبة رعؤايةت قعلدع.
((( بذ ظةسةرنع ظابدذرراززاق رعؤايةت قعلدع.
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صذلنع بةرمةي تذتذؤئلعش هةققع يوق .شذنعثدةك ظذ ظادةمنعث قوشذص بةرضةن صذلنع
بةرمةي تذرذص سئتعص ظالغان نةرسعنع نةرسعنعث ظعضعسعدعن تاصشذرذص بئرعشنع
تةلةص قعلعش هةققعمذ يوق .ظةضةر ظذ ظادةم نةرسعنعث صذلعنع ظذنعثغا قوشذص بةرضةن
صذل بعلةن بعللة نةرسعنعث ظعضعسعضة تاصشذرذص بئرعص بولغاندعن كئيعن ظذ نةرسة
باشقعالرغا تةؤة حعقعص قالسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسة ظىحىن بةرضةن صذلنع ظذنعثغا قوشذص
بةرضةن صذل بعلةن بعللة قايتذرؤالعدذ .ظةضةر نةرسعنعث ظعضعسع ظذ ظادةمدعن نةرسعنعث
صذلعنعث بعر قعسمعنع ظأتىؤاتقان ؤة شذنعث بعلةن ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث قالغان صذلعنع
تاصشذرذص بةرضةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث نةرسعنعث ظعضعسعدعن ظذ نةرسعنع تاصشذرذص
بئرعشنع تةلةص قعلعش هةققع بولعدذ.
ظعمام شافعظعي ؤة هةنةفعي مةزهةصعدعن ظعمام زذصةر (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت
قعلسذن!)« :نةرسعنعث صذلعغا صذل قوشذص بئرعش ياكع نةرسعنعث صذلعنعث بعر قعسمعنع
ظأتىؤئتعش توغرا ظةمةس .شذثا نةرسعنعث صذلعغا صذل قوشذص بئرعش ياكع نةرسعنعث
صذلعنعث بعر قعسمعنع ظأتىؤئتعش سودعنعث ظةسلعضة قوشذلمايدذ .ظةكسعحة نةرسعنعث
صذلعغا صذل قوشذص بئرعش نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث نةرسعنعث ظعضعسعضة
قعلغان ظايرعم ياخشعلعقعدذر .نةرسعنعث صذلعنعث بعر قعسمعنع ظأتىؤئتعش نةرسعنعث
ظعضعسعنعث نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمضة قعلغان ظايرعم ياخشعلعقعدذر .شذثا بذ
ياخشعلعقنع قعلغان تةرةص قاحان ظذ ياخشعلعقتعن قايتعؤالسا ،قعلغان ياخشعلعقعمذ
(((
قايتعص كئتعدذ» دةيدذ.
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر نةرسعنعث صذلعغا صذل قوشذص بئرعش ياكع نةرسعنعث
صذلعنعث بعر قعسمعنع ظأتىؤئتعشكة بولعدعغانلعقعغا دةلعل ـ صاكعت كةلتىرىص مذنداق
دئدع« :شةرعظةت سودا قعلعشقان ظعككع تةرةصكة مةسعلةن :مةسلعهةت قعلعؤئلعش
هةققعنع بعكار قعلعؤئتعص ،سودعنع كىحضة ظعضة ظةمةس هالعتعدعن كىحضة ظعضة
هالعتعضة ياكع مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةققع بئرعلعص سودعنع كىحضة ظعضة قعلعش
هالعتعدعن كىحضة ظعضة ظةمةس هالعتعضة ،ياكع صذلعنع نةق تألةيدعغان هالةتتعن صذلنع
مةلذم مذددةتتعن كئيعن تألةيدعغان هالةتكة ظأزضةرتكةنضة ظوخشاش بعر هالةتتعن
يةنة بعر هالةتكة ظأزضةرتعش هةققعنع بةردع .شذنعثدةك يةنة شةرعظةت سودا ـ سئتعق
قعلعشقان ظعككع تةرةصكة سودا كىحضة ظعضة بولذص بولغاندعن كئيعنمذ سئتعص ظالغان
نةرسعنع قايتذرذشذش يولع بعلةن سةؤةبسعز سودعنع بعكار قعلعؤئتعش هةققعنع بةردع.
شةرعظةتنعث تويلذقنعث بعر قعسمعنع ظأتىؤئتعشنع يولغا قويغانلعقعنع بايان قعلعص اهلل
تاظاال مذنداق دئدع» :مةهرع بئكعتعلضةندعن كئيعن ،ظأز ظارا صىتىشكةن نةرسةثالر
توغرعسعدا (يةنع ظايالنعث رازعلعقع بعلةن ساقعت قعلعنغان مةهرع ظىحىن) سعلةرضة
((( «فةتهذل قةدعر» 6 ،ـ توم 142 ،ـ بةت.
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هئح ضذناه بولمايدذ .اهلل هةقعقةتةن هةممعنع بعلضىحعدذر ،هئكمةت بعلةن ظعش
قعلغذحعدذر(((« بذ ظايةت ظةر ـ خوتذن ظعككعسعنعث تويلذقنعث معقدارعنع توختعتعص
بولغاندعن كئيعن ظذنعث بعر قعسمعنع ظأتىؤئتعشعنعث ياكع ظذنعثغا بعرةر نةرسة
قوشذص بئرعشعنعث توغرا ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ».
نةرسعنعث ظعضعسعنعث نةرسعنعث صذلعنعث هةممعسعنع ظأتىؤئتعشع توغرا ظةمةس.
حىنكع ظذنداق قعلعش سودا ـ سئتعق مذظامعلعسعنعث ظةسلعنع ظأزضةرتعش هئسابلعنعدذ.
حىنكع ،نةرسعنعث صذلعنعث هةممعسعنع ظأتىؤئتعش سودا ـ سئتعقنعث سىصىتعنع
ظأزضةرتكةنلعك ظةمةس نةرسعنعث صذلعنع سوؤغات قعلعؤةتكةنلعك هئسابلعنعدذ .شذثا
سوؤغات مذظامعلعسع سودا ـ سئتعق مذظامعلعسعضة قوشذؤئتعلمةيدذ.
سئتعص ظئلعنغان نةرسعنعث صذلعغا مةيلع سودا بولغان ظورذندا بولسذن ،مةيلع
باشقا يةردة بولسذن ،صذل قوشذص بئرعلضةن ؤة بذ صذلنع نةرسعنعث ظعضعسع صذل قوشذص
بئرعلضةن ظورذندا قوبذل قعلغان بولسا ،صذل قوشذص بئرعش توغرا بولغان هئسابلعنعدذ.
صذل قوشذص بئرعش مةيلع ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم تةرعصعدعن بولسذن ،مةيلع
ظذنعث معراسخورع تةرعصعدعن بولسذن ،مةيلع يات ظادةم تةرعصعدعن بولسذن ،توغرعدذر.
ظةضةر نةرسعنعث صذلعغا يات ظادةم نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث بذيرذقع بعلةن
صذل قوشذص بةرضةن بولسا ،بذ صذلنع يات ظادةم ظةمةس ظذ ظادةمنعث ظأزع تألةص بئرعشع
الزعم .ظةضةر يات ظادةم ظذ صذلنع ظذ ظادةمنعث بذيرذقعسعز قوشذص بةرضةن ،ظاندعن ظذ
ظادةم بذنعثغا قئتعلغان بولسا ،قوشذص بئرعلضةن صذلنع ظذ ظادةمنعث تألةص بئرعشع
الزعم بولعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم بذنعثغا قئتعلمعسا ،قوشذص بئرعلضةن صذل كىحضة ظعضة
بولمايدذ .ظةضةر يات ظادةم نةرسعنعث صذلعغا صذل قوشذص بةرضةن ؤاقتعدا بذ صذلنع ظذ
نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمدعن ظالعدعغانلعقعنع ،ياكع ظأزعنعث مال ـ مىلكعدعن
قوشذص بئرعدعغانلعقعنع ظئيتقان بولسا ،قوشذص بئرعلضةن صذل يات ظادةمنعث ظىستعضة
بولعدذ .ظةضةر يات ظادةم بذ صذلنع ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث بذيرذقع بعلةن
قوشذص بةرضةن بولسا ،يات ظادةم ظذ صذلنع ظذ ظادةمدعن ظالعدذ .ظةضةر يات ظادةم ظذ صذلنع
ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث بذيرذقعسعز قوشذص بةرضةن بولسا ،يات ظادةم ظذ
صذلنع ظذ ظادةمدعن ظااللمايدذ.
قوشذص بئرعلضةن صذلنع بئرعش الزعمدذر .ظةضةر نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم
نةرسعنعث ظعضعسعضة صذل قوشذص بئرعص بولذص كئيعن صذشايمان قعلغان بولسا ،بذ
هالدعمذ ظذ ظادةم ظذ صذلنع بئرعشكة مةجبذرلعنعدذ.
سئتعلغان نةرسعنعث صذلعغا صذل قوشذص بئرعش ظىحىن سئتعلغان نةرسعنعث يوق
((( سىرة نعسا  24ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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بولذص كةتمةي بار بولغان بولذشع شةرت .شذثا سئتعلغان نةرسة هأكمةن بولسعمذ يوق
بولذص كةتكةندعن كئيعن ظذ نةرسعنعث صذلعغا صذل قوشذص بئرعش كىحلىك رعؤايةتكة
ظاساسةن توغرا ظةمةس .هةسةننعث قعلغان رعؤايعتعضة ظاساسةن :سئتعلغان نةرسة يوق
بولذص كةتكةندعن كئيعنمذ خذددع ظذ نةرسعنعث صذلعنعث بعر قعسمعنع ظأتىؤئتعش توغرا
بولغعنعدةك ظذ نةرسعنعث صذلعغا صذل قوشذص بئرعشمذ توغرعدذر .سئتعص ظئلعنغان
نةرسعنعث هأكمةن يوق بولذص كئتعشع بولسا ،ظذ نةرسعضة بولغان ظعضعدارحعلعقنعث
ظالمعشعشعدذر .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر نةرسعنع ساتقان ،ظاندعن ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع
ظذنع سئتعص ظالغان كعشعدعن تةكرار سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذ كعشع ظذ نةرسعنع
سئتعص ظالغانلعقع ظىحىن ظذنعث صذلعغا صذل قوشذص بةرضةن بولسا ،قوشذص بئرعلضةن بذ
صذل كىحضة ظعضة بولمايدذ .حىنكع ،بعرةر نةرسعضة بولغان ظعضعدارحعلعقنعث ظالمعشعشع
ظذ نةرسعنعث ظأزعنعث ظالماشقانلعقعغا ظوخشاش .شذنعث ظىحىن بعر نةرسعضة بولغان
ظعضعدارحعلعق ظالمعشعص بولغاندعن كئيعن ظذ نةرسعنع ظذنعثدا كأرىلضةن ظةيعص
بعلةن قايتذرذص بئرعش ،ظةضةر ظذ نةرسة سوؤغات قعلعص بئرعلضةن نةرسة بولسا ،ظذنع
قايتذرؤئلعش توغرا ظةمةس.
ظةضةر بعر نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع بعرعضة سوؤغات قعلعص
بةرضةن ،ظةضةر ظذ نةرسة ضأش بولسا ظذنع صذشذرغان ،ظةضةر ظذ نةرسة بذغداي ـ قوناق
بولسا ظذنع تارتعص ظذن قعلغان ،ظةضةر ظذ نةرسة يذث بولسا ظذنع يعص ظعضعرضةن ،ظةضةر
ظذ نةرسة شةربةت بولسا ظذنع سعركعضة ظايالندذرغان بولسا ،ظذ نةرسعنعث صذلعغا صذل
قوشذص بئرعش توغرا ظةمةس .حىنكع ،ظىستعدة سودا ؤذجذتقا حعققان نةرسة ظأز صئتع
قالمعدع .حىنكع ،سودا صذشذرذلغان ضأشنعث ظىستعدة ظةمةس خام ضأشنعث ظىستعدة
ياكع ظذننعث ظىستعدة ظةمةس بذغداينعث ظىستعدة ياكع يعصنعث ظىستعدة ظةمةس يذثنعث
ظىستعدة ،ياكع سعركعنعث ظىستعدة ظةمةس شةربةتنعث ظىستعدة ؤذجذتقا حعقتع .شذنعث
ظىحىن بعرةر نةرسعنع ناهةق ظئلعؤئلعص ظذ نةرسعنع يذقعرعدعكع نةرسعلةردةك بعرةر
نةرسعضة ظايالندذرذص بولغان ظادةم ظذ نةرسعضة ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة قارعغاندا
بةكراق هةقلعقتذر .شذنعثدةك يةنة ظايالعنعث تويلذقعغا تويلذق قوشذص بئرعش
ظىحىن ظعككعسعنعث ظارعسعدا ظةر ـ خوتذنلذق داؤام قعلغان بولذشع الزعم .شذثا ظةر
ظايالع ظألىص كئتعص بولغاندعن كئيعن ظذنعث تويلذقعغا تويلذق قوشذص بئرعشع توغرا
(((
ظةمةس.
نةرسعنعث ظعضعسعنعث نةرسعنعث صذلعنعث بعر قعسمعنع ظذ نةرسة يوق بولذص
كةتكةندعن كئيعنمذ ؤة نةرسعنعث ظعضعسع نةرسعنعث صذلعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعص
بولغاندعن كئيعنمذ ظأتىؤئتعشع توغرعدذر .حىنكع ،سئتعلغان نةرسعنعث صذلعنع
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 167 ،ـ بةت.
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ظأتىؤئتعش بولسا ،سودعنعث ظةسلعضة تذتذشعدذ .شذثا نةرسعنعث صذلعغا ظذ نةرسة
يوق بولذص كةتكةندعن كئيعن صذل قوشذص بئرعش توغرا ظةمةس .حىنكع ،نةرسعنعث
صذلعغا صذل قوشذص بئرعش سودعنعث ظةسلعضة تذتاشمايدذ.
نةرسعنعث ظعضعسعنعث سئتعلغان نةرسعضة سودعدعن كئيعن بعرةر نةرسة قوشذص
بئرعش ظىحىن ظذ نةرسعنعث يوق بولذص كةتمةسلعكع شةرت ظةمةس .شذنعث ظىحىن
سئتعلغان نةرسة يوق بولذص كةتكةندعن كئيعنمذ ظذ نةرسعضة بعرةر نةرسة قوشذص
بئرعش توغرعدذر .حىنكع ،سئتعلغان نةرسعضة قوشذص بئرعلضةن نةرسة صذلنعث بةدعلعدة
بولعدذ .صذل بولسا يوق بولذص كةتمعضةندذر .ظةمما سئتعلغان نةرسة يوق بولذص
كةتكةندعن كئيعن ظذنعث صذلعغا صذل قوشذص بئرعش يذقعرعدا بايان قعلعنغعنعدةك توغرا
ظةمةس .حىنكع ،سئتعلغان نةرسة يوق بولذص كةتكةندعن كئيعن ظذ نةرسة ظذنعثغا صذل
قوشذص بئرعدعغان هالةتتة قالمايدذ.

قةرزضة مذددةت توختعتعص بئرعشنعث بايانع
بذ يةردعكع <قةرز> دئضةن سأزدعن بعر ظادةمنعث بعر كعشعدعن قةرزضة سوراص
تذرغان صذلال كأزدة تذتذلمايدذ< .قةرز> دئضةن سأزدعن مةيلع مذظامعلة بعلةن بولسذن،
مةيلع بعر ظادةمضة تةؤة نةرسعنع ظعشلعتعص كئتعش بعلةن بولسذن ،مةيلع قةرز ظئلعش
(((
بعلةن بولسذن ،بعرعنعث بعر ظادةمنعث بوينعدعكع هةققع كأزدة تذتذلعدذ.
ظةضةر هةق ظعضعسع ،بوينعغا هةققع ظأتىص قالغان ظادةمنعث ظىستعدعكع هةقنع
تاصشذرذش ظىحىن مذددةت توختعتعشنع قوبذل قعلسا ،ظذ هةقنع تاصشذرذش ظىحىن
مذددةت توختعتعش توغرعدذر .صةقةت بعر نةححة هالةتتة مةزكذر هةقنع تاصشذرذش ظىحىن
مذددةت توختعتعش توغرا ظةمةس.
مةسعلةن :بعر ظادةم صذلعنع نةق بئرعش شةرتع بعلةن بعر نةرسة ساتقان ،ظاندعن
ظذ نةرسعنعث صذلعنع كئحعكتىرىص بئرعشكة مةلذم مذددةت توختعتعص بةرضةن بولسا،
ظذ نةرسة صذلع مةلذم مذددةتتعن كئيعن بئرعلعدعغان نةرسعضة ظايلعنعدذ .ظعمام زذصةر
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :سودا ـ سئتعققا ظوخشاش بعرةر مذظامعلعدة،
ظذ مذظامعلعدة تاصشذرذشقا تئضعشلعك بولغان صذلنع تاصشذرذش ظىحىن مةلذم مذددةت
((( بعز بذنعثدعن كئيعن صذل سوراش يولع بعلةن ظالغان قةرز بعلةن مةيلع مذظامعلة بعلةن بولسذن ،مةيلع بعر ظادةمضة تةؤة نةرسعنع
ظعشلعتعص كئتعش بعلةن بولسذن ،بعر كعشعنعث بعر ظادةمنعث بوينعغا ظأتىص قالغان هةققعنعث ظارعسعنع ظايرعش ظىحىن صذل سوراش
يولع بعلةن ظالغان قةرز ظىحىن <قةرز> دئضةن ظاتالغذنع ،صذل سوراش يولع بعلةن ظةمةس باشقا يولالر بعلةن بعر كعشعنعث بعر ظادةمنعث
بوينعغا ظأتىص قالغان هةققع ظىحىن <بوينعدعكع هةققع>< ،هةق ظعضعسع> ؤة <بوينعغا هةققع ظأتىص قالغان ظادةم> دئضةن ظاتالغذالرنع
ظعشلعتعمعز .ت.
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توختعتعش توغرا بولمايدذ» دةيدذ .ظعمام شافعظعيمذ (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) شذنداق دئدع .حىنكع ،سودعدعمذ نةرسعنعث بةدعلع ظىحىن بئرعلعدعغان
صذل بعر ظادةمنعث بوينعغا ظأتكةن هةق هئسابلعنعدذ .شذثا ظذنع تاصشذرذش ظىحىن
خذددع قةرزضة سوراص تذرغان صذلغا ظوخشاش مةلذم مذددةت توختعتعش توغرا ظةمةس.
شافعظعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدا قةرزضة سوراص تذرغان صذل ظىحىن مةلذم
مذددةت توختعتعش توغرا ظةمةس .بذ هةقتة ظعمام نةؤةؤعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!)« :قةرز بئرعش ظىحىن مةلذم مذددةتنع شةرت قعلعش توغرا ظةمةس .قةرزنع
(((
قةرز سورعغان ؤاقعتنعث ظأزعدة بئرعشمذ الزعم ظةمةس» دئدع.
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا ،صذل صذلنع تاصشذرذش ظىحىن
مةلذم مذددةت توختعتعص بئرعدعغان ظادةمنعث هةققعدذر .ظذ ظادةمنعث صذلنع تاصشذرذش
الزعم بولغان كعشعضة ظاسانحعلعق يارعتعص بئرعش ظىحىن ظذ صذلنع تاصشذرذشقا مذددةت
توختعتعص بئرعش هةققع بار .حىنكع ،صذلنع مةلذم مذددةتتعن كئيعن تاصشذرذشقا ؤاقعت
توختعتعص بئرعش شذ مذددةت كةلضةنضة قةدةر بوينعدا صذل بار كعشعدعن صذلنع تألةشنع
ؤاقعتلعق ظأتىؤئتعش هئسابلعنعدذ .صذلنعث ظعضعسع صذلنعث هةممعسعنع ظأتىؤئتعش
هةققعضة ظعضة بولغان يةردة صذلنع دةرهال تألةص بئرعشنع كئحعكتىرىص مةلذم مذددةت
توختعتعص صذلنع تألةشنع ؤاقعتلعق ظأتىؤئتعش هةققعضة ظةلؤةتتة ظعضعدذر.
ظةضةر توختعتعلغان مذددةت قاحانغعحة توختعتعلغانلعقع نامةلذم بولسا ،بذ
نامةلذملذق ياكع ظئغعر بولعدذ ياكع يةثضعل بولعدذ.
ظةضةر نامةلذملذق مةسعلةن :شامال حعققانغا ،ياكع يامغذر ياغقانغا قةدةر دئضةنضة
ظوخشاش بولسا ،بذ ظئغعر دةرعجعدعكع نامةلذملذق بولعدذ .مةزكذر هةقنع بئرعش
ظىحىن ظئغعر دةرعجعدعكع نامةلذم مذددةتنع توختعتعش توغرا ظةمةس.
ظةضةر نامةلذملذق مةسعلةن :بوغداي ظورعغانغا ،ياكع خامان ظالغانغا قةدةر
دئضةنضة ظوخشاش بولسا ،بذ يةثضعل دةرعجعدعكع نامةلذملذق بولعدذ .مةزكذر هةقنع
بئرعش ظىحىن يةثضعل دةرعجعدعكع نامةلذم مذددةتنع توختعتعش توغرعدذر .حىنكع،
مذددةت توختعتعش بةدعلعنع بئرعشعدعغان مذظامعلعلةردة شةرت ظةمةس .شذثا بةدعلعنع
بئرعشعدعغان مذظامعلعدة بةدعلعنع بئرعش ظىحىن يةثضعل دةرعجعدعكع نامةلذم مذددةتنع
توختعتعش توغرعدذر .ظةمما سودا ـ سئتعقتا صذلنع تاصشذرذص بئرعش ظىحىن يةثضعل
دةرعجعدعكع نامةلذم مذددةتنع توختعتعش توغرا ظةمةس .حىنكع بعز سودا ـ سئتعقتا
صذلنع تاصشذرذص بئرعش ظىحىن يةثضعل دةرعجعدعكع نامةلذم مذددةتنع توختعتعش
سودعنع شةرتعضة توشمعغان سودعغا ظايالندذرعغانلعقعنع بايان قعلعص ظأتتذق.
((( «رةؤ زةتذت تالعبعين» 3 ،ـ توم 276 ،ـ بةت.
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نةق تاصشذرذش الزعم بولغان هةر قانداق صذلنع صذل قولعغا ظأتىدعغان ظادةم ظذنع
كئحعكتىرىص تاصشذرذشقا مذددةت توختعتعص بةرسة ،صذل قولعغا ظأتىدعغان ظادةم
ظذنع تاصشذرذشقا مذددةت توختعتعص بةرضةنلعكع ظىحىن ظذ صذل تألةش ظىحىن مذددةت
توختعتعص بئرعلضةن صذلغا ظايلعنعدذ .حىنكع ،بعز يذقعرعدا مذددةت توختعتعشنعث
صذلنعث ظعضعسعنعث هةققع ظعكةنلعكعنع بايان قعلعص ظأتتذق .لئكعن ،قةرزنع قايتذرذش
ظىحىن مذددةت توختعتعش توغرا ظةمةس .حىنكع قةرز بئرعش ،ظعشنعث بئشعدا ياخشعلعق
قعلعش ؤة بعر نةرسة ظأتنة بئرعص تذرذش هئسابلعنعدذ .قةرز بئرعص تذرذش بعر نةرسة
ظأتنة بئرعص تذرذش هئسابالنغانلعقع ظىحىن قةرزنع <صذل ظأتنة بئرعص> تذرسعال
دئضةن سأزنع ظعشلعتعص تذرذصمذ ظئلعش توغرعدذر .شذثا بعر ظادةمنعث ؤةسعيةتلعرعنع
ظورذنالشقا تالالنغان كعشعضة ؤة كعحعك بالعغا ظوخشاش باشقعالرغا ياخشعلعق قعلعش
هوقذقع يوق ظادةملةرنعث كعشعلةرضة قةرز بئرعشكعمذ هوقذقع يوق .قةرز بئرعش
ظعشنعث ظاخعرعدا نةرسة ظالماشتذرذش هئسابلعنعدذ .حىنكع ،قةرزنع قايتذرذش ظىحىن
(((
قةرزضة ظالغان نةرسعنعث ظأزعنع ظةمةس ظذنعث ظوخشعشعنع قايتذرذش الزعم.
ظةضةر هةق ظعضعسع ،بوينعغا هةققع ظأتىص قالغان ظادةمنعث ظىستعدعكع هةقنع
تاصشذرذش ظىحىن مةلذم مذددةت توختعتعشنع قوبذل قعلمعسا ،هةقنع تاصشذرذش ظىحىن
مةلذم مذددةت توختعتعش كىحضة ظعضة ظةمةس .شةرت بعلةن مةزكذر هةقنع تاصشذرذش
ظىحىن مذددةت توختعتعش توغرعدذر .مةسعلةن :بعر كعشعنعث بعر ظادةمنعث ظىستعدة
نةق بئرعدعغان  1000سوم صذلع بولغان بولسا ،ظذ كعشعنعث ظذ ظادةمضة« :ظةضةر
سةن ماثا  500سومنع ظةتة بةرسةث ،قالغان  500سومنع بعر يعلغعحة كئحعكتىرىص
بةرسةثمذ بولعدذ» دةص مذددةت توختعتعص بئرعشع توغرعدذر.
بعر ظادةمنعث بوينعدعكع هةقلةرنع تاصشذرذشع ظىحىن مذددةت توختعتعش توغرا
بولمايدعغان ظالتة هالةت تأؤةندعكعلةردذر:
 1ـ صذلنع صذلغا ظالماشتذرغان ؤاقتعدا ،صذلنع قولعغا ظالغان ظادةمنعث ظذ صذلنعث
بةدعلع بولغان صذلنع كئحعكتىرىص بعر ؤاقعتتعن كئيعن بئرعشكة مذددةت توختعتعشع
توغرا ظةمةس .حىنكع ،صذلنع صذلغا ظالماشتذرغان ؤاقتعدا هةر ظعككع تةرةصنعث بعر
ـ بعرعدعن صذلنع شذ ظورذننعث ظأزعدة ظئلعشع شةرت .شذنعثدةك يةنة نئسعنع نةققة
سئتعش سودعسعدا سئتعلعدعغان نةرسعنعث بةدعلع مةيلع صذل بولسذن ،مةيلع باشقا
نةرسة بولسذن ،ظذ نةرسعنعث بةدعلعنع تاصشذرذص بئرعشكة مةلذم مذددةت توختعتعش
توغرا ظةمةس .بعز اهلل تاظاال خالعسا بذ هةقتة ظالدعمعزدا توختعلعص ظأتىمعز.
 2ـ سئتعص ظالغان نةرسعنع قايتذرذشذشقان حاغدا ياكع قايتذرذشذشذص بولغاندعن
((( <ظةلظعناية ظةاللهعداية> 6 ،ـ توم 145 ،ـ بةت.
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كئيعن قايتذرغان نةرسعنعث صذلعنع بئرعش ظىحىن مذددةت توختعتعش توغرا ظةمةس.
ظةضةر نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذنع ساتقان كعشعضة سئتعص ظالغان نةرسعنع
قايتذرذشذشقان حاغدا نةرسعنعث صذلعنع قايتذرذص بئرعش ظىحىن بعر يعل مذددةت
توختعتعص بةرضةن بولسا ،قايتذرذشذش توغرا بولعدذ ؤة توختعتعلغان مذددةت كىحضة
ظعضة بولمايدذ .شذنعثدةك يةنة بعر قورذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظذ قورذنع
قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققع بعلةن سئتعص ظالغان كعشعضة قورذغا بةرضةن
صذلعنع قايتذرذص بئرعشكة مذددةت توختعتعص بئرعشع توغرا ظةمةس .بذ ،ظةضةر قورذنعث
صذلع نئسع بولسعمذ ظةهؤال شذنداق بولعدذ .حىنكع ،بعر نةرسعنع قوشنعدارحعلعق
ياكع شئرعكحعلعك هةققع بعلةن سئتعص ظالغان كعشعضة ظذ نةرسعنعث صذلعنع بئرعشكة
مذددةت توختعتعص بئرعلمةيدذ.
 3ـ ظألىص كةتكةن قةرزدار ظادةمنعث قةرزع .ظةضةر قةرزدار ظادةم ظألسة ظذنعث
ظىستعدعكع بئرعشكة تئضعشلعك قةرزنع شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة بئرعش الزعم بولعدذ .قةرز
ظعضعسعنعث قةرزدارنعث معراسخورلعرعغا قةرزنع تاصشذرذش ظىحىن مذددةت توختعتعص
بئرعشع توغرا ظةمةس .حىنكع ،قةرز ظألضةن ظادةمنعث بوينعدعدذر .ظةضةر ظىستعدعكع
قةرزنع ظادا قعلعشقا مةلذم مذددةت توختعتعص بئرعلضةن ظادةم ظألىص كةتسة ،ظذ ظادةمنعث
قالدذرذص كةتكةن نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ظذنعث قةرزعنع تألةص بئرعش ظىحىن ظعشلعتعشع
الزعم .شذثا ظذنعث قةرزلعرعنع تألةشنع كئحعكتىرىص مذددةت توختعتعش هئحقانداق
صايدا ظئلعص كةلمةيدذ.
تألةش الزعم بولذص قالغان قةرزنع مذددةت توختعتعص كئحعكتىرىش توغرا ظةمةس.
صةقةت مذنداق تأت هالةتتة مذددةت توختعتعص كئحعكتىرىشكة بولعدذ:
 1ـ ظةضةر قةرزدار قةرزضة تئنعؤالغان ؤة تئنعؤالغان قةرزدار قةرز ظعضعسعضة ،ظةضةر
قةرز ظعضعسع ظذنعثغا قةرزنع تألةشكة مذددةت توختعتعص بةرسة ،ظىستعدة قةرز
ظعضعسعنعث قةرزعنعث بارلعقعغا ظعقرار قعلعدعغانلعقعنع شةرت قعلغان بولسا ،قةرز
ظعضعسعنعث قةرزدارغا مذددةت توختعتعص بئرعشع توغرعدذر.
 2ـ مالعكعي مةزهةصعدعكعلةرنعث هأكمعضة ظاساسةن قةرزنع تألةشكة مذددةت
توختعتعشقا بولعدذ .ظةضةر بعرعنعث ظىستعدة قةرز بارلعقع ظعسصاتلعنعص بولغاندعن
كئيعن مالعكعي مةزهةصعدعكعلةرنعث هأكمعضة ظاساسةن قةرزنع مةلذم مذددةتتعن كئيعن
تألةشكة هأكىم قعلعنغان بولسا ،بذ هأكىمضة ظاساسةن قةرزنع شذ مذددةتتعن كئيعن
تألةشكة بولعدذ.
 3ـ قةرزدار ظىستعدعكع قةرزعنع ،بوينعغا ظأتىص قالغان هةقنع مةلذم مذددةتتعن
كئيعن تألةيدعغان بعر ظادةمنعث تألةص بئرعشعضة هاؤالة قعلغان بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ
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قةرزدارنعث ظىستعدعكع قةرزمذ مةلذم مذددةتتعن كئيعن تألةص بئرعلسة بولعدذ.
 4ـ بعر ظادةم مال ـ مىلكعدعن (ظأزع ظألىص كةتكةندعن كئيعن) بعر كعشعضة بعر
يعلغعحة مةسعلةن  1000سوم قةرز صذل بئرعص تذرذشقا ؤةسعيةت قعلغان بولسا ،ظذ
كعشعضة ظذ ظادةمنعث قالدذرذص كةتكةن مال ـ مىلكعنعث ظىحتعن بعر قعسمعنع قةرز
بئرعص تذرذشقا بولعدذ .ظذ كعشعضة ظذ ظادةمنعث قالدذرذص كةتكةن مال ـ مىلكعنعث
ظىحتعن بعر قعسمعنع قةرز بئرعص تذرذشقا بولعدعغانلعقعنعث سةؤةبع بولسا ،ظذ كعشعنع
(((
مال ـ دذنيا بئرعلعشكة ؤةسعيةت قعلعنغان ظادةمضة قعياس قعلغانلعق ظىحىندذر.

قةرزلةرنعث هأكىملعرع
قةرزنعث ظذقذمع:

<قةرز> دئضةن سأز مةنا جةهةتتعن ظورنعنع قايتذرذص ظئلعش شةرتع بعلةن بئرعص
تذرغان نةرسعنع كأرسعتعدذ.
قةرزضة بئرعص تذرذلغان نةرسة تةلةص قعلعش ظارقعلعق قايتذرذص ظئلعنعدذ .هةدعستة
جابعر ظعبنع ظابدذلاله (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :اهلل تاظاال ،بعر نةرسة ساتقاندا ،سئتعص ظالغاندا
(((
ؤة قةرز تةلةص قعلغاندا كةث قورساق بولغان ظادةمضة رةهمةت قعلسذن!»
يةنة بعر رعؤايةتتة« :قةرزنع (ظارقعسعغا سوزعؤاتماي) قايتذرذص بةرضةن ظادةمضة»
دةص بايان قعلعندع.
بذ هةقتة ظةبذهىرةيرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :اهلل تاظاال ،بعر نةرسة
ساتقاندا ،سئتعص ظالغاندا ؤة (قةرزنع) قايتذرذص بئرعشتة كةث قورساقلعق بولذشنع
(((
ياخشع كأرعدذ» .
ظوسمان ظعبنع ظةففان (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :مةيلع بعر نةرسة سئتعص
ظالسذن ،مةيلع بعر نةرسة ساتسذن ،مةيلع قةرز قايتذرسذن ،مةيلع قةرز تةلةص قعلسذن،
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 170 ،ـ بةت.
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
((( بذ هةدعسنع تعرمعزي ؤة نةساظعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع.
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كةث قورساق بولغان ظادةمنع اهلل تاظاال جةننةتكة كعرضىزعدذ »

(((

ظعمام ظةهمةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظابدذلاله ظعبنع ظةمرعدعنمذ
شذنداق رعؤايةت قعلدع.
مةزكذر هةدعسلةر كعشعلةر بعلةن مذظامعلة قعلغاندا كةث قورساق بولذشقا،
كةحىرةمجان بولذشقا ،ظئسعل ظةخالقلعق بولذشقا ،تاالش ـ تارتعش قعلماسلعققا،
كعشعلةردعن قةرز تةلةص قعلغاندا ظذالرنع ظئغعر هالةتكة حىشىرىص قويماسلعققا ؤة (بةرضةن
(((
قةرزع ظىحىن قةرزدارنعث قولعدا) بار بولغان صذلنع ظئلعشقا رعغبةتلةندىرعدذ.
هذزةيفة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :صةرعشتعلةر سعلةردعن بذرذن ظأتكةن بعر ظادةمنعث
جئنعنع ظئلعص ظذنعثدعن :سةن بعرةر ياخشع ظعش قعلغانمعدعث؟ دةص سورايدذ .ظذ
ظادةم :مةن (كعشعلةرضة قةرز بئرعص تذراتتعم) ؤة قةرزلةرنع يئغعش ظىحىن ظةؤةتكةن
خعزمةتكارلعرعمنع قول ظعلكعدة بار كعشعضعمذ كةث قورساق بولذص (مةلذم معقدار
قةرزدعن ظأتىؤئتعشقا) بذيرذيتتعم ،دةيدذ .شذنعث بعلةن اهلل تاظاال صةرعشتعلةرنع ظذ
ظادةمنعث ضذناهعدعن ظأتىؤئتعشكة بذيرذيدذ» .بعر رعؤايةتتة« :مةن قول ظعلكعدة
بار ظادةمضة كةثحعلعك قعالتتعم ؤة كةمبةغةل قةرزدارغا مأهلةت بئرةتتعم» .يةنة بعر
رعؤايةتتة« :قول ظعلكعدة بار ظادةمدعن (بةرضعنعنع) ظاالتتعم ؤة كةمبةغةل قةرزدارغا
(((
كةثحعلعك قعالتتعم» دةص بايان قعلعندع.
<قةرز> دئضةن سأز ظعستعاله جةهةتتعن ظوخشعشعنع قايتذرذص ظئلعش ظىحىن
ظوخشعشع بار نةرسعنع (قةرز سىصىتعدة بعرعضة) بئرعص تذرذش ،دئضةن مةنعنع
كأرسعتعدذ.
ظوخشعشع بار نةرسعدعن كةمحعلعنعدعغان ،تارتعلعدعغان ،ياثاق ؤة تذخذمدةك حوث
ـ كعحعكلعكتة بعر ـ بعرعدعن كأص صةرقلعنعص كةتمةيدعغان نةرسعلةرضة ظوخشاش يوق
بولذص كةتسة ظوخشعشعشع تألةص بئرعلعدعغان نةرسعلةر كأزدة تذتذلعدذ .شذنعث ظىحىن
هايؤانالرغا ،ظوتذنغا ؤة بعر ـ بعرعدعن حوث ـ كعحعكلعكتة كأص صةرقلعق بولغانلعقع
ظىحىن ظوخشعشعنع قايتذرذص بئرعش قعيعن بولعدعغان نةرسعلةرضة ظوخشاش ظوخشعشع
بولمعغان باهالعق نةرسعلةرنع قةرزضة بئرعص تذرذش توغرا ظةمةس .حىنكع ،قةرز بئرعش
ظعشنعث بئشعدا ياخشعلعق قعلعش ؤة بعر نةرسة ظأتنة بئرعص تذرذش بولذص هئسابلعنعدذ.
بذ مةنا بعلةن قةرز بئرعص تذرذش كعشعلةرضة قعلعنغان ياخشع ظعشالرنعث قاتارعدعن
((( بذ هةدعسنع نةساظعي رعؤايةت قعلدع.
((( «فةتهذلبارع» 4 ،ـ توم 307 ،ـ بةت.
((( بذ هةدعسلةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
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سانعلعدذ .قةرز بئرعص تذرذش بعر نةرسة ظأتنة بئرعص تذرذش بولذص هئسابالنغانلعقع
ظىحىن قةرزنع <صذل ظأتنة بئرعص> تذرسعال ،دئضةن سأزنع ظعشلعتعص تذرذصمذ ظئلعش
توغرعدذر .قةرز بئرعش ظعشنعث ظاخعرعدا نةرسة ظالماشتذرذش هئسابلعنعدذ .حىنكع،
قةرزنع قايتذرذش ظىحىن قةرزضة ظالغان نةرسعنعث ظأزعنع ظةمةس ظذنعث ظوخشعشعنع
قايتذرذش الزعم بولعدذ .حىنكع ،قةرزضة ظالغان نةرسعدعن صايدعلعنعش ظذ نةرسعنعث
ظأزعنع ظعشلعتعش ظارقعلعق بولعدذ .شذنعث ظىحىن قةرزضة ظالغان نةرسعنع ظعشلةتكةن
ظادةمنعث بوينعغا ظذ نةرسعنعث ظوخشعشع ظارتعلعدذ .بذنداق بولذش ظوخشعشع
بولمعغان نةرسعلةردة ؤذجذتقا حعقمايدذ.
ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :قةرز بئرعشكة بولعدعغان
نةرسعنع قةرزضة بئرعش قةرز هئسابلعنعدذ .يةنع ظذنعث ظوخشعشع قايتذرذلعدذ .قةرز
بئرعشكة بولمايدعغان نةرسعنع قةرزضة بئرعش ظأتنة هئسابلعنعدذ .يةنع ظذ نةرسعنعث
ظوخشعشع ظةمةس ظذ نةرسعنعث ظأزع قايتذرذلعدذ .قةرز بئرعشكة بولمايدعغان
نةرسعنع قةرزضة بئرعش ظأتنة هئسابلعنعشعنعث سةؤةبع بولسا ،ظذ نةرسعنع قةرز
دةص ظالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشع بعلةن ظذ نةرسعضة ظعضة
(((
بولغانلعقعدذر».
لئكعن كأص ساندعكع ظالعمالر ،هايؤانالرنع قةرزضة بئرعص تذرذشقا بولعدذ ،دةص
قارايدذ .ظذالر ظأزلعرعنعث بذ قاراشلعرعغا تأؤةندعكع هةدعسنع دةلعل ـ صاكعت قعلعص
كةلتىردع .ظةبذهىرةيرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ :بعر
ظادةم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن قةرزعنع سىيلةش جةريانعدا ظذنعثغا قوصاللعق
قعلدع .ساهابعالر ظذنعث (ظةدعبعنع) بةرمةكحع بولعؤئدع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
ظذالرغا« :ظذنعثغا حعقعلماثالر ،هةق ظعضعسعنعث سأزع بولعدذ ،تأضعدعن بعرنع
سئتعؤئلعص ،ظذنعثغا بئرعثالر» دئدع .ساهابعالر :ياشتا ظذنعث تأضعسعدةك تأضعنع
ظةمةس ظذنعثدعن ياشراقعنع تاصتذق ،دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرغا« :ظذنع
سئتعؤئلعص ظذنعثغا بئرعثالر .حىنكع سعلةرنعث ياخشعراقعثالر قةرزنع ياخشع بعر
شةكعلدة ظادا قعلغعنعثالردذر» دئدع.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :تأضعدعن بعرنع سئتعؤئلعص ،ظذنعثغا بئرعثالر»
دئضةن سأزعضة كةلسةك ،بذ سأز ظابدذرراززاقنعث رعؤايعتعدة :ظذ ظادةم ظىحىن ظذنعث
تأضعسعنعث يئشعدا بعر تأضة ظعزدةثالر ،دةص بايان قعلعندع .ظذالر« :بعز ظذنعث
يئشعدا تأضة تاصالمايمعز» دئيعشتع .سذفياننعث رعؤايعتعدة مذنداق دةيدذ :صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم ظذالرغا« :ظذنعثغا (تأضعسعنعث ظورنعغا) تأضة بئرعثالر» دئدع.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 172 ،ـ بةت.
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ظذالر ظعزدةص ظذنعث تأضعسعنعث يئشعدا ظةمةس ظذنعثدعن ياشراق بعر تأضة تئصعشتع.
ظابدذرراززاقنعث رعؤايعتعدعمذ شذنداق رعؤايةت قعلعندع .مةزكذر هةدعسلةردة تأضعنع
تئصعص ظئلعص كئلعشكة بذيرذلغان ظادةم بولسا ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظازات
قعلعؤةتكةن ظةبذرافعظ ظعسعملعك ظادةمدذر .بذ هةقتة ظعمام مذسلعم مذنداق هةدعس
رعؤايةت قعلعدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم «سةدعقة ظىحىن يئغعلغان تأضعلةر يئتعص
كةلسة ،بعز (تأضةثنعث ظورنعغا تأضة) بعرعمعز دةص» بعر ظادةمدعن بعر دانة ياش تأضة
سوراص ظئلعص تذردع .تأضعلةر يئتعص كةلضةندة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةبذرافعظنع
هئلعقع ظادةمنعث تأضعسعنعث ظورنعغا بعر دانة تأضة بئرعؤئتعشكة بذيرعغان .ظةبذرافعظ
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كعلعص( :سةدعقة ظىحىن يئغعلغان تأضعلةرنعث
ظعحعدة) ظذ ظادةمنعث تأضعسعنعث يئشعدا ظةمةس ظذنعثدعن ياشراق ؤة قورامعغا
يئتعلضةن تأضعنعث بارلعقعنع دئضةندة ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا« :ظذ تأضعنع
ظذ ظادةمضة بةرضعن» دئضةن.
مةزكذر هةدعس قةرزنع تاصشذرعدعغان ؤاقعت كةلسة ،قةرزنعث ظعضعسعنعث قةرزنع
تةلةص قعلعشعنعث يوللذق ظعش ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ .بذ هةدعس يةنة صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث ظئسعل ظةخالقلعق ،ظئغعر ـ بئسعق ،كةمتةر ؤة ظعنساصلعق كعشع
ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ .شذنعثدةك ظذ هةدعس يةنة قةرزدارنعث قةرز ظعضعسعضة
صاللعق قعلماسلعقعنع ؤة مذسذلمان باشلعققا ظةدةبسعزلعك قعلغان ظادةمنع
قذ
ظةضةر باشلعق كةحىرؤةتمعسة ،ظذنعثغا شذ حاغدعكع ظةهؤالغا قارعتا جازا بئرعشنع
كأرسعتعص بئرعدذ .ظذ هةدعس تأضعنع قةرز ظئلعشقا بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
باشقا هايؤانالرمذ بذ هةقتة تأضعضة قعياس قعلعنعدذ .يةنع باشقا هايؤانالرنعمذ قةرز
ظئلعص تذرذشقا بولعدذ .بذ كأص ساندعكع ظالعمالرنعث كأز قارعشعدذر.
هايؤانالرنع قةرز بئرعشنع ؤة قةرز ظئلعشنع ظعمام سةؤرعي ؤة هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر
توغرا دةص قارعمايدذ .بذالر ظأزلعرعنعث قاراشلعرعغا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
هايؤاننع هايؤانغا نئسع سئتعشتعن توسقان هةدعسعنع دةلعل ـ صاكعت قعلعص كةلتىرعدذ.
بذ هةدعس ظعبنع ظابباستعن رعؤايةت قعلعنغان بولذص هةدعسنع ظعبنع ظابباستعن
رعؤايةت قعلغان كعشعلةر ظعشةنحعلعك ،دةص قارالغان كعشعلةردذر .بةزع ظالعمالر:
«بذ ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغعحة بولغان ظارعلعقتا رعؤايةت قعلغذحع ظادةم ظأزىلىص
كةتمعضةن هةدعستذر» دةيدذ .لئكعن هةدعس ياد ظالعدعغان ظالعمالر ،ظذنعث صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمغعحة بولغان ظارعلعقتا رعؤايةت قعلغذحع ظادةم ظأزىلىص كةتكةن هةدعس
ظعكةنلعكعنع كىحلةندىرعدذ .بذ هةدعسنع ظعمام تعرمعزي هةسةندعن ،هةسةن سةمذرادعن
رعؤايةت قعلدع .لئكعن هةسةننعث بذ هةدعسنع سةمذرادعن ظاثلعغانلعقعدا ظعختعالص بار.
خذالسة شذكع ،بذ دةلعل ـ صاكعت بولذشقا شةرتع توشقان هةدعستذر .ظعمام تةهاؤعي (اهلل
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تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ هةدعسنعث يذقعرعدعكع هةدعسنع (يةنع سوراص
تذرغان تأضعنعث ظورنعغا تأضة بةرضةنلعكنع بايان قعلعص كةلضةن هةدعسنع) ظةمةلدعن
قالدذرؤةتكةن هةدعس ظعكةنلعكعنع» دةيدذ .ظعمام تةهاؤعيغا :كأرىنىشتة قارمذ قارشع
ظعككع هأكىمنعث ظارعسعدا ظةضةر ظذ هأكىملةرنعث باشقا ـ باشقا مةنانع ظعصادعلةش
ظئهتعمالع بولسا ،ظذالرنعث بعرعنعث يةنة بعرعنع ظةمةلدعن قالدذرالمايدعغانلعقع بعلةن
ظئتعراز بعلدىرىلدع .مةزكذر ظعككع هةدعسنعث ظارعسعنع بعرلةشتىرىشكة بولعدذ.
ظذ ظعككع هةدعسنعث ظارعسعنع ظعمام شافعظعي ؤة بعر قعسعم ظالعمالر بعرلةشتىرىص:
«صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هايؤاننع هايؤانغا نئسع سئتعشتعن توسقان هةدعسع
هةر ظعككع تةرةصنعث قولعدعكع هايؤاننعث نئسع بولغانلعقعغا قارعتعلعدذ» دئدع .مانا
بذنعث بعلةن ظذ ظعككع هةدعسنعث مةنعلعرع بعر ـ بعرعضة زعت بولغان بولمايدذ .ظعككع
هةدعسنع بعر ـ بعرعضة زعت دةص ظذالرنعث بعرعنع ظةمةلدعن قالدذرؤئتعشكة قارعغاندا
ظعككع هةدعسنعث مةنعسعنع ظذ شةكعلدة بعرلةشتىرىش تئخعمذ ياخشعدذر .بعر ـ بعرعضة
زعتتةك هةدعسلةرنعث مةنعسعنع مذمكعن قةدةر بعرلةشتىرىش ظالعمالرنعث بعرلعككة
(((
كةلضةن قارعشعدذر.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،قةرز بئرعص تذرذش تةرغعص
قعلعنغان ياخشع ظعشتذر .حىنكع ،اهلل تاظاال ياخشع ظعش قعلعشقا تةرغعص قعلعص
مذنداق دئدع» :بةختكة ظئرعشعشعثالر ظىحىن  . . . .ياخشع ظعشالرنع قعلعثالر(((«
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن« :كعم بعر مأمعن بةندعنع بئشعغا
كةلضةن دذنيا قعيعنحعلعقلعرعنعث بعرعدعن قذتقذزذص قويسا ،اهلل تاظاال ظذ كعشعنع
(((
قعيامةت كىنعنعث حوث قعيعنحعلعقلعرعنعث بعرعدعن قذتقذزذص قويعدذ». . .
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةنة مذنداق دئدع« :بعر مذسذلغانغا ظعككع قئتعم
قةرز بةرضةن ظادةم ظذ مذسذلمانغا ظعككع قئتعم قةرز بةرضةن صذلنع بعر قئتعم سةدعقة
(((
قعلعؤةتكةندةك بولعدذ» .
ظةضةر صذل قةرز ظالعدعغان ظادةم قةرز ظالعدعغان صذلنع يامان ظعشالرغا ظعشلعتعدعغان
بولسا ،ظذنداق ظادةمضة قةرز بئرعش ياخشع ظةمةس .هةتتا قةرز بةرمةكحع بولغان كعشع
ظةضةر قةرز سورعغان ظادةمنعث صذلنع يامان ظعشالرغا ظعشلعتعدعغانلعقعنع كىحلىك
ضذمان قعلسا ،ظذ كعشعنعث ظذ ظادةمضة قةرزضة صذل بئرعص تذرذشع هارامدذر .حىنكع،
((( «فةتهذلبارع» 5 ،ـ توم 57 ،ـ بةت.
((( سىرة هةج  77ـ ظايعتعنعث بعر قعسمع.
((( بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع.
((( بذ هةدعسنع ظعبنع ماجة ؤة ظعبنع هةببان قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع.
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بذ هالدا ظذ كعشع ظذ ظادةمنعث يامان ظعشالرنع قعلعشعغا ياردةم قعلغان هئسابلعنعدذ.
قعيعنحعلعقتعن قةرز ظئلعشقا مةجبذر بولذص قالغان ظادةمضة قةرز صذل بئرعص تذرذش
صةرز بولعدذ .مةسعلةن :يامان ظعشالر ظىحىن ظعشلعتعدعغان ظادةمضة ظوخشاش بةزع
ظادةملةرضة قةرز بئرعص تذرذش هارام بولعدذ.

قةرزضة مذددةت توختعتعص بئرعشنعث بايانع
نةق تاصشذرذش الزعم بولغان هةر قانداق صذلنع صذل قولعغا ظأتىدعغان ظادةم ظذنع
كئحعكتىرىص تاصشذرذشقا مذددةت توختعتعص بةرسة ،صذل قولعغا ظأتىدعغان ظادةم
ظذنع تاصشذرذشقا مذددةت توختعتعص بةرضةنلعكع ظىحىن ظذ صذل تألةش ظىحىن مذددةت
توختعتعص بئرعلضةن صذلغا ظايلعنعدذ .حىنكع ،بعز يذقعرعدا مذددةت توختعتعشنعث
صذلنعث ظعضعسعنعث هةققع ظعكةنلعكعنع بايان قعلعص ظأتتذق .لئكعن ،قةرزنع قايتذرذش
ظىحىن مذددةت توختعتعش توغرا ظةمةس .حىنكع قةرز بئرعش ،ظعشنعث بئشعدا ياخشعلعق
قعلعش ؤة بعر نةرسة ظأتنة بئرعص تذرذش هئسابلعنعدذ .قةرز بئرعص تذرذش صذل ظأتنة
بئرعص تذرذش هئسابالنغانلعقع ظىحىن قةرزنع <صذل ظأتنة بئرعص> تذرساث ،دئضةن
سأزنع ظعشلعتعص تذرذصمذ ظئلعشقا بولعدذ .قةرز بئرعص تذرذشنعث ،ظعشنعث بئشعدا
ياخشعلعق قعلعش ؤ بعر نةرسة ظأتنة بئرعص تذرذش بولعدعغانلعقعنع ظئتعبارغا ظالغاندا
خذددع ظأتنعضة بئرعلضةن نةرسعضة مذددةت توختعتعص بئرعشنعث توغرا بولمعغعنعدةك
قةرزضعمذ مذددةت توختعتعص بئرعش توغرا ظةمةس .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر كعشعضة
بعر نةرسعنع بعر ظايغا قةدةر ظأتنعضة بئرعص تذرغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع
خالعسا بةرضةن شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة قايتذرذص ظاالاليدذ .حىنكع ،ياردةم قعلعش ظاساسعدا
بئرعلضةن نةرسعنع قايتذرذش ظىحىن مذددةت توختعتعلمايدذ.
قةرز بئرعش ظعشنعث ظاخعرعدا نةرسة ظالماشتذرذش هئسابلعنعدذ .بذنع ظئتعبارغا
ظئلعص تذرذصمذ قةرزضة مذددةت توختعتعلمايدذ .حىنكع ،صذل قةرز بئرعص تذرذش صذلنع
صذلغا نئسعغا سئتعش هئسابلعنعدذ .صذلنع صذلغا نئسعغا سئتعش جازانة هئسابلعنعدذ.
بذ ،صذل قةرز بئرعص تذرذشنعث توغرا بولمايدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ .لئكعن
شةرعظةت قةرز بئرعشكة رعغبةتلةندىردع ؤة بارلعق ظالعمالر بعردةك ظذنعث توغرا
ظعكةنلعكعضة بعرلعككة كةلدع .شذثا بعزمذ (يةنع هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرمذ) قةرز
بئرعش توغرعدذر ظةمما الزعم ظةمةستذر ،دةص قارايمعز.
ظةبذهىرةيرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
ظعسراظعل ظةؤالدلعرع هةققعدة بايان سأزلةص بئرعص مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت
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قعلعدذ« :بعر كعشع بعر ظادةمدعن معث دعنار قةرز سورايدذ .قةرز سورالغذحع ظذ ظادةم
ظذ كعشعضة :ضذؤاهحعالرنع ظئلعص كةلسةث بئرةي ،دةيدذ .ظذ كعشع :ضذؤاهحعلعققا اهلل
يئتةرلعك ،دةيدذ .ظذ ظادةم :كئصعل ظئلعص كةلسةث بئرةي ،دةيدذ .ظذ كعشع :كئصعل
بولذشقا اهلل يئتةرلعك ،دةيدذ .قةرز بةرضىحع :راست دةيسةن ،دةص ظذنعثغا صذلنع مةلذم
مذددةتكعحة بئرعدذ .قةرز ظالغان كعشع دئثعزغا حعقعص تعجارةت قعلعش ظارقعلعق
هاجعتعدعن 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 ،ظذ ساثا رازع بولغانلعقعنع ،بعلعسةن .ظامانةتنع
قايتذرذش ظىحىن ظعحعضة حىشىص بارغذدةك بعر نةرسة تئصعشقا ظورذنغان بولساممذ،
لئكعن تاصالمعدعم .مةن ساثا ياغاحتعكع صذلنع ظامانةت قويدذم ،دةص ياغاحنع دئثعزغا
تاشاليدذ .ياغاح دئثعزغا حىشعدذ .ظذ كعشع يةنة قةرز بةرضةن ظادةمنعث شةهعرعضة
حىشىص بارعدعغان نةرسة ظعزدةيدذ .قةرز بةرضةن ظادةم قةرز ظالغان كعشع ظامانةتنع
كئمة بعلةن ظئلعص كئلعؤاتقان بولذشع مذمكعن ،دةص ظويالص (دئثعزنعث يئنعغا كئلعص)
قاراص تذرغان ظعكةن .توساتتعن ظئقعص كةلضةن بعر ياغاحنع كأرىص ظوتذن قعلعش ظىحىن
ظذ ياغاحنع ظئلعص ظذنع يارغان 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».
ظعبنع هةجةر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ« :ظذ هةدعس
قةرزنع قايتذرذش ظىحىن مذددةت توختعتعشنعث توغرا ظعكةنلعكعنع ؤة قةرزنع قايتذرذص
بئرعمةن ،دةص ؤةدة قعلغان ؤاقعتتا قايتذرذشنعث الزعملعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ .قةرزنع
قايتذرذص بئرعمةن ،دةص ؤةدة قعلغان ؤاقعتتا قايتذرذش الزعم ظةمةس ظةكسعحة شذنداق
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان.
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قعلعش ياخشع ظعش قعلغانلعقنعث قاتارعدعن ،دةيدعغان قاراشمذ بار .هةدعس ظعسراظعل
ظةؤالدلعرعدعن ؤة ظذالرنعث ظعحعدة كأرىلضةن ؤةز ـ نةسعهةت ظئلعشقا بولعدعغان
بةزع ظاجايعب ظعشالرنع بايان قعلعدذ .هةدعستعن دئثعزدا تعجارةت قعلعشنعث توغرا
بولعدعغانلعقعغا ،كعمعلةرضة حعقسا بولعدعغانلعقعغا ،خةت يازااليدعغان ظادةمنعث
ظأزع ظىحىن خةت يئزعشعنعثمذ بولعدعغانلعقعغا ،قةرز بةرضةندة ضذؤاهحع ياكع كئصعل
تةلةص قعلعشنعث الزعم ظعكةنلعكعضة ؤة اهلل تاظاالغا تةؤةككذل قعلعشنعث ياخشع ظعش
ظعكةنلعكعضة ظوخشاش مةناالرنع كأرىؤاالاليمعز .حىنكع ،كعمكع اهلل تاظاالغا سةمعمعي
(((
تةؤةككذل قعلسا ،اهلل تاظاال ظذ ظادةمضة ياردةم بئرعشكة كئصعلدذر».

قةرزدار قةرزضة قاحان ظعضة بولعدذ؟
قةرزدار قةرزضة ظالغان نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالغاندعن كئيعن ضةرحة ظذنع
ظعشلةتمعضةن بولسعمذ ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعش بعلةنال ظذنعثغا ظعضة
بولغان هئسابلعنعدذ .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة ؤة ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا
رةهمةت قعلسذن!) لةرنعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!)« :قةرزدار قةرزضة ظالغان نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالغاندعن
كئيعن ظذنع ظعشلعتعص تأضةتمعضةن بولسا ،قةرزدار ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص
ظئلعش بعلةن ظذنعثغا ظعضة بولغان هئسابالنمايدذ» دئدع .يةنع بعر ظادةمنعث قةرزضة
ظالغان نةرسعضة ظعضة بولذشع ظىحىن ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظعشلعتعص تأضعتعشع
الزعمدذر.
ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا ،بعر
نةرسعنع قةرزضة ظالغان ظادةم ظذ نةرسة ظذ ظادةمنعث قولعدا تذرغان تةقدعردعمذ ظةضةر
قةرزضة ظالغان نةرسعنع قايتذرذص بةرمةكحع بولسا ،قةرزضة ظالغان نةرسعنعث ظأزعنع
قايتذرذص بةرمةي ظذنعث ظوخشعشعنع قايتذرذص بئرعشكعمذ بولعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم
بعر حارةك بذغداي قةرز ظئلعص تذرغان ،بذغداينع قولعغا تاصشذرذص ظالغان ؤة قةرز بةرضةن
كعشع ظذ ظادةمدعن ظذ بذغداينعث ظأزعنع قايتذرذص بئرعشنع تةلةص قعلغان بولسا ،ظذ
ظادةم ظذ بذغداينع قئشعدا ظئلعص قئلعص ظذنعث ظورنعغا باشقا بذغداي قايتذرذص بةرسعمذ
بولعدذ .حىنكع ،قةرزضة بئرعلضةن بذغداي قةرزضة بةرضىحعنعث ظعضعدارحعلعقعدعن حعقعص
كةتتع ؤة ظذ بذغداينعث ظأزع ظةمةس ظذنعث ظوخشعشع قةرزدارنعث بوينعغا ظارتعلدع.
ظةضةر بذغداي ظعشلعتعلمعضةن بولسعمذ ظعش شذ بويعحة بولعدذ.
((( «فةتهذلبارع» 4 ،ـ توم 472 ،ـ بةت.
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ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)
لةرنعث كأز قارعشعغا ظاساسةن بعر نةرسعنع قةرز ظالغان ظادةم ظةضةر ظذ نةرسعنع
ظعشلعتعص بواللمعغان بولسعمذ قةرزضة ظالغان نةرسعنع قةرزضة بةرضةن كعشعدعن
سئتعؤالسا ،بذنعث توغرا بولعدعغانلعقعنع كأرىؤاالاليمعز .مةسعلةن :بعر حارةك
بذغداينع قةرزضة ظالغان ظادةم ضةرحة ظذ بذغداينع ظعشلةتمعضةن بولسعمذ ظىستعدعكع
بذغداينع قةرزضة بةرضةن كعشعدعن سئتعص ظالغان بولسا ،بذ توغرا بولغان سودا ـ سئتعق
هئسابلعنعدذ .حىنكع ،بذغداي ظذ ظادةمنعث بوينعغا باشقا مذظامعلة بعلةن ظةمةس
صةقةت قةرز بئرعش مذظامعلعسع بعلةن يىكلةندع .ظةضةر بذغداي قةرز ظالغان ظادةم
بذغداينع سئتعص ظالغاندا بذغداي ظعشلعتعلعص بولذنغان بولسا ،بذ هالدا بذغداينع
سئتعص ظئلعش هةممة ظعمامنعث كأز قارعشعدا توغرعدذر .حىنكع ،بذغداي ظعشلعتعلعص
بولذنغاندعن كئيعن ظذ ظادةمنعث مىلكع هئسابلعنعدذ .شذثا بذغداينعث ظوخشعشعنع
بئرعش ظذ ظادةمنعث بوينعغا يىكلعنعدذ .بذ هةممة ظعمامالرنعث كأز قارعشعدذر .ظةضةر
بذغداي تئخع ظعشلعتعلعص بولذنمعغان بولسا ،بذغداينع قةرزضة ظالغان ظادةمنعث ظذنع
سئتعص ظئلعشع ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشعدا توغرعدذر.
ظعمام ظةبذيىسىفنعث كأز قارعشعدا توغرا ظةمةس بولذشع الزعمدذر .حىنكع ،بذغداينع
قةرزضة ظالغان ظادةم ظعمام ظةبذيىسىفنعث كأز قارعشعدا ظةضةر بذغداينع ظعشلعتعص
بواللمعسا ،بذغدايغا ظعضة بولغان هئسابالنمايدذ .شذثا ظذنعث بوينعغا بذغداينعث
ظوخشعشعنع بئرعش الزعم بولمايدذ.
بذغداينع قةرزضة ظالغان ظادةم« :مةن قةرز ظالغان بذغداينع سئتعص ظالدعم»
دئضةن بولسا ،بذ سودا توغرا بولمعغان بولعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم يوق بعر نةرسعنع
سئتعص ظالماقحع بولغان بولعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعدعن بعر حارةك بوغداي قةرز ظئلعص ظذنع قولعغا تاصشذرذص
ظالغان ،ظاندعن ظذ ظادةم ظذ بذغداينعث ظأزعنع ظذ كعشعدعن سئتعص ظالغان بولسا ،بذ سودا
ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشعدا توغرا ظةمةس .حىنكع ،ظذ ظادةم
ظذ بذغدايغا بذغداينع قةرز ظئلعص قولعغا تاصشذرذص ظئلعش بعلةن ظعضة بولدع .ظذنداق
ظعكةن ظةضةر ظذ ظادةم بذغداينع سئتعص ظالسا ،ظأزعنعث نةرسعسعنع ظأزع سئتعص ظالغان
هئسابلعنعدذ .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىفنعث كأز قارعشعدا ،بذغداي ظعشلعتعلعص بواللمعغان
بولسا ،بذغداي ظذ كعشعضة تةؤة بولغان هالدا قالعدذ .شذنعث بعلةن بذغداينع قةرزضة
ظالغان ظادةم ظةضةر قةرزضة ظالغان بذغداينعث ظأزعنع سئتعص ظالسا ،ظذ ظادةم ظأزعنعث
نةرسعسعنع ظأزع ظةمةس باشقعالرنعث نةرسعسعنع سئتعص ظالغان هئسابلعنعدذ .شذثا بذ
سودا توغرا بولغان بولعدذ.
بعر نةرسعنع قةرزضة ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع سئتعص ظئلعشعنعث ؤة بذ سودعنعث توغرا
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بولذشعنعث شةرتع ظذ نةرسعنع قةرزضة بةرضةن كعشعنعث ظذ ظادةمدعن ظايرعلعص كئتعشتعن
بذرذن سودا بولغان ظورذندا ظذ نةرسعنعث صذلعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشعدذر .ظةضةر ظذ
كعشع سودا بولغان ظورذندا ظذ نةرسعنعث صذلعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذ
ظادةمدعن ظايرعلعص كةتكةن بولسا ،بذ توغرا بولمعغان سودا هئسابلعنعدذ .حىنكع ،ظذ
كعشع قةرزنع قةرزضة ساتقان بولعدذ .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم نئسع نةرسعنع نئسعغا
سئتعشتعن توسقان .بعز بذ هةقتة اهلل تاظاال خالعسا ظالدعمعزدا توختعتعلعص ظأتىمعز.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،شةرتعضة توشمعغان قةرز
بعلةن قولغا تاصشذرذص ظالغان نةرسة خذددع شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق ظارقعلعق
قولغا تاصشذرذص ظالغان نةرسعضة ظوخشايدذ .شذثا شةرتعضة توشمعغان قةرز بعلةن قولغا
تاصشذرذص ظالغان نةرسعدعن صايدعلعنعش توغرا ظةمةس .حىنكع ،ظذ نةرسة هاالل ظةمةس.
ظذ نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعش بعلةن ظذ نةرسة ظذ ظادةمنعث مىلكع هئسابالنغانلعقع
ظىحىن ظذنع سئتعش توغرعدذر .لئكعن ،ظذ ظادةمضة ظذنعث صذلع هاالل ظةمةس .حىنكع،
شةرتعضة توشماي ظئلعنغان ظذ قةرزنع بذزذش الزعمدذر .قةرزضة ظالغان نةرسعنع سئتعؤئتعش
قةرزنع بذزذشقا توسالغذ بولعدذ .شذثا خذددع هةر قانداق مذظامعلعدة شةرتعضة توشمعغان
نةرسعنع قايتذرذص بئرعشكة توسالغذ بولغان ظعشنع قعلعشقا توغرا بولمعغعنعدةك شةرتعضة
توشمعغان قةرز بعلةن قولغا ظالغان نةرسعنع سئتعشمذ توغرا ظةمةس.
صذلنع قةرز ظئلعش توغرعدذر .شذنعثدةك يةنة كةمحعلعنعدعغان ياكع تارتعلعنعدعغان،
ياكع ياثاق ؤة تذخذمدةك حوث ـ كعحعكلعكتة بعر ـ بعرعدعن كأص صةرقلعنعص كةتمةيدعغان
نةرسعلةرنع قةرزضة ظئلعشمذ توغرعدذر .ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!)« :ناننع مةيلع ساناص بولسذن ،مةيلع تارتعص بولسذن ،قةرز ظئلعش (يةنع
ظأتنة ظئلعش) توغرعدذر» دةيدذ .ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!)« :ناننع مةيلع ساناص بولسذن ،مةيلع تارتعص بولسذن ،قةرزضة بئرعش (يةنع
ظأتنعضة بئرعش) ،ياكع قةرزضة ظئلعش (يةنع ظأتنة ظئلعش) توغرا ظةمةس» دةيدذ .ظعمام
ظةبذيىسىفتعن بذ هةقتة ظعككع خعل كأز قاراش رعؤايةت قعلعنغان بولذص ظذنعث بعرع:
ظعمام ظةبذهةنعفةنعث كأز قارعشع بعلةن ظوخشاش .يةنة بعرع بولسا ،ناننع قةرزضة بئرعشتة
ياكع قةرزضة ظئلعشتا هئحقانداق ضذناه يوقتذر .حىنكع ،كعشعلةر بعر ـ بعرعضة نان ظأتنة
بئرعشعدذ ،دئضةن قارعشعدذر .بذ ،ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
نعث نان قةرز (يةنع ظأتنة) ظئلعش ياكع ظالماسلعق هةققعدة كةلضةن مةشهذر قارعشعدذر.
بذ هةقتة صةتعؤا ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعغا
ظاساسةن بئرعلعدذ .يةنع ناننع مةيلع ساناص بولسذن ،مةيلع تارتعص بولسذن ،قةرزضة
(((
بئرعش (يةنع ظأتنعضة بئرعش) ؤة قةرزضة ظئلعش (يةنع ظأتنة ظئلعش) توغرعدذر.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 172 ،ـ بةت.
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قةرزضة ظالغان نةرسعنعث باهاسعنعث ظأزضعرعص كئتعشعنعث
هأكمع

بعر ظادةم مةسعلةن ظاشلعق ظةرزان بعر شةهةردة بعر كعشعدعن بذغداي قةرز ظالغان،
ظاندعن ظذ كعشع ظذ ظادةمضة بذغداي قعممةت بعر شةهةردة ظذحراص قئلعص قةرزضة بةرضةن
بذغدعيعنع قايتذرذص بئرعشنع تةلةص قعلغان بولسا ،قةرزضة ظالغذحع ظادةمنعث بذغداينع
بةرمةيمةن ،دئيعش هةققع يوق .قةرزدار ظذ كعشعضة بذغداينع قةرزضة ظالغان شةهةردة
بذغداينع ظذ كعشعضة قايتذرذص بئرعش ظىحىن ظذ شةهةردة ياشايدعغان بعرعنع كئصعل
قعلعص كأرسعتعص بئرعدذ .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
نعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا
رةهمةت قعلسذن!)« :قةرزدار بذغداينعث ،بذغداينع قةرزضة ظالغان شةهةردعكع نةرقع
بويعحة ظذ كعشعضة صذل بةرسة بولعدذ» دةيدذ .ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد
(اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) بذغداينعث ظوخشعشعنع ظةمةس ظذنعث نةرقعدة
صذل بئرعشتة بعر صعكعرضة كةلدع .حىنكع ،ظذ ظعككعسع ظذحراشقان شةهةردة بذغداينعث
نةرقع ظىستىن بولغانلعقع سةؤةبع بعلةن بذغداينع قةرزضة ظالغان شةهةردة قةرزضة
ظالغان بذغداينع سئتعص ظالغعلع بولعدعغان صذلغا ظذالر ظذحراشقان شةهةردة قةرزضة
ظالغان بذغداينع سئتعص ظالغعلع بولمعغانلعقع ظىحىن بذغداينعث ظوخشعشعنع قايتذرذص
بئرعش ظةمةلدعن قالعدذ .شذثا بذغداينع قةرز ظالغان شةهةردعكع بذغداينعث نةرقعدة
(((
صذل قايتذرذص بئرعش الزعم بولعدذ.
ظعبنع ظابعدعن (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) يةنة بعر معسالنع بايان
قعلعص مذنداق دئدع« :بعر كعشع بعر ظادةمضة ظاشلعق قةرز بئرعص تذرغان ،ياكع
ظذ ظادةم ظذ ظاشلعقنع ظذ كعشعدعن ناهةق ظئلعؤالغان ،ظاندعن ظذ ظادةم ظذ ظاشلعقنع
حعقعم تارتعص باشقا بعر يةرضة يأتكةص ظئلعص كةلضةن ؤة كئيعن ظذالر ظاشلعق ظةرزان
ياكع قعممةت بعر شةهةردة ظذحرعشعص قالغان بولسا ،بذ هةقتة ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) :ظذ ظادةم ظذ كعشعضة بذغداينع قةرزضة ظالغان ياكع
ظذنع ناهةق ظئلعؤالغان شةهةردة ظذ كعشعضة بذغداينع قايتذرذص بئرعش ظىحىن ظذ
شةهةردة ياشايدعغان بعرعنع كئصعل قعلعص كأرسعتعص بئرعدذ ،دةيدذ .بذ هةقتة ظعمام
ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) :ظةضةر ظذ ظادةم بعلةن ظذ كعشع
شذنداق قعلعشعشقا رازع بولذشسا ،بذ ظةث ياخشع حارعدذر .ظةضةر ظذالرنعث بعرع
ظاشلعقنعث صذلعنع بئرعشنع ياكع ظئلعشنع تةلةص قعلسا ،يةنة بعر تةرةص شذنداق
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 172 ،ـ بةت.
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قعلعشقا مةجبذرلعنعدذ .ظاشلعقنعث صذلع بئرعلضةندة ظاشلعق ظىحىن ظاشلعق ناهةق
ظئلعؤئلعنغان ياكع قةرزضة ظالغان شةهةردعكع نةرقع بويعحة صذل بئرعلعدذ .بذ هةقتة
ظاشلعقنع قةرزضة ظالغان ،ياكع ظاشلعقنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةمنعث سأزع ظئتعبارغا
ظئلعنعدذ .ظةضةر ناهةق ظئلعؤئلعنغان ظاشلعق ظذ ظادةمنعث قولعدا تئخعحة بار بولغان
بولسا ،ظاشلعقنعث ظعضعسع ظاشلعقنعث صذلعنع ظةمةس ظذنعث ظأزعنع قايتذرذص ظئلعشقا
مةجبذرلعنعدذ .ظةضةر بعر ظادةم مئؤة قةرز ظالغان ،ظاندعن مئؤعنعث ظعضعسع قةرزضة
بةرضةن مئؤعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن مئؤة مةزضعلع ظأتىص كئتعص مئؤة
تأضةص كةتكةن بولسا ،ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز
قارعشعدا ،مئؤعنعث ظعضعسع ظأز هةققعنعث ظأزعضة ظئرعشعشع ظىحىن يةنة بعر قئتعم
مئؤة صعشقانغا قةدةر ساقالص تذرذشقا مةجبذرلعنعدذ .حىنكع ،مئؤعلةر مةزضعلعنعث
ظأتىص كئتعشع بعلةن مئؤعلةرنعث تأضةص كئتعشع ظذنعث يوق بولذص كةتكةنلعكعنعث
ظورنعدعدذر .ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث تذتقان يولع
بعر ظادةمنعث بعر نةرسعدعكع هةققع ظذ نةرسعنعث يوق بولذص كئتعشع بعلةن ظأزىلىص
كةتمةيدذ ،دةص قاراشتذر .ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
مذنداق دئدع :مئؤعنعث مةزضعلع ظأتىص كئتعص مئؤعلةرنعث يوق بولذص كئتعشع صذلنعث
ظأتمةس بولذص قئلعشعغا ظوخشعمايدذ .مئؤة بولسا (بعر مذددةتتعن كئيعن بولسعمذ)
تئصعلعدعغان نةرسعلةرنعث قاتارعدعندذر .شذثا مئؤة قةرز بةرضذحع مئؤة يةنة بعر
قئتعم تةكرار صعشقانغا قةدةر ساقالص تذرذشقا مةجبذرلعنعدذ .لئكعن ،ظذالر ظةضةر قةرز
ظئلعنغان مئؤعنعث صذلعنع ظئلعشقا ظأز ظارا صىتىشىص رازع بولذشقان بولسا ،بذ هالدا
مئؤعنعث ظعضعسع مئؤعنعث يةنة بعر قئتعم تةكرار صعشعشعغا قةدةر ساقالص تذرذشقا
(((
مةجبذرالنمايدذ ؤة مئؤعنع قةرز ظالغان ظادةم مئؤعنعث صذلعنع بئرعدذ.
ظعمام سةرةخسعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ« :بعر
ظادةم صذلعنع (يةنع سئتعلغان نةرسعنعث بةدعلعنع) باشقا بعر يةردة بعر ظايغا قةدةر
بئرعش شةرتع بعلةن بعر كعشعدعن قذل سئتعص ظالغان بولسا ،بذ توغرا سودا بولعدذ.
حىنكع ،صذلنعث معقدارع ظئنعقتذر .صذلنع تاصشذرعدعغان مذددةتمذ ظئنعقتذر .ظةضةر
صذل (يةنع سئتعلغان نةرسعنعث بةدعلع) يأتكةص كئلعش ظىحىن حاصا حعكعلعدعغان
ؤة صذل حعقعم قعلعنعدعغان نةرسة بولمعسا ،نةرسعنعث ظعضعسع مذددةت توشقاندعن
كئيعن صذلنع (يةنع سئتعلغان نةرسعنعث بةدعلعنع) ظذ ظادةم بعلةن قةيةردة ظذحراشسا،
شذ يةردة تاصشذرذص ظالعدذ .ظةضةر صذل (يةنع سئتعلغان نةرسعنعث بةدعلع) يأتكةص
كئلعش ظىحىن حاصا حعكعلعدعغان ؤة صذل حعقعم قعلعنعدعغان نةرسة بولسا ،نةرسعنعث
ظعضعسع صذلنع صذل تاصشذرذص بئرعش شةرت قعلعنغان ظورذندا تاصشذرذص ظالعدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 173 ،ـ بةت.
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حىنكع ،شةرت ظةضةر سئتعلغان نةرسعضة باغلعق هالةتتة بولسا ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
ظةضةر ظذنداق بولمعسا ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .ظةمما قةرز بذنعثغا ظوخشعمايدذ .حىنكع،
قةرزضة بئرعلضةن نةرسة ظذنعث ظوخشعشع بعلةن كئصعل قعلعنعدذ .شذثا قةرزدة قةرزضة
بئرعلضةن نةرسعنعث ظورنعدا قايتذرذص بئرعدعغان نةرسعنع باشقا ظورذندا تاصشذرذص
بئرعشنع شةرت قعلعش توغرا ظةمةس .حىنكع ،قةرزضة بئرعلضةن نةرسعنعث ظورنعغا
قايتذرذص بئرعلعدعغان نةرسعنع باشقا يةردة تاصشذرذص بئرعشنع شةرت قعلعش ظذ
نةرسعنع خذددع باشقا ؤاقعتتا قايتذرذص بئرعشنع شةرت قعلغانغا ظوخشاش .حىنكع ،ظذ
نةرسعنع قايتذرذص بئرعش ظىحىن هةم ظورذن هةم ؤاقعت الزعم .قةرزضة ظالغان نةرسعنعث
ظورنعغا تاصشذرذص بئرعلعدعغان نةرسعنع تاصشذرذص بئرعش ظىحىن ؤاقعتنع (مةلذم
بعر مذددةتنع) شةرت قعلعش الزعم ظةمةس .شذنعثدةك يةنة ظذ نةرسعنع تاصشذرذص
بئرعش ظىحىن باشقا ظورذننع شةرت قعلعشمذ توغرا ظةمةس .سودا ـ سئتعق بذنعثغا
ظوخشعمايدذ .يةنع ظةضةر سودا ـ سئتعقتا صذلنع تاصشذرذص بئرعش ظىحىن مةلذم مذددةت
توختعتعلمعسا ،مةسعلة ظأز هالع بويعحة قالعدذ .يةنع سئتعلغان نةرسعنعث صذلع
(يةنع سئتعلغان نةرسعنعث بةدعلع) يأتكةص كئلعش ظىحىن حاصا حعكعلعدعغان ؤة صذل
حعقعم قعلعنعدعغان نةرسة بولسا ،بذ هالدا سودا ـ سئتعق توغرا بولمعغان بولعدذ .بذ
مةسعلعنعث شةكلع مذنداقتذر :بعر ظادةم بعر كعشعدعن ظذ كعشعنعث قذلعنع خوتةندعكع
مذنداق ـ مذنداق سىصةتلعك بذغدايغا سئتعص ظالغان ؤة بذغداينع ظذ كعشعضة قةشقةردة
تاصشذرذص بئرعشنع شةرت قعلغان بولسا ،بذ مذددعتع نامةلذم شةرت هئسابلعنعدذ.
حىنكع ،سئتعلغان نةرسعنعث صذلع (يةنع بةدعلع) بذغدايغا ظوخشاش يأتكةص كئلعش
ظىحىن حاصا حعكعلعدعغان ؤة صذل حعقعم قعلعنعدعغان نةرسة بولسا ،سودعدا ظذ نةرسعنع
تاصشذرذص بئرعش ظىحىن شةرت قعلعنغان ظورذن ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظةضةر هةر ظعككع
تةرةص شذ ظورذنغا كةلمعسة ،نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمضة ظذ نةرسعنعث بةدعلعنع
تاصشذرذص بئرعش شةرت ظةمةس .ظةمما سئتعلغان نةرسعنعث صذلع (يةنع بةدعلع) ظةضةر
يأتكةص كئلعش ظىحىن حاصا حعكعلعدعغان ؤة صذل حعقعم قعلعنعدعغان نةرسة بولمعسا،
بذ هالدعمذ كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمضة ظذ نةرسعنعث
بةدعلعنع تاصشذرذص بئرعش شةرت ظةمةس .حىنكع ،ظذ ظادةم سودعدا ظأزعضة نامةلذم
بعر ظعشنع شةرت قويدع .لئكعن ،ظذ ظادةم ظةضةر نةرسعنعث بةدعلعنع تاصشذرذص بئرعش
شةرت قعلعنغان ظورذنغا كةلضةن حاغدعال ظذ ظادةمضة ظذ نةرسعنعث بةدعلعنع تاصشذرذص
بئرعش الزعم بولعدذ .ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق
دةيدذ :ظةضةر سئتعلغان نةرسعنعث صذلع (يةنع سئتعلغان نةرسعنعث بةدعلع) يأتكةص
كئلعش ظىحىن حاصا حعكعلعدعغان ؤة صذل حعقعم قعلعنعدعغان نةرسة بولمعسا ،سودا ـ
سئتعق توغرا بولغان بولعدذ .نةرسعنعث ظعضعسع سئتعلغان نةرسعنعث بةدعلعنع شذ
ؤاقعتنعث ظأزعدة تاصشذرذص بئرعشنع تةلةص قعلعدذ .حىنكع ،سئتعلغان نةرسعنعث صذلع
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(يةنع سئتعلغان نةرسعنعث بةدعلع) يأتكةص كئلعش ظىحىن حاصا حعكعلعدعغان ؤة صذل
حعقعم قعلعنعدعغان نةرسة بولمعسا ،ظذ نةرسعنع تاصشذرذص بئرعش ظعشعنعث شةرت
قعلعنغان ظورذندا بولذشع شةرت ظةمةس .شذثا ظذ نةرسعنعث بةدعلعنع شذ ؤاقعتنعث
(((
ظأزعدة تاصشذرذص بئرعش الزعم بولعدذ».

قةرزدة قويذلغان شةرتلةرنعث هأكمع ؤة بعرةر صايدا ظئلعص كةلضةن
قةرزنعث جازانة بولعدعغانلعقعنعث بايانع

بئرعلضةن قةرز ظىحىن قويذلغان توغرا شةرت قةرزنعث ظأزعضة باغالنمايدذ .توغرا
بولمعغان شةرت قةرزنع بعكار قعلعؤةتمةيدذ .لئكعن ،شةرتنعث ظأزع ظةمةلدعن قالعدذ.
بذ هةقتة مذنداق هةدعس رعؤايةت قعلعندع :ظاظعشة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
مذنداق دةيدذ :بةرعرة ظأزعنعث ظةركعنلعكعنع سئتعؤئلعش ظىحىن ياردةم تةلةص قعلعص
ظاظعشةنعث يئنعغا (يةنع مئنعث يئنعمغا) كةلدع (((.ظذ تئخع (خوجايعنعغا بئرعشكة)
كئلعشكةن صذلدعن هئحنعمة بةرمعضةن ظعدع (((.ظاظعشة ظذنعثغا :سعز بئرعص
خوجايعنعثعزغا ظئيتعث :ظةضةر خوجايعنعثعز مةن سعزنعث صذلعنعثعزنع بئرعص سعزنع
ظازات قعلعؤةتسةم سعزضة ظعضعدارحعلعق قعلعش هةققعنعث ماثا تةؤة بولذشعنع خالعسا
(يةنع ماثا شذ هةقنع بةرسة) ،مةن سعزنعث صذلعثعزنع بئرةي ،دئدع .بةرعرة بئرعص بذنع
خوجايعنعغا دعؤئدع ،خوجايعنع بذنعثغا قوشذلماي :ظةضةر ظاظعشة سعزنعث صذلعثعزنع
(بةرضةنلعكعنعث ساؤابعنع اهلل تاظاالدعن) ظىمعد قعلعص (سعزنعث صذلعثعزنع بئرعشنع
خالعسا) شذنداق قعلسذن! ظةمما سعزضة ظعضعدارحعلعق هةققع بعزضة تةؤة بولعدذ،
دئدع .ظاظعشة بذ ظعشنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
ظذنعثغا« :ظذنع سئتعؤئلعص ظازات قعلعث ،ظعضعدارحعلعق قعلعش هةققع ظازات قعلغان
كعشعضة تةؤة بولعدذ» دئدع .كئيعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنبةرضة حعقعص« :اهلل
تاظاالنعث كعتابعدا يوق شةرتلةرنع شةرت قويعؤالعدعغانالر قانداق كعشعلةر؟ كعمكع اهلل
نعث كعتابعدا يوق شةرتنع قويعدعكةن ،ضةرحة ظذ شةرت  100قئتعم قويعلغان بولسعمذ،
ظذ شةرت ظذنعث ظىحىن كىحضة ظعضة بولغان بولمايدذ .اهلل تاظاالنعث شةرتع (ظةمةل
(((
قعلعشقا) ظةث هةقلعق ؤة ظعشةنحعلعكتذر» دئدع.
((( «ظةلمةبسذت» 14 ،ـ توم 38 ،ـ بةت.
((( ظذ بعر حأرة ظايال بولذص خوجايعنعغا هةر يعلدا بعر ظوقعيةدعن بولذص توققذز ظوقعية بئرعش بةدعلعضة خوجايعنعنعث ظذنع ظازات
قعلعؤئتعشع ظىحىن خوجايعنع بعلةن توختام تىزىشكةن .ت.
((( بةزع رعؤايةتلةردة ظذنعث صذلنعث بعر قعسمعنع بةرضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ .ت.
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
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ظعبنع بةتتال (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) « :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
مةزكذر هةدعستة بايان قعلعنغان< :اهلل تاظاالنعث كعتابعدا يوق> دئضةن سأزعدعن،
قويذلغان شةرتنعث هأكمع اهلل تاظاالنعث كعتابعدا ياكع هةدعستة ،ياكع مذسذلمان
ظالعملعرعنعث بعردةك قارعشعدا يوق ،دئضةنلعك كأزدة تذتذلعدذ» دةيدذ .ظعبنع
خذزةيمة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث< :اهلل
تاظاالنعث كعتابعدا يوق> دئضةن سأزعدعن ،قويذلغان شةرتنعث توغرا بولعدعغانلعقعنعث
ياكع ؤاجعص بولعدعغانلعقعنعث هأكمع اهلل تاظاالنعث كعتابعدا يوق ،دئضةنلعك كأزدة
تذتذلعدذ ،ظذ سأزدعن اهلل تاظاالنعث كعتابعدا بايان قعلعنمعغان هةر قانداق شةرت
ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ ،دئضةنلعك كأزدة تذتذلمايدذ .حىنكع( ،بعر قعسعم شةرتلةر بولذص
بذ شةرتلةرنعث هةممعسع قذرظاندا بايان قعلعنمعغاندذر) ،مةسعلةن :سودا ـ سئتعقتا
بعرعنع كئصعل قعلعشنع شةرت قعلعش .بذ شةرت (ضةرحة قذرظاندا بايان قعلعنمعسعمذ)،
لئكعن ظةمةلدعن قالدذرذلمايدذ .مةسعلةن :صذل ظذنداق سىصةتتة بولذش الزعم ،مذنداق
سىصةتتة بولذش الزعم ،دةص قويذلغان شةرتكة ظوخشاش .بذ شةرتمذ (ضةرحة قذرظاندا
بايان قعلعنمعسعمذ ،لئكعن ظذ شةرت ظةمةلدعن قالدذرذلمايدذ» دئدع.
ظعمام نةؤةؤعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ :ظالعمالرنعث
قارعشعحة ،سودا ـ سئتعقتا شةرتلةر مذنداق بعر نةححة تىرضة بألعنعدذ .ظذ شةرتلةر
ماؤذالردذر:
 1ـ مذظامعلة تةلةص قعلعدعغان شةرت .مةسعلةن :سئتعص ظالغان نةرسعنع تاصشذرذص
بئرعشكة ظوخشاش .سودا ،سئتعلغان نةرسعنع تاصشذرذص بئرعشنع تةلةص قعلعدذ .شذثا
ظذ نةرسعنع تاصشذرذص بئرعش ظىحىن قويذلغان شةرتنع سودا تةلةص قعلغان بولعدذ.
 2ـ صايدا بار شةرت .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر كعشعدعن قةرز تةلةص قعلغاندا ،ظذ
كعشعنعث ظذ ظادةمضة بعرةر نةرسعنع ضأرىضة قويذشنع شةرت قعلعشعغا ظوخشاش.
بعرعنحع ؤة ظعككعنحع شةرت بارلعق ظالعمالرنعث بعرلعككة كةلضةن كأز قارعشع
بويعحة توغرعدذر.
 3ـ قذل ساتقاندا قذلنع سئتعص ظالغان ظادةمضة ظذنع ظازات قعلعؤئتعشنع شةرت
قعلعش .بذ شةرت كأص ساندعكع ظالعمالرنعث كأز قارعشعدا توغرعدذر .بذالرنعث
دةلعل ـ صاكعتع بولسا ظاظعشة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث يذقعرعدعكع
هةدعسعدذر.
 4ـ مذظامعلة تةلةص قعلمايدعغان ياكع صايدا يوق شةرت .مةسعلةن :سئتعلغان
نةرسعنعث صايدعسعنعث ظذنع ساتقان ظادةمضة بولذشعنعث شةرت قعلعنغانلعقعغا
410

قەرزلەرنىڭ ھۆكۈملىرى
ظوخشاش .بذ توغرا بولمعغان شةرتتذر.

(((

ظةضةر قةرز بةرضةن ظادةم بةرضةن قةرزدعن ظأزعضة بعرةر صايدا بئرعلعشنع شةرت
قعلغان بولسا ،بذ هارام قةرز هئسابلعنعدذ .حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :صايدا
ظئلعص كةلضةن صىتىن قةرز هارامدذر» دئضةن .بذ هةدعس ضةرحة توغرعلعق دةرعجعسعضة
يةتمعضةن هةدعسلةردعن بولسعمذ ،لئكعن بةيهةقعي بعر قعسعم ساهابعالردعن ظذ هةدعسنعث
مةنعسعنع رعؤايةت قعلغان.
ظةضةر قةرزدة قةرزنعث بعرةر صايدا ظئلعص كئلعشع شةرت قعلعنمعغان ظةهؤالدا ،ظذ
قةرزنعث صايدا ظئلعص كئلعشع ضذناه ظةمةس .بذ هةقتة جابعر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) مذنداق دةيدذ :مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كةلضةن ظعدعم.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةسحعتتة ظعكةن .ظذ ماثا« :ظعككع رةكةت ناماز ظوقذغعن»
دئدع .مئنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدا قةرزعم بار ظعدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
(((
ماثا قةرز صذلذمنع قايتذرذص بةردع ؤة ظذنعثغا صذل قوشذص بةردع.
ظةتا (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ« :ظعبنع زذبةيرة (اهلل
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مةككعدة تعجارةتحعلةردعن كىمىشتعن ياسالغان صذل
ظئلعص ظذالرنعث قوللعرعغا صذللعرعنع بذسرانعث ؤة كذصعنعث ؤالعيلعرعدعن ظئلعؤئلعشقا
خةت يئزعص بئرةتتع .تعجارةتحعلةر بذسرانعث ؤة كذصعنعث ؤالعيلعرعدعن ظأزلعرعنعث
صذللعرعنعث ظورنعغا ظئسعل كىمىشتعن ياسالغان صذلالرنع ظئلعؤاالتتع .شذنعث بعلةن
مةن تعجارةتحعلةرنعث ظأزلعرعنعث ناحارراق صذللعرعنعث ظورنعغا ظئسعل كىمىشتعن
ياسالغان صذلالرنع ظئلعشعنعث توغرا ياكع توغرا ظةمةسلعكع هةققعدة ظعبنع ظابباس
(اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) تعن سورعدذم .ظعبنع ظابباس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) :ظةضةر ظذنداق قعلعش شةرت قعلعنمعغان بولسا ،بذنعثدا هئحقانداق
ضذناه يوق ،دةص جاؤاب بةردع» .ظعمام سةرةخسعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) بذ ظةسةرنع بايان قعلعص بولغاندعن كئيعن« :مانا بعز (يةنع هةنةفعي
مةزهةصعدعكعلةر) ظعبنع ظابباسنعث بذ سأزعنع توغرا دةص قوبذل قعلعمعز ؤة شذنعثغا
ظاساسةن :حةكلةنضةن قةرز بولسا ،قةرز بئرعلضةن ؤاقعتتا صايدا بئرعش شةرت قعلعنغان
قةرزدذر ،دةيمعز .ظةضةر قةرزنعث بعرةر صايدا ظئلعص كئلعشع شةرت قعلعنمعغان بولسا،
شةرت قعلعنماي كةلضةن صايدا هااللدذر .حىنكع ،ظذ صايدا قةرز بةرضىحعنعث قةرز ظالغان
ظادةمضة قةرز بئرعص تذرغاندةك ياخشعلعقعنعث مذكاصاتعدذر .ياخشعلعقنعث مذكاصاتع
ياخشعلعق بعلةن بولعدذ .شذنعثدةك يةنة بعر ظادةمضة قةرز بةرضةن كعشعنعث ظذ
((( «فةتهذلبارع» 5 ،ـ توم 188 ،ـ بةت.
((( بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان.
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ظادةم بةرضةن سوؤغاتنع قوبذل قعلعشعمذ ،ياكع ظذ ظادةمنعث (بعرةر يةرضة حاقعرغان)
تةكلعصعنع قوبذل قعلعشعمذ ظةضةر قةرز بعرعلضةندة شةرت قعلعنمعسا ،هئحقانداق ضذناه
(((
ظةمةس».
قةرزنعث ظئلعص كةلضةن صايدعسع ظةضةر ظذ قةرز بئرعلضةن ؤاقعتتا شةرت قعلعنمعسا،
قةرزنعث ظئلعص كةلضةن ظذ صايدعسع هااللدذر .بذ ،ظةضةر قةرز بةرضةن كعشعضة قةرزدارنعث
بعرةر صايدا يةتكىزىشع ظادةت بولمعغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر قةرزدار
ظأرص ـ ظادةتنع ظاساس قعلعص تذرذص قةرز بةرضةن كعشعضة ظذ كعشعنعث ظذنعثغا
قةرز بةرضةنلعكع ظىحىن ظذ صايدعنع يةتكىزضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ كعشعنعث قةرزدار
يةتكىزضةن صايدعدعن صايدعلعنعشتعن يعراق تذرذشع ياخشعدذر .حىنكع ،ظأرص ـ ظادةت
ظاساس قعلعنعص تذرذص قعلعنغان ظعش خذددع شةرت قعلعنعص تذرذص قعلعنغان ظعشقا
(((
ظوخشاص كئتعدذ.
ظابدذلاله ظعبنع مةسظذدنعث ظايالع زةينةص (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
نعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماثا خةيبةرنعث
خورمعلعرعدعن  6646كعلو خورما ؤة  2600كعلو ظارصا تةقسعم قعلعص بةرضةن ظعدع.
ظاسعم ظعبنع ظةدعية ماثا :مةن ساثا بذ يةردعن (يةنع مةدعنعدعن) خورما بئرعص ظذنعث
ظورنعغا سئنعث خةيبةردعكع خورماثنع مةن ظالغان بولسام ،دئدع .مةن :بولمايدذ .مةن
ظالدع بعلةن بذنداق قعلعشنعث توغرا بولعدعغانلعقع ياكع بولمايدعغانلعقع هةققعدة
سوراص باقاي ،دئدعم .ظاندعن مةن بذ هةقتة ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) تعن سورعدذم .ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
مئنع بذ ظعشتعن توستع ؤة« :ظعككع يةرنعث ظارعسعدا كئصعل بولذش قانداق شةكعلدة
بولعدذ؟» دئدع .هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر ظأمةر ظعبنع خةتتابنعث بذ سأزعنع قوبذل
قعلعص ظالدع .مةدعنعدعكع خورما بعلةن خةيبةردعكع خورمعنع ظالماشتذرذش ظةضةر سودا
(يةنع خورمعنع خورمعغا سئتعش) يولع بعلةن بولسا ،سودعدا سئتعلغان نةرسعنعث
بةدعلع ظىحىن باشقا يةرضة يأتكةص كئلعش ظىحىن حاصا حعكعلعدعغان ؤة صذل حعقعم
قعلعنعدعغان نةرسعنع بئرعشنع شةرت قعلعش سودعنع بذزعدذ .هةم ظذنداق قعلعش
خورمعنع خورمعغا نئسع سئتعش هئسابلعنعدذ .بذ توغرا ظةمةس .ظةضةر خورمعنع
خورمعغا ظالماشتذرذش قةرز يولع بعلةن بولغان بولسا ،بذ بعر تةرةصكة صايدا ظئلعص
كةلضةن قةرز بولغان بولعدذ .ظذ صايدا بولسا بعر تةرةصنعث خورمعنع يأتكةص كئلعش
جةريانعدا يولدا دذح كئلعدعغان خةتةر ؤة جاصاالردعن قوتذلذص قئلعشعدذر .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم بعرةر صايدا ظئلعص كئلعدعغان قةرزدعن توسقان ؤة ظذنداق قةرزنع جازانة
((( «ظةلمةبسذت» 14 ،ـ توم 37 ،ـ بةت.
((( «ظةلمةبسذت» 14 ،ـ توم 37 ،ـ بةت.
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دةص ظاتعغان.
مذهةممةد ظعبنع سعرعن مذنداق دةيدذ :ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) ظأبةي ظعبنع كةظعب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) كة 10
معث دةرهةم قةرز بئرعص تذردع .كئيعن ظأبةي ظعبنع كةظعب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) ظأمةر ظعبنع خةتتابقا هأل خورما سوؤغات قعلدع ؤة ظأمةر ظعبنع
خةتتاب سوؤغات قعلعنغان خورمعنع قوبذل قعلماي قايتذرذص بةردع .ظأمةرضة ظأبةي
ظعبنع كةظعب ظذحراص قئلعص ظذنعثغا :سةن مئنع مةن ساثا ظذ خورمعنع ماثا قةرزضة
صذل بةرضةنلعكعث ظىحىن سوؤغات قعلعص بةردع ،دةص ظويالص قالدعثمذ؟ ماثا قةرز
ظىحىن بةرضةن مال ـ دذنيايعثنع ظئلعص كئتعش ظىحىن ظادةم ظةؤةتكعن ،دئدع .ظاندعن
ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظأبةي ظعبنع كةظعبكة:
«بعزضة سوؤغعتعمعزنع قايتذرذص بةرضعن (يةنع ماثا سوؤغات قعلغان خورمعنع ماثا
ظةؤةتعص بةرضعن)» دئدع .هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر ظأمةرنعث بذ قعلمعشلعرعنع توغرا
دةص قوبذل قعلعدذ .يةنع ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
سوؤغاتالرنع قوبذل قعلعدعغان تذرذقلذق ظأبةي ظعبنع كةظعبنعث سوؤغعتعنع قوبذل
قعلماي قايتذرذص بةردع .حىنكع ،ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) ظأزعضة قعلعنغان ظذ سوؤغاتنع ظأزعنعث ظذبةي ظعبنع كةظعبكة بةرضةن
قةرزع ظىحىن قعلغان سوؤغات دةص ظويالص قالغانعدع .ظةضةر ظذ سوؤغات شذنعث ظىحىن
قعلعنغان بولسا ،بذ هالدا سوؤغات ظأمةرنعث ظأبةي ظعبنع كةظعبكة بةرضةن قةرزعنعث
ظئلعص كةلضةن صايدعسع بولذص هئسابلعنعدذ .ظأبةي ظعبنع كةظعب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) ظأمةر ظعبنع خةتتابقا ظأزعنعث خورمعنع ظذنعث قةرز بةرضةنلعكع ظىحىن
سوؤغات قعلمعغانلعقعنع بعلدىرضةندعن كئيعن ظأمةر ظعبنع خةتتاب ظذ سوؤغاتنع قوبذل
قعلدع .مانا بذ ،بذ هةقتعكع ظاساسعي قاظعدعدذر .شذنعث ظىحىن بعز مذنداق دةيمعز:
ظةضةر قةرز بئرعلضةندة قةرزنعث بعرةر صايدا ظئلعص كئلعشع شةرت قعلعنغان بولسا ،بذ
صايدا ظئلعص كةلضةن قةرز هئسابلعنعدذ .ظةضةر قةرز بئرعلضةندة قةرزنعث بعرةر صايدا
ظئلعص كئلعشع شةرت قعلعنمعغان بولسا ،هةتتا قةرزدار قةرزنع قايتذرغان ؤاقتعدا قةرز
ظىحىن ظالغان نةرسعدعن ظئسعلراق نةرسة قايتذرسعمذ هئح ضذناه بولمايدذ .ظةمما
شذنداق قعلعش شةرت ظارقعلعق بولغان بولسا هاالل بولمايدذ .حىنكع ظذ ،قةرزنعث
صايدعسع بولعدذ .قةرزنع قايتذرغان ؤاقتعدا قةرز ظىحىن ظالغان نةرسعدعن ظئسعلراق
نةرسعنع قايتذرذش شةرت ظارقعلعق بولمعغان بولسا ،بذ هالدا ظذنداق قعلعش ضذناه
ظةمةس .حىنكع ،قةرزنع قايتذرغان ؤاقتعدا ظئسعلراق نةرسعنع قايتذرذص بئرعش قةرزنع
(((
قايتذرذص بئرعشتة قعلعنغان بعر ياخشعلعق هئسابلعنعدذ .بذ ياخشع ظعشتذر.
((( «ظةلمةبسذت» 14 ،ـ توم 35 ،ـ بةت.
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ظةضةر قةرزدار قةرزنع قايتذرغان ؤاقتعدا قةرز ظعضعسعضة ،ظأزع قةرزضة ظالغان
نةرسعدعن ظئسعلراق نةرسعنع قايتذرذش شةرت قعلعنماستعن قايتذرسا بولعدذ .قةرز
ظعضعسع بذنع قوبذل قعلعشقا بذيرذلعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر قةرز (يةنع سئتعلغان
نةرسعنعث صذلعغا ظوخشاش بعرةر نةرسعنعث بةدعلع) مةلذم مذددةتتعن كئيعن بئرعلعدعغان
نةرسة بولغان ؤة ظذ نةرسعنع تاصشذرذص بئرعدعغان ظادةم ظذ نةرسعنع دئيعشكةن مذددةت
كئلعشتعن بذرذن تاصشذرذص بةرمةكحع بولغان بولسا ،قارشع تةرةص ظذ نةرسعنع قوبذل
قعلعص ظئلعشقا بذيرذلعدذ.
ظالعمالر قةرز ظئهتعياجع بعلةن ظاددعي نةرسعنع قعممةت باهادا سئتعص ظئلعش
هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالدع< .ظةددذررذلمذختار> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع:
«قةرز ظالماقحع بولغان كعشعنعث قةرز ظئلعشقا ظئهتعياجع حىشىص قالغان ظادةمدعن
ظاددعي نةرسعنع قعممةت باهادا سئتعص ظئلعشع توغرا ظةمما مةكرذهتذر» دئدع.
بذنعثغا شةيخ ظعبنع ظابعدعن ظعالؤة قعلعص« :قةرز ظئلعشقا ظئهتعياجع حىشىص قالغان
ظادةمدعن ظاددعي نةرسعنع قعممةت باهادا سئتعص ظئلعش مةكرذلذقع بعلةن توغرا بولعدذ»
دئدع .بذ ،ظةضةر قةرزدارنعث بعرةر نةرسعنع سئتعص ظئلعشع ظذ نةرسعنعث ظعضعسعدعن
قةرزضة صذل ظئلعص بولغاندعن كئيعن بولغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .حىنكع،
<ظةززةخعرا> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع مذنداق دئدع :قةرزدار قةرز ظعضعسعدعن قةرز
ظالغان ؤاقتعدا ظذنعثغا بعرةر صايدا كةلتىرىشنع شةرت قعلمعغان ،لئكعن قةرزدار قةرزنع
قولعغا ظئلعص بولغاندعن كئيعن قةرز ظعضعسعدعن ظاددعي بعرةر نةرسعنع قعممةت باهادا
سئتعص ظالغان بولسا ،بذ هةقتة بةزع ظالعمالر :ظذنعث شذنداق قعلعشعدا هئحقانداق
ضذناه يوق ،دةيدذ .هةلؤانعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) :قةرزدارنعث ظاددعي
نةرسعنع قعممةت باهادا سئتعص ظئلعشع هارامدذر .حىنكع ،قةرزدار :ظةضةر مةن قةرز
ظعضعسعدعن ظذ نةرسعنع قعممةت صذلغا سئتعص ظالمعسام قةرز ظعضعسع مةندعن صذلعنع
هازعرال تةلةص قعلعدذ ،دةص ظويالص قةرز ظعضعسعدعن ظاددعي نةرسعنع قعممةت صذلغا
سئتعص ظالعدذ .شذنعث ظىحىن قةرزدارنعث قةرز ظعضعسعدعن ظاددعي نةرسعنع قعممةت
صذلغا سئتعص ظئلعشع هارامدذر ،دئدع .ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) :قةرزدارنعث قةرز ظعضعسعدعن ظاددعي نةرسعنع قعممةت صذلغا سئتعص ظئلعشعدا
هئحقانداق ضذناه يوق ،دةيدذ.
قةرزدارنعث قةرز ظعضعسعدعن ظاددعي نةرسعنع قعممةت صذلغا سئتعص ظئلعشعنعث
هارام بولذشع ظةضةر قةرزدارنعث قةرز ظعضعسعضة بعرةر صايدا يةتكىزىشع شةرت قعلعنغان
بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .بذ هالدا قةرزدارنعث قةرز ظعضعسعدعن ظاددعي نةرسعنع
قعممةت صذلغا سئتعص ظئلعشع ياخشع ظةمةس .بذ هةقتة ظالعمالر ظارعسعدا هئحقانداق
ظعختعالص يوقتذر .قةرزدارنعث قةرز ظعضعسعدعن ظاددعي نةرسعنع قعممةت صذلغا سئتعص
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ظئلعشعنعث هارام بولذشع ظةضةر قةرزدار قةرز ظالغان ،ظذنعثدعن كئيعن ظذ نةرسعنع
سئتعص ظالغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةمما بعر ظادةم بعر كعشعدعن مةسعلةن
 20سوملذق بعر دانة كعيعمنع  40سومغا سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذ ظادةم ظذ كعشعدعن
 60سوم قةرز صذل ظالغان ؤة شذنعث بعلةن ظذ ظادةمنعث بوينعغا  100سوم صذل ظأتكةن،
ظةمةلعيةتتة بولسا ظذ ظادةمنعث قولعغا  80سوم كعرضةن بولسا ،ظذ سودا هةققعدة
ظالعمالر ظعختعالص قعلعشعص قالدع .بعر قعسعم ظالعمالر« :ظذ سودا توغرعدذر» دةيدذ.
بةلةخنعث ظالعملعرعنعث كأص قعسمع ظذنداق سودعنع يامان كأرةتتع ؤة« :بذ هالدا قةرز
صايدا ظئلعص كةلضةن قةرز هئسابلعنعدذ .حىنكع ظذ ظادةمنعث ظةضةر ظذ كعشعدعن قةرز
ظالعدعغان ظعشع بولمعسا ،ظذ ظادةم  20سوملذق كعيعمنع  40سومغا سئتعص ظالمعغان
بوالتتع» دةيدذ.
بعر قعسعم ظالعمالر« :ظةضةر سودا بعلةن قةرز بئرعش بعرال ظورذندا بولغان بولسا،
قةرزدارنعث قةرز ظعضعسعدعن ظاددعي نةرسعنع قعممةت صذلغا سئتعص ظئلعشع ياخشع
ظةمةس .ظةضةر سودا بعلةن قةرز بئرعش بعرال ظورذندا بولمعغان بولسا ،قةرزدارنعث قةرز
ظعضعسعدعن ظاددعي نةرسعنع قعممةت صذلغا سئتعص ظئلعشعدا هئحقانداق ضذناه يوق.
حىنكع ،بعر ظورذن ظذ ظورذندا قعلعشقان باشقا ـ باشقا سأزلةرنع خذددع بعر سأزدةك
قعلعص توصاليدذ .شذثا بعر ظورذندا يىز بةرضةن سودا بعلةن قةرز بئرعش ظعشع خذددع
تةثال بعرال ؤاقعتتا يىز بةرضةن ظعشقا ظوخشاشتذر .ظذنداق ظعكةن قةرزدعن كةلضةن هةر
(((
قانداق صايدا قةرزدة شةرت قعلعنغان هئسابلعنعدذ ».دئدع.

قةرز ظئلعشقا بعراؤنع ؤةكعل قعلعشنعث هأكمع
قةرز بئرعشكة بعراؤنع ؤةكعل قعلعش توغرعدذر .ظةمما قةرز ظئلعشقا بعراؤنع ؤةكعل
قعلعش توغرا ظةمةس .بعراؤنع ظةؤةتعص قةرز سوراش توغرعدذر .مةسعلةن :بعر ظادةم
بعراؤنع ظةلحع قعلعص ظةؤةتعص بعر كعشعدعن قةرز سورعغان ،ظذ كعشع كةلضةن ظةلحعضة
صذلنع بةرضةن ؤة ظةلحع صذلنع يىتتىرؤةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم ظةلحعنع ظةؤةتعص ظذ
كعشعدعن قةرزضة صذل سورعغان ؤاقتعدا ،ظةضةر ظذ كعشعضة« :سةن بارغان ظةلحعضة قةرز
صذل بةرضعن» دئضةن بولسا ،يىتىص كةتكةن صذلنع ظةلحع ظةؤةتكةن ظذ ظادةم تألةيدذ.
ظةضةر ظةلحع ظةؤةتكةن ظادةم ظذ كعشعضة« :مةن ظىحىن ظةلحعضة قةرز صذل بةرضعن»
دئضةن بولسا ،بذ هالدا يذتذص كةتكةن صذلنع ظةلحع تألةيدذ .ظةضةر قةرز ظئلعشقا ؤةكعل
قعلعنغان ظادةم قةرز سورعغاندا قةرزنع ظةلحعضة ظوخشاش ضةص قعلعص سورعغان بولسا،
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 175 ،ـ بةت.
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مةسعلةن :صاالنع سعزنعث مذنحة صذل قةرز بئرعص تذرذشعثعز ظىحىن مئنع ظةؤةتتع،
دئضةن بولسا ،قةرز ظذ ظادةمنع ؤةكعل قعلعص ظةؤةتكةن ظادةمنعث نامعدعن ظئلعنغان
بولعدذ .بذ هالدا ؤةكعل صةقةت ظةلحع هئسابلعنعدذ .ظةلحع بولسا صةقةت ظأزعنع ظةلحع
قعلعص ظةؤةتكةن ظادةمنعث نامعدعن سأز قعلعدعغان كعشعدذر .ظةضةر قةرز ظئلعشقا
ؤةكعل قعلعنغان ظادةم قةرز سورعغاندا قةرزنع ظةلحعضة ظوخشاش ظةمةس ؤةكعلضة
ظوخشاش ضةص قعلعص سورعغان بولسا ،مةسعلةن :ماثا مذنحة صذل قةرز بةرضعن ،ياكع
ماثا صاالنع ظىحىن مذنحة صذل قةرز بةرضعن ،دئضةن بولسا ،ظذ قةرز ؤةكعل قعلعنغان
ظادةمنعث نامعدعن ظئلعنغان بولعدذ .ؤةكعل قعلعنغان ظادةمنعث ظذ قةرزنع ظأزعنع
ؤةكعل قعلعص ظةؤةتكةن كعشعضة بةرمةي ظأزعدة ظئلعص قئلعش هةققع بار.
قةرز ظئلعشقا ؤةكعل قعلعشنعث توغرا بولماسلعقعنعث سةؤةبع بولسا ،قةرز بئرعش،
ظعشنعث بئشعدا ياخشعلعق قعلعش ؤة بعر نةرسة ظأتنة بئرعص تذرذش هئسابلعنعدذ.
ياخشعلعق قعلعنعش ؤة بعر نةرسة ظأتنة بئرعص تذرذلذش صةقةت قةرز ظالعدعغان ظادةمضة
تةؤة بولعدذ .حىنكع ،قعلعنغان ياخشعلعقنع قوبذل قعلعش ظىحىن ظذ ياخشعلعق تةؤة
بولعدعغان ظادةمنعث ظأزعضة ظورذنباسار تةييارلعشع توغرا ظةمةس.
مةسعلةن 20 :كعشع بعر ظادةمنعث يئنعغا قةرز سوراص كةلضةن ؤة ظذالر ظذ ظادةمنعث
قةرزنع ظأزلعرعنعث ظعحعدعن بعر كعشعضة بئرعشنع تةلةص قعلغان ؤة ظذ ظادةم قةرزنع
ظذالرنعث ظعحعدعن صةقةت بعر كعشعضعال بةرضةن بولسا ،قةرز بةرضةن ظادةم ظذ كعشعدعن
صةقةت ظذ قةرزدعن ظذ كعشعضة تةقسعم بولغان قعسمعنعال تةلةص قعالاليدذ .حىنكع ،ظذ
كعشع قالغان  19كعشعنعث قةرزعنع ظذالرغا ؤةكعل سىصىتعدة تاصشذرذص ظالغان بولعدذ.
بذنعثدعن بعز قةرز سوراص ظئلعشقا ظةمةس سوراص بولغان قةرزنع قولغا تاصشذرذص
ظئلعشقا بعراؤنع ؤةكعل قعلعشقا بولعدعغانلعقعنع كأرىؤاالاليمعز.
خئمعرنع كعلوالص قةرز ظئلعشقا بولعدذ .ظةمما خئمعر تىرىشنع كعلوالص ظةمةس
كعلولعماستعنال قةرز ظئلعشقا بولذشع الزعم .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن قولذم ـ
قوشنعالرنعث بعر ـ بعرعضة قةرز (يةنع ظأتنة) بعرعشعص تذرعدعغان خئمعر تىرىش
هةققعدة سذظال سورذلذص قولذم ـ قوشنعالرنعث بعر ـ بعرعضة قةرز (يةنع ظأتنة) بعرعشعص
تذرذشع جازانة بوالمدذ؟ دةص سورالدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :مذسذلمانالر ياخشع
دةص قارعغان ظعش اهلل تاظاالنعث ظالدعدعمذ ياخشعدذر .مذسذلمانالر يامان دةص قارعغان
ظعش اهلل تاظاالنعث ظالدعدعمذ ياماندذر» دةص جاؤاب بةرضةن.
بذ هةقتة ظعمام ظةهمةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظعبنع مةسظذد (اهلل
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) دعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع
رعؤايةت قعلعدذ« :اهلل تاظاال بةندعلعرعنعث دعللعرعغا قارعدع .ظذالرنعث ظعحعدعن
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(صةيغةمبعرعضة) هةمراه بولعدعغان بعر قعسعم كعشعلةرنع تالالص ظذالرنع دعنعنعث
قوغدعغذحعلعرع ؤة صةيغةمبعرعنعث ؤةزعرلعرع قعلدع .شذثا مذسذلمانالر ياخشع دةص
قارعغان ظعش اهلل تاظاالنعث ظالدعدعمذ ياخشعدذر». . . .

صذلعنع بألىص ـ بألىص بئرعش شةرتع بعلةن سودا قعلعشنعث بايانع
صذلعنع بألىص ـ بألىص بئرعش شةرتع بعلةن بعر نةرسة سئتعص ظئلعش كعشعلةر
ظارعسعدا كةث تارقالغان ؤة هةممة يةردة ظومذمالشقان بعر سودعدذر .كأصعنحع كعشعلةر
سودا قعلغان ؤاقعتنعث ظأزعدة صذلعنع بعر قئتعمدعال بئرعص سئتعص ظئلعش مذمكعن
بولمايدعغان ظئهتعياجلعق نةرسعلعرعنع ،ظأي جابدذقلعرعنع ؤة سايمانلعرعنع ظذ سودا
بعلةن سئتعص ظالعدذ .بذ سودعدعن بعر نةرسعنع ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظذ نةرسعنعث
ظعضعسع بعلةن كئلعشعص هةر ظايدا مذنحة صذلدعن مذنحة صذلدعن بألىص ـ بألىص
تاصشذرذص بئرعش شةرتع بعلةن سئتعص ظئلعش كأزدة تذتذلعدذ .يةنع نةرسعنعث ظعضعسع
خئرعدار ظالماقحع بولغان نةرسعنع شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة خئرعدارغا بئرعؤئتعدذ .خئرعدار
ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظذنعث ظعضعسع بعلةن كئلعشكةن كئلعشعمضة ظاساسةن بعر ظايدا
ياكع ظعككع ظايدا بعر قئتعم تاصشذرذش ظذسذلع بويعحة ظذ نةرسعنعث صذلعنع بألىص ـ
بألىص بئرعص تأضعتعدذ .صذلعنع بألىص ـ بألىص بئرعش شةرتع بعلةن بعر نةرسعنع سئتعص
ظئلعش مةيلع ظذ نةرسعنعث صذلع (ظذ نةرسعنع نةق سئتعص ظالغانغا قارعغاندا) كأص
بولسذن ،مةيلع ظاز بولسذن ،مةيلع ظذنعثغا ظوخشاش بولسذن ،يذقعرعدا بايان قعلعنغان
سىصةتلعك سودعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ .ظادةتتة صذلعنع بألىص ـ بألىص بئرعش شةرتع
بعلةن سئتعص ظالغان نةرسعنعث صذلع ظذ نةرسعنع نةق سئتعص ظالغانغا قارعغاندا
ظارتذق بولعدذ .حىنكع ظذ ظادةم ،ظةضةر ظذ نةرسعنع صذلعنع بألىص ـ بألىص بئرعش
شةرتع بعلةن ظةمةس نةق بئرعص سئتعص ظالماقحع بولسا ،ظذ نةرسعنع بألىص بةرضةن ظذ
صذلدعن ظاز صذلغا سئتعص ظاالاليدذ .لئكعن ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظذنعث صذلعنع بألىص ـ
بألىص بئرعش شةرتع بعلةن سئتعص ظالماقحع بولعدذ .بذنعثغا نةرسعنعث ظعضعسع ظةضةر
نةرسعنعث صذلع ظادةتتة نةق سئتعلغان باهاسعدعن ظىستىنرةك بولمعسا ظذنعمايدذ.
شذثا بعر نةرسعنع صذلعنع بألىص ـ بألىص بئرعش شةرتع بعلةن سئتعص ظئلعش ظذ
نةرسعنع صذلعنع نةق بئرعص سئتعص ظئلعشقا قارعغاندا قعممةتكة توختايدذ.
شذثا نةق صذلغا سئتعص ظالغاندا ظةرزان ظالغعلع بولعدعغان بعر نةرسعنع صذلعنع
بألىص ـ بألىص بئرعش شةرتع بعلةن قعممةت سئتعص ظئلعش توغرعمذ؟ دئضةن سوظال
تذغذلعدذ .بذ هةقتة كذنا ؤة يئثع فعقهعشذناسالر ظأزلعرعنعث كأز قاراشلعرعنع بايان
قعلعص ظأتتع .بعر قعسعم ظالعمالر ،بعر نةرسعنع ،صذلعنع بألىص ـ بألىص بئرعش شةرتع
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بعلةن سئتعص ظئلعش توغرا ظةمةس .حىنكع ،ظذ نةرسعنع نةق سئتعص ظالغانغا قارعغاندا
ظذ نةرسعنع صذلعنع بألىص ـ بألىص بئرعش شةرتع بعلةن سئتعص ظالغاندا ظذ نةرسعضة
قوشذص بئرعلعدعغان ظارتذق صذل صذلنع تألةش ظىحىن بئرعلضةن مذددةتنعث بةدعلع ظىحىن
قوشذص بئرعلضةن صذلدذر .بئرعلضةن مذددةتنعث بةدعلع ظىحىن صذل بئرعش جازانعدذر
ياكع جازانعنعث ظوخشعشعدذر ،دئضةن قاراشقا كةلدع .بعر نةرسعنع صذلعنع بألىص ـ
بألىص بئرعش شةرتع بعلةن سئتعص ظئلعش توغرا ظةمةس ،دئضةن قاراش بولسا ظعمام
شةؤكانعينعث بايان قعلعشعحة :هىسةيننعث ظذغلع زةينذل ظابعدعن ،ناسعر ،مةنسذر
بعلاله ؤة هادةؤعي قاتارلعقالرنعث كأز قارعشعدذر .ظةمما تأت مةزهةص ظعماملعرع ،كأص
ساندعكع فعقهعشذناسالر ؤة هةدعسشذناسالر« :بعر نةرسعنع صذلعنع بألىص ـ بألىص
بئرعش شةرتع بعلةن سئتعص ظئلعشنع ظذ نةرسعنعث صذلع ظذ نةرسعنع نةق سئتعص ظالغان
ؤاقتعدعكعضة قارعغاندا كأص بولغان تةقدعردعمذ توغرعدذر .بعر شةرت سودا قعلعشقان
ظعككع تةرةص سودعنعث صذلعنع نةق بئرعدعغان ظةمةس مةلذم مذددةت ظعحعدة بألىص ـ
بألىص بئرعدعغان سودا ظعكةنلعكعضة ؤة صذلعنعث معقدارعنعث قانحعلعك ظعكةنلعكعضة
قارار قعلعشع الزعم» دةيدذ.
ظةضةر نةرسعنعث ظعضعسع خئرعدارغا« :نةق ساتسام مذنحة صذلغا ،نئسع ساتسام
مذنحة صذلغا ساتعمةن» دئضةن ؤة شذنعث بعلةن ظعككع تةرةص نةق سودعغا ياكع نئسع
سودعغا قارار قعلعشماي بعر ـ بعرعدعن ظايرعلعشعص كةتكةن بولسا ،بذ توغرا بولمعغان
سودا هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذالر سودا قعلعشقان ظورذندا تذرذص ظعككع سودعنعث بعرعضة
كئلعشكةن بولسا ،سودا توغرا بولعدذ.
ظعمام تعرمعزعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظةبذهىرةيرة رعؤايةت
قعلغان« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر سودعدا ظعككع سودا قعلعشتعن توسقان»
دئضةن هةدعس هةققعدة مذنداق دةيدذ« :ظالعمالر بعر سودعدا ظعككع سودا قعلعشنعث
قانداق سودا ظعكةنلعكعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع :نةرسعنعث ظعضعسع خئرعدارغا:
«مةن بذ نةرسعنع نةق  10سومغا ،نئسع  20سومغا ساتعمةن» دةيدذ ،خئرعدار ظذ
نةرسعنع ظعككع سودعنعث بعرعضة ظئلعشنع ظئنعق دئمةيدذ ؤة شذنعث بعلةن ظعككع
تةرةص ظذ نةرسعنع نةق سودا بعلةن ياكع نئسع سودا بعلةن سئتعشنع قارار قعلعشماي
بعر ـ بعرعدعن ظايرعلعشعص كئتعدذ .ظةضةر ظذالر ظذ نةرسعنع نةق سودا بعلةن سئتعشنع،
ياكع نئسع سودا بعلةن سئتعشنع قارار قعلعشقاندعن كئيعن بعر ـ بعرعدعن ظايرعلعص
كةتكةن بولسا ،بذ سودا بعر سودعدا ظعككع سودا قعلغان بولذص هئسابالنمايدذ».
ظعمام تعرمعزعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث سأزعنعث مةقسعتع
مذنداقتذر :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بعر سودعدا ظعككع سودا قعلعشتعن
توسذشعنعث سةؤةبع بولسا ،سئتعلغان نةرسعنعث قايسع سودا بعلةن سئتعلغانلعقع
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ظئنعق بولمعغانلعقع ظىحىن ظذ نةرسعنعث صذلعنعث ظعككع سودا ظارعسعدا قئلعشعدذر.
بذ ،سئتعلغان نةرسعنعث صذلعنعث نامةلذملعقعنع كةلتىرىص حعقعرعدذ .بعر سودعدا
ظعككع سودا قعلعشتعن حةكلعنعشعنعث سةؤةبع ظذ نةرسعنعث نةق سئتعلغاندا ظةرزان،
نئسع سئتعلغاندا قعممةت سئتعلعشع ظةمةستذر .ظةضةر ظعككع سودعنعث بعرع قارار
قعلعنعص سئتعلغان نةرسعنعث صذلعنعث نامةلذملعقع يوق بولسا ،ظذ سودا شةرعظةتنعث
كأز قارعشعدا توغرا بولغان هئسابلعنعدذ.
ظعمام تعرمعزعي بايان قعلغان بذ هأكىم تأت مةزهةص ظعماملعرعنعث ؤة كأص
ساندعكع فعقهعشذناسالرنعث كأز قارعشعدذر .بذ كىحلىك قاراشتذر .حىنكع ،قذرظاندا
ياكع هةدعستة بعر نةرسعنع صذلعنع بألىص ـ بألىص بئرعش شةرتع بعلةن سئتعشنع
حةكلةيدعغان بعرةر دةلعل ـ صاكعت يوقتذر .بذ سودا هةم جازانعنعث ظذقذمعنعث ظعحعضعمذ
كعرمةيدذ .حىنكع ،ظذ سودا جازانة بولعدعغان نةرسة ـ كئرةكلةرنع قةرز ظئلعش ياكع
سئتعص ظئلعش ظةمةستذر .ظذ صةقةت سودا ـ سئتعقتذر .شذثا نةرسعنعث ظعضعسعنعث
نةرسعسعنع خالعغان صذلغا سئتعش هةققع بار .نةرسعنعث ظعضعسعضة نةرسعسعنع ظذ
نةرسعنعث بازاردعكع نةرقع بويعحعال سئتعش الزعم ظةمةس .تعجارةتحعلةرمذ بعر نةرسعنع
ظذخشاشمعغان باهاالر بعلةن باهااليدذ .بةزع ؤاقعتتا نةرسعنعث باهاسع هال ـ ظةهؤالغا
قاراص ظأزضعرعدذ .شةرعظةت بعر ظادةمنع نةرسعسعنع بعر هالةتتة باشقا باها بعلةن
يةنة بعر هالةتتة باشقا باها بعلةن سئتعشتعن توسمايدذ .يةنة كئلعص نةق  10سومغا
ؤة نئسع  15سومغا سئتعشقا بولعدعغان بعر نةرسعنع بارلعق ظعمامالرنعث بعردةك
كأز قارعشعدا ظارعلعقتا ظالداش بولمعغانال بولسا نةق  15سومغا سئتعشقعمذ بولعدذ.
(((
ظذنداق ظعكةن ظذ نةرسعنع نئمة ظىحىن نئسع  15سومغا سئتعشقا بولمايدذ؟
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،ظذستازعم شةيخ مذهةممةد
هامعد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) صذلعنع بألىص ـ بألىص بئرعش شةرتع
بعلةن بعر نةرسة سئتعص ظئلعشنع ؤة سئتعشنع جازانة قعلعش ،دةص قارعمايتتع .لئكعن،
ظذ سودا ظذستازعمنعث قارعشعحة ،مةكرذه بولذشع مذمكعن.
شةيخ مذهةممةد هامعد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) :بعر تعجارةتحعنعث:
بعر نةرسعنع مةسعلةن نةق ساتسا بةش سومغا ؤة صذلعنع بعر ظايغا قةدةر بئرعشكة
نئسعغا ساتسا ظالتة سومغا سئتعشنعث هارام ياكع هارام ظةمةسلعكع هةققعدة سورعغان
سوظالعغا جاؤاب بئرعص مذنداق دئضةن :بعر نةرسعنع نةق بةش سومغا ؤة نئسع
ظالتة سومغا سئتعش جازانة قعلغانلعق ظةمةس .لئكعن ،ظذنداق قعلعش نةرسعنعث
ظعضعسعنعث بئخعللعق قعلغانلعقع ؤة قاتتعقلعق قعلغانلعقع ظىحىن مةكرذه بولذشع
((( «بذهذسذن في قازايا فعقهعيةتعن مذظاسعرةتعن» 11 ،ــــ  13ـ بةتكعحة.
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مذمكعن .مذسذلمان دئضةن سودا ـ سئتعق قعلغاندا ،قةرز بةرضةندة ؤة قةرز ظالغاندا كةث
قورساق بولذشقا بذيرذلغاندذر .حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن« :اهلل
تاظاال ،بعر نةرسة ساتقاندا ،سئتعص ظالغاندا ،قةرز بةرضةندة ؤة قةرز تةلةص قعلغاندا
كةث قورساق بولغان ظادةمضة رةهمةت قعلسذن!».
مةزكذر سودا جازانة قعلغانلعق هئسابالنمايدذ .حىنكع ،ظذ سودا جازانعنعث
ظذقذمع ظعحعضة كعرمةيدذ .جازانة بولسا بةدةلسعز كةلضةن ظارتذق نةرسعدذر.
سودا قعلعشقان ظعككع تةرةصنعث بعرعضة ظارتذق نةرسعنعث بةدةلسعز كئلعشع
سودعدا شةرت قعلعنعدذ .جازانعدة يةنة ظعككع تةرةصنعث قولعدعكع ظعككع
نةرسة مةسعلةن بذغداينع بذغدايغا ياكع ظالتذننع ظالتذنغا ساتقانغا ظوخشاش
بعر خعلدعكع نةرسعلةردعن بولذشع شةرت .ظعككع ظادةمنعث قوللعرعدعكع
بعر خعل نةرسعنع بعر ـ بعرعضة ظوخشاش هالدا ساتماسلعق يةنع مةسعلةن:
بعر تةرةص قولعدعكع بعر حارةك بذغدايغا يةنة بعر تةرةصتعن بعر حارةكتعن
ظارتذق بذغداي ظئلعش جازانة هئسابلعنعدذ .بعر خعلدعكع نةرسعنعث بعرعنعث
قولعدعكعنعث سىصىتع ياخشع يةنة بعرعنعث قولعدعكعنعث ناحار بولغانلعقع
ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .يةنع ظعككع تةرةصنعث بعرعنعث بذغدعيعنعث سىصةتلعك
بولغانلعقع ظذنعث بعر حارةك بذغدايغا قارشع تةرةصتعن بعر حارةكتعن ظارتذق
بذغداي ظئلعشعنعث توغرا بولذشعغا سةؤةبحع بواللمايدذ .يةنة كئلعص هةر
ظعككع تةرةصنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنعث ظوخشاش بولذشع ؤة ظذالرنعث بعر ـ
بعرعدعن ظايرعلعشتعن بذرذن بعر ـ بعرعنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع قوللعرعغا
تاصشذرذص ظئلعشع الزعم .ظةضةر ظذالرنعث بعرع قارشع تةرةصنعث نةرسعسعنع
قولعغا تاصشذرذص ظالماستعن ظايرعلغان بولسا ،بذ جازانعنعث تىرعنعث بعرع
بولغان نةرسعنعث بةدعلعنع نئسع قعلعش جازانعسع بولعدذ .ظةمما صذلعنع بألىص
ـ بألىص بئرعش شةرتع بعلةن بعر نةرسعنع سئتعش جازانعضة ظوخشعمايدذ.
حىنكع ،بذ سودعدا نةرسعلةر باشقا ـ باشقا خعلدعندذر .سئتعلغان نةرسعنعث
هةر بعر صارحعسعنعث بةدعلع ظىحىن صذلنعث صارحعلعرع بار .ظذنداق ظعكةن
صذلعنع بألىص ـ بألىص بئرعش شةرتع بعلةن بعر نةرسة سئتعش جازانة ظةمةس.
حىنكع ،جازانة يذقعرعدا بايان قعلعنغعنعدةك نةرسعنع ظارتذق ظالغان تةرةص ظذ
نةرسعنع بةدةلسعز ظالعدذ .لئكعن ،صذلعنع بألىص ـ بألىص بئرعش شةرتع بعلةن
بعر نةرسة سئتعشنعث مةكرذه بولذشع نةرسعنعث ظعضعسعنعث خئرعدارغا كةث
(((
قورساق بولمعغان تةرعصعدعدذر.
((( «رذدذدذن ظةال ظةباتعل» 1 ،ـ توم 26 ،ـ بةت.
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جازانعنعث بايانع
جازانعنعث ظذقذمع:

<جازانة> دئضةن سأز مةنا جةهةتتعن ظارتذق ظئلعش ،دئضةن مةنانع بعلدىرعدذ.
<جازانة> دئضةن سأز ظعستعاله جةهةتتعن مالنع مالغا ظالماشتذرغاندا ظعككع
تةرةصنعث بعرعنعث مالنع بةدةلسعز ظارتذق ظئلعؤئلعشعنع كأرسعتعدذ .ياكع (مالنع
مالغا ظالماشتذرغاندا) ظعككع تةرةصنعث بعرعضة بئرعش شةرت قعلعنغان بةدةلسعز
ظارتذق مالنع كأرسعتعدذ.

جازانعنعث هارام قعلعنعشعنعث بايانع
جازانة قعلعش ظعسالم دعنعدا ظةث قاتتعق شةكعلدة هارام قعلعنغان ظعشتذر .جازانة
قعلعش قذرظان كةرعم ،هةدعس شةرعص ؤة بارلعق ظالعمالرنعث بعرلعكع ظارقعلعق هارام
قعلعنغاندذر.
اهلل تاظاال جازانعنع هارام قعلعص مذنداق دئدع» :جازانة ،ظأسىم يئضةن ظادةملةر
(قعيامةت كىنع ضأرلعرعدعن) جعن حئصعلعص قالغان ساراث ظادةملةردةك قوصعدذ .بذ
شذنعث ظىحىنكع ،ظذالر اهلل هارام قعلغان ظعشنع هاالل بعلعص « سودا -سئتعق،
جازانعضة ظوخشاش (جازانة نئمعشقا هارام بولعدذ؟)» دئدع .اهلل سودا  -سئتعقنع
هاالل قعلدع ،جازانعنع( ،بةدةلسعز بولغانلعقع ،شةخسكة ؤة جةمظعيةتكة زعيانلعق
بولغانلعقع ظىحىن) هارام قعلدع .كعمكع صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن ؤةز  -نةسعهةت
كةلضةندعن كئيعن (يةنع جازانة مةنظع قعلعنغاندعن كئيعن ظذنعثدعن) يانسا ،بذرذن
ظالغعنع ظأزعنعث بولعدذ ،ظذنعث ظعشع اهلل غا تاصشذرذلعدذ (يةنع اهلل خالعسا ظىنع
كةحىرعدذ ،خالعسا جازااليدذ) .قايتا جازانة قعلغانالر ظةهلع دوزاخ بولذص ،دوزاختا
مةثضى قالعدذ(((«
بذ ظايةت جازانعخورالرنعث قعيامةت كىنع تعرعلدىرىلىص قةبرعلعرعدعن
حعقعرعلغاندعكع ظةهؤاللعرعنع بايان قعلعص بئرعدذ .بذ كأص ساندعكع
تةصسعرشذناسالرنعث بذ ظايةتكة بةرضةن مةناسعدذر .ظعبنع ظةتعية (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) مذ ظذ ظايةتنعث شذ مةنانع بئرعدعغانلعقعنع دئدع ؤة ظذنعثغا
((( سىرة بةقةر  275ـ ظايةت.
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قوشذص مذنداق دئدع« :جازانعخور (قعيامةت كىنع) هةممة كعشعلةر مةيدانغا
توصالنغاندا جازالعنعش يىزعسعدعن قةبرعسعدعن خذددع ساراث ظادةمضة ظوخشاش
قوصعدذ» .ظايةتكة بئرعلضةن بذ مةنانع ظعبنع مةسظذد (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) نعث ظذ ظايةتنع ظوقذش شةكلعمذ كىحلةندىرعدذ .ظعبنع مةسظذد (اهلل تاظاال
ظذنعثدعن رازع بولسذن!) بذ ظايةتنع« :جازانعخورالر قعيامةت كىنع (قةبرعلعرعدعن)
خذددع ساراث ظادةمضة ظوخشاش قوصعدذ» دئضةن مةنانع بئرعدعغان شةكعلدة ظوقذيتتع.
ظعبنع مةسظذدنعث ظذ ظايةتنع مةزكذر شةكعلدة ظوقذغانلعقع ظةضةر توغرا بولسا،
ظذنعث ظايةتنع ظذ شةكعلدة ظوقذغانلعقع ظايةتنعث مةنعسعنع تئخعمذ ظوحذقالص بئرعدذ.
ظةمما ظايةتنعث هازعرقع ظوقذلذش شةكلع بولسا ،مالغا هئرعسمةن ؤة ظاحكأزلةرحة
دذنيا توصالش كويعدا يىرعيدعغان ظادةملةرنعث هالعنع ساراثنعث هالعغا ظوخشعتعشنع
ظأز ظعحعضة ظالعدذ .حىنكع ،بعر ظادةمنعث بعرةر نةرسعضة بةك هئرعسمةن بولذشع
ؤة ظذنعثغا ظعنتعلعشع ظذ ظادةمنع هةتتا ظذنعث ظةزالعرع نورمالسعز هةرعكةت
قعلعدعغان دةرعجعدة قااليمعقانالشتذرذص قويعدذ .مةيلع قورققانلعقتعن بولسذن ،مةيلع
باشقا سةؤةبتعن بولسذن ،تئز ماثغان ؤة قااليمعقان كأص هةرعكةت قعلغان ظادةمضة:
ساراث بولذص قئلعصتذ ،دئيعلعدذ.
سةييعد قذتذص (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذ بذ ظايةتكة خذددع ظعبنع
ظةتعية (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث ظذ ظايةتكة بةرضةن مةناسعغا
ظوخشاش مةنا بئرعص مذنداق دئضةن« :كأص ساندعكع تةصسعرشذناسالر بذ ظايةتتة
بايان قعلعنغان جازانعخورنعث قورقذنذحلذق هالدا قوصذش ظةهؤالعدعن ظذنعث قعيامةت
كىنع قةبرعدعن قوصذشع كأزدة تذتذلعدذ ،دةيدذ .لئكعن ،بعز شذ هالةتنعث ظأزعنع مذشذ
دذنيادا جازانعخورلعق بعلةن شذغذلالنغان ظعنسانالرنعث هاياتعدا كأرةلةيمعز .حىنكع،
ظذالر بذ دذنيادا ظولتذرذص قوصذشلعرعدا ؤة هةرعكةتلعرعدة خذددع خاتعرجةملعككة
ظئرعشةلمعضةن ؤة كأثلع خاتعرجةملعك تاصالمعغان بعنورمال ؤة جعن حئصعلعص قالغان
(((
ظادةمدةك هةرعكةت قعلعدذ».
ظايةت خذددع ظعبنع ظةتعية (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث دئضعنعدةك
مةزكذر ظعككع مةنعنعث هةر ظعككعسعنع ظعصادعلةيدعغان بولغاحقا ظايةتكة ظذ ظعككع
مةنعنعث هةر ظعككعسعنع بئرعشكة هئحقانداق توسالغذ يوق .شذنعث ظىحىن مذنداق
دةيمعز :ظايةت جازانعخورالرنعث دذنيادعكع روهعي هالةتلعرعنع ؤة قعيامةت كىنع
قةبرعلعرعدعن قوصذش ظةهؤالعنع بايان قعلعص بئرعدذ .قعيعنحعلعق ؤة ظئغعرحعلعق
بار كىنلةردة جازانعخورالرنعث بازارالردعكع هال ـ ظةهؤالعنع كأزةتكةن ظادةم ظذالرنعث
هةرعكةتلعرعنعث نورمالسعزلعقعدعن ؤة قااليمعقان يىرىش ـ تىرىشلعرعدعن ظايةتنعث
((( «في زعاللعل قذرظان» 1 ،ـ توم 325 ،ـ بةت.
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مةنعسعنعث ظذالرغا تامامةن ظذيغذن كةلضةنلعكعنع حىشىنىص يئتةلةيدذ.
اهلل تاظاالنعث» :ظةضةر (جازانة قعلعشتعن) تةؤبة قعلساثالر( ،قةرز بةرضةن)
سةرمايةثالر ظأزةثالرغا قايتعدذ ،باشقعالرنع زعيان تارتقذزمايسعلةر ،ظأزةثالرمذ زعيان
تارتمايسعلةر« دئضةن ظايعتعنعث مةنعسع :ظةضةر سعلةر جازانعخورلذقتعن يانساثالر،
سعلةر كعشعلةردعن ظذالرغا بةرضةن قةرزدعن ظارتذق قايتذرذص ظئلعص ظذالرنع زعيان
تارتقذزمايسعلةر ؤة سعلةرضعمذ قةرزعثالر ظاز قايتذرذص بئرعلعص ظأزةثالرمذ زعيان
تارتمايسعلةر ،دئضةنلعك بولعدذ.
جازانة ظىحىن ظالغان نةرسة مةيلع ظاز بولسذن ،مةيلع كأص بولسذن ،قةرزضة
ظئلعنغان صذل مةيلع تعجارةت قعلعش ظىحىن ظئلعنسذن ،مةيلع تذرمذشعغا ظعشلعتعش
ظىحىن ظئلعنسذن ،جازانعخورلذق هةممة سىرةتلعرع ؤة شةكعللعرع بعلةن هارامدذر.
مةزكذر ظايةت قةرز صذلغا بئرعلعدعغان ظىسىم ظاز بولسا ،جازانعخورلذق قعلعش هاالل،
ظةضةر قةرزضة ظئلعنغان صذل (تعجارةت قعلعش ظىحىن ظةمةس تذرمذش خعراجعتع
ظىحىن) ظعشلعتعشكة ظئلعنغان بولسا ،ظذ صذلغا ظىسىم بئرعش هاالل ،دةيدعغان
كعشعلةرضة رةددعية بئرعدذ .يةنع جازانعخورلذقنعث صىتىن شةكعللعرع هارامدذر.
حىنكع ،اهلل تاظاال قةرز ظعضعلعرعنع قةرزدارالردعن هئحقانداق ظارتذق صذل قايتذرذص
ظالماي صةقةت قةرزضة بةرضةن صذللعرعنعال قايتذرذص ظئلعشقا بذيرذدع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالممذ جازانعخورلذقنعث هاراملعقعنع خوشلذشذش (يةنع ؤعدالعشعش)
هةججعدة مذسذلمانالرغا سأزلعضةن سأزعدة ظعالن قعلعص مذنداق دئضةن« :ظاضاه
بولذثالر! ظعسالم دعنع كئلعشتعن ظعلضعرعكع ؤاقعتتا قعلغان جازانعخورلذقذثالرنعث
هةممعسع بعكار قعلعندع .سعلةر (دةسمايةثالردعن زعيادعسعنع ظئلعش بعلةن)
باشقعالرغا زذلذم قعلماي( ،ظأزلعرعثالرمذ دةسمايةثالرنع ظالماسلعق بعلةن) زذلذمغا
ظذحرعماي بةرضةن دةسمايعثالرنع ظالساثالر بولعدذ .جازانعخورلذقنعث هةممعسع بعكار
قعلعندع .بعرعنحع بولذص بعكار قعلعنغان جازانة ،ظابباس ظعبنع ظابدذمذتةللبنعث
جازانعسعدذر »((( يةنع قةرزدارنعث قةرز ظعضعسعضة صذلنع كةم قايتذرذص بئرعشع
توغرا ظةمةس .ظةضةر قةرزدار شذنداق قعلسا ،قةرز ظعضعسعضة زذلذم قعلغان بولعدذ.
ظةضةر قةرزدار قةرزنع قايتذرذشقا ظعمكانعيعتع بار تذرذص قةرزنع قايتذرذشنع كةينعضة
تارتسا ،قةرز ظعضعسعضة زذلذم قعلغان هئسابلعنعدذ .بذ هةقتة ظةبذهىرةيرة (اهلل
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع
رعؤايةت قعلعدذ« :قول ظعلكعدة بار كعشعنعث قةرز قايتذرذشنع كئحعكتىرىؤئتعشع
زذلذم قعلغانلعقتذر .بعرعثالرنعث قةرزع باشقا بعرسعضة هاؤالة قعلعنسا ظذنع قوبذل
((( بذ هةدعسنع ظعبنع ظةبذهاتعم رعؤايةت قعلغان.
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قعلسذن»((( قةرزدار (ظةضةر قةرزنع ظأز ظعختعيارلعقع بعلةن قايتذرذص بةرمعسة)،
قةرزنع قايتذرذص بئرعشكة مةجبذرلعنعدذ .ظةضةر قةرزدار يةنة قةرزنع قايتذرماي قةرزنع
قايتذرذشنع كئحعكتىرؤةتسة ،تذرمعضة سولعنعدذ ؤة قازع ظذنعث مال ـ دذنياسعنع
سئتعص قةرز ظعضعسعضة صذلعنع قايتذرذص بئرعدذ.
ظعمام بذخارع هةدعس كعتابعنعث قةرز ظئلعش بألىمعدة <هةق ظعضعسعنعث سأزع
بولعدذ> دئضةن بعر باب تىزىص ظذ بابتا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث(« :قةرزنع
قايتذرذص بئرعشكة) كىحع يئتعدعغان تذرذص قةرزنع كئحعكتىرؤةتكةن ظادةمضة جازا
بئرعش ؤة يىزىضة كئلعدعغان ضةصنع (يةنع ظذ مئنعث قةرزعمنع كئحعكتىرؤةتتع،
دئضةن سأزنع) قعلعش هااللدذر» دئضةن سأزعنع كةلتىرضةن .بذ هةدعسنع هةم
ظعمام ظةهمةد ،ظعسهاق ،ظةبذداؤذد ؤة نةساظعي قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغان .ظذ
ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر .ظالعمالر بذ هةدعسنع دةلعل ـ صاكعت قعلعص
تذرذص قةرزنع بئرعشكة كىحع يئتعص تذرذص يةنة قةرزنع بةرمةي كئحعكتىرؤةتكةن
ظادةمنع ظةدةبلةش يىزعسعدعن جازاالشنعث ظعسالم دعنعدا يولغا قويذلغان توغرا ظعش
(((
ظعكةنلعكعنع كأرسةتكةن.
جازانعخورلذقنعث ضذناهع صةقةت جازانعنع يئضةن ظادةمضعال خاس ظةمةس .ظةكسعحة
ظذنعث ضذناهع هةم جازانة يئضةن ظادةمضة ؤة هةم جازانة يئيعشكة ياردةملةشكةن
كعشعلةرضعمذ بولعدذ .فعقهعنعث ظومذمعي قاظعدعلعرعنعث بعرع :ظئلعش هارام بولغان
نةرسعنع بئرعشمذ هارامدذر ،دئضةن قاظعدعدذر.
بذ قاظعدعنعث مةنعسع :صايدعلعنعش ؤة ظعشلعتعش ظىحىن بعرةرسعدعن ظئلعش
هارام بولغان نةرسعنع مةيلع بةدةلسعز بئرعؤئتعش ظارقعلعق بولسذن ،مةيلع بةدعلعنع
ظئلعص بئرعؤئتعش ظارقعلعق بولسذن ،باشقعالرغا بئرعؤئتعشمذ هارامدذر .حىنكع،
ظعشلعتعش هارام بولغان نةرسعنع باشقعالرغا بئرعؤئتعش ظذالرنع هارام ظعشنع قعلعشقا
دةؤةت قعلعش ؤة رعغبةتلةندىرىش هئسابلعنعدذ .شذثا هارام نةرسعنع باشقعالرغا
بئرعص (ظذالرنعث هارام ظعش قعلعشعغا سةؤةبحع بولغان) ظادةم هارام ظعشنع قعلغان
كعشعنعث شئرعكع بولغان بولعدذ .حىنكع ،شةرعظةتتة قعلعش هارام بولغان ظعشقا
ياردةملعشعشمذ ؤة رعغبةتلةندىرىشمذ هارامدذر .بذ هةقتة اهلل تاظاال» :ياخشع ظعشقا
ؤة تةقؤادارلعققا ياردةملعشعثالر ،ضذناهقا ؤة زذلذمغا ياردةملةشمةثالر ،اهلل (نعث
(((
ظازابع) دعن قورقذثالر ،اهلل نعث ظازابع هةقعقةتةن قاتتعق(((« دئدع.
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلغان.
((( «فةتهذلبارع» 5 ،ـ توم 62 ،ـ بةت.
((( سىرة ماظعدة  2ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
((( «شةرهذل قةؤاظعدعل فعقهعييةتع» 215 ،ـ بةت.
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جازانعخورلذقنعث هارام قعلعنعشعنعث هئكمعتع
اهلل تاظاال سىرة بةقةردة جازانعخورلذقنع هارام قعلعص كةلضةن ظايةتنع كعشعلةرنعث
بعر ـ بعرعضة ياردةمحع ؤة يار يىلةك بولذشع ظىحىن مال ـ دذنيالعرعنع اهلل تاظاالنعث
يولعدا حعقعم قعلعشقا ؤة خةجلةشكة بذيرذص كةلضةن ظايةتلةرنعث ظارقعسعدعن
بايان قعلدع .مانا بذ ظعسالم جةمظعيعتعنعث جازانعخورلذق ظةمةس ياردةملعشعش
ؤة يار يىلةك بولذش جةمظعيعتع ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ .ياردةملعشعش
ؤة يار يىلةك بولذش جةمظعيعتعدة صذل مذظامعلعسع تىزىمعنعث جازانعخورلذق
تىزىمع بولماسلعقع تةبعظعي ظةهؤالدذر .حىنكع ،جازانعخورلذق تىزىمع بولسا،
كعشعلةرنعث بعرةر نةرسعضة ظعهتعياجع حىشىص قالغانلعقعنع صذرسةت ؤة غةنعمةت
بعلعش ظاساسعغا قورذلغاندذر .كعشعلةرنعث بعرةر نةرسعضة ظعهتعياجع حىشىص
قالغانلعقعنع صذرسةت ؤة غةنعمةت بعلعش يار يىلةك بولذشقا ؤة ياردةملعشعشكة
قارمذ قارشع ظعشتذر .شذنعث ظىحىن ظعسالم دعنع جازانعخورلذقنع هارام قعلدع،
تعرعشعش ؤة ظعشلةش يولع ظارقعلعق مال ـ دذنيا تئصعشنع ظعنسانالرنعث مال ـ
دذنيا تئصعش يوللعرععنعث ظةث مذهعمع ؤة ظئسعلع دةص كأرسةتتع .ظذنداق ظعكةن
قةرزضة صذل قوشذص قايتذرذص بئرعش شةرت قعلعنغان ؤة بةدةلسعز كةلضةن ظارتذق
مال توغرا بولمعغان ؤة هاالل ظةمةس مالدذر .شذنعث ظىحىن سىرة بةقةرنعث
ظاياغلعرعدا كةلضةن ظايةتلةر جازانعخورلذقنعث صىتىن تىرلعرعنع ؤة شةكعللعرعنع
هارام قعلعص كةلدع.
جازانعخورلذق بولسا سةدعقعضة زعت ؤة زعيانلعق يولدذر .شذثا اهلل تاظاال
جازنعخورلذق بعلةن سةدعقعنع بعر ـ بعرعضة سئلعشتذرذص مذنداق دئدع» :اهلل
جازانعنعث (بةرعكعتعنع) ظذحذرذؤئتعدذ ،سةدعقعنعث (بةرعكعتعنع) زعيادة قعلعدذ.
اهلل هةر بعر ناشىكىر (يةنع جازانعنع هاالل سانعغذحع) ضذناهكارنع دوست
تذتمايدذ« ((( يةنع اهلل تاظاال جازانعنع يوقذتذص ظذنعث بةرعكعتعنع ظذحذرذؤئتعدذ.
جازانة ظارقعلعق ظاؤذتذلغان مالنعث ظاقعؤئتع يوق بولذص كئتعشتذر .بذنعث ظةث
توغرا صاكعتع كىنىمعزدة جازانعخورلذق بعلةن مذظامعلة قعلعدعغان جةمظعيةتلةردة
كأرىلعؤاتقان ظاصةتتذر .ظذ بولسعمذ مال ـ دذنيانعث كأصلعكع ظةمما ظذنعث قعممعتعنعث
كىندعن كىنضة تأؤةنلةص كئتعشعدذر .بذ هةقتة ظعبنع مةسظذد (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ:
«هةقعقةتةن جازانة ظارقعلعق تاصقان مال ـ دذنيا كأص بولسعمذ ظذنعث ظاقعؤئتع
((( سىرة بةقةر  276ـ ظايةت.

425

جازانىنىڭ بايانى
ظازالشتذر»

(((

جازانعخورلذقتا هئحقانداق ياخشعلعق يوق .بذ هةقتة ظذستازعم مذهةممةد
هامعد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دئدع« :جازانعخورلذق
قعلعص تاصقان صذلالر تئزال توزذص كئتعدذ ؤة يوق بولذص كئتعدذ .جازانعخورلذق
قعلعص تاصقان صذلالر خذددع كأزضة شذنداق حعق كأرىنضةن ؤة بعردةمدعن كئيعنال
توزذص كئتعدعغان سذصذننعث ماغزعصعغا ظوخشايدذ .بعز ؤة باشقعالر جازانعخورالرنعث
ناهايعتع قاتتعق صئقعرلعققا قالغانلعقعنع كأرمةكتعمعز( .بعز اهلل تاظاالغا سئغعنعص
ظذنداق صئقعرلعقتعن صاناه تعلةيمعز) .بعز اهلل تاظاالنعث غةزعؤئنعث جازانعخورالرغا
ؤة ظذالردعن كئيعن ظذالرنعث بالعلعرعغا قانداق كةلضةنلعكعنع كأردذق .هةتتا
جازانعخورالر ظاخعرعدا ظاشلعق ظازابعدعن قوتذلذش ظىحىن بعر لذقما تاماققعمذ
قاتتعق مذهتاج بولذص قالدع .بعز اهلل تاظاالنعث ،هئلة ـ معكعرلعكنعث هةر
خعل يوللعرعنع ظعشلعتعش جازانة قعلعش ظارقعلعق مال ـ دذنيالعرعنع ظاؤذتقان
ظادةملةرنعث مال ـ دذنيالعرعنع قانداق توزذتعؤاتقانلعرعنع كأردذق .ظذالرنعث مال
ـ دذنيالعرع توزذص كةتتع ؤة شذنعث بعلةن ظذالر باشقعالرغا ظعبرةت بولدع .حىنكع،
ظذالرنعث هئلة ـ معكعرلعرع دعلالرنعث ظعحكع سعرلعرعنعمذ بعلعص تذرعدعغان
بعلضذحع ؤة خةؤةردار اهلل تاظاالغا هةرضعز مةخصعي ظةمةس .جازانعخورلذق بعلةن
مذظامعلة قعلغان ظادةملةرنعث ظاقعؤئتعنعث قانداق بولعدعغانلعقعنع كأرىش ظىحىن
يعراقالرغا كئتعش الزعم ظةمةس .جازانة بعلةن مذظامعلة قعلعدعغان ظادةملةرنعث
هال ـ ظةهؤالعنعث ظعككعنحع دذنيا ظذرذشعدا قانداق بولغانلعقعنع بعلعشعمعزال
يئتةرلعكتذر .سةن ظذالرنعث شةهةرلعرعنعث ،كةنتعلعرعنعث ،ظأي ـ ؤاخلعرعنعث،
دعهقانحعلعق مةيدانلعرعنعث ،زاؤذت ـ كارخانلعرعنعث ؤة كئمة ـ صاراخذتلعرعنعث
ظوتتا كأيىص ياكع سذدا ظئقعص تأضىضةنلعرعضة قارعغعن .سةن هارامدعن ظأسكةن
تةنلةرنعث هةر خعل قذرالالرنعث ظوقلعرعدا قانداق هالةتتة كأيضةنلعكلعرعضة،
ياكع يعقعلغان بعناالرنعث ظاستعدا قئلعص حعرعضةنلعكلعرعضة قارعغعن .بذالر اهلل
تاظاالنعث بار ؤة بعرلعكعضة ظعشةنضةن ظادةملةرضة ظعبرةت ظةمةسمذ؟»
ظذستازعم مذهةممةد هامعد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) هاالل سودا
ـ سئتعق بعلةن هارام جازانعنعث ظارعسعنع بعر ـ بعرع بعلةن سئلعشتذرذص مذنداق
دةيدذ« :سودا ـ سئتعقتا ظادةم صذلنع هةرعكةت قعلعش ؤة تعرعشعش ظارقعلعق
تاصعدذ .سودعدا هةم صايدا هةم زعيان بار .ظةمما ظادةم جازانعخورلذقتا هةقلعق
بولمعغان مالغا ظعضة بولعدذ .حىنكع ،جازانعخورنعث بعر كعشعضة قةرزضة بةرضةن
((( بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد ،ظعبنع ماجة ؤة هاكم قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع ؤة هاكعم :بذ توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعس،
دئدع.
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مال ـ دذنياسع ظأزعحة هةرعكةت قعلعص صذل تاصمايدذ .ظذنداق ظعكةن جازانعخور
قةرزضة بةرضةن صذلعغا قوشذص ظالغان صذلغا قايسع يول بعلةن هةقلعق بولعدذ؟ ؤة ظذ
صذل ظذنعثغا قانداق هاالل بولعدذ؟ تعجارعتعنع كئثةيتعش ،ياكع دعهقانحعلعقعنع
كىحلةندىرىش مةقسعتع بعلةن قةرز ظالغان ظادةم قعلغان ظعشعدعن زعيان تارتعشع،
شذنعث بعلةن ظذ ظادةم جازانعخوردعن ظذنعث جازانعنع كةحىرؤئتعشعنع تةلةص قعلعشع
مذمكعن .لئكعن ،جازانعخور بذنع قوبذل قعلمايدذ .حىنكع ،جازانعخور دعلع تاشتةك
قاتتعق ؤة مئهرع شةصقةتتعن هةتتا ظعنسانحعلعقتعن مةهرذم قالغان ظادةمدذر.
جازانعخور باشقعالرنعث صذلغا مذهتاج بولذص قئلعشعنع صذرسةت ،دةص قاراشقا كأنىص
قالغاندذر .شذثا جازانعخور صئقعرغا ؤة ظاجعزغا ظعحع ظاغرعمايدذ .حىنكع ،ماددعي
صايدا ظذنعث صىتىن زعهنعنع ظعضةللعؤالغان ؤة صعكعرلعرعنع حعرمعؤالغاندذر .ظةضةر
جازانعخورلذقتا يذقعرعدا بايان قعلعنغان صةسكةشلعكتعن باشقا هئحقانداق يامان
ظاقعؤةت بولمعغان تةقدعردعمذ ظذ صةسكةشلعك جازانعخورلذقنعث يامان ؤة ناحار
ظعش ظعكةنلعكعضة يئتةرلعك صاكعت بوالاليدذ .ظةضةر تعجارعتعنع كئثةيتعش ياكع
دعهقانحعلعقعنع كىحلةندىرىش مةقسعتع بعلةن قةرز ظالغان ظادةمنعث ظعشع ظوثدعن
كئلعص تعجارعتع راؤاجلعنعص ياكع زعراظةتلعرع ياخشع بولذص كأص مول هذسذل
ظالغان بولسا ،بازاردعكع نةرسعلةرنعث باهاسع حىشىص كئتعشع مذمكعن ظةمةسمذ؟
شذنعث ظىحىن كاصعتالعسالر بازاردعكع مالالرنعث باهاسعنع حىشىص كئتعشتعن ساقالص
قئلعش ظىحىن ظارتذق ظعشلةصحعقعرعلعص قالغان مالالرنع ياكع كأيدىرؤئتعدذ ياكع
دئثعزغا تاشلعؤئتعدذ .بذنداق قعلعش هارامدذر .حىنكع ،ظعسالم دعنعدا مالالرنع
سةؤةبسعز بذزذؤئتعش حةكلةنضةندذر .شذنعثغا ظاساسةن تعجارعتع راؤاجلعنعص
ياكع زعراظةتلعرع ياخشع بولذص كأص مول هذسذل ظالغان ظادةم ضةرحة قةرزضة صذل
ظئلعص قعلغان ظعشعدا ظذتذق قازانسعمذ لئكعن ،ظذ ظعشنع قعلعشتعكع مةقسعتعدة
زعيان تارتقان بولعدذ .ظذ ظادةم ظاخعرقع هئسابتا تعجارعتعدة ياكع دعهقانحعلعقعدا
زعيان تارتقان ظادةمضة ظوخشاص قالعدذ .تعجارةتحع صذلنع قان تةرعنع تأكىص تذرذص
تعرعشعص ظعشلةص تاصعدذ .ظةمما جازانعخور صذل تئصعش ظىحىن ظذنداق ظعشلعمةيدذ.
كىنلعرعنع ظويذن ـ تاماششا بعلةن هاراق ؤة ظويذن سورذنلعرعدا ظأتكىزعدذ .شذثا
سودا ـ سئتعق بعلةن جازانعخورلذقنعث ظارعسعدا ناهايعتع حوث صةرق بار .بعر ظادةم
بعلةن ظالغان صايدعنع مةلذم هةسسعدعن بألىشىشكة كئلعشعص ظذنعث صذلع بعلةن
شئرعكلعشعص تعجارةت قعلعشمذ تعجارةت هئسابلعنعدذ .بذ تعجارةتتة كأرىلضةن
زعيان كىح حعقارغان تةرةصكة ظةمةس صذل حعقارغان تةرةصكة بولعدذ .شذثا بذ
(((
تعجارةت هئحقانداق تةرةصتعن جازانعخورلذققا ظوخشعمايدذ».
((( «رذدذدذن ظةال ظةباتعل».
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جازانعخورلذقنعث تىرلعرع
جازانة مذنداق ظعككع خعل بولعدذ:
 1ـ نةرسعنعث بةدعلعنع ظارتذق ظئلعش جازانعسع.
 2ـ نةرسعنعث بةدعلعنع نئسع قعلعش جازانعسع.

نةرسعنعث بةدعلعنع ظارتذق ظئلعش جازانعسعنعث بايانع
بذ جازانعدعن ،جازانة ماللعرعدعن بعر جعنستعكع مالنع بعر ـ بعرع بعلةن ظالماشتذرغان
ظعككع ظادةمنعث بعرع يةنة بعر تةرةصتعن ظارتذق مال ظئلعؤئلعشع كأزدة تذتذلعدذ .بذ
جازانعنعث <نةرسعنعث بةدعلعنع ظارتذق ظئلعش جازانعسع> دةص ظاتعلعشعنعث سةؤةبع
بولسا ،مالنع بعر تةرةصكة ظارتذق بئرعش مال ظالماشتذرذشذش مذظامعلعسعدة شةرت
قعلعنغانلعقع ظىحىندذر .بعر تةرةصنعث مالنع يةنة بعر تةرةصكة قارعغاندا ظارتذق
ظئلعؤئلعشع هارامدذر .حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم جازانة ماللعرعنع بعر ـ بعرعضة
ظالماشتذرغاندا هةر ظعككع تةرةصنعث ماللعرعنعث ظوخشاش بولذشعنع شةرت قعلغان .اهلل
تاظاال خالعسا بعز بذ هةقتة ظالدعمعزدا توختعلعص ظأتىمعز.
بذ هةقتة ظذبادة ظعبنع سامعت (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق
دةيدذ :بعز دأشمةنلةر بعلةن ظذرذش قعلعش ظىحىن حعقتذق .جةثحعلةرنعث باشلعقع
مذظاؤعية ظعدع .بعز بذ ظذرذشتا بةك كأص ظولجا قولغا حىشىردذق .بعز ظولجا ظالغان
نةرسعلةرنعث ظعحعدة كىمىشتعن ياسالغان بعر قاحعمذ بار ظعدع .مذظاؤعية بعر ظادةمنع
ظذ قاحعنع كعشعلةرضة بئرعش تئضعشلعك بولعدعغان نةرسعلةر بعلةن بعللة سئتعشقا
بذيرذدع((( .شذنعث بعلةن كعشعلةر ظذ قاحعنع سئتعص ظئلعشقا ظالدعرعشعص كةتتع.
بذ ظعشنعث خةؤعرع ظذبادة ظعبنع سامعتقا (يةنع ماثا) يئتعص كةلدع .ظذبادة ظعبنع
سامعت :مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :ظالتذننع ظالتذنغا ،كىمىشنع كىمىشكة،
بذغداينع بذغدايغا ،ظارصعنع ظارصعغا ،خورمعنع خورمعغا ؤة تذزنع تذزغا (كةم ـ زعيادة
قعلعص) سئتعشتعن توسقانلعقعنع ،لئكعن ظذ نةرسعلةر بعر ـ بعرع بعلةن (كةم ـ زعيادة
بولماستعن) ظوخشاش ؤة هةر ظعككعسع نةق هالةتتة سئتعلسا بولعدذ .كعمكع ظارتذق
بةرسة ياكع ظارتذق ظالسا جازانعخورلذق قعلغان هئسابلعنعدذ» دئضةنلعكعنع ظاثلعغان
ظعدعم ،دئدع .شذنعث بعلةن كعشعلةر قوللعرعغا ظئلعص بولغان نةرسة ـ كئرةكلةرنع
((( مذظاؤعية ظذ قاحعنع قاحعنعث ظئغعرلعق معقدارعدعن ظارتذق ساتماقحع بولغان .يةنع مةسعلةن :قاحا ظعككع كعلو ظئغعرلعقتا بولسا
ظذنع ظىح كعلو كىمىشكة ساتماقحع بولغان .ت.
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قايتذرذص بئرعشتع.

(((

ظةبذسةظعد ظةلخذدرعي (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :ظالتذن ظالتذنغا ،كىمىش
كىمىشكة ،بذغداي بذغدايغا ،ظارصا ظارصعغا ،خورما خورمعغا ؤة تذز تذزغا (سئتعلماقحع
بولسا ،كةم ـ زعيادة بولماستعن) ظوخشاش ؤة قولمذ قول (يةنع هةر ظعككعسع نةق)
سئتعلسذن .كعمكع ظارتذق بةرسة ياكع ظارتذق ظالماقحع بولسا ،جازانعخورلذق قعلغان
هئسابلعنعدذ .ظالغذحع ؤة بةرضىحع ظوخشاش جازانعخورلذق قعلغان بولعدذ (((» .يةنع
هةر ظعككع تةرةص ضذناهكار بولغان بولعدذ.
سةظعد ظعبنع مذسةييةب بذ هةقتة ظةبذهىرةيرة ؤة ظةبذسةظعد قاتارلعقالر (اهلل
تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!) نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ :صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم ظةنسارلعق بةنذظةدعيعنعث قئرعندعشعنع خةيبةرضة ظةمةلدار قعلعص
ظةؤةتتع .ظذ كعشع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا خةيبةردعن ظةث ظئسعل خورما ظئلعص
كةلدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا« :خةيبةرنعث صىتىن خورمعلعرع مذشذنداق
ياخشعمذ؟» دئدع .ظذ كعشع :اهلل تاظاالنعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع ،ظع اهلل نعث
صةيغةمبعرع! ياق ،بعز ياخشع خورمعنعث بعر ساسعنع ناحار خورمعنعث ظعككع ساسعغا
سئتعص ظالعمعز ،دئدع .شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :ظذنداق سئتعص
ظالماثالر .لئكعن( ،سعلةر سئتعص ظالماقحع بولساثالر ،هةر ظعككعسع كةم ـ زعيادة
قعلماستعن) ظوخشاش بولسذن ،ياكع ناحعرعنع سئتعص ظذنعث صذلعغا ياخشعسعدعن
سئتعص ظئلعثالر ،تارتعلعدعغان نةرسعلةرمذ شذنداق قعلعنعدذ»((( دئدع.
بعر ـ بعرع بعلةن ظالماشتذرذلغان ياكع بعرع يةنة بعرعضة سئتعلغان ظعككع نةرسعدة،
ظذالرنعث بعرعنع يةنة بعرعدعن ظارتذق ظئلعشنعث هارام بولذشعدعكع سةؤةب بولسا ،ظذ
ظعككع نةرسعنعث بعر جعنستعكع نةرسة بولذش بعلةن ظذنعث كةمحعلعنعدعغان ياكع
تارتعلعدعغان نةرسة بولذشعدذر .يةنع بعر نةرسعنع يةنة بعر نةرسعضة ساتقاندا ياكع
ظالماشتذرغاندا بعرعنع يةنة بعرعدعن ظارتذق ظئلعشنعث ،ياكع بعرعنع نئسع قعلعشنعث
بولماسلعقع ظىحىن ظذ ظعككع نةرسعدة مذنداق ظعككع سةؤةبنعث تئصعلعشع شةرت .ظذ
ظعككع نةرسة ياكع هةر ظعككعسع بعر جعنس نةرسة بولذش بعلةن كةمحعلعنعدعغان نةرسة
بولذش ،ياكع هةر ظعككعسع بعر جعنس نةرسة بولذش بعلةن تارتعلعدعغان نةرسة بولذش
شةرت .ظةضةر ظعككع ظادةمنعث ظارعسعدا ظالماشتذرذلغان نةرسة ،بعر جعنس نةرسة بولذش
بعلةن كةمحعلعنعدعغان ياكع تارتعلعدعغان نةرسة بولسا ،ظعككع تةرةصنعث بعرعنعث ظذ
((( بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع.
((( بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلغان.
((( بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع.
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نةرسعنع ظارتذق ظئلعشع ياكع كئحعكتىرىص بئرعشع توغرا ظةمةس .مةسعلةن :بعر
حارةك بذغداينع بعر حارةك بذغدايغا بعر تةرةصنعث بذغدعيع نةق يةنة بعر تةرةصنعث
نئسع هالدا سئتعشع توغرا ظةمةس .بذنداق قعلعش نةرسعنعث بةدعلعنع نئسع قعلعش
جازانعسع هئسابلعنعدذ .بعر حارةك بذغداينع بعر حارةك بذغدايغا هةر ظعككع تةرةصنعث
بذغدعيع نئسع هالدا سئتعشعمذ توغرا ظةمةس .حىنكع ظذنداق قعلعش نئسع نةرسعنع
نئسع نةرسعضة سئتعش هئسابلعنعدذ .بذ توغرا ظةمةس .شذنعثدةك يةنة بعر حارةك
بذغداينع ظعككع حارةك بذغدايغا هةر ظعككعسع نةق هالدعمذ سئتعش توغرا ظةمةس.
ظذنداق قعلعش نةرسعنعث بةدعلعنع ظارتذق ظئلعش جازانعسع هئسابلعنعدذ.
ظةضةر ظذ ظعككع نةرسعدة مةزكذر ظعككع سةؤةبنعث هةر ظعككعسع ظةمةس ظذنعث
بعرع تئصعلسا ،مةسعلةن :ظذ ظعككع نةرسعنعث هةر ظعككعسع كةمحعلعنعدعغان ياكع
تارتعلعدعغان نةرسة بولغان ،ظةمما ظذ ظعككعسع مةسعلةن بعرع بذغداي يةنة بعرع
قوناق بولغانغا ظوخشاش باشقا ـ باشقا جعنستعكع نةرسعلةر بولغان بولسا ،ياكع
هةر ظعككعسع ظوخشاش جعنستعن ظةمما ظذالر مةسعلةن كعيعم ـ كعحةككة ظوخشاش
كةمحعلعنعدعغان ياكع تارتعلعدعغان نةرسة بولمعغان بولسا ،بذ هالدا ظذ نةرسعنعث
بعرعنع يةنة بعرعدعن ظارتذق ظئلعش هااللدذر ،ظةمما بعرعنع نئسع قعلعش توغرا ظةمةس.
مةسعلةن :بعر حارةك بذغداينع ظعككع حارةك قوناققا هةر ظعككعسع نةق بولذش شةرتع
بعلةن سئتعش ياكع ظالماشتذرذش توغرعدذر .حىنكع ،بذغداي بعلةن قوناق هةر ظعككعسع
تارتعلعدعغان نةرسة بولسعمذ ،لئكعن ظذالر باشقا ـ باشقا جعنستعكع نةرسعلةردذر.
شذثا ظذ نةرسعلةردة ظذالرنعث بعرعنع يةنة بعرعدعن ظارتذق ظئلعش هااللدذر ،ظةمما
بعرعنع نئسع قعلعش هارامدذر .يةنع بعر تةرةصنعث ظاشلعقنع شذ ظورذننعث ظأزعدة
بةرمةي كئحعكتىرىص بئرعشع هارامدذر .شذنعثدةك يةنة بعر دانة كعيعمضة ظذنعث بعلةن
ظوخشاش بعر يةردة تعكعلضةن ؤة رةختتعمذ ظوخشاش ظعككع دانة كعيعمنع سئتعش ياكع
ظالماشتذرذش ،ياكع بعر مئتعر رةختكة ظذنعث بعلةن ظوخشاش بعر يةردة توقذلغان ظعككع
مئتعر رةختنع سئتعش ياكع ظالماشتذرذش توغرعدذر .حىنكع ،كعيعم بعلةن كعيعم ياكع
رةخت بعلةن رةخت بعر جعنستعكع نةرسعلةردعن بولسعمذ ،لئكعن ظذالر كةمحعلعنعدعغان
ياكع تارازعدا تارتعلعدعغان نةرسعلةردعن ظةمةس .شذثا ظذ نةرسعلةردة ظذالرنعث بعرعنع
يةنة بعرعدعن ظارتذق ظئلعش هااللدذر ،ظةمما بعرعنع نةق يةنة بعرعنع نئسع قعلعش
هارامدذر .يةنع بعر تةرةصنعث كعيعمنع ياكع رةختنع شذ ظورذننعث ظأزعدة بةرمةي
كئحعكتىرىص باشقا ؤاقعتتا بئرعشع هارامدذر.
بعر ـ بعرع بعلةن ظالماشتذرذلغان ياكع بعرع يةنة بعرعضة سئتعلغان ظعككع نةرسعدة،
ظذالرنعث بعرعنع يةنة بعرعدعن ظارتذق ظئلعشنعث هارام بولذشعنعث سةؤةبع بولسا ،ظذ
ظعككع نةرسعنعث بعر جعنستعكع نةرسة بولذش بعلةن ظذنعث كةمحعلعنعدعغان ياكع
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تارتعلعدعغان نةرسة بولذشعدذر .بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدذر .ظةمما
ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا ،بعر ـ بعرع
بعلةن ظالماشتذرذلغان ياكع بعرع يةنة بعرعضة سئتعلغان ظعككع نةرسعدة ،ظذالرنعث
بعرعنع يةنة بعرعدعن ظارتذق ظئلعشنعث هارام بولذشعنعث سةؤةبع بولسا( ،بذغداي،
قوناق ؤة تذزغا ظوخشاش نةرسعلةردة) ظذ ظعككع نةرسعنعث تةمعلعك نةرسة ؤة (ظالتذن
ـ كىمىشكة ظوخشاش نةرسعلةردة) ظذ ظعككع نةرسعنعث صذللذق نةرسة بولذشعدذر.
ظةمما ظذ ظعككع نةرسعنعث بعر جعنستعكع نةرسة بولذشع تةمعلعك ظعككع نةرسعنعث
ياكع صذللذق ظعككع نةرسعنعث بعرعنع يةنة بعرعدعن ظارتذق ظئلعشعنعث هارام بولذشع
ظىحىن تئصعلعش الزعم بولغان شةرتتذر .بذ هةقتة شافعظعي مةزهةصعنعث ظعماملعرعدعن
بولغان ظعمام نةؤةؤعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ(« :بذغداي
قوناق ؤة تذزغا ظوخشاش) تةمعلعك نةرسعلةردة مةيلع ظذ نةرسعلةر كةمحعلعنعدعغان
نةرسعلةر بولسذن ،مةيلع تارتعلعدعغان نةرسعلةر بولسذن ،مةيلع كةمحعلعنعدعغان
ياكع تارتعلعدعغان نةرسعلةر بولمعسذن ،جازانعخورلذق ؤذجذتقا حعقعدذ .بذ ظعمام
شافعظعينعث يئثع كأز قارعشعدذر .شذنعثدةك يةنة ظالتذن ؤة كىمىشتعمذ جازانعخورلذق
ؤذجذتقا حعقعدذ (((».ظعمام شافعظعينعث كأز قارعشعدا ،شةرعظةت بعر ـ بعرع بعلةن
ظالماشتذرذلغان ياكع بعرع يةنة بعرعضة سئتعلغان ظعككع نةرسعدة ،ظذالرنعث بعرعنع
يةنة بعرع بعلةن توغرا شةكعلدة ظالماشتذرذش ياكع سئتعش ظىحىن هةر ظعككع تةرةصنعث
شذ ظورذننعث ظأزعدة ظذ نةرسعلةرنع قوللعرعغا تاصشذرذص ظئلعش ؤة ظذ نةرسعلةرنعث
كةم ـ زعيادة بولماستعن ظوخشاش بولذشتعن ظعبارةت ظعككع ظعشنع شةرت قعلغاندذر.
حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم(« :كةم ـ زعيادة بولماستعن) ظوخشاش ؤة قولمذ
قول (يةنع هةر ظعككعسع نةق) سئتعلسذن» دئضةن .شذثا بذ ظعككع ظعشنعث هةر
ظعككعسعضة كأثىل بألىش مذهعمدذر.
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدا ،بعر ـ بعرع بعلةن ظالماشتذرذلغان ياكع
بعرع يةنة بعرعضة سئتعلغان ظعككع نةرسعدة ،ظذالرنعث بعرعنع يةنة بعرع بعلةن توغرا
شةكعلدة ظالماشتذرذش ياكع سئتعش ظىحىن ظذ نةرسعلةرنعث كةم ـ زعيادة بولماستعن
ظوخشاش بولذشع شةرتتذر .ظةمما ظذ ظعككع نةرسعنعث بعر جعنستعكع نةرسعدعن بولذشع
بعلةن ظذنعث كةمحعلعنعدعغان ياكع تارتعلعدعغان نةرسة بولذشع ظذ ظعككع نةرسعنعث
(((
بعرعنع يةنة بعرعدعن ظارتذق ظئلعشنعث هارام بولذشعنعث سةؤةبعدذر.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،مالعكعي مةزهةصعدعكعلةرنعث
كأز قارعشعدا ،بعر ـ بعرع بعلةن ظالماشتذرذلغان ياكع بعرع يةنة بعرعضة سئتعلغان ظعككع
((( «رةؤ زةتذت تالعبعين» 3 ،ـ توم 45 ،ـ بةت.
((( «ظةلكعفاية ظةاللهعداية» 4 ،ـ توم 149 ،ـ بةت.
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نةرسعدة ،ظذالرنعث بعرعنع يةنة بعرعدعن ظارتذق ظئلعشنعث هارام بولذشعنعث سةؤةبع
بولسا ،ظذ ظعككع نةرسعنعث ظادةمضة ظذزذق بولعدعغان ؤة بعر مذددةت ساقلعغعلع
بولعدعغان نةرسة بولذشعنعث الزعملعقعدذر .بذالرنعث دةلعل ـ صاكعتعمذ مةزكذر هةدعس
ؤة بذ هةقتة بايان قعلعنغان ظذنعثغا ظوخشاش هةدعسلةردذر.
هةر بعر ظعمام ظأزلعرعنعث كأز قارعشعنع بايان قعلعش ظىحىن مةزكذر هةدعسلةرنع
ظاساس قعلدع ؤة ظذالردعن باشقا ـ باشقا هأكىملةر حعقاردع.

نةرسعنعث بةدعلعنع نئسع قعلعش جازانعسع
بذ ،كئحعكتىرىش جازانعسعدذر ،ياكع قةرزدارغا قةرزضة بئرعلضةن نةرسعنعث
قايتذرذص بئرعلعدعغان ؤاقتعنع ظذزارتعص بةرضةنلعكع ظىحىن قةرزدارنعث قةرز ظعضعسعضة
بئرعدعغان ظارتذق مالعدذر .بذ ظعسالم كئلعشتعن بذرذن ظةرةبلةرنعث ظعحعدة ظومذمالشقان
جازانعخورلذق ظعدع .مال ظعضعسع بعر كعشعضة ،ظذ كعشعنعث هةر ظايدا مال ظعضعسعضة
مةلذم معقداردا صذل بئرعش شةرتع بعلةن مةلذم مذددةتكعحة قةرز بئرةتتع .مذددةت
توشقاندعن كئيعن مال ظعضعسع ظذ كعشعدعن قةرزعنع سورايتتع .ظةضةر قةرزدار ظىستعدعكع
قةرزنع قايتذرالمعسا ،قةرز ظعضعسع ظذنعث هةر ظايدا تاصشذرعدعغان صذلنعث معقدارعنع
ظأستىرةتتع ؤة ظذنعثغا يةنة مةلذم مذددةت قوشذص بئرةتتع .قةرزدار هةر قئتعم مذددةت
توشذص قةرز صذلنع تاصشذرالمعغاندا قةرز ظعضعسع ظذنعث هةر ظايدا بئرعدعغان صذلعنعث
معقدارعنع ظأستىرةتتع ـ دة ظاخعرعدا قةرزدارنعث ظايدا تألةيدعغان صذلعنعث معقدارع
ظذنعث قةرز ظالغان صذلعنعث معقدارعدعن ظئشعص كئتةتتع .مانا بذ قاتتعق شةصقةتسعزلعك
ؤة يامان ظعشتذر .اهلل تاظاال ظاشذنداق جازانعخورالرنع تةنقعد قعلعص مذنداق دئدع:
»ظع مأمعنلةر! جازانعنع قاتمذقات ظاشذرذص يئمةثالر ،مةقسعتعثالرغا ظئرعشعش ظىحىن
اهلل دعن (نةهيع قعلغان ظعشالرنع تةرك ظئتعص) قورقذثالر .كاصعرالر ظىحىن تةييارالنغان
دوزاختعن (يةنع دوزاخقا كعرعشكة سةؤةب بولعدعغان يامان ظشالردعن) ساقلعنعثالر.
سعلةرضة رةهمةت قعلعنعشع ظىحىن ،اهلل غا ؤة صةيغةمبةرضة ظعتاظةت قعلعثالر(((«
بذ ظايةتنعث حىشىش سةؤةبع ،ظذ ظايةتنعث زعت مةنعسعنع تذتذص تذرذص قاتمذقات
بولمعغان جازانعنع يئيعش هااللدذر ،دةيدعغان بةزع دعنسعزالرنعث بذ ضذمانعغا جاؤاب
بئرعدذ (((.هةمدة ظذ ظايةتنعث زعت مةنعسعدعن ظذالر ضذمان قعلغان مةنا حعقعش
((( سىرة ظالع ظعمران  130ــــ  132ـ ظايةتكعحة.
((( بةزع دعنسعزالر اهلل تاظاال ظايةتتة » :ظع مأمعنلةر! جازانعنع قاتمذقات ظاشذرذص يئمةثالر« دئضةنلعكع ظىحىن ظايةتنعث زعت
مةنعسعنع تذتذص تذرذص جازانعنع قاتمذقات ظةمةس ظاز معقداردا يئسة بولعدذ ،دةص ضذمان قعلعشعدذ .ت.

432

جازانىنىڭ بايانى
ظئهتعمالعنع اهلل تاظاالنعث» :ظةضةر (جازانة قعلعشتعن) تةؤبة قعلساثالر( ،قةرز بةرضةن)
سةرمايةثالر ظأزةثالرغا قايتعدذ ،باشقعالرنع زعيان تارتقذزمايسعلةر ،ظأزةثالرمذ زعيان
تارتمايسعلةر(((« دئضةن ظايعتع ظةمةلدعن قالدذرعدذ .بذ ظايةت قذرظاننعث ظايةتلعرعنعث
ظعحعدة ظةث ظاخعرعدا حىشكةن ظايةتتذر.
مةزكذر ظايةت دعنسعزالرنعث ضذمانلعرعغا جاؤابتذر ،دئضةن جاؤابنع
فعقهعشذناسالردعن قذرظان ؤة هةدعستعن زعت هأكىم حعقعرعص ظذ هأكىمنع دةلعل ـ
صاكعت دةص قوبذل قعلعدعغانالر بئرعدذ .ظةمما هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةردةك قذرظان
ؤة هةدعستعن زعت هأكىم حعقارمايدعغان ؤة ظذ هأكىمنع دةلعل ـ صاكعت دةص قوبذل
قعلمايدعغان فعقهعشذناسالر ظذ دعنسعزالرنعث ضذمانلعرعغا ظذ جاؤابنع بةرمةيدذ .لئكعن،
هةر ظعككع تىردعكع فعقهعشذناسالر جازانة مةيلع ظاز بولسذن ،مةيلع كأص بولسذن،
جازانعنعث هاراملعقعدا ظورتاق قاراشتعدذر .بذالرنعث دةلعل ـ صاكعتع اهلل تاظاالنعث:
»ظةضةر (جازانة قعلعشتعن) تةؤبة قعلساثالر( ،قةرز بةرضةن) سةرمايةثالر ظأزةثالرغا
قايتعدذ ،باشقعالرنع زعيان تارتقذزمايسعلةر ،ظأزةثالرمذ زعيان تارتمايسعلةر(((« دئضةن
ظايعتعدذر.
ظةمما اهلل تاظاالنعث» :ظع مأمعنلةر! جازانعنع قاتمذقات ظاشذرذص يئمةثالر« دئضةن
ظايعتع ظةرةبلةرنعث قعلمعشعنع تةنقعدلةص كةلضةندذر .حىنكع ،ظذالر دعلع قاتتعقلعقتا
ؤة ظعنسانحعلعقتعن يعراق ؤة مئهرع ـ شةصقةتتعن ظذزاق يئرعك مذظامعلة قعلعشتا
(((
هةددعدعن ظئشعص كةتكةندذر.

قةغةز صذلالردعمذ جازانعنعث ؤذجذتقا حعقعدعغانلعقعنعث بايانع
صذل مةيلع ظالتذندعن ياسالسذن ،مةيلع كىمىشتعن ياسالسذن ،مةيلع قةغةزدعن ياسالسذن،
مةيلع باشقا نةرسعلةردعن ياسالسذن ،صذلنعث هةممعسعدة جازانة ؤذجذتقا حعقعدذ .صذلالر
مذنداق ظعككع تىرلىك بولعدذ:
 1ـ يارعتعلعشتعنال صذل قعلعص يارعتعلغان صذلالر .مةسعلةن :ظالتذن ؤة كىمىشكة
ظوخشاش.
 2ـ ياسالغان صذلالر .بذالردعن ظالتذن ؤة كىمىشتعن باشقا ماددعالردعن ؤة قةغةزلةردعن
((( سىرة بةقةر  279ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
((( سىرة بةقةر  279ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
((( «رذدذدذن ظةال ظةباتعل».
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ياسعلعص صذل سىصىتعدة ظعشلعتعشكة قارار قعلعنغان صذلالر كأزدة تذتذلعدذ.

(((

ظالتذن ؤة كىمىشلةرضة ظعجرا قعلعنعدعغان زاكات ؤة باشقا هأكىملةرنعث هةممعسع
ظالتذن ؤة كىمىشتعن باشقا ماددعالردعن ؤة قةغةزلةردعن ياسالغان صذلالرغعمذ ظعجرا قعلعنعدذ.
ظالتذننع ياكع كىمىشنع بعر ـ بعرعضة ساتقاندا ياكع ظالماشتذرغاندا ظذالرنعث ظارعسعدا جازانة
ؤذجذتقا حعقسا ظالتذن ؤة كىمىشتعن باشقا ماددعالردعن ياسالغان صذلالرنعث ظارعسعدعمذ جازانة
ؤذجذتقا حعقعدذ .ظالتذن ؤة كىمىشتعن باشقا ماددعالردعن ياسالغان صذلالرغا زاكات كةلمةيدذ ؤة
ظذالرنعث ظارعسعدا جازانة ؤذجذتقا حعقمايدذ ،دئضىحعلةر اهلل تاظاالنعث شةرعظةتعنع يعقعتماقحع
بولغانالردذر .ظذالرنعث بذ سأزلعرع هةرضعز قوبذل قعلعنمايدذ.
هازعر كعشعلةر سودا ـ سئتعقنع ؤة باشقا مذظامعلعلةرنع ظالتذن ـ كىمىش بعلةن قعالمدذ،
ياكع ظالتذن ؤة كىمىشتعن باشقا ماددعالردعن ياسالغان صذلالر بعلةن قعالمدذ؟
هازعر كعشعلةر مذظامعلعلةرنع قةغةزدعن ؤة باشقا ماددعالردعن ياسالغان صذلالر بعلةن
قعلعدذ .صذلالر باشقا ماددعالردعن ياسالدع ،دةص ظعسالم دعنع ظذ صذلالردعن زاكات ظايرعشنع
ظةمةلدعن قالدذرؤعتعشع كئرةكمذ؟ ظةضةر ظعسالم دعنع باشقا ماددعالردعن ياسالغان صذلالردعن
زاكات ظايرعشنع ظةمةلدعن قالدذرؤاتسا ،صئقعرالرنعث ظئهتعياجع تئخعمذ ظاشعدذ ،قعيعنحعلعقع
تئخعمذ ظئغعرلعشعدذ ؤة بايالرغا بولغان ظأحمةنلعكع كىحعيعدذ .شذنعث بعلةن جةمظعيةتتة
خاتعرجةملعك تأضةيدذ .كعشعلةر ظارعسعدعكع دوستلذق رعشتعسع ظىزىلعدذ ؤة ظذالر قعيعنحعلعك
ؤة قااليمعقانحعلعقالرغا دذحار بولعدذ .بذالرنعث يىز بئرعشعضة دعنعمعز يول قويارمذ؟
كعشعلةر جازانعنع قاتمذقات يئسذن ؤة شذنعث بعلةن ظذالر اهلل نعث ؤة صةيغةمبعرعنعث
ظذالرغا ظذرذش ظعالن قعلعشعغا هةقلعق بولسذن ،دةص ظالتذن ؤة كىمىشتعن باشقا ماددعالردعن
ياسالغان صذلالر كىنىمعزدة مذظامعلة قعلعنعدعغان هةقعقعي صذلالر تذرذقلذق ظعسالم دعنع
ظذ صذلالرنعث ظارعسعدا جازانعنعث بولذشعنع ظةمةلدعن قالدذرؤةتةرمذ؟ هالبذكع صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم« :بعرةر يذرتتا زعنا ؤة جازانعخورلذق كأرىلسة ،ظذ يذرت ظةهلع اهلل تاظاالنعث
ظازابعنع ظأزلعرعضة هةقلعق قعلغان بولعدذ»(((() دئضةندذر.
ظالتذن ؤة كىمىشتعن باشقا ماددعالردعن ياسالغان صذلالرنعث ظارعسعدا جازانة بولمايدذ،
دئضىحعلةرنعث سأزلعرعنع ظاثلعغان ظعنسانغا :ظأزعدعن باشقا ظعاله بولمعغان ،هةمعشة تئرعك
ؤة هةممعنع ظعدارة قعلعص تذرغذحع كاتتا اهلل دعن ضذناهعنعث كةحىرعشعنع تعلعمةكتعن ؤة
تةؤبة قعلماقتعن باشقا ظامال يوق .ظعلعمنعث ظعحعدعمذ نادانلعق ؤة صعكعرنعث ظعحعدعمذ خاتا
صعكعر بار .شذثا بعز اهلل تاظاالدعن بعزنع دعندا ظئزعص كئتعشعمعزدعن ساقلعشعنع تعلةيمعز.
حىنكع ،هئحقانداق ظازغذنلذق دعندا ظئزعص كةتكةنلعكتةك ظئغعر ظةمةستذر.
((( كىنىمعزدة دذنيادا قوللعنعؤاتقان صذلالر ظعككعنحع خعلدعكع صذلالردعندذر .ت.
((( بذ هةدعسنع هاكعم رعؤايةت قعلغان ؤة بذ توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر ،دئضةن.
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فعقهعنعث هأكمع بويعحة باشقا ماددعالردعن ياسالغان صذلالردعمذ خذددع ظالتذن ؤة
كىمىشكة ظوخشاش جازانة ؤذجذتقا حعقعدذ .صذل ظالتذندعن ياكع كىمىشتعن بولسا ،ظذ صذلدا
جازانة ؤذجذتقا حعقعدذ ،دئضةنلعك ظةضةر صذل باشقا ماددعالردعن ياسالسا ؤة كعشعلةر ظذنع
صذل دةص ظعتعراص قعلعص ظعشلةتسة ،ظذ صذلدا جازانة ؤذجذتقا حعقمايدذ ،دئضةنلعك ظةمةس.
حىنكع ،صذل دئضةنلعكتعن شذ صذلنعث ياسالغان ماتعرعيالع ظةمةس ظذنعث ظئتعبارع ؤة
(((
قعممعتع مةقسةت قعلعنعدذ.
مذهةممةد هامعد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) جازانة صةقةت ظالتذن بعلةن
كىمىشتعال ؤذجذتقا حعقعدذ ،حىنكع ،ظالتذن ياكع كىمىشتعن باشقا ماددعالردعن ياسالغان
صذلالر صذل هئسابالنمايدذ ،شافعظعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدا ظالتذن ياكع كىمىشتعن
ياسالغان صذلالر صذل هئسابالنغانلعقع ظىحىن ظالتذن ؤة كىمىشتعن ياسالغان صذلالر صذل
دةص ظئتعبارغا ظئلعنعدذ ،دةص كعشعلةر ظارعسعدا جازانعنعث صةقةت ظالتذن ياكع كىمىشتعن
ياسالغان صذلالردعال بولعدعغانلعقعنع تارقاتقان ظأزلعرعنع ظعلعملعك دةص ظاتعؤالغان بةزع
كعشعلةرضة رةددعية بئرعص كعتاب يازغان .بذ كعشعلةر ظأزلعرعنعث بذ خاتا قاراشلعرعنع
شافعظعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قاراشلعرع بعلةن كىحلةندىرعدذ .هالبذكع شافعظعي
مةزهةصعدعكعلةرنعث ظعماملعرعدعن بولغان ظعمام نةؤةؤعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!)« :يعرتعلعص كةتكةن صذلنعث ظورنعغا ساق صذلنع ياكع صذحذق تةثضعنعث ظورنعغا
ساق تةثضعنع بئرعشنع ياكع ناحارنعث ظورنعغا ياخشعنع قايتذرذص بئرعشنع ،ياكع قةرزضة
ظالغان صذلنع باشقا شةهةردة قايتذرذص بئرعشنع شةرت قعلغانغا ظوخشاش قةرز ظعضعسعضة
بعرةر صايدا ظئلعص كئلعدعغان هةر قانداق قةرز هارامدذر .ظةضةر ظارتذق قايتذرذص بئرعش
شةرت قعلعنسا ،مالالر مةيلع جازانة ماللعرعدعن بولسذن ،مةيلع جازانة ماللعرعدعن بولمعسذن،
(((
ظارتذق ظئلعش هارامدذر» دئضةن.

شةرظعي دةلعل ظأرص ـ ظادةتتعن كىحلىكتذر
شةرعظةت بذغداي ،ظارصا ،خورما ؤة تذزغا ظوخشاش كةمحة بعلةن كةمحعلعنعص
بئرعلعدذ ،ظالتذن ؤة كىمىشكة ظوخشاش تارازا بعلةن تارتعلعص بئرعلعدذ ،دةص بئكعتعص
بةرضةن ظذ نةرسعلةر مةيلع ظأرص ـ ظادةتتة شذ بويعحة كةمحعلعنعص ياكع تارتعلعص
((( «رذدذدذن ظةال ظةباتعل» 2 ،ـ توم 282 ،ـ بةت.
((( مةن (يةنع كعتابنعث ظاصتورع) بذ ظعشنع ظعنعقالش ظىحىن ظذستازعم مذهةممةد هامعد (اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) بعلةن
شافعظعي مةزهةصعدعن بولغان دةمشق شةهرعنعث مذصتعسع سالعه ظةققاد (اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث قئشعغا باردذق .ظذستازعم
بذ هةقتة سالعه ظةققاددعن سورعدع .سالعه ظةققاد« :صذل مةيلع ظالتذندعن ياسالسذن ،مةيلع كىمىشتعن ياسالسذن ،مةيلع باشقا
ماددعالردعن ياسالسذن ،هةممعسعدة جازانة ؤذجذتقا حعقعدذ» دةص جاؤاب بةرضةن.
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كئلعنسذن ،مةيلع ظذنداق بولمعسذن شةرعظةت بئكعتعص بةرضعنعدعن ظأزضعرعص كةتمةيدذ.
يةنع شةرعظةت بذغداي ،ظارصا ،خورما ؤة تذزغا ظوخشاش كةمحة بعلةن كةمحعلعنعدذ،
دةص بئكعتعص بةرضةن نةرسعلةر مةيلع كعشعلةر ظذ نةرسعلةرنع كةمحة بعلةن كةمحعلةص
كةلسذن ،مةيلع كةمحة بعلةن كةمحعلةص ظةمةس تارازا بعلةن تارتعص كةلسذن ،ظذ نةرسعلةر
سئتعص بئرعلضةندة ياكع سئتعص ظئلعنغاندا صةقةت كةمحة بعلةن كةمحعلعنعص بئرعلعدذ
ياكع ظئلعنعدذ .شةرعظةت ظالتذن ؤة كىمىشكة ظوخشاش تارازا بعلةن تارتعلعص بئرعلعدذ،
دةص بئكعؤاتقان نةرسعلةر مةيلع كعشعلةر ظذالرنع تارازا بعلةن تارتعص كةلسذن ،مةيلع
تارازا بعلةن ظةمةس كةمحة بعلةن كةمحعلةص كةلسذن ،ظذ نةرسعلةر سئتعص بئرعلضةندة
ياكع سئتعص ظئلعنغاندا صةقةت تارازا بعلةن تارتعص بئرعلعدذ ياكع ظئلعنعدذ.
شذنعث ظىحىن مةسعلةن :بذغداينع بذغدايغا ؤة ظارصعنع ظارصعغا ساتقاندا ،ظذالرنع
ظوخشاش بولسعمذ تارازا بعلةن تارتعص بئرعش ياكع ظئلعش توغرا ظةمةس .شذنعثدةك
يةنة ظوخشاش بولسعمذ ظالتذننع ظالتذنغا ؤة كىمىشنع كىمىشكة ساتقاندا ،ظذالرنع
كةمحة بعلةن كةمحعلةص بئرعش ياكع ظئلعش توغرا ظةمةس .حىنكع هةدعس بذغداي،
ظارصا ،خورما ؤة تذزغا ظوخشاش نةرسعلةرنع كةمحة بعلةن كةمحعلعنعدذ ؤة ظالتذن ؤة
كىمىشكة ظوخشاش نةرسعلةرنع تارازا بعلةن تارتعلعنعدذ ،دةص بايان قعلدع .هةدعسنعث
بذ كأرسةتمعسع ظأرص ظادةتتعن كىحلىكتذر .شذثا كىحلىك دةلعل ظاجعزنعث سةؤةبع
بعلةن تاشالص قويذلمايدذ .ظاصتورنعث< :ظوخشاش بولسعمذ> دئضةن سأزعدعن بذغداي
تارازا بعلةن تارتعلعص بذغدايغا سئتعلغاندا هةر ظعككعسع ظوخشاش معقداردا ؤة ظالتذن
كةمحعلعنعص ظالتذنغا سئتعلغاندا هةر ظعككعسع ظوخشاش معقداردا بولغان بولسعمذ
يةنة بذغداينع بذغدايغا ساتقاندا تارازا بعلةن تارتعش ؤة ظالتذننع ظالتذنغا ساتقاندا
كةمحعلةش توغرا ظةمةس .حىنكع ،بذغداي تارازا بعلةن تارتعلغاندا هةر ظعككع
تةرةصنعث قولعدعكع بذغداي ظوخشاش ؤة ظالتذن كةمحة بعلةن كةمحعلةنضةندة هةر
ظعككع تةرةصنعث قولعدعكع ظالتذن ظوخشاش معقداردا بولسعمذ ،لئكعن ظذ بذغدايالر
كةمحة بعلةن كةمحعلةنضةندة كةم ـ زعيادة ؤة ظالتذنالر تارازا بعلةن تارتعلغاندا كةم ـ
زعيادة حعقعص قئلعش ظئهتعمالع بار .ظةضةر تارازا بعلةن تارتعص سئتعلغان بذغداي هةم
تارازعدا ؤة هةم كةمحعدة ظوخشاش حعقسا ،بذ هالدا بذغداينع ؤة باشقا ظاشلعقالرنع
تارازا بعلةن تارتعص سئتعشمذ توغرا بولعدذ .ظالتذن ؤة كىمىشنعث هأكمعمذ شذنداق
بولعدذ .يةنع ظةسلعدة تارازا بعلةن تارتعص سئتعلعدعغان ظالتذن ؤة كىمىشلةر كةمحة
بعلةن كةمحعلعنعص سئتعلغاندا ،ظةضةر ظذالر تارازعدا تارتعلغاندعمذ ظوخشاش معقداردا
حعقسا ،ظذالرنع كةمحة بعلةن كةمحعلةص سئتعشقعمذ بولعدذ .بذ ؤاقعتتا هةدعستة
بايان قعلعنغعنع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .هةدعستة بايان قعلعنغعنعغا ظةضعشعش الزعمدذر.
حىنكع ،هةدعسنعث كأرسةتمعسع ظأرص ـ ظادةتتة قعلعنعص كةلضةنلةردعن كىحلىكتذر.
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حىنكع ،ظأرص ـ ظادةتنعث مةسعلةن :كعشعلةرنعث هئيت كعحعلعرع قةبرعستانلعققا شام
ؤة حعراغ يئقعص قويذدعغان ظادةتلعرعضة ظوخشاش خاتا بولذشعمذ مذمكعن .هةدعستة
بايان قعلعنغان هأكىملةرنعث ؤة كأرسةتمعلةرنعث خاتا بولذص قئلعشع مذمكعن ظةمةس.
حىنكع ،ظأرص ـ ظادةت شذ ظأرص ـ ظادةتنع تذتذص كةلضةن ؤة ظذنعثغا ظةمةل قعلعص
كةلضةن كعشعلةر ظىحىنال كىحضة ظعضة .ظةمما هةدعسنعث هأكمع ؤة ظذنعث كأرسةتمعسع
مةيلع ظذ ظأرص ـ ظادةتنع تذتذص كةلضةن ؤة ظذنعثغا ظةمةل قعلعص كةلضةن كعشعلةرضة
بولسذن ،مةيلع باشقعالرغا بولسذن ،هةممعسعضة ظورتاق كىحضة ظعضة .شذثا هةدعسنعث
هأكمع ؤة ظذنعث كأرسةتمعسع ظأرص ـ ظادةتتعن كىحلىك هئسابلعنعدذ .يةنة كئلعص
ظأرص ـ ظادةتنعث دةلعل ـ صاكعت ،دةص ظئتعبارغا ظئلعنعشع هةدعس ظارقعلعق بولغاندذر.
حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :مذسذلمانالر ياخشع دةص قارعغان ظعش اهلل تاظاالنعث
ظالدعدعمذ ياخشعدذر» دئضةن.
هةققعدة هةدعس ياكع ظايةت كةلمعضةن ظعشالردا ظأرص ـ ظادةتكة قاراص هأكىم
قعلعنعدذ .حىنكع ،هةققعدة هةدعس ياكع ظايةت كةلمعضةن ظعشالردا ظأرص ـ ظادةتكة قاراص
قعلعنغان هأكىم كىحضة ظعضة بولعدذ.
ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :بذ هةقتة ظأرص ـ ظادةت
هةدعسكة زعت بولسعمذ ظأرص ـ ظادةت ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،بذغداينع ،ظارصعنع،
خورمعنع ؤة تذزنع ساتقاندا ياكع سئتعص ظالغاندا كةمحعلةشكة ؤة ظالتذن ـ كىمىشنع
تارازا بعلةن تارتعشقا بذيرذغان هةدعس (ظايرعم بعر هأكىمنع ظةمةس) شذ ؤاقعتتا
كعشعلةر ظارعسعدا ظةمةل قعلعنعؤاتقان ظأرص ـ ظادةتنع بايان قعلعص كةلضةندذر .ظذ
ؤاقعتتعكع ظأرص ـ ظادةت بعلةن هازعرقع ظأرص ـ ظادةت ظالماشتع .شذثا ظذ ظأرص ـ
ظادةتنعث ظىستعضة قورذلغان هأكىممذ ظالمعشعدذ» دةيدذ .ظعمام ظةبذيىسىفكة صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث ظأز ؤاقتعدا كعشعلةر ظةمةل قعلعص كةلضةن ظأرص ـ ظادةتنع ظئتعراص
قعلعص (ظاشلعقالرنع كةمحة بعلةن كةمحعلةشكة ؤة ظالتذن ـ كىمىشنع تارتعشقا)
بذيرذغانلعقع ظاشلعقالرنع كةمحة بعلةن كةمحعلةشكة ؤة ظالتذن ـ كىمىشنع تارتعشقا
هأكىم قعلغانلعقعدذر ،شذثا بذ هأكىم ظأرص ـ ظادةتنعث ظأزضعرعشع بعلةن ظأزضةرمةيدذ.
حىنكع ،ظأرص ـ ظادةت صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث حعقارغان هأكىملعرعضة زعت
كةلمةيدذ ،دةص جاؤاب بئرعلدع.
ظةبذيىسىفكة بئرعلضةن جاؤابنعث تةصسعالتعي مذنداقتذر :ظئتعبارغا ظئلعنعدعغان
ظأرص ـ ظادةت يئثعدعن صةيدا بولغان ظأرص ـ ظادةتلةردذر .حىنكع ،يئثعدعن صةيدا بولغان
ظأرص ـ ظادةت صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث حعقارغان هأكىملعرعضة زعت كةلمةيدذ.
ظةكسعحة ظذنعثغا ظذيغذن كئلعدذ .حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بذغداي،
ظارصا ،خورما ؤة تذز قاتارلعقالرنع كةمحة بعلةن كةمحعلةشكة ؤة ظالتذن ـ كىمىشلةرنع
437

جازانىنىڭ بايانى
تارازا بعلةن تارتعشقا بذيرذغانلعقع ظذ ؤاقعتتعكع ظأرص ـ ظادةتكة قاراص حعقارغان
هأكىمدذر .ظةضةر ظذ ؤاقعتتعكع ظأرص ـ ظادةت باشقعحة بولسا( ،يةنع مةسعلةن :بذغداي،
ظارصا ،خورما ؤة تذز قاتارلعقالر تارازا بعلةن تارتعلعدعغان ؤة ظالتذن ـ كىمىشلةر كةمحة
بعلةن كةمحعلعنعدعغان بولسا) ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هأكىمنع بذ ظأرص ـ ظادةت
بويعحة حعقارغان بوالتتع .ظةضةر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هايات ؤاقتعدا ظأرص ـ ظادةت
ظأزضةرضةن بولسا ،ظذ هأكىممذ ظأزضةرضةن بوالتتع .شذثا قانداق ؤاقعتتا بولسا بولسذن
ظأرص ـ ظادةت ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .بذ سأزنعث ظعمام ظةبذيىسىفنعث كأز قارعشعنع
(((
كىحلةندىرعدعغانلعقع ظئنعقتذر.
فعقهعنعث ظومذمعي قاظعدعلعرعنعث بعرع بولسا< ،ظأرص ـ ظادةت هأكىم حعقعرعلعشتا
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ> دئضةن قاظعدعدذر .بذ ظأرص ـ ظادةتتعن كعشعلةر ظةمةل قعلعص كةلضةن
ظأرص ـ ظادةتلةر كأزدة تذتذلعدذ .بذ قاظعدعنعث ظاساسع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث:
«مذسذلمانالر ياخشع دةص قارعغان ظعش اهلل تاظاالنعث ظالدعدعمذ ياخشعدذر .مذسذلمانالر
يامان دةص قارعغان ظعش اهلل تاظاالنعث ظالدعدعمذ ياماندذر»((( دئضةن سأزعدذر.
بذ هةدعستعن حعقعرعلغان شاخحة هأكىم بولسا ،يذقعرعدعكع هةدعستة بايان
قعلعنمعغان نةرسعلةرنعث ظعحعدعن كعشعلةر كةمحة بعلةن كةمحعلةشكة ظادةتلةنضةن
نةرسعلةرنعث كةمحة بعلةن كةمحعلعنعشعنعث ؤة تارازا بعلةن تارتعشقا ظادةتلةنضةن
نةرسعلةرنعث تارازا بعلةن تارتعلعشعنعث ظئتعبارغا ظئلعنعشعدذر .ظةمما هةدعستة
كةمحعلعنعدعغانلعقع ياكع تارتعلعدعغانلعقع بايان قعلعنغان نةرسعلةر هةققعدة ظأرص
ـ ظادةت ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال
ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .حىنكع ،بذ ظعككع ظعمامنعث كأز
قارعشعدا جازانة ماللعرعنع بعر ـ بعرع بعلةن (يةنع ظأز جعنسع بعلةن) ظالماشتذرغاندا،
ظذالرنعث ظوخشاش بولغانلعقعنع ؤذجذتقا حعقعرعش ظىحىن ظئتعبارغا ظئلعنعدعغان ظعش
هةدعستة بايان قعلعنغعنعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا ،ظذ نةرسعلةردة هةر ؤاقعتتا ظئتعبارغا ظئلعنعدعغان ظعش
شذ ؤاقعتتعكع ظأرص ـ ظادةتتذر( .يةنع ظةضةر ظأرص ـ ظادةتتة مةسعلةن بذغداي تارازا
بعلةن تارتعلسا ،بذغداينع بذغدايغا ساتقاندا ياكع ظالماشتذرغاندا تارازا بعلةن تارتعص
بئرعلسة بولعدذ) .جازانة ماللعرعنعث ظوخشاش بولغانلعقعنع ظألحةيدعغان ظألحةم ظأرص
ـ ظادةتنعث ظأزضعرعشعضة قاراص ظأزضعرةيدذ .حىنكع ،بذغداي ،ظارصا ،خورما ؤة تذز
كةمحة بعلةن كةمحعلعنعدذ ؤة ظالتذن ـ كىمىش تارازا بعلةن تارتعلعدذ ،دةص بايان قعلعص
كةلضةن هةدعس بذالرنع شذ ؤاقعتتعكع ظأرص ـ ظادةتكة ظاساسةن بايان قعلعص كةلضةنلعكع
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 182 ،ـ بةت.
((( بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد ،بةززار ،تةيالعسع ،ظةبذنةظعم ؤة بةيهةقعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلغان.
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ظىحىن ظةضةر ظأرص ـ ظادةت ظأزضةرسة ،ظذالرنع ظألحةيدعغان ظألحةممذ ظأزضعرةيدذ .شذثا
بذ هةقتة هةر ؤاقعتنعث ظأزعدة ظةمةل قعلعنعص كةلضةن ظأرص ـ ظادةتنع ظاساس قعلعش
مةزكذر هةدعسضة خعالصلعق قعلغانلعق ظةمةس ظةكسعحة ظذ هةدعسكة ظذيغذن ظعش
قعلغانلعق هئسابلعنعدذ .ظأرص ـ ظادةت باشقا بولسعمذ ظذ هةدعسنع ظاساس قعلعص
تذرذص بذغداينع ،ظارصعنع ،خورمعنع ؤة تذزنع كةمحة بعلةن كةمحعلةش ؤة ظالتذن بعلةن
كىمىشنع تارازا بعلةن تارتعش هةدعسنعث روهعغا خعالصتذر .حىنكع ،ظذ هةدعس ظأرص
ـ ظادةت ظىستعضة قورذلغان هةدعستذر .يةنع ظذ هةدعس ظأز ؤاقتعدا كعشعلةر ظارعسعدا
ظةمةل قعلعنعص كةلضةن ظأرص ـ ظادةتنع بايان قعلعص كةلضةندذر .ظةضةر ظأز ؤاقتعدا
بذغداينع ،ظارصعنع ،خورمعنع ؤة تذزنع ظألحةيدعغان ظأرص ـ ظادةت باشقا ؤة ظالتذن بعلةن
كىمىشنع ظألحةيدعغان ظأرص ـ ظادةت باشقا بولغان بولسا ،هةدعس ظذ ظألحةمنع شذ
بويعحة بايان قعلغان بوالتتع .حىنكع ،نةرسعلةرنع ظألحةيدعغان ظألحةم ظأرص ـ ظادةتكة
(((
قاراص بةلضعلعنعدذ.

جازانة ماللعرعنعث ياخشعسع بعلةن ناحعرعنعث هأكىمدة ظوخشاش
ظعكةنلعكعنعث بايانع

هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدا ،جازانة ماللعرعنعث ياخشعسع بعلةن
ناحعرع ظوخشاش دةرعجعدعدذر .يةنع مةسعلةن :ناحار بذغداينع ياخشع بذغدايغا
ساتماقحع ياكع ظالماشتذرماقحع بولغاندا ،ظذالرنعث ظارعسعدا كةم ـ زعيادة قعلعش (يةنع
بعر حارةك ياخشع بذغدايغا ناحار بذغدايدعن ظذنعثدعن ظارتذق بئرعش) توغرا ظةمةس.
ظةضةر ناحار بذغداينع ياخشع بذغدايغا ساتماقحع ياكع ظالماشتذرماقحع بولغاندا،
مةيلع ناحار بولسذن ،مةيلع ياخشع بولسذن ،بذغداينعث ظوخشاش معقداردا بولذشع
الزعم .حىنكع ،بةش خعل ظعشتعن باشقا ظعشالردا نةرسعنعث ياخشع ياكع ناحار بولذشع
ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.
نةرسعنعث ياخشع ياكع ناحار بولذشع ظئتعبارغا ظئلعنعدعغان بةش خعل ظعش بولسا،
تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر:
 1ـ بةندعلةرنعث هةق ـ هوقذقلعرع .حىنكع ،بةندعلةرنعث هةق ـ هوقذقلعرعغا
ظاالقعدار ظعشالردا ياخشعسع بعلةن ناحعرع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .بعر ظادةم بعر كعشعنعث
ياخشع نةرسعسعنع بذزذؤاتسا ،ظةضةر ظذ نةرسة ظوخشعشع بار نةرسة بولسا ،ظذ ظادةمنعث
ظذنعثغا ظوخشاش ياخشع نةرسة تألةص بئرعشع الزعم .ظةضةر ظذ نةرسة باهالعق نةرسة
((( «شةرهذل قةؤاظعدعل فعقهعييةتع» 221 ،ـ بةت.
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بولسا ،ظذنعث صذلعنع تـألةص بئرعشع الزعم .بةندعلةرنعث هةق ـ هوقذقلعرعدعن جازانة
ماللعرع ظةمةس باشقا مالالر كأزدة تذتذلعدذ .يةنع ظذ ظعككع مالنعث بعر جعنستعكع
مالدعن بولذش بعلةن ظذنعث كةمحعلعنعدعغان ياكع تارتعلعدعغان مالدعن بولماسلعقع
الزعم .ياخشعلعق بعلةن ناحارلعق جازانة ماللعرعدعن باشقا مالالردا ظذالرنع ظأز
جعنستعكعلعرع بعلةن سئلعشتذرغاندا ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم ياخشع
بعر دانة كعيعمنع بعر دانة ناحار كعيعمضة ؤة مةلذم معقداردعكع صذلغا سئتعص ظالغان
بولسا ،بذ سودا توغرا بولغان هئسابلعنعدذ.
 2ـ يئتعمنعث مال ـ مىلكعدة هةم ياخشع ؤة ناحارلعق ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .شذثا
يئتعمضة قاراشقا ؤةسعيةت قعلعنغان ظادةمنعث يئتعمنعث مةسعلةن بعر حارةك ياخشع
بذغدعيعنع بعر حارةك ناحار بذغدايغا سئتعؤئتعشع توغرا ظةمةس.
 3ـ ؤةقصة قعلعنغان مالالردعمذ ياخشع ؤة ناحارلعق ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع،
ظذمذ يئتعمنعث مال ـ مىلىكلعرعضة ظوخشاش.
 4ـ كئسةل ظادةمنعث هةق ـ هوقذقلعرعدعمذ ياخشع ؤة ناحارلعق ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
شذثا كئسةل ظادةمنعث بعرةر كعشعضة مال ـ مىلىكلعرعدعن سةدعقة قعلعش ظىحىن
قالدذرذص قويغان ؤةسعيعتع ظذنعث ظومذمعي مال ـ مىلكعنعث ظىحتعن بعرعنعث ظعحعدعن
ظورذنلعنعدذ.
 5ـ ضأرىضة ظالغان ظادةمنعث يئنعدا سذنذص كةتكةن ظالتذندعن ياكع كىمىشتعن
ياسالغان يةث .بذنعثدعمذ ياخشع ؤة ناحارلعق ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظةضةر ضأرىضة
ظئلعنغان ظالتذندعن ياكع كىمىشتعن ياسالغان يةث ياكع هالقا ،ياكع بعلةيزىك ظذنع
ضأرىضة ظالغان ظادةمنعث يئنعدا سذنذص كةتكةن ؤة شذنعث بعلةن ظذ نةرسعنعث باهاسع
حىشىص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث باهاسع بويعحة ظةضةر سذنذص كةتكةن
نةرسة ظالتذندعن بولسا كىمىش ،ظةضةر سذنذص كةتكةن نةرسة كىمىشتعن بولسا ظالتذن
تألةص بئرعدذ .حىنكع ،سذنذص كةتكةن نةرسة ظىحىن ظذ نةرسعنعث باهاسع بويعحة
ظذنعث ظأز جعنستعكع ماددعدعن تألةص بئرعلسة ،بذ هالدا شذنداق تألةص بةرضةن ظادةم
جازانة قعلغان هئسابلعنعدذ .مةسعلةن :سذنذص كةتكةن ظالتذن يةثنعث ياكع ظالتذن
هالقعنعث ،ياكع ظالتذن بعلةيزىكنعث نةرقع  2000سوم ظةمما ظذنعث ظئغعرلعق معقدارع
 10ضعرام ؤة هةر بعر ضعرام ظالتذننعث باهاسع  100سوم بولغان بولسا ،بذ هالدا ظةضةر
ظالتذن يةثنع ياكع ظالتذن هالقعنع ،ياكع ظالتذن بعلةيزىكنع سذندذرؤاتقان ظادةم ظذنعث
ظعضعسعضة ظذنعث نةرقع بويعحة ظالتذن بةرمةكحع بولسا ،ظذ ظادةمنعث  20ضعرام ظالتذن
بئرعشكة توغرا كئلعدذ .بذ جازانة قعلغانلعق بولعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث
ظئغعرلعقعدا  10ضعرام ظالتذن بةرسة 10 ،ضعرام ظالتذننعث صذلع  1000سوم بولغانلعقع
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ظىحىن ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة هةقسعزلعق قعلغانلعق بولعدذ .شذثا ظذ ظادةم ظذ
نةرسعنعث ظعضعسعضة  2000سوملذق كىمىش تألةص بئرعدذ .بذ هةم شةرعظةتكعمذ
خعالص ظةمةس .حىنكع ،بعر نةرسعنع ظأزعنعث جعنستعكع نةرسعدعن باشقا جعنستعكع
نةرسعضة ظالماشتذرغاندا ظذالرنعث ظارعسعدا كةم ـ زعيادة بولذص قالسا بولعدذ ؤة هةم
نةرسعنعث ظعضعسعضعمذ هةقسعزلعق قعلعنغان بولمايدذ .بذ هأكىم معسال ظىحىندذر
ؤة يذقعرعدا بايان قعلعنغان نةرسعلةرضعال خاس ظةمةس .بذ هأكىم ظذالرغا ؤة بذالرغا
(((
ظوخشاش ظوخشعشع بار نةرسعلةرنعث هةممعسعضة كىحضة ظعضعدذر.

ضأشنع هايؤانغا سئتعشنعث هأكمع
ضأشنع ظأزعنعث جعنسعدعن بولغان بولسعمذ هايؤانغا سئتعش توغرعدذر .مةسعلةن:
قوينعث ضأشعنع تعرعك قويغا سئتعش توغرعدذر .حىنكع ،ضأشنع هايؤانغا سئتعش
تارتعلعدعغان نةرسعنع تارتعلمايدعغان نةرسعضة سئتعش هئسابلعنعدذ .شذثا ضأش
مةيلع ضأشنع ساتماقحع بولغان هايؤاننعث جعنسعدعن بولسذن ،مةيلع باشقا جعنسعدعن
بولسذن ،مةيلع هايؤاننعث ظعحعدعكع ضأش بعلةن ظوخشاش معقداردا بولسذن ،مةيلع
ظذنعث بعلةن ظوخشاش معقداردا بولمعسذن ،ضأشنع خالعغان بويعحة سئتعش توغرعدذر.
ظةمما ضأش بعلةن هايؤاننع ظذالرنعث بعرعنع نئسع يةنة بعرعنع نةق سئتعش توغرا
ظةمةس .حىنكع ،نئسع قالغعنع مةيلع ضأش بولسذن ،مةيلع هايؤان بولسذن ،ظةضةر ظذالر
بعرع نةق يةنة بعرع نئسع سئتعلسا ،بذ نئسعنع نةققة سئتعش سودعسع هئسابلعنعدذ.
بذ سودا بعلةن ضأشنع هايؤانغا سئتعش توغرا ظةمةس.
بوغذزالص تاشالص قويذلغان قوينع تعرعك قويغا ،ياكع بوغذزالص تاشالص قويذلغان
قويغا سئتعش توغرعدذر .شذنعثدةك يةنة بعر قوينعث ظأصكة ـ قئرعن ؤة كالال ـ صاحاقلعرعنع
يةنة بعر قوينعث ظأصكة ـ قئرعن ؤة كالال ـ صاحاقلعرعغا ظةضةر ظذالر ظوخشاش معقداردا
بولسا سئتعش توغرعدذر.
صاختعدعن تعكعلضةن كعيعمنع صاختا ؤة يذثدعن تعكعلضةن كعيعمضة مةيلع ظذ ظعككع
كعيعم ظوخشاش معقداردا بولسذن ،مةيلع بعرع ـ بعرعدعن ظارتذق بولسذن ،سئتعش
توغرعدذر .حىنكع ،ظذ ظعككع كعيعمنعث سىصىتع باشقا ـ باشقا بولغانلعقع ظىحىن ظذالر
باشقا ـ باشقا جعنستعن بولغان كعيعملةر هئسابلعنعدذ .بذ خذددع بذغداينع بذغدايدعن
يئقعلغان نانغا ساتقانغا ظوخشاشتذر .بذغداي نئنع ضةرحة بذغدايدعن بولسعمذ بذغداي
بعلةن ناننعث سىصىتع بعر ـ بعرعضة ظوخشعمعغانلعقع ظىحىن ظذالرنع بعر ـ بعرعضة
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 183 ،ـ بةت.
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سئتعش توغرعدذر .ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز
قارعشعدا صاختعنع ظئضعرعلضةن صاختعغا سئتعش توغرعدذر( .ظةمما باشقا ظعمامالرنعث كأز
قارعشعدا بذ توغرا ظةمةس) .بذ ظعمامالرنعث كأز قارعشعنعث ظعحعدة ظعمام مذهةممةدنعث
كأز قارعشع توغرعدذر .بذ هةقتة صةتعؤا ظذنعث كأز قارعشع بويعحة بئرعلعدذ.
كعيعمنع قانداق هالةتتة بولسذن ظعضعرعلضةن صاختعغا ،ياكع يذثغا سئتعش
توغرعدذر .ظةضةر ظذ كعيعم تارازعدا تارتعلعص سئتعلعدعغان كعيعم بولغان ،ظةضةر ظذ
كعيعم تارتعلسا صاختعنعث ،ياكع يذثنعث معقدارعدعن كةم كئلعدعغان بولسا ،بذ هالدا
ظذ كعيعمنع صاختعغا ،ياكع يذثغا سئتعش توغرا ظةمةس.

هأل خورمعنع قذرذق خورمعغا سئتعشنعث هأكمع

(((

هأل خورمعنع قذرذق خورمعغا ظةضةر هةر ظعككعسع ظوخشاش معقداردا بولغان
بولسا سئتعش توغرعدذر .يةنع مةسعلةن ظةضةر هأل خورما بعر كعلو بولغان بولسا،
قذرذق خورمعمذ بعر كعلو بولذش الزعم .ظةضةر هأل خورما بعلةن قذرذق خورما بعر
ـ بعرع بعلةن ظوخشاش معقداردا بولسا ،ظذالرنعث بعرعنع يةنة بعرعضة سئتعش ياكع
ظالماشتذرذش توغرعدذر .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
نعث كأز قارعشعدذر .ظعمام ظةبذيىسىف ،ظعمام مذهةممةد ،ظعمام مالعك ،ظعمام شافعظعي
ؤة ظعمام ظةهمةد قاتارلعق ظعمامالر (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :هأل خورما
بعلةن قذرذق خورمعنع ظةضةر هةر ظعككعسع ظوخشاش معقداردا بولغان بولسعمذ سئتعش
توغرا ظةمةس» دةيدذ .هأل خورما بعلةن قذرذق خورمعنع بعر ـ بعرعضة سئتعشنع ظةضةر
ظذالر ظوخشاش معقداردا بولغان بولسعال صةقةت ظعمام ظةبذهةنعفعال توغرا دةص قارايدذ.
ظةضةر هةر ظعككعسع ظوخشاش معقداردا بولغان بولسعال هأل خورمعنع كةمحعلةص هأل
خورمعغا سئتعش توغرعدذر .بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكع ظعمامالرنعث كأز قارعشعدذر.
هأل خورما بعلةن قذرذق خورمعنع ظةضةر هةر ظعككعسع ظوخشاش معقداردا بولغان
بولسعمذ سئتعش توغرا ظةمةس ،دئضةن ظعمامالر ظأزلعرعنعث كأز قاراشلعرعغا تأؤةندعكع
هةدعسنع دةلعل ـ صاكعت قعلعص كةلتىردع.
ظابدذلاله ظعبنع يةزعد بذ هةقتة زةيد ظعبنع ظعياشنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت
قعلعدذ :سةظدع ظعبنع ظةبذؤاققاستعن بذغداينع ظارصعنعث بعر خعلعغا سئتعشنعث
هأكمعنعث قانداق بولعدعغانلعقع هةققعدة سوظال سورالغاندا ،سةظدع :ظذالرنعث
((( بذ يةردة معسال ظىحىن صةقةت خورمعال بايان قعلعنغان .ظأرىك ،شاصتذل ؤة ظىزىمضة ظوخشاش مئؤعلةرنعث هألع بعلةن قذرذقعنعث
هأكمعمذ خورمعنعث هألع بعلةن قذرذقعنعث هأكمع بعلةن ظوخشاش .ت.
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قايسعسع ياخشع؟ دئضةن .سوظال سورعغذحع :بذغداي ياخشع ،دئضةن .شذنعث بعلةن
سةظدع بذغداينع ظارصعغا سئتعشتعن توسقان((( ؤة مةن :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن
قذرذق خورمعغا هأل خورمعنع سئتعص ظئلعشنعث هأكمعنعث قانداق بولعدعغانلعقع
هةققعدة سورالغاندا ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :هأل خوما قذرذسا كئمعيعص
كئتةمدذ؟» دئضةنلعكعنع ،سوظال سورعغذحعنعث :شذنداق كئمعيعص كئتعدذ ،دةص
جاؤاب بةرضةنلعكعنع ،شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قذرذق خورمعغا هأل
خورمعنع سئتعص ظئلعشتعن توسقانلعقعنع ظاثلعغان ظعدعم ،دئدع (((.مانا بذ هةدعس
ظةضةر ظعككع نةرسعنعث بعرع قذرذسا كئمعيعص كئتعدعغان نةرسة بولسا ،ظذالرنع بعر ـ
بعرع بعلةن سئتعشنعث بولمايدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
ظعمام ظةبذهةنعفةنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا هأل
خورما سوؤغات قعلعص بئرعلضةندة ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :خةيبةرنعث هةممة
خورمعلعرع مذشذنعثغا ظوخشامدذ؟» دئضةن ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ هةدعسعدة
هأل خورمعغعمذ قذرذق خورما ظىحىن ظعشلعتعدعغان <تةمرع> دئضةن سأزنع ظعشلةتكةن.
يةنع هأل خورما بعلةن قذرذق خورمعغا ظوخشاش سأز ظعشلةتكةنلعكع ظىحىن ظذالرنع
بعر ـ بعرعضة ظوخشاش معقداردا سئتعش توغرعدذر .مانا بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث دةلعل ـ صاكعتعدذر .بذ ،ظةضةر صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمغا سوؤغاتقا بئرعلضةن خورما هأل خورما بولغان بولسا ،ظعش شذ بويعحة
بولعدذ .ظةمما بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنعمعزدةك صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا
سوؤغات قعلعنغان خورما هأل خورما ظةمةس قورذق خورمعدذر.
ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع« :سعلةر مئؤعنع هةتتا ظذنعث
بولعدعغانلعقع ظئنعق ظاشكارعالنغانغا قةدةر ساتماثالر ؤة مئؤعنع مئؤعضة ساتماثالر».
سالعم مذنداق دةيدذ :ماثا ظابدذلاله ظعبنع زةيد ظعبنع سابعت (اهلل ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مئؤعنع مئؤعضة سئتعشنع توسقاندعن كئيعن
مئؤة سوؤغات قعلعص بئرعلضةن ظادةمنعث مئؤة مةيلع هأل بولسذن ،مةيلع قذرذق
بولسذن ،ظذ مئؤعنع سوؤغات قعلعص بةرضةن كعشعضة سئتعشعغا رذخسةت قعلغانلعقعنع
ؤة سوؤغات قعلعص بئرعلضةن مئؤعدعن باشقا مئؤعلةردة مئؤعنع مئؤعضة سئتعشقا رذخسةت
(((
قعلمعغانلعقعنع ،سأزلةص بةردع.
((( سةظدع بذغداي بعلةن ظارصعنع ظوخشاش معقداردا سئتعشتعن توسقان بولذشع مذمكعن .حىنكع ،بذ هالدا بذغداينعث ظعضعسع زعيان تارتعدذ.
ظةمةلعيةتتة بعر حارةك بذغدايغا بعر حارةكتعن ظارتذق ظارصعنع سئتعص ظئلعش توغرعدذر .توغرعسعنع اهلل تاظاال بعلضىحعدذر .ت.
((( ظذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ،نةساظعي ،ظعبنع ماجة ؤة تعرمعزعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع ؤة تعرمعزعي ،بذ توغرذلذق دةرعجعسعضة
يةتكةن ياخشع هةدعستذر ،دئدع.
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.

443

جازانىنىڭ بايانى
ظعبنع هةجةر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ« :يذقعرعدا
بايان قعلعنغان هةدعسنع هأل خورما بعلةن قذرذق خورما ظةضةر ظوخشاش معقداردا
بولغان بولسعمذ ظذالرنع بعر ـ بعرعضة سئتعشنعث هارام بولعدعغانلعقعغا دةلعل قعلعص
كةلتىرىلدع .حىنكع ،ظذالرنعث ظوخشاش معقداردا بولذشع ظذالرنعث هةر ظعككعسع
ظوخشاش هالةتتة بولغاندا بولعدذ .بعر تةرةصنعث خورمعسع هأل يةنة بعر تةرةصنعث
قذرذق بولسا ،خورمعالر ظوخشاش هالةتتة بولمعغان بولعدذ .حىنكع ،هأل خورما قذرذسا
كئمعيعص كئتعدذ .بذ كأص ساندعكع ظعمامالرنعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذهةنعفة
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) :بعر تةرةصنعث خورمعسع مةيلع هأل بولسذن،
مةيلع قذرذق بولسذن ،ظةضةر خورمعالر ظوخشاش معقداردا بولسا ،ظذالرنع بعر ـ بعرع
بعلةن سئتعش توغرعدذر ،دةيدذ .ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال
ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) بذ هةقتة ظعمام ظةبذهةنعفةنعث كأز قارعشعغا قوشذلمعدع.
يةنع ظذالر هأل خورمعنع قذرذق خورمعغا سئتعش توغرا ظةمةس ،دةيدذ .حىنكع ،شذنداق
قعلعشتعن توسقان هةدعسلةر رعؤايةت قعلعنغاندذر .هأل خورمعنع قذرذق خورمعغا
سئتعشنع ظةث ظوحذق شةكعلدة توسذص كةلضةن هةدعس سةظدع ظعبنع ظةبذؤاققاسنعث
هةدعسعدذر .سةظدع ظعبنع ظةبذؤاققاس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق
دةيدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن قذرذق خورمعغا هأل خورمعنع سئتعص ظئلعشنعث
هأكمعنعث قانداق بولعدعغانلعقع هةققعدة سورالغاندا ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث:
«هأل خوما قذرذسا كئمعيعص كئتةمدذ؟» دةص سورعغان .سوظال سورعغذحع :شذنداق
كئمعيعص كئتعدذ ،دئضةن .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :ظذنداق بولسا قذرذق خورمعغا
(((
هأل خورمعنع سئتعص ظئلعش توغرا ظةمةس»((( دئضةن».
ظابدذلاله ظعبنع زةيد ظعبنع سابعت (اهلل ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث :صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم مئؤعنع مئؤعضة سئتعشنع توسقاندعن كئيعن مئؤة سوؤغات قعلعص
بئرعلضةن ظادةمنعث مئؤة مةيلع هأل بولسذن ،مةيلع قذرذق بولسذن ظذ مئؤعنع سوؤغات
قعلعص بةرضةن كعشعضة سئتعشعغا رذخسةت قعلغان ،دئضةن سأزعضة كةلسةك ،بذ هةقتة
ظعمام تةهاؤعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ :ظذنعث مةنعسع
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدا مذنداق بولعدذ :بعر كعشع بعر ظادةمضة
خورمعلعرعنعث ظعحعدعن بعر تىص خورمعنعث مئؤعسعنع سوؤغات قعلعص بئرعدذ .لئكعن
ظذ كعشع ظذ تىص خورمعنعث مئؤعسعنع هةتتا مئؤة بولذص حعققانغا قةدةر ظذ ظادةمنعث
((( ظذ هةدعسنع ظعمام مالعك ،ظةبذداؤذد ،نةساظعي ،ظعبنع ماجة ؤة تعرمعزعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع ؤة تعرمعزعي ،بذ توغرذلذق
دةرعجعسعضة يةتكةن ياخشع هةدعستذر ،دئدع.
((( «فةتهذلبارع» 4 ،ـ توم 385 ،ـ بةت.
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قولعغا تاصشذرذص بةرمةيدذ .كئيعن ظذ كعشع ظذ ظادةمضة ظذ تىصتعكع هأل خورمعنعث
ظورنعغا هعسابالص قذرذق خورما بئرعدذ .شذنعث بعلةن ظذ كعشع ظذ ظادةمضة خورما
(((
سوؤغات قعلعص بةرضةن ظعشعنع ظةمةلدعن قالدذرمعغان بولعدذ.
<ظةلمةبسذت> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع« :بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز
قارعشعدا توغرعدذر .حىنكع ،سوؤغات قعلعص بئرعلضةن نةرسة ظذنع سوؤغات قعلعص
بةرضةن ظادةمضة تةؤة بولذص تذرذدعغانال بولسا ،سوؤغات قعلعص بئرعلضةن كعشعنعث
مىلكع هئسابالنمايدذ .سوؤغات قعلعص بئرعلضةن نةرسعنعث بةدعلع ظىحىن بئرعلضةن
خورما ظذنعث بةدعلع هئسابالنمايدذ .ظةكسعحة خورما ظايرعم بعر سوؤغات هئسابلعنعدذ.
(((
ظذنداق قعلعش ظومذمعي حىشةنجعدة سودا دةص ظاتالدع».

كاصعرالرنعث يذرتعدا جازانعخورلذق قعلعشنعث هأكمع
<ظةددذررذلمذختار> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع مذنداق دئدع« :كاصعرنعث يذرتعغا
رذخسةت بعلةن (هازعرقع زامانعمعزدا ؤعزا ظئلعص) كعرضةن مذسذلمان بعلةن ظذ
يةردعكع كاصعر ظارعسعدا جازانعخورلذق ؤذجذتقا حعقمايدذ .يةنع ظذ مذسذلمان كعشع
بعر سومنع كاصعرغا ظعككع سومغا ساتقان بولسا ،بذ جازانة ظالغانلعق هئسابالنمايدذ.
ظةضةر مذسذلمان كاصعرنعث صذلعنع كاصعرنعث يذرتعدا مةيلع شةرتعضة توشمعغان سودا
بعلةن بولسذن ،مةيلع قعمار ظويناش ظارقعلعق بولسذن ،كاصعرنعث رازعلعقع بعلةن
ظالغانال بولسا ،ظذ صذل مذسذلمانغا هااللدذر .حىنكع ،كاصعر يذرتعدا كاصعرنعث مال ـ
مىلكع مذسذلمان ظىحىن هااللدذر .لئكعن ،مذسذلمان ظادةم كاصعرنعث صذلعنع خعيانةت
قعلعش ،ظوغرعالش ؤة ظالداش يولع بعلةن ظةمةس قعمار ظويناش بعلةن بوالمدذ ،ياكع
(مةسعلةن :ظألىك هايؤاننع ساتقانغا ظوخشاش) شةرتعضة توشمعغان سودا بعلةن بعر
نةرسة سئتعش ظارقعلعق بوالمدذ كاصعرنعث رازع بولذص بئرعشع بعلةن ظئلعشع الزعم.
بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدذر .هةنةفعي مةزهعصعنعث ظعماملعرعدعن
ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) :كاصعرنعث قولعغا ظةسعرضة
حىشىص قالغان ظادةمنعث كاصعرنعث يذرتعدا مةزكذر يولالرنعث قايسع بعرع بعلةن بولسذن
كاصعرنعث صذلعنع ظئلعشع توغرعدذر .ظةمما كاصعرنعث يذرتعغا رذخسةت بعلةن كعرضةن
مذسذلماننعث كاصعرنعث مال ـ مىلكعنع مةزكذر يولالر ظارقعلعق قولعغا كعرضىزىشع توغرا
ظةمةس ،دةيدذ .ظعمام مالعك ،ظعمام شافعظعي ؤة ظعمام ظةهمةد قاتارلعق ظعمامالر (اهلل
((( «ظومدةتذل قارع» 11 ،ـ توم 292 ،ـ بةت.
((( «ظةلمةبسذت» 12 ،ـ توم 193 ،ـ بةت.

445

جازانىنىڭ بايانى
تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) :كاصعر يذرتعغا رذخسةت بعلةن كعرضةن مذسذلماننعث
كاصعرالرنعث مال ـ مىلكعنع مةزكذر يولالر بعلةن ظئلعشع توغرا ظةمةس ،دةيدذ .ظةمما
مذسذلمان يذرتعدا بعر مذسذلماننعث كاصعرنعث صذلعنع مةزكذر شةكعلدة ظئلعشع توغرا
ظةمةس .بذ بارلعق ظعمامالرنعث كأز قارعشعدذر .كاصعر يذرتعدا ظعسالمغا كعرضةن ،ظةمما
هعجرةت قعلعص مذسذلمان يذرتعغا حعقعص كةتمعضةن ظادةمنعث هأكمعمذ كاصعرنعث
هأكمع بعلةن ظوخشاش .يةنع بعر مذسذلماننعث ظذنعث بعلةن ظارعلعرعدا جازانعخورلذق
بولعدعغان بعرةر ظعشنع قعلعشع توغرعدذر .بذ ظعمام ظةبذهةنعفةنعث (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) كأز قارعشعدذر .حىنكع ،ظذ ظادةمنعث مال ـ مىلكع مذسذلمان ظىحىن
هارام ظةمةستذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف ؤة ظعمام مذهةممةد مذسذلماننعث ظذ ظادةمنعث
بعلةن ظارعلعرعدا جازانعخورلذق بولعدعغان بعرةر ظعشنع قعلعشع توغرا ظةمةس ،دةيدذ.
ظةضةر ظذ ظادةم هعجرةت قعلعص مذسذلماننعث يذرتعغا بعر قئتعم حعقعص ظاندعن كاصعر
يذرتعغا تةكرار قايتعص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمنعث جازانعخورلذق قعلعش
توغرا ظةمةس .بذ بارلعق ظعمامالرنعث كأز قارعشعدذر».
بذنعثغا ظعبنع ظابعدعن ظعالؤة قعلعص مذنداق دةيدذ« :مذسذلماننعث كاصعر
يذرتعدا كاصعر بعلةن قعلغان جازانعخورلذقعنعث جازانعخورلذق هئسابالنماسلعقع ظىحىن
مذسذلمانغا ظارتذق صذلنعث كئلعشع شةرت .بذنعث دةلعل ـ صاكعتع <سعرذلكةبعر>
دئضةن كعتابتا بايان قعلعنغان ماؤذ سأزلةردذر :ظةضةر مذسذلمان رذخسةت بعلةن (يةنع
هازعر ؤعزا بعلةن) كاصعر يذرتعغا كعرسة ،قايسع يول بعلةن بولسا بولسذن كاصعرالرنعث
مال ـ مىلىكلعرعنع ظذالرنعث رازعلعقع بعلةن قولغا حىشىرىش ضذناه ظةمةس .حىنكع،
ظذالرنعث مال ـ مىلكعنع ظوغرعالشتةك ،خعيانةت قعلعشتةك ؤة ظالداشتةك يولالر بعلةن
ظالماستعن ظئلعشقا بولعدذ .كاصعرالرنع ظالداص ظالماي ظذالرنعث رازعلعقع بعلةن ظالغان
مال ـ دذنيا مذسذلمان ظىحىن هااللدذر .كاصعر يذرتعغا كعرضةن مذسذلمان مةيلع رذخسةت
بعلةن كعرضةن ظادةم بولسذن مةيلع ظةسعرضة حىشىص قئلعص كعرضةن ظادةم بولسذن ظذنعث
هأكمع ظوخشاش .هةتتا مذسذلمان ظادةم كاصعرغا بعر سومنع ظعككع سومغا ساتقان ياكع
ظذالرغا ظألىك هايؤانالرنع ساتقان ،ياكع قعمار ظويناص ظذالرنعث صذللعرعنع ظذتذؤالغان
(((
بولسعمذ بذ ظارقعلعق كعرضةن كعرعمنعث هةممعسع مذسذلمانغا هااللدذر».
بذالرنعث هاالل بولذشعنعث سةؤةبع بولسا ،كاصعرالرنعث هةممعسع مذسذلمان ظىحىن
قذل هئسابلعنعدذ .ظذالرنعث مال ـ مىلكع مذسذلمانالر ظىحىن هااللدذر .بذ صةقةت ظعمام
ظةبذهةنعفةنعثال كأز قارعشع ظةمةستذر .ظعمام ظةبذ هةنعفةدعن بذرذنمذ بعر قعسعم
ساهابعالر ؤة تابعظعنالر بذ قاراشنع ظوتتذرعغا قويغان .بذ هةقتة ظةبذظذبةيدة مذنداق
دةيدذ« :ظةمرع ظعبنع ظاس بةرقعلعك بةربةرلةرضة :سعلةرنعث ظىستعثلةردعكع باش
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 188 ،ـ بةت.
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بئجعنع (يةنع جعزعيةنع) تألةش ظىحىن بالعلعرعثالرنع ؤة ظاياللعرعثالرنع سئتعشعثالر
الزعم ،دةص خةت يئزعص ظةؤةتعدذ» .خذددع ظةمرع ظعبنع ظاسنعث دئضعنعدةك كاصعر يذرتعدا
كاصعرنعث ظأز بالعسعنع سئتعشعنعث ؤة كاصعردعن ظذنعث بالعسعنع سئتعص ظئلعشنعث
توغرا بولذشع كاصعر يورتعدا مذسذلمان بعلةن كاصعرنعث ظارعلعقعدا جازانعخورلذقنعث
ؤذجذتقا حعقمايدعغانلعنعث ظوحذق ؤة كىحلىك صاكعتعدذر .حىنكع ،جازانعخورلذق قعلعش
هارام ؤة ظازات بعر ظادةمنع سئتعشمذ هارامدذر .كاصعر يورتعدا كاصعرنعث بالعلعرع ؤة
ظاياللعرعغا ظوخشاش ظازات ظادةمنع سئتعش هاالل بولسا ،كاصعرنعث يورتعدا ظذنعث
بعلةن هاراملعقتا ظوخشاش بولغان جازانعخورلذقنع قعلعشمذ هااللدذر.
ظعمام تةهاؤعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظعمام ظعبراهعمنعث« :كاصعر
يورتعدا مذسذلماننعث كاصعرغا بعر سومنع ظعككع سومغا سئتعشع ضذناه ظةمةس»
(((
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع.
هعندعستاندعكع دعيذبةن مذصتعسع كاصعر يورتعدا مذسذلمان بعلةن كاصعرالرنعث
جازانعخورلذق قعلعشعنعث توغرا بولعدعغانلعقع توغرعسعدا بعر صةتعؤا بةرضةن بولذص بذ
صةتعؤا مذسذلماننعث كاصعردعن جازانة ظئلعشعنع ؤة كاصعرغا جازانة بئرعشعنع ،توغرا
دةص قارايدذ ؤة هعندعستان دألعتعنع كاصعر دألعتع دةص قاراص ظذ يةردعكع مذسذلمانالرنعث
كاصعرالر بعلةن جازانعخورلذق قعلعشعنع ،صذللعرعنع كاصعرالرنعث بانكعلعرعغا قويذص
ظذنعثدعن ظىسىم ظئلعشعغا ياكع ظذالردعن ظأسىمضة قةرز صذل ظئلعشعغا بولعدذ ،دةص
قارايدذ.
بذ هعندعستاندعكع دعيذبةن مذصتعسعنعث بذ هةقتة بةرضةن صةتعؤاسعنعث خذالسعسع
بولذص بذ صةتعؤانع ظذستازعم مذهةممةد هامعد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
تةنقعد قعلدع ؤة كاصعر يورتعدا مذسذلماننعث كاصعر بعلةن جازانعخورلذق قعلعشع
هةققعدة مذنداق دئدع« :صةتعؤا كاصعر يذرتعدا مذسذلماننعث كاصعر بعلةن جازانعخورلذق
قعلعشنعث توغرا بولعدعغانلعقعنع ظعمام ظةبذهةنعفة ؤة ظعمام مذهةممةد قاتارلعق
ظعمامالر (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعغا ظاساسةن بايان قعلدع.
شذنداق قعلعشنعث توغرا بولعدعغانلعقعنع ظعككع ظعمامنعث ظوحذق بايان قعلغانلعقعدا
شةك يوق .ظذ ظعككع ظعمامنعث كأز قاراشلعرع هةم فعقهع ظعلمعنعث تعكعستلعرع ؤة
شةرهعلعرع يئزعلغان كعتابالردا بايان قعلعنغاندذر .لئكعن ،بذ ظعككع ظعمامنعث بذ كأز
قارعشعغا ظعمام شافعظعي بعلةن ظعمام ظةبذهةنعفةنعث شاضعرتع ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل
تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) قئتعلمعغان».
مذجتةهعد ظعمامالرنعث ظارعسعدعكع ظعختعالصنعث ظعحعضة كعرعص ظذ ظعختعالص
((( «ظعظالظذسسىنةن» 14 ،ـ توم 350 ،ـ بةت.
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هةققعدة بعر نةرسة دئيعشكة بعزنعث ساالهعيعتعمعز بولمعسعمذ ،لئكعن مةن ظعمام
شافعظعي بعلةن ظعمام ظةبذيىسىفنعث بذ هةقتة قعلغان ظعختعالصعنعث دةلعل ـ صاكعتسعز
قعلعنغان ظاددعي ظعختعالص ظةمةسلعكعضة كعشعلةرنعث دعققعتعنع تارتعص قويذشنع ياخشع
كأردىم .ظعمام شافعظعي بعلةن ظعمام ظةبذيىسىفنعث قعلغان ظعختعالصع هةرضعز دةلعل
ـ صاكعتسعز ظعختعالص ظةمةستذر .بذ ظعككع ظعمامنعث قعلغان ظعختعالصعنع مذسذلمان
ظادةمنعث ظأز دعنعنع (كاصعرالرنعث ظذنعث دعنعغا تعل تةككىزىشعدعن) ساقالص قئلعش
ظىحىن ظئتعبارغا ظئلعشع هةقلعق .بذ ظعككع ظعمامنعث ظأز قاراشلعرعغا كةلتىرضةن
دةلعل ـ صاكعتلعرعغا قارالسا ،ظذالر بذ هةقتة ظعهتعيات يولعنع تذتقاندةك قعلعدذ.
ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)
كاصعر يذرتعدا مذسذلمان بعلةن كاصعرنعث ظارعسعدا جازانعخورلذق ؤذجذتقا حعقمايدذ،
دئضةن سأزلعرعضة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :كاصعر يورتعدا مذسذلمان بعلةن
كاصعر ظارعسعدا جازانة يوق» دئضةن سأزعنع دةلعل قعلعص كةلتىردع .كاصعر يذرتعدا
كاصعرالرنعث مال ـ مىلكع مذسذلمانالر ظىحىن هااللدذر .يةنع كاصعر يورتعغا كاصعرالرنعث
رذخسعتع بعلةن كعرضةن مذسذلمان ظادةمنعث ظذالرنعث مال ـ دذنيالعرعنع ظذالرنعث
رازعلعقع بعلةن قولعغا كعرضىزىشع توغرعدذر .ظةمما كاصعرالرنعث مال ـ مىلىكلعرعنع
خعيانةت قعلعش ؤة ظالداش يوللعرع بعلةن ظئلعش هارامدذر .حىنكع ،كاصعرالرنعث مال
ـ دذنيالعرعنع ظالداش ؤة خعيانةت قعلعش يوللعرع بعلةن ظئلعش كاصعرالر بعلةن قعلغان
توختامغا خعالصتذر .حىنكع ،كاصعرالر مذسذلماننعث ظأز يورتلعرعغا كعرعشكة رذخسةت
قعلدع ؤة ظذنعثغا بذ رذخسةتنع بةرضةن حاغدا ظذ يةرضة كعرعص بعرةر قانذنسعز ظعش
قعلماسلعقنع شةرت قعلدع (((.شذثا مذسذلمان ظادةمنعث بذ شةرتنع بذزذص تاشلعشع
توغرا ظةمةس.
كاصعر ظةضةر مذسذلمانالردعن رذخسةت سوراص مذسذلمان يذرتعغا كةلسة ،مذسذلماننعث
ظذ كاصعر بعلةن جازانعخورلذق قعلعشعشع توغرا ظةمةس .حىنكع ،مذسذلمانالرنعث
كاصعرنعث مذسذلمان يذرتعغا كعرعشعضة رذخسةت بئرعشع بعلةن كاصعرنعث مال ـ
دذنياسع مذسذلمانالر ظىحىن هارام بولذص كئتعدذ .مذسذلمان يذرتعغا رذخسةت بعلةن
كعرضةن كاصعرنعث مال ـ دذنياسعنع شةرعظةت يولغا قويغان يولالر بعلةن ظئلعش ضذناه
ظةمةس .حىنكع ،مذسذلمان يذرتع خاتعرجةم يذرتتذر .ظعمام شافعظعي ؤة ظعمام ظةبذيىسىف
(اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) :كاصعر يذرتعدعكع كاصعرالرنعث هأكمع رذخسةت
بعلةن مذسذلمان يذرتعغا كعرضةن كاصعرنعث هأكمعضة ظوخشاش .مذسذلمان ظادةمنعث
مذسذلمان يذرتعغا كعرضةن كاصعر بعلةن جازانعخورلذق قعلعشعنعث توغرا بولمعغعنعدةك
((( بذ شةرتتعن كىنعمعزدة ظعككع دألةت كئلعشعم تىزىشكةندة هةر ظعككع تةرةص ظوتتذرعغا قويذشقان ظعشالر كأزدة تذتذلعدذ .ظعككع دألةت
كئلعشعم تىزىشكةندة هةر ظعككع تةرةص ظوتتذرعغا قويذص صىتىشكةن ظعشالرغا هةر ظعككع دألةتنعث صذقرالعرعنعث ظةمةل قعلعشع الزعم .ت.
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كاصعر يذرتعدعكع كاصعر بعلةنمذ جازانعخورلذق قعلعشع توغرا ظةمةس .ظةمما صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث« :كاصعر يورتعدا مذسذلمان بعلةن كاصعر ظارعسعدا جازانة يوق»
دئضةن هةدعسع بولسا ،صةقةت بعر كعشع تةرعصعدعن رعؤايةت قعلعنغان هةدعستذر،
دئدع.
كةمال ظعبنع هذمام (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) <صةتهذل قةدعر> دئضةن
كعتابتا مذنداق دةيدذ« :ظعمام شافعظعي ظعمام ظةبذيىسىفنعث مذنداق دئضةنلعكعنع
رعؤايةت قعلعدذ :ظعمام ظةبذهةنعفةنعث كاصعر يذرتعدا مذسذلماننعث كاصعر بعلةن
جازانعخورلذق قعلعشع توغرا بولعدذ ،دئيعشعنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا بةزع ظالعمالرنعث
مةكهذلدعن رعؤايةت قعلغان صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث(« :مذسذلمان بعلةن)
كاصعرالرنعث ظارعسعدا جازانعخورلذق بولمايدذ» دئضةن سأزعدذر .ظةمما بذ توغرعلعق
دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعس ظةمةستذر .شذثا بذ هةدعس صاكعت بواللمايدذ .هةنةفعي
مةزهةصعنعث ظعماملعرعدعن بولغان ظعمام سةرةخسعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) مذنداق دةيدذ :بذ رعؤايةت قعلغذحعالردعن بعرع حىشىص قالغان هةدعستذر.
مةكهذل ظعشةنحعلعك دةص قارالغان ظادةمدذر .مةكهذلنعث رعؤايةت قعلغذحعالرنعث
بعرعنع تاشلعؤئتعص رعؤايةت قعلغان هةدعسع قوبذل قعلعنعدذ .يةنة كئلعص ظةبذبةكرع
(اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) هئجرةتتعن بذرذن اهلل تاظاالنعث» :ظةلعف،
الم ،معم .رذملذقالر يئقعن بعر جايدا يئثعلدع ،ظذالر يئثعلضةندعن كئيعن بعر قانحة
يعل ظعحعدة يئثعدذ ،ظعلضعرع ؤة كئيعن هةممة ظعش اهلل نعث باشقذرذشعدعدذر ،بذ
كىندة مأمعنلةر اهلل نعث بةرضةن ياردعمع بعلةن خذشال بولعدذ ،اهلل خالعغان كعشعضة
ياردةم بئرعدذ ،اهلل غالعبتذر( ،مأمعنلةرضة) ناهايعتع مئهرعباندذر(((« دئضةن ظايعتع
حىشكةندة قذرةيشلةر ظذنعثغا :سعلةر (يةنع مذسذلمانالر) رذمالرنع يئثعدذ ،دةص
ضذمان قعالمسعلةر؟ دئدع .ظةبذبةكرع :شذنداق ،دئدع .قذرةيشلةر ظةبذبةكرعضة :سةن
بعز بعلةن دو تعكعشةلةمسةن؟ دئدع .شذنعث بعلةن ظةبذبةكرع قذرةيشلةر بعلةن دو
تعكعشتع ؤة ظةبذبةكرع بذ ظعشنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا خةؤةر بةردع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم ظةبذبةكرعضة« :قذرةيشلةرنعث قئشعغا بئرعص دو تعكعشكةن مذددةتنع
بعر ظاز ظذزارتقعن» دئدع .كئيعن رذم صارعسالرنعث ظىستعدعن غةلبة قعلدع ؤة ظةبذبةكرع
بئرعص كاصعرالر بعلةن دو تعكعشكةن ماللعرعنع كاصعرالردعن ظئلعص كةلدع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم ظةبذبةكرعنعث قعلغان ظعشعنعث توغرا بولعدعغانلعقعغا قوشذلغان .مانا
بذ ظةبذبةكرع بعلةن مةككة كاصعرلعرعنعث ظارعسعدا ظئلعص بئرعلغان قعماردذر .مةككة
ظذ حاغدا تئخع كاصعر يورتع هئسابلعناتتع».
ظةمما تةصسعرشذناس ظةبذسسذظذد ظعمادعي اهلل تاظاالنعث» :رذملذقالر يئقعن بعر
((( سىرة رذم  1ــــ  5ـ ظايةتكعحة.
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جايدا يئثعلدع ،ظذالر يئثعلضةندعن كئيعن بعر قانحة يعل ظعحعدة يئثعدذ  «. . .دئضةن
ظايعتعنع تةصسعر قعلعص ظةبذبةكرعنعث مةككة كاصعرلعرع بعلةن دو تعكعشعشع قعمار
هارام قعلعنعشتعن بذرذن بولغان ،دئدع .تةصشعرشذناسالردعن ظعمام قذرتذبعي ،ظعبنع
كةسعر ؤة ظالذسعي قاتارلعقالرمذ شذنداق دئدع.
ظعمام ظالذسعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظةبذبةكرعنعث مةككة
كاصعرلعرع بعلةن دو تعكعشكةنلعكعنع ظذزذن بايان قعلعص بولغاندعن كئيعن مذنداق
دئدع« :ظعمام تعرمعزعي مذنداق دةص رعؤايةت قعلعدذ :بةدعر كىنع((( رذمالر صارعسالرنعث
ظىستعدعن غةلبة قعلغان ظعدع ،ظةبذبةكرع بئرعص ظأزع بعلةن دو تعكعشكةن مذشرعك
ظذبةي ظعبنع خةلةصنعث معراسخورلعرعدعن (صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذبةي ظعبنع
خةلةصنع ظذهذد كىنع ظـألتىرؤةتكةن) دو تعكعشكةن مالنع تاصشذرذص ظئلعص صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا ظئلعص كةلضةن .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا« :ظذ
مالنع سةدعقة قعلعؤةتكعن» دئضةن.
ظةبذيةظال ،ظعبنع ظةبذهاتةم ،ظعبنع مةردةؤعي ؤة ظعبنع ظةساكعر قاتارلعقالرنعث بةرا
ظعبنع ظازعبتعن رعؤايةت قعلعشعحة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةبذبةكرعضة« :بذ هارام
مالدذر ظذنع سةدعقة قعلعؤةتكعن» دئضةن.
ظةضةر ظةبذبةكرعنعث دو تعكعشكةن مالنع ظالغانلعقع بعر قعسعم ظالعمالرنعث
دئضعنعدةك قعمار هارام قعلعنعشتعن بذرذن بولغان ظعش بولسا (بذ ظعشنعث قعمار هارام
قعلعنعشتعن بذرذن بولذشع كىحلىكرةكتذر .حىنكع ،رذملذقالرنعث يئثعشعنع خةؤةر
بئرعص حىشكةن سىرة مةككعدة حىشكةن .هاراق بعلةن قعمار قذرظاندا ظةث كئيعن هارام
قعلعنغان ظعشالردعندذر) ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظةبذبةكرع دودا ظذتذص ظئلعص
كةلضةن مالنع هارام دئيعشعنعث سةؤةبع نئمة؟
ظةضةر ظةبذبةكرعنعث دو تعكعشكةن مالنع ظالغانلعقع قعمار هارام قعلعنعص بولغاندعن
كئيعن بولغان ظعش بولسا ،بذ هالدا ظةبذبةكرع دودا ظذتذص ظئلعص كةلضةن مال هارام
بولغان بولعدذ .قانداق بولذص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هارام مالنع سةدعقة قعلعؤئتعشكة
بذيرذيدذ .ظةضةر ظذ هارام بولعدعغان بولسا ،ظةبذبةكرع قانداق بولذص هارام مالنع قوبذل
قعلعدذ .ظةبذبةكرعنعث قانداق ظادةم ظعكةنلعكع هةممعمعزضة مةلذم .ظةضةر ظذ هارام مال
بولسا ،ظذنع قوبذل قعلعص ظالماي قايتذرذص بئرعش الزعم ظةمةسمذ؟
ظةضةر ظةبذبةكرع ظئلعص كةلضةن مال كاصعرنعث مال ـ دذنياسع ،دو تعكعشعش
ؤةقةسع مةككعدة بولدع ،مةككة بولسا صةتهع قعلعنعشتعن بذرذن كاصعر يذرتع ظعدع،
ظعمام ظةبذهةنعفة ؤة ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشعدا كاصعر يورتعدا قعلعنغان
((( توغرعسع رذمالر صارعسالرنعث ظىستعدعن بةدعر كىنع ظةمةس هذدةيبعية يعلع غةلبة قعلغان .ت.
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شةرتعضة توشمعغان مذظامعلعلةرمذ توغرا بولعدذ ،دةص قارالسا ،ظةبذبةكرع دودا ظذتقان
مالنع ظئنعق هارام دئضعلع بولمايدذ .بذ هالدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظذ مالنع
سةدعقة قعلعؤئتعشكة بذيرذغانلعقع ظأزع بعلضةن بعر صايدا ظىحىن بولغان بولعدذ ؤة
هاالل مال سةدعقة قعلعنغان بولعدذ .بذ ظةضةر دو تعكعشعش قعمار هارام قعلعنعشتعن
بذرذن بولغان ،دةص قارالسا ظعش شذ بويعحة بولعدذ( .بذ هةم كىحلىك دةص قارالغان
قاراشتذر) .ظةمما دو تعكعشعش ظةضةر قعمار هارام قعلعنعص بولذنغاندعن كئيعن بولغان
بولسا ،ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)
بذ ؤةقةنع دةلعل ـ صاكعت قعلعص تذرذص مذنداق دئضةن :كاصعر يورتعدا مذسذلمانالر
بعلةن كاصعرالرنعث ظارعسعدا بولغان مذظامعلة ،ضةرحة ظذ شةرتعضة توشمعغان مذظامعلة
بولسعمذ ظذ مذظامعلة توغرا بولعدذ.
مانا بذنعث بعلةن ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث كةلتىرضةن دةلعل ـ
صاكعتعنعث كىحلىك ظعكةنلعكع ظاشكارا بولعدذ .شذنعث ظىحىن بذ ظعككع ظعمامنعث بذ
هةقتعكع كأز قارعشع هةنةفعي مةزهةصعدة توغرا دةص قارالغاندذر ؤة كىحضة ظعضعدذر.
لئكعن ،شذنعث بعلةن بعرضة يةنة ظعهتعيات قعلعشقعمذ توغرا كئلعدذ.
كاصعر يذرتعدا مذسذلماننعث كاصعر بعلةن جازانعخورلذق قعلعشعنعث توغرا بولذشع
ظىحىن مذسذلماننعث حذقذم صايدا ظالعدعغان تةرةص بولذشع الزعمدذر .يةنع مذسذلمان
جازانعدعن كةلضةن ظىسىمنع كاصعرغا بةرمةي بةلكع ظذنع ظالعدعغان تةرةص بولذشع
الزعم .يةنة كئلعص مذسذلمان شذ حاغدا كاصعر يذرتعدا تذرغان بولذشع الزعم .شذثا
مذسذلماننعث مذسذلمان يذرتعدا تذرذص ظذ يةردعكع كاصعرالر بعلةن جازانعخورلذق
قعلعشع توغرا ظةمةس .شذنعثدةك يةنة مذسذلماننعث كاصعر يورتعدا تذرذص كاصعرالردعن
ظالغان مال ـ دذنيا ظذالرنع ظالداش ،ظوغرعالش ؤة بذالش يوللعرع ظارقعلعق ظةمةس
كاصعرالر (مذسذلمان بعلةن بعرةر مذظامعلة قعلعص) ظأز رازعلعقع بعلةن بةرضةن مال ـ
دذنيا بولذشع الزعم.
ظةمما هعندعستانلعق ظالعمالرنعث هعندعستاندعكع مذسذلمانالرنعث كاصعرالرنعث
بانكعلعرعدا صذللعرعنع ظأسىمضة قويذشقا بولعدعغانلعقعغا بةرضةن صةتعؤاسعغا
كةلسةك ،بذ صةتعؤا ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشعغا ظاساسةن
بئرعلضةندذر .بذ ظعككع ظعمامنعث كأز قارعشعحة ظةضةر مذسذلمان كاصعر يذرتعدا تذرغان
ؤة صذلنع كاصعر يذرتعدعكع كاصعر بانكعسعغا ظأسىمضة قويغان بولسا ،توغرا بولعدذ.
شذنعثدةك يةنة مذسذلماننعث كاصعر دألعتعضة ظأسىمضة قةرز بئرعشعمذ توغرعدذر.
ظةمما مذسذلمان مذسذلمان يذرتعدا تذرغاندا كاصعرالرنعث بانكعسع مةيلع مذسذلمان
يذرتعدا بولسذن مةيلع كاصعر يذرتعدا بولسذن ظذ مذسذلماننعث كاصعرالرنعث بانكعسعغا
ظأسىمضة صذل قويذشع توغرا ظةمةس .مذسذلماننعث مذسذلمان يذرتعدا تذرذص ظذنداق
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قعلعشع توغرا ظةمةس .حىنكع ،مذسذلمان يذرتعدا ظعسالمنعث هأكىملعرع ظعجرا
قعلعنعص تذرعدذ .كاصعرالر بعلةن جازانعخورلذق قعلعشقا بولعدذ ،دئضةن فعقهعشذناسالر
جازانعخورلذقنعث كاصعرالرنعث يذرتعدا بولذشعنع شةرت قعلعدذ .هعندعستاننع صىتىنلةي
كاصعر يذرتع دةص قاراش توغرا ظةمةس .حىنكع ،هعندعستاننعث مذسذلمانالر ياشايدعغان
رايذنلعرعدا ظاز بولسعمذ مةسعلةن نعكاه ؤة تاالققا ظوخشاش ظعسالمنعث بةزع هأكىملعرع
ظعجرا قعلعنعص كةلمةكتة .شذثا بذ رايذنالر ظعسالم رايذنع دةص قارعلعدذ.
بعر ظعسالم يذرتعنعث كاصعر يذرتع بولذص هئسابلعنعشع ظىحىن ظذ يذرتتا مذنداق
ظىح خعل شةرت تئصعلعشع الزعم:
 1ـ ظعسالم يذرتعدا مذسذلمانالرغا تةؤة بولغان بارلعق هوقذقالرنع كاصعرالر
ظعضةللعؤالغان بولذشع الزعم.
 2ـ مذسذلمانالر ،ظذالرغا سعرتعدعكع مذسذلمانالرنعث ياردعمع كعرةلمةيدعغان
دةرعجعدة هةر تةرةصتعن كاصعرالر تةرعصعدعن قورشاؤنعث ظعحعدة قالغان بولذشع الزعم.
 3ـ ظذ يذرتتا ظعسالم هأكىملعرعدعن بعرةرمذ هأكىم ظعجرا قعلعنمايدعغان بولذشع
(((
الزعم.

