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ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَِّحيِم

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

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

ياردىمى بىلەن كىتاب تەرجىمە قىلىندى...

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

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

ئىنتايىن ئاز بىر قىسىم تەپسىالتالر چىقىرىپ تاشالندى.

ئىككىنچى: تەرجىمە جەريانىدا، ئۇيغۇر تىلىغا ماس كەلمەيدىغان بەزى نۇقتىالرنى 
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ئۆزگەرتكەننى ھېسابقا ئالمىغاندا، ئامال بار كىتابنىڭ ئەسلى ئۇسلۇبىنى ساقالپ قېلىشقا 
تىرىشتۇق.

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

بىلىپ قېلىشىنى تەۋسىيە قىلىمىز.

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

قېلىشىڭالرنى سورايمىز.

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

ئايىماسلىقىڭالرنى ئۈمىد قىلىمىز.

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

سورايمىز. 

ھۆرمەت بىلەن: ئۇيغۇر تەرجىمە مەركىزى

ئۇيغۇر تەرجىمە مەركىزىدىن
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ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَِّحيِم

بةشعنحع قعسعمنعث مذقةددعمعسع

جعمع هةمدذسانا ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهلل غا خاستذر! اهلل نعث حةكسعز رةهمعتع 
ظةلةيهعسساالمغا،  يئتةكحعمعز مذهةممةد  بةرضىحع  يذرذتذص  يولنع  توغرا  بعزضة  ؤة ساالمع 
ظذنعث ظاظعلة تاؤابعظاتلعرعغا، ساهابعلعرعضة ؤة ظذالرغا قعيامةت كىنعضعحة ظةضةشكةنلةرضة 

بولسذن!
مةن اهلل تاظاالنعث صةزلع ـ مةرهةمعتع، ظئهسانع ؤة ياردعمع بعلةن بةش قعسعملعق بذ 
كعتابنع مذؤةصصةقعيةتلعك هالدا صىتتىرىشكة مذؤةصصةق بولدذم. ظذلذغ ظعضعمعز اهلل تاظاالنعث 
بولسذنكع،  هةمدذساناالر  رةؤعشتة  اليعق  كاتتعلعقعغا  صادعشاهلعقعنعث  ؤة  بىيىكلعكعضة 
بذ  يئزعؤاتقعنعمدا،  كعرعش سأزعنع  قعسمعنعث  ظاخعرقع  كعتابعنعث  فعقهع  مذبارةك  بذ  مةن 
مذؤةصصعقعيةتنعث هةقعقةتةن ظذلذغ ؤة كاتتا نئمةت ظعكةنلعكعنع هئس قعلعؤاتعمةن. هةممعضة 
ياردعمع  بةرضةن  ماثا  تاظاالنعث  اهلل  كئلعدذ.  كئيعن  تعرعشحانلعقتعن  ياردةم  ظئنعقكع، 
ناهايعتع بىيىك ؤة حوث بولذص، مةن ظذنعث شىكرعسعنع ظادا قعلعشتعن هةقعقةتةن ظاجعزلعق 
مةغصعرةت  تاظاالدعن  اهلل  ظىحىن  ضذناهلعرعم  شذثا  قعلماقتعمةن.  هئس  قعلعدعغانلعقعمنع 

تعلةيمةن ؤة ظذنعثغا يالؤذرذص تةؤبة قعلعمةن.
كأص قعسعملعق بذ مذبارةك فعقهع ظةمضةكنعث مذؤةصصةقعيةتلعك هالدا صىتىص حعقعشعنع 
تاظاالنعث  اهلل  بولساممذ،  يولذققان  توسالغذالرغا  تىرلىك  تةرعصعدعن  بةزعلةر  خالعمايدعغان 
ياردعمعنعث صةزعلعتع ؤة مئنعث بذ يولدا حعث تذرذشذم نةتعجعسعدة بذ كعتابنع غةلعبعلعك 
هةمدذساناالر  غا  اهلل  تذرماقتعمةن.  ظالدعدا  بولذش  ظعضة  ظعمكانعيعتعضة  تامامالش  هالدا 

بولسذنكع، ظذنعث كأص قعسمعنع تامامالص بولذص، ظاخعرعنع صىتتىرىش ظالدعدا تذرذصتعمةن.
كعتابنعث بذ قعسمع بعرقانحة فعقهعي بألىملةرنع ظأز ظعحعضة ظالغان بولذص، بعرعنحع 
بألىمع شئرعكحعلعك ؤة ظذنعث تىرلعرع، بعرع مةبلةغ ؤة يةنة بعرع كىح حعقعرعص تىزىشكةن 
مذظامعلة، تئرعقحعلعق، دةل ـ دةرةختة ظورتاق بولذش، تةقسعمات، بوز يةر ظئحعش ؤة سذنع 

قانداق تةقسعم قعلعش هأكىملعرع قاتارلعقالرنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ.
مال  فعقهعسع  ظعحمةك  ـ  يئمةك  بولذص،  هةققعدة  ظعحمةك  ـ  يئمةك  بألىمع  ظعككعنحع 
بوغذزالش، قذربانلعق قعلعش ؤة ظوؤ ظوؤالش قاتارلعقالرنعث هأكىملعرعنع، شذنداقال، ضأشعنع 
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يئيعش هاالل ؤة ضأشعنع يئيعش هارام بولغان هايؤانالرنعث بايانلعرعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ.

ظىحعنحع بألىمع حةكلةنضةن، رذخسةت قعلعنغان ظعشالرنع ؤة ظذنعثدعن باشقا خعلمذ ـ 
خعل مةسعلعلةرنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ.

بذ كعتابنعث تئخعمذ مذكةممةل بولذشعنع كأزدة تذتذص، >ظةلفعقهذل ظةكبةر< ناملعق 
فعقهعنعث قعسقارتعلمعسعنع بذ كعتابنعث خاتعمعسعنعث باش تاجعسع قعلعشنع، بذ ظارقعلعق 
قعلعشنع  بايان  ظةقعدعسعنع  ظعسالم  ظئرعشتىرعدعغان  نعجاتلعققا  دةرضاهعدا  تاظاالنعث  اهلل 
مذؤاصعق كأردىم. بذ قعسقارتعلمعنع هازعرالشتا >ظةلهعدعيية ظةلظةالظعيية< ناملعق كعتابنعث 
مذظةللعصع بذ كعتابعنعث ظاخعرعدا يازغان تئمعالردعن، شذنداقال، هعجعرعية 14 ـ ظةسعرنعث 
90 ـ يعللعرعدا هةمات شةهعرعدعكع >سذلتان مةسجعدع< دة ظذ كعتابتعن دةرعس بئرعؤاتقان 

كىنلعرعمدة ظذنعث هاشعيةلعرعضة يئزعص قالدذرغان ظعزاهاتلعرعمدعن صايدعالندعم.

اهلل تاظاالدعن بذ كعتابعمنع ظأزعنعث رازعلعقع ظىحىن خالعس قعلعنغان ظةمضةك قاتارعدا 
مةندعن قوبذل قعلعشعنع ؤة ظذنعث بعلةن مذسذلمانالرغا مةنصةظةت يةتكىزىشعنع حعن دعلعمدعن 

ظىمىد قعلعمةن.

ظةلؤةتتة بذ كعتابنع هةرخعل سةؤةنلعك ؤة خاتالعقالردعن خالعي دئضعلع بولمايدذ. شذثا 
خاتالعقنع  ياكع  سةؤةنلعك  بعرةر  كعتابتا  بذ  قئرعنداشلعرعمدعن  بولغان  ظعضعلعرع  ظعلعم 
ظذحراتقاندا سةمعمضة سئلعص قويذشعنع ظىمعد قعلعمةن. دعن هةقعقةتةن نةسعهةتتذر. ظعلعم 
ظعضعلعرع بعر ـ بعرعضة نةسعهةت قعلعصال تذرعدعكةن، هةمعشة ياخشعلعقتا بولغان بولعدذ. اهلل 
تاظاال ظأزعنعث كعتابع قذرظان كةرعمدعن باشقا هئحقانداق كعتابنع خاتالعقالردعن ساقالشقا 
ظاظعلة  ظذنعث  ظةلةيهعسساالمغا،  مذهةممةد  يئتةكحعمعز  بعزنعث  بةرمعضةن.  كاصالةتلعك 
تاؤابعظاتلعرعغا، ساهابعلعرعضة ؤة تابعظعنلةرضة اهلل نعث حةكسعز رةهمعتع ؤة كأصتعن ـ كأص 

ساالمع بولسذن! جعمع هةمدذسانا ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهلل غا خاستذر.

اهلل تاظاالنعث ظاجعز بةندعسع
ظابدذلهةمعد مةهمذد تةهماز

مةككة مذكةررةمة
هعجعرعية 1421 ـ يعلع 4 ـ ظاينعث 15 ـ كىنع / معالدعية 2000 ـ يعلع 7 ـ ظاينعث 17 ـ كىنع

مۇقەددىمە
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شئرعكحعلعك

شئرعكحعلعكنعث ظذقذمع

كئلعدذ.  مةنعدة  دئضةن  »ظارعالشتذرماق«  لذغةتتة  سأز  دئضةن  شئرعكحعلعك 
بعلدىرعدعغان  شئرعكحعلعكنع  سةؤةبعدذر.  بولذشنعث  شئرعك  ظارعالشتذرذش  حىنكع 
ظعسعم كأحمة مةنعدة صىتىشىشكعمذ ظعشلعتعلعدذ. حىنكع صىتىشىش شئرعك بولذشقا 

سةؤةب بولعدذ. ظعككعسعنعث ظارعسعدعكع ظاالقة سةؤةب ظاالقعسعدذر.
بئرعلضةن:  ظذقذم  مذنداق  كعتابتا  ناملعق  >ظةلفةتهذ<  سأزعضة  شئرعكحعلعك 
ظايرعيالمعغعدةك دةرعجعدة  ـ بعرعدعن  بعر  لذغةتتة ظعككع ظىلىشنع  »شئرعكحعلعك 
ظارعالشتذرذشنع ظعصادعلةيدذ«. ظذ سأزضة »ظعككع ظىلىشنعث ظارعلعشعص كئتعشعدذر« 
ظذقذم توغرا ظةمةس. حىنكع شئرعكحعلعك  بذ  ظةمما  بولذص،  بئرعلضةن  ظذقذم  دةصمذ 
دئضةن  بولماق«  »شئرعك  تومذرع  سأز  ظعسمعدذر.  تومذرعنعث  سأز  تعلعدا  ظةرةب 
شئرعك  ظذنع  بولدذم،  شئرعك  ظادةمضة  صاالنع  مةن  مةسعلةن،  ظعصادعلةيدذ.  مةنعنع 
قعلعؤالدعم« دئضةن سأزدعن حعقعدعغان سأز تومذرع »شئرعك بولماق« دئضةندعن 
ـ هةرعكعتع ظعكةنلعكع مةلذم  ظعبارةتتذر. بذنعثدعن شئرعكحعلعك ظعنساننعث ظعش 
بولعدذ. ظذنعث ظعشـ  هةرعكعتع ظارعالشتذرذشتعن ظعبارةتتذر. ظةمما ظارعلعشعص كئتعش 

مالنعث سىصعتع بولذص، ظعككع ظىلىشنع ظارعالشتذرغاندعن كئيعن مةيدانغا كئلعدذ.
ظذ سأزضة شةرعظةتتة مذنداق ظذقذم بئرعلعدذ: »شئرعكحعلعك ظعككع شئرعكنعث 
ظةسلع دةسمايعدة ؤة صايدعدا ظورتاق بولذشنع مةقسةت قعلعص صىتىشكةن ظةهدعدعن 

ظعبارةتتذر«)1).
بةزع ظالعمالر ظذ سأزضة: »ظعككع ياكع ظذنعثدعن كأص ظىلىشنع ظايرعلمايدعغان 
ظوتتذرعدا  ضةرحة  كىنلةردة  كئيعنكع  بةرضةن.  ظذقذم  دةص  ظارعالشتذرذش«  دةرعجعدة 
ظارعدا  ظعسمع  شئرعكحعلعك  بولمعسعمذ،  مةؤجذت  ظارعالشتذرذش  ظىلىشنع  ظعككع 

صىتىشكةن ظةهدعضة ظعشلعتعلعص كةلضةن)2).
كأحمة  شذنداقال  ظعشلعتعلعدذ.  ظارعالشتذرذشقا  شةرعظةتتة  شئرعكحعلعك  دئمةك، 

))) >ظةددذررذلمذختار<، 3 ـ توم، 333 ـ بةت. 
))) »ظةل تةظرعفات لعلجذرجانعي«.
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مةنعدة ظعككع ظوتتذرعدعكع صىتىشىشكعمذ ظعشلعتعلعدذ. بذنعث دةلعلع ظالعمالرنعث 
دةص  شئرعكحعلعكع،  ظعضعدارحعلعق  ؤة  شئرعكحعلعكع  صىتىشىش  شئرعكحعلعكنع 
ظعككعضة بألىشتعن ظعبارةتتذر. اهلل خالعسا، بذ هةقتة ظالدعمعزدا توختعلعص ظأتعمعز.

شئرعكحعلعكنعث يولغا قويذلعشع

شئرعكحعلعك قذرظان كةرعم ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سىننعتع ظارقعلعق 
قالدذرغذحع  معراس  »ظةضةر  دةيدذ:  مذنداق  هةقتة  بذ  تاظاال  اهلل  قويذلغان.  يولغا 
ظاتا -ظانعسعز، بالعسعز ظةر ياكع ظايال بولذص، ظذنعث صةقةت ظانا بعر قئرعندعشع 
بعرع  ظالتعدعن  معراسنعث  بعرعضة  هةر  ظذالرنعث  بولسا،  هةمشعرعسع  بعر  ظانا  ؤة 
تئضعدذ. ظةضةر معراس قالدذرغذحعنعث )يةنع معراس قالدذرغذحع مئيعتنعث ظانا بعر، 
ظاتا باشقا( قئرعنداشلعرع ؤة هةمشعرعلعرع بذنعثدعن )يةنع بعردعن( كأص بولسا، 
قعلعنعدذ.  تةقسعم  ظورتاق  ظارعسعدا  ظذالرنعث  بعرع  ظىحتعن  معراسنعث  حاغدا  ظذ 
بولغاندعن  تألعنعص  قةرزع  ياكع  ظورذنالنغان  ؤةسعيعتع  مئيعتنعث  تةقسعمات(  )بذ 
كئيعن ظئلعص بئرعلعدذ. )معراس قالدذرغذحع ظادةمنعث( ؤةسعيعتع ؤارعسالرغا زعيان 
يةتكىزمةيدعغان بولعشع كئرةك. ظذ اهلل تةرعصعدعن قعلعنغان تةؤسعيعدذر، اهلل هةممعنع 
ظالدعراص  قعلغذحعالرنع جازاالشقا  ظةمرعضة خعالصلعق  بعلضىحعدذر، هةلعمدذر )يةنع 
ظأزعنعث ساغلعقلعرعغا  ظئيتتع: »ظذ سئنعث ساغلعقعثنع  كةتمةيدذ(«)1)، »داؤذد 
قوشذؤئلعشنع تةلةص قعلعص راستال سئنع بوزةك قعلعصتذ، نذرغذن شئرعكلةر )يةنع 
ياخشع  ؤة  ظئيتقان  ظعمان  صةقةت  حئقعلعدذ،  بعرعضة  بعر-  دوستالر(، شىبهعسعزكع، 
ظايةتتعكع  بذ  ظازدذر««)2).  بذالر  بعرعضة حئقعلمايدذ(  )بعر -  قعلغانالرال  ظةمةل 

شئرعكلةر ماللعرعنع ظارعالشتذرذص شئرعك بولغانالرنع كأرسعتعدذ.
ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
دةيدذ:  ـ شىبهعسعزكع، اهلل مذنداق  بعر هةدعس قذددذسعدا مذنداق دئضةن: »شةك 
ظعككعسعنعث  ظذ  مةن  قعلمعسعال،  خعيانةت  بعرعضة  يةنة  بعرع  شئرعكنعث  ظعككع 
ظىحعنحعسعمةن. ظةضةر ظذالرنعث بعرع يةنة بعرعضة خعيانةت قعلسا، مةن ظذ ظعككعسعنعث 

ظارعسعدعكع شئرعكحعلعكتعن حعقعص كئتعمةن«))).
ظعنسانالر شئرعكحعلعك ظعشع بعلةن مذظامعلة قعلعشعؤاتقان كىنلةردة مذهةممةد 

))) سىرة نعسا 12 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
))) سىرة ساد 24 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.

))) ظعمام ظةبذداؤذد ؤة هاكعم رعؤايةت قعلغان.
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بذ  ظذالرنعث  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظةؤةتعلدع.  قعلعص  صةيغةمبةر  ظةلةيهعسساالم 
ظعشعنع مذقةررةرلةشتىردع.

ساظعب ظعبنع ظةبذ ساظعبتعن رعؤايةت قعلعنعدذكع، ظذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا 
مذنداق دئضةن: »سةن ظعسالم كئلعشتعن بذرذنقع دةؤرعدعكع شئرعكعم ظعدعث، سةن 
بعلةن  مةن  كةتمةيتتعث،  قويذص  يول  بةك  ماثا  ظعدعث.  شئرعك  ياخشع  هةقعقةتةن 
قاتارلعقالرمذ  ماجة  ظعبنع  ؤة  ظةبذداؤذد  ظعمام  هةدعسنع  بذ  قعلمايتتعث«.  جئدةلمذ 
رعؤايةت قعلغان بولذص، هةدعسنعث ظةسلع تعكعسع مذنداق: »سةن مئنعث شئرعكعم 
جئدةلمذ  كةتمةيتتعث،  قويذص  يول  بةك  ظعدعث،  شئرعك  ياخشع  بةكمذ  سةن  ظعدعث، 

قعلمايتتعث«. بذ هةدعسنع ظعمام نةساظع ؤة هاكعممذ رعؤايةت قعلغان.
ظةبذمعنهالنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: زةيد ظعبنع ظةرقةم بعلةن 
قعلعص  نئسع  هةم  نةق  ظعككعسع  ظذ  ظعدع.  شئرعك  ظعككعسع  ظازعب  ظعبنع  بةرا 
باردع. صةيغةمبةر  كىمىش سئتعؤالدع. بذ خةؤةر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا يئتعص 
ظةلةيهعسساالم ظذالرنع: »نةق بولغان سودعغا ظةمةل قعلعثالر، نئسع بولغان سودعنع 
قايتذرذؤئتعثالر« دةص بذيرذدع. بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد ؤة بذخارع رعؤايةت قعلغان. 
ظعمام بذخارعنعث رعؤايعتعدة مذنداق دئيعلضةن: »قولمذقول بولغان مالنع ظئلعثالر، 

نئسع بولغان مالنع قايتذرذؤئتعثالر«.
مانا بذ هةدعس شئرعكحعلعكنعث يولغا قويذلغان بعر ظعش ظعكةنلعكعنع ظوحذق 

كأرسعتعص بئرعدذ.)1)
>مذستةدرةك<  هاكعمنعث  ؤة  كعتابعدا  ناملعق  >سىنةن<  ظةبذداؤذدنعث  ظعمام 
ناملعق كعتابعدا ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذكع، صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »اهلل تاظاال مذنداق دةيدذ: ظعككع شئرعكنعث بعرع 
يةنة بعرعضة خعيانةت قعلمعسعال، مةن ظذ ظعككعسعنعث ظىحعنحعسعمةن. ظةضةر ظذالرنعث 
بعرع يةنة بعرعضة خعيانةت قعلسا، مةن ظذ ظعككعسعنعث ظارعسعدعكع شئرعكحعلعكتعن 
حعقعص كئتعمةن«. رةزعن بذ هةدعسنعث ظاخعرعدا: »ظاندعن شةيتاننعث قولع كئلعدذ« 
دئضةن جىملعنع ظارتذق رعؤايةت قعلغان. ظعمام دارذقذتنع بذ هةدعسنع مذنداق رعؤايةت 
قعلغان: »ظعككع شئرعكنعث بعرع يةنة بعرعضة خعيانةت قعلمعسعال، اهلل نعث قولع ظذ 
ظعككعسعنعث ظىستعدة بولعدذ. ظةضةر ظعككعسعنعث بعرع خعيانةت قعلسا، اهلل قولعنع 

ظذالرنعث ظىستعدعن تارتعؤالعدذ«.
ؤة  هةدعس  بذ  قويذلغانلعقعنع  يولغا  شئرعكحعلعكنعث  شىبهعسعزكع،  ـ  شةك 
بذنعثغا ظوخشعغان هةدعسلةر ظئنعق ظعسصاتالص بئرعدذ. ظذنعث ظىستعضة صةيغةمبةر 

))) »ظعظالظذسسىنةن«، 13 ـ توم، 68 ـ بةت.
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معراس  شئرعكحعلعكنعث  هازعرغعحعلعك  تا  تارتعص  زامانعدعن  ظةلةيهعسساالمنعث 
قعلغان  داؤام  ظىزىلمةي  هازعرغعحعلعك  قعلعش  مذظامعلة  بعلةن  ظذنعث  ؤة  قئلعشع 

بولذص، ظذنع ظعسصاتالش ظىحىن يةنة باشقا هةدعسنعث بولذشعغا ظئهتعياج يوق.)1)

شئرعكحعلعكنعث تىرلعرع

شئرعكحعلعكعدعن  صىتىشىش  ؤة  شئرعكحعلعكع  ظعضعدارحعلعق  شئرعكحعلعك، 
ظعبارةت ظعككع تىرلىك بولعدذ.

ظعضعدارحعلعق شئرعكحعلعكع

بذ ظعضعدارحعلعق خاسلعقنع كأرسعتعدذ. ظذ، ظعككع كعشعنعث ياكع ظذنعثدعن 
كأص كعشعنعث مذظةييةن مالغا معراس ظئلعش، سودا ياكع شذنعثغا ظوخشعغان بعرةر 
سةؤةب بعلةن مةجبذرعي ياكع ظعختعيارعي هالدا ظعضة بولذشعدذر. مةسعلةن، بعر كعشع 
مةلذم نةرسعنع سئتعؤالدع، ظاندعن ظذنعثغا باشقا بعرعنع شئرعك قعلدع. معراس بعلةن 
شئرعك بولذش بولسا مةجبذرعي شئرعكحعلعكتذر، سئتعؤئلعش بعلةن شئرعك بولذش 
بولسا ظعختعيارعي شئرعكحعلعكتذر. ظعككع كعشعنعث مئلع ظأزلعضعدعن ظارعلعشعص 
كةتكةن بولسا، بذمذ مةجبذرعي شئرعكحعلعككة كعرعدذ. ظةضةر ظعككع كعشع مةلذم 
ياكع  ظئلعؤالغان  مئلعنع  دىشمةننعث  جةريانعدا  ظذرذش  ياكع  ظئرعشكةن  هةدعيةضة 
ظعككعسعنعث مئلع ظايرعغعلع بولمايدعغان دةرعجعدة ظارعلعشعص كةتكةن )بذ هةقتة 
ظالدعمعزدا توختعلعمعز( ؤة ياكع هةر ظعككعلعسع شئرعك بولغان مذظةييةن مئلعنع 
بذمذ  بولسا،  قعلغان  قوبذل  قالدذرذشنع(  باشقعالرغا  )يةنع  قعلعشنع  ؤةسعيةت 

مةجبذرعي شئرعكحعلعككة كعرعدذ.
ظعضعدارحعلعق شئرعكلعرعنعث هةربعرع شئرعكعنعث مئلعنع ظعشلعتعش ؤاكالعتع 
كعشعضة  يات  ظعشلعتةلمةسلعكتة  شةكعلدة  زعيانلعق  ظذنع  ظىحىن  بولمعغانلعقع 

ظوخشايدذ.
>زعيانلعق شةكعلدة< دئضةن سأز بعلةن زعيانلعق بولمعغان شةكعلدة ظعشلعتعش 
يوق  شئرعكع  قاتارلعقالردعن  يةر  خعزمةتحع،  ظأي،  مةسعلةن،  قارعلعدذ.  ظايرعص 

حاغدعمذ صايدعلعنعشقا بولعدذ.
))) »فةتهذل قةدعر«، 5 ـ توم، 377 ـ بةت.
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بولسعمذ  بعرعضة  باشقا  شئرعكعدعن  هةسسعسعنع  ظأز  بعرعنعث  شئرعكلةرنعث 
ظعككعسعنعث  ظةمما  بار.  هةققع  سئتعش  تذرذص  ظالماي  رذخسعتعنع  شئرعكعنعث  ظذ 
مئلع ظارعالشتذرذؤئتعلضةن بولسا، مةسعلةن، بذغداينع ظارصعغا ظارعالشتذرعؤةتكةنضة 
ظوخشاش ياكع بعنا، دةل ـ دةرةخ ؤة زعراظةتكة ظوخشاش ظارعلعشعص كةتكةن ظورتاق 
مال بولسا، بذ ؤاقعتتا ظأز هةسسعسعنع شئرعكعدعن باشقا بعرعضة ظذنعث رذخسعتعسعز 

سئتعشع توغرا بولمايدذ.
شئرعكحعلعك  ظارعسعدعكع  ظعككعسعنعث  الزعم،  صةرقلةندىرىش  مذنداق  بذنع 
بعلةن  قعلعشع  معراسخورلذق  بذغدايغا  ياكع  بعلةن  سئتعؤئلعشع  بذغداي  ظذالرنعث 
باشالنغان بولسا، ظذالرنعث ظارعسعدا هةر بعر دان ظورتاق بولغان بولعدذ. هةر بعرع 
ظأز هةسسعسعنع شئرعكعضة ساتسعمذ، يات كعشعضة ساتسعمذ دذرذس بولعدذ. ظةضةر 
سةؤةبتعن  ظارعالشتذرذؤةتكةن  بذغداينع  شئرعكحعلعك  ظارعسعدعكع  ظعككعسعنعث 
باشالنغان بولسا، ظعضعدارحعلعق قعلعنغان هةر بعر داندا باشقا بعرعنعث شئرعكحعلعك 
قعلعش هةققع يوق. بذ ؤاقعتتا ظذ ظأز هةسسعسعنع شئرعكعدعن باشقا بعرعضة ساتسا، 
بعلةن  هةسسعسع  شئرعكعنعث  صةقةت  بواللمايدذ،  قادعر  بئرعشكة  تاصشذرذص  ظذنع 
رذخسعتعضة  شئرعكنعث  بذ  شذثا  كئلعدذ.  توغرا  بئرعشكة  تاصشذرذص  هالدا  ظارعالش 
قاراشلعق بولذص قالعدذ. ظةضةر ظذنع شئرعككة ساتسا، تاصشذرذص بئرعش ؤة تاصشذرذص 

ظئلعشقا قادعر بولغانلعقع ظىحىن دذرذس بولعدذ.
شئرعككة ياكع ساتقذحعغا ؤة ياكع سئتعؤالغذحعغا زعيان كةلتىرعدعغان نةرسعنع 
سئتعشمذ ظارعالش مالنع ساتقانغا ظوخشايدذ. مةسعلةن، بعنادعكع ياكع دةلـ  دةرةختعكع 
هةسسعسعنع سئتعشقا ظوخشاش ؤة ظورتاق قورودعكع مذظةييةن بعر ظئغعزلعق ظأينع 
رذخسعتعسعز  بعرعنعث  يةنة  بعرع  ظعككعسعنعث  مالنع  ظةضةر  ظوخشاش.  ساتقانغا 
ظارعالشتذرعؤةتكةن بولسا، ظارعالشتذرعؤةتكىحع شئرعكعنعث مئلعغا ظعضة بولعدذ ؤة 

حئقعلعص قويغانلعقع ظىحىن ظوخشاش مالنع تألةص بئرعشنع ظىستعضة ظالعدذ.)1)

ظعضعدارحعلعق شئرعكحعلعكعنعث هأكىملعرع

ظاتعلعدذ.  دةصمذ  شئرعكحعلعك<  >مذظةييةن  شئرعكحعلعكع  ظعضعدارحعلعق 
يةنة بعر كعشعنع مذظةييةن بعر قذلغا  ظذنعث هأكىملعرعضة كةلسةك، بعر كعشع 
سئتعؤئلعشقا  قذلنع  ظذ  بعلةن  شةرتع  بولذدعغانلعقع  ظعضة  ظورتاق  ظعككعسع  ظذ 
ظىحىن  ظأزع  ظذنع  ؤة  سئتعؤالغان  قذلنع  ظذ  بئرعص  ظذ  ظاندعن  بولسا،  بذيرذغان 

))) »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 333 ـ بةت.
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مةخسذس سئتعؤالغانلعقعغا ضذؤاهحع كةلتىرضةن تةقدعردعمذ، ظذ قذل ظعككعسعضة 
ظةؤة بولعدذ. حىنكع سئتعؤالغذحع باشقا بعرع تةرعصعدعن مذظةييةن بعر نةرسعنعث 
يئرعمعنع سئتعؤئلعشقا ؤةكعل قعلعندع. شذثا ؤةكعل قعلغذحع هازعر بولماي تذرذص 

ؤةكعل قعلعنغذحع ظأز بئشعمحعلعق قعلعشقا قادعر بواللمايدذ.
مذشذنعثغا ظاساسةن، ظعككع كعشع شذ كىندة هةربعرعنعث سئتعؤالغان نةرسعسع 
ظعككعسعنعث  نةرسة  سئتعؤئلعنغان  بعلدىرسة،  بولعدعغانلعقعنع  شئرعك  ظىحىن 
ظارعسعدا ظورتاقتذر. شذ كىندة ظعككعسعنعث بعرع يةنة بعر شئرعكع هازعر بولماي 
تذرذص شئرعكحعلعكتعن يئنعؤئلعشقا قادعر بواللمايدذ. حىنكع ظذالرنعث هةر بعرع 

يةنة بعرعنعث ؤةكعلع هئسابلعنعدذ.
ظذ ؤةكعلنع  يةردة  تةيعنلعضةن ؤةكعلع يوق  تةيعنلعضىحع ظأزع  ظةضةر ؤةكعل 
ؤةكعللعك ؤةزعصعسعدعن ظئلعص تاشلعؤةتكةنلعكعضة بعراؤنع ضذؤاه قعلسا، دذرذس 
تاشالنغانلعقعنع  ظئلعص  ؤةزعصعسعدعن  ؤةكعللعك  ظأزعنعث  ؤةكعل  هةتتا  بولمايدذ. 
ظوخشاشال  ظىستعضعمذ  بعرعنعث  يةنة  ظعشالر  قعلغان  ظعجرا  ظعلضعرع  بعلعشتعن 

يىكلعنعدذ. شئرعكحعلعك ظعشعمذ مذشذنداق بولعدذ.
بعر  مةلذم  ظىحىن  ظعككعسع  شئرعكعنع  بعر  يةنة  بعرع  شئرعكلةردعن  ظةضةر 
ظاندعن  بعلدىرضةن،  ماقذللعقعنع  بذيرذلغذحع  بذيرذغان،  سئتعؤئلعشقا  قذلنع 
ظذنعثغا ظعككعنحع بعرع ظذحراص، بذ قذلنع )يةنع ظالدعنقع شئرعك سئتعؤعلعشقا 
بذيرذلغذحع  دئضةن،  سئتعؤالغعن،  ظىحىن  ظعككعمعز  ظأزعنع(  قذلنعث  بذيرذغان 
ظذنعثغعمذ ماقذللعقعنع بعلدىرضةن، ظاندعن ظذ قذلنع سئتعؤالغان بولسا، قذل ظعككع 
بذيرذغذحعغا تةؤة بولغان بولعدذ. بذيرذلغذحعغا بولسا هئح نةرسة قالمايدذ. حىنكع 
بعرعنحع كعشع ظذنع ظذ قذلنعث يئرعمعنع ظأزع ظىحىن سئتعؤئلعشقا ؤةكعل قعلدع، 
ظذ بذنعثغا قوشذلدع. شذثا ظذ، ظذ قذلنعث يئرعمعنع ظأزع ظىحىنمذ، باشقا بعرع 
ظىحىنمذ سئتعؤئلعشقا ظعضة ظةمةس. ظذ ظأزع ظىحىن سئتعؤئلعشقا ظعضة بواللمعغان 
ظعككعنحع  بواللمايدذ.  ظعضة  ظةلؤةتتة  سئتعؤئلعشقا  ظىحىن  بعرع  باشقا  نةرسعنع 
ظأزع  يئرعمعنع  بذيرذغاندا  سئتعؤئلعشقا  ظىحىن  ظعككعسع  قذلنع  ظذ  ظذنع  كعشع 
ظىحىن سئتعؤئلعشقا بذيرذدع. شذنداق قعلعص ظذ قذلنعث قالغان يئرعمع ظعككعنحع 
كعشعضة مةنسذص بولذص كةتتع. حىنكع هةر ظعككعلعسعنعث مةقسعتع بذ سودعنع 
توغرا رةؤعشتة قعلعشتذر. بذيرذلغذحع ظذنع قوبذل قعلغاندذر. ظذنع توغرا رةؤعشتة 

قعلعش صةقةت ظذنعث شذ بذيرذقنع قوبذل قعلعشع بعلةنال مذمكعن بولعدذ.
بعر ظادةم بعر قذلنع سئتعؤالغان ؤة ظذنع تاصشذرذص ظئلعص بولغاندعن كئيعن 
قذلنع  قعلغان،  تةلةص  قعلعشنع  شئرعك  قذلغا  بذ  ظأزعنع  ظذنعثدعن  بعرع  باشقا 
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سئتعؤالغذحع ظذنعث تةلعؤعنع قوبذل قعلعص ظذنع قذلغا شئرعك قعلغان تةقدعردة، 
قذلنعث يئرعمع شئرعك بولذشنع تةلةص قعلغذحعغا تةؤة بولعدذ، لئكعن ظذ قذلنعث 
شئرعكحعلعك  بئرعدذ.  بولغذحعغا  ماقذل  قعلعشقا  شئرعك  يئرعمعنع  صذلعنعث 
تاظاال  اهلل  بولعدذ.  مذشذنداق  ظةهؤال  ظىحىن  قعلعدعغانلعقع  تةلةص  باراؤةرلعكنع 
باراؤةرلعك هةققعدة مذنداق دةيدذ: »ظذ حاغدا معراسنعث ظىحتعن بعرع ظذالرنعث 
ظارعسعدا ظورتاق تةقسعم قعلعنعدذ«)1) بعراق ظذنعث ظةكسعحة بولغاندا ظوحذق 
بايان قعلعش كئرةك. ظةضةر قذلنع سئتعؤالغذحع ظذنعثغا ظعككع كعشعنع شئرعك 
تةؤة  ظىلىشع(  بعر  ظىحتعن  )يةنع  بعرع  ظىحتعن  هةربعرعضة  ظذالرنعث  قعلسا، 

بولعدذ.
يةنة  ظذنعثغا  كئيعن  ظورتاق سئتعؤالغاندعن  قذلنع  بعر  كعشع  ظعككع  ظةضةر 
كئيعن  يئرعمع  قذلنعث  ظاساسةن،  قعياسقا  قعلسا،  بعر كعشعنع شئرعك  ظىحعنحع 
شئرعك بولغان كعشعضة تةؤة بولعدذ. باشتا سئتعؤالغان ظعككعسعضة قالغان يئرعمع 
)يةنع هةر بعر سئتعؤالغذحعغا تأتتعن بعرع( تةؤة بولعدذ. حىنكع سئتعؤالغذحعالرنعث 
بولعدذ.  بةرضةن  بولغذحعغا  شئرعك  يئرعمعنع  هةسسعسعنعث  ظأزعنعث  بعرع  هةر 

شذنداق بولغاندا قذلنعث يئرعمع كئيعن شئرعك بولغذحعغا تةؤة بولعدذ.
ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن كئيعن شئرعك بولغذحعغا ظىحتعن بعرع تةؤة 
تةث  بعلةن  ظأزلعرع  ؤاقعتتا  قعلغان  ظذنع شئرعك  بولعدذ. حىنكع سئتعؤالغذحعالر 
بعرلعكتة  بعلةن  ظذالر  قذلنع  ظذ  كعشعمذ  ظىحعنحع  ضويا  بولذص،  قويغان  ظورذنغا 

سئتعؤالغاندةك بولعدذ.
شئرعكعنعث  ؤة  هةسسعسعضة  ظأز  بعرع  شئرعكنعث  ظعككع  بعراؤنع  ظةضةر 
هةسسعسعضة شئرعك قعلعص قئتعؤالماقحع بولغان، شئرعكع ظذنعث شذنداق قعلعشعغا 
رذخسةت بةرضةن بولسا، يعثع شئرعك بولغذحعغا قذلنعث يئرعمع، بذرذنقع ظعككع 

شئرعككة قالغان يئرعمع تةؤة بولعدذ. ظذنعث شذنداق بولذشع ناهايعتع ظئنعقتذر.
نعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظعككعلعسعضة  هةر  )اهلل  ظةبذيذسذف  سةماظة،  ظعبنع 
مذنداق قارايدعغانلعقعنع رعؤايةت قعلعدذ: »ظعككع شئرعكنعث بعرع بعر ظادةمضة، 
مةن سئنع بذ قذلغا شئرعك قعلدعم، دئسة، ظذنعث شئرعكع بذنعثغا رذخسةت قعلسا، 
ظاخعرقع  حىنكع  بولعدذ.  تةقسعم  ظىلىشتعن  بعر  ظىحتعن  ظارعسعدا  ظذالرنعث  قذل 
هئسابتعكع رذخسةت باشتا بةرضةن رذخسةتكة ظوخشايدذ. ظةضةر ظعككع شئرعكنعث 
بعرع ظذ ظادةمنع ظأز هةسسعسعضة شئرعك قعلسا، لئكعن قانحعلعك معقدارغا شئرعك 
قعلغانلعقعنع ظئيتمعسا، ظاندعن يةنة بعر شئرعكعمذ شذ ظادةمنع ظأز هةسسعسعضة 

))) سىرة نعسا 12 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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شئرعك قعلسا، شئرعك بولغذحعغا ظةسلع شئرعك مالنعث يئرعمع تةؤة بولعدذ...
هةممعسعدة  قعلغانلعرعمعزنعث  بايان  يذقعرعدا  كئرةككع،  بعلعش  شذنع 
رولعنع  ساتقذحع  ظىحىن  كعشع  قعلغان  شئرعك  سئتعؤالغذحعنعث  شئرعكحعلعك 
ظوينعغانلعقع ظاساسعدا ظعسصاتلعنعدذ. هالبذكع، ظذ ظعضعدارحعلعق قعلغان مالدا 
ظذنعثدعن صايدعالندع. مذشذنعثغا ظاساسةن، كعمكع بعر قذلنع سئتعؤالسا، ظاندعن 
ظذنع قولعغا تاصشذرذص ظالماي تذرذص ظذنعثغا باشقا بعر كعشعنع شئرعك قعلسا، 
ظوخشاش  بعلةن  ساتقان  نةرسعنع  ظالمعغان  قولعغا  ظذ  حىنكع  بولمايدذ.  دذرذس 

بولعدذ. شذنداقال ظذ كعشعنع ظذ قذلغا ظعضة قعلعشمذ دذرذس بولمايدذ.
ظذنعثغا  ظذنع  لئكعن  قعلسا،  شئرعك  كئيعن  ظالغاندعن  قولعغا  ظذنع  ظةضةر 
تاصشذرذص بئرعشتعن ظعلضعرع قذل هاالك بولذص كةتسة، شئرعك بولغذحعغا ظذنعث 
صذلعنع تألةش الزعم بولمايدذ. حىنكع سئتعلغان مال ساتقذحعنعث قولعدا تاصشذرذص 
بذزذلعدذ. شئرعكحعلعكتة حوقذم شئرعك  بولسا، سودا  ظعلضعرع هاالك  بئرعشتعن 
بولغذحعنعث ماقذللعقع ظئنعق بولذشع كئرةك. حىنكع »سئنع شئرعك قعلدعم« 

دئضةن سأز ساتقانلعقنع ظعصادعلةيدذ.
ظةضةر ظذ: »مةن سئنع ظذنعثغا شئرعك قعلعمةن، لئكعن سةن مئنعث نامعمدا 
توغرا  ظذ  حىنكع  بذزذلعدذ.  شئرعكحعلعك  دئسة،  كئرةك«  ظأتعشعث  نةق  صذلنع 
شئرعك  بولغذحع  شئرعك  بولذص،  سودا  قعلعنغان  ظاساسعدا  شةرت  بولمعغان 
قعلغذحعنعث نامعدا ظذنعثغا تئضعشلعك بولغان يئرعمعنعث صذلعنع نةق ظأتعضةن 
ظأزعضة  صذل  ظأتعضةن  نةق  ظأتعسة،  نةق  نامعدا  ظذنعث  صذلنع  ظذ  ظةضةر  بولعدذ. 
ظادا  قةرزعنع  ظذنعث  بعلةن  بذيرذقع  قعلغذحعنعث  ظذ شئرعك  حىنكع  قايتذرذلعدذ. 
قعلعص قويغان بولعدذ. ظذنداق بولغاندا ظذنعث ظذ قذلدا هئح هةققع بولمايدذ. حىنكع 
تئضعشلعك  نةرسعنع  هئح  سودا  بذزذلغان  تذرذص  ظالماي  بذزذلدع،  شئرعكحعلعك 

قعلمايدذ.
ظةضةر بعرع قذلنعث يئرعمعنع ظالسا، ظاندعن ظذنعثغا يةنة بعر كعشعنع شئرعك 
قعلسا، يعثع شئرعك بولغذحع شئرعك قعلغذحعغا تةؤة بولغان يئرعمنعث يئرعمعغا 
شئرعكحعلعك  حىنكع  بولعدذ.  ظعضة  يئرعمعغا  تولذق  قذلنعث  بةلكع  ظةمةس، 
مذظامعلعسع تةث بولذشنع تةقةززا قعلعدذ. ظذنعث شئرعك قعلعشع قذلنعث هةممعسعضة 
قارعتعلسا ظاندعن توغرا بولعدذ، ظاندعن ظئلعش شةرتع مةؤجذت بولغانلعقع ظىحىن 
ظئلعنغان قعسمعمذ توغرا بولعدذ. حىنكع ظعشلعتعشنعث توغرا بولذشع سأزضة خعالص 
ظذنع  ظذنعث  بولسا،  تةقةززاسع  سأزنعث  كئرةك.  بولذشع  رةؤعشتة  بولمايدعغان 

قذلنعث هةممعسعدة شئرعك قعلعشعدعن ظعبارةتتذر.
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ظةضةر بعر كعشع يةنة بعر كعشعضة: »بذ قذلنع قايسعمعز سئتعؤالساق، يةنة 
بعرعمعز ظذنعثدا شئرعك بولعمعز« دئسة، ياكع: »يةنة بعرعمعز سئتعؤالغذحعغا ظذ 
قذلدا شئرعكتذر« دئسة، توغرا بولعدذ. حىنكع ظعككعسعنعث هةربعرع يةنة بعرعنع 
ظذ قذلنعث يئرعمعنع ظأزع ظىحىن سئتعؤئلعشقا ؤةكعل قعلغان بولعدذ. شذثا ظذنع 
قايسعسع سئتعؤالسا، يئرعمعنع ظأزعضة، يئرعمعنع شئرعكعضة سئتعؤالغان بولعدذ. 
ظةضةر ظذ ظذنع قولعغا تاصشذرذص ظالسا، ظعككعسع ظوخشاش ظالغان بولعدذ. حىنكع 
ؤةكعل قعلغذحع ؤةكعلنع ظئلعشتعن مةنظع قعلمعغانال بولسا، ؤةكعلنعث قولع ؤةكعل 
قعلغذحعنعث قولعغا ظوخشاشتذر. سئتعؤالغذحع ظألىص كةتكةن تةقدعردعمذ، ظذ قذل 

ظعككعسعنعث ظورتاق مئلع بولعدذ.
قولنعث  ظذ  بعرع  ظذالرنعث  ياكع  بعرضة سئتعؤالسا  ظعككعسع  قذلنع  ظذ  ظةضةر 
يئرعمعنع  قالغان  بعرع  يةنة  ظاندعن  سئتعؤالسا،  بذرذن  بعرعدعن  يةنة  يئرعمعنع 
ظذ  قذل  ظىحىن  تامامالنغانلعقع  مةقسعتع  شئرعكنعث  ظعككعلع  هةر  سئتعؤالسا، 

ظعككعسعنعث بولعدذ.
بئرعؤةتسة،  نةق  هةممعنع  صذلنعث  شةكعلدة  مذشذ  بعرع  ظعككعسعنعث  ظةضةر 
ضةرحة شئرعكع ظذنع شذنداق قعلعشقا بذيرذمعغان تةقدعردعمذ، شئرعكع صذلنعث 
يئرعمعنع ظذنعثغا قايتذرذص بئرعدذ. حىنكع ظعككعسعنعث دةسلةصتعكع صىتىشىشع 
نةق  صذلعنع  مالنعث  تئضعشلعك  ظذنعثغا  نامعدا  بعرعنعث  يةنة  بعرع  هةر  بعلةن 
بئرعشتة ظذنعث ؤةكعلع بولغان بولعدذ. ناؤادا ظذنع ظعككعسعنعث بعرع سئتعؤئلعص، 
صذلنع نةق بةرضةن بولسعمذ شذنداق بولعدذ )يةنع يئرعمعنعث صذلعنع ظعككعنحع 

شئرعك قايتذرذص بئرعدذ(.
قعلغان  رذخسةت  سئتعشقا  قذلنع  شئرعكعضة   بعرع  هةر  ظعككعسعنعث  ظةضةر 
بولسا، ظاندعن ظذالرنعث بعرع ظذ قذلنعث يئرعمعنعث ظأزعنعث بولذش شةرتع بعلةن 
ظذ  ظةضةر  بولعدذ.  ساتقان  صذلغا  يئرعم  هةسسعسعنع  شئرعكعنعث  بولسا،  ساتقان 
)شةرتلةشمةستعن( صةقةت يئرعمعنع ساتقان بولسا، ظةبذهةنعفةنعث سأزعنع قعياس 
شئرعكع  بعلةن  ساتقذحع  يئرعمع  قالغان  قذلنعث  ؤة  هةممعسع  صذلنعث  قعلغاندا 
قعياس  سأزعضة  مذهةممةدنعث  ؤة  ظةبذيىسىف  قعلعنعدذ.  تةقسعم  تةث  ظارعسعدا 

قعلغاندا سودا ساتقذحعنعث هةسسعسعضة خاس بولعدذ.
بذنعث مذنداق ظعككع ظاساسع بار:

ؤةكعل  تةيعنلةنضةن  سئتعشقا  قذلنع  قارعشعدا  ظةبذهةنعفةنعث  بعرعنحع، 
ؤةكعل  تةيعنلةنضةن  يئرعمعنع سئتعشقا  ظعضة.  يئرعمعنع سئتعش هةققعضة  ظذنعث 
شذ يئرعمعنعث يئرعمعنع سئتعش هةققعضة ظعضة. ظةبذيىسىف بعلةن مذهةممةدنعث 
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قارعشعدا بولسا ساتقذحع هئح نةرسعضة ظعضة بواللمايدذ.
ساتتعم«  تةثضعضة  معث  ساثا  يئرعمعنع  قذلنعث  »بذ  كعمكع:  ظعككعنحع، 
دئسة، يئرعمعنع معث تةثضعضة ساتقان بولعدذ. ظةضةر ظذ: »بذ قذلنع ساثا ظذنعث 
يئرعمع مئنعث بولذشع شةرتع ظاستعدا معث تةثضعضة ساتتعم« دئسة، يئرعمعنع 

500 تةثضعضة ساتقان بولعدذ.
ظذنعث: »ظذنعث يئرعمع مئنعث بولذشع شةرتع ظاستعدا« دئضةن سأزعضة كةلسةك، 
ظأزع ساتقان مالدا ظأزعنع سئتعؤالغذحعغا قوشقانلعق )شئرعك قعلغانلعق( بولعدذ. 
ضةرحة مال ظأزعنعث ظعضعدارحعلعقعدا بولسعمذ، لئكعن ظذنعثدعن صايدا ظالسا دذرذس 
بولعدذ. مال ظعضعسع صاي قوشقان مالنع صاي قوشقذحعدعن سئتعؤالغاندعمذ ظةهؤال 
بعرلعكتة  بعلةن  كعشع  سئتعؤالغان  مئلعنع  ظأزعنعث  ظذ  دئمةك،  بولعدذ.  شذنداق 
سئتعؤالغان هئسابلعنعدذ. صذل ظعككعسعنعث ضةردعنعضة تةقسعم قعلعنعدذ. شذنداق 
قعلعص مئلعنعث يئرعمع ظذنعث ظعضعدارحعلعقعدعن ساقعت بولعدذ. بةندعنعث يئرعمع 

صذلنعث يئرعمع بعلةن سئتعؤالغذحعغا قالعدذ.
قالغان  بعرع  يةنة  سئتعؤالغان،  تةثضعضة  يىز  يئرعمعنع  قذلنعث  بعر  بعرع 
تةثضعضة   (00 يا  ظذنع  ظعككعسع  ظاندعن  سئتعؤالغان.  تةثضعضة   200 يئرعمعنع 
ظعككعسع  ظذ  صذلنع  هالدا  بذ  بولسا،  ساتقان  سودعلعشعص  تةثضعضة  يىز   200 يا 

يئرعمدعن ظألىشعدذ.
ظةضةر ظعككعسع صايدعنع تةث ظعلعشعش شةرتع بعلةن ظذنع يىز تةثضة صايدعسعغا 
ساتسا، صذل ظعككعسعنعث ظارعسعدا ظىح هةسسة قعلعص تةقسعم قعلعنعدذ. حىنكع 
سودعلعشعص ساتقان صذل ظةسلع ظعضعدارحعلعقنعث بةدعلع بولعدذ. شذثا دةسلةصتعكع 
صذل ظئتعبارغا ظئلعنماستعن بةلكع شذ ؤاقعتتعكع ظعضعدارحعلعقنعث ظأزع هئسابقا 

ظئلعنعدذ.
صذلعغا  ظعز  نةرسعنع  بعر  بئرعش،  سئتعص  ظئلعص  صايدا  نةرسعنع  بعر  ظةمما 
قاتارلعق  بئرعش  سئتعص  ظةرزان  صذلعدعن  ظعز  نةرسعنع  بعر  ؤة  بئرعش  سئتعص 

سودعالردا دةسلةصتعكع صذل ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
صذلغا  مالالر  ظذ  مالالردا  تارتعؤئلعنغان  سودعالر،  بذ  قارعمامسةنكع 
سئتعؤئلعنمعغانلعقع ظىحىن توغرا بولمايدذ. لئكعن ظذالرنع سودعلعشعش يولع بعلةن 

سئتعش توغرا بولعدذ.
ظةضةر سئتعؤئلعنغان مال )قعممةتتة( ظأزع بعلةن تةث ظةمةس مالغا تئضعشعلضةن 
ظىح هةسسة  ظارعسعدا  ظعككعسعنعث  ظئلعنعص،  صذل هئسابقا  دةسلةصتعكع  بولسا، 
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قعلعص تةقسعم قعلعنعدذ، كئيعنكع صذلمذ شذنداق قعلعنعدذ.
قعلعش  تةقسعم  صذلنع  بعز  ظةضةر  كئرةككع،  ظايدعثالشتذرذش  مذنداق  ظذنع 
صذلنع  دةسلةصتعكع  سودعسعدا  بئرعش  سئتعص  ظئلعص  صايدا  نةرسعنع  بعر  ظىحىن 
بعرع  ظعككعسعنعث  سودا  بذ  ظالساق،  ظئتعبارغا  صذلنع  ؤاقعتتعكع  شذ  ظةمةس، 
يةنة بعرع ظىحىن بعر  صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع  ظىحىن بعر نةرسعنع 
نةرسعنع ظعز صذلعدعن ظةرزان سئتعص بئرعش سودعسع بولذص قالعدذ. ظعككعلعسع 
ظأزلعرعنعث هةسسعسعنع بعر نةرسعنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش سودعسع بعلةن 
سئتعشقا قارار قعلدع. شذثا حوقذم دةسلةصتعكع صذلنع ظئتعبارغا ظئلعش كئرةك. بذ، 

سودعلعشعص سئتعشنعث دةل ظةكسعحة بولعدذ.)1)

صىتىشىش شئرعكحعلعكعنعث ظومذمعي شةرتلعرع

صىتىشىش شئرعكحعلعكع ظىحىن صىتىشىلضةن مالنعث ؤاكالةتنع قوبذل قعلعدعغان 
مال بولذشع شةرت قعلعنعدذ. بذ، تةسةررذص قعلعش ظارقعلعق صايدعلعنعدعغان نةرسة 
ظذنعثدعن  بعلةن  بذنعث  ظىحىندذر.  بولذشع  ظورتاق  ظارعسعدا  شئرعكنعث  ظعككع 
تةلةص قعلعنعدعغان صىتىشىش شئرعكحعلعكعنعث هأكمع ظةمةلضة ظاشقان بولعدذ. ظذ 
بولسعمذ صايدعدا شئرعك بولذشتعن ظعبارةتتذر. حىنكع، ظعككعسعنعث هةر بعرع قاراردا 
شئرعكعنعث ؤةكعلع ؤة ظاخعرقع هئسابتا ظةسلع ظعضة بولغذحع هئسابالنمايدعغان 
تةقدعردة، سئتعؤئلعنغان مالنعث سئتعؤالغذحعغا خاس بولغانلعقع ظىحىن ظئلعنغان 

صايدا ظذالرنعث ظارعسعدا ظورتاق بولمايدذ.
شذثا ظوتذن ؤة حاؤا ـ حاتقال يئغعش، ظوؤ ظوؤالش، تعلةص ظئلعش قاتارلعقالرغا 
هةممعسعضة  بذالرنعث  بولمايدذ.  شئرعكحعلعك  نةرسعلةردة  مذباه  ظوخشاش 

ظعضعدارحعلعق قعلعش ظذنعث سةؤةبعنع بعؤاسعتة قعلغان كعشعضة خاس بولعدذ.
صىتىشىش شئرعكحعلعكع ظىحىن شئرعكحعلعك مذظامعلعسعنع ظىزىص قويعدعغان 
ظامعلنعث بولماسلعقع شةرت قعلعنعدذ. مةسعلةن، ظعككعسعنعث بعرع ظىحىن صايدعدعن 
بئرعش  ظايرعص  حىنكع  ظوخشاش.  قعلغانغا  شةرت  بئرعشنع  ظايرعص  صذل  مانحة 
صايدا حعقماسلعقع مذمكعن. ظةضةر ظاتعغان صذلدعن  ظىحىن ظاتعغان صذلدعن باشقا 

باشقا صايدا حعقمعسا، شئرعكحعلعكنعث هأكمعنع رةت قعلعش الزعم بولعدذ.
صىتىشىش شئرعكحعلعكع ظىحىن يةنة شئرعكحعلعك كاصالةتنع ظأز ظعحعضة ظالغان 
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شئرعكعنعث  بعرع  هةر  ظعككعسعنعث  بولغاندا  شذنداق  قعلعنعدذ.  شةرت  بولذشع 
زعيعنعغا  ظذنعث  ظورنعدا،  ؤةكعلنعث  نةرسعدة  بولغان  تئضعشلعك  صايدعسعغا 

تئضعشلعك بولغان نةرسعدة ظذنعث نامعدعن كئصعلنعث ظورنعدا بولعدذ.
صىتىشىش شئرعكحعلعكعنعث هأكمعضة كةلسةك، بذ شئرعكحعلعك صايدعدا بولعدذ. 

ظاتعغان صايدا حعقمعسا، شئرعكحعلعكنعث هأكمعنع رةت قعلعش الزعم بولعدذ.
قويذش  يئزعص  ظذنع  ؤة  كةلتىرىش  ضذؤاهحع  صىتىشكةندة  شئرعكحعلعككة 
ياخشعدذر. ظعمام مذهةممةد ظذنع قانداق شةكعلدة يازعدعغانلعقعنع بايان قعلعص 
مذنداق دئضةن: »بذ مالغا صاالنع بعلةن صاالنع شئرعك بولدع. ظذالر اهلل تاظاالغا 
تةقؤادارلعق قعلعشقا، ظامانةتنع جايعدا ظادا قعلعشقا شئرعك بولدع«. مذشذنداق 
يازغاندعن كئيعن هةر ظعككعلعسع دةسمعي سالغان مالنعث معقدارعنع يازعدذ ؤة: 
»بذ ظعككع شئرعكنعث قولعدعكع مالنعث هةممعسع مذشذدذر، ظذالر بعرلعكتة ؤة 
ظايرعم ـ ظايرعم هالدا ظالعدذ ؤة ساتعدذ. هةر بعرع ظأز صعكرع بعلةن ظعش قعلعدذ، 

نةق ؤة نئسعضة ساتعدذ« دةص يازعدذ.
مذتلةق شئرعكحعلعككة صىتىشىش بعلةنال ظعككع شئرعكنعث هةر بعرع شذنداق 
)يةنع يذقعرعدعكعدةك( قعلعشقا ظعضة بولعدذ. لئكعن بةزع ظالعمالر: »صةقةت ظذنع 

ظوحذق بعلدىرضةندعال ظاندعن شذنداق قعلعشقا ظعضة بولعدذ« دةص قارايدذ.
ظذالرنعث  ظارعسعدا  ظعككعسعنعث  صايدا  »حعققان  يازعدذ:  مذنداق  ظاندعن 
سالغان دةسمايعسعضة قارعتا تةقسعم قعلعنعدذ. تارتقان زعيان ياكع كئلعص حعققان 
هالدا  خعالص  معقدارعغا  دةسمايعنعث  زعياننع  بولعدذ«.  شذنداق  ظاقعؤةتمذ  يامان 
شةرت قعلعشنعث باتعل ظعكةنلعكعدة ظعختعالص يوق. بعزنعث مةزهةصعمعزدة صايدعنع 
صةرقلعق هالدا شةرت قعلعش توغرا بولعدذ. بذ هةقتة ظالدعمعزدا توختعلعص ظأتعمعز. 
ظئنعق  ظذنعمذ  بولسا،  شئرعك  ظئلعشقا  هالدا  صةرقلعق  صايدعنع  ظعككعسع  ظةضةر 
سئتعؤالغان  بعرع  ظعلضعرع  ؤاقعتتعن  بولذش  شئرعك  ظعككعسع  كئرةك.  يئزعشع 
نةرسعدة يةنة بعرع ظأزعنعث هةققع بارلعقعنع دةؤا قعلعص قالماسلعقع ظىحىن شئرعك 

بولغان ظاي كىنعنع ظئنعق يئزعش كئرةك.)1)
صىتىشىش شئرعكحعلعكع سالغان دةسمايعضة قارعتا تأت تىرلىك بولعدذ؛ ظةضةر 
سالغان دةسماية مال بولسا، تةث بولذش )يةنع سالغان دةسماية ؤة ظذنع تةسةررذص 
قعلعش هوقذقعدا تةث بولذش( شئرعكحعلعكع ؤة مالنعث مةلذم معقدارعدا شئرعك 
بولذش شئرعكحعلعكع بولعدذ. ظةضةر سالغان دةسماية مالدعن باشقا نةرسة بولسا، 

قوبذل قعلعش شئرعكحعلعكع ؤة نذصذز شئرعكحعلعكع بولعدذ. 
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تةث بولذش شئرعكحعلعكع

ظالسا،  ظعحعضة  ظأز  كاصالةتنع  ؤة  ؤاكالةتنع  ظةضةر  شئرعكحعلعكع  بولذش  تةث 
قعلعشنعث  ؤاكالةتلعك  نةرسعضة  نامةلذم  هالدا  ظعختعيارعي  ظةمةس،  مةقسةتلعك 
توغرا بولذشع ظىحىن تعجارةتلةرنعث هةممعسعدة ظذيغذن شئرعكحعلعك بولعدذ. شذثا 
صايدعسعغا  شئرعكعنعث  بعرع  هةر  شئرعكنعث  ظعككع  شئرعكحعلعكعدة  بولذش  تةث 
تئضعشلعك بولغان نةرسعدة ؤةكعلنعث ظورنعدا، ظذنعث زعيعنعغا تئضعشلعك بولغان 

نةرسعدة كئصعلنعث ظورنعدا بولعدذ.
بذ شئرعكحعلعك هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث قارعشعدا ظعستعهسان قاظعدعسعضة 
ظعمام  ظةمةس.  توغرا  ظاساسالنغاندا  قاظعدعسعضة  قعياس  ظةمما  توغرعدذر.  ظاساسةن 
ظعمام  قارايدذ.  شافعظع )اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( ظذنع دذرذس ظةمةس، دةص 
مالعك: »مةن تةث بولذش شئرعكحعلعكعنعث نئمعلعكعنع ظذقمايمةن« دئضةن. ظذنعث 
بذ سأزعدة زعتلعق يوق. حىنكع ظذ ظذنع ظذقمعسا، ظذنعث خاتالعقعغا قانداقمذ هأكىم 
هأكىم  ظعكةنلعكعضة  خاتا  نةرسعنعث  شذ  سأزنع  مذنداق  كعشع  ظالعم  قعاللعسذن؟ 
شئرعكحعلعكع  بولذش  تةث  سأزع:  ظذنعث  ظعشلعتعدذ.  قعلعص  كعناية  قعلغانلعقعنع 
ظعصادعلةيدذ.  مةنعنع  دئضةن  ظةمةس،  مةؤجذت  شةكعلدة  ظئيتقان  سعلةر  شةرعظةتتة 

شةرعظةتتة دةلعلع بولمعغان نةرسة توغرا بولمايدذ.
ظعمام مالعكنعث شاضعرتلعرعنعث: »تةث بولذش شئرعكحعلعكع دذرذس بولعدذ، 
ظذ، ظعككع شئرعكنعث هةر بعرع يةنة بعرعضة ظأزع بار ؤة يوق حاغالردا مالنع تولذق 
قولعنعث  شئرعكعنعث  قولع  ظذنعث  بئرعش،  تاصشذرذص  هةققعنع  قعلعش  تةسةررذص 
ظورنعدا بولذش دئمةكتذر. صةقةت ظعككعلع تةرةصنعث دةسماية مئلعنعث تةث بولذشع 

شةرت قعلعنمايدذ« دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنغان.)1)
تةث  صايدعنعث  شذنداقال  دةسمايعنعث،  سالغان  شئرعكحعلعكعدة  بولذش  تةث 
تةسةررذص  حعقعرعش،  مال  شئرعكلةر  شئرعكحعلعكتة  بذ  قعلعنعدذ.  شةرت  بولذشع 
بعلةن  هأر  شذثا  بولعدذ.  تةث  ظعشلعرعدا  تارتعش  زعيان  ؤة  ظئلعش  صايدا  قعلعش، 
قذل ظارعسعدا، ضةرحة ظذ ظازات بولذش ظىحىن خوجايعنع بعلةن توختام تىزضةن ياكع 
باالغةتكة  بعلةن  باال  كعحعك  تةقدعردعمذ،  بئرعلضةن  رذخسةت  تةرعصعدعن  خوجايعنع 
يةتكةن كعشع ظارعسعدا، مذسذلمان بعلةن كاصعر ظارعسعدا باراؤةرلعك بولمعغانلعقع 

ظىحىن تةث بولذش شئرعكحعلعكع دذرذس بولمايدذ.
قذل تةسةررذص قعلعش ؤة كاصالةتلعك قعلعش هةققعضة صةقةت خوجايعنع رذخسةت 
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ظعضة  هةرضعز  قعلعشقا  كاصالةتلعك  باال  كعحعك  بولعدذ.  ظعضة  ظاندعن  بةرضةندعال 
تةسةررذص  بعلةن  رذخسعتع  قعلغذحعنعث  ظعضعدارحعلعق  بالعغا  لئكعن  بواللمايدذ، 
ظةكسعحة  دةل  بذنعث  يةتكةن كعشع  باالغةتكة  ظةمما  بولعدذ.  ظعضة  قعلعش هةققعضة 
ظادةم مذسذلمانغا خعالص هالدا هاراق  بولعدذ. كاصعر  هةممة ظعشعغا ظأزع مةسظذل 

تعجارعتع بعلةن شذغذللعنعشقا قادعر بوالاليدذ.
ظعمام ظةبذيىسىف ظعككعسعنعث دعنعنعث ظوخشعمعغانلعقع سةؤةبعدعن ظذالرنعث 

تةث بولذش شئرعكحعلعكعضة مةكرذهلذق بعلةن رذخسةت قعلغان.
ظعككع كعحعك باال كاصالةتلعك قعلعش ساالهعيعتعضة تئخع تولذق توشمعغانلعقع 
ظىحىن، ضةرحة بالعغا ظعضة بولغذحع رذخسةت قعلغان تةقدعردعمذ، ظذالرنعث تةث بولذش 
شئرعكحعلعكع دذرذس بولمايدذ. شذنعثدةك، توختام تىزضةن ظعككع قذل ظارعسعدا، 
هأر بعلةن توختام تىزضةن قذل ظارعسعدا ؤة ساراث بعلةن ظةقلع ـ هوشع جايعدا كعشع 

ظارعسعدا تةث بولذش شئرعكحعلعكع دذرذس بولمايدذ.
تةث بولذش شئرعكحعلعكعنعث شةرتع توشمعغانلعقتعن تةث بولذش شئرعكحعلعكع 
دذرذس بولمعغان هةممة جايدا مالنعث مةلذم معقدارعدا شئرعك بولذش شئرعكحعلعكع 

دذرذس بولعدذ.
تةث بولذش شئرعكحعلعكع صةقةت تةث بولذش لةؤزعنع ظعصادعلةش بعلةن، ضةرحة 
لةؤزع  ظذنعث  حىنكع  بولعدذ.  دذرذس  بعلمعسعمذ،  مةنعسعنع  ظذنعث  شئرعك  ظعككع 
)تةث  ظذنع  ظعككعسع  ظةضةر  بعلدىرعدذ.  باراؤةرلعكنع  تولذق  ظعشعدا  شئرعكحعلعك 
بولذش لةؤزعنع( تعلغا ظالسا، لةؤزعنع مةنعنعث ظورنعدا ظعشلةتكةنلعك ظىحىن ظذنعث 
هأكىملعرع تولذق بئكعتعلعدذ. ظةضةر ظعككعسع تةث بولذش لةؤزعنع تعلغا ظالمعغان 
تةقدعردة ظذنعث صىتىن تةقةززالعرعنع بايان قعلسعمذ، ظذنعث هأكىملعرع بئكعتعلعدذ. 

حىنكع قذرذلذش ظةمةس مةنة ظاساس قعلعنعدذ.
بذ شئرعكحعلعك، هأر ؤة باالغةتكة يةتكةن ظعككع مذسذلماننعث بعرع ياكع ظعككع 
زعممعنعث بعرع يةنة بعرعضة: »مةن سئنع ظأزةم نةق ظعضعدارحعلعق قعلعؤاتقان صىتىن 
بعرعمعز  هةر  ظاساسعدا،  بولذشذث  ظعضة  مالغا  معقداردا  مالدا سئنعثمذ شذنحعلعك 
يةنة بعرعمعزضة تعجارةتلةردة، نةق ؤة نئسع ظئلعم ـ سئتعمدا ظومذمةن تةث بولذش 
شةرتع بعلةن، شذنداقال هةر بعرعمعز يةنة بعرعمعزنعث نامعدعن صىتىن سودا ظعشلعرعدا 
ظأتةشكة تئضعشلعك مةسظذلعيةتكة كئصعللعك قعلعش شةرتع بعلةن شئرعك قعلدعم« 

دئيعش بعلةن تىزىلعدذ.)1)
))) »رةددذلمذهتار« 3 ـ توم، 338 ـ بةت.

3031

شېرىكچىلىكشېرىكچىلىك



3031

باراؤةرلعكعنع  شئرعكنعث  ظعككع  ظعشالردا  صىتىن  تئضعشلعك  تعجارةتكة 
كاصالةتلةندىرىش ظىحىن تةث بولذش شئرعكحعلعكع باشقا شئرعكحعلعكنعث هةممعسعضة 
ظوخشاش ؤاكالةت قعلعش شةرتع بعلةن هةمدة كاصالةت قعلعش شةرتع بعلةن تىزىلعدذ. 

بذ، ظعككع شئرعككة بعردةك قارعتعلغان تةلةصتذر.

معراسنع تةقسعم قعلعشتعن ظعلضعرع صةرزةنتلةرنعث ظذنع 
ظعشلعتعش هأكمع

دئهقانالردعن ؤة ظذالرنعث تةركعؤعدعكع كعشعلةردعن كأص سادعر بولعدعغان مذنداق 
ظعش باركع، ظذالرنعث بعرع ظألىص كةتسة، ظذنعث صةرزةنتلعرع ظذ قالدذرذص كةتكةن 
ـ  ظئلعم  تئرعقحعلعق،  ظذنعثدا  قعلعدذ،  تعرعكحعلعك  قعلماستعنال  تةقسعم  مالنع 
سئتعم، قةرز ظئلعش ؤة شذنعثدةك ظعشالرنع قعلعدذ. بةزعدة ظذالرنعث حوثع ظذالرنعث 
ظئهتعياجلعرعغا ظعضعدارحعلعق قعلعدعغان بولذص قالعدذ. ظذالر ظذنعث ظالدعدا ظذنعث 
ظاساسعدا  بولذش  تةث  ؤة  بذالرنعث هةممعسع شةرتسعز  ظعشلةيدذ.  بويعحة  بذيرذقع 
بولعدذ. لئكعن تةث بولعدعغانلعقعنع لةؤزع ظارقعلعق ظوحذق ظئيتمايدذ ياكع ظذنعث 
قالدذرذلغان  معراس  ظىستعضة  ظذنعث  قعلمايدذ.  بايان  ظوحذق  تةقةززالعرعنع  صىتىن 
نةرسعلةرنعث كأصعنحعسع ياكع هةممعسع دئضىدةك صىتىشىش شئرعكحعلعكع دذرذس 

بولمايدعغان مال ـ مىلىك بولعدذ.
يوق.  شةك  هئح  هئسابالنمايدعغانلعقعدا  شئرعكحعلعكع  بولذش  تةث  بذنعث 
بعراق زامانعمعزدعكع بةزع تةجرعبعسعز كعشعلةر بذنعث تةث بولذش شئرعكحعلعكع 
ناملعق  >تةنقعيهذلهامعدعيية<  مةن  بةرضةن.  صةتعؤا  هةققعدة  هئسابلعنعدعغانلعقع 
ظاندعن  شئرعكحعلعكعدذر.  ظعضعدارحعلعق  ظذ  ظأتكىنىمدةك،  تةهرعرلةص  كعتابتا 
ظعضعدارحعلعق  ظأزعنعث  دةل  مةسعلعنعث  بذ  كعتابتا  ناملعق  >صةتاؤالهانذتع<  مةن 

شئرعكحعلعكع بولعدعغانلعقع ظوحذق كأرسعتعلضةنلعكعنع كأردىم.
ظةضةر صةرزةنتلةرنعث ظعشـ  ظوقعتع بعر بولذص، ظذالردعن هةر بعرع ظأزعنعث ظوقعتع 
بعلةن ظئرعشكةن نةرسعدة ظاالهعدة بولعؤالمعسا، ضةرحة ظذالر ظعلعمدة، صعكعردة ؤة 
توغرا يةكىن حعقعرعشتا خئلعال صةرقلعق بولسعمذ، توصلعغان مال ـ مىلىكتة ظأزظارا 
تةث شئرعك بولعدذ. ظةضةر ظذالردعن بعرع ظأزع ظىحىن شةخسعي نةرسة سئتعؤالسا، 
ظذ نةرسة ظأزع ظىحىن بولعدذ، لئكعن صذلعنع شئرعك مالدعن بةرسة، شئرعكلعرعنعث 
قةرزدارنعث  قةرز  بولسا،  ظالغان  قةرز  بعرع  ظذالردعن  ظةضةر  تألةيدذ.  هةسسعسعنع 

ظأزعدعن تةلةص قعلعنعدذ.
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بعر  مذنداق  كعتابتا  ناملعق  ظةلخةيرعيية<  >ظةلفةتاؤا  ظاظعت  دةستىرغا  ـ  دةؤا 
سذظال سورالغان بولذص، ظذ سذظالدا بعر ظانعدعن تذغذلغان ظاظعلعسعمذ، ظعشلعرعمذ 
بعر بولغان بعرقانحة قئرعنداشالرنعث هةر بعرع ظأز قئرعندعشعغا بارلعق تةسةررذص 
ظعشلعرعنع تاصشذرغان ظعكةن، ظذالردعن بعرع ظأزع ظىحىن بعر باغ سئتعؤالغانلعقعنع 
جاؤاب  مذنداق  ظذنعثغا  دئيعلضةن.  توغرعمذ؟  قعلعشع  بذنداق  ظذنعث  ظئيتعصتذ. 
بئرعلعصتذ: ظةضةر ظذنعث ظذ باغ ظىحىن بةرضةن صذلنع شئرعك مالدعن بةرضةنلعكعضة 
سئتعؤالغانلعقعنع  ظىحىن  ظأزع  ظذنع  حةكتة  ظذ  ضةرحة  تذرغذزذلسا،  صاكعت  ظئنعق 

يئزعؤالغان تةقدعردعمذ، صاكعت قوبذل قعلعنعدذ)1).

تةث بولذش شئرعكحعلعكعدة شئرعكنعث تةسةررذص قعلعش هأكمع

تةث بولذش شئرعكحعلعكع توغرا رةؤعشتة قذرذلسا، ظعككعسعنعث بعرع سئتعؤالغان 
هةرقانداق نةرسة ظذ ظعككعسعضة ظورتاق بولعدذ، صةقةت ظاظعلعسعدعكعلةرنعث يئمةك ـ 
ظعحمعكع ؤة كعيعم ـ كئحةكلعرع ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن ظورتاق بولمايدذ. 
شةرتكة  قعلعنغان  بعلةن  سأز  نةرسة  بولغان  مةلذم  بعلةن  دةلعلع  هالةتنعث  حىنكع 
ظوخشايدذ. قعياسقا ظاساسالنغاندا سئتعؤئلعنغان يئمةك ـ ظعحمةك ؤة كعيعم ـ كئحةك 
ظعككع شئرعكنعث ظارعسعدا ظورتاق بولعدذ. حىنكع يئمةك ـ ظعحمةكمذ، كعيعم كئحةكمذ 
تعجارةت كعلعشعملعرعدعندذر. شذثا ظذمذ شئرعكحعلعك كئلعشعمع ظأز ظعحعضة ظالعدعغان 

نةرسعلةر قاتارعدعن بولعدذ.
ظأي،  ظالغان  ظعجارعضة  ظىحىن  ظولتذرذش  ظأي،  سئتعؤالغان  ظىحىن  ظولتذرذش 
هةجضة بئرعش ؤة باشقا هاجةتلعرع ظىحىن معنعشكة سئتعؤالغان ظذالغالر )ماشعنعالر( 
بولماستعن  ظورتاق  ظىحىن  شئرعكلةر  ظئهتعياجالر  صىتىن  ظوخشاش  قاتارلعقالرغا 

سئتعؤالغذحع ظىحىن خاس بولعدذ.
شئرعكنعث  ظعككع  صذلعنع  كئحةكنعث  ـ  كعيعم  ؤة  ظعحمةك  ـ  يئمةك  ساتقذحع 
قايسعسعدعن ظالسا بولعؤئرعدذ. ظةضةر سئتعؤالغذحع صذلنع شئرعك مالدعن نةق بةرضةن 
ظأزعنعث  ظذنع  ظةضةر  كئرةك.  تألعشع  شئرعكعضة  بعر  يةنة  يئرعمعنع  ظذنعث  بولسا، 
قعلعؤالسا، تةث بولذش شئرعكحعلعكع بذزذلعدذ. حىنكع ظذ شئرعكعنعث مئلعنع ظارتذق 
ظئلعؤالغانلعق بولعدذ. مالنع ظارتذق ظعضةللعؤئلعش تةث بولذش شئرعكحعلعكعنع بذزعدذ. 
مالدعن  ظعضعدارحعلعقعدعكع  ظأزعنعث  صذلعنع  نةرسعلةرنعث  شذ  سئتعؤالغان  ظذ  ظةضةر 
بةرسة، شئرعكعضة صذل قايتذرمايدذ. ظةضةر ظذنعث صذلعنع تةث بولذش شئرعكحعلعكع 
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بذزذلعدذ.  شئرعكحعلعكع  بولذش  تةث  بةرسة،  تىرعدعن  نةرسعنعث  بولعدعغان  جاظعز 
مئلع  ظذنعث  بعلةن  كعرعشع  ظعضعدارحعلعقعغا  ظذنعث  نةرسعلةر  سئتعؤالغان  حىنكع 

زعيادعلعشعدذ. ظةضةر بةرضةن صذل بذ تىردعن بولمعسا، شئرعكحعلعك بذزذلمايدذ.
تئضعشلعك  ظأتةشكة  يىكلةنضةن  بعرعضة  شئرعكنعث  ظعككع  سةؤةبعدعن  تعجارةت 
بذيرذقعغا  ظذنعث  يولذقتذرذش،  هاالكةتكة  تارتعؤئلعشعش،  قةرزلةر،  ظالغان  قةرزلةر، 
بعر  يةنة  ظعشالر  ظوخشاش  قاتارلعقالرغا  بولذش  كئصعل  بئرعشكة  مال  ظاساسةن 
شئرعكعنعث ظىستعضعمذ يىكلعنعدذ. ضةرحة بذالر يةنة بعر شئرعكعنعث ظئتعراص قعلعشع 
بعلةن ظىستعضة يىكلةنضةن بولسعمذ هةر ظعككعسعضة ظوخشاش يىكلعنعدذ. حىنكع ظذ 

يئثعالشقا ظعضة بولغان ظعشتعن خةؤةر قعلغان بولعدذ.
ظالدعمعزدا شاخحة مةسعلعلةر ظىستعدة توختالغعنعمعزدا شئرعكعنعث بعراؤدعن قةرز 
ظالغانلعقعنع ظئتعراص قعلعشع بعلةن قةرزنعث ظذنعث ظىستعضعال خاس يىكلعنعدعغانلعقع 

هةققعدة توختعلعص ظأتعمعز.
بعر  يةنة  قةرزع  ظالغان  شئرعكنعث  بعر  كئرةككع،  ظأتىش  ظئلعص  تعلغا  شذنعمذ 
شئرعكنعث ظىستعضعمذ يىكلعنعش تةث بولذش شئرعكحعلعكعدعكع بعر هأكىمدذر. ظةمما 
مالنعث مةلذم معقدارعدا شئرعك بولذش شئرعكحعلعكعدة شئرعكعنعث قةرز ظالغانلعقعنع 
ظىستعضعال  ظأزعنعث  صةقةت  ظأتمةيدذ،  شئرعكعضة  قةرز  بعلةن  قعلعشع  ظئتعراص 

يىكلعنعدذ.
ظةضةر ظذ ظاتا ـ بوؤعسع، بالعلعرع، خوتذنع قاتارلعقالرغا ظوخشاش ضذؤاهلعقع ظأزع 
نعكاهعدعن  ضةرحة  بولسا،  قعلدذرغان  ظئتعراص  كعشعلةرضة  بولمايدعغان  قوبذل  ظىحىن 
ظعددةت تذتعؤاتقان خوتذنعغا ظئتعراص قعلدذرسعمذ، بئرعشكة تئضعشلعك صذل ـ مال شذ 
كعشعنعث ظىستعضة خاس يىكلعنعدذ. مةسعلةن، خوتذننعث مةهرع هةققعنع بئرعش، مال 
بةدعلعضة خئتعنع تةلةص قعلغان خوتذن كعشعنعث شذ بةدةل مالنع بئرعشع قاتارلعقالرغا 

ظوخشاش. 
ظةضةر بعر ظايال بعر ظةر بعلةن تةث بولذش شئرعكحعلعكعنع قذرغان بولسا، ظاندعن 
ظذ ظايال ظئرعدعن مال بةدعلعضة خئتعنع ظالغان بولسا، بذ بةدةلنع بئرعش ظذ ظايالنعث 
ظئتعراص  ظالغانلعقعنع  بئرعص خئتعنع  بةدةل  ظايال  ظذ  ظةضةر  يىكلةنمةيدذ.  شئرعكعضة 
قعلسعمذ ظةهؤال شذنداق بولعدذ. ظةضةر شئرعك ظادةم يارعالندذرذش جعنايعتعضة دعيةت 
تألعضةنلعكعنع ظئتعراص قعلسا، تألىنعدعغان مال ظذ ظادةمنعث شئرعكعنعث ظىستعضة 

يىكلةنمةيدذ. 
ظةمما هايؤاننع يارعالندذرغانلعق ياكع رةختكة زعيان سالغانلعق جعنايعتع ظىحىن 
تألةش شئرعكعنعث  دعيةتنع  ظذ  قارعشعدا  ظعمام مذهةممةدنعث  بولسا،  تألعضةن  دعيةت 
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بعلةن  بئرعش  تألةص  ظذنع  نةرسعضة  سئلعنغان  زعيان  حىنكع  يىكلعنعدذ.  ظىستعضعمذ 
ظعضة بولعدذ.

نةصعقة  ؤة  كئلعشعش  تألةشكة  دعيةت  ظىحىن  قويغانلعق  ظألتىرىص  ظادةم  قةستةن 
بئرعشكة كئلعشعش مةسعلعلعرعضة ظوخشاش شئرعكحعلعك دذرذس بولمايدعغان هةممة 

نةرسعدة هأكىم ظةنة شذنداق بولعدذ. 
ظىستعضة  بعرعنعث  يةنة  بعلةن  سةؤةبع  ظعشنعث  قعلغان  بعرع  شئرعكنعث  ظعككع 
ظارعسعدعكع  نةرسعنعث  يىكلةنمةيدعغان  ظىستعضة  ظذنعث  بعلةن  نةرسة  يىكلعنعدعغان 
صةرق شذكع، ظةضةر دةؤاضةر مةلذم بعر سودعنع ظعككع شئرعكنعث بعرع ظىستعدعن دةؤا 
قعلغاندا، ظذ سودعغا بعؤاسعتة ظاالقعدار بولمعغان يةنة بعر شئرعكنع قةسةم قعلدذرذش 
ظعشنع  حعققان  )مةسعلة  ظذنعث  شئرعك  قعلغان  بعؤاسعتة  سودعنع  ظذ  لئكعن  الزعم. 
ظذنعث قعلمعغانلعقعنعث( قةتظعيلعكعضة قةسةم قعلعدذ. مةسعلةن، مةن بذ مالنع ساثا 
ساتمعدعم، دةص قةسةم قعلغانغا ظوخشاش. حىنكع ظذ ظأزع قعلغان ظعشتذر. يةنة بعرع 
مةسعلةن،  قعلعدذ.  قةسةم  هةققعدة  يوقلعقع  ياكع  بار  خةؤعرع  ظأزعنعث  ظعشتعن  ظذ 
مةن شئرعكعمنعث بذ مالنع ساثا ساتقانلعقعنع بعلمةيمةن دةص قةسةم قعلعدذ. ظذنعث 
شئرعكعنعث قةسةم قعلعشعدعكع سةؤةب شذكع، ظعككع شئرعكنعث بعرعنعث زعيعنعغا 
قعلعنغان دةؤا ظعككعسعنعث زعيعنعغا قعلعنغان دةؤادذر. ظةضةر دةؤاضةر هةر ظعككعلع 
ظذ  يةنع  قةتظعلعكعضة  ظذنعث  قعلسا،  قةسةم  دةؤاسعدا  قعلغان  ظىستعدعن  شئرعكنعث 
ظعش دةؤاضةرنعث ظأزعنعث ظعشع ظعكةنلعكعضة هةر ظعككعلع شئرعكنعث قةسةم قعلعشع 
هةر  دةؤا  تارتسا،  باش  قعلعشتعن  قةسةم  قايسعسع  ظعككعسعنعث  قعلعنعدذ.  تةلةص 
ظعككعلعسعنعث ظىستعضة يىكلعنعدذ. حىنكع بعرعنعث ظئتعراص قعلعشع ظعككعلعسعنعث 
ظئتعراص قعلغعنعغا ظوخشايدذ. ظةضةر مةسعلة هةر ظعككعلعسعضة بعؤاسعتة حئتعشلعق 
بولسا، هأكىم مذشذنداق بولعدذ. ظةضةر ظعككعسعنعث بعرعضة حئتعشلعق بولسا، يةنة 
بعرع ظذ ظعشتعن خةؤعرعنعث بار ـ يوقلعقع هةققعدة قةسةم قعلعدذ. حىنكع ظذ ظأزعدعن 

باشقا بعرعنعث ظعشعدذر. 
ظةضةر دةؤاضةر يوق شئرعكنعث قعلغانلعقعنع دةؤا قعلسا، هازعر شئرعكنع بذ ظعشتعن 
يوقلعقع هةققعدة قةسةم قعلدذرذشع كئرةك. ظةضةر دةؤاضةر: سئنعث  ـ  بار  خةؤعرعنعث 
ظاندعن يوق شئرعك  قعلسا،  دةؤا  يوق شئرعكعث ماثا مذنداق نةرسعنع ساتتع، دةص 
قايتعص كةلضةندة، دةؤاضةر ظذنع ظذنعث قةتظعيلعكعضة قةسةم قعلدذرذشع الزعم بولعدذ. 

حىنكع ظذ ظأزعنعث ظعشع ظعكةنلعكعضة قةسةم قعلعش تةلةص قعلعنعدذ. 
بولسا،  ظعضة  نةرسعضة  بولعدعغان  توغرا  شئرعكحعلعك  بعرع  شئرعكنعث  ظعككع 
تةقدعردعمذ، تةث بولذش شةرتع  بولغان  بعلةن  يولع  ياكع ؤةسعيةت  ضةرحة ظذ سةدعقة 
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يوققا حعققانلعقع ظىحىن تةث بولذش شئرعكحعلعكع بذزذلعدذ. حىنكع بذ شئرعكحعلعكتة 
تةث بولذش باشتعنال شةرت قعلعنغان بولعدذ.

ظذ  بولذص،  قعلغان  معراسخورلذق  قةرزضة  ظالعدعغان  بعرع  ظعككعسعنعث  ظةضةر 
تةقدعردعمذ  ظالغان  ظذنع  بولسعمذ،  بولغان  تعلال  ياكع  تةثضة  معقداردعكع  مةلذم  قةرز 
زئمعنغا  بولمايدذ.  دذرذس  شئرعكحعلعك  قةرزدة  حىنكع  بذزذلمايدذ.  شئرعكحعلعك 
ظوخشاش شئرعكحعلعك دذرذس بولمايدعغان نةرسعنع قولعغا ظالغاندعمذ شئرعكحعلعك 

بذزذلمايدذ.
تعلالغا  ؤة  تةثضة  بعرع  كعشعنعث  ظعككع  قذرغان  شئرعكحعلعكعنع  بولذش  تةث 
ظذنع  ؤة  قعلسا  معراسخورلذق  نةرسعضة  بولعدعغان  دذرذس  شئرعكحعلعك  ظوخشاش 
بولذش شئرعكحعلعكع  تةث  ظىحىن  بذزذلغانلعقع  باراؤةرلعك  ظالسا،  تاصشذرذص  قولعغا 
شئرعكحعلعكعضة  بولذش  شئرعك  معقدارعدا  مةلذم  مالنعث  شئرعكحعلعك  ظذ  بذزذلذص، 

ظايلعنعص قالعدذ.
ظةضةر مال ـ مىلىككة ياكع قةرزضة معراسخورلذق قعلسا، ظذنع قولعغا ظالمعغعحة 
بذزذلعشع  شئرعكحعلعكعنعث  بولذش  تةث  بذزذلمايدذ.  شئرعكحعلعكع  بولذش  تةث 

ظعضعدارحعلعق قعلعش بعلةن بعللة قولغا ظئلعشنعث ظعسصاتلعنعشعغا باغلعقتذر.
ظةضةر تةث بولذش شئرعكحعلعكعنع قذرغان ظعككع كعشعنعث بعرعضة معراسخورلذق، 
دذرذس  شئرعكحعلعك  ظوخشاش  تعلالغا  ؤة  تةثضة  بعلةن  يوللعرع  سةدعقة  سوؤغات، 
بولذش  شئرعك  معقدارعدا  مةلذم  مالنعث  شئرعكحعلعك  بذ  كةلسة،  مالالر  بولعدعغان 

شئرعكحعلعكعضة ظأزضىرىص كئتعدذ)1).
مانا بذ، تةث بولذش شئرعكحعلعكعنعث ظةمةلعيةتكة ظذيغذن ظةمةس شئرعكحعلعك 
ظعكةنلعكعنع، ظذنعث هأكىملعرع ظعنسانالرنعث هازعرقع هاياتعغا ؤة ظذالرنعث زأرىر 

ظئهتعياجلعرعغا ماس كةلمةيدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ.

تةث بولذش شئرعكحعلعكعنعث دةسماية مئلع

بولذش  شئرعك  معقدارعدا  مةلذم  مالنعث  شذنداقال  شئرعكحعلعكع،  بولذش  تةث 
نةرسة  بعر  باشقا  صذلدعن  قعلعنعؤاتقان  مذظامعلة  ظارعسعدا  ظعنسانالر  شئرعكحعلعكع 
بعلةن دذرذس بولمايدذ. ظذنعث تةصسعالتعي ظالدعمعزدا كئلعدذ. بذ ظعككع شئرعكحعلعك 
يذقعرعدا ظئيتقعنعمعزدةك مال شئرعكحعلعكعدذر. شذثا هةر ظعككعلع شئرعكحعلعك مال 
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ـ مىلىك بعلةن، )بذغدايـ  قوناققا ظوخشاش( كةمحعلعنعدعغان نةرسعلةر بعلةن، تارازعدا 
سانعلعدعغان  ظعلضعرع  ظارعالشتذرذشتعن  تعصعغا  ظأز  بعلةن،  نةرسعلةر  تارتعلعدعغان 
نةرسعلةر بعلةن دذرذس بولمايدذ. زاهعرع رعؤايةتكة ظاساسالنغاندا ظارعالشتذرذلغاندعن 
كئيعنمذ دذرذس بولمايدذ. ظارعالشتذرذلغان نةرسعلةر ظعضعدارحعلعق شئرعكحعلعكعضة 

كعرعدذ. بذ، ظعككعنحع ظعمامنعث )ظةبذيىسىفنعث( قارعشعدذر.
بولغان  ظىستعدة  نةرسة  »ظارعالشتذرذلغان  دةيدذ:  مذنداق  مذهةممةد  ظعمام 
ظعختعالصنعث  بذ  كئتعدذ«.  ظايلعنعص  شئرعكحعلعكعضة  صىتىشىش  شئرعكحعلعك 
)ظىحعلع  ظذالر  بولعدذ.  ظاشكارا  ظةمةلعيلةشتىرضةندة  شةرتنع  صايدعدعكع  نةتعجعسع 
ظعمام( دةسماية قعلعنغان نةرسة صةرقلعق تىردعن بولغاندا شئرعكحعلعك مذظامعلعسع 

تذرغذزذلمايدعغانلعقعغا بعرلعككة كةلضةن)1).
ظةضةر ظعككع شئرعكنعث هةربعرع يئرعم مئلعنع يةنة بعرعنعث يئرعم مئلعغا ساتسا 
)يةنع هةر ظعككعلعسع نةق صذلغا ساتمعسا(، ظاندعن تةث بولذش شئرعكحعلعكعنع ياكع 
مالنعث مةلذم معقدارعدا شئرعك بولذش شئرعكحعلعكعنع قذرسا، دذرذس بولعدذ. حىنكع 
سودا بعلةن ظعككعسعنعث ظارعسعدا ظعضعدارحعلعق شئرعكحعلعكع صةيدا بولغان بولعدذ. 
بولمايدذ.  دذرذس  قعلسا  تةسةررذص  هةسسعسعنع  بعرعنعث  يةنة  هةربعرع  ؤاقعتتا  بذ 
شذثا  ظايلعنعدذ.  شئرعكحعلعكعضة  صىتىشىش  بعلةن  صىتىشىشع  ظذالرنعث  ظذ  ظاندعن 

هةربعرع يةنة بعرعنعث هةسسعسعنع تةسةررذص قعلسا دذرذس بولعدذ. 
ظةضةر هةر ظعككعلع تةرةصنعث مئلعنعث نةرقع تةث بولسا، يئرعم مالنع يئرعم مالغا 
سودعلعشعشقا بولعدذ. ظةضةر مالنعث تىرع صةرقلعق بولسا، مئلع ظاز كعشع شئرعكحعلعكنع 
مذقةررةرلةشتىرعدعغان معقداردا مال سئتعشع الزعم. مةسعلةن، بعرعنعث مئلعنعث نةرقع 
400 تةثضة، يةنة بعرعنعث مئلعنعث نةرقع 100 تةثضة بولسا، مئلع ظاز كعشع مئلعنعث 
شذنداق  ساتعدذ.  بعرعضة  بةشتعن  مئلعنعث  بعرعنعث  يةنة  هةسسعسعنع  تأت  بةشتعن 
ظعككعسعنعث  هةممعسع  صايدعنعث  بولعدذ.  هةسسة  بةش  هةممعسع  مالنعث  بولغاندا 
شئرعكحعلعكعنعث  صىتىشىش  بذ،  بولعدذ.  قارعتا  دةسمايعسعضة  هةربعرعنعث  ظارعسعدا 

مال ـ مىلىك بعلةن دذرذس بولذشع ظىحىن ظعشلعتعلضةن بعر يولدذر.
ظذ  كئرةككع،  قعلعش  دعققةت  جىملعضة  دئضةن  مئلعغا«  يئرعم  بعرعنعث  »يةنة 
ظعتتعصاقعي مةسعلة ظةمةس. ظذنعث صايدعسع ظعنسانالرنعث ظادعتعضة مذؤاصعق بولغانلعقع 
ؤة دةلعل جةهةتتة تةث بولذش شئرعكحعلعكعنع ظأز ظعحعضة ظالغانلعقع ظىحىندذر. بذ، 
»ظذ مئلعنع يةنة بعرعنعث مئلعنعث مةلذم معقدارعغا ساتتع« دئضةن جىملعنعث دةل 
ظةكسعدذر. ضةرحة ظذ تةث بولذش شئرعكحعلعكعنع ظأز ظعحعضة ظالغان بولسعمذ، لئكعن 
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ظةمةس،  كأصرةكعمذ  ظةمةس،  ظازراقعمذ  يئرعمنعث  سأزدعن  دئضةن  معقدار«  »مةلذم 
بةلكع تولذق يئرعمع كأزدة تذتذلسا ظاندعن ظذنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ. شذنداقال، ظذنعث 
ظعتتعصاقعي  ظاندعن  ظالغاندا  نةزةرضة  دذرذسلعقعنع  سئتعشنعث  صذلغا  نةق  يئرعمعنع 

بولعدذ.

يوق مالغا شئرعك بولذش شئرعكحعلعكع

يوق مالغا ياكع قةرزضة شئرعك بولذش شئرعكحعلعكع مةيلع تةث بولذش شئرعكحعلعكع 
بولسذن، مةيلع مالنعث مةلذم معقدارعغا شئرعك بولذش شئرعكحعلعكع بولسذن قةتظعي 
دذرذس بولمايدذ. مال بار بولغان بولذشع كئرةك.  بار بولذش دئمةك شئرعكحعلعكنع 
قذرغان حاغدا بار بولذشنع ظةمةس، سئتعؤئلعش ظىحىن سودا بولغان حاغدا بار بولذشنع 
كأرسعتعدذ. شئرعكحعلعكنع قذرغان حاغدا بار بولمعسعمذ شئرعكحعلعك توغرا بولعدذ. 
ظوخشاش  سةنمذ  بئرعص:  تةثضة  معث  كعشعضة  بعر  يةنة  كعشع  بعر  قارعمامسةنكع، 
معث تةثضة حعقارغعن ؤة ظذنعثغا مال سئتعؤالغعن، مال ظارعمعزدا يئرعمدعن بولسذن 
كعشع شذنداق  بذيرذلغان  بولمعسعمذ،  بار  مال  حاغدا  قذرغان  شئرعكحعلعكنع  دئسة، 
قعلغانلعقعغا صاكعت كةلتىرسة ؤة مالنع سئتعؤالغان حاغدا مالنع تةييار قعلسا، دذرذس 

بولعدذ.
مال  بذنعثغا  بئرعص:  تةثضة  معث  بعرعضة  يةنة  بعرع  شئرعكلةردعن  ظةضةر 
سئتعؤالغعن، سئتعؤئلعنغان مال ظارعمعزدا يئرعمدعن بولسذن، صايدعسعمذ تةث، زعيعنعمذ 
تةث بولسذن دئسة، مال سئتعؤئلعشتعن ظعلضعرع هاالك بولذص كةتسة، سئتعؤالغذحع 
ظذ مالنع تألعمةيدذ، سئتعؤالغاندعن كئيعن زعيانغا ظذحرعسا يئرعمعنع سئتعؤالغذحع 
تةثضة  بذيرذلغذحعنع  بذيرذغذحع  كئرةككع،  ظايدعثالشتذرذش  مذنداق  بذنع  تألةيدذ. 
بذيرذغذحعغا  يئرعمعنع  بذيرذلغذحع  كئيعن  بذيرذغاندعن  سئتعؤئلعشقا  مال  تةث  ـ 
تئضعشلعك  مئلعغا  بذيرذغذحعنعث  سئتعؤالعدذ.  قعلعص  ظأزعضة  يئرعمعنع  ؤاكالعتةن، 
بئرعدذ(.  نةق  صذلعنع  مالنعث  سئتعؤالغان  ظىحىن  ظأزع  )ؤة  بئرعدذ  تولذق  صذلنع 
شذثا ظأزعنعث هةسسعسعنع ظأزع كأتىرعدذ. زاهعرع جةهةتتعن ظالغاندا بذ صىتىشىش 
بذ مةسعلة  ظالدعمعزدا  بولعدذ.  ظعضعدارحعلعق شئرعكحعلعكع  ظةمةس،  شئرعكحعلعكع 
تئخعمذ ظوحذقالشتذرذلعدذ. بعزنعث ظئيتقعنعمعزدةك، بذ بعرع مةبلةغ، يةنة بعرع كىح 
حعقعرعص تىزىشكةن مذظامعلة ظةمةس. بذنعثغا ياخشع دعققةت قعلعش الزعم، نذرغذن 

كعشعلةر بذ شئرعكحعلعكتة خاتالعشعدذ))(.
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شئرعكحعلعكتة مالنع ظارعالشتذرذشنعث هأكمع

ضةرحة مالنع بعرـ  بعرعضة ظارعالشتذرمعسعمذ شئرعكحعلعك يةنعال دذرذس بولعدذ. 
دةيدذ:  مذنداق  قعلسذن!(  رةهمةت  ظعككعسعضة  ظذ  )اهلل  شافعظع  ؤة  زذصةر  ظعمام 
قعسمع  صارحة  مالنعث  صارحعسعدذر.  بعر  مالنعث  صايدا  بولمايدذ، حىنكع  »دذرذس 
بولعدذ.  تةؤة  شئرعكحعلعككة  ظاندعن  كئيعن  قذرذلغاندعن  شئرعكحعلعك  ظةسلعدة 
حعقعدذ.  مةيدانغا  بعلةن  ظارعالشتذرذش  مئلعنع  تةرةصنعث  ظعككع  شئرعكحعلعك 

شئرعكحعلعكتعكع ظاساس مالدذر. شذثا مال بعر ـ بعرعضة قوشذؤئتعلعدذ«.
دةسمايعنع تةيعن قعلعش شةرتتذر. بذ، بعرع مةبلةغ يةنة بعرع كىح حعقعرعص 
تىزىشكةن مذظامعلعنعث دةل ظةكسعدذر. حىنكع ظذ شئرعكحعلعك ظةمةس. هةسسعدار 
صايدعغا  قارعتا  ظعشعغا  قعلغان  شذثا  ظعشلةيدذ.  ظعضعسعضة  مال  صةقةت  بولغذحع 
ظئرعشعدذ. ظةمما شئرعكحعلعك دةل بذنعث ظةكسعحة بولعدذ. ظعككع شئرعك ظىحىن 
ظئيتقاندا بذ ناهايعتع حوث ظاساس بولذص، تىرعنعث بعرلعشعشع هئسابقا ظئلعنعدذ. 
ظارعالشتذرذش شةرت قعلعنعدذ. مةبلةغنع تةث حعقارغاندعن كئيعن صايدعدا بعرع يةنة 
بعرعدعن ظارتذق ظئلعش دذرذس بولمايدذ. ظعشلةص حعقعرعش شئرعكحعلعكعضة مال 

كةتمعضةنلعكع ظىحىن ظذنع مةبلةغ بعلةن قذرذشمذ دذرذس بولمايدذ.
صىتىشىشكة  ظةمةس،  مةبلةغضة  شئرعكحعلعك  صايدعدعكع  مةزهةصعدة  هةنةفعي 
تايعنعدذ. حىنكع صىتىشىش شئرعكحعلعك دةص ظاتعلعدذ. شذثا ظذنعثدا بذ ظعسعمنعث 
ظةمةس.  شةرت  ظارعالشتذرذش  كئرةك.  ظايالندذرذش  ظةمةلعيةتكة  حوقذم  مةنعسعنع 
حىنكع بذنعثدا تةثضة بعلةن تعلالالر تةيعن قعلعنمايدذ. شذثا صايدا دةسماية بعلةن 
ظئلعنمايدذ. صةقةت ظذنع تةسةررذص قعلعش بعلةن ظئلعنعدذ. حىنكع شئرعك ظةسلع 
قعلعشتا  تةسةررذص  ؤةكعلدذر.  يئرعمعدا  قالغان  ظعضعسعدذر،  يئرعمعنعث  مالنعث 
شئرعكحعلعك مالنع ظارعالشتذرماستعن ظةمةلعيةتكة ظايالنسا، صايدعدعمذ ظةمةلعيةتكة 
يةنة بعرع كىح  صايدا مالنعث ظعحعضة كعرمةيدذ. ظذ بعرع مةبلةغ،  بذ  ظايلعنعدذ. 
ؤة  بعرلعشعشع  تىرنعث  شذثا  قالعدذ.  ظوخشاص  مذظامعلعضة  تىزىشكةن  حعقعرعص 

صايدعدا تةث بولذش شةرت قعلعنمايدذ))(. 
»ظعككع  دةيدذ:  مذنداق  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  )اهلل  نةؤةؤعي  ظعمام 
شئرعكنعث هةربعرع شئرعكحعلعك دذرذس بولعدعغان معقداردا مةبلةغ حعقارسا ؤة 
شئرعك بولذشنع كأزلعسة، ظعككع تةرةصنعث مةبلعغعنع ظايرعش مذمكعن بولمعغعدةك 
دةرعجعدة ظارعالشتذرذؤئتعش شةرت قعلعنعدذ. ظةضةر ظذالر ظذنداق قعلمعسا، بعرعنعث 

))) »ظةلهعداية« 3 ـ توم، 9 ـ بةت.

3839

شېرىكچىلىكشېرىكچىلىك



3839

مئلع تةسةررذص قعلعشتعن ظعلضعرع زعيانغا ظذحرعسا، زعيان صةقةت مالنعث ظعضعسع 
بولذص  قعيعن  ظعسصاتالش  شئرعكحعلعكنع  مالدا  قالغان  بولعدذ.  بولغان  ظىحىن 

قالعدذ«))(. 