بعر سودعدا ظعككع سودا قعلعشقا بولمايدعغانلعقعنعث بايانع
ظةبذهىرةيرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر
سودعدا ظعككع سودا قعلعشتعن توسقان»((( دئدع.
ظالعمالر بعر سودعدا ظعككع سودا قعلعشنعث قانداق سودا ظعكةنلعكع هةققعدة
ظعختعالص قعلعشعص قالدع .بذ سودا هةققعدة سةمماك« :نةرسعنعث ظعضعسعنعث
خئرعدارغا :مةن بذ نةرسعنع نةق  10سومغا ،نئسع  20سومغا ساتعمةن ،دةيدذ .ظةمما
خئرعدار ظذ نةرسعنع ظعككع سودعنعث قايسع بعرعضة ظالعدعغانلعقعنع ظئنعق دئمةيدذ
ؤة شذنعث بعلةن ظعككع تةرةص ظذ نةرسعنع نةق سودا بعلةن ياكع نئسع سودا بعلةن
سئتعشنع قارار قعلعشماي بعر ـ بعرعدعن ظايرعلعشعص كئتعدذ» دئدع .ظعبنع رةصظة بذ
سودا هةققعدة ظعمام قازعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :بذ سودعنعث توغرا
بولماسلعقع ظذنعث سئتعلعشتعكع نةرقعنعث نامةلذم سودا بولغانلعقع ظىحىندذر».
((( «رذدذدذن ظةال ظةباتعل» 2 ،ـ توم 279 ،ـ بةت.
((( بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد ،نةساظعي ؤة تعرمعزعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع ؤة تعرمعزعي :بذ توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن
هةدعستذر ،دئدع.
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ظةضةر ظذالر ظذ نةرسعنع نةق سودا بعلةن سئتعشنع ،ياكع نئسع سودا بعلةن سئتعشنع
قارار قعلعشقاندعن كئيعن بعر ـ بعرعدعن ظايرعلعص كةتكةن بولسا ،بذ سودا بعر سودعدا
ظعككع سودا قعلغان هئسابالنمايدذ .يةنع ظذ توغرا بولغان سودا هئسابلعنعدذ.
ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) بعر سودعدا ظعككع سودا
قعلعشنع حىشةندىرىص« :ظذ سودا نةرسعنعث ظعضعسع خئرعدارغا :مةن ساثا بذ
نةرسعنع  1000سومغا ساتعمةن ،بعر شةرت سةن ماثا سئنعث قورذيذثنع  1000سومغا
ساتعسةن ،يةنع سةن قورذيذثنع ماثا  1000سومغا ساتساث مةنمذ ساثا نةرسةمنع
 1000سومغا ساتعمةن ،دئضةندةك ظذسذلدا سودا قعلعشتذر» دئدع .ظذ سودعنعث ظةضةر
بذ شةكعلدة قعلعنسا توغرا بولماسلعقعنعث سةؤةبع بولسا ،ظعككع تةرةصنعث بعرعنعث
سودعنعث كىحضة ظعضة بولذشعنع يةنة بعر تةرةصنعث نةرسعسعنع سئتعص بئرعشعضة
باغلعغانلعقعدذر.
ظةبذداؤذد ظةبذهىرةيرعدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالتذ ؤة سساالمنعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :كعمكع بعر سودعدا ظعككع سودا قعلغان بولسا،
ظذ كعشع ظذ نةرسعنع ظعككع خعل صذلنعث ظةث ظاز بولغان معقدارعغا ظالعدذ ،ياكع
جازانعغا حىشىص قالعدذ» .بذ هةدعسنع رعؤايةت قعلغذحعالرنعث ظارعسعدا مذهةممةد
ظعبنع ظةمرع ظعبنع ظعلقةمة بولذص بذنعث ظعشةنحعلعك ظادةم ظةمةسلعكعنع بعر نةححة
ظالعم ظوتتذرعغا قويغان .ظذ هةدعس صةقةت مذهةممةد ظعبنع ظةمرع ظعبنع ظعلقةمة
تةرعصعدعنال رعؤايةت قعلعنغاندذر .يةنة كئلعص ظذ هةدعس «صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر
سودعدا ظعككع سودا قعلعشتعن توسقان» دئضةن مةشهذر هةدعسكة زعتتذر .بذ هةدعس
بعر سودعدا ظعككع سودا قعلعشنعث توغرا ظةمةسلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ .ظةمما
ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلغان يذقعرعدعكع هةدعس بعر سودعدا ظعككع سودا قعلعش ظارقعلعق
سئتعلغان نةرسعنع ظعككع خعل صذلنعث ظةث ظاز معقدارعغا سئتعص ظئلعشنعث توغرا
بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ .شذثا مذهةممةد ظعبنع ظةمرع ظعبنع ظعلقةمةدعن
رعؤايةت قعلعنغان ظذ هةدعس دةلعل ـ صاكعت قعلعص كةلتىرىلمةيدذ .مذهةممةد ظعبنع
ظةمرع ظعبنع ظعلقةمة تةرعصعدعن رعؤايةت قعلعنغان هةدعسلةرنعث ظعحعدعن صةقةت
ظعشةنحعلعك باشقا راؤعيلةر رعؤايةت قعلغان هةدعسلةرضة ظذيغذن كةلضةن هةدعسلةرال
قوبذل قعلعنعدذ.
ظةضةر مذهةممةد ظعبنع ظةمرع ظعبنع ظعلقةمة تةرعصعدعن رعؤايةت قعلعنغان
يذقعرعدعكع هةدعس دةلعل ـ صاكعت قعلعص كةلتىرىشكة بولعدعغان هةدعس بولسا ،ظذ
هةدعسنعث مذنداق بعر نةححة خعل مةناغا ظئهتعمال كةلتىرىشع مذمكعن:
 1ـ نةرسعنعث ظعضعسعنعث خئرعدارغا :مةن بذ نةرسعنع نةق  10سومغا ،نئسع
453

جازانىنىڭ بايانى
 20سومغا ساتعمةن ،دةيدذ ،خئرعدار ظذ نةرسعنع ظعككع سودعنعث قايسع بعرعضة
ظئلعشنع ظئنعق دئمةيدذ ؤة شذنعث بعلةن ظعككع تةرةص ظذ نةرسعنع نةق سودا بعلةن
ياكع نئسع سودا بعلةن سئتعشنع قارار قعلعشماي بعر ـ بعرعدعن ظايرعلعشعص كئتعدذ.
بذ ظعهتعماللعقنع سةمماك بايان قعلغان.
 2ـ بعر ظادةم بعر كعشعضة بعر ظايغعحة تاصشذرذص بئرعش ظىحىن بعر حارةك
بذغدايغا ظالدعدعن صذل ظأتكىزىص قويعدذ .بعر ظاي توشقاندا صذلنعث ظعضسع بذغداينعث
ظعضعسعدعن بذغداينع بئرعشنع تةلةص قعلعدذ ،بذغداينعث ظعضعسع صذلنعث ظعضعسعضة:
ساثا تةؤة هئلعقع بعر حارةك بذغداينع ظعككع ظايغا قةدةر تاصشذرذش ظىحىن ماثا
ظعككع حارةك بذغدايغا سئتعص بةرضعن ،دةيدذ .مانا بذ بعر سودعدا ظعككع سودا
قعلغانلعق هئسابلعنعدذ .حىنكع ظعككعنحع سودا بعرعنحع سودعنعث ظعحعضة كعرعص
كئتعدذ .شذنعث بعلةن ظذ سودعدا ظةث ظاز معقدار بولغان بعرعنحع سودا ظئتعبارغا
ظئلعنعدذ .بذ ظئهتعماللعقنع ظعبنع رذسالن بايان قعلغان.
 3ـ نةرسعنعث ظعضعسعنعث خئرعدارغا :مةن بذ نةرسعنع نةق  100سومغا ،نئسع
 200سومغا ساتعمةن ،دةيدذ .بذ هالدا خئرعدارنعث ظذ نةرسعنع ظعككع سودعنعث بعرعضة
ظئنعق ظالماي تذرذص بعر ـ بعرعدعن ظايرعلعص كئتعشع توغرا ظةمةس .حىنكع ،صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم بعر سودعدا ظعككع سودا قعلعشتعن توسقان .ظةضةر خئرعدار ظذ نةرسعنع
ظعككع سودعنعث بعرعضة ظالماي تذرذص نةرسعنعث ظعضعسعدعن ظايرعلعص كةتكةن بولسا،
ظذ نةرسة ظذ ظعككع سودا ظعحعدعن صذلنع تاصشذرذش مذددعتع ظذزذن ،ظةمما صذلع ظةث
ظاز سودا بعلةن سئتعلغان بولعدذ .بذ ظعهتعماللعقنع ظعمام ظةؤزاظعي بايان قعلغان.
 4ـ بعر نةرسعنع مةزكذر سودا بعلةن سئتعص ظالغاندا ظةضةر سئتعلغان نةرسة
مةؤجذت بولسا ،نةرسعنعث ظعضعسعنعث سودعنع ظةمةلدعن قالدذرذشع الزعم .ظةضةر
ظذ نةرسة مةؤجذت بولمعسا ،نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان
ظادةمضة ظذ نةرسعنعث باهاسع بويعحة صذل بئرعشع الزعم .ظذ نةرسعنعث باهاسع ظذ
نةرسعنعث ظعككع خعل نةرقعنعث ظةث ظئزعدذر .ياكع ظذ نةرسة ظةضةر ظوخشعشع بار
نةرسة بولسا ،نةرسعنعث ظعضعسع خئرعدارغا ظذ نةرسعنعث ظوخشعشعنع تألةص بئرعدذ.
بذ ظئهتعماللعقنع مذهةممةد يةهيا ظذستازعدعن رعؤايةت قعلغان .لئكعن ،هةدعسنعث
ظعبارعلعرع بذ ظئهتعماللعقنع كأرسعتعص بةرمةيدذ.
 5ـ نةرسعنعث ظعضعسع خئرعدارغا :مةن بذ نةرسعنع  10ياكع  11سومغا ساتعمةن،
دةيدذ .خئرعدار :مةن ظذ نةرسعنع ظذ ظعككع صذلنعث بعرعضة سئتعص ظالدعم ،دةيدذ .ياكع
نةرسعنعث ظعضعسع :مةن بذ نةرسعنع  10ؤة  11سومغا يةنع مةن ظذ نةرسعنع ظعككع
خعل صذلغا ساتتعم ،ظذنعث بعرع كأص يةنة بعرع ظازدذر ،لئكعن مةن ظذ نةرسة ظىحىن ظذ
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ظعككع خعل صذلنعث بعرعنع ظالعمةن ،دةيدذ .خئرعدار :مةن ظذ نةرسعنع ظذ ظعككع خعل
باهاغا سئتعص ظالدعم ،دةيدذ.
ظذ هةدعسنعث مانا مذشذنداق بعر نةححة ظئهتعماللعق تةرعصع بولغانلعقع ظىحىن
ظعمام خعتابعي« :مةن فعقهعشذناسالرنعث ظعحعدعن بعرةرسعنعث ظذ هةدعسنعث
تاشقعرع مةنعسعنع قوبذل قعلغانلعقعنع بعلمةيمةن» دئدع ؤة ظذ هةدعسكة بئرعلضةن
ظئهتعماللعق مةناالرنعث ظعحعدعن صةقةت ظعمام ظةؤزاظعي بايان قعلغان ظئهتعماللعقتعن
باشقا هةممة ظئهتعماللعق توغرعدذر .ظعمام ظةؤزاظعي بايان قعلغان ظئهتعماللعق ظالداش
ؤة نامةلذملذقنع ظأز ظعحعضة ظالغانلعقع ظىحىن توغرا ظةمةستذر.
كعشعلةرنعث بعر سودعدا ظعككع سودعنع قعلعشتعن حةكلعنعشعنعث سةؤةبع بولسا،
ظةضةر ظذ نةرسة (نةق سئتعلسا  10سومغا ،نئسع سئتعلسا  15سومغا سئتعلغاندا)
ظذ نةرسعنعث ظارتذق  5سومع ظذ نةرسعنعث صذلعنع تاصشذرذص بئرعش ظىحىن بئرعلضةن
مذددةتنعث بةدعلع ظىحىن بئرعلضةندذر( .شذثا ظذنداق سودا قعلعشتعن حةكلةنضةندذر).
نةرسعنعث ظعضعسعنعث خئرعدارغا< :نةق مذنحة صذل> دئضةن سأزعنعث بذ سودعنعث
توغرا بولماسلعقعغا هئحقانداق تةسعرع يوق ،مةزكذر سودعنعث توغرا بولماسلعقع
صةقةت ظارتذق صذلنعث صةقةت ظذ نةرسعنعث صذلعنع تاصشذرذص بئرعش ظىحىن بئرعلضةن
مذددةتنعث بةدعلع ظىحىن بئرعلضةنلعكعنعث سةؤةبعدعندذر .شذثا مةسعلةن :بعر
ظادةمنعث بعر نةرسعنع نئسع ساتسا ظذ نةرسعنع شذ كىننعث صذلعدعن ظارتذق ساتقعنعغا
ظوخشاش ظارتذق صذل ،سئتعلغان نةرسعنعث صذلعنع بئرعش ظىحىن بئرعلضةن مذددةتنعث
بةدعلع ظىحىن بولسا ،بذ سودعمذ توغرا ظةمةس ،ظذنداق بولغان ظعكةن دةلعل داؤادعن
خاسراق بولمايدذ ؤة هةم ظةبذداؤذدنعث ظاجعز رعؤايعتع بعلةنمذ دةلعل ـ صاكعت كةلتىرىش
تةنقعدكة ظذحراص كةتمةيدذ ،دةص سوظال قويذلذشع مذمكعن.
بذ هةقتعكع توغرا جاؤاب ظارتذق صذلنعث ظذ نةرسعنعث صذلعنع بئرعش ظىحىن قوشذص
بئرعلضةن مذددةتنعث بةدعلع ظىحىن بئرعلمعضةنلعكع ظىحىندذر.
ظةضةر بعرع« :سئتعلغان نةرسعنعث هةممة صذلع ظذ نةرسعنعث بةدعلع ظىحىن،
لئكعن نةرسعنعث صذلع مةسعلةن نةرسعنعث ظعضعسع خئرعدارغا :ظةضةر سةن بذ نةرسعنع
بىضىن سئتعص ظالساث ظذنعث صذلع  10سوم ،ظةضةر ظةتة سئتعص ظالساث ظذنعث صذلع 11
سوم دئضةنضة ظوخشاش ،ظةضةر نةق بئرعلسة ،ظذنعث بةدعلع ظىحىن بئرعلعدعغان صذل ظاز
بولعدذ ،ظةضةر نئسع بولسا ،ظذنعث بةدعلع ظىحىن بئرعلعدعغان صذل كأص بولعدذ» دئسة،
ظذ معسالدا بئرعلضةن ظارتذق صذل صةقةت ظذ نةسعنعث بةدعلع ظىحىن بئرعلضةن صذل
ظعكةنلعكعدة شةك يوق .شذنعثدةك بعز ظىستعدة توختعلعؤاتقان مةسعلعدعمذ ظارتذق
بئرعلضةن صذل (نةرسعنعث صذلع بئرعلعدعغان مذددةتنعث بةدعلع ظىحىن ظةمةس) ظذ
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نةرسعنعث بةدعلع ظىحىن بئرعلضةندذر .ظةضةر ظعش شذنداق بولغاندا ،بعر سودعدا ظعككع
سودعنع قعلعشنعث توغرا بولماسلعقعنعث سةؤةبع بولسا ،سئتعلغان نةرسعنعث صذلعنعث
(((
نامةلذم بولذشعدعن باشقا نةرسة ظةمةستذر .بذنع ياخشع حىشةنضعن.
زأرىرعيةت تئصعلعص قالسا هارام ظعشالرنع قعلعشمذ هااللدذر

يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكعنعمعزدةك جازانعخورلذقتا هئحقانداق ياخشعلعق
يوقتذر .جازانعنع يئيعشمذ ؤة باشقعالرغا يئدىرىشمذ كةسكعن هالدا هارامدذر .جازانعنعث
هاراملعقع جازانعغا ظاالقعسع بار هةممة كعشعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ .بذ هةقتة ظعبنع
مةسظذد (اهلل ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
جازانعنع يعضىحعضة ؤة يعضىزضىحعضة لةنةت ظئيتقان» .يةنة بعر رعؤايةتتة« :جازانعضة
ضذؤاهحع بولغذحعالرغعمذ ؤة ظذنع يازغذحعالرغعمذ لةنةت ظئيتقانلعقع ؤة ظذالرنعث
هةممعسع ضذناهكار بولذشتا ظوخشاشتذر» دئضةنلعكع بايان قعلعندع.
جابعر ظعبنع ظابدذلاله (اهلل ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث مذنداق دئضةنلعكع
رعؤايةت قعلعندع :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم جازانعنع يئضىحعضة ،يئضىزضىحعضة ،ظذنع
يازغذحعغا ؤة ضذؤاهحع بولغذحعالرغا لةنةت قعلغان ؤة« :ظذالرنعث هةممعسع ضذناهكار
بولذشتا ظوخشاشتذر»((( دئضةن.
جازانعنع يئيعش ياكع ظئلعش <زأرىرعيةت تئصعلعص قالسا هارام ظعشالرنع قعلعشمذ
هااللدذر> دئضةن قاظعدعضة ظاساسةن قاتتعق زأرىرعيةت تئصعلعص قالغاندا توغرا
بولعدذ .بذ قاظعدة اهلل تاظاالنعث» :اهلل سعلةرضة ظأزع ظألىص قالغان هايؤاننع ،قاننع،
حوشقا ضأشعنع ،اهلل دعن غةيرعينعث (يةنع بذتالرنعث) نامع ظئيتعلعص بوغذزالنغان
هايؤاننع يئيعشنع هارام قعلدع .كعمكع ظأز ظعختعيارعحة ظةمةس ،ظعالجعسعزلعقتعن
(يذقعرعقع هارام قعلعنغان نةرسعلةردعن) هاياتعنع ساقالص قالغذدةك يئسة ،ظذنعثغا
هئح ضذناه بولمايدذ .هةقعقةتةن اهلل ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر ،ناهايعتع
مئهرعباندذر(((« دئضةن ظايعتعدعن ظئلعنغاندذر .يةنع كعمكع ظايةتتة بايان قعلعنغان
هارام نةرسعلةردعن يئيعشكة مةجبذر بولذص قالسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعلةردعن
بةهرعمان بولذش مةقسعتع بعلةن ظةمةس ؤة ظئهتعياجعدعن ظئشعص كةتمةستعن بةلكع
ظئهتعياجعغا حىشلىق يئسة بولعدذ .هارام نةرسعلةرنع يئيعشتعن صةقةت ظاحلعقتعن
ساقلعنعش ؤة هاياتعنع ساقالص قئلعشال مةقسةت قعلعنعدذ .حىنكع ،زأرىرعيةت تئصعلعص
((( «ظعظالظذسسىنةن» 14 ،ـ توم 173 ،ـ بةت.
((( بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع.
((( سىرة بةقةر  173ـ ظايةت.
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قئلعص يولغا قويذلغان هأكىمنعث يولغا قويذلعشع هأكىمضة بولغان زأرىرعيةتكة
قارعتا بولعدذ .بذ ،ظةضةر هارام قعلعنغان شذ نةرسعنع يئيعش ظارقعلعق ظذ ظادةمنعث
يةيدعغان نةرسعضة بولغان ظئهتعياجع تأضةيدعغان بولسا ،ظعش شذنداق بولعدذ .ظةمما
ظذ ظادةمنعث ظةضةر يةيدعغان نةرسعضة بولغان ظعهتعياجع ظذ نةرسعنع يئيعش ظارقعلعق
تأضعمةيدعغان بولسا ،ظذ نةرسعدعن قورساق تويغذحة يئيعشكعمذ بولعدذ .حىنكع ،ظذ
ظادةم ظةضةر ظذ نةرسعدعن قورساق تويغذحة يئمعسة ،ظذ نةرسعنع تةكرار يئيعشكة
مةجبذر بولذص قالعدذ .يذقعرعدعكع ظايةتتة بايان قعلعنغان هارام نةرسعلةرنع زأرىر
تئصعلعص قالغاندا يئيعشكة بولغعنعدةك جازانعنعمذ زأرىرعيةت تئصعلعص قالغاندا يئسة
بولعدذ .حىنكع ،جازانعنعمذ قاتتعق زأرىرعيةت تئصعلعص قالغاندا يئيعشكة بولعدعغان
هارام نةرسعلةرنعث قاتارعدعندذر.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،هاجةت مةيلع ظومذمعي
بولسذن ،مةيلع خذسذسعي بولسذن ،زأرىرعيةتنعث ظورنعغا قويذلعدذ .هاجةتنعث
زأرىرعيةتنعث ظورنعغا قويذلعدعغانلعقع <ظةهكامذل ظةدلعية> آورنعلعنعث ظوتتذز
بعرعنحع ماددعسعدذر .هاجةت مةيلع ظومذمعي بولسذن ،مةيلع خذسذسعي بولسذن،
شةرعظةتنعث تاشقعرع مةنعسع هارام قعلعص حةكلعضةن نةرسعلةرنع (ظعشلعتعشنعث
بولعدعغانلعقع هةققعدة) زأرىرعيةت ظورنعدا قويذلعدذ .هاجةت صةقةت هأكىمنع يولغا
قويذشتعال زأرىرعيةت ظورنعغا قويذلعدذ .يةنع زأرىرعيةت سةؤةبع بعلةن هأكىمنعث
يولغا قويذلغعنعدةك هاجةت سةؤةب بعلةنمذ هأكىم يولغا قويذلعدذ .هاجةت بعلةن
زأرىريعةت ضةرحة هأكىمنع يولغا قويذشتا ظوخشاش بولسعمذ ،لئكعن ظذ ظعككعسعنعث
ظوخشعمايدعغان تةرعصع بولسا هاجةت سةؤةبع بعلةن يولغا قويذلغان هأكىم داؤام
قعلعدذ ؤة زأرىرعيةت سةؤةبع بعلةن يولغا قويذلغان هأكىم صةقةت زأرىرعيةت تأضعضةنضة
قةدةرال داؤام قعلعدذ .يةنع زأرىرعيةت سةؤةبع بعلةن يولغا قويذلغان هأكىم ؤاقعتلعق
بولعدذ .حىنكع ،زأرىرعيةت تئصعلعص قئلعص يولغا قويذلغان هأكىمنعث يولغا قويذلعشع
هأكىمضة بولغان زأرىرعيةتكة قارعتا بولعدذ.
هاجةت قانداق بولسا بولسذن ظذنعث سةؤةبع بعلةن يولغا قويذلغان هأكىم
ظومذمعي بولعدذ .حىنكع ،بعرةر هأكىم ظذنعثغا مةلذم كعشعلةرنعث ظئهتعياجع حىشىص
قالغانلعقتعن ظذالرغا ظاسانلعق يارعتعص بئرعش ظىحىن يولغا قويذلسا ،بذ هأكىمنعث
ظذالرغا يولغا قويذلذص بئرعلضةنلعكع ظذ هأكىمنعث باشقعالرغعمذ ظعجرا قعلعنعشعغا
توسالغذ بولمايدذ .ظةمما ظأرص ـ ظادةت سةؤةبع بعلةن يولغا قويذلغان هأكىم صةقةت
شذ ظأرص ـ ظادةت ظعضعلعرعضعال خاستذر .ظأرص ـ ظادةت سةؤةبع بعلةن يولغا قويذلغان
هأكىم هاجةت سةؤةبع بعلةن يولغا قويذلغان هأكىمدةك ظومذمعي ظةمةستذر .بذ صةقةت
شذ ظأرص ـ ظادةتنع تذتذص كةلضةن كعشعلةرضعال خاس بولعدذ .حىنكع ،بعر معللةتنعث
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ظأرص ـ ظادعتعنع باشقعالرغا تئثعش ؤة ظذالرنع شذ ظأرص ـ ظادةتكة (ظةمةل قعلدع ياكع
ظةمةل قعلمعدع) دةص جازاالش هئكمةتلعك ظعش ظةمةس.
<زأرىرعيةت> دئضةنلعك شذنع قعلمعسا ياكع شذنداق قعلمعسا بولمايدعغان
هالدعكع ظةهؤالدذر.
<هاجةت> دئضةن مةقسةتكة يئتعش ظىحىن ظاسانحعلعقنع تةلةص قعلعدعغان هالةتتذر.
ضةرحة هاجةت سةؤةبع بعلةن يولغا قويذلغان هأكىم ؤاقعتلعق ظةمةس بةلكع ظذزذن
ؤاقعت داؤام قعلعدعغان بولسعمذ ،لئكعن هاجةت زأرىرعيةتتعن تأؤةن دةرعجعدعدذر.
يولغا قويذلغان بعرةر هأكىم ظةضةر قعياسقا زعت كةلسة ،ظذ هأكىمنع هاجةت سةؤةبع
بعلةن يولغا قويذلغان هأكىم ،دئيعلعدذ .ظةضةر ظذ هأكىم قعياسقا زعت كةلمعسة ،ظذ
هأكىمنع (هاجةت سةؤةبع بعلةن يولغا قويذلغان هأكىم دئضةندعن) قعياس ظارقعلعق
يولغا قويذلغان هأكىم ،دئضةن ياخشعراقتذر.
هةقعقةت شذكع ،هاجةت سةؤةبع بعلةن يولغا قويذلغان هأكىملةر توغرعلعقع
هةققعدة قذرظان ياكع هةدعستعن دةلعل كةلضةن ظعشالردا ياكع مذسذلمانالر قعلعص
كةلضةن ظعشالردا ،ياكع توغرعلعقع هةققعدة قذرظان ياكع هةدعستعن دةلعل كةلمعضةن
ياكع مذسذلمانالر قعلعص كةلمعضةن ،ظةمما ظذالرنع قعلعشتعن حةكلةص قذرظان ياكع
هةدعستعن خذسذسعي دةلعل كةلمعضةن ،لئكعن شةرعظةتتة ظذالرنع قعياس قعلعشقا
بولعدعغان هأكمع بايان قعلعنغان ظعشالر كةلضةن ظعشالردا يولغا قويذلعدذ .مةسعلةن:
ؤةدعسعدة تذرذش سودعسعغا ظوخشاش (((.ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع ظةسلعدة توغرا
ظةمةس .حىنكع ،ظذ سودا جازانعنعث قاتارعغا كئرعص قئلعشع مذمكعن .حىنكع ،ؤةدعسعدة
تذرذش سودعسع سئتعلغان نةرسعدعن ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة قةرزضة بةرضةن صذلنعث
بةدعلعضة صايدعلعنعشتعن ياكع مةسعلةن :نةرسعنعث ظعضعسعنعث بعر كعشعضة :مةن ساثا
بذ نةرسعنع ساتعمةن ،بعر شةرت مةن ساثا ظذنعث صذلعنع قايتذرذص ظئلعص كةلسةم سةن
ماثا ظذ نةرسعنع قايتذرذص سئتعص بئرعسةن ،دئضةنضة ظوخشاش بعر نةرسعنع ساتقاندا
ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحعنعث قايتا سئتعص بئرعشعنع شةرت قعلعشتعن ظعبارةتتذر.
مةيلع سئتعلغان نةرسعدعن ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة قةرزضة بةرضةن صذلنعث بةدعلعضة
صايدعلعنعش بولسذن ،مةيلع بعر نةرسعنع ساتقاندا ظذ نةرسعنع قايتا سئتعص بئرعشنع
شةرت قعلعش بولسذن ،هةر ظعككعسع توغرا ظةمةس .لئكعن بذخارا خةلقع بةك قةرزدار
بولذص كةتكةنلعكع ؤة بذخارادعكع كعشعلةرنعث مةزكذر سودعغا (بعرةرسعدعن قةرز
ظئلعشقا) بةكال هاجعتع بولغانلعقع ظىحىن (بذخارالعق ظالعمالر مةزكذر سودعنعث توغرا
((( بذنعثدعن :صذلغا ظئهتعياجع حىشىص قالغان ظادةم بعر كعشعضة بعرةر نةرسعسعنع ساتعدذ ؤة ظذ كعشعضة :ظةضةر مةن ساثا بذ نةرسعنعث صذلعنع
كئيعن قايتذرذص ظئلعص كةلسةم ،سةن بذ نةرسعنع ماثا سئتعص بئرعسةن ،دةص شةرت قويذص قعلغان سودا كأزدة تذتذلعدذ .ت.
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بولعدعغانلعقعغا صةتعؤا بةرضةن) .ظذ سودا ظارقعلعق سئتعص ظئلعنغان نةرسة ضأرىضة
ظئلعنغان نةرسعنعث ظورنعدا بولعدذ .ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشع هةتتا نةرسعنعث
ظعضعسع صذلنع قايتذرذص ظئلعص كئلعص ظذ نةرسعنع سئتعص ظئلعص كةتكةنضة قةدةر
ظذ نةرسعدعن ضأرىضة ظئلعنغان نةرسعنعث ظورنعدا صايدعلعنعص تذرعدذ .بذ شةكعلدة
ضأرىضة قويذش توغرعدذر.
هاجةت سةؤةبع بعلةن يولغا قويذلغان هأكىملةر ياكع يذقعرعدا بايان قعلعنغان
ظعشالردا بولعدذ ،ياكع توغرعلعقع هةققعدة قذرظان ياكع هةدعستعن دةلعل كةلمعضةن ياكع
مذسذلمانالر قعلعص كةلمعضةن ،ظةمما ظذالرنع قعلعشتعن حةكلةص قذرظان ياكع هةدعستعن
خذسذسعي دةلعل كةلمعضةن ؤة شةرعظةتتعمذ ظذالرنع قعياس قعلعشقا بولعدعغان هأكمع
بايان قعلعنغان ظعشالر كةلمعضةن ،لئكعن مذسذلمانالرغا ؤة جةمظعيةتكة صايدعسع بار
ظعشالردا يولغا قويذلعدذ .مةسعلةن :ظعسالمنعث باشلعرعدا (مةسعلةن :ظةسكةرلةرنعث ؤة
سةدعقة بئرعلعدعغان كعشعلةرنعث ظعسعملعرعنعث تعزعمالنغانلعقعغا ظوخشاش) بولذص
ـ ظأتكةن ظعشالرنع دةصتةر تذتذص يئزعص مئثعشنع يولغا قويغانغا ،صذل باسقانغا
ؤة خةلعصعنعث ظألىشتعن بذرذن بعرةرسعنع خةلعصة بولذشقا تةيعن قعلعص قويغعنعغا
ظوخشاش شةرعظةتتة قعلعشقا بذيرذص ياكع حةكلةص قذرظان ياكع هةدعستعن خذسذسعي
دةلعل كةلمعضةن ؤة شةرعظةتتعمذ ظذالرنع قعياس قعلعشقا بولعدعغان هأكمع بايان
قعلعنغان ظعشالر كةلمعضةن ظعشالرغا ظوخشاش .حىنكع ،يذقعرعدا بايان قعلعنغعنعدةك
ظذ ظعشالرغا كعشعلةرنعث هاجعتع بار .هةم ظذ ظعشالر مذسذلمانالر ظىحىن صايدعلعقتذر.
ظةمما زأرىرعيةت تئصعلغانلعقع ظىحىن يولغا قويذلغان هأكىملةر بولسا ،بذنعثغا
ظوخشعمايدذ .يةنع زأرىرعيةت تئصعلغانلعقع ظىحىن يولغا قويذلغان هأكىملةر يذقعرعدا
بايان قعلعنغان ظعشالرنعث هئحبعرعضة تايانمايدذ.
توغرعلعقع هةققعدة قذرظان ياكع هةدعستعن دةلعل كةلمعضةن ياكع مذسذلمانالر
قعلعص كةلمعضةن ،شةرعظةتتعمذ ظذالرنع قعياس قعلعشقا بولعدعغان هأكمع بايان
قعلعنغان ظعشالر كةلمعضةن ،مذسذلمانالرغعمذ ؤة جةمظعيةتكعمذ صايدعسع بولمعغان
ظعشالرنع ضةرحة ظذالرغا هاجةت باردةك كأرىلسعمذ قعلعش توغرا ظةمةس .حىنكع،
ظذ ظعشالرغا ضةرحة هاجةت باردةك كأرىلسعمذ ،ظةمما ظذ ظعشالرنعث ظةهؤالع شذنداق
بولغانلعقع ظىحىن ظذ ظعشالردا شةرعظةتنعث بعرةر ظعشنع قعلعش ظىحىن يولغا قويذشتا
تئصعلعدعغان مةقسعتع تئصعلمايدذ .بعر ظعشتا شةرعظةتنعث بعرةر ظعشنع قعلعش ظىحىن
يولغا قويذشتا تئصعلعدعغان مةقسعتعنعث تئصعلمعغانلعقع ظعبنع هذمامنعث دئضعنعدةك
ظذ ظعشنع قعلعشنعث توغرا بولمايدعغانلعقع ظىحىن يئتةرلعك دةلعلدذر.
هةققعدة قعلعشنع حةكلةص قذرظان ياكع هةدعستعن دةلعل كةلضةن ظعشالرنع قعلعش
ضةرحة ظذ ظعشالر كأرىنىشتة ظعنسانالرغا صايدعلعقتةك كأرىلسعمذ توغرا ظةمةس .حىنكع،
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هةققعدة قعلعشنع حةكلةص بعرةر دةلعل كةلضةن ظعشالرنعث ظعنسانالرغا صايدعلعق
بولذشع مذمكعن ظةمةستذر.
يذقعرعدا بايان قعلعنغانالردعن تأؤةندعكع هأكىملةر حعقعرعلعدذ:
 1ـ بعر نةرسعنع ظعجارعضة بئرعشنعث توغرا بولذشع .بعر نةرسعنع ظعجارعضة
بئرعش ضةرحة قعياسقا خعالص بولسعمذ كعشعلةرنعث ظذنعثغا هاجعتع بولغانلعقع
ظىحىن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هةدعسع ظارقعلعق يولغا قويذلدع .اهلل خالعسا بعز
بذ هةقتة ظالدعمعزدا توختعتعلعص ظأتىمعز.
 2ـ نئسعنع نةققة سئتعش سودعسع .ضةرحة قولعدا يوق نئسع بعر نةرسعنع سئتعش
قعياسقا خعالص بولسعمذ كعشعلةرنعث شذنداق قعلعشقا ظئهتعياجع بولغانلعقع ظىحىن
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هةدعسع ظارقعلعق يولغا قويذلدع .حىنكع ،نئسعنع نةققة
سئتعش سودعسع بعلةن سئتعلغان نةرسة قولدا يوق نةرسعنع سئتعش هئسابلعنعدذ.
قولدا يوق نةرسعنع سئتعش توغرا ظةمةس.
 3ـ سئتعلغان نةرسة بعرعضة تةؤة حعقعص قالسا ،ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمضة
ظذنعث صذلعنع ظذ نةرسعنع ساتقان كعشعدعن قايتذرذص ظئلعص بئرعشكة كئصعل بولذش .بذ
كئصعللعك ضةرحة قعياسقا خعالص بولسعمذ بارلعق ظالعمالرنعث بعرلعكع ظارقعلعق يولغا
قويذلغان .قعياس بذ كئصعللعكنع قوبذل قعلمايدذ .حىنكع ،ظذ كئصعللعك ظذ نةرسعنع
سئتعص ظالغان ظادةمضة ظةضةر ظذ نةرسة بعرعضة تةؤة حعقعص قالسا كئصعل بولغان
ظادةمدعن ظذ نةرسعنعث صذلعنع تةلةص قعلعش هوقذقعنع بئرعدذ .بعر ظادةمضة بئرعلضةن
هوقذق بعرةر ظعشنعث يىز بئرعشعضة باغلعق بولذص قئلعشعنع قوبذل قعلمايدذ( .يةنع
ظةضةر ظذ نةرسة بعرعضة تةؤة حعقعص قالسا ،ظاندعن سةن مةندعن ظذ نةرسعنعث صذلعنع
تةلةص قعلعسةن ،دئضةنضة ظوخشاش بعر ظادةمضة بئرعلضةن هوقذقنع بعر ظعشنعث
يىز بئرعشعضة باغالش توغرا ظةمةس) .لئكعن ،ظذ كئصعللعك كعشعلةرنعث ظذنعثغا
ظئهتعياجع بولغانلعقع ظىحىن ظالعمالرنعث بعرلعكع ظارقعلعق يولغا قويذلدع .حىنكع،
بعرةر ظعشقا كئصعل بولذش قذرظاندا اهلل تاظاالنعث» :ظذالر« :صادعشاهنعث (تامغعسع
بئسعلغان) قةدةهنع يوقعتعص قويدذق ،ظذنع تئصعص كةلضةن كعشعضة (مذكاصات ظىحىن)
بعر تأضة ظاشلعق بئرعلعدذ ،مةن بذنعثغا كئصعل» دئدع(((« دئضةن ظايعتعدة بايان
قعلعندع.
 4ـ بعدعكنع مةسعلةن ظالغان هةر  100سوم صايدعدعن مذنحة صذل ساثا بولسذن ،دةص
ظعجارعضة ظئلعش .بعدعكنع بذ شةكعلدة ظعجارعضة ظئلعش توغرعدذر .ظةمما قعياسنعث
قارعشع بويعحة بعدعكنع ظذ شةكعلدة ظعجارعضة ظئلعش توغرا ظةمةس .ظةسلعدة بعدعككة
((( سىرة يىسىف  72ـ ظايةت.
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ظذنعث تةثتىشعضة بئرعلضةن ظعش هةققع بئرعلعدذ .لئكعن ،ظالعمالر كعشعلةر بعدعكنع
شذنداق ظعجارعضة ظئلعص ظادةتلةنضةنلعكع ظىحىن بعدعكنع ظعجارعضة ظئلعشنع توغرا،
دةص قارعدع< .رةددذلمذهتار> نعث ظاصتورع شةرتعضة توشمعغان ظعجارعلةرنع بايان
قعلعص بولغاندعن كئيعن« :مةزكذر ظعجارعلةرنعث كأص قعسمع توغرا ظةمةس .لئكعن،
كعشعلةرنعث ظئهتعياجع بولغانلعقع ظىحىن ظالعمالر ظذ ظعجارعلةرنعث بعر قعسمعنع
توغرا دةص قارعدع» دئدع.
 5ـ باال ظئمعتعش ظىحىن ظئنعك ظانا ظعجارعضة ظئلعش .ظئنعك ظانعنع ظعجارعضة
ظئلعشتا ظعجارعضة ظئلعنغعنع سىت بولعدذ ،ظةمما ظئنعك ظانعنعث قعلعدعغان
خعزمةتلعرع سىتكة قوشذمحة بولعدذ ،دئضةن قاراشقا ظاساسةن ظئنعك ظانعنع
ظعجارعضة ظئلعش ،كعشعلةر شذنداق قعلعص كةلضةنلعكع ؤة اهلل تاظاالنعث» :ظةضةر
ظذالر سعلةر ظىحىن (بالعلعرعثالرنع) ظئمعتعص بةرسة ،ظذالرنعث (ظئمعتعش) هةققعنع
بئرعثالر(((« دئضةن ظايعتع كةلضةنلعكع ظىحىن يولغا قويذلدع .ظةسلعدة قعياس باال
ظئمعتعش ظىحىن ظئنعك ظانا ظعجارعضة ظئلعشنع قوبذل قعلمايدذ .حىنكع ،ظئنعك ظانعنع
ظعجارعضة ظئلعش ظعجارعضة ظالغان نةرسعدعن صايدعلعنعش ظةمةس ظعجارعضة ظئلعنغان
سىتنعث ظأزعنع تأضعتعص ظعشلعتعشتعن ظعبارةتتذر .بعر نةرسعنع ظعجارعضة ظئلعشتعن
مةقسةت ظذ نةرسعنعث ظأزعنع ظعشلعتعص تأضعتعش بولسا ،بذ توغرا بولمعغان ظعجارة
هئسابلعنعدذ.
 6ـ بعر نةرسة ياساتتذرذش .ظاياغ ،كعيعم ـ كعحةك تعكتىرضةنضة ؤة ظأي
جاهازلعرع ياساتتذرغانغا ظوخشاش بعر نةرسة ياساتتذرذش ظىحىن صذل بئرعص قويذش
كعشعلةر شذنداق قعلعص كةلضةنلعكع ظىحىن توغرا دةص قارعلعدذ .ظالدعدعن صذل بئرعص
كعيعم ـ كعحةك ؤة ظاياغ تعكتىرىش ياكع باشقا نةرسة ياساتتذرذش ظعككع تةرةص
ظارعسعدا ؤةدعلعشعش ظاساسعدا ظةمةس سودعلعشعش ظاساسعدا توغرعدذر .بعر نةرسة
ياساتتذرذش قعياس قاظعدعسعضة ظاساسةن توغرا ظةمةس .حىنكع بذ ،يوق نةرسعنع
سئتعش هئسابلعنعدذ .لئكعن ،ظالعمالر كعشعلةرنعث شذنداق قعلعص كةلضةنلعكع ؤة
كعشعلةرنعث ظذنعثغا ظئهتعياجع بارلعقعغا بارلعق ظالعمالر بعرلعككة كةلضةنلعكع
ظىحىن ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن بذيرذص بعر نةرسة ياساتتذرذش توغرعدذر،
دةص قارعدع .بذيرذص بعر نةرسة ياساتتذرذشتا كأرىلضةن ظعختعالص هةرضعزمذ ظذنعث
توغرا ياكع توغرا ظةمةسلعكع هةققعدة كأرىلضةن ظعختعالص بولماستعن بةلكع ظذ
ظعختعالص بذيرذص بعر نةرسة ياساتتذرذش ظعككع تةرةص ظارعسعدا سودا قعلعشقانلعق
هئسابلعنامدذ ياكع ظعككع تةرةص ظارعسعدا بعر نةرسة ياساص بئرعش ؤة ياساتتذرذش
ظىحىن ؤةدعلةشكةنلعك هئسابلعنامدذ ،دئضةن هةقتعدذر.
((( سىرة تاالق  6ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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 7ـ صذل بئرعص مذنحعغا كعرعش .قعياس قاظعدعسعضة ظاساسةن صذلعنع تألةص
مذنحعغا كعرعص يذيذنذش توغرا ظةمةس .حىنكع ،مذنحعغا كعرعص يذيذنذش
مذنحعنعث قعززعق سىيىنع ظعشلعتعشتعن ظعبارةتتذر .يةنة كئلعص مذنحعنعث ظعضعسع
ؤة مذنحعغا كعرعدعغان ظادةملةر ظأز ـ ظارا بعر ـ بعرعدعن ظالعدعغان مةنصةظةت
داظعرعسع نامةلةمدذر .يةنع مذنحعغا كعرضةن ظادةمنعث ظذ يةردة قانحعلعك سذ
ظعشلعتعدعغانلعقع نامةلذمدذر .شذثا صذل بئرعص بولسعمذ مذنحعغا كعرعص يذيذنذش
قعياسقا ظاساسةن توغرا ظةمةس .لئكعن ،كعشعلةرنعث صذل بئرعص مذنحعغا كعرعشكة
ظئهتعياجع بولغانلعقع ؤة كعشعلةر شذنداق قعلعص ظادةتلةنضةنلعكع ظىحىن صذلعنع
بئرعص مذنحعغا كعرعش توغرا ،دةص قارعلعدذ .هةم شةرعظةتتة مذنحعغا كعرعش
ظعشعنع قعياس قعلعشقا بولعدعغان هأكمع بايان قعلعنغان مةسعلعمذ بار .ظذ مةسعلة
باال ظئمعتعش ظىحىن ظئنعك ظانعنع يةيدعغان تاماقلعرع ؤة كعيعدعغان كعيعملعرع
بعلةن ظعجارعضة ظئلعشتذر .ظئنعك ظانعنعث ضةرحة قانحعلعك تاماق يةيدعغانلعقع
ؤة قانداق كعيعملةرنع كعيعدعغانلعقع نامةلذم بولسعمذ ظذنع ظعجارعضة ظئلعش
توغرعدذر .بذ ،ظعسالم دعنع باشالنغاندعن تارتعص هئحكعم ظعنكار قعلماي كةلضةن
ظعشتذر .ظعمام ظةبذهةنعفةدعنمذ ظئنعك ظانعنع ظذ شةكعلدة ظعجارعضة ظئلعشنعث
توغرا بولعدعغانلعقع هةققعدة سأزلةر رعؤايةت قعلعندع .شذنعثدةك مذنحعغا كعرضةن
ظادةمنعث قانحعلعك سذ ظعشلعتعدعغانلعقع نامةلذم بولسعمذ صذل بئرعص مذنحعغا
كعرعش توغرعدذر.
 8ـ ؤةسعيةت قالدذرذص قويذص كئتعش .قعياس قاظعدسعضة ظاساسةن بعر
ظادةمنعث معراسخورلعرعغا ظأزع ظألىص كةتكةندعن كئيعن معراسخورلعرعنعث بعر
كعشعضة ظذ ظادةمنعث مال ـ دذنياسعدعن مةلذم معقداردا بئرعشعنع ؤةسعيةت قعلعص
قويذشع توغرا ظةمةس .حىنكع ،ؤةسعيةت قعلعش بعر ظادةمنعث مال ـ دذنياسعنع
ظأزع ظألىص كةتكةندعن كئيعن بعرعضة ظعضة قعلعص بئرعش ،دئضةنلعك بولعدذ .بعر
كعشعضة بعر نةرسعنع ظعضة قعلعص بئرعشنع بعر ظعشنعث يىز بئرعشعضة باغالش
توغرا ظةمةس .يةنة مال ـ دذنيا ظعضعسعنعث ظألىص كئتعشع بعلةن ظذ مال ـ دذنياغا
بولغان ظعضعدارحعلعق ظذنعث معراسخورلعرعنعث قولعغا ظأتىص كئتعدذ .شذثا ظألىص
كةتكةن ظادةمنعث قولعدا ظذ مال ـ دذنيانع معراسخورلعرعدعن باشقا بعرعضة ظعضة
قعلعص بئرعش ظىحىن هةق قالمايدذ .شذنعث ظىحىن ؤةسعيةت قالدذرذص قويذص كئتعش
توغرا ظةمةس .لئكعن ،كعشعلةرنعث ؤةسعيةت قالدذرذص قويذص كئتعشكة ظئهتعياجع
(((
بولغانلعقتعن شذنداق قعلعش قذرظاننعث ظايةتلعرع ظارقعلعق يولغا قويذلغان.
((( «شةرهذل قةؤاظعدعل فعقهعييةتع» 209 ،ـ بةت.
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ظأسىم ظاساسعغا قورذلغان بانكعالرنعث ظعشلعرعنعث هاراملعقعنعث
بايانع

كىنىمعزدعكع بةزع ظالعمالر قعلغان سأزعنعث توغرا ظعكةنلعكعنع ظعسصاتاليدعغانغا
قولعدا هئحقانداق دةلعل ـ صاكعتع يوق تذرذص ؤة قذرذق صةلسةصةلةرضة تايعنعص تذرذص
بانكعالرغا صذل قويذص ظذنعثدعن ظالغان صايدا هااللدذر ،دئضةن كأز قاراشقا كةلدع .بذ
ظالعمالرنعث دةلعل ـ صاكعتع هازعرقعغا ظوخشاش بانكعالردا صذل قويذص ظذنعثدعن ظأسىم
ظئلعش ظعشلعرع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث زامانعدا يوق ظعش ظعدع .شذثا بذ ظعش،
هةققعدة قذرظان ياكع هةدعستعن دةلعل كةلمعضةن ظعشالرنعث قاتارعدعن هئسابلعنعدذ.
هةققعدة قذرظان ياكع هةدعستعن دةلعل كةلمعضةن ظعشالر خذددع <ظذسذلع فعقهع>
ظعلمعدة بايان قعلعنغعنعدةك ياكع صايدعلعق بولعدذ ،شذنعث بعلةن ظذ قعلعش يولغا
قويذلغان ظعشالرنعث قاتارعدعن بولعدذ .ياكع زعيانلعق بولعدذ ،شذنعث بعلةن ظذ قعلعش
حةكلةنضةن ظعشالرنعث قاتارعدعن بولعدذ .يةنة كئلعص بانكعغا صذل قويذش صايدا ظئلعص
كئلعدعغان ظعش بولذص بذنعث صايدعسع جةمظعيةتكة ،كعشعلةرضة ؤة صذل ظعضعسعضة
يئتعدذ .ظعش ظذنداق ظعكةن بانكعدا صذل قويذش ،قعلعش حةكلةنضةن ظعشالردعن ظةمةس
قعلعش يولغا قويذلغان ظعشالرنعث قاتارعدعن بولغان بولعدذ .مانا بذالر بانكعدا صذل
قويذص ظذنعث ظأسىمع ظئلعش توغرعدذر ،دئضةن ظالعمالرنعث دةلعل ـ صاكعتلعرعدذر.
ظةمما بذ تىردعكع ظالعمالرنعث قعلغان بذ دةؤاسع ظورذنسعز دةؤادذر .حىنكع بانكعغا
صذل قويذش ،صايدا قايتذرذشنع شةرت قعلعص بةرضةن قةرزلةر قاتارعدعن هئسابلعنعدذ.
شذثا بانكعدا صذل قويذش نةرسعنعث بةدعلعنع نئسع قعلعش جازانعسعنعث ظعحعضة
كعرعدذ .نةرسعنعث بةدعلعنع نئسع قعلعش جازانعسع قذرظان ،هةدعس ؤة بارلعق
ظالعمالرنعث بعرلعكع بعلةن هارام قعلعنغاندذر .بذ جازانعنعث هاراملعقعدا بذرذنمذ ؤة
هازعرمذ هئحبعر مذسذلمان شةك قعلمايدذ .بانكعدا صذل قويذشنعث ظعسمع بولمعسعمذ
ماهعيعتع ؤة هةقعقعتع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث زامانعدعمذ بار ظعدع .بعرةر
ظعشنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث زامانعدا ظعسمعنعث بولمعغانلعقع ظذنعث هأكمعنع
ظأزضةرتعؤعتةلمةيدذ .حىنكع ،هةر قانداق ظعشتا ظئتعبارغا ظئلعنعدعغعنع خذددع ظذسذل
ظالعملعرعنعث دئضعنعدةك ظذ ظعشنعث ظعسمع ظةمةس ظذنعث ماهعيعتع ؤة هةقعقعتعدذر.
مةزكذر ظالعمالرنعث يذقعرعدا قعلعص ظأتكةن دةؤالعرعغا قذالق سئلعنسا ،صعؤا ؤة
ؤعسكعغا ظوخشاش هاراقالرنعث هاالل بولذشع الزعم .حىنكع ،بذ هاراقالرمذ صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث زامانعدا يوق ظعدع .ظذنداق ظعكةن ظذ هاراقالرمذ هةققعدة قذرظان
ياكع هةدعستعن دةلعل كةلمعضةن ظعشالرنعث قاتارعدعن هئسابلعنعدذ .يةنة كئلعص بذ
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هاراقالردعن ساتقذحعغا ؤة دألةتكة نذرغذنلعغان صايدا كئلعدذ .شذثا بذ هاراقالرنعثمذ
(((
هاالل بولذشع الزعم .لئكعن ،بعرمذ مذسذلمان بذ هاراقالرنع هاالل ،دئمةيدذ.
ظذستازعم شةيخ مذهةممةد هامعد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) بانكعدا
ظأسىمضة صذل قويذشنع هارام دئضةن ؤة بذ هةقتة بعر ماقالة ظعالن قعلعص ظذ ماقالعدة
مذنداق دئضةن:
<مةنار> آذرنعلع ظأزعنعث  1896ـ سانعدا ظةزهةر ظذنعؤئرسعتعنعث ؤةكعلعنعث
سأزعنع نةشعر قعلغان بولذص ظذ ؤةكعل سأزعدة :صذللعرعنع بانكعدا ظأسىمضة
بةرضةنلةرضة بانكعنعث بةرضةن ظأسىمع هااللدذر ،بانكعدا صذل قويذش بانكعغا قةرز
بةرضةنلعك ؤة صذل ظعضعسع قةرز ظعضعسع هئسابالنمايدذ ،حىنكع ،صذل ظعضعسع بانكا
ظذنعثدعن صذل تةلةص قعلمعسعمذ صذلعنع ظئلعص كئلعص بانكعغا قويعدذ ؤة ظأزع خالعغان
ؤاقعتتا صذلعنع بانكعدعن قايتذرذص ظالعدذ ،شذثا بانكا صذل ظعضعسعضة قةرزدار بولغان
هئسابالنمايدذ ،دةص دةؤا قعلغان .ظاندعن ظذ ؤةكعل بانكعدا صذل قويذش ظارقعلعق صذل
ظعضعسعنعث ،جةمظعيةت ؤة دألةت ظئرعشعدعغان صايدعالرنع ظةسلعتعص ظأتكةن ،بانكعدا
صذل قويذشنعث صايدعلعق تةرعصعنع كأزدة تذتذص بذ ظعشنعث هارام ظةمةسلعكعنع بايان
قعلغان .ظذ ؤةكعلنعث كأز قارعشعدا بانكعدا صذل قويذش صةقةت صذل ظامانةت قويذشتعنال
ظعبارةت .بانكعنعث صذل ظعضعسعضة بةرضةن ظأسىم صذلع ظذنع داؤاملعق صذلعنع بانكعدا
ظامانةتكة قويذشقا رعغبةتلةندىرىش ظىحىندذر ،دئيعلضةن.
ظذستازعم شةيخ مذهةممةد هامعد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مةزكذر
ماقالعسعدة ظذ ؤةكعلنعث سأزلعرعضة رةددعية بئرعص مذنداق دئضةن :ظذ ؤةكعلنعث
دئضةن سأزلعرع ظىستعدة ظعزدعنعشكة توغرا كئلعدذ .حىنكع ،بانكعدا صذل قويذشمذ
قةرزنعث ظعحعضة كعرعدذ ؤة بانكعدا صذل قويذش صذل ظامانةت قويذشتعنال ظعبارةت
ظةمةس .حىنكع ،بانكعدا ظةضةر صذل قويذش صةقةت صذل ظامانةت قويذشتعنال ظعبارةت
بولسا ،بانكعنعث ظامانةتكة قويغان ظذ صذلنع ظعشلعتعشع ؤة ظذنعثدعن صايدا ظئلعشع
شةرعظةتنعث كأز قارعشعدا توغرا ظةمةس .حىنكع ،بعرةر نةرسعنع ظامانةتكة ظالغان
ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظعشلعتعص صايدا ظئلعش ظةمةس صةقةت ظذ نةرسعنع ساقالص بئرعش
هةققع بار .ظةضةر ظامانةتكة قويذلغان نةرسة ظذنع ساقالص بئرعش ظىحىن ظامانةتكة
ظالغان ظادةمنعث قةستةنلعكع سةؤةبعدعن بولماي يىتىص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذ
نةرسعنع ظعضعسعضة تألةص بةرمةيدذ .ظةمما بانكعغا قويذلغان صذلنعث ظةهؤالع ظذنداق
ظةمةس .ظةضةر نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ظامانةتكة قويغان كعشع ظذالرنع ظامانةتكة ظالغان
ظادةمضة ظذ نةرسعلةرنع ظعشلعتعشكة رذخسةت قعلسا ،ظذالر قةرزضة بئرعلضةن نةرسة ـ
((( «مةؤقعصذششةرعظةتعل ظعسالمعيةتع معنةل مذظامعالتعل مةسرةصعيةتع».
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كئرةكلةر هئسابلعنعدذ .شذنعث بعلةن بذنعث هأكمع قةرزنعث هأكمع بعلةن ظوخشاش ؤة
ظذالر (يىتىص كةتسة) تألةص بئرعلعدذ .حىنكع ،مذظامعلعلةردة ظئتعبارغا ظئلعنعدعغعنع
ظذ مذظامعلعلةرنع ظعصادعلةش ظىحىن ظعشلةتكةن سأزلةر ظةمةس ظذ مذظامعلعلةرنعث
ماهعيعتعدذر ؤة هةقعقعتعدذر.
ظذنداق ظعكةن بانكعدا صذل قويذش بانكعغا قةرز بئرعش هئسابلعنعدذ .حىنكع،
بانكعغا صذل قويغان ظادةم بانكعنعث ظذ صذلدعن صايدعلعنعدعغانلعقعنع بعلعدذ ؤة بذنعثغا
رازع بولعدذ .صذلنعث ظعضعسعنعث صذلنع بانكعدعن خالعغان ؤاقعتتا قايتذرذص ظئلعشع
بانكعغا قويذلغان صذلنعث قةرز صذل ظعكةنلعكعنع كىحلةندىرعدذ .حىنكع ،شةرعظةتتة
قةرزنع قةرز ظعضعسع تةلةص قعلغان مذددةتتعن كئحعكتىرىص بئرعش توغرا ظةمةس.
ظةضةر بانكعغا قويغان صذلنعث قةرز بولعدعغانلعقع ظعسصاتالنسا ،بانكعدعن ظالغان ظأسىم
صذلنعث هارام بولعدعغانلعقع ظعسصاتلعنعدذ .حىنكع ،صايدا ظئلعص كةلضةن صىتىن قةرز
جازانة هئسابلعنعدذ.
بانكعنعث صذل ظعضعسعدعن صذلعنع بانكعدا قويذشعنع تةلةص قعلمعسعمذ صذل
ظعضعسعنعث صذلنع بانكعدا قويغانلعقع ظذ صذلنعث قةرز هئسابلعنعشع ظىحىن توسالغذ
بواللمايدذ .حىنكع ،بذمذ صذل ـ مال بعلةن باشالنغان بعر مذظامعلعدذر .بانكعنعث كةلضةن
صذلنع قوبذل قعلعص ظئلعشع بعلةن قةرز ظئلعش ظعشع ظةث تولذق شةكعلدة ؤذجذتقا
حعققان بولعدذ .بانكعنعث ،صذل ـ ماللعرعنع بانكعدا قويغانالرغا ظأسىم بئرعش ظارقعلعق
كعشعلةرنع بانكعدا صذل قويذشقا رعغبةتلةندىرىشع ظةمةلعيةتتة بولسا كعشعلةرنع
بانكعغا قةرز بئرعشكة رعغبةتلةندىرىشتذر .باي صئقعردعن ؤة ظومذم شةخستعن قةرز
ظئلعشع مذمكعن .ظةضةر قةرزضة بئرعلضةن صذل ظىحىن ظأسىم بئرعش شةرت قعلعنسا،
ظذ ظأسىم هارام قعلعص حةكلةنضةن جازانة بولعدذ .بانكعغا صذل قويذشنعث هاراملعقع
ظعسصاتالنسا ،بانكعغا صذل قويذشتعن صذل ظعضعسع ؤة جةمظعيةت ظالعدعغان صايدعالر
ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .حىنكع ،اهلل تاظاال بعزضة نئمعنعث صايدعلعق ؤة نئمعنعث زعيانلعق
ظعكةنلعكعنع بعزضة قارعغاندا ظوبدان بعلعدذ .اهلل تاظاال جازانة ظارقعلعق ظئرعشكةن صذل
ضةرحة كأص بولسعمذ ظذنعث ظاقعؤةتتة يوق بولذص كئتعدعغانلعقعدعن ؤة بةرعكعتعنعث
ظىحىص كئتعدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دئدع» :اهلل جازانعنعث (بةرعكعتعنع)
ظذحذرذؤئتعدذ ،سةدعقعنعث (بةرعكعتعنع) زعيادة قعلعدذ .اهلل هةر بعر ناشىكىر (يةنع
جازانعنع هاالل سانعغذحع) ضذناهكارنع دوست تذتمايدذ(((«
بذ هةقتة ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :بعر ظادةم جازانة ظارقعلعق
((( سىرة بةقةر  276ـ ظايةت.
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كأص صذل تاصسعمذ ظذ مالنعث ظاقعؤئتع ظازالشتذر» .

(((

يةنة بعر رعؤايةتتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن« :هةقعقةتةن جازانة
(((
ظارقعلعق تاصقان مال ـ دذنيا كأص بولسعمذ ظذنعث ظاقعؤئتع ظازالشتذر»
ظذنداق ظعكةن اهلل تاظاال بئكعتعص بةرضةن قانذن ـ تىزىملةرنعث حةك ـ حعضراسعدعن
(((
حعقعص كةتمةي ظذنعث ظعحعدة هةرعكةت قعلعش الزعمدذر.

هأججةتنع سئتعشنعث ؤة ظذنعث بعلةن تعجارةت قعلعشنعث
هاراملعقعنعث بايانع

هأججةتنع سئتعش كىنىمعزدة كعشعلةر ظارعسعدا كأص تارقالغان ظعشتذر .حىنكع،
حوث ـ حوث تعجارةتحعلةر ؤة شعركةتلةر مالالرنع نئسعغا ساتعدذ ؤة مالالرنع سئتعص
ظالغان ظادةملةردعن هأججةت ظئلعؤالعدذ .لئكعن ،قةرز ظعضعلعرع بولغان تعجارةتحعلةر
صذلنع ظئلعش ظىحىن هأججةتتة يئزعلغان مذددةتنع ساقالص تذرذشنع ياخشع كأرمةيدذ
ؤة جازانة يولع بعلةن بولسعمذ قةرز صذلعنع بذرذنراق قولعغا ظئلعشنع خااليدذ .شذنعث
ظىحىن ظذالر قوللعرعدعكع هأججةتنع بانكعغا ساتعدذ ؤة بانكا ظذالرغا صذلنع تاصشذرذص
بئرعش ظىحىن هأججةتتة يئزعلغان مذددةتنعث ظذزذن ـ قعسقعلعقعغا قاراص صذل تذتذؤئلعص
صذللعرعنع بئرعدذ .صذلنع تاصشذرذص بئرعش ظىحىن كئلعشكةن مذددةت ظذزذن بولغانسعرع
بانكعنعث تذتذؤالعدعغان صذلع كأص بولعدذ .مةسعلةن :تعجارةتحع ،بعر يعلدعن كئيعن
بئرعشكة صىتىشكةن معث سوملذق هأججةتنع بانكعغا ظاصعرعص ساتسا ،بانكا ظذنعثغا
 900سوم صذل بةرسة 6 ،ظايدعن كئيعن بئرعشكة صىتىشكةن معث سوملذق هأججةتنع
ساتسا ،بانكا ظذنعثغا  950سوم صذل بئرعدذ .هأججةتنع بانكعغا بذ شةكعلدة سئتعش
نةرسعنعث بةدعلعنع نئسع قعلعش جازانعسعنعث ظعحعضة كعرعدعغانلعقعدا شةك يوق.
حىنكع ،بانكا قةرزدار قةرزنع تاصشذرذدعغان ؤاقعت يئتعص كةلضةندة ظذنعثدعن قةرز
ظعضعسعضة بةرضةن صذلنعث ظأزعنع ظةمةس هأججةتتة يئزعلغان صذلنع ظالعدذ .مةسعلةن:
هأججةتتة  1000سوم يئزعلغان ؤة بانكا قةرز ظعضعسعضة  900سوم صذل بةرضةن بولسا،
بانكا قةرزداردعن  900سومنع ظةمةس  1000سومنع ظالعدذ .دئمةك بذنعث جازانة
بولعدعغانلعقعدا شةك يوق .حىنكع ،بانكا قةرزدارالرغا بةرضةن مأهلةتنعث بةدعلع ظىحىن
قةرزدارالردعن قةرز ظعضعلعرعضة بةرضةن صذلدعن ظارتذق صذل ظالعدذ .بذ ظعش نةرسعنعث
((( بذ هةدعسنع ظعبنع ماجة ؤة هاكعم قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع ؤة هاكعم :بذ توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر ،دئدع.
((( بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد ،ظعبنع ماجة ؤة هاكم قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع ؤة هاكعم :بذ توغرعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعس ،دئدع.
((( «رذدذدذن ظةال ظةباتعل» 1 ،ـ توم 560 ،ـ بةت.
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بةدعلعنع نئسع قعلعش جازانعسعنعث ظعحعضة كعرعدذ .نةرسعنعث بةدعلعنع نئسع قعلعش
جازانعسع يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنعمعزدةك شةكسعز هارامدذر.
بذ قاراشنع فعقهعشذناسالرنعث بايان قعلغان سأزلعرع كىحلةندىرعدذ .مةسعلةن:
<دذررذلمذختار> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع« :هأكىمةت ظادةملعرعنعث كعشعلةردعن
ظالعدعغان صذلالر يئزعلغان ياكع باشقعالرغا بئرعدعغان نةرسة ـ كئرةك يئزعلغان
هأججةتلةرنع سئتعشع توغرا ظةمةس» دئدع ؤة قةرزنع قةرز ظعضعسعدعن باشقا ظادةمضة
سئتعش توغرا ظةمةس ،دةص صةتعؤا بةردع.
مةسعلةن :بعر ظادةمنعث بعر يةردعن ظايلعق ظالعدعغان  100سوم صذلع بولغان،
صذلنع ظالعدعغان ؤاقعت كئلعشتعن بذرذن ظذ ظادةم صذلغا جعددعي ظئهتعياجلعق بولذص
قالغان ،ظاندعن ظذنعثغا بعر كعشع :سئنعث ظذ يةردعن ظالعدعغان  100سوم صذلعثنع
مةن  80سومغا سئتعؤاالي ،دةص سئتعؤالغان بولسا بذ ،قةرزنع نةق صذلغا سئتعؤئلعش
هئسابالنغانلعقع ظىحىن بذ سودا ـ سئتعقنعث توغرا بولذش ياكع بولماسلعق هةققعدة
ظالعمالر ظعختعالص قعلعشعص قالدع .ظةضةر ظذ صذلنع سئتعص ظالغان كعشع صذلنعث ظعضعسع
ظةمةس باشقا بعرع بولسا ،بذ سودا توغرا ظةمةس .حىنكع ،قةرزنع قةرز ظعضعسعدعن
باشقا بعرعضة سئتعش توغرا ظةمةس .ظةمما قةرزنع قةرزدارغا سئتعص بئرعش ،ياكع
(((
ظذنعثغا سوؤغا قعلعؤئتعش توغرعدذر.
خذالسة شذكع ،قةرز هأججةتلعرعنع قةرز ظعضعسعدعن باشقا ظادةمضة ؤة بعر يةردعن
ظايلعق ظالعدعغان صذلنع ظذ صذلنع بئرعدعغان ظادةمدعن ياكع ظورذندعن باشقا بعرعضة
سئتعش توغرا ظةمةس .حىنكع بذ ،قةرزنع قةرز ظعضعسعدعن باشقا بعرعضة سئتعش
هئسابلعنعدذ .ظةضةر قةرز هأججةتلعرع ياكع ظايلعق صذل كةم ياكع ظارتذق سئتعلسا،
بذ هأججةتتة يئزعلغان صذلنع ياكع ظايلعق صذلنع ساتقان هئسابلعنعدذ .ظةضةر قةرز
هأججةتلعرع ياكع ظايلعق صذل كةم ياكع ظارتذق بولماستعن هأججةتتعكع قةرز ياكع
ظايلعق قانحة صذل بولسا شذ صذلغا سئتعلسا ،بذ هأججةتنع ياكع ظايلعق صذلنع
سئتعص ظالغان ظادةمدعن قةرز سوراص تذرغانلعق ياكع ظذ ظادةمضة هاؤالة قعلغانلعق
(((
هئسابلعنعدذ.
قةرز هأججةتلعرعنع بانكعغا سئتعص بئرعش قةرزنع قةرز ظعضعسعدعن باشقا بعرعضة
سئتعص بئرعش هئسابلعنعدعغانلعقعدا شةك يوق .حىنكع ،بانكا قةرز ظعضعسع ظةمةس.
شذثا قةرز هأججةتلعرعنع بانكعغا سئتعص بئرعش توغرا بولمايال قالماستعن بةلكع
هارامدذر .شذنداق قعلعشنعث هارام بولعدعغانلعقعنع فعقهعشذناسالرنعث يذقعرعدا بايان
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 14 ،ـ بةت.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 14 ،ـ توم 244 ،ـ بةت.
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قعلعص ظأتكةن سأزلعرعمذ كأرسعتعص بئرعدذ.
ظعمام مالعك (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ« :مةرؤان
ظعبنع هةكةم (مةدعنعضة ؤالع بولغان حاغدا) كعشعلةرضة ظاشلعق بعلعتع تارقاتقان
ظعدع .كعشعلةر بعلةت بعلةن ظاشلعقنع قوللعرعغا ظئلعشتعن بذرذن ظذ بعلةتنع سئتعشقا
باشلعدع .شذنعث بعلةن ساهابعلةر (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!) دعن زةيد ظعبنع
سابعت ؤة يةنة بعر ظادةم((( مةرؤان ظعبنع هةكةمنعث قئشعغا كعرعص ظذنعثغا :ظع
مةرؤان! سةن جازانعنع هاالل ،دةص قارامسةن؟ دئدع .مةرؤان :ظذنداق دةص قاراشتعن
اهلل غا سئغعنعص صاناه تعلةيمةن ؤة نئمة ظعش بولدع؟ دئدع .ظذنعث قئشعغا كعرضةن
ظعككع ساهابة :كعشعلةر ظاشلعق بعلةتلعرعنع ظأز ـ ظارا سئتعشعصتذ ؤة بعلةتنع سئتعص
ظالغان ظادةم بعلةتكة ظاشلعقنع ظئلعشتعن بذرذن ظذ بعلةتنع باشقا بعرعضة ساتعدعكةن،
دئدع .شذنعث بعلةن مةرؤان بعلةتلةرنع سئتعص ظالغان كعشعلةرنعث قوللعرعدعن يئغعص
ظئلعص ظذالرنع ظأز ظعضعلعرعنعث قوللعرعغا تاصشذرذص بئرعش ظىحىن ظادةملعرعنع
ظةؤةتكةن».
بذ ظةسةرنع ظعمام مالعك ظأزعنعث <مذظةتتا> ظعسعملعك كعتابعدا شذنداق
رعؤايةت قعلدع .ظعمام مالعكنعث رعؤايةت قعلغان ظةسةرلعرعنعث دةلعل ـ صاكعت
(((
هئسابلعنعدعغانلعقعدا شةك يوق .بذ ظةسةرنع هةم ظعمام ظةهمةدمذ رعؤايةت قعلغان.
بذ ظةسةرنع ظعمام مذسلعم (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) سذاليمان ظعبنع
يةساردعن مذنداق رعؤايةت قعلعدذ« :ظةبذهىرةيرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
مةرؤان ظعبنع هةكةمضة :جازانعنع ظأز ظعحعضة ظالغان سودعنع هاالل دةص قارامسةن؟
دئدع .مةرؤان :مةن نئمة ظعش قعلدعم؟ دئدع .ظةبذهىرةيرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) ظذنعثغا :سةن ظاشلعق بعلعتعنع سئتعشقا يول قويدذث ،صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم ظاشلعقنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن سئتعشتعن توسقان ،دئدع.
شذنعث بعلةن مةرؤان كعشعلةرضة نذتذق سأزلةص ظاشلعق بعلةتلعرعنع سئتعشتعن
توسقان».
بذ ظةسةرنع رعؤايةت قعلغان سذاليمان« :مةن مةرؤاننعث ظادةملعرعنعث بعلةتلةرنع
سئتعص ظالغان كعشعلةرنعث قوللعرعدعن يعغعص ظئلعص (ظأز ظعضعلعرعضة قايتذرذص
(((
بةرضةنلعكعنع) كأرضةنعدعم» دئدع.
((( ظذ ظادةم ظةبذهىرةيرعدذر .ت.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 14 ،ـ توم 241 ،ـ بةت.
((( بذ ظةسةرنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع.
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قةرز هأججةتلعرعنعث هاراملعقعنعث بايانع
قةرز هأججةتلعرعدعن بولسا ،شعركةتلةر مةلذم معقداردا ظأسىم بئرعش شةرتع بعلةن
كعشعلةردعن ظالغان قةرزلةر ظىحىن كعشعلةرضة بةرضةن هأججةتلةر (يةنع حةك) كأزدة
تذتذلعدذ .كعشعلةر بذ هأججةتنع خذددع صذلنعث ظورنعدا ظعشلعتعدذ .بةزع ؤاقعتتا
شعركةت ظعشلعرعنع كعثةيتمةكحع بولغاندا ياكع بعرةر ظعقتعسادعي قعيعنحعلعققا دذح
كةلضةندة مةبلةغكة مذهتاج بولذص قالعدذ ؤة هةتتا شئرعكلةرنعث شعركةتتعكع صئيعنعث
ظازالص كةتمةسلعكع ظىحىن شعركةت يئثع شئرعكلةرنعث شعركةتكة مةبلةغ سئلعشعنع
خالعمايدذ .شذنعث بعلةن شعركةت ظذ مةبلةغنع كشعلةردعن قةرز ظئلعش يولع بعلةن
تئصعشقا مةجبذر بولذص قالعدذ .شعركةت كعشعلةرنع صذللعرعنع شعركةتكة قةرزضة بئرعص
تذرذشقا رعغبةتلةندىرىش ؤة ظذالرنعث غةم ـ ظةندعشعسعنع يوقذتذش ظىحىن ظذالرغا قةرز
هأججعتع تارقعتعدذ .قةرز هأججعتع مذنداق ظعككع خعل يول بعلةن تارقعتعلعدذ:
 1ـ صذل ظعضعلعرعضة قةرزضة بةرضةن صذللعرع ظىحىن مةلذم معقداردا ظأسىم صذل
بئرعشكة صىتىشىش ظارقعلعق بولعدذ.
 2ـ قةرز ظعضعلعرعضة بةرضةن قةرز هأججعتعنع (يةنع حةكنع) خذددع صذلنعث ظورنعدا
ظأتعدعغان قعلعش ظارقعلعق بولعدذ .بذ هالدعمذ شعركةت قةرز ظعضعلعرعضة يةنة مةلذم
معقداردا ظأسىم بئرعدذ .ظأسىم ظئلعص قةرز بئرعشنع ظعسالم دعنع هارام قعلغاندذر .شذثا
(((
شعركةتكة قةرز هأججعتعضة قةرز بئرعش هارامدذر.

كعردعت كارتوشكعسع ظعشلعتعشنعث هأكمع
 20ـ ظةسعرنعث ظوتتذرلعرعدا ظعقتعساد مةيدانعدا صةيدا بولغان ظةث مذهعم
يئثعلعقالرنعث بعرع كعردعت كارتوشكعسع ظعشلعتعش تىزىمعدذر .بذ تىزىم دةسلةص
ظامرعكعدا كئيعن ياؤرذصا دألةتلعرعدة صةيدا بولغان .بذ تىزىم كئيعن ظذ دألةتلةردعن
هالقعص دذنيانعث هةممة يعرعضة تعزلعك بعلةن ظومذمالشقان.
ظعقتعساد ؤة تعجارةت مةيدانعدا بذ تىزىم ظأزعنعث رولعنع ظاكتعص ظوينعدع ؤة
كأصلةص صايدا كةلتىردع .ظعقتعساد ؤة مالعية ظورذنلعرع كعشعلةرنع بولذصمذ باي
تةبعقعدعكع كعشعلةر بعلةن ظوتتذرهال تةبعقعدعكع كعشعلةرنع مةزكذر كارتوشكعنع
ظعشلعتعشكة رعغبةتلةندىرىش ؤة كارتوشكا ظعشلعتعدعغانالرنعث سئصعغا ظئلعص كعرعش
((( «بذهذسذن في قازايا فعقهعيةتعن مذظاسعرةتعن» 226 ،ـ بةت.
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ظىحىن صىتىن تةجرعبعلعرعنع ظعشقا سالدع .كارتوشكا هةققعدة بئرعلضةن ظعالنالرنعث
هةممعسع صذلغا قارعغاندا كارتوشكعنع كأتىرىص مئثعش خاتعرجةملعك ،كارتوشكعنع
ظعشلعتعش ظعنساننع سألةتلعك كأرسعتعدذ ؤة ماددعي ظئهتعياجلعرعثنع صذلغا قارعغاندا
تئز هةل قعلعسةن ،دئضةنضة ظوخشاش صةقةت كارتوشكعنعث ظعجابعي تةرةصلعرعضعال
مةركةزلةشكةن بولذص جةمظعيةتتة قةرزدارالرنعث ظئشعص كئتعشعضة ؤة جازانعخورلذقنعث
كأصىيىص كئتعشعضة ظوخشاش كارتوشكعنعث ظئلعص كئلعدعغان دعنعي ،ظعجتعماظعي ؤة
ظعقتعسادعي زعيانلعرعنع ظاددعي ظادةم بعلةلمةيدعغان دةرعجعدة يذشذرذص قالغان .ظةضةر
كارتوشكعنعث سةلبعي تةرةصلعرع حىشةندىرىلىشكة توغرا كةلسة ،ظعنساننعث دعققعتعنع
تارتمايدعغان ظاددعي ؤة حىشىنىكسعز بعر شةكعلدة حىشةندىرىص بئرعلعدذ .مةسعلةن:
كارتوشكا بعلةن هةر قئتعم نةرسة سئتعص ظالغاندا مذنحعلعك ظأسىم كئلعدذ ،صذل قةرز
ظالسعثعز مذنحعلعك ظأسىم كئلعدذ ،حةتظةل صذلعنع ظالسعثعز مىنحعلعك ظأسىم كئلعدذ
ؤة كارتوشكا ظارقعلعق ظعشلةتكةن صذلنع بانكعغا ؤاقتعدا ظأتىمعسعثعز مذنحعلعك
ظأسىم كئلعدذ ،دئضةنضة ظوخشاش كارتوشكعنع ظعشلةتكةنلعكع ظىحىن كئلعدعغان
ظأسىملةرنع ظايرعم ـ ظايرعم يول بعلةن كئلعدعغان قعلعص كأرسعتعدذ .ظةمةلعيةتتة
بولسا ظذ ظأسىملةرنعث هةممعسع كارتوشكا ظعضعسعضة ظذنعث كارتوشكعنع بعر
قئتعم ظعشلةتكةنلعكع سةؤةبع بعلةنال كئلعشع مذمكعن .شذنعث بعلةن كارتوشكعغا
كئلعدعغان ظأسىم كارتوشكعنع ظعشلعتعش ظارقعلعق ظعشلةتكةن صذلدعن ظئشعص كئتعدذ
ؤة بذ ظأسىملةرنعث هةممعسع هةتتا كارتوشكا ظعضعسع تألةص بواللمايدعغان دةرعجعدة
توصلعنعص كارتوشكا ظعضعسعنعث بوينعغا ظارتعلعدذ .بولذصمذ كارتوشكا ظعضعسع كعرعمع
تأؤةن كعشعلةردعن بولسا ،تئخعمذ شذنداق بولعدذ.
كارتوشكعنعث بذ سةلبعي تةرةصلعرع كارتوشكعنع تارقعتعدعغان شعركةت بعلةن
كارتوشكا ظعشلةتمةكحع بولغان ظادةم كارتوشكعنع ظالعدعغان حاغدا ظعمزاالشقان ؤاقعتتا
ظذ ظادةمضة ظوحذق حىشةندىرىص بئرعلمةيدذ .كارتوشكعنع بعر قئتعم ظعشلعتعش بعلةن
ظذنعثغا بعر نةححة تىرلىك ظأسىمنعث قئتعلعدعغانلعقعغا خذددع ظذ هئسابتا يوقتعكعدةك
غذؤا بعر شةكعلدة ظعشارةت قعلعنعص ظأتعلعدذ .ظةمةلعيةتتة بولسا كارتوشكعنع بعر
قئتعم ظعشلعتعش بعلةن ظذنعثغا بعر نةححة تىرلىك ظأسىمنعث قئتعلعشع بانكا ظةث
ظةهمعيةت بئرعدعغان ظعشتذر ؤة كىنىمعزدة بانكعنعث قاتمذ ـ قات صايدا ظالعدعغان
يولعدذر .كىنىمعزدة بانكا بذرذنقع ظةنظةؤعي قةرز بئرعش يولعغا قارعغاندا كارتوشكا
يولع بعلةن كأصلةص صايدا ظالعدذ.
كارتوشكا تىزىمع غةرب دذنياسعدا مةيدانغا كئلعص بذ تىزىم ظعقتعسادعي صةلسةصةسعدة
ؤة ظذسلذبعدا كاصعتالعس ظاساسعدا تةرةققعي قعلدع ،كارتوشكا ظعشلةتكةنلةردعن
ظأسىم قازانغعلع بولعدعغان هةممة يولغا كعردع ،هةم بذنع قانذنالشتذردع ؤة هةم
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تىزىملةشتىردع.
ظةرةب دذنياسعدا مةزكذر كارتوشكا <ظامانةت كارتوشكعسع> دةص ظاتعلعدذ .ظذ
كارتوشكعغا بئرعلضةن <ظامانةت> دئضةن ظعسعم توغرا ؤة مذناسعص ظةمةستذر .ظةسلعدة
ظذ كارتوشكعغا< :بانكعدعن قةرز ظئلعش ؤة كارتوشكا ظعضعسعنعث (ظةضةر بانكعدا صذلع
بولسا) بانكعدعكع صذلعنع ظذدذل ظئلعؤئلعش كارتوشكعسع> دةص ظعسعم قويذلسا ،ظةث
توغرا بوالتتع .بذ ظعسعم خذددع مةزكذر كارتوشكا هةققعدة كعتاب يازغان ظذستاز ظابدذل
ؤاههاب ظعبراهعم ظةبذسذاليماننعث دعضعنعدةك مةزكذر كارتوشكعنعث هةقعقعتعنع ؤة
ظذنعث ظعشلعتعلعص كئلعؤاتقان تىرلعرعنع سةؤعيةلعكع بولسذن ،سةؤعيةسعزع بولسذن،
تعجارةتحعسع بولسذن ،كارتوشكعنع ظعشلةتكعنع بولسذن هةممعسع حىشةنضعدةك
قعلعص ظوحذق يعشعص بئرةلةيتتع .ظةضةر بذ ظعسعم كعشعلةرنعث ظئثعدعن مذستةهكةم
ظورذن ظالسا ،كعشعلةر ظذ ظعسعم ظارقعلعق هاالل ـ هارامنع ؤة مةسظذلعيةتلعرعنع
تونذص يئتعشكة ظاسان بولغان بوالتتع.

كعردعت كارتوشكعسعنع تارتقان ظورذنالر
مةزكذر كارتوشكعنعث تىرلعرع قانحعلعك بولسا بولسذن ظذالرنع ظاساسلعق ظعككع
ظورذن تارقعتعدذ:
 1ـ ظامئرعكان ظعكعسصعرعس (.)AMEX
 2ـ ؤعزا ( .)VISAبذ ظعككع ظورذننعث تارتقان كارتوشكعسع دذنيانعث هةممة
يئرعدة ظأتعدذ.
بعز تأؤةندة بذ ظعككع ظورذن هةققعدة ؤة ظذالرنعث كارتوشكعالرنع ظأز ظعسعملعرع
بعلةن تارقعتعدعغانلعقع هةققعدة قعسقعحة مةلذمات بئرعص ظأتىمعز.
 1ـ ظامرعكان ظعكعسصعرعس كارتوشكعسع :ظامرعكان ظعكعسصعرعس بولسا حوث بعر
بانكعنعث ظعسمعدذر .بذ بانكا صةقةت كارتوشكا تارقعتعشقعال قاراص تذرمايدذ .بذ بانكا
كارتوشكا تارقعتعش بعلةن بعرضة باشقا صذل مذظامعلعلعرعنعمذ ظئلعص بارعدذ ،ظامرعكان
ظعكعسصعرعس كارتوشكعسع تارقعتعش هوقذقعنع هئحبعر بانكعغا بةرمةيدذ ؤة بذ ظعشنع
بعؤاسعتة ظأزع ظئلعص بارعدذ .ماللعرع شذ كارتوشكا بعلةن سئتعلغان تعجارةتحعلةرنعث
هةق ـ هوقذقلعرعنع ؤة كارتوشكا ظعضعسعنعث ظورنعدا كارتوشكعنع ظئلعص قويعدعغان
ظورذنالرنعث هةق ـ هوقذقلعرعنع تىزىمضة سالعدعغان يةرمذ ظامرعكان ظعكعسصعرعس
بانكعسعدذر .مةزكذر كارتوشكعنع ظئلعش ظىحىن ظامرعكان ظعكعسصعرعس بانكعسعدعن
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ياكع ظذنعث تارماقلعرعدعن هئساب ظئحعش الزعم ظةمةس .مةزكذر كارتوشكعنع ظئلعش
ظىحىن تةلةص قعلعص بانكعغا كةلضةن ظادةمضة قايسع تىردعكع كارتوشكعنع بئرعش
ظىحىن ظذ ظادةمنعث قانحعلعك كعرعمعنعث بارلعقعنع بعلعش بانكا ظىحىن يئتةرلعكتذر.
ظامرعكان ظعكعسصعرعس بانكعسع باشقا بانكعالرنعث كارتوشكعنعث ظىستعضة
ظعسعملعرعنع يئزعشقا رذخسةت قعلمايدذ .بذ بانكا ظىح خعل كارتوشكا تارقعتعدعغان
بولذص بذ كارتوشكعالرنعث هةر بعر تىرع ظعشلةتكىحعنعث بعر تىرعضة مذناسعص كئلعدذ.
ظذ كارتوشكعالر تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر:
 1ـ ظامرعكان يئشعل ظعكعسصعرعس كارتوشكعسع.
 2ـ ظامرعكان ظالتذن رةث ظعكعسصعرعس كارتوشكعسع .بذ كارتوشكا باي ؤة
ظعقتعسادعي كأص ظادةملةرضة بئرعلعدذ.
 3ـ ظامرعكان زأرىل ظعكعسصعرعس كارتوشكعسع.
 2ـ ؤعزا .بذ ،بعر تةشكعالت بولذص ؤعزا كارتوشكعسعنع ظالغان كعشعلةرنع ظذ
كارتوشكعنع صذل مذظامعلعسعدة ظعشلعتعش ظىحىن هةق ـ هوقذققا ظعضة قعلعدذ.
ؤعزا تةشكعالتع ظامرعكان ظعكعسصعرعسكة ظوخشاش بانكا ظةمةس .ظذ ،بانكعالرنعث
خعزمةتلعرعنعث ؤة ظعدارة ظعشلعرعنعث ياخشع ظئقعشعغا ياردةمحع بولعدعغان ظورذنغا
ظوخشايدعغان بعر يةردذر .ؤعزا تةشكعالتعنعث ظادةملعرع بانكا ؤةكعللعرعدعن تةركعص
تاصعدذ .بذ تةشكعالتمذ خةلقظارادا ظاقعدعغان مذنداق ظىح خعل كارتوشكا تارقعتعدذ:
 1ـ ؤعزا كىمىش رةث كارتوشكعسع .بذ كعرعمع تأؤةن كعشعلةرضة بئرعلعدذ .شذنعث
ظىحىن بذ كارتوشكا بئرعلعدعغان كعشعلةر كأص ساننع ظعضةللةيدذ.
 2ـ ؤعزا ظالتذن رةث كارتوشكعسع .بذ كعرعمع يذقعرع ؤة باي كعشعلةرضة
بئرعلعدذ.
 3ـ ؤعزا ماضعنعتلعك كارتوشكعسع .بذ كارتوشكا دألةتلةر ظارعسعدا بانكعالرنعث بعر
ـ بعرع بعلةن قعلعشقان صذل مذظامعلعسعدة ياكع ظاصتذماتعك صذل ظئلعش ماشعنعسعدا
ظعشلعتعلعدذ.

كرئدت كارتوشكعسعنع ظعشلعتعشنعث شةكلع
بذ كارتوشكعنع ظعشلعتعش تأؤةندعكع شةكعل بويعحة بولعدذ :يذقعرعدا بايان
قعلعص ظأتكىنىمعزدةك كارتوشكعنع بانكا تارقعتعدذ .كارتوشكعغا ماللعرعنع
ساتعدعغان تعجارةتحعنعث ظذ كارتوشكعغا ماللعرعنع سئتعشقا قوشذلغان ؤة ظذ بانكا
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بعلةن ظارعلعرعدا كئلعشعم بار تعجارةتحعلةر ضذرذصعسعغا ظةزا بولذشع الزعم .كارتوشكا
ظالغان ظادةم تعجارةتحعلةر ضذرذصعغا ظةزا بولغان بعرةر تعجارةتحعدعن بعر نةرسة
سئتعص ظالماقحع بولسا ،كارتوشكعنع حعقعرعص ظذ تعجارةتحعضة بئرعدذ .تعجارةتحع
كارتوشكعدعكع بةزع مةلذماتالرنع بعر هأججةتكة تعزعملعؤالعدذ .ظذ هأججةتنعث يةنة
ظعككع خعل نذسخعسع بولعدذ.
تعجارةتحع كارتوشكعدعكع مةلذماتالرنع تعزعمالص بولغاندعن كئيعن هأججةتنع
بانكا تةرعصعدعن تعجارةتحعضة بئرعلضةن بعر سايمانغا سئلعص هأججةتكة تامغا
باسعدذ .بذ ؤاقتعدا ظذ سايماندعكع ظذ ظادةمضة ظاالقعدار صىتىن مةلذماتالر ظذ هأججةتكة
ؤة ظذنعث ظعككع نذسخعسعغا بئسعلعص حعقعدذ .كارتوشكعنعث ظعضعسع ظذ هأججةتكة
ظعمزا قويعدذ .ظاندعن تعجارةتحع كارتوشكا بعلةن ظذ هأججةتنعث بعر نذسخعسعنع
كارتوشكا ظعضعسعضة بئرعدذ .بعر نذسخعسعنع ظأزع ساقالص قالعدذ ؤة يةنة بعر
نذسخعسعنع كارتوشكعنع تارقاتقان ظورذنغا ظةؤةتعص ساتقان نةرسعنعث صذلعنع ظذ
ظورذندعن ظئلعؤالعدذ.
بانكا كعشعلةرنعث بذ خعلدعكع كارتوشكعالرنع ظعشلعتعشعنع خااليدذ ؤة بذنعثغا
رعغبةتلةندىرعدذ .حىنكع ،بانكا ظذ كارتوشكعالر ظارقعلعق نذرغذنلعغان صايدا كعرعم
قعلعؤالعدذ .بذ ،بانكا تارقعتعدعغان كارتوشكعالرنعث بعر خعلعدذر .بذ كارتوشكعنعث
ظعضعسع قةرزضة ظالغان صذلنع ظأسىم بعلةن بألىص ـ بألىص تألىص بئرعدذ.
بانكا تارقعتعدعغان كارتوشكعالرنعث يةنة بعر خعلع بولذص بذ كارتوشكا <صذلنع
مةلذم مذددةتتعن كئيعن تألةش كارتوشكعسع> دةص ظاتعلعدذ .بذ كارتوشكعنعث ظعضعسعضة
ظذ كارتوشكا ظارقعلعق ظعشلعتعلضةن صذل ؤاقعتلعق ظأسىمسعز قةرز سىصىتعدة بئرعص
تذرذلغان بولعدذ.
بانكا <صذلنع مةلذم مذددةتتعن كئيعن تألةش كارتوشكعسع> نعث تىرعضة قاراص
كارتوشكعنعث ظعضعسعضة (بعر ظايلعق ياكع ظعككع ظايلعق) دئضةنضة ظوخشاش
ؤاقعتلعق مةلذم معقداردا صذل قةرز بئرعص تذرعدذ .كارتوشكا ظعضعسعنعث بذ قةرزنع بانكا
توختعتعص بةرضةن شذ ؤاقعتنعث ظعحعدة تألعشع الزعم .ظةضةر كارتوشكعنعث ظعضعسع
قةرزنع ظذ ؤاقعتنعث ظعحعدة تألعيةلمعسة ،ؤاقعت ظأتىص كةتكةندعن باشالص كارتوشكعنعث
ظعضعسعضة ظأسىم قوشذلعدذ ؤة ظذ ظادةم قةرز بعلةن بعللة قوشذص ظأسىمنعمذ تألةيدذ.
صذلنع مةلذم مذددةتتعن كئيعن تألةش كارتوشكعسع بذ كارتوشكعنع ظعشلةتكةن
ظادةمضة قةرز ظالغان صذلنع بألىص ـ بألىص تألةش ظاسانحعلعقعنع ظئلعص كةلمةيدذ .بذ
كارتوشكا صةقةت كارتوشكا ظعضعلعرعضة قةرزضة ظالغان صذلنع مةلذم مذددةتتعن كئيعن
تألةش ؤة ظذ مذددةتتعن كئحعكعص قالسا صذلنع ظأسىمع بعلةن قايتذرذش شةرتع بعلةن
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قةرزضة ظاسان ظئرعشعشنع ظئلعص كئلعدذ .ظةضةر كارتوشكا ظعضعسع قةرزنع ؤاقتعدا
قايتذرذص بةرمعسة ،كارتوشكا ظعضعسعضة ظذ بانكعدعن كارتوشكعنع ظالغان ؤاقتعدا
بانكا بعلةن قانداق كئلعشكةن بولسا شذ بويعحة ظأسىم تألةص بئرعدذ.
كعردعت كارتوشكعسع بعلةن صذلنع مةلذم مذددةتتعن كئيعن تألةش كارتوشكعسعنعث
ظارعسعدا مذنداق بعر نةححة خعل صةرق بار:
 1ـ بانكا كعردعت كارتوشكعسع ظعضعسعدعن يعللعق رةسمعيةت هةققع ؤة ظذ
كارتوشكعنع يئثعلعغانلعق ظىحىن صذل ظالمايدذ .ظةمما بانكا صذلنع مةلذم مذددةتتعن
كئيعن تألةش كارتوشكعسعنعث ظعضعسعدعن كارتوشكا ظعشلةتكةنلعكع ظىحىن يعللعق
رةسمعيةت هةققع ؤة كارتوشكعنع يئثعلعغانلعقع ظىحىن ظايرعم بعر رةسمعيةت هةققع
ظالعدذ.
 2ـ كعردعت كارتوشكعسعنعث ظعضعسع ظذ كارتوشكا ظارقعلعق ظالغان صذل هةقعقعي
قةرز هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ ظادةم ظذ صذلنع ظأزع خالعغان ؤاقعتتا ،خالعسا هةممعسعنع
خالعسا بألىص ـ بألىص تألةص بئرعدذ .ظةمما صذلنع مةلذم مذددةتتعن كئيعن تألةش
كارتوشكعنعث ظعضعسعنعث صذلنعث هةممعسعنع بانكا ظذنعثغا صذلنع تألةش ظىحىن
توختعتعص بةرضةن مذددةتنعث ظعحعدة تألةص بئرعشع الزعم.
 3ـ كعردعت كارتوشكعنعث ظعضعسع حةكلعمعسعز قةرز ظاالاليدذ .يةنع ظذ كارتوشكعنعث
ظعضعسعضة سةن مذنحعلعك قةرز ظاالاليسةن ،دةص حةكلعمة يوق .ظةمما صذلنع مةلذم
مذددةتتعن كئيعن تألةش كارتوشكعنعث ظعضعسعضة حةكلعمة بار.
بذ يةردة يةنة بعر خعل كارتوشكعنعث تىرع بولذص بذ كارتوشكا مذنداق بعر نةححة
خعل ظعسعم بعلةن ظاتعلعدذ:
 1ـ صارحة سئتعص ظئلعش كارتوشكعسع.
 2ـ دألةت ظعحعدة سودا قعلعش كارتوشكعسع.
 3ـ خذسذسعي يةرلعك تعجارةت ظورنعنعث ظعسمع بعلةن سودا قعلعش كارتوشكعسع.
 4ـ ظعككع تةرةص ظارعسعدا نئسعضة بعر نةرسة سئتعشقا كئلعشعش كارتوشكعسع.
بذ كارتوشكعالر بذنعثدعن كئيعن <دألةت ظعحعدة سودا قعلعش كارتوشكعسع>
دئضةن ظعسعم بعلةن ظئلعنعدذ.
بذ كارتوشكعنع تارقاتقان ظورذن يةرلعك تعجارةت ظورنعدذر .بذ ظورذن تىرلىك
نةرسعلةرنع ساتعدذ ؤة هةر خعل خعزمةتلةرنع بئرعدذ .بذ ظورذننعث ظذ كارتوشكعنع
تارقعتعشتعكع مةقسعتع خئرعدار جةلعص قعلعش ؤة ظذالر بعلةن بولغان تعجارعي
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مذناسعؤةتنع ساقالص قعلعش .شذنعث ظىحىن بذ كارتوشكا خةلقظارادا ظةمةس صةقةت
دألةت ظعحعدعال ظاقعدذ.
يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضةن كارتوشكعالر بعلةن مذظامعلة قعلعش جازانة
مذظامعلعسعنعث ظعحعضة كعرعدذ .حىنكع ،مةزكذر كارتوشكعالرنع تارقاتقان ظورذن مةيلع
بانكا بولسذن ،مةيلع تعجارةت قعلعدعغان ظورذن بولسذن ،كارتوشكعنع ظأسىم ظئلعش
شةرتع بعلةن تارقعتعدذ .ظأسىملةر تأؤةندعكع شةكعلدة بولعدذ:
 1ـ كارتوشكا ظارقعلعق بعر نةرسة سئتعص ظئلعص ؤة ظعشلةتكةن هةر  100سوملذق
صذلغا  %1بعلةن  %2,5ظارعلعقعدا ظأسىم كئلعدذ.
 2ـ قةرزنع قايتذرذش مذددةتتعن كئحعكتىرىص قويذلسا ،ظذنعث ظىحىن مةلذم معقداردا
ظأسىم ظالعدذ.
 3ـ ظةضةر كارتوشكعنعث ظعضعسع صذلنع كارتوشكا ظارقعلعق ظعشلعتعش ظىحىن
توختعتعص بةرضةن معقداردعن ظارتذق خةجلعؤةتسة ،بانكا بذنعث ظىحىنمذ كارتوشكا
ظعضعسعدعن مةلذم معقداردا ظأسىم قوشذص صذل ظالعدذ.
 4ـ ظةضةر كارتوشكا بعلةن قةرز ظئلعش حةكلعمة قويذلمعغان بولسا ،بانكا قةرزضة
بةرضةن صذلنعث معقدارعغا قاراص ظأسىم ظالعدذ .مةسعلةن :قةرز بةش معث سومغا قةدةر
بولسا ،ظذنعث ظأسىمع  %10بولسا ،ظةضةر قةرزضة ظالغان صذلنعث معقدارع ظذنعثدعن
ظارتذق بولسا ،قةرزضة تألةيدعغان ظأسىمنعث معقدارعمذ ظذنعثدعن ظارتذق بولعدذ.
 5ـ حةتنعث صذلعنع كارتوشكا ظارقعلعق شذ دألةتنعث صذلعغا ظالماشتذرذش ظىحىن
ظأسىم تألعنعدذ.
 6ـ قةرز صذلنع كارتذشكا ظارقعلعق تألعضةنلعك ظىحىن مةلذم معقداردا صذل
ظئلعنعدذ.
بذالردعن باشقعمذ بذالرنعث قاتارعدعن هئسابلعنعدعغان بةزع ظأسىم صذلالر بار.
بذ ظأسىم صذلالر كارتوشكا ظعضعسعنعث قةرزعضة قوشذلذص كئتعدذ .بةزعدة ظذ ظأسىم
صذلالر كارتوشكا ظعضعلعرعنعث قةرزعضة قوشذلذش الزعم بولغان صذلالر ،ظذ صذلالرنعث
قوشذلغانلعق سةؤةبعنع سىرىشتة قعلعص ظولتذرذشقا بولمايدذ ؤة كارتوشكا ظعضعسعنعث
بذنع بعلعشعنعث هئحقانداق هاجعتع يوق ،دئضةن ظاساستا ظذ ظأسىم صذلالر كارتوشكا
ظعضعسعنعث خةؤعرع بولماستعن ظذنعث قةرزعضة قوشذلذص كئتعدذ .ظأسىم كارتوشكا
ظعضعسعضة مةيلع بعلدىرىلىص ظئلعنسذن ،مةيلع بعلدىرىلمةي ظئلعنسذن ،كارتوشكا
ظعضعلعرعدعن ظئلعنغان ظأسىملةر كارتوشكعالرنع تارقاتقان بانكعالرنعث ظاساسلعق
كعرعم قعلعش مةنبةسعدذر .بانكعالر كارتوشكا ظعضعلعرعدعن شةرت قويذص ظالغان
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ظأسىملةر شةرعظةتنعث كأز قارعشعدا مذنداق ظعككع سةؤةبتعن هارامدذر:
 1ـ ظالغان قةرزنع مةلذم مذددةتتعن كئيعن تاصشذرذشنعث بةدعلع ظىحىن بئرعلضةن
ظأسىم صذل نةرسعنعث بةدعلعنع نئسع قعلعش جازانعسع هئسابلعنعدذ .بذ جازانعنعث
هارام ظعكةنلعكعضة صىتىن مذسذلمان بعرلعككة كةلضةندذر .بذ جازانة هةم <جاهعلعيةت
جازانعسع> دةصمذ ظاتعلعدذ .ظعسالم كئلعشتعن بذرذنقع دةؤرعدعمذ (يةنع جاهعلعيةت
دةؤرعدعمذ) ظالغان قةرزنع مةلذم مذددةتتعن كئيعن قايتذرذص بئرعش بةدعلع ظىحىن
ظأسىم بئرعلةتتع .اهلل تاظاال مذنداق ظأسىم صذلالرنع يئيعشتعن توسذص مذنداق دئضةن:
»ظع مأمعنلةر! جازانعنع قاتمذقات ظاشذرذص يئمةثالر ،مةقسعتعثالرغا ظئرعشعش
ظىحىن اهلل دعن (نةهيع قعلغان ظعشالرنع تةرك ظئتعص) قورقذثالر .كاصعرالر ظىحىن
تةييارالنغان دوزاختعن (يةنع دوزاخقا كعرعشكة سةؤةب بولعدعغان يامان ظشالردعن)
ساقلعنعثالر(((«
 2ـ كارتوشكا ظعضعلعرعدعن ظئلعنغان ظذ ظأسىملةر ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب (اهلل
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) رعؤايةت قعلغان صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :بعرةر
صايدا ظئلعص كةلضةن هةر قانداق قةرز جازانعدذر» دئضةن سأزعنعث ظعحعضة كعرعدذ.
بعرةر صايدا ظئلعص كةلضةن قةرزنعث هارام ظعكةنلعكع هةققعدة كأصلعضةن هةدعس ؤة
ظةسةرلةر رعؤايةت قعلعندع .شذثا قانداق شةكعلدة ؤة قانداق سىرةتتة بولسا بولسذن
بعرةر صايدا ظئلعص كةلضةن قةرزنعث هارام ظعكةنلعكع ظعسالم قانذنعدا هاراملعقعدا
تاالش ـ تارتعش قعلعنمايدعغان ظعشالرنعث قاتارعغا كعرعص كةتتع .قةرز مةيلع قةرز
ظعضعسعضة صايدا ظئلعص كةلسذن ،مةيلع باشقعالرغا صايدا ظئلعص كةلسةن ،قةرزداردعن
باشقا ظادةمضة صايدا ظئلعص كةلضةن قةرزنع ظئلعشمذ ؤة بعرةرسعضة شذنداق قةرزنع
بئرعشمذ توغرا ظةمةس.
بعرةرسعضة قةرز بةرضةندة ظذنعثغا قةرز ظعضعسعضة بعرةر صايدا يةتكىزىشنع شةرت
قعلعش ظذنع قةرز هالعتعدعن حعقعرؤئتعدذ .ظةضةر بعرةرسعضة قةرز بةرضةندة ظذنعثغا
قةرزنع ظأسىمع بعلةن قايتذرذش شةرت قويذلسا ،بذنداق شةرت قويذش قةرزنع قةرزلعك
شةكلعدعن حعقعرؤئتعدذ .ظالغان قةرزنع ظأسىمع بعلةن قايتذرذص بئرعشنع شةرت قعلعش
بعلةن قةرز ظالغان نةرسة ظىحىن ظذنعث ظئسعلعنع قايتذرذص بئرعشنع شةرت قعلعشنعث
ظارعسعدا صةرق يوق .يةنع هةر ظعككعسع هارامدذر.
ظعنسان بانكعدعكع شةخسعي هئسابعدعكع صذلنع ظئلعش ظىحىن ظعشلعتعدعغان
كارتوشكا يذقعرعدا بايان قعلعنغان ظعشلعتعش هارام قعلعنغان كارتوشكعالرنعث
ظعحعضة كعرمةيدذ .شةخسعي هئسابعدعكع صذلنع ظئلعش ظىحىن ظعشلعتعدعغان
((( سىرة ظال ظعمران  130ــــ  131ـ ظايةتلةر.
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كارتوشكعنع ظعشلعتعش شةرعظةتنعث كأز قارعشعدعمذ توغرعدذر ؤة بذ كارتوشكا
كعردعت كارتوشكعالرنعث ظعحعدة ظعشلعتعش توغرا بولغان كارتوشكعدذر .يةنة كئلعص بذ
كارتوشكعنعث ظعضعسع صذلنع بانكا بعلةن ظالغان صايدعنع مةلذم هةسسعدعن بألىشىشكة
كئلعشعص قويغان بولسا ،بذ هةم بانكا ؤة هةم صذلنعث ظعضعسع ظىحىن صايدعلعقتذر.
حىنكع ،كارتوشكعنعث ظعضعسع بانكا هئسابعدعكع صذلعنعث كأصىيعص تذرذشع بعلةن
صايدا ظالعدذ ؤة ظذنعث صذلعدعن بانكعمذ صايدا ظالعدذ .شذثا صايدعدعن بانكا بعلةن صذلنعث
(((
ظعضعسع ظارعسعدا تىزىلضةن كئلعشعم بويعحة هةر ظعككع تةرةص صايدعلعنعدذ.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،يذقعرعدا بايان قعلعنغان
كارتوشكعالر بعلةن شةخسعي هئسابعدعكع صذلنع ظئلعش ظىحىن ظعشلعتعلعدعغان
كارتوشكعنعث ظارعسعدعكع صةرق بولسا ،يذقعرعدا بايان قعلعنغان كارتوشكعالرنع
ظعشلعتعش ظارقعلعق قعلغان مذظامعلعدة كارتوشكعنعث ظعضعسع ظعمزاسعنع قويذص
بةرضةن هأججةتلةردة بايان قعلعنغان صذلنع تعجارةتحعلةرضة بانكا ظأتةيدذ .ظةمما
شةخسعي هئسابعدعكع صذلنع ظئلعش ظىحىن ظعشلعتعلعدعغان كارتوشكعدا بولسا ،بذ
كارتوشكا ظارقعلعق ظعشلعتعلضةن صذلنع بانكا تألعمةيدذ .بانكا صةقةت بذ كارتوشكعنعث
ظعضعسع كارتوشكعنع ظعشلعتعش ظارقعلعق سئتعص ظالغان نةرسعنعث صذلعنع ظذ نةرسعنع
ساتقان تعجارةتحعنعث هئسابعغا كارتوشكعنعث ظعضعسعنعث هئسابعدعكع صذلدعن ظعش
هةققع ظالماي يأتكةص بئرعدذ .شذثا بذ كارتوشكعنع ظعشلعتعش خاتا ظةمةستذر.

سئتعلغان نةرسعنعث هةق ـ هوقذقلعرعنعث بايانع
بذنعثدعن سئتعلغان نةرسعضة قاراشلعق بولغان ظذ نةرسعنعث هةق ـ هوقذقلعرع
كأزدة تذتذلعدذ .فعقهعشذناسالر سئتعلغان نةرسعنعث هةق ـ هوقذقلعرعنع جازانعنعث
هأكمعنع بايان قعلعص بولغاندعن كئيعن بايان قعلدع .حىنكع ،جازانعدة ظارتذق ظةمما
هارام نةرسعلةر بايان قعلعنعدذ .ظةمما سئتعلغان نةرسعنعث هةق ـ هوقذقلعرعدا ظارتذق
لئكعن هارام ظةمةس نةرسعلةر بايان قعلعنعدذ.
سئتعلغان نةرسعنعث هةق ـ هوقذقلعرعدعن مةسعلةن :سئتعص ظئلعنغان ظأيضة
كئلعش ظىحىن ظعشلعتعلعدعغان يولغا ؤة سئتعص ظئلعنغان يةرضة سذ ظئلعص كئلعش
ظىحىن ظعشلعتعلعدعغان سذ ظئغعزلعرعغا ظوخشاش سئتعلغان نةرسعنعث ظأزع ظةمةس،
لئكعن سئتعلغان نةرسعضة قاراشلعق ؤة ظذ نةرسة ظىحىن بولمعسا بولمايدعغان زأرىر
نةرسعلةر كأزدة تذتذلعدذ.
((( بذ يةردعكع بانكعالردعن ظعسالمعي بانكا كأزدة تذتذلعدذ .ت.
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سئتعلغان نةرسعضة قاراشلعق بولمعغان نةرسعلةر سئتعلغان نةرسعنعث سودعسنعث
ظعحعضة كعرمةيدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم ظىستعضة بعر قةؤةت ظأي سئلعنغان ظأينع
سئتعص ظالغان بولسا ،ظىستعدعكع ظأيلةر ظذ ظأينعث سودعسعنعث ظعحعضة كعرمةيدذ.
ظةمما ظذ ظادةم :ظةضةر مةن بذ ظأينع بذنعثغا قاراشلعق صىتىن هةقلةر بعلةن ياكع
بذنعثغا قاراشلعق ظاز بولسذن ،ؤة كأص بولسذن ،هةممة هةق ـ هوقذقلعرع بعلةن سئتعص
ظالدعم ،دئضةن بولسا بذ هالدا ظذ ظأينعث ظىستعدعكع ظأيمذ ظذ ظأينعث سودعسعنعث
ظعحعضة كعرعدذ.
سئتعلغان ظأينعث ظىستعدعكع ظأينعث ظذ ظأينعث سودعسعنعث ظعحعضة كعرعش
ياكع كعرمةسلعكع هةققعدة فعقهعشذناسالرنعث بايان قعلغانلعرع مذنداقتذر :ظأي بعر
ظئغعزلعق ظأي ،ظأي ؤة قورذ ظأي ،دةص ظىح قعسعمغا ظايرعلعدذ.
 1بعر ظئغعزلعق ظأي .بذنعثدعن ظاشخانعغا ؤة تةرةتخانعغا ظوخشاش يئنعدا باشقا
يانداش ظأيلعرع يوق صةقةتال ياتقعلع بولعدعغان بعر ظئغعزال ظأي كأزدة تذتذلعدذ .بعر
قعسعم ظالعمالر« :حوث ظعشعكتعن ظأينعث ظعشعكعضعحة كئلعدعغان ظارعلعقتا كعحعك
كارعدورعسع بار ظأيمذ بعر ظئغعز ظأينعث قاتارعدعن هئسابلعنعدذ» دئدع .بعر ظادةم
بعر ظئغعزلعق ظأينع سئتعص ظالغاندا« :مةن ظذ ظأينع ظذنعث صىتىن هةق ـ هوقذقلعرع
بعلةن سئتعص ظالدعم» دئسعمذ ظذ ظأينعث سودعسعنعث ظعحعضة ظذ ظأينعث ظىستعدعكع
ظأي كعرمةيدذ .حىنكع ،ظذ ظأينعث ظىستعدعكع ظأيمذ ظذنعثغا ظوخشاش ظأز ظالدعغا
ظايرعم بعر ظأي هئسابلعنعدذ .هةر قانداق نةرسة ظأزعضة ظوخشاش نةرسعضة ظةمةس
ظأزعدعن يذقعرع نةرسعضة باغلعنعدذ ؤة ظذنعثغا قاراشلعق بولعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم:
«مةن بذ ظأينع ظذنعث ظىستعدعكع ظأي بعلةن بعللة قوشذص سئتعص ظالدعم» دةص
ظأزعنعث ظذ ظأينعث ظىستعدعكع ظأينع سئتعص ظالعدعغانلعقعنع ظوحذق دئضةن بولسا ،بذ
هالدا ظذ ظأينعث سودعسعنعث ظعحعضة ظذنعث ظىستعدعكع ظأيمذ كعرعدذ.
 2ـ ظأي .بذنعثدعن ظعككع ياكع ظىح ظئغعز ظأيلعرع ،ظاشخانعسع ؤة تةرةتخانعسع
بار ،ظةمما هويلعسع ؤة ظئغعللعرع يوق ظأي كأزدة تذتذلعدذ .بذ ظأي بعر تةرةصتعن
قورذلذق ظأيضة ظوخشاص كئتعدذ .شذثا بعر ظادةم بذ خعلدعكع ظأينع سئتعص ظالغاندا:
«مةن بذ ظأينع ظذنعث صىتىن هةق ـ هوقذقلعرع بعلةن سئتعص ظالدعم» دئسة ،ظذ ظأينعث
سودعسعنعث ظعحعضة ظذنعث ظىستعدعكع ظأيمذ كعرعدذ .ظذ ظأينع سئتعص ظالغاندا ظذنعث
بعلةن بعللة ظذنعث ظىستعدعكع ظأينعمذ سئتعص ظالعمةن ،دئيعش الزعم ظةمةس .حىنكع،
بذ ظأي بعر تةرةصتعن قورذغا ظوخشاص كئتعدذ .بذ ظأي يةنة بعر تةرةصتعن بعر ظئغعزلعق
ظأيضة ظوخشاص كئتعدذ .شذثا ظذ ظأينعث سودعسعنعث ظعحعضة ظذنعث ظىستعدعكع ظأينعث
كعرعشع ظىحىن ظذ ظأينع سئتعص ظالغان ظادةمنعث« :مةن بذ ظأينع ظذنعث صىتىن هةق
ـ هوقذقلعرع بعلةن سئتعص ظالدعم» دئيعشع الزعم.
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 3ـ قورذ ظأي .بذنعثدعن بعر نةححة ظئغعز ظأيلعرع ،ظاشخانعسع ،تةرةتخانعسع،
هويلعسع ،ظئغعللعرع بار ؤة ظةتراصعغا تام سوقذلغان ظأي كأزدة تذتذلعدذ .قورذ ظأينعث
ظىستعضة سئلعنغان ظأيمذ ظذنعث ظعحعضة كعرعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم« :مةن بذ
قورذنع سئتعص ظالدعم» دئسة ،ظذ قورذنعث ظعحعضة ظذنعث ظىستعدعكع ظأيمذ كعرعدذ.
ظذ ظادةمنعث« :مةن بذ قورذنع ظذنعث صىتىن هةق ـ هوقذقلعرع بعلةن سئتعص ظالدعم
ياكع ظذ قورذنع ظذنعث ظىستعدعكع ظأي بعلةن بعللة سئتعص ظالدعم» دئيعشع الزعم
ظةمةس .حىنكع ،قورذنعث ظىستعدعكع ظأيلةر قورذنعث بعر صارحعسع هئسابلعنعدذ.
شذنعثدةك يةنة حوث دةرؤازة ظىستعضة ياساتقان سايعؤةنلعكمذ ظذ قورذنعث سودعسعنعث
ظعحعضة كعرعدذ .ظةمما ياغاحنعث بعر تةرعصع ظذ قورذنعث تئمعغا قويذلغان يةنة بعر
تةرعصع باشقا ظادةمنعث تئمعغا ياكع يولدعكع تىؤرىككة قويذلذص ياسالغان ؤة كعرعش
ظئغعزع سئتعلغان قورذنعث ظعحعضة ظئحعلغان سايعؤةنلعك بولسا ،ظعمام ظةبذهةنعفة
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا ،ظةضةر قورذنع سئتعص ظالغان
ظادةم قورذنع سئتعص ظالغاندا« :مةن ظذ قورذنع ظذنعث صىتىن هةق ـ هوقذقلعرع
بعلةن سئتعص ظالدعم» دئمعضةن بولسا ،ظذ سايعؤةنلعك قورذنعث سودعسعنعث ظعحعضة
كعرمةيدذ .حىنكع ،يول ظىستعضة ياسالغان سايعؤةنلعك يولنعث ظىستعدعكع بوشلذققا
سئلعنغاندذر .شذثا ظذ سايعؤةنلعكنعث هأكمع يولنعث هأكمعضة ظوخشاص كئتعدذ .ظةضةر
ظذ ظادةم« :مةن بذ قورذنع ظذنعث صىتىن هةق ـ هوقذقلعرع بعلةن سئتعص ظالدعم» دئضةن
بولسا ،بذ هالدا قورذنعث ظعحعضة ظذ سايعؤةنلعكمذ كعرعدذ .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف
بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا ،ظةضةر
ظذ سايعؤةنلعكنعث كعرعش ظئغعزع سئتعلغان قورذنعث ظعحعضة ظئحعلغانال بولسا ،ظذ
ظادةم قورذنع سئتعص ظالغاندا مةيلع مةن بذ قورذنع ظذنعث صىتىن هةق ـ هوقذقلعرع
بعلةن سئتعص ظالدعم دئسذن ،مةيلع ظذنداق دئمعسذن ،سايعؤةنلعك قورذنعث سودعسعنعث
ظعحعضة كعرعدذ .حىنكع ،ظذ سايعؤةنلعكنعث كعرعش ظئغعزع قورذنعث ظعحعضة ظئحعلعدذ.
شذثا ظذ سايعؤةنلعكمذ قورذغا قاراشلعق نةرسعلةرنعث قاتارعدعن هئسابلعنعدذ.
بعر قعسعم ظالعمالر« :يذقعرعدا بايان قعلعنغان هأكىملةر كذصعلعقالرنعث ظأرص
ـ ظادعتعنع ظاساس قعلعص تذرذص بايان قعلعنغان هأكىملةردذر ،ظةمما بعزنعث ظأرص
ـ ظادعتعمعزدة ظأي مةيلع بعر ظئغعزلعق ظأي بولسذن ،مةيلع ظعككع ياكع ظىح ظئغعز
ظأيلعرع بار ظأي بولسذن ،مةيلع قورذ ظأي بولسذن ،ظاستعدعكع ظأينعث سودعسعنعث
ظعحعضة ظذنعث ظىستعدعكع ظأيمذ كعرعدذ» دئدع .بذنعثدا ظئتعبارغا ظئلعنعدعغعنع
(((
ظأرص ـ ظادةتتذر.
شذنعث ظىحىن ظعبنع ظابعدعن (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ:
((( «فةتهذل قةدعر» 6 ،ـ توم 180 ،ـ بةت.
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«بذ هةقتة ظئتعبارغا ظئلعنعدعغعنع ظأرص ـ ظادةت بولغاحقا ،ظأيضة قانداق ظعسعم
قويذلسا قويذلسذن بعزنعث ظأرص ـ ظادعتعمعزدة ظأي سئتعص ظالغان ظادةم مةيلع بعر
ظئغعزلعق ظأي سئتعص ظالسذن ،مةيلع بعر نةححة ظئغعزلعق ظأي سئتعص ظالسذن،
مةيلع قورذ ظأي سئتعص ظالسذن ،مةيلع دذكان سئتعص ظالسذن ،مةيلع ظئغعل سئتعص
ظالسذن ،ظةضةر سئتعص ظئلعنغان ظأينعث ظىستعدعكع ظأينعث ظعشعكع سئتعلغان ظأينعث
ظعحعضة ظئحعلمايدعغان بولسا ،ظىستعدعكع ظأي سئتعلغان ظأينعث سودعسعنعث ظعحعضة
(((
كعرمةيدذ».
بذ هةقتعكع هأكىملةر ظأرص ـ ظادةت ظىستعضة قورذلغان بولغاحقا ،سئتعلغان
نةرسعنعث سودعسعنعث ظعحعضة قايسع نةرسعنعث كعرعدعغانلعقعنع ؤة قايسع نةرسعنعث
كعرمةيدعغانلعقعنع بعلعش ظىحىن كىنىمعزدة ظعنسانالر تةرعصعدعن تىزىلضةن بذ هةقتعكع
قانذنالرغا كأز يذضذرتةيلع .بذ هةقتعكع قانذنالر مذنداق دةيدذ:
ظةضةر سئتعلغان نةرسة ظأي بولسا ،ظذ ظأينعث سودعسعنعث ظعحعضة ظأيضة حاصالص
قويذلغان نةرسعلةر كعرعدذ .ظأينعث سودعسعنعث ظعحعضة ظأينعث بعرةر يئرعنع يعقماي
ظاجراتقعلع بولعدعغان نةرسعلةر كعرمةيدذ .بذنعثغا ظاساسةن ظاشخانعغا حعث
بئكعتعؤاتقان ظوحاقالر ؤة مذنحعغا بذرما معخالر بعلةن ظورنعتعؤاتقان يذيذنذش ظىحىن
ظعشلعتعلعدعغان سايمانالر سئتعلغان ظأينعث بعر صارحعسع هئسابلعنعدذ .يةنع ظذ
ظأينعث سودعسعنعث ظعحعضة كعرعدذ .تامغا مذستةهكةم بئكعتعؤعتعلمعضةن ظةينةك ؤة
ظأينعث ظىستعضة ظئسعلغان حعراغالر ظأينعث سودعسعنعث ظعحعضة كعرمةيدذ.
ظةضةر سئتعلغان نةرسة زعراظةت تئرعلعدعغان يةر بولسا ،ظذ يةرنعث سودعسعنعث
ظعحعضة مةسعلةن ظذنعثغا سذ كئلعدعغان ظعرعققا ظوخشاش ظذنعث صىتىن هةق ـ هوقذقلعرع
كعرعدذ .ظذ يةرنعث سودعسعنعث ظعحعضة تئخع صعشعص بواللمعغان زعراظةتلةرمذ كعرعدذ.
ظةمما صعشعص بولغان زعراظةتلةر ظذ يةرنعث سودعسعنعث ظعحعضة كعرمةيدذ .سئتعلغان
يةرنعث سودعسعنعث ظعحعضة يةنة يةردعن حوث يولغا حعققعلع بولعدعغان كعحعك يولمذ
كعرعدذ.
ظةضةر سئتعلغان نةرسة دعهقانحلعق مةيدانع بولسا ،ظذ نةرسعنعث سودعسعنعث
ظعحعضة دعهقانحعلعق ظىحىن ظعشلعتعلعدعغان هايؤانالر ،دعهقانحعلعق سايمانلعرع،
ظاشلعق ظامبارلعرع ،ظئغعلالر ؤة ظذ يةردة دعهقانحعلعق قعلعدعغان ظادةملةرنعث ظأيلعرع
قاتارلعقالر كعرعدذ .بذ ،ظةضةر ظذ دعهقانحعلعق مةيدانع بعر صىتىن سئتعلسا ،ظةهؤال
شذنداق بولعدذ .ظةضةر دعهقانحعلعق مةيدانع صارحة ـ صارحة سئتعلسا ،بذ هالدا مةزكذر
نةرسعلةر ظذنعث سودعسعنعث ظعحعضة كعرمةيدذ .مةزكذر نةرسعلةر مةيداننع ساتقان
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 189 ،ـ بةت.
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ظادةمضة قئلعص قالعدذ.
ظةضةر سئتعلغان نةرسة باغ بولسا ،باغنعث سودعسعنعث ظعحعضة باغنعث ظعحعدعكع
مئؤعلعك دةرةخلةر ،مئؤعسعز دةرةخلةر ؤة تئخع صعشعص بولمعغان مئؤعلةر كعرعدذ.
حىنكع ،بذ نةرسعلةر باغنعث بعر صارحعسع هئسابلعنعشع مذمكعن .باغنعث سودعسعنعث
ظعحعضة صعشعص بولغان مئؤعلةر ،تةشتةكلةردة ظأستىرىلضةن ظىسىملىكلةر ؤة يأتكةص
كئتعش ظىحىن تةييارالنغان نةرسعلةر كعرمةيدذ.
ظةضةر سئتعلغان نةرسة زاؤذت بولسا ،زاؤذتنعث سودعسعنعث ظعحعضة زاؤذتتا ياسالغان
نةرسعلةرنع ساقاليدعغان ظامبارالر ،زاؤذتتا ظعشلةيدعغان كعشعلةر ظولتذرعدعغان ظأيلةر،
تاماقخانلعرع ؤة ظويذن مةيدانلعرع كعرعدذ.
ظةضةر سئتعلغان نةرسة تعجارةت ظورنع بولسا ،بذنعث سودعسعنعث ظعحعضة ظذ
يةردعكع مالالر ،ظةضةر ظذ يةرنعث ظورنع ظعجارعضة ظئلعنغان بولسا ،ظعجارة هةققعدة
صىتىشكةن هأججةتلةر ،ظذ ظورذننعث تعجارةت ماركعسع ،ظذ يةردة ظعشلةيدعغان ظادةملةر
ؤة تعجارةت رذخسةتلعرع قاتارلعقالر كعرعدذ .بذالرنعث هةممعسع تعجارةت ظورنعنعث
قوشذمحعلعرع ظةمةس ظذنعث صارحعلعرع هئسابلعنعدذ .ظةمما تعجارةت ظورنعنعث
قوشذمحعلعرع بولسا ،ظةضةر بولسا سذغذرتا ،ظعضعدارحعلعق هأججةتلعرع ،هئسابات
دةصتةرلعرع ؤة ظعشحعالرنعث ظادرعسلعرع قاتارلعقالردذر.
ظةضةر سئتعلغان نةرسة هايؤان بولسا ،ظذنعث سودعسعنعث ظعحعضة ظذنعث تئخع
ظئمعتعؤاتقان بالعسعمذ كعرعدذ .هايؤاننعث سىتتعن ظايرعلعص بولغان بالعسع ظذنعث
سودعسعنعث ظعحعضة كعرمةيدذ .بذ ،ظةضةر ظذ هايؤان بالعسعنع ظذ هايؤاننعث سودعسع
بولذشتعن بذرذن توغقان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةمما هايؤان بالعسعنع ظذ
هايؤاننعث سودعسع بولذص بولغاندعن كئيعن توغقان بولسا ،ظذ بالعسع ظةضةر سىتتعن
ظايرعلعص بولغان بولسعمذ ظذ هايؤاننعث سودعسعنعث ظعحعضة كعرعدذ .شذنعثدةك يةنة
هايؤاننعث سودعسعنعث ظعحعضة ظةضةر قعرقعش ظالدعدا تذرغان بولسعمذ ظذنعث يذثلعرع
ؤة تعؤعتلعرع كعرعدذ .هةتتا هايؤاننعث يذثلعرع ؤة تعؤعتلعرع هايؤاننعث قوشذمحعلعرع
ظةمةس ظذنعث صارحعلعرع هئسابلعنعدذ.
ظةضةر سئتعلغان نةرسة ماشعنا بولسا ،ظذنعث حاخعلعرع ؤة روللعرع ظذنعث
صارحعلعرعدعن هئسابلعنعدذ .ظةمما ماشعنعنعث رذخسةت خئتع ،سذغذرتا ؤة ظعضعدارحعلعق
هأججةتلعرع ماشعنعنعث قوشذمحعلعرعدعن هئسابلعنعدذ.
ظةضةر سئتعلغان نةرسة كعتابقا ؤة رامكعغا ظئلعص قويذلغان سعزما رةسعملةرضة
ظوخشاش ظةدةبعيات ؤة ضأزةل سةنةت بويذملعرعدعن بولسا ،ظذ كعتابنع ظعككعنحع قئتعم
بئسعش ياكع رةسعم تاختعسعنع قايتا سئزعش سئتعلغان نةرسعنعث قوشذمحعلعرعدعن
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هئسابلعنعدذ .ظةضةر كعتابنعث ظاصتورع كعتابنع قايتا بئسعش هوقذقعنع ساتماي
ظذنعثدعن بعر نةححة نذسخا ساتقان بولسا ،سئتعص ظالغذحعنعث كعتابنع قايتا بئسعشع
توغرا ظةمةس.
ظةضةر سئتعلغان نةرسة ظعجادعيةت بولسا ،ظذ نةرسعنعث سودعسعنعث ظعحعضة ظذنع
ظعجاد قعلعشنعث يوللعرع ؤة ظذنعثدعن صايدعلعنعشنعث يوللعرع كعرعدذ.
ظةضةر سئتعلغان نةرسة شعركةت صئيع بولسا ،ظذ نةرسعلةرنع سئتعشتعن بذرذنقع
صاينعث صايدعلعرع صاينعث سودعسعنعث ظعحعضة كعرمةيدذ .ظةضةر صاينع سئتعص ظالغان
ظادةم صاينعث صايدعسعنعث سودعنعث ظعحعضة كعرعشع هةققعدة ظذنعث ظعضعسع بعلةن
كئلعشعم تىزضةن بولسا ،بذ هالدا صاينعث صايدعسع صاينعث سودعسعنعث ظعحعضة كعرعدذ.
ظةمما صاي سئتعلعص بولغاندعن كئيعنكع صاينعث صايدعلعرع صاينعث مئؤعلعرعدعن
هئسابلعنعدذ .يةنع ظذنعث سودعسعنعث ظعحعضة كعرعدذ.
ظةضةر سئتعلغان نةرسة مذقعم ظةمةس مىلىك (يةنع ظذ يةردعن بذ يةرضة يأتكعلعدعغان
نةرسة) بولسا ،ظذ نةرسعنعث سودعسعنعث ظعحعضة ظةضةر بولسا ظذ نةرسة ساقلعنعدعغان
ظذنعث ساندذقع ؤة ظعضعدارحعلعق هأججعتع كعرعدذ .ظةمما ظذ نةرسعنعث سودعسعنعث
ظعحعضة ظذ نةرسعدة تئصعلعدعغان قعممةت صذللذق نةرسعلةر كعرمةيدذ .مةسعلةن :بعر
ظادةم كىمىش ساظةت سئتعص ظالغان بولسا ،ظذ ساظةتنعث سودعسعنعث ظعحعضة ظذنعث
ظالتذن بئغع كعرمةيدذ .حىنكع ،ساظةتنعث ظالتذن بئغع ساظةتنعث صذلعدعن قعممةت
(((
بولذشع مذمكعن .مانا بذالر قانذننعث بذ هةقتعكع كأز قارعشعدذر.
ظةضةر بعر ظادةم بعنانعث ظعحعدعن بعر يىرىش ظأي ساتقان بولسا ،ظذ ظأينعث
سودعسعنعث ظعحعضة بعنانعث حوث ظعشعكع ظةمةس ظأينعث ظعشعكع كعرعدذ.
بذ يةردة شذنع ظةسكةرتعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،بعرةر ظأينع ظذنعث صىتىن
هةق ـ هوقذقلعرع بعلةن سئتعص ظالغاندا ،ظأينعث سودعسعنعث ظعحعضة ظأيضة كئلعش
ظىحىن ظعشلعتعلعدعغان يول كعرعدذ .بذ يول ظأينعث سودعسع بولغاندا بار بولذشع
شةرت .ظةضةر يول بذرذن بار ظةمما ظأينعث سودعسع بولغاندا يوق بولغان بولسا ،بذ
هالدا ظذ يول ظأينعث سودعسععنعث ظعحعضة كعرمةيدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم ظأيعضة
كئلعدعغان كونع يولنع ظئتعؤئتعص باشقا بعر يول ظالغان ،ظاندعن ظأيعنع ظذنعث صىتىن
هةق ـ هوقذقلعرع بعلةن ساتقان بولسا ،ظذ ظأينعث سودعسعنعث ظعحعضة ظئتعؤاتقان
بذرذنقع يول ظةمةس يئثع ظالغان ظعككعنحع يول كعرعدذ.
ظأيعنع ساتقان ظادةم ظذنع سئتعص ظالغان كعشعضة« :بذ ظأينعث يولع يوق دئسة،
((( <ظةلؤةسعت فع شةرهعل قانذنعل مةدةنعي> 1 ،ـ توم 582 ،ـ بةت.
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ظذ كعشعنعث ظذ ظأينعث قوشنعلعرع ظعشلةتكةن يولنع ظعشلعتعش هةققع يوق .لئكعن
ظذ كعشعنعث ظأينع ظذ ظأينعث ظةيعصلعك بولغانلعقع سةؤةبع بعلةن قايتذرذص بئرعش
هةققع بار.
ظةضةر سئتعلغان ظأينعث ظىستعضة ظعككعنحع بعر ظأيضة تةؤة ياغاحنعث بعر تةرعصع
قويذص قويذلغان بولسا ،ظةضةر ظعككعنحع ظأي سئتعلغان ظأينعث ظعضعسعنعث ظأيع بولسا،
ظذ ظأينع سئتعص ظالغان كعشع ظأينعث ظعضعسعنع ياغاحنع ظئلعؤئتعشكة بذيرذيدذ .ظةضةر
ظعككعنحع ظأي باشقا ظادةمنعث ظأيع بولسا ،سئتعلغان ظأينعث ظىستعدة باشقا ظأيضة
تةؤة بعر ياغاحنعث بولذشع ظذ ظأيدة كأرىلضةن ظةيعص هئسابلعنعدذ .ظةضةر سئتعلغان
ظأينعث ظعحعدعن ظذ ظأينعث ظعضعسعنعث ظعككعنحع ظأيعضة يول ياكع ظئرعق ظأتسة،
ظذ ظأينعث ظعضعسعنعث سئتعلغان ظأينعث ظعحعدعن ظأتعدعغان يولنع ياكع ظئرعقنع
ظعشلعتعش هةققع يوق.
بعر ظادةمنعث ظعككع قورذسع بولغان ،بعرعنحع قورذسعغا ظعككعنحعسعنعث
ظىستعدعن سذ ظأتعدعغان ظاندعن ظذ ظادةم ظعككعنحعسعنع بعر كعشعضة ظذنعث صىتىن
هةق ـ هوقذقلعرع بعلةن ساتقان ؤة بعرعنحعسعنع باشقا بعر كعشعضة ساتقان بولسا،
ظعككعنحعسعنع سئتعص ظالغان كعشعنعث بعرعنحعسعنع سئتعص ظالغان كعشعنع سذ
ظئغعزعنع ظعشلعتعشتعن توسذش هةققع بار .ظةضةر ظأينعث ظعضعسع ظعككعنحع ظأيعنع
ساتقاندا بذنعث ظىستعدعن يةنة بعر ظأيضة سذ ظأتعدذ ،دةص ظأينع سئتعص ظالغان
كعشع بعلةن ظأينعث ظىستعدعن سذ ظأتىشكة كئلعشكةن بولسا ،بذ هالدا ظعككعنحع
ظأينع سئتعص ظالغان كعشعنعث بعرعنحع ظأينع سئتعص ظالغان كعشعنع سذ ظئغعزعنع
ظعشلعتعشتعن حةكلةش هةققع يوق.
بعر ظادةمنعث ظعككع دانة بئغع بولغان ،ظعككعنحع بئغعنعث يولع بعرعنحع بئغعنعث
ظعحعدعن ظأتعدعغان ،ظاندعن ظذ ظادةم بعرعنحع بئغعنع قعزعغا ظأزعنعث بعرعنحع باغدعن
ظأتىش هةققعضة ظعضة ظعكةنلعكعنع شةرت قعلعص تذرذص ساتقان ،ظاندعن ظذ قعز بذ
باغنع سئتعص ظالغاندعن كئيعن ظذنع باشقا بعر كعشعضة ساتقان بولسا ،قعزدعن باغنع
سئتعؤالغان ظذ كعشعنعث ظذ قعزنعث دادعسعنع باغدعن ظأتىشتعن توسذش هةققع يوق.
شامنعث ظأرص ـ ظادعتعدة ظةضةر ظأينعث ظىستعدة ظأيضة بئكعتعؤئتعلضةن سذ
ظأتعدعغان سذ ظئغعزع بولسا ،ياكع ظأينعث هويلعسعدا سذ كألحعكع بولسا ،ياكع
ظأينعث ظاستعدعن ظأتعدعغان كعحعك ظئرعق بولسا ،ظأي سئتعلغاندا ظذ نةرسعلةر بعر
ـ بعرلةص تعلغا ظئلعنمعسعمذ ظأينعث سودعسعنعث ظعحعضة كعرعص كئتعدذ .بولذصمذ
ظأينعث هويلعسعدعكع سذ كألحعكع ظأينعث سودعسعنعث ظعحعضة كعرعدذ .حىنكع،
هويلعسعدا سذ كألحعكع بولمعغان ظأينعث نةرقع تأؤةن بولعدذ .بعز يذقعرعدا بايان
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قعلعص ظأتكىنعمعزدةك هأكىملةر ظأرص ـ ظادةت ظىستعضة قورذلعدذ .هةر يةردة ظذ يةرنعث
ظأرص ـ ظادعتع هةر زامان ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .بعز بذنع يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتتذق.
سئتعلغان ظأينعث سودعسعنعث ظعحعضة ظذ ظأيضة بئكعتعؤئتعلضةن نةرسعلةر بعر ـ
بعرلةص بايان قعلعنمعسعمذ كعرعدذ .ظأيضة بئكعتعؤئتعلمعضةن نةرسعلةر بعر ـ بعرلةص
بايان قعلعنمعسا ،ظذ نةرسعلةر ظأينعث سودعسعنعث ظعحعضة كعرمةيدذ .لئكعن ،ظأرص
ـ ظادةتتة ظأينعث سودعسعنعث ظعحعضة كعرعدعغان نةرسعلةرنع ظةضةر ظذ نةرسعلةر بعر
ـ بعرلةص بايان قعلعنمعسعمذ ظأينعث ظعضعسع ظأينعث سودعسعنعث ظعحعضة كعرعشتعن
توسذص قااللمايدذ .قولذص ،ظاحقذح ؤة ظأيضة بئكعتعؤئتعلمعضةن شذتا ظأينعث سودعسعنعث
ظعحعضة كعرمةيدذ .ظةمما معسعرلعقالرنعث ظأرص ـ ظادعتعدة ظأيضة بئكعتعؤئتعلمعضةن
شذتعمذ ظأينعث سودعسعنعث ظعحعضة كعرعدذ .حىنكع ،ظذالرنعث ظأيلعرع قةؤةتلعك
بولذص شذتا بولمعسا ظأيلةردعن صايدعالنغعلع بولمايدذ.
ظةضةر بعر ظادةم قولعدعكع قورذ ظأينعث باشقعالرنعث ظأيع ظعكةنلعكعضة ظعقرار
قعلغان ياكع قورذ ظأي ظىستعدة كئلعشعم تىزضةن ،ياكع ظذنع بعرةرسعضة ؤةسعيةت
قعلعص بةرضةن ،لئكعن ظذنعث هةق ـ هوقذقلعرعنع تعلغا ظالمعغان بولسا ،خذددع ظأينع
سئتعص ظالغانلعقعغا ظوخشاش ظأينعث يولع ظأي ظىستعدة قعلعنغان مذظامعلعنعث ظعحعضة
كعرمةيدذ .ظةمما بعر ظادةم بعر ظأينع ياكع زئمعننع ظعجارعضة ظالغان بولسا ،ظأينعث
ياكع زئمعننعث يولع تعلغا ظئلعنمعسعمذ ظعجارعنعث ظعحعضة كعرعدذ .حىنكع ظعجارة،
ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسعدعن صةقةت صايدعلعنعش ظىحىن بولعدذ .بعرةر نةرسعنع سئتعص
ظئلعش ظذنع ظعجارعضة ظئلعشقا ظوخشعمايدذ .حىنكع ،بعر نةرسعنع سئتعص ظئلعشتعن
مةقسةت ظذنعثغا ظعضة بولذشتذر .ظةمما بعر نةرسعنع ظعجارعضة ظئلعشتعن مةقسةت
ظذنعثدعن صايدعلعنعشتذر .شذثا بعر ظادةم بذالقنع ظةمةس بذالققا بارعدعغان يولنع
ظعجارعضة ظالغان بولسا ،بذ توغرا بولمعغان ظعجارة ظئلعش هئسابلعنعدذ .حىنكع ،ظذ
يولدعن بذالقسعز صايدعالنغعلع بولمايدذ .شذنعث ظىحىن بذ ظعجارعنعث ظعحعضة بذالقمذ
كعرعدذ .ظةضةر ظعجارعضة ظئلعنغان يةرضة سذ كئلعدعغان سذ ظئغعزع بعرةرسعنعث
خذسذسعي مىلكعدة بولسا ،ظذ يةرنعث ظعجارعسعضة سذ ظئغعزع كعرمةيدذ .بذنعثدعن
ظعجارعضة ظالغان يةرنعث ظعحعضة خذسذسعي مىلىكتعكع ظةمةس ظومذمعي مىلىكتعكع
سذ ظئغعزعنعث كعرعدعغانلعقعنع كأرىؤاالاليمعز.
ظةضةر ظعككع ظادةم ظورتاق بعر صارحة يةرنع ظارعلعرعدا بألىشكةن ؤة بعرعنعث
يئرعضة سذ كئلعدعغان سذ ظئغعزع ياكع يول يةنة بعرعنعث يئرعدعن ظأتعدعغان ؤة ظذ
ظعككع ظادةم هةق ـ هوقذقلعرعنع بايان قعلعشمعغان بولسا ،ظذ هةق ـ هوقذقالر يةرنع
بألىشىشنعث ظعحعضة كعرمةيدذ .لئكعن ظذالر ،ظةضةر ظذ هةق ـ هوقذقالرنع ظأزلعرعضة
تةقسعم بولغان يةرلةرضة صةيدا قعلعش مذمكعن بولسا ،يةرلةرنع بألىشىش توغرعدذر.
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ظةضةر ظذنداق قعلعش مذمكعن بولمعسا ،يةرلةرنع بألىشىش توغرا بولمايدذ .ظعجارة ظعشع
ظذنعثغا ظوخشعمايدذ .حىنكع ،بعرةر نةرسعنع ظعجارعضة قويغان ظادةم ظعجارعكةشنع
ظذ نةرسعدعن صايدعالندذرذلغاندعن كئيعن ظعجارعضة هةقلعق بولعدذ .ظعجارعضة ظالغان
يةرضة سذ ظةكةلدىرىص بئرعش بعلةن ظعجارعكةش ظذ يةردعن صايدعلعنعيااليدذ .ظةضةر
يةرنع بألىشكةن ظذ ظعككع ظادةم يةرنع بألىشكةندة هةق ـ هوقذقلعرعنعث ظذنعث
ظعحعضة كعرعدعغانلعقعنع دئيعشكةن بولسا ،ظذ هةق ـ هوقذقالرنع يةرلةرضة صةيدا قعلعش
مذمكعن بولمعسعمذ هةق ـ هوقذقالر يةرلةرنع بألىشىشنعث ظعحعضة كعرعدذ .ظةضةر
بألىشكةن يةرلةرضة هةق ـ هوقذقالرنع صةيدا قعلعش قارشع تةرةصنعث رازعلعقع بعلةن
بولسا ،بذ هالدا هةق ـ هوقذقالر بألىشكةن يةرلةرنعث ظعحعضة كعرمةيدذ .حىنكع ،يةرنع
بألىشىشتعن مةقسةت هةر بعر يةرنعث ظعضعسعنعث يةردعن صايدعلعنعشع ظىحىن ظأزلعرعضة
تةؤة بولغان يةرنع ظايرعؤعلعشتذر .يةرنع سئتعش ظعشع بذنعثغا ظوخشعمايدذ .حىنكع،
سئتعلغان يةرنعث هةق ـ هوقذقلعرعنع صةيدا قعلعش مذمكعن بولسعمذ ظذ هةقلةر بايان
قعلعنسا يةرنعث سودعسعنعث ظعحعضة كعرعدذ .حىنكع ،بعرةر نةرسعنع سئتعص ظئلعشتعن
مةقسةت ظذ نةرسعضة ظعضة بولذشتذر.
ظعككع ظادةم ظورتاق قورذنع ظارعلعرعدا بألىشكةن ؤة قورذنعث بعرعضة تةؤة بولغان
قعسمعغا ظعشعك ظئحعش مذمكعن بولمايدعغان بولسا ،ظةضةر قورذنعث ظذ قعسمع تةقسعم
بولغان تةرةص قورذنع تةقسعم قعلعشقان حاغدا ظذنعثغا ظعشعك ظئحعشنعث مذمكعن
ظةمةسلعكعنع بعلضةن بولسا ،بذ تةقسعم قعلعشعش توغرعدذر .ظةضةر ظذ تةرةص قورذنع
تةقسعم قعلعشقان حاغدا ظذنعثغا ظعشعك ظئحعشنعث مذمكعن ظةمةسلعكعنع بعلمعضةن
بولسا ،بذ تةقسعم قعلعشعش توغرا ظةمةستذر .حىنكع ،قورذنعث ظذ قعسمعغا ظعشعك
ظئحعشنعث مذمكعن ظةمةسلعكع ظذنعثدا كأرىلضةن ظةيعصتذر.
ظةضةر بعر ظادةم زئمعنعنع ظذنعث سذ ظئحعش هةققع بعلةن ساتقان بولسا ،ظذ يةرنع
سئتعص ظالغان كعشعنعث سذدعن صةقةت ظذ يةرضة يةتكعدةك معقداردا ظعشلعتعش هةققع
(((
بار ؤة ظذ كعشعنعث ظذ ظادةمضة تةؤة سذنعث هةممعسعنع ظعشلعتعش هةققع يوق.
يةرنعث سذدعكع هةققعنع يةر بعلةن بعللة سئتعش بارلعق ظعمامالرنعث بعردةك كأز
قارعشعدا توغرعدذر .ظةمما يةرنعث سذدعكع هةققعنع يةر بعلةن بعللة ظةمةس ظايرعم
ساتسا ،بذ هةقتة ظعككع رعؤايةت بولذص بعر رعؤايةتتة توغرا ظةمةس .يةنة بعر رعؤايةتتة
توغرعدذر .بذ رعؤايةتكة ظاساسةن بعر قعسعم ظالعمالر« :يةرنعث سذدعكع هةققعنع يةر
بعلةن بعللة ظةمةس ظايرعم سئتعش توغرعدذر» دئدع .بةزع يذرتالردا يةرنعث سذدعكع
هةققعنع ظايرعم سئتعش بعر ظأرص ـ ظادةتكة ظايالنغان .ظةمةلعيةتتة بولسا كىحلىك
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 190 ،ـ بةت.
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رعؤايةتتة يةرنعث سذدعكع هةققعنع ظايرعم سئتعش ياكع سوؤغات قعلعص بئرعش ياكع
ظعجارعضة بئرعش ،ياكع سةدعقة قعلعش توغرا ظةمةستذر .حىنكع ،بذ هةق ظئتعبارغا
ظئلعنعدعغان مال ظةمةستذر .بذ هةقتة صةتعؤا بذ قاراش بويعحة بئرعلعدذ .لئكعن،
<شةرهذل ؤاهبانعيةه> دئضةن كعتاصنعث ظاصتورع« :بةزع ظالعمالر ،يةرنعث سذدعكع
هةققعنع ظايرعم سئتعش توغرعدذر ،ظةضةر يةرنعث بذ هةققع سئتعلسا ،سودعنعث توغرا
ظعكةنلعكعضة هأكىم قعلعنعدذ ،دةص بايان قعلغان» دئدع.
ظةمما صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سذنع سئتعشتعن توسقان ،دئضةن هةدعسكة كةلسةك،
بذ هةدعس هةر قانداق سذنع ظةمةس بعر ظادةمنعث ظعضعدارحعلعقعغا كعرمعضةن سذنع
سئتعشنعث توغرا ظةمةسلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ .شذثا قاحعغا ظوخشاش بعرةر
نةرسعنعث ظعحعضة قاحعالص قويذلغان سذنع سئتعش توغرعدذر .بذ ،هةممة ظعمامالر
بعرلعككة كةلضةن قاراشتذر .كوالص حعقعرعلمعغان ظأستةثلةرنعث سىيىنع سئتعش توغرا
ظةمةس .بذ ،هةم هةممة ظعمامالر بعرلعككة كةلضةن قاراشتذر .ظةمما بذالقالرنعث سىيىنع
سئتعشنعث توغرا ياكع توغرا ظةمةسلعكع هةققعدة ظالعمالر ظارعسعدا ظعختعالص باردذر.

سئتعلغان نةرسعنعث باشقا بعرعضة تةؤة حعقعص قئلعشعنعث بايانع
بذنعث تىرلعرع

سئتعلغان نةرسعنعث باشقا بعرعضة تةؤة حعقعص قئلعشع مذنداق ظعككع تىرلىك
بولعدذ:
 1ـ سئتعلغان نةرسعدة هئحكعمنعث ظعضعدارحعلعقع قالمايدعغان دةرعجعدة
بعرةرسعنعث ظعضعدارحعلعقعنع صىتىنلةي ظةمةلدعن قالدذرؤئتعش .مةسعلةن :سئتعلغان
ظادةمنعث ظازات قعلعؤئتعلضةن قذلغا ياكع ظةسلعدة ظازات ظادةم بولغانلعقعغا ياكع
خوجايعنع« :مةن ظألضةندعن كئيعن سةن ظازات» دةص ظازات قعلعؤةتكةن قذلغا ،ياكع
خوجايعنعغا مذظةييةن صذل – مال تألةش شةرتع بعلةن ظأزعنعث ظازات قعلعنعشعغا
خوجايعنع بعلةن صىتىشكةن قذلغا ظوخشاش.
 2ـ سئتعلغان نةرسعدعكع ظعضعدارحعلعقنع بعر ظادةمنعث ظىستعدعن يةنة بعر
ظادةمضة يأتكةش .مةسعلةن :سئتعلغان نةرسعنعث باشقا بعرعضة تةؤة حعقعص قالغانلعقعغا
ظوخشاش .سئتعلغان نةرسعنعث باشقا ظادةمضة تةؤة حعقعص قئلعشع سودعنع بذزمايدذ.
سئتعلغان نةرسعنعث باشقا ظادةمضة تةؤة حعقعص قئلعشع سودعنعث كىحضة ظعضة
بولذشعنع ظةسلع ظعضعسع بولغان ظذ ظادةمنعث رذخسةت بئرعشعضة باغالص قويعدذ.
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فعقهعشذناسالر سودعنعث قاحان ظةمةلدعن قالعدعغانلعقع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص
قالدع .كىحلىك ؤة توغرا رعؤايةتكة ظاساسةن سودا ظذ ظادةم سودعنع بذزمعغانال بولسا
بذزذلمايدذ .يةنع سودا هةر ظعككع تةرةص سودعنع بذزذشقا رازع بولغاندعن كئيعن
بذزذلذص كئتعدذ .سئتعلغان نةرسعنعث باشقا ظادةمضة تةؤة حعقعص قالغانلعقعغا هأكىم
قئلعنعشع ظذ نةرسعنعث ظىستعدعكع سودعنعث بذزذلذص كئتعشعضة سةؤةب بولمايدذ.
سودا ظذ ظادةمنعث سودعغا رذخسةت بئرعشعضة ،ياكع بذزذشعغا قاراشلعق بولذص
قالعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم سودعنع ظوحذق ظاشكارا بذزسا ،سودا شةكسعز ظةمةلدعن قالعدذ.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشع ظذ نةرسعنع ساتقان ظادةمدعن
صذلنع قايتذرذص بئرعشنع تةلةص قعلغان ؤة ظذ ظادةم ظذ كعشعضة صذلنع قايتذرذص بةرضةن
بولسا ،بذ هالدعمذ سودا بذزذلذص كئتعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم صذلنع قايتذرذص بئرعش
بعلةن سودعنع بذزذشقا رازع بولغان بولعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ نةرسعنع سئتعص
ظالغان كعشع قازعدعن ظذ ظادةمضة صذلنع قايتذرذص بئرعشكة هأكىم حعقعرعشنع تةلةص
قعلغان ؤة قازع ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظذ كعشعضة قايتذرذص بئرعشكة هأكىم
حعقارغان ياكع هةر ظعككع تةرةص سودعنع بذزذشقا رازع بولذشقان بولسا ،بذ هالدعمذ
سودا بذزذلذص كئتعدذ .يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضةن هالةتلةرنعث بعرع تئصعلسا،
(((
سودا بذزذلذص كئتعدذ.
سةمذرة ظعبنع جذندذبنعث رعؤايةت قعلعشعحة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق
دئضةن« :كعمكع (يىتىص كةتكةن) مال ـ مىلكعنع بعرةرسعنعث قولعدا كأرسة ،ظذ
مال ـ مىلىككة ظذ ظادةم (باشقعالرغا قارعغاندا) بةكرةك هةقلعقتذر .ظذ مال ـ مىلىكنع
سئتعص ظالغان كعشع ظذنع ساتقان ظادةمنعث صعشعنع تذتعدذ( .يةنع صذلعنع ظذنع ساتقان
(((
ظادةمدعن قايتذرذص ظئلعؤالعدذ) »
سةمذرة ظعبنع جذندذب يةنة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع
رعؤايةت قعلعدذ« :بعرعثالرنعث مال ـ مىلكع يىتىص كةتكةن ياكع ظوغرعالص كئتعلضةن
بولسا ،ظاندعن ظذ ظادةم ظذ مال ـ مىلكعنع بعر كعشعنعث قولعدا كأرضةن بولسا ،ظذ ظادةم
ظذ مال ـ مىلىككة (باشقعالرغا قارعغاندا) بةكرةك هةقلعقتذر .ظذ مال ـ مىلىكنع سئتعص
(((
ظالغان ظادةم ظذنعث صذلعنع ظذنع ساتقان كعشعدعن قايتذرذص ظالعدذ»
صاكعت بولسا باشقعالرغعمذ كىحع ظأتعدعغان دةلعلدذر .ظةمما ظعقرار صةقةت ظعقرار
قعلغذحعغعال كىحع ظأتعدعغان دةلعلدذر .بذ فعقهعنعث ظومذمعي قاظعدعلعرعنعث  77ـ
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 191 ،ـ بةت.
((( بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع ؤة :بذ هةدعس هةققعدة بعر نةرسة دئمعدع .مذنزعرعي :بذ هةدعسنع نةساظعي رعؤايةت
قعلدع ،دئدع.
((( بذ هةدعسنع بةيهةقعي ؤة ظعمام ظةهمةد قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع ؤة ظعمام ظةهمةد :بذ ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر ،دئدع.
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قاظعدعسعدذر .دةؤا قعلعشقان نةرسة ظىستعدة كأرسعتعلضةن صاكعت باشقعالرغعمذ كىحع
ظأتعدعغان دةلعل بولغانلعقع ؤة ظعضعدارحعلعق ساالهعيعتع بولذشعغا تايانغانلعقع
ظىحىن صاكعت ظذ نةرسة ظىستعدة دةؤا قعلعشقان ظادةم ؤة ظذنعثدعن باشقا ظادةملةرضعمذ
كىحضة ظعضعدذر .بذنعث ظىحىن دةؤاضةرلةرنعث دةؤا ظورنعغا (يةنع مةهكعمعضة) كئلعشع
ؤة صاكعت كأرسعتعلضةن ظذ نةرسة هةققعدة هأكىمنعث حعقعرعلعشع شةرت .مةسعلةن:
بعر كعشع ظألىص كةتكةن بعر ظادةمدة ظأزعنعث قةرز صذلعنعث بارلعقعنع صاكعت بعلةن
ظعسصاتلعغان بولسا ،ظذ كعشع بذنع مةيلع ظذ ظادةم مال ـ مىلكعدعن بئرعشكة ؤةسعيةت
قالدذرذص كةتكةن بعرةرسع بعلةن دةؤا قعلعشعش ظارقعلعق ظعسصاتلعسذن ،مةيلع ظذ
ظادةمنعث معراسخورلعرعنعث بعرةرسع بعلةن دةؤا قعلعشعش ظارقعلعق ظعسصاتلعسذن ،بذ
ظعسصات ظذ ظادةمنعث صىتىن معراسخورلعرع ظىحىن كىحضة ظعضة بولعدذ .شذنعثدةك يةنة
ظةضةر سئتعلغان نةرسعنعث باشقا ظادةمضة تةؤة ظعكةنلعكع صاكعت ظارقعلعق ظعسصاتالنسا،
بذ ظعسصات ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ؤة ظذنع ساتقان ظادةم ظىحىنمذ كىحضة
ظعضة .شذثا ظذ نةرسعنع ساتقان ظادةمنعث ظذ نةرسعنعث ظأزعنعث نةرسعسع ظعكةنلعكع
هةققعدة قعلغان دةؤاسعغا قذالق سئلعنمايدذ( .ظذ ظادةمنعث صةقةت ظذ نةرسعنعث باشقا
نةرسعدعن كةلضةن نةرسة ظعكةنلعكع ياكع ظأزعنعث ظذ نةرسعنع ظذ نةرسة تةؤة حعقعص
قالغان كعشعدعن بعؤاسعتة ياكع ؤاستعلعق قولغا حىشىرضةنلعكع هةققعدة قعلغان
دةؤاسعغا قذالق سئلعنعدذ) .حىنكع ظذ ،ظىستعدعن هأكىم حعقعرعلغان ظادةمدذر .لئكعن
ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظذ نةرسة ظىستعدة دةؤا قعلعشقاندا ظذ نةرسعنعث
باشقا بعرعضة تةؤة ظعكةنلعكعضة هأكىم حعقعرعلعشتعن بذرذن ظأزعنعث ظذ نةرسعنع ظذنع
(((
ساتقان ظادةمدعن سئتعص ظالغانلعقعنع دةؤا قعلعشع شةرتتذر.
بعر ظادةم بعر حأرعنع سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذ حأرة باشقا بعر كعشعدعن قورساق
كأتىرىص قالغان ،سئتعص ظالغان ظذ ظادةمنعث يئنعدا توغقان ،ظاندعن بعر كعشع ظذ
حأرعنعث ظأزعنعث حأرعسع ظعكةنلعكعنع صاكعت ظارقعلعق ظعسصاتلعغان بولسا ،ظذ
كعشع ظذ حأرعضة ؤة ظذنعث بالعسعضة ظعضة بولعدذ .حىنكع ،صاكعت مذتالق دةلعلدذر.
شذثا تاالش ـ تارتعش قعلعشعص قالغان نةرسة ظىستعدة صاكعت كأرسعتةلعضةن تةرةص
ظذ نةرسعضة ؤة ظذنعثغا تذتذشعدعغان نةرسعضة ظعضة بولعدذ .حأرعنعث بالعسع بولسا
حأرعضة تذتذشعدعغان نةرسعدذر .شذنعث ظىحىن حأرعنعث بالعسعمذ ظذ كعشعنعث بولعدذ.
ظةضةر ظذ حأرعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذ حأرعنعث باشقا بعر كعشعنعث حأرعسع
ظعكةنلعكعضة ظعقرار قعلغان بولسا ،ظذ كعشع حأرعنعث بالعسعغا ظةمةس صةقةت ظذ حأرعضة
ظعضة بولعدذ .حىنكع ،ظعقرار صةقةت ظعقرار قعلغذحعغعال كىحع ظأتعدعغان دةلعلدذر .ظذ
ظادةم ظذ حأرعنعث باشقا كعشعنعث ،دةص خةؤةر بةرضةنلعكع ؤة بذ خةؤةرنعث توغرا
((( «شةرهذل قةؤاظعدعل فعقهعييةتع» 396 ،ـ بةت.
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بولغانلعقع ظىحىن ظذ حأرعنعث باشقا كعشعنعث ظعكةنلعكع ظعسصاتلعنعدذ .حأرعنعث
بالعسع حأرعدعن تذغذلذص بولغاندعن كئيعن ظذ حأرعنعث باشقا كعشعنعث ظعكةنلعكع
ظعسصاتالنغان بولغاحقا ظذ كعشع حأرعنعث بالعسعغا ظعضة بواللمايدذ.
باشقا كعشعضة تةؤة حعقعص قالغان نةرسعنعث ظعككع خعل صذلعنعث بعر ظادةمنعث
ظىستعدة بعرلعشعص قالماسلعقع ظىحىن ظذ نةرسعنع ظعككعنحع بولذص سئتعص ظالغان
كعشع ظذ نةرسعنع ظىحعنحع بولذص سئتعص ظالغان كعشع ظذ كعشعدعن صذلنع قايتذرذص
بئرعشنع تةلةص قعلعشتعن بذرذن ظذ نةرسعنع دةسلةص ساتقان كعشعدعن صذلنع قايتذرذص
بئرعشنع تةلةص قعاللمايدذ .بعرعضة تةؤة نةرسعنع سئتعص ظئلعص قالغان ظادةم ظةضةر
ظذ نةرسعنع ساتقان كعشع ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظذ نةرسعنعث بعرعضة تةؤة ظعكةنلعكع
ظوتتذرغا حعقعشتعن بذرذن ظذ ظادةمدعن ظأتىؤةتمعضةن ،ظاندعن ظذ نةرسعنعث بعرعضة
تةؤة ظعكةنلعكع ظوتتذرعغا حعققان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظذ كعشعدعن
قايتذرذص ظاالاليدذ .مةسعلةن :ظذ نةرسعنع ساتقان كعشع ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمدعن
ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظأتىؤةتكةن ،ظاندعن ظذ نةرسة بعرعضة تةؤة حعقعص قالغان بولسا،
ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظذ كعشعدعن قايتذرذص ظااللمايدذ .حىنكع ،ظذ كعشعنعث
ظىستعدة ظذ ظادةمنعث ظالعدعغان صذلع يوق .شذنعثدةك يةنة ظذ نةرسعنع ظذ كعشعضة
ساتقان كعشعلةرمذ ظذ نةرسعنعث صذلعنع بعر ـ بعرعدعن تةلةص قعلعشالمايدذ .حىنكع ،ظذ
نةرسعنعث صذلعنع ظذ ظادةمدعن كةحىرؤةتكةن كعشعدعن ظذ نةرسعنعث صذلعنع بئرعشكة
هأكىم قعلعشقا بولمايدعغانلعقع ظىحىندذر.
ظةضةر باشقا بعرعضة تةؤة حعقعص قالغان ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشعضة ظذ
نةرسعنعث صذلعنع ظذنع ساتقان ظادةمدعن ظئلعؤئلعشقا هأكىم حعقعرعص بولذنغاندعن
كئيعن ظذ كعشع ظذ ظادةمدعن ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظأتىؤةتكةن بولسا ،ظذ كعشعنعث ظذ
صذلنع ظأتىؤةتكةنلعكع كئيعن خالعسا ظذ كعشعنع ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظذ ظادةمدعن
(((
ظئلعشقا توسالغذ بواللمايدذ.

بعرعضة تةؤة حعقعص قالغان نةرسعنعث صذلعنع ظئلعص بئرعشكة
كئصعل بولذشنعث هأكمع

بذنعثدعن سئتعلغان نةرسة ظةضةر بعرعضة تةؤة حعقعص قالسا ،مةن ظذ نةرسعنعث
صذلعنع ظذنع ساتقان ظادةمدعن ظئلعص بئرعشكة كئصعل ،دةص ظذ نةرسعنعث صذلعغا كئصعل
بولذش كأزدة تذتذلعدذ .ظةضةر سئتعلغان نةرسة بعرعضة تةؤة حعقعص قالسا ،ظذ نةرسعنع
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 192 ،ـ بةت.
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ساتقان ظادةمضة ظذ نةرسعنعث صذلعنع قايتذرذص بئرعشكة هأكىم حعقعرعلعشتعن بذرذن
ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشع ظذ نةرسعنعث صذلعغا كئصعل بولغان ظادةمدعن ظذنعث
صذلعنع ظااللمايدذ .حىنكع ،بعز يذقعرعدا ظةضةر بعرعضة تةؤة نةرسعنع ساتقان ظادةمضة ظذ
نةرسعنعث صذلعنع قايتذرذص بئرعشكة هأكىم حعقعرعلمعسا سئتعلغان نةرسعنعث باشقا
بعرعضة تةؤة حعقعص قئلعشع بعلةنال سودا بذزذلذص كةتمةيدذ ،دةص بايان قعلعص ظأتتذق.
سودا بذزذلذص كةتمعسة ظذ نةرسعنع ساتقان ظادةمضة صذلنع قايتذرذص بئرعش الزعم
ظةمةس .ظذ ظادةمضة صذلنع قايتذرذص بئرعش الزعم بولمعسا ،ظذ نةرسعنعث صذلعغا كئصعل
بولغان ظادةمضعمذ صذلنع قايتذرذص بئرعش الزعم بولمايدذ.
ظةضةر سودا ظعككع تةرةصنعث سودعنع بذزذشقا صىتىشعشع ظارقعلعق بذزذلذص كئتعص
ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظذنع ساتقان ظادةمنعث قايتذرذص بئرعشع الزعم بولسا ،ظذ نةرسعنعث
صذلعغا كئصعل بولغان ظادةمضعمذ ظذ نةرسعنعث صذلعنع قايتذرذص بئرعش الزعم بولعدذ.
يةنع ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشع ظذ نةرسعنع ظذ ظعككع ظادةمنعث قايسعسعدعن
قايتذرذص ظالسا بولعؤعرعدذ.
سئتعلغان نةرسة بعرعضة تةؤة حعقعص قالسا ،ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمضة
ظذنعث صذلعنع ظذ نةرسعنع ساتقان كعشعدعن قايتذرذص ظئلعص بئرعشكة كئصعل بولذش
ضةرحة قعياسقا خعالص بولسعمذ بارلعق ظالعمالرنعث بعرلعكع ظارقعلعق يولغا قويذلدع.
قعياس بذ كئصعللعكنع قوبذل قعلمايدذ .حىنكع ،ظذ كئصعللعك ظذ نةرسعنع سئتعص
ظالغان كعشعضة ظةضةر ظذ نةرسة بعرعضة تةؤة حعقعص قالسا كئصعل بولغان ظادةمدعن ظذ
نةرسعنعث صذلعنع تةلةص قعلعش هوقذقعنع بئرعدذ .بعر كعشعضة بئرعلضةن هوقذق بعرةر
ظعشنعث يىز بئرعشعضة باغلعق بولذص قئلعشنع قوبذل قعلمايدذ( .يةنع ظةضةر ظذ نةرسة
بعرعضة تةؤة حعقعص قالسا ،ظاندعن :سةن مةندعن ظذ نةرسعنعث صذلعنع تةلةص قعالاليسةن،
دئضةنضة ظوخشاش بعر ظادةمضة بئرعلضةن هوقذقنع بعر ظعشنعث يىز بئرعشعضة باغالش
توغرا ظةمةس) .لئكعن ،ظذ كئصعللعك كعشعلةرنعث ظذنعثغا ظئهتعياجع بولغانلعقع
(((
ظىحىن ظالعمالرنعث بعرلعكع ظارقعلعق يولغا قويذلدع.
سئتعص ظئلعنغان نةرسة ظةضةر بعرعضة تةؤة حعقعص قالغاندعن كئيعن ظذ نةرسعنع
سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع ساتقان كعشع بعلةن ظذ نةرسعنعث صذلع ظىحىن ظذ
كعشعنعث ظأزعضة ظازراق بعر نةرسة بئرعشكة كئلعشكةن بولسا ،بذ كئلعشعش ظذ نةرسعنع
ساتقان كعشعنعث ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظذ نةرسعنع بذرذن ساتقان كعشعدعن ظئلعشقا
توسالغذ بولمايدذ .يةنع ظذ كعشع ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظذ نةرسعنع بذرذن ساتقان
كعشعدعن ظاالاليدذ .شذنعثدةك يةنة ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمضة ظذ نةرسعنعث
((( «شةرهذل قةؤاظعدعل فعقهعييةتع» 211 ،ـ بةت.
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صذلعنع ظذنع ساتقان كعشعدعن ظئلعؤئلعشقا هأكىم حعقعرعص بولذنغاندعن كئيعن ظذ ظادةم
ظذ كعشعدعن ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظأتىؤةتكةن بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ نةرسعنع ساتقان
كعشع ظذ نةرسعنع بذرذن ساتقان كعشعدعن ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظاالاليدذ .حىنكع،
سئتعلغان نةرسعنعث صذلعنع ظذنع بذرذن ساتقان كعشعدعن ظااللماسلعقنعث سةؤةبع
بولسا هةم صذلنعث هةم ظذ نةرسعنعث بعر كعشعنعث قولعغا يعغعلعص قالغانلعقعدذر.
يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضةن مةسعلعدة صذل بعلةن ظذ نةرسعنعث بعر كعشعنعث
قولعغا يعغعلعص قئلعش مةسعلعسع يوق .شذثا ظذ نةرسعنع ساتقان كعشع ظذ نةرسعنعث
صذلعنع ظذنع بذرذن ساتقان كعشعدعن ظاالاليدذ.
ظةضةر نةرسعنعث ظعضعسع حعقعص قالغان ظادةم ظذ نةرعسنع سئتعص ظالغان كعشع
بعلةن ظأزعنعث ظذ كعشعضة ظازراق صذل بئرعشكة ؤة ظذ كعشعنعث ظذ نةرسعنع ظأزعضة
قايتذرذص بئرعشعضة كئلعشكةن بولسا ،ظذ كعشعنعث ظذ نةرسعنعث صذلعنع تةكرار يةنة
ظذ نةرسعنع ساتقان ظادةمدعن ظئلعش هةققع يوق .حىنكع ،ظذ كعشع ظذ نةرسعنعث
ظعضعسع بعلةن كئلعشعص ظذ نةرسعنعث ظعضعسعدعن صذل ظئلعش ظارقعلعق ظأزعنعث ظذ
نةرسعنع ساتقان ظادةمدعن ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظئلعش هةققعنع بعكار قعلعؤةتتع.
ظةضةر سئتعلغان نةرسة بعرعضة تةؤة حعقعص قئلعشتعن بذرذن ظذ نةرسعنع ساتقان
كعشع ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمدعن ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظأتعؤةتكةن بولسا ،ظذ
نةرسعنعث صذلعنع ظأتىؤئتعش ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظذ كعشعدعن قايتذرذص
ظئلعشقا توسالغذ بولعدذ .يةنع ظذ نةرسة بعرعضة تةؤة حعقعص قالغاندعن كئيعن ظذ
نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظذ نةرسعنع ساتقان كعشعدعن
قايتذرذص ظااللمايدذ.
ظةضةر ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمضة ظذ نةرسعنع ظذنعثغا ظعضة حعقعص
قالغان كعشعضة قايتذرذص بئرعشكة هأكىم قعلعنغاندعن كئيعن ظذ ظادةم ظذ كعشعضة
ظازراق بعر نةرسة بةرضةن ؤة ظذ نةرسعنع ظأزعنعث قولعدا ظئلعص قالغان بولسا ،بذنداق
قعلعش ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظذ كعشعدعن سئتعؤالغانلعقع هئسابلعنعدذ .شذثا
ظذنداق قعلعش ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظذ نةرسعنع بذرذن ساتقان ظادةمدعن
قايتذرذص ظئلعشقا توسالغذ بولمايدذ .يةنع ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظذنع بذرذن
ساتقان ظادةمدعن قايتذرذص ظاالاليدذ.
ظةضةر بعرعضة تةؤة حعقعص قالغان هايؤاننع سئتعص ظالغان ظادةم ظذ هايؤاننعث
ظذنع ساتقان كعشعنعث قولعدا تذغذلغان هايؤان ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلعص هايؤاننعث
ظعضعسعنعث ظذ هايؤانغا ظعضة بولعدعغان هةققعنع بعكار قعلعؤةتكةن ؤة هايؤاننعث
ظعضعسع ظذ ظادةم بعلةن (ظذ ظادةمنعث بذ دةؤانع قعلماسلعق هةققعدة) كئلعشعم تىزىص
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ظذ ظادةمضة بعر نةرسة بةرضةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذ هايؤاننعث صذلعنع هايؤاننع بذرذن
ساتقان كعشعدعن قايتذرذص ظااللمايدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم هايؤاننعث ظعضعسع بعلةن
كئلعشعم تىزىشعش ظارقعلعق ظأزعنعث ظذ نةرسعنع ساتقان كعشعدعن ظالعدعغان هةققعنع
بعكار قعلعؤةتتع .ظةمما ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة
مةلذم معقداردا صذل بئرعص ظذ نةرسعنع ظأزعنعث قولعدا ظئلعص قالغان بولسا ،بذ هالدا
ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظذنع ساتقان كعشعدعن قايتذرذص ظاالاليدذ .حىنكع ،ظذ
ظادةم بذ هالدا ظذ نةرسعنع ظذنعث ظةسلعدعكع ظعضعسعدعن سئتعص ظالغان هئسابلعنعدذ.
شذثا ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظذنع ساتقان كعشعدعن قايتذرذص ظئلعش هةققع
بعكار بولذص كةتمةيدذ.
ظةضةر ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع ظةث ظاخعردا ساتقان كعشعدعن
ظذ نةرسعنعث صذلعنع تةلةص قعلمعسعمذ ظذ كعشعنعث ظذ نةرسعنعث صذلعنع بذرذن
ساتقان كعشعدعن تةلةص قعلعش هةققع بار .نةرسعنعث صذلعنع قايتذرذص ظئلعشقا هأكىم
(((
حعقعرعلغان ظادةم ظذ صذلنع كئصعل بولغان كعشعدعنمذ قايتذرذص ظاالاليدذ.

بعرةر نةرسعنعث ظأزعضة تةؤة ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلغان ظادةمنعث
دةؤاسعغا قذالق سئلعنمايدعغان هالةتلةرنعث بايانع

بعر ظادةمنعث ظازات ظعكةنلعكعضة ،بعرةر بالعنعث بعر ظادةمنعث بالعسع ظعكةنلعكعضة،
بعر ظايالنعث بعرةرسعنعث ظايالع ظعكةنلعكعضة ؤة ظازات قعلعنعص كةتكةن قذلنعث
ظعضعدارحعلعقعنعث بعر ظادةمنعث قولعدا ظعكةنلعكعضة بعر كعشع ظىحىن حعقعرعلغان
هأكىم صىتىن كعشعلةر ظىحىنمذ كىحضة ظعضعدذر .يةنع يذقعرعدا بايان قعلعنغان تأت
خعل ظعشتا بعر ظادةم ظىحىن حعقعرعلغان هأكىم صىتىن كعشعلةر ظىحىن كىحضة ظعضة
بولعدذ .مةسعلةن :بعر كعشع سةمةتنعث ظأزعنعث قذلع ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلغان ،ظاندعن
سةمةت ظأزعنعث بذرذن راستعنال قذل بولغانلعقعنع كئيعن ظازات قعلعؤئتعلضةنلعكعنع
صاكعت ظارقعلعق ظعسصاتلعغان ؤة قازع سةمةتنعث ظازات ظادةم ظعكةنلعكع هةققعدة ظذ
كعشع ظىحىن هأكىم حعقارغان بولسا ،بذ هأكىم صىتىن كعشعلةر ظىحىن كىحضة ظعضعدذر.
يةنع يةنة باشقا بعر كعشع كئلعص سةمةتنعث ظأزعنعث قذلع ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلسا،
بذ دةؤاغا قذالق سئلعنمايدذ .بعرةر بالعنعث بعر ظادةمنعث بالعسع ظعكةنلعكعضة،
بعر ظايالنعث بعرةرسعنعث ظايالع ظعكةنلعكعضة ؤة ظازات قعلعنعص كةتكةن قذلنعث
ظعضعدارحعلعقعنعث بعر ظادةمنعث قولعدا ظعكةنلعكعضة بعر ظادةم ظىحىن حعقعرعلغان
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 193 ،ـ بةت.
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هأكىمنعث ظةهؤالعمذ شذنداق بولعدذ .ظالعمالر (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)
بعر يةرنعث ؤةقصة قعلعنغان يةر ظعكةنلعكع هةققعدة بعرسع ظىحىن حعقعرعلغان هأكىم
هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالدع .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر صارحة يةرنع :بذ ؤةقصة
قعلعنغان يةر ،مةن بذنعثغا قارايدعغان ظادةم ،دةص بذنع ظعسصاتلعغان ؤة شذنعث بعلةن
ظذ يةرنعث ؤةقصة قعلعنغان يةر ظعكةنلعكعضة هأكىم قعلعنغان ،ظاندعن بعر كعشع كئلعص
ظذ يةرنعث ظأزعضة تةؤة يةر ظعكةنلعكعنع ياكع ظذ ظادةم دئضةن ظعش ظىحىن ظةمةس
باشقا ظعش ظىحىن ؤةقصة قعلعنغان يةر ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلغان بولسا ،ظالعمالر بذ دةؤا
هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالدع .بعر قعسعم ظالعمالر« :بذ دةؤاغا قذالق سئلعنمايدذ،
ظذ يةرنعث ؤةقصة يةر ظعكةنلعكع هةققعدة حعقعرعلغان هأكىم صىتىن كعشعلةر ظىحىن
كىحضة ظعضعدذر» دةيدذ .يةنة بعر قعسعم ظالعمالر« :ظذ دةؤاغا قذالق سئلعنعدذ»
دةيدذ .بذ ظعككع قاراشنعث ظعحعدة كئيعنكع ظالعمالرنعث كأز قارعشع توغرعراقتذر.
نعكاهنعث هأكمع ظعضة بولغانلعقعغا ؤاقتع يئزعص قويذلغان نةرسعنعث هأكمع
بعلةن ظوخشاشتذر .يةنع بعر ظادةمنعث بعر ظايالنع ظأزعنعث ظايالع ظعكةنلعكع هةققعدة
قعلغان دةؤاسعنع ظعصادعلعضةن ؤاقعت ظذ ظايالنعث باشقا بعرعنعث ظايالع ظعكةنلعكع
هةققعدة حعقعرعلغان هأكىمنعث ؤاقتعدعن بذرذن بولسا ،ظذ ظادةمنعث بذ دةؤاسعغا قذالق
سئلعنعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر ظايالغا :سةن ظىح يعلدعن بعرع مئنعث ظايالعمسةن،
دةص دةؤا قعلغان ،ظاندعن ظذ ظايال ظأزعنعث تأت يعلدعن بعرع ظذ ظادةمنعث ظةمةس
باشقا بعر ظادةمنعث ظايالع ظعكةنلعكعنع ،كئيعن ظذ باشقا ظادةمنعث ظأزعنع تاالق
قعلعؤةتكةنلعكعنع دةؤا قعلغان ؤة بذنعثغا صاكعت كأرسةتكةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث بذ
ظايال هةققعدة <ظذ مئنعث ظايالعم ظعدع> دةص قعلغان دةؤاسع كىحضة ظعضة بولمايدذ.
ظذنعثدعن باشقا بعرعمذ كئلعص ظذ ظايالنعث ظىح يعلدعن بعرع ظأزعنعث ظايالع ظعكةنلعكع
هةققعدة دةؤا قعلسا ،ظذنعث دةؤاسعغعمذ قذالق سئلعنمايدذ .ظةمما بعر كعشع كئلعص
ظذ ظايالنعث بةش يعلدعن بعرع ظأزعنعث ظايالع ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلغان ؤة بذنعثغا
صاكعت كأرسةتكةن بولسا ،بذ كعشعنعث دةؤاسعغا قذالق سئلعنعدذ .حىنكع ،بذ كعشع ظذ
ظايالنعث باشقا ظادةمنعث ظايالع ظعكةنلعكع هةققعدة حعقعرعلغان هأكىمنعث ؤاقتعدعن
بذرذن ظذ ظايالنعث ظأزعنعث ظايالع ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلدع .شذثا ظذنعث دةؤاسعغا
قذالق سئلعنعدذ .ظةضةر ظذ كعشعنعث ظذ ظايالنعث ظأزعنعث ظايالع ظعكةنلعكع ظىحىن
كأرسةتكةن ؤاقعت ظذ ظايالنعث باشقا ظادةمنعث ظايالع ظعكةنلعكعضة هأكىم حعقعرعص
بولذنغان ؤاقعتتعن كئيعن بولغان بولسا ،بذ هالدا ظذ كعشعنعث قعلغان دةؤاسعغا قذالق
سئلعنمايتتع.
بةزع ظالعمالر يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضةن تأت خعل مةسعلعنعث هأكمعضعمذ
ماؤذ مةسعلعنعث هأكمعنعمذ قوشعدذ :ظةهمةت سةمةتنع قازعنعث ظالدعغا ظئلعص كئلعص
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ظأزعنعث بعرسع تةرعصعدعن ؤةكعل قعلعنغان ظادةم ظعكةنلعكعنع دةص بذنعثغا صاكعت
كأرسةتكةن ،ظأزعنع ؤةكعل قعلغان تةرةصنعث سةمةتتة ظالعدعغان هةقلعرعنعث بارلعقعنع
ؤة بذ هةقلةرنع ظئلعشقا ظأزعنع ؤةكعل قعلعص ظةؤةتكةنلعكعنع دةؤا قعلغان بولسا،
ظةهمةتنعث ظأزعنعث ؤةكعل ظعكةنلعكع هةققعدة كأرسةتكةن صاكعتع قوبذل قعلعنعدذ ؤة
ظذنعث ؤةكعل ظعكةنلعكعضة هأكىم قعلعنعدذ .بذ صىتىن كعشعلةر ظىحىن ظذنعث ؤةكعل
ظعكةنلعكعضة قعلعنغان هأكىم هئسابلعنعدذ .حىنكع ،ظةهمةت سةمةتنعث ظىستعدعكع
هوقذقالرنع ؤةكعللعك سةؤةبع بعلةن تةلةص قعلدع .ظةهمةتنعث ؤةكعللعكع سةمةت ظىحىن
ظعسصاتالنسا ظذنعث ؤةكعللعكع ظذنعثدعن باشقا كعشعلةر ظىحىنمذ ظعسصاتلعنعدذ .شذثا
ظةهمةت باشقا بعرعنع قازعنعث ظالدعغا ظئلعص كئلعص ظذنعثدا ظأزعنع ؤةكعل قعلعص
ظةؤةتكةن كعشعنعث هةققعنعث بارلعقعنع دةؤا قعلسا ،قازع ظةهمةتتعن ظأزعنعث ظذ
كعشعنعث ؤةكعلع ظعكةنلعكعنع ظعسصاتاليدعغان صاكعت كأرسعتعشنع تةلةص قعلمايدذ.
ظةضةر بعرةر نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظذ نةرسعنع ساتقان
كعشعدعن قايتذرذص ظئلعش ظىحىن ظذ نةرسعنعث بعرعضة تةؤة نةرسة ظعكةنلعكعنع دةؤا
قعلغان ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنعث قانداق بولذص ظذ كعشعضة تةؤة ظعكةنلعكعنع ؤة
بذنعث سةؤةبعنع بايان قعلعشع الزعم .ظةضةر ظذ ظادةم بذالرنع بايان قعلغان ظةمما ظذ
نةرسعنع ساتقان كعشع ظذنع ظعنكار قعلغان ،ظاندعن ظذ ظادةم صاكعت ظارقعلعق ظذالرنع
ظعسصاتلعغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظذ كعشعدعن قايتذرذص ظاالاليدذ.
ظةضةر بعرةر نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذنعث باشقا بعرعضة تةؤة نةرسة
ظعكةنلعكعنع صاكعت ظارقعلعق ظعسصاتلعيالعسا ،ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظذنع ساتقان
كعشعدعن ظاالاليدذ.
سئتعلغان نةرسعنعث ظعضعسع حعقعص قالغان ظادةم ظذ نةرسة ظأزعضة قايتذرذص
بئرعشكة هأكىم حعقعرعلعشتعن بذرذن ظةضةر ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشعنعث
قولعدعن ظذ نةرسعنع قايتذرذص ظالغان ،ظاندعن ظذ نةرسة ظذ ظادةمنعث قولعدا يوق
بولذص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحعنعث ظذنع ساتقذحعدعن
صذلنع قايتذرذص ظئلعش ظىحىن سئتعص ظالغذحعنعث ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة« :سةن بذ
نةرسعنع هأكىم حعقعرعلعشتعن بذرذن ظئلعؤالدعث ،بذ مئنعث نةرسةم ظعدع ؤة سئنعث
قولذثدا يوق بولذص كةتتع ،ظذنداق بولغان ظعكةن سةن ماثا ظذنعث صذلعنع بةرضعن»
دةص دةؤا قعلعشع ،ظاندعن ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظذ نةرسعنعث ظأزعنعث نةرسعسع
ظعكةنلعكعنع ظعسصاتلعشع الزعم .ظةضةر ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحع شذنداق دةص دةؤا
قعلغان ،ظاندعن ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذنعث ظأزعنعث نةرسعسع ظعكةنلعكعنع صاكعت
ظارقعلعق ظعسصاتلعغان بولسا ،بذ هالدا ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحع ظذنعث صذلعنع ظذ
نةرسعنع ساتقذحعدعن قايتذرذص ظاالاليدذ .ظةضةر ظذ نةرسة ظذنع ظئلعؤالغان ظعضعسعنعث
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قولعدا تذرذش جةريانعدا يوق بولذص كةتمعضةن بولسا ،ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحع
ظذنع ظذ ظادةمدعن قولعدعن ظئلعؤالعدذ ؤة ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث ظأزعنعث نةرسعسع
ظعكةنلعكعنع صاكعت ظارقعلعق ظعسصاتاليدذ .ظاندعن سئتعص ظالغذحع ظذ نةرسعنعث
صذلعنع ظذنع ساتقذحعدعن قايتذرذص ظالعدذ .بذ ،ظةضةر ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحع
دةسلةص ظذ نةرسعنعث ،ظذ مئنعث دةص دةؤا قعلغان ظادةمنعث نةرسعسع ظعكةنلعكعنع
ظعقرار قعلمعغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ.
ظةضةر ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع هأكىم حعقعرعلعشتعن بذرذن قولعغا
ظئلعؤالغان ،ظاندعن ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحع ظذنع ساتقذحعغا« :ظذ نةرسعنعث
ظعضعسع ظذ نةرسعنع مةندعن هأكىم حعقعرعلعشتعن بذرذن ظئلعؤالدع ،شذثا ظذنعث
صذلعنع سةن ماثا بةرضعن» دئضةن ،ساتقذحع سئتعص ظالغذحعغا ظذ نةرسعنعث صذلعنع
بةرضةن ،ظاندعن ساتقذحع سئتعص ظالغذحع يوق يةردة ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة ظذ
نةرسعنعث ظأزعنعث نةرسعسع ظعكةنلعكع هةققعدة صاكعت كأرسةتكةن بولسا ،ظذ نةرسة
(ظذنع سئتعص ظالغذحعنعث ظةمةس) ساتقذحعنعث بولذص كئتعدذ .حىنكع ،ساتقذحع
بعلةن سئتعص ظالغذحعنعث ظارعسعدعكع سودا سئتعص ظالغذحعنعث ظأز رازعلعقع بعلةن
ساتقذحعدعن ظذ نةرسعنعث صذلعنع تةلةص قعلعشع ؤة ساتقذحعنعث ظأز رازعلعقع بعلةن
ظذ نةرسعنعث صذلعنع قايتذرذص بئرعشع بعلةن بذزذلذص كةتكةن بولعدذ .شذثا ظذ نةرسة
ساتقذحعنعث نةرسعسع هئسابلعنعدذ ؤة ظذ نةرسة ظذنع مئنعث نةرسةم ،دةص دةؤا قعلغان
ظادةمضة تةؤة بولمايدذ.
ظةضةر ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع هأكىم حعقعرعلعص بولذنغاندعن كئيعن
قولعغا قايتذرذص ظئلعؤالغان ،ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحع ظذ نةرسعنع ساتقذحعدعن
ظذنعث صذلعنع تئخع ظالمعغان ،ظاندعن ساتقذحع سئتعص ظالغذحع يوق يةردة ظذ نةرسعنعث
ظعضعسعضة ظذ نةرسعنعث ظأزعنعث نةرسعسع ظعكةنلعكع هةققعدة صاكعت كأرسةتكةن
بولسا ،ظذ نةرسة ساتقذحعنعث بولذص كةتمةيدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعنعث بعرعضة تةؤة
بولذص قئلعشع بعلةنال ساتقذحع بعلةن سئتعص ظالغذحعنعث ظارعسعدعكع سودا بذزذلذص
كةتمةيدذ.
ظةضةر سئتعلغان نةرسعنعث بعراؤغا تةؤة نةرسة ظعكةنلعكع ظذ نةرسعنع سئتعص
ظالغذحعنعث ظعقرار قعلعشع ياكع ظذ نةرسعنعث ظعضعسع سئتعص ظالغذحعغا« :ظذ
نةرسعنعث مئنعث نةرسةم ظعكةنلعكعدعن خةؤعرعثنعث يوقلعقع هةققعدة ماثا قةسةم
قعلعص بةرضعن» دئسة ،سئتعص ظالغذحعنعث قةسةم قعلعص بئرعشتعن باش تارتعشع
ظارقعلعق ظعسصاتالنسا ،ياكع سئتعص ظالغذحعنعث ؤةكعلعنعث ظعقرار قعلعشع ياكع
سئتعص ظالغذحعنعث ؤةكعلعنعث قةسةم قعلعشتعن باش تارتعشع ظارقعلعق ظعسصاتالنسا،
سئتعص ظالغذحع ظذ نةرسعنعث صذلعنع ساتقذحعدعن ظااللمايدذ .حىنكع ،ظعقرار صةقةت
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ظعقرار قعلغذحعغعال كىحع ظأتعدعغان دةلعلدذر.
ظةضةر بعر قورذنع سئتعص ظالغذحع ظذنعث صذلعنع ظذنع ساتقذحعدعن قايتذرذص
ظئلعش ظىحىن ظذ قورذنعث بعرعضة تةؤة ظعكةنلعكع هةققعدة صاكعت كأرسةتكةن بولسا،
ظذنعث بذ صاكعتع قوبذل قعلعنمايدذ .حىنكع ،سئتعص ظالغذحعنعث قعلغان ظعشلعرع
بعر ـ بعرعضة زعتتذر .حىنكع ،سئتعص ظالغذحعنعث ظذ قورذنع ساتقذحعدعن سئتعص
ظالماقحع بولغانلعقع سئتعص ظالغذحعنعث قورذنعث ساتقذحعنعث ظعكةنلعكعنع ظعقرار
قعلغانلعقعدذر .ظاندعن سئتعص ظالغذحعنعث ظذ قورذنعث بعرعضة تةؤة ظعكةنلعكعنع دةؤا
قعلعشع ظذنعث بذرذن قورذنعث ساتقذحعنعث ظعكةنلعكع هةققعدة قعلغان ظعقرارعغا زعت
بعر ظعشتذر .شذثا سئتعص ظالغذحعنعث قعلغان دةؤاسع ؤة كأرسةتكةن صاكعتع قوبذل
قعلعنمايدذ .ظةمما سئتعص ظالغذحع ظةضةر قورذنع ساتقذحعنعث ظذنعث بعرعضة تةؤة قورذ
ظعكةنلعكع هةققعدة ظعقرار قعلغانلعقعغا صاكعت كأرسةتسة ،بذ هالدا سئتعص ظالغذحعنعث
كأرسةتكةن صاكعتع قوبذل قعلعنعدذ .حىنكع ،سئتعص ظالغذحعنعث ساتقذحعنعث ظعقرار
قعلغانلعقع هةققعدة صاكعت كأرسعتعشع ظأزعنعث قعلغان ظعشعغا زعت ظعش قعلغانلعق
هئسابالنمايدذ.
ظةسلعدة صاكعت باشقعالرغا قارعتامذ كىحع ظأتعدعغان دةلعلدذر .صاكعتنعث كىحع
صىتىن كعشعلةرضة ظأتعدذ .لئكعن ظذنعث كىحضة ظعضة بولذشع هةممة نةرسعدة ظةمةس.
ظةمما ظعقرار صةقةت ظعقرار قعلغذحعغعال كىحع ظأتعدعغان دةلعلدذر .حىنكع ،ظعقرار
قعلغان ظادةمنعث باشقعالرغا ظعضعدارحعلعق قعلعش هةققع يوقتذر .ظةضةر بعر ظعشنعث
هةم صاكعتع هةم ظعقرارع بولسا ،ظذ ظعش ظعقرار ظارقعلعق ظعسصاتالنغان بولعدذ .لئكعن،
ظذ ظعشنعث ظعسصاتلعنعشع صاكعتقا مذهتاج بولسا ،بذ هالدا ظذنعث صاكعت ظارقعلعق
ظعسصاتلعنعشع ياخشعدذر.
بعر ظادةم بعرةر نةرسعنع سئتعص ظالغان ظةمما ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص
ظالمعغان ،ظاندعن بعرع قوصذص ظذ نةرسعنعث ظأزعنعث نةرسعسع ظعكةنلعكعنع دةؤا
قعلغان بولسا ،هةتتا ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم بعلةن ظذنع ساتقان كعشعنع دةؤا
ظورنعغا ظئلعص كةلمعضعحة ظذنعث بذ دةؤاسعغا قذالق سئلعنمايدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنع
سئتعص ظالغان ظادةم بعلةن ظذنع ساتقان كعشعنعث كأز ظالدعدا ظذ نةرسعنعث ظأزعنعث
ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلغان ظادةمضة ظذ نةرسة بئرعلضةن ،ظاندعن ظذ نةرسعنع سئتعص
ظالغان ياكع ساتقان تةرةص ظذ نةرسعنعث ظعضعسع حعقعص قالغان ظادةم ظذ نةرسعنع
ظذ كعشعضة ساتقانلعقعغا ،ظاندعن بذ كعشعنعث ظذ نةرسعنع ظذ ظادةمضة ساتقانلعقعغا
صاكعت كأرسةتكةن بولسا ،ظذنعث بذ صاكعتع قوبذل قعلعنعدذ ؤة ظذ ظادةم بعلةن ظذ كعشع
ظارعسعدا ؤذجذتقا حعققان سودا كىحضة ظعضة بولعدذ.
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ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعنعث قولعدعكع نةرسعنع ظذ ماثا تةؤة نةرسة دةص دةؤا
قعلغان ؤة بذنعثغا صاكعت كأرسةتكةن ،ظذ كعشعمذ ظذ نةرسعنع بذ ماثا تةؤة نةرسة دةص
دةؤا قعلغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث كأرسةتكةن صاكعتع قوبذل قعلعنعدذ .لئكعن ،ظذ كعشع
بذ نةرسة (مةسعلةن :ظذ نةرسة هايؤان بولسا) مئنعث قئشعمدا تذغذلغان نةرسعدذر،
ظذنعث ظانعسع مذنحة يعلدعن تارتعص مئنعث مئلعمدذر ،دةص صاكعت كأرسعتعص ظذ
نةرسعضة قاحان ظعضة بولغانلعقع هةققعدة ؤاقعت كأرسةتكةن ،ظذ ظادةممذ ظأزعنعث ظذ
نةرسعضة قاحان ظعضة بولغانلعقع هةققعدة صاكعت كأرسةتكةن ؤة ظذ كعشعنعث كأرسةتكةن
صاكعتعنعث ؤاقتع ظذ ظادةمنعث كأرسةتكةن صاكعتعنعث ؤاقتعدعن كونا بولسا ،بذ هالدا
ظذ كعشعنعث صاكعتع قوبذل قعلعنعدذ .ظةضةر ظذالرنعث بعرع ظأزعنعث ظذ نةرسعضة ظعضة
بولغان ؤاقتعنع كأرسعتعص صاكعت كأرسةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظعمام ظةبذهةنعفة ؤة
ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا ظذ نةرسعنعث
ظذ ظادةمضة بئرعلعشكة هأكىم قعلعنعدذ .ظعمام ظةبذيىسىفنعث ؤة بعر رعؤايةتتة ظعمام
ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا ظأزعنعث ظذ نةرسعضة
ظعضة بولغان ؤاقتعنع كأرسعتعص صاكعت كأرسةتكةن تةرةص مةيلع ظذ ظادةم بولسذن،
مةيلع ظذ كعشع بولسذن ،ظذ نةرسعنعث صاكعت كأرسةتكةن تةرةصكة بئرعلعشكة هأكىم
قعلعنعدذ.
بعر نةرسعنعث يوق بولذص كةتكةنلعكع هةققعدة كأرسةتكةن صاكعت ظئتعبارغا
ظئلعنمايدذ .صةقةت ظذ نةرسعضة ظعضة بولغانلعق هةققعدة كأرسةتكةن صاكعت ظئتعبارغا
ظئلعنعدذ .مةسعلةن :سئتعلغان نةرسعضة ظعضة حعقعص قالغان ظادةم دةؤا ظورنعدا« :مةن
بذ نةرسعنع بعر يعلدعن بعرع يىتتىرىص قويغان ظعدعم» دئضةن ،ظذ نةرسعنعث ظذ
ظادةمنعث نةرسعسع ظعكةنلعكعضة هأكىم حعقعرعلعشتعن بذرذن ظذ نةرسعنع سئتعص
ظالغان ظادةم ظذنع ساتقان كعشعضة بذ ظةهؤالنع خةؤةر قعلغان ،ظاندعن ساتقذحع« :ظذ
نةرسعنعث مةسعلةن ظعككع يعلدعن بعرع مئنعث نةرسةم ؤة مئنعث قولذمدا ظعكةنلعكعضة
قولذمدا صاكعت بار» دةص صاكعت كأرسةتكةن بولسعمذ ظذ نةرسعنعث سئتعص ظالغذحعغا
تةؤة نةرسة ظعكةنلعكعضة هأكىم قعلعص بئرعلعدذ .حىنكع ،سئتعص ظالغذحعنعث دةؤاسع
ؤاقعتتعن خالع مذتالق بعر مىلىك ظىستعدة بولدع.
بعرةر نةرسعنعث باشقا ظادةمضة تةؤة نةرسة ظعكةنلعكعنع بعلعش ظةضةر ظذ نةرسعنعث
ظعضعسع حعقعص قالغاندا ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظذ نةرسعنع ساتقان كعشعدعن ظئلعشقا
توسالغذ بولمايدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع ظذنعث باشقا
بعرعنعث نةرسعسع ظعكةنلعكعنع بعلعص تذرذص سئتعص ظالغانلعقع ظىحىن ظذ ظادةم ظذ
كعشعضة ظالدعنعص كةتكةن هئسابالنمايدذ .شذثا ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذ
نةرسعنعث ظذ ظادةمنعث نةرسعسع ظعكةنلعكع ظعقرار ظارقعلعق ظةمةس صاكعت ظارقعلعق
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ظعسصاتالنغاندعن كئيعن صذلعنع ظذ كعشعدعن قايتذرذص ظاالاليدذ.
ظةضةر بعرةر نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنعث ظذنع ساتقان كعشعنعث
نةرسعسع ظعكةنلعكعنع ظعقرار قعلغان ،ظاندعن ظذ نةرسعنعث بعرعضة تةؤة نةرسة
ظعكةنلعكع بعلعنضةن ؤة شذنعث بعلةن ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظذنع ساتقان
كعشعدعن قايتذرذص ظئلعؤالغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنعث ظذنع ساتقان كعشعنعث
نةرسعسع ظعكةنلعكع هةققعدة قعلغان ظعقرارع بعكار بولذص كةتمةيدذ .شذثا ظذ نةرسة
بعر كىنع ظذ ظادةمنعث قولعغا سئتعص ظئلعش ياكع سوؤغات قعلعص بئرعلعش ياكع
معراس قعلعص بئرعلعش ،ياكع ؤةسعيةت قعلعص بئرعلعش ظارقعلعق كةلسة ،ظذ ظادةمنعث
ظذ نةرسعنع ظذ كعشعضة قايتذرذص بئرعشع الزعم .ظةمما ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث ظذ
كعشعنعث نةرسعسع ظعكةنلعكعنع سأز ظارقعلعق ظعقرار قعلمعغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث
ظذ نةرسعنع ظذ كعشعضة قايتذرذص بئرعشع الزعم ظةمةس .ضةرحة ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع
ظذ كعشعدعن سئتعص ظالغانلعقع ظذ نةرسعنعث ظذ كعشعنعث نةرسعسع ظعكةنلعكعنع
ظعقرار قعلغانلعق هئسابالنسعمذ ،لئكعن بذ ظعقرار سأز ظارقعلعق ظةمةس سودا ظارقعلعق
بولغاندذر .سئتعص ظئلعنغان ظذ نةرسة بعرعضة تةؤة حعقعص قئلعش ظارقعلعق ظةضةر سودا
بذزذلذص كةتسة ،بذ ظعقرارمذ بذزذلذص كئتعدذ .شذثا ظذ نةرسة كىنلةرنعث بعرعدة ظذ
ظادةمنعث قولعغا حىسسة ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظذ كعشعضة قايتذرذص بئرعشع الزعم
ظةمةس .حىنكع ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسة ظىستعدة قعلغان سودعسع ظذ نةرسعنعث باشقا
بعرعضة تةؤة حعقعص قئلعشع بعلةن بعكار بولذص كئتعدذ .شذنعث بعلةن ظذ ظادةمنعث ظذ
نةرسعنع سئتعص ظئلعش ظارقعلعق قعلغان ظعقرارعمذ بعكار بولذص كئتعدذ.
قازع سئتعص ظئلعنغان بعر نةرسعنعث بعرعنعث نةرسعسع ظعكةنلعكع هةققعدة
يئزعلغان خةتنع كأرىص بذ خةت صاالنع قازعنعث خئتع دةص ظذ خةتكة ظاساسلعنعص
تذرذص ظذ نةرسعنعث ظذنعث نةرسعسع ظعكةنلعكعضة هأكىم حعقارمايدذ .حىنكع ،خةت
خةتكة ظوخشايدذ .شذثا قازعنعث صةقةت خةتكة ظاساسلعنعص تذرذصال هأكىم حعقعرعشع
توغرا ظةمةس .هةتتا ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظذنعث صذلعنع ظذ نةرسعنع
ساتقان كعشعدعن قايتذرذص ظئلعشع ظىحىن ظذ خةتنعث ظعحعدعكع مةزمذننعث توغرا
ظعكةنلعكعضة ضذؤاهحع بولذشع الزعم .بذ ظعككع ظادةمنعث صاالنع يةرنعث قازعسع ظذ
ظادةم ظذ كعشعدعن سئتعص ظالغان ظذ نةرسعنعث بعرعضة تةؤة نةرسة ظعكةنلعكعضة هأكىم
قعلعص ظذ نةرسعنع ظذ ظادةمنعث قولعدعن ظئلعص ظذنعثغا بةرضةن ،دئضةندةك ضذؤاهلعق
بئرعش بعلةن بولعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر قورذنعث بعر يئرعدة معقدارع ظئنعق بولمعغان ظأزعنعث هةققعنعث
بارلعقعنع دةؤا قعلغان ،شذنعث بعلةن قورذنعث ظعضعسع ظذ ظادةمضة ظذنعث قورذدعكع
هةققع ظىحىن مةلذم معقداردا صذل بئرعص ظذ ظادةم بعلةن كئلعشكةن ،ظاندعن قورذنعث
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بعر قعسمع باشقا بعرعضة تةؤة حعقعص قالغان بولسا ،قورذنعث ظعضعسع ظالدعنقع ظذ
ظادةمضة بةرضةن صذلنع قايتذرذص ظئلعؤااللمايدذ .حىنكع ،ظذ ظادةمنعث ظذ قورذدعكع دةؤا
قعلغان هةققع قورذنعث ظعضعسعنعث قولعدا قالغان قعسمعدا بولذشع مذمكعن .بذ هةقتة
<هعدايعنعث> ظاصتورع مذنداق دةيدذ« :ظذ قورذنعث صةقةت بعرةر مئتعردعن باشقا
هةممة يئرع باشقا كعشعضة تةؤة حعقعص قالغان ؤة قورذ ماثا تةؤة ،دئضةن ظذ كعشع
قورذنعث تأتتعن بعرع ياكع يئرعمع ماثا تةؤة دئضةندةك قورذنعث ظعحعدعن مذظةييةن
ظةمةس بعر يئرعنع ظئلعؤالسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .يةنع قورذدا ظأزعنعث هةققعنعث
بارلعقعنع دةؤا قعلعص قورذنعث ظعضعسعدعن صذل ظالغان ظادةمدعن قورذنعث ظعضعسع
صذلنع قايتذرذص ظااللمايدذ .حىنكع ،قورذدا مئنعث هةققعم بار ،دةص دةؤا قعلغان ظادةم
ظذ كعشعضة تةؤة يةرنعث ظعحعدعن دةؤا قعلمعدع .ظةضةر ظذ ظادةم قورذنعث ظعحعدعن
مةلذم بعر صارحع يةرنع دةؤا قعلغان ؤة قورذنعث ظعضعسع ظذ يةر ظىحىن ظذ ظادةمضة صذل
بةرضةن ،ظاندعن قورذنعث بعر قعسمعنعث يةنة بعر كعشعضة تةؤة ظعكةنلعكع بعلعنضةن ؤة
قورذنعث ظذ كعشعضة تةؤة بولذص كةتكةن قعسمعنعث ظعحعضة ظذ ظادةمنعث مئنعث هةققعم،
دةص دةؤا قعلعص صذل ظالغان يةرنعث مةسعلةن يئرعمع كعرعص كةتكةن بولسا ،قورذنعث
ظعضعسع ظذ ظادةمدعن ظذنعثغا بةرضةن صذلنعث يئرعمعنع قايتذرذص ظئلعؤالعدذ .قورذنعث
ظذ كعشعضة تةؤة بولذص كةتكةن قعسمعنعث ظعحعضة ظذ ظادةمنعث مئنعث هةققعم ،دةص
دةؤا قعلعص صذل ظالغان يةرنعث هةممعسع كعرعص كةتكةن بولسا ،قورذنعث ظعضعسع ظذ
ظادةمدعن ظذنعثغا بةرضةن صذلنعث هةممعسعنع قايتذرذص ظئلعؤالعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم
دةؤا قعلعص ظورنعغا صذل ظالغان يةرنعث هةممعسع ظذ كعشعضة تةؤة بولغان قعسمعغا
كعرعص كةتتع .ظذنداق ظعكةن ظذ ظادةمنعث قورذنعث ظعضعسعدعن ظالغان صذلع ظأزعنعث
هةققع بولمعغان يةرضة ظالغان صذل هئسابلعنعدذ.
بذ مةسعلعدعن مذنداق ظعككع هأكىم حعقعرعلعدذ:
 1ـ ظىستعدة دةؤا قعلعنغان نامةلذم ظعش ظىحىن كئلعشعم تىزىص مةلذم معقداردا
صذل بئرعشنعث توغرا ظعكةنلعكع .حىنكع ،صذل بئرعشكة كئلعشعص هةل قعلعنغان ظذ
نامةلذم ظعش كئيعن تاالش ـ تارتعشعشقا ظئلعص بارمايدذ .حىنكع ،ظىستعدة كئلعشعم
تىزىلضةن ظذ ظعش (قارشع تةرةصتعن بعر نةرسة ظئلعش ظةمةس) ظذنعثغا ظأتىنىص
بئرعشتذر .بذ خذددع نامةلذم نةرسعدعن ظأتىؤةتكةنضة ظوخشاش .نامةلذم هةقتعن ؤة
نامةلذم نةرسعدعن ظأتىؤئتعش هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدا توغرعدذر.
ظةمما كئلعشعمنعث بةدعلع ظىحىن بئرعلضةن نةرسعنعث ظئنعق بولذشع الزعم .حىنكع،
كئلعشعم بةدعلع ظىحىن بئرعلعدعغان نةرسعنع قارشع تةرةصكة تاصشذرذص بئرعدعغان
بولغاحقا ظذنعث تاالش ـ تارتعشعشقا سةؤةب بولماسلعقع ظىحىن كئلعشعمنعث بةدعلعنعث
ظئنعق بولذشع شةرت.
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 2ـ بعرةر نةرسة ظىستعدة تىزىلضةن كئلعشعمنعث توغرا بولذشع ظىحىن ظذ
نةرسة ظىستعدة قعلعنغان دةؤانعث توغرا بولذشعنعث شةرت ظةمةسلعكع .حىنكع،
ظىستعدة دةؤا قعلعنغان نةرسة نامةلذم بولسا ،ظذنعث ظىستعدة قعلعنغان دةؤا توغرا
ظةمةس .هةتتا دةؤاضةر ظذ نةرسعنعث ظأزعضة تةؤة نةرسة ظعكةنلعكع هةققعدة صاكعت
كأرسةتسة ،ظذنعث كأرسةتكةن صاكعتع قوبذل قعلعنمايدذ .ظةضةر دةؤاضةر ظىستعدعن دةؤا
قعلعنغان ظادةمنعث نامةلذم ظذ نةرسعنعث دةؤاضةرضة تةؤة نةرسة ظعكةنلعكعضة ظعقرار
قعلغانلعقعنع دةؤا قعلغان ؤة بذنعثغا صاكعت كأرسةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظذنعث صاكعتع
قوبذل قعلعنعدذ ؤة ظىستعدعن صاكعت كأرسعتعلضةن ظادةم ظذ ظعقرارنع تةصسعلعي بايان
قعلعشقا مةجبذرلعنعدذ .ظةضةر دةؤاضةر دةؤا قعلعص صذل ظالغان نةرسعنعث هةممعسع
باشقا كعشعضة تةؤة حعقعص قالسا ،ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان ظذ ظادةم دةؤاضةرضة بةرضةن
صذلنعث هةممعسعنع قايتذرذص ظئلعؤالعدذ .حىنكع ،دةؤاضةر دةؤا قعلعص بةدعلع ظىحىن
صذل ظالغان نةرسة باشقا كعشعضة تةؤة حعقعص قالدع .شذنعث بعلةن دةؤاضةرنعث ظذ
صذلغا ظعضة بواللمايدعغانلعقع ظاشكارا بولدع .شذثا دةؤاضةر ظذ نةرسعنعث بةدعلع ظىحىن
ظالغان صذلنع قايتذرذص بئرعدذ .ظةضةر دةؤاضةر ظذ نةرسعنعث مةسعلةن تأتتعن بعرعضة
ياكع يئرعمعغا ظوخشاش بعر قعسمعنعث ظأزعنعث ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلغان ،بذنعثغا
حذشلذق صذل ظالغان ؤة دةؤا قعلغان بذ قعسمع ظذ كعشعضة تةؤة بولذص كةتمةي ظذ
ظادةمنعث قولعدا قالغان بولسا ،ظذ ظادةم دةؤاضةردعن صذلعنع قايتذرذص ظااللمايدذ .ظةضةر
ظذ ظادةمنعث قولعدا دةؤاضةر دةؤا قعلعص بةدعلع ظىحىن صذل ظالغان نةرسعنعث يئرعمع
قالغان ؤة قالغان قعسمع ظذ كعشعضة تةؤة بولذص قئلعص قولعدعن حعقعص كةتكةن بولسا،
ظذ ظادةم دةؤاضةردعن صةقةت ظذ كعشعضة تةؤة بولذص حعقعص كةتكةن قعسمعنعثال صذلعنع
(((
قايتذرذص ظالعدذ ؤة قولعدا قالغان قعسمعنعث صذلعنع قايتذرذص ظالمايدذ.

باشقا كعشعضة تةؤة حعقعص قالغان يةرضة سئلعنغان ظأينعث ؤة
ظأيضة كةتكةن حعقعمالرنعث هأكمع

بعر ظادةم بعر صارحة يةرنع سئتعص ظئلعص ظذنعثغا ظأي سالغان ،ظاندعن ظذ يةر
باشقا بعرعضة تةؤة حعقعص قالغان ،يةرنعث ظعضعسع ظأي سالغان ظذ ظادةمدعن ظأينع
يئقعشنع تةلةص قعلغان ،ظذ ظادةم ظأينع يعققان ؤة بذ ؤاقعتتا يةرنع ساتقان كعشع
يوق بولغان بولسا ،ظأي سالغان ظذ ظادةم يةرنع ساتقان كعشعدعن يةرنعث صذلعنع ؤة
يعقعلغان ظأي ظىحىن ظذنعث باهاسع بويعحة صذل ظالعدذ .بذ بعر رعؤايةتتذر .كىحلىك
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 200 ،ـ بةت.
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دةص قارالغان يةنة بعر رعؤايةتتة بايان قعلعنعشعحة :يةرنع سئتعؤئلعص ظذنعثغا ظأي
سالغان ظادةم ظذ يةر بعرعضة تةؤة حعقعص قئلعص يةرنعث ظعضعسع ظذ ظادةمدعن ظأيعنع
يعقعشنع تةلةص قعلغاندا يةرنع ساتقان كعشعضة ظأينع ساق ساالمةت تاصشذرذص بئرعدذ
ؤة يةرنعث ظعضعسعضة ظأينع ظذ كعشع يئقعص بئرعدذ ،ظاندعن يةرنع سئتعؤئلعص ظذنعثغا
ظأي سالغان ظذ ظادةم يةرنع ساتقان ظذ كعشعدعن يةرنعث صذلعنع ؤة ظأي ظىحىن ظذنعث
باهاسع بويعحة صذل ظالعدذ .لئكعن ،بذ ظعككع رعؤايةتنعث ظعحعدعن بذرذنقع رعؤايةت
ظةقعلضة ظذيغذندذر.
ظةضةر ظذ ظادةم ظذ ظأيدة ظولتذرغان ؤة ظذنعث بعر قعسمع يعقعلعص كةتكةن ياكع
ظأينعث باهاسع ظأرلةص كةتكةن ،ظاندعن ظأينعث ظورنع باشقا كعشعضة تةؤة حعقعص
قئلعص ظأينعث ظعضعسع ظأينع ظذ كعشعضة تاصشذرذص بةرضةن بولسا ،ظأينعث ظعضعسع
ظذ كعشعدعن يةرنعث صذلعنع ؤة ظأي ظىحىن ظأينع ظذ كعشعضة تاصشذرذص بةرضةن حاغدا
نةرقع قانحة صذل بولسا شذ نةرقع بويعحة صذل ظالعدذ .ظةضةر ظأينعث ظعضعسع ظأينع
ظذ كعشعضة تاصشذرذص بةرمعسة ،ظأينعث ظعضعسع ظذ كعشعدعن صةقةت ظأيضة كةتكةن
صذلنع ظالعدذ .بعر قعسعم ظالعمالر« :ظأي ظعضعسع يعقعلغان ظأينعث يئقعندذقلعرعنع
ظأزع ظئلعص قئلعص تارتقان زعياننع ظذ كعشعدعن ظالعدذ» دةيدذ .يةنع ظأي ظذنع
يعقعشتعن بذرذن باهالعنعدذ ،ظأي يعقعص بولذنغاندعن كئيعن ظذنعث قالدذقلعرع
باهالعنعدذ ؤة ظعككعسعنعث ظارعسعدا بولغان صةرق صذلنع ظأينعث ظعضعسع ظذ كعشعدعن
ظالعدذ .ظةضةر ظأينعث ظورنعنعث هةممعسع باشقا بعرعضة تةؤة حعقعص قالسا ،ظأينعث
ظعضعسع يةرنع ساتقان كعشعدعن صةقةت ظأيضة كةتكةن صذلنعال قايتذرذص ظالعدذ .حىنكع،
ظأينعث ظورنعنعث هةممعسع باشقا بعرعضة تةؤة حعقعص قالغانلعقع ظىحىن يةرنع سئتعص
ظالغذحع ظأينع يةرنع ساتقان كعشعضة تاصشذرذص بئرةلمةيدذ .ظأينعث ظعضعسع ظأينع
يةرنع ساتقان كعشعضة ساق ـ ساالمةت تاصشذرذص بئرةلمعضةنلعكع ظىحىن ظذ كعشعدعن
ظأينعث باهاسعدا صذل ظااللمايدذ .ظأينعث ظعضعسع ظذ كعشعدعن صةقةت ظأيضة كةتكةن
صذلنع ظالعدذ.
ظةضةر ظأينعث ظعضعسع قورذنعث ظعحعضة هةق بئرعص قذدذق كوالتقذزغان ياكع
قورذنعث ظعحعدعكع سذ ظئغعزلعرعنع هةق بئرعص صاكعزالتتذرغان ،ياكع ظأينع رئمذنت
قعلدذرغان ظاندعن ظأينعث ظورنع باشقا بعرعضة تةؤة حعقعص قالغان بولسا ،ظأينعث
ظعضعسع شذ ظعشالر ظىحىن كةتكةن صذلنع يةرنع ساتقان كعشعدعن ظااللمايدذ .حىنكع،
ظأينعث ظورنع باشقا بعرعضة تةؤة حعقعص قالغاندا قازعنعث حعقارغان هأكىمع يعققعلع
بولعدعغان ؤة يئقعندذقلعرعنع يةرنع ساتقان كعشعضة تاصشذرذص بةرضعلع بولعدعغان
نةرسعلةر ظىحىن ظذالرنعث باهاسع بويعحة يةرنع ساتقان كعشعدعن صذل ظئلعشنع الزعم
قعلعدذ .ظىستعضة ظأي سئلعنغان يةرنعث مةيلع بعرعضة تةؤة يةر حعقعص قئلعشع بعلةن
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بعرةر ظورذنغا ؤةقصة قعلعنغان يةر حعقعص قئلعشعنعث ظارعسعدا هئحقانداق صةرق
يوق.
ظةضةر بعرةر ظأي سئتعص ظالغاندا هأججةتكة ظأينع سئتعص ظالغان ظادةم ظأي
ظىحىن قعلغان حعقعمنع ياكع ظأينع رئمذنت قعلعش ظىحىن كةتكةن صذلنع ظأينع ساتقان
كعشع تألةيدذ ،دةص يئزعلغان بولسا ،سودا بذزذلذص كئتعدذ .حىنكع ،بذ توغرا بولمعغان
شةرتتذر .بذ شةرت سودعغا ظذيغذن كةلمةيدذ.
ظأينع سئتعص ظالغان ظادةم قورذنعث ظعحعضة قذدذق كوالتقذزغان ،قذدذقنعث
ظةتراصعنع سئمعنذت ؤة تاشالر بعلةن ياسعغان (ظاندعن ظأينعث ظورنع باشقا بعرعضة تةؤة
حعقعص قالغان) بولسا ،ظذ ظادةم يةرنع ساتقان كعشعدعن قذدذقنع كوالش ظىحىن كةتكةن
حعقعمنع ظةمةس ظذنعث ظةتراصعغا ظعشلةتكةن سئمعنذت ؤة تاشالر ظىحىن كةتكةن صذلنع
ظالعدذ .حىنكع ،قذدذق كوالش مذنحة صذل دةص باهاالنمايدعغان بعر ظعشتذر .ظةضةر ظذ
ظادةم ظذ كعشع بعلةن قذدذقنع كوالش ظىحىن كةتكةن صذلنع ظذ كعشعنعث بئرعشعنع
شةرت قعلعشقان بولسا ،سودا بذزذلذص كئتعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ ظادةم ظئرعق
كوالتقذزغان ؤة ظذنعث ظىستعضة كةؤرىك سالغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ كعشعدعن ظئرعق
كوالتقذزغان صذلنع ظةمةس كةؤرىككة كةتكةن صذلنع ظالعدذ.
خذالسة شذكع ،بعرةر صارحة يةرنع سئتعص ظئلعص ظذنعثغا ظأي سالغان ياكع دةرةخ
تعككةن ظادةم ظةضةر ظذ يةر باشقا بعرعضة تةؤة حعقعص قئلعص ظذ ظادةم ظذ يةرنع ساتقان
كعشعدعن ظأي سئلعش ياكع دةرةخ سئلعش ظىحىن كةتكةن صذلنع ظالماقحع بولسا،
يةرنعث ظىستعدعكع نةرسعلةرنع بذزذص قالدذقلعرعنع يةرنع ساتقان كعشعضة تاصشذرذص
بةرضعلع بولعدعغان نةرسعلةر ظىحىن صذل ظالعدذ .بذ ،ظةضةر يةرنع سئتعص ظالغان ظادةم
ظذنع سئتعص ظالغاندا ظذ كعشعنعث يةرنع ناهةق ظئلعؤالغانلعقعنع بعلمعضةن بولسا ،ظأي
سئلعش ياكع دةرةخ تعكعش ظىحىن كةتكةن صذلنع ظذ كعشعدعن قايتذرذص ظاالاليدذ .ظةضةر
ظذ ظادةم ظذ كعشعنعث يةرنع ناهةق ظئلعؤالغانلعقعنع بعلعص تذرذص يةرنع ظذنعثدعن
سئتعص ظالغان بولسا ،ظذ ظادةم ظأي سئلعش ياكع دةرةخ تعكعش ظىحىن كةتكةن صذلنع ظذ
كعشعدعن قايتذرذص ظااللمايدذ .حىنكع ،بذ هالدا ظذ ظادةم ظذ كعشع تةرعصعدعن ضولالنغان
ظةمةس ظأزعنع ظأزع ضوللعغان ظادةم هئسابلعنعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم« :بذ قورذنع مةن سالدعم ظاندعن ظذ كعشعضة ساتتعم» دئضةن،
سئتعص ظالغذحع ظذ كعشع« :مةن ظذ ظادةمدعن قورذنع ظةمةس يةرنع سئتعص ظالدعم ؤة
قورذنع بولسا ظأزةم سالدعم ،شذثا (يةر بعرعضة تةؤة حعقعص قالغانلعقع ظىحىن) مةن
قورذنعث صذلعنع ظذ ظادةمدعن قايتذرذص ظالعمةن» دئضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمنعث
سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذ كعشعنعث ظأزعدعن قورذنعث صذلعنع
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قايتذرذص ظئلعش هةققعنعث بارلعقعغا ظعنكار قعلغان تةرةصتذر.
بعر ظادةم بعر قورذنع قوشنعدارحعلعق هةققع بعلةن سئتعص ظالغان كعشعدعن
سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذ قورذنعث ظعحعضة ظأي سالغان ،ظاندعن ظذ قورذ باشقا بعرعضة
تةؤة حعقعص قالغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ كعشعدعن قورذنعث ظعحعضة سالغان ظأينعث
باهاسعنع ظةمةس ظذنعثغا كةتكةن صذلنع قايتذرذص ظالعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذ قورذنع
ظأز ظعختعيارلعقع بعلةن سئتعص ظالدع .ظةضةر بعر ظادةم سئتعص ظالغان يةرضة زعراظةت
تئرعغان ،ظاندعن ظذ زعراظةت يةرضة زعيان سالغان ؤة يةر باشقا بعرعضة تةؤة حعقعص
قالغان بولسا ،يةرنعث ظعضعسعنعث يةرضة كةلضةن زعياننع ظذ ظادةمضة تألعتعش هةققع
بار .يةرنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذنع ساتقان كعشعدعن صةقةت يةرنعث صذلعنع قايتذرذص
ظالعدذ.
بعر ظادةم ظىزىملىك باغ سئتعص ظئلعص ظذنع بعر نةححة يعل ظعشلةتكةن ،ظاندعن
ظذ باغنعث بعر كعشعضة تةؤة ظعكةنلعكع بعلعنضةن ،باغنعث ظعضعسع حعقعص قالغان
ظذ كعشع صاكعت كأرسعتعص ظذ باغنع قازعنعث هأكىمع بعلةن قايتذرذص ظالغان ؤة
باغنع سئتعص ظالغان ظذ ظادةمدعن ظذ ظادةم ظذ بعر نةححة يعل ظعحعدة باغدعن ظئلعص
ظعشلعتعص بولغان باغنعث كعرعمعنع تةلةص قعلغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ كعرعملةرنع
قايتذرذص بئرعشع توغرا بوالمدذ؟ ياكع توغرا ظةمةسمذ؟
ظذ ظادةم باغدعن ظالغان كعرعمدعن ظىزىمنع ظىزىش ،باغقا سذ كئلعدعغان سذ
ظئغعزلعرعنع ظوثشاش ،باغنعث ظةتراصعغا تام سوقذش ؤة باغنعث ظةتراصعدعكع تامنع
رئمذنت قعلعش قاتارلعق ظعشالر ظىحىن حعقعم قعلغان صذلالرنع تذتذؤالعدذ .باغنعث
كعرعمعدعن بذ ظعشالردعن ظئشعص قالغان قعسمعنع ظذ كعشع ظذ ظادةمدعن قايتذرذص
ظالعدذ.
ظعبنع ظابعدعن (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ سوظالغا بئرعلضةن
جاؤابنع حىشىنعش بعر ظاز قعيعندذر .حىنكع ،ظذ ظعشالر ظىحىن حعقعم قعلعنغان صذلالر
خذددع هاك ؤة الي قاتارلعقالر ظىحىن حعقعم قعلعنغان صذلالرغا ظوخشاش .هاك ؤة
الي ظىحىن حعقعم قعلعنغان صذلالرنع نةرسعنع ساتقان كعشعدعن ياكع ظذنعث ظعضعسع
حعقعص قالغان كعشعدعن ظئلعش توغرا ظةمةس .حىنكع ،مةيلع تذتذشذص تذرعدعغان
نةرسة بولسذن ،مةيلع ظايرعلعص تذرعدعغان نةرسة بولسذن ،ناهةق ظئلعؤئلعنغان بعرةر
نةرسعضة قوشذلغان نةرسعلةر ظةضةر ظذ نةرسعنع ناهةق ظئلعؤئلعنغان ظادةم تةرعصعدعن
ظعشلعتعلعص كعتعلسة ،ظذ ظادةم ظذنةرسعلةرنع تألةص بئرعدذ .باغنعث كعرعمعمذ شذ
نةرسعلةرنعث قاتارعدعندذر .يةنع باغنعث كعرعمعنعمذ ظذنع ظعشلعتعص بولغان باغنع
سئتعص ظالغان هئلعقع ظادةم تألةص بئرعدذ .هئلعقع ظعشالر ظىحىن باغقا حعقعم قعلغان
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صذلالرنع باغنعث كعرعمعدعن تذتذص قااللمايدذ .ظةمما هئلعقع ظعشالر ظىحىن باغقا حعقعم
قعلغان صذلالرنع باغنعث كعرعمعدعن تذتذص قالعدذ ،دئضةنلةرنعث سأزعنعث مةنعسع :ظذ
ظادةمنعث باغنعث كعرعمعدعن باغ ظىحىن حعقعم قعلعشع خذددع باغنعث ظعضعسعدعن باغ
ظىحىن حعقعم قعلغان صذلالرنع ظالغعنعغا ظوخشايدذ .حىنكع ،باغقا صةرؤعش قعلعنسا
خذددع هايؤاننع ياخشع باقسا ظذنعث كعرعمع ظارتقاندةك باغنعث كعرعمعمذ صةرؤعش
بعلةن ظارتعدذ .لئكعن ،باغنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث باغ ظىحىن حعقعم قعلغان صذلالرنع
باغنعث كعرعمعدعن ظةمةس باغنع ظأزعضة ساتقان كعشعدعن قايتذرذص ظئلعشع ظةث
توغرعدذر .حىنكع ،ظذ كعشع ظذ ظادةمضة (ظعضعسع بار باغنع سئتعص بئرعش ظارقعلعق)
ظذنع ضوللعدع .بذنعثدا باغنعث ظعضعسع حعقعص قالغان ظادةمنعث هئحقانداق تةسعرع
يوق ،دئضةنلعك بولعدذ.
بعر ظادةم ظىزىملىك بعر باغنع سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذ باغنعث يئرعمع باشقا
بعرعضة تةؤة حعقعص قالغان ؤة ظذ ظادةم باغنعث قالغان يئرعمعنع ظةضةر ظذنعث ظىزىملعرع
ظأزضعرعص كةتمعضةن ؤة ظذنعث مئؤعلعرعدعن يئمعضةن بولسا ،باغنع ساتقان كعشعضة
قايتذرذص بئرعدذ .ظةضةر باغنعث مئؤعلعرع ظأزضعرعص كةتكةن ياكع ظذ ظادةم باغنعث
مئؤعلعرعدعن يةص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةم باغنعث قالغان قعسمعنع قايتذرذص
بئرةلمةيدذ .حىنكع ،مئؤعلةرنعث ظأزضعرعص كئتعشع ياكع ظذ ظادةمنعث مئؤعلةردعن
يئيعشع باغنعث قالغان قعسمعنع قايتذرذص بئرعشكة توسالغذ بولعدذ.
بعر ظادةم ظعككع صارحة يةر سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذ ظعككع صارحة يةرنعث بعرع
باشقا بعر كعشعضة تةؤة حعقعص قالغان بولسا ،يةرنعث باشقا كعشعضة تةؤة حعقعص
قئلعشع ظةضةر سئتص ظالغذحعنعث يةرلةرنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن بولغان
بولسا ،سئتعص ظالغذحع خالعسا ظعضة حعقمعغان يةنة بعر صارحة يةرنع سئتعص ظالعدذ،
خالعسا ظذ يةرنعمذ قايتذرذص بئرعدذ .يةرنعث باشقا كعشعضة تةؤة حعقعص قئلعشع ظةضةر
سئتعص ظالغذحعنعث يةرلةرنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعص بولغاندعن كئيعن بولغان بولسا،
سئتعص ظالغذحعنعث قالغان بعر صارحة يةرنع ظذنعثغا تئضعشلعك صذلغا سئتعص ظئلعشع
الزعمدذر .يةنع سئتعص ظالغذحعنعث خالعسا ظذ يةرنع سئتعص ظئلعش خالعسا ظذنع
قايتذرذص بئرعش هةققع يوق.
ظةضةر بعر ظادةم قذل ياكع كاال سئتعص ظالغان ،ظاندعن سئتعص ظئلعنغان نةرسة
باشقا كعشعضة تةؤة حعقعص قالغان بولسا ،ظذ ظادةم قذلغا ياكع كالعغا حعقعم قعلغان
صذلنع ظذنع ساتقان ظادةمدعن قايتذرذص ظالمايدذ.
بعر ظادةم ظذرذق بعر هايؤاننع سئتعص ظالغان ؤة ظذنع يةم بئرعص سةمعرتكةن،
ظاندعن ظذ هايؤان باشقا كعشعضة تةؤة حعقعص قالغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ هايؤاننع ساتقان
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كعشعدعن مةيلع هةلةص ظىحىن بولسذن ،مةيلع باشقا ظعش ظىحىن بولسذن ،هايؤانغا
حعقعم قعلغان صذلنع قايتذرذص ظالمايدذ .بذ هةقتة <ظةلهامعدعية> دئضةن كعتاصنعث
ظاصتورع« :هايؤاننع سئتعص ظالغان ظادةم هايؤاننعث سةمعرضةنلعك سةؤةبع بعلةن
ظذنعث صذلعغا قوشذلغان صذلنع ظذنع ساتقان كعشعدعن قايتذرذص ظالعدذ» دئدع .لئكعن،
هايؤان ظىحىن حعقعم قعلعنغان صذلنع قايتذرذص ظالمايدذ ،دئضةن قاراش كىحلىكتىر.
سئتعلغان نةرسعضة قوشذمحة بولذص سودعنعث ظعحعضة كعرضةن هةر قانداق نةرسة،
سئتعص ظالغذحع قولعغا تاصشذرذص ظئلعص بولغاندعن كئيعن باشقا كعشعضة تةؤة حعقعص
قالغان بولسا ،سئتعلغان نةرسعضة قوشذمحة بولذص سودعنعث ظعحعضة كعرضةن ظذ نةرسعضة
صذل هئسابلعنعدذ .سئتعلغان نةرسعنعث سىصةتلعرعضة صذل هئسابالنمايدذ .لئكعن،
سئتعلغان نةرسعنعث سىصةتلعرع ظايرعم سودا بعلةن سئتعلسا ،بذ هالدا ظذ سىصةتكة صذل
هئسابلعنعدذ .سئتعلغان نةرسعنعث سىصةتلعرعدعن سئتعص ظئلعنغان يةرضة سئلعنغان
ظأي ؤة دةل ـ دةرةخلةرضة ،هايؤاننعث صذت ـ قوللعرعغا ،كةمحة بعلةن كةمحعلةص ؤة
تارازا بعلةن تارتعص سئتعص ظئلعنعدعغان نةرسعلةرنعث ظئسعل ؤة سىصةتلعك بولذشعغا
ظوخشاش ظايرعم تعلغا ظئلعص بايان قعلمعسعمذ سئتعلغان نةرسة بعلةن بعللة سودعنعث
ظعحعضة كعرعدعغان نةرسعلةر كأزدة تذتذلعدذ< .رةشعدذددعن صةتعؤاسعدا> مذنداق بايان
قعلعندع« :سئتعلغان يةرضة سئلعنغان ظأي ظايرعم بايان قعلعنمعسعمذ ضةرحة يةرنعث
سودعسعنعث ظعحعضة كعرسعمذ ،لئكعن بذ سودعدا ظأي ظايرعم بايان قعلعنسا ،ظـأيضة
ظايرعم صذل هئسابلعنعدذ».
ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) سودعنعث ظعحعضة كعرضةن
قانداق نةرسة ظىحىن ظايرعم صذل هئسابلعنعدعغانلعقع ؤة قانداق نةرسة ظىحىن ظايرعم
صذل هئسابالنمايدعغانلعقع هةققعدة بعر قاظعدة قويذص« :ظذ شذنداق نةرسعكع ظذ نةرسة
ظةضةر ظايرعم سئتعلسا ظذنع سئتعش توغرا بولمايدذ .ظذ نةرسة ظةضةر باشقا بعر نةرسة
بعلةن بعللة سئتعلسا ،ظذنع سئتعش توغرعدذر» دئدع .يةنع ظايرعم سئتعش توغرا
بولمايدعغان نةرسة باشقا مال بعلةن بعللة سئتعلغاندا ظةضةر ظذ نةرسة باشقا كعشعضة
تةؤة حعقعص قالغان ؤة ظذ نةرسعنعث باشقا كعشعضة تةؤة حعقعص قئلعشع ظذ نةرسعنع
سئتعص ظالغان ظادةم ظذنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن بولغان بولسا ،سئتعص
ظالغان ظذ ظادةم خالعسا ظذ نةرسعنع ظذ مال بعلةن بعللة هةممة صذلغا سئتعص ظالعدذ،
خالعسا هةر ظعككعسعنع قايتذرذص بئرعدذ .ظايرعم سئتعش توغرا بولغان هةر قانداق
نةرسة باشقا مال بعلةن بعللة سئتعلغاندا ،ظةضةر ظذ نةرسة باشقا كعشعضة تةؤة حعقعص
قالسا ،ظذ نةرسعضة سودعنعث ظومذمعي صذلعدعن صذل هئسابلعنعدذ .مةسعلةن :ظذ نةرسة
ظذ مال بعلةن بعللة قوشذلذص  100سومغا سئتعلغان ،ظاندعن ظذ نةرسة بعرعضة تةؤة
حعقعص قالغان بولسا ،ظذ نةرسعضة  100سوم صذلدعن مةسعلةن  20ياكع  30سوم صذل
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هئسابلعنعدذ .يةنع ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسة ظىحىن هئسابالنغان صذلنع
ظذنع ساتقان كعشعدعن قايتذرذص ظالعدذ .بذ ظةضةر ظذ نةرسعنعث بعرعضة تةؤة حعقعص
قئلعشع ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعص بولغاندعن
كئيعن بولغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظذ نةرسعنعث بعرعضة تةؤة حعقعص قئلعشع
ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن بولغان بولسا،
بذ هالدا ظةضةر ظذ نةرسة ظايرعم سئتعش توغرا ظةمةس نةرسعلةردعن بولسا ،ظذ نةرسة
ظىحىن سودعنعث ظومذمعي صذلعدعن صذل هئسابالنمايدذ .شذثا ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان
ظادةم ظذنع ساتقان كعشعدعن بعرةر نةرسة تةلةص قعاللمايدذ .ظذ ظادةم خالعسا قئلعص
قالغان مالنع هةممة صذلغا سئتعص ظالعدذ ،خالعسا ظذنع قايتذرذص بئرعدذ .ظةضةر ظذ
نةرسة مةسعلةن سئتعص ظئلعنغان يةردعكع دةل ـ دةرةخكة ؤة سئتعص ظئلعنغان قذلنعث
ظىستعدعكع كعيعم ـ كعحةككة ظوخشاش ظايرعم سئتعش توغرا بولعدعغان نةرسة بولسا،
ظذ نةرسعلةر ظىحىن سودعنعث ظومذمعي صذلعدعن صذل هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ ظادةم
ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظذنع ساتقان كعشعدعن قايتذرذص ظالعدذ .بذ ظةضةر ظذ كعشع ظذ
نةرسعنع ساتقان ؤاقتعدا ظذ نةرسعنعث سودعسعنعث ظذنعث بعلةن بعللة ساتقان مالدعن
ظايرعم ظةمةسلعكعنع بايان قعلمعغان بولسا ،ظعش شذ بويعحة بولعدذ .ظةضةر مةسعلةن
سئتعلغان نةرسة ظىستعضة ظأي سئلعنغان ياكع دةل ـ دةرةخلةر تعكعلضةن يةر بولذص
ظذ يةرنع ساتقان كعشع يةر ظىستعدعكع ظأينعث ياكع دةل ـ دةرةخنعث سودعسعنعث
يةر بعلةن بعللة ظةمةس ظايرعم قعلعنغانلعقعنع بايان قعلغان ؤة يةرنعث ظىستعدعكع
نةرسة يةرنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن يوق بولذص
كةتكةن (مةسعلةن ظوغرعالنغان) بولسا ،ظذ ظادةم يةرنع ظذنعثغا تئضعشلعك بولغان
صذلغا سئتعص ظالعدذ ؤة ظذ ظادةمضة خالعسا يةرنع سئتعص ظئلعش ،خالعسا ظذنداق
قعلماسلعق هةققع بئرعلمةيدذ.
ظةضةر يةرنعث ظىستعدعكع ظأي ياكع دةل ـ دةرةخلةر يةرنع سئتعص ظالغان ظادةم
يةرنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن كىيىص كةتكةن ياكع ظأيلةرنع بعرةر زالعم
يعقعؤاتقان ياكع دةرةخلةرنع يولدذرؤاتقان بولسا ،ظذ ظادةم خالعسا يةرنع هةممة صذلغا
سئتعص ظالعدذ ،خالعسا سئتعص ظالماي قايتذرذص بئرعدذ .يةرنع ظذنعثغا تئضعشلعك
صذلغا سئتعص ظالمايدذ .ظةضةر يةرنعث ظىستعدعكع ظأي ياكع دةل ـ دةرةخلةر يةرنع
سئتعص ظالغان ظادةم يةرنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعص بولغاندعن كئيعن كىيىص كةتكةن
ياكع بعرةر زالعم تةرعصعدعن يذقعرعدا دئضةندةك زعيانغا ظذحرعغان بولسا ،بذنعث زعيعنع
(((
يةرنع سئتعص ظالغان ظادةمضة بولعدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 202 ،ـ بةت.
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مالنع مالغا سئتعش )يةنع ظالماشتذرذش( سودعسع بعلةن سئتعلغان
مالنعث بعر كعشعضة تةؤة حعقعص قئلعشعنعث هأكمع

بذغداينع قوناققا ساتقانغا (يةنع ظالماشتذرغانغا) ظوخشاش بعر نةرسعنع يةنة
بعر نةرسعضة ساتقان ؤاقتعدا سئتعلغان نةرسعنعث بعرع باشقا كعشعضة تةؤة حعقعص
قالسا ،سودا بذزذلذص كئتعدذ .بذ هةقتة <جامعظذل فذسذلعين> دئضةن كعتاصنعث ظاصتورع
مذنداق دةيدذ« :بعر نةرسعنع يةنة بعر نةرسعضة ساتقان ؤاقتعدا سئتعلغان نةرسعنعث
بعرع باشقا كعشعضة تةؤة حعقعص قئلعش بعلةن ظذنعث بةدعلع ظىحىن بئرعلضةن نةرسة
ظةضةر يوق بولذص كةتمعضةن بولسا ظذ نةرسعنعث ظأزع ،ظةضةر يوق بولذص كةتكةن بولسا
ظذنعث باهاسع قايتذرذص بئرعلعدذ .يةنع ظةضةر بعر مالنع يةنة بعر مالغا ساتقان ؤاقتعدا
سئتعلغان ظعككع مالنعث بعرع بعر كعشعضة تةؤة حعقعص قالغان ؤة ظذ مالنعث بةدعلع
ظىحىن بئرعلضةن يةنة بعر مال يوق بولذص كةتكةن بولسا ،يوق بولذص كةتكةن مالنع
قولعغا ظالغان تةرةصنعث مالنعث باهاسع بويعحة صذل قايتذرذص بئرعشع الزعم .حىنكع،
بذ خعلدعكع سودعدا ظعككع مالنعث بعرعنعث بعر كعشعضة تةؤة حعقعص قئلعشع بعلةن
سودا بذزذلذص كئتعدذ .شذنعثدةك يةنة سةمةت ماخمذتتعن بعرةر نةرسعنع مالنع مالغا
سئتعش سودعسع بعلةن سئتعص ظالغان ،ظاندعن سةمةت سئتعص ظالغان ظذ نةرسعنع بعر
كعشعضة سئتعص تاصشذرذص بةرضةن ،ظاندعن ماخمذت سةمةتتعن ظالغان نةرسة بعرعضة
تةؤة حعقعص قالغان بولسا ،سةمةتنعث ظذ كعشعضة سئتعص بةرضةن نةرسعنع ظذ كعشعدعن
قايتذرذص ظئلعشع الزعم .حىنكع ،سةمةت بعلةن ماخمذتنعث ظارعسعدعكع سودا بذزذلذص
كةتتع .سودا بذزذلذص كةتكةنلعكع ظىحىن ظذ كعشعنعث قولعدعكع نةرسعنعث ظذنعث
ظةسلعدعكع ظعضعسع بولغان ماخمذتقا قايتعشع الزعم .ظةضةر سةمةت ظذ نةرسعنع ظذ
كعشعدعن قايتذرذص ظالسا ،ظذ كعشع سةمةتكة بةرضةن ظذ نةرسعنعث صذلعنع قايتذرذص
ظالعدذ .ماخمذتنعث سةمةت بولمعسعمذ ظذ كعشع ظىستعدعن قعلغان دةؤاسعغا قذالق
سئلعنعدذ .حىنكع ،ماخمذت بذ دةؤا ظارقعلعق ظأزعنعث ظذ نةرسعنعث ظعضعسع
ظعكةنلعكعنع ظعسصاتاليدذ .شذنعث بعلةن ظذ كعشع ماخمذت تةرعصعدعن ظىستعدعن دةؤا
قعلعنغان ظادةمضة ظايلعنعدذ .لئكعن ،يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضعنعدةك سئتعلغان
نةرسعنعث بعرةرسعضة تةؤة حعقعص قئلعشع بعلةنال سودا بوزذلذص كةتمةيدذ .سودعنعث
بذزذلذص كئتعشع ظىحىن قازعنعث هأكىم حعقعرعشع الزعم».
ظةضةر بعر ظادةم مةسعلةن بعر ظعشةكنع سئتعص ظالغان ؤة ظذ ظعشةك ظألىص كئتعص
بولغاندعن كئيعن ظذ ظعشةكنعث بعر كعشعضة تةؤة ظعكةنلعكع بعلعنضةن بولسا ،ظعشةكنعث
ظعضعسع حعقعص قالغان ظذ كعشع ظذ ظعشةكنعث ظذ ظادةم ظذنع سئتعص ظالغان كىنعدعكع
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باهاسع مذنحة صذل دةص صاكعت كأرسعتعدذ ؤة ظذ ظادةم ظذ كعشعضة ظعشةكنعث باهاسع
بويعحة صذل تألةص بئرعدذ .ظاندعن ظذ ظادةم ظعشةكنع ساتقان كعشعدعن ظعشةكنعث
ظعضعسعضة تألةص بةرضةن صذلنع ظةمةس ظعشةكنع سئتعص ظالغاندا بةرضةن صذلنع
قايتذرذص ظالعدذ .حىنكع ،ظعشةكنع سئتعص ظالغان ظادةم ظعشةكنع ناهةق ظئلعؤالغان
كعشعدعن ظعشةكنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم هئسابلعنعدذ .ظالعمالر« :ظةضةر بعر ظادةم
بعرةر نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان كعشعدعن ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذ
نةرسعنعث ظعضعسعضة ظذنعث باهاسعدا صذل تألةص بةرضةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع
ساتقان هئلعقع كعشعدعن ظذنعث ظعضعسعضة تألةص بةرضةن صذلنعث معقدارعدا ظةمةس ظذ
نةرسعنع سئتعص ظالغاندا ظذ كعشعضة بةرضةن صذلنعث معقدارعدا صذل قايتذرذص ظالعدذ.
حىنكع ،ظذ كعشعدعن ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة تألةص بةرضةن صذلنعث معقدارعدا صذل
قايتذرذص ظئلعش ظذ نةرسعنعث ظأزعنع قايتذرذص ظالغانغا ظوخشاش» دةص بايان قعلغان.
(((
اهلل توغرعسعنع بعلضىحعدذر.

نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعنعث بايانع
(بيع السلم)
بذنعثدعن صذلغا ظئهتياجع حىشىص قالغان ظادةم بعر ياكع ظعككع ظايدعن كئيعن
حعقعدعغان مئؤعسنع ياكع بذغدعيعنع ياكع قونعقعنع ظالدعدعن سئتعش كأزدة تذتذلعدذ.
نةرسعسعنع بذ سودا بعلةن سئتعص صذلنع قولعغا ظالغان ظادةم ظذ صذلنعث ظعضعسع ؤة ظذ
نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشع ظذ نةرسعنعث ظعضعسع هئسابلعنعدذ.

نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعنعث يولغا قويذلغانلعقعنعث بايانع
بذ سودا قذرظان ؤة هةدعس ظارقعلعق يولغا قويذلغاندذر .اهلل تاظاال بذ سودعنع يولغا
قويذص مذنداق دئضةن» :ظع مأمعنلةر! مذددةت بةلضعلةص ظأزظارا قةرز بئرعشسةثالر،
ظذنع (هأججةت قعلعص) يئزعص قويذثالر ،ظاراثالردعكع خةت بعلعدعغان كعشع ظذنع (كةم
 زعيادةقعلماي) ظادعللعق بعلةن يازسذن(((«((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 203 ،ـ بةت.
((( سىرة بةقةر  282ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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قةتادة بذ هةقتة ظةبذ هةسسان ظةظراجدعن ظعبنع ظابباس (اهلل ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ :اهلل تاظاال مذددةت بةلضعلةص
قعلعنغان نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعنع ظأز كعتابعدا هاالل قعلدع ،بذنعثغا رذخسةت
بةردع ؤة» :ظع مأمعنلةر! مذددةت بةلضعلةص ظأزظارا قةرز بئرعشسةثالر ،ظذنع (هأججةت
(((
قعلعص) يئزعص قويذثالر« دئدع.
ظعبنع ظابباس (اهلل ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
مةدعنعضة كةلضةندة كعشعلةر ظعككع يعلنعث ؤة ظىح يعلنعث خورمعسعغا ظالدعنظاال صذل
بئرةتتع .شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :كعمكع بعرةر نةرسعضة ظالدعنظاال
صذل بةرمةكحع بولسا ،كةمحة ،تارازا ؤة مذددةتلةرنع مذظةييةن قعلعص صذل بةرسذن»
(((
دئضةن.
ظعبنع هةجةر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظعبنع مذسةييةبتعن
باشقا ظالعمالر نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعنعث يولغا قويذلغان سودا ظعكةنلعكعضة
بعرلعككة كةلدع .لئكعن ،ظذ ظالعمالر ظذ سودعنعث بةزع شةرتلعرع هةققعدة بعر صعكعرضة
كئلةلمعدع .ظذالر يةنة نئسعنع نةققة سئتعش سودعسع ظىحىنمذ نورمال سودا ـ سئتعققا
شةرت قعلعنغان ظعشالرنعث شةرت قعلعنعدعغانلعقعغا ؤة صذلنع سودا بولغان ظورذننعث
ظأزعدة تاصشذرذص بئرعشنعث الزعم ظعكةنلعكعضة بعرلعككة كةلدع .ظذالر بذ سودعنعث
ظئهتعياج ظىحىن يولغا قويذلغان سودعمذ ياكع ظذنداق ظةمةسمذ دئضةنلعك هةققعدة
ظعختعالص قعلعشعص قالدع» دئدع.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظعنساننعث ظأز ظعلكعدة بولمعغان نةرسعنع سئتعشتعن
توستع .ظةمما نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعغا يول قويدع ،دئضةن هةدعسكة كةلسةك،
بذ ظعنساننعث ظأز ظعلكعدة بولمعغان نةرسعنع سئتعشتعن توسقان هةدعس بعلةن
نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعغا يول قويغان هةدعستعن تةركعص تاصقان هةدعس بولذشع
مذمكعندذر.
ظعنساننعث ظأز ظعلكعدة بولمعغان نةرسعنع سئتعشتعن توسقان هةدعسنع تعرمعزعي،
نةساظعي ،ظعبنع ماجة ؤة ظةبذداؤذد قاتارلعقالر رعؤايةت قعلغان ؤة تعرمعزعي« :بذ
توغرعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن ياخشع هةدعستذر» دئضةن .ظةمما نئسعنع نةققة
سئتعش سودعسعغا رذخسةت قعلغان هةدعسنع ظعمام بذخارع ،ظعمام مذسلعم ،تعرمعزعي،
((( بذ ظةسةرنع هاكعم رعؤايةت قعلدع ؤة« :بذ ظعمام بذخارع ؤة ظعمام مذسلعمنعث شةرتع بويعحة توغرعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن
ظةسةردذر» دئدع .بذ ظةسةرنع يةنة ظعمام شافعظعي ،تةبرانعي ؤة ظعبنع ظةبذشةيبة قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغان .هةدعس رعؤايةت
قعلعدعغان ظالعمالرنعث ظعحعدعن كئيعنكع دةؤرعدة كةلضةن بةزع ظالعمالر« :بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارعمذ رعؤايةت قعلغان» دةيدذ.
لئكعن ،بذ توغرا ظةمةس.
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
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نةساظعي ،ظعبنع ماجة ؤة ظةبذداؤذد قاتارلعقالر رعؤايةت قعلغان .هةدعسنعث تةصسعالتع
مذنداقتذر :ظةبذمعنهال ظعبنع ظةبباس (اهلل ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةدعنعضة كةلضةندة كعشعلةر
ظعككع يعلنعث ؤة ظىح يعلنعث خورمعسعغا ظالدعنظاال صذل بئرةتتع .شذنعث بعلةن
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :كعمكع بعرةر نةرسعضة ظالدعنظاال صذل بةرمةكحع بولسا،
كةمحة ،تارازا ؤة مذددةتلةرنع مذظةييةن قعلعص صذل بةرسذن» دئضةن .ظعمام بذخارع
يةنة بذ هةقتة ظابدذلاله ظعبنع ظةبذظةؤصانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ:
«بعز صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ،ظةبذبةكرعنعث ؤة ظأمةرنعث زامانعدا بذغداي،
ظارصا ،خورما ؤة قذرذق ظىزىم قاتارلعقالرنع صذلنع ظالدعدعن بئرعص سئتعؤاالتتذق (يةنع
ظذالرنع نئسعنع نةققة سئتعش سودعسع بعلةن سئتعؤاالتتذق)».
بذ سودعنعث قعياسقا زعت ظعكةنلعكع ظوحذقتذر .حىنكع ظذ( ،سودا قعلعنغان
ؤاقتعدا) يوق نةرسعنع سئتعشتعن ظعبارةت سودعدذر .لئكعن ،ساتقذحع ؤة هةم
ظالغذحعنعث شذنداق قعلعشقا ظئهتعياجع بولغانلعقع ظىحىن ظذ سودا قذرظان ،هةدعس
ؤة ظالعمالرنعث بعرلعكع ظارقعلعق يولغا قويذلدع .حىنكع ،ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان
ظادةم بالعؤاقعلعرعنعث خعراجةتلعرع ظىحىن (بعر نةرسة ظئلعص سئتعص) صايدا تئصعشقا
مذهتاج .صايدا ظئلعش نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعدا ظاساندذر .حىنكع ،نةق صذلغا
نئسع سئتعلغان نةرسعنعث باهاسع ظأزعنعث ظةسلعدعكع باهاسعدعن تأؤةن بولذشع
مذمكعن .شذنعث بعلةن ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذنعثدعن صايدا ظالعدذ .ظذ
نةرسعنع ساتقان كعشع صذلغا مذهتاج بولذص قالغانلعقع ظىحىن شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة ظذ
نةرسعنع سئتعشقا مةجبذر بولذص قالغان بولذشع مذمكعن .ظةضةر ظذ كعشع ظذ نةرسعنع
نةق صذلغا ساتسا ،شذنعث بعلةن ظذنعث ظئهتعياجعمذ هةل قعلعنغان بولعدذ .مانا مذشذ
(((
مةقسةتلةر ظىحىن ظذ سودا يولغا قويذلغان.

نئسعنع نةققة سئتعش سودعسع بعلةن سئتعش توغرا بولعدعغان

مالالر ؤة ظذ سودا بعلةن سئتعش توغرا بولمايدعغان مالالرنعث بايانع
ظئسعللعكعضة ياكع ناحارلعقعغا ظوخشاش سىصةتلعرعنع ظئنعق بةلضعلةش مذمكعن
بولعدعغان هةر قانداق نةرسعنع نئسعنع نةققة سئتعش سودعسع بعلةن سئتعشقا بولعدذ.
حىنكع ،سئتعلغان نةرسة نئسع بولغاحقا ظذنعث قانداق نةرسة ظعكةنلعكع صةقةت
ظذنعث سىصةتلعرع بعلةن بعلعنعدذ .ظةضةر سئتعلغان نةرسعنعث سىصةتلعرعنع ظئنعق
((( «فةتهذل قةدعر» 6 ،ـ توم 206 ،ـ بةت.
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بةلضعلةش مذمكعن بولمعسا ،بذ هالدا ظذ نةرسة نامةلذم نةرسة بولعدذ .نامةلذم نةرسة
ظعككع تةرةص ظارعسعدا تاالش ـ تارتعشعش قعلعشعشقا ظئلعص بارعدذ .شذنعث ظىحىن ظذ
نةرسعنع نئسعنع نةققة سئتعش سودعسع بعلةن سئتعشقا بولمايدذ.
نئسعنع نةققة سئتعش سودعسع بعلةن سئتعلغان نةرسة ظةضةر كةمحة بعلةن
كةمحعلعنعدعغان نةرسة بولسا ،ظذنعث قانحة كةمحة ظعكةنلعكعنع ،ظةضةر تارازا
بعلةن تارتعلعنعدعغان نةرسة بولسا ،ظذنعث قانحعلعك ظعكةنلعكعنع ،ظةضةر ياثاققا ؤة
تذخذمغا ظوخشاش نةرسة بولسا ،ظذالرنعث حوث ـ كعحعكلعكتة ظوخشاش ياكع ظوخشاش
ظةمةسلعكعنع بعلعش الزعم .ظةضةر ظذ سودا بعلةن سئتلعغان نةرسة خام خعش ؤة
صعششعق خعشقا ظوخشاش نةرسة بولغان ؤة ظذنعث قئلعصع ،ظورنع ؤة سانع ظئنعق بايان
قعلعنغان بولسا ،سودا توغرا بولعدذ .ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا< ،ظورنع> دئضةن سأزدعن خعشالرنع تاصشذرذص بئرعدعغان
ظورذن كأزدة تذتذلعدذ .بعر قعسعم ظالعمالر« :ظذنعثدعن خعشنع قويذدعغان ظورذن كأزدة
تذتذلعدذ .حىنكع ،بةزع يةرلةر حعث بولعدذ ،بةزع يةرلةر بوش بولعدذ» دةيدذ .خعش
قئلعصعنعث ظذزذنلعقعنعث قانحعلعك ،كةثلعكعنعث قانحعلعك ؤة قئلعنلعقعنعث قانحعلعك
ظعكةنلعكعنع بعلعش الزعم.
تئخع كعيعم ـ كعحةك ياكع باشقا نةرسة تعكعلمعضةن رةختنعث ظةضةر ظذزذنلعقعنعث
معقدارع ،كةثلعكعنعث معقدارع ،تئضعنعث قانداق نةرسة ظعكةنلعكع ،نةدة توقذلغانلعقع
ؤة قئلعن ـ نئصعزلعكع ظئنعق بايان قعلعنسا ،رةختنع نئسعنع نةققة سئتعش سودعسع
بعلةن سئتعشمذ توغرعدذر.
تاؤذزغا ،قاصاققا ؤة ظانارغا ظوخشاش حوث ـ كعحعكلعكتة بعر ـ بعرعنعث ظارعسعدا
صةرق بار نةرسعلةرنع نئسعنع نةققة سئتعش سودعسع بعلةن سئتعشقا بولمايدذ.
مةزكذر سودا بعلةن ساناص سئتعش توغرا بولغان نةرسعنع كةمحعلةص ياكع تارازعالص
سئتعشقعمذ بولعدذ .شذنعثدةك يةنة كةمحعلةص سئتعشقا بولعدعغان نةرسعنع تارازعالص
سئتعشقعمذ بولعدذ .تارازعالص سئتعشقا بولعدعغان نةرسعنع كةمحعلةص سئتعشقعمذ
بولعدذ .ظةضةر بئلعقنع تارازا بعلةن تارتعص ظأتكىزىص بئرعشكة كئلعشعلسة ،بئلعق
مةيلع تذزالنغان بولسذن ،مةيلع تذزالنمعغان بولسذن ،بئلعقنع نئسعنع نةققة سئتعش
سودعسع بعلةن سئتعش توغرعدذر .بئلعقنع مةزكذر سودا بعلةن ساناص سئتعش توغرا
ظةمةس .حىنكع ،بئلعقنعث حوث ـ كعحعكلعكتة صةرق بار .ظةمما بئلعقتعن باشقا
هايؤانالرنع مةزكذر سودا بعلةن سئتعش توغرا ظةمةس .هةتتا كةصتةر ؤة قذحقاش قاتارلعق
قوشالرنعمذ مةزكذر سودا بعلةن سئتعش توغرا ظةمةس.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هايؤانالرنع مةزكذر سودا بعلةن سئتعشتعن
511

نېسىنى نەق سېتىشنىڭ بايانى
توسقانلعقع رعؤايةت قعلعندع .بذ هةقتة هاكعم ؤة دارذ قذتنعي قاتارلعقالر ظعبنع ظابباس
(اهلل ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ :صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم هايؤانالرنع نئسعنع نةققة سئتعش سودعسع بعلةن سئتعشتعن توسقان.
بذ ،ظعمام بذخارع ؤة ظعمام مذسلعمنعث شةرتعضة تذشعدعغان ظةسةر بولسعمذ ،لئكعن بذ
ظعككع ظعمام ظذ ظةسةرنع رعؤايةت قعلمعغان.
بذ هةقتة ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) هةمماد ظعبنع
ظةبذسذاليماندعن ظعبراهعم نةخةظعينعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ :ظابدذلاله
ظعبنع مةسظذد (اهلل ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظالغان صايدعنع مةلذم هةسسعدعن
بألىشىشكة كئلعشعص زةيد ظعبنع خذلةيلةزةضة ظذنعث تعجارةت قعلعشع ظىحىن مةلذم
معقداردا صذل بئرعدذ .شذنعث بعلةن زةيد بذ صذلنع ظعترعس ظعبنع ظةرقذبقا ظذنعثدعن
بعر مذددةتتعن كئيعن تأضة سئتعؤئلعش ظىحىن بئرعدذ( .يةنع زةيد ظذ صذلغا مةزكذر
سودا بعلةن ظعترعس ظعبنع ظةرقذبتعن تأضة سئتعؤالعدذ) .ظعترعس ظعبنع ظةرقذبنعث
زةيدقا تأضعلةرنع تاصشذرعدعغان ؤاقعت كةلضةندة زةيد ظذنعثدعن تأضعلةرنعث بعر
قعسمعنع تاصشذرذص ظالعدذ ؤة قالغان قعسمع قئلعص قالعدذ .يةنع ظعترعس ظعبنع ظةرقذب
تأضعلةرنعث هةممعسعنع ظذ ؤاقعتنعث ظأزعدة زةيدقا تاصشذرذص بئرةلمةيدذ .ظعترعس
تأضعلةرنعث قالغان قعسمعلعرعنع تاصشذرالماي قعيعنحعلعق تارتعدذ .ظذنعثغا صذلنعث
ظابدذلاله ظعبنع مةسظذدنعث صذلع ظعكةنلعكعنعث خةؤعرع يئتعص بارعدذ .شذنعث بعلةن
ظعترعس ظابدذلاله ظعبنع مةسظذدنعث قئشعغا كئلعص ظذنعثدعن ظأزعضة رةهعم قعلعشنع
ؤة (تأضعلةرنع تاصشذرذش ظىحىن مأهلةت بئرعشنع) تةلةص قعلعدذ( .شذنعث بعلةن
ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد (اهلل ظذنعثدعن رازع بولسذن!) زةيدنعث ظذ صذلغا مةزكذر سودا
بعلةن هايؤان سئتعص ظالغانلعقعدعن خةؤةر تاصعدذ) ؤة ظعترةستعن زةيد هةقعقةتةن ظذ
صذلغا مةزكذر سودا بعلةن تأضة سئتعص ظالدعمذ؟ دةص سورايدذ .ظعترعس :هةظة شذنداق
قعلدع ،دةص جاؤاب بئرعدذ .شذنعث بعلةن ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد زةيدقا ظادةم ظةؤةتعص
ظذنعثدعن بذ ظعش هةققعدة سورايدذ .كئيعن ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد (اهلل ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) زةيدقا :سةن ظعترعستعن ظالغان تأضعلةرنع ظذنعثغا قايتذرذص بئرعص ظذنعثغا
بةرضةن صذلنع قايتذرذص ظالغعن ؤة بعزنعث صذللعرعمعزغا مةزكذر سودا بعلةن هايؤان
سئتعص ظالمعغعن ،دةيدذ< .ظةلتةنقعه> دئضةن كعتاصنعث ظاصتورع مذنداق دئدع« :بذ
ظةسةردة ظعبراهعم نةخةظعي بعلةن ظابدذلاله ظعبنع مةسظذدنعث ظارعلعقعدا بذ ظةسةرنع
رعؤايةت قعلغان بعر ظادةم حىشىص قالغاندذر .بذ ظةسةر ظعلقةمة ياكع ظةسؤةد ظارقعلعق
رعؤايةت قعلعنغان بولذشع مذمكعن» .لئكعن ،بذ ظةسةردة ظعبراهعم نةخةظعي بعلةن
ظابدذلاله ظعبنع مةسظذدنعث ظارعلعقعدا بذ ظةسةرنع رعؤايةت قعلغان بعر ظادةم حىشىص
قعلعشع هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدا ،بذ ظةسةرنعث صاكعت بولذشعغا
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تةسعر يةتكىزةلمةيدذ .بولذصمذ ظةسةر ظعبراهعم نةخةظعيدعن رعؤايةت قعلعنغان بولسا.
ظةهؤال تئخعمذ شذنداق بولعدذ .مةزكذر سودا بعلةن هايؤانالرنع سئتعص ظئلعشنعث
توغرا بولماسلعقعنعث ظاساسلعق سةؤةبع بولسا ،بذ هةقتة شذنداق قعلعشنع حةكلةص
هةدعس كةلضةنلعكعدذر .ظةمرع ظعبنع ظةبذظةمرة مذنداق دةيدذ« :مةن ظعمام مذهةممةد
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) كة هايؤانالرنع مةزكذر سودا بعلةن سئتعش توغرا
ظةمةس .حىنكع ،هايؤانالرنع سىصةتلعرع بعلةن بةلضعلةش مذمكعن ظةمةس» دئدعم.
ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذنداق ظةمةس .حىنكع،
تاؤارنع مةزكذر سودا بعلةن سئتعش توغرعدذر ،ظةمما قذحقاشنع مةزكذر سودا بعلةن
سئتعش توغرا ظةمةس .ظةمةلعيةتتة بولسا تاؤارغا قارعغاندا قذحقاشنع سىصةتلعرع بعلةن
بةلضعلةش ظذثايدذر .هايؤانالرنع مةزكذر سودا بعلةن سئتعشنعث توغرا بولماسلعقعنعث
سةؤةبع بولسا ،بذ هةقتة شذنداق قعلعشتعن حةكلةص هةدعس كةلضةنلعكع ظىحىندذر»
(((
دئدع.
شافعظعي مةزهةصعنعث ظعماملعرعدعن بولغان ظعمام نةؤةؤعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!)« :ظعمام مالعك ،ظعمام شافعظعي ؤة ظعمام ظةهمةد قاتارلعقالر (اهلل
تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا ،هايؤانالرنع مةزكذر سودا بعلةن
سئتعش توغرعدذر .بذالرنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا هايؤانالرنع قةرز بئرعص تذرذش
توغرعدذر .شذنعثدةك ظذالرنع مةزكذر سودا بعلةن سئتعشمذ توغرعدذر .هايؤانالرنع
مةزكذر سودا بعلةن ساتقاندا ظذنعث ظةركةك ياكع حعشع ظعكةنلعكعنع ،ظذنعث يئشعنع،
(((
رةثضعنع ؤة تىرعنع بايان قعلعش الزعم» دةيدذ.
ظوتذننع باغالص مةزكذر سودا بعلةن سئتعش توغرا ظةمةس .شذنعثدةك يةنة تئخع
قذرذمعغان هأل ظوتذنالرنع ؤة يئشعل ظوت ـ حأصلةرنع ظورذلغان هالةتتة مةزكذر سودا
بعلةن سئتعشمذ توغرا ظةمةس .لئكعن مةيلع ظوتذن بولسذن ،مةيلع يئشعل ظوت ـ
حأصلةر بولسذن ،ظةضةر ظوالر (مةسعلةن :تارازا بعلةن تارتعلغانغا ظوخشاش) تاالش ـ
تارتعشعشقا ظئلعص بارمايدعغان بعر شةكعلدة مةزكذر سودا بعلةن سئتعلسا ،سودا توغرا
بولعدذ.
ياقذتتةك ؤة حوث مةرؤايعتتةك نةرسعلةرنع مةزكذر سودا بعلةن سئتعش توغرا
ظةمةس .حىنكع ،بذالرنعث بعر ـ بعرعنعث ظارعسعدا حوث ـ كعحعكلعكتة حوث صةرق بار.
لئكعن ،مةرؤايعتالر كعحعك بولذص تارازعدا تارتعلعص سئتعلعدعغان بولسا ،بذالرنع مةزكذر
سودا بعلةن سئتعش توغرعدذر .حىنكع ،مةرؤايعتالر تارازا بعلةن تارتعلعص سئتعلغاندا
((( «فةتهذل قةدعر» 6 ،ـ توم 211 ،ـ بةت.
((( «رةؤ زةتذت تالعبعين» 3 ،ـ توم 261 ،ـ بةت.
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ظذنعث قانحعلعك ظعكةنلعكع بعلعنعدذ.
سودا بولغان ؤاقتعدعن تارتعص تاكع سئتعلغان نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمضة
تاصشذرعدعغان ؤاقعتقعحة بازاردا تئصعلمايدعغان نةرسعنع مةزكذر سودا بعلةن سئتعش
توغرا ظةمةس .ظةضةر بعر نةرسة سودا بولغان ؤاقتعدا بازاردا بار ،ظةمما ظذنع سئتعص
ظالغان ظادةمضة تاصشذرعدعغان ؤاقتعدا بازاردا يوق بولذص قالغان بولسا ،ظذ ظادةم خالعسا
ظذ نةرسعنعث بازارغا صةيدا بولذشعنع كأتعدذ ،خالعسا سودعنع بذزذص صذلعنع قايتذرذص
ظالعدذ.
ضأش سأثعكعدعن شعلعص ظئلعؤئتعلغان بولسعمذ ضأشنع مةزكذر سودا بعلةن سئتعش
توغرا ظةمةس .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز
قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت
قعلسذن!)« :ظةضةر ضأشنعث سىصىتع ؤة ضأشنعث هايؤاننعث قايسع ظةزاسعنعث ضأشع
ظعكةنلعكع ظئنعق بايان قعلعنسا ،ضأشنعمذ مةزكذر سودا بعلةن سئتعش توغرعدذر.
حىنكع ،ضأش تارتعص سئتعلعدعغان ؤة قانحعلعك ظعكةنلعكع ظئنعق نةرسعدذر» دةيدذ.
ظعمام مالعك ،ظعمام شافعظعي ؤة ظعمام ظةهمةد قاتارلعقالرمذ« :ضأشنع مةزكذر سودا بعلةن
سئتعش توغرعدذر» دةيدذ .بذ هةقتة صةتعؤا ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث
كأز قارعشع بويعحة بئرعلعدذ .بذ هةقتة ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل
تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظةضةر ضأشنعث قايسع هايؤاننعث ضأشع ظعكةنلعكع،
هايؤاننعث تىرع ،ظذنعث يئشع ،ضأشنعث سىصىتع ،ضأشنعث (مةسعلةن قوغذنعث ضأشعمذ
ياكع صةشنعث ضأشعمذ) قةيةرنعث ضأشع ظعكةنلعكع ؤة ظذنعث معقدارع ظئنعق بايان
قعلعنسا ،ضأشنع مةزكذر سودا بعلةن سئتعشمذ توغرعدذر» دئدع.
بةزع ظالعمالر« :ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز
قارعشعدا ،ضأش باهالعق نةرسعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث
كأز قارعشعدا ،ضأش ظوخشعشع بار نةرسعدذر .شذنعث ظىحىن بذ ظعككع ظعمامنعث كأز
قارعشعدا ،ضأشنع قةرزضة بئرعص تذرذش توغرعدذر .شذنعثدةك ظذنع نئسعنع نةققة
سئتعش سودعسع بعلةنمذ سئتعش توغرعدذر» دئدع .ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) دعن بذ هةقتة ظعككع خعل كأز قاراش رعؤايةت قعلعنغاندذر.
ضأش صذشذرذلغاندعن كئيعن بعر ظادةم ظذنع قةستةن بذزذؤاتقان (يةنع ظذنع توصعغا
تاشلعؤاتقان ياكع ظعتقا تاشالص بةرضةن) بولسا ،ظذ ظادةم ظذ ضأشنعث ظعضعسعضة ضأشنعث
باهاسع بويعحة صذل بئرعدذ .بذ بعرلعككة كةلضةن كأز قاراشتذر .ظةضةر ضأش خام بولسا،
بذ هالدعمذ كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن ضأشنع بذزذؤاتقان ظادةم ضأشنعث ظعضعسعضة
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ظذنعث باهاسع بويعحة صذل بئرعدذ.

(((

كةمحة بعلةن كةمحعلعنعدعغان نةرسعلةرنع مةزكذر سودا بعلةن (كعشعلةر ظارعلعرعدا
ظعشلةتمةيدعغان) خذسذسع كةمحة بعلةن كةمحعلةص بئرعش شةرتع بعلةن سئتعش توغرا
ظةمةس .شذنعثدةك يةنة مئتعرلعنعدعغان نةرسعلةرنعمذ مةزكذر سودا بعلةن (كعشعلةر
ظارعلعرعدا ظعشلةتمةيدعغان) خذسذسعي مئتعر بعلةن مئتعرالص بئرعش شةرتع بعلةن
سئتعش توغرا ظةمةس .حىنكع ،مةزكذر سودا بعلةن سئتعلغان نةرسعلةر كئحعكتىرىص
تاصشذرذص بئرعلعدعغان بولغاحقا ظذ كةمحة ؤة مئتعرنعث يوق بولذص كئتعش ظئهتعمالع
بار .شذنعث بعلةن ساتقذحع بعلةن سئتعص ظالغذحعنعث ظارعسعدا تاالش ـ تارتعش قعلعش
يىز بئرعدذ .ظةمما خذسذسعي كةمحة ياكع مئتعر بعلةن سئتعلعدعغان نةرسعلةرنع
نئسعنع نةققة سئتعش سودعسع بعلةن ظةمةس نةق ساتقان بولسا ،بذ سودا توغرا
بولعدذ .حىنكع ،ظذ كةمحة ياكع مئتعر بعلةن سئتعلغان نةرسعنع شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة
تاصشذرذص بئرعش الزعم .شذثا ظذ كةمحة ؤة مئتعرنعث يوق بولذص كئتعش ظئهتعمالع
بةك ظازدذر .ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :سذنع تذلذمالص
مةزكذر سودا بعلةن سئتعش توغرعدذر.حىنكع ،كعشعلةر سذنع شذنداق سئتعص ؤة ظئلعص
ظادةتلةنضةندذر» دئدع.
مذظةييةن بعر كةنتعنعث قذدذقعنعث سىيعنع ياكع مذظةييةن بعر دةرةخنعث مئؤعسعنع
مةزكذر سودا بعلةن سئتعش توغرا ظةمةس .ظةمما سذ صاالنع كةنتعنعث قذدذقعنعث سىيعدةك
ياكع مئؤة صاالنع دةرةخنعث مئؤعسعدةك ،دئضةندةك مةزكذر سودا بعلةن سئتعلماقحع
بولغان سذنع مذظةييةن قذدذقنعث سىيعضة ياكع مئؤعنع مذظةييةن دةرةخنعث مئؤعسعضة
ظوخشعتعش توغرعدذر .ظىنىص حعقعؤاتقان بذغداينعث بذغدعيعنع مةزكذر سودا بعلةن
سئتعشمذ توغرا ظةمةس .حىنكع ،ظذ بذغداي سودا بولغان ؤاقعتنعث ظأزعدة تئخع مةؤجذت
ظةمةستذر .مةزكذر سودا بعلةن سئتعلغان نةرسعنعث سودا بولغان ؤاقعت بعلةن ظذنع
تاصشذرعدعغان ؤاقعتتا بار بولذشع شةرتتذر.

مةزكذر سودعدا تئصعلعش الزعم بولغان شةرتلةرنعث بايانع
مةزكذر سودعدا تئصعلعش الزعم بولغان شةرتلةر ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا يةتتعدذر .ظذالر تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر:
 1ـ سئتعلغان نةرسعنعث جعنسعنع سئتعص ظالغذحعغا بعلدىرىش.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 205 ،ـ بةت.
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 2ـ سئتعلغان نةرسعنعث تىرعنع سئتعص ظالغذحعغا بعلدىرىش.
 3ـ سئتعلغان نةرسعنعث معقدارعنع بعلدىرىش.
 4ـ سئتعلغان نةرسعنعث سىصىتعنع بعلدىرىش.
 5ـ سئتعلغان نةرسعنع تاصشذرذص بئرعدعغان ؤاقعتنع بعلدىرىش.
 6ـ ظةضةر سئتعلغان نةرسة ظئغعر بولذص حاصا ـ مذشةققةت بعلةن يىتكعلعنعدعغان
نةرسة بولسا ،ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمضة تاصشذرذص بئرعدعغان ظورذننع بعلدىرىش.
 7ـ ظةضةر سئتعلغان نةرسعنعث بةدعلع صذل بولماي باشقا نةرسة بولسا ،ظذنعث
معقدارعنعث قانحعلعك ظعكةنلعكعنع ظذ نةرسعنع ساتقان ظادةمنعث بعلعشع الزعم.
مةزكذر شةرتلةرنعث هةممعسع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةزكذر سودا بعلةن
سئتعلغان نةرسعنعث معقدارعنع بعلدىرىشكة بذيرذغانلعقعنع بايان قعلعص كةلضةن
هةدعسعدعن ظئلعنغاندذر .حىنكع ،مةزكذر سودا بعلةن سئتعص ظئلعنغان نةرسعنعث
معقدارعنع ظذنع سئتعص ظالغان كعشعضة بعلدىرمةسلعك سودا قعلعشقان ظعككع
تةرةصنعث ظارعسعدا تاالش ـ تارتعشعشنعث يىز بئرعشعضة سةؤةبحع بولعدذ .بذ تاالش ـ
تارتعشعش ظاخعرعدا بئرعص سودعنعث بذزذلعشعغا ظئلعص بارعدذ .ظذنداق ظعكةن مةزكذر
هةدعس تاالش ـ تارتعشعشقا سةؤةبحع بولذص سودعنعث بذزذلذشعغا ظئلعص بارعدعغان
هةر قانداق نامةلذقلذقنع بعلدىرىش ظارقعلعق ظئنعقلعؤئتعشنعث الزعم ظعكةنلعكعنع
كأرسعتعص بئرعدذ .مةسعلةن :سئتعلغان نةرسعنعث جعنسعنعث نامةلذم بولذشع تاالش ـ
تارتعش قعلعشعشقا ظئلعص بارعدذ .حىنكع ،بعر ظادةم جعنسعنع بايان قعلماستعن مةزكذر
سودا بعلةن بعرةر نةرسة سئتعص ظالغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث ظعضعسعدعن
ظذ نةرسعنعث ظةث ظئسعلعدعن بئرعشنع تةلةص قعلعدذ ؤة نةرسعنعث ظعضعسع ظذ
ظادةمضة ظذ نةرسعنعث ظةث ظاددعيسعدعن بئرعشنع خااليدذ .ظذالرنعث هةر بعرع ظذ
نةرسعنعث جعنسع هةققعدة بعرةر نةرسة دئيعلمعضةنلعكع بعلةن بعر ـ بعرعضة صاكعت
كأرسعتعشعدذ .شذنعث ظىحىن بذ تاالش ـ تارتعشعشنعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىن مةزكذر
سودا بعلةن سئتعلغان نةرسعنعث جعنسعنعث قانداق بولذشعنع ظئنعق بايان قعلعش
الزعم .شذنعثدةك يةنة سئتعلغان نةرسعنعث تىرعنعمذ بايان قعلعش الزعم .حىنكع ،بعر
ظادةم تىرعنع بايان قعلماستعن بعر حارةك بذغداينع مةزكذر سودا بعلةن سئتعص ظالغان
بولسا ،بذغداي ظعضعسع ظذ ظادةمضة بذغداينعث تىرعنعث ظاددعيسعدعن بئرعشنع خااليدذ
ؤة ظذ ظادةم بولسا بذغداينعث تىرلعرعدعن ظةث -ظئسعلعنع ظئلعشنع خااليدذ .بذالرنعث
هةر بعرع بعر ـ بعرعضة سودعدا صةقةت بذغداي هةققعدة ضةصلةشكةن ؤة ظذنعث قانداق
تىرلىك بذغداي بولذشع هةققعدة ضةصلةشمعضةن ،دةص صاكعت كأرسعتعشعدذ .شذثا بذ
تاالش ـ تارتعشعشنعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىن سئتعلغان نةرسعنعث تىرعنع بايان قعلعش
516

نېسىنى نەق سېتىشنىڭ بايانى
الزعم .شذنعثدةك سئتعلغان نةرسعنعث سىصىتعنعمذ بايان قعلعش الزعم .حىنكع ،بعر
ظادةم سىصىتعنع بايان قعلماستعن بذغداينع مةزكذر سودا بعلةن سئتعص ظالغان بولسا،
بذغداينعث ظعضعسع ظذ ظادةمضة بذغداينعث ناحار سىصةتلعكعنع بئرعشنع خااليدذ ؤة ظذ
ظادةم ياخشع سىصةتلعك بذغداينع ظئلعشنع خااليدذ .بذالرنعث هةر بعرع بعر ـ بعرعضة
سودعدا صةقةت بذغداي هةققعدة ضةصلةشكةن ؤة ظذنعث قانداق سىصةتلعك بذغداي بولذشع
هةققعدة ضةصلةشمعضةن ،دةص صاكعت كأرسعتعشعدذ .شذثا بذ تاالش ـ تارتعشعشنعث
ظالدعنع ظئلعش ظىحىن سئتعلغان نةرسعنعث سىصىتعنع بايان قعلعش الزعم .سئتعلغان
نةرسعنعث معقدارعنع بايان قعلعشنعث الزعملعقع هةدعستة بايان قعلعنغاندذر .حىنكع،
سئتعلغان نةرسعنعث معقدارعنعث نامةلذم بولذشع تاالش ـ تارتعشعشنعث كئلعص حعقعشعغا
سةؤةبحع بولعدذ .يةنة كئلعص بذ سودا بعلةن بعرةر نةرسة سئتعص ظالغان ظادةمنعث
مةقسعتع صايدا ظئلعشتذر .ظذ نةرسعنعث معقدارعنع بعلمةي تذرذص صايدا ظئلعش مذمكعن
ظةمةس .هةمدة نةرسعنعث قعممعتع ظذ نةرسعنعث جعنسعضة ،تىرعضة ؤة سىصىتعضة قاراص
ظأزضعرعدذ .شذثا مةزكذر سودا بعلةن سئتعلغان نةرسعنعث قانداق نةرسة ظعكةنلعكع
هةر ظعككع تةرةصكة ظئنعق بولذص كئتعشع ظىحىن ظذ نةرسعنعث سىصىتعنع ،تىرعنع،
(((
جعنسعنع ؤة معقدارعنع بايان قعلعش الزعم.
نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعنعث يةنة بذالردعن باشقا مةسعلةن :صذلنع سودا بولغان
ظورذندا ظئلعشقا ،صذلنع نئسع قعلماسلعققا ،بعر نةححة كىن مةسلعهةت قعلعؤئلعش
هةققعنعث يوقلعقعغا ؤة سودعنعث جازانعنعث سةؤةبلعرعدعن خالعي بولذشقا ظوخشاش
شةرتلعرع بولذص بذ شةرتلةرنع مةزكذر سودعنع قعلغان ؤاقعتتا بايان قعلعش شةرت
ظةمةس .بذ شةرتلةرنعث مةزكذر سودعنع قعلعشقان ؤاقعتتا صةقةت سودعدا تئصعلعشعال
يئتةرلعكتذر.
مةزكذر سودعدا سئتعلغان نةرسعنع تاصشذرذص بئرعش ظىحىن توختعتعلعدعغان
مذددةتنعث ظةث قعسقعسع بعر ظايدذر .يةنع مةزكذر سودا بعلةن سئتعلغان نةرسعنع
تاصشذرذص بئرعش ظىحىن توختعتعلعدعغان مذددةتنعث ظةث قعسقعسع بعر ظايدذر .ظةضةر
ظعككع ظادةم دةسلةص نورمال سودا قعلعشقان ،ظاندعن ظذالر سودا قعلعشقان ظورذندعن
ظايرعلعشتعن ؤة صذلنع نةرسعنعث ظعضعسع ظعشلعتعص بولذشتعن بذرذن ظذ سودعغا
مذددةتنع كعرضىزىص ظذنع نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعغا ظايالندذرغان بولسا ،ظذ سودا
نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعغا ظايلعنعص كئتعدذ .يذقعرعدا بايان قعلعنغعنعدةك مةزكذر
سودعدا سئتعلغان نةرسعنع تاصشذرذص بئرعش ظىحىن توختعتعلعدعغان مذددةتنعث ظةث
قعسقعسع بعر ظايدذر .ظىح كىن ،دئضةن قاراشمذ بار .بذ هةقتة ظأرص ـ ظادةت ظئتعبارغا
ظئلعنعدذ ،دئضةن قاراشمذ بار .لئكعن ،بذ هةقتة سئتعلغان نةرسعنع تاصشذرذص بئرعش
((( «ظةلمةبسذت» 12 ،ـ توم 125 ،ـ بةت.
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ظىحىن توختعتعلعدعغان مذددةتنعث ظةث قعسقعسع بعر ظايدذر ،دئضةن قاراش بعلةن
صةتعؤا بئرعلعدذ.
بعر خعلدعكع نةرعسنعث يئرعمع بعر ؤاقعتتا ،قالغان يئرعمعنع باشقا بعر ؤاقعتتا
تاصشذرذص بئرعش شةرتع بعلةن ظذ نةرسعنع مةزكذر سودا بعلةن سئتعش توغرعدذر .مةزكذر
سودا بعلةن سئتعلغان نةرسعنع تاصشذرذص بئرعش ظىحىن توختعتعلغان مذددةتنعث ؤاقتع
صذلنعث ظعضعسعنعث ظةمةس نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظألىص كئتعشع بعلةن ظةمةلدعن
قالعدذ .شذنعث ظىحىن ظذ نةرسة ظذ ظادةمنعث ظألىص كئتعشع بعلةنال ظذنعث قالدذرذص
كةتكةن نةرسة ـ كئرةكلعرعنعث ظعحعدعن ظئلعنعدذ .نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظألىص كئتعشع
بعلةنال ظذ نةرسة ظذ ظادةمنعث قالدذرذص كةتكةن نةرسة ـ كئرةكلعرعنعث ظعحعدعن صذلنعث
ظعضعسعضة تاصشذرذص بئرعلعدعغانلعقع ظىحىن ظذ نةرسعنعث سودا بولغان ؤاقعتتعن
باشالص يوق بولذص كةتمةي مةؤجذت بولذص تذرعدعغان نةرسة بولذشع شةرت.
مةسعلةن :صذلنعث ظعضعسع بذغداينعث ظعضعسعضة« :مةن سةندعن ماؤذ كىمىش
صذلغا مةزكذر سودا بعلةن بعر حارةك بذغداينع سئتعص ظالعمةن» دةص صذلغا ظعشارةت
قعلغان ؤة بذغداينعث ظعضعسع كىمىش صذلنعث معقدارعنعث قانحعلعك ظعكةنلعكعنع
بعلمعضةن ،ياكع بذغداينعث ظعضعسع صذلنعث ظعضعسعضة« :مةن ساثا بذغداينع مةزكذر
سودا بعلةن مذنحعلعك زةصةضة ساتتعم» دةص بذغدايغا ظعشارةت قعلغان ؤة صذلنعث
ظعضعسع بذغداينعث قانحعلعك ظعكةنلعكعنع بعلمعضةن بولسا ،بذ سودا ظعمام ظةبذهةنعفة
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا توغرا ظةمةس .حىنكع،
صذلنعث ظعضعسعنعث صذلنع ظعشارةت قعلعص كأرسعتعشع صذلنعث ظئنعق بولذشع ،ياكع
بذغداينعث ظعضعسعنعث بذغداينع ظعشارةتلةص كأرسعتعشع بذغداينعث ظئنعق بولذشع
ظىحىن يئتةرلعك ظةمةس .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال
ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قاراشلعرعدا ظذ سودا توغرعدذر .ظةضةر سئتعلغان
نةرسعنعث بةدعلع ظىحىن بئرعلعدعغان نةرسة كعيعم ـ كعحةك ياكع هايؤان بولسا ،ظذ
نةرسة بارلعق ظعمامالرنعث كأز قارعشعدا ظذنع ظعشارةت قعلعص كأرسعتعش بعلةن ظئنعق
بولذص كئتعدذ .يةنع ظذنعث نامةلذملعقع قالمايدذ.
مةلذم معقداردعكع صذلغا بعر سودعدا مةزكذر سودا بعلةن ظعككع خعل نةرسة سئتعؤالغان
ؤة ظذ صذلغا ظذ ظعككع خعل نةرسعنعث هةر بعرعدعن قانحعلعكتعن ظالعدعغانلعقعنع بايان
قعلمعغان بولسا ،بذ سودا توغرا ظةمةس .مةسعلةن :بعر ظادةم  100سومغا مةزكذر سودا
بعلةن بذغداي ؤة ظارصا سئتعؤالغان ؤة سودا قعلغان ؤاقعتتا ظذ  100سوم صذلنعث مذنحة
صذلعغا بذغداي سئتعؤالعمةن ؤة مذنحة صذلعغا ظارصا سئتعؤالعمةن ،دئضةننع ظئيتمعغان
بولسا ،سودا توغرا بولمايدذ .حىنكع ،ظذ  100سوم صذل بذغداي بعلةن ظارصعغا ظذالرنعث
صذلعغا قاراص تةقسعم قعلعنعدذ .بذغداينعث قانحة صذل ؤة ظارصعنعث قانحة صذل ظعكةنلعكع
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باهاالش ؤة بوداش ظارقعلعق بعلعنعدذ .شذنعثدةك يةنة معقدارعنع بايان قعلماستعن
ظعككع خعل صذلغا مةزكذر سودا بعلةن بعر خعل نةرسة سئتعص ظئلعشمذ توغرا ظةمةس.
مةسعلةن :بعر ظادةم سوم بعلةن دولالرغا مةزكذر سودا بعلةن بعر حارةك بذغداي سئتعص
ظالغان ؤة سودا قعلغان حاغدا سومدعن مذنحة صذل ؤة دولالردعن مذنحة صذل بئرعمةن،
دةص بعلدىرمعضةن بولسا ،بذ سودا توغرا ظةمةس .حىنكع ،بذغداينعث ظعضعسعضة بذغداي
ظىحىن سومدعن قانحة صذل بئرعلعدعغانلعقع ؤة دولالردعن قانحة صذل بئرعلعدعغانلعقع
ظئنعق ظةمةس.
ظةضةر سئتعلغان نةرسة ظئلعص كئلعص تاصشذرذص بئرعش ظىحىن جاصا ـ مذشةققةت
كئتعدعغان نةرسة بولسا ،ظذنع تاصشذرذص بئرعدعغان ظورذننع تةيعن قعلعش شةرتتذر.
شذنعثدةك يةنة بعر نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ؤاقتعدا ،ياكع ظورتاق بعر نةرسعنع
بألىشكةن ؤاقتعدا قارشع تةرةصكة تاصشذرذص بئرعلعدعغان نةرسة جاصا ـ مذشةققةتلعك
نةرسة بولسا ،ظذنع تاصشذرذص بئرعدعغان ظورذننعمذ تةيعن قعلعش شةرتتذر .مةسعلةن:
بعر ظادةم بعر قورذنع كةمحعلةص بئرعلعدعغان نةرسعضة ياكع تارازا بعلةن تارتعص
بئرعلعدعغان نةرسعضة سئتعص ظالغان ياكع ظعجارعضة ظالغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث
قورذنعث ظعضعسعضة ظذ نةرسعنع تاصشذرذص بئرعدعغان ظورذننع تةيعن قعلعشع شةرت.
ظةضةر ظعككع ظادةم ظارعلعرعدعكع ظورتاق بعر قورذنع بألىشكةن ظذالرنعث بعرع يةنة
بعرعضة قارعغاندا قورذدعن ظارتذق ظئلعؤالغان ؤة بذنعث ظورنعغا ظذنعثغا مةلذم
مذددةتتعن كئيعن كةمحعلةص بئرعلعدعغان ياكع تارازا بعلةن تارتعص بئرعلعدعغان نةرسة
بةرمةكحع بولغان بولسا ،ظذ تةرةصنعث ظذ نةرسعنع تاصشذرذص بئرعدعغان ظورذننع تةيعن
قعلعشع شةرتتذر .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث
كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا
رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا ظذ نةرسعلةرنع تاصشذرذص بئرعدعغان ظورذننع
تةيعن قعلعش شةرت ظةمةس.
ظةضةر بعر ظادةم مةزكذر نةرسعلةرنع بعر شةهةردة تاصشذرذص بئرعشنع تةيعن قعلغان
بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظذ شةهةرنعث قانداق يئرع بولسذن بعر يعرعدة تاصشذرذص
بةرسة ،ظذ ظادةم بذ شةرتنع ظورذنلعغان بولعدذ .شذثا قارشع تةرةصنعث ظذ ظادةمدعن
ظذ نةرسعنع ظذ شةهةرنعث باشقا يئرعدة تاصشذرذص بئرعشنع تةلةص قعلعش هةققع يوق.
بذ ،ظةضةر ظذ شةهةرنعث بعر تةرعصع بعلةن يةنة بعر تةرعصعنعث ظارعلعقع نةححة كعلو
مئتعرالرحة كئلعدعغان بةك ظذزذن بولمعغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر ظذ
شةهةرنعث بعر تةرعصع بعلةن يةنة بعر تةرعصعنعث ظارعلعقع نةححة كعلو مئتعرالرحة
كئلعدعغان ظذزذن بولسا ،ظذ نةرسعلةرنع ظذ شةهةردة تاصشذرذص بئرعشنع شةرت قعلغاندا
ظذ شةهةرنعث قانداق يئرعدة تاصشذرذص بئرعدعغانلعقعنع ظئنعق دئيعشع الزعم.
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ظةضةر سئتعلغان نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع تاصشذرذص بئرعش شةرت قعلعنغان
ظورذنغا ظئلعص كةلضةندعن كئيعن صذلنعث ظعضعسع ظذ ظادةمضة ظذ نةرسعنع هةتتا
ظأيعضعحة ظاصعرعص بئرعشنع شةرت قعلغان بولسا ،بذ شةرت توغرا ظةمةستذر .حىنكع ،بذ
سودعدا هةم تعجارةت هةم ظعجارة ظعشع بعر يةرضة كئلعص قالدع .بذ سودعدعكع تعجارةتتعن
ظذ نةرسعنع سئتعص ظئلعش مةقسةت قعلعنعدذ .ظعجارعدعن بولسا ظذ نةرسعنع تاصشذرذص
بئرعدعغان ظورذنغا ظئلعص كةلضةندعن كئيعن ظذنع يةنة ظأيعضة ظاصعرعص بئرعشنع تةلةص
قعلعش كأزدة تذتذلعدذ.
ظةضةر سئتعلغان نةرسة مةسعلةن :ظعصارغا ،كاصذرغا ؤة كعحعك ـ كعحعك مةرؤايعتقا
ظوخشاش ظئلعص كئلعص تاصشذرذص بئرعش ظىحىن جاصا ـ مذشةققةت كةتمةيدعغان نةرسة
بولسا ،ظذنع تاصشذرذص بئرعش ظىحىن مذظةييةن بعر ظورذننع تةيعن قعلعش شةرت ظةمةس.
سئتعلغان نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع خالعغان يةردة ظذنع سئتعص ظالغان كعشعضة
تاصشذرذص بةرسة بولعدذ .بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكع هةممة ظعمامالرنعث بعرلعككة
كةلضةن كأز قارعشعدذر .ظةضةر نةرسعنعث ظعضعسع ظئلعص كئلعشكة جاصا ـ مذشةققةت
كةتمةيدعغان ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشعضة تاصشذرذص بئرعش ظىحىن مذظةييةن
ظورذن تةيعن قعلغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث بذنعثغا ظةمةل قعلعشع الزعم .يةنع ظذ
ظادةمنعث ظذ نةرسعنع تةيعن قعلغان شذ ظورذندا ظذنع سئتعص ظالغان كعشعضة تاصشذرذص
بئرعشع شةرت .حىنكع ،سئتعلغان نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع تاصشذرذص بئرعش
ظىحىن مذظةييةن ظورذن تةيعن قعلعشتعن يول خةتعرعنع ظازايتعشنع مةقسةت قعلغاندذر.
ظةضةر ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع باشقا ظورذندا تاصشذرذص بةرسة ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع
شذ ظورذنغا ظاصعرعص بئرعشع الزعم .ظةضةر ظذ نةرسة ظذنع تاصشذرذص بئرعش ظىحىن
تةيعن قعلعشقان ظورذنغا ظئلعص كئلعشتعن بذرذن يولدا يوق بولذص كةتسة ،بذنعث
زعيعنع ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة هئساب بولعدذ .مانا شذنعث بعلةن صذلنعث ظعضعسعدعن
يولنعث خةتعرع كأتىرىلىص كةتكةن بولعدذ .ظةمما سئتعلغان نةرسعنعث ظعضعسع ظذ
نةرسعنع صذلنعث ظعضعسعضة تاصشذرذص بئرعش ظىحىن مذظةييةن ظورذن تةيعن قعلمعغان
ؤة ظذ نةرسة يولدا يوق بولذص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظذنعث زعيعنع ظذ نةرسعنعث
ظعضعسعضعال بولمايدذ .ظةضةر نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع شةرت قعلعشقان ظورذنغا
ظئلعص كةلضةندعن كئيعن ظذ نةرسة ظذ ظورذندعن باشقا يةرضة يأتكةص ماثغان جةريانعدا
(((
يوق بولذص كةتكةن بولسا ،بذنعث زعيعنع صذلنعث ظعضعسعضة بولعدذ.
بعرةر نةرسعنع مةزكذر سودا بعلةن سئتعص ظالغاندا ظذ سودعدا بايان قعلعش شةرت
ظةمةس ،لئكعن مةزكذر سودعنع قعلعشقان ؤاقعتتا سودعدا تئصعلعش الزعم بولعدعغان
شةرتلةرنعث بعرع سئتعلغان نةرسعنعث بةدعلعنع سودا بولغان ظورذندا تاصشذرذص
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 207 ،ـ بةت.
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ظئلعشتذر .ظةضةر سئتعلغان نةرسعنعث بةدعلع (يةنع صذلع) مةسعلةن :بذغدايغا ،قوناققا
ؤة ظارصعغا ظوخشاش ماددعي نةرسة بولسا ،ظذ نةرسعنع سودا قعلعشقان ظعككع تةرةص
سودا بولغان ظورذندعن تةنلعرع بعلةن ظايرعلعص كئتعشتعن بذرذن سئتعلغان نةرسعنعث
ظعضعسع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشع شةرت .ظةضةر سئتعلغان نةرسعنعث بةدعلعنع ظذ
نةرسعنعث ظعضعسع سودا بولغان ظورذندا قولعغا تاصشذرذص ظااللمعغان بولسا ،سودا
كىحضة ظعضة بولمايدذ .مةسعلةن :سئتعلغان نةرسعنعث بةدعلع ماددعي نةرسة بولغان،
سئتعلغان نةرسعنعث ظعضعسع ظذ ماددعي نةرسعنعث ظةيعصلعك ظعكةنلعكعنع بعلضةن ؤة
ظةيعصلعك نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشنع خالعمعغان ،ياكع ظذ نةرسعنعث باشقا
كعشعضة تةؤة ظعكةنلعكعنع بعلضةن ؤة ظذ كعشع ظذ نةرسعنع سئتعلغان نةرسعنعث
بةدعلع ظىحىن بئرعلعشكة قوشذلمعغان بولسا ،سودا بذزذلذص كئتعدذ .ظةضةر سئتعلغان
نةرسعنعث بةدعلع صذل بولغان ،صذل باشقا كعشعضة تةؤة حعقعص قالغان ؤة ظذ كعشع
صذلعنعث ظذ نةرسعنعث بةدعلع ظىحىن بئرعلعشعضة قوشذلمعغان بولسا ،بذ هالدا صذلنعث
ظعضعسع ظةضةر سودا بولغان ظورذندعن ظايرعلعص كئتعشتعن بذرذن ظذ صذلنعث ظورنعغا
باشقا صذل يةثضعشلعضةن بولسا ،سودا توغرا بولعدذ .صذلنعث ظعضعسع صذلنعث ظورنعغا
ظةضةر ظذالر سودا بولغان ظورذندعن ظايرعلعص كئتعص بولغاندعن كئيعن باشقا صذل
يةثضعشلعضةن بولسا ،سودا توغرا بولمايدذ.
بعرةر نةرسعنع مةزكذر سودا بعلةن ساتقان ظادةم ظذ نةرسعنعث بةدعلع بولغان صذلنع
ظالماي تذرذص سودا بولغان ظورذندعن ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشعدعن ظايرعلعص
كةتكةن بولسا ،سودا توغرا ظةمةس .حىنكع ،سودعنعث توغرا بولذشع ظىحىن نةرسعنعث
ظعضعسع ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشعدعن ظايرعلعص كئتعشتعن بذرذن صذلنع قولعغا
تاصشذرذص ظئلعشع شةرتتذر .بذ ،ظةضةر سئتعلغان نةرسعنعث بةدعلع قوناققا ؤة بذغدايغا
ظوخشاش ماددعي نةرسعلةر بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر سئتعلغان نةرسعنعث
بةدعلع صذل بولغان ؤة صذلنع سودا بولغان ظورذندا نةرسعنعث ظعضعسع قولعغا تاصشذرذص
ظالمعغان بولسا ،بذ نئسع نةرسعنع نئسعضة سئتعش هئسابلعنعدذ .حىنكع ،سئتعلغان
نةرسعنعث بةدعلع ظىحىن بئرعلعدعغان صذل مذظةييةن صذل بولمايدذ .شذثا سودا صذلنعث
ظعضعسعنعث بوينعدا قالغان قةرز ظىستعضة بولغان بولعدذ .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
نئسع نةرسعنع نئسعغا سئتعشتعن توسقان .ظعمام شافعظعي ؤة ظعمام ظةهمةد قاتارلعقالر
(اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) مذ« :بعرةر نةرسعنع مةزكذر سودا بعلةن
نئسعغا سئتعش توغرا ظةمةس» دةيدذ .ظةمما ظعمام مالعك (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!)« :مةزكذر سودا بعلةن سئتعلغان نةرسعنعث صذلعنع كئحعكتىرىص بئرعشكة
بولعدذ ؤة سئتعلغان نةرسعنعث صذلعنع كئحعكتىرىص بئرعش سودعدا شةرت قعلعنمعسا،
ظذ نةرسة ظأرص ـ ظادةتكة ظاساسةن نئسعغا سئتعلغان بولمايدذ» دةيدذ.
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ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
(((
نئسع نةرسعنع نئسعغا سئتعشتعن توسقاق» دئدع.
ظعمام ظةهمةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :بذ توغرعلعق دةرعجعسعضة
يةتكةن هةدعس ظةمةس .لئكعن نئسع نةرسعنع نئسعغا سئتعشنعث توغرا ظةمةسلعكعضة
صىتىن مذسذلمانالر بعرلعككة كةلضةندذر» دئدع.
مةزكذر هةدعسنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن رعؤايةت قعلعنغانلعق ظئهتعمالع
كىحلىكتذر.
<ظةلنعهاية> دئضةن كعتاصنعث ظاصتورع« :بعر ظادةم بعر نةرسعنع ظذ نةرسعنعث صذلعنع
مةلذم مذددةتتعن كئيعن بئرعش شةرتع بعلةن سئتعص ظالعدذ .ظذ مذددةت كةلضةندة ظذ
ظادةم ظذ نةرسعنعث صذلعنع بئرةلمةيدذ .شذنعث بعلةن ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة:
ماثا بذ نةرسعنع يةنة مةلذم مذددةتكة قةدةر سئتعص بةرضعن ،دةص ظذ نةرسعنع ظذنعث
بذرذنقع صذلعغا يةنة بعر ظاز صذل قوشذص سئتعص ظالعدذ ؤة ظذ ظعككعسعنعث ظارعسعدا
بعر ـ بعرعضة بعر نةرسة بئرعشعش يىز بةرمةيدذ .يةنع نةرسعنعث ظعضعسع صذلنع قولعغا
تاصشذرذص ظالمايدذ ،صذلنعث ظعضعسعمذ سئتعلغان نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالمايدذ.
مةزكذر هةدعستة حةكلةنضةن نئسع نةرسعنع نئسعغا سئتعشتعن ظاشذ سودا ـ سئتعق
كأزدة تذتذلعدذ .بذ هةدعس ظاشذنداق سودا ـ سئتعق قعلعشعشتعن حةكلةص كةلضةن.
(((
ظةضةر سودا مةزكذر شةكعلدة بولسا ،ظذ سودا توغرا ظةمةستذر» دئدع.
ظةضةر مةزكذر سودا بعلةن سئتعلغان نةرسعنعث بةدعلع بذغداي ؤة ظارصعغا
ظوخشاش ماددعي نةرسة بولسا ،قعياس قاظعدعسعضة ظاساسةن ظذ نةرسعنعث بةدعلعنع
سودا بولغان ظورذننعث ظأزعدعال بئرعش شةرت ظةمةس .حىنكع ،ماددعي نةرسعنع سودا
بولغان ظورذننعث ظأزعدة نةرسعنعث ظعضعسعضة تاصشذرذص بةرمعضةنلعك نئسع نةرسعنع
نئسعغا سئتعش هئسابالنمايدذ .ظةكسعحة ظذ نةق نةرسعنع نئسعغا ساتقانلعق بولعدذ.
ظةمما ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن ظذ نةرسعنعث بةدعلعنع سودا بولغان ظورذننعث
ظأزعدعال نةرسعنعث ظعضعسعضة تاصشذرذص بئرعش شةرتتذر .حىنكع ،مةزكذر سودعدعن
مةقسةت صذلنعث ظعضعسعنعث نةرسعنعث ظعضعسعضة صذلنع نةق بئرعشتذر .بذنع مةزكذر
سودعنعث ظعسمعدعنمذ كأرىؤالغعلع بولعدذ .بذ سودعنعث ظعسمعمذ صذلنعث ظعضعسعنعث
صذلنع نةق بئرعشنع ؤة نةرسعنعث ظعضعسعنعث نةرسعسعنع مةلذم مذددةتتعن كئيعن
بئرعشنع ظعصادعلةص بئرعدذ .هةم شةرعظةت بذ سودعنعنعث شذنداق بولذشعنع بئكعتتع.
شذثا سئتعلغان نةرسعنعث بةدعلع ضةرحة ماددعي نةرسة بولسعمذ ظذنع سودا بولغان
((( بذ هةدعسنع ظعسهاق ؤة بةززار ظاجعز يول بعلةن رعؤايةت قعلدع.
((( «سذبذلذسسةالم» 3 ،ـ توم 31 ،ـ بةت
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ظورذننعث ظأزعدة نةرسعنعث ظعضعسعضة تاصشذرذص بئرعش الزعم.
نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنعث بةدعلع ظىحىن بئرعدعغان صذلغا
بعرةرسعنع كئصعل قعلعشع ياكع ظذ صذلنع بعرةرسعنعث ظىستعضة هاؤالة قعلعص بئرعشع،
ياكع ظذ صذلنعث ظورنعدا بعرةر نةرسعنع ضأرىضة قويذشع توغرعدذر .بذ هالدا نةرسعنعث
ظعضعسع صذلنع كئصعلدعن ياكع صذلنع بئرعشنع ظىستعضة ظالغان كعشعدعن تةلةص قعلعدذ.
ظةضةر سئتعلغان نةرسعنعث ظعضعسع صذلنع سودا بولغان ظورذندا صذلنع بئرعشنع ظىستعضة
ظالغان كعشعدعن ياكع كئصعلدعن ياكع ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظأزعدعن
تاصشذرذص قولعغا ظالغان بولسا ،سودا كىحضة ظعضة بولعدذ .ظةضةر نةرسعنعث ظعضعسع
صذلنع مةزكذر كعشعلةرنعث بعرعدعن سودا بولغان ظورذندعن قوصذشذص كةتكةندعن كئيعن
تاصشذرذص ظالغان بولسا ،بذ هالدا مةزكذر سودا ،كاصالةت ؤة هاؤالة قاتارلعقالرنعث
هةممعسع بعكار بولذص كئتعدذ .سئتعلغان نةرسعنعث صذلعنعث ظورنعغا بعرةر نةرسة
ضأرىضة قويذلغان ،ضأرىضة قويذلغان نةرسة سودا بولغان ظورذننعث ظأزعدة يوق بولذص
(يةنع مةسعلةن :ظذ نةرسة هايؤان بولغان بولسا ظألىص) كةتكةن ؤة ظذ نةرسعنعث
قعممعتع سئتعلغان نةرسعنعث صذلعغا باراؤةر كةلسة ياكع ظذنعثدعن ظارتذق بولسا ،سودا
توغرا بولعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنعث قعممعتع سئتعلغان نةرسعنعث صذلعدعن ظاز بولسا،
سئتعلغان نةرسعدعن ظذ نةرسعنعث قعممعتعضة حىشلىق معقداردعكع نةرسة ظىستعدة
سودا كىحضة ظعضة بولعدذ .ظذ نةرسعنعث قعممعتعدعن ظئشعص قالغان نةرسة ظىستعدعكع
سودا ظةمةلدعن قالعدذ .ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسة سودا بولغان ظورذننعث ظأزعدة
يوق بولذص كةتكةن ؤة سودا قعلعشقان ظعككع تةرةص سودا بولغان ظورذندعن ظايرعلغان
بولسا ،مةزكذر سودا بعكار بولذص كئتعدذ .حىنكع ،سئتعلغان نةرسعنعث ظعضعسع
نةرسعنعث بةدعلعنع قولعغا تاصشذرذص ظالماستعن سودا بولغان ظورذندعن ظايرعلدع.
شذثا نةرسعنعث ظعضعسعضة ضأرىضة ظالغان نةرسعنع ظأز ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعش
الزعم.
سئتعلغان نةرسعضة كئصعل بولذشمذ توغرعدذر .كئصعل بولذشنعث بابعدا بايان
قعلعنغان سئتعلغان نةرسعضة كئصعل بولذش توغرا ظةمةس .حىنكع ،سئتعلغان نةرسة
(ظةضةر يوق بولذص كةتسة) صذل بعلةن تألةص بئرعلعدذ ،دئضةن سأزدعن بعرةر نةرسعنع
صذلغا ظةمةس ماددعي نةرسعضة ساتقان سودا كأزدة تذتذلعدذ .ظةمما سئتعلغان نةرسعنع
ماددعي نةرسعضة ظةمةس صذلغا ساتقان سودعدا سئتعلغان نةرسعضة كئصعل بولذش
توغرعدذر .حىنكع ،نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعدا سودا سئتعلغان نةرسعنع قولغا
تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذ نةرسعنعث يوق بولذص كئتعشع بعلةن بذزذلذص كةتمةيدذ.
حىنكع ،ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنعث ظورنعغا باشقا نةرسة بةرسة بولعدذ.
ظةمما سئتعلغان نةرسعمذ ماددعي نةرسة بولغان ،ظذنعث بةدعلع ظىحىن بئرعلعدعغان
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نةرسعمذ ماددعي نةرسة بولغان ؤة ظذ نةرسة ظذنع سئتعص ظالغان ظادةم قولعغا تاصشذرذص
ظئلعشتعن بذرذن يوق بولذص كةتكةن بولسا ،ظذ نةرسة ظذنعث صذلعنع بئرعش ظارقعلعق
تألةص بئرعلعدذ.
ظةضةر صذل ظعضعسع مةزكذر سودا بعلةن سئتعلغان نةرسعنعث ظورنعغا بعرةر نةرسعنع
ضأرىضة ظالغان ،بعرعنع ظذنع سئتعشقا بذيرعغان ؤة ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع باشقا خعلدعكع
نةرسعضة ساتقان بولسعمذ بذ سودا توغرا بولعدذ.
ظةضةر مةزكذر سودا بعلةن سئتعلغان نةرسعنعث ظعضعسع صذلنعث ظعضعسعضة ظذ
نةرسة بعلةن ظوخشاش خعلدعكع بعر نةرسعنع ضأرىضة بةرضةن ،ظاندعن مةزكذر سودا
بعرةر سةؤةب بعلةن بذزذلذص كةتكةن بولسا ،ضأرىضة ظئلعنغان نةرسة صذلنعث سئتعلغان
نةرسعنعث ظعضعسعنعث قولعدا بولغانلعقع سةؤةبع بعلةن ضأرىضة ظئلعنغان نةرسة
سىصىتعدة قئلعص قالعدذ .ظةضةر ضأرىضة ظئلعنغان نةرسة صذلنعث ظعضعسعنعث قولعدا يوق
بولذص كةتسة ،صذل ظأتكىزىص قويغان نةرسة ضأرىضة ظئلعنغان نةرسعضة هئساب بولعدذ.
شذثا صذلنعث ظعضعسعنعث نةرسعنعث ظعضعسعضة سئتعلغان شذ نةرسعضة ظوخشاش نةرسة
قايتذرذص بئرعص صذلعنع قايتذرذص ظئلعشع الزعم .حىنكع ،مةزكذر سودا بعلةن سئتعلغان
نةرسعنعث ظعضعسعنعث صذلنعث ظعضعسعضة ظذ نةرسة بعلةن ظوخشاش خعلدعكع بعرةر
(((
نةرسعنع ضأرىضة بئرعشتعن مةقسعتع صذلنعث ظعضعسعنع خاتعرجةم قعلعشتذر.
سودا قعلعشقان ظعككع تةرةصنعث ظايرعلعص كئتعشتعن بذرذن نةرسعنعث ظعضعسعنعث
صذلنع تاصشذرذص ظئلعشع سودعنعث كىحضة ظعضة بولذشعنعث ظةمةس سودعنعث توغرا
هالةتتة قئلعشعنعث شةرتعدذر .حىنكع ،سودا نةرسعنعث ظعضعسع صذلنع قولعغا
تاصشذرذص ظالمعسعمذ توغرا بولعدذ .لئكعن ،ظذنعث صذلنع قولعغا تاصشذرذص ظالماستعن
سودا بولغان ظورذندعن ظايرعلعص كئتعشع بعلةن سودا بذزذلذص كئتعدذ .ظةضةر نةرسعنعث
ظعضعسع صذلنع سودا بولغان ظورذندا قولعغا تاصشذرذص ظئلعشقا ظذنعمعسا ،ظذ ظادةم
صذلنع ظئلعشقا مةجبذرلعنعدذ.
بعرةر نةرسعنع مةزكذر سودا بعلةن سئتعص ظالغاندا ظذ سودعدا بايان قعلعش شةرت
ظةمةس ،لئكعن مةزكذر سودعنع قعلعشقان ؤاقعتتا سودعدا تئصعلعش الزعم بولعدعغان
شةرتلةرنعث يةنة بعرع مةزكذر سودا بعلةن نةرسة سئتعص ظالغان ظادةمنعث (بعر نةححة
كىن) مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتعنعث يوق ظعكةنلعكعدذر .ظةضةر مةزكذر سودا بعلةن
سئتعلغان نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشع سودعنع سودا بولغان ظورذندعن ظايرعلعشتعن
بذرذن ظةمةلدعن قالدذرؤةتكةن ؤة بذ هالةتتة صذل ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث قولعدا بار
بولغان بولسا ،سودعنعث ظةمةلدعن قالدذرذلغانلعقع كىحضة ظعضعدذر .ظةضةر صذل ظذ
((( «شةرهذل قةؤاظعدعل فعقهعييةتع» 71 ،ـ بةت
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نةرسعنعث ظعضعسعنعث قولعدا يوق بولغان بولسا ،سودعنعث ظةمةلدعن قالدذرذلغانلعقع
كىحضة ظعضة بولمايدذ.
مةزكذر سودعدا كأرمةي تذرذص سئتعص ظالغان نةرسعنع كأرىش هةققعمذ يوق .يةنع
صذلنعث ظعضعسعنعث ظذ نةرسعنع كئيعن كأرضةندعن كئيعن ظذنع خالعسا سئتعص ظئلعش،
خالعسا ظالماسلعق هةققع يوق .حىنكع ،مةزكذر سودا بعلةن بعرةر نةرسة سئتعص ظالغان
كعشعضة ظذ هةق بئرعلمةيدذ.
شذنعثدةك يةنة ظذ شةرتلةرنعث بعرع سودعنعث جازانعنعث سةؤةبلعرعدعن خالعي
بولذشعدذر .جازانعنعث سةؤةبلعرع بولسا( ،ظةضةر صذلنعث ظعضعسع سئتعلغان نةرسعنعث
بةدعلع ظىحىن صذل بةرمةي ماددعي نةرسة بةرسة) هةر ظعككع نةرسعنعث ظوخشاش
معقداردا ؤة بعر خعلدعكع نةرسعلةردعن بولذشعدذر .يةنع مةزكذر سودعدا هةر ظعككع
نةرسعنعث ظوخشاش معقداردا ؤة بعر خعلدعكع نةرسعلةردعن بولماسلعقع الزعم .ظةمما
نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعدا جازانعنعث سةؤةبلعرعدعن بعرع بولغان ظعككع نةرسعنعث
بعرعنع نئسع قعلعش تئصعلعدذ .مةزكذر سودعدا يذقعرعدا بايان قعلعنغان ظعككع سةؤةب
تئصعلمعسعال ظعككع نةرسعنعث بعرعنع نئسع قعلعش سةؤةبعنعث تئصعلعشع سودعنعث
توغرا بولذشعغا تةسعر كأرسعتةلمةيدذ.
صذلنعث ظعضعسع سئتعلغان نةرسعنعث بةدعلع ظىحىن صذل بةرمةي ماددعي نةرسة
بةرضةن ؤاقتعدا ،هةر ظعككع نةرسة ظوخشاش معقداردا بولماي بعرع بعر خعل يةنة بعرع
باشقا خعلدا بولسا ،سودا توغرا بولعدذ .مةسعلةن :زةيتذن ظىحىن بذغداي بةرضةنضة
ظوخشاش .شذنعثدةك يةنة هةر ظعككع نةرسة معقداردا ظوخشاش بولغان ،ظةمما باشقا ـ
باشقا خعلدعن بولغان بولسا ،بذ هالدعمذ سودا توغرا بولعدذ .مةسعلةن 50 :ضعرام زةصةضة
(((
 50ضعرام كىمىش بةرضةنضة ظوخشاش.
ظةضةر بعر ظادةم نةرسعنعث ظعضعسعضة« :مةن سةندعن ماؤذ  100سومغا ؤة صاالنع
ظادةمدعكع  100سومغا سئنعث نةرسةثنع سئتعص ظالدعم» دةص ظذنعثدعن 200
سومغا بعرةر نةرسة سئتعص ظالغان بولسا ،سودا صىتىنلةي توغرا ظةمةس .حىنكع،
صذلنعث ظعضعسع هةممة صذلنع نةرسعنعث ظعضعسعضة تاصشذرذص بئرعدعغان بولسعمذ
صذلنعث ظعضعسع  200سومنعث ظعحعدعن  100سومغا باشقا ظادةمنعث ظىستعدعكع
صذلنع كأرسعتعش ظارقعلعق نةرسعنعث صذلعنع نةرسعنعث ظعضعسعنعث قولعغا ظةمةس
باشقا ظادةمضة تاصشذرذص بئرعشنع شةرت قعلغانلعق هئسابلعنعدذ .بذ توغرا بولمعغان
شةرتتذر .شذثا بذ شةرت سودعنعث توغرا بولماسلعقعغا تةسعر كأرسعتعدذ.
ظةضةر ظذ ظادةم نةرسعنعث ظعضعسعدعن ظذ نةرسعنع  200سومغا سئتعص ظالغان،
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 208 ،ـ بةت.
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نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظىستعدة ظذ ظادةمنعث  100سوم قةرز صذلع بولذص ظذ ظادةم ظذ
 200سومنعث  100سومعنع نةق بةرضةن ؤة  100سومعنع نةرسعنعث ظعضعسعنعث
ظىستعدعكع  100سومغا ظذدذلالص هئسابلعغان ؤة ظذالر سودا بولغان ظورذندعن ظايرعلعص
كةتكةن بولسا ،سئتعلغان نةرسعدعن نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظىستعدعكع  100سومغا
تئضعشلعك معقداردعكع نةرسة ظىستعدة قعلعنغان سودا كىحضة ظعضة بولمايدذ ؤة نةق
بئرعلضةن  100سومغا تئضعشلعك معقداردعكع نةرسة ظىستعدة قعلعنغان سودا كىحضة
ظعضة بولعدذ .ظةضةر صذلنعث ظعضعسع نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظىستعدعكع  100سوم قةرز
صذلغا هئسابلعغان صذلنع سودا بولغان ظورذندا نةرسعنعث ظعضعسعضة نةق بةرسة ،بذ
هالدا سودا  200سومنعث هةممعسعدة كىحضة ظعضة بولعدذ.

صذلنع ياكع سئتعلغان نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن
ظعشلعتعشنعث بايانع

مةزكذر سودا بعلةن سئتعلغان نةرسعنعث ظعضعسعنعث صذلنع قولغا تاصشذرذص
ظئلعشتعن بذرذن صذلنع ظعشلعتعشع توغرا ظةمةس .شذنعثدةك يةنة صذلنعث ظعضعسعنعث
سئتعلغان نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذ نةرسعنع ساتقانغا ياكع
شئرعكلةشكةنضة ظوخشاش يولالر بعلةن ظذ نةرسعنع سئتعشعمذ توغرا ظةمةس .مةسعلةن:
صذلنعث ظعضعسع سئتعص ظالغان نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالماي تذرذص بعرعضة:
«مةن ساثا ظذ نةرسعنع ساتتعم ياكع سةن ماثا مةن ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة بةرضةن
صذلنعث يئرعمعنع بةرضعن ظذ نةرسعنعث يئرعمعنع سئنعث بولسذن» دئضةنضة ظوخشاش.
صذلنعث ظعضعسعنعث ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظاشذ شةكعلدة ظذنع
ظعشلعتعشعمذ توغرا ظةمةس.
شذنعثدةك يةنة ظذ نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذنع بعر نةرسعنع
صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش ياكع بعر نةرسعنع ظعز صذلعغا سئتعص بئرعش سودعسع
بعلةن سئتعشمذ توغرا ظةمةس .ظةضةر صذلنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع (قولعغا تاصشذرذص
ظئلعشتعن بذرذن) ظذنع ساتقان ظادةمضة ظذ نةرسعنع ظأزع ظالغان صذلدعن ظارتذق
سئتعص بةرضةن بولسا ،بذ سودا توغرا ظةمةس .هةم ظذنداق قعلغانلعق سئتعص ظالغان
نةرسعنع قايتذرذص بةرضةنلعكمذ هئسابالنمايدذ .حىنكع ،بعز يذقعرعدا ظذ يةردعن بذ
يةرضة يـأتكعلعدعغان نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص
ظئلعشتعن بذرذن ظذ نةرسعنع ساتقان كعشعضة تةكرار ساتقان بولسا ،بذ توغرا بولمايدذ
ؤة هةم ظذنداق قعلعش بعلةن بذرذنقع سودا بذزذلذص كةتمةيدذ ،دةص بايان قعلدذق.
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ظةمما سئتعص ظالغان نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذنع ساتقان كعشعضة
سوؤغات قعلعؤئتعش ظذ نةرسعنع قايتذرذشعشتعن ظعبارةتتذر.
يةنع سئتعص ظئلعنغان نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذنع ساتقان
ظادةمضة بولسعمذ سئتعش ياكع يةثضىشلةش توغرا ظةمةس .ظةمما ظذنع ساتقان ظادةمضة
سوؤغات قعلعص بئرعش ياكع ظذ ظادةمدعن ظذ نةرسعنع ظأتعؤئتعش (سودعنع بذزذص)
ظذ نةرسعنع قايتذرذشذشقان هئسابلعنعدذ .شذثا نةرسعنعث ظعضعسعنعث صذلنعث
هةممعسعنع ياكع بعر قعسمعنع قايتذرذص بئرعشع الزعم .شذنعثدةك يةنة سئتعلغان
نةرسعنع قايتذرذشذشمذ توغرعدذر .ناحعرعنعث ظورنعغا ياخشعسعنع ياكع ياخشعسعنعث
ظورنعغا ناحعرعنع ظالماشتذرذشمذ توغرعدذر.
نئسعنع نةققة سئتعش سودعسع بعلةن سئتعص ظالغان نةرسعنعث يئرعمعنع
قايتذرؤئتعشعشمذ توغرعدذر .مةسعلةن :بعرةر نةرسعنع نئسعنع نةققة سئتعش سودعسع
بعلةن سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنعث يئرعمعنع ياكع تأتتعن بعرعنع قايتذرؤةتكةن
بولسا ،بذ قايتذرؤئتعشعش توغرعدذر ؤة ظذ نةرسعنعث قالغان قعسمعنعث ظىستعدة سودا
كىحضة ظعضعدذر .ظذ نةرسعنع ساتقان كعشعنعث ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظازراق حىشىرىص
بئرعشعمذ توغرعدذر .شذنعثدةك يةنة صذل ظعضعسعنعث ظذ نةرسعنعث صذلعغا ظازراق صذل
قوشذص بئرعشعمذ توغرعدذر .لئكعن ،نةرسعنعث ظعضعسعنعث قوشذص بئرعلضةن صذلنع
سودا بولغان ظورذندعن ظايرعلعشتعن بذرذن تاصشذرذص ظئلعشع شةرتتذر .ظةمما نةرسعنعث
ظعضعسع ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظازراق حىشىرىص بةرضةندة صذلنعث ظعضعسعنعث حىشىص
بةرضةن صذلنع سودا بولغان ظورذندا قولعغا تاصشذرذص ظئلعشع شةرت ظةمةس .سئتعلغان
نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظذ نةرسعضة بعر نةرسة قوشذص بئرعشع توغرا ظةمةس .ظةمما
صذلنعث ظعضعسعنعث ظذ نةرسعدعن ظازراق حىشىص بئرعشع توغرعدذر.
مةزكذر سودا بعلةن بعر نةرسة سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ساتقان كعشع
بعلةن ظذ نةرسعنع قايتذرذشذشقاندعن كئيعن ساتقذحعدعن صذلنع قايتذرذص ظئلعشتعن
بذرذن ظذ صذلغا ساتقذحعدعن باشقا بعر نةرسة سئتعص ظئلعشع توغرا ظةمةس .حىنكع،
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةزكذر سودا بعلةن بعرةر نةرسة سئتعص ظالغان ظادةمضة:
«سةن (قارشع تةرةصتعن) ياكع سئتعص ظالغان نةرسعنع تاصشذرذص ظالغعن ياكع صذلنعث
ظأزعنع قايتذرذص ظالغعن»((( دئضةن .يةنع سودا بذزذلمعغان بولسا ،سةن سئتعص ظالغان
نةرسةثنع قايتذرذص ظالغعن .ظةضةر سودا بذزذلذص كةتكةندة ظذ نةرسعنعث ظعضعسعدعن
باشقا نةرسة ظةمةس صةقةت صذلذثنع قايتذرذص ظالغعن .شذثا مةزكذر سودا بعلةن سئتعص
ظالغان نةرسعنع قايتذرذشقاندعن كئيعن صذلنع قايتذرذص ظالماي ظذنعثغا باشقا نةرسة
((( بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ،ظعبنع ماجة ؤة تعرمعزعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع ؤة تعرمعزعي :بذ ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن
هةدعستذر ،دئدع.

527

نېسىنى نەق سېتىشنىڭ بايانى
سئتعص ظئلعش توغرا ظةمةس .صذلنعث هأكمع سودعدعن يئنعشعص كةتكةندعن كئيعن
خذددعي سئتعلغان نةرسعنعث هأكمعضة ظوخشاص قالعدذ .شذثا صذلنع سودعدعن يئنعشعص
كةتكةندعن كئيعن باشقا نةرسعضة ظالماشتذرذش توغرا ظةمةس .لئكعن ،سودعدعن يئنعشعص
كةتكةندعن كئيعن صذلنع شذ سورذنعث ظأزعدة تاصشذرذص ظئلعش الزعم ظةمةس.
بعر ظادةم بعر كعشعدعن مةسعلةن  10قاحا بذغداينع مةزكذر سودا بعلةن سئتعص
ظئلعص ساتقذحع بولغان ظذ كعشعضة  100سوم بةرضةن ،ظاندعن ساتقذحع بعرعدعن
 10قاحا بذغداي سئتعص ظئلعص سئتعص ظالغذحعنع ظذ بذغداينع تاصشذرذص ظئلعشقا
بذيرذغان بولسا ،سئتعص ظالغذحع ظذ بذغداينع بعرع ساتقذحع ؤة بعرع ظأزع ظىحىن
بولذص ظعككع قئتعم كةمحعلعمعضعحة ظذ سودا توغرا بولمايدذ .ظةضةر ساتقذحع كعشع ظذ
 10قاحا بذغدايغا ظذنع سئتعص ظئلعش ظارقعلعق ظةمةس معراس ظئلعش ياكع سوؤغات
قعلعنعص بئرعلعش ،ياكع ؤةسعيةت قعلعص بئرعلعش ظارقعلعق ظعضة بولغان ،ظاندعن
ظذ  10قاحا بذغداينع سئتعص ظالغذحع ظادةمضة تاصشذرذص بةرضةن بولسا ،ظذ ظادةم
ظذ  10قاحا بذغداينع بعر قئتعم كةمحعلةصال تاصشذرذص ظالسعمذ توغرا بولعدذ .ظةضةر
سئتعص ظالغذحع ظادةم ساتقذحعدعن بذغداينع مذنحة قاحا بذغداي دئمةي صةقةت بذداص
سئتعص ظالغان ،ظاندعن ساتقذحع ظذ بذغداينع باشقا بعرعدعن سئتعص ظالغان ؤة سئتعص
ظالغذحعنع بذغداينع ظذنعثدعن تاصشذرذص ظئلعؤئلعشقا بذيرذغان بولسا ،سئتعص ظالغذحع
ظذنعثدعن بذغداينع بعر قئتعمال كةمحعلةص ظالسا بولعدذ .بعرةر نةرسعنع تارازا بعلةن
تارتعص ظئلعش ياكع ساناص ظئلعشنعث هأكمعمذ بذغداينعث هأكمعضة ظوخشاش.
مةزكذر سودا بعلةن نةرسعسعنع ساتقان ظادةم ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشعنع
ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحع ظذ كعشعنعث ظأزعنعث كةمحعسعدة كةمحعلةشكة
بذيرذغان ،ظاندعن سئتعص ظالغذحع ظذ نةرسعنع ساتقذحع يوق يةردة ظأزعنعث
كةمحعسعدة كةمحعلعضةن بولسا ،سئتعص ظالغذحع ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالغان
هئسابالنمايدذ .ظةضةر سئتعص ظالغذحع ظذ نةرسعنع ساتقذحع بار يةردة كةمحعلعضةن
بولسا ،كةمحة مةيلع ساتقذحعنعث بولسذن ،مةيلع سئتعص ظالغذحعنعث بولسذن ،مةيلع
ظعجارعضة ظئلعص كئلعنضةن بولسذن ،سئتعص ظالغذحع ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص
ظالغان هئسابلعنعدذ .ضةمحة سئتعص ظالغذحعنعث بولغان ؤاقتعدا ظةضةر كةمحعدة
سئتعص ظالغذحعغا تةؤة ظاشلعق بولمعغان بولسا ،سئتعص ظالغذحعنعث ظذ نةرسعنع
ساتقذحع يوق يةردة ظأزعنعث كةمحعسع بعلةن كةمحعلعضةنلعكع سئتعص ظالغذحعنعث
ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالغانلعقع هئسابالنمايدذ .ظةضةر ظذ كةمحعدة سئتعص
ظالغذحعغا تةؤة ظاشلعق بولغان ،ظاندعن ساتقذحع سئتعص ظالغذحعنع ظذ نةرسعنع
سئتعص ظالغذحعنعث كةمحعسع بعلةن كةمحعلةشكة بذيرعغان ؤة سئتعص ظالغذحع ظذ
نةرسعنع ظذ كةمحة بعلةن كةمحعلعضةن بولسا ،كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن سئتعص
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ظالغذحع ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالغان هئسابلعنعدذ .حىنكع ،ساتقذحعنعث
كةمحعدة سئتعص ظالغذحعغا تةؤة ظاشلعق بار تذرذص سئتعص ظالغذحعنع سئتعلغان
ظاشلعقنع ظذ كةمحة بعلةن كةمحعلةشكة بذيرعغانلعقع سئتعلغان نةرسة بعلةن كةمحعدة
بار ظاشلعقنع بعر ـ بعرعضة ظارعالشتذرذشقا بذيرعغانلعق هئسابلعنعدذ .ساتقذحعنعث
بذ بذيرعقع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .شذنعث بعلةن سئتعص ظالغذحع سئتعلغان نةرسعنع ظذ
كةمحة بعلةن كةمحعلةش بعلةن قولعغا تاصشذرذص ظالغانلعق هئسابلعنعدذ.
ظةضةر سئتعص ظالغذحع ساتقذحعنع سئتعلغان ظاشلعقنع ساتقذحعنعث كةمحعسع
بعلةن كةمحعلةشكة بذيرعغان ؤة ساتقذحع ظاشلعقنع كةمحعلعضةن بولسا ،سئتعص
ظالغذحع سئتعلغان نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالمعغان بولعدذ .حىنكع ،سئتعص
ظالغذحعنعث هةققع ساتقذحعنعث ظىستعدعدذر .شذثا سئتعص ظالغذحع ظذ نةرسعضة
ظذنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعش بعلةن ظعضة بولعدذ .سئتعص ظالغذحعنعث ساتقذحعنع
ظاشلعقنع ظأزعنعث كةمحعسع بعلةن كةمحعلةشكة بةرضةن بذيرعقع سئتعص ظالغذحعنعث
ظعضعدارحعلعقعدا بار نةرسة ظىستعدة بولمعدع .شذثا سئتعص ظالغذحع بذ بذيرعقع بعلةن
ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالغان هئسابالنمايدذ .حىنكع ،بذ هالدا ساتقذحع ظذ
كةمحعنع ظأتنة ظئلعص ظذنعثدا ظأزعنعث نةرسعلعرعنع كةمحعلعضةن هئسابلعنعدذ .بذ
خذددع قةرزدارغا خالتا بئرعص قةرزدار قةرز ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعدعغان تةثضعلةرنع
تارتعشقا بذيرعغان قةرز ظعضعسعنعث ظعشعغا ظوخشاش .قةرز ظعضعسع شذنداق قعلعشع
بعلةن قةرزداردعن صذلنع قايتذرذص ظالغان هئسابالنمايدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعدعن مةسعلةن بذغداي سئتعص ظالغان ،ظاندعن سئتعص
ظالغذحع ساتقذحعنع ظأزعنعث كةمحعسع بعلةن بذغداينع كةمحعلةشكة بذيرعغان بولسا،
سئتعص ظالغذحع ساتقذحعنع ظأزعنعث كةمحعسع بعلةن بذغداينع كةمحعلةشكة بذيرذشع
بعلةن بذغداينع قولعغا تاصشذرذص ظالغان هئسابالنمايدذ .حىنكع ،سئتعص ظالغذحع
ساتقذحعنعث كةمحعسعنع ظأتنة ظئلعص تذرغان هئسابلعنعدذ .شذثا سئتعص ظالغذحع ظذ
كةمحعنع قولعغا ظالغان بولمايدذ .شذنعثدةك ظذنعث بعلةن كةمحعلةنضةن بذغداينعمذ
قولعغا تاصشذرذص ظالغان بولمايدذ .بذ خذددع سئتعص ظالغذحع ساتقذحعنع ظأزعضة تةؤة
ظأينعث ظعحعدة بذغداينع كةمحعلةشكة بذيرعغان ظعشعغا ظوخشاش .بذنداق قعلعشقا
بذيرذش بعلةنمذ سئتعص ظالغذحع ظادةم بذغداينع قولعغا ظالغان هئسابالنمايدذ .ظةمما
سئتعص ظالغذحع ساتقذحعنع بذغداينع سئتعص ظالغذحعنعث ظأزعنعث كةمحعسع بعلةن
كةمحعلةشكة بذيرعغان بولسا ،بذ هالدا سئتعص ظالغذحع بذغداينع قولعغا تاصشذرذص
ظالغان هئسابلعنعدذ .حىنكع ،سئتعص ظالغذحعنعث هةققع ساتقذحعنعث ظىستعدة ظةمةس
بذغدايدعدذر .سئتعص ظالغذحع بذغدايغا ظذنع سئتعص ظئلعش بعلةن ظعضة بولدع.
شذثا سئتعص ظالغذحعنعث ساتقذحعغا بذغداينع كةمحعلةشكة بةرضةن بذيرعقع سئتعص
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ظالغذحعنعث ظعضعدارحعلعقعدا بار نةرسة ظىستعدة بولغان بولدع .ساتقذحع بذغداينع
كةمحعلةش ظىحىن سئتعص ظالغذحعنعث كةمحعسعضة قويذش بعلةنال سئتعص ظالغذحع
بذغداينع تاصشذرذص ظالغان هئسابلعنعدذ .ساتقذحع سئتعص ظالغذحعنعث ؤةكعلع
سىصىتعدة كةمحعنع قولعغا ظئلعص بذغداينع كةمحعلعضةن بولعدذ .شذثا كةمحة ؤة
ظذنعث ظعحعدعكع بذغداي هأكمةن سئتعص ظالغذحعغا تةؤة بولعدذ .حىنكع ،سئتعص
ظالغان ظادةم ساتقذحع كعشعنع بذغدايدا ظذن تارتعشقا بذيرعسا ،بذ هالدا بذغداي ظةضةر
نئسعنع نةققة سئتعش سودعسع بعلةن سئتعص ظئلعنغان بولسا ،ظذن بذغداينع ساتقان
كعشعضة تةؤة بولعدذ .بذغداي ظةضةر نورمال سودا بعلةن سئتعص ظئلعنغان بولسا ،ظذن
بذغداينع سئتعص ظالغان ظادةمضة تةؤة بولعدذ .حىنكع ،سئتعص ظالغذحعنعث ساتقذحعغا
بذغداينع ظذن تارتعشقا بةرضةن بذيرعقع توغرا بولغان بذيرذق بولعدذ .شذنعثدةك
يةنة ظةضةر سئتعص ظالغذحع ساتقذحعنع بذغداينع دئثعزغا تأكعؤئتعشكة بذيرعغان ؤة
ساتقذحع بذغداينع دئثعزغا تأكعؤةتكةن بولسا ،بذ هالدا بذغداي ظةضةر نئسعنع نةققة
سئتعش سودعسع بعلةن سئتعص ظئلعنغان بولسا ،زعيان بذغداينع ساتقان كعشعنعث
ظىستعضة بولعدذ .بذغداي ظةضةر نورمال سودا بعلةن سئتعص ظئلعنغان بولسا ،زعيان
بذغداينع سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظىستعضة بولعدذ .بذ مةسعلعضة :ظةضةر بذغداينع
سئتعص ظالغان ظادةم ظذنع ساتقان كعشعنع بذغداينع تاصشذرذص ظئلعشقا ظوحذق ـ
ظاشكارا ؤةكعل قعلسا ،بذ ؤةكعللعك توغرا ظةمةس .ظذنداق ظعكةن سئتعص ظالغذحعنعث
ساتقذحعغا بذغداينع كةمحعلةشكة بةرضةن بذيرعقع بعلةن سئتعص ظالغذحع بذغداينع
تاصشذرذص ظالغان بولماسلعقع الزعم ،دةص ظئتعراز بعلدىرىلدع .بذ ظئتعرازغا سئتعص
ظالغذحع بذغداينع سئتعص ظئلعش ظارقعلعق بذغداينعث ظعضعسع بولغانلعقع ظىحىن
ظذنعث بذغداينع كةمحعلةشكة ساتقذحعغا بةرضةن بذيرعقع كىحضة ظعضعدذر .شذنعث
بعلةن ساتقذحع سئتعص ظالغذحعنعث ؤةكعلع هئسابلعنعدذ .شذثا سئتعص ظالغذحع
بذغداينع تاصشذرذص ظالغان بولعدذ ،دةص جاؤاب بئرعلدع.
بعر ظادةم بعر كعشعدعن نئسعنع نةققة سئتعش سودعسع بعلةن بعر كةمحة بذغداي
سئتعص ظالغان ،ظذ بذغداينع سئتعص ظالغذحعغا تاصشذرذص بئرعدعغان ؤاقعت يئتعص
كةلضةندة سئتعص ظالغذحع يةنة ساتقذحع كعشعدعن نورمال سودا بعلةن بعر كةمحة
بذغداي سئتعص ظالغان ؤة سئتعص ظالغذحع نئسعنع نةققة سئتعش سودعسع بعلةن سئتعص
ظالغان بعر كةمحة بذغداينع ؤة نورمال سودا بعلةن سئتعص ظالغان بعر كةمحة بذغداينع
قاحعالص بئرعش ظىحىن ساتقذحعغا بعر دانة خالتا بةرضةن بولسا ،بذ هالدا ساتقذحع
ظةضةر خالتعغا بذرذن نورمال سودا بعلةن ساتقان بذغداينع كئيعن نئسعنع نةققة سئتعش
سودعسع بعلةن ساتقان بذغداينع قاحعلعغان بولسا ،سئتعص ظالغذحع نورمال سودا
بعلةن سئتعص ظالغان بذغداينع قولعغا تاصشذرذص ظالغان هئسابلعنعدذ .حىنكع ،سئتعص
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ظالغذحعنعث ساتقذحعغا بذغداينع خالتعغا قاحعالص بئرعشكة بةرضةن بذيرذقع ظئتعبارغا
ظئلعنعدذ .شذنعثدةك يةنة سئتعص ظالغذحع نئسعنع نةققة سئتعش سودعسع بعلةن
سئتعص ظالغان بذغداينعمذ قولعغا تاصشذرذص ظالغان هئسابلعنعدذ .حىنكع ،بذ سودا
بعلةن سئتعص ظئلعنغان بذغداي نورمال سودا بعلةن سئتعص ظئلعنعص ظأز ظعلكعضة
ظأتىص بولغان بذغداينعث ظىستعضة قويذلدع .ظةضةر ساتقذحع خالتعغا بذرذن نئسعنع
نةققة سئتعش سودعسع بعلةن ساتقان بذغداينع كئيعن نورمال سودا بعلةن ساتقان
بذغداينع قاحعلعغان بولسا ،سئتعص ظالغذحع هةم نئسعنع نةققة سئتعش سودعسع بعلةن
سئتعص ظالغان بذغداينع ؤة هةم نورمال سودا بعلةن سئتعص ظالغان بذغداينع قولعغا
تاصشذرذص ظالمعغان بولعدذ .سئتعص ظالغذحعنعث نئسعنع نةققة سئتعش سودعسع بعلةن
سئتعص ظالغان بذغداينع قولعغا تاصشذرذص ظالغان هئسابالنماسلعقعدعكع سةؤةب سئتعص
ظالغذحعنعث ساتقذحعغا بذغداينع خالتعغا قاحعالص بئرعش ظىحىن بةرضةن بذيرعقعنعث
توغرا بولماسلعقع ؤة ظئتعبارغا ظئلعنماسلعقعدذر .ظةمما سئتعص ظالغذحعنعث نورمال سودا
بعلةن سئتعص ظالغان بذغداينع قولعغا تاصشذرذص ظالغان هئسابالنماسلعقعدعكع سةؤةب
نورمال سودا بعلةن سئتعص ظئلعنغان بذغداينعث نئسعنع نةققة سئتعش سودعسع بعلةن
سئتعص ظئلعنعص قولعغا تاصشذرذلمعغان بذغداينعث ظىستعضة قويذلغانلعقع ظىحىندذر.
نورمال سودا بعلةن سئتعص ظئلعنعص نئسعنع نةققة سئتعش سودعسع بعلةن سئتعص
ظئلعنغان بذغداينعث ظىستعضة قويذلغان بذغداي ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا ظعشلعتعلعص كئتعلضةن بذغداي هئسابلعنعدذ.
شذنعث بعلةن ظذ بذغداي ظىستعدة قعلعنغان سودا بذزذلذص كئتعدذ .هةمدة سئتعص
ظالغذحع نورمال سودا بعلةن سئتعص ظالغان بذغداينع نئسعنع نةققة سئتعش سودعسع
بعلةن سئتعص ظالغان بذغدايغا ظارعالشتذرذشقا رازع بولماسلعقع مذمكعن .حىنكع،
سئتعص ظالغذحع ساتقذحعغا بذغدايالرنع بعر خالتعغا قاحعلعغعن ،دئضةن سأزعدعن
ساتقذحعنعث دةسلةص نورمال سودا بعلةن سئتعص ظالغان بذغداينع خالتعغا قاحعلعشعنع
كأزدة تذتقان بولذشع مذمكعن .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل
تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :سئتعص ظالغذحع خالعسا سودعنع بذزعدذ ،خالعسا
ظارعالشتذرذلغان بذغدايغا ساتقذحعنع شئرعك قعلعدذ» دةيدذ .حىنكع ،باشقا ـ باشقا
سودا بعلةن سئتعص ظئلعنغان بذغداينع ظارعالشتذرذش بذ ظعككع ظعمامنعث كأز قارعشعدا
بذغداينع ظعشلةتكةنلعك بولمايدذ.
يةنع مةزكذر ظعككع سودا بعلةن سئتعص ظئلعنغان بذغداينع خالتعغا قاحعلعغاندا
دةسلةص نورمال سودا بعلةن سئتعص ظئلعنغان بذغداي كئيعن نئسعنع نةققة سئتعش
سودعسع بعلةن سئتعص ظئلعنغان بذغداي خالتعغا قاحعالنسا ،سئتعص ظالغذحع هةر ظعككع
سودا بعلةن سئتعص ظالغان بذغدايالرنع قولعغا تاصشذرذص ظالغان هئسابلعنعدذ .ظةضةر
531

نېسىنى نەق سېتىشنىڭ بايانى
خالتعغا دةسلةص نئسعنع نةققة سئتعش سودعسع بعلةن سئتعص ظئلعنغان بذغداي كئيعن
نورمال سودا بعلةن سئتعص ظئلعنغان بذغداي قاحعالنسا ،سئتعص ظالغذحع هةر ظعككع
(((
سودا بعلةن سئتعص ظئلعنغان بذغدايالرنع قولعغا تاصشذرذص ظالغان هئسابالنمايدذ.

نئسعنع نةققة سئتعش سودعسع بعلةن سئتعص ظئلعنغان نةرسعنع
قايتذرذشذشنعث بايانع

مةزكذر سودا بعلةن سئتعص ظالغان نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن
ظذنع قايتذرذشذش توغرا ظةمةس .ظةمما مةزكذر سودا بعلةن ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان
ظادةم ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالغاندعن كئيعن ظذنع قايتذرذشذشقان بولسا ،بذ
قايتذرذشذش توغرعدذر.
بعر ظادةم بعر كعشعدعن نئسعنع نةققة سئتعش سودعسع بعلةن بذغداي سئتعص ظالغان،
ساتقذحعغا بذغداينعث بةدعلع ظىحىن بعر دانة ظذالغ بةرضةن ،ساتقذحع ظذ ظذالغنع قولعغا
تاصشذرذص ظالغان ،كئيعن ظذالر بذ سودعنع بذزذص سئتعص ظالغان نةرسعنع قايتذرذشذشقان
ؤة ظذالغ ساتقذحع ظذالغنع ظأز ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعص بولغعحة بولغان ظارعلعقتا
ظألىص كةتكةن ،ياكع ظذ نةرسعنع قايتذرذشذشتعن بذرذن ظألىص كةتكةن ،ظاندعن ظذالر ظذ
نةرسعنع قايتذرذشذشقان بولسا ،ظذ نةرسعنع قايتذرذشذش كىحضة ظعضة بولعدذ .حىنكع،
بذغداي باردذر .بذ سودعدا ظذالغ صذلنعث ظورنعدعدذر .سئتعلغان نةرسعنع قايتذرذشذش
صذلنعث بار بولذشعغا ظةمةس سئتعلغان نةرسعنعث بار بولذشعغا قاراشلعقتذر .شذثا
ظذالغ مةيلع سئتعلغان نةرسعنع قايتذرذشذص بولغاندعن كئيعن ظألىص كةتسذن ،مةيلع
ظذنعثدعن بذرذن ظألىص كةتسذن ،ظذالغنعث ظألىص كئتعشع ظذ نةرسعنع قايتذرذشذشنعث
كىحضة ظعضة بولذشعغا تةسعر كأرسعتةلمةيدذ .بذ هالةتتة بذغداينعث ظعضعسعنعث
بذغداينع قايتذرذص ظئلعؤالغاندعن كئيعن ظذالغنعث ظعضعسعضة ظذالغنعث باهاسع بويعحة
صذل تألةص بئرعشع الزعم .حىنكع ،بذغداي ظىستعدة بولغان سودا بذزذلسا ظذالغ ظىستعدة
بولغان سودعمذ بذزذلذص كئتعدذ .بذغداينعث ظعضعسعضة ظذالغنع قايتذرذص بئرعش الزعم
بولعدذ .ظذالغ ظألىص كةتكةنلعك سةؤةبع بعلةن ساتقذحعنعث ظذالغنعث ظأزعنع قايتذرذص
بئرعشع مذمكعن ظةمةس .شذثا ظذنعثغا ظذالغنعث ظعضعسعضة ظذنعث باهاسع بويعحة
صذل تألةص بئرعش الزعم.
شذنعثدةك يةنة ماددعي نةرسعنع ماددعي نةرسعضة ساتقان ظعككع تةرةص ظذ
نةرسعلةرنعث بعرع يوق بولذص كةتكةندعن كئيعنمذ قالغان نةرسعنع قايتذرذشااليدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 211 ،ـ بةت.
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مةسعلةن :بعر ظادةم بعر كعشعدعن بذغدايغا قوناق سئتعص ظالغان ،كئيعن بذغداي ياكع
قوناق يوق بولذص كةتكةن (يةنع ظوغرعلعنعص كئتعلضةن ياكع ظعشلعتعلعص بولغان)،
ظاندعن ظذالر سودعنع بذزماقحع بولغان بولسا ،ظذالرنعث قالغان نةرسعنع قايتذرذشذشع
توغرعدذر .حىنكع ،قوناق بعلةن بذغداينعث هةر بعرع بعر تةرةصتعن سئتعلغان نةرسة
ؤة بعر تةرةصتعن صذل هئسابلعنعدذ .ظذنداق ظعكةن يوق بولذص كةتمةي قالغان نةرسة
سئتعلغان نةرسة ؤة يوق بولذص كةتكعنع صذل هئسابلعنعدذ .سودعنع بذزذص سئتعلغان
نةرسعنع قايتذرذشذش ظىحىن سئتعلغان نةرسعنعث بار بولذشع يئتةرلعكتذر .ظةمما
ظألىص كةتكةن نةرسة سئتعلغان نةرسة بولسا ،بذ هالدا سودعنع بذزذشقا بولمايدذ.
مةسعلةن :بعر ظادةم بعر كعشعدعن  1000سومغا ظذالغ سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذالر
سودعنع بذزذشقان ؤة ظذالغ (سودعنع بذزذص بولغاندعن كئيعن ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعص
بولغعحة بولغان ظارعلعقتا) سئتعص ظالغذحعنعث قولعدا تذرذص ظألىص كةتكةن بولسا،
سودعنع بذزذشذش ظةمةلدعن قالعدذ .شذنعثدةك يةنة ظذالغ ظألىص كةتكةن ظاندعن ظذالر
سودعنع بذزذشقان بولسا ،بذ هالدعمذ سودعنع بذزذشذش ظةمةلدعن قالعدذ .حىنكع ،بذ
سودعدا ظذالغ سئتعلغان نةرسعدذر .شذثا ظذالغ ظألىص كئتعص بولغاندعن كئيعن سودعغا
ظاالقعدار صىتىن ظعشالر تأضةيدذ .شذنعث ظىحىن ظذالغ مةيلع سودعنع بذزذص بولغاندعن
كئيعن ظألىص كةتسذن ،مةيلع ظذنعثدعن كئيعن ظألىص كةتسذن ،سئتعلغان نةرسة ظألىص
كةتكةندعن كئيعن سودعنع بذزذشقا بولمايدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعدعن بعر هايؤان سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذالر سودعنع
بذزذص ظذ هايؤاننع قايتذرذشذشقاندعن كئيعن هايؤان ساتقذحعنعث قئشعدعن قئحعص
كةتكةن بولسا ،ظةضةر سئتعص ظالغذحع هايؤاننع تئصعص كئلعص ساتقذحعغا تاصشذرذص
بئرةلمعسة سودعنع بذزغانلعق ظةمةلدعن قالعدذ ؤة سودا كىحضة ظعضة بولعدذ.
ظةضةر مةزكذر سودا بعلةن بعر نةرسة سئتعص ظالغان ظادةم بعلةن ساتقان كعشع
ظذ نةرسعنعث سىصىتع ؤة مذددعتع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالسا ،ظذ نةرسعنعث
سىصىتعنع دةؤا قعلغان تةرةصنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .مةسعلةن :نةرسعنع ساتقان
كعشع ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمضة« :مةن ساثا ظذ نةرسعنعث ناحعرعدعن بئرعشنع
شةرت قعلغانعدعم» دئضةن ؤة ظذ ظادةم« :بعز بذ هةقتة هئحقانداق نةرسة شةرت
قعلعشمعغان» دئضةن بولسا ،ساتقذحعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،سئتعص
ظالغذحعنعث سأزع سودعنعث بذزذلعشعغا سةؤةبحع بولعدذ .ظةضةر سئتعص ظالغذحع
ساتقذحعغا« :سئنعث ظذ نةرسعنع تاصشذرذشذث ظىحىن بعز مةلذم مذددةت توختاتقان»
دئضةن ؤة ساتقذحع« :بعز بذ هةقتة هئحقانداق مذددةت توختاتمعغان» دئضةن بولسا،
سئتعص ظالغذحعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،ساتقذحعنعث سأزع سئتعص
ظالغذحعنعث هةققعنع ظعنكار قعلعشنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ.
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بذ مةسعلعدعكع ظةسلع قاظعدة بولسا ،سودا قعلعشقان ظعككع تةرةص ظعختعالص
قعلعشعص قالغان حاغدا ،ظذالرنعث بعرعنعث سأزع سودعنعث بذزذلعشعغا ظئلعص بارعدعغان
ؤة يةنة بعرعنعث سأزع ظذنداق قعلمايدعغان بولسا ،ظذالرنعث ظعحعدعن سأزع سودعنعث
بذزذلعشعغا ظئلعص بارعدعغان تةرةصنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنماسلعق قاظعدعسعدذر.
بذ صىتىن ظعمامالرنعث بعرلعككة كةلضةن كأز قارعشعدذر .قعلغان سأزع سودعنعث توغرا
بولذشعغا ظئلعص بارعدعغان تةرةصنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعشعدذر .ظةضةر ظعككع
تةرةصنعث بعرعنعث سأزع سودعنع بذزذشقا ظةمةس ظأزعضة كئلعدعغان زعياننع ظعنكار
قعلعشقا ظئلعص بارعدعغان ؤة يةنة بعر تةرةصنعث سأزع سودعنعث توغرا بولذشعغا
ظئلعص بارعدعغان بولسا ،ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!):
«بذ هالدعمذ سودعنعث توغرا بولذشعغا سةؤةبحع بولعدعغان تةرةصنعث سأزع ظئتعبارغا
ظئلعنعدذ» دئدع .ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت
قعلسذن!)« :ظةضةر سودعنعث بذزذلعشعغا ظئلعص بارسعمذ ظأزعضة كئلعدعغان زعياننع
(((
ظعنكار قعلغان تةرةصنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ» دئدع.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،مذددةتكة ظعنكار قعلعش
مذنداق ظىح خعل بولعدذ:
 1ـ مذددةت توختعتعلغانلعقعغا ظعنكار قعلعش .ظةضةر سودا قعلعشقان ظعككع تةرةصنعث
بعرع مذددةت توختعتعلغانلعقعغا ظعنكار قعلغان ؤة يةنة بعرع مذددةت توختعتعلغانلعقعنع
دةؤا قعلغان بولسا ،بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكعنعمعزدةك مذددةت توختعتعلغانلعقعنع
دةؤا قعلغان تةرةصنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
 2ـ توختعتعلغان مذددةتنعث معقدارعنع ظعنكار قعلعش .مةسعلةن :سودا قعلعشقان
ظعككع تةرةصنعث بعرع« :بعز سئتعلغان نةرسعنع تاصشذرذص بئرعش ظىحىن مذددةتنع بعر
ظاي توختاتقان» دئضةن ،يةنة بعرع« :بعز مذددةتنع ظعككع ظاي توختاتقان» دئضةن ؤة
هةر ظعككعسعنعث قولعدا صاكعتع بولمعغان بولسا ،مذددةتنعث بعر ظاي ظعكةنلعكعنع دةؤا
قعلغان تةرةصنعث قةسةم بعلةن قعلغان سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .يةنع مذددةتنعث قعسقا
ؤاقعتتعن كئيعن ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلغان تةرةصنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظةضةر
مذددةتنعث ظعككع ظاي ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلغان تةرةصنعث قولعدا صاكعتع بولسا ،بذ
تةرةصنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .يةنع مذددةتنعث ظذزذن ؤاقعتتعن كئيعن ظعكةنلعكعنع
دةؤا قعلغان تةرةصنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظةضةر بذ هةقتة هةر ظعككعسعنعث صاكعتع
بولسا ،يةنة مذددةتنعث ظذزذن ؤاقعتتعن كئيعن ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلغان تةرةصنعث سأزع
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
((( «فةتهذل قةدعر» 6 ،ـ توم 237 ،ـ بةت.
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 3ـ توختعتعلغان مذددةتنعث ؤاقتعنعث ظأتىص كةتكةن ياكع ظأتىص كةتمعضةنلعكعضة
ظعنكار قعلعش .مةسعلةن :صذلنعث ظعضعسع نةرسعنعث ظعضعسعضة« :بعز توختاتقان
مذددةتنعث ؤاقتع كئلعص ظأتىص كةتتع» دئضةن ؤة نةرسعنعث ظعضعسع« :ياق ،مذددةتنعث
ؤاقتع تئخع ظأتىص كةتمعدع» دئضةن بولسا ،نةرسعنعث ظعضعسعنعث قةسةم قعلعص تذرذص
دئضةن سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،نةرسعنعث ظعضعسع مذددةتنعث ؤاقتعنعث
ظأتىص كةتكةنلعكعنع ظعنكار قعلغان تةرةصتذر .ظةضةر ظذالرنعث بعرع ظأزعنعث سأزعنعث
توغرعلعقعنع ظعسصاتالص صاكعت كأرسةتسة ،صاكعت كأرسةتكةن تةرةصنعث سأزع ظئتعبارغا
ظئلعنعدذ .ظةضةر هةر ظعككع تةرةص ظأزلعرعنعث سأزلعرعنع ظعسصاتالص صاكعت كأرسةتسة ،بذ
هالدا نةرسعنعث ظعضعسعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،ظذنعث صاكعتع مذددةتنعث
ؤاقتعنعث تئخع ظأتىص كةتمعضةنلعكعنع ظعسصاتالص بئرعدذ.
سودا قعلعشقان ظعككع تةرةص مذددةتنعث ؤاقتعنعث ظأتىص كةتكةنلعكع ياكع ظأتىص
كةتمعضةنلعكع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالغاندا ،ظعنكار قعلغان تةرةص قةسةم قعلعشقا
بذيرذلمايدذ .بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكع ظعمامالرنعث ظعحعدعن ظعمام زذصةردعن باشقا هةممة
ظعمامالرنعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام زذصةر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!):
«ظعنكار قعلغان تةرةصنعث قةسةم قعلعشع الزعمدذر» دةيدذ .سودا قعلعشقان ظعككع تةرةص
مذددةتنعث ؤاقتعنعث ظأتىص كةتكةنلعكع ياكع ظأتىص كةتمعضةنلعكع هةققعدة ظعختعالص
قعلعشعص قالغاندا ،ظعنكار قعلغان تةرةصنعث قةسةم قعلعشقا بذيرذلماسلعقعنعث سةؤةبع
بولسا ،بذ ظعختعالصنعث سئتعلغان نةرسعنعث ظىستعدة ياكع ظذنعث بةدعلعنعث ظىستعدة
بولمعغانلعقعدذر .ظةمما ظذ ظعختعالص ظةضةر سئتعلغان نةرسعنعث سىصىتع ظىستعدة بولغان
بولسا ،ظذالر قةسةم قعلعشقا بذيرذلغان بوالتتع .حىنكع ،بعرةر نةرسعنعث سىصىتع ظذنعث
ظورنعدا قويذلعدذ.
بعر ظادةم بعر كعشعدعن مةزكذر سودا بعلةن بعر دانة كعيعم سئتعص ظالغان ،ساتقذحعغا
ظذنعث ياخشع كعيعم بولذشعنع شةرت قعلغان ،ظاندعن ساتقذحع بعر دانة كعيعم ظئلعص
كئلعص ظذنعث ياخشع كعيعم ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلغان ؤة سئتعص ظالغذحع ظذنعث ياخشع
كعيعم ظعكةنلعكعنع ظعنكار قعلغان بولسا ،قازع ظذ كعيعمنع كعيعم ـ كعحةك ظذستذلعرعدعن
ظعككع ظادةمضة كأرسعتعدذ .بعر ظادةمضة كأرسةتسعمذ بولعدذ .لئكعن ظعككع ظادةمضة
كأرسعتعش ياخشعدذر .ظةضةر ظذ ظعككع ظادةم ظذنعث ياخشع كعيعم ظعكةنلعكعنع دئسة،
(((
قازع سئتعص ظالغذحعنع ظذ كعيعمنع قوبذل قعلعشقا مةجبذراليدذ.
ظةضةر سودا قعلعشقان ظعككع تةرةص سودعنع بذزذص بولغاندعن كئيعن ؤة سئتعلغان
نةرسعنع ظأز ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعشتعن بذرذن صذلنعث معقدارعدا ظعختعالص قعلعشعص
((( «فةتهذل قةدعر» 6 ،ـ توم 240 ،ـ بةت.
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قالغان بولسا ،ظذالر قةسةم قعلعشعدذ .حىنكع ،سئتعلغان نةرسة ساتقذحعنعث ظىستعدعكع
قةرز هالعتعدة ظةمةس سئتعص ظالغذحعنعث قولعدا بار بولغان ماددعي نةرسعدذر .ظذالر سودعنع
بذزذشلعرعنع ظةمةلدعن قالدذرذص تةكرار يةنة سودعنع كىحضة ظعضة قعلعش ظئهتعمالع بار.
مانا بذ مةزكذر سودعدعمذ سودعنع بذزذشنع ظةمةلدعن قالدذرسا بولعدعغانلعقعنعث ظوحذق
صاكعتعدذر.
ظةضةر ظذالر سودعنع بذزذص سئتعلغان نةرسعنع قايتذرذشذص بولغاندعن كئيعن صذلنعث
معقدارعدا ظعختعالص قعلعشعص قالسا ،ظذالر قةسةم قعلعشمايدذ .بذ هالدا نةرسعنعث
ظعضعسعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،ظذالرنعث قةسةم قعلعشع صذلنعث معقدارعدا
ظعختعالص قعلعشعص قئلعش سودعنعث ظأزعدة ظعختعالص قعلعشعص قئلعشتذر ،دئضةن
ظاساستعدذر .سودعنع بذزذص سئتعلغان نةرسعنع قايتذرذشذص بولغاندعن كئيعن سودعغا
ظاالقعدار هئحقانداق نةرسة قالمايدذ .شذثا ظذالر سودعنع بذزذص سئتعلغان نةرسعنع
قايتذرذشذص بولغاندعن كئيعن ظةضةر صذلنعث معقدارعدا ظعختعالص قعلعشعص قالسا ،قةسةم
قعلعشمايدذ .ظةضةر صذلنعث ظعضعسع سودعنع بذزذص سئتعلغان نةرسعنع قايتذرذشذص
بولغاندعن كئيعن نةرسعنعث ظعضعسعدعن صذلنع قولعغا قايتذرذص ظالماي تذرذص سورذندعن
ظايرعلغان بولسا ،سئتعلغان نةرسعنع قايتذرذشقانلعق يةنة توغرا بولعدذ .حىنكع ،صذلنع
قولغا تاصشذرذص ظئلعش صةقةت سودا كىحضة ظعضة بولغان هالعتعدة شةرتتذر .صذلنع قولغا
تاصشذرذص ظئلعش سودا بذزذلذص كئتعص بولغاندعن كئيعن شةرت ظةمةس .يةنع نئسعنع
نةققة سئتعش سودعسعدا سودعنع بذزذص سئتعلغان نةرسعنع قايتذرذشذص بولغاندعن كئيعن
صذلنع ظالماشتذرذش توغرا ظةمةس ؤة صذلنع سودعنع بذزذشقان سورذننعث ظأزعدة صذلنعث
ظعضعسعنعث قولعغا تاصشذرذص ظئلعشع الزعم ظةمةس .ظةمما بذنعثغا صذلنع صذلغا سئتعش
سودعسع ظوخشعمايدذ .يةنع صذلنع صذلغا سئتعص بولذص سودعدعن يئنعشعص كةتكةندة
هةر ظعككع تةرةصنعث صذللعرعنع سودعنع بذزذشقان ظورذننعث ظأزعدة قوللعرعغا تاصشذرذص
ظئلعشع شةرتتذر ؤة صذلنع سودعدعن يئنعشعص كئتعص بولغاندعن كئيعن باشقا نةرسعضة
ظالماشتذرذشمذ هةم توغرعدذر.
نئسعنع نةققة سئتعش سودعسع بعلةن صذلنع صذلغا سئتعش سودعسعنعث ظارعسعدعكع
صةرق بولسا ،صذلنع صذلغا سئتعش سودعسعدعن يئنعشعص كةتكةندة سئتعلغان صذلنعث
بةدعلع بولغان صذلنع سودعدعن يئنعشعص كةتكةن ظورذننعث ظأزعدة قولغا تاصشذرذص ظئلعش
سئتعلغان صذلنعث بةدعلعنع تةيعن قعلعش ظىحىندذر .يةنع صذلنع صذلغا سئتعش سودعسعدعن
يئنعشعص كةتكةندعن كئيعن هةر ظعككع تةرةص قوللعرعغا صذل ظالماي تذرذص قايتعص
كئتعشنعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىن سئتعلغان صذلنعث بةدعلعنع ظأز ظعضعسع قولعغا ظئلعش
ظارقعلعق سئتعلغان صذلنعث بةدعلعنع تةيعن قعلعشتذر .نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعدا
سودعدعن يئنعشعص كةتكةن ظورذندا سئتعلغان نةرسعنعث بةدعلعنع (يةنع صذلعنع) تةيعن
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قعلعشنعث هاجعتع يوق .حىنكع ،سئتعلغان نةرسعنعث بةدعلع بولغان صذلنع سودعدعن
يئنعشعص كئتعص بولغاندعن كئيعن باشقا نةرسعضة ظالماشتذرذش توغرا ظةمةس .صذلنعث
ظأزع ظعضعسعنعث قولعغا قايتعص كئلعدذ .شذثا مةزكذر سودعدا سئتعلغان نةرسعنعث
بةدعلعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعش ظارقعلعق ظذنع تةيعن قعلعشنعث هئحقانداق هاجعتع
يوق .مةزكذر سودعدا سئتعلغان نةرسعنعث بةدعلعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعش الزعم .ظذنع
قولغا تاصشذرذص ظئلعش ظىحىن مذظةييةن ظورذن شةرت ظةمةس .ظةمما صذلنع صذلغا سئتعش
سودعسعدا ظةهؤال ظذنداق ظةمةس .حىنكع ،صذلنع صذلغا سئتعش سودعسعدا سئتعلغان
صذلنعث بةدعلعنع تةيعن قعلعش صذلنع سودعدعن يئنعشعص كةتكةن ظورذننعث ظأزعدة قولغا
تاصشذرذص ظئلعش بعلةن بولعدذ .حىنكع ،صذلنع صذلغا سئتعش سودعسعدا سئتعلغان صذلنعث
بةدعلع بولغان صذلنع باشقا نةرسعضة ظالماشتذرذش توغرعدذر .شذنعث ظىحىن سئتعلغان
صذلنعث بةدعلعنع سودعدعن يئنعشعص كةتكةن ظورذننعث ظأزعدة قولغا قايتذرذص ظئلعش
الزعمدذر.

نئسعنع نةققة سئتعش سودعسع بعلةن كعيعم ـ كعحةك سئتعص ظئلعشنعث بايانع
ظةضةر سودا بولغان ؤاقعتتا كعيعم ـ كعحةكنعث ظذزذنلعقع ،كةث ـ تارلعقع ؤة قئلعنلعقع
بايان قعلعنسا ،مةزكذر سودا بعلةن كعيعم ـ كعحةك سئتعص ظئلعش توغرعدذر .حىنكع،
مةزكذر سودا بعلةن كعيعم سئتعص ظالماقحع بولغان ظادةم صذلنع كعيعمنعث ظذزذنلعقع،
كةث ـ تارلعقع ؤة قئلعنلعقع بايان قعلعنغاندعن كئيعن بةرسة ،مةلذم ؤة تاصشذرذص بةرضعلع
بولعدعغان نةرسعضة صذل بةرضةن بولعدذ .ظةضةر مةزكذر سودا بعلةن سئتعص ظئلعنغان كعيعم
يعصةكتعن تعكعلعدعغان كعيعم بولسا ،ظذنعث ظذزذنلعقع ،كةث ـ تارلعقع ؤة قئلعنلعقع بايان
قعلعنغاندعن باشقا يةنة ظذنعث ظئغعرلعقعمذ بايان قعلعنعشع الزعم .حىنكع ،يعصةكنعث
باهاسع ظذنعث ظئغعرلعقعغا ؤة يةثضعللعكعضة قاراص بولعدذ .شذثا ظةضةر كعيعم يعصةكتعن
تعكعلعدعغان بولسا ،صةقةت ظذنعث ظذزذنلعقعنع ؤة كةث ـ تارلعقعنع بايان قعلعشال يئتةرلعك
ظةمةس .شذنعثدةك يةنة صةقةت ظذنعث ظئغعرلعقعنعال بايان قعلعشمذ يئتةرلعك ظةمةس.
حىنكع ،كعيعمنعث ظعضعسع كعيعمنع تاصشذرعدعغان ؤاقعت كةلضةندة شذ ظئغعرلعقتا بعر
صارحة يعصةك رةختنع كأتىرىص كئلعشع مذمكعن .كعيعم سئتعص ظالغان ظادةم كعيعم
سئتعؤئلعشتعن بذنع مةقسةت قعلمايدذ .ظةمما يعصةكتعن باشقا رةختتة تعكعلضةن كعيعملةردة
كعيعمنعث ظئغعرلعقعنع بايان قعلعش شةرت ظةمةس .ظعمام سةرةخسعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!)« :ظئغعرلعقع ؤة يةثضعللعكع بعلةن باهاسع ظأزضعرعدعغان نةرسعلةردة
(((
ظئغعرلعق ظئتعبارغا ظئلعنعدذ» دئدع.
((( <ظةلظعناية ظةاللهعداية> 6 ،ـ توم 240 ،ـ بةت.

537

بۇيرۇتۇپ بىر نەرسە ياساتقۇزۇشنىڭ بايانى

بذيرذتذص بعر نةرسة ياساتتذرذشنعث بايانع
بذيرذتذص بعر نةرسة ياساتتذرذشتعن مةسعلةن :بذيرذتذص ظاياغ تعكتىرضةنضة ،كعيعم
ـ كعحةك تعكتىرضةنضة ؤة ظأي سايمانلعرعنع ياساتتذرغانغا ظوخشاش بذيرذتذص بعرةر
ظذستذغا بعر نةرسة تعكتىرىش ياكع ياساتتذرذش كأزدة تذتذلعدذ.
بذيرذتذص بعر نةرسة تعكتىرىش ياكع ياساتتذرذشنعث شةرتلعرع بولسا ،ياسعتعلعدعغان
نةرسعنعث تىرعنع ،خعلعنع ،حوث ـ كعحعكلعكعنع ؤة سىصىتعنع بايان قعلعشتذر.
ياساتتذرماقحع بولغان نةرسعنعث كعشعلةر ياساتتذرذص كةلضةن نةرسعلةرنعث قاتارعدعن
بولذشع الزعم .بذيرذتذص بعر نةرسة تعكتىرىش ياكع ياساتتذرذشنعث يةنة بعر شةرتع
ياساتتذرماقحع بولغان نةرسعنع ياساص بئرعش ظىحىن مةلذم مذددةتنع شةرت قعلماسلعق
الزعم .ظةضةر بذيرذتذص بعرةر نةرسة تعكتىرىش ياكع ياساتتذرذشتا مذددةت شةرت قعلعنسا،
بذ نئسعنع نةققة سئتعش سودعسع بولذص قالعدذ .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل
تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :بذيرذتذص تعكتىرمةكحع ياكع ياساتتذرماقحع بولغان
نةرسعنع تعكعص بئرعش ياكع ياساص بئرعش ظىحىن مةلذم مذددةت توختعتعش توغرعدذر.
ظةضةر تعكتىرمةكحع ياكع ياساتتذرماقحع بولغان نةرسة كعشعلةر بعرةر ظذستامغا بذيرذص
تعكتىرعدعغان ياكع ياساتتذرعدعغان نةرسعلةرنعث قاتارعدعن بولمعسا ،ظذ نةرسعنع تعكعص
بئرعش ياكع ياساص بئرعش ظىحىن مذددةت توختعتعش بذ مذظامعلعنع هةممة ظعمامالرنعث
كأز قارعشعدا نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعغا ظايالندذرؤئتعدذ» دئدع.

بعر نةرسة تعكتىرىشنعث ياكع ياساتتذرذشنعث هأكمع
بعر نةرسة تعكتىرىش ياكع ياساتتذرذش مذظامعلعسع ظذ نةرسة تعكعلعص ياكع
ياسعلعص بولذشتعن بذرذن هةر ظعككع تةرةصنعث ظىستعضة الزعم بولغان مذظامعلة
هئسابالنمايدذ .بذ هةممة ظعمامالرنعث بعرلعككة كةلضةن كأز قارعشعدذر .شذثا مةيلع
ظذستا بولسذن ،مةيلع نةرسة تعكتىرعدعغان ياكع ياساتتذرعدعغان ظادةم بولسذن ،بذ
ظعشتعن ؤاز كعحعش هةققع بار ؤة هةر بعرع بذ ظعشنع ظةمةلدعن قالدذرااليدذ .ظذستا
نةرسعنع تعكعص ياكع ياساص بولغاندعن كئيعن ظذنع بذيرذتقان ظادةمضة كأرسعتعشتعن
بذرذن ظذالرنعث يةنة شذنداق قعلعش هةققع بار .شذنعث ظىحىن ظذستا ظذ نةرسعنع ظذنع
بذيرذتقان ظادةمضة كأرسعتعشتعن بذرذن خالعغان كعشعضة ساتااليدذ .ظةمما ظذستا ظذ
نةرسعنع ظذنع بذيرذتقان ظادةم دئضةن شةكعلدة صىتتىرىص ظذ ظادةمنعث ظالدعغا ظئلعص
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كةلضةن ؤة ظذ نةرسعنع ظذ ظادةم كأرضةن بولسا ،ظذستعنعثمذ ظذ نةرسعنع ظذ ظادةمضة
ظةمةس باشقا بعرعضة سئتعش هةققع يوق ؤة ظذ ظادةمنعثمذ ظذ نةرسعنع ظالمايمةن ،دةص
يئنعؤئلعش هةققع يوق .ظةضةر ظذستا ظذ نةرسعنع ظذ ظادةمضة كأرسعتعشتعن بذرذن ظذنع
باشقا بعرعضة سئتعؤاتقان بولسا ،بذ سودا توغرعدذر .بذ كىحلىك دةص قارالغان رعؤايةتتذر.
ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذستا ظذ نةرسعنع ظذنع
بذيرذتقان ظادةم دئضةن شةكعلدة صىتتىرىص ظذ ظادةمنعث ظالدعغا ظئلعص كةلضةن ؤة ظذ
نةرسعنع ظذ ظادةم كأرضةن بولسعمذ يةنة ظذالرنعث مةسعلةن ظذستعنعث ظذ نةرسعنع ظذ
ظادةمضة بةرمةسلعك ياكع ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظالماسلعق هةققع بار» دةيدذ.
ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذالرنعث ظذنداق قعلعش
هةققع يوق» دةيدذ .توغرعسع يذقعرعدا بايان قعلعنغان قاراشتذر .لئكعن ،ظذستا ظعشنع
باشالشتعن بذرذن مةيلع ظذستا بولسذن ،مةيلع بذيرذتقان ظادةم بولسذن ،بذ ظعشتعن ؤاز
كعحةلةيدذ .بذ هةممة ظعمامالرنعث كأز قارعشعدذر.
ظةضةر بذيرذتذص بعر نةرسة تعكتىرىش ياكع ياساتتذرذش ظذ نةرسعنع تعكعش
ياكع ياساش ظىحىن مذددةت توختعتعلعش ظارقعلعق نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعغا
ظايلعنعص قالسا ،ظذنعثدا مةزكذر سودعنعث شةرتلعرع رعظاية قعلعنعدذ .ظةضةر بعر نةرسة
تعكتىرىش ياكع ياساتتذرذش نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعغا ظايالنغان ؤة ظذستا ظذ
نةرسعنع كئلعشكةن شةكعلدة صىتتىرىص بذيرذتقان ظادةمنعث ظالدعغا ظئلعص كةلضةن
بولسا ،هةم ظذستعنعث ؤة هةم ظذ ظادةمنعث بذ ظعشتعن ؤاز كعحعش هةققع يوق.
يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضةن سأزلةردعن بذيرذتذص بعر نةرسة تعكتىرىشنعث
ياكع ياساتتذرذشنعث هةر ظعككع تةرةصكة مةجبذرع بولغان بعر مذظامعلة ظةمةسلعكعنع
كأرىؤاالاليمعز .ظةضةر ظذ نةرسعنع صىتتىرىص بئرعش ظىحىن مةسعلةن بعر ظاي ياكع
ظعككع ظاي دئضةندةك مةلذم مذددةت شةرت قعلعنسا ،بذ مذظامعلة نئسعنع نةققة سئتعش
سودعسعغا ظايلعنعدذ .بذ هالدا ظذ مذظامعلة هةر ظعككع تةرةصكة سأزعدة تذرذش مةجبذرع
بولغان مذظامعلعضة ظايلعنعدذ .شذثا ظذالرنعث هئحبعرعنعث سأزعدعن يئنعؤئلعش هةققع
(((
بولمايدذ.
ظعمام سةرةخسعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :بعر ظادةمنعث بعر
ظذستعغا بذيرذتذص ظاياغقا ،باشقا كعيعدعغان نةرسعضة ،حعالصحعغا ،كذزعغا ؤة ظأي
سايمانلعرعغا ظوخشاش بعرةر نةرسة ياسعتعشع قعياس قاظعدعسعضة ظاساسةن توغرا
ظةمةس .حىنكع ،بذيرذص ياسعتعلعدعغان نةرسة سودعسع بولغان ؤاقتعدا يوق نةرسعدذر.
يوق نةرسعنع سئتعش توغرا ظةمةس .حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظعنساننعث ظأز
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 213 ،ـ بةت.
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ظعلكعدة بولمعغان نةرسعنع سئتعستعن توسقان» دئدع.
يةنع سودعسع بولغان ؤاقتعدا بولسعمذ ظةمما ساتقذحعنعث ظعلكعدة بولمعغان
نةرسعنع سئتعش توغرا ظةمةس .ظةضةر ظذ نةرسة سودعسع بولغان ؤاقتعدا يوق بولسا،
ظذنع سئتعش ظةلؤةتتة توغرا ظةمةس .قعياس قاظعدعسعضة ظاساسةن بذيرذتذص نةرسة
تعكتىرىش ياكع ياساتتذرذش توغرا ظةمةس .لئكعن فعقهعشذناسالر« :كعشعلةر صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث زامانعدعن تارتعص بذيرذتذص نةرسة تعكتىرىص ياكع ياساتتذرذص
كةلضةنلعكع ظىحىن ظذ قعياسقا ظةمةل قعلعنمايدذ» دةيدذ .حىنكع ،كعشعلةر صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث زامانعدعن تارتعص تاكع كىنىمعزضة كةلضعحة بذيرذتذص نةرسة
تعكتىرىص ياكع ياساتتذرذص كةلدع .بذ ظعشقا هئحكعم ظعنكار قعلمعدع .كعشعلةرنعث
بعرةر ظادةم تةرعصعدعن ظعنكار قعلعنماي قعلعص كةلضةن ظعشع قوبذل قعلعص ظئلعشقا
بولعدعغان حوث ظاساسالرنعث بعرعدذر .حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :مذسذلمانالر
ياخشع دةص قارعغان ظعش اهلل تاظاالنعث ظالدعدعمذ ياخشعدذر» دئضةن .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم يةنة« :ظىممعتعم ضذمراهلعق ظىستعدة بعرلعشةلمةيدذ» دئضةن.
بذيرذتذص بعر نةرسة تعكتىرىش ياكع ياساتتذرذش خذددع صذل بئرعص مذنحعغا
كعرضةنضة ظوخشاش ظعشتذر .صذل بئرعص مذنحعغا كعرعشمذ قعياس قاظعدعسعضة
ظاساسةن توغرا ظةمةس .حىنكع ،مذنحعغا كعرضةن ظادةمنعث مذنحعدا قانحعلعك تذرذشع
ؤة قانحعلعك سذ ظعشلعتعشع نامةلذم .لئكعن ،صذل بئرعص مذنحعغا كعرعش ظعشع
كعشعلةر شذنداق قعلعص كةلضةنلعكع ظىحىن قعياسقا خعالص بولسعمذ توغرا دةص يولغا
قويذلدع .بذيرذتذص بعر نةرسة تعكتىرىش ياكع ياساتتذرذش شذنعثدةك يةنة صذل بئرعص
سذحعدعن سذ ظعحكةنضة ؤة شةخةك (يةنع لوثقا) قويدذرغانغا ظوخشاش .بذ ظعشالر
قعياس قاظعدعسعضة سئلعنسا ضةرحة توغرا بولمعسعمذ ،لئكعن كعشعلةر صذل بئرعص
سذحعدعن سذ ظعحعص ؤة شةخةك (يةنع لوثقا) قويدذرذص كةلضةنلعكع ظىحىن توغرعدذر.
يةنة كئلعص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بذيرذتذص ظىزىك ياساتتذرغانلعقع ؤة
مذنبةر ياساتتذرغانلعقع هةدعسلةردة رعؤايةت قعلعنعدذ .شذثا يذقعرعدا بايان قعلعنغان
رعؤايةتلةرضة ظاساسالنغاندا بذيرذتذص بعر نةرسة تعكتىرىشنع ياكع ياساتتذرذشنع
توغرا دةص قارعمايدعغان قعياس قاظعدعسعضة ظةمةل قعلعنمايدذ.
ظعمام هاكعم شةهعد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :بذيرذتذص بعر نةرسة
تعكتىرىش ياكع ياساتتذرذش بعر نةرسة تعكعص بئرعشكة ياكع ياساص بئرعشكة ؤة بعر
نةرسة تعكتىرىشكة ياكع ياساتتذرذشقا ظعككع تةرةصتعن قعلعشقان ؤةدعدذر .ظذستعنعث
ظذ نةرسعنع تعكعص ياكع ياساص ظذنعث هةممة ظعشعدعن قول ظىزىص ظئلعص كئلعص
ظذنع بذيرذتقان ظادةمضة تاصشذرذص بئرعشع بعلةن ظذ ظادةم بعلةن ظذستعنعث ظارعسعدا
سودا ؤذجذتقا حعقعدذ .يةنع ظذنعثدعن بذرذن ظذستا بعلةن ظذ ظادةمنعث ظارعسعدا سودا
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ؤذجذتقا حعقمايدذ .شذنعث ظىحىن مةيلع ظذستعنعث بولسذن ،مةيلع بذيرذتقان ظادةمنعث
بولسذن ،بذ ظعشتعن ؤازكئحعص يئنعؤئلعش هةققع بار» دئدع .لئكعن ،توغرعسع يذقعرعدا
بايان قعلعص ظأتىلضعنعدةك بذيرذتذص بعر نةرسة تعكتىرىش ياكع ياساتتذرذش ظعككع
تةرةصتعن قعلعشقان ؤةدة ظةمةس بةلكع سودعدذر.
ظةبذسةظعد بذردعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :بذيرذتذص بعر نةرسة
تعكتىرىشتة ياكع ياساتتذرذشتا ظعككع تةرةص ظارعسعدا كئلعشكةن ظعش ظذستعنعث
قارشع تةرةصكة بعر نةرسة تعكعص بئرعش ياكع ياساص بئرعش ظعشعدذر .ظةمما (مةسعلةن
ظذستا ظاياغ تعكسة) ظاياغقا ظعشلةتكةن تعرعلةر ؤة يعصالر ظاياغنع تعكعش ظىحىن
ظعشلعتعدعغان سايمانالرنعث ظورنعدعدذر» دئدع .لئكعن ،توغرعسع ظعككع تةرةصنعث
ظارعسعدا كئلعشكةن ظعش قارشع تةرةصكة بعر نةرسة تعكعص بئرعش ياكع ياساص بئرعش
ظعشع ظةمةس تعكعص بةرمةكحع ياكع ياساص بةرمةكحع بولغان نةرسعدذر .شذثا
ظذستا ظذ نةرسعنع صىتتىرىص ظذنع بذيرذتقان ظادةمنعث ظالدعغا ظئلعص كةلضةندعن
كئيعن ظذ ظادةم خالعسا ظذ نةرسعنع قوبذل قعلعص ظالعدذ ،خالعسا ظذنع قايتذرذص
بئرعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع كأرمةي تذرذص سئتعص ظالدع .كأرمةي تذرذص
سئتعص ظالغان نةرسعدة بار بولغان كأرىش هةققع بعرةر ظعشنع قعلعص بئرعش ظىحىن
كئلعشكةندة ظةمةس بعرةر نةرسة سئتعلغاندا بولعدذ .بعز بذنعثدعن بذيرذتذص بعر
نةرسة تعكتىرىشتعن ياكع ياساتتذرذشتعن كئلعشكةن ظعشنعث ظذ نةرسعنع تعكعص
بئرعش ياكع ياساص بئرعش ظعشع ظةمةس تعكعلضةن ياكع ياساتتذرذلغان نةرسعنعث
ظأزع ظعكةنلعكعنع كأرىؤاالاليمعز.
ظةضةر ظذستا ظذ نةرسعنع تعككةن ياكع ياسعغان ؤة ظذ نةرسعنع بذيرذتقان ظادةم
كأرىشتعن بذرذن باشقا بعرعضة ساتقان بولسا ،بذ سودا كىحضة ظعضة بولعدذ .حىنكع،
ظذ نةرسة تئخع ظذ ظادةمضة حوقذم سئتعلعص بواللمعدع .لئكعن ،ظذستا ظذ نةرسعنع
صىتتىرىص بذيرذتقان ظادةمنعث ظالدعغا ظئلعص كةلسة ؤة ظذ ظادةم ظذنع كأرسة ،ظذ
ظادةمنعث خالعسا ظذ نةرسعنع سئتعص ظئلعش ،خالعسا سئتعص ظالماسلعق هةققع بار.
حىنكع ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع كأرمةي تذرذص سئتعص ظالدع .شذثا ظذ ظادةمضة ظذ هةق
بئرعلعدذ .ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظةضةر ظذستا ظذ
نةرسعنع بذيرذتقان ظادةم سىصةتلةص بةرضةندعكعدةك صىتتىرىص ظئلعص كةلضةن بولسا ،ظذ
ظادةمنعث ظذ نةرسعنع سئتعص ظالمعغانلعقع سةؤةبع بعلةن ظذستعغا كئلعدعغان زعياننعث
ظالدعنع ظئلعش ظىحىن ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن ظذ ظادةمضة خالعسا ظذ نةرسعنع
سئتعص ظئلعش ،خالعسا ظذنع سئتعص ظالماسلعق هةققع بئرعلمةيدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذ
نةرسعنع سئتعص ظالمعسا ،باشقا بعرع ظذ شةكعلدة تئكعلضةن نةرسعنع سئتعص ظئلعشقا
قعززعقماسلعقع مذمكعن .شذثا ظذستعغا كئلعدعغان زعياننعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىن
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ظذ ظادةمضة مةزكذر هةق بئرعلمةيدذ» دئدع .كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن بعر نةرسة
بذيرذتذص تعكتىرىش ياكع ياسعتعش بعلةن نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعنعث ظارعسعدا
صةرق بار.
بذيرذتذص بعر نةرسة تعكتىرىش ياكع ياساتتذرذش بعر تةرةصتعن سودا ـ سئتعققا
ظوخشايدذ .يةنة بعر تةرةصتعن ظعجارعضة ظوخشايدذ .ظةضةر بذيرذتذص نةرسة تعكتىرىش
ياكع ياساتتذرذش كعشعلةر بذيرذتذص نةرسة تعكتىرىص ياكع ياساتتذرذص كةلضةن لئكعن
صىتتىرىص بئرعش ظىحىن مذددةت توختعتعلمعغان ،ياكع تعز صىتتىرىص بئرعش ظىحىن
مذددةت توختعتعلغان ظةمما نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعنعث مذددعتعدةك مذددةت
تذختعتعلمعغان بولسا ،بذيرذتذص بعر نةرسة تعكتىرىش ياكع ياساتتذرذش هةر ظعككع
تةرةصنعث خالعسا بذ ظعشتعن ؤازكئحعش هةققعنعث بارلعقع تةرةصتعن سودا ـ سئتعققا
ظوخشايدذ .حىنكع ،ظذستعدعن ؤة ظذ ظادةمدعن خالعغعنع ظذ نةرسعنع تعكتىرىشتعن
ياكع ياساتتذرذشتعن ياكع تعكعشتعن ياكع ياساشتعن ؤازكئحةلةيدذ .ظذستعنعث ظألىص
كئتعشع بعلةن بذ ظعشنعث بذزذلذص كئتعشع تةرةصتعن ظعجارعضة ظوخشايدذ.
ظذستا بعلةن بذيرذتقان ظادةمنعث ظذستا ظعشنع باشالشتعن بذرذن خالعسا ظذ ظعشنع
داؤام قعلدذرذش ،خالعسا ظذنعثدعن ؤازكئحعش هةققع بار .بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكع
ظعمامالرنعث بعرلعككة كةلضةن كأز قارعشعدذر .ظةمما ظذستا ظعشنع باشالص بولغاندعن
كئيعن ظذالرغا بعر رعؤايةتتة مةزكذر هةق بئرعلعدذ ،يةنة بعر رعؤايةتتة مةزكذر هةق
بئرعلمةيدذ .لئكعن ظذالرغا مةزكذر هةق بئرعلعدذ ،دئضةن رعؤايةت توغرعدذر .ظعمام
ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :بعر ظادةم بعر نةرسة تعكتىرىشكة
ياكع ياساتتذرذشقا ظذستا بعلةن كئلعشعص بولغاندعن كئيعن ظذالرنعث هئحبعرعنعث
بذنعثدعن ؤازكئحعش هةققع يوق» دئدع.
<ظةدلعية هأكىملعرع> آذرنعلعدا مذنداق بايان قعلعندع 392 :ـ ماددعسعدا
بايان قعلعنغان« :بذيرذتذص بعر نةرسة تعكتىرىش ياكع ياساتتذرذش مذظامعلعسع
هةر ظعككع تةرةص ؤازكئحةلمةيدعغان دةرعجعدة كىحضة ظعضة بولغان مذظامعلعدذر»
دئضةن سأز هةنةفعي مةزهةصعدعكع ظعمامالرنعث بعرعنعث سأزع ظةمةس .بذ سأز ،ظعمام
ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث بذ هةقتعكع كأز قارعشعغا
ظاساسةن بايان قعلعنغان ،دئضةن سأز توغرا ظةمةس .حىنكع ،ظذستا بعلةن بذيرذتقان
ظادةمنعث ظذستا ظعشنع باشالشتعن بذرذن خالعسا ظذ ظعشنع داؤام قعلدذرذش ،خالعسا
ظذنعثدعن ؤازكئحعش هةققع بار .بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث بعرلعككة كةلضةن
كأز قارعشعدذر .ظةمما ظذستا ظعشنع باشالص بولغاندعن كئيعن ظذالرغا مةزكذر هةقنعث
بئرعلعدعغانلعقع ياكع بئرعلمةيدعغانلعقع ظعمامالرنعث ظارعسعدا بعرلعككة كئلةلمعضةن
مةسعلعدذر .مةزكذر آذرنالنعث  389ـ ماددعسعدة تاشقعرع مةنعسع كعشعلةر بذيرذتذص
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نةرسة تعكتىرىص ياكع ياساتتذرذص ظادةتلةنمعضةن نةرسعنع بذيرذتذص تعكتىرىشنعث
ياكع ياساتتذرذشنعث توغرا بولعدعغانلعقعنع ظعصادعلةيدعغان سأزلةر بايان قعلعندع.
لئكعن ،بذنعث هةنةفعي مةزهةصعدة بعرةر ظالعمغا تةؤة سأز ظعكةنلعكع كأرىلمعدع.
ظةكسعحة فعقهع ظعلمعنعث تعكعسلعرع يئزعلغان كعتابالردا كعشعلةر بذيرذتذص نةرسة
تعكتىرىص ياكع ياساتتذرذص ظادةتلةنمعضةن نةرسعنع بذيرذتذص تعكتىرىشنعث ياكع
ياساتتذرذشنعث توغرا بولمايدعغانلعقع ،لئكعن ظذ نةرسعدة نئسعنع نةققة سئتعش
سودعسعنعث شةرتلعرع تئصعلسا ،بذيرذتذص نةرسة تعكتىرىش ياكع ياساتتذرذشنعث
(((
نئسعنع نةققة سئتعش سودعسع بولذص هئسابلعنعدعغانلعقع بايان قعلعنغان.
بذيرذتذص نةرسة تعكتىرىش ياكع ياساتتذرذش ظعشنعث بئشعدا ظعجارة ظاخعرعدا
سودا ـ سئتعق هئسابلعنعدذ.
صىتتىرىص بئرعش ظىحىن مةلذم مذددةت شةرت قعلعشماي بذيرذتذص بعر نةرسة
تعكتىرىش ياكع ياساتتذرذش ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن توغرعدذر .مةسعلةن:
بعر ظادةم بعر ظذستعغا« :ماثا ظاياغ ياكع كأينةك تعكعص بةرضعن ياكع قاحا ياساص
بةرضعن» دئضةن ؤة ظذنعث صذلعنع شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة مةيلع بةرسذن مةيلع بةرمعسذن
ظذ ظادةمنعث بذ شةكعلدة بذيرذتذص بعر نةرسة تعكتىرىشع ياكع ياساتتذرذشع ظعستعهسان
قاظعدعسعضة ظاساسةن توغرعدذر .بذ ،قعياس قاظعدعسعضة ظاساسةن توغرا ظةمةس .ظعمام
شافعظعي ؤة هةنةفعي مةزهةصعدعن ظعمام زذصةر (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!):
«بذيرذتذص بعر نةرسة تعكتىرىش ياكع ياساتتذرذش توغرا ظةمةس» دةيدذ .بذ ظعككع
ظعمامنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا ،بذيرذتذص بعر نةرسة تعكتىرىشنع ياكع ياساتتذرذشنع
<ظعجارة> دةص قوبذل قعلعشمذ توغرا ظةمةس .حىنكع ظذنع ظعجارة دةص قوبذل قعلعنسا،
ظذ بعر ظادةمنع ظذ ظادةمنعث ظعضعدارحعلعقعدعكع ؤة ظذنعثغا تةؤة نةرسة ظىستعدة ظعش
قعلعشقا ظعجارة ظئلعش هئسابلعنعدذ .بذ خذددع بعر ظادةمضة« :سةن ساثا تةؤة بذ
بذغداينع مذنحة صذلغا بذ يةردعن ظذ يةرضة يأتكةص بةرضعن ،ياكع ساثا تةؤة بذ كعيعمنع
مذنحة صذلغا بوياص بةرضعن» دةص ظذ ظادةمنع ظعجارعضة ظئلعش توغرا بولمعغعنعدةك
توغرا ظةمةستذر .ظذنع <سودا ـ سئتعق> دةص قوبذل قعلعشمذ توغرا بولمايدذ .حىنكع،
بذيرذتذص تعكعلعدعغان ياكع ياسعلعدعغان نةرسة سودا بولذنغان ؤاقعتتا يوق نةرسعدذر.
يوق نةرسعنع سئتعش توغرا ظةمةس .ظذ نةرسة بار بولذص ساتقان ظادةمضة ظةمةس باشقا
بعرعضة تةؤة بولغان ؤاقتعدا ظذ نةرسة ظىستعدة قعلعنغان سودا توغرا بولمعغان يةردة ظذ
نةرسة سودا بولذنغان ؤاقعتتا يوق نةرسة بولسا ،سودا ظةلؤةتتة توغرا بولمايدذ .مانا
بذ مةزكذر ظعككع ظعمامنعث دةلعل ـ صاكعتعدذر .هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر ظعستعهسان
قاظعدعسعضة ظاساسةن بذيرذتذص نةرسة تعكتىرىش ياكع ياساتتذرذشنع توغرا ،دةص
((( «شةرهذل قةؤاظعدعل فعقهعييةتع» 56 ،ـ بةت.
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قارعدع .بذالرنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث زامانعدعن تارتعص
تاكع كىنىمعزضة كةلضعحة كعشعلةرنعث بذيرذتذص نةرسة تعكتىرىص ياكع ياساتتذرذص
كةلضةنلعكع ؤة بذنعثغا بعرةر ظادةمنعثمذ ظئتعراز بعلدىرمعضةنلعكعدذر .كعشعلةرنعث
بعرةر ظادةم تةرعصعدعنمذ ظئتعراز بعلدىرىلمةي قعلعص كةلضةن ظعشع قوبذل قعلعص
ظئلعشقا بولعدعغان حوث ظاساسالرنعث بعرعدذر .حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم:
«ظىممعتعم ضذمراهلعق ظىستعدة بعرلعشةلمةيدذ» دئضةن .يةنة كئلعص صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالممذ ظىزىك ياساتتذرغان ؤة شةخةك (يةنع لوثقا) قويدذرذص شةخةكحعنعث
(يةنع لوثقعحعنعث) قانحة قئتعم قاننع شذراص حعقارغانلعقع ظئنعق بولمعسعمذ ظذنعثغا
ظعش ـ هةققع بةرضةن .بذيرذتذص بعر نةرسة تعكتىرىش ياكع ياساتتذرذش بعز يذقعرعدا
بايان قعلعص ظأتكىنعمعزدةك سذحعغا صذل بئرعص سذ ظعحكةنضة ظوخشاش .بذنداق
قعلعش قعياس قاظعدعسعضة سئلعنسا ضةرحة توغرا بولمعسعمذ ،لئكعن كعشعلةر صذل
(((
بئرعص سذحعدعن سذ ظعحعص كةلضةنلعكع ظىحىن توغرعدذر.

خعلمذ ـ خعل مةسعلعلةرنعث بايانع
بذ سودا ـ سئتعققا ظاالقعدار مذهعم دةص قارالغان مةسعلعلةردذر .ظذالر تأؤةندعكعدعن
ظعبارةتتذر:
 1ـ كالعغا ؤة ظاتقا ظوخشاش هايؤاننعث ساصالدعن ياسالغان هةيكعلعنع كعحعك
بالعالرنعث ظوينعشع ظىحىن سئتعص ظئلعش توغرا ظةمةس .ظذ هةيكةلنعث شةرعظةتنعث
كأز قارعشعدا هئحقانداق قعممعتع يوق .شذثا ظذ هةيكةلنع بذزعؤاتقان ظادةم ظذنعث
صذلعنع تألةص بةرمةيدذ .هايؤاننعث هةيكعلعنع سئتعص ظئلعش توغرعدذر ؤة ظذنع
بذزعؤاتقان ظادةم ظذنعث صذلعنع تألةص بئرعدذ ،دئضةن قاراشمذ بار .ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) :كعحعك بالعالرنعث ظوينعشع ظىحىن ظويذنحذقالرنع
ؤة قذرحاقالرنع سئتعص ظئلعش توغرعدذر .حىنكع ،ظاظعشة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) نعث كعحعك ؤاقتعدا ظوينايدعغان ظويذنحذقلعرع بار ظعدع .ظاظعشة (اهلل تاظاال
ظذنعثدعن رازع بولسذن!) بذ هةقتة« :مةن قذحاق ظوينايتتعم .مئنعث دوستلعرعم
(مةن بعلةن ظويناش ظىحىن) كئلةتتع .ظذالر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم (ظأيدة بولسا
قئشعمغا كعرعشتعن) تارتعناتتع .شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم (ظأيدعن)
حعقعص كئتةتتع ،ظذالر يئنعمغا كعرةتتع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرغا رذخسةت
بئرةتتع ظذالر مةن بعلةن ظويناتتع .بعر قئتعم مةن قذحاق ظويناؤاتقان ظعدعم صةيغةمبةر
((( «فةتهذل قةدعر» 6 ،ـ توم 242 ،ـ بةت.
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ظةلةيهعسساالم كعرعص كةلدع ؤة :ظع ظاظعشة! بذ نئمة دئدع .مةن :بذ سذاليماننعث (يةنع
سذاليماننعث ظةلةيهعسساالمنعث) قاناتلعق ظئتع ،دئدعم .شذنعث بعلةن صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم كألىص كةتتع» دئضةن ،دئدع.
 2ـ ظعت غالجعر بولسعمذ ظةضةر ظذنعثغا ظوؤ ظوؤالشنع ظأضعتعش مذمكعن بولعدعغان
بولسا ،ظعت سئتعص ظئلعش توغرعدذر .حىنكع ،اهلل تاظاال ظوؤ هايؤانلعرع ظارقعلعق
ظوؤالنغان نةرسعلةرنعث هاالل ظعكةنلعكعنع بايان قعلعص(» :ظع مذهةممةد!) ظذالر
سةندعن ظأزلعرعضة (يئمةك ـ ظعحمةكتعن) نئمعلةرنعث هاالل قعلعنغانلعقعنع سورايدذ،
ظئيتقعنكع« ،سعلةرضة صاك نةرسعلةر ؤة (ظعت قارحعغا ،قذشقا ظوخشاش) شعكارغا
ظأضعتعلضةن ،سعلةر اهلل نعث ظأزةثالرغا ظأضةتكعنع بويعحة ظأضةتكةن ظوؤحع جانعؤارالرنعث
شعكار قعلغان نةرسعلعرع هاالل قعلعندع ،ظذالرنعث سعلةر ظىحىن ظوؤلعغان نةرسعلعرعدعن
يةثالر (ظوؤحع جانعؤارالرنع شعكارغا قويذص بةرضةن حئغعثالردا) اهلل نعث نامعنع ياد
قعلعثالر (يةنع بعسمعلال دةثالر) ،اهلل (نعث ظةمرعضة مذخالعصةتحعلعك قعلعش) تعن
ساقلعنعثالر ،اهلل هةقعقةتةن تئز هئساب ظالغذحعدذر»(((« دئضةن.
ظعمام سةرةخسعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :هةنةفعي مةزهةصعدة
توغرا دةص قارالغان رعؤايةتتة بايان قعلعنعشعحة ظوؤ ظوؤالشنع ظأضعتعش مذمكعن
بولمايدعغان غالجعر ظعتنع سئتعص ظئلعش توغرا ظةمةس» دئدع.
ظةمما ظةبذمةسظذد بةدرع رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنغان« :صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم ظعت ساتقان صذلنع ،صاهعشعدعن كةلضةن صذلنع ؤة كاهعنغا بئرعلضةن
صذلنع (ظعشلعتعشتعن) توسقان» دئضةن هةدعسكة كةلسةك ،ظذ هةدعستة كأزدة تذتذلغان
ظعتتعن بئقعش توغرا بولمعغان ظعت كأزدة تذتذلعدذ .يةنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
بئقعش توغرا بولمعغان ظعتالرنع سئتعشتعن توسقان .شذنعث ظىحىن ظعمام ظةتا ؤة ظعمام
ظعبراهعم نةخةظعي (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظوؤ ظعتلعرعنع سئتعش
توغرعدذر ،ظوؤ ظعتلعرعدعن باشقا ظعتالرنع سئتعش توغرا ظةمةس» دةيدذ .ظعمام شافعظعي
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظعت مةيلع ظوؤ ظعتع بولسذن ،مةيلع ظوؤ ظعتع
بولمعسذن ،ظعتنع سئتعش هارامدذر» دةيدذ .ظعمام شافعظعينعث كأز قارعشعدا ظعتنع
سئتعشنعث هارام بولذشعنعث سةؤةبع ظعتنعث نعجعس مةخلذق بولذشعدذر .ظعت مةيلع
ظوؤغا ظأضعتعلضةن ظعت بولسذن ،مةيلع ظوؤغا ظأضعتعلمعضةن ظعت بولسذن ،نعجعستذر.
شذثا ظعت مةيلع ظوؤ ظعتع بولسذن ،مةيلع ظوؤ ظعتع بولمعسذن ،ظعمام شافعظعينعث
قارعشعدا ظذنع سئتعش هارامدذر.
ظعتنع نعجعس دةص قارعمايدعغان ظالعمالر« :ظعتنع سئتعشنعث توغرا
((( سىرة ماظعدة  4ـ ظايةت.
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بولمايدعغانلعقعنعث سةؤةبع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظعتنع بئقعشتعن توسقانلعقع
ؤة ظذنع ظألتىرؤئتعشكة بذيرذغانلعقعدذر .شذثا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بئقعشقا
رذخسةت قعلغان ظعتنع سئتعشقعمذ رذخسةت قعلغان .بذنع جابعر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) دعن رعؤايةت قعلعنغان :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظوؤ ظعتعدعن باشقا
ظعتنعث صذلعنع (ظعشلعتعشتعن) توسقان ،دئضةن هةدعسع كأرسعتعص بئرعدذ» دئدع.
بذ هةدعسنع نةساظعي ظعشةنحعلعك دةص قارالغان يولالر بعلةن رعؤايةت قعلدع .لئكعن،
بعر قعسعم ظالعمالر ظذنعث توغرعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعس ظعكةنلعكعضة ضذمان
بعلةن قارايدذ .حىنكع ،ظعبنع ظةبذهاتةم ظعبنع ظأمةردعن :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
ظوؤ ظوؤاليدعغان ظعت بولسعمذ ظذنعث صذلعنع (يةنع ظذنع سئتعص كعرعم قعلغان صذلنع
ظعشلعتعشتعن) توسقان ،دةص رعؤايةت قعلغان .بذ توغرعلعق دةرعجعسعضة يةتمعضةن
هةدعستذر .ظةبذهاتةم« :ظذ توغرا بولمعغان هةدعستذر» دئدع .ظعمام ظةهمةد (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) بعر رعؤايةتتة ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظعتنعث
صذلعنع (ظعشلعتعشتعن) توسقانلعقعنع ؤة« :ظذ ،جاهعلعيةت زامانعنعث كةسصعدذر»
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع .ظعمام تةبرانعيمذ مايمذنة بعنتع سةظدعدعنمذ شذنعثغا
ظوخشاش بعر هةدعس رعؤايةت قعلدع.
ظعمام قذرتذبع (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دئدع« :ظعمام
مالعكنعث مةشهذر كأز قارعشعدا ظعتنع بئقعش توغرعدذر .ظذنع سئتعش مةكرذهتذر.
ظةضةر ظعت سئتعلسا ،سودا كىحضة ظعضة بولعدذ .ظعمام مالعك ظعتنع نعجعس دةص
قارعمايدعغاندةك قعلعص تذرعدذ .ظعمام مالعك توغرا بولغان صايدعلعق ظعشالر ظىحىن
ظعت بئقعشقا رذخسةت قعلغان .ظعتنعث هأكمعمذ خذددع سئتعشقا بولعدعغان باشقا
نةرسعلةرنعث هأكمعضة ظوخشاش .لئكعن ،شةرعظةت ظذنع سئتعشتعن توستع .حىنكع،
ظعت سودعسعنع قعلعش ياخشع ظةخالقنعث ؤة ظئسعل تعجارةتنعث ظعحعضة كعرمةيدذ.
ظةمما صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظعت ساتقان صذلنع ،صاهعشعدعن كةلضةن صذلنع ؤة
كاهعنغا بئرعلضةن صذلنع (ظعشلعتعشتعن) توسقان ،دئضةن هةدعستعكع ظعتتعن بئقعشقا
رذخسةت قعلعنمعغان ظعت كأزدة تذتذلعدذ .يةنع بئقعشقا رذخسةت قعلعنمعغان ظعتنعث
(((
صذلع هارامدذر».
ظوؤ ظوؤالش ،هايؤانالرنع ،ظأيلةرنع ؤة زعراظةتلةرنع قوغداش ظىحىن ظعت بئقعش
صىتىن ظعمامالرنعث كأز قارعشعدا توغرعدذر .لئكعن ،ظعتنع قورذنعث ظعحعدة بئقعش
ياخشع ظةمةس .ظةضةر ظوغرعنعث ياكع دىشمةنلةرنعث قورذنعث ظعحعضة كعرعشعدعن
ظةندعشة قعلعنسا ،بذ هالدا ظعت قورذنعث ظعحعدة بئقعلسعمذ بولعدذ .ظعت بئقعش
هةققعدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع« :كعمعكع حارؤا ياكع ظوؤ ظعتعدعن
((( «فةتهذلبارع» 4 ،ـ توم 427 ،ـ بةت.
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باشقا ظعتنع باقعدعكةن ،ظذنعث ظةمعلعنعث ساؤابعدعن هةر كىنع بعر قعيرات كئمعيعص
(((
تذرعدذ».
صعلنع سئتعشمذ توغرعدذر .حىنكع ،صعل ظارقعلعق بعر نةرسة تذشذغعلع ؤة ظذرذش
ظىحىن صايدعالنغعلع بولعدذ .شذنعثدةك يةنة ظذنعث سأثةكلعرعدعنمذ صايدعالنغعلع بولعدذ.
ظأزعدعن ؤة تعرعلعرعدعن صايدعالنماق ظىحىن توثضذزدعن باشقا يئرعتقذح هايؤانالرنع
ظذالر مةيلع ظوؤغا ظأضعتعلضةن بولسذن ،مةيلع ظأضعتعلمعضةن بولسذن هةتتا مىشىك ؤة
يئرعتقذح قوشالرغا قةدةر سئتعص ظئلعش توغرعدذر.
 3ـ تئزةكحع قوثغذزغا ،كعرصعضة ،حايانغا ،صاتمعحذققا ؤة كئلةضة ظوخشاش قورذقلذق
هايؤانلعرعنع ،دئثعز هايؤانلعرعنعث ظعحعدعن بئلعقتعن ،تعرعلعرع ؤة سأثةكلعرعدعن
صايدعالنغعلع بولعدعغان هايؤانالردعن باشقا هايؤانالرنع سئتعش توغرا ظةمةس .زذلذكنع
سئتعش توغرعدذر .حىنكع ،كعشعلةر بةدةنلعرعدعن قاننع شذراص ظئلعش ظىحىن ظذنعثغا
مذهتاجدذر .شذنعثدةك يةنة صعلة قذرتعنع سئتعشمذ توغرعدذر .حىنكع ،صعلة قذرتع
كىنىمعزدة ظةث قعممةتلعك ؤة ظئسعل مالالرنعث قاتارعدعن هئسابلعنعدذ.
 4ـ نعجعس ياغنع سئتعش توغرعدذر .حىنكع ،نعجعس ياغنع حعراغ يئقعش ظىحىن
صايدعلعنعش ظارقعلعق صايدعالنغعلع بولعدذ .لئكعن ،نعجعس ياغنع مةسحعتلةرنعث
حعراغلعرعغا ظعشلعتعشكة بولمايدذ .ظأزعحة ظألىص قالغان هايؤانالرنعث ؤة توثضذزالرنعث
ياغلعرعنع ظعشلعتعص قئلعشتعن ساقلعنعش الزعم .بذ هةقتة جابعر ظعبنع ظابدذلاله
(اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ :مةن مةككة صةتهع بولغان كىنع
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم« :هةقعقةتةن اهلل ؤة
ظذنعث صةيغةمبعرع هاراقنع ،تاصعنع ،توثضذزنع ؤة بذتالرنع سئتعشنع هارام قعلدع»
دئدع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا :ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع تاصعنعث مئيعدعن خةؤةر
بةرضعن؟ ظذ ماينع كئمعلةرضة سىركةش بعلةن تأشىكلةر ظئتعلعدذ ،تئرعلةر مايلعنعدذ
ؤة كعشعلةر ظذ ماينع حعراغلعرعدا ظعشلعتعدذ ،دئيعلضةندة ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم:
«ظذنداق قعلعشقا بولمايدذ .ظذ ماي هارامدذر» دئضةن ؤة سأزعنع داؤام قعلعص« :اهلل
يةهذدعيالرغا لةنةت قعلسذن! اهلل ظذالرغا تاصعنعث مايلعرعنع هارام قعلسا ،ظذالر ظذ
(((
ماينع ظئرعتعص سئتعص ،صذلعنع يئدع» دئضةن.
كأص ساندعكع ظالعمالر« :ظأزعحة ظألىص قالغان هايؤانالرنع ،هاراقنع ؤة توثضذزالرنع
سئتعشتعن حةكلعنعشنعث سةؤةبع بولسا ،بذالرنعث نعجعس بولغانلعقعدعدذر .شذثا هةر
قانداق نعجعس نةرسعنع سئتعش هارامدذر» دئدع .لئكعن ،ظعمام مالعك (اهلل تاظاال
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
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ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) دعن رعؤايةت قعلعنغان مةشهذر رعؤايةتتة بايان قعلعنعشعحة
توثضذز صاكتذر .بذتالرنع سئتعشنعث هارام بولذشعنعث سةؤةبع ظذنعثدعن ظعسالم دعنع
يول قويعدعغان شةكعلدة صايدعالنغعلع بولمايدعغانلعقع ظىحىندذر .بذنعثغا ظاساسةن
ظةضةر بذت صارحعلعرعدعن صايدعالنغعلع بولعدعغان دةرعجعدة صارحة ـ صارحة حئقعلسا،
شافعظعي ؤة باشقا مةزهةصتعن بولذص بعر قعسعم ظالعمالرنعث كأز قارعشعدا بذتنعث ظذ
صارحعلعرعنع سئتعش توغرعدذر .لئكعن ،كأص ساندعكع ظالعمالر« :ظةضةر بذت صارحة
ـ صارحة حئقعلسعمذ ظذنعث صارحعلرعنع سئتعش هارامدذر» دةيدذ .ظذالرنعث دةلعل ـ
صاكعتع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بذتالرنع سئتعشتعن توسقانلعقعدذر .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث بذتالرنع سئتعشنع حةكلةشتعكع مةقسعتع كعشعلةرنع بذتالردعن
يعراقالشتذرذش ظىحىن بولذشع مذمكعن .شذنعثدةك يةنة خعرعستعيانالر ظذلذغ بعلعدعغان
كرئست بةلضعسعنع سئتعشمذ هارامدذر .بذت ؤة كرئعست بةلضعسع ياساشمذ هارامدذر.
ظالعمالر ظأزعحة ظألىص قالغان هايؤانالرنع ،هاراقنع ؤة توثضذزالرنع سئتعشنعث
هاراملعقعغا بعرلعككة كةلدع .بعر قعسعم ظالعمالر« :تاغارغا ظوخشاش نةرسعلةرنع
تعكعش ظىحىن توثضذزنعث تىكلعرعدعن ظازراق ظارعالشتذرذشقا بولعدذ» دئدع .بذ قاراشنع
ظعبنع مذنزعر ظعمام ظةؤزاظعيدعن ،ظعمام ظةبذيىسىفتعن ؤة بعر قعسعم مالعكعيلةردعن
رعؤايةت قعلدع .شذنعثغا ظاساسةن توثضذزنعث تىكلعرعنع سئتعش توغرعدذر .هةنةفعي
ؤة مالعكعي مةزهةصعدعكع كأص ساندعكع ظالعمالر« :ظأزعحة ظألىص قالغان هايؤانالرنعث
تىكلعرع ،يوثلعرع ؤة تعؤئتلعرع صاكعزدذر .شذثا ظذالرنع سئتعش توغرعدذر» دئدع.
بعر قعسعم ظالعمالر« :ظأزعحة ظألىص قالغان هايؤانالرنعث سأثةكلعرعنع ،حعشلعرعنع
(((
ؤة مىثضىزلعرعنع سئتعش توغرعدذر» دئدع.
 5ـ ظةضةر كئسةل داؤاالش ظىحىن يعالنالردعن صايدعلعنعشقا توغرا كةلسة ،يعالنالرنع
سئتعشمذ توغرعدذر .حىنكع ،هارام نةرسعنعث بعرةر كئسةلضة صايدعلعق ظعكةنلعكع
بعلعنسة ؤة ظذ هارام نةرسعنعث ظورنعدا دورا ظىحىن ظعشلعتعشكة هاالل نةرسة تئصعلمعسا،
ظذ هارام نةرسعنع دورا ظىحىن ظعشلعتعش توغرعدذر .مةسعلةن :مذسذلمان ؤة ظعشةنحعلعك
بعر دوختذر كئسةل بعر ظادةمضة ظذنعث كئسعلع ظىحىن سىيدىكنعث ياكع قاننعث ،ياكع
ظألىك هايؤاننعث ضأشعنعث صايدا قعلعدعغانلعقعنع دئسة ،ظذ ظادةمنعث سىيدىكنع ياكع
قاننع ظعحعشع ،ياكع ظألىك هايؤاننعث ضأشعنع يئيعشع توغرعدذر .دوختذر ظذ ظادةمضة:
«ظةضةر ظذ نةرسعلةرنع ظعشلةتسةث كئسعلعث تئز ساقعيعدذ» دئسة ،بعر رعؤايةتتة ظذ
ظادةمنعث ظذ نةرسعلةرنع ظعشلعتعشع توغرعدذر .يةنة بعر رعؤايةتتة ظذالرنع ظعشلعتعش
توغرا ظةمةستذر.
كئسةل ظادةمنعث دورا ظىحىن هاراقتعن ظازراق ظعحعشع توغرعمذ ياكع توغرا ظةمةسمذ،
((( «فةتهذلبارع» 4 ،ـ توم 426 ،ـ بةت.
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دئضةن مةسعلعدة ظعككع خعل قاراش بولذص بعر خعل قاراشتا ،كئسةل ظادةمنعث دورا
ظىحىن هاراقتعن ظازراق ظئحعشع ،توغرعدذر .يةنة بعر خعل قاراشتا ،دورا ظىحىن هاراق
ظئحعش توغرا ظةمةستذر .هارام نةرسعلةرنع دورا ظىحىن ظعشلعتعش هارامدذر ،دئضةن سأز
شةرتسعز سأز ظةمةس .هارام نةرسعنعث كئسةلضة صايدا قعلعدعغانلعقع ظئنعق بولمعسا
ياكع ظذنعث صايدا قعلمايدعغانلعقع حوقذم بولسا ،هارام نةرسعنع كئسةلضة دورا ظىحىن
ظعشلعتعش هارامدذر .ظةمما هارام نةرسعنعث كئسةلضة صايدا قعلعدعغانلعقع ظئنعق بولسا
ؤة هاالل نةرسعلةردعن ظذ كئسةلضة صايدا قعلعدعغان بعرةر نةرسة تئصعلمعسا ،بذ هالدا
هارام نةرسعنع دورا ظىحىن ظعشلعتعش توغرعدذر .ظعبنع مةسظذد (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) ظأزعنعث« :هارام قعلعنغان نةرسعلةردة كئسةللعرعثلةرضة شعصا يوق»
دئضةن سأزعنع هاالل نةرسعلةردعن صايدا قعلعدعغان نةرسة بار كئسةللةر ظىحىن دئضةن
بولذشع مذمكعن .ظةضةر بعرةر كئسةلضة هاالل نةرسعلةردعن شعصالعق نةرسة تئصعلسا ،ظذ
كئسةل كئسعلع ظىحىن هارام نةرسعلةرنع ظعشلعتعشكة مذهتاج ظةمةس .ظعبنع مةسظذد
(اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مةزكذر سأزعدعن ظةضةر دورا ظىحىن بعرةر هارام
نةرسعضة ظئهتياج حىشىص قالغاندا ظذ نةرسعنعث هاراملعق هأكىمع كأتىرىلىص كئتعدذ.
شذثا ظذ نةرسة بعلةن شعصا تاصقانلعق هارام نةرسة بعلةن ظةمةس هاالل نةرسة بعلةن
(((
شعصا تاصقانلعق هئسابلعنعدذ ،دئضةننع كأزدة تذتقان بولذشعمذ مذمكعن.
مةن شذنعثغا ظاساسةن« :كىنىمعزدة بعرةر كئسةلضة ظادةمنعث بعرةر ظةزاسع
يأتكةص سئلعنسا ظذنعث ساقعيعش ظئهتعمالع بولسا ،ظذنعثغا ظادةمنعث ظةزاسعنع
يأتكةص سئلعش توغرعدذر .حىنكع ،زأرىرعيةت تئصعلعص قالسا هارام ظعشالرنع قعلعشمذ
هااللدذر» دةيمةن.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،زأرىرعيةت تئصعلغاندا ؤة
مةجبذر بولذص قالغاندا هارام نةرسعنع ظعشلعتعشنعث توغرا بولذشع ظذ نةرسعنعث
هةر ؤاقعت هاالل ؤة صاك ظعكةنلعكعنع ؤة ظعشلعتعشكة بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعص
بةرمةيدذ.
 6ـ يوق بولذص كةتكةن ظادةمنعث مال ـ مىلكعنعث ؤةيران بولذص كئتعشعدعن
ظةندعشة قعلعنسا ،قازعنعث ظذ ظادةمنعث مال ـ مىلكعنع ظامانةتكة قويذص قويذش
ياكع قةرزضة بئرعش ،ياكع سئتعش هةققع بار .حىنكع ،مال ـ مىلىكنعث ؤةيران بولذص
كئتعشعدعن ظةندعشعلعنعش ظذنع سئتعشنع توغرا قعلعدذ.
 7ـ ظعككع ظادةم بعرلعشعص بعر نةرسة سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذالرنعث بعرع يوق
بولذص كةتكةن ؤة ظذنعث نةضة كةتكةنلعكع بعلعنمعضةن بولسا ،يوق بولذص كةتمعضةن
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 215 ،ـ بةت.
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ظادةم ظذ نةرسعنعث هةممة صذلعنع بئرعص ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالعدذ ؤة يوق
بولذص كةتكةن ظادةم صايدا بولذص كةلسة ،بذ ظادةم ظذ نةرسعنعث ظأزعضة تئضعشلعك
بولغان صذلعنع بةرضةنضة قةدةر يوق بولذص كةتمعضةن ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث ظذنعثغا
تئضعشلعك بولغان قعسمعنع بةرمةيدذ .بذ ،ظةضةر ظذ نةرسة صذلع نةق بئرعلعدعغان
نةرسة بولسا ،ظعش شذنداق بولعدذ.
ظةضةر ظعككع ظادةم بعرلعشعص بعر نةرسة ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن ظذالرنعث
بعرع ظعجارعضة ظالغان نةرسعنعث صذلعنع بئرعشتعن بذرذن يوق بولذص كةتكةن ؤة يوق
بولذص كةتمةي قالغعنع ظذ نةرسعنعث ظعجارة صذلعنعث هةممعسعنع تألعؤةتكةن بولسا،
صذلنع تألعؤةتكةن ظادةم يةنة بعر ظادةمضة ظذنعثغا تئضعشلعك صذلنع ياردةم قعلعؤةتكةن
بولعدذ .حىنكع ،صذلنع تألعؤةتكةن ظادةم صذلنعث هةممعسعنع تألةشكة مةجبذر ظةمةستذر.
حىنكع ،ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث هةتتا ظذالر ظعجارعنعث هةممعسعنع تألعمعضعحة ظذ
نةرسعنع ظذالرغا بةرمةي قولعدا تذتذص قئلعش هةققع يوق .ظةضةر نةرسعنعث ظعضعسع
ظذالرغا ظذنعث ظعجارعسعنع ظالدعدعن بئرعشنع شةرت قعلغان بولسا ،بذ هالدا ظذنعث
هةتتا ظذالر ظعجارعنعث هةممعسعنع تألعمعضعحة ظذ نةرسعنع ظذالرغا بةرمةي قولعدا
تذتذص قئلعش هةققع بولعدذ.
 8ـ ياؤايع ظأدةككة ظوخشاش ياؤايع بعر قوش بعر ظادةمضة تةؤة يةرضة كئلعص حأجة
حعقارغان بولسا ،ظذنعث حعقارغان حأجعسعنع كعم ظئلعؤالسا ظذ شذنعث بولذص كئتعدذ.
حىنكع ،ظذ ظادةم ظالسا بولعدعغان ظعضعسعز نةرسعنع هةممعدعن بذرذن ظئلعؤالدع .ظةمما
يةرنعث ظعضعسع ظذ قذشقا ظذنعث حأجعلعشع ظىحىن يةر تةييارالص بةرضةن ياكع يةرنعث
ظعضعسع ظذ قوشقا ظذنع قولعنع سذنذصال ظاالاليدعغان يئقعن بعر يةردة بولغان بولسا ،ظذ
قذش يةرنعث ظعضعسعضة تةؤة بولعدذ .شذثا ظذ قذشنع باشقا ظادةم ظالسا ظالغان ظذ ظادةم
ظذ قذشقا بولغان هئسابالنمايدذ.
ظةضةر ظوؤ هايؤعنع بعر ظادةمنعث ظأيعضة كعرضةن ،شذنعث بعلةن ظذ ظادةم ظأيعنعث
ظعشعكعنع تاقعؤةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم ظأيعدة ظوؤ هايؤعنعنعث بارلعقعنع بعلمعسة ظذ
ظادةم ظذ هايؤاننع تذتقان بولمايدذ ؤة ظذنعثغا ظعضة بولغان بولمايدذ .شذثا ظذ هايؤان ظذ
ظأيدعن حعقعص كةتكةندعن كئيعن باشقا كعشع ظذنع تذتذؤالسا ،ظذ كعشع ظذ هايؤاننعث
ظعضعسع هئسابلعنعدذ .ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق
دةيدذ« :ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمنعث قورذسعنعث ظعحعدة تذرذص ظذ قورذنعث ظىستعدعن
ظذحذص كئتعص بارغان قوشنع ظوؤلعغان ياكع قورذنعث ظعحعدعكع دةرةخكة قذنذص تذرغان
قذشنع ظوؤلعغان بولسا ،ظذ كعشع ظذ قوشنعث ظعضعسع هئسابلعنعدذ .حىنكع ،قوشنعث
قورذنعث ظىستعدعن ظذحقانلعقع ياكع قورذنعث ظعحعدعكع دةرةخكة قذنذص ظولتذرغانلعقع
قورذنعث ظعضعسعنعث تةؤةلعكعضة ظأتكةنلعك هئسابالنمايدذ .ظةضةر قورذنعث ظعضعسع
550

بۇيرۇتۇپ بىر نەرسە ياساتقۇزۇشنىڭ بايانى
بعلةن ظذ ظادةم ظعختعالصلعشعص قالسا ،يةنع قورذنعث ظعضعسع ظذ ظادةمضة :مةن ظذ
قذشنع سئنعثدعن بذرذن ظوؤلعغان ظعدعم ،دئضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةم ظةضةر قذشنع
قذش هاؤادا ظذحذص كئتعؤاتقاندا تذتقان بولسا ،قذش ظذ ظادةمضة تةؤة بولعدذ .حىنكع،
هاؤا قورذنعث ظعضعسعضة تةؤة ظةمةستذر .ظةضةر ظذ ظادةم قذشنع قورذنعث تئمعنعث ياكع
قورذنعث ظعحعدعكع دةرةخنعث ظىستعدعن تذتقان بولسا ،قورذنعث ظعضعسعنعث سأزع
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .يةنع قذش قورذنعث ظعضعسعضة تةؤة بولعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم
قذشنع قورذنعث ظعضعسعضة تةؤة يةردعن ظالغان .ظةضةر ظذ ظادةم :مةن قذشنع قذش هاؤادا
ظذحذص كئتعؤاتقاندا ظوؤلعدعم ،دةص قورذنعث ظعضعسع :سةن قذشنع قورذنعث ظعحعدعكع
دةرةخنعث ظىستعدعن ظوؤلعدعث ،دةص ظذ ظادةم بعلةن قورذنعث ظعضعسع ظعختعالصلعشعص
قالغان بولسا ،بذ هالدعمذ قورذنعث ظعضعسعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع،
قورذنعث ظعحعدة تذرذص ظوؤالنغان قذشنعث قورذنعث ظعضعسعضة تةؤة بعر يةردعن
ظوؤالنغان بولذشع مذمكعندذر».
 9ـ قذرذتذش ظىحىن ظئسعص قويذلغان تورغا ظوؤ هايؤعنع كئلعص حىشكةن بولسا،
ضةرحة تورنعث ظعضعسع تورنع ظوؤ ظوؤالش ظىحىن ظاسمعغان بولسعمذ ظذ هايؤان تورنعث
ظعضعسعنعث هئسابلعنعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظوؤ هايؤعنع بعر ظادةمنعث قورذسعنعث
ظعحعضة كعرضةن ؤة (قورذنعث ظعضعسع ظذ هايؤاننعث قورذسعنعث ظعحعضة كعرضةنلعكعنع
بعلضةن) بولسا ،ظذ هايؤان ظذ ظادةمضة تةؤة بولذص كئتعدذ.
 10ـ هةسةل هةرعسع بعر ظادةمنعث يئرعضة كئلعص كأنةك تذتذص هةسةل حعحقان
بولسا ،هةسةللةر ظذ ظادةمضة تةؤة بولعدذ .حىنكع ،ظذ هةسةللةر ظذ ظادةمنعث يئرعنعث
مةهسذالتلعرع هئسابلعنعدذ.
 11ـ هةسةل هةرعسعنع سئتعش توغرا ظةمةس .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة ؤة ظعمام
ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظعمام مذهةممةد
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظةضةر هةسةل هةرعلعرع بعر ظادةمنعث
ظعضعدارحعلعقعدا بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ هةرعلةرنع سئتعشع توغرعدذر» دةيدذ .بذ هةم
ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .حىنكع،
هةسةل هةرعسع ظةمةلعيةتتة ؤة شةرعظةتنعث كأز قارعشعدعمذ صايدعلعق نةرسعدذر .هةم
هةسةل هةرعسع ظةضةر بعر ظادةمنعث ظعضعدارحعلعقعدا بولسا ،ظذنع سئتعص ظالغان
(((
كعشعضعمذ تاصشذرذش مذمكعن .شذثا ظذنع سئتعشقا بولعدذ.
 12ـ بعر ظادةم بعر كعشعدعن قورذ سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذ ظادةم ظذ كعشعدعن
هأججةت يئزعص بئرعشنع تةلةص قعلغان بولسا ،ظذ كعشع ظذ ظادةمضة هأججةت يئزعص
((( «فةتهذل قةدعر» 6 ،ـ توم 57 ،ـ بةت.
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بئرعشكة مةجبذرالنمايدذ .كعشعلةرنع بذ سودعغا ضذؤاهحع بولذشقا ؤة ضذؤاهحع
بولغانالرنع بئرعص ضذؤاهلعقتعن ظأتىص بئرعشكة مةجبذرالشقعمذ بولمايدذ .حىنكع،
ضذؤاهحعالرنعث ضذؤاهلعق بئرعشتعن باش تارتعشع ياخشع ظةمةس .ظةضةر قورذنع
ساتقان كعشع ظأزعنعث قورذنع ساتقانلعقعغا ظعقرار قعلمعسا ،ظذ ظادةم ظذ كعشعنع
قازعنعث ظالدعغا ظئلعص كئلعدذ .ظةضةر ظذ كعشع قازعنعث ظالدعدا ظعقرار قعلسا ،ظذ ظادةم
ظذنعث ظعقرارعنع يئزعؤالعدذ ؤة يئزعؤالغان ظعقرارعغا باشقعالرنع ضذؤاهحع قعلعدذ.
بعر قعسعم ظالعمالر مذنداق دةيدذ« :ظةضةر بعر ظادةمنعث هةققعنع ظعسصاتالش
ظىحىن هأججةت كأرسعتعشكة توغرا كةلسة ،هأججةتنع كأرشعتعش الزعم .مةسعلةن:
بعر ظادةم سئتعص ظئلعنغان نةرسعنع ظئلعؤالغان ؤة ضذؤاهحعالر ظذ نةرسعنعث سئتعص
ظالغان كعشعنعث نةرسعسع ظعكةنلعكعضة ظأزلعرعنعث ضذؤاهحع بولغاندا يئزعص بةرضةن
خةتلعرعنع كأرمعضعحة ضذؤاهلعق بئرعشنع قوبذل قعلمعغان بولسا ،ظذ كعشعنعث
هةققعنع ساقالص قئلعش ظىحىن ظذنعث ضذؤاهحعالرنعث خةتلعرعنع كأرسعتعشع الزعم.
 13ـ بعر ظادةم صاختا سئتعص ظالغان ،ظاندعن صاختعنع مةيلع ظذ ظادةمنعث رذخسعتع
بعلةن بولسذن ،مةيلع ظذنعث رذخسعتعسعز بولسذن ،ظذ ظادةمنعث ظايالع ظئضعرضةن
بولسا ،صاختعنعث هةممعسع ظذ ظادةمنعث هئسابلعنعدذ.
 14ـ ظةضةر بعر ظايال ظألىص قالغان ظئرع ظىحىن ظئرعنعث معراسخورلعرعنعث
رذخسعتعسعز ظذنعث تةثتىشلعرعضة ظئلعنعدعغان دةرعجعدعكع كئصةنلعكنع ظأزعنعث
صذلعغا سئتعص ظالغان بولسا ،ظذ ظايال بذ صذلنع ظئرعنعث قالدذرذص كةتكةن مال ـ
دذنياسعدعن ظالعدذ .ظةضةر ظذ ظايال ظئرعضة كعصةنلعكنع ظئرعنعث تةثتىشلعرعضة
ظئلعنعدعغان معقداردعن ظارتذق ظالغان بولسا ،ظذ ظايال كعصةنلعككة كةتكةن صذلنع
ظئرعنعث مال ـ دذنياسعدعن ظالمايدذ .حىنكع ،ظذنعث كعصةنلعكنع ظارتذق ظالغانلعقع
كعصةنلعكنع ظئرع ظىحىن سوؤغات قعلعص ظالغانلعقعنعث ظاالمعتعدذر .بعر قعسعم ظالعمالر:
«ظذ ظايال ظئرعنعث قالدذرذص كةتكةن مال ـ دذنياسعدعن كعصةنلعكنعث ظارتذق قعسمع
ظىحىن كةتكةن صذلنع ظالمايدذ .صةقةت ظذنعث تةثتىشعضة ظئلعنعدعغان معقداردعكع
كعصةنلعكنعث صذلعنع ظالعدذ» دةيدذ .ظةضةر ظألضةن ظادةمنعث معراسخورلعرعنعث بعرع
ظألضةن ظادةمنعث مال ـ دذنياسعدعن ظئلعؤئلعش ظىحىن ظذ ظادةمضة كعصةنلعك سئتعص
ظالغان ؤة كعصةنلعكنع ظذنعثغا يئتعدعغان معقداردعن ظارتذق ظالغان بولسا ،معراسخور
كعصةنلعكنعث ظارتذقع ظىحىن كةتكةن صذلنع ظأزع تألةيدذ .ظةضةر معراسخور كعصةنلعكنعث
سانعنع ظارتذق ظةمةس ظذنع قعممةت سئتعص ظالغان بولسا ،معراسخور كعصةنلعكنعث
هةممعسعنع ظأزع تألةيدذ .حىنكع ،معراسخور كعصةنلعكنع ظأزع ظىحىن سئتعص ظالغان
هئسابلعنعدذ .شذثا معراسخور كعصةنلعكنع تألةيدذ.
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 15ـ بعر ظادةم هارام يول بعلةن صذل تاصقان ؤة ظذنعثغا بعر نةرسة سئتعص ظالغان
بولسا ،بذ هةقتة ظعمام كةرخعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظةضةر ظذ
ظادةم صذلنع ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة بذرذن بةرضةن ،ظاندعن ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان
بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع (سئتعص) ظذنعثدعن ظالغان صايدعنع سةدعقة قعلعؤئتعدذ.
ظةضةر ظذ ظادةم بذرذن ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ،ظاندعن هارام صذلنع نةرسعنعث
ظعضعسعضة بةرضةن بولسا ،ظذ نةرسعدعن ظالغان صايدعنع سةدعقة قعلمايدذ» دئدع .باشقا
ظالعمالر« :ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث صذلعنع مةيلع بذرذن بةرسذن ،مةيلع كئيعن بةرسذن
ظذ نةرسعدعن ظالغان صايدا ظذ ظادةمضة هاالل ظةمةس» دةيدذ.
بذ ؤة بذنعثغا ظوخشاش مةسعلعلةرنعث تةصسعالتعي مذنداقتذر :بعر ظادةم هارام يول
بعلةن تاصقان صذلغا بعر نةرسة سئتعص ظالغان بولسا ،ظذ مذنداق بةش خعل يول بعلةن
بولعدذ:
 1ـ ظذ ظادةم دةسلةص هارام صذلنع نةرسعنعث ظعضعسعضة بئرعدذ ،ظاندعن ظذ نةرسعنع
ظذنعثدعن سئتعص ظالعدذ.
 2ـ ظذ ظادةم دةسلةص نةرسعنع سئتعص ظالعدذ ،ظاندعن هارام صذلنع نةرسعنعث
ظعضعسعضة بئرعدذ.
 3ـ ظذ ظادةم (سئتعص ظالعدعغان نةرسعنع هارام صذلغا سئتعص ظئلعش نعيعتع بعلةن)
دةسلةص نةرسعنع سئتعص ظالعدذ ،ظاندعن هارام صذلنعث ظورنعغا هاالل يول بعلةن تاصقان
صذلنع بئرعدذ.
 4ـ ظذ ظادةم هئحقانداق نعيةتسعزال بعر نةرسعنع سئتعص ظالعدذ ،ظاندعن نةرسعنعث
ظعضعسعضة هارام صذلنع بئرعدذ.
 5ـ ظذ ظادةم نةرسعنع هارام صذلغا سئتعص ظئلعش نعيعتع بعلةن دةسلةصتة ظذ
نةرسعنع سئتعص ظالعدذ ،ظاندعن نةرسة ظىحىن هاالل يول بعلةن تاصقان صذل بئرعدذ.
بذ هةقتة ظةبذنةسرع (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ ظادةمضة ظذ
نةرسعنع بعرعنحع خعلدعكع يولدعن باشقا يولالر بعلةن سئتعص ظئلعش ؤة ظذنعثدعن
ظالغان صايدا هااللدذر ؤة ظذ ظادةمضة ظذ نةرسعنع صةقةت بعرعنحع خعل يول بعلةن سئتعص
ظالغان صايدعنع سةدعقة قعلعش الزعم بولعدذ» دئدع .ظعمام ظةبذللةيسمذ بذ قاراشتعدذر.
لئكعن ،بذ ظعمامالرنعث بذ كأز قارعشع بذ هةقتعكع كىحلىك رعؤايةت ظةمةستذر .حىنكع،
ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث <جامعظذسسةغعر> دئضةن
كعتابعدا« :ظةضةر بعر ظادةم  1000سوم صذلنع بوالص ظالغان ؤة ظذنعثغا بعر حأرة
سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذ حأرعنع  2000سومغا ساتقان بولسا ،ظذ ظادةم صايدا ظالغان
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 1000سومنع سةدعقة قعلعدذ» دةص بايان قعلعنغان.
بذ هةقتة ظعمام كةرخعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ ظادةمضة ظذ
نةرسعنع بعرعنحع ؤة ظعككعنحع خعل يول بعلةن سئتعص ظئلعص تاصقان صايدا هاالل
ظةمةس .ظذ نةرسعنع قالغان ظىح خعل يول بعلةن سئتعص ظئلعص تاصقان صايدا هااللدذر»
دئدع .بذ هةقتة صةتعؤا كعشعلةردعن قعيعنحعلعقنع كأتىرؤئتعش ظىحىن ظعمام كةرخعينعث
بذ كأز قارعشع بعلةن بئرعلعدذ.
 16ـ بعر ظادةم بعر كعشع بعلةن ظالغان صايدعنع مةلذم هةسسعدعن بألىشىشكة
كئلعشعص ظذ كعشعنعث تعجارعتعضة صذل قاتقان ؤة ظذ كعشع هارام يولالر بعلةن صذل تاصقان
بولسا ،ظذ ظادةم ظذ كعشعنعث هارام يولالر بعلةن صذل تاصعدعغان كعشع ظعكةنلعكعنع
بعلمعسة ظذ ظادةمضة ظذ كعشعنعث تاصقان هارام صايدعلعرعدعن ظأزعضة تئضعشلعك بولغان
قعسمعنع ظئلعش توغرعدذر.
 17ـ بعر ظادةم كعيعم ـ كعحةكلعرعنع تاشلعؤاتقان ؤة كعيعم ـ كعحةكلعرعنع
تاشلعؤاتقان ؤاقتعدا بذالرنع خالعغان كعشع ظئلعؤالسذن ،دئمعضةن بولسا ،هئحكعمنعث
ظذ كعيعم ـ كعحةكنع ظئلعشع توغرا ظةمةس.
 18ـ ظةضةر بعر دادا هارامدعن بةك قورقذص قالمايدعغان ظادةم بولسا ،ظذ دادعنعث
كعحعك بالعسعغا تةؤة يةرلةرنع سئتعشع ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن توغرا ظةمةس.
(ظةضةر دادا ظذنعث يةرلعرعنع ساتقان بولسا) ،ظذ بالعنعث باالغةتكة يةتكةندعن كئيعن
ظذ يةرلةرنع قايتذرؤئلعش هةققع بار .ظةمما دادا يةرنع ظذنعث نورمالدعكع باهاسعدعن
قعممةت ساتقان بولسا ،بذ هالدا بالعنعث يةرنع قايتذرؤئلعش هةققع يوق .ظةضةر دادا
هارامدعن ظعهتعيات قعلعدعغان ياخشع ظادةم بولغان ،ياكع ياخشعلعقع ياكع يامانلعقع
نامةلذم ظادةم بولغان بولسا ،ظذ دادعنعث ظأزعنعث كعحعك بالعسعغا تةؤة يةرنع سئتعشع
توغرعدذر .ظةمما هارامدعن كأص ظعهتعيات قعلعص قالمايدعغان دادعنعث بالعسعنعث ظذ
يةردعن بذ يةرضة يأتكعلعدعغان نةرسة ـ كئرةكلعرعنع سئتعش توغرعمذ ياكع توغرا
ظةمةسمذ ،دئضةن مةسعلعدة ظعككع خعل رعؤايةت بولذص بعر خعل رعؤايةتتة :ظذ دادا
بالعسعنعث ظذ نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ساتعدذ ؤة صذلعنع ياخشع ظادةمضة ساقالص بئرعش
ظىحىن بئرعدذ .يةنة خعل بعر رعؤايةتتة :ظذ دادا بالعسعنعث ظذ نةرسة ـ كئرةكلعرعنع
ساتسا بولمايدذ .لئكعن ،دادا ظذ نةرسة ـ كئرةكلةرنع ظادةتتعكع نةرقعدعن قعممةت
ساتعدعغان ظعش بولسا ،ظذنع ساتسا بولعدذ.
 19ـ بعر ظانا كعحعك بالعسع ظىحىن بالعسعدعن صذلعنع ظالماسلعق نعيعتع بعلةن
بعر نةرسة سئتعص ظالغان بولسا ،ظذ ظانعنعث شذنداق قعلعشع ظعستعهسان قاظعدعسعضة
ظاساسةن توغرعدذر .حىنكع ،ظذ ظانا ظذ نةرسعنع دةسلةص ظأزعضة سئتعص ظالغان ،ظاندعن
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بالعسعغا سوؤغات قعلغان ؤة ياخشعلعق قعلغان بولعدذ.
 20ـ ظةسعرضة حىشىص قالغان بعر ظادةم بعر كعشعضة« :مئنع سئتعص ظالغعن ياكع
مئنع قذتذلدذرغعن» دئضةن ،ظاندعن ظذ كعشع ظذ ظادةمنع سئتعص ظالغان بولسا ،سئتعص
ظالغذحع ظذ كعشع ظذ ظادةمنع سئتعص ظالغان صذلنع سئتعص ظئلعنغان ظذ ظادةمدعن
ظالعدذ .ظذ كعشع ظذ صذلنع خذددع ظذ ظادةمضة ظأتنة بةرضةننعث ظورنعدعدذر .ظةضةر
ظةسعر ظادةمنع ساتعدعغان تةرةص ظذ كعشعضة« :ظةسعر  1000سوم» دئضةن ،ظاندعن
ظذ كعشع ظذنعثغا  1500سوم بةرضةن بولسا ،سئتعص ظالغذحع ظذ كعشع  500سومنع
ظذ ظادةمدعن ظااللمايدذ .حىنكع ،ظذ كعشع ظةسعرنع ساتعدعغان تةرةصكة ظارتذق بةرضةن
 500سوم صذل ظةسعرنع سئتعص ظئلعش ظىحىن ظةمةس ظذنع قذتذلدذرذش ظىحىن بةرضةن
صذلدذر.
 21ـ بعر ظادةم بعر قورذ سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذ قورذدا تئرة ظاشلعغان ؤة
بذنعثدعن قولذم ـ قوشنعالر ظةزعيةت كأرضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةم ظةضةر داؤاملعق
تئرة ظاشاليدعغان ظادةم بولسا ،قورذدا تئرة ظاشالشتعن حةكلعنعدذ .ظذ ظادةم ظةضةر تئرعنع
داؤاملعق ظةمةس ظاندا ـ ساندا ظاشاليدعغان ظادةم بولسا ،قولذم ـ قوشنعالر ظذ ظادةمدعن
كةلضةن ظةزعيةتنع كأتىرعدذ .ظالعمالر بذنعثغا ظوخشاش مةسعلعلةر هةققعدة« :بعر
ظادةم باشقعالرغا ظةزعيةت بةرسعمذ ظأزعضة تةؤة نةرسعنع ظعشلعتعشتعن حةكلةنمةيدذ .بذ
قعياس قاظعدعسعدذر .لئكعن ،بذ قعياسقا بعر ظادةم ظأزةمضة تةؤة نةرسعنع ظعشلةتتعم،
دةص باشقعالرغا ظوحذق ظاشكارا ظةزعيةت بئرعدعغان يةردة ظةمةل قعلعنمايدذ» دئدع .بذ
كأص ساندعكع ظالعمالرنعث كأز قارعشعدذر .بذ هةقتة صةتعؤا بذ ظالعمالرنعث كأز قارعشع
بعلةن بئرعلعدذ.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر ظادةم قورذسعغا داؤاملعق نان يئقعش ظىحىن تونذر
سالماقحع ياكع تأضمةن حأرعمةكحع ،ياكع بوزحعالرنعث بوز توقذيدعغان دذكان قورماقحع
بولغان ؤة بذنعثدعن قوشنعالر ظةزعيةت كأرعدعغان بولسا ،ظذ ظادةم بذ ظعشنع قعلعشتعن
حةكلعنعدذ .شذنعثدةك يةنة بعر ظادةم قورذسعغا مذنحا ظاحماقحع بولغان ؤة ظذنعث
تىتىنعدعن قوشنعالر ظةزعيةت كأرعدعغان بولسا ،ظذ ظادةمنعثمذ قورذسعغا مذنحا
ظئحعشع توغرا ظةمةس .ظةضةر قوشنعسعنعث ظأيعدعن حعقعدعغان تىتىن بعلةن مذنحعدعن
حعقعدعغان تىتىن ظوخشاش بولسا ،بذ هالدا قورذسعغا مذنحا ظاحماقحع بولغان ظادةم
بذنعثدعن حةكلةنمةيدذ .ظةضةر بعر ظادةمنعث قورذسعدا بذرذندعن تارتعص مةسعلةن
تأضمةن ياكع مذنحا بولغان ،ظذ قورذنعث قئشعغا يئثع قولذم ـ قوشنعالر كةلضةن ؤة
بذالر تأضمةندعن ياكع مذنحعدعن ظةزعيةت كأرضةن بولسا ،ظذ ظادةم تأضمةننع ياكع
مذنحعنع ظعشلعتعشتعن حةكلعنةمدذ؟ بذ هةقتة ظعمام تةهاؤعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ ظادةم تأضمةننع ياكع مذنحعنع ظعشلعتعشتعن حةكلعنعدذ»
555

بۇيرۇتۇپ بىر نەرسە ياساتقۇزۇشنىڭ بايانى
دئدع .بذ هةقتة يةنة كأص ساندعكع ظالعمالرمذ شذنداق دئضةن.
 22ـ بعر ظادةم قاسساصنعث ظالدعدا تذرغان ظأحكة ضأشعنع قوي ضأشع دةص سئتعص
ظالغان ،ظاندعن ظذنعث ظأحكة ضأشع ظعكةنلعكعنع بعلضةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ
ضأشنع قايتذرذص بئرعش هةققع بار .حىنكع ،قوي ضأشع بعلةن ظأحكة ضأشع ضةرحة
جازانة مذظامعلعسعدة ظوخشاش خعلدعكع نةرسعلةردعن هئسابالنسعمذ ،ظةمما ظعنساننعث
قوي ضأشع بعلةن ظأحكة ضأشعضة بولغان رعغبعتع ظوخشاش ظةمةس .شذنعثدةك يةنة
بعر ظادةم قاسساصنعث ظالدعدا تذرغان ضأشنع ظعرعك (يةنع صعحعؤاتقان) قوينعث ضأشع
دةص سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذنعث قوشقارنعث ضأشع ظعكةنلعكعنع بعلضةن بولسا ،بذ
هالدعمذ ظذ ظادةمنعث ظذ ضأشنع قايتذرذص بئرعش هةققع بار.
 23ـ بعر ظادةم قاسساصقا« :ضأشنع قانداق سئتعؤاتعسعز» دئضةن ،قاسساص:
مةسعلةن :ظىح كعلوسعنع  10سومدعن سئتعؤاتعمعز» دئضةن ،ظاندعن ظذ ظادةم« :مةن
ظىح كعلو ظاالي تارتعص بئرعث» دئضةن بولسا ،قاسساص (ظأزعنعث ضأشنع قةيةردعن
كئسعص تارتعدعغانلعقعنع ظئنعق بعلمعضعحة) ضأشنع تارتماسلعقع الزعم .ظةضةر قاسساص
ضأشنع (ظذ ظادةمدعن ضأشنع قوينعث قايسع يئرعدعن تارتعدعغانلعقعنع سورعماي تذرذص)
تارتقان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ؤة قاسساصنعث سودعدعن يئنعؤئلعش هةققع بار .ظةضةر ظذ
ظادةم قاسساص كئسعص بةرضةن ضأشنع (قايتذرؤةتمةي) قولعغا ظالغان ،ياكع قاسساصنع
ضأشنع ظأزع ظئلعص قاحعغا سئلعص بئرعشكة بذيرعغان بولسا ،بذ هالدا ظذالرنعث
ظارعسعدا سودا كىحضة ظعضة بولغان بولعدذ ؤة ظذ ظادةم قاسساصقا  10سوم صذلنع بئرعدذ.
بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشع بولذص
(ضأشنعث قوينعث قايسع يئرعدعن كئسعلعدعغانلعقع نامةلذم بولغانلعقع ظىحىن) ظذ
سودا بئرعشعش ظارقعلعق قعلعنعدعغان سودا هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ سودا خئرعدار
سئتعلغان نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالمعغعحة كىحضة ظعضة بولغان هئسابالنمايدذ.
ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ :ظةضةر بعر ظادةم
كئلعص قاسساصقا« :صاالنع يةردعن دئمةيال ماثا ماؤذ ضأشتعن مذنحة صذلغا مذنحة كعلو
تارتعص بئرعث» دئضةن ؤة قاسساص ظذنعثغا شذ معقداردا ضأش تارتعص بةرضةن بولسا،
ظذ ظادةم ضأشنع ياقتذرغان بولسا ضأشنع سئتعص ظالعدذ ،ياقتذرمعغان بولسا ضأشنع
سئتعص ظالمايدذ .ظةضةر ظذ ظادةم قاسساصقا« :ماثا ماؤذ تةرعصعدعن مذنحة صذلغا مذنحة
كعلو ضأش تارتعص بئرعث ،ياكع بذ ضأشنعث هةممعسعنع مذنحة صذلغا تارتعص بئرعص»
دئضةن ؤة قاسساص شذنداق قعلغان بولسا ،بذ سودا توغرا بولعدذ ؤة ظذ ظادةمنعث خالعسا
ضأشنع سئتعص ظالعدعغان ،خالعسا سئتعص ظالمايدعغان هةققع قالمايدذ .يةنع ظذ ظادةم
ضأشنع مةجبذرعي سئتعص ظالعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم ضأشنعث قةيةردعن بولعدعغانلعقعنع
ظأزع كأرسعتعص بةردع ،ياكع ضأشنع كأرىص هةممعسعنع سئتعص ظالدع .شذثا ظذنعث
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ظذنع ظالماي قايتذرذص بئرعش هةققع يوق .بذ هةقتة ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعمذ ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشع بعلةن
ظوخشاش.
 24ـ بعر ظادةم ظذرذغنع كأزلىك ظذرذغع ،دةص سئتعص ظالغان ؤة ظذنعث يازلعق
ظذرذغ ظعكةنلعكع مةلذم بولغان ،ياكع ظذ ظادةم ظذ ظذرذغنع تاؤذزنعث ظذرذغع دةص
سئتعص ظالغان ؤة ظذنعث مةسعلةن سامساقنعث ظذرذغع ظعكةنلعكع مةلذم بولغان بولسا،
بذ هالدا سئتعص ظئلعنغان ظذرذغ تئخع ظعشلعتعص بولذنمعغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذرذغنع
قايتذرذص بئرعص صذلعنع ظالعدذ .ظةضةر ظذرذغ ظعشلعتعص بولذنغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذنع
ساتقان كعشعضة ظذنعثغا ظوخشاش ظذرذغنع قايتذرذص بئرعص صذلعنع قايتذرذص ظالعدذ.
حىنكع ،ظذرذغ باشقا ـ باشقا خعلدعكع ظذرذغ حعقعص قالسا ،سودا بذزذلذص كئتعدذ.
ظةمما ظذرذغ باشقا ـ باشقا تىردعن حعقعص قالسا ،بذ هالدا ظذرذغنع سئتعص ظالغان ظادةم
صذلعنع قايتذرذص ظااللمايدذ .يةنع تاؤذزنعث ظذرذغع دةص سئتعص ظالغان ظذرذغ مةسعلةن
كاؤعنعث ظذرذغع حعقعص قالغانغا ظوخشاش باشقا نةرسعنعث ظذرذغع حعقعص قالسا ،سودا
بذزذلذص كئتعدذ .ظذرذغنع سئتعص ظالغان ظادةم ظةضةر ظذرذغنع ظعشلعتعص بولمعغان
بولسا ،ظذرذغنع قايتذرذص بئرعص صذلعنع ظالعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذرذغنع ظعشلعتعص
بولغان بولسا ،ظذنعثغا ظوخشاش ظذرذغدعن قايتذرذص بئرعص صذلعنع ظالعدذ .ظةضةر
سئتعص ظئلعنغان ظذرذغ بعر خعلدعن مةسعلةن تاؤذز ظذرذغع ظةمما كأزلىك دةص سئتعص
ظالغان تاؤذز ظذرذغع ظةتعيازلعق تاؤذز ظذرذغع حعقعص قالغان بولسا ،ظةضةر ظذ ظادةم
ظذرذغنع ظعشلعتعص بولمعغان بولسا ،ظذرذغنع قايتذرذص بئرعص صذلعنع قايتذرذص ظالعدذ.
ظةضةر ظذ ظادةم ظذرذغنع ظعشلعتعص بولغان ياكع ظذرذغ يوق بولذص كةتكةن بولسا ،ظذ
ظادةم ظذرذغنع ساتقان كعشعدعن بعر نةرسة قايتذرذص ظااللمايدذ .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف
بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ ظادةم ظةضةر ظذرذغنع
ظعشلعتعص بولغان بولسا ظذنع ساتقان كعشعدعن ظعككع ظذرذغنعث ظارعلعقعدا صةرق
قعلعدعغان صذلنع قايتذرذص ظالعدذ» دةيدذ( .يةنع مةسعلةن :ظذ ظادةم ظذرذغ سئتعص
ظالغان ؤاقعتتا كىزلىك ظذرذغنعث كعلوسعنع  12سوم ظالعدعغان ؤة ظةتعيازلعق ظذرذغنعث
كعلوسعنع  10سوم ظالعدعغان بولسا ،ظذ ظادةم ساتقذحع ظذ كعشعدعن  2سوم صذل
قايتذرذص ظالعدذ) .بذ هةقتة صةتعؤا بذ ظعككع ظعمامنعث كأز قارعشع بعلةن بئرعلعدذ.
ظةضةر ظذ ظادةمنعث كأزلىك دةص سئتعص ظالغان ظذرذغع ظةتعيازلعق حعقعص
قالغان ،بذنع بعلمةي ظذرذغنع تئرعغان ؤة ظذرذغ ظىنمعضةن بولسا ،بذ هةقتة ظالعمالر
ظعختعالصلعشعص قالدع .بعر قعسعم ظالعمالر« :ظذ ظادةم ظذرذغنع ساتقان كعشعدعن ياكع
ظذرذغنعث صذلعنع ياكع ظعككع ظذرذغنعث ظارعلعقعدا صةرق قعلعدعغان صذلنع قايتذرذص
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ظااللمايدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذرذغنع ظعشلعتعص بولدع .ظذرذغنع ظعشلعتعص بولغاندعن
كئيعن ظذنع ساتقان كعشعدعن بعر نةرسة قايتذرذص ظئلعش توغرا ظةمةس» دةيدذ.
يةنة بعر قعسعم ظالعمالر« :ظةضةر ظذرذغنعث ظىنمعضةنلعكع ظذرذغدعكع ظةيعص سةؤةبع
بعلةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذ كعشعدعن ظعككع ظذرذغنعث ظارعلعقعدا صةرق قعلعدعغان صذلنع
قايتذرذص ظالعدذ» دئدع .ظةضةر ظذرذغنعث ظىنمعضةنلعكع ظذرذغدعكع ظةيعص سةؤةبع
بعلةن بولمعغان بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةم ظذ كعشعدعن هئحقانداق نةرسة قايتذرذص
ظااللمايدذ .بذ بارلعق ظعمامالرنعث بعرلعككة كةلضةن كأز قارعشعدذر .حىنكع ،ظذرذغنعث
ظىنمعضةنلعكع ظذرذغنع ياخشع تئرعمعغانلعقتعن ،ياكع يةر قذرغاق كئلعص قالغانلعقتعن
ياكع باشقا ظعش سةؤةبعدعن بولغان بولذشع مذمكعن.
 25ـ بعر ظادةم صعيالة ساتعدعغان كعشع بعلةن صعيالة سئتعص ظئلعش ظىحىن
سودعالشقان ،ظاندعن ظذ كعشع ظذ ظادةمنعث كأرىص بئقعشع ظىحىن بعر دانة صعيالعنع
ظذنعثغا بةرضةن ؤة صعيالة ظذ ظادةمنعث قولعدعن حىشىص كئتعص باشقا صعيالعلةرنع
حعقعؤةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذ كعشعضة قولعغا ظالغان صعيالعدعن باشقا صعيالعلةرنعث
صذلعنع تألةص بئرعدذ .ظةمما قولعغا ظالغان صعيالعنعث صذلعنع تألةص بةرمةيدذ .حىنكع،
ظذ ظادةم ظذنع سودعلعشعش نعيعتع بعلةن قولعغا ظالدع .قالغان صعيالعنعث صذلعنع مةيلع
سأزلةشكةن بولسذن ،مةيلع سأزلةشمعضةن بولسذن ،ظذالرنعث صذلعنع تألةص بئرعدذ.
 26ـ بعر ظادةم بعر دانة دةرةخنع تىصع بعلةن سئتعص ظالغان ،لئكعن دةرةخنع
تىصعدعن قذمذرذص ظالسا دةرةخنع ساتقان كعشعضة زةرةر كئلعدعغان ظعش بولسا ،ظذ
ظادةم ظذ دةرةخنع ظذ كعشعضة زةرةر كةلمةيدعغان شةكعلدة يةرنعث يىزع بعلةن تةكشع
قعلعص كئسعدذ .ظةضةر ظذ دةرةخ بعرةر تامنعث ظىستعضة حىشىص تامنع ظأرعؤةتكةن
بولسا ،ظذ ظادةم ظذ تامنع تألةص بئرعدذ .ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعدعن بعر نةححة تىص
دةرةخ سئتعص ظالغان ؤة ظذالرنع يازدا كةسسة ظذ كعشعضة زةرةر بولعدعغان بولسا ،ظذ
كشع ظذ ظادةمضة ظذ دةرةخلةرنعث شذ ؤاقتعدعكع باهاسع بويعحة صذل بئرعدذ .ظةمما
ظذ كعشع ظذ ظادةم بعلةن ظذنعث دةرةخلةرنع ظأزعضة زةرةر بةرمةيدعغان بعر ؤاقعتتا
كئسعشكة كعلعشسة ،بذ هالدا ظذ كعشع ظذ ظادةمضة دةرةخلةرنعث باهاسع بويعحة صذل
بةرمةيدذ ؤة ظذ ظادةم دةرةخلةرنع كئسعشكة صىتىشكةن ؤاقعتقعحة كةسمةي ساقالص
تذرعدذ .ظةضةر بعر ظادةم بعر تىص دةرةخ سئتعص ظالغان ؤة سودا قعلعشقان ؤاقعتتا ظذنع
يةر يىزع بعلةن تةث قعلعص كئسعدعغانلعقعغا كعلعشكةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذ دةرةخنع يةر
يىزع بعلةن تةث قعلعص كئسعدذ .ظةضةر سودا قعلعشقان ؤاقعتتا ظذ دةرةخنع يعلتعزعدعن
كئسعشكة صىتىشكةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذ دةرةخنع يعلتعزعدعن كئسعدذ .ظةضةر سودا
قعلعشقان ؤاقعتتا ظذ ظادةم ظذ دةرةخنعث كئسعدعغان يئرعنع بايان قعلمعغان بولسا ،بذ
هالدعمذ ظذ ظادةم ظذ دةرةخنعث يعلتعزعدعن كئسعدذ .لئكعن ،ظذ دةرةخنعث يعلتعزعدعن
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كئسعشكة بولمايدعغان بعرةر ظاالمةت كأرىلسة ،بذ ؤاقعتتا ظذ ظادةم دةرةخنع يعلتعزعدعن
كةسمةيدذ.
 27ـ بعر ظادةم بعر كعشعدعن نةرسة سئتعص ظالغان ،سئتعص ظالغذحع ساتقذحعغا
ساختا صذل بةرضةن ؤة ساتقذحع ظذ صذلنع يعرتعؤاتقان بولسا ،ساتقذحع سئتعص ظالغذحعغا
ظذ صذلنع تألةص بةرمةيدذ .ساتقذحع ظذ صذلنع يعرتعؤئتعص ياخشع قعلغان بولعدذ.
حىنكع ،سئتعص ظالغذحع ساتقذحعغا ساختعلعق قعلدع .ظةضةر سئتعص ظالغذحع ظذ صذلنع
ساتقذحعغا ظذنعث كأرىص بئقعشع ظىحىن بةرضةن ؤة ساتقذحع ظذ صذلنع يعرتعؤاتقان
بولسا ،بذ هالدعمذ ساتقذحع ظذ صذلنع تألةص بةرمةيدذ .ظةضةر سئتعلغان نةرسعضة
ظارعالشتذرذلغان نةرسة ظوحذق بايان قعلعنسا ،ياكع ظارعالشتذرذلغان نةرسة ظوحذق
ظاشكارا كأرىنىص تذرعدعغان بولسا ،باشقا نةرسة ظارعلعشعص قالغان نةرسعنع سئتعش
ضذناه ظةمةس .مةسعلةن :ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
مذنداق دئدع« :ظةضةر بذغدايغا ظارعلعشعص قالغان ظارصا كأرىنىص تذرعدعغان بولسا،
ظارصا ظارعلعشعص قالغان بذغداينع سئتعش ضذناه ظةمةس .ظةمما ظارصا ظارعلعشعص
قالغان بذغداينع ظذن تارتعص بذغداينعث ظذنعنع سئتعش توغرا ظةمةس .حىنكع ،ظذندا
ظارصعنعثمذ ظذنع بارلعقع بعلعنمةيدذ .ظةمما ظذننعث ظعضعسع ظذندا ظارصعنعثمذ ظذنع
بارلعقعنع دئضةن بولسا ،ظذ ظذننع سئتعش توغرعدذر» .ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ« :بعر ظادةمنعث قولعدا باشقا معتال ظارعالش
كىمىش ياكع ظالتذن بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذنع هةتتا ظذنعثغا باشقا معتالنعث ظارعالش
ظعكةنلعكعنع دئمةي تذرذص سئتعشع توغرا ظةمةس .باشقا نةرسة ظارعلعشعص قالغانلعق
سةؤةبع بعلةن ظعشلعتعش ياكع سئتعش توغرا بولمايدعغان نةرسعلةرنع ظعضعسع بعلعص
تذرذص ساتقان ؤة بعرعضة بةرضةن بولسا ،ظذ نةرسعنعث ظعضعسع جازاغا تارتعلعدذ».
 28ـ بعر ظادةم بعر كعشعدعن صذلعنع قةشقةردة بئرعش شةرتع بعلةن خوتةندة
بعر نةرسة سئتعص ظالغان بولسا ،بذ توغرا بولمعغان سودا هئسابلعنعدذ .حىنكع ،ظذ
ظادةمنعث ظذ كعشعضة صذلنع بئرعدعغان ؤاقتع نامةلذمدذر .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ كعشعدعن
ظذ نةرسعنع صذلعنع بعر ظايغا قةدةر قةشقةردة بئرعش شةرتع بعلةن سئتعص ظالغان
بولسا ،بذ هالدا سودا توغرا بولعدذ .ظةمما شةرت ظةمةلدعن قالعدذ .يةنع ظذ ظادةمنعث
صذلنع شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة خوتةندة بئرعشع الزعم.
 29ـ بعر كعشع زعراظةت تئرعغان يةرلعرعنعث يئرعمعنع ظذ يةردعن حعققان مةهسذالتنعث
هةممعسعنع ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمضة تةؤة بولذش شةرتع بعلةن بعر ظادةمضة ساتقان
بولسا ،بذ شةرتعضة توشمعغان سودا هئسابلعنعدذ .حىنكع ،يةرنع بذ شةكعلدة سئتعشتا
ظذ كعشعضة صايدا بار .لئكعن بذ صايدا سودعغا زعتتذر.
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 30ـ يةرضة تألةص بئرعلعدعغان تألةم يةرنع (ظعجارعضة ظئلعص) تئرعغان ظادةمدعن
ظئلعنسا ،ظذ ظادةم ظذ تألةمنع يةرنعث ظعضعسعدعن ظالعدذ.
 31ـ بعر ظادةم ظىزىملىك باغنع ظىزىمع بعلةن سئتعص ظئلعص قولعغا تاصشذرذص
ظالغان ؤة بذ سودعغا باغقا صةرؤعش قعلعدعغان كعشع قوشذلغان بولسا ،سودا توغرا
بولعدذ ؤة باغقا صةرؤعش قعلعدعغان كعشع ظأزعضة تئضعشلعك بولغان صذلنع ظالعدذ .ظةضةر
ظذ سودعغا باغقا صةرؤعش قعلعدعغان كعشع قوشذلمعغان بولسا ،سودا توغرا بولمايدذ.
يةنع ظىزىملىك باغنعث ظعضعسع مةسعلةن باغدعن حعققان ظىزىمنعث تأتتعن بعرعنع
بئرعش شةرتع بعلةن ظىزىمضة صةرؤعش قعلعش ؤة باغقا قاراش ظىحىن باغنع بعر ظادةمضة
تاصشذرغان ،ظذ ظادةم باغقا صةرؤعش قعلغان ؤة شذنعث بعلةن ظذ ظادةمنعث ظىزىمدة
صئيع بولغان بولسا ،ظىزىملىك باغنعث ظعضعسعنعث باغنع سئتعشع ظذ ظادةمنعث
قوشذلعشعغا باغلعق بولعدذ .حىنكع ،بذ باغدا ظذ ظادةمنعثمذ صئيع بار .ظةضةر ظذ ظادةم
باغنع سئتعشقا قوشذلسا ،باغنعث صذلع يةرضة ؤة مئؤعلةرضة تةقسعم قعلعنعدذ ،ظاندعن
ظذ ظادةم مئؤعلةرضة تةقسعم قعلعنغان صذلنعث تأتتعن بعر قعسمعنع ظالعدذ.
ظةضةر بعر كعشع يةرلعرعنع (ظذالردعن حعققان مةهسذالتنع مةلذم معقداردعن
بألىشىشكة كعلعشعص) ؤة يةرلةرضة سالعدعغان ظذرذغنع ظذنع تئرعيدعغان ظادةمدعن
بولذش شةرتع بعلةن بعر ظادةمضة تئرعشقا بةرضةن ،ظاندعن ظذ كعشع ظذ يةرلةرنع باشقا
بعرعضة ساتقان بولسا ،بذ سودعنعث توغرا بولذشع ظذ يةرلةرنع تئرعيدعغان هئلعقع
ظادةمنعث قوشذلعشعغا باغلعقتذر .حىنكع ،ظذ ظادةم يةرلةرضة سالعدعغان ظذرذغنع
ظأزع حعقعرعش بعلةن خذددع ظذ يةرلةرنع تئرعش ظىحىن ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث
ظورنعدعدذر .شذثا يةرلةرنعث ظىستعدة قعلعنغان سودعنعث توغرا بولذشع ظذ ظادةمنعث
قوشذلعشعغا باغلعقتذر.
 32ـ بعر ظادةم سئتعص ظالغان نةرسعسع ظىحىن صذل بةرضةن ؤة ظذ ظادةم صذلنع
ظالغان كعشعضة« :سةن بذ صذلنع خةجلةص باققعن ،ظةضةر صذل ظأتسة صذلنع سةن ظالغان
بولغعن ،ظةضةر صذل ظأتمةي قالسا صذلنع ماثا قايتذرذص بةرضعن» دئضةن ،ظاندعن
ظذ كعشع صذلنع سئتعش ظىحىن بازارغا سالغان ؤة صذل ظأتمعضةن بولسا ،ظعستعهسان
قاظعدعسعضة ظاساسةن ظذ ظادةمنعث ظذ صذلنع ظذ كعشعضة قايتذرذص بئرعش هةققع بار.
ظةضةر بعر ظادةم بعر حأرة سئتعص ظالغان ،ظذ حأرعدة ظةيعص بارلعقعنع بعلضةن ؤة حأرعنعث
ظعضعسع ظذ ظادةمضة« :سةن بذ حأرعنع بازارغا سئلعص باققعن ،ظةضةر ظذ سئتعلعص
قالسا ،ظعش شذنعث بعلةن تأضعسذن .ظةضةر ظذ سئتعلماي قالسا ،مةن ساثا ظذنعث صذلعنع
قايتذرذص بئرعمةن» دئضةن ؤة شذنعث بعلةن ظذ ظادةم حأرعنع بازارغا سالغان بولسا،
حأرة سئتعلمعسعمذ ظذ ظادةمنعث حأرعنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعش هةققع قالمايدذ.
بذ ظعككع مةسعلعنعث ظارعسعدعكع صةرق شذكع ،صذلنع تاصشذرذص ظالغان ظادةم صذلنع
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بةرضةن كعشعدعن هةققعنعث ظأزعنع ظالمايدذ .بةلكع هةققعنعث تىرعدعن بعر نةرسة
ظالعدذ .شذثا ظذ صذل ظأتىص قالسا ،صذل ظذ ظادةمنعث هةققعنعث ظأزع هئسابلعنعدذ.
ظةضةر صذل ظأتمةي قالسا ،ظذ صذل ظذ كعشعضة تةؤة هئسابتا قالغان بولعدذ .ظذ ظادةم
ظذ صذلنع خةجلعضةن ؤاقتعدا صذل دةسلةص ظذ كعشع ؤة كئيعن ظأزع ظىحىن خةجلةنضةن
هئسابلعنعدذ .شذثا صذل ظأتمةي قالسا ظذ كعشع ظىحىن هئساب بولعدذ .ظةمما حأرعنع
قولغا تاصشذرذص ظئلعش صذلغا ظوخشعمايدذ .حىنكع ،حأرعنع قولعغا تاصشذرذص ظالغان
ظادةم هةققعنعث ظأزعنع تاصشذرذص ظالغان هئسابلعنعدذ .شذثا حأرعدعن صايدعلعنعش
ياكع سئتعش ظىحىن ظذنع بازارغا سئلعش ظذنع ظأزع ظىحىن ظعشلعتعش هئسابلعنعدذ.
(((
شذنعث بعلةن ظذ ظادةمنعث حأرعنع قايتذرذص بئرعش هةققع ظةمةلدعن قالعدذ.

صذلنع صذلغا سئتعشنعث هأكىملعرع
صذلنع صذلغا سئتعشتعن مةيلع ظالتذننع ظالتذنغا ؤة سومنع سومغا ساتقانغا
ظوخشاش صذلنع ظأزعنعث خعلعدعكع صذلغا سئتعش ياكع كىمىشنع ظالتذنغا ؤة سومنع
دولالرغا ساتقانغا ظوخشاش صذلنع باشقا خعلدعكع صذلغا سئتعش كأزدة تذتذلعدذ.

مالالرنعث تىرلعرعنعث بايانع
مالالر مذنداق بعر نةححة تىرلىك بولعدذ:
 1ـ هةر ؤاقعت صذل سىصىتعدة تذرعدعغان مالالر .مةسعلةن :ظالتذن ـ كىمىشكة
ظوخشاش.
 2ـ هةر ؤاقعت سئتعلعدعغان نةرسة سىصىتعدة تذرعدعغان مالالر .بذ مالالردعن كعيعم
ـ كعحةككة ،هايؤانالرغا ؤة قذلالرغا ظوخشاش بارلعق باهالعق نةرسعلةر كأزدة تذتذلعدذ.
 3ـ بةزع ؤاقعتتا صذل ؤة بةزع ؤاقعتتا سئتعلغان نةرسة سىصىتعدة تذرعدعغان مالالر.
مةسعلةن :كةمحة بعلةن كةمحعلعنعص ؤة تارازا بعلةن تارتعلعص سئتعلعدعغان نةرسعلةرضة
ظوخشاش .بذ نةرسعلةر ظةضةر سودعدا (مةسعلةن :بذغداينع دئضةنضة ظوخشاش)
مذظةييةنلةشتىرىلسة ،سئتعلعدعغان نةرسة هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعلةر سودعدا
مذظةييةنلةشتىرىلمعسة ؤة بعرةر نةرسعنعث بةدعلع ظىحىن بئرعلسة صذل هئسابلعنعدذ.
 4ـ صذلنعث بعر تىرع هئسابلعنعدعغان مالالر .بذ مالالر ظةسلعدة سئتعلعدعغان
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 219 ،ـ بةت.
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نةرسعلةردذر .ظةضةر ظذ نةرسعلةر راؤاج تئصعص كةتسة ،صذل هئسابلعنعدذ .ظةضةر راؤاج
تئصعص كةتمعسة ،سئتعلعدعغان نةرسعلةر هئسابلعنعدذ.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،ظةرةبلةرنعث كأز قارعشعدا
خذددع صاررانعث دئضعنعدةك <صذل> دئضةن مذظةييةن بعر نةرسعدة شةكعللةنضة نةرسة
ظةمةس بةلكع مةسظذلعيعتع ظادةمنعث ظىستعضة ظارتعلعدعغان نةرسعدذر.
صولالر سودا مذظامعلعسع قعلعش بعلةن مةسظذلعيعتع صذل ظعضعسعنعث ظىستعضة
ظارتعلعدذ .شذثا صذل تةيعن قعلعش بعلةنال تةيعن بولمايدذ .صذل هةر ؤاقعت صذل سىصىتعدة
قالعدذ .ظةمما صذلدعن باشقا نةرسعلةر سودا مذظامعلعسع بعلةن ظذ نةرسعنع سئتعص
ظالغان ظادةم صةقةت ظذ نةرسعنعث ظأزعضة ظعضة بولعدذ .شذثا ظذ نةرسة سئتعلغان نةرسة
هئسابلعنعدذ.
صذلدعن باشقا نةرسعلةرنعث بةزعلعرعنع نئسعنع نةققة سئتعش سودعسع بعلةن سئتعش
توغرعدذر .ظذ نةرسعلةر بذ سودا بعلةن سئتعلغان تةقدعردعمذ يةنة سئتعلغان نةرسة
بولذشتعن حعقعص كةتمةيدذ .كةمحة بعلةن كةمحعلعنعدعغان نةرسعلةر ؤة تارازا بعلةن
تارتعلعدعغان نةرسعلةر سودا بعلةن بةزع ؤاقعتتا سئتعلغان نةرسة هئسابالنسا ،يةنة
بةزع ؤاقعتتا ظذ نةرسعنعث مةسظذلعيعتع ظأز ظعضعسعنعث ظىستعضة ظارتعلعدذ .شذثا ظذ
نةرسعلةر بةزع ؤاقعتتا صذل هئسابالنسا ،بةزع ؤاقعتتا سئتعلغان نةرسة هئسابلعنعدذ.
صذل هئسابالنغان نةرسعلةرنعث سودا بولغان ؤاقعتتا ظأزلعرعنعث ظعضعلعرعنعث يئنعدا
بولذشع شةرت ظةمةس .سودا صذل هئسابالنغان نةرسعلةرنع تاصشذرذص بئرةلمةسلعك بعلةن
بذزذلذص كةتمةيدذ ؤة صذل هئسابلعنعدعغان نةرسعلةرنع باشقا نةرسعلةرضة ظالماشتذرذشمذ
توغرعدذر .ظةمما سئتعلغان نةرسة هئسابلعنعدعغان نةرسعلةرنع تاصشذرذص بئرةلمةسلعك
بعلةن سودا بذزذلذص كئتعدذ ؤة ظذالرنع باشقا نةرسعلةرضة ظالماشتذرذش هةم توغرا
(((
ظةمةس.

صذلنع صذلغا سئتعشنعث يولغا قويذلغانلعقعنعث بايانع
صذلنع صذلغا سئتعش هةدعس ظارقعلعق يولغا قويذلغاندذر .ظذنعث يولغا قويذلغانلعقع
هةققعدة نذرغذنلعغان هةدعسلةر كةلدع .تأؤةندعكع هةدعسلةر شذ هةدعسلةرنعث
قاتارعدعندذر:
ظةبذبةكرةتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ:
((( «ظةلكعفاية ظةاللهعداية» 6 ،ـ توم 258 ،ـ بةت.
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«ظالتذننع ظالتذنغا ساتماثالر (يةنع ظالماشتذرماثالر) ،لئكعن هةر ظعككعسع ظوخشاش
معقداردا بولسا ساتساثالر بولعدذ .كىمىشنع كىمىشكة ساتماثالر ،لئكعن هةر ظعككعسع
ظوخشاش معقداردا بولسا ساتساثالر بولعدذ .ظالتذننع كىمىشكة ؤة كىمىشنع ظالتذنغا
(((
خالعغانحة ساتساثالر بولعدذ».
ظةبذ سةظعد ظةل خذدرع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت
قعلعدذ« :ظالتذننع ظالتذنغا ساتماثالر ،لئكعن هةر ظعككعسع ظوخشاش معقداردا بولسا
ساتساثالر بولعدذ .ظالتذننعث بةزعسعنع بةزعسعضة ظارتذق قعلعص ساتماثالر .كىمىشنع
كىمىشكة ساتماثالر ،لئكعن هةر ظعككعسع ظوخشاش معقداردا بولسا ساتساثالر بولعدذ.
كىمىشنعث بةزعسعنع بةزعسعضة ظارتذق ساتماثالر .ظذالرنعث (يةنع ظالتذن بولسذن ياكع
(((
كىمىش بولسذن) نئسعسعنع نةقكة ساتماثالر».
ظةبذ معنهار مذنداق دئدع« :مةن بةرا ظعبنع ظازعص بعلةن زةيد ظعبنع ظةرقةمدعن
صذل سودعسع توغرعلعق» سورعسام ،ظذالرنعث هةر بعرع« :بذ مةندعن ياخشع» دئدع
ؤة هةر ظعككعسع« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظالتذننع كىمىشكة نئسع سئتعشتعن
(((
توسقان» دئدع.

صذلنع صذلغا سئتعشنعث شةرتلعرع
صذلنع صذلغا سئتعشنعث ظاساسلعق شةرتع سودا قعلغان ظعككع تةرةص بعر ـ بعرعدعن
تةنلعرع بعلةن ظايرعلعص كئتعشتعن بذرذن ساتقان ؤة سئتعص ظالغان صذللعرعنع قولعغا
ظئلعشتذر ،ظذالرنعث هةر بعرعضة مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةققعنعث بئرعلمةسلعكعدذر
ؤة (قوللعرعدعكع صذلنع قارشع تةرةصكة تاصشذرذش ظىحىن) مذددةت بئرعلمةسلعكعدذر.
شذثا هةر ظعككع تةرةص بعر ـ بعرعدعن ظايرعلعشتعن بذرذن قارشع تةرةصتعن ظالعدعغان
صذلنع قوللعرعغا ظئلعشع الزعم .بذ بارلعق فعقهعشذناسالر بعردةك كأز قارعشعدذر.
صذلنع صذلغا سئتعش سودعسعدا قارشع تةرةص بئرعدعغان صذلنع قولغا تاصشذرذص
ظئلعشتعن ظذ صذلنع ظئلعشقا رذخسةت قعلعش ظةمةس ظذنع هةقعقةتةن قولغا تاصشذرذص
ظئلعش مةقسةت قعلعنعدذ.
بذ هةقتة مالعك ظعبنع ظةؤس مذنداق دةيدذ :مةن يىز تعلالنع يامبذغا ظالماشتذرماقحع
بولذص يىرةتتعم .تةلهة ظعبنع ظذبةيدذلال مئنع حاقعردع .شذنعث بعلةن ظعككعمعز سودعدا
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
((( بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
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باهالعشعص ،ظذ مةندعن تعلالنع ظالماقحع بولذص ،تعلالنع ظئلعص قولعدا ظذياق بذياققا
ظأرذص تذرذص :مئنعث ظامبارحعم ظورمانلعقتعن كةلسذن( ،ظاندعن ساثا يامبذالرنع بئرةي)
دئدع .ظذنع ظأمةر ظاثالص مذنداق دئدع :اهلل بعلةن قةسةمكع ،سةن ظذنعثدعن يامبذالرنع
ظالمعغعحة ظايرعلمعغعن .حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :ظالتذننع ظالتذنغا سئتعش
(يةنع ظالماشتذرذش) جازانعدذر .لئكعن هةر ظعككعسع نةق ؤة ظوخشاش معقداردا بولسا
جازانة بولمايدذ .بذغداينع بذغدايغا سئتعش (يةنع ظالماشتذرذش) جازانعدذر .لئكعن هةر
ظعككعسع نةق ؤة ظوخشاش معقداردا بولسا جازانة بولمايدذ .ظارصعنع ظارصعغا سئتعش
جازانعدذر .لئكعن هةر ظعككعسع نةق ؤة ظوخشاش معقداردا بولسا جازانة بولمايدذ.
خورمعنع خورمعغا سئتعش جازانعدذر .لئكعن هةر ظعككعسع نةق ؤة ظوخشاش معقداردا
بولسا جازانة بولمايدذ» دئضةن.
مةزكذر هةدعس صذلنع صذلغا سئتعش سودعسعدا هةر ظعككع تةرةصنعث بعر ـ بعرعدعن
ظالعدعغان صذلنع سودا بذلغان ظورذننعث ظأزعدة قولعغا تاصشذرذص ظئلعشنعث شةرت
ظعكةنلعكعضة دةلعل ـ صاكعت قعلعص كةلتىرىلدع .بذ ظعمام ظةبذهةنعفةنعث ؤة ظعمام
شافعظعينعث كأز قاراشلعرعدذر .ظعمام مالعك (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!):
«صذلنع صذلغا سئتعش سودعسعدا صذلنع صةقةت بذ سودعغا صىتىشكةن ؤاقعتنعث ظأزعدعال
تاصشذرذص ظئلعش الزعم .شذثا سودا قعلعشقان ظعككع تةرةص سودا قعلعشقان ظورذندعن
باشقا ظورذنغا يأتكعلعص صذلنع قوللعرعغا تاصشذرذص ظالسا ،توغرا بولمايدذ» دئدع.
ظعمام مالعكنعث كأز قارعشعدا صذلنع صذلغا سئتعش سودعسعدا مةيلع سودا بولغان ظورذندا
بولسذن ،مةيلع ظذالر بعر ـ بعرعدعن ظايرعلعص كةتسذن ،صذلنع تاصشذرذص ظئلعشنع سودعغا
سأز ظارقعلعق كئلعشكةن ؤاقعتتعن كئحعكتىرىش توغرا ظةمةس .ظعمام مالعك (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
نعث يذقعرعدعكع <ظايرعلمعغعن> دئضةن سأزعنعث مةنعسعنع صذلنع قولعغا شذ ؤاقعتنعث
ظأزعدعال تاصشذرذص ظئلعشنعث الزعملعقعغا قاراتتع .شذثا ظعمام مالعكنعث كأز قارعشعدا
بانكعحعنعث ،صذل ساتعدعغان ياكع صذل سئتعص ظالعدعغان ظادةمنعث قولعدعن صذلنع
ظئلعص (ظذ ظادةمضة بئرعدعغان صذلنع شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة بةرمةي) بانكعنعث ظذ يةر بذ
يعرعضة بئرعص كئلعص ،ظاندعن ساندذقعنع ظعحعص صذلنع ظئلعص بئرعشع توغرا ظةمةس.
يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضةن هةدعسلةر ظالتذننع كىمىشكة ياكع كىمىشنع
ظالتذنغا ساتقاندا ظذالرنعث بعرعنع نئسع قعلعشنعث توغرا ظةمةسلعكعنع كأرسعتعص
بئرعدذ .ظالتذن بعلةن كىمىشنع بعر ـ بعرع بعلةن ساتقاندا ضةرحة بعرعنع بعرعدعن
ظارتذق ظئلعش توغرا بولسعمذ ،ظةمما ظذالرنعث بعرعنع نئسع قعلعش توغرا بولمعغان
يةردة ظالتذنغا ظالتذننع ياكع كىمىشكة كىمىشنع ساتقاندا ظذالرنعث بعرعنع نئسع قعلعش
ظةلؤةتتة توغرا ظةمةس .ظعبنع ظابدذلبةر ؤة باشقا ظالعمالر خذددع ظالتذنغا ظالتذننع
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ساتقاندا ظذالرنعث بعرعنع نئسع قعلعش توغرا بولمعغعنعدةك ظالتذنغا كىمىشنع ياكع
كىمىشكة ظالتذننع ساتقاندعمذ ظذالرنعث بعرعنع نئسع قعلعشنعث توغرا بولمايدعغانلعقع
(((
هةققعدة بارلعق ظالعمالر بعردةك قاراشتا ظعكةنلعكعنع نةقعل قعلدع.
بذ هةقتة ظعمام مالعك (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظأمةر ظعبنع خةتتاب
(اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ:
«ظالتذننع ظالتذنغا ساتماثالر .لئكعن هةر ظعككعسع ظوخشاش معقداردا بولسا ساتساثالر
بولعدذ .كىمىشنع ظالتذنغا (ياكع ظالتذننع كىمىشكة) بعرع نئسع يةنة بعرع نةق بولسا
ساتماثالر .قارشع تةرةص (سةندعن ظالتذننع ياكع كىمىشنع قولعغا ظئلعص) ظأيعضة
كئرعص (ساثا بئرعدعغان ظالتذننع ياكع كىمىشنع ظئلعص حعقماقحع بولذص) سئنعث بعر
ظاز كأتىص تذرذشعثنع سةندعن تةلةص قعلسا ،سةن ظذنع كأتىص تذرمعغعن( .يةنع ظذنعث
بذ تةلعصعنع قوبذل قعلمعغعن .سةن ظالماشتذرماقحع بولغان نةرسعنع) قولمذ ـ قول ؤة
نةقمذ ـ نةق ظالماشتذرغعن .مةن سئلةرنعث جازانة ظعشلعرعغا حىشىص قئلعشعثالردعن
قورقذمةن».
ظالتذننع ظالتذنغا ياكع كىمىشنع كىمىشكة ياكع سومنع سومغا ،ياكع دولالرنع
دولالرغا ساتقانغا ظوخشاش صذلنع ظأزعنعث خعلعدعكع صذلغا ساتقاندا هةر ظعككع
تةرةصنعث بعر ـ بعرعدعن ظايرعلعشتعن بذرذن قارشع تةرةصتعن ظالعدعغان ظالتذننع ياكع
كىمىشنع ياكع سومنع ياكع دولالرنع كةم ـ زعيادة قعلماستعن قولعغا تاصشذرذص ظئلعشع
الزعم.
ظةضةر صذلنع صذلغا سئتعش سودعسع صذلنع باشقا خعلدعكع صذلغا سئتعش بولسا،
يةنع مةسعلةن :ظالتذننع كىمىشكة ياكع كىمىشنع ظالتذنغا ياكع سومنع دولالرغا ،ياكع
دولالرنع سومغا (ضةرحة صذلنع باشقا خعلدعكع صذلغا ساتقاندا بعر ـ بعرعدعن ظارتذق
ظئلعش توغرا بولسعمذ) لئكعن ،ظوخشاشلعقنع ؤذجذتقا حعقعرعص جازانعغا حىشىص
قئلعشنعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىن هةر ظعككع تةرةصنعث قارشع تةرةصتعن ظالعدعغان
صذلنع سودا بولغان ظورذندعن ظايرعلعشتعن بذرذن قولعغا تاصشذرذص ظئلعشع الزعم.
حىنكع ،بعر تةرةصنعث قولعدعكع صذل يةنة بعر تةرةصنعث قولعدعكع صذلدعن ياخشع
ظةمةس .شذثا هةر ظعككع تةرةصنعث قارشع تةرةصتعن ظالعدعغان صذلنع سودا قعلعشقان
ظورذننعث ظأزعدة تاصشذرذص ظئلعشع الزعم .حىنكع ،هةر ظعككع صذل صذللذق دةرعجعسعدة
ظوخشاش ؤة هةر ظعككعسع صذلنع صذلغا سئتعش سودعسعدا صذل هئسابلعنعدذ.
صذلنع صذلغا سئتعش سودعسعدا ظعككع تةرةصتعن بعرعنعث صذلنع نئسع قعلعشع
هارامدذر .شذثا صذلنع صذلغا سئتعش سودعسعدا مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع ؤة صذلنع
((( «فةتهذلبارع» 4 ،ـ توم 379 ،ـ بةت.
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تاصشذرذص ظىحىن مذددةت توختعتعص بئرعلمةيدذ .ظةضةر مةزكذر سودعدا ظعككع تةرةصنعث
بعرعضة ظذ ظعشالرنعث بعرع بئرعلسة سودا بذزذلذص كئتعدذ .حىنكع ،ظعككع تةرةصنعث
بعرعضة مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتعنعث بئرعلعشع ،ياكع صذلنع تاصشذرذص ظىحىن
مذددةت توختعتعص بئرعلعشع هةر ظعككع تةرةصنعث صذلنع سودا بولغان ظورذندا تاصشذرذص
ظئلعشعغا توسالغذ بولعدذ .حىنكع ،سودا قعلغان ظعككع تةرةصنعث بعرعضة مةسلعهةت
قعلعؤئلعش هةققعنعث بئرعلعشع ظذنعثغا بئرعلضةن بذ هةقنعث ؤاقتع تأضعضةنضة قةدةر
قارشع تةرةصنعث سئتعص ظالغان صذلغا ظعضة بولذشعغا توسالغذ بولعدذ .شذنعثدةك يةنة
صذلنع تاصشذرذش ظئلعش ظىحىن مذددةت توختعتعص بئرعشمذ سودا بولغان ظورذندا قولغا
تاصشذرذص ظئلعش الزعم بولغان صذلنع تاصشذرذص ظئلعشقا توسالغذ بولعدذ.
ظةضةر سودا قعلعشقان ظعككع تةرةصنعث بعرعضة (بعر نةححة كىنضعحة) مةسلعهةت
قعلعؤئلعش شةرتع بعرعلضةن ،ياكع صذلنع تاصشذرذص بئرعش ظىحىن مذددةت توختعتعص
بئرعلضةن ،ظاندعن ظذالر سودعنع كىحضة ظعضة قعلعشتعن بذرذن ظذ تةرةصكة بئرعلضةن
ظعشالرنع ظةمةلدعن قالدذرؤةتكةن بولسا ،سودا كىحضة ظعضة بولعدذ .ظذ ظعشالرنع
ظةمةلدعن قالدذرؤئتعشتعن ،سأز ظارقعلعق بعز :مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتعنع ياكع
توختعتعلغان مذددةتنع ظةمةلدعن قالدذردذق ،دئيعش ظةمةس ظةمةلعيةتتة هةر ظعككع
تةرةصنعث صذلنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعش كأزدة تذتذلعدذ .ظةضةر صذلنع صذلغا ساتقان
ظعككع تةرةص صذلنع قوللعرعغا تاصشذرذص ظئلعشماي ياكع بعرعضة صذلنع تاصشذرذص
بئرعش ظىحىن مذددةت بئرعلضةندعن ،ياكع مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع بئرعلضةندعن
كئعين سودا بولغان ظورذندعن ظايرعلغان بولسا ،بذ هالدا سودا توغرا بولمايدذ .ظةضةر
ظذالرنعث بعرعضة صذلنع تاصشذرذص بئرعش ظىحىن مذددةت توختعتعلعص بئرعلضةندعن،
ياكع مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع بئرعلضةندعن كئيعن ظذالر سودا بولغان ظورذندعن
ظايرعلعشتعن بذرذن صذلالرنع قوللعرعغا تاصشذرذص ظالغان بولسا ،سودا كىحضة ظعضة
(((
بولعدذ.
صذلنع تاصشذرذص بئرعش ظىحىن مذددةت توختعتعلعص بئرعلضةن ،ياكع مةسلعهةت
قعلعؤئلعش شةرتع بئرعلضةن تةرةص ظأزع يالغذز بذ ظعشنع ظةمةلدعن قالدذرؤةتكةن
بولسا ،كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن سودا كىحضة ظعضة بولعدذ.
صذلنع صذلغا سئتعش سودعسعدا كأرىش هةققع يوق( .يةنع ظذنعثدا كأرمةي تذرذص
سئتعص ظالغان نةرسعدة بار بولغان كأرىش هةققع بولمايدذ) .حىنكع ،صذلنع صذلغا
سئتعش سودعسع صذلنع (ظذنعث ساختا حعقعص قالغانلعقع ظىحىن) قايتذرذص بئرعش
بعلةن بذزذلذص كةتمةيدذ .حىنكع ،سودا ظذ صذلنعث ظأزعضة ظةمةس ظذنعث ظوخشعشعدعكع
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 235 ،ـ بةت.
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صذل ظىستعدة بولغان .يةنع بعر ظادةم قولع بعلةن ظعشارةت قعلعص تذرذص مةن بذ صذلنع
ساتتعم ،دةص  10سوم ساتقان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ  10سومنع قولعدا ظئلعص قئلعص
(((
ظذنعث ظورنعغا باشقا  10سوم صذل بئرعشعمذ توغرعدذر.
ظالتذن ؤة كىمىشتعن ياسالغان زعبذ ـ زعنةتلةرضة ؤة قاحا ـ قذحعالرغا ظوخشاش تةيعن
قعلعش بعلةن تةيعن بولعدعغان نةرسعلةردة ظذالرنع سئتعص ظالغان ظادةمضة كأرىش
هةققع ؤة ظذالر ظةيعصلعك حعقعص قالسا قايتذرذص بئرعش هةققع بئرعلعدذ .سئتعص ظالغان
نةرسعنع قايتذرذص بئرعش بعلةن سودا بذزذلذص كئتعدذ.

صذلنع صذلغا سئتعش سودعسعدا قارشع تةرةصتعن صذلنع تاصشذرذص
ظئلعشتعن بذرذن ظذنع ظعشلعتعشنعث هأكمع

صذلنع صذلغا سئتعش سودعسعدا ظعككع تةرةصنعث بعرعنعث قارشع تةرةصتعن ظالعدعغان
صذلنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذ صذلنع سوؤغات قعلغانغا ياكع سةدعقة
قعلغانغا ،ياكع ساتقانغا ظوخشاش ظعشلعتعشع توغرا ظةمةس .حىنكع ،ظذ صذلنع قولغا
تاصشذرذص ظئلعش اهلل تاظاال يولغا قويغان ظعشتذر .شذثا ظذ صذلنع قولغا تاصشذرذص
ظئلعش اهلل تاظاالنعث هةققعدذر .ظةضةر سودا قعلعشقان ظعككع تةرةصنعث بعرع قارشع
تةرةصتعن ظالعدعغان صذلنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذ صذلنع قارشع تةرةصتعكع
ظادةمضة سوؤغات قعلعؤةتكةن ياكع سةدعقة قعلعؤةتكةن ،ياكع ظذنعثدعن ظأتىؤةتكةن ؤة
قارشع تةرةصتعكع ظادةم بذنع قوبذل قعلغان بولسا ،سودا ظةمةلدعن قالعدذ .حىنكع،
قارشع تةرةصتعكع ظادةمدعن ظئلعنعدعغان صذل ظذ ظادةمنعث ظأزعضة بئرعؤئتعلسة ،ظذ صذل
ظذ ظادةمدعن تاصشذرذص ظئلعنمايدذ .شذنعث بعلةن صذلنع صذلغا سئتعش سودعسعدا شةرت
قعلعنغان قارشع تةرةصتعن صذلنع تاصشذرذص ظئلعش ظعشع ؤذجذتقا حعقمايدذ .بذ شةرت
ؤذجذتقا حعقمعسا سودا كىحضة ظعضة بولمايدذ .ظةضةر قارشع تةرةصتعكع ظادةم ظذ صذلنع
قوبذل قعلمعسا ،سودا بذزذلذص كةتمةيدذ .حىنكع ،بعر تةرةصتعكع ظادةمنعث (قارشع
تةرةصتعن ظالعدعغان صذلنع ظذنعثغا سوؤغات قعلعص بةرضةنضة ياكع سةدعقة قعلغانغا
ظوخشاش) سودعنع بذزعدعغان ظعشالرنع قعلعش بعلةن سودا بذزذلذص كةتمةيدذ.
يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضةن هأكىمدعن مذنداق مةسعلة ظئلعنعدذ« :بعر ظادةم
بعر دولالرنع مةسعلةن  10سومغا ساتقان ؤة ظذ  10سومنع قولعغا تاصشذرذص ظالماي
تذرذص شذ ظورذننعث ظأزعدة ظذ  10سومغا بعر دانة كأينةك سئتعص ظالغان بولسا،
كأينةكنعث ظىستعدة قعلعنغان سودا توغرا بولمايدذ .حىنكع ،ظذ  10سوم صذلنع سئتعص
((( «فةتهذل قةدعر» 6 ،ـ توم 264 ،ـ بةت.
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ظالغان ظادةمنعث ظذنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشع اهلل تاظاالنعث هةققعدذر .شذثا بذ هةق
سودا قعلعشقان ظعككع تةرةصنعث ظذنع ظةمةلدعن قالدذرؤئتعشكة صىتىشىشع بعلةنال
ظةمةلدعن قالمايدذ .ظةضةر ظذ ظادةمنعث كأينةك ظىستعدة قعلغان سودعسع كىحضة ظعضة
بولعدعغان بولسا 10 ،سوم صذلنع قولغا تاصشذرذص ظئلعش هةققع ؤذجذتقا حعقماي
قالعدذ .شذثا كأينةك ظىستعدة قعلعنغان سودا توغرا بولمعغان بولعدذ .صذلنع صذلغا
سئتعش سودعسع ظأز هالعتعدة قالعدذ .شذثا ظذ ظادةم  10سوم صذلنع قارشع تةرةصتعن
(((
ظالعدذ».

سئتعلغان نةرسعلةرنعث ياخشعسع بعلةن ناحعرعنعث هأكمع
ظةضةر ظعككع ظادةم بعر ـ بعرعضة ظالتذن سئتعشقان ياكع كىمىش سئتعشقان بولسا،
ضةرحة ظذالرنعث بعرعنعث قولعدعكع ظالتذن ياكع كىمىش يةنة بعرعنعث قولعدعكع ظالتذن
ياكع كىمىشتعن سىصةت جةهةتتة ياخشع بولسعمذ هةر ظعككع تةرةصنعث قولعدعكع ظالتذن
ياكع كىمىشنعث ظوخشاش معقداردا بولذشع الزعم .ظةضةر بعر تةرةصنعث قولعدعكع ظالتذن
ياكع كىمىش يةنة بعر تةرةصنعث قولعدعكع ظالتذندعن ياكع كىمىشتعن معقداردا ظارتذق
بولسا ،بذ سودا توغرا بولمايدذ .حىنكع ،يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضةن هةدعسلةردة
ظةضةر ظالتذن ظالتذنغا ؤة كىمىش كىمىشكة سئتعلغان ؤاقتعدا ظذالرنعث ظوخشاش معقداردا
بولذشعنعث الزعملعقع بايان قعلعص ظأتىلدع .ظالتذنالر بعر ـ بعرعضة ؤة كىمىشلةر بعر
ـ بعرعضة سئتعلغاندا ظذالرنعث سىصةتتة ظةمةس معقداردا ظوخشاش بولذشع الزعم .بعز
بذنع تأؤةندعكع ظةسةردعنمذ كأرىؤاالاليمعز:
ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) دعن ،ظعمام ظةبذهةنعفة ؤةلعد ظعبنع سةرعظتعن ظةنةس
ظعبنع مالعكنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ :ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث ظالدعغا كعسرةؤاندا سذقذلغان بعر قاحا كةلتىرىلدع.
مةن ظذ قاحعنع حعرايلعق بعر شةكعلدة زعنةتلعدعم .ظاندعن ظأمةر ظعبنع خةتتاب مئنع
ظذ قاحعنع سئتعص كئلعشكة بذيرذدع .ماثا ظذ قاحا ظىحىن ظذنعث معقدارعدا (ظالتذن
ياكع كىمىش) بةرضةندعن كئيعن ظذنعثغا يةنة قوشذص بةردع .مةن بذنع ظأمةر ظعبنع
خةتتابقا سأزلةص بةردعم .ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!):
(((
«ظىستعدعن قوشذص بةرضعنع توغرا ظةمةس» دئدع.
((( «فةتهذل قةدعر» 6 ،ـ توم 264 ،ـ بةت.
((( <ظةلظعناية ظةاللهعداية> 6 ،ـ توم 260 ،ـ بةت.
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بعز يذقعرعدا جازانة ماللعرعنعث ياخشعسع بعلةن ناحعرعنعث ظوخشاش دةرعجعدة
ظعكةنلعكعنع بايان قعلعص ظأتتذق .يةنع مةسعلةن :ناحار بذغداينع ياخشع بذغدايغا
ساتماقحع ياكع ظالماشتذرماقحع بولغاندا ،ظذالرنعث ظارعسعدا كةم ـ زعيادة قعلعش
(يةنع بعر حارةك ياخشع بذغدايغا ناحار بذغدايدعن ظذنعثدعن ظارتذق بئرعش) توغرا
ظةمةس .ظةضةر ناحار بذغداينع ياخشع بذغدايغا ساتماقحع ياكع ظالماشتذرماقحع
بولغاندا ،بذغداي مةيلع ناحار بولسذن ،مةيلع ياخشع بولسذن ،ظذالرنعث ظوخشاش
معقداردا بولذشع الزعم .حىنكع ،بةش خعل ظعشتعن باشقا ظعشالردا نةرسعنعث ياخشع
ياكع ناحار بولذشع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.
ظعمام سةرةخسعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دئدع« :بعر
ظادةم كىمىشتعن ياكع ظالتذندعن ياسالغان بعلةيزىكنع يولسذزلذق بعلةن ظئلعؤالغان،
ظاندعن ظذ ظادةم بعلةيزىكنع يىتتىرىص قويغان بولسا ،ظذ ظادةم بعلةيزىكنعث ظعضعسعضة
ظذ بعلةيزىك ظىحىن (بعلةيزىكنعث معقداردعكع ظالتذننعث ياكع كىمىشنعث ظئغعرلعق
معقدارعنعث باهاسع بويعحة ظةمةس) بعلةيزىكنعث باهاسع بويعحة ظةضةر بعلةيزىك
ظالتذندعن بولسا كىمىش ،ظةضةر بعلةيزىك كىمىشتعن بولسا ظالتذن بئرعدذ .بذ هةنةفعي
مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) :ظذ ظادةم بعلةيزىك ظىحىن بعلةيزىكنعث معقدارع بويعحة ظةمةس ظذنعث
باهاسع بويعحة ظةضةر بعلةيزىك ظالتذندعن سوقذلغان بولسا ظالتذن ،ظةضةر بعلةيزىك
كىمىشتعن سوقذلغان بولسا كىمىش بئرعدذ ،دئدع((( .حىنكع ،ظعمام شافعظعينعث كأز
قارعشعدا ظالتذن ـ كىمىشنعث ياخشع ياكع ناحار بولذشع ؤة ظذالرنعث (بعلةيزىككة
ؤة ظىزىككة ظوخشاش) بعرةر نةرسة ياسالغان بولذشع ظالتذننع ظالتذننعث ظورنعغا
ؤة كىمىشنع كىمىشنعث ظورنعغا بئرعلضةن ؤاقتعدعمذ ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .هةنةفعي
مةزهةصعدعكعلةر :ظالتذن ـ كىمىشنعث ياخشع ياكع ناحار بولذشع ؤة ظذالرنعث
(بعلةيزىككة ؤة ظىزىككة ظوخشاش) بعرةر نةرسة ياسالغان بولذشع ظالتذننع ظالتذننعث
ظورنعغا ؤة كىمىشنع كىمىشنعث ظورنعغا بئرعلضةن ؤاقتعدا ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.
شذثا بعر كعشعنعث ظالتذندعن ياسالغان بعرةر نةرسعسعنع بذزعؤاتقان ظادةم ظذ نةرسة
ظىحىن ظذ نةرسعنعث معقدارع بذيعحة ظةمةس باهاسع بذيعحة ظالتذن بةرضةن بولسا،
جازانعخورلذق قعلغان بولعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظالتذندعن ياسالغان ظذ نةرسة ظىحىن
ظذنعث معقدارع بذيعحة ظالتذن تألةص بةرسة ،ظذ كعشعنعث ظذ نةرسعنع ياساتتذرغان
هةققع بئرعلمعضةن بولعدذ .هةم ظذ ظادةمنعث جازانعخورلذق قعلعص قالماسلعقع ،هةم
((( بعر ظادةم مةسعلةن  10ضعرام ظالتذندعن سوقذلغان بعلةيزىكنع بعر كعشعدعن ناهةق ظئلعؤالغان ،ظذنع يىتتىرىص قويغان 10 ،ضعرام
ظالتذننعث باهاسع  200سوم بولغان ،لئكعن بعلةيزىكنعث باهاسع  300سوم بولغان بولسا ،هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدا
ظذ ظادةم ظذ كعشعضة  200سوملذق كىمىش ظةمةس  300سوملذق كىمىش بئرعدذ .ظةمما ظعمام شافعظعينعث كأز قارعشعدا ظذ ظادةمنعث ظذ
كعشعضة كىمىش بئرعشعنعث هاجعتع يوق .ظذ ظادةم ظذ كعشعضة  300سوملذق ظالتذن بةرسة بولعدذ .ت.
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ظذ كعشعنعث هةققعنعث بئرعلمةي قالماسلعقع ظىحىن ظذ ظادةم ظذ نةرسة ظىحىن ظذ
نةرسعنعث باهاسع بذيعحة ظالتذندعن باشقا معتال (مةسعلةن :كىمىش) بئرعدذ ،دةيدذ.
كىمىشتعن ياسالغان نةرسعنعث هأكمعمذ ظالتذندعن ياسالغان نةرسعنعث هأكمعضة
ظوخشاش .ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) :ظذ ظادةم ظالتذندعن
ياسالغان ظذ نةرسة ظىحىن ظذ نةرسعنعث باهاسع بويعحة ظالتذن تألةص بئرعدذ .حىنكع،
ظالتذننعث ياكع كىمىشنعث (بعلةيزىككة ؤة ظىزىككة ظوخشاش) بعرةر نةرسة ياسالغان
بولذشع ظالتذننع ظالتذننعث ظورنعغا ؤة كىمىشنع كىمىشنعث ظورنعغا بئرعلضةن ؤاقتعدا
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظالتذندعن ياسالغان نةرسة ظىحىن ظذنعث باهاسع بويعحة ظالتذن
بئرعلسة ،ظذنعث جازانعخورلذق قعلغان بولذشع ظىحىن ظعككع تةرةصنعث ظذنع شةرت
قعلعشع الزعم .ظةمما ناهةق يول بعلةن ظئلعؤئلعنغان ؤة ظعشلعتعص كةتكةن نةرسعلةر
ظىحىن ظذ نةرسعلةرنعث باهاسع بويعحة ظالتذن ياكع كىمىش تألةص بةرضةن ؤاقتعدا
جازانعخذرلذق ؤذجذتقا حعقمايدذ .حىنكع ،بعرةر نةرسعنع ناهةق يول بعلةن ظئلعؤالغان
ظادةم ظذ نةرسعنع تألةص بةرسة ،ظذ نةرسعضة ظعضة بولغان هئسابالنمايدذ ،دةيدذ.
ظةمما هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدا ظذ ظادةم ظذ نةرسعضة ظعضة بولغان
هئسابلعنعدذ.
ناهةق يول بعلةن ظئلعؤئلعنعص يىتىص كةتكةن ياكع ظعشلعتعلعص كئتعلضةن
نةرسعنعث معقدارعنعث قانحعلعك ؤة صذلعنعث قانحة صذل ظعكةنلعكع هةققعدة ظعختعالص
بولذص قالسا ،بذ هةقتة ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث سأزع ظةمةس ظذنع ناهةق يول بعلةن
ظئلعؤالغان ظادةمنعث قةسةم قعلعص تذرذص قعلغان سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع،
ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث معقدارعنعث ؤة صذلعنعث ظارتذق بولذص كئتعشعضة ظعنكار قعلعص
تذرعدعغان تةرةصتذر .ظذ نةرسعنعث ظعضعسع بولسا ظذ نةرسعنعث معقدارعنعث ؤة صذلعنعث
ظارتذق ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلعدعغان تةرةصتذر .شذثا نةرسعنعث ظعضعسعنعث دةؤاسعنعث
توغرا بولذشع ظىحىن صاكعت كأرسعتعشع الزعم .ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعنعث مةسعلةن
ظالتذندعن ياسالغان قاحعسعنع سذندذرؤةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم زعيان مةيلع ظاز بولسذن،
مةيلع كأص بولسذن ،ظالتذن قاحا ظىحىن ظذ كعشعضة ظذ قاحعنعث باهاسع بذيعحة باشقا
معتال (مةسعلةن :كىمىش) بعرعدذ .ظذ ظادةمنعث ظذ كعشعضة زعياننعث ظأزعنع تألةص
بئرعشع مذمكعن ظةمةس .حىنكع ،قاحعنعث سذنذص كةتكةندعن كئيعنمذ ظئغعرلعق
معقدارع ظأز صئتع قالعدذ .ظالتذننعث قاحا ياسالغانلعقع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .قاحعنعث
سذنذص كةتكةنلعكع ظىحىن ظذ ظادةمدعن يةنة ظالتذن ظئلعنسا ،قاحعنعث ظعضعسع ظذ
ظادةمدعن ظارتذق ظالتذن ظالغان هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ كعشعضة سذنذص كةتكةن
قاحعنعث معقدارعدا ظالتذن تألةص بةرسة ،ظذ كعشعنعث ظالتذندعن قاحا ياساتتذرذشقا
كةتكةن هةققع بئرعلمعضةن بولعدذ .شذثا ظذ ظادةم ظذ كعشعنعث هةققعنع كأزدة تذتذص
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ظذ كعشعضة ظالتذندعن باشقا معتال تألةص بئرعدذ ؤة ظذ كعشع سذنذص كةتكةن قاحعنع
ظذ ظادةمضة بئرعدذ .ظةضةر ظذ كعشع خالعسا سذنذص كةتكةن قاحعنع ظأزع ظئلعص قئلعص
ظذ ظادةمدعن بعر نةرسة تألعتعص ظالمايدذ .حىنكع ،بعر نةرسعنع تألعتعشنعث شةرتع
بذزذلذص كةتكةن نةرسعنعث ظأزعنع تألعتعشتذر .ظةضةر بعرةر نةرسعنع بذزذؤةتكةن ظادةم
ظذ نةرسعنع تألةص بةرسة ،ظذ نةرسعنع بذزعؤةتكةنلعكنعث مةسظذلعيعتعدعن قذتذلغان
بولعدذ .ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعنعث كعيعمعنع كأيدىرؤةتكةن ؤة كأيضةن يةر كعحعك
بولغان بولسا ،ظذ صةقةت ظذنعث زعيعنعنع تألةص بئرعدذ .ظةضةر كأيضةن يةر حوث بولسا،
ظذ ظادةم كعيعمنع ظأزع ظئلعص قئلعص ظذ كعشعضة ظذنعث باهاسع بويعحة صذل بئرعدذ.
بذنداق قعلعش جازانعخورلذق قعلعش هئسابالنمايدذ .حىنكع ،كعيعم ـ كعحةك جازانة
ماللعرعنعث قاتارعغا كعرمةيدذ .ظذ كعشعنعث كعيعم تعكتىرىشكة كةتكةن هةققع
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .شذثا ظذ كعشعضة كعيعم ظىحىن ظذنعث باهاسع بويعحة صذل بئرعش
(((
جازانة قعلعش هئسابالنمايدذ».
ظالتذن بعلةن قاصالنغان ياكع ظالتذن يعص بعلةن تعكعلضةن نةرسة ظالتذنغا سئتعلسا،
ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشعنعث ظذ نةرسة ظىحىن ظذنع قاصالشقا كةتكةن ،ياكع ظذنع
تعكعشكة كةتكةن ظالتذننعث معقدارعدعن ظارتذق ظالتذن بئرعشع الزعم .ظةضةر ظذ نةرسة
ظىحىن بةرضةن ظالتذن ظذ نةرسعضة ظعشلعتعلضةن ظالتذننعث معقدارعدا ياكع ظذنعثدعن ظاز،
ياكع قانحعلعك ظعكةنلعكع نامةلذم بولغان بولسا ،سودا ظةمةلدعن قالعدذ .ظةضةر ظالتذن
بعلةن قاصالنغان ياكع ظالتذن يعص بعلةن تعكعلضةن ظذ نةرسة باشقا نةرسعضة مةسعلةن
كىمىشكة سئتعلغان بولسا ،هةر بعر تةرةصنعث قارشع تةرةصتعن ظالعدعغان نةرسعنع
سودا بولغان ظورذننعث ظأزعدة تاصشذرذص ظئلعشع شةرت .كىمىش بعلةن قاصالنغان ياكع
كىمىش يعص بعلةن تعكعلضةن نةرسعنعث هأكمعمذ ظالتذن بعلةن قاصالنغان ياكع ظالتذن
يعص بعلةن تعكعلضةن نةرسعنعث هأكمعضة ظوخشاش.
كىمىش يالعتعلغان يىضةننع ظذنعثغا يالعتعلغان كىمىشنعث معقدارعدعن ظاز ياكع
كأصرةك كىمىش بئرعص سئتعص ظئلعش توغرعدذر .حىنكع ،يىضةنضة يالعتعلغان كىمىشنع
ظذنعثدعن ظاجرعتعش مذمكعن ظةمةس .يةنة كئلعص ظىستعضة ظالتذن يالعتعلغان قورذنع
نئسع ظالتذنغا سئتعش توغرعدذر .بذ ،ظةضةر قورذنعث ظىستعضة يالعتعلغان ظالتذن قورذ
ظىحىن بئرعلعدعغان ظالتذندعن ظارتذق بولمعغان بولسا ،ظعش شذ بويعحة بولعدذ .ظةضةر
قورذنعث ظىستعضة يالعتعلغان ظالتذن تارازعدا تارتقعلع بولعدعغان دةرعجعدة كأص بولسا،
ظذنع ظئتعبارغا ظئلعش الزعم .ظالتذن يالعتعلغان ساظةتنعث هأكمعمذ كىمىش يالعتعلغان
يىضةننعث هأكمعضة ظوخشاش.
((( «ظةلمةبسذت» 14 ،ـ توم 50 ،ـ بةت.
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بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،ظالتذندعن ؤة كىمىشتعن
ياسالغان سايمانالرنع ظعشلعتعش توغرا ظةمةس .حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
ظالتذندعن ياكع كىمىشتعن ياسالغان قاحعدا تاماق يئيعشتعن ؤة سذ ظعحعشتعن توسقان.
بذ هةقتة هةدعستة مذنداق بايان قعلعندع :هذزةيفة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
ظذسسذزلذق تةلةص قعلغان ظعدع ،بعر مةجذسع ظذسسذزلذق ظئلعص كئلعص ،قةدةهنع
هذزةيفةنعث قولعغا قويدع ؤة هذزةيفة قةدةهنع مةجذسعغا ظاتتع ،ظاندعن مةن بذنع
ظأزىمحعال قعلعؤالمعدعم ،دئضةندةك قعلعص مذنداق دئدع :مةن ظذنع ظالتذن ؤة كىمىش
قاحعالرنع ظعشلعتعشتعن بعر نةححة قئتعم حةكلعمعضةن بولسام ،قةدةهنع ظاتمايتتعم،
لئكعن مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع ظاثلعغان« :يعصةك
رةختلةرنع ؤة تاؤار دذردذنالرنع كةيمةثالر ،ظالتذن كىمىش قاحعالردا ظعحمةثالر ،ظالتذن
ؤة كىمىش لعضةنلةردة يئمةثالر ،حىنكع بذالر بذ دذنيادا كاصعرالرغا ،ظاخعرةتتة بعزضة
(((
خاستذر».
شذنعثدةك يةنة ظالتذندعن ياكع كىمىشتعن ياسالغان ساظةتكة ؤة قةلةمضة ظوخشاش
نةرسعلةرنع ظعشلعتعش توغرا ظةمةس .ظةمما ظالتذن ياكع كىمىش بعلةن هةل بئرعلضةن
نةرسعلةرنع ظعشلعتعش ضذناه ظةمةس.