مالنعث مةلذم معقدارعدا شئرعك بولذش شئرعكحعلعكع

يذقعرعدا  تىرعدذر.  ظعككعنحع  تىرلعرعنعث  شئرعكحعلعك  سئلعش  مةبلةغ  بذ، 
ظارعسعدا  ظعنسانالر  قارعغاندا  شئرعكحعلعكعضة  بولذش  تةث  ظذ  ظئيتقعنعمعزدةك، 

كأصرةك كأرعلعدعغان شئرعكحعلعكتذر.
ؤاكالةتنع  صةقةت  شئرعكحعلعكع  بولذش  شئرعك  معقدارعدا  مةلذم  مالنعث 
يذقعرعدا  قعلمايدذ.  تةقةززا  قعلعشنع  كاصالةتلعك  ظذ  حىنكع  ظالعدذ.  ظعحعضة  ظأز 
ظعككع  ظةضةر  ظةكسعدذر.  دةل  شئرعكحعلعكعنعث  بولذش  تةث  بذ  ظئيتقعنعمعزدةك، 
بعرضة  بعلةن  تولذقالش  شةرتلعرعنع  صىتىن  شئرعكحعلعكعنعث  بولذش  تةث  شئرعك 
شئرعكحعلعكتة كاصالةتنع تعلغا ظالسا، تةث بولذش شئرعكحعلعكع قذرذلعدذ. ظةضةر 
شئرعكحعلعكع  بولذش  شئرعك  معقدارعدا  مةلذم  مالنعث  بولمعسا،  تولذق  شةرتلةر 

قذرذلعدذ.
كاصالةتلعك  قذرذلسا،  شئرعكحعلعكع  بولذش  شئرعك  معقدارعدا  مةلذم  مالنعث 
بولعدذ.  دئيعشكعمذ  بذزذلمايدذ  بولعدذ،  دئيعشكمذ  بذزذلعدذ  بذزذالمدذ؟  قعلعش 
حىنكع مالنعث مةلذم معقدارعدا شئرعك بولذش شئرعكحعلعكعدة كاصالةتلعك قعلعش 
ظئتعبارغا ظئلعنماسلعقع ظةمةس، ظذنعث ظئتعبارغا ظئلعنعشعنعث مةؤجذت بولماسلعقع 
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. ظالدعنقع قاراش يةنع كاصالةت بولذشنعث بذزذلذش ظئهتعماللعقع 
كىحلةندىرىلعشع مذمكعن. حىنكع ظذ نامةلذم نةرسعضة كئصعل بولذشتذر. بذ صةقةت 
شئرعكحعلعكنعث تةركعؤعدة بولغانلعقتعن دذرذس بولعدذ. ظةضةر ظذ شئرعكحعلعك ظأز 
ظعحعضة ظالعدعغان نةرسعدعن بولمعسا، ظذنع شئرعكحعلعككة كعرضىزىش قةستةنلعك 
تعلغا  كاصالةت  شئرعكحعلعكعدة  بولذش  شئرعك  معقدارعدا  مةلذم  مالنعث  بولعدذ. 
ظئلعنمعسا، ظعككع شئرعكنعث هةربعرع يةنة بعرعنعث نامعدا كئصعل بولمايدذ. بذ 

تةث بولذش شئرعكحعلعكعنعث دةل ظةكسعدذر.
ظةضةر مالنعث مةلذم معقدارعدا شئرعك بولذش شئرعكحعلعكعدة كاصالةت تعلغا 
ظعككعنحع  قاراش  بذ  بولعدذ.  كئصعل  شئرعك  بويعحة  تةقةززاسع  ظذنعث  ظئلعنسا، 
مذنداق  بذنع  كىحلةندىرعدذ.  بذزذلماسلعقعنع  كاصالةتنعث  يةنع  ظئهتعماللعقنع 
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ظايدعثالشتذرذش كئرةككع، صىتىشىش شئرعكحعلعكعدة كاصالةت قاحان تعلغا ظئلعنسا، 
شئرعكحعلعككة قةستةن كعرضىزىلضةن بولماستعن ظذنعثغا تةؤة بولغانلعقتعن ؤة ظذ 
شئرعكحعلعك  حىنكع  بولعدذ.  مذقةررةرلةشكةن  كاصالةت  ظالغانلعقتعن  ظعحعضة  ظأز 
بولذش  تةث  ظذ  لئكعن  قعلعدذ.  تةلةص  كاصالةتنع  بةلكع،  ظةمةس،  زعت  كاصالةتكة 
بعلةن  تةقةززاسع  لةؤزعنعث  كاصالةت  صةقةت  ظوخشاش،  لةؤزعضة  شئرعكحعلعكعنعث 

ياكع شئرعكحعلعككة صىتىشكةندة ظذنع تعلغا ظئلعش بعلةن ظعسصاتلعنعدذ))(.

مالنعث مةلذم معقدارعدا شئرعك بولذش شئرعكحعلعكعنعث ؤاقتعنع 

بةلضعلةش

تةقةززا  كاصالةت  شئرعكحعلعكعدة  بولذش  شئرعك  معقدارعدا  مةلذم  مالنعث 
قعلعنمايدعغانلعقع ظىحىن ظومذمعي شئرعك بولذش، خاس شئرعك بولذش، شةرتسعز 
شئرعك بولذش ؤة ؤاقعتلعق شئرعك بولذش قاتارلعقالرنعث هةممعسع دذرذس بولعدذ.

ظةضةر ؤاقعت بةلضعلعسة، شذ ؤاقعت ظأتىص كةتكةندعن كئيعن شئرعكحعلعكنعث 
ؤاقتعنع  ؤاكالةتنعث  بةلضعلةمدذ؟  ؤاقعت  مذظةييةن  ظىحىن  قعلماسلعقع  داؤام 
ظعككع  شئرعكحعلعكتعمذ  خعل  بذ  بولغعنعدةك،  قاراش  خعل  ظعككع  بةلضعلةشتة 
بةلضعلعنعدعغانلعقع  بار. >خانعية< ناملعق كعتابتا مذظةييةن ؤاقعت  قاراش  خعل 
يةنة  مةبلةغ،  بعرع  ؤة  دئيعلضةن: »بذ شئرعكحعلعكنعث  مذنداق  ظئلعنعص  تعلغا 
مذظةييةن  ظىحىن  بولذشع  دذرذس  مذظامعلعنعث  تىزىشكةن  حعقعرعص  كىح  بعرع 
ؤاقعت بةلضعلةش شةرت ظةمةس. ظةضةر ظعككع شئرعك بذنعث ظىحىن مذظةييةن ؤاقعت 
بذ  دئسة،  شئرعكتذر  ظارعسعدا  ظعككعمعزنعث  مالالر  سئتعؤالغان  بىضىن  بةلضعلةص: 
كىندعن  شذ  ظاساسةن،  بذنعثغا  بولعدذ.  دذرذس  بةلضعلعنعشع  ؤاقعتنعث  ظةهؤالدا 
يةنة بعرع  كئيعن سئتعؤالغان نةرسة سئتعؤالغذحعغا خاس بولعدذ. بعرع مةبلةغ، 
كىح حعقعرعص تىزىشكةن مذظامعلة ظىحىنمذ ؤاقعت بةلضعلعسة ظةهؤال مذشذنداق 
ظعبارةتتذر.  بةلضعلةشتعن  ؤةكعل  شئرعكحعلعك  ؤة  مذظامعلة  ظذ  حىنكع  بولعدذ. 
ؤاكالةت ؤاقعت بةلضعلعنعدعغان نةرسعلةردعندذر. لئكعن بةزع شئرعكلةر ؤةكعلنعث 
ظون كىنضعحة ؤةكعل ظعكةنلعكعنع تعلغا ظالسا، توغرا قاراشقا ظاساسالنغاندا ظذ شذ 

ظون كىن ظعحعدعمذ ؤة ظذنعثدعن كئيعنمذ ؤةكعل بولعؤئرعدذ«))(.
))) »رةددذلمذهتار« 3 ـ توم، 341 ـ بةت.
))) »رةددذلمذهتار« 3 ـ توم، 341 ـ بةت.
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مالنعث مةلذم معقدارعدا شئرعك بولذش شئرعكحعلعكعدعكع صايدعدا 
ظارتذق ظئلعش هأكمع

بذ شئرعكحعلعكتة ظعككع شئرعك دةسمايعنع تةث حعقعرعص، صايدعنع بعرـ  بعرعدعن 
ظارتذق ظالسا دذرذس بولعؤئرعدذ.

ظعمام زذصةر ؤة شافعظع )اهلل ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!( مذنداق دةيدذ: »ظارتذق 
نةرسعنعث  بولمعغان  جاؤابكارلعقع  ظئلعش  ظارتذق  حىنكع  ظةمةس.  دذرذس  ظئلعش 
صايدعسعنع ظئلعشقا ظئلعص بارعدذ. ظةضةر دةسماية مال تةث ـ تةث بولذص، صايدا ظىحكة 
بألىنسة، ظارتذق ظالغان شئرعك ظارتذق ظالغان قعسمعغا جاؤابكارلعقع بولماي تذرذص 
ظئرعشكةن بولعدذ. حىنكع ظىستعضة ظالغان جاؤابكارلعق سالغان دةسماية حذشلذق 
بولعدذ. ظعككعسعنعث ظارعسعدا صايدعدعكع شئرعكحعلعكمذ ظةسلع دةسمايعضة قارعتا 
بولعدذ. شذنعث ظىحىن هةر ظعككعسع ظارعالشتذرذشنع شةرت قعلعدذ. نةتعجعدة مالنعث 
ظةسلع  صايدعنع  شذثا  بولعدذ.  ظورنعدا  كأصةيتعشنعث  دةسمايعنع  ظةسلع  صايدعسع 

سالغان دةسماية هئسابعدا ظئلعش الزعم بولعدذ«.
هةنةفعي  دئضةن  بولعدذ،  دذرذس  ظئلعش  ظارتذق  بعرعدعن  ـ  بعر  صايدعنع 
مةزهةصعدعكعلةر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنذ سأزعنع دةلعل قعلعدذ: »صايدا 
قارعتا  مئلعغا  تةرةصنعث  ظعككع  زعيان  بولعدذ.  بويعحة  ظعككع شئرعك شةرتلةشكةن 
قارعتامذ  ظةمضةككة  ظئرعشكةندةك،  قارعتا  دةسمايعضة  سالغان  صايدعغا  بولعدذ«. 
ظئرعشعدذ. بعرع مةبلةغ، يةنة بعرع كىح حعقعرعص تىزىشكةن مذظامعلعدة ظةهؤال 
شذنداق بولعدذ. ظعككع شئرعكنعث بعرع ظةقعللعقراق ؤة توغرا صعكعرلعكرةك بولذشع، 
بولذشقا  تةث  صايدعدا  ظذ  بولذشع مذمكعن. شذثا  ؤة كىحلىكرةك  ظعشلعشع  كأصرةك 
رازع بولمايدذ. نةتعجعدة بعرع يةنة بعرعدعن ظارتذق ظئلعش ظئهتياجع تذغذلعدذ. ظةمما 
صىتىن صايدعنع ظعككعسعنعث بعرعنعثال ظئلعشنع شةرت قعلعشقا بولمايدذ. حىنكع بذ 
بعرع  يةنة  مةبلةغ،  بعرع  شذنداقال  كئلعشعمعنع شئرعكحعلعكتعن،  صىتىشىش  شةرت 
شةرت  صايدعنع  ظعشلعضىحعضة  حعقعرعص،  مذظامعلعدعن  تىزىشكةن  حعقعرعص  كىح 
قعلعش بعلةن قةرز ظورنعغا، ياكع مال ظعضعسعضة صايدعنع شةرت قعلعش بعلةن تاؤار 
ظورنعغا حىشىرىص قويعدذ. بذ صىتىشىش، شئرعكنعث مئلعدا ظعشلعضةنلعك جةهةتتعن 
كئتعدذ.  ظوخشاص  مذظامعلعضة  تىزىشكةن  حعقعرعص  كىح  بعرع  يةنة  مةبلةغ،  بعرع 
ظعسعم ؤة ظةمةل جةهةتتعن شئرعكحعلعككة ظوخشاص كئتعدذ. حىنكع هةر ظعككعلعسع 
تىزىشكةن  حعقعرعص  كىح  بعرع  يةنة  مةبلةغ،  بعرع  بذنع  بعز  شذثا  ظعشلةيدذ. 
مذظامعلعضة ظوخشعتعص، جاؤابكار بولماستعن صايدا ظئلعشنع شةرت قعلعش دذرذستذر، 
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دةص قارعدذق ؤة شئرعكحعلعككة ظوخشعتعص، هةر ظعككعلعسعنعث ظعشلعشعنع شةرت 
قعلعش بعلةن شئرعكحعلعك بذزذلمايدذ، دةص قارعدذق))(.

زعيان  بولعدذ.  بويعحة  شةرتلةشكةن  شئرعك  ظعككع  »صايدا  هةدعستة:  مةزكذر 
ظعبنع  ظةلع  هةدعس  بذ  بولذص،  دئيعلضةن  بولعدذ«  قارعتا  مئلعغا  تةرةصنعث  ظعككع 

ظةبذ تالعب رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن سةهعه سةنةد بعلةن رعؤايةت قعلعنغان))(.
بئرعشنع  كأصرةك  ظعشلعسة شذنعثغا  قايسعسع  ظأزلعرعدعن  ظعككع شئرعك  بذ، 
ياكع ظعككعسعدعن كأصرةك ظعشلعضعنعضة كأصرةك بئرعشنع شةرت قعلعشعغا باغلعقتذر. 
قعلسا  شةرت  بئرعشنع  كأصرةك  ظعشلعضعنعضة  ظازراق  ياكع  ظعشلعمعضعنعضة  ظةمما 
ظعشلعشع  بعرعنعث  ظعككعسعنعث  بذ  ظالغاندا  جةهةتتعن  زاهعرع  بولمايدذ.  دذرذس 

شةرت بولذص قالغان ظةهؤالغا قارعتعلعدذ. 
قعسقعسع، ظةضةر ظعككعلعسع تةث ظعشلةشنع شةرت قعلعص تذرذص صايدعنع بعر 
ـ بعرعدعن ظارتذق ظالماقحع بولسا، ضةرحة بعرع خالعس ظعشلةص بةرضةن تةقدعردعمذ 
دذرذس بولعدذ. شذنداقال ظعككعسع بعرعنعث ظعشلعشعنع شةرت قعلسا، ظعشلعضىحع 
صايدعنع دةسماية مئلعغا قارعتا ظالسعمذ ياكع كأصرةك ظالسعمذ دذرذس بولعدذ. ظةضةر 
دذرذس  ظالسا  كأص  صايدعنع  شئرعك  ظعشلعضةن  ظازراق  ياكع  شئرعك  ظعشلعمعضةن 
بولمايدذ. ظذ شئرعك صايدعنع صةقةت دةسماية سالغان مئلعغا حذشلذق ظالعدذ. ظةضةر 
ظعشلةش شةرت قعلعنسا ظةهؤال مذشذنداق بولعدذ. ظذنع »ظةضةر ظعككعلعسع تةث 

ظعشلةشنع شةرت قعلعص« دئضةن جىملعمذ ظوحذق ظعصادعلةص بئرعدذ.
يذقعرعدعكعلةردعن شذ مةلذم بولدعكع، ظةضةر ظعشلةش هةر ظعككعلعسعضة شةرت 
بعرعنعث  »ظعككعسع  ظةمةس.  الزعم  ظعشلعشع  بعرلعكتة  ظعككعسعنعث  قعلعنسا، 

ظعشلعشعنع شةرت قعلسا« دئضةن جىملة ظذنع ظوحذق ظعصادعلةص بئرعدذ.
ظعككع  مةسعلةن،  دئيعلضةن:  مذنداق  كعتابتا  ناملعق  >ظةلبةزازعيية<  شذثا 
كعشع شئرعك بولدع، بعرع بعرةر جايغا كةتكةندة يةنة بعرع ظعشلعدع، ظذ كةلضةندة 
ظعشلعضىحع ظذنعث صايدعدعكع هةسسعسعنع تولذق بةردع، ظاندعن ظعلضعرع ظعشلعضةن 
كعشع بعرةر جايغا كةتتع، بذ حاغدا يةنة بعرع ظعشلعدع، ظذ كةلضةندة ظعشلعضىحع 
ظذنعث صايدعدعكع هةسسعسعنع بةرضعلع ظذنعمعدع. ظةضةر ظعككعسعنعث بعرلعكتة ؤة 
ظايرعم ظعشلعشع شةرت قعلعنغان بولسا، ظعككعسعنعث تعجارعتعدعن حعققان صايدعنع 
ظعككعسع  ظاساسةن  ظعشلةش شةرتعضة  بعرع  ياكع  ظعشلةش  بعرلعكتة  ظعككعسعنعث 
صايدا  ظعشلعسة،  بعرع  يةنة  ظعشلعمعسة،  قئلعص  بولذص  كئسةل  بعرع  ظةضةر  ظالعدذ. 

))) »ظةلهعداية« 3 ـ توم، 9 ـ بةت.
))) »ظعظالظذسسىنةن« 13 ـ توم، 76 ـ بةت.
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ياكع  سةؤةبعدعن  ظأزىر  بعرعنعث  ظالغاندا  جةهةتتعن  زاهعرعي  ظىحىندذر.  ظعككعسع 
ظأزىرسعز ظعشلعمعضةنلعكعنعث صةرقع يوق. حىنكع ظذنعث صةقةتال ظعشلةشتعن باش 
تارتعشع بعلةن شئرعكحعلعك كئلعشعمع كأتىرىلىص كةتمةيدذ. ظذنعث صايدعغا هةقلعق 
بولذشع ظعشلةش شةرتعنعث هأكمع بعلةن ظةمةس، شئرعكحعلعككة صىتىشىش شةرتعنعث 

هأكمع بعلةن بولعدذ.
باراؤةرلعك،  شذثا  تايعنعدذ.  كئلعشعمضة  ظةمةس،  مالغا  صايدعدا  شئرعكحعلعك 
دةص  شئرعكحعلعك  كئلعشعم  حىنكع  قعلعنمايدذ.  شةرت  ظارعالشتذرذش  ؤة  بعرلعك 

ظاتعلعدذ. ظذنعثدا ظعسعمنعث مةنعسعنع حوقذم ظةمةلعيةتكة ظايالندذرذش كئرةك))(.
ظعمام نةؤةؤعي )اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( بذ مةسعلعنعث هأكمعنع ظعمام 
شافعظعنعث فعقهعسعغا ظاساسةن بايان قعلعص مذنداق دئضةن: »صايدا ظعككعسعنعث 
ياكع  قعلسذن  بذنع شةرت  مةيلع  بولعدذ.  قارعتا  مئلعغا  تةرةصنعث  ظعككع  ظارعسعدا 
شةرت قعلمعسذن، مةيلع تةث ظعشلعسذن ياكع صةرقلعق ظعشلعسذن بةرعبعردذر. ظةضةر 
ياكع  قعلسا،  ظئلعشنع شةرت  صايدعنع تةث  بولسعمذ،  صةرقلعق  ظعككعسع دةسمايعدة 
مةزهةصكة  بذ  قعلسا،  شةرت  ظئلعشنع  صةرقلعق  صايدعنع  حعقعرعص،  تةث  دةسمايعنع 
بعناظةن شئرعكحعلعك بذزذلعدذ. بذنع بذ مةزهةص ظعماملعرع كةسكعن قعلعص ظئيتقان. 
ظعمام شافعظعدعن يةنة بعر قاراش رعؤايةت قعلعنغان بولذص، شئرعكحعلعك بذزذلمايدذ، 

صايدا ظعككع تةرةصنعث مئلعغا قارعتا ظألةشتىرىلعدذ، دئيعلضةن«))(. 
قارعشع  مةسعلعدعكع  بذ  قذدامةنعث  ظعبنع  كعتابتا  ناملعق  >ظعظالظذسسىنةن< 
نةقعل قعلعنغان بولذص، ظذ مذنداق دئضةن: »شئرعكحعلعكنعث صىتىن تىرلعرعدة صايدا 
ظعككع شئرعك كئلعشكةن بويعحة بولعدذ. ظذ، بعرع مةبلةغ، يةنة بعرع كىح حعقعرعص 

تىزىشكةن مذظامعلعدة ظذ هأكىمنعث شذنداق بولذشعدا ظعختعالص يوق«.
ظعبنع مذنزعر مذنداق دئضةن: »ظعلعم ظعضعلعرع ظعشلعضىحعنعث مال ظعضعسعضة 
صايدعنعث ظىحتعن بعرعنع ياكع يئرعمعنع بئرعشنع شةرت قعلعش هةققعنعث بارلعقعغا 
ظعككعسع  كئيعن  بولغاندعن  قعسمع  مةلذم  صايدعنعث  ظومذمعي  صايدا  شذ  ياكع  ؤة 
كئلعشكةن بويعحة بولعدعغانلعقعغا بعرلعككة كةلضةن. ظةمما مالنعث مةلذم معقدارعدا 
قارعتا  مئلعغا  تةرةصنعث  ظعككع  صايدعنع  كةلسةك،  شئرعكحعلعكعضة  بولذش  شئرعك 
بةلضعلعسعمذ، بعرعنعث مئلع ظاز، يةنة بعرعنعث مئلع كأص بولغان تذرذقلذق صايدعنع 
تةث بألةشسعمذ، تةث دةسماية حعقعرعص، صايدعنع صةرقلعق بألةشسعمذ دذرذس بولعدذ. 

ظعمام ظةبذ هةنعفةمذ مذشذ قاراشنع ظوتتذرعغا قويغان«.
))) »رةددذلمذهتار« 3 ـ توم، 342 ـ بةت.

))) »رةؤزةتذتتالعبعين« 3 ـ توم، 516 ـ بةت.
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ظعمام مالعك ؤة شافعظع مذنداق دئضةن: »بذ شئرعكحعلعكنعث دذرذس بولذشعنعث 
قعلعشتعن  تةقسعم  قارعتا  مئلعغا  تةرةصنعث  ظعككع  زعياننع  ؤة  صايدا  شةرتع  بعر 

ظعبارةتتذر. حىنكع بذ شئرعكحعلعكتعكع صايدا دةسماية مالغا تةؤةدذر«.
هةنةفعي مةزهةصعدة صايدعغا هةقلعق نةرسة ظةمضةكتذر. شذثا هةر ظعككعلعسعنعث 
ظئلعشع  ظارتذق  بعرعدعن  ـ  بعر  صايدعنع  تذرسعمذ،  بولذص  مةؤجذت  ظعشلعضةنلعكع 
تىزىشكةن  مذظامعلة  حعقعرعص  كىح  بعرع  يةنة  مةبلةغ،  بعرع  بذ،  بولعدذ.  دذرذس 

ظعككع ظادةمنعث معسالعغا ظوخشايدذ.
مةن مذنداق دةص قارايمةن: هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث قارعشعنع ظةلع ظعبنع 
ظةبذ تالعبنعث هةدعسع، شةظبع، جابعر ظعبنع زةيد ؤة نةخةظع قاتارلعقالرنعث سأزع 
بذ ساهابعغا  ظأتتذق.  قعلعص  بايان  )تئكعستتة(  مةتنعدة  بذنع  بعز  كىحلةندىرعدذ. 
ساهابعالردعن هئح بعرعنعث قارشع حعققانلعقع مةلذم ظةمةس. ظذنعثغا تابعظعنالرنعث 

فعقهعشذناسلعرعمذ قوشذلغان. شذثا ظذ بذ مةسعلعدة ظوحذق صاكعتتذر. 
ظعبنع مذنزعر يةنة مذنداق دئضةن: »زعيان دةسماية مالغا قارعتا بولعدذ. يةنع 
شئرعكحعلعكتعكع زعيان ظعككع شئرعكنعث هةربعرعنعث مئلعغا قارعتا بولعدذ. ظةضةر 
ظارعسعدا  ظعككعسعنعث  زعيان  بولسا،  تةث  معقداردا  مئلع  دةسماية  ظعككعسعنعث 
تةقسعم  هةسسعضة  ظىح  زعيانمذ  بولسا،  هةسسة  ظىح  مال  ظةضةر  بولعدذ.  يئرعمدعن 
قعلعنعدذ. ظعلعم ظعضعلعرعنعث بذ مةسعلعدة ظعختعالص قعلعشقعنعنع بعلمةيمعز. ظعمام 
ظةبذهةنعفة، شافعظع ؤة باشقعالر مذشذ قاراشنع ظوتتذرعغا قويغان. ظذ شةظبع، جابعر 

ظعبنع زةيد ؤة نةخةظعالرنعثمذ قارعشعدذر. 
سئتعؤئلعنغان  ظعضعدارحعلعقعدعكع  ظعككعسعنعث  زعيان  شئرعكحعلعكعدة  نذصذز 
ياكع  بولسذن  ظارعسعدا شذنداق  ظعككعسعنعث  صايدا  بولعدذ. مةيلع  قارعتا  نةرسعضة 
شذنداق بولمعسذن، مةيلع ظاصةتكة يولذققانلعقتعن زعيان كئلعص حعققان بولسذن ياكع 
مال باهاسع سئتعؤالغان نةرقعدعن حىشىص كةتكةن بولسذن، مةيلع ظذنعثدعن باشقا 

سةؤةب بولسذن ظوخشاشتذر.
دةسماية  زعيان  مذظامعلعدة  تىزىشكةن  حعقعرعص  كىح  بعرع  يةنة  مةبلةغ،  بعرع 
حىنكع  يىكلةنمةيدذ.  نةرسة  هئح  زعياندعن  ظعشلعضىحعضة  بولعدذ.  ظعضعسعضعال 
ظعضعسعنعث  مال  ظذ  ظعبارةتتذر.  كةتكةنلعكعدعن  كئمعيعص  مالنعث  دةسماية  زعيان 
شذثا  يىكلةنمةيدذ.  نةرسة  هئح  ظعشلعضىحعضة  ظذنعثدا  خاستذر.  ظعضعدارحعلعقعغا 
ظذنعث زعيعنع مئلعدا بولعدذ، باشقا نةرسعدة بولمايدذ. ظذالر صةقةت كأصةيضةن نةرسعضة 

شئرعكتذر«))(.
))) »ظعظالظذسسىنةن« 13 ـ توم، 77 ـ بةت.
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شئرعك صذلنع ظأز مئلعدعن ظأتعضةنلعكعنع دةؤا قعلغاندا ظذنعث 

هأكمع قانداق بولعدذ؟ 

بذ  ظىحىن( سئتعؤالسا،  نةرسعنع )شعركةت  بعرةر  بعرع  ظةضةر شئرعكلةرنعث 
شئرعكحعلعكنعث كاصالةتنع ظأز ظعحعضة ظالمعغانلعقع ظىحىن سئتعؤالغذحع صةقةت 
صذل تةلةص قعلعدذ. كاصالةت تعلغا ظئلعنمعغاندا ظةهؤال مذشذنداق بولعدذ. ظذ شئرعك 
شئرعكعنعث هةسسعسعضة حذشلذق صذلنع قايتذرذص ظالعدذ. حىنكع سئتعؤالغذحع 
شئرعك يةنة بعر شئرعكنعث هةسسعسعدة ظذ شئرعكنعث ؤةكعلعدذر. شذثا ظذ صذلنع 
ظةضةر  بار.  ظئلعش هةققع  قايتذرذص  بولسا، هئسابالص  ظأتعضةن  ظأزعنعث مئلعدعن 

صذلنع شئرعكحعلعكتعكع مالدعن بةرضةن بولسا، قايتذرذص ظالمايدذ.
ظةضةر ظذ مال سئتعؤالغانلعقعنع صةقةت سأزع بعلةن ظذقتذرسا، بذنعثغا صاكعت 
كةلتىرىشع كئرةك. حىنكع ظذ يةنة بعرعنعث ظىستعدة مال بارلعقعنع دةؤا قعلدع. 
هالبذكع، جاؤابكار بذنع رةت قعلعدذ. مذنداق ظةهؤالدا جاؤابكارنعث سأزع قةسةم 

قعلعشع بعلةن ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
سئتعؤالغانلعقعنع  مال  ظىحىن  شئرعكحعلعك  ظذنعث  جاؤابكار  ظةضةر 
تةستعقلعغان، ظةمما صذلنع ظأزعنعث مئلعدعن ظادا قعلغانلعقعنع يالغانغا حعقارغان 
بولسا، سئتعؤالغذحعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدعغانلعقع ظئنعق بولعدذ. حىنكع 
ظذنعث مال سئتعؤالغانلعقعنع باشقا بعرع تةستعقلعسا، مالنع شئرعكحعلعك ظىحىن 
ظىستعضة  ظذنعث  يئرعمع  صذلنعث  بعلةن  بذنعث  ظعسصاتلعنعدذ.  سئتعؤالغانلعقع 

يىكلعنعدذ.
ظذنعث  قعلسا،  دةؤا  بةرضةنلعكعنع  مالدعن  صذلنعث شئرعكحعلعكتعكع  دةؤاضةر 
مال  ظذ  »ظةضةر  ظالعمالر:  ظىحىن  شذنعث  قعلعنمايدذ.  قوبذل  صاكعتسعز  دةؤاسع 
سئتعؤالغانلعقعنع صةقةت سأزع بعلةن ظذقتذرسا، بذنعثغا صاكعت كةلتىرىشع كئرةك. 
حىنكع ظذ يةنة بعرعنعث ظىستعدة مال بارلعقعنع دةؤا قعلدع. هالبذكع، جاؤابكار 
بذنع رةت قعلعدذ« دئضةن. بذ يةردة بولسا، ظذنع رةت قعلمايدذ، بةلكع، صذلنعث 
سئتعؤالغانلعقعنع  مالنع  تئضعشلعك  ظىحىن  بولغانلعقع  ظاالقعدار  ظىستعضة  ظأز 
ظئتعراص قعلعدذ. شذثا جاؤابكار مال سئتعؤالغذحعنع صذلنع شئرعكحعلعك مئلعدعن 

بةرضةنلعكعضة قةسةم قعلدذرذشع كئرةك.
يالغانغا حعقارغان  ظىحىن سئتعؤالغانلعقعنع  دةؤاضةرنعث مالنع شئرعكحعلعك 
زعيان  ظئنعقكع،  ظذحرعسا،  زعيانغا  مال  سئتعؤالغان  ظذ  ظةضةر  ظاستعدا،  ظةهؤال 
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دةؤاضةرنعث  بولسا،  نةق  قولعدا  دةؤاضةرنعث  مال  ظةضةر  بولعدذ.  سئتعؤالغذحعغا 
يالغانغا  سئتعؤالغانلعقعنع  مال  ظةسلعدعنال  ظذنعث  ظةضةر  بولعدذ.  تةؤة  ظأزعضة 
مال  ظةضةر  قعلسا،  دةؤا  ظعكةنلعكعنع  مئلعدعن  شئرعكحعلعك  مالنعث  حعقعرعص، 
ظئتعبارغا  سأزع  سئتعؤالغذحعنعث  تةقدعردة  بولغان  قولعدا  سئتعؤالغذحعنعث 

ظئلعنعدذ.

ظىحىن  ظأزع  بةلكع  ظةمةس،  ظىحىن  شئرعكحعلعك  مالنع  دةؤاضةر  ظةضةر 
ظذ  بعر شئرعك:  يةنة  تاؤار سئتعؤالسا،  قعلسا، مةسعلةن،  دةؤا  سئتعؤالغانلعقعنع 
شئرعكحعلعكعمعزضة تةؤة مالدذر دئسة، سئتعؤالغذحع: ظذ ماثا خاس مالدذر، مةن 
سئتعؤالغان  صذلذمغا  ظأز  ظىحىن  ظأزةم  ظعلضعرع  قذرذشتعن  شئرعكحعلعكنع  ظذنع 
دئسة، دةؤاضةر: اهلل نعث نامع بعلةن قةسةمكع، ظذ شئرعكحعلعكعمعزضة تةؤة مال 
ظئلعنعدذ. حىنكع  ظئتعبارغا  ظذنعث سأزع  كئيعن  قعلغاندعن  قةسةم  دةص  ظةمةس، 

ظأزعضة سئتعؤالغان نةرسعنع ظأزع ظىحىن ظعشلعتعش ظةركعنلعكعضة ظعضة.

زاهعرعي جةهةتتعن ظالغاندا، ظذنعث: »شئرعكحعلعكنع قذرذشتعن ظعلضعرع« 
دئضةن سأزع ظذنع شئرعكحعلعك هالعتعدة سئتعؤالغان نةرسعلةردعن ظايرعص قالعدذ. 
ظذنع تةصسعيلعرةك حىشةندىرىش الزعمكع، ظةضةر سئتعؤئلعنغان مال ظعككعسعنعث 
تعجارةت قعلعؤاتقان تىرعدعكع مالدعن بولسا، ضةرحة ظذنع سئتعؤالغان حاغدا ظأزع 
ظىحىن  شئرعكحعلعك  مال  ظذ  كةلتىرسعمذ،  ضذؤاهحع  سئتعؤالغانلعقعغا  ظىحىن 
يئرعمع  ظذنعث  سئتعؤئلعشتا  نةرسعنع  بعر  مذظةييةن  ظذ  حىنكع  بولعدذ.  هئساب 
قعلعؤاتقان  تعجارةت  ظعككعسعنعث  مال  ظةضةر  بولعدذ.  ظورنعدا  ؤةكعلنعث  ظىحىن 

تىرعدعكع مالدعن بولمعسا، ظذ مال سئتعؤالغذحعنعث خاس مئلع هئسابلعنعدذ.

بعرع  ظعككعسعنعث  ظةضةر  شذكع،  ظعش  بعر  يةنة  بئرعدعغان  يىز  كأص 
شئرعكعدعن ظأزع ظىحىن مال سئتعؤالسا، مةلذم قعسمعغا ظعضعدارحعلعق قعلغان 
نةرسعنع سئتعؤالغانلعقع ظىحىن، بذ سودا دذرذس بوالمدذ ياكع بولمامدذ؟ مئنعث 
شئرعكعنعث  ظةمةلعيةتتة  ظذ  حىنكع  بولعدذ.  دذرذس  ظذ  شذكع،  حىشعنعدعغعنعم 
هةسسعسعنع ظأزعضة تئضعشلعك صذلغا سئتعؤالغان بولعدذ. ضةرحة ظذ بذ شةكعلدة 
كأرسةتكةن  تةسعر  مالغا  صىتىن  بعر  شئرعكحعلعكتعكع  بعلةن  سئتعؤئلعش  مال 
قوشذص،  مئلعغا  سئتعؤالغذحعنعث  مئلعنع  ظةضةر  بولعؤئرعدذ.  دذرذس  بولسعمذ 
ظعككعسعنع بعر سودا بعلةن ساتسعمذ، توغرا قاراشقا ظاساسةن، مئلعدعكع ظأزعضة 
تئضعشلعك صذلنع ظئلعش دذرذس بولعدذ. مذنداق قعلعش دذرذس بولمايدذ، دئضةن 

قاراشمذ بار.
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شئرعكحعلعكنع بذزعدعغان ظامعلالر

بعر  ياكع  مةبلعغعنعث  تةرةصنعث  ظعككعلع  هةر  ظعلضعرع  سئتعؤئلعشتعن  مال 
ظاصةتكة ظذحرعشع بعلةن شئرعكحعلعك بذزذلعدذ. مةبلةغنعث  تةرةصنعث مةبلعغعنعث 
ظاصةتكة ظذحرعغان قعسمعدعكع شئرعكحعلعك بذزذلسا، قالغان قعسمعدعمذ بذزذلعدذ. 
حىنكع، بعر تةرةص ظأزعنعث مةبلعغعضة شئرعكعنعث شئرعك بولذشعغا صةقةت ظأزعنعثمذ 
شئرعكحعلعك  بولعدذ.  رازع  ظاندعن  بولغاندعال  شئرعك  مةبلعغعضة  شئرعكعنعث 
كئلعشعمعنع بارلعققا كةلتىرعدعغان نةرسة مةبلةغدذر. كئلعشعم تىزىلضةن نةرسعنعث 

زعيانغا ظذحرعشع بعلةن كئلعشعممذ بذزذلعدذ. سودعدعمذ شذنداق بولعدذ ظةمةسمذ!
ظارعالشتذرذشتعن ظعلضعرع زعيانغا ظذحرعغان مةبلةغنعث زعيعنع ظعضعسعضة بولعدذ. 
شذثا زعيانغا ظذحرعغان يئرعمع يةنة بعر شئرعكنعث ظىستعضة يىكلةنمةيدذ. حىنكع 
زعيانغا  تذرذص  قولعدا  شئرعكنعث  بعر  يةنة  مةبلةغ  ضةرحة  بذزذلعدذ.  شئرعكحعلعك 
ظذحرعسعمذ، ظذنعث قولعدعكع مةبلةغ صةقةت ظامانةتتذر. ظةمما مةبلةغ ظارعالشتذرذص 
بولغاندعن كئيعن زعيانغا ظذحرعسا، ظذنعث ظةكسعحة بولعدذ. حىنكع ظذنع ظايرعغعلع 

بولمعغانلعقتعن شئرعكحعلعك نامعدا زعيانغا ظذحرعغان بولعدذ. 
زاهعرعي جةهةتتعن ظالغاندا، مةبلةغ ظارعالشتذرذلغاندعن كئيعنمذ يةنة مةسعلةن، 
ظارعالشتذرذلمعغان  ظذ  بولسا،  ظايرعغعلع  ظوخشاش  ظايرعؤالغانغا  تعلالدعن  تةثضعنع 

مةبلةغنعث هأكمعدة بولعدذ.
زعيانغا  ظذنعثدعن  بولسا،  ظارعالشتذرغان  تةثضعلعرعنع  ظعككعسع  ظةضةر 
ظذحرعغعنعمذ ظعككعسعنعث ظىستعضة، قالغعنعمذ ظعككعسعضة بولعدذ. صةقةت زعيانغا 
ظذحرعغان ياكع قالغان هةممة نةرسعنعث قايسعسعنعث مةبلعغع ظعكةنلعكعنع ظئنعق 
بولعدذ.  ظعضعسعضة  قالغعنعمذ  ظعضعسعضة،  ظذحرعغعنعمذ  زعيانغا  بولسا،  بعلضعلع 
ظارعالشتذرذلغان،  مةبلةغ  ظذحرعمعغان  زعيانغا  ؤة  مةبلةغ  قالغان  ظئشعص  زعياندعن 

ظئنعق بعلضعلع بولمعغان معقدارغعحة ظعككعسعنعث ظارعسعدا بولعدذ.
ظةضةر ظعككعسعنعث بعرع ظأزعنعث مةبلعغعضة مال سئتعؤالسا، سئتعؤئلعنغان مالدعن 
كئيعن يةنة بعرعنعث مةبلعغع بعرةر نةرسة سئتعؤئلعشتعن بذرذن زعيانغا ظذحرعسا، 
سئتعؤالغان ؤاقعتتا شئرعكحعلعك مةؤجذت بولغانلعقع ظىحىن، سئتعؤئلعنغان نةرسة 
ظعككعسعنعث ظارعسعدا صىتىشىش شئرعكحعلعكع هئسابعدا بولعدذ. شذثا ظذنعثدعن 
ظأزضعرعص  بعلةن هأكىم  زعيانغا ظذحرعشع  بعر شئرعكنعث مةبلعغعنعث  يةنة  كئيعن 
كةتمةيدذ. شئرعكعضة ظذنعث هةسسعسعنع سئتعؤالغان مالدعن قايتذرذص بئرعدذ. حىنكع 
ظذ شئرعكعنعث هةسسعسعدة ؤةكعلدذر. هالبذكع، صذلنع ظأز مةبلعغعدعن ظادا قعلدع. 
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شذثا ظأز هئسابع بويعحة ظذنعثغا ظذنعث هةسسعسعنع قايتذرذص بئرعدذ. 
ظةضةر ظعككعسعنعث بعرعنعث 500) تةثضة قعممعتعدة 00) تعلالسع، يةنة بعرعنعث 
000) تةثضعسع بولسا، ظعككعسع صايدا ؤة زعياننع دةسمايعضة قارعتا تةقسعم قعلعشنع 
سئتعؤالسا،  دئدةك  بعر  شئرعك  ظعككعنحع  ظاندعن  شئرعكلةشسة،  قعلعص  شةرت 
شذنعثدعن كئيعن تعلالالر زعيانغا ظذحرعسا، دئدةك ظعككعسعنعث بولعدذ. دئدةكنعث 
صايدعسع بةشكة تةقسعم قعلعنعدذ. بةشتعن ظىحع بعرعنحع شئرعككة، بةشتعن ظعككعسع 
ظعككعنحع شئرعككة تئضعدذ. حىنكع صايدا مال سئتعؤالغان كىندعكع ظعككعسعنعث 
معث  شئرعك  ظعككعنحع  قعلعنعدذ.  تةقسعم  قارعتا  معقدارعغا  مئلعنعث  دةسماية 
حىنكع  بئرعدذ.  قايتذرذص  شئرعككة  بعرعنحع  هةسسعسعنع  ظىح  بةشتعن  تةثضعنعث 
ظذ دئدةكنع سئتعؤالغان حاغدا ظذنعث بةشتعن ظىح هةسسعسعدة بعرعنحع شئرعكنعث 

ؤةكعلعدذر. هالبذكع، صذلنع ظأزعنعث مةبلعغعدعن نةق ظأتعضةندذر.
بةشتعن  صذلنعث  ظعضعسع  تعلالالرنعث  بولسا،  ظةكسعحة  دةل  ظذنعث  ظعش  ظةضةر 
ظةضةر  بئرعدذ.  قايتذرذص  ظعضعسعضة  تةثضة  تعلالنع   40 بولغان  هةسسعسع  ظعككع 
ظعككعلعسع  هةر  ؤة  قذل سئتعؤالسا  بعردعن  مةبلعغعضة  ظأز  هةربعرع  ظعككعسعنعث 
قذلنع تاصشذرذص ظالسا، ظاندعن هةر ظعككعلع قذل ظألىص كةتسة، هةر ظعككعلعسعنعث 
مةبلعغعدعن زعيانغا ظذحرعغان بولعدذ. حىنكع مال سئتعؤالغان حاغدا ظذ ظعككعسعنعث 

ظارعسعدا شئرعكحعلعك مةؤجذت ظعدع.
ظةضةر ظعككعسعنعث بعرعنعث مةبلعغع زعيانغا ظذحرعسا، ظاندعن يةنة بعرع ظأز 
مةبلعغعضة مال سئتعؤالسا، شئرعكحعلعكنع قذرغان حاغدا ؤاكالةتنع ظوحذق تعلغا 
ظورتاق  ظارعمعزدا  ظأز مةبلعغعضة مال سئتعؤالسا،  قايسعمعز  ظئلعص: ظعككعمعزدعن 
بولعدذ دئيعشكةن بولسا، ضةرحة بعر ظادةم باشقا بعرعضة: سةن سئتعؤالغان هةرقانداق 
نةرسة ظعككعمعزنعث ظارعسعدا بولسذن دئضةن تةقدعردعمذ، ياكع ظعككعسع سئتعؤالغان 
شةرتع  بولذش  ظورتاق  ظارعسعدا  ظعككعسعنعث  ماللعرعنعث  تعجارةت  هةرقانداق 
ظاستعدا شئرعكلةشسعمذ، دذرذس بولعدذ. مالنعث سىصعتعنع، معقدارعنع ؤة ؤاقتعنع 
بايان قعلعش هاجةتسعزدذر. حىنكع ظعككعسعنعث هةربعرع ظأزع سئتعؤالغان مالنعث 
غةرعزع  سئتعؤئلعشتعكع  مال  ظذنعث  قالعدذ.  بولذص  ؤةكعلع  شئرعكعنعث  يئرعمعدا 
صايدعنع كأصةيتعشتذر. ظذ غةرةزضة صةقةت بذ ظعشالرنع ظاممعباب هالدا قالدذرغاندعال 

ظاندعن يةتكعلع بولعدذ. 
بذ خعل شئرعكحعلعك زامانعمعزدا ناهايعتع كأص يىز بئرعدذ. ظعككع شئرعكنعث 
بعرع مةلذم بعر شةهةردة، يةنة بعرع باشقا بعر شةهةردة بولذص ظذالردعن هةربعرع 
مال سئتعؤالعدذ ؤة يةنة بعرعنعث سئتعشع هةمدة مال سئتعؤئلعشع ظىحىن ظذنعثغا 
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ظةؤةتعص بئرعدذ. لئكعن بذ شئرعكحعلعك ظعضعدارحعلعق شئرعكحعلعكعدذر. كأصعنحة 
ـ بعرعدعن ظارتذق مةبلةغ  ظةهؤالالردا، ظذ ظعككعسع تةث مةبلةغ سئلعش ياكع بعر 
سئلعش بعلةن ظأزظارا صىتىشىش شئرعكحعلعكعنع قذرعدذ، صايدعنع دةسماية مالغا قارعتا 
صايدعسعنعمذ  ظعككع شئركةتنعث  بولغان  ظعككعسع شئرعك  بةلضعلةيدذ.  ظألىشىشنع 
شذنداق تةقسعم قعلعشعدذ. مذنداق قعلعش ظعضعدارحعلعق شئرعكحعلعكعدة ظةمةس، 
شئرعكحعلعكعدة  ظعضعدارحعلعق  حىنكع  بولعدذ.  توغرا  شئرعكحعلعكعدة  صىتىشىش 

صايدا ظعضعدارحعلعق قعلغان دةسمايعضة قارعتا بولعدذ.
ظةضةر ظعككعسع مالنع يئرعمدعن سئتعؤئلعشنع شةرتلةشكةن بولسا، صايدعمذ شذ 
بويعحة بألىشىلعدذ. لئكعن ظعككعسع مالنع صىتىشىش شئرعكحعلعكعنعث مةبلعغعضة 
مةبلةغضة  شئركةتتعكع  ظعككع  صايدعمذ  بولسا،  شةرتلةشكةن  سئتعؤئلعشنع  قارعتا 
قارعتا تةقسعم قعلعنعدذ. بذنعثغا ياخشع دعققةت قعلعش الزعم. حىنكع ظذ كأص يىز 

بئرعدعغان ظعشالر بولذص، نذرغذن كعشعلةر ظذنعثدعن غاصعلدذر))(.
ظةضةر ظعككعسع صةقةت شئركةت قذرغانلعقعنع تعلغا ظالسا، ظذنعثدا ؤاكالةتنع ظئنعق 
شئرعكحعلعك  حىنكع  بولعدذ.  خاس  سئتعؤالغذحعغا  مال  سئتعؤالغان  بةلضعلعمعسة، 

بذزذلغان هامان، شئركةتنعث تةركعبع قعسمع بولغان ؤاكالةتمذ بذزذلعدذ. 
بعلةنمذ  كئتعشع  ظألىص  بعرعنعث  شئرعكنعث  ظعككع  شئرعكحعلعكع  صىتىشىش 
بةرعبعردذر.  بعلمعسذن  ياكع  بعلسذن  ظألضةنلعكعنع  ظذنعث  بعرع  يةنة  بذزذلعدذ. 
دعندعن  ظذنعث  ظةضةر  هئسابلعنعدذ.  كئتعش  ظايرعلعص  جةهةتتة  هأكىم  ظذ  حىنكع 
يئنعؤالغانلعقعغا هأكىم قعلعنغان ظةهؤال ظاستعدا، ضةرحة ظذ مذسذلمانلعققا قايتقان 
شئرعكحعلعك  حىنكع  بولمايدذ.  شئرعكحعلعك  ظارعسعدا  ظعككعسعنعث  تةقدعردعمذ، 

باشتعن ظاخعرغعحة ؤاكالةتنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ. 
ظةضةر ظىح كعشع شئرعك بولغان بولذص، ظذالردعن بعرع ظألىص كةتسة، ظألضىحعنعث 
هةققع  شئرعكحعلعك  ظعككعسعنعث  قالغان  قعلعنعدذ،  بعكار  هةققع  شئرعكحعلعك 
صىتىن  قعلعنمعسا،  هأكىم  يئنعؤالغانلعقعغا  دعندعن  ظذنعث  ظةضةر  قعلعؤئرعدذ.  داؤام 
توختعتعص  ؤاقعتلعق  شئرعكحعلعك  بويعحة  قارعشع  كةلضةن  بعرلعككة  ظالعمالرنعث 
قويذلعدذ. ظةضةر ظذ هأكىم قعلعنعشتعن ظعلضعرع مذسذلمانلعققا قايتسا، شئرعكحعلعك 
داؤام قعلعؤئرعدذ. ظةضةر ظذ ظألىص كةتسة ياكع ظألتىرىلسة، شئرعكحعلعك ظىزىلعدذ. 
ظةضةر ظذنعث دعندعن يئنعؤالغانلعقعغا هأكىم قعلعنمعسا ؤة تةث بولذش شئرعكحعلعكع 
ؤاقعتلعق توختعتعص قويذلسا، ظارعدعكع شئرعكحعلعك مالنعث مةلذم معقدارعدا شئرعك 
بولذش شئرعكحعلعكعضة ظايلعنعص كئتةمدذ؟ ظعمام ظةبذهةنعفةنعث قارعشعدا ظايلعنعص 
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كةتمةيدذ. ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن مذهةممةدنعث قارعشعدا ظايلعنعص كئتعدذ.
بذزذلمايدذ.  بعلةن  سةؤةبع  ظألىم  كةلسةك،  شئرعكحعلعكعضة  ظعضعدارحعلعق 
مال تعرعك كعشع بعلةن ظألضىحعنعث ؤارعسلعرع ظارعسعدا ظورتاق بولذص ظأز صئتع 

قئلعؤئرعدذ.
شئرعكحعلعك شئرعكحعلعكنع ظعنكار قعلعش بعلةنمذ بذزذلعدذ. ظعنكار قعلغذحع 
تئنعؤئلعشع  كعشعنعث  ظامانةتدار  حىنكع  تألةيدذ.  هةسسعسعنع  بعرعنعث  يةنة 

بذالثحعلعق قعلغان بعلةن باراؤةردذر.
شئرعكحعلعك ظعككع تةرةصنعث بعرعنعث بعكار قعلعشع بعلةنمذ بذزذلعدذ. ظةضةر 
دةسماية سئلعنغان نةرسة مال بولغان تةقدعردعمذ بذزذلعدذ. بعرع مةبلةغ، يةنة بعرع 
كىح حعقعرعص تىزىشكةن مذظامعلة بذنعث دةل ظةكسعحة بولعدذ )يةنع بذزذلمايدذ(. 

ظارعدعكع صةرق شذكع، شئرعكحعلعك مةبلعغع ظعككعسعنعث قولعدا بعردةك بولعدذ. 
تةسةررذص قعلعش ؤاكالعتعمذ ظعككعسعضة بعردةك تاصشذرذلعدذ. هةربعرع شئرعكعنع 
نةق صذل بولسذن ياكع مال بولسذن ظأز مئلعنع تةسةررذص قعلعشتعن توسذشقا ظعضة 
مةبلةغ  مذظامعلعدعكع  تىزىشكةن  حعقعرعص  كىح  بعرع  يةنة  مةبلةغ،  بعرع  بولعدذ. 
بذنعث دةل ظةكسعحة بولعدذ. ظذ مذظامعلعدة مةبلةغ مالغا ظأرىلضةندعن كئيعن كىح 
حعقارغذحعنعث صايدعغا هةقلعق بولذشع بعلةن ظذنعثدعكع هةققع ظعسصاتلعنعدذ. ظذ 

يالغذز تةسةررذص قعالاليدذ. شذثا مال ظعضعسع ظذنع توسذشقا ظعضة ظةمةس.
يةنة  ظىحىن  بذزذلذشع  شئرعكحعلعكنعث  بعلةن  قعلعشع  بعكار  تةرةصنعث  بعر 
قةستةن  بذ  حىنكع  بولعدذ.  باغلعق  بولذشعغا  خةؤةردار  بذنعثدعن  تةرةصنعث  بعر 
تىرع  بعر  ظعشلعرعدعن  تاشلعؤئتعش  بولماي  كارع  بولذص،  ظايرعلعؤالغانلعق 
هئسابلعنعدذ. شذثا قارشع تةرةصكة بولعدعغان زعياننعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىن ظذنعث 

بذنع بعلعشع شةرت قعلعنعدذ.
شئرعكحعلعك بعر تةرةصنعث: مةن سةن بعلةن ظعش قعلمايمةن، دئيعشع بعلةنمذ 
كئيعن  سئتعؤالغاندعن  مال  ؤة  بولغان  شئرعك  ظعككعسع  ظةضةر  قعلعنعدذ.  بعكار 
يوقاص  ظارعدعن  ؤة  دئسة  قعلمايمةن،  ظعش  شئرعك  بعلةن  سةن  مةن  بعرع:  ظذالردعن 
كةتسة، ظاندعن بار كعشع مالنع ساتسا، حعققان صايدا ساتقذحعغا بولعدذ. ظايرعلعص 
حعقعص كةتكىحعضة مالنعث صذلع قايتذرذص بئرعلعدذ. حىنكع ظذنعث: مةن سةن بعلةن 
ظعش قعلمايمةن، دئضةن سأزع ظذنعث بعلةن بولغان شئرعكحعلعكنع بعكار قعلعؤئتعدذ. 
بولغان  مال  مةبلةغ  ضةرحة  ظعضعدذر.  بذزذشقا  شئرعكحعلعكنع  بعرع  ظعككعسعنعث 
بعرع  يةنة  بعرع مةبلةغ،  بذ  قعلغعنعمعزدةك،  بايان  يذقعرعدا  بذزااليدذ.  تةقدعردعمذ 

كىح حعقعرعص تىزىشكةن مذظامعلعنعث دةل ظةكسعدذر.
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قئلعشع  بولذص  ساراث  دةرعجعدة  كةلمةيدعغان  ظةسلعضة  بعرعنعث  ظعككعسعنعث 
بعلةنمذ شئرعكحعلعك بذزذلعدذ. لئكعن ساراث بولذص قالغذحعنعث ساقايماس ساراثلعق 
ظعكةنلعكع ظئنعق ظعسصاتالنغعحة شئرعكحعلعك داؤام قعلعدذ. ظذنعث ظعسصاتلعنعشع 
ظىحىن، بذ هةقتعكع ظعختعالصقا ظاساسةن، بعر ظاي ياكع يئرعم يعل مألحةرلعنعدذ. 
شذنعثدعن كئيعنكع صايدا ظعشلعضىحعنعث بولعدذ. لئكعن ظذ ساراثنعث مةبلعغعنعث 

صايدعسعنع سةدعقة قعلعدذ.
قعلعؤاتقان  داؤام  مةبلةغنع  بعرع  ظعككعسعنعث  ظالغاندا،  جةهةتتعن  زاهعرعي 
مذشذنداق  تةقدعردعمذ  ظعشلةتكةن  يوللعرعغا  ظذحرعتعش  بذزغذنحعلعققا  شئركةتنع 
هأكىم قعلعش الزعم. صايدا ظعشلعضىحعضة بولعدذ. يةنة بعر شئرعكنعث مةبلعغعدعن 

ظالغان صايدعنع سةدعقة قعلعدذ))(.

تةث بولذش شئرعكحعلعكع بعلةن مالنعث مةلذم معقدارعدا شئرعك 

بولذش شئرعكحعلعكعدة شئرعكنعث تةسةررذص قعلعش هوقذقلعرع

بولذش  شئرعك  معقدارعدا  مةلذم  مالنعث  بعلةن  شئرعكحعلعكع  بولذش  تةث 
مىلكعنع  مال  ياكع  سئلعش  تعجارةتكة  شئرعكنعث  بعر  هةر  شئرعكحعلعكعدعكع 
ساقلعتعش ظىحىن ظادةم ظعجارعضة ظئلعش هةققع بار. هةر بعر شئرعكنعث يةنة صايدعنعث 
مال ظعضعسعضة بولذش ؤة ظعشلعضىحعضة هئحنةرسة بئرعلمةسلعك شةرتع بعلةن مال 
ـ مىلكعنع بعرةرسعنعث تعجارةتكة ظعشلعتعشعضة بئرعش، مال ـ مىلكعنع ظامانةتكة 
بار. مةسعلةن شئرعكنعث بعرع )شئرعك(  قويذش ؤة ظأتنعضة بئرعص تذرذش هةققع 
ظذالغنع ظأتنعضة بةرضةن، ظاندعن ظذ ظذالغ ظأتنعضة ظالغان ظادةمنعث قولعدا ظألىص 
يةنة  كةتكةن بولسا، قعياس قاظعدعسعضة ظاساسةن ظذالغنع ظأتنعضة بةرضةن شئرعك 
بعر شئرعكعضة ظذ شئرعكعنعث ظذالغدعكع يئرعم هةسسعسعنع تألةص بئرعدذ. قعياس 
قاظعدعسع بولسا ظةبذهةنعفة، ظةبذيىسىف ؤة مذهةممةد قاتارلعق ظعمامالر )اهلل تاظاال 
ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!( نعث قاظعدعسعدذر. لئكعن مةن )يةنع شةيخ ظعبنع ظابعدعن( 
ظذ شئرعكنعث يةنة بعر شئرعكعضة ظذ شئرعكنعث ظذالغدعكع يئرعم هةسسعسعنع تألةص 
بةرمةسلعكعنع ياخشع دةص قارايمةن. شئرعكنعث بعرع )ظعككع شئرعك ظارعسعدعكع 
شئرعك( كعيعم ـ كئحةكنع ياكع ظأينع، ياكع خعزمةتحعنع ظأتنعضة بةرضةن، ظاندعن 
هأكمعمذ  نةرسعنعث  ظذ  بولسا،  كةتكةن  ظذحراص  زعيانغا  نةرسة  بئرعلضةن  ظأتنعضة 
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يذقعرعدعكع مةسعلعنعث هأكمع بعلةن ظوخشاش.)1)
صايدعنع  ظالغان  ظذنعثدعن  مةبلةغنع  )شئرعك(  قولعدعكع  بعرع  شئرعكنعث 
ظىحىن  قئلعشع  تعجارةت  كعشعنعث  بعرةر  كئلعشعص  بألىشىشكة  هةسسعدعن  مةلذم 
مالنع  كئلعشعص  بألىشىشكة  هةسسعدعن  مةلذم  صايدعنع  ظالغان  حىنكع،  بئرةلةيدذ. 
بعرةر كعشعنعث تعجارةت قئلعشع ظىحىن بئرعش ظعشع شئرعكحعلعك مذظامعلعسعدعن 
تـأؤةن دةرعجعدعكع مذظامعلعدذر. شذثا شئرعكحعلعك ظذ ظعشنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ. 
حىنكع، ظذ كعشعضة بئرعلضةن مال ـ مىلىكنعث مةسظذلعيعتع ظذ كعشعنعث ظىستعضة 

ظةمةس مالنع بةرضةن شئرعكنعث ظىستعضة يىكلعنعدذ.
ظةضةر شئرعكنعث بعرع ظالغان صايدعنع مةلذم هةسسعدعن بألىشىشكة كئلعشعص بعرةر 
شئرعكع  مةبلةغنع  ظالغان  شئرعك  ظذ  ظةضةر  هالدا  بذ  بولسا،  ظالغان  مةبلةغ  ظادةمدعن 
بعلةن قعلعؤاتقان تعجارةتنعث تىرعدعن باشقا بعر تعجارةتكة ظعشلعتعص صايدا ظالغان بولسا، 
ظالغان صايدعسع ظأزعضة خاس بولعدذ. شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ شئرعك ظذ ظادةمدعن ظالغان 
ظعشلعتعص  تعجارةتكة  قعلعؤاتقان  بعلةن  شئرعكع  يةردة  بار  شئرعكع  بعر  يةنة  مةبلةغنع 
صذل تئصعش ظىحىن ظئلعص صايدا تاصقان بولسا، ظالغان صايدعسع ظأزعضة خاس بولعدذ. ظةضةر 
بعلةن  شئرعكع  يةردة  يوق  شئرعكع  بعر  يةنة  مةبلةغنع  ظالغان  ظادةمدعن  ظذ  شئرعك  ظذ 
قعلعؤاتقان تعجارةتكة ظعشلعتعص صذل تئصعش ظىحىن ظالغان ياكع ظعشلعتعدعغان تعجارةتنعث 
صايدا  ظئلعنغان  مةبلةغدعن  ظذ  بولسا،  تاصقان  صايدا  ؤة  ظالغان  قعلماستعن  بايان  تىرعنع 
ظعككع شئرعك ظارعسعدا ظورتاق بولعدذ. مةبلةغنع ظئلعص تعجارةتكة سالغان شئرعك ظأزعضة 
تةقسعم بولغان صايدعنع ظعككعضة بألىص يئرعمعنع ظأزع ظالعدذ. قالغان يئرعمعنع مةبلةغ 

ظعضعسع ظالعدذ.
ؤةكعل  ظئلعشقا  ؤة مال  بعرعنع مال سئتعش  ظىحعنحع  بعرع  ظعككع شئرعكتعن هةر 
تعجارةت  بولسا  ظعشلعرعدعندذر. شئرعكحعلعك  تعجارةت  ـ سئتعم  ظئلعم  قعالاليدذ. حىنكع 
ظىحىن قذرذلغان مذظامعلعدذر. ظةمما صةقةت مال سئتعؤئلعش ظىحىنال تةيعنلةنضةن ؤةكعل 
بعرةر نةرسة سئتعش ياكع سئتعص ظئلعش ظىحىن يات بعرعنع ؤةكعل قعاللمايدذ. حىنكع ظذ 
ؤةكعل صةقةت مال سئتعؤئلعش ظىحىنال تةيعن قعلعندع. شذثا ظذ باشقا بعرعنع ؤةكعل قعلعش 

هوقذقعغا ظعضة ظةمةس.
ظةضةر شئرعكنعث بعرع يةنة بعر شئرعكنع بعرةر ظعشنع قعلعشتعن حةكلعسة، بذ حةكلعمة 
كىحضة ظعضة بولعدذ. شئرعكلةرنعث بعرع يةنة بعرعنع ظذنعث قعلعش هةققع بولغان بعرةر 
ظعشتعن حةكلعسة، حةكلةنضةن شئرعكنعث شذ ظعشنع قعلماسلعقع الزعم. شئرعك قولعدعكع 

مالنع صايدعسعغعمذ، زعيعنعغعمذ ساتااليدذ. يةنع خالعغان باها بعلةن ساتااليدذ. 
))) »رةددذلمذهتار« 3 ـ توم، 344 ـ بةت.
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مالنع  شئرعك  يةنع  سئتعؤاالاليدذ.  رةؤعشتة  توغرا  صةقةت  مالنع  شئرعك  ظةمما 
خالعغان باها بعلةن سئتعؤاالاللمايدذ. هةر ظعككعسع مالنع )سئتعص ظئلعشنع( ظذنعث 
)بازاردعكع( باهاسع بويعحة ؤة نةق صذلغا ظئلعشقا خاسالشتذردع. بذ هةقتة صةتعؤا بذ 

هأكىم بويعحة بئرعلعدذ.
ظةضةر شئرعكنعث بعرع مالنع ساتقان، كئيعن مال ظذنعثغا قايتذرذص بئرعلضةن ؤة 
ظذ شئرعك مالنع قايتذرذص ظالغان بولسا، )مالنعث قايتذرذص بئرعلعشع هةققعدة قازع 
ظئلعشع  قايتذرذص  مالنع  شئرعكنعث  ظذ  بولسعمذ  حعقعرعلمعغان  هأكىم  تةرعصعدعن( 
توغرعدذر. شذنعثدةك يةنة ظةضةر شئرعكنعث بعرع مالنعث باهاسعنع حىشىرضةن، ياكع 
صذلنع  ظادةمدعن  ظالغان  سئتعص  )مالنع  سةؤةبع  كأرىلضةنلعكع  ظةيعص  بعرةر  مالدا 
ظئلعشنع( كئحعكتىرضةن بولسا، ظذ شئرعكنعث قعلغان ظعشع كىحضة ظعضة بولعدذ. مالدا 
ظةيعص كأرىلمعضةن ؤاقعتتا، مالنع ساتقان شئرعك )مالنع سئتعص ظالغان ظادةمدعن 
كئحعكتىرىلةيدذ.  قعسمعنع  بولغان  تئضعشلعك  ظأزعضة  صةقةت  صذلعدعن(  مالنعث 
بئرةلةيدذ.  قعلعص  سوؤغات  قعسمعنع  تةؤة  ظأزعضة  مالدعن  شئرعك  يةنة  شذنعثدةك 
ظةضةر مالنع ساتقان شئرعك مالدا ظةيعصنعث بارلعقعنع ظئتعراص قعلسا، بذ ظةيعصنعث 

زعيعنع هةر ظعككع شئرعككة ظورتاق بولعدذ.
ـ نئسعيغا سئتعش هوقذقعغا ظعضعدذر. ظةمما  شئرعكنعث هةر بعرع مالنع نةق 
تةؤة  شئرعكحعلعككة  قولعدا  شئرعكنعث  سئتعؤالغان  مال  ؤاقعتتا،  سئتعؤالغان  مال 
صذل بولمعغان ؤة مالنع ظأزعنعث شةخسعي صذلعغا سئتعؤالغان بولسا، سئتعؤئلعنغان 
تةؤة  شئرعكحعلعككة  مال  ظذ  حىنكع  بولعدذ.  خاس  ظأزعضة  شئرعكنعث  ظذ  مال 
كةلتىرىص حعقعرعدذ. هالبذكع، شئرعك  قئتعشعنع  ظارتذق مال  بولسا، شئرعكنعثمذ 
بولعدذكع،  مةلذم  شذ  بذنعثدعن  خالعمايدذ.  قئتعشنع  مال  ظارتذق  مالغا  دةسماية 
ظةضةر شئرعك )دةسماية مالغا ظارتذق مال قوشذشقا( رازع بولسا، سئتعص ظئلعنغان 
رذخسعتع  شئرعكعنعث  بعر  يةنة  شئرعك  حىنكع  بولعدذ.  تةؤة  شئرعكحعلعككة  مال 
ظذ  حعقعرعص  يئنعدعن  شئرعكنعث  ظذ  )يةنع  ظعضعدذر  هوقذقعغا  ظئلعش  قةرز  بعلةن 
مالغا بئرعص قويغان صذل قةرز هئسابعدا بولعدذ(. ظةضةر شئرعكحعلعك مالنعث مةلذم 
معقدارعدا شئرعك بولذش شئرعكحعلعكع بولغان بولسا، ظةهؤال شذنداق بولعدذ. ظةمما 
شئرعكحعلعك تةث بولذش شئرعكحعلعكع بولغان بولسا، شئرعكنعث بعرع سئتعؤالغان 
مال )ظةضةر ظذ شئرعك مالنع ظأزعنعث شةخسعي صذلعغا سئتعؤالغان بولسعمذ( شةرتسعز 

هالدا ظعككعسعضة تةؤة بولعدذ.
مال مةيلع ظذنع ظئلعص مئثعش ظىحىن حاصا ـ مذشةققةت كئتعدعغان مال بولسذن 
مةيلع ظذنداق مال بولمعسذن شئرعك قولعدعكع مالنع ظئلعص سةصةر قعالاليدذ. شئرعك 
قاتارلعقالر ظىحىن حعقعم قعلغان  ـ ظعحمةك  ياتاق ؤة يعمةك  سةصةردة يول كعراسع، 
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صذل دةسماية مالدعن بولعدذ. ظةضةر شئرعك )ظأزع بعلةن بعللة ظئلعص ماثغان مالنع 
سئتعص( صايدا ظالغان بولسا، ظذ حعقعمالر ظالغان صايدعدعن قعلعنعدذ. ظةضةر شئرعك 

صايدا ظااللمعغان بولسا، حعقعمالر دةسماية مالدعن قعلعنعدذ.
مالنعث مةلذم معقدارعدا شئرعك بولذش شئرعكحعلعكعدعكع بعر شئرعك )ظىحعنحع 
بعر ظادةمنع شئرعكحعلعككة قاتماقحع بولسا( صةقةت يةنة بعر شئرعكعنعث رذخسعتع 
بولذش  شئرعك  معقدارعدا  مةلذم  مالنعث  بعرع  شئرعكنعث  ظةضةر  قاتااليدذ.  بعلةنال 
شئرعكحعلعكعضة )ظىحعنحع بعر ظادةمنع( شئرعك قعلغان بولسا، ظذ ظادةم سئتعؤالغان 
مالنعث يئرعمع ظأزعضة، قالغان يئرعمع )ظةسلعدعكع( ظعككع شئرعككة تةؤة بولعدذ. 
ظةسلعدعكع ظعككع شئرعكتعن ظىحعنحع ظذ ظادةمنع شئرعكحعلعككة قاتمعغان شئرعك 
بعرةر نةرسة سئتعؤالغان بولسا، سئتعؤئلعنغان ظذ نةرسة ظأزع بعلةن )ظةسلعدعكع( 
شئرعكعنعث ظارعسعدا يئرعم ـ يئرعمدعن تةقسعم قعلعنعدذ ؤة ظذ نةرسعدعن ظىحعنحع 

ظادةمضة هئح نةرسة تةضمةيدذ.
صةقةت  نةرسعنع  بعر  مذظةييةن  كئرةكلةردعن  ـ  نةرسة  تةؤة  شئركةتكة  شئرعك، 
صىتىشكةن  هأججةت  ظئلعص  قةرز  ياكع  بولغاندعال،  رذخسعتع  شئرعكعنعث  بعر  يةنة 
كعشع صةقةت ظأزع بولغاندعال ظاندعن ضأرىضة قويااليدذ. ظةضةر قةرز ظئلعص هأججةت 
ظأزع  شئرعكنعث  قويغان(  ضأرى  نةرسعنع  بعرةر  قةرزضة  )ظالغان  شئرعك  صىتىشكةن 
بولسا، ظذنعث ضأرىضة قويغانلعق ؤة ضأرىضة ظالغانلعق هةققعدعكع ظئتعراصلعرع قوبذل 
هةر  ياكع  بولغان،  ظعضة  بعرع  باشقا  صىتىشىشكة  هأججةت  قةرزضة  ظةمما  قعلعنعدذ. 
ظعككع شئرعك ظعضة بولغان بولسا، بعرعنعث يةنة بعر شئرعكعنعث هةسسعسع هةققعدة 
قعلغان  هةققعدة  هةسسعسع  ظأزعنعث   ظذنعث  قعلعنمايدذ.  قوبذل  ظئتعراصع  قعلغان 
ظئتعراصعنعث قوبذل قعلعنعش ياكع قوبذل قعلعنماسلعقع هةققعدة ظعمامالر ظارعسعدا 

ظعختعالص بار.
بعر شئرعك يةنة بعر شئرعكنع يالغانحعغا حعقعرعش سةؤةبع بعلةن ظعككع شئرعك 
)بعرةر  شئرعكنعث  حعقعرعلغان  يالغانحعغا  بولسا،  كأرىلضةن  ظعختعالص  ظارعسعدا 
حعقعرعلغان  يالغانحعغا  ظةضةر  قعلعنمايدذ.  قوبذل  ظعقرارع  قعلغان  هةققعدة(  ظعش 
شئرعك شعركةت ظىحىن ظالغان قةرز ظىحىن بعرةر نةرسعنع ضأرىضة قويغان بولسا، ظذ 
شئرعكنعث ظذ نةرسعنع ضأرىضة قويذشع توغرا بولمايدذ. شذثا ظذ شئرعك ظذ نةرسعنع 
تألةص بئرعدذ. ظةضةر ظذ شئرعك شعركةت نامعدعن بئرعلضةن قةرز ظىحىن قةرزداردعن 
شئرعكعنعث  بعر  يةنة  نةرسة  ظئلعنغان  ضأرىضة  بولسا،  ظالغان  ضأرىضة  نةرسة  بعرةر 
نامعدعنمذ ضأرىضة ظئلعنغان هئسابالنمايدذ. يةنع ظذ نةرسة صةقةت ظذ شئرعكنعث ظأز 

نامعدعن ضأرىضة ظئلعنغان بولعدذ.
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تذرذش  قولعدا  شئرعكنعث  ظالغان  ضأرىضة  ظذنع  نةرسة  ظئلعنغان  ضأرىضة  ظةضةر 
جةريانعدا زعيانغا ظذحراص كةتكةن، ظذ نةرسعنعث قعممعتع بعلةن قةرزنعث معقدارع 
ؤة  بولعدذ(  قعلغان  ظادا  قةرزعنع  بولغان  شعركةتكة  )قةرزدار  بولسا،  بولغان  تةث 
يةنة  تأضةيدذ.  هةسسعسع  شعركةتتعكع  شئرعكنعث  ساقلعغان  قولعدا  نةرسعنع  ظذ 
بعر شئرعك ظأزعنعث هةسسعسعنع خالعسا قةرزداردعن تةلةص قعلعص ظالعدذ، قةرزدار 
ظذنعثغا تألةص بةرضةن صذلنع ظذ نةرسعنع ضأرىضة ظالغان شئرعكتعن تألعتعص ظالعدذ، 
خالعسا ظأزعنعث شئرعكعدعن تةلةص قعلعص ظالعدذ. حىنكع ضأرىضة ظئلعنغان نةرسعنعث 
ظذ شئرعكنعث قولعدا زعيانغا ظذحراص كئتعشع ظذنعث قةرزنع خذددع تولذق ظالغعنعغا 
ظوخشاش. )يةنع ظةضةر ظذ شئرعك قةرزداردعن قةرزنع تولذق ظالسا، يةنة بعر شئرعك 
ظأزعنعث هةسسعسعنع ظذ شئرعكتعن تةلةص قعلعدذ. شذنعثدةك ضأرىضة ظئلعنغان نةرسة 
زعيانغا ظذحراص كةتكةن ؤاقتعدعمذ يةنة بعر شئرعك ظأزعنعث هةسسعسعنع ظذ شئرعكتعن 
تةلةص قعلعص ظالعدذ(. بذ ظةضةر شئرعكحعلعك مالنعث مةلذم معقدارعدا شئرعك بولذش 
بولذش  تةث  شئرعكحعلعك  ظةمما  بولعدذ.  ظاشذنداق  ظةهؤال  بولسا،  شئرعكحعلعكع 
شئرعكحعلعكعدعكع  بولذش  تةث  هةممعسع  ظعشالرنعث  ظذ  بولسا،  شئرعكحعلعكع 

شئرعككة يىكلعنعدذ.
ظةضةر تةث بولذش شئرعكحعلعكدعكع شئرعك يةنة بعر شئرعكعنعث رذخسعتع بعلةن 
بولعدذ.  بولغان  توغرا  شئرعكحعلعك  بذ  بولسا،  قذرغان  شئرعكحعلعكع  بولذش  تةث 
تةث  ظذ  بولسا،  بولغان  رذخسعتعسعز  شئرعكنعث  بعر  يةنة  شئرعكحعلعك  ظذ  ظةضةر 
بولذش شئرعكحعلعكع ظةمةس مالنعث مةلذم معقدارعدا شئرعك بولذش شئرعكحعلعكع 
ظأزع  صةقةت  صايدعنع  ظالغان  شئرعك  شئرعكحعلعكدعكع  بولذش  تةث  هئسابلعنعدذ. 
ظئلعشنع دئضةن بولسعمذ ظالغان صايدا ظذنعث بعلةن يةنة بعر شئرعكعنعث ظارعسعدا 

ظورتاق بولعدذ.
شئرعكحعلعك مةيلع مالنعث مةلذم معقدارعدا شئرعك بولذش شئرعكحعلعكع بولسذن 
شعركةتنعث  بعرةرسعنعث  شئرعكلةرنعث  بولسذن  شئرعكحعلعكع  بولذش  تةث  مةيلع 
ماللعرعدعن رةختكة ظوخشاش بعرةر نةرسعنع سوؤغات قعلعص بئرعشع توغرا ظةمةس. 
يةنة  نةرسعنع  قعلعنغان  سوؤغات  قعلعنسا،  سوؤغات  نةرسة  ظوخشاش  رةختكة  يةنع 
ظأزعنعث  شئرعك  ظةمما  ظةمةس.  توغرا  هئسابالش  هةسسعسعضعمذ  شئرعكعنعث  بعر 
هةسسعسعدعن حعقعرعص بعرةر نةرسعنع سوؤغات قعلغان بولسا، ظةضةر سوؤغات قعلعنغان 
نةرسعدة ظذنع تةقسعم قعلعص ظئلعص سوؤغات قعلعنغان ظادةمضة تاصشذرذص بةرضعلع 
بولعدعغانغا ظوخشاش شةرت تئصعلسا، ظذ سوؤغات توغرا بولعدذ. سئتعلغان نةرسعنعث 
شةرتسعز  بئرعؤئتعش  قعلعص  سوؤغات  ظادةمضة  ظالغان  سئتعص  نةرسعنع  ظذ  صذلعنع 
توغرعدذر. مةسعلةن: تةث بولذش شئرعكحعلعكعدعكع شئرعكنعث بعرع شعركةتكة تةؤة 
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مالدعن بعرةرسعنع ساتقان، ظاندعن ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمضة 
توغرا  قعلعشع  ظذنعث شذنداق  بولسا،  ظأتعؤاتقان  ياكع  بئرعؤاتقان،  قعلعص  سوؤغات 
شئرعكعضة  بعر  يةنة  شئرعك  قعلغان  سوؤغات  نةرسعنع  ظذ  لئكعن،  بولعدذ.  بولغان 
ظذنعث ظذ نةرسعدعكع هةسسعسعنع تألةص بئرعدذ. ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف )اهلل تاظاال 
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »ظذ شئرعكنعث ظذنداق قعلعشع توغرا ظةمةس« دةيدذ. 
ظةضةر ظذ شئرعك سئتعلغان نةرسعنعث صذلعنع ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمدعن باشقا بعر 
ظادةمضة سوؤغات قعلعص بةرضةن بولسا، بارلعق ظعمامالرنعث كأز قارعشعدا بذ سوؤغات 
ظذ نةرسعنعث صذلعدعن صةقةت ظذ شئرعككة تةؤة بولعدعغان هةسسعدعنال توغرا بولعدذ.

ـ  مئؤة  ؤة  نانغا  ضأشكة،  ماللعرعدعن  شعركةتنعث  بعرةرسعنعث  شئرعكلةرنعث 
حعؤعلةرضة ظوخشاش يعيعلعدعغان ؤة ظادةتتة كعشعلةرضة سوؤغات قعلعص بئرعلعدعغان 
نةرسعلةرنع سوؤغات قعلعص بئرعشع توغرعدذر. كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن شئرعكنعث 
بعرةرسع يةنة بعر شئرعكعنعث ظوحذق رذخسعتع بولماي تذرذص شعركةتنعث صذلعدعن 
بعرةرسعضة قةرز بئرعص تذرالمايدذ. ظةضةر ظعككع شئرعكنعث بعرع يةنة بعر شئرعكعضة: 
بولسا، ظذ شئرعك شعركةتكة  سةن شعركةتتة خالعغعنعثحة ظعش قعالاليسةن، دئضةن 
قةرزدارالردعن  نامعدعن  شعركةتنعث  بئرةلةيدذ،  ضأرىضة  خالعغعنعنع  مالالردعن  تةؤة 
ـ  مال  شةخسعي  ظأزعنعث  مىلكعنع  ـ  مال  شعركةتنعث  ظاالاليدذ،  نةرسة  ضأرىضة 
مىلكعضة قوشذص سةصةرضة حعقااليدذ ؤة باشقا كعشعلةرنع شعركةتكة قوشااليدذ. ظةمما 
بئرةلمةيدذ.  قةرزضة  ياكع  قعلعص،  سوؤغات  نةرسعنع  بعرةر  ماللعرعدعن  شعركةتنعث 
ظةضةر شئرعكنعث ظوحذق رذخسعتع بولمعغان تةقدعردة يةنة بعر شئرعكنعث شعركةتنعث 
ماللعرعنع صىتىنلةي يوق قعلعؤاتعدعغان بعرةر ظعشنع قعلعشع، ياكع مالالرنع بةدةلسعز 
بعرةرسعضة بئرعشع توغرا ظةمةس. حىنكع، شئرعكحعلعك صايدا ظئلعش ظىحىن يولغا 
قويذلغان ظعشتذر. شذثا شئرعكحعلعك كئلعشعمع شعركةتكة صايدا ظئلعص كةلمةيدعغان 

هةر قانداق ظعشنع قعلعشنع ظأز ظعحعضة ظالمايدذ.)1)
ظذ  ظوخشاش  دادعسعغا  ؤة  ظوغلعغا  بولذش شئرعكحعلعكعدعكع شئرعكنعث،  تةث 
كعشعلةرضة  قعلعنمايدعغان  قوبذل  ضذؤاهلعقع  بئرعلضةن  ظىحىن  صايدعسع  شئرعكنعث 
شعركةتنعث ماللعرعنع سئتعص بئرعشع توغرعدذر. بارلعق ظعمامالرنعث كأز قارعشعدا 
سئتعلغان مالالر شعركةتنعث نامعدعن سئتعلغان هئسابلعنعدذ. بعر قعسعم ظالعمالر: 
هأكمعمذ  شئرعكنعث  شئرعكحعلعكعدعكع  بولذش  شئرعك  معقدارعدا  مةلذم  »مالنعث 
مالنعث  يةنع  ظوخشاش.  بعلةن  هأكمع  شئرعكنعث  شئرعكحعلعكعدعكع  بولذش  تةث 
مةلذم معقدارعدا شئرعك بولذش شئرعكحعلعكعدعكع شئرعكنعثمذ ظوغلعغا ؤة دادعسعغا 
ظوخشاش ظذ شئرعكنعث صايدعسع ظىحىن بئرعلضةن ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدعغان 
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كعشعلةرضة شعركةتنعث ماللعرعنع سئتعص بئرعشع توغرعدذر« دةيدذ.)1)
ظذ  ظوخشاش  دادعسعغا  ؤة  ظوغلعغا  بولذش شئرعكحعلعكعدعكع شئرعكنعث،  تةث 
كعشعلةرضة  قعلعنمايدعغان  قوبذل  ضذؤاهلعقع  بئرعلضةن  ظىحىن  صايدعسع  شئرعكنعث 
ظأزعنعث قةرزعنعث بارلعقع هةققعدة قعلغان ظعقرارع قوبذل قعلعنمايدذ. ظةمما مالنعث 
مةلذم معقدارعدا شئرعك بولذش شئرعكحعلعكعدعكع شئرعكنعثمذ ظوغلعغا ؤة دادعسعغا 
ظوخشاش ظذ شئرعكنعث صايدعسع ظىحىن بئرعلضةن ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدعغان 
كعشعلةرضة ظأزعنعث قةرزعنعث بارلعقع هةققعدة قعلغان ظعقرارع مذنداق تةصسعالتالرغا 
بألىنعدذ: ظةضةر مةزكذر كعشعلةرضة ظأزعنعث قةرزعنعث بارلعقعنع ظعقرار قعلغان شئرعك 
ظعقرارنع: ظذ قةرز شعركةتنعث نامعدعن قعلعنغان تعجارةتكة ظاالقعدار قةرز ظعدع، دةص 
ظأزع  قعلغان شئرعك  ظعقرار  بارلعقعنع  قةرزنعث  صةقةت  تعجارةتنع  ؤة  قعلغان  ظعقرار 
ظعضة بولذص قعلغان بولسا، ظذ قةرزنعث هةممعسعنع ظذ شئرعك ظأزع تألةيدذ. ظةضةر 
ظذ شئرعك ظعقرارنع: شعركةتنعث نامعدعن قعلعنغان تعجارةتكة هةم ظأزعنعث ؤة هةم 
يةنة بعر شئرعكعنعث ظعضة بولغانلعقعنع ظعقرار قعلغان بولسا، ظذ شئرعك قةرزنعث 
يئرعمعنع تألةص بئرعدذ. ظةضةر ظذ شئرعك ظعقرارنع: شعركةتنعث نامعدعن قعلعنغان 
تعجارةتكة يةنة بعر شئرعكعنعث ظعضة بولغانلعقعنع ظعقرار قعلغان بولسا، قةرزنعث 
شئرعكحعلعكعدة  بولذش  تةث  ظةمما  بئرعدذ.  تألةص  شئرعكع  بعر  يةنة  هةممعسعنع 
ظةهؤال بذنعثغا ظوخشعمايدذ. يةنع بذ شئرعكحعلعكتة قةرز هةر ظعككع شئرعككة تةث 

بولعدذ.
مالنعث مةلذم معقدارعدا شئرعك بولذش شئرعكحعلعكعدة ماددعي نةرسعنعث هأكمعمذ 
بولذش  شئرعك  معقدارعدا  مةلذم  مالنعث  مةسعلةن:  ظوخشاش.  بعلةن  هأكمع  قةرزنعث 
شئرعكحعلعكعدعكع بعر شئرعك قولعدعكع نةرسعنعث بعر ظادةمضة تةؤة نةرسة ظعكةنلعكعنع 
ظعقرار قعلغان بولسا، ظذ نةرسة ظىحىن كئتعدعغان مال صةقةت ظذ شئرعكنعث ظأزعضة تةؤة 

هةسسعسعدعن كئتعدذ. يةنة بعر شئرعكنعث هةسسعسعدعن بئرعلمةيدذ.
ظةضةر شئرعكنعث بعرع شعركةتكة تةؤة مالالردعن ساتقان، ياكع بعرةرسعضة قةرزضة 
صذل بةرضةن بولسا، يةنة بعر شئرعكنعث بئرعص مالنع سئتعص ظالغان ظادةمدعن ظذنعث 
صذلعنع ظئلعش، ياكع دةؤالعشعش، ياكع قةرزدار بعلةن دةؤالعشعش هةققع يوق. ظةضةر 
ظذ شئرعك قةرزداردعن صذل سوراص كةلسة، قةرزدارنعث قةرزنع ظذنعثغا بئرعشنع قوبذل 
شئرعكنعث  ظذ  بةرسة،  شئرعككة  ظذ  قةرزنع  قةرزدار  ظةضةر  بار.  هةققع  قعلماسلعق 
بةرضةن شئرعكنعث  قةرز  ظةمما  بولعدذ.  بولغان  ـ جذدا  ظادا  قةرزدعكع هةسسعسعدعن 
قةرز  ظةضةر  يةنة  شذنعثدةك  بولمايدذ.  بولغان  جذدا  ـ  ظادا  هةسسعسعدعن  قةرزدعكع 
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بةرضةن ياكع شعركةتنعث نامعدعن مال ساتقان كعشع قةرزداردعن ياكع مال سئتعص 
ظالغان ظادةمدعن صذل تةلةص قعلغان شئرعكنعث ظأزع بولمعغان، ياكع شئرعكلةردعن 
باشقا بعرع بولغان بولسا، شئرعكنعث قةرزدارنعث ياكع مال سئتعص ظالغان ظادةمنعث 
)اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام  بذ  ظةمةس.  توغرا  كئحعكتىرىشع  صذلنع  قةرز  ظىستعدعكع 
بعلةن  ظةبذيىسىف  ظعمام  قارعشعدذر.  كأز  نعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال 
شئرعكلةرنعث  »ظةضةر  قعلسذن!(:  رةهمةت  ظذالرغا  تاظاال  )اهلل  مذهةممةد  ظعمام 
بعرع قةرزدارنعث ياكع مالنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظىستعدعكع صذلنع ظئلعشنع 
دئدع.  بولعدذ«  هئساب  هةسسعسعضة  ظأز  شئرعكنعث  ظذ  صذل  ظذ  كئحعكتىرؤةتسة، 
مالنع  ياكع  بةرضةن،  قةرزنع  قةرزدارغا  كعشع  كئحعكتىرضةن  ظئلعشنع  صذلنع  ظةضةر 
يةنة  هةم  ؤة  شئرعككة  ظذ  هةم  صذل  كئحعكتىرىلضةن  ظئلعش  بولسا،  شئرعك  ساتقان 
بعر شئرعككة هئساب بولعدذ. بذ ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام مذهةممةد )اهلل تاظاال 
ظةبذيىسىف  ظعمام  ظةمما  قارعشعدذر.  كأز  قاتارلعقالرنعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذالرغا 
)اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »ظئلعش كئحعكتىرىلضةن صذل صةقةت صذلنع 

ظئلعشنع كئحعكتىرضةن شئرعككة هئساب بولعدذ« دئدع. 
هةر  شئرعكلةرنعث  شئرعكحعلعكعدعكع  بولذش  شئرعك  معقدارعدا  مةلذم  مالنعث 
سئتعص  نةرسعنع  باشقا  تىرعدعن  نةرسعنعث  ساتعدعغان  ـ  ظئلعص  شعركةت  بعرعنعث 
ظذ  شذثا  بولعدذ.  تةؤة  ظأزعضة  ظذنعث  نةرسة  ظئلعنغان  سئتعص  بار.  هةققع  ظئلعش 
نةرسعنعث صذلع ظذنع سئتعص ظالغان شئرعكتعن تةلةص قعلعنعدذ. شذنعثدةك يةنة ظةضةر 
سئتعص  شئرعكنعث  ظذ  كئيعن  بولغاندعن  ظئلعنعص  سئتعص  مال  صذلعغا  شعركةتنعث 
ظالعدعغان نةرسعسع شعركةت ظئلعص ـ ساتعدعغان نةرسعنعث تىرعدعن بولغان نةرسة 
بولسعمذ ظذ نةرسعنع ظأزع ظىحىن سئتعص ظئلعش هةققع بار. يذقعرعدا بايان قعلعص 
ظعككع شئرعكنعث  هةر  ظعلضعرع  مال سئتعؤئلعشتعن  ظأتىلضعنعدةك شعركةتحعلعك 

مةبلعغعنعث يوق بولذص كئتعشع بعلةن بذزذلذص كئتعدذ.)1)

ظالغان صايدعنعث معقدارعنع ظعقرار قعلعص بولغاندعن كئيعن بذ 
ظعقرارنعث خاتا بولذص قالغانلعقعنع دةؤا قعلعشنعث هأكمع

شئرعك، شعركةتكة تةؤة مالالر هةققعدة ظعشةنحعلعك ظادةم دةص قارعلعدذ. شذثا 
ظذنعث قةسةم قعلعص تذرذص: مذنحعلعك صايدا ظالدعم ياكع مذنحعلعك زعيان تارتتعم 
هةممعسعنع  ياكع  قويدذم  يىتتىرىص  مالنع  مذنحعلعك  بولمعسعمذ  تعجارةتتة  ياكع 
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يىتتىرىص قويدذم، ياكع شئرعكعمضة مذنحعلعك صذل بةردعم، دئضةن سأزلعرع قوبذل 
قعلعنعدذ.

ظعقرار  دةص  ظالدعم،  صايدا  مذنحعلعك  مةن  دةسلةص:  بعرع  شئرعكنعث  ظةضةر 
صايدعنعث  )ظالغان  قعلعص  دةؤا  قالغانلعقعنع  بولذص  خاتا  ظذنعث  ظاندعن  قعلغان، 
خاتا  معقدارنعث  ظذ  ظذنعث  بولسا،  قعلغان(  ظعقرار  ظعكةنلعكعنع  ظاز  معقداردعن  ظذ 
قعلعنمايدذ. حىنكع،  قوبذل  دئضةن كئيعنكع سأزع  قعلعص  دةؤا  قالغانلعقعنع  بولذص 
قعلغان  ظعش  زعت  بعرعضة  ـ  بعر  ظارقعلعق  يئنعؤئلعش  ظعقرارعدعن  بذرذنقع  شئرعك 
هئسابلعنعدذ. شذثا ظذنعث بذرذنقع ظعقرارعنعث خاتا بولذص قالغانلعقعنع دةؤا قعلعص 
دئضةن كئيعنكع سأزع قوبذل قعلعنمايدذ. ظةضةر ظذ شئرعك بذ دةؤانع يةنة بعر شئرعكع 
قعلعنمايدذ.  قوبذل  سأزع  ظذنعث  بولسعمذ  قعلغان  كئيعن  بولغاندعن  كئتعص  ظألىص 
ظعنساندعن  قعلعنغعنعدةك  بايان  قاظعدعسعدة  ظومذمعي  فعقهعنعث  خذددع  حىنكع، 
ظذنعث قعلغان ظعقرارعغا ظاساسةن هئساب ظئلعنعدذ. فعقهعنعث ظومذمعي قاظعدعسعدة: 
>كعمكع صىتىص بولغان بعر ظعشعنع بذزذشقا تعرعشعدعكةن، ظذنعث بذ تعرعشجانلعقع 
ظىستعدة  ظعش  بعرةر  ظادةم  بعر  شذثا  قعلعنغاندذر.  بايان  دةص  قعلعنمايدذ<  قوبذل 
ظعقرار قعلعص بولذص كئيعن ظذ ظعقرارنعث خاتا بولذص قالغانلعقعنع دةؤا قعلغان بولسا، 

ظذنعث بذ دةؤاسع قوبذل قعلعنمايدذ.)1)
بعرةر  قويذلغان  قويذص  ظامانةتكة  بعرسعضة  تةرعصعدعن  بعراؤ  كعشع  بعر  ظةضةر 
نةرسعنع ظذنعثدعن قايتذرذص ظئلعشقا ؤةكعل قعلعنغان، ظاندعن ظذ كعشعنع ؤةكعللعككة 
تةيعن قعلغان ظادةم ظألىص كةتكةن ؤة ؤةكعل ظأزعنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان ظذ 
ظادةم ظألىص كئتعص بولغاندعن كئيعن كئلعص: مةن ظامانةتكة قويذص قويذلغان نةرسعنع 
مئنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان ظادةم هايات ؤاقتعدا ظامانةتكة ظالغذحعنعث قولعدعن 
ظالغان ظعدعم، لئكعن ظذ نةرسة مئنعث قئشعمدا تذرذش جةريانعدا يوق بولذص كةتتع، 
دئضةن ؤة ظذ ظادةمنعث معراسخورلعرع ؤةكعلنعث بذ سأزلعرعنع ظعنكار قعلغان، ياكع 
ؤةكعل: مةن ظذ نةرسعنع ظامانةتكة ظالغذحعنعث قولعدعن ظئلعص مئنع ؤةكعللعككة 
تةيعن قعلغان ظذ ظادةمضة تاصشذرذص بةردعم، دئضةن بولسا، ؤةكعلنعث سأزلعرع توغرا 
ؤةكعل  ظئلعشقا  قةرزنع  قةرزداردعن  كعشع  ظذ  ظةضةر  قعلعنعدذ.  قوبذل  قاتارعدا  سأز 
ؤة  كةتكةن  ظألىص  ظادةم  تةيعنلعضةن  قعلعص  ؤةكعل  كعشعنع  ظذ  ظاندعن  قعلعنغان، 
مئنع  قةرزنع  قةرزداردعن  مةن  كئيعن:  بولغاندعن  كئتعص  ظألىص  ظادةم  ظذ  كعشع  ظذ 
ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان ظادةم هايات ؤاقتعدا ظالغان ظعدعم، لئكعن ظذ قةرز مئنعث 
قئشعمدا تذرذش جةريانعدا يوق بولذص كةتتع، دئضةن ؤة ظذنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان 
ظذ ظادةمنعث معراسخورلعرع ؤةكعلنعث ظذ سأزلعرعنع ظعنكار قعلغان، ياكع ؤةكعل: 
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مةن قةرزنع قةرزداردعن ظئلعص مئنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان ظذ ظادةمضة تاصشذرذص 
بةرضةن ظعدعم، دئضةن بولسا، ؤةكعلنعث سأزلعرع توغرا دةص قوبذل قعلعنمايدذ. حىنكع، 
ؤةكعل مةيلع ظامانةتكة قويذص قويذلغان نةرسعنع تاصشذرذص ظئلعشقا ؤةكعل قعلعنغان 
ؤةكعل بولسذن مةيلع قةرزنع تاصشذرذص ظئلعشقا ؤكعل قعلعنغان ؤةكعل بولسذن قايتا 
قعلعش مذمكعن بولمايدعغان بعرةر ظعشنع دةؤا قعلدع. يةنع ؤةكعل مةيلع ظامانةتكة 
قويذص قويذلغان نةرسة بولسذن مةيلع قةرز بولسذن ظأزعنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان 
ظادةم هايات ؤاقتعدا ظذ نةرسعنع ياكع قةرزنع تاصشذرذص ظالمعغان ؤة ظذ ظادةم ظألىص 
كئتعص بولغاندعن كئيعن ظامانةتكة ظالغذحعدعن ظذ نةرسعنع ياكع قةرزداردعن قةرزنع 
تاصشذرذص ظالماقحع بولغان بولسا، ؤةكعل ظذنداق قعاللمايدذ. حىنكع، ظذنع ؤكعللعككة 
تةيعن قعلغان ظادةمنعث ظألىص كئتعشع بعلةن ؤةكعل ؤةكعللعك ؤةزعصعسعدعن حىشىص 
كئتعدذ. كعمكع قايتا قعلعش مذمكعن بولمايدعغان بعرةر ظعشنع دةؤا قعلسا، ظةضةر 
ظذ، باشقعالرغا تألةم تألةشكة سةؤةبحع بولعدعغان دةؤاالردعن بولسا، بذ دةؤانع دةؤا 
قعلغان  دةؤا  ظاددعيسع  ظةث  ظذ،  ظةضةر  قعلعنمايدذ.  قوبذل  سأزع  ظادةمنعث  قعلغان 
دةؤا  دةؤانع  بذ  بولسا،  دةؤا  قعلعؤاتعدعغان  بعكار  تألةشنع  تألةم  ظأزعدعن  ظادةمنعث 

قعلغان ظادةمنعث سأزع قوبذل قعلعنعدذ.
ظئلعشقا  قايتذرذص  ظالغذحعدعن  ظامانةتكة  نةرسعنع  قويذلغان  قويذص  ظامانةتكة 
تةيعن قعلعنغان ؤةكعلنعث سأزعنعث قوبذل قعلعنعشعنعث سةؤةبع بولسا، ؤةكعلنعث 
سأزع ؤةكعلنعث ظأزعدعن تألةم تألةشنع بعكار قعلعؤاتعدعغانلعقع ظىحىندذر. ظةمما 
قوبذل  سأزعنعث  ؤةكعلنعث  قعلعنغان  تةيعن  ظئلعشقا  تاصشذرذص  قةرزنع  قةرزداردعن 
قعلعنماسلعقعنعث سةؤةبع بولسا، ؤةكعلنعث سأزع ظذنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان 
ظادةمضة تألةم تألةشنع الزعم قعلغانلعقع ظىحىندذر. شذثا ؤةكعلنعث: مةن قةرزداردعن 
قةرزنع مئنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان ظادةم هايات ؤاقتعدا ظالغان ظعدعم، لئكعن 
قةرز مئنعث قئشعمدا تذرذش جةريانعدا يوق بولذص كةتتع دئضةن، ياكع مةن قةرزنع 
قةرزداردعن ظئلعص ظذ ظادةمضة تاصشذرذص بةرضةن ظعدعم، دئضةن سأزع قةرزدارغا قارعتا 
قةرزدار  بعلةن  ظذ سأزع  ؤةكعلنعث  يةنع  قعلعنمايدذ.  قوبذل  دةص  بولغان سأز  توغرا 
قةرزدعن ظادا ـ جذدا بولذص كةتمةيدذ. حىنكع، ؤةكعلنعث سأزع ظةضةر توغرا دةص قوبذل 
قعلعنسا، بذ سأز ؤةكعلنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان ؤة كئيعن ظألىص كةتكةن ظادةمضة 
نةرسعنعث  ظئلعنغان  ياكع  بئرعلضةن  قةرزضة  حىنكع،  قعلعدذ.  الزعم  تألةشنع  تألةم 
ظأزع يىتىص كةتكةن بولسا، ظذنعث ظورنعغا ظذنعث ظوخشعشع تألةص بئرعلعدذ. ظةمما 
ؤةكعلنعث سأزع ؤةكعلنعث ظأزعضة قارعتا قوبذل قعلعنعدذ. حىنكع، ؤةكعل ظعشةنحعلعك 
دةص قارالغان كعشعدذر. ؤةكعلنعث ؤةكعللعك ؤةزعصعسع ضةرحة ظذنع ؤةكعللعككة تةيعن 
قعلغان ظادةمنعث ظألىص كئتعشع بعلةن ظةمةلدعن قالسعمذ، ظةمما ظذنعث ظعشةنحعلعك 
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بولذش سىصعتع يوق بولذص كةتمةيدذ. شذثا ؤةكعل تاصشذرذص ظالغان قةرزنع )ظةضةر 
قةرز يوق بولذص كةتسة( تألةص بةرمةيدذ ؤة قةرزدار )قةرز ظعضعسعضة قايتا تألعضةن 

قةرزنع( ؤكعلدعن ظااللمايدذ.)1)

شئرعكنعث بةلضعلعمعدعن ظئشعص كئتعشعنعث هأكمع

قولعدا  شئرعكنعث  بعر  يةنة  مىلكع  ـ  مال  قوشقان  شئرعكحعلعككة  شئرعكنعث 
ظامانةت سىصىتعدة تذرعدذ. شذثا شئرعكلةرنعث بعرع يةنة بعر شئرعكعنع مةلذم بعر 
بولعدذ.  الزعم  قعلماسلعقع  ظعشنع  شذ  شئرعكنعث  ظذ  حةكلعسة،  قعلعشتعن  ظعشنع 
ظةضةر ظذ شئرعك حةكلةنضةن ظعشنع قعلغان ؤة ظذ ظعشنع قعلغانلعق سةؤةبع بعلةن 
بعرةر زعيان كأرىلضةن بولسا، بذ زعياننع حةكلعمعنع بذزغان ظذ شئرعك تألةص بئرعدذ. 
حىنكع، ظامانةتكة زعيانكةشلعك قعلغان ظادةمنعث ظذنع تألةص بئرعشع الزعم. مةسعلةن: 
شئرعك يةنة بعر شئرعكعضة: سةن بذ مالنع ظئلعص قةشقةرنعث حعضراسعدعن حعقعص 
كةتمعضعن، دئضةن ظذ شئرعك مالنع ظئلعص قةشقةرنعث حعضراسعدعن حعقعص كةتكةن 
شئرعكعنعث  بعر  يةنة  شئرعك  ظذ  بولسا،  حعققان  كئلعص  زعيان  بعرةر  بذنعثدعن  ؤة 

مالدعكع هةسسعسعنع تألةص بئرعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعضة: بذ صذلنع ظئلعص تعجارةت قعلغعن ؤة حعققان صايدعنع 
شةهةردة  صاالنع  بعلةن  صذل  ظذ  سةن  شةرت  بعر  لئكعن  ظالعمعز،  يئرعمدعن  ـ  يئرعم 
تعجارةت قعلعسةن ؤة ظذ شةهةرنعث سعرتعغا حعقعص كةتمةيسةن، دئسة ظذ كعشعنعث 
ظذ  ظئلعص  صذلنع  كعشع  ظذ  ظةضةر  بولعدذ.  الزعم  قعلعشع  شةهةردعال  ظذ  تعجارةتنع 
شةهةردعن باشقا شةهةرضة بئرعص تعجارةت قعلغان ؤة بذنعثدعن بعرةر زعيان كأرىلضةن 
بولسا، كأرىلضةن زعياننع ظذ كعشع تألةص بئرعدذ. ظةمما صذلنعث ظعضعسع ظذ كعشعضة: 
قعلغعن،  تعجارةت  شةهةردة  صاالنع  دئمةي(  سأزنع  دئضةن  )شةرت  ظئلعص  صذلنع  بذ 
باشقا شةهةردة  بعلةن خالعسا ظذ شةهةردة خالعسا  ظذ صذل  ظذ كعشع  بولسا،  دئضةن 

تعجارةت قعالاليدذ.
شئرعك  معقدارعدا  مةلذم  مالنعث  ياكع  شئرعكحعلعكعدعكع،  بولذش  تةث  ظةضةر 
ـ  مال  شعركةتنعث  كةتكةن،  ظألىص  بعرع  شئرعكتعن  شئرعكحعلعكعدعكع  بولذش 
مىلكع كعشعلةرضة بئرعلضةن ؤة ظألضةن ظذ شئرعك قايسع كعشعلةردة قةرز صذلعنعث 
هايات  بولسا،  قالدذرمعغان  مةلذمات  ظئنعق  هةققعدة  بارلعقع  قانحعلعك  ؤة  بارلعقع 
قالغان شئرعك ظألضةن شئرعكعنعث هةسسعسعنع تألةص بئرعدذ. ظةضةر ظألىص كةتكةن 
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قانحعلعك هةسسعسعنعث  بعر شئرعكنعث شعركةتتة  يةنة  معراسخورلعرع  شئرعكنعث 
تألةص  هةسسعلعرعنع  شئرعكنعث  )ظذ  معراسخورلعرع  شئرعكنعث  بعلسة،  بارلعقعنع 
يةنة  ظأزعنعث  معراسخور  ظةضةر  بئرعدذ.  ظأزعنع  هةسسعلةرنعث  ظذ  بةلكع(  بةرمةي 
دةؤا  بعلعدعغانلعقعنع  بارلعقعنع  قانحعلعك هةسسعسعنعث  بعر شئرعكنعث شعركةتتة 
قعلغان ؤة هايات شئرعك معراسخورنعث ظذنع بعلعدعغانلعقعنع ظعنكار قعلغان بولسا، 
بذ هالدا ظةضةر معراسخور: ظألضةن شئرعكنعث شعركةتتة مذنحعلعك هةسسعسع بار 
ظعدع، ظذ هةسسة زعيانغا ظذحراص كةتكةن، دئضةنضة ظوخشاش يةنة بعر شئرعكنعث 
شعركةتتة قانحعلعك هةسسعسعنعث بارلعقعغا ظعزاهات بئرةلعسة، معراسخورنعث سأزع 

قوبذل قعلعنعدذ.
نئسعيغا  ماللعرعنع  شعركةتنعث  شئرعكعنع  بعر  يةنة  بعرع  شئرعكنعث  ظةضةر 
ساتقان  نئسعي  مالالرنع  سالماي  قذالق  بذنعثغا  شئرعكع  ؤة  حةكلعضةن  سئتعشتعن 
كىحضة  قعسمعدعال  بولغان  تةؤة  شئرعككة  ساتقذحع  مالالردعن  صةقةت  سودا  بولسا، 
ظعضة بولعدذ. مالنعث يةنة بعر شئرعككة تةؤة بولغان قعسمعدا سودعنعث كىحضة ظعضة 
يةنة  شئرعك  ظذ  ظةضةر  بولعدذ.  باغلعق  بئرعشعضة  رذخسةت  شئرعكنعث  ظذ  بولذشع 
ظىستعدة  مال  هةممة  قعلسا،  رذخسةت  سئتعشعغا  نئسعيغا  مالنع  شئرعكعنعث  بعر 
سودا كىحضة ظعضة بولعدذ ؤة حعققان صايدا ظعككع شئرعككة تةؤة بولعدذ. ظةضةر ظذ 
شئرعك يةنة بعر شئرعكعنعث مالنع نئسعيغا ساتقانلعقعغا رذخسةت قعلمعسا، رذخسةت 

قعلمعغان شئرعكنعث مئلع ظىستعدة قعلعنغان سودا توغرا بولمعغان بولعدذ.
ظذ  كئلعشعص  بألىشىشكة  هةسسعدعن  مةلذم  صايدعنع  ظالغان  بعلةن  كعشع  بعر 
كعشعنعث صذلع بعلةن تعجارةت قعلعؤاتقان ظادةمضة صذل ظعضعسع: سةن بذ صذل بعلةن 
ظئلعص ساتعسةن،  نةرسعنعال  صاالنع  ياكع  قعلعسةن  تعجارةت  صاالنع شةهةردعال  صةقةت 
دئضةن بولسا، ظذ ظادةمنعث ظذ بةلضعلعمعلةردعن حعقعص كئتعشع توغرا ظةمةس. ظةضةر 
ظذ ظادةم ظذ شةهةردعن حعقعص كةتكةن، لئكعن ظذ صذلغا بعرةر نةرسة سئتعص ظالمعغان 
بولسا، ظذ صذلنع )ظةضةر صذل يىتىص كةتسة( تألةص بئرعش مةسظذلعيعتع ظذ ظادةمضة 
يىكلةنمةيدذ. ظةضةر ظذ ظادةم ظذ شةهةردعن حعقعص كةتكةن ؤة ظذ صذلغا بعرةر نةرسة 
سئتعص ظالغان بولسا، ظذ صذلنع )ظةضةر صذل يىتىص كةتسة( تألةص بئرعش مةسظذلعيعتع 
سئتعص  نةرسة  بعرةر  ظذنعثغا  ظادةم  ظذ  ظةضةر  صذل  شذثا  يىكلعنعدذ.  ظادةمضة  ظذ 
الزعم  بئرعش  تألةص  صذلنع  ظذ  ظادةمضة  ظذ  بولسا،  كةتكةن  يىتىص  بذرذن  ظئلعشتعن 
ظةمةس. ظةضةر ظذ ظادةم حعقعص كةتكةن شةهةردة صذلغا بعر نةرسة سئتعص ظالماي صذلنع 
ظأز صئتع قايتذرذص ظئلعص كةلضةن بولسا، ظذ ظادةمنعث صذل ظعضعسع بعلةن تىزىشكةن 
كئلعشعمع كىحضة ظعضة هالعتعدة ساقلعنعص قالعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم حعقعص كةتكةن 
شةهةردة صذلغا بعر نةرسة سئتعص ظالغان، ظاندعن قايتعص كةلضةن بولسا، ظذ ظادةم صذل 
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ظعضعسعنعث سأزعضة خعالصلعق قعلغان ؤة صذل )ظةضةر صذل يىتىص كةتسة( ظذ ظادةمنعث 
تألةص بئرعش مةسظذلعيعتعضة ظأتىص كةتكةن بولعدذ. صذلنعث صىتىن مةسظذلعيعتع ظذ 
ظعضعسعنعث  ظذنعث  صذلغا  ظادةم  ظذ  حىنكع،  كئتعدذ.  يىكلعنعص  ظىستعضة  ظادةمنعث 
رذخسعتعسعز نةرسة ـ كئرةك سئتعص ظالدع. شذثا صذلغا سئتعص ظالغان نةرسعلةرنع 
سئتعص تاصقان صايدعالر ظذ ظادةمضة بولعدذ. شذنعثدةك ظذنعثدعن كأرىلضةن زعيانمذ ظذ 
ظادةمضة بولعدذ. ظةضةر صذل يىتىص كةتسة، صذلنع ظذ ظادةم تألةص بئرعدذ. لئكعن، ظعمام 
ظةبذهةنعفة ؤة ظعمام مذهةممةد )اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!(: »ظذ ظادةمضة 
ظذ نةرسعلةرنع سئتعص ظالغان صايدا هاالل بولمايدذ« دةيدذ. ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف 
)اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »ظذ ظادةمضة ظذ نةرسعلةرنع سئتعص ظالغان 

صايدا هاالل بولعدذ« دةيدذ.
ظةضةر ظذ ظادةم شةهةردعن حعقعص كئتعص صذلنعث بعر قعسمعغا مال سئتعؤالغان ؤة 
قالغان قعسمعنع قايتذرذص ظئلعص كعرضةن بولسا، صذلنعث مال سئتعؤالغان قعسمعنع 
)ظةضةر بذ قعسمع يىتىص كةتسة( تألةص بئرعش مةسظذلعيعتع ظذ ظادةمنعث ظىستعضة 
بذ  )ظةضةر  قعسمعنع  كةلضةن  ظئلعص  قايتذرذص  سئتعؤالماي  مال  صذلنعث  يىكلعنعدذ. 
قعسمع يىتىص كةتسة( تألةص بئرعش مةسظذلعيعتع ظذ ظادةمنعث ظىستعضة يىكلةنمةيدذ. 
كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن شعركةتنعث هأكمعمذ يذقعرعدعكع مةسعلعنعث هأكمعضة 

ظوخشاش.)1)
شذنعثدةك يةنة بعر كعشع بعلةن ظالغان صايدعنع مةلذم هةسسعدعن بألىشىشكة 
كئلعشعص ظذنعث صذلع بعلةن تعجارةت قعلعؤاتقان ظادةمنعث قةسةم قعلعص تذرذص: ظذ صذل 
بعلةن مذنحعلعك صايدا ظالدعم ياكع مذنحعلعك زعيان تارتتعم ياكع مذنحعلعك مالنع 
مذنحعلعك  ياكع شئرعكعمضة  قويدذم،  يىتتىرىص  هةممعسعنع  ياكع  قويدذم  يىتتىرىص 
صذل بةردعم، دئضةن سأزلعرعمذ قوبذل قعلعنعدذ. بذالرنع دئضةن ؤاقتعدا هةممعسعنع 

تةصسعلعي بايان قعلعص دئيعشنعث هاجعتع يوق.
هةققعدة  قعلغانلعقع  خعيانةت  شئرعكعنعث  بعر  يةنة  بعرع  شئرعكلةرنعث  ظةضةر 
قعلدع  خعيانةت  ظةضةر  بولسا،  قعلغان  دةؤا  قعلعص  مذجمةللة  ظةمةس  تةصسعلعي 
كعشع  تونذلغان  دةص  ظعشةنحعلعك  ظةسلعدة  شئرعك  قعلعنغان  دةؤا  ظىستعدعن  دةص 
قةسةم  هةققعدة  قعلمعغانلعقع  ياكع  قعلغانلعقع  خعيانةت  ظأزعنعث  كعشع  بذ  بولسا، 
شئرعك  قعلعنغان  دةؤا  ظىستعدعن  دةص  قعلدع  خعيانةت  ظةضةر  بذيرذلمايدذ.  قعلعشقا 
ظعشةنحعلعك دةص تونذلمعغان كعشع بولسا، بذ كعشع ظأزعنعث خعيانةت قعلغانلعقع 

ياكع قعلمعغانلعقع هةققعدة قةسةم قعلعشقا بذيرذلعدذ.
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بعر كعشع بعلةن ظالغان صايدعنع مةلذم هةسسعدعن بألىشىشكة كئلعشعص ظذنعث 
ؤةسعيةتلعرعنع  كعشعنعث  بعر  مةلذم  ظادةمنعث،  قعلعؤاتقان  تعجارةت  بعلةن  صذلع 
ظورذنالشقا تةيعن قعلعنغان ظادةمنعث ؤة ؤةقصة قعلعنغان نةرسةـ  كئرةكلةرضة قارايدعغان 

ظادةمنعث هأكمعمذ شئرعكنعث هأكمعضة ظوخشاش.