ظالتذننع ياكع كىمىشنع باشقا نةرسة بعلةن قوشذص سئتعشنعث
هأكمع

ظالتذننع ياكع كىمىشنع باشقا نةرسة بعلةن قوشذص سئتعش بذ سودعنعث
صذلنع صذلغا سئتعش سودعسع داظعرعسعدعن حعقعرؤةتمةيدذ .حىنكع ،باشقا
نةرسعضة قوشذص سئتعلغان ظالتذننعث ياكع كىمىشنعث بةدعلعضة صذل بئرعلعدذ.
فعقهعشذناسالر بذ هأكىمنع مذنداق بعر نةححة خعل مةسعلة بعلةن ظعزاهلعدع:
بعر كعشع ظأزع  1000سومغا ؤة بوينعغا ظئسعؤالغان كىمىش ياكع ظالتذن
زةنجعرع  100سومغا يارايدعغان بعر حأرعنع بعر ظادةمضة  1100سومغا ساتقان،
ظذ ظادةم ظذ كعشعضة صذلنع مةيلع ضةص قعلماي بةرسذن ،مةيلع حأرعنعث صذلعدعن
بذنع ظئلعص قويذث ،دةص بةرسذن ساتقذحع كعشعضة  1000سوم صذل بةرضةن
بولسا ،بذ  1000سوم صذلنعث ظعحعدعن  100سوم زةنجعرنعث صذلعغا هئساب
بولعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم  1000سوم صذلنع ظذ كعشعضة« :بذ حأرعنعث صذلع» دةص
بةرضةن بولسا ،سودا توغرا بولمعغان بولعدذ( .حىنكع ،ظذ  1000سوم صذل حأرة
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
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ظىحىن بئرعلسة ،ظذنعث بوينعدعكع زةنجعر نئسعضة قالغان بولعدذ .بعز يذقعرعدا
بايان قعلعص ظأتكعنعمعزدةك ظالتذننع ياكع كىمىشنع ،ياكع صذلنع نئسعغا سئتعش
توغرا ظةمةس .شذثا سودا توغرا بولمايدذ).
ظةضةر بعر كعشع قعممعتع  50سومغا توختايدعغان ظالتذندعن ياكع كىمىشتعن
زعبذ ـ زعننةتلعرع بار قئلعحنع بعر ظادةمضة  100سومغا ساتقان ،ظذ ظادةم ظذ
كعشعضة  50سوم صذل بةرضةن ؤة قالغان قعسمع قئلعص قالغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ
كعشعضة  50سوم صذلنع مةيلع ضةص قعلماي بةرسذن ،مةيلع قئلعحنعث صذلعدعن
بذنع ظئلعص قويذث ،دةص بةرسذن ظذ كعشعضة بةرضةن  50سوم صذل قئلعحنعث زعبذ
ـ زعنةتلعرعضة هئساب بولعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ ظادةم  50سوم صذلنع ظذ
كعشعضة« :بذ صذل (قئلعحنعث زعبذ ـ زعنةتلعرعنعث ظةمةس) صةقةت قئلعحنعث
صذلع» دةص بةرضةن بولسا ،سودا توغرا بولمعغان بولعدذ .بذ ،ظةضةر قئلعحنعث
زعبذ ـ زعنةتلعرعنع خذددع حأرعنعث بوينعدعكع زةنجعرعضة ظوخشاش قئلعحقا
زةرةر كةلتىرمةستعن قئلعحتعن ظاجرعتعص سئتعص ظالغان ظادةمضة تاصشذرغعلع
بولعدعغان بولسا ،ظةهؤال شذ بويعحة بولعدذ .ظةضةر ظذ كعشع قئلعحنع ظذ ظادةمضة
ساتقان ؤة ظذنعثدعن هئحقانداق صذل ظالماي ظذ ظعككعسع ظايرعلعص كةتكةن
بولسا ،قئلعحنعث زعبذ ـ زعنةتلعرع ظىستعدة بولغان سودا كىحضة ظعضة بولمايدذ.
ظةضةر قئلعحنعث زعبذ ـ زعنةتلعرعنع قئلعحتعن قئلعحقا زةرةر بةرمةي ظاجراتقعلع
بولمايدعغان بولسا ،قئلعحنعث زعبذ ـ زعنةتلعرع ؤة قئلعح ظىستعدة قعلعنغان
سودا كىحضة ظعضة بولمايدذ .حىنكع ،قئلعحقا زةرةر بةرمةي قئلعحنعث زعبذ ـ
زعنةتلعرعنع قئلعحتعن ظاجرعتعؤئتعص قئلعحنع سئتعص ظالغان ظادةمضة تاصشذرذش
(((
مذمكعن ظةمةس.
بعر ظادةم بعر كعشعدعن كىمىش قاحعنع كىمىشكة ياكع ظالتذنغا سئتعص
ظالغان ؤة صذلنعث بعر قعسمعنع سودا بولغان ظورذندا تاصشذرغان قالغان قعسمع
ظذ ظادةمنعث بوينعدا قالغان ،ظاندعن ظذالر ظايرعلعص كةتكةن بولسا ،سودا صةقةتال
قاحعنعث ظذ كعشع قولعغا ظالغان صذلنعث معقدارعغا حىشلذق قعسمعدا توغرا
بولعدذ .ظذ ظادةم ظذ كعشع بعلةن قاحعدا شئرعك بولعدذ .حىنكع ،كىمىش قاحعنع
كىمىشكة ياكع ظالتذنغا سئتعش صذلنع صذلغا سئتعش سودعسعدذر .شذثا بذ سودا
قاحعنعث شةرتع تئصعلغان قعسمعدعال توغرا بولعدذ ؤة شةرتع تئصعلمعغان قعسمعدا
توغرا بولمايدذ .كىمىش قاحعنع كىمىشكة ياكع ظالتذنغا سئتعش يذقعرعدا بايان
قعلعنغان حأرة ؤة قئلعح مةسعلعسعضة ظوخشعمايدذ .حىنكع ،حأرة بعلةن قئلعح
سودعسع هةم نورمال سودعدذر ؤة هةم صذلنع صذلغا سئتعش سودعسعدذر .شذثا بذ
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 237 ،ـ بةت.
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ظعككع نةرسعدة ظةضةر ظذ نةرسعدعكع ظالتذننعث ياكع كىمىشنعث صذلع بئرعلسة،
ظذ نةرسعنعث هةممعسع سئتعص ظالغان ظادةمضة تةؤة بولذص كئتعدذ .كىمىش
قاحعنع سئتعص ظئلعص صذلنعث بعر قعسمعنع بئرعص قاحعغا شئرعك بولعؤالغان
ظادةمنعث قاحعنع ظالماي قايتذرذص بئرعش هةققع يوق .حىنكع ،ظذ ظادةم قاحعنعث
صذلعنعث هةممعسعنع بةرمةي قاحعغا شئرعك بولذش ظارقعلعق قاحعنع ظأزع
ظةيعصلعك قعلغان هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم قاحعنعث صذلعنعث هةممعسعنع
بئرعص بولغاندعن كئيعن قاحعنعث بعر قعسمع باشقا بعرعضة تةؤة حعقعص قالغان
بولسا ،ظذ ظادةم خالعسا قاحعنعث قالغان قعسمعنع سئتعص ظالعدذ ،خالعسا ظذنع
قايتذرذص بئرعدذ .قاحعنع قايتذرذص بئرعش ظىحىن ظذ ظادةمضة بئرعلضةن هةق
بولسا ،قاحعنعث ظذ ظادةم تةرعصعدعن ظةمةس باشقعالر تةرعصعدعن ظةيعصلعك بولذص
قالغانلعقع ظىحىندذر .حىنكع ،قاحا ظذ ظادةمضة سئتعلعشتعن بذرذن ظعككع
كعشعنعث ظارعسعدا شئرعك ظعدع .ظةضةر بعر ظادةم بعر قاحعنع سئتعص ظالغان،
ظاندعن بعر كعشع ظذ قاحعدا ظأزعنعث هةققعنعث بارلعقعنع دةؤا قعلغان ؤة ظذ ظادةم
ظذ كعشعنعث ظذ قاحعدا هةققعنعث بارلعقعنع ظئتعراص قعلغان بولسا ،ظذ ظادةمضة
خالعسا ظذ قاحعنع سئتعص ظئلعش ،خالعسا سئتعص ظالماسلعق هةققع بئرعلمةيدذ.
حىنكع ،ظذ كعشعنع ظذ قاحعغا ظذ ظادةم شئرعك قعلدع.
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمضة ظئرعتعلضةن ظالتذن ياكع كىمىش ساتقان،
ظاندعن ظذ ظالتذن ياكع كىمىشنعث بعر قعسمع باشقا بعرعضة تةؤة حعقعص قالغان
بولسا ،ظذ ظادةم ظذ ظالتذن ياكع كىمىشنعث قالغان قعسمعنع سئتعص ظالعدذ.
حىنكع ،ظئرعتعلضةن ظالتذن ياكع كىمىشنع صارحعالش ظالتذنغا ياكع كىمىشكة
زةرةر يةتكىزمةيدذ .شذثا سئتعلغان ظالتذنغا ياكع كىمىشكة ظذنعث بعر قعسمع
تةؤة حعقعص قالغان كعشعنعث شئرعك بولذش ظعشع ؤذجذتقا حعقمايدذ .حىنكع،
ظذ كعشعنعث ظالتذن ياكع كىمىشتعكع صئيعنع صارحعالص ظايرعص بئرعشكة بولعدذ.
بذ ،ظةضةر ظالتذننعث ياكع كىمىشنعث ظذ كعشعضة تةؤة حعقعص قئلعشع ظذ ظادةم
ظالتذننع ياكع كىمىشنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعص بولغاندعن كئيعن بولغان بولسا،
ظةهؤال شذ بويعحة بولعدذ .ظةضةر ظالتذننعث ياكع كىمىشنعث ظذ كعشعضة تةؤة
حعقعص قئلعشع ظذ ظادةم ظالتذننع ياكع كىمىشنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن
بذرذن بولغان بولسا ،ظذ ظادةم خالعسا ظالتذننع ياكع كىمىشنع سئتعص ظالعدذ،
خالعسا ظذنع قايتذرذص بئرعدذ .حىنكع ،سودا تاماملعنعشتعن بذرذن سئتعلغان
(((
نةرسة ظعككعضة بألىنىص كةتكةندذر.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 239 ،ـ بةت.
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قةرزدارنعث ظأز ظىستعدعكع قةرزضة هئسابالص قةرز ظعضعسعضة صذل
سئتعص بئرعشنعث بايانع

ظةضةر بعر ظادةمنعث بعر كعشعضة مةسعلةن بعر دولالر بئرعشع بولغان بولسا،
ظذ ظادةمنعث ظىستعدعكع ظذ قةرزضة هئسابالص ظذ كعشعضة  8سوم((( سئتعص بئرعشع
توغرعدذر .حىنكع ،بارلعق ظعمامالرنعث بعرلعككة كةلضةن كأز قارعشعدا  8سومنع نةقمذ
نةق بعر دولالرغا سئتعش توغرعدذر .قةرزدار ظىستعدعكع بعر دولالر قةرز ظىحىن قةرز
ظعضعسعضة  8سوم سئتعص بةرضةندة بذ سودا قةرز ظعضعسعنعث  8سومنع قولعغا تاصشذرذص
ظئلعشع بعلةن كىحضة ظعضة بولعدذ .بذ بارلعق ظعمامالرنعث بعردةك كأز قارعشعدذر.
صذلنع صذلغا ساتقاندا هةر ظعككع تةرةصنعث صذلنع تةيعن قعلعشعنعث شةرت قعلعنعشع
جازانعدعن ساقلعنعش ظىحىندذر .ظىستعدعكع قةرز ظىحىن صذل سئتعص بةرضةن ظادةمنعث
صذل تةيعن قعلعشع الزعم ظةمةس .حىنكع ،ظىستعدعكع قةرز ظىحىن صذل سئتعص بئرعش
جازانعغا ظئلعص بارمايدذ .جازانة صةقةت ظاقعؤئتع تاالش ـ تارتعشقا ظئلعص بارعدعغان
صذل سودعسعدا بولعدذ .شذثا بعر ظادةم بعر كعشعدعن ظالعدعغان قةرز صذلغا ظذ ظادةمنعث
ظذ كعشعضة بئرعدعغان قةرز صذلنع سئتعص بةرضةن بولسا ،بذ سودا توغرا بولعدذ .حىنكع،
بذ سودا تاالش ـ تارتعشقا ظئلعص بارمايدذ.
شذنعثدةك يةنة بعر ظادةم بعر كعشعضة صذلنع صذلغا سئتعص بةرضةن ،ظذ ظادةم صذل
سودعسع بولذص بولغاندعن كئيعن ظذ كعشعضة قةرزدار بولذص قالغان ؤة ظذ كعشعدعن
ظالعدعغان صذلنع ظىستعدعكع قةرز صذلغا هئسابلعغان بولسا ،بذمذ ظعستعهسان
قاظعدعسعضة ظاساسةن توغرعدذر .بذنداق قعلعش قعياس قاظعدعسعضة ظاساسةن توغرا
ظةمةس .ظذنداق قعلعشنعث توغرا بولماسلعقع ظعمام زذصةر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .حىنكع ،قةرزدار ساتقان صذلنعث بةدعلع ظىحىن قةرز
ظعضعسعدعن ظالعدعغان صذلنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذ صذلنع ظىستعدعكع
قةرز صذلغا ظالماشتذردع .بذ توغرا ظةمةستذر .ظةمما ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن
شذنداق قعلعشنعث توغرا بولذشعنعث سةؤةبع بولسا ،قةرز ظعضعسعنعث قةرزداردعن
صذلنع سئتعص ظئلعص قولعغا تاصشذرذص ظئلعش بعلةن قةرزدارنعث صذلنع صذلغا نةق
سئتعش سودعسع بذزذلذص كئتعص صذلنع ظىستعدعكع قةرزضة سئتعص بئرعش سودعسع
كىحضة ظعضة بولعدذ .حىنكع ،ظعككع تةرةص سودعنعث شةكلعنع بذزذص ظذ سودعنع باشقا
بعر شةكعلضة كعرضىزدع .بذ خذددع بعر نةرسة ظىستعدة بذرذن بولغان سودعنع بذزذص
ظذ نةرسعنع يةنة شذ ظادةمضة قعممةت باهادا ساتقانغا ظوخشاش .بذ ،ظةضةر صذلنع
((( دولالرنعث مةزكذر دألةتتعكع باهاسع شذ حاغدا  8سوم بولسا ،بعر دولالرغا هئسابالص  8سوم بةرسة بولعدذ .ت.
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صذلغا سئتعش سودعسعدعن كئيعن ظذ ظادةمنعث ظذ كعشعضة قةرزدار بولذص قئلعشع ظذ
ظادةمنعث ظذ كعشعدعن قةرز ظئلعش ،ياكع ظذ كعشعنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ناهةق
ظئلعؤئلعش ظارقعلعق بولغان بولسا ،ظةهؤال يذقعرعدا بايان قعلعنغاندةك بولعدذ .ظةضةر
ظذ ظادةمنعث ظذ كعشعضة قةرزدار بولذص قئلعشع صذلنعث سودعسعنع قعلعص بولغاندعن
كئيعن ظذ ظادةمنعث ظذ كعشعدعن بعرةر نةرسة سئتعص ظئلعش ظارقعلعق بولغان بولسا،
بذ هالدا ظةضةر ظذ ظادةم ظذ كعشعدعن ظالعدعغان صذلنع ظذ كعشع بعلةن كئلعشعص
ظأزعنعث ظىستعدعكع قةرزضة هئساب قعلمعسا ،بذ بارلعق ظعمامالرنعث بعرلعككة كةلضةن
كأز قارعشعدا قةرزدارنعث ظأز ظىستعدعكع قةرزضة هئسابالص قةرز ظعضعسعضة صذل
سئتعص بئرعش هئسابالنمايدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ كعشعدعن ظالعدعغان صذلنع ظذ كعشع
بعلةن كئلعشعص ظأزعنعث ظىستعدعكع قةرزضة هئساب قعلسا ،ظذنعث قةرزدارنعث ظأز
ظىستعدعكع قةرزضة هئسابالص قةرز ظعضعسعضة صذل سئتعص بئرعش هئسابلعنعدعغان ياكع
هئسابالنمايدعغانلعقع هةققعدة ظعككع خعل كأز قاراش بار.
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعدعن قةرز ظالغان ،ظاندعن ظذ كعشعنعث يئنعدا ظذ كعشعدعن
قةرزضة ظالغان نةرسعنعث خعلعدعكع نةرسعنع ظامانةتكة قويذص قويغان بولسا ،بذ
قةرزدارنعث ظأز ظىستعدعكع قةرزضة هئسابالص قةرز ظعضعسعضة صذل سئتعص بئرعش
هئسابالنمايدذ .ظةضةر ظذ ظادةم بعلةن ظذ كعشع ظامانةتكة قويذلغان نةرسعنع قةرزضة
ظالغان نةرسة ظىحىن هئسابالشقا كئلعشكةن ،ظامانةتكة قويذلغان نةرسة ظذ كعشعنعث
قولعدا بولغان ياكع ظذ كعشع ظذ ظادةمنعث بالعؤاقعلعرعنعث قئشعغا بئرعص ظذ نةرسعنع
ظئلعص كةلضةن بولسا ،بذ هالدا بذ قةرزدارنعث ظأز ظىستعدعكع قةرزضة هئسابالص قةرز
ظعضعسعضة صذل سئتعص بئرعش هئسابلعنعدذ .ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسعمذ بذ هةقتة
ظامانةتكة قويذلغان نةرسعضة ظوخشاش .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظعككع ظادةمنعث بعر
ـ بعرعنعث ظىستعدعكع قةرزلعرع باشقا ـ باشقا خعلدعكع نةرسعلةردعن بولغان ياكع
سىصةتتة صةرقلعق نةرسعلةردعن بولغان ياكع هةر ظعككعسع صذلع بعر مذددةتتعن كئيعن
بئرعلعدعغان نةرسعلةردعن بولغان ،ياكع بعرع صذلع شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة بئرعلعدعغان ؤة
بعرع صذلع بعر مذددةتتعن كئيعن بئرعلعدعغان نةرسعلةردعن بولغان بولسا ،بذ هالدعمذ
ظعككع تةرةص صذلنع صذلغا سئتعش سودعسعنع قةرزدارنعث ظأز ظىستعدعكع قةرزضة
هئسابالص قةرز ظعضعسعضة صذل سئتعص بئرعش سودعسع قعلمعسا ظذ سودا قةرزدارنعث
ظأز ظىستعدعكع قةرزضة هئسابالص قةرز ظعضعسعضة صذل سئتعص بئرعش هئسابالنمايدذ.
بعر ظادةمنعث بعر كعشعنعث ظىستعدة  100سوم صذلع بولغان ؤة ظذ كعشعنعث ظذ
ظادةمنعث ظىستعدة  100دولالر ( 100دولالر  800سومغا تةث) صذلع بولغان ،ظاندعن ظذالر
بعر ـ بعرعضة ظىستعلعرعدعكع قةرزنع سئتعشقان بولسا ،سودا  100دولالرنعث ظعحعدعن
صةقةت  100سومغا حذشلذق صذل ظىستعدة توغرا بولعدذ 100 .دولالردعن ظئشعص قالغان
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 700سومدةك صذل يةنة ظذ ظادةمنعث ظىستعدة قئلعص قالعدذ.
ظةضةر بعر ظايالنعث ظىستعدة ظئرعضة بعرعدعغان قةرز صذل بولغان بولسا ،بذ قةرز
صذل ظذ ظةرنعث ظذ ظايالنعث نةصعقعسع ظىحىن بئرعشكة تئضعشلعك بولغان صذلغا هئساب
بولذص كةتمةيدذ .لئكعن ،ظايال بعلةن ظةر شذنداق قعلعشقا رازع بولذص صىتىشكةن
بولسا ،بذ هالدا ظذ ظةرنعث ظذ ظايالغا نةصعقة ظىحىن بئرعدعغان صذل ظذ ظةرنعث ظذ
ظايالنعث ظىستعدعكع قةرز صذلعغا هئساب بولعدذ .ظةمما ظايالنعث ظئرعدعن ظالعدعغان
صذلع نةصعقة صذلعدعن باشقا قةرز صذل بولغان بولسا ،بذ هالدا ظايال ظئرعنعث ظىستعدعكع
(((
قةرز صذلعنع ظئرعنعث ظأزعنعث ظىستعدعكع قةرز صذلعغا ساتااليدذ.

ظالتذنغا ؤة كىمىشكة باشقا معتال ظارعالش بولغان ؤة باشقا معتال
ظارعالش بولغان ظالتذننعث تةركعبعدعكع ظالتذن معقدارع ؤة

كىمىشنعث تةركعبعدعكع كىمىش معقدارع كأص بولغان بولسا ،ظذ
نةرسعنعث ظالتذن ؤة كىمىش قاتارعدعن هئسابلعنعدعغانلعقعنعث
بايانع

ظةضةر ظالتذنغا باشقا معتال ظارعالش بولغان ؤة ظالتذنغا ظارعالشقان معتالنعث
تةركعبعدة ظالتذن معقدارع كأص بولغان بولسا ،ظالتذنغا ضةرحة باشقا معتال ظارعالشقان
بولسعمذ ظذ نةرسة هأكمةن ظالتذن هئسابلعنعدذ .باشقا معتال ظارعالش ؤة كىمىش
معقدارع كأص بولغان نةرسعنعث هأكمعمذ هأكمةن كىمىش هئسابلعنعدذ .يةنع باشقا
معتال ظارعالش ؤة ظارعالشقان معتال ظالتذندعن ؤة كىمىشتعن ظاز بولغان ظالتذننعث ؤة
كىمىشنعث هأكمع هئحقانداق معتال ظارعالشمعغان ظالتذننعث ؤة كىمىشنعث هأكمع
بعلةن ظوخشاش .حىنكع ،ظالتذن ؤة كىمىش ياكع ظالتذندعن ؤة كىمىشتعن ياسالغان
صذلالر ظاز بولسعمذ باشقا معتالالرنعث ظارعلعشعص قئلعشعدعن خالعي ظةمةس .ظالتذندعن
ياكع كىمىشتعن ياسالغان صذلالرغا باشقا معتالالرنعث ظاز بولسعمذ ظارعالشتذرذلعشع
صذلنع شةكعلضة كعرضىزىش ؤة ظذنعثغا نةقعش ظذيذش ظىحىندذر .ظالتذن ؤة كىمىشكة
باشقا معتالنعث ظارعالشقان بولذشع ياكع ظالتذن ؤة كىمىشنعث تةبعيعتعدعال بولعدذ ،ياكع
ظذنعثغا كئيعن ظارعالشتذرذلذش بعلةن بولعدذ .باشقا معتال ظازراق ظارعالش ظالتذننع
ياكع كىمىشنع هئحقانداق نةرسة ظارعالش بولمعغان ظالتذنغا ياكع كىمىشكة ياكع باشقا
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 240 ،ـ بةت.
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معتال ظازراق ظارعالش ظالتذننع باشقا معتال ظازراق ظارعالش ظالتذنغا ياكع ظازراق
معتال ظارعالش كىمىشنع باشقا معتال ظازراق ظارعالش كىمىشكة ساتماقحع بولسا ،هةر
ظعككع تةرةصنعث قولعدعكع ظالتذن ياكع كىمىشنعث معقدارع ظوخشاش بولذشع شةرت.
ظةضةر ظعككع تةرةصنعث بعرعنعث قولعدعكع ظالتذن ياكع كىمىش كأص بولسا ،ظذ سودا
توغرا بولغان هئسابالنمايدذ.
ظالتذنغا ؤة كىمىشكة باشقا معتال ظارعالشقان ،ظالتذن ؤة كىمىش ظذنعثغا ظارعالشقان
معتالدعن ظاز بولغان بولسا ،ظذ ظالتذندعن ؤة كىمىشتعن سوقذلغان صذل ظالتذندعن
ؤة كىمىشتعن سوقذلغان صذل ظورنعدا هئسابالنمايدذ .حىنكع باشقا معتال ظارعالش
ظالتذندعن ياكع كىمىشتعن سوقذلغان صذلدا قايسعسعنعث معقدارع كأص بولسا ،ظذ صذلغا
شذنعث هأكمع بئرعلعدذ.
هئحقانداق معتال ظارعالشمعغان ظالتذننع باشقا معتال ظارعالشقان ظالتذنغا سئتعش،
ظةضةر هئحقانداق معتال ظارعالشمعغان ظالتذننعث معقدارع باشقا معتال ظارعالشقان
ظالتذننعث معقدارعدعن كأص بولسا توغرعدذر .باشقا معتال ظارعالش ظالتذننع هئحقانداق
معتال ظارعالشمعغان ظالتذنغا ساتقان ؤاقتعدا هئحقانداق معتال ظارعالشمعغان ظالتذننعث
معقدارعنعث باشقا معتال ظارعالش ظالتذننعث معقدارعدعن ظارتذق بولذشعنعث سةؤةبع
بولسا ،هةر ظعككع تةرةصنعث قولعدعكع ظالتذننعث ظوخشاش معقداردا ؤة هئحقانداق
معتال ظارعالشمعغان ظالتذندعن قارشع تةرةصنعث ظالتذنعنعث معقدارعدعن ظئشعص قالغان
قعسمع ظذ معتالغا هئساب بولذشع ظىحىندذر .باشقا معتال ظارعلعشعص قالغان كىمىشنع
هئحقانداق معتال ظارعالشمعغان كىمىشكة سئتعشنعث هأكمعمذ شذنعثغا ظوخشاش.
باشقا معتال ظارعلعشعص قالغان ظالتذننع باشقا معتال ظارعلعشعص قالغان ظالتذنغا مةيلع
تارتعص بولسذن ،مةيلع ساناص بولسذن ،بعر ـ بعرعدعن ظارتذق قعلعص سئتعش توغرعدذر.
حىنكع ،بعر تةرةصنعث قولعدعكع ظالتذننع قارشع تةرةصنعث قولعدعكع معتالغا ؤة قارشع
تةرةصنعث قولعدعكع ظالتذننع يةنة بعر تةرةصنعث قولعدعكع معتالغا ظذدذلالشتذرذشقا
بولعدذ .لئكعن ،باشقا معتال ظارعلعشعص قالغان ظالتذننع باشقا معتال ظارعلعشعص
قالغان ظالتذنغا ساتقان ؤاقتعدا هةر ظعككع تةرةصنعث بعر ـ بعرعدعن ظالعدعغان ظالتذننع
سودا بولغان ظورذننعث ظأزعدة قوللعرعغا تاصشذرذص ظئلعشع شةرت .حىنكع ،بذ سودعدعمذ
هةر ظعككع تةرةصنعث قولعدا ظالتذن بولغانلعقع ظىحىن ظذ سودا صذلنع صذلغا سئتعش
سودعسع هئسابلعنعدذ .ظالتذنغا ظارعلعشعص قالغان معتالنعمذ شذ ظورذننعث ظأزعدة
تاصشذرذص ظئلعش شةرت .حىنكع ،ظذ معتالنع ظالتذندعن ظالتذنغا زةرةر بةرمةستعن
ظاجرعتعش مذمكعن ظةمةس .شذثا ظذ معتالنع ظالتذندعن ظاجراتماي ظالتذن بعلةن بعللة
تاصشذرذص بئرعلعدذ .ظالتذنغا ظارعالش معتالنع سودا بولغان ظورذندا ظالتذن بعلةن بعللة
تاصشذرذص بئرعلعشنعث شةرت قعلعنعشع ظذ معتالنعث ظأزع ظىحىن ظةمةس ظذ معتالنع
578

پۇل ۋە ئالتۇن  -كۈمۈشنىڭ بايانى
سودا بولغان ظورذندا تاصشذرذص بئرعش شةرت قعلعنغان ظالتذندعن ظايرعش مذمكعن
بولمعغانلعقع ظىحىندذر .بذ ،ظةضةر ظالتذنغا ظارعلعشعص قالغان معتال كىمىشتعن باشقا
معتال بولغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر ظالتذنغا ظارعلعشعص قالغان معتال
كىمىش ياكع كىمىشكة ظارعلعشعص قالغان معتال ظالتذن بولسا ،مةيلع ظالتذن بولسذن،
مةيلع ظذنعثغا ظارعلعشعص قالغان كىمىش بولسذن ،هةممعسعنع سودا بولغان ظورذندا
تاصشذرذص ظئلعش شةرتتذر.
ظةضةر هئحقانداق معتال ظارعلعشعص قالمعغان ظالتذننعث معقدارع بعلةن باشقا معتال
ظارعلعشعص قالغان ظالتذننعث معقدارع ظوخشاش بولسا ،ظذالرنع بعر ـ بعرعضة سئتعش
توغرا ظةمةس .حىنكع ،باشقا معتال ظارعلعشعص قالغان ظالتذندا قارشع تةرةصتعكع
ظادةمنعث قولعدعكع ظالتذنغا قارعغاندا معتال ظارتذقتذر .معتالنعث ظارتذق بولذشع بذ
سودعنع جازانة ظارعالشقان سودا قعلعص قويعدذ.
ظةضةر هئحقانداق معتال ظارعلعشعص قالمعغان ظالتذننعث معقدارع باشقا معتال
ظارعلعشعص قالغان ظالتذننعث معقدارعدعن ظاز بولسا ،بذ هالدا ظذالرنع بعر ـ بعرعضة
سئتعش توغرا ظةمةس .حىنكع ،معتال ظارعلعشعص قالغان ظالتذننعث ظعضعسع قارشع
تةرةصكة هةم ظالتذننع ظارتذق بئرعدذ ؤة هةم معتال بئرعدذ .بذ جازانعدذر .شذنعثدةك
يةنة هئحقانداق معتال ظارعلعشعص قالمعغان ظالتذننعث معقدارع نامةلذم بولسعمذ
ظذالرنع بعر ـ بعرعضة سئتعش توغرا ظةمةس .حىنكع ،بذنعثمذ ظارتذق بولذش ياكع كةم
بولذش سةؤةبع بعلةن جازانعضة ظئلعص بئرعش ظئهتعمالع بار .جازانعغا ظئلعص بئرعش
ظئهتعمالع بار ظامعل حوقذم جازانعغا ظئلعص بارعدعغان ظامعلغا ظوخشاشتذر.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،ظةضةر باشقا معتال كأص
معقداردا ظارعلعشعص قالغان ظالتذندعن ياكع كىمىشتعن سوقذلغان صذل كعشعلةر ظارعسعدا
ظأتعدعغان بولسا ،ظذ صذل تةيعن قعلعش بعلةن تةيعن بولذص قالمايدذ .مةسعلةن :بعر
ظادةم مةن بذ نةرسعنع (باشقا معتال كأص معقداردا ظارعلعشعص قالغان ظالتذندعن ياكع
كىمىشتعن سوقذلغان صذلنع كأرسعتعص تذرذص) ماؤذ صذلغا سئتعص ظالدعم ،دئضةن
بولسا ،ظذ ظادةمضة ظذ صذلنعث ظأزعنع بئرعش الزعم ظةمةس .ظذ ظادةم ظذ صذلنع تذتذص
قئلعص ظذنعث ظورنعغا باشقا صذل بةرسعمذ بولعدذ .حىنكع ،باشقا معتال كأص معقداردا
ظارعلعشعص قالغان ظالتذندعن ياكع كىمىشتعن سوقذلغان صذل ظالتذندعن ياكع كىمىشتعن
ياسالغانلعقع ظىحىن كعشعلةر ظذنع صذل دةص قارايدعغان ؤة كعشعلةر ظارعسعدا ظأتعدعغان
بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ صذلنعث ظورنعغا باشقا صذل بئرعشع توغرعدذر .حىنكع ،ظذ
صذل كعشعلةر ظارعسعدا صذل ظاتالغان مذددةت ظعحعدة ظذنعث صذل هئسابلعنعشع داؤام
قعلعدذ.
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ظةضةر باشقا معتال كأص معقداردا ظارعلعشعص قالغان ظالتذندعن ياكع كىمىشتعن
سوقذلغان صذل كعشعلةر ظارعسعدا ظـأتمةيدعغان بولسا ،ظذ صذل تةيعن قعلعش بعلةن
تةيعن بولذص قالعدذ .حىنكع ،ظالتذن ؤة كىمىشمذ ظةسلعدة سئتعلعدعغان نةرسعدذر.
كعشعلةر ظالتذن ؤة كىمىشتعن صذل سوقذص ظذنع ظارعلعرعدا صذل دةص ظئتعراص قعلعص
كةلدع .ظةضةر كعشعلةر ظالتذندعن ياكع كىمىشتعن سوقذلغان صذل بعلةن مذظامعلة
قعلعشنع تاشلعسا ،ظالتذن ؤة كىمىش ظأز ظةسلعضة قايتعدذ .شذثا باشقا معتال كأص
معقداردا ظارعلعشعص قالغان ظالتذن ؤة كىمىشتعن سوقذلغان صذل سئتعلغان ،قارشع
تةرةص ظذنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن يوق بولذص كةتكةن بولسا ،ظةضةر ظذ صذل
كعشعلةر ظارعسعدا ظأتعدعغان بولسا ،سودا بذزذلذص كةتمةيدذ .ظةضةر ظذ صذل كعشعلةر
ظارعسعدا ظأتمةيدعغان بولسا ،سودا بذزذلذص كئتعدذ.
ظةضةر ظعككع تةرةص صذلنعث ظةهؤالعنع بعلضةن ،ياكع هةر بعرع قارشع تةرةصتعكع
ظادةمنعث صذلنعث ظةهؤالعنع بعلعدعغانلعقعنع بعلضةن بولسا ،باشقا معتال كأص معقداردا
ظارعلعشعص قالغان ظالتذندعن ياكع كىمىشتعن سوقذلغان صذل ،صذل دةص ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
ظةضةر ظعككع تةرةص صذلنعث ظةهؤالعنع بعلمعضةن ياكع ظذالرنعث بعرع بعلمعضةن ،ياكع
هةر بعرع قارشع تةرةصتعكع ظادةمنعث صذلنعث ظةهؤالعنع بعلعدعغانلعقعنع بعلمعضةن
بولسا ،بذ هالدا سودا بذ يذرتتعكع باشقا معتال كأص معقداردا ظارعلعشعص قالغان
ظالتذندعن ياكع كىمىشتعن سوقذلغان صذل بعلةن ظةمةس كعشعلةر ظارعسعدا ياخشع
(((
ظأتعؤاتقان صذل بعلةن بولعدذ.
بذ هأكىم كىنىمعزدعكع قةغةز صذلالردعمذ كىحضة ظعضة .يةنع بعر شةهةردة كعشعلةر
ظارعسعدا ظأتعدعغان قةغةز صذل بولغان ؤة ياخشع ظأتمةيدعغان قةغةز صذل بولغان،
ظاندعن ظعككع ظادةم سودا ـ سئتعق قعلغان ،ظعككع تةرةص صذلنعث كعشعلةر ظارعسعدا
ياخشع ظأتمةيدعغانلعقعنع بعلضةن ،ياكع هةر بعرع قارشع تةرةصتعكع ظادةمنعث صذلنعث
شذنداق ظعكةنلعكعنع بعلعدعغانلعقعنع بعلضةن بولسا ،سودا كعشعلةر ظارعسعدا ياخشع
ظأتمةيدعغان صذل بعلةنمذ بولغان بولعدذ .ظةضةر ظعككع تةرةص صذلنعث ظةهؤالعنع
بعلمعضةن ياكع ظذالرنعث بعرع بعلمعضةن ،ياكع هةر بعرع قارشع تةرةصتعكع ظادةمنعث
صذلنعث ظةهؤالعنع بعلعدعغانلعقعنع بعلمعضةن بولسا ،بذ هالدا سودا بذ شةهةردعكع
كعشعلةر ظارعسعدا ياخشع ظأتعدعغان صذل بعلةن قعلعنغان سودا بولعدذ.
باشقا معتال ظارعلعشعص قالغان ظالتذندعن ياكع كىمىشتعن سوقذلغان صذلدا
ظالتذننعث ياكع كىمىشنعث معقدارع بعلةن ظذنعثغا ظارعلعشعص قالغان معتالنعث
معقدارع ظوخشاش بولسا ،بذ صذلنعث هأكمع سودا ـ سئتعق ؤة قةرز ظعشلعرعدا خذددع
(((«رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 241 ،ـ بةت.
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باشقا معتالدعن ظالتذنع ياكع كىمىشع كأص بولغان صذلنعث هأكمعضة ظوخشاش .ظالتذنع
ياكع كىمىشع باشقا معتال بعلةن ظوخشاش معقداردا بولغان صذل بعلةن بعرةر نةرسة
سئتعص ظئلعنغاندا ياكع ظذ صذل قةرزضة بئرعلضةندة ظذ صذل تارتعص بئرعلعدذ .لئكعن،
ظذ صذل بعلةن بعرةر نةرسة سئتعص ظئلعنغاندا صذل ظعضعسع مذشذ صذل بعلةن سئتعص
ظالعمةن ،دةص ظالتذنع ياكع كىمىشع باشقا معتال بعلةن ظوخشاش معقداردا بولغان
صذلغا ظعشارةت قعلسا ،بذ هالدا صذلنعث ظعضعسع سئتعص ظالغان نةرسة ظىحىن ظذ صذلنع
بةرسة بولعدذ .صذلغا ظعشارةت قعلعش ظذنعث معقدارعنع ؤة سىصىتعنع بايان قعلعش
هئسابلعنعدذ .نةرسعنعث ظعضعسع ظذ صذلنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذ
صذل يوق بولذص كةتكةن بولسا ،سودا بذزذلذص كةتمةيدذ .صذلنعث ظعضعسع نةرسعنعث
ظعضعسعضة ظذ صذلغا ظوخشاش باشقا صذلدعن بئرعدذ .حىنكع ،ظذمذ صذل بولغانلعقع
ظىحىن تةيعن قعلعش بعلةن تةيعن بولذص كةتمةيدذ .بعز بذنعثدعن مةزكذر صذلنع قةرزضة
بةرضةندة ضةرحة ظذ صذلغا ظعشارةت قعلعنسعمذ ظذ صذلنع ساناص ظةمةس تارتعص بئرعش
الزعملعقعنع كأرىؤاالاليمعز .ظالتذنع ياكع كىمىشع بعلةن باشقا معتال ظوخشاش معقداردا
ظارعالش بولغان صذلنع شذنعثغا ظوخشاش صذلغا سئتعشمذ توغرعدذر .ظةضةر مةزكذر
صذل ظذنعثغا ظوخشاش صذلغا سئتعلغاندا ،ظذ صذلدعكع باشقا معتال ظذنعثغا ظوخشاش
صذلدعكع ظالتذنغا ياكع كىمىشكة ،ظذنعثغا ظوخشاش صذلدعكع باشقا معتال ظذ صذلدعكع
ظالتذنغا ياكع كىمىشكة سئتعلغان بولعدذ.

صذلنعث ظـأتمةس بولذص قعلعشعنعث ياكع خةلق ظعحعدعن يوق

بولذص كئتعشعنعث ،ياكع قعممعتعنعث ظأزضعرعص كئتعشعنعث بايانع
بذنعثدعن صذلغا بعرةر نةرسة سئتعص ظئلعص صذلنع نةرسعنعث ظعضعسعضة
تاصشذرذشتعن بذرذن صذلنعث قعممعتعنعث ظأزضعرعص كئتعشع ياكع ظذنعث خةلق ظعحعدعن
يوق بولذص كئتعشع ،ياكع ظذنعث ظـأتمةس بولذص قئلعشع كأزدة تذتذلعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم ظأتىص تذرعؤاتقان صذلغا بعر كعشعدعن بعرةر نةرسة سئتعص ظالغان،
ظاندعن ظذ ظادةم صذلنع ظذ كعشعضة تاصشذرذص بئرعشتعن بذرذن صذل ظـأتمةس بولذص
قالغان بولسا ،بذ سودا ـ سئتعق كىحضة ظعضة بولمايدذ ؤة ظذ ظادةمضة سودعنع بذزذش
هةققع بئرعلعدذ .حىنكع ،ظذ صذلنعث صذل دةص ظئتعبارغا ظئلعنعشع كعشعلةرنعث ظذنع
صذل دةص قاراص كةلضةنلعكع ظىحىندذر .كعشعلةرنعث نةزعرعدة ظذ صذلنعث صذللذق سىصىتع
قالمعسا ،ظذ صذل دةص ظعتعبارغا ظئلعنمايدذ .شذنعث بعلةن سودا صذلسعز قعلعنغان
بولعدذ .صذلنعث صذللذق سىصىتع قالمعغان بولسا ،بذ هالدا ظةضةر سئتعلغان نةرسة يوق
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بولذص كةتمةي ياكع ظعشلعتعلعص كئتعلمةي بار بولغان بولسا ،ظذ نةرسعنعث ظأزعنع
قايتذرذص بئرعش الزعم .ظةضةر ظذ نةرسة يوق بولذص كةتكةن ياكع ظعشلعتعلعص كئتعلضةن
بولسا ،ظذ نةرسعنعث صذلعنع قايتذرذص بئرعش الزعم .صذلنعث خةلق ظعحعدعن يوق بولذص
كئتعشنعث هأكمعمذ ظذنعث بازاردا ظأتمةس بولذص قئلعشعنعث هأكمعضة ظوخشاش.
مةزكذر هالةتتة سودعنعث كىحضة ظعضة بولماسلعقع ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظعمام ظةبذيىسىف ،ظعمام مذهةممةد،
ظعمام شافعظعي ؤة ظعمام ظةهمةد قاتارلعقالر (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!):
«سودا بذزذلذص كةتمةيدذ .سودا كىحضة ظعضة بولذص تذرعدذ» دةيدذ .ظاندعن بذ ظعمامالر
صذلنعث ظعضعسعنعث نةرسعنعث ظعضعسعضة نئمة بئرعدعغانلعقع هةققعدة ظعختعالص
قعلعشعص قالدع .ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :سئتعص
ظالغذحع نةرسعنعث ظعضعسعضة ظأتمةس بولذص قالغان صذلغا ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان
كىندة قانحعلعك ظالتذن كئلعدعغان بولسا ،شذنحعلعك ظالتذن بئرعدذ .حىنكع ،صذل
شذ كىنعدة نةرسعنع سئتعص ظالغذحع ظادةمنعث كئصعللعكعضة ظأتىص كةتكةن» دةيدذ.
ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظأتمةس بولذص قالغان صذلغا
ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كىندة ظةمةس ظأتمةس بولذص قالغان كىندة قانحعلعك
ظالتذن كئلعدعغان بولسا ،صذلنعث ظعضعسع نةرسعنعث ظعضعسعضة شذنحعلعك ظالتذن
بئرعدذ .حىنكع ،ظذ كىن كعشعلةر ظذ صذل بعلةن مذظامعلة قعلعشقان ظةث ظاخعرقع
كىندذر» دةيدذ .كعشعلةرضة ظاسانحعلعق توغدذرذص بئرعش ظىحىن بذ هةقتة صةتعؤا
ظعمام مذهةممةدنعث بذ كأز قارعشع بويعحة بئرعلعدذ.
صذلنعث ظأتمةس بولذص قئلعشعدعن صذلنعث يذرتنعث هةممة يئرعدة كعشعلةرنعث
ظذ صذلنع ظعشلةتمةيدعغان بولذشع كأزدة تذتذلعدذ .ظةضةر صذل يذرتنعث هةممة يئرعدة
ظةمةس ظذنعث بعر قعسعم يةرلعرعدة ظعشلعتعلسة ،ظذ صذل بعلةن قعلغان سودا بذزذلذص
كةتمةيدذ .ظةكسعحة صذل ظةيعصلعك حعقعص قالغانلعقع ظىحىن نةرسعنعث ظعضعسعضة
خالعسا ساتقان نةرسعسعنع قايتذرذص ظئلعش ،خالعسا صذلنعث باهاسع بويعحة ظالتذن
ياكع كىمىش ،ياكع باشقا نةرسة ظئلعش هةققع بئرعلعدذ .نةرسعنعث ظعضعسعضة بذ هةق
صةقةت صذل سودعدعن كئيعن ظأتمةس بولذص قالغان ؤاقتعدا ظاندعن بئرعلعدذ.
صذلنعث خةلق ظعحعدعن يوق بولذص كئتعشعدعن ،ضةرحة صذل بانكعحعالرنعث قوللعرعدا
ؤة كعشعلةرنعث ظأيلعرعدة بولسعمذ بازارالردا يوق بولذص كئتعشع كأزدة تذتذلعدذ.
ظةضةر صذلغا بعرةر نةرسة سئتعص ظئلعص بولغاندعن كئيعن ؤة صذلنع نةرسعنعث
ظعضعسعضة تاصشذرذص بئرعشتعن بذرذن صذلنعث قعممعتع حىشىص كةتكةن بولسا ،سودا
كىحضة ظعضة هالعتعدة قئلعص قالعدذ .نةرسعنعث ظعضعسعضة خالعسا سودعنع كىحضة
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ظعضة قعلعش ،خالعسا ظذنع بذزذش هةققع بئرعلمةيدذ .بذ ظعمامالرنعث بعردةك كأز
قارعشعدذر .شذنعثدةك يةنة ظةضةر سودعدعن كئيعن صذلنعث قعممعتع ظئشعص كةتسعمذ
سودا ظأز هالعتعدة قئلعص قالعدذ .نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشعضة خالعسا سودعنع
كىحضة ظعضة قعلعش ،خالعسا سودعنع بذزذش هةققع بئرعلمةيدذ .نةرسعنع سئتعص ظالغان
كعشعدعن نةرسعنعث ظعضعسع ظىحىن سودعدا كئلعشكةن صذلنعث ظأزعنع بئرعش تةلةص
قعلعنعدذ .سودعدعن كئيعن يىز بةرضةن صذلنعث حىشىص كئتعشع ياكع ظأرلةص كئتعشع
ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة ؤة ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذالرغا
رةهمةت قعلسذن!) قاتارلعقالرنعث كأز قارعشعدذر .ظعمام ظةبذيىسىف يةنة بعر رعؤايةتتة:
«سئتعص ظالغذحع نةرسعنعث ظعضعسعضة قعممعتع حىشىص كةتكةن ياكع ظئشعص كةتكةن
صذلغا ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ؤة قولعغا تاصشذرذص ظالغان كىندة قانحعلعك ظالتذن
ياكع كىمىش كئلعدعغان بولسا ،شذنحعلعك ظالتذن ياكع كىمىش بئرعدذ» دئدع .بذ
(((
هةقتة صةتعؤا ظعمام ظةبذيىسىفنعث بذ كأز قارعشع بعلةن بئرعلعدذ.
ظةضةر بعدعك ياكع ظىحعنحع بعر كعشع باشقا ظادةمنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ظذ
ظادةمنعث رذخسعتع بعلةن ساتقان ،صذلنع ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشعدعن تولذق
ظالغان ؤة صذلنع نةرسعنعث ظعضعسعضة تاصشذرذص بئرعشتعن بذرذن صذل ظـأتمةس بولذص
قالغان بولسا ،سودا بذزذلذص كةتمةيدذ .حىنكع ،صذلنع قولغا تاصشذرذص ظئلعش هةققع
ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظةمةس ظذ نةرسعنع ساتقان كعشعنعثدذر .بذ كعشع صذلنع
ساق ـ ساالمةت تاصشذرذص ظالدع .شذثا كئيعن صذلنعث ظأتمةس بولذص قئلعشع بعلةن
سودا بذزذلذص كةتمةيدذ.

قانداق نةرسعنعث سئتعلعدعغان نةرسة ؤة قانداق نةرسعنعث صذل
هئسابلعنعدعغانلعقعنعث بايانع

قانداق نةرسعنعث سئتعلعدعغان نةرسة ؤة قانداق نةرسعنعث صذل هئسابلعنعدعغانلعقعنع
ظايرعش الزعم .بعز يذقعرعدا مالالرنعث مذنداق ظىح خعل بولعدعغانلعقعنع بايان قعلعص
ظأتتذق:
 1ـ هةر ؤاقعت صذل سىصىتعدة تذرعدعغان مالالر .مةسعلةن :ظالتذن ،كىمىش ؤة قةغةز
صذلالرغا ظوخشاش.
 2ـ هةر ؤاقعت سئتعلعدعغان نةرسة سىصىتعدة تذرعدعغان مالالر .بذ مالالردعن كعيعم
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ـ كعحةككة ،هايؤانالرغا ؤة قذلالرغا ظوخشاش باهالعق نةرسعلةر كأزدة تذتذلعدذ.
 3ـ بةزع ؤاقعتتا صذل ؤة بةزع ؤاقعتتا سئتعلعدعغان نةرسة سىصىتعدة تذرعدعغان مالالر.
مةسعلةن :كةمحة بعلةن كةمحعلعنعص ،تارازا بعلةن تارتعلعص ؤة حوث ـ كعحعكلعكتة
ظوخشاش معقداردا بولذص سانعلعص سئتعلعدعغان نةرسعلةرضة ظوخشاش .بذ نةرسعلةر
ظةضةر سودعدا (مةسعلةن :بذغداينع دئضةنضة ظوخشاش) مذظةييةنلةشتىرىلسة ؤة ظذنعث
بةدعلع ظىحىن صذل قويذلسا ،سئتعلعدعغان نةرسة هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعلةر
سودعدا مذظةييةنلةشتىرىلمعسة ؤة مةن بذ ظعشةكنع بذ غدايغا ساتتعم ،دئضةنضة
ظوخشاش بعرةر نةرسعنعث بةدعلع ظىحىن بئرعلسة ،صذل هئسابلعنعدذ .ظذ نةرسعلةر
مةيلع تةيعن قعلعنسذن ،مةيلع تةيعن قعلعنمعسذن ،ظذ نةرسعلةرنعث بةدعلع ظىحىن صذل
بئرعلسة ،ظذ نةرسعلةر سئتعلغان نةرسة هئسابلعنعدذ.
ظةضةر بعرةر نةرسة صذل هئسابالنسا ،سودا بولغان ؤاقتعدا ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث
قولعدا ظذ نةرسعنعث بولذشع شةرت ظةمةس .صذلنعث يوق بولذص كئتعشع بعلةن سودا
بذزذلذص كةتمةيدذ .ظةضةر سودا صذلنع صذلغا سئتعش ياكع نئسعنع نةققة سئتعش سودعسع
بولمعسا ،نةرسعنعث ظعضعسعنعث صذلنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن صذلنع
ظعشلعتعشعمذ توغرعدذر .صذلنع صذلغا سئتعش ياكع نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعدا
قارشع تةرةصنعث صذلنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن صذلنع ظعشلعتعشع توغرا
ظةمةس .صذلنع صذلغا سئتعش سودعسعدا سئتعص ظالغان صذل ظىحىن بئرعدعغان صذلنع باشقا
صذلغا ظالماشتذرذش توغرعدذر .حىنكع ،صذل تةيعن قعلعش بعلةن تةيعن بولذص قالمايدذ.
مةسعلةن :بعر ظادةم بعر كعشعدعن سومغا دولالر سئتعص ظالغان بولسا ،ظذالرنعث سودعدا
كأرسعتعشعص سودا قعلعشقان صذلالرنع ظئلعص قئلعص صذل سودعسع قعلغان ظورذندعن
ظايرعلعص كئتعشتعن بذرذن ظذالرنعث ظورنعغا باشقا صذلالرنع بعر ـ بعرعضة بئرعشعشع
توغرعدذر .ظةمما بذ سودعدا صذلنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن صذلنع ظعشلعتعش
توغرا ظةمةس .نئسعنع نةققة سئتعش سودعسعدعمذ صذلنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن
بذرذن ظعشلعتعش توغرا ظةمةس .حىنكع ،بذ سودعدا صذل خذددع سئتعلغان نةرسعنعث
ظورنعدعدذر .سئتعلغان نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذنع باشقا نةرسعضة
ظالماشتذرذش توغرا بولمعغعنعدةك صذلنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذنع
ظعشلعتعشمذ توغرا ظةمةس.
كىحلىك دةص قارالغان رعؤايةتكة ظاساسةن قةرز ظعشعدا صذلنع قولغا تاصشذرذص
ظئلعشتعن بذرذن صذلنع ظعشلعتعش توغرعدذر .صذلنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن
ظذنع ظعشلعتعشتعن ظذنعث بعلةن بعر نةرسة سئتعص ظئلعش ،ظذنع سوؤغات قعلعش ،ظذنعث
بعلةن بعرةر نةرسة ظعجارعضة ظئلعش ؤة ؤةسعيةت قعلعص قالدذرذص كئتعش قاتارلعقالر
كأزدة تذتذلعدذ .ظةمما سئتعلغان نةرسعنعث هأكمع صذلنعث هأكمعضة ظوخشعمايدذ.
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شذثا سئتعلعدعغان نةرسعنعث ،ظذنع ساتعدعغان ظادةمنعث مىلكعدة بولذشع شةرتتذر.
سودا ظذ نةرسعنعث يوق بولذص كئتعشع بعلةن بذزذلذص كئتعدذ ؤة ظذنع ظالماشتذرذش
توغرا ظةمةستذر .صذلنعث باشقا هأكىملعرع بعلةن سئتعلعدعغان نةرسعنعث هأكىملعرع
ظوخشاش ظةمةس.
صذل بعلةن سئتعلعدعغان نةرسعنعث ظوخشاش بعر هأكمع بولذص ظذ بولسعمذ
سئتعلعدعغان نةرسة ظةضةر تارتعلعدعغان ياكع كةمحعلعنعدعغان ياكع سانعلعدعغان،
ياكع مئتعرلعنعدعغان نةرسة بولسا ،صذل صذلغا ؤة سئتعلعدعغان نةرسة ظأز خعلعدعكع
نةرسعضة سئتعلغان ياكع ظالماشتذرذلغان حاغدا ظعككع تةرةصنعث قولعدعكع صذلنعث
(((
ياكع نةرسعنعث ظوخشاش معقداردا بولذشعدذر.

حةكنعث هأكمع
<حةك> دئضةن بانكعدا صذلع بار ظادةم بعر كعشعضة يئزعص بئرعدعغان مذظةييةن
شةكعللعك بعر صارحة خةت بولذص ظذ كعشع ظذ خةت بعلةن بانكعدعن ظذ خةتتة دئيعلضةن
معقداردعكع صذلنع ظاالاليدذ.
س :ظذنداقتا بعر كعشعدعن بعرةر نةرسة سئتعص ظالغان ظادةم ظذ كعشعضة حةك
بةرضةن ؤة ظذ كعشع حةكنع قولعغا تاصشذرذص ظالغان بولسا ،ظذ كعشعنعث حةكنع قولعغا
تاصشذرذص ظالغانلعقع ظذنعث حةكتة دئيعلضةن صذلنع قولعغا تاصشذرذص ظالغانلعق
هئسابلعنامدذ ياكع ظذنداق بولمامدذ؟ بذنعث جاؤابع تأؤةندة كئلعدذ.
حةكنعث حةك هئسابلعنعشع ظىحىن ظذنعث بعر قعسعم شةرتلعرع بولذص ،ظذ شةرتلةر
تئصعلغان حةك ظئتعبارغا ظئلعنعدعغان حةك هئسابلعنعدذ .ظذ شةرتلةرنع هةر دألةت
ظأزلعرع تىزىص حعققاندذر .مةسعلةن :سةظذدعي ظةرةبعستاننعث تعجارةت ظعشلعرعغا
مةسظذل ظعدارعسعنعث تىزضةن قانذنعنعث  91ـ ماددعسعدة حةك توغرعسعدا مذنداق
شةرتلةر بايان قعلعنغان:
 1ـ <حةك> دئضةن سأز يئزعق شةكلع بعلةن حةكنعث بعرةر يئرعضة يئزعلعشع
الزعم.
 2ـ حةك ،مةلذم معقداردا صذل ظادا قعلعش شةرتعضة باغلعق بولمعغان بعر نةرسعدذر.
 3ـ حةكتة يئزعلغان صذلنع تاصشذرذص بئرعدعغان تةرةصنعث (يةنع بانكعنعث) ظعسمع
يئزعلغان بولذشع الزعم.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 244 ،ـ بةت.
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 4ـ صذل تاصشذرذص بئرعدعغان ظورذننعث يئزعلعشع الزعم.
 5ـ حةكنع قاحان ؤة قةيةردة بةرضةنلعكع يئزعلعشع الزعم.
 6ـ حةكنع بةرضةن ظادةم ظعمزا قويغان بولذشع الزعم.
مةزكذر قانذننعث  92ـ ماددعسعدة ظةضةر حةكتة مةزكذر شةرتلةرنعث ظعحعدعن
ظعككع شةرتتعن باشقا شةرت تئصعلمعسا ،ظذ حةكنعث ظئتعبارغا ظئلعنمايدعغانلعقع
بايان قعلعندع .حةكتة تئصعلمعسعمذ حةك ظئتعبارغا ظئلعنعدعغان ظذ ظعككع شةرت بولسا
بذالردذر:
 1ـ ظةضةر حةكتة صذل تاصشذرذص بئرعلعدعغان ظورذن يئزعلمعغان بولسا ،صذل تاصشذرذص
بئرعلعدعغان ظورذن حةكتة ظعسمع يئزعلغان بانكعنعث ظعسمعنعث يئنعدا يئزعلغان ظورذن
بولعدذ .ظةضةر بانكعنعث ظعسمعنعث يئنعغا بعر نةححة ظورذننعث ظعسمع يئزعلغان بولسا،
ظةث بئشعغا يئزعلغان ظورذن صذل تاصشذرذص بئرعلعدعغان ظورذن هئسابلعنعدذ .ظةضةر
حةكتة بانكعنعث ظعسمع يئزعلغان ،ظةمما بانكعنعث ظعسمعنعث يئنعغا ظورذنالرنعث ظعسمع
يئزعلمعغان بولسا ،صذل بانكا سئلعنغان ظورذننعث مةركعزعدة تاصشذرذص بئرعلعدذ.
(يةنع ظةضةر حةك نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ساتقان ظادةمنعث ظأزعضة ظةمةس بانكعدعن صذل
ظئلعص ظذ ظادةمضة بئرعش ؤةزعصعسع بئرعلضةن باشقا بعر كعشعضة بئرعلضةن بولسا ،ظذ
كعشعنعث ظذ ظادةمضة صذلنع قةيةردة تاصشذرذص بئرعلعدعغانلعقع حةكتة يئزعلعشع الزعم.
ظةضةر حةكتة صذل تاصشذرذص بئرعلعدعغان ظورذننعث ظعسمع يئزعلمعغان بولسا ،ظةهؤال
يذقعرعدا بايان قعلعنغان شةكعلدة بولعدذ).
 2ـ ظةضةر حةكتة حةكنعث قةيةردة بئرعلضةنلعكع يئزعلمعغان بولسا ،حةكنع بةرضةن
ظادةمنعث ظعسمعنعث يئنعغا يئزعلغان ظورذن حةك بئرعلضةن ظورذن هئسابلعنعدذ.
ظالتذن ظالتذنغا ياكع كىمىش كىمىشكة سئتعلسا ،ظذالرنعث ظوخشاش معقداردا
بولذشع ؤة هةر تةرةصنعث قارشع تةرةصتعكع ظادةمضة قولعدعكع ظالتذننع ياكع كىمىشنع
سودا بولغان ظورذننعث ظأزعدة بئرعشع شةرتتذر .ظةضةر ظالتذن كىمىشكة ياكع باشقا
معتالغا ،ياكع صذلغا سئتعلسا ،كىمىش ظالتذنغا ياكع باشقا معتالغا ،ياكع صذلغا
سئتعلسا ،بذ سودعدا صةقةت هةر تةرةصنعث قارشع تةرةصتعكع ظادةمضة قولعدعكع ظالتذننع
ياكع كىمىشنع سودا بولغان ظورذننعث ظأزعدة بئرعشع شةرتتذر .بذالرنعث دةلعل ـ
صاكعتع ظذبادة ظعبنع سامعت (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث يذقعرعدا بايان
قعلعنغان هةدعسعدذر.
كأص ساندعكع ظالعمالرنعث قارعشعحة ،قارشع تةرةصتعن ظالعدعغان صذلنع قولغا
تاصشذرذص ظالغانلعقنع ياكع ظذنداق قعلمعغانلعقنع ظأرص ـ ظادةت بةلضعلةيدذ .شذثا
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قانداق يول بعلةن بولسا بولسذن ظأرص ـ ظادةتتة صذلنع تاصشذرذص ظئلعش هئسابلعنعدعغان
بعر يول بعلةن صذلنع سودا بولغان ظورذندا تاصشذرذص ظئلعشنعث ظأزع صذلنع قولغا
تاصشذرذص ظئلعش هئسابلعنعدذ .كىنىمعزدعكع ظالعمالر حةكنع تاصشذرذص ظالغانلعق
ظذنعث ظعحعدة دئيعلضةن صذلنع تولذق تاصشذرذص ظالغانلعق هئسابلعنامدذ ياكع
ظذنداق بولمامدذ؟ دئيعشعص حةك هةققعدة ظعزدةندع .شذنعث بعلةن ظعسالم دذنياسعنعث
ظعشلعرعغا ظاالقعدار ظورضانغا قاراشلعق ظعسالم فعقهعسعضة مةسظذل هةيظةت حةكنع
تاصشذرذص ظالغان ظذنعث ظعحعدة دئيعلضةن صذلنع تاصشذرذص ظالغانلعق هئسابلعنعدذ،
دةص قارار حعقاردع.
ظئتعبارغا ظئلعنعدعغان حةكنعث ظوقذمع هةققعدة كىنىمعزدعكع ظالعمالرنعث ظارعسعدا
ظوخشاشمعغان كأز قاراشالرمذ بار.
بعر قعسعم ظالعمالر« :حةكنعث ظئتعبارغا ظئلعنعشع ظىحىن مذنداق ظعككع شةرت
الزعمدذر» دةيدذ:
 1ـ حةك ،حةكنع ظئلعص كةلضةن ظادةمضة صذل بئرعدعغان بانكا تةرعصعدعن
تةستعقالنغان حةك بولذشع شةرت .حىنكع ،بانكعنعث حةكنع تةستعقلعشع حةكنع بةرضةن
كعشعنعث حةكنع ظالغان ظادةمدعن بانكعغا بذرذن كئلعص ظذ ظادةمضة بةرمةكحع بولغان
صذلنع ظئلعؤئلعشعنعث ظالدعنع ظالعدذ.
 2ـ حةكنع بةرضةن كعشعنعث بانكعدا ظذ ظادةم حةك ظارقعلعق بانكعدعن ظالعدعغان
صذلنعث ظورنعنع تولذقاليدعغان صذلع بولذشع شةرت.
مةزكذر ظعككع شةرت تئصعلغان حةك ظذنع تاصشذرذص ظالغان ظادةمضة صذلنع ظأزع
خالعغان ؤاقعتتا بانكعدعن ظاالاليدعغانلعقعغا تولذق ظعشةنحة بئرعدذ .شذثا حةكنعث
ظئتعبارغا ظئلعنعشع ظىحىن مةزكذر ظعككع شةرتنعث تئصعلعشع الزعم.
يةنة بعر قعسعم ظالعمالر« :حةكنعث ظئتعبارغا ظئلعنعشع ظىحىن حةكنع بةرضةن
كعشعنعث صةقةت بانكعدا ظذ ظادةم حةك ظارقعلعق بانكعدعن ظالعدعغان صذلنعث ظورنعنع
تولذقاليدعغان صذلعنعث بولذشعال شةرتتذر» دةيدذ .لئكعن ،حةك بذ هالدا ظذنع تاصشذرذص
ظالغان ظادةمضة صذلنع ظأزع خالعغان ؤاقعتتا بانكعدعن ظاالاليدعغانلعقعغا تولذق ظعشةنحة
بئرةلمةيدذ .ظةضةر حةكنعث ظئتعبارغا ظئلعنعشع ظىحىن (بانكعنعث تةستعقلعشع شةرت
قعلعنماي) صةقةت حةكنع بةرضةن كعشعنعث بانكعدا ظذ ظادةم حةك ظارقعلعق بانكعدعن
ظالعدعغان صذلنعث ظورنعنع تولذقاليدعغان صذلعنعث بولذشعال يئتةرلعك بولعدعغان بولسا،
ظذ ظادةم حةك ظارقعلعق بانكعدعن صذلنع ظئلعشتعن بذرذن ظذ كعشع ظذ ظادةمدعن حةكنع
قايتذرؤئلعشعمذ ظئهتعمال .بذ ظئهتعماللعق كعشعلةرنعث حةككة بولغان ظعشةنحعسعنع
يوقعتعدذ .يةنة كئلعص ظذ ظئهتعماللعق بعلةن حةكنع تاصشذرذص ظالغان ظادةم حةكنعث
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ظعحعدة دئيعلضةن صذلنع قولعغا تاصشذرذص ظالغان هئسابالنمايدذ.
ظالعمالرنعث يذقعرعدعكع كأز قاراشلعرعنع سةظذدعي ظةرةبعستاندعكع كاتتا ظالعمالر
هةيظعتعنعث ظةزاسع ؤة مةككة مذكةررةمةدعكع <ظةتتةميعز> مةهكةمةسعنعث قازعسع
بولغان ظذستاز ظابدذلاله ظعبنع سذاليمان ظأزعنعث <ظعسالم ظعقتعسادعي هةققعدة
ظعزدعنعش> دئضةن كعتابعدا حةككة ظاالقعدار بابعدا بايان قعلدع ؤة مذنداق دئدع:
مئنعثحة توغرا ؤة كىحلىك ،دةص قارالغان قاراش بولسا( ،توغرعسعنع اهلل تاظاال
بعلعدذ) ظئتعبارغا ظئلعنعشقا ؤة تاصشذرذص ظالسا صذلنع تاصشذرذص ظالغان هئسابلعنعشقا
تئضعشلعك بولغان حةك بانكا تةرعصعدعن تةستعقالنغان حةكتذر .بذنعثغا ظاساسةن ظةضةر
بعر ظادةم ظالتذن ياكع كىمىش سئتعص ظالغان ؤة ظذنعث صذلع ظىحىن ظالتذننعث ياكع
كىمىشنعث ظعضعسعضة حةك بةرضةن بولسا ،ظةضةر حةك بانكا تةرعصعدعن تةستعقالنغان
حةك بولسا ،حةكنع تاصشذرذص ظالغانلعق ظذنعث ظعحعدة دئيعلضةن صذلنع تاصشذرذص
ظالغانلعق هئسابلعنعدذ ؤة ظالتذن ياكع كىمىش سودعسع توغرا بولغان بولعدذ .ظةضةر
حةك بانكا تةرعصعدعن تةستعقالنمعغان بولسا ،حةكنع تاصشذرذص ظالغانلعق ظذنعث
ظعحعدة دئيعلضةن صذلنع تاصشذرذص ظالغانلعق هئسابالنمايدذ .يةنة كئلعص ظذ ظادةم
ظذ حةكنع ظالتذننعث ياكع كىمىشنعث ظعضعسعضة تاصشذرذص بئرعش بعلةن ظالتذننعث
ياكع كىمىشنعث ظعضعسعضة بئرعشكة تئضعشلعك بولغان ظىستعدعكع صذلنع تاصشذرذص
بةرضةن بولمايدذ .شذثا بذ سودا مئنعث كأز قارعشعمحة توغرا ظةمةس .حىنكع ،ظذ
حةكنع تاصشذرذص ظئلعش بعلةن سودا بولغان ظورذندا صذلنع تاصشذرذص ظئلعش ؤذجذتقا
حعققان هئسابالنمايدذ .بانكا تةرعصعدعن تةستعقالنمعغان حةكنعث مذنداق بعر نةححة
خعل ظةيعصلعرع بار:
 1ـ حةكنع بةرضةن كعشعنعث بانكعدا حةكنع ظالغان ظادةم بانكعدعن ظالعدعغان
صذلنعث ظورنعنع تولذقاليدعغان صذلع صةقةت بولماسلعقع مذمكعن.
 2ـ حةكنع بةرضةن كعشعنعث بانكعدا ظذ ظادةم بانكعدعن ظالغان صذلنعث ظورنعنع
تولذقاليدعغانغا يئتةرلعك صذلع بولماسلعقع مذمكعن.
 3ـ حةكنع بةرضةن كعشع بانكعدعكع صذلعنع حةكنع ظالغان ظادةم حةك بعلةن
بانكعدعن صذلنع ظئلعشتعن بذرذن ظئلعؤئلعشع مذمكعن.
بانكا تةرعصعدعن تةستعقالنمعغان حةكتة كأرىلعدعغان مةزكذر ظةيعصالر سةؤةبعدعن
حةكنع تاصشذرذص ظئلعش ظذنعث ظعحعدعكع صذلنع تاصشذرذص ظئلعش هئسابالنمايدذ.
توغرعسعنع اهلل تاظاال بعلضىحعدذر .مانا بذ ظذستاز ظابدذلاله ظعبنع سذاليماننعث
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سأزلعرعدذر.

(((

بذ ،حةك بانكا تةرعصعدعن تةستعقالنسعمذ قولغا حةكنع تاصشذرذص ظئلعش صذلنع
نةق تاصشذرذص ظالغانلعققا ظوخشعمايدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ .يةنع حةك ضةرحة
بانكا تةرعصعدعن تةستعقالنغان بولسعمذ حةكنع قولغا تاصشذرذص ظئلعش صذلنع قولغا
تاصشذرذص ظئلعشنعث ظورنعدا بولمايدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ .توغرعسعنع اهلل
تاظاال بعلضىحعدذر.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،بذ مةسعلة سةظذدعي
ظةرةبعستاندعكع كاتتا ظالعمالر هةيظعتعضة سذنذلغان .ظذ مةسعلة شذنعثدةك يةنة
ظعسالم دذنياسعنعث ظعشلعرعغا ظاالقعدار ظورضانغا قاراشلعق ظعسالم فعقهعسعضة
مةسظذل هةيظعتعضعمذ سذنذلغان .بذ هةيظةت ظالتذن ياكع كىمىش سئتعص ظالغان كعشع
ظذنع ساتقان ظادةمضة حةكنع تاصشذرذص بئرعش بعلةن تاصشذرذص بئرعش الزعم بولغان
ظىستعدعكع صذلنع تاصشذرذص بةرضةن بولعدذ ؤة سودا توغرا بولغان هئسابلعنعدذ ،دةص
قارار حعقارغان .بذ قارار هةيظةتنعث يةتتعنحع قئتعملعق يعغعلعشعدا ؤة هعجرعية 1209
ـ يعلع  2ـ ظاينعث  13ـ كىنعدة ظئلعنغان.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كعلعدذكع ،هعجرعية  1415ـ يعلع ؤة
معالدعية  1995ـ يعلع دأبةينعث صايتةختع ظةبذزةبعيدا ظئحعلغان ظعسالم فعقهعسعضة
مةسظذل هةيظةتنعث توققذزعنحع قئتعملعق قذرذلتعيعدا مةزكذر هةيظةت ظالتذن ـ كىمىشنع
حةككة سئتعشنعث هأكمعنعث قانداق بولعدعغانلعقع ؤة ظالتذن ـ كىمىشنع حةككة
سئتعشتا صذلنع صذلغا سئتعش سودعسع ؤة هاؤالة قعلعش ظعشع بعر يةرضة كةلضةنلعكع
ظىحىن ظالتذن ـ كىمىشنع حةككة سئتعشنع توغرا قعلعدعغان سةؤةبلةر بايان قعلعنغان
ؤة بذ هةقتعكع كأز قاراشالر تارتعشعلعص بولذنغاندعن كئيعن ظالتذن ـ كىمىش سودعسع
هةققعدة مذنداق قارار ظالغان:
 1ـ حةكنع سودا بولغان ظورذندا قولغا تاصشذرذص ظئلعش شةرتع بعلةن ظالتذن ـ
كىمىشنع بانكا تةرعصعدعن تةستعقالنغان حةككة سئتعش توغرعدذر.
 2ـ بعر نةرسة ياسالغان ظالتذننع بعر نةرسة ياسالغان باشقا بعر ظالتذنغا بعرعنعث
معقدارع يةنة بعرعنعثكعدعن ظارتذق بولغان هالةتتة سئتعشنعث توغرا بولمايدعغانلعقعنع
قارار قعلدع .ظذنداق قعلعشنعث توغرا بولمايدعغانلعقع كأص ساندعكع فعقهعشذناسالرنعث
كأز قارعشع بولذص مةزكذر هةيظةت ظذ قذرذلتايدا بذ كأز قاراشنع يةنة بعر قئتعم
تةكعتلعدع .حىنكع ،ظالتذننع ظالتذنغا ساتقاندا ياكع ظالماشتذرغاندا ظذالرنعث بعرعنعث
ظئسعل بولذشع ؤة (ظىزىك ؤة بعلةيزىككة ظوخشاش) بعرةر نةرسة ياسالغان بولذشع
((( <بذهذسذن فعل ظعقتعسادعل ظعسالمعي>.
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ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ( .شذثا هةر ظعككع تةرةصنعث قولعدعكع ظالتذننعث معقدارعنعث
ظوخشاش بولذشع شةرت) .مةزكذر هةيظةت ظالتذننع ظالتذنغا سئتعش مةسعلعسع هةققعدة
تةكرار ظعزدعنعشنعث هاجعتع يوق ،دةص قارايدذ .حىنكع ،هازعر ظالتذنالر قةغةز صذلالرغا
سئتعلعدعغانلعقع ظىحىن ظذ مةسعلة هةققعدة ظعزدعنعشنعث كئرعكع يوق .قةغةز صذل
باشقا خعلدعكع نةرسة بولغانلعقع ظىحىن ظالتذن قةغةز صذلغا سئتعلسا ،هةر ظعككعسعنعث
ظوخشاش معقداردا بولذشع شةرت قعلعنمايدذ.

ؤةدعسعدة تذرذش سودعسعنعث بايانع
كئيعنكع دةؤرنعث فعقهعشذناسلعرع صةيدا قعلغان سودا ـ سئتعقالرنعث بعرع بولسا،
ؤةدعسعدة تذرذش سودعسعدذر .بذ سودعدعن :صذلغا ظئهتعياجع حىشىص قالغان ظادةم بعر
كعشعضة بعرةر نةرسعسعنع ساتعدذ ؤة ظذ كعشعضة :ظةضةر مةن ساثا بذ نةرسعنعث صذلعنع
كئيعن قايتذرذص ظئلعص كةلسةم ،سةن بذ نةرسةمنع ماثا سئتعص بئرعسةن ،دةص شةرت
قويذص قعلغان سودا كأزدة تذتذلعدذ .شافعظعي مةزهةصعدعكعلةر بذ سودعنع <ضأرىضة
قويذش> دةص ظاتعدع .بذ سودا معسعردا< :ظامانةت سودعسع> ؤة شامدا< :بويسذنذش
سودعسع > دةص ظاتالدع.
بذ سودعنعث <ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع> دةص ظاتعلعشعنعث سةؤةبع نةرسعنع
سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ساتقان كعشع كئيعن صذلنع قايتذرذص ظئلعص
كةلسة قعلعشقان ؤةدعسعدة تذرذص ظذ نةرسعنع ظذ كعشعضة قايتذرذص بئرعدعغانلعقع
ظىحىندذر .فعقهعشذناسالر بذ سودعنع توغرا دةص قارعدع .هةتتا ظذالرنعث بعر قعسمع بذ
(((
سودعنع <توغرا بولغان سودا> دةص ظاتعدع.
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعدعن ،ظةضةر ظذ ظادةم صذلنع كئيعن قايتذرذص ظئلعص كةلسة
ظذ كعشعنعث سئتعص ظالغان نةرسعنع قايتذرذص بئرعدعغانلعقعغا ؤةدة ظئلعص ظذ كعشعضة
بعر نةرسة ساتقان بولسا ،بذ سودا توغرا بولعدذ ؤة ظذ كعشعنعث ؤةدعسعدة تذرذص ظةضةر
ظذ ظادةم صذلنع كئيعن قايتذرذص ظئلعص كةلسة سئتعص ظالغان نةرسعنع قايتذرذص بئرعشع
الزعم بولعدذ .حىنكع ،مةسعلةن :ظةضةر مةن صذلنع كئيعن قايتذرذص ظئلعص كةلسةم،
دئضةنضة ظوخشاش بعرةر ظعشنعث يىز بئرعشعضة باغالص قعلعنغان ؤةدعضة ظةمةل قعلعش
الزعمدذر .مةسعلةن :بعر ظادةم« :مةن هةج قعلعمةن» دئضةن بولسا ،ظذنعثغا هةج
قعلعش الزعم ظةمةس .ظةضةر ظذ ظادةم« :ظةضةر مةن بذ قورذنعث ظعحعضة كعرسةم هةج
قعلعمةن» دةص هةج قعلعشنع بعر ظعشنعث يىز بئرعشعضة باغلعغان بولسا ،بذ هالدا ظذ
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 246 ،ـ بةت.
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ظادةم ظةضةر ظذ قورذنعث ظعحعضة كعرسة ،ظذنعثغا هةج قعلعش الزعم بولعدذ .ظةضةر ظذ
ظادةم ظذ قورذنعث ظعحعضة كعرمعسة ،ظذنعثغا هةج قعلعش الزعم بولمايدذ.
ظةضةر مةزكذر ؤةدة بعلةن ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشع ظذ نةرسعنع باشقا بعرعضة
سئتعؤاتقان بولسا ،ظذ نةرسعنع ساتقان ظادةمنعث ياكع ظذنعث معراسخورلعرعنعث ظذ
نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشعدعن قايتذرؤئلعش هةققع بار .حىنكع ،ظذ نةرسعنع مةزكذر
ؤةدة بعلةن سئتعص ظالغان كعشعنعث ظذ نةرسعنع سئتعش هوقذقع يوق .ظذ نةرسعنع
ساتقان ظادةمنعث معراسخورلعرع ظذ نةرسعنع قايتذرؤئلعش هةققعدة ظذ ظادةمنعث ظورنعدا
ؤة ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشعنعث معراسخورلعرع ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعش
(((
هةققعدة ظذ كعشعنعث ظورنعدا تذرعدذ.
ظةضةر سودا ـ سئتعق قعلعشقان ظعككع تةرةص بعرع« :ظذ سودا ؤةدعسعدة تذرذش
سودعسع ظةمةس ظعدع» دةص ؤة يةنة بعرعسع« :ظذ سودا ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع
ظعدع» دةص ظعختعالص قعلعشعص قالغان ،ياكع ظذالر بعرع« :ظذ سودا حاقحاق قعلعش
يىزىسعدعن قعلعنغان» دةص ؤة يةنة بعرع« :ظذ سودا حاقحاق قعلعش يىزىسعدعن
قعلعنمعغان رةسمعي هالةتتة قعلعنغان» دةص ظعختعالص قعلعشعص قالغان بولسا ،سودعنعث
ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع ظةمةسلعكعنع ياكع ظذنعث حاقحاق قعلعش يىزىسعدعن
قعلعنماي رةسمعي هالةتتة قعلعنغان سودا ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلغان تةرةصنعث سأزع
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظةضةر سودعنعث ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع ظعكةنلعكعنع ياكع
سودعنعث حاقحاق قعلعش يىزىسعدعن قعلعنغان سودا ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلغان تةرةصنعث
دةؤاسعنع ظعسصاتاليدعغان صاكعت بولسا ،بذ هالدا صاكعتع بار تةرةصنعث سأزع ظئتعبارغا
ظئلعنعدذ .لئكعن< ،ضذؤاهلعق> نعث بابعدا :ظعككع تةرةص يذقعرعدا بايان قعلعنغان
شةكعلدة ظعختعالص قعلعشعص قالسا ،ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن سودعنعث
ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع ظعكةنلعكعنع ياكع سودعنعث حاقحاق قعلعش يىزىسعدعن
قعلعنغان سودا ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلغان تةرةصنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ ،دةص بايان
قعلعندع .يةنع هةر ظعككع تةرةصنعث قوللعرعدا ظأزلعرعنعث دةؤاسعنع ظعسصاتاليدعغان
صاكعت بولسا ،ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن سودعنعث ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع
ظعكةنلعكعنع ياكع سودعنعث حاقحاق قعلعش يىزىسعدعن قعلعنغان سودا ظعكةنلعكعنع
دةؤا قعلغان تةرةصنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
بذ مةسعلعنعث تةصسعالتع <ضذؤاهلعق> نعث بابعدا مذنداق بايان قعلعندع :ظةضةر
ظذالرنعث بعرع سودعنعث ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع ظةمةسلعكعنع دةؤا قعلغان ،يةنة
بعرع سودعنعث ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلغان ؤة هةر ظعككع
((( <ظةددذررذلمذختار> 4 ،ـ توم 246 ،ـ بةت
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تةرةص ظأزلعرعنعث دةؤاسعنعث توغرا ظعكةنلعكعنع ظعسصاتاليدعغان صاكعت كأرسةتكةن
بولسا ،فعقهعشذناسالر دةسلةص سودعنعث ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع ظةمةسلعكعنع دةؤا
قعلغان تةرةصنعث سأزعنعث ظئتعبارغا ظئلعنعشع ياخشعدذر ،دةص صةتعؤا بةردع .ظاندعن
ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن سودعنعث ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع ظعكةنلعكعنع
دةؤا قعلغان تةرةصنعث سأزعنعث ظئتعبارغا ظئلعنعشع ياخشعدذر ،دةص صةتعؤا بةردع.
بذ ظعككع خعل سأزنعث مةناسع :ظةضةر ظذالر بعرع« :سودا ؤةدعسعدة تذرذش
سودعسع ظةمةس ظعدع» دةص ؤة يةنة بعرع« :سودا ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع ظعدع»
دةص ظعختعالص قعلعشعص قالغان ؤة هةر بعرع ظأزعنعث سأزعنعث توغرا ظعكةنلعكعنع
ظعسصاتاليدعغانغا صاكعت كأرسةتكةن بولسا ،ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن سودعنعث
ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلغان تةرةصنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
ظةضةر ظذالر شذنداق دةؤا قعلعشعص قالغان ؤة هةر بعرعنعث قولعدا ظأزعنعث دةؤاسعنع
ظعسصاتاليدعغان صاكعتع بولمعغان بولسا ،بذ هالدا سودعنعث ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع
ظةمةسلعكعنع دةؤا قعلغان تةرةصنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ ،دئضةن بولعدذ .شذثا
ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان تةرةص« :مةن ظذ نةرسعنع ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع
بعلةن سئتعص ظالمعدعم» دئسة ،ظذنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظةضةر نةرسعنعث
صذلعنعث ظادةتتعكعدعن خئلعال تأؤةن بولغعنعغا ظوخشاش ظذ سودعنعث ؤةدعسعدة تذرذش
سودعسع ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدعغان بعرةر ظاالمةت كأرىلضةن ؤة ظذ نةرسة
ظادةتتة كعشعلةر ظالدعنعص كةتمةيدعغان نةرسة بولغان بولسا ،سودعنعث ؤةدعسعدة
تذرذش سودعسع ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلغان تةرةصنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .لئكعن،
سودعنعث ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع ظةمةسلعكعنع دةؤا قعلغان تةرةص ظذ نةرسعنعث
صذلعنعث ظادةتتعكعدعن خئلعال تأؤةن بولعشعنعث بازاردا نةرسعلةرنعث باهاسعنعث
ظأزضعرعص كةتكةنلعكع سةؤةبع بعلةن بولغانلعقعنع دةؤا قعلغان ؤة بذنعثغا صاكعت
كأرسةتكةن بولسا ،سودعنعث ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع ظةمةسلعكعنع دةؤا قعلغان
(((
تةرةصنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
<ظةدلعية هأكىملعرع آورنعلع>  118ـ ماددعسعدة ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع بعر
تةرةصتعن توغرا بولغان سودا ـ سئتعققا ،بعر تةرةصتعن شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعققا
ؤة يةنة بعر تةرةصتعن نةرسعنع ضأرىضة قويذشقا ظوخشايدذ .شذثا ؤةدعسعدة تذرذش
سودعسعنعث بةزع هأكىملعرع توغرا بولغان سودا ـ سئتعقنعث هأكىملعرعضة ،بةزع
هأكىملعرع شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعقنعث هأكىملعرعضة ؤة بةزع هأكىملعرع
نةرسعنع ضأرىضة قويذشنعث هأكىملعرعضة ظوخشاص كئتعدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 248 ،ـ بةت.
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ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع توغرا بولغان سودا ـ سئتعققا مذنداق بعر نةححة خعل
تةرةصتعن ظوخشاش كئتعدذ:
 1ـ ظةضةر بعر ظادةمنعث بعر كعشعدة قةرز صذلع بولغان ،ظذ ظادةمضة ظذ كعشعدعن
قةرز صذلنع ظئلعص بئرعش ظىحىن بعرع كئصعل بولغان ،ظاندعن ظذ ظادةم قةرزضة هئسابالص
ظذ كعشعنعث بعر صارحة يعرعنع ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع بعلةن سئتعص ظالغان بولسا،
ظذ كعشعضة كئصعل بولغان ظادةمنعث كئصعللعكع ظةمةلدعن قالعدذ .سودا ـ سئتعق قعلغان
ظعككع تةرةص كئيعن سودعنع بذزغان تةقدعردعمذ ظذ ظادةمنعث كئصعللعكع ظأز ظةسلعضة
كةلمةيدذ.
 2ـ بعر نةرسعنع ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع بعلةن سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعدعن
صايدعلعنااليدذ .ظذ نةرسة ظذ ظادةمنعث قولعدا تذرغان مذددةت ظعحعدة ظذ نةرسعضة
قوشذلغان نةرسة ظذ ظادةمضة تةؤة بولعدذ .ظةضةر سئتعلغان نةرسعضة قوشذلغان نةرسة
يوق بولذص كةتسة ،ظذ ظادةمضة قوشذلغان نةرسعنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس .مةسعلةن:
بعر كعشع ظىزىملىك بئغعنع بعر ظادةمضة ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع بعلةن ساتقان،
ظاندعن ظذ كعشع بعر نةححة ظاي ظأتكةندعن كئيعن ظذ ظادةمنعث صذلعنع قايتذرذص
بئرعص باغنع قايتذرؤالغان بولسا ،باغدعن حعققان ظىزىم معقدارع ظون ظعككع ظايغا
تةقسعم قعلعنعدذ ؤة باغ ظذ ظادةمنعث ظعلكعدة قانحة ظاي تذرغان بولسا ظذ ظادةم شذ
ظايالرغا تةقسعم قعلعنغان ظىزىملةرنع ظالعدذ .ظذ ظايالر مةيلع ظىزىم بولذشقا باشلعغان
ظايالر بولسذن ،مةيلع ظىزىم بولذشقا باشلعمعغان ظايالر بولسذن ،ظذ ظادةم ظىزىمدعن ظذ
ظايالرغا تةقسعم قعلعنغان قعسمعنع ظالعدذ .ظةضةر باغدعكع تالالر (يةنع تةكلةر) صةقةت
ظىزىم بةرمعضةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذ كعشعدعن بعرةر نةرسة تةلةص قعلعص ظالمايدذ.
ظةضةر باغ ظذ ظادةمنعث قولعدا تذرعؤاتقان ظايالر ظعحعدة ظىزىمنع ظىزعدعغان ؤاقعت
كةلضةن ؤة ظذ ظادةم ظىزىملةرنع ظىزضةن بولسا ،سودا بولغان ؤاقعتتعن باشالص بعر يعل
تولذق توشقانغا قةدةر ظذ ظادةمنعث سودعنع بذزذص باغنع ساتقان كعشعدعن صذلعنع
تةلةص قعلعش هةققع يوق .ظةضةر ظذ ظادةم باغنعث ظىزىملعرعنع ظىزىص بولغاندعن كئيعن
ظىزىمدعن صةقةت باغ ظأزعنعث قولعدا تذرغان ظايالرغا تةقسعم بولغان قعسمعنع ظئلعشقا
ؤة قالغان قعسمعنع باغنعث ظعضعسعضة بئرعشكة رازع بولذشقان بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةم
سودعنع بذزذص باغنع ساتقان كعشعدعن صذلعنع تةلةص قعالاليدذ.
 3ـ بعر كعشعدعن بعر نةرسعنع ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع بعلةن سئتعص ظالغان
ظادةم ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعص بولغاندعن كئيعن ظذ كعشعضة ظعجارعضة
بئرةلةيدذ ؤة ظذ كعشعدعن ظالغان ظعجارة هاالل هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع
قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذ كعشعضة ظعجارعضة بةرضةن بولسا ،بذ ظعجارعنعث
توغرا بولعدعغانلعقع ياكع توغرا بولمايدعغانلعقع هةققعدة فعقهعشذناسالرنعث ظعككع
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خعل كأز قارعشع بولذص توغرا دةص قارالغان قاراش بويعحة :ظذ ظعجارة توغرا ظةمةستذر.
بذ هةقتة صةتعؤا بذ قاراش بعلةن بئرعلعدذ .لئكعن ،كعشعلةرنعث تذتذص كةلضةن ظأرص
ـ ظادةتلعرع سئتعص ظالغان نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذنع ساتقان
كعشعضة ظعجارعضة بئرعشنعث توغرا بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعؤاتعدذ .شذثا بعر
مذفتع سئتعص ظالغان نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذنع ساتقان كعشعضة
ظعجارعضة بئرعشنعث توغرا بولعدعغانلعقعغا صةتعؤا بةرسة ،بذ توغرا بولغان صةتعؤا
هئسابلعنعدذ .حىنكع ،سئتعص ظالغان نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذنع
ساتقان كعشعضة ظعجارعضة بئرعش توغرعدذر ،دئضةن كأز قاراشمذ بةك ظاجعز ظةمةس.
ضةرحة ظةث توغرعسع ظذ ظعجارعنعث توغرا بولماسلعقع بولسعمذ ،لئكعن ظذ ظعجارعنع
توغرا ،دئضةن قاراشمذ توغرعدذر .حىنكع ،هأكىم حعقعرعلعشتا ظأرص ـ ظادةتمذ ظئتعبارغا
ظئلعنعدذ.
مانا بذ مةزكذر ظىح تةرةصتعن ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع توغرا بولغان سودا ـ
سئتعققا ظوخشاش كئتعدذ.
ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعققا ،ظةضةر قارشع تةرةص
رازع بولمعسعمذ سودعنع بذزغان تةرةص مةيلع نةرسعنع ساتقان كعشع بولسذن ،مةيلع
ظذنع سئتعص ظالغان ظادةم بولسذن ،سودعنع بذزذص بةرضةن نةرسعسعنع (سئتعلغان
نةرسعنعث ظعضعسع بولسا ظذ نةرسعنع ،ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم بولسا صذلعنع)
قايتذرذص ظاالاليدعغانلعقتا ظوخشاص كئتعدذ.
ؤةدعسعدة تذرذش سودعسعنعث نةرسعنع ضأرىضة قويذشقا مذنداق بعر نةححة خعل
تةرةصتعن ظوخشاش كئتعدذ:
 1ـ مةيلع نةرسعنع ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع بعلةن ساتقان كعشع بولسذن ،مةيلع
ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم بولسذن ،ظذالرنعث هةر بعرع قولعدعكع نةرسعنع
قارشع تةرةصنعث رذخسعتعسعز باشقا بعرعضة ساتالمايدذ.
 2ـ ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع بعلةن سئتعلغان ظأي ياكع يةر ،ظذنعثغا قوشنا
بولذص ظولتذرغانلعق ياكع شئرعك بولغانلعق سىصىتع بعلةن سئتعص ظئلعنمايدذ.
 3ـ ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع بعلةن سئتعلغان ظأيضة ياكع يةرضة قوشنا ظأي ياكع
يةر سئتعلغان ،ظأينع ياكع يةرنع ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع بعلةن سئتعص ظالغان ظادةم
ظذ ظأينع ياكع يةرنع ظذنعثغا قوشنا بولذش سىصىتع بعلةن سئتعص ظالغان بولسا ،ظذ
ظأي ياكع يةر ظذ ظادةمضة ظةمةس ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع بعلةن سئتعلغان ظأينعث
ياكع يةرنعث ظعضعسعضة تةؤة بولعدذ.
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 4ـ ظةضةر ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع بعلةن سئتعلغان نةرسة ،ظذ نةرسعنع سئتعص
ظالغان ظادةمنعث قولعدا تذرذش جةريانعدا بذزذلذص كةتكةن ياكع يوق بولذص كةتكةن
بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة ظذ نةرسعنع خذددع ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع
تألةص بةرضةنضة ظوخشاش تألةص بئرعدذ .يةنع ظةضةر ظذ نةرسعنعث قعممعتع ظذ نةرسعنعث
ظعضعسع ظذ ظادةمدعن ظالغان صذلغا تةث كئلعدعغان (يةنع ظذ نةرسة بازاردا مةسعلةن 100
سومغا سئتعلعدعغان نةرسة بولغان ؤة نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظذ نةرسعنع ؤةدعسعدة
تذرذش سودعسع بعلةن سئتعص ظذ ظادةمدعن ظالغان صذلع  100سوم بولغان) بولسا ،ظذ
نةرسعنعث بذزذلذص ياكع يوق بولذص كئتعشع بعلةن نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظىستعدعكع
صذل ظذ نةرسعضة هئساب بولذص كئتعدذ .ظذ ظادةم نةرسعنعث ظعضعسعدعن صذلعنع تةلةص
قعاللمايدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنعث قعممعتع ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ ظادةمدعن ظالغان
صذلدعن ظاز (يةنع ظذ نةرسة بازاردا مةسعلةن  100سومغا سئتعلعدعغان نةرسة بولغان
ؤة نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظذ نةرسعنع ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع بعلةن سئتعص ظذ
ظادةمدعن ظالغان صذلع  150سوم بولغان) بولسا ،ظذ نةرسعنعث بذزذلذص ياكع يوق بولذص
كئتعشع بعلةن نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظىستعدعكع صذلدعن ظذ نةرسعنعث قعممعتعضة
حذشلذق صذل حىشىص كئتعدذ ؤة قالغان صذلنع ظذ ظادةم نةرسعنعث ظعضعسعدعن قايتذرذص
ظالعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنعث قعممعتع ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ ظادةمدعن ظالغان صذلدعن
ظارتذق بولغان (يةنع ظذ نةرسة بازاردا مةسعلةن  200سومغا سئتعلعدعغان نةرسة
بولغان ؤة نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظذ نةرسعنع ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع بعلةن سئتعص
ظذ ظادةمدعن ظالغان صذلع  100سوم بولغان) بولسا ،ظذ نةرسعنعث بذزذلذص ياكع
يوق بولذص كئتعشع بعلةن نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظىستعدعكع صذلدعن ظذ نةرسعنعث
قعممعتعضة حذشلذق صذل حىشىص كئتعدذ ؤة قالغان صذل ظذ ظادةمنعث قولعدا ظامانةت
سىصىتعدة تذرذص تذرعدذ .يةنع ظذ ظادةم قالغان صذلنع تألةص بئرعدذ .بذ ،ظةضةر ظذ
نةرسعنعث بذزذلذص كئتعشع ياكع يوق بولذص كئتعشع ظذ ظادةمنعث قةستةنلعك قعلعشع
بعلةن بولغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظذ نةرسعنعث بذزذلذص كئتعشعدة ياكع
يوق بولذص كئتعشعدة ظذ ظادةمنعث قةستةنلعكع بولمعغان بولسا ،ظذ ظادةمضة ظارتذق
صذلنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس.
ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع بعلةن سئتعلغان ظأي يئقعلعص كةتكةن صارحعلعرع ياكع
دةل ـ دةرةخلةر قورذص كةتكةن بولسا ،يئقعلعص كةتكةن ظأينعث صارحعلعرع ياكع قذرذص
كةتكةن دةل ـ دةرةخلةر كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن ظأينعث ياكع دةل ـ دةرةخنعث
ظعضعسعضة بولعدذ .حىنكع ،ظأينعث صارحعلعرعمذ ياكع قذرذص كةتكةن دةل ـ دةرةخلعرعمذ
سئتعلغان نةرسعنعث بعر قعسمع ؤة ظذنعث صارحعلعرعدذر .شذثا ظذالر سئتعلغان
نةرسعنعث ظعضعسعضة تةؤة بولعدذ .يئقعلعص كةتكةن ظأينعث صارحعلعرع ياكع قذرذص
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كةتكةن دةل ـ دةرةخلةر سئتعلغان نةرسعضة كئيعن قوشذلغان نةرسعلةر ظةمةس .ظةضةر
ظذالر سئتعلغان نةرسعضة كئيعن قوشذلغان نةرسعلةر بولسا ،بذ هالدا ظذ نةرسعلةر ظذ
نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشعضة تةؤة بوالتتع.
ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع بعلةن سئتعلغان نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظذ
نةرسعنع ساتقان كعشعدعن تاكع صذلعنع تولذق ظئلعص بولغانغا قةدةر ظذ نةرسعنع يئنعدا
تذتذص تذرذش هةققع بار .حىنكع ،ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع بذ تةرةصتعن نةرسعنع
ضأرىضة قويذشقا ظوخشاص كئتعدذ .نةرسعنعث ظعضعسع ظةضةر صذلنع ظذ نةرسعنع سئتعص
ظالغان ظادةمضة قايتذرذص بةرسة ،ظذ نةرسعنع قايتذرذص ظئلعش هةققع بار.

ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع بعلةن نةرسعنع ضأرىضة قويذشنعث
ظارعسعدعكع صةرقلةرنعث بايانع

ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع بعلةن نةرسعنع ضأرىضة قويذشنعث ظارعسعدا مذنداق بعر
نةححة خعل صةرقلةر بار:
 1ـ ظةضةر شئرعكلةر ظارعسعدا تةقسعم قعلعشقا مذمكعن بولسعمذ بعر نةححة ظادةمنعث
ظارعسعدا شئرعك بولغان نةرسعنع ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع بعلةن سئتعش توغرعدذر.
 2ـ نةرسعسعنع ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع بعلةن ساتقان كعشع ظذ نةرسعنع سئتعص
ظالغان ظادةمضة ظذ نةرسعنعث صذلعنعث يئرعمعنع قايتذرذص بةرسة ،ظذ نةرسعنعث يئرعمعنعث
ظىستعدعكع سودا ظةمةلدعن قالعدذ .شذنعث بعلةن ظذ كعشع نةرسعنعث ظذ يئرعمعنع ظذ
ظادةمنعث رذخسعتعسعزمذ باشقا بعرعضة ساتااليدذ.
 3ـ ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع بعلةن سئتعص ظالغان نةرسعنع ،ظذ نةرسعنع ساتقان
كعشعضة ياكع باشقا كعشعضة ظعجارعضة بئرعشكة بولعدذ .ظةمما ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع،
ظذ نةرسعنع ضأرىضة قويغان ظادةمضة ظعجارعضة بئرعش توغرا ظةمةس .ظذ نةرسعنع ضأرىضة
قويغان ظادةمضة ظعجارعضة بئرعش ظعجارعضة بئرعش ظةمةس بةلكع ظأتنعضة بئرعص تذرذش
هئسابلعنعدذ .ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان كعشعنعث ظذ نةرسعنع ظذ ظادةمدعن قايتذرذص
ظئلعص قةرزضة ظالغان نةرسعنع قايتذرذص بةرضعحة يئنعدا تذتذص تذرذش هةققع بار.
ظةضةر ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان كعشع ظذنع ظذنعث ظعضعسعنعث رذخسعتع بعلةن بعر
ظادةمضة ظعجارعضة بةرضةن بولسا ،ظذ نةرسة ضأرىضة قويذلغان نةرسة بولذش سىصىتعدعن
حعقعص كئتعدذ .شذنعثدةك يةنة ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع ظأز ظعضعسع ظذ نةرسعنع
ضأرىضة ظالغان كعشعنعث رذخسعتع بعلةن ظعجارعضة بةرضةن بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ نةرسة
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ضأرىضة قويذلغان نةرسة بولذش سىصىتعدعن حعقعص كئتعدذ .ظذ نةرسة ضأرىضة قويذلغان
نةرسة سىصىتعضة ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظذ كعشعضة تةكرار ضأرىضة قويذش ظارقعلعق
كعرعدذ .ظةضةر ظذ نةرسة ضأرىضة قويذلغان نةرسة بولذش سىصىتعدعن حعقعص كةتسة ،ظذ
نةرسعنع ظعجارعضة قويذش ظارقعلعق ظذنع ضأرىضة ظالغان كعشعنعث قولعغا كعرضةن صذل
ظذ نةرسعنعث ظورنعدا ضأرىضة قويذلغان هئسابالنمايدذ .حىنكع ،ظعجارعدعن كةلضةن صذل
ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث ظأزع ظةمةس ظذنعث صايدعسعنعث بةدعلع ظىحىن كةلضةن
صذلدذر .ظةمما ظذ نةرسعنع ظةضةر ضأرىضة ظالغان كعشع ياكع ظذ نةرسعنع ضأرىضة قويغان
ظادةم ظذ نةرسعنع قارشع تةرةصنعث رذخسعتع بعلةن ساتقان بولسا ،ظذ نةرسعنعث صذلع ظذ
نةرسعنعث ظورنعدا ضأرىضة قويذلغان هئسابلعنعدذ .حىنكع ،ظذ نةرسة سئتعلعش ظارقعلعق
كةلضةن صذل ظذ نةرسعنعث صايدعسعنعث بةدعلع ظىحىن ظةمةس ظذ نةرسعنعث ظأزعنعث
بةدعلع ظىحىن كةلضةندذر.
نةرسعنع ضأرىضة ظالغان كعشعنعث ظذ نةرسعنع ضأرىضة قويغان ظادةمضة ظعجارعضة
بئرعش بعلةن ظذالرنعث بعرعنعث يةنة بعرعنعث رذخسعتع بعلةن ظذ نةرسعنع باشقا بعرعضة
ظعجارعضة بئرعشنعث ظارعسعدعكع صةرق بولسا ،ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان كعشعنعث
ظذنع ضأرىضة قويغان ظادةمضة ظعجارعضة بئرعشع ظذ نةرسعنع ظأتنعضة بئرعص تذرذش
ياكع ظامانةتكة بئرعص تذرذش هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ نةرسة ضأرىضة قويذلغان نةرسة
سىصىتعدعن حعقعص كةتمةيدذ .ظةكسعحة ظذ كعشع ظذ نةرسعنع ظذ ظادةمدعن قايتذرذص
ظئلعص هةتتا ظذ ظادةم قةرزنع بةرضةنضة قةدةر ظذ نةرسعنع يئنعدا تذتذص تذرذش هةققع
بار .ظةمما ظذ نةرسعنع مةيلع ضأرىضة ظالغان كعشع بولسذن ،مةيلع ضأرىضة قويغان ظادةم
بولسذن ،ظذ نةرسعنع ظذالرنعث ظذ نةرسعنع يةنة بعر تةرةصنعث رذخسعتع بعلةن باشقا
بعرعضة ظعجارعضة بةرضةن ؤاقتعدا ،ظذ نةرسة ضأرىضة قويذلغان نةرسة بولذش سىصىتعدعن
حعقعص كئتعدذ .ظذ نةرسة ضأرىضة قذيذلغان نةرسة سىصىتعضة صةقةت ظذ ظادةمنعث ظذ
نةرسعنع ظذ كعشعضة تةكرار ضأرىضة قويذشع ظارقعلعق كعرعدذ .حىنكع ،ظعجارعمذ خذددع
باشقا مذظامعلعلةرضة ظوخشاش كىحضة ظعضة بولعدعغان مذظامعلعدذر .مذظامعلعلةر
هأكىملعرع ظىحىن مةقسةت قعلعنعدذ .بعرةر نةرسعنع ظعجارعضة ظئلعشتعن مةقسةت ظذ
نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعدعن صايدعلعنعش هوقذقعغا ظعضة بولذشتذر
ؤة ظذ نةرسعنع ظعجارعضة بةرضةن كعشعنعث ظذ نةرسعنعث ظعجارعسعضة ظعضة بولذشتذر.
بذ ظعككع ظعشنعث هةر بعرع ،ضأرىضة قذيذلغان كئيعن ظعجارعضة بئرعلضةن نةرسعنع
ضأرىضة ظالغان كعشعنعث قولعدعن تارتعص ظئلعص ظعجارعضة ظالغان ظادةمضة تاصشذرذص
بئرعشكة قاراشلعقتذر .حىنكع ،ظذ نةرسة ظةضةر ظذنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمضة تاصشذرذص
بئرعلمعسة ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعدعن صايدعلعنالمايدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظعجارعضة ظالغان
نةرسعدعن صايدعلعنالمعسا ظذ ظادةمضة ظذ نةرسة ظىحىن ظعجارعضة بئرعش الزعم ظةمةس.
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مةيلع ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان كعشع بولسذن ،مةيلع ظذنع ضأرىضة قويغان ظادةم
بولسذن ،ظذالرنعث بعرع يةنة بعرعنعث رذخسعتع بعلةن ظذ نةرسعنع ظعجارعضة بةرضةن
بولسا ،ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع ظذنع ضأرىضة ظالغان كعشعنعث
قولعدعن تارتعص ظئلعص قولعغا ظئلعؤعلعش هةققعضة ظعضة .شذنعث بعلةن ظذ نةرسعنع
ضأرىضة ظالغان كعشعنعث ظذ نةرسعنع ظذ ظادةمدعكع قةرزع ظىحىن يئنعدا تذتذص تذرذش
هةققع تأضةيدذ .ظذ كعشعنعث بذ هةققع تىضعسة ظذ كعشع بذ هةققة ظذ ظادةم بعلةن
ظذ نةرسعنع قايتا ضأرىضة ظئلعش مذظامعلعسع تىزىش ظارقعلعق ظعضة بولعدذ .ظةمما
ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع ظذنع ضأرىضة قويغان ظادةمضة ظعجارعضة بئرعشكة كةلسةك،
فعقهعشذناسالر بذ ظعجارعنعث توغرا بولمايدعغانلعقعنع بايان قعلدع .بذ ظعجارعنعث
توغرا بولماسلعقعنعث سةؤةبع بولسا ،ظذ نةرسعنعث ظذ ظادةمضة تةؤة نةرسة بولغانلعقع
ظىحىندذر .ظعنسان ظأزعضة تةؤة بولغان نةرسعنع ظعجارعضة ظااللمايدذ .ظةضةر ظذ ظادةمنعث
ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظئلعشع توغرا بولمعغان بولسا ،ظعجارعنعث يىز بئرعشع خذددع
ظذنعث ؤذجذتقا حعقمعغانلعقع بعلةن ظوخشاش بولعدذ .شذثا ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان
كعشعنعث ظذ نةرسعنع ضأرىضة قويغان ظادةمضة ظعجارة بئرعشتعن صةقةت ظذ كعشعنعث
ظذ نةرسعنع ظذ ظادةمضة هةقلعق بولمعغان يول بعلةن تاصشذرذص بئرعش ظعشعال قالغان
بولعدذ .ظذ نةرسعنع هةقلعق بولمعغان يول بعلةن ظذ ظادةمضة تاصشذرذص بئرعش ظذ
كعشعنعث ظذ نةرسعنع ظذ ظادةمضة بةرضةن قةرزع ظىحىن يئنعدا تذتذص تذرذش هةققعنع
ظةمةلدعن قالدذرؤاتالمايدذ .شذثا ظذ كعشعنعث ظذ نةرسعنع ظذ ظادةمدعن قايتذرذص ظئلعش
ؤة ظذنع يئنعدا ضأرىضة قويذلغان نةرسة سىصىتعدة تذتذص تذرذش هةققع بار .مانا بذ
بعر نةرسعنع ضأرىضة ظالغان كعشعنعث ظذ نةرسعنع ضأرىضة قويغان ظادةمضة ظعجارعضة
بئرعش بعلةن ظذالرنعث بعرعنعث يةنة بعرعنعث رذخسعتع بعلةن ظذ نةرسعنع باشقا بعرعضة
(((
ظعجارعضة بئرعشنعث ظارعسعدا بولغان صةرقتذر.

ظأز ظعضعسعنعث قولعدا قئلعش شةرتع بعلةن ضأرىضة قويذلغان
نةرسعنعث بايانع

بذ ،بعر نةرسعنع ضأرىضة قويذشنعث يةنة بعر خعل شةكلع بولذص ظذنعث هأكمع
كأصلعضةن ظعسالم دألةتلعرعنعث قانذنلعرعدا باردذر .بعرةر نةرسعنع ظأز ظعضعسعنعث
قولعدا قئلعش شةرتع بعلةن ضأرىضة قويذشتعن ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع ضأرىضة ظالغان
كعشع ظةمةس ضأرىضة قويغان ظادةمنعث قولعدا ساقلعشع كأزدة تذتذلعدذ .لئكعن ،ظذ
((( «شةرهذل قةؤاظعدعل فعقهعييةتع» 56 ،ــــ 60ـ بةت.
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كعشعنعث ظةضةر ظذ ظادةم ظذ كعشعدعن ظالغان قةرزنع ؤاقتع كةلضةندة تألةص بئرةلمعسة،
ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع سئتعص ظذنعث صذلعدعن ظذ ظادةمضة قةرزضة بةرضةن صذلعنع
ظئلعؤئلعش هةققع بار .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر كعشعدعن قةرزضة صذل ظالغان ،ظذ
ظادةم ظذ صذل ظىحىن ماشعنعسعنع ظذ كعشعنعث ظالدعدا ضأرىضة قويغان ،لئكعن ماشعنا
ظذ ظادةمنعث ظأزعنعث قولعدا قئلعص قالغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ ماشعنعنع خالعغان
ظعشلعرعغا ظعشلعتةلةيدذ .لئكعن ،ظذ ظادةمنعث تاكع ظذ كعشعدعن ظالغان قةرزعنع تألةص
بئرعص بولماي تذرذص ظذ ماشعنعنع سئتعش ياكع ماشعنعغا بولغان ظعضعدارحعلعق
هوقذقعنع ظىحعنحع بعر ظادةمنعث ظىستعضة يأتكةش هةققع يوق .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ
كعشعدعن ظالغان قةرزعنع ؤاقتع كةلضةندة ظذ كعشعضة تألةص بئرةلمعسة ،ظذ كعشعنعث
ماشعنعنع سئتعص ظذنعث صذلعدعن ظأزعنعث صذلعنع ظئلعؤئلعش هةققع بار.
ظةهؤال ظذنداق ظعكةن ،شةرعظةتنعث كأز قارعشعدا بعرةر نةرسعنع بذ شةكعلدة
ضأرىضة قويذش توغرا بوالمدذ؟
بذ مةسعلعضة شةرعظةتنعث كأز قارعشع بعلةن قارايدعغان بولسا ،بعر نةرسعنع
ظذ شةكعلدة ضأرىضة قويذشنعث بةك توغرا بولمايدعغانلعقعنع كأرىمعز .حىنكع ،كأص
ساندعكع فعقهعشذناسالر ضأرىنعث توغرا بولذشع ظىحىن ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع ظذنع
ضأرىضة ظالغان كعشعنعث قولعغا تاصشذرذص ظئلعشعنع شةرت قعلعدذ .بذ فعقهعشذناسالرنعث
دةلعل ـ صاكعتع اهلل تاظاالنعث» :بذ حاغدا (قةرز هأججعتع يئزعص بئرعشنعث ظورنعغا)
ضأرى قويعدعغان نةرسعنع تاصشذرساثالر بولعدذ(((« دئضةن ظايعتعدذر.
بعر نةرسعنع ظأز ظعضعسعنعث قولعدا قئلعش شةرتع بعلةن ضأرىضة قويذشتا ظذ
نةرسعنع ضأرىضة ظالغان كعشع ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالمايدذ .شذثا بذ ضأرىنعث
توغرا بولماسلعقع كىحلىك دةص قارالغان قاراشتذر.
ضأرىنعث توغرا بولذشع ظىحىن ضةرحة فعقهعشذناسالر ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع ظذنع
ضأرىضة ظالغان كعشعنعث قولعغا تاصشذرذص ظئلعشعنع شةرت قعلغان بولسعمذ ،لئكعن
ظذالر يةنة ظذ نةرسعنع ضأرىضة قويغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظذ كعشعدعن ظأتنعضة
ظئلعص ظعشلعتعص تذرذشقا بولعدعغانلعقعنع ؤة بذنداق قعلعشنعث ظذ نةرسعنعث ضأرىضة
قويذلغان نةرسة ظعكةنلعكعضة تةسعر يةتكىزةلمةيدعغانلعقعنع بايان قعلدع .ظذ نةرسعنع
ضأرىضة ظالغان كعشع ظذ نةرسعنع ظذ ظادةمدعن خالعغان ؤاقعتتا قايتذرذص ظالعدذ .ظةضةر
ظذ نةرسة ظذنع ضأرىضة قويغان ظادةمنعث يئنعدا تذرذش جةريانعدا يوق بولذص كةتكةن
بولسا ،ظذ نةرسة ظذ ظادةمنعث هئسابعغا يوق بولذص كةتكةن هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذ
ظادةم ظذ كعشعدعن ظالغان قةرزنع ؤاقتع كةلضةندة تألةص بةرمعضةن بولسا ،ظذ كعشع
((( سىرة بةقةر  283ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع سئتعص قةرزضة بةرضةن صذلعنع ظذنعث صذلعدعن ظئلعؤالعدذ.
ظةضةر نةرسعسعنع ضأرىضة قويغان ظادةم مال ـ مىلكعدعن صةقةت ظاجراص كةتسة ياكع
ظألىص كةتسة ،ضأرىضة قويذلغان نةرسعضة ظذ ظادةمدة قةرز صذلع بار باشقا كعشعلةر
شئرعك بولمايدذ.
<ظةلهعداية> دئضةن كعتاصتا مذنداق بايان قعلعندع :ظةضةر نةرسعنع ضأرىضة ظالغان
كعشع ظذ نةرسعنع ضأرىضة قويغان ظادةمضة ظعشلعتعؤئلعش ظىحىن ظأتنعضة بئرعص تذرغان
ؤة ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع قولعغا ظالغان بولسا ،ظذ نةرسة ظذ كعشعنعث مةسظذلعيعتعدعن
حعقعص كئتعدذ .شذثا ظذ نةرسة ظذ ظادةمنعث قولعدا تذرذش جةريانعدا يوق بولذص كةتسة،
ظذ كعشعضة ظذ نةرسعنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس .حىنكع ،ظذ نةرسة ظذ كعشعنعث
مةسظذلعيعتع ظاستعدا ظةمةستذر .ظذ كعشعنعث ظذ نةرسعنع ظذ ظادةمدعن خالعغان
ؤاقعتتا قايتذرذص ظئلعش هةققع بار .حىنكع ،ظذ نةرسة ضأرىضة ظئلعش مذظامعلعسع
بعلةن ظذ كعشعضة تةؤةدذر .ظةمما ظذنعث مةسظذلعيعتع ظذ كعشعضة تةؤة ظةمةستذر .شذثا
ظةضةر ظذ نةرسعنع ضأرىضة قويغان ظادةم ظذ نةرسعنع ظذ كعشعضة قايتذرذص بئرعشتعن
بذرذن ظألىص كةتكةن بولسا ،ظذ كعشع ظذ ظادةمدة قةرز صذللعرع بار باشقا كعشعلةرضة
قارعغاندا ظذ نةرسعنع ظئلعشقا بةكرةك هةقلعقتذر .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظذ
كعشعدعن ظأتنعضة ظالدع .بعر نةرسعنع ظأتنعضة ظئلعش ظذنعثغا صىتىنلةي ظعضة بولذش
ظةمةستذر .ظةمما ظذ كعشعنعث ظةضةر ظذ نةرسة ظذ ظادةمنعث قئشعدا تذرذش جةريانعدا
يوق بولذص كةتكةندة ظذ كعشعضة ظذ نةرسعنع تألةص بئرعشنعث الزعم بولماسلعقع ظذ
كعشعنعث ظذ نةرسعضة باشقا كعشعلةرضة قارعغاندا بةكرةك هةقلعق بولذشعغا تةسعر
كأرسعتةلمةيدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعنع تألةص بئرعش مةسظذلعيعتعنع ظىستعضة ظئلعش
ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظئلعشنعث شةرتلعرعدعن ظةمةس (((.بذ ،ظةضةر ظذ نةرسعنع ضأرىضة
ظالغان كعشع ظذ نةرسعنع قولعغا بعر قئتعم تاصشذرذص ظئلعص كئيعن ظذنع ضأرىضة
قويغان ظادةمضة ظأتنعضة بئرعص تذرغان بولسا ،ظةهؤال يذقعرعدا بايان قعلعنغاندةك
بولعدذ .ظةمما ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان كعشع ظةضةر ظذ نةرسعنع بعرةر قئتعممذ
قولعغا تاصشذرذص ظالماستعنال ظذ نةرسعنع ظذ ظادةمضة ظأتنعضة بئرعص تذرغان بولسا ،بذ
هالدا ظذ نةرسة ،ظأتنعضة بئرعص تذرذلغان نةرسة هئسابلعنامدذ؟ فعقهعشذناسالرنعث بذ
هةقتعكع كىحلىك دةص قارالغان كأز قارعشعغا ظاساسةن ظذ ،ظأتنعضة بئرعص تذرذلغان
نةرسة هئسابالنمايدذ .حىنكع ،ضأرىنعث توغرا بولذشع ظىحىن ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع
(((
ظذنع ضأرىضة ظالغان كعشعنعث قولعغا تاصشذرذص ظئلعشع شةرتتذر.
((( «ظةلهعداية مةظةل فةتهع» ؤة «رةددذلمذهتار».
((( «بذهذسذن في قازايا فعقهعيةتعن مذظاسعرةتعن».
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ظعجارعنعث بايانع
ظعجارعنعث ظذقذمع:

ظعجارة ،ظعستعاله جةهةتتعن صذل بئرعش ظارقعلعق بعرةر نةرسعنعث صايدعسعدعن
صايدعلعنعش ظىحىن ظذ نةرسعنعث ظعضعسع بعلةن تىزىشكةن كئلعشعمدذر .يةنع بعرةر
نةرسعنعث صايدعسعدعن ظذنعث بةدعلعضة صذل بئرعش ظارقعلعق صايدعلعنعش ظعجارة
هئسابلعنعدذ .ظذ نةرسعنعث صايدعسعدعن ظذنعث بةدعلعضة هئح نةرسة بةرمةي تذرذص
صايدعلعنعش بولسا ،ظأتنة هئسابلعنعدذ.
<دذررذلمذختار> دئضةن كعتاصنعث ظاصتورع مذنداق دةيدذ« :ظعجارة بعرةر نةرسعنعث
كأزدة تذتذلغان مةنصةظةتعدعن بةدعلعضة صذل بئرعش ظارقعلعق صايدعلعنعشتذر .شذثا بعر
كعشع صايدعلعنعش ظىحىن ظةمةس حعرايلعق كأرىنىش ظىحىن كعيعم ـ كئحةك ياكع
ظأيلعرعنع زعننةتلةش ظىحىن ظأي سايمانلعرع ياكع معنعش ظىحىن ظةمةس ظالدعغا
سئلعص مئثعش ظىحىن ظذالغ ياكع ظعشلعتعش ظىحىن ظةمةس كعشعلةر <باي ظادةم
ظعكةن> دئسذن ،دةص ظأي ياكع قذل ،ياكع باشقا نةرسة ظعجارعضة ظالغان بولسا،
بذ شةرتعضة توشمعغان ظعجارة هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ كعشعضة ظعجارعضة ظالغان ظذ
نةرسعنعث ظعجارعسعنع بئرعش الزعم بولمايدذ .حىنكع ،ظعجارعضة ظئلعنغان ظذ نةرسعدعن
شةرعظةتنعث كأز قارعشعدا ؤة داناالرنعث كأز قارعشعدا ظذ كعشع مةقسةت قعلغان ظعشالر
(((
كأزدة تذتذلمايدذ».
ظعجارة بولسا ظةمةلعيةتتة بعر نةرسعنعث مةنصةظةتعنع سئتعشتذر .شذنعث ظىحىن
بعرةر نةرسعنع سئتعص ظالغعلع بولعدعغان هةر قانداق نةرسة (ظذ نةرسة مةيلع صذل
بولسذن ،مةيلع ظالتذن ـ كىمىش بولسذن ،مةيلع بذغداي ـ قوناق بولسذن )،بعلةن
بعرةر نةرسعنع ظعجارعضة ظئلعشقا بولعدذ .حىنكع ،بعر نةرسعنعث ظعجارعسع ظىحىن
بئرعلضةن نةرسة ظذ نةرسعنعث مةنصةظةتعدعن مةنصةظةتلعنعش ظىحىن بئرعلضةن صذل
هئسابلعنعدذ.

ظعجارعنعث يولغا قويذلعشعنعث بايانع
بعرةر نةرسعنع ظعجارعضة بئرعش ؤة ظعجارعضة ظئلعش قذرظان كةرعم ،صةيغةمبةر
((( <ظةددذررذلمذختار> 5 ،ـ توم 3 ،ـ بةت.
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ظةلةيهعسساالمنعث هةدعسلعرع ؤة ظالعمالرنعث بعرلعكع ظارقعلعق يولغا قويذلغاندذر.
بعرةر نةرسعنع ظعجارعضة بئرعش ؤة ظعجارعضة ظئلعش هةققعدة اهلل تاظاال مذنداق دئدع:
»ظةضةر ظذالر سعلةر ظىحىن (بالعلعرعثالرنع) ظئمعتعص بةرسة ،ظذالرنعث (ظئمعتعش)
هةققعنع بئرعثالر(((« »ظذالرنعث (يةنع ظايالالرنعث) بعرع ظئيتتع« :ظع ظاتا ،ظذنع سةن
ظعشلةتكعن ،بذ سةن ظعشلةتكةنلةرنعث ظةث ياخشعسعدذر ،كىحلىك ،ظعشةنحلعكتذر».
ظذ (يةنع شذظةيب) ظئيتتع« :ماثا سةككعز يعل ظعشلةص بئرعشعث بةدعلعضة ساثا بذ
ظعككع قعزعمنعث بعرعنع بئرعشنع خااليمةن ،ظةضةر ظون يعلنع توشقذزذؤةتسةث (ظذمذ)
ظعختعيارعث( ،ظون يعلنع شةرت قعلعص) سئنع مذشةققةتكة سئلعص قويذشنع خالعمايمةن،
خذدا خالعسا ،مئنعث ياخشع ظادةم ظعكةنلعكعمنع بايقايسةن»(((«
هةدعستة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةككعدعن مةدعنعضة هعجرةت قعلعدعغان
ؤاقعتتا يول باشالص مئثعش ظىحىن بعر ظادةمنع ظعجارعضة ظالغانلعقع بايان قعلعنعدذ.
بذ هةقتة ظاظعشة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ« :صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم بعلةن ظةبذ بةكرع بةنع دةيلعك ،كئيعن بةنع ظةبدع ظعبنع ظةدعيضة كأحىص
كةتكةن ،يول باشالشقا ماهعر ؤة قذرةيش كاصعرلعرع بعلةن بعر دعندا بولغان بعر ظادةمنع
(يول باشالش ظىحىن) ظعجارعضة ظالدع .ظذالر ظذ ظادةمضة ظعشةنح قعلعص ،ظىح كئحعدعن
كئيعن ،سةؤر غارعدا ظذحرعشعشقا ؤةدعلعشعص ظعككع تأضعنع ظذنعثغا بةردع .ظذ ظادةم
ؤةدعلةشكةن بويعحة تأضعلةرنع ظىحعنحع كئحعنعث ظةتعضةنلعكع ظئلعص كةلدع ،صةيغةمبةر
(((
ظةلةيهعسساالم بعلةن ظةبذ بةكرع سةؤر غارعدعن مةدعنعضة قاراص يولغا حعقتع».
شذنعثدةك يةنة هةدعسلةردة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث كعحعك ؤاقتعدا
مةككعلعكلةرنعث قويلعرعنع ظعش هةققع ظئلعص بئقعص بةرضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ.
بذ هةقتة ظةبذهىرةيرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دئدع :صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم« :اهلل تاظاال ظةؤةتكةن هةر قانداق صةيغةمبةر قوي باققان» دئدع .ساهابعلةر:
ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع سةنمذ باققانمعدعث؟ دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :هةظة،
(((
مةنمذ بعرنةححة قعرات صذلغا مةككة خةلقنعث (قويلعرعنع) باققان ظعدعم» دئدع.
ظعجارة هةققعدة كةلضةن ظةسةرلةر بةك كأصتذر .هةر زاماننعث ؤة هةر يةرنعث ظالعملعرع
بعر نةرسعنع ظعجارعضة بئرعشنعث ؤة ظعجارعضة ظئلعشنعث توغرا بولعدعغانلعقعغا
بعرلعككة كةلدع .صةقةت ظابدذرراهمان ظعبنع ظةسةم ؤة ظعبراهعم ظعبنع ظةلعية قاتارلعق
((( بذ سىرة تاالق  6ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
((( سىرة قةسةس  26ــــ  27ـ ظايةتلةر.
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان.
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
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ظعمامالر« :بعر نةرسعنع ظعجارعضة بئرعش ؤة ظعجارعضة ظئلعش توغرا بولمايدذ .حىنكع،
بعر نةرسعنع ظعجارعضة بئرعش ظادةم ظالداش هئسابلعنعدذ .يةنع ظعجارة تئخع ؤذجذدقا
حعقمعغان مةنصةظةتلةر ظىستعدة تىزىشكةن توختام مذظامعلعسعدذر» دةيدذ .بذ ظعككع
ظعمامالرنعث ظعجارة هةققعدعكع كأز قاراشلعرع خاتادذر .بذالرنعث ظعجارعنعث توغرا
بولمايدعغانلعقع هةققعدعكع كأز قاراشلعرع ظالعمالرنعث بذ هةقتة توغرا دةص بعرلعككة
كةلضةن كأز قارعشعغا تةسعر يةتكىزةلمةيدذ .يةنة كئلعص ظعنسانالرنعث تةجعربعلعرع
ظعجارعنعث توغرا ظعش ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ .حىنكع ،ظعنساننعث هاجعتع
بعر نةرسعنعث ظأزعضة حىشكعنعدةك ظذ نةرسعدعن كئلعدعغان مةنصةظةتعضعمذ حىشعدذ.
بعر نةرسعنعث ظأزعنع سئتعص ظئلعش توغرا بولسا ،ظذ نةرسعنعث مةنصةظةتعنع سئتعص
ظئلعشمذ ظةلؤةتتة توغرا بولذشع الزعم .ظعنسانالرنعث ظعجارة ظعشعغا ظئهتعياجعنعث
بارلعقع مةخصعي ظعش ظةمةس .حىنكع ،هةر بعر ظادةم ظولتذرذش ظىحىن ظأزعضة تةؤة
ظأيضة ظعضة بولذشع ظاسان ظةمةس .هةر بعر ظادةم بعر يةردعن يةنة يةرضة بئرعش ظىحىن
ظأزعضة تةؤة سةصةر قوراللعرعغا ظعضة ظةمةس .قوللعرعدا ظأي ياكع سةصةر قوراللعرع
بار ظادةملةر ظذالرنع كعشعلةرضة هةق ظالماي بعكارغا بةرمةيدذ .شذنعثدةك هىنةر ؤة
كةسعص ظعضعلعرع هىنةرلةرنع ؤة ظعشالرنع ظعش ـ هةققع ظالماي قعلعص بةرمةيدذ .هةر
بعر ظعنساننعث هىنةرؤةنلةر قعلعدعغان ظعشالرنع قعاللعشع مذمكعن ظةمةس .شذنعث
ظىحىن مةزكذر ظعشالرنع قولغا كةلتىرىش ظىحىن ظعجارعنعث يولغا قويذلعشع الزعم
بولعدذ .بةلكع اهلل تاظاال ظعجارعنع رعزققا ظئرعشعش يوللعرعنعث بعرع قعلدع .هةتتا
ظعجارة بعر هىنةرؤةن ظىحىن رعزق تاصعدعغان ظةث ياخشع يولدذر .ظذ ظعككع ظعمامنعث:
«بعر نةرسعنع ظعجارعضة بئرعش ظادةم ظالداش هئسابلعنعدذ» دئضةن سأزعضة ،ظعجارعضة
(((
بولغان يذقعرعدا بايان قعلعنغان هاجةتلةر ظالدعدا ظئتعبار بئرعلمةيدذ.

ظعجارعنعث كىحضة ظعضة بولذشعنعث بايانع
ظعجارة بعر نةرسعنع ظعجارعضة بةرضةنلعكنع ظعصادعلةيدعغان هةر قانداق سأز بعلةن
كىحضة ظعضة بولعدذ .مةسعلةن :مةن ساثا بذ قورذنع مذنحة صذلغا بعر ظايلعق ظأتنعضة
بةردعم ،دئضةنضة ظوخشاش .حىنكع ،بعر نةرسعنعث بةدعلعنع ظئلعص تذرذص ظذ نةرسعنع
صايدعلعنعص تذرذش ظىحىن ظأتنعضة بئرعش ظذ نةرسعنع ظعجارعضة بئرعش هئسابلعنعدذ.
شذنعثدةك يةنة ظعجارة بذ قورذنعث مةنصةظةتعنع ساثا مذنحة صذلغا بعر ظايلعق سوؤغات
قعلعؤةتتعم((( ،ياكع ظذنعث مةنصةظةتعنع ساثا مذنحة صذلغا ظعجارعضة بةردعم ،دئضةن
((( «ظعظالظذسسىنةن» 16 ،ـ توم 152 ،ـ بةت.
((( بعرةر نةرسعنع ظعجارعضة بئرعش ظىحىن صةقةت مذشذ يةردة بايان قعلعنغان سأزلةرنع ظعشلعتعش الزعم ظةمةس .بذ ظةرةبلةر بعر
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سأزلةر بعلةنمذ كىحضة ظعضة بولعدذ.
بعر نةرسعنع ظعجارعضة بئرعش ؤة ظعجارعضة ظئلعش ظىحىن ظعشلعتعلعدعغان سأزلةردة
تئصعلعش الزعم بولغان شةرت بولسا ،ظأ سأزلةرنعث مةسعلةن :ظعجارعضة بةرضىحعنعث:
«ظعجارعضة بةردعم» دئضعنعضة ؤة ظعجارعضة ظالغذحعنعث« :ظعجارعضة ظالدعم»
دئضعنعضة ظوخشاش ظأتكةن زاماننع ظعصادعلةص بئرعدعغان شةكلعدة بولذشعدذر .بعر
نةرسعنع ظعجارعضة بئرعدعغان ؤة ظالعدعغان ظعككع تةرةصنعث ظذ نةرسعنع ظعجارعضة
بئرعش ؤة ظئلعش ظىحىن ظعشلعتعدعغان سأزلعرع ظأتكةن زاماننع ظعصادعلةص بئرعدعغان
سأزلةر بولذشع الزعم .ظعجارعضة بئرعش ؤة ظئلعش ظعشلعرع ظعجارعضة بةردعم ؤة ظالدعم
دئمةستعنمذ ؤذجذدقا حعقعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر كعشعنعث ظأيعنع بعر يعللعق
ظعجارعضة ظالغان ،ظعجارعنعث ؤاقتع توشقاندعن كئيعن ظأي ظعضعسع ظذ ظادةمضة« :ظأينع
بىضىن بعكارالص بةرضعن ،ظةضةر بىضىن بعكارالص بةرمةي يةنعال ظولتذرماقحع بولساث هةر
ظاي ظىحىن مذنحة صذل (مةسعلةن 500 :سوم) تألةص ظولتذرعسةن» دئضةن بولسا ،بذ
هالدا ظذ ظادةم ظةضةر ظذ ظأيدة نةرسة ـ كئرةكلعرعنع باشقا ظأيضة يأتكةص بولغعحع
بولغان مذددةت ظولتذرغان بولسا ،ظذ ظادةم ظأي ظعضعسعضة ظذ ظأينعث ظوخشعشعغا
بئرعلعدعغان ظعجارعنعث معقدارع بويعحة ظعجارة تألةيدذ .مةسعلةن :ظذ ظأيضة ظوخشاش
ظأيلةرضة هةر ظايدا  300سوم ظعجارة تألىنعدعغان بولغان ؤة ظذ ظادةم ظذ ظأيدة نةرسة
ـ كعرةكلعرعنع باشقا ظأيضة توشذص بولغعحة  10كىن ظولتذرغان بولسا ،ظذ ظادةم ظأي
ظعضعسعضة ظون كىنلىك ظىحىن ظأينعث ظعجارعسعنع  500سومدعن ظةمةس  300سومدعن
هئسابالص صذل تألةص بئرعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظأيدة نةرسة ـ كئرةكلعرعنع باشقا ظأيضة
توشذص بولغعحة ظةمةس بعر ظاي ظولتذرغان بولسا ،ظأي ظعضعسعضة ظأينعث بعر ظايلعقع
(((
ظىحىن  300سوم ظةمةس ظأينعث ظعضعسع دئضةن  500سوم صذلنع تألةيدذ.
شذنعثدةك يةنة ظعجارة بئرعشعش بعلةنمذ ؤذجذدقا حعقعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم
بعر كعشعنعث ظأيعنع ظايلعقعنع  300سومدعن ظعجارعضة ظئلعص مةلذم مذددةت ظولتذرغان
ؤة ظعككع تةرةصنعث ظارعسعدا كئلعشكةن مذددةت توشقاندعن كئيعن ظةضةر ظذ ظادةم
ظذ ظأينع ظايلعق ظىحىن يةنة  300سومدعن صذل بئرعص ظولتذرذشنع قوبذل قعلغان
بولسا ،ظذ ظادةم ظذ ظأينع بئرعشعش ظعجارعسع بعلةن باشقعدعن ظعجارعضة ظالغان بولعدذ.
يةنع ظذ ظادةم ظذ ظأينع ظعجارعضة ظئلعش ظىحىن« :مةن ظأينع ظعجارعضة ظالدعم»
دئضعنعدةك ،ظاندعن ظأينعث ظعضعسعنعث« :مةن ظأينع ظعجارعضة بةردعم» دئضعنعدةك
ظذ ظعككعسعنعث باشقا كئلعشعم تىزىشعضة هاجةت يوق .بعرةر نةرسعنع بئرعشعش
نةرسعنع ظعجارعضة بئرعش ظىحىن ظعشلعتعص كةلضةن سأزلةردذر .بعزمذ بعرةر نةرسعنع ظعجارعضة بةرمةكحع بولساق ظذيغذر جةمظعيعتعدة
بعرةر نةرسعنعث ظعجارعضة بئرعلضةنلعكعنع ظعصادعلةيدعغان سأزلةرنع ظعشلعتعص ظعجارعضة بةرسةك بولعدذ .ت.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 3 ،ـ بةت.
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سودعسع بعلةن سئتعص ظئلعشتعن ياكع بئرعشعش ظعجارعسع بعلةن ظعجارعضة ظئلعشتعن
ظذ نةرسعنع سئتعص ظالماقحع ياكع ظعجارعضة ظالماقحع بولغان تةرةص ظذ نةرسعنعث
ظعضعسعضة« :بذ نةرسعنع مذنحة صذلغا ساتامسةن ياكع ظعجارعضة بئرةمسةن» دةص
ظولتذرمايال صذلنع بئرعص ظذ نةرسعنع قولعغا ظئلعش كأزدة تذتذلعدذ .ظعمام ظةبذيىسىف
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) دعن :نةرقعنع كئلعشعص ظولتذرماستعن قاتناش
قوراللعرعغا حعقعص صذلعنع بئرعشنعث ياكع مذنحعغا كعرعص صذلعنع بئرعشنعث ياكع
تةرةتخانعغا كعرعص صذلعنع بئرعشنعث ،ياكع سذحعنعث ظالدعدعن سذ ظعحعص صذلعنع
بئرعشنعث توغرا بولعدعغان ياكع بولمايدعغانلعقع هةققعدة سوظال سورالغاندا ،ظعمام
ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :نةرقعنع كئلعشعص ظولتذرماي شذ
ظعشالرنع قعلعش ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن توغرعدذر .ظذ ظعشالرنعث بعرةرسعنع
قعلماقحع بولغان ظادةمنعث ظذ ظعشنع قعلعش ظىحىن ظذنعث ظعضعسع بعلةن ظذنحة صذل
بولسذنمذ مذنحة صذل بئرةيمذ ،دةص كئلعشعشنعث هاجعتع يوق» دةص جاؤاب بةرضةن.
ظعجارة ظعشلعرعدا مةيلع نةرسعنع ظعجارعضة ظالعدعغان ظادةم بولسذن ،مةيلع ظذنع
ظعجارعضة بئرعدعغان كعشع بولسذن ،ظعجارة ظعشعغا ظئتعراز بعلدىرمةي جعم تذرذش
ظذنع قوبذل قعلغانلعق ؤة ظذنعثغا رازع بولغانلعق هئسابلعنعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم
بعر كعشعنعث ظأيعنع بعر يعللعق ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن ظذ ظادةم بعر يعل توشذص
ظعككعنحع يعلع كعرضةندعمذ ظذ ظأيدة ظولتذرذشنع داؤام قعلغان ؤة ظأينعث ظعضعسع
بذنعثغا هئحقانداق ظئتعراز بعلدىرمةي ظذ ظادةمدعن ظأينعث ظعجارعسعنع ظالغان
بولسا ،ظذ ظادةم ظذ ظأينع بئرعشعش يولع بعلةن يةنة ظعجارعضة ظالغان هئسابلعنعدذ.
حىنكع ،ظعجارة ظىحىن ظأيضة بئرعلعدعغان صذلنعث معقدارع ظئنعقتذر .ظةضةر ظعجارة
ظىحىن ظأيضة بئرعلعدعغان صذلنعث معقدارع ظئنعق بولمعسا ظعدع ،ظأينع بئرعشعش يولع
بعلةن ظعجارعضة ظئلعش توغرا بولمعغان بوالتتع.

بعرةر نةرسعنع ظعجارعضة بئرعشتة ؤة ظئلعشتا تئصعلعش الزعم بولغان
شةرتلةرنعث بايانع

بعرةر نةرسعنع ظعجارعضة بئرعشتة ؤة ظئلعشتا تئصعلعش الزعم بولغان شةرتلةر
بولسا ،ظعجارة هةققعنعث ظئنعق بولذشعدذر ؤة ظعجارعضة ظالغان نةرسعنعث قانحعلعك
ظعشلعتعلعدعغانلعقعنعث ظئنعق بولذشعدذر .حىنكع ،ظعجارة هةققعنعث ظئنعق بولماسلعقع
ؤة ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسعنعث قانحعلعك ظعشلعتعلعدعغانلعقعنعث ظئنعق بولماسلعقع
ظعككع تةرةصنعث تاالش ـ تارتعشعنع كةلتىرىص حعقعرعدذ.
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ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسعنعث قانحعلعك ظعشلعتعلعدعغانلعقع بةزع ؤاقعتتا (مةسعلةن
بعر يعللعق ظعككع يعللعق دئضةنضة ظوخشاش) ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظئلعص ظعشلعتعش
ظىحىن توختاتقان مذددةت بعلةن بعلعنعدذ .مةسعلةن :مةلذم مذددةت توختعتعص ظأيلةرنع
ظولتذرذش ظىحىن ظعجارعضة ظالغانغا ؤة يةرلةرنع زعراظةت تئرعش ظىحىن ظعجارعضة
ظالغانغا ظوخشاش .بعرةر ظأينع ظولتذرذش ظىحىن بةش ظاي ياكع بعر يعل دئضةنضة
ظوخشاش مةلذم مذددةت توختعتعص ظعجارعضة ظئلعش توغرعدذر .ظعجارعضة ظئلعنغان
نةرسة ظىحىن مذددةت توختعتعلغاندعن كئيعن ظذ نةرسعنع قانحعلعك ظعشلعتعشنع بايان
قعلعشقا هاجةت قالمايدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعنع ظعشلعتعدعغان مذددةت ظئنعق بولسا ،ظذ
نةرسعنعث قانحعلعك ظعشلعتعلعدعغانلعقع مةلذم بولعدذ .بذ ،ظةضةر ظعجارعضة ظئلعنغان
نةرسعدعن ظوخشاش شةكعلدة صايدعالنغعلع بولعدعغان نةرسة بولسا ،ظةهؤال شذنداق
بولعدذ .ظةضةر ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسة بىضىنع بعر شةكعلدة ظةتعسع باشقا شةكعلدة
مةسعلةن كأص صايدعالنلع بولعدعغان نةرسة بولسا ،بذ هالدا ظذ نةرسعنع ظعجارعضة
ظالغان ؤاقعتتا ظذ نةرسعنع قانحعلعك ظعشلعتعدعغانلعقعنع ظئنعق بايان قعلعش الزعم.
ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسعنعث قانحعلعك ظعشلعتعلعدعغانلعقع بةزع ؤاقعتتا ،ظذ
نةرسعنع مةقسةت قعلعص ظعجارعضة ظالغان ظعشنعث خاراكتعرع بعلةن بعلعنعدذ .مةسعلةن:
بعر ظادةمنعث بعر كعشعنع مةلذم كعيعم ـ كئحةكنع ياكع رةختنع بوياشقا ياكع كعيعم
تعكعشكة ظعجارعضة ظالغانلعقعغا ،ياكع مةيلع ظذالغ بولسذن ،مةيلع ماشعنا بولسذن،
بعر قاتناش قورالعنع مةلذم معقداردعكع يىكنع توشذش ظىحىن ،ياكع مةلذم يةرضة بئرعص
كئلعش ظىحىن ظعجارعضة ظالغانلعقعغا ظوخشاش .حىنكع ،ظذ ظادةم بويذلعدعغان رةختنعث
ياكع كعيعم ـ كئحةكنعث قانحعلعك ظعكةنلعكعنع ؤة قانداق رةثدة بويذلعدعغانلعقعنع
ياكع تعكمةكحع بولغان كعيعمنعث قانداق بولعدعغانلعقعنع ياكع ظذالغقا ياكع ماشعنعغا
ظارتعدعغان يىكنعث معقدارعنع ،ياكع ظذالغ ياكع ماشعنا بعلةن بئرعص كئلعدعغان يةرنعث
مةساصعسعنع ظئنعق بايان قعلسا ،بذنعثدعن ظذ ظادةم ظعجارعضة ظئلعص ظعشلةتمةكحع
بولغان كعشعنعث ياكع قاتناش قورالعنعث قانحعلعك ظعشلعتعلعدعغانلعقع مةلذم بولعدذ.
شذثا ظذ ظادةم ظذ كعشعنع ياكع قاتناش قورالعنع ظعجارعضة ظالغان ؤاقعتتا ،ظذنع
قانحعلعك ظعشلعتعدعغانلعقعنع ظئنعق بايان قعلمعسعمذ ظعجارة توغرا بولغان بولعدذ.
ظعجارة بةزع ؤاقعتتا ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسعدعن كئلعدعغان مةنصةظةت ظىستعدة
بولغان بولعدذ .مةسعلةن :بعر كعشعنع ظئتعز ظئرعققا ياكع باغقا قاراش ظىحىن ،ياكع
بعر ظايالنع ظأينعث ظعشلعرعنع قعلعش ظىحىن ظعجارعضة ظالغانغا ظوخشاش خذسذسعي
ظعجارعضة ظئلعش ظعشلعرعغا ظوخشاش .بعرةرسعنع خذسذسعي ظعجارعضة ظالغان ؤاقعتتا
ظذنعث قانحعلعك مذددةت ظعشلةيدعغانلعقعنع ظئنعق بايان قعلعش الزعم.
ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسعنعث قانحعلعك ظعشلعتعلعدعغانلعقع بةزع ؤاقعتتا،
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قعلدذرماقحع بولغان ظعشنع تةيعن قعلعش ياكع ظذنع كأرسعتعش بعلةن ظئنعق بولعدذ.
مةسعلةن :بعر ظادةمنعث بعر كعشعنع ظذنعثغا« :سةن بذ ظاشلعقالرنع بذ يةردعن ظذ
يةرضة يأتكةص بئرعسةن» دةص يأتكةيدعغان ظاشلعقنع ؤة يأتكةيدعغان يةرنع ظعشارةت
قعلعص ظئنعق كأرسعتعص ظعجارعضة ظالغعنعغا ظوخشاش .حىنكع ،ظذ كعشع يأتكةيدعغان
ظاشلعقالرنع ؤة ظاشلعقالر يأتكىلعدعغان ظورذننع كأزع بعلةن كأرسة ،ظذ كعشعضة ظأزعنعث
قانحعلعك ظعش قعلعدعغانلعقع ظايان بولعدذ .شذثا ظذ ظادةمنعث مةزكذر شةكعلدة ظذ
(((
كعشعنع ظعجارعضة ظئلعشع توغرا ظعجارعضة ظئلعش هئسابلعنعدذ.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،مةيلع ظأي بولسذن ،مةيلع
يةر بولسذن ،ؤةقصة قعلعنغان نةرسعنع هةتتا ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذ
نةرسعنع ظأزعنعث نةرسعسع ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلعؤئلعشعنعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىن
ظذزذن مذددةت ظعجارعضة بئرعش ياخشع ظةمةس .بذ يةردعكع ظذزذن مذددةتتعن ،ظةضةر
ظعجارعضة بئرعلضةن نةرسة يةر ـ زئمعن بولسا ،ظذنع ظىح يعلدعن ظارتذق مذددةت ،ظةضةر
ظعجارعضة بئرعلعدعغان نةرسة ظأي ؤاخ ؤة دذكان بولسا ،ظذنع بعر يعلدعن ظارتذق
مذددةت ظعجارعضة بئرعشنعث توغرا بولمايدعغانلعقع كأزدة تذتذلعدذ .شذنعثدةك يةنة
يئتعمالرغا تةؤة بعر نةرسعنعمذ ظذزذن مذددةت ظعجارعضة بئرعش ياخشع ظةمةس .حىنكع،
ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ؤاقعتنعث ظأتىشع بعلةن ظذ نةرسعنع ظأزعنعث
قعلعؤئلعشع مذمكعن.
يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكعنعمعزدةك ،بعرةر نةرسعنع ظعجارعضة بئرعشتة ؤة ظئلعشتا
تئصعلعش الزعم بولغان شةرتلةرنعث بعرع ظعجارة هةققعنعث ظئنعق بولذشعدذر .ظعجارعضة
بئرعلضةن نةرسعنعث ظعجارة هةققعنعث ظئنعق بولذشع ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان
ظادةمنعث« :مةن ظذ نةرسعنع مذنحة صذلغا ظعجارعضة ظالدعم» دئضةن سأزع بعلةن
بولعدذ .ظةضةر نةرسة ظعجارعضة بئرعلضةن يةردة بعر نةححة خعل صذل ظأتعدعغان بولسا،
ظعجارعضة هةققع ظىحىن كعشعلةر ظارعسعدا ظذ يةردة ظةث ظئقعؤاتقان صذل بئرعلعدذ .ظةضةر
ظذ يةردة بعر نةححة خعل صذلالرنعث هةممعسع ظوخشاش شةكعلدة ظأتعدعغان بولسا،
ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظعجارة هةققع ظىحىن ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة
بئرعدعغان صذلنعث تىرعنع ظوحذق بايان قعلمعسا ،بذ ظعجارة شةرتعضة توشمعغان ظعجارة
هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسعنعث ظعجارة هةققع ظىحىن بئرعلمةكحع
بولغان نةرسة بذغداي ـ قوناققا ظوخشاش ظألحعلعدعغان نةرسة بولغان ،ياكع
تارتعلعدعغان نةرسة بولغان ،ياكع تذخذمدةك حوث ـ كعحعكلعكتة ظوخشاش معقداردعكع
نةرسة بولغان بولسا ،ظعجارعنعث ظعش ـ هةققع ظىحىن بئرعلعدعغان نةرسعنعث معقدارعنع
ؤة سىصىتعنع بايان قعلعش شةرتتذر .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظعجارعنعث ظعش هةققع
((( «ظةلهعداية» 3 ،ـ توم 232 ،ـ بةت.
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ظىحىن بئرعلعدعغان نةرسة ظذ يةردعن بذ يةرضة حاصا ـ مذشةققةت بعلةن توشذص ظئلعص
كئلعنعدعغان نةرسة بولسا ،ظذ نةرسعنع تاصشذرذص بئرعدعغان ظورذننعمذ بايان قعلعش
شةرت .ظةمما ظذ نةرسعنع تاصشذرذص بئرعدعغان ؤاقعتنع بايان قعلعش شةرت ظةمةس.
ظةضةر ظعجارعنعث ظعش هةققع ظىحىن بئرعلعدعغان نةرسة كعيعم ـ كئحةكتةك ياكع
رةختتةك ،ياكع هايؤاندةك نةرسعلةر بولسا ،بذ هالدا ظذ نةرسعنع تاصشذرذص بئرعدعغان
ؤاقعتنع ،معقدارعنع ؤة سىصىتعنع بايان قعلعش شةرتتذر .بذ ،ظةضةر ظعجارة مذظامعلعسع
قعلعنغان ؤاقعتتا ظعجارة هةققع ظىحىن بئرعلعدعغان نةرسعضة ظعشارةت قعلعنمعغان
بولسا ،ظذ نةرسعنع تاصشذرذص بئرعدعغان ؤاقعتنع ،معقدارعنع ؤة سىصىتعنع بايان قعلعش
شةرتتذر .حىنكع ،ظعجارة هةققع ظىحىن تاصشذرذص بئرعلعدعغان نةرسعنعث مذظةييةن بعر
نةرسة بولذشع الزعم.
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعضة« :مةسعلةن مةن ساثا بذ ظأينع ظةتة ظعجارعضة
بئرةي» دةص ظأينع ظعجارعضة بئرعشنع كةلضىسع زامانغا باغلعغان بولسا ،ظةضةر ظأينع
سئتعص ظئلعشقا ظةتعسع بولذشتعن بذرذن خئرعدار كئلعص قالسا ظذ ظادةم ظأينع ظذ
يئثع خئرعدارغا ساتااليدذ .حىنكع ،كةلضىسع زامانغا باغالنغان هالدا قعلعنغان ظعجارة
توغرعدذر .ظةمما كىحضة ظعضة ظةمةستذر .بذ ظعككع خعل قاراشنعث توغرعراق بولغعنعدذر.
بذ هةقتة صةتعؤا هةم ظذ كأز قاراش بعلةن بئرعلعدذ .ظةضةر ظذ ظأي ظةتعسع ظذ ظادةمنعث
قولعغا (مةسعلةن :سئتعص ظالغانغا ياكع معراس ظارقعلعق ظالغانغا ظوخشاش) ظايرعم
بعر سةؤةب بعلةن قايتعص كةلضةن بولسا ،ظذ ظأي ظذ كعشعضة ظعجارة بئرعلضةن سىصىتتة
قئلعص قالمعغان هئسابلعنعدذ .يةنع ظذ كعشع ظذ ظادةمضة« :سةن بذ ظأينع ماثا
بىضىن ظعجارعضة بئرعدعغان بولغان ظعدعث» دةص دةؤا قعاللمايدذ .ظةضةر ظةتعسع ظأي
ظذ ظادةمنعث قولعغا ظأيدة كأرىلضةن ظةيعص سةؤةبع بعلةن قايتذرذص بئرعلضةن ،ياكع
ظةتعسع ظأي ظذ ظادةمنعث قولعغا ظأي ظذنعثغا سئتعؤالغذحع تةرعصعدعن سوؤغات قعلعص
بئرعلضةنلعك سةؤةبع بعلةن قايتعص كةلضةن بولسا ،ظأي ظذ كعشعضة ظعجارة بئرعلضةن
سىصىتتة قئلعص قالغان هئسابلعنعدذ .يةنع ظذ كعشع ظذ ظادةمضة« :سةن بذ ظأينع
ماثا بىضىن ظعجارعضة بئرعدعغان بولغان ظعدعث» دةص دةؤا قعلعص ظأينع ظعجارعضة
(((
ظاالاليدذ.
ظةضةر ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسة ظذالغ ياكع ماشعنا بولسا ،بعز يذقعرعدا بايان قعلعص
ظأتكعنعمعزدةك ،ظذنعث بعلةن قانحعلعك يىك توشذيدعغانلعقعنع ياكع ظذنعثغا قةيةرضة
معنعص ياكع حعقعص بارعدعغانلعقعنع بايان قعلعش شةرتتذر .ظةضةر ظذالغ ياكع ماشعنا
ظعجارعضة ظئلعنماقحع بولغاندا ظعجارعدة مةزكذر ظعككع شةرت تئصعلمعسا ،بذ ظعجارة
شةرتعضة توشمعغان ظعجارة هئسابلعنعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر كعشعنع سةصةرضة
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 4 ،ـ بةت.
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ظذزذتذص قويذش ،ياكع سةصةردعن كةلضةن كعشعنعث ظالدعغا حعقعش ظىحىن ظذالغ ياكع
ماشعنا ظعجارعضة ظالغان (يةنع كعرالعغان) بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذالغنع ياكع ماشعنعنع
قاحان ظعشلعتعدعغانلعقعنع ؤة ظذنعث بعلةن قةيةرضعحة بئرعص كئلعدعغانلعقعنع بايان
قعلعشع شةرت.
ظةضةر بعر ظادةم قاراقاشتعن خوتةنضة بئرعص كئلعش ظىحىن ظذالغ ياكع ماشعنا
ظعجارعضة ظالغان (يةنع كعرالعغان) بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذنعثغا معنعص يولغا
حعقعدعغان ؤة قايتعص كئلعص حىشىص بئرعدعغان نوقتعسع ظأزعنعث ظأيعنعث ظالدع
بولعدذ .شذنعثدةك يةنة ظذالغنع ياكع ماشعنعنع قاراقاشتعن خوتةنضة يىك توشذش
ظىحىن ظعجارعضة ظالغان بولسعمذ ،ظذ ظادةمنعث مئثعش ؤة قايتعص كئلعش نوقتعسع
ظأيعنعث ظالدع بولعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعنع بعر كىن ظعشلةص بئرعش ظىحىن ظعجارعضة ظالغان بولسا،
ظذ ظادةم ظذ كعشعنع ظادةتتة كىن حعقتع دةص قارالغان ؤاقعتتعن باشالص ظعشلعتعدذ.

ظعجارعنعث هأكمع
ظعجارعنعث هأكمع بولسا ،بعر نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنعث
مةنصةظةتعضة ؤة ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظذ نةرسعنعث بةدعلع ظىحىن كةلضةن صذلغا
قةدةممذ قةدةم ؤة ساظةتمذ ساظةت ظعضة بولذشعدذر .حىنكع ،نةرسعنعث مةنصةظةتع بولسا،
قوشذمحة نةرسة بولذص ظوخشاش ظعككع ؤاقعتتا ؤذجذدقا حعقمايدذ .يةنع بعر ؤاقعتتعن
كئيعن يةنة بعر ؤاقعتتا ؤذجذدقا حعقعدذ .شذثا نةرسعنعث ظعضعسعنعث نةرسعنعث
مةنصةظةتع ظىحىن بئرعلعدعغان بةدةل ظذ نةرسعدعن كأزدة تذتذلعدعغان مةنصةظةتنع
ظئلعص بولذش ظىحىن يئتةرلعك ؤاقعت ظأتكةندعن كئيعن تةلةص قعلعنعدذ .مةسعلةن:
ظعجارعضة ظئلعنغان ظأي ياكع زئمعن ظىحىن ظةث ظاز بعر كىن ظأتكةندعن كئيعن ؤة
ظعجارعضة ظئلعنغان ماشعنا ياكع ظذالغ ظىحىن بعرةر حاقعرعم يول يىرىص بولغاندعن
كئيعن ظعجارة هةققع تةلةص قعلعنعدذ.
ظةضةر بعر نةرسعنع ظعجارعضة بةرضةن ظادةم بعلةن ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان
كعشع ظذ نةرسعنعث ظعجارة هةققعنع ظالغان ياكع ظالمعغانلعق هةققعدة ظعختعالص
قعلعشعص قالسا ،ظعجارة هةققعنع ظالمعغانلعقنع ياكع بةرمعضةنلعكنع دةؤا قعلغان
تةرةصنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،ظعجارة هةققعنعث بئرعلمعضةنلعكع ظةسلع
(((
مةسعلعدذر.
((( «شةرهذل قةؤاظعدعل فعقهعييةتع» 117 ،ـ بةت.
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ظعجارعضة بئرعلضةن نةرسعنعث ظعجارة هةققعنع بئرعش ظذ نةرسعنع ظعجارعضة
بةرضةنلعككة ؤة ظعجارعضة ظالغانلعققا كئلعشعم تىزىشىش بعلةنال الزعم بولمايدذ.
ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسعنعث ظعجارة هةققعنع بئرعش مذنداق ظىح خعل يولنعث بعرع
بعلةن الزعم بولعدذ:
 1ـ ظذ نةرسعنع ظعجارعضة بةرضةن ؤاقعتتا ،ظذنعث ظعجارة هةققعنع تئز بئرعشنع
شةرت قعلعش بعلةن بولعدذ.
 2ـ ظذ نةرسعنعث ظعجارة هةققعنع تئز بئرعش شةرت قعلعنمعسعمذ ظذ نةرسعنع
ظعجارعضة ظالغان كعشعنعث ظذ نةرسعنعث ظعجارة هةققعنع تئز بئرعش بعلةن بولعدذ.
 3ـ ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظئلعص ظذنعثدعن تولذق صايدعلعنعص بولذش بعلةن
بولعدذ.
بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام شافعظعي (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظعجارعضة بئرعلضةن نةرسعنعث ظعجارة هةققعنع
بئرعش ظذ نةرسعنع ظعجارعضة بةرضةنلعككة ؤة ظعجارعضة ظالغانلعققا كئلعشعم
تىزىشىش بعلةنال الزعم بولعدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغانلعقنعث توغرا
بولذشع ظىحىن ظذ نةرسعدة تئخع مةيدانغا حعقمعغان مةنصةظةتلةر خذددع مةيدانغا
حعققاننعث هأكمعدعدذر .شذثا ظذ نةرسعنع ظعجارعضة بةرضةنلعككة ؤة ظعجارعضة
ظالغانلعققا كئلعشعم تىزىشىش بعلةنال ظذنعث ظعجارة هةققعنع بئرعش توغرا بولعدذ»
دةيدذ.
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا ،بعر نةرسة ظىستعدة
قعلعنغان ظعجارة مذظامعلعسع ظذ نةرسعدعن مةنصةظةتلعنعشكة باشلعغاندعن
كئيعن قةدةممذ قةدةم ؤة ساظةتمذ ساظةت ؤذجذدقا حعقعدذ .حىنكع ،بعرةر نةرسة
ظىستعدة قعلعنغان مذظامعلة هةر ظعككع تةرةص بعر ـ بعرعضة صايدا يةتكىزىشتذر.
بذنعث ظىحىن هةر ظعككع تةرةصنعث بعر ـ بعرعدعن ظالعدعغان صايدعسع ظوخشاش
بولذشع الزعم .ظةضةر ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسعدعن ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان
ؤاقعتنعث ظأزعدة صايدعلعنعشقا بولمعغانلعقع ظىحىن ظذنعث بةدعلعمذ ظذ ؤاقعتنعث
ظأزعدة بئرعلمةيدذ .ظةضةر بعر نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذ نةرسعدعن تولذق
صايدعالنسا ،ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنعث ظعجارعسعنع ظئلعشقا تولذق اليعق
بولعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنعث ظعجارعسعنع تئز
بئرعشنع شةرت قعلغان ،ياكع شةرت قعلمعغان بولسعمذ ظةمما ظذ نةرسعنع ظعجارعضة
ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنعث ظعجارة هةققعنع تئز بةرمةكحع بولغان بولسا ،بذ هالدعمذ
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ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث ظعجارة هةققعنع تئز بةرسة بولعدذ.

(((

شافعظعي مةزهةصعنعث ظعماملعرعدعن بولغان ظعمام نةؤةؤعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دئدع« :ظةضةر بعر نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ؤاقعتتا
ظذنعث ظعجارة هةققعنع تئز بئرعش شةرت قعلعنسا ،ظذنعث ظعجارة هةققع تئز بئرعلعدذ.
ظةضةر ظذ نةرسعنعث ظعجارعسعنعث تئز بئرعلعشع ياكع ظذنداق قعلعنماسلعق هةققعدة
شةرت قويذلمعغان بولسا ،بذ هالدعمذ ظذنعث ظعجارة هةققع تئز بئرعلعدذ .ظذ نةرسعنع
ظعجارعضة بةرضةن كعشع ظذنعث ظعجارعسعضة ظذ نةرسعنع ظعجارعضة بةرضةنلعككة ؤة
ظعجارعضة ظالغانلعققا كئلعشعم تىزىشىش بعلةنال ظعضة بولعدذ ؤة ظذنعث ظعجارعسعنع
ظئلعشقا ظعجارعضة بئرعلضةن نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمضة تاصشذرذص بئرعش
بعلةنال هةقلعق بولعدذ .حىنكع ،شافعظعي مةزهةصعدعكعلةر ظذ نةرسعنع ظعجارعضة
ظئلعشنعث توغرا بولذشع ظىحىن ظذ نةرسعدة تئخع مةيدانغا حعقمعغان مةنصةظةتلةر
(((
خذددع مةيدانغا حعققاننعث هأكمعدعدذر ،دةيدذ».
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلدذكع ،بعرةر ظـأينع ظعجارعضة
ظالغان ظادةم ظذ ظأينع قولعغا تاصشذرذص ظالغاندعن كئيعن ظذ ظادةمضة ،ظةضةر ظذ
ظادةم ظأيضة كعرعص ياشعمعسعمذ ظأينعث ظعجارعسعنع بئرعش الزعم بولعدذ .حىنكع،
ظأيدعن ظئلعنعدعغان مةنصةظةتنعث ظأزعنع تاصشذرذش مذمكعن ظةمةس .شذثا
ظأينعث تاصشذرذلغانلعقع ظذنعثدعن ظئلعنعدعغان مةنصةظةتنعث تاصشذرذلغانلعقع
هئسابلعنعدذ .حىنكع ،ظأيدعن ظئلعنعدعغان مةنصةظةت ظأينعث ظعجارعضة ظالغان
ظادةمضة تاصشذرذص بئرعلعشع بعلةن ؤذجذدقا حعقعدذ.
ظةضةر ظعجارعضة ظئلعنغان بعر ظأينع ظعجارعكةشتعن بعر كعشع ناهةق يول بعلةن
ظئلعؤالغان بولسا ،ظأينع ظعجارعضة ظالغان ظادةمضة ظأينعث ظعجارعسعنع بئرعش
الزعم بولمايدذ .حىنكع ،ظأيدعن مةنصةظةتلعنعشنعث مذمكعن بولذشع ظىحىن ظأينعث
تاصشذرذلغانلعقع ظذنعثدعن ظئلعنعدعغان مةنصةظةتنعث تاصشذرذلغانلعقع هئسابلعنعدذ.
ظةضةر مةنصةظةتنعث مةنبةيع بولغان ظأي يوقالسا ،مةنصةظةت ظذ ظادةمضة تاصشذرذص
بئرعلمعضةن ؤة ظعجارة مذظامعلعسع بذزذلغان بولعدذ .شذنعث بعلةن ظعجارة هةققعنع
بئرعش حىشىص كئتعدذ .ظةضةر ظأي ظذنع ناهةق يول بعلةن ظئلعؤالغان كعشعنعث قولعدا
بعر مذددةت تذرغاندعن كئيعن ظذنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث قولعغا تةكرار قايتقان
بولسا ،بذ مذددةت ظعحعدة ظذ ظادةمضة ظأينعث ظعجارعسعنع بئرعش الزعم ظةمةس.
حىنكع ،ظذ مذددةتتة ظعجارة مذظامعلعسع ظةمةلدعن قالغان هئسابلعنعدذ.
((( «ظةلهعداية» 3 ،ـ توم 232 ،ـ بةت.
((( «رةؤ زةتذت تالعبعين» 4 ،ـ توم 249 ،ـ بةت.
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ظعجارعضة ظئلعص ظعشلةتكةن ظادةمضة ظذنعث ظعش ـ هةققعنع
بئرعشكة ظالدعراشنعث الزعملعقعنعث بايانع

ظعسالم دعنع ظعشحعالرنعث ؤة هىنةرؤةنلةرنعث هةق ـ هوقذقلعرعنع قوغداشقا
بةك هئرعسمةندذر .شذثا ظعسالم دعنع ظعش ظعضعلعرعنع ؤة باشقعالرنع ظعشلعتعدعغان
كعشعلةرنع ظعشلعرعنع قعلدذرذش ظىحىن ظعجارعضة ظالغان ظادةملةرضة ظذالر ظعشلعرعنع
تأضةتكةندعن كئيعن ظعش ـ هةقلعرعنع دةرهال بئرعشكة رعغبةتلةندىرعدذ .بذ هةقتة
ظةبذهىرةيرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :اهلل تةظةال ظئيتتعكع ،ظىح تىرلىك ظادةم قعيامةت كىنع
مئنعث دىشمعنعم بولعدذ ،ظذالرنعث بعرعنحع خعلع ـ مةن بعلةن قةسةم قعلعص ؤةدة
بئرعص ،ؤةدعسعضة ؤاصا قعلمعغان ظادةم ،ظعككعنحع خعلع ـ هأر ظادةمنع سئتعص صذلعنع
يئضةن ظادةم ،ظىحعنحع خعلع ـ بعر ظادةمنع يالالص ظعشلعتعص ظعش هةققعنع بةرمعضةن
(((
ظادةم».
ظةبذهىرةيرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) يةنة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :سعلةر ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث تةرع
(((
قورذشتعن بذرذن ظعش ـ هةققعنع بئرعثالر».
ظعجارعضة بئرعلضةن نةرسعنعث ظعجارة هةققعنع بئرعش ؤة تاصشذرذش ظذ نةرسعنع
ظعجارعضة بةرضةنلعككة ؤة ظعجارعضة ظالغانلعققا كئلعشعم تىزىشىش بعلةنال الزعم
بولمايدذ .ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسعنعث ظعجارة هةققعنع بئرعش ياكع ظذ نةرسعنع
ظعجارعضة بةرضةن ؤاقعتتا ظذنعث ظعجارة هةققعنع تئز بئرعشنع شةرت قعلش بعلةن
بولعدذ ،ياكع ظذ نةرسعنعث ظعجارة هةققعنع تئز بئرعش شةرت قعلعنمعسعمذ ظذ نةرسعنع
ظعجارعضة ظالغان كعشعنعث ظذ نةرسعنعث ظعجارعسعنع تئز بئرعش بعلةن بولعدذ .ظةضةر
بعر ظادةم ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسعنعث ظعجارة هةققعنع تئز بةرضةن بولسا ،ظذ ظادةم
ظذ ظعجارعنع كئيعن قايتذرذص ظااللمايدذ .ظةضةر ظعجارعضة ظئلعنغان ظأينعث ظعجارعسع
ظىحىن بئرعلعدعغان نةرسة صذل بولماي (قويغا ،ياكع بذغدايغا ظوخشاش) ماددعي نةرسة
بولغان ،ظاندعن ظأينع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظعجارة ظىحىن بئرعلعدعغان نةرسعنع
ظأينعث ظعضعسعضة ظأتنعضة بئرعص تذرغان ،ياكع ظذنعثغا ظامانةتكة بةرضةن بولسا،
(((
بذنداق قعلعش خذددع ظأينعث ظعجارة هةققعنع تئز بةرضةنضة ظوخشاش بولعدذ.
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان.
((( بذ هةدعسنع ظعمام بةيهةقعي رعؤايةت قعلدع.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 6 ،ـ بةت.
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ظةضةر ظعجارة (مةن بذ ظأينع ظعجارعضة ظالدعم ،دئضةنضة ظوخشاش) قةتظعي
شةكعلدعكع ظعجارة بولماي صاالنع كةلسة ياكع ظةتة بولسا ظعجارعضة ظالدعم ،دئضةنضة
ظوخشاش بعرةر ظعشنعث يىز بئرعشعضة باغالنغان ظعجارعدة ،ظةضةر ظعجارة هةققعنع تئز
بئرعش شةرت قعلعنسعمذ ظعجارة هةققعنع تئز بئرعش بارلعق ظالعمالرنعث بعرلعككة
كةلضةن كأز قارعشع بويعحة الزعم ظةمةس .ظعجارعضة ظالغان ظادةمضة بذ ظعجارة ظىحىن
ظذنعث ظعجارة هةققعنع تئز بئرعش ؤاجعص بولمايدذ .حىنكع ،ظعجارعنعث ؤذجذدقا حعقعشع
كةلضىسعدة يىز بئرعدعغان بعر ظعشقا باغالص قويذلغانلعقع ظىحىندذر .بعرةر ظعشنعث يىز
بئرعشعضة باغالص قويذلغان نةرسة ظذ ظعش ؤذجذدقا حعقعشتعن بذرذن بار هئسابالنمايدذ.
(((
شذثا ظعجارعنع تئز بئرعش ظىحىن قويذلغان شةرتنعث هئحقانداق صايدعسع بولمايدذ.
ظةضةر ظعجارعضة ظعشلعضةن ظادةم ظذنع ظعشلةتكةن كعشعدعن ظعجارة هةققعنع ظالماي
كةتكةن بولسا ،ظذنعث ظعجارة هةققع ظذ كعشعنعث قولعدا ظامانةت سىصىتعدة قئلعص
قالعدذ .بذ هةقتة هةدعستة مذنداق بايان قعلعندع« :ظىح نةصةر ظادةم بعرلعكتة سعرتقا
حعقعدذ ،ظذالر يامغذردا قئلعص ،بعر غارنعث ظعحعضة كعرعؤالعدذ ،بذ حاغدا بعر قورام تاش
يذقعرعدعن دىمعلةص حىشىص غارنعث ظاغزعنع توسذؤالعدذ .شذنعث بعلةن ظذالر ،ظأزظارا
هاياتعمعزدا ظعشلعضةن ظةث ظةؤزةل ظةمعلعمعزنع تعلغا ظئلعص ،اهلل غا سئغعنايلع،
دئيعشعدذ .ظذالرنعث بعرع :ظع اهلل! مئنعث ياشعنعص قالغان قئرع ظاتا ظانام بار ظعدع،
مةن صادا باقاتتعم ،مالالرنع سئغعص كئلعص ظالدع بعلةن سىتعنع ظاتا ظانامغا ،كعحعك
بالعلعرعمغا ؤة ظةهلع ظايالعمغا ظعحكىزةتتعم ،بعر ظاخشعمع كئحعكعص قالدعم ،سىتنع
ظئلعص كةلسةم ،ظاتا ظانام ظذخالص قاصتذ ،ظذالرنع ظويغعتعشنع خوص كأرمعدعم ،بالعالر
قورسعقع ظاح هالدا ظايعقعمدا يعغالص تذرذشاتتع ،سىتنع ظالدع بعلةن ظاتا ظانامغا
ظعحكىزىش ظىحىن تاث يورذص ظذالر ظويغانغعحة قاحعدعكع سىتنع تذتذص كىتىص تذردذم،
ظع اهلل  ،ظةضةر مذشذ ظعشنع سئنعث رازعلعقعث ظىحىن قعلغانلعقمنع بعلضةن بولساث،
بعزضة ظاسماننع كأرةلعضىدةك يوحذق ظئئحعص بةرسةث ،دئؤعدع ،قورام تاش ظازراق
كأتىرىلدع .يةنة بعر ظادةم :ظع اهلل! ساثا مةلذمكع ،مةن تاغامنعث قعزعنع بةك ياخشع
كأرةتتعم ،ظذنعث بعلةن بعر يةردة بولذشنع تةلةص قعلدعم .ظذ يىز دعنار بةرسةم ظاندعن
ظذنايدعغانلعقعنع ظئيتتع ،يىز دعنار تئصعص كئلعص ظذنعثغا بةردعم ،ظذ ظعختعيارنع
ماثا تاصشذردع .ظذنعثغا يئقعنالشماقحع بولغعنعمدا ،ظذ :اهلل دعن قورققعن ،نعكاسعز
يئقعنالشمعغعن ،دئدع .شذنعث بعلةن ظذنع تاشالص كةتتعم ،ظع اهلل! سئنعث رازعلعقعثنع
دةص مئنعث شذنداق قعلغانلعقمنع بعلضةن بولساث ،بعزضة حوثراق يوحذق ظئحعص
بةرسةث ،دئؤعدع ،قورام تاشنعث ظىحتعن ظعككعسع كأتىرىلدع .ظىحعنحع ظادةم :ظع اهلل!
ساثا مةلذمكع ،بعر مةدعكارنع (عش هةققعضة بعر فةرةق ( 47.221كعلوضرامغا تةث)
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 7 ،ـ بةت.

613

ئىجارىنىڭ بايانى
قوناق بئرعشكة سأزلعشعص) ظعشلةتتعم ،ظذ ظعشنع تىضعتعص ظعش هةققعنع ظالماي
كئتعص قالدع ،ظذنعث ظعش هةققعضة بةرمةكحع بولغان قوناقنع تئرعص ظذنعث ظىحىن
دئهقانحعلعق قعلعص قويدذم ،هوسذل كأصعيعؤةردع ،ظذنعثغا حارؤا ؤة ظذنع باقعدعغان
صادعحع قذل ظئلعص قويدذم ،بعر قانحة ؤاقعت ظأتكةندعن كئيعن ظذ كئلعص :ظع اهلل
نعث بةندعسع! ظعش هةققعمنع بةرضةعن ،دئدع .مةن ظذنعثغا :ظاشذ حارؤعالر ؤة ظذنع
باقعدعغان صادعحع هةممعسع سئنعثكع ،دئدعم .ظذ :مئنع زاثلعق قعلعؤاتعسةن؟ دئدع.
مةن ظذنعثغا :زاثلعق قعلعؤاتقعنعم يوق ،ظذنعث هةممعسع سئنعث ظعش هةققعث بولعدذ،
دئدعم .ظع اهلل! يذقعرعقع ظعشنع سئنعث رازعلعقعث ظىحىن قعلغانلعقعمنع بعلسةث ،بذ
تاشنع كأتىرةؤةتكعن ،دئدع .شذنعث بعلةن غارنعث ظاغزعدعكع قورام تاش صىتىنلةي
(((
كأتىرىلىص كةتتع ،ظذالر غاردعن ساالمةت قذتذلذص حعقتع».

نةرسعسعنع ظعجارعضة بةرضةن ظادةم ظذ نةرسعنعث ظعجارة هةققعنع
ظئلعشقا قاحان هةقلعق بولعدذ

فعقهعشذناسالر بعرةر نةرسعسعنع ظعجارعضة بةرضةن ظادةمنعث ظذ نةرسعنع
ظعجارعضة ظالغان كعشعدعن نةرسعنعث ظعجارة هةققعنع قاحان تةلةص قعلعدعغانلعقع
هةققعدة تةصسعلعي توختالدع .حىنكع ،ظعجارعضة قويذلغان نةرسعنعث ظعجارعسعنع
تةلةص قعلعش ظذ نةرسعنعث تىرعضة ؤة قعلعدعغان ظعشنعث تىرعضة قارعتا ظعلضعرع
كئيعن بولعدذ< .ظةلهعداية> دئضةن كعتاصنعث ظاصتورع مذنداق دةيدذ :بعر ظادةم
ظولتذرذش ظىحىن بعر كعشعدعن ظأي ظعجارعضة ظالغان بولسا ،ظذ كعشعنعث ظذ ظادةمدعن
(ظاينعث توشذشعغا قاراص ظولتذرماستعن) هةر كىندة شذ كىننعث ظعجارعسعنع تةلةص
قعلعش هةققع بار .حىنكع ،ظذ ظادةم كىندة ظأيدعن ظالعدعغان مةنصةظةتنع تولذق
ظالدع .ظةضةر ظذ ظادةم ظأينع ظعجارعضة ظالغان ؤاقعتتا ظعجارعنع ظاينعث ظاخعرقع
كىنلعرعدة بئرعدعغانلعقعنع دئضةن ؤة بذنعثغا ظأي ظعضعسع قوشذلغان بولسا ،بذ
هالدا ظأي ظعضعسع ظذ ظادةمدعن صذلنع كئلعشكةن شذ كىندة ظالعدذ .حىنكع بذ،
ظأينعث ظعجارعسعنع كئحعكتىرىص بئرعشكة مذددةت توختعتعص بئرعشنعث ظورنعدعدذر.
بذ هةقتة يةرنع ظعجارعضة ظئلعشنعث هأكمعمذ ظأينع ظعجارعضة ظئلعشنعث هأكمع
بعلةن ظوخشاش.
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعدعن خوتةندعن قةشقةرضة بئرعش ظىحىن مةيلع ظذالغ
بولسذن ،مةيلع ماشعنا بولسذن ،بعر قاتناش قذرالعنع ظعجارعضة ظالغان (يةنع
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
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كعرالعغان) بولسا ،قاتناش قذرالعنعث ظعضعسعنعث هةر بعر حاقعرعم يولنع بئسعص
بولغاندعن كئيعن ظذ يولنعث كعراسعنع ظئلعش هةققع بار .حىنكع ،هةر بعر حاقعرعم
يول بئسعش مةقسةت قعلعنغان ظايرعم بعر يول هئسابلعنعدذ .ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) بذرذن« :قاتناش قذرالع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث
ظذنعث ظعضعسعضة يولنع تأضعتعص بارعدعغان يةرضة بئرعص بولغاندعن كئيعن كعرانع
بئرعش الزعم بولعدذ ،دئضةن ظعدع .بذ هةم ظعمام زذصةر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .حىنكع ،قاتناش قذرالعنع ظعجارعضة ظئلعشتعكع
مةقسةت بارعدعغان يةرضة بئرعص ؤة ظذ يةرضعحة بولغان ظارعلعقتعكع مةساصعنع
تأضىتىش .شذثا بذ مةقسةت ؤذجذدقا حعقمعغعحة بذنعث ظىحىن ظعجارعضة ظئلعنغان
قاتناش قذرالعغا ظعجارة هةققع صارحة ـ صارحة بئرعلمةيدذ .بذ هةقتة كىحلىك دةص
قارالغان كأز قاراش قعياس قاظعدعسعضة ظاساسالنغان كأز قاراش بولذص ظذ قاراش:
قاتناش قذرالع ظىحىنمذ كعرا هةر بعر ؤاقعتنعث ظأتىشع بعلةن قاتناش ظعضعسع
شذ ؤاقعتنعث صذلعغا ظعضة بولعدذ ،دةيدذ .بذنداق قعلعنغاندا قاتناش قذرالعنع
ظعجارعضة ظالغان ظادةم هةم هةققعنع ظالغان بولعدذ ؤة قاتناش قذرالعنعث ظعضعسعمذ
هةم هةققعنع ظالغان بولعدذ .لئكعن ،هةر بعر ؤاقعتتا كعرا تةلةص قعلعش قاتناش
قذرالعنعث ظعضعسعنع حاصا ـ مذشةققةتكة سئلعص قويعدذ .شذثا قاتناش قذرالعنعث
ظعضعسع ظذنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمدعن كعرانع بارعدعغان يةرضة بئرعص بولغاندعن
كئيعن ظالعدذ.
كعيم ـ كئحةك كئسعدعغان ياكع تعكعدعغان ظادةمنعث كعيعمنع كئسعص
بةرضةنلعكع ياكع تعكعص بةرضةنكعلعكع ظىحىن ظعش ـ هةققعنع هةتتا كعيعمنع
كئسعص بولغاندعن ياكع تعكعص بولغاندعن كئيعن ظالعدذ .حىنكع ،كعيعم كئسعش
ياكع تعكعش ظعشلعرعدا رةختنعث ظازراق بعر قعسمعنع كئسعص قويذش ياكع تعكعص
قويذش رةختنعث ظعضعسعضة هئحقانداق صايدا ظئلعص كةلمةيدذ .شذثا رةختنعث ظعضعسع
رةختنع كةستىرىش ياكع تعكتىرىش ظىحىن ظعجارعضة ظالغان كعشعضة ظعجارعنع تاكع
ظذ كعشع ظعشعنع تأضعتعص بولغاندعن كئيعن بئرعدذ .رةختنع كئسعش ياكع تعكعش
ظىحىن ظعجارعضة ظئلعنغان كعشع بذ ظعشنع مةيلع ظأزعنعث ظأيعدة قعلسذن ،مةيلع
رةختنعث ظعضعسعنعث ظأيعدة قعلسذن ،هأكىم ظوخشاشتذر .لئكعن ،ظذ كعشع ظعش
ـ هةققعنع بذرذن بئرعشنع شةرت قعلغان بولسا ،بذ هالدا رةختنعث ظعضعسعنعث ظذ
كعشعنعث ظعش هةققعنع ظعشنع تىتتىرىشتعن بذرذن بئرعشع الزعم.
هةر ظعككع كعلو ظذن ظىحىن بعر سوم صذل بئرعص نان ياقتذرذش ظىحىن بعر
ناؤاي ظعجارعضة ظالغان ظادةم ،هةتتا ناؤاي ناننع تونذردعن ساق ساالمةت ظالمعغعحة
ناؤايغا ظعش ـ هةققعنع بةرمةيدذ .حىنكع ،ناؤاينعث ظةث ظاخعردا قعلعدعغان ظعشع
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ناننع تونذردعن ساق ـ ساالمةت ظئلعشتذر .ظةضةر نان كأيىص كةتكةن ياكع تونذردعن
ظئلعؤاتقان جةريانعدا نان قولعدعن تونذرغا حىشىص كةتكةن بولسا ،نان ظعضعسعضة
تاصشذرذص بئرعلعشتعن بذرذن بذزذلذص كةتكةنلعكع ظىحىن ناؤايغا ظعش ـ هةققع
بئرعلمةيدذ .ظةضةر ناؤاي ناننع تونذردعن حعقارغان ،ظاندعن نان ناؤاينعث سةؤةبع
بعلةن ظةمةس باشقا سةؤةب بعلةن كأيىص كةتكةن بولسا ،ظذنعثغا ظعش ـ هةققع
بئرعلعدذ .حىنكع ،نان ظأز ظعضعسعضة ساق ـ ساالمةت تاصشذرذص بئرعلدع .شذثا
ناؤاينعث ظذ ناننع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس .حىنكع ،ناننعث كأيىص كئتعشعضة
سةؤةبحع بولغان ظامعل ناؤاي ظةمةس .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام
مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ناؤاي ناننعث ظذنعنع تألةص
بئرعدذ ؤة ناؤايغا ظعش ـ هةققع بئرعلمةيدذ .حىنكع ،نانغا ناؤاي مةسظذل .ناؤاي
بذ مةسظذلعيةتلعكتعن تاكع ناننع ظعضعسعضة ساق ـ ساالمةت تاصشذرذص بئرعص
بولغاندعن كئيعن قذتذلعدذ .ظةضةر ناننعث ظعضعسع خالعسا ناؤايدعن ظذننع ظةمةس
ناننع تألعتعدذ ،ظاندعن ناؤايغا ظعش ـ هةققعنع بئرعدذ.
بعر ظادةم مئهماندارحعلعق ظىحىن ظاشصةز ظعجارعضة ظالغان بولسا ،تاماق
ظئتعدعغان يةرنع تةييارالص بئرعش ظذ ظادةمنعث ظىستعضة حىشعدذ .حىنكع ،بذ هةقتة
كعشعلةرنعث ظأرص ـ ظادعتع شذنداقتذر.
بعر ظادةم بعر كعشعنع خعش قويدذرذش ظىحىن ظعجارعضة ظالغان بولسا ،ظذ كعشع
خعشنع قويذص بولذشع بعلةن ظعجارة هةققعضة هةقلعق بولعدذ .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظعمام ظةبذيىيىف ؤة ظعمام
مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ كعشع خعشنع قويذص خعشالر
قورذغاندعن كئيعن ظذالرنع بعر يةرضة توصالص بولغاندعن كئيعن ظعجارعضة هةقلعق
بولعدذ .حىنكع ،قويذلغان خعشالرنع بعر يةرضة توصالش خعش قويذش ظعشعنعث بعر
قعسمعدذر .حىنكع ،خعشالر بعر يةرضة توصلذنذشتعن بذرذن ظذالرنعث بذزذلذص كةتمةي
ساق ـ ساالمةت قئلعشعغا ظعشةنح قعلعنمايدذ .ظأرص ـ ظادةتتة خعشالرنع بعر يةرضة
توصاليدعغان ظادةم خعش قويذش ظىحىن ظعجارعضة ظئلعنغان كعشعدذر .شذثا بذ ظأرص
ـ ظادةت ظئتعبارغا ظئلعنعدذ» دئدع .ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) نعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا ،ظذ كعشعنعث ظعشع خعشالرنع قويذص بئرعص
بولذش بعلةن ظاياغالشقان بولعدذ .ظةمما خعشالرنع بعر يةرضة توصالش ظارتذق ظعشتذر.
حىنكع ،خعشالردعن ظذالرنع بعر يةرضة توصالص ظولتذرماي ظعش يئرعضة ظذدذل ظئلعص
بئرعص صايدعالنغعلعمذ بولعدذ .ظةمما خعشالردعن ظذالر قويذلذشتعن بذرذن صايدعالنغعلع
بولمايدذ .حىنكع ،خعشالر قويذلذشتعن بذرذن حئحعالنغذ الي هالعتعدعدذر.
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سةيصذثغا ؤة بوياقحعغا ظوخشاش كعيعم ـ كئحةك كئسعدعغان ؤة كعيعم ـ كئحةك
بويايدعغان هةر قانداق هىنةرؤةننعث بعرةر نةرسة ظىستعدة ظعشلعضةن هىنىرع ظذ
نةرسعضة تةسعر يةتكىزةلةيدذ .شذثا هىنةرؤةننعث ظذ نةرسة ظىستعدة هىنىرعنع
قعلعص بولغاندعن كئيعن تاكع قارشع تةرةص ظذنعث ظعش ـ هةققعنع بةرضةنضة
قةدةر ظذ نةرسعنع قارشع تةرةصكة بةرمةي قولعدا تذتذص تذرذش هةققع بار .ضةرحة
هىنةرؤةننعث قعلغان ظعشع تةييار رةختنع كئسعش ياكع بوياش بولسعمذ ،لئكعن
ظذنعث قارشع تةرةصتعن ظعش ـ هةققعنع ظالغانغا قةدةر ظذ نةرسعنع قولعدا تذتذص
تذرذش هةققع بار .ظةضةر هىنةرؤةن ظذ نةرسعنع قولعدا ظئلعص قئلعص ظذ نةرسة
ظذنعث قولعدا تذرذش جةريانعدا يىتىص كةتكةن بولسا ،هىنةرؤةننعث ظذ نةرسعنع
تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس .حىنكع ،هىنةرؤةننعث ظذ نةرسعنعث يىتىص كئتعشعدة
بعرةر قةستةنلعكع يوق .ظذ نةرسة هىنةرؤةننعث قولعدا ظامانةت سىصىتعدعدذر.
هىنةرؤةن ظعشلعضةن هىنىرعنع قارشع تةرةصكة تاصشذرذص بئرعشتعن بذرذن ظذنعث
هىنىرع ظذ نةرسعنعث يوق بولذص كئتعشع بعلةن يوق بولذص كةتكةنلعكع ظىحىن
هىنةرؤةنضة ظعش ـ هةققع بئرعلمةيدذ .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظعمام ظةبذيىسىف ؤة ظعمام مذهةممةد (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ نةرسة ،هىنةرؤةن ظذ نةرسعنع قولعدا تذتذص
قئلعشتعن بذرذنمذ ظةضةر يىتىص كةتسة تألةص بئرعلعدعغان نةرسة ظعدع .شذنداق
بولغان ظعكةن هىنةرؤةن ظذ نةرسعنع قولعدا تذتذص قالغاندعن كئيعن ظةضةر ظذ نةرسة
يىتىص كةتسة ،هىنةرؤةن ظذ نةرسعنع تألةص بئرعدذ .لئكعن ظذ نةرسعنعث ظعضعسع
خالعسا هىنةرؤةنضة ظذ نةرسعنعث هىنةر قعلدذرذشتعن بذرذنقع باهاسع بذيعحة
صذلعنع تألةتتىرعدذ ؤة هىنةرؤةنضة ظعش ـ هةققع بةرمةيدذ ،خالعسا هىنةرؤةنضة
ظذنةرسعنعث هىنةر قعلدذرذص بولغاندعن كئيعنكع باهاسع بويعحة صذلعنع تألةتتىرعدذ
ؤة ظذنعثغا ظعش ـ هةققع بئرعدذ» دئدع.
هاممال ؤة كئمعحعضة ظوخشاش ظادةمنعث بعرةر نةرسة ظىستعدة قعلغان ظعشع
ظذ نةرسعضة تةسعر يةتكىزةلمةيدذ .شذثا هاممالنعث كأتىرىص ظاصعرعص بةرضةن
نةرسة ظىحىن قارشع تةرةص ظعش ـ هةققع بةرمعسة ظذ نةرسعنع تذتذص قئلعش هةققع
يوق .بذ هةقتة كئمعحعنعث هأكمعمذ هاممالنعث هأكمعضة ظوخشاش .حىنكع ،بذ
كعشعلةرنعث قعلعص بئرعشع ظىحىن كئلعشكةن ظعش ظذ نةرسة ظىستعدة تةسعرع
كأرىنعدعغان ظعش ظةمةستذر .شذثا ظذالرنعث ظعش ـ هةققعنع ظئلعش ظىحىن يأتكةص
(((
ظاصعرعص بةرضةن نةرسعلعرعنع تذتذص قئلعش هةققع يوق.
((( «ظةلهعداية» 3 ،ـ توم 233 ،ـ بةت.
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ظعجارعنعث تىرلعرع
ظعجارة مذنداق ظعككع تىرلىك بولعدذ:
 1ـ مةلذم مذددةتكعحة صىتىشكةن ظعجارة.
 2ـ تام سئلعص بئرعشكة ياكع بعر تال كعيعم تعكعص بئرعشكة ،ياكع بعر نةرسعنع
بذ يةردعن ظذ يةرضة يأتكةص ظاصعرعص بئرعشكة ظوخشاش مذظةييةن بعر ظعشنع قعلعص
بئرعش ظىحىن صىتىشكةن ظعجارة.
ظةضةر ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسة ظادةمضة ؤة هايؤانغا ظوخشاش هةرعكةت قعلعدعغان
نةرسة بولسا ،ظذنع ظعجارعنعث مةزكذر ظعككع تىرعنعث بعرع بعلةن ظعجارعضة ظئلعشقا
بولعدذ .يةنع ظذنع بعر كىنلىك ياكع ظعككع كىنلىك ،ياكع بعر ظايلعق دةص مذددةت
توختعتعص ظعجارعضة ظئلعشقا بولعدذ ،ياكع ماؤذ ظعشنع قعلعص بئرعشعث مذنحة صذل،
دةص مذظةييةن بعرةر ظعشنع قعلعص بئرعش ظىحىن صىتىشىص ظعجارعضة ظئلعشقعمذ بولعدذ.
حىنكع ،ظذ ظأزعحة هةرعكةت قعلعص ظعش قعلعدذ .ظذنعث قعلغان بذ ظعشعدعن ظذنعث
قانحعلعك مةنصةظةت يةتكىزضةنلعكع مةلذم بولعدذ.
ظةضةر ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسة ظأي ؤة زئمعنغا ظوخشاش هةرعكةت قعلمايدعغان
نةرسة بولسا ،ظذ نةرسة صةقةت مةلذم مذددةت صىتىشىش بعلةن ظعجارعضة ظئلعنعدذ .يةنع
ماؤذ ظعشنع قعلساث مذنحة صذل بئرعمةن دئيعشعش بعلةن ظةمةس مذنحة كىنلىك ياكع
مذنحة ظايلعق دةص ظعجارعضة ظئلعنعدذ .مذددةت صىتىشىش بعلةن ظعجارعضة ظئلعنعدعغان
نةرسة مذظةييةن بعر ظعشنع قعلعص بئرعش ظىحىن صىتىشىش بعلةن ظعجارعضة ظئلعنمايدذ.
بذ ظعمام ظةبذهةنعفة ؤة ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) قاتارلعق
ظعمامالرنعث كأز قارعشعدذر .حىنكع ،بعر نةرسة (ماؤذ ظعشنع قعلعسةن ؤة مذنحة كىن
ظعشلةيسةن ،دئضةنضة ظوخشاش) ظعككع خعل ظعجارة يولع بعلةن ظعجارعضة ظئلعنسا،
ظذ نةرسة زةرةر كأرعدذ .حىنكع ظذ ،ظعشنع مذددةت توشذشتعن بذرذن صىتتىرىص بولذشع
مذمكعن .ظةضةر ظعجارعضة ظئلعنغان تةرةص ظعشعنع صىتتىرىص بولغاندعن كئيعنمذ يةنة
مذددةتنع توشقذزذش ظىحىن ظعشلعتعلسة ،ظذ ظعجارعدة صىتىشكةندعن ظارتذق ظعشقا
سئلعنغان هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذ ،مذددةتنع توشقذزذش ظىحىن ظأز ظعشعنع قعلماي
تاشالص قويسا ،ظعش قعلعشقا صىتىشكةن مذددةتنعث بةزع ؤاقعتلعرعدا ظعش قعلمعغان
هئسابلعنعدذ .ظذ ،ظعشنع صىتىشكةن مذددةتنعث ظعحعدة قعلعص بواللماسلعقع مذمكعن.
ظةضةر ظذ ،ظعشنع ظذ مذددةت توشقاندعن كئيعن قعلسا ،ظعشنع صىتىشكةن مذددةتتعن
باشقا ؤاقعتتا قعلغان هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذ ،مذددةت توشتع دةص صىتىشكةن ظعشنع
قعلمعسا ،ظعجارعدة قعلعص بئرعش ظىحىن كئلعشكةن ظعشنع قعلمعغان هئسابلعنعدذ.
618

ئىجارىنىڭ بايانى
شذثا مذددةت صىتىشىش بعلةن ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسة مذظةييةن بعر ظعشنع قعلعص
بئرعش ظىحىن صىتىشىش بعلةن ظعجارعضة ظئلعنمايدذ.
ظعمام ظةهمةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) دعن رعؤايةت قعلعنغان بعر
كأز قاراشتا :مذددةت صىتىشىش بعلةن ظعجارعضة ظئلعنعدعغان نةرسعنع مذظةييةن بعر
ظعشنع قعلعص بئرعش ظىحىن صىتىشىش بعلةن ظعجارعضة ظئلعشقعمذ بولعدذ .بذ هةم ظعمام
ظةبذيىسىف ؤة ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) قاتارلعقالرنعث
كأز قارعشعدذر .حىنكع ،بذ هالدا ظعجارة ظعش ظىستعدة بولغان بولعدذ .ظعجارعدة بايان
قعلعنغان مذددةت بولسا ،ظعشنع تئز قعلعش ظىحىندذر .شذثا بعر نةرسعنع بذ شةكعلدة
ظعجارعضة ظئلعش توغرعدذر .ظةضةر مةزكذر شةكعلدة ظعجارعضة ظئلعنغان ظعشعنع مذددةت
توشذشتعن بذرذن تأضىتىص بولسا ،ظذ ظادةمنعث مذددةتنعث ظئشعص قالغان قعسمعدا
ظعش قعلعشع الزعم ظةمةس .حىنكع ،ظذ ظادةم ظىستعدعكع قعلعشقا تئضعشلعك ظعشنع
تأضةتكةندذر .شذثا ظذ ظادةمضة باشقا ظعش قعلعش الزعم ظةمةس .ظةضةر ظذ ظادةم
ظعشنع تأضىتىشتعن بذرذن ظذنعثغا بئرعلضةن مذددةت تأضةص كئتعص بولسا ،ظذ ظادةمنع
ظعجارعضة ظالغان كعشعنعث ظعجارعنع بذزذش هةققع بار .حىنكع ،ظعجارعضة ظئلعنغان
ظذ ظادةم ظعشنع صىتىشكةن مذددةت ظعحعدة تأضةتمعدع .ظةضةر ظذ كعشع مذددةت توشذص
كةتسعمذ ظذ ظادةمنعث ظعشنع داؤامالشتذرذشعغا رازع بولسا ،ظعجارعضة ظئلعنغان ظذ
ظادةمنعث ظعجارعنع بذزذش هةققع يوق .حىنكع ،ظعشنع صىتىشكةن ؤاقتعدا قعلماي
شةرتكة دةخلع يةتكىزضةن تةرةص ظذ ظادةمدذر .شذثا ظذ ظادةمنعث ظعشنع صىتىشكةن
ؤاقتعدا تأضةتمةسلعكع ظعجارعنع بذزذشقا ؤاسعتة بولسا بولمايدذ.
ظعجارعضة ظئلعص ظعشلعتعش جةريانعدا ظةسلع صىتىنلةي تأضةص كئتعدعغان نةرسعنع
ظعجارعضة ظئلعش توغرا ظةمةس .مةسعلةن :ياندذرذش ظىحىن شام ظعجارعضة ظئلعشقا،
يئيعش ظىحىن تاماق ظعجارعضة ظئلعشقا ؤة ظعحعش ظىحىن سذ ظعجارعضة ظئلعشقا
ظوخشاش .مةزكذر نةرسعلةرنع مةزكذر ظعشالر ظىحىن ظعجارعضة ظئلعش توغرا ظةمةس.
حىنكع ،ظذ نةرسعلةر ظعجارعضة ظئلعنغان ظعش ظىحىن ظعشلعتعش جةريانعدا صىتىنلةي
يوق بولذص كئتعدذ .شذثا بذ ظعجارة ظةمةس سودا ـ سئتعق هئسابلعنعدذ.

ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسة هةقسعز يول بعلةن ظئلعؤئلعنسا ،ظذ
نةرسعنعث ظعجارعسعنعث بئرعلمةيدعغانلعقعنعث بايانع

ظةضةر ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسة بعرعلعرع تةرعصعدعن هةقسعز يول بعلةن ظئلعؤئلعنسا،
ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث ظذنعث ظعجارة هةققعنع بئرعشع الزعم ظةمةس .حىنكع،
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ظذ نةرسعدعن مةنصةظةتلعنعشنعث مذمكعن بولذشع ظىحىن ظذ نةرسعنعث تاصشذرذلغانلعقع
ظذنعثدعن ظئلعنعدعغان مةنصةظةتنعث تاصشذرذلغانلعقع هئسابلعنعدذ .ظةضةر مةنصةظةتنعث
مةنبةيع بولغان ظذ نةرسة يوقالسا ،مةنصةظةت ظذ ظادةمضة تاصشذرذص بئرعلمعضةن ؤة ظعجارة
مذظامعلعسع بذزذلغان بولعدذ .شذنعث بعلةن ظعجارة هةققع حىشىص كئتعدذ.
ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسعدعن كئلعدعغان مةنصةظةت ،ظةضةر ظذ نةرسة بعرعلعرع تةرعصعدعن
هةقسعز يول بعلةن ظئلعؤئلعنغان تةقدعردعمذ ظأزىلىص قالمعغان بولسا ،بذ هالدا ظذ نةرسعنع
ظعجارعضة ظالغان ظادةمضة ظذنعث ظعجارة هةققعنع بئرعش الزعم بولعدذ .مةسعلةن :ظىستعضة
بعنا سئلعنغان ياكع دةل ـ دةرةخ تعكعلضةن ؤة ظعجارعضة بئرعلضةن بعر صارحة يةر ظىستعدعكع
بعنا ياكع دةل ـ دةرةخ بعلةن بعللة هةقسعز يول بعلةن ظئلعؤئلعنغان بولسا ،ظذ يةرنع
ظعجارعضة ظالغان ظادةمضة ظذ يةرنعث ظعجارعسعنع بئرعش الزعم بولعدذ .حىنكع ،ظذ يةردعن
كئلعدعغان مةنصةظةت ظذنعث بعرعلعرع تةرعصعدعن هةقسعز يول بعلةن ظئلعؤئلعنغاندعن
كئيعنمذ صىتىنلةي ظذزذلىص قالمعدع .شذثا ظذ ظادةمضة ظذ يةرنعث ظعجارة هةققعنع بئرعش
الزعم بولعدذ.
بذ هةقتة <دذررذلمذختار> دئضةن كعتاصنعث ظاصتورع مذنداق دئدع« :ظعجارعضة ظئلعنغان
نةرسة بعرعلعرع تةرعصعدعن هةقسعز يول بعلةن ظئلعؤئلعنغاندا ،ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان
ظادةمنعث ظذنعث ظعجارعسعنع بئرعشعنعث الزعم بولماسلعقع ،ظةضةر ظذ نةرسعنع هةقسعز يول
بعلةن ظئلعؤالغان تةرةص ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنع ظذ نةرسعنعث مةنصةظةتعدعن
مةهرذم قعلغان ؤاقتعدا بولعدذ( .يةرنع هةقسعز يول بعلةن ظئلعؤالغان كعشع ظذنع ظعجارعضة
ظالغان ظادةمنع يةردعن كئلعدعغان مةنصةظةتلةردعن مةهرذم قعاللمايدذ) .حىنكع ،بعر نةرسعنع
هةقسعز يول بعلةن ظئلعؤئلعش هةقعقعي مةناسع بعلةن يةردة ؤذجذدقا حعقمايدذ .ظةمما
بذ قاراشقا هةنةفعي مةزهةصعدعن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
قئتعلمايدذ .ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) :يةردعمذ بعر نةرسعنع
هةقسعز يول بعلةن ظئلعؤئلعش هةقعقعي مةناسع بعلةن ؤذجذدقا حعقعدذ ،دةيدذ».
س :ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسة ظةضةر هةقسعز يول بعلةن ظئلعؤئلعنسا ،ظعجارة بذزذلذص
كئتةمدذ؟
بذ هةقتة <ظةلهعداية> دئضةن كعتاصنعث ظاصتورع (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
مذنداق دةيدذ« :ظةضةر ظعجارعضة ظئلعنغان بعر نةرسعنع ظعجارعكةشتعن بعر كعشع ناهةق
يول بعلةن ظئلعؤالغان بولسا ،ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمضة ظذ نةرسعنعث ظعجارعسعنع
بئرعش الزعم بولمايدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعدعن مةنصةظةتلعنعشنعث مذمكعن بولذشع ظىحىن
ظذ نةرسعنعث تاصشذرذلغانلعقع ظذنعثدعن ظئلعنعدعغان مةنصةظةتنعث تاصشذرذلغانلعقع
هئسابلعنعدذ .ظةضةر مةنصةظةتنعث مةنبةيع بولغان ظذ نةرسة يوقالسا ،مةنصةظةت ظذ ظادةمضة
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تاصشذرذص بئرعلمعضةن ؤة ظعجارة مذظامعلعسع بذزذلغان بولعدذ .شذنعث بعلةن ظعجارة هةققع
حىشىص كئتعدذ .ظةضةر ظذ نةرسة ظذنع ناهةق يول بعلةن ظئلعؤالغان كعشعنعث قولعدا بعر
مذددةت تذرغاندعن كئيعن ظذ ظادةمنعث قولعغا تةكرار قايتقان بولسا ،ظذ مذددةت ظعحعدة
ظذ ظادةمضة ظأينعث ظعجارة هةققعنع بئرعش الزعم ظةمةس .حىنكع ،ظذ مذددةتتة ظعجارة
(((
مذظامعلعسع ظةمةلدعن قالغان هئسابلعنعدذ».
ظةضةر ظعجارعضة ظئلعنغان ظأينعث ظعحعضة ظذ ظأينع ناهةق يول بعلةن ظئلعؤئلعش ظىحىن
بعر كعشع كعرضةن ؤة ظأينع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث ظذ كعشعضة حعرايلعق ضةص قعلعش
ظارقعلعق بوالمدذ ،ياكع كىحضة تايعنعش ظارقعلعق بوالمدذ ظذ كعشعنع ظأينعث ظعحعدعن
تئشعغا حعقعرؤعتةلعشع مذمكعن بولغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظىستعدعن ظأينعث ظعجارة
هةققع حىشىص كةتمةيدذ .ظةضةر ظذ ظادةمنعث ظذ كعشعنع ظأينعث ظعحعدعن حعقعرؤئتعشع
مذمكعن بولغان ،ظةمما ظذ ظادةم ظذ كعشعنع ظأينعث ظعحعدعن حعقعرؤةتمعضةن بولسا ،بذ
ظأينع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث كةمحعلعكع هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذ ظادةمضة ظذ كعشعنع
ظأيدعن حعقعرؤئتعش ظىحىن صذل بئرعشكة توغرا كةلسة ،ظذ ظادةمنعث صذل بئرعص ظذ كعشعنع
ظأيدعن حعقعرؤئتعشع الزعم ظةمةس.
ظةضةر بعر نةرسعنع ظعجارعضة بةرضةن كعشع ظذ نةرسعنعث بعرعلعرع تةرعصعدعن ناهةق
يول بعلةن ظئلعؤئلعنغانلعقعنع ظعنكار قعلغان ،ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذ
نةرسعنعث بعرعلعرع تةرعصعدعن ناهةق يول بعلةن ظئلعؤئلعنغانلعقعنع دةؤا قعلغان ؤة ظذنعث
قولعدا هئحقانداق صاكعتع بولمعغان بولسا ،بذ هالدا ظذ نةرسعنعث شذ ؤاقعتتعكع ظةهؤالعغا
قاراص هأكىم حعقعرعلعدذ .مةسعلةن :ظعجارعضة بئرعلضةن ظذ نةرسة ظذنع ظعجارعضة ظالغان
ظادةمنعث قولعدا ظةمةس باشقا بعرعنعث قولعدا بولسا ،بذ هالدا ظذ نةرسعنعث بعرعلعرع
تةرعصعدعن ناهةق يول بعلةن ظئلعؤئلعنغانلعقعنع دةؤا قعلغان ظادةمنعث سأزع ظئتعبارغا
ظئلعنعدذ .شذثا ظذ ظادةمضة ظذ نةرسعنعث ظعجارعسعنع بئرعش الزعم بولمايدذ .بذ خذددع
سىيع توختاص قالغان تأضمةننعث مةسعلعسعضة ظوخشاش .ظةضةر تأضمةننع ظعجارعضة بةرضةن
كعشع بعلةن ظذنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم تأضمةننعث سىيع توختاص قعلعص تةكرار كةلضةندعن
كئيعن ظعختعالص قعلعشعص قالغان بولسا ،بذ ظعختعالص مذنداق ظعككع شةكعلنعث بعرع بعلةن
بولعدذ:
 1ـ ظعختعالص مةسعلةن :تأضمةننع ظعجارعضة بةرضةن كعشع« :سذ بةش كىن توختاص
قالدع» دئضةنضة ؤة ظذنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم« :سذ ظون كىن توختاص قالدع» دئضةنضة
ظوخشاش سذ توختاص قالغان ؤاقعتنعث قانحعلعك ظعكةنلعكع هةققعدة بولعدذ .بذ هالدا ظةضةر
تأضمةننع ظعجارعضة ظالغان ظادةم سأزعنعث توغرا ظعكةنلعكع هةققعدة قةسةم قعاللعسا ،ظذنعث
((( «ظةلهعداية» 3 ،ـ توم 232 ،ـ بةت.
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سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
 2ـ ظعختعالص مةسعلةن :تأضمةننع ظعجارعضة ظالغان ظادةم« :سذ ظون كىن توختاص
قالدع» دئضةنضة ؤة تأضمةننع ظعجارعضة بةرضةن كعشع« :سذ صةقةت توختاص قالمعدع»
دئضةنضة ظوخشاش سذنعث توختاص قالغان ياكع توختاص قالمعغانلعقع هةققعدة بولعدذ .بذ
هالدا تأضمةننعث شذ ؤاقعتتعكع ظةهؤالعغا قاراص هأكىم حعقعرعلعدذ .يةنع ظةضةر سذ ظذالر
بذ دةؤانع قعلعؤاتقان ؤاقعتتا ظئقعؤاتقان بولسا ،تأضمةننع ظعجارعضة بةرضةن كعشعنعث قةسةم
قعلعص تذرذص قعلغان سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظةضةر سذ ظذالر بذ دةؤانع قعلعؤاتقان ؤاقعتتا
ظاقمايؤاتقان بولسا ،تأضمةننع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .بذ
ظةضةر تأضمةننع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث قولعدا صاكعتع بولمعسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ.
ظةضةر ظذ ظادةم سذنعث ظأتىص كةتكةن كىنلةردة توختاص قالغانلعقعنع ظعسصاتالص بئرعدعغان
صاكعت كأرسعتعص بئرةلعسة ،ضةرحة ظذالر دةؤا قعلعؤاتقان ؤاقعتتا سذ ظئقعؤاتقان بولسعمذ ظذ
ظادةمنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
ظعجارعضة بئرعلضةن ظأينعث بعرع تةرعصعدعن ناهةق ظئلعؤئلعنغان ياكع ظئلعؤئلعنمعغانلعقع
هةققعدة ظذ ظأيدة ظولتذرؤاتقان كعشعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .مةسعلةن :بعر كعشع
بعر ظادةمضة ظعحعدة بعر كعشع ظولتذرؤاتقان ظأيعنع ظعجارعضة بةرضةن ،ظعجارعضة ظالغذحعغا
ظأينعث ظاحقذحعنع تاصشذرغان ،بعر مذددةت ظأتكةندعن كئيعن ظأينع ظعجارعضة ظالغان ظادةم:
«مئنع ظأيدة ظولتذرذشتعن (ظأيدة ظولتذرؤاتقان) كعشع حةكلعدع» دئضةن ؤة بذنعث بذ هةقتة
قولعدا هئحقانداق صاكعتع بولمعغان بولسا ،ظأيدة ظولتذرؤاتقان كعشع ظذ ظادةمنعث ظأيدة
ظولتذرذشعنع ظأزعنعث حةكلعضةنلعكعنع مةيلع ظعقرار قعلسذن ،مةيلع ظعقرار قعلمعسذن ،ظذ
كعشعنعث سأزعضة قذالق سئلعنمايدذ .يةنع ظذ كعشعنعث سأزع قوبذل قعلعنمايدذ .حىنكع،
ظذ كعشع باشقا بعرعنعث ظىستعدعن ضذؤاهلعق بئرعدذ ياكع ظعقرار قعلعدذ .باشقا بعرعنعث
ظىستعدعن ضذؤاهلعق بةرضةن ياكع ظعقرار قعلغان بعر كعشعنعث ضذؤاهلعقع ياكع ظعقرارع
قوبذل قعلعنمايدذ .شذنعث بعلةن ظأي ظعضعسع بعلةن ظأينع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث
ظارعسعدعكع ظعختعالص تئخع هةل بولمعغان هئسابلعنعدذ .شذثا ظأينعث شذ ؤاقعتتعكع
ظةهؤالعغا قاراص هأكىم حعقعرعلعدذ .يةنع ظةضةر ظأي ظعضعسع بعلةن ظذنع ظعجارعضة ظالغان
ظادةم دةؤا قعلعشعؤاتقان ؤاقعتتا ظعجارعضة ظالغذحع ظذ ظادةم ظأيدة ظولتذرؤاتقان بولسا ،ظأينع
ظعجارعضة بةرضةن كعشعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظةضةر ظذ حاغدا ظأيدة ظولتذرؤاتقعنع
ظذ ظادةم ظةمةس باشقا بعرع بولغان بولسا ،ظأينع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث سأزع ظئتعبارغا
ظئلعنعدذ.
ظةضةر بعرةر نةرسعسعنع ظعجارعضة بةرضةن كعشع ظذ نةرسعنع ظعجارعضة بئرعص ظاندعن
ظذ نةرسعنع بعر مذددةت ظأتكةندعن كئيعن ظذنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمضة تاصشذرذص
بةرمةكحع بولسا ،ظذ كعشع ظذ نةرسعنع تاصشذرذص بئرعشتعن ؤة ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع
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تاصشذرذص ظئلعشتعن باش تارتالمايدذ .بذ ،ظةضةر ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان مذددةت
ظعحعدة ظذ نةرسعضة قعزعقعلعدعغان مةلذم بعر ؤاقعت بولمعسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر
ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان مذددةت ظعحعدة ظذ نةرسعضة قعزعقعلعدعغان مةلذم بعر ؤاقعت
بولغان ؤة ظذ نةرسة ظذ ؤاقعتتعن بورذن تاصشذرذص بئرعلمعضةن بولسا ،ظذنع ظعجارعضة ظالغان
ظادةم ظذ نةرسعنع ظذ ؤاقعت ظأتىص كةتكةندعن كئيعن خالعسا تاصشذرذص ظالعدذ ،خالعسا
تاصشذرذص ظالمايدذ .مةسعلةن :مةككعنعث ؤة معنانعث ظأيلعرعضة ظوخشاش .بذ ظأيلةرنع هةج
ؤاقتعدا ظعجارعضة ظئلعشقا هةممة ظادةم قعزعقعدذ .ظةضةر بعر ظادةم مةككعدة تذرذشلذق بعر
كعشعنعث ظأيىنع هةج ؤاقتع يئتعص كئلعشتعن بذرذن ظعجارعضة ظالغان ؤة ظذ كعشع ظأيىنع
ظذ ظادةمضة هةجنعث ؤاقتع ظأتىص كئتعص بولغاندعن كئيعن تاصشذرغان بولسا ،ظذ ظادةم
ظذ ظأينع خالعسا ظعجارعضة ظالعدذ ،خالعسا ظعجارعضة ظالمايدذ .سودا ـ سئتعقتعمذ ظةهؤال
شذنداق بولعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم هةجنعث ؤاقتع يئتعص كئلعشتعن بذرذن مةككعنعث
ظأيلعرعدعن بعرةر ظأينع سئتعص ظالغان ،ظأينعث ظعضعسع ظأينع ظذ ظادةمضة هةجنعث ؤاقتع
ظأتىص كئتعص بولغاندعن كئيعن تاصشذرذص بةرضةن بولسا ،ظذ ظادةم ظأينع خالعسا سئتعص
ظالعدذ ،خالعسا سئتعص ظالمايدذ .حىنكع ،ظأينع سئتعص ظئلعش ظىحىن قعزعققان ؤاقعت ظأتىص
كةتتع .شذنعثدةك يةنة ظةضةر سئتعص ظئلعنغان نةرسعنعث بعر قعسمع باشقا بعرعضة تةؤة
حعقعص قالسا ،بذ هالدعمذ ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع خالعسا سئتعص
ظالعدذ ،خالعسا سئتعص ظالمايدذ .حىنكع ،بعر كئلعشعم بعلةن سئتعص ظئلعنغان نةرسة
ظعككعضة بألىنىص كةتتع .بعر كئلعشعم بعلةن سئتعص ظئلعنغان نةرسعنعث ظعككعضة بألىنىص
كئتعشع ظذ نةرسعنع خالعسا سئتعص ظئلعش ،خالعسا سئتعص ظالماسلعق هةققعنع بئرعدعغان
ظعش بولسا ،ظعجارعضة ظالغان نةرسعسع ظأز ؤاقتعدا تاصشذرذص بئرعلمعضةن ظعجارعكةشكة
مةزكذر هةقنعث بئرعلعشعنع كأرسعتعص بئرعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر كعشعدعن بعر
نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ؤة ظذ كعشع ظذ نةرسعنع مةلذم مذددةت ظأتكىزىؤئتعص ظذ ظادةمضة
تاصشذرذص بةرضةن بولسا ،ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان مذددةت ظعحعدة مةيلع ظذ نةرسعضة
قعزعقعلعدعغان مةلذم بعر ؤاقعت بولسذن ،مةيلع ظذنداق ؤاقعت بولمعسذن ،ظذ ظادةم ظذ
نةرسعنع خالعسا ظعجارعضة ظالعدذ ،خالعسا ظعجارعضة ظالمايدذ .حىنكع ،بعر كئلعشعم بعلةن
ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسة بألىنىص كةتتع .يةنع ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع ظذ
ظادةمضة ظأز ؤاقتعدا تاصشذرذص بةرمعضةنلعكع ؤة ظذ ظادةم ظذ نةرسعضة مذهتاج بولغانلعقع
ظىحىن ظذ ظادةم ظذنعثدعن باشقا نةرسعنع ظعجارعضة ظئلعشع مذمكعن .ظةضةر نةرسعنعث
ظعضعسع مةلذم مذددةت ظأتىص كةتكةندعن كئيعن ظذ نةرسعنع ظذ ظادةمنعث قولعغا تاصشذرذص
(((
ظئلعشعغا مةجبذرلعسا ،بذنعث بعلةن ظذ ظادةم زعيان تارتعشع مذمكعن.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 9 ،ـ بةت.
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ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمضة تاصشذرذص
بئرعش قاحان ؤذجذدقا حعقعدذ؟

ظأيعنع ظعجارعضة بةرضةن كعشع ظذنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمضة ظأينعث ظاحقذحعنع
تاصشذرذص بةرضةن ؤة ظذ ظادةم ظاحقذحنع يىتتىرىص قويغانلعقع ظىحىن ظأينع ظاحالمعغان
بولسا ،ظةضةر ظذ ظأينع (ظاحقذح بولمعسعمذ) جاصا ـ مذشةققةتسعز ظئحعش مذمكعن
بولعدعغان بولسا ،ظذ ظادةمضة ظأينعث ظعجارعسعنع بئرعش الزعم بولعدذ .ظةضةر ظذ
ظأينع (ظاحقذح بولمعسا) ظئحعش جاصا ـ مذشةققةت بعلةن بولعدعغان بولسا ،ظذ ظادةمضة
ظأينعث ظعجارعسعنع بئرعش الزعم ظةمةس.
<جامعظذسسةغعر> دئضةن كعتاصتا مذنداق بايان قعلعندع :بعر كعشع بعر ظادةمضة
دذكعنعنع ظعجارعضة بةرضةن ،ظذ ظادةمضة دذكاننعث ظاحقذحعنع تاصشذرذص بةرضةن ؤة ظذ
ظادةم ظاحقذحنع يىتتىرىص قويذص بعر نةححة كىندعن كئيعن تاصقان بولسا ،ظةضةر ظذ
ظادةم ظذ ظاحقذح بعلةن دذكاننع ظئحعص كعرةلعضةن بولسا ،ظذ ظادةمضة دذكاننعث ظأتىص
كةتكةن نةححة كىنعنعث ظعجارة هةققعنع بئرعش الزعم بولعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ ظاحقذح
بعلةن دذكاننع ظئحعص كعرةلمعضةن بولسا ،ظذ ظادةمضة ظأتىص كةتكةن ظذ كىنلةرنعث
ظعجارعسعنع بئرعش الزعم ظةمةس.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظأينع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظأينعث ظعضعسع تاصشذرذص
بةرضةن ظاحقذح بعلةن ظأينع ظئحعص كعرةلمعضةن بولسا ،ظأينعث ظعضعسع ظأينع ظذ
ظادةمضة تاصشذرذص بةرضةن هئسابالنمايدذ .ظةضةر ظأي ظعضعسع بعلةن ظأينع ظعجارعضة
ظالغان ظادةم ظذ ظاحقذح بعلةن ظأينع ظئحعص كعرةلعضةن ياكع كعرةلمعضةنلعك هةققعدة
ظعختعالص قعلعشعص قالسا ،بذ هالدا ظأينعث شذ ؤاقعتتعكع ظةهؤالعغا قاراص هأكىم
حعقعرعلعدذ ؤة ظذ ظادةمنعث قولعدعكع ظاحقذحنعث ظأينعث ظعضعسع ظذ ظادةمضة بةرضةن
ظاحقذحنعث ظأزع ياكع ظأزع ظةمةسلعكعضة قارعلعدذ .ظةضةر ظاحقذح شذ ظاحقذح بولذص
قولذصقا حىشعدعغان ؤة قولذص ظذ ظاحقذح بعلةن ظئحعلعدعغان بولسا ،ظأينع ظعجارعضة
بةرضةن كعشعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظةضةر ظعش ظذنداق بولمايدعغان بولسا،
ظأينع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
ظةضةر ظذالرنعث بعرعنعث قولعدا ظأزعنعث سأزعنعث توغرا ظعكةنلعكعنع ظعسصاتاليدعغان
صاكعت بولسا ،ضةرحة شذ ؤاقعتتعكع ظةهؤال ظذنعث سأزعنعث توغرا ظةمةسلعكعنع
كأرسةتسعمذ قولعدا صاكعتع بار تةرةصنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
بعر ظادةم بعر كعشعدعن بعر ظأي سئتعص ظالغان ،ظذ كعشع ظأينعث ظاحقذحعنع ظذ
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ظادةمضة تاصشذرذص بةرضةن ،لئكعن ظذ ظادةم ظاحقذحنع ظئلعص بئرعص ظأينع ظئحعص
باقماي بعر نةححة كىن ظأتىص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظةضةر ظذ ظادةمنعث قولعدعكع
ظاحقذح ظأينعث ظاحقذحع بولذص ظأي ظذ ظاحقذح بعلةن جاصا ـ مذشةققةتسعز ظئحعلعدعغان
بولسا ،ظذ ظادةم ظاحقذحنع تاصشذرذص ظالغان كىندعن باشالص ظأينع تاصشذرذص ظالغان
هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظأي ظذ ظاحقذح بعلةن ظئحعلمايدعغان بولسا ،ظذ ظادةم ظأينع
تاصشذرذص ظالمعغان هئسابلعنعدذ.
يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضةن مةسعلعلةردعن ظأينعث ظعضعسع ظأينع ظعجارعضة
ظالغان ظادةمضة ظاحقذحنع تاصشذرذص بئرعص ظأينع ظئحعشقا رذخسةت قعلعشع ؤة
ظذ ظاحقذح بعلةن ظأينع جاصا ـ مذشةققةتسعز ظئحعشنعث مذمكعن بولذشع ظأينع ظذ
ظادةمضة تاصشذرذص بةرضةنلعك هئسابلعنعدذ .شذثا ظأينع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظأيدة
ظولتذرمعسعمذ ظأينعث ظعجارعسعنع ظاحقذحنع قولعغا تاصشذرذص ظالغان كىندعن باشالص
بئرعشع الزعم .بعر قعسعم ظالعمالر ظاحقذحنع تاصشذرذص بئرعشنعث ظأينع تاصشذرذص
بئرعش هئسابلعنعشع ظىحىن ظأينعث شةهةرنعث ظعحعدة بولذشعنع شةرت قعلعص« :ظةضةر
ظأي يئزا ـ قعشالقالردا بولسا ،ظأينعث ظاحقذحعنع تاصشذرذص بئرعش ظأينع تاصشذرذص
بئرعش هئسابالنمايدذ» دةيدذ.
كىنىمعزدة دذنيانعث تةرةققعي قئلعشع بعلةن ظأيلةرنعث قولذصلعرعنع ظئحعش
ظعشلعرع ظاسانلعشعص كةتكةنلعكعدة شةك يوق( .ظاصتور بذ سأزع بعلةن ضةرحة ظاحقذح
ظأينعث قولذصعغا حىشمعسعمذ ظأينع باشقا يول بعلةن ظئحعش مذمكعن بولغانلعقع
ظىحىن ظاحقذحنع تاصشذرذص ظالغانلعق ظأينع تاصشذرذص ظئلعش هئسابلعنعدذ ،دئمةكحع
بولذشع مذمكعن).

ظعجارة هةققعنع تاصشذرذص بئرعشنعث بايانع
ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسعنعث ياكع ظادةمنعث ظعجارعسعنع تاصشذرذص بئرعشنعث
الزعملعقعنع بايان قعلعشتعن بذرذن بعر نةرسعنع ياكع بعر ظادةمنع ظعجارعضة ظالغان
ؤاقعتتا ،ظذنعث ظعجارعسعنعث قانحة صذل بولعدعغانلعقعنع بعلدىرىشنعث الزعملعقعنع
بايان قعلعص ظأتىشعمعز كئرةك.
بعر نةرسعنع ياكع بعر ظادةمنع ظعجارعضة ظالغان ؤاقعتتا ،ظذنعث ظعجارعسعنعث
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قانحة صذل بولعدعغانلعقعنع بعلدىرىشنعث الزعملعقع هةققعدة ظةبذسةظعد خذدرعي (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع
رعؤايةت قعلعدذ« :كعمكع بعرةر ظادةمنع ظعجارعضة ظالسا ،ظذنعث ظعش ـ هةققعنعث
(((
قانحة صذل بولعدعغانلعقعنع ظذنعثغا بعلدىرسىن» .
ظعجارعضة ظئلعنغان بعرةر نةرسعضة ياكع ظادةمضة بئرعلعدعغان ظعجارعنعث
معقدارعنعث ظئنعق بولذشع شةرتتذر .بذ هةقتة خذددع <مذغنع> دئضةن كعتاصنعث
ظاصتورعنعث دئضعنعدةك ظالعمالرنعث هئحقانداق قارشع صعكرع يوقتذر .حىنكع ،ظعجارة
هةققع ظعجارعضة ظئلعنغان ظادةمدعن ياكع نةرسعدعن ظئلعنعدعغان مةنصةظةت ظىحىن
بئرعلعدعغان ظعش ـ هةققعدذر .شذثا خذددع بعرةر نةرسعنع سئتعص ظالغاندا ظذنعث
صذلعنعث ظئنعق بولذشعنعث الزعم بولغعنعدةك ظعجارة هةققعمذ ظئنعق بولذشع الزعم.
ظعجارة هةققعنعث قانحعلعك ؤة قانداق نةرسة ظعكةنلعكعنع بعلعش ظذنع كأرىش ياكع
ظذنعث سىصةتلعنعص بئرعلعشع ظارقعلعق بولعدذ .سودا ـ سئتعقتا صذل بولذشقا يارايدعغان
(((
هةر قانداق نةرسة ظعجارعدة ظعجارة هةققع بولذشقعمذ يارايدذ.
ظعجارعدة ظعككع تةرةص ظعجارة هةققعنع قاحان تاصشذرذص بئرعدعغانلعقع هةققعدة
بعرةر نةرسة دئيعشمعضةن بولسا ،ظةضةر ظعجارعضة بئرعلضةن نةرسة ظأي ياكع يةر بولسا،
ظذنعث ظعضعسع ظعجارعنع هةر كىنع تةلةص قعلعدذ .ظةضةر ظعجارة بعرةر ظعشنع قعلعص
بئرعش ياكع بعر كعشعنع قاتناش قذرالع بعلةن بعر يةرضة ظاصعرعص ظئلعص كئلعش،
ياكع بعرةر ظعشنع قعلعص بئرعش هةققعدة بولسا ،ظعجارعكةش ظأزع ظعجارة ظئلعنغان
ظعشنع قعلعص بولغاندعن كئيعن ظعجارة هةققعنع تةلةص قعلعدذ .بذ ،ظةضةر ظذنعث ظعجارة
هةققعنع ظالدعن بئرعش ياكع كئحعكتىرىص بئرعش ،ياكع صارحة ـ صارحة بئرعش شةرت
قعلعنمعغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ.
ظةضةر بعرةر ظادةمنع ظعجارعضة ظالغان كعشع ظذ ظادةمنع ظعجارعضة ظالغان ؤاقعتتا
ظذنعث بعلةن ظعجارة هةققعنعث قاحان بئرعلعدعغانلعقع هةققعدة كئلعشكةن بولسا،
ظعجارة هةققعنع شذ ؤاقعتتا تاصشذرذص بئرعش الزعم بولعدذ .ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) بذرذن« :بعرةر ظادةمنع ظعجارعضة ظالغان كعشع
ظذ ظادةمنعث ظعجارة هةققعنع تاكع ظذ كعشع ظذ ظادةمضة قعلدذرماقحع بولغان ظعشنع
تولذق قعلدذرذص بولمعغعحة بئرعش الزعم ظةمةس .حىنكع ،ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم
((( بذ هةدعسنع ظعسهاق ظعبنع راهعؤعية رعؤايةت قعلدع .مذهةممةد ظعبنع هةسةن بذ هةدعسنع ظةبذهةنعفةدعن ،ظةبذهةنعفة بذ
هةدعسنع هةمما ظعبنع ظةبذسذاليماندعن ،ظةبذسذاليمان بذ هةدعسنع ظعبراهعمدعن ،ظعبراهعم بذ هةدعسنع ظةبذسةظعد خذدرعي ؤة
ظةبذهىرةيرة قاتارلعقالردعن رعؤايةت قعلدع .بذ هةدعسنع ظابدذرراززاق ،ظعمام ظةهمةد ؤة نةساظعي قاتارلعقالر ظأزلعرعنعث كعتاصلعرعدا
رعؤايةت قعلدع.
((( «ظعظالظذسسىنةن».
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بعلةن كئلعشكةن ظعشع ظذ ظادةمنعث ظذ كعشع ظىحىن ظعش قعلعص بئرعشتذر .شذثا
ظذ كعشعنعث ظذ ظادةمضة تاكع ظذ ظادةم قعلعدعغان ظعشنعث هةممعسعنع تولذق قعلعص
بةرمعضعحة ظعش ـ هةققع بئرعشع الزعم ظةمةس» دئضةن ظعدع .ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) كئيعن بذ سأزعنع تاشالص« :ظةضةر ظعجارة ظعشع
ظأينع ياكع يةرنع ياكع (مةيلع ظذالغالر بولسذن ،مةيلع ماشعنعالر بولسذن )،مةلذم
بعر يةرضة بئرعص كئلعش ظىحىن قاتناش قذرالعنع ظعجارعضة ظالغانغا ظوخشاش بعرةر
نةرسعنع مةلذم مذددةت ظعجارعضة ظئلعش ظىستعدة بولغان بولسا ،ظعجارعضة بئرعلضةن
نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان كعشعدعن هةر بعر مةنصةظةتنعث
ظعجارة هةققعنع ظئلعشع الزعم .يةنع مةسعلةن :ظأينعث ظعضعسع ظذنع ظعجارعضة ظالغان
كعشعدعن ظذنعث هةر بعر كىنلعكعنعث ظعجارة هةققعنع شذ كىننعث ظأزعدة ظالعدذ .قاتناش
قذرالعنعث ظعضعسع ظذنع ظعجارعضة ظالغان كعشعدعن هةر بعر حاقعرعم يولنع بئسعص
بولغاندعن كئيعن ظذنعث ظعجارعسعنع ظالعدذ .قعياس قاظعدعسعضة ظاساسالنغاندا ظأينعث
ؤة قاتناش قذرالعنعث ظعجارعسعنع هةر بعر ساظةتتة ظئلعص تذرذش الزعم بولعدذ .ظعجارة
هةر بعر ساظةتتة ظئلعص تذرذلغاندا ظعجارعضة قويذلغان نةرسعنعث ظعضعسع بعلةن ظذنع
ظعجارعضة ظالغان كعشعنعث ظارعسعدا ظوخشاشلعق ؤذجذدقا حعقعدذ .لئكعن ظعجارعنع
هةر بعر ساظةتتة ظئلعص تذرذش نةرسعنعث ظعضعسعضة قعيعنحعلعق ظئلعص كئلعدذ .ظةضةر
بعر كعشع بعر ظادةمنع بعرةر صارحة رةختنع كعيعم تعكعص بئرعش ياكع صعحعص بئرعش
ظىحىن ظعجارعضة ظالغان بولسا ،تاكع ظذ ظادةم ظذ ظعشنع قعلعص تأضىتىص بولمعغعحة ظذ
كعشعنعث ظذ ظادةمضة ظعش هةققعنع بئرعش الزعم بولمايدذ .ظذ ظادةم ظعجارة هةققعضة
ظذ ظعشنعث هةممعسعنع قعلعص بولغاندعن كئيعن هةقلعق بولعدذ .حىنكع ،كعيعمنعث
بعر قعسمعنعث تعكعلعشع ياكع صعحعلعشع بعلةن ظذنعثدعن صايدعالنغعلع بولمايدذ.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر كعشع بعرةر ظعشنع ظأزعنعث ظأيعدة قعلدذرذش ظىحىن بعر
ظادةمنع ظعجارعضة ظالغان بولسا ،ظذ ظادةم تاكع ظذ ظعشنع تأضىتىص بولمعغعحة ظعش
هةققعنع ظااللمايدذ» دئدع .ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
نعث بذ كأز قاراشلعرعنع <هعداية> دئضةن كعتاصنعث ظاصتورع بايان قعلغان.
بعر قعسعم ظالعمالر مذنداق دةيدذ« :ظةضةر بعر كعشع ظأيعدة كعيعم ـ كئحةك
تعكتىرىش ظىحىن بعر ظادةمنع ظعجارعضة ظالغان ؤة ظذ ظادةم كعيعم ـ كئحةكنعث بعر
قعسمعنع تعككةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذنعث ظعش ـ هةققعضة هةقلعق بولعدذ .ظةضةر
كعيعمنعث بعر قعسمع تعكعلعص بولغاندعن كئيعن ظذ كعيعمنع ظوغرع ظالغان بولسا،
ظذ ظادةم ظذ كعيعمنع تعككةن قعسمعنعث ظعش ـ هةققعضة هةقلعق بولعدذ .مانا بذ بعرةر
ظعشنع قعلعشقا ظعجارعضة ظئلعنغان ظادةم ظةضةر ظذ ظعشنعث هةممعسعنع ظةمةس بعر
قعسمعنع قعلغان بولسا ،قعلغان قعسمعنعث ظعش ـ هةققعضة هةقلعق بولعدعغانلعقعنع
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كأرسعتعص بئرعدذ .لئكعن ،بذنعثدا ظعجارعضة بئرعلضةن نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان
ظادةمضة تاصشذرذص بئرعش شةرتتذر .مةسعلةن :ظأي ،ظذنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمضة
تاصشذرذص بئرعلعشع بعلةنال ظذ ظادةمضة تاصشذرذص بئرعلضةن هئساصلعنعدذ .قاتناش
قذرالع ،ظذنعث بعلةن بعرةر حاقعرعم يول يىرىش بعلةن ظذنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمضة
تاصشذرذص بئرعلضةن هئسابلعنعدذ .بعرةر ظادةمنع كعيعم ـ كئحةك تعكتىرىش ظىحىن
ظعجارعضة ظالغان ؤاقعتتا رةختنع ظذ ظادةمضة هةقعقةتةن ياكع هأكمةن تاصشذرذص بئرعش
الزعم .ظةضةر ظذ ظادةم رةختنعث ظعضعسعنعث ظأيعضة بئرعص ظذنعث تعكعشع ظذ ظادةمنعث
رةختنع هأكمةن قولعغا تاصشذرذص ظئلعشع هئسابلعنعدذ».
مةزكذر بعر تىركىم ظالعمالرنعث كأز قارعشعدعنمذ ظةضةر بعر ظادةم بعرةر ظعشنع
قعلعص بئرعش ظىحىن ظعجارعضة ظئلعنغان ؤة ظذ ظعش ظذ ظادةمضة تاصشذرذص بئرعلمعضةن
بولسا ،ظذ ظادةم ظذ ظعشنعث هةممعسعنع صىتتىرىص بولمعغعحة ظذ ظعشنعث ظعش
هةققعنع ظااللمايدعغانلعقعنع ؤة ظةضةر ظعشنعث ظعضعسع ظعشنع ظذ ظادةمضة تاصشذرذص
بةرضةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذ ظعشنعث قعلعص بولغان قعسمعنعث ظعش ـ هةققعضة هةقلعق
بولعدعغانلعقعنع كأرىؤاالاليمعز .بذالرنعث بذ هةقتعكع كأز قارعشع ظعمام ظةبذهةنعفة
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشع بعلةن ظوخشاشتذر.
سةيصذثدةك ؤة كعيعم ـ كئحةك بويايدعغان ظادةمدةك هىنةرؤةن بعرةر ظعشنع قعلعص
بئرعش ظىحىن ظعجارعضة ظئلعنغان ؤة ظذ ظعشنع صىتتىرىص ظأز ظعضعسعضة تاصشذرذص
بةرضةن بولسا ،ظذ هىنةرؤةنضة ظعش ـ هةققع بئرعلعشع الزعم .ظةضةر ظذ هىنةرؤةن
مةسعلةن سةيصذث كعيعمنع تعكعص بولذص ظذنع ظعضعسعضة تاصشذرذص بئرعشتعن بذرذن
كعيعم يىتىص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةمضة كعيعم تعككةننعث ظعش ـ هةققع بئرعلمةيدذ.
بذ ،ظةضةر ظعجارعضة ظئلعنغان ظادةم سةيصذثدةك ؤة كعيعم ـ كئحةك بويايدعغان ظادةمدةك
قعلغان ظعشع ظذ نةرسة ظىستعدة تةسعرعنع كأرسعتعدعغان ظادةم بولسا ،ظةهؤال شذ
بويعحة بولعدذ .ظةضةر ظعجارعضة ظئلعنغان ظادةم هاممالغا ظوخشاش قعلغان ظعشع ظذ
نةرسة ظىستعدة تةسعرعنع كأرسةتمةيدعغان ظادةم بولسا ،ظذ ظادةم ظذ ظعشنع قعلعص
صىتتىرضةن ،ظةمما ظأز ظعضعسعضة تاصشذرذص بئرعشتعن بذرذن ظذ نةرسة يوق بولذص
كةتكةن بولسعمذ ظذ ظعشنعث ظعش هةققعضة هةقلعق بولعدذ.
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمنع كعيعم ـ كئحةك تعكتىرىش ظىحىن ظعجارعضة ظالغان ؤة
ظذ ظادةم كعيعمنعث بعر قعسمعنع تعكعص بولغاندعن كئيعن كعيعم ظوغرعلعنعص كةتكةن
بولسا ،هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كىحلىك كأز قارعشعغا ظاساسةن ظذ ظادةمضة
كعيعمنعث تعكعلعص بولغان قعسمعنعث ظعش ـ هةققع بئرعلعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر
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بعر ظادةم تام سئلعش ظىحىن ظعجارعضة ظئلعنغان ؤة ظذ ظادةم تامنعث بعر قعسمعنع
صىتتىرىص بولغان ،ظاندعن تام يئقعلعص حىشكةن بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ ظادةمضة تامنعث
(((
صىتىص بولغان قعسمعنعث ظعش ـ هةققع بئرعلعدذ.
<ظةلهعداية> دئضةن كعتاصنعث ظاصتورع (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
مذنداق دةيدذ« :ظةضةر ظعجارعضة ظئلعنغان بعر نةرسعنع ظعجارعكةشتعن بعر كعشع
ناهةق يول بعلةن ظئلعؤالغان بولسا ،ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمضة ظذ نةرسعنعث
ظعجارعسعنع بئرعش الزعم بولمايدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعدعن مةنصةظةتلعنعشنعث مذمكعن
بولذشع ظىحىن ظذ نةرسعنعث تاصشذرذلغانلعقع ظذنعثدعن ظئلعنعدعغان مةنصةظةتنعث
تاصشذرذلغانلعقع هئسابلعنعدذ .ظةضةر مةنصةظةتنعث مةنبةيع بولغان ظذ نةرسة يوقالسا،
مةنصةظةت ظذ ظادةمضة تاصشذرذص بئرعلمعضةن ؤة ظعجارة مذظامعلعسع بذزذلغان بولعدذ.
شذنعث بعلةن ظعجارة هةققع حىشىص كئتعدذ».
ظةمما ظعبنع ظابعدعن ظأزعنعث كعتابعدا<« :ظةلهعداية> دئضةن كعتاصنعث ظاصتورعنعث
دئضةن مةزكذر سأزع بةك توغرا ظةمةستذر» دئدع.
بعر كعشع كعيعم تعكعش ظىحىن بعر ظادةمضة بعر صارحة رةخت بةرضةن ،ظذ ظادةم ظذ
رةختتعن كعيعم تعككةن ،ظاندعن ظذ ظادةم ظذ كعيعمنع ظعضعسعضة تاصشذرذص بئرعشتعن
بذرذن ظذ كعيعمنع بعر كعشع سأكىؤاتقان بولسا ،ظذ ظادةمضة كعيعمنع تعككةنلعكنعث
ظعش ـ هةققعنع كعيعمنعث ظعضعسعدعن ظةمةس ظذنع سأكىؤاتقان ظادةمدعن ظالعدذ .حىنكع،
كعيعم تعكعش كعيعمنعث ظىستعدة ظذ ظادةم قعلغان ظعشعنعث ظةسعرع كأرىلعدعغان
ظعشتذر .شذثا ظذ ظادةمضة ظةضةر ظذ ظادةم تعككةن كعيعمنع ظعضعسعضة ساق تاصشذرذص
بةرمعسة ،كعيعمنعث ظعضعسعنعث كعيعمنع تعككةنلعكنعث ظعش ـ هةققعنع بئرعشع الزعم
بولمايدذ .شذثا ظذ ظادةم كعيعمنع تعككةنلعكنعث ظعش ـ هةققعنع كعيعمنع سأكىؤاتقان
كعشعدعن ظالعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم كعيعم ـ تعككةنلعك ظىحىن كعيعمنعث ظعضعسعدعن
ظعش ـ هةققع ظالمعغانلعقع ظىحىن ظذ ظعش ـ هةققعنع كعيعمنع سأكىؤاتقان كعشعدعن
ظالعدذ .ظذ ظادةم كعيعمنع سأكىؤاتقان كعشعدعن ظعش ـ هةققع ظالعدعغان ؤاقعتتا ،ظذ
كعشعدعن كعيعمنعث ظعضعسع بعلةن صىتىشكةن صذلنع ظةمةس ظذنعثغا ظوخشاش كعيعمنع
تعككةنلعكع ظىحىن ظادةتتة ظالعدعغان صذلنع ظالعدذ .حىنكع ،كعيعمنعث ظعضعسعدعن
كعيعمنع تعكعص بئرعش ظىحىن ظالعدعغان صذل كعيعمنع تعكعص بئرعش ظىحىن ظذ كعشع
بعلةن كئلعشكةندة صىتىشكةن صذلدذر .ظةمما ظذ ظادةم بعلةن كعيعمنع سأكىؤاتقان
كعشعنعث ظارعسعدا هئحقانداق كئلعشعم يوق .شذثا ظذ ظادةم كعيعمنع سأكىؤاتقان
كعشعدعن كعيعمنعث ظعضعسع بعلةن صىتىشكةن صذلنع ظةمةس ظذنعثغا ظوخشاش
((( <ظةددذررذلمذختار> 5 ،ـ توم 10 ،ـ بةت.
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كعيعمنع تعككةنلعكع ظىحىن ظادةتتة ظالعدعغان صذلنع ظالعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم كعيعمنع
تعكعص بولذص ظذنع ظأزع سأكىؤاتقان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ كعيعمنع تةكرار تعكعص
بئرعشع الزعم .حىنكع ،ظذ ظادةم كعيعمنع تعكعص بئرعمةن ،دةص ظىستعضة ظالغان ظعشنع
ظورذنلعمعدع .شذثا ظذ ظادةم كعيعمنع قايتا تعكعص بئرعشكة مةجبذرلعنعدذ .حىنكع ،ظذ
ظادةمنعث صىتىشكةن ظعشنع قعلعشع الزعم.
ظةضةر بعر كعشع كعيعم ـ كئحةكنع سأكتىرىش ظىحىن بعر ظادةمضة بةرضةن بولسا،
ظذ كعشعنعث كعيعم ـ كئحةكنع سأكىص بةرضةنلعكع ظىحىن ظذ ظادةمضة ظعش ـ هةققع
بئرعشع الزعم بولعدذ .حىنكع ،ظذ كعشع ظذ ظادةمضة كعيعم ـ كئحةكنع صةقةت سأكىص
بئرعش ظىحىنال بةردع.
ظةضةر بعر كعشع بعر صارحة رةختنع كعيعم تعكعص بئرعش ظىحىن بعر ظادةمضة
بةرضةن ،ظاندعن ظذ ظادةم ظذ رةختنع كئسعص بولغاندعن كئيعن ؤة ظذنع تعكعشتعن
بذرذن ظألىص كةتكةن بولسا ،ظذ كعشع ظذ ظادةمضة (يةنع ظذنعث معراسخورلعرعغا)
صةقةت رةختنع كئسعص بةرضةنلعكنعث ظعش ـ هةققعنعال بئرعدذ .بذ توغرا دةص قارالغان
(((
قاراشتذر .بذ هةقتة صةتعؤا ظذ قاراش بعلةن بئرعلعدذ.