ظعش شئرعكحعلعكعنعث بايانع

بذ شئرعكحعلعك هةم هىنةر شئرعكحعلعكع، تةن شئرعكحعلعكع ؤة قوبذل قعلعش 
شئرعكحعلعكع دةصمذ ظاتعلعدذ.

بذ شئرعكحعلعكتعن مةسعلةن: ظعككع سةيصذثنعث، ياكع بعر سةيصذث بعلةن بعر 
بوياغحعنعث بعرةر ظعشنع قعلعشقا كئلعشعشع كأزدة تذتذلعدذ. ظذالر مةيلع تاصقان 
صذلنع ظوخشاش ظئلعشنع شةرت قعلعشسذن مةيلع بعرع كأصرةك يةنة بعرع ظازراق 
قعلعشسذن  شةرت  قعلعشنع  ظوخشاش  ظعشنع  مةيلع  قعلعشسذن،  شةرت  ظئلعشنع 
مةيلع ظعشنع بعرع كأصرةك يةنة بعرع ظازراق قعلعشنع شةرت قعلعشسذن ظذ ظعشنع 
قعلعش ظارقعلعق تاصقان صايدا ظذالرنعث ظارعلعرعدا كئلعشكةن شةرت بويعحة تةقسعم 

قعلعنعدذ.
ـ  دةلعل  قويذلغانلعقعنعث  يولغا  ؤة  بولذشعنعث  توغرا  شئرعكحعلعكنعث  بذ 
صاكعتع ظةلع ظعبنع ظةبذتالعص )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نعث بعر ظادةم 
بعلةن حعغ يعغعشقا شئرعكلعشعشعدذر. بذ هةقتة ظةلع ظعبنع ظةبذتالعص )اهلل تاظاال 
تأضةم  بعر  غةنعمعتعدة  بةدعر  »مئنعث  دةيدذ:  مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن 
بولذص، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم غةنعمةتتعن كةلضةن يةنة بعر تأضعنع بةردع. مةن 
تويلذقذمغا  بولذص،  ظأيلةنمةكحع  فاتعمةضة  قعزع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
بعللة  بعلةن  زةرضةر  بعر  قةينذقالعق  بةنع  ظىمعدتة  دئضةن  قاالر  بولذص  قوشذمحة 
بعر  تأضعلعرعمنع  كئلعشعص  سئتعشقا  زةرضةرلةرضة  كئلعص  ظئلعص  حعغ  بئرعص 
تذقام،  بولغان  كئرةكلعك  ظذالرغا  قويذص،  حأكتىرىص  يئنعغا  ظأيعنعث  ظةنسارعنعث 
سامان ؤة ظارغامحا قاتارلعق نةرسعلةرنع ظئلعص حعقسام تأضعلعرعمنعث لوكعلعرع 
دةهشةتلعك  بذ  ظئلعنعصتذ.  سذغذرذص  جعضعرع  يئرعلعص،  بئقعنع  كئسعلعص، 
مةنزعرعنع كأرىص، كأزلعرعمضة ظعشةنمةيال قالدعم. بذنع كعم قعلدع؟ دةص سورعسام 
ظةنسارعالر  ظأيدة  مذنذ  هازعر  ظذ  قعلدع.  مذتةللعص  ظابدذلال  ظعبنع  هةمزة  ظذالر: 
باردعم.  ظالدعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  مةن  ظعحعؤاتعدذ،)1)دئيعشتع.  بعلةن 

))) بذ هاراق هارام قعلعنعشتعن بذرذن بولغان ظعش ظعدع.
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صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعدا زةيد ظعبنع هارعسة بار ظعكةن. صئشكةللعككة 
يولذققانلعقعمنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم حعرايعمدعن سعزعص قئلعص »ساثا نئمة 
بولدع؟« دئدع. مةن ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! بىضىنكعدةك بعر قورقذنحلذق كىننع 
ظذالرنعث  قعلعص،  يامانلعق  تأضعلعرعمضة  هةمزة  باقماصتعكةنمةن.  كأرىص  صةقةتال 
ظعحعشعؤاتعدذ،  يةردة  ظاؤذ  ظذ  هازعر  يئرعؤئتعصتذ.  بئقعنعنع  كئسعص،  لوكعسعنع 
بعلةن  زةيد  ماثدع.  كعيعص  ظةكةلدىرىص  تونعنع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  دئدعم. 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ماثدذق.  كةينعدعن  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  مةنمذ 
هةمزة ظولتذرغان ظأيضة كئلعص كعرعشكة رذخسةت سورعدع. ظذالر كعرعشكة رذخسةت 
قعلدع. ظذالر ظعحعشعؤاتقان ظعكةن. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةمزعضة قعلغان ظعشع 
توغرعلعق كايعشقا باشلعدع. هةمزة مةست بولذص كأزلعرع قعزعرعص كةتكةن ظعدع. 
هةمزة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث باشتعن ظايعقعغا بعر قذر قاراص حعقعص سعلةر 
ظاتامنعث قذللعرعدعن باشقا نةرسة ظةمةس سعلةر، دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ظذنعث مةست بولذص قالغانلعقعنع بعلعص، كةينعضة قايتعص كةتتع. بعزمذ صةيغةمبةر 

ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة يئنعص حعقتذق.«)1)
ظعمام شافعظعي )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »ظعش شئرعكحعلعكع 
تذتذلعدعغان  كأزدة  شئرعكحعلعكتعن  شئرعكحعلعك،  بذ  حىنكع،  ظةمةس.  توغرا 
مةقسةتنع ظوتتذرغا حعقارمايدذ. شئرعكحعلعكتعن كأزدة تذتذلعدعغان ظةسلع مةقسةت 
بولسا صايدا تئصعشتذر. صايدا تئصعش ظىحىن دةسماية سئلعش الزعم بولعدذ. حىنكع، 

صايدا دةسمايعدعن كئلعدذ« دةيدذ.
بذ شئرعكحعلعكنع توغرا دةص قارايدعغان هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث دةلعل ـ 
صاكعتع بولسا، ظذ شئرعكحعلعكتعن مةقسةت صذل تئصعشتذر. صذل تئصعش شئرعكلةرنعث 
بعرع يةنة بعرعنع )ظعشقا( ؤةكعل قعلعص قويذش ظارقعلعق مذمكعن بولعدذ. حىنكع، 
هئسابالنسا  ظادةم  ظةسلع  يئرعمعدا  ظعشنعث  قعلعنغان  شئرعك  بعرع  شئرعكلةرنعث 
قالغان يئرعمعدة ؤةكعل قعلعنغذحع هئسابلعنعدذ. شذنعث بعلةن ظذالر شئرعكلعشعص 
ظعككع  يةنع  بولعدذ.  حعققان  ؤذجذدقا  شئرعكحعلعك  صذلدا  تاصقان  ظعشتعن  قعلغان 
شئرعكنعث هةر بعرع ظعشنع قعلغان بولسا، ظذالرنعث هةر بعرع شذ ظعشتعن ظئرعشكةن 
صايدعغا ظعضة بولعدذ. ظةضةر ظعشنع ظذالرنعث بعرع قعلغان بولسا، ظعشنع قعلغان ظادةم 
ظأزعنعث شئرعكعضة ياردةم قعلغان هئسابلعنعدذ. بذ توغرعدذر. حىنكع، شئرعكحعلعكتة 
شةرت قعلعنغان ظعش بولسا، هةر بعر شئرعكنعث ظأز ظعشعنع ظأزع قعلعشع ظةمةس 
)قعلعص بةرمةكحع بولغان ظعشنع( قعلعص بئرعشتذر. شذثا هىنةرؤةنلةرنعث مةسعلةن 
سةيصذثنعث ظأزع تعكعص بئرعشكة ظالغان كعيعمنع دذكعنعدا ظعشلعتعؤاتقان بعرعضة 

))) بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
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تعكتىرىص ظعضعسعضة بئرعص ظذنعث ظعش هةققعنع ظئلعشع توغرعدذر.
بعر ظادةم دذكان حعقعرعص ظذنعثدا بعر هىنةرؤةننع ظولتذرغذزذص بذنعثدعن ظالغان 
صايدعنع يئرعم يئرعمدعن بألىشىشكة كئلعشعش ظعش شئرعكحعلعكعنعث تىرلعرعدعن 
هىنةرؤةننع  بعر  ظذنعثدا  حعقعرعص  دذكان  ظادةم  بعر  قاظعدعسعدا  قعياس  بعرعدذر. 
ظولتذرغذزذص بذنعثدعن ظالغان صايدعنع يئرعم يئرعمدعن بألىشىشكة كئلعشعش توغرا 

ظةمةس. ظةمما ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن توغرعدذر.)1)
شافعظعي مةزهةصعنعث ظعماملعرعدعن بولغان ظعمام نةؤةؤعي )اهلل تاظاال ظذنعثغا 
تاصقان  دعن  شئرعكحعلعكع(  ظعش  )يةنع  شئرعكحعلعكع  قعلسذن!(: »تةن  رةهمةت 
ظئلعش  ظازراق  بعرع  يةنة  كأصرةك  بعرع  ياكع  بعلةن،  بألىشىش شةرتع  تةث  صذلنع 
شةرتع بعلةن ظعككع هىنةرؤةننعث هىنةر قعلعص صذل تئصعشقا شئرعكلعشعشع كأزدة 
تذتذلعدذ. ظذالر مةيلع مةسعلةن ظعككع سةيصذثغا ظوخشاش هةر ظعككعسع ظوخشاش 
خةرةتكة  بعرع  يةنة  سةيصذث  بعرع  مةيلع  بولسذن  ظادةملةر  قعلعدعغان  هىنةرنع 
)ياغاححعغا( ظوخشاش بعرع باشقا يةنة بعرع باشقا هىنةر قعلعدعغان ظادةملةر بولسذن 
تةن شئرعكحعلعكع )يةنع ظعش شئرعكحعلعكع( توغرا ظةمةس. حىنكع، شئرعكلةرنعث 
هةر بعرعنعث تةنلعرع ؤة مةنصةظةتلعرع ظايرعم ـ ظايرعمدذر. شذثا ظذالرنعث هةر بعرع 
ظأزع تاصقان صذلغا ظأزع ظعضة بولعدذ. تةن شئرعكحعلعكع، حارؤعالردعن ظئلعنغان سىت 
ـ ظايرعم ظعككع  ؤة نةسلع قاتارلعقالردا ظورتاق بولذشع ظىحىن حارؤعلعرع ظايرعم 
ظادةمنعث بعر ـ بعرع بعلةن شئرعكلعشعشعضة ظوخشاش ظعشتذر. حارؤعلعرع ظايرعم 
ـ ظايرعم ظعككع ظادةمنعث كئلعشكةن بذ شئرعكحعلعكع توغرا ظةمةستذر. شذنعثدةك 
تةن شئرعكحعلعكعمذ توغرا ظةمةستذر. بذ يةردة ظاجعز بعر قاراش بولذص بذ قاراش 
شئرعكلعشعدعغانالر مةيلع ظوخشاش هىنةر قعلعدعغان ظادةملةر بولسذن مةيلع باشقا 
بذ  دةيدذ.  توغرا  شئرعكحعلعكعنع  تةن  بولسذن  ظادةملةر  قعلعدعغان  هىنةر  باشقا  ـ 
قاراشنع >شامعل< دئضةن كعتابنعث ظاصتورع ؤة يةنة بعر قعسعم ظالعمالر )شافعظعي 
مةزهةصعدعكع( بعر خعل قاراش سىصىتعدة بايان قعلغان. بذ هةقتة توغرعسعنع اهلل 
ظةضةر  بويعحة:  قاراش  دئضةن  ظةمةس،  توغرا  شئرعكحعلعك  بذ  بعلضىحعدذر.  تاظاال 
ظعككع هىنةرؤةن شئرعكلعشعص صذل تاصقان بولسا، ظذالرنعث ظعشلعرعغا قارعلعدذ: 
ظأز  بعرعضة  هةر  بولسا،  ظعش  ظايرعم  ـ  ظايرعم  ظعشلعرع  قعلغان  ظذالرنعث  ظةضةر 
ظعشعدعن كةلضةن صذل تاصشذرذص بئرعلعدذ. ظةضةر ظذالرنعث قعلغان ظعشلعرع ظايرعم 
ـ ظايرعم بولمعسا، ظذالرنعث شئرعكلعشعص تاصقان صذلع ظذالرنعث ظارعسعدا ظأز ظارا 
كئلعشكةن شةرت بويعحة ظةمةس ظذالرنعث هةر بعرعنعث كةسعصدعشعغا بئرعلعدعغان 

))) »فةتهذل قةدعر«، 5 ـ توم، 405 ـ بةت.
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ظعش هةققعنعث معقدارع بويعحة تةقسعم قعلعنعدذ« دئدع.)1)
ظعشالر  بولعدعغان  قعلعشقا  شئرعكلعشعص  ظارقعلعق  شئرعكحعلعكع  ظعش 
بولسا، ظعجارة مذظامعلعسع بعلةن قعلعشقا بولعدعغان ظعشالردذر. يةنع بعر ظادةمنع 
ظعجارعضة ظئلعص ظذنعثغا قعلدذرذشقا بولعدعغان ظعشالرنع ظعش شئرعكحعلعكع بعلةن 
شئرعكلعشعص قعلعشقا بولعدذ. مةسعلةن: بعر ظادةمنعث خةت يئزعشنع ياكع قذرظان 
توغرعدذر.  ظئلعش  ظعجارعضة  ظذنع  ظىحىن  قويذشع  ظىضعتعص  ظعلعم  ياكع  ظوقذشنع، 
ظىحىن  بئرعشع  قعلعص  مذظةززععنلعك  ياكع  ظعماملعق  ظادةمنعث  بعر  شذنعثدةك 
ظعش  ظعشالردا  مةزكذر  ظادةمنعث  ظعككع  توغرعدذر. شذثا  ظئلعشمذ  ظعجارعضة  ظذنع 
بعدعكحعلعك  ظادةمنعث  ظعككع  توغرعدذر.  شئرعكلعشعشع  بعلةن  شئرعكحعلعكع 
قعلعشقا شئرعكلعشعشع توغرا ظةمةس. حىنكع، بعدعكحعلعك ظعشع ظعجارة ظارقعلعق 
سئتعص  ياكع  سئتعش،  نةرسة  بعرةر  يةنع  ظةمةس.  ظعشالردعن  حعقعدعغان  ؤذجذدقا 
ظئلعش ظىحىن بعر ظادةمنع ظعجارعضة ظئلعش، ظةضةر ظذنعث قانحعلعك مذددةتكعحة 
ظعجارعضة ظئلعنغانلعقع ظئنعق بايان قعلعنمعسا توغرا ظةمةس. شذثا ظعككع بعدعكنعث 
ظعش شئرعكحعلعكع بعلةن شئرعكلعشعص صذل تئصعشع توغرا ظةمةس. شذنعثدةك يةنة 
ظةمةس.  توغرا  شئرعكلعشعشعمذ  بعلةن  شئرعكحعلعكع  ظعش  ناخشعحعنعث  ظعككع 
حىنكع، ناخشا ظئيتعش هارامدذر. مةهكعمعضة بئرعص ضذؤاهلعق بئرعش ظىحىن ظعش 
شئرعكحعلعكع بعلةن شئرعكلعشعش توغرا ظةمةس. حىنكع، ضذؤاهلعق بئرعش ظىحىن 
ظوقذش  قذرظان  ماتةملةردة  قارعالرنعث  ظةمةس.  توغرا  ظئلعش  ظعجارعضة  بعرةرسعنع 
شعرعكلعشعشعمذ  ؤاظعزالرنعث  شذنعثدةك  ظةمةس.  توغرا  شئرعكلعشعشع  ظىحىن 
توغرا ظةمةس. حىنكع، ؤاظعزلعق قعلعص تاصقان صذل هاالل ظةمةس. تعلةمحعلةرنعث 
تعلةمحعنعث  بعر  حىنكع،  ظةمةس.  توغرا   شئرعكلعشعشعمذ  قعلعشتا  تعلةمحعلعك 
قعلعش  ؤةكعل  ظةمةس.  توغرا  قعلعشع  ؤةكعل  تعلةمحعلعككة  تعلةمحعنع  بعر  يةنة 

توغرا بولمايدعغان ظعشالردا شئرعكلعشعشمذ توغرا ظةمةس.)2)
ظعش  ؤة  بولذشع  تىردعن  بعر  ظعشنعث  قعلعنعدعغان  شئرعكحعلعكعدة  ظعش 
قعلعنعدعغان ظورذننعث بعر يةردة بولذشع شةرت ظةمةس. حىنكع، بذ شئرعكحعلعكتعكع 
بعردعن بعر مةقسةت صايدا ظئلعشتذر. ظعش مةيلع ظعككع دذكاندا قعلعنسذن مةيلع 
تىردعن  باشقا  ـ  باشقا  مةيلع  بولسذن  تىردعن  بعر  مةيلع  قعلعنسذن،  دذكاندا  بعر 

بولسذن صايدا ظوخشاش ظئلعنعدذ.
ؤة  قعلعشع  قوبذل  ظعشنع  بعرعنعث  هةر  شئرعكلةرنعث  شئرعكحعلعكعدة  ظعش 

))) »رةؤ زةتذت تالعبعين«، 3 ـ توم، 512 ـ بةت.
))) »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 348 ـ بةت.
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ظئغعزعنع ظئحعشنع،  بعرع خالتعنعث  دانة هةممال  قعلعشع الزعم. شذثا ظىح  ظعش 
ظعككعنحعسع ظذنعثغا نةرسة قاحعالشنع ؤة ظىحعنحعسع خالتعغا قاحعالنغان نةرسعنع 
بذ  قعلعشعص  بئرعشنع شةرت  ظاصعرعص  ظأيعضة  ظعضعسعنعث  نةرسعنعث  ظذ  كأتىرىص 
ظعشتعن ظئرعشكةن صذلنع تةث ظألىشىشكة كئلعشعص شئرعكلةشكةن بولسا، بذ توغرا 
هةممالالرنعث  شئرعكحعلعكتة  بذ  حىنكع،  هئسابلعنعدذ.  شئرعكلعشعش  بولمعغان 
يةنة  ؤة  قاحعالش  نةرسعنع  ظذنعثغا  بعرعضة  ظئحعش،  ظئغعزعنع  خالتعنعث  بعرعضة 
شةرت  بئرعش  ظاصعرعص  ظأيعضة  ظعضعسعنعث  ظذنعث  كأتىرىص  نةرسعنع  ظذ  بعرعضة 
قعلعندع. ظةسلعدة هةممالالر ظعشتا ؤة بذ ظعشنع قوبذل قعلعشتا شئرعك بولذشسا 
ظئحعش،  ظئغعزعنع  خالتعنعث  بعرع  ظةمما  بوالتتع.  توغرا  ظذالرنعث شئرعكلعشعشع 
قاحعالنغان  خالتعغا  ظىحعنحعسع  ؤة  قاحعالش  نةرسة  ظذنعثغا  ظعككعنحعسع 
نةرسعنع كأتىرىص ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظأيعضة ظاصعرعص بئرعش شةرتع بعلةن 
تعلغا  ظعشع  قعلعش  قوبذل  ظعشنع  شئرعكحعلعكعدة  هةممالالرنعث  شئرعكلةشكةن 
ظئلعنمعدع. بذ يةردة تعلغا ظئلعنغعنع صةقةت ظذالرنعث هةر بعرعنعث قانداق ـ قانداق 

ظعشنع قعلعدعغانلعقعدذر.
ظعشنع  ظذالرنعث  ظىحىن  قعلعشع  قوبذل  ظعشنع  شئرعكلةرنعث  شئرعكحعلعكتة 
قعلعدعغانلعقع بعلةن ظعشنع قوبذل قعلغانلعقعنع ظوحذق سأزلعشعشع شةرت ظةمةس. 
ظئلعشقا،  قعلعص  قوبذل  ظعشنع  كةلضةن  بعرع  سةيصذثنعث  ظعككع  مةسعلةن  شذثا 
تةثدعن  صذلنع  تاصقان  ؤة  تعكعشكة(  كعيعمنع  )يةنع  قعلعشقا  ظعشنع  بعرع  يةنة 
ظألىشىشكة شئرعكلةشكةن، ياكع بعرع كةلضةن رةختنع قوبذل قعلعص ظئلعص ظذنع 
صذلنع  تاصقان  ؤة  بئرعشكة  تعكعص  رةختنع  ظذ  بولسا  بعرع  يةنة  بئرعشكة،  صعحعص 
تةث ظألىشىشكة شئرعكلةشكةن بولسا، بذ شئرعكلعشعش توغرعدذر. شئرعكلةرنعث 
ظعحعدعن صةقةت ظعشنعال قعلعش شةرت قعلعنغان ظادةم ظةضةر كةلضةن ظعشنع قوبذل 
شةرت  قعلعش  ظعشنعال  صةقةت  ظعحعدعن  شئرعكلةرنعث  ظةضةر  بولعدذ.  توغرا  قعلسا، 
توغرا  بذ  قعلعنسا،  شةرت  قعلماسلعق  قوبذل  ظعشنع  كةلضةن  ظادةمضة  قعلعنغان 
بولمعغان شةرت هئسابلعنعدذ. مانا بذنعثدعن شةرت قعلعنغان ظعشنعث شئرعكلةرنعث 
هةر بعرعنعث كةلضةن ظعشنع قوبذل قعلعشنع ياكع ظعش قعلعشنع ظوحذق ظاشكارا 
شةرتعنعث  قعلماسلعق  قوبذل  ظعشنع  بعرعضة  ظذالرنعث  ظةمةس  ظئلعش  تعلغا 
قويذلماسلعقع ظعكةنلعكعنع بعلعؤاالاليمعز. حىنكع، ظذالرنعث بعرعضة كةلضةن ظعشنع 
قوبذل  ظعشنع  كةلضةن  بعرع  ظذالر  ظةضةر  قويذلماستعن  شةرتع  قعلماسلعق  قوبذل 
قعلعشقا، يةنة بعرع ظعشنع قعلعشقا شئرعكلةشكةن بولسا، ظذالرنعث هةر بعرع كةلضةن 
شئرعكحعلعك  حىنكع،  ظعضعدذر.  هةققعضة  قعلعش  ظعشنع  ؤة  قعلعش  قوبذل  ظعشنع 
شئرعكلةرنعث بعرع يةنة بعرعنعث ظورنعدا ؤةكعل بولذص ظذنعث ظعشعنع قعلعشنع ظأز 
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ظعحعضة ظالعدذ. يةنع شئرعكلةرنعث هةر بعرع يةنة بعرعنعث ظورنعدا ؤةكعل بولذص 
ظذنعث قعلعشقا تئضعشلعك ظعشعنع قعلعص قويااليدذ. يةنة بعر شئرعكعنعث قعلعدعغان 
ظعشعنع قعلعشقا ؤةكعل قعلعنغان شئرعك مةيلع ظذ ظعشنع ياخشع قعاللعسذن مةيلع 
ياخشع قعاللمعسذن شئرعكلةرنعث بعرعنعث يةنة بعرعنع ظأز ظورنعدا ؤةكعل قعلعشع 

توغرعدذر.
يةنة بعر ظادةمنعث  ظةضةر بعر ظادةمنعث هىنةر قعلعدعغان سايمانلعرع بولغان 
دذكعنع بولغان ؤة ظذالر شذ سايمانالر بعلةن ظذ دذكاندا هىنةر قعلعص تاصقان صذلنع 
ظألىشىشكة شئرعكلةشكةن بولسا، بذ شئرعكلعشعش توغرعدذر. هةر قانداق بعر هىنةر 
سايمان  بعرع  ظادةمنعث  ظعككع  ظةضةر  ظوخشاش.  شذنعثغا  هأكمعمذ  كةسعصنعث  ـ 
حعقارغان ؤة يةنة بعرع ظذ سايمان بعلةن هىنةر قعلعص )تاصقان صذلنع ظألىشىشكة( 
شئرعكلةشكةن بولسا، بذ شةرتعضة توشمعغان شئرعكلعشعش هئسابلعنعدذ. ضةرحة بذ 
شةرتعضة توشمعغان شئرعكلعشعش بولسعمذ ظةضةر ظذالر بذ شئرعكحعلعك ظارقعلعق 
ظعضعسعضة  سايماننعث  بئرعلعدذ.  ظادةمضة  قعلغان  ظعش  صذل  بولسا،  تاصقان  صذل 

)ظادةتتة ظذ سايمان قانحة صذلغا ظعجارعضة ظئلعنسا( شذ صذل بئرعلعدذ.)1)
شئرعكلةرنعك بعرع قوبذل قعلعص ظالغان ظعشنعث مةسظذلعيعتع شئرعكلةرنعث 
هةر بعرعنعث ظىستعضة يىكلعنعدذ. شذثا ظعش ظعضعسع هةر بعر شئرعكتعن ظعشنع 
قعلعص بئرعشنع تةلةص قعلعش ؤة شئرعكنعث هةر بعرعنعث ظعش ظعضعسعدعن ظعشنعث 
ظعش هةققعنع تةلةص قعلعش هةققع بار. كةلضةن ظعشنع قوبذل قعلعص ظالغان شئرعك 
ظذنع يةنة بعر شئرعككة تاصشذرذص بئرعش بعلةن ظعشنع ظذنعثغا ظأتكىزىص بةرضةن 

هئسابلعنعدذ.
ظةضةر شئرعكنعث بعرع كئسةل بولغان ياكع سةصةرضة حعقعص كةتكةن، ياكع قةستةن 
ظعشقا كةلمعضةن ؤة ظعشنع يةنة بعرع قعلغان بولسا، ظعشتعن كةلضةن صذل ظذالرنعث 
ظارعسعدا كئلعشكةن شةرت بويعحة تةقسعم قعلعنعدذ. حىنكع، شئرعكحعلعكتة صةقةت 
ظعشنع قوبذل قعلعص ظالغان ظادةمنعث ظعش قعلعشع ظةمةس ظعشنعث تةلةصكة ظذيغذن 
قعلعنعشع شةرتتذر. شذثا شئرعكلةردعن ظعشقا كةلمعضةن شئرعك مةيلع بعرةر سةؤةب 
بعلةن كةلمعضةن بولسذن مةيلع سةؤةبسعز كةلمعضةن بولسذن ظعشنع شئرعكنعث هةر 
ظعككعسعنعث قعلعشع بعلةن ظذالرنعث بعرعنعث قعلعشعنعث ظارعسعدا صةرق يوق. يةنع 
ظعشنع مةيلع ظذالرنعث هةر ظعككعسع قعلسذن مةيلع ظذالرنعث بعرع قعلسذن ظذالرنعث 
هةر بعرع ظذ ظعشتعن كةلضةن ظعش هةققعضة ظعضة بوالاليدذ. حىنكع، شئرعكحعلعكتة 
ظعشنع قوبذل قعلعص ظالغان ظادةمنعث ظعش قعلعشع ظةمةس ظعشنعث تةلةصكة ظذيغذن 
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قعلعنعشع شةرتتذر. ظعشنع بعرع قوبذل قعلغان ؤة ظعشنع يةنة بعرع قعلغان بولسا، 
ظعش قعلغعنع ظذنع قوبذل قعلعص ظالغان شئرعككة ياردةملةشكةن هئسابلعنعدذ. 

 بعر نةححة ظادةم مةسعلةن ظىح ظادةم ظأز ظارا شئرعكلةشمةستعن بعر ظعشنع 
قعلعص بئرعشنع قوبذل قعلعص قوللعرعغا ظالغان، ظاندعن ظذ ظعشنع ظذالرنعث بعرع 
قعلعص تأضةتكةن بولسا، ظعشنع قعلعص تأضةتكةن ظادةمضة ظذ ظعش ظىحىن بئرعلعدعغان 
ظعش هةققعنعث ظىحتعن بعر قعسمع بئرعلعدذ. قالغان ظعككع ظادةمضة ظعش هةققعدعن 
هئحنةرسة بئرعلمةيدذ. حىنكع، ظذالر ظأز ظارا شئرعكلةشمعضةنلعكع ظىحىن ظذالرنعث 
هةر بعرعضة ظعش ظىحىن بئرعلعدعغان ظعش هةققعنعث ظىحتعن بعر قعسمع بئرعلعشع 
الزعمدذر. )ظعشنع ظذالرنعث بعرع قعلغان بولغاحقا، ظذنعثغا ظأز هةققع بئرعلعدذ. 
قالغان ظعككعسعضة هئحنةرسة بئرعلمةيدذ(. حىنكع، ظذ ظذح ظادةمنعث هةر بعرعنعث 
ظئلعشقا تئضعشلعك ظعش هةققع ظذ ظعش ظىحىن بئرعلعدعغان ظعش هةققعنعث ظىحتعن 
بعرعدذر. ظةضةر ظذالرنعث بعرع ظعشنعث هةممعسعنع ظأزع يالغذز قعلعؤاتسا، ظذ ظادةم 
ظذ ظعش ظىحىن  قعلعؤاتقان هئسابلعنعدذ. شذثا  ظأز كأثلعدعن حعقعرعص  ظذ ظعشنع 
بئرعلمةيدذ.  ظادةمضة  ظذ  ظعككعسع  ظىحتعن  قالغان  هةققعنعث  ظعش  بئرعلعدعغان 
هأكىمدة ظةهؤال شذنداق بولعدذ. ظةمما دعيانةتتة ظذ ظعش ظىحىن بئرعلعدعغان ظعش 
هةممعسعنع  ظعشنعث  حىنكع،  الزعم.  بئرعلعشع  ظادةمضة  ظذ  هةممعسع  هةققعنعث 
قعلغان ظادةم ظذ ظعشنع ظذنعثغا بئرعلعدعغان ظعش هةققعنعث هةممعسعنعث ظأزعضة 
بئرعلعدعغانلعقعنع ظويالص تذرذص قعلغان بولذشع ظئهتعمالدذر. شذثا ظذنعث بذ ظذمعدع 

قذرذققا حعقماسلعقع الزعم.)1)
قئحعرع بار بعر ظادةم بعلةن تأضعسع بار بعر ظادةم ظذالغلعرعنع كعراغا سئلعص 
تاصقان صذلنع تةث ظألىشىشكة شئرعكلةشكةن بولسا، بذ شئرعكلعشعش توغرا بولمعغان 
ظادةمضة:  بعر  يةنة  ظادةم  بعر  هةر  مةنعسع  شئرعكلعشعشنعث  بذ  حىنكع،  بولعدذ. 
كعرعم بولغان صذلنعث ظارعمعزدا بألىنىشع ظىحىن سةنمذ ظأز ظذلذغعثنعث مةنصةظةتعنع 
ظاشكارا  ظوحذق  سأزنع  بذ  ظذالر  ظةضةر  بولعدذ.  دئضةندةك  ساتاي،  مةنمذ  ساتقعن 

سأزلةص شئرعكلةشسة، بذ شةرتعضة توشمعغان شئرعكلعشعش هئسابلعنعدذ.
ظةضةر ظذالر شئرعكلعشعص ظذالغنع مةلذم ظعش هةققع ظىحىن مذظةييةن بعر ظعشقا 
ظةمةس(  بويعحة  شةرت  ظارعسعدا  )ظذالرنعث  هةققع  ظعش  بولسا،  سالغان  كعراغا 
ؤة  صذل  بئرعلعدعغان  ظىحىن  هةققع  ظعش  قئحعرنعث  ظادةتتة  ظعضعسعضة  قئحعرنعث 
تأضعنعث ظعضعسعضة ظادةتتة تأضعنعث ظعش هةققع ظىحىن بئرعلعدعغان صذل بئرعلعدذ. 
ظذالغالر  ظةمما  بولسعمذ  شئرعكلعشعش  توشمعغان  شةرتعضة  شئرعكلعشعش  حىنكع، 
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توغرا بعر شةكعلدة كعراغا سئلعنغانلعقع ظىحىن كعرادعن كعرعم بولغان صذل ظذالرنعث 
ظارعسعدا تةقسعم قعلعنعدذ. ظةضةر ظذالر ظذالغلعرعنع كعراغا سالمعغان ظةمما نةرسة 
ـ كعرةكلةرنع قوبذل قعلعص ظئلعص مةلذم ظعش هةققعنعث بةدعلعضة بعر يةردعن يةنة 
بعر يةرضة يأتكةص بئرعشكة شئرعكلةشكةن بولسا، بذ توغرا بولغان شئرعكلعشعش 
هئسابلعنعدذ. حىنكع، بذ قوبذل قعلعش شئرعكحعلعكع هئسابلعنعدذ. شذثا ظذالرنعث 

تاصقان صذلع ظارعلعرعدا ظوخشاش معقداردا تةقسعم قعلعنعدذ. 
بعلةن  ظعضعسع  قئحعرنعث  شئرعكلةشكةن  بعلةن  شئرعكحعلعكع  قعلعش  قوبذل 
بعرع  ظذالرنعث  ؤة  توشعغان  كئرةك  ـ  نةرسة  بعلةن  ظذالغلعرع  ظعضعسع  تأضعنعث 
يةنة بعرعضة قارعغاندا ظذلذغعغا نةرسة ـ كئرةكنع ظارتذق ظارتقان بولسا، ظذالرنعث 
بعرعنعث ظذلذغعغا نةرسة ـ كئرةكنع ظارتذق ظارتقانلعقع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ. يةنع 
شئرعكحعلعكعدة  قعلعش  قوبذل  حىنكع،  بئرعلمةيدذ.  ظارتذق  هةققع  ظعش  ظذنعثغا 
هةق  قعلعشع  ظارتذق  ظعشنع  قارعغاندا  بعرعضة  يةنة  بعرعنعث  شئرعكنعث  ظعككع 

بئرعشتة ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.
قئحعرنعث ظعضعسع ياكع تأضعنعث ظعضعسع ظةضةر ظأز ظذلذغعنعال كعراغا سالغان 
بولسا، بذ كعرادعن كعرعم بولغان صذلنعث هةممعسع شذ ظادةمضعال بولعدذ. حىنكع، 
ظذلذغعنع كعراغا سالغان ظادةم شذدذر. ظةضةر ظذنعثغا يةنة بعر ظادةم ياردةملعشعص 
بةرضةن بولسا، ياردةملعشعص بةرضةن ظادةمضة ظذنعث تةثتىشعضة بئرعلعدعغان ظعش 
هةققع بئرعلعدذ. لئكعن، بذ ظعش هةققع ظعمام ظةبذيىسىفنعث كأز قارعشعدا صىتىن 
ظعشقا بئرعلضةن ظعش هةققعنعث يئرعمعدعن ظئشعص كةتمةسلعكع الزعم. ظةمما ظعمام 
مذهةممةد )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »ظعش هةققع مةيلع صىتىن ظعشقا 
كةتمعسذن  ظئشعص  مةيلع  كةتسذن  ظئشعص  يئرعمعدعن  هةققعنعث  ظعش  بئرعلضةن 
ياردةملعشعص بةرضةن ظادةمضة ظذنعث تةثتىشعضة بئرعلعدعغان ظعش هةققع بئرعلعدذ« 

دئدع.
بعر ظذالغنعث ظعضعسع ظذلذغعنع كعراغا سئلعص صذل تئصعش ؤة كعرادعن كعرعم 
بعر  ظىحىن  قعلعنعشع  تةقسعم  ظارعسعدا ظوخشاش  ظعككعسعنعث  ظذ  صذلنعث  بولغان 
ظادةمضة بةرضةن بولسا، كعرادعن كعرعم بولغان صذلنعث هةممعسع ظذالغنعث ظعضعسعضة 
ؤة  ساتقعن  مةنصةظةتعنع  ظذلذغذمنعث  سةن  مةنعسع:  ظذنعث  حىنكع،  بولعدذ.  تةؤة 
بذنعثدعن كعرعم بولغان صذل ظارعمعزدا ظوخشاش معقداردا تةقسعم قعلعنسذن، دئضةنلعك 
بولعدذ. بذنعثدعن كعرعم بولغان صذلنعث هةممعسع ظذالغنعث ظعضعسعضة تةؤة بولعدذ. 
حىنكع، ظذالغنع كعراغا بةرضةن ظادةم ظذنع ظعضعسعنعث بذيرذقع بعلةن كعراغا بةردع. 
ظذنعث  ظذالغنع  هئسابلعنعدذ.  بئرعلضةن  كعراغا  نامعدعن  ظعضعسع  ظأز  ظذالغ  شذثا 
ظعش  بئرعلعدعغان  تةثتىشعضة  ظذنعث  ظادةمضة  بةرضةن  كعراغا  نامعدا  ظعضعسعنعث 
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هةققع بئرعلعدذ. حىنكع، ظذ ظادةم هةقسعز ظعشلةص بئرعشكة رازع بولمايدذ. شذثا ظذ 
ظادةمضة ظذنعث تةثتىشعضة بئرعلعدعغان ظعش هةققع بئرعلعدذ. شذ شةكعلدة كعراغا 

بئرعلضةن كعمعنعث ياكع ظأينعث هأكمعمذ ظذالغنعث هأكمع بعلةن ظوخشاش.
ظةضةر بعر ظذالغنعث ظعضعسع ظالغان صايدعنع تةث ظألىشىش شةرتع بعلةن يعمةك 
يىرىص سئتعش  ـ ظعحمةكنع ظذالغدا كأتىرىص  يعمةك  ظادةمضة  ـ ظعحمةك ساتعدعغان 
ظىحىن ظذلذغعنع ظذ ظادةمضة بئرعص  شئرعكلةشكةن بولسا، بذ شةرتعضة توشمعغان 
ظعحمةكنعث  ـ  يعمةك  صايدا  ظئلعنغان  ظعشتعن  بذ  هئسابلعنعدذ.  شئرعكلعشعش 
ظعضعسعضة تةؤة بولعدذ. ظذالغنعث ظعضعسعضة شذنعثغا ظوخشاش ظذالغقا بئرعلعدعغان 
ظعضعسعضة  ظعحمةكنعث  ـ  يعمةك  صذل  ظئرعشكةن  ظعشتعن  بذ  ظةمما  بئرعلعدذ.  صذل 

بولعدذ. حىنكع، ظذ صذلغا ظذنعث هىنىرعنعث ؤاستعسع بعلةن ظئرعشعلدع.
بعر ظادةمنعث ظذلذغع بولغان، يةنة بعر ظادةمنعث تذلذمع بولغان ؤة شذنعث بعلةن 
ظذالر تذلذمنع ظذالغنعث ظىستعضة ظارتعص سذ تذشذص صذل تئصعشقا شئرعكلةشكةن بولسا، 
بذ توغرا بولمعغان شئرعكحعلعك هئسابلعنعدذ. بذ هةم ظعمام شافعظعينعث ظعككع خعل 
كأز قارعشعدعن ظةث كىحلىكعدذر. ظعمام ظةهمةدنعث كأز قارعشعمذ شذنداقتذر. ظةمما 
ظادةمضة  بعلةن سذ توشذغان  صذل ظذالغ  قعلعنغان  ظارقعلعق كعرعم  ظذ شئرعكحعلعك 
تذلذمنعث  بولسا،  بولغان  ظعضعسع  ظذالغنعث  ظادةم  توشذغان  سذ  ظةضةر  بئرعلعدذ. 
ظعضعسعضة ظذنعث تةثتىشعضة بئرعلعدعغان صذل بئرعلعدذ. )يةنع ظادةتتة تذلذمنعث ظعش 
هةققع ظىحىن قانحعلعك صذل بئرعلسة، شذنحعلعك صذل بئرعلعدذ(. ظةضةر سذ توشذغان 
ظادةم تذلذمنعث ظعضعسع بولسا، ظذالغنعث ظعضعسعضة ظذنعث تةثتىشعضة بئرعلعدعغان 

صذل بئرعلعدذ. يةنع ظذالغنع ظعجارعضة ظالغاندا بئرعلعدعغان صذل بئرعلعدذ.)1)
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، >مذغنع< دئضةن كعتابنعث 
تاظاال  )اهلل  قذدامة  ظعبنع  بولغان  ظعماملعرعدعن  مةزهةصعنعث  هةنبةلعي  ؤة  ظاصتورع 
ظىحتعن  صايدعنع  تاصقان  ظذلذغعنع  كعشع  بعر  »ظةضةر  قعلسذن!(:  رةهمةت  ظذنعثغا 
بعرع ياكع تأتتعن بعرع دئضةنضة ظوخشاش مةلذم معقداردعن ظألىشىش شةرتع بعلةن 
يةنة بعر ظادةم بعلةن شئرعكلعشعص ظذ ظادةمنعث ظذالغنع كعراغا سئلعص صذل تئصعشع 
ظىحىن ظذالغنع ظذ ظادةمضة بةرضةن بولسا، بذ شئرعكلعشعش توغرعدذر. ظةسرعم، ظعبنع 
ظةبذهةرب ؤة ظعبنع سةظعد قاتارلعقالرنعث رعؤايةت قعلعشعحة ظعمام ظةهمةد )اهلل تاظاال 
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( مذ ظذنداق شئرعكحعلعكنعث توغرا بولعدعغانلعقعنع دئضةن. 
بئرعدعغان  كأرسعتعص  ظعكةنلعكعنع  توغرا  شعرعكحعلعكنعث  ظذ  ظةؤزاظعيدعنمذ  ظعمام 
بايان  قاتارلعقالر  نةخةظعي  ظعمام  ؤة  هةسةن  ظعمام  ظذنع  قعلعنغان.  رعؤايةت  سأزلةر 

))) »فةتهذل قةدعر«، 5 ـ توم، 411 ـ بةت.
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قعلغان. ظةمما ظعمام شافعظعي، ظةبذسةؤر، ظعبنع مذنزعر ؤة هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر: 
صذلنعث  ظئرعشعلضةن  شئرعكحعلعكتعن  ظذ  شذثا  ظةمةس.  توغرا  شئرعكحعلعك  ظذ 
كئرةكلةرنع  ـ  نةرسة  صذلغا  ظذ  بولعدذ. حىنكع،  تةؤة  ظعضعسعضة  ظذالغنعث  هةممعسع 
شذ ظذالغنعث توشذشع بعلةن ظئرعشعلدع. ظذالغ بعلةن نةرسة توشذغان ظادةمضة ظذنعث 
تةثتىشعضة بئرعلعدعغان ظعش هةققع بئرعلعدذ. حىنكع، ظذ ظادةمنعث ظذالغنعث ظعضعسع 
شئرعكلعشعشنعث  قعلعنغان  ظئتعراص  دةص  توغرا  شئرعكلعشعشع  شةكعلدة  ظذ  بعلةن 
تىرلعرعنعث ظعحعضة كعرمةيدذ. ظةضةر ظذ شئرعكلعشعش بعر كعشع بعلةن ظالغان صايدعنع 
)يةنع  قعلعش  تعجارةت  بعلةن  صذلع  ظذنعث  كئلعشعص  بألىشىشكة  هةسسعدعن  مةلذم 
ظةمما )ظذالغقا  بولعدذ.  توغرا  ظذ شئرعكلعشعش  بولسا،  بولغان  مذزارةبة( سىصىتعدة 
ظةمةس.  توغرا  شئرعكلعشعش  سىصىتعدة  تعجارةت  ظذ  بعلةن  مىلىك  ـ  مال  ظوخشاش( 
حىنكع، ظذ تعجارةت ماددعي نةرسعلةر بعلةن قعلعنعدذ. ظذ ماددعي نةرسعلةرنع سئتعش 
دةيدذ.  ظةمةس،  توغرا  حعقعرؤئتعش  ظعضعدارحعلعقعدعن  ظعضعسعنعث  ظأز  ظذالرنع  ؤة 
هةنبةلعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدا )ظذالغقا ظوخشاش( مالـ  مىلىكمذ ماددعي 
ظعمام  بولعدذ.  قعلعشقا  شئرعكحعلعك  بعلةن  ظذنعث  شذثا  ظورنعدعدذر.  نةرسعلةرنعث 
شافعظعي، ظةبذسةؤر، ظعبنع مذنزعر ؤة هةنةفعي مةزهةصع قاتارلعقالرنعث >ظذ شةكعلدة 
شئرعكلعشعشع توغرا دةص ظئتعراص قعلعنغان شئرعكلعشعشنعث تىرلعرعنعث ظعحعضة 
كعرمةيدذ< دئضةن سأزعضة كةلسةك، ظذ شةكعلدة شئرعكلعشعشع توغرا دةص ظئتعراص 
قعلعنغان شئرعكلعشعشنعث تىرلعرعنعث ظعحعضة كعرمعسعمذ، لئكعن ظذ باغدعن حعققان 
مةهسذالتنعث مةلذم معقدارعنعث بةدعلعضة باغقا قاراص بئرعشكة كئلعشعشكة ؤة يةردعن 
بعرعضة  ظذنع  تئرعؤئلعشقا  يةرنع  بةدعلعضة  معقدارعنعث  مةلذم  مةهسذالتنعث  حعققان 

بةرضةنضة ظوخشاص كئتعدذ« دئدع. 
ظأتكةن  دةص  يذقعرعدا  قذدامةنعث  ظعبنع  »ظعمام  مةزهةصعدعكعلةر:  هةنةفعي 
مةزهةصعدعكعلةر  هةنةفعي  حىنكع،  بواللمايدذ.  صاكعت  قارشعمعزغا  بعزنعث  سأزلعرع 
باغدعن حعققان مةهسذالتنعث ظىحتعن بعرع ياكع تأتتعن بعرع دئضةنضة ظوخشاش مةلذم 
معقدارعنعث بةدعلعضة باغقا قاراص بئرعشكة كئلعشعشنع ؤة يةردعن حعققان مةهسذالتنعث 
ظىحتعن بعرع ؤة تأتتعن بعرع دئضةنضة ظوخشاش مةلذم معقدارعنعث بةدعلعضة يةرنع 
قارعمايدذ. هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر  توغرا دةص  بئرعشنع  بعرعضة  ظذنع  تئرعؤئلعشقا 
ظذنع توغرا دةص قارايدعغان بولسا، ظذنع بذ هةقتة هةدعس بولغاحقا هةدعسقا تايعنعص 
قعياسقا زعت  قعلعش  ظذنداق  بولعدذ.  قارعغان  دةص  توغرا  قعياسقا زعت هالدا  تذرذص 

بولغانلعقع ظىحىن باشقا هأكىملةر ظذنعثغا قعياس قعلعنمايدذ« دئدع.)1)
))) »ظعظالظذسسىنةن«، 16 ـ توم، 178 ـ بةت.
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نوصذز شئرعكحعلعكعنعث بايانع

بولذص  شئرعك  حعقارماستعن  دةسماية  ظادةمنعث  ظعككع  شئرعكحعلعكعدعن  نوصذز 
ظأزلعرعنعث كعشعلةر ظارعسعدعكع نوصذزعغا تايعنعص تذرذص نةرسعلةرنع نئسعيغا سئتعص 
ظئلعص تعجارةت قعلعشلعرع كأزدة تذتذلعدذ. ظذالر نئسعيغا سئتعص ظالغان نةرسعلةرنع 
سئتعص ظذ نةرسعلةرنعث صذلعنع بئرعص بولغاندعن كئيعن قالغان صذل ظذالرنعث ظارعسعدا 
ظاتعلعشعنعث  دةص  شئرعكحعلعكع<  >نوصذز  شئرعكحعلعكنعث  بذ  قعلعنعدذ.  تةقسعم 
سةؤةبع بولسا، شئرعكلةرنعث نةرسة ـ كئرةكلةرنع ظأزلعرعنعث نوصذزعغا تايعنعص تذرذص 
ظالغانلعقع ظىحىندذر. حىنكع، كعشعلةر ظةضةر نةرسة ـ كئرةكلعرعنع سئتعص ظالعدعغان 
نئسعيضة  ظذنعثغا  نةرسعلةرنع  ظذ  بولمعسا،  كعشع  نذمذسلذق  ؤة  نوصذزلذق  ظادةم 

بةرمةيدذ.
بذ شئرعكحعلعك هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدا توغرعدذر. ظعمام شافعظعي 
حىنكع،  ظةمةس.  توغرا  شئرعكحعلعك  »بذ  قعلسذن!(:  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل 
شئرعكحعلعكتعن كئلعدعغان صايدا دةسمايعنعث مئؤعسعدذر. ظةضةر شئرعكحعلعكتة دةسماية 
بولمعسا، شئرعكحعلعك ؤذجذدقا حعقمايدذ« دئدع. هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث دةلعلـ  
صاكعتع بولسا، صذل تئصعش ظىحىن قعلعنعدعغان شئرعكحعلعك ظاساسلعق )شئرعكحعلعك( 

كئلعشعمضة تايعنعدذ. )شذثا كئلعشعم بار يةردة شئرعكحعلعك ؤذجذدقا حعقعدذ(.
ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  نةؤةؤعي  ظعمام  بولغان  ظعماملعرعدعن  مةزهةصعنعث  شافعظعي 
رةهمةت قعلسذن!( نوصذزلذق شئرعكحعلعكع هةققعدة مذنداق دئدع: نوصذز شئرعكحعلعكع 

مذنداق بعر نةححة خعل شةكعل بعلةن بولعدذ:
نةرسة  شئرعكلعشعص  كعشع  ظعككع  نوصذزلذق  ظارعسعدعكع  كعشعلةرنعث  ـ   1
نئسعيغا  صىتىشىص  بئرعشكة  كئيعن  مذددةتتعن  مةلذم  صذلعنع  ظذالرنعث  كئرةكلةرنع  ـ 
ظعضعلعرعضة  مال  صذلعنع  ظذالرنعث  كئيعن  ساتقاندعن  نةرسعلةرنع  ظذ  ظالعدذ.  سئتعص 
تاصشذرذص بئرعدذ ؤة قالغان صايدعنع ظارعلعرعدا بألىشعدذ. بذ، نوصذز شئرعكحعلعكعنعث 

ظةث مةشهذر شةكلعدذر.
مالنع  صىتىشىص  بئرعشكة  كئيعن  مذددةتتعن  مةلذم  صذلعنع  كعشع  نوصذزلذق  ـ   2
نئسعيغا سئتعص ظالعدذ. لئكعن، ظالغان صايدا ظارعلعرعدا ظورتاق بولذش شةرتع بعلةن 

نوصذزلذق كعشع مالنع سئتعشنع نوصذزسعز كعشعضة تاصشذرذص بئرعدذ.
كعشع  نوصذزسعز  بار  دةسمايعسع  بعلةن  كعشع  نوصذزلذق  يوق  دةسمايعسع  ـ   (
شئرعكلعشعدذ. بذ هالدا تعجارةت نوصذزلذق كعشع تةرعصعدعن، دةسماية بولسا نوصذزسعز 
كعشع تةرعصعدعن بولعدذ ؤة ظالغان صايدا ظذالرنعث ظارعسعدا تةقسعم قعلعنعدذ. لئكعن، 
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كعشعضة  نوصذزلذق  دةسمايعنع  كعشع  بذ  بولعدذ.  قولعدا  كعشعنعث  نوصذزسعز  دةسماية 
تاصشذرذص بةرمةيدذ.

بذ شئرعكحعلعكنعث مةزكذر ظىح خعل شةكلعنعث هةممعسع توغرا ظةمةستذر. حىنكع، 
دةسماية  ظورتاق  بولعدعغان  قعلغعلع  تةقسعم  ظارعسعدا  كعشعلةرنعث  بولغان  شئرعك 

مةؤجذت ظةمةستذر.)1)
تئصعلسا،  شةرتلعرع  شئرعكحعلعكعنعث  بولذش  تةث  ظةضةر  شئرعكحعلعكعدة  نوصذز 
هةر  بولسا،  شةرت  ظذ  هئسابلعنعدذ.  شئرعكحعلعكع  بولذش  تةث  شئرعكحعلعكع  نوصذز 
بعر شئرعكنعث كةلضةن ظعشنع تةث قوبذل قعلعص ظئلعشع، ظعشنع تةث قعلعشع، صايدا ـ 
زعياندا ظورتاق بولذشع، هةر بعر شئرعكنعث شعركةتكة يةنة بعر شئرعكعنعث نامعدعن 
كئصعل بولذشع ؤة صىتىشكةندة تةث بولذش شئرعكحعلعكع بعلةن شئرعكلةشكةنلعكعنع 

بايان قعلعشعدذر. بعز بذ هةقتة يذقعرعدا توختعلعص ظأتتذق.
شئرعكحعلعكع  نوصذز  تئصعلمعسا،  شةرتلةر  مةزكذر  شئرعكحعلعكعدة  نوصذز  ظةضةر 
مالنعث مةلذم معقدارعدا شئرعك بولذش شئرعكحعلعكع بولذص هئسابلعنعدذ. بذ هالدا بذ 
شئرعكحعلعككة  ظذالرنعث  ظارعسعدا  ظذالرنعث  صايدعنعث  ظئرعشعلضةن  شئرعكحعلعكتعن 
قاتقان صئيعضة قارعتا تةقسعم قعلعنعشع ظىحىن صايدا ظذالرنعث ظارعسعدا ظأز ظارا كئلعشكةن 
شةرت بويعحة تةقسعم قعلعنعدذ. شذنداق قعلعنغان ظةهؤال ظاستعدا بذ شئرعكحعلعكتعكع 
شئرعك ظأز مةسظذلعيعتع ظىستعضة ظالمعغان مالدعن كةلضةن صايدعنع ظئلعص قالمايدذ. 
شئرعكحعلعكع  بولذش  شئرعك  معقدارعدا  مةلذم  مالنعث  شئرعكحعلعكع  نوصذز  يةنع 
بولذص هئسابالنغان حاغدا، بذ شئرعكحعلعكتة صايدعنع ظذنعثغا قاتقان صئيعغا تةقسعم 

قعلعنعدعغان معقداردعن ظارتذق ؤة يا كةم ظئلعش توغرا ظةمةستذر.
يئرعمدعن  ـ  يئرعم  صذلعنع  نةرسعنعث  بولغان  ظالماقحع  سئتعص  شئرعك  ظعككع 
بعرع  يةنة  هةسسعسعنع  بعر  بعرع  هةسسعسعنع  ظعككع  ظىحتعن  ياكع  حعقعرعشنع، 
صايدعمذ  تاصقان  ظارقعلعق  سئتعش  نةرسعنع  ظذ  بولسا،  قعلعشقان  شةرت  حعقعرعشنع 
ظذنعثغا قاتقان صذلغا قارعتا تةقسعم قعلعنعدذ. يةنع شئرعكنعث بعرع صايدعنعث ظىحتعن 
ظعككع هةسسعسعنع يةنة بعرع بعر هةسسعسعنع ظالعدذ. بذ شئرعكحعلعكتة شئرعكلةرنعث 
ظةمةس(  قارعتا  دةسمايعغا  قاتقان  ظذنعثغا  صايدعنع  كةلضةن  نةرسعدعن  )ظذ  بعرعنعث 
ظذنعثدعن ظارتذق ظئلعشنع شةرت قعلعشع توغرا ظةمةس. نوصذز شئرعكحعلعكعدة ظةهؤال 
شذنداقتذر. ظةمما مالنعث مةلذم معقدارعدا شئرعك بولذش شئرعكحعلعكعدة ظةهؤال ظذنداق 
ظةمةستذر. بذ خعل شئرعكحعلعكتة ضةرحة ظعككع شئرعك دةسمايعنع ظوخشاش معقداردا 
قاتقان بولسعمذ، لئكعن ظذالرنعث بعرع ظالغان صايدعنع ظارتذق ظئلعشنع شةرت قعلسا، 

))) »رةؤ زةتذت تالعبعين«، 3 ـ توم، 513 ـ بةت.
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بذ شةرت توغرا بولغان شةرت هئسابلعنعدذ.
ياكع  قوشذشقا  دةسماية  ظذ سودعغا  ظئرعشعش،  صايدعغا  ظئلعنغان  بعرةر سودعدعن 
ظذنعثدا ظعشلةشكة، ياكع سودعنع ظأز مةسظذلعيعتعضة ظئلعشقا ظوخشاش يولالرنعث بعرع 
مةسظذلعيةتكة  ظالغان  شئرعكحعلعكتة  ظذ  صايدا  شئرعكحعلعكعدة  نوصذز  بولعدذ.  بعلةن 
ظالمعغان  ظئلعش مةسظذلعيعتعضة  ظارتذق  ظذنعثدعن  صايدعنع  قعلعنعدذ.  تةقسعم  قارعتا 
نةرسعدعن صايدا ظئلعش هئسابلعنعدذ. ظذنداق قعلعش توغرا ظةمةستذر. شذثا بعر ظادةم 
بعر كعشعضة: سةن ظأز مالـ  مىلكعث بعلةن تعجارةت قعلغعن، ظذنعثدعن ظالغان صايداثنعث 
ظازراقمذ  صايدعسعدعن  ظالغان  كعشعنعث  ظذ  ظادةم  ظذ  دئسة  بولسذن،  ماثا  قعسمع  بعر 
هئحبعرع  يولالرنعث  ظأتىلضةن  قعلعص  بايان  يذقعرعدا  ظادةمدة  ظذ  حىنكع،  ظااللمايدذ. 

كأرىلمعدع.)1)
ظذ  صايدعلعنعش  نةرسعدعن  >بعر  بولسا،  بعرع  قاظعدعلعرعنعث  ظومذمعي  فعقهعنعث 
يةنع  قاظعدعدذر.  دئضةن  بولعدذ<  بةدعلعضة  ظئلعشنعث  مةسظذلعيعتعضة  ظأز  نةرسعنع 
مةسظذلعيعتعضة  ظادةمنعث  ظذ  نةرسة  ظذ  صايدعغا  كةلضةن  نةرسعدعن  بعرةر  ظادةم  بعر 
كعرضةندعن كئيعن ظئرعشةلةيدذ. ظةضةر ظذ نةرسة ظذ ظادةمنعث مةسظذلعيتعضة كعرمعسة، 
ظذ ظادةم ظذ نةرسعدعن كةلضةن صايدعغا ظئرعشةلمةيدذ. حىنكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
)بعر ظادةمنع ظذنعث( مةسظذلعيعتعضة كعرمعضةن نةرسعدعن كةلضةن صايدعنع ظئلعشنع 

حةكلعضةن.)2)
هىنىرعدعن  ظذنعث  بولسا(  ظادةم  نةرسة  ظذ  )ظةضةر  صايدعسعدعن  نةرسعنعث  بعرةر 
كعرضةن صذلغا ياكع ظذنعثغا بئرعلضةن سوؤغاتقا، ياكع سةدعقعغا ظوخشاش، )ظةضةر ظذ 
نةرسة ظذالغ ياكع ظأي بولسا( ظذنعث كعراسعدعن كةلضةن صذلغا ظوخشاش ظذ نةرسعدعن 
ظاجراص تذرعدعغان ؤة ظذ نةرسعنعث ظأزعدعن كئلعص حعقمعغان نةرسعلةر كأزدة تذتذلعدذ. 
مةزكذر  كةلضةن  نةرسعدعن  ظذ  ظادةمضة  ظالغان  مةسظذلعيعتعضة  ظأز  نةرسعنع  بعرةر 

نةرسعلةرضة ظوخشاش ظذ نةرسعنعث صايدعسعنع ظئلعش هاالل بولعدذ.
بذ قاظعدعضة ظاساسةن، ظعككع شئرعك سئتعص ظالماقحع بولغان نةرسعنعث صذلعنع 
يئرعم ـ يئرعمدعن ياكع ظىحتعن ظعككع هةسسعسعنع بعرع بعر هةسسعسعنع يةنة بعرع 
كأص  دةسمايعنع  ظذنعثغا  صايدعنع  تاصقان  ظارقعلعق  سئتعش  نةرسعنع  ظذ  حعقعرعشعص 
قاتقعنع ظاز ظئلعشنع ؤة دةسمايعنع ظاز قاتقعنع كأص ظئلعشنع شةرت قعلعشقان بولسا، 

بذ توغرا بولمعغان شةرت هئسابلعنعدذ.)))
))) »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 349 ـ بةت.

توغرعلعق  ظذنعث  سذيذتعي  ظعمام  قعلغان.  رعؤايةت  هعزامدعن  ظعبنع  هةكعم  كعتابعدا  دئضةن  >كةبعر<  تةبرانعي  هةدعسنع  بذ   (((
دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعس ظعكةنلعكعضة ظعشارةت قعلغان.    

))) »شةرهذل قةؤاظعدعل فعقهعييةتع«، 24 ـ بةت. 
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شةرتعضة توشمعغان شئرعكحعلعكتة صايدعنعث قانداق 
بألىشعلعدعغانلعقعنعث بايانع

دةسماية  تةرةص  ظعككع  هةر  دئضةنلعكتعن  شئرعكحعلعك  توشمعغان  شةرتعضة 
قاتمعغان شئرعكحعلعك ياكع هةر ظعككع تةرةص دةسماية قاتقان شئرعكحعلعك، ياكع 
كأزدة  شئرعكحعلعك  قاتمعغان  دةسماية  تةرةص  بعر  يةنة  قاتقان  دةسماية  تةرةص  بعر 

تذتذلعشع مذمكعن.
قاتمعغان  دةسماية  تةرةص  ظعككعال  توشمعغان شئرعكحعلعك هةر  ظةضةر شةرتعضة 
شئرعكحعلعك بولسا، بذ شئرعكحعلعكتعن ظالغان صايدعنع تعجارةتنع ظأزع بعر قوللذق 

قعلغان شئرعك ظالعدذ.
قاتقان  دةسماية  تةرةص  ظعككع  هةر  شئرعكحعلعك  توشمعغان  شةرتعضة  ظةضةر 
شئرعكحعلعك بولسا، بذ شئرعكحعلعكتعن ظالغان صايدعنع هةر بعر شئرعك شئرعكحعلعككة 
قاتقان دةسمايعسعضة قارعتا ظالعدذ. ظذالرنعث بعرعنعث صايدعنع ظارتذق ظئلعش ظىحىن 

قويغان شةرتع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ. يةنع ظذنعثغا صايدا ظارتذق بئرعلمةيدذ.
ظةضةر شةرتعضة توشمعغان شئرعكحعلعك بعر تةرةص دةسماية قاتقان يةنة بعر تةرةص 
صةقةت  صايدعنع  ظالغان  بذ شئرعكحعلعكتعن  بولسا،  قاتمعغان شئرعكحعلعك  دةسماية 
ظذنعث  تةرةصكة  قاتمعغان  دةسماية  ظالعدذ.  تةرةصال  قاتقان  دةسماية  شئرعكحعلعككة 

تةثتىشعضة بئرعدعغان ظعش هةققع بئرعلعدذ.
كئلعشكة،  ظئلعص  سذ  ظوؤالشقا،  ظوؤ  يئغعشقا،  حأص  ـ  ظوت  يئغعشقا،  ظوتذن 
بذرذنقع  كئلعشتعن  ظعسالم  ؤة  بايلعقنع  ظاستعدعكع  يةر  توصالشقا،  مئؤة  تاغدعن 
دةؤرعدة كأمىلىص قالغان بايلعقنع ظعزدةشكة ظوخشاش )ظعسالم دعنع هةممة ظادةمنعث 
قعلعشعغا رذخسةت قعلغان( ظعشالردا كعشعلةرنعث بعر ـ بعرع بعلةن شئرعكلعشعشع 
توغرا ظةمةس. حىنكع، شئرعكلعشعش شئرعكلةرنعث بعرعنعث يةنة بعرعنعث ظورنعدا 
ؤةكعل بولذشنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ. مةزكذر ظعشالرغا ظوخشاش ظعسالم دعنع هةممة 
ظادةمنعث قعلعشعغا رذخسةت قعلغان ظعشالرنع قعلعشتا بعرعنعث يةنة بعرعنع ؤةكعل 

قعلعشع توغرا ظةمةس. شذثا مةزكذر ظعشالردا شئرعكلعشعشمذ توغرا بولمايدذ.
بعر كعشع بعرةر نةرسعضة ظعككعنحع بعر ظادةمنعث ياردعمعسعز ظئرعشكةن بولسا، 
ظئرعشعلضةن ظذ نةرسة ظذ ظادةمنعث ظأزعضعال تةؤة بولعدذ. ظةضةر ظعككع ظادةم ظايرعم 
بعرعضة  ـ  بعر  نةرسعلعرعنع  توصلعغان  ظذالر  ظاندعن  توصلعغان،  نةرسة  بعر  ظايرعم  ـ 
ظارعالشتذرذص ساتقان بولسا، صذل ظذ ظعككع ظادةمنعث ظارعسعدا ظذالرنعث هةر بعرعضة 
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تةؤة نةرسعنعث كعلو معقدارعغا ياكع ظألحعمعضة قارعتا تةقسعم قعلعنعدذ. بذ، ظةضةر 
ظةهؤال  بولسا،  نةرسعلةر  بعلةن كةمحعلعنعدعغان  ياكع كةمحة  ظذالر كعلولعنعدعغان 
كةمحعلعنعدعغان  بعلةن  كةمحة  ياكع  كعلولعنعدعغان  ظذالر  ظةضةر  بولعدذ.  شذنداق 
تةؤة  بعرعضة  هةر  ظذالرنعث  ظارعسعدا  ظادةمنعث  ظعككع  ظذ  صذل  بولمعسا،  نةرسعلةر 
نةرسعلةرنعث  ظذ  ظةضةر  قعلعنعدذ.  تةقسعم  قارعتا  باهاسعغا  بازاردعكع  نةرسعنعث 
ـ  يئرعم  ظارعسعدا  ظذالرنعث  صذل  بولسا،  نامةلذم  ظعكةنلعكع  تةؤة  قانحعلعك  كعمضة 
يئرعمدعن تةقسعم قعلعنعدذ. حىنكع، ظذالر ظذ نةرسعلةرنع بعللة توصلعغان ؤة توصالنغان 
نةرسة ظذالرنعث قولعدعدذر. شذثا ظذ نةرسعلةرنعث صذلع ظذالرنعث ظارعسعدا ظوخشاش 
معقداردا تةقسعم قعلعنعشع الزعم. ظةضةر ظذالرنعث بعرع ظأزعضة تةؤة نةرسعنعث يةنة 
صاكعت  قولعدا  ظةمما  قعلغان،  دةؤا  ظعكةنلعكعنع  كأصرةك  قارعغاندا  بعرعنعثكعضة 
بولمعغان ؤة يةنة بعرع ظذ نةرسعنعث يئرعم ـ يئرعمدعن تةؤة ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلغان 
بولسا، ظذ نةرسعنعث يئرعمـ  يئرعمدعن تةؤة ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلغان تةرةصنعث سأزع 
قوبذل قعلعنعدذ. ظةضةر ظذ نةرسعنعث ظأزعضة تةؤة قعسمعنعث كأصرةك ظعكةنلعكعنع 

دةؤا قعلغان تةرةصنعث قولعدا صاكعت بولسا، بذ هالدا ظذنعث سأزع قوبذل قعلعنعدذ.
يذقعرعدعكع مةسعلعدعن بعز تأؤةندعكع مةسعلعنعث هأكمعنع بعلعؤاالاليمعز: بعر 
ظذغذل  بعلةن  ظةر  ياشايدعغان،  ظأيدة  بعر  ظذغلع  ظايالنعث  ظذ  بعلةن  ظعرع  ظايالنعث 
ؤة  ساتعدعغان  بعللة  توصالص  هةممعسعنع  كئيعن  قعلعص  ظايرعم  ـ  ظايرعم  هىنةرنع 
كعمنعث قانحعلعك هىنةر قعلغانلعقع نامةلذم بولغان بولسا، هأنةردعن كعرعم بولغان 

صذل ظذالرنعث ظارعسعدا ظوخشاش معقداردا تةقسعم قعلعنعدذ.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر ظادةم ظألىص قالغان، ظذ ظادةمنعث قالدذرذص كةتكةن 
ـ دذنيا  ـ دذنياسعنع ظذنعث بالعلعرع بألىشمةي تعجارةتكة سالغان ؤة ظذ مال  مال 
كأصةيضةن بولسا، ظذالر ضةرحة تعجارةت ظعشعدا ؤة صعكعر بئرعشتة ظوخشاش دةرعجعدة 
دادعسعدعن  قعلعنعدذ.  تةقسعم  ظوخشاش  ظارعسعدا  ظذالرنعث  دذنيا  ـ  مال  بولمعسعمذ 
قالغان مال ـ دذنيا بعلةن بالعالرنعث شئرعكلعشعص تعجارةت قعلعشع ظةضةر ظذالر ظذ 
تعلغا  ظاشكارا  ـ  ظوحذق  ظعكةنلعكعنع  بولذش شئرعكحعلعكع  تةث  شئرعكحعلعكنعث 

ظالمعغان بولسا، ظذ شئرعكحعلعك تةث بولذش شئرعكحعلعكع هئسابالنمايدذ.
صةرؤعشع  دادعنعث  باال  ؤة  قعلغان  هىنةر  بعرلعشعص  بعلةن  بالعسع  دادا  ظةضةر 
تةؤة  دادعغا  هةممعسع  صذلنعث  بولغان  كعرعم  هىنةردعن  بولسا،  ياشاؤاتقان  ظاستعدا 

بولعدذ. باال ظذنعثغا ياردةملعشعص بةرضةن بولعدذ.
ظالعمالر ظةر ـ خوتذن بعرلعكتة هىنةر قعلعص ياكع تعجارةت قعلعص تاصقان صذلنعث 
كعمضة تةؤة بولعدعغانلعقع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالدع. بعر قعسعم ظالعمالر: 

7879

شېرىكچىلىكشېرىكچىلىك



7879

»صذل ظةرضة تةؤة بولعدذ. ظايال ظذنعثغا ياردةملعشعص بةرضىحع هئسابلعنعدذ. ظةضةر 
ظايالنعث قعلعدعغان هىنىرع ظايرعم بولسا، ظذنعثدعن كعرضةن صذل ظايالنعث بولعدذ« 
دئدع. يةنة بعر قعسعم ظالعمالر: »صذل ظةر ـ خوتذننعث ظارعسعدا ظوخشاش تةقسعم 

قعلعنعدذ« دئدع.
ظةضةر بعر ظادةم ظأزعضة تةؤة ظأيعدة بةش ظوغلعنعث تذيعنع قعلعص بةرضةن، ظذالرنعث 
هةممعسع ظذ ظادةمنعث صةرؤعشع ظاستعدا ياشعغان ؤة ظذالرنعث ظارعسعدا ظذ ظأينعث 
نةرسة ـ كئرةكلعرع هةققعدة ظعختعالص يىز بةرضةن بولسا، ظأينعث نةرسة ـ كئرةكلعرع 
ظذ ظادةمضة تةؤة بولعدذ ؤة بالعالرنعث كعيعؤاتقان كعيعم ـ كعحةكلعرعال بالعالرغا تةؤة 
بولعدذ. ظةضةر بالعالر ياكع ظذ ظادةمنعث ظايالع: بعز بذ مال ـ دذنيانع ظذ ظادةم ظألىص 
كئتعص بولغاندعن كئيعن تاصقان دئسة، بذ سأز قوبذل قعلعنعدذ. ظةضةر بالعالر ظذ ظادةم 
ظألىص كةتكةن كىندة شذ مال ـ دذنياالرنعث بارلعقعنع ظعقرار قعلعشسا، مال ـ دذنيا 

ظذالرغا دادعدعن قالغان معراس سىصىتعدة تةقسعم قعلعص بئرعلعدذ.)1)
بعر ظادةم ظوتذن يئغعشقا، ظوت ـ حأص يئغعشقا ؤة ظوؤ ظوؤالشقا ظوخشاش ظعسالم 
دعنع هةممة ظادةمنعث قعلعشعغا رذخسةت قعلغان بعرةر ظعشنع بعر كعشعنعث ياردعمع 
بعلةن قعلغان ؤة ياردةم قعلغان كعشع ظذ ظادةمضة مةيلع ظذ نةرسعنع توصالشتا ياردةم 
قعلسذن مةيلع ظذنع يولذشتا ياردةم قعلسذن مةيلع تور باغالص بئرعشتة ياردةم قعلسذن 
ظذ  نةرسة  ظئرعشعلضةن  ظارقعلعق  ظعشالر  بذ  قعلسذن  ياردةم  بئرعص  سايمان  مةيلع 
تةثتىشعضة  ظذنعث  كعشعضة  بةرضةن  ياردةملعشعص  ظذنعثغا  بولعدذ.  تةؤة  ظادةمضة 
كعشعضة  ظذ  قارعشعدا،  كأز  ظةبذيىسىفنعث  ظعمام  بئرعلعدذ.  هةققع  ظعش  بئرعلضةن 
بئرعلعدعغان ظعش هةققع صىتىن ظعشقا بئرعلضةن ظعش هةققعنعث يئرعمعدعن ظئشعص 
كةتمةسلعكع الزعم. ظةمما ظعمام مذهةممةد )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: 
ظئشعص  يئرعمعدعن  هةققعنعث  ظعش  بئرعلضةن  ظعشقا  صىتىن  مةيلع  هةققع  »ظعش 
كةتسذن مةيلع ظئشعص كةتمعسذن ياردةملعشعص بةرضةن كعشعضة ظذنعث تةثتىشعضة 
بئرعلعدعغان ظعش هةققع بئرعلعدذ« دئدع. ضةرحة ظعمام مذهةممةد )اهلل تاظاال ظذنعثغا 
كأز  ظذنعث  صةتعؤا  هةقتة  بذ  بولسعمذ  قعياس  قارعشع  كأز  نعث  قعلسذن!(  رةهمةت 
قارعشع بويعحة بئرعلعدذ. ظعمام ظةبذيىسىف )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( 
ظاساسالنغان هأكىم  قاظعدعسعضة  قعياس  بذ،  مانا  ظعستعهساندذر.  قارعشع  كأز  نعث 
ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسالنغان هأكىمضة قارعغاندا كىحلىك دةص قارعلعدعغان 

مةسعلعلةردعندذر.)2)
))) »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 349 ـ بةت.
))) »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 350 ـ بةت.
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شئرعكنعث شئرعكلعككة تةؤة نةرسعنعث ظعشعنع قعلعشعنعث بايانع

شئرعكلعككة تةؤة نةرسعنعث ظعشعنع قعلغان شئرعككة ظعش هةققع بئرعلمةيدذ. 
مةسعلةن: بعر ظادةم بعر كعشعنع مةلذم معقداردعكع ظاشلعقنع باشقا يةرضة يأتكةص 
ظالغان بولسا،  بعلةن ظعجارعضة  يئرعمعنع بئرعش شةرتع  بئرعشع ظىحىن ظاشلعقنعث 
يأتكةص  ظاشلعقنع  )ظةضةر  كعشع  ظذ  حىنكع،  بئرعلمةيدذ.  هةققع  ظعش  كعشعضة  ظذ 
بةرسة ظذنعث يئرعمعغا ظعضة بولعدعغانلعقع سةؤةبع بعلةن( ظاشلعققا شئرعك كعشعضة 
ظايالندع. حىنكع، ظذ كعشع شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة ظاشلعقنعث يئرعمعغا ظعضة بولغان 
بولعدذ. ظاشلعق ظذ ظادةم بعلةن ظذ كعشع ظارعسعدا شئرعك نةرسعضة ظايالندع. شذثا 
ظذ كعشع ظعش هةققعضة هةقلعق بولمايدذ. حىنكع، ظذ كعشع ظاشلعقنع يأتكعسة، ظذنع 
صةقةت شئرعكع ظىحىن ظةمةس ظأزع ظىحىنمذ يأتكعضةن بولعدذ. بذ، ظةضةر قعلعنغان 

ظعش ظعككع شئرعككة تةؤة ظعش بولسا، ظةهؤال شذنداق بولعدذ. 
ظةضةر قعلعنعدعغان ظعش ظعككع شئرعككة تةؤة ظةمةس بةلكع شئرعك ظةمةس بعر 
بئرعلعدعغان  تةثتىشعضة  ظذنعث  تةرةصكة  قعلغان  ظعشنع  بولسا،  ظعش  تةؤة  كعشعضة 
ظذالغ  بعر  شئرعك  ظارعسعدا  ظادةمنعث  ظعككع  مةسعلةن:  بئرعلعدذ.  هةققع  ظعش 
بولغان، ظذالرنعث بعرع كعرادعن كةلضةن صايدعنعث ظىحتعن ظعككعسعنع ظأزع، قالغان 
قعسمعنع يةنة بعر شئرعكع ظئلعش شةرتع بعلةن ظذالغنع ظىحعنحع بعرعنعث كعراغا 
سئلعص صذل تئصعشع ظىحىن ظذالغنع ظىحعنحع بعرعضة بةرضةن بولسا، ظذالغنع كعراغا 
سئلعص صول تاصقعنع ظىحىن ظذنعث تةثتىشعضة بئرعلعدعغان ظعش هةققع بئرعلعدذ. بذ 
كأص كأرعلعدعغان ظعشالردذر. بذنعث شةرتعضة توشمعغان شئرعكحعلعك ظعكةنلعكعدة 
توغرا  كئلعدعغان مةنصةظةتتة شئرعكلعشعش  نةرسعدعن  بعرةر  يوقتذر. حىنكع،  شةك 
ظذ  صذل  قعلعنغان  كعرعم  ظارقعلعق  كعراغا سئلعش  ظذالغنع  ظعكةن  ظذنداق  ظةمةس. 
ظعككع ظادةمنعث ظارعسعدا ظذالرنعث ظذالغقا قاتقان صذلعغا قارعتا تةقسعم قعلعنعدذ. 
ظعش  بئرعلعدعغان  تةثتىشعضة  ظذنعث  ظادةمضة  تاصقان  صذل  سئلعص  كعراغا  ظذالغنع 
هةققع بئرعلعدذ. شئرعك ظذالغنع شئرعكلةرنعث بعرعنعث كعراغا سئلعشع شئرعكنعث 
شئرعكلعككة تةؤة نةرسعنعث ظعشعنع قعلعشعغا ظوخشعمايدذ. ظةضةر شئرعكلعككة تةؤة 
ظذالغنع شئرعكلةرنعث بعرعنعث كعراغا سئلعشع شئرعكلةردعن بعرعنعث شئرعكلعككة 
سالغان  كعراغا  ظذالغنع  ظعدع،  قالسا  ظوخشاص  قعلعشعغا  ظعشعنع  نةرسعنعث  تةؤة 
شئرعككة ظعش هةققع بئرعلمعضةن بوالتتع. حىنكع، شئرعكلعككة تةؤة ظذالغ بعلةن 
كئرةكلةرنع  ـ  نةرسة  تةؤة  باشقعالرغا  ظةمةس  كئرةكلةرنع  ـ  نةرسة  تةؤة  ظأزلعرعضة 

توشعدع.)1)
))) »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 350 ـ بةت.
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بولذش  شئرعك  ماشعنعدا  بئرعدعغان  يىز  كأص  كىنىمعزدة  مةسعلعسع  ظذالغ 
مةسعلعسعضة ظوخشعشعص قالعدذ. ظعككع ظادةم شئرعكلعشعص ماشعنا سئتعص ظالغان 
ظذالرنعث بعرع ماشعنعنع هةيدةص صذل تاصقان بولسا، صذل ظذالرنعث ظارعسعدا ظذالرنعث 
ماشعنعغا قاتقان دةسمايعسعضة قارعتا تةقسعم قعلعنعشع ؤة ماشعنعنع هةيدعضعنعضة 
ماشعنعنع  حىنكع،  الزعم.  بئرعلعشع  هةققع  ظعش  بئرعلعدعغان  شوصذرالرغا  ظادةتتة 
هةيدعضةن شئرعك ماشعنا بعلةن ظأزلعرعضة تةؤة نةرسة كئرةكلةرنع ظةمةس باشقعالرنعث 

نةرسة ـ كئرةكلعرعنع تذشذيدذ.
بعر  مةسعلةن:  ظوخشاش.  هأكمعضة  ظذالغنعث  هأكمعمذ  ظأينعث  ؤة  كئمعنعث 
ظألىشىش  تةث  صذلنع  تاصقان  سئلعص  كعراغا  كئمعنع  ؤة  بولغان  كئمعسع  ظادةمنعث 
توغرا  شئرعكحعلعك  بذ  بولسا،  قعلغان  شئرعك  ظادةمنع  تأت  ظأزعضة  بعلةن  شةرتع 
ظةمةستذر. شذثا كئمعدعن كعرعم بولغان صذل كئمعنعث ظعضعسعضة تةؤة بولعدذ. قالغان 
تأت كعشعضة كئمعدة ظعشلعضةنلعكع ظىحىن ظذالرنعث تةثتىشعضة بئرعلعدعغان ظعش 

هةققع بئرعلعدذ.
ظادةم  ظعككع  شئرعكلةشكةن  ظىحىن  تئصعش  صذل  سئلعص  كعراغا  ظذالغلعرعنع 
ظذالغلعرعنع كعراغا سالغان ؤة ظذالغلعرعنع ظأزلعرعنعث هةيدعشعنع ؤة ظذالرغا نةرسة 
ـ كئرةكلةرنع ظأزلعرعنعث ظارتعشعنع شةرت قعلعشقان بولسا، ظذالغالرنعث كعراسعدعن 
توصالنغان صذل ظذالرنعث ظارعسعدا ظادةتتة ظذالرنعث ظذالغلعرعغا ظوخشاش ظذالغالرغا 
بئرعلعدعغان ظعش هةققعضة ؤة ظأزلعرعضة ظوخشاش ظذالغالرنع هةيدةيدعغان ظادةمضة 

بئرعلعدعغان ظعش هةققعضة قارعتا تةقسعم قعلعنعدذ.
بعر ظادةم صعلة بئقعش ظارقعلعق كعرعم بولغان صذلنع تةث ظألىشىش شةرتع بعلةن 
بولسا،  بةرضةن  كعشعضة  بعر  ظىحىن  بئقعش  بعلةن  غازاث  تذخذمعنع  قذرتعنعث  صعلة 
صعلة تذخذمنعث ظعضعسع بولغان ظذ ظادةمضة تةؤة بولعدذ. حىنكع، صعلة ظذ ظادةمنعث 
كعشعضة  باققان  بئرعص  غازاث  ظذنعثغا  بولغاندذر.  تذخذمعدعن  بةرضةن  كعشعضة  ظذ 
ظعش  بئرعلعدعغان  ظادةمضة  بةرضةن  بئقعص  قذرتعنع  صعلة  ظادةتتة  ؤة  صذلع  غازاثنعث 

هةققع بئرعلعدذ.
تةث  صذلنع  بولغان  كعرعم  كالعدعن  ظعضعسع  كالعنعث  ظةضةر  يةنة  شذنعثدةك 
بألىشىش شةرتع بعلةن كالعنع هةلةص بئرعص بئقعش ظىحىن بعر كعشعضة تاصشذرذص 
بةرضةن بولسا، كالعدعن كعرعم بولغان صذل كالعنعث ظعضعسعضة تةؤة بولعدذ. كالعنع 
باققان كعشعضة كالعغا بةرضةن هةلعصعنعث صذلع ؤة ظذنعثغا ظوخشاش هايؤان باقعدعغان 

كعشعضة بئرعلعدعغان ظعش هةققع بئرعلعدذ.)1)
))) »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 350 ـ بةت.
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قويدا شئرعكلعشعشنعث ؤة بذ شئرعكحعلعكنعث تىرلعرعنعث ظعحعدعن 
توغرا بولغانلعرعنعث بايانع

كعشعلةر  يةرلةردة  بةزع  ظاساسةن  ظأتىلضةنلعرعضة  قعلعص  بايان  يذقعرعدا  بعز 
ظةمةسلعكعنع  توغرا  شئرعكلعشعشنعث  قويدا  كةتكةن  ظومذملعشعص  ظارعسعدا 
ظعككع خعل  بولمعغان شةكعلدة شئرعكلعشعش مذنداق  توغرا  قويدا  كأرىؤاالاليمعز. 

شةكعل بعلةن بولعدذ:
1 ـ بعر ظادةم بعر قذتان قوينع سئتعص ظئلعص هةر يعلدا قوينعث مئيعدعن، توغقان 
قوزذلعرعدعن ؤة يوثلعرعدعن مةلذم معقدارعنع قوينعث ظعضعسعضة تاصشذرذص بئرعش 
ؤة قالغانلعرع قويالرنع باققان كعشعضة قئلعش شةرتع بعلةن قويالرنع بعر كعشعنعث 

بئقعشعغا تاصشذرذص بئرعشتذر.
2ـ  بعر ظادةم بعر قذتان قوينع سئتعص ظالعدذ. ظاندعن قويالرنع بئقعش ؤة قويالردعن 
ظئلعنغان قوزا، سىت ؤة يذث قاتارلعقالرنع قوينعث ظعضعسعضة تاصشذرذص بئرعش ؤة ظةضةر 
قوينع باققان كعشع قويالردعن حعققان شذ مةهسذالتالرنع قوي ظعضعسعضة تاصشذرذش 
ظةسلعدعكع  قوي  بولسا،  بئرعص  تألةص  ظعضعسعضة  قوي  صذلعنع  قوينعث  ظارقعلعق 
ظعضعسع بعلةن ظذنع باققان كعشعنعث ظارعسعدا شئرعك مالغا ظايلعنعش شةرتع بعلةن 

قوي ظعضعسعنعث قويالرنع بعر كعشعضة تاصشذرذص بئرعشعدذر.
دعن  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  هامعد  مذهةممةد  شةيخ  ظذستازعم 
بذ  سورالغاندا  سذظال  هةققعدة  هأكمع  شئرعكلعشعشنعث  شةكعلدة  مةزكذر  قويالردا 
سذظالنع سورعغذحعغا جاؤاص بئرعص مذنداق دئضةن: هأرمةتلعك قئرعندعشعم، بعلعص 
قويغعنكع، كعشعلةرنعث كىنىمعزدة قعلعؤاتقان مذظامعلعلعرعنعث كأص قعسمع ظعسالم 
كىنىمعزدة  يعراقتذر.  صرعنسعصلعرعدعن  ظذنعث  ؤة  كأرسةتمعلعرعدعن  فعقهعسعنعث 
ظاساسعغا  صرعنسعصلعرع  ظعسالم  كىصىنحعسع  شعركةتلعرعنعث  قذرغان  كعشعلةرنعث 
قذرذلمعغاندذر. مئنعثحة قويالردا توغرا شةكعلدة شئرعكلعشعش مذنداق ظعككع خعل 

يول بعلةن بولعدذ:
1 ـ قويالردا شئرعكلةشمةكحع بولغان كعشعلةرنعث هةر بعرع مةلذم معقداردا صذل 
حعقعرعشعص شذ صذل بعلةن شعركةت قذرعدذ. ظاندعن شعركةتنعث صذلعغا خالعغانحة 

قوي سئتعؤالعدذ.
)قوينعث  يئرعمعنع  قوينعث  ظئلعص  سئتعص  قوي  معقداردا  مةلذم  ظادةم  بعر  ـ   2
هةممعسعنع( سئتعص ظالغان صذلغا يةنة بعر كعشعضة ساتعدذ. ظاندعن ظذ ظادةم بعلةن 
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ظذ كعشع قويدعن كةلضةن صايدعدا ظورتاق بولذش شةرتع بعلةن )ظذ كعشعضة سئتعلغان( 
قويدا شئرعكلعشعدذ. بذ هةقعقةتتة صذلدا قعلعشقان شئرعكحعلعك هئسابلعنعدذ.