ظعش ـ هةققع بعلةن تألةم تألىتعشنعث بعر ظادةمنعث ظىستعضة
تةث ظارتعلمايدعغانلعقعنعث بايانع

بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،ظعش ـ هةققع بعلةن تألةم
تألىتعش بعر ظادةمنعث ظىستعضة تة ظارتعلمايدذ .يةنع ظعجارعضة ظئلعنغان بعرةر نةرسة
يوق بولذص كةتكةن ،ظذ نةرسعنع يوق قعلعؤاتقان ظادةم بعلةن ظذ نةرسعنع ظعجارعضة
ظالغان ظادةم بعر ظادةم بولسا ،ظذ ظادةم هةم ظذ نةرسعنعث ظعجارة هةققعنع بئرعش
هةم ظذنعث صذلعنع تألةص بئرعشكة بذيرذلمايدذ .بذ فعقهعنعث ظومذمعي قاظعدعلعرعنعث
سةكسةن ظالتعنحع قاظعدعسعدذر.
بعر نةرسعنعث ظعش ـ هةققع ظذنعثدعن ظالعدعغان مةنةصظةت ظىحىن بئرعلعدذ .بعر
نةرسة بذزذلذص كةتسة ياكع يىتىص كةسسة تألةص بئرعدعغان صذل بعلةن ظذ نةرسعنعث
ظعش ـ هةققع ظةضةر ظذ نةرسعنع بذزذؤاتقان تةرةص بعلةن ظذنع ظعجارعضة ظالغان
تةرةص بعر ظادةم بولسا ،ظذ ظعككع ظعش بعر ظادةمنعث ظىستعضة ظارتعلمايدذ .حىنكع،
ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسعنع تألةص بئرعش ظذ نةرسعضة قةستةن تاجاؤذز قعلعش بعلةن
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 10 ،ـ بةت.
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بولعدذ .باشقعالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعضة قةستةن تاجاؤذز قعلعش ظذ نةرسعنع ناهةق
ظئلعؤالغانلعق ياكع ظذنعثغا ظوخشاش هئسابلعنعدذ .ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسعنعث
مةنصةظةتلعرعنعث هةققع تألةص بئرعلمةيدذ .حىنكع ،نةرسعنعث مةنصةظةتع يوقنعث
ظورنعدعدذر .ظةضةر نةرسعنعث مةنصةظةتع ؤذجذدقا حعقسا ،ظذزذن داؤام قعلمايدعغان
نةرسعدذر .بعرةر نةرسعنعث مةنصةظةتع ضةرحة قعياسقا زعت بولسعمذ ظعجارة كئلعشعمع
بعلةن ؤذجذدقا حعقعدذ .حىنكع ،ظعجارة مذظامعلعسعضة كعشعلةرنعث ظئهتعياجع باردذر.
ظعجارة مذظامعلعسع بعرةر نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمضة ظذ نةرسعنع تألةص
بئرعشنع ظارتعص قويذش بعلةن داؤام قعلعص تذرمايدذ .ظةكسعحة ظعجارة مذظامعلعسع
بذزذلذص كئتعدذ .حىنكع ،بعر نةرسعنع ظعجارعضة ظئلعص ظذ نةرسعنع يىتتىرؤةتكةن
ظادةمنع بعرال ؤاقعتتا هةم ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغذحع ؤة هةم ظذ نةرسعنع تألةص
بةرضىحع ظادةم دةص ظئتعبارغا ظئلعش مذمكعن ظةمةس .حىنكع ،ظذ ظعككع ظعش بعر ـ
بعرعضة زعتتذر.
ظةضةر ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان تةرةص بعلةن ظذنع بذزذؤاتقان تةرةص بعر ظادةم
بولمعسا ،بذ هالدا بذنعث هأكمع باشقا ـ باشقا بولعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر يةرضة
معنعص بئرعش ظىحىن بعر ظذالغنع ظعجارعضة ظالغان ،ظذالغنعث ظارقعسعغا ظأزع تذتذص
ظولتذرااليدعغان بعرسعنع معندىرعؤالغان ،ظذالغ ظعككع ظادةمنع كأتىرةلةيدعغان بولغان
ؤة بارعدعغان يةرضة بئرعص بولغاندعن كئيعن ظذالغ ظألىص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةمضة
ظذالغنعث ظعش ـ هةققعنعث هةممعسعنع ؤة ظذالغنعث باهاسعنعث يئرعمعنع تألةص بئرعش
الزعم بولعدذ .حىنكع ،ظذالغنع ظعجارعضة ظالغان تةرةص بعر ظادةمدذر .ظذنعث ظألىص
كئتعشعضة سةؤةبحع بولغعنع بولسا ظعككع ظادةمدذر .ظةضةر ظذالغ ظعككع ظادةمنع
كأتىرةلمةيدعغان بولسا ،ظذالغنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذنعث باهاسعنعث هةممعسعنع
تألةص بئرعدذ.
ظةضةر ظذ ظادةم ظذالغنعث باهاسعنعث هةممعسعنع تألةص بةرسة ،ظذنعثغا ظذالغنعث
ظعش ـ هةققعنع بئرعشع الزعم ظةمةس .حىنكع ،ظذ ظادةم ظعشنعث بئشعدعن ظذالغنع
ناهةق ظئلعؤالغان هئسابلعنعدذ .حىنكع ،فعقهعشذناسالر« :ظةضةر بعر ظادةم ظون حارةك
بذغداينع ظارتعش ظىحىن بعر ظذالغنع ظعجارعضة ظالغان ،ظذنعثغا ظون حارةكتعن ظارتذق
بذغداي ظارتقان ؤة شذنعث بعلةن ظذ ظذالغ ظألىص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظةضةر ظذالغ ظذ
بذغدايالرنعث هةممعسعنع كأتىرةلةيدعغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذالغنعث ظعضعسعضة صةقةت
ظارتذق ظارتعص قالغان بذغداي ظىحىنال صذل تألةص بئرعدذ ؤة ظذالغنعث كعراسعنعث
هةممعسعنع تألةص بئرعدذ .ظةضةر ظذالغ ظذ بذغدايالرنعث هةممعسعنع كأتىرةلمةيدعغان
بولسا ،ظذ ظادةم ظذالغنعث باهاسعنعث هةممعسعنع تألةص بئرعدذ .لئكعن ،ظذ ظادةمضة
ظذالغنعث كعراسعنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذالغنع ناهةق يول
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بعلةن ظئلعؤالغان هئسابلعنعدذ» دئدع.
بعر يةرضة بئرعص كئلعش ظىحىن بعر ظذالغ ظعجارعضة ظالغان (يةنع كعرالعغان)
ظادةمنعث ظذ ظذالغدعن صايدعلعنعشع ؤة ظذنع هةق بولمعغان يةرلةرضة ظعشلعتعشع
مذنداق بعر نةححة خعل بولعدذ:
 1ـ ظذالغنع هةق بولمعغان يةرلةرضة (هةق بولمعغان يةرلةردعن ظذالغنع ظعجارعضة
ظالغان ؤاقعتتا ،ظذالغنع ظعشلعتعش تعلغا ظئلعنغان يةرلةرنعث ظعحعدة بولمعغان يةرلةر
كأزدة تذتذلعدذ) ظعشلعتعش ظذالغدعن ظالعدعغان مةنصةظةتنع ظئلعص بولغاندعن (يةنع
ظذالغنع ظعجارعضة ظالغان ؤاقعتتا ،ظذنع ظعشلعتعش تعلغا ظئلعنغان يةرلةرضة ظعشلعتعص
بولغاندعن) كئيعن بولعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر ظذالغنع قاراقاشتعن خوتةنضة معنعص
بئرعش ظىحىن ظعجارعضة ظالغان (يةنع كعرالعغان) ؤة ظذنع خوتةنضعحة معنعص بارغان،
ظاندعن ظذالغنع لوص شةهرعضعحة معنعص بارغان بولسا ،بذ هالدا ظةضةر ظذالغ ظألىص
كةتمعضةن بولسا ،ظذ ظادةمضة ظذالغنعث ظعجارة هةققعنعث هةممعسعنع بئرعش الزعم
بولعدذ .ظةضةر ظذالغ ظألىص قالغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذالغنعث ظعضعسعضة ظذالغنعث
باهاسع بويعحة صذل بئرعشع الزعم.
 2ـ ظذالغنع هةق بولمعغان يةرلةرضة (يةنع ظذالغنع ظعجارعضة ظالغان ؤاقعتتا،
ظذالغنع ظعشلعتعش تعلغا ظئلعنمعغان يةرلةرضة) ظعشلعتعش ظذالغدعن ظالعدعغان
مةنصةظةتنعث بعر قعسمعنع ظئلعص بولغاندعن (يةنع ظذالغنع ظعجارعضة ظالغان ؤاقعتتا،
ظذنع ظعشلعتعش تعلغا ظئلعنغان يةرلةرنعث بعر قعسمعغا ظعشلعتعص بولغاندعن) كئيعن
بولعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر ظذالغنع قاراقاشتعن خوتةنضة معنعص بئرعش ظىحىن
ظعجارعضة ظالغان (يةنع كعرالعغان) ؤة خوتةنضة بئرعش ظىحىن معنعص ماثغان ،يولنعث
يئرعمعغا بئرعص بولغاندعن كئيعن ظذالغقا معنعص باشقا يةرضة كةتكةن ،ياكع ظذ ظادةم
ظذالغنع قاراقاشتعن خوتةنضة معنعص بئرعص خوتةندعن يةنة قاراقاشقا قايتعص كئلعشنع
ظعجارعضة ظالغان (يةنع كعرالعغان) ،ظاندعن ظذ ظادةم ظذالغقا معنعص خوتةنضة بارغان،
ظذ يةردعن قاراقاشقا قايتعص كةلمةي لوصقا بارغان ؤة لوصتعن خوتةنضة قايتعص كةلضةن
بولسا ،بذ هالدا ظةضةر ظذ ظادةم ظذالغنع ظعضعسعضة ساق ـ ساالمةت تاصشذرذص بةرسة،
ظذ ظادةمضة ظذالغنع صةقةت هةق بولمعغان يةرضة ظعشلعتعشتعن بذرذن ظعشلةتكةن يةر
ظىحىنال ظذالغنعث ظعجارعسعنع بئرعش الزعم بولعدذ .مةسعلةن :ظذالغنع قاراقاشتعن
خوتةنضة معنعص بئرعش ظىحىن ظعجارعضة ظئلعص يول يئرعم بولغاندا ظذنع معنعص
باشقا يةرضة كةتكةن معسالدا ،ظذ ظادةم كئيعن ظذالغنع معنعص مةيلع خوتةنضة بارسذن،
مةيلع بارمعسذن ،ظذ ظادةمضة ظذالغ ظىحىن صةقةت يولنعث يئرعمعنعث ظعجارعسعنع تألةش
الزعم بولعدذ .ظذالغنع هةق بولمعغان يةرلةرضة ظعشلةتكةنلعكع ظىحىن ظذ ظادةمضة
ظعجارة تألةش الزعم ظةمةس .حىنكع ،ظذ ظادةمنعث ظذالغنع هةق بولمعغان يةرلةرضة
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ظعشلعتعشع سةؤةبع بعلةن ظذالغ ظذ ظادةمنعث (ظةضةر ظذالغ ظألىص كئتعص قالسا)
تألةم تألةص بئرعش مةسظذلعيعتع ظاستعغا كعرعص كةتتع .ظذالغنع قاراقاشتعن خوتةنضة
معنعص بئرعص خوتةندعن يةنة قاراقاشقا قايتعص كئلعشنع ظعجارعضة ظالغان ؤة خوتةندعن
قاراقاشقا قايتعص كةلمةي لوصقا كةتكةن معسالدا ،ظذ ظادةم كئيعن ظذالغ بعلةن قاراقاشقا
مةيلع قايتعص كةلسذن ،مةيلع كةلمعسذن ،ظذ ظادةمضة ظذالغنع خوتةنضعحة معنعص
بارغانلعقنعث ظعجارعسعنع بئرعش الزعم بولعدذ .ظذ ظادةمضة ظذالغنع خوتةندعن لوصقا
قةدةر معنعص بارغانلعقنعث ظعجارعسعنع بئرعش الزعم بولمايدذ .حىنكع ،ظذ ظادةمنعث
ظذالغنع هةق بولمعغان يةرلةرضة ظعشلعتعشع سةؤةبع بعلةن ظذالغ ظذ ظادةمنعث (ظةضةر
ظذالغ ظألىص كئتعص قالسا) تألةم تألةص بئرعش مةسظذلعيعتع ظاستعغا كعرعص كةتتع.
ظةضةر ظذ ظادةم ظذالغنع ظعضعسعضة ساق ـ ساالمةت تاصشذرذص بةرمعسة ،يةنع ظذالغ
ظذ ظادةم ظذنع هةق بولمعغان يةرلةرضة ظعشلعتعش جةريانعدا ظألىص كةتكةن بولسا،
ظذ ظادةمنعث ظذالغنعث ظعضعسعضة ظذالغنعث باهاسع بويعحة صذل بئرعشع الزعمدذر ؤة
ظذالغنعث ظعجارعسعنع تألةص بئرعش الزعم بولمايدذ.
 3ـ ظذالغنع هةق بولمعغان يةرلةرضة (يةنع ظذالغنع ظعجارعضة ظالغان ؤاقعتتا ،ظذالغنع
ظعشلعتعش تعلغا ظئلعنمعغان يةرلةرضة) ظعشلعتعش ظذالغدعن ظالعدعغان مةنصةظةتنع
ظئلعشتعن (يةنع ظذالغنع ظعجارعضة ظالغان ؤاقعتتا ،ظذنع ظعشلعتعش تعلغا ظئلعنغان
يةرلةرضة ظعشلعتعشتعن) بذرذن بولعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم قاراقاشتعن خوتةنضة معنعص
بئرعش ظىحىن ظعجارعضة ظالغان ظذالغ بعلةن خوتةنضة قاراص يولغا حعقماستعن باشقا
يةرضة معنعص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظةضةر ظذ ظادةم ظذالغنع ظعضعسعضة ساق ـ ساالمةت
تاصشذرذص بةرضةن بولسا ،ظذ ظادةم كئيعن ظذالغ بعلةن خوتةنضة مةيلع بارسذن ،مةيلع
بارمعسذن ،ظذ ظادةمضة ظذالغنعث ظعجارعسعنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس .حىنكع ،ظذ
ظادةمنعث ظذالغنع هةق بولمعغان يةرلةرضة ظعشلعتعشع سةؤةبع بعلةن ظذالغ ظذ ظادةمنعث
(ظةضةر ظذالغ ظألىص كئتعص قالسا) تألةم تألةص بئرعش مةسظذلعيعتع ظاستعغا كعرعص
كةتتع .ظةضةر ظذالغ ظألىص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذالغنعث ظعضعسعضة ظذالغنعث
باهاسع بويعحة صذل تألةص بئرعشع الزعم بولعدذ.
<جامعظذل صذسذلةين> دئضةن كعتاصتا مذنداق بايان قعلعندع« :بعر ظادةم بعر
ظذالغنع كذصعدعن بةسراغا بئرعص كذصعغا قايتعص كئلعشنع ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن
ظذ ظادةم ظذ ظذالغ بعلةن بةسراغا بئرعص بةسرادعن كذصعغا قايتعص كةلمةي باشقا يةرضة
كئتعص ،ظاندعن ظذ يةردعن كذصعغا قايتعص كةلضةن بولسا ،ظذ ظادةمضة صةقةت ظذالغ بعلةن
كذصعدعن بةسراغا بارغانلعق ظىحىنال ظعجارة تألةش الزعم بولعدذ .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة ؤة
ظعمام ظةبذسىسىف (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) لةرنعث كأز قارعشعدذر .حىنكع،
ظذ ظادةم ظذالغنع باشقا يةرضة ظعشلعتعش بعلةن ظذنع ناهةق يول بعلةن ظئلعؤالغان
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هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ ظادةمضة ظذالغنعث ظعجارعسعنع بئرعش الزعم بولمايدذ».
ظعمام ظةبذهةنعفة ؤة ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) لةرنعث
مةزكذر قاراشلعرع <نذرذل ظةين> ؤة <صةتةؤا هعندعية> دئضةن كعتاصالردعمذ بايان
قعلعندع .بذ كعتاصالردا بذ ظعككع ظعمامنعث بذ كأز قارعشعدا هئحقانداق ظعختعالصنعث
يوقلعقعمذ بايان قعلعندع.
<نذرذل ظةين> دئضةن كعتاصنعث ظاصتورع بذ هةقتة مذنداق دئدع« :ظةضةر بعر
ظادةم بعر ظذالغنع مذظةييةن بعر يةرضة بئرعص شذ كىنع يةنة قايتعص كئلعش شةرتع
بعلةن ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن ظذ ظادةم ظذ ظذالغ بعلةن ظذ يةرضة بئرعص ظذ يةردعن
ظةتعسع كىن قايتعص كةلضةن بولسا ،ظذ ظادةمضة ظذالغنعث صةقةت ظذ يةرضة بئرعش
ظىحىن ظعشلةتكةن ظعجارعسعنع بئرعشال الزعم بولعدذ .ظذ ظادةمضة ظذالغ ظىحىن ظذ
يةردعن قايتعص كةلضةنلعك ظىحىن ظعجارة بئرعش الزعم ظةمةس .حىنكع ،ظذ ظادةم شةرتكة
خعالصلعق قعلدع .شذثا ظذالغ ظذ ظادةمنعث (ظةضةر ظذالغ ظألىص كةتسة) تألةم تألةش
مةسظذلعيعتعنعث ظعحعضة كعرعص كةتتع .ظذالغقا تألةم تألةش بعلةن ظذنعث ظعجارعسعنع
بئرعش بعر ظادةمنعث ظىستعضة تةث ظارتعلمايدذ».
بذ هةقتة <صةتةؤا هعندعية> دئضةن كعتاصتا مذنداق بايان قعلعندع« :بعر ظادةم بعر
ظذالغنع مةلذم يةرضة معنعص بئرعش ظىحىن ظعجارعضة ظئلعص ظذ يةرضة بعللة بارعدعغان
كارؤاننع نورمالدا بعر كارؤاننع ساقاليدعغان مذددةتتعن ظارتذق ساقلعغاندعن كئيعن
يئتعص بارغان بولسا ،ظذ ظادةمضة ظذ ظذالغنعث ظعجارعسعنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس.
حىنكع ،ظذالغ ظذ ظادةم كارؤاننع ظذزذن ساقالص كةتكةنلعكع ظىحىن ظذالغ ظذ ظادةمنعث
(ظةضةر ظذالغ ظألىص كئتعص قالسا) تألةم تألةص بئرعش مةسظذلعيعتع ظاستعغا كعرعص
كةتتع .ظذالغقا تألةم تألةش بعلةن ظذنعث ظعجارعسعنع بئرعش بعر ظادةمنعث ظىستعضة
تةث ظارتعلمايدذ».
بعز يذقعرعدا بايان قعلعنغانالردعن ظعجارعضة ظئلعنغان ظذالغ ظةضةر هةق بولمعغان
يةرلةرضة ظعشلعتعلضةندة ظذ ظذالغقا ظعجارة بئرعلعشعنعث الزعم بولماسلعقع ظىحىن ظذ
ظذالغقا حوقذم تألةم تألةشنعث شةرت ظةمةسلعكعنع كأرىؤاالاليمعز .ظذالغ تألةم تألةش
مةسظذلعيعتع ظاستعغا كعرضةن بولسعال ظذنعث ظىحىن ظعجارة تألةش الزعم ظةمةس.
ظةضةر ظذالغ هةق بولمعغان يةرلةرضة ظعشلعتعلعش جةريانعدا ،ياكع ظذنعثدعن
كئيعن ظعضعسعنعث قولعغا تاصشذرذص بئرعشتعن بذرذن ظألىص كةتسة ،ظذ ظادةم ظذالغنعث
ظعضعسعضة ظذنعث باهاسع بويعحة صذل تألةص بئرعدذ ؤة ظذ ظادةم ظذالغنع هةق بولمعغان
يةرضة ظعشلعتعص بولغاندعن كئيعن مةيلع ظةسلعدة ظعشلةتمةكحع بولغان يةرضة
ظعشلةتسذن ،مةيلع ظعشلةتمعسذن ،ظذالغنعث ظعجارعسع ظىحىن ظذالغنعث ظعضعسعضة بعر
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نةرسة بئرعشع الزعم ظةمةس.
<جامعظذل صذسذلةين> دئضةن كعتاصتا مذنداق بايان قعلعندع« :بعر ظادةم مةلذم
معقداردعكع بذغداينع قاراقاشتعن خوتةنضة ظاصعرعؤئلعش ظىحىن بعر ظذالغنع ظعجارعضة
ظالغان ؤة ظذ بذغداينع ظذالغقا ظارتعص خوتةنضة ظئلعص بارغان ،ظاندعن خوتةندعن قاراقاشقا
قايتعص كئلعشتة ظذ ظذالغقا ظذالغنعث ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز مةلذم معقداردا باشقا
نةرسة مةسعلةن تذز ظارتعص كةلضةن ؤة شذنعث بعلةن ظذالغ كئسةل بولذص قئلعص ظألىص
كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذ ظذالغنعث ظعضعسعضة ظذالغنعث باهاسع بويعحة صذل تألةص
بئرعدذ ،ظةمما ظذالغنعث ظعضعسعضة ظذالغنعث ظعجارعسعنع بةرمةيدذ .حىنكع ،ظذالغقا
تألةم تألةش بعلةن ظذنعث ظعجارعسعنع بئرعش بعر ظادةمنعث ظىستعضة تةث ظارتعلمايدذ.
ظةضةر ظذ ظادةم ظذالغنع ظعضعسعضة ساق ـ ساالمةت تاصشذرذص بةرضةن بولسا ،ظذ ظادةم
ظذالغنعث ظعضعسعضة ظذالغنعث ظعجارعسعنعال بئرعدذ .حىنكع ،ظذالغنع هةق بولمعغان
يةرلةرضة ظعشلةتكةنلعكع ظىحىن ظذ ظادةمضة صذل تألةص بئرعش الزعم بولمايدذ».
ظةضةر بعر ظادةم نةرسة ـ كئرةكلعرعنع بعر يةرضة يأتكةش ظىحىن بعر ظذالغنع
ظعجارعضة ظالغان ،ظذالغنعث ظعضعسعضة ظذ نةرسة ـ كئرةكلةرنع مذظةييةن يول بعلةن
ظئلعص مئثعشنع شةرت قعلغان ،ظاندعن ظذالغنعث ظعضعسع ظذ نةرسة ـ كئرةكلةرنع
خةتةرلعك يول بعلةن ظئلعص ماثغان ؤة شذنعث بعلةن ظذ نةرسة ـ كئرةكلةر ظوغرعلعنعص
كةتكةن بولسا ،ظذالغنعث ظعضعسع ظذ نةرسة ـ كئرةكلةرنع تألةص بئرعدذ .ظةضةر ظذالغنعث
ظعضعسع ظذ نةرسة ـ كئرةكلةرنع ظاصعرعدعغان يةرضة ساق ـ ساالمةت ظاصارغان بولسا،
ظذ ظادةمنعث ظذالغنعث ظعضعسعضة ظعش ـ هةققعنعث هةممعسعنع بئرعشع الزعم بولعدذ.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ ظادةم نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ظاصعرعش ظىحىن مذظةييةن بعر
ظذالغنع ظعجارعضة ظالغان ،ظةمما ظذالغنعث ظعضعسع ظذ نةرسة ـ كئرةكلةرنع ظذ ظذالغ بعلةن
ظةمةس كئمة بعلةن ظئلعص ماثغان ؤة شذنعث بعلةن ظذ نةرسة ـ كئرةكلةر ظوغرعلعنعص
كةتكةن ياكع سذغا حىشىص كةتكةن بولسا ،بذ هالدعمذ ظذالغنعث ظعضعسع ظذ ظادةمنعث
نةرسة ـ كئرةكلعرعنع تألةص بئرعدذ .ظةضةر ظذالغنعث ظعضعسع ظذ نةرسة ـ كئرةكلةرنع
ظاصعرعدعغان يةرضة ساق ـ ساالمةت ظاصارغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذالغنعث ظعضعسعضة
ظذنعث ظعش ـ هةققعنع تولذق بئرعشع الزعم بولعدذ.
<زةخعرة> دئضةن كعتاصتا مذنداق بايان قعلعندع :بعر ظادةمنعث ظأز يعرعضة
ظاصعرعدعغان مةسعلةن 12 :تاغار توصعسع بولغان ،ظذ ظادةم ظذ توصعالرنع يئرعضة ظاصعرعش
ظىحىن بعر ظذالغ ظعجارعضة ظالغان ،هةر قئتعمدا بعر تاغار توصعنع يئرعضة ظاصعرعص
قويغاش يئرعدعن بعر دانة خعشنع ظذالغقا ظارتعص ظأيعضة ظئلعص كةلضةن ؤة توصعنعث
هةممعسعنع ظاصعرعص بولذص ظذالغنع ظعضعسعضة ساق ـ ساالمةت تاصشذرذص بةرضةن
بولسا ،ظذ ظادةمضة ضةرحة ظذ ظادةم (قايتعص كئلعدعغان حاغدا ظذالغقا خعش ظارتعص
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كئلعص) كئلعشعمضة خعالص ظعش قعلغان بولسعمذ ظذالغنعث ظعضعسعضة ظذالغنعث هةممة
ظعجارعسعنع بئرعش الزعم بولعدذ.
<صةتةؤا خانعية> دئضةن كعتاصتا مذنداق بايان قعلعندع« :ظةضةر بعر ظادةم بعر
ظذالغنع ظىستعضة  10حارةك بذغداي ظارتعمةن ،دةص ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن ظذ ظادةم
ظذ ظذالغقا  15حارةك بذغداي ظارتقان ؤة بذغداينع ظاصعرعدعغان يةرضة ظاصعرعص بولذص
ظذالغنع ساق ـ ساالمةت قايتذرذص ظئلعص كةلضةن ،لئكعن ظذالغ ظذ يةردعن قايتعص
كئلعص بولغاندعن كئيعن ؤة ظعضعسعضة تاصشذرذص بئرعشتعن بذرذن ظألىص كةتكةن
بولسا ،بذ هالدا ظةضةر ظذ ظادةم ظذالغنعث  15حارةك بذغداينع كأتىرةلةيدعغانلعقعنع
بعلضةن بولسا ،ظذ ظادةمضة ظذالغنعث باهاسعنعث ظىحتعن بعر قعسمعنع ؤة ظعش ـ
هةققعنعث هةممعنع تألةص بئرعش الزعم بولعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذالغنعث  15حارةك
بذغداينع كأتىرةلمةيدعغانلعقعنع بعلضةن ؤة ظذنعثغا  15حارةك بذغداي ظارتقان بولسا،
ظذ ظادةمنعث ظذالغنعث باهاسع قانحة صذل بولسا شذنحة صذل تألةص بئرعشع الزعم.
لئكعن ،بذ هالدا ظذ ظادةمضة ظذالغنعث ظعش ـ هةققعنع بئرعش الزعم ظةمةس(((.

ظعجارة هةققعنع تولذق ظئلعص بولغعحة ظعجارعضة بئرعلضةن نةرسعنع
قولدا تذتذص تذرذشنعث بايانع

سةيصذثغا ؤة بوياقحعغا ظوخشاش كعيعم ـ كئحةك كئسعدعغان ؤة كعيعم ـ كئحةك
بويايدعغان هةر قانداق هىنةرؤةننعث بعرةر نةرسة ظىستعدة ظعشلعضةن هىنىرع ظذ
نةرسعضة تةسعر يةتكىزةلةيدذ .شذثا هىنةرؤةننعث ظذ نةرسة ظىستعدة هىنىرعنع قعلعص
بولغاندعن كئيعن تاكع قارشع تةرةص ظذنعث ظعش ـ هةققعنع بةرضةنضة قةدةر ظذ نةرسعنع
قارشع تةرةصكة بةرمةي قولعدا تذتذص تذرذش هةققع بار .ضةرحة هىنةرؤةننعث قعلغان
ظعشع تةييار رةختنع كئسعش ياكع بوياش بولسعمذ ،لئكعن ظذنعث قارشع تةرةصتعن ظعش ـ
هةققعنع ظالغانغا قةدةر ظذ نةرسعنع قولعدا تذتذص تذرذش هةققع بار .ظةضةر هىنةرؤةن ظذ
نةرسعنع قولعدا ظئلعص قئلعص ظذ نةرسة ظذنعث قولعدا تذرذش جةريانعدا يىتىص كةتكةن
بولسا ،هىنةرؤةنضة ظذ نةرسعنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس .حىنكع ،هىنةرؤةننعث ظذ
نةرسعنعث يىتىص كئتعشعدة بعرةر قةستةنلعكع يوق .ظذ نةرسة هىنةرؤةننعث قولعدا
ظامانةت سىصىتعدعدذر .هىنةرؤةن ظعشلعضةن هىنىرعنع قارشع تةرةصكة تاصشذرذص
بئرعشتعن بذرذن ظذنعث هىنىرع ظذ نةرسعنعث يوق بولذص كئتعشع بعلةن يوق بولذص
كةتكةنلعكع ظىحىن هىنةرؤةنضة ظعش ـ هةققع بئرعلمةيدذ .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل
((( ظذالغقا مةزكذر هأكىملةردة ماشعنا ،ظاصتذؤذز ؤة كئمة قاتارلعقالرغا ظوخشاش قاتناش قذراللعرعنع قعياس قعلعشقا بولعدذ .ت.
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تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظعمام ظةبذيىسىف ؤة ظعمام
مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ نةرسة ،هىنةرؤةن ظذ نةرسعنع
قولعدا تذتذص قئلعشتعن بذرذنمذ ظةضةر يىتىص كةتسة تألةص بئرعلعدعغان نةرسة ظعدع.
شذنداق بولغان ظعكةن هىنةرؤةن ظذ نةرسعنع قولعدا تذتذص قالغاندعن كئيعن ظةضةر ظذ
نةرسة يىتىص كةتسة ،هىنةرؤةن ظذ نةرسعنع تألةص بئرعدذ .لئكعن ظذ نةرسعنعث ظعضعسع
خالعسا هىنةرؤةنضة ظذ نةرسعنعث هىنةر قعلدذرذشتعن بذرذنقع باهاسع بويعحة صذلعنع
تألةتتىرعدذ ؤة هىنةرؤةنضة ظعش ـ هةققع بةرمةيدذ ،خالعسا هىنةرؤةنضة ظذنةرسعنعث
هىنةر قعلدذرذص بولغاندعن كئيعنكع باهاسع بويعحة صذلعنع تألةتتىرعدذ ؤة ظذنعثغا
(((
ظعش ـ هةققع بئرعدذ» دئدع.
هىنةرؤةننعث ظعش ـ هةققعضة اليعق بولذشع ظىحىن ظذ نةرسعنع ظعضعسعضة تاصشذرذص
بئرعشع الزعم ظةمةس ،صةقةت قعلماقحع بولغان ظعشعنع قعلعص بولذشع الزعم .شذنعث
بعلةن بعرضة يةنة هىنةرؤةننعث ظذ نةرسعنع ظعضعسعضة تاصشذرذص بئرعشتعن بذرذن
ظذ نةرسعنعث يوق بولذص كةتمةي ساق بولذشع شةرت .شذثا ظذ نةرسة ظةضةر ظأز
ظعضعسعضة تاصشذرذص بئرعلعشتعن بذرذن يىتىص كةتكةن بولسا ،هىنةرؤةنضة ظعش ـ
هةققع بئرعلمةيدذ.
هاممال ؤة كئمعحعضة ظوخشاش ظادةملةرنعث بعرةر نةرسة ظىستعدة قعلغان ظعشع ظذ
نةرسعضة تةسعر يةتكىزةلمةيدذ .شذثا هاممال كأتىرىص ظاصعرعص بةرضةن نةرسة ظىحىن
قارشع تةرةص ظذنعثغا ظعش ـ هةققع بةرمعسة ،هاممالنعث ظذ نةرسعنع تذتذص قئلعش
هةققع يوق .بذ هةقتة كئمعحعنعث هأكمعمذ هاممالنعث هأكمعضة ظوخشاش .حىنكع،
بذ كعشعلةرنعث قعلعص بئرعشع ظىحىن كئلعشكةن ظعش ظذ نةرسة ظىستعدة تةسعرع
كأرىنعدعغان ظعش ظةمةستذر .شذثا ظذالرنعث يأتكةص ظاصعرعص بةرضةن نةرسعلعرعنع
ظعش ـ هةققعنع ظئلعش ظىحىن تذتذص قئلعش هةققع يوق .كعيعم ـ كئحةكنع يذيذص
بئرعدعغان ظادةمنعث هأكمع بذ هةقتة هاممالنعث هأكمعضة ظوخشاش .ظةمما قاحعدعغان
خذيع بار قذلنع تذتذص ظئلعص كةلضةن ظادةمنعث هأكمع ضةرحة ظذنع تذتذص ظئلعص
كةلضةن ظادةمنعث ظذ قذلدا تةسعرع كأرىنمعسعمذ يذقعرقعالرنعث هأكمعضة ظوخشعمايدذ.
مةسعلةن :بعر ظادةم قئحعص كةتكةن قذلنع تذتذص ظئلعص كةلضةن بولسا ،ضةرحة ظذ قذلدا
ظذ ظادةمنعث تةسعرع كأرىنمعسعمذ ظذ ظادةمنعث قذلنع تاكع ظعش ـ هةققعنع تولذق
ظئلعص بولغعحة تذتذص تذرذش هةققع بار .حىنكع ،قئحعص كةتكةن قذل خذددع ظألىم
ضعرداؤعغا كئلعص قالغان كعشعضة ظوخشاش بولذص ظذ ظادةم ظذ كعشعنع قذتذلدذرؤالغان
هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ ظادةمنعث تاكع ظعش ـ هةققعنع تولذق ظئلعص بولغعحة قذلنع
((( «ظةلهعداية» 3 ،ـ توم 233 ،ـ بةت.
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تذتذص تذرذش هةققع بار((( .يذقعرعدا بايان قعلعنغان هأكىملةر ظةبذهةنعفة ،ظةبذيىسىف
ؤة مذهةممةد قاتارلعق ظعمامالر (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز
قارعشعدذر .ظعمام زذصةر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :بعرةر ظعش قعلعص
بئرعش ظىحىن ظعجارعضة ظئلعنغان ظادةم مةيلع سةيصذثغا ؤة بوياقحعغا ظوخشاش ظذ
نةرسعدة تةسعرعنع كأرسعتعدعغان ظادةم بولسذن ،مةيلع هاممال ؤة كئمعحعضة ظوخشاش
ظذ نةرسعدة تةسعرعنع كأرسعتةلمةيدعغان ظادةم بولسذن ،ظذ ظادةمنعث تاكع ظعش ـ
هةققعنع تولذق ظئلعص بولغعحة ظذ نةرسعنع قولعدا تذتذص تذرذشقا هةققع يوق .حىنكع،
ظذ نةرسنعث ظذ ظادةمضة بئرعلعشع بعلةن ظذ نةرسة ظذ ظادةمضة تاصشذرذص بئرعلضةن
بولعدذ .شذنعث بعلةن ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظعش ـ هةققعنع ظئلعش ظىحىن قولعدا
تذتذص تذرذش هةققع بعكار بولذص كئتعدذ» دةيدذ .ظةمما مةزكذر ظىح ظعمامنعث دةلعل
ـ صاكعتع بولسا ،ظذ نةرسعنعث ظذ ظادةمضة بئرعلعشع ظذ نةرسعنع ظذ ظادةمضة تاصشذرذش
ظىحىن ظةمةس ظذ نةرسة ظىستعدة هىنةر قعلعش ظىحىندذر .شذثا ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع
ظأز ظعضعسعدةك قولعغا تاصشذرذص ظالغان هئسابالنمايدذ .شذنعث ظىحىن ظذ ظادةمنعث
ظذ نةرسعنع تاكع ظعش ـ هةققعنع ظئلعص بولغعحة تذتذص تذرذش هةققع بعكار بولذص
كةتمةيدذ.
كعيعم ـ كئحةك يذيعدعغان ظادةم ،ياثاق حاقعدعغان ظادةم ،ظوتذن يارعدعغان ظادةم،
تأضمةنحع ،سةيصذث ،موزدوز ؤة ساتعراشحع قاتارلعقالرنعث توغرا رعؤايةتكة ظاساسةن
تاكع ظعش ـ هةقلعرعنع ظالغانغا قةدةر قولعدعكع نةرسعنع تذتذص تذرذش هةققع بار .بذ
ظةضةر ظذالرغا ظعش ـ هةققع نةق بئرعلمةكحع بولغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ.
ظةمما ظذالرنعث ظعش ـ هةققع ظةضةر بعر مذددةتتعن كئيعن بئرعلعدعغان بولسا ،بذ هالدا
ظذالرنعث قوللعرعدعكع نةرسعنع ظعش ـ هةقلعرعنع ظئلعش ظىحىن تذتذص تذرذش هةققع
يوق .ظةضةر ظذالر قوللعرعدعكع نةرسعنع تذتذص تذرغان ؤة شذنعث بعلةن ظذ نةرسة يىتىص
كةتكةن بولسا ،ظذالرغا ظعش ـ هةققع بئرعلمةيدذ ؤة ظذالرغا تألةممذ تألىتعلمةيدذ.
حىنكع ،ظذ نةرسعنعث يىتىص كئتعشعدة ظذالرنعث قةستةنلعكع يوق.
كعيعم ـ كئحةك يذيعدعغان ظادةمنعث ،هاممالنعث ؤة كئمعحعنعث ظعش ـ هةقلعرعنع
ظئلعش ظىحىن قوللعرعدعكع نةرسعنع تذتذص قئلعش هةققع يوق .ظةضةر ظذالر ظعش ـ
هةقلعرعنع ظئلعش ظىحىن قوللعرعدعكع نةرسعنع تذتذص قالغان ؤة ظذ نةرسة يىتىص
كةتكةن بولسا ،ظذالر ظذ نةرسعلةرنعث ظعضعلعرعضة ناهةق ظئلعؤالغان نةرسعنعث
تألىمعنع تألةص بئرعدذ .يةنع ظةضةر ظذ نةرسة ظوخشعشع بار نةرسة بولسا ،ظذنعث
((( قئحعص كةتكةن قذلغا قئحعص كةتكةن هايؤاننع قعياس قعلعشقا بولعدذ .بعر كعشعنعث قئحعص كةتكةن هايؤعنعنع ظعش ـ هةققع
ظئلعص تذتذص بةرمةكحع بولغان ظادةم ظذ هايؤاننع تذتذص كةلضةن بولسا ،ظذنع تاكع ظعش ـ هةققعنع تولذق ظئلعص بولغعحة قولعدا تذتذص
تذرذش هةققع بار .توغرعسعنع اهلل تاظاال بعلضىحعدذر .ت.
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ظوخشعشعنع تألةص بئرعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنعث ظوخشعشع بازاردا يوق بولسا ،ظذ
نةرسعنعث ظوخشعشعنع تألةص بئرعشكة هأكىم قعلعنغان كىنعنعث ،ياكع ظذ نةرسة
يىتىص كةتكةن كىنعنعث ،ياكع ظذ نةرسعنعث ظوخشعشع بازاردعن يوق بولذص كةتكةن
كىنعنعث باهاسع بويعحة صذل تألةص بئرعلعدذ .ظةضةر ظذ نةرسة باهالعق نةرسة بولسا،
ظذ نةرسة ظىحىن ظالعمالرنعث بعردةك قارعشع بويعحة ظذ نةرسة يىتىص كةتكةن كىنعنعث
(((
باهاسع بويعحة صذل تألةص بئرعلعدذ.

ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسعنعث ظذنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث
قولعدا ظامانةت هئسابلعنعدعغانلعقعنعث بايانع

ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسة ،ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث قولعدا تذرعؤاتقان
ظامانةت هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ نةرسة ظةضةر ظذ ظادةمنعث قةستةنلعكع ؤة سةل قارعشع
بولماستعن يىتىص كةتسة ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس .بذ
هةقتة ظالعمالرنعث هئحقانداق ظعختعالصع يوقتذر .حىنكع ،ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان
ظادةم ظذ نةرسعنع ظذنعثدعكع مةنصةظةتعدعن صايدعلعنعش ظىحىن قولعغا ظالعدذ .ظةضةر
ظذ نةرسعدعن صايدعلعنعش مذددعتع تأضعسة ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظعضعسعضة قايتذرذص
بةرمةيدذ ،لئكعن ظذ نةرسعدعن قولعنع تارتعدذ .شذنعثغا ظاساسةن ظذ نةرسعنعث
مذددعتع قاحان تأضعسة ،ظذ نةرسة ظذ ظادةمنعث قولعدا ظامانةت سىصىتعدة تذرعدذ .شذثا
ظذ نةرسة ظةضةر ظذ ظادةمنعث قةستةنلعكع ؤة سةل قارعشع بولماستعن يىتىص كةتسة،
ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس .ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ
نةرسعنع ظعجارعضة بةرضةن ؤاقعتتا ظذنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمضة ،ظةضةر ظذ ظادةم ظذ
نةرسعنع يىتتىرؤةتسة ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع تألةص بئرعدعغانلعقعنع شةرت قعلسا،
بذ توغرا بولمعغان شةرت هئسابلعنعدذ .حىنكع ،بذ شةرت ظعجارة مذظامعلعسعنعث
تةلعؤعضة زعتتذر .بذ شةرتنعث قويذلعشع بعلةن ظعجارة مذظامعلعسع بذزذلذص كئتةمدذ
ياكع بذزذلذص كةتمةمدذ؟ بذ هةقتة ظعككع خعل قاراش بولذص بعر خعل قاراش« :مةزكذر
شةرتنعث قويذلعشع بعلةن ظعجارة مذظامعلعسع بذزذلذص كئتعدذ» دةيدذ .يةنة بعر خعل
قاراش بولسا« :ظذ شةرتنعث قويذلعشع بعلةن ظعجارة مذظامعلعسع بذزذلذص كةتمةيدذ»
دةيدذ.
بذ هةقتة ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)« :بعر نةرسعنع هةم
ظعجارعضة بئرعش هةم (ظةضةر ظذ نةرسة يىتىص كةتسة) ظذ نةرسعنع تألةص بئرعدعغانلعقعنع
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 11 ،ـ بةت.
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شةرت قعلعش توغرا ظةمةس» دئدع .بذ هةقتة هةم مةدعنعنعث فعقهعشذناسلعرع« :بعز
بعر نةرسعنع ظعجارعضة بئرعش بعلةن بعرضة (ظةضةر ظذ نةرسة يىتىص كةتسة) ظذ نةرسعنع
تألةص بئرعدعغانلعقعنع شةرت قويمايمعز» دئدع .يةنع بعر نةرسعنع ظعجارعضة بئرعش
بعلةن ظذ نةرسعنع ظةضةر ظذ نةرسة يىتىص كةتسة تألةص بئرعشنع شةرت قعلعش توغرا
ظةمةستذر .ظةمما بعر ظادةم نةرسة ـ كئرةكلعرعنع بعر يةرضة يأتكةش ظىحىن ظذالغ ظعجارعضة
ظالغان (يةنع كعرالعغان) ؤة ظذالغنعث ظعضعسعضة(« :دةم ظالغان ؤاقعتتا) نةرسة ـ
كئرةكلةرنع حعلغعنعث ظعحعضة حىشىرمةسلعكنع ياكع كئحعدة يول يىرمةسلعكنع ياكع
كارؤانالردعن ظارقعدا قالماسلعقنع ،ياكع كارؤانالرنعث ظارقعسعدا يىرمةسلعكنع ؤة ياكع
صاالنع يولدعن ماثماسلعقنع شةرت قعلغان ،لئكعن ظذالغنعث ظعضعسع بذ شةرتكة قذالق
سالماي <قعلماث> دئضةن ظعشنع قعلغان ؤة شذنعث بعلةن ظذ نةرسة ـ كئرةكلةرنعث
هةممعسع ياكع ظذنعث بعر قعسمع يىتىص كةتكةن ياكع ظوغرعلعنعص كةتكةن بولسا،
ظذالغنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع تألةص بئرعدذ .ظذالغنعث ظعضعسعضة مةزكذر شةرتلةردعن
باشقا شةرتنع قويذش توغرا ظةمةس .يةنع نةرسة ـ كئرةكلةرنعث ظعضعسعنعث ظذالغنعث
ظعضعسعضة ظذ نةرسة ـ كئرةكلةرنع ساق ـ ساالمةت ظاصعرعشنع ،ظةضةر ظذ نةرسعلةرنع
ساق ـ ساالمةت ظاصعرالمعسا ،ظذ نةرسعلةرنع تألةص بئرعشنع شةرت قعلعش توغرا ظةمةس.
حىنكع ،تألةص بئرعش ظةسلعدة الزعم بولمعغان نةرسعنع ،ظذ نةرسعنع تألةص بئرعشنع
شةرت قويذش بعلةن ظذ نةرسة تألةص بئرعلعش الزعم بولغان نةرسعضة ظايلعنعص قالمايدذ.
تألةص بئرعش ظةسلعدة الزعم بولغان نةرسة ،ظذ نةرسعنع تألةص بةرمةسلعكنع شةرت
(((
قويذش بعلةن تألةص بئرعلمةيدعغان نةرسعضة ظايلعنعص قالمايدذ.

ظعجارعضة ظئلعنغان ظادةمنعث ظأز ظورنعغا باشقا بعرعنع
ظعشلعتعشنعث هأكمع

ظةضةر بعر كعشع بعرةر هىنةرؤةنضة ،ظذ هىنةرؤةنضة قعلدذرماقحع بولغان
ظعشنع ظذ هىنةرؤةننعث ظأز قولع بعلةن قعلعشنع ياكع ظذنعث ظأزعال قعلعشنع
شةرت قعلغان بولسا ،ظذ هىنةرؤةننعث مةيلع شاضعرتع بولسذن ،مةيلع يالالص
قئشعدا ظعشلةتكةن ظادعمع ،بولسذن ،باشقا بعرعنع ظأز ظورنعدا ظعشلعتعشع
توغرا ظةمةس .حىنكع ،ظذ كعشع ظذ هىنةرؤةن بعلةن ظذنعثدا قعلدذرماقحع
بولغان ظعشنع ظذنعث ظأزع قعلعص بئرعشكة صىتىشتع .شذثا ظذ هىنةرؤةننعث
ظأز ظورنعغا باشقا بعرعنع ظعشلعتعشع توغرا ظةمةس .ظةضةر ظذ هىنةرؤةننعث
((( «ظعظالظذسسىنةن» 16 ،ـ توم 205 ،ـ بةت.
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ظأز ظورنعدا ظعشلةتمةكحع بولغان ظادعمع ظذنعثدعن ظذستذراق ظادةم بولسا،
بذ هالدا ظذ هىنةرؤةننعث ظأز ظورنعدا باشقا بعرعنع ظعشلعتعشع توغرعدذر.
شذنعثدةك يةنة ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسة بعر كعشعنعث مةنصةظةتع بولسعمذ
ظذنعث ظأز ظورنعغا باشقا بعرعنع ظعشلعتعشع توغرا ظةمةس .مةسعلةن :بعر
كعشع بعر مذددةت ظأيعدة ظعشلعتعش ظىحىن بعر ظادةمنع ظعجارعضة ظالغان
بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظأز ظورنعغا باشقا بعرعنع قويذشع توغرا ظةمةس .حىنكع،
ظعجارة ظذ ظادةمنعث ظعشلعشع ظىستعدة ؤذجذدقا حعقعدذ .بعر ظادةمنعث ظعش
قعلعشع بعلةن يةنة بعر ظادةمنعث ظعش قعلعشع صةرقلعقتذر .ظةضةر ظذ ظادةم
ظأز ظورنعغا ظأزعدعن كىحلىك بعرعنع قويغان بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمنعث
ظأز ظورنعغا باشقا بعرعنع ظعشلةتمةكحع بولذشع توغرعدذر.
ظةضةر هىنةرؤةن نةرسعنعث ظعضعسع ظذ هىنةرؤةننعث ظأزعنع قعلعص
بئرعشعنع شةرت قعلغان ظعشنع ظأزع قعلماي شاضعرتعغا ياكع قئشعدا
ظعشلةيدعغان ظادةمضة بةرضةن بولسا ،نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظذ هىنةرؤةنضة ظذ
نةرسعنعث ظعش ـ هةققعنع بئرعشع الزعم ظةمةس .ظذ ظعشنع قعلغان ظادةم ظعش
ـ هةققعنع ظذ نةرسعنعث ظعضعسعدعن تةلةص قعلعص ظااللمايدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم
بعلةن ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظارعسعدا ظذ ظعشنع قعلعص بئرعش هةققعدة
هئحقانداق كئلعشعم بولمعغاندذر (((.ظةمما كىحلىك دةص قارالغان رعؤايةتكة
(((
ظاساسةن ،ظذ هىنةرؤةنضة ظعجارعدة كئلعشكةن ظعش ـ هةققع بئرعلعدذ.
ظةضةر ظعجارعضة ظئلعنغان ظادةم باال ظئمعتعش ظىحىن ظعجارعضة ظئلعنغان
ظايال بولسا ،ظذ ظايالغا مةيلع ظأزعنعث ظورنعغا باشقا بعرعنع ظعشلةتمةسلعك
شةرت قعلعنغان بولسذن ،مةيلع شةرت قعلعنمعغان بولسذن ،ظذ ظايالنعث
ظأز ظورنعغا باشقا بعرعنع ظعشلعتعشع ؤة ظذنعثغا ظعش ـ هةققعنعث
بئرعلعشع توغرعدذر (((.بذنعثغا ظعبنع ظابعدعن ظعالؤة قعلعص مذنداق دئدع:
شةرنةباللعيةنعث :ظةضةر ظعجارعضة ظئلعنغان ظذ ظايال ظئمعتعش ظىحىن بالعنع
خعزمةتحع ظايالغا بةرضةن ،ياكع باشقا بعرعنع ظعجارعضة ظالغان بولسا ،ظذ
ظايالغا يةنة ظعش ـ هةققع بئرعلعدذ .لئكعن ،ظةضةر ظذ ظايالغا بالعنع صةقةت
ظأزعنعثال ظئمعتعشع شةرت قعلعنغان بولسا ،بذ هالدا ظذ ظايالغا توغرا دةص
قارالغان رعؤايةتكة ظاساسةن ظعش ـ هةققع بئرعلمةيدذ ،دئضةنلعكع رعؤايةت
قعلعندع .ظذ ظايالغا مةيلع ظأزعنعث ظورنعغا باشقا بعرعنع ظعشلةتمةسلعك
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 12 ،ـ بةت.
((( «تةقرعراتذر رافعظعي ظةال هاشعيةتع ظعبنع ظابعدعن» 2 ،ـ توم 259 ،ـ بةت.
((( <ظةددذررذلمذختار> 5 ،ـ توم 12 ،ـ بةت.
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شةرت قعلعنغان بولسذن ،مةيلع شةرت قعلعنمعغان بولسذن ،ظذ ظايالنعث ظأز
ظورنعغا باشقا بعرعنع ظعشلعتعشع ؤة ظذنعثغا ظعش ـ هةققعنعث بئرعلعشع
توغرعدذر ،دئيعلعشنعث سةؤةبع بولسا ،ظعنسان بةزع ؤاقعتتا معجةزع يوق
ياكع كئسةل بولذص قالعدذ .شذنعث بعلةن ظذنعثغا باال ظئمعتعش قعيعن بولعدذ
ياكع ظذنعث سىتع بالعغا زعيان قعلعدذ .شذثا ظذ ظايالغا قويذلغان بالعنع
ظأزعدعن باشقا بعرعنعث ظةمدىرمةسلعك شةرتع ظةمةلدعن قالعدذ ،دئمةكحع
(((
بولغانلعقع ظىحىندذر.
ظةضةر بعر كعشع بعرةر هىنةرؤةنضة ،ظذ هىنةرؤةنضة قعلدذرماقحع بولغان
ظعشنع ظذ هىنةرؤةننعث ظأز قولع بعلةن قعلعشعنع ياكع ظذنعث ظأزعال قعلعشعنع
شةرت قعلمعغان بولسا ،ظذ كعشع مةسعلةن ظذ هىنةرؤةنضة« :سةن ماثا بذ
كعيعمنع تعكعص بةرضعن ،ياكع بذ كعيعمنع بوياص بةرضعن» دئضةن بولسا،
هىنةرؤةن ظأز ظورنعغا باشقا بعرعنع ظعشلعتةلةيدذ.
ظةضةر هىنةرؤةن ظأزع قعلعص بئرعش ظىحىن قولعغا ظالغان نةرسعنع
قئشعدا ظعشلةيدعغان ظادةمضة ياكع شاضعرتعغا ظةمةس باشقا بعرعضة بةرضةن،
ظذ نةرسة ظادةمنعث قئشعدا تذرذش جةريانعدا ظوغرعلعنعص كةتكةن بولسا،
نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع ظذ ظادةمضة ظةمةس ظذ هىنةرؤةنضة تألعتعدذ .بذ
ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر.
ظعمام ظةبذيىسىف ؤة ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!):
«نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع خالعسا هىنةرؤةنضة تألعتعدذ ،خالعسا ظذ
ظادةمضة تألعتعدذ» دئدع.
ظةضةر بعر كعشع كعيعم ـ كئحةكلعرعنع قعسقارتعش ظىحىن بعر ظادةمنع
ظعجارعضة ظالغان ؤة ظذ ظادةمضة كعيعم ـ كئحةكلةرنع بىضىننعث ظعحعدة
قعسقارتعص بولذشنع شةرت قعلغان ،لئكعن ظذ ظادةم كعيعم ـ كئحةكلةرنع ظذ
ضىننعث ظعحعدة قعسقارتعص بواللمعغان ،ظةتعسعضة ظئشعص قالغان ؤة ظةتعسعضة
قةدةر كعيعم ـ كئحةكلةر يىتىص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذ كعيعم ـ كئحةكلةرنع
تألةص بئرعدذ .ظةضةر ظذالر شةرت قويذلغان ؤة قويذلمعغانلعقع هةققعدة ظعختعالص
قعلعشعص قالسا ،كعيعم ـ كئحةكلةرنع قعسقارتعدعغان ظادةمنعث سأزعنعث
ظئتعبارغا ظئلعنعشع توغرعدذر .حىنكع ،بذ ظادةم هةم شةرت قويذلغانلعقعغا
ؤة هةم ظىستعدة كعيعم ـ كئحةكنع تألةص بئرعش مةسظذلعيعتعنعث بارلعقعغا
ظعنكار قعلعدذ .كعيعم ـ كئحةكنعث ظعضعسع ظذالرنع دةؤا قعلعدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 12 ،ـ بةت.
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ظةضةر كعيعم ـ كئحةكنعث ظعضعسع ظذ ظادةمضة كعيعم ـ كئحةكلةرنع شذ
كىننعث ظأزعدة قعسقارتعشنع شةرت قعلغان ،ظةمما ظذ ظادةم كعيعم ـ كئحةكنع
بعر نةححة كىندعن كئيعن قعسقارتقان بولسا ،ظذ ظادةمضة ظعش ـ هةققعنعث
بئرعلمةسلعكع توغرعدذر .حىنكع ،ظعجارة مذظامعلعسعنعث ؤاقتع تأضعضةن
بولعدذ .ظعجارة مذظامعلعسعنعث ؤاقتعنعث تأضىضةنلعكعنعث سةؤةبع بولسا،
ظةضةر ظذ نةرسة ظذ كىن ظأتىص كةتكةندعن كئيعن يىتىص كةتسة ،ظذ ظادةمنعث
ظذ نةرسعنع تألةص بئرعشعدذر.

ظعش ـ هةققعنعث هةممعسعنعث ياكع بعر قعسمعنعث قاحان حىشىص
كئتعدعغانلعقعنعث بايانع

بعر كعشع باشقا يةردعكع بالعؤاقعلعرعنع ظئلعص كئلعش ظىحىن بعر ظادةمنع
ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن ظذ كعشعنعث بالعؤاقعلعرعدعن بعر قعسمع ظألىص كةتكةن ؤة
قالغان قعسمع ساق كةلضةن بولسا ،ظذ كعشعنعث ظعجارة هةققعنع صىتىن بالعؤاقعلعرعغا
حئحعص ساق ـ ساالمةت كةلضةنلعرع ظىحىن قانحة صذل تةقسعم بولسا شذنحة صذلنع
ؤة ظذ ظادةمنعث ظذ كعشعنعث بالعؤاقعلعرعنع ظئلعص كئلعش ظىحىن ظذالر بار يةرضة
بارغانلعقعنعث ظعش ـ هةققعنعث هةممعسعنع ظذ ظادةمضة بئرعشع الزعم .حىنكع ،ظذ
ظادةم ظعجارة مذظامعلعسعدة كئلعشكةن ظعشنعث صةقةت بعر قعسمعنعال قعاللعدع .ظةضةر
ظذ كعشعنعث بالعؤاقعلعرعنعث هةممعسع ظألىص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةمضة ظذ ظادةمنعث
صةقةت ظذ كعشعنعث بالعؤاقعلعرع بار يةرضة بارغانلعقعغعال ظعش ـ هةققع بئرعلعدذ .بذ
ظةضةر ظذ كعشعنعث بالعؤاقعلعرعنعث سانعنعث قانحعلعك ظعكةنلعكع ظذ كعشعضة ؤة
ظذ ظادةمضة مةلذم بولغان ،ياكع ظذالرنعث سانع ظذ ظادةمضة بايان قعلعنغان بولسا،
ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر ظذالرنعث سانعنعث قانحعلعك ظعكةنلعكع ظذ كعشعضة
ؤة ظذ ظادةمضة نامةلذم بولسا ،بذ شةرتعضة توشمعغان ظعجارة هئسابلعنعدذ .ظذ ظادةم
ضةرحة ظذ كعشع بعلةن قعلغان ظعجارة مذظامعلعسع شةرتعضة توشمعغان مذظامعلة
بولسعمذ ظذالرنع ظئلعص كةلضةن بولسا ،ظذ ظادةمضة ظذالرنعث هةر بعرع ظىحىن هةر
بعرعنعث ظوخشعشعغا بئرعلعدعغان ظعجارة هةققع بئرعلعدذ .بذ ظةضةر ظذالرنع يأتكةص
ظئلعص كئلعش ظىحىن هةر بعرعضة ظايرعم ـ ظايرعم يول حعقعمع كئتعدعغان ؤة بعرةر
كعشعنعث كةم بولذشع بعلةن حعقعم ظاز كئتعدعغان بولسا ،ظذ ظادةمضة بئرعلعدعغان
ظعش ـ هةققع ظذالرنعث سانعغا قاراص بولعدذ .ظةضةر ظذالرنعث بعرةرسعنعث كةم بولذشع
بعلةن حعقعم ظازالق قالمايدعغان ظعش بولسا ،ظذ ظادةمضة ساق ـ ساالمةت يئتعص
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كةلضةنلةرنعث سانعغا قاراص ظةمةس ظعجارة مذظامعلعسع قعلعشقاندا صىتىشكةن صىتىن
صذل بئرعلعدذ .مةسعلةن :كةلضعحة يولدا ظألىص كةتكعنع كعحعك باال بولغعنعغا ،ياكع
ظذالرنع ظئلعص كئلعش ظىحىن ظايرعم بعر كئمة ياكع ماشعنا كعرالعغانغا ظوخشاش.
ظةضةر ظذالرنع ظئلعص كئلعش ظىحىن كئمة ياكع ماشعنا كعراالنغان ؤاقعتتا ،ظذالرنعث
ظعحعدعن بعر قعسمعنعث ظألىص كئتعشع بعلةن ظذالرنعث سانع ظاز قالسعمذ كعراالنغان
نةرسعنعث كعراسعنعث ظةرزان بولذشعغا سةؤةب بواللمايدذ.
ظةضةر ظذ كعشع ظذ ظادةمنع باشقا يةردعن ظئلعص كئلعدعغان كععشلةرضة هةمراه
بولذص كئلعش ؤة ظذ كعشعلةرنعث ظعحعدعن قئحعص كئتعدعغانالرنع تذتذص كئلعش
ظىحىن ظعجارعضة ظالغان ،ظذالرنع ظئلعص كئلعدعغان يةر يئقعن بولغان ؤة ظذالر ظذ
يةرضة مئثعص ظئلعص كئلعدعغان بولسا ،ياكع ظذالرنع ظئلعص كئلعدعغان يةر يعراق
بولغان ظةمما ظذالردا ظذ يةرضة مئثعص كئلعش ظعمكانعيعتع بولغان بولسا ،بذ هالدا
ظذ كعشعنعث ظذ ظادةمضة يولدا كةلضعحة بعر ظعككع كعشع ظألىص قالسعمذ بئرعشكة
تئضعشلعك بولغان ظعش ـ هةققعنعث هةممعنع بئرعش الزعم .حىنكع ،بعر ضذرذص
كعشعلةرضة هةمراه بولذشنعث مةسظذلعيعتع ظذالرنعث ظعحعدعن بعر ظعككع كعشعنعث
ظألىص كئتعشع بعلةن يةثضعللةص قالمايدذ.
ظةضةر ظىرىمحعدة ياشايدعغان بعر كعشع بعر صارحة كعتابعنع تذرصاندا ياشايدعغان
بعر كعشعضة ظاصعرعص بئرعش ظىحىن بعر ظادةمنع ظعجارعضة ظالغان (يةنع كعرالعغان)
ؤة ظذ ظادةم كعتاصنع ظئلعص تذرصانغا بارسا هئلعقع كعشعنعث ظألىص كةتكةنلعكعنع
بعلضةن بولسا ،ظذ ظادةم ياكع كعتاصنع قايتذرذص ظئلعص كئلعص ظذ كعشعضة قايتذرذص
بئرعدذ ،ياكع تذرصاندعكع كعشعنعث ظذرذغ ـ تذغقانلعرعنعث بعرةرسعضة بئرعص قويذص
قايتعص كئلعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم كعتاصنع تذرصاندعكع كعشعنعث ظذرذغ ـ تذغقانلعرعنعث
بعرةرسعضة بئرعص قويذص قايتعص كةلسة ،ظذ كعشع ظذ ظادةمضة صةقةت تذرصانغا
بارغانلعقعنعثال ظعش ـ هةققعنع بئرعدذ .بذ هةممة ظعمامالرنعث بعردةك كأز قارعشعدذر.
ظةضةر ظذ ظادةم كعتاصنع قايتذرذص ظئلعص كئلعص ظذ كعشعضة قايتذرذص بةرسة ،ظذ
كعشعنعث ظذ ظادةمضة هئحقانداق ظعش ـ هةققع بئرعشع الزعم ظةمةس .بذ ظعمام
ظةبذهةنعفة ؤة ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) قاتارلعقالرنعث
كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ
ظادةمضة صةقةت تذرصانغا بارغانلعقعنعثال ظعش ـ هةققع بئرعلعدذ» دئدع .حىنكع،
ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم بعلةن تىزىشكةن كئلعشعمع ياكع ظىرىمحع بعلةن تذرصاننعث
ظارعلعقعدعكع يولنع بئسعشتذر ياكع كعتاصنع ظاصعرعص بئرعشتذر .ظعمام مذهةممةدنعث
كأز قارعشعدا ظذ ظادةم ظىرىمحع بعلةن تذرصاننعث ظارعلعقعدعكع يولنع باستع .شذثا ظذ
ظادةم بذ يولنع باسقانلعقعنعث ظعش ـ هةققعضة ظعضة بولعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذ كعشع
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بعلةن كئلعشكةن ظعككع ظعشنعث بعرعنع قعلدع .ظةمما ظعمام ظةبذهةنعفة ؤة ظعمام
ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) قاتارلعقالرنعث كأز قارعشعدا :ظذ
كعشعنعث ظذ ظادةم بعلةن تىزىشكةن كئلعشعمع كعتاصنع ظاصعرعص بئرعشتذر .حىنكع،
ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم بعلةن كئلعشعم تىزىشعدعن مةقسةت كعتاصنع تذرصاندعكع
كعشعضة يةتكىزىشتذر .ظذ ظادةم كعتاصنع قايتذرذص ظئلعص كئلعش بعلةن ظذ كعشع
بعلةن تىزىشكةن كئلعشعمضة زعت ظعش قعلغان بولعدذ .شذثا ظذ ظادةمضة ظعش ـ هةققع
(((
بئرعلمةيدذ .بذ خذددع كعيعمنع تعكعص بولذص كئيعن سأكىؤاتقان ظعشقا ظوخشاش.
ظةضةر ظىرىمحعدة ياشايدعغان بعر كعشع مةلذم معقداردعكع ظاشلعقنع تذرصاندا
ياشايدعغان بعر كعشعضة ظاصعرعص بئرعش ظىحىن بعر ظادةمنع ظعجارعضة ظالغان (يةنع
كعرالعغان) ،ظذ ظادةم ظاشلعقنع ظئلعص تذرصانغا بارسا هئلعقع كعشعنعث ظألىص
كةتكةنلعكعنع ياكع باشقا يةرضة كةتكةنلعكعنع بعلضةن ؤة ظاشلعقنع قايتذرذص ظئلعص
كةلضةن بولسا ،ظذ ظادةمضة تذرصانغا بئرعص كةلضةنلعك ظىحىن هئحقانداق ظعش ـ
هةققع بئرعلمةيدذ .بذ هةممة ظعمامالرنعث بعردةك كأز قارعشعدذر.
كعتاصنع تذرصانغا ظاصعرعص قايتذرذص ظئلعص كةلضةن مةسعلعدة ظعمام ظةبذهةنعفة
ؤة ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ ظادةمضة هئحقانداق
ظعش ـ هةققع بئرعلمةيدذ» دئدع .ظةمما ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!)« :ظذ ظادةمضة صةقةت تذرصانغا بارغانلعقعنعثال ظعش ـ هةققع بئرعلعدذ»
دئدع .ظةمما ظاشلعقنع تذرصانغا ظاصعرعص قايتذرذص ظئلعص كةلضةن مةسعلعدة ظعمام
مذهةممةدمذ« :ظذ ظادةمضة هئحقانداق ظعش ـ هةققع بئرعلمةيدذ» دئدع.
ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا:
كعتاص بعلةن ظاشلعقنعث صةرقع بولسا ،كعتاص ظاصعرعص بئرعش ظىحىن حاصا ـ مذشةققةت
كئتعدعغان نةرسة ظةمةستذر .شذثا كعتاص مةسعلعسعدة ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم بعلةن
تىزىشكةن كئلعشعمع ياكع ظىرىمحع بعلةن تذرصاننعث ظارعلعقعدعكع يولنع بئسعشتذر
ياكع كعتاصنع ظاصعرعص بئرعشتذر .ظذ ظادةم ظىرىمحع بعلةن تذرصاننعث ظارعلعقعدعكع
يولنع باستع .شذثا ظذ ظادةم بذ يولنع باسقانلعقعنعث ظعش ـ هةققعضة ظعضة بولعدذ.
ظةمما ظاشلعق ظاصعرعص بئرعش ظىحىن حاصا ـ مذشةققةت كئتعدعغان نةرسعدذر .شذثا
ظاشلعق مةسعلعسعدة ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم بعلةن تىزىشكةن كئلعشعمع ظاشلعقنع
ظاصعرعص ظذ كعشعضة تاصشذرذص بئرعشتذر .ظذ ظادةم ظاشلعقنع ظاصعرعص تذرصاندعكع
كعشعنعث يوق بولغانلعقع سةؤةبع بعلةن ظذنعثغا تاصشذرذص بةرمةي قايتذرذص ظئلعص
كةلدع .شذثا ظذ ظادةمضة هئحقانداق ظعش ـ هةققع بئرعلمةيدذ.
((( <ظةلظعناية ظةاللهعداية> 8 ،ـ توم 22 ،ـ بةت
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ظةضةر بعر كعشع بعر يةردعن بعرعنع حاقعرعص ظئلعص كئلعش ظىحىن بعر ظادةمنع
ظعجارعضة ظالغان ؤة ظذ ظادةم ظذ يةرضة بارغاندا حاقعرعص ظئلعص كةلمةكحع بولغان
ظادةمنع تاصالماي قايتعص كةلضةن بولسا ،ظذ ظادةمضة ظعجارعدة كئلعشكةن هةق
بئرعلعدذ .حىنكع ،حاقعرعش خذددع خةت ظةؤةتعشكة ظوخشاش .ظةضةر بعر كعشع
بعرعضة خةت ظاصعرعص بئرعش ظىحىن بعر ظادةمنع ظعجارعضة ظالغان ،ظذ ظادةم خةتنع
ظاصارغان ،ظةمما ظذنعثغا خةتنعث ظعحعدعكعنع بعلدىرمةي قايتعص كةلضةن بولسا،
ظذ ظادةمضة بارلعق ظعمامالرنعث بعردةك كأز قارعشع بويعحة ظعش ـ هةققع بئرعلعدذ.
حىنكع ،ظذ ظادةمضة ظعش ـ هةققعنعث بئرعلعشع ظذ ظادةمنعث خةتنع ظاصعرعص بئرعش
ظىحىن يولنع باسقانلعقع ظىحىندذر .خةتنع ظاصعرعص بئرعش ظىحىن يولنع بئسعش
ظذ ظادةمنعث قولعدعن كئلعدذ .ظةمما خةتنعث ظعحعدعكعنع بعلدىرىش ظذ ظادةمنعث
قولعدعن كةلمةيدذ.
تذرصاندعكع كعشعضة كعتاصنع ظاصارغان ؤة ظذ كعشعنعث ظألىص كةتكةنلعكع
ياكع باشقا يةرضة كةتكةنلعكع سةؤةبع بعلةن كعتاصنع ظذ كعشعضة ظةمةس ظذنعث
ظذرذغ ـ تذغقانلعرعنعث بعرعضة بئرعص قويذص قايتعص كةلضةن ظادةمضة صةقةت
تذرصانغا بارغانلعقعنعثال ظعش ـ هةققع بئرعلعدذ ،دةص بايان قعلعندع .بذ ،ظذ
ظادةمضة بئرعلعش صىتىشكةن ظعش ـ هةققعنعث يئرعمعدذر .لئكعن ،كأص ساندعكع
ظالعمالر« :ظذ ظادةمضة ظعش ـ هةققعنعث يئرعمع ظةمةس هةممعسع بئرعلعدذ.
حىنكع ،ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم بعلةن تىزىشكةن كئلعشعمع صةقةت كعتاصنع تذرصانغا
يةتكىزىص بئرعشتذر .ظذ ظادةم كعتاصنع تذرصانغا يةتكىزىص بةردع .ظذنداق ظعكةن
نئمة ظىحىن ظذ ظادةمضة ظعش ـ هةققعنعث هةممعسع ظةمةس يئرعمع بئرعلعدذ؟»
دئدع.
ظةضةر باشقا يةردعكع بعر كعشعضة خةت ظاصارغان ظادةم ظذ كعشعنع تاصقان،
ظةمما خةتنع ظذنعثغا بةرمعضةن بولسا ،ظذ ظادةمضة ظعش ـ هةققع بئرعلمةيدذ.
حىنكع ،ظذ ظادةم خةتنع يةتكىزىص بئرعشتعن ظعبارةت ظذ كعشع بعلةن تىزىشكةن
ظعشنع ؤذجذدقا حعقارمعدع .ظةضةر ظذ ظادةم خةتنع ظاصعرعص ظذ كعشعضة بةرضةندعن
كئيعن خةتنع يعرتعؤاتقان بولسا ،ظذ ظادةمضة صةقةت خةتنع ظاصعرعص بئرعش
ظىحىن ظذ يةرضة بارغانلعقنعثال ظعش ـ هةققع بئرعلعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم خةتنع
ظاصعرعص ظذ كعشعضة بئرعشتعن بذرذن يعرتعؤاتقان بولسا ،ظذ ظادةمضة هئحقانداق
ظعش ـ هةققع بئرعلمةيدذ .بذ ظةضةر ظعجارعدة ظذ ظادةمنعث ظذ كعشعدعن خةتنعث
جاؤابعنع ظئلعص كئلعش شةرت قعلعنغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ.
ظةضةر ظذ ظادةم ظئلعص بارغان خةتنع ،خةت تاصشذرذص بئرعلعدعغان كعشع
يعرتعؤاتقان ،ياكع ظذ كعشع خةتنعث جاؤابعنع ظذ ظادةمضة بةرمعضةن ؤة ظعجارعدة
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ظذ ظادةمنعث ظذ كعشعدعن خةتنعث جاؤابعنع ظئلعص كئلعش شةرت قعلعنغان بولسا،
ظذ ظادةمضة ظعش ـ هةققعنعث يئرعمع بئرعلةمدذ ياكع هةممعسع بئرعلةمدذ ،دئضةن
مةسعلعدة ظعمامالر ظارعسعدا ظعختعالص بار .بعر قعسعم ظعمامالر« :ظذ ظادةمضة
ظعش ـ هةققعنعث هةممعسع بئرعلعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةمنعث ظذ كعشعنعث خةتنع
يعرتعؤاتقانلعقعنعث خةؤعرعنع خةتنع ظةؤةتكةن كعشعضة كأتىرىص كئلعشع ظذ
(((
كعشعنعث جاؤابعنع ظئلعص كةلضةنلعكع بولذص هئسابلعنعدذ» دةيدذ.

ؤةقصة قعلعنغان يةرنع ؤة يئتعمنعث يعرعنع ظذ يةرنعث

ظوخشعشعنعث ظعجارعسعدعن تأؤةن ظعجارة بعلةن ظعجارعضة
بئرعشنعث هأكمع

ؤةقصة قعلعنغان يةرضة قارايدعغان كعشع ظةضةر ظذ يةرنع ،ظذ يةرنعث ظوخشعشعدعن
تأؤةن باهادا ظعجارعضة بةرضةن بولسا ،كىحلىك قاراشقا ظاساسةن ظذ يةرنع ظعجارعضة
ظالغان ظادةمنعث ظذ يةر ظىحىن ظذ يةرنعث ظوخشعشعغا بئرعلعدعغان ظعجارعنع بئرعشع
الزعم .شذنعثدةك يةنة يئتعمضة ؤة كعحعك بالعغا تةؤة يةرلةرنعث هأكمعمذ شذنداق
بولعدذ .مةسعلةن :يئتعمضة قارايدعغان كعشع ظذنعث يعرعنع ظذ يةرنعث ظوخشعشعدعن
تأؤةن باهادا ظعجارعضة بةرضةن بولسا ،ظذ يةرنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث ظذ يةر ظىحىن
ظذنعث ظوخشعشعغا بئرعلضةن ظعجارعنعث معقدارعدا ظعجارة بئرعشع الزعم .شذنعثدةك
ظةضةر بعر دادا كعحعك بالعسعغا تةؤة يةرنع ظذ يةرنعث ظوخشعشعدعن تأؤةن باهادا
ظعجارعضة بةرضةن بولسا ،ظذ يةرنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث ظذ يةر ظىحىن ظذنعث
ظوخشعشعغا بئرعلضةن ظعجارعنعث معقدارعدا ظعجارة بئرعشع الزعم.
ظةضةر بعر ظادةم ؤةقصة قعلعنغان يةرنع ياكع ظذ يةرنعث مةنصةظةتلعرعنع ناهةق يول
بعلةن ظئلعؤالغان بولسا ،ظذ ظادةم يةرنع ياكع ظذنعث مةنصةظةتلعرعنع تألةص بئرعدذ.
ظذ ظادةمدعن يةر ياكع ظذنعث مةنصةظةتلعرع ظىحىن ظئلعنغان صذلغا باشقا يةر سئتعص
ظئلعنعص ظذ يةرمذ بذرذنقع يةرضة ظوخشاش ؤةقصة قعلعنعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر قورذنع سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذ قورذنعث ؤةقصة قعلعنغان
قورذ ياكع كعحعك بالعغا تةؤة قورذ ظعكةنلعكع بعلعنضةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث قورذ
ظىحىن ظذنعثدا ظولتذرغان مذددةت ظىحىن قورذنعث ظوخشعشعغا بئرعلضةن ظعجارعنعث
معقدارعدا ظعجارة تألةص بئرعشع الزعم.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 13 ،ـ بةت.
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ظةضةر ؤةقصة قعلعنغان يةرضة ظاالقعدار هأكىملةردة ظالعمالر ظارعسعدا ظعختعالص يىز
بئرعص قالسا ،ظذ هأكىملةر ظعحعدعن ؤةقصة قعلعنغان يةرضة ظةث صايدعلعق بولغان هأكىم
بعلةن صةتعؤا بئرعلعدذ .شذثا ؤةقصة قعلعنغان يةرنعث ظوخشاشلعرعنعث ظعجارة هةققع
ؤةقصة قعلعنغان يةرنعث ظعجارة هةققعدعن هةسسعلةص ظئشعص كةتسة ،ؤةقصة قعلعنغان
يةرضة قارايدعغان كعشع ظذ يةرنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم بعلةن بولغان ظعجارعنع بذزعدذ.
حىنكع ،شذنداق قعلعنغاندا ؤةقصة يةرنعث هةققع ؤة اهلل تاظاالنعث هةققع ساقلعنعص
قئلعنعدذ .حىنكع ،ؤةقصة قعلعنغان يةر بولسا ظأزع ساقلعنعص قئلعص ظذنعثدعن كةلضةن
ظعجارعلةر اهلل تاظاالنعث يولعدا سةدعقة قعلعنعدعغان يةردذر.

بعرةر نةرسعنع ظعجارعضة بةرضةن كعشع ظألىص كةتسة ،ظعجارعنعث
هأكمعنعث قانداق بولعدعغانلعقعنعث بايانع

ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعنعث ظأيعنع شةرتعضة توشقان ظعجارة بعلةن ظعجارعضة
ظالغان ،ظأي ظعضعسع ظأينعث بعر نةححة ظايلعق ظعجارة صذلعنع ظالدعدعن ظالغان،
لئكعن ظعجارعكةش ظأينع قولعغا تاصشذرذص ظالمعغان ،شذنعث بعلةن ظأي ظعضعسع
ظألىص كةتكةن ياكع ظأينعث ظعجارعضة بئرعلضةن مذددعتع توشذص كةتكةن ،ظاندعن
ظعجارعكةش ظأينعث ظعجارعسع ظىحىن بةرضةن صذلغا هئسابالص ظأينع قولعغا
ظئلعؤالماقحع بولسا ،ظعجارعكةشنعث شذنداق قعلعش هةققع يوق .ظةضةر ظأي
شةرتعضة توشمعغان ظعجارة بعلةن ظعجارعضة بئرعلضةن بولسعمذ ظةهؤال شذنداق
بولعدذ.
ظةضةر ظعجارعكةش ظأي ظعضعسعنعث ظأيعنع مةيلع شةرتعضة توشقان ظعجارة
بعلةن بولسذن ،مةيلع شةرتعضة توشمعغان ظعجارة بعلةن بولسذن ،ظعجارعضة ظالغان،
ظأي ظعضعسع ظأينعث بعر نةححة ظايلعق ظعجارة صذلعنع ظالدعدعن ظالغان ؤة
ظعجارعكةشمذ ظأينع قولعغا تاصشذرذص ظالغان ،ظاندعن ظأي ظعضعسع ظألىص كةتكةن
بولسا ،ظعجارعكةشنعث ظأينعث ظعجارعسع ظىحىن ظأي ظعضعسعضة بةرضةن صذل ظىحىن
ظأينع (ظأيدة تاكع شذ صذلغا حذشلذق ظولتذرذص بولغعحة) قولعدا تذتذص تذرذش
هةققع بار .ظةضةر ظألىص كةتكةن ظأينعث ظعضعسعنعث ظىستعدة باشقا كعشعلةرضة
قايتذرعلعدعغان قةرز صذل بولغان ،ظأي شذ قةرز صذلالرنع قايتذرذش ظىحىن سئتعلغان
ؤة ظأينعث صذلع ظذ ظادةمدعن ظأينعث ظعجارعسعضة ظالغان صذل بعلةن ظوخشاش
معقداردا بولسا ،ظأينعث صذلع باشقا قةرز ظعضعلعرعضة ظةمةس ظعجارعكةشكة بئرعلعدذ.
ظةضةر ظأينعث صذلعنعث معقدارع ظعجارعكةشتعن ظأينعث ظعجارعسعضة ظالغان صذلنعث
648

ئىجارىنىڭ بايانى
معقدارعدعن ظارتذق بولسا ،دةسلةص ظعجارعكةشنعث صذلع بئرعلعدذ ،ظاندعن قالغان
قةرز ظعضعلعرعنعث صذللعرع بئرعلعدذ.
ظةضةر ظذ ظأي مةيلع كأيىص كئتعش بعلةن بولسذن ،مةيلع يعقعؤئتعلعش بعلةن
بولسذن ،يوق بولذص كةتكةن بولسا ،ظأي ظعضعسعنعث ظىستعدعكع قةرزلةر حىشىص
كةتمةيدذ .حىنكع ،ظأي هةممة تةرةصتعن ظذ قةرزلةر ظىحىن ضأرىضة قويذلغان نةرسة
(((
ظةمةستذر.

ظعجارعدة نةرسعنعث ظعجارعضة بئرعلضةن مذددعتعنعث ظذ نةرسعنع
ظعجارعضة بةرضةن ؤاقعتتعن تارتعص باشلعنعش شةرتمذ؟

ظعجارعدة نةرسعنعث ظعجارعضة بئرعلضةن مذددعتعنعث ظذ نةرسعنع ظعجارعضة بةرضةن
ؤاقعتتعن تارتعص باشلعنعشع شةرت ظةمةس .مةسعلةن :بذ ظأينع كئلعدعغان ظاينعث بئشعدعن
تارتعص ساثا ظعجارعضة بةردعم ،دئضةنضة ظوخشاش بعر نةرسعنع ظعجارعضة بةرضةندة ظذ
نةرسعنعث ظعجارعضة بئرعلضةن مذددعتع ظذ نةرسعنع ظعجارعضة بةرضةن ؤاقعتتعن تارتعص
باشالنمعسعمذ ظعجارة توغرا بولعدذ .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة ؤة ظعمام ظةهمةد (اهلل تاظاال ظذالرغا
رةهمةت قعلسذن!) قاتارلعقالرنعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!)« :بعر نةرسعنع ظعجارعضة بةرضةندة ظذ نةرسعنعث ظعجارعضة بئرعلضةن
مذددعتع ظذ نةرسعنع ظعجارعضة بةرضةن ؤاقعتتعن تارتعص باشلعنعشع الزعم» دةيدذ .بذ
هةقتة شافعظعي مةزهةصعدعن بولغان ظعمام نةؤةؤعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!):
«مةسعلةن :بذ ظأينع كئلعدعغان يعلدعن ياكع كئلعدعغان ظايدعن تارتعص ساثا ظعجارعضة
بةردعم ،دئضةنضة ظوخشاش ظعجارعضة بئرعلضةن نةرسعنعث ظعجارعضة بئرعلضةن مذددعتعنع
كةلضىسع زاماندعن باشالص هئسابالص ظعجارعضة بئرعش توغرا ظةمةس .شذنعثدةك يةنة:
مةن ساثا بذ ظأينع بعر يعللعق ظعجارعضة بةردعم ،لئكعن ظعجارعضة بئرعلضةن مذددعتع
ظةتعدعن تارتعص باشلعنعدذ ،دةص ظعجارعضة بئرعش ،ياكع مةن ساثا بذ ظذالغنع صاالنع
يةرضة معنعص بئرعشعث ظىحىن ظعجارعضة بةردعم ،لئكعن ظذنعثغا ظةتة معنعص بارعسةن،
دةص ظعجارعضة بئرعشمذ توغرا ظةمةس .ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمضة :مةن ساثا بذ ظأينع
بعر يعللعق ظعجارعضة بةردعم ،ظذ بعر يعللعق ظعجارة ؤاقتع تأضعسة يةنة بعر يعللعق
ظعجارعضة بةردعم ،دةص ظأيعنع ظذ ظادةمضة ظعجارعضة بةرضةن بولسا ،كىحلىك قاراشقا
ظاساسةن ظعككعنحع يعللعقع ظىحىن بةرضةن ظعجارة توغرا بولمعغان بولعدذ .شذنعثدةك
يةنة ظةضةر ظذ كعشع ظذ ظادةمضة :ظةضةر كئلعدعغان ظاينعث بئشع كةلسة ،مةن ساثا بذ
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 13 ،ـ بةت.
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ظأينع بعر ظايلعق ظعجارعضة بةردعم ،دةص ظأينع ظعجارعضة بةرضةن بولسا ،بذ هالدعمذ بذ
(((
ظعجارة توغرا بولمعغان بولعدذ ».دئدع
ظعمام بذخارع بذ هةقتة هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث قارعشعغا قوشذلدع .يةنع ظعمام
بذخارعمذ بذ ظأينع كئلعدعغان ظاينعث بئشعدعن تارتعص ساثا ظعجارعضة بةردعم ،دئضةنضة
ظوخشاش بعر نةرسعنع ظعجارعضة بةرضةندة ظذ نةرسعنعث ظعجارعضة بئرعلضةن مذددعتع ظذ
نةرسعنع ظعجارعضة بةرضةن ؤاقعتتعن تارتعص باشالنمعسعمذ ظعجارة توغرا بولعدذ ،دئدع
ؤة بذنعثغا ظاظعشة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث هةدعسعنع دةلعل ـ صاكعت
قعلعص كةلتىردع .ظاظعشة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ« :صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم بعلةن ظةبذ بةكرع بةنع دةيلعك ،كئيعن بةنع ظةبدع ظعبنع ظةدعيضة كأحىص
كةتكةن ،يول باشالشقا ماهعر ؤة قذرةيش كاصعرلعرع بعلةن بعر دعندا بولغان بعر ظادةمنع
(يول باشالش ظىحىن) ظعجارعضة ظالدع .ظذالر ظذ ظادةمضة ظعشةنح قعلعص ،ظىح كئحعدعن
كئيعن ،سةؤر غارعدا ظذحرعشعشقا ؤةدعلعشعص ظعككع تأضعنع ظذنعثغا بةردع .ظذ ظادةم
ؤةدعلةشكةن بويعحة تأضعلةرنع ظىحعنحع كئحعنعث ظةتعضةنلعكع ظئلعص كةلدع ،صةيغةمبةر
(((
ظةلةيهعسساالم بعلةن ظةبذ بةكرع سةؤر غارعدعن مةدعنعضة قاراص يولغا حعقتع».
بذ هةدعسكة :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن ظةبذبةكرع (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) ظذ ظادةمنع ظعشنع ظىح كىندعن كئيعن تارتعص باشالش شةرتع بعلةن ظعجارعضة
ظالمعغان ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن ظةبذبةكرع ظذ ظادةمنع ظعجارعضة ظالغان ؤاقعتتعن
باشالص ظذ ظادةم ظعشنع باشالص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن ظةبذبةكرعنعث ظذالغلعرعنع
قولعغا تاصشذرذص ظئلعص ظذالغالرغا قارعغان ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ،ظةبذبةكرع ؤة
ظذ ظادةم ظىح كىندعن كئيعن معنعص ماثغان ظذالغالر ظذ ظادةم باققان ظذالغالردذر ،دةص
ظئتعراز بعلدىرىش توغرا ظةمةس .حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن ظةبذبةكرع ظذ
ظادةمنع ظأزلعرعنعث ظذالغلعرعغا قاراشقا ظعجارعضة ظالمعغان .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
بعلةن ظةبذبةكرع ظذ ظادةمنع ظأزلعرعضة يول باشالص مئثعشقا ظعجارعضة ظالغان .ظذ
ظادةمنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن ظةبذبةكرع (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
ضة يول باشالص مئثعشع ظذ ظادةمنع ظعجارعضة ظئلعص ظىح كىندعن كئيعن باشالندع .يةنع
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن ظةبذبةكرعنعث ظذالغلعرعغا قارعغان كعشع ظذ ظادةم ظةمةس
بةلكع ظامعر ظعبنع فذهةيرعدذر.
بذنعثغا ظاساسةن بعر نةرسعنع ظعجارعضة بةرضةندة ظةضةر ظذ نةرسعنعث ظعجارعضة
بئرعلضةن مذددعتع ظذ نةرسعنع ظعجارعضة بةرضةن ؤاقعتتعن تارتعص باشالنسا ،ظذ نةرسعنعث
((( «رةؤ زةتذت تالعبعين» 4 ،ـ توم 257 ،ـ بةت.
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان.
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ظعجارعضة بئرعلضةن ؤاقتعنعث باشلعنعش نوقتعسعنع بايان قعلعش الزعم ظةمةس .ظةضةر ظذ
نةرسعنعث ظعجارعضة بئرعلضةن مذددعتع ظذ نةرسعنع ظعجارعضة بةرضةن ؤاقعتتعن تارتعص
باشالنمعسا ،ظذ نةرسعنعث ظعجارعضة بئرعلضةن ؤاقتعنعث باشلعنعش نوقتعسعنع بايان
قعلعش الزعم .حىنكع ،ظذ نةرسعنعث ظعجارعضة بئرعلضةن ؤاقتعنعث باشلعنعش نوقتعسع
ظعجارة مذظامعلعسعنعث بعر تةرعصعدذر .شذثا ظذ نةرسعنعث ظعجارعضة بئرعلضةن مذددعتعنعث
ظاخعرلعشعدعغان نوقتعسعنع بعلعش الزعم بولغعنعدةك ظذنعث باشلعنعش نوقتعسعنعمذ
بعلعش الزعمدذر.
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمضة« :ساثا بذ نةرسعنع صاالنع ؤاقعتتعن باشالص ظعجارعضة
بةردعم ،دئمةستعن ساثا بذ نةرسعنع بعر يعللعق ياكع بعر ظايلعق ظعجارعضة بةردعم»
دةص ظعجارعضة بةرضةن بولسا ،بذ توغرا بولغان ظعجارة هئسابلعنعدذ .هةم ظذ نةرسعنعث
ظعجارعضة بئرعلضةن مذددعتعنعث باشلعنعش نوقتعسع ظذ نةرسعنع ظعجارعضة بةردعم ،دئضةن
ؤاقعتتعن تارتعص بولعدذ .بذ ظعمام مالعك ؤة ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت
قعلسذن!) قاتارلعقالرنعث كأز قارعشعدذر .ظعمام شافعظعي ؤة ظعمام ظةهمةدنعث مةزهةصعدعكع
بعر قعسعم ظالعمالر« :ظةضةر يعلنعث قايسع يعل ظعكةنلعكع ؤة ظاينعث قايسع ظاي
ظعكةنلعكع ظئنعق بايان قعلعنمعسا ظعجارة توغرا ظةمةس» دةيدذ .ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث ظذ ظعجارعنعث توغرا بولعدعغانلعقعغا كةلتىرضةن
صاكعتع بولسا ،شذظةيب ظةلةيهعسساالمنعث مذسا ظةلةيهعسساالمغا» :ماثا سةككعز يعل
ظعشلةص بئرعشعث بةدعلعضة ساثا بذ ظعككع قعزعمنعث بعرعنع بئرعشنع خااليمةن(((«
دئضةن سأزعنع بايان قعلعص كةلضةن ظايةتتذر .مانا بذ ظايةتتة مذسا ظةلةيهعسساالمنعث
(((
قاحاندعن تارتعص ظعشنع باشلعشع توغرعسعدا ظئنعق بعر بايان كةلمعضةن.

بعدعككة ظعش هةققع بئرعشنعث هأكمع
تاؤذس مذنداق دةيدذ :ظعبنع ظابباس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)« :صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم مال ظئلعص كةلضىحعلةرنعث ظالدعغا حعقعشتعن ؤة يةرلعك ظادةم سعرتتعن
كةلضةن ظادةمنعث مئلعنع سئتعص بئرعشتعن توسقان» دئدع .مةن ظعبنع ظابباسقا« :صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث يةرلعك ظادةمنعث سعرتتعن كةلضةن كعشعنعث مئلعنع سئتعص بئرعشتعن
توسذص< :يةرلعك ظادةم سعرتتعن كةلضةن ظادةمنعث مئلعنع سئتعص بةرمعسذن> دئضةن
سأزعنعث مةنعسع نئمة؟» دئدعم .ظعبنع ظابباس« :يةرلعك ظادةم سعرتتعن كةلضةن ظادةمضة
((( سىرة قةسةس  27ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 16 ،ـ توم 202 ،ـ بةت.

651

ئىجارىنىڭ بايانى
بعدعكحعلعك قعلعص بةرمعسذن ،دئضةنلعكتذر» دئدع.

(((

ظعبنع ظابباس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) :مالنعث ظعضعسع ساتعدعغان
نةرسعنع بعر ظادةمضة بئرعص ظذنعثغا« :بذ نةرسعنع مذنحة صذلغعحة ساتساث بولعدذ.
ظذنعثدعنمذ ظارتذق باهادا ساتساث ظارتذقع سئنعث بولسذن» دئسة بذ خاتا ظةمةستذر .يةنع
ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظذ نةرسعنعث ظعضعسع توختعتعص بةرضةن باهادعن ظارتذق سئتعص
ظارتذقعنع ظأزعنعث ظئلعشع خاتا ظةمةستذر ،دئدع.
ظعبنع سعرعن :نةرسعنعث ظعضعسع بعر ظادةمضة« :بذ نةرسعنع مذنحة صذلغعحة ساتساث
بولعدذ .ظذنعثدعن ظارتذق سئتعص ظالغان صايداث سئنعث بولسذن ياكع ظارعمعزدا تةث بولسذن»
دئسة ،بذ خاتا ظةمةستذر ،دئدع .يةنع ظالغان صايدعنع ياكع ظذ نةرسعنع ساتقان ظادةم ظأزع
ظئلعش ياكع نةرسعنعث ظعضعسع بعلةن تةث بألىشىش خاتا ظةمةستذر.
ظعمام بذخارع (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظعبنع سعرعن ،ظةتاظع،
ظعبراهعم نةخةظعي ؤة هةسةن قاتارلعق ظعمامالر بعر ظادةمنعث بعدعكحعلعك قعلعص ظعش
هةققع ظئلعشعنع خاتا دةص قارعمايتتع» دئدع.
مةقسةتكة كةلسةك ،بعدعكنعث ظعش هةققع مذنداق ظعككع خعل بولعدذ:
 1ـ بعدعككة ،ظذنعث مةلذم مذددةت ظعشلةص بئرعشع ظىحىن كئلعشعص بئرعلعدعغان ظعش
هةققع .بذنعثدعن بعدعكنع بعر كىنلىك ياكع ظعككع كىنلىك ،دةص كعرالعغانغا ظوخشاش
بعدعكنع مةلذم مذددةت توختعتعص ؤة هةر كىنلىكع ظىحىن مةلذم معقداردا صذل بةلضعلةص
ظعجارعضة ظئلعش كأزدة تذتذلعدذ .بعدعكنع بذ شةكعلدة ظعجارعضة ظئلعش هةممة ظعمامالرنعث
بعردةك كأز قارعشعدا توغرعدذر .ظةضةر بعدعك ساتعدعغان نةرسعلةرنع مذددةتتعن بذرذن
سئتعص بولسا ،ظذنعثغا ظعش هةققع ظعشلعضةن ؤاقتعغا قاراص بئرعلعدذ .ظةضةر بعدعك مذددةت
تأضعضعحة نةرسة ساتقان بولسا ،ظذنعثغا ظعش هةققع تولذق بئرعلعدذ.
 2ـ بعدعككة ،ظذنعث مةلذم مذددةت ظعشلةص بئرعشع ظىحىن كئلعشمةيال بئرعلعدعغان
ظعش هةققع .بذنعثدعن بعدعكنع بعر كىنلىك ياكع ظعككع كىنلىك ،دةص مذددةت توختعتعص
ظعجارعضة ظئلعش ظةمةس مذظةييةن بعر ظعشنع قعلعش ظىحىن ظعجارعضة ظئلعش ؤة بذنعثدعن
حعققان صايدعدعن مةلذم معقداردا ظذنعثغا بئرعش كأزدة تذتذلعدذ .بعدعك تاكع شذ ظعش
تأضىمعضعحة ظعش هةققعنع ظااللمايدذ .شذثا بذ ظعجارة هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز
قارعشعدا شةرتعضة توشمعغان ظعجارة هئسابلعنعدذ .حىنكع ،بعدعكنعث قانحعلعك ظعش
قعلعدعغانلعقع ؤة قانحعلعك ظعش هةققع ظالعدعغانلعقع نامةلذمدذر.
<رةددذلمذختار> دئضةن كعتاصنعث ظاصتورع (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!):
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
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«<تاتةرخانعية> دئضةن كعتاصتا :بعدعكلةرضة ظذالرنعث ظوخشاشلعرعنعث ظعش ـ هةققع
بئرعلعدذ .كعشعلةرنعث بعدعكلةرضة هةر ظون سوم ظىحىن بعر سوم ظايرعص بئرعشكة
صىتىشىشلعرع توغرا ظةمةستذر ،دةص بايان قعلعنغان» دئدع.
مذهةممةد ظعبنع سةلةمةدعن بعدعكنعث ظعش هةققع توغرعسعدا سوظال سورالغاندا ،ظذ:
«بعدعككة ظعش هةققع بئرعش ظةسلعدة توغرا بولمعسعمذ ،لئكعن ظذنع خاتا ،دةص قارعمايمةن.
حىنكع ،بذ كأص ساندعكع كعشعلةر قعلعص كةلضةن ظعشتذر .ظةسلعدة توغرا بولمعغان ،لئكعن
كأص ساندعكع كعشعلةر قعلعص كةلضةنلعكع ظىحىن توغرا ،دةص قارعلعدعغان نذرغذنلعغان
ظعشالر باردذر .مةسعلةن :مذنحعغا (هةممة ظادةمنعث ظوخشاش باهادا) كعرعشعضة ظوخشاش.
ظةسلعدة مذنحعغا هةممة ظادةمنعث ظوخشاش باهادا كعرعشع توغرا بولمعسعمذ ،لئكعن
فعقهعشذناسالر كعشعلةرنعث شذنداق قعلعشقا ظئهتعياجع بولغانلعقع ظىحىن مذنحعغا هةممة
ظادةمنعث ظوخشاش باهادا كعرعشعنع ،توغرا دةص قارعدع .مةن ظعبنع شذجاظنعث هةر يعلع
ظذنعثغا كعيعم ـ كئحةك توقذص بئرعدعغان بعر ظادةمضة مذظةييةن ظعش هةققع بةلضعلةص
بةرضةنلعكعنع كأردىم» دةص جاؤاص بةرضةن.
كعشعلةر ظارعسعدا مذظامعلة قعلعنعص كةلضةن ظعشالرنعث ظعحعدة ظةضةر نامةلذملذق ظازراق
بولسا ،بذ نامةلذملذق كةحىرىلىص كئتعدذ .حىنكع ،ظازراق بولغان نامةلذملذق كعشعلةر
ظارعسعدا تاالش ـ تارتعشعشنعث كئلعص حعقعشعغا ظئلعص بارمايدذ .شذنعث ظىحىن كعشعلةر
شذنداق قعلعص كةلضةنلعكع ؤة كعشعلةرنعث شذنداق قعلعشقا ظئهتعياجع بولغانلعقع ظىحىن
ضةرحة قعلدذرعلعدعغان ظعشنعث معقدارع نامةلذم بولسعمذ هةممة ظادةمنعث تازعلعقحعالرغا ؤة
(((
ساتعراححعالرغا ظوخشاش معقداردا صذل بئرعص ظعشلعرعنع ظذالرغا قعلدذرذشع توغرعدذر.

ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسعدة قعلعش بولعدعغان ؤة بولمايدعغان
ظعشالرنعث بايانع

دذكاننع ؤة ظأينع ظعجارعضة ظالغانالرنعث ظذالرنعث ظعحعدة قانداق ظعش قعلعدعغانلعقعنع
سىرىشتة قعلعص ظولتذرماستعن ظذالرنع ظعجارعضة بئرعش توغرعدذر .حىنكع ،دذكان بعلةن
ظأينعث قانداق ظعش ظىحىن ظعشلعتعلعدعغانلعقع هةممة ظادةمضة مةلذمدذر .ظذ بولسعمذ
دذكاندا بعر نةرسة سئتعشتذر ؤة ظأيدة ظولتذرذشتذر .بذ ظعشالردا بعر ظادةم بعلةن يةنة
بعر ظادةمنعث ظارعسعدا صةرق يوق .شذنعثدةك يةنة ظأيدة كعمنعث ظولتذرعدعغانلعقعمذ
سىرىشتة قعلعنمايدذ .ظةضةر ظأينعث ظعضعسع ظأينع ظعجارعضة ظالغان ظادةمضة ظأيدة يالغذز
ظولتذرذشنع شةرت قعلغان بولسعمذ ظذ ظادةمنعث ظذ ظأيدة مةيلع ظعجارة ظئلعص بولسذن ،مةيلع
((( «ظعظالظذسسىنةن» 16 ،ـ توم 202 ،ـ بةت.
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ظعجارة ظالماي بولسذن ،باشقا بعرعنع ظولتذرغذزذش هةققع بار .ظأينع ؤة دذكاننع ظعجارعضة
ظالغان ظادةم ظذالرنع ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز باشقا بعرعضعمذ ظعجارعضة بعرةلةيدذ .ظةمما
ظذالغنعث ،كعيعم ـ كئحةكنعث ؤة بعر ظادةم بعلةن يةنة بعر ظادةمنعث ظارعسعدا ظعشلعتعش
ظوخشاش بولمايدعغان نةرسعلةرنعث هأكمع ظأينعث ؤة دذكاننعث هأكمعضة ظوخشعمايدذ.
بذ نةرسعلةر ظعجارعضة بئرعلعدعغان ؤاقعتتا ظذالرنع كعمنعث ظعشلعتعدعغانلعقع سىرىشتة
قعلعنعدذ .ظذالرنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث ظذالرنع ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز باشقا
بعرعضة ظعجارعضة بئرعش هةققع يوق.
ظأينع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظأيدة قعلعش الزعم بولغان هةممة ظعشنع قعالاليدذ.
مةسعلةن :قوزذق قئقعش الزعم بولذص قالغان يةرضة قوزذق قاقااليدذ .ظذالغ باغالش ظىحىن
تةييارالنغان يةرضة ظذلذغعنع باغلعيااليدذ .ظذالغنع ظذ يةردعن باشقا يةرضة باغالشقا
بولمايدذ .ظأينعث ظعحعدة قذدذق بولسا ،ظذنعثدعن صايدعنعالاليدذ .ظةضةر ظأينعث بعرةر
يئرعنع (قةستةنسعز بذزذؤاتسا) ظذ يةرنع ظوثشاشقا مةجبذرالنمايدذ .ظأينعث قورذسعنعث
ظعحعدعكع مذؤاصعق يةرضة تونذر ساالاليدذ .تونذردعن حعققان ظأتنعث سةؤةبع بعلةن بعر
نةرسة كأيىص كةتسة ،ظذنع تألةص بةرمةيدذ .ظةضةر ظذ ظادةم تونذرنع ياغاحنعث يئنعغا ياكع
ياغاحقا ظوخشاش كأيىص كئتعدعغان بعرةر نةرسعنعث يئنعغا يئقعن سالغان ؤة شذنعث بعلةن
ظذ نةرسة كأيىص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع تألةص بئرعدذ .قورذنعث ظعحعدة
يةرضة زةرةر بةرمةيدعغان ياكع يةرنعث ظاستعدعن ظئقعؤاتقان سذ يولعغا زةرةر بةرمةيدعغان
يةردة ظادةتتة صارحعلعنعدعغان ظوتذنالرنع صارحعلعيااليدذ .حىنكع ،بذ ظوتذنالرنع صارحعالش
ظأينعث ظذصراص كئتعشعضة سةؤةبحع بولمايدذ .ظةضةر ظوتذنالر ظادةتتعكعدعن حوث بولذص
ظذالرنع ظأينعث ظعحعدة صارحعالش ظأينعث ظذصراص كئتعشعضة سةؤةصحع بولعدعغان بولسا،
ظذ ظوتذنالر ظأينعث ظعضعسعنعث رذخسعتعنع ظالغاندعن كئيعن ظأينعث ظعحعدة صارحعلعنعدذ.
ظةضةر ظأيضة زةرةر بةرمعسة ،ظأينعث ظعحعضة يامغذر سىيع ظئقعص حعقعص كئتعدعغان سذ
ظئغعزع كوالشقعمذ بولعدذ .ظأينعث ظعحعدة ياغعحاق بعلةن ظون تارتااليدذ .لئكعن ،ظأيدة
تأمىرحعلعك قعلعدعغان ياكع بأز توقذيدعغان ،ياكع بذغداي ظئزعدعغان ظادةمنع ظأينعث
ظعضعسعنعث رذخسعتع بولمعسا ،ياكع ظأينع ظعجارعضة ظالغان ؤاقعتتا ظذالرنع ظأيدة تذرغذزذش
شةرت قعلعنمعغان بولسا ظأيدة تذرغذزالمايدذ .يةنع ظأينع ظعجارعضة ظالغان ظادةم بذالرنعث
بعرعنعث هىنةرلعرعنع شذ ظأيدة قعلعشقا رذخسةت بئرةلمةيدذ .حىنكع ،ظذالرنعث قعلعدعغان
ظعشلعرع ظأينع ظذصرعتعدذ .شذثا ظأيدة ظذالرنع تذرغذزذش ظأي ظعضعسعنعث رذخسعتعضة ياكع
ظأينع ظعجارعضة ظالغان ؤاقعتتا ظذالرنع ظأيدة تذرغذزذشنع شةرت قعلعؤئلعشقا باغلعقتذر.
بذنعثدعن ظةضةر ظذ ظأي ؤةقصة قعلعنغان ظأي بولذص ؤةقصة قعلعنغان ظأيضة قارايدعغان كعشع
ظذ ظأيدة ظذ ظادةملةرنعث ظولتذرذشعغا رذخسةت قعلغان بولسا ،ظذنعث رذخسعتعنعث كىحضة
ظعضة بولمايدعغانلعقعنع كأرىؤاالاليمعز.
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يةنع ظأينعث ظذصراص كئتعشعضة سةؤةصحع بولعدعغان ياكع ظذنعثغا زةرةر بئرعدعغان
هةر قانداق ظعشنع ظأينعث ظعحعدة ظأي ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز قعلعشقا بولمايدذ .ظةمما
ظأينعث ظذصراص كئتعشعضة سةؤةصحع بولمايدعغان ياكع ظذنعثغا زةرةر بةرمةيدعغان ظعشنع
ظأينعث ظعحعدة ظأي ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز قعلعشقعمذ بولعدذ.
ظةضةر ظأي ظعضعسع بعلةن ظأينع ظعجارعضة ظالغان ظادةم شةرت قويغانلعق ياكع
قويمعغانلعق هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالسا ،ظأي ظعضعسعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
ظةضةر ظذالرنعث هةر بعرع ظأزلعرعنعث سأزلعرعنعث توغرا ظعكةنلعكعنع ظعسصاتالص دةلعل
ـ صاكعت كةلتىرسة ،ظأينع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث صاكعتع قوبذل قعلعنعدذ .ظةضةر بعر
ظادةم بعر ظأينع بأز توقذيدعغان ظادةم ظىحىن ظعجارعضة ظالغان بولسا ،ظذ ظأيدة تأمىرحعمذ
تذرااليدذ .بذ ظةضةر بأز توقذيدعغان ظادةم بعلةن تأمىرحعنعث ظأيضة بئرعدعغان زةرةرع
ظوخشاش بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر ظذالرنعث ظأيضة بئرعدعغان زةرةرع ظوخشاش
بولمعسا ،ظذ ظأيدة تأمىرحع ظولتذرالمايدذ.
ظةضةر ظأينع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظأينعث ظعحعدة قعلعش الزعم بولمعغان بعرةر
ظعشنع قعلسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ ظعشنع ظأينعث ظعحعدة قعلغانلعقع ظىحىن ظأيضة ظعش
هةققع بئرعشع الزعم .ظةضةر ظذ ظادةم ظأينعث تئمعنع ظأرىؤاتقان ياكع ظأي ظذ ظادةمنعث
قولعدعكع حاغدا ظأينعث تئمع ظأرىلىص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم ظأينعث تئمعنع تألةص
بئرعدذ .لئكعن ،ظذ ظادةمضة ظأينعث ظعجارعسعنع بئرعش الزعم ظةمةس .حىنكع ،يذقعرعدا
بايان قعلعص ظأتىلضعنعدةك تألةم تألةص بئرعش بعلةن ظعش هةققع بعر ظادةمنعث ظىستعضة
تةث ظارتعلمايدذ.
ظةضةر ظأينع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذ ظأينع ظعجارعضة ظالغان نةرقعدعن ظىستىن باهادا
بعرعضة ظعجارعضة بةرضةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظىستعدعكع ظارتذق صذلنع سةدعقة قعلعؤئتعشع
الزعم .لئكعن ،مذنداق ظعككع هالةتتة ظىستعدعكع ظارتذق صذلنع سةدعقة قعلعؤئتعش الزعم
ظةمةس.
 1ـ ظةضةر ظأينع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظأينع ظذ ظادةم ظذنع ظعجارعضة ظالغان صذلنعث
جعنسعدعن باشقا جعنستعكع صذلغا ظعجارعضة بةرضةن بولسا ،بذ هالدا ظىستعدعكع ظارتذق
صذلنع ظذ ظادةمنعث ظئلعشع توغرعدذر.
 2ـ ظأينعث ظعحعدعكع بذزذلغان نةرسعلةردعن بعرةرسعنع ظوثشعغان ياكع ظأينع
زعننةتلعضةن بولسا ،بذ هالدعمذ ظأينع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث ظذ ظأينع ظأزع ظالغان
(((
ظعجارة نةرقعدعن ظىستىن ظعجارعضة بئرعشعمذ توغرعدذر.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 18 ،ـ بةت.
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يةرنع زعراظةت تئرعش ظىحىن ظعجارعضة بئرعشنعث هأكمع
بعرةر يةرضة قانداق زعراظةتنعث تئرعلعدعغانلعقع مةلذم قعلعنسا ،ظذ يةرنع زعراظةت
تئرعش ظىحىن ظعجارعضة بئرعش توغرعدذر .شذنعثدةك يةنة يةرنع ظعجارعضة ظالغان
ظادةم يةر ظعضعسعضة« :مةن يةرضة خالعغان نةرسةمنع تئرعيمةن» دةص يةرنع ظعجارعضة
ظالغان بولسا ،بذمذ توغرا بولعدذ .حىنكع ،بذمذ ظذالرنعث ظارعسعدا كئيعن بعرةر تاالش
ـ تارتعشعشنعث كئلعص حعقعشعنعث ظالدعنع ظالعدذ .ظةضةر يةرنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم
يةرضة ظأزعنعث قانداق نةرسة تئرعيدعغانلعقعنع مةلذم قعلماي ظعجارعضة ظالغان بولسا،
بذ شةرتعضة توشمعغان ظعجارة هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ يةرنع ظعجارعضة ظئلعص
بولغاندعن كئيعن ظذنعثغا بعر نةرسة تئرعسا ،ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن بذ
ظعجارة شةرتعضة توشقان ظعجارعضة ظايلعنعدذ .حىنكع ،يةرنعث قانداق نةرسة ظىحىن
ظعشلعتعدعغانلعقع هةققعدعكع نامةلذملذق يةرضة زعراظةت تئرعلعش بعلةن كأتىرىلىص
كئتعدذ .شذثا ظذ ظادةمضة يةرنعث ظعجارة هةققعنع بئرعش الزعم بولعدذ .يةرنع ظعجارعضة
ظالغان ظادةمنعث يةرضة سذ كئلعدعغان ظعغعزنع ؤة يولنع ظةضةر يةرنع ظعجارعضة ظالغان
ؤاقعتتا ظذالرنع ظعشلعتعشنع شةرت قعلمعغان بولسعمذ ظعشلعتعش هةققع بار .حىنكع،
يةرنع ظعجارعضة ظئلعشتعكع مةقسةت ظذنعثدعن صايدعلعنعشتذر .سذ ظئغعزع يوق ؤة
بئرعص ـ كئلعدعغان يولع يوق يةردعن صايدعالنغعلع بولمايدذ .شذثا شةرت قعلعنمعسعمذ
يةرنعث ظعجارعسعنعث ظعحعضة سذ ظئغعزع بعلةن يول كعرعدذ .ظةمما يةرنعث سودعسعنعث
ظعحعضة سو ظئغعزع بعلةن يول ظةضةر سودعدا شةرت قعلعنمعسا كعرمةيدذ .حىنكع،
بعرةر يةرنع سئتعص ظئلعشتعكع مةقسةت ظذنعثدعن صايدعلعنعش ظةمةس ظذ يةرضة ظعضة
بولذشتذر .شذثا شورلذق يةرنع ظعجارعضة بئرعشكة بولمايدذ .ظةمما ظذ يةرنع سئتعشقا
بولعدذ .ظةضةر بعر ظادةم بعر يةرنع بعر يعللعق ظعجارعضة ظالغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ
يةرضة خالعغاننع تئرعسا بولعدذ .يةنع ظذ ظادةم ظذ يةردعن يازدا بعر قئتعم ؤة كىزدة بعر
قئتعم بولذص ظعككع قئتعم مةهسذالت ظالسعمذ بولعدذ.
ظعمام بذخارع كعتابعدا< :يةرنع ظالتذن ؤة كىمىشكة ظعجارعضة بئرعشنعث بابع> دةص
بعر باب تىزىص ظذ بابتا ظعبنع ظابباس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث« :سئلةر
قعلعدعغان ظةث ياخشع ظعش بولسا ،قذرذق (يةنع ظىستعدة زعراظةت يوق) يةرنع بذ يعلدعن
يةنة بعر يعلغعحة (يةنع بعر يعللعق) ظعجارعضة بئرعشتذر» دئضةن سأزعنع نةقعل قعلغان.
ظعمام بذخارع كئيعن رافعظ ظعبنع خذدةيجعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ:
«ماثا مئنعث ظعككع تاغام صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث زامانعدا بعر ظادةمضة يةنة بعر
ظادةم يئرعنع (يةرضة سذ كئلعدعغان) ظئرعقنعث ظةتراصعغا تئرعلغان زعراظةتنع ظعجارعضة
بئرعلضةن يةرنعث ظعجارة هةققعضة بئرعش شةرتع ،ياكع يةر ظعضعسعنعث يةرنعث مةلذم
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بعر قعسمعنع يةرنعث ظعجارة هةققع ظىحىن ظأزعضة ظئلعؤئلعش شةرتع بعلةن ظعجارعضة
بئرعدعغانلعقعنع ،شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظذالرنع ظذنداق قعلعشتعن
توسقانلعقعنع سأزلةص بةرضةن» .بذ هةدعسنع رافعظتعن رعؤايةت قعلغان كعشع مذنداق
دئدع :مةن رافعظقا« :يةر تعلالغا ياكع يامبذغا ظعجارعضة بئرعلسة ،قانداق بولعدذ؟»
دئدعم .رافعظ ظعبنع خذدةيج« :يةرنع تعلالغا ياكع يامبذغا ظعجارعضة بئرعش ضذناه
ظةمةس» دئدع.
يةرنع ظعجارعضة بئرعشنع توسذص كةلضةن ظذ هةدعستعن يةرنع نامةلذم نةرسعضة
ظعجارعضة بئرعش كأزدة تذتذلعدذ .يةنع يةرنع مةسعلةن :ظئرعقنعث ظةتراصعدا حعقعدعغان
زعراظةتكة ياكع يةرنعث مةلذم بعر قعسمعدعن حعقعدعغان زعراظةتكة ظذدذلالص ظعجارعضة
بةرضةنضة ظوخشاش نامةلذم نةرسعضة ظعجارعضة بئرعش توغرا ظةمةس .بذ كأص ساندعكع
ظالعمالرنعث كأز قارعشعدذر .ياكع بعرةر يةرنع ظذ يةرنعث ظأزعدعن حعقعدعغان مةهسذالتنعث
بعر قعسمعغا ضةرحة ظذنعث قانحعلعك ظعكةنلعكع ظئنعق بولسعمذ ظعجارعضة ظئلعش توغرا
ظةمةس .ظذ هةدعستعن يةرنع صذلغا ظعجارعضة بئرعشنعث توغرا ظةمةسلعكع مةقسةت
قعلعنمايدذ .بذ هةقتة رةبعظة بةك هةددعدعن ظاشذرؤئتعص« :يةرنع صةقةت ظالتذنغا ياكع
كىمىشكعال ظعجارعضة بئرعشكة بولعدذ» دئدع .يةرنع ظعجارعضة بئرعش مةسعلعسعضة
تاؤذس ؤة باشقا ظاز بعر قعسعم ظالعمالر قارشع تذرذص« :يةرنع ظعجارعضة بئرعش صةقةت
توغرا ظةمةس» دئدع .ظعبنع هةزمعمذ يةرنع ظعجارعضة بئرعشنعث توغرا بولمايدعغانلعقع
قارعشعدعدذر .ظعبنع هةزمع ظأزعنعث بذ كأز قارعشعنع كىحلةندىرىص بعر نةححة هةدعسنع
صاكعت قعلعص كةلتىردع .ظةمما يذقعرعدا بايان قعلعنغعنعدةك كأص ساندعكع ظالعمالر
يةرنع ظعجارعضة بئرعشنعث توغرا بولعدعغانلعقع قارعشعدعدذر .بذالرنعث بذ كأز قارعشعغا
يذقعرعدا بايان قعلعنغان هةدعس دةلعل ـ صاكعتتذر .ظعبنع مذنزعر« :يةرنع ظالتذنغا ياكع
كىمىشكة (يةنع صذلغا) ظعجارعضة بئرعشنعث توغرا بولعدعغانلعقع بعرلعككة كئلعنضةن
مةسعلعدذر» دئدع.
ظعبنع بةتتال يةرنع ظعجارعضة بئرعشنعث توغرا بولعدعغانلعقعغا صىتىن ظعسالم
ظالعمعنعث فعقهعشذناسلعرعنعث بعر قاراشقا كةلضةنلعكعنع نةقعل قعلغان.
ظةبذداؤذد بذ هةقتة سةظعد ظعبنع ظةبذؤاققاسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ:
يةر ظعضعلعرع يةرلعرعنع (يةرلعرعنعث ظعش هةققع ظىحىن) ظئرعقالرنعث ظةتراصعغا تئرعلغان
زعراظةتلةرضة ظذدذلالص ظعجارعضة بئرةتتع .كئيعن ظذالر تاالش تارتعش قعلعشعص قاالتتع.
شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةرلةرنع (ظذالرغا سذ كئلعدعغان) ظئرعقالرنعث
ظةتراصعغا تئرعلغان زعراظةتلةرضة ظذدذلالص ظعجارعضة بئرعشتعن توسذص ؤة« :سعلةر
(يةرلةرنع) ظالتذنغا ياكع كىمىشكة ظعجارعضة بئرعثالر» دئضةن .بذ ظةسةرنع رعؤايةت
قعلغانالر ظعشةنحعلعك دةرعجعسعضة يةتكةن كعشعلةردذر.
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ظةمما ظعمام تعرمعزعي ،مذجاهعد ظارقعلعق رعؤايةت قعلغان رافعظ ظعبنع خذدةيجنعث:
يةرنع ظذنعثدعن حعققان مةهسذالتنعث بعر قعسمعغا ياكع يامبذغا ظعجارعضة بئرعشتعن
حةكلةنضةن ،دئضةن سأزعنع ظعمام نةساظعي توغرا دةص قارعمعدع .حىنكع ،مذجاهعد بذ
ظةسةرنع رافعظتعن ظاثلعمعغان .ظعبنع هةجةر« :بذ ظةسةرنع رعؤايةت قعلغذحعالرنعث بعرع
بولغان ظةبذبةكرع ظعبنع ظعياش تذتذؤئلعش قابعلعيعتع تأؤةن ظادةم ظعدع» دئدع .ظذ
ظةسةرنع ظةبذظذؤانعمذ رعؤايةت قعلغان بولذص ظذنعث بايان قعلغان رعؤايعتعدة <يامبذ>
سأزع يوقتذر .ظعمام مذسلعم سذاليمان ظعبنع يةساردعن رافعظ ظعبنع خذدةيجنعث« :ظذ
(((
كىنلةردة ظالتذن ـ كىمىش يوق ظعدع» دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع.
يةرلةرنع صذلغا ظعجارعضة بئرعشكعمذ بولمايدذ ،دئضةن قاراشتعكعلةر ظأزلعرعنعث بذ
قاراشلعرعغا تأؤةندعكع هةدعسلةرنع صاكعت قعلعص كةلتىردع.
ظعمام مذسلعم ظةتاظعدعن جابعرنعث :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةرلةرنع ظعجارعضة
بئرعشتعن توسقان ،دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع .بذ هةدعس يةنة بعر رعؤايةتتة مذنداق
شةكعلدة رعؤايةت قعلعنغان« :يعرع بار ظادةم ظذنع تئرعسذن .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ يةرنع ظأزع
تئرعيالمايدعغان بولسا ،ظذ يةرنع مذسذلمان قئرعندعشعغا بةرسذن ؤة ظذ يةرنع (بعكار
قويذص) تاشلعؤةتمعسذن».
ظعمام مذسلعم يةنة ظةبذهىرةيرعدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع
رعؤايةت قعلعدذ« :يعرع بار ظادةم ظذنع تئرعسذن ،ياكع (مذسذلمان) قئرعندعشعغا بةرسذن.
ظةضةر ظذنداق قعلعشقا ظذنذمعسا ،يئرعنع حعث تذتسذن (يةنع ظعجارعضة بةرمعسذن)».
ظعبنع ظابباس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ« :شةك شىبهعسعز
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةرلةرنع ظعجارعضة بئرعشتعن توسمعدع .لئكعن ،صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم (يةر ظعضعلعرعنعث يةرنعث ظعش هةققع ظىحىن) مةلذم معقداردا بعر نةرسة
(((
ظالغعنعدعن يةرنع (بعر نةرسة ظالماي) قئرعندعشعغا بئرعشع ياخشعدذر» دئدع.
ظعبنع هةجةر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :يةرنع تئرعماي قولدا تذتذش
ظذنعثدعن كئلعدعغان صايدعنع زايا قعلعؤئتعش هئسابلعنعدذ .بذ مالنع زايا قعلعؤاتقانلعق
بولعدذ .مالنع زايا قعلعؤئتعش حةكلةنضةن ظعشتذر .ظذنداقتا بذنعث بعلةن يذقعرعدعكع
هةدعسنع قانداق بعرلةشتىرىص حىشىنىشكة توغرا كئلعدذ؟ دةص سوظال قويذلعدذ» دئدع.
بذ سوظالغا مذنداق جاؤاص بئرعلعدذ :مالنع زايا قعلعؤئتعشنع حةكلةشتعكع مةقسةت
مالنعث ظأزعنع زايا قعلعؤئتعش ياكع مالنع صايدعسع كةلمةيدعغان شةكعلدة زايا قعلعؤئتعش
كأزدة تذتذلعدذ .ظةضةر بعر يعل تئرعلماي تاشالص قويذلغان يةر كئلعدعغان يعلع تئرعلسا،
(((«فةتهذلبارع» 5 ،ـ توم 25 ،ـ بةت.
((( بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
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ظذنعث بئرعدعغان مةهسذالتع ظعككع يعلنعث مةهسذالتعغا تةث كئلعشع مذمكعن .بذ،
ظةضةر ظذ هةدعستعن يةرلةرنع ظعجارعضة بئرعشنعث مذتالق حةكلةنضةنلعكع كأزدة تذتذلسا،
ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر ظذ هةدعستعن يةرلةرنع ظعجارعضة بئرعشتعن ظذنعثدعن
حعققان مةهسذالتنعث بعر قعسمعغا ظذدذلالص ظعجارعضة بئرعشنعث توغرا ظةمةسلعكع كأزدة
تذتذلسا ،بذ حاغدا يةرنع ظةضةر يةر ظعضعسع ظأزع تئرعمعسا يةرنع زعراظةت تئرعماي بعكار
قويذص قويذش الزعم ظةمةس .بذ هالدا ظذ ظادةم يةرنع صذلغا ظعجارعضة بةرسة بولعدذ.
ظةضةر بعرةر يةرنعث ظعضعسع زعراظةت بار يعرعنع ظعجارعضة بةرضةن بولسا ،بذ هالدا
ظةضةر ظذ زعراظةت ظذ يةرنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمضة تةؤة بولسا ،يةردة زعراظةتنعث
بولغعنع ظعجارعنعث توغرا بولذشعغا توسالغعلعق قعلمايدذ .ظةضةر زعراظةت يةر ظعضعسعضة
تةؤة بولسا ،يةرنع ظعجارعضة بئرعش ظىحىن دةسلةص زعراظةتنع يةرنع ظعجارعضة ظالماقحع
بولغان ظادةمضة مةلذم معقداردعكع صذلغا ساتعدذ ،ظاندعن يةرنع ظذ ظادةمضة ظعجارعضة
بئرعدذ .ظةضةر زعراظةت باشقا بعر كعشعضة تةؤة بولسا ،بذ هالدا زعراظةت ظذ يةرضة ظذ
يةر مةيلع شةرتعضة توشقان ظعجارة بعلةن ظعجارعضة ظئلعنغان بولسذن ،مةيلع شةرتعضة
توشمعغان ظعجارة بعلةن ظعجارعضة ظئلعنغان بولسذن ،هةق يول بعلةن تئرعلغان بولسا ،ظذ
ظادةمنعث ظذ يةرنع ظعجارعضة ظئلعشع توغرا ظةمةس .لئكعن ،ظذ كعشع ظذ يةرنعث زعراظةتعنع
زعراظةتنعث ؤاقتع كةلمعسعمذ يئغعشتذرذص يةرنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمضة تاصشذرذص
بةرمةكحع بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمنعث ظذ يةرنع ظعجارعضة ظئلعشع توغرا شةكعلضة
ظايلعنعدذ .شذثا ظذ كعشع زعراظةتنع يئغعشتذرذص يةرنع ظذ ظادةمضة تاصشذرذص بئرعشكة
بذيرذلعدذ .بذ هةقتة صةتعؤا شذ بويعحة بئرعلعدذ .ظةضةر يةرنعث ظعضعسع باشقا كعشعضة تةؤة
زعراظةت بار يةرنع ،زعراظةتنعث ؤاقتع كةلضةندة زعراظةتنع يئغعشتذرؤئلعص ظاندعن يةرنع
تاصشذرذش شةرتع بعلةن ظذ ظادةمضة ظعجارعضة بةرضةن بولسا ،يةرنع ظذ ظادةمضة ظعجارعضة
بئرعش توغرعدذر .ظةضةر زعراظةت ظذ يةرضة هةقسعز يول بعلةن تئرعلغان (يةنع مةسعلةن:
ظذ كعشع ظذ يةرنع شةرتعضة توشمعغان ظعجارة بعلةن بولسعمذ ظعجارعضة ظالماستعن بةلكع
ظذ يةرضة هةقسعز ظعضة بولذص زعراظةت تئرعغان) بولسا ،يةرنعث ظعضعسعنعث يةرنع ظذ
ظادةمضة ظعجارعضة بئرعشع توغرا بولعدذ .يةرضة هةقسعز يول بعلةن زعراظةت تئرعؤالغان
ظذ كعشع مةيلع زعراظةتنع يئغعدعغان ؤاقعت كةلضةن بولسذن ،مةيلع كةلمعضةن بولسذن،
زعراظةتلةرنع يئغعؤئلعشقا مةجبذرلعنعدذ.
ظعحعدة باشقعالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرع بار قورذنع ظعجارعضة بئرعشكة بولعدذ
ؤة نةرسة ـ كئرةكلةرنعث ظعضعسع قورذنع بعكارالص بئرعشكة مةجبذرلعنعدذ .قورذنعث
ظعجارعضة بئرعلضةن ؤاقتع قورذ بعكارلعنعص ظعجارعضة ظالغان ظادةمضة تاصشذرذص بئرعلضةن
(((
ؤاقعتتعن تارتعص باشلعنعدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 19 ،ـ بةت.
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يةرنع ظأي سئلعش ؤة دةرةخ تعكعش ظىحىن ظعجارعضة ظئلعشنعث
هأكمع

يةرنع ظأي سئلعشقا ،دةرةخ تعكعشكة ؤة خعش صعشذرذشقا ظوخشاش ظعشالر ظىحىن
ظعشلعتعش ظىحىنمذ ظعجارعضة بئرعش توغرعدذر .مةزكذر ظعشالر ظىحىن ظعجارعضة
بئرعلضةن يةر مةيلع زعراظةت تئرعغعلع بولعدعغان يةر بولسذن ،مةيلع زعراظةت تئرعغعلع
بولمايدعغان يةر بولسذن ،ظذ يةر ظذنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمضة تاصشذرذص بئرعلعشع
بعلةن ظذ ظادةمضة يةرنعث ظعجارعسعنع بئرعش الزعم بولعدذ .ظةضةر يةرنع ظعجارعضة
ظالغان ظادةم ظذنعثغا ظأي سالغان ياكع دةرةخ تعككةن ؤة ظعجارعنعث مذددعتع توشذص
ظأتىص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم سالغان ظأيعنع يئقعؤئلعص ياكع تعككةن دةرةخلعرعنع
يذلذؤئلعص يةرنع بعكارالص ظعضعسعضة تاصشذرذص بئرعدذ .لئكعن ،يةر ظعضعسع ظأينعث
يئقعؤئتعلضةن ياكع دةرةخنعث يذلذؤئتعلضةن هالعتعدعكع باهاسع بويعحة ظأينعث ياكع
دةرةخلةرنعث ظعضعسعضة صذل بةرمةكحع بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظأينع يئقعؤئلعشع ياكع
دةرةخنع يذلذؤئلعشع الزعم ظةمةس .ظأينعث يئقعؤئتعلضةن ياكع دةرةخنعث يذلذؤئتعلضةن
هالعتعدعكع باهاسعنع بعلعش ظىحىن يةر ظعضعسع دةسلةص يةرنع ظذنعث ظىستعدعكع ظأينع
ياكع دةرةخلةرنع قوشماي تذرذص بعر قئتعم باهالعتعدذ .ظاندعن ظذ يةرنع ظىستعدعكع
ظأينع ياكع دةرةخلةرنع قوشذص يةنة بعر قئتعم باهالعتعدذ ؤة يةرنع ظعككع قئتعم
باهاالشتعن حعققان صةرق صذل ظأينعث ياكع دةرةخنعث ظعضعسعضة تاصشذرذص بئرعلعدذ.
حىنكع ،بذنداق قعلعش هةر ظعككع تةرةص ظىحىن صايدعلعقتذر.
ظةضةر بعر ظادةم ؤةقصة قعلعنغان بعر قورذنعث ظعحعضة ظذنعثغا قارايدعغان
كعشعنعث رذخسعتعسعز ظأي سالغان ؤة ظذ ظأينع يئقعؤئتعش ؤةقصة قعلعنغان قورذغا
زةرةر بئرعدعغان بولسا ،ظذ قورذغا قارايدعغان كعشع ظذنعثغا سئلعنغان ظأينعث صذلعنع
بئرعشكة مةجبذرلعنعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم ؤةقصة قعلعنغان يةرنع ظعجارعضة ظئلعص ظذ يةرضة دةرةخ تعككةن
ياكع ظأي سالغان ،ظاندعن ظذ يةرنعث ظعجارة مذددعتع توشذص ظأتىص كةتكةن بولسا،
ظذ ظادةمنعث ظذ يةرنع ظذنعث ظوخشعشعغا بئرعلعدعغان صذلنع بئرعص قولعدا ظئلعص
قئلعش هةققع بار .بذ ،ظةضةر ؤةقصة قعلعنغان ظذ يةرضة زةرةر بئرعلمةيدعغان بولسا،
ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر ظذ يةرضة قارايدعغان كعشع ظذ ظادةمنعث ظذ يةرنع ظذنعث
ظوخشعشعغا بئرعدعغان صذلنع بئرعص قولعدا ظئلعص قئلعشعغا قوشذلماي ظذ ظادةمنعث ظذ
يةرضة سالغان ظأيعنع يعقتذرؤاتماقحع ياكع تعككةن دةرةخلعرعنع يذلدذرؤةتمةكحع بولغان
بولسا ،ظذ كعشعنعث ظذنداق قعلعش هةققع يوق .حىنكع ،ظذ ظادةمضة يةرضة سالغان ظأينع
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يعقتذرؤئتعش ياكع تعككةن دةرةرخنع يذلدذرؤئتعش ظعجارعكةشكة سئلعنغان زةرةردذر.
شةرعظةت بعرةر ظادةمضة ظذ شةكعلدة زةرةر بئرعشنع راؤا كأرمةيدذ .هةدعستة صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم(« :ظعسالمدا باشقعالرغا) زةرةر بئرعلمةيدذ ؤة (باشقعالرنعث سالغان
زةرةرعضة) زةرةر بعلةن قايتذرذلمايدذ »((( دئدع.
ظةضةر ظعجارعضة ظئلعنغان يةرضة بعدعضة ظوخشاش يعلتعزع قالعدعغان ظذنعثدعن
ظىنىص حعققان كأكلعرعنع سئتعص خةجلةشكة بولعدعغان نةرسة تئرعلغان بولسا ،ظذ
نةرسعنعث هأكمع خذددع دةل ـ دةرةخنعث هأكمعضة ظوخشاش .يةنع يةرنعث ظعجارة
مذددعتع توشقاندعن كئيعن يةرنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع يذلذؤئلعشقا
بذيرذلعدذ .ظةضةر ظعجارة ظئلعنغان يةرضة تعرعلغان نةرسة ،سةؤزة ،حامغذر ؤة تذرذصقا
ظوخشاش مةلذم مذددةتتعن كئيعن قئزعؤئلعنعدعغان نةرسة بولغان بولسا ،ظذ نةرسعنعث
هأكمع خذددع زعراظةتنعث هأكمعضة ظوخشاش .يةنع ظةضةر يةرنعث ظعجارة مذددعتع
توشقان بولسا ،يةرضة تاكع ظذ نةرسعلةرنع قازعدعغان ؤاقعت كةلضةنضة قةدةر ظذنعث
ظوخشعشعغا بئرعلعدعغان باهادا صذل بئرعلعدذ.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،شةيخ ظعبنع ظابعدعن (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظالعم قةتال زادنعث ؤةقصة قعلعنغان يةرضة ظأي سئلعش
ؤة دةل ـ دةرةخ تعكعش هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع نةقعل قعلعدذ« :ؤةقصة قعلعنغان
يةرلةرضة ظأي سئلعش ياكع دةل ـ دةرةخ تعكعش ظعشلعرع ظعسالم دذنياسعدا ناهايعتع
كأص كأرىلعدعغان ظعشتذر .بولذصمذ بذ ظعش دةمةشعق شةهرعدة ناهايعتع كأص كأرىلعدذ.
حىنكع ،دةمةشعق شةهرعنعث بذستانلعقلعرع ناهايعتع حعقتذر .ظذنعث كأصىنحعسع
ؤةقصة قعلعنغان يةرلةر بولذص ظذ يةلةر دةسلةصتة كعشعلةر تةرعصعدعن ظعجارعضة ظئلعص
كئيعن ظأزلعرع ظعضة بولذؤالغان يةرلةردذر .ظذ يةرلةرنعث كأص قعسمعنعث باهاسع ياكع
ظعشنعث بئشعدعن تارتعص ياكع ؤةقصة قعلعنمعغان يةرلةرنعث ظعجارة هةققعنعث ظأرلةص
كئتعشع بعلةن يةرلةرنعث ظوخشاشلعرعنعث باهاسعدعن تأؤةندذر .شذنعثدةك يةنة ؤةقصة
قعلعنغان دذكانالرنعث ظةهؤالعمذ شذنداقتذر .ظةضةر ؤةقصة قعلعنغان يةرضة ياكع دذكانغا
قارايدعغان كعشع ياكع قازع ظذالرنعث ظعجارعسعنع ظأستىرمةكحع بولسا ،ظذالرنع
ظعجارعضة ظالغان ظادةملةر ظأزلعرعضة زذلذم قعلعنغانلعقعنع هئس قعلعدذ .هالبذكع،
زذلذم قعلغانالر ظةسلعدة ظذالردذر».
ظأزلعرعنع كاتتعالر قاتارعدا سانايدعغان بةزع كعشعلةر ظذالرنع ظعجارعضة ظالغان
ظادةملةرضة ياردةم قعلعدذ .ظذ كعشعلةر ؤةقصة يةرلعرعنعث ؤة ؤةقصة دذكانلعرعنعث
((( بذ ،ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعس بولذص ظذنع ظعبنع ماجة ،دارع قذتنعي ؤة باشقعالر ظةبذسةظعد خذدرعي ،ظعبنع
ظابباس ؤة ظذبادة ظعبنع سامعت (اهلل تاظاال الردعن رازع بولسذن!) قاتارلعقالردعن رعؤايةت قعلغان .ظذ هةدعس يةنة فعقهعنعث ظومذمعي
قاظعدعلعرعنعث  18ـ قاظعدعسعدذر.
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ظعجارعسعنع ظأستىرؤئتعش كعشعلةر ظارعسعدا صعتنة ـ صاساتقا سةؤةصحع بولعدذ ،شذثا
ظةث ياخشعسع ظذالرنعث ظعجارة هةققعنع ظأستىرمةي شذ صئتع قويذص قويذشتذر ؤة
ظذالرنعث ظعجارة هةققعنع ظأستىرىش ياخشع ظةمةستذر ،دةص قارايدذ .بذ كعشعلةر
شةرعظةتنعث هةققعضة كأز يذمذشنعث خاتا ظعكةنلعكعنع ؤة زامان بذزذلغاندا
بعر سىننةتنع تعرعلدىرىشنعث ساؤابع ظةث حوث ظعش ؤة ظةث صةزعلةتلعك جعهاد
ظعكةنلعكعنع بعلمةيدذ .شذثا قازعالرنعث ؤة ؤةقصة قعلعنغان يةرلةرضة ؤة دذكانالرغا
قارايدعغان كعشعلةرنعث ؤةقصة قعلعنغان يةرلةرضة ؤة دذكانالرغا باشقعدعن قاراص
حعقعشع الزعم .ظةضةر ظذ يةرلةر ظعجارعضة بئرعلضةندعن كئيعن ظذ يةرلةرضة سئلعنغان
ظأيلةر يئقعؤئتعلسة ،ياكع تعكعلضةن دةرةخلةر يذلذؤئتعلسة ،ظذ يةرلةرنع شذ ؤاقعتتعكع
باهاسعدعن ظارتذق باها بعلةن ظعجارعضة بئرعشكة بولعدعغان بولسا ،قازعنعث ياكع
ؤةقصة قعلعنغان يةرضة قارايدعغان كعشعنعث ظذ يةرضة سئلعنغان ظأينع يعقتذرؤئتعص
ياكع تعكعلضةن دةرةخنع يذلدذرؤئتعص يةرنع شذ باها بعلةن ظعجارعضة بئرعشلعرع
الزعم .ياكع يةرنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث يةر ظىحىن شذ باهانع بئرعشع الزعمدذر.
يةرضة سئلعنغان ظأينع يعقتذرؤئتعش ياكع ظذنعثغا تعكعلضةن دةرةخنع يذلدذرؤئتعش
بعلةن يةر حوث زةرةر كأرىصمذ كةتمةيدذ .يةرضة سئلعنغان ظأينع يعقتذرؤئتعص ياكع
ظذنعثغا تعكعلضةن دةرةخنع يذلدذرؤئتعص ظذنع ظىستىن باها بعلةن ظعجارعضة بئرعش
(((
ؤةقصة قعلعنغان يةر ظىحىن صايدعلعقتذر.

بعر نةرسعنع مةقسةت قعلعنغان مةنصةظةت ظىحىن ؤة مةقسةت
قعلعنمعغان مةنصةظةت ظىحىن ظعجارعضة ظئلعشنعث هأكمع

بعر ظذالغنع هةم معنعش ؤة هةم ظذنعثغا يىك ظارتعش ظىحىن ظعجارعضة ظئلعش
توغرعدذر .ظةضةر بعر ظادةم بعر ظذالغنع يىك ظارتعش ظىحىنال ظعجارعضة ظالغان بولسا ،ظذ
ظادةمنعث ظذ ظذالغقا معنعش هةققعمذ بولعدذ .ظةمما ظذ ظادةم ظذ ظذالغنع صةقةت معنعش
ظىحىنال ظعجارعضة ظالغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذنعثغا يىك ظارتعش هةققع يوق .ظةضةر
ظذ ظادةم ظذنعثغا يىك ظارتقان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ ظذالغ ظىحىن ظعجارة هةققع
بئرعشع الزعم ظةمةس.
ظةضةر بعر ظادةم ظةتتعضةندعن ظاخشامغا قةدةر بعر يةردعن يةنة بعر يةرضة يىك
توشذش ظىحىن بعر ظذالغنع ظعجارعضة ظالغان ،ظذ ظذالغ بعلةن يىك توشذغان ،هةر
قئتعملعق يىكنع توشذص بولذص قايتعدعغان ؤاقعتتا ظذالغقا معنعص قايتقان ؤة شذنداق
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 20 ،ـ بةت.
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قعلعش جةريانعدا ظذالغ ظألىص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذالغنع تألةص بئرعشع الزعم
ظةمةس .حىنكع ،يىك ظارتعش ظىحىن ظعجارعضة ظئلعنغان ظذالغقا معنعش ظعنسانالرنعث
ظادعتعدذر .ظذالغقا يىك ظارتعشقا رذخسةت بئرعلعشع ظذنعثغا معنعشكة رذخسةت
بئرعلضةنلعك بولعدذ.
كعيعم ـ كئحةكنع كعيعش ظىحىن ظعجارعضة بئرعش توغرعدذر .كعيعم ـ كئحةكنعث
ظعجارعضة بئرعلضةنلعكع ظىحىن ظذنع كعيعشكة بئرعلضةن رذخسةتنعث ظأزعال يئتةرلعكتذر.
شذثا كعيعم ـ كئحةكنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظةضةر كعيعمنع كةيمعسعمذ ظذنعثغا
ظعجارة هةققع تألةيدذ .ظةمما ظذالغنعث ظعجارعضة بئرعلضةنلعكع ظىحىن ظذنع معنعشكة
بئرعلضةن رذخسةت يئتةرلعك ظةمةس .حىنكع< ،ظذمادعية> دئضةن كعتاصنعث ظاصتورع:
«بعر ظادةم بعر ظذالغنع مذظةييةن بعر يةرضة معنعص بئرعش ظىحىن ظعجارعضة ظالغان،
ظاندعن ظذ ظادةم ظذالغنع ظذ يةرضة معنعص بارماي ظأيعدة ساقلعغان بولسا ،ظذ ظادةمضة
ظذالغنعث ظعجارعسعنع بئرعش الزعم ظةمةس .لئكعن ،ظذالغ ظةضةر ظألىص قالسا ،ظذ ظادةم
ظذنع تألةص بئرعدذ» دئدع.
ظذالغنع (كعشعلةر باي ظادةم ظعكةن دئسذن ،دةص) ظأيعنعث ظالدعغا ياكع ظئغعلعغا
باغالش ياكع ظالدعغا سئلعص مئثعش ظىحىن ظعجارعضة ظئلعش توغرا ظةمةس .شذنعثدةك
يةنة ظأينع ياكع دذكاننع زعننةتلةش ظىحىن بعرةر صارحة رةختنع ظعجارعضة ظئلعشمذ
توغرا ظةمةس .حىنكع ،ظذالغدعن ؤة رةختتعن كأتىلعدعغان مةنصةظةت ظذ ظعشالر ظةمةستذر.
ظةضةر بعر ظذالغ ياكع بعرةر صارحة رةخت مةزكذر ظعشالر ظىحىن ظعجارعضة ظئلعنسا ،بذ
ظعجارة شةرتعضة توشمعغان ظعجارة هئسابلعنعدذ ؤة شذثا ظذ نةرسعلةرنع مةزكذر ظعش
ظىحىن ظعجارعضة ظالغان ظادةمضة ظذ نةرسعلةرنعث ظعجارعسعنع بئرعش الزعم بولمايدذ.
بذنعثدعن مذنداق مةنا حعقعدذ :ظةضةر بعر ظادةم بعر ظذالغنع ظأيعنعث ظالدعغا باغالش
ياكع ظئغعلعغا باغالش ظىحىن ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن ظذ ظذالغقا معنضةن بولسا ،ظذ
ظعجارة توغرا هئسابلعنعدذ .بذ هالدا كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن ظذ ظادةمضة ظذالغنعث
ظعجارة هةققعنع بئرعش الزعم بولعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر ظأينع ناماز ظوقذش ظىحىن ظعجارعضة ظالغان ياكع خذشبذي
نةرسعنع صذراش ظىحىن ظعجارعضة ظالغان ،ياكع مةيلع قذرظان بولسذن ،مةيلع شئظعر
كعتابع بولسذن ،مةيلع باشقا كعتاصالر بولسذن ،ظوقذش ظىحىن كعتاص ظعجارعضة ظالغان
بولسا ،ظذ نةرسعلةر ظىحىن ظعجارة هةققع بئرعش توغرا ظةمةس.
ظةضةر بعرةر ظذالغنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذنع ظعجارعضة ظالغان ؤاقعتتا ،ظذنعثغا
معنعدعغان ظادةمنع شةرت قعلمعغان بولسا ،ظذ ظذالغقا خالعغان ظادةم معنسة بولعدذ.
ظذنعثغا دةسلةص معنضةن ظادةم ظذنعثغا معنضةن ظادةم هئسابلعنعدذ .شذنعثدةك يةنة
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بعرةر كعيعمنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذنع ظعجارعضة ظالغان ؤاقعتتا ظذنع كعمنعث
كعيعدعغانلعقعنع شةرت قعلمعغان بولسا ،ظذ كعيعمنع خالعغان ظادةم كةيسة بولعدذ.
ظذنع دةسلةص كةيضةن ظادةم ظذنع كعيعدعغان ظادةم هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذالغنع
ظعجارعضة ظالغان ؤاقعتتا ظذنعثغا كعمنعث معنعدعغانلعقعنع دئمعضةن بولسا ،ظذنعثغا
معنعدعغان ظادةمنعث كعم ظعكةنلعكع نامةلذم بولغانلعقع ظىحىن ظعجارة شةرتعضة
توشمعغان ظعجارة هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذنعثغا بعرةر كعشع معنسة ظعجارة توغرا
هالعتعضة قايتعدذ .يىك ظارتعش ظىحىن ظعجارعضة ظئلعنغان ظذالغنعث هأكمعمذ شذنداق
بولعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر ظذالغنع يىك ظارتعش ظىحىن ظعجارعضة ظالغان ؤة ظذنعثغا
قانداق يىك ظارتعدعغانلعقعنع بايان قعلمعغان بولسا ،ظعجارة شةرتعضة توشمعغان ظعجارة
هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذالغنع ،ظذالغ بعلةن تأضمةننع ماثدذرذص ظذن تارتعش
ظىحىن ظعجارعضة ظالغان ؤة قانداق نةرسعنعث ظذنعنع تارتعدعغانلعقعنع بايان قعلغان
بولسا (مةسعلةن :بذغداينعث ظذنعنعمذ ياكع ظارصعنعثكعنعمذ) ،هةر كىنع تارتعدعغان
بذغداينعث ياكع ظارصعنعث معقدارعنع بايان قعلعش الزعم .بذ هةقتة صةتعؤا شذ بويعحة
(((
بئرعلعدذ.

شةرتكة خعالصلعق قعلعشنعث بايانع
ظةضةر بعر ظادةم بعر ظذالغنع مذظةييةن بعر كعشعنعث معنعدعغانلعقع شةرتع بعلةن
ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن ظذنعثغا دئيعلضةن ظذ كعشع معنمةي باشقا بعرع معنضةن
ؤة شذنعث بعلةن ظذالغ ظألىص قالغان بولسا ،ظذالغقا معنضةن كعشع ظذالغنع تألةص
بئرعدذ .حىنكع ،ظذ كعشع ظذالغنع هةقسعز يول بعلةن ظئلعؤالغان هئسابلعنعدذ.
حىنكع ،بعر كعشعنعث ظذالغقا معنعشع بعلةن يةنة بعر كعشعنعث ظذالغقا معنعشع
ظوخشاشمايدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر ظادةم بعر كعيعمنع مذظةييةن بعر كعشعنعث
كعيعدعغانلعقع شةرتع بعلةن ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن ظذ كعيعمنع ظذ كعشع كةيمةي
باشقا بعرع كةيضةن ؤة شذنعث بعلةن كعيعم يعرتعلعص كةتكةن بولسا ،كعيعمنع
كةيضةن كعشع ظذنع تألةص بئرعدذ .حىنكع ،ظذ كعشع كعيعمنع هةقسعز يول بعلةن
ظئلعؤالغان هئسابلعنعدذ .حىنكع ،بعر كعشعنعث كعيعم كعيعشع بعلةن يةنة بعر
كعشعنعث كعيعشع ظوخشاشمايدذ .ظةضةر ظذ كعشعلةر ظذالغنع ياكع كعيعمنع ساق ـ
ساالمةت ظعضعسعضة تاصشذرذص بةرضةن بولسا ،ظذ كعشعلةرضة ظذالغنعث ياكع كعيعمنعث
ظعجارة هةققعنع بئرعش الزعم بولمايدذ .حىنكع ،ظذالغ ياكع كعيعم ـ كئحةك ظذ
كعشعلةرنعث قولعدا هةقسعز يول بعلةن ظئلعؤالغان نةرسة سىصىتعدة تذرعدذ .هةقسعز
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 22 ،ـ بةت.
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يول بعلةن ظئلعؤئلعنغان نةرسعلةرضة (ضةرحة ظذالر ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسعلةر
بولسعمذ) ظعجارة هةققع بئرعلمةيدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعلةر (ظةضةر ظذالرنع هةقسعز
يول بعلةن ظئلعؤالغان كعشعلةرنعث قولعدا تذرذص يوق بولذص كةتسة) ظذ كعشعلةر
تةرعصعدعن تألةص بئرعلعدذ .حىنكع ،بعر نةرسعنعث ظعجارة هةققع بعلةن (ظةضةر ظذ
نةرسة يوق بولذص كةتسة) ظذنعثغا تألعنعدعغان تألةم مةسظذلعيعتع بعر ظادةمنعث
ظىستعضة تةث ظارتعلمايدذ.
ظةمما دذكاننعث مةسعلعسع ظذالغنعث ياكع كعيعمنعث مةسعلعسعضة ظوخشعمايدذ.
مةسعلةن :مذظةييةن بعر كعشعنعث ظعشلعتعش شةرتع بعلةن ظعجارعضة ظئلعنغان
نةرسة دذكان بولغان ،ظاندعن ظذ شةرتكة خعالصلعق قعلعص ظذ دذكاندا تأمىرحع
تذرغذزغان ؤة تأمىرحع دذكاننع ساق ـ ساالمةت ظعضعسعضة تاصشذرذص بةرضةن بولسا،
تأمىرحعضة دذكاننعث ظعش هةققعنع بئرعش الزعم بولعدذ .حىنكع ،تأمىرحع دذكاننع
ظعضعسعضة ساق ـ ساالمةت تاصشذرذص بةرضةنلعكع ظىحىن تأمىرحعلعكنعث دذكاننع
ظذصراتمعغانلعقع حعقعص تذرعدذ .شذثا دذكاننع شةرت بعلةن ظعجارعضة ظالغان
كعشع شةرتكة خعالصلعق قعلغان هئسابالنمايدذ .ظةضةر تأمىرحعلعكنعث دذكاننع
ظذصرعتعؤةتكةنلعكع بعلعنسة ،تأمىرحعنعث دذكاننعث ظعجارة هةققعنع بئرعشع الزعم
ظةمةس .حىنكع ،بذ هالةتتة تأمىرحعنعث دذكاننع تألةص بئرعشع الزعم بولعدذ.
يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضعنعدةك ظعجارة هةققع بعلةن تألةص بئرعش مةسظذلعيعتع
بعر ظادةمنعث ظىستعضة تةث ظارتعلمايدذ.
بعر ظادةم بعلةن يةنة بعر ظادةمنعث ظعشلعتعشعنعث ظارعسعدا صةرق بولعدعغان
نةرسعلةرنعث هأكمعمذ مةلذم شةرت بعلةن ظعجارعضة ظئلعنعص كئيعن شةرتكة خعالصلعق
قعلعنغان نةرسعلةرنعث هأكمع بعلةن ظوخشاش .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر حئدعرنع
ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن ظذنع باشقا كعشعضة ظعجارعضة ياكع ظأتنعضة بةرضةن،
ظاندعن ظذ كعشع حئدعرنع قذرذص ظذنعثدا ظولتذرغان بولسا ،ظذ كعشعضة حئدعرنع
(ظةضةر حئدعر يعرتعلعص كةتسة) تألةص بئرعش مةسظذلعيعتع ظارتعلعدذ .بذ ظعمام
ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .حىنكع ،بعر
كعشعنعث حئدعرنع تعكعشع ،ظذنع تعكعدعغان ظورذننع تاللعشع ؤة ظذنعث قوزذقلعرعنع
قئقعشع بعلةن يةنة بعر كعشعنعث ظذ ظعشالرنع قعلعشع ظوخشعمايدذ .ظةمما ظعمام
مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ كعشعضة حئدعرنع (ظةضةر
حئدعر يعرتعلعص كةتسة) تألةص بئرعش مةسظذلعيعتع ظارتعلمايدذ» دئدع.
ظةضةر بعر ظادةم قورذسعنعث ظعحعضة بعر ظاي قذرذش ظىحىن كعحعك حئدعر
ظعجارعضة ظالغان بولسا ،ظذنع قذردعغان يةرنع مذظةييةنلةشتىرمعضةن بولسعمذ ظذ
ظعجارة توغرعدذر .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ حئدعرنع كىن نذرع بةك حىشىدعغان ،ياكع ياغقان
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يامغذر بةك تئضعدعغان يةرضة قذرغان ؤة شذنعث بعلةن ظذ حئدعر زةرةر كأرضةن بولسا،
ظذ ظادةم ظذ حئدعرنع تألةص بئرعدذ .شذثا ظذنعثغا حئدعرنعث ظعجارعسعنع تألةص
بئرعش الزعم ظةمةس .ظةضةر ظذ ظادةم حئدعرنع ظعضعسعضة ساق ـ ساالمةت تاصشذرذص
بةرضةن بولسا ،ظعستعهسانغا ظاساسةن ظذ ظادةمضة حئدعرنعث ظعجارعسعنع بئرعش
الزعمدذر .ظةضةر ظذ ظادةم حئدعرنع شذ يةردعكع باشقا بعر قورذنعث ظعحعضة قذرغان
بولسا ،ظذ ظادةم حئدعرنع تألةص بةرمةيدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ حئدعرنع سةهراغا ظئلعص
حعقعص ظاشذ يةرضة قذرغان بولسا ،حئدعر مةيلع ساق ـ ساالمةت ظعضعسعضة تاصشذرذص
بئرعلسذن ،مةيلع يعرتعلعص كةتسذن ،ظذ ظادةمضة حئدعرنعث ظعجارة هةققعنع بئرعش
الزعم ظةمةس .يةنع ظذ ظادةمضة حئدعرنع تألةص بئرعش مةسظذلعيعتع ظارتعلعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم باشقا بعر شةهةرضة ظئلعص بئرعص ظذ يةردة قذرذش ظىحىن حوث
بعر حئدعر ظعجارعضة ظالغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ حئدعردا هةم ظأزع هةم باشقعسع
ظولتذرااليدذ .حىنكع ،حئدعرنعث ظعحعدة ظذنعث ظولتذرذشع بعلةن باشقا بعرعنعث
ظولتذرذشعنعث ظارعسعدا هئحقانداق صةرق يوق .ظةضةر حئدعرنعث ظاغامحعلعرع
ظأزىلىص كةتكةن ،ياغاحلعرع سذنذص كةتكةن ؤة شذنعث بعلةن حئدعرنع قذرذش
مذمكعن بولمعغان بولسا ،ظذ ظادةمضة حئدعرنعث ظعجارة هةققعنع بئرعش الزعم
ظةمةس .ظةضةر ظذالر حئدعردعن قانحعلعك معقداردا صايدعالنغانلعقع هةققعدة ظعختعالص
قعلعشعص قالسا ،حئدعرنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
بعر ظادةم بعلةن يةنة بعر ظادةمنعث ظعشلعتعشعنعث ظارعسعدا صةرق قعلمايدعغان
نةرسعنع مذظةييةن بعر ظادةمنعث ظعشلعتعشع ظىحىن قويذلغان شةرت كىحضة ظعضة
بولمايدذ .مةسعلةن :بعر كعشع ظأيعنع بعر ظادةمضة ظعجارعضة بةرضةن ؤة ظذنعثدا
صةقةت ظذ ظادةمنعثال ظولتذرذشعنع شةرت قويغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ ظأيدة باشقا
بعرعنع ظولتذرغذزسعمذ بولعدذ .حىنكع ،يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضعنعدةك بعر
ظادةم بعلةن يةنة بعر ظادةمنعث ظعشلعتعشعنعث ظارعسعدا صةرق قعلمايدعغان نةرسعنع
صةقةتال مذظةييةن بعر ظادةمنعثال ظعشلعتعشع ظىحىن قويذلغان شةرت كىحضة ظعضة
بولمايدذ .شذثا ظأينع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذ ظأيدة خالعسا ظأزع يالغذز ظولتذرعدذ،
خالعسا باشقعالر بعلةن بعللة ظولتذرعدذ .حىنكع ،ظأيدة ظادةمنعث كأصلعكع ظأيضة
هئحقانداق زةرةر قعلمايدذ (((.بذ ظةضةر ظأي حوث قورذسع بار ظأي بولغان بولسا،
ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةمما ظأي ظةضةر كىنىمعزدعكعدةك بعنا ظأي بولسا ،بذ ظأيدة
ظادةمنعث نورمالدعن كأص بولذشع ظذنعثغا زةرةر ظئلعص كئلعدذ.
ظةضةر بعرةر ظذالغنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذنع ظعجارعضة ظالغان ؤاقعتتا
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 22 ،ـ بةت.
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ظذنعثغا ظارتعدعغان يىكنعث تىرعنع ؤة معقدارعنع بايان قعلغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث
ظذالغقا ظذ يىككة ظوخشاص كئتعدعغان يىك ياكع ظذنعثدعن يةثضعلرةك يىك ظارتعشع
توغرعدذر .مةسعلةن :بعر ظادةم ظذالغنع ظذنعثغا  50كعلو بذغداي ظارتعدعغانلعقعنع
بايان قعلعص ظعجارعضة ظالغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذنعثغا  50كعلو تذز ظارتسا بولعدذ.
حىنكع ،ظعجارة مذظامعلعسع بعلةن بعر نةرسعدعن مةلذم مةنصةظةت ظئلعشقا هةقلعق
بولغان ظادةم ظذ نةرسعدعن ظذ مةنصةظةتنعث ظأزعنع ياكع ظذنعث بعلةن تةث نعسبةتتة،
ياكع ظذنعثدعن تأؤةنرةك نعسبةتتة مةنصةظةت ظئلعشع توغرعدذر .ظةمما ظذ ظادةمنعث
ظذ نةرسعدعن ظعككع تةرةص كئلعشكةن ظذ مةنصةظةتتعن كأصرةك نعسبةتتة مةنصةظةت
ظئلعشع توغرا ظةمةس .مةسعلةن :بعر ظادةم ظذالغنع ظذنعثغا مةلذم معقداردا بذغداي
ظارتعدعغانلعقعنع بايان قعلعص ظعجارعضة ظالغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ ظذالغقا
شذ معقداردا ظارصا ظارتعشع توغرعدذر .شذثا ظةضةر ظذالغ ظذنعثغا ظارصا ظارتقانلعق
سةؤةبع بعلةن ظألىص كةتسة ،ظذ ظادةم ظذالغنع ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن
تألةص بةرمةيدذ .حىنكع ،ظارصا ظئغعر ـ يةثضعللعكتة ضةرحة بذغداي بعلةن ظوخشاش
بولسعمذ ،لئكعن ظارصا بذغدايغا قارعغاندا ظذالغنعث ظىستعدة يئيعلعصراق تذرعدعغان
بولغاحغا ظارصعنعث ظذالغقا ظئلعص كئلعدعغان زعيعنع بذغداينعث زعيعنعضة قارعغاندا
يةثضعلدذر .ظةمما ظذالغقا شذ معقداردا صاختا ظارتعشقا بولمايدذ .حىنكع ،صاختا
بذغداي بعلةن ظوخشاش معقداردا بولسعمذ ،لئكعن صاختا بذغدايغا قارعغاندا ظذالغنعث
ظىستعدة حوث يةر ظعضةللةيدذ ؤة هةم صاختا ظذالغنع قعززعتعؤئتعدذ .شذثا صاختعنعث
ظذالغقا بئرعدعغان زعيعنع بذغداينعثكعضة قارعغاندا ظئغعر بولعدذ .شذنعثدةك يةنة
ظذالغقا شذ معقداردا تأمىر ظارتعشقعمذ بولمايدذ .حىنكع ،تأمىر ظذالغنعث ظىستعدة
بعر يةرضعال حذغلعشعؤالعدذ .شذثا بذنعث ظذالغقا بئرعدعغان زعيعنع بذغداينعثكعضة
قارعغاندا ظئغعر بولعدذ .يةنع ظذالغقا ظارتماقحع بولغان نةرسعنعث زعيعنع ظذالغنع
ظعجارعضة ظالغاندا ظذنعثغا ظارتماقحع بولغانلعقنع بايان قعلغان نةرسعنعث زعيعنعدعن
ظئغعر بولسا ،ظذ نةرسعنع ظذالغقا ظارتعش توغرا ظةمةس .ظذالغقا ظارتماقحع بولغان
نةرسعنعث زعيعنع ظذالغنع ظعجارعضة ظالغاندا ظذنعثغا ظارتماقحع بولغانلعقنع
بايان قعلغان نةرسعنعث زعيعنعدعن يةثضعل بولسا ،ظذ نةرسعنع ظذالغقا ظارتعش
توغرعدذر.
بعر نةرسعنع ظعجارعضة ظالغاندا ظذ نةرسة ظىحىن قويذلغان شةرتكة خعالصلعق
قعلغانلعقع ظىحىن ظذ نةرسعضة تألةم تألةص بئرعش الزعم .ظذ نةرسة ظىحىن قويذلغان
شةرتكة خعالصلعق قعلعش ياكع ظذ نةرسعنعث تىرعدة بولعدذ ياكع ظذ نةرسعنعث
معقدارعدا بولعدذ ،ياكع ظذ نةرسعنعث سىصىتعدة بولعدذ.
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 1ـ ظذ نةرسعنعث تىرعدة كأرىلضةن خعالصلعق مذنداق شةكعلدة بولعدذ :ظةضةر
بعر ظادةم ظذالغنع ظذنعثغا مةلذم معقداردا ظارصا ظارتعش شةرتع بعلةن ظعجارعضة
ظالغان ،ظاندعن ظذنعثغا شذ معقداردا بذغداي ظارتقان ؤة شذنعث بعلةن ظذالغ ظألىص
كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذالغنعث صذلعنعث هةممعسعنع تألةيدذ .حىنكع ،بذغداي
باشقا تىردعكع نةرسعدذر .يةنة كئلعص بذغداي ظارصعدعن ظئغعردذر .شذثا ظذ ظادةم
ظذالغقا بذغداينع ظارتعش بعلةن ظذالغنع هةقسعز يول بعلةن ظئلعؤالغان هئسابلعنعدذ
ؤة ظذ ظادةمضة ظذالغنعث ظعجارة هةققعنع بئرعش الزعم بولمايدذ .حىنكع ،ظعجارة
هةققع بعلةن تألةم تألةش بعر ظادةمنعث ظىستعضة تةث ظارتعلمايدذ.
 2ـ ظذ نةرسعنعث معقدارعدا خعالصلعق قعلعش مذنداق شةكعلدة بولعدذ :ظةضةر بعر
ظادةم ظذالغنع ظذنعثغا  100كعلو بذغداي ظارتعش شةرتع بعلةن ظعجارعضة ظالغان،
ظاندعن  110كعلو بذغداي ظارتقان ؤة شذنعث بعلةن ظذالغ ظألىص كةتكةن بولسا ،ظذ
ظادةم ظذالغ ظىحىن صةقةت بذغدايدعن ظارتذق ظارتعص قالغان قعسمعغعال صذل تألةيدذ.
يةنع مةسعلةن :ظذالغنعث صذلع  110سوم بولغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذالغ ظىحىن صةقةت
 10سومنعال تألةيدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذالغنع ظعضعسعضة ساق ـ ساالمةت تاصشذرذص
بةرضةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذالغ ظىحىن ظذنعث ظعضعسع بعلةن كئلعشكةن ظعجارة
هةققعنع بئرعشع الزعم بولعدذ.
 3ـ ظذ نةرسعنعث سىصىتعدة خعالصلعق قعلعش مذنداق شةكعلدة بولعدذ :ظةضةر بعر
ظادةم ظذالغنع ظذنعثغا مةلذم معقداردا صاختا ظارتعش شةرتع بعلةن ظعجارعضة ظالغان،
ظاندعن ظذنعثغا شذ معقداردا ياكع ظذنعثدعن ظاز معقداردا تأمىر ظارتقان ؤة شذنعث
بعلةن ظذالغ ظألىص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذالغنعث صذلعنعث هةممعسعنع تألةيدذ.
حىنكع ،ظذالغقا كةلضةن زعيان تأمىرنعث معقدارعدعن كةلضةن ظةمةس .ظذالغقا كةلضةن
زعيان ظةسلعدة رذخسةت بئرعلمعضةن زعيان هئسابلعنعدذ .شذثا ظذالغ ظىحىن ظعجارة
هةققع بئرعلمةيدذ.
مةزكذر هأكىم ؤة ظألحةملةرنع كىنىمعزدعكع قاتناش قوراللعرعغا ظعجرا
قعلعشقعمذ بولعدذ.
ظةضةر ظذالغنع معنعص بعر يةرضة بئرعش ظىحىن ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظارقعسعغا
ظذالغدا ظأزع تذتذص ظولتذرااليدعغان بعرعنع معندىرؤالغان ؤة شذنعث بعلةن ظذالغ ظألىص
كةتكةن بولسا ،ظارقعسعغا معندىرىلضةن كعشع مةيلع يةثضعل بولسذن ،مةيلع ظئغعر
بولسذن ،ظذ ظادةم ظذالغنعث صذلعنعث يئرعمعنع تألةيدذ .حىنكع ،ظذالغقا ظعككع ظادةم
ظةمةس بعرال ظادةم معنعشكة رذخسةت بئرعلضةن .ظعجارعضة ظالغذحع ظادةم ظذالغنعث
ظعجارعسعنع تولذق بئرعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذالغدعن ظالعدعغان مةنصةظةتنع ظارتذقع
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بعلةن ظالدع .لئكعن ،ظارقعسعغا ظادةم معندىرضةنلعك ظىحىن ظذالغقا ظعجارة تألةش
الزعم بولمايدذ .حىنكع ،ظذ ظادةمنعث ظارقعسعغا ظادةم معندىرىشع ظعجارة شةرتع
ظعحعدة يوقتذر .ظةضةر ظذالغ ظعككع ظادةمنع كأتىرةلةيدعغان بولسا ،ظذالغنع ظعجارعضة
ظالغذحع ظادةم ظذالغنعث يئرعم صذلعنع تألةص بئرعدذ .ظةضةر ظذالغ ظعككع ظادةمنع
كأتىرةلمةيدعغان بولسا ،ظعجارعضة ظالغذحع ظذالغنعث هةممة صذلعنع تألةيدذ.
ظةضةر ظذ ظادةم ظارقعسعغا معندىرضةن كعشع ظذالغنعث ظارقعسعدا ظأزع
ظولتذرالمايدعغان بولسا ،مةسعلةن :ظذ ظادةم ظذالغدا ظأزع ظولتذرالمايدعغان كعشعنع
ظذالغنعث ظىستعدة ظأزعنعث بوينعغا معندىرىص ماثغان بولسا ،بذ هالدا ظةضةر ظذالغ
ظعككع كعشعنع كأتىرةلةيدعغان بولسعمذ ظذ ظادةم ظذالغنعث صذلعنعث هةممعسعنع
تألةيدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذ كعشعنع بوينعغا معندىرؤئلعص ظذالغنعث صةقةت بعرال
يئرعضة ظئغعرلعق حىشىشعضة سةؤةبحع بولدع.
ظةضةر ظذ ظادةم ظذالغنعث ظارقعسعدا معندىرضةن كعشع كعحعك باال بولغان ،ظذ
باال ظذالغدا ظأزع تذتذص ظولتذرالمايدعغان بولغاحقا ظذنع بوينعغا معندىرؤالغان ؤة
شذنعث بعلةن ظذالغ ظألىص قالغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذالغ ظىحىن صةقةت شذ كعحعك
بالعنعث ظئغعرلعق معقدارع ظىحىنال صذل تألةيدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذالغنعث ظارقعسعغا
كعحعك باال ظةمةس باشقا نةرسة ضةرحة ظذ نةرسة ظذالغنعث ظعضعسعضة تةؤة بولسعمذ
ظارتقان ؤة شذنعث بعلةن ظذالغ ظألىص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذالغ ظىحىن شذ
نةرسعنعث ظئغعرلعق معقدارع ظىحىنال صذل تألةيدذ .بذ ظةضةر ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع
ظذالغنعث باشقا يئرعضة ظارتقان ؤة ظأزع باشقا يئرعدة ظولتذرغان بولسا ،ظةهؤال
شذنداق بولعدذ .ظةمما ظذ ظادةم ظةضةر ظذالغدا ظذ نةرسة ظارتعلغان يةردة ظولتذرغان
(مةسعلةن :ظذ نةرسعنعث ظىستعدة ظولتذرغان) بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةم ظذالغنعث
صذلعنعث هةممعسعنع تألةص بئرعدذ .حىنكع ،هةم ظذ ظادةمنعث ظئغعرلعقع ؤة هةم
ظذ نةرسعنعث ظئغعرلعقع ظذالغنعث بعر يئرعضة يعغعلعؤالدع .ظةضةر ظذ ظادةم ظذالغقا
ظادةتتعكعدعن كأص كعيعم ـ كئحةك كعيعص معنضةن ؤة شذنعث بعلةن ظذالغ ظألىص
كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذالغ ظىحىن شذ كأص كعيعم ـ كئحةكنعث ظئغعرلعق معقدارع
ظىحىنال صذل تألةيدذ.
ظةضةر ظذالغنع معنعص بعر يةرضة بئرعش ظىحىن ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظارقعسعغا
ظذالغدا ظأزع تذتذص ظولتذرااليدعغان بعرعنع معندىرؤالغان ؤة ظذالغ بارعدعغان يةرضة
بئرعص بولغاندعن كئيعن ظألىص كةتكةن بولسا ،ظذالغنع ظعجارعضة ظالغذحع ظادةم
ظذالغنعث صذلعنعث يئرعمعنع تألةيدذ ؤة يةنة ظذالغنعث ظعجارة هةققعنعث هةممعسعنع
بئرعدذ .بذ يةردة قانداق بولذص ظذالغقا تألةم تألةش بعلةن ظذالغنعث ظعجارة هةققعنع
بئرعش بعر ظادةمنعث ظىستعضة تةث ظارتعلدع؟ دةص سورالمايدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم
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ظذالغنعث ظعجارة هةققعنع ظذالغقا ظأزع معنضةنلعكع ظىحىن بئرعدذ .ظةمما ظذالغ
ظىحىن تألةص بةرضةن صذلنع ظذالغقا ظادةم معندىرضةنلعك ظىحىن تألةص بئرعدذ .ظةضةر
ظذالغ ظىحىن تألةيدعغان صذلنع ظذ ظادةم ظأزع تألعضةن بولسا ،ظذ ظادةم بذ صذلنع
ظارقعسعغا معنضةن كعشعدعن ظااللمايدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذالغنعث صذلعنع تألةص
بةرضةنلعكع ظىحىن ظذالغ ظذ ظادةمضة تةؤة بولغان بولعدذ .شذثا ظارقعغا معنعؤالغان
كعشع ظذ ظادةمضة تةؤة ظذالغقا ظذ ظادةمنعث رذخسعتع بعلةن معنضةن هئسابلعنعدذ.
شذنعث ظىحىن ظذ كعشع ظذالغقا مةيلع ظذالغنع ظعجارعضة ظئلعش ظارقعلعق معنسذن،
مةيلع ظذالغنع ظأتنعضة ظئلعش ظارقعلعق معنسذن ،ظذ ظادةم ظذالغقا تألعضةن صذلنع
ظذ كعشعدعن ظااللمايدذ.
ظةضةر ظذالغنعث صذلعنع ظذالغنعث ظارقعسعغا معنضةن كعشع تألعضةن بولسا ،بذ
هالدا ظذالغنعث ظالدعدعكع ظادةم ظذالغنع ظةضةر ظذالغنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمدعن
ظعجارعضة ظالغان ظادةم بولسا ،ظذ كعشع ظذ صذلنع ظذ ظادةمدعن ظالعدذ .ظذ ظادةم
ظذالغنع ظةضةر ظذالغنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمدعن ظعجارعضة ظالغان ظادةم بولمعسا
ياكع ظذ ظادةم ظذالغنع ظأتنعضة ظئلعص تذرغان ظادةم بولسا ،ظذ كعشع ظذالغ ظىحىن
تألعضةن صذلنع ظذ ظادةمدعن ظااللمايدذ .حىنكع ،ظذالغنع ظأتنعضة سوراص تذرغان ظادةم
ظذالغنعث ظعضعسعضة ظذالغنع ساق ـ ساالمةت ظئلعص كئلعدعغانلعقعغا كئصعللعك
بةرمعدع .حىنكع ،ظذ ظادةم بعلةن ظذالغنعث ظعضعسعنعث ظارعسعدا هئحقانداق مذظامعلة
بولذنمعغاندذر.
ظةضةر ظذ ظادةم ظذالغنعث ظارقعسعغا بعرعنع معندىرىص ظذالغ بعلةن بارعدعغان
يةرضة بارغان ،ظةمما ظذالغ ظألمعضةن بولسا ،ظذالغنعث ظعضعسعضة صةقةت ظعجارة
هةققعنعال بئرعدذ .ظذ كعشعنع ظارقعسعغا معندىرضةنلعك ظىحىن ظعجارة هةققع تألةص
بةرمةيدذ .حىنكع ،ظذ كعشع ظذالغنعث ظارقعسعغا معنعش بعلةن ظذالغنع هةقسعز يول
بعلةن ظئلعؤالغان هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ ظادةمنعث ظذ كعشع ظىحىن ظعجارة تألىشع
الزعم ظةمةس .حىنكع ،ظةضةر ظذالغ ظألىص قالسا ،ظذ كعشع ظذالغنعث صذلعنع تألةيتتع.
تألةم تألةش بعلةن ظعجارة هةققع بعر ظادةمنعث ظىستعضة تةث ظارتعلمايدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر ظذالغنع ظذنعثغا مةلذم معقداردا مةسعلةن ظارصا ظارتعش
ظىحىن ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن ظذنعثغا ظارصعنع دئيعلضةن ظذ معقداردعن ظارتذق
ظارتقان ؤة شذنعث بعلةن ظذالغ ظألىص قالغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذالغ ظىحىن صةقةت
ظارصعدعن ظارتذق ظارتعص قالغان قعسمعغعال صذل تألةيدذ .بذ ظةضةر ظذالغقا ظارصعنع
ظذالغنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظارتقان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر ظذالغقا
ظارصعنع ظذالغنعث ظعضعسع ظارتقان بولسا ،ظذالغنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمضة ظذالغ
ظىحىن صذل تألةص بئرعش الزعم ظةمةس .حىنكع ،ظذالغقا ظارصا ظارتقان ظادةم ظذالغنعث
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ظعضعسعدذر .ظةضةر ظذالغقا ظارصعنع ظذ ظادةم بعلةن ظذالغنعث ظعضعسع بعرلعكتة
ظارتقان بولسا ،ظذ ظادةم ظذالغ ظىحىن ظارصعدعن ظارتذق ظارتعص قالغان قعسمعغعال
صذل بئرعلعدعغان صذلنعث يئرعمعنع تألةص بئرعدذ .بذ ظةضةر ظذالغ ظىستعضة ظارتعلغان
ظارصعنعث هةممعسعنع كأتىرةلةيدعغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر ظذالغ
ظىستعضة ظارتعلغان ظارصعنعث هةممعسعنع كأتىرةلمةيدعغان بولسا ،ظذالغنعث هةممة
صذلعنع ظذالغنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم تألةص بئرعدذ.
مةلذم معقداردا ظارصا ظارتعش ظىحىن ظعجارعضة ظئلعنغان ظذالغقا ظذ معقداردعن
ظارتذق بذغداي ظارتعلغان ،ياكع ظذنعثغا ظذ معقداردا ظارصا ؤة مةلذم معقداردا بذغداي
ظارتعلغان ،ظاندعن ظذالغ ظألىص قالغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذالغنعث صذلعنعث هةممعسعنع
تألةص بئرعدذ .ظةضةر بذ هالدا ظذالغ ساق ـ ساالمةت ظعضعسعضة تاصشذرذص بئرعلسة،
ظذ ظادةمضة صةقةت ظذالغنعث ظعجارة هةققعنع بئرعش الزعم بولعدذ.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كعلعدذكع ،ظةضةر ظذالغنعث ظعضعسع
ظعجارعضة بئرعلضةن ظذالغنعث ظىستعضة ظأزعنعث ظازراق نةرسة ـ كئرةكلعرعنع
قويذؤالغان ؤة ظذالغنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذنعث بعلةن بارعدعغان يةرضة بارغان
بولسا ،ظذالغ ظىحىن ظعجارة هةققعنع ظازراقمذ تذتذؤالماستعن بئرعدذ .ظةمما ظأيعنع
ظعجارعضة بةرضةن كعشع ظأينعث بعر قعسمعغا ظأزعنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع قويذص
قويغان بولسا ،ظذ ظأينع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظأينعث ظعجارة هةققعدعن ظأينعث ظذ
قعسمعغا حذشلذق صذل تذتذؤالعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم تأضمةنضة قوشذص  100كعلو بذغداي تارتعش ظىحىن بعر ظذالغنع
ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن ظذنعث بعلةن  110كعلو بذغداي تارتقان ؤة شذنعث بعلةن
ظذالغ ظألىص قالغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذالغنعث صذلعنعث هةممعسعنع تألةص بئرعدذ.
حىنكع ،بذغداينع تارتعش ظاستا ـ ظاستا بعر ـ بعرلةص بولعدذ .ظذالغنع ظعجارعضة
ظالغان ظادةم ظذنعث بعلةن  100كعلو بذغداينع تارتعص بولذش بعلةن ظذالغنع ظعجارة
هةققعضة حىشلىق ظعشلعتعص بولغان بولعدذ .ظذالغ بعلةن  100كعلودعن ظارتذق
بذغداي تارتعش بعلةن هةممة تةرةصتعن شةرتكة خعالصلعق قعلغان بولعدذ .شذثا ظذ
ظادةم ظذالغنعث هةممة صذلعنع تألةيدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر ظادةم بعر مو يةر
ظاغدذرذش ظىحىن بعر ظذالغ ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن ظذنعث بعلةن ظعككع مو يةر
ظاغدذرغان ؤة شذنعث بعلةن ظذالغ ظألىص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذالغنعث هةممة
(((
صذلعنع تألةص بئرعدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 24 ،ـ بةت.
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كعحعك بالعنع ؤة ظذالغنع ظذرذشنعث هأكمع
ظةضةر ظذالغنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذنع ظذرغانلعق ياكع نذقتعسعنع قاتتعق
تارتقانلعق سةؤةبع بعلةن ظذالغ ظألىص قالغان بولسا ،ظذالغ ظعجارعضة بئرعلضةندة
ظذنعث ساق ـ ساالمةت تاصشذرذص بئرعلعشع شةرت قعلعنغانلعقع ظىحىن ظذ ظادةم ظذالغنع
تألةص بئرعدذ .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز
قارعشعدذر.
شذنعثدةك يةنة بعر كعحعك باال ظةضةر ظذ بالعنع ظذنعث دادعسعنعث ياكع ظذنعثغا
قارايدعغان ظادةمنعث ظةدةصلةش يىزعسعدعن ظذرذشع بعلةن ظألىص كةتكةن بولسا ،بذ
هالدعمذ ظذ بالعنع ظذرذص ظألتىرؤةتكةن ظادةم ظذ بالعنعث دعيعتعنع (يةنع قان بةدعلعنع)
تألةيدذ .حىنكع ،بالعنع ظذرماي ظذنع دىكىشلةش ؤة قولعقعنع تولغاش ظارقعلعقمذ
ظةدةصلعضعلع بولعدذ .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث
كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا
رةهمةت قعلسذن!)« :ظةضةر بعر دادا بالعسعنع ياكع بالعغا قارايدعغان ظادةم ظذ بالعنع
ظةدةصلةش ظىحىن نورمال ظذرغان ؤة شذنعث بعلةن ظذ باال ظألىص قالغان بولسا ،ظذ دادا
ياكع ظذ ظادةم باال ظىحىن دعيةت (قان بةدعلع) تألعمةيدذ .حىنكع ،بذالرنعث بالعنع
ظأرىشع بالعنع تىزىتىش ؤة توغرا يولغا باشالش ظىحىندذر .شذثا بذالرنعث كعحعك بالعنع
ظذرذشع خذددع ظذستازنعث كعحعك بالعنع ظذرغعنعغا ظوخشاش بةلكعدة ظذستازنعث كعحعك
بالعنع ظذرذشعغا قارعغاندا هةقلعقراق بولذشع مذمكعن .حىنكع ،ظذستاز بالعنع ظذرذش
هةققعنع ظذ بالعنعث دادعسعدعن ياكع ظذنعثغا قارايدعغان ظادةمدعن ظالعدذ» دئدع.
ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد يةنة (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!):
«ظعجارعضة ظالغان ظذالغنع ظذرغان ياكع نذقتعسعنع قاتتعق تارتقان ؤة شذنعث بعلةن
ظذالغ ظألىص قالغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذالغنع تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس .حىنكع ،ظذ
ظادةم ظذالغنع ظعجارعضة ظالغانلعقع ظىحىن ظذالغنع ظذرااليدذ» دئدع .ظةمما ظعشلعتعش
ظىحىن ظعجارعضة ظالغان كعشعنع ظذنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذرالمايدذ .ظةضةر ظذ ظادةم
ظذ كعشعنع ظذرغان ؤة شذنعث بعلةن ظذ كعشع ظألىص قالغان بولسا ،ظذ ظادةم بارلعق
ظعمامالرنعث بعرلعككة كةلضةن كأز قارعشعدا ظذ كعشعنعث دعيعتعنع تألةص بئرعدذ.
ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز
قارعشعدا ،ظعجارعضة ظئلعنغان ظذالغ بعلةن ظعجارعضة ظئلعنغان كعشعنعث ظارعسعدعكع
صةرق بولسا ،ظعنسان ظةقعل ظعضعسع بولغاحقا بعر ظعشقا بذيرذق بعلةن بذيرذلعدذ
ؤة بعر ظعشتعن بذيرذق بعلةن توسذلعدذ .شذثا ظعجارعضة ظالغان كعشعنع ظذرذشنعث
هاجعتع يوق .ظةمما هايؤان ظذنداق ظةمةستذر.
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ظةضةر بعر ظذالغنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذ ظذالغنع ظذنعث ظعضعسعنعث رذخسعتع
بعلةن ظذرغان ،تاياق ظذالغنعث (كأزعضة ظوخشاش نازذك يئرعضة ظةمةس) نورمال
يئرعضة تةككةن ؤة شذنعث بعلةن ظذالغ ظألىص قالغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذالغنع تألةص
بةرمةيدذ .بذ بارلعق ظعمامالرنعث بعرلعككة كةلضةن كأز قارعشعدذر .شذنعثدةك يةنة
ظذ ظادةم ظةضةر ظذالغنع نورمال شةكعلدة هةيدعضةن ؤة شذنعث بعلةن ظذالغ ظألىص
قالغان بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ ظادةم بارلعق ظعمامالرنعث بعرلعككة كةلضةن كأز قارعشعدا
ظذالغنع تألةص بةرمةيدذ .ظةمما ظذ ظادةم ظذالغنع بةكال تئز هةيدعضةن ؤة شذنعث بعلةن
ظذالغ ظألىص قالغان بولسا ،ظذ ظادةم بارلعق ظعمامالرنعث كأز قارعشع بويعحة ظذالغنع
تألةص بئرعدذ.
ظذالغنع ظذرذشقا بولعدذ ظةمما ظذنعث ظألىص كةتمةسلعكع شةرت .حىنكع ،صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم جابعرنعث تأضعسعنع نذقعغان ؤة ظذنع ظذرغان .بذ هةقتة جابعر (اهلل
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ :مةن بعزنعث سذ تارتعدعغان تأضعنع
معنعص ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن غازاتقا حققان ظعدعم .تأضة ظعتتعك ماثالماي
مئنع كعشعلةرنعث ظارقعدا قويذص قويدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هاسسعسع بعلةن
تأضعنعث كةينع تةرةصتعن ظذردع (تأضعنعث سىرظعتع دةرهال ظعتتعكلةص كةتتع)
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم « :تأضةثنع ماثا سئتعص بةرضعن .تأضعنع مةدعنعضة بارغعحة
معنعؤالغعن» دئدع .بعز مةدعنعضة يئقعنالشقاندا مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن
ظعزعن سوراص :يا اهلل نعث صةيغةمبعرع! مةن يئقعندا توي قعلغان ظعدعم ،مئنعث
قايتعشعمغا رذخسةت قعلسعال ،دئسةم ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :قعز ظالدعثمذ،
سعكعلةكمذ (حوكانمذ)؟» دةص سورعدع .مةن :سعكعلةك ظالدعم ،دئدعم .ظاتام ظابدذلال
ظوهود غازعتعدا شةهعد قعلعنعص ،بعر مذنحة كعحعك قعزالرنع قويذص كةتتع .ظذالرغا
ظعلعم ،ظةدةص ـ ظةخالق ظأضعتةلةيدعغان بعر ظايالنع ظئلعشنع كأزدة تذتذص ،سعكعلةك
ظالدعم ،دئسةم ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :ظاظعلةثضة قايتقعن» دئدع .مةن ظأيضة
كئلعص تاغامغا تأضعنع ساتقانلعقعمنع دئسةم ،ظذ مئنع ظةيعصلةص كةتتع .مةن ظذنعثغا
تأضة كاجلعق قعلعص ظعتتعك ماثمعغعنعنع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث تأضعنع
ظذرغانلعقعنع ،دةص بةردعم .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةدعنعضة كةلضةندة ،تأضعنع
ظئلعص ظةتعضةن باردعم .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماثا تأضعنعث صذلعنع غةنعمةتتعن
(((
بولغان نعسعؤةمنع بةردع .تأضةمنع ظأزىمضة قايتذرذص بةردع.
ظةبذبةكرع (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) تأضعسعنع هاسعسع بعلةن ظذراتتع.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث جابعرنعث تأضعسعنع ظذرغانلعقع هايؤاننع ظذرذشقا
بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ .لئكعن بذ ،ظةضةر هايؤان ظألىص كةتسة ظذنع تألةص
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان.
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بةرمعسعمذ بولعدذ ،دئضةن مةنانع بةرمةيدذ .حىنكع ،هايؤاننع ظذرذشقا بولذشع ظذنعث
ظألىص كةتمةي ساق ـ ساالمةت قعلعص قئلعش شةرتعضة باغلعقتذر .يةنع هايؤاننع مةيلع
ظذنعث ظعضعسع ظذرسذن ،مةيلع باشقا ظادةم ظذرسذن ،مةيلع ظذنع ظعجارعضة ظالغان
ظادةم ظذرسذن ،ظةدةصلةش يىزعسعدعن نورمال شةكعلدة ظذرذش توغرعدذر.
ظةمما ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا،
هايؤاننعث ظعضعسع بولسعمذ هايؤاننع ظةدةصلةش يىزعسعدعن نورمال شةكعلدة بولسعمذ
ظذرذش ياخشع ظةمةس .ظةضةر ظذ ظادةم هايؤاننع ظةدةصلةش يىزعسعدعن بولسعمذ قاتتعقراق
ظذرعؤاتقان بولسا ،ظذ ظادةم ظىستعدعن دةؤا قعلعنعدذ .ضةرحة هايؤاننع ظةدةصلةش يىزعسعدعن
ظذرذش ياخشع بولمعسعمذ ظةمما هايؤاننع ظةدةصلةش يىزعسعدعن ظذرغان ظادةمنعث
ظىستعدعن دةؤا قعلعنمايدذ .ظةضةر هايؤاننع ظذرذش ظذنع ظةدةصلةص قويذش داظعرعسعدعن
حعقعص كةتسة ،بذ هالدا ظذ ظادةم ظىستعدعن دةؤا قعلعنعدذ .فعقهعشذناسالر« :هايؤاننع
بعرةر سةؤةبسعز ظذرغان ظادةمنعث ظىستعدعن دةؤا قعلعنعدذ .هةممة كعشع ظذ ظادةمنعث
ظىستعدعن دةؤا قعلعش هةققعضة ظعضة .هايؤاننع بعرةر سةؤةب بعلةن ظذرغان ظادةم ظةضةر
هايؤاننعث يىزىضة ظذرمعسا ،ظذ ظادةمنعث ظىستعدعن دةؤا قعلعنمايدذ .ظةضةر ظذ ظادةم
هايؤاننع يىزىضة ظذرغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث هايؤاننع ظذرذشع بعرةر سةؤةب يىزعسعدعن
بولسعمذ ظذنعث ظىستعدعن دةؤا قعلعنعدذ .حىنكع ،سةؤةب بعلةن بولسعمذ يىزضة ظذرذش
توغرا ظةمةس» دئدع .مانا بذ ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
نعث« :هايؤاننع بعرةر سةؤةب بعلةن بولسعمذ يىزىضة ظذرغان ظادةم (مةهكةمة تةرةصعدعن)
تةلةص قعلعنعدذ» دئضةن سأزعنعث مةناسعدذر .مةيلع هايؤان بولسذن ،مةيلع ظادةم
بولسذن ،يىزضة ظذرذش توغرا ظةمةس (((.بذ هةقتة ظةبذهىرةيرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ:
(((
«بعرعثالرنع (بعرعنع) ظذرغاندا ظذنعث يىزىضة (ظذرذشتعن) ساقالنسذن» .
بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان .بعر كعشعنع ظذرغان ظادةم مةيلع
ظذ كعشعضة جازا بئرعش ظىحىن ظذرسذن ،مةيلع ظذنعثغا ظةدةصلةص قويذش ظىحىن
بئرعلعدعغان جازانع بئرعش ظىحىن ظذرسذن ،مةيلع ظةدةص بئرعش ظىحىن ظذرسذن ،ظذ
كعشعنعث يىزىضة ظذرذشتعن ساقلعنعشع الزعم.
ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلغان بعر هةدعستة :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث زعنا قعلغان
بعر ظايالنع حالما ـ كئسةك قعلعشقا بذيرذغاندا كعشعلةرنع حالما ـ كئسةكلةرنع ظذنعث
يىزىضة ظئتعص سئلعشتعن ساقلعنعشقا بذيرذص« :ظذنعثغا حالما ـ كئسةك ظئتعثالر ؤة
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 25 ،ـ بةت.
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
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(حالما ـ كئسةك ظاتقاندا) ظذنعث يىزىضة ظئتعص قئلعشتعن ساقلعنعثالر» دئضةنلعكع
بايان قعلعنعدذ .مانا مةزكذر ظايالغا ظوخشاش ظألتىرىلىشكة هأكىم قعلعنغان ظادةمنعث
يىزىضة ظذرذشتعن ساقلعنعش الزعم بولغان يةردة ظألتىرىلىشكة هأكىم قعلعنمعغان
ظادةمنعث يىزىضة ظذرذشتعن ظةلؤةتتة ساقلعنعش الزعم.
ظعمام نةؤةؤعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ« :ظالعمالر:
يىزضة ظذرذش توغرا ظةمةس .حىنكع ،مةيلع ظعنسان بولسذن ،مةيلع هايؤان بولسذن،
يىز مةخلذقنعث ضأزةللعكلعرعنع ظأزعدة مذجةسسةملةشتىرضةن نازذك بعر ظورذندذر .بعر
مةخلذقنعث ظةزالعرعنعث سئزعش ؤة هئس قعلعش ظعقتعدارلعرع كأصىنحع ؤاقعتتا يىزضة
باغلعق بولعدذ .شذثا يىزضة ظذرذلسا ظذ مةخلذقنعث ظةزالعرعنعث هةممعسعنعث ياكع بعر
قعسمعنعث مةزكذر ظعقتعدارعدعن ظايرعلعص قئلعشعدعن ظةندعشة قعلعنعدذ .يةنة كئلعص
ظةضةر يىزضة ظذرذلغان ؤة شذنعث بعلةن يىز ظةيعصلعك بولذص قالغان بولسا ،يىز هةممة
ظادةمضة كأرىنىص تذرعدعغان ظورذن بولغاحقا ظذنعث سةتحعلعكع بةك ظئغعر بولعدذ.
يىزضة ظذرذلغاندا كأصىنحة ؤاقعتتا ظذنعث ظةيعصلعك بولذص قئلعشعدعن ساقالنغعلع
(((
بولمايدذ ،دةيدذ»
<مذغنع> دئضةن كعتاصنعث ظاصتورع مذنداق دةيدذ« :بعرةر ظذالغنع ظعجارعضة
ظالغان ظادةمنعث ظذ ظذالغنع ظادةتتة كعشعلةر ظذالغلعرعنع ظذرذدعغان معقداردا ظذرذش،
ظذالغنع ظذ ياق ـ بذ ياققا كئتعشتعن ساقالش ظىحىن ظذنعثغا يىضةن سئلعش ؤة
يولدا هةمراه بولذص ماثغانالرغا يئتعشعش ظىحىن ظذالغنع تئزراق مئثعشقا نذقذش
هةققع بار .حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم جابعرنعث تأضعسعنع نذقعغان ؤة ظذنع
ظذرغان .ظةبذبةكرع (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذ تأضعسعنع هاسعسع بعلةن
ظذراتتع».
هايؤاننع تةربعيةلةيدعغان ظادةمنعث هايؤانغا ظةدةص ظأضعتعش ،ظذنعثغا تىز
مئثعشنع ،يىضىرىشنع ؤة تئز مئثعشنع ظأضعتعش ظىحىن ظذنع ظذرذش هةققع بار.
ظذستازنعثمذ كعحعك بالعالرغا ظةدةص ظأضعتعش ظىحىن ظذالرنع ظذرذش هةققع بار.
ظةسرةم مذنداق دةيدذ« :ظعمام ظةهمةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) دعن
ظذستاز كعحعك بالعالرنع ظذرعدعغان ياكع ظذرمايدعغانلعقع هةققعدة سورالدع .ظعمام
ظةهمةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) :ظذستاز كعحعك بالعالرنع بالعالرنعث
ظأتكىزضةن ضذناهعغا حذشلذق ظذرسا بولعدذ .لئكعن ،ظذستاز كعحعك بالعالرنع
قاتتعق ظذرذشتعن ساقلعنعشع الزعم .ظةضةر كعحعك باال تئخع ياخشع ـ ياماننع صةرق
قعاللمايدعغان بولسا ،ظذستاز ظذنع ظذرمايدذ .كعحعك بالعالرنع ؤة هايؤانالرنع ظذرذشقا
((( «فةتهذلبارع» 5 ،ـ توم 183 ،ـ بةت.
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رذخسةت قعلعنغان مةزكذر كعشعلةر ظذالرنع ظذرغان ؤة شذنعث بعلةن ظذالرنعث بعرةرسع
ظألىص كةتكةن ياكع باشقا نةرسة بولغان بولسا ،ظألتىرىلضعنع ياكع يارعدار بولغعنع
مةيلع هايؤان بولسذن ،مةيلع كعحعك باال بولسذن ،ظذنعث شذنداق بولذشعغا سةؤةبحع
بولغان ظادةم ظذنع تألةص بةرمةيدذ ،دةص جاؤاب بةردع .بذ ظعمام مالعك ،ظعمام شافعظعي،
ظعمام ظعسهاق ،ظعمام سةؤرع ،ظعمام ظةبذيىسىف ؤة ظعمام مذهةممةد قاتارلعق (اهلل
تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) ظعمامالرنعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام سةؤرعي
بعلةن ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) :ظذ ظادةم ظذنع تألةيدذ.
حىنكع ،ظذ ظادةم مةيلع ظعنسان بولسذن ،مةيلع هايؤان بولسذن ،ظألتىرىلضةن مةخلذقنع
ظأز جعنايعتع بعلةن ظألتىردع .شذثا ظذ ظادةم ظذنع تألةيدذ .بالعنع ؤة ظذالغنع ظذرذشقا
بولعدذ ،ظةمما ظذنع ظألىص قالغعدةك ظذرماسلعقع شةرتتذر .ظةضةر ظذرذلغان باال ياكع
ظذالغ ظألىص كةتسة ،ظذنع ظذرغان ظادةم تألةص بئرعدذ ،دئدع .ظعمام شافعظعيمذ :ظةضةر
بعر ظذستاز كعحعك بالعدعن بعرعنع ظذرذص ظألتىرؤةتكةن بولسا ،ظذ ظذستاز ظذ بالعنعث
دعيعتعنع تألةص بئرعدذ .حىنكع ،بالعغا ظذرمايمذ ظةدةص ظأضعتعشكة بولعدذ ،دئدع».
ظةضةر بعر باال  10ياشقا كعرعصمذ ناماز ظوقذشنع باشلعمعغان بولسا ،ظذ بالعنع
ظذرذش الزعم بولعدذ .حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :بالعلعرعثالر يةتتة ياشقا
كعرضةندة ظذالرنع نامازغا بذيرذثالر ،ظون ياشقا كعرضةندة ناماز ظوقذمعسا ظذالرنع
ظذرذثالر ؤة ياتعدعغان جايعنع ظايرعم قعلعثالر« دئدع .ظةضةر باال  10ياشقا كعرعص
ناماز ظوقذمعغانلعقع ظىحىن ظذنع ظذرذش الزعم بولذص قالغاندا ،ظذنع تاياق ياكع
ياغاح بعلةن ظةمةس قولع بعلةن ظذرعدذ .توغرا كأز قاراشقا ظاساسةن بذ هةقتة روزعنعث
هأكمعمذ نامازنعث هأكمع بعلةن ظوخشاش .ظةضةر باال نامازنع تاهارةتسعز ظوقذغان
بولسا ،ظذنع قايتا ظوقذشقا بذيرذلعدذ .ظةضةر باال روزا تذتذص قعيعنحعلعققا حعدعماي
روزعسعنع بذزعؤاتقان بولسا ،بالعنع ياخشع ظعش قعلعشقا ؤة يامان ظعشنع تاشالشقا
كأندىرىش ظىحىن باال روزعنع قايتا تذتذشقا مةجبذرالنمايدذ.
ظعبنع ظابعدعن (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دئدع :كعحعك بالعغا
ظةدةص ظأضعتعش ظىحىن ظذنع ظذرغان ظذستاز ظذنع ظىحتعن ظارتذق ظذرمايدذ .حىنكع،
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذستاز معرداسقا« :سةن بالعنع ظىحتعن ظارتذق ظذرذشتعن
ساقالنغعن .ظةضةر سةن ظذنع ظىحتعن ظارتذق ظذرساث( ،ظارتذقع ظىحىن) سةندعن قعساس
ظئلعنعدذ»((( دئضةن.
ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث :ظذستاز ظةدةص
ظأضعتعش يىزعسعدعن كعحعك بالعنع ظذرذص ظألتىرىص قويسا ،ظذستاز ظذنعث دعيعتعنع
((( بذ توغرعلعق دةرعجعسعنعث قانداق ظعكةنلعكع ظئنعق بولمعغان هةدعستذر .ت.
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تألةص بئرعدذ ،دئضةن كأز قارعشعنع تاشالص ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل
تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) لةرنعث :ظذستازغا ظذ باال ظىحىن دعيةت تألةص بئرعش
(((
الزعم ظةمةس ،دئضةن كأز قاراشلعرعنع قوبذل قعلغانلعقلعرع رعؤايةت قعلعندع.
ظةضةر بعر ظادةم بعر ظذالغنع ظىستعضة بعر نةرسة قويذص معنعش شةرتع بعلةن
ظعجارعضة ظالغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ ظذالغقا ظذنعث ظىستعضة بعر نةرسة قويماي
معنعشع ياكع نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ظارتعشع ياكع ظذنعث ظىستعدة ظوثدعسعغا يئتعشع،
ياكع ظذنعثغا يىلىنعص ظولتذرذشع توغرا ظةمةس .ظذ ظادةم ظذ ظذالغقا كعشعلةر ظادةتتة
ظذالغقا قانداق شةكعلدة معنسة شذ شةكعلدة معنعدذ.
ظةضةر ظذالغنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذنعث ظىستعدعكع ظعضةرنع حعقعرؤئتعص
ظذنعثغا توقذم تذقعغان ؤة شذنعث بعلةن ظذ ظذالغ ظألىص قالغان بولسا ،ظذ ظذالغ
مةيلع توقذم تذقذلعدعغان ظذالغ بولسذن ،مةيلع توقذم تذقذلمايدعغان ظذالغ بولسذن ،ظذ
ظادةم ظذالغنعث صذلعنعث هةممعسعنع تألةيدذ .ظةضةر ظىستعدة بعر نةرسة يوق ظعشةكنع
ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذنعثغا ظعضةر تذقذغان ؤة شذنعث بعلةن ظعشةك ظألىص قالغان
بولسا ،ظذ مةيلع ظعضةر تذقذلعدعغان ظعشةك بولسذن ،مةيلع ظعضةر تذقذلمايدعغان
ظعشةك بولسذن ،ظذ ظادةم ظعشةكنعث صذلعنعث هةممعسعنع تألةيدذ .ظةضةر بعر ظادةم
ظىستعدة توقذم بار ظعشةكنع ظعجارعضة ظئلعص ظذنعث ظىستعدعكع توقذمنع حعقعرؤئتعص
ظذنعث ظورنعغا ظعضةر تذقذغان ؤة شذنعث بعلةن ظعشةك ظألىص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم
ظعشةكنعث صذلعنع تألةص بةرمةيدذ .لئكعن ،ظةضةر ظعضةر توقذمغا قارعغاندا ظئغعر بولغان
بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةم ظعشةك ظىحىن صةقةت ظعضةرنعث ظئغعر بولغان قعسمعغعال صذل
تألةيدذ.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ ظادةم ظذ ظعشةكنع يىضةنسعز ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن
ظذ ظادةم ظذنعثغا ظعشةككة تاقعلمايدعغان بعر يىضةننع تاقعغان ياكع ظعشةكنع يىضةن
بعلةن ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن ظذنعث يىضىنعنع باشقا يىضةنضة ظالماشتذرغان ؤة شذنعث
بعلةن ظعشةك ظألىص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم ظعشةكنعث صذلعنع تألةص بئرعدذ .حىنكع،
ظعشةك مةيلع ظذنعثغا يىضةن سئلعنسذن ،مةيلع يىضةن سئلعنمعسذن ،ظوخشاش بعر
هالةتتة بولعدذ.
شذنعثدةك يةنة بعر ظذالغنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذالغ بعلةن ظذنعث ظعضعسع
كأرسعتعص بةرضةن يول بعلةن ظةمةس يعراقلعقتعن ؤة خاتعرجةمسعزلعكتعن كعشعلةر
ماثمايدعغان باشقا بعر يول بعلةن ماثغان ،ياكع ظعضعسع ظذنع صةقةت قورذغلذقتا
معنعشنع شةرت قعلغان بولسا ،كعشعلةر ظادةتتة ظذالغلعرعنع مةيلع سذغا ظئلعص
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 25 ،ـ بةت.
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كعرسذن ،مةيلع سذغا ظئلعص كعرمعسذن ،ظذ ظادةم ظذالغنع سذغا ظئلعص كعرضةن ؤة
شذنعث بعلةن ظذالغ ظألىص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذالغنعث صذلعنع تألةص بئرعدذ.
ظةضةر ظذالغنعث ظعضعسع ظذالغنع صةقةت قذرذقلذقتا معنعشنع شةرت قعلمعغان ،ظاندعن
ظذ ظادةم ظذالغنع سذغا ظئلعص كعرضةن ؤة ظذالغ ظألىص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظذ
ظادةمنعث ظذالغنع تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس .ظةضةر ظذ ظادةم ضةرحة شةرتكة خعالصلعق
قعلغان بولسعمذ ظةمما بارعدعغان يةرضة ظذالغ بعلةن يعتعص بارغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث
(((
ظذالغنعث ظعضعسعضة ظذنعث ظعجارة هةققعنعال بئرعشع الزعم.

هىنةرؤةنلةرنعث شةرتكة خعالصلعق قعلعشعنعث هأكمع
ظةضةر بعر ظادةم سةيصذثنعث كأينةك تعكعص بئرعشع ظىحىن ظذنعثغا بعر صارحة
رةخت بةرضةن ،ظاندعن سةيصذث ظذ ظادةمضة يةكتةك تعكعص بةرضةن بولسا ،ظذ ظادةم
خالعسا سةيصذثغا ظذ رةختنعث صذلعنع تألعتعدذ .خالعسا سةيصذثنعث تعكعص بةرضةن
يةكتعكعنع قولعغا تاصشذرذص ظالعدذ ؤة يةكتةك ظىحىن ظذنعث ظوخشعشعغا بئرعلعدعغان
ظعش هةققعنع بئرعدذ .لئكعن ،بذ ظعش هةققع (ظذ رةخت بعلةن كأينةك تعكعص بئرعش
ظىحىن سأزلةشكةندة) كئلعشكةن ظعش هةققعدعن ظئشعص كةتمةسلعكع الزعم .حىنكع،
يةكتةك بعر تةرةصتعن كأينةككة ظوخشاش كئتعدذ .حىنكع ،كأينةكنعث ظالدع تةرعصع
يعرتعؤئتعلسا ،كأينةك يةكتةك بولعدذ .ظعمام هةسةن (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!)« :رةختنعث ظعضعسع يةكتةكنع قولعغا ظالمايدذ .رةختنع سةيصذثغا تاشالص
بئرعص رةختنعث صذلعنع ظالعدذ» دئدع.
ظةضةر رةختنعث ظعضعسع سةيصذثغا رةختنع يةكتةك تعكعص بةرسذن ،دةص بةرضةن،
سةيصذث ظذ رةخت بعلةن يةكتةك ظةمةس ظعشتان تعككةن بولسا ،ظذ ظادةم خالعسا سةيصذثغا
رةختنعث صذلعنع تألعتعدذ .خالعسا ظعشتاننع ظئلعص سةيصذثغا ظذنعث ظوخشعشعنعث ظعش
ـ هةققعنع بئرعدذ .حىنكع ،يةكتةك بعلةن ظعشتاندعن ظالعدعغان مةنصةظةت ظوخشاشتذر.
ظذ بولسعمذ يئصعشقا تئضعشلعك بولغان يةرلةرنع يئصعش ،ظعسسعقتعن ؤة سوغذقتعن
ساقلعنعش قاتارلعقالردذر .هةم يةكتةك بعلةن ظعشتاننعث تعكعلعش شةكلعمذ ظوخشاص
كئتعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم مةسعلةن قعزعلغا بويذتذش ظىحىن بوياغحعغا بعر صارحة رةخت
بةرضةن ؤة بوياغحع ظذ رةختنع سئرعققا بويذغان بولسا ،رةختنعث ظعضعسع بوياغحعغا
رةختنعث صذلعنع تألعتعدذ .رةختنعث ظعضعسع خالعسا ظذ رةختنع ظالعدذ ،بوياغ رةختنعث
((( <ظةددذررذلمذختار> 5 ،ـ توم 25 ،ـ بةت.

678

ئىجارىنىڭ بايانى
قعممعتعضة قاتقان صذلنع بوياغحعغا بئرعدذ ؤة رةختنع بوياص بةرضةنلعكع ظىحىن ظذنعثغا
ظعش ـ هةققع بةرمةيدذ .ظةضةر بوياغحع رةختنع ظازراق ناحار بويذغان بولسا ،رةختنعث
ظعضعسع رةختنع بوياغحعغا تألةتمةيدذ .ظةضةر بوياغحع رةختنع بةك ناحار بويذغان
بولسا ،رةختنعث ظعضعسع بوياغحعغا رةختنع تألعتعدذ.
ظةضةر رةختنعث ظعضعسع سةيصذثغا« :سةن بذ رةختنع ظذزذنلعقع مذنحعلعك،
توغرعلعقع مذنحعلعك ؤة كةثلعكع مذنحعلعك قعلعص كةسكعن» دئضةن ،ظاندعن
سةيصذث ظذ رةختنع ظذ ظألحةملةردعن كعحعك كةسكةن بولسا ،بذ هالدا ظذ رةخت ظةضةر
بارماقحعلعك كعحعك كئسعلعص قالغان بولسا ،رةختنعث ظعضعسع رةختنع سةيصذثغا
تألةتتذرمةيدذ .ظذ رةخت ظةضةر بارماقتعن حوثراق كعحعك كئسعلعص قالغان بولسا،
رةختنعث ظعضعسع رةختنع سةيصذثغا تألعتعدذ.
ظةضةر رةختنعث ظعضعسع سةيصذثغا« :بذ رةختتعن ماثا كأينةك حعقسا بذنع
كةسكعن» دئضةن ،شذنعث بعلةن سةيصذث ظذ رةختنع كةسكةن ،ظاندعن« :بذ رةختتعن
ساثا كأينةك حعقمايدعكةن» دئضةن بولسا ،رةختنعث ظعضعسع رةختنع سةيصذثغا
تألعتعدذ.
ظةضةر رةختنعث ظعضعسع سةيصذثغا« :بذ رةختتعن ماثا كأينةك حعقامدعكةن؟»
دئضةن ،سةيصذث« :حعقعدعكةن» دئضةن ،ظاندعن رةختنعث ظعضعسع سةيصذثغا« :ظذ
رةختنع كةسكعن» دئضةن ،شذنعث بعلةن سةيصذث ظذ رةختنع كةسكةن ؤة كئيعن:
«بذ رةختتعن ساثا كأينةك حعقمايدعكةن» دئضةن بولسا ،رةختنعث ظعضعسع رةختنع
سةيصذثغا تألعتةلمةيدذ .حىنكع ،سةيصذث رةختنع ظذنعث رذخسعتع بعلةن كةستع .ظةضةر
سةيصذث رةختنعث ظعضعسعضة« :بذ رةختتعن ساثا كأينةك حعقعدعكةن» دئضةن ،رةختنعث
ظعضعسع« :ظذنداقتا ظذ رةختنع كةسكعن» دئضةن ؤة رةختنع كئسعص بولغاندعن كئيعن
سةيصذث« :بذ رةختتعن ساثا كأينةك حعقمايدعكةن» دئضةن بولسا ،بذ هالدا رةختنعث
ظعضعسع رةختنع سةيصذثغا تألعتعدذ .حىنكع ،رةختنعث ظعضعسع <ظذنداقتا> دئضةن سأزع
ظارقعلعق سةيصذثنعث رةختنع كئسعشعنع رةختتعن ظأزعضة كأينةك حعقعش شةرتعضة
باغلعدع .ظةضةر رةختنعث ظعضعسع كأينةك تعكتىرىش ظىحىن سةيصذثغا بعر صارحة رةخت
بةرضةن ،سةيصذث ظذ رةخت بعلةن كأينةك تعككةن ظةمما سةيصذث كأينةكنع (قعسقا ياكع
تار تعكعص قويغانغا ظوخشاش) خاتا تعكعص قويغان ،رةختنعث ظعضعسع كأينةكنعث
شذنداق تعكعلعص قالغانلعقعنع بعلضةن ؤة كأينةكنع قولعغا ظئلعص كةيضةن بولسا،
ظذنعث سةيصذثغا رةختنع تألىتىش هةققع يوق .حىنكع ،رةختنعث ظعضعسع كأينةكنع ظأز
رازعلعقع بعلةن كةيدع.
ظذالغلعرع بعلةن كعشعلةرنعث يىكلعرعنع تذشذيدعغان ظادةم ظىستعدة يىك بار
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ظذالغلعرعنع ظئلعص كئلعص حألضة حىشكةن ،ظذ ظادةم ظذ يةردعن تاكع يامغذر يئغعص
يىكلةرنع بذزذؤاتقانغا ياكع ظوغرعالر يىك ـ تاقالرنع ظوغرعلعغانغا قةدةر يأتكةلمعضةن
بولسا ،ظذالغالرنعث ظعضعسع يىك ـ تاقالرنعث ظعضعسعضة يىك ـ تاقالرنع تألةص بئرعدذ.
بذ ظةضةر ظذ يةردة يىك ـ تاقنعث ظوغرعلعنعص كئتعش ظئهتعمالع كىحلىك بولغان بولسا،
ظةهؤال شذنداق بولعدذ.
ظةضةر بعر تعجارةتحع بازاردا نةرسة ـ كئرةكلعرعنع سئتعص بئرعش ظىحىن بعر
ظادةمنع ياللعغان بولسا ،ظذ ظادةمضة ظعش ـ هةققع بئرعش ياكع بةرمةسلعك ظذ يةرنعث
بازعرعنعث ظأرص ـ ظادعتعضة قارعتا بولعدذ .يةنع كعشعلةر ظذ بازاردا ظعش ـ هةققع ظئلعص
ظعشلةيدعغان بولسا ،ظذ تعجارةتحع ظذ ظادةمضعمذ ظذنعث ظوخشعشعغا بئرعلعدعغان ظعش
ـ هةققع بئرعدذ .ظةضةر ظذ بازاردعكع كعشعلةر قعلغان ظعشلعرع ظىحىن ظعش ـ هةققع
ظالمايدعغان بولسا ،تعجارةتحعنعث ظذ ظادةمضة ظعش ـ هةققع بئرعشع الزعم ظةمةس.
تعجارةتحع دذكعنعدا ظعشلةش ظىحىن ياللعغان ظادةمنعث هأكمعمذ يذقعرعدعكع ظادةمنعث
هأكمعضة ظوخشاش بولعدذ.
بعر ظادةم بعر ظذالغنع قاراقاشتعن خوتةنضة معنعص بئرعش ظىحىن ظعجارعضة ظالغان
(يةنع كعرالعغان) ؤة ظذنع خوتةنضعحة معنعص بارغان ،ظاندعن ظذالغنع لوص شةهرعضعحة
معنعص بارغان ؤة شذنعث بعلةن ظذالغ ظألىص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذالغنعث
ظعضعسعضة ظذالغنعث باهاسع بويعحة صذل بئرعشع الزعم .بذ ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن
ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) قاتارلعقالرنعث كأز قارعشعدذر.
بذ هةقتة ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث بذرذنقع كأز
(((
قارعشع باشقعحة بولذص كئيعن ظذ ظعككع ظعمامنعث كأز قارعشعغا قوشذلغان.

شةرتعضة توشمعغان ظعجارعنعث بايانع
شةرتعضة توشمعغان ظعجارعدعن ،ظارتذق شةرت قويذلغان ياكع شةرت تولذق
تئصعلمعغان ظعجارة كأزدة تذتذلعدذ .ظةضةر بعر نةرسة شةرتعضة توشمعغان ظعجارة بعلةن
ظعجارعضة بئرعلضةن بولسا ،بذ ظعجارعنع توغرا شةكعلضة ظئلعص كئلعش ظىحىن ظذ
نةرسعنعث ظعجارة هةققع ظىحىن ظذنعث ظوخشعشعغا بئرعلعدعغان ظعجارة هةققع بئرعلعدذ.
لئكعن ،ظذ نةرسعنعث ظعجارة هةققع ظىحىن ظذنعث ظوخشعشعنعث ظعجارة هةققعضة قاراص
بئرعلعدعغان صذلنعث معقدارع ظذ نةرسعنعث ظعجارة هةققع ظىحىن بئرعشكة صىتىشكةن
صذلنعث معقدارعدعن ظئشعص كةتمةسلعكع الزعم .بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكع ظعمامالرنعث
((( <ظةددذررذلمذختار> 5 ،ـ توم 26 ،ـ بةت.
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كأص قعسمعنعث كأز قارعشعدذر .ظعمام شافعظعي ؤة هةنةفعي مةزهةصعدعكع ظعمامالردعن
ظعمام زذصةر (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظعجارعنع سودا ـ سئتعققا قعياس
قعلعص تذرذص شةرتعضة توشمعغان ظعجارة بعلةن ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسعنعث ظعجارة
هةققع ظىحىن ظةضةر ظذ نةرسة ظىحىن بئرعشكة صىتىشكةن صذلنعث معقدارعدعن ظئشعص
كةتكةن تةقدعردعمذ ظذنعث ظوخشعشعغا بئرعلضةن ظعجارة هةققع بئرعلعدذ .حىنكع،
شةرتعضة توشمعغان سودا بعلةن سئتعص ظئلعنغان نةرسة ظىحىنمذ صذل شذ شةكعلدة
بئرعلةتتع» دئدع.
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا ،بعرةر نةرسعنع ظعجارعضة
ظئلعشتعن مةقسةت ظذنعث مةنصةظةتعدعن صايدعلعنعشتذر .ظذ نةرسعنعث مةنصةظةتع
ظىحىن ظذنعثغا بولغان ظئهتعياجقا حذشلذق هةق بئرعلعدذ .حىنكع ،زأرىرعيةت تئصعلعص
قئلعص يولغا قويذلغان هأكىمنعث يولغا قويذلعشع هأكىمضة بولغان زأرىرعيةتكة قارعتا
بولعدذ .ظةسلعدة بعرةر نةرسعدعن توغرا ظعجارة بعلةن صايدعلعنعش الزعمدذر .بذنعثدعن
بعرةر نةرسعنع شةرتعضة توشمعغان ظعجارة بعلةن ظعجارعضة ظئلعشنعث ظئتعبارغا
ظئلعنمايدعغانلعقعنع كأرىؤاالاليمعز .لئكعن ،شةرتعضة توشمعغان ظعجارعنعث ظةهؤالعمذ
توغرا شةكعلدة بولغان ظعجارعنعث ظةهؤالعغا قارعتا بولعدذ .شذثا شةرتعضة توشمعغان
ظعجارعدعمذ توغرا شةكعلدة بولغان ظعجارعدة ظئتعبارغا ظئلعنعدعغان ظعش ظئتعبارغا
ظئلعنعدذ .ظذ ظعش بولسا ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسعنعث ظعجارة هةققع ظىحىن ظذنعث
ظوخشعشعغا بئرعلضةن ظعجارعنعث بئرعلعشعدذر .ظةسلعدة توغرا شةكعلدة بولغان ظعجارة
بعلةن ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسة ظىحىن ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغاندا صىتىشكةن صذل
قانحة صذل بولسا شذ صذلنع بئرعش الزعم بولسا ،شةرتعضة توشمعغان ظعجارة بعلةن
ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسة ظىحىن ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغاندا صىتىشكةن صذل
قانحة صذل بولسا شذ صذلنع بئرعش الزعمدذر .لئكعن ظعجارة هةققع ظعجارعضة ظئلعنغان
نةرسة ظىحىن ظذنعث ظوخشعشعغا بئرعلضةن ظعجارة هةققعدعن ظارتذق بئرعلسة ،ظعجارة
شةرتعضة توشمعغان ظعجارة دةص ظئتعبارغا ظئلعنعدعغان بولغاحقا ،ظذ نةرسة ظىحىن
ظذنعث ظوخشعشعغا بئرعلضةن ظعجارة هةققعدعن ظارتذق ظعجارة بئرعش الزعم ظةمةس.
ظةمما شةرتعضة توشمعغان سودا بعلةن سئتعص ظئلعنغان نةرسعضة ظذنعث ظوخشعشعغا
بئرعلضةن صذل ظةمةس بةلكع سودعدا صىتىشكةن صذل بئرعلعدذ .حىنكع ،سودعدا نةرسعنعث
مةنصةظةتع ظةمةس ظذنعث ظأزع سئتعلعدذ .شذثا باهادا ظذ نةرسعنعث ظأزع ظئتعبارغا
ظئلعنعدذ .ظذ نةرسعنعث بازاردعكع باهاسع ظةسلعدذر .شذثا سودعدا ظذ نةرسعضة
بئرعلعدعغان صذل توختعتعلسا ،ظذ نةرسعنعث بازاردعكع باهاسع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.
ظةضةر سودعدا ظذ نةرسعضة بئرعلعدعغان صذل توختعتعلمعسا ،ظذ نةرسعنعث بازاردعكع
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باهاسع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.

(((

شةرتعضة توشمعغان ظعجارة بعلةن ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسعنعث ظعجارة هةققع ظىحىن
ظذنعث ظوخشعشعغا بئرعلضةن ظعجارعنعث بئرعلعشع ظذ نةرسعدعن ظالعدعغان مةنصةظةتنع
ظئلعص بولغاندعن كئيعن بولعدذ .شذثا ظذ نةرسة ظىحىن ظعجارة هةققع ظذ نةرسعنعث
ظعضعسعنعث ظذنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمضة ظذ نةرسعنع ظعشلعتعشكة رذخسةت بئرعشع
بعلةن بئرعلمةيدذ .لئكعن ظعجارعضة بئرعلضةن نةرسة ؤةقصة قعلعنغان نةرسة بولسا ،بذ
هالدا ظذ نةرسة ظىحىن ظعجارة هةققع ظذ نةرسعضة قارايدعغان كعشعنعث ظذنع ظعجارعضة
ظالغان ظادةمضة ظذ نةرسعنع ظعشلعتعشكة رذخسةت بئرعشع بعلةن بئرعلعدذ.
ظةمما توغرا بولمعغان ظعجارة بعلةن ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسة ظىحىن ظةضةر ظذ
نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذنع ظعشلةتكةن بولسعمذ ظعجارة هةققع بةرمةيدذ.
حىنكع ،توغرا بولمعغان ظعجارة ظىحىن هئحقانداق هأكىم يوق .يةنع ظذنعث بولغانلعقع
يوقنعث ظورنعدعدذر .بعرةر نةرسعنع شةرتعضة توشمعغان ظعجارة بعلةن ظعجارعضة
ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشع بعلةن ظذ نةرسعنعث مةنصةظةتعدعن
صايدعلعنعش هوقذقعغا ظعضة بواللمايدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث مةنصةظةتعدعن
صايدعلعنعش ظىحىن ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالغان بولسا ،ظذ نةرسعنع باشقا
بعرعضة ظعجارعضة بئرعش هةققع هةم بولمايدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظعجارعضة
بةرسة ،ظذ نةرسة ظىحىن ظذنعث ظوخشعشعغا بئرعلضةن ظعجارة هةققع بئرعلعدذ .ظذ
ظادةم ظذ نةرسعنع هةقسعز يول بعلةن ظئلعؤالغان هئسابالنمايدذ .ظذ نةرسعنع دةسلةص
ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث ظعككعنحع ظعجارعنع بذزذؤئتعص ظذ نةرسعنع قايتذرؤئلعش
هةققع بار .حىنكع ،بعر نةرسعنع شةرتعضة توشمعغان سودا بعلةن سئتعص ظالغان ظادةم
ظةضةر ظذ نةرسعنع ظعجارعضة بةرسة ،ظذ ظادةمنعث ظعجارعنع بذزذش هةققع بار .شةرتعضة
توشمعغان ظعجارة بعلةن ظعجارعضة ظئلعنعص ظعجارعضة بئرعلضةن نةرسعنعث هأكمعمذ
شذنداق بولعدذ .حىنكع ،ظعجارة بعرةر ظأزرع سةؤةبع بعلةنمذ بذزذلذص كئتعدذ .ظةمما ظذ
نةرسة ظةضةر سئتعلسا ،ظذنع ساتقان ظادةم ظذ نةرسعنع قايتذرؤااللمايدذ .حىنكع ،سودا
(((
ـ سئتعق بعرةر ظأزرع سةؤةبع بعلةنمذ بذزذلذص كةتمةيدذ.
ظةضةر ظعجارعدة ظعجارعضة ظالغان نةرسعنع ظعجارعضة بةرضةن ؤاقعتتا قويذلغان
شةرتلةرضة خعالصلعق قعلعنسا ،ظعجارة شةرتعضة توشمعغان ظعجارة هئسابلعنعدذ.
مةسعلةن :ظعجارة ظعجارعضة بئرعلضةن نةرسعنعث ياكع ظعجارة هةققعنعث ياكع ظعجارة
مذددعتعنعث ،ياكع قعلعدعغان ظعشنعث نامةلذم بولذشع بعلةن شةرتعضة توشمعغان
((( <ظةلظعناية ظةاللهعداية> 7 ،ـ توم 35 ،ـ بةت.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 29 ،ـ بةت.
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ظعجارة هئسابلعنعدذ .شذنعثدةك يةنة ظعجارة ظةضةر ظعجارعضة بئرعلضةن نةرسة بذزذلذص
كةتسة ،ظذ نةرسعنع ظوثشاص بئرعشنع ياكع ظذنعث صذلعنع بئرعشنع شةرت قعلعش
بعلةنمذ شةرتعضة توشمعغان هئسابلعنعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر قورذنع ظذنع ياساص
بئرعش شةرتع بعلةن ،ياكع ظذ قورذغا كةلضةن بااليع ظاصةتنعث زعيعنعنع تألةص بئرعش
شةرتع بعلةن ظعجارعضة ظالغان بولسا ،ظذ شةرتعضة توشمعغان ظعجارة هئسابلعنعدذ.
حىنكع ظذ ،ظعجارة مذظامعلعسعضة زعت شةرتتذر .بعز بذنعثدعن كىنىمعزدة كأرىلعؤاتقان
ؤةقصة قعلعنغان يةرنع ظذنعثغا كئلعدعغان ظاصةتلةرنعث زعيانلعرعنع ظعجارعضة ظالغان
ظادةمنعث تألةص بئرعش شةرتع بعلةن ظعجارعضة بئرعشنعث شةرتعضة توشمعغان ظعجارة
بولعدعغانلعقعنع كأرىؤاالاليمعز.
بعدعككة ،مذنحعغا قارايدعغان ظادةمضة ؤة هأججةت يازعدعغان كاتعصقا ظعجارة هةققع
بئرعش توغرعدذر .حىنكع ،كعشعلةرنعث ظذالرغا ظئهتعياجع بار .شذثا ظذالرغا بئرعلضةن
(((
ظعش هةققع ظذالرغا هااللدذر.

شئرعك نةرسعنع ظعجارعضة بئرعشنعث هأكمع
بألىشكة مذمكعن بولعدعغان ياكع مذمكعن بولمايدعغان (ظعجارعضة بئرعلعدعغان
ؤاقعتتا) شئرعك نةرسعنع ظعجارعضة بئرعش شةرتعضة توشمعغان ظعجارة هئسابلعنعدذ .بذ
ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .بذ هةقتة
صةتعؤا ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث بذ كأز قارعشع بعلةن
بئرعلعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم يةنة بعر ظادةم بعلةن شئرعك بولغان قورذدعكع صئيعنع شئرعكع
بولغان ظادةمضة ياكع باشقا ظادةمضة ظعجارعضة بةرضةن بولسا ،بذ شةرتعضة توشمعغان ظعجارة
هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ ظعجارعنعث توغرا بولغان ظعجارة هالعتعضة كئلعشع ظىحىن قورذنعث
ظعجارعضة بئرعلضةن قعسمعغا ظذنعث ظوخشعشعغا بئرعلعدعغان ظعجارة هةققع بئرعلعدذ.
ظةضةر ظعجارعضة بئرعلضةن نةرسعدة شئرعكلعك ظذ نةرسعنع ظعجارعضة بئرعص بولغاندعن
كئيعن يىز بةرضةن بولسا ،كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن ظعجارة شةرتعضة توشمعغان ظعجارة
هئسابالنمايدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم قورذسعنع ظعجارعضة بةرضةن ،ظاندعن قورذسعنعث
يئرعمعنعث باشقا بعرعضة تةؤة ظعكةنلعكع بعلعنضةن بولسا ،قورذنعث قالغان قعسمعدعكع
ظعجارة كىحضة ظعضة بولغان بولعدذ .ياكع ظعككع ظادةم ظارعسعدعكع شئرعك قورذنع بعرعضة
ظعجارعضة بةرضةن ،ظاندعن ظذ ظادةمنعث بعرع ظألىص كةتكةن بولسا ،قورذنعث ظألىص كةتكةن
ظادةمضة تةؤة قعسمعنعث ظعجارعسع شةرتعضة توشمعغان ظعجارة هئسابلعنعدذ .شذنعثدةك
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 29 ،ـ بةت.
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يةنة ظةضةر بعر ظادةم قورذسعنع ظعككع كعشعضة ظعجارعضة بةرضةن ،ظاندعن ظذ ظعككع
كعشعنعث بعرع ظألىص قالغان بولسا ،قورذنعث ظألىص قالغان كعشعضة تةؤة بولغان قعسمعنعث
ظعجارعسع شةرتعضة توشمعغان ظعجارة هئسابلعنعدذ .هةر ظعككع هالةتتة قورذنعث ظألمةي
قالغان ظادةمضة تةؤة بولغان قعسمعنعث ظعجارعسع توغرا بولغان بولعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم ظعككع كعشعضة(« :ساثا مذنحعلعك تةؤة بولسذن ،ؤة ساثا مذنحعلعك
تةؤة بولسذن ،دئمةستعن) مةن سعلةرضة قورذنع ظعجارعضة بةردعم» دةصال ظعجارعضة بةرضةن
بولسا ،بذ توغرا ظعجارة هئسابلعنعدذ .ظةضةر بعر ظادةم« :قورذنعث يئرعمع ساثا ؤة قالغان
يئرعمع ساثا ،ياكع ظىحتعن بعرع ياكع تأتتعن بعرع ساثا» دةص قورذسعنع ظعككع كعشعضة
ظعجارعضة بةرضةن بولسا ،بذ ظعجارة كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن توغرا ظةمةس .بذ ظعمام
ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام
ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظعككع كعشعنعث
ظارعسعدا شئرعك نةرسة مةيلع بألضعلع بولعدعغان بولسذن ،مةيلع بألضعلع بولمايدعغان
بولسذن ،مةيلع ظذ نةرسعنع شئرعكع ظأز شئرعكعضة ظعجارعضة بةرسذن ،مةيلع يات بعرعضة
ظعجارعضة بةرسذن ،ظذ نةرسعنعث ظعجارعضة بئرعلمةكحع بولغان قعسمع بايان قعلعنسعال
ظذ نةرسعنع ظعجارعضة بئرعش توغرا بولعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنعث ظعجارعضة بئرعلعدعغان
قعسمع بايان قعلعنمعسا ،كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن ظذ نةرسعنع ظعجارعضة بئرعش توغرا
ظةمةس .ظةضةر ظعككع شئرعك ظارعلعرعدا شئرعك بولغان بعر نةرسعنع ظعجارعضة بةرضةن،
كئيعن ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغانالرغا تةقسعم قعلعص بةرضةن بولسا ،ظعجارة توغرا
بولغان هئسابلعنعدذ .حىنكع ،ظعجارعنعث توغرا بولماسلعقعغا توسالغذ بولعدعغان ظامعل
يوقالدع» دئدع.
ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دئدع« :بعر ظادةم بعر
صارحة يةرنع ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن ظذنعثغا ظأي سالغان ؤة ظأينع يةرنعث ظعضعسعضة
ظعجارعضة بةرضةن بولسا ،ظذ ظادةم ظعجارعدعن صةقةت ظأيضة تةقسعم بولغان قعسمعغعال ظعضة
بولعدذ .ظةضةر ظذ يةرضة سئلعنغان ظأينع ظعجارعضة بئرعش توغرا بولمعسا ظعدع ،ظعجارعدعن
ظذ ظادةمضة هئحنةرسة بئرعلمةيتتع .ظعجارعضة ظالغان يةرضة سئلعنغان ظأينع خالعسا يةر
ظعضعسعضة ،خالعسا باشقا كعشعضة ظعجارعضة بئرعشكعمذ بولعدذ .ظةضةر بعر يةرضة سئلعنغان
ظأي بعرعضة تةؤة ؤة يةر ؤةقصة قعلعنغان يةر بولغان ،ظذ يةرضة قارايدعغان كعشع ظأينع
ظذنعث ظعضعسعنعث رذخسعتع بعلةن ظعجارعضة بةرضةن بولسا ،بذ ظعجارة هةم ظأيضة ؤة هةم
(((
يةرضة بألىص تةقسعم قعلعنعدذ».
ظعجارة ،ظعجارعضة بئرعلضةن نةرسعنعث ياكع ظعجارة هةققعنعث ياكع ظعجارة مذددعتعنعث،
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 30 ،ـ بةت.
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ياكع قعلعدعغان ظعشنعث هةممعسعنعث ياكع بعر قعسمعنعث نامةلذم بولذشع بعلةن شةرتعضة
توشمعغان هئسابلعنعدذ .شذنعثدةك يةنة ظعجارعضة بئرعلضةن نةرسعنعث ظعجارة هةققع
ظىحىن هاراق ياكع توثضذز بئرعلسة ،بذمذ شةرتعضة توشمعغان ظعجارة هئسابلعنعدذ .بذ
هالالردا ظعجارعضة ظئلعنغان ظذ نةرسة ظىحىن ظذنعث ظوخشعشعغا بئرعلضةن ظعجارة هةققع
بئرعلعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم قورذنع ظذنعثدا ظولتذرماسلعق شةرتع بعلةن ظعجارعضة ظالغان بولسا،
بذ شةرتعضة توشمعغان ظعجارة هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم قورذدا ظولتذرسا ،قورذ ظىحىن
ظذنعث ظوخشعشعغا بئرعلعدعغان ظعجارة بئرعلعدذ.
شذنعثدةك يةنة ظعجارة ،ظةضةر ظعجارعضة بئرعلضةن نةرسة بذزذلذص كةتسة ،ظذ نةرسعنع
ظوثشاص بئرعشنع ياكع ظذنعث صذلعنع بئرعشنع شةرت قعلعش بعلةنمذ شةرتعضة توشمعغان
هئسابلعنعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر قورذنع ظذنع ياساص بئرعش شةرتع بعلةن ،ياكع ظذ
قورذغا كةلضةن بااليع ظاصةتنعث زعيعنعنع تألةص بئرعش شةرتع بعلةن هةر ظايدا مةسعلةن
 100سومغا ظعجارعضة بةرضةن بولسا ،ظذ شةرتعضة توشمعغان ظعجارة هئسابلعنعدذ .ظةضةر
ظذ ظأينع مةزكذر شةرت بعلةن ظعجارعضة ظالغان ظةمما ظأينع ياسعمعغان ياكع ظأيضة كةلضةن
بااليع ظاصةتنعث زعيعنعنع تألعمعضةن بولسا ،ظذ ظادةم ظأينعث ظعجارة هةققع ظىحىن ظذنعث
ظوخشعشعغا بئرعلعدعغان ظعجارة هةققعنع بئرعدذ .ظةمما ظذنعثغا بئرعلعدعغان ظعجارة
هةققع ظذنعثغا بئرعلمةكحع بولغان  100سومدعن تأؤةن بولماسلعقع الزعم.
ظةضةر بعر ظادةم قورذنع ظذنعث ظعجارة هةققع ظىحىن مذظةييةن بعر نةرسة بئرعش شةرتع
بعلةن ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن ظذ ظادةم قورذدا ظولتذرغان ؤة قورذنعث ظعجارة هةققع ظىحىن
بئرعلعدعغان نةرسة قورذنعث ظعضعسعضة تاصشذرذص بئرعلعشتعن بذرذن يوق بولذص (مةسعلةن:
ظوغرعلعنعص ياكع بذزذلذص) كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم قورذنعث ظعجارة هةققع ظىحىن ظذنعث
ظوخشعشعغا بئرعلضةن ظعجارة هةققع قانحة صذل بولسا شذنحة صذل بئرعدذ .ظةمما ظعجارعضة
ظئلعنغان نةرسعنعثذ ظعجارة هةققع ظىحىن مذظةييةن نةرسة بئرعلمةكحع بولغان ظعجارعدعن
باشقا ظعجارعلةردة ضةرحة ظذالرغا ظوخشعشعنعث ظعجارة هةققع بئرعلسعمذ ،لئكعن بذ ظعجارة
ظذ نةرسة ظىحىن بئرعشكة صىتىشكةن ظعجارة هةققعدعن ظئشعص كةتمةسلعكع الزعم .بعز
يذقعرعدا بايان قعلعنغانالردعن ظعجارعضة ظئلعنغان بعرةر نةرسعنعث ظعجارة هةققع ظىحىن
ظذنعث ظوخشعشعغا بئرعلضةن ظعجارة هةققعنعث بئرعلعشعنعث الزعم بولذشع ظةضةر ظذ نةرسة
ظىحىن بئرعلمةكحع بولغان ظعجارة هةققع نامةلذم بولغان ؤاقتعدا الزعم بولعدعغانلعقعنع
كأرىؤاالاليمعز.
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمضة دذكعنعنع ظذنعث ظعجارة هةققع هةر ظايدا مذنحة صذل،
دةص ظعجارعضة بةرضةن بولسا ،بذ ظعجارة صةقةت بعر ظاي ظىحىن كىحضة ظعضة بولعدذ.
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ظذ ظعجارة قالغان ظايالردا شةرتعضة توشمعغان ظعجارة هئسابلعنعدذ .حىنكع ،دذكعنعنع
ظعجارعضة بةرضةن كعشع ظذنع ظعجارعضة بةرضةن ؤاقعتتا <مذنحة ظاي> دئمةستعن <هةر
ظايدا> دئضةن بولغاحقا ،دذكاننعث ظعجارعضة بئرعلضةن ؤاقتع نامةلذمدذر .مةزكذر هالةتتة
دذكاننعث ظعجارعسعنعث شةرتعضة توشمعغان ظعجارة هئسابلعنعشع ظىحىن مذنداق ظىح ظعش
تئصعلعشع الزعم:
 1ـ دذكاننع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث دذكاننع بعر ظايدعن كئيعن ظعشلةتمةسلعكع.
 2ـ دذكاننعث ظعجارة هةققعنع تئز بةرمةسلعكع.
 3ـ دذكاننع قانحة ظاي ظعشلةتمةكحع بولغانلعقنع بايان قعلماسلعقع.
مةزكذر ظىح ظعش تئصعلسا ،دذكاننعث قالغان ظايالردعكع ظعجارعسع شةرتعضة توشمعغان
ظعجارة هئسابلعنعدذ .ظةضةر دذكاننع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذنع بعر ظايدعن كئيعنمذ
ظعشلةتكةن ياكع ظعجارة هةققعنع تئز بةرضةن ،ياكع دذكاننع قانحة ظاي ظعشلةتمةكحع
بولغانلعقعنع بايان قعلغان بولسا ،بذ هالدا ظذ شةرتعضة توشمعغان ظعجارة هئسابالنمايدذ.
هةر يعلع مذنحة صذل ياكع هةر كىنع مذنحة صذل ،ياكع هةر هةصتعسع مذنحة صذل،
دئضةن سأزنعث هأكمعمذ هةر ظايدا مذنحة صذل دئضةن سأزنعث هأكمع بعلةن ظوخشاش.
مةيلع يعلنعث بئشعدا كةلسذن ،مةيلع كىننعث بئشعدا كةلسذن ،مةيلع هةصتعنعث
بئشعدا كةلسذن ،ظعجارعدة <هةر> سأزع كةلسة ،ظعجارة صةقةت بعر ظاي ياكع بعر كىن ،ياكع
بعر هةصتة كىحضة ظعضة بولعدذ .بعر ظاي ياكع بعر كىن ،ياكع بعر هةصتة ظأتىص كةتكةندعن
كئيعن مةيلع ظذ نةرسعنع ظعجارعضة بةرضةن كعشع بولسذن ،مةيلع ظذنع ظعجارعضة ظالغان
ظادةم بولسذن ،يةنة بعرع بار يةردة ظعجارة مذظامعلعسعنع ظةمةلدعن قالدذرذش هةققعضة
ظعضعدذر .حىنكع ،كىحضة ظعضة ظعجارة بعر ظاينعث ياكع بعر كىننعث ،ياكع بعر هةصتعنعث
ظأتىشع بعلةن ظاياغالشقان بولعدذ.
ظةضةر بعر كعشع بعر قورذنع بعر يعللعقع مذنحة صذل ،دةص ظعجارعضة بةرضةن ؤة هةر
ظايلعقنعث ظعجارة هةققعنع دئمعضةن بولسعمذ ظعجارة توغرعدذر .قورذ ظىحىن بعر يعلدا
بئرعلعدعغان ظومذمع صذل هةر ظايغا ظوخشاش تةقسعم قعلعنعدذ .بذنداق قعلعشنعث صايدعسع
ظعجارة بعر يعل توشذشتعن بذرذن بذزذلذص كةتكةن ؤاقتعدا كأرىلعدذ.
ظعجارعضة بئرعلضةن بعرةر نةرسعنعث ظعجارعضة بئرعلضةن مذددعتعنعث باشلعنعش
ؤاقتع ظذ نةرسعنع ظعجارعضة بةرضةندة ظعجارعنعث بئشع بولذش ظىحىن صىتىشكةن ؤاقعتتذر.
مةسعلةن :بعر ظادةم« :مةن بذ قورذنع صاالنع ظايدعن باشالص ظعجارعضة ظالدعم» دئضةن
بولسا ،ظذ ظأينعث ظعجارعضة بئرعلضةن مذددعتعنعث باشلعنعش ؤاقتع شذ ظايدعن تارتعص
باشالنغان بولعدذ .بذ ظةضةر ظذ ظعجارعدة مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةققع بولمعسا ،ظةهؤال
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شذنداق بولعدذ .ظةضةر ظذ ظعجارعدة ظعككع تةرةصنعث بعرعنعث مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةققع
بولسا ،ظأينعث ظعجارعضة بئرعلضةن مذددعتعنعث باشلعنعش ؤاقتع مةسلعهةت قعلعؤئلعش
هةققع تأضعضةن ؤاقعتتعن تارتعص باشلعنعدذ .ظةضةر قورذنع ظعجارعضة ظالغان ؤاقعتتا ،ظذنع
ظعجارعضة ظالغان ظادةم« :مةن قورذنع صاالنع ظايدعن تارتعص ظعجارعضة ظالدعم» دئمعضةن
بولسا ،ظعجارة مذددعتعنعث باشلعنعش ؤاقتع قورذنعث ظعجارعسعضة صىتىشكةن ؤاقعتتعن
تارتعص بولعدذ.
ظةضةر ظذ ظادةم قورذنعث ظعضعسع بعلةن قورذنع ظعجارعضة ظئلعشقا ظاينعث بئشعدا يئثع
ظاي حعققان ؤاقعتتا صىتىشكةن بولسا ،قورذنعث ظعجارعضة بئرعلضةن مذددعتعنعث باشالنغان
ؤاقتع ظاي توغقان ؤاقعتتعن باشالص ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .شذثا ظاي  29كىندة تأضعضةن
بولسعمذ ظأينع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظأي ظىحىن تولذق ظعجارة هةققع بئرعدذ .ظةضةر ظذ
ظادةم قورذنعث ظعضعسع بعلةن قورذنع ظعجارعضة ظئلعشقا ظاينعث ظعحعدة صىتىشكةن بولسا،
بذ هالدا هةر بعر ظاي  30كىن بعلةن تذشعدذ .حىنكع ،ظعجارعنعث ؤاقتع ظاينعث ظوتتذرعسعدا
بولسا 30 ،كىننعث توشذشع بعلةن بعر ظاي توشقان بولعدذ .ظعككعنحع ظايمذ  30كىننعث
توشذشع بعلةن بولعدذ .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث
كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت
قعلسذن!)« :بعرعنحع ظاي كىن بعلةن توشعدذ (يةنع مةسعلةن :بعر ظأي ظعجارعضة ظاينعث
ظونعنحع كىنع بئرعلضةن بولسا ،بعرعنحع ظاي  20كىننعث توشذشع بعلةن ظاياغالشقان
بولعدذ) .قالغان ظايالر كىنضة قاراص ظةمةس ظاسماندعكع ظايغا قاراص بولعدذ» دئدع.
ظةضةر قورذنعث ظعضعسع قورذسعنع ظذنعث ظعجارة هةققع هةر ظايدا مذنحة صذل ،دةص
ظعجارعضة بةرضةن ؤة ظعجارة ظاينعث ظوتتذرسعدا يىز بةرضةن بولسا ،هةنةفعي مةزهةصعدعكع
ظعمامالرنعث بعرلعككة كةلضةن كأز قارعشعدا هةر بعر ظاي كىنضة قاراص هئسابلعنعدذ.

ظاممعؤعي مذنحعالرغا هةق بئرعص كعرعشنعث بايانع
مذنحعغا قارايدعغان كعشعنعث مذنحعغا كعرضةن ظادةمدعن هةق ظئلعشع توغرعدذر.
حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم جذهصة مذنحعسعغا كعرضةندذر((( ؤة كعشعلةرنعث
ظةمةل قعلعص كةلضةن ظأرص ـ ظادةتلعرع مذنحعغا كعرسة هةق بئرعشتذر .كعشعلةر
مذنحعغا كعرسة هةق بةرضةنلعكع ظىحىن مذنحعغا هةق بئرعص كعرعش توغرعدذر.
حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :مذسذلمانالر ياخشع دةص قارعغان ظعش اهلل
((( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنحعغا كعرضةنلعكعنع بايان قعلغان هةدعس هةققعدة مذلال ظةلع قارع مذنداق دئدع :بذ هةدعسنع
دذمةيرعي ؤة نةؤةؤعي ظاجعز ،دئضةن.
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تاظاالنعث ظالدعدعمذ ياخشعدذر» دئضةن.
هةممة يةردة كعشعلةر مذنحعغا كعرسة ،ضةرحة هةر بعر ظادةمنعث مذنحعدا
ظعشلةتكةن سذنعث معقدارعنع بعلمعسعمذ مذنحعغا كعرضةنلعكع ظىحىن هةق بئرعدذ.
هةممة يةردة كعشعلةرنعث شذنداق قعلعشع هةق بئرعص مذنحعغا كعرعشنعث توغرا
بعر ظعش ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ .هةق بئرعص مذنحعغا كعرعشنع قعياس
قاظعدعسع توغرا دةص قارعمايدذ .حىنكع ،مذنحعغا كعرضةن ظادةمنعث مذنحعدا قانحعلعك
سذ ظعشلعتعدعغانلعقع نامةلذمدذر.
ظعبنع هةجةر ؤة ظعمام ظةهمةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) قاتارلعقالرنعث
بايان قعلعشعحة ظةبذؤاظعل ظابدذلاله ظعبنع مةسظذدنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت
قعلعدذ« :هةقعقةتةن اهلل تاظاال بةندعلةرنعث دعللعرعغا قارعدع ؤة شذنعث بعلةن ظذالرنعث
ظعحعدعن مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع تالالص حعقعص ظذنع ظأزعنعث ظذلذغ ؤةزعصعسع (يةنع
صةيغةمبةرلعك ؤةزعصعسع) بعلةن ظةؤةتتع .ظاندعن اهلل تاظاال بةندعلةرنعث دعللعرعغا
قارعدع .بةندعلةرنعث ظعحعدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظىحىن ساهابعالرنع تالالص
ظذالرنع دعنعنعث ياردةمحعلعرع ؤة صةيغةمبعرعنعث ؤةزعرلعرع قعلدع .مذسذلمانالر
ياخشع دةص قارعغان ظعش اهلل تاظاالنعث ظالدعدعمذ ياخشعدذر .مذسذلمانالر يامان دةص
قارعغان ظعش اهلل تاظاالنعث ظالدعدعمذ ياماندذر ».بذ ظةسةرنع بةززار ،تةيالعسعي ؤة
تةبرانعي قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغان.
توغرا دةص قارالغان كأز قاراشقا ظاساسةن ظةرلةرضة ظايرعم ؤة ظايالالرغا ظايرعم
قعلعص مذنحا سئلعش توغرعدذر .بعر قعسعم ظالعمالر ظةرلةر ظىحىن ؤة ظايالالر ظىحىن
مذنحا سئلعشنع مةكرذه دةص قارايدذ .حىنكع ،ظةممار ظعبنع ظذقبةنعث مذنداق
دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ :مةن ظوسمان ظعبنع ظةففاننعث يئنعغا كةلدعم .ظذ مةندعن
مئنعث قانحعلعك مال ـ مىلكعمنعث بارلعقعدعن سورعدع .مةن ظذنعثغا بعر نةححة
قذلذمنعث ؤة (هةر كىن مةلذم معقداردا) كعرعم كعرعص تذرعدعغان بعر دانة مذنحامنعث
بارلعقعنع دئدعم .ظوسمان (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) شةخةك قويغذحعالرنعث
كعرعمع بعلةن مذنحعدعن كعرضةن صذلنع يامان كأرىص« :مذنحا شةيتانالرنعث ظأيعدذر.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنحعنع <ظةث يامان ظأي> دةص ظاتعدعغان .حىنكع ،مذنحعدا
ظةؤرةتلةر ظئحعلعدذ .مذنحعغا مةينةت ؤة نعجعس نةرسعلةر تأكىلعدذ» دئضةن.
بعر قعسعم ظالعمالر ظةرلةرنعث مذنحعسع بعلةن ظايالالرنعث مذنحعسعنعث هأكمعنعث
ظوخشاش بولمعغانلعقعنع بايان قعلعدذ .ظوسمان ظعبنع ظةففاننعث يامان كأرضةن
مذنحعسعدعن ظةؤرةتلةر ظئحعلعص قالغان مذنحعالر كأزدة تذتذلعدذ .يةنة بعر قعسعم
ظالعمالر كئسةل ظايالالرنعث ياكع نعفاس ؤة هةيزدار ظايالالرنعث مذنحعغا كعرعشع يامان
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دةص قارالمايدذ ،دةص قارايدذ .حىنكع ،ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :سعلةر ظىحىن
كةلضىسعدة ظةرةب ظةمةس ظادةملةرنعث زئمعنلعرع صةتهة قعلعنعدذ .سعلةر ظذ يةرلةردة
<مذنحا> دةص ظاتعلعدعغان ظأيلةرنع كأرىسعلةر .ظذنعثغا ظةرلةر ظعشتانسعز كعرمعسذن.
كئسةلجان ؤة نعفاسدار ظايالالردعن باشقا ظايالالرنع ظذنعثغا كعرعشتعن حةكلةثلةر».
مةيلع ظةرلةرنعث مذنحعسع بولسذن ،مةيلع ظايالالرنعث مذنحعسع بولسذن ،ظةؤرةت
ظئحعلعص قالعدعغان مذنحعالرنعث يامان ظورذن ظعكةنلعكعدة ؤة ظذنعثدعن كةلضةن
كعرعمنعث ياخشع ظةمةسلعكعدة شةك يوق .مةيلع (يذتعسعغا ظوخشاش) يةثضعل
ظةؤرةتلةر بولسذن ،مةيلع (جعنسعي ظةزاالرغا ظوخشاش) ظئغعر ظةؤرةتلةر بولسذن،
ظةؤرةتلةرنع ظوحذق قويذص قويذش صاسعق ظةرلةرنعث كأص قعسمعدا كأرىلعدعغان ظعشتذر.
ظةضةر مذنحا ظذنعثغا كعرضةن ظادةم باشقعالرنعث ظةؤرةتلعرعنع كأرىص قالمايدعغان ؤة
مذنحعنعث ظعحعدعكع ظادةمنعثمذ ظةؤرةتلعرع كأرىنىص قالمايدعغان هالةتتة بولسا ،ظذ
مذنحعنع ظئحعش ؤة ظذنعث بعلةن كعرعم قعلعش يامان ظعش ظةمةستذر .ظةضةر مذنحا
ظذ شةكعلدة بولمايدعغان بولسا ،ظذنعثغا مةيلع ظةر بولسذن ،مةيلع ظايال بولسذن،
(((
ظادةمنعث كعرعشع ؤة مذنحعدعن كعرعم قعلعش ياخشع ظةمةس يةنع مةكرذهتذر.

شةخةك قويعدعغان ظادةمضة ظعش هةققع بئرعشنعث بايانع
شةخةك (يةنع لوثقا) قويعدعغان ظادةمنع ظعجارعضة ظئلعش يةنع ظذنعثغا ظعش
ـ هةققع بئرعش توغرعدذر .حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم شةخةك قويدذرغان
ؤة شةخةك قويذص قويغان ظادةمضة ظعش هةققعنع بةرضةن .شةخةك قويذص ظعش
هةققع ظئلعشنعث بولمايدعغانلعقعنع بايان قعلعص كةلضةن هةدعس ظةمةلدعن قالغان
هةدعستذر .حىنكع ،ظعبنع ظابباس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دئدع:
«شةخةك قويدذرغان ؤة شةخةك قويذص قويغان ظادةمضة ظعش هةققعنع بةرضةن».
يةنة بعر رعؤايةتتة ظعبنع ظابباس مذنداق دئدع« :ظةضةر شةخةك قويذص قويغانغا
ظعش هةققع بئرعش يامان بولعدعغان بولسا ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم شةخةك قويذص
قويغان ظادةمضة ظعش هةققع بةرمعضةن بوالتتع».
ظةمرع ظعبنع ظامعر مذنداق دةيدذ :مةن ظةنةس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) نعث« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم شةخةك قويدذراتتع .ظعش هةققع
توغرعسعدا هئحبعر كعشعضة هةقسعزلعق قعلمايتتع» دئضةنلعكعنع ظاثلعغان
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 32 ،ـ بةت
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ظعدعم.