بعز  يولالردذر.  قارعغان  دةص  توغرا  مةن  هةققعدة  شئرعكلعشعش  قويدا  بذ  مانا 
قعلغان  ظذالرنعث  حىنكع،  الزعم.  قارعماسلعقعمعز  ظعشلعرعغا  قعلغان  نادانالرنعث 

ظعشلعرعنعث كأص قعسمع شةرعظةتتة توغرا  ظةمةستذر.)1)

شئرعكعنعث مال ـ مىلكعدعن زاكات ظايرعشنعث هأكمع

شئرعكلةرنعث بعرع يةنة بعر شئرعكعنعث رذخسعتعسعز شئرعكعنعث مالـ  مىلكعدعن 
زاكات ظايرعيالمايدذ. حىنكع، شئرعكلةرنعث ظارعسعدا بعرـ  بعرعنعث رذخسعتعنع ظالماي 
تذرذص قعلعش رذخسةت قعلعنغان ظعش بولسا، صةقةت بعر ـ بعرعنعث مال ـ مىلكع بعلةن 
تعجارةت قعلعش ظعشعدذر. زاكات ظايرعش ظعشع تعجارةتنعث ظعحعضة كعرمةيدذ. يةنة 
كئلعص ظايرعلغان زاكاتنعث قوبذل بولذشع ظىحىن صذل ظعضعسعنعث نعيعتع شةرتتذر. مالـ  
مىلكعدعن زاكات ظايرعش هةققعدة رذخسةت بةرمعضةن شئرعكنعث زاكات ظايرعش نعيعتعمذ 
بولمايدذ. شذثا يةنة بعر شئرعك ظةضةر ظذ شئرعكنعث مال ـ مىلكعدعن زاكات ظايرعص 
زاكات  ظىحىن  بولمعغانلعقع  نعيعتع  ظايرعش  زاكات  ظذ شئرعكنعث  تةقدعردعمذ  قويغان 
ظادا بولمايدذ. ظةضةر ظعككع شئرعكنعث هةر بعرع زاكاتنع يةنة بعر شئرعكع يوق يةردة 
ظأزعنعث ؤة شئرعكعنعث نامعدعن بةرضةن بولسا، بذ هالدا ظةضةر ظذالرنعث هةر بعرعنعث 
زاكاتنع بةرضةن ؤاقتع بعرال ؤاقعتقا توغرا كةلضةن بولسا، ظذالرنعث هةر بعرع يةنة بعر 
شئرعكعنعث نامعدعن زاكاتقا بةرضةن صذلنع تألةص بئرعدذ. ظةضةر شئرعكحعلعك تةث بولذش 
شئرعكحعلعكع بولسا، شئرعكلةرنعث هةر بعرع يةنة بعر شئرعكعضة تألةص بئرعدعغان 
صذلغا )شئرعكعنعث نامعدعن زاكات ظىحىن بةرضةن( صذلنع هئساباليدذ. شذنعثدةك يةنة 
ظةضةر شئرعكحعلعك مالنعث مةلذم معقدارعدا شئرعك بولذش شئرعكحعلعكع بولغان ؤة 
هةر  شئرعكلةرنعث  بولسا،  حعقارغان  دةسماية  معقداردا  ظوخشاش  تةرةص  ظعككع  هةر 
بعرع يةنة بعر شئرعكعضة تألةص بئرعدعغان صذلغا )شئرعكعنعث نامعدعن زاكات ظىحىن 
بةرضةن( صذلنع هئساباليدذ. ظةضةر شئرعكحعلعك مالنعث مةلذم معقدارعدا شئرعك بولذش 
شئرعكحعلعكع بولغان، لئكعن بعرعنعث قاتقان دةسمايعسع يةنة بعرعنعثكعضة قارعغاندا 
كأصرةك بولغان بولسا، شئرعكلةرنعث هةر بعرع يةنة بعر شئرعكعضة تألةص بئرعدعغان 
صذلغا )شئرعكعنعث نامعدعن زاكات ظىحىن بةرضةن( صذلنع هئساباليدذ ؤة دةسمايعنع 
زاكات  نامعدعن  بذنعث  قاتقان شئرعكعدعن  دةسمايعنع كأصرةك  قاتقان شئرعك  ظازراق 
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ظىحىن بةرضةن ظارتذق صذلنع قايتذرذص ظالعدذ. ظةضةر ظذالرنعث زاكاتنع بةرضةن ؤاقتع 
بعرال ؤاقعتقا توغرا كةلمعضةن بولسا، يةنع زاكاتنع ظذالرنعث بعرع بذرذن يةنة بعرع 
زاكاتنع  شئرعكعنعث  بعر  يةنة  بةرضةن شئرعك  كئيعن  زاكاتنع  بولسا،  بةرضةن  كئيعن 
ظىحىن  زاكات  شئرعكعنعث  ظذ  بعلمعسذن  مةيلع  بعلسذن  مةيلع  بولغانلعقعنع  بئرعص 
نامعدعن  كعشعنعث  بعر  خذددع  هأكمع  شئرعكنعث  ظذ  بئرعدذ.  تألةص  صذلعنع  بةرضةن 
زاكاتنع ظادا قعلعشقا بذيرذلغان ظادةمنعث هأكمعضة ظوخشاش. ظةضةر ظذ كعشع زاكاتنع 
ظذ ظادةمنعث ظأزع ظادا قعلعص بولغاندعن كئيعن ظادا قعلغان بولسا، ظذ كعشعنعث زاكات 
ظىحىن بةرضةن صذلنع ظذ ظادةمضة تألةص بئرعشع الزعمدذر. حىنكع، ظذ ظادةمنعث زاكاتنع 
ظأزعنعث ظادا قعلعشع ظذ كعشعنع زاكاتنع ظادا قعلعش ؤةزعصعسعدعن قالدذرؤاتقانلعق 
هئسابلعنعدذ. شذثا ظذ كعشع ظةضةر زاكاتنع ظذ ظادةم بئرعص بولغاندعن كئيعن بةرضةن 
بولسا، ظذ كعشع ظذ ظادةمنعث زاكاتنع بةرضةنلعكعنع مةيلع بعلسذن مةيلع بعلمعسذن 
ظذ ظادةمضة زاكات ظىحىن بةرضةن صذلنع تألةص بئرعدذ. بذ ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال 
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث كأز قارعشعدذر. ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام 
ظذ  قارعشعدا،  كأز  قاتارلعقالرنعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذالرغا  تاظاال  )اهلل  مذهةممةد 
كعشعنعث ظذ ظادةمضة زاكات ظىحىن بةرضةن صذلنع تألةص بئرعشع ظىحىن ظذ كعشعنعث 
بئرعش  زاكات  بعلعشع شةرت.  بولغانلعقعنع  قعلعص  ظادا  بذرذن  زاكاتنع  ظادةمنعث  ظذ 
ظىحىن ؤةكعل قعلعنغان ظادةمنعث ؤة بعرعنعث نامعدعن كاففارةت بئرعشكة بذيرذلغان 

ظادةمنعث هأكمعمذ ظذ كعشعنعث هأكمع بعلةن ظوخشاش.)1)
 سئمونتقا، توكقا، دورعغا ؤة ماشعنعغا ظوخشاش نةرسعلةرنع ظعشلةص حعقعرعدعغان 
ظالغان  شعركةتلةر  بذ  الزعم.  بئرعشع  زاكات  صايدعسعغا  ساص  ظالغان  شعركةتلةرنعث 
صايدعدعن زاكات ظايرعيدذ. بذ شعركةتلةرضة زاكات بئرعشنعث الزعم بولذشع شعركةتلةرنعث، 
ظعجارعضة بئرعش ظىحىن تةييارالنغان يةرضة قعياس قعلعنغانلعقعدذر. شعركةتلةردعكع 
ظىسكىنعلةر ؤة سايمانالر خذددع ظعجارعضة بئرعش ظىحىن تةييارالنغان يةرضة ظوخشاش. 
شعركةتلةردة ظعشلةص حعقعرعلغان مةهسذالتالردعن كعرعم بولغان صذلدعن شعركةتنعث 
حعقعملعرع حعقعرؤئتعلضةندعن كئيعن قالغان صذل خذددع يةرنعث ظعجارعسعضة ظوخشاش 
بولعدذ. شذثا يةردعن كعرعم بولغان صذلغا زاكات بئرعش الزعم بولغعنعدةك شعركةتلةردة 
حعقعملعرع  شعركةتنعث  صذلدعن  بولغان  كعرعم  مةهسذالتالردعن  حعقعرعلغان  ظعشلةص 
حعقعرؤئتعلضةندعن كئيعن قالغان صذلغا زاكات بئرعش الزعم بولعدذ. ظةمما سئمونت، 
كئرةكلعك  ظىسكىنلعرعضة،  زاؤذتنعث  حعقعرعدعغان  ظعشلةص  ماشعنا  ؤة  دورا  توك، 
سايمانلعرعغا، ظعشخانعلعرعغا ؤة بعنالعرعغا زاكات بئرعش الزعم ظةمةس. حىنكع، بذ 
نةرسعلةر خذددع يةرضة ظوخشاش. يةرنعث ظأزعضة زاكات بئرعش الزعم بولمعغعنعدةك 

))) »ظةلكعفاية ظةاللهعداية«، 5 ـ توم، 413 ـ بةت.
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زاؤذتنعث ظىسكىنلعرعضة، كئرةكلعك سايمانلعرعغا، ظعشخانعلعرعغا ؤة بعنالعرعغعمذ 
مذزدوزغا،  )ياغاححعغا(،  خةرةتكة  يةنة  شذنعثدةك  ظةمةس.  الزعم  بئرعش  زاكات 
بأزحعضة، ضعلةمحعضة ؤة تأمىرحعضة ظوخشاش هىنةرؤةنلةرنعث هىنةر قعلعش ظىحىن 

ظعشلعتعدعغان سايمانلعرعغعمذ زاكات بئرعش الزعم ظةمةس.
صئيعنع  مذددةتكعحة  مةلذم  شئرعك  قوشقان  صاي  شعركةتلةرضة  مةزكذر  ظةضةر  بذ 
ظةتعسع  ظئلعص  سئتعص  صاي  ضىن  بذ  شعركةتتعن  ؤة  ظئلعؤالمايدعغان  قايتذرذص 
ساتمايدعغان بولسا، ظةهؤال يذقعرعدا بايان قعلعنغعنعدةك بولعدذ. حىنكع، شعركةتكة 
بذ شةكعلدة صاي قوشقان ظادةم شعركةتلةرنعث صايلعرعنعث بازاردا بولعؤاتقان باهالعرعدعن 
صايدعلعنالمايدذ. ظذ ظادةم صةقةت تعجارةت قعلعص صايدا ظئلعش نعيعتع بعلةن ظأزعنعث 
صايدعنع  بولغان  تئضعشلعك  ظأزعضة  تعجارةتتعن  قئلعص  ساقالص  صئيعنع  شعركةتتعكع 
ظالعدذ. بذ صايدا شعركةتنعث صئيعنعث بازاردعكع باهاسعنعث بةزعدة كأتىرىلىص كئتعش 

ؤة بةزعدة تأؤةنلةص كئتعش تةسعرعضة ظذحرعمايدذ.
قايتذرذص  صئيعنع  شعركةتتعكع  شئرعك  قوشقان  صاي  شعركةتلةرضة  مةزكذر  ظةضةر 
ظئلعؤالعدعغان، شعركةتتعن بذ ضىن صاي سئتعص ظئلعص ظةتعسع ؤة ظةتعسع سئتعص ظئلعص 
ظذنعث ظةتعسع كىنع ساتعدعغان بولسا، ظذ شئرعكنعث صئيعغا زاكات صاينعث معقدارعغا 
قارعتا ظةمةس ظذنعث بازاردعكع باهاسعغا قارعتا كئلعدذ. حىنكع، بذ خعلدعكع شئرعك 
شعركةتتعكع صئيعدعن تعجارةت ظارقعلعق صايدا ظئلعشنع ظةمةس ظذنعث ظأزعنع سئتعص 
يةنة تةكرار سئتعص ظئلعص صايدا ظئلعشنع مةقسةت قعلعدذ. شئرعك شعركةتتعكع صئيعنع 
ساتقاندعمذ بازاردعكع باهاسع بويعحة ساتعدذ ؤة سئتعص ظالغاندعمذ بازاردعكع باهاسع 
معقدارعغا  صاينعث  صئيعغا  شعركةتتعكع  ظذنعث  زاكات  شذثا  ظالعدذ.  سئتعص  بويعحة 

قارعتا ظةمةس ظذنعث بازاردعكع باهاسعغا قارعتا كئلعدذ.)1)

شئرعكنعث صئيعنع سئتعشعنعث هأكمع

بعر ظادةم مةسعلةن بعر ظات سئتعص ظالغان، ظاندعن ظذنعثغا بعر كعشع: »مئنع 
بذ ظاتقا شئرعك قعلساث« دئضةن، ظذ ظادةم: »شذنداق قعلدعم« دئضةن ؤة ظذ كعشع: 
»قوبذل قعلدعم« دئضةن بولسا، بذ هالدا ظةضةر ظذ ظادةم ظذ كعشعنع ظاتنع قولعغا 
ظةمةس.  توغرا  شئرعكحعلعك  بولسا،  قعلغان  شئرعك  بذرذن  ظئلعشتعن  تاصشذرذص 
حىنكع، ظذ ظادةم تئخع قولعدا تاصشذرذص ظالمعغان نةرسعنع ساتقان بولعدذ. قولعدا 
كعشعنع  ظذ  ظادةم  ظذ  ظةضةر  ظةمةس.  توغرا  سئتعش  نةرسعنع  ظالمعغان  تاصشذرذص 

))) »بذهذسذن فعل ظعقتعسادعل ظعسالمع«.
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شذ  كعشع  ظذ  ؤة  قعلغان  كئيعن شئرعك  بولغاندعن  ظئلعص  تاصشذرذص  قولعغا  ظاتنع 
شئرعكحعلعك  ظذ  بولسا،  بعلضةن  ظعكةنلعكعنع  صذل  قانحة  صذلعنعث  ظاتنعث  ظورذندا 
بولعدذ.  الزعم  بئرعش  تألةص  يئرعمعنع  صذلعنعث  ظاتنعث  كعشعضة  ظذ  بولعدذ.  توغرا 
ظذ  ظةضةر  قعلعدذ.  تةلةص  بولذشنع  يئرعمدعن  ـ  يئرعم  دئضةن  شئرعكحعلعك  حىنكع، 
تأتتعن  ياكع  بعرعضة  ظىحتعن  ظةمةس  يئرعمعغا  ظاتنعث  ظأزعنعث  ظورذندا  ظذ  كعشع 
بعرعضة شئرعك بولعدعغانلعقعنع دئسة، ظذ كعشعضة شذنعثغا تئضعشلعك بولعدعغان 
صذلنع بئرعش الزعم بولعدذ. ظةضةر ظذ كعشع ظاتنعث صذلعنعث قانحعلعك ظعكةنلعكعنع 
>مئنع بذ ظاتقا شئرعك قعلساث< دئضةن ظورذندا ظةمةس باشقا يةردة بعلضةن بولسا، 
ظعختعيارلعقع  بولماسلعق  بولذش، خالعسا شئرعك  ظاتقا شئرعك  ظذ كعشعضة خالعسا 
بئرعلعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم ظذ كعشعنع ظاتنع قولعغا تاصشذرذص ظالغاندعن كئيعن شئرعك 
قعلغان، لئكعن ظاتنع ظذ كعشعضة تاصشذرذص بةرمعضةن ؤة ظات ظأزعنعث قولعدا تذرذش 
تئضعشلعك  ظأزعضة  صذلعدعن  ظاتنعث  كعشعضة  ظذ  بولسا،  كةتكةن  ظألىص  جةريانعدا 
بولغان قعسمعنع بئرعش الزعم ظةمةس. كعم بعرةر نةرسعنع سئتعص ظئلعص ظاندعن ظذ 
نةرسعضة بعر كعشعنع شئرعك قعلغان بولسا، بذنداق قعلعش ظذ نةرسعنعث يئرعمعنع 
ظذنع سئتعص ظالغان صذلنعث يئرعمعغا ساتقانلعق هئسابلعنعدذ. شذثا بذنعثدا سودا 
ـ سئتعقنعث هأكىملعرع تئصعلعدذ. يةنع ظذنعثدا ظذ كعشعضة ظةضةر ظذ نةرسعدة بعرةر 
ظةيعص كأرىلىص قالسا، ظذ نةرسعنع قايتذرذص بئرعش هةققع، ياكع ظذ كعشع ظةضةر ظذ 
نةرسعنع كأرمةي سئتعص ظالغان بولسا، ظذنع كأرضةندعن كئيعن ظذنع خالعسا سئتعص 
ظئلعش، خالعسا سئتعص ظالماسلعق هةققع بئرعلعدذ. ظذ كعشعنعث يةنة سودا بولغان 

ظورذندا ظذ نةرسعنعث صذلعنعث قانحعلعك ظعكةنلعكعنع بعلعشع الزعمدذر.
شئرعك  نةرسعضة  ظذ  ظادةمضة: »مئنع  ظالغان  نةرسة سئتعص  بعرةر  كعشع  بعر 
ظالدعغا  ظادةمنعث  ظذ  ظاندعن  دئضةن،  »بولعدذ«  ظادةم:  ظذ  دئضةن،  قعلغعن« 
ظعككعنحع بعر كعشع كئلعص ظذنعثغا: »مئنع ظذ نةرسعضة شئرعك قعلغعن« دئضةن، 
ظذ ظادةم بذنعثغعمذ: »بولعدذ« دئضةن بولسا، بذ هالدا ظةضةر ظعككعنحع كعشع ظذ 
نةرسعضة ظأزعنعث ظالدعدا بعر كعشعنعث شئرعك بولذص بولغانلعقعدعن خةؤعرع بولسا، 
ظعككعنحع  حىنكع،  بولعدذ.  ظعضة  بعرعضة  تأتتعن  نةرسعنعث  ظذ  كعشع  ظعككعنحع 
كعشع ظذ ظادةمدعن ظذ نةرسعنعث ظذ ظادةمنعث ظأزعضة تةؤة قعسمعغا شئرعك قعلعشنع 
يئرعمعدذر.  نةرسعنعث  ظذ  بولغذنع  تةؤة  ظادةمضة  ظذ  نةرسعنعث  ظذ  قعلدع.  تةلةص 
بولذص  بعر كعشعنعث شئرعك  ظالدعدا  ظأزعنعث  ظذ نةرسعضة  ظةضةر ظعككعنحع كعشع 
ظعضة  يئرعمعغا  نةرسعنعث  ظذ  كعشع  ظعككعنحع  بولمعسا،  خةؤعرع  بولغانلعقعدعن 
بولعدذ. حىنكع، ظعككعنحع كعشع ظذ ظادةمدعن ظذ نةرسعضة تولذق شةكعلدة شئرعك 
قعلعشنع تةلةص قعلدع. ظعككعنحع كعشع ظذ نةرسعنعث يئرعمعغا شئرعك بولسا، ظذ 
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نةرسعضة  ظذ  بعلةن  هئسابلعنعدذ. شذنعث  بولغان  تولذق شةكعلدة شئرعك  نةرسعضة 
ظةمةلدعن  شئرعكحعلعكع  نةرسعدعكع  ظذ  كعشعنعث  بولغان  شئرعك  قئتعم  بعرعنحع 
ظةضةر  ظةمةستذر.  مةخصعي  ظعكةنلعكع  شئرعكحعلعك  ظعضعدارحعلعق  بذنعث  قالعدذ. 
بعر  بولغان  شئرعك  بعلةن  شئرعكحعلعكع  بولذش  شئرعك  معقدارعدا  مةلذم  مالنعث 
شئرعك بعر نةرسة سئتعص ظالغان، ظاندعن بعر كعشعضة: »مةن سئنع بذ نةرسعنعث 
قعلغان  قوبذل  بذنع  كعشع  ظذ  ؤة  دئضةن  قعلعؤالدعم«  شئرعك  قعسمعغا  تةؤة  ماثا 

بولسا، ظذ كعشع ظذ شئرعك ظىحىن ظعضعدارحعلعق شئرعكعضة ظايلعنعدذ.)1)
شئرعكعنعث  بعر  يةنة  شئرعكنعث  بار.  هةققع  سئتعش  صئيعنع  ظأز  شئرعكنعث 
بعر  شئرعكلةر  حىنكع،  يوق.  هةققع  سئتعش  صئيعنع  ظذنعث  بولماستعن  رذخسعتع 
بذ  بذنعثدعن  بعرعضة شئرعكتذر.  ـ  بعر  ظئلعشتا  ظةمةس سئتعص  نةرسعنع سئتعشتا 
شئرعكحعلعكع  ظعضعدارحعلعق  ظةمةس  شئرعكحعلعكع  صىتىشىش  شئرعكحعلعكنعث 
ظعكةنلعكعنع كأرىؤاالاليمعز. شةرعظةتتة هئحبعر ظادةمنعث باشقعالرغا تةؤة نةرسعدة 
ظومذمعي  فعقهعنعث  ظةمةس.  توغرا  قعلعشع  تةسةررذص  رذخسعتعسعز  ظعضعسعنعث 
قاظعدعسعدعمذ >هئحبعر ظادةمنعث باشقا بعرعضة تةؤة نةرسعدة ظذنعث رذخسعتعسعز 
مةيلع  نةرسة  ظذ  يةنع  قعلعنغاندذر.  بايان  دةص  ظةمةس<  توغرا  قعلعشع  تةسةررذص 
ظذ ظادةمنعث خذسذسعي نةرسعسع بولسذن مةيلع شئرعك نةرسعسع بولسذن هئحبعر 
كعشعنعث ظذ ظادةمنعث رذخسعتعسعز ظذ نةرسعدة بعرةر تةسةررذص قعلعشع توغرا ؤة 

هاالل ظةمةس.)2)

قةرز ظئلعشقا ؤةكعل قعلعشنعث هأكمع

ظعككع شئرعكنعث بعرع سةصةرضة حعقعص كةتكةن، يةنة بعرع بولسا يذرتتا قئلعص 
شعركةتنعث ظعشلعرعنع ماثدذرغان، ظاندعن ظذالر شعركةتنعث مال ـ مىلكعنع تةقسعم 
تذتذص  قولعدا  مىلكعنع  ـ  مال  شعركةتنعث  قئلعص  يذرتتا  ؤة  بولغان  قعلعشماقحع 
تذرعؤاتقان شئرعك: »مةن صاالنعدعن 1000 سوم قةرز ظالغان ظعدعم« دئضةن بولسا، 
بذ شئرعكنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. حىنكع، ظذ ظعشةنحعلعك ظادةم دةص قارعلعدذ. 
هةققع  باشقعالرنعث  سومنعث   1000 ظعحعدعن  مىلكعنعث  شعركةتنعث  ظذ  حىنكع، 
ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلدع. بذ ظةضةر شعركةتنعث مال ـ مىلكع ظذنعث قولعدا بولسا، 
ظةهؤال شذنداق بولعدذ. ظةضةر شعركةتنعث مال ـ مىلكع ظذنعث قولعدا بولمعسا، ظذ 

))) »رةددذلمذهتار«، 3 ـ توم، 352 ـ بةت.
))) »شةرهذل قةؤاظعدعل فعقهعييةتع«، 461 ـ بةت.
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شئرعكنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ. حىنكع ظذ، شئرعكعنعث ظىستعدة 1000 سوم 
قةرز صذل بارلعقعنع دةؤا قعلغان بولعدذ.

ظةضةر شئرعكنعث بعرع: »مئنعث قولذمدعكع ماؤذ مالنعث ظعحعدعن مذنحعلعك 
معقداردعكع مال مئنعثدذر« دئسة، ظذنعث سأزع قوبذل قعلعنعدذ. شذنعثدةك يةنة 
ظةضةر ظذ شئرعك: »مئنعث قولذمدعكع ماؤذ مالنعث ظعحعدعن مذنحعلعك معقداردعكع 
مال صاالنعغا تةؤة« دئسة، ظذنعث سأزع يةنة قوبذل قعلعنعدذ. بعر قعسعم ظالعمالر 
ظةضةر شعركةتنعث مىلكعنع قولعدا تذتذص تذرعؤاتقان شئرعك: »مةن شعركةت ظىحىن 
صاالنعدعن مذنحعلعك قةرز ظئلعص كئيعن قةرزنع ظذنعثغا قايتذرذص بةردعم« دئضةن 
ؤة قةسةم قعلغان بولسا، ظذنعث سأزعنعث ظئتعبارغا ظئلعنعدعغانلعقع هةققعدة صةتعؤا 
>مذهعتذل  قعلعنغان  رعؤايةت  كعتابتا  دئضةن  >ظةلهامعدعية<  صةتعؤانع  بذ  بةرضةن. 
سةرةخسعي< دعن نةقعل قعلعنغان بايانالرمذ كىحلةندىرعدذ. حىنكع، قةرز ظئلعش بعر 
قةرز  صذل  بعرةرسعدعن  ظالماشتذرذشتذر. حىنكع،  صذل  ؤة  قعلعشتذر  تعجارةت  مةنادا 
ظالغان ظادةم ظذ صذلغا ظعضة بولعدذ ؤة ظذنعثغا ظذ صذلنعث معقدارعدا صذل قايتذرذص 
بعرةر  ياكع  ظالماشتذرذشقا  صذلغا  صذلنع  ظئلعش  قةرز  شذثا  بولعدذ.  الزعم  بئرعش 
نةرسة ظأتنعضة ظئلعص تذرذشقا ظوخشعشعص كئتعدذ. شذنعث ظىحىن ظعككع شئرعكنعث 
قايسعسع بعرةر كعشعدعن قةرز ظالغان بولسا، ظذ قةرزنع هةر ظعككع شئرعكنعث تألةص 
ظةضةر  قعلعندع:  بايان  مذنداق  كعتابتا  دئضةن  لئكعن، >ظةلخانعية<  بئرعشع الزعم. 
بعرع:  شئرعكلةرنعث  شئرعكحعلعكعدعكع  بولذش  شئرعك  معقدارعدا  مةلذم  مالنعث 
»مةن تعجارةت ظىحىن صاالنعدعن 1000 سوم قةرز ظالدعم« دئسة، ظذ قةرزنع صةقةت 
ظذ شئرعكنعث ظأزع تألةص بئرعدذ. ظذنع ظذنعث يةنة بعر شئرعكعنعثمذ تألةص بئرعشع 
سوم   1000 صاالنعدعن  ظىحىن  تعجارةت  >مةن  شئرعكنعث  ظذ  حىنكع،  ظةمةس.  الزعم 
قةرز ظالدعم دئيعشع< بعلةن قةرزنع يةنة بعر شئرعكعنعث تألةص بئرعشعنعمذ الزعم 
قعلمايدذ. ظةضةر ظعككع شئرعكنعث بعرع يةنة بعر شئرعكنع قةرز ظئلعشقا بذيرذسا، 
ظذنعث بةرضةن بذيرذقع كىحضة ظعضة بولمايدذ ؤة يةنة بعر شئرعكنعث قةرزنع ظأزعنع 
قةرز ظئلعشقا بذيرذغان شئرعكعنعث نامعدعن ظئلعشع توغرا بولمايدذ. حىنكع، قةرز 
صةقةت  قةرزنع  ظعضعسع  قةرز  شذثا  ظةمةس.  توغرا  قعلعش  ؤةكعل  بعرعنع  ظئلعشقا 
ظأزعدعن قةرزنع ظالغان شئرعكتعن تةلةص قعلعص ظالعدذ. ظةضةر قةرز ظئلعشقا ؤةكعل 
قةرزنع: »صاالنع سعزدعن 1000  كعشعدعن  بولغان  بةرمةكحع  قةرز  ظادةم  قعلعنغان 
سوم قةرز سورايدذ« دةص ظالغان بولسا، بذ ؤاقعتتا قةرز ؤةكعلنعث ظةمةس ظذنع قةرز 
ظئلعش ظىحىن ؤةكعل قعلغان ظادةمنعث ظىستعضة بولعدذ. حىنكع، ؤةكعل بذ هالدا قةرز 

ظئلعش ظىحىن ظةلحع بولغان هئسابلعنعدذ.
ظةضةر ظعككع شئرعكنعث هةر بعرع يةنة بعر شئرعكعضة )شعركةتنعث نامعدعن( 
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ظالغان شئرعكنعث ظىستىضعال  صةقةت قةرزنع  قةرز  قةرز ظئلعشقا رذخسةت بةرسة، ظذ 
يىكلعنعدذ. شذثا قةرز ظعضعسعنعث قةرزنع يةنة بعر شئرعكتعن ظةمةس صةقةت قةرزنع 
ظالغان شئرعكتعنال تةلةص قعلعشع الزعم بولعدذ. بذ توغرا دةص قارالغان قاراشتذر. حىنكع، 
بعرةرسعنع قةرز ظئلعشقا ؤةكعل قعلعش توغرا ظةمةس. شذثا شئرعكلةرنعث بعرعنعث 
بةرمةسلعكعنعث  رذخسةت  بعلةن  بئرعشع  رذخسةت  ظىحىن  ظئلعش  قةرز  بعرعضة  يةنة 

ظارعسعدا هئحقانداق صةرق يوقتذر.
يذقعرعدعكع بايانالردعن بذ مةسعلعدة مذنداق ظعككع خعل كأز قاراشنعث بارلعقعنع 

كأرىؤاالاليمعز:
1 ـ مالنعث مةلذم معقدارعدا شئرعك بولذش شئرعكحعلعكعدعكع شئرعكلةرنعث هةر 
بعرعنعث يةنة بعر شئرعكعنعث نامعدعن قةرز ظئلعشعنعث توغرا بولذشعدذر. حىنكع، 

قةرز ظئلعش بعر مةنادا صذل ظالماشتذرذشتذر.
ـ  مالنعث مةلذم معقدارعدا شئرعك بولذش شئرعكحعلعكعدعكع شئرعكلةرنعث   2
هةر بعرعنعث يةنة بعر شئرعكعنعث نامعدعن ظذ شئرعكع رذخسةت قعلغان تةقدعردعمذ 

قةرز ظئلعشعنعث توغرا بولماسلعقعدذر.
قاراش  بذ  حىنكع،  قاراشتذر.  قارالغان  دةص  توغرا  هةقتة  بذ  قاراش  ظعككعنحع 
ظالعمالرنعث: »بعرةرسعنع قةرز ظئلعشقا ؤةكعل قعلعش توغرا ظةمةس« دئضةن سأزعضة 

ظذيغذندذر.
بعر  يةنة  بعرع  شئرعكلةرنعث  ظةضةر  ظاساسةن،  قاراشقا  كأز  خعل  ظعككع  بذ 
شئرعكعنعث رذخسعتع بعلةن بعر ظادةمدعن قةرز ظالغان ؤة قةرزضة ظالغان صذل يىتىص 
ؤة  شئرعك  ظعككع  هةر  ظاساسةن  قاراشقا  كأز  بعرعنحع  صذلنع  ظذ  بولسا،  كةتكةن 
تألةص  شئرعك  يىتتىرؤةتكةن  ظئلعص  قةرز  صةقةت  ظاساسةن  قاراشقا  كأز  ظعككعنحع 

بئرعدذ.)1)

شئرعكلعككة تةؤة نةرسعنعث بذزذلذص كةتكةن يةرلعرعنع ظوثشاش 
ؤة رئمعنت قعلعش ظىحىن صذل خةجلةشنعث هأكمع

تةقسعم  ظارعسعدا  شئرعك  ظوخشاش  زاؤذتقا  ياكع  تأضمةنضة  تةؤة  شئرعكلعككة 
قعلعشقا مذمكعن بولمايدعغان نةرسعلةردة شئرعكلةشكةن شئرعكلةرنعث بعرع يةنة بعر 
شئرعكعضة: »سةن تأضمةننعث ياكع زاؤذتنعث بعنالعرعنع رئمعنت قعلغعن« دئضةن ؤة 
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ظذ شئرعك رئمعنت قعلغان، ظاندعن ظذنع رئمعنت قعلعشقا بذيرذغان شئرعك: »سئنعث 
بعنالعرعنع  زاؤذتنعث  ياكع  تأضمةننعث  دةص  ياقمعدع«  ماثا  رئمعنتلعرعنعث  قعلغان 
ظأزع قايتعدعن رئمعنت قعلغان بولسا، بذ شئرعك تأضمةننعث ياكع زاؤذتنعث بعنالعرعنع 
ظذ  ظااللمايدذ.  شئرعكعدعن  بعر  يةنة  صذلعنع  خةجلعضةن  ظىحىن  قعلعش  رئمعنت  قايتا 
شئرعك تأضمةننعث ياكع زاؤذتنعث بعنالعرعنع قايتا رئمعنت قعلعش ظىحىن خةجلعضةن 
صذلنع كأثلعدعن حعقعرعص خةجلعضةن هئسابلعنعدذ. حىنكع، تأضمةننعث ياكع زاؤذتنعث 
ظةسلعدة  بعر شئرعك  يةنة  صذل خةجلعمعضةن  ظىحىن  قعلعش  رئمعنت  قايتا  بعنالعرعنع 
خةجلةشكة  صذل  ظىحىن  قعلعش  رئمعنت  قايتا  بعنالعرعنع  زاؤذتنعث  ياكع  تأضمةننعث 

مةجبذر قعلعنعدذ.
شذنعثدةك يةنة شئرعكلةرنعث بعرع شئرعكلعككة تةؤة قذلغا ياكع شئرعكلعككة 
تةؤة ظىزىملةرضة خةجلعضةن صذلنع يةنة بعر شئرعكعدعن ظااللمايدذ. بذالر ظىحىن صذل 
خةجلعضةن شئرعك صذلنع كأثلعدعن حعقعرعص خةجلعضةن هئسابلعنعدذ. حىنكع، قذلغا 
ياكع شئرعك ظىزىملةرضة صذل خةجلعمعضةن يةنة بعر شئرعك ظذالر ظىحىن صذل خةجلةشكة 

مةجبذرلعنعدذ.
بذ هةقتعكع قاظعدة: >شئرعكلةرنعث هةممعسع قعلعشقا ظوخشاش مةجبذرلعنعدعغان 
شئرعكلعككة تةؤة بعرةر ظعشنع شئرعكلةرنعث بعرع يةنة بعر شئرعكعنعث رذخسعتعنع 
كأثلعدعن  صذلنع  ظعشقا  ظذ  شئرعك  بولسا،  قعلغان  خةجلةص  صذل  ظأزع  ظالماستعن 
بعر  يةنة  صذلعنع  شئرعك  خةجلعضةن  صذل  )يةنع  هئسابلعنعدذ  خةجلعضةن  حعقعرعص 
ظوخشاش  قعلعشقا  هةممعسع  شئرعكلةرنعث  ظعش  ظذ  ظةضةر  ظااللمايدذ(.  شئرعكعدعن 
مةجبذرلعنعدعغان ظعش بولمعغان بولسا، شئرعك ظذ ظعشقا صذلنع كأثلعدعن حعقعرعص 

خةجلعضةن هئسابالنمايدذ< دئضةندعن ظعبارةتتذر.
)ظذ  بعر شئرعكعنعث  يةنة  نةرسعضة  تةؤة  بعرع شئرعكلعككة  يةنع شئرعكلةرنعث 
نةرسعضة صذل خةجلةشكة قوشذلمعغانلعقع سةؤةبع بعلةن( ظأز ظالدعغا صذل خةجلةشكة 
مةجبذر بولذص قئلعص صذل خةجلعضةن بولسا، بذ هالدا ظةضةر ظذ نةرسعضة صذل خةجلةشكة 
قوشذلمعغان شئرعك ظذنعثغا صذل خةجلةشكة مةجبذرلعنعدعغان شئرعك بولسا، ظذ شئرعك 
ظذ  ظذ شئرعك  يةنع  صذلنع كأثلعدعن حعقعرعص خةجلعضةن هئسابلعنعدذ.  نةرسعضة  ظذ 
نةرسعضة خةجلعضةن صذلعنع يةنة بعر شئرعكعدعن ظااللمايدذ. حىنكع، ظذ نةرسعضة صذل 
خةجلعضةن شئرعك ظذنعثغا صذل خةجلةشكة قوشذلمعغان شئرعكعنع قازعنعث ظذنع ظذ 
نةرسعضة صذل خةجلةشكة مةجبذرلعشع ظىحىن قازعنعث ظالدعغا ظئلعص بارااليتتع. )لئكعن، 
ظذ شئرعك ظذنداق قعلماي ظذ نةرسعضة صذلنع ظأز ظالدعغا خةجلعدع. شذثا ظذ شئرعك ظذ 
نةرسعضة صذلنع كأثلعدعن حعقعرعص خةجلعضةن هئسابلعنعدذ(. ظةضةر ظذ نةرسعضة صذل 
شئرعك  مةجبذرالنمايدعغان  خةجلةشكة  صذل  ظذنعثغا  شئرعك  قوشذلمعغان  خةجلةشكة 
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حعقعرعص خةجلعضةن هئسابالنمايدذ.  كأثلعدعن  صذلنع  نةرسعضة  ظذ  ظذ شئرعك  بولسا، 
يةنع ظذ شئرعك ظذ نةرسعضة خةجلعضةن صذلعنع يةنة بعر شئرعكعدعن ظالعدذ.

بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، قول ظاستعدعكع نةرسعنعث 
بذزذلذص كةتكةن يةرلعرعنع ظوثشاش ؤة رئمعنت قعلعش ظىحىن كةتكةن حعقعمالرنع صةقةت 
يئتعم بالعغا ؤة ظذ بالعنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعضة قاراشقا ؤةسعيةت قعلعنغان ظادةم، 
ؤةقصة قعلعنغان يةرلةرضة قاراشقا تةيعن قعلعنغان ظادةم ؤة ظأستةثضة ياكع قودذققا ياكع 
ظعشكاصقا ياكع كئمعضة ظوخشاش شئرعكلةر ظارعسعدا تةقسعم قعلعش قئيعن بولعدعغان 

نةرسعلةردة شئرعك بولغان ظادةمالرال بئرعشكة مةجبذرلعنعدذ.
ظةضةر تام هةر بعر شئرعك ظأزعضة تةؤة قعسمعغا نعشان قويذص ظذلعدعن تةقسعم 
قعلعنعدعغان شةكعلدة بولعدعغان بولسا، تامنع ظوثشاشقا شئرعكلةر مةجبذرالنمايدذ. 
صذل  تذرذص  ظالماي  رذخسعتعنع  شئرعكعنعث  بعر  يةنة  بعرع  شئرعكلةرنعث  هالدا  بذ 
خةجلةص تامنع ظوثشاتقان بولسا، يةنة بعر شئرعك تامغا كةتكةن حعقعمالردعن ظأزعضة 
تئضعشلعك بولغان معقدارعنع تألةص بئرعدذ. ظةضةر تام ظذلعدعن تةقسعم قعلعنمايدعغان 
بولسا، شئرعكلةر تامنع ظوثشاشقا مةجبذرلعنعدذ. بذ هالدا شئرعكلةرنعث بعرع يةنة 
بعر شئرعكعنعث رذخسعتعنع ظالماي تذرذص صذل خةجلةص تامنع ظوثشاتقان بولسا، ظذ 
شئرعك تامغا كةتكةن حعقعمالردعن يةنة بعر شئرعكعضة تئضعشلعك بولغان معقدارعنع 
ظذنعثدعن تألىتىص ظااللمايدذ. شذنعثدةك يةنة مذنحعغا ؤة كارؤان سارايلعرعغا ظوخشاش 
تةقسعم  هأكمعمذ  نةرسعلةرنعث  بولمايدعغان  قعلعشقا  تةقسعم  ظارعسعدا  شئرعكلةر 

قعلعشقا بولمايدعغان تامنعث هأكمعضة ظوخشاش.)1)
بعرع  شئرعكلةردعن  ظوثشاشقا  ظأينع  كةتكةن،  يئقعلعص  ظأي  تةؤة  شئرعكلعككة 
قعلعشقا  تةقسعم  ظارعسعدا  شئرعكلةر  ظأي  ظذ  ظةضةر  هالدا  بذ  بولسا،  ظذنعمعغان 
بولعدعغان ظأي بولسا، ظذ شئرعك ظأينع ظوثشاشنع قوبذل قعلعشقا مةجبذرالنمايدذ ؤة 
ظأي شئرعكلةر ظارعسعدا تةقسعم قعلعنعدذ. ظةضةر ظذ ظأي شئرعكلةر ظارعسعدا تةقسعم 
قعلعشقا بولمايدعغان بولسا، يةنة بعر شئرعك قازعنعث رذخسعتع بعلةن ظأينع ظوثشايدذ 
مذشذ  بذ  بئرعدذ.  ظعجارعضة  ظأينع  ظىحىن  حعقعرؤئلعش  صذلنع  خةجلعضةن  ظأيضة  ؤة 

هةقتعكع كأز قاراشالرنعث بعرعدذر.
بذ هةقتعكع يةنة بعر كأز قاراش بولسا، قازع يةنة بعر شئرعككة ظأينع ظوثشاش 
ظىحىن رذخسةت بئرعدذ. ظاندعن قازع ظأينع ظوثشاشنع قوبذل قعلمعغان شئرعكنع هةتتا 
ظأزعضة تئضعشلعك بولغان صذلنع بةرضةنضة قةدةر ظأيدعن صايدعلعنعشتعن حةكلةيدذ. بذ 

هةقتة صةتعؤا ظعككعنحع كأز قاراش بعلةن بئرعلعدذ.
))) >ظةددذررذلمذختار<، 3 ـ توم، 355 ـ بةت. 
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خعلمذ خعل مةسعلعلةر

بولذش شرعكحعلعكع  تةث  تعجارةتكة  كعشعنعث  بعر  ظأزعنع  ظادةم  بعر  ظةضةر   §
شئرعك  تعجارةتكة  ظادةمنع  ظذ  كعشع  ظذ  قعلغان،  دةؤا  قعلغانلعقعنع  شئرعك  بعلةن 
قعلغانلعقعنع ظعنكار قعلغان ؤة تعجارةتنعث صذلع ظذ كعشعنعث قولعدا بولغان بولسا، 
ظذ كعشعنعث ظذ ظادةمنع تعجارةتكة شئرعك قعلغانلعقعنع قةسةم قعلعص تذرذص ظعنكار 
قعلغانلعقع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. ظذ ظادةمضة قعلغان دةؤاسعنعث توغرا ظعكةنلعكعنع 
ظذ  ظأزعنع  ظادةم  بذ  حىنكع،  بولعدذ.  الزعم  كأرسعتعش  صاكعت  ظىحىن  ظعسصاتلعشع 
ظعضة  صذلغا  قولعدعكع  كعشعنعث  ظذ  ؤة  قعلغانلعقعنع  شئرعك  تعجارةتكة  كعشعنعث 
بولذشنع دةؤا قعلعدذ. ظةمما ظذ كعشع بذنعثغا ظعنكار قعلعدذ. شذثا ظذ ظادةمنعث 

صاكعت كأرسعتعشع الزعم. 
§ ظةضةر تةث بولذش شئرعكحعلعكع بعلةن شئرعك بولغان ظعككع شئرعكنعث بعرع 
ظألىص قالغان، صذل هايات قالغعنعنعث قولعدا  بولغان، ظاندعن ظألىص كةتكةن شئرعكنعث 
تةؤة  شئرعكحعلعكعضة  بولذش  تةث  صذلنعث  قولعدعكع  شئرعكنعث  ظذ  معراسخورلعرع 
ظعكةنلعكعضة صاكعت كأرسةتكةن بولسا، معراسخورالرغا ظذ صذلدعن هئحقانداق نةرسة 
كئتعشع  ظألىص  بعرعنعث  شئرعكلةرنعث  صاكعتنع  معراسخورالر  حىنكع،  بئرعلمةيدذ. 
بعلةن ظةمةلدعن قالعدعغان بعر ظعش ظىستعدة كأرسةتتع. حىنكع، بذرذن بعر زاماندا ظذ 
ظعككع كعشعنعث ظارعسعدا شعرعكحعلعكنعث قورذلغانلعقع تعرعك ظادةمنعث قولعدعكع 
بار صذلنعث شعركةتنعث صذلع ظعكةنلعكعضة دةلعل بواللمايدذ. معراسخورالرنعث هايات 
شئرعكنعث قولعدعكع صذلنعث ظألىص كةتكةن شئرعك هايات ؤاقتعدعمذ شذ شئرعكنعث 
قولعدا ظعكةنلعكعنع، ياكع ظذ صذلنعث شعركةتنعث صذلع ظعكةنلعكعنع ظعسصاتالص صاكعت 
ظذ  ظذالر  كأرسةتسة،  شةكعلدة  بذ  صاكعتنع  معراسخورالر  ظةضةر  الزعم.  كأرسعتعشع 
صذلنعث يئرعمعنعث ظألىص كةتكةن شئرعككة تةؤة ظعكةنلعكعنع ظعسصاتلعغان بولعدذ. 

شذنعث بعلةن ظذ معراسخورالر ظألىص كةتكةن شئرعككة تةؤة صذلغا ظعضة بولعدذ.
ظذنعث  صذلع  شعركةتنعث  كةتكةن،  ظألىص  بعرع  شئرعكلةرنعث  ظةضةر   §
معراس  ظأزلعرعضة  صذلنعث  ظذ  معراسخورالر  قالغان،  قولعغا  معراسخورلعرعنعث 
قالغانلعقعنع دةؤا قعلعص صاكعت كأرسةتكةن ؤة هايات قالغان شئرعك ظذ صذلنعث ظألىص 
كةتكةن ظادةم بعلةن قورغان تةث بولذش شئرعكحعلعكعضة تةؤة صذل ظعكةنلعكعنع دةؤا 
قعلعص صاكعت كأرسةتكةن بولسا، معراسخورالرنعث صاكعتعغا قارعغاندا ظذ شئرعكنعث 
بئرعلعدذ.  شئرعككة  ظذ  يئرعمع  صذلنعث  شذثا  قعلعنعدذ.  قوبذل  صاكعتع  كأرسةتكةن 
حىنكع، ظذ شئرعكنعث كأرسةتكةن صاكعتع ظألىص كةتكةن ظادةم بعلةن ظذ شئرعكنعث 
تةث بولذش شئرعكحعلعكعدة شئرعك ظعكةنلعكعنع ظعسصاتالص صذلنعث يئرعمعنعث ظذ 
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شئرعككة بئرعلعشعضة سةؤةب بولعدذ.
§ بعر تىركىم كعشعلةر ظأزىم بئغع سئتعص ظالغان، ظاندعن ظذ باغنعث مئؤعلعرعنع 
ساتقان، مئؤعلةر سئتعلغان صذلنع ساقالش ظىحىن ظأزلعرعنعث ظعحعدعن بعرعضة بةرضةن، 
ظاندعن ظذ كعشع ظذ صذلنع قذلذص بعلةن ظئتعص ساقلعنعدعغان باغنعث ظعحعضة كأمىص 
قويغان ؤة كئيعن ظذ كعشع ظذ صذلنع تاصالمعغان بولسا، ظذ كعشع صةقةت قةسةم قعلعدذ. 
كأمىص  يةرضة  تةؤة  ظأزعضة  صذلنع  ظذ  كعشع  ظذ  ظةضةر  بةرمةيدذ.  تألةص  صذلنع  يةنع 
ظىستعضة نعشان قعلعص قويغان بولسا، ظذ كعشع ظذ صذلنع تألةص بةرمةيدذ. ظةضةر ظذ 

كعشع صذلنع كأمىص ظىستعضة نعشان قعلعص قويمعغان بولسا، صذلنع تألةص بئرعدذ.
ظادةم بعر كعشعضة يئرعمعنع قةرز سىصىتعدة قعلعص مةلذم معقداردا صذل  § بعر 
بةرضةن، ظذ ظادةم ظذ صذلنعث هةممعسعضة ظذ كعشعنع شئرعك قعلغان ؤة ظذالر بعرلعكتة 
ظذ صذلغا مال سئتعص ظالغان، ظاندعن ظذ ظادةم ظذ كعشعدعن ظذنعثغا قةرز سىصىتعدة 
بةرضةن صذلنع تةلةص قعلغان بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةم ظةضةر ظذ كعشع تاكع مالنع 
سئتعص صولغا ظايالندذرغانغا قةدةر سةؤر قعلعص تذرالعسا، ظذ ظادةم قةرزضة بةرضةن 
صذلعنع صذل سىصىتعدة ظالعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم تاكع مالنعث صذلغا ظايلعنعشعغا قةدةر 
سةؤر قعلعص تذرالمعسا، ظذ ظادةم ظةضةر رازع بولسا صذلغا هئسابالص مال ظالعدذ. ظةضةر 
ظذ ظادةم صذلغا هئسابالص مال ظئلعشقا رازع بولمعسا، ظذ كعشع ظذنعثغا ظذ مالدعن 
صذلعنع  ظادةمنعث  ظذ  سئتعص  مالنع  كعشعنع  ظذ  قازع  ياكع  بئرعدذ،  نةرسة  باشقا 

بئرعشكة بذيرذيدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعضة: بذ صذلنعث 500 سومع قةرز بولسذن ؤة 500 سومع 
بعلةن تعجارةت قعلغعن ؤة تعجارةتتعن ظالغان صايداثنعث هةممعسع ماثا بولعدذ، دةص 
1000 سوم صذل بةرضةن بولسا، ظذ ظادةمنعث ظذ كعشعضة صذلنع ظذ شةكعلدة بئرعشع 
توغرعدذر. ظةضةر ظذ كعشع ظذ معث سوم صذل بعلةن تعجارةت قعلغان ؤة صايدا ظالغان 
بولسا، ظذ صايدا ظذالر ظارعسعدا يئرعمـ  يئرعمدعن تةقسعم قعلعنعدذ. ظةضةر تعجارةتتعن 
زعيان حعقسا، زعيانمذ ظذالرغا ظوخشاش بولعدذ. حىنكع، 1000 سوم صذلنعث يئرعمع ظذ 

كعشعضة قةرز سىصىتعدة ؤة يئرعمع تعجارةت قعلعنعدعغان مال سىصىتعدة بئرعلدع.
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعضة 500 سومع قةرز سىصىتعدة بولذص 1000 سوم صذل 
بةرضةن، ظذ ظادةم بعلةن ظذ كعشع ظالغان صايدعنع ظوخشاش ظئلعش شةرتع بعلةن 1000 
قةرز  ظذ  بولعدذ. حىنكع،  توغرا  بذ شئرعكلعشعش  بولسا،  صذلدا شئرعكلةشكةن  سوم 

صايدا ظئلعص كةلضةن قةرز هئسابالنمايدذ.)1)
§ ظعككع كعشعنعث ظارعسعدعكع شئرعك ظذالغقا بعر شئرعك يةنة بعر شئرعكعنعث 
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ظذ  ؤة  كةتكةن  حىشىص  يئقعلعص  يولدا  ظذالغ  ظاندعن  ظارتقان،  يىك  بعلةن  بذيرذقع 
)يئقعلعص  ظذالغنعث  ظذ  ظةضةر  هالدا  بذ  بولسا،  بذغذزلعؤاتقان  ظذالغنع  شئرعك 
كةتكةندعن كئيعنمذ( ياشاش ظئهتعمالع بولسا، ظذ شئرعك ظذالغنعث صذلعنع تألةيدذ. 
ظةضةر ظذالغنعث ياشاش ظئهتعمالع بولمعسا، شئرعك ظذالغنع تألةص بةرمةيدذ. ظةضةر 
ظذالغنع يات ظادةم بذغذزلعؤاتقان بولسا، مةيلع ظذالغنعث ياشاش ظئهتعمالع بولسذن 
مةيلع ياشاش ظئهتعمالع بولمعسذن ظذ ظادةم ظذالغنع تألةص بئرعدذ. شئرعكلعككة تةؤة 

قوينعث ظةهؤالعمذ مةزكذر ظذالغنعث ظةهؤالعغا ظوخشاش.
§ ظعككع كعشعنعث ظارعسعدا شئرعك مال بولغان، ظذالر ظذ مالنع ظذالغقا ظارتعص 
مالنعث  ظذ  بعرع  ظذالرنعث  بعلةن  قالغان، شذنعث  ظألىص  ظذالغ  يولدا  يولغا حعققان، 
زعيانغا ظذحراص كئتعشعدعن ياكع ظازعيعص كئتعشعدعن قورقذص يةنة بعر شئرعكع يوق 
ظةهؤالدا باشقا بعر ظذالغ ظعجارعضة ظئلعص مالنع ظذنعثغا ظارتعص يولعنع داؤام قعلغان 
بولسا، ظذ كعشع كئيعن ظعجارعضة ظالغان ظذالغقا بةرضةن صذلنعث يئرعمعنع يةنة بعر 

شئرعكعدعن ظالعدذ.
§ ظعككع كعشعنعث ظارعسعدا شئرعكلعككة تةؤة ظذالغ بولغان، ظعككع شئرعكنعث 
بعرع يوق ؤاقتعدا ظذالغ كئسةل بولذص قالغان ؤة مال دوختذرع يةنة بعر شئرعككة: 
ظذالغنع داغالشنعث الزعم ظعكةنلعكعنع دئضةن، ظذ شئرعك ظذالغنع داغلعغان ؤة شذنعث 
بعلةن ظذالغ ظألىص كةتكةن بولسا، ظذ شئرعككة ظذالغنع تألةش الزعم ظةمةس. حىنكع، 
ظذ شئرعك ظذالغنع دوختذرنعث سأزعضة ظاساسةن داغلعدع. ظةضةر ظذ شئرعك ظذالغنع 
تذرذصال  ظاساسلعنعص  قارعشعغا  كأز  ظأزعنعث  ظالمايال(  قارعشعنع  كأز  )دوختذرنعث 
تألةص  ظذالغنع  ظذ  شئرعك  بولسا،  كةتكةن  ظألىص  ظذالغ  بعلةن  شذنعث  ؤة  داغلعغان 

بئرعدذ.
§ ظعككع كعشعنعث ظارعسعدعكع شئرعكلعككة تةؤة قورذدا شئرعكلةرنعث بعرع 

ظولتذرذص ظذنع ؤةيران قعلعؤاتقان بولسا، شئرعك ظذ قورذنع تألةص بئرعدذ.
يةرضة  صارحة  بعر  شئرعك  يئرعمدعن  ـ  يئرعم  ظارعسعدا  كعشعنعث  ظعككع   §
شئرعكلةرنعث بعرع يةنة بعرعنعث رذخسعتعسعز زعراظةت تئرعغان، ظاندعن يةنة بعر 
شئرعك زعراظةت ظىنىص حعقعشتعن بذرذن ظذ يةرضةن تئرعلغان زعراظةتنعث ظارعلعرعدا 
تئرعدعغان  يةرنع  يئرعمعنع  ظذرذغنعث  كةتكةن  يةرضة  بعلةن  شةرتع  بولذش  ظورتاق 
شئرعكعضة بةرمةكحع بولغان بولسا، شئرعكنعث ظذرذغنع زعراظةت ظىنىص حعقعشتعن 
ظىنمعضةن  تئخع  قعلعشع  ظذنداق  ظةمةس. حىنكع، شئرعكنعث  توغرا  بئرعشع  بذرذن 
زعراظةتنع )يةنع يوق نةرسعنع( سئتعص ظالغانلعق هئسابلعنعدذ. يوق نةرسعنع سئتعص 
بولغاندعن  ظىنىص  زعراظةت  ظذرذغنع  شئرعك  ظةضةر  ظةمةستذر.  توغرا  بولسا  ظئلعش 
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كئيعن بةرضةن بولسا، بذ توغرا بولعدذ. ظةضةر يةرضة زعراظةت تئرعمعغان شئرعك يةرنع 
بألىشىش ظىحىن يةنة بعر شئرعكتعن يةرضة تئرعدعغان زعراظةتنع يذلذؤئتعشنع تةلةص 
قعلغان بولسا، يةرضة زعراظةت تئرعدعغان شئرعك ظذ شئرعككة تةؤة بولعدعغان يةردعكع 
زعراظةتنعال يولعؤالعدذ ؤة زعراظةت يولعنعش جةريانعدا يةرضة كةلضةن زعياننع زعراظةتنع 
يولعؤئلعشنع تةلةص قعلغان شئرعكعضة تألةص بئرعدذ. حىنكع، ظذ شئرعك يةرنع يةنة 
بعر شئرعكعنعث رذخسعتعسعز تئرعغانلعقع ظىحىن ظذنع هةقسعز يول بعلةن ظئلعؤئلعص 

تئرعغان هئسابلعنعدذ.
§ شئرعكلةرنعث بعرع شئرعكلعككة تةؤة ظذالغدعكع ظأزعضة تةؤة صئيعنع ساتقان، 
ظذ ظذالغنع يةنة بعر شئرعكعنعث رذخسعتعسعزال سئتعص ظالغذحعغا تاصشذرذص بةرضةن 
يةنة  بولسا،  كةتكةن  ظألىص  جةريانعدا  تذرذش  يئنعدا  ظالغذحعنعث  ظذالغ سئتعص  ؤة 
بعر شئرعك ظذالغدعكع صئيعنع خالعسا ظذالغنع ساتقان شئرعكعضة تألىتعدذ، خالعسا 
بعر  يةنة  شئرعك  ساتقان  ظذالغنع  ظةضةر  تألىتعدذ.  ظادةمضة  ظالغان  سئتعص  ظذالغنع 
بولعدذ  تةؤة  ظأزعضة  يئرعمع  ظذالغنعث  بةرسة،  تألةص  صذلنع  تئضعشلعك  شئرعكعضة 
شئرعككة  ظذ  ظةضةر  ظااللمايدذ.  كعشعدعن  هئحقانداق  صذلنع  تألعضةن  شئرعكعضة  ؤة 
تئضعشلعك صذلنع ظذالغنع سئتعص ظالغان ظادةم تألةص بةرسة، بذ ظادةم ظذ شئرعككة 
تألعضةن صذلنع ظأزعضة ظذالغنع ساتقان شئرعكتعن قايتذرذص ظالعدذ. بذنعثدعن ظذالغنع 
الزعم  بئرعشعنعث  تألةص  صذلنع  تئضعشلعك  شئرعكعضة  بعر  يةنة  شئرعكنعث  ساتقان 
بولذشعنعث سةؤةبع بولسا، ظذ شئرعكنعث ظذالغنع يةنة بعر شئرعكعنعث رذخسعتعسعز 

ظذالغنع سئتعص ظالغذحعغا تاصشذرذص بةرضةنلعكعدذر.
§ ظةضةر ظعككع شئرعكنعث بعرع شئرعكلعككة تةؤة ظأيدة مةلذم مذددةت ظولتذرغان 
بعر  يةنة  بولسعمذ  تةييارالنغان  تئصعشقا  صذل  بئرعص  ظعجارعضة  ظأي  ظةضةر  بولسا، 
شئرعكنعث ظذ شئرعكتعن ظأينعث ظعجارة هةققعنع، ياكع ظأيدة ظأزعنعث ظولتذرذشعنع 
ظأزعنعث  ظذنع  ظأيدة  ظذ  شئرعك  ظذ  ظولتذرغذحع  حىنكع  يوق.  هةققع  قعلعش  تةلةص 
مىلكع دةص قاراص ظولتذرغان. شذثا ظذ شئرعككة ظأينعث ظعجارة هةققعنع بئرعش الزعم 
ظةمةس. ظةضةر بعر ظادةم ؤةقصة قعلعنغان ظأيدة، ياكع يئتعم بالعغا تةؤة ظأيدة )ظذنعث 
ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز( ظولتذرغان بولسا، ظذ ظادةم ظذ ظأي ظىحىن ظذنعث تةثتىشعضة 
كأز  ظالعمالرنعث  كةلضةن  دةؤعردة  كئيعنكع  بذ  بئرعدذ.  هةققع  ظعجارة  بئرعلعدعغان 

قارعشعدذر. بذ كأز قاراش بذ هةقتعكع ظاساسلعق قاراشتذر.)1)
§ ظعككع شئرعك شئرعكلعككة تةؤة بعر ظعتنع ظوؤ ظوؤالش ظىحىن قويذص بةرضةن 
بولسا، ظوؤالنغان ظوؤ ظذ ظعككع كعشع ظارعسعدا ظورتاق بولعدذ. ظةضةر ظعت ظعككع 
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كعشعنعث بعرعضة تةؤة بولغان ؤة ظذنع ظوؤ ظوؤالش ظىحىن ظعككع كعشع بعللة قويذص 
بةرضةن بولسا، ظوؤالنغان ظوؤ ظعتنعث ظعضعسعضة تةؤة بولعدذ.)1)

 بعرع مةبلةغ، يةنة بعرع كىح حعقعرعص تىزىشكةن مذظامعلعنعث بايانع

بذنعثدعن بعرع مةبلةغ يةنة بعرع كىح حعقعرعص، كىح حعقارغان كعشع ظذ مةبلةغ 
تىزىشكةن  ظألىشىشكة  معقداردعن  مةلذم  صايدعنع  ظالغان  قعلعص،  تعجارةت  بعلةن 

مذظامعلة كأزدة تذتذلعدذ.

بولعدذ.  صذل  قويذلغان  ظامانةتكة  دةسلةص  مةبلةغ  حعقعرعلغان  مذظامعلعدة  بذ 
تعجارةت  ظادةمنع  حعقارغان  كىح  ظعضعسع  مةبلةغنعث  بولسا  باشالنغاندا  تعجارةت 
قعلعشقا ؤةكعل قعلغان بولعدذ. مةبلةغنعث ظعضعسع بعلةن كىح حعقارغان ظادةمنعث 
كئلعشعمع تعجارةتتة صايدا كأرىلضةن ؤاقتعدا شئرعكحعلعك ؤذجذدقا حعققان، تعجارةت 
قعلغان ظادةم شةرتلةرضة خعالصلعق قعلغان ؤاقتعدا ظذ مةبلةغنع هةقسعز يول بعلةن 
ظئلعؤالغانلعق، ظةضةر ظئرعشعلضةن صايدعنعث هةممعسع صذل ظعضعسعضة بئرعلعش شةرت 
قعلعنسا، مةبلةغ مال سىصىتعدة ظذ ظادةمضة بئرعلضةن ؤة ظةضةر صايدعنعث هةممعسع 
ظذ ظادةمضة بئرعلعش شةرت قعلعنسا، مةبلةغ ظذ ظادةمضة قةرز سىصىتعدة بئرعلضةن 

بولذص هئسابلعنعدذ.)2)

بذ مذظامعلعدة تاكع تعجارةتتة صايدا كأرىلمعضةنضة قةدةر شئرعكحعلعك ؤذجذدقا 
ظارقعلعق  مذظامعلة  تىزىشكةن  حعقعرعص  كىح  بعرع  يةنة  مةبلةغ،  بعرع  حعقمايدذ. 
ؤاقتعدا شئرعكحعلعك ؤذجذدقا حعقعدذ. شذنعث  صايدا كأرىلضةن  قعلعنغان تعجارةتتة 
ظىحىن هةنةفعي مةزهةصعنعث ظعماملعرع بذ شئرعكحعلعكنع نورمال شئرعكحعلعكلةرنعث 
قاتارعدعن سانعمعدع. بعز يذقعرعدا شئرعكحعلعك مةبلةغدة ؤة صايدعدا شئرعك بولذشقا 
تىزىشكةن بعر كئلعشعمدذر، دةص ظأتتذق. ظةمما بذ، بعرع مةبلةغ، يةنة بعرع كىح 

حعقعرعشقا تىزىشكةن مذظامعلعدذر.

بعللة تعجارةت قعلعشنع  بعلةن  ظادةم  ظةضةر مةبلةغنعث ظعضعسع كىح حعقارغان 
شةرت قعلغان بولسا، بذ شةرتعضة توشمعغان مذظامعلة هئسابلعنعدذ. اهلل تاظاال خالعسا 

بعز بذ هةقتة ظالدعمعزدا توختعتعلعص ظأتىمعز.
))) »فةتهذل قةدعر«، 5 ـ توم، 411 ـ بةت.

))) »ظةل تةظرعفات لعلجذرجانعي«.
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بذ مذظامعلعنعث هأكمع

بذ مذظامعلة مذنداق تأت تىرلىك بولعدذ:
تعجارةت  ظادةمنع  حعقارغان  كىح  ظعضعسع  مةبلةغنعث  باشالنغاندا  تعجارةت  ـ   1
قعلعشقا ؤةكعل قعلعغان بولذص هئسابلعنعدذ. شذثا كىح حعقارغان ظادةم ظةضةر تعجارةتتة 

بعرةر زعيانغا ظذحرعسا، زعياننعث حعقعمعنع مةبلةغنعث ظعضعسعدعن ظالعدذ. 
2ـ  مةبلةغنعث ظعضعسع بعلةن كىح حعقارغان ظادةمنعث كئلعشعمع تعجارةتتة صايدا 

كأرىلضةن ؤاقتعدا ظاندعن شئرعكحعلعك بولذص هئسابلعنعدذ.
) ـ كىح حعقعرعص تعجارةت قعلغان ظادةم ظذ شئرعكحعلعكتة تىزىشكةن شةرتلةرضة 
بولذص  ظئلعؤالغذحع  بعلةن  يول  هةقسعز  مةبلةغنع  ؤاقتعدا،  قعلغان  خعالصلعق 
هئسابلعنعدذ. كىح حعقارغان ظادةم شةرتلةرضة خعالصلعق قعلعش ظارقعلعق مةبلةغنع 
مةبلةغنعث  ظةضةر  كئيعن  بولغاندعن  هئسابلعنعص  ظئلعؤالغان  بعلةن  يول  هةقسعز 
قعلسا،  رذخسةت  قعلعؤئرعشكة  داؤام  تعجارةتنع  يةنة  ظادةمنعث  ظذ  يةنعال  ظعضعسع 
هةر  صايدا  ظذ  لئكعن،  ظالعدذ.  ظادةم  حعقارغان  كىح  صايدعنع  ظئلعنغان  تعجارةتتعن 

ظعككع تةرةصكة هاالل بولمايدذ.
ظعجارة  توشمعغان  شةرتعضة  قالسا،  توشماي  شةرتعضة  ظةضةر  مذظامعلة  بذ  ـ   4
هئسابلعنعدذ. بذ هالدا تعجارةتتعن ظئلعنغان صايدا كىح حعقارغان ظادةمضة بئرعلمةيدذ. 
ظذنعث  ظئلعنمعسذن  مةيلع  ظئلعنسذن  صايدا  تعجارةتتعن  مةيلع  ظادةمضة  ظذ  بةلكع 
هةققع  ظعش  بئرعلعدعغان  ظذنعثغا  بئرعلعدذ.  هةققع  ظعش  بئرعلضةن  تةثتىشعضة 
مةزكذر مذظامعلعضة كئلعشعم تىزىشكةن ؤاقتعدا ظذنعثغا بئرعلعش شةرت قعلعنغان 
ظعش هةققع معقدارعدعن ظئشعص كةتمةسلعكع الزعم. بذ ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام 
ظةبذيىسىف )اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!( الرنعث كأز قارعشعدذر. ظةمما ظعمام 
ظذ  هةقتة  بذ  قاتارلعقالر  ظةهمةد  ظعمام  ؤة  شافعظعي  ظعمام  مالعك،  ظعمام  مذهةممةد، 
ظعككع ظعمامنعث قارعشعغا قئتعلمايدذ. ظعمام مذهةممةدنعث قارعشعحة، ظذ ظادةمنعث 
قعلعنغان  شةرت  بئرعلعش  ظذنعثغا  مةيلع  معقدارع  هةققعنعث  ظعش  تةثتىشعنعث 
ظذنعثغا  كةتمعسذن  ظئشعص  مةيلع  كةتسذن  ظئشعص  معقدارعدعن  هةققعنعث  ظعش 
تاظاال  )اهلل  ظةبذيىسىف  ظعمام  بئرعلعدذ.  هةققع  ظعش  بئرعلضةن  تةثتىشعضة  ظذنعث 
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »ظةضةر شةرتعضة توشمعغان مةزكذر مذظامعلعدة صايدا 
ظئلعنمعسا، هةتتا شةرتعضة توشمعغان مذظامعلعنعث شةرتعضة توشقان مذظامعلعدعن 
هةققع  ظعش  بئرعلضةن  تةثتىشعضة  ظذنعث  ظادةمضة  ظذ  ظىحىن  كةتمةسلعكع  ظئشعص 
بئرعلمةيدذ« دئدع. ظعمام ظةبذيىسىفنعث: »ظذ ظادةمضة ظذنعث تةثتىشعضة بئرعلضةن 
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ظعش هةققع بئرعلعدذ. ظذنعثغا بئرعلعدعغان ظعش هةققع مةزكذر مذظامعلعضة كئلعشعم 
تىزىشكةن ؤاقتعدا ظذنعثغا بئرعلعش شةرت قعلعنغان ظعش هةققع معقدارعدعن ظئشعص 
كةتمةسلعكع الزعم« دئضةن سأزع تعجارةتتعن صايدا ظئلعنغان هالةتكة خاستذر. ظعمام 

مذهةممةدنعث بذ هةقتعكع سأزع ظومذمعيدذر. 
ظةضةر بعر كعشع مةزكذر مذظامعلة سىصىتعدة بعر ظادةمضة مةلذم معقداردا مال 
بةرضةن ؤة ظذ ظادةمضة: »بذ مالالرنع ساتقعن حعققان صايدعنع ظارعمعزدا ظىحكة بألىمعز 
)ظعككع قعسمعنع مةن ؤة بعر قعسمعنع سةن ظالغعن(« دئضةن ؤة ظذ ظادةم ظذ مالالرنع 
زعيعنعغا ساتقان بولسا، ظذ مذظامعلة توغرا بولمعغان بولعدذ. شذثا ظذ ظادةمضة ظذنعث 
تةثتىشعضة بئرعلضةن ظعش هةققع بئرعلعدذ. ظذنعثغا بئرعلعدعغان ظعش هةققع مةزكذر 
مذظامعلعدة كئلعشعم تىزىشكةن ؤاقتعدا ظذنعثغا بئرعلعش شةرت قعلعنغان صايدعنعث 

معقدارعدعن ظئشعص كةتمةسلعكع الزعم.
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعضة: »بذنعث بعلةن تعجارةت قعلغعن، حعققان صايدعنع 
ظارعمعزدا يئرعم ـ يئرعمدعن بألىشةيلع« دةص ظذنعثغا مةلذم معقداردا مال بةرضةن ؤة 
ظذ كعشع ظذ مالنع ساتقان، لئكعن سودعدعن زعيان حعققان بولسا، زعيان ظذ كعشعنعث 
ظىستعضة يىكلةنمةيدذ. ظةضةر ظذ ظادةم ظذ كعشعدعن زعياننع تألةص بئرعشنع تةلةص 
قعلغان، ظاندعن ظذ كعشع زعياننع تألةص بئرعشكة ظذ ظادةم بعلةن كئلعشكةن بولسا، ظذ 
كعشعضة زعياننع تألةص بئرعش الزعم بولمايدذ. ظةضةر ظىحعنحع بعر ظادةم ظذ كعشعنعث 
ظورنعدا زعياننع تألةص بئرعشكة كئصعل بولغان بولسا، بذ كئصعللعك توغرا بولمعغان 
كئصعللعك بولذص هئسابلعنعدذ. ظةضةر ظذ كعشع ظذ مالالرنع ساتقان صذل بعلةن تعجارةت 
قعلعص صايدا تاصقان بولسا، صايدا ظذالرنعث ظارعسعدا كئلعشكةن شةرت بويعحة تةقسعم 
قعلعنعدذ. حىنكع، بذ ظعش باشتا بعرع مةبلةغ، يةنة بعرع كىح حعقعرعص تىزىشكةن 
مذظامعلة ظةمةس مالالرنعث ظعضعسعنعث ظذ كعشعنع مالالرنع سئتعشقا ؤةكعل قعلعشع 
بولذص هئسابلعنعدذ. مالالر سئتعلعص صولغا ظايلعنعص بولغاندعن كئيعن بذ ؤةكعللعك 
بعرع مةبلةغ، يةنة بعرع كىح حعقعرعص تىزىشكةن شئرعكحعلعككة ظايلعنعدذ. شذثا ظذ 
كعشعضة تعجارةتتة كأرىلضةن زعياننع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس. حىنكع، ظذ كعشع 
صذلغا  سئتعلعص  مالالر  هئسابلعنعدذ.  كعشع  ظعشةنحعلعك  بعلةن  سىصىتع  ؤةكعللعك 
ظايلعنعدذ.  كعشعضة  قعلغان  تعجارةت  حعقعرعص  كىح  كعشع  ظذ  كئيعن  ظايالنغاندعن 
شذثا ظذنعثغا تعجارةتتعن ظئلعنغان صايدا كئلعشكةن شةرت بويعحة تةقسعم قعلعص 

بئرعلعدذ.)1)
بعرةر يئتعم بالعنعث مال ـ مىلكعضة قاراشقا تةؤسعية قعلعنغان ظادةمنعث ظالغان 

))) »رةددذلمذهتار«، 4 ـ توم، 484 ـ بةت.
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صايدعنع مةلذم معقداردعن بألىشىشكة يئتعم باال بعلةن كئلعشعص يئتعمنعث مالـ  مىلكع 
بعلةن تعجارةت قعلعشع توغرعدذر. شذنعثدةك يةنة ظذ ظادةمنعث يئتعمنعث مىلكعنع 

يئتعمنعث ظورنعدا مةزكذر مذظامعلة بعلةن بعر كعشعضة بئرعشعمذ توغرعدذر.
مىلكعنع  يئتعمنعث  ظادةم  قعلعنغان  تةؤسعية  قاراشقا  مىلكعضة  يئتعمنعث  ظةضةر 
مةزكذر مذظامعلة بعلةن )مةسعلةن: مةن بذ قئتعمدعكع تعجارةتتعن كأرىلضةن صايدعدعن 
100 سوم ياكع 200 سوم ظالعمةن دئضةنضة ظوخشاش( شةرتعضة توشمعغان هالةتتة 
كئلعشعص قولعغا ظئلعص تعجارةت قعلغان بولسا، ظذ ظادةمضة هئحنةرسة بئرعلمةيدذ. 
حىنكع، ظذنداق قعلعش ظذ ظادةم ظأزعنع يئتعم بالعغا ظعجارعضة بةرضةن هئسابلعنعدذ 

ؤة بذنداق قعلعش توغرا ظةمةستذر. 
مةزكذر مذظامعلعدة خذددع توغرا بولغان مذظامعلعدعكع كىح حعقارغان ظادةمضة 
قولعغا  ظادةمضعمذ  حعقارغان  كىح  مذظامعلعدعكع  توشمعغان  شةرتعضة  ظوخشاش 
ظالغان مةبلةغنع )ظةضةر يىتىص كةتسة ياكع زعيانغا ظذحراص كةتسة( تألةص بئرعش 
مةسظذلعيعتع ظارتعلمايدذ. حىنكع، بذ مذظامعلعدة كىح حعقارغان ظادةم ظعشةنحعلعك 

دةص قارعلعدذ.
تةؤة  ظأزعضة  هةممعسعنعث  صايدعنعث  ظئلعنغان  تعجارةتتعن  ظادةم  بعر  ظةضةر 
ظذ كعشعضة مال  بولسا، مةبلةغ  بةرضةن  بعر كعشعضة مةبلةغ  بعلةن  بولذش شةرتع 
بئرعدعغان  ظادةم ظىحىن هةقسعز ظعشلةص  بولعدذ. ظذ كعشع ظذ  بئرعلضةن  سىصىتعدة 
صايدعنعث  ظئلعنغان  تعجارةتتعن  كعشعضة  ظذ  ظادةم  ظذ  ظةضةر  هئسابلعنعدذ.  ؤةكعل 
هةممعسعنعث ظذ كعشعضة تةؤة بولذش شةرتع بعلةن مةبلةغ بةرضةن بولسا، مةبلةغ ظذ 

كعشعضة قةرز سىصىتعدة بئرعلضةن بولعدذ.

مةزكذر مذظامعلعنعث ظعسالم ظعقتعسادعنعث جازانة ظارعالشمعغان 

شةكعلدة راؤاجلعنعشعدعكع مذهعملعقع

بعرع مةبلةغ، يةنة بعرع كىح حعقعرعص تىزىشكةن مذظامعلة ظعسالم شةرعظةتعدة 
جازانة  ظعقتعسادعنعث  ظعسالم  مذظامعلعنعث  بذ  حىنكع،  ظعضعدذر.  ظةهمعيةتكة  حوث 
بذ  حىنكع،  حوثدذر.  رولع  ظوينعغان  ظىحىن  تئصعشع  راؤاج  شةكعلدة  ظارعالشمعغان 
قعلعدعغان  مذظامعلعسع  جازانة  ظعضعلعرع  مةبلةغ  بعلةن  ؤاستعسع  مذظامعلعنعث 
بانكعالرغا ظىسىمضة صذل قويذشتعن قذتذلعدذ. شذنعثدةك يةنة كعشعلةر بانكعالردعن 
تعجارةت  ظورنعدا،  ظعضعلعرعنعث  مةبلةغ  بذ  قذتذلعدذ.  ظئلعشتعن  قةرز  ظىسىمضة 
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بعلةن  حعقعش  قورذص  بانكع  ظعسالمعي  تارقعتعدعغان  مةبلةغ  كعشعلةرضة  قعلعدعغان 
خعزمةت  تارقعتعص  كعشعلةرضة  ظئلعص  صذل  ظعضعلعرعدعن  مةبلةغ  بانكا  بذ  بولعدذ. 

قعلغانلعقع ظىحىن صايدعدعن مةلذم معقداردا ظأزع ظئلعص قالعدذ.
بعر ظادةمنعث مةبلةغ ظعضعلعرعنعث ظورنعدا ظذ مةبلةغ بعلةن تعجارةت قعلعشع 
ظعسالم قانذنعدا بعرع مةبلةغ، يةنة بعرع كىح حعقعرعص تىزىشكةن مذظامعلعسع دةص 
ظاتعلعدذ. بعر قعسعم فعقهعشذناسالر: ظذنع قةرز بئرعص تذرذش، دةص ظاتايدذ. ضةرحة 

بذ باشقا ـ باشقا ظعسعم بعلةن ظاتالسعمذ ظةمما ماهعيعتع بعردذر.
اهلل تاظاال ظعنسانالرنع حىشةنحةـ  تةصةككذردا، قابعلعيةتـ   ظعقتعداردا صةرقلعق قعلعص 
ياراتتع. اهلل تاظاال ظذالرنعث بةزعلعرعنع باي بةزعلعرعنع صئقعر، بةزعلعرعنع كىحلىك 
بةزعلعرعنع ظاجعز، بةزعلعرعنع ظةقعل ظعضعسع بةزعلعرعنع ساراث، بةزعلعرعنع ظويالش 
ؤة تةدبعر قعلعش ظعقتعدارعضة ظعضة بةزعلعرعنع ظعشنع ظةصلةشتىرىص قعاللمايدعغان 
بارااليدعغان،  يةرضة  بذ  يةر  ظذ  ظىحىن  قعلعش  تعجارةت  بةزعلعرعنع  ظعقتعدارسعز، 
بةزعلعرعنع  بار  ظئصع  تعجارةتكة  بةزعلعرعنع  قعاللمايدعغان،  ظذنداق  بةزعلعرعنع 
تعجارةتكة ظةصع يوق ؤة بةزعلعرعنع قوللعرعدعكع مال ـ دذنيانع ضىللةندىرةلةيدعغان 

قعلعص ياراتتع.
شذنعث ظىحىن ظعسالم دعنع مةبلةغ ظعضعلعرع صذلعنع تعجارةت قعالاليدعغان ظادةمضة 
بئرعش ظارقعلعق ظاؤذتعشع ظىحىن مةزكذر مذظامعلعنع يولغا قويدع. شذنعثدةك يةنة 
بذ مذظامعلعدعن يئتعم بالعالرمذ مالـ  دذنياسعنع تعجارةتكة سئلعص قويذش ظارقعلعق 
صايدعلعنااليدذ. شذنعث بعلةن يئتعمالرنعث مالـ  مىلكع زاكات تةرعصعدعن تىضعتعؤئتعلمةي 
ساقلعنعص قالعدذ. شذثا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »سعلةر )يئتعم بالعالرنعث مال 
ـ مىلكعكة زاكات كئلعص( تاكع زاكات ظذالرنعث مىلكعنع تىضعتعؤةتمةسلعكع ظىحىن 
يئتعمالرنعث مال ـ مىلكعدة )اهلل تاظاالنعث رعزقعنع( تةلةص قعلعثالر )يةنع ظذالرنعث 

ماللعرعنع تعجارةتكة سئلعثالر(.« دئضةن.
مةزكذر مذظامعلعنعث يولغا قويذلعشع يئتعمالر، ظةقلع ظاجعزالر، ياشعنعص قالغان 
كعشعلةر، تعجارةت قعلعشقا ظئصع يوق ظعنسانالر ؤة تذل قالغان ظايالالر ظىحىن بةك 
صايدعلعقتذر. حىنكع، بذ كعشعلةر مةزكذر مذظامعلة ظارقعلعق مةبلةغلعرعنع تعجارةتكة 
قوشذص كأصةيتةلةيدذ ؤة ماللعرعنع تأضةص كئتعشتعن ساقالص قاالاليدذ. شذنعثدةك يةنة 

مةزكذر مذظامعلة كىحع بار ظةمما مةبلةغع يوق كعشعلةر ظىحىنمذ صايدعلعقتذر.
مةزكذر مذظامعلة تعرعكحعلعكنعث ظاساسع، ظعقتعسادنعث تىؤرىكع ؤة ظعنسانالرنعث 

صايدا ظئلعش يولع بولغان تعجارةتنعث راؤاجلعنعشع ظىحىن ظةث ياخشع ؤاستعدذر.
رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظةلهامعد  مذهةممةد  ظذستازعم  يةنة  شذنعثدةك 
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سئلعشتذرغان  ظارعسعنع  جازانعخورلذقنعث  بعلةن  مذظامعلة  مةزكذر  مذ  قعلسذن!( 
ؤاقتعدا ظذ مةنانع تةكعتلةص مذنداق دئضةن: »ظعسالم دعنعنعث جازانعخورلذققا قارعتا 
يوقذتذش  كعسعل  ـ  ظىزىل  يىزىدعن  يةر  جازانعخورلذقنع  قعلعشع  مذظامعلة  قاتتعق 
جازانعخورلذق  حىنكع،  ظىحىندذر.  نعشانع  صاكالش  جازانعخورلذقتعن  زئمعننع  ؤة 
ظعنسانالرنعث قئنعنع شوراش ؤة ظذالرنعث كىحعدعن بةدةلسعز صايدعلعنعشتذر. ظةسلعدة 
تألةش  بةدةل  ؤة  كأرسعتعش  تعرعشحانلعق  ظعشلةش،  صايدا  كةلضةن  ظعشتعن  بعرةر 
جازانعخورلذققا  سئلعش  مةبلةغ  مذظامعلعضة  مةزكذر  ظةمما  بولعدذ.  بعلةن  يوللعرع 
مةبلةغ سئلعشقا ظوخشعمايدذ. حىنكع، مةزكذر مذظامعلعدة ظةضةر صايدا كأرىلسة، بذ 
صايدعدعن هةممة شئرعكلةر صايدعلعنعدذ. ظةضةر شئرعكحعلعكتة زعيان كأرىلسة، بذ زعيان 
صةقةت مةبلةغنعث ظعضعسعضة يىكلعنعدذ. ظةمما جازانعخورلذق ظىحىن مةبلةغ بئرعش 
بولسا، تعجارةتنعث رذهعنع ظألتىرعدعغان، هاياتتعكع هةرعكةتنع كاساتالشتذرعدعغان 
ؤة ظعنسانالرنعث دعللعرعنع زةهةرلةيدعغان بعر زةهةردذر. اهلل تاظاال بعزنع بذنعثدعن 

ساقلعسذن. ظامعن!

بعرع مةبلةغ، يةنة بعرع كىح حعقعرعص تىزىشكةن مذظامعلعنعث 

شةرتلعرع

مةزكذر مذظامعلعنعث مذنداق يةتتة خعل شةرتع بار:
1ـ  مذظامعلعضة سئلعنغان دةسماية صذل بولذشع الزعم. ظةضةر دةسماية )قويـ  كالعغا 
ؤة رةختكة ظوخشاش( مال بولغان، ظاندعن بذ مالالر سئتعلعص صولغا ظايالندذرذلغان 

بولسا، يةنة ظذ مذظامعلة توغرا بولعدذ.
2 ـ دةسمايعنعث معقدارع هةر ظعككع تةرةصكة ظئنعق بولذشع الزعم. ظةضةر بعر 
ظادةم بعر كعشعضة: »يئرعمع )ساثا قةرز سىصىتعدة بئرعلضةن بولسذن(، يئرعمع بعلةن 
بةرضةن  سوم   1000 دةص  بألىشةيلع«  يئرعمدعن  صايدعنع  حعققان  قعلغعن،  تعجارةت 
بولسا، بذنداق قعلعش توغرعدذر. بذ مةسعلة بعر كعشعضة، ظذنعثغا بئرعلضةن صذلنعث 
ظعحعدعن مذنحعلعكع ساثا بئرعلضةن قةرز، دةص قةرز بئرعشنعث توغرا بولعدعغانلعقعنع 
كأرسعتعص بئرعدذ. ظةضةر بعر كعشعضة يئرعمع قةرز سىصىتعدة ؤة يئرعمع بعلةن تعجارةت 
قعلعشع ظىحىن 1000 سوم بئرعلسة، 1000 سوم صذلنعث يئرعمع قةرزنعث هأكمعنع ؤة 

يئرعمع مةزكذر مذظامعلعنعث هأكمعنع ظالعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعضة: »يئرعمع )ساثا قةرز سىصىتعدة بئرعلضةن بولسذن(، 
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يئرعمع بعلةن تعجارةت قعلغعن، حعققان صايدعنعث هةممعسع ماثا تةؤة بولسذن« دةص 
1000 سوم بةرضةن بولسا، بذنداق قعلعشمذ توغرا، لئكعن مةكرذهتذر)1). حىنكع، ظذ 
بذ هالدا مةنصةظةت ظئلعص كةلضةن قةرز بولذص قالعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم ظذ كعشعضة: 
»يئرعمع )ساثا قةرز سىصىتعدة بئرعلضةن بولسذن(، يئرعمع بعلةن تعجارةت قعلغعن، 
حعققان صايدا يئرعم ـ يئرعمدعن بولسذن« دةص 1000 سوم بةرضةن بولسا، ظذ ظادةمنعث 
هةققعدة  ظةمةسلعكع  مةكرذه  ياكع  مةكرذه  بذنعث  توغرعدذر.  قعلعشع  شذنداق 
هةققعدة  مةسعلة  بذ  مذهةممةدنعث  ظالعمالر: »ظعمام  بةزع  دئيعلمعضةن.  نةرسة  بعر 
دئدع.  بئرعدذ«  كأرسعتعص  ظعكةنلعكعنع  مةكرذه  ظذنعث  دئمعضةنلعكع  نةرسة  بعر 
)ساثا  »يئرعمع  كعشعضة:  بعر  ظادةم  بعر  ظاصتورع:  كعتابنعث  دئضةن  >ظةلخانعية< 
قةرز سىصىتعدة بئرعلضةن بولسذن(، يئرعمع بعلةن تعجارةت قعلغعن، حعققان صايدعنعث 
هةممعسع ماثا تةؤة بولسذن« دةص 1000 سوم بةرضةن، ظاندعن ظذالر حعققان صايدعنع 
تةث ظألىشكةن، ظةضةر زعيان كأرىلضةن بولسا، زعياننع تةث كأتىرىشكةن بولسا، ظذ 
ظةمةستذر.  مةكرذه   توغرعدذر،  بئرعشع  شةكعلدة  ظذ  صذلنع  كعشعضة  ظذ  ظادةمنعث 
حىنكع، ظذ كعشع صذلنعث يئرعمعنع قةرز سىصىتعدة، يئرعمعنع بولسا مةزكذر مذظامعلة 
سىصىتعدة تاصشذرذص ظالدع. بعر قعسعم ظالعمالر: »بذ هالدعمذ ظذ ظادةمنعث ظذ كعشعضة 

صذلنع ظذ شةكعلدة بئرعشع مةكرذه بولعدذ« دةيدذ.
بئرعلضةن  سىصىتعدة  سوؤغات  ساثا  »يئرعمع  كعشعضة:  بعر  ظادةم  بعر  ظةضةر 
بولسذن، يئرعمع بعلةن تعجارةت قعلغعن، حعققان صايدعنع يئرعمدعن بألىشةيلع« دةص 
1000 سوم بةرضةن ؤة ظذ كعشع 1000 سوم صذلدعن )سوؤغات سىصىتعدة بئرعلضةننع 
هةممعسعنع  ظالماستعن(  تاصشذرذص  ظايرعم  بئرعلضةننع  ظىحىن  تعجارةت  ؤة  ظايرعم 
بعراقال تاصشذرذص ظالغان بولسا، ظذ سوؤغات شةرتعضة توشمعغان سوؤغات هئسابلعنعدذ. 
ظةمما شئرعكلعشعشنعث ظأزع توغرا بولعدذ. ظذ كعشع مةيلع تعجارةتنع باشالشتعن 
بذرذن بولسذن مةيلع كئيعن بولسذن ظةضةر 1000 سوم صذل ظذ كعشعنعث قولعدا تذرذش 
سوم   1000 كعشع  ظذ  بولسا،  كةتكةن  يىتىص  ياكع  كةتكةن،  بولذص  يوق  جةريانعدا 
صذلدعن ظأزعضة سوؤغات سىصىتعدة بئرعلضةن 500 سومنعال تألةص بئرعدذ. بذ مةسعلة، 
يىتىص كةتسة(  بئرعلضةن نةرسعنعث )ظةضةر  ظارقعلعق  شةرتعضة توشمعغان سوؤغات 

تألةص بئرعش مةسظذلعيتعنعث ظعحعضة كعرعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
ؤة  معقدارع  مةبلةغنعث  ظادةم  حعقارغان  كىح  بعلةن  ظعضعسع  مةبلةغنعث  ظةضةر 
سىصىتع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالغان بولسا، كىح حعقارغان ظادةمنعث قةسةم 
قعلعص تذرذص دئضةن سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. ظةضةر مةبلةغنعث ظعضعسعنعث قولعدا 

صاكعتع بولسا، بذ هالدا مةبلةغنعث ظعضعسعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. 
))) بذ هةقتة يةنة بعر رعؤايةت بولذص ظذ رعؤايةت: ظذنداق قعلعشنعث توغرا بولعدعغانلعقعنع ؤة مةكرذه بولمايدعغانلعقعنع، دةيدذ. 
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سئلعش  دةسمايعضة  مذظامعلعضة  مةزكذر  قةرزنع  ظىستعدعكع  ظادةمنعث  بعرةر 
مةسعلعسعضة كةلسةك، ظةضةر ظذ قةرز بذ مذظامعلعدة كىح حعقارماقحع بولغان ظادةمنعث 
ظىستعدة بولسا، بذ هالدا قةرزنع مةزكذر مذظامعلة ظىحىن دةسمايعضة سئلعش توغرعدذر. 
مةبلةغنعث  مةسعلةن:  بولسا،  بولغان  ظىستعدة  كعشعنعث  بعر  ظىحعنحع  قةرز  ظةضةر 
صذلنع  قةرز  كعشعدعكع  صاالنع  »سةن  ظادةمضة:  بولغان  حعقارماقحع  كىح  ظعضعسع 
ظئلعص تعجارةت قعلغعن، حعققان صايدعنع يئرعمدعن بألىشةيلع« دئضةن ؤة ظذ ظادةم 
ظذ كعشعدعكع قةرز صذلنعث هةممعسعنع ظئلعص تعجارةت قعلغان بولسا، بذ هالدا ظذ 
قةرز صذلنع دةسمايعضة سئلعش توغرا، لئكعن مةكرذهتذر. بذنعث مةكرذه بولذشعدعكع 
سةؤةب بولسا، صذلنعث ظعضعسعنعث شئرعكحعلعك ؤذجذدقا حعقعشتعن بذرذن ظالعدعغان 

صايدعنع ظالدعن شةرت قعلعشعدذر.
ظةضةر مةبلةغنعث ظعضعسع بعر ظادةمضة: »سةن صاالنع كعشعدعكع قةرز صذلنع ظئلعص 
تعجارةت قعلغعن، حعققان صايدعنع يئرعمدعن بألىشةيلع« دئضةن بولسا، ظذ ظادةمنعث 

قةرزداردعن قةرز صذلنعث هةممعسعنع ظالمعغعحة تعجارةتنع باشلعشع توغرا ظةمةس. 
نةرسة  بعر  نئسعيضة  نانعمدا  مئنعث  »سةن  ظادةمضة:  بعر  كعشع  بعر  ظةضةر 
سئتعؤالغعن، ظاندعن ظذ نةرسعنع ساتقعن، ظذنعث صذلع بعلةن تعجارةت قعلغعن، حعققان 
بولسا،  قعلغان  ظادةم شذنداق  ظذ  ؤة  دئضةن  بألىشةيلع«  معقداردعن  مةلذم  صايدعنع 

توغرا بولعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم مالـ  مىلكعنع هةقسعز يول بعلةن ظئلعؤالغان، ياكع مالـ  مىلكع 
مىلىك  تةؤة  ماثا  قولذثدعكع  كعشعضة: »سةن  قويذلغان  قويذص  ظامانةتكة  قئشعدا 
بعلةن تعجارةت قعلغعن، حعققان صايدعنع يئرعمدعن بألىشةيلع« دئضةن بولسا، بذنداق 

قعلعشمذ توغرعدذر.
بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضةن مةسعلعلةردعن ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمضة 
)بوغداي ـ قوناققا ظوخشاش( مال بئرعص ظذنع سئتعص ظذنعث صذلع بعلةن تعجارةت 
قعلغعن، حعققان صايدعنع مةلذم معقداردعن بألىشةيلع« دئضةن بولسا، بذنعث توغرا 
تىزىشىش  مذظامعلة  شةكعلدة  مةزكذر  مالالردا  بذ،  كأرىؤاالاليمعز.  بولعدعغانلعقعنع 

ظىحىن ظعشلعتعلعدعغان هعلعدذر.
ظعمام خةسساص )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( مالالردا مةزكذر شةكعلدة 
مذظامعلة تىزىشىش ظىحىن ظعشلعتعلعدعغان باشقا بعر هعلعنع بايان قعلعص مذنداق 
دئدع: »مالنعث ظعضعسع مئلعنع ظعشةنحعلعك بعر كعشعضة سئتعص صذلعنع بعر ظادةمضة 
مةزكذر مذظامعلة بعلةن بئرعدذ. ظاندعن بذ ظادةم سئتعلغان مالنع ظذ كعشعدعن تةكرار 

سئتعص ظالعدذ.«
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) ـ دةسمايعضة سئلعنغان مةبلةغ ظعنعق بولذش الزعم. بذ شةرت بعلةن ظعككعنحع 
شةرت بعر ـ بعرعضة ظوخشعشعص قالعدذ.

شذنداق  الزعم.  بئرعلعشع  تاصشذرذص  ظادةمضة  حعقارغان  كىح  دةسماية  ـ   4
قعالاليدذ.  تعجارةت  شةكعلدة  خالعغان  بعلةن  دةسماية  ظادةم  ظذ  ؤاقتعدا  قعلعنغان 
ظةمما بذ مذظامعلعدعن باشقا شئرعكحعلعكتة شئرعكلةرنعث بعر ـ بعرعضة دةسمايعنع 
تاصشذرذشع شةرت ظةمةس. حىنكع، ظذنعثدعن باشقا شئرعكحعلعكلةردة شئرعكلةرنعث 
هةر بعرع تعجارةتكة ظأزع قئتعلعدذ. بعرع مةبلةغ، يةنة بعرع كىح حعقعرعص تىزىشكةن 
تعجارةت  بعللة  بعلةن  ظادةم  حعقارغان  كىح  ظعضعسع  مةبلةغ  ظةضةر  مذظامعلعدة 
قعلعدعغانلعقعنع شةرت قعلسا، مةبلةغ ظعضعسع مةيلع ظةقلع ـ هذشع جايعدا كعشع 
دادا  بعر  مةسعلةن:  بولمايدذ.  توغرا  مذظامعلة  ظذ  بولمعسذن  ظذنداق  مةيلع  بولسذن 
كعحعك بالعسعنعث مىلكعنع بعر ظادةمضة مةزكذر مذظامعلة بعلةن تعجارةت قعلعشقا 
بةرضةن ؤة تعجارةتكة كعحعك بالعنعثمذ قئتعلعدعغانلعقعنع شةرت قعلغان بولسا، بذ 
مذظامعلة توغرا بولمعغان بولعدذ. شذنعثغا ظوخشاش ظةضةر يئتعم بالعغا قارايدعغان 
بعر كعشع يئتعم بالعنعث مىلكعنع بعر ظادةمضة مةزكذر مذظامعلة بعلةن بةرضةن ؤة 
مذظامعلة  بذ  بولسا،  قعلغان  شةرت  قئتعلعدعغانلعقعنع  بالعنعثمذ  يئتعم  تعجارةتكة 
توغرا بولمايدذ. شذنعثدةك يةنة ظةضةر تةث بولذش شئرعكحعلعكع ؤة مالنعث مةلذم 
بعرع  بعلةن شئرعكلةشكةن  شئرعكلةرنعث  بولذش شئرعكحعلعكع  معقدارعدا شئرعك 
مىلكعنع مةزكذر مذظامعلة بعلةن بعر ظادةمضة بةرضةن ؤة تعجارةتكة ظأزعنعث يةنة بعر 
شئرعكعنعث قئتعلعدعغانلعقعنع شةرت قعلغان بولسا، ظذ مذظامعلة شةرتعضة توشمعغان 

مذظامعلة هئسابلعنعدذ.
5 ـ ظئلعنغان صايدعنعث تةقسعم قعلعنعشع )يىزدعن مذنحعسع ماثا ؤة مذنحعسع 
ساثا( دئضةنضة ظوخشاش ظومذمعي شةكعلدة بولذشع الزعم. ظةضةر ظعككع تةرةصنعث 
ظوخشاش(  دئضةنضة  ظالعمةن،  سوم   100 مةن  تعجارةتتعن  قئتعمدعكع  )بذ  بعرع 
شةرتعضة  شئرعكحعلعك  بذ  قعلسا،  تةيعن  ظئنعق  معقدارعنع  صايدعنعث  ظالعدعغان 

توشمعغان هئسابلعنعدذ.
6 ـ شئرعكلةشكةن ؤاقتعدا هةر ظعككع شئرعكنعث صايدعدعن ظالعدعغان صئيعنعث 

معقدارع ظئنعق بولذشع الزعم. 
ظةمةس  دةسمايعدعن  سئلعنغان  صاي  بئرعلعدعغان  ظادةمضة  حعقارغان  كىح  ـ   7
صايدعدعن بولذشع الزعم. ظةضةر مةبلةغنعث ظعضعسع كىح حعقارغان ظادةمضة ظذنعثغا 
شةرت  بئرعشنع  صايدعدعن  بعلةن  دةسماية  ياكع  دةسمايعدعن  صئيعنع  بئرعلعدعغان 
ظادةمضة  حعقارغان  كىح  هئسابلعنعدذ.  مذظامعلة  توشمعغان  شةرتعضة  ظذ  قعلسا، 
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مذظامعلعنع  ياكع  حعقعرعدعغان)1)،  كةلتىرىص  نامةلذملعقعنع  صايدعنعث  بئرعلعدعغان 
ظةمةلدعن قالدذرعدعغان هةر قانداق شةرت مةزكذر مذظامعلعنع بذزعدذ. ظةضةر شةرت 
كىح حعقارغان ظادةمضة بئرعلعدعغان صايدعنعث نامةلذملعقعنع كةلتىرىص حعقارمعسا، 
قالعدذ.  ظةمةلدعن  ظأزع  شةرتنعث  قالدذرمعسا،  ظةمةلدعن  مذظامعلعنع  مةزكذر  ياكع 
مةسعلةن: مةبلةغنعث ظعضعسع تعجارةتتعن حعققان زعياننع كىح حعقارغان ظادةمنعث 
تألةص بئرعشعنع شةرت قعلغان بولسا، بذ شةرت ظةمةلدعن قالعدذ ؤة مذظامعلة توغرا 
بولعدذ. بذ مذظامعلعنعث توغرا بولذشعنعث سةؤةبع ظذ مذظامعلعنعث ؤةكعللعككة قعياس 
بولمعغانلعقعنع  توغرا  مذظامعلعنعث  ظادةم  حعقارغان  كىح  ظةضةر  قعلعنغانلعقعدذر. 
دةؤا قعلسا، مةبلةغ ظعضعسعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. ظةضةر مةبلةغ ظعضعسع 
سأزع  ظادةمنعث  حعقارغان  كىح  قعلسا،  دةؤا  بولمعغانلعقعنع  توغرا  مذظامعلعنعث 
قعلغان  دةؤا  بولعدعغانلعقعنع  توغرا  مذظامعلعنعث  ظةسلعدة  ظئلعنعدذ.  ظئتعبارغا 
تةرةصنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. ظةضةر مةبلةغ ظعضعسع كىح حعقارغان ظادةمضة: 
»مةن ساثا ظون سوم كةم صايدعنعث ظىحتعن بعرعنع بئرعشنع شةرت قعلغان« دئضةن 
ؤة كىح حعقارغان ظادةم: »سةن ماثا صايدعنعث ظىحتعن بعرعنع تولذق بئرعشنع شةرت 
مذظامعلعنعث  دةؤاسع  قعلغان  ظعضعسعنعث  مةبلةغ  ضةرحة  بولسا،  دئضةن  قعلغان« 
توغرا بولمايدعغانلعقعنع كةلتىرىص حعقارسعمذ مةبلةغ ظعضعسعنعث سأزع ظئتعبارغا 
ظئلعنعدذ. حىنكع، مةبلةغ ظعضعسع كىح حعقارغان ظادةم دةؤا قعلعص تةلةص قعلغان 10 

سوم ظارتذق صذلنع ظعنكار قعلعدذ.)2)

كىح حعقارغان ظادةمنعث تةسةررذصلعرعنعث بايانع

ظةضةر مةبلةغ ظعضعسع كىح حعقارغان ظادةمضة: »سةن بذ مةبلةغ بعلةن صاالنع 
يةردة ياكع صاالنع حاغدا تعجارةت قعلعسةن« دةص شةرت قويمعغان بولسا، كىح حعقارغان 
ظادةم ظذ مةبلةغ بعلةن سئتعص ظالغان نةرسعنع خالعسا نةق صذلغا، خالعسا نئسعيضة، 
خالعسا شةرتعضة توشمعغان سودا بعلةن ساتااليدذ. ضةرحة ظذ ظادةمنعث مالنع شةرتعضة 
توشمعغان سودا بعلةن سئتعشع توغرا بولمعسعمذ ظةضةر ظذ ظادةم نةرسعنع شةرتعضة 
توشمعغان سودا بعلةن ساتسا، مةبلةغنعث ظعضعسع بعلةن تىزىشكةن شةرتكة خعالصلعق 
))) مةسعلةن: مةبلةغنعث ظعضعسع كىح حعقارغان ظادةمضة: »سةن ظئلعنغان صايدعنعث ظىحتعن بعرعنع، ياكع يئرعمعنع ياكع تأتتعن 
بعرعنع ظالعسةن« دئضةن يةنع ظذالرنعث بعرعنع تةيعن قعلماي صايدا حعققاندعن كئيعن ظذالرنعث بعرعنع ظالعدعغانلعقعنع دئضةن بولسا، 
صايدعنعث ظىحتعن بعرعنع  بذ شةرت ظذ مذظامعلعنع بذزعدذ. ظةضةر مةبلةغ ظعضعسع: »ظذالرنعث ظعحعدعن مةسعلةن: سةن ظئلعنغان 

ظالعسةن« دئضةنضة ظوخشاش صةقةت بعرنعال دئضةن بولسا، بذ شةرت مذظامعلعنع بذزمايدذ. ت.

))) »رةددذلمذهتار«، 4 ـ توم، 484 ـ بةت.
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قعلغان بولمايدذ. مةبلةغ ظذنعث قولعدا ظامانةت سىصىتعدة تذرذش هالعتعدعن حعقعص 
كةتمةيدذ. ظةمما ظذ ظادةم مالنع توغرا بولمعغان سودا بعلةن ساتالمايدذ.

باشقا  بولغعنعدةك  ظعضة  هةققعضة  قعلعش  تعجارةت  خذددع  ظادةم  حعقارغان  كىح 
بعرعنع بعرةر نةرسة سئتعص ظئلعشقا ياكع سئتعشقا ؤةكعل قعلعش هةققعضعمذ ظعضة 
بولغان  جايعدا  هذشع  ـ  ظةقلع  ظايالع،  تعجارةتنع  ظادةم  حعقارغان  كىح  بوالاليدذ. 
قعالاليدذ.  بعلةن  كعشع  هةممة  باشقا  قاتارلعقالردعن  ظانعسع  ـ  ظاتا  ؤة  بالعسع  حوث 
قارعشعدذر.  كأز  نعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام  بذ 
ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد )اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!(: 
»كىح حعقارغان ظادةم تعجارةتنع هةممة كعشع بعلةن قعالاليدذ. كىح حعقارغان ظادةم 

شعركةتنعث نامعدعن بعرةر نةرسعنع ضأرىضة قويااليدذ ؤة ضأرىضة ظاالاليدذ« دةيدذ.
ظةضةر كىح حعقارغان ظادةم )خورمعغا، ياكع ظالمعغا ظوخشاش( مئؤة دةرةخلعرعنع 
حعقعمعنع ظأزع حعقعرعص ظذالش شةرتع بعلةن سئتعص ظالغان بولسا، بذنعثغا كةتكةن 
حعقعمنع شئرعك مالدعن حعقعرعشع توغرا ظةمةس. ظةضةر مةبلةغ ظعضعسع كىح حعقارغان 
ظادةم شئرعكحعلعككة  ظذ  ظاندعن  دئضةن،  قعلغعن«  خالعغعنعثنع  ظادةمضة: »سةن 
)يةنع تىزىلضةن مةزكذر مذظامعلعضة( تةؤة نةرسعنع ضأرىضة بةرضةن بولسا، ظذ ظادةم 
ظذ نةرسعنع تألةص بئرعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشعدعن نةرسعنعث 
صذلعنع كئحعكتىرىص ظالسا، صذلنع كئحعكتىرىش ظعشع شعركةتكة تةؤة ظعش بولعدذ 
ؤة صذلنع ظئلعشنع كئحعكتىرضةنلعك سةؤةبع بعلةن شعركةتكة بعر نةرسة تألعمةيدذ. 
ظةيعص  نةرسعدة  سئتعلغان  ظادةم  ظذ  ظةضةر  تألةيدذ.  ؤةكعل  خذسذسعي  ظذنع  ظةمما 
كأرىلضةنلعك سةؤةبع بعلةن ظذ نةرسعنعث صذلعدعن ظازراق كةحىرؤةتكةن، كةحذرؤةتكةن 
معقدارع  صاينعث  بولعدعغان  تةقسعم  صايدعدعن  ظادةمضة  ظذ  بعلةن  معقدارع  صذلنعث 
ظوخشاش ياكع ظازراق كأص بولسا، توغرا بولعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم سئتعلغان نةرسعنعث 
صذلنع  كعشعدعن  ظالغان  سئتعص  ظذنع  بعلةن  سةؤةبع  قالغانلعقع  حعقعص  ظةيعصلعك 
كةحىرؤةتكةن ؤة كةحىرؤةتكةن صذلعنعث معقدارع ظادةتتة كةحىرؤئتعلعدعغان معقداردعن 
خعلعال كأص بولغان بولسا، ظذ ظادةمنعث صذلنع كةحىرؤئتعشع توغرعدذر. لئكعن، ظذ 
ظادةم كةحذرؤةتكةن صذلنع مةبلةغ ظعضعسعضة ظأزعنعث صذلعدعن تألةص بئرعدذ. نةرسعنع 

سئتعص ظالغان كعشعنعث ظىستعدة قالغان صذل شعركةتنعث دةسمايعسع بولعدذ.
كىح حعقارغان ظادةمنعث مةبلةغ بعلةن زعيان حعقعش ظئهتعمالع بار تعجارةتلةرنع 
قعلعشع، ياكع ظادةتتة تعجارةتحعلةر قعلمايدعغان تعجارةتنع قعلعشع توغرا ظةمةس. 
ظةضةر كىح حعقارغان ظادةم ظعككع بولسا، ظذالرنعث بعرعنعث مةزكذر مذظامعلعضة تةؤة 
نةرسعنع يةنة بعرعنعث رذخسعتعسعز سئتعشع ياكع بعرةر نةرسة سئتعص ظئلعشع توغرا 
ظةمةس. ظةضةر كىح حعقارغان ظادةم مذظامعلعضة تةؤة مةبلةغ بعلةن كعشعلةر ظادةتتة 
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خالعغعنعثنع  ظذنعثغا  بولسا،  ظالغان  سئتعص  نةرسعنع  بعرةر  ظالمايدعغان  سئتعص 
قعلغعن، دئيعلضةن بولسعمذ مةبلةغ ظعضعسعنعث شةرتعضة خعالصلعق قعلغان بولعدذ. 
ظةضةر كىح حعقارغان ظادةم مذظامعلعضة تةؤة نةرسعنع )يذقعرعدا بايان قعلعص ظـأتىلضةن 
)اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام  سودا  بذ  بولسا،  ساتقان  يةرضة  بولمايدعغان(  توغرا  سئتعش 
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث قارعشعحة توغرعدذر. ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف 
بعلةن ظعمام مذهةممةد )اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!( قاتارلعقالرنعث قارعشعحة 

توغرا ظةمةستذر.
ظةضةر كىح حعقارغان ظادةم بعرةر نةرسعنع ظذنعث ظةسلعدعكع باهاسعدعن قعممةت 
سئتعص ظالغان بولسا، باهادعكع ظارتذقعنع ظذ ظادةم تألةيدذ ؤة ظذنعث شةخسعي صذلع 
بعلةن مذظامعلعضة تةؤة صذلنعث بعر ـ بعرعضة ظارعلعشعص كئتعشع بعلةن ظذ ظادةمضة 
كىمىشتعن  صذل  تةؤة  مذظامعلعضة  ظةضةر  ظةمةس.  الزعم  بئرعش  تألةص  نةرسة  بعر 
سوقذلغان بولسا، ظاندعن ظذ ظادةم بعرةر نةرسعنع سومغا سئتعص ظالغان بولسا، ظذ 
نةرسة مذظامعلعضة ظةمةس بةلكع ظذ ظادةمنعث ظأزعضة تةؤة بولعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم 
سئتعص ظالغان نةرسعنع ظالتذندعن سوقذلغان صذلغا سئتعص ظالغان بولسا، ظذ نةرسة 

مذظامعلعضة تةؤة بولعدذ. حىنكع، كىمىش بعلةن ظالتذن بعر جعنستعندذر.
كىح حعقارغان ظادةم مذظامعلعضة تةؤة مةبلةغنع كأتىرىص قورذقلذق ؤة دئثعز يولع 
بعلةن سةصةر قعالاليدذ. شذنعثدةك يةنة كىح حعقارغان ظادةم مةبلةغنع، مةبلةغنعث 
مذظامعلة  مةزكذر  بعلةن  بذنعث  ؤة  بئرةلةيدذ  سىصىتعدة  مال  بولسعمذ  ظعضعسعضة 

بذزذلذص كةتمةيدذ.
ضأرىضة  ؤة  ظامانةتكة  نةرسعنع  تةؤة  مذظامعلعضة  مةزكذر  ظادةم  حعقارغان  كىح 
قويذش هوقذقعغا ظعضعدذر. شذنعثدةك ظذ ظادةم يةنة مةزكذر مذظامعلعنعث نامعدعن 
ـ  نةرسة  ظعجارعضة،  ظعشحع  ظىحىن  ظعشلعتعش  ظئلعش،  ضأرىضة  نةرسعنع  بعرةر 
ظذالغقا ظوخشاش  ؤة  ظعجارعضة، كئمعضة  ظأي  ؤة  ظامبار  ظىحىن  كئرةكلةرنع ساقالش 
زعراظةت  ظادةم  ظذ  ظةضةر  ظعضعدذر.  هةققعضة  ظئلعش  ظعجارعضة  قوراللعرعنع  قاتناش 
تئرعش ياكع دةل ـ دةرةخ ؤة مئؤة تعكعش ظىحىن قذرذق بعر زئمعننع ظعجارعضة ظالسا، 
توغرا بولعدذ. ظذ ظادةم، بعرعنعث ظالعدعغان صذلع مةيلع باي كعشعنعث ظىستعدة بولسذن 
مةيلع نامرات كعشعنعث ظىستعدة بولسذن ظذنعث ظذ ظادةمضة قعلغان هاؤالعسعنع قوبذل 
قعالاليدذ. حىنكع، يوقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضةن ظعشالرنعث هةممعسع تعجارةتحعلةر 

قعلعدعغان ظعشالردذر.
كىح حعقارغان ظادةم مةزكذر مذظامعلعضة تةؤة مةبلةغ بعلةن مةزكذر مذظامعلعضة 
ظوخشاش يةنة بعر مذظامعلة ؤة ظادةتتعكع شئرعكحعلعك قذرالمايدذ. مةزكذر مذظامعلعضة 
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تةؤة مةبلةغنع مةبلةغ ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز ظأزعنعث شةخسعي مةبلعغعضة، ياكع 
باشقا بعرعنعث مةبلعغعضة ظارعالشتذرالمايدذ. بذ ظةضةر تعجارةتحعلةر ظارعسعدا مةزكذر 
ظعشالرنع قعلعش بعر ظادةت هالعضة كةلمعضةن بولسا، ظةهؤال شذنداق بولعدذ. ظةضةر 
تعجارةتحعلةر ظارعسعدا مةزكذر ظعشالرنع قعلعش بعر ظادةت هالعضة كةلضةن بولسا، ظذ 

ظادةم مةبلةغ ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز مةزكذر ظعشالرنع قعالاليدذ.
مةزكذر مذظامعلعدة قعلعنعدعغان ظعشالر مذنداق ظىح خعل بولعدذ:

1 ـ مةزكذر مذظامعلعنعث ظعحعدعن ياكع ظذنعثغا تةؤة بولغان ظعشالر. ظذ ظادةم 
بذ ظعشالرنع مةبلةغ ظعضعسع ظذنعثغا: »خالعغعنعثنع قعلغعن« دئمعسعمذ قعلعش 
ؤةكعل  بعرعنع  سئتعشقا  ـ  ظئلعص  نةرسعنع  بعرةر  مةسعلةن:  ظعضعدذر.  هوقذقعغا 
بعرةر  قويذشقا،  ضأرىضة  ؤة  ظامانةتكة  نةرسعنع  تةؤة  مذظامعلعضة  مةزكذر  قعلعشقا، 
ظعجارعضة  قوراللعرعنع  قاتناش  ؤة  ظأي  ظامبار،  ظئلعشقا، ظعشحع،  نةرسعنع ضأرىضة 
ظئلعشقا ؤة مةبلةغنع ظأزع بعلةن بعللة ظئلعص سةصةرضة حعقعشقا ظوخشاش. ظذ ظادةم 

بذ ظعشالرنع مةبلةغ ظعضعسعنعث رذخسعتعسعزمذ قعالاليدذ.
بولغان  يوق  قعلعش هةققع  ظادةمنعث  ظذ  رذخسعتعسعز  ظعضعسعنعث  مةبلةغ  ـ   2
ظعشالر. مةسعلةن: ظذ ظادةمنعث مةزكذر مذظامعلعضة تةؤة مةبلةغنع مةزكذر مذظامعلعضة 
ظأزعنعث  بئرعشكة،  شئرعكحعلعككة  ظادةتتعكع  ؤة  مذظامعلعضة  بعر  يةنة  ظوخشاش 
شةخسعي مةبلعغعضة، ياكع باشقا بعرعنعث مةبلعغعضة ظارعالشتذرذشقا ظوخشاش. ظذ 
ظادةم بذ ظعشالرنع مةبلةغ ظعضعسع ظذنعثغا: »خالعغعنعثنع قعلغعن« دةص رذخسةت 

بئرعشتعن بذرذن قعاللمايدذ.
) ـ ظذ ظادةم مةبلةغ ظعضعسع ظذنعثغا: »خالعغعنعثنع قعلغعن« دةص رذخسةت 
بةرسعمذ قعاللمايدعغان ظعشالر. بذ مةزكذر مذظامعلعدعن ياكع ظذنعثغا تةؤة ظةمةس 
ظعشالردذر. مةسعلةن: مةزكذر مذظامعلعنعث نامعدعن قةرز ظئلعشقا، ياكع قةرز بئرعشكة 
ظوخشاش. ظذ ظادةم مةبلةغ ظعضعسع ظذنعثغا: »خالعغعنعثنع قعلغعن« دةص رذخسةت 
ظااللمايدذ. ظةضةر مةبلةغ ظعضعسع ظذ  قةرز  نامعدعن  بةرسعمذ مةزكذر مذظامعلعنعث 
قةرز  ظذنعث  ظأزعنعث  دةص  بولعدذ«  بةرسةث  ياكع  ظالساث  قةرز  »سةن  ظادةمضة: 
قةرز  ظادةم  ظذ  ظاندعن  ظعصادعلعسة،  بعلةن  سأز   ظئنعق  بئرعشعنع  ياكع  ظئلعشعغا، 
ظاالاليدذ، ياكع قةرز بئرةلةيدذ. حىنكع، قةرز بئرعش ياكع ظئلعش تعجارةتحعنعث ظعشع 

ظةمةستذر.
بعلةن  شةرتع  بألىشىش  يئرعمدعن  ـ  يئرعم  صايدعنع  حعققان  كعشع  بعر  ظةضةر 
بعر ظادةمضة بذرذن 1000 سوم صذل بةرضةن، ظاندعن ظذ كعشع مةزكذر شةرت بعلةن 
ظعككعنحع قئتعم يةنة 1000 سوم صذل بةرضةن، ظاندعن ظذ ظادةم ظذ ظعككع قئتعملعق 
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مةبلةغنع بعر ـ بعرعضة ظارعالشتذرغان بولسا، بذ مذنداق ظىح خعل شةكعلدة بولعدذ:
1 ـ مةبلةغ ظعضعسع ظذ ظادةمضة هةر قئتعم مةبلةغنع بةرضةن ؤاقتعدا ظذنعثغا: 

»سةن بذ مةبلةغ بعلةن خالعغعنعثنع قعلغعن« دةيدذ ياكع ظذنداق دئمةيدذ.
قعلغعن«  بعلةن خالعغعنعثنع  ظادةمضة: »بذ مةبلةغ  ظذ  ظعضعسع  ـ مةبلةغ   2

دئضةن سأزنع هةر ظعككع قئتعمدا دئمةيدذ.
قعلغعن«  بعلةن خالعغعنعثنع  ظادةمضة: »بذ مةبلةغ  ظذ  ظعضعسع  ـ مةبلةغ   (
دئضةن سأزنع ياكع بئرعنحع قئتعم مةبلةغ بةرضةن ؤاقتعدا قعلعدذ، ياكع ظعككعنحع 

قئتعم بةرضةن ؤاقتعدا قعلعدذ.
ظذ ظادةمنعث بذرذن تاصشذرذص ظالغان مةبلةغ بعلةن ظعككعنحع قئتعم تاصشذرذص 
ظالغان مةبلةغنع بعر ـ بعرعضة ظارعالشتذرؤئتعشع ياكع هةر ظعككع قئتعملعق مةبلةغ 
بعلةن تعجارةتنع باشالص صايدا ظئلعشتعن بذرذن بولعدذ، ياكع صايدا ظئلعص بولغاندعن 

كئيعن بولعدذ، ياكع بعرع بعلةن صايدا ظئلعص بولغاندعن كئيعن بولعدذ.
ظذنعث  مةبلةغ  قئتعملعق  هةر  بئرعلضةن  ظادةمضة  ظذ  بويعحة  شةكعل  بعرعنحع 

تألةص بئرعش مةسظذلعيتعضة ظأتىص كةتمةيدذ. 
قئتعملعق  ظعككع  بئرعلضةن  بويعحة  شةكعل  ظعككعنحع  ظأزعضة  ظادةم  ظذ  ظةضةر 
بذرذن  ظئلعشتعن  صايدا  سئلعص  تعجارةتكة  مةبلةغنع  ظذ  بعرعضة  ـ  بعر  مةبلةغنع 
مةسظذلعيتعضة  بئرعش  تألةص  ظذنعث  مةبلةغ  هالدعمذ  بذ  بولسا،  ظارعالشتذرؤاتقان 
تعجارةتكة  مةبلةغنع  ظذ  بعرعضة  ـ  بعر  مةبلةغنع  ظادةم  ظذ  ظةضةر  كةتمةيدذ.  ظأتىص 
قئتعملعق  ظعككع  بولسا،  ظارعالشتذرؤاتقان  كئيعن  بولغاندعن  ظئلعص  صايدا  سئلعص 
مةبلةغ ؤة مةبلةغنع بعرـ  بعرعضة ظارعالشتذرذش بذرذن ظئلعنغان صايدعدعن مةبلةغنعث 
ظعضعسعضة تةؤة بولعدعغان قعسعم ظذنعث تألةص بئرعش مةسظذلعيتعضة ظأتىص كئتعدذ. 
سئلعص  تعجارةتكة  بعرعنع  مةبلةغنعث  ظذ  بعرعضة  ـ  بعر  مةبلةغنع  ظةضةر  ظادةم  ظذ 
صايدا ظئلعص بولغاندعن كئيعن ظارعالشتذرؤاتقان بولسا، صةقةت تعجارةتكة سئلعنمعغان 

مةبلةغال ظذنعث تألةص بئرعش مةسظذلعيتعضة ظأتىص كئتعدذ.
ظةضةر مةبلةغ ظذ ظادةمضة ظىحعنحع شةكعل بويعحة بئرعلضةن ؤاقتعدا، مةبلةغ 
ظعضعسع ظذنعثغا: »سةن خالعغعنعثنع قعلغعن« دئضةن سأزنع بعرعنحع قئتعملعق 
بةرضةن  مةبلةغنع  قئتعملعق  ظعككعنحع  ياكع  قعلعدذ،  ؤاقتعدا  بةرضةن  مةبلةغنع 
ؤاقتعدا قعلعدذ. شذنعث بعلةن ظىحعنحع شةكعل مةبلةغ ظعضعسعنعث ظذنعثغا: »سةن 
قئتعملعق  ظعككعنحع  ؤة  قئتعملعق  بعرعنحع  دئضةن سأزنع  قعلغعن«  خالعغعنعثنع 
بولعدذ:  خعل  سةككعز  مذنداق  بعلةن  سةؤةبع  دئضةنلعك  ؤاقتعدا  بةرضةن  مةبلةغنع 
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بعرعنحع  سأزنع  دئضةن  قعلغعن«  خالعغعنعثنع  ظذنعثغا: »سةن  ظعضعسع  مةبلةغ 
قئتعملعق  ظعككعنحع  ظذنعثغا  ظاندعن  قعلغان،  ؤاقتعدا  بةرضةن  مةبلةغنع  قئتعملعق 
مةبلةغنع بةرضةن، ظاندعن ظذ ظادةم بذرذن تاصشذرذص ظالغان مةبلةغ بعلةن ظعككعنحع 
قئتعم تاصشذرذص ظالغان مةبلةغنع بعر ـ بعرعضة هةر ظعككع قئتعملعق مةبلةغ بعلةن 
تعجارةتنع باشالص صايدا ظئلعشتعن بذرذن ظارعالشتذرؤئتعدذ، ياكع هةر ظعككع قئتعملعق 
ظارعالشتذرؤئتعدذ،  كئيعن  بولغاندعن  ظئلعص  صايدا  باشالص  تعجارةتنع  بعلةن  مةبلةغ 
بولغاندعن  ظئلعص  صايدا  باشالص  تعجارةتنع  بعلةن  مةبلةغ  قئتعملعق  بئرعنحع  ياكع 
كئيعن ظارعالشتذرؤئتعدذ، ياكع ظعككعنحع قئتعملعق مةبلةغ بعلةن تعجارةتنع باشالص 
صايدا ظئلعص بولغاندعن كئيعن ظارعالشتذرؤئتعدذ. مةبلةغ ظعضعسع ظذنعثغا: »سةن 
ظعككعنحع  ظةمةس(  قئتعملعقنع  )بعرعنحع  سأزنع  دئضةن  قعلغعن«  خالعغعنعثنع 
قئتعملعق مةبلةغنع بةرضةن ؤاقتعدا قعلغان، ظاندعن ظذ ظادةم بذرذن تاصشذرذص ظالغان 
مةبلةغ بعلةن ظعككعنحع قئتعم تاصشذرذص ظالغان مةبلةغنع بعر ـ بعرعضة هةر ظعككع 
قئتعملعق مةبلةغ بعلةن تعجارةتنع باشالص صايدا ظئلعشتعن بذرذن ظارعالشتذرؤئتعدذ 
ياكع هةر ظعككع قئتعملعق مةبلةغ بعلةن تعجارةتنع باشالص صايدا ظئلعص بولغاندعن 
باشالص  تعجارةتنع  بعلةن  مةبلةغ  قئتعملعق  بئرعنحع  ياكع  ظارعالشتذرؤئتعدذ  كئيعن 
صايدا ظئلعص بولغاندعن كئيعن ظارعالشتذرؤئتعدذ، ياكع ظعككعنحع قئتعملعق مةبلةغ 
بعلةن تعجارةتنع باشالص صايدا ظئلعص بولغاندعن كئيعن ظارعالشتذرؤئتعدذ. بذالرنعث 
ظعحعدعن بعرعنحع خعل بويعحة ظذ ظادةمضة بئرعلضةن هةر قئتعملعق مةبلةغ ظذنعث 
تألةص بئرعش مةسظذلعيتعضة ظأتىص كةتمةيدذ. يةنع مةبلةغ ظعضعسع ظذنعثغا: »سةن 
خالعغعنعثنع قعلغعن« دئضةن سأزنع بعرعنحع قئتعملعق مةبلةغنع بةرضةن ؤاقتعدا 
قعلغان، ظاندعن ظذنعثغا ظعككعنحع قئتعملعق مةبلةغنع بةرضةن، ظاندعن ظذ ظادةم بذرذن 
تاصشذرذص ظالغان مةبلةغ بعلةن ظعككعنحع قئتعم تاصشذرذص ظالغان مةبلةغنع بعر ـ 
بعرعضة هةر ظعككع قئتعملعق مةبلةغ بعلةن تعجارةتنع باشالص صايدا ظئلعشتعن بذرذن 
ظارعالشتذرؤاتقان بولسا، هةر قئتعملعق مةبلةغ ظذنعث تألةص بئرعش مةسظذلعيتعضة 

ظأتىص كةتمةيدذ.
دئضةن  قعلغعن«  خالعغعنعثنع  »سةن  ظادةمضة:  ظذ  ظعضعسع  مةبلةغ  ظةضةر 
مةبلةغ  ظادةمنعث  ظذ  ظأتكىنىمعزدةك،  قعلعص  بايان  يذقعرعدا  بعز  تةقدعردعمذ 
بعلةن رذخسةت  ظوحذق سأز  دةص  بةرضعن«  قةرز  ياكع  ظالغعن  ظعضعسعنعث: »قةرز 
بةرمعسة، قةرز بئرعش ياكع قةرز ظئلعش هةققع يوق. حىنكع، قةرز بئرعش ياكع قةرز 
ظعضعسع  ظةضةر مةبلةغ  ظعككع ظعش  بذ  ظةمةس. شذثا  تعجارةتحعنعث ظعشع  ظئلعش 
ظذالرغا رذخسةت بةرضةنلعكعنع ظئنعق قعلعص تعلغا ظالمعسا، خالعغعنعثنع قعلغعن، 

دئضةن سأز بعلةن بئرعلضةن ظومذمعي رذخسةتنعث ظعحعضة كعرمةيدذ.
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كىح حعقارغان ظادةم )مالنعث بارعدعغان يعرعضة خاتعرجةم بئرعشعنع ظعشةنحعلعك 
قةرز  بذ  حىنكع،  ظااللمايدذ.  صذل  معقداردا  مةلذم  تةرةصتعن  قارشع  ظىحىن(  قعلعش 
ظالغانلعق هئسابلعنعدذ. ياكع نةرسة ـ كئرةكلةرنعث ظعضعسعضة مةلذم معقداردا صذل 

بئرةلمةيدذ. حىنكع، بذ باشقعالرغا قةرز بةرضةنلعك هئسابلعنعدذ.
ظةضةر كىح حعقارغان ظادةم مةبلةغ ظعضعسعنعث ظئنعق قعلعص بةرضةن رذخسعتع 
بعلةن قةرز ظالغان بولسا، مةزكذر مذظامعلة نوصذز شئرعكحعلعكع هئسابلعنعدذ. ظذ 
ظادةم سئتعص ظالغان نةرسة يئرعمدعن ظذنعث بعلةن مةبلةغ ظعضعسعضة تةؤة بولعدذ. 
مةزكذر  بولعدذ.  تةؤة  ظذالرغا  يئرعمدعن  قةرزمذ  ظالغان  ظادةم  ظذ  يةنة  شذنعثدةك 
مذظامعلعنعث نوصذز شئرعكحعلعكعضة ظايلعنعص كئتعشع بعلةن مةزكذر مذظامعلعنعث 
ظذالرنعث  يةنة  صايدا  ظئلعنغان  تعجارةتتعن  شذثا  كةتمةيدذ.  ظأزضىرىص  ماهعيعتع 

ظارعسعدا باشتا كئلعشكةن شةرت بويعحة تةقسعم قعلعنعدذ.
سئتعص  رةخت  مةبلةغكة  تةؤة  مذظامعلعضة  مةزكذر  ظادةم  حعقارغان  كىح  ظةضةر 
ظالغان، ظاندعن ظأزع يئنعدعن صذل حعقعرعص رةختنع )بذياص( قعسقارتقان، ياكع باشقا 
يةرضة يأتكةتكةن بولسا، ضةرحة ظذ ظادةمضة خالعغعنعثنع قعلغعن، دئيعلضةن بولسعمذ 
صذلنع  خةجلعضةن  ظىحىن  يأتكةش  يةرضة  باشقا  ياكع  قعسقارتعش،  رةختنع  ظادةم  ظذ 
يذقعرعدا  )بعز  ظادةمنعث  ظذ  حىنكع،  هئسابلعنعدذ.  خةجلعضةن  حعقعرعص  كأثلعدعن 
بايان قعلعص ظأتكعنعمعزدةك ظذنعثغا دئيعلضةن( خالعغعنعثنع قعلغعن، دئضةن سأزع 
بعلةن قةرز ظئلعش هةققعضة ظعضة بواللمايدذ. ظةضةر ظذ ظادةم مةزكذر سأزضة ظاساسةن 
بعر كعشعدعن قةرز ظالغان بولسا، قةرز ظعضعسع قةرزنع مةبلةغ ظعضعسعدعن ظةمةس 
ظذ ظادةمدعن ظالعدذ. حىنكع، كىح حعقارغان ظادةمنعث قةرز ظئلعش هةققع يوق. ظةضةر 
مذنحعلعك  سةندعن  ظعضعسع  »مةبلةغ  كعشعضة:  بئرعدعغان  قةرز  قةرزنع  ظادةم  ظذ 
قةرز تةلةص قعلعدذ« دةص ظالغان بولسا، بذ هالدا ظئلعنغان قةرز ظذ ظادةمضة ظةمةس 

مةبلةغ ظعضعسعضة تةؤة بولعدذ.
حعقعرعص  سئتعشقا  مالالرنع  تةؤة  مذظامعلعضة  مةزكذر  ظادةم  حعقارغان  كىح 
بولغاندعن كئيعن ظذ مالالر سئتعلعص صذلغا ظايلعنعشتعن بذرذن مةبلةغ ظعضعسع ظذ 
ظادةمنع مالالرنع نئسعيغا سئتعشتعن توسقان بولسا، ظذنعث بذ حةكلعمعسع كىحضة 
ظعضة بولمايدذ. حىنكع، بذ هالةتتة مةبلةغ ظعضعسعنعث ظذ ظادةمنع شئرعكحعلعكتعن 
ظئلعص تاشلعؤئتعش هوقذقعغا ظعضة ظةمةستذر. ظةمما ظذ ظادةم ظذ مال بعلةن تعجارةت 
ظايلعنعص  صذلغا  مال  باشالص  قعلعشنع  تعجارةت  ياكع  بذرذن،  باشالشتعن  قعلعشنع 
بولغاندعن كئيعن مةبلةغ ظعضعسع ظذ ظادةمنع مالنع نئسعيغا سئتعشتعن حةكلعضةن 
بولسا، ظذنعث بذ حةكلعمعسع كىحضة ظعضة بولعدذ. حىنكع، بذ هالةتتة مةبلةغ ظعضعسع 

ظذ ظادةمنع شئرعكحعلعكتعن ظئلعص تاشلعؤئتعش هوقذقعغا ظعضعدذر.

بىر تەرەپ مەبلەغ، ئىككىنچى تەرەپ كۈچ چىقىرىش شېرىكچىلىكىبىر تەرەپ مەبلەغ، ئىككىنچى تەرەپ كۈچ چىقىرىش شېرىكچىلىكى



بةرضةن  بةلضعلةص  قعلعشنع  تعجارةت  ظعضعسع  مةبلةغ  ظادةمنعث  حعقارغان  كىح 
باشقا  مالدعن  بةرضةن  بةلضعلةص  ياكع  كئتعش،  حعقعص  شةهةرضة  باشقا  شةهةردعن 
قعلعش،  تعجارةت  ؤاقعتتا  باشقا  ؤاقعتتعن  بةرضةن  بةلضعلةص  ياكع  ظئلعش،  نةرسة 
ياكع بةلضعلةص بةرضةن ظادةمدعن باشقا ظادةم بعلةن تعجارةت قعلعش هةققعضة ظعضة 
ظةمةستذر. حىنكع، مةزكذر مذظامعلة ظةضةر شئرعكحعلعك ؤذجذدقا حعقعص بولغاندعن 
كئيعن بولسعمذ تعجارةت باشلعنعص ظذ مذظامعلعضة تةؤة مةبلةغ مالغا ظايلعنعشتعن 

بذرذن قويذلغان صايدعلعق شةرتنع قوبذل قعلعدذ.
ظةضةر شةرت صايدعلعق بولمعسا، ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ. مةسعلةن: مةبلةغ ظعضعسع 
ظذ  ظةضةر  ظوخشاش.  حةكلعضعنعضة  سئتعشتعن  نةق  مالنع  ظادةمنع  حعقارغان  كىح 
ظادةم بذ هالةتتة مالنع نئسعيغا ساتعدعغان صذلغا نةق ساتقان بولسا، سودا كىحضة 
ظعضة بولعدذ. صايدعلعق شةرت بولسا، شةهةرنعث بازعرعدا سئتعشنع شةرت قعلعشقا 
ظوخشاش. ظةضةر مةبلةغ ظعضعسع صايدعلعق شةرتنع ظوحذق قويسا، شةرت ظئتعبارغا 

ظئلعنعدذ. بولمعسا شةرت ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.
بولسا،  قعلغان  خعالصلعق  شةرتكة  قويذلغان  ظأزعضة  ظادةم  حعقارغان  كىح  ظةضةر 
مةبلةغ ظذ ظادةمنعث تألةص بئرعش مةسظذلعيعتعضة ظأتىص كئتعدذ. شذثا مةبلةغ بعلةن 
سئتعص ظئلعنغان نةرسة ـ كئرةكلةر ظذ ظادةمضة تةؤة بولعدذ. كأرىلضةن صايدا ياكع 
صايدعنع  ظالسا،  صايدا  تعجارةتتعن  ظادةم  ظذ  ظةضةر  بولعدذ.  تةؤة  ظادةمضة  ظذ  زعيانمذ 
سةدعقة قعلعؤئتعدذ. بذ ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام مذهةممةد )اهلل تاظاال ظذالرغا 
تاظاال  )اهلل  ظةبذيىسىف  ظعمام  ظةمما  قارعشعدذر.  قاتارلعقالرنعث  قعلسذن!(  رةهمةت 
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »صايدا ظذ ظادةمضة هاالل بولعدذ )شذثا ظذنع سةدعقة 

قعلعشنعث هاجعتع يوق(.« دةيدذ.
ظةضةر كىح حعقارغان ظادةم مةبلةغ ظعضعسع توختعتعص بةرضةن شةرتكة خعالصلعق 
قعلغان، لئكعن تئخع مةبلةغنع ظعشلةتمعضةن ؤة شةرتتة كأرسعتعلضةن يةرضة قايتقان 
بولسا، شئرعكحعلعك يةنة ظأز ظةسلعضة قايتعدذ. مةسعلةن: مةبلةغ ظعضعسع ظذنعثغا: 
»سةن نةرسة ـ كئرةكلةرنع خوتةننعث بازعرعدعن باشقا بازاردعن سئتعص ظالمايسةن« 
دئضةن، ظاندعن ظذ ظادةم نةرسة ـ كئرةك سئتعؤئلعش ظىحىن قةشقةرضة كةلضةن، ظةمما 
ظأز  مذظامعلة  مةزكذر  بولسا،  قايتقان  خوتةنضة  سئتعؤالماي  نةرسة  بعر  قةشقةردعن 
ظةسلعضة قايتعدذ. شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ ظادةم شةرتنعث بعر قعسمعنع ظورذنالص 
بعر قعسمعنع ظورذنلعمعسا، ظورذنلعمعغان قعسمعدا خعالصلعق قعلغان ؤة ظورذنلعغان 
قعسمعدا مذظامعلة ظىستعدة بولغان هئسابلعنعدذ. مةسعلةن: ظذ ظادةم نةرسةـ  كئرةكنعث 
بعر قعسمعنع قةشقةردعن قالغان قعسمعنع خوتةندعن ظالغان بولسا، قةشقةردعن ظالغان 
قعسمعدا خعالصلعق قعلغان ؤة خوتةندعن ظالغان قعسمعدا خعالصلعق قعلمعغان بولعدذ. 
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حىنكع، ظذ ظادةم نةرسةـ  كئرةكنعث بةزعسعنع قةشقةردعن بةزعسعنع خوتةندعن سئتعص 
ظالدع. شذثا بةزعسعدة خعالصلعق قعلغان بةزعسعدة خعالصلعق قعلمعغان هئسابلعنعدذ.

ظةسلعدة مةبلةغنع تألةص بئرعش مةسظذلعيعةت ظذ ظادةمنعث ظىستعضة ظذنعث )بعرةر 
نةرسة سئتعص ظالمعسعمذ( شةرتكة صةقةت خعالصلعق قعلعش بعلةنال يىكلعنعص كئتعدذ. 
ظةمما ظذ مةسظذلعيةت ظذنعث ظىستعضة ظذنعث بعرةر نةرسة سئتعص ظئلعش بعلةن كىحضة 
ظعضة بولعدذ. حىنكع، ظذ ظادةمنعث بعرةر نةرسة سئتعص ظئلعشتعن بذرذن قويذلغان 
شةرتكة قايتعؤئلعش ظئهتعمالع باردذر. يةنة بعر رعؤايةتتة: ظذ ظادةم مةبلةغكة تاكع 
بعرةر نةرسة سئتعص ظالمعغعحة شةرتكة خعالصلعق قعلغان هئسابالنمايدذ، دةص بايان 
قعلعندع. توغرعسع بذرذنقع كأز قارعشعدذر. بذ ظعككع خعل قاراشنعث صايدعسع ظةضةر 
ظذ ظادةم نةرسة سئتعؤئلعش ظىحىن قةشقةرضة بئرعص نةرسة ـ كئرةك سئتعؤئلعشتعن 
بذرذن مةبلةغ يىتىص كةتكةن بولسا، ظذ ظادةم مةبلةغنع بعرعنحع قاراشقا ظاساسةن 

تألةص بئرعدذ، ظعككعنحع قاراشقا ظاساسةن تألةص بةرمةيدذ.
تذيعنع  قذلنعث  مةبلةغدعن  تةؤة  مذظامعلعضة  مةزمذر  ظادةمنعث  حعقارغان  كىح 
قعلعص قويذش، ياكع مةبلةغ ظعضعسعنعث تذغقعنع بولغانلعقع ظىحىن، ياكع ظذنعث 
قعلغان قةسعمعنعث كةففارعتع ظىحىن ظازات قعلعنعص كئتعدعغان قذلنع سئتعص ظئلعش 
هةققع يوق. ظةمما بعرةر نةرسة سئتعص ظئلعشقا ؤةكعل قعلعنغان ظادةم ؤةكعل قعلعص 
قةسعمعنعث  قعلغان  ظذنعث  ياكع  ظىحىن،  بولغانلعقع  تذغقعنع  كعشعنعث  ظةؤةتكةن 
كةففارعتع ظىحىن ظازات قعلعنعص كئتعدعغان قذلنع سئتعص ظاالاليدذ. ؤةكعللعك بعلةن 
ظئلعشقا  سئتعص  نةرسعنع  بعرةر  بولسا  صةرق  ظارعسعدعكع  مذظامعلعنعث  مةزكذر 
قعلعنغان ؤةكعللعكنعث مذتلةق بولعشعدذر. )شذثا ظذ ؤةكعل بعلةن هةممة نةرسعنع 
سئتعص ظئلعشقا بولعدذ(. ظةمما مةزكذر مذظامعلة صةقةت صايدا حعقعدعغان نةرسعنع 
بعرةر  صايدا حعقمايدعغان  ظادةم  ظئلعشقا شةرتلعكتذر. شذثا كىح حعقارغان  سئتعص 

نةرسعنع سئتعص ظئلعص قالسا، كئلعشكةن شةرتكة خعالصلعق قعلغان بولعدذ.
ماثا  »سةن  ظذنعثغا:  كعشع  ظةؤةتكةن  قعلعص  ؤةكعل  ظذنع  ؤةكعللعك  ظةضةر 
ـ  جعنسعي  ياكع  قذل،  سالعدعغان  خعزمعتعمضة  ياكع  ظالعدعغان(،  )صايدا  سئتعص 
مذناسعؤةت ظأتكىزىدعغان حأرة سئتعص ظالغعن« دئضةنضة ظوخشاش شةرتلعك بولسا، 
بذ هالدا ؤةكعل ظذنع ؤةكعل قعلعص ظةؤةتكةن كعشعنعث تذغقعنع بولغانلعقع ظىحىن، 
ياكع ظذنعث قعلغان قةسعمعنعث كةففارعتع ظىحىن ظازات قعلعنعص كئتعدعغان قذلنع 

سئتعص ظااللمايدذ.
شذنعثدةك يةنة كىح حعقارغان ظادةمنعث مةزكذر مذظامعلعدة كىح حعقارغان يةنة بعر 
ظادةم ظازات قعلعؤةتمةكحع بولغان قذلنع سئتعص ظئلعش هةققع يوق. بذ، ظةضةر مةزكذر 
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مذظامعلعضة تةؤة مالدا صايدا كأرىلعدعغان ؤة قذلنعث باهاسع ظذ مذظامعلة ظعضعلعرعنعث 
هةر بعرعضة تةؤة دةسمايعدعن كأص بولغان بولسا، ظةهؤال شذنداق بولعدذ.

ظادةم  بعر  يةنة  حعقارغان  كىح  مذظامعلعدة  مةزكذر  ظادةم  حعقارغان  كىح  ظةضةر 
ظازات قعلعؤاتماقحع بولغان قذلنع سئتعص ظالغان بولسا، ظذ ظادةم قذلنع ظأزع ظىحىن 
سئتعص ظالغان بولعدذ. ظةضةر مةزكذر مذظامعلعضة تةؤة مالدا صايدا كأرىلمعضةن بولسا، 
هئسابلعنعدذ.  ظئلعنغان  سئتعص  شعركةتكة(  )يةنع  مذظامعلعضة  مةزكذر  قذل  ظذ 
مالدا  تةؤة  مذظامعلعضة  مةزكذر  كئيعن  بولذنغاندعن  ظئلعنعص  سئتعص  قذل  ظةضةر 
بولسا،  بولغان  ظارتذق  باهاسعدعن  قذلنعث  معقدارع  صايدعنعث  ؤة  كأرىلضةن  صايدا 
قذلنعث )ظذنع ظازات قعلعؤئتعش ظىستعضة الزعم بولغان( ظادةمضة تئضعشلعك قعسمع 
ظازات بولذص كئتعدذ. بذ ظادةم )قذلنعث ظذ ظادةمضة تئضعشلعك قعسمع ظازات بولذص 
كةتكةتلعكع ظىحىن( مةبلةغ ظعضعسعنعث قذلدعكع صئيع ظىحىن مال تألةص بةرمةيدذ. 

قذل مةبلةغ ظعضعسعنعث صئيعنع ظأزع ظعشلةص ظادا قعلعشقا تئرعشعدذ.
ظةضةر باشقا شئرعكحعلعكتعكع بعر شئرعك يةنة بعر شئرعك ظازات قعلعؤاتماقحع 
بولغان قذلنع سئتعص ظالغان بولسا، سودا قذلنع سئتعص ظالغان شئرعكنعث نامعدعن 
كىحضة ظعضة بولعدذ. شذنعثدةك يةنة بعر دادا ياكع كعحعك بالعغا قاراشقا تةؤسعية 
قعلعنغان بعر ظادةم كعحعك باال ظازات قعلعؤاتماقحع بولغان بعر قذلنع سئتعص ظالغان 
ظةضةر  بولعدذ.  ظعضة  كىحضة  نامعدعن  ظادةمنعث  ظالغان  سئتعص  سودعمذ  بذ  بولسا، 
تعجارةت قعلعشقا رذخسةت بئرعلضةن بعر قذل خوجايعنع ظازات قعلعؤاتماقحع بولغان 
بعر قذلنع سئتعص ظالغان بولسا، سودا توغرا بولغان بولعدذ ؤة قذل ظذنع سئتعص 
ظالغان قذلنعث نامعغا ظازات بولذص كئتعدذ. بذ ظةضةر قذلنع ظازات قعلعؤاتقان قذل 
قةرزضة  قذل  ظةضةر  بولعدذ.  شذنداق  ظةهؤال  بولسا،  كةتمةيدعغان  بذغذلذص  قةرزضة 
بذغذلذص كئتعدعغان بولسا، سئتعص ظئلعنغان قذل ظذ قذلنعث نامعدعن ظازات بولذص 
كأز  نعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام  بذ  كةتمةيدذ. 
قارعشعدذر. ظةمما ظعمام ظةبذيىسف بعلةن ظعمام مذهةممةد ظعمام ظةبذهةنعفةنعث بذ 

قارعشعغا قئتعلمايدذ.

زةنجعرسعمان مذظامعلة

مةبلةغنع  تةؤة  مذظامعلعضة  مةزكذر  ظادةم  حعقارغان  كىح  مذظامعلعدة  مةزكذر 
ظورنعدا  ظعضعسعنعث  مةبلةغ  ظـأزعنع  ظادةم  ظذ  )يةنع  بعلةن  مذظامعلعضة  مةزكذر 
يةنة بعر ظادةمضة بةرضةن بولسا، بذ زةنجعرسعمان مذظامعلة هئسابلعنعدذ.  قويذص( 
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ظةضةر بعرع مةبلةغ، يةنة بعرع كىح حعقعرعص تىزىشكةن مذظامعلعدة كىح حعقارغان 
ظادةم مةزكذر مذظامعلعضة تةؤة مةبلةغنع مةبلةغ ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز مةزكذر 
مذظامعلة سىصىتعدة يةنة بعر ظادةمضة بةرضةن بولسا، كىح حعقارغان ظعككعنحع ظادةم 
بعرعنحع  حعقارغان  كىح  بولسا،  باشلعمعغانال  تعجارةتنع  بعلةن  مةبلةغ  ظذ  ظةضةر 
ظادةمضة مةبلةغنع ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز ظعككعنحع ظادةمضة بةرضةنلعكع سةؤةبع 
بعلةن مةبلةغنع تألةص بئرعش مةسظذلعيعتع يىكلةنمةيدذ. بذ ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل 
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث بذ هةقتعكع قاراشلعرعنعث ظةث كىحلعكعدذر. 
بذ هةم ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشعدذر. حىنكع، بعرعنحع 
ظادةمنعث مةبلةغنع ظعككعنحع ظادةمضة بئرعشع مةبلةغنع ظعككعنحع ظادةمضة ظامانةت 
ظامانةتكة  بعراؤغا  مةبلةغنع  ظادةم  حعقارغان  كىح  هئسابلعنعدذ.  قويغانلعق  قويذص 
بئرةلةيدذ. ظةضةر ظعككعنحع ظادةم مةبلةغ بعلةن تعجارةت قعلعشنع باشلعسا، بعرعنحع 
مةزكذر  ظارعسعدا  ظذالرنعث  بعلةن  بئرعشع  ظادةمضة  ظعككعنحع  مةبلةغنع  ظادةمنعث 
ظادةمنعث  بعرعنحع  مةبلةغ  شذثا  بولعدذ.  مةلذم  حعققانلعقع  ؤذجذدقا  مذظامعلعنعث 
شةرتعضة  مذظامعلة  ظعككعنحع  ظةضةر  كئتعدذ.  ظأتىص  مةسظذلعيعتعضة  بئرعش  تألةص 
توشمعغان مذظامعلة بولسا، ظعككعنحع ظادةم بذ مذظامعلة بعلةن مةبلةغنع تعجارةتكة 
سئلعص صايدا ظالغان بولسعمذ مةبلةغ بعرعنحع ظادةمنعث تألةص بئرعش مةسظذلعيعتعضة 
شذثا  قالعدذ.  هالعتعدة  تةؤة  مذظامعلعضة  بعرعنحع  مةبلةغ  يةنع  كةتمةيدذ.  ظأتىص 
ظعككعنحع ظادةمضة )مةبلةغ بعلةن تعجارةت قعلعص صايدا تاصقانلعقع ظىحىن( ظذنعث 
بعلةن مةبلةغ  ظادةم  بعرعنحع  صايدا  بئرعلعدذ.  بئرعلعدعغان ظعش هةققع  تةثتىشعضة 

ظعضعسع ظارعسعدا بذرذن كئلعشكةن شةرت بويعحة تةقسعم قعلعنعدذ.
ظةضةر مةزكذر مذظامعلعلةرنعث بعرع ياكع هةر ظعككعسع شةرتعضة توشمعغان بولسا، 
مةبلةغ مةيلع بعرعنحع ظادةم بولسذن مةيلع ظعككعنحع ظادةم بولسذن هئحبعرعنعث 
ظعككعنحع  ظادةمنعث  بعرعنحع  كةتمةيدذ.  ظأتىص  مةسظذلعيعتعضة  بئرعش  تألةص 
ظادةمضة ظذنعث تةثتىشعضة بئرعلعدعغان ظعش هةققعنع بئرعشع الزعم. بعرعنحع ظادةم 
ظعككعنحع ظادةمضة بةرضةن ظعش هةققعنع مةبلةغ ظعضعسعدعن ظالعدذ. بذ مذظامعلعدة 
بولذص  توغرا  مذظامعلة  بعرعنحع  ظةضةر  بولعدذ.  ظعضعسعضة  مةبلةغ  زعيان  كأرىلضةن 
بعلةن  مةبلةغ  ظادةم  ظعككعنحع  بولسا،  مذظامعلة  ظعككعنحع  توشمعغعنع  شةرتعضة 
تعجارةت قعلعص صايدا تاصقانلعقع ظىحىن ظذنعثغا ظذنعث تةثتىشعضة بئرعلعدعغان صايدا 
بئرعلعدذ ؤة صايدا بئرعنحع ظادةم بعلةن مةبلةغ ظعضعسع ظارعسعدا كئلعشكةن شةرت 
بولسا،  مذظامعلة  بئرعنحع  توشمعغعنع  شةرتعضة  ظةضةر  قعلعنعدذ.  تةقسعم  بويعحة 

بعرعنحع ظادةمضة ظذنعث تةثتىشعضة بئرعلعدعغان ظعش هةققع بئرعلعدذ.
ظةضةر ظعككعنحع ظادةم مةبلةغ بعلةن تعجارةتنع باشالشتعن بذرذن مةبلةغ ظذنعث 
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قولعدا تذرذش جةريانعدا يىتىص كةتكةن بولسا، مةيلع بعرعنحع ظادةم بولسذن مةيلع 
ظعككعنحع ظادةم بولسذن مةبلةغنع تألةص بئرعش مةسظذلعيعتع هئحبعرعنعث ظىستعضة 
تذرذش  قولعدا  ظادةمنعث  ظعككعنحع  مةبلةغ  ظةضةر  يةنة  شذنعثدةك  يىكلةنمةيدذ. 
مةيلع  بولسا،  ظئلعؤئلعنغان  بعلةن  يول  هةقسعز  تةرعصعدعن  كعشع  بعر  جةريانعدا 
تألةص  مةبلةغنع  هئحبعرع  بولسذن  ظادةم  ظعككعنحع  مةيلع  بولسذن  ظادةم  بعرعنحع 
بةرمةيدذ. مةبلةغنع تألةص بئرعش مةسظذلعيعتع ظذنع هةقسعز يول بعلةن ظئلعؤالغان 

كعشعضة يىكلعنعدذ. 
بعرعضة سوؤغات قعلعص  ياكع  ظادةم مةبلةغنع ظعشلعتعؤاتقان،  ظةضةر ظعككعنحع 
خعل  بعر  بذ  بئرعدذ.  تألةص  ظادةم  ظعككعنحع  صةقةت  مةبلةغنع  بولسا،  بئرعؤاتقان 
قاراشتذر. بذ هةقتعكع ظةث مةشهذر قاراش بولسا، مةبلةغ ظعضعسع مةبلةغنع خالعسا 

بعرعنحع ظادةمضة تألعتعدذ، خالعسا ظعككعنحع ظادةمضة تألعتعدذ.
ظةضةر ظعككعنحع ظادةم مةبلةغ بعلةن تعجارةتنع باشالص مةبلةغ بعرعنعث تألةص 
خالعسا  مةبلةغنع  ظعضعسع  مةبلةغ  بولسا،  كةتكةن  ظأتىص  مةسظذلعيتعضة  بئرعش 
ظعضعسع  مةبلةغ  ظةضةر  تألعتعدذ.  ظادةمضة  ظعككعنحع  خالعسا  ظادةمضة،  بعرعنحع 
تعجارةتتعن ظئلعنغان صايدعنع ظئلعشنع ؤة هةم مةبلةغنع ظذالردعن بعرعضة تألةتمةكحع 

بولسا، ظذنعث ظذنداق قعلعش هةققع يوق.
ظةضةر مةبلةغ ظعضعسع مةبلةغنع بعرعنحع ظادةمضة تألةتتىرضةن بولسا، بعرعنحع 
ظادةم بعلةن ظعككعنحع ظادةمنعث ظارعسعدعكع مةزكذر مذظامعلة توغرا بولغان بولعدذ 
تةقسعم  بويعحة  شةرت  كئلعشكةن  ظارعسعدا  ظذالرنعث  صايدا  كأرىلضةن  تعجارةتتة  ؤة 
قعلعنعدذ. ظةضةر مةبلةغ ظعضعسع مةبلةغنع ظعككعنحع ظادةمضة تألةتتىرضةن بولسا، 
ظعككعنحع ظادةم مةبلةغ ظعضعسعضة تألةص بةرضةن مةبلةغنع بعرعنحع ظادةمدعن ظالعدذ. 
شذنعث بعلةن بعرعنحع ظادةم بعلةن ظعككعنحع ظادةمنعث ظارعسعدعكع مةزكذر مذظامعلة 
توغرا بولغان بولعدذ ؤة تعجارةتتة كأرىلضةن صايدا ظذالرنعث ظارعسعدا كئلعشكةن شةرت 
بويعحة تةقسعم قعلعنعدذ. ظعككعنحع ظادةمضة تةقسعم قعلعنغان صايدا هاالل بولعدذ. 
بولعدذ(.  ظعشلةتسة  ظىحىن  ظأزع  صايدعنع  بولغان  تةقسعم  ظأزعضة  ظادةم  ظذ  )يةنع 
ظةمما بعرعنحع ظادةمضة تةقسعم قعلعنغان صايدا هاالل ظذنعثغا ظةمةس. بذ ظادةمنعث 

صايدعنع ظأزع ظعشلةتمةي سةدعقة قعلعؤئتعشع الزعم.
ظادةمضة  ظىحعنحع  بعلةن  مذظامعلة  مةزكذر  مةبلةغنع  ظادةم  ظعككعنحع  ظةضةر 
مةيلع  ظالسذن  صايدا  مةيلع  قعلعص  تعجارةت  بعلةن  مةبلةغ  ظادةم  ظىحعنحع  بةرضةن، 
خالعسا  ظادةمضة،  بعرعنحع  خالعسا  مةبلةغنع  ظعضعسع  مةبلةغ  تارتسذن،  زعيان 
ظعككعنحع ظادةمضة، خالعسا ظىحعنحع ظادةمضة تألعتعدذ. ظةضةر مةبلةغنع ظىحعنحع 
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ظادةم تألعضةن بولسا، ظىحعنحع ظادةم تألعضةن مةبلةغنع ظعككعنحع ظادةمدعن ظالعدذ، 
ظعككعنحع ظادةم بولسا بعرعنحع ظادةمدعن ظالعدذ. بذ ظةضةر بعرعنحع ظادةم مةبلةغنع 
ظعككعنحع ظادةمضة بةرضةن ؤاقتعدا ظذنعثغا: »سةن بذ مةبلةغ بعلةن خالعغعنعثنع 
قعلغعن« دئضةن بولسا، ظةهؤال يذقعرعدا بايان قعلعنغعنعدةك بولعدذ. ظةضةر بعرعنحع 
ظادةم مةبلةغنع ظعككعنحع ظادةمضة بةرضةن ؤاقتعدا ظذنعثغا: »سةن بذ مةبلةغ بعلةن 
خالعغعنعثنع قعلغعن« دئمعضةن بولسا، مةبلةغ ظعضعسع مةبلةغنع خالعسا ظعككعنحع 

ظادةمضة، خالعسا ظىحعنحع ظادةمضة تألعتعدذ. بعرعنحع ظادةمضة تألةتمةيدذ.
قعلعص  رعزق  تاظاال  مةبلةغنع: »اهلل  ظادةمضة  بعرعنحع  ظعضعسع  مةبلةغ  ظةضةر 
ظاندعن مةبلةغ  ظارعمعزدا يئرعمدعن تةقسعم قعلعنعدذ« دةص بةرضةن،  صايدا  بةرضةن 
ظادةمضة  ظعككعنحع  بعلةن  مذظامعلة  مةزكذر  مةبلةغنع  ظادةمنعث  بعرعنحع  ظعضعسع 
حعققان  ظادةمضة  ظعككعنحع  مةبلةغنع  ظادةم  بعرعنحع  قعلغان،  رذخسةت  بئرعشعضة 
صايدعدعن ظىحتعن بعرعنع ظعككعنحع ظادةمنعث ظئلعش شةرتع بعلةن بةرضةن بولسا، 
تعجارةتتة كأرىلضةن صايدعنعث يئرعمع مةبلةغ ظعضعسعضة بئرعلعدذ، قالغان يئرعمعنعث 
ظالتعدعن بعرع بعرعنحع ظادةمضة بئرعلعدذ، ظىحتعن بعرع ظعككعنحع ظادةمضة بئرعلعدذ. 

حىنكع، ظعككعنحع ظادةمضة صايدعنعث ظىحتعن بعرع بئرعلعشع شةرت قعلعنغاندذر.
ظذنعثغا:  ؤاقتعدا  بةرضةن  ظادةمضة  بعرعنحع  مةبلةغنع  ظعضعسع  مةبلةغ  ظةضةر 
»اهلل تاظاال ساثا زعرق قعلعص بةرضةن صايدا ظارعمعزدا يئرعمدعن تةقسعم قعلعنعدذ« 
دةص بةرضةن، ظاندعن مةبلةغ ظعضعسع بعرعنحع ظادةمنعث مةبلةغنع مةزكذر مذظامعلة 
مةبلةغنع  ظادةم  بعرعنحع  قعلغان،  رذخسةت  بئرعشعضة  ظادةمضة  ظعككعنحع  بعلةن 
ظئلعش  ظادةمنعث  ظعككعنحع  بعرعنع  ظىحتعن  صايدعدعن  حعققان  ظادةمضة  ظعككعنحع 
شةرتع بعلةن بةرضةن بولسا، تعجارةتتة كأرىلضةن صايدعنعث ظىحتعن بعرع ظعككعنحع 
ظادةمضة بئرعلعدذ، قالغان قعسمع بعرعنحع ظادةم بعلةن مةبلةغ ظعضعسعنعث ظارعسعدا 
مةبلةغنع  ظعضعسع  مةبلةغ  ظةضةر  يةنة  شذنعثدةك  قعلعنعدذ.  تةقسعم  يئرعمدعن 
تةؤة  ساثا  ياكع  صايدا،  ظالغان  ظذنعثغا: »سةن  ؤاقتعدا  بةرضةن  ظادةمضة  بعرعنحع 
ظاندعن مةبلةغ  بةرضةن،  قعلعنعدذ« دةص  تةقسعم  يئرعمدعن  ظارعمعزدا  صايدا  بولغان 
ظادةمضة  ظعككعنحع  بعلةن  مذظامعلة  مةزكذر  مةبلةغنع  ظادةمنعث  بعرعنحع  ظعضعسع 
حعققان  ظادةمضة  ظعككعنحع  مةبلةغنع  ظادةم  بعرعنحع  قعلغان،  رذخسةت  بئرعشعضة 
صايدعدعن ظىحتعن بعرعنع ظعككعنحع ظادةمنعث ظئلعش شةرتع بعلةن بةرضةن بولسا، بذ 
هالدعمذ تعجارةتتة كأرىلضةن صايدعنعث ظىحتعن بعرع ظعككعنحع ظادةمضة بئرعلعدذ، 
قالغان قعسمع بعرعنحع ظادةم بعلةن مةبلةغ ظعضعسعنعث ظارعسعدا يئرعمدعن تةقسعم 
بعرع  ظىحتعن  صايدعدعن  كأرىلضةن  )تعجارةتتة  ظادةمضة  ظعككعنحع  ظةضةر  قعلعنعدذ. 
صايدعدعن  بولسا،  قعلعنغان  شةرت  بئرعش  ظازراق  ياكع  حعقراق  ظذنعثدعن  ظةمةس( 
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بعلةن  قالغان قعسمع مةبلةغ ظعضعسع  بئرعلعدذ،  قعلعنغان معقدارع  ظذنعثغا شةرت 
بعرعنحع ظادةمنعث ظارعسعدا يئرعمدعن تةقسعم قعلعنعدذ.

ظذنعثغا:  ؤاقتعدا  بةرضةن  ظادةمضة  بعرعنحع  مةبلةغنع  ظعضعسع  مةبلةغ  ظةضةر 
ظاندعن  بةرضةن،  دةص  قعلعنعدذ«  تةقسعم  يئرعمدعن  ظارعمعزدا  صايدا  ظالغان  »سةن 
ظعككعنحع  بعلةن  مذظامعلة  مةزكذر  مةبلةغنع  ظادةمنعث  بعرعنحع  ظعضعسع  مةبلةغ 
ظادةمضة  ظعككعنحع  مةبلةغنع  ظادةم  بعرعنحع  قعلغان،  رذخسةت  بئرعشعضة  ظادةمضة 
حعققان صايدعنع يئرعمدعن ظألىشىش شةرتع بعلةن بةرضةن بولسا، تعجارةتتة كأرىلضةن 
صايدعنعث يئرعمع ظعككعنحع ظادةمضة بئرعلعدذ، قالغان يئرعمع بعرعنحع ظادةم بعلةن 
مةبلةغ ظعضعسعنعث ظارعسعدا يئرعمدعن تةقسعم قعلعنعدذ. حىنكع، بعرعنحع ظادةمنعث 

تعجارةتتعن ظالغان صايدعسع صةقةت صايدعنعث يئرعمعدذر.
ظذنعثغا:  ؤاقتعدا  بةرضةن  ظادةمضة  بعرعنحع  مةبلةغنع  ظعضعسع  مةبلةغ  ظةضةر 
اهلل  ياكع  بولعدذ،  تةؤة  ماثا  يئرعمع  صايدعنعث  بةرضةن  قعلعص  رعزق  تاظاال  »اهلل 
تاظاالنعث مةرهةمةتع بعلةن بئرعلضةن صايدا ظارعمعزدا يئرعمدعن تةقسعم قعلعنعدذ« 
دةص بةرضةن، ظاندعن مةبلةغ ظعضعسع بعرعنحع ظادةمنعث مةبلةغنع مةزكذر مذظامعلة 
مةبلةغنع  ظادةم  بعرعنحع  قعلغان،  رذخسةت  بئرعشعضة  ظادةمضة  ظعككعنحع  بعلةن 
ظعككعنحع ظادةمضة حعققان صايدعنع يئرعمدعن ظألىشىش شةرتع بعلةن بةرضةن بولسا، 
تعجارةتتة كأرىلضةن صايدعنعث يئرعمع ظعككعنحع ظادةمضة بئرعلعدذ، قالغان يئرعمع 
بولسا مةبلةغ ظعضعسعضة بئرعلعدذ، بعرعنحع ظادةمضة صايدعدعن هئحنةرسة بئرعلمةيدذ. 
حىنكع، بعرعنحع ظادةم ظأزعضة تةقسعم بولعدعغان صايدعنع ظعككعنحع ظادةمضة شةرت 

قعلعش يولع بعلةن بئرعؤةتتع.
ظذنعثغا:  ؤاقتعدا  بةرضةن  ظادةمضة  بعرعنحع  مةبلةغنع  ظعضعسع  مةبلةغ  ظةضةر 
اهلل  ياكع  بولعدذ،  تةؤة  ماثا  يئرعمع  صايدعنعث  بةرضةن  قعلعص  رعزق  تاظاال  »اهلل 
تاظاالنعث مةرهةمةتع بعلةن بئرعلضةن صايدا ظارعمعزدا يئرعمدعن تةقسعم قعلعنعدذ« 
دةص بةرضةن، ظاندعن بعرعنحع ظادةم مةبلةغنع ظعككعنحع ظادةمضة حعققان صايدعنعث 
ظىحتعن ظعككعنع ظعككعنحع ظادةمنعث ظئلعش شةرتع بعلةن بةرضةن بولسا، تعجارةتتة 
قالغان  ظادةم  بعرعنحع  بئرعلعدذ،  ظعضعسعضة  مةبلةغ  يئرعمع  صايدعنعث  كأرىلضةن 
صايدعغا ظأز يئنعدعن صذل قوشذص ظذنع صايدعنعث ظىحنعث ظعككع قعسمعغا ظايالندذرذص 
صايدعنعث  ظادةمضة  ظعككعنحع  ظادةم  بعرعنحع  حىنكع،  بئرعدذ.  ظادةمضة  ظعككعنحع 

ظىحتعن ظعككع قعسمعنع بئرعشنع شةرت قعلغان.
ظةضةر كىح حعقارغان ظادةم مةبلةغ ظعضعسعضة صايدعنعث ظىحتعن بعرعنع، تعجارةتتة 
ظأزعضة ياردةملعشعص بئرعدعغان مةبلةغ ظعضعسعنعث قذلعغا صايدعنعث ظىحتعن بعرعنع 
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بئرعشنع ؤة ظأزعمذ ظىحتعن بعرعنع ظئلعشنع شةرت قعلغان بولسا، بذ شةرت توغرا 
بولعدذ. بذ هالدا ظذ ظادةم مةبلةغ ظعضعسعضة خذددع صايدعنعث ظعككع قعسمعنع بئرعشنع 
شةرت قعلغان هئسابلعنعدذ. حىنكع، مةبلةغ ظعضعسعنعث قذلعغا بئرعلعدعغان صايدا 

مةبلةغ ظعضعسعضة تةؤةدذر.
ظةضةر تعجارةت قعلعشقا رذخسةت بئرعلضةن قذل مةبلةغ حعقعرعص يةنة بعر ظادةم 
كىح حعقعرعص تعجارةت قعلعشقا كئلعشكةن )يةنع مةزكذر مذظامعلعضة كئلعشكةن( 
ؤة ظذ قذل ظذ ظادةمنعث تعجارةتنع ظأزعنعث خوجايعنع بعلةن بعللة قعلعشنع شةرت 
قعلغان بولسا، بذ هالدا ظةضةر قذل باشقعالرغا قةرزدار بولمعسا، شةرت توغرا ظةمةس. 
حىنكع، قذلنعث قويغان شةرتع خذددع مةبلةغ ظعضعسعنعث كىح حعقارغان ظادةم بعلةن 
صذلع  تاصقان  قذلنعث  حىنكع،  ظوخشاش.  قعلغعنعغا  شةرت  قعلعشنع  تعجارةت  بعللة 
تعجارةتنع  بعلةن  ظادةم  حعقارغان  كىح  ظعضعسعنعث  )مةبلةغ  تةؤةدذر.  خوجايعنعغا 
بعللة قعلعشع توغرا ظةمةس(. ظةضةر قذل باشقعالرغا قةرزدار بولسا، شةرت توغرعدذر. 
تةؤة  ظعضعلعرعضة  قةرز  ظةمةس  خوجايعنعغا  صذلع  تاصقان  قذلنعث  هالدا  بذ  حىنكع، 

بولعدذ.
قعلعشعنعث  بعللة  تعجارةتنع  بعلةن  ظادةم  حعقارغان  كىح  ظعضعسعنعث  مةبلةغ 
شةرت قعلعنعشع مةزكذر مذظامعلعنع بذزعدذ. حىنكع، ظذ شةرت مةبلةغنع ظعشلعتعش 
هوقذقعنعث كىح حعقارغان ظادةمضة صىتىنلةي بئرعلعشعضة تذسالغذ بولعدذ. شذثا ظذ 
شةرت مةزكذر مذظامعلعنع بذزعدذ. شذنعثدةك يةنة كىح حعقارغان بعرعنحع ظادةمنعث 
ظعككعنحع ظادةم بعلةن تعجارةتنع بعللة قعلعشعنع، ياكع مةبلةغ ظعضعسعنعث ظعككعنحع 
ظادةم بعلةن تعجارةتنع بعللة قعلعشعنع شةرت قعلعنعشعمذ مةزكذر مذظامعلعنع بذزعدذ. 
مال   – صذل  مذظةييةن  خوجعسعغا  )يةنع  تىزىشكةن  توختام  بعلةن  خوجايعنع  ظةضةر 
تألةش شةرتع بعلةن ظأزعنعث ظازاد قعلعنعشعنع تعلةيدعغان( قذل مةبلةغ حعقعرعص 
يةنة بعر ظادةم كىح حعقعرعص تعجارةت قعلعشقا كئلعشكةن )يةنع مةزكذر مذظامعلعضة 
كئلعشكةن( ؤة خوجايعنعنعث تعجارةتنع كىح حعقارغان ظادةم بعلةن بعللة قعلعشعنع 
شةرت قعلغان بولسا، بذ شةرت مةزكذر مذظامعلعنع بذزمايدذ. ظةضةر خوجايعنع بعلةن 
ظأتةشتعن(  )صذلنع  بذرذن  باشالشتعن  تعجارةتنع  خوجايعنع  قذل  تىزىشكةن  توختام 
ظاجعز كةلضةن ؤة ظذنعث باشقعالرغا قةرزع بولمعغان بولسا، مةزكذر مذظامعلة ظةمةلدعن 

قالعدذ.
ظادةم  بعرعنحع  صىتىشكةن  مذظامعلعضة  مةزكذر  بعلةن  ظادةم  ظعككعنحع  ظةضةر 
ظعككعنحع ظادةمضة، تعجارةتتعن ظئلعنغان صايدعالرنعث بعر قعسمعنع صئقعرالرغا ياكع 
بعلةن  ياكع ظذنعث  ظايالعغا  ظادةمنعث  ياكع بعرعنحع  ياكع هاجعالرغا  معسكعنلةرضة 
توختام تىزىشكةن قذلعغا بئرعشنع، ياكع قذلالرنع ظازات قعلعش ظىحىن ظعشلعتعشنع 
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توغرا  شةرت  ظةمما  بولعدذ.  ظعضة  كىحضة  مذظامعلة  مةزكذر  بولسا،  قعلغان  شةرت 
ظةمةس ؤة مةبلةغ ظعضعسعضة شةرت قعلعنغان صايدا بئرعلعدذ. حىنكع، بعرعنحع ظادةم 
قعلعشعنع  بعللة  بعلةن  ظذنعث  تعجارةتنع  كعشعلةرنعث  مةزكذر  ظادةمضة  ظعككعنحع 

شةرت قعلمعدع.
ظةضةر تعجارةتتعن ظئلعنغان صايدعنعث بعر قعسمع بعرعنحع ظادةم خالعغان كعشعضة 
بئرعلعش شةرت قعلعنغان، بعرعنحع ظادةم ظذ صايدعنعث ظأزعضة ياكع مةبلةغ ظعضعسعضة 
بئرعلعشعنع خالعغان بولسا، شةرت توغرا بولعدذ. ظةضةر بعرعنحع ظادةم صايدعنعث يات 

بعرعضة بئرعلعشعنع خالعغان بولسا، شةرت توغرا بولمايدذ.)1)

مةزكذر مذظامعلعنعث ظةمةلدعن قئلعشعنعث بايانع

ظادةمنعث  حعقارغان  كىح  ياكع  ظعضعسعنعث  مةبلةغ  ياكع  مذظامعلة  مةزكذر 
ظألىص كئتعشع بعلةن ظةمةلدعن قالعدذ. حىنكع، ظذ مذظامعلة بعر مةنادا ؤةكعللعك 
هئسابلعنعدذ. شذنعثدةك يةنة مةزكذر مذظامعلة ظعككع ظادةمنعث بعرعنعث يةنة بعرعنع 
ظألتىرؤئتعشع، ياكع بعرعضة )ظذنعث تةسةررذص قعلعشلعرعغا( حةكلعمعضة قويذلذشع، 

ياكع بعرعنعث صىتىنلةي ساراث بولذص قئلعشع بعلةنمذ ظةمةلدعن قالعدذ.
ظألىص  ظادةم  حعقارغان  كىح  كئيعن  بولغاندعن  ظايلعنعص  مالغا  مةبلةغ  ظةضةر 
كةتكةن بولسا، مالنع ظذ ظادةمنعث ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا تةيعن قعلعنغان كعشع 
كةتكةن  ظألىص  بذرذن  ظايلعنعشتعن  مالغا  مةبلةغ  ظعضعسع  مةبلةغ  ظةضةر  ساتعدذ. 
بولسا، كىح حعقارغان ظادةم مةبلةغ بعلةن تعجارةت قعاللمايدذ. ظةضةر مةبلةغ ظعضعسع 
مةبلةغ مالغا ظايلعنعص بولغاندعن كئيعن ظألىص كةتكةن بولسا، كىح حعقارغان ظادةم 
مالنع مةبلةغ ظعضعسعنعث يذرتعدعن باشقا يةرضة ظئلعص حعقالمايدذ. لئكعن ظذ ظادةم 

مالنع خالعسا مالغا ياكع صذلغا ساتااليدذ.
ظعسالم  ساقلعسذن!(  تاظاال  )اهلل  ظعضعسعنعث  مةبلةغ  يةنة  مذظامعلة  مةزكذر 
دعنعدعن يئنعؤئلعص كاصعرالرنعث يذرتعغا كعرعص كئتعشع بعلةنمذ ظةمةلدعن قالعدذ. 
مذسذلمانلعققا  كئيعن  كةتكةندعن  كعرعص  يذرتعغا  كاصعر  ظعضعسع  مةبلةغ  ظةضةر 
قايتعص )ظأزعنعث يذرتعغا( يئنعص حعققان بولسا، مةبلةغ ظعضعسعنعث كاصعر يذرتعغا 
كعرعص كةتكةنلعكع هةققعدة مةيلع هأكىم حعقعرعلسذن مةيلع هأكىم حعقعرعلمعسذن 
مةزكذر مذظامعلة بذرذنقع هالعتعضة قايتعدذ. ظةمما بعرعنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان 
ظاندعن  كةتكةن،  كعرعص  يذرتعغا  كاصعرالرنعث  يئنعؤئلعص  دعنعدعن  ظعسالم  ظادةم 

))) »رةددذلمذهتار«، 4 ـ توم، 488 ـ بةت.
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مذسذلمانلعققا قايتعص )ظأزعنعث يذرتعغا( يئنعص حعققان بولسا، ؤةكعللعك بذرذنقع 
تةيعن  ؤةكعللعككة  بعرعنع  بولسا،  صةرق  ظارعسعدعكع  بذنعث  قايتمايدذ.  هالعتعضة 
قعلغان ظادةمنعث قولعدعن تةسةررذص قعلعش هةققع حعقعص كئتعدذ. شذثا ؤةكعللعككة 
تةيعن قعلعنغان كعشعنعث تةسةررذص قعلعش هوقذقع يوق بولعدذ. ظةمما كىح حعقارغان 
ظادةمنعث تةسةررذص قعلعش هوقذقع بار. شذثا مةبلةغ ظعضعسع مذسذلمانلعققا قايتعص 

يذرتعغا يئنعص حعقسا، مةزكذر مذظامعلة بذرذنقع هالعتعضة قايتعدذ.
ظةضةر كىح حعقارغان ظادةم ظعسالم دعنعدعن يئنعؤالغان بولسا، مةزكذر مذظامعلة 
ياكع ظعسالم  ياكع ظألتىرىلضةن،  ظادةم ظألىص كةتكةن،  بذزذلذص كةتمةيدذ. ظةضةر ظذ 
دعنعدعن يئنعؤئلعص كاصعر يذرتعغا كعرعص كةتكةن ؤة ظذنعث كاصعر يذرتعغا كعرعص 
كةتكةنلعكع هةققعدة هأكىم حعقعرعلغان بولسا، مةزكذر مذظامعلة بذزذلذص كئتعدذ. 
ظذ ظادةمنعث )ظعسالمدعن يئنعؤالغان، لئكعن كاصعر يذرتعغا كعرعص كئتعشتعن بذرذن( 
قعلغان تةسةررذصلعرع كىحضة ظعضعدذر. ظذنعث )مال سئتعش ياكع ظئلعش جةريانعدا 
باشقعالر بعلةن تىزىشكةن( شةرتلعرعنعث مةسظذلعيعتع مةبلةغ ظعضعسعضة تةؤة بولعدذ. 

بذ ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث كأز قارعشعدذر.
ظةضةر مةبلةغ ظعضعسع ظعسالم دعنعدعن يئنعؤالغان، ظةمما تئخع كاصعر يذرتعغا 
كعرعص كةتمعضةن بولسا، كىح حعقارغان ظادةمنعث قعلغان تةسةررذصلعرعنعث )كىحضة 
ظعضة بولذش ياكع بولماسعلعقع( ظذنعث رذخسةت بئرعشعضة باغلعقتذر. ظايال كعشع 
مةيلع مةبلةغ ظعضعسع بولسذن مةيلع كىح حعقارغان تةرةص بولسذن ظذ ظايال كعشعنعث 
تةسعر  كئتعشعضة(  بذزذلذص  مذظامعلعنعث  )مةزكذر  يئنعؤئلعشع  دعنعدعن  ظعسالم 
يةتكىزةلمةيدذ. حىنكع، ظايال كعشعنعث دعندعن يئنعؤئلعشع ظذنعث مال ـ مىلكعضة 
تةسعر يةتكىزةلمةيدذ. شذنعثدةك يةنة ظذنعث تةسةررذصلعرعغعمذ تةسعر يةتكىزةلمةيدذ. 
كاصعر  كئيعن  يئنعؤالغاندعن  دعنعدعن  ظعسالم  ياكع  كةتكةن،  ظألىص  ظايال  ظذ  ظةضةر 
يذرتعغا كعرعص كةتكةن ؤة شذنعث بعلةن ظذنعث كاصعر يذرتعغا كعرعص كةتكةنلعكع 

هةققعدة هأكىم حعقعرعلغان بولسا، مةزكذر مذظامعلعضة تةسعر يةتكىزعدذ.
ظةضةر مةبلةغ ظعضعسع كىح حعقارغان ظادةمنع مةزكذر مذظامعلعدعن حعقعرؤاتقان 
ؤة كىح حعقارغان ظادةم بذ خةؤةرنع ظعككع كعشعدعن ياكع ظادعل بعر كعشعدعن، ياكع 
ظاالهعدة ظةؤةتعلضةن بعر ظةلحعدعن ظاثلعغان بولسا، ظذ ظادةم مةزكذر مذظامعلعدعن 
ظأزعنعث  ظادةم  ظذ  ظةضةر  ظورنعدعدذر.  ؤةكعلنعث  ظادةم  ظذ  حىنكع،  كئتعدذ.  حعقعص 
مةزكذر  ظادةم  ظذ  بولسا،  ظاثلعمعغان  حعقعرؤئتعلضةنلعكعنع  مذظامعلعدعن  مةزكذر 

مذظامعلعدعن حعقعص كةتمةيدذ.
ظةضةر كىح حعقارغان ظادةم ظأزعنعث ظذ مذظامعلعدعن حعقعرؤئتعلضةنلعكعنع بعلضةن، 
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ظذنعث  حعقعرؤئتعلعشع هأكمةن بولغان، يةنع مةبلةغ ظعضعسعنعث ظألىص كةتكةنلعك 
سةؤةبع بعلةن بولغان، ياكع دعندعن يئنعؤئلعص كاصعر يذرتعغا كعرعص كةتكةن، ظاندعن 
بذ هةقتة هأكىم حعقعرعلغانلعق سةؤةبع بعلةن مةزكذر مذظامعلة بذزذلذص كئتعص ظذ 
مةزكذر  ؤاقتعدا  كعرضةن  ظذنعثغا  ظادةم  ظذ  حعقعرؤئتعلضةن،  مذظامعلعدعن  ظذ  ظادةم 
هأكمةن  ظذنعثدعن  ؤة  بولغان  صذل  ياسالغان  كىمىشتعن  مةبلةغ  تةؤة  مذظامعلعضة 
حعقعرؤئتعلضةن حاغدا ظذنعث قولعدا ظالتذندعن ياسالغان صذل قالغان  بولسا، ظذ ظادةم 
ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن ظالتذندعن ياسالغان صذلغا كىمىشتعن ياسالغان صذل 
سئتعص ظاالاليدذ. حىنكع، كىمىشتعن ياسالغان صذل بعلةن ظالتذندعن ياسالغان صذل 
بعر جعنستعندذر. ظذ ظادةمنعث حعقعرؤئتعلعشع ظالتذندعن ياسالغان صذلغا كىمىشتعن 
كىمىشتعن  ظادةم  ظذ  لئكعن،  بولمايدذ.  توسالغذ  ظئلعشعغا  سئتعص  صذلنع  ياسالغان 
قعاللمايدذ.  تةسةررذص  صذلنع  ظذ  كئيعن  بولغاندعن  ظئلعص  سئتعص  صذلنع  ياسالغان 
شذنعثدةك مةزكذر مذظامعلعنعث مةبلةغع كىمىشتعن ياكع ظالتذندعن ياسالغان صذل 
بولغان بولسا، ظذنعثدعن هأكمةن حعقعص كةتكةندعن كئيعن كىمىشنع سئتعص ظذنعث 

ظورنعغا كأمىش، ياكع ظالتذن سئتعص ظذنعث ظورنعغا ظالتذن سئتعص ظااللمايدذ.
ظةضةر مةزكذر مذظامعلعدة مةبلةغ ظعضعسع كىح حعقارغان ظادةمضة مةلذم معقداردا 
تةقسعم  ظارعلعرعدا  مالنع  كئيعن(  مذددةتتعن  )بعر  ظذالر  ظاندعن  بةرضةن،  تعلال 
تعلاللعرعنعث  بةرضةن  بذرذن  خالعسا  ظعضعسع،  مةبلةغ  بولسا،  بولغان  قعلعشماقحع 
ظأزعنع قايتذرذص ظئلعؤالعدذ، ظةضةر ظذ تعلالنعث ظأزعنع ظةمةس باشقا مال ظالماقحع 
قانحعلعك  قعممعتعنعث  تعلالنعث  ظالعدذ.  مالدعن  باشقا  قعممعتعدة  تعلالنعث  بولسا، 
ظعكةنلعكعنع بئلعش ظىحىن تعلالنع مةزكذر مذظامعلة ظىحىن بةرضةن ؤاقتعدعكع ظةمةس 
ظذ مذظامعلعضة تةؤة مالنع تةقسعم قعلعشقان ؤاقتعدعكع تعلالنعث قعممعتع ظئتعبارغا 
ظادةمضة  ظعضعسع كىح حعقارغان  بذ مذهعم مةسعلعدذر. حىنكع، مةبلةغ  ظئلعنعدذ. 
مةلذم معقداردا تعلال مةسعلةن 1000 تعلال بئرعدذ، تعلالنعث قعممعتع ظأسىص كئتعدذ، 
ظاندعن )مالالر تةقسعم قعلعنغان ؤاقتعدا( 1000 تعلالنعث قعممعتعنع ظةمةس ظذنعث 

ظأزعنع ظالماقحع بولسا، شذنداق قعالاليدذ. 
ظةضةر مةزكذر  ظعضعسع  ظأتىلضةن مةسعلعلةردعن مةبلةغ  قعلعص  بايان  يذقعرعدا 
بولسا،  بعلعدعغان  ظئنعق  تىرعنع  ظذنعث  ؤة  معقدارعنع  صذلعنعث  قاتقان  مذظامعلعضة 
قعلعنغان حاغدا خالعسا( ظذ  تةؤة مالالر تةقسعم  مةبلةغ ظعضعسع )ظذ مذظامعلعضة 
ظأزعنع ظةمةس  صذلنعث  ظذ  ظةضةر  ظالعدذ. مةبلةغ ظعضعسع  قايتذرذص  ظأزعنع  صذلنعث 
ظذنعث قعممعتعدة مال ظالماقحع بولسا، مالنع ظذ صذلنعث ظذالر ظايرعلعشقان كىنعدعكع 
قعممعتعنع ظئتعبارغا ظئلعص تذرذص هئسابالص ظالعدذ. شذنعثدةك يةنة ظةضةر مةبلةغ 
سةؤةبع  قالغانلعقع  ظذنتذص  تىرعنع  صذلعنعث  بةرضةن  مذظامعلعضة  مةزكذر  ظعضعسع 
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هالدعمذ  بذ  بولسا،  ظالماقحع  مال  قعممعتعدة  ظذنعث  ظةمةس  ظأزعنع  صذلعنعث  بعلةن 
تذرذص  ظئلعص  ظئتعبارغا  قعممعتعنع  كىنعدعكع  ظايرعلعشقان  ظذالر  صذلنعث  ظذ  مالنع 

هئسابالص ظالعدذ.
مةبلةغ مالغا ظايلعنعص مال هالعتعدة تذرعؤاتقان حاغدا مةبلةغ ظعضعسع مةزكذر 
سئتعص  مالنع  ظذ  ظادةمنعث  حعقارغان  كىح  حىنكع،  بذزعؤاتالمايدذ.  مذظامعلعنع 
مال  ظايلعنعص  مالغا  مةبلةغ  ظعضعسعنعث  مةبلةغ  هةتتا  بار.  هةققع  ظئلعش  صايدا 
حةكلعمة  ظعشعغا  قعلعدعغان  ظادةمنعث  حعقارغان  كىح  حاغدا  تذرعؤاتقان  هالعتعدة 
قويذش هةققعمذ يوق. حىنكع، ظذ ظادةمنعث قعلعدعغان ظعشلعرعغا حةكلعمة قويذش 
بعر مةنادا ظذنع مةزكذر مذظامعلعدعن حعقعرؤةتكةنلعكتذر. ظةمما باشقا شئرعكحعلعك 
بعلةن شئرعكلةشكةن كعشعلةرنعث ظعحعدعن مةبلعغع مالغا ظايلعنعص مال هالعتعدة 
تذرعؤاتقان حاغدا شئرعكحعلعكنع بذزماقحع بولغانالر بولسا، شئرعكحعلعكنع بذزااليدذ 

ؤة شذنداق قعلعش توغرا بولعدذ.
ظةضةر مةبلةغ ظعضعسع بعلةن كىح حعقارغان ظادةم مةزكذر مذظامعلعدعن ظايرعلعص 
كةتكةن، ظذ مذظامعلعضة تةؤة صايدا ؤة باشقعالردعن ظالعدعغان قةرز صذلع بولغان بولسا، 
كىح حعقارغان ظادةم ظأزلعرعنعث باشقعالردعكع قةرز صذلعنع يئغعشقا مةجبذرلعنعدذ. 
حىنكع، مةزكذر مذظامعلعدة كىح حعقارغان ظادةم خذددع ظعجارعضة ظئلعنغذحعغا ؤة 
ظذ مذظامعلعدعن ظئلعنغان صايدا خذددع ظعجارعدعن كعرضةن كعرعمغا ظوخشاشتذر. ظذ 
ظادةمنعث كعشعلةرنعث ظىستعدعكع مةزكذر مذظامعلعضة تةؤة قةرز صذلنع تةلةص قعلعص 
ظئلعشع ظذ ظادةم قعلعشقا تئضعشلعك ظعشالرنعث قاتارعدعندذر. شذثا ظذ ظادةم قةرز 
صذلالرنع سىيلةص ظئلعشقا مةجبذرلعنعدذ. ظةضةر مةزكذر مذظامعلعضة تةؤة صايدا صذل 
بولمعغان بولسا، ظذ ظادةم كعشعلةردعكع مةزكذر مذظامعلعضة تةؤة قةرز صذلالرنع سىيلةص 
ظئلعشقا مةجبذرالنمايدذ. حىنكع، ظذ ظادةم بذ هالةتتة تعجارةتنع كأثلعدعن حعقعرعص 
يئغعشقا  صذلنع  قةرز  ظعضعسعنع  مةبلةغ  ظادةم  ظذ  هئسابلعنعدذ.  بةرضةن  قعلعشعص 
ؤةكعل قعلعص قويذشقا بذيرذلعدذ. سودا ـ سئتعق قعلعشقا تةيعن قعلعنغان ؤةكعل ؤة 
مال  بعلةن  شةرتع  بولذش  ظعضعسعضة  مال  هةممعسع  صايدعنعث  ظئلعنغان  تعجارةتتة 
ظعضعسعدعن دةسماية ظالغان كعشعمذ مةبلةغ ظعضعسعنع قةرز صذلنع يئغعشقا ؤةكعل 

قعلعص قويذشقا بذيرذلعدذ.
ظةضةر مةزكذر مذظامعلعدة كأرىلضةن صايدا ظاز بولغان تةقدعردعمذ كىح حعقارغان 
يئغعش  سىيلةص  قةرزنع  مةجبذرلعنعدذ.  يئغعشقا  صذلالرنع  قةرز  كعشعلةردعكع  ظادةم 
ظالغان  قةرز  ظةضةر  بذ  بولعدذ.  ظادةمضة  حعقارغان  كىح  حعقعمالر  كةتكةن  ظىحىن 
قةرزدارالر  ظةضةر  بولعدذ.  شذنداق  ظةهؤال  بولسا،  شةهةردة  هةممعسع  ظادةملةرنعث 
حعقعمالر  كةتكةن  ظىحىن  يئغعش  قةرزنع  بولسا،  ظولتذرؤاتقان  سعرتعدا  شةهةرنعث 
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مةزكذر مذظامعلعضة تةؤة صذلالردعن قعلعنعدذ. كىح حعقارغان ظادةم قةرزلةرنع يئغعش 
ظىحىن نذرغذن سةصةر قعلعص ؤة بارغان يةردة ظذزذن مذددةت تذرذص قئلعص حعقعم قةرز 
صذلدعن ظئشعص كةتكةن بولسا، حعقعمغا كةتكةن صذلالر قةرز صذلدعن تولذقلعنعدذ ؤة 

كةم قالغان قعسمعنع كىح حعقارغان ظادةم ظأز يئنعدعن تولذقاليدذ.
بذ يةردة شذنع ظةسكةرتعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، ساتقذحع بعلةن سئتعص 
ظالغذحعنعث ظارعسعدا ؤاسعتة بولغان بعدعك سئتعص ظالغذحعدعن صذلنع ظئلعص بئرعشكة 
بذالر ظعشنع ظعش  قعلعشقا مةجبذرلعنعدذ. حىنكع،  دةلاللمذ شذنداق  مةجبذرلعنعدذ. 

هةققع ظئلعص قعلعدذ.
بعر نةرسة ظئلعص ـ سئتعش ظىحىن بعر ظادةمنع ظعجارعضة ظئلعش توغرا ظةمةس. 
حىنكع، ظئلعص ـ سئتعش ظذ ظادةمنعث قولعدعكع ظعش ظةمةس. ظئلعص ـ سئتعش ظىحىن 
بعر ظادةمنع ظعجارعضة ظئلعشنعث يولع بولسا، ظذ ظادةم مةلذم مذددةت ظعشلةش ظىحىن 

ظعجارعضة ظئلعنعدذ، ظاندعن بعر نةرسة ظئلعص ـ سئتعشقا ظعشلعتعلعدذ.
مةزكذر مذظامعلعضة تةؤة مال يىتىص كةتكةن ياكع ظوغرعلعنعص كئتعلضةن بولسا، 
زعيان صايدعدعن تألةص بئرعلعدذ. ظةضةر زعيان ظئلعنغان صايدعدعن كأص بولسا، زعيان 
قعلغانلعق سةؤةبع  ظعشالرنع  قعلعدعغان  تعجارةتحعلةر  ظادةتتة  ظادةمنعث  ظذ  مةيلع 
بعلةن كأرىلسذن مةيلع باشقا ظعشالرنع قعلغانلعق سةؤةبع بعلةن كأرىلسذن زعياننع 
توشمعغان  شةرتعضة  مذظامعلة  مةزكذر  ظةضةر  بةرمةيدذ.  تألةص  ظادةم  حعقارغان  كىح 
مذظامعلة بولغان ظةهؤالدعمذ زعياننع كىح حعقارغان ظادةم تألةص بةرمةيدذ. حىنكع، 

كىح حعقارغان ظادةم ظعشةنحعلعك دةص قارعلعدذ.
ظةضةر مال كىح حعقارغان ظادةمنعث دىشمةنلعك قعلعشع بعلةن يىتىص كةتكةن، 

ياكع ظوغرعلعنعص كئتعلضةن بولسا، ظذ ظادةم مالنع تألةص بئرعدذ.
ظةضةر تعجارةتتعن ظئلعنغان صايدا مةبلةغ ظعضعسع بعلةن كىح حعقارغان ظادةمنعث 
ظارعسعدا تةقسعم قعلعنغان ؤة مةزكذر مذظامعلة داؤام قعلعؤاتقان، ظاندعن ظذ مذظامعلعضة 
تةؤة مالنعث هةممعسع ياكع بعر قعسمع زعيانغا ظذحراص كةتكةن بولسا، ظذالر تةقسعم 
قعلعشقان صايدعنع قايتذرذص بئرعشعدذ، قايتذرذص بئرعلضةن صذلدعن مةبلةغ ظعضعسع 
كئيعن  بولغاندعن  ظئلعؤئلعص  دةسمايعنع  ظعضعسع  مةبلةغ  ظئلعؤالعدذ.  دةسمايعنع 
مةبلةغ  صذل  ظذ  ظةضةر  قعلعنعدذ.  تةقسعم  ظارعسعدا  ظذالرنعث  صذل  قالغان  ظئشعص 
ظعضعسعنعث دةسمايعسعغا يةتمعسة، كةم قالغان قعسمعنع كىح حعقارغان ظادةم تألةص 
ظادةم  حعقارغان  ظأتكىنىمعزدةك كىح  قعلعص  بايان  يذقعرعدا  بعز  بةرمةيدذ. حىنكع، 

ظعشةنحعلعك ظادةم دةص قارعلعدذ.
ظةضةر تعجارةتتعن ظئلعنغان صايدا مةبلةغ ظعضعسع بعلةن كىح حعقارغان ظادةمنعث 
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ظارعسعدا تةقسعم قعلعنغان ؤة مةزكذر مذظامعلة بذزذلذص كةتكةن، مةبلةغ كىح حعقارغان 
ظادةمنعث قولعدا قالغان، ظاندعن ظذالر تةكرار مةزكذر مذظامعلعنع تىزىشكةن، ظاندعن 
كةتكةن  ظذحراص  زعيانغا  قعسمع  بعر  ياكع  هةممعسع  مالنعث  تةؤة  مذظامعلعضة  ظذ 
داؤام  مذظامعلة  ؤة  قايتذرذشمايدذ  صايدعنع  بولغان  قعلعشعص  تةقسعم  ظذالر  بولسا، 
قعلعدذ. حىنكع، ظذ يئثعدعن قذرذلغان مذظامعلة هئسابلعنعدذ. ظةضةر كىح حعقارغان 
ظادةم صايدا تةقسعم قعلعنعص بولذنغاندعن كئيعن دةسمايعنعث زعيانكةشلعككة ظذحراص 
صايدعنع  بولذنغان  قعلعنعص  تةقسعم  ظعضعسعنعث  مةبلةغ  بعلةن  كةتكةنلعك سةؤةبع 
ظئلعؤئلعشعدعن قورقسا، صايدا تةقسعم قعلعص بولذنغاندعن كئيعن مةزكذر مذظامعلعنع 
بذزذؤئتعص ظذنع يةنة تةكرار تىزىشىش مةبلةغ ظعضعسعنعث تةقسعم قعلعنعص بولذنغان 
بذ هعلعنعث  ظعشلعتعلعدعغان هعلعسعدذر.  ظىحىن  قوتذلذش  ظئلعؤئلعشعدعن  صايدعنع 
تاصشذرذص  ظعضعسعضة  مةبلةغ  دةسمايعنع  ظادةمنعث  حعقارغان  كىح  بولذشع  توغرا 

بئرعشكة قاراشلعق ظةمةستذر.)1)

مةزكذر مذظامعلعضة تةؤة مةبلةغنع مةبلةغ ظعضعسعضة بئرعشنعث 
هأكمع

مةزكذر مذظامعلة، مةبلةغنعث هةممعسعنع ياكع بعر قعسمعنع مةبلةغ ظعضعسعضة 
ظذ مذظامعلعضة تةؤة مال سىصىتعدة ظةمةس )نورمال( مال سىصىتعدة بئرعش بعلةن 
بذزذلذص كةتمةيدذ. ظةضةر كىح حعقارغان ظادةم ظذ مذظامعلعضة تةؤة مةبلةغدعن مةبلةغ 
ظذ  ظعضعسع  مةبلةغ  ظاندعن  بةرضةن،  نةرسة  بعر  سىصىتعدة  مال  نورمال  ظعضعسعضة 
مذظامعلة  مةزكذر  بولسا،  ساتقان  ظذنع  ظئلعص  سئتعص  نةرسة  بعر  بعلةن  مةبلةغ 
هةنةفعي  قارعشعدذر.  ظعمامالرنعث  مةزهةصعدعكع  هةنةفعي  بذ  كةتمةيدذ.  بذزذلذص 
قعلسذن!(:  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  زذصةر  ظعمام  ظعماملعرعدعن  مةزهةصعنعث 
»مذظامعلة بذزذلذص كئتعدذ. حىنكع، مةبلةغ ظعضعسع ظأزعنعث مىلكعدة تةسةررذص 
قعلغان بولعدذ. مةبلةغ ظعضعسع ظذ مالنع تةسةررذص قعلعشتا كىح حعقارغان ظادةمنعث 
ظورنعدا ؤةكعل بواللمايدذ. شذثا مةبلةغ ظعضعسع ظذ مةبلةغنع قولعغا ظئلعش بعلةن ظذ 
مذظامعلعضة تةؤة مةبلةغنع قايتذرذص ظئلعؤالغان هئسابلعنعدذ. شذنعث ظىحىن ظةضةر 
مذظامعلعدة مةبلةغ ظعضعسعنعث تعجارةتنع كىح حعقارغان ظادةم بعلةن بعللة قعلعشع 

شةرت قعلعنسا، مذظامعلة توغرا بولمايدذ« دئدع.
يذقعرعدعكع ظعمامالرنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا، مةبلةغ ظعضعسع مةبلةغنع كىح 

))) »رةددذلمذهتار«، 4 ـ توم، 490 ـ بةت.
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حعقارغان  كىح  هوقذقع  ظعشلعتعش  مةبلةغنع  بةردع.  تاصشذرذص  ظادةمضة  حعقارغان 
ظادةمنعث قولعغا ظأتىص كةتتع. شذثا مةبلةغ ظعضعسع ظذ مالنع تةسةررذص قعلعشتا 
كىح حعقارغان ظادةمنعث ظورنعدا ؤةكعل هئسابلعنعدذ. شذنعث ظىحىن مةبلةغ ظعضعسع 
مةبلةغ  مذظامعلعدة  مةزكذر  ظةمما  هئسابالنمايدذ.  ظئلعؤالغان  قايتذرذص  مةبلةغنع 
قعلعشع  شةرت  قعلعشنع  بعللة  بعلةن  ظادةم  حعقارغان  كىح  تعجارةتنع  ظعضعسعنعث 
حعقارغان  كىح  تعجارةتنع  ظعضعسعنعث  مةبلةغ  حىنكع،  ظوخشعمايدذ.  مةسعلعضة  ظذ 
ظادةم بعلةن بعللة قعلعشنع شةرت قعلعشع مةبلةغنعث كىح حعقارغان ظادةمضة تولذق 
حعقارغان  كىح  هوقذقعنعث  قعلعش  تةسةررذص  مةبلةغنع  ؤة  بئرعلعشعضة  تاصشذرذص 
ظادةمنعث قولعغا تولذق ظأتىشعضة توسالغذ بولعدذ. ظذ مةسعلة يةنة ظذ مذظامعلعضة 
تةؤة مةبلةغنع مةبلةغ ظعضعسع بعلةن مةزكذر شةكعلدة مذظامعلة تىزىشىص مةبلةغ 
ظعضعسعضة بئرعش ظعشعغعمذ ظوخشعمايدذ. مةبلةغ ظعضعسع بعلةن مةزكذر شةكعلدة 
مذظامعلة تىزىشىص مةبلةغنع ظذنعثغا بئرعش توغرا ظةمةس. حىنكع، مةزكذر مذظامعلة 
بعرعنعث مةبلةغ حعقعرعش ؤة يةنة بعرعنعث كىح حعقعرعش ظاساسعغا قورذلغاندذر. 
ظةضةر ظذ مذظامعلعضة تةؤة مةبلةغ مةبلةغ ظعضعسع بعلةن مةزكذر شةكعلدة مذظامعلة 
ظأزضىرىص  شةكلع  ظةسلع  مذظامعلعنعث  ظذ  بئرعلسة،  ظعضعسعضة  مةبلةغ  تىزىشىص 
مةزكذر  بعلةن  ظعضعسع  مةبلةغ  مةبلةغنع  تةؤة  مذظامعلعضة  ظذ  ظةضةر  كئتعدذ. 
ظعضعسعنعث  مةبلةغ  بولمعسا،  توغرا  بئرعش  ظذنعثغا  تىزىشىص  مذظامعلة  شةكعلدة 
شذثا  بولعدذ.  قعلعنغان  بعلةن  بذيرذقع  ظادةمنعث  حعقارغان  كىح  ظعشع  قعلعؤاتقان 
مةبلةغ ظعضعسعنعث كىح حعقارغان ظادةم بعلةن بذرذن تىزىشكةن مذظامعلعسع بذزذلذص 

كةتمعضةن هئسابلعنعدذ.
ظةضةر مةبلةغ ظعضعسع مةزكذر مذظامعلعضة تةؤة مالنع كىح حعقارغان ظادةمنعث 
هالدا  بذ  بولسا،  ظالغان  سئتعص  نةرسة  بعر  ظذنعثغا  سئتعص  ظئلعص  رذخسعتعسعز 
ظةضةر مةبلةغ ظعضعسع كىح حعقارغان ظادةمنعث رذخسعتعسعز ظئلعؤالغان نةرسة نةق 
صذل بولغان بولسا، مذظامعلة بذزذلذص كئتعدذ. حىنكع، مةبلةغ ظعضعسع تعجارةتنع 
ظأزع ظىحىن قعلغان هئسابلعنعدذ. ظةضةر مةبلةغ ظعضعسع كىح حعقارغان ظادةمنعث 
كةتمةيدذ.  بذزذلذص  مذظامعلة  بولسا،  بولغان  مال  نةرسة  ظئلعؤالغان  رذخسعتعسعز 
حىنكع، مذظامعلعنعث دةسمايعسع مالغا ظايلعنعص بولغاندعن كئيعن مةبلةغ ظعضعسع 
بذزذلذص  مذظامعلة  ظذ  دئسعمذ  ظوحذق  قالدذرؤاتقانلعقعنع  ظةمةلدعن  مذظامعلعنع  ظذ 
كةتمةيدذ. شذثا مةبلةغ ظعضعسع كىح حعقارغان ظادةمنعث رذخسعتعسعز ظئلعؤالغان 
مةبلةغ  ظةضةر  كةتمةيدذ.  بذزذلذص  مذظامعلة  ظةلؤةتتة  بولسا،  بولغان  مال  نةرسة 
صذلغا  ظذ  ظاندعن  ساتقان،  صايدعسعغا  صذلغا  نةق  مالنع  تةؤة  مذظامعلعضة  ظعضعسع 
مال سئتعص ظئلعص )ظذنع يةنة صايدعسعغا ساتقان( بولسا، كىح حعقارغان ظادةمضة 
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بعرعنحع قئتعملعق صايدعدعن صئيع بألىص بئرعلعدذ ؤة ظذنعثغا ظعككعنحع قئتعملعق 
صايدعدعن بألىص بئرعلمةيدذ. حىنكع، مةبلةغ ظعضعسعنعث ظذ مذظامعلعضة تةؤة مالنع 
ظئلعؤئلعص سئتعص صذلغا ظايالندذرذشع مةزكذر مذظامعلعنع بذزغانلعق بولعدذ. ظاندعن 
ظذنعث ظذ صذلغا سئتعؤالغان نةرسعسع ظأزعضة تةؤة بولعدذ. )شذثا ظذ نةرسعنع سئتعص 
تةؤة مال  ظذ مذظامعلعضة  ظةضةر  بولعدذ(.  ظأزعضة  صايدا مةبلةغ ظعضعسعنعث  ظالغان 
كةمحة بعلةن كةمحعلعنعدعغان، ياكع تارازا بعلةن تارتعلعدعغان مال بولغان ؤة مةبلةغ 
ظعضعسع ظذنع ظئلعؤئلعص ظأز خعلعدعكع مالغا صايدعسعغا ساتقان بولسا، بذنعثدعن 

ظئلعنغان صايدا ظذالرنعث ظارعسعدا كئلعشكةن شةرت بويعحة تةقسعم قعلعنعدذ.)1)

كىح حعقارغان ظادةمنعث سةصةردة كةتكةن حعقعمع

قايتعص  ظأيضة  كىنع  شذ  بولسعمذ  كىنلىك  بعر  ظادةم  حعقارغان  كىح  ظةضةر 
حعقعملعرع  سةصةرنعث  ظادةمضة  ظذ  بولسا،  قعلغان  سةصةر  يةرضة  بعر  كئلةلمةيدعغان 
كئحعدة  سةصةردعن  ظادةمنعث  ظذ  ظةضةر  بئرعلعدذ.  مالدعن  تةؤة  مذظامعلعضة  مةزكذر 
بولسعمذ شذ كذنع قايتعص كئلعشع مذمكعن بولسا، ظذ ظادةمضة سةصةرنعث حعقعملعرع 
ظذ مذظامعلعضة تةؤة مالدعن بئرعلمةيدذ. حىنكع، ظذ ظادةمضة سةصةرنعث حعقعمعنعث 
بئرعلعشع ظذنعث ظذ مذظامعلعنعث ظعشلعرع ظىحىن باشقا يةردة قونذص قئلعشعدذر. بذ 

سةصةرنعث دعنعي سةصةر بولذشع الزعم ظةمةس.
ظذ ظادةمضة بئرعلعدعغان حعقعمنعث ظعحعضة ظذنعث يئمةك ـ ظعحمةكلعرع، كعيعم ـ 
كعحةكلعرع، كعرا صذللعرع ؤة ظادةتتة بعر تعجارةتحع ظئهتعياجلعق بولعدعغان هةممة 
بولغان  شةكعلدة  توغرا  مذظامعلة  ظةضةر  بذ  كئتعدذ.  كعرعص  حعقعملعرع  نةرسعنعث 
بولسا، ظةهؤال شذنداق بولعدذ. ظةضةر مذظامعلة شةرتعضة توشمعغان مذظامعلة بولسا، 
ظذ ظادةمضة سةصةرنعث حعقعملعرع بئرعلمةيدذ. بذ هالدا ظذ ظعجارعضة ظئلعنغان ظادةم 
بولعدذ.  ظوخشاش  هأكمعضة  ؤةكعلنعث  هأكمع  ظادةمنعث  ظذ  شذثا  هئسابلعنعدذ. 
ياكع  بئرعش  شعركةتتعن  حعقعملعرعنع  شئرعكنعث  قعلغان  سةصةر  شئرعكحعلعكتة 
شئرعكحعلعكتعمذ  كعتابتا،  دئضةن  >ظةلنعهاية<  بار.  ظعختعالص  هةققعدة  بةرمةسلعك 
بايان  ظوحذق  ظعكةنلعكع  ؤاجعص  بئرعشنعث  حعقعملعرعنع  شئرعككة  قعلغان  سةصةر 
قعلعندع. ظعمام مذهةممةد )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »بذ ظعستعهسان 
شئرعكحعلعكتعمذ  ظاساسةن  قاظعدعسعضة  ظعستعهسان  ظةضةر  دئدع.  قاظعدعسعدذر« 
سةصةر قعلغان شئرعككة حعقعملعرعنع بئرعش ؤاجعص بولسا، بذنعثغا ظةمةل قعلعش 
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الزعمدذر.
كىح حعقارغان ظادةم مةيلع شذ يةردة تذغذلغان بولسذن مةيلع ظذ يةرضة كئيعن 
يئنعدعن  ظأزعنعث  حعقعملعرعنع  بولسا،  ظورذنالشقان  شةهةرضة  بعر  بولسذن  كةلضةن 
قعلعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم بعر شةهةردة تذرذشنع نعيةت قعلغان، لئكعن ظذ شةهةردة ظأي 
تذتمعغان بولسا، ظذنعثغا ظذ شةهةردة تذرذش جةريانعدا كةتكةن حعقعمالر بئرعلعدذ. 
ظةضةر ظذ ظادةم مذظامعلعضة تةؤة مةبلةغنع ظاشذ شةهةردة تاصشذرذص ظالغان بولسا، ظذ 

ظادةمضة ظذ شةهةردة تذرغان مذددةت ظعحعدة حعقعم تألةص بئرعلمةيدذ.
ظةضةر كىح حعقارغان ظادةم خوتةنلعك بولذص مةزكذر مذظامعلعضة تةؤة مةبلةغنع 
)مةبلةغ ظعضعسعدعن( قةشقةرضة كئلعص ظئلعؤالغان بولسا، ظذ ظادةم قةشقةردة تذرغان 
مذددةت ظعحعدة ظذنعث حعقعملعرع مذظامعلعضة تةؤة مةبلةغدعن بئرعلمةيدذ. ظةضةر ظذ 
ظادةم سةصةر قعلعص خوتةنضة ماثغان بولسا، ظذنعثغا خوتةنضة كئلعص بولغعحة يولدا 
مذظامعلة  ظذ  قعلعشع  سةصةر  خوتةنضة  ظذنعث  حىنكع،  بئرعلعدذ.  حعقعم  كئتعدعغان 
ظىحىندذر. ظذ ظادةمنعث خوتةندة تورغان مذددةت ظعحعدة كةتكةن حعقعملعرع بئرعلمةيدذ. 
حىنكع، خوتةن ظذ ظادةمنعث ظةسلع يذرتعدذر. شذثا ظذ ظادةمنعث خوتةندة تذرذشع 

مال ظىحىن ظةمةس ظأزعنعث يذرتع بولغانلعقع ظىحىندذر.
ظةضةر ظذ ظادةم قةشقةرضة كئلعش ظىحىن سةصةرضة حعققان بولسا، ظذنعثغا تاكع 
قةشقةرضة كئلعص بولغعحة كئتعدعغان حعقعم تألةص بئرعلعدذ. حىنكع، ظذ ظادةمنعث 
قةشقةردة  قايتقعحة  خوتةنضة  تاكع  ظادةمضة  ظذ  ظىحىندذر.  مال  كئلعشع  قةشقةرضة 
تورغان جةريانعدا كةتكةن حعقعمالر تألةص بئرعلعدذ. حىنكع، ظذ ظادةمنعث )دةسلةص( 
قةشقةردة تذرذشع )ظذ يةردة ظورذنلعشعص قالغانلعق ظةمةس( ؤاقعتلعق تذرذش ظعدع. 
ظذ ظادةم خوتةنضة قايتعص كئلعش بعلةن بذرذن قةشقةردة تذرغانلعقع ظعناؤةتسعز بولذص 
كئتعدذ. شذثا ظذ ظادةم قةشقةرضة تةكرار كةلضةن ؤة ظذ يةردة تذرذش ظىحىن ظذنعثغا 
تةؤة بعر ظورذن بولمعسا، ظذنعث قةشقةردة تذرذشع مال ظىحىن بولعدذ. بذنعثدعن شذنع 
بعر ظورذنع بولسا، ظذنعثغا  تةؤة  كأرىؤاالاليمعزكع، ظةضةر ظذنعث قةشقةردة ظأزعضة 
صةقةت خوتةن بعلةن قةشقةرنعث ظارعسعدعكع يولغا كةتكةن حعقعمالرال تألةص بئرعلعدذ. 