(((

مةزكذر ظةسةر يةنة بعر رعؤايةتتة مذنداق دةص بايان قعلعندع :ظةضةر شةخةك
قويذص قويغانغا ظعش هةققع بئرعش هارام بولعدعغان بولسا ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
شةخةك قويذص قويغان ظادةمضة ظعش هةققع بةرمعضةن بوالتتع.
ظالعمالر شةخةك قويذص ظعش هةققع ظئلعشنعث توغرا بولعدعغانلعقع ياكع
توغرا بولمايدعغانلعقع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالدع .بعر قعسعم ظالعمالر
شةخةك قويذص ظعش هةققع ظئلعشنعث توغرا بولعدعغانلعق قارعشعغا كةلدع .بذالر
ظأزلعرعنعث بذ كأز قارعشعنعث توغرا ظعكةنلعكعنعث دةلعلع ظىحىن يذقعرعدا بايان
قعلعنغان هةدعسلةرنع صاكعت قعلعص كةلتىردع .يةنة بعر قعسعم ظالعمالر شةخةك
قويذص ظعش هةققع ظئلعش توغرا ظةمةس ،دئضةن قاراشقا كةلدع .بذالر ظأزلعرعنعث
كأز قارعشعنعث توغرا ظعكةنلعكعنعث دةلعلع ظىحىن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
شةخةك قويذص ظعش هةققع ظئلعشتعن توسقانلعقعنع ؤة ظذنع صاسكعنا ؤة هارام مال
دةص ظاتعغانلعقعنع صاكعت قعلعص كةلتىردع.
شةخةك قويذص ظعش هةققع ظئلعش توغرا ،دةص قارايدعغان ظالعمالر شةخةك قويذص
ظعش هةققع ظئلعش توغرا بولمايدذ ،دةيدعغان ظالعمالرنعث كةلتىرضةن دةلعل ـ صاكعتعغا
جاؤاب بئرعص مذنداق دئدع« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث شةخةك قويذص ظعش
هةققع ظئلعشتعن توسذشع شةخةك قويذص تاصقان صذلنعث هارام بولغانلعقع ظىحىن
ظةمةس شةخةك قويذشنعث ناحار بعر كةسعص بولغانلعقع ظىحىندذر .شةخةك قويذش
ظارقعلعق تاصقان صذلنعث صاسكعنا مال ،دةص قارعلعشعنعث ظذنعث شةرعظةتنعث كأز
قارعشعدا صاسكعنا بولذشع ظةمةس كعشعلةرنعث كأز قارعشعدا صاسكعنا بولغانلعقع
كأزدة تذتذلعدذ .شةخةك قويذشنعث ناحار كةسعص بولغانلعقع ظىحىن ظذنعث كئلعدعغان
ظعش هةققعنعث صاسكعنا مال هئسابلعنعدعغانلعقعنع ماؤذ هةدعسمذ كىحلةندىرعدذ:
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذهةيسة ظعبنع مةسظذدنع ظذنعث شةخةك قويذص صذل
تاصعدعغان قذلعنعث تاصقان صذلعنع ظعشلعتعشتعن قاتتعق توسعدذ .مذهةيسة ظعبنع
مةسظذد (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن بذ
هةقتة سوظال سوراص حعث تذرعؤالغان ظعدع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا:
«سةن (ظذنداقتا قذلذث شةخةك قويذص تاصقان صذلنع) تأضةثنعث هةلةصلعرع ياكع
قذللعرعنعثنعث يعمةك ـ ظعحمةكلعرع ظىحىن ظعشلةتكعن »((( دئضةن .ظعمام ظةهمةدمذ
جابعردعن بذنعثغا ظوخشاش بعر هةدعس رعؤايةت قعلغان.
((( بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
((( بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد ،ظةبذداؤذد ؤة تعرمعزعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع ؤة تعرمعزعي :بذ ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر ،دئدع.
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ظةضةر شةخةك قويذص تاصقان صذل هارام بولعدعغان بولسا ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
ظذنع ظعشلعتعشكة رذخسةت قعلمعغان بوالتتع .بذنعثغا هارام يول بعلةن تاصقان
صذلنع ظعشلعتعش مذتلةق هارام ظةمةس .ظذنع سةدعقة قعلسا بولعدذ .ظذنداق بولغان
ظعكةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :سةن (ظذنداقتا قذلذث شةخةك قويذص تاصقان
صذلنع) تأضةثنعث هةلةصلعرع ياكع قذللعرعنعثنعث يعمةك ـ ظعحمةكلعرع ظىحىن
ظعشلةتكعن» دئضةن سأزع شةخةك قويذص صذل تئصعشنعث توغرا بولعدعغانلعقعنع
كأرسعتعص بئرعدذ ،دةص ظئتعراز بعلدىرىلسة ،بذ ظئتعرازغا جاؤاب بئرعص مذنداق
دةيمعز« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةزكذر ساهابعنعث قذلعنعث كةلضىسعدة شةخةك
قويذش كةسصع بعلةن صذل تئصعشعدعن توسقان .يةنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم شةخةك
قويذشنع بعر كةسعص دةص ظاتعدع ؤة ظذ ساهابعضة قذلعنعث شةخةك قويذص تاصقان
صذلعنع قانداق يةرلةرضة ظعشلعتعدعغانلعقعنع بايان قعلعص بةردع .ظةضةر شةخةك
قويذص تاصقان صذل هارام بولعدعغان بولسا ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم شةخةك قويذشنع
<كةسعص> دةص ظاتعمعغان بوالتتع .يةنة كئلعص سةدعقة هارام بولغانلعقع ظىحىن
سةدعقة قعلعنعدعغان صذل ظأزعنعث تأضعلعرعضة ياكع قذللعرعغا ظةمةس صئقعرالرغا
سةدعقة قعلعنعشع الزعم .حىنكع ،بعر ظادةمنعث ظأزعنعث تأضعلعرعضة ياكع قذللعرعغا
سةدعقة قعلغان صذل ـ ماللعرع ظذنعث ظأزعضة سةدعقة قعلغان هئسابلعنعدذ».
شةخةك قويذش ظارقعلعق صذل تئصعشنعث توغرا بولعدعغانلعقعنع يةنة شةخةك
قويذشنعث شةخةك قويعدعغان ظادةمضة قعلعش الزعم بولغان ظعش ظةمةس ظةكسعحة
قعلعش رذخسةت قعلعنغان ظعش ظعكةنلعكعمذ كىحلةندىرعدذ .شذثا شةخةك قويذشنعث
ظعش هةققعنعثمذ خذددع قعلعش رذخسةت قعلعنغان باشقا نةرسعلةرنعث ظعش
هةققعنعث هاالل بولغعنعدةك هاالل بولذشع الزعم .بذ ،هةدعسنعث ظالدعدا قعياس
قعلعش هئسابالنمايدذ .حىنكع ،هةدعس شةخةك قويذشنعث هارام ظعش ظعكةنلعكعنع
كأرسعتعص بةرمةيدذ .بذ يةردة قعلعنغان قعياس شةخةك هةققعدة كةلضةن هةدعسنع
ظةمةل قعلماي تاشلعؤئتعش ظىحىن ظةمةس ظذنع تاشقعرع مةنعسعدعن باشقا مةنعضة
(((
قارعتعش ظىحىندذر.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،ظةضةر شةخةكحع،
خةتنعحع ؤة دوختذر ياكع تئؤعص قاتارلعقالر ظأزلعرعنعث كةسصعضة صذختا بولغان ؤة
ظعشلعرعدا بعرةر خاتالعق ظأتكىزىص قويمايدعغان بولسا ،ظذالر قعلغان ظعشع ظىحىن
بةدةل تألعمةيدذ .يةنع مةزكذر كعشعلةر بذيرذلغان ظعشع ظىحىن تأؤةندعكع ظعككع
شةرت ظاستعدا بةدةل تألعمةيدذ.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 16 ،ـ توم 157 ،ـ بةت.
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 1ـ مةزكذر كعشعلةر ظأز كةسصعضة صذختا بولذشع ؤة ظذالردا قعلغان ظعشعنعث
ظاقعؤئتعنعث قانداق بولعدعغانلعقعنع ظالدعن صةرةز قعالاليدعغان سةؤعية بولذشع
شةرت .ظةضةر ظذالردا بذ سةؤعية بولمعسا ،ظذالرنعث ظعشلعرعنع قعلعشقا قول تعقعشع
توغرا ظةمةس .ظةضةر ظذالردا مةزكذر سةؤعية بولماي تذرذص ظعشلعرعنع قعلعشقا
قول تعقسا ،قعلعشقا يول قويذلمعغان ظعشنع قعلغان بولعدذ .شذثا ظةضةر ظذالرنعث
قعلغان ظعشعدا بعرةر خاتالعق كأرىلسة ،ظذالرنعث بذنعث بةدعلعنع تألعشع الزعم
بولعدذ.
 2ـ قولع بعرةر خاتالعق ظأتكىزىص سئلعص كةسمةيدعغان يةردعن باشقا يةرنع
كئسعص سالماسلعقع كعرةك .ظةضةر ظذ ظادةم ظعشعغا صذختا بولغان ،ظةمما قولع بعرةر
خاتالعق ظأتكىزىص سالغان بولسا ،ظذ ظادةم مةيلع سةؤةنلعك بعلةن بولسذن ،مةيلع
قةستةنلعك بعلةن بولسذن ،كأرىلضةن خاتالعقنعث هةممعسعنعث بةدعلعنع تألةص
بئرعدذ .بذ ظعمام شافعظعي ؤة هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدذر .بذنعثدا
هئحقانداق ظعختعالص يوق.
ظعمام مالعك (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) يةهيا ظعبنع سةظعدنعث
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ :ظةبذداردا سةلمانغا ظذلذغ زئمعنضة كةلضعن،
دةص خةت يازعدذ .ظذنعثغا سةلمان« :زئمعننع بعر ظادةم ظذلذغ قعاللمايدذ .بعر ظادةمنع
ظذلذغ قعلعدعغان نةرسة ظذنعث قعلغان ظعشلعرع ؤة ظعبادةتلعرعدذر .ماثا سئنعث
هأكىم حعقعرعص كعشعلةرنعث ظارعسعنع ظايرعدعغان ظادةم بولغانلعقعثنعث خةؤعرع
يئتعص كةلدع .ظةضةر سةن شذنداق قعلعشقا هةقلعق بولذص كعشعلةرنعث ظارعسعدعكع
جعدةلنع توغرا شةكعلدة ظايرعيااليدعغان بولساث ،قعلغان ظعشعث نئمة دئضةن ياخشع!
ظةضةر سةن ظذالرنعث ظارعسعدعكع جعدةلنع توغرا شةكعلدة ظايرعيالمايدعغان بولساث،
ظذالرغا هةقسعزلعق قعلعص قويذص دوزاخقا كعرعص قئلعشتعن ساقالنغعن» دةص
جاؤاب يازعدذ .شذنعثدعن كئيعن ظةبذداردا ظعككع كعشعنعث ظارعسعدعكع جعدةلنع
ظايرعغان ،ظاندعن ظذالر قايتعص كةتكةن حاغدا ،ظذالرنعث ظارقعسعدعن ظذالرغا قاراص
تذرذص« :اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع ،ظأزع قازع بولعؤالغان ظادةم»
دةيتتع ؤة ظذالرغا« :قايتعص كئلعص ؤةقةلةرنع ماثا قايتا سأزلةثلةر» دةيتتع.
ظعبنع ظةمرع (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :كعمكع دوختذرلذق ياكع تئؤعصلعك ظعلمعدعن
خةؤعرع يوق تذرذص دوختذر ياكع تئؤعص بولعؤالسا ،ظذ ظادةم كعشعلةرنع داؤاالش
(((
جةريانعدا كأرىلضةن خاتالعقتعن حعققان زعياننعث بةدعلعنع تألةص بئرعدذ» .
((( بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ،نةساظعي ،ظعبنع ماجة ؤة هاكعم قاتارلعقالر رعؤايةت قعلغان.
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ظعنعك ظانا ظعجارعضة ظئلعشنعث بايانع
بئرعدعغان صذلنع ظئنعق قعلعص توختعتعص باال ظئمعتعش ظىحىن ظعنعك ظانا
ظعجارعضة ظئلعش توغرعدذر .حىنكع ،كعشعلةر شذنداق قعلعص كةلضةندذر .بذ ظعستعهسان
قاظعدعسعدذر( .ظةمما قعياس قاظعدعسعضة ظاساسةن باال ظئمعتعش ظىحىن ظعنعك ظانا
ظعجارعضة ظئلعش توغرا ظةمةس) .حىنكع ،بذ ظعجارة سىتتعن ظعبارةت مذظةييةن بعر
نةرسعنع ظعشلعتعص يوق قعلعش ظىستعدة بولعدذ .بارلعق ظعمامالرنعث بعرلعككة
كةلضةن كأز قارعشع بويعحة ظعنعك ظانا ظىحىن (مةسعلةن :بعر يعل ياكع مذنحة ظاي،
دئضةنضة ظوخشاش) مةلذم مذددةت توختعتعش شةرتتذر .مذسذلمان ظايالنعث كاصعرنعث
بالعسع ظىحىن ظعنعك ظانا بولذص بئرعشع توغرعدذر .ظةمما مذسذلمان ظايالنعث كاصعرنعث
ظأيعدة خعزمةتحع بولذص ظعشلعشع توغرا ظةمةس< .ظةشباه> دئضةن كعتاصنعث ظاصتورع:
«خعرعستعياننعث (يةنع كاصعرنعث) مذسذلماننع ظذنعث خعزمةتحع بولذص ظعشلعشع
ظىحىن ظعجارعضة ظئلعشع توغرا ظةمةس .كاصعرنعث مذسذلماننع خعزمةتحعدعن باشقا
ظعش ظىحىن ظعجارعضة ظئلعشع توغرعدذر» دئدع .ظةمما هايؤاننعث بالعسعنع ظئمعتعش
ياكع سىتعنع ظأزع ظئمعش ظىحىن هايؤاننع ظعجارعضة ظئلعش توغرا ظةمةس .حىنكع،
كعشعلةرنعث ظأرص ـ ظادعتعدة ظذنداق قعلعش يوقتذر .مةسعلةن :بعر كعشع سىتعنع
سئغعص ظئحعش ظىحىن كاال ظعجارعضة ظالغان ،ياكع مئؤعسعنع يئيعش ظىحىن ظىزىم ياكع
مئؤعلعك دةرةخ ظعجارعضة ظالغان ،ياكع قويلعرعنع بئقعش ظىحىن بعر صارحة يةر ظعجارعضة
ظالغان ،ياكع يذثعنع قعرقعص صايدعلعنعش ظىحىن قوي ظعجارعضة ظالغان بولسا ،بذ
شةرتعضة توشمعغان ظعجارة هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ كعشعضة سىتكة ياكع مئؤعضة ياكع
يوثغا ،ياكع ظذت ـ حأصكة ظذنعث نةرقع بويعحة صذل بئرعش الزعم بولعدذ .حىنكع ،بذ
نةرسعلةر ظعجارعضة بئرعلضةن نةرسعنعث ظعضعسعضة تةؤة نةرسعلةردذر .ظذ كعشع ظذ
نةرسعلةرنع شةرتعضة توشمعغان ظعجارة بعلةن ظعشلةتكةن بولعدذ.
ظعنعك ظانعنع ظذنعث ظعجارة هةققع ظىحىن يعمةك ـ ظعحمةك ؤة كعيعم ـ كئحةك
بئرعش شةرتع بعلةن ظعجارعضة ظئلعشمذ توغرعدذر .بذ هالدا ظعنعك ظانعغا نورمال
كعيعم ـ كئحةك ؤة يعمةك ـ ظعحمةك بئرعلعدذ .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .حىنكع ،كعشعلةرنعث تذتذص كةلضةن ظأرص ـ
ظادعتع بالعغا معهرعبانلعق قعلعش يىزعسعدعن ظعنعك ظانعغا كةثحعلعك قعلعشتذر.
ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)
قاتارلعقالرنعث كأز قارعشعدا ظعنعك ظانعنع ظذنعث ظعجارة هةققع ظىحىن يعمةك ـ ظعحمةك
ؤة كعيعم ـ كئحةك بئرعش شةرتع بعلةن ظعجارعضة ظئلعش توغرا ظةمةس .حىنكع ،ظعجارة
هةققع ظىحىن بئرعلعدعغان نةرسة ظئنعق ظةمةس .ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا
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رةهمةت قعلسذن!) نعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا ،كعشعلةرنعث تذتذص كةلضةن ظأرص ـ
ظادعتع بالعغا معهرعبانلعق قعلعش يىزعسعدعن ظعنعك ظانعغا كةثحعلعك قعلعشتذر.
شذثا ظعنعك ظانعنع ظذنعث ظعجارة هةققع ظىحىن يعمةك ـ ظعحمةك ؤة كعيعم ـ كئحةك
بئرعش شةرتع بعلةن ظعجارعضة ظئلعشتعن كئلعص حعققان نامةلذملذق بالعنعث ظاتا ـ
ظانعسع بعلةن ظعنعك ظانعنعث ظارعسعدا تاالش ـ تارتعشعشنعث يىز بئرعص قئلعشعغا
ظئلعص بارمايدذ .نامةلذملذقنعث ظأزع حةكلةنضةن ظعش ظةمةستذر .حةكلةنضةن تةرعصع
ظذنعث تاالش ـ تارتعشعشقا ظئلعص بارعدعغان تةرعصعدذر.
ظعنعك ظانعنعث ظئرع ظعنعك ظانا بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزىشتعن
حةكلةنمةيدذ .بذ ظعمام مالعكتعن باشقا ظعمامالرنعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام
مالعك (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظعنعك ظانعنعث ظئرع ظذنعث بعلةن
جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزةلمةيدذ» دةيدذ .باشقا ظعمامالر (اهلل تاظاال ظذالرغا
رةهمةت قعلسذن!)« :ظعنعك ظانعنعث ظئرع ظعنعك ظانا بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت
ظأتكىزةلةيدذ» دةيدذ .لئكعن ،ظذ ظةر ظعنعك ظانا بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةتنع بالعنعث
ظاتا ـ ظانعسعنعث ظأيعدة ظةمةس ظأزعنعث ظأيعدة ظأتكىزعدذ .حىنكع ،ظذ ظأي باشقعالرغا
تةؤة ظأيدذر .ظعنعك ظانعنعث ظئرع ظذ ظأيضة ظعضعسعدعن رذخسةت سوراص كعرةلةيدذ.
يةنع بالعسعنع ظئمعتعش ظىحىن بعر ظايالنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث ظذ ظايالنعث
قورسذقعدا قئلعشعدعن قورقذص ظذ ظايالنعث ظئرعنع ظذ ظايال بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت
ظأتكىزىشتعن حةكلةش هةققع يوق .حىنكع ،باال ظئمعتعؤاتقان ظايالنعث قورسذقعدا
قالسا ،ظذنعث سىتعنعث بالعغا زعيان قعلعش ظئهتعمالع بةك ظاجعزدذر .ظةمما ظايالنعث
ظئرع بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزىشتعن حةكلعنعشع بعلةن ظذالرنعث كأرىدعغان
زعيعنع ظئنعقتذر .هةم ظايالنعث باال ظئمعتعش باهانعسع سةؤةبع بعلةن ظأزعنع ظةردعن
يعراق تذتذش هةققع يوق.
ظةضةر بعر ظايالنعث باشقعالرنعث بالعسعنع ظئمعتعشع كعشعلةر ظالدعدا ظذنعث
ظئرعنعث يىزعنع حىشىص كئتعشعضة سةؤةب بولسذن ،ياكع باشقا ظعشقا سةؤةب بولسذن،
ظةرنعث ظايالعنعث باال ظئمعتعص بئرعشكة صىتىشكةن ظعجارعنع بذزذؤئتعش هةققع بار.
حىنكع ،ظةرنعث ظايالعنع تئشعغا حعقعشتعن ياكع ظذنعث يئنعغا كعحعك بالعالرنعث
كعرعشعدعن حةكلةش هةققع بار .يةنة كئلعص باال ظئمعتعش ؤة باال ظئمعتعش ظىحىن
كئحعدة قوصذش ظايالنعث تئنعنع ظاجعزالشتذرعدذ ؤة ظايالنعث ضأزةللعكعضة تةسعر
يةتكىزعدذ .شذثا ظايالنعث ظئرعنعث ظايالعنع نةصلة روزا تذتذشتعن حةكلةش هةققع
بولغعنعدةك باال ظئمعتعشتعنمذ حةكلةش هةققع بار.
ظةضةر ظعنعك ظانعنعث قورسذقعدا قالسا ياكع ظذ كئسةل بولذص قالسا ،ياكع زعنا
قعلسا ،بالعنعث ظاتا ـ ظانعسعنعث ظذ ظعنعك ظانا بعلةن بولغان ظعجارة كئلعشعمعنع
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بذزذش هةققع بار .حىنكع ،ظذ ظايال مةزكذر ظعشالر بعلةن بولذص بالعنع ظئمعتعشكة
ؤة ظذنعثغا قاراشقا سةل قارعدع .شذنعثدةك يةنة بالعنعث ظاتا ـ ظانعسع سةصةرضة
حعقماقحع بولغان ؤة ظعنعك ظانا ظذالر بعلةن بعللة سةصةرضة حعقعشقا قوشذلمعغان ياكع
ظعنعك ظانا تعلع بعزةص ظايال بولغان ياكع ظوغرعلعق قعلعدعغان ظايال بولغان ياكع باال
ظذنعث سىتىنع قوسذؤةتكةن ،ياكع باال ظذ ظايالنعث ظةمحعكعنع ظئغعزعغا ظالمايدعغان
بولسا ،بذ هالدعمذ بالعنعث ظاتا ـ ظانعسعنعث ظذ ظايال بعلةن بولغان ظعجارعنع بذزذش
هةققع بار .يةنع مةسعلةن :بالعنع ظئمعتعدعغان ظايالنعث ظأيدعن ظذزذن مذددةت حعقعص
كةتكعنعضة ظوخشاش بالعغا زعيان بئرعدعغان هةر قانداق ظعش سةؤةبع بعلةن بالعنعث
ظاتا ـ ظانعسعنعث بالعنع ظئمعتعدعغان ظايال بعلةن بولغان ظعجارعنع بذزذش هةققع بار.
ظةضةر ظعنعك ظانعنعث قعلغان ظعشع بالعغا زعيان بةرمةيدعغان بولسا ،بالعنعث ظاتا ـ
ظانعسع ظذ ظايال بعلةن بولغان ظعجارعنع بذزمايدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظايالدعن
بالعغا زعيان بئرعشع ظئنعق بولمعغان ،ظةمما زعيان بئرعش ظئهتعمالع بولغان بعرةر
ظعش كأرىلسة ،بذ هالدعمذ بالعنعث ظاتا ـ ظانعسع ظذ ظايال بعلةن بولغان ظعجارعنع
بذزمايدذ .ظةضةر كعشعلةرنعث ظأرص ـ ظادعتعدة باال ظئمعتعدعغان ظايالنعث بالعنع ظاتا ـ
ظانعسعنعث ظأيعدة ظئمعتعش بولمعسا ،ياكع شةرت قعلعنمعسا ،ظايالنعث بالعنع ظذنعث
ظاتا ـ ظانعسعنعث ظأيعدة ظئمعتمةيدذ.
ظةضةر باال ظئمعتعدعغان ظايال كاصعر بولسا ،بالعنعث ظاتا ـ ظانعسع ظذ ظايال بعلةن
بولغان ظعجارعنع بذزمعسعمذ بولعدذ((( .حىنكع ،ظايالنعث كاصعرلعقع بالعغا زعيان
بةرمةيدذ .بعر قعسعم ظالعمالر« :ظةضةر باال ظئمعتعدعغان ظايال كاصعر ياكع ساراث ياكع
زعناخور ،ياكع ظةخمةق ظايال بولسا ،بالعنعث ظاتا ـ ظانعسع ظذ ظايال بعلةن ظعجارعنع
بذزذشع الزعم» دةيدذ.
ظةضةر بالعنع ظئمعتعش ظايالغا زعيان بئرعدعغان ،ياكع بالعنعث ظاتا ـ ظانعسع
ظذ ظايالغا ظةزعيةت بةرضةن بولسا ،ظايالنعث ظعجارعنع بذزذش هةققع بار .شذنعثدةك
يةنة ظةضةر ظذ ظايال بار يذرتتا ظايال كعشع باشقعالرنعث بالعسعنع ظئمعتمةيدعغان
ظادةت بولغان ،ياكع باشقعالرنعث بالعسعنع ظئمعتكةن ظايالنع كعشعلةر ظةيعصلةيدعغان
بولسا ،بذ هالدعمذ بعرةرسعنعث بالعسعنع ظئمعتعص بئرعشكة كئلعشكةن ظايالنعث بذ
كئلعشعمنع بذزذش هةققع بار.
ظةضةر كعحعك باال ،ياكع ظذنع ظئمعتعدعغان ظايال ظألىص كةتسة ،ظعجارة بذزذلذص
كئتعدذ .ظةضةر بالعنعث دادعسع ظألىص كةتسة ،بالعنعث مةيلع صذلع بولسذن ،مةيلع
صذلع بولمعسذن ،ظعجارة بذزذلمايدذ .حىنكع ،ظعجارة بالعنعث دادعسع ظىحىن ظةمةس
((( بذ ظةضةر ظذ ظايال بالعغا هارام بعرةر نةرسة يعضىزىشكة ،ياكع بالعغا ظأزعنعث كذصذرلعقعنع سعثدىرىشكة ظذرذنمعسا شذنداق بولعدذ.
ت.
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باال ظىحىندذر .شذثا ظةضةر بالعنعث صذلع بولسا ،ظايالغا بئرعلعدعغان ظعجارة هةققع
ظذ صذلدعن بئرعلعدذ .ظةضةر بالعنعث صذلع ياكع معراسخورع بولمعغان بولسا ،بالعنع
ظئمعتكةن ظايالغا بئرعلعدعغان ظعش هةققع دألةت خةزعنعسعدعن بئرعلعدذ.
بالعنع يذيذش ؤة بالعنعث كعيعم ـ كئحةكلعرعضة سىيدىك يذقذص قالغان بولسا،
ظذنعث كعيعم ـ كئحةكلعرعنع يذيذش بالعنع ظئمعتعدعغان ظايالنعث قعلعدعغان ظعشعدذر.
ظةضةر بالعنعث كعيعم ـ كئحةكلعرعضة سىيدىك يذقذص قالمعغان ،لئكعن كعيعم ـ كئحةكلةر
كعرلعشعص قالغان بولسا ،بذ هالدا ظذ كعيعم ـ كئحةكلةرنع يذيذش ظذ ظايالنعث ظعشع
ظةمةس .بالعنعث يعمةك ـ ظعحمةكلعرعنع ياخشعالش ؤة بالعنع مايالش ظعشلعرع بالعنع
ظئمعتعدعغان ظايالنعث ظعشعدذر.
ظةضةر ظعنعك ظانا بالعنع قوي سىتع ياكع كاال سىتع بعلةن ظئمعتكةن ؤة ظأزعنعث
شذنداق قعلغانلعقعنع ظعقرار قعلغان ،ياكع ظذنعث شذنداق قعلغانلعقع صاكعت ظارقعلعق
ظعسصاتالنغان بولسا ،ياكع ظذ ظايال بالعنع (ظئمعتمةي) ظذنعثغا تاماق يعضىزضةن ؤة
باال ظئمعش مذددعتعدعن ظئشعص كةتكةن بولسا ،ظذ ظايالغا ظعجارة هةققع بئرعلمةيدذ.
حىنكع ،ظذ ظايال بعلةن صىتىشكةن ظعش ظذ ظايالنعث بالعغا سىت ظعحكىزىص بئرعشع ؤة
تاماق يعضىزىص بئرعشع ظةمةس ظذ ظايالنعث بالعنع ظئمعتعص بئرعشعدذر ؤة تةربعيةلةص
بئرعشعدذر .لئكعن ،ظذ ظايال قعلعش الزعم بولغان ظعشنع قعلمعدع .ظةضةر ظذ ظايال
ظأزعنعث بالعغا هايؤاننعث سىتىنع ظعحكىزضةنلعكعنع ظعنكار قعلغان بولسا ،ظعستعهسان
قاظعدعسعضة ظاساسةن ظايالنعث قةسةم بعلةن قعلغان سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظةضةر
كعشعلةر ظايالنعث بالعنع ظأز سىتع بعلةن ظئمعتمعضةنلعكعضة ضذؤاهلعق بةرضةن بولسا،
ظذالرنعث بذ ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ.
ظةضةر بالعنعث ظاتا ـ ظانعسع ظذ ظايالنعث بالعنع ظأز سىتع بعلةن ظئمعتمعضةنلعكعنع دةؤا
قعلغان ؤة بذنعثغا صاكعت كأرسةتكةن ،ظذ ظايال بالعنع ظأز سىتع بعلةن ظئمعتكةنلعكعنع
دةؤا قعلغان ؤة بذنعثغا صاكعت كأرسةتكةن بولسا ،ظايالنعث صاكعتع قوبذل قعلعنعدذ .ظةضةر
ظعنعك ظانا بالعنع ظئمعتعشنع ظأيعدة خعزمةت قعلعدعغان ظايالغا تاصشذرغان ،ياكع بالعنع
ظئمعتعش ظىحىن باشقا ظايال ظعجارعضة ظالغان بولسا ،ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن
ظعنعك ظانا ظعجارة هةققعضة ظعضة بولعدذ .حىنكع ،ظعنسان بعرعضة قعلعص بةرمةكحع
بولغان ظعشنع بةزع ؤاقعتتا ظأزع قعلعدذ ،بةزع ؤاقعتتا باشقعالر ظارقعلعق قعلعدذ .ظةضةر
بالعنعث ظاتا ـ ظانعسع بالعنع صةقةت شذ ظايالنعث ظئمعتعشعنع شةرت قعلغان ،لئكعن ظذ
ظايال بالعنع باشقا ظايالغا ظئمعتكةن ،ياكع بالعنع ظئمعتعش ظىحىن باشقا ظايال ظعجارعضة
ظالغان بولسا ،كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن ظذ ظايال ظعجارة هةققعضة ظعضة بواللمايدذ.
ظةضةر بعر ظايال بعر ظادةم بعلةن ظذنعث بالعسعنع ظئمعتعص بئرعشكة صىتىشىص
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ظذنعث بالعسعنع ظئمعتكةن ،ظاندعن ظذ ظايال ظذ ظادةمضة بعلدىرمةي باشقا بعر كعشع
بعلةن صىتىشىص ظذ كعشعنعث بالعسعنعمذ ظئمعتكةن بولسا ،ظذ ظايال ضذناهكار بولعدذ.
حىنكع ،ظذ ظايال بعر ظادةم بعلةن ظذنعث بالعسعنع ظئمعتعص بئرعش ظىحىن صىتىشكةن
بولغاحقا ،ظذ ظايالغا ظذ ظادةمنعث بالعسعنع تولذق شةكعلدة ظئمعتعص بئرعش الزعم
ظعدع .لئكعن ،ظذ ظايال ظعككع بالعنع ظئمعتعش ظارقعلعق بالعنعث بعرعضة ياكع هةر
ظعككعسعضة زعيان يةتكىزضةن بولعدذ .حىنكع ،ظذ ظايالنعث سىتع هةر ظعككع بالعغا
يئتةرلعك بولماسلعقع مذمكعن .لئكعن ،بالعالرنعث ظاتا ـ ظانعسعغا ظذ ظايالنعث ظعجارة
هةققعنع تذتذؤالماي تولذق بئرعش الزعم بولعدذ .حىنكع ،ظذ ظايالنعث ظةهؤالع شئرعك
ظعجارعكةشنعث ظةهؤالعغا ظوخشاص كئتعدذ .اهلل تاظاال خالعسا بعز شئرعك ظعجارعكةشنعث
(((
ظةهؤالع هةققعدة توختعتعلعص ظأتعمعز.
هةممعمعزضة مةلذم بولغعنعدةك ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم كعحعك ؤاقتعدا دةسلةص
تاغعسع ظةبذلةهةبنعث حأرعسع سةؤبعيةنع كئيعن زذظةيبنعث قعزع هةلعمةنع ظةمضةن.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظعنعك ظانعسع هةلعمة سةظدع قةبعلعسعدعن ظعدع.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بالعسع ظعبراهعم تذغذلغاندعمذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
ظذنع ظئمعتعش ظىحىن بعر ظعنعك ظانعغا بةرضةن ظعدع .بذ هةقتة ظةنةس (اهلل تاظاال
ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ :بعز بعر قئتعم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن
تأمىرحع ظةبذ سةيفنعث قئشعغا كعردذق ،ظذنعث ظايالع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
ظوغلع ظعبراهعمنعث ظعنعك ظانعسع ظعدع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظعبراهعمنع قولعغا
ظئلعص ظذنع سأيدع ؤة صذرعدع .كئيعن ظةبذ سةيفنعث ظأيعضة يةنة بعر كعرسةك ظعبراهعم
سةكراتتا ظعكةن ،شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظعككع كأزع ياش تأكتع،
ظابدذراهمان ظعبنع ظةؤف صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا :سعلعمذ يعغالؤاتامال ،يا اهلل
نعث صةيغةمبعرع! دعؤعدع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :هةي ظعبنع ظةؤف! بذ دئضةن
معهرعبانلعقتذر» دةص يةنة كأز يئشع قعلعص« :كأز ياش تأكعدذ ،قةلب قايغذرعدذ ،بعز
صةقةت ظالال رازع بولعدعغان سأزلةرنعال دةيمعز ،هةي ظعبراهعم! بعز سئنعث صعراقعثدعن
(((
قايغذرعمعز» دئضةن.
بذ هةدعس ظعمام مذسلعمدا بذ شةكعلدة رعؤايةت قعلعندع :ظةنةس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :باالم كئحعدة تذغذلدع .مةن
ظذنعثغا ظاتام ظعبراهعمنعث ظعسمعنع قويدذم» دئدع .ظاندعن ظعبراهعمنع (ظئمعتعص بئرعش
ظىحىن) ظةبذسةيف دةص ظاتعلعدعغان مةدعنعدعكع بعر تأمىرحعنعث ظايالع ظذممذسةيفكة
بةردع. . . .
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 34 ،ـ بةت.
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
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ضذناه ظعشالر ظىحىن ظعجارعضة ظئلعشنعث بايانع
بذنعثدعن بعر ظادةمنع شةرعظةتتة توغرا بولمعغان ظعشالرنع قعلعش ظىحىن ظعجارعضة
ظئلعش كأزدة تذتذلعدذ .مةسعلةن :بعرعنع ناخشا ظئيتعص بئرعش ياكع ظألىص كةتكةن
ظادةمضة قوشاق قوشذص يعغالص بئرعش ،ياكع دذتار ،نةي ؤة داصقا ظوخشاش حالغذ
ظةسؤابالرنع ظويذن ـ تاماششادا حئلعص بئرعش ظىحىن ظعجارعضة ظئلعشقا ظوخشاش.
داص حالعدعغان ظادةمنع ظويذن ـ تاماششا ظىحىن ظةمةس باشقا ظعش ظىحىن مةسعلةن:
غازعالرنعث ظالدعدا ياكع توينعث ظالدعدا ،ياكع كارؤاننعث ظالدعدا داص حئلعص مئثعش
ظىحىن ظعجارعضة ظئلعش ضذناه ظةمةس .بةزع ظالعمالر« :توينع هةممة ظادةمضة بعلدىرىش
ظىحىن توي بولغان ؤاقعتتا داص حئلعش ضذناه ظةمةس» دةيدذ.
ظألىكلةرضة قوشاق قوشذص ؤة ظىن سئلعص يعغالش توغرا ظةمةس .بذ هةقتة ظذممذظةتعية
(اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ« :بعز صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا
بةيظةت قعلغاندا بعزدعن مئيعتكة ظىن سئلعص يعغلعماسلعقا ؤةدة ظالغانعدع .بعزنعث
ظعحعمعزدعن بةش ظايالدعن باشقعسع ؤةدعسعضة ؤاصا قعاللمعدع .ظذ بةش ظايال :ظذممذ
سذلةيعم ،ظذممذ ظةال ،ظةبذ بةسرةنعث قعزع مذظازنعث ظايالع ؤة ظعككع ظايال ياكع ظةبذ
(((
بةسرةنعث قعزع ؤة مذظازنعث ظايالع ؤة يةنة بعر ظايال».
ظعمام بذخارع كعتابعدا <توي تىكىنلةرضة ظوخشاش مذراسعمالردا داص حئلعشنعث
بابع> دةص بعر باب تىزىص ظذ بابتا مةظةؤؤعز ظعبنع ظةفراظعنعث قعزع رةبعظةنعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ :ظئرعم بعلةن تذنجع قئتعم بعللة بولغان (كئحعنعث) ظةتعسع
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم (بعزنعث ظأيضة) كةلدع ؤة سةن مئنعث يئنعمدا ظولتذرغعنعثدةك
مئنعث كأصةمدة ظولتذردع .كعحعك قعزحاقالر داصالرنع حئلعص بةدعردة ظألتىرىلضةن ظاتا
بوؤعلعرعنع ماختاشقا باشلعدع .ظذالردعن بعرع :بعزنعث ظعحعمعزدة صةيغةمبةر بار ،ظذ
ظةتعدعكع ظعشنع بعلعدذ ،دئؤعدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :بذنداق دئمةي ،ظعلضعرعكع
(((
سأزعثعزنع داؤامالشتذرذث» دئدع.
فعقهعشذناسالر« :ناخشا ظئيتعص بئرعشكة ،ظألىكلةرضة يعغالص بئرعشكة ؤة ظويذن ـ
تاماششادا حالغذ ـ ظةسؤابالرنع حئلعص بئرعشكة ظوخشاش ضذناه ظعشالر ظىحىن بعرعنع
ظعجارعضة ظئلعش توغرا ظةمةس» دةيدذ .حىنكع ،مةزكذر ظعشالر شةرعظةتتة توغرا بولمعغان
ظعشالردذر .يامان ظعشالر ظىحىن بعرعنع ظعجارعضة ظئلعش توغرا ظةمةس.
شذنعثدةك يةنة حعشع هايؤانالرنع بذغاز قعلدذرذش ظىحىن ظةركةك هايؤانالرنع
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
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ظعجارعضة ظئلعشمذ توغرا ظةمةس .حىنكع ،ظةركةك هايؤاننعث حعشع هايؤانغا ظذ قئتعمقع
ظارتعلعشع بعلةنال حعشع هايؤاننعث قورسذقعدا قالماسلعقع مذمكعن .يةنة كئلعص بذ
حةكلةنضةن ظعشتذر .بذ هةقتة ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق
دةيدذ« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةركةك هايؤاننعث (حعشع هايؤانغا ظارتعلعص بئرعشعنع
سئتعشتعن ،ياكع ظذنداق قعلعص بةرضةنلعكع ظىحىن صذل ظئلعشتعن) توسقان (((».يةنع
ظةركةك هايؤاننعث حعشع هايؤانغا ظارتعلعص بئرعشعنع سئتعش ياكع شذنعث ظىحىن
ظعجارة هةققع ظئلعش هارامدذر .حىنكع ،ظةركةك هايؤاننعث سىيع شةرعظةتتة هأرمعتع بار
نةرسة ظةمةستذر .ظذ ،نامةلذم ؤة قارشع تةرةصكة تاصشذرذص بئرعش مذمكعن بولمايدعغان
نةرسعدذر .ظةمما ظةركةك هايؤاننع (بعر كىنلىك ؤة ظعككع كىنلىك دئضةنضة ظوخشاش)
مةلذم مذددةت ظعجارعضة ظئلعشقا بولعدذ .شافعظعي ؤة هةنبةلعي مةزهةصعدعكعلةرنعث بعر
كأز قارعشعدعمذ ظةركةك هايؤاننع مةلذم مذددةت ظعجارعضة ظئلعش توغرعدذر .ظةمما ظةركةك
هايؤاننعث حعشع هايؤانغا ظارتعلعشع ظىحىن ظذنع ظأتنعضة ظئلعش هةممة ظالعمالرنعث
بعردةك كأز قارعشعدا توغرعدذر .ظةضةر شةرت قعلعنمعغان بولسا ،حعشع هايؤان ظعضعسعنعث
ظةركةك هايؤان ظعضعسعضة بعر نةرسة سوؤغات قعلعشع توغرعدذر.
تعرمعزعي بذ هةقتة ظةنةسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :كعالص
قةبعلعسعدعن بعر ظادةم ظةركةك هايؤاننعث (حعشع هايؤانغا ظارتعلعص بةرضةنلعكع
ظىحىن ظعجارة بئرعش هةققعدة) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن سوظال سورعدع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم (ظةركةك هايؤاننعث حعشع هايؤانغا ظارتعلعص بةرضةنلعكع ظىحىن
ظذنعثغا ظعجارة هةققع) بئرعشتعن توستع .ظاندعن ظذ ظادةم :ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع!
بعز (باشقعالرنعث ظةركةك هايؤانلعرعنع ظأتنعضة ظئلعص حعشع هايؤانلعرعمعزغا
ظعشلعتعؤالعمعز) ؤة هايؤان ظعضعلعرعضة (سوؤغات ظورنعدا) بعر نةرسة بئرعمعز ،دئضةندة
(((
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذنداق قعلعشقا رذخسةت قعلغان».

ظةمةل ـ ظعبادةت ظىحىن ظعجارعضة ظئلعشنعث بايانع
بذنعثدعن بعرعنع ياخشع ظعشالرنع قعلعش ظىحىن ظعجارعضة ظئلعش كأزدة تذتذلعدذ.
ظةزان ظوقذشقا ،هةج قعلعشقا ،ظعماملعق قعلعص بئرعشكة ،قذرظان ظأضعتعص قويذشقا ؤة
دعنعي بعلعملةرنع ظأضعتعص قويذشقا ظوخشاش ياخشع ظعشالر ظىحىن بعرعنع ظعجارعضة
ظئلعش توغرا ظةمةس .هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدا بعر مذسذلمانغا
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان.
((( «فةتهذلبارع» 4 ،ـ توم 461 ،ـ بةت.
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قعلعش الزعم بولغان هةر قانداق ياخشع ظعش ظىحىن ظذ ظعشنع قعلدذرذشقا بعرعنع
ظعجارعضة ظئلعش توغرا ظةمةس .حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :قذرظاننع ظوقذثالر
ؤة قذرظاننع رعزق تئصعشنعث يولع قعلعؤالماثالر» دئضةن .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
ظوسمان ظعبنع ظةبذظاسقا قعلغان ظةث ظاخعرقع ؤةسعيعتع« :ظةضةر سةن مذظةززعنلعققا
تةيعن قعلعنساث ،ظةزان ظوقذص بةرضةنلعكعث ظىحىن ظعش هةققع ظالمعغعن» دئضةن
سأزع بولغان .حىنكع ،يذقعرعدا بايان قعلعنغاندةك ياخشع ظعشالرنع كعم قعلسا ،ظذ
ظعشالرنعث ساؤابع ظذ ظادةمضة يئزعلعدذ .شذنعث ظىحىن مةزكذر ظعشالرنع قعلعدعغان
ظادةمدة ظذ ظعشالرنع قعلعدعغان كعشعدة تئصعلعش الزعم بولغان شةرتلةرنعث تئصعلعشع
الزعم .خذددع تذتقان روزعسعغا ؤة ظوقذغان نامعزعغا ظعجارة هةققع ظئلعش توغرا
بولمعغعنعدةك مةزكذر ظعشالرنع قعلغان ظادةمنعث ظذ ظعشالر ظىحىن ظعجارة هةققع
(((
ظئلعش توغرا ظةمةس.
لئكعن هةنةفعي مةزهةصعدعكع ظالعمالر (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) كئيعن
قذرظان ظأضعتعص قويغانلعق ،دعنعي بعلعملةرنع ظأضعتعص قويغانلعق ،ظعماملعق قعلعص
بةرضةنلعك ؤة ظةزان ظوقذص بةرضةنلعك ظىحىن ظعش هةققع ظئلعشقا بولعدذ ،دةص صةتعؤا
بةردع .هةتتا هةنةفعي مةزهةصعنعث بعر قعسعم ظالعملعرع ،كىنىمعزدة كعشعلةر دعنعي
ظعشالرغا سةل قارايدعغان ؤة دعندا سذس بولغانلعقع ظىحىن قذرظان ظأضعتعص قويغان
ظادةمضة ظعش هةق بئرعش ياخشعدذر ،دةص قارايدذ .حىنكع ،قذرظان ظأضعتعص قويغان
ظادةمضة ظعش هةققع بئرعلمعسة ،كعشعلةر قذرظان ظأضعتعص قويعدعغان ظادةم تاصالمايدذ.
شذنعث بعلةن قذرظان تاشلعنعص قالعدذ .بذ هةقتة صةتعؤا قذرظان ظأضعتعص قويغان ظادةمضة
ظعش هةق بئرعلعدذ ،دئضةن كأز قاراش بويعحة بئرعلعدذ.
هةنةفعي مةزهةصعدعكع ظالعمالردعن بذرذنقع دةؤعردعكع ظالعمالر ،ظةزان ظوقذشقا ،هةج
قعلعشقا ،ظعماملعق قعلعص بئرعشكة ،قذرظان ظأضعتعص قويذشقا ؤة دعنعي بعلعملةرنع
ظأضعتعص قويذشقا ظوخشاش هةر قانداق ياخشع ظعشالر ظىحىن بعرعنع ظعجارعضة ظئلعش
توغرا ظةمةس ،دةص بعرلعككة كةلضةن بولسعمذ ،لئكعن كئيعنكع دةؤعردة كةلضةن ظالعمالر،
قذرظان ظأضعتعص قويغانلعق ،دعنعي بعلعملةرنع ظأضعتعص قويغانلعق ،ظعماملعق قعلعص
بةرضةنلعك ؤة ظةزان ظوقذص بةرضةنلعك ظىحىن ظعش هةققع ظئلعشقا بولعدذ ،دةص صةتعؤا
بةردع .ظةمما بذ ،هةر قانداق ياخشع ظعش ظىحىن ظعجارة ظئلعشنعث توغرا بولعدعغانلعق
مةناسعغا كةلمةيدذ .بذ صةقةت قذرظان ظأضعتعص قويغانلعق ،دعنعي بعلعملةرنع ظأضعتعص
قويغانلعق ،ظعماملعق قعلعص بةرضةنلعك ؤة ظةزان ظوقذص بةرضةنلعك ظىحىنال ظعش هةققع
ظئلعشقا بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 34 ،ـ بةت.
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هةنةفعي مةزهةصعدعكع ظالعمالر (ظألىك ياكع باشقا ظعش ظىحىن) قذرظان ظوقذتذش
ظىحىن بعرعنع مةلذم مذددةت ظعجارعضة ظئلعشقا بولعدعغانلعقع ياكع بولمايدعغانلعقع
هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالدع .بعر قعسعم ظالعمالر« :قذرظان ظوقذتذش ظىحىن
بعرعنع مةلذم مذددةت ظعجارعضة ظئلعش توغرا ظةمةس» دةيدذ .يةنة بعر قعسعم ظالعمالر:
«قذرظان ظوقذتذش ظىحىن بعرعنع مةلذم مذددةت ظعجارعضة ظئلعش توغرعدذر» دةيدذ.
يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكعنعمعزدةك ضةرحة بةزع ظالعمالرنعث بذ هةقتة ظعختعالصع
بولسعمذ قذرظان ظأضعتعص قويذش ظىحىن ظعش هةققع بئرعش توغرعدذر .ظةمما بعرعضة
ظعش هةققع بئرعص (مةيلع ظألىك ظىحىن بولسذن ،مةيلع باشقا ظعش ظىحىن بولسذن)،
قذرظان ظوقذتذش توغرا ظةمةس .بذ هةقتة ظالعمالر ظارعسعدا ظعختعالص يوق .حىنكع ،صذل
بئرعص قذرظان ظوقذتذشتا هئحقانداق زأرىرعيةت يوق .هعدايعنعث شةرهعدة مذنداق بايان
قعلعندع :ظعش هةققع (يةنع صذل) ظئلعص قذرظان ظوقذغان ظادةمضة ساؤاب بولمايدذ.
شذثا قذرظان مةيلع ظألىك ظىحىن ظوقذتذلسذن ،مةيلع باشقا ظعش ظىحىن ظوقذتذلسذن،
ظذ ظادةمضة صذل بئرعص قذرظان ظوقذتقان كعشعضعمذ ساؤاب بولمايدذ .يةنع صذل بئرعص
ظألىك ظىحىن ظوقذتذلغان قذرظاننعث ساؤابع ظألىككة يئتعص بارمايدذ .ظعمام ظةينعي
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) هعدايعنعث شةرهعدة مذنداق دئدع« :صذل
ظئلعص قذرظان ظوقذص بئرعشتعن حةكلعنعدذ .صذل ظئلعص قذرظان ظوقذص بةرضةن ظادةم ؤة
قذرظان ظوقذغان ظادةمضة صذل بةرضةن كعشع ضذناهكار بولعدذ».
زامانعمعزدا كأرىلعؤاتقان قذرظان ظوقذص بئرعص صذل ظئلعش ظعشع توغرا ظةمةس.
حىنكع ،صذل ظئلعص قذرظان ظوقذص بةرضةن ظادةمضة ساؤاب بولمايدذ .ظذنداقتا ظذ ظادةمضة
صذل بئرعص قذرظان ظوقذتقان كعشعضة قانداق ساؤاب بولسذن! كىنىمعزدة صذل بةرمعسة
بعر ظادةم بعر كعشع ظىحىن قذرظان ظوقذص بةرمةيدعغان هالةت شةكعللةندع .كعشعلةر
قذرظاننع دذنيا توصالش ؤة صذل تئصعشنعث يوللعرع قعلعؤالدع .بذ مذسذلمانالرغا كةلضةن
بعر مذسعبةتتذر.
يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنعمعزدةك توغرا قاراش قذرظان ظأضعتعص قويغانلعق
ظىحىن صذل ظئلعشنعث توغرا بولعدعغانلعقع ؤة قذرظان ظوقذص بةرضةنلعك ظىحىن صذل
ظئلعشنعث توغرا بولمايدعغانلعقعدذر .شذثا بعر كعشع ظألىش ظالدعدا ظألىص كةتكةندعن
كئيعن صذل بئرعص ظأزع ظىحىن قذرظان ظوقذتذشنع ؤةسعيةت قعلعص قويذص ظألىص كةتكةن
بولسا ،بذ توغرا بولمعغان ؤةسعيةت هئسابلعنعدذ .بذ ؤةسعيةتكة ظةمةل قعلعشمذ الزعم
ظةمةس .حىنكع ،صذل بئرعص قذرظان ظوقذتذش توغرا ظةمةستذر .يةنة كئلعص بذ ،دعن
نامعدعن يئثع صايدا بولغان ظعشتذر .بذ ،بذرذن ظأتكةن مذسذلمانالردعن هئحكعم
قعلمعغان ظعشتذر .ظالعمالر زأرىرعيةت بولذص قالغانلعقع ظىحىن ظعستعهسان قاظعدعسعضة
ظاساسةن قذرظان ظأضعتعص قويغانلعق ظىحىن صذل ظئلعشنع توغرا دةص قارعدع .ظةمما
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صذل بئرعص قةبرة ظىستعدة قذرظان ظوقذتذشنعث هئحقانداق زأرىرعيعتع يوق.
ظةضةر بعر ظادةم دوستعنعث ياكع يئقعنعنعث قةبرعسعنع زعيارةت قعلغعلع بئرعص
ظذنعث ظذ يةردة ظايةت ظوقذشع خاتا ظةمةس .ظةمما شذنداق قعلعشقا ؤةسعيةت قعلعص
قويذص كئتعش توغرا ظةمةس .صذل ظئلعص ظألىص كةتكةن كعشع ظىحىن قذرظان ظوقذص
بئرعشنعث توغرا ظةمةسلعكعنع ظوحذق بايان قعلغان ظالعمالرنعث بعرع ظعمام بةركةؤعي
بولذص ظذ مذنداق دةيدذ« :كعشعلةر ياخشع ظعش دةص ضذمان قعلعشعص ظىستعضة دىم
حىشكةن خاتا ظعشالرنعث بعرع كعشعلةرنعث ظألىص كئتعش ظالدعدا ظألىص كةتكةن كىندة
ؤة ظذنعثدعن باشقا كىنلةردة ظأيلعرعضة كةلضةن زعيارةتحعلةر ظىحىن داستعخان سئلعشقا
ؤة روهعغا ظاتاص قذرظان ظوقذغان ؤة دذظا ـ تةلةص قعلغان ظادةملةرضة صذل بئرعشكة
ؤةسعيةت قعلعص قويذشعدذر .بذالرنعث هةممعسع يئثع صةيدا بولغان خاتا ظعشالر بولذص
دعندا هئحقانداق ظاساسع يوقتذر .قذرظان ظوقذص بةرضةنلعك ياكع دذظا ـ تةلةص قعلعص
بةرضةنلعك ظىحىن ظئلعنغان صذل هارامدذر .شذنداق قعلغان ظادةم قذرظاننع دذنيالعق
ظىحىن ظوقذغانلعقع ؤة دذظا ـ تةلةصنع دذنيالعق ظىحىن قعلغانلعقع ظىحىن ضذناه ظعش
قعلغان بولذص هئسابلعنعدذ».
شةيخ ظعبنع ظابعدعن (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظالعمالرنعث بذ
هةقتعكع كأز قاراشلعرعنع ؤة بةزع ظالعمالرنعث صذل ظئلعص قذرظان ظوقذص بئرعشنعث
توغرا بولعدعغانلعقع ظىحىن (هاشارةت) حئقعؤالغان كعشعنع سىرة صاتعهةنع ظوقذص
ساقايتقاندعن كئيعن بذنعث ظىحىن ظذنعثدعن  30دانة قوينع ظالغانلعقعنع بايان
قعلعص كةلضةن هةدعسنع صاكعت قعلعص كةلتىرضةن ظالعمالرنعث سأزلعرعنع بايان قعلعص
بولغاندعن كئيعن مذنداق دئدع« :ظذ ظالعمالرنعث صذل ظئلعص قذرظان ظوقذص بئرعشنعث
توغرا بولعدعغانلعقعنع دةلعللةش ظىحىن ظذ هةدعسنع دةلعل ـ صاكعت قعلعص كةلتىرىشع
خاتادذر .حىنكع ،قذرظان ظوقذص بئرعص صذل ظئلعشقا بولمايدذ ،دئضةن بذرذنقع ظالعمالر
كئسةل كعشعضة مةيلع قذرظان ظوقذش بعلةن بولسذن ،مةيلع دذظا ظوقذش بعلةن
بولسذن ،دةمعدة قعلعص ساقايتالغان ظادةمنعث بذ ظعشع ظىحىن صذل ظئلعشعنعث توغرا
بولعدعغانلعقعنع بايان قعلغان .حىنكع ،مةيلع قذرظان ظوقذش بعلةن بولسذن ،مةيلع
دذظا ظوقذش بعلةن بولسذن ،دةمعدة قعلعص كئسةل ساقايتعش ظعبادةت ظةمةس كئسةل
داؤاالشتذر .بةزع ظالعمالرنعث :قذرظاننع باشتعن ظاخعر ظوقذص بعر قئتعم تأضىتىص بةرضةن
ظادةمنعث  45يامبذدعن ظاز صذل ظئلعشع توغرا ظةمةس ،دئضةن سأزع صىتىن ظالعمالرنعث
بذ هةقتة بعرلعككة كةلضةن سأزعضة زعتتذر .بعز بذنعثدعن كىنىمعزدعكع كعشعلةرنعث
ظألىص كةتكةندعن كئيعن قةبرعسعنعث بئشعدا قذرظان خةتمة قعلدذرذشقا ؤةسعيةت قعلعص
قويذص كئتعشنعث توغرا ظةمةسلعكعنع كأرىؤاالاليمعز .يةنة كئلعص شذنداق قعلعش دعنغا
ظويغذن كةلمةيدعغان ظعشالرنعث قاتارعدعندذر .ظذنعث دعنغا ظويغذن كةلمةيدعغانلعقعنع
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دعلع كأر ظادةملةردعن باشقا هئحقانداق ظادةم ظعنكار قعلمايدذ .مةن بذ هةقتة بعر كعتاص
يئزعص بذ كعتاصقا< :شفاء العليل و بل الغليل في حكم الوصية بالختمات و التهاليل
(يةنع قذرظان خةتمة قعلدذرذشقا ؤة دذظا ـ تةلةص قعلدذرذشقا ؤةسعيةت قعلعص قويذص
كئتعشنعث هأكمع هةققعدة يئتةرلعك حاؤابالر> دةص ظعسعم قويدذم .مةن بذ كعتاصتا ظذ
هةقتة ظةقعل ظعضعلعرعنع قايعل قعالرلعق هةقعقةتلةرنع بايان قعلدعم .ظذ كعتاصنع شذ
ؤاقعتنعث ظةث ظالعم ،فعقهعشذناسع ؤة بذرذن معسعرنعث مذصتعلعقعنع قعلغان ظذستاز
ظةهمةد تةهتاؤعيغا كأرسةتتعم .ظةهمةد تةهتاؤعي ظذ كعتاصقا تةقرعز يازدع ؤة ظذ كعتاصنع
بةك ماختاص كةتتع .اهلل تاظاال ظذنعثغا ياخشع مذكاصاتالرنع بةرسذن .ظذ كعتاصقا يةنة
(((
ظةهمةد تةهتاؤعيدعن باشقا فعقهعشذناسالرمذ تةقرعز يازغان».
هاشارةت حئقعؤالغان ظادةمنع سىرة فاتعهةنع دةمعدة قعلعش ظارقعلعق ساقايتقان
ؤةقةلعكنع بايان قعلعص كةلضةن هةدعسنع ظةبذسةظعد خذدرعي رعؤايةت قعلغان بولذص ظذ
ؤةقةلعكنعث تةصسعالتع مذنداقتذر :ساهابعلةردعن بعر تىركىم كعشعلةر سةصةرضة حعقعص
ظةرةب قةبعلعلعرعدعن بعر قةبعلعضة حىشتع .ساهابعلةر ظذالردعن مئهمان بولذشنع
سورعدع .ظذالر مئهمان قعلعشقا ظذنعمعدع .شذ قةبعلعنعث باشلعقعنع حايان حئقعؤالدع.
ظذالر قعلغذدةك ظامالالرنع قعلدع ،لئكعن ظىنىمع بولمعدع .ظذالرنعث بةزعسع بةزعسعضة
ظاؤذ مذساصعرالر ضورذهعغا بئرعص بئقعثالر .بعرةرسعنعث ظامالع بولذص قئلعشع مذمكعن،
دئدع .ظاندعن ظذالر كئلعص :ظع ضذرذه! بعزنعث خوجعمعزنع حايان حئقعؤئلعص ،قعلغذدةك
ظامالالرنع قعلعص بولدذق ،لئكعن ظىنىمع بولمعدع .بعرةرسعثلةرنعث ظامالع بارمذ؟
دئدع .بعرع :هةظة بار ،اهلل بعلةن قةسةمكع مةن دةمعدة ظوقذيااليمةن ،لئكعن اهلل بعلةن
قةسةمكع سعلةرنع بعزنع مئهمان قعلعثالر دئسةك ظذنعمعدعثالر .دةمعدة ظوقذغانغا
بعر نةرسة بةرمعضعحة ظوقذمايمةن ،دئدع .ظذالر ظأزظارا بعر بألىك قويغا كئلعشتع .ظذ
ساهابة سىرة فاتعهةنع ظوقذص سىصكىش قعلدع ظذ خوجايعن تعثعقتعن يئشعلضةندةكال
تئز ساقعيعص كةتتع .ظذ خوجايعن هئحقانداق ظاغرعق يوق هالةتتة مئثعص كةتتع.
ظذ خوجايعن ظادةملعرعضة :بئرعشكة كئلعشكةن نةرسةثالرنع بئرعثالر ،دئدع .بةزع
ساهابعالر( :قويالرنع ظارعمعزدا) تةقسعم قعلعشعلعث ،دئدع .دةمعدة ظوقذغان ساهابة:
تةقسعم قعلماثالر ،بعز صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا بئرعص بولغان ظةهؤالنع
بايان قعلعص ظذنعث بذيرذقعنع كىتةيلع ،دئدع .ظذالر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
قئشعغا كئلعص ظةهؤالنع بايان قعلدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم دةمعدة ظوقذغان
ساهابعضة« :سىرة فاتعمةنعث دةمعدة سىرعسع ظعكةنلعكعنع قانداق بعلدعث» دئدع.
ظاندعن« :توغرا قعلعصسعلةر ،تةقسعم قعلعثالر ،ماثعمذ بعر ظألىش ظئلعص قويذثالر»
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 36 ،ـ بةت.
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دةص كىلىص كةتتع.

(((

ظعبنع هةجةر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دئدع« :كأص
ساندعكع ظالعمالر بذ هةدعسنع قذرظان ظأضعتعص قويغانلعق ظىحىن ظعش هةققع
ظئلعشقا بولعدعغانلعقعغا دةلعل ـ صاكعت قعلعص كةلتىرعدذ .ظةمما بذ قاراشقا هةنةفعي
مةزهةصعدعكعلةر قوشذلمايدذ .هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعحة قذرظان
ظأضعتعص قويذش ظعبادةت هئسابلعنعدذ .بذنعث ساؤابعنع اهلل تاظاال بئرعدذ .هةنةفعي
مةزهةصعدعكعلةر قذرظان بعلةن دةمعدة قعلعص كئسةل ساقايتقان ظادةمنعث بذنعث
ظىحىن ظعش هةق ظئلعشقا بولعدعغانلعقعنع توغرا دةص قارايدذ .ظةسلعدة قذرظان ظوقذص
دةمعدة قعلعشنع قذرظان ظأضعتعص قويذشقا قعياس قعلعص تذرذص قذرظان ظوقذص دةمعدة
قعلعص بةرضةنلعك ظىحىنمذ ظعش هةق ظئلعشنعث توغرا بولماسلعقع الزعم ظعدع .لئكعن،
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر يذقعرعدعكع هةدعسنع ظاساس قعلعص تذرذص قذرظان ظوقذش
ظارقعلعق دةمعدة قعلعص بةرضةنلعكعضة ظعش هةققع ظئلعشنع توغرا دةص قارعدع .بعر
قعسعم ظالعمالر :بذ هةدعستة بايان قعلعنغان ظعش هةققعدعن ساؤاب كأزدة تذتذلعدذ،
دةيدذ .لئكعن ،هةدعستة بايان قعلعنغان ؤةقةلعك بذ قاراشنعث توغرا بولمعغانلعقعنع
(((
كأرسعتعص بئرعدذ».
ظةمما بعز يذقعرعدا هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كئيعنكع دةؤعردة كةلضةن
ظالعملعرعنعث قذرظان ظأضعتعص قويغانلعق ظىحىن ظعش هةققع ظئلعشنعث توغرا
بولعدعغانلعقعغا ؤة قةبرعدة قذرظان ظوقذص بةرضةنلعكع ظىحىن ظعش هةق ظئلعشنعث
توغرا بولمايدعغانلعقعغا صةتعؤا بةرضةنلعكعنع بايان قعلعص ظأتتذق .شافعظعي
مةزهةصعدعكعلةرنعث بذ هةقتعكع كأز قاراشلعرع تةصسعلةرةك بولذص ظذ قاراشالرنع ظعمام
نةؤةؤعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) بايان قعلعص مذنداق دئدع :ياخشع
ظعشالر مذنداق ظعككع خعل بولعدذ:
 1ـ توغرا بولذشع نعيةتكة قاراشلعق بولغان ظعشالر .بذ خعلدعكع ظعشالرنعث
ظعحعدعن بعرعنعث ظورنعغا باشقا بعرعنع تذرغذزذش مذمكعن بولمايدعغان ظعشالردا،
ظذ ظعشالرنع قعلدذرذش ظىحىن بعرعنع ظعجارعضة ظئلعش توغرا ظةمةس .بذ خعلدعكع
ظعشالرنعث ظعحعدعن مةسعلةن :هةجضة بئرعشقا ؤة صئقعرالرغا زاكات تارقعتعشقا ظوخشاش
بعرعنعث ظورنعغا باشقا بعرعنع تذرغذزذش مذمكعن بولعدعغان ظعشالردا ،ظذ ظعشالرنع
قعلدذرذش ظىحىن بعرعنع ظعجارعضة ظئلعش توغرعدذر .ظةضةر مئيعتنع يذيذش ظىحىن
نعيةت الزعم دئسةك ،مئيعتنع يذيذشمذ قعلدذرذش ظىحىن بعرعنع ظعجارعضة ظئلعشقا
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان.
((( «فةتهذلبارع» 4 ،ـ توم 453 ،ـ بةت.
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بولعدعغان ظعشالرنعث قاتارعدعندذر.
 2ـ توغرا بولذشع نعيةتكة قاراشلعق بولمعغان ظعشالر .بذ هةم صةرزع كذصاية ؤة صةرز
بولمعغان ظعشالر ،دةص ظعككع قعسعمغا بألىنعدذ.
 1ـ صةرزع كذصاية مذنداق ظعككع خعلغا بألىنعدذ:
( )1ـ مذظةييةن بعر ظادةمنعث قعلعشع صةرز بولغان ظعشالر .ظةضةر ظذ ظادةم بذ
ظةمةلنع قعلعشقا كىحع يةتسة ،ظذنع ظأزع قعلعدذ .ظةضةر ظذ ظادةمنعث ظذ ظةمةلنع
قعلعشقا كىحع يةتمعسة ،ظذنع قعلعش ظىحىن ظذ ظادةمنعث ظورنعغا باشقا بعرع
بذيرعلعدذ .مةسعلةن :ظألىكلةرنع يذيذشقا ،كعصةنلةشكة ،يةرلعك كوالشقا ،ظألىكنع
جعنازعضة سئلعص كأتىرىص مئثعشقا ؤة ظذنع يةرلعكعدة قويذشقا ظوخشاش .بذ ظعشالرنعث
حعقعملعرع ظألىك قالدذرذص كةتكةن مال ـ دذنيادعن قعلعنعدذ .ظةضةر ظألىكنعث مال ـ
دذنياسع بولمعسا ،ظذ ظعشالرنعث حعقعملعرعنع كعشعلةرنعث كأتىرىشع الزعم .شذنعثغا
ظاساسةن ظذ ظعشالر ظىحىن بعرعنع ظعجارعضة ظئلعش توغرعدذر .حىنكع ،بعرةر ظادةمنع
ظعجارعضة ظئلعشتعن ظعجارعضة ظئلعنغان ظادةمنعث مةخسذس ظذ ظعشنع قعلعشع ظةمةس
ظذ ظعشنعث قعلعنعشع مةقسةتتذر .شذنعثدةك يةنة قذرظان ظأضعتعص قويغانلعق ظىحىنمذ
هةق ظئلعش توغرعدذر .حىنكع ،ضةرحة قذرظاننعث تةلعماتلعرعنع ظومذالشتذرذش صةرزع
كذصاية بولسعمذ ،لئكعن كعشعلةرضة قذرظاننع ظأضعتعش بعر ياكع ظعككع ظادةمنعث
ظىستعضة يىكلةنضةن ظعش ظةمةس .بذ ظةضةر مةزكذر ظعشالرنع قعلعش بعرال ظادةمنعث
ظىستعضة يىكلةنمعضةن بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر مةزكذر ظعشالرنع قعلعش
بعرال ظادةمنعث ظىستعضة يىكلةنضةن بولسا ،بذ هالدعمذ كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن
مةزكذر ظعشالرنع قعلدذرذش ظىحىن ظذ ظادةمنع ظعجارعضة ظئلعش توغرعدذر .بذ هالدا
مةزكذر ظعشالرنع قعلدذرذش ظىحىن ظذ ظادةمنع ظعجارعضة ظئلعش توغرا ظةمةس ،دةيدعغان
قاراشمذ بار .حىنكع ،بعر ظعشنع صةقةت بعرال ظادةم قعالاليدعغان بولسا ،ظذ ظعشنع قعلعش
ظذ ظادةمنعث ظىستعضة يىكلعنعدذ .يةنع ظذ ظادةمنعث ظذ ظعشنع قعلعشع صةرزع كذصاية
هالعتعدة ظةمةس صةرز ظةين هالعتعدة بولعدذ.
( )2ـ مذظةييةن بعر ظادةمضعال ظةمةس هةممة ظادةمضة ظومذميىزلىك صةرز قعلعنغان
ظعشالر .مةسعلةن :جعهاد قعلعشقا ظوخشاش .جعهاد قعلعش ظىحىن مذسذلماننع ظعجارعضة
ظئلعش توغرا ظةمةس .توغرا رعؤايةتكة ظاساسةن جعهاد ظىحىن كاصعرنع ظعجارعضة
ظئلعشقا بولعدذ.
 2ـ صةرز بولمعغان ظعشالر .ظذ ظعشالردعن مةسعلةن ظةزان ظوقذشقا ظوخشاش قعلعش
صةرز قعلعنمعغان ظعشالر كأزدة تذتذلعدذ .ظةزان ظوقذتذش ظىحىن بعرعنع ظعجارعضة
ظئلعش هةققعدة ظىح خعل قاراش بار .ظةضةر ظةزان ظوقذتذش ظىحىن بعرعنع ظعجارعضة
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ظئلعش توغرا ،دئضةن قاراشنع قوبذل قعلعص ظالساق ،ظةزان ظوقذغان ظادةم ظعش
هةققعنع قايسع ظاساسقا تايعنعص تذرذص ظالعدذ؟ بذ هةقتة مذنداق بعر نةححة خعل
قاراش بار:
 1ـ ظةزان ظوقذغان ظادةم ظعش هةققعنع ظةزان ظوقذغانلعقع ظىحىن ظالعدذ .ظةزان
خذددع قذرظان ظوقذشنع ظأضعتعص قويذشقا ظوخشاش .قذرظان ظوقذشنع ظأضعتعص
قويغانغا هةق ظئلعشقا بولغعنعدةك ظةزان ظوقذص بةرضةنلعكع ظىحىنمذ هةق ظئلعشقا
بولعدذ.
 2ـ ؤاقعتالرغا رعظاية قعلغانلعقع ظىحىن.
 3ـ ظاؤازعنع حعقعرغانلعقع ظىحىن.
 4ـ <هةييع ظةالسااله> ؤة <هةييع ظةلةل صةاله> نع دئضةنلعكع ظىحىن .حىنكع،
بذ ظعككع سأز اهلل تاظاالنع زعكعر قعلعش هئسابالنمايدذ.
بةش ؤاخ نامازغا ظعماملعق قعلعص بئرعش ظىحىن بعرعنع ظعجارعضة ظئلعش توغرا
ظةمةس .شذنعثدةك يةنة تةراؤعه نامازلعرع ؤة باشقا نامازالر ظىحىن ظعماملعق قعلعص
بئرعش ظىحىن بعرعنع ظعجارعضة ظئلعش كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن توغرا ظةمةس.
حىنكع ،ظعمام بولذص بةرضةن ظادةمنعث مةزكذر نامازالرنع قعلعشع ظأزعضعمذ الزعم .ظذ
ظادةم ظعمام بولذص بئرعشنع نعيةت قعلماي نامازنع ظأزع يالغذز باشلعسا ،ظذنعثغا
خالعغان كعشع كعلعص ظعقتعدا قعلسا بولعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم نامازنع كعشعلةرضة
ظعمام بولذص بئرعش نعيعتع بعلةن باشلعغان بولسا ،بذنعث بعلةن ظذ ظادةم نامازنع
جاماظةت بعلةن ظوقذغانلعقنعث ساؤابعغا ظئرعشعدذ .ظعماملعق قعلدذرذش ظىحىن
بعرعنع ظعجارعضة ظئلعش توغرا ،دةيدعغان ظالعمالر ظعماملعقنعث هأكمعنع ظةزاننعث
هأكمعضة ظوخشعتعدذ .يةنع ظةزان ظوقذش بعر ظادةمنعث ظىستعضعال يىكلةنضةن ظعش
ظةمةس .ظعماملعق قعلعشمذ شذنعثغا ظوخشاشتذر .ظةزان ظوقذص بةرضةنلعك ظىحىن
هةق ظئلعشقا بولعدعغان بولغاحقا ظعماملعق قعلعص بئرعش ظىحىنمذ هةق ظئلعشقا
(((
بولعدذ.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،كئيعنكع زامانالردا كةلضةن
بعر قعسعم ظالعمالر بعرعضة هةق بئرعص ظأيدة قذرظان خةتمة قعلدذرذشنعث توغرا
بولعدعغانلعقعغا صةتعؤا بةردع .اهلل تاظاال خالعسا بعز بذ ظالعمالرنعث بذ صةتعؤالعرعنع
بةشعنحع توم كعتابعمعزدا مذنازعرة قعلعص ظأتىمعز.
((( «رةؤ زةتذت تالعبعين» 4 ،ـ توم 262 ،ـ بةت.
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ظعجارعكةشنعث ظعش هةققعضة ظذنعث قعلغان ظعشعنعث بعر قعسمعنع
بئرعص ظذنع ظعجارعضة ظئلعشنعث هأكمع

ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمضة ظعضعرضةن يعصنعث يئرعمعنع ظعش هةققعضة بئرعش
شةرتع بعلةن ظذ ظادةمنعث يعص ظعضعرعشع ظىحىن ظذنعثغا صاختا ياكع يذث بةرضةن ،ياكع
بعر كعشع ظذالغ كأتىرىص كةلضةن ظاشلعقنعث بعر قعسمعنع ظذالغنعث ظعش هةققع ظىحىن
بئرعش شةرتع بعلةن بعر ظادةمدعن ظذالغ ظعجارعضة ظالغان ،ياكع ظذ كعشع ظذالغ مئثعص
ظةزضةن بذغداينعث بعر قعسمعنع ظذالغنعث ظعش هةققع ظىحىن بئرعش شةرتع بعلةن بعر
ظادةمدعن ظذالغ ظعجارعضة ظالغان بولسا ،بذ شةرتعضة توشمعغان ظعجارة هئسابلعنعدذ.
شذثا ظعجارعضة ظئلعنغذحع مةيلع ظادةم بولسذن ،مةيلع ظذالغ بولسذن ،ظعجارعضة
ظئلعنغذحع ظىحىن ظذنعث ظوخشعشعغا بئرعلعدعغان ظعش هةققع بئرعلعدذ .لئكعن ظذنعث
ظوخشعشعغا بئرعلعدعغان ظعش هةققع ظذنعثغا بئرعلمةكحع بولغان ظعش هةققعدعن
ظئشعص كةتمةسلعكع الزعم .مةزكذر شةكعلدة قعلعنغان ظعجارعنعث شةرتعضة توشمعغان
ظعجارعضة هئسابلعنعشعنعث سةؤةبع بولسا ،مةيلع ظادةم بولسذن ،مةيلع ظذالغ بولسذن،
ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسعنع ظذ نةرسعنعث قعلغان ظعشعنعث بعر قعسمعغا ظعجارعضة
ظئلعنغانلعقع ظىحىندذر .ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسعنعث ظعجارة هةققع تاصشذرذص
بئرعلعدعغان نةرسة بولذش ظعجارعنعث توغرا بولذش شةرتعدذر .ظعجارعضة ظئلعنغان
نةرسعنع ظذنعث قعلغان ظعشعنعث بعر قعسمعغا ظعجارعضة ظئلعنغاندا ،ظذ نةرسعنعث
ظعجارة هةققعنع ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان كعشع ظأز كىحع بعلةن تاصشذرذص بئرعشكة
كىحع يةتمعضةن هئسابلعنعدذ .مةزكذر شةكعلدة قعلعنغان ظعجارعنعث شةرتعضة توشمعغان
ظعجارة هئسابلعنعدعغانلعقعنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
تأضمةنحعنعث ظعش هةققعضة تأضمةنحعنعث تارتقان ظونعدعن بئرعشتعن توسقانلعقع
(((
ظىحىندذر.
بذ هةقتة ظةبذسةظعد خذدرعي (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دئدع:
«صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةركةك هايؤاننعث (حعشع هايؤانغا ظارتعلعص بئرعشعنع
سئتعشتعن ،ياكع ظذنداق قعلعص بةرضةنلعكع ظىحىن صذل ظئلعشتعن) ؤة تأضمةنحعنعث
(((
ظعش هةققعضة تأضمةنحعنعث تارتقان ظونعدعن بئرعشتعن توسقان».
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 36 ،ـ بةت.
((( بذ هةدعسنع دارع قذتنعي رعؤايةت قعلغان ؤة هةدعسنعث توغرعلعق دةرعجعسع هةققعدة بعر نئمة دئمعضةن .ظعمام زةهةبعي
<معزان> دئضةن كعتابعدا« :بذ توغرعلعق دةرعجعسعضة يةتمعضةن هةدعستذر .حىنكع ،ظذ هةدعسنعث راؤعلعرعدعن بعرع بولغان هعشام
قانداق ظعكةنلعكع بعلعنمةيدعغان ظادةمدذر» دئدع .ظعبنع هةجةر <لعسان> دئضةن كعتابتا« :هعشامنع ظعبنع هةببان رعؤايةت قعلغان
هةدعسلعرعضة ظعشةنح قعلغعلع بولعدعغان ظعشةنحعلعك ظادةملةرنعث قاتارعدا بايان قعلغان» دئدع< .دعراية> دئضةن كعتاصنعث ظاصتورع
بذ هةدعسنع كعتابعدا بايان قعلعص بولغاندعن كئيعن« :ظذ توغرعلعق دةرعجعسعضة يةتمعضةن هةدعستذر» دئدع< .تةلخعس> دئضةن
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هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر ،ظعمام شافعظعي ،ظعمام مالعك ؤة ظعمام لةيس (اهلل
تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) قاتارلعقالر مةزكذر هةدعسنع ظعجارعكةشنعث ظعش
هةققعضة ظذنعث قعلغان ظعشعنعث بعر قعسمعنع بئرعص ظذنع ظعجارعضة ظئلعشنعث توغرا
بولمايدعغانلعقعغا دةلعل ـ صاكعت قعلعص كةلتىردع .بذ صعكعرضة قارشع ظادةملةر ظذ
هةدعسنع رعؤايةت قعلغانالرنعث ظعحعدة ظأزعنعث قانداق ظادةم ظعكةنلعكع نامةلذم
كعشعلةرنعث بولغانلعقع ؤة هةدعسنعث توغرعلعق دةرعجعسعضة يةتمعضةنلعكع
بعلةن مةزكذر ظعمامالرغا ظئتعراز بعلدىرعدذ .بذ ظادةملةرضة بئرعدعغان جاؤابعمعز
شذكع ،هةدعسنعث توغرعلعق دةرعجعسعضة يةتمةسلعكع بعر مذجتةهعد بعلةن يةنة
بعر مذجتةهعدنعث ظارعسعدا ظوخشاش كأزدة قارالمايدعغان مةسعلعدذر .يةنع بعر
مذجتةهعدنعث كأز قارعشعدا توغرعلعق دةرعجعسعضة يةتمعضةن هةدعس يةنة بعر
مذجتةهعدنعث كأز قارعشعدا توغرعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعس هئسابلعنعدعغان
ظةهؤالالرمذ بولعدذ .هةدعسنع رعؤايةت قعلغان كعشعلةرضة بئرعلعدعغان باهامذ شذنداق
بولعدذ .يةنع بعر مذجتةهعدنعث كأز قارعشعدا قانداق ظعكةنلعكع نامةلذم ظادةم يةنة بعر
مذجتةهعدنعث كأز قارعشعدا ظذنعث قانداق ظادةم ظعكةنلعكع ظئنعق بولغان ظادةم بولذص
حعقعدذ .بعر قعسعم ظالعمالرنعث بعرةر هةدعسكة ،ظذ توغرعلعق دةرعجعسعضة يةتمعضةن
هةدعس دةص باها بئرعلعشع بعلةن ظذ هةدعس دةلعل ـ صاكعت بولذش دةرعجعسعدعن
حىشىص كةتمةيدذ.
مةزكذر هةدعسكة ظاساسةن تأضمةنحعنعث ظعش هةققعضة ظذ تارتقان ظوندعن بئرعش
توغرا ظةمةس .حىنكع ،بذغداينعث ظعضعسع تأضمةنحعضة ظوننع تأضمةنحع بذغداينع
تارتعص ظون قعلعشتعن بذرذن بئرعشكة ظاجعزلعق قعلعدذ .شذنعث ظىحىن بذ توغرا
بولمعغان ظعجارة هئسابلعنعدذ .بذنعث هأكمع سودا بولغان ؤاقتعدا ماددعي نةرسعنعث
بعرع يوق تذرذص ماددعي نةرسعنع يةنة بعر ماددعي نةرسعضة سئتعشنعث هأكمعضة
ظوخشاش .بذمذ شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق هئسابالنغاندةك ظذ ظعجارعمذ شةرتعضة
(((
توشمعغان ظعجارة هئسابلعنعدذ.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،بةلةخ ؤة نةسةفعي قاتارلعق
جايالرنعث ظالعملعرع بعر ظادةمضة ظعضعرضةن يعصعنعث يئرعمعنع ظعش هةققعضة بئرعش
شةرتع بعلةن ظذ ظادةمضة يعص ظعضعرتعشنعث ؤة ظذالغ كأتىرىص كةلضةن ظاشلعقنعث بعر
قعسمعنع ظذالغنعث ظعش هةققع ظىحىن بئرعش شةرتع بعلةن ظذالغ ظعجارعضة ظئلعشنعث
توغرا بولعدعغانلعقعغا صةتعؤا بةرضةن .حىنكع ،بذ جايالرنعث ظأرص ـ ظادةتلعرعدة
كعشعلةر بعر نةرسعنع ظذ شةكعلدة ظعجارعضة ظاالتتع .بعر ظادةمضة ظعضعرضةن يعصعنعث
كعتاصنعث ظاصتورع« :هعشام رعؤايةت قعلغان هةدعسلعرعضة ظعشةنح قعلغعلع بولعدعغان ظادةمدذر» دئضةن.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 16 ،ـ توم 175 ،ـ بةت.
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يئرعمعنع ظعش هةققعضة بئرعش شةرتع بعلةن ظذ ظادةمضة يعص ظعضعرتعشنع ؤة ظذالغ
كأتىرىص كةلضةن ظاشلعقنعث بعر قعسمعنع ظذالغنعث ظعش هةققع ظىحىن بئرعش شةرتع
بعلةن ظذالغ ظعجارعضة ظئلعشنع توغرا دةص قارعمايدعغانالر ظذ ظعشالرنع تأضمةنحعنعث
ظعش هةققعضة ظذ تارتقان ظوندعن بئرعشكة بولمايدعغانلعقعغا قعياس قعلعدذ .لئكعن،
ظذ جايالرنعث ظأرص ـ ظادةتلعرع ظذنداق قعلعشنع توغرا دةص قارايدعغان بولغاحقا ظذ
يةرلةردة بذ قعياسقا ظةمةل قعلعنمايدذ .ظةضةر بعر ظادةمضة ظعضعرضةن يعصعنعث يئرعمعنع
ظعش هةققعضة بئرعش شةرتع بعلةن ظذ ظادةمضة يعص ظعضعرتعشنعث ؤة ظذالغ كأتىرىص
كةلضةن ظاشلعقنعث بعر قعسمعنع ظذالغنعث ظعش هةققع ظىحىن بئرعش شةرتع بعلةن
ظذالغ ظعجارعضة ظئلعشنعث توغرا بولمايدعغانلعقعنع قعياس ظةمةس بةلكع مةزكذر
هةدعسنعث دااللعتع كأرسعتعص بئرعدذ ،دةص قارالسا ،ظذ جايالرنعث ظأرص ـ ظادةتلعرع
مةزكذر هةدعسنع شةرتلةندىردع ،دةيمعز .يةنع ظأرص ـ ظادةت ظارقعلعق يولغا قويذلغان
ظعشالر مةزكذر هةدعسنعث حةكلعمعسع ظعحعضة كعرمةيدذ .ظالدعدعن بذيرذتذص بعر
نةرسة ياساتتذرذشمذ قعياس قاظعدعسعضة ظاساسةن توغرا ظةمةس ظعدع .بذ مةسعلعدة
قعياس قاظعدعسع ظةمةلدعن قالدذرذلدع .يةنة كئلعص بذ مةسعلة ظومذمعي قاظعدعلةرنعث
ظعحعدعن حعقعرؤئلعندع .هةنةفعي مةزهةصعنعث بعر قعسعم ظالعملعرع <تأضمةنحعنعث
ظعش هةققعضة تأضمةنحعنعث تارتقان ظونعدعن بئرعشتعن توسقان> مةزكذر هةدعسنعث
ظعحعدعن ظأرص ـ ظادةتنع ظاساس قعلعص تذرذص بعر ظادةمضة ظعضعرضةن يعصعنعث يئرعمعنع
ظعش هةققعضة بئرعش شةرتع بعلةن ظذ ظادةمضة يعص ظعضعرتعشنعث ؤة ظذالغ كأتىرىص
كةلضةن ظاشلعقنعث بعر قعسمعنع ظذالغنعث ظعش هةققع ظىحىن بئرعش شةرتع بعلةن ظذالغ
ظعجارعضة ظئلعشنعث توغرا بولذش مةسعلعسعنع حعقعرؤئلعشقا قوشذلمايدذ .حىنكع،
ظذالرنعث كأز قارعشعدا ظذ ظأرص ـ ظادةت صةقةت بعر ـ ظعككع رايذندعكع كعشعلةرنعث
ظأرص ظادعتعدذر .بعر ـ ظعككع رايذندعكع كعشعلةرنعث ظأرص ـ ظادةتلعرعنع ظاساس قعلعص
تذرذص بعرةر هةدعسنعث دااللعتع ظأز ظعحعضة ظالغان هأكىمنع ظذ هةدعسنعث ظعحعدعن
حعقعرؤئلعش توغرا ظةمةس .ظةمما ظالدعدعن بذيرذتذص بعر نةرسة ياساتتذرذش مةسعلعسع
بولسا باشقا بعر مةسعلعدذر .حىنكع ،ظالدعدعن بذيرذتذص بعر نةرسة ياساتتذرذش هةممة
يةرضة ظومذمالشقان ظادةتتذر .بذنعثغا ظوخشاش ظادةت بعلةن قعياسقا ظةمةل قعلعنمايدذ
(((
ؤة هةدعس ظأز ظعحعضة ظالغان هأكىم ظذ هةدعسنعث ظعحعدعن حعقعرؤئلعنعدذ.
كىنىمعزدة بةلةخ ؤة نةسةفعي قاتارلعق جايالرنعث ظالعملعرعنعث مةزكذر كأز
قارعشع توغرا دةص قارعلعدذ .حىنكع ،كىنىمعزدة هةممة يةردة كعشعلةر نةرسعنع مةزكذر
شةكعلدة ظعجارعضة ظالعدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 37 ،ـ بةت.
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ظعجارعدة هةم ظعشنع هةم مذددةتنع شةرت قعلعشنعث هأكمع
ظةضةر بعر كعشع مةسعلةن بعر ناؤاينع مذنحعلعك ظوندا بعر كىن نان يئقعص
بئرعسةن ،دةص ظعجارعضة ظالغان بولسا ،ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا ظذ شةرتعضة توشمعغان ظعجارة هئسابلعنعدذ .حىنكع ،ظذ
كعشع ظعجارعدة ناؤاي ظىحىن هةم ظعشنع هةم مذددةتنع شةرت قعلدع .ظعككع ظعشنعث
بعرع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ ،دةص قارالمايدذ .شذثا ظةضةر ناؤاي ناننع بعر كىن توشذشتعن
بذرذن يئقعص بولسا ،بعز ظعجارعدة ظعشنع صىتىشكةن ،ظةمما مذددةتنعث تعلغا ظئلعنعشع
ظعشنع تئزلعتعش ظىحىندذر ،دةص ؤة ناؤاينع ظعجارعضة ظالغان كعشع :بعز ظعجارعدة
مذددةتنع صىتىشكةن ظةمما ظعشنعث تعلغا ظئلعنعشع قانداق ظعش قعلعنعدعغانلعقعنع
بايان قعلعش ظىحىندذر ،دةص ظعجارعضة ظالغان كعشع بعلةن ظعجارعضة ظئلعنغان ظادةمنعث
ظارعسعدا جعدةل ـ ماجرا حعقعدذ.
ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!):
«ظعش بعلةن مذددةت شةرت قعلعنغان ظعجارة توغرعدذر .لئكعن ،ظعجارعدة ظعش ظئتعبارغا
ظئلعنعدذ .مذددةتنعث تعلغا ظئلعنعشع ظعشنع تئزلعتعش ظىحىندذر .مانا بذنعث بعلةن
ظعجارعدة كأرىلعدعغان نامةلذملذق تأضةيدذ ؤة ظعككع تةرةصنعث ظارعسعدا جعدةل ـ
ماجرا حعقمايدذ» دةيدذ.
ظعمام زةيلةظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث بذ هةقتعكع سأزعدعن
ظعككع ظعمامنعث سأزعنع كىحلةندىرعدعغانلعقع حعقعص تذرعدذ .بذ ظةضةر ناؤاينع
ظعجارعضة ظالغان كعشع ناؤايغا ظعش هةققعنع ظعشنعث ظاخعرعدا بةرضةن بولسا ،ظةهؤال
شذنداق بولعدذ .ظةضةر ظذ كعشع ظعش هةققعنع ناؤايغا ظعشنعث داؤامعدا بةرضةن بولسا ،بذ
هالدا ظعجارعدة ظةضةر مذددةت بذرذن تأضعضةن بولسا ،ظعجارعدة ظئتعبارغا ظئلعنعدعغعنع
مذددةت بولعدذ .ظةضةر ظعش بذرذن تأضعضةن بولسا ،ظعجارعدة ظئتعبارغا ظئلعنعدعغعنع
ظعش بولعدذ .ظعش مذددةتتعن بذرذن تأضةص كئتعص ظئشعص قالغعنع مذددةت بولسا،
مذددةت ظعشنع تئزلعتعش ظىحىن بايان قعلعنغان بولعدذ .ظةضةر مذددةت ظعشتعن بذرذن
تأضةص كئتعص ظئشعص قالغعنع ظعش بولسا ،ظعجارعدة ظعشنعث بايان قعلعنعشع ظذ
مذددةت ظعحعدة قانداق ظعشنعث قعلعنعدعغانلعقعنع بايان قعلعش ظىحىن بولعدذ .شذنعث
بعلةن ظذ شةرتعضة توشمعغان ظعجارة هئسابالنمايدذ.
ظعجارعدة هةم ظعش ؤة هةم مذددةت شةرت قعلعنغان ؤاقتعدا بذ ظعجارعنعث ظعمام
ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا شةرتعضة توشمعغان
ظعجارة هئسابلعنعشع ظعشنعث معقدارع ظئنعق ؤة مةلذم بولغان ؤاقتعدا بولعدذ .ظعشنعث
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معقدارع ظئنعق ؤة مةلذم بولغان ؤاقتعدا ،ظعجارة ظعشنعث ظىستعدة بولغان بولعدذ ؤة
ظعجارعدة ظئتعبارغا ظئلعنعشعدا ظعش بعلةن مذددةت بعر ـ بعرع بعلةن ظورذن تاالشقان
بولعدذ .شذنعث بعلةن ظعجارة شةرتعضة توشمعغان ظعجارة هئسابلعنعدذ.
ظةضةر ظعجارعدة ظعش بعلةن مذددةت شةرت قعلعنغاندا ،ظعشنعث معقدارع ظئنعق
بايان قعلعنمعغان بولسا ،بذ ظعجارة توغرا بولغان بولعدذ .حىنكع ،ظعشنعث ظئنعق بايان
قعلعنمعغانلعقع ظعجارعدة صةقةت مذددةتال بايان قعلعنغانلعق هئسابلعنعدذ .مةسعلةن:
بعر كعشع خام خعش ؤة صعششعق خعش بعلةن ظأي سئلعص بئرعش ظىحىن بعر ظادةمنع
بعر كىنلىك ظعجارعضة ظالغان بولسا ،بذ ظعجارة هئحقانداق ظعختعالصسعز هالدا توغرا
بولغان بولعدذ .ظةضةر ظذ كعشع ظذ ظادةمنع ظعجارعضة ظالغان ؤاقعتتا بعر كىننعث ظعحعدة
ظأينع مذنحعلعك معقداردا سالعسةن ،دةص ظعشنعث معقدارعنع بايان قعلغان بولسا،
ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا بذ ظعجارة
توغرا بولمعغان بولعدذ .بعز بذ هةقتة خوسذسعي ظعجارعكةشنعث بايانعدا توختعتعلعص
ظأتىمعز.
ظةضةر بعر ظادةمنع ظعجارعضة ظالغان ؤاقعتتا ،سةن ماثا بعر كىننعث ظعحعدة ظعشلةص
بئرعسةن ،ياكع بعر كىن توشقعحة ظعشلةص بئرعسةن ،دئضةن بولسا ،ظذ ظعجارة بارلعق
ظعمامالرنعث كأز قارعشعدا توغرعدذر.
ظةضةر بعر ظادةم بعر صارحة يةرنع ظعككع قئتعم تئرعش شةرتع بعلةن ،ياكع ظذنعث
حوث ظئرعقلعرعنع حئصعص بئرعش شةرتع بعلةن ،ياكع يةرضة قعغ تأكىش شةرتع بعلةن
ظعجارعضة ظالغان بولسا ،بذ ظعجارة شةرتعضة توشمعغان ظعجارة هئسابلعنعدذ .حىنكع،
ظذ ظعشالرنعث صايدعلعرع يةر ظعضعسعضة قالعدذ .ظةضةر ظذ ظعشالرنعث صايدعلعرع يةر
ظعضعسعضة قالمايدعغان بولسا ،ظعجارة توغرا بولغان بولعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ يةرنعث
ظئرعقلعرعنع دةسلةص حئصعش ظاندعن يةرنع تئرعش ،ياكع دةسلةص يةرنع سوغذرذش
ظاندعن يةرنع تئرعش شةرتع بعلةن ظعجارعضة ظالغان بولسا ،بذ توغرا بولغان ظعجارة
هئسابلعنعدذ .حىنكع ،بذ شةرت ظعجارة مذظامعلعسع تةلةص قعلعدعغان شةرتتذر .حىنكع،
ظذنعث صايدعسع يةرنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمضة بولعدذ.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر كعشع بعر صارحة يةرنع ،ظذ يةرنع ظعجارعضة ظالغان
ظادةمنعث بعر صارحة يئرعنع تئرعش شةرتع بعلةن ظذ ظادةمضة ظعجارعضة بةرضةن بولسا،
بذمذ شةرتعضة توشمعغان ظعجارة هئسابلعنعدذ .حىنكع ،بذ ظوخشاش بعر خعلدعكع
نةرسعنعث مةنصةظةتعنع ظوخشاش يةنة بعر خعل نةرسعنعث مةنصةظةتعضة ظعجارعضة
(((
بئرعش هئسابلعنعدذ.
(((«رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 37 ،ـ بةت.
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ظعجارعكةشنعث قعلغان ظعشعدعن صايدعلعنعشعنعث ؤة بعرةر نةرسعنع
ظعجارعضة بةرضةن كعشعنعث ظذ نةرسعدعن صايدعلعنعشعنعث هأكمع

ظعككع شئرعك ظارعسعدعكع شئرعك نةرسعنع كأتىرىص بعر يةرضة ظاصعرعش ظىحىن
ظذالرنعث بعرع يةنة بعرعنع ظعجارعضة ظالغان بولسا ،ظعجارعضة ظئلعنغان شئرعككة
مةيلع صىتىشكةن ظعجارة هةققع بولسذن ،مةيلع ظذنعث ظوخشعشعغا بئرعلعدعغان ظعجارة
هةققع بولسذن ،هئحبعر ظعجارة هةققع بئرعلمةيدذ .حىنكع ،ظوخشعشعغا بئرعلعدعغان
ظعجارة هةققع توغرا بولمعغان ظعجارعضة ظوخشايدعغان توغرا بولغان ظعجارة بولغان
ؤاقتعدا بولعدذ .شةرعظةتتة ظعككع شئرعكنعث بعرع ظارعسعدعكع شئرعك نةرسعنع بعر
يةرضة كأتىرىص ظاصعرعش ظىحىن يةنة بعر شئرعكعنع ظعجارعضة ظئلعشقا ظوخشايدعغان
بعر ظعجارة شةكلع يوق .ظذ شئرعكنعث ظذ نةرسعنع كأتىرىص باشقا يةرضة ظاصعرعص
بئرعش ظىحىن ظعشلعضةنلعكع ظةمةلعيةتتة ظذ ظعشنع شئرعكع ظىحىن ظةمةس ظأزع ظىحىن
ظعشلعضةنلعكع بولذص هئسابلعنعدذ .شذنعث ظىحىن ظذ شئرعككة ظعش هةق بئرعلمةيدذ.
ظةضةر بذنعثغا :ظعجارعضة ظئلعنغان شئرعكنعث قعلغان ظعشعنعث ظذنعث ظأزع ظىحىن
قعلغانلعقع هئسابلعنعشع بعلةن ظذنعث يةنة بعر شئرعكعضة تةؤة بولغان ظعشنع قعلعص
بةرضةنلعكع ظىحىنمذ ظعجارة هةققعضة ظعضة بولمايدعغانلعقعنع كأرسعتعص بةرمةيدذ،
دةص ظئتعراز بعلدىرىلسة ،بذ ظئتعرازغا جاؤاب بئرعص مذنداق دةيمعز« :ظعجارعضة
ظئلعنغان شئرعك ظعشنع ظةسلعدة ظأزع ظىحىن قعلغان .ظذنعث ظعشنع يةنة بعر شئرعكع
ظىحىن قعلغانلعقع قعياسقا زعت ظعشتذر .شذثا ظذنعث ظعشنع ظأزع ظىحىن قعلغانلعقع
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،ظذنعث قعلغان هةر بعر ظعشتا ظذنعث شئرعكحعلعكع بار.
شذثا ظعشنع ظعجارعضة ظئلعنغان شئرعككة تاصشذرذص بئرعش ظعشع ؤذجذدقا حعقمايدذ .بذ
ؤذجذدقا حعقمعغانلعقع ظىحىن ظعش باشقا بعرعضة تاصشذرذص بئرعلمعضةن هئسابلعنعدذ.
شذثا ظذ شئرعككة ظعجارة هةققع بئرعلمةيدذ .بعر ظادةمنعث ظارعسعدعكع شئرعك ظعشنع
قعلدذرذش ظىحىن شئرعكعنع ظعجارعضة ظئلعش خذددع نةرسعسعنع بعر كعشعضة ضأرىضة
قويغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظذ كعشعدعن ظعجارعضة ظالغانغا ظوخشاش .نةرسعسعنع
بعرعضة ضأرىضة قويذص ظذ نةرسعنع ظذنعثدعن ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث ظذنعثغا ظعجارة
هةققع بئرعشع الزعم ظةمةستذر .حىنكع ،ظذ ظادةم ظأزعنعث نةرسعسعدعن صايدعالنغان
هئسابلعنعدذ .ظةسلعدة ظذ ظادةم ضأرىضة قويذلغان نةرسعسعدعن صايدعلعنالمايتتع.
حىنكع ،ظذ نةرسعدة ظذنع ضأرىضة ظالغان كعشعنعث هةققع بار ظعدع .لئكعن ،ظذ كعشع
ظذ نةرسعنع ظعجارعضة بئرعش ظارقعلعق ظذ نةرسعدعكع هةققعنع ظةمةلدعن قالدذرؤةتتع.
شذثا ظذ ظادةم ظذ نةرسعدعن صايدعلعنااليدذ.
712

ئىجارىنىڭ بايانى
<غايةتذل بةيان> دئضةن كعتاصتا مذنداق بايان قعلعندع :ظةضةر ظعككع ظادةمضة
تةؤة ظاشلعق بولغان ،ظذ ظعككع ظادةمنعث بعرعنعث كئمعسع بولغان ،ظاندعن يةنة بعر
ظادةم ظاشلعقتعن ظأزعضة تةؤة بولغان قعسمعنع ظذ ظادةمنعث كئمعسعدة تذشذؤئلعش
ظىحىن ظذ ظادةمنعث كئمعسعنع ظعجارعضة ظالغان بولسا ،بذ ظعجارة توغرا بولغان بولعدذ.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر شئرعك ظذ ظعككع ظادةمنعث بعرعنعث تأضمعنع بولغان ،يةنة بعر
ظادةم ظأزعضة تةؤة ظاشلعقنع ظذنعث تأضمعنعدة تارتعؤئلعش ظىحىن ظذنعث تأضمعنعنع
ظعجارعضة ظالغان بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ ظعجارة توغرا بولغان ظعجارة هئسابلعنعدذ.
ظعككع شئرعك ظادةمنعث بعرع ظأزعضة تةؤة نةرسة ـ كئرةكلةرنع قاحعالص بارماقحع
بولغان يةرضة ظاصعرؤئلعش ظىحىن شئرعكعنعث قاحعسعنع ظعجارعضة ظئلعشنعث هأكمعمذ
تأضمةننعث ؤة كئمعنعث هأكمعضة ظوخشاش.
ظةضةر شئرعك ظعككع ظادةمدعن بعرع ظأزعضة تةؤة ظاشلعققا قاراص بئرعش ظىحىن
يةنة بعر شئرعكعنعث قذلعنع ياكع ظذ ظاشلعقنع تذشذش ظىحىن شئرعكعنعث ظعشعكعنع،
ياكع شئرعكعنعث قذلعنعث ظعشعكعنع ظعجارعضة ظالغان بولسا ،بذ ظعجارة توغرا
بولمعغان بولعدذ .شذثا ظذ ظادةمضة ظعجارعضة ظئلعنغعنع مةيلع ظادةم بولسذن ،مةيلع
ظعشةك بولسذن ،ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسة ظىحىن ظعجارة هةققع بئرعش الزعم ظةمةس.
بذ مةسعلعدة ظةسلع قاظعدة مذنداقتذر :ظةضةر ظعككع شئرعكنعث بعرع يةنة بعرعدعن
ظعجارعضة ظالغان نةرسة مةسعلةن هايؤانغا ؤة قذلغا ظوخشاش شئرعك نةرسعضة بعرةر
تةسعر كأرسعتةلةيدعغان نةرسة بولسا ،ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظئلعش توغرا ظةمةس.
مةسعلةن :قذل ظعككع شئرعكنعث ظارعسعدعكع شئرعك نةرسعنع ساقالص بئرةلةيدذ.
ظعشةك ظذ نةرسعنع توشذص بئرةلةيدذ .ظةضةر ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسة مةسعلةن
كئمة ،تأضمةن ؤة قاحعغا ظوخشاش شئرعك نةرسعضة بعرةر تةسعرع يوق نةرسة بولسا،
ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظئلعش توغرعدذر .مةسعلةن :تأضمةننعث شئرعك نةرسة ظىحىن
هئحقانداق تةسعرع يوق.
بعر كعشع مذنحعسعنع بعر دوستعغا ظعجارعضة بةرضةن ،ظاندعن ظذ كعشع ظذ دوستع
بعلةن بعللة ظذ مذنحعغا كعرضةن بولسا ،ظذ كعشعنعث مذنحعغا كعرضةنلعكع ظىحىن
مذنحعغا ظعجارة هةققع بئرعشع الزعم ظةمةس .مذنحعنعث ظعجارعسعنعث هةممعسعنع
دوستع ظذ كعشعضة تألةص بئرعدذ .ظذ كعشعنعث دوستع ظىحىن ظعجارة تألعشع الزعم
بولمايدذ .حىنكع ،ظذ كعشعنعث مذنحعدعن قانحعلعك صايدعالنغانلعقع نامةلذمدذر .شذثا
ظذ كعشعنعث مذنحعغا كعرضةنلعكع ظىحىن دوستعنعث ظذ كعشعضة تألةيدعغان ظعجارة
هةققعدعن بعر قعسمعنع تذتذص قئلعشع توغرا ظةمةس .ظعجارة هةققعنعث هةممعسعنع ظذ
كعشعنعث دوستع تألةص بئرعدذ.
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شةرتعضة توشمعغان ظعجارعدة كأرىلضةن نامةلذملذقنعث تأضةص
كئتعشعنعث هأكمع

بعر ظادةم بعر صارحة يةرنع ظعجارعضة ظالغان ؤة ظذ يةرنع ظعجارعضة ظالغان ؤاقعتتا
ظذ يةرضة زعراظةت تئرعيدعغان ياكع تئرعمايدعغانلعقعنع دئمعضةن ،ياكع زئراظةت
تئرعيدعغانلعقعنع دئضةن ظةمما قايسع زعراظةتنع تئرعيدعغانلعقعنع دئمعضةن بولسا،
ظذ شةرتعضة توشمعغان ظعجارة هئسابلعنعدذ .ظةضةر يةرنع ظعجارعضة ظالغان ؤاقعتتا
ظذنعثغا ظأزعنعث بعر نةرسة تئرعيدعغانلعقعنع دئضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ شةرتعضة
توشمعغان ظعجارة هئسابالنمايدذ .ظةمما قورذنع ظعجارعضة ظالغان ؤاقعتتا ظذنع قانداق
ظعش ظىحىن ظعشلعتعدعغانلعقعنع دئمةستعن ظعجارعضة ظالغان بولسا ،ظذ ظعجارة توغرا
بولغان بولعدذ .حىنكع ،قورذنع ظعجارعضة ظئلعشتعكع مةقسةت ظذنعثدا ظولتذرذشتذر.
ظةضةر يةر ظىستعدة قعلعنغان ظعجارة شةرتعضة توشمعغان ظعجارة بولغان ،ظاندعن يةرنع
ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذنعثغا زعراظةت تئرعغان ؤة بذ ظارعدا بعرةر مةزضعل ظأتكةن
بولسا ،ظذ ظعجارة توغرا هالعتعضة قايتعدذ .شذثا ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن
يةرنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث يةر ظعضعسعضة ظعجارة ظىحىن صىتىشكةن صذلنع بئرعشع
الزعم .شذنعثدةك يةنة ظةضةر شةرتعضة توشمعغان ظعجارة بعلةن ظعجارعضة ظئلعنغان
يةرضة زعراظةت تئرعلغان بولسا ،زعراظةت تئرعلغاندعن كئيعن بعرةر مةزضعل ظأتمعضةن
بولسعمذ زعراظةتنعث تئرعلعشع بعلةن نامةلذملذق يوقالغانلعقع ظىحىن ظعجارة توغرا
هالعتعضة قايتعدذ .بذ هةقتة قازعخاننعث سأزع مذنداقتذر :ظةضةر ظذ ظادةم ظذ يةرنع
تئرعسا ،ظذ ظادةم يةر ظعضعسعضة صىتىشكةن صذلنع بئرعدذ .حىنكع ،يةر ظىستعدة
قعلعنغان ظعجارة توغرا هالعتعضة قايتتع .بذ ظعستعهسان قاظعدعسعدذر .حىنكع ظعجارة،
ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسعدعن مةنصةظةت ظالغانسعرع كىحضة ظعضة بولعدذ .ظذ ظعجارعنعث
شةرتعضة توشماسلعقنعث سةؤةبع بولسا ،ظعجارعضة ظئلعنغان يةرضة قانداق نةرسعنعث
تئرعلعدعغانلعقع نامةلذم بولغانلعقع ظىحىندذر .ظةضةر نامةلذملذق كأتىرىلىص كةتسة،
(((
ظعجارة توغرعلعق هالعتعضة قايتعدذ.
ظةضةر بعر كعشع قاراقاشتعن خوتةنضة يىك ـ تاقلعرعنع تذشذؤئلعش ظىحىن بعر
ظادةمدعن ظعشةك ظعجارعضة ظالغان ،ظعشةكنع ظعجارعضة ظالغان ؤاقعتتا ظذنعثغا قانداق
نةرسعنع ظارتعدعغانلعقعنع بايان قعلمعغان ،ظذنعثغا نورمال يىك تاق ظارتقان ،ظاندعن
ظعشةك ظألىص قالغان بولسا ،ظذ ظادةم ظعشةكنع تألةص بةرمةيدذ .حىنكع ،ضةرحة ظعجارة
شةرتعضة توشمعغان ظعجارة بولسعمذ ظعشةك ظذ ظادةمنعث قولعدا ظامانةت سىصىتعدة
(((«رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 38 ،ـ بةت.
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تذرعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظعشةككة نورمالدعن ظارتذق بعر نةرسة ظارتقان ،ظاندعن ظعشةك
ظألىص قالغان بولسا ،ظذ ظادةم ظعشةكنع تألةص بئرعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظعشةك بعلةن
بارعدعغان يئرعضة يئتعص بارسا ،ظذ ظادةم ظعشةكنعث ظعضعسعضة صىتىشكةن صذلنع بئرعدذ.
يةنع ضةرحة ظعشةكنعث ظىستعدة قعلعنغان ظعجارة شةرتعضة توشمعغان ظعجارة بولسعمذ
ظذنعثغا نورمال يىك ـ تاق ظارتعش بعلةن ظذ شةرتعضة توشقان ظعجارة هئسابلعنعدذ.
مةيلع يةر ظىستعدة قعلعنغان ظعجارعدة بولسذن ،مةيلع ظعشةك ظىستعدة قعلعنغان
ظعجارعدة بولسذن ،ظةضةر ظعككع تةرةص تاالش ـ تارتعشعص قالسا ،قازع بذ ظعجارعنع
ظةمةلدعن قالدذرعدذ .حىنكع ،صعتنة ـ صاساتنعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىن شةرتعضة
توشمعغان ظعجارعنع ظةمةلدعن قالدذرذش الزعم.
ظةضةر بعر ظادةم بعر ظذالغنع ظعجارعضة ظالغان ،ظذنعثغا معنعص يولنعث يئرعمعغا
كةلضةندة ظأزعنعث ظذنع ظعجارعضة ظالغانلعقعغا ظعنكار قعلغان بولسا ،ظذ ظادةمضة
ظذالغنع ظعجارعضة ظالغانلعقعغا ظعنكار قعلعشتعن بذرذن ظذالغقا معنضةنلعكعنعث
ظعجارعسعنع تألةص بئرعش الزعم بولعدذ .ظذ ظادةمضة ظعنكار قعلعص بولغاندعن كئيعن
ظذالغقا معنضةنلعكع ظىحىن ظعجارة تألةص بئرعش الزعم ظةمةس .بذ ظعمام ظةبذيىسىف
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذالغنع
ظعجارعضة ظالغانلعقعغا ظعنكار قعلعش بعلةن ظذالغنع هةقسعز يول بعلةن ظئلعؤالغان
هئسابلعنعدذ .بعر نةرسعنع هةقسعز يول بعلةن ظئلعؤالغان ظادةمضة ،ظةضةر ظذ نةرسة
يوق بولذص كةتسة ظذنع تألةص بئرعش مةسظذلعيعتع يىكلعنعدذ .بعرةر نةرسعنع تألةص
بئرعش مةسظذلعيعتع بعلةن ظذنعث ظعجارة هةققعنع بئرعش بعر ظادةمنعث ظىستعضة
تةث ظارتعلمايدذ .يةنع ظذ ظادةمضة ظذالغنع ظعجارعضة ظالغانلعقعغا ظعنكار قعلعص
بولغاندعن كئيعنكع ظعجارة هةققعنع بئرعش الزعم بولمايدذ .حىنكع ،ظذالغنع ظعجارعضة
ظالغانلعقعغا ظعنكار قعلعص بولغاندعن كئيعن ظةضةر ظذالغ ظألىص كةتسة ياكع يوق
بولذص كةتسة ،ظذنعث صذلعنع تألةص بئرعش ظذ ظادةمنعث ظىستعضة يىكلعنعدذ .ظةمما ظذ
ظادةمضة ظذالغنع ظعجارعضة ظئلعشتعن بذرذن ظذالغقا معنضةنلعكعنعث ظعجارة هةققعنع
بئرعش الزعم .ظةمما ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ ظادةم
ظذالغنع ظعجارعضة ظالغانلعقعغا ظعنكار قعلغان تةقدعردعمذ ظةضةر ظذ ظادةم ظذالغنع ساق
ـ ساالمةت ظعضعسعضة تاصشذرذص بةرسة ،ظذ ظادةمضة ظذالغنعث ظعضعسع بعلةن صىتىشكةن
ظعجارة هةققعنع بئرعش الزعم بولعدذ .حىنكع ،ظذالغ ساق ـ ساالمةتتذر .شذثا ظذنع
تألةص بئرعش مةسظذلعيتع ظذ ظادةمنعث ظىستعدعن حىشىص كئتعدذ» دةيدذ.
بعر كعشع كعيعم ـ كئحةكلةرنع قعسقارتعص بئرعدعغان ظادةمضة قعسقارتعص بئرعش
ظىحىن بعر دانة كعيعمعنع بةرضةن ،ظاندعن ظذ ظادةم ظذ كعشعدعن كعيعم ظالغانلعقعغا
تئنعؤالغان ،كئيعن ظذ ظادةم كعيعمنع قعسقارتعص ظذ كعشعنعث قئشعغا ظئلعص كةلضةن
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ؤة ظأزعنعث ظذ كعشعدعن كعيعمنع ظالغانلعقعغا ظعقرار قعلغان بولسا ،بذ هالدا ظةضةر ظذ
ظادةم كعيعمنع تئنعؤئلعشتعن بذرذن قعسقارتقان بولسا ،ظذ كعشع ظذ ظادةمضة كعيعمنع
قعسقارتقانلعقع ظىحىن ظعجارة هةققع بئرعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةمنعث كعيعمنع تئنعؤئلعشتعن
بذرذن قعسقارتقانلعقع كعيعمنعث قعسقارتعلعشع ظذ كعشع ظىحىن بولغان هئسابلعنعدذ.
ظةضةر ظذ ظادةم كعيعمنع ظأزعنعث كعيعمنع ظالغانلعقعغا تئنعؤئلعص بولغاندعن كئيعن
قعسقارتقان بولسا ،ظذ كعشعنعث ظذ ظادةمضة ظعش ـ هةققع بئرعشع الزعم ظةمةس.
حىنكع ،ظذ ظادةمنعث كعيعمنع تئنعؤئلعص بولغاندعن كئيعن قعسقارتقانلعقع كعيعمنعث
قعسقارتعلعشع ظذ ظادةمنعث ظأزع ظىحىن بولغان هئسابلعنعدذ ؤة ظذ ظادةم كعيعمنع
ظالغانلعقعغا تئنعؤئلعش بعلةن ظذ كعيعمنع هةقسعز ظئلعؤالغان هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ
كعشع ظذ ظادةم ظىحىن ظعجارة هةققع بئرعش الزعم ظةمةس .كعيعم ـ كئحةكلةرنع بوياص
بئرعدعغان ظادةمنعث هأكمعمذ ظذ ظادةمنعث هأكمعضة ظوخشاش .يةنع ظةضةر ظذ ظادةم
بوياص بئرعش ظىحىن ظالغان كعيعمنع ظأزعنعث كعيعمنع ظالغانلعقعغا تئنعؤئلعشتعن
بذرذن بويعغان بولسا ،كعيعمنعث ظعضعسع ظذ ظادةمضة ظذنعث ظعش هةققعنع بئرعدذ.
ظةضةر ظذ ظادةم كعيعمنع ظأزعنعث كعيعمنع ظالغانلعقعغا تئنعؤئلعص بولغاندعن كئيعن
بويذغان بولسا ،بذ هالدا كعيعمنعث ظعضعسع خالعسا ظذ ظادةمضة بوياق ظذ كعيعمضة
قوشقان ظارتذق صذلنع بئرعدذ ،خالعسا كعيعمنع ظذ ظادةمضة تاشالص بئرعص ظذ ظادةمدعن
كعيعم بويذلذشتعن بذرذنقع باهاسع بويعحة صذل ظالعدذ.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر كعشع يعص توقذتذش ظىحىن بعر ظادةمضة يذث بةرضةن
بولسا ،بذنعث هأكمعمذ كعيعمنع قعسقارتعش ياكع بوياش ظىحىن ظالغان ظادةمنعث
هأكمعضة ظوخشاش .يةنع ظةضةر ظذ ظادةم يذثنع ظأزعنعث ظذنع ظالغانلعقعغا ظعنكار
قعلعشتعن بذرذن ظعضعرضةن بولسا ،يذثنعث ظعضعسع ظذ ظادةمضة ظعش هةققع بئرعدذ.
ظةضةر ظذ ظادةم يذثنع ظأزعنعث ظذنع ظالغانلعقعغا ظعنكار قعلعص بولغاندعن كئيعن
ظعضعرضةن بولسا ،يذثنعث ظعضعسعنعث ظذ ظادةمضة ظعجارة هةققع بئرعشع الزعم .يعص ظذ
ظادةمضة قالعدذ ؤة ظذ ظادةم يذثنعث ظعضعسعضة يذثنعث باهاسع بويعحة صذل بئرعدذ.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،بعرةر نةرسعنع ظعجارعضة
بةرضةندة ؤة ظعجارعغا ظالغاندا ظأرص ـ ظادةتنع ظاساس قعلعص تذرذص بعر ظعشالرنع
شةرت قعلعشماي ظعجارعضة بئرعش ياكع ظئلعش توغرعدذر .بذنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظةبذسذفياننعث ظايالع ؤة ظذتبةنعث قعزع هعندعضة دئضةن
سأزعدذر .ظةبذسذفياننعث ظايالع هعندع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظالدعغا كئلعص:
«ظةبذسذفيان بئخعل ظادةم ،مةن ظذنعثغا بعلدىرمةي ظئلعؤالغان نةرسعدعن باشقا ماثا
ؤة باالمغا يئتةرلعك نةرسة بةرمةيدذ» دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا« :سعز
(ظذنعث مال ـ مىلكعدعن) ظأرص ـ ظادةتكة ظذيغذن شةكعلدة ظأزعثعزضة ؤة بالعثعزغا
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يةتكعدةك ظئلعث» دئضةن.
شذنعث ظىحىن ظالعمالر :بعدعكلةرضة ظذالرنعث ظوخشعشعغا بئرعلعدعغان ظعجارة
هةققع بئرعلعدذ» دئدع .كئيعنكع دةؤعردة كةلضةن ظالعمالر ظةضةر بعدعكنع ظعشقا سالغان
ظادةم بعدعككة (ظذنعث ظوخشعشعنعث ظعجارة هةققعنع ظةمةس) ظذنعث بعلةن كئلعشكةن
صذلنع بةرسة بولعدذ ،دةص صةتعؤا بةرضةن .مذهةممةد ظعبنع سةلةمةدعن بعدعكنعث ظعش
هةققع توغرعسعدا سوظال سورالغاندا ،ظذ« :بعدعككة ظعش هةققع بئرعش ظةسلعدة
توغرا بولمعسعمذ ،لئكعن ظذنع خاتا دةص قارعمايمةن .حىنكع ،بذ كأص ساندعكع كعشعلةر
قعلعص كةلضةن ظعشتذر .ظةسلعدة توغرا بولمعغان ،لئكعن كأص ساندعكع كعشعلةر قعلعص
كةلضةنلعكع ظىحىن توغرا دةص يولغا قويذلغان نذرغذنلعغان ظعشالر باردذر .مةسعلةن:
مذنحعغا (هةممة ظادةمنعث ظوخشاش ظعش هةققع بعلةن) كعرعشعضة ظوخشاش .ظةسلعدة
مذنحعغا هةممة ظادةمنعث ظوخشاش ظعش هةققع بعلةن كعرعشع توغرا بولمعسعمذ ،لئكعن
فعقهعشذناسالر كعشعلةرنعث شذنداق قعلعشقا ظئهتعياجع بولغانلعقع ظىحىن مذنحعغا
هةممة ظادةمنعث ظوخشاش ظعش هةققع بعلةن كعرعشعنع توغرا دةص قارعدع .مةن ظعبنع
شذجاظنعث هةر يعلع ظذنعثغا كعيعم ـ كئحةك توقذص بئرعدعغان بعر ظادةمضة مذظةييةن
ظعش هةققع بةلضعلةص بةرضةنلعكعنع كأردىم» دةص جاؤاص بةرضةن.
<خانعية> دئضةن كعتاصنعث ظاصتورع مذنداق دةيدذ« :بعر كعشع بعر ظادةمدعن
قةرز صذل ظالغان ،ظاندعن ظذ ظادةمضة ظذ ظادةمنعث ظولتذرؤئلعشع ظىحىن ظأيعنع بئرعص
تذرغان بولسا ،ظالعمالر :ظذ ظادةمنعث ظأي ظىحىن ظذ ظأينعث ظوخشعشعغا بئرعلعدعغان
ظعجارة هةققع تألىشع الزعم .حىنكع ،ظذ كعشع ظذ ظادةمضة ظأيعنع بعكارغا ظةمةس
قةرزدعن ظالغان مةنصةظةتنعث بةدعلع ظىحىن بةرضةن ،دئدع» .قةرز ظعضعسعنعث قةرزدار
تاكع صذلنع قايتذرذص بئرعص بولغعحة ظعشلعتعص تذرذش ظىحىن قةرزداردعن ظذالغ ياكع
ماشعنا سوراص تذرذشنعث هأكمعمذ يذقعرعدعكع مةسعلعنعث هأكمعضة ظوخشاش .بذالر
(((
كأص كأرىلعدعغان مةسعلعلةردذر.

مةنصةظةتنع مةنصةظةتكة ظعجارعضة بئرعشنعث هأكمع
ظةضةر نةرسعلةر باشقا ـ باشقا خعلدعكع نةرسعلةر بولسا ،ظذالرنعث بعرعنعث
مةنصةظةتعنع يةنة بعرعنعث مةنصةظةتعضة ظذدذلالص ظعجارعضة بئرعش توغرعدذر .مةسعلةن:
بعر كعشعدعن قورذنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم قورذنعث ظعجارة هةققعضة هئسابالص
تئرعؤئلعشع ظىحىن قورذنعث ظعضعسعضة يئرعنع بةرسة بولعدذ .ظةضةر ظذالر ظوخشاش بعر
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 40 ،ـ بةت.
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خعلدعكع نةرسعلةر بولسا ،ظذالرنعث بعرعنعث مةنصةظةتعنع يةنة بعرعنعث مةنصةظةتعضة
ظعجارعضة بئرعش توغرا ظةمةس .مةسعلةن :بعر كعشعدعن قورذنع ظعجارعضة ظالغان
ظادةم قورذنعث ظعجارة هةققعضة هئسابالص قورذنعث ظعضعسعضة ظأزعنعث قورذسعنع بةرسة
بولمايدذ .ظةضةر بعر كعشعدعن قورذنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم قورذنعث ظعجارة هةققعضة
هئسابالص قورذنعث ظعضعسعضة ظعشلعتعؤئلعشع ظىحىن دذكعنعنع بةرسة ،بذ توغرا بولغان
ظعجارة هئسابلعنعدذ .لئكعن بذمذ توغرا ظةمةس ،دةيدعغان كأز قاراشمذ بار .بذغدايالرنع
ظعزعش ظىحىن كالعنع كالعغا ظعجارعضة ظئلعش توغرا ظةمةستذر .حىنكع ،كاال بعلةن كاال
بعر خعلدعكع نةرسعلةردعندذر .كالعنع ظعشةككة ظعجارعضة ظئلعش توغرعدذر .حىنكع،
كاال بعلةن ظعشةك باشقا ـ باشقا خعلدعكع نةرسعدذر .باشقا خعلدعكع نةرسعنع باشقا
خعلدعكع نةرسعضة ظعجارعضة ظئلعش توغرعدذر .حىنكع ،شذنداق قعلعشقا ظئهتعياج
باردذر.
شذنعثدةك يةنة بعرةر كعيعمنع بعر قئتعم كعيعؤئلعشنع يةنة بعر كعيعمنع بعر
قئتعم كعيعؤئلعشقا ظعجارعضة ظئلعش ؤة بعرةر ظذالغقا بعر قئتعم معنعؤئلعشنع يةنة بعر
ظذالغقا بعر قئتعم معنعؤئلعشقا ظعجارعضة ظئلعش توغرا ظةمةس .حىنكع ،بعز جازانعنعث
بابعدا بعر نةرسعنع ظأز خعلعدعكع نةرسعضة ظالماشتذرغاندا ظةضةر ظذالردا ظعككع
سةؤةبنعث بعرع تئصعلسا ،ظذالرنعث بعرعنع نئسع قعلعش توغرا ظةمةس ،دةص بايان
قعلغان ظعدذق.
ظةضةر بعر نةرسعنعث مةنصةظةتع ظذ نةرسعنعث ظأز خعلعدعكع نةرسعنعث مةنصةظةتعضة
ظعجارعضة بئرعلضةن ؤة ظعككع تةرةصنعث بعرع ظعجارعضة ظالغان نةرسعدعن صايدعالنغان
بولسا ،ظذ تةرةصكة كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن ظذ نةرسعنعث ظوخشعشعغا بئرعلعدعغان
(((
ظعجارة بئرعلعدذ .بذ هةقتة صةتعؤا مذشذ هأكىم بويعحة بئرعلعدذ.

مذظةييةن بعر ظعشنع قعلعص بئرعش ظىحىن ظعجارعضة ظئلعشنعث
هأكمع

بعر ظادةم مذظةييةن بعر هايؤاننع ظوؤالتتذرذش ياكع مذظةييةن ياغاحنع ظوتذنغا
ظايالندذرذش ظىحىن بعر كعشعنع ظعجارعضة ظالغان ؤة ظذ كعشعضة (بذنع صاالنع
ؤاقعتتعن صاالنع ؤاقعتقعحة قعلعسةن) دةص مذددةت توختاتقان بولسا ،ظذ توغرا بولغان
ظعجارة هئسابلعنعدذ .حىنكع ،بذ هالدا ظذ كعشع ظذ ظادةمنعث خذسذسعي ظعجارعكةشع
هئسابلعنعدذ .بعر كعشعنع خذسذسعي ظعجارعكةش سىصىتعدة ظعجارعضة ظئلعشنعث شةرتع
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 39 ،ـ بةت.
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ظذنعث ظعشلةيدعغان مذددعتعنع ظئنعق قعلعص بئكعتعشتذر .ظةضةر مذظةييةن ياغاحنع
ظوتذنغا ظايالندذرذش ظىحىن ظعجارعضة ظئلعنغان ؤاقتعدا ،ظعجارعضة ظئلعنغان كعشعنعث
ظعشلةيدعغان مذددعتع ظئنعق بايان قعلعنمعسا ،ظعجارة توغرا بولمايدذ .يةنع بعر
كعشعنع بعر ياغاحنع ظوتذنغا ظايالندذرذش ظىحىن ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذ كعشعنعث
ظعشلةيدعغان مذددعتعنع بئكعتمعضةن ؤة ماؤذ ياغاحنع ظوتذن قعلعسةن ،دةص ظعجارعضة
ظالغان بولسا ،بذ شةرتعضة توشمعغان ظعجارة هئسابلعنعدذ .ظةمما ظوتذن ظذ ظادةمضة
تةؤة بولعدذ .شذثا ظذ ظادةمنعث ظذ كعشعضة (ظعجارعدة صىتىشكةن صذلنع ظةمةس) ظذ
كعشعنعث ظوخشعشعغا بئرعلعدعغان ظعش هةققعضة ظوخشاش ظعش هةققع بئرعدذ .ظةضةر
ياغاح ظذ كعشعضة تةؤة بولسا ،ظعجارة توغرا بولغان بولعدذ .بذ هةقتة صةتعؤا بذ هأكىم
بعلةن بئرعلعدذ.
بعر كعشع ظايالعنع ظأزعنعث ظأيدة يةيدعغان ناننع يئقعص بئرعشع ظىحىن ظعجارعضة
ظالغان بولسا ،بذ شةرتعضة توشمعغان ظعجارة هئسابلعنعدذ .حىنكع ،ظأيدة يةيدعغان
ناننع يئقعش ؤة ظاش ـ تاماق ظئتعش دعنةن (يةنع اهلل بعلةن بةندعنعث ظارعسعدعكع
هأكىمدة) ظايالنعث ظىستعدعكع مةجبذرعيةتتذر .يةنة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم صاتعمة
(اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) بعلةن ظةلع (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث
ظارعسعدعكع ظعشالرنع بألضةن ؤاقتعدا ،ظأي ظعشلعرعنع صاتعمعضة ؤة ظأينعث سعرتعدعكع
ظعشالرنع هةزرعتع ظةلعضة (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!) بألىص بةرضةن .بذ بعر
ظادةمنعث ظأز ظايالعنع ظاش ـ تاماق ظئتعش ،ظأيدة يةيدعغان ناننع يئقعش ؤة ظأي
ظعشلعرعنع قعلدذرذش ظىحىن ظعجارعضة ظئلعشعنعث توغرا بولمايدعغانلعقعنع يةنع ظذ
ظعجارعنعث كىحضة ظعضة ظةمةسلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ .ظةمما ظذ ظادةم ظايالعنع ظذ
ظادةمنعث بازاردا ساتعدعغان نانالرنع يئقعص بئرعشع ظىحىن ظعجارعضة ظالغان بولسا ،بذ
ظعجارة توغرا بولغان بولعدذ .حىنكع ،بازاردا ساتعلعدعغان ناننع يئقعش ظأي ظعشلعرعنعث
ظعحعضة كعرمةيدذ.
ظةضةر بعر ظايال ظأيعنع ظئرعضة ظعجارعضة بةرضةن ،ظاندعن ظذ ظايال ظئرع بعلةن
ظذ ظأيدة بعرضة ظولتذرغان بولسا ،ظةر ظأي ظىحىن ظايالعغا ظعجارة تألعمةيدذ .حىنكع،
ظأيدعن صايدعلعنعدعغان ظادةم ظايالدذر .حىنكع ،ظةرنعث ظأيدة ظولتذرمايدعغان ؤاقتع
كأص بولعدذ .بةلكع ظةر سعرتنعث ظعشلعرع بعلةن بولذص كئتعص بعر كئحة ـ كىندىزنعث
كأصىنحع ؤاقتعدا ظأيدة بواللماسلعقعمذ مذمكعن .ظأي ظايالنعث قولعدا قالعدذ .بعر
قعسعم ظالعمالر« :ظايالنعث ظأيعنع ظئرعضة ظعجارعضة بئرعشع توغرعدذر .يةنع ظةر ظأي
ظىحىن ظايالعغا ظعجارة تألةيدذ .حىنكع ،ظايالنعث ظئرع بعلةن ظذ ظأيدة ظولتذرغانلعقع
ظئرعضة ظةضعشعص ظولتذرغانلعق هئسابلعنعدذ .شذثا ظايالنعث ظئرع بعلةن ظذ ظأيدة
ظولتذرغانلعقع ظايالنعث ظأينع ظئرعضة تاصشذرذص بةرضةن هئسابلعنعشعغا توسالغذ
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بولمايدذ» دئدع.
ظئرعق ـ ظأستةثلةرنع سىيع بعلةن قوشذص ظعجارعضة بئرعش توغرعدذر .بذ هةقتة
صةتعؤا بذ هأكىم بعلةن بئرعلعدذ .حىنكع ،ظئرعق ـ ظأستةثلةرنع سىيع بعلةن قوشذص
ظعجارعضة بئرعش كعشعلةر ظارعسعدا ظومذمالشقان بعر ظعشتذر.
<ظةلبةزازعية> دئضةن كعتاصتا مذنداق بايان قعلعندع :سذنع ظعجارعضة بئرعش توغرا
ظةمةس .حىنكع ،سذ ظعشلعتعلعش ظارقعلعق تأضةيدعغان نةرسعدذر .ظةضةر سذ زئمعن
بعلةن بعرضة ظعجارعضة بئرعلسة ،ياكع سئتعلسا ،سذ ظىستعدة قعلعنغان ظعجارة ياكع
سودا ـ سئتعق توغرا بولعدذ .ظةضةر بعر صارحة يةرنع يةنة بعر صارحة يةرنعث سىيع
بعلةن ساتسا ،بذ سودا كىحضة بولعدذ .ظةضةر بعر صارحة يةرنع يةنة بعر صارحة يةرنعث
سىيع بعلةن ظعجارعضة بةرسة ،بذ توغرا بولمعغان ظعجارة هئسابلعنعدذ .حىنكع ،بعرةر
نةرسعنعث (مةنصةظةتعنع ظةمةس) ظذ نةرسعنعث ظأزعنع ظعشلعتعش ظىحىن ظذنع ظعجارعضة
ظئلعش توغرا ظةمةس .شذثا بئلعق تذتذش ظىحىن كألنع ظعجارعضة ظئلعش ياكع بعرعنع
ياغاحنع ظوتذن قعلعش ظىحىن ظعجارعضة ظئلعش ،ياكع يةرلعرعضة سذ ظأـتكىزىش ظىحىن
ظئرعقنع ظعجارعضة ظئلعش توغرا ظةمةس .شذنعثدةك يةنة صادعالرنع بئقعش ظىحىن يايالق
ظعجارعضة ظئلعشمذ توغرا ظةمةس .صادعالرنع بئقعش ظىحىن يايالق ظعجارعضة ظئلعشنعث
يولع بولسا ،صادعالرنع دةم ظالدذرذش ظىحىن يايالقتعن مةلذم كألةمدعكع بعر يةرنع
ظعجارعضة ظالعدذ .ظاندعن يايالقنعث ظعضعسع صادا ظعضعسعضة صادعلعرعنع يايالقتا بئقعش
(((
ؤة ظذنعث سىيعدة سذغذرذش ظىحىن رذخسةت بئرعدذ.

ظعجارعكةشنعث بذزذؤاتقان نةرسعنع تألةص بئرعشعنعث بايانع
ظعجارعكةش ظومذمعي ظعجارعكةش ؤة خذسذسعي ظعجارعكةشتعن ظعبارةت ظعككع
قعسعمغا ظايرعلعدذ.

ظومذمعي ظعجارعكةشنعث بايانع
ظومذمعي ظعجارعكةشتعن صةقةت بعر كعشعضعال ظعشلعمةيدعغان ظادةم كأزدة تذتذلعدذ.
ظذ ظعجارعكةش مةيلع باشقا بعر كعشع ظىحىن ظعشلعسذن ،مةيلع ظعشلعمعسذن ،ظذ
ظعجارعكةشكة صةقةت بعر كعشع ظىحىنال ظعشلعشع الزعم ظةمةس .مةسعلةن :سةيصذث،
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 39 ،ـ بةت.
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كئمعحع ،هاممال ،بأزحع ،يذث ظاتقذحع ،كعيعم ـ كئحةك ؤة رةخت بويايدعغان ظادةم،
صادعحع ،شةخةكحع ،خةرةت (يةنع ياغاححع) ؤة قورلذشحع ،يةرلعك كواليدعغان ؤة نةقعش
ظويعدعغان ظادةم قاتارلعقالرغا ظوخشاش.
بعر ظادةم بعر سةيصذثنع مذنحعلعك ؤاقعت دئمةي كعيعم ـ كئحةك تعكعص بئرعش
ظىحىن ظعجارعضة ظالغان بولسا ،ظذ سةيصذث ضةرحة باشقا بعر كعشعضة ظعشلعمعسعمذ يةنعال
ظومذمعي ظعجارعكةش هئسابلعنعدذ .يةنع ظذنعث ظةضةر خالعسا باشقا بعرعضعمذ ظعشلةش
هوقذقع بار .ظةضةر بعر كعشع صادعلعرعنع بعرةر ظاي باقتذرذش ظىحىن بعر صادعحعنع
ظعجارعضة ظالغان بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ صادعحع ظومذمعي ظعجارعكةش هئسابلعنعدذ .ظةمما
ظذ كعشع ظذ صادعحعنع ظعجارعضة ظالغان ؤاقعتتا ظذنعثغا« :مئنعث صادعلعرعمدعن باشقا
بعرعنعث صادعلعرعنع باقمايسةن» دئضةن بولسا ،صادعحع ظذ كعشعدعن باشقا بعرعنعث
صادعلعرعنع باقالمايدذ .يةنع ظذ صادعحع بذ هالدا ظومذمعي ظعجارعكةش هئسابالنمايدذ.
ظةضةر بعر كعشع رةخت تذقذتذش ظىحىن بعر بأزحعنع ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن
ظذ بأزحع رةخت تذقذص بئرعش ظىحىن ظأزعنع باشقا بعرعضة ظعجارعضة بةرضةن بولسا،
هةر ظعككع ظعجارة مذظامعلعسع توغرا بولغان هئسابلعنعدذ .حىنكع ،بذ ظعجارعلةردعن
بأزحعنعث ظذنع ظعجارعضة ظالغان كعشعلةرنعث يئنعدا تذرذص بئرعشع ظةمةس ظذنعث
(((
ظذالر ظىحىن قعلعص بئرعدعغان ظعشع كأزدة تذتذلعدذ.
ظومذمعي ظعجارعكةش هةممة كعشعدعن ظعش قوبذل قعالاليدذ .حىنكع ،ظذ
ظعجارعكةشتعن كأزدة تذتذلعدعغعنع ظذنعث ظعش قعلعشعدذر .شذثا ظذ ظعجارعكةش هةممة
كعشعدعن ظعش قوبذل قعالاليدذ .حىنكع ،ظذ ظعجارعكةشتعن كئلعدعغان صايدا صةقةت بعر
ظادةمضعال مةخسذس ظةمةس .شذثا ظذ ،ظومذمعي ظعجارعكةش هئسابلعنعدذ.
خذسذسعي ظعجارعكةشنعث ظذنع ظعجارعضة ظالغان كعشعدعن باشقا بعرعضة ظعشلةص
بئرعشع توغرا ظةمةس .حىنكع ،خذسذسعي ظعجارعكةشتعن كئلعدعغان صايدا ظذ ظعجارعكةش
ظعجارعضة ظئلعنغان مذددةت ظعحعدة ظذنع ظعجارعضة ظالغان كعشعضة باغلعق بولعدذ.
شذثا ظذ ظعجارعكةش ظةضةر ظذنعث قعلغان ظعشعنع بعرع بذزذؤاتقان بولسعمذ ظعش
هةققعضة هةقلعق بولعدذ .ظةضةر ظذ ظعجارعكةش قعلغان ظعشعنع ظأزع بذزذؤاتقان بولسا،
ظعجارعكةش ظذ ظعشنع قايتا قعلعص بئرعدذ (((.ظةمما ظومذمعي ظعجارعكةش ظعشنع
قعلمعغذحة ظعش هةققعنع ظااللمايدذ .حىنكع ،ظعجارة هةر ظعككع تةرةص بعر ـ بعرعضة
صايدا يةتكىزىش مذظامعلعسعدذر .يةنع ظعجارعكةش قارشع تةرةصكة ظعش قعلعص بئرعدذ.
قارشع تةرةص ظذنعثغا ظعش هةققع بئرعدذ .شذثا ظذالرنعث بعر ـ بعرعضة يةتكىزىدعغان
((( <ظةددذررذلمذختار> 5 ،ـ توم 40 ،ـ بةت.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 40 ،ـ بةت.
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صايدعسع ظوخشاش بولذشع الزعم .يةنع ظعجارعكةش قولعغا ظالغان ظعشعنع تأضعتعص
ظعش ظعضعسعضة تاصشذرذص بةرمعسة ،ظعش ظعضعسع ظذنعثغا ظعش هةققعنع تاصشذرذص
بةرمةيدذ .شذثا ظذ ظعجارعكةشنعث ظعش هةققعضة ظعضة بولذشع ظىحىن ظعش قعلعشع
الزعم .ظةضةر ظومذمعي ظعجارعكةش ظعش ظعضعسعضة ظعش هةققعنع تئز بئرعشنع شةرت
قعلغان بولسا ،بذ هالدا ظعجارعكةش ظعش هةققعضة ظعشنع قعلعشتعن بذرذن ظعضة
بولعدذ .ظةضةر ظعجارعكةش ظعش هةققعنع ظعشنع تأضعتعص بولغاندعن كئيعن تةلةص
قعلماقحع بولغان ،ظعش سةيصذثحعلعق ؤة بوياغحعلعق ظعشعغا ظوخشاش نةرسة ظىستعدة
تةسعرعنع كأرسعتعدعغان ظعش بولغان ؤة ظعجارعكةش صىتتىرضةن ظعشعنع ظعش ظعضعسعضة
تاصشذرذص بئرعشتعن بذرذن ظعش بذزذلذص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظعجارعكةشنعث ظعش
هةققع حىشىص كئتعدذ .ظةضةر ظعش هاممالحعلعققا ظوخشاش نةرسة ظىستعدة تةسعرعنع
كأرسةتمةيدعغان ظعش بولسا ،ظعجارعكةش ظعشنع صىتتىرىص ظعش ظعضعسعضة تاصشذرذص
بةرمعسعمذ ظعش هةققعضة ظعضة بولعدذ.
ظةضةر ظعش كعيعم ـ كئحةك تعكعشكة ،ياكع كعيعم ـ كئحةك قعسقارتعشقا ظوخشاش
بعر ظعش بعلةن يةنة بعر ظعشنعث ظارعسعدا صةرق بار بولغان ظعش بولسا ،ظومذمعي
ظعجارعكةشنعث ظذ ظعشنع كأرضةندة خالعسا ظذنع قوبذل قعلعش خالعسا قوبذل قعلماسلعق
هةققع بار .ظةضةر ظعش ،بعر ظعش بعلةن يةنة بعر ظعشنعث ظارعسعدا صةرق يوق ظعش
بولسا ،ظومذمعي ظعجارعكةشنعث ظذ ظعشنع كأرضةندة خالعسا ظذ ظعشنع قوبذل قعلعش
خالعسا قوبذل قعلماسلعق هةققع يوق .مةسعلةن :بعر كعشع بذغدعيعنع ظذن قعلعش
ياكع قذلعغا شةخةك قويدذرذش ظىحىن بعر ظادةمنع ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن ظذ ظادةم
بذغداينع ياكع قذلنع كأرىص ظذ ظعشنع قعلعشتعن باش تارتماقحع بولغان بولسا ،ظذ
ظادةمنعث شذنداق قعلعش هةققع يوق.
ظومذمعي ظعجارعكةش قولعدا تذرذش جةريانعدا يوق بولذص كةتكةن ياكع بذزذلذص
كةتكةن نةرسة ظىحىن ظذنعث ظعضعسعضة صذل تألةص بةرمةيدذ .ظةضةر ظذ ظعجارعكةشكة
ظذ نةرسعنع تألةص بئرعش شةرت قعلعنسعمذ ظعجارعكةشنعث ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة ظذ
نةرسعنع تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس .حىنكع ،ظعجارعكةش قولعغا ظالغان نةرسة ظذنعث
قولعدا ظامانةت سىصىتعدة تذرغان بولعدذ .ظامانةتنع قولعغا ظالغان ظادةمضة ظةضةر ظذ
ظادةم ظذنع يىتتىرؤاتسا ،ياكع بذزذؤاتسا ظذنع تألةص بئرعشنع شةرت قعلعش ظئتعبارغا
(((
ظئلعنمايدذ .بذ توغرا دةص قارالغان قاراشتذر.
ظةمما ظعبنع ظابعدعن (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظومذمعي ظعجارعكةشنعث
قولعغا ظالغان نةرسعنع تألةص بئرعش ياكع تألةص بةرمةسلعك هةققعدة تةصسعلعرةك
((( <ظةددذررذلمذختار> 5 ،ـ توم 41 ،ـ بةت.
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توختالدع ؤة مذنداق دئدع« :ظعجارعكةشنعث قولعغا ظالغان نةرسعنعث بذزذلذص كئتعشع
ياكع يىتىص كئتعشع ظعجارعكةشنعث ؤاستعسع بعلةن بولعدذ ،ياكع ظذنعث ؤاستعسع بعلةن
ظةمةس باشقا بعرعنعث ؤاستعسع بعلةن بولعدذ .ظةضةر ظذ نةرسة ظعجارعكةشنعث ؤاستعسع
بعلةن بذزذلذص ياكع يىتىص كةتكةندة ،بذنعثدا ظعجارعكةشنعث قةستةنلعكع بولعدذ،
ياكع ظذنعث قةستةنلعكع بولمايدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنعث بذزذلذص ياكع يىتىص كئتعشع
ظعجارعكةشنعث ؤاستعسع بعلةن ظةمةس باشقا بعرعنعث ؤاستعسع بعلةن بولغاندا ،باشقا
ظذ بعرعنعث ظذ نةرسعنع بذزذؤئتعشتعن ياكع يىتتىرؤئتعشتعن ساقالنغعلع بولعدذ ،ياكع
ساقالنغعلع بولمايدذ .ظةضةر ظذ نةرسة ظعجارعكةشنعث ؤاستعسع بعلةن بذزذلذص ياكع
يىتىص كةتكةن ؤاقتعدا ،ظذ نةرسعنعث يىتىص كئتعشعدة ياكع بذزذلذص كئتعشعدة مةيلع
ظعجارعكةشنعث قةستةنلعكع بولسذن ،مةيلع قةستةنلعكع بولمعسذن ،ظعجارعكةش ظذ
نةرسعنع تألةص بئرعدذ .بذ هةممة ظعمامالرنعث بعرلعككة كةلضةن كأز قارعشعدذر .ظةضةر
ظذ نةرسعنعث يىتىص ياكع بذزذلذص كئتعشع ظعجارعكةشنعث ؤاستعسع بعلةن ظةمةس
باشقا بعرعنعث ؤاستعسع بعلةن بولغان ؤة باشقا ظذ بعرعنعث ظذ نةرسعنع بذزذؤئتعشتعن
ياكع يىتتىرؤئتعشتعن ساقالنغعلع بولمايدعغان بولسا ،بذ هالدا ظعجارعكةش ظذ نةرسعنع
تألةص بةرمةيدذ .بذ بارلعق ظعمامالرنعث بعرلعككة كةلضةن كأز قارعشعدذر .ظةضةر
ظذ نةرسعنعث يىتىص ياكع بذزذلذص كئتعشع ظعجارعكةشنعث ؤاستعسع بعلةن ظةمةس
باشقا بعرعنعث ؤاستعسع بعلةن بولغان ؤة ظذنعث ظذ نةرسعنع بذزذؤئتعشتعن ياكع
يىتتىرؤئتعشتعن ساقالنغعلع بولعدعغان بولسا ،بذ هالدا ظعجارعكةش ظعمام ظةبذهةنعفة
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا ظذ نةرسعنع تألةص بةرمةيدذ.
ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!):
«ظعجارعكةش ظذ نةرسعنع تألةص بئرعدذ» دةيدذ .كئيعنكع دةؤعردة كةلضةن ظالعمالر:
«(نةرسة قانداق شةكعلدة يىتىص كةتسة كةتسذن ياكع بذزذلذص كةتسة كةتسذن)
نةرسعنعث ظعضعسع ظعجارعكةش بعلةن ظذ نةرسعنعث باهاسعنعث يئرعمعنع تألةص
بئرعشكة كئلعشعدذ» دةيدذ .ظةضةر ظعجارعكةش ياخشع ظادةم بولسا ظذ نةرسعنع تألةص
بةرمةيدذ ،ظةضةر ظعجارعكةش ياخشع ظادةم بولمعسا ظذ نةرسعنع تألةص بئرعدذ ،ظةضةر
ظعجارعكةشنعث قانداق ظادةم ظعكةنلعكع نامةلذم كعشع بولسا ،ظذ نةرسعنعث ظعضعسع
بعلةن ظذ نةرسعنعث صذلعنع تألةص بئرعشكة كئلعشعم تىزعدذ ،دئضةن قاراشمذ بار».
<بةداظعظ> دئضةن كعتاصتا مذنداق بايان قعلعندع« :ظعجارعكةش ،قولعغا ظالغان
نةرسعدة قعلعدعغان ظعشنع مةيلع قعلعص بولسذن ،مةيلع قعلعص بولمعسذن ،ظذنعث
ؤاستعسع بعلةن ظةمةس باشقا بعرعنعث ؤاستعسع بعلةن يىتىص كةتكةن ياكع يوق بولذص
كةتكةن نةرسعنعث صذلعنع تألةص بةرمةيدذ .حىنكع ،ظذ نةرسة ظعجارعكةشنعث قولعدا
ظامانةت سىصىتعدة تذرعدذ .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
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نعث كأز قارعشع بولذص ظذنعث دةلعل ـ صاكعتع قعياستذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن
ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) :ظعجارعكةش ظذ نةرسعنع تألةص
بئرعدذ .لئكعن ،ظذ نةرسة بةكال حوث ظوت كةتكةنلعك سةؤةبع بعلةن كأيىص كةتكةن،
ياكع كىحلىك ظوغرع ـ قاراقحعالرنعث ياكع بذالثحعالرنعث تارتعؤئلعشع بعلةن بذلذنعص
كةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظعجارعكةش ظذ نةرسعنع تألةص بةرمةيدذ ،دةيدذ .بذ ظعستعهسان
قاظعدعسعدذر».
<خةيرعية> دئضةن كعتاصنعث ظاصتورع مذنداق دئدع« :بذ هةقتة تأت خعل كأز قاراش
بولذص بذالرنعث هةممعسع توغرعدذر ؤة بذ هةقتة ظذالر بعلةن صةتعؤا بئرعلعدذ .بعرعنحع
كأز قاراش ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر.
بعر قعسعم ظالعمالر :ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز
قارعشع ظةتا ؤة تاؤذس قاتارلعقالرنعث كأز قارعشعدذر .ظةتا بعلةن تاؤذس تابعظعنالرنعث
حوثلعرعدعن هئسابلعنعدذ .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال
ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) قاتارلعقالرنعث كأز قارعشع ظأمةر ظعبنع خةتتاص بعلةن ظةلع
ظعبنع ظةبذتالعص (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!) قاتارلعقالرنعث كأز قارعشعدذر،
دةيدذ .ظأمةر ظعبنع خةتتاص بعلةن ظةلع ظعبنع ظةبذتالعصنعث كأز قارعشعغا (قارشع
ظعش قعلعشتعن) ساقلعنعش ؤة كعشعلةرنعث مال ـ مىلكعنع ساقالش يىزعسعدعن بذ
هةقتة ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)
قاتارلعقالرنعث كأز قارعشع بعلةن صةتعؤا بئرعلعدذ».
<تةبيعن> دئضةن كعتاصنعث ظاصتورع مذنداق دئدع« :بذ هةقتة ظعمام ظةبذيىسىف
بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) قاتارلعقالرنعث كأز قارعشع
بعلةن صةتعؤا بئرعلعدذ .حىنكع ،هازعرقع زاماندا كعشعلةرضة (بذرذنقعغا ظوخشاش
ظعشةنضعلع) بولمايدذ .حىنكع ،كعشعلةر بذرذنقعغا قارعغاندا ظأزضعرعص كةتتع.
يةنة كئلعص صةتعؤا ظذ ظعككع ظعمامنعث كأز قارعشع بعلةن بئرعلضةندة كعشعلةرنعث
مال ـ مىلكع زايا بولذص كئتعشتعن ساقلعنعص قالعدذ .حىنكع ،ظعجارعكةش قولعدا
يىتىص كةتكةن ياكع بذزذلذص كةتكةن نةرسعنعث تألةص بئرعلمةيدعغانلعقعنع بعلسة،
ظعجارعكةشنعث ظذ نةرسعنعث ظوغرعلعنعص كةتكةنلعكعنع ياكع يىتىص كةتكةنلعكعنع
دةؤا قعلعص تذرذؤئلعشع مذمكعن .كئيعنكع دةؤعردة كةلضةن ظالعمالر ظعمام ظةبذهةنعفة
ؤة ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد قاتارلعقالرنعث كأز قارعشعغا ظةمةل قعلعش
يىزعسعدعن ظعجارعكةش نةرسعنعث ظعضعسع بعلةن ظذ نةرسعنعث صذلعنعث يئرعمعنع
تألةص بئرعشكة كئلعشعدذ ،دةص صةتعؤا بةردع .ظةضةر ظعجارعكةش ياخشع ظادةم بولسا
ظذ نةرسعنع تألةص بةرمةيدذ ،ظةضةر ظعجارعكةش ياخشع ظادةم بولمعسا ظذ نةرسعنع
تألةص بئرعدذ ،ظةضةر ظعجارعكةشنعث قانداق ظادةم ظعكةنلعكع نامةلذم كعشع بولسا،
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ظذ نةرسعنعث ظعضعسع بعلةن ظذ نةرسعنعث صذلعنع تألةص بئرعشكة كئلعشعم تىزعدذ،
دئضةن قاراشمذ بار».
س :كئلعشعم تىزىشكة مةجبذرلعنامدذ؟ بذ سذظالغا <تةنؤعرذل بةساظعر>
دئضةن كعتاصنعث ظاصتورع جاؤاب بئرعص« :شذنداق ظعجارعكةش كئلعشعم تىزىشكة
مةجبذرلعنعدذ» دئدع .ظةضةر بعرع :مةجبذرع هالةتتة تىزىلضةن كئلعشعم قانداق
توغرا بولعدذ ،دةص سورعسا ،مةن ظذنعثغا جاؤاب بئرعص مذنداق دةيمةن« :ظعجارة،
بئشعدا ظةمةس داؤاملعشعش يىزعسعدعن مةجبذرع هالةتتة قعلعنسعمذ كىحضة ظعضة
بولعدعغان مذظامعلعدذر .مةسعلةن :بعر ظادةم ظذالغ ياكع كئمعنع مةلذم بعر مذددةت
ظىحىن ظعجارعضة ظالغان ؤة دئثعزنعث ظوتتذرعسعدا ظعجارعنعث مذددعتع تأضعضةن بولسا،
كئمعنعث ظعضعسع ظأز ظعختعيارلعقع بعلةن كئمعسعنع تةكرار ظعجارعضة بئرعشنع قوبذل
قعلمعسا كئمعسعنع ظعجارعضة بئرعشكة مةجبذرلعنعدذ .مانا بذ ظعجارعنعث بئشعدا
(((
ظةمةس ظعجارعنع داؤامالشتذرذش يىزعسعدعن مةجبذرالش هئسابلعنعدذ ».
قةستةنلعك بولمعسعمذ ظعجارعكةشنعث ؤاستعسع بعلةن يوق بولذص كةتكةن ياكع
بذزذلذص كةتكةن نةرسعنع ظعجارعكةش تألةص بئرعدذ .بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكع
ظعمامالرنعث ظعحعدعن ظىح ظعمامنعث كأز قارعشعدذر .لئكعن ،ظعجارعكةش ظعجارة هةققعضة
ظعضة بولمايدذ .حىنكع ،ظعجارعكةش نةرسعنعث ظعضعسعضة صايدا ظةمةس زعيان كةلتىردع.
ظعجارعكةش ظعجارعضة ظالغان ظادةم بذزذؤاتقان نةرسعنعث صذلعنعمذ ظعجارعكةش تألةص
بئرعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةمنعث قعلغان ظعشعنعث مةسظذلعيعتع ظعجارعكةشكة بولعدذ.
ظةضةر سةيصذث كعيعمنعث بعر ظذححعنع كعيعمنعث ظعضعسعضة توتقذزغان ،كعيعم
ظعككعسعنعث قولعدا تذرذش جةريانعدا يعرتعلعص كةتكةن ؤة كعيعمنعث كعمنعث سةؤةبع
بعلةن يعرتعلعص كةتكةنلعكع بعلعنمعضةن بولسا ،سةيصذث ظذ كعيعمنع تألةص بةرمةيدذ.
بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .حىنكع،
كعيعم سةيصذثغا شةك بعلةن تألةتتىرىلمةيدذ .ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :سةيصذث زعياننعث يئرعمعنع تألةص بئرعدذ»
دئدع .بذ خذددع سةيصذث كعيعمنع تعككةننعث ظعش هةققعنع ظئلعش ظىحىن كعيعمنع
قولعدا تذتذص تذرغان ؤاقتعدا كعيعمنعث ظعضعسع كعيعمنع تارتعص يعرتعؤاتقانغا ظوخشاش
ظعشتذر .بذ هالدا كعيعمنعث ظعضعسع خالعسا سةيصذثغا رةختنع تألعتعدذ ؤة ظذنعثغا
ظعش هةققع بةرمةيدذ .خالعسا كعيعمنع تألعتعدذ ؤة سةيصذثغا ظعش هةققع بئرعدذ.
هاممال يعقعلعص حىشكةن ؤة ظىستعدعكع نةرسة بذزذلذص كةتكةن بولسا ،هاممالنعث
يعقعلعص حىشىشع كعشعلةرنعث قعستا ـ قعستاثحعلعقع سةؤةبعدعن بولمعغان بولسا،
((( <ظةددذررذلمذختار> 5 ،ـ توم 41 ،ـ بةت.
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هاممال ظذ نةرسعنع تألةص بئرعدذ .ظةضةر هاممالنعث يعقعلعص حىشىشع كعشعلةرنعث
قعستا ـ قعستاثحعلعقع سةؤةبعدعن بولغان بولسا ،هاممال ظذ نةرسعنع تألةص بةرمةيدذ.
بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظعمام
ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث بذ قارعشعغا ظعمام ظةبذيىسىف
بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) قئتعلمايدذ.
ظذلذغعنع كعراغا سالعدعغان ظادةم ظذلذغعنعث ظىستعضة نةرسة ـ كئرةك ظارتعص
هةيدعضةن ،ظذلذغع تئيعلعص كةتكةن ؤة شذنعث بعلةن ظذلذغنعث ظىستعدعكع نةرسة
ـ كئرةكلةر حىشىص كئتعص بذزذلذص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسة ـ كئرةكلةرنع
تألةص بئرعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذالغنعث ظىستعدعكع نةرسة ـ كئرةكلةرنع تاثغان
ظارغامحا ظىزىلىص كئتعص ظذالغنعث ظىستعدعكع نةرسة ـ كئرةكلةر حىشىص كئتعص
بذزذلذص كةتكةن بولسا ،بذ هالدعمذ ظذالغنعث ظعضعسع ظذ نةرسة ـ كئرةكلةرنع تألةص
بئرعدذ .بذ ،ظةضةر ظارغامحا ظذالغنعث ظعضعسعنعث بولغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق
بولعدذ .ظةضةر ظارغامحا نةرسة ـ كئرةكنعث ظعضعسعنعث بولغان بولسا ،ظذ نةرسة ـ
كئرةكلةرنع ظذالغنعث ظعضعسع تألةص بةرمةيدذ.
ظومذمعي صادعحع صادعالرنع تئز هةيدعضةن ،شذنعث بعلةن صادعالر كأرىكتة تعقعلعشعص
قالغان ،ياكع ظأستةثنعث قعرغعقعغا كئلعص تعقعلعص قالغان ؤة صادعالر بعر ـ بعرعنع
ظعتتعرعشعص بعر قعسمع ظأستةثضة حىشىص كةتكةن بولسا ،صادعحع ظأستةثضة حىشىص
كةتكةن صادعالرنع تألةيدذ.
ظةضةر ظذالغ ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذالغنع هةيدعضةن ياكع ظذرغان ؤة شذنعث بعلةن
ظذالغ ظألىص قالغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذالغنع ظةضةر نورمال ظذرغان ياكع هةيدعضةن
بولسعمذ ظذالغنع ظذ ظادةم تألةص بئرعدذ.
كئمعحع كئمعنع مةيلع نورمال هالةتتة هةيدعضةن بولسذن ،مةيلع نورمالدعن
قاتتعق هةيدعضةن بولسذن ،كعمعنع حأكتىرؤةتكةن بولسا ،كئمعحع كئمعنعث ظىستعدعكع
يىكنع تألةص بئرعدذ .ظةضةر كئمة شامالنعث ياكع دئثعز دولقذنعنعث ياكع كئمعنعث
ظىستعضة بعرةر نةرسعنعث حىشىص كئتعشعنعث ،ياكع تاغقا سوقذلذص كةتكةنلعكنعث
سةؤةبع بعلةن حأكىص كةتكةن بولسا ،كئمعحع ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا كئمعنعث ظىستعدعكع نةرسة ـ كئرةكلةرنع تألةص
بةرمةيدذ .كئمعدعكع نةرسة ـ كئرةكنعث ظعضعسع كئمعنعث كئمة حىكىص كئتعشتعن
بذرذنقع كعراسعنع هئسابالص كئمعنعث ظعضعسعضة بئرعدذ.
ظةضةر نةرسة ـ كئرةكنعث ظعضعسع نةرسة ـ كئرةكنع ظعجارعضة ظالغان ظذالغنعث
ظىستعضة ظارتقان ،ظاندعن ظأزعمذ ظذالغنعث ظىستعضة معنضةن ،ظذالغنعث ظعضعسع
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ظذالغنع هةيدةص ماثغان ،ظذالغ بعر نةرسعضة صذتلذشذص كةتكةن ؤة شذنعث بعلةن
نةرسة ـ كئرةكلةر بذزذلذص كةتكةن بولسا ،ظذالغنعث ظعضعسع بارلعق ظعمامالرنعث كأز
قارعشع بويعحة ظذ نةرسة ـ كئرةكلةرنع تألةص بةرمةيدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر نةرسة
ـ كئرةكنعث ظعضعسع بعلةن ظذالغنعث ظعضعسع ظذالغقا معنضةن ياكع ظذالغنع هةيدعضةن،
ياكع ظذالغنع يعتعلةص ماثغان ،ظذالغ يعقعلعص حىشكةن ؤة شذنعث بعلةن ظذالغنعث
ظىستعدعكع نةرسة ـ كئرةكلةر بذزذلذص كةتكةن بولسا ،بذ هالدعمذ ظذالغنعث ظعضعسع
ظذ نةرسة ـ كئرةكلةرنع تألةص بةرمةيدذ .حىنكع ،نةرسة ـ كئرةكلةر صةقةت ظذالغنعث
ظعضعسعنعث قولعدا ظةمةس ظذنعث بعلةن نةرسة ـ كئرةكلةرنعث ظعضعسعنعث قولعدعدذر.
ظومذمعي ظعجارعكةشنعث بذزذؤاتقان ياكع يىتتىرؤاتقان نةرسعنع تألةص بئرعشع
ظىحىن مذنداق ظىح خعل شةرتنعث تئصعلعشع الزعم:
 1ـ ظعجارعكةشنعث ظذ نةرسعنعث يىتىص كئتعشع ياكع بذزذلذص كئتعشعنعث ظالدعنع
ظئلعشقا ظعمكانعيعتع بار بولذشع شةرت .ظةضةر ظعجارعكةشنعث ظذ نةرسعنعث يىتىص
كئتعشع ياكع بذزذلذص كئتعشعنعث ظالدعنع ظئلعشقا ظعمكانعيعتع بولمعسا ،ظعجارعكةش
يىتىص كةتكةن ياكع بذزذلذص كةتكةن نةرسعنع تألةص بةرمةيدذ .شذثا بعز يذقعرعدا
شامالنعث ،ياكع دئثعزنعث دولقذنعنعث سةؤةبع بعلةن حأكىص كةتكةن كئمعنعث ظعضعسع
كعمعنعث ظىستعدعكع نةرسعلةرنع تألةص بةرمةيدذ ،دةص بايان قعلعص ظأتتذق.
 2ـ نةرسة ـ كئرةكلةر ظعجارعكةشكة تاصشذرذص بئرعلضةن بولذشع شةرت .ظةضةر
نةرسة ـ كئرةكلةر يىتىص كةتكةن ياكع بذزذلذص كةتكةن ؤاقعتتا ،نةرسة ـ كئرةكلةرنعث
يئنعدا ظذنعث ظعضعسع ياكع ظذنعث ؤةكعلع بعللة بولغان بولسا ،بذ هالدا ظعجارعكةش ظذ
نةرسة ـ كئرةكلةرنع تألةص بةرمةيدذ.
 3ـ تألةص بئرعلعدعغان نةرسة (ظعجارعضة ؤة سودا ـ سئتعققا ظوخشاش) مذظامعلة
بعلةن تألةص بئرعش توغرا بولعدعغان نةرسعلةرنعث قاتارعدعن بولذشع شةرت .ظةضةر ظذ
نةرسة مذظامعلة بعلةن تألةص بئرعلعدعغان نةرسعلةرنعث قاتارعدعن بولمعسا ،ظعجارعكةش
ظذ نةرسعنع تألةص بةرمةيدذ .مةسعلةن :يئقعلعص حىشكةن ظذالغنعث ظىستعدة ياكع
حأكىص كةتكةن كئمعنعث ظىستعدة مةيلع كعحعك بولسذن ،مةيلع حوث بولسذن ،ظادةملةر
بولغان بولسا ،ظذالغنعث ياكع كئمعنعث ظعضعسع ظذ ظادةملةرنع تألةص بةرمةيدذ .يةنع
ظذالغنعث ياكع كئمعنعث ظعضعسع ظادةملةر ظىحىن دعيةت تألةص بةرمةيدذ .حىنكع ،ظادةم
ظىحىن دعيةت مذظامعلة بعلةن ظةمةس ظذنعثغا قعلعنغان جعنايةت بعلةن تألةص بئرعلعدذ.
ظذالغنعث ياكع كئمعنعث ظعضعسع ظذ ظادةملةر ظىحىن هئحقانداق يامانلعق قعلمعدع.
هةم ظذ ظادةملةرضة كةلضةن قازاالر ظذالغنعث ياكع كئمعنعث ظعضعسعنعث خاهعشع بعلةن
بولمعدع.
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ظةضةر ظادةم ظذالغنعث ظىستعدة ظذالغنع حعث تذتذص ظولتذرالغذدةك حوث بولغان
بولسا ،ظذالغنعث ظعضعسع ظذ ظادةم ظىحىن دعيةت تألةص بةرمةيدذ .ظةضةر ظادةم كعحعك
باال بولغان بولسا ،بذنعث هأكمع خذددع ظذالغنعث ظىستعضة ياكع كئمعضة ظارتقان نةرسة
ـ كئرةكلةرنعث هأكمعضة ظوخشاش.
ظعش هةققع ظئلعص نةرسة ـ كئرةك ساقالص بئرعدعغان ظادةمنعث هأكمع ،ظذ ظادةمضة
ظةضةر ظذ ظادةم ظذ نةرسة ـ كئرةكلةرنع يىتتىرؤةتسة ياكع بذزذؤاتسا ظذ نةرسعلةرنع
تألةص بئرعش شةرت قعلعنسعمذ ظومذمعي ظعجارعكةشنعث هأكمعضة ظوخشعمايدذ .ظعش
هةققع ظئلعص نةرسة ـ كئرةك ساقالص بئرعدعغان ظادةم بعلةن ظومذمعي ظعجارعكةشنعث
ظارعسعدعكع صةرق بولسا ،ظعجارعكةشنع ظعجارعضة ظئلعشتعن مةقسةت ظذنعثغا ظعش
قعلدذرذشتذر .ظذنعث قولعغا ظالغان نةرسة ـ كئرةكلةرنع ساقلعشع قوشذمحة ظعشتذر.
ظةمما ظعش هةققع ظئلعص نةرسة ـ كئرةك ساقالص بئرعدعغان كعشعدعن ظذ نةرسعنع
ساقالص بئرعش ظاساسلعق كأزدة تذتذلعدذ .ظعشةنحعلعك ظادةمضة ظذنعث قولعغا ظالغان
نةرسة ـ كئرةكلةرنع يىتتىرؤاتسا ظذالرنع تألةص بئرعشنع شةرت قعلعش ظئتعبارغا
ظئلعنمايدذ .بذ هةقتة صةتعؤا بذ هأكىم بويعحة بئرعلعدذ .ظةضةر مذنحعغا كعرضةن كعشع
كعيعم ـ كئحةكلعرعنع ساقالص بئرعش ظىحىن مذنحعنعث ظعضعسعنع ظعجارعضة ظالغان
ؤة ظذنعثغا ظةضةر ظذ ،كعيعم ـ كئحةكلةرنع يىتتىرؤاتسا تألةص بئرعشنع شةرت قعلغان
بولسا ،بذ شةرت ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .حىنكع ،ظعش هةققع ظئلعص كعيعم ـ كئحةكلةرنع
ساقالص بئرعدعغان مذنحعحعنعث ؤة مذنحعدا مةخسذس كعيعم ـ كئحةك ساقالص بئرعدعغان
(((
ظادةمنعث هأكمع ظومذمعي ظعجارعكةشنعث هأكمعضة ظوخشاش.
ظةضةر هاممال ظىستعدة كأتىرىص مئثعؤاتقان كىصنع يولدا حىشىرؤئتعص سذندذرؤاتقان
بولسا ،كىصنعث ظعضعسع خالعسا هاممالغا كىصنعث صذلعنع كأصنع هاممالغا كأتىرتىص
ظئلعص كةلضةن يةردعكع نةرقع بويعحة تألعتعدذ ؤة هاممالغا ظعش هةققع بةرمةيدذ،
خالعسا كىصنعث صذلعنع كىص سذنذص كةتكةن يةرنعث نةرقع بويعحة تألعتعدذ ؤة هاممالغا
كىصنع ظذ يةرضعحة كأتىرىص كةلضةنلعكع ظىحىن ظعش هةققع بئرعدذ .ظةضةر هاممال
كىصنع كىصنعث ظعضعسعنعث ظأيعضعحة كأتىرىص ظئلعص بارغان ،كىصنع كىصنعث ظعضعسع
بعلةن ظىستعدعن حىشىرضةن ؤة كىصنع حىشىرىش جةريانعدا كىص ظذالرنعث قولعدعن
حىشىص كئتعص سىنىص كةتكةن بولسا ،هاممال كىصنع تألةص بةرمةيدذ .ظةضةر هاممال
كىصنع يولدا كعشعلةرنعث قعستا ـ قعستاثغذح بولغانلعقع سةؤةبع بعلةن حىشىرؤةتكةن
ؤة شذنعث بعلةن كىص سذنذص كةتكةن بولسا ،هاممال كىصنع تألةص بةرمةيدذ .حىنكع،
كىص هاممالنعث قولعدا ظامانةت سىصىتعدعدذر .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 42 ،ـ بةت.
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(اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :هاممال كىصنعث سذنذص كةتكةن يةردعكع
نةرقع بويعحة كىص ظعضعسعضة صذل تألةص بئرعدذ» دئدع .ظةضةر كعشعلةر هاممالنع
ظذ يةر ـ بذ يةرضة ظعتتعرضةن ،ظاندعن ظىستعدعكع كىص حىشىص كئتعص سذنذص كةتكةن
بولسا ،هاممال بارلعق ظعمامالرنعث كأز قارعشع بويعحة كىصنع تألةص بةرمةيدذ .حىنكع،
هاممالنعث بذ هالدا كىصنع ساقالص قئلعشع مذمكعن ظةمةس .ظةضةر هاممال كعشعلةرنع
ظذ يةر ـ بذ يةرضة ظعتتعرضةن ؤة شذنعث بعلةن ظىستعدعكع كىص حىشىص كئتعص سذنذص
كةتكةن بولسا ،هاممال ظىح ظعمامنعث كأز قارعشع بويعحة كىصنع تألةص بئرعدذ.

خذسذسعي ظعجارعكةشنعث بايانع
خذسذسعي ظعجارعكةشتعن (بعر يعل ياكع مذنحة ظاي دئضةنضة ظوخشاش) مةخسذس
ؤاقعت توختعتعص صةقةت بعرال ظادةم ظىحىن ظعشلةيدعغان ظعجارعكةش كأزدة تذتذلعدذ.
خذسذسعي ظعجارعكةشنعث ظعحعضة باشقا بعرعنعث صادعلعرعنع بئقعص بةرمةسلعك شةرت
قعلعنماستعن بعر كعشع ظىحىن مةلذم مذددةت صادا بئقعص بئرعشكة ظأزعنع ظعجارعضة
(((
قويغان ظادةم كعرمةيدذ.
خذسذسعي ظعجارعكةش ظأزعنع شذ مذددةت ظعحعدة ظأزعنع ظعجارعضة ظالغان كعشعضة
تاصشذرذش بعلةن ظةضةر ظعش قعلمعسعمذ ظعش هةققع ظاالاليدذ .بذ ،ظةضةر ظذنعث ظعش
قعلعشع مذمكعن بولذص تذرذص ظعش قعلمعغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر
ظذنعث ظعش قعلعشع مذمكعن بولمعغان ،مةسعلةن :هاؤا يامغذرلذق بولغانلعق سةؤةبع
بعلةن ،ياكع باشقا سةؤةب بعلةن خذسذسعي ظعجارعكةش ظعش قعاللمعغان بولسا ،بذ هالدا
خذسذسعي ظعجارعكةشكة ظعش هةققع بئرعلمةيدذ.
بعر كعشع بعر ظادةمنع بعر ظاي ظأيعدة ظعشلعتعش ؤة بعر ظاي صادعلعرعنع باقتذرذش
ظىحىن ظعجارعضة ظالغان بولسا ،ظذ ظادةم خذسذسعي ظعجارعكةش هئسابلعنعدذ .ظةمما
ظذ كعشع ظذ ظادةمنع بعر ظاي صادعلعرعنع باقتذرذش ظىحىن ظعجارعضة ظالغان بولسا،
ظذ ظادةم ظومذمعي ظعجارعكةش هئسابلعنعدذ .لئكعن ،ظذ كعشع ظذ ظادةمضة ظأزعنعث
صادعلعرعنع باشقا بعرعنعث صادعلعرعنع باقماسلعقنع شةرت قعلغان بولسا ،بذ هالدا ظذ
ظادةم خذسذسعي ظعجارعكةش هئسابلعنعدذ .ظذ بعر ظاي ظعحعدة ظذ ظادةمنعث باشقا
بعرعنعثكعنع ظةمةس ظذ كعشعنعث صادعلعرعنعال بئقعشع الزعم.
بعر ظادةمنع خذسذسعي ظعجارعكةش سىصىتعدة ظعجارعضة ظالماقحع بولغان كعشع
مةسعلةن :بعر ظاي ظأي ظعحعدة خعزمةت قعلعسةن ،ياكع بعر ظاي صادا باقعسةن ،دئضةنضة
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 43 ،ـ بةت.
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ظوخشاش ظذ ظادةمنعث قعلعدعغان ظعشعنعث تىرعنع ظوحذق دئمعسة ،ظذ ظادةمنع خذسذسعي
شةكعلدة ظعجارعضة ظئلعش توغرا بولمعغان بولعدذ.
خذسذسعي ظعجارعكةشنعث باشقا بعرعضة ظعشلةص بئرعشع ،ياكع باشقا بعرعنعث
ظعشعنع قعلعص بئرعشع توغرا ظةمةس .هةتتا خذسذسعي ظعجارعكةشنعث (ظعش ؤاقتعدا)
نةصلة ناماز ظوقذشعمذ توغرا ظةمةس .ظةضةر خذسذسعي ظعجارعكةش شةهةر ظعحعدة
بولسا ،جىمة نامعزعغا كئلعشتعن حةكلةنمةيدذ ؤة ظةضةر جىمة نامعزعغا كةلسة،
ظذنعث ظعش هةققعدعن قعسعص قئلعنمايدذ .بذ ،ظةضةر مةسحعت يئقعن يةردة بولسا،
ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر مةسحعت يعراق يةردة بولسا ،ظذنعث مةسحعتكة بئرعص
كئلعشع ظىحىن كةتكةن ؤاقعتنعث ظعش هةققع ظذنعثغا بئرعلمةيدذ .ظةضةر خذسذسعي
ظعجارعكةش ظعش قعلعدعغان ؤاقعتنعث ظعحعدة باشقا بعر كعشع ظىحىن ظعشلعضةن
بولسا ،ظعجارعكةشنعث ظعش هةققعدعن ظذ كعشعنعث ظعشعنع قعلعص بئرعش ظىحىن
كةتكةن ؤاقعتنعث صذلع تذتذؤئلعنعدذ.
ظةضةر بعر كعشع بعر ياغاححعنع (يةنع خةرةتنع) ظاخشامغا قةدةر ظعش قعلدذرذش
ظىحىن ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن ياغاححع ظعش ؤاقتعدا بعرعضة قذتا ياساص بئرعص صذل
تاصقان بولسا ،ياغاححع ظعش ؤاقتعدا باشقا بعرعنعث ظعشعنع قعلعص بئرعشنعث توغرا
بولمايدعغانلعقعنع بعلسة ،ياغاححع ضذناهكار هئسابلعنعدذ .ظةضةر ياغاححع ظعش
ؤاقتعدا باشقا بعرعنعث ظعشعنع قعلعص بئرعشنعث توغرا بولمايدعغانلعقعنع بعلمعسة،
ياغاححع ضذناهكار هئسابالنمايدذ .ياغاححعنعث ظعش هةققعدعن قذتا ياساص بئرعش
ظىحىن كةتكةن ؤاقعتنعث ظعش هةققع تذتذؤئلعدذ.
ظةضةر بعر كعشع صادعلعرعنع باقتذرذش ظىحىن بعر صادعحعنع مةلذم مذددةت
ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن شذ مذددةت ظعحعدة ظذ كعشعنعث صادعلعرعنعث يئرعمع
ياكع ظذنعثدعن كأصرةك قعسمع يىتىص كةتكةن ياكع ظألىص كةتكةن ؤة صادعحع قالغان
صادعالرنع شذ مذددةت ظعحعدة باققان بولسا ،ظذ صادعحعغا ظعش هةققع تولذق بئرعلعدذ.
حىنكع ،بعز يذقعرعدا خذسذسعي ظعجارعكةش ظعشلعمعسعمذ ظأزعنع شذ مذددةت ظعحعدة
ظأزعنع ظعجارعضة ظالغان كعشعضة تاصشذرذش بعلةن ظعش هةققعضة هةقلعق بولعدذ،
دةص ظأتتذق.
ظةضةر صادعالرنعث ظعضعسع صادعحع بئقعص بولذشقا كىحع يةتكىدةك دةرعجعدة صادعنعث
سانعنع ظاؤذتذص بةرمةكحع بولسا ،ظذنعث شذنداق قعلعش هةققع بار .بذ ،ظةضةر
صادعحع خذسذسعي ظعجارعكةش بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .حىنكع ،خذسذسعي
ظعجارعكةش قذلنعث ظورنعدعدذر .خوجايعن قذلعغا قذلنعث بئقعص بولذشقا كىحع يةتسة،
صادعالرنع خالعغانحة باقتذرااليدذ .صادعنعث ظعضعسعنعث صادعحعغا صادعحع بئقعص بولذشقا
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كىحع يةتمةيدعغان دةرعجعدة صادا ظاؤذتذص بئرعشع توغرا ظةمةس .بذ هةقتة مةظرذر
ظعبنع سذؤةيد (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ :مةن ظةبذزةر
ظةلغعصارع بعلةن ظذحرعشعص قالدعم ،ظذنعث ظذحعسعدا بعر تون ،خعزمةتكارعنعث
ظذحعسعدعمذ ظوخشاش بعر تون بار ظعكةن .مةن ظذنعثدعن بذنداق بولذشعنعث
سةؤةبعنع سورعسام ،ظةبذزةر مذنداق دئدع :مةن بعر ظادةم بعلةن تعللعشعص قئلعص،
ظذنع (هةي قارا خوتذننعث بالعسع ،دةص ظانعسعنع تعلغا ظئلعص) تعللعغان ظعدعم،
ظذ مئنعث ظىستىمدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا شعكايةت قعلعصتذ .شذنعث بعلةن
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماثا« :ظذنعث ظانعسعنع تعلغا ظئلعص تعللعدعثمذ؟ (سةندة
جاهعلعيةت دةؤرعنعث ظةخالقع بار ظعكةن) ،سعلةرنعث خعزمةتكارلعرعثالر سعلةرنعث
قئرعنداشلعرعثالر هئسابلعنعدذ .اهلل ظذالرنع سعلةرنعث ظعلكعثالردا قعلدع .كعمكع
قئرعندعشع ظأزعنعث قول ظاستعدا ظعشلةؤاتقان ظعكةن ،ظأزع نئمة يئسة ظذنعثغا شذنع
يئضىزسذن ،ظأزع نئمة كةيسة ظذنعثغا شذنع كعيضىزسذن ،ظذالرنع كىحع يةتمةيدعغان
ظعشالرغا سالماثالر ،شذنداق ظعشالرغا سئلعص قالساثالر ،ظذالرغا ياردةمدة بولذثالر»
(((
دئضةن.
بذ هةدعس قذلنع ؤة ظعجارعضة ظالغان ظادةمنع كىحع يةتمةيدعغان ظعشنع قعلعشقا
بذيرذماسلعقنع ،ظةضةر شذنداق قعلعص قالغاندا ظذالرغا ياردةملعشعص بئرعش ظىحىن
باشقا بعرعنع بذيرذشنع كأرسعتعص بئرعدذ .شذنعثدةك يةنة ظذ هةدعس قذلالرنع،
ظعجارعكةشلةرنع ؤة قول ظاستعدا ظعشلةيدعغان ظادةملةرنع هاقارةت سأزلةر بعلةن
(((
تعلالشتعن حةكلةيدذ ؤة ظذالرغا ياخشعلعق قعلعشقا بذيرذيدذ.
ظعسالم دعنع ظعش ظعضعلعرعضة قذلالرغا ،ظعجارعكةشكة ؤة قول ظاستعدا ظعشلةيدعغان
ظادةملةرضة ياخشعلعق قعلعشقا بذيرعغاندةك قذلالرنع ؤة ظعجارعكةشلةرنع ظعشالرنع
ظعخالس بعلةن ياخشع قعلعشقا تةؤسعية قعلعدذ .بذ هةقتة ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال
ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت
قعلعدذ« :قذل ظأز خوجايعنعغا سةمعمعي بولسا ؤة صةرؤةردعضارعنعث ظعبادعتعنع
(((
ياخشع قعلسا ،ظذنعثغا ظعككع قات ظةجعر بولعدذ».
خذسذسعي ظعجارعكةش قولعغا ظالغان نةرسعنع ظأزع بذزعؤاتمعغان ،ياكع يوق
قعلعؤاتمعغان بولسا ،ظعجارعكةش ظذ نةرسعنع تألةص بةرمةيدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر
ظذ نةرسة ظعجارعكةشنعث قعلعشعغا رذخسةت قعلعنغان ظعشنعث سةؤةبع بعلةن بذزذلذص
كةتكةن بولسا ،بذ هالدعمذ ظعجارعكةش ظذ نةرسعنع تألةص بةرمةيدذ .مةسعلةن:
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان.
((( «فةتهذلبارع» 5 ،ـ توم 175 ،ـ بةت
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان.
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بأزحعنعث رةختنع حعثعتعش ظىحىن رةختنع ظذرذشع بعلةن رةخت يعرتعلعص كةتكةن
بولسا ،بأزحع رةختنع تألةص بةرمةيدذ .ظةضةر بأزحع رةختنع ظذرذشتعن مةقسعتع
رةختنع بذزذؤئتعش بولسا ،بذ هالدا بأزحع رةختنع تألةص بئرعدذ.
بعر ظادةمنع ظعجارعضة ظالغان كعشع ظذ ظادةمنع بعر ظعشقا بذيرعغان ،ظاندعن ظذ
ظادةم ظذ ظعشنع قعلماي باشقا ظعش قعلغان ؤة بذنعثدعن زعيان كئلعص حعققان بولسا،
ظذ ظادةم بذ زعياننع تألةص بئرعدذ.
ظةضةر صادعحع صادعالرنع هةيدعضةن ؤة شذنعث بعلةن صادعالر بعر ـ بعرعنع ظىسكةن
ياكع دةسسعؤاتقان بولسا ،بذ هالدا ظةضةر صادعحع ظومذمعي صادعحع بولسا ،صادعحع
صادعالرنع تألةص بئرعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر صادعالر باشقا ـ باشقا كعشعلةرضة تةؤة
بولغان ؤة صادعحع ظذالرنعث بعرعضة تةؤة بولغان بولسا ،بذ هالدعمذ صادعحع صادعالرنع
تألةص بئرعدذ .ظةضةر صادعحع خذسذسعي صادعحع بولغان ؤة صادعالر بعر ظادةمضة تةؤة
بولغان بولسا ،صادعحع صادعالرنع تألةص بةرمةيدذ .ظةضةر صادعالر بعر نةححة ظادةمضة
تةؤة بولغان ؤة صادعحع ظذالر بعرلعشعص ظعجارعضة ظالغان خذسذسعي صادعحع بولغان
بولسا ،بذ هالدعمذ صادعحع زعيانغا ظذحرعغان صادعالرنع تألةص بةرمةيدذ .صادعحع
صادعالرنع سذغذرذش ياكع بئقعش جةريانعدا صادعالردعن ظألىص كةتكعنعنعث صذلعنع
تألةص بةرمةيدذ .ظةضةر قعستعلعش جةريانعدا ،ياكع بعر ـ بعرع بعلةن ظىسىشكةنلعك
سةؤةبع بعلةن يارعالنغان صادعغا صادعحع ياكع باشقا ظادةم صعحاق ظذرذؤاتقان ؤة ظذ
صادعنعث (ظةضةر صعحاق ظذرذلمعسا) ياشاش ظئهتعمالع بولغان بولسا ،ظذنعثغا صعحاق
ظذرغان ظادةم ظذنعث صذلعنع تألةص بئرعدذ .ظةضةر صعحاق ظذرذلغان صادعنعث (صعحاق
ظذرذلمعسعمذ) ظألىص كئتعدعغانلعقع ظئنعق بولغان ،ظاندعن ظذ ظادةم ظذنعثغا صعحاق
ظذرغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذنعث صذلعنع تألةص بةرمةيدذ .يارعالنغان ظذ صادا قوي بولغان
بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر يارعالنغان صادا ظعشةك ؤة قئحعر بولسا ،بذالرغا
صعحاق سىرىلمةيدذ .حىنكع ،بذالرنعث ضأشلعرع يئيعلمةيدذ .ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا ظاتقعمذ صعحاق سىرىلمةيدذ.
حىنكع ،ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا
ظات ضأشع هارامغا يئقعن مةكرذهتذر .ظةضةر صادعغا صعحاق سىرضةن ظادةم« :صادا
كئسةل بولغانلعقع ظىحىن ظذنعثغا صعحاق سىردىم» دئضةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث
بذ سأزعضة ظعشعنعلمةيدذ .بذ ظادةمنعث يالغان ظئيتقانلعقعنعث ظاالمعتع ظذنعث
صادعغا صعحاق سىرىش ظىحىن ظذنع تألةص بئرعشنع الزعم قعلعدعغان بعر سةؤةبنع
كأرسةتكةنلعكعدذر .ظةضةر ظذ ظادةم« :صادا ظألىص كئتعش ظالدعدا ظعدع ،شذثا مةن
ظذنعثغا صعحاق سىردىم» دئضةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث سأزعضة ظعشعنعلعدذ .ظةضةر ظذ
ظادةمضة صادعنعث ظألىص كئتعش ظالدعدا تذرغانلعقعنع ظعسصاتاليدعغان بعرةر ظاالمةت
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كةلتىرىش شةرت قعلعنسعمذ ظذ ظادةمنعث قةسةم قعلعص تذرذص قعلغان سأزعضة
ظعشعلعنعدذ.
ظئمعتعص بئرعش ظىحىن كعحعك بالعنع قولعغا ظئلعص بالعنع ياكع بالعنعث
ظىستعدعكع زعبذ ـ زعننةتلةرنع يىتتىرىص قويغان ظعنعك ظانعنعث بالعنع ياكع يىتتىرىص
قويغان نةرسة ـ كئرةكلةرنع تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس.
بازارالرنع ساقالص بئرعش ؤة دذكانالرنع ساقالص بئرعش ظىحىن ظعجارعضة ظئلعنغان
ظادةملةرضة يىتىص كةتكةن نةرسة ـ كئرةكلةرنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس .مةسعلةن:
بعر كعشع بعر ظادةمنع ظأيعنع ساقالص بئرعش ظىحىن ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن ظذ
ظأيدعن بعر نةرسة يىتىص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظةضةر يىتىص كةتكةن نةرسة قورذنعث
تئشعدعن يىتىص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم يىتىص كةتكةن نةرسعنع تألةص بئرعدذ .بذ
ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث
كأز قارعشعدذر .ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع تألةص بةرمةيدذ ،دئضةن قاراشمذ بار .بذ ،توغرا
دةص قارالغان قاراشتذر .بذ هةقتة صةتعؤا بذ قاراش بعلةن بئرعلعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم
خذسذسعي ظعجارعكةشتذر .يةنة كئلعص ظةضةر ظذ ظادةم باشقا ظعش قعلغان ؤة ظأزعنعث
ظعشعنع قعلعش جةريانعدا بعرةر نةرسعنع بذزذؤاتقان بولسا ،ظذ ظادةمضة بذزذؤاتقان
نةرسعنع تألةص بئرعش الزعم بولمايتتع .ظةضةر يىتىص كةتكةن نةرسة قورذنعث ظعحعدعن
يىتىص كةتكةن بولسا ،مةسعلةن :ظوغرع تامنع تعشعص قورذنعث ظعحعضة كعرعص نةرسعنع
قورذنعث ظعحعدعن ظوغرعالنغان بولسا ،كىحلىك قاراشقا ظاساسةن ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع
تألةص بةرمةيدذ .حىنكع ،ظأينعث ظعحعدة ساقالنغان نةرسة ـ كئرةكلةر ظعضعسعنعث
قولعدا تذرغان هئسابلعنعدذ .بازارالرنع ساقالص بئرعش ظىحىن ظعجارعضة ظئلعنغان
ظادةمنعث هأكمعمذ ظأينع ساقالص بئرعش ظىحىن ظعجارعضة ظئلعنغان ظادةمنعث هأكمع
بعلةن ظوخشاش.
يذقعرعدا بايان قعلعنغانالردعن ظةضةر ظوغرع ظأينعث قذلذصلعرعنع حعقعص ظأيضة
كعرعص نةرسة ـ كئرةك ظوغرعالص حعقعص كةتكةن بولسا ،بذ نةرسة ـ كئرةكلةرنع ظذ
ظادةمنعث تألةص بئرعدعغانلعقع حعقعدذ .حىنكع ،ظوغرعنعث قذلذصالرنع حئقعص ظأيضة
كعرعشع ظذ ظادةمنعث (ظأينع ساقالش جةريانعدا) ظذخالص قالغانلعقع ياكع باشقا
يةرضة كةتكةنلعكع سةؤةبع بعلةن بولعدذ .ظذ ظادةم ظأينع ساقالشتا سةل قارعغان
هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ ظادةمضة ظأيدعن يىتىص كةتكةن نةرسة ـ كئرةكلةرنع تألةص
(((
بئرعش الزعم.
((( «رةددذلمذهتار».
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ظعجارعكةشكة ظعش هةققعنع تالالش ظعختعيارلعقعنع بئرعشنعث
هأكمع

مةسعلةن :سةيصذثغا سةن بذ رةختتعن كأينةك تعكسةث هةر بعر كأينةك ظىحىن
بعر سوم ظالعسةن ،ظةمما ظذ رةختتعن كأينةك تعكسةث هةر بعر كأينةك ظىحىن
ظعككع سوم ظالعسةن ،دئضةنضة ظوخشاش ظعجارعكةشكة قعلعدعغان ظعشنع تالالش
ظعختعيارلعقعنع بئرعش ظارقعلعق ظذ ظعش ظىحىن بئرعلعدعغان ظعش هةققعنع
تالالش ظعختعيارلعقعنع بئرعش توغرعدذر .شذنعثدةك يةنة سةيصذثغا :ظةضةر
سةن كأينةكنع بىضىن تعكسةث بعر سوم ظالعسةن .ظةضةر كأينةكنع ظةتة تعكسةث
هئحقانداق ظعش هةققع ظالمايسةن ،دئيعشمذ توغرعدذر .بذ هةقتة ظعمام مذهةممةد
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دئدع« :ظةضةر سةيصذث كأينةكنع
بعرعنحع كىنع تعكسة ،سةيصذث بعر سوم ظالعدذ .ظةضةر ظعككعنحع كىنع تعكسة،
هةممة ظالعمالرنعث كأز قارعشعدا سةيصذثغا ظذنعث ظوخشعشعغا بئرعلعدعغان
ظعش هةققع بئرعلعدذ .لئكعن ،ظذنعثغا بئرعلعدعغان ظعش هةققع بعر سومدعن
ظارتذق بولذص كةتمةيدذ».
شذنعثدةك يةنة ظعجارعكةشكة قعلعدعغان ظعشنعث ؤاقتعنع تالالش
ظعختعيارلعقعنع بئرعش ظارقعلعق ظذ ظعش ظىحىن بئرعلعدعغان ظعش هةققعنع
تالالش ظعختعيارلعقعنع بئرعشمذ توغرعدذر .مةسعلةن سةيصذثغا :ظةضةر سةن بذنع
بذ ضىن تعكسةث بعر سوم ظالعسةن ،ظةتة تعكسةث يئرعم سوم ظالعسةن ،دئضةنضة
ظوخشاش.
شذنعثدةك يةنة تذرعدعغان يةرنع تالالش ظعختعيارلعقعنع بئرعش ظارقعلعق
ظذنعث ظىحىن بئرعلعدعغان ظعش هةققعنع تالالش ظعختعيارلعقعنع بئرعشمذ
توغرعدذر .مةسعلةن قورذنعث ظعضعسع قورذنع ظعجارعضة ظالعدعغان ظادةمضة:
«سةن بذ قورذدا تذرساث هةر كىنلىكىث ظىحىن بعر سوم بئرعسةن ،ظةضةر ظذ
قورذدا تذرساث هةر كىنلىكىث ظىحىن ظعككع سوم تألةيسةن» دئضةنضة ظوخشاش.
ظعجارعكةشنعث قعلعدعغان ظعشعغا قاراص ظذنعث تألةيدعغان صذلعنع توختعتعشمذ
توغرعدذر .مةسعلةن بعر دذكاننع ياكع قورذنع ظعجارعضة ظالماقحع بولغان ظادةمضة
قورذنعث ظعضعسعنعث« :ظةضةر سةن ظةتعرحع بولساث ،دذكان ياكع قورذ ظىحىن
هةر كىن بعر سوم صذل بئرعسةن ،ظةضةر سةن تأمىرحع بولساث ظذنعث ظىحىن
هةر كىن ظعككع سوم صذل بئرعسةن» دئضةنضة ظوخشاش .بارعدعغان يةرضة قاراص
باها توختعتعش توغرعدذر .مةسعلةن :سةن (بذ خةتنع) خوتةنضة ظئلعص بارساث
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 10سوم ،ظةضةر سةن ظذنع لوصقا ظئلعص بارساث  20سوم ،دئضةنضة ظوخشاش.
شذنعثدةك يةنة ظعجارعكةشنعث ظعش هةققعنع يىككة قاراص توختعتعشقعمذ بولعدذ.
مةسعلةن :سةن ظارصا توشذساث بعر كىنلىكىث ظىحىن  5سوم ظالعسةن ،ظةضةر سةن
بذغداي توشذساث بعر كىنلىكىث ظىحىن  10سوم ظالعسةن ،دئضةنضة ظوخشاش.
ظعجارعكةشكة ظىح ظعشنعث ظعحعدعن بعرعنع تالالش ظعختعيارلعقع بئرعلعدذ.
ظعجارعكةشنعث تالاليدعغان ظعشلعرعنعث سانع ظىحتعن ظئشعص كةتسة بولمايدذ.
ظةضةر سةن بذنع بذ ضىن تعكسةث بعر سوم ظالعسةن ،ظةتة تعكسةث يئرعم سوم
ظالعسةن ،دئضةن معسالدعن باشقا معسالالردا صىتىشكةننع بئرعش الزعم بولعدذ.
ظةمما ظةضةر سةن بذنع بذ ضىن تعكسةث بعر سوم ظالعسةن ،ظةتة تعكسةث يئرعم
سوم ظالعسةن ،دئضةن معسالغا كةلسةك ،ظةضةر سةيصذث كعيعمنع بعرعنحع كىنع
تعكسة ،ظذنعثغا بعر سوم بئرعلعدذ .ظةضةر سةيصذث كعيعمنع ظعككعنحع كىنع
تعكسة ،ظذنعثغا بئرعلعدعغان ظعش هةققع بعر سومدعن ظارتذق ؤة يئرعم سومدعن
ظاز بولمايدذ .حىنكع ،ظعككع كىنعنعث ظعجارة مذظامعلعسع بعرعنحع كىنعدة
كىحضة ظعضة ظةمةس .شذثا بعرعنحع كىنعدة ظعككع خعل باها كىحضة ظعضة
بولمايدذ .شذنعث ظىحىن بعرعنحع كىنعنعث ظعش هةققع نامةلذم بولغان بولمايدذ.
ظعككعنحع كىنع بولغاندا بعرعنحع كىنعدعكع بعر سوم بعلةن ظعككعنحع كىنعنعث
يئرعم سوم صذلع توصلعشعص سةيصذثنعث ظعش هةققع بعر سوم بعلةن يئرعم سومنعث
بعرع بولعدذ .بذ هالدا ظعككعنحع كىنع سةيصذثغا بئرعلعدعغان ظعش هةققع
نامةلذم بولغان بولعدذ .ظعش هةققعدعكع نامةلذملذق ظعجارة مذظامعلعسعنعث
كىحضة ظعضة بولذشعغا توسالغذلذق قعلعدذ .شذثا ظذنعثغا ظعككعنحع كىنع
بئرعلعدعغان ظعش هةققع بعر سومدعن ظارتذق ؤة يئرعم سومدعن ظاز بولمايدذ.
ظةضةر سةيصذث كعيعمنع ظةتعسع كىن ظةمةس ظذنعث ظةتعسع كىن تعككةن
بولسا ،ظذنعثغا بئرعلعدعغان ظعش هةققع يئرعم سومدعن ظئشعص كةتمةيدذ .بذ
ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر.
حىنكع ،سةيصذث كأينةكنع ظعككعنحع كىنع تعكعص بةرسة ،ظذنعثغا يئرعم
سومدعن ظارتذق صول بئرعشكة رازع بولمعغان رةختنعث ظعضعسع سةيصذث كأينةكنع
ظىحعنحع كىنع تعكعص بةرسة ،سةيصذثغا يئرعم سومدعن ظارتذق صذل بئرعشكة
ظةلؤةتتة رازع بولمايدذ .ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال
ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :رةختنعث ظعضعسعنعث ظذنعثغا يئرعم سومدعن
ظارتذق صذل بئرعشع توغرا ظةمةس .ظةمما ظذنعثغا يئرعم سومدعن ظاز صذل
بةرسة بولعدذ» دئدع.
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ظعجارعكةشنعث ظعجارعضة ظالغان نةرسة ظىستعدة قعلعدعغان
تةسةررذصلعرعنعث هأكمعنعث بايانع

قورذنع ظعجارعضة ظئلعص ظولتذرغان ظادةم قورذنعث (ظادةتتة تونذر ياكع ظوحاق
سئلعشقا بولعدعغان) يئرعضة تونذر ياكع ظوحاق سالغان ،بذ تونذر ياكع ظوحاقتعن
حعققان ظوتنعث سةؤةبع بعلةن ظذ قورذغا قذشنا بولذص ظولتذرغان كعشعنعث ظأيعنعث
بةزع يةرلعرع كأيىص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم ظعجارعضة ظالغان قورذغا سالغان تونذرنع
ياكع ظوحاقنع مةيلع قورذنعث ظعضعسعنعث رذخسعتع بعلةن سالغان بولسذن ،مةيلع
ظذنعث رذخسعتعسعز سالغان بولسذن ،ظذ ظادةم بذ كعشعنعث ظأيعنعث كأيىص كةتكةن
يةرلعرعنع تألةص بةرمةيدذ .حىنكع ،قورذنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث قورذنعث
شةكلعنع ظأزضةرتعؤةتمعضةن شةكعلدة قورذدعن صايدعلعنعش هةققع بار .قورذنعث ظعحعضة
تونذر ياكع ظوحاق سئلعش قورذنعث شةكلعنع ظأزضةرتعؤةتمةيدذ .ظةمما ظعجارعضة ظالغان
قورذغا قذدذق كوالشقا ياكع ظذنعث ظعحعضة ظأي سئلعشقا بولمايدذ .حىنكع ،بذ ظعشالر
قورذنعث شةكلعنع ظأزضةرتعؤئتعدذ.
ظةضةر قورذنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم قورذنعث ظعحعدة ظادةتتة قعلعش توغرا
بولمايدعغان بعرةر ظعش قعلغان ؤة بذنعثدعن زعيان كأرىلضةن بولسا ،ظذ ظادةم بذ
زعياننع تألةص بئرعدذ .قورذنعث ظعحعدة قايسع ظعشنع قعلعشقا بولعدعغانلعقعنع ؤة
قايسع ظعشنع قعلعشقا بولمايدعغانلعقعنع كعشعلةرنعث ظأرص ـ ظادعتع بةلضعلةيدذ.
شذنعثدةك يةنة ظذ ظادةم ظةضةر قورذنعث ظعحعضة سالغان تونذرغا ياكع ظوحاققا ظادةتتة
تونذردا ياكع ظوحاقتا قاالنمايدعغان بعر شةكعلدة ظوت قالعغان ؤة بذنعثدعن بعرةر زعيان
كئلعص حعققان بولسا ،ظذ ظادةم بذنعث زعيعنعنع تألةص بئرعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر ظذالغنع ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن ظذالغ يولدا ظئزعقعص
كئتعص يوق بولذص كةتكةن ؤة ظذ ظادةم ظذالغنع ظعزدعضةن بولسعمذ تاصالمعغان ،ياكع ظذ
ظادةمنعث ضذمانعدا ظذالغنع ظعزدعسعمذ تاصالماسلعق ظئهتعمالع كىحلىك بولذص ظذالغنع
ظعزدعمعضةن بولسا ،ظذ ظادةمضة ظذالغنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس .ظةضةر ظذ ظادةم:
«مةن ظذالغنع ظعزدعدعم ظةمما تاصالمعدعم» دئسة ،ظذنعث سأزعضة ظعشعلعنعدذ .ظةضةر
بعر كعشع كالعسعنع بئقعص بئرعش ظىحىن ظومذمعي ظعجارعكةشكة بةرضةن ،ظاندعن ظذ
ظعجارعكةش(« :كالعنع يىتتىرؤئتعص بولذص) كالعنعث نةضة كةتكةنلعكعنع بعلمةيمةن»
دئضةن بولسا ،ظعجارعكةشنعث ظذنداق دئضةنلعكع ظذنعث كالعنع يىتتىرؤةتكةنلعكع
هئسابلعنعدذ.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر صادعالرنعث ظعحعدعن بعر قوي قئحعص كةتكةن ،صادعحع قئحعص
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كةتكةن قوينع تذتذص ظئلعص كئلعمةن ،دةص ظذنعث ظارقعسعدعن كةتسة باشقا قويالرغا
بعرةر زعيان كئلعص قئلعشعدعن قورققان ؤة شذنعث بعلةن قئحعص كةتكةن قوي يىتىص
كةتكةن بولسا ،صادعحع ظذ قوينع تألةص بةرمةيدذ .حىنكع ،صادعحعنعث قئحعص كةتكةن
قوينع تذتذص كةلمةي تاشالص قويذشعدا ظأزرعسع بار .شذثا صادعحع هةممة ظالعمالرنعث
كأز قارعشعدا ظذ قوينع تذلةص بةرمةيدذ .بذ ،ظةضةر صادعحع خذسذسعي صادعحع بولسا،
ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر صادعحع ظومذمعي صادعحع بولسا ،ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :صادعحع ظذ قوينع تألةص بةرمةيدذ» دئدع .ظعمام
ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظةضةر
صادعحع ظومذمعي صادعحع بولسا ،صادعحع ظذ قوينع تألةص بئرعدذ» دئدع .شذنعثدةك
يةنة قويالرنعث ظعحعدعن بعرةر قوي قئحعص كةتكةن ،صادعحع قوينع تذتذص كئلعدعغان،
ياكع قوينعث ظعضعسعضة خةؤةر بئرعش ظىحىن ظةؤةتعدعغان بعرعنع تاصالمعغان ؤة شذنعث
بعلةن قوي يىتىص كةتكةن بولسا ،بذ هالدعمذ صادعحعغا ظذ قوينع تألةص بئرعش الزعم
ظةمةس .شذنعثدةك يةنة ظةضةر قويالر تةرةص ـ تةرةصكة قئحعص كةتكةن ؤة صادعحع هةممة
قويالرنع يئغعص كئلعشكة كىحع يةتمعضةن بولسا ،بذ هالدعمذ صادعحعغا يىتىص كةتكةن
قويالرنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس .حىنكع ،صادعحعنعث قالغان قويالرنع ظعزدعمةي
تاشالص قويذشعدا سةؤةب بار .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
نعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا
رةهمةت قعلسذن!)« :صادعحع يىتىص كةتكةن قويالرنع تألةص بئرعدذ .حىنكع ،صادعحع
صذلنع كأص تاصعمةن ،دةص قويالرنع حعق توصلعؤالغان» دئدع.
ظةضةر صادعحع بعر نةححة كعشعنعث صادعلعرعنع بعر ـ بعرعضة ظارعالشتذرؤةتكةن
ؤة صادعالرنعث ظعحعدعن قايسع صادعنعث كعمضة تةؤة ؤة قايسع صادعنعث كعمضة تةؤة
ظعكةنلعكعنع ظايرعيااليدعغان بولسا ،صادعحعغا ظذالرنعث صادعلعرعنع تألةص بئرعش الزعم
ظةمةس .قايسع صادعنعث كعمضة تةؤة ؤة قايسع صادعنعث كعمضة تةؤة ظعكةنلعكع هةققعدة
صادعحعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظةضةر صادعحع ظذ كعشعلةرنعث صادعلعرعنع بعر
ـ بعرعدعن ظايرعيالمايدعغان بولسا ،صادعحع ظذ كعشعلةرضة ظذالرنعث صادعلعرع ظىحىن
صادعالرنع بعر ـ بعرعضة ظارعالشتذرغان كىنعنعث نةرقع بويعحة صذل تألةص بئرعدذ .حىنكع،
صادعالرنع بعر ـ بعرعضة قئتعؤاتقان كىن صادعالرنعث يوق بولذص كةتكةن كىنع بولذص
هئسابلعنعدذ .صادعالرنعث نةرقعنع توختعتعشتا صادعحعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
صادعحعنعث صادعالرنعث ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز صادعالرنعث ظةركةكلعرعنع
حعشعلعرعنعث قئشعغا قويذص بئرعش هوقذقع يوق .ظةضةر صادعحع صادعنعث ظعضعسعنعث
رذخسعتعسعز ظةركةك صادعنع حعشع صادعنعث قئشعغا قويذص بةرضةن ؤة شذنعث بعلةن
ظذالرنعث بعرع ظألىص كةتكةن بولسا ،صادعحع ظألىص كةتكةن صادعنع تألةص بئرعدذ .ظةضةر
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ظةركةك صادعنعث بعرع حعشع صادعنعث قئشعغا بارغان ،بذنعثدعن صادعحعنعث خةؤعرع
بولمعغان ؤة شذنعث بعلةن ظذالرنعث بعرع ظألىص قالغان بولسا ،صادعحعغا ظألىص قالغان
صادعنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس.
ظأي ظعحعدة خعزمةتكة سئلعش ظىحىن ظعجارعضة ظالغان قذل بعلةن سةصةرضة حعقعش
توغرا ظةمةس .حىنكع ،سةصةرنعث قعيعنحعلعقلعرع ظأينعث ظعحعدعكع قعيعنحعلعقالرغا
قارعغاندا ناهايعتعمذ ظئغعردذر .يةنة كئلعص قذلنع قايتذرذص كئلعش حعقعملعرع قذلنعث
خوجايعنعغا بولعدذ .شذنعث بعلةن خوجايعن زعيان تارتقان هئسابلعنعدذ .شذثا قذلنع
ظعجارعضة ظالغان ظادةم قذلنعث خوجايعنعنعث رذخسعتعسعز ،ياكع قذلنع ظعجارعضة ظالغان
ؤاقعتتا ظذنع بعللة سةصةرضة ظئلعص حعقعدعغانلعقعنع شةرت قعلمعغان تذرذص قذلنع بعللة
سةصةر ظئلعص حعقالمايدذ .ظةضةر قذلنعث خوجايعنع قذلنعث سةصةرضة حعقعشعغا رذخسةت
بةرضةن ،ياكع قذلنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذنع ظعجارعضة ظالغان ؤاقعتتا ظذنع بعللة
سةصةرضة ظئلعص حعقعدعغانلعقعنع شةرت قعلغان بولسا ،ظذ ظادةم قذلنع سةصةرضة ظئلعص
حعقااليدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر قذل ظأزعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث سةصةرضة
حعقعدعغانلعقعنع بعلضةن ؤة قذل سةصةرضة حعقعش ظىحىن تةييارلعق قعلغان بولسا،
بذ هالدعمذ ظذ ظادةم قذلنع بعللة سةصةرضة ظئلعص حعقااليدذ .ظةضةر قذل ظذ ظادةمنعث
خعزمعتعنع قعلعشقا (بعرةر كعشع تةرعصعدعن) ؤةسعيةت قعلعص بئرعلضةن قذل بولغان
بولسا ،قذل ظذ ظادةمضة بئرعلضةن ؤاقتعدا ظذ ظادةم مةيلع قذلنع ظأزع بعلةن بعللة
سةصةرضة ظئلعص حعقعشنع شةرت قعلعؤالغان بولسذن ،مةيلع شةرت قعلعؤالمعغان بولسذن،
ظذ ظادةم قذلنع ظأزع بعلةن بعللة سةصةرضة ظئلعص حعقااليدذ .حىنكع ،قذل ظذ ظادةمنعث
خعزمعتعنع قعلعشقا ؤةسعيةت قعلعص بئرعلضةن ؤاقتعدا قذلنعث صىتىن حعقعملعرع ظذ
ظادةمنعث ظىستعضة بولعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم ظعجارعضة ظالغان قذلنع ظأزع بعلةن بعللة سةصةرضة ظئلعص حعققان،
ظاندعن قذل سةصةر ظىستعدة ظألىص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم قذلنعث ظعضعسعضة قذلنعث
باهاسع بويعحة صذل بئرعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم قذلنع هةقسعز يول بعلةن ظئلعؤالغان
هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ ظادةمضة قذل ظىحىن ظعجارة هةققع بئرعش الزعم ظةمةس.
حىنكع ،ظعش هةققع بعلةن نةرسعنع تألةص بئرعش مةسظذلعيعتع بعر ظادةمنعث
ظىستعضة يىكلةنمةيدذ .بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكع ظعمامالرنعث كأز قارعشعدذر .ظةمما
ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ ظادةم قذل ظىحىن قذلنعث
(((
ظوخشعشعغا بئرعلعدعغان ظعش هةققعنع بئرعدذ» دئدع.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 45 ،ـ بةت.
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حةكلعمة قويذلغان قذلنع ؤة كعحعك بالعنع ظعجارعضة ظئلعشنعث
بايانع

بعر ظادةم بعرةر ظعشنع قعلعشقا حةكلعمة قويذلغان قذلنع ياكع كعحعك بالعنع
ظعجارعضة ظئلعص ظعشعنع قعلدذرذص بولذص ظذنعثغا ظعش هةققع بةرضةن بولسا،
ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن ظذ ظادةم قذلغا ياكع كعحعك بالعغا ظعجارة هةققع
ظىحىن بةرضةن صذلنع قايتذرذص ظئلعؤالمايدذ .حىنكع ،ظعجارة بذرذن شةرتعضة توشمعغان
ظعجارة هئسابالنسعمذ ،لئكعن قذل ياكع كعحعك باال ظعشنع تأضىتىص بولغاندعن كئيعن
ظعجارة توغرا بولغان بولعدذ .يةنة كئلعص قذلغا ياكع كعحعك بالعغا حةكلعمة قويذشنعث
سةؤةبع بولسا ،ظذالرنعث زعيانلعق ظعش قعلعص قويذشعنعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىندذر.
ظةضةر ظذالر زعيانلعق ظةمةس صايدعلعق ظعش قعلسا ،ظذالرنعث قعلغان بذ ظعشع ظذالردعن
قوبذل قعلعنعدذ .شذثا ظذالرنعث (سوؤغات صايدعلعق بولغاحقا) سوؤغات قوبذل قعلعشع
توغرعدذر .مةيلع قذل بولسذن ،مةيلع كعحعك باال بولسذن ،ظعجارعضة ظئلعنغان ظادةم
ظعشعنع جايعدا قعلعص ظعش ظعضعسعضة تاصشذرذص بئرعش بعلةن ظعجارعكةشنعث قعلغان
ظعشع صايدعلعق ظعش هئسابلعنعدذ .شذثا ظذنعث ظعجارة هةققع ظئلعشع توغرعدذر
ؤة ظذالرنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث ظذالرغا بةرضةن ظعجارة هةققعنع قايتذرؤئلعش
هةققع يوق .بعز يذقعرعدعكع بايانالردعن ظذالرغا ظعجارعدة صىتىشكةن ظعجارة هةققعنعث
بئرعلعدعغانلعقعنع كأرىؤاالاليمعز.
ظةضةر ظعش قعلعشعغا حةكلعمة قويذلغان ؤة ظعجارعضة ظئلعنغان ظادةم ظألىص كةتكةن
بولسا ،ظةضةر ظألىص كةتكةن ظادةم كعحعك باال بولغان بولسا ،كعحعك بالعنع ظعجارعضة
ظالغان كعشعنعث جةمةتعضة بالعنعث دعيعتعنع بئرعش ؤة بالعنعث ظألىص كئتعشتعن بذرذن
قعلغان ظعشع ظىحىن ظذنعث ظعجارة هةققعنع ظذنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمضة بئرعش الزعم
بولعدذ .ظةضةر ظألىص كةتكةن ظادةم قذل بولسا ،ظذنع ظعجارعضة ظالغان كعشعضة قذلنعث
ظعضعسعضة ظذنعث باهاسع بويعحة صذل بئرعش الزعم بولعدذ .ظذ كعشعنعث قذلنعث قعلغان
ظعشع ظىحىن ظعش هةققع بئرعشع الزعم ظةمةس .حىنكع ،ظذ كعشع قذلنعث ظعضعسعضة
ظذنعث باهاسع بويعحة صذل تألةص بةردع .شذثا ظذ كعشع قذلنعث خوجايعنع هئسابلعنعدذ
ؤة ظذ كعشع ظأزعنعث قذلعنع ظعشلةتكةن بولعدذ.
بعرةر قذلنع هةقسعز يول بعلةن ظئلعؤالغان ظادةم ظذ قذل ظعجارعضة ظعشلةش ظارقعلعق
تاصقان نةرسة كئرةكلعرعنع يةؤالغان بولسا ،ظذ ظادةم قذلنع (كئيعن ظعضعسعضة قايتذرذص
بةرضةن ؤاقتعدا) قذلنعث ظعضعسعضة ظذ نةرسة كئرةكلةرنع قايتذرذص بةرمةيدذ .حىنكع،
ظذالر ظئتعبارع يوق نةرسة كئرةكلةر هئسابلعنعدذ .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال
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ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كـأز قارعشعدذر .ظعمام ظةبذيىسىف ؤة ظعمام مذهةممةد
(اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ ظادةمضة ظذ نةرسة ـ كئرةكلةرنع تألةص
بئرعش الزعم بولعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم باشقعالرغا تةؤة نةرسة ـ كئرةكلةرنع ظعضعسعنعث
رذخسعتعسعز يةؤالدع» دئدع .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ ظادةم ظأزع ظذ قذلنع ظعجارعضة
بةرضةن ؤة ظعجارعدعن كةلضةن نةرسة ـ كئرةكلةرنع يعضةن بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ ظادةم
(كئيعن قذلنع قايتذرذص بةرضةن ؤاقتعدا) قذلنعث ظعضعسعضة ظذ نةرسة ـ كئرةكلةرنع
تألةص بةرمةيدذ .بذ بارلعق ظعمامالرنعث كأز قارعشعدذر .حىنكع ،ظذ قذلنعث ظعشلةص
تاصقان صذللعرع قذلنعث ظعضعسعضة ظةمةس ظذ ظادةمضة تةؤة بولعدذ.
ظةضةر قذل ظأزعنع ظأزع ظعجارعضة بةرضةن بولسا ،ظذنعث ظأز ظعش هةققعنع ظأزع
تاصشذرذص ظئلعشعمذ توغرا بولعدذ .حىنكع ،ظذ ظعش هةققع ظذنعث ظأزع ظعشلةص تاصقان
صذلعدذر .شذثا قذلنعث خذددع سوؤغات قوبذل قعلعشع توغرا بولغعنعدةك ظأزعنعث ظعش
هةققعنع قوبذل قعلعشعمذ توغرعدذر .ظةضةر ظعش هةققع قذلنعث قولعدا بولسا ،خوجايعنع
ظذنع قذلدعن قايتذرذص ظئلعؤالعدذ .ظةضةر قذلنع ظذنعث خوجايعنع ظعجارعضة بةرضةن
بولسا ،ظذنعث ظعش هةققعنع قذل ظةمةس ظذنعث خوجايعنع تاصشذرذص ظالعدذ .قذلنعث
ظعش هةققعنع ظئلعشعنعث توغرا بولذشعنعث ؤة توغرا بولماسلعقعنعث صايدعسع بولسا،
قذلنع ظعجارعضة ظالغان كعشعنعث قذلنعث ظعش هةققعنع بئرعص بولغان ياكع بئرعص
بولمعغان هئسابلعنعشعدذر.
بعر كعشع بعر قذلنع ظعككع ظاي ظعجارعضة ظالغان ،لئكعن ظذ كعشع ظذ قذلغا بعر
ظايلعقع ظىحىن  100سوم يةنة بعر ظايلعقع ظىحىن  150سوم بةرمةكحع بولغان بولسا،
ظذ قذلنعث بعرعنحع ظايلعقعنعث ظعش هةققع  100سوم ؤة ظعككعنحع ظايلعقعنعث ظعش
هةققع  150سوم بولعدذ .ظةضةر ظذ قذل ظذ كعشعنعث قئشعدا صةقةت بعرعنحع ظايال
ظعشلعسة ،قذلغا  100سوم بئرعلعدذ .ظةضةر قذل ظذ كعشعنعث قئشعدا صةقةت ظعككعنحع
ظايال ظعشلعضةن بولسا ،قذلغا  150سوم بئرعلعدذ.

بعرةر نةرسعنع ظعجارعضة بةرضةن كعشع بعلةن ظذ نةرسعنع ظعجارعضة
ظالغان ظادةمنعث ظعختعالص قعلعشعص قئلعشعنعث بايانع

مةسعلةن قذلعنع ظعجارعضة بةرضةن كعشع بعلةن ظذنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم قذلنعث
قئحعص كةتكةنلعكع ياكع قئحعص كةتمعضةنلعكع ،ياكع قذلنعث كئسةل بولذص قالغانلعقع
ياكع كئسةل بولذص قالمعغانلعقع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالغان بولسا ،يةنع
قذلنعث ظعضعسع قذلعنعث ظذ ظادةمنعث يئنعدعن قئحعص كةتمعضةنلعكعنع دةؤا قعلغان ؤة
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قذلنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم قذلنعث ظعشنع قعلماي قئحعص كةتكةنلعكعنع دةؤا قعلغان
بولسا ،بذ هالدا ظذالرنعث ظارعسعدا شذ ؤاقعتتعكع ظةهؤالغا قاراص هأكىم حعقعرعلعدذ
ؤة شذ ؤاقعتتعكع ظةهؤال سأزعنعث توغرا ظعكةنلعكعنع ظعسصاتاليدعغان تةرةصنعث قةسةم
بعلةن قعلغان سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .يةنع ظةضةر قذل شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة قئحعص
كةتكةن ياكع كئسةل بولذص يئتعص قالغان بولسا ،قذلنعث قئحعص كةتكةنلعكعنع ياكع
ظذنعث كئسةل بولذص قالغانلعقعنع قةسةم قعلعص تذرذص دةؤا قعلغان ظادةمنعث سأزع
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظةضةر قذل شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة قئحعص كةتمعضةن ياكع كئسةل
بولذص يئتعص قالمعغان بولسا ،قذلنعث قئحعص كةتمعضةنلعكعنع ياكع ظذنعث كئسةل
بولذص قالمعغانلعقعنع قةسةم قعلعص تذرذص دةؤا قعلغان تةرةصنعث سأزع ظئتعبارغا
ظئلعنعدذ .حىنكع ،قذلنعث شذ ؤاقعتتعكع ظةهؤالع ظذنعث بذرذنقع ظةهؤالعنعث شذنداق
ظعكةنلعكعنعث صاكعتعدذر .شذ ؤاقعتتعكع ظةهؤال صاكعت بولذشقا يارعمعسعمذ ،لئكعن
ظىستعدة ظعختعالص بولذص قالغان ظعشنع بعر تةرةص قعلعش ظىحىن دةلعل بوالاليدذ .ظةضةر
(قذل ظاينعث بئشعدا قئحعص كةتكةن كئيعن قايتعص كةلضةن ،ياكع كئسةل بولذص قالغان
كئيعن ساقعيعص كةتكةن) بولذص قذلنعث ظعضعسع بعلةن ظذنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم
دةؤا قعلعشعص قالغاندا ،قذل قئحعص كةتمعضةن ياكع ساق ـ ساالمةت بولذص ظةهؤال
قذلنعث ظعضعسعنعث سأزعنعث توغرا ظعكةنلعكعنع كأرسةتسة ،قذل ظعضعسعنعث قذلنعث
ظعجارة هةققعنع ظئلعش ياكع ظالماسلعق هةققعدة مةسعلة كأرىلعدذ .شذ ؤاقعتتعكع
ظةهؤالنع ظاساس قعلعص تذرذص قذلنعث ظعضعسع قذلنعث ظعش هةققعنع ظالعدذ.
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمضة ظىستعدة مئؤعلعرع بار مئؤعلعك دةرةخنع ساتقان،
ظاندعن ظذالر دةرةخ بعلةن ظذنعث مئؤعسعنع بعللة ساتقان ياكع ساتمعغانلعق هةققعدة
ظعختعالص قعلعشعص قالغان بولسا ،مئؤة قولعدا بار تةرةصنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
بذ ،ظةضةر مئؤة ظعشلعتعص بولذنمعغان ياكع بذزذلذص كةتمعضةن بولسا ،ظةهؤال شذنداق
بولعدذ .ظةضةر مئؤة ظعشلعتعص بولذنغان ياكع بذزذلذص كةتكةن ؤة بذ هةقتة قارشع تةرةص
هئحقانداق ضةص قعلمعغان بولسا ،بذ هالدا مئؤعلةرنعث كعمضة تةؤة بولعدعغانلعقع
هةققعدة هأكىم حعقعرعش ظىحىن مئؤعلةرنعث كعمنعث قولعدا ظعشلعتعلعص بولذنغانلعقعغا
ياكع كعمنعث قولعدا تذرذش جةريانعدا بذزذلذص كةتكةنلعكعضة قارعلعدذ ؤة مئؤعنعث شذ
ظادةمضة تةؤة ظعكةنلعكعضة هأكىم قعلعنعدذ.
ظةضةر ظعجارعضة ظالغان تأضمةننعث سىيع ظىزىلىص قالسا ،سذ قانحعلعك ظىزىلىص
قالسا ظذنعث ظعجارة هةققعدعن ظذنعثغا حذشلذق حىشىص كئتعدذ .ظةضةر تأضمةننعث
ظعضعسع بعلةن ظذنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم سذنعث قانحعلعك مذددةت توختاص قالغانلعقع
هةققعدة ظعختعالص قعلشعص قالسا ،تأضمةننع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث سأزع ظئتعبارغا
ظئلعنعدذ .ظةضةر ظذالر تأضمةن سىيعنعث توختاص قالغانلعقع ياكع توختاص قالمعغانلعقع
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هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالسا ،بذ هةقتة شذ ؤاقعتتعكع ظةهؤالغا قاراص هأكىم
حعقعرلعدذ .يةنع شذ ؤاقعتتا تأضمةننعث سىيع توختاص قالمعغان بولسا ،سذنعث توختاص
قالمعغانلعقعغا هأكىم قعلعنعدذ .ظةضةر ظذ ؤاقعتتا تأضمةن سىيع توختاص قالغان بولسا،
سذنعث توختاص قالغانلعقعغا هأكىم قعلعنعدذ.
ظةضةر رةختنعث ظعضعسع« :مةن سةيصذثغا بذ رةخت بعلةن يةكتةك تعكعص بئرعشنع
دئضةن ظعدعم» دئضةن ،سةيصذث« :ظذ ماثا كأينةك تعكعص بئرعشنع دئضةن ظعدع»
دئضةن ،ياكع رةختنعث ظعضعسع« :مةن بوياغحعغا بذ رةختنع قعزعلغا بوياص بئرعشنع
دئضةن ظعدعم» دئضةن ،بوياغحع« :ظذ ماثا سئرعققا بوياص بئرعشنع دئضةن ظعدع
دئضةن» بولسا ،رةختنعث ظعضعسعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،رةختنع
قانداق قعلعشقا رذخسةت بئرعدعغان تةرةص ظذدذر .شذثا رةختتعن قانداق كعيعم
تعكعلعشنع ياكع ظذنعث قانداق رةثدة بويذلعشعنع رةختنعث ظعضعسع ياخشع بعلعدذ.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر رةختنعث ظعضعسع« :مةن سةيصذثغا بذ رةخت بعلةن كعيعمنع
ظعش هةققع ظالماي تعكعص بةرضعن دئضةن ظعدعم» دئضةن ،سةيصذث« :ظذ ماثا ظعش
هةققع بئرعدعغانلعقعنع دئضةن ظعدع» دئضةن بولسا ،بذ هالدعمذ رةختنعث ظعضعسعنعث
سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،رةختنعث ظعضعسع سةيصذثنعث قعلغان ظعشعغا صذل
بئرعشنع ظعنكار قعلعدعغان تةرةصتذر .ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!)« :ظةضةر سةيصذث ظذ ظادةمضة بذرذنمذ بعر نةححة قئتعم ظعش هةققع ظئلعص
كعيعم ـ كئحةك تعكعص بةرضةن بولسا ،سةيصذثنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .شذثا
رةختنعث ظعضعسعنعث سةيصذثغا ظعش هةققع بئرعشع الزعم .ظةضةر سةيصذث ظذ ظادةمضة
بذرذن بعر نةححة قئتعم كعيعم ـ كئحةك تعكعص بةرضةن ؤاقتعدا ظذنعثدعن ظعش هةققع
ظالمعغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث سةيصذثغا ظعش هةققع بئرعشع الزعم ظةمةس» دئدع.
ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظةضةر سةيصذث كعيعم ـ
كئحةك تعكعص بةرضةنلعكع ظىحىن كعشعلةردعن ظعش هةققع ظالعدعغان ؤة سةيصذثنعث
كعيعم ـ كئحةك تعكعص بةرضةنلعكع ظىحىن ظعش هةققع ظالعدعغانلعقعنع هةممة كعشع
بعلعدعغان ظعش بولسا ،بذ يةردعكع ظةهؤال سةيصذثنعث سأزعنعث توغرا ظعكةنلعكعنع
كأرسعتعص بئرعدذ .شذثا رةختنعث ظعضعسعنعث سةيصذثغا ظعش هةققع بئرعشع الزعم.
حىنكع ،سةيصذثنعث سةيصذثخانعدعن بعرعنع ظئحعص ظولتذرذشع ظذنعث كعيعم ـ كئحةك
تعكعص بئرعص ظعش هةققع ظالعمةن ،دئضةنلعكع بولعدذ .ظةضةر سةيصذث كعيعم ـ كئحةك
تعكعص بةرضةنلعكع ظىحىن ظعش هةققع ظالعدعغان كعشع بولمعسا ،بذ هالدا رةختنعث
ظعضعسعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ» دئدع .بذ هةقتة صةتعؤا ظعمام مذهةممةدنعث بذ
سأزع بعلةن بئرعلعدذ .بذ ،ظةضةر ظذالرنعث ظعختعالص قعلعشعص قئلعشع ظعش قعلعنعص
بولذنغاندعن كئيعن بولغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر ظذالر ظعش قعلعنعشتعن
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بذرذن ظعختعالص قعلعشعص قالغان بولسا ،هةر ظعككع تةرةص قةسةم قعلعشعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ،لئكعن ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع
ظعشلةتمعضةن ؤة ظذ نةرسعنعث ظعضعسع« :ظذ نةرسعنعث ظعجارة هةققع (ظايدا
مةسعلةن)  10سوم ظعدع ،دةص ؤة ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم :ظذ نةرسعنعث
ظعجارة هةققع (ظايدا مةسعلةن) بةش سوم ظعدع ،دةص ظذ نةرسعنعث ظعضعسع بعلةن ظذ
نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظعختعالص قعلعشعص قالغان بولسا ،ظذالر قةسةم قعلعشقا
بذيرذلعدذ .ظذالرنعث قايسع بعرع قةسةم قعلعشتعن باش تارتسا ،ظذنعث سأزع ظئتعبارغا
ظئلعنمايدذ .قةسةمنع ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم بذرذن قعلعدذ .ظةضةر ظذالرنعث
هةر ظعككعسع قةسةم قعلسا ،قازع ظعجارة مذظامعلعسعنع ظةمةلدعن قالدذرعدذ .ظذالرنعث
قايسع بعرع سأزعنعث توغرا ظعكةنلعكعنع ظعسصاتالص صاكعت كةلتىرسة ،ظذنعث صاكعتع
قوبذل قعلعنعدذ .ظةضةر ظذالرنعث هةر ظعككعسع ظأزعنعث سأزعنعث توغرا ظعكةنلعكعنع
ظعسصاتالص صاكعت كةلتىرسة ،قازع نةرسعنعث ظعضعسعنعث صاكعتعنع قوبذل قعلعدذ.
حىنكع ،نةرسعنعث ظعضعسع ظأزعنعث هةققعنع ظعسصاتاليدذ.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذالر ظعجارعضة ظالغان نةرسعنعث ظعجارة هةققع توغرعسعدا
ظةمةس ظعجارعضة ظالغان نةرسعنعث مذددعتع ياكع ظذ (ظذالغدةك ياكع ماشعنعدةك)
نةرسة بولسا ،ظذنع ظعشلعتعدعغان مةساصة هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالغان بولسا،
بذ هالدعمذ ظةهؤال شذنداق بولعدذ .لئكعن ،ظذالر قةسةم قعلعشعشنع باشلعغان ؤاقعتتا،
نةرسعنعث ظعضعسع بذرذن قةسةم قعلعدذ .ظذالرنعث قايسع بعرع ظأزعنعث سأزعنعث
توغرا ظعكةنلعكعنع ظعسصاتالص صاكعت كةلتىرسة ،ظذنعث صاكعتع قوبذل قعلعنعدذ .ظةضةر
ظذالرنعث هةر ظعككعسع صاكعت كةلتىرسة ،قازع نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث
صاكعتعنع قوبذل قعلعدذ .مةسعلةن :نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذنعث ظعضعسعضة:
سةن ظذ نةرسعنعث ظعككع ظايلعقعنع  100سومغا ظعجارعضة بةرضةن ،دةص ؤة ظذ نةرسعنعث
ظعضعسع ظذنعثغا :مةن ظذ نةرسعنعث بعر ظايلعقعنع  100سومغا ظعجارعضة بةرضةن ،دةص
ظعختعالص قعلعشعص قالغان بولسا ،بذ هالدا ظذالرنعث قايسعسع ظأزعنعث سأزعنعث توغرا
ظعكةنلعكعنع ظعسصاتالص قةسةم قعلسا ،ظذنعث صاكعتع قوبذل قعلعنعدذ .ظةضةر ظذالرنعث
هةر ظعككعسع ظأزلعرعنعث سأزلعرعنع ظعسصاتالص صاكعت كةلتىرسة ،ظذ نةرسعنع ظعجارعضة
ظالغان ظادةمنعث صاكعتع قوبذل قعلعنعدذ .ظةضةر ظذالر ظعجارة ظالغان نةرسعنعث ظعجارة
هةققع ؤة ظذنعث مذددعتع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالغان ،ياكع ظذ نةرسعنعث ظعجارة
هةققع ؤة ظذنع قانحعلعك مةساصة ظىحىن ظعشلعتعش هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالغان
بولسا ،ظذالرنعث هةر بعرع قةسةم قعلعشقا بذيرذلعدذ ؤة قازع بذ ظعجارة مذظامعلعسعنع
بذزذؤئتعدذ .ظةضةر ظذالرنعث قايسع بعرع سأزعنعث توغرا ظعكةنلعكعنع ظعسصاتالص صاكعت
كةلتىرسة ،ظذنعث صاكعتع قوبذل قعلعنعدذ .ظةضةر ظذالرنعث هةر ظعككعسع سأزعنعث توغرا
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ظعكةنلعكعنع ظعسصاتالص صاكعت كةلتىرسة ،ظذالرنعث هةر ظعككعسعنعث صاكعتع قوبذل
قعلعنعدذ .يةنع ظعجارة هةققعنعث ظارتذقلذقع هةققعدة ظعجارعضة بئرعلضةن نةرسعنعث
ظعضعسعنعث صاكعتع قوبذل قعلعنعص ظعجارة هةققع ظذنعث دئضعنع بويعحة بولعدذ ؤة
مذددةت ياكع مةساصة هةققعدة ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث صاكعتع قوبذل
قعلعنعص مذددةت ياكع مةساصة ظذ ظادةمنعث دئضعنع بويعحة بولعدذ .ظذالرنعث قايسعسع
دةؤانع بذرذن باشلعسا ،قارشع تةرةص قةسةمنع بذرذن قعلعدذ.
ظةضةر ظذالر ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسة ظذنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث قئشعدا
تذرذص مذددعتع توشذص بولغاندعن ،ياكع ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظعشلعتعص مةقسعتعضة
يئتعص بولغاندعن كئيعن مةزكذر ظعشالرنعث بعرع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالغان
بولسا ،ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث قةسةم قعلعص تذرذص قعلغان سأزع
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظذالر قةسةم قعلعشقا بذيرذلمايدذ .بذ هةممة ظعمامالرنعث بعرلعككة
كةلضةن كأز قارعشعدذر.
ظةضةر ظذالر ظعجارعضة ظالغان نةرسعنع بعر مذددةت ظعشلعتعص بولغاندعن كئيعن ،ياكع
ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسة (ظذالغ ياكع ماشعنا بولسا) ظذنعث بعلةن يولنعث يئرعمعنع
بئسعص بولغاندعن كئيعن ظذ نةرسعنعث ظعجارة هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالغان
بولسا ،ظذالر قةسةم قعلعشقا بذيرذلعدذ ؤة ظعجارة مذظامعلعسع ظةمةلدعن قالدذرذلعدذ.
ظذ نةرسعنعث ظعشلعتعلضةنلعكع ظىحىن قانحعلعك ظعجارة مذظامعلعسع بئرعلعش هةققعدة
(((
ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.

بعرةر نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظعجارعضة
بئرعشع توغرعمذ؟

بعرةر نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم مةيلع ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن
بذرذن بولسذن ،مةيلع كئيعن بولسذن ظذ نةرسعنع ظذنع ظعجارعضة بةرضةن كعشعضة
ظعجارعضة بةرمةي باشقا كعشعلةرضة ظعجارعضة بةرسة بولعدذ .ظذ نةرسعنع ظذ ظادةمضة
ظعجارعضة بةرضةن كعشع مةيلع ظذ نةرسعنعث ظعضعسع بولسذن ،مةيلع ظذ نةرسعنع
ظذنعث ظعضعسعدعن ظعجارعضة ظالغان كعشع بولسذن ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظذنع
ظأزعضة ظعجارعضة بةرضةن كعشعضة قايتذرذص ظعجارعضة بئرعشع توغرا ظةمةس .حىنكع،
ظذ نةرسعنع ظذنعث ظعضعسعدعن ظعجارعضة ظالغان كعشع ظذ نةرسعنعث صايدعسعضة ظعضة
بولعدذ .ظةضةر ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسة باشقا كعشعنعث ؤاستعسع بعلةن بولسعمذ ظذنع
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 47 ،ـ بةت.
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ظعجارعضة بةرضةن كعشعضة قايتذرذص ظعجارعضة بئرعش توغرا ظةمةس .مةسعلةن :بعر
نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان كعشع ظذ نةرسعنع ظعككعنحع كعشعضة ظعجارعضة بةرضةن،
ظعككعنحع كعشع ظذ نةرسعنع ظىحعنحع كعشعضة ظعجارعضة بةرضةن ؤة ظىحعنحع كعشع ظذ
نةرسعنع دةسلةص ظعجارعضة بةرضةن كعشعضة ظعجارعضة بةرضةن بولسا ،ظىحعنحع كعشعنعث
ظذ نةرسعنع دةسلةص ظعجارعضة بةرضةن كعشعضة ظعجارعضة بئرعشع توغرا بولمعغان
بولعدذ .حىنكع بذ ،ظذ نةرسعنع ظذ نةرسعدة ظعضعدارحعلعقع بار كعشعضة ظعضة قعلعص
بئرعشكة توغرا كئلعدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعنع ظعضعسعدعن بعرعنحع بولذص ظعجارعضة
ظالغان ظذ كعشع ظذ نةرسعدعن صايدعلعنعشتا ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظورنعدا تذرعدذ.
شذثا ظذ نةرسعنع تةكرار يةنة ظذ كعشعضة ظعجارعضة بئرعش ظذ نةرسعنع ظذ نةرسة
ظىستعدة ظعضعدارحعلعقع بار كعشعضة ظعضة قعلعص بئرعش هئسابلعنعدذ .شذنعثدةك
يةنة بعرةر نةرسعنع ظعضعسعنعث ظورنعدا ظعجارعضة بئرعشكة ؤةكعل قعلعنغان كعشع ظذ
نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمدعن ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان بولسا ،بذمذ توغرا
بولمعغان ظعجارة هئسابلعنعدذ .حىنكع ،ؤةكعل هةم ظعجارعضة بةرضةن ؤة هةم ظعجارعضة
ظالغان تةرةص بولذص قالعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر نةرسعنع ظعضعسعدعن ظعجارعضة ظئلعص كئيعن ظذ نةرسعنع ظأز
ظعضعسعضة ظعجارعضة بةرضةن ؤاقتعدا ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظعضعسعدعن ظعجارعضة
ظالغانلعقع ظةمةلدعن قالغان هئسابلعنامدذ؟ كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن ظذ ظادةمنعث
ظذ نةرسعنع ظعضعسعدعن ظعجارعضة ظالغانلعقع ظةمةلدعن قالغان هئسابالنمايدذ.
حىنكع ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظعضعسعدعن ظعجارعضة ظالغانلعقع توغرا بولغان
ظعجارة هئسابلعنعدذ .ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظعضعسعضة ظعجارعضة بئرعشع شةرتعضة
توشمعغان ظعجارة هئسابلعنعدذ .شةرتعضة توشمعغان ظعجارة توغرا بولغان ظعجارعنع
ظةمةلدعن قالدذرالمايدذ .بذرذنقع ظعجارعنع ظةمةلدعن قالدذرعدذ ،دئضةن قاراشمذ بار.
ظةضةر ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع ،ظذنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمدعن ظعجارعضة
ظئلعص بولغاندعن كئيعن قولعغا تاصشذرذص ظالسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظعضعسعدعن
ظعجارعضة ظالغانلعقع ظةمةلدعن قالعدذ .ظةضةر قولعغا تاصشذرذص ظالمعسا ظعجارة ظةمةلدعن
قالمايدذ ،دئضةن قاراشمذ بار.
ظةضةر بعرةر نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع ظأز ظعضعسعضة ظعجارعضة
بةرضةن ؤة ظذ نةرسة ظأز ظعضعسعنعث قولعدا تذرغان مذددةت ظعحعدة ظذ ظادةمنعث ظذ
نةرسعنعث ظعجارة هةققعنع ظذنعث ظعضعسعضة بئرعش الزعم بوالمدذ؟ ظةضةر ظذ نةرسعنعث
ظعضعسع ظذ نةرسعنع ظذ ظادةمنعث ظأزعدعن تاصشذرذص ظالغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث
ظذ نةرسة ظىحىن ظذنعث ظعضعسعضة ظعجارة هةققع بئرعشع الزعم ظةمةس .ظةضةر ظذ
نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع ظذ ظادةمنعث ظأزعدعن ظةمةس باشقا بعرعدعن تاصشذرذص
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ظالغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسة ظىحىن ظعجارة هةققع بئرعشع الزعم.
ظةضةر بعر كعشعدعن بعرةر نةرسعنع ظعجارعضة ظئلعص ظذ نةرسعنع يةنة ظذ كعشعضة
ظعجارعضة بةرضةن ظادةم بعلةن ظذ كعشع ظعجارة مذظامعلعسعدعن يئنعشعص كةتكةن بولسا،
(((
بذ يئنعشعش توغرا بولغان بولعدذ .هةر ظعككع ظعجارة ظةمةلدعن قالعدذ.

ظعجارعنع ظةمةلدعن قالدذرذشنعث هأكمع
ظعجارة مذظامعلعسع قازعنعث ظعجارة مذظامعلعسعنع ظةمةلدعن قالدذرؤئتعشقا
هأكىم حعقعرعشع بعلةن ،ياكع مةسلعهةت قعلعؤئلعشقا بئرعلضةن مذددةت توشذشتعن
بذرذن ظعجارة مذظامعلعسعنع ظةمةلدعن قالدذرؤئتعشقا رازع بولذش بعلةن ظةمةلدعن
قالعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر دذكاننع ظىح كىن مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع بعلةن
ظعجارعضة ظالغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظىح كىن ظعحعدة ظعجارة مذظامعلعسعنع ظةمةلدعن
قالدذرذش هةققع بار .ظةضةر ظذ ظادةم ظعجارعنع ظىحعنحع كىنع ظةمةلدعن قالدذرؤاتسا،
ظذ ظادةمضة ظأتىص كةتكةن ظعككع كىننعث ظعجارة هةققعنع بئرعش الزعم بولمايدذ.
حىنكع ،دذكاننعث ظعجارعضة ظئلعنعشعنعث مذددعتعنعث باشلعنعش ؤاقتع ظذ ظادةم
ظأزعضة بئرعلضةن مةسلعهةت قعلعؤئلعش هوقذقعنع ظةمةلدعن قالدذرؤاتقان ؤاقعتتعن
باشالص بولعدذ.
ظعجارة مذظامعلعسع يةنة ظعجارعضة ظالغان نةرسعنع كأرمةي تذرذص ظعجارعضة ظالغان
ظادةمضة بئرعلضةن كأرىش هوقذقع بعلةنمذ ظةمةلدعن قالعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر
صارحة يةرنع كأرمةي تذرذص ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن ظذ ظادةم يةرنعث بعر قعسمعنع
كأرضةن ؤاقتعدا يةرنعث ظأزعضة سىصةتلةص بئرعلضعنعدةك ظةمةسلعكعنع كأرضةن بولسا،
ظذ ظادةمنعث ظعجارعنع ظةمةلدعن قالدذرؤئتعش هةققع بار .ظعجارة مذظامعلعسع ظعجارعضة
ظالغان نةرسعنع كأرمةي تذرذص ظعجارعضة ظالغان ظادةمضة بئرعلضةن كأرىش هوقذقع
بعلةن ظةمةلدعن قالدذرماقحع بولغان ؤاقتعدا ،بذ هةقتة قازعنعث هأكىم حعقعرعشع ياكع
قارشع تةرةصنعث رازعلعقع الزعم ظةمةس.
ظعجارة مذظامعلعسع مةيلع ظعككع تةرةصنعث بعرعضة بئرعلضةن مةسلعهةت قعلعؤئلعش
شةرتع بعلةن ظةمةلدعن قالدذرذلسذن ،مةيلع ظعجارعضة ظالغان نةرسعنع كأرمةي تذرذص
ظعجارعضة ظالغان ظادةمضة بئرعلضةن كأرىش هوقذقع بعلةن ظةمةلدعن قالدذرذلسذن،
ظعجارعنعث ظةمةلدعن قالدذرذلعشع ظىحىن قازعنعث هأكىم حعقعرعشع ياكع قارشع
تةرةصنعث رازع بولذشع الزعم ظةمةس .مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع هةر ظعككع تةرةصكة
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 56 ،ـ بةت.
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ظوخشاش بئرعلعدذ .ظةمما كأرىش هوقذقع بولسا خذددع سودا ـ سئتعقتعكعضة ظوخشاش
صةقةت نةرسعنع كأرمةي تذرذص ظعجارعضة ظالغان ظادةمضعال بئرعلعدذ.
مةيلع ظعجارة مذظامعلعسع قعلعنعص بولغاندعن كئيعن بولسذن ،مةيلع ظعجارة
مذظامعلعسع قعلعنعشتعن بذرذن بولسذن ،مةيلع ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسة قولغا تاصشذرذص
ظئلعنسذن ،مةيلع ظئلعنمعسذن ،ظعجارعضة بئرعلمةكحع بولغان نةرسعدة بعرةر ظةيعص
كأرىلسة ،ظعجارة مذظامعلعسع ظةمةلدعن قالعدذ .ظةضةر ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسعدعكع
ظةيعصنع ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم قولعغا تاصشذرذص ظئلعص بولغاندعن كئيعن
كأرضةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظعجارة مذظامعلعسعنع ظةمةلدعن قالدذرؤئتعشع ظىحىن
ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعدعكع ظةيعصنع ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن
كأرمعضةن بولذشع شةرت .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ نةرسعدعكع ظةيعصنع ظذ نةرسعنع قولعغا
تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن كأرضةن ،ظاندعن ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالغان
بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظعجارة مذظامعلعسعنع ظةمةلدعن قالدذرذش هوقذقع يوق .حىنكع،
ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعدعكع ظةيعصنع كأرىص تذرذص ظذ نةرسعنع قولعغا ظئلعشع ظذنعث ظذ
ظةيعصقا باشتعن تارتعص رازع بولغانلعقعنعث ظاالمعتعدذر .ظةضةر بعر نةرسعنع ظعجارعضة
ظالغان ظادةم ظذ نةرسعدة بعرةر ظةيعصنعث كأرىلضةنلعكعنع كأرىص تذرذص ظذ نةرسعدعن
صايدعالنغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظىحىن ظعجارة هةققعنع تولذق
بئرعشع الزعم بولعدذ.
بعر نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع مةيلع قولعغا تاصشذرذص ظئلعص
بولغاندعن كئيعن بولسذن ،مةيلع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن بولسذن ،ظةضةر ظذ
نةرسعدة بعرةر ظةيعص كأرىلسة ،ظذ ظادةم كأرىلضةن ظذ ظةيعصنعث سةؤةبع بعلةن ظعجارة
مذظامعلعسعنع ظةمةلدعن قالدذرذص ظذ نةرسعنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعدذ .ظةمما بعر
نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعص بولغاندعن كئيعن
ظةضةر ظذ نةرسعدة بعرةر ظةيعص كأرىلسة ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظعضعسعضة قايتذرذص
بئرعص سودعنع ظةمةلدعن قالدذرالمايدذ .ظةضةر ظةيعص ظذ نةرسعدة ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع
قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن كأرىلضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع
قولعغا ظالماي ظذنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعدذ.
بذ هةقتعكع ظةسلع قاظعدة مذنداقتذر :ظةضةر ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسعدة كأرىلضةن
ظةيعص ظذ نةرسعدعن صايدعلعنعشقا توسقذنلذق قعلسا ،ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان
ظادةمنعث خالعسا ظذ نةرسعنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعص ظعجارة مذظامعلعسعنع
ظةمةلدعن قالدذرذش ،خالعسا ظذنداق قعلماسلعق هوقذقع بولعدذ .مةسعلةن :ظعجارعضة
ظئلعنغان قذل كئسةل بولذص قالغعنعغا ؤة ظعجارعضة ظئلعنغان قورذنعث بعر قعسمع
يئقعلعص حىشىص كةتكعنعضة ظوخشاش .حىنكع ،بذ هالةتتة مةيلع قذل بولسذن ،مةيلع
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قورذ بولسذن ،ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسعدعن صايدعالنغعلع بولمايدعغان هالةتتة كئلعص
قالعدذ .ظةضةر ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسعدة ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظئلعص بولذص قولغا
تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن بعرةر ظةيعص كأرىلسة ،ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان
ظادةمضة خالعسا ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظئلعش ،خالعسا ظذنع قايتذرذص بئرعش هوقذقع
بئرعلعدذ.
ظةضةر ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسعدة كأرىلضةن ظةيعص ظذ نةرسعدعن صايدعلعنعشقا
توسقذنلذق قعلمعسا ،ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمضة خالعسا ظذ نةرسعنع
ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعص ظعجارة مذظامعلعسعنع ظةمةلدعن قالدذرذش ،خالعسا ظذنداق
قعلماسلعق هوقذقع بئرعلمةيدذ .مةسعلةن :خعزمةتكة سئلعش ظىحىن ظعجارعضة ظالغان
قذلنعث بعر كأزع قويذلذص كةتكعنعضة ياكع ظذنعث حاحلعرعنعث حىشىص كةتكعنعضة ،ياكع
ظعجارعضة ظالغان قورذنعث (بةك مذهعم بولمعغان) بعرةر تئمعنعث يئقعلعص كةتكعنعضة
ظوخشاش .حىنكع ،مةيلع قذل بولسذن ،مةيلع قورذ بولسذن ،ظذالردا ظةيعص كأرىلضةن
بعلةن ظذالردعن يةنعال صايدعالنغعلع بولعدذ .شذنعث ظىحىن ظذ ظادةمضة ظعجارعضة ظالغان
نةرسعنع قايتذرذص بئرعش هوقذقع بئرعلمةيدذ.
ظةضةر بعر صارحة يةرنع ظىستعدعكع دةل ـ دةرةخلةر بعلةن ظعجارعضة بةرضةن كعشع
ظذ دةرةخلةرنعث ظعحعدعن بعرةرسعنع يذلذؤاتقان بولسا ،ظذ يةرنع ظعجارعضة ظالغان
ظادةمنعث ظذ يةرنع ظعجارعضة ظئلعشتعكع مةقسعتع يةر ظةمةس دةل ـ دةرةخلةر بولغان
بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظعجارة مذظامعلعسعنع ظةمةلدعن قالدذرذش هوقذقع بولعدذ.
ظةضةر ظعجارعضة ظالغان تأضمةننعث سىيع ظأزىلىص قالغان ،تأضمةننع ظعجارعضة
ظالغان ظادةم ظعجارة مذظامعلعسعنع ظةمةلدعن قالدذرؤةتمعضةن ؤة كئيعن سذ تةكرار
كةلضةن بولسا ،ظعجارة يةنة كىحضة ظعضة بولعدذ .سذ قانحعلعك مةزضعل ظىزىلىص قالغان
بولسا ،ظذنعثغا حذشلذق ظذنعث ظعجارة هةققعدعن حىشىص كئتعدذ .تأضمةننعث ظعجارة
هةققعنع كىنضة بألىص سذ قانحة كىن توختاص قالغان بولسا ،شذنحة كىننعث ظعش
هةققع تذتذص قئلعنعدذ ،دئضةن قاراشمذ بار .يةنة بعر قاراش« :تأضمةننعث ظعجارة
هةققعدعن تذتذؤئلعص قئلعنعدعغعنع كىنضة ظةمةس توختاص قالغان سذنعث معقدارعغا
قاراص تذتذؤئلعنعدذ» دةيدذ .بذ قاراشالرنعث ظعحعدعن بعرعنحع قاراش توغرعدذر.
ظةضةر تأضمةننعث سىيع ظازالص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظةضةر سذ بةكال ظازالص
كةتكةن بولسا ،تأضمةننع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث ظعجارة مذظامعلعسعنع ظةمةلدعن
قالدذرؤئتعش هوقذقع بار .ظةضةر سذ ظازالص كةتكةن ظةمما بةكال حعق ظةمةس بولسا،
ظذ ظادةمنعث ظعجارة مذظامعلعسعنع بذزذش هوقذقع يوق .ظةضةر سذ ظازالص كةتسعمذ
ظذ ظادةم ظعجارة مذظامعلعسعنع ظةمةلدعن قالدذرؤةتمةي تأضمةندة ظذن تارتعشنع داؤام
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قعلغان بولسا ،بذنداق قعلعش ظذ ظادةمنعث سذ ظازالص كةتسعمذ ظعجارعنع ظةمةلدعن
قالدذرؤةتمةسلعككة رازع بولغانلعقعدذر .ظذ ظادةمنعث كئيعن ظعجارعنع ظةمةلدعن
قالدذرؤئتعش هوقذقع يوق.
ظةضةر بعر ظادةم بعر صارحة يةرنع (زعراظةت تئرعش ظىحىن) ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن
ظذ يةردعن سذ ظىزىلىص قالغان بولسا ،ضةرحة ظذ ظادةم ظعجارة مذظامعلعسعنع بذزمعسعمذ
توغرا رعؤايةتكة ظاساسةن ظذ ظادةمضة يةرنعث ظعجارة هةققعنع بئرعش الزعم ظةمةس.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر يةر يامغذر بعلةن سذغذرعلعدعغان يةر بولغان ؤة يامغذر ياغمعغان
بولسا ،بذ هالدعمذ ضةرحة ظذ ظادةم ظعجارة مذظامعلعسعنع بذزمعسعمذ ظذ ظادةمضة يةرنعث
ظعجارة هةققعنع بئرعش الزعم ظةمةس .ظةضةر سذ يةرضة ظذنعث (هةممعسعنع ظةمةس) بعر
قعسمعنع تئرعشقا يةتكىدةك كةلضةن بولسا ،يةرنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم خالعسا يةرنعث
هةممعسعنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعص ظعجارة مذظامعلعسعنع ظةمةلدعن قالدذرعدذ،
خالعسا سذ يةتكةن يةرنع تئرعص صةقةت شذ يةرنعثال ظعجارة هةققعنع بئرعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر صارحة يةرنع ظذنعث سىيع بعلةن ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن
ظذ يةرنعث سىيع ظىزىلىص قالغان بولسا ،ظذ ظادةمضة ظذ يةر ظىحىن ظعجارة هةققع
بئرعش الزعم ظةمةس .حىنكع ،ظذ ظادةم يةردعن صايدعلعنالمعدع .ظةضةر سذ يةردعن صةقةت
ظىزىلىص قالمعغان ظةمما يةرضة زعراظةت تئرعش ظىحىن يةتمةيدعغان دةرعجعدة ظاز بولسا،
بذ هالدعمذ ظذ ظادةمضة يةرنعث ظعجارة هةققعنع بئرعش الزعم ظةمةس .حىنكع ،ظذ ظادةم
يةردعن صايدعلعنعشتعن ظاجعز كةلدع.
ظةضةر بعر ظادةم بعر صارحة يةرنع ظذنعث سىيىسعز ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن ظذ
يةرضة كئلعدعغان سذ ظذنعث تةكرار كئلعشعدعن ظىمىت قعلعنمايدعغان هالةتتة ظىزىلىص
كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم خالعسا ظعجارة مذظامعلعسعنع بذزذص يةرنع ظعضعسعضة قايتذرذص
بئرعدذ ،خالعسا قولعدا ظئلعص قالعدذ .ظةضةر يةرنعث سىيع ظاز ـ ظاز ظىزىلضةن ،لئكعن
يةرضة كةلضةن سذ بعلةن يةرنع سذغذرذشتعن ظىمىت بار بولسا ،ظذ ظادةمضة يةرنعث
ظعجارة هةققعنع بئرعش الزعم.
ظةضةر بعر ظادةم بعر يئزعنعث مذنحعخانعسعنع ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن ظذ يئزعنعث
صىتىن خةلقع ظذ يئزعدعن كأحىص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةمضة ظذ مذنحا ظىحىن ظعجارة هةققع
بئرعش الزعم ظةمةس .ظةضةر يئزعنعث هةممة خةلقع ظةمةس بعر قعسمع يئزعدعن كأحىص
كةتكةن ياكع قئحعص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم مذنحعنعث ظعجارة هةققعنع بئرعدذ.
ظةضةر ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسعدة ظذنعثدعن صايدعلعنعشقا توسالغذلذق قعلعدعغان
بعرةر ظعش كأرىلضةن ،لئكعن ظذ نةرسعدعن بذرذنقعدةك صايدعالنغعلع بولمعسعمذ ظازراق
بولسعمذ صايدعغانغعلع بولعدعغان بولسا ،ظذ ظادةم خالعسا ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعص
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ظعجارة مذظامعلعسعنع بذزعدذ ،خالعسا قولعدا ظئلعص قالعدذ .يةنع ظعجارة مذظامعلعسعنع
بذزماي داؤام قعلدذرعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر قذلنع ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن ظذ قذل
كئسةل بولذص قئلعص ظعشالرنع بذرذنقعدةك قعاللمايدعغان بولسا ،ظذ ظادةم خالعسا قذلنع
قايتذرذص بئرعدذ ،خالعسا قذلنع قولعدا تذتذص قالعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم قذلنع ظعضعسعضة
قايتذرذص بةرمعضةن ؤة قذلنع ظعجارعضة ظالغان مذددةت توشقان بولسا ،ظذ ظادةمضة
قذلنعث ظعش هةققعنع بئرعش الزعم بولعدذ .ظةضةر كئسةل قذل صةقةت ظعش قعاللمايدعغان
هالةتتة بولسا ،ظذ ظادةمضة قذلنعث ظعش هةققعنع بئرعش الزعم بولمايدذ .ظةضةر كئسةل
بولذص قالغان ظعجارعضة ظعشلةيدعغان كعشع قذل بولماي ظازات كعشع بولغان بولسا ،بذ
هالدا ظةضةر ظذ كعشع باشقا ظعجارعكةشلةر بعلةن بعرلعكتة ظعشلةيدعغان كعشع بولسا،
ظذ كعشعنعث كئسةل بولذص قئلعشع ظعجارة مذظامعلعسعنع بذزذشقا سةؤةب بواللمايدذ.
ظةضةر ظذ كعشع ظأزع يالغذز ظعشلةيدعغان بولسا ،ظذنعث كئسةل بولذص قئلعشع ظعجارة
مذظامعلعسعنع بذزذشقا سةؤةب بوالاليدذ.
ظةضةر تأضمةننعث سىيع توختاص قئلعص تأضمةندعن صايدعالنغعلع بولمايدعغان،
لئكعن تأضمةنخانعدعن مةسعلةن ظذنعثدا ظأي تذتذص ظولتذرغعلع بولغانغا ظوخشاش ظذن
تارتعشتعن باشقا ظعشالر ظىحىنمذ صايدعالنغعلع بولعدعغان بولسا ،تأضمةننع ظعجارعضة
ظالغان ظادةم تأضمةنضة تئضعشلعك ظعش هةققعنع تذتذؤئلعص تأضمةنخانعدعن باشقا ظعشالر
ظىحىن صايدعالنغانلعقع ظىحىن ظذنعثغا تئضعشلعك بولغان ظعش هةققعنع بئرعدذ .حىنكع،
ظذ ظادةم تأضمةنخانعدعن ظاز بولسعمذ صايدعالندع .بذ ،تأضمةنخانعنع ظعجارعضة ظئلعشتعن
ظذنع صةقةت ظذن تارتعش ظىحىن ظةمةس باشقا ظعشالرغعمذ ظعشلعتعش ظىحىن ظعجارعضة
ظئلعنغانلعقعنع ظعصادعلةص بئرعدذ .ظةضةر تأضمةنخانا صةقةت ظذن تارتعش ظىحىنال ظعجارعضة
ظئلعنغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذنع باشقا ظعشالرغا ظعشلعتعشع ظىحىن ظذ ظادةمضة
ظعجارة هةققع بئرعش الزعم ظةمةس .بذ توغرا دةص قارالغان قاراشتذر.
ظةضةر ظعجارعضة بئرعلعص بذزذلذص قالغان نةرسعنع ظعضعسع ظوثشعغان ،ياكع ظذ
نةرسة ظأزع ظوثشذلذص قالغان بولسا ،ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنع
خالعسا قايتذرذص بئرعش ،خالعسا قولعدا تذتذص قئلعش هوقذقع ظةمةلدعن قالعدذ .يةنع ظذ
ظادةم ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرةلمةيدذ .مةسعلةن :ظعجارعضة بئرعلضةن ظأينعث يئقعلعص
كةتكةن تئمعنع ظأي ظعضعسع قايتا ياساص بةرضةن بولسا ،ظأينع ظعجارعضة ظئلعص
ظولتذرغان ظادةمنعث ظأينع قايتذرذص بئرعش هوقذقع يوق .شذنعثدةك يةنة كئسةل بولذص
قالغان قذل ساقايغان بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ قذلنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث قذلنع
قايتذرذص بئرعش هةققع يوق .حىنكع ،ظذالرنع قايتذرذص بئرعشكة سةؤةبحع بولعدعغان
(((
ظامعلالر تأضعدع.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 48 ،ـ بةت.
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ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسعنع ظوثشاشنعث هأكمع
ظعجارعضة بئرعلضةن قورذنعث يئقعلعص كةتكةن يةرلعرعنع ياساش ،ظذنعث ظأضزعسعضة
تذصا حعقعرعش ياكع ظأضزعسعنع الي بعلةن سذؤاش ،ظأضزعدعن يامغذر سىيع ظئقعص
حىشىص كئتعدعغان سذ ظئغعزلعرعنع ،ظأينعث قذدذقلعرعنع ،تذربعلعرعنع ،جأمةكلعرعنع
ؤة تذشذص قالغان يذندعلعكلعرعنع بعكارالش قاتارلعق ظعشالرنعث هةممعسعنع ظأي
ظعضعسع قعلعدذ .لئكعن ،ظأي ظعضعسع بذالرنع قعلعشقا مةجبذرالنمايدذ .حىنكع،
ظعنسان ظأزعنعث مىلكعنع تىزىتىشكة مةجبذرالنمايدذ .بعز بذنعثدعن ظةضةر قورذ ؤةقصة
قعلعنغان قورذ بولسا ،ظذ قورذغا قارايدعغان ظادةم ظذنعث بذزذلذص كةتكةن يةرلعرعنع
ظوثشاشقا مةجبذرلعنعدعغانلعقعنع كأرىؤاالاليمعز.
ظةضةر قورذنعث ظعضعسع قورذنع ظعجارعضة بةرضةن ؤاقتعدا ظذ ظعشالرنعث هةممعسعنع
قورذنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث قعلعشعنع شةرت قعلغان بولسا ،بذ توغرا بولمايدذ
ؤة ظعجارة شةرتعضة توشمعغان ظعجارة هئسابلعنعدذ .حىنكع ،بذ ظعجارة مذظامعلعسعضة
ظذيغذن كةلمةيدعغان شةرتتذر .حىنكع ،بذ شةرت صةقةت قورذنعث ظعضعسعنعث صايدعسع
ظىحىندذر .ظةضةر قورذنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذ ظعشالرنع قعلغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ
ظعشالرنع ظأز ظعختعيارلعقع بعلةن قعلغان بولعدذ .شذثا ظذ ظعشالرغا كةتكةن حعقعمنع
ظأينعث ظعجارة صذلعدعن تذتذص قااللمايدذ.
ظةضةر ظأينعث ظعضعسع ظأينعث ظوثشاص بئرعشكة تئضعشلعك يةرلعرعنع ظوثشاص
بةرضعلع ظذنعمعغان بولسا ،ظأينع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث ظعجارعنع بذزذص حعقعص
كئتعش هوقذقع بار .ظذ ظادةمنعث ظعجارة مذظامعلعسعنع بذزذش ظىحىن قازعنعث بذ هةقتة
هأكىم حعقعرعشع الزعم ظةمةس .ظةضةر ظأينع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظأينع ظعجارعضة
ظالغان ؤاقعتتا ظأينعث بذزذق يةرلعرعنع كأرضةن ؤة ظذنع كأرىص تذرذص ظأينع ظعجارعضة
ظالغان بولسا ،بذ هالدا ظةضةر ظأي ظعضعسع ظأينعث ظذ يةرلعرعنع ظوثشاص بةرضعلع
ظذنعمعسا ،ظذ ظادةمنعث ظعجارعنع بذزذص حعقعص كئتعش هوقذقع يوق.
ظأينعث ظعحعضة يئغعلعص قالغان تذصعالرنع ؤة قذمالرنع ظأينعث ظعحعدعن سعرتعغا
حعقعرؤئتعش ظأينع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث ظعشعدذر .ظةضةر ظعجارعكةش ظأينع
بعكارالص بئرعص ظأيدعن حعققان ؤة ظأينعث ظعحعدة يئغعلعص قالغان تذصا ياكع قذم بولغان
بولسا ،بذنع ظعجارعكةشنعث ظئلعص حعقعشع الزعم .ظةضةر ظعجارعكةش ظذ تذصذنعث ظأينع
ظعجارعضة ظالغان ؤاقتعدعمذ ظأينعث ظعحعدة بار ياكع يوقلعقع هةققعدة ظأي ظعضعسع
بعلةن تاالش ـ تارتعشعص قالغان بولسا ،يةنع ظعجارعكةش« :مةن ظأينع ظعجارعضة ظالغان
ؤاقعتتا تذصا ظأينعث ظعحعدة بار ظعكةن» دئضةن ؤة ظأي ظعضعسع« :ظذ ؤاقعتتا ظأينعث
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ظعحعدة تذصا يوق ظعدع» دئضةن بولسا ،ظعجارعكةشنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
قورذنعث ظعحعدعكع يامغذر سىيلعرع ظاقعدعغان ظئغعزالرنع ؤة يذندع ظئغعزلعرعنع
تازعالش ؤة بعكارالش ظعجارعكةشنعث ظعشع ظةمةستذر .بذ ظعستعهسان قاظعدعسعدذر.
ظةضةر قورذنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم قورذنعث ظعحعضة قورذنعث ظعضعسعنعث
رذخسعتعسعز ظأي سالغان ،ظاندعن ظعجارة مذظامعلعسع ظةمةلدعن قالدذرذلغان ياكع
ظعجارعنعث مذددعتع تأضعضةن بولسا ،ظذ ظادةم قورذنعث ظعحعضة سالغان ظأي ظىحىن
ظعشلةتكةن خعشالرنع قورذنعث ظعحعدعكع تذصعدعن قذيغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ ظأينع
يئقعص ظذنعث خعشلعرعنع ظئلعص كئتعدذ ؤة قورذنعث ظعضعسعضة تذصذنعث صذلعنع تألةص
بئرعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم قورذنعث ظعحعضة سالغان ظأينع اليدعن سالغان بولسا ،ظذ
ظادةم ظذ ظأينع يعقمايتذ .حىنكع ،ظذ ظادةم ظةضةر ظذ ظأينع يعقسا ،ظأينعث تاملعرع
يةنة توصعغا ظايلعنعص كئتعدذ .يةنع ظأينعث قالدذقلعرعنع ظعشلةتكعلع بولمايدذ .يةنع
ظعجارعضة ظالغان قورذنعث ظعحعضة سئلعنغان ظأي ظةضةر يئقعلسا ؤة ظذنعث قالدذقلعرع
صايدعالنغعلع بولعدعغان دةرعجعدة بولسا ،ظأينع يئقعشقا بولعدذ .ظةضةر ظأي يئقعلغاندعن
كئيعن تاملعرعنعث تذصعغا ظايلعنعص كةتكعنعضة ظوخشاش ظذنعث قالدذقلعرعدعن
صايدعالنغعلع بولمايدعغان بولسا ،قورذنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث قورذنعث ظعحعضة
سئلعؤالغان ظأينع يئقعشع توغرا ظةمةس.
ظةضةر بعر ظادةم بعر ظعجارة مذظامعلعسع بعلةن ظعككع قورذنع ظعجارعضة ظالغان،
ظاندعن ظذ قورذنعث بعرع يئقعلعص كةتكةن ياكع ظةيعصلعك بولذص قالغان بولسا ،ظذ
ظادةم هةر ظعككع قورذنع قايتذرذص بئرعدذ .ظذ ظادةمنعث ساق قورذنع ظئلعص قئلعص
يةنة بعر قورذنع قايتذرذص بئرعشع توغرا ظةمةس .حىنكع ،ظذ ظادةم ظعككع قورذنع بعر
ظعجارة مذظامعلعسع بعلةن ظعجارعضة ظالغاندذر .بعرعنع ظئلعص قئلعص يةنة بعرعنع
قايتذرذص بئرعش بعر مذظامعلعنع ظعككعضة ظايرعؤئتعش هئسابلعنعدذ .بذنداق قعلعش
(((
توغرا ظةمةس.

بعرةر ظأزرع سةؤةبع بعلةن ظعجارعنع بذزذشنعث بايانع
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدا بعرةر ظأزرة سةؤةبع بعلةن ظعجارة
مذظامعلعسعنع بذزذش يةنع ظةمةلدعن قالدذرذش توغرعدذر .ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظعجارة مذظامعلعسع ظأزرة سةؤةبع بعلةن ظةمةس صةقةت
ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسعدة كأرىلضةن ظةيعص سةؤةبع بعلةن ظةمةلدعن قالدذرعلعدذ»
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 49 ،ـ بةت.
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دئدع .حىنكع ،ظعمام شافعظعينعث كأز قارعشعدا نةرسعلةرنعث مةنصةظةتلعرعنعث هأكمع
خذددع ماددعي نةرسعلةرنعث هأكمعدعدذر .شذثا ظعمام شافعظعينعث كأز قارعشع بويعحة
خذددع ماددعي نةرسعلةرنع سئتعشقا بولغعنعدةك نةرسعلةرنعث مةنصةظةتلعرعنع
سئتعشمذ توغرعدذر.
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا ،نةرسعلةرنعث مةنصةظةتلعرع
قولغا تاصشذرذص ظالغعلع بولعدعغان نةرسعلةر ظةمةس .ظةمما ظذنعث ظىستعدة (مةسعلةن
ظعجارعضة ظوخشاش) بعرةر مذظامعلة ظئلعص بئرعش توغرعدذر .ظعجارة مذظامعلعسعدا
ظأزرة خذددع ظةيعصنعث ظورنعدعدذر .شذثا بعر نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمدة ظةضةر
ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعشكة سةؤةبحع بولعدعغان بعرةر ظأزرة كأرىلسة ،ظذ ظذ ظادةم
ظذ ظأزرعنعث سةؤةبع بعلةن ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعص ظعجارعنع ظةمةلدعن قالدذرعدذ.
حىنكع ،ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسعدة ظةضةر ظةيعص كأرىلسة ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع
ظعشلةتمةيدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ ظادةمدة بعرةر ظأزرة كأرىلسة ،بذ هالدعمذ ظذ
ظادةم ظذ نةرسعنع ظعشلةتمةيدذ .ظةضةر ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعش ظىحىن
ظأزرعسع بولذص تذرذص يةنة ظذ نةرسعنع ظعشلعتعشكة مةجبذرالنسا ،ظذ ظادةم هةقلعق
بولمعغان زعيانالرنع تارتعدذ .شذثا هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدا ظأزرة
(((
سةؤةبع بعلةنمذ ظعجارعضة ظالغان نةرسعنع قايتذرذص بئرعشكة بولعدذ.
شافعظعي مةزهةصعنعث ظعماملعرعدعن بولغان ظعمام نةؤةؤعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) ظعمام شافعظعينعث كأز قارعشعنع كىحلةندىرىص مذنداق دئدع:
«بعرةر ظأزرة سةؤةبع بعلةن ظعجارة مذظامعلعسع ظةمةلدعن قالدذرذلمايدذ .مةسعلةن:
بعر ظادةم سةصةرضة معنعص حعقعش ظىحىن بعر ظذالغنع ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن ظذ ظادةم
كئسةل بولذص قالغان ،ياكع هىنةر قعلعش ظىحىن بعر دذكاننع ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن
دذكاننع ظعجارعضة ظالغانلعقعغا صذشايمان قعلغان ،ياكع هىنةر قعلعدعغان سايمانالر
ظوغرعلعنعص كةتكةن ،ياكع بعر مذنحا ظعجارعضة ظالغان ؤة ظذنعثغا ظوت قاالش مذمكعن
بولمايدعغان بولسا ،ظذ ظادةم بذ ظأزرعلةر سةؤةبع بعلةن ظعجارعضة ظالغان نةرسعلةرنع
قايتذرذص بةرمةيدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظأزرة (نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم
تةرعصعدعن ظةمةس ظذ نةرسعنع ظعجارعضة بةرضةن) كعشع تةرعصعدعن كأرىلضةن بولسا،
بذ هالدعمذ ظعجارعنع بذزذش توغرا ظةمةس .مةسعلةن :ظذالغلعرع بعلةن بعر نةرسة
توشذص صذل تاصعدعغان ظادةم ظذالغلعرع بعلةن (بعرةرسعنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع
توشذص بئرعشكة) كئلعشكةن ،ظاندعن ظذ ظادةم كئسةل بولذص يئتعص قالغان ،ياكع
ظذ ظادةمنعث ظاظعلعسع باشقا يةرضة كةتكةن بولذص ظادةم ظأيعنع ظعجارعضة بةرضةن ؤة
ظأيعنع ظعجارعضة بئرعص بولغاندعن كئيعن ظاظعلعسع قايتعص كئلعدعغان بولذص قالغان
((( «ظةلهعداية» 3 ،ـ توم 250 ،ـ بةت.
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بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ ظادةمنعث ظعجارعنع بذزذش هةققع يوق .حىنكع ،ظذ سةؤةبلةردة
(((
ظعجارعضة دةخلع يةتكىزىدعغان هئحقانداق ظعش يوق».
ظةضةر ظأزرة ظوحذق بعر شةكعلدة بولسا ،ظأزرعلعك تةرةص ظأزع يالغذز ظعجارعنع
بذزااليدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم ظاغرعق حعشعنع تارتقذزذش ظىحىن دوختذر ظعجارعضة
ظالغان ،ظاندعن حعشعنعث ظاغرعقع توختاص قالغان بولسا ،ظذ ظادةم ظأزع يالغذز ظعجارعنع
بذزااليدذ .شذنعثدةك يةنة تويدا تاماق ظعتعش ظىحىن ظاشصةز ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن
توي بذزذلذص كةتكةن بولسا ،بذ هالدعمذ توي ظعضعسع ظعجارعنع بذزااليدذ.
بعر كعشع تاماقنع كأص يةص كئتعدعغانلعقع ظىحىن قوللعرعنع كةستىرؤئتعش ،ياكع
ظأيعنعث تاملعرعنع يعقتذرؤئتعش ظىحىن بعر ظادةمنع ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن ظذ
كعشع قعلدذرماقحع بولغان بذ ظعشعغا صذشايمان قعلغان بولسا ،بذ ظذنعث ظعجارعنع
بذزذشقا يئتةرلعك ظأزرعسع هئسابلعنعدذ .حىنكع ،ظذ كعشع ظةضةر ظعجارعنع بذزماي
داؤامالشتذرسا ،ياكع ظذنعث قولع كئسعلعدذ ياكع ظأيلعرعنعث تاملعرع يئقعلعدذ .مال ـ
مىلكعضة زعيان ظئلعص كئلعشكة ،ياكع ظذنعث ظةزالعرعغا بعرةر زعيان ظئلعص كئلعشكة
سةؤةبحع بولعدعغان هةر قانداق ظعش ظذ كعشعنعث ظعجارعنع ظةمةلدعن قالدذرذشقا
يئتةرلعك ظأزرعدذر .شذنعثدةك يةنة بعر كعشع كعيعم ـ كئحةك تعكتىرىش ياكع كعيعم
ـ كئحةكلعرعنع قعسقارتعش ياكع رةختنع كةستىرىش ياكع ظأي سالدذرذش ،ياكع
يةرلعرعضة زعراظةت تئرعتعش ظىحىن بعر ظادةمنع ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن ظذ كعشع
شذنداق قعلماقحع بولغانلعقعدعن صذشايمان قعلغان بولسا ،ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم بعلةن
بولغان ظعجارعنع ظةمةلدعن قالدذرذش هوقذقع بار .حىنكع ،ظعجارة داؤام قعلغان ظةهؤال
ظاستعدا ياكع ظذ كعشعنعث مال ـ مىلكع بذزذلذص كئتعدذ ،ياكع زعيان كأرعدذ.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعرةر نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم قةرزدار بولذص قالغان
بولسا ،ظذ ظادةمنعثمذ ظعجارعنع ظةمةلدعن قالدذرؤئتعش هةققع بولعدذ.
ظةضةر تعجارةت قعلعش ظىحىن بعرةر دذكاننع ظعجارعضة ظالغان ظادةم تعجارةتتة
زعيان تارتقان بولسا ،ظذ ظادةم ظعجارعنع بذزذص دذكاننع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرةلةيدذ.
شذنعثدةك يةنة ظذ تعجارةتحعنعث تعجارعتع ياخشع بولمعغان بولسعمذ تعجارةتحعنعث
ظعجارعنع بذزذص دذكاننع قايتذرذص بئرعش هةققع بار .ظةمما ظذ تعجارةتحع ظذ دذكاندعن
كةثرةك ياكع ظةزانراق بعرةر دذكانغا يأتكىلىش ظىحىن ظعجارعنع بذزذشنع نعيةت
قعلغان بولسا ،بذ نعيةت ظعجارعنع بذزذش ظىحىن ظأزرة هئسابالنمايدذ.
ظةضةر بعرةر ظعشنع قعلدذرذش ظىحىن ظعجارعضة ظئلعنغان ظادةم ظذ ظعشنع صىتىنلةي
قعلماسلعقنع نعيةت قعلغان بولسا ،بذ ظعجارعنع بذزذش ظىحىن ظذنعث ظأزرعسع
((( «رةؤ زةتذت تالعبعين» 4 ،ـ توم 310 ،ـ بةت.
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هئسابلعنعدذ .ظةضةر بعر ظادةم زعراظةت تئرعش ظىحىن بعر صارحة يةرنع ظعجارعضة ظالغان،
ظاندعن ظذ يةرضة صةقةت زعراظةت تئرعماسلعققا قارار بةرضةن بولسا ،بذمذ ظذ ظادةم ظىحىن
ظعجارعنع بذزذشقا ظأزرة هئسابلعنعدذ .ظةضةر بعر ظادةم بعر دذكاننع سةيصذثلذق قعلعش
ظىحىن ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن ظذ ظادةم باشقا ظعش قعلماقحع بولغان بولسا ،بذمذ ظذ
ظادةمنعث دذكاننع قايتذرذص بئرعش ظىحىن يئتةرلعك ظأزرعسع هئسابلعنعدذ .شذنعثدةك
يةنة ظةضةر بعر ظادةم بعر ظأينع ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن ظذ ظادةم سةصةر قعلماقحع
بولغان ،ياكع باشقا شةهةردة ظولتذرماقحع بولغان بولسا ،بذمذ ظعجارعنع بذزذص ظأينع
قايتذرذص بئرعش ظىحىن يئتةرلعك ظأزرة هئسابلعنعدذ.
بذ ،ظةضةر يئزعلعق بعر ظادةم قعشتا شةهةردعن ظأي ظعجارعضة ظئلعص ظولتذرغان ؤة
يازدا يئزعغا حعقعص كةتمةكحع بولغان ،ياكع شةهةرلعك بعر ظادةم يازدا يئزعغا حعقعص
ظأي ظعجارة ظئلعص ظولتذرغان ؤة قعشتا شةهةرضة قايتعص كعرمةكحع بولغان بولسا ،ظذ
ظادةمنعث ظعجارعنع بذزذش هةققعنعث بارلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
ظعجارعنع بذزماي ظعجارعدة داؤام قعلغان ظةهؤال ظاستعدا مالغا ،ياكع جانغا زةرةر
كئلعشكة سةؤةبحع بولعدعغان بعرةر ظعش كأرىلسة ،ظذ ظعش ظعجارعنع بذزذشقا يئتةرلعك
ظأزرة هئسابلعنعدذ.
ظةضةر ظأينع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظأيضة زةرةر بةرسة ،ظأينعث ظعضعسعنعث
ظعجارعنع بذزذص ظأينع قايتذرؤئلعش هةققع بار.
سةيصذث قعشتا ظعشلعتعش ظىحىن بعر ظادةمنع ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن سةيصذث
بانكعحعلعك قعلعش ظىحىن سةيصذثحعلعقنع تاشلعؤةتكةن بولسا ،بذ سةيصذث ظىحىن ظذ
ظادةم بعلةن بولغان ظعجارعنع بذزذشقا ظأزرة بواللمايدذ .حىنكع ،دذكاننعث بعر تةرعصعدة
سةيصذثنعث بانكعحعلعك قعلعشع ؤة يةنة بعر تةرعصعدة ظذ ظادةمنعث سةيصذثحعلعق
قعلعشع مذمكعن بولعدذ.
ظعجارعضة بئرعلضةن ظأينعث ظعضعسع ظأينع ظذنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث
رذخسعتعسعز ساتقان ،لئكعن ظأي ظعضعسعنعث بعرةر كعشعضة قةرزع بولمعغان
بولسا ،ظأي ظعضعسعنعث ظأينع سئتعشع ظعجارعنع بذزذص ظأينع قايتذرؤئلعش ظىحىن
ظأزرة هئسابالنمايدذ .ظأي ظىستعدة قعلعنغان سودعنعث كىحضة ظعضة بولذشع ظأينعث
ظعجارعسعنعث تأضعشعضة باغلعقتذر .ظةضةر ظأينع ظعجارعضة ظئلعص ظأيدة ظولتذرؤاتقان
ظادةم ظأينع سئعشقا رذخسةت بةرضةن بولسا ،ظعجارة بذزذلذص كةتكةن بولعدذ .ظعجارة
تةكرار ظةسلعضة قايتمايدذ .ظةضةر ظأينع سئتعص ظالغان كعشع ظأينع ظعضعسعضة قايتذرذص
بةرسة ،ظأينعث ظىستعدعكع ظعجارعمذ تةكرار يةنة قايتعدذ .بذ هةقتة صةتعؤا بذ قاراش
بعلةن بئرعلعدذ.
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ظةضةر بعر ظادةم بعر نةرسعنع سئتعص ظئلعص ظذ نةرسعنع ظعجارعضة بةرضةن ،ظاندعن
ظذ نةرسعدة بعرةر ظةيعصنعث بارلعقعنع بعلضةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظةيعصلعك
بولغانلعقع ظىحىن قايتذرذص بئرعدذ ؤة ظذ نةرسعنعث ظىستعدة قعلعنغان ظعجارة ظةمةلدعن
قالعدذ.
ظةضةر مةسعلةن ظعجارعضة بئرعلضةن ظأينعث ظعضعسع ظأينع ساتقان ؤة ظذ ظأينع
ظعجارعضة ظالغان ظادةم سودعنع ظةمةلدعن قالدذرماقحع بولغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث
ظذنداق قعلعش هوقذقع يوق .بذ توغرا دةص قارالغان قاراشتذر.
ظةضةر نةرسعسعنع ضأرىضة قويغان كعشع ضأرىضة قويذلغان ظذ نةرسعنع ساتقان
بولسا ،ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةمنعث ظذ سودعنع بذزذش هةققع بار .توغرا قاراش
ظذ سودا ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةمنعث رذخسةت بئرعشعضة باغلعقتذر .يةنع
ظعجارعضة بئرعلضةن نةرسعنع سئتعش ؤة ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع سئتعش توغرعدذر.
لئكعن ،سودا كىحضة ظعضة بولمايدذ .توغرا رعؤايةتكة ظاساسةن ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع
سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسة ظىستعدعكع ضأرىنع بذزالمايدذ .شذنعثدةك يةنة ظعجارعضة
بئرعلضةن نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةممذ ظذ نةرسة ظىستعدعكع ظعجارعنع بذزالمايدذ.
بذ هةقتة صةتعؤا بذ قاراش بعلةن بئرعلعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذ
نةرسعنعث ضأرىضة قويذلغان ياكع ظعجارعضة بئرعلضةن نةرسة ظعكةنلعكعنع بعلسة ،ظذ
ظادةم ظذ نةرسة ظىستعدعكع ضأرىنع ياكع ظعجارعنع بذزااليدذ .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن
ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) لةرنعث كأز قارعشعدذر .ظةمما
ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :بذ هالدعمذ ظذ ظادةم ظذ
نةرسة ظىستعدعكع ضأرىنع ياكع ظعجارعنع بذزالمايدذ» دئدع .ظالعمالر بذ هةقتة ظعمام
(((
ظةبذيىسىفنعث كأز قارعشعنع توغرا ،دةص قوبذل قعلدع.