ظذنعثغا قةشقةردة تورغان جةريانعدا كةتكةن حعقعمالر تألةص بئرعلمةيدذ.)1)
ظةضةر كىح حعقارغان ظادةم ظأزعضة تةؤة مال بعلةن مةزكذر مذظامعلعضة تةؤة مالنع 
ظئلعص سةصةرضة حعققان، ياكع مةزكذر مذظامعلعضة تةؤة مالنع مةبلةغ ظعضعسعنعث 
ظومذملعشعص  ظارعسعدا  كعشعلةر  هةققعدة  قعلعش  شذنداق  ياكع  بعلةن،  رذخسعتع 
ـ ظادةتكة ظاساسلعنعص تذرذص ظارعالشتذرغان، ياكع ظعككع ظادةمنعث  كةتكةن ظأرص 

))) »رةددذلمذهتار«، 4 ـ توم، 490 ـ بةت.

128129

بىر تەرەپ مەبلەغ، ئىككىنچى تەرەپ كۈچ چىقىرىش شېرىكچىلىكىبىر تەرەپ مەبلەغ، ئىككىنچى تەرەپ كۈچ چىقىرىش شېرىكچىلىكى



128129

مال ـ مىلكعنع بعر ـ بعرعضة ظارعالشتذرغان بولسا، كةتكةن حعقعمالر مالغا تةقسعم 
ظارعالشتذرذشع  مالنع  تةؤة  مذظامعلعضة  مالغا  تةؤة  ظأزعضة  ظادةمنعث  ظذ  قعلعنعدذ. 
قعلعش  ظذنداق  شذثا  ظايلعنعدذ.  شئرعكحعلعكعضة  ظعضعدارحعلعق  مذظامعلة  بعلةن 

مةزكذر مذظامعلعضة زعت ظةمةستذر.
ظةضةر كىح حعقارغان ظادةم سةصةردة كةتكةن حعقعمالرنع مةزكذر مذظامعلعضة تةؤة 
صذلدعن ظئلعؤئلعش ظىحىن حعقعمنع ظأزعنعث يئنعدعن قعلغان بولسا، ظذنعث شذنداق 
قعلعشعمذ توغرعدذر. ظةضةر مذظامعلعضة تةؤة مال زعيانغا ظذحراص كةتكةن بولسا، ظذ 

ظادةم كةتكةن حعقعمنع مةبلةغ ظعضعسعدعن ظااللمايدذ.
ظةضةر كىح حعقارغان ظادةم مةبلةغ ظعضعسع ظألىص كةتكةندعن كئيعن سةصةردعن 
قايتقان بولسا، ظأزعنعث ؤة قذلعنعث حعقعملعرعنع مةزكذر مذظامعلعضة تةؤة مالدعن 
قعلسا بولعدذ. شذنعثدةك يةنة ظةضةر مةبلةغ ظعضعسع ظذ ظادةمنع حعقعمنع مةزكذر 
مذظامعلعضة تةؤة مالدعن قعلعشتعن حةكلةص خةت يازغان بولسعمذ ظذ ظادةم حعقعمنع 
مةزكذر مذظامعلعضة تةؤة مالدعن قعلسا بولعدذ. حىنكع، مةبلةغ نةق صذلغا ظايالندع ؤة 
ظذ ظادةم سةصةردعن قايتعش ظىحىن كئتعدعغان حعقعمنع ظذ مذظامعلعضة تةؤة مةبلةغدعن 

قعلمعدع.
كىح حعقارغان ظادةم مةبلةغدعن قانحعلعك حعقعم قعلغان بولسا، مةبلةغ ظعضعسع 
صايدعدعن شذنحعلعك ظئلعؤالعدذ. ظةضةر مةبلةغ ظعضعسع حعقعمغا كةتكةن  ظئلعنغان 
صذلنع صايدعدعن ظئلعؤئلعص بولغاندعن كئيعن قالغان صايدا صذلنع ظارعلعرعدا كئلعشكةن 
صذل  قعلغان  حعقعم  ظادةم  حعقارغان  كىح  حىنكع،  قعلعنعدذ.  تةقسعم  بويعحة  شةرت 
ظذحراص  زعيانكةشلعككة  ظوخشاش.  صذلغا  كةتكةن  ظذحراص  زعيانكةشلعككة  خذددع 
كةتكةن صذلنعث ظورنع صايدعدعن تولذقلعنعدذ. ظةضةر تعجارةتتعن صايدا ظئلعنمعسا، كىح 
حعقارغان ظادةمضة كةتكةن حعقعمنع ظأز يئنعدعن صذل حعقعرعص تألةص بئرعش الزعم 
ظةمةس. مةسعلةن: مةبلةغ ظعضعسع كىح حعقارغان ظادةمضة 1000 سوم بةرضةن، كىح 
حعقارغان ظادةم سةصةر حعقعمع ظىحىن 100 سوم خةجلعضةن ؤة تعجارةتتة 100 سوم 
صايدا تاصقان بولسا، مةبلةغ ظعضعسع مةبلةغدعن خةجلةنضةن 100 سومنعث ظورنعغا 
بولسا،  كأرىلضةن  صايدا  سوم   200 تعجارةتتة  ظةضةر  ظالعدذ.  صذلنع  صايدا  سوم   100
مةبلةغ ظعضعسع مةبلةغدعن خةجلةنضةن 100 سومنعث ظورنعغا 100 سوم صايدا صذلنع 
ظالعدذ ؤة قالغان 100 سومنع كىح حعقارغان ظادةم بعلةن كئلعشكةن شةرت بويعحة 

تةقسعم قعلعنعدذ)1).
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مةزكذر مذظامعلعضة تةؤة مالنع صايدا ظئلعص سئتعص بئرعش

يأتكةش  مالنع  مالنع،  تةؤة  مذظامعلعضة  مةزكذر  ظادةم  حعقارغان  كىح  ظةضةر 
ظوخشاش(  رةختكة  مال  )ظةضةر  صذلغا،  كةتكةن  بعدعككة  حعقعمغا،  كةتكةن  ظىحىن 
كئسعلعدعغان ؤة بويذلعدعغان نةرسة بولسا، ظذنع كئسعش ؤة بوياش ظىحىن كةتكةن 
حعقعمغا ظوخشاش ظادةتتة سئتعص ظئلعنغان نةرسعنعث دةسماية صذلعغا قوشذلعدعغان 
ظذ  دةيدذ.  توختعدع،  صذلغا  مذنحة  ماثا  مال  بذ  بولسا،  ساتماقحع  قوشذص  صذلنع 
مالنعث  بولمعسا،  شذنداق  ظادةت  ظةضةر  صذلنع  خةجلعضةن  ظىحىن  ظأزع  ظادةمنعث 
ظادعتعدة  تعجارةتحعلةرنعث  ظةضةر  ظةمةس.  توغرا  قوشذص هئسابالش  صذلعغا  دةسماية 
ظأزع ظىحىن خةجلعضةن صذلنع دةسماية صذلغا قوشذلذدعغان بولسا، ظذ صذل دةسماية 

صذلغا قوشذلعدذ.
مةبلةغ ظعضعسع يئرعمدعن بألىشىشكة كئلعشعص كىح حعقارغان ظادةمضة 1000 
سئتعص  كعيعم  بعر  مةسعلةن  سومغا   1000 ظذ  ظادةم  حعقارغان  كىح  بةرضةن،  سوم 
ظالغان، ظاندعن ظذ كعيعمنع 2000 سومغا ساتقان، ظذ 2000 سومغا مةسعلةن بعر 
ظات سئتعص ظالغان ؤة ظاتنعث ظعضعسعضة 2000 سومنع بئرعشتعن بذرذن 2000 سوم 
 1500 ظادةم،  حعقارغان  كىح  سومعنع   500 سومنعث   2000 بولسا،  كةتكةن  يىتىص 
سومنع مةبلةغنعث ظعضعسع تألةيدذ. حىنكع، 1000 سومغا سئتعص ظئلعنعص 2000 
سومغا سئتعلغان كعيعمدعن كىح حعقارغان ظادةمضة 500 سوم صايدا كئلعدذ. ظةضةر 
كىح حعقارغان ظادةم 2000 سومغا ظات ظالسا، ظات ظذ ظادةم بعلةن مةبلةغ ظعضعسعنعث 
ظارعسعدا شئرعك هئسابلعنعدذ ؤة 2000 سومنعث 500 سومع كىح حعقارغان ظادةمضة 
ظىستعضة  بعرعنعث  هةر  ظذالرنعث  بولعدذ.  تةؤة  ظعضعسعضة  مةبلةغ  سومع   1500 ؤة 

ظأزعضة تئضعشلعك صذلنعث مةسظذلعيعتع ظأتىص كئتعدذ.
صذلع  ظادةمنعث  حعقارغان  كىح  يةنع 500 سومع  بعرع  تأتتعن  صذلعنعث  ظاتنعث 
هئسابلعنعدذ. بذ صذل مةزكذر مذظامعلعضة تةؤة صذلنعث ظعحعضة كعرمةيدذ. حىنكع، 500 
سوم صذل ظذ ظادةمنعث تألةص بئرعش مةسظذلعيعتعضة ظأتىص كةتكةندذر. مذظامعلعضة 
تةؤة مةبلةغ ظذنعث قولعدا ظامانةت سىصىتعدة تذرعدعغان صذلدذر. ظامانةت ظذنع ساقالص 
بئرعدعغان ظادةمنعث تألةص بئرعش مةسظذلعيعتعضة ظأتىص كةتمةيدذ. بذ مذظامعلعنعث 
دةسمايعسع مةبلةغ ظعضعسع بذرذن بةرضةن 1000 سوم ؤة كئيعن بةرضةن 1500 سوم 
بولذص جةمع 2500 سومدذر. لئكعن، كىح حعقارغان ظادةم ظاتتعن كئلعدعغان صايدعنع 
2000 سومغا حئحعص ظالعدذ. حىنكع، ظذ ظادةم ظاتنع 2000 سومغا سئتعص ظالدع. 

مةزكذر  سومع   (000 بذنعث  سئتعلسا،  سومغا   4000 مةسعلةن  ظات  ظةضةر 
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مذظامعلعضة تةؤة بولعدذ. حىنكع، 4000 سومدعن 1000 سوم كىح حعقارغان ظادةمضة 
بئرعلعدذ. 2500 سوم دةسماية هئسابلعنعدذ ؤة قالغان 500 سوم ظذالرنعث ظارعسعدا 

تةقسعم قعلعنعدذ.

مةبلةغ ظعضعسعنعث كىح حعقارغان ظادةمدعن ياكع كىح حعقارغان 
ظادةمنعث مةبلةغ ظعضعسعدعن نةرسة سئتعص ظئلعشعنعث هأكمع

ظةضةر كىح حعقارغان ظادةم مةبلةغ ظعضعسعدعن، ظذ مةبلةغ ظعضعسع 500 سومغا 
سئتعص ظالغان بعر ظذالغنع 1000 سومغا سئتعص ظالغان بولسا، ظذ ظادةم ظذالغنع، 
ظذنعث دةسمايعنع 500 سوم دةص ظئتعبارغا ظئلعص تذرذص صايدعسعغا سئتعش سودعسع 
بعلةن ساتعدذ. ظةضةر سئتعص ظالغان تةرةص مةبلةغ ظعضعسع بولغان بولسعمذ ظةهؤال 
سومغا   500 ظادةم  حعقارغان  كىح  ظعضعسع  مةبلةغ  ظةضةر  يةنع  بولعدذ.  شذنداق 
ظادةم  ظذ  هالدعمذ  بذ  بولسا،  ظالغان  سئتعص  سومغا   1000 ظذالغنع  ظالغان  سئتعص 
ظذالغنع، ظذنعث دةسمايعنع 500 سوم دةص ظئتعبارغا ظئلعص تذرذص صايدعسعغا سئتعش 
ظوخشاش  بعلةن  صذلع  ظذنعث  باهاسع  ظذالغنعث  ظةضةر  بذ  ساتعدذ.  بعلةن  سودعسع 
بولغان، ياكع ظارتذقع صةقةت ظذنعث باهاسعدا بولغان بولسا، ظةهؤال شذنداق بولعدذ. 
ظةضةر ظذالغنعث باهاسع ظذنعث صذلع بعلةن ظوخشاش بولمعغان، ياكع ظارتذقع صةقةت 
ظذ  ؤة  صذل  ظالغان  ظادةم سئتعص  ظذالغ كىح حعقارغان  بولسا،  بولغان  صذلعدا  ظذنعث 
بعلةن  سودعسع  سئتعش  صايدعسعغا  ظئلعنعص  ظئتعبارغا  صئيع  ظذنعثدعكع  ظادةمنعث 
سئتعلعدذ. بعز يذقعرعدعكع بايانالردعن مةبلةغ ظعضعسعنعث كىح حعقارغان ظادةمدعن 
ظئلعشعنعث  سئتعص  نةرسة  بعر  ظعضعسعدعن  مةبلةغ  ظادةمنعث  حعقارغان  كىح  ؤة 

بولعدعغانلعقعنع بعلعؤاالاليمعز.
ظةضةر كىح حعقارغان ظادةم حعققان صايدعنع يئرعمدعن ظئلعشقا كئلعشعص ظالغان 
قذل  ظذ  ظاندعن  ظالغان،  سئتعص  قذلنع  بعر  سوملذق   2000 باهاسع  سومغا   1000
بعر كعشعنع سةؤةنلعك بعلةن ظألتىرؤةتكةن بولسا، ظألتىرىلضةن كعشع ظىحىن تألةص 
بئرعلعدعغان قان بةدعلعنعث )يةنع دعيةتنعث( تأتتعن ظىح قعسمعنع مةبلةغ ظعضعسع 
قذل  ظذ  بعلةن  بئرعدذ. شذنعث  تألةص  ظادةم  حعقارغان  كىح  قعسمعنع  بعر  قالغان  ؤة 
قعلعدذ.  خعزمةت  كىن  بعر  ظادةمضة  حعقارغان  كىح  ؤة  كىن  ظىح  ظعضعسعضة  مةبلةغ 
حىنكع، 1000 سومغا سئتعص ظئلعنغان قذلنعث باهاسع 2000 سوم بولغان بولغاحقا، 
كأرىلضةن 1000 سوم صايدعنعث 500 سومع كىح حعقارغان ظادةمضة تةقسعم قعلعنعدذ. 
قالغان 1500 سوم مةبلةغ ظعضعسعضة تةؤة بولعدذ. ظذالر قذل ظألتىرعؤةتكةن كعشعنعث 

بىر تەرەپ مەبلەغ، ئىككىنچى تەرەپ كۈچ چىقىرىش شېرىكچىلىكىبىر تەرەپ مەبلەغ، ئىككىنچى تەرەپ كۈچ چىقىرىش شېرىكچىلىكى



قان بةدعلعنع تألةص بةرضةنلعكع ظىحىن قذل مةزكذر مذظامعلعضة تةؤة مال بولذشعدعن 
حعقعص كئتعدذ. شذثا ظذالر قذلنع ظأزلعرع ظعشلعتعدذ. حىنكع، كىح حعقارغان ظادةمضة 
ظةسلعدة مةزكذر مذظامعلعضة تةؤة مالنعث مةسظذلعيعتع ظارتعلماسلعقع الزعم. ظةضةر 
مةبلةغ ظعضعسع )قان بةدعلع بةرمةي ظذنعث ظورنعغا قذلنع( بئرعؤئتعشنع تاللعغان 
ؤة كىح حعقارغان ظادةم )قذلدعن ظالعدعغان صايدعنع كأزدة تذتذص( قان بةدعلع بئرعشنع 
حىنكع،  بار.  هةققع  قعلعش  تاللعغاننع  ظأزع  ظعضعسعنعث  مةبلةغ  بولسا،  تاللعغان 

قذلدعن ظئلعنعدعغان صايدا جةزمعلعك ظةمةستذر.
قذل  بعر  سومغا   1000 تةؤة  مذظامعلعضة  مةزكذر  ظادةم  حعقارغان  كىح  ظةضةر 
سئتعص ظالغان، صذل قذلنعث ظعضعسعضة تاصشذرذص بئرعلعشتعن بذرذن زعيانكةشلعككة 
ظذحراص كةتكةن بولسا، ظذ ظادةمضة صذلنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس. حىنكع، ظذ 
ظعشةنحعلعك ظادةم هئسابلعنعدذ. ظةضةر مةبلةغ ظعضعسع ظذ ظادةمضة يةنة 1000 سوم 
بةرضةن،  سوم   1000 يةنة  ظاندعن  كةتكةن،  ظذحراص  زعيانكةشلعككة  ظذمذ  بةرضةن، 
ظذمذ زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتكةن بولسا، مةبلةغ ظعضعسعنعث بةرضةن هةممة صذلع 
دةسماية صذل هئسابلعنعدذ. شذثا تعجارةتتعن ظئلعنغان صايدا مةبلةغ ظعضعسع بذرذندعن 
تارتعص بةرضةن هةممة صذلعنع ظذ صايدعدعن ظئلعؤالغاندعن كئيعن تةقسعم قعلعنعدذ. 
بعلةن ساتماقحع  صايدعسعغا سئتعش سودعسع  قذلنع  ظذ  ظادةم  حعقارغان  كىح  ظةضةر 
بولسا، قذلنعث صذلع 000) سوم ظةمةس 1000 سوم هئسابلعنعدذ. ؤةكعلنعث ظةهؤالع 
)يذقعرقعدةك  ؤةكعلنعث  حىنكع،  ظوخشعمايدذ.  ظةهؤالعغا  ظادةمنعث  حعقارغان  كىح 
ظةهؤالدا( ظعككعنحع قئتعم ظالغان صذلع قولعدا ظامانةت سىصىتعدة تذرمايدذ. ؤةكعلضة 
صذل بعرةر نةرسة سئتعص ظئلعشتعن بذرذن بئرعلضةن، ظاندعن ؤةكعل ظذ صذلنع يوقذتذص 
قويغان بولسا، صذلنع ظأزعنع ؤةكعل قعلعص تةيعن قعلغان كعشعدعن بعر نةححة قئتعم 
ظةمةس صةقةت بعرال قئتعم ظاالاليدذ. حىنكع، ؤةكعلضة سودعدعن بذرذن بئرعلضةن صذل 
ظامانةت  يةنة  كئيعنمذ  سودعدعن  صذل  بذ  تذرعدذ.  سىصىتعدة  ظامانةت  قولعدا  ظذنعث 
سىصىتعدة قالعدذ. شذثا ظذ صذل ظةضةر يىتىص كةتسة، ؤةكعل ظذ صذلنع ظأزعنع ؤةكعل 
حعقارغان  كىح  ظةمما  ظاالاليدذ.  قئتعم  بعرال  صةقةت  كعشعدعن  قعلغان  تةيعن  قعلعص 
ظادةمنعث قولعدا مةبلةغ ظامانةت سىصىتعدة تذرعدذ. شذثا كىح حعقارغان ظادةم صذلنع 

قانحة قئتعم يىتتىرىص قويسا، مةبلةغ ظعضعسعدعن شذنحة قئتعم ظاالاليدذ.
ظةضةر ؤةكعل صذلنع تاصشذرذص ظالغاندعن كئيعن صذلنعث مةسظذلعيعتع ظأزعنعث 
ظىستعضة ظأتىص كئتعدذ. شذثا صذل ظةضةر يىتىص كةتسة، ظذنع ؤةكعل تألةص بئرعدذ. 
ظةضةر ؤةكعلضة صذل بعرةر نةرسة سئتعص ظئلعص بولغاندعن كئيعن بئرعلضةن، ظاندعن 
ؤةكعل ظذ صذلنع يوقذتذص قويغان بولسا، صذلنع ظأزعنع ؤةكعل قعلعص تةيعن قعلغان 
قعلغان  تةيعن  قعلعص  ؤةكعل  ظأزعنع  ؤةكعلضة  ظااللمايدذ. حىنكع،  تةكرار  كعشعدعن 

132133

بىر تەرەپ مەبلەغ، ئىككىنچى تەرەپ كۈچ چىقىرىش شېرىكچىلىكىبىر تەرەپ مەبلەغ، ئىككىنچى تەرەپ كۈچ چىقىرىش شېرىكچىلىكى



132133

كعشعدعن صذلنع تةكرار ظئلعش هةققع ؤةكعلنعث ظذ نةرسعنع سئتعص ظئلعشع بعلةنال 
بئرعلدع. صذلنعث ؤةكعلضة ظذ نةرسة سئتعص ظئلعنعص بولذنغاندعن كئيعن بئرعلعشع 
بعلةن ؤةكعل صذلنع تولذق تاصشذرذص ظالغان هئسابلعنعدذ. شذثا صذل ظةضةر يىتىص 

كةتسة، بذنعث مةسظذلعيعتع ؤة زعيعنع ؤةكعلنعث ظىستعضة بولعدذ)1). 
كىح حعقارغان ظادةم بعلةن مةبلةغ ظعضعسعنعث ظارعسعدا يىزبةرضةن ظعختعالص

كىح حعقارغان ظادةمنعث قولعدا مةسعلةن 2000 سوم بار بولذص ظذ ظادةم مةبلةغ 
ظعضسعضة: »سةن ماثا 1000 سوم بةرضةن ظعدعث، ظذنعث بعلةن تعجارةت قعلعص 1000 
سوم صايدا تاصتعم، شذنعث بعلةن صذل 2000 سوم بولدع« دئضةن ؤة مةبلةغ ظعضعسع 
حعقارغان  كىح  بولسا،  دئضةن  ظعدعم«  بةرضةن  سوم   2000 ساثا  »مةن  ظذنعثغا: 
كىح  تةرةص  ظالغان  تاصشذرذص  صذلنع  حىنكع،  ظئلعنعدذ.  ظئتعبارغا  سأزع  ظادةمنعث 
حعقارغان ظادةم بولغاحقا، مةيلع ظعشةنحعلعك بولسذن مةيلع ظعشةنحعسعز بولسذن 
تاصشذرذص ظئلعنغان صذلنعث معقدارعنعث قانحعلعك ظعكةنلعكع هةققعدة ظذ ظادةمنعث 
سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. شذنعثدةك يةنة ظةضةر كىح حعقارغان ظادةم ظأزعنعث صذل 

ظالغانلعقعغا تئنعؤالغان بولسعمذ ظذنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
ظةضةر كىح حعقارغان ظادةم بعلةن مةبلةغ ظعضعسعنعث ظارعسعدعكع ظعختعالص صذلنعث 
معقدارعنعث قانحعلعك ظعكةنلعكع هةققعدة بولذش بعلةن بعرضة تعجارةتتعن ظئلعنغان 
ظئتعبارغا  سأزع  ظعضعسعنعث  مةبلةغ  هالدا  بذ  بولسا،  هةققعدة  معقدارع  صايدعنعث 
ظئلعنعدذ. حىنكع، تعجارةتتعن ظئلعنعدعغان صايدا صةقةت مةبلةغ ظعضعسعنعث سةؤةبع 
بعلةن بولعدذ )يةنع ظذنعث مةبلعغع بعلةن بولعدذ(. ظةمما ظعختعالص ظةضةر مةبلةغنعث 
معقدارعنعث قانحعلعك ظعكةنلعكع هةققعدة بولسا، يذقعرعدا بايان قعلعنغعنعدةك كىح 
حعقارغان ظادةمنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. بذالرنعث قايسع بعرع ظأزعنعث سأزعنعث 
يةنع  قعلعنعدذ.  قوبذل  صاكعتع  ظذنعث  كأرسةتسة،  صاكعت  ظعسصاتالص  توغرعلعقعنع 
صاكعت كأرسةتكةن تةرةصنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. ظةضةر ظذالرنعث هةر ظعككعسع 
صاكعت كأرسةتسة، دةسمايعنعث 1000 سوم ظةمةس 2000 سوم ظعكةنلعكعدة مةبلةغ 
ظعكةنلعكعنع  كأص  دةسمايعنعث  حىنكع،  ظئلعنعدذ.  ظئتعبارغا  صاكعتع  ظعضعسعنعث 
ظعسصاتالشتا مةبلةغ ظعضعسعنعث صاكعتع كىح حعقارغان ظادةمنعث صاكعتعغا قارعغاندا 
قانحعلعك  معقدارعنعث  صايدعنعث  ظالغان  تعجارةتتعن  ظةمما  هئسابلعنعدذ.  كىحلىك 
ظعكةنلعكعدة كىح حعقارغان ظادةمنعث صاكعتع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. حىنكع، ظئلعنغان 
صايدعنعث قانحعلعك ظعكةنلعكعنع ظعسصاتالشتا كىح حعقارغان ظادةمنعث صاكعتع مةبلةغ 

ظعضعسعنعث صاكعتعغا قارعغاندا كىحلىك هئسابلعنعدذ.
))) »رةددذلمذهتار«، 4 ـ توم، 492 ـ بةت.
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ظةضةر مةبلةغ ظعضعسع شئرعكحعلعكنعث بعرع مةبلةغ، يةنة بعرع كىح حعقعرعص 
تذرعؤاتقان  تذتذص  قولعدا  مةبلةغنع  قعلغان،  دؤا  ظعكةنلعكعنع  مذظامعلة  تىزىشكةن 
ظعكةنلعكعنع  شئرعكحعلعكع  بولذش  شئرعك  معقدارعدا  مةلذم  مالنعث  ظذنعث  ظادةم 
بولسا،  قعلغان  دةؤا  بارلعقعنع  مةبلعغعنعث  معقداردا  مةلذم  ظأزعنعثمذ  بذنعثدا  ؤة 
ظئلعنعدذ.  ظئتعبارغا  دةؤاسع  قعلغان  ظادةمنعث  تذرعؤاتقان  تذتذص  قولعدا  مةبلةغنع 
حىنكع، ظذ ظادةم مةبلةغنعث ظعحعدة ظأزعنعث مةلذم معقداردا مةبلعغعنعث بارلعقعنع 

ظعسصاتلعدع.
صايدعنع  ظالغان  مةبلةغنعث  ظذ  ظادةم:  ساقلعؤاتقان  قولعدا  مةبلةغنع  ظةضةر 
ؤة  بئرعلضةنلعكعنع  سىصىتعدة  مذظامعلة  مةزكذر  بعلةن  شةرتع  ظألىشىش  يئرعمدعن 
تعجارةتتة صايدا ظالغانلعقعنع دةؤا قعلغان، مةبلةغ ظعضعسع ظذ مةبلةغنعث )مةزكذر 
هئحنةرسة  ظادةمضة  قعلغان  تعجارةت  بعلةن  ظذنعث  ظةمةس(  سىصىتعدة  مذظامعلة 
بئرعلمةسلعك شةرتع بعلةن بئرعلضةنلعكعنع دةؤا قعلغان بولسا، مةبلةغ ظعضعسعنعث 
سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. حىنكع، مةبلةغ ظعضعسع )ظذ مةبلةغنعث مةزكذر مذظامعلة 
تعجارةت  بولسا،  ظادةم  حعقارغان  كىح  قعلعدذ.  ظعنكار  بئرعلضةنلعكعنع(  سىصىتعدة 
قعلغانلعقع ظىحىن ظأزعضة صايدعدعن تةقسعم قعلعص بئرعلعشعنع، ياكع )مةبلةغنعث 
تةرةصتعن  ظأزع  شةرتنعث  قعلعدعغان(  تةيعن  بئرعلضةنلعكعنع  شةكعلدة  قانداق 
قويذلغانلعقعنع، ياكع شئرعكحعلعكنع داؤا قعلعدذ. مةبلةغ ظعضعسع بذ دةؤانع ظعنكار 

قعلعدذ.
تعجارةتتعن  ظادةم  تذرعؤاتقان  تذتذص  مةبلةغنع  قولعدا  ظةضةر  يةنة  شذنعثدةك 
ظئلعنغان صايدعنعث هةممعسعنعث ظأزعضة بولذشع ظىحىن ظذ مةبلةغنعث قةرز سىصىتعدة 
بئرعلضةنلعكعنع دةؤا قعلغان، مةبلةغ ظعضعسع ظذ مةبلةغنعث ظذنعث بعلةن تعجارةت 
سىصىتعدة  ظامانةت  ياكع  بعلةن،  شةرتع  بئرعلمةسلعك  هئحنةرسة  ظادةمضة  قعلغان 
مةزكذر مذظامعلة سىصىتعدة بئرعلضةنلعكعنع دةؤا قعلغان بولسا، مةبلةغ ظعضعسعنعث 
دةؤا  بولذشنع  ظعضة  مةبلةغكة  ظذ  ظادةم  بذ  حىنكع،  ظئلعنعدذ.  ظئتعبارغا  سأزع 
ظعككعسع  هةر  ظذالرنعث  ظةضةر  قعلعدذ.  ظعنكار  بذنعثغا  ظعضعسع  مةبلةغ  قعلعدذ. 
ظئتعبارغا  صاكعتع  كأرسةتكةن  ظادةمنعث  حعقارغان  كىح  بولسا،  كأرسةتكةن  صاكعت 
ظئلعنعدذ. ظةمما مةبلةغ ظعضعسع مةبلةغنعث كىح حعقارغان ظادةمضة قةرز سىصىتعدة 
بئرعلضةنلعكعنع دةؤا قعلغان، كىح حعقارغان ظادةم مةبلةغنعث ظأزعضة مةزكذر مذظاملة 
ظادةمنعث  حعقارغان  كىح  هالدا  بذ  بولسا،  قعلغان  دةؤا  بئرعلضةنلعكعنع  سىصىتعدة 
سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. حىنكع، كىح حعقارغان ظادةم ظذ مةبلةغنع تألةص بئرعش 

مةسظذلعيعتعضة ظئلعشنع ظعنكار قعلعدذ.
بذ  دةص  بارلعقعنع،  قاراشنعث  خعل  ظعككع  مةسعلعدة  بذ  ظالعمالر  قعسعم  بعر 
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»ظةضةر  قعلعدذ:  نةقعل  دئضةنلعكعنع  مذنداق  سةرةخسعينعث  )مذهعتذل(  هةقتة 
بئرعلضةنلعكعنع  سىصىتعدة  قةرز  ظادةمضة  حعقارغان  كىح  مةبلةغ  ظعضعسع:  مةبلةغ 
مذظامعلة سىصىتعدة  مةزكذر  ظأزعضة  مةبلةغنعث  ظادةم:  حعقارغان  قعلغان، كىح  دةؤا 
بئرعلضةنلعكعنع دةؤا قعلغان ؤة بذ دةؤا كىح حعقارغان ظادةم مةبلةغنع ظعشلعتعشنع 
ظئتعبارغا  سأزع  ظعضعسعنعث  مةبلةغ  بولسا،  بولغان  كئيعن  بولغاندعن  باشالص 
كىح  مةبلةغ  ظئلعنعدذ.  ظئتعبارغا  صاكعتع  كأرسةتكةن  ظذنعث  صاكعتتعمذ  ظئلعنعدذ. 
حعقارغان ظادةمنعث مةسظذلعيعتعضة ظأتىص كئتعدذ. ظةضةر ظذ دةؤا كىح حعقارغان ظادةم 
مةبلةغنع ظعشلعتعشنع باشالشتعن بذرذن بولغان بولسا، كىح حعقارغان ظادةمنعث سأزع 
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. شذثا كىح حعقارغان ظادةمضة صذلنع تألةص بئرعش مةسظذلعيعتع 
ظارتعلمايدذ. حىنكع، مةبلةغ ظعضعسعنعث سأزع بعلةن كىح حعقارغان ظادةمنعث سأزع 
مةبلةغنعث، ظذنعث ظعضعسعنعث رذخسعتع بعلةن ظئلعنغانلعقعدا بعر يةردعن حعقعدذ. 
لئكعن، كىح حعقارغان ظادةم ظذ مةبلةغنعث قةرز سىصىتعدة بئرعلضةنلعكعضة ظعنكار 
قعلعدذ. ظذالرنعث قايسعبعرع ظأزعنعث سأزعنعث توغرا ظعكةنلعكعنع ظعسصاتالص صاكعت 
صاكعت  ظعككعسع  هةر  ظذالرنعث  ظةضةر  قعلعنعدذ.  قوبذل  صاكعتع  ظذنعث  كأرسةتسة، 

كأرسةتسة، مةبلةغ ظعضعسعنعث صاكعتع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.«
ظةضةر كىح حعقارغان ظادةم ظومذملذقنع دةؤا قعلغان، مةبلةغ ظعضعسع خذسذسلذقنع 
ظةضةر  ظئلعنعدذ.  ظئتعبارغا  سأزع  ظادةمنعث  حعقارغان  كىح  بولسا،  قعلغان  دةؤا 
ظذالرنعث هةر ظعككعسع خذسذسلذقنع دةؤا قعلغان، مةسعلةن: ظذالرنعث بعرع مةبلةغ 
بعلةن كعيعم ـ كعحةك سودعسعنع قعلعدعغان بولذشقانلعقعنع دةؤا قعلغان، يةنة بعرع 
قعلغان  دةؤا  بولذشقانلعقعنع  قعلعدعغان  سودعسعنع  بذغداي  بعلةن  مةبلةغ  بولسا، 
سأزلعرع  ظذالرنعث  حىنكع،  ظئلعنعدذ.  ظئتعبارغا  سأزع  ظعضعسعنعث  مةبلةغ  بولسا، 
خذسذسلذقتا بعر يةردعن حعقتع. شذثا مةبلةغ ظعضعسعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. 
ظذ  قعلعنعدذ.  قوبذل  صاكعتع  ظذنعث  كأرسةتسة،  صاكعت  ظادةم  حعقارغان  كىح  ظةضةر 
ظـأتمعضةنلعكعضة  بئرعش مةسظذلعيعتعضة  تألةص  ظأزعنعث  مةبلةغنعث  صاكعتنع  ظادةم 
ظةمةس ظأزعنعث قعلغان تةسةررذصعنعث توغرا ظعكةنلعكعضة كةلتىرعدذ. ظةضةر ظذنعث 
قعلغان تةسةررذصلعرعنعث توغرا ظعكةنلعكع ظعسصاتالنسا، مةبلةغ ظذنعث تألةص بئرعش 

مةسظذلعيعتعضة ظأتىص كةتمةيدذ.
مةسعلةن:  قويذلغان،  يئزعص  ؤاقعت  صاكعتلعرعدا  كأرسةتكةن  ظذالرنعث  ظةضةر 
مةبلةغ ظعضعسع كىح حعقارغان ظادةمضة: »مةن ساثا بةشعنحع ظايدا مةبلةغنع ظالغان 
صايدعنع يئرعمدعن ظألىشىش ؤة سئنعث ظذنعث بعلةن كعيعمـ  كعحةك سودعسعنع قعلعش 
ظعضعسعضة:  مةبلةغ  ظادةم  حعقارغان  كىح  ؤة  دئضةن  ظعدعم«  بةرضةن  بعلةن  شةرتع 
»سةن ماثا ظالتعنحع ظايدا مةبلةغنع مئنعث ظذنعث بعلةن بذغداي ـ قذناق سودعسعنع 
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توغرا  ظعككعسع سأزلعرعنعث  هةر  ؤة  دئضةن  ظعدعث«  بةرضةن  بعلةن  قعلعش شةرتع 
يئزعص  ظاي  ظالتعنحع  صاكعتعغا  بولسا،  كأرسةتكةن  صاكعت  ظعسصاتالص  ظعكةنلعكعنع 
بذرذن  شةرت  كئيعنكع  حىنكع،  ظئلعنعدذ.  ظئتعبارغا  صاكعتع  تةرةصنعث  قويذلغان 
قويذلغان شةرتنع ظةمةلدعن قالدذرؤئتعدذ. ظةضةر ظذالرنعث صاكعتلعرعغا ؤاقعت يئزعص 

قويذلمعغان بولسا، مةبلةغ ظعضعسعنعث صاكعتع قوبذل قعلعنعدذ)1).

مةبلةغنع مةزكذر مذظامعلة سىصىتعدة بانكعالردا قويذشنعث هأكمع

دعن،  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظةلهامعد  مذهةممةد  ظذستازعم   
مةزكذر مذظامعلة سىصىتعدة بانكعغا، بانكعنعث ظالغان صايدعدعن مةبلةغ ظعضعسعضة 
قويذشنعث  مةبلةغ  بعلةن  شةرتع  بئرعش  صعرسةنت  مةلذم  ظاخعرعدا  يعلنعث  هةر 
جاؤاب  سذظالغا  بذ  ظذستازعم  سورالغاندا،  سذظال  هةققعدة  بولعدعغانلعقع  قانداق 
بئرعص مذنداق دئضةن: »مةزكذر مذظامعلعدة مةبلةغ بعر ظادةمدعن، كىح يةنة بعر 
تةقسعم  بويعحة  شةرت  كئلعشكةن  ظارعسعدا  ظذالرنعث  صايدا  حعقعرعلعص  ظادةمدعن 
ظعضعسعضعال  مةبلةغ  صةقةت  زعيان  كأرىلسة،  زعيان  تعجارةتتة  ظةضةر  قعلعنعدذ. 
بولعدذ. كىح حعقارغان ظادةمضة زعياندعن ظازراقمذ ظارتعلمايدذ. ظةضةر كىح حعقارغان 
ظادةمنعث زعياننع كأتىرىص بئرعشع شةرت قعلعنسا، ظذ مذظامعلة شةرتعضة توشمعغان 
ظةضةر  الزعم.  قالدذرذش  ظةمةلدعن  مذظامعلعنع  ظذ  شذثا  هئسابلعنعدذ.  مذظامعلة 
شةرتعضة توشمعغان مذظامعلعدة صايدا كأرىلضةن بولسا، صايدعنعث هةممعسع مةبلةغ 
ظعش  بئرعلعدعغان  تةثتىشعضة  ظذنعث  ظادةمضة  حعقارغان  كىح  بولعدذ.  ظعضعسعضة 
هةققع بئرعلعدذ. بانكعنعث مةبلةغ ظعضعسعضة ظالغان صايدعدعن هةر يعلنعث ظاخعرعدا 
مةلذم صعرسةنت بئرعش شةرتع بعلةن بانكعغا مةبلةغ قويذش مةزكذر مذظامعلعنعث 
ظئنعق  ظذ  بولعدذ.  قةرز  كئلعدعغان  ظئلعص  صايدا  ظذ  بةلكع  كعرمةيدذ.  ظعحعضة 
مةنعسع  قويذشنعث  مةبلةغ  شةكعلدة  مةزكذر  بانكعغا  حىنكع،  جازانعخورلذقتذر. 
ظالغان  تاصشذرذص  ظامانةتنع  شةرتع  قويذشنعث  ظامانةت  حىنكع،  بئرعشتذر.  قةرز 
تةرةصنعث ظامانةتنع يئنعدعكع مال بعلةن ظارعالشتذرؤاتماستعن ظايرعم ساقلعشع ؤة 
ظذنع ساقالشتا سةل قارعماسلعقع الزعم. ظةضةر ظامانةتكة قويذص قويذلغان مةبلةغ 
تألةص  ظذنع  تةرةص  ظالغان  تاصشذرذص  ظامانةتنع  كةتسة،  ظذحراص  زعيانكةشلعككة 
بةرمةيدذ. بذ ظةضةر ظذنع تاصشذرذص ظالغان تةرةص ظذنع ساقالشتا سةل قارعمعغان، 
ياكع ظذنعثغا دىشمةنلعك قعلمعغان بولسا، ظةهؤال شذنداق بولعدذ. ظةضةر مةبلةغنع 
ظالغان تةرةص ظذنع ساقالشتا سةل قارعغان، ياكع ظذنعثغا دىشمةنلعك قعلغان بولسا، 

))) »رةددذلمذهتار«، 4 ـ توم، 492 ـ بةت.
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ظذ تةرةص مةبلةغنع تألةص بئرعدذ. مةبلةغنع ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز بعر ـ بعرعنع 
ظايرعغعلع بولمايدعغان دةرعجعدة ظأزعنعث مةبلعغعضة ظارعالشتذرؤئتعش بعر مةنادا 

ظذ مةبلةغنع هةقسعز يول بعلةن ظئلعؤالغانلعق هئسابلعنعدذ.
ظأزعنعث  مةبلةغنع  تةرةصكة  ظالغان  تاصشذرذص  ظذنع  ظعضعسع  مةبلةغ  ظةضةر 
)ظةضةر  مةبلةغ  ظذ  بولسا،  قعلغان  رذخسةت  ظارعالشتذرؤئتعشعغا  مةبلعغعضة 
زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتسة( ظذ تةرةصنعث تألةص بئرعش مةسظذلعيعتعضة ظأتىص 
ساقالص  بانكا  حىنكع،  شذنداقتذر.  ظةهؤال  بانكعدعمذ  هئسابلعنعدذ.  قةرز  كةتكةن 
بئرعش ظىحىن كعشعلةردعن ظالغان مةبلةغنع ظعضعسعنعث رذخسعتع بعلةن قئشعدعكع 
صايدا  يعلع مةلذم معقداردا  ظارعالشتذرؤئتعدذ ؤة مةبلةغ ظعضعسعضة هةر  مةبلةغكة 
بئرعدذ. مانا بذ صايدا ظئلعص كةلضةن قةرزدذر. بذ ظئنعق جازانعخورلذقتذر. ظعسالمدا 
خاس  بانكعغعال  ظعش  بذ  مةلذمدذر.  ظادةمضة  هةممة  هاراملعقع  جازانعخورلذقنعث 
ظةمةس. ظةضةر ظذ ظعش ظعككع ظادةمنعث ظارعسعدا يىز بةرضةن بولسعمذ ظذ ظعش يةنعال 
هارامدذر. مةبلةغ ظئغعزدا مةزكذر مذظامعلة سىصىتعدة بئرعلضةن بولسعمذ مةبلةغنعث 
ظذ شةكعلدة بئرعلعشع جازانعخورلذقتذر. حىنكع، ظذنعث روهع مةزكذر مذظامعلعنعث 
شةرتلعرعضة ظذيغذن كةلمةيدذ. حىنكع، مذظامعلعلةردا ظئتعبارغا ظئلعنعدعغعنع لةؤز 

ؤة تاشقعرع كأرىنىش ظةمةس بةلكع ماهعيةت ؤة مةنعلةردذر.
ظعضعسع  مةبلةغ  صىتىشكةن،  مذظامعلعضة  مةزكذر  تةرةص  ظعككع  ظةضةر 
تةرةص  ظعككع  بعرلةشكةن  مذظامعلعدة  مةزكذر  ظادةتتة  ظادةمضة  حعقارغان  كىح 
شةرت  بئرعشنع  ظارتذق  معقدارعدعن  صايدعنعث  قعلعشعدعغان  تةقسعم  ظارعلعرعدا 
قعلغان ؤة تعجارةتتعن صايدا صةقةت شذ معقداردا ظئلعنعدعغان بولسا، ظذ شةرتعضة 
توشمعغان مذظامعلة هئسابلعنعدذ. شذثا كىح حعقارغان ظادةمضة ظذنعث تةثتىشعضة 
بئرعلعدعغان ظعش هةققع بئرعلعدذ. قالغان صايدا مةبلةغ ظعضعسعضة بولعدذ. شذثا 
ظذ مذظامعلعنع ظةمةلدعن قالدذرذش الزعم. حىنكع، ظذ شةرتعضة توشمعغان مذظامعلة 

هئسابلعنعدذ.)1)

خعلمذ ـ خعل مةسعلعلةر

مىلكعنع  ـ  مال  بالعنعث  ظذ  ظادةم،  قعلعنغان  تةؤسعية  قاراشقا  بالعغا  يئتعم   §
بولسا،  ظئلعؤالغان  تىزىص  مذظامعلة  شةكعلدة  مةزكذر  ظىحىن  قعلعش  تعجارةت  ظأزع 
توغرا بولعدذ. بعر قعسعم ظالعمالر: »ظذ ظادةمنعث يئتعم بالعنع كأزدة تذتذص صايدعنع 

))) »رذدذد ظةال ظةباتعل«، 2 ـ توم، 283 ـ بةت. 
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شةرت  ظئلعشنع  ظارتذق  معقداردعن  ظالعدعغان  ظادةم  ظوخشاش  ظذنعثغا  ظادةتتة 
قعلماسلعقع الزعم« دةيدذ. يةنة بعر قعسعم ظالعمالر: »بذنعثغا ظوخشاش بذزذلذص 
كةتكةن زاماندا يئتعم بالعغا قارايدعغان ظادةمنعث بالعنعث مال ـ مىلكعنع تعجارةت 
قعلعش ظىحىن مةزكذر مذظامعلة بعلةن ظأزعنعث ظئلعؤئلعشع توغرا ظةمةس« دةيدذ. 
ظالعمالرنعث بذ سأزع يئتعم بالعغا قارايدعغان ظادةمنعث يئتعم بالعنعث مالـ  مىلكعنع 
تعجارةت قعلعش ظىحىن مةزكذر مذظامعلة بعلةن ظئلعؤئلعشقا قةتظع بولمايدعغانلعقعنع 
بالعنعث  كأرسعتعص بئرعدذ)1). بذ هةقتعكع كىحلىك قاراش بولسا، ظذ ظادةمنعث ظذ 
مال ـ مىلكع بعلةن تعجارةت قعلعشعنعث بولماسلعقع زاماننعث بذزذلذص كئتعشعدذر. 
ظةضةر زامان هةممة ظادةم بعر ـ بعرعنعث هةققعنع يةص كةتمةيدعغان هالةتتة ياخشع 
بولسا، يئتعم بالعغا قارايدعغان ظادةمنعث ظذ بالعنعث مال ـ مىلكع بعلةن تعجارةت 

قعلعشع توغرعدذر.
§ كىح حعقارغان ظادةم ظألىص كةتكةن ؤة ظارقعسعدا تاشالص كةتكةن مالـ  دذنياسعنعث 
ظعحعدة مةبلةغ ظعضعسع مةزكذر مذظامعلة ظىحىن بةرضةن مةبلةغ تئصعلمعغان بولسا، 
قالدذرذص  ظادةم  ظذ  حىنكع،  قالعدذ.  هئسابعدا  قةرز  ظىستعدة  ظادةمنعث  ظذ  مةبلةغ 
تةؤة  مذظامعلعضة  مةزكذر  قايسعسعنعث  ظعحعدة  دذنيانعث  ـ  مال  كةتكةن  قويذص 
مةبلةغ ظعكةنلعكع نامةلذم بولغانلعقع ظىحىن ظذ مةبلةغ خذددع ظذ ظادةم تةرعصعدعن 
قةرز  ظىستعدة  ظادةمنعث  ظذ  مةبلةغ  ظذ  شذثا  هئسابلعنعدذ.  بولذنغان  ظعشلعتعلعص 

هئسابعدا بولذص ظذنعث قالدذرذص كةتكةن مال ـ دذنياسعدعن تألةص بئرعلعدذ.
نةرسة  بعر  ظىحىن  ظالماسلعقع  باج  ظذنعثدعن  باجحعغا  ظادةم  حعقارغان  كىح   §
بةرضةن بولسا، ظذ ظادةم باجحعغا بةرضةن صذلنع تألةص بئرعدذ. حىنكع، باجحعغا صذل 
بئرعش تعجارةتكة ظاالقعدار ظعشالردعن ظةمةستذر. لئكعن، >مةجمةظذل صةتاؤا< دئضةن 
ظةسةردة مذنداق بايان قعلعندع: كىنىمعزدة ظةضةر كىح حعقارغان ظادةم باج ظالمعسذن، 
تألةص  نةرسعنع  بةرضةن  باجحعغا  ظادةم  ظذ  بولسا،  بةرضةن  نةرسة  بعر  باجحعغا  دةص 
بةرمةيدذ. يئتعم بالعغا قاراشقا تةؤسعية قعلعنغان ظادةممذ شذنداق قعلعدذ. حىنكع، 
كىح حعقارغان ظادةم بعلةن يئتعم بالعغا قاراشقا تةؤسعية قعلعنغان ظادةم باجحعغا بعر 

نةرسة بئرعشتعن بعر صايدعنع مةقسةت قعلعدذ.
§ كىح حعقارغان ظادةم مةزكذر مذظامعلعضة تةؤة مةبلةغكة مال سئتعص ظالغان، 
هةتتا صايدا كأص حعققانغا قةدةر ظذ مالنع ساتمايمةن، دةص تذرعؤالغان ؤة مةبلةغ ظعضعسع 

ظذنع سئتعشنع خااليدعغان بولسا، بذ هالدا ظعش مذنداق ظعككع خعل بولعدذ:
1 ـ مةبلةغ ظعضعسعنعث رازعلعقع بولماستعن كىح حعقارغان ظادةمضة مالنع تذتذص 

))) »رةددذلمذهتار«، 4 ـ توم، 492 ـ بةت.
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تذرذش توغرعسعدا هةقنعث بئرعلعشع. ظذ مالدا مةيلع صايدا حعقسذن مةيلع حعقمعسذن 
صايدا  مالدا  ظذ  ظةضةر  ظعضعسعضة  مةبلةغ  ظادةم  ظذ  بئرعلمةيدذ.  هةق  بذ  ظادةم  ظذ 
حعقمايدعغان بولسا مةبلعغعنع بةرسة، ظةضةر مالدا صايدا حعقعدعغان بولسا، مةبلعغع 
بعلةن حعققان صايدعدعن مةبلةغ ظعضعسعضة تةقسعم قعلعنعدعغان صئيعنع بةرسة، ظاندعن 

ظذ ظادةمضة مالنع تذتذص تذرذش هةققع بئرعلعدذ.
ظةضةر  مةجبذرالش.  سئتعشقا  تذرماي  تذتذص  مالنع  ظادةمنع  حعقارغان  كىح  ـ   2
بذيرذلعدذ.  سئتعشقا  مالنع  ظادةم  ظذ  بولسا،  مال  حعقعدعغان  صايدا  سئتعلسا  مال 
لئكعن، ظذ ظادةم ظةضةر مةبلةغ ظعضعسعضة تةقسعم قعلعنعدعغان صايدا بعلةن مةبلةغنع 
بةرسة، مالنع سئتعشقا مةجبذرالنمايدذ. ظةضةر مال سئتعلسا صايدا حعقمايدعغان مال 
بولسا، ظذ ظادةم مالنع سئتعشقا مةجبذرالنمايدذ. لئكعن، ظذنعث مةبلةغ ظعضعسعضة 

مةبلعغعنع ياكع مالنع قايتذرذص بئرعشع الزعم.
كىح  ؤة  خااليدعغان  تذرذشنع  تذتذص  ساتماي  مالنع  ظذ  ظعضعسع  مةبلةغ  ظةضةر 
مةبلةغ  ظةضةر  مالنع  ظادةم  ظذ  بولسا،  خااليدعغان  سئتعشنع  مالنع  ظادةم  حعقارغان 
مةبلةغ  ساتعدذ.  تةقدعردعمذ  تذرغان  حةكلةص  سئتعشتعن  مالنع  ظذنع  ظعضعسع 
ظعضعسعنعث سودعنع بذزذش، ياكع صاالنع حاغدا ساتعسةن، دةص بئرعلضةن رذخسةتنع 

خاسالشتذرذش هةققع يوق.
§ مةبلةغ ظعضعسع بعر ظادةمضة 500 سومع سوؤغات سىصىتعدة ؤة 500 سومع 
مةزكذر مذظامعلة سىصىتعدة بولذص 1000 سوم بةرضةن، ظاندعن ظذ 1000 زعيانكةشلعككة 
ظذحراص كةتكةن بولسا، ظذ ظادةم صةقةت سوؤغات قعلعص بئرعلضةن 500 سومنعال تألةص 
بئرعدذ. حىنكع، سوؤغات سىصىتعدة بئرعلضعنعنع ظايرعم ؤة مةزكذر مذظامعلة سىصىتعدة 
بئرعلضعنعنع ظايرعم بئرعش مذمكعن بولعدعغان مةبلةغنع ظايرعماستعن بذنعث ظعحعدعن 
مذنحعلعك قعسمع ساثا سوؤغات دةص بئرعش توغرا ظةمةس. شذثا مةبلةغنعث سوؤغات 
سىصىتعدة بئرعلضةن قعسمع ظذ ظادةمنعث تألةص بئرعش مةسظذلعيعتع ظعحعضة كعرعدذ. 
بذ هةقتة باشقا بعر صةتعؤا بار بولذص ظذ صةتعؤادا بايان قعلعنعشعحة: مةبلةغنعث مةيلع 
ظذ  بولسذن  قعسمع  تةؤة  سوؤغاتقا  مةيلع  بولسذن  قعسمع  تةؤة  مذظامعلعضة  مةزكذر 
ظادةمضة مةبلةغنعث هئحبعر قعسمعنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس. حىنكع، مةبلةغنعث 
مةزكذر مذظامعلعضة تةؤة قعسمع ظادةمضة ظامانةت سىصىتعدة بئرعلضةندذر. سوؤغاتقا 
تةؤة قعسمعنعث تألةص بئرعلمةسلعكعنعث سةؤةبع بولسا، ظذنعث شةرتعضة توشمعغان 
ظادةمضة  ظذ  ظاساسةن، سوؤغات  صةتعؤاغا  ظاساسلعق  ظىحىندذر.  بولغانلعقع  سوؤغات 
تاصشذرذلغان هئسابلعنعدذ. شذثا ظذ ظادةمضة سوؤغات سىصىتعدة بئرعلضةن مةبلةغنع 
ظاصتورعنعث  كعتابنعث  دئضةن  >ظةددذررذلمذختار<  بذ  بولمايدذ.  الزعم  بئرعش  تألةص 
دئضةن: »مةبلةغنعث  قعلعص مذنداق  ظعالؤة  ظابعدعن  ظعبنع  بذ سأزضة  بولذص  سأزع 
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بعلةن  ظأتىش  ظعضعدارحعلعقعغا  ظادةمنعث  ظذ  قعسمعنعث  بئرعلضةن  قعلعص  سوؤغات 
ظذنع تألةص بئرعشنعث ظارعسعدا زعتلعك يوقتذر. شذثا ظالعمالر: >شةرتعضة توشمعغان 
هالةتتة بئرعلضةن سوؤغا ـ ساالممذ، سوؤغات بئرعلضةن ظادةمنعث ظعضعدارحعلعقعغا 

ظأتىص كئتعدذ< دئضةن. شذثا بذ هةقتة صةتعؤا بذ قاراش بويعحة بئرعلعدذ«.
ظذحراص  زعيانكةشلعككة  سوؤغات  بئرعلضةن  هالةتتة  توشمعغان  شةرتعضة  ظةضةر 
نعكاه  ظارعسعدا  ظةضة  ظادةم  بئرعلضةن  بولسا، مةبلةغنعث ظعضعسع سوؤغات  كةتكةن 
حىشمةيدعغان دةرعجعدة يئقعن ظذرذغ ـ تذغقانلعرع بولسعمذ سوؤغاتنع ظذ ظادةمدعن 
سوؤغاتمذ  بئرعلضةن  هالةتتة  توشمعغان  شةرتعضة  حىنكع،  ظئلعؤالعدذ.  قايتذرذص 
ظةضةر  كئتعدذ.  ظأتىص  مةسظذلعيعتعضة  بئرعش  تألةص  ظادةمنعث  بئرعلضةن  سوؤغات 
بازاردعكع  كئيعن  كةتكةندعن  ظذحراص  زعيانكةشلعككة  نةرسة  بئرعلضةن  سوؤغاتقا 
باهاسع بويعحة تألةص بئرعلعدعغان بولسا، زعيانكةشلعككة ظذحراص كئتعشتعن بذرذن 

قايتذرذص بئرعلعشكة ظةلؤةتتة هةقلعقتذر.
§ ظةضةر كىح حعقارغان ظادةم ظألىص كةتكةن، ظذنعث ظىستعدة قةرز صذل ؤة مةزكذر 
مذظامعلعضة تةؤة مةبلةغ بولغان ؤة قالدذرذص كةتكةن مال ـ دذنيانعث ظعحعدة قايسع 
بولسا،  تذرعدعغان  بعلعنعص  ظعكةنلعكع  مةبلةغ  تةؤة  مذظامعلعضة  مةزكذر  مالنعث 
ظعحعدعن  دذنيانعث  ـ  مال  ظذ  قارعغاندا  ظعضعلعرعضة  قةرز  باشقا  ظعضعسع  مةبلةغ 
دئضةن  هةقلعقمذ؟  ظئلعؤئلعشقا  صايدعنع  تئضعشلعك  ظأزعضة  ؤة  مةبلعغعنع  ظأزعنعث 
سذظال قويذلسا، شذنداق مةبلةغ ظعضعسع باشقا قةرز ظعضعلعرعضة قارعغاندا ظذ مال 
ـ دذنيانعث ظعحعدعن ظأزعنعث مةبلعغعنع ؤة ظأزعضة تئضعشلعك صايدعنع ظئلعؤئلعشقا 

ظةث هةقلعقتذر، دةص جاؤاب بئرعلعدذ.
مالنعث  تةؤة  بعر شئرعكنعث شعركةتكة  يةنة  بعرع  ظعككع شئرعكنعث  ظةضةر   §
قعلعنغان  دةؤا  ظىستعدعن  قعلغان،  دةؤا  قعلغانلعقعنع  خعيانةت  معقدارعغا  مةلذم 
شئرعك شعركةتنعث مىلكعضة خعيانةت قعلغانلعقعنع ظعنكار قعلغان بولسا، ظذ شئرعك 
ظأزعنعث خعيانةت قعلمعغانلعقع هةققعدة قةسةم قعلعدذ. ظةضةر قةسةم قعلعص بئرةلعسة، 
ظاقالنغان بولعدذ. ظةضةر قةسةم قعلعشتعن باش تارتسا، ظذنعث ظىستعدعن قعلعنغان 
مالنعث  قعلعنغان  قعلغان شئرعك خعيانةت  دةؤا  ظةضةر  بولعدذ.  بولغان  دةؤا هةقلعق 
بولعدذ.  بويعحة  شذ  هأكىم  تةقدعردعمذ  بئرةلمعضةن  قعلعص  تةيعن  ظئنعق  معقدارعنع 
لئكعن بذ هالدا ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان شئرعك ظةضةر قةسةم قعلعشتعن باش تارتسا، 
ظذنعثغا ظأزعنعث قانحعلعك مالغا خعيانةت قعلغانلعقعنع بايان قعلعص قةسةم قعلعش 
قعلعص  قةسةم  هةققعدة  معقدارع  مةبلةغنعث  قعلغان  خعيانةت  ظذنعث  بولعدذ.  الزعم 
خعيانةت  ظأزعنعث  شئرعكنعث  ظذ  حىنكع،  ظئلعنعدذ.  ظئتعبارغا  سأزع  دئضةن  تذرذص 
قعلمعغانلعقع هةققعدة قةسةم قعلعص بئرعشعدعن باش تارتعشع نامةلذم بعر نةرسعنع 
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ظعقرار قعلعنعغا ظوخشاشتذر. شذثا ظذنعث خعيانةت قعلغان مةبلةغنعث معقدارع هةققعدة 
قةسةم قعلعص تذرذص دئضةن سأزع كىحضة ظعضة بولعدذ. لئكعن، يةنة بعر شئرعك ظةضةر 
ظذ شئرعكنعث خعيانةت قعلغان مةبلعغعنعث ظذنعث دعضعنعدعنمذ كأص ظعكةنلعكعنع 
صاكعت ظارقعلعق ظعسصاتلعسا، ظذنعث خعيانةت قعلغان مةبلعغعنعث معقدارع صاكعتتا 

ظعسصاتالنغعنع بولعدذ.)1)

شئرعكحعلعك بعلةن مةزكذر مذظامعلعنع بعرلةشتىرىشنعث هأكمع

مذظامعلعنع  مةزكذر  بعلةن  شئرعكحعلعك  مةزهةصعدعكعلةرنعث  هةنةفعي  مةن 
بعر  هةققعدة  بولمايدعغانلعقع  توغرا  ياكع  بولعدعغانلعقع  توغرا  بعرلةشتىرىشنعث 
نةرسة دئضةنلعكعنع ظذحراتمعدعم. ظةمما هةنبةلعي مةزهةصعدعكعلةر: »شئرعكحعلعك 
ظعبنع  هةقتة  بذ  دئدع.  بولعدذ«  توغرا  بعرلةشتىرىش  مذظامعلعنع  مةزكذر  بعلةن 
قذدامة ظةلمةقدةسعي )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( مذنداق دةيدذ: »ظعككع 
ظادةم مةبلةغ حعقعرعص تعجارةتنع هةر ظعككعسع بعللة ظةمةس صةقةت ظذالردعن بعرعال 
قعلعشقا شئرعكلعشعدذ. مانا بذ شئرعكحعلعك بعلةن مةزكذر مذظامعلعنع بعرلةشتىرىش 
شئرعكلعشعص  كعشع  ظعككع  مةسعلةن:  توغرعدذر.  قعلعش  بذنداق  هئسابلعنعدذ. 
 2000 قاتقان،  سوم   2000 بعرع  يةنة  سوم   1000 بعرع  ظذالرنعث  شئرعكحعلعككة 
سومنعث ظعضعسع 1000 سومنعث ظعضعسعضة، حعققان صايدعنع يئرعمدعن ظألىشىشكة 
شئرعكلعشعص 2000 سوم بعلةن تعجارةت قعلعشقا رذخسةت قعلغان بولسا، ظذالرنعث 
بذ شةكعلدة شئرعكلعشعشع توغرا بولعدذ. بذ شئرعكحعلعكتعن ظئلعنغان صايدا دةسلةص 
ظىح قعسعمغا بألىنعدذ. ظذنعث بعر قعسمعنع 1000 سومنعث ظعضعسع ظأزعنعث قاتقان 
1000 سوم صذلعغا هئسابالص ظالعدذ. صايدعنعث قالغان ظعككع قعسمع تأت قعسعمغا 
بألىنعدذ. تأتنعث ظىح قعسمعنع 2000 سومنعث ظعضعسع ظالعدذ ؤة قالغان بعر قعسمعنع 

1000 سومنعث ظعضعسع تعجارةت قعلغانلعقع ظىحىن ظالعدذ«)2).
قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظةلمةقدةسعي  قذدامة  ظعبنع  ظاندعن 
حعقارغان  كىح  ظعضعسع  دةيدذ: »مةبلةغ  مذنداق  قعلعص  بايان  مةسعلعنع  بعر  يةنة 
ظادةمضة: سةن  ظذ  ظاندعن  بةرضةن،  ظادةمضة مةزكذر مذظامعلة سىصىتعدة 1000 سوم 
ظىحتعن  صايدعنعث  حعققان  قعلغعن،  تعجارةت  قذشذص  يئنعثدعن 1000 سوم  صذلغا  ظذ 
بذ  توغرعدذر.  قعلعش  بذنداق  بولسا،  دئضةن  بولسذن،  ماثا  بعرع  ساثا،  ظعككعسع 

))) »رةددذلمذهتار«، 2 ـ توم، 493 ـ بةت.
))) »ظةلمذغنع«، 5 ـ توم، 27 ـ بةت. 
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هةم شئرعكحعلعك ؤة هةم مةزكذر مذظامعلة هئسابلعنعدذ. شافعظعي مةزهةصعدعكعلةر: 
حىنكع،  ظةمةس.  توغرا  بعرلةشتىرىش  مذظامعلعنع  مةزكذر  بعلةن  »شئرعكحعلعك 
شئرعكحعلعك ظةضةر مةبلةغ ظىستعضة قورذلسا، شئرعكحعلعكتعن ظئلعنغان صايدا ظعشقا 
ظةمةس مةبلةغكة قاراشلعق بولعدذ« دئدع. ظةمما بعز هةنبةلعي مةزهةصعدعكعلةرنعث 
شئرعكحعلعك بعلةن مةزكذر مذظامعلعنع بعرلةشتىرىش توغرا بولعدذ، دئضةن سأزعضة 
قارشع كةلتىرىدعغان دةلعلعمعز شذكع، هةر ظعككع ظادةم مةبلةغنع ظوخشاش حعقاردع. 
لئكعن، صةقةت ظذالرنعث بعرع ظذ مةبلةغ بعلةن تعجارةت قعلدع. )يةنع ظذ شعركةتنعث 
ظعشعنع قعلدع(. شذثا تعجارةتنعث ظعشعنع قعلغان تةرةصنعث يةنة بعرعضة قارعغاندا 
ظةضةر  تةرةصنعث  قعلغان  ظعشعنع  تعجارةتنعث  توغرعدذر.  ظئلعشع  كأصرةك  صايدعنع 
شئرعكحعلعككة مةبلةغ قاتمعغان بولسعمذ ظعش قعلغانلعقع ظىحىنال صايدعدعن ظئلعشع 
توغرا ظعدع. شافعظعيالرنعث: >شئرعكحعلعكتعن ظئلعنغان صايدا ظعشقا ظةمةس مةبلةغكة 
مةبلةغكة  هةم  ؤة  ظعشقا  هةم  صايدا  قئتعلمايمعز.  سأزعضة  دئضةن  بولعدذ<  قاراشلعق 
بعلةن  ظذنعث  ؤة  بولذشع  مةبلةغنعث  ظىحىن  تئصعش  صايدا  بولعدذ. حىنكع،  قاراشلعق 
حعقمايدذ.  ؤذجذدقا  صايدا  بعرلةشمةستعن  ظعش  ظعككع  بذ  الزعم.  قعلعنعشع  تعجارةت 
تةرةص  قئتعلمعغان  قئلعشقا  تعجارةت  ظةمما  قاتقان  مةبلةغ  شئرعكحعلعككة  ظةضةر 
صايدعنعث ظىحتعن ظعككع قعسمعنع ظأزع ؤة بعر قعسمعنع تعجارةت قعلغان تةرةصنعث 
مالنعث  قازع: >ظذ شةرت،  ظةمةس.  توغرا  بذ شةرت  بولسا،  قعلغان  ظئلعشعنع شةرت 
مةلذم معقدارعدا شئرعك بولذش شئرعكحعلعكعدة ظعككع شئرعكنعث بعرعنعث صايدعنع 
كأص ظالسا بولعدعغانلعقعغا ظاساسةن توغرعدذر< دئدع. ظةمما بعزنعث صاكعتعمعز بولسا، 
تعجارةت قئلعشقا قئتعلمعغان تةرةص هئحقانداق بةدةلسعز ظأزعنعث صايدعنعث مةلذم بعر 
قعسمعنع ظئلعشنع شةرت قعلدع. شذثا ظذ شةرت خذددع حعققان صايدعنعث هةممعسعنع 
ظأزعنعث ظئلعشعنع شةرت قعلسا توغرا بولمعغعنعدةك توغرا ظةمةس. بذ ظعش مالنعث 
مةلذم معقدارعدا شئرعك بولذش شئرعكحعلعكعضة ظوخشعمايدذ. حىنكع، مالنعث مةلذم 
معقدارعدا شئرعك بولذش شئرعكحعلعكعدة هةر ظعككع شئرعك تعجارةتنعث ظعشلعرعغا 
قئتعلعدذ. شذثا ظذالرنعث تعجارةتتة كأرىلضةن صايدعدعن بعرعنعث كأص ؤة يةنة بعرعنعث 
ظاز ظئلعشنع شةرت قعلعشلعرع توغرعدذر. حىنكع، ظذالرنعث بعرع تعجارةت ظعشلعرعنع 
مةسعلة  توختعلعؤاتقان  ظىستعدة  بعز  شذثا  مذمكعن.  قعلعشع  كأصرةك  بعرعدعن  يةنة 
ظألىشىشكة  يئرعمدعن  صايدعنع  حعققان  شئرعك  ظعككع  ظةضةر  ظوخشعمايدذ.  ظذنعثغا 
بولسا،  دئمعضةن  ظئنعق  ظعكةنلعكعنع  مذظامعلة  مةزكذر  ظذنعث  لئكعن  كئلعشكةن، 
ظذالرنعث تىزىشكةن بذ شئرعكحعلعكع توغرعدذر. ظةضةر ظذالر ظذنعث مةزكذر مذظامعلة 
ظعكةنلعكعنع دئضةن بولسا، بذ شةرتعضة توشمعغان شئرعكحعلعك هئسابلعنعدذ«)1).  

))) »ظةلمذغنع«، 5 ـ توم، 27 ـ بةت.
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هةسسعدارلعق شعركعتع

تىرع  بعر  ؤة شعركةتلةرنعث  ظومذمالشقان  دةؤرعدة كةث  هازعرقع  يةردة  بذ  بعز 
بولغان هةسسعدارلعق شعركعتع هةققعدة توختعلعص ظأتىشنع توغرا كأردذق.

تىزىشكةن  حعقعرعشعص  مةبلةغ  معقداردعن  مةلذم  كعشع  نةححة  بعر  بذنعثدعن 
شئرعكحعلعك كأزدة تذتذلعدذ. بذ شئرعكحعلعك هةر بعر شئرعكنعث )شعركةتتعكع 
شعركةتكة  بولعدعغانلعق،  قارعتا  صئيعغا  قوشقان  ظذنعثغا  مةسظذلعيعتعنعث( 
قئتعلغانالرنعث سانع بعر نةححة ظادةمدعن ظاز بولماسلعق ؤة شعركةتنع ماثدذرذش 
قعلعنعص سايالنغان  تةرعصعدعن ؤةكعل  باشقذرذش ظعشلعرعغا مةبلةغ ظعضعلعرع  ؤة 
ظادةم ظعضة بولذش ظاساسعغا قورذلغاندذر. بذ شئرعكحعلعكتة شئرعكلةر شعركةتتعكع 

صئيعنع خالعسا باشقا بعرعضة ساتااليدذ.)1)
شعركةتنعث بعر صئيع مةسعلةن 1000 سوم ياكع 5000 سوم دئضةنضة ظوخشاش 
مةلذم سان بعلةن بولذش الزعم. يةنع ظةضةر شعركةتنعث بعر صئيع مةسعلةن 1000 
سومغا بئكعتعلسة، شعركةتكة 1000 سوم قاتقان ظادةم ظذنعثدا بعر صئيع بولغان، 
2000 سوم قاتقان ظادةم ظذنعثدا ظعككع صئيع بولغان بولعدذ. بذ شعركةتكة قئتعلغان 
ظادةم خالعسا بعر، خالعسا ظون، خالعسا ظذنعثدعن حعق صاي بعلةن قئتعلسا بولعدذ. 
بةزع شعركةتلةر شئرعكلةرنعث بةك كأص صاي قوشذشع ظىحىن مةلذم معقدارنع شةرت 
قعلعص توختعتعص بئرعدذ. )يةنع مةسعلةن معث صاي ياكع ظعككع معث صاي دئضةنضة 
ظئشعص  معقداردعن  شذ  ظادةم  بولغان  قوشماقحع  صاي  كأص  شعركةتكة  ظوخشاش. 

كئتعلمةيدذ(. بذنعثغا ظوخشاش بعر شةرتنع قويذش خاتا ظةمةس.
شئرعكنعث ظةضةر شعركةتتعكع صئيعنع سئتعشنع خاالص سئتعشقا حعقعرعشع ؤة 
ظذنع ظةسلعدعكع، ياكع ظذنعثدعن ظةرزان ياكع قعممةت باها بعلةن سئتعشع توغرعدذر 
سومغا،   1000 ظذنع  بولسا،  بولغان  سوم   1000 مةسعلةن  معقدارع  صاينعث  )يةنع 
ياكع 900 سومغا، ياكع 1200 سومغا سئتعش توغرعدذر(. شئرعكلةرنعث بعرعنعث 
كأرسعتةلمةيدذ.  تةسعر  يامان  هئحقانداق  شعركةتكة  سئتعش  صئيعنع  شعركةتتعكع 
صاينعث ظةرزان ياكع قعممةت سئتعلغانلعقع ظذنعثغا هئحقانداق تةسعر يةتكىزمةيدذ. 
قالعدذ.  ساقالص  تةسعرعنع  ؤة  سةؤعيةسعنع  ظأزعنعث  شعركةتتعكع  صاي  سئتعلغان 
حىنكع، ظذ صايغعمذ شعركةتنعث باشقا صايلعرعغا تةقسعم قعلعنغان صايدا ياكع زعيان 

تةقسعم قعلعنعدذ.
جازانعخورلذقتعن ؤة ظعسالمنعث بةلضعلعمعلعرعضة توغرا كةلمةيدعغان شةرتلةردعن 

))) »شعركةتذل مذساهةمة فعن نعزامعل سةظذدعية«  
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خالع هالدا قورذلغان هةسسعدارلعق شعركعتع شةرعظةتنعث قارعشعحة خاتا ظةمةستذر. 
هةسسعدارلعق شعركعتع يئثع صةيدا بولغان شعركةت بولذص ظذ ياكع مالنعث مةلذم 
شئرعك  معقدارعدا  مةلذم  مالنعث  ياكع  شئرعكحعلعكعضة،  بولذش  شئرعك  معقدارعدا 
تىزىشكةن  حعقعرعص  كىح  بعرع  يةنة  مةبلةغ،  بعرع  بعلةن  شئرعكحعلعكع  بولذش 
شعركةتلةردة  بذرذنقع  شعركعتعدة  هةسسعدارلعق  كئتعدذ.  ظوخشاش  مذظامعلعضة 
يوق بةزع شةرتلةر بار. ظةضةر ظذالر هارامنع هاالل قعلعدعغان، ياكع هااللنع هارام 
قعلعدعغان شةرتلةر بولمعسا، ظذ شةرتلةرنع قويذش خاتا ظةمةس. حىنكع، صةيغةمبةر 
هارام  هااللنع  ظعحعدعن  شةرتلعرعنعث  قويذشقان  »مذسذلمانالر  ظةلةيهعسساالم: 
ياكع هارامنع هاالل قعلعدعغان شةرتتعن باشقا شةرتلةرضة ظةمةل قعلسا بولعدذ« 

دئضةن)1).

شعركةتنعث ظعشلعرعدعن مذظةييةن بعر ظعشنعث، ياكع شعركةتلةرنعث ظعحعدعن 
مةلذم بعر شعركةتنعث توغرا ظةمةسلعكع هةققعدة ظايةت ياكع هةدعس، ياكع شةرعظةتنعث 
شذنداق  حىنكع،  توغرعدذر.  قورذش  شعركةت  بولمعسا،  دةلعل  مةنبةلعرعدعن  باشقا 
قعلعش ظةسلعدة حةكلةنضةن بعر ظعش ظةمةستذر. حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: 
اهلل  قعلعؤةتمةثالر.  زاية  ظذالرنع  بئكعتتع.  قعلعص  صةرز  صةرزلةرنع  نذرغذن  »اهلل 
نذرغذن حةكلعمعلةرنع قعلدع. ظذالردعن ظأتىص كةتمةثالر. اهلل بةزع نةرسعلةرنع هارام 
ظذنتذص  توختالمعدع.  ظىستعدة  نةرسعلةر  بةزع  اهلل  يئقعنالشماثالر.  ظذالرغا  قعلدع. 
قعلدع(،  )شذنداق  قعلغانلعقتعن  رةهمةت  سعلةرضة  بةلكع  ظةمةس  قالغانلعقتعن 
قعيعنحعلعق  ظأزةثالرغا  حذخحذالص  ظذالرنع  )يةنع  ظعزدةنمةثالر  توغرعسعدا  ظذالر 

تذغدذرذؤالماثالر(.«)2)

كعتابنعث  دئضةن  سةظذدعية<  نعزامعل  فعن  مذساهةمة  >شعركةتذل  بذ  مانا 
مةزكذر  ظاندعن  قعلغانلعرعدذر.  بايان  هةققعدة  شعركعتع  هةسسعدارلعق  ظاصتورع 
كعتابنعث ظاصتورع هةسسعدارلعق شعركعتع هةققعدة فعقهعشذناسالر ؤة ظالعمالرنعث 
بعر  ظذالرنعث  بولذص  ظايرعلغان  قعسعمغا  ظعككع  ظذالر  قعلعدذ.  بايان  قاراشلعرعنع 
»ظذ  قعسمع:  بعر  يةنة  دئسة،  توغرا«  شئرعكحعلعكع  »هةسسعدارلعق  قعسمع: 
شئرعكحعلعك توغرا ظةمةس« دةيدذ. مةزكذر ظاصتور كعتابعدا ظذالرنعث هةر بعرعنعث 
هةسسعدارلعق  بئرعص  ظئلعص  مذنازعرة  ظىستعدة  كةلتىرىص  صاكعتلعرعنع  ـ  دةلعل 

شئرعكحعلعكع توغرا ظةمةس، دئضةن ظالعمالرنعث دةلعللعرعضة رةددعية بئرعدذ.
))) بذ هةدعسنع تعرمعزعي رعؤايةت قعلغان ؤة ظةبذداؤذد: ظذ توغرعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر، دئضةن.  
))) بذ، ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعس بولذص ظذ هةدعسنع دارع قذتنعي ؤة باشقعالر رعؤايةت قعلغان. 
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  ظورتاقحعلعقنعث بايانع

زعراظةت تئرعشنعث ؤة مئؤعلعك دةل ـ دةرةخ تعكعشنعث ظعسالمدعكع صةزعلعتع:
ظعسالم دعنع هايات قانذنعدذر. بعزنعث اهلل تاظاالغا بذيسذنذشعمعز ظارقعلعق بذ 
زئمعننع ضىنلةندىرىشعمعز، ظذنعث قوينعدا يارعتعلغان بايلعقالردعن صايدعلعنعشعمعز، 
ياشعشعمعزغا ؤة هايات كةحىرشعمعزضة كئرةكلعك بولغان سةؤةبلةرنع )يةنع زعرقالرنع( 
قولغا كةلتىرشعمعز ظىحىن اهلل تاظاال بعزنع بذ زئمعندا ظورذن باسار قعلعص ياراتتع. 
اهلل تاظاال زئمعننع بعزنعث مةنصةظةتعمعز ظىحىن يارعتعص بةرضةنلعكعنع بايان قعلعص 
دئدع( :اهلل سعلةرضة زئمعننع مئثعشقا ظاسان قعلدع ،زئمعننعث ظةتراصعدا  مذنداق 
مئثعثالر .اهلل نعث( بةرضةن )رعزقعدعن يةثالر ،سعلةر تعرعلضةندعن كئيعن اهلل نعث 
دةرضاهعغا قايتذرذلعسعلةر)    
ظعمام بذخارع )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( كعتابعنعث زعراظةت تئرعش 
دةرةخ  ـ  دةل  مئؤعلعك  ؤة  تئرعشنعث  زعراظةت  بألىمعدة:  قعلعش  ظورتاقحعلعق  ؤة 
تعكعشنعث صةزعلعتع، دةص بعر باب تىزىص ظذ بابتا دةسلةص اهلل تاظاالنعث: «سعلةر 
تئرعغان زعراظةتنع دةص بئقعثالرحذ. ظذنع سعلةر ظىندىردىثالرمذ ياكع بعز ظىندىرىص 
)دان حعقعدعغان زعراظةت قعلعص ظأستىردذقمذ؟(. ظةضةر بعز خالعساق ظةلؤةتتة ظذنع 
دانسعز قذرذق حأصكة ظايالندذراتتذق - دة، سعلةر ظةجةصلعنعص قايغذراتتعثالر)1)» 
دئضةن ظايعتعنع بايان قعلعدذ، ظاندعن ظةنةس )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( 
دعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »ظةضةر بعر مذسذلمان مئؤعلعك كأحةت تعككةن، 
ظذنعث مئؤعسعدعن قذشالر ياكع ظعنسان ياكع هايؤان يئضةن بولسا، بذ ظذ مذسذلمان 

ظىحىن سةدعقة بولعدذ« دئضةن سأزعنع رعؤايةت قعلدع.
دئهقانحعلعق(  )يةنع  سايمانلعرع  دئهقانحعلعقنعث  يةنة:  كئيعن  بذخارع  ظعمام 
حعضرادعن  قعلعنغان  رذخسةت  قعلعشتا  دئهقانحعلعق  ياكع  شذغذللذنعشنعث  بعلةن 
باب  بعر  دةص  الزعملعقع،  ساقلعنعشنعث  ظاقعؤةتلعرعدعن  يامان  كئتعشنعث  ظئشعص 

تىزىص ظذ بابتا تأؤةندعكع هةدعسنع رعؤايةت قعلغان.
ظعمام بذخارع مذهةممةد ظعبنع زعياد ظةلهانعينعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت 
قعلعدذ: ظةبذظذمامة ظةلباهعلعي بذقذسعنع ياكع بعر قعسعم دئهقانحعلعق سايمانلعرعنع 
كأرعدذ ؤة مذنداق دةيدذ: مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »بذ )يةنع دئهقانحعلعق 
سايمانلعرع( كعرضةن ظأيضة، اهلل تاظاال خارلعقنع كعرضىزعدذ« دئضةنلعكعنع ظاثلعغان 
ظعدعم. ظةبذنذظةيمنعث رعؤايعتعدة مذنداق بايان قعلعندع: »ظذالر )يةنع دئهقانحعلعق 

))) سىرة مىلك 15 ـ ظايةت. 
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سايمانلعرعنع ظأيلعرعضة ظئلعص كعرضةنلةر( ظأزلعرعضة خارلعقنع ظئلعص كعردع. ظذ 
خارلعق تاكع قعيامةت كىنعضة قةدةر ظذالردعن حعقعص )يةنع كأتىرلىص( كةتمةيدذ«.

بذ خارلعقتعن مةسظذل ظورذنالر دئهقانالردعن ظالعدعغان ظالؤاث ـ سئلعقالر كأزدة 
بعلةن  دألعتع  )ظعسالم  دةسلةص  تئرعشنع  بعلةن  ظورتاقحعلعق  يةرلةرنع  تذتذلعدذ. 
ظعشتذر. ساهابعالر  قعلغان  كاصعرالر  ياشايدعغان(  دألعتعدة  ظعسالم  تىزىص  كئلعشعم 

ظذرتاقحعلعق بعلةن يةر تئرعشنع ياقتذرمايتتع.
ظعبنع ظةتتعن: »مانا بذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظالدعدعن خةؤةر بةرضةن 
تارتقان  زذلذم  كأص  ظةث  ظةهؤال،  كأرىنعؤاتقان  هازعر  حىنكع،  غةيعبلعرعدعندذر. 

كعشعلةر بولسا، دئهقانالردذر« دئدع.
ؤة  تئرعشنعث  زعراظةت  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  بذخارع  ظعمام 
مئؤعلعك دةل ـ دةرةخ تعكعشنعث صةزعلعتعنع بايان قعلغان هةدعس بعلةن دئهقانحعلعق 
سايمانلعرع كعرضةن ظأيضة خارلعقنعث كعرعدعغانلعقعنع بايان قعلغان هةدعسنع بعر 
يةردة كةلتىرىص بايان قعلعش ظارقعلعق، زعراظةت ؤة كأحةت تئكعش بعلةن شذغذلالنغان 
ظادةم شذ ظعشالر بعلةن قاتتعق شذغذللعنعص كئتعص ظىستىدعكع دعنعي ؤةزعصعلةرنع 
ظادا قعاللماي يامان ظاقعؤةتكة قالعدعغانلعقعغا ياكع ظذ ظادةمدة دئهقانحعلعك بعلةن 
قاتتعق شذغذللعنعص كئتعص ظىستىدعكع دعنعي ؤةزعصعلةرنع ظادا قعاللمايدعغان ظةهؤال 
حعضرادعن  قعلعنغان  رذخسةت  قعلعشتا  دئهقانحعلعق  ظادةم  ظذ  لئكعن  كأرىلمعسعمذ، 

ظئشعص كئتعص يامان ظاقعؤةتكة قالعدعغانلعقعغا ظعشارةت قعلماقحعدذر. 
هةدعسعدعن  قعلغان  رعؤايةت  ظةلباهعلعينعث  ظةبذظذمامة  بولذشعحة،  مةلذم 
كعرضةن  ظئلعص  ظأيلعرعضة  ظىحىن  قعلعش  دئهقانحعلعق  سايمانلعرعنع  دئهقانحعلعق 
ظادةم كأزدة تذتذلعدذ. ظةمما قولعدا ظعشلةيدعغان ظادةملعرع بار ؤة ساقالش ظىحىن 
ظعحعضة  هةدعسنعث  ظذ  كعشع  كعرضةن  ظئلعص  ظأيعضة  سايمانلعرعنع  دئهقانحعلعق 

كعرمةيدذ.
بذ هةدعسنع )دئهقانحعلعق سايمانلعرعنع دئهقانحعلعق قعلعش ظىحىن ظأيلعرعضة 
ظأز  كعشعنعمذ  كعرضةن  ظئلعص  ظأيعضة  ظىحىن  ؤة ساقالش  ظادةمنعمذ  كعرضةن  ظئلعص 
ظعحعضة ظالعدعغان( ظومذمعي مةنعضة قارعتعشقعمذ بولعدذ. حىنكع، خارلعق ظىستعضة 
نةرسعلةرنع  بولعدعغان  سةؤةبحع  قويذلذشقا  سئلعق  ـ  ظالؤاث  تةرعصعدعن  باشقعالر 
ظأيعضة ظئلعص كعرضةن هةممة ظادةمنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ. خذسذسةن ظالؤاث ـ سئلعق 

قويذدعغان تةرةص مةسظذل ظورذنالر بولسا، ظةهؤال شذنداق بولعدذ.
ظةلداؤذدعي: »بذ خارلعق دىشمعنع يئنعدا تذرسعمذ دىشمةنضة قارعتا قارشع تذرذش 
صذزعسعيةدة بولماي دئهقانحعلعق بعلةن شذغذللعنعص كةتكةن ظادةمضة بولعدذ. حىنكع، 
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دىشمعنع يئنعدا بار ظادةم دئهقانحعلعق بعلةن شذغذلالنسا، هةربعي مةشعقلةر بعلةن 
شذغذللعنالمايدذ. شذنعث بعلةن دىشمةن ظذنعث ظىستعدعن غةلبة قعلعص كئتعدذ. شذثا 
)دئهقانحعلعق  ظادةملةر  بولغان  بئسعؤالماقحع  ياكع  بئسعؤالغان  دىشمةن  زئمعنعنع 
بعلةن ظةمةس هةربعي مةشعقلةرضة ظوخشاش( دىشمةنضة قارشع تذرااليدعغان تاكتعكا 
ؤة بعلعملةر بعلةن شذغذللعنعش ؤة باشقعالرنعث ظذ ظعشالر بعلةن مةشغذل بولغانالرغا 

ياردةم قعلعشع الزعم« دةيدذ.)1)
يذقعرعدعكع هةدعسنعث مةنعسعنع ماؤذ هةدعسمذ كىحلةندىرعدذ.

ظعمام ظةهمةد ؤة ظعمام ظةبذداؤذد قاتارلعقالر ظعبنع ظأمةر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع 
بولسذن!( دعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: 
»كعشعلةر بئخعللعق قعلعص صذل ـ ماللعرعنع )ياخشع يةرلةرضة خعراجةت قعلمعسا(، 
كالعالرنعث  ؤة  قعلسا  ـ سئتعق  بعلةن سودا  ظئلعش سودعسع  ظةرزان  قعممةت سئتعص 
قذيرذقلعرعغا ظةضعشعص )يةنع دئهقانحعلعق بعلةن بولذص كئتعص( اهلل تاظاالنعث يولعدا 
جعهاد قعلعشنع تاشلعسا، اهلل تاظاال ظذالرغا شذنداق بعر باال حىشىرعدذركع، هةتتا 
ظذالر )دعنلعرعنع ياخشع تونذص( دعنلعرعغا قايتمعغعحة اهلل تاظاال ظذالردعن ظذ باالنع 

كأتىرؤةتمةيدذ«.
بذ هةدعسنع ظعمام ظةبذداؤذد بذ شةكعلدة رعؤايةت قعلغان: »ظةضةر سعلةر قعممةت 
سئتعص ظةرزان ظئلعش سودعسع بعلةن سوداـ  سئتعق قعلساثالر، كالعالرنعث قذيرذقلعرعغا 
ظةضعشعص دئهقانحعلعق بعلةن شذغذللعنعشقا رازع بولذص اهلل تاظاالنعث يولعدا جعهاد 
قعلعشنع تاشلعساثالر، اهلل تاظاال سعلةرضة شذنداق بعر خارلعق حىشىرعدذركع، هةتتا 
ظذ  تاظاال سعلةردعن  اهلل  قايتمعغعحة  دعنعثالرغا  تونذص(  ياخشع  )دعنعثالرنع  سعلةر 

خارلعقنع كأتىرؤةتمةيدذ«.

ظورتاقحعلعقنعث ظذقذمع

بذنعثدعن بعر ظادةمنعث يةردعن ظالغان مةهسذالتنع مةلذم صعرسةنتعن ظألىشىش 
شةرتع بعلةن ظذ يةرنعث ظعضعسع بعلةن يةرنع تئرعشقا كئلعشعشع كأزدة تذتذلعدذ. 
ظورتاقحعلعقنعث ؤذجذدقا حعقعشع ظىحىن يةردعن حعققان مةهسذالتقا يةرنع تئرعيدعغان 
ظادةم بعلةن يةر ظعضعسعنعث شئرعك بولذشع شةرت. ظةضةر ظذالر مةهسذالتقا شئرعك 
بولماي مةهسذالتنعث هةممعسعنع يةر ظعضعسعنعث ياكع ظذنع تئرعيدعغان ظادةمنعث 
هةمسذالتنعث  حىنكع،  هئسابالنمايدذ.  ظورتاقحعلعق  بذ  قعلعنسا،  شةرت  ظئلعشع 

))) سىرة ؤاقعظة 63 ــــ 65 ـ ظايةتكعحة. 
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هةممعسعنع يةر ظعضعسع ظالغاندا، ظذنع تئرعغان ظادةم يةر ظعضعسعضة ياردةملعشعص 
يةر  ظالغاندا،  ظادةم  تئرعيدعغان  يةرنع  هةممعسعنع  هةمسذالتنعث  بولعدذ.  بةرضةن 

ظعضعسع يئرعنع تئرعؤئلعش ظىحىن ظذ ظادةمضة بئرعص تذرغان بولعدذ. 
شذكع،  صةرق  ظارعسعدعكع  ظئلعشنعث  ظعجارعضة  يةرنع  بعلةن  ظورتاقحعلعق 
ظذنعثدعن  ؤة  بئرعلعدذ  تاصشذرذص  ظادةمضة  تئرعيدعغان  ظذنع  يةر  ظورتاقحعلعقتا 
ظارعسعدا )مةلذم صعرسةنتعن(  يةر ظعضعسعنعث  بعلةن  ظادةم  ظذ  ظئلعنغان مةهسذالت 
تةقسعم قعلعنعدذ. ظةمما يةرنع ظعجارعضة ظئلعش بولسا، بةدةل تألةش ظارقعلعق يةردعن 
صايدعلعنعش هوقذقعغا ظعضة بولذشتذر. ظعجارة هةتتا يةردعن قانداق صايدعلعنعدعغانلعق 
ؤة يةرضة بئرعلعدعغان ظعجارة هةققعنعث معقدارع ظئنعق بةلضعلةنمعغعحة توغرا بولمايدذ. 
صعرسةنتعن  مةلذم  ظارعسعدا  ظذالرنعث  مةهسذالت  ظئلعنغان  يةردعن  ظورتاقحعلعقتا 
ظادةم  تئرعغان  يةرنع  مةيلع  بولسذن  ظعضعسع  يةر  مةيلع  الزعم.  قعلعنعشع  تةقسعم 
بولسذن ظذالرنعث بعرعضة، ظةضةر يةردعن حعققان مةهسذالتتعن مذظةييةن بعر معقدار 
بئرعلعش شةرت قعلعنسا، ظورتاقحعلعق ظةمةلدعن قالغان بولعدذ. حىنكع، ظذ شةرت 
بعلةن ظذالرنعث ظارعسعدا بولغان شئرعكحعلعك ظأزىلىص كئتعدذ. )يةنع بعرمذ يةردعن 
حعققان مةهسذالتتعن مذنحة صعرسةنت ساثا ؤة قالغعنع ماثا دئمةي، بعرمذ يةرنع 
تئرعغانلعقعث ظىحىن ساثا مذنحة حارةك ظاشلعق بئرعمةن ياكع بعرمذ يئرعثنع بئرعص 
تذرغانلعقعث ظىحىن ساثا مذنحة حارةك ظاشلعق بئرعمةن، دةص شةرت قويذشقان بولسا، 

بذنعث بعلةن ظورتاقحعلعق ظةمةلدعن قالعدذ(.

ظورتاقحعلعقنعث يولغا قويذلعشع

ظعمامالر  هةققعدة  قويذلمعغانلعقع  ياكع  قويذلغانلعقع  يولغا  ظورتاقحعلعقنعث 
ظعختعالص قعلعشعص قالدع. ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: 
»يةرنع ظورتاقحعلعق بعلةن تئرعش توغرا ظةمةس« دئدع. ظعمام ظةبذهةنعفة يةرنع 
ظورتاقحعلعق بعلةن تئرعش توغرا ظةمةس دئسعمذ، لئكعن ظورتاقحعلعققا ظاالقعدار 
نذرغذن مةسعلعلةرنع بايان قعلغان. ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد )اهلل 
تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!(: »يةرنع ظورتاقحعلعق بعلةن تئرعش توغرعدذر« 
دةيدذ. بذ هةقتة بذ ظعككع ظعمامنعث كأز قارعشع بعلةن صةتعؤا بئرعلعدذ. حىنكع، 

كعشعلةرنعث شذنداق قعلعشقا ظئهتعياجع باردذر.
نعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام  ظورتاقحعلعق 
مذهةممةدنعث  ظعمام  بعلةن  ظةبذيىسىف  ظعمام  ظةمما  ظةمةس.  توغرا  قارعشعحة، 
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يةرلعرعنع،  خةيبةرنعث  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  حىنكع  توغرعدذر.  قارعشعحة 
مةهسذالتنعث  حعققان  باغالردعن  ؤة  يةردعن  باغلعرعنع  مئؤعلعك  ؤة  خورمعلذق 
ظةهلعضة  خةيبةر  ظىحىن  تئرعش  بعلةن  شةرتع  بئرعش  تاصشذرذص  ظأزعضة  يئرعمعنع 
بعرع  ظذنع  مةنادا شئرعكحعلعكتذر. شذثا  بعر  ظورتاقحعلعق  كئلعص  يةنة  بةرضةن. 
توغرا  قعلعص  قعياس  مذظامعلعضة  تىزىشكةن  حعقعرعص  كىح  بعرع  يةنة  مةبلةغ، 
دئيعشكة بولعدذ. هةر ظعككع شئرعكحعلعكنعث ظارعسعدعكع ظورتاقلعق كعشعلةرنعث 
شذنداق شئرعكحعلعككة بولغان ظئهتعياجعدذر. حىنكع، مةيلع يةر بولسذن مةيلع 
مةبلةغ  مذمكعن.  ظعشلعتةلمةسلعكع  مةبلعغعنع  ظعضعسع  مةبلةغ  بولسذن  صذل 
ظعشلعتةلةيدعغان كعشع مةبلةغ تاصالماسلعقع مذمكعن. شذثا مذشذنعثغا ظوخشاش 
شئرعكحعلعككة كعشعلةرنعث ظئهتعياجع بار. ظةمما قويغا، توخذغا ؤة صعلة قذرتعغا 
ظوخشاش نةرسعلةردة ظذالردعن ظئلعنغان مةهسذالتنع مةلذم صعرسةنتعن ظألىشىش 
بئقعش  نةرسعلةرنع  ظذ  ظةمةس. حىنكع،  توغرا  قعلعش  ظورتاقحعلعق  بعلةن  شةرتع 
ظىحىن قولعغا ظالغان ظادةم ظذالردعن مةهسذالت ظئلعش ظىحىن بعر ظعش قعلمايدذ. 
)يةنع ظذ نةرسعلةر مةهسذالتنع ظأزلعرع حعقعرعدذ(. شذثا ظذ نةرسعلةرنعث ظعضعسع 

بعلةن ظذالرنع قولعغا ظالغان ظادةمنعث ظارعسعدا شئرعكحعلعك ؤذجذدقا حعقمايدذ.
بولسا،  صاكعتع  نعث  قعلسذن!(  ظذنعثغا رةهمةت  تاظاال  ظةبذهةنعفة )اهلل  ظعمام 
حىنكع،  توسقانلعقعدذر.  قعلعشتعن  ظورتاقحعلعق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
ظارقعلعق  ظعشلعشع  ظذنعث  ظادةمنع  تئرعيدعغان  يةرنع  قعلعش  ظورتاقحعلعق 
بذنداق  هئسابلعنعدذ.  ظئلعش  ظعجارعضة  قعسمعغا  بعر  مةهسذالتنعث  ظئرعشعلضةن 
قعلعش توغرا ظةمةس. حىنكع، ظعش هةق نامةلذمدذر ياكع )ظةضةر زعراظةت بولماي 
يوق  صىتىنلةي  ياكع  بولذشع  نامةلذم  هةققعنعث  ظعش  يوقتذر.  صىتىنلةي  قالسا( 
بولذشع ظورتاقحعلعقنعث توغرا ظةمةسلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ. ظةمما صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث خةيبةرنعث يةرلعرعنع، خورمعلذق ؤة مئؤعلعك باغلعرعنع يةردعن 
ؤة باغالردعن حعققان مةهسذالتنعث يئرعمعنع ظأزعضة تاصشذرذص بئرعش شةرتع بعلةن 
ظةمةس  بعلةن  يولع  ظورتاقحعلعق  بولسا،  بئرعشع  ظةهلعضة  خةيبةر  ظىحىن  تئرعش 

سىلهع يولع بعلةن بولغاندذر. بذ توغرعدذر.)1)
ساهابعالر  سةؤةبع،  ظعختعالصنعث  ظارعسعدعكع  ظعمامالرنعث  مةزكذر  هةقتة  بذ 
زعت  بعرعضة  ـ  بعر  ظةسةرلةرنعث  قعلعنغان  رعؤايةت  هةقتة  بذ  تابعظعنالردعن  ؤة 

بولذشعدذر.    
زعراظةت  كعتابعنعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  بذخارع  ظعمام 

))) »صةتهذلبارعي« 5 ـ توم، 5 ـ بةت. 
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شةرتع  قعلعشعش  تةقسعم  يئرعمعدعن  بألىمعدة:  قعلعش  ظورتاقحعلعق  ؤة  تئرعش 
تأؤةندعكع  بابتا  ظذ  تىزىص  باب  بعر  دةص  بابع،  قعلعشعشنعث  ظورتاقحعلعق  بعلةن 

ظةسةرلةرنع بايان قعلدع:
قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةبذجةظصةرنعث  مذسلعم  ظعبنع  قةيس 
مةهسذالتنعث(  )ظئلعنغان  ظاظعلة  بعر  هةر  كةلضةن  قعلعص  هعجرةت  »مةدعنعضة 
قعالتتع.  ظورتاقحعلعق  بعلةن  شةرتع  ظئلعش  بعرعنع  تأتتعن  ياكع  بعرعنع  ظىحتعن 
ظعبنع  ظةلع  قعلغانالر  ظورتاقحعلعق  ظعحعدعن(  كةلضةنلةرنعث  قعلعص  )هعجرةت 
ظةبذتالعص ؤة ظاظعلعسع، سةظد ظعبنع مالعك، ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد، ظأمةر ظعبنع 
ظابدذلظةزعز، قاسعم، ظأرؤة، ظةبذبةكعرنعث ظاظعلعسع، ظأمةرنعث ظاظعلعسع ؤة ظعبنع 
ظعبنع  ظابدذرراهمان  قاتارلعقالردذر.  بولسذن!(  رازع  ظذالردعن  تاظاال  ))اهلل  سعرعن 
شئرعكلعشةتتعم<  بعلةن  يةزعد  ظعبنع  ظابدذرراهمان  تئرعشتا  يةر  >مةن  ظةسؤةد: 
ظعبنع  ظأمةر  بولسذن!(:  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  خةتتاب  ظعبنع  ظأمةر  دئضةن. 
ظأزع  ظذرذغنع  دئمةكحع(  ظأزعنع  )يةنع  ظأمةر  ظةضةر  بعلةن  كعشعلةر  خةتتاب 
ظةضةر  بئرعلعدذ.  مذنحعلعك  ظأمةرضة  مةهسذالتتعن  حعققان  يةردعن  كةلسة،  ظئلعص 
بئرعلعدذ،  يةر ظعضعسع ظئلعص كةلسة، مةهسذالتتعن ظذنعثغا مذنحعلعك  ظذرذغنع 
تةؤة  ظادةمضة  بعر  يةر  قعلغان. هةسةن: >ظةضةر  ظورتاقحعلعق مذظامعلعسعنع  دةص 
بولسعمذ يةرضة كةتكةن حعقعمنع يةرنعث ظعضعسع بعلةن ظذنع تئرعغان ظادةم بعللة 

حعقعرعص يةردعن ظئلعنغان مةهسذالتنع ظارعلعرعدا بألىشسعمذ بولعدذ< دئضةن«.
دةيدذ:  مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذالردعن  تاظاال  )اهلل  ظأمةر  ظعبنع  ظابدذلال 
»صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم خةيبةرلعك كعشعلةر بعلةن مئؤة بولسذن ياكع زعراظةت 
بولسذن، حعققان مةهسذالتنعث يئرعمعنع تألةشكة كئلعشتع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ظاياللعرعغا سةكسةن ؤةسةق خورما ؤة يعضعرمة ؤةسةق ظارصا بولذص يىز ؤةسةق نةرسة 
بئرةتتع. ظأمةر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( خةيبةرنع تةقسعم قعلغاندا، 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاياللعرعغا يةر بعلةن سذالرنع بألىص بئرعشنع، ياكع 
ظعلضعرعكعدةك يىز ؤةسةقنع بئرعشنع تالالشقا ظعختعيارلعق بةردع. ظذالردعن بةزعسع 

زئمعننع تاللعدع، بةزعسع ؤةسةقنع تاللعدع. ظاظعشة زئمعننع تاللعدع.«)1)
ؤة  ظعمامالر  قارايدعغان  دةص  توغرا،  ظورتاقحعلعقنع  هةدعسلةر  بذ  مانا 
شذنداق  خةيبةردة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  حىنكع،  تذتقذلعرعدذر.  ظالعمالرنعث 
زامانعدعن  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظورتاقحعلعق  خةيبةردعكع  قعلغان. 
داؤام  قةدةر  قوغالص حعقارغانغا  يةهذدعالرنع  تاكع خةيبةردعن  ظعبنع خةتتاب  ظأمةر 

))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 54 ـ بةت. 
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قعلغاندذر. ظالعمالر خةيبةرنعث يةرلعرعنعث ظذ يةردعكع يةهذدعالرغا ظورتاقلعق بعلةن 
بولذشنعث  ظورتاق  دةرةختة  ـ  دةل  تذرذص  قعلعص  صاكعت  ـ  دةلعل  بئرعلضةنلعكعنع 
)دةل ـ دةرةختعن حعققان مةهسذالتنع مةلذم معقداردعن بألىشىشكة كئلعشعص دةل ـ 
دةرةخنع صةرؤعش قعلعشع ظىحىن بعرعضة بئرعشكة( بولعدعغانلعقعنع، دئدع. بذ كأص 

ساندعكع ظالعمالرنعث كأز قارعشعدذر.)1)
مةظقةلنعث  ظعبنع  ظابدذلاله  »بعز  دةيدذ:  مذنداق  ساظعب  ظعبنع  ظابدذلاله 
قئشعغا كعردذق ؤة ظذنعثدعن ظورتاقحعلعقنعث هأكمع هةققعدة سذظال سورعدذق، 
ظورتاقحعلعققا  يةرنع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  زاههاك  ظعبنع  >سابعت  ظذ: 
بئرعشتعن توسقانلعقعنع ؤة ظعجارعضة بئرعشكة بذيرذغانلعقعنع ضذمان قعلعدذ دةص 

بولذص ظورتاقحعلعق قعلعش ضذناه ظةمةستذر< دئضةن«)2).          
قعلغان  بايان  ظئنعق  بولمايدعغانلعقعنع  قعلعشنعث  ظورتاقحعلعق  بذ  مانا 
هةدعستذر. حىنكع، ظذ هةدعستة يةر ظعضعسع يعرعنع ظورتاقحعلعققا بئرعشتعن مذتلةق 
حةكلةندع ؤة ظذنع ظعجارعضة بئرعشكة بذيرذلدع. بذ هةدعس، ظذ حةكلعمعنعث يةرنع 
ظعصادعلةص  بولذشعنع  مةكرذه  ظةمةس  بولذشعنع  هارام  بئرعشنعث  ظورتاقحعلعققا 
مةكرذه،  بئرعش  ظورتاقحعلعققا  يةرنع  قعلعدذ. حىنكع،  بعكار  ظعهتعمالعنع  بئرعش 
دةص قارايدعغانالرنعث قارعشعدا يةرنع ظورتاقحعلعققا بئرعش بعلةن ظذنع ظعجارعضة 
بئرعشنعث ظارعسعدا هئحقانداق صةرق يوقتذر. مةزكذر هةدعس ظعككعسعنعث ظارعسعدا 
صةرق بارلعقعنع ظوحذق كأرسعتعص بئرعدذ. ظةضةر ظةهؤال شذنداق بولعدعغان بولسا، 

ظذ هةدعس دةلعل ـ صاكعت بولعدذ. ظذنعثدعن باشقعسع صاكعت هئسابالنمايدذ.
ظةمما ظعمام مذسلعم ؤة باشقعالر ظةبذسةظعد، ظةبذهىرةيرة ؤة جابعر قاتارلعقالردعن 
رعؤايةت قعلغان، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم >مذهاقةلةدعن< توسقان دئضةن هةدعسكة 
كةلسةك، >مذهاقةلة< نعث مةنعسعنعث نئمة ظعكةنلعكع ظئنعق ظةمةستذر. حىنكع، 
بعر قعسعم هةدعس ظعماملعرع >مذهاقةلة< نعث مةنعسع هةققعدة جابعرنعث: »ظذ 
تئخع ظورذلمعغان زعراظةتنع مألحةرلةص ظاشلعققا )يةنع تئخع باشاقتعكع بذغداينع 
مألحةرلةص باشاقتعن تازعالص بولغان بذغدايغا( سئتعشتذر« دئضةنلعكعنع رعؤايةت 
نعث مةنعسع هةققعدة  ظعماملعرع >مذهاقةلة<  قعسعم هةدعس  بعر  يةنة  قعلدع.))) 
قعلدع.)4)  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  بئرعشتذر«  ظعجارعضة  يةرنع  »ظذ  جابعرنعث: 
شذنعثدةك ظعمام مذسلعم يةنة ظعبنع ظابباس ؤة ظةبذسةظعد قاتارلعقالرنعث يةرنع 

))) بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
))) »صةتهذلبارعي« 5 ـ توم، 13 ـ بةت.  

))) بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 
))) بذ ظةسةرنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 
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ظعجارعضة بئرعشتعن توسقانلعقعنع رعؤايةت قعلعدذ.

ظعش شذنداق بولغان ظعكةن >مذهاقةلة< دئضةن سأزنعث مةنعسعدة ظئنعقسعزلعق 
كأرىلضةن بولدع. شذثا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  >مذهاقةلةدعن< توسقان دئضةن 
يةرنع  هةدعستعن  ظذ  ظةضةر  كئتعدذ.  حىشىص  دةرعجعسعدعن  بولذش  صاكعت  هةدعس 
يةرنع  هةدعستعن  ظذ  تذتذلسا،  كأزدة  مةنا  دئضةن  توسالغان،  بئرعشتعن  ظعجارعضة 
ظعجارعضة  شةكعلدة  بةزع  ياكع  ظةمةسلعكع  توغرا  بئرعشنعث  ظعجارعضة  مذتلةق 
بئرعشنعث توغرا ظةمةسلعكع كأزدة تذتذالمدذ؟ بذ تذقتا ظئنعق بعلعنمةيدذ. شذثا ظذ 

هةدعس صاكعت بولذش دةرعجعسعدعن حىشىص كةتكةن هئسابلعنعدذ.)1)

دئضةن  >ظةلظاسةر<  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  مذهةممةد  ظعمام 
كعتابعدا مذنداق دةيدذ: »ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( 
بعزضة: هةممادنعث تاؤذس ؤة سالعم ظعبنع ظابدذلاله قاتارلعقالردعن يةرضة ظذنعثدعن 
حعققان مةهسذالتنعث ظىحنعث ياكع تأتنعث بعرعضة ظورتاقحعلعق بولذشنعث هأكمعنعث 
خاتا  قعلعش  ظذنداق  هةممادقا:  ظذالرنعث  سورعغاندا،  بولعدعغانلعقعدعن  قانداق 
ظةمةس، دةص جاؤاص بةرضةنلعكعدعن، هةممادنعث بذنع ظعبراهعم نةخةظعيضة سأزلةص 
بةرضةندة، ظعبراهعم نةخةظعينعث يةرضة ظورتاقحعلعق بولذشنع يامان كأرضةنلعكعدعن 
ؤة تاؤذسنعث يةرضة ظورتاقحعلعق قعلعش بولعدذ، دةص جاؤاب بئرعشعنعث سةؤةبع 
بولسا، تاؤذسنعث زئمعنع بولذص ظذنع ظورتاقحعلعققا بئرةتتع، دئضةنلعكعدعن خةؤةر 
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( بذ هةقتة  بةرضةن. شذثا ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل 
ظعبراهعم نةخةظعينعث سأزعنع تذتذص )يةرنع ظورتاقحعلعققا بئرعشنع( يامان كأرةتتع 
ؤة بعز بولساق سالعم بعلةن تاؤذسنعث سأزعنع تذتذص يةرنع ظورتاقحعلعققا بئرعش 

خاتا ظةمةس، دةيتتذق«. 

بذنعثغا >ظعظالظذسسذنةن< دئضةن كعتابنعث ظاصتورع ظعالؤة قعلعص: »بذنعثدعن 
يةرنع  قارعشعدا  نعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام 
ظورتاقحعلعققا  بعرعضة  تأتنعث  ياكع  ظىحنعث  مةهسذالتنعث  حعققان  ظذنعثدعن 
بئرعشنعث توغرا ظةمةسلعكع حعقمايدذ. ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت 
قعلسذن!( يةرنع ظورتاقحعلعققا بئرعشنع خذددع ظعبنع ظأمةر ؤة ظعبراهعم نةخةظعي 
قاتارلعقالرغا ظوخشاش تةقؤالعق قعلعش يىزىسعدعن يامان كأرضةن. توغرعسعنع اهلل 

تاظاال بعلضىحعدذر« دئدع)2).
))) بذ ظةسةرنعمذ ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 

))) »ظعظالظذسسىنةن« 17 ـ توم، 36 ـ بةت.
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ظورتاقحعلعقنعث ظاساسلعرع ؤة هأكمع

ظورتاقحعلعقنعث ظاساسلعرع زئمعندعن، ظورذغدعن، ظةمضةكتعن ؤة زعراظةت تئرعغعلع 
ظعشلعتعشكة  ظىحىن  تئرعش  زعراظةت  كالعنعث  تأتتذر.  ظعبارةت  كالعدعن  بولعدعغان 
تاظاال  )اهلل  ظةبذهىرةيرة  كأرىؤاالاليمعز.  هةدعستعن  تأؤةندعكع  يارعتعلغانلعقعنع 
ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »)كشعلةرنعث( 
ظعحعدعن بعر ظادةم كالعسعغا معنمةكحع بولغان ظعدع، كاال ظذنعثغا قاراص: مةن بذنعث 
دئضةن«  يارعتعلغان،  ظىحىن  ظعشلعتعش  تئرعشقا  زعراظةت  مةن  يارعتعلمعغان،  ظىحىن 
دئدع. )بذنع ظاثلعغان كعشعلةر هةيران قئلعص >سذبهانةلاله< دئضةن ظعدع(، صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم: »بذنعثغا )يةنع كالعنعث ضةص قعالاليدعغانلعقعغا( مةن، ظةبذبةكرع ؤة 
ظأمةر قاتارلعقالر ظعشةندذق، دةص بولذص )سأزعنع داؤام قعلعص(، بأرة كئلعص )صادعنعث 
ظعدع،  قوغلعغان  صادعحع  ظارقعسعدعن  بأرعنعث  ماثدع،  تذتذص  قوينع  بعر  ظعحعدعن( 
بأرة ظذنعثغا: مةن قوينع تذتذش ظىحىن كةلضةن ؤة مةندعن باشقا صادعحع يوق كىنعدة 
قوينع كعم قوتذلدذرؤالعدذ، دئضةن« دئدع. )بذنع ظاثلعغان كعشعلةر هةيران قئلعص 
بأرعنعث  )يةنع  »بذنعثغا  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دئيعشتع(،  >سذبهانةلاله< 
ضةص قعالاليدعغانلعقعغا( مةن، ظةبذبةكرع ؤة ظأمةر قاتارلعقالر ظعشةندذق« دئدع. بذ 
هةدعسنع رعؤايةت قعلغانالرنعث بعرع بولغان ظةبذسةلعمة: »ظذ كىنع ظةبذبةكرع بعلةن 

ظأمةر كعشعلةرنعث ظارعسعدا يوق ظعدع« دئدع.)1)
كىنىمعزدة زعراظةت تئرعش ظىحىن ظعشلعتعلعدعغان ماشعنا ؤة تعراكتذرالر كالعنعث 

ظورنعنع ظالعدذ. 
ظعضة  هوقذقعغا  صايدعلعنعش  يةردعن  ظأزعدة  هازعرنعث  هأكمع  ظورتاقحعلعقنعث 

بولذش ؤة كئيعنحة يةردعن حعققان مةهسذالتقا شئرعك بولذشتذر.
ظارعسعدا ظورتاقحعلعققا كئلعشعم تىزىلىص بولذنغاندعن كئيعن  ظادةمنعث  ظعككع 
ظورذغ حعقارمعغان ظادةم ظذنعثغا رعظاية قعلعش الزعمدذر. شذثا ظذ ظادةم ظورتاقحعلعقنع 
سةؤةبسعز بذزالمايدذ. ظورذغنع حعقارغان ظادةمضة تاكع ظذرذغنع يةرضة سالغانغا قةدةر 
ظذنعثغا رعظاية قعلعش الزعم بولمايدذ. ظةضةر ظذرذغنعث ظعضعسع ظذرذغنع يةرضة سئلعص 
بولغان بولسا، بذ هالدا ظذرذغ ظعضعسعضة ظورتاقحعلعققا رعظاية قعلعش الزعم بولعدذ. 
ظذرذغ ظعضعسع ظذرذغعنعث بعكار بولذص كئتعشعدعن ساقلعنعش ظىحىن ظةضةر خالعسا 
سالسا  يةرضة  ظذرذغنع  ظعضعسع  ظذرذغ  حىنكع،  بذزااليدذ.  سةؤةبسعز  ظورتاقحعلعقنع 
ظذنعث ظىنىدعغان ياكع ظأنمةيدعغانلعقعنع بعلمةيدذ. بذ خذددع تامنعث ظعضعسع تئمعنع 

))) »ظعظالظذسسىنةن« 17 ـ توم، 50 ـ بةت. 
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يعقتذرذشتعن  تامنع  كئيعن  بولذص  ظئلعص  ظعجارعضة  كعشعنع  بعر  ظىحىن  يعقتذرذش 
يعقتذرذشتعن  تئمعنع  خالعسا  ظةضةر  ظعضعسع  )تامنعث  ظوخشاش.  ؤازكةحكعنعضة 
سةؤةبسعز ؤازكعحةلةيدذ. شذثا تامنع ظذ كعشعضة يعقتذرذشقا مةجبذرالنمايدذ(. ظةضةر 
تام ظعضعسعنعث ظذ كعشعضة تامنع يعقتذرذشتعن باش تارتعشع تامنعث ظعضعسع تامنع 
ظذ كعشعدعنمذ ظةرزةنراق باهاغا يعقعص بئرعدعغان بعرعنع تاصقانلعقع ياكع تامنع ظأزع 
يعقماقحع بولغانلعقع ظىحىن بولغان بولسا، تام ظعضعسع تامنع تاسلةص ظعجارعضة ظالغان 
ظىحىن  ؤازكعحعشع  يعقتذرذشتعن  تامنع  حىنكع،  مةجبذرلعنعدذ.  يعقتذرذشقا  كعشعضة 
لئكعن  ؤازكةحمعضةن  يعقتذرذشتعن  تامنع  ظعضعسع  تام  ظةضةر  يوق.  بعر سةؤةب  باشقا 
ظذنع يعقتذرذش ظىحىن بذرذن ظعجارعضة ظالغان كعشعدعن ظةرزةنراق بعرعنع تاصقان ياكع 
ظأزع يعقماقحع بولغان بولسا، بذ هالدا تام ظعضعسع مةجبذرالنمايدذ. ظذ كعشعنع تام 
بذيرذلعدذ.  قعلعشقا  قةسةم  هةققعدة  ؤازكةحكةنلعكع  يعقتذرذشتعن  تامنع  ظعضعسعنعث 

حىنكع، تام ظعضعسعنعث نعيعتع دئضةن ضئصعدعن باشقا بولذشع مذمكعن.
ظذرذغ  كئيعن  بولذنغاندعن  تىزىلىص  ظورتاقحعلعق  ظارعسعدا  ظادةمنعث  ظعككع 
ظعضعسع دئهقانحعلعق قعلعشتعن باش تارتسا، دئهقانحعلعق قعلعشقا مةجبذرالنمايدذ. 
ؤازكةحمةكحع  ظاندعن  بولذص  قعلعص  داؤام  كئلعشعمدة  ظةضةر  ظعضعسع  ظذرذغ  حىنكع، 
بولسا، ظذنعثغا زةرةر كئلعدذ )يةنع ظذرذغ بعكار بولذص كئتعدذ(. ظةضةر دئهقانحعلعق 
قعلعشتعن باش تارتقان تةرةص ظذرذغ حعقارمعغان ظادةم بولسا، قازع ظذنع دئهقانحعلعق 
قعلعشقا مةجبذراليدذ. حىنكع، بذ ظادةمضة ظةضةر دئهقانحعلعقتا داؤام قعلسا بعرةر زةرةر 
ظوخشاش  ظعجارعضة  خذددع  كئلعشعمضعمذ  تىزىشكةن  ظورتاقحعلعققا  شذثا  كةلمةيدذ. 

ظةمةل قعلعش الزعم. ظعجارة بذزذلعدعغان سةؤةبلةر بعلةن ظورتاقحعلعقمذ بذزذلعدذ.

ظورتاقحعلعقنعث شةرتلعرع

ظورتاقحعلعقنعث توغرا بولذشع ظىحىن تأؤةندعكع شةرتلةرنعث تئصعلعشع الزعم:
1 ـ يةرنعث زعراظةت تئرعشقا بولعدعغان يةر بولذشع الزعم. شذثا يةر ظةضةر شورلذق 
ياكع سذلذق بولسا، ظذ يةر ظىستىدة تىزىشكةن ظورتاقحعلعق توغرا ظةمةس. يةر ظةضةر 
كئلعشعم تىزىشكةن ؤاقتعدا يةرنعث سىيىنعث توختاص قالغعنعغا ؤة قعش صةسلع كئلعص 
قالغعنعغا ظوخشاش مةلذم بعر سةؤةب بعلةن زعراظةت تئرعشقا بولمايدعغان، لئكعن ظذ 
سةؤةب ظذزذن داؤام قعلمايدعغان بولسا، بذ هالدا ظذ يةر ظىستعدة قعلعشقان كئلعشعم 

توغرا بولعدذ. 
ـ كئلعشعم تىزىشكةن ظعككع تةرةصنعث كئلعشعم تىزىشىشكة ساالهعيعتع بار   2
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ظادةملةر بولذشع الزعم. مةسعلةن: ظعككع تةرةصنعث ظازات ؤة باالغةتكة يةتكةن ظادةملةر 
بولمعسا،  ساالهعيعتع  تىزىشىشكة  كئلعشعم  تةرةصنعث  ظعككع  ظةضةر  الزعم.  بولذشع 

ظذالرنعث يةر ظىستعدة تىزىشكةن كئلعشعمع توغرا بولمايدذ. 
)ـ  زعراظةتنع قاحان تئرعص قاحان يئغعدعغانلعقعنع بعلدىرىش الزعم. ظعمام مذهةممةد 
)اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »ظذ بعلدىرىلمعسعمذ كئلعشعم توغرا بولعدذ« 
دئدع. ظةضةر زعراظةتنع قاحان تئرعص قاحان يئغعؤئلعنعدعغانلعقع بعلدىرىلمعضةن حاغدا، 
ظئتعبارغا  تارتعص  زعراظةتتعن  تذنحع  تئرعلعدعغان(  )يةرضة  كئلعشعمع  ظورتاقحعلعق 
ظئلعنعدذ. ظعمام مذهةممةد )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( زعراظةتنعث قاحان 
تئرعلعص قاحان يئغعؤئلعنعدعغانلعقعنع كذصعغا ظوخشاش زعراظةت تئرعشنعث ؤة ظذنع 
زعراظةت  يةرلةردة  بذ  حىنكع،  قعلغان.  شةرت  يةرلةردة  يوق  ؤاقتع  ظئنعق  يئغعشنعث 

تئرعلعدعغان ؤة يئغعؤئلعنعدعغان ؤاقعت ظئنعق بولمايدذ. 
4 ـ سأز ظعشارعتع بعلةن بولسعمذ ظذرذغنع كعمنعث حعقعردعغانلعقعنع بعلدىرىش 
الزعم. مةسعلةن: يةر ظعضعسع قارشع تةرةصكة: »زئمعننع سئنعث مةن ظىحىن تئرعص 
زئمعندا  سئنعث  ياكع  بةردعم،  ظعجارعضة  ساثا  زئمعننع  ياكع  بةردعم  بئرعشعثضة 
زئمعن  ظذرذغنع  سـأزلةر  بذ  دئسة،  ظالدعم«  ظعجارعضة  سئنع  مةن  ظىحىن  ظعشلعشعث 
ظعضعسعنعث حعقعردعغانلعقعغا ظعشارةت قعلعدذ. ظةضةر زئمعن ظعضعسع قارشع تةرةصكة: 
»مةن يةرنع ساثا ظأزةث ظىحىن زعراظةت تئرعؤئلعشعث ظىحىن بةردعم« دئضةن بولسا، 
ظعشارةتتذر.  حعقعردعغانلعقعغا  ظادةمنعث  ظالغان  ظورتاقحعلعققا  يةرنع  ظذرذغنع  بذ 
ظةضةر مةزكذر سأزلةردعن ظذرذغنع كعمنعث حعقعردعغانلعقع بعلعنمعسة، ظذنع كعمنعث 
كعمنعث  ظذرذغنع  ظورتاقحعلعقتا  ظةضةر  بةلضعلةيدذ.  ظادةت  ـ  ظأرص  حعقعردعغانلعقعنع 
حعقعردعغانلعقعنع ظأرص ـ ظادةت بةلضعلعضةن ؤة بذنعثغا هةر ظعككع تةرةص قوشذلغان 
بولسا، ظورتاقحعلعق توغرا بولعدذ. ظةضةر بذ هةقتة كعشعلةر ظارعسعدا تذتقذ قعلغعلع 
بولعدعغان بعرةر ظأرصـ  ظادةت بولمعغان ؤة كئلعشعمدة ظذرذغنع كعمنعث حعقعردعغانلعقع 
حىنكع،  هئسابلعنعدذ.  توشمعغان  شةرتعضة  ظورتاقحعلعق  بولسا،  بولمعغان  ظئنعق 
ظذرذغنع ظةضةر يةر ظعضعسع حعقارسا، يةر ظعضعسع قارشع تةرةصتعكع ظادةمنع ظعشلةص 
بئرعش ظىحىن ظعجارعضة ظالغان بولعدذ. ظةضةر ظذرذغنع يةنة بعر ظادةم حعقارسا، بذ ظادةم 
يةرنع ظعجارعضة ظالغان بولعدذ. ظةضةر كعمنعث نئمعنع ظعجارعضة ظالغانلعقعدا ظعختعالص 

كأرىلسة، كعمنعث نئمعنع ظعجارعضة ظالغانلعقع ظئنعق بايان قعلعنعش الزعم.
5ـ  ظذرذغنعث نئمعنعث ظذرذغع ظعكةنلعكعنع بايان قعلعش الزعم. حىنكع، هةر ظعككع 
كئلعشعمنعث  ظأزعدذر.  حعققان مةهسذالتنعث  يةردعن  هةققع  ظعش  ظالعدعغان  تةرةصنعث 
ظذالرغا  الزعم.  بولذشع  ظئنعق  هةقنعث  بئرعلعدعغان  ظذالرغا  ظىحىن  بولذشع  توغرا 
بئرعلعدعغان ظعش هةققعنعث ظئنعق بولذشع ظىحىن ظذرذغنعث نئمعنعث ظذرذغع ظعكةنلعكع 
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ظئنعق بولذشع شةرت. يةنة كئلعص بةزع ظذرذغالر يةرضة زعيان سئلعشع مذمكعن. ظةضةر 
ظذرذغنعث نئمعنعث ظذرذغع ظعكةنلعكع ظئنعق بولمعسا، بذ هالدا ظةضةر ظذرذغنع يةرنعث 
يةرضة  هةققع  ظعش  حىنكع،  بولعدذ.  توغرا  يةنة  كئلعشعم  بولسا،  حعقارغان  ظعضعسع 
ظعش  كئيعن  سئلعنغاندعن  يةرضة  ظذرذغ  بولمايدذ.  ظئنعق  بذرذن  سئلعشتعن  ظذرذغنع 
هةققع ظئنعق بولذص كئتعدذ. ظةضةر ظذرذغنع يةرنع ظورتاقحعلعققا ظالغان ظادةم حعقارغان 
يةرنع  تةرةصكة  قارشع  ظعضعسع  يةرنعث  لئكعن  بولمايدذ.  توغرا  ظورتاقحعلعق  بولسا، 
تاصشذرذص بةرضةندة، سةن يةرضة خالعغان زعراظةتنع تئرعغعن، دئضةن بولسا، بذ هالدا 
تاصشذرذص  يةرنع  تةرةصكة  قارشع  ظعضعسع  يةرنعث  ظةضةر  بولعدذ.  توغرا  ظورتاقحعلعق 
ظةضةر  بولعدذ.  توشمعغان  شةرتعضة  ظورتاقحعلعق  بولسا،  دئمعضةن  ظذنداق  بةرضةندة، 
يةرنع ظورتاقحعلعققا ظالغان ظادةم )ضةرحة ظورتاقحعلعق شةرتعضة توشمعغان بولسعمذ( 
يةرضة زعراظةت تئرعسا، ظورتاقحعلعق توغرا ظورتاقحعلعققا ظايلعنعدذ. >مذنعيةتذلمذفتع< 
دئضةن كعتابنعث ظاصتورع مذنداق دئدع: »يةرنعث ظعضعسع قارشع تةرةصكة: ظةضةر سةن 
يةرضة بذغداي تئرعساث، حعققان مةهسذالتنعث مذنحة صعرسةنتعنع بئرعسةن، ظةضةر ظارصا 
تئرعساث، مذنحة صعرسةنتعنع بئرعسةن، دئضةن بولسا، بذ ظورتاقحعلعق توغرا بولعدذ. 
ظةضةر يةرنعث ظعضعسع قارشع تةرةصكة: سةن ظذنعث بعر قعسمعغا بذغداي ؤة يةنة بعر 

قعسمعغا ظارصا تئرعغعن، دئضةن بولسا، بذ ظورتاقحعلعق توغرا بولمايدذ«.
الزعم.  قعلعنعشع  بايان  ظئنعق  هةققع  ظعش  تةرةصنعث  حعقارمعغان  ظذرذغ  ـ   6
ظىحىن  ظةمضعكع  ياكع  هةققع  ظعش  ظالعدعغان  تةرةصنعث  حعقارمعغان  ظذرذغ  حىنكع، 
ظئنعق  هةققع  ظعش  بئرعلعدعغان  تةرةصكة  ظذ  شذثا  ظىحىندذر.  هةققع  يئرعنعث  ياكع 
بايان قعلعنعشع شةرت. ظةضةر ظةمضةك قعلغان تةرةصنعث ظعش هةققع بايان قعلعنغان ؤة 
ظذرذغ ظعضعسعنعث ظعش هةققع توغرعسعدا بعر نةرسة دئيعلمعضةن بولسا، ظورتاقحعلعق 
سةؤةبع  قعلغانلعق  ظةمضةك  هةققعنع  ظعش  ظعضعسع  ظذرذغ  حىنكع،  بولعدذ.  توغرا 
بعلةن ظةمةس ظذرذغ بةرضةنلعك سةؤةبع بعلةن ظالعدذ. ظةضةر ظذرذغ ظعضعسعنعث ظعش 
هةققع بايان قعلعنغان ؤة ظةمضةك قعلغان تةرةصنعث ظعش هةققع توغرعسعدا بعر نةرسة 
دئيعلمعضةن بولسا، ظورتاقحعلعق توغرا بولمايدذ. حىنكع، ظةمضةك قعلغان تةرةص ظعش 
ظئنعق  هةققع  ظعش  ظذنعث  شذثا  ظالعدذ.  بعلةن  سةؤةبع  قعلغانلعق  ظةمضةك  هةقنع 
بولذش شةرت. بذ قعياس قاظعدعسعدذر. ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن ظورتاقحعلعق 
توغرعدذر. حىنكع، ظذرذغ ظعضعسعنعث ظعش هةققع بايان قعلعنغان بولغاحقا، ظذنعثدعن 
قالغان قعسمع ظةمضةك قعلغان ظادةمضة بولعدذ. ضةصنعث قعسقعسع مةيلع ظوحذق هالةتتة 
بولسذن مةيلع ظعشارةت بعلةن بولسذن ظذرذغ حعقارمعغان تةرةصنعث ظعش هةققع ظئنعق 

بايان قعلعنعشع الزعم.
7 ـ يةرنعث قارشع تةرةصكة تولذق تاصشذرذص بئرعلعشع الزعم. بذ يةر ظعضعسعنعث 
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بولعدذ.  بعلةن  دئيعشع  بةردعم«  تاصشذرذص  زئمعننع  ساثا  »مةن  تةرةصكة:  قارشع 
قعلغعنعغا  قعلعشنع شةرت  بعللة  بعلةن  تةرةص  يةرنعث ظعضعسعنعث ظةمضةكنع قارشع 
قانداق  هةر  بولعدعغان  توسالغذ  بئرعلعشعضة  تاصشذرذص  تولذق  يةرنعث  ظوخشاش 
تولذق  زئمعننعث  بولعدذ.  سةؤةبحع  بولماسلعقعغا  توغرا  ظورتاقحعلعقنعث  ظعش  بعر 
تاصشذرذص بئرعلعشع ظىحىن زئمعننعث قورذق بولذشع )يةنع ظذنعث ظىستعدة زعراظةت 
بولسا،  بولغان  ظىنىص  زعراظةت  ظذ  بولذص  زعراظةت  يةردة  ظةضةر  الزعم.  بولماسلعقع( 
يةرنعث ظىستعدة قعلعنغان كئلعشعم توغرا بولعدذ. بذ هالدا ظذ، ظورتاقحعلعققا ظةمةس 
حعققان مةهسذالتنع مةلذم معقداردعن بألىشىشكة كئلعشعص زعراظةتنع صةرؤعش قعلعشقا 
يةر  بولسا،  تذرغان  ظالدعدا  صئشعش  زعراظةت  يةردعكع  ظةضةر  هئسابلعنعدذ.  كئلعشعش 
ظىستعدة قعلعنغان كئلعشعم توغرا بولمايدذ. حىنكع، صئشعش ظالدعدا تذرغان زعراظةت 
معقداردعن  مةلذم  مةهسذالتنع  حعققان  ظذ  شذثا  ظةمةس.  مذهتاج  قعلعنعشقا  صةرؤعش 
ظةضةر  هئسابالنمايدذ.  كئلعشعشمذ  قعلعشقا  صةرؤعش  زعراظةتنع  كئلعشعص  بألىشىشكة 
تولذق  يةرنعث  ظذنعثغا  بولسا،  ظادةم حعقارغان  ظالغان  ظورتاقحعلعققا  يةرنع  ظذرذغنع 
تاصشذرذص بئرعلعشع ظةلؤةتتة شةرتتذر. حىنكع، ظذ ظادةم يةرنع ظعجارعضة ظالغان بولعدذ. 

ظةسلعدة ظذرذغ حعقارغان تةرةص قارشع تةرةصنع ظعجارعضة ظالغان هئسابلعنعدذ.
مةهسذالت  ظورتاقحعلعق  حىنكع،  بولذشذش.  شئرعك  مةهسذالتقا  حعققان  ـ   8
بذزذدعغان  شئرعكحعلعكنع  شذثا  هئسابلعنعدذ.  شئرعكحعلعك  كئيعن  ظئلعنغاندعن 

ظعشنعث ظأزع ظورتاقحعلعقنع بذزعدذ. 
بئرعلعدعغان ظعش هةققعنعث  تةرةصكة  قعلعدعغان  ظالعمالر: »ظةمضةك  قعسعم  بعر 
ظئنعق بايان قعلعنعشع شةرت قعلعنغانلعقع ظىحىن ظذ شةرتنعث قويذلعشعغا هاجةت يوق 

ظعدع« دةيدذ.)1)
دئضةنضة  حارةك   50 ياكع  حارةك   40 مةسعلةن:  بعرعضة  تةرةصنعث  ظعككع  ظةضةر 
قعلعنسا،  شةرت  بئرعلعش  معقدار  مةلذم  مةهسذالتتعن  ظئلعنغان  يةردعن  ظوخشاش 
شئرعكحعلعك  بعلةن  قعلعنعش  شةرت  بذنداق  حىنكع،  قالعدذ.  ظةمةلدعن  ظورتاقحعلعق 
ظئلعنعشع مذمكعن.  صةقةت شذ معقداردا مةهسذالت  يةردعن  قالعدذ. حىنكع،  ظةمةلدعن 
كةتكةن  ظذرذغقا  مةهسذالتتعن  حعققان  يةردعن  ظعضعسع  ظذرذغ  ظةضةر  يةنة  شذنعثدةك 
معقداردا ظاشلعق ظئلعؤئلعشنع ؤة قالغان مةهسذالتنع تةث بألىشىشنع شةرت قعلغان 
شةرت  ظوخشاش  بذنعثغا  حىنكع،  ظةمةس.  توغرا  ظورتاقحعلعق  هالدعمذ  بذ  بولسا، 
قالدذرعدذ.  ظةمةلدعن  شئرعكحعلعكنع  هةممعسعدة  ياكع  قعسمعدا  بةزع  مةهسذالتنعث 
حىنكع، يةردعن شذ معقداردعن ظارتذق مةهسذالت ظئلعنماسلعقع مذمكعن. ظةمما ظذرذغ 

))) بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان.
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تةرةص  قارشع  ياكع  ظأزع  بعرعنع  ظوندعن  مةهسذالتنعث  ظئلعنغان  يةردعن  ظعضعسع 
ظئلعشنع ؤة قالغان قعسمعنع ظارعلعرعدا بألىشىشنع شةرت قعلعشقان بولسا، بذنعث بعلةن 
ظورتاقحعلعق بذزذلذص كةتمةيدذ. حىنكع، بذ ظاشلعقنع يةردعن ظئلعنغان مةهسذالتنعث 
ظومذمعدعن بئرعشنع شةرت قعلعش هئسابلعنعدذ. شذثا بذ شةرت ظذالرنعث ظارعسعدعكع 

شئرعكحعلعكنع بذزعؤةتمةيدذ.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذالر، بعرعنعث ظأستةثـ  ظئرعقالرنعث قعرغاقلعرعغا تئرعلغان 
زعراظةتنع ظئلعشنع شةرت قعلعشقان بولسا، ظورتاقحعلعق يةنة توغرا بولمايدذ. حىنكع، 
قعلعنععشع  بئرعلعشعنعث شةرت  زعراظةتعنعث  يةرنعث  بعر  مذظةييةن  بعرعضة  ظذالرنعث 
باشقا  زعراظةت  حىنكع،  قالدذرعدذ.  ظةمةلدعن  شئرعكحعلعكنع  ظارعسعدعكع  ظذالرنعث 
يةردعن حعقماي صةقةت ظاشذ يةردعنال حعقعشع مذمكعن. يةرنعث بعر تةرعصعدعن حعققان 
شةرت  ظئلعشنع  بعرع  يةنة  زعراظةتنع  حعققان  تةرعصعدعن  بعر  يةنة  بعرع،  زعراظةتنع 

قعلعشمذ شذنعثغا ظوخشاش.)1) 

ظورتاقحعلعققا تئرعغان يةردعن حعققان ساماننعث هأكمع

  يذقعرعدا بايان قعلعنغان هأكىملةرنعث هةممعسع زعراظةتتعن ظئلعنغان ظاشلعق 
هةققعدعدذر. زعراظةتنعث سامعنع هةققعدة ظالعمالر ظعختعالص قعلعشعص قالدع. ظةضةر ظذالر 
يةردعن حعققان ظاشلعقنع بعرع، زعراظةتنعث سامعنعنع يةنة بعرع ظئلعشنع شةرت قعلعشقان 
بولسا، بذ شةرت ظورتاقحعلعقنع ظةمةلدعن قالدذرعدذ. حىنكع، بذ شةرت )ظورتاقحعلعقتعن 
حىنكع،  قالدذرعدذ.  ظةمةلدعن  ظعشعنع  بولذش  شئرعك  ظاشلعقتا  تذتذلعدعغان(  كأزدة 
زعراظةتكة بعرةر ظاصةت كئلعص يةردعن صةقةت سامانال حعقعشع مذمكعن. شذنعثدةك يةنة 
ظورتاق ظةمةس يات بعر ظادةمضة يةردعن ظئلعنغان ظاشلعقنعث يئرعمع بعلةن ساماننعث 
يئرعمع بئرعلعش شةرت قعلعنسا، بذ شةرتمذ ظورتاقحعلعقنع بذزعدذ. حىنكع، بذ شةرت 
شئرعكحعلعكنع  ظارعسعدعكع  ظذالرنعث  شةرت  بذ  كئلعص  يةنة  زعتتذر.  ظورتاقحعلعققا 
ظةمةلدعن قالدذرعدذ. شذنعثدةك يةنة ساماننع يئرعمدعن ؤة ظاشلعقنع ظذالرنعث بعرع 

ظئلعش شةرت قعلعنسا، بذ شةرتمذ ظورتاقحعلعقنع بذزعدذ.
ظذالرنعث  ؤة  ظعضعسعضة  ظذرذغ  يئرعمع  ساماننعث  ؤة  يئرعمع  ظاشلعقنعث  ظةضةر 
يئرعمع ظةمضةك قعلغان ظادةمضة بئرعلعش شةرت قعلعنغان بولسا، ظورتاقحعلعق توغرا 
بولعدذ. شذنعثدةك يةنة ظاشلعقنع يئرعمدعن ظئلعش شةرت قعلعنغان، لئكعن ساماننع 
كعمنعث ظالعدعغانلعقع هةققعدة بعر نةرسة دئيعلمعضةن بولسا، بذ هالدعمذ ظورتاقحعلعق 

))) »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، 175 ـ بةت.
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توغرا بولعدذ. لئكعن سامان ظذرذغ ظعضعسعضة تةؤة بولعدذ. سامان ظذالرغا يئرعمدعن 
بألىص بئرعلعدذ، دئضةن قاراشمذ بار. بةزع ظالعمالر: »يةردعن ظئلعنغان مةهسذالتنعث 
تأتتعن بعرعضة يةرنع ظورتاقحعلعققا ظالغان ظادةمضة ساماندعن بئرعلمةيدذ ؤة ظىحتعن 
بعرعضة يةرنع ظورتاقحعلعققا ظالغان ظادةمضة ساماننعث يئرعمع بئرعلعدذ« دئدع. بذ 
ظالعمالرنعث سأزع ظةضةر شذنداق قعلعش شةرت قعلعنغان ياكع ظأرص ـ ظادةت شذنداق 
بولغان هالةتكة قارعتعلعدذ. بولمعسا ظةسلعدة يةردعن ظئلعنغان هةممة نةرسعضة ظعككع 

تةرةص شئرعك بولعدذ.
بةلةخنعث ظالعملعرع )اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!( مذنداق دئدع: »ظةضةر 
ساماننعث كعمضة بئرعلعدعغانلعقع ظئنعق بايان قعلعنمعسا، ظأرص ـ ظادةتنع ظئتعبارغا 
بوغدايغا  قعلعنعدذ. حىنكع، سامان  تةقسعم  ظارعسعدا  ظذالرنعث  تذرذص سامان  ظئلعص 

قاراشلعقتذر«. 
ظذرذغ  ساماننع  ؤة  ظألىشىشنع  يئرعمدعن  ظاشلعقنع  حعققان  يةردعن  ظذالر  ظةضةر 
حىنكع،  بولعدذ.  توغرا  ظورتاقحعلعق  بولسا،  قعلعشقان  شةرت  ظئلعشعنع  ظعضعسعنعث 
ظةضةر ساماننع ظذرذغ ظعضعسعنعث  تىزىشكةن كئلعشعمضة ظوخشاش.  بذ هةقتة  شةرت 
ظةمةس ظةمضةك قعلغان ظادةمنعث ظئلعشع شةرت قعلعنسا، ظورتاقحعلعق بذزذلذص كئتعدذ. 
حىنكع، بذ شةرت شئرعكحعلعكنع ظةمةلدعن قالدذرعدذ. حىنكع، يةردعن ساماندعن باشقا 
بعر نةرسة حعقماسلعقع مذمكعن. ظةضةر ظذنداق بولسا ظذ ظادةم سامانغا شةرت بعلةن 

ظعضة بولغان بولعدذ.

توغرا بولعدعغان ظورتاقحعلعق ؤة توغرا بولمايدعغان ظورتاقحعلعقنعث بايانع 

ظورتاقحعلعق مةيلع ظذنعث توغرا بولعدعغان هالعتع بولسذن مةيلع توغرا بولمايدعغان 
هالعتع بولسذن بعر قاظعدة ظىستعضة قورذلغان بولذص ظذ قاظعدة بولسا، ظورتاقحعلعق 
سىصىتعدة  شئرعكحعلعك  كئيعن  ظئلعنغاندعن  مةهسذالت  باشلعنعص  سىصىتعدة  ظعجارة 
تاماملعنعدذ، دئضةندعن ظعبارةتتذر. ظورتاقحعلعق صةقةت يةرنعث ياكع ظةمضةك قعلغان 
زعراظةتنع  ظورتاقحعلعق  هئسابلعنعدذ.  ظعجارة  تىزىلضةن  ظىحىن  مةنصةظةتع  ظادةمنعث 
تئرعش ظىحىن ظعشلعتعلضةن كاال )كىنىمعزدة تعرةكتذر( ؤة ظذرذغنعث مةنصةظةتع ظىحىن 

تىزىلضةن ظعجارة هئسابالنمايدذ. 
توغرا بولعدعغان ظورتاقحعلعق مذنداق تأت خعل بولعدذ:

1 ـ ظةضةر يةر بعلةن ظذرذغ بعر ظادةمضة ؤة كاال بعلةن ظةمضةك قعلعش يةنة بعر 
ظىحىن  دئهقانحعلعق  كاال  حىنكع،  بولعدذ.  توغرا  ظورتاقحعلعق  بولسا،  تةؤة  ظادةمضة 
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بعلةن  يعثنعسع  تعكعش  كعيعم  تعككىحعنع  خذددع  بذ  نةرسعدذر.  ظعشلعتعلعدعغان 
ظعجارعضة ظالغانغا ظوخشاش.

تةؤة  ظادةمضة  بعر  ظذرذغ  ؤة  كاال  قعلعش،  ظةمضةك  ظادةمضة،  بعر  يةر  ظةضةر  ـ   2
بولسا، ظورتاقحعلعق توغرا بولعدذ. حىنكع، بذ ظورتاقحعلعق يةرنع ظذنعثدعن حعققان 
مةهسذالتنعث مةلذم بعر قعسمعغا ظعجارعضة ظئلعش هئسابلعنعدذ. بذنداق قعلعش خذددع 

يةرنع صذلغا ظعجارعضة ظئلعش توغرا بولغعنعغا ظوخشاش توغرعدذر.
بولسا،  تةؤة  ظادةمضة  بعر  ظةمضةك  ظادةمضة،  بعر  كاال  ؤة  ظذرذغ  يةر،  ظةضةر  ـ   (
ظورتاقحعلعق توغرعدذر. حىنكع، بذ ظةمضةك قعلعدعغان ظادةمنع ظذنعث ظعشلعشع ظىحىن 
سايمانالرنع ظأزع بئرعص ظعجارعضة ظئلعشتذر. بذ خذددع كعيعمعنع تعكتىرىش ظىحىن 

ماشعنا ؤة يعثنعنع ظأزع حعقعرعص تعككىحعنع ظعجارعضة ظالغانغا ظوخشاشتذر.
4 ـ ظةضةر يةر ؤة كاال بعر ظادةمضة، ظةمضةك بعر ظادةمضة تةؤة بولسا، ظورتاقحعلعق 
تاظاال  )اهلل  ظةبذيىسىف  ظعمام  قاراشتذر.  قارالغان  دةص  كىحلىك  بذ  بولمايدذ.  توغرا 
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »بذ ظورتاقحعلعقمذ توغرا بولعدذ. حىنكع، ظورتاقحعلعقتا 
بوالتتع،  توغرا  ظورتاقحعلعق  قعلعنسا،  شةرت  حعقعرعش  كاال  ؤة  ظذرذغ  ظادةمضة  بعر 
شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر ظادةمضة صةقةت كاال ياكع ظذرذغ حعقعرعشال شةرت قعلعنسا، 

ظورتاقحعلعق توغرا بولعدذ« دئدع.
كةلتىرعدعغان  كالعنعث  بولسا،  صاكعتع  قاراشتعكعلةرنعث  قارالغان  دةص  كىحلىك 
صايدعسع بعلةن يةرنعث كةلتىرعدعغان صايدعسع بعر جعنستعن ظةمةس. حىنكع، يةرنعث 
كىحنعث  ظذ  بولذص  كىح  بعر  بولغان  بار  تةبعيعتعدة  ظذنعث  صايدعسع  كةلتىرعدعغان 
سةؤةبع بعلةن ظىسىملىكلةر ظىنعدذ. كالعنعث صايدعسع ظذنعث بعلةن زعراظةت تئرعغعلع 
بولذشعدعدذر. مةيلع يةردعن كئلعدعغان صايدا بولسذن مةيلع كالعدعن كئلعدعغان صايدا 
صايدعسع  كالعنعث  لئكعن  بولغاندذر.  بعلةن  ياردعمع  تاظاالنعث  اهلل  صةقةت  ظذ  بولسذن 
يةرنعث  صايدعسعنع  كالعنعث  شذثا  ظةمةستذر.  جعنستعن  بعر  صايدعسع  يةرنعث  بعلةن 
قعلعدعغان  ظةمضةك  صايدعسعنع  كالعنعث  ظةمما  ظةمةس.  توغرا  باغالش  صايدعسعغا 
ظادةمنعث صايدعسعغا باغالشقا بولعدذ. حىنكع، ظةمضةك قعلعدعغان ظادةمنعث صايدعسع 
بعلةن كالعنعث صايدعسع بعر جعنستعندذر. شذثا كالعنعث صايدعسعنع ظةمضةك قعلعدعغان 

ظادةمنعث صايدعسعغا باغالش توغرعدذر.)1)
توغرا بولمايدعغان ظورتاقحعلعق تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر: 

1 ـ ظةضةر يةر بعلةن كاال بعر ظادةمضة، ظذرذغ بعلةن ظةمضةك يةنة بعر ظادةمضة تةؤة 
))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 55 ـ بةت. 
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بولسا، ظورتاقحعلعق توغرا بولمايدذ. حىنكع، بذ هالدا ظذرذغ ظعضعسع يةرنع ظعجارعضة 
ظعجارعضة  يةرنع  بولعدذ.  قعلغان  بئرعشنع شةرت  كالعسعنع  ظعضعسعضة  يةر  ؤة  ظالغان 
ظئلعش ظىحىن ظذنعث ظعضعسعضة كالعسعنع بئرعشنع شةرت قعلعش ظعجارعنع بذزعدعغان 
ـ باشقا بولغانلعقع  ظعشتذر. حىنكع، كالعنعث صايدعسع بعلةن يةرنعث صايدعسع باشقا 
ظىحىن كالعنع يةرضة باغالش توغرا ظةمةس. حىنكع، يةرنعث صايدعسع ظذنعثغا تئرعلغان 

زعراظةتنع ظىندىرىشتذر. كالعنعث صايدعسع بولسا يةرضة زعراظةت تئرعش ظىحىندذر.
2 ـ ظةضةر كاال بعلةن ظذرذغ بعر ظادةمضة، يةر بعلةن ظةمضةك يةنة بعر ظادةمضة تةؤة 

بولسا، ظورتاقحعلعق توغرا ظةمةس. حىنكع، يةرنع ظةمضةككة باغالش توغرا ظةمةس. 
بولسا،  تةؤة  ظادةمضة  بعر  يةنة  ظةمضةك  ؤة  ظذرذغ  يةر،  ظادةمضة،  بعر  كاال  ـ   (

ظورتاقحعلعق توغرا ظةمةس.
ظةضةر بعر كعشع: ظةسلعدة بذ قعسعمدعكع ظورتاقحعلعق يذقعرعدا بايان قعلعنغان 
ظعككعنحع قعسعمدعكع ظورتاقحعلعققا قعياس قعلعنعص تذرذص توغرا بولذشع الزعم ظعدع. 
حىنكع، يةر بعر ظادةمضة، ظةمضةك قعلعش، كاال ؤة ظذرذغ بعر ظادةمضة تةؤة بولسا، 
ظورتاقحعلعق توغرا بوالتتع، دئسة، ظذ كعشعضة مذنداق جاؤاص بئرعلعدذ: ظورتاقحعلعق 
قعياس قاظعدعسعضة ظاساسةن توغرا ظةمةس. حىنكع، ظورتاقحعلعقتا يةر ظذنعثدعن حعققان 
مةهسذالتنعث مةلذم قعسمعغا ظعجارعضة ظئلعنعدذ. بعر نةرسعنع ظذنعثدعن كئلعدعغان 
ظورتاقحعلعققا  يةرنع  لئكعن  ظةمةس.  توغرا  ظئلعش  ظعجارعضة  قعسمعغا  بعر  كعرعمنعث 
ظئلعشقا بولعدعغانلعقع هةققعدة ظةسةر كةلضةنلعكع ظىحىن قعياس قاظعدعسعضة ظةمةل 
قعلعنماي ظةسةرضة ظةمةل قعلعندع. ظذ ظةسةر صةقةت ظةمضةك قعلعدعغان ظادةمنع ياكع 
ظةمضةك  شذثا  كةلضةندذر.  كأرسعتعص  بولعدعغانلعقعنعال  ظئلعشنعث  ظعجارعضة  يةرنع 
ياكع يةر بعر ظادةمضة تةؤة ؤة قالغان ظعشالر بعر ظادةمضة تةؤة بولغاندا، توغرا بولغان 

ظورتاقحعلعققا باشقا شةكعلدعكع ظورتاقحعلعقالر قعياس قعلعنمايدذ.
بولسا،  تةؤة  ظادةمضة  بعر  يةنة  ظةمضةك  ؤة  كاال  يةر،  ظادةمضة،  بعر  ظذرذغ  ـ   4

ظورتاقحعلعق توغرا ظةمةس. حىنكع، يةرنع ظةمضةككة باغالش توغرا ظةمةس.
دئضةن  >ظةلظةسار<  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  مذهةممةد  ظعمام 
كعتابعدا مذنداق دةيدذ: »ظابدذرراهمان ظةلظةؤزاظعي بعزضة ؤاسعل ظعبنع ظةبذجةمعلدعن 
ظةلةيهعسساالمنعث  >صةيغةمبةر  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  مذجاهعدنعث 
بعلةن  كاال  بعرع  يةنة  ظةمضةك،  بعرع  يةنة  ظذرذغ،  بعرع  ظادةمدعن  تأت  زامانعدا 
دعهقانحعلعق سايمانلعرع ؤة يةنة بعرع يةر حعقعرعص شئرعكلعشعص )زعراظةت تئرعيدذ(. 
مةهسذالتتعن  ظئلعنغان  يةردعن  ظعضعسعضة  يةر  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  كئيعن 
ظادةمضة  حعقارغان  سايمانلعرعنع  دعهقانحعلعق  بعلةن  كاال  بةرمةيدذ.  هئحنةرسة 
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كىنلىكع  هةر  ظادةمضة  قعلغان  ظةمضةك  بئرعدذ.  هةققعنع  ظعش  تئضعشلعك  بئرعشكة 
ظىحىن بعر دةرهةمدعن ظعش هةققع ؤة يةردعن ظئلعنغان مةهسذالتنعث هةممعسعنع ظذرذغ 
ظعضعسعضة بئرعدذ<. ظورتاقحعلعقنع توغرا دةص قارايدعغانالر ظذ ظةسةرنع تذتعدذ ؤة: 
>بذ شةكعلدة ظورتاقلعشعش شةرتعضة توشمعغان ظورتاقلعشعش هئسابلعنعدذ. حىنكع، 
بذ ظورتاقحعلعقتا كاال بعلةن دعهقانحعلعق سايمانلعرعنع بعر ظادةمنعث حعقعرعشع ؤة 
صةقةت ظذرذغنعال ظورتاقحعلعققا بئرعش شةرت قعلعنغاندذر. بذ ظعككع ظعشنعث هةر بعرع 

ظورتاقحعلعقنع شةرتعضة توشمعغان ظورتاقحعلعق قعلعدعغان ظعشتذر«.
هةممعسع  مةهسذالتنعث  ظئلعنغان  ظورتاقحعلعقتعن  توشمعغان  شةرتعضة 
صةيغةمبةر  ظئلعنغاندذر.  ظذرذغدعن  مةهسذالت  حىنكع،  بولعدذ.  ظعضعسعضة  ظذرذغ 
ظذنعث  بةرمةستعن  هئحنةرسة  مةهسذالتتعن  ظعضعسعضة  يةر  ظةلةيهعسساالممذ 

هةممعسعنع ظذرذغ ظعضعسعضة بةرضةن.)1)

ظورتاقحعلعقتا ظعككعدعن ظارتذق ظادةمنعث شئرعك بولذشعنعث 
هأكمع

ظعككع ظادةمنعث ظارعسعدعكع ظورتاقحعلعققا ظىحعنحع ياكع تأتعنحع ظادةم صاي 
بعلةن كعرسة، ظذ شةرتعضة توشمعغان ظورتاقحعلعق هئسابلعنعدذ. ظةضةر بعرع صةقةت 
ظةمضةك قعلعش، بعرع صةقةت كاال ؤة بعرع صةقةت ظذرذغ حعقعرعش شةرتع بعلةن ظىح 
بولعدذ.  ظورتاقحعلعق  توشمعغان  بذ شةرتعضة  بولسا،  ظورتاقالشقان  تأت كعشع  ياكع 
ظذرذغ  يةر  شذثا  هئسابلعنعدذ.  ظالغان  ظعجارعضة  يةرنع  ظعضعسع  ظذرذغ  حىنكع، 
ظعضعسعضة تاصشذرذلذص بئرعلعشع الزعم. ظةمةلعيةتتة بولسا يةر ظذرذغ ظعضعسعنعث 
بذ  بئرعلعدذ. شذثا  تاصشذرذص  قولعغا  ظادةمنعث  قعلعدعغان  ظةمضةك  ظةمةس  قولعغا 

شةرتعضة توشمعغان ظورتاقحعلعق هئسابلعنعدذ.
ظادةم  ظعككعنحع  كالعنع  ظادةم،  بعر  يةرنع  بعلةن  ظذرذغ  ظورتاقحعلعقتا  ظةضةر 
شةرتعضة  بذمذ  بولسا،  ظالغان  ظىستعضة  ظادةم  ظىحعنحع  ظةمضةكنع  ؤة  حعقارغان 
يةردعن  كالعنع  ظورتاقحعلعقتا  بذ  حىنكع،  هئسابلعنعدذ.  ظورتاقحعلعق  توشمعغان 
كأرىلعدذ.  ظعشع  ظئلعش  ظعجارعضة  قعسمعغا  بعر  مةلذم  مةهسذالتنعث  حعققان 
كالعنع يةردعن حعققان مةهسذالتنعث مةلذم بعر قعسمعغا ظعجارعضة ظئلعش هةققعدة 
هئحقانداق بعر ظةسةر كةلمعضةنلعكع ظىحىن ظورتاقحعلعقنعث صةقةت كالعغا تةقسعم 
قعلعنعدعغان قعسمعال شةرتعضة توشمعغان بولعدذ. كالعغا تةقسعم قعلعنعدعغان قعسمع 

))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 55 ـ بةت. 
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شةرتعضة توشمعغان بولغانلعقع ظىحىن ظورتاقحعلعقنعث قالغان قعسعملعرعمذ شةرتعضة 
توشمعغان بولعدذ. بذ ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث 
كأز قارعشعدذر. ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد )اهلل تاظاال ظذالرغا 
رةهمةت قعلسذن!(: »صةقةت كالعغا تةقسعم قعلعنعدعغان قعسمعال شةرتعضة توشمعغان 

بولعدذ ؤة باشقا قعسعملعرع ظأز هالعتعدة قئلعص قالعدذ« دئدع.
يةرنعث ظعضعسع يئرعنع بعر ظادةمضة كالعنع ؤة ظذرذغنع ظأزع حعقعرعص تئرعش 
شةرتع بعلةن ظورتاقحعلعققا بةرضةن، ظاندعن يةرنعث ظعشلعرعنع ظىحعنحع بعر كعشعنعث 
ظارعسعدا  كعشعنعث  ظىح  بألىنىص  ظىحكة  مةهسذالت  ظئلعنغان  يةردعن  ؤة  قعلعشع 
قعلعنغان  ظارعسعدا  كعشعنعث  ظىح  بذ  بولسا،  قعلعنغان  شةرت  قعلعنعشقا  تةقسعم 
ظورتاقحعلعق ظةمةس ظعككع كعشعنعث ظارعسعدا قعلعنغان ظورتاقحعلعق هئسابلعنعدذ. 
ظذرذغنعث  بعلةن  كاال  قعسمع  ظعككع  ظعضعسعضة،  يةر  بعرع  ظىحتعن  مةهسذالتنعث 
ظعضعسعضة بئرعلعدذ. يةرنعث ظعشلعرعنع قعلغان ظىحعنحع كعشعضة ظذنعث تةثتىشعضة 
بئرعلعدعغان ظعش هةققع بئرعلعدذ. ظةضةر ظذرذغنع يةرنعث ظعضعسع حعقارغان بولسا، 

ظورتاقحعلعق ظىح كعشعنعث ظارعسعدا قعلعنغان بوالتتع.

شةرتعضة توشمعغان ظورتاقحعلعقنعث هأكمع

ظةضةر يةر شةرتعضة توشمعغان ظورتاقحعلعق بعلةن ظورتاقحعلعققا ظئلعنغان بولسا، 
حىنكع،  بولعدذ.  تةؤة  ظعضعسعضة  ظذرذغ  هةممعسع  مةهسذالتنعث  ظئلعنغان  يةردعن 
قعلعنغان  تةيعن  سأزدة  ظعضعسع  ظذرذغ  ظةسلعدة  مةهسذالتعدذر.  ظذرذغنعث  زعراظةت 
هةققع  ظعش  قعلعنغان  تةيعن  بعلةن  سأز  ظةمما  بوالتتع.  هةقلعق  هةققعضة  ظعش 
ظورتاقحعلعقنعث شةرتعضة توشمعغانلعقع سةؤةبع بعلةن ظةمةلدعن قالغانلعقع ظىحىن 

يةردعن ظئلعنغان مةهسذالتنعث هةممعسع ظذرذغ ظعضعسعضة بولعدذ.)1)
خالعسا،  بولذشعنع  هاالل شةكعلدة  مةهسذالتنعث  ظئلعنغان  يةردعن  ظذالر  ظةضةر 
ظذالرنعث هةر بعرع مةهسذالتتعن ظأزعضة تئضعشلعك بولغان صئيعنع ظايرعدذ. ظاندعن 
ظذالر شذ صايغا ظأز ظارا كئلعشعدذ. ظةضةر ظذالر ظذنداق قعلمعغان بولسا، بذ هالدا ظةضةر 
ظذرذغنع حعقارغان ظادةم يةرنعث ظعضعسع بولغان بولسا، ظذرذغنعث ظعضعسع يةردعن 
يةرنعث  ظذرذغنع  ظةضةر  قعلعؤةتمةيدذ.  سةدعقة  هئحنةرسعنع  مةهسذالتتعن  ظئلعنغان 
ظعضعسع ظةمةس باشقا تةرةص حعقارغان بولسا، بذ ظادةم يةردعن ظئلعنغان مةهسذالتتعن 
كةتكةن حعقعمغا تئضعشلعك بولغان قعسمعنع ظئلعص قئلعص قالغان قعسمعنع سةدعقة 

))) »ظعظالظذسسىنةن« 17 ـ توم، 50 ـ بةت.
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ظأزعنعث  ظورتاقحعلعق  حىنكع،  هئسابلعمايدذ.  هةققعنع  ظعش  ظأزعنعث  قعلعؤاتعدذ. 
صايدعسع ظىستعدة ظةمةس )ظذرذغ ظىستعدة( قعلعنغان. شذثا ظذ ظادةم يةردعن ظئلعنغان 

مةهسذالتتعن ظذرذغقا كةتكةن حعقعمالرغا تئضعشلعك بولغان قعسمعنعال ظالعدذ.
هئحقانداق  يةردعن  ظئلعنغان  بعلةن  ظورتاقحعلعق  توشمعغان  شةرتعضة  ظةضةر 
مةهسذالت حعقمعغان بولسا، بذ هالدا ظةضةر ظذرذغنع ظةمضةك قعلعشنع ظىستعضة ظالغان 
ظادةم حعقارغان بولسا، بذ ظادةمضة يةرضة ؤة كالعغا بئرعلمةكحع بولغان ظعش هةققع 
بئرعلعدذ. ظةضةر ظذرذغنع يةرنعث ظعضعسع حعقارغان بولسا، يةرنعث ظعضعسعضة ظةمضةك 

قعلعشنع ظىستعدة ظالغان ظادةمضة بئرعلمةكحع بولغان ظعش هةققع بئرعلعدذ.

يةرنع ظذنعث ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز تئرعشنعث هأكمع

دئضةن  >ظةلظةسار<  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  تةهاؤعي  ظعمام   
كعتابعدا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »كعمكع كعشعلةرنعث يةرلعرعنع ظذالرنعث 
رذخسعتعسعز تئرعسا، تئرعغذحعغا )يةرنع تئرعش ظىحىن كةتكةن( حعقعمالر بئرعلعدذ 
مةنعسع  سأزعنعث  دئضةن  بئرعلمةيدذ«  هئحنةرسة  مةهسذالتتعن  حعققان  يةردعن  ؤة 
هةققعدة توختعلعص مذنداق دئدع: »كعشعلةرنعث يةرلعرعنع ظذالرنعث رذخسعتعسعز 
صةقةت  ظادةم  ظذ  ظالمايدذ.  هئحنةرسة  مةهسذالتتعن  ظئلعنغان  يةردعن  ظادةم  تئرعغان 
يةرنع تئرعش ظىحىن كةتكةن حعقعمالرنع ؤة ظذرذغعنع ظئلعؤالعدذ. مةهسذالتنعث قالغان 
قعسمعنع سةدعقة قعلعؤاتعدذ. ظةضةر يةرضة تئرعلغان زعراظةت يةرضة زعيان يةتكىزضةن 
صةيغةمبةر  بذنع  بئرعدذ.  تألةص  زعيعنعنع  يةرنعث  ظعضعسعضة  يةر  ظادةم  ظذ  بولسا، 
دعهقانحعلعق  بعلةن  كاال  يةنة  ظةمضةك،  بعرع  يةنة  ظذرذغ،  بعرع  ظةلةيهعسساالمنعث 
سايمانلعرع ؤة يةنة بعرع يةر حعقعرعص شئرعكلةشكةن تأت كعشعدعن يةردعن ظئلعنغان 
ظذرذغ  هةممعسعنع  مةهسذالتنعث  بةرمةي  هئحنةرسة  ظعضعسعضة  يةر  مةهسذالتتعن 

ظعضعسعضة بةرضةنلعكعمذ كىحلةندىرعدذ«.)1)

ظورتاقحعلعقنع بذزذشنعث بايانع

بذزذش  رازعلعقعسعز  تةرةصنعث  قارشع  ؤة  هأكىمعسعز  قازعنعث  ظورتاقحعلعقنع 
توغرعدذر. ظورتاقحعلعقنع بذزذشتا بعر رعؤايةتتة ظعككع ظادةمنعث بعرعنعث بولذشع 
ؤة  ظذرذغنع حعقارغان  ظعضعسع  يةر  قعلدع.  قوبذل  ظالعمالر  بةزع  قاراشنع  بذ  شةرت. 

))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 56 ـ بةت. 
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ظةمضةك قعلعشنعمذ ظىستعضة ظالغان ظادةمضة ظذنعث ظذرذغعنع تألةص بئرعدذ. بذ ظعمام 
ظةبذيىسىف )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث قارعشعدذر. ظعمام مذهةممةد 
بعر  هالعتعدة  تئرعلمعغان  زعراظةت  »يةر  قعلسذن!(:  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل 
قئتعم ؤة زعراظةت تئرعلغاندعن كئيعن يةنة بعر قئتعم باهالعنعدذ. يةر ظعضعسع ظعككع 

قئتعملعق باهانعث ظارعسعدعكع صةرقنع ظذرذغ ظعضعسعضة تألةص بئرعدذ« دئدع.
ظةمضةكنع  تارتقان،  باش  داؤامالشتذرذشتعن  ظورتاقحعلعقنع  ظعضعسع  يةر  ظةضةر 
جاصا  ظادةمنعث  ظذ  بولسا،  تارتقان  جاصا  ظعشلةص  يةرضة  ظادةم  ظالغان  ظىستعضة 
بعر  ظاساسةن(  هأكمعضة  حعقعرعدعغان  قازعنعث  )يةنع  هأكمةن  ظىحىن  تارتقانلعقع 
ظئتعبارغا  صايدعسع  قوشقان  تارتعص  جاصا  ظادةمنعث  ظذ  حىنكع،  بئرعلمةيدذ.  نةرسة 
ظادةمضة  ظذ  يةنع  قعلعنعدذ.  رازع  ظادةم  ظذ  جةهةتتعن  دعيانةت  لئكعن  ظئلعنمايدذ. 
ظذنعث تةثتىشعضة بئرعلعدعغان ظعش هةققع بئرعلعدذ. حىنكع، ظذ ظادةم يةر ظعضعسع 

تةرعصعدعن ظالدعنعص كةتكةن هئسابلعنعدذ.
يةر  قالغان،  بولذص  مةجبذر  يةرنع سئتعشقا  قئلعص  بولذص  قةرزدار  ظعضعسع  يةر 
ظعضعسعنعث يةردعن باشقا مال دذنياسع بولمعغان ؤة زعراظةت تئخع ظىنىص بولمعغان 
بولسا، ظورتاقحعلعق بذزذلذص كئتعدذ. ظةضةر ظةمضةكنع ظىستعدة ظالغان ظادةم يةردة 
ظعشلعضةن بولسا، يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضعنعدةك ظذنع دعيانةت جةهةتتعن رازع 
قعلعش الزعم. ظةمما زعراظةت ظىنىص بولغان، لئكعن ظذرذيدعغان يةرضة يةتمعضةن بولسا، 
يةرنع ظورتاقحعلعققا ظالغان ظادةمنعث زعراظةتكة هةققع ظأتىص بولغانلعقع ظىحىن يةر 
سئتعلمايدذ. ظةضةر ظذرذغنع حعقارغان تةرةص ظةمضةكنع ظىستعضة ظالغان ظادةم بولسا، 
بذ ظادةمضة هئحنةرسة بئرعلمةيدذ. حىنكع، بذ هالدا ظذ ظادةم يةرنع ظعجارعضة ظالغان 
ظىستىدة  ظادةم  ظذ  كئلعشعم  تىزىلضةن  هةققعدة  ظورتاقحعلعق  شذثا  هئسابلعنعدذ. 
ظةمةس يةر ظىستعدة بولغان بولعدذ. شذنعث ظىحىن يةر ظعضعسعضة ظذ ظادةمضة بعر 
بولسا،  ظعضعسع  يةر  تةرةص  ظذرذغنع حعقارغان  ظةضةر  ظةمةس.  بئرعشع الزعم  نةرسة 
بئرعلعدذ.  هةققع  ظعش  بئرعلعدعغان  تةثتىشعضة  ظذنعث  ظادةمضة  قعلغان  ظةمضةكنع 
شذثا  هئسابلعنعدذ.  ظالغان  ظعجارعضة  ظادةمنع  ظذ  ظعضعسع  يةر  هالدا  بذ  حىنكع، 
يةر  بولعدذ ؤة  بولغان  ظادةم ظىستعدة  ظذ  تىزىلضةن كئلعشعم  ظورتاقحعلعق هةققعدة 

ظعضعسعضة ظذ ظادةم ظىحىن ظعش هةققع بئرعش الزعمدذر. 
بولسا،  تأضعضةن  مذددعتع  يةرنعث  بذرذن  صئشعشتعن  زعراظةت  تئرعلغان  يةرضة 
ظةمضةكنع ظىستعضة ظالغان ظادةم تاكع زعراظةتنعث صعشعدعغان ؤاقتع كئلعص بولغعحة 
يةردعن ظأزعضة تئضعشلعك بولغان قعسمعغا ظذ يةرنعث تةثتىشعضة بئرعلعدعغان ظعجارة 
هةققع تألةيدذ. حىنكع، ظذ ظادةم تاكع زعراظةت صئشعص بولغعحة يةردعن صايدعلعنعدذ. 
)يةر ظعضعسع ظعجارة هةققع تألعمةيدذ. حىنكع، يةر ظأزعنعثدذر(. ظةمما زعراظةتنع 
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سذغذرذش، ظذنع ساقالش، ظذرذش، خامانغا ظئلعص كئلعش ؤة سذقذص سامان بعلةن 
داننع ظايرعش ظىحىن كةتكةن حعقعمالرنع يةر ظعضعسع بعلةن ظذ ظادةم تةث كأتىرةيدذ.
بولسا،  ظألىص كةتكةن  بعرع  تةرةصنعث  ظعككع  بذرذن  صئشعشتعن  زعراظةت  ظةضةر 
تئرعلغان ظذ زعراظةت تاكع صعشعص بولغعحة يةردة قالعدذ. يةرنع ظورتاقحعلعققا ظالغان 
)يةرنعث  معراسخورعغا  ظذنعث  بولسا(  ظذ  كةتكعنع  ظألىص  )ظةضةر  ياكع  تةرةصكة 
ظعجارعسع ظىحىن( بعر نةرسة بئرعش الزعم ظةمةس. حىنكع، ظعككع تةرةصنعث بعرع 
قاظعدعسعدذر.  ظعستعهسان  بذ  كةتمةيدذ.  بذزذلذص  كئلعشعم  هالةتتة  كةتكةن  ظألىص 
شذثا يةرنع ظورتاقحعلعققا ظالغان تةرةصكة يةرنعث ظعجارعسعضة هئسابالص بعر نةرسة 

بئرعش الزعم ظةمةس. 
يةر ظعضعسع يئرعنع ظذرذغنع تةث حعقعرعش ؤة يةردعن ظئلعنغان مةهسذالتنعمذ 
تةث بألىشىش شةرتع بعلةن بعر ظادةمضة ظذ ظادةمنعث يةرنع كالعسع بعلةن تئرعشع 
ظىحىن ظورتاقحعلعققا بةرضةن ؤة يةرضة زعراظةت تئرعغان بولسا، بذ شةرتعضة توشمعغان 
ظورتاقحعلعق هئسابلعنعدذ. يةردعن ظئلعنغان مةهسذالت ظذالرنعث ظارعسعدا يئرعمدعن 
يةرنع  لئكعن  حعقارغاندذر.  يئرعمدعن  ظذرذغنع  ظذالر  حىنكع،  قعلعنعدذ.  تةقسعم 
ظورتاقحعلعققا ظالغان ظادةمنعث يةر ظعضعسعضة يةرنعث يئرعمع ظىحىن ظذنعث تةثتىشعضة 
بئرعلضةن ظعجارة هةققع تألةص بئرعدذ. حىنكع، ظورتاقحعلعق شةرتكة توشمعغاندذر. 
ظذ ظادةم ضةرحة ظورتاقحعلعق شةرتكة توشمعغان بولسعمذ يةردعن صايدعالندع. شذثا 

ظذنعثغا يةرنعث ظعجارة هةققعنع بئرعش الزعم بولعدذ.
ظةضةر يةر دألةتنعث بولسا، يةردعن ظئلعنغان مةهسذالتتعن يةرنعث ظعجارة هةققع 
تةقسعم  يئرعمدعن  ظارعسعدا  ظذالرنعث  مةهسذالت  قالغان  ظاندعن  بئرعلعدذ،  دألةتكة 

قعلعنعدذ. 
شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظعككع تةرةصنعث بعرع ظذرذغنعث ظىحتعن ظعككع قعسمعنع 
ؤة يةنة بعرع ظذرذغنعث بعر قعسمعنع حعقعرعشقان ؤة يةردعن ظئلعنغان مةهسذالتنع 
ظورتاقحعلعقمذ  بذ  بولسا،  قعلعشقان  شةرت  ظئلعشنع  قارعتا  ظذرذغقا  حعقعرعشقان 
شةرتعضة توشمعغان هئسابلعنعدذ. حىنكع، بذ ظورتاقحعلعقتا يةرنعث بعر قعسمعنعث 
يةرنع ظورتاقحعلعققا ظالغان ظادةمضة ظأتنعضة بئرعص تذرذش شةرت قعلعنغاندذر. بذ 
ظورتاقحعلعقتا يةر ظعضعسع ظذنع ظورتاقحعلعققا ظالغان ظادةمضة: سةن يةرنع مئنعث 
ظذرذغعم بعلةن ظذنعثدعن ظئلعنغان مةهسذالتنعث هةممعسعنعث ماثا بولذش شةرتع 
بعلةن ؤة يةرنع سئنعث ظذرذغعث بعلةن ظذنعثدعن ظئلعنغان مةهسذالتنعث هةممعسعنعث 
ساثا بولذش شةرتع بعلةن تئرعغعن، دئضةندةك بولعدذ. شذثا بذ شةرتعضة توشمعغان 
ظورتاقحلعق هئسابلعنعدذ. حىنكع، بذ يذقعرعدا بايان قعلعنغعنعدةك يةرنعث يئرعمعنع 
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ظورتاقحعلعق  قعلعنغان  بعلةن  شةرتع  بئرعش  ظأتنعضة  ظادةمضة  تئرعدعغان  يةرنع 
مةهسذالت  ظئلعنغان  يةردعن  ظىحىن  توشمعغانلعقع  شةرتعضة  ظورتاقحعلعق  بولعدذ. 
ظذالرنعث قاتقان ظذرذغعغا قارعتا تةقسعم قعلعنعدذ. يةر ظعضعسع تةقسعم قعلعنغان 
ظاشلعقنعث هةممعسعنع ظالعدذ. حىنكع، ظذ ظاشلعق ظذنعث ظذرذغعنعث مةهسذالتعدذر. 
ظذرذغنع،  صةقةت  ظاشلعقتعن  قعلعنغان  تةقسعم  ظادةم  ظالغان  ظورتاقحعلعققا  يةرنع 
ظالعدذ.  حعقعمالرنعال  كةتكةن  ظىحىن  تئرعش  يةرنع  ؤة  ظعجارعسع  يئرعمعنعث  يةرنعث 
بذالردعن ظئشعص قالغان قعسمعنع سةدعقة قعلعؤاتعدذ. حىنكع، ظذ ظادةم ظذ ظاشلعققا 

باشقعالرنعث يئرعدعن شةرتعضة توشمعغان كئلعشعم ظارقعلعق ظئرعشكةن.
ظةضةر يةر ظذالرنعث بعرعضة تةؤة بولغان ؤة ظذرذغنع هةر ظعككع تةرةص حعقارغان 
زعراظةتنعث  بعلةن  شةرتع  بألىشىش  يئرعمدعن  مةهسذالتنع  ظئلعنغان  يةردعن  ؤة 
تىزىشكةن  ظورتاقحعلعق  قعلعنعص  شةرت  قعلعشع  تةرةصنعث  ظعككع  هةر  ظعشلعرعنع 
يةرنع  بعرع  هةر  ظذالرنعث  حىنكع،  بولعدذ.  ظورتاقحعلعق  بولغان  توغرا  بذ  بولسا، 
ظأزعنعث ظذرذغع بعلةن تئرعغان هئسابلعنعدذ. شذثا بذ يةرنع )قارشع تةرةصنعث يةر 
بئرعش  ظأتنعضة  هالدا  نورمال  ظةمةس  بعلةن  شةرتع  بئرعش  ظعشلةص  ظعضعسعضة( 

هئسابلعنعدذ.)1)
ظةضةر ظورتاقحعلعققا كئلعشعص بولذنغاندعن كئيعن زعراظةتنع تئرعشقا كئتعدعغان 
قعلعنسا،  شةرت  كأتىرىشع  ظادةمنعث  ظالغان  ظورتاقحعلعققا  يةرنع  حعقعمالرنع 
ظورتاقحعلعق شةرتعضة توشمعغان بولعدذ. شذنعثدةك ظةضةر حعقعمالر يةر ظعضعسعنعث 
كىحلىك  بذ  بولعدذ.  توشمعغان  شةرتعضة  يةنة  ظورتاقحعلعق  يىكلةنسعمذ  ظىستعضة 
يةر  ظةضةر  بار.  قاراشمذ  دةيدعغان  توغرا  ظةكسعنع  بذنعث  قاراشتذر.  قارالغان  دةص 
بولسا،  بولغان  ياش)2)  ـ  ظوت  زعراظةت  تئرعلغان  يةرضة  ؤة  كةتكةن  ظألىص  ظعضعسع 
يةرنعث ظةمضعكعنع قعلعش يةرنع ظورتاقحعلعققا ظالغان ظادةمنعث ظىستعضة بولعدذ. 
هةر  ياكع  بولغان  ظادةم  ظالغان  ظورتاقحعلعققا  يةرنع  تةرةص  كةتكةن  ظألىص  ظةضةر 
ظعككع تةرةص ظألىص كةتكةن بولسا، يةرنعث ظعشلعرعنع يةرنع ظورتاقحعلعققا ظالغان 
ظادةمنعث معراسخورع قعلعدذ. حىنكع، ظورتاقحعلعق كئلعشعمعنعث مذددعتع تأضةص 
كةتمعضةندذر. شذثا ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن ظورتاقحعلعق كئلعشعمع داؤام 

قعلعدذ.
ظعضعسع  يةر  بذرذن  تئرعشتعن  يةرنع  ظادةم  ظالغان  ظورتاقحعلعققا  يةرنع  ظةضةر 
ظألىص كةتكةن بولسا، ظورتاقحعلعق ظةمةلدعن قالعدذ. ظذ ظادةمنعث تارتقان جاصالعرع 

))) »ظعظالظذسسىنةن« 17 ـ توم، 51 ـ بةت.
))) »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، 178 ـ بةت.
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ظىحىن بةدةل تألةص بئرعلمةيدذ.
ظئزعص  ظذنع  ظذرذشقا،  زعراظةتنع  كئيعن  بولذنغاندعن  كئلعشعص  ظورتاقحعلعققا 
دئنعنع سامعنعدعن ظايرعشقا ظوخشاش ظعشالرنع يةرنع ظورتاقحعلعققا ظالغان ظادةمنعث 
قئلعشع شةرت قعلعنسا، بذ توغرا بولغان شةرت هئسابلعنعدذ. يةنع مةزكذر ظعشالرنع 
صةتعؤا ظذ  قاراش بولذص  بذ، بذ هةقتعكع توغرا  بولعدذ.  ظادةمنعث قعلعشع الزعم  ظذ 
قاراش بعلةن بئرعلعدذ. ظةضةر ظذ ظادةمضة مةزكذر ظعشالرنع قعلعش شةرتع قويذلمعسا، 
ظذ ظعشالرنع هةر ظعككع تةرةص قعلعدذ. بذ خذددع شةهةرنعث ظعحعدة ظأتىن سئتعش 
ظعشعغا ظوخشايدذ. مةسعلةن: بعر ظوتذنحع شةهةرنعث ظعحعدة ياشايدعغان بعر ظادةمضة 
ظوتذن ساتقان بولسا، ظوتذنحعغا ظوتذننع ظذ ظادةمنعث ظأيعضة ظاصعرعص بئرعش الزعم 
ظةمةس. ظةضةر ظذ ظادةم ظوتذنحعغا ظوتذننع ظأيعضة ظاصعرعص بئرعشنع شةرت قعلسا، 
بولعدذ. حىنكع،  بئرعشع الزعم  ظاصعرعص  ظأيعضة  ظادةمنعث  ظذ  ظوتذننع  ظوتذنحعنعث 
دةرةخنعث  ـ  دةل  ظورتاقحعلعقتا  دةرةختعكع  ـ  دةل  ظةضةر  شذنداقتذر.  ظادةت  ـ  ظأرص 
مئؤعلعرعنع  دةرةخلةرنعث  مئؤعلعك  ظادةمضة  ظالغان  ظورتاقحعلعققا  ظذنع  ظعضعسع 
ظىزىص بئرعشعنع شةرت قعلسا، بذ توغرا بولمعغان شةرت هئسابلعنعدذ. حىنكع، دةل 
ـ دةرةخنع ظورتاقحعلعققا ظالغان ظادةمنعث مئؤعلعك دةرةخلةرنعث مئؤعلعرعنع ظىزىص 

بئرعدعغان ظعش ظأرص ـ ظادةتتة يوقتذر. 
قعلعنسذن  ظعبنع سةلةمةلةر: »مةيلع شةرت  يةهيا ؤة مذهةممةد  ظعبنع  نةسرع 
مةيلع شةرت قعلعنمعسذن زعراظةتنع ظذرذشقا، ظذنع ظئزعص دئنعنع سامعنعدعن ظايرعشقا 
ظوخشاش ظعشالرنع يةرنع ظورتاقحعلعققا ظالغان ظادةمنعث قئلعشع الزعم. حىنكع، ظأرص 
ـ ظادةت شذنداقتذر« دئدع. ظعمام سةرةخسعي )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: 
»ظذ ظعككع ظالعمنعث دئضةن سأزلعرع بعزنعث يذرتلعرعمعزغعمذ ظويغذن كئلعدذ. ظةضةر 
مةزكذر ظعشالرنعث بةزعلعرعنع يةر ظعضعسعنعث قعلعشع شةرت قعلعنسا، ظورتاقحعلعق 

ظةمةلدعن قالعدذ. حىنكع، بذ ظأرص ـ ظادةتكة زعتتذر« دئدع.)1) 

ظورتاقحعلعقتا يةردعن ظئلعنغان مةهسذالتنعث هأكمع

شةرتعضة  مةيلع  بولسذن  ظورتاقحعلعق  توشقان  شةرتعضة  مةيلع  ظورتاقحعلعق 
ظورتاقحعلعققا  يةرنع  مةهسذالت  ظئلعنغان  يةردعن  بولسذن  ظورتاقحعلعق  توشمعغان 
ظالغان ظادةمنعث قولعدا ظامانةت سىصىتعدة تذرعدذ. شذثا مةهسذالت ظةضةر ظذ ظادةمنعث 
))) ظوت ـ ياشنعث ظعحعضة سةؤزعضة، تةرخةمةككة، تاؤذزغا، ظانارغا، قورغذنغا ؤة ظةنحذرضة ظوخشاش سةي ـ كأكتات ؤة مئؤعلةر 

كئرعدذ. ت.  
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قولعدا تذرذش جةريانعدا ظذنعث قةستةنلعكع بولمعغان هالدا زعيانكةشلعككة ظذحراص 
كةتكةن بولسا، ظذ ظادةمضة ظذ مةهسذالتنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس. يةر ظعضعسعنعث 
مةهسذالتتعكع هةسسعسعضة بعرعنع كئصعل قعلعش توغرا ظةمةس. شذثا يةر ظعضعسع 
ظةضةر مةهسذالتتعكع هةسسعسعضة بعرعنع كئصعل قعلغان بولسا، ظذرذغنع مةيلع يةر 
ظعضعسع حعقارغان بولسذن مةيلع يةرنع ظورتاقحعلعققا ظالغان ظادةم حعقارغان بولسذن 
ظةضةر مةهسذالتتعن يةر ظعضعسعضة تةؤة بولغان قعسمع زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتسة 
ظذنع كئصعل تألةص بةرمةيدذ. حىنكع، يةر ظعضعسعنعث هةسسعسع يةرنع ظورتاقحعلعققا 

ظالغان ظادةمنعث قولعدا ظامانةت سىصىتعدذر.
ظةضةر ظورتاقحعلعقتا بعرعنع كئصعل قعلعش شةرت قعلعنسا، ظورتاقحعلعق شةرتعضة 
توشمعغان هئسابلعنعدذ. ظةضةر بعر كعشع شةرت قعلعنماستعن يةرنع ظورتاقحعلعققا 
ظالغان ظادةمنعث هةسسعسعضة ياكع يةر ظعضعسعنعث هةسسعسعضة كئصعل بولذص ظذ 
هةسسعنع ظعشلةتكةن بولسا، ظورتاقحعلعق توغرا بولعدذ. ظةضةر ظذ كعشعنعث كئصعل 

بولذشع شةرت ظارقعلعق بولغان بولسا، ظورتاقحعلعق توغرا بولمعغان بولعدذ.
بولذشنعث  ظورتاقحعلعق  يةردة  بولذشنعث هأكمعمذ  ظورتاقحعلعق  دةرةختة  ـ  دةل 
هأكمعضة ظوخشاش. يةنع ظورتاقحعلعققا ظئلعنغان دةلـ  دةرةختعن ظئلعنغان مةهسذالتتعن 
دةل ـ دةرةخنعث ظعضعسعضة تئضعشلعك بولغعنع دةل ـ دةرةخنع ظورتاقحعلعققا ظالغان 

ظادةمنعث قولعدا ظامانةت سىصىتعدة تذرعدذ.
ؤة  قارعغان  سةل  سذغذرذشقا  يةرنع  ظادةم  ظالغان  ظورتاقحعلعققا  يةرنع  ظةضةر 
شذنعث بعلةن زعراظةت قورذص كةتكةن بولسا، ظذ ظادةم زعراظةتنع تألةص بةرمةيدذ. بذ 
ظةضةر ظورتاقحعلعق شةرتعضة توشمعغان ظورتاقحعلعق بولسا، ظةهؤال شذنداق بولعدذ. 
ظةضةر ظورتاقحعلعق شةرتعضة توشقان ظورتاقحعلعق بولسا، ظذ ظادةم زعراظةتنع تألةص 
بئرعدذ. حىنكع، زعراظةتنعث ظعشلعرعنع قعلعش ظذ ظادةمنعث ؤةزعصعسعدذر. زعراظةت 
ظادةمنعث زعراظةتنعث  ظامانةت سىصىتعدعدذر. شذثا زعراظةت ظذ  ظادةمنعث قولعدا  ظذ 
ظعشلعرعغا سةل قارعشع بعلةن زعيانغا ظذحراص كةتسة، ظذ ظادةمضة زعياننع تألةص 
بئرعش الزعم بولعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم زعراظةتنع قةستةن سوغارمعغان ؤة شذنعث بعلةن 
ؤاقتعدا  تاشلعغان  قةستةن  سذغذرذشنع  زعراظةتنع  بولسا،  كةتكةن  قورذص  زعراظةت 
زعراظةت قانحة صذلغا يارايدعغان بولسا، ظذ ظادةمنعث شذ صذلنع تألةص بئرعشع الزعم. 
ظةضةر ظذ حاغدا زعراظةت تئخع صذلغا يارعغعدةك بولمعغان بولسا، يةر زعراظةت تئرعلغان 
هالعتعدة بعر قئتعم زعراظةت تئرعلمعغان هالعتعدة بعر قئتعم باهالعنعدذ. ظاندعن ظذ 

ظادةم ظارعلعقتعكع صذلنعث يئرعمعنع تألةص بئرعدذ.)1) 
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ظورتاقحعلعقتا يةرنعث باشقا بعرعضة تةؤة حعقعص قئلعشعنعث هأكمع

زعراظةت  ؤة  كئيعن  بولذنغاندعن  ظعشلعنعص  يةر  ظئلعنغان  ظورتاقحعلعققا  ظةضةر 
ظئلعص  ظورتاقحعلعققا  يةرنع  قالسا،  حعقعص  تةؤة  بعرعضة  باشقا  بذرذن  تئرعلعشتعن 
ظعشلعضةن ظادةمضة هئحقانداق ظعش هةققع بئرعلمةيدذ. ظةضةر زعراظةت دان حعقعرعص 
بولغاندعن كئيعن يةر باشقا بعرعضة تةؤة حعقعص قالغان بولسا، زعراظةتنعث ظعشلعرعنع 
ظذ  بئرعلعدذ. حىنكع،  بئرعلعدعغان ظعش هةققع  تةثتىشعضة  ظذنعث  ظادةمضة  قعلغان 
ظادةم زعراظةتكة هةتتا زعراظةت دان تذتقانغا قةدةر ظعشلعضةن بولغاحقا، ظذنعثغا ظعش 
هةققع بئرعش الزعم بولعدذ. شذنعثدةك يةنة ظةضةر يةر ظعضعسع ظوت ـ ياش تئرعلغان 
يئرعنع بعر ظادةمضة بةرضةن، ظذ ظادةم ظذ يةرضة ظعشلعضةن، ظاندعن يةر ظعضعسع بعلةن 
قالغان  حعقعص  تةؤة  بعرعضة  باشقا  يةر  ظاندعن  تىزىشكةن،  كئلشعمع  ظورتاقحعلعق 
بولسا، ظذ ظادةم خالعسا يذلذؤئتعغان مةهسذالتنعث يئرعمعنع ظالعدذ، خالعسا يةرنعث 

ظعضعسعدعن ظأزعنعث تةثتىشعضة بئرعلعدعغان ظعش هةققعنع ظالعدذ.

ظةضةر يةر ظعضعسع يئرعنع ظورتاقحعلعق كئلعشعمع بعلةن بعر ظادةمضة بةرضةن، 
حعققان،  ظأنىص  زعراظةت  تئرعغان،  يةرنع  ظادةم  ظذ  حعقارغان،  ظعضعسع  يةر  ظذرذغنع 
ظاندعن يةر ظذنعثغا تئرعلغان زعراظةتنعث ظورذلعدعغان ؤاقتع يئتعص كئلعشتعن بذرذن 
باشقا بعرعضة تةؤة حعقعص قالغان بولسا، ظذ ظادةم خالعسا يذلذؤئتعلضةن مةهسذالتنعث 
بئرعلعدعغان  تةثتىشعضة  ظأزعنعث  ظعضعسعدعن  يةرنعث  خالعسا  ظالعدذ،  يئرعمعنع 
ظعش هةققعنع ظالعدذ. بةزع ظالعمالر: »ظذ ظادةم يةردعن ظأزعضة تةقسعم قعلعنعدعغان 

زعراظةتنعث باهاسع بويعحة صذل ظالعدذ« دةيدذ.