ظعككع تةرةصنعث بعرع ظألىص كةتكةن ؤاقتعدا ظعجارعنعث
هأكمعنعث قانداق بولذدعغانلعقعنعث بايانع

هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدا ظعجارة مذظامعلعسع قعلعشقان ظعككع
تةرةصنعث بعرعنعث ظألىص كئتعشع بعلةن ظعجارة ظأزلعكعدعن بذزذلذص كئتعدذ .يةنع
ظعجارة ظةمةلدعن قالعدذ .ظةمما ظعككع تةرةصنعث بعرعنعث ساراث بولذص قئلعشع بعلةن
ظعجارة مذظامعلعسع بذزذلذص كةتمةيدذ .شذنعثدةك يةنة ظعككع تةرةصنعث بعرعنعث (اهلل
تاظاال ساقلعسذن!) ظعسالم دعنعدعن يئنعؤئلعشع بعلةنمذ ظعجارة مذظامعلعسع بذزذلذص
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 52 ،ـ بةت.
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كةتمةيدذ .لئكعن ،ظعسالم دعنعدعن يئنعؤالغان تةرةص ظعسالم دعنعدعن يئنعؤالغاندعن
كئيعن كاصعرالرنعث يذرتعغا كعرعص كةتسة ،ظعجارعنعث بذزذلذص كةتكةنلعكعضة هأكىم
قعلعنعدذ .ظةضةر ظعسالم دعنعدعن يئنعؤئلعص كاصعرنعث يذرتعغا كعرعص كةتكةن تةرةص
ظعجارعنعث مذددعتع توشذشتعن بذرذن يةنة ظعسالم دعنعغا تةكرار قايتقان بولسا ،بذزذلذص
كةتكةن ظعجارعمذ ظأز ظةسلعضة قايتعدذ.
بعرةر ظذالغنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم يولدا ظذ ظذالغ ظىحىن صذل حعقعم قعلغان ،ياكع
ظذنعثغا قاراش ظىحىن بعرةرسعنع ظعجارعضة ظالغان بولسا ،ظذ ظادةم بذنعث ظىحىن كةتكةن
صذلنع ظذالغنعث ظألىص كةتكةن معراسخورلعرعدعن ظالمايدذ .ظةضةر ظذالغنع ظعجارعضة
ظالغان ظادةم يولدا ظألىص كةتكةن بولسا ،ظذنعثغا (يةنع ظذنعث معراسخورلعرعغا) ظذ
ظادةمنعث ظألىص كئتعشتعن بذرذن ظذالغنع ظعشلةتكةنلعكع ظىحىن تئضعشلعك بولغان
ظعجارة هةققعنع بئرعش الزعم بولعدذ.
شذنعثدةك يةنة ظعجارة ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسعنعث ظألىص كئتعشع بعلةنمذ
بذزذلذص كئتعدذ .ظعجارة يةنة بعرةر نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمضة ظذ نةرسة معراس
يولع بعلةن ،ياكع سوؤغات يولع بعلةن بئرعلضعنعضة ظوخشاش ظذ نةرسة ظذ ظادةمضة
بعرةر يول بعلةن بئرعلسة ،بذ هالدعمذ ظعجارة مذظامعلعسع بذزذلذص كئتعدذ.
ظةضةر ظأيعنع ظعجارعضة بةرضةن كعشع ظأينع ظعجارعضة بئرعص بولغاندعن كئيعن
ظألىص كةتكةن ،ظاندعن ظذ ظأينع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذ ظأيدة ظولتذرغان بولسا،
ظذ ظادةمضة يةنعال ظأينعث ظعجارعسعنع بئرعش الزعم بولعدذ .لئكعن ،ظأينعث ظعضعلعرع
ظأينعث ظعجارعسعنع تةلةص قعلعشتعن بذرذن ظذ ظادةمضة ظأينعث ظعجارعسعنع بئرعش
الزعم بولمايدذ .ظةمما ظأينعث ظعضعلعرع ظذ ظادةمدعن ظأينعث ظعجارعسعنع تةلةص قعلغان،
ظاندعن ظذ ظادةم ظأيدة ظولتذرغان بولسا ،ظذ ظادةمضة ظأينعث ظعجارعسعنع بئرعش الزعم
بولعدذ .ظذنعث مةيلع ظعجارعضة بئرعش ظىحىن تةييارالنغان ظأي بولسذن ،مةيلع باشقا
ظعش ظىحىن تةييارالنغان ظأي بولسذن ،ظذ ظأيضة ظعجارة بئرعشنعث الزعم بولذشعدا صةرق
يوق .صةرق صةقةت تةلةص قعلعشنعث باشلعنعشعدا بولعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم قورذنع ،ياكع مذنحعنع بعر ظايلعق ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن
ظذ ظادةم ظعجارعضة ظالغان نةرسعنع ظعككع ظاي ظعشلةتكةن بولسا ،ظذ ظادةمضة ظذ
نةرسة ظىحىن ظعككعنحع ظاينعث ظعجارة هةققعنع بئرعش الزعم بوالمدذ؟ ظةضةر ظذ نةرسة
ظعجارعضة بئرعش ظىحىن تةييارالنغان بولسا ،ظذ ظادةمضة ظذ نةرسعنعث ظعككعنحع
ظايلعقع ظىحىنمذ ظعجارة هةققع بئرعش الزعم بولعدذ .ظةضةر ظذ نةرسة ظعجارعضة بئرعش
ظىحىن تةييارالنمعغان بولسا ،ظذ ظادةمضة ظذ نةرسعنعث ظعككعنحع ظايلعقع ظىحىن ظعجارة
هةققع بئرعشع الزعم ظةمةس .بذ هةقتة صةتعؤا بذ قاراش بعلةن بئرعلعدذ .ؤةقصة قعلعص
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بئرعلضةن نةرسعنعث ؤة يئتعمضة تةؤة نةرسعنعث هأكمعمذ شذنداق بولعدذ .شذنعثدةك
يةنة ظةضةر ظعجارعضة بئرعلضةن ظأينعث ظعضعسع ظذنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمدعن ظعجارة
هةققعنع تةلةص قعلغان ،ظذنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم بذنعثغا ظئتعراز بعلدىرمعضةن
ؤة كئيعن ظذ ظأيدة ظولتذرغان بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ ظادةمضة ظأينعث ظعجارة هةققعنع
بئرعش الزعم بولعدذ.
بعرةر نةرسعنع مةسعلةن ظأيعنع ظعجارعضة بةرضةندعن كئيعن ظألىص كةتكةن
كعشعنعث معراسخورلعرع ظأينع ظعجارعضة ظالغان ظادةمدعن ظأينع بعكارالص بئرعشنع
تةلةص قعلمعغان ياكع ظأينعث ظعجارعسعنع ظأستىرؤالمعغان بولسا ،ظأي ظىستعدعكع
(((
ظعجارعنعث بذزذلذص كةتمةسلعكع الزعم.
ظةضةر يةر ظعجارة مذظامعلعسع قعلغان ظعككع تةرةصنعث بعرع ظألىص كةتكةن ؤة
يةرضة ظوت ـ ياش تئرعلغان بولسا ،يةر هةتتا ظوت ـ ياشالرنعث ظعضعسع ظوت ـ ياشالرنع
يئغعؤالغانغا قةدةر ظعجارة بذزذلذص كةتمةي ظوت ـ ياشالرنعث ظعضعسعنعث قولعدا
بذرذنقع نةرقع بويعحة قالعدذ .ظةضةر ظوت ـ ياشالر يئغعؤئلعنعشتعن بذرذن يةرنعث ظعجارة
مذددعتع تأضعضةن بولسا ،يةرضة ظذنعث ظوخشعشعغا بئرعلضةن ظعجارة هةققع بئرعلعدذ.
حىنكع ،يةر ظعجارعسعنع قعلعشقان ظعككع تةرةصنعث بعرعنعث ظألىص كئتعشع بعلةن
ظعجارة مذظامعلعسع ظةمةلعيةتتة بذزذلذص كةتكةن بولعدذ .ظةمما يةرضة تئرعلغان ظوت ـ
ياشالرنعث بذزذلذص كةتمةسلعكع كأزدة تذتذلغانلعقع ظىحىن يةرنعث ظعجارة مذظامعلعسع
هأكمةن داؤام قئلعدذ.
بعرةر نةرسعنع ظعجارعضة بةرضةن كعشع ظألىص كةتكةندعن كئيعن ظذنعث
معراسخورلعرعنعث بذنعثغا ظئتعراز بعلدىرمةي تذرغانلعقع ظعجارعنع قوبذل قعلغانلعقع
ؤة ظذنعثغا رازع بولغانلعقع هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظألىص قالغان كعشعنعث حوث
معراسخورع ظعجارعنعث داؤام قعلعشعغا رازع بولغان ؤة بذنعثغا ظعجارعكةشمذ رازع
بولغان بولسا ،ظعجارة كىحضة ظعضة بولغان بولعدذ .بذ هالدا ظذ يئثعدعن قعلعنغان
ظعجارة هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظألىص ظالغان كعشعنعث
معراسخورعغا« :بذ نةرسة بذرذنقع نةرقع بويعحة مئنعث قولذمدا قالسذن» دئضةن،
ظاندعن ظذ معراسخور« :بذنعثغا رازع بولدذم ياكع بذنعثغا قوشذلدذم» دئضةن بولسا،
بذ يئثعدعن قئلعنغان ظعجارة هئسابلعنعدذ .ظذ ظعجارعنعث يئثعدعن قعلعنغانلعقعغا يةنة
بعر قئتعم ظةسكةرتعشنعث هاجعتع قالمايدذ.
ظةضةر بعر كعشع يةرلعرعنع ساقلعتعش ظىحىن ظايدا مذنحة صذل (مةسعلةن 100
سوم) بئرعص بعر ظادةمنع ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن ظذ كعشع ظألىص قالغان ،ظاندعن ظذ
(((<ظةددذررذلمذختار> 5 ،ـ توم 52 ،ـ بةت.
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كعشعنعث ؤةسعيةتلعرعنع ظورذناليدعغان كعشع ظذ ظادةمضة« :سةن ظذ يةرلةرنع ساقالش
ظعشعنع داؤامالشتذرؤةرضعن بعز سئنعث ظعش هةققعثدعن تذتذؤالمايمعز» دئضةن ،ظاندعن
ظذ كعشع ظذ يةرلةرنع ساتقان ؤة ظذ يةرلةرنع سئتعص ظالغان كعشعمذ ظذ ظادةمضة:
«سةن ظذ يةرلةرنع ساقالش ظعشعنع داؤامالشتذرؤةرضعن بعز سئنعث ظعش هةققعثدعن
تذتذؤالمايمعز» دئضةن بولسا ،ظذ ظادةمضة ظذنع دةسلةص ظعجارعضة ظالغان كعشعضة
ظعشلةص بةرضةنلعكع ظىحىن ظذ كعشعنعث قالدذرذص كةتكةن مال ـ دذنياسعدعن 100
سوم بئرعلعدذ .ظذ ظادةمضة ظذ ظادةمنعث ظذ كعشعنعث ؤةسعيةتلعرعنع ظورذناليدعغان
كعشعضة ؤة كئيعن ظذ يةرلةرنع سئتعص ظالغان كعشعضة ظعشلةص بةرضةنلعكع ظىحىن ظذ
ظادةمنعث ظوخشعشعغا بئرعلعدعغان ظعجارة هةققع بئرعلعدذ .بذ ،ظةضةر بذ ظعككع كعشع
ظذ ظادةمضة هةر ظايدا  100سوم صذل بئرعلعدعغانلعقعنع بعلمعضةن بولسا ،ظذ ظادةمضة
هةر ظايلعق ظىحىن ظذنعث ظوخشعشعغا بئرعلعدعغان ظعجارة هةققع بئرعلعدذ .ظةضةر بذ
ظعككع كعشع ظذ ظادةمضة هةر ظايلعق ظىحىن  100سومدعن صذل بئرعلعدعغانلعقعنع
بعلضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ ظعككع كعشعنعثمذ ظذ ظادةمضة هةر ظايدا  100سومدعن صذل
بئرعشع الزعم.
ظعجارعضة ؤةكعل قعلعنغان كعشع مةيلع بعرةر نةرسعسعنع ظعجارعضة بئرعدعغان
كعشع تةرعصعدعن ؤةكعل قعلعنغان بولسذن ،مةيلع ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان كعشع
تةرعصعدعن ؤةكعل قعلعنغان بولسذن ،ظعجارعضة ؤةكعل قعلعنغان كعشعنعث ظألىص
كئتعشع بعلةن ظعجارة بذزذلذص كةتمةيدذ .شذنعثدةك يةنة ظعككع تةرةصنعث بعرعنعث
ؤةسعيةتلعرعنع ظورذناليدعغان كعشعنعث ياكع ظعككع تةرةصنعث بعرعنعث دادعسعنعث
ياكع حوث دادعسعنعث ،ياكع قازعنعث ظألىص كئتعشع بعلةن ظعجارة مذظامعلعسع
بذزذلذص كةتمةيدذ .ظعجارعضة بئرعلضةن ؤةقصعلةرضة قارايدعغان كعشعنعث ظألىص كئتعشع
بعلةنمذ ظعجارة مذظامعلعسع بذزذلذص كةتمةيدذ .حىنكع ،ؤةقصعلةرنع ظعجارعضة ظالغان
ظادةم بعلةن ؤةقصعلةرنع ظعجارعضة بئرعش ظارقعلعق كعرعم قعلعنغان صذلالر خةجلةص
بئرعلعدعغان كعشعلةر هايات باردذر .قازعنع ياكع ؤةقصعلةرضة قارايدعغان كعشعنع
ؤةزعصعسعدعن ظئلعؤئتعش ظذنعث ظألىمعضة ظوخشاش .يةنع قازعنعث ياكع ؤةقصعلةرضة
قارايدعغان كعشعنعث ؤةزعصعسعدعن ظئلعنعص كئتعشع بعلةن ظعجارة مذظامعلعسع بذزذلذص
كةتمةيدذ.
ظةضةر شئرعك ظعككع كعشع ظارعسعدعكع ظورتاق نةرسعنع ظعجارعضة بةرضةن،
ياكع ظعككع كعشع بعرلعشعص بعر نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن ظذالرنعث بعرع
ظألىص كةتكةن بولسا ،ظذ نةرسعدعن ظألىص كةتكةن كعشعضة تةؤة قعسمعدعكع ظعجارة
مذظامعلعسع بذزذلذص كئتعدذ .يةنع ظةمةلدعن قالعدذ ؤة هايات كعشعضة تةؤة قعسمعدعكع
ظعجارة مذظامعلعسع بذزذلذص كةتمةيدذ.
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بعر ظادةمنعث بعر كعشعنعث ظىستعدة قةرز صذلع بولغان ،ظاندعن ظذ ظادةم قةرز
صذلغا هئسابالص ظذ كعشعدعن بعرةر نةرسة ظعجارعضة ظالغان ،بذ شةرتعضة توشمعغان
ظعجارة بولغان ،ظاندعن ظذالر ظذ ظعجارة مذظامعلعسعنع ظةمةلدعن قالدذرغان بولسا ،ظذ
ظادةمنعث ظذ كعشعنعث ظىستعدعكع قةرز صذلعغا هئسابالص ظذ نةرسعنع قولعدا ظئلعص
قئلعش هةققع يوق .ظذ ظادةم ظذ كعشعنعث ظىستعدة قةرزع بار باشقا قةرز ظعضعلعرعضة
قارعغاندا ظذ نةرسعنع قولعدا ظئلعص قئلعشقا هةقلعق ظةمةستذر .ظةضةر ظعجارة شةرتعضة
توشقان ظعجارة بولغان ،ظاندعن ظذالر ظعجارة مذظامعلعسعنع ظةمةلدعن قالدذرؤاتقان
بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظذ كعشعدعكع قةرزضة هئسابالص قولعدا ظئلعص
قالعدذ .بعر ظادةمنعث بعر كعشعنعث ظىستعدة قةرز صذلع بولغان ،ظاندعن ظذ ظادةم قةرز
صذلغا هئسابالص ظذ كعشعدعن بعرةر نةرسة سئتعص ظالغان ،بذ شةرتعضة توشمعغان
سودا بولغان ،ظاندعن ظذالر ظذ سودعنع ظةمةلدعن قالدذرؤئتعشنعث هأكمعمذ ظعجارعنعث
هأكمعضة ظوخشاش .شةرتعضة توشمعغان ضأرىنعث هأكمع شةرتعضة توشقان ضأرىنعث
هأكمع بعلةن ظوخشاش .يةنع قةرزضة هئسابالص بعرةر نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةم
مةيلع ضأرى شةرتعضة توشمعغان ضأرى بولسذن ،مةيلع شةرتعضة توشقان ضأرى بولسذن ،ظذ
ظادةم باشقا قةرز ظعضعلعرعضة قارعغاندا ظذ نةرسعنع قولعدا ظئلعص قئلعشقا هةقلعقتذر.
بذ ،ظةضةر ظذ نةرسة ضأرىضة بذرذن ظئلعنغان ،ظاندعن ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ ظادةمدعن
قةرز صذل ظالغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةمما ظذ كعشع ظةضةر ظذ ظادةمدعن
قةرز صذل ظالغان ،ظذ ظادةم ظذ كعشعدعن بعرةر نةرسة ضأرىضة ظالغان ،ظاندعن ظذالر
ضأرى مذظامعلعسعنع ظةمةلدعن قالدذرؤةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع قولعدا ظئلعص
(((
قئلعشقا باشقا قةرز ظعضعلعرعضة قارعغاندا هةقلعق ظةمةستذر.

قةست قعلعشنعث ؤة تألةص بئرعشنعث هأكمع
بعر ظادةم ظعجارعضة ظالغان ،ياكع ظأتنعضة ظالغان يةرضة زعراظةت تئرعص زعراظةتنع
يعغعؤئلعص بولغاندعن كئيعن ظذ يةردة قالغان زعراظةتنعث قالدذقلعرعغا ياكع دةثدة،
ياكع مئهمانخانعدا ساقلعنعؤاتقان نةرسعلةرضة ياكع قوتاندا ساقلعنعؤاتقان صادعالرغا،
ياكع ظامباردا ساقلعنعؤاتقان ظاشلعقالرغا ظوت قويذؤاتقان ؤة ظذ ظادةمنعث ظوت
قويذلغان ظذ يةردعن صايدعلعنعش هةققع يوق ظادةم بولغان بولسا ،ظذ ظادةم ظوت قويذص
كأيدىرؤاتقان نةرسعلةرنع تألةص بئرعدذ .ظةمما ظذ ظادةم ظذ نةرسعلةرضة ظوت قويذص
بولغاندعن كئيعن شامال ظوتنع باشقا يةرضة كأتىرىص ظاصارغان ؤة ظوت ظذ يةردعكع
نةرسعلةرنع كأيدىرؤاتقان بولسا ،ظذ ظادةم بذ نةرسعلةرنع تألةص بةرمةيدذ .ظةضةر ظذ
(((«رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 53 ،ـ بةت.
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ظادةم باشقعالرنعث يئرعضة يةرنعث ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز ظوت قويغان بولسا ،ظوت
مةيلع ظوت يئقعلغان يةردعكع نةرسعلةرنعال كأيدىرؤةتسذن مةيلع شامال ظارقعلعق
يأتكىلىص بئرعص باشقا يةردعكع نةرسعلةرنع كىيدىرؤةتسذن ظذ ظادةم ظوت كأيدىرؤاتقان
صىتىن نةرسعلةرنع تألةص بئرعدذ.
يةنع بعر ظادةم ظعجارعضة ظالغان ،ياكع ظأتنعضة ظالغان يةرضة زعراظةت تئرعص
زعراظةتنع يعغعؤئلعص بولغاندعن كئيعن ظذ يةردة قالغان زعراظةتنعث قالدذقلعرعغا ظوت
قويذؤةتكةن ؤة شذنعث بعلةن ظوت تذتذشذص بئرعص باشقعالرنعث يةرلعرعدعكع نةرسة
ـ كئرةكلةرنع كأيدىرؤاتقان بولسا ،ظذ ظادةم ظذالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع تألةص
بةرمةيدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنعث كأيىص كئتعشعضة بعؤاسعتة
قول تعققان بولماستعن بعر سةؤةبكاردذر .بعرةر زعيانغا سةؤةبحع بولغان ظادةمنعث ظذ
زعياننعث بةدعلعنع تألةص بئرعشع ظىحىن ظذ ظادةمنعث ظذ زعياننع قةستةن سئلعشع
شةرتتذر .باشقعالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنعث كأيىص كئتعشعضة سةؤةبحع بولغان ظادةمدة
مةزكذر شةرت تئصعلمايدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم ظوتنع باشقعالرنعث يةرلعرعضة ظةمةس ظأزع
ظعجارعضة ظالغان ،ياكع ظأتنعضة ظالغان يةرضة قويدع .بذ ظةضةر ظذ ظادةم ظأزع ظعجارعضة
ظالغان ،ياكع ظأتنعضة ظالغان يةرضة ظوت قويغان ؤاقعتتا شامال حعقمايؤاتقان ياكع شامال
حعقعش ظئهتعمالع بولمعغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظوت قويغان
ؤاقعتتا شامال حعقعؤاتقان ياكع حعقعش ظئهتعمالع بولغان بولسا ،ظذ ظادةم ظوت تذتذشذص
بئرعص كىيدىرؤاتقان باشقعالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع تألةص بئرعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم
ظوت قويغان حاغدا ظوتنعث شامال ظارقعلعق قوشنا يةرلةرضة تذتذشذدعغانلعقعنع بعلعدذ.
شذنعث بعلةن ظذ ظادةم باشقعالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنعث كأيىص كئتعشعضة بعؤاسعتة
قول تعققان هئسابلعنعدذ.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر ظادةم (مةسعلةن ظأزعضة تةؤة يةرضة ظوخشاش) ظوت
قويذشقا هةققع بار بعرةر صارحة يةرضة ظوت قويغان ؤة ظوت ظذ يةردعكع نةرسعنع
كأيدىرؤاتقان بولسا ،ظذ ظادةم ظوت كأيدىرؤاتقان نةرسعلةرنع تألةص بةرمةيدذ .ظةضةر
ظذ ظادةمنعث ظذ يةرضة ظوت قويذش هةققع بولمعغان بولسا ،ظذ ظادةم ظوت كأيدىرؤاتقان
نةرسعلةرنع تألةص بئرعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم ظعدعشعنع يولدا قويغان ،يةنة بعر كعشع كئلعص ظذنعث يئنعغا
ظعدعشعنع قويغان ،ظاندعن ظذ ظعككع ظعدعش يذمذلعنعص كئتعص بعر ـ بعرعضة ظذرذلذص
بعر ـ بعرعنع سذندذرؤاتقان بولسا ،ظذالر بعر ـ بعرعنعث ظعدعشعنع تألةص بئرعدذ .ظةضةر
ظعككع ظعدعشنعث بعرع جعم تذرغان يةنة بعر ظعدعش ظذنعث ظىستعضة يذمذلذنذص بارغان
ؤة شذنعث بعلةن يذمذلذنذص بارغان ظعدعش سذنذص كةتكةن بولسا ،يةنة بعر ظعدعشنعث
ظعضعسع سذنذص كةتكةن ظعدعشنع تألةص بئرعدذ .ظةضةر ظعدعشنع شامال ياكع سةل
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كئلعص سذندذرؤاتقان بولسا ،هئحكعمضة ظذ ظعدعشنع تألةص بئرعش الزعم بولمايدذ.
ظةضةر بعر ظادةم يىضىرىص كئلعؤاتقان ظعككع هايؤاننع توختاتقان ؤة شذنعث بعلةن
ظذ هايؤانالر بعر ـ بعرعضة ظذرذلذص كةينعدعن كةلضعنع ظالدعدا توختعغعنعنع ظألتىرىص
قويغان بولسا ،ظذ ظادةمضة ظألىص كةتكةن هايؤاننع تألةص بئرعش الزعم بولمايدذ.
حىنكع ،ظذ هايؤان ظادةم سةؤةبعدعن ظةمةس بةلكع ظارقعسعدعن كئلعص ظذنعثغا
ظىسكةن هايؤاننعث سةؤةبع بعلةن ظألىص كةتتع.
ظةضةر بعر ظادةم بعر صارحة حوغنع يولدا قويذص قويغان ؤة ظذ حوغنعث سةؤةبع
بعلةن بعرةر نةرسة كأيىص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم كأيىص كةتكةن نةرسعنع تألةص
بئرعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع قةستةن كأيدىرؤاتقان هئسابلعنعدذ .شذنعثدةك
يةنة ظةضةر ظذ ظادةم حوغنع مئثعشعغا هةققع يوق بعر يةرضة قويذص قويغان ؤة ظذ
حوغنعث سةؤةبع بعلةن بعرةر نةرسة كأيىص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم كأيىص كةتكةن
نةرسعنع تألةص بئرعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم حوغنع يولدا قويذص قويغان ؤاقعتتا شامال
حعققان ،شامال حوغنع باشقا يةرضة ظئلعص بارغان ؤة شذنعث بعلةن حوغ بعرةر نةرسعنع
كأيدىرؤاتقان بولسا ،ظذ ظادةم حوغ كأيدىرؤاتقان نةرسعنع تألةص بةرمةيدذ .شذنعثدةك
يةنة ظةضةر سةل كئلعص بعر تال تاشنع يذمذالتقان ؤة تاش بئرعص بعرةر نةرسعضة
زعيان سالغان بولسا ،تاشنع ظذ يةردة قويذص قويغان ظادةم زعياننعث بةدعلعنع تألةص
بةرمةيدذ .بذ هةقتة صةتعؤا بذ قاراش بعلةن بئرعلعدذ.
ظةضةر تأمىرحع قعززعق تأمىرنع ظوحاقتعن ظئلعص تأمىرنع بولقا بعلةن ظورغان،
ظاندعن تأمىردعن ظذحقذنالر حاحراص حعقعص يولدا كئتعص بئرعؤاتقان بعرةرسعنعث كعيعم
ـ كئحةكلعرعنع كأيدىرؤاتقان بولسا ،تأمىرحع ظذ كعشعنعث كعيعم ـ كئحةكلعرعنع
تألةص بئرعدذ .ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعنعث كأزعضة ظذرذص كأزعنع حعقعرؤاتقان
بولسا ،ظذ كعشعنعث كأزعنعث دعيعتعنع ظذ ظادةمنعث جةمةتعدعكعلعرع بئرعدذ .ظةضةر
ظذ ظادةم ظذ كعشعنع ظذرغان ؤاقعتتا ظذنعث كأزعضة ظذرمعغان ؤة ظذنعث كأزعنع شامال
حعقعرؤاتقان بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمضة ظذ كعشعنعث كأزعنعث دعيعتعنع تألةص بئرعش
الزعم ظةمةس.
بعر ظادةمنعث يةرلعرع ظعضعز ،قوشنعسعنعث يةرلعرع صةس بولغان ،ظذ ظادةم
ظةضةر ظأزعنعث يةرلعرعنع سذغارسا ،سذنعث قوشنعسعنعث يةرلعرعضة سعرغعص
كئتعدعغانلعقعنع بعلعدعغان تذرذقلذق ظذ ظادةم يةرلعرعنع سذغارغان ؤة شذنعث بعلةن
سذ قوشنعسعنعث يةرلعرعضة سعرغعص قوشنعسعنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعضة زعيان
سالغان بولسا ،ظذ ظادةم بذ زعياننعث بةدعلعنع تألةص بئرعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذ
زعياننع سئلعشقا سةؤةبحع ظةمةس بعؤاسعتة قول تعققان هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذ
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ظادةمنعث يةرلعرع سذ باشقا يةرلةرضة سعرغعص كةتمةيدعغان دةرعجعدة تىز بولغان ،ظذ
ظادةم يةرلعرعنع سذغارغان ،سذ دةسلةص باشقا يةرلةرضة سعرغعص كةتمةي تذرغان ؤة
كئيعن قوشنعسعنعث يةرلعرعضة سعرغعص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظةضةر قوشنا يةرنعث
ظعضعسع ظذ ظادةمضة ،ظذ ظادةمنعث يةرلعرعنعث قوشنا يةر تةرعصعدعكع توسمعلعرعنع
صذختا سئلعشنع دئضةن ،لئكعن ظذ ظادةم بذنع قعلمعغان بولسا ،ظذ ظادةم قوشنعسعغا
سذنعث سالغان زعيانلعرعنع تألةص بئرعدذ .ظةضةر قوشنا يةرنعث ظعضعسع ظذ ظادةمضة،
ظذ ظادةمنعث يةرلعرعنعث قوشنا يةر تةرعصعدعكع توسمعلعرعنع صذختا سئلعشنع
دئمعضةن بولسا ،ظذ ظادةم قوشنعسعغا سذنعث سالغان زعيانلعرعنع تألةص بةرمةيدذ.
باشقا فعقهعي كعتاصلعرعدا مذنداق بايان قعلعندع :ظةضةر ظذ ظادةم يةرلعرعضة سذنع
نورمالدعن تاشقعرع دةرعجعدة باشلعغان ؤة شذنعث بعلةن سذ قوشنعسعنعث يةرلعرعضة
سعرغعص قوشنعسعغا زعيان سالغان بولسا ،ظذ ظادةم قوشنعسعنعث زعيانلعرعنع تألةص
بئرعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم يةرلعرعضة سذنع نورمال دةرعجعدة باشلعغان ؤة شذنداقتعمذ
سذ قوشنعسعنعث يةرلعرعضة سعرغعص قوشنعسعغا زعيان سالغان بولسا ،ظذ ظادةم
(((
قوشنعسعنعث زعيانلعرعنع تألةص بةرمةيدذ.
فعقهعينعث ظومذمعي قاظعدعلعرعنعث بعرع بولسا ،بعرةر ظعشنع قعلعشقا بعؤاسعتة
قول تعققان ظادةم زعيان سئلعشنع قةست قعلمعسعمذ ظذ ظعشتعن كئلعص حعققان زعياننع
تألةص بئرعدذ ،دئضةن قاظعدعدذر .بعرةر ظعشنع قعلعشقا بعؤاسعتة قول تعققان ظادةمنعث
زعيان سئلعشنع قةست قعلمعسعمذ ظذ ظعشتعن كئلعص حعققان زعياننع تألةص بئرعشع
ظىحىن ظعشنع ظأزعضة تةؤة بولمعغان نةرسة ظىستعدة ظئلعص بئرعشع ؤة ظذ نةرسة ظىستعدة
ظعش ظئلعص بئرعشع ظىحىن توغرا بعرةر سةؤةب بولماسلعقع شةرت قعلعنعدذ .ظةضةر
مةزكذر شةرت تئصعلغاندعن كئيعن ظذ ظادةمنعث قعلغان ظعشعدعن بعرةر زعيان تئصعلسا،
ظذ ظادةم زعياننعث بةدعلعنع تألةص بئرعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم ضذناهسعز بعر كعشعنع
ظذرماقحع بولذص ظذنعثغا كاحات ظذرغان ؤة كاحات باشقا بعرعضة تعضعص ظذنعث بعرةر
يئرعنع يئرعؤاتقان بولسا ،ضةرحة ظذ ظادةم ظذ كعشعضة كاحات ظذرذشتعن ظذنع يارعدار
قعلعشنع قةست قعلمعغان بولسعمذ ظذ ظادةم ظذ كاحاتتعن كئلعص حعققان زعياننعث
بةدعلعنع تألةص بئرعدذ .حىنكع ،بعرةر ظعشتا قةستنعث بولماسلعقع ظذ ظعشتعن كئلعص
حعققان زعياننعث كةحىرلعنعشعضة ظةمةس ظذ ظعشنع قعلعص سالغانلعقنعث ضذناهعنعث
كةحىرلعنعص كئتعشعضة سةؤةب بولعدذ .حىنكع ،بعرةر ظعشقا بعؤاسعتة قول تعقعش
ظذ ظعشتعن كئلعص حعققان زعياننع تألةص بئرعش ظىحىن يئتةرلعك سةؤةبتذر .شذثا
ظذ ظعشنع قعلعشتعن زعيان سئلعشنع قةست قعلمعغانلعق ظذ ظعشتعن كئلعص حعققان
زعياننع تألةص بةرمةسلعككة سةؤةبحع بواللمايدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 55 ،ـ بةت.
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بذ قاظعدعدعن مذنداق يةكذن ظئلعشقا بولعدذ:
ظةضةر بعر ظادةم تئيعلعص كئتعص يعقعلعص بعر كعشعنعث نةرسة ـ كئرةكلعرنع
بذزذؤاتقان ،ياكع ظأزةمنعث نةرسة ـ كئرةكلعرع بذزذؤاتتعم ،دةص ضذمان قعلعص
باشقا بعرعنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع بذزذؤاتقان بولسا ،ظذ ظادةم مذنداق ظعككع
خعل ظةهؤال ظاستعدا بذزذؤاتقان نةرسة ـ كئرةكلةرنع تألةص بئرعدذ:
هاممال ظىستعدة كأتىرىص مئثعؤاتقان نةرسة ظذنعث ظىستعدعن حىشىص
كةتكةن ؤة حىشىص كةتكةن ظذ نةرسة بعرعنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع بذزذؤاتقان
بولسا ،هاممال ظذ نةرسعنع تألةص بئرعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر تأمىرحع
قعززعق تأمىرنع ظوحاقتعن ظئلعص تأمىرنع بولقا بعلةن ظورغان ،ظاندعن
تأمىردعن ظذحقذنالر حاحراص حعقعص يولدا كئتعص بئرعؤاتقان بعرةرسعنعث كعيعم
ـ كئحةكلعرعنع كأيدىرؤاتقان بولسا ،تأمىرحع ظذ كعشعنعث كعيعم ـ كئحةكلعرعنع
تألةص بئرعدذ.
بعز يذقعرعدا بعرةر ظعشنع قعلعشقا بعؤاسعتة قول تعققان ظادةمنعث زعيان
سئلعشنع قةست قعلمعسعمذ ظذ ظعشتعن كئلعص حعققان زعياننع تألةص بئرعشع
ظىحىن ظعشنع ظأزعضة تةؤة بولمعغان نةرسة ظىستعدة ظئلعص بئرعشع ؤة ظذ نةرسة
ظىستعدة ظعش ظئلعص بئرعشع ظىحىن توغرا بعرةر سةؤةب بولماسلعقع شةرت
قعلعنعدذ ،دةص بايان قعلدذق .ظةضةر بعرةر نةرسة ظىستعدة قعلعنغان ظعشتا مةزكذر
ظعككع شةرتنعث بعرع تئصعلمعسا ،ظذ ظعشتعن كئلعص حعققان زعياننع ظذ ظادةمنعث
تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس .مةسعلةن :بعر ظادةم ظأزعنع ظألتىرؤئتعش ياكع مال
ـ دذنياسعنع ظئلعؤئلعش ظىحىن ظالدعغا كةلضةن بعر كعشعنع ظألتىرؤاتقان ؤة ظذ
كعشعنع ظألتىرؤئتعشتعن باشقا يول بعلةن توسذص قئلعش مذمكعن بولمعغان
بولسا ،ظذ ظادةم ضةرحة ظذ كعشعنع ظألتىرؤئتعشقا بعؤاسعتة قول تعققان بولسعمذ
ظذ ظادةمضة ظألضىحع كعشعنعث دعيعتعنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس .حىنكع،
ظذ ظادةمنعث ظذ كعشعنع ظألتىرؤئتعشع ظىحىن توغرا بعر سةؤةب بار .شذنعثدةك
يةنة بعر ظادةم ظأزعضة تةؤة بعر يةرضة قذدذق كولعغان ؤة قذدذقنعث كوالنغانلعقع
سةؤةبع بعلةن بعرعضة بعرةر زعيان كةلضةن ،ياكع ظذ ظادةم يةرلعرعنع نورمال
دةرعجعدة سذغارغان ؤة سذ قوشنا يةرضة سعرغعص بعرةر نةرسعنعث بذزذلذص
كئتعشعضة سةةبحع بولغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث بذ زعيانالرنع تألةص بئرعشع
(((
الزعم ظةمةس .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذ ظعشالرنع ظأزعضة تةؤة يةردة ظئلعص باردع.
((( «شةرهذل قةؤاظعدعل فعقهعييةتع» 453 ،ـ بةت.
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خعلمذ ـ خعل مةسعلعلةرنعث بايانع
●بعر ظادةم بوياص بئرعش ظىحىن بوياغحعغا بعر صارحة رةخت بةرضةن ،كئيعن
ظذنعثغا« :رةختنع بويعماي ماثا قايتذرذص بةرضعن »دئضةن ،لئكعن بوياغحع رةختنع
ظذ ظادةمضة قايتذرذص بةرمعضةن ؤة رةخت يوق بولذص كةتكةن بولسا ،بوياغحعغا رةختنع
تألةص بئرعش الزعم ظةمةس .حىنكع ،ظذ ظادةم بعرةر ظأزرة بولمعسا بوياغحعنعث رازعلعقع
بولماستعن رةختنع بوياص بئرعش ظعشعنع ظأزع يالغذز بذزالمايدذ .شذثا ظذ ظادةمنعث
رةختنع بويذتذش ظىحىن بوياغحع بعلةن كئلعشكةن ظعجارة مذظامعلعسع ،ظذ ظادةمنعث
بوياغحعغا« :رةختنع بويعماي ماثا قايتذرذص بةرضعن »دةص بولغاندعن كئيعنمذ كىحضة
ظعضة هالعتعدة داؤام قعلغان هئسابلعنعدذ .بذنعثدعن رةختنعث بوياغحعنعث قولعدا
ظامانةت سىصىتعدة تذرعدعغانلعقع بعلعنعدذ .شذثا ظذ رةختنعث يوق بولذص كئتعشعدة
بوياغحعنعث بعرةر قةستةنلعكع ياكع سةل قارعشع بولمعسا ،بوياغحع رةختنع تألةص
بةرمةيدذ.
●ظةضةر ظعش هةققع ظئلعص باشقعالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ظذ يةردعن بذ
يةرضة توشذص بئرعدعغان بعر ظادةمنع كعشعلةر ظذ ظادةم ماثماقحع بولغان يول
بعلةن مئثعشتعن قورقذتقان ،شذنعث بعلةن ظذ ظادةم ظذ يولدعن قايتعص كئلعص نةرسة
ـ كئرةكلةرنع بذرذنقع يئرعضة قايتذرذص ظئلعص كةلضةن بولسا ،ظذ ظادةمضة يولنعث
بعر يةرلعرعضعحة بئرعص قايتعص كةلضةنلعكع ظىحىن ظعش هةققع بئرعلمةيدذ .حىنكع،
ظعجارة مذظامعلعسعنع بذزغان تةرةص ظذ ظادةمدذر .ظةضةر كعشعلةر ظذ ظادةمنع ظذ يولدعن
مئثعشتعن قورقذتقان ،لئكعن ظذ ظادةم يةنعال يولدعن قايتعص كةلمعضةن ؤة شذنعث بعلةن
نةرسة ـ كئرةكلةر بوالص كئتعلضةن بولسا ،ظذ ظادةمضة ظذ نةرسة ـ كئرةكلةرنع تألةص
بئرعش الزعم بوالمدذ؟ بذ هةقتة< بةزازعية >دئضةن كعتاصنعث ظاصتورع مذنداق دةيدذ:
«بعر كعشع نةرسة ـ كئرةكلعرعنع مةلذم بعر يةرضة ظئلعص بئرعش ظىحىن بعر ظادةمنع
ظعجارعضة ظالغان ،ظذ ظادةمضة يولدا بوالثحعالرنعث بارلعقعدعن خةؤةر بئرعلضةن ،شذنداق
بولسعمذ ظذ ظادةم يةنة يولعنع داؤام قعلغان ؤة بوالثحعالر ظذ ظادةم ظئلعص ماثغان
نةرسة ـ كئرةكلةرنع تارتعؤالغان بولسا ،بذ هالدا ظةضةر ظذ ظادةمدعن باشقا كعشعلةرمذ
مذشذنعثغا ظوخشاش خةؤةرنع ظاثالص تذرذص يةنة ظذ يولدعن مئثعؤعرعدعغان بولسا ،ظذ
ظادةمضة تارتعؤئلعنغان نةرسة ـ كئرةكلةرنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس .ظةضةر باشقا
كعشعلةر مذشذنعثغا ظوخشاش خةؤةرنع ظاثلعسا ظذ يولدعن ماثمايدعغان بولسا ،ظذ
ظادةمضة تارتعؤئلعنغان نةرسة ـ كئرةكلةرنع تألةص بئرعش الزعم.
●بعر كعشع بعر ظادةمنع يةرلعرعدة ظعشلعشع ظىحىن ظعجارعضة ظالغان ،ظذ ظادةم
يةردة ظعشلةش ظىحىن ظأيدعن حعققان ؤاقتعدا يامغذر ياغقان ؤة شذنعث بعلةن ظذ ظادةم
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ظعشقا كةتمعضةن بولسا ،ظذ كعشعنعث ظذ ظادةمضة ظعش هةققع بئرعشع الزعم ظةمةس.
حىنكع ،ظذ ظادةم يامغذر ياغقانغا ظوخشاش بعرةر سةؤةب يىزعسعدعن ظعشقا حعقمعسا،
ظذ ظادةمضة ظعش هةققع بئرعلمةيدذ.
●بعر ظادةم مةلذم معقداردا يىك ـ تاق ظارتعص بعر يةرضة ظئلعص بئرعش ظىحىن ظذالغ
ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن ظذ ظذالغ كئسةل بولذص قالغان ؤة ظذ ظادةم ظذالغقا يىك ـ تاقنع
ظةسلعدعكع معقداردعن ظازراق ظارتقان بولسا ،ظذ ظادةم ظذالغنعث ظعجارعسعدعن ظذالغقا
ظارتماقحع بولذص ظارتمعغان يىك ـ تاققا تئضعشلعك صذلنع تذتذؤاالمدذ؟
ج :ظذ ظادةم يىك ـ تاقنع ضةرحة ظذالغقا ظةسلعدعكع معقداردعن ظازراق معقداردا
ظارتقان بولسعمذ ظذالغنعث ظعجارعسعدعن ظازراقمذ تذتذص قااللمايدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم
ظذالغقا يىك ـ تاق ظارتقان ؤاقعتتا شذ معقداردا يىك ـ تاق ظارتعشقا رازع بولغاندذر.
●بعر ظادةم تأضمةننع ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن تأضمةنضة قوشنا بولذص ظولتذرغان
كعشع تأضمةننعث ظأيعضة زةرةر بئرعشعدعن قورقذص ظذ ظادةمنعث تأضمةننع ماثدذرذشعغا
رذخسةت بةرمعضةن ؤة قازعمذ تأضمةننع ماثدذرماسلعققا هأكىم حعقارغان بولسا ،تأضمةن
ماثمعغان مذددةت ظعحعدة تأضمةننعث ظعجارة هةققعدعن ماثمعغان ؤاقعتنعث ظعجارة
هةققع حىشىص كئتةمدذ؟
ج :ظةضةر توسالغذ مةسعلةن :ظذ ظادةمنع تأضمةننعث ظعحعضة كعرضعلع قويمعغانغا
ظوخشاش هعسسعي توسالغذ بولمعسا ،تأضمةننعث ماثمعغانلعقع ظىحىن تأضمةننعث
ظعجارة هةققعدعن حىشىص كةتمةيدذ.
● بعر ظادةم بعر مذنحعنع بعر يعللعق ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن ظذ مذنحا مةلذم
مذددةت سذنعث ظاستعدا قالغان بولسا ،ظذ ظادةمضة مذنحعنعث ظعجارعسعنعث هةممعسعنع
ظةمةس مذنحعدعن صايدعالنغان مذددةتنع هئسابالص ظذ مذددةتكة تئضعشلعك ظعجارة هةق
(((
بئرعش الزعم بولعدذ.
● ظةضةر تويع بولعدعغان قعزالرنعث ؤة ظايالالرنعث حاحلعرعنع تارعغانغا ظوخشاش
ظعشالر بعلةن ظذالرنع ياساص قويعدعغان ظايالغا ،ظذ ظايالنعث قعلعدعغان ظعشع ياكع
ظذنعثغا ظعشنعث مذددعتع بايان قعلعنسا ،ظذ ظايالنع ظعجارعضة ظئلعش توغرعدذر.
● قورذنع ظعجارعضة ظئلعص ظولتذرؤاتقان ظادةمنع قورذنعث ظعضعسع قورذنعث ظعحعضة
ظأي سئلعشقا بذيرعغان ؤة بذ ظأيضة كةتكةن حعقعمنع قورذنعث ظعجارة هةققعضة هئساب
قعلعدعغان بولغان ،قورذنعث ظعحعضة ظأي سئلعشقا هةر ظعككع تةرةص قوشذلغان ؤة
كئيعن ظذالر ظأينع سئلعش ظىحىن كةتكةن حعقعمنعث معقدارعنعث قانحعلعك ظعكةنلعكع
((( <ظةددذررذلمذختار> 5 ،ـ توم 27 ،ـ بةت
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هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالغان بولسا ،قورذنعث ظعضعسعنعث قةسةم قعلعص تذرذص
دئضةن سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،قورذنعث ظعضعسع صذلنعث ظارتذق قعسمعغا
ظعنكار قعلعدذ .بذ ظةضةر قورذنعث ظعحعضة ظأينع سالغان ظذستذالر ظأيضة كةتكةن حعقعم
هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر ظذستذالر
ظعككع تةرةصنعث بعرعنعث ظأيضة كةتكةن حعقعم هةققعدة دئضةن سأزعضة ،ياكع ظعحعدعن
بعرةرسعنعث ظأيضة كةتكةن حعقعم هةققعدة دئضةن سأزعضة قئتعلسا ،ظأيضة كةتكةن
حعقعم هةققعدة ظذنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .بعز بذنعثدعن ظةضةر قورذنع ظعجارعضة
ظئلعص ظولتذرغان ظادةم قورذنعث ظعحعضة قورذنعث ظعضعسعنعث بذيرذقع بعلةن ظأيدةك
بعر نةرسة سالغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث سالغان نةرسة ظىحىن كةتكةن حعقعمنع قورذنعث
ظعضعسعدعن ظئلعش هوقذقعنعث بارلعقعنع كأرىؤاالاليمعز .ظةضةر ظذ ظادةم قورذنعث
ظعحعضة تونذر ياكع يامغذر سىيلعرع يعغعلعدعغان كألحةك سئلعشقا بذيرذلغان ؤة
ظذ ظادةم سئلعشقا بذيرذلغان نةرسعنع سالغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع سئلعشقا
كةتكةن حعقعمالرنع ظذ نةرسعنع سئلعشقا بذيرذلغان ؤاقتعدا قورذنعث ظعضعسعدعن
ظئلعشنع شةرت قعلعؤالمعغان بولسا ،ظذ نةرسعنع سئلعشقا كةتكةن حعقعمالرنع قورذنعث
ظعضعسعدعن ظئلعش هوقذقع يوق .حىنكع ،بذالرنعث مةنصةظةتع ظذ ظادةم ظىحىندذر .ظةضةر
ظذ ظادةم دةسلةص ظذ حعقعمالرنع قورذنعث ظعضعسعدعن ظئلعشنع شةرت قعلعؤالغان بولسا،
ظذ ظادةم ظذ حعقعمالرنع قورذنعث ظعضعسعدعن ظاالاليدذ.
● ظةضةر ظعجارعضة ظئلعنغان ظأي يعقعلعص حىشكةن بولسا ،ظذ ظأينعث ظعجارة هةققع
صىتىنلةي حىشىص كئتعدذ .لئكعن ،ظذ ظأينع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظأي ظعضعسعنعث
ظالدعدا ظعجارة مذظامعلعسعنع بذزمعغان بولسا( ،ظأينعث يعقعلعص حىشىص كئتعشع
بعلةن) ظعجارة مذظامعلعسع بذزذلذص كةتمةيدذ .ظةضةر ظأينعث ظعضعسع ظأينع قايتا
سئلعص بةرضةن بولسا ،ظأينع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث ظعجارة مذظامعلعسعنع بذزذش
هةققع يوق .ظأينع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظأي يعقعلعص كةتكةندعن كئيعن ظأينعث
قورذسعدا ياكع ظذنعث باغحعسعدا ظولتذرغان بولسا ،ظذ ظادةمضة بذنعث ظىحىن ظأيضة
بئرعشكة كئلعشكةن ظعجارة هةققعنعث هةممعسعنع بئرعش الزعم ظةمةس .ظذ ظادةم ظأي
ظعضعسعضة ياكع ظأينعث قورذسعدا ،ياكع باغحعسعدا ظولتذرغانلعق ظىحىن قانحة صذل
بئرعلسة شذنحة صذل بئرعدذ ،ياكع ظأينعث صىتىن ظعجارة هةققعدعن ظأينعث قورذسعغا
ياكع باغحعسعغا تئضعشلعك بولغان صذلنع بئرعدذ.
● ظةضةر تأضمةننعث سىيع توختاص قالغان ،لئكعن تأضمةنخانعدعن مةسعلةن ظذنعثدا
ظوي تذتذص ظولتذرغعلع بولغانغا ظوخشاش ظذن تارتعشتعن باشقا ظعشالر ظىحىنمذ
صايدعالنغعلع بولعدعغان بولسا ،تأضمةننع ظعجارعضة ظالغان ظادةم تأضمةنضة تئضعشلعك
ظعش هةققعنع تذتذؤئلعص تأضمةنخانعدعن باشقا ظعشالر ظىحىن صايدعالنغانلعقع ظىحىن
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ظذنعثغا تئضعشلعك بولغان ظعش هةققعنع بئرعدذ.

(((

● بعر ظادةم مذنحعنع (مةسعلةن بعر يعللعق) ظعجارعضة ظالغان ،تةتعل قعلعص
حعقعص كئتعص مذنحعنع ظعشلعتةلمةيدعغانلعقع ظىحىن مذنحعنعث ظعككع ظايلعق ظعجارة
هةققعنع ظالماسلعقنع شةرت قعلغان ؤة ظذ ظادةمنعث مذنحعنع ماثدذرماي تةتعل قعلغان
مذددعتع ظعككع ظاي بولغان بولسا ،ظذ شةرت توغرا بولغان بولعدذ .شذنعثدةك يةنة
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعدعن تذلذم بعلةن ياكع قاصاق بعلةن ،ياكع باك بعلةن بعللة
قوشذص ياغ سئتعص ظالغان ؤة ظذ ظادةم ياغنعث قاحعسعنعث ظئغعرلعقع ظىحىن ياغدعن
بعر نةححة كعلو ياغنعث ظئغعرلعقعنع حعقعرؤئتعشنع شةرت قعلغان بولسا ،بذ هالدا
ظةضةر حعقعرؤئتعلضةن ياغنعث معقدارع قاحعنعث معقدارع بعلةن ظوخشاش بولسا ،ظذ
توغرا بولغان شةرت هئسابلعنعدذ .ظةضةر حعقعرؤئتعلضةن ياغنعث معقدارع قاحعنعث
معقدارعدعن ظارتذق ياكع كةم بولسا ،ظذ توغرا بولمعغان شةرت هئسابلعنعدذ.
● ظةضةر قةرزدار قةرزضة ظالغان صذلنع تألعيةلمعضةنلعك سةؤةبع بعلةن تىرمعضة
تاشالنغان بولسا ،تىرمعضة ؤة تىرمعدة ظعشلةيدعغان ضذندعصايالرغا كةتكةن حعقعمالرنع
قةرزنعث ظعضعسع تألةص بئرعدذ .بذ ،ظةضةر ضذندعصايالرنعث ماظاشلعرع دألةت تةرعصعدعن
بئرعلمةيدعغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر ضذندعصايالرنعث ماظاشلعرع
دألةت تةرعصعدعن بئرعلعدعغان بولسا ،ظذالر ماظاشلعرعنع (قةرز ظعضعلعرعضة ظوخشاش
شةخسلةردعن ظةمةس) دألةتتعن ظالعدذ.
● ظةضةر بعر ظادةم قورذنع ،ياكع مذنحعنع بعر ظايلعق ظعجارعضة ظالغان ،ظاندعن ظذ
ظادةم ظعجارعضة ظالغان نةرسعنع ظعككع ظاي ظعشلةتكةن بولسا ،ظذ ظادةمضة ظذ نةرسة
ظىحىن ظعككعنحع ظاينعث ظعجارة هةققعنع بئرعش الزعم بوالمدذ؟
ج :ظةضةر ظذ نةرسة ظعجارعضة بئرعش ظىحىن تةييارالنغان بولسا ،ظذ ظادةمضة ظذ
نةرسعنعث ظعككعنحع ظايلعقع ظىحىنمذ ظعجارة هةققع بئرعش الزعم بولعدذ .ظةضةر
ظذ نةرسة ظعجارعضة بئرعش ظىحىن تةييارالنمعغان بولسا ،ظذ ظادةمضة ظذ نةرسعنعث
ظعككعنحع ظايلعقع ظىحىن ظعجارة هةققع بئرعش الزعم ظةمةس .بذ هةقتة صةتعؤا بذ قاراش
بعلةن بئرعلعدذ.
● بعر ظادةم بعر كعشعدعن بعر قورذنع قورذنعث هةر ظايلعق ظعجارة هةققع مذنحة
صذل دةص ظعجارعضة ظالغان بولسا ،هةر ظاي توشقان ؤاقعتتا هةر ظعككع تةرةصنعث (ظةضةر
ظعجارعنع بذزذشنع خالعسا) ظعجارعنع بذزذش هةققع بار .ظةضةر ظاي توشذشتعن بذرذن
قورذنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم بالعؤاقعلعرعنع ،ظايالعنع ؤة نةرسة ـ كئرةكلعرعنع قورذدا
تاشالص قويذص يوق بولذص كةتكةن بولسا ،قورذنعث ظعضعسعنعث ظعجارة مذظامعلعسعنع
((( <ظةددذررذلمذختار> 5 ،ـ توم 28 ،ـ بةت
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ظذ ظادةمنعث ظايالع بعلةن بذزذش هةققع يوق .حىنكع ،ظايال قورذنعث ظعضعسعنعث
دةؤاضعرع ظةمةس .ظةضةر قورذنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم بالعؤاقعلعرعنع ،ظايالعنع ؤة
نةرسة ـ كئرةكلعرعنع قورذدا تاشالص قويذص يوق بولذص كةتكةن ؤاقعتتا ،قورذنعث
ظعضعسعنعث قورذنعث ظعجارة مذظامعلعسعنع بذزذش ظىحىن ظعشلعتعدعغان هعلعسع بولسا،
قورذنعث ظعضعسنعث قورذنع ظاي توشذشتعن بذرذن باشقا بعرعضة ظعجارعضة بئرعشتذر.
ظةضةر قورذنعث ظعضعسع ظاي توشذشتعن بذرذن قورذنع باشقا بعرعضة ظعجارعضة بةرضةن
بولسا ،ظاي توشذش بعلةن ظذ ظادةم بعلةن قعلغان ظعجارة مذظامعلعسع ظةمةلدعن قئلعص
ظعككعنحع ظعجارة كىحضة ظعضة بولعدذ .شذنعث بعلةن ظذ ظادةمنعث ظايالع قورذنع
بعكارالص ظذنع ظعجارعضة ظالغان كعشعضة تاصشذرذص بئرعص قورذدعن حعقعص كئتعشكة
مةجبذر بولعدذ.
● بعر كعشع ظايالعنع ظذنعث ظأيدة يةيدعغان ناننع يئقعص بئرعشع ظىحىن ظعجارعضة
ظالغان بولسا ،بذ شةرتعضة توشمعغان ظعجارة هئسابلعنعدذ .حىنكع ،ظأيدة يةيدعغان
ناننع يئقعش ؤة ظاش ـ تاماق ظئتعش دعنةن ظايالنعث ظىستعدعكع مةجبذرعيةتتذر .حىنكع،
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم صاتعمة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) بعلةن ظةلع (اهلل
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث ظارعسعدعكع ظعشالرنع بألضةن ؤاقتعدا ،ظأي
ظعشلعرعنع هةزرعتع صاتعمعضة ؤة ظأينعث سعرتعدعكع ظعشالرنع هةزرعتع ظةلعضة بألىص
بةرضةن .بذ بعر ظادةمنعث ظأز ظايالعنع ظاش ـ تاماق ظئتعش ،ظأيدة يةيدعغان ناننع يئقعش
ؤة ظأي ظعشلعرعنع قعلدذرذش ظىحىن ظعجارعضة ظئلعشنعث توغرا بولمايدعغانلعقعنع
يةنع ظذ ظعجارعنعث كىحضة ظةمةسلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
● ظةضةر بعر ظايال ظأيعنع ظئرعضة ظعجارعضة بةرضةن ،ظاندعن ظذ ظايال ظئرع بعلةن
ظذ ظأيدة ظولتذرغان بولسا ،ظةر ظأي ظىحىن ظايالعغا ظعجارة تألعمةيدذ .حىنكع ،ظأيدعن
صايدعلعنعدعغان ظادةم ظايالدذر .حىنكع ،ظةرنعث ظأيدة ظولتذرمايدعغان ؤاقتع كأص
بولعدذ .بةلكع ظةر سعرتنعث ظعشلعرع بعلةن بولذص كئتعص بعر كئحة ـ كىندىزنعث
كأصىنحع ؤاقتعدا ظأيدة بولماسلعقعمذ مذمكعن .ظأي ظايالنعث قولعدا قالعدذ .ظةمما
قازعخان« :ظايالنعث ظأيعنع ظئرعضة ظعجارعضة بئرعشع توغرعدذر .يةنع ظةر ظأي ظىحىن
ظايالعغا ظعجارة تألةيدذ .حىنكع ،ظايالنعث ظئرع بعلةن ظذ ظأيدة ظولتذرغانلعقع ظئرعضة
(((
ظةضعشعص ظولتذرغانلعق هئسابلعنعدذ» دئدع.
● بعر ظذستذنعث قئشعدا ظعشلعضةن خذسذسعي ظعجارعكةشنعث قعلغان صىتىن
ظعشعنعث مةسظذلعيعتع ظذنعث ظذستذسعغا تةؤة بولعدذ .يةنع ظذ ظعجارعكةش بذزذؤاتقان
نةرسعنعث زعيانلعرعنع ظذستا تألةص بئرعدذ .حىنكع ،ظعجارعكةش ظذستذنعث رذخسعتع
((( <ظةددذررذلمذختار> 5 ،ـ توم 39 ،ـ بةت
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بعلةن ظعشلةيدذ .ظذ زعياننع ظعجارعكةش تألعمةيدذ .حىنكع ،ظذ خذسذسعي ظعجارعكةشتذر
ؤة ظذ ظذستا بعلةن كئلعشكةن مذددةت ظعحعدة ظأزعنع ظذ ظذستعغا تاصشذرذش بعلةن
ظعجارة هةققعضة ظعضة بولعدذ .بذ ،ظةضةر ظعجارعكةش ظذ نةرسعنع قةستةنلعك بعلةن
بذزذؤاتمعغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر ظعجارعكةش ظذ نةرسعنع قةستةنلعك
بعلةن بذزذؤاتقان بولسا ،ظذ نةرسعنعث زعيانلعرعنع ظعجارعكةش تألةص بئرعدذ.
● دةثنعث ياكع مذنحعنعث ،ياكع مئهمانخانعنعث ظعضعسع دةثضة ياكع مذنحعغا،
ياكع مئهمانخانعغا كعرضةن ظادةمنعث ظعش هةققعنع بئرعش يولع بعلةن ظةمةس كىحضة
تايعنعص كعرضةنلعكعنع دةؤا قعلسا ،بذنع داؤا قعلغان كعشعنعث سأزع ظئتعبارغا
ظئلعنمايدذ .شذثا دةثضة ياكع مذنحعغا ياكع مئهمانخانعغا كعرضةن ظادةمضة دةثنعث
ياكع مذنحعنعث ،ياكع مئهمانخانعنعث ظعجارة هةققعنع بئرعش الزعم بولعدذ .حىنكع،
مةزكذر يةرلةر ظادةتتة ظعجارعضة بئرعش ظىحىن تةييارالنغان يةرلةردذر .شذثا ظذ يةرلةرنعث
بعرعضة كعرضةن ظادةم ظذ يةر ظىحىن بئرعلعدعغان ظعجارة هةققعنع بئرعشكة رازع بولغان
هئسابلعنعدذ .بعر قعسعم ظالعمالر« :ظذ يةرلةرنعث بعرعضة كعرضةن ظادةمضة ظذ يةر
ظىحىن بئرعلعدعغان ظعجارة هةققعنع بئرعش الزعم بولعدعغانلعقعغا صةتعؤا بئرعلعدذ .بذ
ظةضةر ظذ ظادةمنعث ظذ يةرضة ظذ يةرنعث ظعجارة هةققعنع بئرعش يولع بعلةن كعرعدعغان
ظادةم ظعكةنلعكع مةلذم بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةمما ظذ ظادةمنعث ظذ يةرضة ظذ
يةرنعث ظعجارة هةققعنع بئرعش يولع بعلةن كعرمعضةن ظادةم ظعكةنلعكع مةلذم بولغان
بولسا ،مةسعلةن :ظذ ظادةم ظأزعنعث ظذ يةرضة ظذ يةرنعث ظعجارة هةققعنع بئرعش يولع
بعلةن كعرمعضةنلعكعنع ظوحذق دئضةن ،ياكع ظذ ظادةم كعشعلةر ظارعسعدا زالعملعقع
بعلةن ،ياكع كعشعلةرنعث ظأيلعرعدة ؤة مئهمانخانعلعرعدا ظذالرنعث ظعجارة هةققعنع
بئرعش يولع بعلةن ظةمةس كىحضة تايعنعص تذرذص ظولتذرؤالعدعغانلعقع بعلةن تونذلغان
ظادةم بولغان بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمضة ظذ يةرنعث ظعجارة هةققعنع ظةمةس ظذ يةرنعث
مةنصةظةتعضة كةلضةن زعياننع تألةص بئرعش الزعم بولعدذ» دئدع .بذ بذرذنقع ظالعمالرنعث
كأز قارعشعغا ظاساسةن بئرعلضةن هأكىمدذر .ظةمما بذ هةقتة كئيعنكع دةؤعردة كةلضةن
ظالعمالر« :مةزكذر يةرلةرنعث ظعضعلعرع ظذ يةرضة كعرضةن ظادةمنعث ظذ يةرضة مةيلع
كىحضة تايعنعص تذرذص كعرضةنلعكعنع دةؤا قعلسذن ،مةيلع ظذنداق قعلمعغانلعقعنع
دةؤا قعلسذن ،مةيلع ظذ يةرضة كعرضةن ظادةم زالعملعقع بعلةن تونذلغان ظادةم بولسذن،
مةيلع زالعملعقع بعلةن تونذلمعغان ظادةم بولسذن ،مةزكذر يةرلةرنعث بعرعضة كعرضةن
ظادةمضة ،ؤةقصة يةرلةرنع ظعشلةتكةن ظادةمضة ؤة يئتعملةرضة تةؤة يةرلةرنع ياكع
ظأيلةرنع ظعشلةتكةن ظادةمضة (ظذ يةرلةرنعث مةنصةظةتعضة كةلضةن زعياننع ظةمةس) ظذ
يةرلةرنعث ظعجارة هةققعنع بئرعش الزعم بولعدذ» دةص صةتعؤا بةردع.
● توغرا كأز قاراشقا ظاساسةن يةرضة بئرعلعدعغان ظعجارة هةققعنعث هأكمع يةر
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بئجعنعث (يةنع خعراجعنعث) هأكمعضة ظوخشاش .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر صارحة يةرنع
زعراظةت تئرعش ظىحىن ظعجارعضة ظالغان ؤة زعراظةتكة ظاصةت كئلعص زعراظةتنع زعيانغا
ظذحراتقان بولسا ،يةرنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمضة يةر ظىحىن زعراظةتكة ظاصةت كئلعشتعن
بذرذن يةرنع ظعشلةتكةن مذددةت ظىحىن ظعجارة هةققع بئرعش الزعم بولعدذ ؤة زعراظةتكة
ظاصةت كةلضةندعن كئيعنكع مذددةت ظىحىن يةرضة ظعجارة هةققع بئرعش الزعم ظةمةس.
بذ ظةضةر زعراظةتكة ظاصةت كةلضةن ؤاقعت بعلةن يةرضة ظعجارة تألةش الزعم بولغان
ؤاقعت ظارعسعدا ظاصةتتة زعيانغا ظذحرعغان زعراظةتلةرنع ظةسلعضة كةلتىرىشكة مذمكعن
بولعدعغان بعر مذددةت ظأتمعضةن بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر زعراظةتكة
ظاصةت كةلضةن ؤاقعت بعلةن يةرضة ظعجارة تألةش الزعم بولغان ؤاقعت ظارعسعدا ظاصةتتة
زعيانغا ظذحرعغان زعراظةتلةرنع ظةسلعضة كةلتىرىشكة مذمكعن بولعدعغان بعر مذددةت
ظأتكةن بولسا ،ظذ ظادةمضة يةرنعث ظعجارة هةققعنعث هةممعسعنع بئرعش الزعم بولعدذ.
لئكعن< ،خانعية> دئضةن كعتاصتا :ظعجارعضة ظئلعنعص زعراظةت تئرعلغان يةرنعث ظعجارة
هةققعدعن زعراظةتكة ظاصةت كةلضةن تةقدعردعمذ ظازراق حىشىص كةتمةيدذ ،دةص بايان
قعلعندع .يةنع ظعجارعضة ظئلعنغان يةرضة تئرعلغان زعراظةتكة ظاصةت كئلعص زعراظةتنعث
هةممعسعنع زعيانغا ظذحراتقان ،ياكع ظذ زعراظةت سذنعث ظاستعدا قالغان بولسا ،يةرنع
ظعجارعضة ظالغان ظادةمضة يةرنعث ظعجارة هةققعنعث هةممعسعنع بئرعش الزعم بولعدذ.
حىنكع ،ظذ ظادةم ظذ يةرضة زعراظةت تئرعدع .ظةضةر ظذ يةر ظذنعثغا زعراظةت تئرعلعشتعن
بذرذن سذنعث ظاستعدا قالغان بولسا ،يةرنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمضة يةرنعث ظعجارة
هةققعنع بئرعش الزعم بولمايدذ.
● بعر هىنةرؤةن مةسعلةن سةيصذث ظعشلعضةن ظعش هةققعنع يئرعمدعن بألىشىشكة
كئلعشعص ياردةملعشعص بئرعش ظىحىن بعر ظادةمنع ظعجارعضة ظئلعص دذكذنعدا
ظولتذرغذزغان بولسا ،مةيلع ظذ ظادةم كعيعم تعكعدعغان ظادةم بولسذن ،مةيلع كعيعمنع
صئحعص بئرعدعغان ظادةم بولسذن ،بذ ظعجارة ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن توغرعدذر.
حىنكع ،شئرعكلعشعص هىنةر قعلعدعغان هىنةرؤةنلةر ظالدعغا كةلضةن ظعشنع قوبذل
قعلغان حاغدا ،ظذ ظعشنع ظأز نامعدعن ظعشنعث بئشع سىصىتعدة ؤة شئرعكعنعث نامعدعن
ؤةكعل سىصىتعدة قوبذل قعلعدذ .شذثا ظذالر ظعشلةص تاصقان صذلالر ظذالرنعث ظارعسعدا
ظوخشاش تةقسعم قعلعنعدذ .ظةمما ظذنداق قعلعش قعياس قاظعدعسعضة ظاساسةن توغرا
ظةمةس .حىنكع ،بذ بعر ظادةمنع ظعشلةص تاصعدعغان صذلغا ظعجارعضة ظئلعش هئسابلعنعدذ.
ظذ ظادةمنعث قانحعلعك صذل تاصعدعغانلعقع نامةلذم .شذثا بذ بعر ظادةمنع نامةلذم صذلغا
ظعجارعضة ظئلعش هئسابلعنعدذ .بذنداق قعلعش توغرا ظةمةس.
● بعر ظادةم ظىستعضة كاجذ ظارتعص ظذنعث ظعحعضة ظعككع ظادةمنع ظولتذرغذزذص بعر
يةرضة ظئلعص بئرعش ظىحىن تأضة ظعجارعضة ظالغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث تأضعضة نورمالدا
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هةممة كعشعلةر تأضعضة ظارتعدعغان ظئغعرلعقتا يىك ـ تاق ظارتعشع الزعم .ظذ ظادةمنعث
تأضعنع ظعجارعضة ظالغان ؤاقعتتا كاجذنعث ظعحعدة ظولتذرغذزذدعغان كعشعلةرنعث
كعم ظعكةنلعكعنع بعلدىرىشع ،ياكع خالعغان كعشعلةرنع معندىرىمةن دئيعشع الزعم.
ظةضةر ظذ ظادةم تأضعنع ظعجارعضة ظالغان ؤاقعتتا مةن ظذنع ظادةم معندىرىش ظىحىن
ظعجارعضة ظالدعم ،دئضةن بولسا ،بذ شةرتعضة توشمعغان ظعجارة هئسابلعنعدذ .ظةضةر
ظعجارعضة ظئلعنغان هايؤان تأضة بولسا ،تأضة ظعضعسعنعث تأضعنع ظعجارعضة ظالغان
ظادةمضة تأضعنعث بةل بئغعنع ،ظىستعضة سالعدعغان نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ؤة بذرنعغا
ظأتكىزىدعغان ياغعحعنع تاصشذرذص بئرعشع ،ظةضةر ظعجارعضة ظئلعنغان هايؤان ظات بولسا،
ظات ظعضعسعنعث ظاتنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمضة ظاتنعث ظعضةلعرعنع ؤة يىضةنلعرعنع
تاصشذرذص بئرعشع ،ظةضةر ظعجارعضة ظئلعنغان هايؤان ظعشةك بولسا ،ظعشةك ظعضعسعنعث
ظعشةكنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمضة ظعشةكنعث تذقاملعرعنع تاصشذرذص بئرعشع الزعم
بولعدذ .ظةضةر مةزكذر هايؤانالرنعث بعرعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم هايؤاننعث ظعضعسع
ظذ هايؤان بعلةن بعللة ظذ ظادةمضة بةرضةن نةرسة ـ كئرةكلعرعنعث هةممعسعنع ،ياكع
بةزعلعرعنع يىتتىرىص قويغان بولسا ،ظذ ظادةمضة ظذ نةرسة ـ كئرةكلةرنع تألةص بئرعش
الزعم ظةمةس .ظعجارعضة بئرعلضةن هايؤانغا يىك ـ تاقالرنع ظارتعش ،ظذالرنع قذنذدعغان
يةردة حىشىرىش ،هايؤاننع يعتعلةش ؤة هايؤاننع هةيدةص مئثعش هايؤاننعث ظعضعسعنعث
ظعشعدذر .هايؤان ظعضعسعنعث هايؤاننعث ظىستعدعكع يولذحعنع تاهارةت ظئلعؤئلعش ؤة
صةرز نامازالرنع ظوقذؤئلعش ظىحىن هايؤاننعث ظىستعدعن حىشىرىشع الزعم .يولذحعنعث
تاماق يئيعشع ؤة نةصلة ناماز ظوقذؤئلعشع ظىحىن هايؤاننعث ظىستعدعن يولذحعنع
حىشىرىش هايؤاننعث ظعضعسعنعث قعلعشع الزعم ظةمةس .حىنكع ،بذ ظعشالرنع هايؤاننعث
ظىستعدة كئتعص بئرعصمذ قعلعشقا بولعدذ .تأضعنعث ظعضعسعنعث تأضعنع ظايال ،كئسةل
ظادةم ؤة ياشعنعص قالغان ظاجعز كعشع ظىحىن حأكتىرىص بئرعشع الزعم.
● بعر ظادةم بعر ظذالغنع ظذنعثغا يعمةك ـ ظعحمةك ظارتعص بعر يةرضة ظئلعص بئرعش
ظىحىن ظعجارعضة ظالغان ؤة ظذالغنعث ظعضعسع يولدا ظذالغقا ظارتقان يعمةك ـ ظعحمةكتعن
يعضةن بولسا ،ظذالغنعث ظعضعسع يولدا يعضةن يعمةك ـ ظعحمةكنعث ظورنعغا شذنعثغا
ظوخشاش يعمةك ـ ظعحمةكتعن بئرعدذ.
● بعر ظادةم قورذسعنع ناهةق ظئلعؤالغان كعشعضة« :قورذنع بعكارالص بةرضعن،
ظةضةر قورذنع بعكارالص بةرمعسةث قورذنعث ظعجارعسع ظىحىن هةر ظايدا مذنحة صذل
بئرعسةن» دئضةن ؤة ظذ كعشع قورذنع بعكارالص بةرمعضةن بولسا ،ظذ كعشعنعث ظذ
ظادةمضة شذ صذلنع بئرعشع الزعم بولعدذ .حىنكع ،ظذ كعشعنعث ظذ ظادةمنعث دئضةن
سأزعضة ظئتعراز بعلدىرمةي تذرذشع ظذ ظادةمنعث دئضةن سأزعضة رازع بولغانلعقتذر.
ظةضةر ظذ ظادةم ظذ كعشعضة شذ سأزنع قعلغان ؤاقعتتا ،ظذ كعشع قورذنعث ظذ ظادةمنعث
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ظعكةنلعكعضة ظعنكار قعلغان ؤة بذنع صاكعت ظارقعلعق ظعسصاتلعغان بولسا ،ظذ
كعشعنعث ظذ ظادةمضة ظذ صذلنع بئرعشع الزعم ظةمةس .حىنكع ،ظذ كعشعنعث قورذنعث
ظذ ظادةمنعث ظعكةنلعكعضة ظعنكار قعلعشع ظذ ظادةمضة قورذنعث ظعجارعسعنع بئرعشكة
رازع بولمعغانلعق هئسابلعنعدذ .ياكع ظذ كعشع قورذنعث ظذ ظادةمنعث ظعكةنلعكعنع
ظعقرار قعلغان ،ظةمما ظذ ظادةمضة قورذنعث ظعجارعسعنع بئرعشكة رازع بولمعغان بولسا،
بذ هالدعمذ ظذ كعشعنعث ظذ ظادةمضة ظذ صذلنع بئرعشع الزعم ظةمةس.
● بعر ظادةم بعر كعشعدعن ظذ كعشعنعث ظأيعنعث بعر يعللعقعنع  1000سومغا
ظعجارعضة ظالغان ؤة بعر يعل توشقاندعن كئيعن ظذ كعشع ظذ ظادةمضة« :سةن ظأينع
بذضىن بعكارالص بةرضعن ،ظةضةر ظأينع بذضىن بعكارالص بةرمعسةث ،ظأينعث ظعجارعسع
ظىحىن هةر ظايدا  1000سوم بئرعسةن» دئضةن ؤة ظذ ظادةم ظأينعث ظذ كعشعنعث
ظعكةنلعكعنع ظئتعراص قعلعدعغان بولسا ،ظذ ظادةم (شذ ؤاقعتتعن كئيعن) ظذ ظأيدعكع
نةرسة ـ كئرةكلعرعنع باشقا ظأيضة يأتكةص باشقا ظأيضة كأحةص بولذشقا يئتةرلعك مذددةت
ظذ ظأيدة قالغان بولسا ،ظذ ظادةمضة ظأينعث ظعجارة هةققع ظىحىن ظذ ظأينعث ظوخشعشعغا
بئرعلعدعغان ظعجارة هةققع بئرعش الزعم بولعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم شذ ؤاقعتتعن كئيعن
(ظأيدعكع نةرسة ـ كئرةكلعرعنع باشقا ظأيضة يأتكةص باشقا ظأيضة كأحةص بولذشقا
يئتةرلعك) مذددةتتعن كئيعنمذ ظذ ظأيدة ظولتذرذشقا داؤام قعلغان بولسا ،ظذ ظادةمضة
ظأينعث ظعجارة هةققع ظىحىن هةر ظايدا  1000سوم صذل تألةص بئرعش الزعم بولعدذ.
● بعر كعشع بعر ظادةمنع ؤةكعل قعلعص بعر صارحة يةرنع ظعجارعضة ظئلعشقا
بذيرعغان ،ؤةكعل بئرعص ظذ يةرنع ظعجارعضة ظئلعص قولعغا تاصشذرذص ظالغان ،ؤةكعل ظذ
يةرنع تاصشذرذص قولعغا ظالغاندعن كئيعن ظذ كعشعضة تاصشذرذص بةرمعضةن ؤة ظعجارعنعث
مذددعتع ظأتىص كةتكةن بولسا ،يةرنعث ظعجارة هةققعنع ؤةكعل بئرعدذ .ؤةكعل يةرنعث
ظعجارعسع ظىحىن تألعضةن صذلنع ظذ كعشعدعن ظالعدذ .حىنكع ،ؤةكعل يةرنع قولعغا ظذ
كعشعنعث نامعدعن تاصشذرذص ظالدع .شذثا ظذ كعشع يةرنع هأكمةن قولعغا تاصشذرذص
ظالغان هئسابلعنعدذ .شذنعثدةك يةنة ؤةكعلضة يةرنعث ظعجارة هةققعنع ظالدعدعن بئرعش
شةرت قعلعنغان ،ؤةكعل يةرنعث ظعجارعسعنع ظالدعدعن بئرعص يةرنع قولعغا تاصشذرذص
ظالغان ،ظاندعن ظذ كعشع يةرنع ؤةكعلنعث قولعدعن تاصشذرذص ظالمعغان ؤة ظعجارعنعث
مذددعتع ظأتىص كةتكةن بولسا ،بذ هالدعمذ ؤةكعل ظعجارة ظىحىن يةرضة بةرضةن صذلنع ظذ
كعشعدعن ظالعدذ .حىنكع ،ظذ كعشعنعث يةرنع ؤةكعلدعن تاصشذرذص ظئلعؤئلعشقا بعرةر
توسالغذ بولمعغانلعقع ظىحىن ضةرحة يةر ؤةكعلنعث قولعدا بولسعمذ يةرنع ظعجارعضة
ظئلعشقا ؤةكعلنع ظذ كعشع بذيرعغانلعقع ظىحىن ظذ كعشع يةرنع ؤةكعلدعن هأكمةن
تاصشذرذص ظالغان هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذ كعشع ؤةكعلدعن يةرنع تاصشذرذص بئرعشنع
تةلةص قعلغان ،ؤةكعل ظأزعنعث يةر ظىحىن ظالدعدعن بةرضةن صذلعنع ظذ كعشعنعث
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ظالدعدعن بئرعشعنع تةلةص قعلعص يةرنع ظذ كعشعضة تاصشذرذص بئرعشنع قوبذل قعلمعغان
ؤة ظعجارعنعث مذددعتع ظأتىص كةتكةن بولسا ،ؤةكعل يةرضة تألةص بةرضةن صذلنع ظذ
كعشعدعن ظااللمايدذ .حىنكع ،ؤةكعل توغرا بولغان بعر سةؤةبنع باهانة قعلعص يةرنع
ظذ كعشعضة تاصشذرذص بئرعشنع قوبذل قعلمعغانلعقع ظىحىن يةر ظذ كعشعضة ظةمةس
ؤةكعلضة تةؤة بولغان بولعدذ .شذثا ؤةكعل يةرنع قولعدا ظذ كعشعنعث نامعدعن ظةمةس
ظأزعنعث نامعدعن ساقلعغان هئسابلعنعدذ .شذنعث ظىحىن يةرنعث ظعجارة هةققعنع ظذ
كعشعنعث ظةمةس ؤةكعلنعث بئرعشع الزعم بولعدذ.
● ظةضةر يةرنعث ظعضعسع يةرنع ظعجارعضة ظئلعشقا ؤةكعل قعلعنغان ظادةمدعن
يةرنعث ظعجارعسعنع ظذ ظادةمنعث ظأزعضة سوؤغات قعلعص بئرعؤاتقان ،ياكع ظذ صذلنع
ظذ ظادةمدعن ظأتىؤاتقان بولسا ،ؤةكعل ظادةم ظذ صذلنع ظأزعنع ؤةكعل قعلعص ظةؤةتكةن
كعشعدعن ظالعدذ( .حىنكع ،يةرنعث ظعجارعسع ظذ كعشعضة ظةمةس ظذ ظادةمضة سوؤغات
قعلعندع ،ياكع ظذنعثدعن ظأتىؤئتعلعدع .شذثا ظذ صذل ظذ ظادةمنعث بولعدذ).
● قازع هأججةت يئزعص بةرضةنلعكع ؤة حعقارغان هأكىملةرنع يئزعص بةرضةنلعكع
ظىحىن ظعش هةققع ظالسا بولعدذ .مذصتعنعثمذ بةرضةن صةتعؤاالرنع يئزعص بةرضةنلعكع
ظىحىن ظعش هةققع ظئلعشع توغرا بولغعنعدةك قازعنعثمذ هأججةتلةرنع يئزعص
بةرضةنلعكع ؤة حعقارغان هأكىملةرنع يئزعص بةرضةنلعكع ظىحىن ظعش هةققع ظئلعشع
توغرعدذر .حىنكع ،قازعنعث ؤةزعصعسع بعر دةؤا ظىستعدة حعقارغان هأكىملةرنع خةت
ظارقعلعص يئزعص بئرعش ظةمةس تعل ظارقعلعق سأزلةص بئرعشتذر .ظةضةر قازع بعرةر
دةؤا ظىستعدة حعقارغان هأكىملةرنع خةت ظارقعلعق يئزعص بةرضةن بولسا ،ظذنعثغا ظعش
هةققع بئرعلعدذ .يةنة كئلعص خةت ظارقعلعق يئزعص بئرعلضةن هأكىملةر بعلةن دةؤا
ظعضعسع معش ـ معش سأزلةردعن ساقلعنعص قالعدذ.
● ظةضةر قازعغا ظعش هةققع بئرعلسة ،قازعغا بئرعلضةن ظعش هةققعنع دةؤا ظعضعسع
بئرعدذ .حىنكع ،قازعنعث حعقارغان هأكىمع بعلةن هةققعنع ظالعدعغان تةرةص دةؤا
ظعضعسعدذر .شذثا قازعنعث حعقارغان هأكىمعنعث صايدعسع دةؤا ظعضعسعضة بولعدذ.
قازعغا بئرعلعدعغان ظعش هةققعنع ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان كعشعنعث بئرعشع الزعم،
دئضةن كأز قاراشمذ بار .حىنكع ،قازعنعث حعقارغان هأكىملعرع يئزعلغان هأججةتنع
ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان كعشع ظالعدذ .قازعغا بئرعلعدعغان ظعش هةققعنع قازعنعث
حعقارغان هأكىملعرعنع يازعدعغان كاتعصنع ظعجارعضة ظالعدعغان ظادةمنعث بئرعشع
الزعم ،دئضةن كأز قاراشمذ بار .ظةضةر كاتعصنع قازعنعث حعقارغان هأكىملعرعنع يئزعشقا
بعرع بذيرذمعغان ؤة كاتعصنع ظذ هأكىملةرنع يئزعشقا قازع بذيرعغان بولسا ،كاتعصنعث
ظعش هةققعنع هأكىم يئزعلغان هأججةتلةرنع تاصشذرذص ظالعدعغان تةرةص تألةص بئرعدذ.
شذنعثغا ظاساسةن هأججةت ؤة خةت يئزعص بةرضةن ظادةمنعث ظعش هةققعنع ظذ هأججةتنع
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قولعدا ساقاليدعغان تةرةص تألةيدذ .بذ ظةضةر هأججةت يئزعص بئرعدعغان ظادةملةرضة
دألةت ماظاش بةرمةيدعغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر ظذالرغا دألةت ماظاش
بئرعدعغان بولسا ،ظذالر صذللعرعنع كعشعلةردعن ظةمةس دألةتتعن ظالعدذ.
● بعر كعشع سئهعرلةرنع قايتذرذدعغان دذظاالرنع يئزعص بئرعش ظىحىن بعر ظادةمنع
ظعجارعضة ظالغان بولسا ،بذ ظعجارة ظةضةر ظذ كعشع ظذ ظادةمضة يئزعلعدعغان دذظاالرنعث
قانحة بةت بولعدعغانلعقعنع ؤة بعر بةتكة قانحة قذردعن خةت يئزعلعدعغانلعقعنع ظوحذق
بايان قعلسا توغرا بولعدذ .ظةمما سئهعر قعلعش قاتتعق ضذناهتذر .بةلكع سئهعر قعلعش
سئهعر قعلغان كعشعنع كذصذرغا ظئلعص بارعدعغان ظعشتذر .شذثا سئهعر قعلدذرذش
ظىحىن بعرعنع ظعجارعضة ظئلعش توغرا ظةمةس .خةت يازدذرذش ظىحىن بعرعنع ظعجارعضة
ظئلعشمذ شذنعثغا ظوخشاش .يةنع بعرعضة ظةؤةتعدعغان خةتنع يازدذرذش ظىحىن بعر
ظادةمنع ظعجارعضة ظئلعش ظةضةر يئزعلعدعغان خةتنعث قانحة بةت بولعدعغانلعقع ؤة بعر
بةتكة قانحة قذردعن خةت يئزعلعدعغانلعقع ظوحذق بايان قعلعنسا توغرعدذر.
● بعر نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغانلعقعنع دةؤا
قعلغان كعشعنعث ياكع ظذ نةرسعنعث يئنعدا ضأرىضة قويذلغان نةرسة ظعكةنلعكعنع
دةؤا قعلغان كعشعنعث ،ياكع ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغانلعقعنع دةؤا قعلغان كعشعنعث
دةؤاضعرع بواللمايدذ .يةنع ظذ ظادةم ظذ كعشعلةرنعث بعرع بعلةن ظذ نةرسة ظىستعدة
دةؤا قعلعشعص قازعنعث ظالدعغا بارالمايدذ .حىنكع ،بعر نةرسة ظىستعدة دةؤا قعلعشعش
صةقةت شذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظعشعدذر .ظةمما بعر نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم
ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغانلعقعنع دةؤا قعلغان كعشعنعث ياكع ظذ نةرسعنعث يئنعدا
ضأرىضة قويذلغان نةرسة ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلغان كعشعنعث ،ياكع ظذ نةرسعنع سئتعص
ظالغانلعقعنع دةؤا قعلغان كعشعنعث دةؤاضعرع بوالاليدذ .شذنعثدةك يةنة بعر نةرسة
سوؤغات قعلعص بئرعلضةن ظادةممذ ظذ كعشعلةرنعث دةؤاضعرع بوالاليدذ .حىنكع ،بذ
ظعككع ظادةم قولعدعكع نةرسعنعث ظعضعسع هئسابلعنعدذ.
●ظعجارعضة بئرعشكة ،ظعجارعنع بذزذشقا ،يةرنع ظذنعثدعن حعققان مةهسذالتنع
مةلذم معقداردعن بألىشىشكة كئلعشعص تئرعش ظىحىن بعرعضة بئرعشكة ،دةل ـ
دةرةختة ظورتاق بولذشقا( يةنع دةل ـ دةرةختعن حعققان مةهسذالتنع مةلذم معقداردعن
بألىشىشكة كئلعشعص دةل ـ دةرةخنع صةرؤعش قعلعشع ظىحىن بعرعضة بئرعشكة) ،ظالغان
صايدعنع مةلذم هةسسعدعن بألىشىشكة كئلعشعص باشقعالرنعث صذلع بعلةن تعجارةت
قعلعشعشقا ،بعرةرسعنع ؤةكعل قعلعص تةيعنلةشكة ،بعرعنع كئصعل قعلعشقا ،بعرةرسعنع
ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا تالالشقا ،بعرعنع قازعلعققا تةيعن قعلعشقا ،بعرعنع باشلعققا
تةيعن قعلعشقا ،تاالق قعلعشقا ،قذلعنع ظازات قعلعؤئتعشقا ؤة مال ـ مىلكعنع ؤةقصة
قعلعؤئتعشقا ظوخشاش مذظامعلعلةرنع مةسعلةن ظالدعمعزدعكع ظاينعث بئشعدا بذ ظأينع
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ساثا ظعجارعضة بئرعمةن ،ياكع يةرنع تئرعشعث ظىحىن ساثا ظعجارعضة بئرعمةن ،دئضةنضة
ظوخشاش كةلضىسع زامانغا باغالش بارلعق ظالعمالرنعث بعرلعككة كةلضةن كأز قارعشعدا
توغرعدذر .سودا ـ سئتعققا ،بألىشىشكة ،شئرعكلعشعشكة ،سوؤغات بئرعشكة ،نعكاه
قعلعشقا ،ظايالعنع يئنعشقعلع بولعدعغان تاالق بعلةن تاالق قعلعؤاتقان ظادةمنعث ظايالع
بعلةن يئنعشعشعغا ،مال ـ دذنيا ظىستعدة قعلعنغان سىلهعضة ؤة قةرزدعن ظأتىؤئتعشقا
ظوخشاش مذظامعلعلةرنع كةلضىسع زامانغا باغالش توغرا ظةمةس .حىنكع ،بذالر شذ
ؤاقعتنعث ظأزعدة كىحضة بولذشع مذمكعن بولعدعغان مذظامعلعلةردذر.
● بعر ظادةم بعر نةرسعنع ظعجارعضة ظئلعص ظذ نةرسعنعث ظعجارة هةققعنع ظالدعدعن
بةرضةن ،ظاندعن ظعجارة مذظامعلعسع ظةمةلدعن قالغان بولسا ،ظعجارة مةيلع شةرتعضة
توشقان ظعجارة بولسذن ،مةيلع شةرتعضة توشمعغان ظعجارة بولسذن ،ظذ ظادةمنعث ظذ
نةرسعنعث ظعجارعسع ظىحىن ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة بةرضةن صذلنع ظذنعثدعن قايتذرذص
ظالغانغا قةدةر ظذ نةرسعنع قولعدا تذتذص تذرذش هةققع بار.
● بعر ظادةم بعكار ظأيدعن بعرنع ؤة ظعحعدة ظولتذرؤاتقان كعشع بار ظأيدعن بعرنع
ظعجارعضة ظالغان بولسا ،صةقةت بعكار ظأي ظىستعدة قعلعنغان ظعجارة كىحضة ظعضة
بولعدذ .لئكعن ،بعر قعسعم ظالعمالر« :ظعحعدة ظولتذرؤاتقان كعشع بار ظأي ظىستعدة
قعلعنغان ظعجارعمذ كىحضة ظعضة بولعدذ .ظأيدة ظولتذرؤاتقان كعشعلةر ظأينع بعكارالص
بئرعشكة بذيرذلعدذ .بذ ظةضةر ظأينع بعكارالص بئرعشتعن بعرةر زةرةر كئلعص حعقمعسا،
ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر ظأينع بعكارالص بئرعشتعن بعرةر زةرةر كئلعص حعقسا،
ظأينع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث بذ ظعجارعنع صىتىنلةي ظةمةلدعن قالدذرذش هةققع
بار» دةيدذ.
● بعر ظادةم بعر نةرسعنع شةهةرنعث تئشعدا ظعشلعتعش ظىحىن ظعجارعضة ظالغان،
ظةمما ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع شةهةرنعث ظعحعدة ظعشلةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظذ ،ظةضةر
كعيعم ـ كئحةككة ظوخشاش نةرسة بولسا ،ظذ ظادةمضة ظذ نةرسعنعث ظعجارة هةققعنع
بئرعش الزعم بولعدذ .ظذ ظةضةر ظذالغدةك نةرسة بولسا ،ظذ ظادةمضة ظذ نةرسعنعث ظعجارة
هةققعنع بئرعش الزعم ظةمةس.
● بعر ظادةم بعر ظذالغنع ظعجارعضة ظالغان ؤة ظذنعثغا يةم ـ خةشةك ؤة سذ بةرضةن،
ظةمما ظذنعثغا معنمعضةن بولسعمذ ظذ ظادةمضة ظذالغنعث ظعجارة هةققعنع بئرعش الزعم
بولعدذ .ظةضةر ظذ ظادةمنعث ظذالغقا معنمةسلعكعنعث سةؤةبع كئسةل بولذص قالغانغا
ظوخشاش بعرةر ظأزرة سةؤةبع بعلةن بولغان بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمضة ظذالغ ظىحىن
ظعجارة تألةش الزعم ظةمةس.
● بعر كعشع خةت يازدذرذش ظىحىن بعر كاتعصنع ظعجارعضة ظالغان ؤة كاتعص خةتنعث
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بةزع يةرلعرعدة خاتا كةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظةضةر كاتعصنعث خاتا كةتكةن يةرلعرع
هةر بعر بةتتة بولسا ،ظذ كعشع خالعسا خةتنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعص كاتعصقا (خةتنع
ظاشذنعثدةك خاتا يازغان ظادةمضة بئرعلعدعغان) ظعش هةققع بئرعدذ .لئكعن ،بذ ظعش
هةققعنعث معقدارع كاتعصقا بةرمةكحع بولغان ظعش هةققعنعث معقدارعدعن ظئشعص
كةتمةسلعكع الزعم .ظذ كعشع خالعسا خةتنع كاتعصقا تاشالص بئرعص كاتعصتعن قةغةز بعلةن
رةثنعث صذلعنع ظالعدذ .ظةضةر كاتعصنعث خاتا كةتكةن يةرلعرع (هةر بعر بةتتة ظةمةس)
بةزع يةرلةردة بولسا ،ظذ كعشع كاتعصقا خةتنعث توغرا بولغان يةرلعرع ظىحىن كاتعصقا
بةرمةكحع بولغان ظعش هةققعدعن تئضعشلعك بولغان صذلنع بئرعدذ ؤة خاتا كةتكةن
يةرلعرع ظىحىن (خةتنع خاتا يازغان ظادةمضة بئرعلعدعغان) ظعش هةققع بئرعدذ.
● بعرةر نةرسعسع يىتىص كةتكةن كعشع« :كعم مئنع ظاشذ نةرسة بار يةرضة
باشالص ظاصارسا ،مةن ظذنعثغا مذنحعلعك صذل بئرعمةن» دئضةن بولسا ،بذ هالدا ظةضةر
ظذ كعشع <كعم مئنع ظاشذ نةرسة بار يةرضة باشالص ظاصارسا ،مةن ظذنعثغا مذنحعلعك
صذل بئرعمةن> دئضةن سأزعنع مذظةييةن بعر ظادةمضة قاراتماي ظومذميىزلىك دئضةن
بولسا ،بذ توغرا بولمعغان ظعجارة هئسابلعنعدذ .حىنكع ،بعر كعشعنع بعر يةرضة باشالص
ظاصعرعص قويذش ،ياكع بعر كعشعضة بعرةر نةرسعنعث ظورنعنع كأرسعتعص قويذش ظعش
هةققع ظئلعشقا اليعق بولعدعغان ظعشالردعن ظةمةس .ظةضةر ظذ كعشع <كعم مئنع ظاشذ
نةرسة بار يةرضة باشالص ظاصارسا ،مةن ظذنعثغا مذنحعلعك صذل بئرعمةن> دئضةن سأزعنع
مذظةييةن بعر ظادةمضة دئضةن ،يةنع ظذ كعشع بعر ظادةمضة« :ظةضةر سةن مئنع ظذ نةرسة
بار يةرضة باشالص ظاصعرعص قويساث ،ساثا مذنحة صذل بئرعمةن» دئضةن ؤة ظذ ظادةم ظذ
كعشعنع ظاشذ يةرضة باشالص ظاصارغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ كعشعنع ظاشذ يةرضة باشالص
ظاصعرعش ظىحىن ماثغانلعقع ظىحىن ظذ ظادةمضة ظذنعث ظوخشعشعغا بئرعلعدعغان ظعش
هةققع بئرعلعدذ .لئكعن ،بذ ظعش هةققعنع بئكعتكعلع بولمايدعغان بعر ظعش بولغانلعقع
ظىحىن ظذ ظعش ظىحىن ظذنعث ظوخشعشعغا بئرعلعدعغان ظعش هةققع بئرعلعدذ.
● بعر كعشع بعر ظادةمنع تأت ظةتراصعنع ظون مئتعردعن ـ ظون مئتعردعن قعلعص
كأل كولعتعش ظىحىن ظعجارعضة ظالغان ،ظذ ظادةمضة كألنعث تعضعنعث قانحة مئتعر
بولعدعغانلعقعنع دةص بةرضةن ،ظاندعن ظذ ظادةم تأت ظةتراصعنع بةش مئتعردعن ـ بةش
مئتعردعن قعلعص بعر كأل كولعغان بولسا ،ظذ ظادةمضة كئلعشكةن ظعجارة هةققعنعث
تأتتعن بعر قعسمع بئرعلعدذ .حىنكع ،ظون يةردة ظون يىز بولسا ،بةش يةردة بةش
(((
يعضعرمة بةش بولعدذ .توغرعسعنع اهلل تاظاال بعلعدذ.
● بعر ظادةم بالعسعنع ،ياكع ظأحكعسعنعث بالعلعرعنع ظئمعتعش ظىحىن بعر قوينع
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 58 ،ـ بةت.

777

گۆرۈگە ئېلىش ۋە قويۇشنىڭ بايانى
ظعجارعضة ظالغان بولسا ،بذ توغرا بولمعغان ظعجارة هئسابلعنعدذ .حىنكع ،قوينع بذ
ظعشالر ظىحىن ظعجارعضة ظئلعش ظأرص ـ ظادةتتة يوق ظعشتذر .يةنة كئلعص بذ نةرسعنعث
ظأزعنع ظعشلعتعص تأضىتعؤئتعش ظىستعدة قعلعنغان ظعجارة هئسابلعنعدذ .بذنداق ظعجارة
توغرا ظةمةس.
● بعرةر نةرسعنع شةرتعضة توشمعغان ظعجارة بعلةن ظعجارعضة ظئلعص ظذ نةرسعنع
قولعغا تاصشذرذص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع شةرتعضة توشقان ظعجارة بعلةن ظعجارعضة
بةرضةن بولسا ،كئيعنكع ظعجارة توغرا بولغان ظعجارة هئسابلعنعدذ.

بعر نةرسعنع ضأرىضة ظئلعشنعث بايانع
بعر نةرسعنع ضأرىضة ظئلعش دئضةنلعكتعن :بةرضةن قةرزضة ظوخشاش بعرعدعن
قايتذرذص ظئلعشقا مذمكعن بولعدعغان بعرةر هةقنعث ظورنعدا بعرةر نةرسعنع ظذ هةق
(((
ظعضعسعنعث ظأز يئنعدا تذتذص قئلعشع كأزدة تذتذلعدذ.
<بعرةر هةق> تعن مال ـ مىلىككة ظاالقعدار هةقلةر كأزدة تذتذلعدذ .شذثا بعر
كعشعدعن ظالعدعغان قعساس ؤة جازاغا ظوخشاش هةقلةر ظذ خعل هةقنعث ظعحعضة
كعرمةيدذ .يةنع بعر ظادةمنعث بعر كعشعدعن ظالعدعغان قعساسع ،ياكع جازاسع بولسا،
ظذ ظادةمنعث ظذ كعشعدعن قعساسنع ياكع جازاسعنع ظالغانغا قةدةر ظذ كعشعدعن بعر
نةرسة ظئلعص قئشعدا تذتذص تذرذشع توغرا ظةمةس.
<قايتذرذص ظئلعشقا مذمكعن بولعدعغان> دئضةن سأزدعن ظئلعشقا مذمكعن
بولمايدعغان هةقلةر ظىحىن بعرةر نةرسة ضأرىضة ظئلعش توغرا ظةمةس .مةسعلةن :قار
ظىحىن بعر نةرسة ضأرىضة ظئلعش توغرا ظةمةس .حىنكع ،قار دئضةن ظئرعص كئتعدعغان
نةرسعدذر .ساقالص بئرعش ظىحىن بعرعنعث قئشعدا قويذص قويغان ظامانةت ظىحىن
ظذنعثدعن بعر نةرسة ضأرىضة ظئلعش توغرا ظةمةس .شذنعثدةك يةنة مذسذلمان بعر
ظادةمنعث بعر كعشعضة بةرضةن هارئقع ظىحىن ظذ كعشعدعن ضأرىضة بعر نةرسة ظئلعشع
توغرا ظةمةس .حىنكع ،هاراق مذسذلمان ظىحىن هأرمعتع بار مال هئسابالنمايدذ .شذثا
مذسذلمان بعر ظادةمنعث مةيلع مذسذلماندعن بولسذن مةيلع (ظعسالم دألعتع بعلةن
كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة ياشايدعغان) كاصعردعن بولسذن مذسذلمانغا ياكع
كاصعرغا بئرعص تذرغان قةرزع ياكع باشقا نةرسعسع ظىحىن هاراق ياكع توثضىز ضأرىضة
ظئلعشع توغرا ظةمةس .شذنعثدةك يةنة ظذالرنعث بعرعضة توثضىز ياكع هاراق ضأرىضة
((( «ظةل تةظرعفات لعلجذرجانعي».
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قويذشمذ توغرا ظةمةس.

(((

قذل دةص سئتعص ظالغان ظادةم ظةضةر ظازات ظادةم حعقعص قالغان بولسا ،ظذ قذلنع
سئتعص ظالغان كعشعنعث قذلنع ساتقان ظادةمدعن قذلنع سئتعؤئلعش ظىحىن بةرضةن
صذلنع قايتذرذص ظالغانغا قةدةر قذلنع ساتقان ظادةمدعن بعرةر نةرسة ضأرىضة ظئلعشع
توغرعدذر .شذنعثدةك يةنة سعركة دةص سئتعص ظالغان نةرسة هاراق حعقعص قالغان ؤة
بوغذزالنغان هايؤاننعث ضأشع دةص سئتعص ظالغان ضأش ظأزع ظألىص قالغان هايؤاننعث
ضأشع حعقعص قالغان بولسا ،ظذ نةرسعلةرنع سئتعص ظالغان ظادةملةرنعث ظذ نةرسعلةرنع
ساتقان كعشعلةردعن ظذ نةرسعلةرنعث صذللعرعنع قايتذرذص ظالغانغا قةدةر ظذ نةرسعلةرنع
(((
ساتقذحعالردعن بعرةر نةرسة ضأرىضة ظئلعشع توغرعدذر.

بعر نةرسعنع ضأرىضة ظئلعشنعث يولغا قويذلعشع
بعر نةرسعنع ضأرىضة ظئلعش قذرظان كةرعمنعث ظايةتلعرع ،صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث هةدعسلعرع ؤة ظالعمالرنعث بعرلعكع بعلةن يولغا قويذلغاندذر .اهلل
تاظاال بعر نةرسعنع ضأرىضة ظئلعشقا بولعدعغانلعقعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع» :ظةضةر
سعلةر سةصةر ظىستعدة بولذص خةت يازااليدعغان ظادةمنع تاصالمعساثالر ،بذ حاغدا (قةرز
هأججعتع يئزعص بئرعشنعث ظورنعغا) ضأرى قويعدعغان نةرسعنع تاصشذرساثالر بولعدذ؛
ظاراثالردا بعرعثالر بعرعثالرغا ظعشعنعص ظامانةت قويسا ،ظذ حاغدا ظامانةتنع ظالغذحع
ظادةم ظامانةتنع تاصشذرسذن (يةنع قةرز بةرضىحع قةرز ظالغذحعغا ظعشعنعص ظذنعثدعن
بعر نةرسعنع ضأرى ظالمعسا ،قةرزدار قةرزنع دئيعشكةن ؤاقتعدا قايتذرسذن)( ،قةرزدار
ظامانةتكة رعظاية قعلعشتا) صةرؤةردعضارعدعن قورقسذن .ضذؤاهلعقنع يوشذرماثالر،
كعمكع ظذنع يوشذرعدعكةن ،هةقعقةتةن ظذنعث دعلع ضذناهكار بولعدذ .اهلل قعلمعشعثالرنع
تامامةن بعلضىحعدذر(((«
اهلل تاظاالنعث» :ظةضةر سعلةر سةصةر ظىستعدة بولذص خةت يازااليدعغان ظادةمنع
تاصالمعساثالر ،بذ حاغدا (قةرز هأججعتع يئزعص بئرعشنعث ظورنعغا) ضأرى قويعدعغان
نةرسعنع تاصشذرساثالر بولعدذ« دئضةن سأزعنعث مةنعسع :ظةضةر سعلةر سةصةر ظىستعدة
بولغان ،بعرعضة قةرز بةرضةن ؤة قةرز هأججعتعنع يئزعص بئرعدعغان بعرعنع تاصالمعغان
بولساثالر ،سعلةر قةرزداردعن هةتتا قةرزدار ظىستعدعكع قةرزنع ظادا قعلغانغا قةدةر
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 316 ،ـ بةت.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 319 ،ـ بةت.
((( سىرة بةقةر  283ـ ظايةت.
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ضأرى قويعدعغان بعرةر نةرسة تاصشذرذص ظئلعثالر ،دئضةنلعك بولعدذ.
قةرز ظعضعسعنعث قةرزداردعن بعرةر نةرسعنع ضأرىضة ظئلعشع قةرز ظعضعسعنعث
قةرزداردا قةرزع بارلعقعنع بةكرةك ظعسصاتالش ظىحىندذر .شذثا قةرز بئرعش ؤة قةرز ظئلعش
مةيلع سةصةر ظىستعدة بولسذن مةيلع باشقا ظورذندا بولسذن مةيلع قةرز هأججعتعنع
يازعدعغان كاتعص بار يةردة بولسذن مةيلع يوق يةردة بولسذن مةيلع ضذؤاهحع بار يةردة
بولسذن مةيلع يوق يةردة بولسذن قةرز ظعضعسعنعث قةرزداردعن بعرةر نةرسعنع ضأرىضة
ظئلعشع توغرعدذر .اهلل تاظاالنعث» :ظةضةر سعلةر سةصةر ظىستعدة بولذص خةت يازااليدعغان
ظادةمنع تاصالمعساثالر ،بذ حاغدا (قةرز هأججعتع يئزعص بئرعشنعث ظورنعغا) ضأرى
قويعدعغان نةرسعنع تاصشذرساثالر بولعدذ« دئضةن سأزع قةرز ظعضعسعنعث قةرزداردعن
ضأرىضة بعر نةرسة ظئلعشعنعث توغرا بولذشع ظىحىن قةرز بئرعش ؤة قةرز ظئلعشنعث
سةصةر ظىستعدة بولذشعنعث شةرت ظعكةنلعكعنع ظةمةس كأص كأرىلعدعغان بعر ظةهؤالنع
بايان قعلعص كةلضةندذر .حىنكع ،سةصةر ظىستعدة بعرعضة قةرز بةرضةن ظادةم كأصىنحع
ؤاقعتتا قةرز هأججعتعنع يازعدعغان كاتعص تاصالمايدعغانلعقع ظىحىن قةرزداردعن ضأرىضة
بعر نةرسة ظئلعشقا مذهتاج بولعدذ.
ظعمام بذخارع (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) هةدعس كعتابعدا :سةصةر
ظىستعدة ظةمةس حاغدعمذ ضأرى ظئلعش ؤة اهلل تاظاالنعث» :ظةضةر سعلةر سةصةر ظىستعدة
بولذص خةت يازااليدعغان ظادةمنع تاصالمعساثالر ،بذ حاغدا (قةرز هأججعتع يئزعص
بئرعشنعث ظورنعغا) ضأرى قويعدعغان نةرسعنع تاصشذرساثالر بولعدذ« دئضةن سأزع
هةققعدة ،دةص بعر باص تىزضةن .ظعبنع هةجةر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!):
ظعمام بذخارعنعث< :سةصةر ظىستعدة ظةمةس حاغدعمذ> دئضةن سأزع مةزكذر ظايةتنعث
كأصىنحع حاغالردا كأرىلعدعغان بعر ظةهؤالنع بايان قعلعص كةلضةنلعكعضة ظعشارةت
قعلعدذ .ظةمما سةصةر ظىستعدة بولمعغان حاغدعمذ قةرزداردعن ضأرىضة بعر نةرسة ظئلعشقا
بولعدعغانلعقعنعث دةلعلع مةزكذر ظايةتتعن ظئلعنمايدذ .حىنكع ،سةصةر ظىستعدة ظةمةس
حاغدعمذ قةرزداردعن ضأرىضة بعر نةرسة ظئلعشقا بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدعغان
هةدعس باردذر .بذ هةدعس تأؤةندة بايان قعلعنعدذ .قةرز بئرعش ؤة قةرز ظئلعش سةصةر
ظىستعدة بولمعسعمذ قةرزداردعن ضأرىضة بعر نةرسة ظئلعشقا بولعدذ ،دئضةن كأز قاراش
كأص ساندعكع ظعمامالرنعث كأز قارعشعدذر .بذ ظعمامالر ظأزلعرعنعث كأز قارعشعنعث
توغرا ظعكةنلعكعضة دةلعل كةلتىرىص« :قةرز ظعضعسعنعث قةرزداردعن بعرةر نةرسعنع
ضأرىضة ظئلعش قةرز ظعضعسعنعث قةرزداردا ظالعدعغان قةرزع بارلعقعنع ظعسصاتالش
ظىحىندذر .حىنكع ،اهلل تاظاال» :ظاراثالردا بعرعثالر بعرعثالرغا ظعشعنعص ظامانةت
قويسا ،ظذ حاغدا ظامانةتنع ظالغذحع ظادةم ظامانةتنع تاصشذرسذن (يةنع قةرز بةرضىحع
قةرز ظالغذحعغا ظعشعنعص ظذنعثدعن بعر نةرسعنع ضأرى ظالمعسا ،قةرزدار قةرزنع
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دئيعشكةن ؤاقتعدا قايتذرسذن)« دئدع .مانا بذ ظايةت قةرز ظعضعسعنعث قةرزداردعن
بعرةر نةرسعنع ضأرىضة ظئلعشع قةرز ظعضعسعنعث قةرزداردا ظالعدعغان قةرزع بارلعقعنع
ظعسصاتالش ظىحىن ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ .مةزكذر ظايةتتة» :ظةضةر سعلةر
سةصةر ظىستعدة بولذص« دةص بايان قعلعنعشع كأصىنحع حاغدا كأرىلعدعغان ظةهؤالنع
بايان قعلعص كةلضةندذر .حىنكع ،سةصةردة كأصىنحع ظةهؤالدا قةرز هأججعتعنع يازعدعغان
(((
كاتعص تئصعلماي قالعدذ» دئدع.
بعر نةرسعنع ضأرىضة ظئلعشقا بولعدعغانلعقعنع هةدعستعنمذ كأرىؤالغعلع بولعدذ.
بذ هةقتة ظةنةس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ :صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم ساؤذتعنع (بعر يةهذدعيدعن ظـأتنعضة ظالغان) ظارصعنعث ظورنعدا
ضأرىضة قويذص قويغان .مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا (صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث) ظارصا نئنعغا ؤة ظازراق ظأزضىرىص قالغان ظئرعتعلضةن مايغا (يةنع
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ،ظىستعضة ظازراق ظأزضىرىص قالغان ظئرعتعلضةن ماي
سىرىتىلضةن ظارصا نئنع بعلةن مئهمان بولذص كئتعشكة حاقعرعلغانلعق) خةؤعرعنع
(صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا) ظئلعص باردعم .مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث:
«مذهةممةدنعث ظاظعلعسعدعكعلةر بعر سا ظاشلعق بعلةن تاث ظاتقذزذص كىننع كةح
قعالتتع (يةنع بعر كىننع بعر سا ظاشلعق بعلةن ظأتكىزةتتع)» دئضةن .ظذ كىنلةردة
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاظعلعسعدعكعلةر توققذز ظأيلىك ظعدع .يةنع ظذ كىنلةردة
(((
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث توققذز ظايالع بار ظعدع.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قئشعدا ساؤذتعنع ضأرىضة قويذص قويغان يةهذدعي بولسا،
ظةبذشةهعمدذر .بذ هةقتة ظعمام شافعظعي ؤة ظعمام بةيهةقعي (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت
قعلسذن!) جةظصةر ظعبنع مذهةممةدنعث دادعسعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت
قعلعدذ« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم زةصةر جةمةتعدعن بولغان ظةبذشةهعم ظعسعملعك
بعر يةهذدعينعث قئشعدا ظذنعثدعن ظأتنعضة ظالغان ظارصعنعث ظورنعدا ساؤذتعنع ضأرىضة
قويذص قويغان».
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظذ يةهذدعيدعن ظأتنعضة ظالغان ظارصعنعث معقدارعنعث
بعر رعؤايةتتة  30سا((( ظعكةنلعكع بايان قعلعنسا ،يةنة بعر رعؤايةتتة  20سا ظعكةنلعكع
بايان قعلعنعدذ.
ظعمام ظةهمةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) شةيباندعن رعؤايةت قعلعشعحة:
((( «فةتهذلبارع» 5 ،ـ توم 140 ،ـ بةت.
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان.
((( بعر سا ،بعر قاراشتا  2.157كعلوضعرام .يةنة بعر قاراشتا  2.176كعلوضعرام .ت.
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صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةتتا ؤاصات بولغانغا قةدةر (يةهذدعيدعن ظأتنعضة ظالغان
ظارصعنع قايتذرذص بئرعش ظىحىن) ظارصا تاصالماي ساؤذتنع (يةهذدعيدعن) قايتذرذص
ظئلعؤالمعغان.
يذقعرعدا ظةنةستعن رعؤايةت قعلعنغان :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساؤذتعنع (بعر
يةهذدعيدعن ظـأتنعضة ظالغان) ظارصعنعث ظورنعدا ضأرىضة قويذص قويغان .مةن صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا (صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث) ظارصا نئنعغا  . . .دئضةن
هةدعستعن مذنداق بعر نةححة خعل هأكىم ظئلعنعدذ:
 1ـ كاصعر بعلةن قعلماقحع بولغان ظعشنعث ظأزع هارام ظعشالردعن بولمعسا ،كاصعر
بعلةن ظذ ظعشنع قعلعش توغرا بولعدذ .مةسعلةن :ظعجارة مذظامعلعسعضة ظوخشاش.
بعرةرسع بعلةن ظعجارة مذظامعلعسع قعلعشعش هارام ظعش ظةمةس .شذثا مذسذلماننعث
كاصعرغا ظأيعنع ظعجارعضة بئرعشع ياكع ظذنعثدعن ظأي ظعجارعضة ظئلعشع توغرعدذر.
كاصعر بعلةن بعرةر ظعش ظىستعدة مذظامعلة قعلعنغان ؤاقتعدا ظذنعث ظئتعقادعنعث
بذزذقلذقع ،كاصعرلعقع ؤة كاصعرالرنعث ظأز ـ ظارا قعلعشقان مذظامعلعلعرعنعث توغرا
ظةمةسلعكع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .تاصقان مال ـ دذنياسعنعث كأص قعسمعنع هارامدعن
تاصقان ظادةم بعلةن مذظامعلة قعلعشقا بولعدذ.
 2ـ ظةضةر كاصعر مذسذلمانالرغا قارشع ظذرذش قعلعؤاتقان كاصعرالردعن بولمعسا،
كاصعرغا قذرال ـ ياراق سئتعص بئرعش ياكع ظذنعث يئنعدا قذرال ـ ياراق ضأرىضة قويذش،
ياكع ظذنعثغا قذرال ـ ياراق ظعجارعضة بئرعش توغرعدذر .ظةضةر كاصعر مذسذلمانالرغا
قارشع ظذرذش قعلعؤاتقان ؤة مذسذلمانالرنعث توصراقلعرعنع بئسعؤالغان كاصعرالردعن
بولسا ،ظذنعث بعلةن مةزكذر ظعشالرنعث هئحبعرعنع قعلعش توغرا ظةمةس.
 3ـ (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة ياشايدعغان) كاصعرالرنعث
تاصقان مال ـ دذنيالعرع ظذ كاصعرالرغا تةؤة بولعدذ .ظذالردعن بعرةر نةرسعنع نئسعيغا
سئتعص ظئلعشمذ توغرعدذر .ساؤذتقا ؤة قذرال ـ ياراققا ظوخشاش ظذرذش سايمانلعرعنع
تةييارالش الزعم .ظذرذش سايمانلعرعنع تةييارالش اهلل غا تةؤةككذل قعلعش ظعشعغا زعت
ظةمةس .شذنعثدةك يةنة ظذ هةدعستعن ظارصعنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث زامانعدا
ظةث كأص ظعستعمال قعلعنعدعغان ظاشلعق ظعكةنلعكعنعمذ بعلعؤاالاليمعز.
 4ـ هةدعس صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث كةمتةرلعكعنع ،دذنيانع ياخشع كأرىص
كةتمةيدعغانلعقعنع ،قانحعلعك مال ـ دذنيا توصالي دئسة توصالشقا قادعر تذرذص مال ـ
دذنيا توصلعمعغانلعقعنع ،ظاخعرعدا ظاشلعق ظأتنة ظئلعشقا ظئهتعياجلعق بولذص قئلعص
ساؤذتعنع ضأرىضة قويغانلعقعنع ،ظازغا قاناظةت قعلعص تذرمذشنعث قعيعنحعلعقلعرعغا
سةؤر قعلغانلعقعنع ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاياللعرعمذ شذ تذرمذشقا سةؤر
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قعلغانلعقلعرع ظىحىن ظذالرنعث صةزعلةتلعك ظايالالر ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
ظالعمالر« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاشلعقنع ساهابعالردعن ظأتنعضة ظالماي
يةهذدعيدعن ظأتنة ظئلعشتعكع هئكمةت بولسا ،كاصعر ؤة يةهذدعي قاتارلعقالر بعلةن
مذظامعلة قعلعشعشنعث توغرا بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعص قويذش ياكع ظذ كىنلةردة
ساهابعالرنعث قولعدا ظارتذق ظاشلعق بولمعغانلعقع ،ياكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
ناؤادا ساهابعالردعن ظاشلعق ظأتنة ظالسا ،ساهابعالرنعث ظاشلعقنعث بةدعلعضة بئرعلضةن
صذلنع ياكع ظورنعغا قايتذرذص بئرعلضةن ظاشلعقنع ظئلعشقا ظذنذماي قئلعشعدعن
قورققانلعقع ظىحىن بولذشع مذمكعن .يةنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساهابعالردعن
ظاشلعق ظأتنعضة ظئلعص ظذالرنع قعيعن تذرمذشقا حىشىرىص قويذشنع خالعمعغان .ظذ
كىنلةردة ساهابعالرنعث ظعحعدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا  30سا ،ياكع ظذنعثدعن
كأص ظاشلعقنع ظأتنعضة بئرةلضعدةك ساهابعالر بولذشعمذ مذمكعن .ياكع صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم ساهابعالرنعث ظعحعدعكع باي كعشعلةرضة ظأزعنعث تذرمذش ظةهؤالعنع
بعلدىرمعضةن ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تذرمذش ظةهؤالعنع بذ هادعسعنع رعؤايةت
(((
قعلغان يوقسذز ساهابعالر بعلضةن بولذشع مذمكعن» دةيدذ.
ظةمةلعيةتتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث تذرمذش ظةهؤالعنع بعلضةن كعشعلةر
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث خعزمعتعنع قعلغان ظةنةس ؤة ظايالع ظاظعشة (اهلل تاظاال
ظذالردعن رازع بولسذن!) قاتارلعقالردةك داؤاملعق صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة
بولعدعغان ظادةملةردذر.
بذ هةقتة ظاظعشة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
صذلعنع مةلذم مذددةتتعن كئيعن بئرعش شةرتع بعلةن بعر يةهذدعيدعن ظاشلعق سئتعؤالغان
(((
ؤة ساؤذتعنع ظذنعث يئنعدا ضأرىضة قويذص قويغان» دئدع.
ظعمام بذخارع يةنة سةؤرعيدعن ظةظمةشنعث« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤاصات بولذص
كةتكةن ؤاقتعدا ظذنعث ساؤذتع (يةهذدعينعث يئنعدا) ضأرىضة قويذص قويذقلذق ظعدع»
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع .بذ هةقتة ظعمام ظةهمةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!)« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةتتا ؤاصات بولغانغا قةدةر (يةهذدعيدعن
ظأتنعضة ظالغان ظارصعنع قايتذرذص بئرعش ظىحىن) ظارصا تاصالماي ساؤذتنع (يةهذدعيدعن)
قايتذرذص ظئلعؤالمعغان» دةص رعؤايةت قعلدع.
مانا بذ هةدعس ظةبذهىرةيرعدعن رعؤايةت قعلعنغان صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث:
«قةرزدار مأمعننعث جئنع (مأمعن ظألضةندعن كئيعن ظىستعدعكع) قةرزنع ظادا قعلغانغا
((( «فةتهذلبارع» 5 ،ـ توم 141 ،ـ بةت.
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
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قةدةر ظذنعث قةرزعضة باغلعق هالةتتة تذرعدذ»((( دئضةن سأزعدعن صةيغةمبةرلةرنعث
جانلعرعنعث ظذنداق بولمايدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ .يةنع صةيغةمبةرلةر ظىستعدة
قةرز بار هالعتعدة ؤاصات بولذص كةتسة ،ظذالرنعث جانلعرع ظذالرنعث قةرزلعرعضة باغلعق
هالةتتة قالمايدذ .بذ صةيغةمبةرلةرضة بئرعلضةن خذسذسعيةتتذر .ظعمام ماؤةردعمذ بذ
قاراشنع توغرا كأرضةن.
ظعبنع تعالظ« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤاصات بولذص كةتكةندعن كئيعن ظةبذبةكرع
(اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) (ظذ يةهذدعينعث ظارصعسعنع قايتذرذص بئرعص
ياكع ظذنعث بةدعلعنع تألةص بئرعص ظذنعثدعن) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ساؤذتعنع
قايتذرذص ظئلعص كةلضةن» دةص بايان قعلعدذ .ظعبنع سةظعد بذ هةقتة جابعرنعث:
«ظةبذبةكرع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم (هايات ؤاقتعدا كعشعلةرضة قعلعص بئرعشنع ؤةدة
قعلعص قعلعص بئرةلمعضةن) ظعشالرنع قعلعص بةرضةن ؤة ظةلع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
قةرزلعرعنع ظادا قعلغان» دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ .ظعسهاق ظعبنع راهؤعية ظأزعنعث
كعتابعدا شةظبعينعث« :ظةبذبةكرع (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث ساؤذتعنع (يةهذدعينعث ظارصعسعنع ياكع ظذنعث بةدعلعنع بئرعص
ظذنعثدعن) قايتذرذص ظئلعص ظةلع ظعبنع ظةبذتالعصقا تاصشذرذص بةرضةن» دئضةنلعكعنع
رعؤايةت قعلدع.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،كىنىمعزدعكع بةزع مذسذلمان
يازغذحعالر :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا هةر تةرةصتعن مال ـ دذنيا كئلعص تذرذدعغان ؤة
ظةرةص يئرعم ظارعلع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هأكىمع ظاستعدا بولغان تذرذقلذق
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث (يةهذدعيدعن ظارصا ظأتنة ظئلعص ظذنعث ظورنعغا)
ساؤذتعنع ضأرىضة قويذص قويذشع ظةقعلضة سعغمايدعغان ظعشتذر ،دةص صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث ساؤذتعنع (يةهذدعينعث قئشعدا ضأرىضة قويذص قويغانلعقعنع) بايان
قعلعص كةلضةن هةدعس توغرا هةدعس ظةمةس ،دةص قارايدذ.
ظذالرنعث بذ هةدعسنع توغرا بولمعغان هةدعس دئيعشع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
شةخسعيعتعنعث هةقعقعتعنع ظذالرنعث بعلمةيدعغانلعقعنعث دةلعلعدذر .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم مةيلع ظأزعضة كةلضةن مال ـ دذنيا بولسذن مةيلع ظاظعلعسعدعن بعرةرسعضة
كةلضةن مال ـ دذنيا بولسذن ظذالردعن ظازراقنعمذ ظأيعدة ظئلعص قالمايتتع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث كةلضةن مال ـ دذنيادعن ظأيعدة ظئلعص قالماسلعقع صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث راستحعل صةيغةمبةر ظعكةنلعكعنعث دةلعللعرعنعث بعرعدذر .بعز بذ
يةردة مةزكذر هةدعسنع ظعنكار قعلغذحعالرغا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاياللعرعغا
((( بذ هةدعسنع ظعبنع هةببان ؤة باشقا هةدعس ظعماملعرع توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر ،دئضةن.
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خالعسا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع تالالش ،خالعسا دذنيانع تالالش هةققعنع بئرعشكة
سةؤةبحع بولغان هادعسعنع ظةسلعتعص ظأتىش بعلةن قاناظةتلعنعمعز .اهلل تاظاالنعث
ياردعمع بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةرةب قةبعلعلعرعنع ظأزعضة بويسذندذرغاندعن
كئيعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا هةر تةرةصتعن مال ـ دذنيا كةلضعلع باشلعدع.
شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاياللعرع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
قئشعغا كئلعص ظأزلعرعضة بئرعلعدعغان خعراجةتلعرعنعث معقدارعنع كأصةيتعص بئرعشنع
تةلةص قعلعشتع .ظاياللعرعنعث بذ تةلعصعدعن غةزةصلةنضةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
بعر ظاي بويعحة ظاياللعرعنعث قئشعغا بارماسلعققا ؤة ظذالردعن ظايرعم ياشاشقا قةسةم
قعلدع .شذنعث بعلةن اهلل تاظاال صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا» :ظع صةيغةمبةر! (ظارتذق
خعراجةت سوراص سئنع رةنجعتكةن) ظاياللعرعثغا ظئيتقعنكع« ،ظةضةر سعلةر دذنيا
تئرعكحعلعكعنع (يةنع صاراؤان تذرمذشنع) ؤة دذنيانعث زعبذزعننعتعنع كأزلعسةثالر،
كئلعثالر ،سعلةرضة بعر ظاز نةرسة بئرةي ،سعلةرنع حعرايلعقحة قويذص بئرةي .ظةضةر
سعلةر اهلل نع ؤة اهلل نعث صةيغةمبعرعنع ،ظاخعرةت يذرتعنع ظعختعيار قعلساثالر،
اهلل هةقعقةتةن ظعحعثالردعكع ياخشع ظعش قعلغذحعالرغا حوث ساؤابنع (يةنع كأز
كأرمعضةن ،قذالق ظاثلعمعغان ؤة ظعنساننعث كأثلعضة كةلمعضةن نازذ نئمةتلةر بار
جةننةتنع) تةييار قعلدع»(((« دئضةن سأزلعرعنع حىشىرعدذ .بذ ظايةت حىشكةندعن
كئيعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاياللعرعنعث هةممعسع (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع
بولسذن!) اهلل نع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع ؤة ظاخعرةت كىنعنع تاللعدع ؤة تاكع
هاياتعنعث ظاخعرعغا قةدةر سةؤر قعلعص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعرلعكتة ظاددعي
تذرمذشتا ياشعدع.
بعر كعشعضة بعر نةرسة ظأتنة ياكع قةرز بةرضةن ظادةمنعث ظذ كعشعدعن بعرةر
نةرسة ضأرىضة ظئلعشع توغرعدذر .ظةمما ؤاجعص ظةمةس .يةنع بعر كعشعضة بعر نةرسة
ظأتنة ياكع قةرز بةرضةن ظادةمنعث ظذ كعشعدعن حوقذم بعر نةرسة ضأرىضة ظئلعشع
الزعم ظةمةس .بذ ظالعمالرنعث بعرلعككة كةلضةن كأز قارعشعدذر .حىنكع ،بعر نةرسعنع
ضأرىضة ظئلعش قةرز ظعضعسعنعث قةرزداردا قةرزع بارلعقعنع ظعسصاتالش ظىحىنال يولغا
قويذلغاندذر .شذثا بعر نةرسعنع ضأرىضة ظئلعش خذددع قةرز هأججعتعنع يئزعش
ؤاجعص بولمعغعنعدةك ؤاجعص ظةمةستذر .اهلل تاظاالنعث» :ظةضةر سعلةر سةصةر ظىستعدة
بولذص خةت يازااليدعغان ظادةمنع تاصالمعساثالر ،بذ حاغدا (قةرز هأججعتع يئزعص
بئرعشنعث ظورنعغا) ضأرى قويعدعغان نةرسعنع تاصشذرساثالر بولعدذ(((« دئضةن سأزع
بعر نةرسعنع ضأرىضة قويذشنعث ؤاجعصلعقعنع كأرسةتمةيدذ .ظذ ظايةت صةقةت شذنداق
((( سىرة ظةهزاب  28ــــ  29ـ ظايةتلةر.
((( سىرة بةقةر  283ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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هالةتتة بعر نةرسعنع ضأرىضة قويسا بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ .حىنكع ،اهلل
تاظاال بذ ظايةتنعث ظارقعسعدعنال» :ظاراثالردا بعرعثالر بعرعثالرغا ظعشعنعص ظامانةت
قويسا ،ظذ حاغدا ظامانةتنع ظالغذحع ظادةم ظامانةتنع تاصشذرسذن (يةنع قةرز بةرضىحع
قةرز ظالغذحعغا ظعشعنعص ظذنعثدعن بعر نةرسعنع ضأرى ظالمعسا ،قةرزدار قةرزنع
دئيعشكةن ؤاقتعدا قايتذرسذن)( ،قةرزدار ظامانةتكة رعظاية قعلعشتا) صةرؤةردعضارعدعن
(((
قورقسذن «(((.دئدع.

ضأرىنعث كىحضة ظعضة بولذشعنعث بايانع
بعرةر نةرسعنع ضأرىضة قويذش قةرزدارنعث قةرز ظعضعسعضة« :مةن سئنعث
ظىستعمدعكع قةرزعثنعث ظورنعغا بذ نةرسعنع ضأرىضة قويدذم ،ياكع سةن بذ نةرسعنع
ضأرى سىصىتعدة تاصشذرذص ظالغعن» دئيعشع ؤة قةرز ظعضعسعنعث« :مةن ظذ نةرسعنع
ضأرى سىصىتعدة قوبذل قعلدعم» دئيعشع بعلةن ؤة قةرز ظعضعسعنعث ظذ نةرسعنع قولعغا
تاصشذرذص ظئلعشع بعلةن كىحضة ظعضة بولعدذ .ضأرىنعث كىحضة ظعضة بولذشع ظىحىن
قةرزدار« :مةن بذ نةرسعنع ضأرىضة قويدذم» دئضةندة قةرز ظعضعسع« :مةن ظذ نةرسعنع
ضأرى سىصىتعدة قوبذل قعلدعم» دةص بولغاندعن كئيعن قةرز ظعضعسعنعث ظذ نةرسعنع
قولعغا تاصشذرذص ظالغان بولذشع شةرتتذر .ضأرى خذددع سودا ـ سئتعققا ظوخشاش.
شذثا بعر ظادةم« :مةن ضأرىضة بعر نةرسة ظالمايمةن» دةص قةسةم قعلغان ،قةرزدار:
«مةن ساثا ظذ نةرسعنع ضأرىضة تاصشذردذم» دئضةن ؤة ظذ ظادةم« :مةن ظذنع قوبذل
قعلمعدعم» دئضةن بولسا ،ظذ ظادةم قةسعمعنع بذزغان هئسابالنمايدذ .بعر نةرسعنع
ضأرىضة ظئلعش يةنة بئرعشعش يولع بعلةنمذ بولعدذ.
بعرةر نةرسعسعنع ضأرىضة قويغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنع قةرز ظعضعسعضة تاصشذرذص
بولغاندعن كئيعن ظذ نةرسعنع ظذنعثدعن تةكرار قايتذرؤاالاليدذ.
بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنىمعزدةك ضأرىنعث كىحضة ظعضة بولذشع ظىحىن
قةرز ظعضعسعنعث قةرزدار ضأرىضة قويغان نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشع شةرتتذر.
بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدذر.
ظعمام مالعك (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ضأرى قةرزدارنعث :مةن بذ
نةرسعنع ساثا ضأرىضة بةردعم ،دئيعشع ؤة قةرز ظعضعسعنعث :مةن ظذ نةرسعنع قوبذل
قعلدعم ،دئيعشع بعلةن كىحضة ظعضة بولعدذ .ضأرىنعث كىحضة ظعضة بولذشع ظىحىن
((( سىرة بةقةر  283ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
(((«ظعظالظذسسىنةن» 18 ،ـ توم 59 ،ـ بةت.
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قةرز ظعضعسعنعث قةرزدار بةرضةن نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشع شةرت ظةمةس.
حىنكع ،ضأرى مال ـ مىلىككة ظاالقعدار مذظامعلعدذر .شذثا ضأرى مذظامعلعسع سودا ـ
سئتعق مذظامعلعسعضة ظوخشاص كئتعدذ .سودا ـ سئتعقمذ ظعككع تةرةصنعث< :ساتتعم
ؤة ظالدعم> دئضةن سأزنع قعلعشع ظارقعلعق كىحضة ظعضة بولعدذ .بعر نةرسعنع ضأرىضة
بئرعشمذ شذنداق بولعدذ» دئدع.
ظةمما هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث صاكعتع بولسا ،اهلل تاظاالنعث» :ظةضةر
سعلةر سةصةر ظىستعدة بولذص خةت يازااليدعغان ظادةمنع تاصالمعساثالر ،بذ حاغدا
(قةرز هأججعتع يئزعص بئرعشنعث ظورنعغا) ضأرى قويعدعغان نةرسعنع تاصشذرساثالر
بولعدذ(((« دئضةن سأزعدذر .مانا بذ ظايةتتعن ضأرىنعث كىحضة ظعضة بولذشع ظىحىن
ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع تاصشذرذص ظئلعشنعث الزعملعقع حعقعدذ .كىحلىك دةص
قارالغان رعؤايةتكة ظاساسةن قةرز ظعضعسعضة ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع قولعغا ظئلعشقا
رذخسةت بئرعلعشعنعث ظأزع ضأرىنعث كىحضة ظعضة بولذشعغا يئتةرلعكتذر .يةنع قةرز
ظعضعسع ضةرحة ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع ظةمةلعيةتتة قولعغا تاصشذرذص ظالمعسعمذ
ظةمما ظذنعثغا ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع قولعغا ظئلعشقا رذخسةت بئرعلضةنلعكع قةرز
ظعضعسعنعث ظذ نةرسعنع هأكمةن قولعغا تاصشذرذص ظالغانلعقع بولذص هئسابلعنعدذ.
ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظةضةر ضأرى ظىحىن (ظذ
يةردعن بذ يةرضة) يأتكىلىدعغان نةرسة بئرعلضةن بولسا ،ضأرىنعث كىحضة ظعضة بولذشع
(((
ظىحىن ظذ نةرسعنع بذرذنقع يئرعدعن باشقا يةرضة يأتكةص كئلعش الزعم» دةيدذ.
كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن قةرز ظعضعسعضة ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع قولعغا
ظئلعشقا رذخسةت بئرعلضةنلعكع قةرز ظعضعسعنعث ظذ نةرسعنع هأكمةن قولعغا تاصشذرذص
ظالغانلعقع هئسابلعنعدذ .بذ هةقتة ضأرى مذظامعلعسع سودا ـ سئتعق مذظامعلعسعضة
ظوخشاش .حىنكع ،قةرز ظعضعسعضة ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع تاصشذرذص ظئلعشقا
رذخسةت بئرعلعشع ظذ نةرسعنع قةرز ظعضعسعضة تاصشذرذص بةرضةنلعك هئسابلعنعدذ.
(((
شذثا قةرز ظعضعسع ظذ نةرسعنع هأكمةن قولعغا تاصشذرذص ظالغان بولعدذ.

ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعشنعث شةكلع
ظةضةر قةرز ظعضعسع قةرزدارنعث ظوحذق شةكعلدة ياكع ظذنعثغا ظوخشعشعص
((( سىرة بةقةر  283ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
((( «ظةلهعداية» 4 ،ـ توم 126 ،ـ بةت.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 309 ،ـ بةت.
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كئتعدعغان شةكعلدة بةرضةن رذخسعتع بعلةن ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع مةيلع ظـأزع
مةيلع دادعسعغا ،ياكع ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا تالالنغان ظادةمضة ظوخشاش باشقا
بعرع ضأرى مذظامعلعسع بولغان ظورذندا تاصشذرذص ظالسذن ياكع ظذ ظورذندعن كئيعن
تاصشذرذص ظالسذن ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث تاصشذرذص ظئلعنعشع بعلةن ضأرى
مذظامعلعسع كىحضة ظعضة بولعدذ.
ضأرىضة قويذلغان نةرسة ظايرعم ـ ظايرعم هالةتتة ظةمةس توصالنغان هالةتتة بولذشع
الزعم .مةسعلةن :مئؤعسع بار دةرةخنع دةرةخسعز ؤة زعراظةتنع زعراظةت تئرعلغان يةرسعز
ضأرىضة قويذش توغرا ظةمةس .حىنكع ،مئؤة دةرةخسعز ؤة زعراظةت يةرسعز بولسا بعر
يةرضة توصالنغان هئسابالنمايدذ .شذنعثدةك يةنة ضأرىضة قويذلغان نةرسة ظذنع ضأرىضة
قويغان كعشعنعث هةققعدعن خالع بولذشع الزعم .مةسعلةن :بعر كعشع مئؤعسعنع ظةمةس
ظذ مئؤعنعث دةرعخعنع ضأرىضة قويغان ؤة دةرةخنعث مئؤعللعرعنع ظأزعضة ظئلعص قالغان
بولسا ،مئؤعنعث دةرعخعنع قةرز ظعضعسعضة ضأرى ظىحىن تاصشذرذص بئرعدعغان ؤاقعتتا،
دةرةخنعث ظىستعدة مئؤة بولماسلعقع الزعم .ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسعدة ظذنع
ضأرىضة قويغان كعشعنعث ظةمةس باشقا بعرعنعث هةققع بولسا ،ظذ نةرسعدة باشقا
بعرعنعث هةققعنعث بولذشع ظذ نةرسعنعث ظىستعدة ضأرى مذظامعلعسعنعث كىحضة ظعضة
بولذشعغا توسالغذلذق بولمايدذ .شذنعثدةك يةنة ضأرىضة قويذلعدعغان نةرسعنعث باشقعالر
بعلةن ظذنعث ظىستعدة شئرعكحعلعك بار نةرسة بولماسلعقع الزعم .مةسعلةن :قةرزدارنعث
ظعككع ظادةمنعث ظارعسعدعكع شئرعك قورذنعث ياكع ظأينعث يئرعمعنع ضأرىضة قويذشع
توغرا ظةمةس .بذنعثدعن شئرعكحعلعك زأرىرعيةتتعن بولذص قالغان نةرسعنعث هأكمع
(((
حعقعرؤئلعنعدذ .اهلل تاظاال خالعسا بعز بذ هةقتة تةصسعلعي توختعلعص ظأتىمعز.

ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث هأكمع
فعقهعشذناسالر ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث هأكمع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص
قالدع .ضأرىضة قويذلغان نةرسة هةققعدة هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر مذنداق دةيدذ:
«ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث (تألةص بئرعلعش مةسظذلعيعتع) ظذ نةرسعنع ضأرىضة
ظالغان ظادةمنعث ظىستعضة يىكلةنضةن بولعدذ .ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعضة قةرز بئرعش
شةرتع بعلةن ظذ كعشعدعن بعرةر نةرسة ضأرىضة ظالغان ،ظاندعن ظذ نةرسة ظذ ظادةم ظذ
كعشعضة بةرمةكحع بولغان قةرز صذلنع بئرعشتعن بذرذن يىتىص كةتكةن بولسا ،قةرز
بةرمةكحع بولغان ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسة ظىحىن تألةص بئرعدعغان صذلعنعث معقدارع ظذ
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 308 ،ـ بةت.
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نةرسعنعث بازاردعكع باهاسعدعن ؤة ظذ كعشعضة بةرمةكحع بولغان قةرزنعث معقدارعدعن
تأؤةن بولذشع الزعم .ظةضةر قةرزدار ضأرىضة قويذلعدعغان نةرسعنع قةرز ظعضعسعضة
تاصشذرذص بةرضةن بولسا ،ظذ نةرسة قةرز ظعضعسعنعث مةسظذلعيعتعضة ظأتىص كئتعدذ.
ظةضةر ظذ نةرسة قةرز ظعضعسعنعث قولعدا يوق بولذص كةتكةن ؤة ظذ نةرسعنعث بازاردعكع
باهاسع بعلةن قةرزنعث معقدارع ظوخشاش بولغان بولسا ،قةرز ظعضعسع قةرزداردعن قةرز
صذلعنع قايتذرذص ظالغان هئسابلعنعدذ .ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث بازاردعكع
باهاسع قةرزدار ظالغان قةرز صذلنعث معقدارعدعن ظارتذق بولغان بولسا ،قةرز ظعضعسع
قةرزضة بةرضةن صذلعنع قايتذرذص ظالغان هئسابلعنعدذ ؤة ظذ نةرسعنعث قةرز صذلنعث
معقدارعدعن ظارتذق قعسمع قةرز ظعضعسعنعث قولعدا ظامانةت سىصىتعدة تذرذص تذرعدذ.
ظةضةر ظذ نةرسعنعث بازاردعكع باهاسع قةرزنعث معقدارعدعن ظاز بولغان بولسا ،قةرزدارنعث
ظىستعدعن قةرزدعن ظذ نةرسعنعث باهاسعغا حذشلذق معقداردا صذل حىشىص كئتعدذ ؤة
(((
قةرز ظعضعسع قةرزنعث قئلعص قالغان قعسمعنع قةرزداردعن ظالعدذ.
ظعمام شافعظعي ؤة ظعمام ظةهمةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ضأرىضة
قويذلغان نةرسة قةرز ظعضعسعنعث قولعدا ظامانةت سىصىتعدة تذرعدذ .شذثا ظذ نةرسعنعث
يوق بولذص كئتعشع بعلةن قةرزدارنعث ظىستعدعكع قةرزدعن هئحقانداق نةرسة حىشىص
كةتمةيدذ» دةيدذ .بذ هةقتة شافعظعي مةزهةصعنعث ظعماملعرعدعن بولغان ظعمام نةؤةؤعي
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دئدع« :ضأرىضة قويذلغان نةرسة قةرز
ظعضعسعنعث قولعدا ظامانةت سىصىتعدة تذرعدذ .ظذ نةرسعنعث يوق بولذص كئتعشع
بعلةن قةرزدارنعث ظىستعدعكع قةرزدعن هئحقانداق نةرسة حىشىص كةتمةيدذ ؤة قةرز
ظعضعسعنعث ظذ نةرسعنع قةرزدارغا تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس .لئكعن ،قةرز ظعضعسع
ظةضةر ظذ نةرسعنع قةستةن يىتتىرؤاتقان بولسا ،بذ هالدا قةرز ظعضعسع ظذ نةرسعنع
تألةص بئرعدذ .ظةضةر قةرزدار ظالغان قةرزنع قةرز ظعضعسعضة تألةص بةرضةن ياكع قةرز
ظعضعسع قةرزداردعن بةرضةن قةرزنع ظأتىؤاتقان ،ياكع قةرزدار قةرزنع باشقا بعر ظادةمنعث
تألةص بئرعشعضة هاؤالة قعلغان بولسا ،قةرز ظعضعسعنعث قولعدعكع ضأرىضة قويذلغان
نةرسة ظذنعث قولعدا ظامانةت سىصىتعدة قالعدذ ؤة ظذ نةرسة قةرز ظعضعسعنعث تألةص
بئرعش مةسظذلعيعتعضة ظأتىص كةتمةيدذ .ظةضةر قةرزدار قةرز ظعضعسعدعن ظذ نةرسعنع
قايتذرذص بئرعشنع تةلةص قعلغان ؤة قةرز ظعضعسع ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعشنع رةت
قعلغان بولسا ،بذ هالدا ظذ نةرسة قةرز ظعضعسعنعث تألةص بئرعش مةسظذلعيعتعضة ظأتىص
(((
كئتعدذ».
ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظأزعنعث كأز قارعشعغا
((( «ظةلهعداية» 4 ،ـ توم 128 ،ـ بةت.
((( «رةؤ زةتذت تالعبعين» 3 ،ـ توم 335 ،ـ بةت.
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صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظىح قئتعم« :ضأرىضة قويذلغان نةرسة ظعضعسعضة
(قايتذرذص بئرعلمةي) تذتذص قعلعنمايدذ .ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث صايدعسعمذ ؤة
زعيعنعمذ ظذ نةرسعنعث ظةسلع ظعضعسعضة تةؤةدذر»((( دئضةن سأزعنع دةلعل ـ صاكعت
قعلعص كةلتىردع .ظعمام شافعظعي يةنة ظأزعنعث كأز قارعشعنعث توغرعلعقعغا صاكعت
كةلتىرىص« :قةرز ظعضعسعنعث قةرزداردعن بعرةر نةرسعنع ضأرىضة ظئلعشع قةرز
ظعضعسعنعث قةرزداردا قةرزع بارلعقعنع ظعسصاتالش ظىحىندذر .شذثا خذددع قةرز هأججعتع
يئزعلغان قةغةز يىتىص كةتسة بذنعث بعلةن قةرزنعث معقدارعدعن هئحنةرسة حىشىص
كةتمعضةنضة ظوخشاش ضأرىضة قويذلغان نةرسة يىتىص كةتسعمذ قةرزدعن هئحنةرسة
حىشىص كةتمةيدذ» دئدع.
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
ضأرىضة ظئلعنغان ظات قئشعدا ظألىص قالغان قةرز ظعضعسعضة« :سئنعث هةققعث
(يةنع قةرزدارغا بةرضةن قةرز صذلذث) تأضعدع»((( دئضةن سأزعدذر ؤة صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث« :ضأرىضة قويذلغان نةرسة (يىتىص كةتكةن ؤة ظذنعث بازاردعكع
باهاسعنعث قانحة صذل ظعكةنلعكع) نامةلذم بولغان بولسا ،ظذ نةرسة قةرزضة ظالغان
صذلغا هئساب بولذص كئتعدذ»((( دئضةن سأزعدذر .هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث يةنة بعر
دةلعل ـ صاكعتع بولسا ،ساهابعالرنعث ؤة تابعظعنالرنعث بذ هةقتة بعرلعك كةلضةنلعكعدذر.
ساهابعالر ؤة تابعظعنالر (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!)« :ضأرىضة قويذلغان
نةرسعنعث تألةص بئرعلعش مةسظذلعيعتع قةرز ظعضعسعنعث ظىستعضة يىكلعنعدعغانلعقعغا
بعرلعككة كةلضةن .شذثا ضأرىضة قويذلغان نةرسة قةرز ظعضعسعنعث قولعدا ظامانةت
سىصىتعدة تذرعدذ» دئيعش ساهابعالرنعث ؤة تابعظعنالرنعث بذ هةقتة بعرلعككة كةلضةن
بذ قارعشعغا خعالصتذر .ظةمما صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :ضأرىضة قويذلغان نةرسة
ظعضعسعضة (قايتذرذص بئرعلمةي) تذتذص قعلعنمايدذ ». . .دئضةن سأزعضة كةلسةك،
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بذ سأزعدعن قةرز ظعضعسع ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع
ظأزعنعث قعلعؤئلعص ظذ نةرسعنع صىتىنلةي قولعدا تذتذص قااللمايدذ ،دئضةن مةنا كأزدة
تذتذلعدذ .مةزكذر هةدعستعن بذ مةنانعث كأزدة تذتذلعدعغانلعقعنع ظعمام كةرخعي (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) سةلةص ظالعملعرعدعن رعؤايةت قعلغان .ظةمما قةرز
ظعضعسعنعث (ظذ نةرسعنع ظأزعنعث قعلعؤالماي قةرزضة بةرضةن صذلعنع قايتذرذص ظالغانغا
قةدةر) قولعدا تذتذص تذرذش هةققع بار.
((( بذ هةدعسنع دارع قذتنعي ،هاكعم ،ظعبنع هةببان ؤة بةيهةقعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع.
((( بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ؤة ظعبنع ظةبذشةيبة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع .ظذنع ظابدذل هةق ؤة ظعبنع قةتتان قاتارلعقالر توغرذلذق
دةرعجعسعضة يةتمعضةن هةدعس ،دئدع.
((( بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع.
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ظةبذزعناد :كعشعلةر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :ضأرىضة قويذلغان نةرسة
نامةلذم بولسا ،ظذ نةرسة قةرزضة ظالغان صذلغا هئساب بولذص كئتعدذ» دئضةن
سأزعنع حىشىنىشتة خاتالعشعص كئتعدذ ،دئدع .ظةبذزعناد بذ سأزعنع ،ظعشةنحعلعك
فعقهعشذناسالر بعزضة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةزكذر سأزعنع ضأرىضة قويذلغان
نةرسة يىتىص كةتكةن ؤة ظذنعث بازاردعكع باهاسعنعث قانحة ظعكةنلعكع نامةلذم بولذص
قالغان ؤاقتعدا دئضةنلعكعنع بايان قعلعص بئرعش جةريانعدا دئضةن .ضأرىضة قويذلغان
نةرسة يىتىص كئتعص ،مةسعلةن  50سوم قةرز ظالغان قةرزدار :ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث
باهاسعنعث  100سوم ظعكةنلعكعنع ؤة قةرز ظعضعسع :ظذ نةرسعنعث باهاسعنعث  30سوم
ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلعص ظذ نةرسعنعث بازاردعكع باهاسعنعث قانحة صذل ظعكةنلعكع
نامةلذم بولذص قالغان ؤقتعدا ،قةرزدارغا :سةن قةرزضة ظالغان  50سوم صذل ظىحىن 100
سوملذق نةرسةثنع ضأرىضة قويغانمعتعث ؤة بذنداق قعلعشقا رازع بولغانمعتعث ،دةص
دئيعلعدذ ؤة قةرز ظعضعسعضة :سةن قةرزضة بةرضةن  50سومنعث ظورنعدا  30سوملذم
نةرسعنع ضأرىضة ظئلعشقا رازع بولغانمعتعث ،دةص دئيعلعدذ.
ظعمام تةهاؤعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظةبذزعنادنعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :مةن ظذحراشقان سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدعغان
فعقهعشذناسالرنعث ظعحعدة سةظعد ظعبنع مذسةييةص ،ظأرؤة ظعبنع زذبةير ،قاسعم ظعبنع
مذهةممةد ،ظةبذبةكرع ظعبنع ظابدذرراهمان ،خارعجة ظعبنع زةيد ؤة ظذبةيدة ظعبنع
ظابدذلاله قاتارلعقالر بولذص بذالرنعث هةممعسع فعقهع ظعلمعدا يئتعشكةن تةقؤادار ياخشع
كعشعلةردذر .بذالرنعث هةممعسع :ضأرىضة ظئلعنغان نةرسة يىتىص كئتعص ظذنعث باهاسع
نامةلذم بولذص قالسا ،ظذ نةرسة قةرزضة ظالغان صذلغا هئساب بولذص كئتعدذ ،دئضةن».
مانا بذ رعؤايةتلةر ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث تألةص بئرعلعش مةسظذلعيعتع
ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان قةرز ظعضعسعنعث ظىستعضة يىكلعنعص كئتعدعغانلعقعنع
كأرسعتعص بئرعدذ .مةزكذر رعؤايةتلةر ضأرىضة قويذلغان نةرسة قةرز ظعضعسعنعث
قولعدا ظامانةت سىصىتعدة تذرعدذ .ظةضةر ظذ نةرسة يىتىص كةتسة قةرز ظعضعسع ظذنع
تألةص بةرمةيدذ ؤة ظذ نةرسة ظىحىن قةرزدارنعث ظىستعدعكع قةرزدعن هئحبعر نةرسة
حىشىص كةتمةيدذ ،دئضةنلةرنعث كأز قارشعغا صاكعتتذر .ظةمما يذقعرعدا بايان قعلعنغان
هةدعستعكع< :ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث صايدعسعمذ ؤة زعيعنعمذ ظذ نةرسعنعث
ظعضعسعضة تةؤةدذر> دئضةن سأزضة كةلسةك ،ظةضةر بذ سأز صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
تةرعصعدعن دئيعلضةن سأز بولسا ،بذ سأزدعمذ ظذالرنعث كأز قاراشلعرع ظىحىن صاكعت
يوق .حىنكع ،ظذ هةر خعل مةناغا ظئهتعمالع بار سأزدذر .شذثا بذ سأز صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث« :ضأرىضة قويذلغان نةرسة (يىتىص كةتكةن ؤة ظذنعث بازاردعكع
باهاسعنعث قانحة صذل ظعكةنلعكع) نامةلذم بولغان بولسا ،ظذ نةرسة قةرزضة ظالغان
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صذلغا هئساب بولذص كئتعدذ» دئضةن سأزعضة زعت ظةمةستذر.

(((

ظعمام جةسساس (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دئدع« :اهلل تاظاال:
»ظةضةر سعلةر سةصةر ظىستعدة بولذص خةت يازااليدعغان ظادةمنع تاصالمعساثالر ،بذ حاغدا
(قةرز هأججعتع يئزعص بئرعشنعث ظورنعغا) ضأرى قويعدعغان نةرسعنع تاصشذرساثالر
بولعدذ« دئضةندعن كئيعن» :ظاراثالردا بعرعثالر بعرعثالرغا ظعشعنعص ظامانةت قويسا،
ظذ حاغدا ظامانةتنع ظالغذحع ظادةم ظامانةتنع تاصشذرسذن (يةنع قةرز بةرضىحع قةرز
ظالغذحعغا ظعشعنعص ظذنعثدعن بعر نةرسعنع ضأرى ظالمعسا ،قةرزدار قةرزنع دئيعشكةن
ؤاقتعدا قايتذرسذن)« دئدع .مانا بذ ظايةت ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث ظامانةت
ظةمةسلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ .ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسة ظعمام شافعظعي
قاتارلعقالرنعث دئضعنعدةك ظامانةت هئسابالنسا ،اهلل تاظاال» :ظةضةر سعلةر سةصةر
ظىستعدة بولذص خةت يازااليدعغان ظادةمنع تاصالمعساثالر ،بذ حاغدا (قةرز هأججعتع
يئزعص بئرعشنعث ظورنعغا) ضأرى قويعدعغان نةرسعنع تاصشذرساثالر بولعدذ« دئضةن
ظايعتعنعث ظارقعسعدعنال» :ظاراثالردا بعرعثالر بعرعثالرغا ظعشعنعص ظامانةت قويسا،
ظذ حاغدا ظامانةتنع ظالغذحع ظادةم ظامانةتنع تاصشذرسذن (يةنع قةرز بةرضىحع قةرز
ظالغذحعغا ظعشعنعص ظذنعثدعن بعر نةرسعنع ضأرى ظالمعسا ،قةرزدار قةرزنع دئيعشكةن
ؤاقتعدا قايتذرسذن)« دئمعضةن بوالتتع .حىنكع ،بذ هالدا هةر ظعككع ظايةتنعث مةنعسع
بعر خعل بولذص قالعدذ .ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسة ظامانةت هئسابالنمعسا ،ظذ
تألةص بئرعلعش مةسظذلعيعتع ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالغان
قةرز ظعضعسعنعث ظىستعضة يىكلةنضةن نةرسة هئسابلعنعدذ .يةنة كئلعص ساهابعالر
ؤة تابعظعنالر (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!) ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث تألةص
بئرعلعش مةسظذلعيعتع قةرز ظعضعسعنعث ظىستعضة يىكلعنعدعغانلعقعغا بعرلعككة
كةلضةندذر».
يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنىمعزدةك ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث ظامانةتكة قويذلغان نةرسة هئسابلعنعدعغانلعقعغا
زأهرعي ،سةظعد ظعبنع مذسةييةبتعن رعؤايةت قعلغان صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث:
«ضأرىضة قويذلغان نةرسة ظعضعسعضة (قايتذرذص بئرعلمةي) تذتذص قعلعنمايدذ.
ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث صايدعسعمذ ؤة زعيعنعمذ ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة تةؤةدذر»
دئضةن سأزعنع صاكعت قعلعص كةلتىردع .بذ هةدعسنعث تعكعسع ؤة رعؤايةت قعلعنغان
يوللعرع هةققعدة هةدعس ظالعملعرع ظعختعالص قعلعشعص قالدع .ظعبنع ؤةهعب بذ هةقتة
يذنذستعن قعلغان بعر رعؤايعتعدة هةدعستعكع< :ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث صايدعسعمذ
ؤة زعيعنعمذ ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة تةؤةدذر> دئضةن سأز صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
((( «ظعظالظذسسىنةن» 18 ،ـ توم 63 ،ـ بةت.
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تةرعصعدعن دئيعلضةن سأز ظةمةس بةلكع سةظعد ظعبنع مذسةييةب تةرعصعدعن قعلعنغان
سأز ظعكةنلعكعنع بايان قعلدع .ظذ سأزنعث سةظعد ظعبنع مذسةييةب تةرعصعدعن قعلعنغان
سأز ظعكةنلعكعنع ظةبذداؤذدمذ توغرا دةص قاراص هةدعستعكع< :ضأرىضة قويذلغان
نةرسعنعث صايدعسعمذ ؤة زعيعنعمذ ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة تةؤةدذر> دئضةن سأز
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تةرعصعدعن دئيعلضةن ظةمةس بةلكع سةظعد ظعبنع مذسةييةب
تةرعصعدعن دئيعلضةن سأزدذر .شذثا بذ سأزنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تةرعصعدعن
دئيعلضةن ظةمةس بةلكع سةظعد ظعبنع مذسةييةب تةرعصعدعن دئيعلضةن سأزدذر ،دئضةن
كأز قاراش توغرا كأز قاراشتذر ،دئضةن .بذ قاراشنع ظعمام تةهاؤعي ظةتا ؤة سذاليمان
ظعبنع مذسا قاتارلعقالردعن رعؤايةت قعلغان بعر رعؤايةتمذ كىحلةندىرعدذ .ظعمام تةهاؤعي
ظةتا ؤة سذاليمان ظعبنع مذسا قاتارلعقالرنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ:
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :ضأرىضة قويذلغان نةرسة ظعضعسعضة (قايتذرذص بئرعلمةي)
تذتذص قعلعنمايدذ» دئضةن .مانا مةزكذر هةدعسنعث بذ رعؤايعتعدة< :ضأرىضة قويذلغان
نةرسعنعث صايدعسعمذ ؤة زعيعنعمذ ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة تةؤةدذر> دئضةن سأز يوق.
بذ هةدعس رعؤايةت قعلعنغان يةنة بعر رعؤايةتتعمذ مةزكذر سأز يوق .كىحلىك قاراشقا
ظاساسةن مةزكذر سأز هةدعسنعث ظعزاهاتع سىصىتعدة هةدعسنع رعؤايةت قعلغانالر
تةرعصعدعن هةدعسنعث ظعحعضة كعرضىزىلىص قعلعنغان سأزدذر .ظةمما ظعمام شافعظعي
زأهرعينعث سةظعد ظعبنع مذسةييةبتعن قعلغان رعؤايعتعضة ظاساسةن مةزكذر سأزنع
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تةرعصعدعن قعلعنغان دةص قارايدذ .مانا بذ ظذ هةدعسنعث
توغرعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن ياكع يةتمعضةنلعكع هةققعدة كأرىلضةن ظعختعالصتذر.
شذنعثدةك يةنة ظذ هةدعسنعث قانداق مةنا بئرعدعغانلعقع هةققعدعمذ ظعمامالر
ظارعسعدا ظعختعالص بار .ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ
هةدعسنعث مةنعسع ضأرىضة قويذلغان نةرسة ظأز ظعضعسعنعث صايدعلعنعشعدعن تذتذص
قعلعنمايدذ .حىنكع ،ضأرىضة قويذلغان نةرسعدعن كةلضةن صايدا ؤة زعيان ظذ نةرسعنعث
ظعضعسعضة تةؤة بولعدذ .شذثا ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسة قةرزدارنعث ياكع قةرز
ظعضعسعنعث قولعدا تذرذش جةريانعدا يىتىص كةتسة ،قةرز ظعضعسعنعث قةرزداردعكع
صذلعدعن هئحنةرسة حىشىص كةتمةيدذ ،دئضةنلعك بولعدذ» دةيدذ .ظةمما هةنةفعي
مةزهةصعدعكعلةر« :ظذ هةدعسنعث مةنعسع قةرز ظعضعسع قةرزدارغا قةرزنع تاصشذرذص
بئرعش ظىحىن بةرضةن مذددةت توشقاندعن كئيعن قةرزدار قةرز صذلنع تاصشذرذص بةرمعسة،
قةرز ظعضعسع ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع ظذنعث ظأزعنعث مال ـ مىلكعضة ظايالنغانلعقعنع
دةؤا قعلعص تذرذص قولعدا تذتذص قااللمايدذ .قةرز ظعضعسع ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع
قةرزضة هئسابالص ساتعدذ .ظذ نةرسة سئتعلغان صذل قةرز ظىحىن بئرعلضةن صذلدعن كأص
بولسا ،قةرز ظعضعسع ظىستعدعكع ظارتذق صذلنع ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة قايتذرذص
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بئرعدذ .ظذ نةرسة سئتعلغان صذل قةرز ظىحىن بئرعلضةن صذلدعن ظاز صذلسا ،قةرزدار كةم
(((
قالغان صذلنع قةرز ظعضعسعضة تذلذقالص بئرعدذ ،دئضةنلعك بولعدذ» دةيدذ.
بذ يةردة ظالعمالرنعث دئضعنعدةك شذنعثغا ظةسكةرتعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع،
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعدعن ظالغان  1000سوم قةرز ظىحىن بعرع قعممعتع 1500
سوملذم يةنة بعرع قعممعتع  500سوملذق هايؤاندعن ظعككعنع ضأرىضة قويغان ،ظاندعن
 1500سوملذق هايؤان ظذ كعشعنعث قئشعدا تذرذش جةريانعدا ظألىص كةتكةن بولسا،
ظذ هايؤاننعث ظألىص كئتعشع بعلةن ضةرحة هايؤاننعث صذلعنعث معقدارع قةرزضة ظالغان
صذلنعث معقدارعدعن كأص بولسعمذ ظذ ظادةمنعث ظىستعدعكع قةرزنعث هةممعسع حىشىص
كةتمةيدذ 1000 .سوم قةرز ظألىص كةتكةن هايؤان بعلةن تعرعك قالغان هايؤانغا تةقسعم
قعلعنعدذ .قةرز صذلدعن ظألىص كةتكةن هايؤانغا تةقسعم قعلعنغان معقدارع قةرزدارنعث
ظىستعدعن حىشىص كئتعدذ .ظةمما قةرزدعن تعرعك قالغان هايؤانغا تةقسعم قعلعنغان
معقدارع قةرزدارنعث ظىستعدعن حىشىص كةتمةيدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر ظادةم بعر
كعشعدعن قةرزضة ظالغان  1000سوم صذل ظىحىن بعر ظأينع ضأرىضة قويغان ،ظاندعن ظذ ظأي
يئقعلعص كةتكةن بولسا ،قةرز ظأينعث ؤة ظأي سئلعنغان يةرنعث ظذ صذل قةرز بئرعلضةن
كىنعدعكع باهاسعغا تةقسعم قعلعنعدذ .قةرز صذلدعن يئقعلعص كةتكةن ظأيضة تةقسعم
قعلعنغان معقدارع قةرزدارنعث ظىستعدعن حىشىص كئتعدذ .ظةمما قةرزدعن ظأينعث ظورنع
بولغان يةرضة تةقسعم قعلعنغان معقدارع قةرزدارنعث ظىستعدعن حىشىص كةتمةيدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعدعن  10سوم قةرز ظالغان ،قةرزضة ظالغان صذلنعث ظورنعدا
ظذ كعشعنعث يئنعدا  40سوملذق تعرة حاصاندعن بعرعنع ضأرىضة قويذص قويغان ،ظاندعن
حاصان ظذ كعشعنعث قئشعدا تذرذش جةريانعدا حاصاننع معتة (يةنع قورذت) يةص كةتكةن
ؤة شذنعث بعلةن حاصاننعث نةرقع  10سومغا حىشىص قالغان بولسا ،قةرزدار قةرز
ظعضعسعضة ظعككع يئرعم سوم بئرعص حاصعنعنع قايتذرذص ظالعدذ .حىنكع ،حاصاننع
قورذت يةص كةتكةندعن كئيعن حاصاننعث ظعضعسع حاصاننعث صذلعدعن  30سوم زعيان
تارتتع 30 .سوم صذل بولسا قةرزضة ظالغان  10سومنعث تأتنعث ظىح قعسمعغا توغرا
كئلعدذ 10 .سوم قةرز صذلدعن ظذنعث ظىح قعسمع بولغان يةتتة يئرعم سوم صذل حاصاننعث
ظعضعسعنعث ظىستعدعن حىشىص كئتعدذ .شذثا حاصاننعث ظعضعسع قةرز ظعضعسعضة ظعككع
يئرعم سوم صذلنع بئرعص حاصعنعنع قايتذرذص ظالعدذ .ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث
قعممعتعنعث حىشىص كئتعشع بعلةن قةرزضة بئرعلضةن صذلدعن حىشىص كةتمةيدذ .ظةمما
ضأرىضة قويذلغان نةرسعضة زةرةر كئلعص ظذنعث نةرقعنعث حىشىص كئتعشع بعلةن قةرزضة
بئرعلضةن صذلدعن حىشىص كئتعدذ .اهلل تاظاال خالعسا بعز بذ هةقتة ظالدعمعزدا توختعلعص
ظأتىمعز .ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسة يىتىص كةتسة ،ظذ نةرسة ضأرىضة قويذلغاندعن
((( «ظعظالظذسسىنةن» 4 ،ـ توم 67 ،ـ بةت.
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كئيعن ظذ نةرسعضة قوشذلذص ظذ نةرسة يىتىص كةتكةندعن كئيعن يىتىص كةتكةن نةرسعضة
(((
قةرز صذلدعن هئسابالنمايدذ.
ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث ظذ نةرسة يىتىص كةتكةن كىندعكع باهاسع ظةمةس
بةلكع ظذ نةرسة ضأرىضة قويذلغان كىندعكع باهاسع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظةضةر ضأرىضة
قويذلغان نةرسعنع ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان كعشع ظعشلعتعص كةتكةن بولسا ،ظذ
نةرسعنعث ضأرىضة قويذلغان كىنعدعكع ظةمةس ظذ نةرسة ظعشلعتعص كئتعلضةن كىنعدعكع
باهاسع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،ظذ كعشع ضأرى سىصىتعدة قئشعدا قويذص قويذلغان
نةرسعنع ظعشلعتعؤالدع .ظةضةر ظذ كعشع بعلةن ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنعث
باهاسع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالسا ،ظذ كعشعنعث ظذ نةرسعنعث باهاسع هةققعدة
دئضةن سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث قولعدا ظذ نةرسعنعث
باهاسعغا ظاالقعدار ظئنعق صاكعت بولسا ،بذ هالدا ظذنعث صاكعتع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
قةرز بئرعص قةرزداردعن بعرةر نةرسة ضأرىضة ظالغان كعشع قةرزداردعن قةرزضة بةرضةن
صذلعنع تةلةص قعلعص ظالعدذ .ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسة قةرزدارنعث قولعدا بولسا،
قةرز ظعضعسعنعث قةرزداردعن تاكع قةرزضة بةرضةن صذلعنع ظالغانغا قةدةر ظذ نةرسعنع
قولعدا تذتذص تذرذش هةققع بار .حىنكع ،قةرز ظعضعسعنعث ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع
قولعدا تذتذص قئلعشع قةرزدارنعث قةرزنع قايتذرذص بئرعشنع كئحعكتىرىص قويغانلعقع
ظىحىن بئرعلضةن جازادذر .قةرز ظعضعسعنعث نةرسعنع ضأرىضة ظئلعش مذظامعلعسعنع
ظةمةلدعن قالدذرؤاتقاندعن كئيعنمذ قةرزداردعن تاكع قةرزضة بةرضةن صذلنع قايتذرذص
ظالغانغا ياكع قةرزنع ظأتىؤاتقانغا قةدةر ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع قولعدا تذتذص
تذرذش هةققع بار .حىنكع ،ضأرى مذظامعلعسع ظذ مذظامعلعنع ظةمةلدعن قالدذرؤئتعش
بعلةنال ظةمةلدعن قالمايدذ .ظةكسعحة ضأرىضة قويذلغان نةرسة قةرز ظعضعسعنعث قولعدا
قئلعص قالغان ؤة قةرزضة بئرعلضةن صذل قةرزدارنعث ظىستعدة قئلعص قالغان مذددةت
ظعحعدة ضأرى مذظامعلعسع ظةمةلدعن قالمايدذ .ظةضةر بذ ظعككع ظعشنعث بعرع قعلعنعص
بولذنغان بولسا ،مةسعلةن :قةرز ظعضعسع ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع قةرزدارغا قايتذرذص
بةرضةن ياكع قةرزدار قةرزضة بئرعلضةن صذلنع قايتذرذص بةرضةن ،ياكع قةرز ظعضعسع ظذ
صذلنع قةرزداردعن كةحىرؤاتقان بولسا ،ظاندعن ضأرى مذظامعلعسع ظةمةلدعن قالعدذ .شذثا
ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع تألةص بئرعش مةسظذلعيعتع قةرز ظعضعسعنعث ظىستعدعن
حىشىص كئتعدذ .حىنكع ،بعرةر هأكىم ظعككع سةؤةب بعلةن ؤذجذدقا حعققان بولسا ،ظذ
(((
ظعككع سةؤةبنعث بعرعنعث ظةمةلدعن قئلعشع بعلةن ظذ هأكىممذ ظةمةلدعن قالعدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 309 ،ـ بةت.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 310 ،ـ بةت.
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ضأرىضة قويذلغان نةرسعدعن صايدعلعنعشنعث هأكمع
ضأرىضة قويذلغان نةرسعدعن صايدعلعنعش توغرا ظةمةس .ظذ نةرسعنع مةيلع ضأرىضة
قويغان ظادةم بولسذن مةيلع ضأرىضة ظالغان كعشع بولسذن قارشع تةرةصنعث رذخسعتعسعز
ظذ نةرسعنع ظعشلعتعش ،ياكع ظذ نةرسة ظأي بولسا ظذنعثدا ظولتذرذش ،ياكع كعيعم ـ
كعحةك بولسا ظذنع كعيعش ،ياكع ظذ نةرسعنع ظعجارعضة بئرعش ،ياكع ظأتنعضة بئرعش
توغرا ظةمةس .ظةمما ظذ نةرسعنع مةيلع ضأرىضة قويغان ظادةم بولسذن مةيلع ضأرىضة
ظالغان كعشع بولسذن ظعككع تةرةصنعث بعرع ظذ نةرسعنع قارشع تةرةصنعث رذخسعتع
بعلةن ظعشلعتعشع توغرعدذر .ظةضةر ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان كعشع ظذ نةرسعنع
قارشع تةرةصنعث رذخسعتع بعلةن ظعشلةتكةن ؤة ظعشلعتعش جةريانعدا ظذ نةرسة بذزذلذص
كةتكةن ياكع يىتىص كةتكةن بولسا ،هةممة ظالعمالرنعث بعرلعككة كةلضةن كأز قارعشعدا
ظذ نةرسة ظامانةتكة بئرعلضةن نةرسة سىصىتعدة بذزذلذص كةتكةن ياكع يوق بولذص
كةتكةن هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذ نةرسة ظذنع ضأرىضة ظالغذحع ظذ كعشع ظعشلعتعشتعن
بذرذن ياكع ظعشلعتعص بولغاندعن كئيعن يىتىص كةتكةن ،ياكع بذزذلذص قالغان بولسا،
ظذ نةرسة ضأرىضة قويذلغان نةرسة سىصىتعدة يىتىص كةتكةن ياكع بذزذلذص كةتكةن
بولعدذ.
ظعبنع سعرعن مذنداق دةيدذ« :بعر ظادةم ظعبنع مةسظذدنعث قئشعغا كئلعص
ظذنعثغا :بعر كعشع (مةندعن ظالغان قةرز صذلنعث ظورنعغا) ظئتعنع ضأرىضة قويذص
قويغان ظعدع ،مةن ظذنع معنعص ظعشلةتتعم( ،بذنعث هأكمع قانداق بولعدذ) دئدع.
ظعبنع مةسظذد (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظذ ظادةمضة :سئنعث ظذنعث ظئتعنع
معنضةنلعكعث جازانعخورلذق قعلغانلعق هئسابلعنعدذ ،دئدع».
تاؤذس مذنداق دئدع :مذظاز ظعبنع جةبةلنعث كعتابعدا« :كعمكع بعرةر صارحة يةرنع
ضأرىضة ظالغان بولسا ،ظذ كعشع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةج قعلغان يعلدعن((( باشالص
ظذ يةردعن حعققان مةهسذالتنع ضأرىنعث (يةنع يةرنعث) ظعضعسعضة هئساباليدذ» دةص
بايان قعلعنغاندذر.
مانا بذ ظعككع ظةسةر بعرةر نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعدعن
صايدعلعنعشعنعث توغرا ظةمةسلعكعنع ؤة ناؤادا ظذ ظادةم ظةضةر ظذ نةرسعدعن صايدعالنسا،
ظذنداق قعلعشنعث جازانة هئسابلعنعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ .تةبرانعي سةمذرةدعن
رعؤايةت قعلغان صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :بعر كعشعضة بةرضةن قةرزنعث ظورنعغا
((( يةنع ضأرىضة قويذلغان نةرسة مةيلع يةر بولسذن مةيلع باشقا نةرسة بولسذن ظذنعثدعن حعققان مةهسذالت ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة
تةؤة بولذشع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هةج قعلغان يعلدعن باشالص يولغا قويذلغاندذر ،دئمةكحع بولذشع مذمكعن .ت.
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ظذنعث يئرعنع ضأرىضة ظالغان ظادةم يةرنع تئرعش ظىحىن كةتكةن ظةمضةكنع ؤة خعراجةتنع
هئسابالص بولغاندعن كئيعن ظئشعص قالغان مةهسذالتنع ظعشلةتكةنلعكع ظىحىن ظذ
كعشعنعث ظىستعدعكع قةرزدعن ظذ مةهسذالتقا حذشلذق ظأتىؤئتعدذ» دئضةن سأزعضة
كةلسةك ،بذ هةدعسنع رعؤايةت قعلغانالرنعث ظعحعدة ظةهؤالع نامةلذم كعشعلةر بار.
يةنع هةدعس رعؤايةت قعلغانالرنعث ظةهؤالعنعث نامةلذم بولذشع ظذ هةدعسنعث توغرعلعق
دةرعجعسعضة يئتعشعضة توسالغذلذق قعلعدذ.
ظةمما ظعمام بذخارع شةظبعيدعن ،شةظبعي بولسا ظةبذهىرةيرعدعن رعؤايةت قعلغان
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :ضأرىضة قذيذلغان هايؤاننع (ظذنع ضأرىضة ظالغان كعشع)
باققانغا حذشلذق معنسة ياكع سىتعنع سئغعص ظعحسة بولعدذ .هايؤانغا معنضةن ياكع
سىتعنع ظعحكةن كعشع ظذنعث حعقعملعرعنع كأتىرعدذ» دئضةن هةدعسع هةققعدة ظالعمالر
ظعختعالص قعلعشعص قالدع .ظعمام تةهاؤعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) :ظذ
هةدعس صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :بعرةر صايدا ظئلعص كةلضةن هةر قانداق قةرز
جازانعدذر» دئضةن هةدعسع بعلةن ظةمةلدعن قالغاندذر ،دئدع.
مةزكذر هةدعسنع ظةبذهىرةيرعدعن شةظبعي رعؤايةت قعلغان تذرذقلذق شةظبعي:
«ضأرىضة قويذلغان نةرسعدعن هئحبعر شةكعلدة صايدعالنمايدذ» دئضةن سأزنع قعلغان.
ظةضةر مةزكذر هةدعس ظةمةلدعن قالغان هةدعس بولمعسا ،شةظبعي ظذ هةدعسنع رعؤايةت
قعلغان تذرذقلذق ظذ هةدعسكة زعت كئلعدعغان ظذ سأزنع قعلمعغان بوالتتع .بعر قعسعم
ظالعمالر« :مةزكذر هةدعسنعث مةنعسع ضأرىضة قويذلغان نةرسة ناؤادا ظذالغ بولغان،
ظذالغنعث ظعضعسع ظذالغقا يةم ـ خةشةك بئرعشتعن باش تارتقان ؤة ظذالغنع ضأرىضة
ظالغان ظادةمضة ظذالغقا يةم ـ خةشةك بئرعص بةرضةن يةم ـ خةشةككة حذشلذق ظذنعثدعن
صايدعلعنعشقا رذخسةت قعلغان بولسا ،ظذالغنع ضأرىضة ظالغان ظادةم ظذالغقا يةم ـ خةشةك
بةرضةنلعكع ظىحىن ظذنعثغا حذشلذق ظذ ظذالغغا مئنعص صايلعنعدذ .ظةضةر ضأرىضة
قويذلغان نةرسة كالعدةك ؤة قويدةك سئغعلعدعغان هايؤان بولسا ،ظذنع ضأرىضة ظالغان
ظادةم ظذنعثغا يةم ـ خةشةك بةرضةنلعكع ظىحىن بةرضةن يةم ـ خةشةككة حذشلذق ظذنعث
سىتىدعن صايلعنعدذ .يةنع ضأرىضة قويذلغان نةرسة مةيلع ظذالغ بولسذن مةيلع سىتع
سئغعلعدعغان هايؤان بولسذن ظذنع ضأرىضة ظالغان ظادةم ظذنعثغا يةم ـ خةشةك بةرضةن
بولسا ،ظذ ظادةم ظذنعثغا بةرضةن يةم ـ خةشةككة حذشلذق ظذنع مئنعش ؤة سىتعنع
ظعحعش ظارقعلعق صايلعنعدذ» دئدع .هةدعسكة بئرعلضةن بذ مةنانع ظعمام نةخةظعي
توغرا دةص قاراص« :ظةضةر ضأرىضة قويذلغان قوي سئغعلغان بولسا ،قوينع ضأرىضة ظئلعص
ظذنعثغا يةم ـ خةشةك بةرضةن ظادةم ظذنعث سىتىدعن ظذنعثغا بةرضةن يةم ـ خةشةكعضة
حذشلذق ظئحعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم سىتنع قويغا يةم ـ خةشةك بئرعش ظىحىن كةتكةن
حعقعم معقدارعدعن ظارتذق ظعشلعتعص كةتسة ،بذ هالدا ظذ ظادةم جازانعخورلذق قعلغان
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بولعدذ» دئدع .ظعمام نةخةظعينعث بذ سأزع ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) نعث مةزهةصعنعث بذ هةقتعكع ظاساسعدذر .ظذنداق بولغان ظعكةن
ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث مةزهةصعنعث صعكرع مةزكذر
هةدعسكة زعت بولمعغان بولعدذ .حىنكع ،ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) نعث مةزهةصعدة مةزكذر هةدعسنعث ظذ مةناسعغا زعت كئلعص قالعدعغان بعرةر
(((
هأكىم يوق.
ظعبنع هةجةر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دئدع :صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث« :ضأرىضة قذيذلغان هايؤاننع (ظذنع ضأرىضة ظالغان كعشع) باققانغا
حذشلذق معنسة ياكع سىتعنع سئغعص ظعحسة بولعدذ .هايؤانغا معنضةن ياكع سىتعنع
ظعحكةن كعشع ظذنعث حعقعملعرعنع كأتىرعدذ» دئضةن هةدعسع بعرةر نةرسعنع ضأرىضة
ظالغان ظادةم ظةضةر ظذ نةرسعضة صةرؤعش قعلغان (يةنع ظذ نةرسة ظةضةر هايؤان بولسا،
ظذنعث سىيعنع ؤة يةم ـ خةشةكلعرعنع بةرضةن ،باغ بولسا ظذنع سذغارغان) بولسا،
ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث ظعضعسع ظذ ظادةمضة ظذنةرسعنع ظعشلعتعشكة رذخسةت
قعلمعغان بولسعمذ ضأرىضة ظالغذحع ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع قعلغان حعقعمعغا حذشلذق
ظعشلعتعشع توغرعدذر ،دئضةنلةرنعث سأزعنعث توغرا ظعكةنلعكعضة صاكعت بولعدذ .بذ ظعمام
ظةهمةد ؤة ظعمام ظعسهاق قاتارلعقالرنعث كأز قارعشعدذر .بعر قعسعم ظالعمالر« :بعرةر
ظذالغ ياكع سىتلىك هايؤاننع ضأرىضة ظالغان ظادةم ظةضةر ظذنعث يةم ـ خةشةكلعرعنع
ؤةسىيلعرعنع بةرسة ،ظذ ظادةم ظذالغنع مئنعص ؤة هايؤاننعث سىتلعرعنع ظعحعص
صايدعالنسا بولعدذ .ظذ ظادةمنعث ظذالغدعن مئنعشتعن باشقا ظعشالر ظىحىن صايدعلعنعشع
ؤة سىتلىك هايؤاندعن سىتعنع ظعحعشتعن باشقا ظعش ظىحىن صايدعلعنعشع توغرا ظةمةس.
حىنكع ،مةزكذر هةدعس ضأرىضة قويذلغان ظذالغنع ؤة سىتلىك هايؤاننع مذشذ ظعشالر
ظىحىنال ظعشلعتعشكة بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بةردع .هةدعس ظومذمةن ضأرىضة
ظئلعنغان نةرسعضة قعلعنغان خعزمةتنعث بةدعلع ظىحىن ظذ نةرسعدعن صايدعلعنعشعنع
كأرسعتعص بئرعدذ .ضأرىضة ظئلعنغان نةرسعضة قعلعنغان خعزمةتنعث بةدعلع ظىحىن
ظذنعثدعن صايدعلعنعش صةقةت ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةمضعال خاستذر .حىنكع،
ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعدعن ظذنعثغا ظةجعر قعلغانلعقع ظىحىن
ظةمةس بةلكع ظذ نةرسعنعث ظعضعسع بولغانلعقع ظىحىن ظذنعثدعن صايدعلعنااليدذ .ظةمما
ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغذحع بولسا ظذ نةرسعدعن ظذنعثغا ظةجعر قعلغانلعقع ظىحىن
صايدعلعنااليدذ» دئدع .كأص ساندعكع ظالعمالر« :بعرةر نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةم
ظذ نةرسعدعن هئحبعر شةكعلدة صايدعلعنالمايدذ» دئدع .بذ ظالعمالر مةزكذر هةدعسنعث
مةنعسعنع باشقا مةناالرغا قاراتتع ؤة مةزكذر هةدعس مذنداق ظعككع تةرةصتعن قعياسقا
((( «ظعظالظذسسىنةن» 18 ،ـ توم 62 ،ـ بةت.
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زعتتذر ،دئدع:
 1ـ هةدعستة ضأرىضة ظالغذحع ظادةم ضةرحة ضأرىضة قويذلغان ظذالغنعث ياكع سىتلىك
هايؤاننعث ظعضعسع بولمعسعمذ ظذ ظادةمضة ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز ظذالغقا معنعشكة
ؤة سىتلىك هايؤاننعث سىتعنع ظعحعشكة رذخسةت بئرعلعدذ.
 2ـ هةدعس ،ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع ظعشلعتعشكة بولعدعغانلعقعنعث سةؤةبعنع
ظذ نةرسعنعث تةثتىشعضة بئرعلعدعغان ظعش ـ هةققعنع ظةمةس بةلكع ظذ نةرسعضة
قعلعنغان خعراجةتنع قعلعص كأرسةتتع.
ظعبنع ظابدذلبةررع« :مةزكذر هةدعس كأص ساندعكع فعقهعشذناسالرنعث كأز
قارعشعدا بعرلعككة كئلعنضةن ظذسذلغا ؤة توغرعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن ظةسةرلةرضة
زعتتذر ؤة مةزكذر هةدعسنعث ظةمةلدعن قالغان هةدعس ظعكةنلعكعنع ظعبنع ظأمةرنعث:
بعر ظعنساننعث حارؤعسع ظذ ظعنساننعث رذخسعتعسعز سئغعلمايدذ» دئضةن سأزعمذ
(((
كأرسعتعص بئرعدذ» دئدع.
<دذررذلمذختار> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع مذنداق دةيدذ« :بعرةر نةرسعنع ضأرىضة
ظالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعدعن صايدعلعنعشع توغرا ظةمةس .حىنكع ،ظذ ظادةمنعث ظذ
نةرسعدعن صايدعلعنعشع جازانعخورلذق قعلغانلعق هئسابلعنعدذ ،دئضةن قاراش بار .بعر
كعشعضة قةرز بئرعص ظذنعثدعن بعرةر نةرسة ضأرىضة ظالغان ظادةم ظةضةر ظذ نةرسعدعن
صايدعلعنعشنع شةرت قعلغان ؤة ظذ نةرسعدعن صايدعالنغان بولسا ،بذ جازانعخورلذق
قعلغانلعق هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ نةرسعدعن صايدعلعنعشنع شةرت قعلماي
تذرذص ظذ نةرسعدعن صايدعالنغان بولسا ،بذ جازانعخورلذق قعلغانلعق هئسابالنمايدذ.
<ظةلظةشباه> ؤة <ظةلجةؤارعه> دئضةن كعتابالردا :ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث ظعضعسع
ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةمضة ،ظذ نةرسة ظةضةر مئؤعلعك دةرةخ بولسا ظذنعث
مئؤعسعدعن يعيعشكة رذخسةت قعلغان ،ظةضةر ظأي بولسا ظذنعثدا ظولتذرذشقا رذخسةت
قعلغان ،ظةضةر سىتلىك هايؤان بولسا ظذنعث سىتىدعن ظعحعشكة رذخسةت قعلغان ؤة ظذ
ظادةم دةرةخنعث مئؤعلعرعدعن يعضةن ياكع ظأيدة ظولتذرغان ،ياكع سىتلىك هايؤاننعث
سىتىدعن ظعحكةن بولسا ،ظذ ظادةم يعضةن مئؤعلةر ياكع ظولتذرغان ظأي ،ياكع ظعحكةن سىت
ظىحىن صذل تألةص بةرمةيدذ .ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث ظعضعسع خالعسا ظذ ظادةمنعث
ظذ نةرسعنع ظعشلعتعشعضة حةكلعمة قويااليدذ ،دةص بايان قعلعندع< .ظةلظةشباه> دئضةن
كعتابتا :بعرةر نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظعشلعتعشع مةكرذهتذر،
(((
دةصمذ بايان قعلعندع».
((( «فةتهذلبارع» 5 ،ـ توم 144 ،ـ بةت.
((( <ظةددذررذلمذختار> 5 ،ـ توم 311 ،ـ بةت.
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سةمةرقةنت ظالعملعرعنعث ظةث كاتتعلعرعدعن هئسابلعنعدعغان ظابدذلاله ظعبنع
ظةسلةم« :بعرةر نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةمنعث ضأرىضة ظالغان ظذ نةرسعنع ظةضةر
ظذ نةرسعنعث ظعضعسع رذخسةت بةرضةن تةقدعردعمذ ظعشلعتعشع توغرا ظةمةس .حىنكع،
ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظذ نةرسعنع ظعشلعتعشكة ظذ ظادةمضة رذخسةت بةرضةنلعكع
ظذ ظادةمنعث جازانعخورلذق قعلعشعغا رذخسةت بةرضةنلعكع هئسابلعنعدذ .حىنكع ،ظذ
نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظىستعدعكع قةرزعنع تذلذق
قايتذرؤالعدذ .شذثا ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعدعن ظالغان مةنصةظةتع هئحقانداق بةدةلسعز
بولغانلعقع ظىحىن جازانة هئسابلعنعدذ» دئدع .بذنعثغا ظعبنع ظابعدعن ظعالؤة قعلعص
مذنداق دئدع« :ظابدذلاله ظعبنع ظةسلةم (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث
سأزلعرع ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغذحعغا
رذخسةت قعلسا ،ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظعشلعتعشع توغرعدذر،
دئضةن كأز قاراشالرغا زعتتذر .ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع ظعشلعتعش توغرا بولمايدعغان
بولسا ،دعيانةت جةهةتتعن توغرا بولماسلعقع مذمكعن .ظاندعن مةن <جةؤاهعرذل صةتاؤا>
دئضةن كعتابتا :ظةضةر قةرز بةرضةن ظادةم قةرز بةرضةن ؤاقعتتا ضأرىضة قويذلعدعغان
نةرسعنع ظأزعنعث ظعشلعتعدعغانلعقعنع شةرت قعلغان بولسا ،بذ صايدا ظئلعص كةلضةن
قةرز هئسابلعنعدذ ؤة بذ جازانعخورلذق بولعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم قةرز بةرضةن ؤاقعتتا
ضأرىضة قويذلعدعغان نةرسعنع ظعشلعتعشنع شةرت قعلمعغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ
نةرسعنع ظعشلعتعشع ضذناه ظةمةس ،دةص بايان قعلعنغانلعقعنع كأردىم .بذنعثغا ظعمام
هةمةؤعي ظعالؤة قعلعص :ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع جازانعخورلذق بولغانلعقع ظىحىن
ظعشلعتعش توغرا بولمايدعغان بولسا ،مةيلع دعيانةت جةهةتتعن بولسذن مةيلع هأكمةن
بولسذن ظذنع ظعشلعتعش توغرا ظةمةس .جازانعخورلذققا ظئلعص بارعدعغان ظعشتا دعيانةت
جةهةتع بعلةن هأكمةننعث ظارعسعدا صةرق يوق .بعرةر نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةم
ظذ نةرسعنع ظعشلةتسة بولعدذ ،دةص صةتعؤا بئرعلعص بولذنغاندعن كئيعن ظةضةر قةرز
بئرعلضةن ؤاقعتتا ظعشلعتعلعدعغانلعقع شةرت قعلعنمعسا ظذ نةرسعنع ظعشلعتعش توغرا،
ظةضةر شةرت قويذلسا ظذنع ظعشلعتعش توغرا ظةمةس ،دةص ظايرعص يىرىشكة هئحقانداق
ظعهتعياج يوق ،دئدع».
ظعبنع ظابعدعن مذنداق دئدع« :مةن <جةؤاهعرذل صةتاؤا> دئضةن كعتابتعكع ظةضةر
قةرز بةرضةن ظادةم قةرز بةرضةن ؤاقعتتا ضأرىضة قويذلعدعغان نةرسعنع ظعشلعتعدعغانلعقعنع
شةرت قعلغان بولسا ،بذ صايدا ظئلعص كةلضةن قةرز هئسابلعنعدذ ؤة بذ جازانعخورلذق بولعدذ.
ظةضةر ظذ ظادةم قةرز بةرضةن ؤاقعتتا ضأرىضة قويذلعدعغان نةرسعنع ظعشلعتعدعغانلعقعنع
شةرت قعلمعغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظعشلعتعشع ضذناه ظةمةس ،دئضةن
قاراشالرنع توغرا دةص قارايمةن .حىنكع ،ظالعمالر بذنعثغا ظوخشاش بعر مةسعلعنع
800

گۆرۈگە ئېلىش ۋە قويۇشنىڭ بايانى
بايان قعلعص :ظةضةر قةرزدار قةرز ظعضعسعضة سوؤغات بةرضةن ؤة قةرز ظعضعسع قةرز
بئرعدعغان ؤاقعتتا قةرز ظالغان كعشعضة سوؤغات بئرعش كئرةكلعكعنع شةرت قعلغان
بولسا ،قةرزدارنعث قةرز ظعضعسعضة سوؤغات بئرعشع ياخشع بولمعغان بولعدذ .ظةضةر
قةرز ظعضعسع قةرزدارنعث سوؤغات بئرعشعنع شةرت قعلمعغان بولسا ،بذ هالدا قةرزدارنعث
قةرز ظعضعسعضة سوؤغات بئرعشع ضذناه ظةمةس ،دئضةن< .دذررذلمذختار> دئضةن كعتابقا
شةرهع يازغان كعشع نةقلع قعلغان <جةؤاهعرذل صةتاؤا> دئضةن كعتابنعث ظاصتورعنعث:
بعرةر نةرسعنع ضأرىضة ظئلعص ظذنع ظعشلةتكةن ظادةم ظعشلةتكةن نةرسة ظىحىن هةق
تألةص بةرمةيدذ ،دئضةن سأزعمذ بعرةر نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةم ظذ نةرسعدعن
صايدعالنغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعدعن صايدعلعنعش بعلةن جازانعخورلذق قعلغان
هئسابالنمايدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ .حىنكع ،صايدعالنسا جازانة بولعدعغان
نةرسعلةرنع ظعشلةتكةنلعكع ظىحىن هةق تألةص بئرعلعدذ .بذ كعتابتا بايان قعلعنغان:
ظذ ظادةم ظذ نةرسعدعن صايدعلعنعش بعلةن جازانعخورلذق قعلغان هئسابالنمايدذ ،دئضةن
سأز ظذ ظادةم قةرز بةرضةن ؤاقعتتا ظذ نةرسعنع ظعشلعتعدعغانلعقعنع شةرت قعلمعغان
هالةتكة قارعتعلعدذ .ظةمما <ظةلظةشباه> دئضةن كعتابتا :بعرةر نةرسعنع ضأرىضة
ظالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظعشلعتعشع مةكرذهتذر ،دةص بايان قعلعنغان سأز ظذ
ظادةمنعث قةرز بةرضةن ؤاقتعدا ظذ نةرسعنع ظعشلعتعدعغانلعقعغا شةرت قويغان هالةتكة
قارعتعلعدذ .ظعمام تةهتاؤعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) :كعشعلةر كأصىنحة
ؤاقعتتا بعرةر ظادةمدعن قةرز ظئلعص ظذنعثغا بعرةر نةرسة ضأرىضة قويغان حاغدا ،ظذ
ظادةمنعث ظذ نةرسعدعن صايدعلعنعشعنع كأزدة تذتعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ضأرىضة قويذلغان
نةرسعدعن صايدعلعنعشنع كأزدة تذتمعسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة قةرز صذل
بئرعص تذرمعغان بوالتتع .مانا بذ بعر ظادةم بعر كعشعضة قةرز بةرضةن ؤاقعتتا ،ظذ ظادةم
ظذ كعشعدعن ضأرىضة ظالعدعغان نةرسعنع ظعشلعتعشنع شةرت قعلغعنعغا ظوخشاشتذر.
حىنكع ،كعشعلةر ظارعسعدا ظادةتلعنعص كةلضةن بعرةر ظعش خذددع شةرت قويذلغان ظعشنعث
ظورنعدعدذر .قةرز بةرضةن ظادةمنعث قةرزداردعن ضأرىضة ظالغان نةرسعنع ظعشلعتعشعنعث
بعر ظادةتكة ظايلعنعص قئلعشع ظذ نةرسعنع ظعشلعتعشنعث توغرا بولمايدعغانلعقعنع
(((
كأرسعتعص بئرعدعغان ظامعلالرنعث بعرعدذر .توغرذسعنع اهلل تاظاال بعلعدذ ،دئدع».
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،ظذستازعم مذهةممةد هامعد
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) بعرةر نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةمنعث ظذ
نةرسعدعن صايدعلعنعشعنعث هارام بولعدعغانلعقعغا صةتعؤا بةرضةن .ظذستازعم مذهةممةد
هامعد ،ضأرىضة ظئلعنغان نةرسعدعن صايدعلعنعش توغرا بوالمدذ؟ دةص سورالغان سذظالغا
جاؤاب بئرعص مذنداق دئضةن« :بعرةر نةرسعنع ضأرىضة ظئلعش قةرز ظعضعسعنعث قةرزداردا
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 311 ،ـ بةت.

801

گۆرۈگە ئېلىش ۋە قويۇشنىڭ بايانى
قةرزع بارلعقعنع ظعسصاتالش ظىحىن يولغا قويذلغان بعر خعل مذظامعلعدذر .شذثا ظذ
نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظعشلعتعشع توغرا ظةمةس .حىنكع،
ظذ ظادةم ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع ظعشلةتسة ،جازانعخورلذق قعلغان بولعدذ.
حىنكع ،بعرةر صايدا ظئلعص كةلضةن هةر قانداق قةرز جازانعخورلذق هئسابلعنعدذ.
بذ فعقهعغا ظاالقعدار ظعسالم دعنعنعث ظومذمعي قاظعدعسعدذر .كىنىمعزدة بعرةرسعدعن
قةرز ظالغان كعشع قةرز ظعضعسعنعث ظولتذرذص تذرذشع ظىحىن ظأيعنع قةرز ظعضعسعضة
ضأرىضة بئرعص كئلعؤاتعدذ .بذنداق قعلعش كعشعلةر ظارعسعدا ظأرص ـ ظادةتكة ظايلعنعص
قئلعؤاتعدذ .ظعسالم فعقهعسع :ظأرص ـ ظادةتكة ظايلعنعص قعلعنعص كعلعنضةن ظعشالر خذددع
شةرت ظارقعلعق قعلعنعص كعلعنضةن ظعشالر بعلةن ظوخشاش ،دةص قارايدذ .شذنعثغا
ظاساسةن ضأرىضة قويذلغان ظأيدعن مةيلع ظذنعثدا ظولتذرذش بعلةن بولسذن مةيلع ظذنع
ظعجارعضة بئرعش بعلةن بولسذن صايدعلعنعش توغرا ظةمةس .بعرةر نةرسعنع ضأرىضة
ظالغان ظادةمنعث شةرعظةت ظالدعدعكع ؤةزعصعسع ظذ نةرسعنع ساقالشتذر .مةسعلةن:
ضأرىضة ظئلعنغان نةرسة ظةضةر كعيعم ـ كعحةك بولسا ،ظذنع حعرايلعق قاتالص ساقاليدذ.
ظةضةر ساظةت بولسا ،ظذنع ظعشلةتمةستعن ساقاليدذ .ظةضةر قورذ بولسا ،ظذنعثغا قذلذص
سئلعص قويذص ظاحقذحعنع يئنعدا ساقاليدذ .ظةضةر قةرزنع تاصشذرذدعغان ؤاقعت يئتعص
كعلعص قةرزدار صذلنع قايتذرذص بةرمعضةن ؤة قةرز ظعضعسع قةرزدارغا مأهلةت بئرعشنع
خالعمعغان بولسا ،قةرز ظعضعسع ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع قازعنعث قئشعغا ظئلعص
بارعدذ .قازع قةرز ظعضعسعنع ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع سئتعص ظذنعث صذلعدعن قةرزضة
بةرضةن صذلعنع ظئلعؤئلعشقا ؤة ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث صذلعدعن ظارتسا ،ظارتذقعنع
قةرزدارغا قايتذرذص بئرعشكة بذيرذيدذ .مانا بذ بعرةر نةرسعنع ضأرىضة ظئلعشتعن كأزدة
(((
تذتذلعدعغان مةقسةت».
ظعبنع ظابعدعن مذنداق دةيدذ« :ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمدعن صذل قةرز ظالغان،
ظاندعن ظذ كعشع تاكع قةرزنع قايتذرذص بةرضةنضة قةدةر ظعشلعتعص تذرذشع ظىحىن
ظعشعكعنع ،ياكع ظولتذرذص تذرذشع ظىحىن قورذسعنع ظذ ظادةمضة ضأرىضة بةرضةن بولسا،
بذ شةرتعضة توشمعغان ظعجارعنعث ظورنعدا بولعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ كعشعنعث ظعشعكعنع
ظعشلةتكةن ،ياكع قورذسعدا ظولتذرغان بولسا ،ظذ ظادةمضة مةيلع ظعشةك بولسذن مةيلع
قورذ بولسذن ظذنعث تةثتىشعضة بئرعلعدعغان هةق بئرعش الزعم بولعدذ ؤة ظذ نةرسة
ضأرىضة قويذلغان نةرسة هئسابالنمايدذ .ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمدعن قةرز ظالغان،
ظاندعن قةرزدار قويعنع قةرز ظعضعسعضة ضأرىضة بةرضةن ،قةرز ظعضعسعنعث ظذ قوينعث
سىتىدعن ظعحعشكة رذخسةت بةرضةن ؤة كئيعن قوي قةرز ظعضعسعنعث قولعدا تذرذش
جةريانعدا ظألىص قالغان بولسا ،قةرزضة بئرعلضةن صذل قوينعث ؤة قةرز ظعضعسع ظعحكةن
((( «رذدذدذن ظةال ظةباتعل» 1 ،ـ توم 556 ،ـ بةت.
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سىتنعث قعممعتعضة تةقسعم قعلعنعدذ .قةرزدعن قويغا تةقسعم قعلعنغان صذل قةرزدارنعث
ظىستعدعن حىشىص كئتعدذ .قةرزدعن سىتكة تةقسعم قعلعنغان صذلنع قةرز ظعضعسع
قةرزداردعن قايتذرذص ظالعدذ .حىنكع ،ضأرىضة قويذلغان نةرسعضة (مةسعلةن سىتكة
ظوخشاش) قوشذلغان نةرسعمذ ضأرىضة قويذلغان نةرسة ظعحعدة هئسابلعنعدذ .ظةضةر
بعرةر نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث رذخسعتع
بعلةن ظعشلةتكةن بولسا ،ظذ نةرسعنع خذددع ظذ نةرسعنعث ظأز ظعضعسع ظعشلةتكةن
هئسابلعنعدذ .شذثا ضأرىضة قويذلغان قوي ظألىص كةتكةن ؤاقتعدا ،قةرزضة بئرعلضةن
صذلدعن سىتكة تةقسعم بولغان قعسمعنع ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث ظعضعسع تألةص
بئرعدذ .ظةضةر قةرز ظعضعسع قوينعث سىتعنع قةرزدار ظذنعثغا رذخسةت بئرعشتعن بذرذن
ظعشلةتكةن بولسا ،بذ هالدا قةرز ظعضعسع سىتنع هةقسعز ظئلعؤالغان هئسابلعنعدذ.
شذثا قةرز ظعضعسع ظعحكةن سىتنعث صذلعنع قةرزدارغا تألةص بئرعشع الزعم .ظةضةر قةرز
ظعضعسع ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع ظعشلعتعشتعن توختعسا ،ظذ نةرسة ضأرىضة قويذلغان
(((
نةرسعلعك هالعتعضة قايتعدذ».

ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث مةنصةظةتلعرعنعث هأكمع ؤة ظذنعثغا
قوشذلغان نةرسعنعث هأكمعنعث بايانع

مةسعلةن :ضأرىضة قويذلغان دةرةخنعث مئؤة بةرضعنعضة ،ضأرىضة قويذلغان قوينعث
قذزعلعنعغا ،سىت بةرضعنعضة ،يذث بةرضعنعضة ؤة تعؤعت بةرضعنعضة ظوخشاش ظذ نةرسعضة
قوشذلغان نةرسعلةر ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث ظعضعسعضة تةؤة بولعدذ .ضأرىضة
قويذلغان نةرسعضة قوشذلغان نةرسعلةرمذ ظذ نةرسة بعلةن بعللة ضأرىضة قويذلغان
نةرسة هئسابلعنعدذ .قةرز ،ضأرىضة قويذلغان نةرسعضة ؤة ظذ نةرسعضة كئيعن قوشذلغان
نةرسعلةر تاكع ظئلعنغان قةرز تاصشذرذص بئرعلعدعغان ؤاقعت كةلضةنضة قةدةر ساق ـ
ساالمةت تذرسا ظذ نةرسعلةرضعمذ ظوخشاش تةقسعم قعلعنعدذ .ظةضةر ضأرىضة قوشذلغان
نةرسعلةر قةرز تاصشذرذص بئرعلعدعغان مذددةت كئلعشتعن بذرذن ظألىص كةتكةن ياكع
يىتىص كةتكةن بولسا ،ظذ نةرسعنعث بةدعلع ظىحىن قةرزدعن صذل حىشىص كةتمةيدذ.
حىنكع ،ضأرىضة قويذلغان نةرسعضة قوشذلغان نةرسعلةر قةرز تاصشذرذص بئرعلعدعغان
ؤاقعت كئلعشتعن بذرذن ظألىص كةتكةن ياكع يىتىص كةتكةن بولغاحقا ،ظذ نةرسعلةر
خذددع ظةزةلدعنال يوق نةرسعنعث ظورنعدعدذر .ظةمما ضأرىضة قويذلغان نةرسعضة كئيعن
قوشذلغان نةرسعلةر مةسعلةن :ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع ظعجارعضة قويذش ظارقعلعق
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 311 ،ـ بةت.
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تاصقان صذلغا ياكع ضأرىضة قويذلغان نةرسعضة قعلعنغان سوؤغاتقا ،ياكع ظذنعثغا
سةدعقة قعلعص بئرعلضةن نةرسعضة ظوخشاش ظذ نةرسعنعث مةنصةظةتلعرع بولسا ،ضأرىضة
قويذلغان نةرسعضة كئيعن قوشذلغان ظذ نةرسعلةر ضأرىنعث ظعحعضة كعرمةيدذ .ضأرىضة
قويذلغان نةرسعنعث مةنصةظةتلعرعنع ظذ نةرسعنعث ظعضعسع تاصشذرذص ظالعدذ.
بذ هةقتعكع قاظعدة مذنداقتذر :ضأرىضة قويذلغان نةرسعضة قوشذلغان نةرسة ظذ
نةرسعنعث بالعسعغا ظوخشاش ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث ظأزعدعن تذغذلغان نةرسة،
ياكع دعيةتكة ظوخشاش ظذ نةرسعنعث يارعالنغانلعقع ظىحىن يارعنعث بةدعلعضة بئرعلضةن
نةرسة بولسا ،ظذ نةرسعلةرمذ ضأرىضة قويذلغان نةرسة قاتارعدا هئسابلعنعدذ .ظةضةر
ضأرىضة قويذلغان نةرسعضة قوشذلغان نةرسة ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث ظأزعدعن
تذغذلغان ،ياكع يارعالنغانلعقع ظىحىن يارعنعث بةدعلعضة كةلضةن نةرسة بولمعسا ،ظذ
نةرسعلةر ضأرىضة قويذلغان نةرسة قاتارعدا هئسابالنمايدذ.
ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسعضة قوشذلغان نةرسة (قةرزنع تاصشذرذدعغان مذددةت
كئلعشتعن بذرذن) يىتىص كةتسة ،ظذنعث ظىحىن بةدةل تألةص بئرعلمةيدذ .حىنكع،
ضأرىضة قوشذلغان نةرسة ضأرى مذظامعلعسعنعث ظعحعضة كعرمعضةن نةرسعدذر .لئكعن،
ضأرىضة قوشذلغان نةرسة ضأرىضة قويذلغان ظذ نةرسعنعث يارعالنغانلعقع ظىحىن كةلضةن
تألةم بةدعلع بولغان ؤة بذ بةدةل يىتىص كةتكةن بولسا ،ظذ بةدةل يىتىص كةتكةنلعكع
ظىحىن قةرزدعن ظذ بةدةلنعث صذلع قانحعلعك بولسا شذنحعلعك صذل قةرزدارنعث بوينعدعن
حىشىص كئتعدذ .حىنكع ،بةدةل ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث ظأزعنعث بةدعلعدذر.
مةسعلةن :بعر كعشع بعر ظادةمدعن  1000سوم صذل قةرز ظئلعص ضأرى ظىحىن كالعسعنع
ظذ ظادةمضة بةرضةن ،بعرع ظذ كالعنعث بعر صاحعقعنع سذندذرؤاتقان ،ظاندعن كالعنعث
صاحعقعنع سذندذرؤاتقان كعشع كالعنعث صاحعقعنعث بةدعلع ظىحىن ظذ ظادةمضة قعممعتع
 100سوملذق قويدعن بعرنع بةرضةن ؤة ظذ قوي قةرزنع تاصشذرذدعغان ؤاقعت كئلعشتعن
بذرذن ظألىص كةتكةن بولسا ،قوينعث صذلع بولغان  100سوم قةرزدارنعث ظىستعدعكع
قةرزدعن حىشىص كئتعدذ.
ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث ظأزع يوق بولذص كةتكةن ؤة ظذنعثغا كئيعن
قوشذلغان نةرسة هأكمةن بولسعمذ مةؤجذت بولسا ،مةسعلةن :ظذ نةرسعنع ضأرىضة
قويغان كعشع بولسذن مةيلع ظذنع ضأرىضة ظالغان ظادةم بولسذن مةيلع باشقا بعرع
بولسذن بعر كعشع ضأرىضة قويذلغان نةرسعضة قوشذلغان نةرسعنع ظذنعث ظعضعسع
بولغان قةرزدارنعث رذخسعتع بعلةن يعضةن بولسا ،قةرز صذلدعن ضأرىضة قويذلغان
نةرسعضة تئضعشلعك بولغان صذل قةرزدارنعث بوينعدعن حىشىص كئتعدذ .ظةمما ضأرىضة
قويذلغان ظذ نةرسعضة قوشذلغان نةرسعضة تئضعشلعك بولغان صذل قةرزدارنعث بوينعدعن
حىشىص كةتمةيدذ .شذثا قةرز ظعضعسع ضأرىضة قويذلغان نةرسعضة قذشذلغان نةرسعضة
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تئضعشلعك بولغان صذلنع قةرزداردعن ظالعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ضأرىضة قويذلغان
نةرسعضة قوشذلغان نةرسة مةزكذر كعشعلةرنعث بعرع تةرعصعدعن دةسلةص يعيعلضةن،
ظاندعن ضأرىضة قويذلغان نةرسة يوق بولذص كةتكةن بولسا ،قةرزدارنعث ظىستعدعكع
قةرز ضأرىضة قويذلغان نةرسة بعلةن ظذنعثغا قوشذلغان نةرسعضة تةقسعم قعلعنعدذ.
قةرز ظعضعسع قةرزداردعن يعيعلضةن نةرسعضة تةقسعم قعلعنغان قةرز صذلنع ظالعدذ.
دةسلةص ضأرىضة قويذلغان نةرسة ،ظاندعن ظذنعثغا قوشذلغان نةرسة ظألىص كةتكةن
ياكع يىتىص كةتكةن بولسا ،ضأرىضة قويذلغان نةرسعضة قوشذلغان ظذ نةرسة خذددع
ظةزةلدعنال يوق نةرسعنعث ظورنعدعدذر .يةنع ظذنعثغا قةرز صذلدعن تةقسعم قعلعنمايدذ.
ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث ظأزعنعث يوق بولذص كئتعشع بعلةن قةرز صذلنعث هةممعسع
قةرزدارنعث ظىستعدعن حىشىص كئتعدذ.
ظةضةر بعرةر نةرسعسعنع ضأرىضة قويغان قةرزدار ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان قةرز
ظعضعسعضة ظذ نةرسعضة قوشذلغان نةرسعنعث هةممعسعنع يئيعشكة رذخسةت بةرضةن
بولسا ،مةسعلةن :قةرزدار قةرز ظعضعسعضة :سةن ضأرىضة قويذلغان نةرسعضة قوشذلغان
نةرسعنعث هةممعسعنع يعضعن ،دئضةن ؤة قةرز ظعضعسع ظذ نةرسعضة قوشذلغان نةرسعنعث
هةممعسعنع يعضةن بولسا ،قةرز ظعضعسعضة ظذ نةرسعنع يعضةنلعكع ظىحىن ظذنعث
ظعضعسعضة صذل تألةص بئرعش الزعم ظةمةس .حىنكع ،قةرز ظعضعسع ظذ نةرسعنع ظذنعث
ظعضعسعنعث رذخسعتع بعلةن يعدع.
قةرز ظعضعسعنعث ظذ نةرسعنع يعضةنلعكع بعلةن قةرز ظعضعسعنعث قةرزدارنعث
ظىستعدعكع صذلعدعن هئحنةرسة حىشىص كةتمةيدذ .مةسعلةن :ظةضةر قةرزدار ظأيعنع قةرز
ظعضعسعضة ضأرىضة قويذص ظذ ظأيدة قةرز ظعضعسعنعث ظولتذرذشعغا رذخسةت قعلغان،
قةرز ظعضعسع ظأيدة ظولتذرذش جةريانعدا ظأي دةز كةتكةن ؤة بةزع يةرلعرع ظأرىلىص
كةتكةن بولسا ،قةرزدارنعث بوينعدعكع قةرز صذلدعن ظازراقمذ حىشىص كةتمةيدذ .حىنكع،
قةرزدار قةرز ظعضعسعنعث ظذ ظأيدة ظولتذرذشعغا رذخسةت قعلغان بولغاحقا ،ظأي قةرز
ظعضعسعضة ظأتنة سىصىتعدة بئرعص تذرذلغان بولعدذ .شذثا قةرزدارنعث قةرز ظعضعسعنع
ظذ ظأيدة ظولتذرذشتعن حةكلةش هةققع بار.
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمدعن صذل قةرز ظالغان ،ظاندعن قةرز ظعضعسعضة قويعنع
ضأرىضة بةرضةن ؤة ظذنعثغا :قوينعث توغقان هةممة قوزذلعرعنع يعضعن ؤة ظذنعث سىتلعرعنع
ظعحكعن ،دئضةن ،قةرز ظعضعسع ظذنعث دئضعنعدةك قعلغان بولسا ،قةرز ظعضعسعنعث
ضأرىضة قويذلغان قوينعث قوزذلعرعنع يعضةنلعكع ؤة سىتلعرعنع ظعحكةنلعكع ظىحىن
قوينعث ظعضعسعضة صذل تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس .حىنكع ،قوينعث قوزذلعرعنع يعضةن
ؤة قوينعث سىتلعرعنع ظعحكةن ظادةم دةل قةرزدار بولغان هئسابلعنعدذ .مئؤعلعك باغنعث
ظعحعدعكع مئؤعنعث هأكمعمذ قوزذنعث ؤة سىتنعث هأكمعضة ظوخشاش.
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ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع تئخع قةرز ظعضعسعنعث قولعدعن
قايتذرذص ظئلعص كةلمعضةن ،ظاندعن ظذ نةرسة يىتىص كةتكةن ياكع يوق بولذص كةتكةن
بولسا ،ظذ نةرسعنعث ظىستعدعكع قةرز ضأرىضة قويذلغان نةرسعضة ؤة ظذنعثغا كئيعن
قوشذلغان نةرسعضة تةقسعم قعلعنعدذ .قةرزدعن ضأرىضة قويذلغان نةرسعضة تةقسعم
بولغان معقدارع قةرزدارنعث ظىستعدعن حىشىص كئتعدذ .ظةمما قةرزدعن ضأرىضة قويذلغان
ظذ نةرسعضة كئيعن قوشذلغان نةرسعضة تةقسعم بولغان معقدارع قةرزدارنعث ظىستعدعن
حىشىص كةتمةيدذ .شذثا قةرز ظعضعسع ظذ معقداردعكع صذلنع قةرزداردعن قايتذرذص
ظالعدذ.
ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةمضة
ضأرىضة قويذلغان ظذ نةرسعدعن صايدعلعنعشقا رذخسةت قعلغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ
نةرسعنع ظعجارعضة بئرعش هةققع بارمذ؟
ج :ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظعجارعضة بئرعش هةققع يوق .ظةضةر ظذ ظادةمنعث ظذ
نةرسعنع ظعجارعضة بئرعشكة هةققع بولمعسعمذ ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظعجارعضة بةرضةن
ؤة قةرزدارنعث قةرزنع تاصشذرذدعغان مذددعتع ظأتىص كةتكةن بولسا ،ظذ نةرسعنعث
ظعجارة هةققعنع ظذ ظادةم ظاالمدذ ياكع ظذ نةرسعنعث ظةسلع ظعضعسع ظاالمدذ؟
ج :ظذ نةرسعنعث ظةسلع ظعضعسع ظالعدذ .حىنكع ،قةرز بةرضذحع ظذ ظادةمنعث ظذ
نةرسعنع ظعجارعضة بئرعشع ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز بولغان هئسابلعنعدذ.
ظةضةر ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظذنعث ظعضعسعنعث رذخسعتع بعلةن ظعجارعضة بةرضةن
بولسعمذ يةنة ظذ نةرسعنعث ظعجارة صذلعنع يةنعال ظةسلع ظعضعسع ظالعدذ .ظذ ظادةمنعث ظذ
نةرسعنع ظعجارعضة بئرعشع بعلةن ضأرى مذظامعلعسع ظةمةلدعن قالعدذ .شذثا ظذ نةرسة
ظةضةر ظعجارعكةشنعث قولعدا يىتىص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث قةرزدارنعث ظىستعدعكع
قةرز صذلع حىشىص كةتمةيدذ .ظذ نةرسة تةكرار ضأرىضة قويذلمعغعحة ضأرىضة قويذلغان
نةرسة هالعتعضة قايتمايدذ.
<تاتةرخانعية> دئضةن كعتابتا مذنداق بايان قعلعندع :ظةضةر بعر نةرسعنع ضأرىضة
ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز باشقا بعر كعشعضة ظعجارعضة بةرضةن
بولسا ،ظذنعث ظعجارة هةققعنع ضأرىضة ظالغذحع ظذ ظادةم ظئلعص سةدعقة قعلعؤاتعدذ .بذ
ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) الرنعث
كأز قارعشعدذر .ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ضأرىضة قويذلغان نةرسة هالعتعضة قايتذرذص
(((
كئلعشع الزعم.
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ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع ساقالشنعث بايانع
بعرةر نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنع خذددع ظامانةتكة قويذص
قويذلغان نةرسعنع ساقلعغعنعدةك ظأزعنعث ياكع ظذنعث بالعؤاقعلعرعنعث ياخشع
ساقلعشع الزعم .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ساقالش ظىحىن باشقعالرغا بةرضةن بولسا ،ظذ
ظادةم ظذ نةرسعنعث صىتىن صذلعنع ظذنعث ظعضعسعضة تألةص بئرعدذ .بذ ضأرىضة قويذلغان
نةرسعنع تألةص بئرعش ظةمةس ظذ نةرسعنع باشقعالرغا ساقالش ظىحىن بئرعص هةقسعزلعق
قعلغانلعق ظىحىن تألةص بئرعلعدعغان جازا صذلدذر.
بعرةر نةرسعنع ساقالص بئرعش ظىحىن قولعغا ظالغان ظادةم قانداق ظعش سةؤةبع
بعلةن ظذ نةرسعنع تألةص بئرعشكة توغرا كةلسة ،شذ ظعشنعث ظأزع بعلةن بعرةر
نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع تألةص بئرعدذ .قانداق ظعش بعرةر نةرسعنع
ساقالص بئرعش ظىحىن ظامانةتكة ظالغان ظادةمضة ظذ نةرسعنع تألةص بئرعشنع الزعم
قعلمعسا ،ظذ ظعشنعث ظأزع بعرةر نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةمضة ظذ نةرسعنع تألةص
بئرعشنع الزعم قعلمايدذ .يةنع ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث هأكمع بعلةن ظامانةتكة
قويذلغان نةرسعنعث هأكمع ظوخشاشتذر .لئكعن ظوخشعمايدعغان يئرع بولسا ،ظةضةر
بعرةر نةرسعنع ظامانةتكة ظالغان ظادةم (قةستةنلعك بولماستعن ياكع سةل قارعماستعن)
ظذ نةرسعنع يىتتىرىص قويغان بولسا ،ظذ ظادةمضة ظذ نةرسعنع تألةص بئرعش الزعم
ظةمةس .ظةضةر بعرةر نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع ضأرى قاظعدعسعضة خعالص
يةرلةرضة ظعشلةتكةن بولسا ،ظذ نةرسة ضأرى قويذلغان نةرسة سىصىتعدعن حعقعص كئتعدذ.
ظةضةر ظذ ظادةم ضأرى قاظعدعسعضة خعالصلعق قعلعشتعن يانسا ،ظذ نةرسة ضأرىضة قويذلغان
نةرسة هالعتعضة قايتعدذ.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع ظذنعث
ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز بعرعضة ظامانةتكة بةرضةن ياكع ظأتنعضة بةرضةن ياكع ظعجارعضة
بةرضةن ،ياكع ظذنع ظعشلةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظةسلع ظعضعسعضة
تألةيدذ.
ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسة ظىزىك بولغان ،ظاندعن ضأرىضة ظالغذحع ظذ ظادةم
ظىزىكنع سول قولعنعث ياكع ظوث قولعنعث باشقا بارمعقعغا ظةمةس حعمحعالق (يةنع
كعحعك) بارمعقعغا سالغان بولسا ،ظىزىك ظذ ظادةمنعث تألةص بئرعش مةسظذلعيعتع
ظاستعغا ظأتىص كئتعدذ (يةنع ناؤادا ظةضةر ظىزىك يىتىص كئتعص قالسا ،ظذ ظادةمضة
ظىزىكنع تألةص بئرعش الزعم بولعدذ) .حىنكع ،ظذ ظادةمنعث ؤةزعصعسع ظىزىكنع ظعشلعتعش
ظةمةس ظذنع ساقالشتذر .ظذ ظادةمنعث ظىزىكنع قوللعرعنعث باشقا بارماقلعرعغا ظةمةس
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حعمحعالق (يةنع كعحعك) بارمعقعغا سئلعشع ظذنع ساقالش ظىحىن ظةمةس زعنةت ظىحىن
سالغانلعقع بولذص هئسابلعنعدذ .شذثا ظىزىك ظذ ظادةمنعث تألةص بئرعش مةسظذلعيعتع
ظاستعغا كعرعص كئتعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظىزىكنع حعمحعالق بارمعقعغا ظةمةس باشقا
بارماقلعرعغا سالغان بولسا بذ ،ظىزىكنع ظذ ظادةمنعث زعنةت ظىحىن ظةمةس ساقالش
ظىحىن سالغانلعقع بولذص هئسابلعنعدذ .حىنكع ،ظادةتتة بعر ظادةمنعث ظىزىكنع
حعمحعالق (يةنع كعحعك) بارماقلعرعدعن باشقا بارماقلعرعغا سئلعشع ظذنع زعنةت
ظىحىن سالغانلعقع هئسابالنمايدذ .شذثا ظىزىك ظذ ظادةمنعث تألةص بئرعش مةسظذلعيعتع
ظاستعغا كعرعص كةتمةيدذ .ضأرى ظىحىن حاصان ظالغان ظادةم ظةضةر ظذنع نورمالدا حاصان
قانداق كعيعلسة شذنداق كةيضةن بولسا ،ضأرىضة ظئلعنغان ظذ حاصان ظذ ظادةمنعث تألةص
بئرعش مةسظذلعيعتع ظاستعغا كعرعص كئتعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم حاصاننع ظعشلةتكةن
هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم حاصاننع كةيمةي دذلعسعغا ظارتعص ماثغان بولسا ،حاصان
ظذ ظادةمنعث تألةص بئرعش مةسظذلعيعتعضة ظأتىص كةتمةيدذ .حىنكع ،ظذ ظادةمنعث
حاصاننع دذلعسعغا ظارتعص مئثعشع ظذنع ظعشلةتكةنلعك ظةمةس ظذنع ساقلعغانلعق
(((
هئسابلعنعدذ.
ظةضةر ظىزىكنع ضأرىضة ظالغان ظادةم ظايال كعشع بولغان ؤة قايسع بارمعقعغا سالسا
سالسذن ظىزىكنع سالغان بولسا ،ظىزىك ظذ ظايالنعث تألةص بئرعش مةسظذلعيعتعضة
ظأتىص كئتعدذ .حىنكع ،ظايال كعشع ظىزىكنع قايسع بارمعقعغا سالسا سالسذن ظىزىكنع
ساقالش ظىحىن ظةمةس ظعشلعتعش ظىحىن سالغان هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظايال ظأزعنعث
ظىزىكعنعث ظىستعضة ضأرىضة ظالغان ظىزىكنع سالغان (يةنع ظأزعنعث ظىزىكعنع سالغان
بارمعقعغا ضأرىضة ظالغان ظىزىكنع سالغان) بولسا ،ظذ ظايالنعث ضأرىضة ظالغان ظىزىكنع
ساقالش ظىحىن سالغانلعقعنع ياكع ظعشلعتعش ظىحىن سالغانلعقعنع بعلعش ظىحىن
ظذ ظايالنعث ظىزىك سئلعش ظادةتلعرعضة قارعلعدذ .ظةضةر ظذ ظايال ياسعنعش ظىحىن
بارماقلعرعغا قوش ظىزىك تاقايدعغان ظايالالردعن بولسا ،ظىزىك ظذ ظايالنعث تألةص
بئرعش مةسظذلعيعتعضة ظأتىص كئتعدذ .حىنكع ،ظذ ظايال ظىزىكنع بارمعقعغا ساقالش
ظىحىن ظةمةس ظعشلعتعش ظىحىن سالغان بولعدذ .ظةضةر ظذ ظايال ياسعنعش ظىحىن
بارماقلعرعغا قوش ظىزىك تاقايدعغان ظايالالردعن بولمعسا ،ظىزىك ظذ ظايالنعث تألةص
بئرعش مةسظذلعيعتعضة ظأتىص كةتمةيدذ .حىنكع ،بذ هالدا ظذ ظايال ظىزىكنع ساقالش
ظىحىن سالغان هئسابلعنعدذ .بذ هةقتة ظئتعبارغا ظئلعنعدعغان نةرسة ظىزىكنع ضأرىضة
ظالغان ظايالنعث ظأزعنعث ظادعتعدذر .ظذ ظايالنعث ظادعتع باشقا ظايالالرنعث ظادةتلعرعضة
زعت كةلسعمذ باشقا ظايالالرنعث ظةمةس ظذ ظايالنعث ظادعتع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع ظعشلعتعص كةتكةن ظادةمضة ظذ نةرسعنعث صذلعنع
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تألةص بئرعشكة هأكىم قعلعنغان ،ضأرىضة ظئلعنغان نةرسعنعث صذلع بعلةن قةرزضة
بئرعلضةن صذل ظوخشاش تىردعن بولغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ضأرىضة ظئلعنغان نةرسعنع
تألةص بئرعشعضة هأكىم حعقعرعلعشع بعلةنال ظذ ظادةم قةرزداردعن قةرزضة بةرضةن صذلعنع
ؤة قةرزدار ضأرىضة قويغان نةرسعسعنعث صذلعنع ظالغان هئسابلعنعدذ .بذ ظةضةر قةرزنع
تاصشذرذص بئرعدعغان ؤاقعت يئتعص كةلضةن بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر قايسع
تةرةصنعث قارشع تةرةصتة قئلعص قالغان صذلع بولسا ،ظذ تةرةص صذلعنع قارشع تةرةصتعن
تةلةص قعلعدذ .ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع ظعشلةتكةن ظادةمضة ظذ نةرسعنعث
صذلعنع تألةص بئرعشكة هأكىم قعلعنغان ،لئكعن قةرزدارنعث قةرزنع تاصشذرذص بئرعدعغان
مذددعتع تئخع توشمعغان ؤة ظذ نةرسعنعث صذلع بعلةن قةرزضة بئرعلضةن صذل باشقا ـ
باشقا تىردعن بولغان بولسا ،ظذ ظادةم ضأرىضة ظالغان ظذ نةرسعنعث صذلعنع تألةص بئرعدذ.
بذ صذل ظذ ظادةمنعث يئنعدا ضأرىضة قويذلغان نةرسة سىصىتعدة تذرذص تذرعدذ .حىنكع،
ظذ نةرسة ضأرىضة قويذلغان نةرسة بولغاحقا ظذنعث ظىحىن تألةص بئرعلضةن صذلمذ ضأرىضة
ظئلعنغان نةرسعنعث هأكمعدة بولعدذ .ظةضةر قةرزنعث مذددعتع توشسا ،قةرز ظعضعسع ظذ
نةرسعنعث صذلعنع قةرزدارغا قايتذرذص بئرعص قةرزضة بةرضةن صذلعنع قايتذرذص ظالعدذ.
ضأرىضة ظئلعنغان نةرسعنع ساقالش ظىحىن ظعجارعضة ظالغان ظأينعث ؤة ظادةمنعث
ظعجارة هةققعنع ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةم بئرعدذ .ظةضةر ضأرىضة ظئلعنغان
نةرسة قويغا ظوخشاش هايؤان بولغان بولسا ،هايؤاننع سواليدعغان ظئغعلنعث ظعجارة
هةققعنع هايؤاننع ضأرىضة ظالغان ظادةم بئرعدذ .ظةمما هايؤانالرنع باقعدعغان ظادةمنعث
ظعجارة هةققعنع ،هايؤانالرنعث يئمةك ـ ظعحمةكلعرعضة كةتكةن صذلالرنع هايؤاننع ضأرىضة
قويغان كعشع يةنع ضأرىضة قويذلغان هايؤانالرنعث ظعضعسع تألةيدذ .ظةضةر ضأرىضة
قويذلغان نةرسة مئؤعلعك باغ بولغان بولسا ،باغنع سذغذرذش ،باغنعث ظئرعقلعرعنع
حاصتذرذش ،مئؤعلعرعضة صةرؤعش قعلعش ،مئؤعلةرنع صذتاص يئغعش ،ظذنعث ظأشرة ـ
زاكاتلعرعنع بعر تةرةص قعلعش قاتارلعقالر ظىحىن كةتكةن حعقعمالرنع باغنع ضأرىضة
قويغان كعشع تألةص بئرعدذ.
بذ هةقتعكع ظاساسلعق سأز بولسا ،ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث صةرؤعشع ؤة ظذنعث
هايؤان بولسا ظألىص كةتمةي هايات قئلعشع ،دةل ـ دةرةخ بولسا قورذص كةتمةي تذرذشع
ظىحىن كةتكةن حعقعمالرنع ظذ نةرسعنع ضأرىضة قويغان كعشع تألةيدذ .ضأرىضة قويذلغان
نةرسعنع ساقالش ظىحىن كةتكةن حعقعمالرنع ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةم تألةيدذ.
حىنكع ،ظذ نةرسعنع ساقالش ظذ ظادةمنعث ؤةزعصعسعدذر .ظةضةر بعرةر نةرسعنع ضأرىضة
ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع ساقالش ظىحىن كئتعدعغان حعقعمنعمذ ظذ نةرسعنع ضأرىضة
قويغان كعشعنعث بئرعشعنع شةرت قعلسا ،ظذ نةرسعنع ضأرىضة قويغان كعشع ظذ حعقعمنع
تألةص بئرعدذ .ضأرىضة قويذلغان نةرسة هايؤان بولغان ؤة هايؤان كئسةل بولذص قئلعص
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ظذنع ضأرىضة ظالغان ظادةم ظذنع داؤاالتقان بولسا ،مةيلع دورا صذلع بولسذن مةيلع دوختذر
صذلع بولسذن هايؤاننع داؤالعتعش ظىحىن كةتكةن صذلالرنع هايؤاننع ضأرىضة ظالغان ظادةم
تألةيدذ .بعر تةرةصنعث تألةص بئرعشع الزعم بولغان صذلنع قارشع تةرةص تألىؤاتقان
بولسا ،صذلنع تألىؤاتقان تةرةص يةنة بعر تةرةصكة ياخشعلعق قعلغان هئسابلعنعدذ .يةنع
صذلنع تألعؤاتقان تةرةص صذلعنع يةنة بعر تةرةصتعن تةلةص قعلعص ظااللمايدذ .ظةضةر قازع
صذلنع تألعؤاتقان تةرةصنع يةنة بعر تةرةصنعث ظورنعدا صذلنع قةرز سىصىتعدة تألعؤئتعشنع
ظئنعق قعلعص بذيرذغان بولسا ،بذ هالدا صذلنع تألةص بةرضةن تةرةص يةنة بعر تةرةصتعن
صذلعنع تةلةص قعلعص ظالعدذ .ظةضةر قازع صذلنع تألعؤاتقان تةرةصنع يةنة بعر تةرةصنعث
ظورنعدا صذلنع قةرز سىصىتعدة تألعؤئتعشنع ظئنعق قعلعص بذيرذمعغان بولسا ،بذ هالدا
صذلنع تألةص بةرضةن تةرةص صذلعنع يةنة بعر تةرةصتعن تةلةص قعلعص ظااللمايدذ .حىنكع،
تألعؤئتعلضةن صذل ظئنعق بولمعغان بذيرذق بعلةن تألعؤئتعلسة ،ظذ صذل ياخشعلعق
قعلعش يىزىسعدعن تألعؤئتعلضةن صذل بعلةن قةرز سىصىتعدة تألعؤئتعلضةن صذل ظارعسعدا
قالعدذ .بذيرذق ظئنعق بعر شةكعلدة بولمعغانلعقع ظىحىن ظذ صذلنعث ياخشعلعق
قعلعش يىزىسعدعن تألعؤئتعلضةن صذل بولذص هئسابلعنعش ظئهتعمالع بةك كىحلىكتذر.
ظةضةر شةهةردة قازع بولمعسا ،ياكع شةهةردة بار قازع ظادعل قازعالردعن بولمعسا،
صذلنع تألعؤةتكةن تةرةصنعث« :مةن صذلنع قارشع تةرةصتعن ظئلعؤعلعش نعيعتع بعلةن
تألعؤةتكةن ظعدعم» دئضةن سأزعضة ظعشعنعلمةيدذ .ظةضةر ظذ تةرةصنعث قولعدا صذلنع
قارشع تةرةصتعن ظئلعش نعيعتع بعلةن تألعؤةتكةنلعكعنع بعلدىرىدعغان صاكعت بولسا،
بذ هالدا ظذنعث دئضةن بذ سأزعضة ظعشعنعلعدذ.
ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع ضأرىضة قويغان حاغدا ،ظذ
نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةمنعث ظذنع صةقةت شةهةر ظعحعدة تذتذص تذرذشنع شةرت
قعلمعغان بولسا ،ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةم ظةضةر يول خاتعرجةم بولسا ظذ
نةرسعنع ظأزع بعلةن بعللة ظئلعص سةصةرضعمذ حعقاالاليدذ .ظةضةر ضأرىضة قويذلغان
نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع ضأرىضة قويغان حاغدا ،ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان
ظادةمنعث ظذنع صةقةت شةهةر ظعحعدة تذتذص تذرذشنع شةرت قعلغان بولسا ،ظذ ظادةم
ظذ نةرسعنع ظأزع بعلةن بعللة ظئلعص سةصةرضة حعقالمايدذ .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىيىف بعلةن
ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظأزع
بعلةن بعللة ظئلعص سةصةر قعاللمايدذ» دئدع .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ نةرسعنع ضأرىضة
ظالغان ظادةم باشقا ظأيضة يأتكةلسة ،ظذ نةرسعنع ظأزع بعلةن بعللة ظئلعص يأتكىلعدذ.
ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع ضأرىضة قةرز ظعضعسعنعث قولعغا
ظةمةس ظادعل ظىحعنحع بعر كعشعنعث قولعغا بةرضةن بولسا ،بذ كعشعنعث هأكمع
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يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضةن مةسعلعلةردة خذددع ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع قولعغا
(((
ظالغان قةرز ظعضعسعنعث هأكمع بعلةن ظوخشاش بولعدذ.

ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع تاصشذرذص بئرعش
ظةضةر قةرزداردعن بعرةر نةرسة ضأرىضة ظالغان قةرز ظعضعسع قةرزدارنعث صذلنع
تاصشذرذص بئرعشعنع تةلةص قعلسا ،هةتتا ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث يىتىص كةتكةنلعكع
سةؤةبع بعلةن قةرز ظعضعسعنعث قةرزضة بةرضةن صذلعنع ظعككع قئتعم ظئلعص قالماسلعقع
ظىحىن قةرز ظعضعسع ضأرىضة ظالغان نةرسعنع ظئلعص كئلعشكة بذيرذلعدذ .حىنكع ،ظةضةر
قةرزضة بئرعلضةن صذل قةرز ظعضعسع ضأرىضة ظالغان نةرسعنع ظئلعص كئلعشتعن بذرذن
قةرز ظعضعسعضة تاصشذرذص بئرعلعشكة بذيرذلسا ،قةرز ظعضعسع صذلنع قولعغا تاصشذرذص
ظئلعص بولغاندعن كئيعن ضأرىضة قويذلغان نةرسة يوق بولذص كئتعشع مذمكعن ،ياكع
بذرذن يوق بولذص كةتكةن بولذشع مذمكعن .بذ هالدا قةرز ظعضعسع صذلعنع ظعككع قئتعم
ظالغان هئسابلعنعدذ .شذثا قةرز ظعضعسعضة قةرز صذل تاصشذرذص بئرعلعشتعن بذرذن
قةرز ظعضعسعنع ظذ نةرسعنع ظئلعص كئلعشكة بذيرذلعدذ.
ظةضةر قةرز ظعضعسع ضأرىضة ظالغان نةرسعنع ظئلعص كةلسة ظالدع بعلةن قةرزدار
قةرزنع تاصشذرذص بئرعشكة بذيرذلعدذ .قةرزدار قةرز ظعضعسعضة قةرزنع تاصشذرذص بئرعص
بولغاندعن كئيعن قةرز ظعضعسع ضأرىضة ظالغان نةرسعنع تاصشذرذص بئرعشكة بذيرذلعدذ.
بذ حاغدا هةر ظعككع تةرةصنعث ظارعسعدا ظوخشاش مذظامعلة قعلعنغان هئسابلعنعدذ.
ظةضةر قةرز ظعضعسع قةرزداردعن قةرزضة بةرضةن صذلنع ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان
يذرتتا ظةمةس باشقا بعر يذرتتا تةلةص قعلغان بولسا ،بذ هالدا ظةضةر ضأرىضة قويذلغان
نةرسعنع قةرزنع ظالماقحع بولغان يذرتقا ظئلعص كئلعش ظىحىن حاصا ـ مذشةققةت ؤة
حعقعم كةتمةيدعغان بولسا ،قةرز ظعضعسع ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع ظذ يذرتقا ظئلعص
كئلعشكة بذيرذلعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنع ظئلعص كئلعشكة حاصا ـ مذشةققةت ؤة حعقعم
كئتعدعغان بولسا ،ظذ نةرسعنع ظذ يذرتقا ظئلعص كئلعشكة بذيرذلمايدذ .حىنكع ،بذ
هالدا قةرز ظعضعسع ظذ نةرسعنع ظئلعص كئلعشكة هأكمةن ظاجعز كةلضةن هئسابلعنعدذ.
لئكعن ،قةرزدار ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث قةرز ظعضعسعنعث يئنعدا تذرذش
جةريانعدا يىتىص كةتكةنلعكعنع دةؤا قعلسا ،قةرزدار قةرز ظعضعسعنع ظذ نةرسعنعث
يىتىص كةتمعضةنلعكع هةققعدة قةسةم قعلدذرعدذ.
ظةضةر قةرزدار قةرزنعث هةممعسعنع ظةمةس صةقةت بعر قعسمعنع قايتذرذص بةرمةكحع
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بولسا ،قةرز ظعضعسع ضأرىضة ظالغان نةرسعنع ظئلعص كةلمعسعمذ بولعدذ .حىنكع،
قةرزنعث بعر قعسمعنع تاصشذرذص ظئلعش قةرزنعث هةممعسعنع تاصشذرذص ظالغانلعق
هئسابالنمايدذ .شذثا قةرز ظعضعسع ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع قةرزنع تاصشذرذص ظالغان
يةرضة ظئلعص كئلعشكة بذيرذلمايدذ .ظةضةر قةرزدار ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث قةرز
ظعضعسعنعث قولعدا تذرذش جةريانعدا يىتىص كةتكةنلعكعنع دةؤا قعلغان بولسا ،بذ هالدا
قةرز ظعضعسع ضأرىضة ظالغان نةرسعنع ظئلعص كئلعشكة بذيرذلعدذ.
قةرز ظعضعسع قةرزداردعن ضأرىضة ظالغان نةرسعنع قةرزدارنعث بذيرذقع بعلةن
ظىحعنحع بعر ظادةمنعث يئنعدا قويذص قويغان بولسا ،قةرز ظعضعسع قةرزداردعن قةرز
صذلنع تةلةص قعلغان ؤاقتعدا ظىحعنحع ظادةمنعث يئنعدا قويذص قويذلغان نةرسعنع ظئلعص
كئلعشكة بذيرذلمايدذ .ظةضةر قةرز ظعضعسع قةرزدارنعث بذيرذقع بعلةن ضأرىضة ظالغان
نةرسعنع سئتعص صذلعنع قولعدا تذتذص تذرغان بولسا ،قةرز ظعضعسع قةرزداردعن قةرزنع
تةلةص قعلغان ؤاقتعدا قةرز ظعضعسع هةتتا قةرزنع قولعغا صىتىنلةي تاصشذرذص ظالمعغعحة
ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظئلعص كئلعص قةرزدارغا تاصشذرذص بئرعشكة بذيرذلمايدذ .قةرز
ظعضعسع ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع قةرزدارنعث بذيرذقع بعلةن ساتقان بولغاحقا ،قةرز
ظعضعسع بعلةن قةرزدار خذددع ضأرى مذظامعلعسعنع ظةمةلدعن قالدذرغان ،ضأرىضة قويذلغان
نةرسعنعث صذلعنع ضأرى سىصىتعدة تذتذص تذرغان ؤة ظذ صذلنع قةرزدارغا تاصشذرذص بةرمةي
ظىحعنحع ظادةمنعث قولعغا بةرضةن بولذص هئسابلعنعدذ .ظةضةر قةرز ظعضعسع قةرزداردعن
قةرز صذلعنع تاصشذرذص ظالسا ،قةرز ظعضعسع ضأرىنعث صذلعنع ظئلعص كئلعشكة بذيرذلعدذ.
حىنكع ،ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث صذلع ظذ نةرسعنعث ظورنعدعدذر.
بعرةر نةرسعنع ضأرىضة ظالغان قةرز ظعضعسع قةرزدارنعث ظذ نةرسعنع سئتعص صذلعنع
قةرزضة بئرعشع ظىحىن ظذ نةرسعنع قةرزدارغا تاصشذرذص بئرعشكة بذيرذلمايدذ .حىنكع،
ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان قةرز ظعضعسعنعث قةرزدارنعث ظذ نةرسعنع سئتعشعنع
حةكلةش هوقذقع يوق .قةرز ظعضعسعنعث قةرزدارنعث ظذ نةرسعنع سئتعشنع حةكلةش
هوقذقع بولمعسعمذ ،لئكعن ظذ نةرسة سئتعلغان سودعنعث كىحضة ظعضة بولذشع قةرز
ظعضعسعنعث رذخسةت بئرعشعضة ؤة قةرز ظعضعسعنعث قةرزعنع ظادا قعلعشعغا قاراشلعقتذر.
كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن سودا قةرز ظعضعسعنعث سودعنع بذزذؤئتعشع بعلةن بذزذلذص
كةتمةيدذ.
قةرزدارنعث ظىستعدعكع صذلعنعث بعر قعسمع تألةص بئرعلضةن ياكع قةرزدارنعث
ظىستعدعكع قةرزنعث بعر قعسمعدعن ظأتىؤاتقان قةرز ظعضعسع قةرزدعن تألةص بئرعلضةن
قعسمعنعث ياكع ظأتأؤاتقان قعسمعنعث ظورنعغا هئسابالص ضأرىضة ظالغان نةرسعدعن
قةرزدارغا قايتذرذص بئرعشكة بذيرذلمايدذ .ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعضة قةرزضة صذل
بةرضةن ؤة ظذ كعشعدعن ظعككع دانة ظذالغ ضأرىضة ظئلعص ظذنعث بعر قعسمعغا بعر
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ظذالغنع يةنة بعر قعسمعغا يةنة بعر ظذالغنع تةيعن قعلغان ،ظاندعن ظذ ظادةم ظذ كعشعنعث
بعر ظذالغقا تةقسعم قعلعنغان قةرزنع ظأتىؤاتقان ياكع قةرزدار ظذ كعشع ظذ قةرزنع
ظذ ظادةمضة تألةص بةرضةن بولسا ،ظذ ظادةمضة ظذ قةرزضة تةيعن قعلعنغان ظذالغنع ظذ
(((
كعشعضة قايتذرذص بئرعش الزعم بولعدذ.
ظةضةر بعرةر نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع ضأرىضة بةرضةن كعشعضة:
«سةن ماثا ضأرىضة بةرضةن نةرسة ماؤذدذر» دئضةن ؤة ظذ نةرسعنع ضأرىضة بةرضةن
كعشع ظذ ظادةمضة« :مةن ساثا ضأرىضة بةرضةن نةرسة ظذ نةرسة ظةمةس» دئضةن
بولسا ،ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةمنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،ظذ
ظادةم ظذ نةرسعنع ضأرى سىصىتعدة تاصشذرذص ظالغان ظادةمدذر .ظةمما ظذ نةرسعنع ضأرىضة
ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع قولعغا ظئلعص بولغاندعن كئيعن ظذ نةرسعنع ظأز ظعضعسعضة
قايتذرذص بةرضةنلعكعنع دةؤا قعلغان ؤة ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع تاصشذرذص
ظالغانلعقعنع ظعنكار قعلغان بولسا ،بذ هالدا ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث سأزع ظئتعبارغا
ظئلعنعدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظعنكار قعلغان تةرةصتذر .نةرسعنعث ظعضعسع
ؤة هةم ظذنع ضأرىضة ظالغان ظادةم ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث ظذ ظادةمنعث تألةص بئرعش
مةسظذلعيعتع ظاستعغا كعرضةنلعكعضة بعرلعككة كةلدع .ظذ ظادةم (ظأزعنعث ظذ نةرسعنع
ظذنعث ظعضعسعضة قايتذرذص بةرضةنلعكعنع دةؤا قعلعش ظارقعلعق) ظأزعنعث ظذ نةرسعنع
تألةص بئرعش مةسظذلعيعتعدعن ظادا ـ جذدا بولغانلعقعنع دةؤا قعلعدذ .ظةمما ظذ نةرسعنعث
ظعضعسع ظذ نةرسعنعث ظذ ظادةمنعث مةسظذلعيعتعدعن حعقعص كةتكةنلعكعضة ظعنكار
قعلعدذ .شذثا ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظةضةر ظذالرنعث هةر
ظعككعسع ظأزعنعث سأزعنعث توغرا ظعكةنلعكعنع ظعسصاتالص صاكعت كةلتىرضةن بولسا،
بذ هالدعمذ ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث صاكعتع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعنعث
ظعضعسعنعث صاكعتع ظذ كعشعنعث ظذ ظادةمدعن قةرز ظالغانلعقعنع ظعسصاتالص بئرعدذ .ظذ
نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظذ ظادةمنعث صاكعتع بذنع يوققا حعقعرعدذ .شذثا ظعسصاتلعغان
تةرةصنعث صاكعتع قوبذل قعلعنعدذ.
ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنعث ظذنع ضأرىضة ظالغان ظادةمنعث
يئنعدا يىتىص كةتكةنلعكعنع ؤة شذنعث بعلةن ظأستىدعكع قةرزنعث حىشىص كةتكةنلعكعنع
دةؤا قعلغان ،ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعص
بولغاندعن كئيعن ظذ نةرسعنع ظأز ظعضعسعضة تاصشذرذص بةرضةنلعكعنع ؤة ظذ نةرسعنعث
ظأز ظعضعسعنعث يئنعدا يىتىص كةتكةنلعكعنع دةؤا قعلغان بولسا ،ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث
سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظعنكار قعلغان تةرةصتذر .ظةضةر
ظذالر ظأز دةؤالعرعغا صاكعت كأرسةتسة ،بذ هالدعمذ ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث صاكعتع
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 312 ،ـ بةت.
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ظئتعبارغا ظئلعنعدذ ؤة قةرزدارنعث ظىستعدعكع قةرز حىشىص كئتعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنع
ضأرىضة ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذ نةرسعنعث
ظأز ظعضعسعنعث قولعدا تذرذش جةريانعدا يىتىص كةتكةنلعكعنع دةؤا قعلغان بولسا،
ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةمنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذ
نةرسعنعث ظأز مةسظذلعيعتع ظاستعغا كعرعشعنع ظعنكار قعلعدذ .ظةضةر ظذالر بذ هةقتة
صاكعت كأرسةتسة ،قةرزدارنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،قةرزدار صاكعتع بعلةن
(((
ظذ نةرسعنعث ظذ ظادةمنعث مةسظذلعيعتع ظاستعغا كعرضةنلعكعنع ظعسصاتلعدع.

ضأرىضة ظئلعش توغرا بولعدعغان ؤة توغرا بولمايدعغان نةرسعلةرنعث
بايانع

شئرعكلعككة تةؤة نةرسعنع ضأرىضة قويذش توغرا ظةمةس .بذ هةنةصعي
مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدذر .ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!)« :شئرعكلعككة تةؤة نةرسعنع ضأرىضة قويذش توغرعدذر» دئدع .بذ هةقتة
شافعظعي مةزهةصعنعث ظعماملعرعدعن بولغان ظعمام نةؤةؤعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!)« :شئرعكلعككة تةؤة نةرسعنع مةيلع ظذ نةرسة ظذ نةرسعنعث ظأز شئرعكعنعث
يئنعدا ضأرىضة قويذلغان بولسذن مةيلع باشقعالرنعث يئنعدا ضأرىضة قويذلغان بولسذن
مةيلع شئرعكع ظذ نةرسعنع تةقسعم قعلعشنع قوبذل قعلسذن مةيلع قوبذل قعلمعسذن
(((
ضأرىضة قويذش توغرعدذر» دئدع.
هةنةصع مةزهةصعدعكعلةرنعث دةلعل ـ صاكعتع:
 1ـ بعرةر نةرسعنع ضأرىضة ظئلعشتعكع مةقسةت ظذ نةرسة ظارقعلعق قةرزدارغا
بةرضةن قةرز صذلنع قايتذرذص ظئلعش هوقذقعغا ظعضة بولذش .شئرعكلعككة تةؤة نةرسعدة
ظذ مةقسةت ؤذجذدقا حعقمايدذ.
 2ـ بعرةر نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع داؤاملعق ساقلعشع الزعم.
حىنكع ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع قولعدا ساقلعشع ظايةت ؤة هةدعس ظارقعلعق ياكع
ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظئلعشتعن بولغان مةقسةت ظارقعلعق يولغا قويذلغاندذر .بعرةر
نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنع قولعدا ساقلعشع ظىحىن ظذ نةرسعنعث
ظذ ظادةمنعث يئنعدا داؤاملعق تذرذشع الزعم .ظةضةر شئرعكلعككة تةؤة نةرسة ضأرىضة
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 314 ،ـ بةت.
((( «رةؤ زةتذت تالعبعين» 3 ،ـ توم 282 ،ـ بةت.
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قويذلسا ،ظذ نةرسة ظذنع ضأرىضة ظالغان ظادةمنعث يئنعدا داؤاملعق تذرالمايدذ .حىنكع
ظذ ،شئرعكلعككة تةؤة نةرسة بولغانلعقع ظىحىن ظذ نةرسعنع يةنة بعر شئرعكعنعثمذ
ظعشلعتعش هةققع بولغاحقا ،ظذ نةرسعنع ظذ شئرعكعضة ظذ شئرعكعنعث ظعشلعتعدعغان
نأؤعتع كةلضةندة تاصشذرذص بئرعشكة توغرا كئلعدذ .بذ هالدا بذ ضأرى خذددع ظذ
نةرسعنع بعر كىن ضأرىضة قويذمةن ؤة بعر كىن ضأرىضة قويمايمةن ،دئضةنضة ظوخشاص
قالعدذ .بعرةر نةرسعنع بذ شةكعلدة ضأرىضة قويذش توغرا ظةمةس .شذنعث ظىحىن تةقسعم
قعلعشقا بولعدعغان ؤة تةقسعم قعلعشقا بولمايدعغان شئرعك نةرسعلةرنع ضأرىضة بئرعش
توغرا ظةمةس .ظةمما سوؤغات ضأرىضة ظوخشعمايدذ .تةقسعم قعلعشقا بولمايدعغان
شئرعك نةرسعنع سوؤغات قعلعص بئرعش توغرعدذر .حىنكع ،شئرعكلعككة تةؤة بعرةر
نةرسعنعث سوؤغات قعلعنعشعغا توسالغذلذق قعلعدعغان ظامعل ظذ نةرسعنعث تةقسعم
قعلعنعشتعن كئلعص حعققان زعياندذر .بذ زعيان تةقسعم قعلعشقا بولعدعغان شئرعك
نةرسعدة كأرىلعدذ( .شذثا تةقسعم قعلعنعشقا بولعدعغان شئرعك نةرسعنع سوؤغات
قعلعص بئرعش توغرا ظةمةس) .تةقسعم قعلعشقا بولمايدعغان شئرعك نةرسة سوؤغات
قعلعص بئرعلعشكة بولعدذ .حىنكع ،سوؤغات قعلعنغان نةرسعنعث هأكمع ظذ نةرسعنعث
سوؤغات قعلعنغان كعشعنعث ظعضعدارحعلعقعغا ظأتىشتذر .شئرعك نةرسعمذ باشقعالرنعث
ظعضعدارحعلعقعغا ظأتعدذ .ظةمما شئرعك نةرسعنع ضأرىضة بئرعش توغرا ظةمةس .حىنكع،
بعرةر نةرسعنعث ضأرىضة قويذلذشتعكع مةقسةت ظذ نةرسة ظارقعلعق قةرزدارغا بةرضةن
قةرز صذلنع قايتذرذص ظئلعش هوقذقعغا ظعضة بولذش .بذ مةقسةت شئرعك نةرسعدة
ؤذجذدقا حعقمايدذ .ظةضةر ضأرىضة قويذلعدعغان نةرسة تةقسعم قعلعنعشقا بولمايدعغان
شئرعك نةرسة بولسا ،ظذ نةرسعنع ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظأزعنعث هةم شئرعكعضعمذ
ضأرىضة بئرعشع توغرا ظةمةس .حىنكع ،بعرةر نةرسعنعث ضأرىضة قويذلذشتعكع مةقسةت
ظذ نةرسة ظارقعلعق قةرزدارغا بةرضةن قةرز صذلنع قايتذرذص ظئلعش هوقذقعغا ظعضة
بولذش .بذ مةقسةت شئرعك نةرسعدة ؤذجذدقا حعقمايدذ .يةنة كئلعص ظأز شئرعكعدعن
بعرةر نةرسعنع ضأرىضة ظالغان هةم شئرعك ظذ نةرسعنع ظعشلةتسة ،بعر كىن ظأزعنعث ظذ
نةرسعنعث ظعضعسع بولغانلعق سىصىتع بعلةن بعر كىن ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغانلعق
سىصىتع بعلةن ظعشلعتعدذ .بذ خذددع ظذ نةرسعنع بعر كىن ضأرىضة قويذمةن ؤة بعر
كىن ضأرىضة قويمايمةن ،دئضةندةك شةكعلدة ضأرىضة قويذش بولعدذ .بعرةر نةرسعنع بذ
شةكعلدة ضأرىضة قويذش توغرا ظةمةس.
ظةضةر بعرةر نةرسة دةسلةص ضأرىضة بئرعلضةن ظاندعن بعرعنعث شئرعكحعلعكعضة
ظأتكةن بولسا ،كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن ظذ نةرسعنعث شئرعك نةرسعضة ظايلعنعشع
ضأرىنعث داؤاملعشعغا توسالغذلذق قعلعدذ .حىنكع ،ظذ نةرسة شئرعك نةرسعضة
ظايلعنعص بولغاندعن كئيعن ضأرىضة قويذلغان نةرسة بولذشع توغرا بولمايدذ .ظةمما ظعمام
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ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ نةرسعنعث شئرعك نةرسعضة
(((
ظايلعنعشع ضأرىنعث داؤاملعشعغا توسالغذلذق قعلمايدذ» دئدع.
شئرعك نةرسعنع ظعمام ظةبذيىسىفنعث كأز قارعشعدا ظأز شئرعكعضة ظعجارعضة بئرعش
توغرعدذر .ظةمما ظذ نةرسعنع ظأز شئرعكعضة ظةمةس باشقعالرغا ظعجارعضة بئرعش توغرا
ظةمةس .حىنكع ،شئرعك نةرسعنع ظأز شئرعكع ظةمةس باشقا بعرع ظعجارعضة ظالسا ،بذ
ظعجارعكةش ظذ نةرسعدعن ظذ نةرسعنعث باشقا شئرعكع بعلةن نأؤةت بعلةن صايدعلعنعشقا
توغرا كئلعدذ .ظةضةر ظذ نةرسة ظأز شئرعكعضة ظعجارعضة بئرعلسة ،ظذ نةرسعنع ظعجارعضة
ظالغان شئرعك ظذ نةرسعدعن صايدعلعنعش ظىحىن ظذ نةرسعنع ظعجارعضة بةرضةن شئرعكع
بعلةن نأؤةتلعشعص صايدعلعشعشع الزعم ظةمةس .حىنكع ،ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان
شئرعك ظذ نةرسعدعن ظعجارعنعث مذددعتع ظعحعدة ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغانلعق
سىصىتعدة ؤة ظعجارعنعث مذددعتع توشقاندعن كئيعن ظذ نةرسعضة بولغان شئرعكحعلعكع
سىصىتعدة صايدعلعنعؤعرعدذ.
سئتعش توغرا بولعدعغان هةر قانداق نةرسعنع ضأرىضة بئرعشمذ توغرا بولعدذ.
ظةمما مذنداق ظىح خعل نةرسعنع سئتعش توغرا بولسعمذ ،لئكعن ظذنع ضأرىضة بئرعش
توغرا ظةمةس .ظذ ظىح خعل نةرسة تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر:
 1ـ شئرعكلعككة تةؤة نةرسة .بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنىمعزدةك شئرعك
نةرسعنع ضأرىضة بئرعش توغرا ظةمةس.
 2ـ ظعحعدة ضأرىضة قويغان ظادةمضة تةؤة نةرسعلةر بار بعرةر نةرسعنع ضأرى قويذش
توغرا ظةمةس .مةسعلةن :بعر كعشع قورذسعنع ضأرىضة قويغان ؤة ظذنعث ظعحعدة تئخع
ظأزع ياشاؤاتقان ياكع ظأزعضة تةؤة نةرسة ـ كئرةكلعرع بار بولغان بولسا ،بذ خعل ضأرى
كىحضة ظعضة بولمايدذ .ظةضةر ظذ ظادةم قورذدعن حعقعص كةتسة ياكع نةرسة ـ كئرةكلعرعنع
قورذدعن ظئلعص حعقعص كةتسة ،ظذ ظادةم قورذنع قايتعدعن تاصشذرذص بةرسة بولعدذ.
 3ـ باشقا نةرسعضة تذتذشذص تذرعدعغان نةرسعنع تذتذشذص تذرغان نةرسة بعلةن
ظةمةس ظذ نةرسعنعال يالغذز ضأرىضة بئرعش .مةسعلةن :قورذنع قورذ سئلعنغان يةرسعز
ؤة دةرةخنعث ظىستعدعكع مئؤعلةرنع دةرةخسعز ضأرىضة بئرعش توغرا ظةمةس .ظةضةر
قورذ ،قورذ سئلعنغان يةر بعلةن ؤة مئؤعلةر دةرةخ بعلةن بعللة قوشذلذص ضأرىضة
قويذلغان بولسا ،بذ ضأرى توغرا بولعدذ .ظةضةر يئنعدعكع نةرسعضة حاصلعشعص تذرغان
نةرسة ظذ نةرسعضة تذتذشذص تذرمايدعغان بولسا ،ظذ نةرسعنع ضأرىضة بئرعش توغرعدذر.
مةسعلةن :بعر ظادةم قورذنعث ،ياكع قاحعنعث ظعحعدعكع نةرسعنع قورذسعز ياكع
قاحعسعز ضأرىضة بئرعص قارشع تةرةصنعث قولعغا تاصشذرذص بةرضةن بولسا ،بذ توغرا
((( «ظةلهعداية» 3 ،ـ توم 132 ،ـ بةت.
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بولغان ضأرى هئسابلعنعدذ.
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمضة ظاتنعث ظىستعدعكع ظعضةرنع ياكع ظذنعث بئشعدعكع
يىضةننع ضأرىضة بةرضةن ؤة ظذ ظادةمضة ظعضةرنع ياكع يىضةننع ظات بعلةن بعللة تاصشذرذص
بةرضةن بولسا ،ظعضةر ياكع يىضةن هةتتا ظاتتعن حعقعرعلعص ظايرعم هالةتتة تاصشذرذص
بئرعلمعضعحة ضأرىضة قويذلغان نةرسة هئسابالنمايدذ .حىنكع ،ظاتنعث ظىستعدعكع
ظعضةر ياكع ظذنعث بئشعدعكع يىضةن خذددع دةرةخنعث ظىستعدعكع مئؤعلةرنعث هأكمعضة
ظوخشاش .ظةضةر بعر كعشع ظىستعدة ظعضةر ،ياكع بئشعدا يىضةن بار ظاتنع ضأرىضة
بةرضةن بولسا ،ظعضةر ياكع يىضةن (ظةضةر ظذ كعشع ظاتنع ضأرىضة بةرضةن ؤاقتعدا ظعضةر
ياكع يىضةن ظات بعلةن بعللة ضأرىضة بئرعلعدذ) دئمعسعمذ ظات بعلةن بعللة ضأرىضة
بئرعلضةن بولعدذ.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،بعرةر نةرسعدة زأزىرعيةت
سةؤةبعدعن مةيدانغا كةلضةن شئرعكحعلعك ظذ نةرسعنع ضأرىضة بئرعشكة توسالغذلذق
قعلمايدذ .مةسعلةن :قةرزدار قةرز ظعضعسعضة« :ظعككع دانة كعيعم بئرعص بذالردعن
بعرعنع ضأرى سىصىتعدة ؤة يةنة بعرعنع (سئتعص قويذش ظىحىن) سئتعلعدعغان مال
سىصىتعدة ظالغعن» دئضةن بولسا ،بذ ظعككع دانة كعيعمدعن هةر بعرعنعث يئرعمع قةرز
ظىحىن ضأرىضة قويذص قويذلغان نةرسة هئسابلعنعدذ .حىنكع ،ظذ ظعككع كعيعمدعن بعرع
ضأرىضة قويذلغان نةرسة يةنة بعرع ظذنداق نةرسة ظةمةس دةص قارعغعلع بولمايدذ .شذثا
مةجبذرعي هالدا ظذ ظعككع كعيعمدعن هةر بعرعنعث يئرعمع ضأرىضة قويذلغان نةرسة
هئسابلعنعدذ .ظذ كعيعملةرنعث ضأرىضة بئرعلعشتعكع شئرعكحعلعكع ظذ كعيعملةرنعث
(((
ضأرىضة بئرعلعشعضة توسالغذلذق قعاللمايدذ.
ضأرىضة بئرعش توغرا بولمايدعغان نةرسعلةر بولسا ،ظامانةتكة قويذص قويذلغان
نةرسعضة ،ظأتنعضة بئرعلضةن نةرسعضة ،بعر كعشع بعلةن ظالغان صايدعنع مةلذم
هةسسعدعن بألىشىشكة كئلعشعص تعجارةت قعلعشقا بئرعلضةن صذلغا ؤة شئرعك مال
ـ مىلىككة ظوخشاش نةرسعلةردذر .بذ نةرسعلةرنع ضأرىضة بئرعش ياكع ضأرىضة ظئلعش
توغرا ظةمةس .حىنكع ،بعرةر نةرسعنع تألةص بئرعش مةسظذلعيعتعضة ظئلعش (ظذ نةرسة
يىتىص كةتكةن حاغدا) ظةضةر ظذ نةرسة ظوخشعشع بار نةرسة بولسا ظذنعث ظوخشعشعنع
تألةص بئرعشتعن ،ظةضةر ظذ باهالعق نةرسة بولسا ظذنعث صذلعنع تألةص بئرعشتعن
ظعبارةتتذر .مةزكذر نةرسعلةر ظةضةر يىتىص كةتسة ،ظذ نةرسعلةر ظىحىن بعر نةرسة تألةص
بئرعلمةيدذ .ظةضةر مةزكذر نةرسعلةر ظعشلعتعص كئتعلسة ،ظذالر هةقسعز يول بعلةن
ظئلعؤئلعنغان نةرسة قاتارعدعن هئسابلعنعدذ.
((( <ظةددذررذلمذختار> 5 ،ـ توم 317 ،ـ بةت.
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بعرةر نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنعث باشقعالرغا تةؤة حعقعص
قئلعشعدعن قورقذص ظذ نةرسعنع (كاصالةتكة ظعضة قعلعش ظىحىن) ظذنع ساتقان كعشعدعن
مةلذم معقداردا صذل ضأرىضة ظئلعشع توغرا ظةمةس .حىنكع ،بعرةر نةرسعنع ضأرىضة
ظئلعشتعكع مةقسةت ظذ نةرسة ظارقعلعق قةرزدارغا بةرضةن قةرز صذلنع قايتذرذص ظئلعش
هوقذقعغا ظعضة بولذشتذر .ضأرى ظىحىن صذل ظالغان ظادةم صذلغا هةتتا ظذ نةرسة باشقعالرغا
تةؤة حعقعص قالمعغعحة هةقلعق بواللمايدذ .شذثا ضأرى ظىحىن ظئلعنعدعغان صذلنع سودا
قعلغان ؤاقعتتا ظئلعشع توغرا ظةمةس .ظةمما سئتعلغان نةرسعنعث باشقعالرغا تةؤة
حعقعص قئلعشعدعن قورقذص ظذ نةرسعنع ساتقان ظادةمدعن بعرةر نةرسعنع كئصعلضة
ظئلعش توغرعدذر .حىنكع ،بعرةر نةرسعنع كئصعلضة ظئلعشتعكع مةقسةت سئتعلغان
نةرسة باشقعالرغا تةؤة حعقعص قالغان حاغدا ظذ نةرسعنع ساتقان ظادةمدعن نةرسعنعث
صذلعنع تةلةص قعلعشتا ظاساسلعنعش ظىحىندذر .شذثا كةلضىسعدة بعرةر ظادةمنعث
ظىستعضة يىكلعنعش ظئهتعمالع بولغان ظعش ظىحىن بعرةر نةرسعنع كئصعللعككة ظئلعش
توغرعدذر.
يىتىص كةتكةن ؤاقتعدا ظوخشعشع ياكع باهاسع بعلةن تألةص بةرضعلع بولمايدعغان
نةرسعنع ضأرىضة ظئلعش توغرا ظةمةس .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر كعشعدعن بعر نةرسة
سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظذ كعشعدعن قولعغا تاصشذرذص ظالمعغان
ؤة سئتعلغان نةرسعنعث ظورنعغا ظذ كعشعدعن بعر نةرسة ضأرىضة ظالغان بولسا ،بذ توغرا
بولمعغان ضأرى هئسابلعنعدذ .حىنكع ،سئتعلغان نةرسة ظذ كعشعنعث قئشعدا تذرذش
جةريانعدا يىتىص كةتسة ،ظذ كعشعضة بعر نةرسة تألةص بئرعش الزعم بولمايدذ .بذ هالدا
ضأرىضة ظئلعنغان نةرسة بةدةلسعز ضأرىضة ظئلعنغان بولعدذ( .شذثا ظذ توغرا بولمعغان
ضأرى هئسابلعنعدذ) .ظةضةر سئتعلغان نةرسة ظذ كعشعنعث قئشعدا تذرذش جةريانعدا
يىتىص كةتسة ،سودا بذزذلذص كئتعدذ ؤة ظذ ظادةمنعث ظىستعدعن ظذ نةرسعنعث صذلع
حىشىص كئتعدذ .شةيخذلظعسالم« :ظذ (توغرا بولمعغان ظةمةس) شةرتعضة توشمعغان
ضأرى هئسابلعنعدذ .حىنكع ،ضأرىضة قويذلغان نةرسة ظعسالم دعنعدا هأرمعتع بار نةرسة
هئسابلعنعدذ .بةزع ظةهؤالالردا شةرتعضة توشمعغان هأكىملةرمذ شةرتعضة توشقان
هأكىملةر بعلةن ظوخشاش بولعدذ» دئدع< .ظةلمةبسذت> دئضةن كعتابتا« :ظذ توغرا
ضأرى هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ نةرسعنع ساتقان كعشع ظةضةر ظذ نةرسة يىتىص كةتسة،
ضأرىضة ظالغان ظادةمضة ضأرىضة ظئلعنغان نةرسعنعث صذلعنعث معقدارعدعن ؤة سئتعلغان
نةرسعنعث صذلعنعث معقدارعدعن ظاز معقداردا صذل بئرعدذ .بذ هةقتة صةتعؤا بذ قاراش
(((
بعلةن بئرعلعدذ» دةص بايان قعلعنغان.
بعرةرسعضة كئصعل بولغانلعق ظىحىن ظذنعثدعن ضأرىضة بعر نةرسة ظئلعش توغرا
((( <ظةددذررذلمذختار> 5 ،ـ توم 317 ،ـ بةت.
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ظةمةس .مةسعلةن ماخمذت« :قادعردعن صذل قةرز ظالغان ظةهمةد ،ظةضةر قةرز صذلنع
قادعرغا بعر يعلغعحة بئرعص بواللمعسا ،ظذنعث قةرزضة ظالغان صذلعنع مةن تألةص
بئرعمةن» دةص ماخمذت ظةهمةدضة كئصعل بولغان ،ظاندعن ظةهمةد ماخمذتقا بعر يعلغعحة
مةلذم معقداردا صذل ضأرىضة بةرضةن بولسا ،بذ توغرا بولمعغان ضأرى هئسابلعنعدذ.
حىنكع ،ظةهمةدكة تئخع صذل بئرعش الزعم بولمعغاندذر .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ماخمذت
قةرز ظعضعسعضة« :ظةضةر ظةهمةد سةندعن قةرزضة ظالغان صذلنع بةرمةي ظألىص كةتسة،
ظذ صذلنع مةن بئرعمةن» دئضةن ،ظاندعن ظةهمةد ماخمذتقا مةلذم معقداردا صذل ضأرىضة
بةرضةن بولسا ،بذمذ توغرا بولمعغان ضأرى هئسابلعنعدذ.
بعر كعشعدعن ظئلعنعدعغان قعساس ظىحىن بعر نةرسعنع ضأرىضة ظئلعش توغرا
ظةمةس .ظةمما ظأتكىزىلىص سئلعنغان جعنايةتلةردعن سةؤةنلعك بعلةن ظأتكىزىلىص
قئلعنغان جعنايةتكة بعرةر نةرسعنع ضأرىضة ظئلعش توغرعدذر .بعر ظادةمدعن ظالعدعغان
دعيةت ظىحىنمذ ظذنعثدعن بعرةر نةرسة ضأرىضة ظئلعش توغرعدذر .شذنعثدةك يةنة
قعساس ظالغعلع بولمعغانلعقع ظىحىن تألةم تألةص بئرعلعشكة هأكىم قعلعنغان بعرةر
جعنايةتكة ،تألةص بئرعلعشكة بذيرذلغان تألةمنعث ظورنعدا بعر نةرسة ضأرىضة ظئلعشمذ
توغرعدذر.
بعرةر نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشعدعن ظذ نةرسعنع قوشنعدارحعلعق ياكع
شئرعكحعلعق سىصىتع بعلةن قايتذرذص ظالماقحع بولغان ظادةمنعث سئتعلغان ظذ نةرسعنع
قايتذرذص ظئلعص بولغعحة ظذ كعشعدعن بعر نةرسة ضأرىضة ظئلعشع توغرا ظةمةس .حىنكع،
سئتعلغان نةرسعنعث مةسظذلعيعتع ظذ كعشعنعث ظىستعضة ظارتعلمايدذ.
شذنعثدةك يةنة ظألىكلةرضة قوشاق قوشذص يعغالص بئرعدعغان ياكع ناخشا ظئيتعص
بئرعدعغان ظايالالرغا بئرعلضةن صذلالرنع ياكع نةرسة ـ كئرةكلةرنع ضأرىضة قويذش
توغرا ظةمةس .حىنكع ،بعر ظايالنع ظألىككة يعغالص بئرعش ياكع ناخشا ظئيتعص بئرعش
ظىحىن ظذنعثغا هةق بئرعص ظئلعش توغرا ظةمةس .شذثا ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث
مةسظذلعيعتع ظذنع ضأرىضة ظالغان ظادةمنعث ظىستعضة يىكلةنمةيدذ.
يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضةن ضأرىضة ظئلعش توغرا بولمايدعغان هالةتلةردة ضأرىضة
بئرعلضةن نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظذ نةرسعنع قةرز ظعضعسعنعث قولعدعن قايتذرذص
ظئلعؤعلعشع الزعم بولعدذ .ظةضةر ضأرىضة بئرعلضةن نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع قةرز
ظعضعسعدعن تةلةص قعلعشتعن بذرذن ظذ نةرسة يىتىص كةتكةن بولسا ،ظذ نةرسة بةدةلسعز
يىتىص كةتكةن بولعدذ .يةنع ظذ نةرسعنعث يىتىص كةتكةنلعكع ظىحىن قةرز ظعضعسع
ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة بعر نةرسة تألةص بةرمةيدذ .حىنكع ،ضأرى ظةسلعدعال توغرا
بولمعغان بولغاحقا ظذنعثغا هئحقانداق بعر هأكىم باغالنمايدذ .ظةضةر ضأرىضة بئرعلضةن
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نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع قةرز ظعضعسعدعن تةلةص قعلعص بولغاندعن كئيعن ظذ
نةرسة يىتىص كةتكةن بولسا ،قةرز ظعضعسع ظذ نةرسعنع تألةص بئرعدذ.
يىتىص كةتكةن ؤاقتعدا ظوخشعشع بار نةرسة بولسا ظوخشعشع ،باهالعق نةرسة بولسا
باهاسع تألةص بئرعلعدعغان نةرسعنع ضأرىضة بئرعش توغرعدذر .مةسعلةن :هةقسعز يول
بعلةن ظئلعؤئلعنغان نةرسعضة ،ظايالنع ظذنعثغا بةرضةن تويلذقنع قايتذرذص ظئلعش شةرتع
بعلةن تاالق قعلعؤاتقاندا ظايال ظئرعضة قايتذرذص بئرعدعغان نةرسعضة ،ظايالغا ظالغان
تويلذقنعث بةدعلعضة ؤة بعرةر ظعش ظىستعدة تىزىلضةن سىلهعنعث بةدعلعضة ظوخشاش
نةرسعلةرنع ضأرىضة بئرعش توغرعدذر .حىنكع ،مةزكذر نةرسعلةر ظةضةر يىتىص كئتعص
قالسا تألةص بئرعلعدذ .يةنع ظذ نةرسعلةر ظةضةر يىتىص كةتمعضةن بولسا ،ظذالرنعث
ظأزعنع قايتذرذص بئرعش الزعم .ظذ نةرسعلةر ظةضةر يىتىص كئتعص قالسا ،ظذالرنعث
باهاسع بويعحة صذل تألةص بئرعش الزعم .شذثا ظذ نةرسعلةرنع ضأرىضة بئرعش (ظةضةر
يىتىص كةتسة تألةص بئرعلعدعغان نةرسعلةرنع) ضأرىضة بئرعش هئسابلعنعدذ .شذنعث
ظىحىن ضأرىضة ظذ نةرسعلةر قويذلغان ضأرى توغرا بولغان ضأرى هئسابلعنعدذ.
بذ يةردة شذنع بعلعش الزعمكع ماددعي نةرسة مذنداق ظىح تىرلىك بولعدذ:
 1ـ يىتىص كةتسة تألةص بئرعش مةسظذلعيعتع بعر ظادةمنعث ظىستعضة يىكلةنمةيدعغان
نةرسة .مةسعلةن :ساقالص بئرعش ظىحىن ظامانةتكة قويذلغان نةرسعضة ؤة ظأتنعضة
بئرعلضةن نةرسعضة ظوخشاش نةرسعلةر .بذ نةرسعلةرنع ضأرىضة قويذش توغرا ظةمةس.
 2ـ يىتىص كةتسة ظةمةلعيةتتة تألةص بئرعلمةيدعغان ظةمما تألةص بئرعلعدعغان
نةرسعلةرضة ظوخشعشعص كئتعدعغان نةرسعلةر .مةسعلةن :سئتعلغان ظةمما تئخع ساتقان
ظادةمنعث قولعدا تذرذص تذرغان نةرسة .ظةضةر ظذ نةرسة يىتىص كةتسة ،ظذنعث زعيعنع
ظذنعث ظأز ظعضعسعنعث ظىستعضة بولعدذ .شذثا ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظذ نةرسعنع
سئتعص ظالغان كعشعضة بعر نةرسة تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس .شذثا بعز يذقعرعدا
بايان قعلعص ظأتكىنعمعزدةك ظذ نةرسعنعث ظورنعغا ضأرىضة بعر نةرسة ظئلعش بعر
قاراشتا توغرا ظةمةستذر ،يةنة بعر قاراشتا شةرتعضة توشمعغاندذر ،يةنة بعر قاراشتا
توغرعدذر.
 3ـ يىتىص كةتسة تألةص بئرعلعش مةسظذلعيعتع نةرسعنع قولعغا ظالغان ظادةمنعث
ظىستعضة يىكلةنضةن نةرسة .مةسعلةن :هةقسعز يول بعلةن ظئلعؤئلعنغان نةرسعضة،
ظايالنع ظذنعثغا بةرضةن تويلذقنع قايتذرذص ظئلعش شةرتع بعلةن تاالق قعلعؤاتقاندا
ظايال ظئرعضة قايتذرذص بةرضةن نةرسعضة ؤة ظايالغا ظالغان تويلذقنعث بةدعلعضة ظوخشاش
نةرسعلةر .شذثا بذ نةرسعلةرنع ضأرىضة بئرعش توغرعدذر.
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بئرعشكة ؤةدة قعلعنغان قةرز ظىحىن بعرةر نةرسعنع ضأرىضة
ظئلعشنعث بايانع

بئرعشكة ؤةدة قعلعنغان قةرز ظىحىن قةرز ظالماقحع بولغان ظادةمدعن بعرةر نةرسعنع
ضأرىضة ظئلعش توغرعدذر .ظةضةر قةرز بةرمةكحع بولغان ظادةم قةرز ظالماقحع بولذص بعرةر
نةرسعسعنع ضأرىضة بةرضةن كعشعضة قةرز ظىحىن بئرعشنع ؤةدة قعلغان صذلنعث بعر
قعسمعنع بةرضةن ؤة قالغان قعسمعنع بئرعشتعن باش تارتقان بولسا ،ظذ ظادةم قةرزنعث
قالغان قعسمعنع بئرعشكة مةجبذرالنمايدذ .بئرعشكة ؤةدة قعلعنغان قةرز ظىحىن بعرةر
نةرسعنع ضأرىضة ظئلعص قولغا تاصشذرذص ظئلعش ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع (ضأرىضة
ظئلعشقا) خئرعدار بولذش سىصىتع بعلةن ظئلعش هئسابلعنعدذ .بذ يةردة شذنع بايان
قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،ظالغان قةرزضة ضأرى ظىحىن بئرعمةن ،دةص ؤةدة قعلغان
نةرسعنع حذقذم بئرعش الزعم ظةمةس.
بعر ظادةم بئرعشكة ؤةدة قعلغان قةرز ظىحىن قةرز ظالماقحع بولغان كعشعدعن بعر
نةرسة ضأرىضة ظالغان ،ظاندعن ظذ نةرسة ظذ ظادةمنعث قولعدا يىتىص كةتكةن بولسا،
ظذ نةرسة ظىحىن تألةص بئرعلعدعغان بةدةل ظذ كعشعضة بةرمةكحع بولغان قةرزنعث
ظورنعدا بولعدذ .يةنع ظذ ظادةم يىتىص كةتكةن ظذ نةرسعنع تألةص بئرعش سىصىتعدة ظذ
كعشعضة بةرمةكحع بولغان قةرزنع بئرعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ كعشعضة بةرمةكحع بولغان
قةرزنع بئرعشتعن باش تارتسا ،ظذ ظادةم ظذ كعشعضة قةرزنع بئرعشكة مةجبذرلعنعدذ.
بذ ،ظةضةر ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان كىندة قةرزضة بةرمةكحع بولغان صذلنعث معقدارع
ظذ نةرسعنعث صذلعغا تةث كئلعدعغان ياكع ظذنعثدعن ظازراق ظاز بولغان بولسا ،ظذ
ظادةم يىتىص كةتكةن ظذ نةرسعنع تألةص بئرعش سىصىتعدة ظذ كعشعضة بةرمةكحع بولغان
قةرزنع بئرعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان كىندة قةرزضة بةرمةكحع بولغان
صذلنعث معقدارع ظذ نةرسعنعث صذلعدعن كأص بولغان بولسا ،ظذ ظادةم يىتىص كةتكةن
نةرسعنع تألةص بئرعش سىصىتعدة ظذ كعشعضة بةرمةكحع بولغان قةرزنع ظةمةس ظذ
نةرسعنعث باهاسع بويعحة صذل تألةص بئرعدذ .بذ ظةضةر ظذ ظادةم ضأرى ظىحىن بعرةر
نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالغان ؤاقعتتا قةرزنعث معقدارع ( 1000ياكع  500سوم
دئضةنضة ظوخشاش) ظئنعق توختعتعلغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر ظذ
ظادةم ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ؤاقعتتا ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة قةرز بئرعشكة ؤةدة
قعلغان ،ظةمما ظذنعث معقدارعنع ظئنعق توختاتمعغان ،مةسعلةن :ظذ ظادةم ضأرىضة ظذ
كعشعدعن بعرةر نةرسة تاصشذرذص ظالغان ؤاقعتتا ،مةن ساثا قةرزضة صذل بئرعمةن ،دئضةن
ظاندعن ظذ نةرسة ظذ ظادةمنعث قولعدا تذرذش جةريانعدا يىتىص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم
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ظذ نةرسعنع تألةص بئرةمدذ ياكع تألةص بةرمةمدذ؟ دئضةن مةسعلعدة ظالعمالر ظارعسعدا
(((
ظعختعالص بار .كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع تألةص بةرمةيدذ.

نئسعينع نةققة سئتعش سودعسعدا تاصشذرذص بئرعلضةن صذل ظىحىن
ؤة صذلنع صذلغا ساتقان سودعدا سئتعلغان صذلغا بئرعلعدعغان صذل
ظىحىن بعرةر نةرسعنع ضأرىضة بئرعشنعث بايانع

نئسعينع نةققة سئتعش سودعسعدا تاصشذرذص بئرعلضةن صذل ظىحىن ؤة صذلنع
صذلغا ساتقان سودعدا سئتعلغان صذلغا بئرعلعدعغان صذل ظىحىن بعرةر نةرسعنع
ضأرىضة بئرعش ياكع ظئلعش توغرعدذر.
نئسعينع نةققة سئتعش سودعسعدا تاصشذرذص بئرعلضةن صذل ظىحىن بعرةر
نةرسعنع ضأرىضة بئرعش ظعشع مذنداق بولعدذ :مةسعلةن :صذل ظعضعسع بذغداينعث
ظعضعسعضة بذغداينع ظورغان ؤاقتعدا صذل ظعضعسعضة بئرعش ظىحىن  10حارةك
بذغدايغا ظالدعدعن  100سوم صذل بئرعدذ ،ظاندعن بذغداينعث ظعضعسع صذل
ظعضعسعدعن صذلنع نةق تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن صذلنعث ظعضعسع بذغداينعث
ظعضعسعضة ظذ  100سومنعث ظورنعغا بعرةر نةرسعنع ضأرىضة قويعدذ.
صذلنع صذلغا ساتقان سودعدا سئتعلغان صذلغا بئرعلعدعغان صذل ظىحىن بعرةر
نةرسعنع ضأرىضة بئرعش مذنداق شةكعلدة بولعدذ :بعر ظادةم دولالرنع سومغا
ساتعدذ ،ظاندعن سومنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن سومنعث ظورنعغا
سومنع ساتقان كعشعدعن بعرةر نةرسة ضأرىضة ظالعدذ.
سودا مةيلع نئسعينع نةققة سئتعش سودعسع بولسذن مةيلع صذلنع صذلغا سئتعش
سودعسع بولسذن ظةضةر ضأرىضة ظئلعنغان نةرسة يىتىص كةتسة ،سودا كىحضة ظعضة
بولعدذ ؤة ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان تةرةص صذلنع هأكمةن قولعغا تاصشذرذص
ظالغان هئسابلعنعدذ .بذ ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث صذلع نئسعينع نةققة
سئتعش سودعسعدا تاصشذرذص بئرعلضةن صذلغا ،ياكع صذلنع صذلغا ساتقان سودعدا
سئتعلغان صذلغا بئرعلعدعغان صذلغا تةث كةلسة ،سودا كىحضة ظعضة بولعدذ .ظةضةر
ضأرىضة قذيذلغان نةرسعنعث صذلع نئسعينع نةققة سئتعش سودعسعدا تاصشذرذص
بئرعلضةن صذلدعن ،ياكع صذلنع صذلغا ساتقان سودعدا سئتعلغان صذلغا بئرعلعدعغان
صذلدعن ظاز بولسا ،ضأرى مةيلع نئسعينع نةققة سئتعش سودعسعدا بولسذن مةيلع
((( <ظةددذررذلمذختار> 5 ،ـ توم 318 ،ـ بةت.
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صذلنع صذلغا سئتعش سودعدا بولسذن صةقةت ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث صذلعغا
حذشلذق معقداردا كىحضة ظعضة بولعدذ .مةيلع نئسعينع نةققة سئتعش سودعسعدا
بولسذن مةيلع صذلنع صذلغا سئتعش سودعدا بولسذن ظةضةر صذلنع تاصشذرذص
بئرعدعغان تةرةص صذلنع تاصشذرذص بئرعشتعن بذرذن ؤة ضأرىضة قويذلغان نةرسة
يىتىص كئتعشتعن بذرذن ظعككع تةرةص ظايرعلعص كةتكةن بولسا ،نئسعينع نةققة
سئتعش سودعسع ؤة صذلنع صذلغا سئتعش سودعسع ظةمةلدعن قالعدذ .حىنكع،
ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث ظعضعسع قارشع تةرةصتعن ظالعدعغان صذلنع مةيلع
ظةمةلعيةتتة بولسذن مةيلع هأكمةن بولسذن قولعغا تاصشذرذص ظالمعغاندذر .شذثا
ضأرىنع قولعغا ظالغان تةرةصنعث ضأرىضة ظالغان نةرسعنع قارشع تةرةصكة قايتذرذص
بئرعشع الزعم بولعدذ.
ظعمام سةرةخسعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دئدع« :بعر
ظادةم مةسعلةن  10دولالرغا  100سوم سئتعص ظالغان ،سومنع سئتعص بةرضةن
كعشعضة دولالرنع بةرضةن( ،ظذ كعشعدعن سئتعص ظالغان  100سومنعث ظورنعغا)
 100سومنع ضأرىضة ظالغان ،ظاندعن بذ  100سوم ظذالر سودا بولغان ظورذندعن
ظايرعلعشتعن بذرذن يىتىص كةتكةن بولسا ،ظذ سودا كىحضة ظعضة بولعدذ .حىنكع،
سوم سئتعص ظالغان تةرةص  100سومنعث ظورنعغا  100سومنع ضأرىضة ظئلعص
قولعغا تاصشذرذص ظالغان بولغاحقا ،ظذ تةرةصكة ظذ  100سوم صذلنع ظئلعش هةققع
بئرعلعدذ .ظاندعن ظذ  100سوم صذلنعث يىتىص كئتعشع بعلةن ظذ ظادةم سئتعص
ظالغان  100سوم صذلنع قولعغا تاصشذرذص ظالغان هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ سودا
(((
كىحضة ظعضة بولعدذ».
ظالتذننع ،كأمىشنع( ،بذغداي ـ قوناققا ظوخشاش) كةمحعلعنعدعغان نةرسعنع
ؤة تارتعلعدعغان نةرسعنع ضأرىضة بئرعش توغرعدذر .ظةضةر مةزكذر نةرسعلةر ظأز
خعلعدعكع نةرسعلةردعن باشقا نةرسعلةرضة ضأرىضة بئرعلضةن ،مةسعلةن :بعر ظادةم
بعر كعشعدعن ظأتنعضة ظالغان بذغداينعث ظورنعغا ضأرىضة ظالتذن بةرضةن ؤة ظذ
ظالتذن ظذ كعشعنعث قولعدا تذرذش جةريانعدا يىتىص كةتكةن بولسا ،ظذ ظالتذنغا
ظالتذن ظةمةس ظذنعث باهاسع بويعحة صذل تألةص بئرعلعدذ .مةزكذر نةرسعلةر
ظأز خعلعدعكع نةرسعلةردعن باشقا نةرسعلةرضة ضأرىضة بئرعلضةن ؤاقتعدا ظذ
نةرسعلةرنعث سىصةتلعك ياكع سىصةتسعز بولذشع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .يةنع ظذ
نةرسعنعث صذلع توختعتعلغاندا ظذ نةرسعنعث سىصةتلعك بولذشع بعلةن سىصةتلعك
بولماسلعقع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظةضةر مةزكذر نةرسعلةر ظأز خعلعدعكع نةرسعلةر
ظىحىن ضأرىضة بئرعلضةن ؤة ضأرىضة بئرعلضةندعن كئيعن يىتىص كةتكةن ؤاقتعدا،
((( «ظةلمةبسذت» 4 ،ـ توم 41 ،ـ بةت.
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ظذ نةرسعلةرنعث سىصةتلعك بولذشع ياكع بولماسلعقع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.
مةسعلةن :بعر ظادةم بعر كعشعدعن ظالتذن ،ياكع كأمىش ،ياكع بذغداي ظأتنعضة
ظالغان ،ظاندعن ظأتنعضة ظالغان نةرسعنعث ظورنعغا ظالتذن ،ياكع كأمىش ،ياكع
بذغداي ضأرىضة بةرضةن ؤة كئيعن ضأرىضة بئرعلضةن نةرسة يىتىص كةتكةن بولسا،
يىتىص كةتكةن نةرسة ظىحىن ظذنعث ظوخشعشع يةنع يىتىص كةتكةن نةرسة ظالتذن
بولسا ظالتذن ،كأمىش بولسا كأمىش ،بذغداي بولسا بذغداي ظوخشاش معقداردا
بئرعلعدذ .ظةمما بذ ظةهؤالدا ضأرىضة ظئلعنغان نةرسعنعث باهاسع بويعحة صذل
بئرعلمةيدذ .بذ ظعمام ظةبذهةنعفةنعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف
ؤة ظعمام مذهةممةد« :يىتىص كةتكةن نةرسة ظىحىن ظذنعث خعلعدعكع نةرسعدعن
باشقا نةرسة تألةص بئرعلعدذ .يةنع ضأرىضة قويذلذص يىتىص كةتكةن نةرسة ظالتذن
بولسا ،ظالتذننعث قعممعتع بويعحة كأمىش ياكع بذغداي ،كىمىش بولسا كىمىشنعث
قعممعتع بويعحة ظالتذن ياكع بذغداي ،بذغداي بولسا بذغداينعث قعممعتع بويعحة
ظالتذن ياكع كأمىش تألةص بئرعلعدذ .تألةص بئرعلضةن نةرسة ظالتذننع ياكع
كأمىشنع ،ياكع بذغداينع ضأرىضة ظالغان تةرةصنعث يئنعدا ضأرىضة ظئلعنغان نةرسة
سىصىتعدة تذرعدذ» دئدع .ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام ظةبذيىسىف ؤة ظعمام
مذهةممةدلةرنعث ظارعسعدعكع ظذ ظعختعالصنعث مئؤعسع ضأرىضة ظئلعنعص يىتىص
كةتكةن نةرسعنعث صذلع قةرزضة ياكع ظأتنعضة ظالغان نةرسعنعث صذلعدعن ظاز
بولغان ؤاقتعدا كأرىلعدذ .ظةمما ضأرىضة ظئلعنعص يىتىص كةتكةن نةرسعنعث صذلع
قةرزضة ياكع ظأتنعضة ظالغان نةرسعنعث صذلعنعث معقدارعغا تةث ياكع ظذنعثدعن
كأص بولغان بولسا ،ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
نعث كأز قارعشعدا ،يىتىص كةتكةن نةرسة ظالتذن بولسا ظالتذن ،كأمىش بولسا
كأمىش ،بذغداي بولسا بذغداي تةث معقداردا بئرعلعدذ .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف
ؤة ظعمام مذهةممةد قاتارلعقالرنعث كأز قارعشعدا ،ضأرىضة قويذلذص يىتىص كةتكةن
نةرسة ظالتذن بولسا ،ظالتذننعث قعممعتع بويعحة كىمىش ياكع بذغداي ،كىمىش
بولسا كىمىشنعث قعممعتع بويعحة ظالتذن ياكع بذغداي ،بذغداي بولسا بذغداينعث
قعممعتع بويعحة ظالتذن ياكع كأمىش تألةص بئرعلعدذ .تألةص بئرعلضةن نةرسعنعث
صذلع ظأتنعضة ياكع قةرزضة ظالغان نةرسعنعث صذلعدعن كأص بولذص قالغاندا ،تألةص
بئرعلضةن نةرسعنعث صذلعدعن ظأتنعضة ياكع قةرزضة ظالغان نةرسعنعث صذلعغا
حذشلذق معقدارع ظأتنعضة ظالغان ياكع قةرزضة ظالغان نةرسعضة هئساب بولعدذ.
(((
قالغان قعسمع ظامانةت سىصىتعدة تذرذص تذرعدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 320 ،ـ بةت.
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دادعنعث كعحعك بالعسعنعث مال ـ مىلكعنع ضأرىضة بئرعش ،ياكع

كعحعك بالعغا قاراشقا ؤةسعيةت قعلعنغان ظادةمنعث ظذ بالعنعث مال
ـ مىلكعنع ضأرىضة بئرعشنعث هأكمع

بعر دادا بعرعدعن ظالغان قةرز ظىحىن بعرةر نةرسة ضأرىضة بةرمةكحع بولسا كعحعك
بالعسعغا تةؤة نةرسة ـ كئرةكنع ضأرىضة بئرةلةيدذ .حىنكع ،دادا كعحعك بالعسعغا تةؤة
نةرسة ـ كئرةكنع ساقالص بئرعشع ظىحىن بعرةرسعنعث يئنعدا قويذص قويذشقا هوقذقلذق.
شذثا بعرةر نةرسعنع ساقالتتذرذش ظىحىن بعرةرسعنعث يئنعدا قويذص قويغانغا قارعغاندا
ظذ نةرسعنع ضأرىضة بئرعش ياخشعراقتذر .حىنكع ،ضأرىضة قويذلغان نةرسة ظةضةر يىتىص
كئتعص قالسا تألةص بئرعلعدذ ؤة ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةم ظةضةر ظذ نةرسعنع
يىتتىرىص قويسا ظذنع تألةص بئرعشتعن قورقذص ظذ نةرسعنع ياخشع ساقالشقا قاتتعق
ظةهمعيةت بئرعدذ .ظةمما ظذ نةرسة ساقالتتذرذش ظىحىن بعرةرسعنعث يئنعغا قويذص
قويذلغان ؤاقتعدا ظذ نةرسة ظذنعث يئنعدا ظامانةت سىصىتعدة تذرعدذ .ظامانةتكة قويذلغان
نةرسة يىتىص كئتعص قالسا تألةص بئرعلمةيدذ .شذثا ظذ نةرسعنع ساقالتتذرذش ظىحىن
بعرةرسعنعث يئنعدا قويذص قويغانغا قارعغاندا ظذ نةرسعنع ضأرىضة بئرعش ياخشعراق دةص
قارعلعدذ.
كعحعك بالعغا قاراشقا ؤةسعيةت قعلعنغان ظادةمنعث بذ هةقتعكع هأكمعمذ دادعنعث
هأكمعضة ظوخشاش .يةنع كعحعك بالعغا قاراشقا ؤةسعيةت قعلعنغان ظادةم بعرةرسعدعن
ظالغان قةرز صذل ظىحىن ظذ بالعغا تةؤة نةرسة ـ كئرةكلةردعن ضأرىضة بئرةلةيدذ .ظعمام
ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام زذصةر (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :مةيلع دادا بولسذن
مةيلع كعحعك بالعغا قاراشقا ؤةسعيةت قعلعنغان ظادةم بولسذن كعحعك بالعغا تةؤة نةرسة
ـ كئرةكنع بعرةرسعدعن ظالغان قةرزعضة هئسابالص ضأرىضة بئرةلمةيدذ» دئدع .بذ ظعككع
ظعمامنعث ظذ سأزع قعياس قاظعدعسعضة تايانغاندذر .دادا ؤة كعحعك بالعغا قاراشقا
ؤةسعيةت قعلعنغان ظادةم كعحعك بالعغا تةؤة نةرسة ـ كئرةكنع بعرةرسعدعن ظالغان قةرز
ظىحىن ضأرىضة بئرةلةيدذ ،دئضةن قاراش ظعستعهسان قاظعدعسعضة تايانغاندذر .بذ قاراش
ظذ ظعككع ظعمامنعث سأزعضة قارعغاندا كىحلىكتذر.
ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسة قةرز ظعضعسعنعث قولعدا تذرذش جةريانعدا يىتىص
كةتسة ،مةيلع دادا بولسذن مةيلع كعحعك بالعغا قاراشقا ؤةسعيةت قعلعنغان ظادةم بولسذن
ظذ نةرسعنع كعحعك بالعغا تألةص بئرعدذ .بذ ظةضةر ظذ نةرسة بعلةن ظالغان قةرزنعث
معقدارع ظوخشاش معقداردا بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر ضأرىضة قويذلغان ظذ
نةرسعنعث صذلع قةرزنعث معقدارعدعن ظارتذق بولسا ،ظذالر بالعغا ظذ نةرسة ظىحىن قةرزنعث
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معقدارعغا حذشلذق صذل بئرعدذ ؤة قةرزنعث معقدارعدعن ظئشعص قالغان قعسمع ظىحىن بعر
نةرسة تألةص بئرعش الزعم بولمايدذ .حىنكع ،قةرزنعث معقدارعدعن ظارتذق قعسمع ظامانةت
سىصىتعدة تذرعدذ .ظامانةتكة قويذلغان نةرسة يىتىص كةتسة تألةص بئرعلمةيدذ .بعر قعسعم
ظالعمالر« :كعحعك بالعغا قاراشقا ؤةسعيةت قعلعنغان ظادةم ظةضةر ضأرىضة قويغان كعحعك
بالعغا تةؤة نةرسعنعث معقدارع قةرزنعث معقدارعدعن ظارتذق بولسعمذ (ظةضةر ظذ نةرسة
يىتىص كةتسة) ظذ نةرسعنعث هةممعسعنع تألةيدذ .ظةمما دادا ظذ نةرسعدعن صةقةت قةرزنعث
معقدارعغا حذشلذق قعسمعنع تألةيدذ .حىنكع ،دادعنعث كعحعك بالعسعنعث مال ـ مىلكعدعن
صايدعلعنعش هةققع بار .كعحعك بالعغا قاراشقا ؤةسعيةت قعلعنغان ظادةمنعث ظذ بالعنعث
مال ـ مىلكعدعن صايدعلعنعش هةققع يوق» دئدع.
ظةضةر بعر كعشع ظأزعنعث كعحعك بالعسعدعن قةرز ظالسا ،ظذ قةرز ظىحىن ظذ بالعغا
بعرةر نةرسعسعنع ضأرىضة بئرعدذ ؤة ضأرىضة بئرعلضةن ظذ نةرسعنع ظذ ظادةم كعحعك باال
ظىحىن ظأزعنعث يئنعدا ساقالص بئرعدذ .ظةمما كعحعك بالعغا قاراشقا ؤةسعيةت قعلعنغان
ظادةمنعث ظذ بالعدعن ظالغان قةرز ظىحىن ضأرىضة بةرضةن نةرسعنع ظأز يئنعدا ساقالش
هةققع بولمايدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ ظادةمنعث كعحعك بالعنعث ظىستعدة قةرز صذلع
بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظأزع بعؤاسعتة قول تعقعص قةرز ظىحىن ظذ بالعنعث نةرسعسعنع
ضأرىضة ظئلعش هةققع هةم يوق .حىنكع ،ظذ ظادةم صةقةت ظذ بالعغا قاراشقا ؤةكعل قعلعنغان
كعشعدذر .شذثا ظذ ظادةم ظذ بالعغا قةرز بةرضةن ؤاقتعدا هةم ظذ بالعغا قةرز بئرعشتةك
هةم قةرزنعث ظورنعغا ظذ بالعدعن بعرةر نةرسة ضأرىضة ظئلعشتةك ظعككع ظعشنع قعلعش
هوقذقعغا ظعضة ظةمةس .يةنع ظذ ظادةم ظذ بالعغا قةرز بةرسة ،ظأزع بعؤاسعتة قول تعقعص
ظذ بالعنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعدعن بعرةر نةرسعنع ضأرىضة ظااللمايدذ .ظةضةر بعر دادا
كعحعك بالعسعغا قةرز بةرضةن بولسا ،ظذ دادا بالعسعغا بةرضةن قةرز ظىحىن ظأزع بعؤاسعتة
قول تعقعص بالعنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعدعن بعرةر نةرسعنع ضأرىضة ظاالاليدذ .حىنكع،
دادا بالعسعغا مئهرعبان بولغانلعقع ظىحىن دادعنعث هأكمع ظعككع ظادةمنعث ظورنعدا
هئسابلعنعدذ .شذثا دادا بعر ظادةمنعث ظورنعدا تذرذص بالعسعغا قةرز بئرعدذ .يةنة بعر
ظادةمنعث ظورنعدا تذرذص بالعسعغا بةرضةن قةرزنعث ظورنعدا بالعسعدعن بعرةر نةرسعنع
ضأرىضة ظالعدذ .ظةضةر كعحعك بعر بالعغا قاراشقا ؤةسعيةت قعلعنغان ظادةم ظذ بالعنعث
يعمةك ـ ظعحمةكلعرعضة ؤة كعيعم ـ كعحةكلعرعضة خةجلةص بئرعش ظىحىن باشقا بعرعدعن
قةرز ظالغان ؤة بذ قةرز ظىحىن ظذ بالعغا تةؤة بعرةر نةرسعنع ضأرىضة قويغان بولسا ،بذ
توغرا بولغان ضأرى هئسابلعنعدذ .شذثا كعحعك باال ظةضةر باالغةتكة يةتسة ،ظذ باال تاكع
ظذ كعشعنعث قةرزعنع تألةص بةرمعضعحة ضأرى مذظامعلعسعنع بذزذص ضأرىضة قويذلغان
(((
نةرسعسعنع قايتذرذص ظئلعص كئلعش هةققع بولمايدذ.
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ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث بعر دانة ؤة ظذنع ضأرىضة ظالغان
ظادةمنعث بعردعن كأص بولذشعنعث هأكمع

بعر ظادةم ظعككع كعشعدعن قةرز ظالغان ،بعر دانة نةرسعسعنع ظذالردعن ظالغان
قةرز ظىحىن ظذالرغا ضأرىضة بةرضةن ؤة ظذالر ظذ نةرسعنع قوبذل قعلغان بولسا ،بذ
توغرا بولغان ضأرى هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذ ظعككع كعشعنعث بعرع ضأرىضة بئرعلضةن
ظذ نةرسعنع قوبذل قعلغان ؤة يةنة بعرع ظذ نةرسعنع قوبذل قعلمعغان بولسا ،بذ توغرا
بولمعغان ضأرى هئسابلعنعدذ .ظةضةر ضأرىضة بئرعلضةن ظذ نةرسعنع هةر ظعككع كعشع
قوبذل قعلغانلعقع ظىحىن ضأرى توغرا هالعتعدة بولغان بولسا ،ظذ نةرسة ظذ ظعككع
كعشعنعث هةر بعرع ظىحىن ضأرىضة قويذلغان هئسابلعنعدذ .يةنع ظذ نةرسعنعث يئرعمع
ظذالرنعث بعرع ظىحىن قالغان يئرعمع يةنة بعرع ظىحىن ضأرىضة قويذلغان هئسابلعنعدذ.
ظةمما بعر دانة نةرسعنع ظعككع كعشعضة سوؤغات قعلعص بئرعشكة بولمايدذ.
بعر نةرسعنع ضةرحة ظعككع كعشع هةم شئرعك بولمعسعمذ ظذ ظعككع كعشعضة
ضأرىضة بئرعش توغرعدذر .ظةضةر ظعككع كعشعدعن قةرزضة ظالغان صذل باشقا ـ باشقا
خعلدعن بولسعمذ بعر نةرسعنع ظعككع كعشعضة ضأرىضة بئرعش توغرعدذر .مةسعلةن:
بعر ظادةم بعر كعشعدعن سوم قةرز ظالغان يةنة بعر كعشعدعن دولالر قةرز ظالغان بولسا،
ظذ ظادةمنعث ظذ ظعككع كعشعضة بعر دانة نةرسعنع ضأرىضة بئرعشعمذ توغرعدذر .بعر
دانة نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظعككع كعشع ظذ نةرسعنع ظادعللعق بعلةن نأؤةت بويعحة
ساقاليدذ .بذ ،ظةضةر ضأرىضة قويذلغان ظذ نةرسة تةقسعم قعلعنمايدعغان نةرسة بولسا،
ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر ظذ تةقسعم قعلعنعدعغان نةرسة بولسا ،هةر كعشع ظأزعضة
تئضعشلعك قعسمعنع ساقاليدذ .ظةضةر ظذالرنعث بعرع ظذ نةرسعدعن ظأزعضة تةقسعم بولغان
قعسمعنع ظأزعنعث يئنعدا ساقلعماي ظذ نةرسعنعث هةممعسعنع يةنة بعرعنعث ساقلعشعغا
بةرضةن ؤة ظذ نةرسة يةنة بعرعنعث قئشعدا تذرذش جةريانعدا يىتىص كةتكةن بولسا ،ظذ
نةرسعنعث هةممعسعنع بةرضةن كعشع ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة ظذ نةرسعنع هةقسعز يول
بعلةن ظئلعؤالغانلعق سىصىتع بعلةن تألةم تألةص بئرعدذ .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام
مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) ظذ قاراشقا قئتعلمايدذ.
ظةضةر ظذ تةقسعم قعلعنمايدعغان نةرسة بولذص ظذنع ظعككع كعشعنعث بعرع يئنعدا
ساقلعغان ؤة ظاندعن ظذ نةرسة يىتىص كةتكةن بولسا ،ظذالرنعث هةر بعرع ظذ نةرسعدعن
ظأزعضة تئضعشلعك بولغان قعسمعنع تألةص بئرعدذ .مةسعلةن :ظذ ظعككع كعشعنعث
بعرعنعث ظذ ظادةمنعث ظىستعدة  10سوم يةنة بعرعنعث  5سوم صذلع بولغان ،ظذ ظادةمنعث
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ظذ ظعككع كعشعضة ضأرىضة بةرضةن نةرسعسع  30سوملذق نةرسة بولغان ،ظاندعن ظذ
نةرسعنعث  20سوملذق قعسمع يىتىص كةتكةن ياكع بذزذلذص قالغان ؤة  10سوملذق
قعسمع قئلعص قالغان بولسا ،ظذ ظادةمدة  10سوم قةرز صذلع بار كعشعنعث ظذ ظادةمدعكع
 10سومعدعن ظىحتعن ظعككع قعسمع حىشىص كئتعدذ .ظذ ظادةمدة  5سوم قةرز صذلع بار
كعشعنعث ظذ ظادةمدعكع  5سومدعن ظىحتعن بعر قعسمع حىشىص كئتعدذ .ظذ ظادةم 10
سوم قةرز ظعضعسعضة  3سوم ؤة  33صذث 5 ،سوم قةرز ظعضعسعضة بعر سوم ؤة  66صذث
بئرعدذ.
ظةضةر قةرزدار ظعككع كعشعنعث بعرعنعث قةرزعنع تألةص بئرعص بولغان بولسا،
ضأرىضة قويذلغان نةرسة يةنة بعر كعشعنعث قولعدا تذرذص تذرعدذ .ظذ ظادةم تاكع ظعككع
كعشعدعن ظالغان قةرزنعث هةممعسعنع تولذص تألةص بئرعص بولمعغذحة ضأرىضة بةرضةن
(((
نةرسعدعن هئحقانداق نةرسعنع قايتذرذص ظااللمايدذ.

ضأرىضة ظالغذحع ؤة ضأرىضة بئرعلضةن نةرسعنعث بعردعن كأص
بولذشعنعث هأكمع

ظعككع كعشع قةرزنع مةيلع بعرلعكتة ظالسذن مةيلع ظايرعم ـ ظايرعم ظالسذن بعر
ظادةمدعن قةرز ظالغان ؤة ظذ ظعككع كعشع بعرلعكتة ظذ قةرز ظعضعسعضة بعر دانة نةرسة
ضأرىضة بةرضةن بولسا ،بذ توغرا بولغان ضأرى هئسابلعنعدذ .قةرز ظعضعسع ظذ نةرسعنع
ظذ ظعككع كعشع تاكع قةرزنعث هةممعسعنع ظادا قعلغانغا قةدةر يئنعدا تذتذص تذرعدذ.
ظةضةر ظذ ظعككع كعشعنعث بعرع قةرزعنع ظادا قعلغان يةنة بعرع تئخع ظادا قعلمعغان
بولسا ،قةرزعنع ظادا قعلغان كعشع ضأرىضة بةرضةن نةرسعسعنعث بعر قعسمعنع قايتذرذص
ظااللمايدذ .حىنكع ،ضأرىضة بةرضةن نةرسعسعنعث بعر قعسمعنع قايتذرؤئلعش ضأرى
مذظامعلعسعنع بألىؤةتكةنلعك بولذص هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ ظعككع كعشعنعث بعرع
قةرزعنع ظادا قعلعص بولغان بولسعمذ ضأرىضة بةرضةن نةرسعدعن تاكع يةنة بعر تةرةص
قةرزعنع تولذق ظادا قعلغانغا قةدةر ظازراقمذ قايتذرذص ظااللمايدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعدعن ظالغان مةسعلةن  1000سوم ظىحىن ظذ كعشعضة
ظعككع دانة نةرسعسعنع ضأرىضة بةرضةن بولسا ،ظذ ظادةم تاكع قةرزعنعث هةممعسعنع
تولذق ظادا قعلمعغعحة ظذ ظعككع دانة نةرسعسعنعث هئح بعرعنع قايتذرذص ظااللمايدذ.
ضأرىضة بئرعلضةن ظذ ظعككع دانة نةرسة ظذ ظادةمنعث ظالغان صىتىن قةرزع ظىحىن ضأرىضة
قويذلغان بعر صىتىن نةرسة هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ ظادةم  1000سوم قةرز صذلدعن 500
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سومنع ظادا قعلغان بولسعمذ ضأرىضة بةرضةن ظعككع دانة نةرسعسعدعن هئح بعرعنع
قايتذرذص ظااللمايدذ .حىنكع ،قةرزدار قةرز ظعضعسعضة ظادا قعلغان قةرزعضة حذشلذق
قةرز ظعضعسعنعث قولعدعكع ضأرىضة بةرضةن نةرسعسعدعن قايتذرذص ظاالاليدعغان بولسا،
قةرزنعث قالغان قعسمعنع بئرعشكة سةل قارايدعغان بولذص قالعدذ.
ظةضةر  1000سوم قةرز ظىحىن ظعككع دانة نةرسعسعنع ضأرىضة بةرضةن ظادةم ظذ
نةرسعلةرنع ضأرىضة بةرضةن ؤاقتعدا ظذالرنعث بعرعنع  500سوم ظىحىن يةنة بعرعنع 500
سوم ظىحىن ضأرىضة بةردعم ،دةص هةر بعر نةرسعنع قةرزنعث بعر قعسمعغا تةيعن قعلغان
بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةم ظةضةر قةرزدعن  500سومنع تألعضةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث
ضأرىضة قويغان ظذ ظعككع نةرسعنعث بعرعنع قايتذرذص ظئلعش هةققع بولعدذ.
ظةضةر بعر كعشع يئنعدا بعر ظادةمنعث بعر نةرسعنع ضأرىضة قويغانلعقعنع دةؤا
قعلغان ،يةنة باشقا بعر كعشع بولسا ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظأزعنعث يئنعدا ضأرىضة
قويغانلعقعنع دةؤا قعلغان ؤة ظذالرنعث هةر بعرع ظأزعنعث دةؤاسعنع ظعسصاتاليدعغان
صاكعتالرنع كأرسةتكةن بولسا ،ظذ ظعككع كعشعنعث هةر ظعككعلعسعنعث كأرسةتكةن
صاكعتع قوبذل قعلعنمايدذ .حىنكع ،بعر ظادةمنعث بعرال ؤاقعتتا بعر نةرسعنع ظعككع
كعشعضة ضأرىضة بئرعشع مذمكعن ظةمةس .ظذ نةرسعنع يئرعم ـ يئرعمدعن ظعككعسعضة
بألىص بئرعشكة تئخعمذ بولمايدذ .شذنعثدةك يةنة ظذ نةرسعنعث ظذ ظعككع كعشعنعث
بعرعضة ضأرىضة قويذلغان نةرسة ظعكةنلعكعضة هأكىم حعقعرعشقعمذ بولمايدذ .حىنكع ،ظذ
ظعككع كعشعنعث بعرع يةنة بعرعضة قارعغاندا ظذ نةرسة ظىحىن هةقلعقراق ظةمةس .ظذ
ظعككع كعشع ظذ نةرسعنع بعرال ؤاقعتتا ظورتاق ضأرىضة ظالغان هئسابالنمايدذ .حىنكع،
ظذالرنعث ظذ نةرسعنع ظوخشاش بعرال ؤاقعتتا ضأرىضة ظالغانلعقع ظئنعق ظةمةستذر.
شذثا ظذ ظعككع كعشعنعث كأرسةتكةن صاكعتلعرع قوبذل قعلعنمايدذ ؤة ظذ نةرسة ظذالر
ظىحىن ضأرىضة قويذلغان نةرسة هئسابالنمايدذ .بذ ،قعياس قاظعدعسعضة ظاساسالنغان
هأكىمدذر .ظةمما ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن ظذ نةرسة ظذ ظعككع كعشعضة يئرعم
ـ يئرعمدعن بألىص بئرعلعدذ.
ظةضةر ظذ نةرسة ظذ ظعككع كعشعنعث بعرعنعث قولعدا تذرذش جةريانعدا يىتىص
كةتكةن بولسا ،ظذ نةرسة ظامانةتكة قويذلغان نةرسة سىصىتعدة يىتىص كةتكةن
هئسابلعنعدذ .حىنكع ،ظذ نةرسة قعياس قاظعدعسعضة ظاساسةن ضأرىضة قويذلغان نةرسة
هئسابالنمايدذ .شذثا ظذ نةرسة ظةضةر يىتىص كةتسة ضأرىضة قويذلغان نةرسة سىصىتعدة
ظةمةس ظامانةتكة قويذلغان نةرسة سىصىتعدة يىتىص كةتكةن بولعدذ .بذ ظةضةر ظذ ظعككع
كعشع ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان كىنعنعث ظاي كىنعنع هأججةتلعرعضة يازمعغان
ياكع يازغان ظةمما هةر ظعككعسعنعث ظوخشاش بعر كىن بولغان بولسا ،ظةهؤال شذ
بويعحة بولعدذ .ظةضةر ظذ ظعككع كعشع هأججةتلعرعضة كىننعث ظاي كىنعنع يازغان ؤة
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بعرعنعث ظاي كىنعنع يةنة بعرعنعثكعضة قارعغاندا ظعلضعرع بولغان بولسا ،بذ هالدا
ظذ نةرسة ظاي كىنعنع ظعلضعرع بولغان كعشعضة ضأرىضة قويذلغان نةرسة هئسابلعنعدذ.
حىنكع ،بذ كعشع ظذ نةرسعنعث هئحكعمضة ضأرىضة قويذلمعغان ؤاقعتتا ظأزعضة ضأرىضة
قويذلغانلعقعنع ظعسصاتلعغان بولدع .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذالرنعث بعرعنعث قولعدعكع
هأججةتتة كىننعث ظاي كىنع بولغان يةنة بعرعنعث قولعدعكعدة بولمعغان بولسا ،بذ
هالدعمذ ظذ نةرسة قولعدعكع هأججةتتة ظاي كىنع بار كعشعضة ضأرىضة قويذلغان نةرسة
هئسابلعنعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ نةرسة ظذ ظعككع كعشعنعث بعرعنعث قولعدا
بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ نةرسة ظذنعثغا ضأرىضة قويذلغان نةرسة هئسابلعنعدذ .حىنكع ،ظذ
نةرسعنعث ظذ كعشعنعث قولعدا بولغانلعقع ظذ كعشعنعث ظذ نةرسعنع يةنة بعر كعشعدعن
بذرذن ضأرىضة ظالغانلعقعنعث صاكعتعدذر .شذثا ظذ كعشع ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان
كعشع هئسابلعنعدذ.
بذ دةؤا ظةضةر ظذ نةرسعنع ضأرىضة بةرضةن ظادةم هايات ؤاقتعدا بولسا ،ظةهؤال
يذقعرعدا بايان قعلعنغان بويعحة بولعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنع ضأرىضة بةرضةن ظادةم ظألىص
كةتكةن ؤة ظذ نةرسة ظذالرنعث بعرعنعث قولعدا قالغان بولسا ،ظذ نةرسة قولعدا قالغان
كعشعضة بذيرذص بئرعلعدذ .ظةضةر ظذ نةرسة ظذ ظعككع كعشعدعن بعرةرسعنعثمذ قولعدا
بولمعغان ،ظذ ظعككع كعشعنعث هةر بعرع ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظأزعضة ضأرىضة
بةرضةنلعكعضة صاكعت كأرسةتكةن بولسا ،مةيلع ظذ ظعككع كعشع صاكعتلعرعغا كىننعث
ظاي كىنعنع يازمعغان بولسذن مةيلع يازغان ،هةر ظعككعسع ظوخشاش كىندة بولغان
بولسذن ظذ نةرسة ظذ ظعككع كعشعضة يئرعم ـ يئرعمدعن تةقسعم قعلعص بئرعلعدذ .حىنكع،
ظذ نةرسعنع ضأرىضة بةرضةن ظادةم ،ظألىص كئتعش بعلةن ظذالردعن ظالغان قةرزدعن تولذق
صايدعلعنعص بولغان هئسابلعنعدذ .بذ هالدا ظذ نةرسة ضةرحة ظعككع كعشعنعث ظارعسعدا
شئرعك نةرسة هئسابالنغان بولسعمذ ظذ ظعككع كعشعنعث ظارعسعدا تةقسعم قعلعنعص
بئرعلعشكة بولعدذ .شذثا ظذ نةرسة ظىستعدة قعلعنغان دةؤا ظذ نةرسعنع ضأرىضة بةرضةن
ظادةم ظألىص كئتعص بولغاندعن كئيعن بولغان بولسا ،ظذ نةرسة ظعستعهسان قاظعدعسعضة
ظاساسةن ظذ ظعككع كعشعضة يئرعم ـ يئرعمدعن تةقسعم قعلعص بئرعلعدذ .ظةضةر ظذ
نةرسة ظىستعدة قعلعنغان دةؤا ظذ نةرسعنع ضأرىضة بةرضةن ظادةم هايات ؤاقتعدا بولغان
بولسا ،ظذ نةرسة قعياس قاظعدعسعضة ظاساسةن ظذ ظعككع كعشعضة يئرعم ـ يئرعمدعن
تةقسعم قعلعص بئرعلمةيدذ.
ظةضةر قةرزدار قةرز ظعضعسعنعث ظالدعغا ظعككع دانة نةرسة قويذص :ظذالرنعث ظعحعدعن
خالعغعنعثنع تالالص ضأرىضة ظالساث بولعدذ ،دئضةن ؤة قةرز ظعضعسع ظذ ظعككع نةرسعنعث
هةر ظعككعسعنع قولعغا ظالغان بولسا ،قةرز ظعضعسع هةتتا ظذالرنعث بعرعنع ضأرى
ظىحىن تاللعمعغعحة ظذ ظعككع نةرسعنعث بعرع ضأرىضة قويذلغان نةرسة هئسابالنمايدذ.
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حىنكع ،قةرز ظعضعسع ظذالرنعث بعرعنع ضأرىضة تاللعغاندعن كئيعنال ظاندعن ظذ نةرسة
ضأرىضة قويذلغان نةرسة هئسابلعنعدذ .ظةمما قةرز ظعضعسع ظذ ظعككع نةرسعدعن
بعرعنع ضأرىضة تالالشتعن بذرذن ظذ نةرسة ضأرىضة قويذلغان نةرسة هئسابالنمايدذ .قةرز
ظعضعسع ظذ ظعككع نةرسعدعن بعرعنع ضأرى ظىحىن تاللعسا ،ظذ نةرسة قةرز ظعضعسعنعث
مةسظذلعيعتعضة ظأتىص كئتعدذ.
بعر ظادةمنعث بعر كعشعنعث ظىستعدة  200سوم قةرز صذلع بولغان ،ظذ كعشع ظذ
ظادةمنعث ظالدعغا  500سوم صذلنع قويذص بذ صذلنعث ظعحعدعن  200سوم صذلذثنع
ظئلعؤالغعن ،دئضةن ؤة ظذ ظادةم  500سومنعث ظعحعدعن  200سوم صذلنع ظئلعؤئلعشتعن
بذرذن ظذ صذل يىتىص كةتكةن ياكع ظوغرعلعنعص كةتكةن بولسا ،ظذ صذل ظذ كعشعنعث
نامعدعن يىتىص كةتكةن هئسابلعنعدذ ؤة ظذ كعشعنعث ظىستعدعكع قةرز ظأز صئتع
قئلعص قالغان بولعدذ .يةنع ظذ كعشع ظذ ظادةمضة قايتذرعدعغان قةرزعنع ظادا قعلمعغان
بولعدذ.
ظةضةر قةرزدار قةرز ظعضعسعنعث ظالدعغا ظعككع دانة نةرسعنع قويذص :ظذالرنعث
بعرعنع قةرزعث ظىحىن ضأرىضة ظالغعن ،دئضةن ،قةرز ظعضعسع ظذ ظعككع نةرسعنعث
هةر ظعككعسعنع ضأرىضة ظالغان ،ظذ ظعككع نةرسعنعث باهاسع ظوخشاش بولغان ؤة ظذ
ظعككع نةرسعنعث صذلع بعلةن قةرزنعث معقدارع تةث معقداردا بولغان بولسا ،ظذ ظعككع
نةرسعنعث هةر بعرعنعث يئرعمع قةرز ظىحىن ضأرىضة قويذلغان نةرسة هئسابلعنعدذ .بذ
ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .بذ مةسعلة
بعلةن يذقعرعدعكع مةسعلعنعث ظارعسعدعكع صةرق بولسا ،يذقعرعدعكع مةسعلعدة قةرزدار
قةرز ظعضعسعنعث ظالدعغا ظعككع دانة نةرسة قويذص« :ظذالرنعث ظعحعدعن خالعغان
بعرعنع ضأرىضة ظالغعن» دةيدذ .شذثا ظةضةر قةرز ظعضعسع ظذالرنعث ظعحعدعن بعرعنع
تالالص ضأرىضة ظالسا ،تالالنغان ظذ نةرسة ضأرىضة ظئلعنغان نةرسة هئسابلعنعدذ .ظذ
ظعككع نةرسعنعث بعرع هةتتا قةرز ظعضعسع ظذالرنعث بعرعنع ضأرى ظىحىن تالالشتعن
بذرذن ضأرىضة قويذلغان نةرسة هئسابالنمايدذ .ظذ نةرسعلةر هةتتا قةرز ظعضعسع ظذالرنعث
بعرعنع ضأرىضة تالالشتعن بذرذن قةرز ظعضعسعنعث قولعدا ظامانةتكة قويذلغان نةرسة
سىصىتعدة تذرعدذ .ظةمما كئيعنكع مةسعلعدة قةرزدار قةرز ظعضعسعنعث ظالدعغا ظعككع
دانة نةرسعنع قويذص« :ظذالرنعث بعرعنع قةرزعث ظىحىن ضأرىضة ظالغعن» دئضةن .بذ
مةسعلعدة قةرز ظعضعسعنعث ظذ ظعككع نةرسعنعث بعرعنع ضأرى ظىحىن تالالش هةققع
يوق .شذثا قةرز ظعضعسع ظةضةر ظذ ظعككع نةرسعنع قولعغا ظالسا ،ظذ نةرسعلةرنعث
هةر بعرعنعث يئرعمع ضأرىضة قويذلغان نةرسة هئسابلعنعدذ .بعر قعسعم ظالعمالر مذنداق
دةيدذ« :ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا
مةيلع بذ مةسعلعدة بولسذن مةيلع يذقعرعدا بايان قعلعنغان مةسعلعدة بولسذن ضأرى توغرا
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بولمعغان بولعدذ .شذثا ظذ نةرسعلةر ظةضةر قةرز ظعضعسعنعث قولعدا تذرذش جةريانعدا
يىتىص كةتكةن بولسا ،قةرز ظعضعسعنعث ظذ نةرسعلةر ظىحىن قةرزدارغا بعرةر نةرسة
تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس .قةرزدارنعث ظىستعدعكع قةرز ظأز صئتع قئلعص قالعدذ.
يةنع قةرزدارنعث قةرز ظعضعسعضة بةرضةن نةرسعلةرنعث قةرز ظعضعسعنعث قولعدا تذرذش
جةريانعدا يىتىص كئتعشع بعلةن قةرزدارنعث قةرزع ظادا بولذص قالغان بولمايدذ .حىنكع،
ضأرى توغرا بولمعغانلعقع ظىحىن ظذالر قةرز ظعضعسعنعث قولعدا ضأرىضة ظئلعنغان نةرسة
هئسابالنمايدذ .ظةضةر ظذالر ضأرىضة قويذلغان نةرسة هئسابالنسا ،ظذ نةرسعلةرنعث قةرز
ظعضعسعنعث قولعدا تذرذش جةريانعدا يىتىص كئتعشع بعلةن قةرزدارنعث ظىستعدعكع
(((
قةرزلةر ظادا بولغان بولعدذ».

ضأرىضة بئرعلضةن نةرسعنعث ظادعل كعشعضة بئرعلعشع
كئرةكلعكعنعث بايانع

بذنعثدعن ضأرىضة بئرعلضةن نةرسعنع ساقالص بئرعش ظىحىن ظادعل كعشعضة بئرعش
كأزدة تذتذلعدذ .ظادعل كعشعدعن مةيلع ظذ نةرسعنع ضأرىضة بةرضةن تةرةص بولسذن
مةيلع ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان تةرةص بولسذن هةر ظعككع تةرةص ظذ نةرسعنع ظذ
كعشعنعث قئشعدا ضأرىضة قويذشقا رازع بولغان كعشع كأزدة تذتذلعدذ .ظةضةر بعرةر
نةرسعنع ضأرىضة بةرضةن ظادةم بعلةن ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان كعشع ظذ نةرسة ضأرىضة
بئرعلضةن ؤاقتعدا ،ظذ نةرسعنع ظادعل بعرعنعث ساقالص بئرعشع ظىحىن ظذنعث يئنعدا
قويذص قويذشنع شةرت قعلعشقان بولسا ،ظذالر ظذ نةرسعنع ظادعل كعشعنعث يئنعدا
قويذص قويااليدذ.
ظةضةر ظعككع تةرةص ظذ نةرسعنع ساقالص بئرعشع ظىحىن ظادعل بعر كعشعضة بةرضةن
ؤة ظذ ظادعل كعشع ظذ نةرسعنع تاصشذرذص ظالغان بولسا ،ضأرى كىحضة ظعضة بولعدذ.
حىنكع ،ظذ ظادعل كعشعنعث قولع ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان قةرز ظعضعسعنعث قولعنعث
ظورنعدعدذر .شذثا ظذ نةرسة ظةضةر ظذ ظادعل كعشعنعث قئشعدا تذرذش جةريانعدا يىتىص
كةتسة ،ظذ نةرسة ظذنع ضأرىضة ظالغان قةرز ظعضعسعنعث هئسابعغا يىتىص كةتكةن
هئسابلعنعدذ .ظةضةر قةرزدارنعث قةرزنع تاصشذرعدعغان ؤاقتع كةلضةن ،لئكعن قةرزدار
قةرزنع تئخع تاصشذرمعغان ،قةرز ظعضعسع ظذ ظادعل كعشعنع ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع
سئتعشقا ؤةكعل قعلغان ،ظةمما ظذ كعشع تاكع بذ ؤاقعت كةلضةنضة قةدةر ضأرىضة
قويذلغان ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالمعغان بولسا ،بذ ضأرى توغرا بولمعغان ؤة
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 323 ،ـ بةت.
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ظةمةلدعن قالغان بولعدذ .ظةمما ظذ ظادعل كعشعنعث ظذ نةرسعنع سئتعشقا قعلعنغان
ؤةكعللعكع ظةمةلدعن قالمايدذ.
ضأرىضة بئرعلضةن نةرسة ظادعل بعر كعشعضة ساقالص بئرعلعشع ظىحىن ظذنعثغا
بئرعلضةن بولسا ،مةيلع قةرزدار بولسذن مةيلع قةرز ظعضعسع بولسذن ظعككع تةرةصنعث
بعرع ظذ نةرسعنع ظذ ظادعل كعشعدعن قايتذرذص ظئلعؤااللمايدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعدة هةر
ظعككع تةرةصنعث ظورتاق هةققع باردذر .شذثا ظعككع تةرةصنعث بعرعنعث ظذ نةرسعنع
ظأزعحعال ظذ كعشعدعن قايتذرذص ظئلعؤئلعشع توغرا ظةمةس .ظذ ظادعل كعشعنعثمذ ظذ
نةرسعنع ظعككع تةرةصنعث بعرعضة بئرعشع توغرا ظةمةس.
ظةضةر ظذ ظادعل كعشع ظذ نةرسعنع ظعككع تةرةصنعث بعرعضة قايتذرذص بةرضةن ؤة
شذنعث بعلةن ظذ نةرسة قولعغا ظالغان تةرةصنعث قئشعدا تذرذش جةريانعدا يىتىص كةتكةن
بولسا ،ظذ نةرسعنع ظذ ظادعل كعشع تألةص بئرعدذ .يةنع ظذالر ظذ كعشعدعن ظذ نةرسعنعث
باهاسع بويعحة صذل ظالعدذ .ظاندعن ظعككع تةرةص ظذ ظادعل كعشعدعن ظالغان صذلنع
ضأرىضة قويذلغان نةرسة سىصىتعدة ياكع ظذ ظادعل كعشعنعث ساقالص بئرعشع ظىحىن
ظذ ظادعل كعشعضة بئرعدذ ،ياكع باشقا بعرعضة بئرعدذ .ظذ ظادعل كعشع ظذ نةرسعنعث
صذلعنع تألةص بئرعص بولغاندعن كئيعن (ظعككع تةرةصنعث رازعلعقع بولماستعن) ظذ
صذلنع ساقالص بئرعش ظىحىن ظأز ظعختعيارلعقع بعلةن ظأزعنعث قولعدا ظئلعص قااللمايدذ.
حىنكع ،ظذ ظادعل كعشع ظذ نةرسة ظىحىن تألةص بةرضةن صذلنع يةنة ظأز ظعختعيارلعقع
بعلةن قولعدا ظئلعص قالسا ،بذ هالدا ظذ ظادعل كعشع هةم ظذ نةرسعنع تألةص بئرعشكة
هأكىم حعقارغان ،هةم بذ هأكىمنع قوبذل قعلغان تةرةص بولذص قالعدذ .بذ ،بعر ـ بعرعضة
زعت ظعشتذر .ظذ ظادعل كعشعنعث ظذ نةرسعضة تألةص بةرضةن صذلعنع ساقلعتعش ظىحىن
يةنة ظذ ظادعل كعشعنعث قولعغا قايتذرذص بئرعش ،ياكع باشقا بعرعضة بئرعش ظىحىن
ظعككع تةرةصنعث بذنعثغا قوشذلعشع ،ياكع قازعنعث بذ هةقتة هأكىم حعقعرعشع الزعم.
ظعككع تةرةصنعث قوشذلعشع ،ياكع قازعنعث هأكىم حعقعرعشع بعلةن ظذ ظادعل كعشع
ظذ نةرسة ظىحىن تألةص بةرضةن صذل ظذ ظادعل كعشعنعث يئنعدا ياكع باشقا بعرعنعث
يئنعدا قويذص قويذلغان ،ظاندعن قةرزدار قةرز ظعضعسعضة قةرزعنع قايتذرذص بةرضةن
بولسا ،بذ هالدا ظةضةر ظذ كعشع ظذ نةرسعنع قةرزدارغا قايتذرذص بةرضةن ،ظاندعن ظذ
نةرسة قةرزدارنعث يئنعدا تذرذش جةريانعدا يىتىص كئتعشع سةؤبع بعلةن ظذ نةرسة ظىحىن
صذل تألعضةن بولسا ،قةرزدار قةرز ظعضعسعضة قةرزنع تألةص بةرضةن بولغاحقا ظذ ظادعل
كعشع ظذ نةرسة ظىحىن تألةص بةرضةن صذلنع ساقالؤاتقان ظادةمدعن قايتذرذص ظئلعؤالعدذ.
حىنكع ،قةرزدار قةرزنع قةرز ظعضعسعضة تاصشذرذص بةردع ؤة قةرز ظعضعسعمذ صذلعنع
قايتذرذص ظالدع .ظةضةر ظذ نةرسة ظىحىن تألةص بئرعلضةن صذل قةرزدارغا يةنة قايتذرذص
بئرعلسة ،قةرزدارنعث بذرذن ظذ نةرسعنعث ظأزعنع ظالغانلعقع هةم ظذ نةرسعنع هةم
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ظذنعث ظورنعغا تألةص بئرعلضةن صذلنع ظالغانلعقع هئسابلعنعدذ .بذ توغرا ظةمةس .شذثا
ظذ نةرسة ظىحىن تألةص بئرعلضةن صذلنع ظذ ظادعل كعشعنعث ظأزع قايتذرؤالعدذ .ظةضةر ظذ
ظادعل كعشع ظذ نةرسعنع (قةرزدارغا ظةمةس) قةرز ظعضعسعضة قايتذرذص بةرضةن ،ظاندعن
ظذ نةرسة قةرز ظعضعسعنعث يئنعدا تذرذش جةريانعدا يىتىص كئتعشع سةؤةبع بعلةن ظذ
نةرسة ظىحىن صذل تألعضةن بولسا ،ظذ صذلنع قةرزدار قايتذرذص ظئلعؤالعدذ .حىنكع ،ظذ
صذل ضأرىضة قويذلغان نةرسة ظىحىن تألةص بئرعلضةن صذلدذر .قةرزدار ظذ صذلنع قايتذرذص
ظئلعؤالسا ،هةم ظذ نةرسعنعث ظأزعنع ،هةم ظذ نةرسعنعث ظورنعغا تألةص بئرعلضةن صذلنع
ظئلعؤالغانلعق هئسابالنمايدذ .حىنكع ،ضأرىضة قويذلغان نةرسة قةرزدارغا ظةمةس قةرز
ظعضعسعضة بئرعلضةن .شذثا ظذ نةرسة ظىحىن تألةص بئرعلضةن صذلنع قةرزدار قايتذرذص
ظئلعؤالعدذ.
ظةضةر ظذ ظادعل كعشع ظذ نةرسعنع قةرز ظعضعسعضة بئرعص ظذ نةرسة ظذنعث يئنعدا
تذرذش جةريانعدا يىتىص كئتعش سةؤةبع بعلةن ظذ نةرسة ظىحىن صذل تألعضةن ؤة ظذ
صذلنع قةرزدار قةرزنع قايتذرذص بئرعص بولغاندعن كئيعن ظأزع قايتذرذص ظئلعؤالغان
بولسا،
س :ظذ ظادعل كعشع ظذ صذلنع قةرز ظعضعسعدعن قايتذرذص ظاالمدذ ياكع ظالمامدذ؟
ج :ظذ ظادعل كعشع ظةضةر ظذ نةرسعنع ظأتنة ياكع ظامانةت سىصىتعدة قةرز ظعضعسعضة
بةرضةن بولسا ،ظذ ظادعل كعشع ظذ نةرسة ظىحىن تألعضةن صذلنع قةرز ظعضعسعدعن
قايتذرذص ظااللمايدذ .ظةضةر قةرز ظعضعسع ظذ نةرسعنع ظأزع ظعشلعتعص كةتكةن ،ظاندعن
ظذ ظادعل كعشع ظذ نةرسة ظىحىن صذل تألعضةن بولسا ،بذ هالدا ظادعل كعشع ظذ نةرسعنع
قةرز ظعضعسعدعن ظالعدذ .ظةضةر ظذ ظادعل كعشع ظذ نةرسعنع قةرز ظعضعسعضة« :بذ
سئنعث هةققعث بولغانلعقع ظىحىن بذنع سةن ظالغعن ،ياكع ظذنع سةن ساقلعغعن» دةص
بةرضةن بولسا ،ظذ نةرسة مةيلع يىتىص كةتكةن بولسذن مةيلع ظذ نةرسعنع قةرز ظعضعسع
ظعشلعتعص كةتكةن بولسذن ظذ ظادعل كعشع قةرز ظعضعسعدعن ظذ نةرسة ظىحىن تألةص
(((
بةرضةن صذلنع قايتذرذص ظالعدذ.
ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسة ظذنع ساقالص بئرعش ظىحىن ظالغان كعشعنعث ياكع
ظذنعث ظايالعنعث ياكع ظذنعث بالعسعنعث ،ياكع ظذنعث خعزمةتحعسعنعث قولعدا تذرذش
جةريانعدا يىتىص كةتكةن بولسا ،ظذ نةرسة قةرز ظعضعسعنعث هئسابعغا يىتىص كةتكةن
بولعدذ.
ظةضةر بعرةر نةرسعنع ضأرىضة بةرضةن قةرزدار قةرزنع تاصشذرذص بئرعدعغان ؤاقعت
يئتعص كةلضةندة قةرزنع قايتذرذص بئرةلمةي قالغاندا ،ظذ نةرسعنع سئتعش ظىحىن ظذ
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 324 ،ـ بةت.
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نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةمنع ،ياكع ظذ نةرسعنع ساقالص بئرعش ظىحىن قولعغا
تاصشذرذص ظالغان ظادعل كعشعنع ؤةكعل قعلغان بولسا ،ظةضةر ظذ نةرسعنع سئتعشقا
ؤةكعل قعلعنغان ظادةم ؤةكعل قعلعنغان ؤاقعتتا سودا ـ سئتعق قعلعشقا ساالهعيعتع
توشقان ظادةم بولسا ،بذ ؤةكعللعك توغرا بولغان ؤةكعللعك هئسابلعنعدذ .ظةضةر ؤةكعل
قعلعنغان ظادةم سودا ـ سئتعق قعلعشقا ساالهعيعتع توشمعغان ظادةم بولسا ،ظذ ؤةكعللعك
توغرا بولمايدذ .شذنعثغا ظاساسةن ظةضةر قةرزدار ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع سئتعش
ظىحىن تئخع باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعنع ؤةكعل قعلغان ،ظاندعن ظذ باال ظذ
نةرسعنع باالغةتكة يةتكةندعن كئيعن ساتقان بولسا ،ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا ظذ سودا توغرا ظةمةس .ظةمما ظعمام
ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ سودا
(((
توغرا بولعدذ» دةيدذ.

بعرةر نةرسعنع ضأرىضة ظئلعش ياكع بئرعش ظىحىن بعرةرسعنع
ؤةكعل قعلعش هأكىمعنعث بايانع

ظةضةر بعرةر نةرسعنع ضأرىضة ظئلعش ياكع بئرعش ظىحىن بعرةر كعشع ؤةكعل
قعلعنغان بولسا ،ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظذ كعشعنع ؤةكعللعكتعن ظئلعؤئتعشع
بعلةن ظذ كعشع ؤةكعللعكتعن ظئلعنعص كةتمةيدذ .ظذ كعشعنعث ؤةكعللعكتعن ظئلعنعص
كئتعلعشع ظىحىن ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان تةرةصنعث ظذنعثغا قوشذلذشع الزعم.
ضأرىضة ظئلعنغان نةرسعنع سئتعشقا ؤةكعل قعلعنغان ظادةمنعث هأكمعمذ يذقعرعدعكع
ؤةكعلنعث هأكمعضة ظوخشاش .مةسعلةن :قةرزدار بعر ظادةمنع ضأرىضة بئرعلضةن نةرسعنع
سئتعش ظىحىن ؤةكعل قعلغان ،ظاندعن قةرزدار ظذ ظادةمنع ظذ نةرسعنع نئسعي سئتعشتعن
حةكلعضةن بولسا ،قةرزدارنعث بذ حةكلعمعسع كىحضة ظعضة بولمايدذ .شذنعثدةك يةنة
ؤةكعللعككة تالالنغان ظادةم ؤةكعللعكتعن هأكمةن ظايرعؤئتعلضةن بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ
ظادةم ؤةكعللعكتعن ظايرعلعص كةتكةن هئسابالنمايدذ .مةسعلةن :ظذ ظادةمنع ؤةكعللعككة
تةيعن قعلغان قةرزدار ظألىص كةتكةن ،ياكع ظعسالم دعنعدعن يئنعؤئلعص كاصعرالرنعث
يذرتعغا كعرعص كةتكةن بولسا ،قةرزدارنعث شذنداق قعلعشع بعلةن قةرزدار ؤةكعللعككة
تةيعن قعلغان ظادةم ؤةكعللعكتعن ظايرعلغان هئسابالنمايدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعنعث
ضأرىضة قويذلغان نةرسة هئسابلعنعشع قةرزدارنعث ظألىص كئتعشع بعلةن ظةمةلدعن
قالمايدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان كعشعنعث ظذ نةرسة ظىستعدعكع هةققع
((( <ظةددذررذلمذختار> 5 ،ـ توم 3245 ،ـ بةت.
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معراسخورالرنعث ظذ نةرسة ظىستعدعكع هةققعدعنمذ كىحلىكرةك بولعدذ.
بعر ظادةمنع بعرةر نةرسعنع ضأرىضة ظئلعشقا ياكع بئرعشكة ،ياكع ظذ نةرسعنع
سئتعشقا ؤةكعل قعلعش ظعشلعرعدا نورمال ؤةكعللعكنعث بارلعق هأكىملعرع ظعجرا
قعلعنعدذ .لئكعن بعر ظادةمنع بعرةر نةرسعنع ضأرىضة ظئلعشقا ياكع بئرعشكة ،ياكع
ظذ نةرسعنع سئتعشقا ؤةكعل قعلعش ظعشع نورمال ؤةكعللعككة مذنداق بعر نةححة
تةرةصتعن ظوخشعمايدذ:
 1ـ بعرةر نةرسعنع ضأرىضة ظئلعشقا ؤةكعل قعلعنغان ظادةم ظةضةر ظذ نةرسعنع
سئتشتعن باش تارتسا ،ظذ ؤةكعل ظذ نةرسعنع سئتعشقا مةجبذرلعنعدذ .مةسعلةن :ظذ
نةرسعنع ضأرىضة بةرضةن قةرزدار يوق بولذص كةتكةن ،قةرزنع تاصشذرذص بئرعدعغان
ؤاقعت يئتعص كةلضةن ؤة ؤةكعل ظذ نةرسعنع سئتعشتعن باش تارتقان بولسا ،ؤةكعل ظذ
نةرسعنع سئتعشقا مةجبذرلعنعدذ .ظةضةر ؤةكعل ؤةكعللعككة ظذ نةرسة ضأرىضة بئرعلضةن
ؤاقعتتا تةيعن قعلعنماي كئيعن تةيعن قعلعنغان بولسا ،كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن
ؤةكعل ظذ نةرسعنع سئتعشقا مةجبذرلعنعدذ.
 2ـ ؤةكعل قعلعنغان ظادةم ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث بالعسعنع ،ياكع بالعسعغا
قعلعنغان جعنايةت ظىحىن بعرعلضةن نةرسة ـ كئرةكلةرنع ساتااليدذ .مةسعلةن :بعر
كعشع ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث بالعسعنع ظألتىرؤةتكةن ،ياكع ظذنعث بعرةر ظةزاسعنع
سذندذرؤةتكةن ؤة ظذ كعشع بذ جعنايةتنعث بةدعلع ظىحىن نةرسة ـ كئرةك بةرضةن بولسا،
ؤةكعل بذ نةرسة ـ كئرةكلةرنع ساتااليدذ .حىنكع ،ضأرىضة قويذلغان نةرسعضة قوشذلغان
نةرسعمذ ظذ نةرسعنع ضأرىضة بةرضةن قةرزدارغا تةؤة بولعدذ .ضأرىضة بئرعلضةن نةرسعضة
كئيعن قوشذلغان نةرسعمذ ظذ نةرسعضة ظوخشاش ضأرىضة بئرعلضةن هئسابلعنعدذ .ظةمما
نورمال ؤةكعل بذنداق قعلعش ساالهعيةتكة ظعضة ظةمةس.
 3ـ ظةضةر ضأرىضة بئرعلضةن نةرسعضة ؤةكعل قعلعنغان ظادةم ظذ نةرسعنع قةرزنعث
تىرعدعن باشقا تىردعكع صذلغا ساتقان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ صذلنع قةرزنعث تىرعدعكع
صذلغا ظايالندذرااليدذ .مةسعلةن :ؤةكعل قةرزضة ظئلعنغان سوم ظىحىن ضأرىضة بئرعلضةن
نةرسعنع دولالرغا ساتقان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ دولالرنع سومغا ظايالندذرذش ساالهعيةتكة
ظعضعدذر .حىنكع ،ؤةكعلنعث ؤةزعصعسع قةرزنع ظادا قعلعشتذر .قةرزنع ظادا قعلعش ظىحىن
ظةضةر ظذ نةرسة قةرزضة ظئلعنغان صذلنعث تىرعدعن باشقا تىردعكع صذلغا سئتعلسا ،ظذ
صذلنع قةرزنعث تىردعكع صذلغا ظايالندذرذشقا توغرا كئلعدذ .شذثا ؤةكعلنعث ظذ صذلنع
قةرزنعث تىردعكع صذلغا ظايالندذرذش ساالهعيعتع بار .ظةمما نورمال ؤةكعل بذنداق
قعلعش ساالهعيةتكة ظعضة ظةمةستذر.
 4ـ ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسة قذل بولغان ،ظذ قذلنع باشقا بعر قذل سةؤةنلعك
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بعلةن ظألتىرؤةتكةن ،قاتعل قذل ظألتىرىلضةن قذلنعث ظورنعغا ضأرىضة بئرعلضةن بولسا،
ؤةكعل بذ قذلنع سئتعش ساالهعيعتعضة ظعضعدذر .حىنكع ،قاتعل قذل ظألتىرىلضةن
قذلنعث ظورنعدا ضأرىضة ظئلعندع.
ؤةكعل مةيلع ضأرىضة ظالغان ظادةم بولسذن مةيلع ظذنع ساقالص بئرعدعغان ظادةم
بولسذن مةيلع ظذ ظعككعسعدعن باشقا ظادةم بولسذن ،ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع
ضأرىضة قويغان كعشع ظألىص كةتكةندعن كئيعن ظذ كعشعنعث معراسخورلعرع يوق بولذص
كةتكةن بولسا ،ظذ ؤةكعلنعث ظذ نةرسعنع سئتعش هةققع بار .حىنكع ،ؤةكعل ظذ نةرسعنع
ضأرىضة قويغان كعشعنعث ظألىص كئتعشع بعلةن ؤةكعللعكتعن حىشىص كةتمةيدذ .يةنة
كئلعص ظةضةر ظذ كعشع هايات بولغان بولسا ،ؤةكعلنعث ظذ كعشع سودا بولغان ظورذندا
بولمعسعمذ ظذ نةرسعنع سئتعش هةققع باردذر .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ؤةكعل (ظذ نةرسعنع
ضأرىضة ظالغان ظادةم ياكع ظذنع ساقالص بئرعدعغان ظادةم بولماي) باشقا ظادةم بولغان،
ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةم ظألىص كةتكةن ،ظاندعن ظذنعث معراسخورلعرع يوق
بولذص كةتكةن بولسا ،بذ هالدعمذ ؤةكعل ظذ نةرسعنع ساتااليدذ.
ؤةكعل مةيلع ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةم بولسذن مةيلع ظذنع ساقالص بئرعش
ظىحىن قولعغا ظالغان ظادةم بولسذن مةيلع ظذالردعن باشقا ظادةم بولسذن ؤةكعلنعث
ظألىص كئتعشع بعلةن ؤةكعللعك ظةمةلدعن قالمايدذ .ؤةكعلنعث معراسخورلعرع ؤةكعلنعث
ظورنعدا ؤةكعللعكنع قولعغا ظااللمايدذ .حىنكع ،ؤةكعللعك معراسخورالرغا معراس قئلعص
بئرعلمةيدذ .حىنكع ،ؤةكعلنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان ظادةم باشقا بعرعضة ظةمةس ظذ
ؤةكعلنعث ؤةكعل بولذص بئرعشعضة رازع بولدع .ظذ نةرسعنعث ضأرىضة ظئلعنغان نةرسة
ظعكةنلعكع بولسا يةنعال داؤام قعلعدذ .حىنكع ،ظذ نةرسة ظةضةر ظذنع ضأرىضة ظالغان
ظادةمنعث قولعدا بولغان ،ظاندعن ظذ ظادةم ظألىص كةتكةن بولسا ،ضأرى مذظامعلعسع
ظةمةلدعن قالمعغان بوالتتع .شذنعثدةك ضأرى مذظامعلعسع يةنة ظذ نةرسعنع ساقالص
بئرعش ظىحىن قولعغا ظالغان ظادةمنعث ظألىص كئتعشع بعلةنمذ ظةمةلدعن قالمايدذ.
ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع ساقالص بئرعش ظىحىن قولعغا ظالغان ظادةم ظألىص
كةتكةن بولسا ،ظذ نةرسة (ظذ نةرسعنع ضأرىضة قويغان ؤة ضأرىضة ظالغان) تةرةصنعث
رازع بولذشع بعلةن باشقا بعر ظادةمنعث ساقالص بئرعشع ظىحىن ظذ ظادةمضة بئرعلعدذ.
ظةضةر ظعككع تةرةص ظذ نةرسعنع ساقالص بئرعشع ظىحىن ظذ ظادةمضة بئرعش ياكع
بةرمةسلعك هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالسا ،قازع ظذ نةرسعنع باشقا بعر ظادةمنعث
ساقالص بئرعشع ظىحىن بئرعدذ .ظذ نةرسعنع ساقالص بئرعش ظىحىن دةسلةص قولعغا
ظالغان كعشعنعث ضةرحة ظذ نةرسعنع سئتعش هةققع بولسعمذ ،لئكعن ظذ نةرسعنع ساقالص
بئرعش ظىحىن قولعغا ظالغان ظعككعنحع كعشعنعث ظذ نةرسعنع سئتعش هةققع يوق.
ظةضةر ظذ نةرسعنع ضأرىضة قويغان ظادةم ظألىص كةتسة ،ظاندعن ظذ نةرسعنع ساقالص
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بئرعش ظىحىن كئيعن قولعغا ظالغان كعشع ظذ نةرسعنع ساتااليدذ .حىنكع ،قازعنعث
ظىستعدة ظألىص كةتكةن ظادةمنعث قةرزعنع تألةص بئرعش مةسظذلعيعتع بار .شذثا ظذ
نةرسعنع ساقالص بئرعشكة قازع تةرعصعدعن تةيعن قعلعنغان كعشع ظذ نةرسعنع ساتعدذ
ؤة ظذنعث صذلع بعلةن ظألىص كةتكةن ظادةمنعث قةرزع تألىنعدذ.
ؤةكعل ظذ نةرسعنع سئتعشنع باشقا بعرعضة ؤةسعيةت قعلغان بولسا ،بذ توغرا
بولمعغان ؤةسعيةت هئسابلعنعدذ .ظةضةر ؤةكعلنعث ظذ نةرسعنع سئتعشنع باشقا بعرعضة
ؤةسعيةت قعلعشع ؤةكعل ؤةكعللعككة تةيعن قعلعنغان ؤاقتعدا شةرت قعلعنغان بولسا،
مةسعلةن :ؤةكعلنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان ؤاقتعدا ظذنع ؤةكعل قعلغان ظادةم
ظذنعثغا« :مةن سئنع ظذ نةرسعنع سئتشعقا ؤةكعل قعلدعم ؤة سئنعث قعلغان صىتىن
ظعشعثغا مةن قوشذلعمةن» دئضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ ؤةكعل ظذ نةرسعنع سئتشنع
باشقا بعر كعشعضة تةؤسعية قعلغان بولسا ،تةؤسعية قعلعنغان ظذ كعشع ظذ نةرسعنع
ساتااليدذ .بذ كعشعنعث ظذ نةرسعنع سئتعشنع ظىحعنحع بعر كعشعضة تةؤسعية قعلعش
هةققع يوق.
ظةضةر ظذ نةرسعنع ساقالص بئرعش ظىحىن قولعغا ظالغان ظادعل كعشع ظألىص
كةتكةن بولسا ،مةيلع ظذ نةرسعنع ضأرىضة قويغان قةرزدار بولسذن مةيلع ظذنع ضأرىضة
ظالغان قةرز ظعضعسع بولسذن ظذالردعن بعرع ظذ نةرسعنع يةنة بعرعنعث رذخسعتعسعز
ساتالمايدذ .ظةضةر قةرزنع تاصشذرعدعغان ؤاقعت يئتعص كةلضةن ،ظذ نةرسعنع ضأرىضة
بةرضةن ظادةم ظألىص كةتكةن ،ظذنعث معراسخورلعرع يوق بولذص كةتكةن ؤة ؤةكعل ظذ
نةرسعنع سئتعشقا ظونذمعغان بولسا ،ؤةكعل ظذ نةرسعنع سئتعص قةرزنع ظادا قعلعشقا
مةجبذرلعنعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنع ضأرىضة بةرضةن ظادةم كةتكةن يئرعدعن قايتعص كةلضةن
بولسا ،ظذ نةرسعنع سئتعشقا ؤةكعل ظةمةس ظذ ظادةم مةجبذرلعنعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم
ظذ نةرسعنع سئتعشقا ظونذمعسا ،ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال
ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا ظذ نةرسعنع قازع ساتعدذ .ظةمما ظعمام
ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا ظذ نةرسعنع
قازعنعث سئتعش هةققع يوق.
ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع ساقالص بئرعش ظىحىن قولعغا تاصشذرذص ظالغان
ظادعل كعشعضة ظذ نةرسعنع سئتعش هةققع ظذ نةرسة ضأرىضة قويذلغان ؤاقتعدا ياكع
ظذنعثدعن كئيعن بئرعلضةن ،ظاندعن ظذ كعشع ضأرىضة ظئلعنغان ظذ نةرسعنع ساتقان
بولسا ،سئتعلغان نةرسعنعث صذلع ظذ نةرسعنعث ظورنعدا ضأرىضة قويذلغان هئسابلعنعدذ.
ظةضةر ظذ كعشع ظذ صذلنع تئخع قولعغا تاصشذرذص ظالمعغان بولسعمذ صذل ضأرىضة
قويذلغان هئسابلعنعؤعرعدذ .ظةضةر صذل ظذ كعشعنعث قئشعدا تذرذش جةريانعدا يىتىص
كةتكةن بولسا ،بذنعث زعيعنع ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةمضة بولعدذ .شذنعثدةك
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يةنة ظةضةر ظذ صذل ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث قولعدا تذرذش جةريانعدا
يىتىص كةتكةن بولسا ،بذنعث زعيعنعمذ ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظادةمضة بولعدذ .ظذ
نةرسعنع ضأرىضة بةرضةن قةرزدارنعث ظىستعدعن قةرز حىشىص كئتعدذ .ظةضةر ظذ ظادعل
كعشع ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمدعن تاصشذرذص ظئلعص ظذنع
ضأرىضة ظالغان قةرز ظعضعسعضة تاصشذرذص بةرضةنلعكعنع ظعقرار قعلغان ؤة قةرز ظعضعسع
بذنع ظعنكار قعلغان بولسا ،ظذ ظادعل كعشعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع،
ظذ ظعشةنحعلعك كعشعدذر .شذثا قةرز ظعضعسعنعث قةرزدارنعث ظىستعدعكع قةرز صذلع
(((
حىشىص كئتعدذ.
ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع ساقالص بئرعش ظىحىن قولعغا تاصشذرذص ظالغان
ظادعل كعشع ظذ نةرسعنع سئتعش ظىحىن بعر ظادةمنع ؤةكعل قعلغان ،ظاندعن ؤةكعل
ظذ نةرسعنع ساتقان بولسا ،ظةضةر ؤةكعل ظذ نةرسعنع ظذ ظادعل كعشع بار يةردة ساتقان
بولسا ،سودا كىحضة ظعضة بولعدذ .ظةضةر ؤةكعل ظذ نةرسعنع ظذ كعشع يوق يةردة ساتقان
بولسا ،سودا كىحضة ظعضة بولمايدذ .ظةضةر ظادعل كعشع ضةرحة سودا بولغان يةردة
بولمعغان بولسعمذ بذ سودعغا قوشذلغان بولسا ،بذ هالدعمذ سودا كىحضة ظعضة بولعدذ.
ظةضةر ظذ ظادعل كعشع ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث بعر قعسمعنع ساتقان بولسا ،ظذ
نةرسعنعث قالغان قعسمع ضأرىضة قويذلغان نةرسة بولذش سىصىتعدعن حعقعص كئتعدذ.
ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع ساقالص بئرعش ظىحىن تاصشذرذص ظالغان ظادعل
كعشع ظذ نةرسعنع ساتقان بولسا ،ظذ نةرسعنعث صذلع ظذ نةرسعنعث ظورنعدا ضأرىضة
قويذلغان هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذ ظادعل كعشع ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظذ نةرسعنع ضأرىضة
ظالغان قةرز ظعضعسعضة تاصشذرغان ،ظاندعن ظذ نةرسة باشقا بعرعضة تةؤة حعقعص قالغان
بولسا ،بذ هالدا ظةضةر ظذ نةرسة ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث قولعدا تذرذش جةريانعدا
يوق بولذص كةتكةن بولسا ،ظذ نةرسعنع ضأرىضة بةرضةن قةرزدار ،خالعسا ظذ نةرسة
ظىحىن ظذنعث ظعضعسعضة ظذنعث بازاردعكع باهاسع بويعحة صذل تألةص بئرعدذ .حىنكع،
قةرزدارنعث ظذ نةرسعنع ظئلعص قةرز ظعضعسعضة تاصشذرذص بئرعشع ظذ نةرسعنع ناهةق
ظئلعؤالغانلعق هئسابلعنعدذ .ظةضةر قةرزدار ظذ نةرسة ظىحىن ظذنعث ظعضعسعضة ظذنعث
بازاردعكع باهاسع بويعحة صذل تألةص بةرسة ،ظذ نةرسة ظىستعدة بولغان سودا كىحضة ظعضة
بولعدذ ؤة قةرز ظعضعسع ظذ نةرسة سئتعلغان صذلنع قولعغا تاصشذرذص ظالعدذ .حىنكع،
قةرزدار ظذ نةرسة ظىحىن ظذنعث ظعضعسعضة ظذنعث بازاردعكع باهاسع بويعحة صذل تألةص
بئرعش ظارقعلعق ظذ نةرسعضة ظعضة بولدع .شذثا قةرزدارنعث ظذ نةرسعنع سئتعشقا
بذيرذغانلعقع ظأزعنعث نةرسعسعنع سئتشعقا بذيرذغانلعقع بولذص هئسابلعنعدذ .ياكع ظذ
نةرسة ظىحىن ظذنعث ظعضعسعضة ظذنعث بازاردعكع باهاسع بويعحة (قةرزدار ظةمةس) ظذ
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نةرسعنع ساقالص بئرعش ظىحىن قولعدا ظئلعص كئيعن ساتقان كعشع صذل تألةص بئرعدذ.
حىنكع ،ظذ ظادعل كعشع باشقعالرغا تةؤة نةرسعنع ساتقان هئسابلعنعدذ .ظاندعن ظذ
ظادعل كعشع ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة تألةص بةرضةن صذلعنع قةرزداردعن ظالعدذ .حىنكع،
ظذ ظادعل كعشع يةنة بعر تةرةصتعن ؤةكعل هئسابلعنعدذ ،يةنة بعر تةرةصتعن قةرزدار
ظىحىن ظعشلةيدعغان ظادةم هئسابلعنعدذ .شذثا ظادعل كعشع ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة
تألةص بةرضةن صذلنع قةرزداردعن ظالعدذ .ظادعل كعشع ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة ظذ نةرسة
ظىحىن ظذنعث بازاردعكع باهاسع بويعحة صذل تألةص بةرسة ،ظذ كعشعنعث ظذ نةرسعنع
ساتقانلعقع ؤة صذلعنع ظالغانلعقع كىحضة ظعضة بولعدذ .قةرز ظعضعسعنعث (ظذ كعشعدعن)
ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظئلعشع توغرا بولعدذ .شذثا قةرز ظعضعسع قةرزداردعن قةرزضة
هئسابالص ظازراق نةرسعمذ ظااللمايدذ .ياكع ظذ كعشع ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة تألةص
بةرضةن صذلعنع (قةرزداردعن ظةمةس) قةرزنعث ظعضعسعدعن ظالعدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعنعث
باشقا بعرعضة تةؤة حعقعص قئلعشع بعلةن قةرز ظعضعسعنعث (ظذ كعشعدعن ظالغان) صذلنع
ناهةق ظالغانلعقع مةلذم بولعدذ .حىنكع ،ساقالص بئرعدعغان كعشع ظذ نةرسعضة ظذنعثغا
صذل تألةص بئرعش بعلةن ظعضة بولدع .شذثا ظذ نةرسعنعث صذلع ساقالص بئرعدعغان
كعشعضة تةؤة بولذشع الزعم .حىنكع ،صذل ظذ نةرسعنعث بةدعلعدذر .قةرز ظعضعسع قةرزضة
بةرضةن صذلنع قةرزداردعن قايتذرذص ظالعدذ .حىنكع ،قةرز ظعضعسع ظذ نةرسعنعث صذلعنع
ظذنع ساقالص بئرعدعغان كعشعضة قايتذرذص بةرضةنلعكع ظىحىن ظذنع قولعغا تاصشذرذص
(((
ظالمعغان بولعدذ.
ظةضةر ساقالص بئرعدعغان ظادعل كعشع ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظئلعص قةرز ظعضعسعضة
تاصشذرذص بةرضةنلعكعنع ظعقرار قعلغان ،ظةمما قةرز ظعضعسع بذنع ظعنكار قعلغان
بولسا ،ظذ ظادعل كعشعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،ظذ ظعشةنحعلعك كعشع
هئسابلعنعدذ.
ظةضةر ظذ نةرسة يىتىص كةتمةي ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث قولعدا بار بولسا،
ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذنع سئتعص ظالغذحعدعن قايتذرذص ظئلعؤالعدذ .سئتعص ظالغذحع
ساقالص بئرعدعغان ظادعل كعشعدعن ظذ نةرسعضة بةرضةن صذلعنع قايتذرذص ظئلعؤالعدذ.
حىنكع ،ظذ نةرسعنع ساتقان ظادةم ظذ ظادعل كعشعدذر .ظاندعن ظذ كعشع ظذ نةرسة
ظىحىن بةرضةن صذلعنع قةرز ظعضعسعدعن قايتذرذص ظالعدذ .ظةضةر ظذ ظادعل كعشع صذلنع
قةرز ظعضعسعدعن قايتذرذص ظالسا ،ظذ كعشعنعث (ظذ نةرسة سئتعلغان صذلنع) قةرز
ظعضعسعضة بةرضةنلعكع كىحضة ظعضة بولعدذ .ياكع ظذ كعشع ظذ نةرسة ظىحىن بةرضةن
صذلعنع قةرز ظعضعسعدعن قايتذرذص ظالعدذ .حىنكع ،ضأرى بعكار بولذص كةتكةنلعكع
ظىحىن (ظذ كعشعنعث قةرز ظعضعسعضة بةرضةن صذلعمذ) توغرا شةكعلدة بئرعلمعضةن صذل
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هئسابلعنعدذ .شذثا ظذنع قايتذرذص ظئلعؤئلعص ظةمةلدعن قالدذرؤئتعش الزعمدذر.
ظةضةر بعر نةرسة ضأرىضة قويذلذص بولذنغاندعن كئيعن (ظذ نةرسعنع سئتعشقا)
ؤةكعل تةيعن قعلعش شةرت قعلعنسا ،ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع ساقالص بئرعش ظىحىن
تاصشذرذص ظالغان ظادعل كعشع ،ظذ نةرسعنع ضأرىضة تاصشذرذص ظالغان قةرز ظعضعسع
مةيلع ظذ نةرسعنعث صذلعنع تاصشذرذص ظالغان بولسذن مةيلع ظالمعغان بولسذن (ظذ
نةرسعنع) قةرزدارغا تألعتعص ظالعدذ.
ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسة ظذنع ضأرىضة ظالغان قةرز ظعضعسعنعث قئشعدا تذرذش
جةريانعدا يىتىص كةتكةن ،ظاندعن كئيعن ظذ نةرسة بعرعضة تةؤة نةرسة بولذص حعقعص
قالغان ؤة قةرزدار ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة ظذنعث بازاردعكع باهاسع بويعحة صذل
تألةص بةرضةن بولسا ،قةرزدارنعث ظىستعدعكع قةرز ظذ نةرسة ظىحىن تألةص بئرعلضةن
صذلغا هئساب بولذص كئتعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة ظذنعث بازاردعكع باهاسع
بويعحة صذلنع (قةرزدار ظةمةس ظذ نةرسعنع يىتتىرؤاتقان) قةرز ظعضعسع تألةص بةرضةن
بولسا ،قةرز ظعضعسع ظذ نةرسة ظىحىن تألةص بةرضةن صذلنع قةرزداردعن ظالعدذ .حىنكع،
قةرز ظعضعسع ظذ نةرسعنع تاصشذرذص ظئلعش بعلةن ظالدعنعص كةتكةندذر .ظةمما قةرز
ظعضعسعنعث قةرزداردعكع قةرزع بولسا ،ظةسلع هالعتعضة قايتعدذ .يةنع قةرز ظعضعسعنعث
قةرزداردا قةرز صذلع بولغان بولعدذ .حىنكع ،ضأرىضة قويذلغان نةرسة باشقا بعرعضة تةؤة
حعقعص قالدع .شذثا ظذ نةرسعنعث قةرز ظعضعسعنعث قولعدا تذرذش جةريانعدا زعيانغا
ظذحراص كئتعشع بعلةن قةرز ظعضعسع قةرزداردعكع صذلعنع ظالغان هئسابالنمايدذ(((.

ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع تةسةررذص قعلعشنعث هأكمع
ظةضةر نةرسعسعنع ضأرىضة قويغان قةرزدار ظذ نةرسعنع ساتماقحع بولسا ،ظذ
نةرسعنع ضأرىضة ظالغان قةرز ظعضعسعنعث رذخسعتعنع ظئلعشع ياكع قةرز ظعضعسعنعث
قةرزداردعن قةرزعنع ظأتىؤئتعشع ،ياكع قةرزدارنعث قةرزنع ظادا قعلعشع الزعم .ظةضةر
قةرز ظعضعسع قةرزدارغا ظذ نةرسعنع سئتعشقا رذخسةت بةرضةن ياكع ظذنعثدعن قةرزنع
ظأتىؤةتكةن ،ظاندعن قةرزدار ظذ نةرسعنع ساتقان بولسا ،قةرز ظعضعسعنعث ظذ نةرسعدة
هةققعنعث بولذشعدعن ؤة شذثا قةرزدارنعث ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحعغا تاصشذرذص
بعرةلمةسلعكعدعن ظعبارةت سودعنعث توغرا بولذشعغا توسالغذلعق قعلعدعغان ظامعل
يوقالغانلعقع ظىحىن سودا كىحضة ظعضعدذر .ظةضةر ظذ نةرسة قةرز ظعضعسعنعث رذخسعتع
ظئلعنغاندعن كئيعن سئتعلغان بولسا ،قةرزدار ظذ نةرسعنعث صذلعنع مةيلع سئتعص
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ظالغذحعدعن ظالغان بولسذن مةيلع تئخع ظالمعغان بولسذن ظذنعث صذلع ظذ نةرسعنعث
ظورنعدا ضأرىضة قويذلغان صذل هئسابلعنعدذ .حىنكع ،صذل ماددعي نةرسعنعث ظورنعدا
تذرعدذ .ظةضةر ضأرىضة قويذلعدعغان نةرسة (دةسلةص نئسعي) صذل بولغان بولسا ،ضأرى
توغرا بولمعغان بوالتتع .لئكعن ،بذرذن ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث صذلع ظةضةر نئسعي
بولسعمذ ضأرىضة قويذلذشقا يارايدذ .بذنعث هأكمع خذددع ضأرىضة قويذلغان قذلنعث
هأكمعضة ظوخشاش .ضأرىضة قويذلغان قذل بعرع تةرعصعدعن ظألتىرىلضةن بولسا ،ظذنعثغا
تألةص بئرعلضةن صذل ظذنعث ظورنعدا ضأرىضة قويذلغان صذل هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ
نةرسعنعث صذلع سئتعص ظالغذحعنعث قولعدا تذرذش جةريانعدا زعيانكةشلعككة ظذحراص
كةتكةن بولسا ،زعيان ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان قةرز ظعضعسعضة هئساب بولعدذ.
ظةضةر قةرز ظعضعسع قةرزدارنعث ظذ نةرسعنع سئتعشعغا رذخسةت بةرمةي سودعنع
ظةمةلدعن قالدذرؤاتقان بولسا ،كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن قةرز ظعضعسعنعث سودعنع
ظةمةلدعن قالدذرؤئتعشع بعلةن ظذ سودا بذزذلذص كةتمةيدذ .حىنكع ،سودعنعث كىحضة
ظعضة بولماسعلعقع قةرز ظعضعسعنعث ظذ نةرسعدة هةققع بولغانلعقع ظىحىندذر .سودعنع
توختعتعص قويذش ظذنعث هةققعنع بعكار قعلعؤةتمةيدذ .ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :سودا قةرز ظعضعسعنعث سودعنع ظةمةلدعن قالدذرؤئتعشع
بعلةن بذزذلذص كئتعدذ» دئدع .شذثا قةرزدار كئيعن قةرز ظعضعسعضة قةرز صذلنع تاصشذرذص
بئرعص ظذ نةرسعنع ضأرىدعن قايتذرذص ظالغان بولسا ،ظذ نةرسعنع بذرذن سئتعص ظالغان
كعشع ظذ نةرسعضة (بذرذن قعلغان سودعغا ظاساسةن) ظعضة بواللمايدذ .ظةضةر ظذ نةرسة
(سودا بذزذلذص كةتمةي ياكع كىحضة ظعضة قعلعنماي) ظارعلعقتا قالغان بولسا ،ظذنع
سئتعص ظالغذحع خالعسا قةرزدار تاكع قةرز ظعضعسعضة قةرز صذلنع تاصشذرذص بئرعص ظذ
نةرسعنع ضأرىدعن قايتذرذص ظالغانغا قةدةر ساقالص تذرعدذ ،خالعسا قازعنعث سودعنع
ظةمةلدعن قالدذرؤئتعشع ظىحىن بذ ظعشنع قازعنعث ظالدعغا ظئلعص بارعدذ .حىنكع،
سودعنع ظةمةلدعن قالدذرذشتعكع مةقسةت ظذالرنعث ظارعسعدا حعقعش ظعهتعمالع بولغان
تاالش ـ تارتعشنعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىندذر .بذنداق قعلعش قازعنعث ؤةزعصعسعدذر.
ظةضةر قةرزدار ظذ نةرسعنع قةرز ظعضعسع رذخسةت بئرعشتعن بذرذن دةسلةصتة
بعر ظادةمضة ساتقان ،كئيعن يةنة ظعككعنحع بعر ظادةمضة ساتقان بولسا ،ظعككعنحع
سودعنعث كىحضة ظعضة بولعشعمذ خذددع بعرعنحع سودعغا ظوخشاش قةرز ظعضعسعنعث
رذخسةت بئرعشعضة قاراشلعقتذر .حىنكع ،بعرعنحع سودعنعث قةرز ظعضعسعنعث رذخسةت
بئرعشعضة قاراشلعق بولذشع ظعككعنحع سودعنعثمذ قةرز ظعضعسعنعث رذخسةت
بئرعشعضة قاراشلعق بولذشعغا توسالغذلعق قعلمايدذ .شذثا قةرز ظعضعسع بذ ظعككع
سودعنعث قايسع بعرعضة رذخسةت بةرسة ،ظذ سودا كىحضة ظعضة بولعدذ ؤة رذخسةت
بئرعلمعضةن سودا ظةمةلدعن قالعدذ .ظةضةر قةرزدار قةرزعنع ظادا قعلعص ظذ نةرسعنع
842

گۆرۈگە ئېلىش ۋە قويۇشنىڭ بايانى
ضأرىدعن قايتذرذص ظالسا ،بعرعنحع سودا كىحضة ظعضة بوالمدذ ،ياكع ظعككعنحع سودا
كىحضة ظعضة بوالمدذ؟ دئضةن مةسعلعدة ظعككع خعل قاراش بولذص كىحلىك قاراشحة
بعرعنحع سودا كىحضة ظعضة بولعدذ .ظعجارعضة بئرعلضةن نةرسعنعث هأكمعمذ ضأرىضة
قويذلغان نةرسعنعث هأكمعضة ظوخشاش ظذ نةرسعنع ظعجارعكةشنعث رذخسعتعسعز
ساتقعلع بولمايدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنع ظعجارعضة بةرضةن ظادةم ظذنع ظعجارعكةشنعث
رذخسعتعسعز ظعككع كعشعضة ساتقان ،ظاندعن ظعجارعكةش ظعككعنحع سودعغا رذخسةت
بةرضةن بولسا ،ظعككعنحع سودا ظةمةس بعرعنحع سودا كىحضة ظعضة بولعدذ.
ظةضةر قةرزدار ظذ نةرسعنع دةسلةص بعرعضة ساتقان ،ظاندعن كئيعن ظذنع باشقا بعرعضة
ظعجارعضة بةرضةن ياكع ضأرىضة بةرضةن ،ياكع سوؤغات قعلعص بةرضةن بولسا ،ظذ نةرسعنعث
سئتعلغعنعدعن كئيعن بولذنغان باشقا ظعشالرنعث هئحبعرع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.
يةنع ظةضةر قةرز ظعضعسع (ظذ نةرسعنعث سئتعلغعنعغا ظةمةس) ظذنعث ظعجارعضة
بئرعلضةنلعكعضة ياكع ضأرىضة قويذلغانلعقعغا ،ياكع سوؤغات قعلعص بئرعلضةنلعكعضة
رذخسةت قعلغان بولسا ،سودا كىحضة ظعضة بولعدذ .حىنكع ،سودعنعث كىحضة ظعضة
بولذشع بعلةن قةرز ظعضعسعنعث هةققع صذلغا ظايلعنعص ظذنعثغا مةنصةظةت يئتعدذ .يةنة
كئلعص سودا مذظامعلعسع باشقا مذظامعلعلةرضة نعسبةتةن بذرذن قعلعنغاندذر .ظةضةر
قةرزدار ظذ نةرسعنع بعرعضة ساتقان ،ظاندعن ظذنع يةنة ظعككعنحع ظادةمضة ساتقان،
كئيعن ظذنع باشقا بعرعضة ظعجارعضة بةرضةن ياكع ضأرىضة بةرضةن ،ياكع سوؤغات قعلعص
بةرضةن ،ظاندعن قةرز ظعضعسع (ظذ نةرسعنعث سئتعلغعنعغا ظةمةس) ظذنعث ظعجارعضة
بئرعلضةنلعكعضة ياكع ضأرىضة قويذلغانلعقعغا ،ياكع سوؤغات قعلعص بئرعلضةنلعكعضة
رذخسةت قعلغان بولسا ،ظعككعنحع سودا ظةمةس بعرعنحع سودا كىحضة ظعضة بولعدذ.
حىنكع ،بعرعنحع سودا هةممعنعث ظالدعدا بولغاندذر .بذ مذظامعلعلةردة قةرز ظعضعسعضة
مةنصةظةت يوق .شذثا قةرز ظعضعسعنعث ظذ مذظامعلعلةرضة رذخسةت بئرعشع ظأزعنعث
ظذ نةرسعدعكع هةققعدعن ظأتىؤئتعشع هئسابلعنعدذ .قةرز ظعضعسعنعث ظذ نةرسعدعكع
هةققع تأضعضةنلعكع ظىحىن ظذ نةرسة ظىستعدة قعلعنغان سودا كىحضة ظعضة بولعدذ .بذ
ظةضةر ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذنعث ضأرىضة قويذلغان نةرسة ظعكةنلعكعنع
بعلمعضةن بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .بذ هةقتة ظعمامالر ظارعسعدا ظعختعالص بار.
مةسعلةن :بعر نةرسعنعث ضأرىضة ياكع ظعجارعضة قويذلغان نةرسة ظعكةنلعكعنع بعلعص
تذرذص ظذنع سئتعص ظالغان ظادةم ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث قارعشعحة:
ظذنع خالعسا قولعغا تاصشذرذص ظئلعش ،خالعسا قايتذرذص بئرعش هةققعضة ظعضعدذر.
ظةمما ظعمام ظةبذيىسىفنعث قارعشعحة :ظةضةر ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظذنعث ضأرىضة ياكع
ظعجارعضة بئرعلضةن نةرسة ظعكةنلعكعنع بعلمةي تذرذص ظالغان بولسا ،ظذنع خالعسا
قولعغا تاصشذرذص ظئلعش ،خالعسا قايتذرذص بئرعش هةققعضة ظعضعدذر .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ
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نةرسعنع بذ ظعشالرنع بعلعص تذرذص ظالغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذنداق قعلعش هةققع
يوق .بذ هةقتة ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث قارعشع كىحلىكتذر .صةتعؤا
بذ ظعككع ظعمامالرنعث قارعشع بويعحة بئرعلعدذ(((.
بذ توغرعدعكع ظةسلع قاظعدة نةرسعسعنع ضأرىضة بةرضةن قةرزدارنعث قعلغان هةر
قانداق تةسةررذصع ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان قةرز ظعضعسعنعث ظذ نةرسة ظىستعدعكع
هةققعنع بعكار قعلعؤاتعدعغان بولسا ،قةرزدارنعث تةسةررذصع قةرز ظعضعسعنعث
رذخسعتعسعز كىحضة ظعضة بولمايدذ .ظةضةر قةرزدارنعث ظذ نةرسة ظىستعدة ظئلعص بارغان
تةسةررذصعغا قةرز ظعضعسع رذخسةت بةرضةن بولسا ،بذ هالدا ظةضةر ظذ تةسةررذص قةرز
ظعضعسعنعث هةققعنع بعكار قعلعؤاتمايدعغان بولسا ،ظذ تةسةررذص قةرز ظعضعسعنعث
رذخسةت بئرعشع بعلةن كىحضة ظعضة بولعدذ .ظةضةر ظذ تةسةررذص قةرز ظعضعسعنعث
هةققعنع بعكار قعلعؤاتعدعغان بولسا ،قةرز ظعضعسعنعث رذخسةت بئرعشع بعلةن قةرز
ظعضعسعنعث ظذ نةرسعدعكع هةققع بعكار بولذص كئتعدذ ؤة ظةضةر قةرز ظعضعسع قةرزدارنعث
ظذ نةرسة ظىستعدة ظئلعص بارغان تةسةررذصلعرعنعث ظةث ظاخعرقعسعغا رذخسةت قعلغان
بولسعمذ ظةث دةسلةصكعسع كىحضة ظعضة بولعدذ .بعز شذنعثغا ظاساسةن مذنداق
دةيمعز :قةرز ظعضعسعضة ظعككعنحع سودعدعمذ صايدا يئتعدذ .حىنكع ،قةرز ظعضعسعنعث
ظذ نةرسعدعكع هةققع ظذنعث سئتعلعشع بعلةن صذلغا ظايلعنعدذ .ظةمما ظذ نةرسعنعث
ظعجارعضة بئرعلعشع ياكع سوؤغات قعلعص بئرعلعشع بعلةن قةرز ظعضعسعضة صايدا يةتمةيدذ.
حىنكع ،سوؤغاتقا بئرعلضةن نةرسة ظىحىن بةدةل بئرعلمةيدذ .ظةمما ظعجارعضة بئرعلضةن
نةرسعنعث بةدعلع ظذ نةرسعدعن ظئلعنغان مةنصةظةت ظىحىندذر .قةرز ظعضعسعنعث ضأرىضة
بئرعلضةن نةرسعدعكع هةققع بولسا ،ظذ نةرسعنعث مةنصةظةتعدة ظةمةس ظذ نةرسعنعث
ظأزعدعدذر .شذثا قةرزدارنعث قعلغان تةسةررذصع ظةضةر قةرز ظعضعسعنعث ظذ نةرسعدعكع
هةققعنع بعكار قعلعؤئتعدعغان بولسا ،قةرز ظعضعسعنعث قةرزدارنعث قعلغان تةسةررذصعغا
رذخسةت بةرضةنلعكع ظذ نةرسعدعكع هةققعدعن ظأتىؤاتقانلعقع هئسابلعنعدذ .قةرز
ظعضعسععنث رذخسةت بئرعشع بعلةن قةرزدارنعث قعلغان تةسةررذصعنعث كىحضة ظعضة
بولذشعغا توسالغذ بولعدعغان ظامعل يوقذلعدذ .شذنعث بعلةن قةرزدارنعث قعلغان
تةسةررذصلعرعنعث ظعحعدعن ظةث دةسلةص ظئلعص بئرعلغان تةسةررذص كىحضة ظعضة بولعدذ.
بذ خذددع ظعجارعضة بئرعلضةن بعر نةرسعنع ظعككع كعشعضة ساتقانغا ظوخشاش .ظةضةر
ظعجارعضة قويذلغان نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع دةسلةص بعر كعشعضة ،كئيعن يةنة
بعر كعشعضة ساتقان ،ظاندعن ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظعككعنحع سودعغا
رذخسةت بةرضةن بولسا ،ظعككعنحع سودا ظةمةس بعرعنحع سودا كىحضة ظعضة بولعدذ.
((( «ظةددذررذلمذهتار» 5 ،ـ توم 327 ،ـ بةت.
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حىنكع ،ظذ نةرسعنعث سئتعلعشع بعلةن ظعجارعكةشكة هئحقانداق صايدا يةتمةيدذ .شذثا
ظعجارعكةشنعث ظذ نةرسعنعث سئتعلغانلعقعغا رذخسةت بئرعشع ظأزعنعث ظذ نةرسعدعكع
هةققعنع بعكار قعلعؤئتعشع هئسابلعنعدذ.
بذ ،تةسةررذص ظةضةر سودا ـ سئتعققا ،ظعجارعضة ،سوؤغات قعلعص بئرعشكة،
سةدعقعضة ؤة ظعقرارغا ظوخشاش بذزغعلع بولعدعغان ؤة ضأرىضة قويذلغان نةرسعدة قةرز
ظعضعسعنعث هةققع بولغانلعقع ظىحىن ظذنعث رذخسعتعسعز كىحضة ظعضة بولمايدعغان
بولسا ،تةسةررذص قةرز ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز كىحضة ظعضة بولمايدذ .ظةضةر تةسةررذص
قذل ظازات قعلعؤئتعشكة ظوخشاش قعلعنعص بولذنغاندعن كئيعن بذزذشقا بولمايدعغان
بولسا ،قةرزدار مةيلع باي ظادةم بولسذن مةيلع يوقسذل ظادةم بولسذن تةسةررذص
(قةرز ظعضعسع مةيلع رذخسةت بةرسذن مةيلع بةرمعسذن) كىحضة ظعضة بولعدذ ؤة
ضأرى مذظامعلعسع ظةمةلدعن قالعدذ .حىنكع ،قةرزدار ظازات قعلعؤةتسة ظأزعضة تةؤة
نةرسعنع ظازات قعلعؤةتتع .شذثا ظذنعث قعلغان تةسةررذصع قةرز ظعضعسعنعث رذخسةت
بةرمةسلعكع بعلةن بعكار بولذص كةتمةيدذ .ظةمما ضأرىضة قويذلغان نةرسة سئتعلغان ياكع
سوؤغات قعلعص بئرعلضةن ،ياكع ظعجارعضة بئرعلضةن حاغدا سودعنعث ياكع سوؤغاتنعث،
ياكع ظعجارعنعث كىحضة ظعضة بولماسلعقعنعث سةؤةبع بولسا ،قةرزدارنعث ظذ نةرسعنع
تاصشذرذص بئرعش ساالهعيعتعنعث يوق ظعكةنلعكعدذر .بعر نةرسعنع ؤةقصة قعلعشمذ
قذل ظازات قعلعؤئتعشكة ظوخشاش .مةسعلةن :قةرزدار ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع قةرز
ظعضعسعضة تاصشذرذص بئرعص بولغاندعن كئيعن ؤةقصة قعلعؤاتقان بولسا ،قازع قةرزدارنع
قةرزعنع بئرعؤئتعشكة مةجبذراليدذ .بذ ظةضةر قةرزدار قول ظعلكعدة بار ظادةم بولسا،
ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر قةرزدار صئقعر ظادةم بولغان بولسا ،ظذنعث قعلغان ؤةقصة
ظعشع ظةمةلدعن قالعدذ ؤة قازع ظذ نةرسعنع ظذنعث ظىستعدعكع قةرزنع ظادا قعلعش
ظىحىن ساتعدذ.

ضأرىضة قويذلغان نةرسعضة زعيانكةشلعك قعلعشنعث هأكمع
ظةضةر قةرزدار ضأرىضة بةرضةن نةرسعسعضة ظأزع زعيانكةشلعك قعلغان بولسا ،بذ
ظةضةر قةرزدارنعث قةرزنع تاصشذرذص بئرعدعغان ؤاقتع توشقان ؤاقعت بولسا ،قةرز
ظعضعسع قةرزداردعن صىتىن قةرزنع قايتذرذص ظالعدذ .ظةضةر قةرزدارنعث قةرزنع تاصشذرذص
بئرعدعغان ؤاقتع تئخع توشمعغان بولسا ،قةرز ظعضعسع هةتتا قةرزدارنعث قةرزنع
تاصشذرذص بئرعدعغان ؤاقعت يئتعص كةلضىحة ظذ نةرسعنعث ظورنعدا ضأرىضة قويذلغان
بولذشع ظىحىن قةرزداردعن ظذ نةرسعنعث بازاردعكع باهاسع بويعحة صذل ظالعدذ.
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ظةضةر ظذ نةرسعضة (قةرزدار ظةمةس) باشقا بعر كعشع زعيانكةشلعك قعلغان بولسا،
قةرز ظعضعسع ظذ كعشعضة ظذ نةرسعنعث زعيانغا ظذحرعغان كىنعدعكع باهاسع بويعحة
صذل تألعتعدذ ؤة ظذ صذل ظذ نةرسعنعث ظورنعدا ضأرىضة قويذلغان بولعدذ .مةسعلةن :قةرز
ظعضعسع قةرزدارغا  1000سوم قةرز بئرعص باهاسع  1000سوملذق بعر نةرسة ضأرىضة
ظالغان ؤة ظذ كعشع ظذ نةرسعضة زعيانكةشلعك قعلغان كىنعدة ظذنعث باهاسع 500
سومغا حىشىص قالغان بولسا ،ظذ كعشع قةرز ظعضعسعضة  500سوم تألةص بئرعدذ .بذ صذل
ظذ نةرسعنعث ظورنعدا ضأرىضة ظئلعنغان بولعدذ 1000 .سوم قةرزدعن  500سوم حىشىص
كئتعدذ .بذ  500سوم خذددع تةبعظعي ظاصةت بعلةن زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتكةن
نةرسعنعث هأكمعدةك ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .شذثا ظذ  500سومنعث زعيعنع قةرز ظعضعسعضة
بولعدذ .بذنعثغا :ظةضةر ظذ نةرسة زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتمةي قئلعص قالغان ،ظذ
نةرسعنعث باهاسع  1000سومدعن  500سومغا حىشىص قالغان بولسا 1000 ،سوم
قةرز صذلدعن ظازراقمذ كئمعيعص كةتمعضةن بوالتتع ،دةص ظئتعراز بعلدىرىلمةيدذ .ظةضةر
شذنداق دةص ظئتعراز بعلدىرىلسة ،بعزنعث بذنعثغا بئرعدعغان جاؤابعمعز شذكع ،ظةضةر
ظذ نةرسة زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتمعضةن بولسا ،ظذ نةرسعنعث ظأزع قالغان بوالتتع.
ظذ نةرسعنعث ظأزع قالغان بولغاحقا ،ظذ نةرسعنعث باهاسعنعث ظأزضىرعشع بعلةن ظذ
نةرسة يةنة بذرذنقع هالعتعضة قايتعشع مذمكعن ظعدع .شذثا ظذ نةرسة زعيانكةشلعككة
ظذحراص كةتمعضةن ؤاقتعدا ظذ نةرسعنعث باهاسع ظأزضىرعص كةتكةن تةقدعردعمذ قةرزدعن
ظازراقمذ حىشىص كةتمةيدذ .ظةمما ظذ نةرسة زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتكةن ؤاقتعدا،
ظةضةر ظذ نةرسعنعث باهاسع حىشىص كةتكةن بولسا ،زعيان قةرز ظعضعسعضة بولعدذ.
حىنكع ،ظذ نةرسة زعيانكةشلعككة ظذحراص يوق بولذص كةتكةنلعكع ظىحىن كئيعن ظذنعث
باهاسع ظأزضىرعص بذرذنقع هالعتعضة كئلعشع مذمكعن بولمايدذ.
ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسعضة ظذنع ضأرىضة ظالغان قةرز ظعضعسع زعيانكةشلعك
قعلغان بولسا ،قةرز ظعضعسع ظذنعث باهاسعدا صذل تألةص بئرعدذ ؤة ظذ صذل قةرز
ظعضعسعنعث قولعدا ضأرى سىصىتعدة تذرعدذ .ظةضةر قةرزدارنعث قةرزنع تاصشذرذص بئرعدعغان
ؤاقتع يئتعص كةلضةن ؤة ظذ صذل بعلةن قةرزضة بئرعلضةن صذل بعر تىردعن (مةسعلةن:
قةرزضعمذ سوم بئرعلضةن ؤة ظذ صذلمذ سومدعن) بولغان بولسا ،قةرز ظعضعسع قولعدعكع
صذلنع قةرزداردعن ظالعدعغان صذلغا هئساباليدذ .ظةضةر قةرز ظعضعسعنعث قولعدعكع صذلنعث
معقدارع قةرزضة بئرعلضةن صذلنعث معقدارعدعن ظارتذق بولسا ،قةرز ظعضعسع ظارتذقعنع
قةرزدارغا قايتذرذص بئرعدذ .ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث باهاسع ضأرىضة قويذلغان
ظذ نةرسة زعيانكةشلعككة ظذحراص كئتعشتعن بذرذن حىشىص كئتعص مةسعلةن 1000
سوملذق نةرسة  500سومغا كئلعص قالغان بولسا ،ظذنعث زعيانكةشلعككة ظذحراص
كئتعشع بعلةن قةرز ظعضعسعضة  500سوم بئرعش الزعم بولعدذ ؤة شذنعث بعلةن
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 1000سوملذق قةرزدعن  500سوم حىشىص كئتعدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعنعث نةرقعنعث
حىشىص كئتعشع بعلةن كةملةص كةتكةن صذل خذددع زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتكةن
صذلنعث ظورنعدعدذر .شذثا قةرزدارنعث ظىستعدعكع قةرزدعنمذ شذ معقداردا صذل حىشىص
(((
كئتعدذ.

ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع ظأتنة بئرعص تذرذشنعث هأكمع
بعر نةرسعنع ضأرىضة ظالغان قةرز ظعضعسع ظةضةر ظذ نةرسعنع ،ظذنع ضأرىضة
بةرضةن قةرزدارغا ظأتنة بئرعص تذرغان بولسا ،ظذ نةرسة قةرز ظعضعسعنعث تألةص
بئرعش مةسظذلعيعتعدعن حعقعص كئتعدذ .ظةضةر ظذ نةرسة قةرزدارنعث قولعدا تذرذش
جةريانعدا زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتسة ،زعيان قةرزدارنعث ظىستعضة بولعدذ.
شذثا ظذنعث ظىستعدعكع قةرزدعن ظازراقمذ حىشىص كةتمةيدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعنعث
مةسظذلعيعتع قةرزدارنعث ظىستعضة ظأتىص كةتكةندذر .ظةضةر قةرزدار ظأتنعضة بئرعلضةن
نةرسعنع قةرز ظعضعسعضة تاصشذرذص بئرعشكة بعرعنع كئصعل قعلغان ،ظاندعن ظذ
نةرسة قةرزدارنعث قولعدا تذرذش جةريانعدا زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتكةن بولسا،
ظذ نةرسعنع تألةص بئرعش كئصعل بولغذحعغا ظارتعلمايدذ .حىنكع ،ظذ نةرسة تألةص
بئرعلعش مةسظذلعيعتعدعن حعقعص كةتكةن .ظةضةر قةرزدار ظذ نةرسعنع قةرز ظعضعسعنعث
رذخسعتعسعز ظالغان بولسا ،بذ هالدا ظذ نةرسعنع كئصعلضة تألىتعش توغرا بولعدذ .يةنع
كئصعلنعث قةرزدارنع ظذ نةرسعنع تاصشذرذص بئرعشكة قعستاش ظىحىن قةرز ظعضعسعنعث
كئصعلنع تذتذشع توغرعدذر .ظةضةر ظذ نةرسة قةرزدارغا قايتذرذلغان (يةنع ظةضةر ظذ
نةرسة يىتىص كةتكةن ؤة كئيعن تئصعلغان) بولسا ،ظذ نةرسعنعث مةسظذلعيعتع ظأز
ظةسلعضة قايتعدذ .حىنكع ،ظذ نةرسة زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتكةن بولسعمذ ظةمما
ضأرىضة قويذلغان نةرسة هالعتعدعن حعقعص كةتمعضةن ظعدع .لئكعن ظذ نةرسة صةقةت
تألةص بئرعلعش مةسظذلعيعتعدة ظةمةس ظعدع .قةرز ظعضعسع ظذ نةرسعنع قةرزداردعن
قايتذرؤالعدذ .ظةضةر قةرز ظعضعسع ظذ نةرسعنع قةرزداردعن قايتذرؤئلعشتعن بذرذن قةرزدار
ظألىص كةتكةن بولسا ،ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان قةرز ظعضعسع ظذ نةرسعنع ظئلعشقا
باشقا قةرز ظعضعلعرعضة قارعغاندا بةك هةقلعقتذر.
مةيلع قةرز ظعضعسع بولسذن مةيلع قةرزدار بولسذن ظعككع تةرةصنعث بعرع ظذ
نةرسعنع يةنة بعر تةرةصنعث رذخسعتع بعلةن يات بعر ظادةمضة ظأتنعضة بةرضةن ،ياكع
ظامانةتكة قويذص قويغان بولسا ،ظذ نةرسعنعث تألةص بئرعلعش مةسظذلعيعتع ظذ
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ظعككعسعنعث ظىستعدعن حىشىص كئتعدذ .هةر ظعككعسعنعث ظذ نةرسعنع بذرذنقعدةك
ضأرىضة قويذلغان نةرسة هالعتعضة قايتذرذشع الزعم .ظةمما ظذ نةرسعنع ظعجارعضة بئرعش
ياكع سئتعش ،ياكع سوؤغات قعلعص بئرعشنعث هأكمع باشقعحعدذر.
ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث ظىستعدة ظئلعص بئرعلغانلعقع سةؤةبع بعلةن ظذ
نةرسعنعث تألةص بئرعلعش مةسظذلعيعتع حىشىص كئتعشنع كةلتىرىص حعقعرعدعغان
تةسةررذص ظالتة خعلدذر .ظذالر بولسا 1 ،ـ ظذ نةرسعنع ظأتنعضة بئرعش 2 .ـ ساقالص
بئرعش ظىحىن ظامانةتكة قويذش 3 .ـ ضأرىضة بئرعش 4 .ـ ظعجارعضة بئرعش 5 .ـ سئتعش.
 6ـ سوؤغات قعلعص بئرعش قاتارلعقالردذر .مةسعلةن :ظأتنعضة ظالغذحع مةيلع قةرزدار
بولسذن مةيلع قةرز ظعضعسع بولسذن مةيلع يات ظادةم بولسذن ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع
ظأتنعضة بئرعش ظعشع ظذ نةرسعنع (ظةضةر ظذ نةرسة زعيانكةشلعككة ظذحرعغان
ؤاقتعدا) تألةص بئرعش مةسظذلعيعتعنع ظةمةلدعن قالدذرعدذ .ظةمما ظذنعث ضأرىضة
قويذلغان نةرسة ظعكةنلعكعنع ظةمةلدعن قالدذرؤاتمايدذ .ظذ نةرسعنع ساقالص بئرعش
ظىحىن بعرعضة ظامانةت قويذشنعث هأكمعمذ ظذنع ظأتنعضة بئرعشنعث هأكمع بعلةن
ظوخشاش( .بذ ظةضةر ظذنع ظامانةتكة قويغان كعشع ظعككع تةرةصنعث بعرع بولسا،
ظةهؤال شذنداق بولعدذ) .ظةضةر ظذنع ظامانةتكة قويغان تةرةص يات ظادةم بولسا ،ظذ
نةرسعنعث تألةص بئرعلعش مةسظذلعيعتع ظةمةلدعن قالمعغان بولذشع الزعم .ظذ نةرسعنع
ضأرىضة بئرعش ظذنعث ضأرىضة بئرعلضةن نةرسة ظعكةنلعكعنع ظةمةلدعن قالدذرؤاتعدذ.
ظذ نةرسعنع ظعجارعضة بئرعشكة كةلسةك ،ظةضةر ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم
ظذنع ضأرىضة بةرضةن قةرز ظعضعسعنعث دةل ظأزع بولسا ،ظعجارة توغرا بولمايدذ .ظةضةر
ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذنع ضأرىضة ظالغان قةرز ظعضعسعنعث ظأزع بولغان
ؤة ظذ نةرسعنع ظعجارعضة هئسابالص قايتا قولعغا ظالغان ،ياكع باشقا بعر يات ظادةم
بولغان ؤة ظذ نةرسعنع ظذ ظادةمضة ظعجارعضة بةرضةن تةرةص مةيلع قةرز ظعضعسع بولسذن
مةيلع قةرزدار بولسذن قارشع تةرةصنعث رذخسعتع بعلةن ظعجارعضة بةرضةن بولسا ،ظذ
نةرسة ضأرىضة قويذلغان نةرسة بولذشعدعن حعقعص كئتعص قالعدذ .ظعجارة هةققعنع بولسا
قةرزدار ظالعدذ .ظذ نةرسعضة ظعضعدارحعلعق قعلعش هوقذقع ظذ نةرسعنع ظعجارعضة بةرضةن
تةرةصتة بولعدذ .ظذ نةرسة تاكع قةرز ظعضعسع بعلةن قةرزدار قايتعدعن بذ هةقتة ضأرى
كئلعشعمع تىزىشمعضعحة ضأرىضة قويذلغان نةرسة بولذص هئسابالنمايدذ .ظذ نةرسعنع
سئتعش ظعشعغا كةلسةك ،ظةضةر ساتقذحع قةرز ظعضعسع بولغان ياكع ظعككع تةرةصنعث
بعرع يةنة بعر تةرةصنعث رذخسعتع بعلةن ظذ نةرسعنع سئتعشقا تةيعن قعلعنغان ظادةم
بولغان بولسا ،ظذ نةرسة ضأرىضة قويذلغان نةرسة بولوشعدعن حعقعص كئتعدذ .ظةضةر
ساتقذحع قةرزدار بولسا ،ظةهؤال ظذنداق بولمايدذ .ظذ نةرسعنع سوؤغاتقا بئرعشنعث
هأكمع ظذ نةرسعنع سئتعشنعث هأكمع بعلةن ظوخشاشتذر .ظةضةر قةرزدار ظذ نةرسعنع
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تةكرار قةرز ظعضعسعضة ضأرىضة بئرعشتعن بذرذن ظألىص كةتسة ،قةرز ظعضعسع ظذ نةرسعضة
(((
باشقا قةرز ظعضعلعرع بعلةن بعللة شئرعك بولعدذ.

ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع ضأرىضة بئرعشنعث هأكمع
بعر نةرسعنع ضأرىضة ظالغان قةرز ظعضعسعنعث ظذنع باشقا بعرعضة ضأرىضة بئرعش
هةققع يوق .ظةضةر قةرز ظعضعسع ظذنع قةرزدارنعث رذخسعتعسعز باشقا بعرعضة ضأرىضة
بةرضةن ،ظاندعن ظذ نةرسة ظذنع ظعككعنحع قئتعم ضأرىضة ظالغان ظادةمنعث قولعدا
تذرذش جةريانعدا زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتكةن بولسا ،قةرزدار ظذ نةرسعنع بعرعنحع
ظادةمضة تألعتعدذ .ظذ نةرسة ظىحىن تألةص بئرعلضةن صذل ظذ نةرسعنعث ظورنعدا ضأرىضة
قويذلغان هئسابلعنعدذ ؤة صذلنع ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان ظعككعنحع ظادةم ظالعدذ.
ياكع قةرزدار صذلنع ظعككعنحع ظادةمضة تألعتعدذ .صذل ضأرىضة قويذلغان نةرسة سىصىتعدة
ظعككعنحع ظادةمنعث يئنعدا تذرعدذ ؤة ظعككعنحع ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظئلعش
ظعشع ظةمةلدعن قالعدذ .شذنعث بعلةن ظعككعنحع ظادةم ظذ نةرسة ظىحىن تألعضةن صذلنع
ؤة قةرزضة بةرضةن صذلنع بعرعنحع ظادةمدعن ظالعدذ .ظةضةر قةرز ظعضعسع ظذ نةرسعنع
قةرزدارنعث رذخسعتع بعلةن ضأرىضة بةرضةن بولسا ،بعرعنحع ضأرى ظةمةلدعن قئلعص
ظعككعنحع ضأرى كىحضة ظعضة بولعدذ.
ظةضةر قةرزدار ظذ نةرسعنع ظعككعنحع قئتعم ضأرىضة قويذشتعن بذرذن ظألىص كةتكةن
بولسا ،قةرز ظعضعسع ظذ نةرسعنع ظئلعشقا هةقلعق بولذشتا باشقا قةرز ظعضعلعرع بعلةن
ظوخشاشتذر .حىنكع ،دةسلةصكع ضأرى مذظامعلعسع ظةمةلدعن قالغاندذر.

ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع ظعشلعتعشنعث ؤة ظذنع ظعشلعتعؤئلعش
ظىحىن ظأتنعضة بئرعص تذرذشنعث هأكمع

ظةضةر بعرةر نةرسعسعنع ضأرىضة بةرضةن قةرزدار ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان قةرز
ظعضعسعضة ظذ نةرسعنع ظعشلعتعشكة ياكع باشقعالرنعث ظعشلعتعؤئلعشع ظىحىن ظأتنعضة
بئرعص تذرذشقا رذخسةت قعلغان ،ظاندعن ظذ نةرسة ظعشلعتعشكة باشالشتعن بذرذن
ياكع ظعشلعتعص بولذنغاندعن كئيعن بذزذلذص كةتكةن بولسا ،ظذ نةرسة قةرزضة هئساب
بولذص كئتعدذ .يةنع قةرز ظعضعسع ظذ نةرسعنع ضأرىضة قويذص قةرز ظالغان قةرزدارنعث
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ظىستعدعكع قةرزنع ظااللمايدذ .حىنكع ،ظذ نةرسة بذزذلذص كةتكةن ؤاقتعدا تئخع ضأرى
مذظامعلعسع كىحضة ظعضة هالعتعدة ظعدع .يةنع ظذ ضأرىضة قويذلغان نةرسة سىصىتعدة
بذزذلذص كةتتع .شذثا ظذ نةرسة قةرزضة هئساب بولعدذ .ظةضةر ظذ نةرسة ظعشلعتعلعؤاتقان
حاغدا بذزذلذص قالغان بولسا ،ظذ (ضأرىضة قويذلغان نةرسة ظةمةس) ظامانةتكة قويذلغان
نةرسة سىصىتعدة بذزذلذص كةتكةن بولعدذ .حىنكع ،ظذ نةرسة ظذنع ظأتنعضة ظئلعص
ظعشلعتعؤاتقان ظادةمنعث قولعدا بذزذلذص كةتتع .شذثا ظذ نةرسة قةرزضة هئساب بولذص
كةتمةيدذ .يةنع ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان قةرز ظعضعسع ظذنع تألةص بةرمةيدذ .حىنكع،
بعر نةرسعنعث ضأرى سىصىتعدة قويذلعشع بعلةن ظذنعث ظأتنة سىصىتعدة قويذلعشعنعث
ظارعسعدا صةرق بار.
بعر نةرسعنع ضأرىضة ظالغان قةرز ظعضعسع« :ظذ نةرسة ظذنع ظعشلعتعؤاتقان حاغدا
بذزذلذص كةتكةن» دةص ؤة ظذ نةرسعنعث ظعضعسع بولغان قةرزدار« :ظذ نةرسة ظذنع
ظعشلعتعؤاتقان حاغدا ظةمةس باشقا ؤاقعتتا بذزذلذص كةتكةن» دةص قةرز ظعضعسع بعلةن
قةرزدار ظذ نةرسعنعث بذزذلذص كةتكةن ؤاقتع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالسا ،قةرز
ظعضعسعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،قةرز ظعضعسع بولسا ظعنكار قعلغذحع
تةرةصتذر .بذ ظةضةر هةر ظعككع تةرةصنعث قولعدا صاكعت بولمعسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ.
ظةضةر هةر ظعككع تةرةصنعث قولعدا ظأزعنعث سأزعنع ظعسصاتاليدعغان صاكعت بولسا،
قةرزدارنعث صاكعتع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .يةنع قةرزدارنعث سأزع كىحضة ظعضة بولعدذ.
حىنكع ،هةر ظعككع تةرةص ظذنعث (ظعشلعتعشكة بئرعلعشع بعلةن) ضأرىضة قويذلغان
نةرسة ظعكةنلعكعدعن حعقعص كةتكةنلعكعضة بعرلعككة كةلضةن .شذثا قةرزدارنعث
ظذ نةرسعنعث تةكرار ضأرىضة قويذلغان نةرسة هالعتعدة قايتقانلعقع هةققعدة دئضةن
سأزلعرعضة صاكعتسعز ظعشعنعشكة بولمايدذ.
ظةضةر كعيعم ـ كعحعكعنع ضأرىضة قويذص قويغان قةرزدار قةرز ظعضعسعضة ظذنع بعر
كىنال كعيعشكة رذخسةت قعلغان ،ظاندعن قةرز ظعضعسع ظذ كعيعمنع يعرتعلغان هالعتعدة
ظئلعص كئلعص« :ظذ كعيعم ظاشذ كىنع كةيضةن ؤاقتعدا يعرتعلعص كةتكةن» دئضةن ؤة
قةرزدار قةرز ظعضعسعضة« :سةن ظذ كعيعمنع ظذ كىنع كةيمعدعث ؤة كعيعممذ ظذ كىنع
يعرتعلعص كةتمةي باشقا ؤاقعتتا يعرتعلعص كةتتع» دئضةن بولسا ،قةرزدارنعث سأزع
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،قةرزدار كعيعمنعث رذخسةت قعلعنغان كىنع كعيعلضةنلعكعنع
ظعنكار قعلعدذ .شذثا قةرز ظعضعسع بعلةن قةرزدار كعيعمنعث ضأرىضة قويذلغان نةرسة
بولذشعدعن حعقعص كةتكةنلعكعضة بعرلعككة كئلةلمعضةن هئسابلعنعدذ .ظةضةر قةرزدار
قةرز ظعضعسعنعث كعيعمنع ظذ كىنع كةيضةنلعكعضة ظعقرار قعلغان ،لئكعن كعيعمنعث
ظذ كىنع ظةمةس ظذ كىندعن بذرذن ياكع كئيعن يعرتعلعص كةتكةنلعكعنع دئضةن بولسا،
كعيعمنع تألةص بئرعش مةسظذلعيعتع قةرز ظعضعسعنعث ظىستعضة يىكلةنضعدةك معقداردا
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قةرز ظعضعسعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .يةنع ظذ كعيعم يعرتعلغان هالعتعدة قةرز
ظعضعسعنعث تألةص بئرعش مةسظذلعيعتعضة ظأتىص كئتعدذ.
بعر نةرسعنع ضأرىضة قويذش ظىحىن ظذنع ظأتنعضة ظئلعشقا بولعدذ .يةنع ظأتنعضة
ظئلعنغان نةرسعنع ضأرىضة قويذشقا بولعدذ .ظأتنعضة ظالغان ظذ نةرسة قايسع خعلدعكع
ياكع قانحعلعك معقداردعكع نةرسة بولسذن ظذ نةرسعنع ضأرىضة قويذش توغرعدذر.
شذنعثدةك يةنة قةرز ظعضعسع كعم بولسذن ياكع ضأرىضة قويذلعدعغان يةر قةيةردة
بولسذن ظأتنعضة ظئلعنغان ظذ نةرسعنع ضأرىضة قويذش توغرعدذر .بذ ظةضةر ظذ نةرسعنع
ظأتنعضة بئرعص تذرغان ظادةم ظذنع ظأتنعضة سورعغان كعشعضة« :سةن ظذ نةرسعنع
صاالنع كعشعضة ياكع صذكذنع نةرسعنعث ظورنعغا ضأرىضة بئرعسةن» دةص شةرت قعلمعغان
بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظذ نةرسعنع ظأتنعضة بةرضةن ظادةم ظذنع ظعشلعتعدعغان
يةرنع شةرت قعلمعغانلعقع ظىحىن ظذ نةرسعنع ظأتنعضة ظالغذحعنعث ظذنع ضأرىضة
قويذشع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .بولذصمذ بعر نةرسعنع ظأتنعضة بئرعش مةسعلعسعدة ظةهؤال
شذنداق بولعدذ .حىنكع ،بعر نةرسعنع ظأتنعضة ظئلعش مةسعلعسعدعكع نامةلذملذق
ظعككع تةرةص ظارعسعدا تاالش ـ تارتعشعشقا ظئلعص بارمايدذ .ظةضةر ظأتنعضة بئرعلضةن
نةرسعنعث ظعضعسع ظذنع ظأتنعضة ظالغان ظادةمضة ظذ نةرسعنع مةلذم معقداردعكع نةرسة
ظىحىن ياكع مذظةييةن بعر خعلدعكع نةرسة ظىحىن ياكع مذظةييةن بعر كعشع ظىحىن
ياكع مذظةييةن بعر يةردة ضأرىضة بئرعشنع شةرت قويسا ،ظذ ظادةمنعث بذ شةرتكة ظةمةل
قعلعشع الزعم بولعدذ .ظذ ظادةمنعث ظأتنعضة ظالغان ظذ نةرسعنع شذ معقدارعدعن ظارتذق
ياكع ظذنعثدعن كةم ظئلعشع توغرا ظةمةس .شذنعثدةك يةنة باشقا شةرتلةرضعمذ ظةمةل
قعلعش الزعم .ظةضةر ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع بعر كعشعضة مةلذم مذددةت
ظأتنعضة بئرعص تذرغان ،ظاندعن ظذنعث مذددعتع ظأتىص كةتكةن بولسا ،ظذ نةرسعنعث
ظعضعسع ظذ نةرسعنع ظأتنعضة ظالغذحع ظذ كعشعدعن قايتذرذص ظالعدذ.
ظةضةر بعرةر نةرسعنع ظأتنعضة ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ ظادةمضة
قويغان شةرتكة خعالصلعق قعلغان بولسا ،ظذ نةرسعنعث ظعضعسع (ظةضةر ظذ نةرسة يىتىص
كةتسة) ظذ نةرسعنع ظذنع ظأتنعضة ظالغان ظذ ظادةمضة ياكع ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان
كعشعضة تألعتعدذ .حىنكع ،ظذالرنعث هةر ظعككعسع شةرتكة خعالصلعق قعلعص ظذ نةرسعنعث
ظعضعسعضة دىشمةنلعك قعلغان هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنع ظأتنعضة ظالغان كعشع
ياكع ضأرىضة ظالغان كعشع ظذ نةرسعنعث ظعضعسع قويغان شةرتكة خعالصلعق قعلغان،
لئكعن خعالصلعق قعلعش ظذ نةرسة ظىحىن صايدعلعق بولغان بولسا ،مةسعلةن :قةرز ظىحىن
باهاسع يذقعرع بعر نةرسعنع ضأرىضة بئرعش ظذ نةرسعنع ظأتنعضة بةرضةن ظادةم تةرعصعدعن
تةيعن قعلعنغان ،ظاندعن قةرزدار قةرز ظىحىن باهاسع تأؤةن بعر نةرسعنع ضأرىضة بةرضةن
بولسا ،ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذالرنعث هئحبعرعضة ظذ نةرسعنع تألةتتىرةلمةيدذ .حىنكع،
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ظذالر ظذ نةرسة ظىحىن صايدعلعق ظعشتا خعالصلعق قعلدع .لئكعن ظذ نةرسعنعث قعممعتع
قةرز ظىحىن ظةسلعدة ضأرىضة قويذلعدعغان نةرسعنعث قعممعتع بعلةن ظوخشاش ياكع
ظذنعثدعن يذقعراراق بولذشع ظةمما ظذنعثدعن تأؤةن بولماسلعقع الزعم.
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعضة بعر نةرسعنع (مةسعلةن :بعر صارحة رةختنع) ظأتنعضة
تةيعن قعلعص بةرضةن ،ظاندعن ظذ كعشع ظذ نةرسعنع قعممعتع ظذنعثدعن تأؤةنرةك ياكع
يذقعراراق نةرسة ظىحىن ضأرىضة قويغان بولسا ،بذ مذنداق ظىح خعل بولعدذ:
 1ـ رةختنعث قعممعتع قةرز بعلةن ظوخشاش بولعدذ.
 2ـ رةختنعث قعممعتع قةرزدعن كأص بولعدذ.
 3ـ رةختنعث قعممعتع قةرزدعن تأؤةن بولعدذ.
ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث قعممعتع ظئلعنغان قةرزدعن يذقعرع ياكع ظذنعثدعن
تأؤةن بولغان ،ظاندعن ظذ نةرسة زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتكةن بولسا ،ظذ نةرسعنع
ظأتنعضة ظئلعص ضأرىضة قويغان ظادةم ظذنعث ظعضعسع ظىحىن ظذنعث قعممعتعدة صذل
تألةص بئرعدذ .يةنع ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث قعممعتع قةرزدعن ظارتذق بولغان
ياكع ظذنعثدعن تأؤةن بولغان ،ظاندعن ظذ نةرسة ظذنع ضأرىضة ظالغان كعشعنعث قولعدا
زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتكةن بولسا ،ظذ كعشع ياكع ظذ نةرسعنع ظأتنعضة ظئلعص
ضأرىضة بةرضةن ظادةم ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة صةقةت ظذ نةرسعنعث قعممعتعدة صذل تألةص
بئرعدذ .ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث قعممعتع بعلةن قةرزنعث معقدارع ظوخشاش
بولغان ؤة ظذ نةرسة زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتكةن بولسا ،ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ
نةرسعنع ضأرىضة ظالغان كعشعضة ظذنعث قعممعتعدة صذل تألعتةلمةيدذ.
يذقعرعدا بايان قعلعنغان مةسعلعلةردعن شذنع كأرىؤئلعش مذمكعنكع ،بعرةر
نةرسعنع قةرزدارنعث ضأرىضة بئرعص تذرذشع ظىحىن ظأتنعضة بئرعص تذرغان ظادةم (ظةضةر
ظذ نةرسة زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتسة) قةرزدارغا هئحبعر ؤاقعتتا ظذ نةرسعنعث
قعممعتعدعن ظارتذق صذل تألعتةلمةيدذ .شذنعثدةك يةنة ظذ ظادةم ظةضةر ظذ نةرسعنعث
قعمممعتع قةرزدعن يذقعرع ظذ نةرسعنعث قعممعتعنعث هةممعسعنع ظةمةس صةقةت قةرزنعث
معقدارعغا حذشلذق قعسمعنع تألعتعدذ .قةرزنعث معقدارعدعن ظارتذق قعسمع ظامانةت
سىصىتعدة زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتكةن بولعدذ.
ظأتنة سوراص ظئلعنعص ضأرىضة قويذلغان نةرسة زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتكةنلعكع
ظىحىن ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع ظذنع ضأرىضة ظالغان قةرز ظعضعسعضة
تألةتتىرضةن بولسا ،قةرز ظعضعسع ظذ نةرسة ظىحىن تألةص بةرضةن صذلنع ؤة قةرزضة
بةرضةن صذلنع قةرزداردعن ظالعدذ.
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ظةضةر ظذ نةرسة قةرز ظعضعسعنعث يئنعدا تذرذش جةريانعدا يىتىص كةتكةن ياكع
زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتكةن ؤة ظذ نةرسعنعث قعممعتع قةرزنعث معقدارع بعلةن
ظوخشاش ياكع ظذنعثدعن يذقعرعراق بولغان بولسا ،قةرز ظعضعسع قةرزعنع ظئلعص
بولغان هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنعث قعممعتع قةرزنعث معقدارعدعن ظاز بولسا،
قةرز ظعضعسع ظذ نةرسعنعث قعممعتعدعن ظئشعص قالغان قةرزنع قةرزداردعن ظئلعؤالعدذ.
قةرزدار ياكع قةرز ظعضعسع ظذ نةرسعنع ظذنعث ظعضعسعضة تألةص بةرمةكحع بولسا،
ظةضةر ظذ ظوخشعشع بار نةرسة بولسا ظذنعث ظوخعشعشعنع ،ظةضةر ظذ باهالعق نةرسة
بولسا ،ظذنعث باهاسع بويعحة صذل تألةص بئرعدذ.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ نةرسة قةرز ظعضعسعنعث يئنعدا تذرذش جةريانعدا ظةيعصلعك
بولذص قالغان بولسا ،ظذ نةرسعنعث ظةيعصلعك بولذص قالغانلعقع سةؤةبع بعلةن ظذنعث
قعممعتعدعن كةمالص كةتكةن صذل قةرزدارنعث ظىستعدعكع قةرزدعن حىشىص كئتعدذ (قةرز
ظعضعسع قةرزداردعن قالغان صذلنع قايتذرذص ظالعدذ) .ؤة قةرزدار قةرزدعن حىشىص كةتكةن
ظذ صذلنع ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة بئرعدذ.
ظةضةر ضأرىضة بئرعلضةن نةرسعنع ظأتنعضة بئرعص تذرغان ظادةم قةرزدارنعث قةرز
ظعضعسعضة بولغان صذلعنع تألةص بئرعص ظذ نةرسعنع قةرز ظعضعسعدعن قايتذرذص
ظالماقحع بولسا ،قةرز ظعضعسع بذنع قوبذل قعلعشقا مةجبذرلعنعدذ .ظذ ظادةم قةرزدارنعث
نامعدعن قةرز ظعضعسعضة تألةص بةرضةن صذلنع قةرزداردعن ظالعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم
قةرزدارنعث نامعدعن قةرز ظعضعسعضة تألةص بةرضةن صذلنع كأثلعدعن حعقعرعص تألةص
بةرضةن هئسابالنمايدذ .ظذ ظادةم ظذ صذلنع صةقةت قةرز ظعضعسعنعث قولعدعكع نةرسعسعنع
قايتذرذص ظئلعشقا مةجبذر بولغانلعقع ظىحىن تألعضةن بولعدذ .ظةضةر قةرزدارنعث نامعدعن
قةرز ظعضعسعضة صذل بةرضةن ظادةم ظذ نةرسعنعث ظعضعسع بولماي باشقا يات ظادةم بولسا،
ظذ ظادةم قةرز ظعضعسعضة تألةص بةرضةن صذلنع قةرزداردعن ظااللمايدذ .ظذ ظادةم ظذ صذلنع
كأثلعدعن حعقعرعص بةرضةن هئسابلعنعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم قةرز ظعضعسعنعث قولعدا
ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع قايتذرذص ظئلعشقا مةجبذر ظةمةس ياكع ظذنعث زعممعسعدة
قةرز ظعضعسعضة ظأتةيدعغان بعر نةرسة يوق .شذثا قةرز ظعضعسع ظذنع قوبذل قعلعشقا
مةجبذرالنمايدذ.
ظةضةر قةرزدار ضأرىضة بئرعش ظىحىن بعر نةرسعنع ظأتنعضة ظالغان ،ظاندعن ظذ
نةرسة ضأرىضة بئرعلعشتعن بذرذن ياكع قةرزدار قةرز ظعضعسعضة قةرزنع تألةص بئرعص ظذ
نةرسعنع قايتذرذص ظالغاندعن كئيعن قةرزدارنعث يئنعدا تذرذش جةريانعدا زعيانكةشلعككة
ظذحراص كةتكةن (يةنع يىتىص كةتكةن ياكع ظوغرعلعنعص كةتكةن) بولسا ،قةرزدار ظذ
نةرسعنع تألةص بةرمةيدذ .حىنكع ،قةرزدار قةرزعنع ظذ نةرسة بعلةن ظادا قعلمعدع.
(يةنع قةرزدار قةرزعنع قةرزنعث ظورنعغا ظذ نةرسعنع بئرعش بعلةن ظةمةس صذل بئرعش
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بعلةن ظادا قعلدع) .ظةضةر قةرزدار ظذ نةرسعنع ضأرىضة بئرعشتعن بذرذن ظعشلةتكةن
بولسا ،مةسعلةن :ظذ نةرسة قذل ظعكةن خعزمعتعضة سالغان ،ياكع ظذالغ ظعكةن معنضةن،
ظاندعن ظذ نةرسعنع قعممعتع ظذ نةرسعنعث قعممعتع بعلةن ظوخشاش قةرزضة ظئلعنغان
بعر مال ظىحىن ضأرىضة قويغان ،ظاندعن قةرزدار ظذ مالنع ظعضعسعضة قايتذرذص بةرضةن،
ظةمما ضأرىضة قويغان نةرسعنع ظذ مالنعث ظعضعسعدعن قايتذرذص ظالمعغان ؤة ظذ نةرسة
ظذ مالنعث ظعضعسعنعث يئنعدا تذرذش جةريانعدا زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتكةن
بولسا ،قةرزدار ظذ نةرسة ظىحىن ظذنعث ظعضعسعضة ظذ نةرسعنع قةستةن زعيانكةشلعككة
ظذحراتقانلعقعنعث زعيعنعنع تألةص بةرمةيدذ .قةرزدار ظذ نةرسة ظىحىن قةرز ظعضعسعضة
بةرضةن صذلنع (قةرز ظعضعسعدعن قايتذرذص ظئلعص) ظذ نةرسعنعث زعيعنعنع تألةص بةرضةن
سىصىتعدة ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة بئرعدذ .حىنكع ،ظذ نةرسة قةرزدار قةرز ظعضعسعضة
ظذنعثدعن قةرزضة ظالغان مالنع تألةص بئرعص بولغاندعن كئيعن قةرز ظعضعسعنعث قولعدا
زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتكةنلعكع ظىحىن) قةرزدار قةرز ظعضعسعدعن ظذنعثغا تألةص
بةرضةن صذلنع قايتذرذص ظالعدذ .حىنكع ،ضأرىضة بئرعلضةن نةرسة قةرز ظعضعسعنعث
قولعدا زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتكةن بولغاحقا ،قةرز ظعضعسع ظذ نةرسعدعن قةرزعنع
ظالغان هئسابلعنعدذ .شذثا (قةرزدار قةرز ظعضعسعضة بةرضةن صذلنع قايتذرذص ظالعدذ)،
ظاندعن ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ صذلنع قةرزداردعن قايتذرذص ظئلعؤالعدذ.
بعرةر نةرسعنع ظأتنعضة ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنعث ظعضعسع بعلةن ظذنعث ظأتنعضة
ظئلعنغان نةرسة ياكع ظذنداق ظةمةسلعكع هةققعدة بذرذن ظعختعالص قعلعشعص قالغان،
ظاندعن ظذ نةرسعنعث ظعضعسع بعلةن ظذنعث ظأتنعضة ظئلعنغان نةرسة ظعكةنلعكعدة
بعر صعكعرضة كةلضةن بولسا ،بذ هةقتة بئرعلضةن صةتعؤاغا ظاساسةن ظذ ظادةمنعث
ظىستعدعن (ظةضةر ظذ نةرسة زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتسة) ظذ نةرسعنع تألةص بئرعش
مةسظذلعيعتع حىشىص كةتمةيدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث ظعضعسع هئسابلعنعدذ.
ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث ظعضعسع بعلةن ظذنعث ظأتنعضة ظئلعنغان نةرسة ظعكةنلعكعدة
بعر صعكعرضة كئلعش بعلةن ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظعضعسعضة هةقعقةتةن ياكع هأكمةن
قايتذرذص بةرضةن هئسابالنمايدذ .بعر نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان ،ظذ نةرسعنعث ظعضعسع
بعلةن ظذنعث ظعجارعضة ظئلعنغان نةرسة ظعكةنلعكع ياكع ظذنداق ظةمةسلعكع هةققعدة
ظعختعالص قعلعشعص قالغان ،ظاندعن ظذ نةرسعنعث ظعضعسع بعلةن ظذنعث ظعجارعضة
ظئلعنغان نةرسة ظعكةنلعكعدة بعر صعكعرضة كةلضةن ظادةمنعث ظىستعدعنمذ (ظةضةر ظذ
نةرسة زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتسة) ظذ نةرسعنع تألةص بئرعش مةسظذلعيعتع حىشىص
كةتمةيدذ .ظةضةر بعر نةرسعنع ساقالص بئرعشكة ظامانةت قويغان ظادةم بعلةن ظذنع
ساقالص بئرعش ظىحىن قولعغا ظالغان كعشع ظذنعث ظامانةتكة قويذلغان نةرسة ياكع
ظذنداق ظةمةسلعكع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالغان ،ظاندعن ظذالر ظذنعث ظامانةتكة
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قويذلغان نةرسة ظعكةنلعكع هةققعدة بعر صعكعرضة كةلضةن بولسا ،ظذ كعشعنعث
ظىستعدعن (ظةضةر ظذ نةرسة زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتسة) ظذ نةرسعنع تألةص بئرعش
مةسظذلعيعتع حىشىص كئتعدذ .حىنكع ،ظامانةتكة قويذلغان نةرسة ظذنع ساقالص بئرعش
ظىحىن ظالغان كعشعنعث قولعدا خذددع ظذنعث ظعضعسعنعث قولعدا تذرغاندةك تذرعدذ.
يةنع ظذ نةرسة هأكمةن ظذنعث ظعضعسعنعث قولعدا تذرغان هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ نةرسة
ظةضةر ظذ كعشعنعث قولعدا تذرذش جةريانعدا زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتسة ،ظذ كعشع
ظذ نةرسعنع تألةص بةرمةيدذ.
ظةضةر بعر نةرسعنع ظأتنعضة ظالغان ظادةم بعلةن ظذنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنعث
زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتكةن ؤاقتع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالسا ،مةسعلةن:
ظذ نةرسعنعث ظعضعسع« :ظذ نةرسة ظذنع ضأرىضة ظالغان قةرز ظعضعسعنعث يئنعدا
تذرذش جةريانعدا زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتتع» دئضةن ،ظذ نةرسعنع ظأتنعضة ظالغان
ظادةم« :ظذ نةرسة ضأرىضة بئرعلعشتعن بذرذن ياكع (قةرزنع بةرمةي تذرذص قايتذرذص)
ظالغاندعن كئيعن زعيانكةشلعككة ظذحرعدع» دئضةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث قةسةم بعلةن
قعلغان سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم قةرزعنع ظأتنعضة ظالغان ظذ نةرسة
بعلةن ظادا قعلغانلعقعنع (يةنع ظذ نةرسعنع قةرزعنعث ظورنعغا هئسابالص بةرضةنلعكعنع)
ظعنكار قعلعدذ .بذ ظةضةر ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث قولعدا سأزعنع ظعسصاتاليدعغان
صاكعت بولمعسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث قولعدا سأزعنع
ظعسصاتاليدعغان صاكعت بولسا ،ظذنعث صاكعتع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعنعث
ظعضعسع ظذنع ظأتنعضة ظالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنع تألةص بئرعشنع دةؤا قعلعدذ( .دةؤا
قعلغان ظادةمنعث صاكعت كأرسعتعشع الزعم).
ظةضةر بعر نةرسعنع ظأتنعضة ظالغان ظادةم بعلةن ظذنعث ظعضعسع ضأرىضة بئرعلمةكحع
بولغان نةرسعنعث معقدارع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالغان ،مةسعلةن :نةرسعنعث
ظعضعسع ظذ نةرسعنع ظأتنعضة ظئلعص ضأرىضة بةرمةكحع بولغان ظادةمضة« :مةن سئنع
صةقةت  500سوملذق قعممعتعدعكع نةرسعنع ضأرىضة بئرعشكة بذيرعغان» دئضةن،
قةرزدار ظذنعثغا« :سةن مئنع  1000سوملذق قعممعتعدعكع نةرسعنع ضأرىضة بئرعشكة
بذيرعغان» دئضةن بولسا ،نةرسعنعث ظعضعسعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
ظةضةر قةرزدار ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث  1000سوملذق نةرسة ظعكةنلعكعنع دةؤا
قعلغان ،قةرز ظعضعسع ظذنعث  500سوملذق نةرسة ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلغان بولسا ،بذ
هالةتتة ظةضةر ظذ نةرسة مةؤجذت بولغان ؤة قعممعتع  1000غا تةث كئلعدعغان بولسا،
ظذالر قةسةم قعلعشعدذ ؤة قةرز ظعضعسع قةرزنع ؤة قةرزدار ظذ نةرسعنع قايتذرذص ظالعدذ.
ظةضةر ظذ نةرسة زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتكةن (يةنع ظذغرعلعنعص ياكع بذزذلذص)
كةتكةن بولسا ،قةرز ظعضعسعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،قةرز ظعضعسع ظذ
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نةرسعنعث بةدعلع ظىحىن قةرزدعن كأص معقداردا حىشىص كئتعشنع ظعنكار قعلعدذ .ظةضةر
قةرز ظعضعسع بعلةن قةرزدار ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث  1000تةثضة ظعكةنلعكعضة
بعر صعكعرضة كةلضةن ،لئكعن ظذالر ظذنعث قعممعتع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالغان،
مةسعلةن :قةرز ظعضعسع ظذنعث قعممعتعنعث  500سومغا تةث كئلعدعغانلعقعنع دةؤا
قعلغان ،قةرزدار بولسا ظذنعث قعممعتعنعث  1000سومغا تةث كئلعدعغانلعقعنع دةؤا
قعلغان بولسا ،قةرز ظعضعسعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظةضةر قةرزدار سأزعنعث
توغرا ظعكةنلعكعنع ظعسصاتالص صاكعت كةلتىرسة ،ظذنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
حىنكع ،قةرزدار (قةرز ظعضعسع دةؤا قعلغان  500سومنعث ظىستعدعكع)  500سومنعث
قةرز ظعضعسعنعث تألةص بئرعش مةسظذلعيعتع ظىستعضة ظأتىص كةتكةنلعكعنع دةؤا
قعلعدذ( .شذثا صاكعت كةلتىرضةن دةؤاضةرنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ).
ظةضةر بعر نةرسعنع ظأتنعضة ظئلعص ضأرىضة بةرضةن قةرزدار ظألىص كةتكةن ،ظأتنعضة
ظئلعنغان نةرسة ظذنع ضأرىضة ظالغان قةرز ظعضعسعنعث يئنعدا قةرزنعث ظورنعدا تذرغان
بولسا ،قةرز ظعضعسع ظذ نةرسعنع ظذنعث ظةسلعدعكع ظعضعسع بولغان كعشعنعث
رذخسعتعسعز ساتالمايدذ .حىنكع ،ظذ نةرسة ظذ كعشعنعث مىلكعدذر .ظةضةر ظذ نةرسعنع
ظذنعث ظعضعسع ساتماقحع بولسا ،بذنعثغا قةرز ظعضعسع قوشذلمايدعغان بولسعمذ
سئتعؤةرسة بولعدذ .بذ ظةضةر ظذ نةرسة سئتعلغان صذل قةرز ظالغان صذلنعث معقدارعغا
يئتعدعغان بولسا ،ظذ نةرسة قةرز ظعضعسع قوشذلمعسعمذ سئتعلعدذ .ظةضةر ظذ نةرسة
سئتعلغان صذل قةرز ظالغان صذلنعث معقدارعغا يةتمةيدعغان (يةنع قةرزدعن ظاز معقداردا)
بولسا ،بذ حاغدا ظذ نةرسة قةرز ظعضعسعنعث رازعلعقع بعلةن سئتعلعدذ .حىنكع ،قةرز
ظعضعسعنعث ظذ نةرسعنع قةرزنعث ظورنعدا تذتذص تذرذش ظأزع ظىحىن صايدعلعقتذر.
حىنكع ،ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعضة ظئهتعياجع حىشىص قئلعص قةرز ظعضعسعضة
قةرزنعث هةممعسعنع بئرعص ظذ نةرسعنع قةرز ظعضعسعنعث قولعدعن قايتذرذص ظئلعشع
ياكع ظذ نةرسعنعث قعممعتع ظأسىص قئلعص قةرز ظعضعسع قةرزضة بةرضةن صذلعنع ظذ
نةرسة سئتعلغان صذلدعن تولذق حعقعرؤئلعشع مذمكعن.
ظةضةر ظأتنة ظئلعنعص ضأرىضة بئرعلضةن نةرسعنعث ظعضعسع قةرزضة كعرعص قئلعص
قةرزدارلعق هالعتعدة ظألىص كةتسة ،ظذ نةرسعنع ظأتنعضة ظئلعص ضأرىضة بةرضةن قةرزدار
قةرز ظعضعسعنعث قةرزعنع بئرعص ظذ نةرسعنع ظذنعث ظعضعسعنعث معراسخورلعرعغا
قايتذرذص بئرعشكة مةجبذرلعنعدذ .ظةضةر قةرزدار قةرزعنع بئرعشتعن ظاجعز كةلسة،
ظذ نةرسة ضأرىضة قويذلغان نةرسة سىصىتعدة قئلعص قالعدذ .قةرزدار قةرزعنع بئرعص ظذ
نةرسعنع قةرز ظعضعسعدعن قايتذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذ نةرسعنعث ظعضعسعدة صذلع بار
كعشعلةر ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث معراسخورلعرعدعن ظذ نةرسعنع سئتعص ظأزلعرعنعث
صذللعرعنع بئرعؤئتعشنع تةلةص قعلسا ،ظةضةر ظذ نةرسة سئتعلغان صذل ظذ كعشعلةرنعث
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ظذنعثدعن ظالعدعغان صذللعرعغا تةث كئلعدعغان بولسا ،ظذ نةرسة ظذنع ضأرىضة ظئلعص
تذرعؤاتقان قةرز ظعضعسعنعث رازعلعقعسعز بولسعمذ سئتعلعدذ .ظةضةر ظذ نةرسة سئتعلغان
صذل ظذ كعشعلةرنعث صذللعرعغا يةتمةيدعغان بولسا ،ظذ نةرسة ظذنع ضأرىضة ظئلعص
(((
تذرعؤاتقان قةرز ظعضعسعنعث رازعلعقعسعز سئتعلمايدذ.

بعرةر نةرسعسعنع ضأرىضة قويغان ظادةمنعث ظذ نةرسعضة
زعيانكةشلعك قعلعشعنعث بايانع

ظةضةر بعرةر نةرسعسعنع ضأرىضة قويغان ظادةم ظذ نةرسعنعث هةممعسعضة ياكع مةلذم
قعسمعغا زعيانكةشلعك قعلسا ،ظذ ظادةم بذنعث ظىحىن بةدةل تألةيدذ .حىنكع ،مةيلع
قةرزدار بولسذن مةيلع قةرز ظعضعسع بولسذن بعرعنعث يةنة بعرعنعث ظىستعدعكع هةققعضة
هأرمةت قعلعنعدذ .شذثا بعرةر نةرسعسعنع قةرز ظعضعسعضة ضأرىضة قويغان ؤة ظذنعثغا
زعيانكةشلعك قعلغان ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعضة قعلغان زعيانكةشلعكع قانحعلعك بولسا،
شذنع تألةص بئرعشع الزعم .ضةرحة ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث ظأز ظعضعسع بولسعمذ ظذ
ظادةمضة ظذ نةرسعنع تألةص بئرعش الزعم بولعدذ .شذنعثدةك يةنة بعرةر نةرسعنع ضأرىضة
ظالغان قةرز ظعضعسع ظةضةر ظذ نةرسعضة زعيانكةشلعك قعلسا ،ظذنعثغعمذ ظذ زعياننع
تألةص بئرعش الزعم بولعدذ .يةنع قةرز ظعضعسعنعث قةرزدارنعث ظىستعدعكع قةرزدعن ظذ
نةرسعضة سالغان زعيانغا حذشلذق حىشىص كئتعدذ .حىنكع ،قةرز ظعضعسع باشقا بعرعضة
تةؤة نةرسعضة زعيان سالدع .شذثا قةرز ظعضعسعضة ظذ نةرسعنعث زعيعنعنع تألةص بئرعش
الزعم بولعدذ .ظةضةر قةرز ظعضعسعضة ،ضأرىضة قويذلغان نةرسعضة زعيان سالغانلعقع
ظىحىن ظذنعث زعيعنعنع تألةص بئرعش الزعم بولغان ؤة (بذ ؤاقعتتا) قةرزدارنعث قةرزنع
تاصشذرذص بئرعدعغان ؤاقتع كةلضةن بولسا ،ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث قةرزضة حذشلذق
قعسمع قةرز ظعضعسعنعث تألةص بئرعش مةسظذلعيعتعدعن حىشىص كئتعدذ( .مةسعلةن500 :
سوم قةرزضة  600سوملذق نةرسة ضأرىضة قويذلغان بولسا 600 ،سومنعث  500سومع
قةرز ظعضعسعنعث تألةص بئرعش مةسظذلعيعتعدعن حىشىص كئتعدذ) .قةرز ظعضعسعضة ظذ
نةرسعنعث قالغان قعسمعنع (يةنع  100سومنع) تألةص بئرعش الزعم بولعدذ .بذ ظةضةر
قةرزضة بئرعلضةن نةرسة صذل بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر قةرزضة بئرعلضةن
نةرسة ظاشلعقتةك كةمحعلعنعدعغان ياكع ضىلة ـ قاقتةك تارازع بعلةن تارتعلعنعدعغان
نةرسة بولغان بولسا ،بذ ظةهؤالدا ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث قةرزضة حذشلذق قعسمع
قةرز ظعضعسعنعث تألةص بئرعش مةسظذلعيعتعدعن حىشىص كةتمةيدذ .قةرز ظعضعسعنعث
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 332 ،ـ بةت.
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ضأرىضة قويذلغان نةرسعضة قعلغان زعيانكةشلعكع ظذنعث ظىستعضة يىكلعنعدذ ؤة قةرز
قةرزدارنعث ظىستعدة قئلعص قالعدذ .شذثا قةرز ظعضعسعمذ قةرزداردعن قةرزضة بةرضةن
نةرسعسعنعث ظأزعنع ظالعدذ .قةرزدارمذ قةرز ظعضعسعدعن ظذنعثغا ضأرىضة قويغان
(((
نةرسعنعث ظأزعنع ظالعدذ.

ضأرىضة قويذلغان نةرسعدعن قةرزدارغا ياكع قةرز ظعضعسعضة زعيان
كئلعشعنعث بايانع

ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسة ظذنع ضأرىضة قويغان قةرزدارغا ياكع ظذنعث مال ـ
مىلكعضة ياكع ظذنع ضأرىضة ظالغان قةرز ظعضعسعضة ،ياكع ظذنعث مال ـ مىلكعضة زعيان
كةلتىرسة ،بذ زعيان ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .مةسعلةن :ضأرىضة قويذلغان نةرسة توصاق
بولغان ،توصاق ظذنع ضأرىضة قويغان قةرزدارنع ظىسىص قويغانغا ياكع ظذنعث مال ـ
مىلكعنع بذزذؤاتقانغا ياكع ظذنع ضأرىضة ظالغان قةرز ظعضعسعنع ظىسىص قويغانغا،
ياكع ظذنعث مال ـ مىلكعنع بذزذؤاتقانغا ظوخشاش بعرةر زعيان سئلعص قويغان بولسا،
ظذنعث سالغان بذ زعيعنع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .ظذ نةرسعنعث ظذنع ضأرىضة قويغان
قةرزدارغا ياكع ظذنعث مال ـ مىلكعضة سالغان زعيعنعنعث ظئتعبارغا ظئلعنماسلعقعنعث
سةؤةبع ،ظذ قةرزدارنعث نةرسعسع بولغانلعقع ظىحىندذر .بعر ظادةمضة تةؤة نةرسعنعث
ظذ ظادةمضة سالغان زعيعنع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .ظةمما ظذ نةرسعنعث قةرز ظعضعسعضة
سالغان زعيعنعنعث ظئتعبارغا ظئلعنماسلعقعنعث سةؤةبع بولسا ،ظذنعث قةرز ظعضعسعنعث
(ظةضةر ظذ نةرسة يىتىص كةتسة) تألةص بئرعش مةسظذلعيعتع ظاستعدا تذرذص زعيان
سالغانلعقع ظىحىندذر .ظةضةر ظذ نةرسعنعث قةرز ظعضعسعضة سالغان زعيعنع ظئتعبارغا
ظئلعنعدعغان بولسا ،زعياننع يةنة قةرز ظعضعسع ظأز ظىستعضة ظئلعشع الزعم بولعدذ .بذ
ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظةمما
ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ
نةرسعنعث قةرز ظعضعسعضة سالغان زعيعنع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .يةنع زعيان ظذ نةرسعنعث
ظعضعسعنعث ظىستعضة يىكلعنعدذ» دةيدذ.
بذ يةردة شذنع بعلعؤئلعش الزعمكع ،ظةضةر قةرز ظعضعسعضة ضأرىضة بئرعلضةن نةرسة
(مةسعلةن :توصاق) قةرز ظعضعسعنعث بعرةر نةرسعسعضة زعيان سالغان ؤة توصاقنعث
قعممعتع قةرزضة بئرعلضةن صذلغا تةث كئلعدعغان بولسا ،هةنةفعي مةزهةصعدعكع هةممة
ظعمامالرنعث قارعشعحة توصاقنعث قةرز ظعضعسعنعث نةرسعسعضة سالغان زعيعنعنع
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ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .ظةضةر توصاقنعث قعممعتع قةرزضة بئرعلضةن صذلدعن ظارتذق بولغان
بولسا ،ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث قارعشعحة صةقةت
ظارتذق بولغان قعسمعال ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،توصاقنعث قعممعتعنعث قةرزدعن
ظارتذق قعسمع قةرز ظعضعسعنعث تألةص بئرعش مةسظذلعيعتع ظعحعضة كعرمةيدذ .ظارتذق
قعسمع قةرز ظعضعسعنعث قولعدا صةقةت ظامانةت سىصىتعدة تذرعدذ .شذثا بذ ظامانةتكة
قويذص قويذلغان قذلنعث ظذنع ظامانةتكة ظالغان كعشعضة زعيان سالغعنعغا ظوخشاش.
قذلنعث ظذ كعشعضة بةرضةن زعيعنع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .شذنعثدةك قعممعتع قةرزدعن
ظارتذق بولغان توصاقنعث صةقةت ظارتذق قعسمعال ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظعمام ظةبذهةنعفة
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث يةنة بعر قاراشعحة ظةضةر توصاقنعث قعممعتع
قةرزدعن ظارتذق بولغان تةقدعردعمذ ظذنعث قةرز ظعضعسعنعث مال ـ مىلكعضة سالغان
زعيعنع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .حىنكع ،ضأرىضة قويذلغان نةرسة هأكىمدة قةرز ظعضعسعنعث
قولعدا تذرذشع كئرةك .شذثا ضأرىضة قويذلغان نةرسة ظةضةر ظذنعث قعممعتع قةرزدعن
ظارتذق بولغان تةقدعردعمذ قةرز ظعضعسعنعث تألةص بئرعش مةسظذلعيعتعضة ظأتكعنعضة
ظوخشاش .ظةضةر ضأرىضة قويذلغان توصاق قةرز ظعضعسعنعث ظأزعضة ياكع ظذنعث مال ـ
مىلكعضة ظةمةس ظذنعث بالعسعغا زعيان سالغان بولسا ،ظذ زعيان ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
ضةرحة باال قةرز ظعضعسعنعث بالعسع بولسعمذ ،لئكعن قةرز ظعضعسعنعث بالعسع بعلةن
ظذنعث مال ـ مىلكع ظارعسعدا صةرق بار .بذ خذددع ضأرىضة قويذلغان نةرسة يات ظادةمضة
(((
زعيان سالغان ظةهؤالغا ظوخشاش.
ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث بعر قعسمع يةنة بعر قعسمعغا زعيان يةتكىزضةن
بولسا ،مةسعلةن :ظعككع قذل ضأرىضة قويذلغان ،ظذالرنعث بعرع يةنة بعرعضة زعيان
سالغان ؤة ضأرىضة قويذلغان هةر ظعككع قذل قةرز ظعضعسعنعث تألةص بئرعش مةسظذلعيعتع
ظاستعدا بولغان بولسا ،ظذالرنعث بعر بعرعضة سالغان زعيعنع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.
ظةضةر ضأرىضة قويذلغان هةر ظعككع قذل قةرز ظعضعسعنعث تألةص بئرعش مةسظذلعيعتع
ظاستعدا بولمعسا ،زعيانكةشلعككة ظذحرعغان قذلنعث قعممعتعدعن قةرزنعث بةدعلعضة
تةؤة قعسمعنعث يئرعمع ظذنعثغا زعيانكةشلعك قعلغان قذلنعث ظىستعضة يىكلعنعدذ.
مةسعلةن :بعر ظادةم بعر كعشعدعن  1000سوم قةرز ظالغان ،بذنعث ظىحىن قةرزدار قةرز
ظعضعسعضة هةر بعرعنعث قعممعتع  1000سومدعن توختايدعغان ظعككع قذلنع ضأرىضة
قويغان بولسا ،هةر بعر قذلنعث يئرعمع (يةنع هةر بعر قذلنعث  1000قعممعتعنعث
 500سومع) قةرزنعث بةدعلع هئسابلعنعدذ ؤة قالغان  500سومع قةرزنعث بةدعلع
هئسابالنمايدذ .ظاندعن قذلالرنعث بعرع يةنة بعرعنع ظألتىرؤةتكةن بولسا ،ظألتىرىلضةن
قذلنعث قعممعتعنعث قةرزنعث بةدعلع هئسابالنمايدعغان قعسمع (يةنع ظذنعث  500سومع
((( «ظةلهعداية» 4 ،ـ توم 151 ،ـ بةت.
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ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ) .ظذنعث قةرزنعث بةدعلع هئسابلعنعدعغان قعسمع (يةنع ظذنعث
 500سومع) غا ،قعممعتعنعث يئرعمع قةرزنعث بةدعلع هئسابلعنعدعغان ؤة يئرعمع
قةرزنعث بةدعلع هئسابالنمايدعغان قذل تةرعصعدعن زعيان سئلعنغان بولعدذ .ظذ قذلنع
ظألتىرؤةتكةن قذلنعث قعممعتعنعث يئرعمع قةرزنعث بةدعلع هئسابلعنعدعغان بولغاحقا،
ظألتىرىلضةن قذلنعث قةرزنعث بةدعلع هئسابلعنعدعغان قعسمعنعث يئرعمع (يةنع
 250سومع) ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .ظذنع ظألتىرؤةتكةن قذلنعث قعممعتعنعث يئرعمع
قةرزنعث بةدعلع هئسابالنمايدعغان بولغاحقا ،ظألتىرىلضةن قذلنعث قةرزنعث بةدعلع
هئسابلعنعدعغان قعسمعنعث يئرعمع (يةنع  250سومع) ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظألتىرىلضةن
قذلنعث ظئتعبارغا ظئلعنمايدعغان قعسمعغا تةث كئلعدعغان صذل قةرزدعن حىشىص كئتعدذ
(يةنع  1000سوم قةرزدعن  250سوم حىشىص كئتعدذ) .ظئتعبارغا ظئلعنعدعغان قعسمع
(يةنع  250سوم) ظذنع ظألتىرؤةتكةن قذلنعث ظىستعضة يىكلعنعدذ .شذنعث بعلةن قاتعل
قذل  750سوم قةرزضة ضأرىضة قويذلغان هئسابلعنعدذ.
ظةضةر قةرزدار قةرز ظعضعسعضة بعر هايؤان بعلةن بعر قذلنع ضأرىضة بةرضةن ،ظاندعن
هايؤان ظذ قذلغا (ظذنع ظىسكةنضة ياكع تةصكةنضة ظوخشاش ظعشالر بعلةن) زعيان
يةتكىزضةن بولسا ،بذ زعيان ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .ظةضةر قذل هايؤانغا زعيان يةتكىزضةن
بولسا ،بذ زعيان خذددع ضأرىضة قويذلغان ظعككع قذلنعث بعر ـ بعرعضة يةتكىزضةن زعيعنع
(((
ظئتعبارغا ظئلعنغعنعدةك ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.

ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث قعممعتعنعث حىشىص كئتعشعنعث
بايانع

ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث قعممعتعنعث حىشىص كئتعشع قةرزدارنعث ظىستعدعن
قةرزنعث حىشىص كئتعشعضة سةؤةب بواللمايدذ .بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكع ظعمامالرنعث
ظعحعدعن ظعمام زذصةردعن باشقا ظعمامالرنعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام زذصةر (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث قعممعتعنعث حىشىص كئتعشع
خذددع ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث ظأزعنعث كئمعيعص كةتكعنعضة ظوخشاش( .يةنع
ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث ظأزع كئمعيعص كةتسة ،ظذنعث بةدعلع ظىحىن قةرزدارنعث
ظىستعدعكع قةرزدعن حىشىص كئتعدذ .شذنعثدةك ظذنعث قعممعتع حىشىص كةتسعمذ
قةرزدارنعث ظىستعدعكع قةرزدعنمذ حىشىص كئتعدذ) »،دةيدذ .هةنةفعي مةزهةصعدعكع
باشقا ظعمامالر (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) بولسا« ،بعرةر نةرسعنعث
(((«رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 334 ،ـ بةت.
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قعممعتعنعث حىشىص كئتعشع كعشعلةرنعث ظذنعثغا بولغان رعغبعتعنعث ظازعيعص
كئتعشعدعن ظعبارةتتذر .شذثا نةرسعنعث قعممعتعنعث حىشىص كئتعشع سودا ـ سئتعقتا
ؤة بعرةر نةرسعنع هةقسعز يول بعلةن ظئلعؤئلعش ظعشلعرعدا ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.
يةنع بعر نةرسة سئتعلعص بولذنغاندعن كئيعن ؤة سئتعص ظالغذحع ظذ نةرسعنع قولعغا
تاصشذرذص ظئلعشتعن بذرذن ظذنعث قعممعتع حىشىص كةتكةن بولسا ،سئتعص ظالغذحعغا
ظذنع خالعسا سئتعص ظئلعش ،خالعسا سئتعص ظالماسلعق هةققع بئرعلمةيدذ .بعر نةرسة
بعر كعشع تةرعصعدعن هةقسعز يول بعلةن ظئلعؤئلعنغان ؤة كئيعن ظذ نةرسعنعث قعممعتع
حىشىص كةتكةن بولسا ،ظذ كعشعضة ظذ نةرسعنع ظعضعسعضة قايتذرذص بةرضةن حاغدا
ظذنعث كئمعيعص كةتكةن قعممعتعنع تألةص بئرعش الزعم بولمايدذ .ظةمما بعر نةرسعنعث
ظأزعنعث كئمعيعص كئتعشع ظذنعث قعممعتعنعث كئمعيعص كئتعشعضة ظوخشعمايدذ .حىنكع،
بعر نةرسعنعث مةلذم قعسمعنعث يوق بولذص ياكع بذزذلذص كةتكةنلعكع سةؤةبع بعلةن ظذ
نةرسعنعث ظأزعنعث كئمعيعص كئتعشع بعلةن ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان قةرز ظعضعسع
ظذ نةرسعنعث يوق بولذص ياكع بذزذلذص كةتكةن ظذ مةلذم قعسمعنع قولعغا تولذق
تاصشذرذص ظالغان هئسابلعنعدذ .حىنكع ،قةرز ظعضعسعنعث ؤةزعصعسع ظأز هةققعنع تولذق
ظئلعشتذر( .شذثا ضأرىضة قويذلغان نةرسعدعن قةرز ظعضعسع قولعغا تولذق تاصشذرذص
ظئلعص بولغان قعسمعنعث بةدعلع ظىحىن قةرزدعن حىشىص كئتعدذ .ظةمما ظذ نةرسعنعث
قعممعتعنعث حىشىص كةتكةنلعكع سةؤةبع بعلةن قةرزدارنعث ظىستعدعكع قةرزدعن حىشىص
كةتمةيدذ) .ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث قعممعتعنعث حىشىص كةتكةنلعكع سةؤةبع
بعلةن قةرزدارنعث ظىستعدعكع قةرزدعن بعر نةرسة حىشىص كةتمعسة ،ظذ نةرسة ضةرحة
قعممعتع حىشىص كةتسعمذ قةرزدارنعث ظىستعدعكع هةممة قةرز ظىحىن ضأرىضة قويذلغان
(((
نةرسة سىصىتعدة قةرز ظعضعسعنعث قولعدا داؤام قعلعدذ» دةيدذ.
ظةضةر قةرزدار قةرز ظعضعسعضة ظذنعثدعن ظالغان  1000سومغا قعممعتع 1000
سوملذق بعر قذلنع ضأرىضة قويغان ،كئيعن ظذ قذلنعث قعممعتع  100سومغا حىشىص
قالغان ،ظاندعن ظذ قذلنع بعر ظادةم ظألتىرؤئتعص ظذنعث ظىحىن  100سوم تألةص بةرضةن
ؤة قةرزدارنعث قةرزنع تاصشذرذص بئرعدعغان ؤاقتع كةلضةن بولسا ،قةرز ظعضعسع صةقةت
قذل ظىحىن تألةص بئرعلضةن  100سومنع ظالعدذ ؤة قةرزداردعن قالغان صذلنع تةلةص
قعاللمايدذ .يذقعرعدا ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث قعممعتعنعث حىشىص كئتعشع قةرزدارنعث
ظىستعدعن قةرزنعث حىشىص كئتعشعضة سةؤةب بواللمايدذ ،دةص بايان قعلعنغان بولسعمذ،
ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث قعممعتعنعث حىشىص كئتعشع قةرزدارنعث ظىستعدعن قةرزنعث
حىشىص كةتمةسلعكع ظىحىن ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث ظأزع مةؤجذت بولذشع شةرتتذر.
ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسة ظذنعث قعممعتع حىشىص كةتكةندعن كئيعن ظألىص كةتكةن
((( «ظةلهعداية» 4 ،ـ توم 151 ،ـ بةت.
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ياكع ظألتىرىلضةن ،ياكع يوق بولذص كةتكةن بولسا ،قةرز ظعضعسع ظذ نةرسعنع بذرذنقع
قعممعتع بعلةن ظالغان هئسابلعنعدذ .شذثا قةرز ظعضعسع ظةضةر ظذ نةرسعنعث كئيعنكع
قعممعتع قةرزنعث معقدارعدعن تأؤةن بولغان تةقدعردعمذ قةرزداردعن صذلنعث كةم قالغان
قعسمعنع بئرعشنع تةلةص قعاللمايدذ.
ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث مةلذم قعسمعنعث بذزذلذص كةتكةنلعكع سةؤةبع
بعلةن ظذ نةرسعنعث ظأزع كئمعيعص كةتسة ،ظذنعث بةدعلع ظىحىن قةرزدارنعث ظىستعدعكع
قةرزدعن حىشىص كئتعدذ( .مةسعلةن :ضأرىضة قويذص قويذلغان  10حارةك بذغداي
كئمعيعص  5حارةككة حىشىص قالغان بولسا ،قةرزدارنعث ظىستعدعن  5حارةك بذغداينعث
صذلع حىشىص كئتعدذ).
ظةضةر قةرزدار قةرز ظعضعسعضة ظذنعثدعن ظالغان  1000سومغا قعممعتع 1000
سوملذق بعر قذلنع ضأرىضة قويغان ،ظاندعن قةرزدار قةرز ظعضعسعنع ظذ قذلنع 100
سومغا سئتعشقا بذيرعغان بولسا ،قةرز ظعضعسع قذل سئتعلغان  100سومنع ظأزعنعث
هةققع بولغانلعقع ظىحىن (قذلنع سئتعص ظالغذحعدعن) ظالعدذ ؤة قالغان  900سومنع
قةرزداردعن ظالعدذ .حىنكع ،قةرز تئخع قةرزدارنعث ظىستعدعكع بعر ؤاقعتتا قةرزدارنعث
قةرز ظعضعسعضة قذلنع  100سومغا سئتعشقا بذيرذشع قةرزدارنعث قذلنع قةرز ظعضعسعدعن
ظأزع قايتذرؤئلعص ساتقعنعغا ظوخشاش .شذثا قةرزدارنعث ظىستعدة قالغان  900سوم
قالعدذ.

ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث ظأزضعرعص كئتعشعنعث بايانع
ضأرىضة قويذلغان نةرسة ظذنع ضأرىضة ظالغان قةرز ظعضعسعنعث قئشعدا تذرذش
جةريانعدا ظأزضعرعص كةتكةن ،لئكعن ظذنعث معقدارعدعن مةيلع ظذ كةمحعلعنعدعغان
نةرسة بولسذن مةيلع تارتعلعنعدعغان نةرسة بولسذن ظازراقمذ كئمعيعص كةتمعضةن
بولسا ،ظذ نةرسة بذرذنقعدةك ضأرىضة قويذلغان نةرسة سىصىتعدة قئلعص قالعدذ .ظذنعث
ظأزضعرعص كةتكةنلعكعنعث بةدعلع ظىحىن قةرزدارنعث ظىستعدعكع قةرزدعن هئحنةرسة
حىشىص كةتمةيدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ نةرسعنعث قعممعتع حىشىص كةتكةن
بولسعمذ ،قةرزدارنعث ظىستعدعكع قةرزدعن ظذنعث بةدعلع ظىحىن هئحنةرسة حىشىص
كةتمةيدذ .لئكعن ظذ نةرسعنع ضأرىضة قويغان قةرزدارغا ،خالعسا قةرزنعث هةممعسعنع
قايتذرذص بئرعص ظذ نةرسعنع شذ هالعتعدة قايتذرذص ظئلعش ،خالعسا قةرز ظعضعسعضة ظذ
نةرسعنع ظذنعث بذرذنقع قعممعتع بويعحة تألةتتىرىش هةققع بئرعلعدذ .مةسعلةن :ضأرىضة
قويذلغان ظىزىكنعث كأزع سذنذص كةتكةن ،شذنعث بعلةن ظىزىكنعث قعممعتع حىشىص
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كةتكةن بولسا ،قةرزدار خالعسا ظالغان قةرزنعث هةممعسعنع قايتذرذص بئرعص ظىزىكنع
كأزع سذنذق هالعتعدة قايتذرذص ظالعدذ ،خالعسا ظىزىكنع قةرز ظعضعسعضة تألةتتىرعدذ
ؤة ظىزىك ظىحىن ظالغان صذل قةرز ظعضعسعنعث قولعدا ضأرى سىصىتعدة قئلعص قالعدذ .بذ
ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث
كأز قارعشعدذر .ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :قةرزدار
قةرزنعث هةممعسعنع قايتذرذص بئرعص ظىزىكنع شذ هالعتعدة قايتذرذص ظالعدذ» دئدع.
ظةضةر ظذ نةرسعنعث قعممعتع حىشىص كةتمعسة ،قةرزدارغا ،خالعسا قةرزنعث هةممعسعنع
قايتذرذص بئرعص ظذ نةرسعنع شذ هالعتعدة قايتذرذص ظئلعش ،خالعسا قةرز ظعضعسعضة ظذ
نةرسعنع ظذنعث بذرذنقع قعممعتع بويعحة تألةتتىرىش هةققع بئرعلمةيدذ ؤة ظذ نةرسة
قةرز ظعضعسعنعث قولعدا ضأرىضة قويذلغان نةرسة سىصىتعدة قئلعص قالعدذ .ظةضةر ضأرىضة
قويذلغان نةرسة ،مةيلع كةمحعلعنعدعغان نةرسة بولسذن مةيلع تارتعلعنعدعغان نةرسة
بولسذن ظذنعث معقدارعدعن كئمعيعص كةتكةن بولسا ،كئمعيعص كةتكةن معقدارنعث بةدعلع
ظىحىن قةرزدعن حىشىص كئتعدذ .ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث معقدارعدعن كئمعيعص
كةتمعضةن بولسا ،قةرزدعن ظازراقمذ حىشىص كةتمةيدذ.
بعر ظادةم بعر كعشعدعن  10سوم قةرز ظالغان ،قةرز ظعضعسعضة قعممعتع  10سوملذق
مئؤة سىيعنع ضأرى سىصىتعدة بةرضةن ،قةرز ظعضعسع ظذ مئؤة سىيعنع دةسلةص هاراققا
كئيعن سعركعضة ظايالندذرغان ؤة ظذ سعركعنعث قعممعتعمذ  10سومغا تةث بولغان
بولسا ،سعركة قةرز ظعضعسعنعث قولعدا ضأرىضة قويذلغان نةرسة سىصىتعدة تذرعدذ.
بذ يةردة شذنع بعلدىرىش الزعمكع ،مئؤة سىيع هاراققا ظايالندذرذلغان حاغدا،
قةرزدار بعلةن قةرز ظعضعسعنعث هةر ظعككعسع ياكع مذسذلمان ياكع كاصعر ،ياكع بعرع
مذسذلمان يةنة بعرع كاصعر هالعتعدة بولغان بولذشع مذمكعن.
ظةضةر ظذالرنعث هةر ظعككعسع كاصعر بولسا ،هاراققا ظايالندذرذلغان مئؤة سىيع
هاراقلعق هالعتعدعن مةيلع سعركعضة ظايالندذرذلسذن مةيلع ظايالندذرذلمعسذن ضأرىضة
قويذلغان نةرسة سىصىتعدة قئلعص قالعدذ .ظةضةر ظذالرنعث هةر ظعككعسع مذسذلمان
ياكع بعرع مذسذلمان يةنة بعرع كاصعر بولسا ،بذ هالةتتة ظةضةر هاراق سعركعضة
ظايالندذرذلسا ،سعركة ضأرىضة قويذلغان نةرسة سىصىتعدة داؤام قعلعدذ .ظذالرنعث هةر
ظعككعسع مذسذلمان ياكع بعرع مذسذلمان يةنة بعرع كاصعر بولغان حاغدا ،ظةضةر هاراق
سعركعضة ظايالندذرذلمعسا ،قةرز ظعضعسعنعث هاراقنع سعركعضة ظايالندذرذش هةققع
بارمذ؟ بذ سذظالنعث جاؤابعنعث تةصسعالتع مذنداقتذر:
ظةضةر ظذالرنعث هةر ظعككعسع ياكع صةقةت قةرزدار مذسذلمان بولسا ،قةرز ظعضعسعنعث
هاراقنع سعركعضة ظايالندذرذشع توغرعدذر .حىنكع ،مئؤة سىيعنعث ضةرحة هاراققا
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ظايلعنعش بعلةن ظئتعبارغا ظئلعنعدعغان مال سىصىتع يوق بولذص كةتكةن بولسعمذ،
لئكعن هاراقنع سعركعضة ظايالندذرذش بعلةن ظذنعث ظئتعبارغا ظئلعنعدعغان ماللعق
سىصىتعنع ظةسلعضة كةلتىرىش مذمكعندذر .بذ خذددع ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع ظذ
نةرسة ظأتكىزىص سالغان جعنايةتتعن قذتذلدذرغانغا ظوخشاشتذر .ظةضةر قةرزدار كاصعر
بولسا ،كاصعر ظىحىن هاراق مال هئسابلعنعدعغانلعقع ظىحىن مذسذلمان قةرز ظعضعسعنعث
هاراقنع سعركعضة ظايالندذرذش هةققع يوق ؤة قةرزدار قةرزنع قايتذرذص بةرضةندعن كئيعن
هاراقنع ظأز صئتع قايتذرذص ظالعدذ .ظةضةر مذسذلمان قةرز ظعضعسع هاراقنع سعركعضة
ظايالندذرغان بولسا ،قةرزدارغا هاراقنعث سعركعضة ظايالندذرذلغان كىنعدعكع باهاسع
بويعحة صذل تألةص بئرعدذ .ظةضةر قةرزنعث تىرع هاراقنع سعركعضة ظايالندذرغانلعق
ظىحىن تألةص بئرعلعدعغان صذلنعث تىرع بعلةن ظوخشاش بولسا ،سعركعنع قةرز ظعضعسع
ظأزع ظئلعص قئلعص قةرزدارنعث ظىستعدعكع قةرز صذلنع ظذنعثغا تألةص بئرعدعغان صذلغا
هئساباليدذ .ظةضةر قةرز ظعضعسع هاراقنع سعركعضة ظايالندذرغان كىنع هاراقنعث قعممعتع
قةرزنعث معقدارعدعن تأؤةن بولغان بولسا ،كئمعنع قةرزداردعن تةلةص قعلعص ظالعدذ.
ظةضةر قةرزدار قةرز ظعضعسعدعن ظالغان  10سوم ظىحىن قعممعتع  10سوملذق بعر
قوينع قةرز ظعضعسعنعث يئنعدا ضأرىضة قويغان ،ظاندعن قوي ظأزعحة ظألىص قالغان،
ظاندعن قةرز ظعضعسع قوينعث تئرعسعنع (مةسعلةن :ظذنع تذصعغا كأمضةنضة ياكع
كىنضة سالغانغا ظوخشاش) صذل كةتمةيدعغان يول بعلةن ظاشلعغان بولسا( ،تئرة قةرز
ظعضعسعنعث قولعدا قةرزدعن ظأزعنعث قعممعتعضة تةث كئلعدعغان صذل ظىحىن ضأرىضة
قويذلغان نةرسة سىصىتعدة تذرعدذ) .ظةضةر قةرز ظعضعسع تئرعنع ظاشالش ظىحىن صذل
حعقعم قعلغان بولسا ،قةرز ظعضعسعنعث تئرعنع ظذنع ظاشالش ظىحىن كةتكةن صذلغا
هئسابالص قولعدا ظئلعص قئلعش هةققع بولعدذ .ظذنداق بولغاندا تئرة قةرز ظىحىن ضأرىضة
قويذلغان نةرسة بولذش سىصىتعدعن حعقعص كئتةمدذ؟ دئضةن سذظال قويذلعدعغان بولذص
بذ سذظالنعث مذنداق ظعككع خعل جاؤابع بار:
 1ـ تئرة قةرز ظىحىن ضأرىضة قويذلغان نةرسة بولذش سىصىتعدعن حعقعص كئتعدذ ؤة
ظذنع ظاشالش ظىحىن كةتكةن صذل ظىحىن ضأرىضة قويذلغان بولعدذ .شذثا قةرزدار ظةضةر
تئرعنع قةرز ظعضعسعدعن قايتذرذص ظالماقحع بولسا ،تئرعنع ظاشالش ظىحىن كةتكةن
صذلنع قةرز ظعضعسعضة تـألةص بئرعش الزعم .حىنكع ،تئرة ظذنع ظاشالشقا كةتكةن صذل
ظىحىن ضأرىضة قويذلغان هئسابلعنعدذ.
 2ـ تئرة قةرز ظىحىن ضأرىضة قويذلغان نةرسة بولذش سىصىتعدعن حعقعص كةتمةيدذ.
حىنكع ،بعرةر نةرسة دةرعجعدة ظأزعدعن تأؤةن نةرسة بعلةن ظةمةس ظذنعثغا تةثلعشعدعغان
نةرسة ياكع ظذنعثدعن يذقعرع نةرسة بعلةن ظةمةلدعن قالعدذ .ظعككعنحع ضأرىنعث
دةرعجعسع بعرعنحع ضأرىنعثكعدعن تأؤةندذر .حىنكع ،قةرز ظعضعسع ظعكككعنحع ضأرىدة
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تئرعنع ظذنع ظاشالشقا كةتكةن حعقعم ظىحىن ضأرىدة تذتذص تذرعدذ .ظةمما بعرعنحع
ضأرىدة بولسا ،قةرزدارغا بةرضةن قةرزنعث سةؤةبع بعلةن تذتذص تذرعدذ .شذثا بعرعنحع
ضأرى ظعككعنحعسعضة قارعغاندا دةرعجعدة يذقعرع هئسابلعنعدذ .شذنعث ظىحىن بعرعنحع
ضأرى ظعككعنحع ضأرىنعث سةؤةبع بعلةن ظةمةلدعن قالمايدذ ؤة هةر ظعككع ضأرى كىحضة
ظعضة هالعتعدة داؤام قعلعدذ.
ظةضةر تئرة بعر سومغا يارايدعغان بولسا ،بعر سوم ظىحىن ضأرىضة قويذلغان،
ظةضةر تئرة ظعككع سومغا يارايدعغان بولسا ،ظعككع سوم ظىحىن ضأرىضة قويذلغان
هئسابلعنعدذ .تئرعنعث قانحة صذلغا يارايدعغانلعقع قوينع ظألتىرىشتعن بذرذن بعر
قئتعم ؤة ظألتىرىلىص بولذنغاندعن كئيعن بعر قئتعم باهاالش بعلةن بعلعنعدذ .مةسعلةن:
قوينعث قعممعتع ظألىشتعن بذرذن  10سوم بولغان ؤة ظألىص بولغاندعن كئيعن  9سوم
بولغان بولسا ،قوي ضأرىضة قويذلغان ؤاقتعدا ظذنعث تئرعسعنعث قعممعتع  1سوم بولغان
بولعدذ .ظةضةر قوي ظألتىرىلضةندعن كئيعن ظذنعث قعممعتع  8سوم بولعدعغان بولسا،
تئرعنعث قعممعتع  2سوم بولغان بولعدذ .بذ ظةضةر قوينعث قعممعتع بعلةن قةرزنعث
معقدارع ظوخشاش ،يةنع قوينعث قعممعتعمذ  10سوم ؤة قةرزنعث معقدارعمذ  10سوم
بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ.
ظةضةر قوينعث قعممعتع قةرزنعث معقدارعدعن ظارتذق ياكع تأؤةن بولسا ،بذنعث
هأكمع باشقعحة بولعدذ .مةسعلةن :قةرز  10سوم ،ضأرىضة قويذلغان قوينعث قعممعتع
 20سوم بولغان ،قوي ظأزعحة ظألىص قالغاندعن كئيعن ظذنعث تئرعسع ظاشالنغان ؤة
قعممعتع  1سوم بولغان بولسا ،بذ هالدا تئرة قةرزنعث يئرعم سومعغا ضأرىضة قويذلغان
بولعدذ .حىنكع ،قوينعث هةر بعر سومع قةرزنعث يئرعم سومعنعث ظورنعدعدذر .شذثا
قوينعث ضذشعنعث بةدعلع ظىحىن توققذز يئرعم سوم حىشىص كئتعدذ .ظةضةر قةرز  10سوم،
ضأرىضة قويذلغان قوينعث قعممعتع  5سوم بولغان ،قوي ظأزعحة ظألىص قالغاندعن كئيعن
ظذنعث تئرعسع ظاشالنغان ؤة قعممعتع  1سوم بولغان بولسا ،تئرة ظالتة سوم ظىحىن
ضأرىضة قويذلغان هئسابلعنعدذ .ظةضةر بعرةر سةؤةب بعلةن تئرة يوق بولذص كةتسة ،تئرة
ظىحىن قةرزدارنعث ظىستعدعكع ظالتة سومدعن بعر سوم حىشىص كئتعدذ .قةرز ظعضعسع
قةرزداردعن قالغان  5سومنع قايتذرذص ظالعدذ .ظألىص قالغان قوينعث تئرعسعنعث صذلنعث
ظورنعدا هئسابلعنعشع ضأرى هأكىملعرعدة بولعدذ.
ظةضةر بعر قوي سئتعلغان ،قوي سئتعص ظالغذحعغا تاصشذرذص بئرعلعشتعن بذرذن
ظألىص قالغان ؤة ظذنعث تئرعسع سويذؤئلعنعص ظاشالنغان بولسا ،كىحلىك قاراشقا
ظاساسةن ظذ تئرة قوينعث صذلعدعن هئحقانداق صذلغا يارعمايدذ .مةسعلةن :قوينعث
باهاسع  100سوم بولغان ؤة ظذنعث تئرعسعنعث قعممعتع ظاشالنغاندعن كئيعن  10سوم
بولغان بولسا ،قوينع ساتقذحع ظذنع سئتعص ظالغذحعدعن تئرعضة هئسابالص  10سوم
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ظالمايدذ .بذ كأص ساندعكع ظالعمالرنعث كأز قارعشعدذر .ضأرى بعلةن سودا ـ سئتعقنعث
ظارعسعدعكع صةرق بولسا ضأرى ،ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث زعيانكةشلعككة ظذحراص
(يةنع ظذنعث يذتذص ياكع ظوغرعلعنعص ياكع ظألىص) كئتعشع بعلةن كىحلعنعدذ .ظةمما
سودا ـ سئتعق سئتعلغان نةرسعنعث زعيانكةشلعككة ظذحراص كئتعشع بعلةن ظةمةلدعن
قالعدذ.
بعر قعسعم ظالعمالر« :سودا ـ سئتعقتعمذ تئرة صذلغا هئسابلعنعدذ» دئدع.

خعلمذ ـ خعل مةسعلعلةرنعث بايانع
● قةرز ظعضعسع قةرزدارنعث دوصصعسعنع قةرزدارنعث رازعلعقعسعز ضأرىضة ظئلعؤالغان
بولسا ،بذ دوصصعنع ضأرى سىصىتعدة ظالغان ظةمةس بةلكع هةقسعزلعك بعلةن ظالغان
هئسابلعنعدذ.
● قةرز ظعضعسع قةرزدارنعث مال ـ مىلكعنع ظذنعث رازعلعقسعز ضأرىضة ظاالاليدذ.
ظةضةر ضأرىضة ظئلعنغان مال يىتىص كةتسة ،ضأرىضة قويذلغان نةرسة سىصىتعدة يىتىص
كئتعدذ .بذ ،بعر ظالعمنعث كأز قارعشع بولذص بذ قاراشقا ظعبنع ظابعدعن قوشذلمعغان.
باشقا بعر ظالعم مذنداق دةيدذ« :ظةضةر قةرز ظعضعسع قةرزدارغا تةؤة مال ـ
مىلىكلةردعن قةرزدارغا قةرزضة بةرضةن مالنعث تىرعدعن ظةمةس باشقا تىر مالدعن قولعغا
حىشىرضةن بولسا ،قةرز ظعضعسع ظذ مالنع ضأرى سىصىتعدة قولعغا ظالمايدذ .ظةضةر قةرزدار
قةرز ظعضعسعنعث ظذ مالنع ضأرى سىصىتعدة قولعغا ظئلعشعغا رازع بولسا ،بذ هالدا قةرز
ظعضعسع ظذ مالنع ضأرى سىصىتعدة قولعغا ظالعدذ».
قةرز ظعضعسع ظةضةر قةرزداردعن قةرزعنع ظئلعشتعن ظىمعدعنع ظأزضةن بولسا،
قةرزدارنعث مال ـ مىلكعدعن قولعغا حعققعنعنع قةرزعنعث ظورنعغا هئسابالص ظالعدذ،
دئضةن قاراشمذ بار .بذ قاراش كىنىمعزضة بةك ظذيغذن كئلعدذ .حىنكع ،كىنىمعزدة
كعشعلةرنعث مةسظذلعيةنجانلعق ؤة ظامانةتنع ظادا قعلعش ظئثع بةك تأؤةندذر.
● ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث باشقعالر تةرعصعدعن هةقسعز ظئلعؤئلعنعشع ظذنعث
يىتىص كةتكعنعضة ظوخشاش .يةنع قةرز ظعضعسعضة ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع ظذنعثدعن
بعر ظادةم هةقسعز يول بعلةن ظئلعؤالغان بولسا ،ظذ نةرسة يىتىص كةتكةننعث هأكمعدة
بولعدذ .شذثا قةرز ظعضعسع قةرزدارغا ظذ نةرسعنعث ظةث تأؤةن باهاسع بويعحة صذل
تألةص بئرعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنع قةرز ظعضعسعنعث ظأزع هةقسعز يول بعلةن ظئلعؤالغان
بولسا ،مةسعلةن :ظذ نةرسة هايؤان بولغان بولسا ،قةرز ظعضعسع ظذ نةرسعنع قةرزدارنعث
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رذخسعتعسعز معنضةن ،ماشعنا بولغان بولسا ظعشلةتكةن ،كعيعم ـ كعحةك بولغان بولسا
كةيضةن ،ظاندعن ظذ نةرسة يىتىص كةتكةن ،ياكع بذزذلذص قالغان بولسا ،قةرز ظعضعسع
قةرزدارغا ظذ نةرسعنعث قعممعتع قانحعلعك بولسا بولسذن ظذ نةرسعنعث صذلعنعث
هةممعسعنع تألةيدذ .ظةضةر ظذ نةرسة ،قةرزدارنعث رذخسعتع بعلةن قةرز ظعضعسعنعث ظذ
نةرسعنع ظعشلعتعؤاتقان حئغعدا يىتىص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا قةرزدار ظذ نةرسعنع تألةص
بةرمةيدذ .حىنكع ،قةرز ظعضعسع ظذ نةرسعنع قةرزدارنعث رذخسعتع بعلةن ظعشلةتكةن
حاغدا ،ظذ نةرسة ضأرىضة قويذلغان ظةمةس ظأتنعضة ظئلعنغان نةرسة هئسابلعنعدذ .شذثا
بذ هالةتتة ظذ نةرسة يىتىص كةتسة ياكع بذزذلذص قالسا ،ظذ نةرسة ظىحىن قةرزدارنعث
ظىستعدعكع قةرزدعن ظازراقمذ حىشىص كةتمةيدذ .ظةضةر ظذ نةرسة ظعشلعتعص بولذنسا،
ضأرىضة قويذلغان نةرسة سىصىتعضة قايتعدذ .شذثا ظذ نةرسة يىتىص ،ياكع بذزذلذص
كةتسة ،ظذ نةرسة تألةص بئرعلعدذ.
● مذنحعغا قارايدعغان ظادةم ضأرىضة قويذلغان قذرظاننع ساقالش ظىحىن قئشعدعكع
صذل سالعدعغان ساندذققا سالغان ،ساندذقنعث ظىستعدة ظئحعش ظىحىن بعر قاحعدا سذ
قويغان ،ظاندعن سذ قذرظان ظىستعضة تأكىلىص كةتكةن ،شذنعث بعلةن قذرظان (ظوقذغعلع
بولمايدعغان دةرعجعدة) بذزذلذص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم قذرظاننعث ظعضعسعضة صةقةت
قةرزنعث معقدارع بويعحة صذل تألةيدذ .ظةضةر قذرظاننعث نةرقع قةرزنعث معقدارعدعن
ظارتذق بولسا ،ظارتذقعنع تألعمةيدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم قذرظاننعث ظىستعضة سذنع قةستةن
تأكمعدع .حىنكع ،مذنحعغا قارايدعغان ظادةم ظادةتتة ظئحعدعغان سىيعنع قئشعدعكع صذل
ساقاليدعغان ساندذق ظىستعضة قويعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم سذنع قذرظان ظىستعضة قةستةن
تأكعؤةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظارتذقعنعمذ تألةيدذ.
● ضأرىضة قويذلغان نةرسة ظىحىن (بعر ظايلعق ياكع ظعككع ظايلعق دئضةنضة
ظوخشاش) مةلذم مذددةت توختعتعش ضأرىنع شةرتعضة توشمعغان ضأرىضة ظايالندذرعدذ.
حىنكع ،ضأرىنعث هأكمع ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع (تاكع قةرزدار قةرزنع قايتذرذص
بةرضةنضة قةدةر) تذتذص تذرذشتذر .مذددةت توختعتعش ضأرىنعث هأكمعضة زعتتذر .ظةضةر
ظذ نةرسة يىتىص كةتسة ياكع بذزذلذص قالسا ،ضةرحة ضأرى شةرتعضة توشمعغان ضأرى
بولسعمذ قةرز ظعضعسع ظذ نةرسة ظىحىن صةقةت قةرزنعث معقدارع بويعحة صذل تألةص
بئرعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنعث نةرقع قةرزنعث معقدارعدعن ظارتذق بولسا ،ظارتذقعنع
تألعمةيدذ .ظةمما ظذ نةرسعنع ضأرىضة بئرعص ظالغان قةرزضة مذددةت توختعتعش ضأرىنع
شةرتعضة توشمعغان ضأرىضة ظايالندذرمايدذ.
● قةرزدار قةرز ظعضعسعنع ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع سئتعشقا ؤةكعل قعلغان ،ظاندعن
قةرزدار ظألىص كةتكةن بولسا ،قةرز ظعضعسع ظذ نةرسعنع قةرزدارنعث معراسخورلعرع سودا
بولغان يةردة بولمعغان تةقدعردعمذ ساتااليدذ .معراسخورالرنعث سودعنع بذزذش هةققع
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يوق .حىنكع ،ظذ نةرسعدة قةرز ظعضعسعنعث هةققع بار .بذ هأكىمضة :قةرز ظعضعسعنعث
ظذ نةرسعنع سئتعشقا قعلعنغان ؤةكعللعكع قةرزدارنعث ظألىص كئتعشع بعلةن ظةمةلدعن
قالعدعغان ؤةكعللعكتذر ،شذثا قةرز ظعضعسع قةرزدار ظألىص كئتعص بولغاندعن كئيعن ظذ
نةرسعنع ساتالمايدذ ،دةص ظئتعراز بعلدىرىش توغرا ظةمةس.
● نةرسعسعنع ضأرىضة قويغان قةرزدار يوق بولذص كةتكةن ،ظذنعث ظألىك ،ياكع تعرعك
ظعكةنلعكع نامةلذم بولغان ،ظاندعن قةرز ظعضعسع قةرزدارنعث يوق بولذص كةتكةنلعكعنع
قازعغا خةؤةر قعلغان ،ظذنعثدعن ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع سئتعص قةرزضة بةرضةن
صذلنع حعقعرؤئلعشقا رذخسةت بئرعشنع تةلةص قعلغان ؤة قازع قةرز ظعضعسعضة شذنداق
قعلعشقا رذخسةت بةرضةن بولسا ،قةرز ظعضعسع ظذ نةرسعنع ساتااليدذ .ظةضةر قةرزدار
صةيدا بولذص كةلضةن ،لئكعن ظذ نةرسعنع سئتعص قةرزنع بئرعشكة ظذنذمعغان بولسا،
ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسة ظأي بولذص قةرزدارنعث ظولتذرعدعغان ظذنعثدعن باشقا
ظأيع بولمعسعمذ ظذنع قازع ياكع ظذنعث تةيعن قعلغان ظادعمع ساتعدذ .حىنكع ،ظذ
نةرسعدة قةرز ظعضعسعنعث هةققع بار .ظةضةر قةرزدار تعجارةتتة زعيان تارتعص كةتكةن
ؤة (ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع سئتعشقا ظذنذمعغان) ظادةم بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةم ظذ
نةرسعنع سئتعشقا مةجبذرالنمايدذ.
● بعرةر مئؤعلعك دةرةخنع ضأرىضة ظالغان قةرز ظعضعسعنعث ظذ دةرةخنعث مئؤعسعنع،
مئؤعنعث بذزذلذص كئتعشعدعن قورققان تةقدعردعمذ قةرزدارنعث رذخسعتعسعز سئتعشع
توغرا ظةمةس .حىنكع ،قةرز ظعضعسعنعث ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع سئتعش ظةمةس
قولعدا تذتذص تذرذش هوقذقع بار .ظةضةر قةرز ظعضعسع ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث
بذزذلذص كئتعشعدعن قورقسا ،قةرز ظعضعسع قازعدعن رذخسةت ظئلعص ظذ نةرسعنع
ساتعدذ ؤة ظذنعث صذلعنع ضأرى سىصىتعدة ساقاليدذ .ظةضةر قةرز ظعضعسع ظذ نةرسعنع
قازعنعث رذخسعتعسعز ساتقان بولسا ،ظذ نةرسعنع تألةص بئرعدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعنع
سئتعش هوقذقع ظعضعسع بولمعغان تةقدعردة قازعغا تةؤةدذر .بذنعثدعن ضأرىضة
قويذلغان ظأي ظةضةر يئقعلعص حىشىشكة باشلعغان بولسا ،ظذنع قازعنعث رذخسعتع
بعلةن سئتعشنعث توغرا بولعدعغانلعقعنع كأرىؤاالاليمعز .ظةضةر ظأي ،ظذنعث يئقعلعص
حىشىشكة باشلعغانلعقعنع قازعغا خةؤةر قعلعشقا مذمكعن بولمايدعغان يةردة بولغان
ياكع ظأي ،ظذنعث يئقعلعص حىشىشكة باشلعغانلعقعنع قازعغا خةؤةر قعلعص بولغعحة
يئقعلعص بولعدعغان هالةتتة بولغان بولسا ،قةرز ظعضعسع ظأينع قازعنعث رذخسعتعنع
ظالماي تذرذصمذ ساتسا بولعدذ.
● بعر نةرسعنعث ضأرىضة قويذلغان نةرسة ظعكةنلعكع ظذنع ضأرىضة قويغان
قةرزدارنعث ياكع قةرز ظعضعسعنعث ،ياكع هةر ظعككعسعنعث ظألىص كئتعشع بعلةن
ظةمةلدعن قالمايدذ .ظذ نةرسة قةرز ظعضعسعنعث معراسخورلعرعنعث يئنعدا ،ياكع قةرز
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ظعضعسعنعث ياكع قةرزدارنعث ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا تالالنغان ظادةمنعث يئنعدا
يةنعال ضأرى سىصىتعدة ساقلعنعص تذرعدذ.
● ظةضةر قةرزدار ظألىص كةتسة ،ظذنعث ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا تالالنغان ظادةم
ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع قةرز ظعضعسعنعث رذخسعتع بعلةن سئتعص ظذنعث صذلع
بعلةن قةرزدارنعث ظىستعدعكع قةرزنع ظادا قعلعدذ .حىنكع ،قةرزدارنعث ؤةسعيةتلعرعنع
ظورذنالشقا تالالنغان ظادةم قةرزدارنعث ظورنعدعدذر .ظةضةر قةرزدارنعث ؤةسعيةتلعرعنع
ظورذناليدعغان ظادةم بولمعسا ،قازع ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع سئتعشقا بعر ظادةم
تةيعن قعلعص ظذ ظادةمنع ظذ نةرسعنع سئتعشقا بذيرذيدذ .حىنكع ،قازعنعث ؤةزعصعسع
مذشذنعثغا ظوخشاش ظعشالرنع بعر تةرةص قعلعشتذر .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظألىص
كةتكةن قةرزدارنعث معراسخورلعرع كعحعك بولسا ،بذ هالدعمذ قازع ضأرىضة قويذلغان
نةرسعنع سئتعشقا بعر ظادةم تةيعن قعلعدذ .ظةضةر معراسخورالر حوث ظادةملةر بولغان ؤة
ظذالر باشقا يةردة ظةمةس شذ يذرتنعث ظأزعدة بولغان بولسا ،ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع
سئتعص قةرزدارنعث قةرزعنع تألةش معراسخورالرنعث ظعشعدذر.
● ظةضةر ظألىص كةتكةن كعشعدة بعر نةححة ظادةمنعث قةرزع بولغان ،ظاندعن ظذ
كعشعنعث ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا تالالنغان ظادةم ظذ كعشعنعث قالدذرذص كةتكةن مال
ـ دذنياسعنعث بعر قعسمعنع قةرز ظعضعلعرعنعث بعرعضة ضأرى سىصىتعدة بةرضةن بولسا،
بذ ضأرىنعث كىحضة ظعضة بولذشع قالغان قةرز ظعضعلعرعنعث رازع بولذشعغا باغلعقتذر.
ظةضةر قالغان قةرز ظعضعلعرع ظذ ضأرىضة رازع بولمعسا ،ظذالرنعث ضأرىضة قويذلغان ظذ
نةرسعنع قايتذرؤئلعش هةققع بار .ظةضةر ضأرىضة قويذلغان نةرسة قايتذرؤئلعنعشتعن
بذرذن ظذالرنعث قةرزلعرع ظادا قعلعنغان بولسا ،ضأرى يةنة كىحضة ظعضة بولعدذ .حىنكع،
ظذالرمذ هةقلعرعنع ظئلعص بولدع .شذنعث بعلةن ضأرىنعث كىحضة ظعضة بولذشعغا توسالغذ
بولعدعغان هئحقانداق ظامعل قالمعغان بولعدذ .ظةضةر ظألىص كةتكةن كعشعنعث صةقةت
بعرال ظادةمضة قةرزع بولغان ،ظاندعن ظذ كعشعنعث ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا تالالنغان
ظادةم ظذ كعشعنعث قالدذرذص كةتكةن مال ـ دذنياسعنعث بعر قعسمعنع ظذ ظادةمضة
ضأرى سىصىتعدة بةرضةن بولسا ،بذ ضأرى كىحضة ظعضة بولعدذ .قةرز ظعضعسع ظذ نةرسعنع
سئتعص قةرزضة بةرضةن صذلعنع ظذنعثدعن حعقعرؤالعدذ.
● ظةضةر ضأرىضة قويذلغان قذل (ياكع هايؤان) قئحعص كةتكةن ،ظاندعن قةرزدار ياكع
قازع قةرزنع قئحعص كةتكةن قذلغا ياكع هايؤانغا هئسابلعغان بولسا ،قةرز شذنعثغا
هئساب بولذص كئتعدذ .يةنع قةرزدارنعث ظىستعدعكع قةرز حىشىص كئتعدذ .ظةضةر قئحعص
كةتكةن قذل ياكع هايؤان قايتعص كةلسة ،قذل ياكع هايؤان ضأرىضة قويذلغان نةرسة
سىصىتعضة قايتعدذ ؤة قةرزمذ ظأز ظةسلعضة قايتعدذ.
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● قةرزدار قةرز ظعضعسعضة ظأزىملىك بئغعنع ضأرىضة قويغان ،قةرز ظعضعسع باغنع
قولعغا تاصشذرذص ظالغان ،ظاندعن قةرزدارنعث باغنع سذغذرذص صةرؤعش قعلعشع ظىحىن
باغنع قةرزدارغا قايتذرذص بةرضةن بولسا ،ضأرى بذزذلذص كةتمةيدذ.
● قةرزدار مئؤعلعك بئغعنع قةرز ظعضعسعضة ضأرىضة قويغان ؤة قةرز ظعضعسعضة
باغنعث مئؤعلعرعدعن يئيعشكة رذخسةت قعلغان ،ظاندعن قةرزدار باغنع ساتقان ؤة قةرز
ظعضعسع باغ سئتعلغان صذلنع ضأرى سىصىتعدة قولعغا تاصشذرذص ظالغان بولسا ،بذ
هالدا ظةضةر باغ ،سئتعلعص بولذنغاندعن كئيعن مئؤة بةرضةن بولسا ،مئؤعلةر سئتعص
ظالغذحعغا تةؤة بولعدذ .ظةضةر باغ ،سئتعلعشتعن بذرذن مئؤة بةرضةن ؤة قةرزدار
قةرز ظعضعسعضة قةرزنع تألةص بئرعص بولغان بولسا ،مئؤعلةر قةرزدارغا تةؤة بولعدذ.
ظةضةر قةرزدار قةرز ظعضعسعضة قةرزنع تألةص بئرعص بولمعغان بولسا ،مئؤعلةر قةرز
ظعضعسعنعث قولعدا ضأرى سىصىتعدة تذرعدذ .قةرزدارنعث باغنع سئتعشع قةرز ظعضعسعضة
باغنعث مئؤعلعرعدعن يئيعشكة بةرضةن رذخسعتعدعن يئنعؤالغانلعق هئسابلعنعدذ.
حىنكع ،مذشذنعثغا ظوخشاش رذخسةتتعن يئنعؤئلعشقا بولعدذ .ظةضةر قةرزدار (باغنع
ساتمعسعمذ) قةرز ظعضعسعنع مئؤعلةرنع يئيعشتعن حةكلةشنع خالعسا ،قةرز ظعضعسعنع
مئؤعلةرنع يئيعشتعن حةكلةش هةققع بار.
● قةرز ظعضعسع ضأرىضة قويذلغان يةرنع تئرعغان ؤة يةرنع ضأرىضة قويغان حاغدا
يةرنعث ظعضعسع بولغان قةرزدار قةرز ظعضعسعنعث يةردعن صايدعلعنعشعغا رذخسةت
قعلغان بولسا ،قةرز ظعضعسعنعث يةرنع تئرعغانلعقع ظىحىن قةرزدارغا بعر نةرسة بئرعشع
الزعم ظةمةس .ظةضةر قةرزدار يةرنع ضأرىضة قويغان حاغدا قةرز ظعضعسعنعث يةردعن
صايدعلعنعشعغا رذخسةت قعلمعغان بولسا ،قةرز ظعضعسعنعث قةرزدارغا يةرنعث زعيعنعنع
(يةنع يةرنع ظذصراتقانلعق بةدعلعنع) ؤة يةرنع ظأزعنعث قانعلعدعن سوغارغان بولسعمذ
يةرنع سذغارغان سذنعث بةدعلعنع تألةص بئرعدذ.
● قةرزدار يئرعنع قةرز ظعضعسعضة ضأرىضة قويغان ،ظاندعن قةرزدار ظذ يةرنع قةرز
ظعضعسعنعث رذخسعتع بعلةن تئرعغان ياكع ظذنعثغا كأحةت تعككةن بولسا ،ظذ يةر يةنة
ضأرى سىصىتعدة قئلعص قالعدذ ؤة بذنعث بعلةن ضأرى ظةمةلدعن قالمايدذ.
● ضأرىضة قويذلغان نةرسعنعث هةممعسع باشقا بعرعضة تةؤة حعقعص قالغان بولسا،
قةرز ظعضعسعنعث قةرزداردعن ظذ نةرسعنعث ظورنعغا باشقا بعر نةرسعنع ضأرىضة قويذشنع
تةلةص قعلعش هةققع يوق .ظةضةر ظذ نةرسعنعث بعر قعسمع باشقا بعرعضة تةؤة حعقعص
قالغان ،ظذ بعر صىتىن نةرسة بولغان (يةنع صارحعلعغعلع بولمايدعغان ياكع صارحعالنسا
ظذنعثدعن صايدعالنغلع بولمايدعغان نةرسة بولغان) بولسا ،باشقا بعرعضة تةؤة حعقعص
قالمعغان قعسمع ضأرىضة قويذلغان نةرسة بولذش سىصىتعدعن حعقعص كئتعدذ .يةنع ضأرى
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ظةمةلدعن قالعدذ .حىنكع ،ظذ بعر صىتىن نةرسة بولغانلعقع ظىحىن ظعشنعث بئشعدعمذ
ظذ نةرسعنعث بعر قعسمعنع ضأرىضة قويذش مذمكعن بولمايتتع .ظةضةر ظذ صارحعلعغع
بولعدعغان نةرسة بولغان بولسا ،باشقا بعرعضة تةؤة حعقعص قالمعغان قعسمع ضأرىضة
قويذلغان نةرسة سىصىتعدة قئلعص قالعدذ .حىنكع ،ظذ بعر صىتىن نةرسة بولمعغانلعقع
ظىحىن ظعشنعث بئشعدعمذ ظذ نةرسعنعث بعر قعسمعنع ضأرىضة قويذش مذمكعن بولغان
بولعدذ .قالغان قعسمع صىتىن قةرز ظىحىن ضأرىضة قويذلغان بولعدذ .لئكعن ظذ نةرسعنعث
ضأرىدة قالغان قعسمع ظةضةر يىتىن كةتسة ،ياكع زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتسة ،ظذنعث
قعممعتع قةرز صذلنعث معقدارعغا تةث كةلسعمذ قةرزدارنعث ظىستعدعكع قةرزدعن صةقةت
(((
ظذنعث بةدعلع هئسابلعنعدعغان قعسمع حىشىص كئتعدذ.
● بعر ظادةم ظأيعنع بعر كعشعضة ظعجارعضة بةرضةن ،ظاندعن ظذ ظادةم ظذ كعشعدعن
قةرز ظالغان ؤة ظأيعنع ظذ كعشعضة ضأرىضة قويغان بولسا ،ظعجارعكةش ظأينع ضأرى
سىصىتعدة قولعغا تاصشذرذش ظئلعش بعلةن ضأرى كىحضة ظعضة بولعدذ ؤة ظعجارة ظةمةلدعن
قالعدذ.
ظةضةر ظأيعنع قةرز ظعضعسعضة ضأرىضة قويغان قةرزدار ظأيعنع قةرز ظعضعسعضة
ظعجارعضة بةرضةن بولسا ،قةرزدار ظأينع قةرز ظعضعسعضة تاصشذرذص بةرمعسعمذ ظعجارعضة
صىتىشىشلعرع بعلةنال ضأرى ظةمةلدعن قالعدذ .بذ هالدا ضأرىنعث ظةمةلدعن قئلعشع
ظىحىن ظأينع قةرز ظعضعسعضة تاصشذرذص بئرعش الزعم ظةمةس .لئكعن ظأي ظةضةر
ظعجارعضة بئرعلعص بولذنغاندعن كئيعن ؤة قةرز ظعضعسعضة تاصشذرذص بئرعلعشتعن
بذرذن زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتكةن بولسا ،ضأرىضة قويذلغان نةرسة سىصىتعدة
زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتكةن بولعدذ.
ظةضةر ظأينع ضأرىضة ظالغان قةرز ظعضعسع ظذنع قةرزدارغا ظعجارعضة بةرضةن بولسا،
ظعجارة كىحضة ظعضة بولمايدذ .بذ ،قةرز ظعضعسعنعث ظأينع قةرزدارغا بئرعص تذرغاننعث
ياكع ظامانةتكة قويغاننعث ظورنعدعدذر .شذثا ضأرى ظةمةلدعن قالمايدذ.
● ظعمام ظةبذلهةسةن ظةلماتذرعدعيدعن ،قورذسعنع مةلذم معقداردعكع صذلغا بعر
كعشعضة ؤةدعسعدة تذرذش سودعسع بعلةن ساتقان ،قورذ ظعضعسع صذلنع ؤة صذل ظعضعسع
قورذنع تاصشذرذص ظالغان ،ظاندعن قورذ ظعضعسع قورذسعنع ظذ كعشعضة ظعجارعضة
بةرضةن ،بذ ظعجارعدة ظعجارعنعث توغرا بولذشع ظىحىن تئصعلعش الزعم بولغان صىتىن
((( مةسعلةن :قةرزدار قةرز ظالغان  100سومنعث بةدعلع ظىحىن هةر  10سومغا بعر تىص ياغاح هئسابالص  10تىص ياغاح
ضأرىضة قويغان ،ظاندعن ظذ  10تىص ياغاحنعث ظىح تىصع باشقا بعرعضة تةؤة حعقعص قالغان بولسا ،قالغان يةتتة تىص ياغاح 100
سوم ظىحىن ضأرىضة قويذلغان نةرسة سىصىتعدة قئلعص قالعدذ .ظةضةر يةتتة تىص ياغاح يىتىص ياكع ظوغرعلعنعص كةتكةن بولسا،
ضةرحة يةتتة تىص ياغاحنعث قعممعتع  100سومغا يةتسعمذ ظذ يةتتة تىص ياغاح ظىحىن قةرزدارنعث ظىستعدعكع قةرزدعن صةقةت
ظذالرنعث بةدعلع بولغان  70سوم حىشىص كئتعدذ .قالغان  30سوم قةرزدارنعث ظىستعدة قئلعص قالعدذ .ت.
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شةرتلةر تئصعلغان ،ظذ كعشع قورذنع ظعجارة سىصىتعدة تةكرار قولعغا تاصشذرذص ظالغان
ؤة ظارعدعن مةلذم مذددةت ظأتكةن بولسا ،ظذ كعشعضة قورذنعث ظعجارعسعنع بئرعش الزعم
بوالمدذ ،دةص بعر سذظال سورالغان بولذص بذ سذظالغا ظعمام ظةبذلهةسةن ظةلماتذرعدعي
مذنداق جاؤاب بةرضةن« :ياق ،حىنكع ،قورذ بعزنعث كأز قارعشعمعزحة (ؤةدعسعدة تذرذش
سودعسع بعلةن سئتعلعص سئتعص ظالغذحعنعث قولعغا ظأتكةن ؤاقتعدا) ضـأرى سىصىتعدة
تذرعدذ .ضأرى ظعضعسع ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع ظذنع ضأرىضة ظالغذحعغا ظعجارعضة
(((
بةرسة ،ضأرىضة ظالغان كعشعنعث ظعجارة هةققعنع بئرعشع الزعم ظةمةس».
● ضأرىضة قويذلغان نةرسعضة يةنة بعر نةرسة قوشذص ضأرىضة بئرعش توغرعدذر.
كئيعن قوشذص بئرعلضةن نةرسعنعث ،قةرز ظعضعسعضة تاصشذرذص بئرعلضةن كىنعدعكع
قعممعتع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر كعشعدعن ظالغان  10سومغا
قعممعتع  10سوملذق بعر كعيعمنع ضأرىضة قويغان ،ظاندعن ظذ ظادةم قةرز ظالغان 10
سوم ظىحىن بذرذنقع كعيعم بعلةن بعللة ضأرىدة تذرذش ظىحىن قةرز ظعضعسعضة يةنة بعر
كعيعم بةرضةن بولسا ،توغرا بولعدذ .ظةمما ظورنعغا بعر نةرسة ضأرىضة بئرعص ظالغان
قةرزنعث ظىستعضة بذرذنقع ضأرىضة هئسابالص يةنة قةرز ظئلعش ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن
ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث قارعشعدا توغرا ظةمةس.
مةسعلةن :بعر ظادةم  2000سوملذق ظئتعنع بعر كعشعضة ضأرىضة قويذص ظذ كعشعدعن
 1000سوم قةرز ظالغان ،ظاندعن ظاتنع يةنة ضأرىضة هئسابالص ظذ كعشعدعن يةنة 1000
سوم قةرز ظالغان بولسا ،ضأرى توغرا بولمايدذ( .يةنع ظات ظعككعنحع قئتعم ظالغان
 1000قةرزنعث بةدعلع ظىحىن ضأرىضة قويذلغان نةرسة هئسابالنمايدذ .ظذ صةقةت بذرذنقع
 1000سوم ظىحىن ضأرىضة قويذلغان نةرسة سىصىتعدة قئلعص قالعدذ) .شذثا ظات ظةضةر
قةرز ظعضعسعنعث قولعدا تذرذش جةريانعدا زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتسة ،قةرزدارنعث
ظىستعدعن صةقةت بذرذنقع معث سوم صذل حىشىص كئتعدذ .كئيعنكع معث سوم ظذنعث
ظىستعدة قةرز سىصىتعدة قئلعص قالعدذ .ظةضةر قةرزدار قةرز ظعضعسعضة معث سوم بةرضةن
ؤة بذ معث سوم دةسلةص ظالغان معث سوم ظىحىن دئضةن بولسا ،قةرزدارنعث ظاتنع
قايتذرذص ظئلعش هةققع بولعدذ .بذ هةقتعكع ظةسلع قاظعدة بولسا ،ظارقعسعدعن بعر
نةرسة قوشذص بئرعش ياكع قوشذص ظئلعش بعرةر نةرسعنع سئتعص ظالغان صذلدا ياكع
سئتعلغان نةرسعدة بولعدذ .قةرز ظذ ظعككعسعنعث هئحبعرعنعث ظعحعضة كعرمعضةنلعكع
ظىحىن ظذنعثغا كةينعدعن قةرز قوشذص ظئلعش توغرا ظةمةس.
● بعر ظادةم بعر كعشعدعن ظالغان معث سومغا ظعككع ظئتعنع ضأرىضة قويغان،
كئيعن ظذ ظادةم ظذ كعشعضة« :ظاتالرنعث بعرعضة ظئهتعياجعم حىشىص قالدع» دةص
ظاتالرنعث بعرعنع قايتذرذص ظالغان بولسا ،قالغان بعر ظات  500سومنعث بةدعلع ظىحىن
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 337 ،ـ بةت.
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ضأرىضة قويذلغان بولعدذ .ظةضةر قةرز ظعضعسعنعث قولعدا قئلعص قالغان ظات ظألىص
كةتكةن ،ياكع ظوغرعلعنعص كةتكةن بولسا ،ظذنعث ظىحىن قةرزدارنعث ظىستعدعن صةقةت
 500سومال حىشىص كئتعدذ .لئكعن قةرزدار ظةضةر ظذ ظاتنع قةرز ظعضعسعنعث قولعدعن
ظاحرعتعص ظالماقحع بولسا ،قةرز ظعضعسعضة صةقةت  500سومنعال ظةمةس  1000سومنع
بئرعص ظاحرعتعص ظالعدذ.
● قةرز ظعضعسع قةرزداردعن قةرزنع ظأتىؤاتقان ياكع ظذنعثغا سوؤغات قعلعص
بئرعؤاتقان ،ظاندعن قةرز ظعضعسعنعث قولعدعكع ضأرىضة قويذلغان نةرسة زعيانكةشلعككة
ظذحراص كةتكةن بولسا ،ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن قةرز ظعضعسعنعث قةرزدارغا
ظذ نةرسة ظىحىن صذل تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس .حىنكع ،قةرزدارنعث ظىستعدعن
قةرز حىشىص كئتعص بولدع .ظةضةر قةرزدار قةرز ظعضعسعدعن ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع
قايتذرذص بئرعشنع تةلةص قعلغان ،قةرز ظعضعسع ظذنع قايتذرذص بئرعشنع رةت قعلغان،
ظاندعن ظذ نةرسة زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتكةن بولسا ،قةرز ظعضعسع قةرزدارغا ظذ
نةرسة ظىحىن صذل تألةص بئرعدذ .حىنكع ،قةرز ظعضعسع ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعشنع
رةت قعلعش بعلةن ظذنع ناهةق ظئلعؤالغان هئسابلعنعدذ.
● قةرز ظعضعسع قةرزعنعث هةممعسعنع ياكع بعر قعسمعنع قةرزداردعن ياكع
قةرزدارنعث قةرزعنع تألةص بةرمةكحع بولغان باشقا بعرعدعن ظالغان ياكع قةرز ظعضعسع
قةرزضة هئسابالص قةرزداردعن بعر نةرسة سئتعص ظالغان ياكع قةرزضة هئسابالص بعرةر
نةرسة بئرعشكة قةرزدار بعلةن كئلعشكةن ،ياكع قةرزدارغا مةيلع قةرزع بار ظادةم بولسذن
مةيلع قةرزع يوق ظادةم بولسذن قةرزدار قةرزعنع تألةص بئرعشنع بعر ظادةمضة هاؤالة
قعلغان ،ظاندعن ضأرىضة قويذلغان نةرسة قةرز ظعضعسعنعث قولعدا تذرذش جةريانعدا
زعيانكةشلعككة ظذحرعغان (يةنع ظوغرعلعنعص كةتكةن ياكع يىتىص كةتكةن) بولسا ،ظذ
نةرسة قةرزنعث بةدعلعضة يىتىص كةتكةن بولعدذ .شذثا قةرزدار قةرز ظعضعسعدعن مةيلع
ظذنعثغا قةرزضة هئسابالص ظأزع بةرضةن صذل بولسذن مةيلع باشقا بعرع بةرضةن صذل
بولسذن مةيلع سئتعص بةرضةن نةرسة بولسذن مةيلع كئلعشعص بةرضةن نةرسة بولسذن
قايتذرذص ظالعدذ ؤة هاؤالة ظةمةلدعن قالعدذ .حىنكع ،قةرزدارنعث ظىستعدعكع قةرز
زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتكةن نةرسة ظىحىن هئساب بولذص كئتعدذ .شذنعثدةك يةنة
ظةضةر قةرز ظعضعسع بعلةن قةرزدار قةرزدارنعث (يةنع ظأزعنعث) ظىستعدة قةرز يوقلعقعغا
بعرلعككة كةلسة ،قةرز ظعضعسع ضأرىضة ظالغان نةرسعنع قةرزداردعن هئحنةرسة ظالماستعن
ظذنعثغا قايتذرذص بئرعدذ.
● مةيلع قةرز ظعضعسع بعلةن قةرزدارنعث هةر ظعككعسع ياكع بعرع ظألىص كةتكةن
هالةتتة بولسذن مةيلع هاياتتا بار هالةتتة بولسذن شةرتعضة توشقان ضأرىدة كىحضة
ظعضة هأكىملةرنعث هةممعسع شةرتعضة توشمعغان ضأرىدعمذ كىحضة ظعضعدذر .شذثا
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قةرزدار ضأرىنعث شةرتعضة توشمعغانلعقعنع باهانة قعلعص ضأرىنع ظةمةلدعن قالدذرذص
ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع قايتذرذص ظالماقحع بولسا ،قةرز ظعضعسعنعث ظذ نةرسعنع
تاكع قةرزدار قةرزنع تاصشذرذص بئرعص بولغعحة قةرزدارغا قايتذرذص بةرمةي قولعدا
تذتذص تذرذش هةققع بار.
ظةضةر قةرزدار ظألىص كةتكةن ؤة ظذنعثدا بعر نةححة ظادةمنعث قةرزع بولغان بولسا،
قةرزداردعن شةرتعضة توشمعغان ضأرى بعلةن بولسعمذ ضأرىضة بعرةر نةرسة ظئلعؤالغان
قةرز ظعضعسع قولعدعكع ظذ نةرسعنع قةرزضة هئسابالص ظئلعشقا باشقا قةرز ظعضعلعرعضة
قارعغاندا بةكرةك هةقلعقتذر .بذ ظةضةر شةرتعضة توشمعغان ضأرى بعلةن ضأرىضة ظئلعنغان
نةرسة قةرزدعن بذرذن ظئلعنغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر قةرز ظعضعسع
قةرزدارنعث ظىستعدعكع قةرزضة كئيعن شةرتعضة توشمعغان ضأرى بعلةن بعر نةرسعنع
ضأرىضة ظالغان بولسا ،قةرز ظعضعسعنعث بذ نةرسعنع قةرزضة هئسابالص ظئلعشقا باشقا
قةرز ظعضعلعرعضة قارعغاندا بةكرةك هةقلعق ظةمةستذر .حىنكع ،قةرزدار نةرسعسعنع
ضأرىضة بةرضةنلعكعنعث قارشعسعدا هئحقانداق صايدا ظااللمعدع .شذثا ظذ نةرسة قولعدا
بار قةرز ظعضعسع ظذ نةرسعنع ظئلعشتا باشقا قةرز ظعضعلعرع بعلةن ظوخشاشتذر.
حىنكع ،ظذ نةرسة قولعدا بار قةرز ظعضعسع ظذ نةرسعنع ظئلعشقا باشقا قةرز ظعضعلعرعضة
قارعغاندا هةقلعق ظةمةستذر .ظةضةر ظذ نةرسة شةرتعضة توشقان ضأرى بعلةن ضأرىضة
ظئلعنغان بولسا ،ظذ نةرسة مةيلع قةرزدعن كئيعن ضأرىضة ظئلعنغان بولسذن مةيلع
كئيعن ظئلعنغان بولسذن ظذ نةرسة قولعدا بار قةرز ظعضعسع ظذنع ظئلعشقا باشقا قةرز
ظعضعلعرعضة قارعغاندا بةكرةك هةقلعقتذر.
● هةر قانداق يةردة ضأرىضة قويذلغان نةرسة (ظالتذن ـ كىمىش ؤة صذلغا ظوخشاش)
مال بولغان ،ظذنعثغا ظذدذلالص ضأرى ظعضعسعضة بئرعلضةن نةرسة (دعندا هأرمعتع
بولغانلعقع ظىحىن زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتسة) تألةص بئرعلعدعغان نةرسة بولغان،
لئكعن ضأرى مةسعلةن شئرعك نةرسعنع ياكع بعر صىتىن نةرسعنع ضأرىضة قويغانغا
ظوخشاش توغرا بولذش ظىحىن بةزع شةرتلعرع تئصعلمعغان بولسا ،بذ هالدعمذ ضأرى
كىحضة ظعضة بولعدذ .حىنكع ،ظذنعث كىحضة ظعضة بولذشع ظىحىن تئصعلعشقا تئضعشلعك
بولغان بةزع شةرتلعرع مةؤجذتتذر .لئكعن ضأرى شةرتعضة توشمعغان ضأرى هئسابلعنعدذ.
شذثا ضأرىضة قويذلغان نةرسة ظةضةر زعيانكةشلعككة ظذحراص كئتعص قالسا ،ظذنعث
ظىحىن ظذنعث قعممعتعدعن ؤة قةرزدعن ظاز معقداردا صذل تألةص بئرعلعدذ .هةر قانداق
يةردة ضأرىضة قويذلغان نةرسة مال بولمعغان ،ظذنعثغا ظذدذلالص ضأرى ظعضعسعضة
بئرعلضةن نةرسة (دعندا هأرمعتع بولمعغانلعقع ظىحىن زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتسة)
تألةص بئرعلمةيدعغان نةرسة بولغان ،مةسعلةن :بعر ظادةم بعر مذسذلماندعن ظالغان
هاراق ظىحىن ضأرىضة (هارؤعغا ياكع كةتمةن ـ صالتعغا ظوخشاش) ماددعي نةرسة بةرضةن
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بولسا ،ضأرى كىحضة ظعضة بولمايدذ .حىنكع ،ضأرىضة قويذلغان نةرسة ( ظالتذن ـ كىمىش
ؤة صذلغا ظوخشاش) مال ظةمةس .يةنة كئلعص ضأرىنعث قارشعلعقعدا بئرعلضةن هاراق
(دعندا هأرمعتع بار نةرسة بولمعغانلعقع ظىحىن) زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتسة تألةص
بئرعلعدعغان نةرسة بولمعغانلعقع ظىحىن ضأرى كىحضة ظعضة بولمايدذ .شذثا ضأرىضة
بئرعلضةن نةرسة ظةضةر زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتسة ،ظذنعث ظىحىن هئحنةرسة تألةص
بئرعلمةيدذ.
● ضأرىضة قويذلغان نةرسعنع باشقا بعرعضة ضأرىضة قويذش توغرا ظةمةس .ضأرىضة
قويذلغان نةرسة ظامانةتكة بئرعلضةن نةرسعضة ظوخشاش .شذثا ظامانةتكة بئرعلضةن
نةرسعنع ظعجارعضة بئرعش ،ياكع ضأرىضة قويذش توغرا بولمعغعنعدةك ضأرىضة قويذلغان
(((
نةرسعنع ضأرىضة قويذش توغرا ظةمةس.
اهلل ظةث توغرعسعنع بعلضىحعدذر.

((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 339 ،ـ بةت.
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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
الشرعية يف املناطق اليت تتحدث بهذه اللغة ال جيوز بيعه وال يورث بل ينقل
ملستفيد آخر لتعم الفائدة للمسلمني والساعي لتوصيل هذا الكتاب للعلماء وطلبة

العلم يف العلوم الشرعية له من اهلل األجر العظيم .

.................................................................................................
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