يةر ظعضعسع يئرعنع بعر ظادةمضة ظورتاقحعلعققا بةرضةن، ظذ ظادةم ظذرذغنع ظأزع 
حعقعص  تةؤة  كعشعضة  بعر  باشقا  يةر  ظاندعن  تئرعغان،  ياش  ـ  ظوت  يةرضة  حعقعرعص 
تئرعغان  يةرضة  ظذالرنع  كعشع  ظذ  ظالعدذ.  قايتذرذص  يةرنع  كعشع  ظذ  بولسا،  قالغان 
كةتكةن  ظىحىن  يذلدذرذش  ياشالرنع  ـ  ظوت  بذيرذيدذ.  يذلعؤئلعشقا  ياشلعرعنع  ـ  ظوت 
حعقعمالرنع يةرنع ظورتاقحعلعققا بةرضةن ظادةم بعلةن ظذنع ظورتاقحعلعققا ظالغان ظادةم 
ـ  ظوت  يذلذؤئتعلضةن  خالعسا  ظادةم  ظالغان  ظورتاقحعلعققا  يةرنع  تألةيدذ.  يئرعمدعن 
ياشنعث يئرعمعنع ظئلعشقا رازع بولعدذ ؤة يةرنع ظورتاقحعلعققا بةرضةن ظادةمدعن بعر 
يةرنع  قعسمعنع  بولغان  تئضعشلعك  ظأزعضة  ياشتعن  ـ  ظوت  خالعسا  ظالمايدذ،  نةرسة 
ظورتاقحعلعققا بةرضةن ظادةمضة بئرعدذ ؤة ظذ ظادةمدعن ظذ ظوت ـ ياشنعث بازاردعكع 
باهاسع بويعحة صذل ظالعدذ. ظةضةر ظذرذغنع يةرنع ظورتاقحعلعققا بةرضةن ظادةم حعقارغان 
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بولسا، يةرنع ظورتاقحعلعققا ظالغان ظادةم خالعسا يذلذؤئتعلضةن ظوتـ  ياشنعث يئرعمعنع 
ظئلعشقا رازع بولعدذ، خالعسا ظذنع ظذ ظادةمضة قايتذرذص بئرعص ظةمضةك قعلغانلعقع 

ظىحىن ظذ ظادةمدعن ظأزعنعث تةثتىشعضة بئرعلعدعغان ظعش هةققعنع ظالعدذ.)1)

خعلمذ ـ خعل مةسعلعلةر 

§ دةل ـ دةرةخنع ياكع يةرنع ظورتاقحعلعققا ظالغان ظادةم زعراظةتنع سذغذرذشنع 
نورمال كئحعكتىرضةن ؤة شذنعث بعلةن زعراظةت قذرذص كةتكةن  بولسا، ظذ ظادةم ظذ 
زعراظةتنع تألةص بةرمةيدذ. ظةضةر ظذ ظادةم زعراظةتنع سذغذرذشنع بةك كئحعكتىرؤةتكةن 

ؤة شذنعث بعلةن زعراظةت قذرذص كةتكةن بولسا، ظذ ظادةم زعراظةتنع تألةص بئرعدذ.
§ يةر ظعضعسع يةرنع ظورتاقحعلعققا ظالغان ظادةمضة يةرضة تئرعلغان زعراظةتنع 
ظورذشنع شةرت قعلغان، ظاندعن ظذ ظادةم زعراظةتنع ظورذشنع كئحعكتىرضةن ؤة شذنعث 
زعيعنعنع  زعراظةتنعث  ظذ  ظادةم  ظذ  بولسا،  كةتكةن  تىكىلىص  دئنع  زعراظةتنعث  بعلةن 
تألةص بئرعدذ. بذ ظةضةر ظورتاقحعلعق شةرتعضة توشقان ظورتاقحعلعق بولسا، ظةهؤال 
شذنداق بولعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم زعراظةتنع ظذرذشنع نورمال كئحعكتىرضةن ؤة شذنعث 
بعلةن زعراظةتنعث دئنع تىكىلىص كةتكةن بولسا، بذ هالدا ظذ ظادةم ظذ زعراظةتنع تألةص 

بةرمةيدذ.
§ يةرنع ظورتاقحعلعققا ظالغان ظادةم زعراظةتكة ياخشع قارعمعغان ؤة شذنعث بعلةن 
زعراظةتنع هايؤانالر يةص كةتكةن بولسا، ظذ ظادةم زعراظةتنع تألةص بئرعدذ. بذ ظةضةر 
زعراظةت ظورذلعدعغان يةرضة كةلمعضةن بولسا، ظةهؤال شذنداق بولعدذ. ظةضةر زعراظةت 
ظورذلعدعغان يةرضة كةلضةن، ظذ ظادةم زعراظةتكة ياخشع قارعمعغان ؤة شذنعث بعلةن 

زعراظةتنع هايؤانالر يةص كةتكةن بولسا، ظذ ظادةم ظذ زعراظةتنع تألةص بةرمةيدذ.
§ يةرنع ظورتاقحعلعققا ظالغان ظادةم زعراظةتكة حىشكةن حعكةتكعلةرنع يوقاتمعغان 
ؤة شذنعث بعلةن حعكةتكعلةر زعراظةتنع يةص كةتكةن بولسا، ظذ ظادةم ظذ زعراظةتنع 
تألةص بئرعدذ. بذ ظةضةر حعكةتكعلةرنع زعراظةتتعن قوغالش مذمكعن بولعدعغان بولسا، 
ظةهؤال شذنداق بولعدذ. ظةضةر حعكةتكعلةرنع زعراظةتتعن قوغالش مذمكعن بولمايدعغان 

بولسا، ظذ ظادةم ظذ زعراظةتنع تألةص بةرمةيدذ.
§ بعر ظادةم بعر صارحة يةرنع ظذ يةرنعث ظعضعسعنعث رذخسعتعنع ظالماي تذرذص 
تئرعغان، يةرنعث ظعضعسع ظذ ظادةمدعن يةرنعث ظذ مةلذم هةسسعسعنع بئرعشنع تةلةص 
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ظئلعنغان  ظذنعثدعن  يةرضة  ظادعتعدة  ـ  ظأرص  كعشعلةرنعث  يةردعكع  شذ  ؤة  قعلغان 
يةر  ظادةمنعث  بولسا، ظذ  قانحة صعرسةنتعنع بئرعش ظئنعق  قانحعدعن  مةهسذالتنعث 

ظعضعسعضة شذ صعرسةنتنع بئرعشع الزعم بولعدذ.
§ ظعككع ظادةم بعرلعشعص يةر تئرعغان، يةرنع سذغذرعدعغان ؤاقتعدا ظذ ظعككع 
شئرعكنعث بعرع يةرنع يةنة بعر شئرعكع بعلةن بعللة سذغذرذشقا ظذنذمعغان بولسا، 
قازع ظذ شئرعكنع يةنة بعر شئرعكعضة ياردةملعشعص يةرنع سذغذرذشقا مةجبذراليدذ. 
قازع ظذ  قاراشحة،  بعر خعل  يةنة  بعرعدذر.  قاراشنعث  بذ هةقتعكع ظعككع خعل  بذ، 
شئرعكنع مةجبذرلعمايدذ ؤة يةرنع سذغذرعدعغان شئرعككة: سةن يةرنع سذغذرؤةرضعن 
ظالغعن،  شئرعكتعن  ظذ  يئرعمعنع  حعقعمنعث  كةتكةن  ظىحىن  سذغذرذش  يةرنع  ؤة 
سذغذرذشقا  يةرنع  شئرعكعنعث  بعر  يةنة  شئرعك  سذغارغان  يةرنع  ظةضةر  دةيدذ. 
يةردعكع  بذرذن  بئرعشتعن  قعلعص  شعكايةت  ظالدعغا  قازعنعث  ظذنعمعغانلعقعدعن 
زعراظةتنع  ظذنعمعغان شئرعككة  يةرنع سذغذرذشقا  بولسا،  كةتكةن  بذزذلذص  زعراظةت 
شئرعكعنعث  بعر  يةنة  شئرعك  سذغارغان  يةرنع  ظةضةر  ظةمةس.  الزعم  بئرعش  تألةص 
يةرنع سذغذرذشقا ظذنعمعغانلعقعنع قازعنعث ظالدعغا شعكايةت قعلعص بارغان، قازع ظذ 
شئرعكنع يةنة بعر شئرعك بعلةن يةرنع بعللة سذغذرذشقا بذيرذغان، لئكعن ظذ شئرعك 
قازعنعث بذيرذقعنع قوبذل قعلمعغان ؤة شذنعث بعلةن زعراظةت بذزذلذص )يةنع قذرذص( 
بئرعدذ.  تألةص  زعراظةتنع  ظذ  شئرعك  ظذنعمعغان  سذغذرذشقا  يةرنع  بولسا،  كةتكةن 
بذيرعشع  سذغذرذشقا  بعلةن  شئرعك  بعر  يةنة  يةرنع  شئرعكنع  ظذ  قازعنعث  حىنكع، 
بعلةن ظذ شئرعكنعث يةرنع سذغذرعشع الزعم هالعتعضة كئلعدذ. ظذ شئرعك قازعنعث 
قورذص  زعراظةت  بعلةن  شذنعث  ؤة  سذغارمعغان  يةرنع  قعلماي  صعسةنت  بذيرذقعغا 
كةتكةن بولسا، ظذ شئرعك زعراظةتنع قةستةن قذرذتعؤاتقان بولعدذ. شذثا ظذ شئرعك 
زعراظةت  حىنكع،  بئرعدذ.  تألةص  هةسسعسعنعمذ  زعراظةتتعكع  شئرعكنعث  بعر  يةنة 
ظأزعنعث  صةقةت  يةر سذغارغاندا  بعر شئرعكنعث  يةنة  ظورتاقتذر.  ظارعسعدا  ظذالرنعث 
زعراظةتنعث  يالغذز  ظأزع  شئرعككة  ظذ  ظةمةس.  مذمكعن  سذغذرعشع  هةسسعسعنعال 
هةممعسعنع سذغذرعشمذ الزعم ظةمةس. ظةضةر زعراظةت يذلذلمعسا زعراظةتنع ظذالرنعث 
قعلعش  تةقسعم  بولسذن  بعلةن  رازعلعق  مةيلع  بولسذن  مةجبذرعي  مةيلع  ظارعسعدا 

مذمكعن ظةمةس.
حعقعرعشع  ظادةمنعث  ظالغان  ظورتاقحعلعققا  يةرنع  ظذرذغنع  ظورتاقحعلعقتا   §
شةرت قعلعنغان، ظاندعن ظذرذغنع يةرنعث ظعضعسع حعقعرعص يةرنع تئرعغان بولسا، 
بذ هالدا يةرنعث ظعضعسعنعث ظذرذغنع حعقعرعشع ظذ ظادةمضة ياردةم قعلعش سىصىتع 
ظذرذغنع  ظعضعسعنعث  يةرنعث  ظةضةر  كةتمةيدذ.  بذزذلذص  ظورتاقحعلعق  بولسا،  بعلةن 
بذنداق  بولسا،  بولمعغان  بعلةن  سىصىتع  قعلعش  ياردةم  ظادةمضة  ظذ  حعقعرعشع 
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قعلعش يةر ظعضعسعنعث ظورتاقحعلعقعنع بذزذش هئسابلعنعدذ. ظةضةر ظذرذغنع يةرضة 
ظذرذغ حعقارماقحع بولغان تةرةص ظةمةس يةنة بعر تةرةص حعقعرعص يةرنع تئرعغان، 
تةرةص  ظذرذغ حعقارمعغان  بولسذن  ظىنمعضةن  بولسذن مةيلع  ظىنضةن  زعراظةت مةيلع 
ظئلعنغان  يةردعن  بولسا،  قعلغان  صةرؤعش  زعراظةتكة  قةدةر  صعشقانغا  زعراظةت  تاكع 
مةهسذالت ظذالرنعث ظارعسعدا يئرعمدعن تةقسعم قعلعنعدذ. ظةضةر ظذرذغنع يةر ظعضعسع 
ظالغان  ظورتاقحعلعققا  يةرنع  حعقعرعص  ظذرذغنع  ظعضعسع  يةر  بولغان،  حعقارماقحع 
ظورتاقحعلعققا  يةرنع  ظاندعن  ظىنضةن،  زعراظةت  ؤة  تئرعغان  رذخسعتعسعز  ظادةمنعث 
ظالغان ظادةم يةرضة صةرؤعش قعلغان بولسا، يةردعن ظئلعنغان مةهسذالتنعث هةممعسع 

يةر ظعضعسعضة تةؤة بولعدذ.
§ ظعجارعضة بئرعلضةن يةرنع، يةرنعث ظعضعسع ظذ يةرنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمضة 
ظورتاقحعلعققا بةرضةن ؤة ظذ ظادةم ظذرذغنع ظأزع حعقعرعص يةرنع تئرعغان بولسا، بذ 
ظورتاقحعلعق توغرا بولغان بولعدذ. ظةضةر ظذرذغنعمذ يةر ظعضعسع حعقارغان ؤة ظعشنعمذ 
يةر ظعضعسع قعلغان بولسا، بذ يةردة يةرنع ظورتاقحعلعققا ظالغان ظادةمنعث قعلعدعغان 
هئحقانداق ظعشع قالمعغان بولعدذ. شذنعث بعلةن ظورتاقحعلعقنعث مةنعسع بذزذلذص 
كةتكةن بولعدذ. يةنع ظورتاقحعلعق بذزذلذص كةتكةن بولعدذ. بذ ظعمام  ظةبذيىسىف )اهلل 
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث قارعشعدذر. ظةمما ظعمام مذهةممةد )اهلل تاظاال 
مةيلع  بولسذن  ظعضعسعدعن  يةر  مةيلع  بذرذن: »ظذرذغ  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا 
يةرنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمدعن بولسذن ظورتاقحعلعق توغرا بولعدذ« دئضةن بولذص 
كئيعن بذ سأزعدعن يئنعؤالغان. حىنكع، بذ يةرنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنع يةردعن 
حعقعدعغان مةهسذالتنعث بعر قعسمعغا ظعجارعضة ظئلعش هئسابلعنعدذ. بذنداق قعلعش 
توغرا ظةمةس. ظةضةر يةر ظعضعسع ظذ ظادةمنع يةردعن حعقعدعغان مةهسذالتنعث بعر 
قعسمعغا ظةمةس بةلكع صذلغا ظعجارعضة ظئلعص يةردة ظعشلةتكةن بولسا، بذ هالدا ظذ 

ظورتاقحعلعق توغرا بولعدذ.   
§ بعر ظادةم بعر كعشعنعث يئرعنع ظعجارعضة ظالغان، ظاندعن ظذ كعشع ظذ يةرنع 
ظذ ظادةمدعن ظعجارعضة ظالغان بولسا، بذ ظعجارة توغرا بولعدذ. بذ ظةضةر ظذ كعشع ظذ 
يةرنع ظورتاقحعلعقتعن باشقا ظعش ظىحىن ظعشلةتسة، ظةهؤال شذنداق بولعدذ. ظةضةر 

ظذ كعشع ظذ يةرنع ظورتاقحعلعق ظىحىن ظعشلةتسة، ظعجارة توغرا بولمايدذ.
شذنعث  قارعمعغان،  ياخشع  باغقا  ظادةم  بولغان  ظورتاقحعلعق  باغقا  مئؤعلعك   §
بعلةن باغنع سذ بئسعص كئتعص باغدعكع كىحةتلةرنع ؤة باغنعث تاملعرعنع ؤةيران 
باغنعث تاملعرعنع ظةمةس كىحةتلعرعنع تألةص بئرعدذ.  ظادةم  قعلعؤاتقان بولسا، ظذ 
حىنكع، ظذ ظادةمنعث ؤةزعصعسع كىحةتلةرضة ياخشع قاراشتذر. ظةضةر كىحةتلةر غورا 
حعقارغان بولسا، ظذ ظادةم غورعالرنع تألةص بئرعدذ. ظةضةر كىحةتلةردعكع غورا صعشعص 
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مئؤة بولذص بولغان بولسا، ظذ ظادةم صعشعص بولغان مئؤعلةرنع تألةص بةرمةيدذ. حىنكع، 
مئؤعلةر صعشعص ظةث ظاخعرقع هالعتعضة كةلضةنلعكع ظىحىن ظذالرغا قاراش صةقةت ظذ 
ظادةمنعثال ظةمةس هةم باغ ظعضعسعنعث ؤة هةم ظذ ظادةمنعث ؤةزعصعسعدذر. ظذ ظادةم 
صةقةت كىحةتلةرنعال تألةص بئرعدذ. شذثا كىحةتلةر مئؤعسعز هالعتع بويعحة بعر قئتعم 
ؤة مئؤعلعك هالعتع بعلةن بعر قئتعم باهالعنعدذ. ظاندعن ظذ ظادةم ظذ ظعككع قئتعملعق 
باهانعث ظارعسعدعكع ظارتذق صذلنع باغ ظعضعسعضة تألةص بئرعدذ. بعر قعسعم ظالعمالر: 
»ظذ ظادةم باغ ظعضعسعضة مئؤعلةرنعث ظذنعثغا تئضعشلعك بولعدعغان قعسمعنع تألةص 

بئرعدذ« دئدع.
قازعنعث  ؤة  رذخسعتعسعز  بعرعنعث  يةنة  بعرع  ظادةمنعث  ظعككع  ظورتاق   §
بذيرذقعسعز ظارعلعرعدعكع ظورتاق نةرسعضة صذل حعقعم قعلغان بولسا، ظذ ظادةم ظذ 
صذلنع كأثلعدعن حعقعرعص خةجلعضةن هئسابلعنعدذ. يةنع ظذ ظادةم ظذ صذلنع قارشع 
تةرةصتعن ظااللمايدذ. بذ ظةضةر قارشع تةرةص هايات بولسا، ظةهؤال شذنداق بولعدذ. 
ظةضةر قارشع تةرةص ظألىص كةتكةن، ظذ ظادةم ظورتاق نةرسعضة قازعنعث بذيرذقعسعز 
صذل حعقعم قعلغان بولسا، ظذ ظادةم بذ صذلنع كئيعن قايتذرذص ظئلعؤالعدذ. مةسعلةن: 
باغنع ظورتاقحعلعققا ظالغان ظادةم ظألىص كةتكةن ؤة باغ ظعضعسع قازعنعث بذيرذقعسعز 
باغقا صذل حعقعم قعلغان بولسا، باغ ظعضعسع بذ صذلنع كأثلعدعن حعقعرعص خةجلعضةن 
هئسابالنمايدذ. باغ ظعضعسع ظذ صذلغا هئسابالص باغدعن حعققان مئؤعلةردعن ظئلعؤالعدذ. 
ظةضةر ظورتاقحعلعق باغدا ظةمةس زعراظةتتة بولغان بولسعمذ ظةهؤال شذنداق بولعدذ. 
ظةضةر باغنع ياكع يةرنع ظورتاقحعلعققا ظالغان ظادةم يوق بولذص كةتكةن، ظاندعن باغ 
خةجلعضةن  صذل  بذيرذقعسعز  قازعنعث  نةرسعضة  ظورتاق  ظعضعسع  يةر  ياكع  ظعضعسع 
خةجلعضةن  حعقعرعص  كأثلعدعن  صذلنع  بذ  ظعضعسع  يةر  ياكع  ظعضعسع  باغ  بولسا، 

هئسابلعنعدذ. يةنع ظذ صذلغا هئسابالص مئؤة ياكع ظاشلعقتعن ظئلعؤااللمايدذ.
يةر  معراسخورع  ظذنعث  ؤة  كةتكةن  ظألىص  ظادةم  ظالغان  ظورتاقحعلعققا  يةرنع   §
ظعضعسعضة: زعراظةتنعث ظعشلعرعنع تاكع زعراظةت صعشقانغا قةدةر مةن قعلعمةن، دةص 
زعراظةتكة قاراشنع تةلةص قعلغان بولسا، يةر ظعضعسع ظذ ظادةمنعث معراسخورعنعث 
ظعشلعرعنع  زعراظةتنعث  معراسخور  قوشذلمعسعمذ  قعلعشعغا  ظعشلعرعنع  زعراظةتنعث 
بعلةنال  كئتعشع  ظألىص  ظادةمنعث  ظذ  ظورتاقحعلعق  حىنكع،  بولعدذ.  هةققع  قعلعشقا 

بذزذلذص كةتمةيدذ.
§ بعر ظادةم بعر صارحة يةرنع ظذنعث ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز تئرعغان، زعراظةت 
يةردة  سئنع  ظادةمضة: »مةن  ظذ  ظعضعسع  يةر  كةلضةندة  يةرضة  ظورذيدعغان  صعشعص 
بعلةن  ظذرذغعم  مئنعث  يةرنع  بذ  سةن  ظعدعم،  ظالغان  ظعجارعضة  ظىحىن  ظعشلةش 
تئرعدعث« دئضةن، ظذ ظادةم يةر ظعضعسعضة: »مةن بذ يةرنع ظورتاقحعلعققا ظئلعص 
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بةلكع  ظةمةس  ظعضعسعنعث  يةر  بولسا،  دئضةن  تئرعدعم«  حعقعرعص  ظأزةم  ظذرذغنع 
ظذ  ؤة  سأزعدعن  ظعضعسعنعث  يةر  حىنكع،  ظئلعنعدذ.  ظئتعبارغا  سأزع  ظادةمنعث  ظذ 

ظادةمنعث سأزعدعن يةرضة ظذرذغنع ظذ ظادةمنعث سالغانلعقع حعقعص تذرعدذ.
§ بعر ظادةم ظألىص قالغان، ظذ ظادةم ظارقعسعدا كعحعكـ  حوث بولذص بعر نةححة باال 
ؤة بعر ظايال قالدذرذص كةتكةن، بالعالرنعث حوثلعرع )حوث بالعالر مةيلع ظذ ظايالدعن 
بعرع  باشقا  بولسذن(  بالعالر  بولغان  ظايالدعن  باشقا  مةيلع  بولسذن  بالعالر  بولغان 
بعلةن شئرعك يةرضة ياكع باشقا بعرعضة تةؤة يةرضة زعراظةت تئرعغان، مةيلع حوثلعرع 
تةربعيعسع  ظايالنعث  ظذ  هةممعسع  بالعالرنعث  بولسذن  كعحعكلعرع  مةيلع  بولسذن 
ظاستعدا بعر ظأيدة ياشايدعغان ؤة ظاظعلعنعث كعرعم ـ حعقعمعنعث هةممعسع ظورتاق 
بولعدعغان بولسا، يةردعن ظئلعنغان مةهسذالتمذ بالعالرنعث ظارعسعدا ظورتاق بولعدذ. 
بذ ظةضةر يةرنع تئرعغان بالعالر ظعحعدة يةرنع تئرعشقا قئتعلمعغان بالعالر حوث بولسا 
يةرنع ظذالر ظأزلعرعنعث رذخسةت بئرعشع بعلةن تئرعغان، ظةضةر كعحعك بولسا ظذالرغا 
قارايدعغان ظادةمنعث رذخسةت بئرعشع بعلةن تئرعغان بولسا، ظةهؤال شذنداق بولعدذ. 
ظةضةر يةرنع تئرعغان بالعالر يةرنع باشقا بالعالرنعث رذخسعتعنع ظالماستعن ظأزلعرعضة 
يةردعن  بولسا،  تئرعغان  بعلةن  ظذرذغ  ظورتاق  تةؤة  ظأيضة  ياكع  بعلةن  ظذرذغ  تةؤة 

ظئلعنغان مةهسذالت صةقةت يةرنع تئرعغان بالعالرغعال تةؤة بولعدذ.)1)

دةل ـ دةرةختة ظورتاق بولذشعشنعث بايانع

دةل ـ دةرةختة ظورتاق بولذشعشتعن دةل ـ دةرةختعن حعققان مةهسذالتنع مةلذم 
معقداردعن بألىشىشكة كئلعشعص دةلـ  دةرةخنع  صةرؤعش قعلعشع ظىحىن بعرةر ظادةمضة 

كأتىرة بئرعش كأزدة تذتذلعدذ.
دةل ـ دةرةخلةرنعث ظعحعضة مئؤعلعك دةرةخ، مئؤعسعز دةرةخ ؤة ظأت ـ ياشالرنعث 
مئؤعلعك  دةرةخ  ـ  دةل  ظةضةر  ظادةم  ظورتاقالشقان  دةرةختة  ـ  دةل  كعرعدذ.  هةممعسع 
بولسا، ظذنعثدعن حعقعدعغان مئؤعلةردة، ظةضةر دةلـ  دةرةخ مئؤعسعز بولسا، ظذنعثدعن 

حعقعدعغان قةؤزاق ؤة شاخ ـ شذمبذلالردا ظورتاقلعشعدذ.
بذ ظورتاقحعلعقنعث ظعحعضة هايؤانالردا ظورتاقلعشعش كعرمةيدذ. شذثا بعر ظادةم 
قذيذنع ياكع توخذسعنع ظذنعثدعن حعقعدعغان نةرسعنع مةلذم معقداردعن ظألىشىشكة 

كئلعشعص بعر كعشعضة كأتىرة بةرضةن بولسا، بذنداق قعلعش توغرا بولمايدذ.
))) »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، 182 ـ بةت.
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ظةضةر صعلة قذرتعنعث ظعضعسع ظذنعثدعن حعققان مةهسذالتنع يئرعمدعن ظألىشىشكة 
ظذنعثدعن  بةرسة،  بئقعشعغا كأتىرة  ؤة  قعلعشعغا  صةرؤعش  بعر كعشعنعث  كئلعشعص 
بئرعص  تاشالص  غازاث  ظذنعثغا  بولعدذ.  تةؤة  ظعضعسعضة  قذرتنعث  مةهسذالت  حعققان 
باققان ظذ ظادةمضة غازعثعنعث صذلع ؤة ظذ ظادةمنعث تةثتىشعضة بئرعلضةن ظعش هةققع 
بئرعلعدذ. ظةضةر صعلة قذرتعنعث ظورنعدا باشقا هايؤان بولسعمذ بذ هايؤاننعث هأكمعمذ 

صعلة قذرتعنعث هأكمع بعلةن ظوخشاش.)1)

دةل ـ دةرةختة ظورتاق بولذشنعث يولغا قويذلعشع

قويذلغانلعقع  يولغا  ظورتاقحعلعقنعثمذ  بذ  ظعماملعرع  مةزهةصعنعث  هةنةفعي 
)اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام  قالدع.  قعلعشعص  ظعختعالص  هةققعدة  قويذلمعغانلعقع  ياكع 
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »دةل ـ دةرةخنع ظذنعثدعن حعققان مةهسذالتنعث 
ظعمام  دةيدذ.  ظةمةس«  توغرا  ظئلعش  بئرعشكة  قاراص  قعلعص  صةرؤعش  قعسمعغا  بعر 
قعلسذن!(: »ظةضةر  رةهمةت  ظذالرغا  تاظاال  ظعمام مذهةممةد )اهلل  بعلةن  ظةبذيىسىف 
دةل ـ دةرةخنع ظورتاقحعلعققا ظالغان ظادةمنعث دةل ـ دةرةخكة قارايدعغان مذددعتع، ظذ 
ظادةمضة دةلـ  دةرةختعن ظئلعنغان مةهسذالتتعن قانحعلعك صعرسةنت بئرعلعدعغانلعقع 
ظئنعق بايان قعلعنسا ؤة مةهسذالتتعن ظذنعثغا بئرعلمةكحع بولغان معقدار )مةسعلةن: 
مذظةييةن  ظوخشاش(  دئضةنضة  مئؤعلعرع  دةرةخنعث  ماؤذ  ـ  ماؤذ  ياكع  تىص  مذنحة 
معقداردا بولماي صىتىن مةهسذالتنعث مذنحة صعرسةنتع دئضةنضة ظوخشاش ظومذمعي 

مةهسذالتتعن مةلذم معقدار بولسا، ظذ ظورتاقحعلعق توغرا بولعدذ« دةيدذ.
ظعمام شافعيظع )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »دةلـ  دةرةخ ظورتاقحعلعقع 

توغرعدذر« دئضةن.)2) 
دةل ـ دةرةخ ظورتاقحعلعقعنعث هأكىملعرعنعث كأص قعسمع يةر ظورتاقحعلعقعنعث 

هأكىملعرعضة ظوخشاص كئتعدذ.
بعلةن  مةنعسع  ظورتاقحعلعقعنعث  دةرةخ  ـ  دةل  قارعشعدعكع  شافعظعينعث  ظعمام 
ـ  باشقا  مةنعسع  ظورتاقحلعقعنعث  دةرةخ  ـ  دةل  قارعشعدعكع  مةزهةصعنعث  هةنةفعي 
باشقعدذر. بذ هةقتة شافعظعي مةزهةصعنعث ظعماملعرعدعن بولغان ظعمام نةؤةؤعي )اهلل 
دةرةختة  ـ  دةل  قارعشعدا  شافعظعينعث  »ظعمام  قعلسذن!(:  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال 
ظورتاق بولذش مذظامعلعسع صةقةت خورما بعلةن ظىزىمدعال ظةمةلعيشعدذ. يةنع صةقةت 

))) »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، 180 ـ بةت.

))) »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، 181 ـ بةت.
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خورما بعلةن ظىزىمدة ظورتاقحعلعق مذظامعلعسعنع قعلعش توغرعدذر« دئدع.)1)
ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد )اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!( 
صاكعت  هةدعسنع  تأؤةندعكع  بولعدعغانلعقعغا  توغرا  ظورتاقحعلعقعنعث  دةرةخ  ـ  دةل 
قعلعص كةلتىردع. ظعبنع ظابباس )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: 
خةيبةرنعث  ظةهلعضة  خةيبةر  قعلغاندا،  صةتهع  خةيبةرنع  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر 
ـ كىمىشلةرنع  ظالتذن  بارلعق  ظعلكعدعكع  ظأزلعرعنعث  يةرلعرعنع، خةيبةر ظةهلعنعث 
ظأزعضة تاصشذرذص بئرعشنع شةرت قعلدع. خةيبةر ظةهلع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا: 
)خورمعالرنع  ؤة  يةرنع  شذثا  بعلعمعز.  ياخشع  سعلةردعن  ظعشلعرعنع  يةرنعث  بعز 
يئرعمع سعلةرضة  حعققان مةهسذالتنعث  ظذالردعن  بةرضعن،  بعزضة  قعلعشنع(  صةرؤعش 
ؤة يئرعمع بعزضة بولسذن، دةص )يةر بعلةن خورمعالرنع صةرؤعش قعلعشنع ظأزلعرعدة 
ظئلعص قالدع(. ظذالر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث )يةر بعلةن خورمعالرنع( ظذ شةرت 
قالغاندا  يئقعن  صعشعشقا  قعلعشتع. خورما  بئرعؤاتقانلعقعدعن ضذمان  بعلةن شذنداق 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم خورمعالرنع بذداش ظىحىن ظذالرنعث قئشعغا ظابدذلاله ظعبنع 
راؤاهةنع ظةؤةتتع. ظابدذلاله ظعبنع راؤاهة خورمعالرنع بذداص ماؤذ خورما دةرعخعدعن 
مذنحعلعك خورما حعقعدذ، ماؤذ خورما دةرعخعدعن مذنحعلعك خورما حعقعدذ، دئدع. 
ظابدذلاله:  دئدع.  بذدعؤةتتعث،  كأص  ظابدذلاله!  ظع  راؤاهةضة:  ظعبنع  ظابدذلاله  ظذالر 
خورمعالرنع مةن بذدايمةن ؤة بذداص توختاتقان معقدارنعث يئرعمعنع سعلةرضة بئرعمةن، 
دئدع. ظذالر: مانا بذ ظادعللعقتذر. ظاسمانـ  زئمعن ظاشذ ظادعللعق ظىستعضة قورذلغاندذر. 

سةن بذداص توختعتعص بةرضةن معقدارنع ظئلعشقا رازعمعز، دئدع.«)2)
مانا بذ هةدعس دةل ـ دةرةخ ظورتاقحعلعقعنع توغرا، دةيدعغان ظعمام ظةبذيىسىف، 
صاكعتعدذر.  ـ  دةلعل  قعلغان  تذتقا  ظالعمالرنعث  ساندعكع  كأص  ؤة  مذهةممةد  ظعمام 
ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »بذ هةدعستة دةل ـ دةرةخ 
ظورتاقحعلعقعنعث توغرا بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدعغان دةلعل ـ صاكعت يوق. 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث خةيبةر ظةهلع بعلةن شذنداق توختاملعشعشع ظورتاقحعلعق 
يولع بعلةن ظةمةس كئلعشعم يولع بعلةن بولغان. حىنكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ظذالرغا ظأزعنعث ظذالرنع خالعغان ؤاقعتتا )خةيبةردعن( حعقعرؤعتعدعغانلعقعنع شةرت 
مذظامعلعسع  تىزىشكةن  بعلةن  ظذالر  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  شذثا  قعلغان. 

ظورتاقحعلعق يولع بعلةن قعلعنغان مذظامعلعلةردعن ظةمةستذر« دئدع.
>ظعظالظذسسذنةن< دئضةن كعتابنعث ظاصتورع مذنداق دةيدذ: »مئنعث ضذمانعمحة 

))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 59 ـ بةت. 
))) »رةؤزةتذل تالعبعين« 4 ـ توم، 227 ـ بةت. 
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ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( دةل ـ دةرةخ ظورتاقحعلعقعنع 
صىتىتلةي توغرا ظةمةس، دةص قارعمعغان. بةلكع ظذنع صةقةت تةقؤالعق يىزىسعدعن يامان 
كأرضةن بولذص دةل ـ دةرةخ ظورتاقحعلعق مذظامعلعسعنع قعلعشتعن قاتتعق يذسذندا 
توسذص كةتمعضةن. ظذنع صةقةت يةر ظورتاقحعلعقع قعلعشنع يامان كأرضةندةكال يامان 
كأرضةن. حىنكع، دةل ـ دةرةخ ظورتاقحعلعقع ظعجارة ظعشلعرعدا توغرا دةص بعرلعككة 
خةيبةر  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةبذهةنعفة  ظعمام  خعالصتذر.  قاظعدعضة  كةلضةن 
ـ دةرةخ ظورتاقحعلعقع بعلةن تىزىشكةن  ظةهلع بعلةن قعلعشقان مذظامعلعسعنع دةل 
مذظامعلة، دةص قارعماي صةقةت يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضعنعدةك كئلعشعم يولع 

بعلةن تىزىشكةن مذظامعلة، دةص قارعغان.«)1)

دةل ـ دةرةخ ظورتاقحعلعقعنعث شةرتلعرع ؤة سىصةتلعرع

ـ  دةل  ظأزعنعث  شةرتلةرنعث  صىتىن  بولغان  الزعم  تئصعلعش  ظورتاقحعلعقعدا  يةر 
دةرةخ ظورتاقحعلعقعدا تئصعلعشع الزعم ظةمةس. حىنكع، دةلـ  دةرةخ ظورتاقحعلعقعدا ظذ 
شةرتلةرنعث بةزعلعرعضة هاجةت يوق. مةسعلةن: دةلـ  دةرةخ ظورتاقحعلعقعدا ظذرذغنعث 
نئمعنعث ظذرذغع ظعكةنلعكعنع، ظذرذغنع قايسع تةرةصنعث حعقعرعدعغانلعقعنع ؤة ظذ 
شةرت  ظعشالر  قعلعشتةك  بايان  بولمايدعغانلعقعنع  ياكع  بولعدعغان  تئرعشقا  يةرنعث 
ظةمةس. يةنع دةل ـ دةرةخ ظورتاقحعلعقعدا ظذ شةرتلةرنعث قويذلذشعغا ظئهتعياج يوق. 

شذنعثدةك يةنة مذددةتنع بايان قعلعشمذ شةرت ظةمةس.
يةر ظورتاقحعلعقعدا بايان قعلعنغان شةرتلةرنعث ظعحعدعن دةلـ  دةرةخ ظورتاقحعلعقع 

ظىحىن صةقةت تأؤةندعكع شةرتلةرنعثال تئصعلعشع الزعم:
1 ـ هةر ظعككع تةرةصنعث ظةقلع ـ هذشع جايعدا ظادةملةردعن بولذشع.

هةسسعنعث  بئرعلعدعغان  ظادةمضة  ظالغان  ظورتاقحعلعققا  دةرةخنع  ـ  دةل  ـ   2
معقدارعنعث بايان قعلعنعشع.

) ـ دةل ـ دةرةخلةر ظذالرنع ظورتاقحعلعققا ظالغان ظادةمضة تاصشذرذص بئرعلعشع. 
4 ـ دةل ـ دةرةختعن ظئلعنغان مةهسذالتقا هةر ظعككع تةرةصنعث شئرعك بولذشع 
هةسسعنعث  بولغان  بئرعلمةكحع  ظادةمضة  ظالغان  ظورتاقحعلعققا  دةرةخنع  ـ  دةل  ؤة 

مذظةييةن بعر يةردعن ظةمةس ظومذمعي مةهسذالتتعن بولذشع.
ظادةمنعث  ظالغان  ظورتاقحعلعققا  دةرةخنع  ـ  دةل  كئلعشعمع،  ظورتاقحعلعق  ـ   5

))) بذ هةدعسنع ظعمام ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع ؤة هةدعسنعث دةرعجعسع هةققعدة بعر نةرسة دئمعدع.  
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ظةمضةك قعلعشع بعلةن مةهسذالت قوشذلعدعغان دةل ـ دةرةخ بولذشع الزعم.
ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن دةل ـ دةرةخ ظورتاقحعلعقعدا ظورتاقحعلعقنعث 

مذددعتعنع بايان قعلعش الزعم ظةمةس. حىنكع، ظذنعث مذددعتع ظادةتتة مةلذمدذر.
كىحضة  تةرةصتعن  ظعككع  ظورتاقحعلعق  كةلسةك،  سىصىتعضة  ظورتاقحعلعقنعث 
ظعضة بولعدعغان ظعشتذر. ظةمما يةر ظورتاقحعلعقع بذنعثغا ظوخشعمايدذ. حىنكع، يةر 
ظورتاقحعلعقعدا ظةضةر ظذرذغ ظعضعسع ظذرذغنع يةرضة سئلعشتعن بذرذن ظورتاقحعلعقتعن 
يئنعؤالسا، ظذرذغ ظعضعسع بذ ظورتاقحعلعقنع داؤامالشتذرذشقا مةجبذرالنمايدذ. حىنكع، 
ظذ ظادةم بذ هالةتتة زةرةر كأرضةن بولعدذ. ظةضةر دةلـ  دةرةخ ظورتاقحعلعقعدا ظورتاقحعلعق 
مذددعتع تأضةص كةتسة، مئؤعلةر دةل ـ دةرةختة تاكع صعشقانغا قةدةر بةدةلسعز قالعدذ. 
دةل ـ دةرةخنع ظورتاقحعلعققا ظالغان ظادةم دةرةختعكع مئؤعلةر تأضىضةنضة قةدةر دةل 
ـ دةرةخكة قارايدذ. ظةمما ظذ ظادةمضة ظذنعث بذ ظعشع ظىحىن ظعش هةققع بئرعلمةيدذ. 
حىنكع، دةرةخنع ظعجارعضة بئرعشنعث ظأزع توغرا ظةمةس. ظةمما يةر ظورتاقحعلعقعدا 
ظةضةر ظورتاقحعلعق مذددعتع تأضةص كةتكةن ظةمما زعراظةت تئخع صعشمعغان بولسا، 
زعراظةت صعشقانغا قةدةر يةردة قويذص قويذلعدذ ؤة بذنعث ظىحىن ظعش هةققع بئرعلعدذ. 
يةرنع ظورتاقحعلعققا ظالغان ظادةمضعمذ مذددةت توشذص بولغاندعن كئيعن زعراظةتكة 
قارعغانلعقع ظىحىن ظعش هةققع بئرعلعدذ. حىنكع، يةرنع ظعجارعضة بئرعش توغرعدذر. 
زعراظةتنعث ظعشلعرعنع قعلعش هةر ظعككع تةرةصكة زعراظةتتعكع هةسسعسعضة قارعتا 
الزعم بولعدذ. يةنع زعرظةتتعكع هةسسعسع كأص بولسا ظعشنع حعق قعلعش، ظاز بولسا 
ظاز قعلعش الزعم. ظةضةر يةر ظعضعسع يةرنع ظورتاقحعلعققا ظالغان ظادةمضة ظعش هةققع 

بةرسة، يةر ظعضعسعضة زعراظةتنعث ظعشلعرعنع قعلعش الزعم ظةمةس.
دةرةخنع  ـ  دةل  ظةمما  شذنداقتذر.  ظةهؤال  ظعشعدا  ظئلعش  ظورتاقحعلعققا  يةرنع 
دةرةخنع  ـ  دةل  قعلعش  ظعشلعرعنع  صىتىن  دةرةخنعث  ـ  دةل  ظئلعشتا  ظورتاقحعلعققا 
ظورتاقحعلعققا ظالغان ظادةم قعلعدذ. حىنكع، دةلـ  دةرةخ ظورتاقحعلعقعدا دةلـ  دةرةخنعث 
ـ دةرةخنع ظورتاقحعلعققا  ظعضعسعضة ظورتاقحعلعق مذددعتع توشذشتعن بذرذنمذ دةل 
ظالغان ظادةمضة ظعش هةققع بئرعش الزعم ظةمةس. شذثا مذددةت تذشذشتعن بذرذنمذ 
دةل ـ دةرةخنع ظورتاقحعلعققا ظالغان ظادةمنعث دةل ـ دةرةخنعث ظعشلعرعنع قعلعشع 

الزعم بولعدذ.
ظةضةر ظورتاقحعلعققا ظئلعنغان دةل ـ دةرةخ باشقا بعرعضة تةؤة حعقعص قالسا، بذ 
هالدا ظةضةر دةل ـ دةرةخ مئؤعلعك دةرةخ بولذص ظذنعثدا مئؤة بولسا، دةل ـ دةرةخنع 
ظورتاقحعلعققا ظالغان ظادةمضة ظذنعث تةثتىشعضة بئرعلضةن ظعش هةققع بئرعلعدذ. ظةضةر 

دةل ـ دةرةخنعث مئؤعسع بولمعسا، ظذ ظادةمضة هئحقانداق ظعش هةققع بئرعلمةيدذ.
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دةل ـ دةرةخ ظورتاقحعلعقعدا مذددةت توختعتعشنعث هأكمع

بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنىمعزدةك ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن دةل 
ـ دةرةخ ظورتاقحعلعقعدا مذددةت توختعتعش شةرت ظةمةس. بذ ظورتاقحعلعقتا مذددةت 
ظادةتتة ظئنعقتذر. حىنكع، مئؤعلةرنعث قاحان صئشعدعغانلعقع ظئنعقتذر. مئؤعلةرنعث 
زعراظةتنعث  قالعدذ.  بولذص  كئيعن  ـ  ظعلضعرع  ؤاقعتالردا  بعر  بةزع  ؤاقتع  صعشعش 
ظعشع مئؤعلةرنعثكعضة ظوخشعمايدذ. زعراظةت ظةضةر بالدذر تئرعلسا، بذرذن صعشعدذ. 
كئيعن تئرعلسا، كئيعن صعشعدذ. حىنكع، زعراظةتلةرنع كىزدة تئرعشقعمذ، ظةتعيازدا 
تئرعشقعمذ ؤة يازدا تئرعشقعمذ بولعدذ. ظةضةر كعشعلةر ظارعسعدا زعراظةتنعث قاحان 
ظةضةر  بولعدذ.  توغرا  ظئلعش  ظئتعبارغا  ؤاقعتنع  ظذ  بولسا،  ظئنعق  تئرعلعدعغانلعقع 
ظورتاقحعلعقعدا  مئؤة  ظذ  بولغان،  بئرعدعغان  مئؤة  قئتعم  ظعككع  يعلدا  بعر  دةرةخ 
مئؤة  تذنحع  ظئلعنعدعغان  يعلع  شذ  ظورتاقحعلعق  بولسا،  توختعتعلمعغان  مذددةت 
ظىستعدة بولغان بولعدذ. حىنكع، ظذ مئؤعنعث ظئلعنعدعغانلعقع ظئنعقتذر. ظذنعثدعن 

كئيعنكع قئتعملعقع بولسا شةكلعكتذر.
ظوت ـ ياشنعث ظعضعسع ظوت ـ ياشنع بعر ظادةمضة ظورتاقحعلعققا بةرضةن بولسا، 
بذ  ظةمةس.  الزعم  قعلعش  بايان  مذددعتعنع  بولذش  قاحانغعحة  ظورتاقحعلعقنعث  بذ 
يةر  حامغذردةك  ؤة  سةؤزة  ياش  ـ  ظوت  )ظةضةر  ياشنعث  ـ  ظوت  تاكع  ظورتاقحعلعق 
ظاستعدعكع قعسمع مةقسةت قعلعنعدعغان نةرسة بولسا( كأكع ظةمةس يةر ظاستعدعكع 
هأكمعمذ  بذالرنعث  حىنكع،  قعلعدذ.  داؤام  قةدةر  قئزعؤئلعنغانغا  تولذق  قعسمع 
زعراظةتلةرنعث هأكمعضة ظوخشاش. ظةضةر ظوت ـ ياش يةر ظاستعدعكع قعسمع ظةمةس 
يةر  تاكع  ظورتاقحعلعق  نةرسة،  قعلعنعدعغان  مةقسةت  كأكع  ظوخشاش(  )كىدعضة 
ظاستعدعكع قعسمع قئزعؤئلعنغانغا قةدةر ظةمةس ظذنع تذنحع قئتعم ظورذؤئلعنغانغا 

قةدةر داؤام قعلعدذ.
يئتةرلعك  بولذشعغا  صئشعص  مئؤعلةرنعث  ظورتاقحعلعقعدا  دةرةخ  ـ  دةل  ظةضةر 
ظورتاقحعلعق  توشمعغان  شةرتعضة  ظذ  قعلعنسا،  بايان  مذددةت  بعر  بولمايدعغان 
هئسابلعنعدذ. ظةضةر ظذ ظورتاقحعلعقتا مةلذم بعر مذددةت شةرت قعلعنغان بولذص ظذ 
مذددةت ظعحعدة مئؤعلةرنعث صئشعش ظئهتعمالعمذ بار ؤة صعشماسلعق ظئهتعمالعمذ بار 
بولسا، ظورتاقحعلعق توغرا بولغان بولعدذ. حىنكع، بذ ظورتاقحعلعقتا ظذنعثدعن كأزدة 
تذتذلعدعغان مةقسةتنعث ؤذجذدقا حعقماسلعقع حوقذم ظةمةس، ظةكسعحة ظئهتعمالدذر. 
بذ ظئهتعماللعق ظورتاقحعلعق مةيلع دةلـ  دةرةخ ظورتاقحعلعقع بولسذن مةيلع زعراظةت 
بعرةر  زعراظةت  مةسعلةن:  مةؤجذتتذر.  ظورتاقحعلعقتا  هةممة  بولسذن  ظورتاقحعلعقع 
ؤذجذدقا  مةقسةتنعث  تذتذلغان  كأزدة  زعراظةتتعن  كئتعص  ظذحراص  ظاصةتكة  تةبعظعي 
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حعقماسلعق ظئهتعمالعمذ بولعدذ. ظةضةر مئؤعلةر شةرت قعلعنغان ظذ مذددةت ظعحعدة 
ظعضة  كىحضة  شةرت  ظذ  ظىحىن  بولعدعغانلعقع  توغرا  ظورتاقحعلعق  بولسا،  صئشعص 
بولعدذ.  شذنداق  ظةهؤال  بولسا،  مئؤعلةر  ظعتتعك  بازعرع  مئؤعلةر  ظةضةر  بذ  بولعدذ. 
ظةضةر مئؤعلةر بازعرع يوق مئؤعلةر بولسا، ظذ شةرت توغرا بولمعغان بولعدذ. بازعرع 
يوق.  صةرق  هئحقانداق  ظارعسعدا  بولمعغعنعنعث  بعلةن  بولغعنع  نةرسعنعث  يوق 
ظةضةر ظذ مذددةت ظعحعدة مئؤعلةرنعث بةزعلعرع صعشقان، بةزعلعرع صعشمعغان بولسا، 
تئضعشلعك  ظأزعضة  مئؤعلةردعن  صعشقان  ظادةم  ظالغان  ظورتاقحعلعققا  دةرةخنع  ـ  دةل 
ظةضةر  ظالمايدذ.  صعشقان مئؤعلةردعن  ظذ مذددةتتعن كئيعن  ظالعدذ،  قعسمعنع  بولغان 
مئؤعلةرنعث هةممعسع ظذ مذددةتنعث ظعحعدة صعشماي كعحعككةن بولسا، ظذ ظادةم دةل 
ـ دةرةخكة تاكع مئؤعلةر صعشقانغا قةدةر قارايدذ ؤة ظذ ظادةمضة ظذنعث تةثتىشعضة 
بئرعلضةن ظعش هةققع بئرعلعدذ. حىنكع، هةممة مئؤعلةرنعث ظذ مذددةت ظعحعدة صئشعص 
بواللمعغانلعقع سةؤةبع بعلةن ظذ مذددةتنعث شةرت قعلعنعشعنعث خاتا بولذص قالغانلعقع 
ظئنعق بولعدذ. شذنعث بعلةن ظورتاقحعلعق شةرتعضة توشمعغان هئسابلعنعدذ. ظةمما 
مئؤعلةر ظذ مذددةت ظعحعدة صةقةتال صعشعص بواللمعغان بولسا، بذ هالدا مئؤعلةرنعث 
بولماسلعقع ظذ مذددةتنعث خاتا بةلضعلعنعص قالغانلعق سةؤةبع بعلةن ظةمةس تةبعظعي 
بعر ظاصةت سةؤةبع بعلةن بولغان بولعدذ. بذ هالدا ظورتاقحعلعق كىحضة ظعضة صئتع 
قالعدذ. شذنعث ظىحىن مةيلع دةل ـ دةرةخنعث ظعضعسع بولسذن مةيلع دةل ـ دةرةخنع 
بئرعش  نةرسة  بعر  بعرعضة  يةنة  بعرع  بولسذن ظذالرنعث  ظادةم  ظالغان  ظورتاقحعلعققا 

الزعم بولمايدذ.)1)
ظذالردعن  كىحةتلةرنع  يةتمعضةن  هالعتعضة  بئرعش  مئؤة  تئخع  كعشع  بعر  ظةضةر 
قارعشعغا  ظادةمنعث  بعر  بعلةن  شةرتع  بألىشىش  يئرعمدعن  مئؤعلةرنع  ظئلعنغان 
ظورتاقحعلعققا بةرضةن بولسا، بذ ظورتاقحعلعق ظةضةر ظذنعثدا مةلذم بعر نةححة يعل 
حىنكع،  هئسابلعنعدذ.  ظورتاقحعلعق  توشمعغان  شةرتعضة  قعلعنمعسا  بايان  مذددةت 
كىحةتلةرنعث تعز يئتعلعص مئؤة بئرعشع يةرنعث كىحلىك ياكع كىحلىك بولماسلعقعغا 
باغلعقتذر. شذثا ظذ كىحةت ظىستعدة تىزىلضةن ظورتاقحعلعقنع كىحةتتعن ظئلعنعدعغان 
تذنجع  كىحةتتعن  ظذنعث  ظورتاقحعلعقتا  ظةضةر  بولمايدذ.  قارعتعشقا  مئؤعضعال  تذنحع 
مئؤة ظئلعنعدعغان قةدةر مذددةتكعحة كىحضة ظعضة بولعدعغانلعقع شةرت قعلعنسا، بذ 
ظورتاقحعلعق توغرا بولعدذ. ظةضةر كىحةتلةر مئؤة بئرعدعغان هالةتتة بولغان، لئكعن 
ظورتاقحعلعق مذظامعلعسع تىزىلضةن ؤاقتعدا كىحةتلةردة تئخع مئؤة بولمعغان بولسا، 
ظورتاقحعلعق ظذنعثدا مةلذم مذددةت بايان قعلعنمعغان ظةهؤالدعمذ يةنعال كىحضة ظعضة 
بولغان  ظىستعدة  مئؤة  تذنحع  بئرعدعغان  كىحةتلةر  ظورتاقحعلعق  بذ  يةنع  بولعدذ. 
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ظورتاقحعلعق بولعدذ.
شذنعثدةك يةنة بعر كعشع يئرعضة تئرعلغان ظوت ـ ياشنع هةتتا ظوت ـ ياشنعث 
كأكع ؤة يةر ظاستعدعكع قعسمع قئزعؤئلعنغانغا قةدةر قاراص بئرعش ظىحىن ظذنعثدعن 
بولسا،  بةرضةن  ظادةمضة  بعر  بعلةن  بألىشىش شةرتع  يئرعمدعن  مةهسذالتنع  حعققان 
بذ شةرتعضة توشمعغان ظورتاقحعلعق هئسابلعنعدذ. باشقا مئؤعلعك دةل ـ دةرةخنعث 
ظاستعدعكع  يةر  ؤة  كأكعنعث  ياشنعث  ـ  ظوت  حىنكع،  ظوخشاش.  شذنعثغا  هأكمعمذ 
قعسمعنعث قاحان قئزعؤئلعنعدعغانلعقع ظئنعق ظةمةس. شذثا بذ ظورتاقحعلعق ظىحىن 
بايان قعلعنغان مذددةت ظئنعق بولمعغان بولعدذ. شذنعث ظىحىن ظورتاقحعلعق شةرتعضة 

توشمعغان هئسابلعنعدذ. 
ظةضةر ظذ كعشع ظوت ـ ياشنع ظورتاقحعلعققا بةرضةن ؤة ظذنعثغا قاراص بئرعدعغان 
قعسمع  ظاستعدعكع  يةر  ؤة  كأكع  ياشنعث  ـ  ظوت  هةتتا  ظذنعثغا  »سةن  ظادةمضة: 
قئزعؤئلعنغانغا قةدةر قاراص بئرعسةن« دئمعضةن، لئكعن بذ ظورتاقحعلعق ظىحىن مةلذم 
مذددةت بايان قعلعنمعغان بولسا، ظورتاقحعلعق توغرا بولعدذ ؤة ظذ ظورتاقحعلعق ظوت 
ـ ياشتعن ظئلعنعدعغان تذنجع مةهسذالتقا قارعتعلعدذ. بذ ظةضةر ظوت ـ ياشنعث قاحان 
ياشنعث  ـ  ظوت  ظةضةر  بولعدذ.  شذنداق  ظةهؤال  بولسا،  ظئنعق  قئزعؤئلعنعدعغانلعقع 
قاحان قئزعؤئلعنعدعغانلعقع ظئنعق بولمعسا، ظورتاقحعلعق ظذنعث ظىحىن مةلذم مذددةت 

بايان قعلعنمعغعحة توغرا بولمايدذ.
دةرةخلةر  ـ  دةل  بةرمةيدعغان  مئؤة  ظأتكعنىمعزدةك،  قعلعص  بايان  يذقعرعدا  بعز 
ظىستعدعمذ ظورتاقحعلعق مذظامعلعسع تىزىش توغرا بولعدذ. كىحلىك قاراشقا ظاساسةن 
ظوخشايدذ.  هأكمعضة  ياشالرنعث  ـ  ظوت  هأكمع  دةرةخنعث  ـ  دةل  بةرمةيدعغان  مئؤة 
شذثا مئؤة بةرمةيدعغان دةل ـ دةرةخ ظىستعدة تىزىلضةن ظورتاقحعلعقتا مذددةت بايان 

قعلعنمعسعمذ ظورتاقحعلعق يةنعال توغرا بولعدذ.
يةر  ظذنعث  كئيعن  بولغاندعن  ظورذص  قئتعم  بعر  ياشنع  ـ  ظوت  ظادةم  بعر  ظةضةر 
ظاستعدا قالغان ظذرذغعنع يئرعمدعن ظئلعش شةرتع بعلةن مذددةت بايان قعلماستعنال 
ظذنعثغا قاراش ظعشعنع بعر ظادةمضة بةرضةن بولسا، بذ ظورتاقحعلعق توغرا بولعدذ. بذ 
ظةضةر ظذرذغ كعشعلةر قعزعدعغان نةرسة بولسا، ظةهؤال شذنداق بولعدذ. بذ هالةتتة 
ظذرذغ ظذالرنعث ظارعسعدا يئرعمدعن تةقسعم قعلعنعدذ. ظذرذغدعن ظىنضةن ظوت ـ ياش 
يئرعمدعن  ظارعلعرعدا  ياشنعمذ  ـ  ظوت  ظذالر  ظةضةر  بولعدذ.  تةؤة  ظعضعسعضة  ظذرذغ 
حىنكع،  بولعدذ.  بولمعغان  توغرا  ظورتاقحعلعق  بولسا،  قعلعشقان  شةرت  بألىشىشنع 
ظذالر ظورتاقحعلعقتا ظذ ظادةمنعث ظةمضعكع بعلةن ظةمةس ظأزعحة ظأسىص حوثذيدعغان 

نةرسعدة شئرعك بولذشذشنع شةرت قعلعشتع.
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ظىزىمضة، دةل ـ دةرةخكة، ظوت ـ حأصكة، مئؤعضة، سةي ـ كأكتاتقا ؤة صعتعثضانغا 
ظوخشاش نةرسعلةردة ظورتاقحعلعق مذظامعلعسع تىزىش توغرعدذر. دةل ـ دةرةخ ظةضةر 
الزعم.  بولذشع  صعشمعغان  تئخع  مئؤعلةر  ظذنعثدعكع  بولسا،  دةرةخ  ـ  دةل  مئؤعلعك 
ظىزىملىك  ظةضةر  يوق(.  هاجعتع  ساقالشنعث  مئؤعلةرنع  بولغان  صعشعص  )حىنكع 
باغنعث ظعضعسع باغنع بعر ظادةمضة ظورتاقحعلعققا بةرضةن بولسا، ظذ ظادةمضة باغنع 
ساقالشتعن باشقا ظعشالرنع قعلعش الزعم ظةمةس. ظىزىملىك باغ ظىستعدة قعلعنغان 
قارعمعسا  بعرع  باغقا  ؤة  صعشمعغان  تئخع  ظىزىملةر  باغدعكع  ظةضةر  ظورتاقحعلعق 
بةرضةنلعك  ساقالص  باغنع  هالةتتة  بذ  بولعدذ.  توغرا  بولسا  هالةتتة  بولمايدعغان 
ظىزىمنعث كأصعيعشع ظىحىن ظعش قعلعشعص بةرضةنلعك هئسابلعنعدذ. ظةضةر باغدعكع 
توغرا  ظورتاقحعلعق  بولسا،  هالةتتة  يوق  ظئهتعياجع  بعرعنعث ساقلعشعغا  ظىزىملةر 
بولمايدذ. شذثا ظىزىملةرضة قارعغان ظادةمضة هئحنةرسة بئرعلمةيدذ. ظةضةر مئؤعلةر 
صعشعص بولغان بولسا، ظورتاقحعلعق توغرا ظةمةس. حىنكع، صعشعص بولغان مئؤعلةرنع 

بعرعنعث ساقلعشع الزعم ظةمةس.
ظةضةر خورمعنعث ظعضعسع حعحةكلعضةن خورمعسعنع ظورتاقلعق مذظامعلعسع بعلةن 
قاراش ظىحىن ظذنعثدعن ظئلعنغان مةهسذالتنع يئرعمدعن بألىشىش شةرتع بعلةن بعر 
ظادةمضة بةرضةن بولسا، ظورتاقحعلعق توغرا بولعدذ. شذنعثدةك يةنة ظةضةر خورمعنعث 
ظعضعسع غورذلعرع يئشعل ياكع قعزعل هالعتعضة كةلضةن، لئكعن حذثعيعشتعن صىتىنلةي 
توختاص قالمعغان خورمعسعنع بعر ظادةمضة ظورتاقحعلعققا بةرسة، بذ ظورتاقحعلعقمذ 
توغرا بولعدذ. ظةضةر خورما صىتىنلةي حذثعيعشتعن توختعغان بولذص بذنعثدعن كئيعن 
بولسا،  ساغارمعغان  تئخع  لئكعن  بولغان  كئلعص  هالةتكة  حذثعمايدعغان  ظازراقمذ 
ظورتاقحعلعق شةرتعضة توشمعغان ظورتاقحعلعق هئسابلعنعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم هةتتا 
خورمعالر صئشقانغا قةدةر خورمعالرغا قارعغان بولسا، خورمعالردعن ظئلعنغان مةهسذالت 
خورمعالرنعث ظعضعسعضة تةؤة بولعدذ. ظذ ظادةمضة ظذنعث تةثتىشعضة بئرعلعدعغان ظعش 

هةققع بئرعلعدذ. باشقا معؤعلةرنعث هأكمعمذ مذشذ بويعحة بولعدذ.
زعراظةتنعث ظةهؤالعمذ خورمعغا ظوخشاش. يةرنع زعراظةتنعث ظعضعسع تئخع ظورذيدعغان 
ظورذيدعغان  زعراظةت  ظةضةر  بئرةلةيدذ.  ظورتاقحعلعققا  زعراظةتنع  يةتمعضةن  هالعتعضة 
حىنكع،  ظةمةس.  توغرا  بئرعش  ظورتاقحعلعققا  ظذنع  بولسا،  بولغان  يئتعص  هالةتكة 
بئرعلعدعغان  قعلعص  تةقسعم  ظأزعضة  ظذنعثدعن  ظادةم  ظالغان  ظورتاقحعلعققا  زعراظةتنع 
ظاشلعقنع ظةمضةك قعلغانلعقع ؤة تأهصة قوشقانلعقع ظىحىن ظالعدذ. ظورذيدعغان هالعتعضة 
يئتعص بولغان زعراظةتنعث ظذ ظادةمنعث ظةمضعكعضة ظئهتعياجع يوق. ظةضةر ظورذيدعغان 
هالعتعضة يئتعص بولغان زعراظةتنع ظورتاقحعلعققا بئرعش توغرا بولعدذ، دةص قارايدعغان 
ظعش  هئحقانداق  ظاشلعقنع  قعلعنغان  تةقسعم  ظأزعضة  زعراظةتتعن  ظادةم  ظذ  بولساق، 
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قعلماستعن ظالغان بولعدذ. بذنداق قعلعش شةرعظةتتة توغرا ظةمةس.
ظىزىملىك بئغعنع ظورتاقحعلعققا بةرضةن كعشعنعث باغدا ظعشلةيدعغان ظادةمنع 
كعشعضة  ظذ  ظادةمدعن  ظذ  حىنكع،  الزعم.  حعقعرؤةتمةسلعكع  ظعشتعن  سةؤةبسعز 
هئحقانداق زعيان كةلمةيدذ. شذنعثدةك يةنة باغدا ظعشلةيدعغان ظادةمنعثمذ ظعشنع 

سةؤةبسعز تاشالص حعقعص كةتمةسلعكع كعرةك.)1)

قذرذق يةرنع ظورتاقحعلعققا بئرعشنعث هأكمع

ظذنع  بعلةن  ظعضعسع  يةر  كىحةتلةر،  تعكعلضةن  ظذنعثغا  بعلةن  يةر  بذنعثدعن 
ظورتاقحعلعققا ظالغان ظادةم ظارعسعدا ظورتاق بولذش ظىحىن هئحنةرسة تعكعلمعضةن 
توشمعغان  شةرتعضة  بذ  تذتذلعدذ.  كأزدة  بئرعش  ظورتاقحعلعققا  ظادةمضة  بعر  يةرنع 
بولذشعدا  ظورتاقحعلعق  توشمعغان  شةرتعضة  ظذنعث  هئسابلعنعدذ.  ظورتاقحعلعق 

مذنداق بعر نةححة خعل سةؤةب بار:
ـ ظعككع تةرةصنعث يةردة شئرعك بولذشعنع شةرت قعلغانلعقعدذر. يةر بعلةن   1
ظالغان  ظورتاقحعلعققا  ظذنع  بعلةن  ظعضعسع  يةر  كىحةتلةرنعث  تعكعلضةن  ظذنعثغا 
ظادةم ظارعسعدا ظورتاق بولذشع ظىحىن هئحنةرسة تعكعلمعضةن يةرنع بعر ظادةمضة 
ظورتاقحعلعققا بئرعش خذددع رةختنعث ظعضعسع بويالغان رةختنع بوياغحع بعلةن تةثدعن 
ظئلعش شةرتع بعلةن رةختنع بوياش ظىحىن رةثنع ظأزع حعقعرعص بوياغحعنع ظعجارعضة 
ظةمةس(.  توغرا  ظئلعشمذ  ظعجارعضة  شةكعلدة  بذ  )بوياغحعنع  ظوخشاش.  ظالغانغا 
حعرايلعقالشتذرغانغا  رةختنع  ظعشع  بوياش  تعكعشمذ خذددع  كىحةت  يةرضة  حىنكع، 
ظوخشاش يةرنع كىحةتلةشتذرذص يةرنع بوستانلعققا ظايالندذرعدذ. ظةضةر ظورتاقحعلعق 
بةرضةن  مئؤة  ظذالر  ظةضةر  كىحةتلةر،  تعكعلضةن  يةرضة  بولسا،  توشمعغان  شةرتعضة 
بولسا مئؤعلةر يةر ظعضعسعضة تةؤة بولعدذ. يةر ظذنعثغا كىحةت تعكعلمعضةن هالعتعدة 
يةر  باهالعنعدذ.  قئتعم  بعر  كئيعن  بولذنغاندعن  تعكعلعص  كىحةت  ؤة  قئتعم  بعر 
ظعضعسع بذ ظعككع قئتعملعق باهانعث ظارعسعدا كأرىلضةن صةرق صذلنع يةرضة كىحةت 
تعككةن ظادةمضة بئرعدذ. بئرعلضةن ظذ صذل كىحةتنعث صذلع هئسابلعنعدذ. ظذ ظادةمضة 
يةنة يةرضة كىحةت تعككةنلعكع ظىحىن ظذنعث تةثتىشعضة بئرعلعدعغان ظعش هةققع 

بئرعلعدذ.
ظئلعنعدعغان  يةردعن  ؤة  تعكعلضةنلعكعنعث  كىحةت  يةرضة  يئرعمع  يةرنعث  ـ   2
بذ  بئرعلدع.  قعلعص  بةدعلع  قعلغانلعقعنعث  ظعش  ظادةمنعث  ظذ  بولسا  مةهسذالت 

))) »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، 182 ـ بةت.
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نامةلذم  ظاينعشع  دةرعجعدة  قانحعلعك  ظذنعثغا  يئرعمعنع  يةرنعث  ظادةم  ظذ  هالةتتة 
ظورتاقحعلعق  ظذ  شذثا  هئسابلعنعدذ.  ظالغان  سئتعص  بئرعشكة  تعكعص  كىحةت  بعر 
ظادةم  ظالغان  ظورتاقحعلعققا  شةكعلدة  ظذ  يةرنع  ظةضةر  بولعدذ.  توشمعغان  شةرتعضة 
يةرضة ظذنعث ظعضعسعنعث بذيرذقع بعلةن بعرةر نةرسة تئرعسا، يةرنع خذددع ظذنعث 
ظعضعسع تئرعغان بولعدذ. شذثا ظذ شةرتعضة توشمعغان ظورتاقحعلعق هئسابلعنعدذ. 
شذنعث ظىحىن يةر ظعضعسعنعث ظذ ظادةمضة ظذنعث كىحةتلعرعنعث صذلعنع ؤة ظذنعث 

تةثتىشلعرعضة بئرعلعدعغان ظعش هةققعنع بئرعشع الزعم بولعدذ.)1)

ظةضةر يةر ظعضعسع قورذق يةرنع )يةرنع ظةمةس( ظذنعثدعن حعققان مةهسذالتنع 
بةرضةن  توختعتعص  مذددةت  مةلذم  ظادةمضة  بعر  بعلةن  شةرتع  بألىشىش  يئرعمدعن 
بولسا، بذ توغرا بولغان ظورتاقحعلعق هئسابلعنعدذ. ظةضةر ظذ ظورتاقحعلعق ظىحىن 

مذددةت توختعتعلمعغان بولسا، ظذ شةرتعضة توشمعغان ظورتاقحعلعق هئسابلعنعدذ.

مةهسذالتنع  ظئلعنعدعغان  كىحةتلةردعن  تعكعلضةن  يةرضة  ظادةم  بعر  ظةضةر 
بالعسعغا  يةرنع  ظذ  ظىحىن  تعكعش  كىحةت  يةرضة  بعلةن  شةرتع  ظئلعش  يئرعمدعن 
بةرضةن، لئكعن بذنعثغا مذظةييةن بعر مذددةت توختاتمعغان، ظذ باال ظذ يةرضة كىحةت 
قالدذرذص  باشقا معراسخورلعرعنع  ؤة  بالعنع  ظذ  ظادةم كةينعدة  ظذ  ظاندعن  تعككةن، 
قويذص ظألىص كةتكةن، ظاندعن معراسخورالر ظذ يةرنع ظارعلعرعدا تةقسعم قعلعشعش 
هالدا  بذ  بولسا،  بذيرذغان  يذلعؤئلعشقا  كىحةتلةرنع  يةردعكع  بالعنع  ظذ  ظىحىن 
يذلعؤئتعلمعسعمذ تةقسعم قعلعش مذمكعن  يةر ظذنعثغا تعكعلضةن كىحةتلةر  ظةضةر 
بولعدعغان بولسا، يةر معراسخورالر ظارعسعدا تةقسعم قعلعنعؤئرعدذ، ظذ باال باشقا 
معراسخورلعرعغا تةقسعم قعلعنغان يةردعكع كىحةتلعرعنع يذلعؤالعدذ، ظةضةر ظذالر ظذ 
بالعدعن يةرلعرعنع تىزلةص بئرعشنع تةلةص قعلسا ظذ باال يةرنع تىزلةص بئرعدذ. ظةضةر 
بولمايدعغان  قعلغعلع  تةقسعم  يذلعؤئتعلمعسا  كىحةتلةر  تعكعلضةن  ظذنعثغا  يةرنع 

بولسا، ظذ باال هةممة كىحةتلةرنع يذلعؤئلعشقا بذيرذلعدذ.)2)

يةرضة  بولسا،  توشمعغان  شةرتعضة  ظورتاقحعلعق  تىزىلضةن  شةكعلدة  بذ  ظةضةر 
يةر  مئؤعلعرع  ظذالرنعث  بولسا،  بةرضةن  مئؤة  ظذالر  ظةضةر  كىحةتلةر،  تعكعلضةن 
ظعضعسعضة تةؤة بولعدذ. يةرضة كىحةت تعككةن ظادةمضة ظذنعث تةثتىشعضة بئرعلضةن 
صذل  بويعحة  باهاسع  كىنعدعكع  تعكعلضةن  ظذالرنعث  كىحةتلةرضة  ؤة  هةققع  ظعش 

بئرعلعدذ.
))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 60 ـ بةت.
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دةل ـ دةرةخ ظورتاقحعلعقعنعث ظةمةلدعن قئلعشع ؤة ظذنع ظةمةلدعن 
قالدذرؤئتعش

ظعككع  ظوخشاش  ظورتاقحعلعقعغا  يةر  خذددع  ظورتاقحعلعقعمذ  دةرةخ  ـ  دةل 
تةرةصنعث بعرعنعث ظألىص كئتعش سةؤةبع بعلةن ياكع بةلضعلةنضةن ؤاقعتنعث ظأتىص 
كئتعش سةؤةبع بعلةن ظةمةلدعن قالعدذ. بذ ظةضةر مئؤعلةر صعشمعغان بولسا، ظةهؤال 

شذنداق بولعدذ.
ظةضةر ظألىص كةتكةن تةرةص يةرنعث ظعشلعرعنع ظىستعضة ظالغان ظادةم بولسا، 
ضةرحة  بذ  قعلعدذ.  ظورنعدا  ظذنعث  ظعشلعرعنع  يةرنعث  معراسخورلعرع  ظذنعث 
ظورتاقحعلعق ظذ ظادةمنعث ظألىص كئتعشع بعلةن ظةمةلدعن قالغان بولسعمذ، لئكعن 
هأكمةن  ظورتاقحعلعقنعث  ظذ  ظىحىن  ظئلعش  ظالدعنع  زعياننعث  كئلعدعغان  ظذنعثغا 
قالعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ. ظورتاقحعلعق ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن 

هأكمةن قالعدذ.)1)
فعقهعنعث ظومذمعي قاظعدعلعرعنعث بعرع >زعيان يوقعتعلعدذ< دئضةن قاظعدعدذر. 
يوقعتعش  زعياننع  قئلعنغان  سئلعنعص  تةرعصعدعن  ظادةم  بعر  كعشعضة  بعر  يةنع 

الزعم.)2)
مةسعلةن: يةر ظعضعسع يئرعنع بعر ظادةمضة ظذنعثغا كىحةت تعكعص يذغعنعؤئتعلعش 
ظىحىن مةلذم مذددةتكعحة ظأتنعضة بئرعص تذرغان، ظاندعن ظذ ظادةم ظذ يةرضة كىحةت 
تعككةن، كئيعن يةر ظعضعسع مذددةت توشذشتعن بذرذن يةرنع قايتذرؤالماقحع بولغان 
بولسا، يةر ظعضعسع ظذ ظادةمنع يةرضة تعككةن كىحةتلعرعنع يذلعؤئلعشقا بذيرذيدذ. 
يةر ظعضعسع ظذ ظادةمضة كىحةتنع مذددةتتعن بذرذن يذلعؤئلعش بعلةن ظذنع مذددةت 
توشقاندعن كئيعن يذلعؤئلعشنعث ظارعسعدا كأرىلعدعغان صةرق صذلنع تألةص بئرعدذ. 
يةنع مذددةت توشذشتعن بذرذن يذلعؤئتعلضةن كىحةت باهالعنعدذ، ظاندعن كىحةتلةرنعث 
مذددةت توشقانغا قةدةر قويذص قويذلغاندعن كئيعن بولعدعغان هالع باهالعنعدذ. يةر 
يئنعؤئلعص  كئيعن  بئرعص  توختعتعص  مذددةت  مةلذم  كىحةتكة  ظادةمضة  ظذ  ظعضعسع 
ظذ ظادةمنع ضوللعغانلعقع ظىحىن كىحةتنع مذددةتتعن بذرذن يذلعؤئلعش بعلةن ظذنع 
مذددةت توشقاندعن كئيعن يذلعؤئلعشنعث ظارعسعدا كأرىلعدعغان صةرق صذلنع تألةص 
بئرعدذ. مةسعلةن: كىحةتلةر ظةضةر مذددةت توشقانغا قةدةر قويذص قويذلسا، ظذالرنعث 
هةر بعر تىص كىحةت 10 سومغا يارايدعغان هالةتتة بولعدعغان، لئكعن شذ ؤاقعتتا 

))) »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، 183 ـ بةت.

))) »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، 184 ـ بةت.
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ظذالرنعث هةر بعر تىص كىحةت بةش سومغا يارايدعغان هالةتتة بولسا، يةر ظعضعسع 
ظذ ظادةمضة هةر بعر تىص كىحةت ظىحىن بةش سوم تألةص بئرعدذ.)1)

مئؤعلعك باغنع ظورتاقحعلعققا ظالغان ظادةم مئؤعلةر تئخع غورا هالعتعدة تذرغاندا 
ظألىص كةتكةن، ظاندعن ظذ ظادةمنعث معراسخورلعرع ظذ ظادةمنعث ظورنعدا مئؤعلةر 
صعشقانغا قةدةر باغقا قاراشنع خالعسا، ظةضةر باغ ظعضعسع معراسخورالرنعث باغقا 
معراسخورالر  ظةضةر  بار.  هوقذقع  قعلعش  شذنداق  ظذالر  ياقتذرمعسعمذ  قارعشعنع 
مئؤعلةرنع غورا هالعتعدة صذتعؤالماقحع بولسا، باغنعث ظعضعسع معراسخورالرنع باغقا 
قاراشقا مةجبذرلعمايدذ. ظةكسعحة باغ ظعضعسع معراسخورالرغا: »غورعالرنع بذرذن 
كئلعشكةن شةرتكة ظاساسةن بألىشىش ياكع غورعالرنعث ظذالرغا تئضعشلعك بولغان 
قعسمعنعث صذلعنع ظئلعش، ياكع تاكع مئؤعلةر صعشقانغا قةدةر باغقا كئتعدعغان صىتىن 
ظذالرغا  هئسابالص  صذلغا  كةتكةن  بذنعثغا  قئلعص  حعقعم  يئنعدعن  ظأز  حعقعمالرنع 

تئضعشلعك بولغان مئؤعلةردعن ظئلعؤئلعشقا قوشذلذش ظعختعيارلعقعنع بئرعدذ.
ظةضةر باغ ظعضعسع ظألىص كةتسة، باغنع ظورتاقحعلعققا ظالغان ظادةم ظةضةر باغ 
ظعضعسعنعث معراسخورلعرع ظذنعث باغقا قارعشعنع ياقتذرمعغان تةقدعردعمذ زعياننعث 

ظالدعنع ظئلعش ظىحىن باغقا قاراشنع داؤام قعلعدذ.
ظةضةر باغ ظعضعسع بعلةن ظذ ظادةم تةثال ظألىص كةتكةن بولسا، باغنعث ظعشلعرعنع 
قانداق قعلعش ظعشلعرع ظذ ظادةمنعث معراسخورلعرعنعث ظعختعيارلعقعغا تاصشذرذلعدذ. 
ظعضعسعنعث  باغ  قوشذلمعسا،  قاراشقا  باغقا  معراسخورلعرع  ظادةمنعث  ظذ  ظةضةر 
معراسخورلعرع ظذالرغا يذقعرعدا بايان قعلعنغان ظىح خعل ظعختعيارلعقنعث بعرعنع 

تالالشنع سذنعدذ.
ظةضةر ظذالرنعث هئحبعرع ظألىص قالمعغان، لئكعن توختعتعلغان مذددةت مئؤعلةر 
صئشعشتعن بذرذن تأضةص كةتكةن بولسا، بذ هالدا باغنع ظورتاقحعلعققا ظالغان ظادةم 
ظادةمضة  ظذ  لئكعن  داؤامالشتذرؤئرعدذ،  ظعشعنع  قةدةر  صعشقانغا  مئؤعلةر  خالعسا 
يةر  ظةمةس.  توغرا  بئرعش  ظعجارعضة  دةرةخنع  حىنكع،  بئرعلمةيدذ.  هةققع  ظعش 
ظورتاقحعلعقع بولسا بذنعثغا ظوخشعمايدذ. يةر ظورتاقحعلعقعدا ظةضةر مذددةت تأضةص 
قويذص  يةردة  قةدةر  صعشقانغا  زعراظةت  بولسا،  صعشمعغان  تئخع  زعراظةت  ؤة  كةتكةن 
بئرعش  ظعجارعضة  يةرنع  بئرعلعدذ. حىنكع،  ظعش هةققع  ظىحىن  بذنعث  ؤة  قويذلعدذ 
توغرعدذر. زعراظةتنعث ظعشلعرعنع قانحعلعك قعلعش هةر ظعككع تةرةصكة زعراظةتتعكع 
هةسسعسعضة قارعتا الزعم بولعدذ. يةنع زعرظةتتعكع هةسسعسع كأص بولسا ظعشنع 
كأص قعلعش، ظاز بولسا ظاز قعلعش الزعم بولعدذ. ظةمما دةل ـ دةرةخ ظورتاقحعلعقعدا 

))) »شةرهذل قةؤاظعدعل فعقهعية«، 179 ـ بةت. 
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ظعشالرنع قعلعش صةقةت دةل ـ دةرةخنع ظورتاقحعلعققا ظالغان ظادةمنعث ؤةزعصعسعدذر. 
توختعتعلغان مذددةت توشذص كةتكةندعن كئيعن ظةضةر باغنع ظورتاقحعلعققا ظالغان 
ظادةم باغقا قاراش ظعشلعرعنع يةنة داؤامالشتذرذشتعن باش تارتسا، باغ ظعضعسع ظذ 

ظادةمضة مةزكذر ظىح خعل ظعختعيارلعقنع بئرعدذ.

قعلغاندعن  كىن  نةححة  بعر  ظعشلعرعنع  باغنعث  ظادةم  قارايدعغان  باغقا  ظةضةر 
كئيعن ظعشنع تاشالص كةتكةن، ظاندعن مئؤعلةر صعشقاندعن كئيعن كئلعص ظأزعنعث 
باغدعكع هةسسعنع تةلةص قعلغان بولسا، بذ هالدا ظةضةر ظذ ظادةم باغنع مئؤعلةر صذلغا 
يارايدعغان هالةتكة كئلعص بولغاندعن كئيعن تاشالص كةتكةن بولسا، ظذ ظادةمنعث 
ظأزعنعث باغدعكع هةسسعنع تةلةص قعلغانلعقع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم 
باغنع مئؤعلةر صذلغا يارايدعغان هالةتكة كئلعشتعن بذرذن تاشالص كةتكةن بولسا، ظذ 

ظادةمنعث باغدعكع هةسسعسعنع تةلةص قعلغانلعقع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.)1)

دةل ـ دةرةخ ظورتاقحعلعقعمذ خذددع يةر ظورتاقحعلعقعغا ظوخشاش ظذنع ظةمةلدعن 
قالدذرعدعغان بعرةر سةؤةبنعث تئصعلعشع بعلةن ظةمةلدعن قالعدذ.

دةلـ  دةرةخ ظورتاقحعلعقعنع ظةمةلدعن قالدذرذش ظىحىن قازعنعث بذ هةقتة هأكىم 
حعقعرعشع كئرةك بوالمدذ؟ دئضةن مةسعلعدة ظعككع خعل قاراش بولذص قاراشالرنعث 
بعرعدة ظورتاقحعلعقنع ظةمةلدعن قالدذرذش ظىحىن قازعنعث هأكىم حعقعرعشع كئرةك 
ظةمةس، يةنة بعر قاراشحة بولسا بذ هةقتة قازعنعث هأكىم حعقعرعشع الزعم، دئيعلضةن. 
ظةمةلدعن  ظورتاقحعلعقنع  كئتعشع  قعلعص  سةصةر  ظادةمنعث  ظعشلةيدعغان  باغدا 
خعل  ظعككع  هةققعدعمذ  هئسابالنماسلعق  ياكع  هئسابلعنعش  سةؤةب  قالدذرعدعغان 
قاراش بار. ظذ ظادةمنعث سةصةر قعلعص كئتعشع قاراشالرنعث بعرعدة ظورتاقحعلعقنع 
ظةمةلدعن قالدذرعدعغان سةؤةب هئسابلعنعدذ، يةنة بعر قاراشتا ظذنداق هئسابالنمايدذ، 
صةقةت  ظعشلعرعنع  باغنعث  ظادةم  ظذ  ظةضةر  مذنداقتذر:  توغرعسع  بذنعث  دئيعلضةن. 
ظأزعنعثال قعلعدعغانلعقعنع شةرت قعلغان بولسا، ظذ ظادةمنعث سةصةر قعلعص كئتعشع 
ظورتاقحعلعقنع بذزذدعغان بعر سةؤةب هئسابلعنعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم باغنعث ظعشلعرعنع 
صةقةت ظأزعنعث قعلعدعغانلعقعنع شةرت قعلمعغان بولسا، ظذ ظادةمنعث سةصةر قعلعص 
كئتعشع ظورتاقحعلعقنع بذزذدعغان بعر سةؤةب هئسابالنمايدذ. بذنعثغا ظذ ظادةمنعث 
كئتعص  ظاجعزالص  ظادةم  ظذ  كئتعدذ.  ظوخشاص  ظةهؤالعمذ  قالغاندعكع  بولذص  كئسةل 
ظعش قعاللمايدعغان هالةتكة كعلعص قئلعش ياكع ظوغرع حعقعص قئلعش قاتارلعقالرمذ 

ظورتاقحعلعقنع بذزذدعغان سةؤةبلةردعندذر.
))) »شةرهذل قةؤاظعدعل فعقهعية«، 182 ـ بةت.
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دةل ـ دةرةخ ظورتاقحعلعقعدا قعلعنعدعغان ظعشالرنعث بايانع

ـ دةرةخنع سذغذرذشقا، مئؤعلةرنع ظذالشقا ؤة ظذالرنع مذهاصعزةت قعلعشقا  دةل 
ظوخشاش ظعشالرنع قعلعش باغنع ظورتاقحعلعققا ظالغان ظادةمنعث ؤةزعصعسعدذر. ظةمما 
كىحةت  ؤة  تعكعش  كةصة  ظعحعضة  باغنعث  بئرعش،  ظوغذت  ؤة  قعغ  دةرةخلةرضة  ـ  دةل 
تعكعش قاتارلعق ظةسعرع ظورتاقحعلعق تأضعضةندعن كئيعنمذ قالعدعغان ظعشالرنع ظذ 
ظادةمنعث قعلعشعنع شةرت قعلعش ظورتاقحعلعقنع شةرتعضة توشمعغان ظورتاقحعلعققا 
ظورتاقحعلعقنع  قعلعشمذ  شةرت  ظىزىشعنع  ظادةمنعث  ظذ  مئؤعلةرنع  ظايالندذرعدذ. 
ظارعسعدا  كعشعلةرنعث  حىنكع،  ظايالندذرعدذ.  ظورتاقحعلعققا  توشمعغان  شةرتعضة 
يولغا قويذلذص كئلعؤاتقان ظورص ـ ظادةتتة مئؤعلةرنع ظذ ظادةم ظىزمةيدذ. ظةمما بعز 
يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنىمعزدةك يةر ظورتاقحعلعقعدا زعراظةتنع ظورذشقا ؤة ظذنع 
قعلعشعنع  ظادةمنعث  ظالغان  ظورتاقحعلعققا  يةرنع  ظعشالرنع  ظوخشاش  يذمعشعتعشقا 
شةرت قعلعشقا بولعدذ. بذ ظةث توغرا دةص قارالغان قاراشتذر. صةتعؤا بذ قاراش بويعحة 
قعلعشع شةرت  ظادةمنعث  ظذ  ظعشالرنع  مةزكذر  ظورتاقحعلعقعدا  يةر  ظةضةر  بئرعلعدذ. 

قعلعنمعسا، ظذ ظعشالرنع يةر ظعضعسع بعلةن ظذ ظادةم تةث قعلعدذ.

خعلمذ ـ خعل مةسعلعلةر

§ شامال كعلعص بعر ظادةمضة تةؤة مئؤة ظذرذغعنع ظذحذرذص ظئلعص بئرعص باشقا 
بعر كعشعنعث بئغعغا تاشلعغان ؤة ظذ ظذرذغدعن كىحةت ظىنىص حعققان بولسا، بذ كىحةت 
ظذرذغنعث ظعضعسعضة ظةمةس باغنعث ظعضعسعضة تةؤة بولعدذ. حىنكع، بذ مةسعلعدة 
ظذرذغ ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ. شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر ظادةمنعث بعر دانة شاصتذلع 
ظىنىص  كىحعتع  شاصتذل  ظذنعثدعن  ؤة  كةتكةن  حىشىص  يئرعضة  كعشعنعث  بعر  باشقا 
حعققان بولسا، بذ هالدعمذ ظىنىص حعققان شاصتذل كىحعتع يةر ظعضعسعضة تةؤة بولعدذ. 
ظةمما توخذغا ؤة كةصتةرضة ظوخشاش بعر ظادةمضة تةؤة قوشالر باشقا بعر كعشعنعث 
يئرعضة كعرعص حأحعلعضةن ياكع تذخذم قذيغان بولسا، ظذنعث حعقارغان حأحعسع ياكع 
تذخذمع يةر ظعضعسعضة ظةمةس قوشنعث ظعضعسعضة تةؤة بولعدذ. حىنكع، قوش يةرنعث 

جعنسعندعن ظةمةس.
§ باغنعث ظعضعسع باغدعن حعققان مةهسذالتنع يئرعمدعن ظألىشىش شةرتع بعلةن 
قارشع  بعرع  ظعككعسعدعن  ظذ  ظاندعن  بةرضةن،  ظورتاقحعلعققا  ظادةمضة  بعر  بئغعنع 
تةرةصنعث  قارشع  ظةضةر  هالدا  بذ  بولسا،  بةرضةن  ظاؤذتذص  هةسسعسعنع  تةرةصنعث 
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بئرعش  ظاؤذتذص  بذ  بولسا،  ظعضعسع  باغ  تةرةص  بةرضةن  ظاؤذتذص  هةسسعسعنع 
ظاؤذتذص  هةسسعسعنع  تةرةصنعث  قارشع  ظعضعسعنعث  باغ  حىنكع،  بولمايدذ.  توغرا 
بةرضةنلعك  قعلعص  نةرسعنع سوؤغات  بولعدعغان ظومذمعي  قعلغعلع  تةقسعم  بئرعشع 
باغقا  تةرةص  بةرضةن  ظاؤذتذص  هةسسعسعنع  تةرةصنعث  قارشع  ظةضةر  هئسابلعنعدذ. 
قارايدعغان ظادةم بولسا، ظذ ظاؤذتذص بئرعش توغرا بولعدذ. حىنكع، ظذ ظادةمنعث قارشع 
بةرضةنلعك  ظأتىنىص  ظأزعنعث هةسسعسعنع  بئرعشع  ظاؤذتذص  تةرةصنعث هةسسعسعنع 

هئسابلعنعدذ.
ظةضةر مئؤعلعك دةرةخنعث مةسعلةن: ظالما دةرعخعنعث ظعضعسع ظذنعثدعن ظئلعنغان 
مةهسذالتنع يئرعمدعن ظألىشىش شةرتع بعلةن ظذنع بعر ظادةمضة قاراشقا بةرضةن، ظالما 
مئؤعسع بولذشقا باشلعغان، لئكعن ظالمعنعث يذغعنعشع تئخع توختاص بولمعغان بولسا، 
قارشع  بولسذن  ظادةم  قارايدعغان  ظذنعثغا  مةيلع  بولسذن  ظعضعسع  ظالمعنعث  مةيلع 
تةرةصنعث هةسسعسعنع ظاؤذتذص بئرعشع توغرعدذر. ظةضةر ظالمعنعث يوغعنعشع توختاص 
ظاؤذتذص  هةسسعسعنع  ظعضعسعنعث  ظالمعنعث  ظادةمنعث  ظذ  هالدا  بذ  بولسا،  بولغان 
بئرعشع توغرعدذر. ظةمما ظالمعنعث ظعضعسعنعث ظذ ظادةمنعث هةسسعسعنع ظاؤذتذص 
ظورتاقحعلعقعغا  دةرةخ  ـ  دةل  هةقتة  بذ  ظورتاقحعلعقعمذ  يةر  ظةمةس.  توغرا  بئرعشع 

ظوخشاش.
§ ظعككع ظادةم باغدعن ظئلعنغان مةهسذالتنع يئرعمدعن بألىشعش شةرتع بعلةن 
ظورتاقحعلعققا  باغنع  شئرعكعضة  بعر  يةنة  بعرع  ظذالرنعث  ظاندعن  شئرعكلةشكةن، 
ظالغان  ظورتاقحعلعققا  ظذنع  شئرعك  بةرضةن  ظورتاقحعلعققا  باغنع  بولسا،  بةرضةن 
ظذ  بولسا،  قعلغان  شةرت  بئرعشنع  كأصرةكعنع  يئرعمعدعن  مةهسذالتنعث  شئرعككة 
باغنعث  ظذنعث  شئرعككة  حىنكع،  هئسابلعنعدذ.  ظورتاقحعلعق  توشمعغان  شةرتعضة 
ظعشلعرعنع قعلغانلعقع ظىحىن ظعش هةققع بئرعلمةيدذ. ظةضةر ظورتاقحعلعق شةرتعضة 
بعرع  ظذالردعن  ظعشلعرعنع  باغنعث  ضةرحة  هئسابالنسا،  ظورتاقحعلعق  توشمعغان 
ظارعسعدا  ظذالرنعث  بويعحة  شةرت  قعلعنغان  مةهسذالت  ظئلعنغان  باغدعن  قعلسعمذ 
مةهسذالتنع  ظئلعنغان  باغدعن  بعرع  ظذالرنعث  ظةضةر  قعلعنعدذ.  تةقسعم  يئرعمدعن 
بعلةن  شةرتع  ظئلعش  يئرعمدعن  بويعحة(  شةرت  كئلعشكةن  شئرعكحعلعكتة  )خذددع 
باغنع يةنة بعرعضة ظورتاقحعلعققا بةرضةن بولسا، بذ ظورتاقحعلعق توغرا بولعدذ. دةل ـ 
دةرةخ ظورتاقحعلعقعدا ظةهؤال شذنداق بولعدذ. ظةضةر ظورتاقحعلعق يةر ظورتاقحعلعقع 
بولسعمذ، بذ ظورتاقحعلعق يةنة توغرا بولعدذ. حىنكع، يةردة ؤة ظذرذغدا شئرعكلةشكةن 
ظعككع ظادةم ظارعسعدا يةر ظورتاقحعلعقع قعلعش كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن توغرعدذر. 
دةل ـ دةرةخ ظورتاقحعلعقع بعلةن يةر ظورتاقحعلعقعنعث ظارعسعدعكع صةرق بولسا، دةل 
قارعغاندا  مةنعسعضة  شئرعكحعلعكنعث  مةنعسع  ظعجارعنعث  ظورتاقحعلعقعدا  دةرةخ  ـ 
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كىحلىكتذر. ظةمما يةر ظورتاقحعلعقعدا شئرعكحعلعكنعث مةنعسع ظعجارعنعث مةنعسعضة 
قارعغاندا كىحلىكتذر.

§ ظعككع شئرعكنعث بعرع باغدعكع هةسسعسعنع يةنة بعر شئرعكعنعث رذخسعتعسعز 
باشقا بعر ظادةمضة ظورتاقحعلعققا بةرضةن بولسا، ظذ ظورتاقحعلعق توغرا بولمايدذ.

ـ دةرةخنعث ظعضعسعنعث  ـ دةرةخنع ظورتاقحعلعققا ظالغان ظادةمنعث دةل  § دةل 
رذخسعتعسعز ظذ دةلـ  دةرةخلةرنع باشقا بعرعضة ظورتاقحعلعققا بئرعشع توغرا ظةمةس. 
ـ دةرةخنع باشقا بعرعضة ظورتاقحعلعققا  ـ دةرةخنعث ظعضعسع ظذ ظادةمنعث دةل  دةل 
ـ  دةل  ظادةم  ظذ  ظةضةر  بولعدذ.  توغرا  ظورتاقحعلعق  ظذ  ظاندعن  قوشذلسا،  بئرعشعضة 
دةرةخنع ظذنعث ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز بعرعضة ظورتاقحعلعققا بةرضةن بولسا، دةل ـ 
دةرةختعن ظئلعنغان مةهسذالتنعث هةممعسع دةل ـ دةرةخنعث ظعضعسعضة تةؤة بولعدذ. 
دةلـ  دةرةخنع ظورتاقحعلعققا ظالغان ظعككعنحع ظادةمضة ظذنعث تةثتىشعضة بئرعلعدعغان 
ظعش هةققع بئرعلعدذ. ظذ ظادةمضة بذ ظعش هةققعنع دةل ـ دةرةخنع بئرعنحع قئتعم 
هةققع  ظعش  هئحقانداق  ظورتاقحعغا  بعرعنحع  بئرعدذ.  ظادةم  ظالغان  ظورتاقحعلعققا 
بئرعلمةيدذ. حىنكع، بعرعنحع ظورتاقحعنعث دةل ـ دةرةخلةرنع ظأزع بعلضةنحة باشقا 
بعرعضة ظورتاقحعلعققا بئرعش هةققع يوق. بعرعنحع ظورتاقحعنعث دةل ـ دةرةخلةرنع 
باشقا بعرعضة ظورتاقحعلعققا بئرعشع باشقا بعرعنع يةنة باشقا بعرعنعث مالـ  مىلكعضة 
شئرعك قعلعش هئسابلعنعدذ. ظعككعنحع ظورتاقحعنعث دةلـ  دةرةخكة قارعشع بعرعنحع 
ظورتاقحعنعث قارعغعنعغا تةؤة بولمايدذ. شذثا بعرعنحع ظورتاقحعغا هئحقانداق ظعش 

هةققع بئرعلمةيدذ.
ظةضةر دةلـ  دةرةخلةر ظعككعنحع ظورتاقحعنعث قولعغا ظأتىص بولغاندعن كئيعن دةل 
ـ دةرةخلةردعكع مئؤعلةر زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتكةن، لئكعن بذنعثدا ظعككعنحع 
ظورتاقحعنعث هئحقانداق تةسعرع بولمعغان بولسا، ظعككعنحع ظورتاقحع مئؤعلةرنع 
تألةص بةرمةيدذ. ظةضةر مئؤعلةر ظعككعنحع ظورتاقحعنعث قعلعص قويغان بعرةر ظعشعنعث 
سةؤةبع بعلةن زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتكةن ؤة ظذنعث قعلغان بذ ظعشع بعرعنحع 
ظورتاقحعنعث قعلعشعغا رذخسةت قعلعنغان ظعشالرنعث قاتارعدعن بولمعسا، مئؤعنعث 
ظعضعسع مئؤعلعرعنع ظعككعنحع ظورتاقحعغا تألىتعدذ. ظةضةر ظعككعنحع ظورتاقحعنعث 
ظعشالرنعث  قعلعنغان  رذخسةت  قعلعشعغا  ظورتاقحعنعث  بعرعنحع  ظعشع  ظذ  قعلغان 
قاتارعدعن بولسا، مئؤعنعث ظعضعسع مئؤعلعرعنع خالعسا بعرعنحع ظورتاقحعغا، خالعسا 
ظعككعنحع  مئؤعلعرعنع  ظعضعسع  مئؤعنعث  ظةضةر  تألىتعدذ.  ظورتاقحعغا  ظعككعنحع 
بعرعنحع  صذلنع  تألعضةن  مئؤعلةرضة  ظورتاقحع  ظعككعنحع  تألةتسة،  ظورتاقحعغا 
ظورتاقحعدعن ظالعدذ. ظورتاقحعلعق دةل ـ دةرةخ ظورتاقحعلعقع بولسا ظةهؤال شذنداق 
بولعدذ. ظةضةر ظورتاقحعلعق يةر ظورتاقحعلعقع بولسا، بذ ظورتاقحعلعق ظىحىن ظالعمالر 
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مذنداق ظعككع خعل قاراشنع بايان قعلدع:
ظالغان  ظورتاقحعلعققا  يةرنع  بولسا،  حعقارغان  ظعضعسع  يةر  ظذرذغنع  ظةضةر  ـ   1
ظعضعسعنعث  يةرنعث  بولسعمذ(  ظارقعلعق  ظعشارةت  )رذخسةت  زعراظةتنع  ظادةمنعث 
رذخسعتعسعز باشقا بعرعضة ظورتاقحعلعققا بئرعش هةققع يوق. حىنكع، ظذ ظادةمنعث 
يةر  بئرعشع  ظورتاقحعلعققا  بعرعضة  باشقا  رذخسعتعسعز  ظعضعسعنعث  يةر  زعراظةتنع 
قعلغانلعق  شئرعك  بعرعنع  باشقا  رازعلعقعسعز  ظذنعث  مىلكعضة  ـ  مال  ظعضعسعنعث 

هئسابلعنعدذ. بذ ظةلؤةتتة توغرا ظةمةس. 
ظذ  بولسا،  حعقارغان  ظادةم  ظالغان  ظورتاقحعلعققا  يةرنع  ظذرذغنع  ظةضةر  ـ   2
ظورتاقحعلعققا  بعرعضة  باشقا  رذخسعتعسعزمذ  ظعضعسعنعث  يةر  زعراظةتنع  ظادةم 
قعلغانلعق  شئرعك  بعرعنع  باشقا  مىلكعضة  ـ  مال  ظأزعنعث  بذ  حىنكع،  بئرةلةيدذ. 

هئسابلعنعدذ.)1) 

تةقسعم قعلعشنعث بايانع 

بذنعثدعن بعر نةححة ظادةمنعث ظارعسعدعكع شئرعك نةرسعنع ظذالرنعث ظارعسعدا 
تةقسعم قعلعش كأزدة تذتذلعدذ.

تةقسعم قعلعشنعث يولغا قويذلعشع

 شئرعك نةرسعنع تةقسعم قعلعش قذرظان، هةدعس ؤة ظالعمالرنعث بعرلعكع بعلةن 
يولغا قويذلغاندذر.

اهلل تاظاال مذنداق دئدع: «تةقسعمات ؤاقتعدا )ؤارعس ظةمةس( تذغقانالر، )تذغقان 
ظةمةس( يئتعملةر ؤة معسكعنلةر هازعر بولسا، ظذالرغا بذنعثدعن )يةنع تةرةكعدعن 
ظذالرنعث كأثلعنع ظئلعش ظىحىن بعر ظاز نةرسة( بئرعثالر، ظذالرغا حعرايلعق سأز 
قعلعثالر )يةنع بذ كعحعكلةرنعث مئلع، بعزنعث ظةمةس دعضةنضة ظوخشاش ظأزرعنع 
ظئيتعثالر()2) ». »سذنعث ظذالر بعلةن تأضعنعث ظارعسعدا بألىنضةنلعكعنع، قايسعسعنعث 

نأؤعتع كةلسة شذنعث هازعر بولعدعغانلعقعنع ظذالرغا ظذقتذرذص قويغعن)))».
))) »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، 185 ـ بةت.

))) »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، 184 ــــ 186 بةتكعحة.
))) سىرة نعسا 8 ـ ظايةت.
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صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم )بةزعدة( ظولجعالرنع ؤة معراسالرنع ظأزع قول تعقعص 
تةقسعم قعلغان ؤة )ؤاقتعنع( ظايالالر ظارعسعدا تةقسعم قعالتتع.

ظوقبة ظعبنع ظامعر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم ظوقبةضة )يةنع ظأزعنع دئمةكحع( ساهابعلةرضة تةقسعم قعلعص بئرعشعم 
قالغاندا  ظوغالق  بعر  قعلعص  تةقسعم  قويالرنع  ظوقبة  ظعدع.  بةرضةن  قويالرنع  ظىحىن 
ظوقبة ظذنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا دئؤعدع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا: 

»ظذنع ظأزىث قذربانلعق قعل« دئدع.)1)
صىتىن ظالعمالر شئرعكحعلعككة تةؤة نةرسعنع تةقسعم قعلعشنعث يولغا قويذلغان 
ظعش ظعكةنلعكعضة بعرلعككة كةلدع. حىنكع، هةر بعر ظادةمنعث بذنعثغا ظئهتعياجع 
هالةتتة  خاس  ظالدعغا  ظأز  نةرسعنع  تةؤة  ظأزعضة  ظعنسان  بعر  هةر  حىنكع،  بار. 

ظعشلعتعشنع ؤة ظذنعثدا باشقعالرنعث قولعنعث بولماسلعقعنع خااليدذ.

شئرعكحعلعككة تةؤة نةرسعنع تةقسعم قعلعش ظىحىن كئرةك 

بولعدعغان سةؤةبلةر ؤة شةرتلةر

بولسا،  سةؤةب  بولعدعغان  كئرةك  ظىحىن  قعلعش  تةقسعم  نةرسعنع  شئرعك 
ظأز  هةسسعسعنع  نةرسعدعكع  شئرعك  بةزعسعنعث  ياكع  هةممعسعنعث  شئرعكلةرنعث 
ظالدعغا خذسذسعي هالةتتة ظعشلعتعشنع تةلةص قعلعشعدذر. حىنكع، شئرعكحعلعككة 
تةؤة نةرسة شئرعكالرنعث ظارعسعدا تةقسعم قعلعنعشتعن بذرذن هةر بعر شئرعك يةنة 
ظارعسعدعكع  صايدعلعنعدذ. شئرعكلةر  نةرسعدعكع هةسسعسعدعن  ظذ  بعر شئرعكعنعث 
نةرسعدعكع هةسسعسعنع ظأز ظالدعغا ظعشلةتمةكحع بولذص ؤة ظذنعثدا باشقعالرنعث 
تةلةص  بئرعشنع  قعلعص  تةقسعم  نةرسعنع  شئرعك  خاالص  بولماسلعقعنع  قولعنعث 
قازعدعن  بعرع  شئرعكلةرنعث  ظةضةر  يةتكىزعدذ.  قازعغا  تةلعؤعنع  بذ  شئرعك  قعلغان 
شذنداق قعلعشنع تةلةص قعلسا، قازعنعث ظذنعث تةلعؤعنع ظورذنلعشع الزعم.)2) ظةضةر 
بئرعش  قعلعص  تةقسعم  نةرسعنع  تةؤة  شئرعكحعلعككة  بعرةرسعدعن  شئرعكلةرنعث 

تةلعؤع ظوتتذرغا قويذلمعسا، شئرعك نةرسعنع تةقسعم قعلعش توغرا ظةمةس.
شئرعك نةرسعنع تةقسعم قعلعشتا مذنداق بعر نةححة شةرتنعث تئصعلعشع الزعم. 

ظذ شةرتلةر تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر:
))) سىرة قةمةر 28 ـ ظايةت.

))) بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.

تەقسىماتنىڭ بايانىتەقسىماتنىڭ بايانى



ظوتتذرغا  تةلعؤع  قعلعش  تةقسعم  نةرسعنع  شئرعك  بعرعدعن  شئرعكلةرنعث  ـ   1
قويذلغان بولذشع الزعم.

قعلعص  تةقسعم  هةسسعسع  نةرسعدعكع  تةؤة  شئرعكحعلعككة  شئرعككة  ـ   2
هالةتتة  بولعدعغان  صايدعالنغعلع  ظذنعثدعن  هةسسعنعث  ظذ  كئيعن  بئرعلضةندعن 
قعلعص  تةقسعم  تامالر  شئرعك  ظارعسعدعكع  كعشع  نةححة  بعر  شذثا  بولذشعدذر. 
بئرعلمةيدذ. حىنكع، شئرعكنعث بعرعضة تامدعكع هةسسعسع تةقسعم قعلعص بئرعلسة، 
ظذ شئرعك تةقسعم قعلعص بئرعلضةن تامدعن صايدعلعنالمايدذ. حىنكع، ظذنعثغا تامنع 
تةقسعم قعلعص بئرعش ظىحىن تامنع يعقعشقا توغرا كئلعدذ. بذ ظةضةر باشقا شئرعكلةر 
تامنع تةقسعم قعلعشقا رازع بولمعغان بولسا، ظةهؤال شذنداق بولعدذ. ظةضةر باشقا 
شئرعكلةر تامنع تةقسعم قعلعشقا رازع بولسا، تام ظىستعدة قعلعنغان تةقسعمات توغرا 

بولعدذ.
) ـ شئرعك نةرسعدعن تةقسعم قعلعنغان صارحة ظذ نةرسعنعث باشقا صارحعلعرع 
بعلةن ظوخشاش جعنستعن بولذشع الزعم. مةسعلةن: بذغداينعث ظعحعدعن بعر نةححة 
كةمحة بذغداينع، ظالمعنعث ظعحعدعن بعر نةححة كعلو ظالمعنع، تذخذمنعث ظعحعدعن 
بةرضةنضة  قعلعص  تةقسعم  رةختنع  صارحة  بعر  رةختتعن  ؤة  تذخذمنع  دانة  نةححة  بعر 
ظوخشاش. ظةضةر تةقسعم قعلعنعدعغان نةرسة مةزكذر معسالالردا بايان قعلعنغعنعدةك 
ظةهؤالدعمذ  بولمعغان  رازع  شئرعكلةر  باشقا  نةرسة  ظذ  بولسا،  جعنستعن  ظوخشاش 

شئرعكلةر ظعحعدعن بعرعنعث تةلعؤع بعلةنمذ تةقسعم قعلعنعدذ.
ظةضةر تةقسعم قعلعنعدعغان شئرعك نةرسة قوي بعلةن كالعغا ياكع بذغداي بعلةن 
قوناققا ياكع بذغداي بعلةن تذخذمغا، ياكع بذغداي بعلةن رةختكة ظوخشاش باشقا ـ 
باشقا جعنستعكع نةرسعلةردعن بولسا، قازعنعث ظذ نةرسعنع شئرعكلةرنعث بعرعنعث 
تةلعؤع بعلةنال تةقسعم قعلعؤعتعشع توغرا ظةمةس. ظذ نةرسعنع تةقسعم قعلعش ظىحىن 
هةممة شئرعكنعث رازعلعقع تئصعلعشع الزعم. حىنكع، ظذ نةرسة باشقاـ  باشقا جعنستعن 
بولغانلعقع ظىحىن ظذنع تةقسعم قعلعشتا هةقسعزلعق كأرىلىص قئلعشع مذمكعن. شذثا 
ظذ نةرسعنع تةقسعم قعلعش ظىحىن باشقا شئرعكلةرنعثمذ رازعلعقع ظئنعلعشع الزعم.

4ـ  تةقسعم قعلعنعدعغان نةرسة ماددعي نةرسة بولذش الزعم. شذثا شئرعكلةر شئرعك 
ظئلعشلعرعدعن  قةرزداردعن  صذلنع  ظذ  ظذالرنعث  بولسا،  بةرضةن  قةرزضة  بعرعضة  صذلنع 

بذرذن ظارعلعرعدا تةقسعم قعلعؤئتعشع توغرا ظةمةس. 
ظايرعص ظئلعش. حىنكع،  باشقا هةسسعلةردعن  قعلعنغان هةسسعنع  ـ تةقسعم   5
نةرسعدعن  ظذ  بعرعضة  شئرعكلةرنعث  مةقسةت  قعلعشتعكع  تةقسعم  نةرسعنع  شئرعك 
قولع  ظادةمنعث  بعر  ظعككعنحع  ظذنعثدا  هةسسعسعنع  قعلعنعدعغان  تةقسعم  ظأزعضة 
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بولماستعن ظأز ظالدعغا ظعشلعتعشعدذر.
حاغدا  بئرعلعدعغان  قعلعص  تةقسعم  نةرسة  بئرعلعدعغان  قعلعص  تةقسعم  ـ   6
قعلعص  تةقسعم  نةرسة  ظذ  ظةضةر  الزعم.  بولذشع  نةرسة  بولغان  تةؤة  شئرعكلةرضة 
بعر  باشقا  شئرعكلةردعن  قعسمعنعث  بئرعلضةن  قعلعص  تةقسعم  كئيعن  بولذنغاندعن 
ظادةمضة تةؤة ظعكةنلعكع ظاشكارالنسا، ظذ تةقسعمات كىحضة ظعضة بولمايدذ. حىنكع، 
تةقسعمات ظةضةر كىحضة ظعضة بولعدعغان بولسا، شئرعكلةردعن تةقسعماتقا ظئرعشكىحع 

ظادةم ظأزعضة تةؤة نةرسعدعن مةهرذم قالعدذ.
ظارعسعدا  شئرعكالر  نةرسة  شئرعك  الزعم.  بولذشع  ظادعل  تةقسعماتنعث  ـ   7
ظادعللعق بعلةن تةقسعم قعلعنعشع الزعم. ظةمما تةقسعماتتا كأرىلضةن ظازراق ظعضعز ـ 
صةسلعكنعث هئحقانداق زعيعنع يوق. حىنكع، بذنعثدعن ساقلعنعش مذمكعن ظةمةس. 
يةنة كئلعص كعشعلةر ظادةتتة تةقسعماتتا كأرىلضةن ظازراق ظعضعز ـ صةسلعككة رازع 

بولذص كئتعدذ. 

تةقسعماتنعث هأكمع

شئرعك  ظذالرنعث  بعرعضة  هةر  شئرعكلةرنعث  بولسا،  هأكمع  تةقسعماتنعث 
نةرسعدعكع هةسسعسعنع ظئنعق قعلعص تةيعن قعلعص بئرعشتذر.

تةقسعم قعلعنعدعغان نةرسعلةر مذنداق ظعككع تىرلىك بولعدذ:
ظوخشاش  قوناققا  ـ  بذغداي  ظعحعضة  تىرنعث  بذ  نةرسعلةر.  بار  ظوخشعشع  ـ   1
كةمحة بعلةن كةمحعلعنعدعغان، تئخع بعرةر نةرسة ياسعلعص بولذنمعغان ظالتذن ـ 
ظوخشاش  توخذمغا  ؤة  ياثاققا  تارتعلعنعدعغان،  بعلةن  تارازع  ظوخشاش  كىمىشكة 

حوث ـ كعحعكلعكتة بعر ـ بعرعدعن صةرقلعنعص كةتمةيدعغان نةرسعلةر كعرعدذ. 
2 ـ باهالعق نةرسعلةر. بذ تىرنعث ظعحعضة صىتىن هايؤانالر، رةختكة ظوخشاش 
ضةزلعنعدعغان )يةنع مئتعرلعنعدعغان(، بعلةيزىكـ  ظىزىككة ظوخشاش بعرةر جابدذق 
ظانارغا،  تارتعلعنعدعغان،  بعلةن  تارازع  كىمىشتةك  ـ  ظالتذن  بولذنغان  ياسعلعص 
صةرقلعنعدعغان  بعرعدعن  ـ  بعر  كعحعكلعكتة  ـ  حوث  ظوخشاش  ظامذتقا  ؤة  ظالمعغا 

نةرسعلةر كعرعدذ.
قعلماقحع  تةقسعم  نةرسعنع  ظذ  بولسا،  تىردعن  بعرعنحع  نةرسة  ظةضةر شئرعك 
بولغان شئرعك ظذنعثدعكع هةسسعسعنع باشقا شئرعكلةر شذ يةرنعث ظأزعدة هازعر 
ظةضةر  يوق.  صةسلعك  ـ  ظعضعز  نةرسعدة  ظذ  حىنكع،  ظاالاليدذ.  بألىص  بولمعسعمذ 
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بولغان  قعلماقحع  تةقسعم  نةرسعنع  ظذ  بولسا،  تىردعن  ظعككعنحع  نةرسة  شئرعك 
شئرعك ظذنعثدعكع هةسسعسعنع باشقا شئرعكلةر شذ يةردة هازعر بولمعسا بألىص 

ظااللمايدذ.
ظةضةر شئرعكلةرنعث بعرع شئرعكلعككة تةؤة قولعدعكع نةرسعدعكع هةسسعسعنع 
باشقا  ظةضةر  شئرعك  ظذ  بولسا،  ظالغان  قعلعص  تةقسعم  يةردة  يوق  شئرعكلةر  باشقا 
شئرعكلةرنعث هةسسعسعنع ظذالرغا تاصشذرذص بةرسة، تةقسعمات كىحضة ظعضة بولعدذ. ظذ 
شئرعك ظةضةر باشقا شئرعكلةرنعث هةسسعسعنع ظذالرغا تاصشذرذص بةرمعسة، تةقسعمات 
بولغعحة  يئتعص  قولعغا  شئرعكلةرنعث  باشقا  نةرسة  ظذ  ظةضةر  بولمايدذ.  ظعضة  كىحضة 
تةقسعمات  بولسا،  كةتكةن  يىتىص(  ياكع  ظوغرعلعنعص  )يةنع  ظذحراص  زعيانكةشلعككة 
يةنة كىحضة ظعضة بولمايدذ. ظةكسعحة تةقسعمات ظةمةلدعن قالعدذ. شذثا ظذ نةرسعنعث 
يىتىص كةتكةن قعسمعنعث زعيعنع هةممة شئرعككة ظوخشاش حئحعلعدذ ؤة ظذ شئرعكنعث 

قولعدا قالغان ظذ نةرسعنعث قعسمعغا هةممة شئرعكلةر تةث شئرعك بولعدذ.
ظئلعنغان  يةردعن  ظادةمنع  ظالغان  ظورتاقحعلعققا  يةرنع  ظعضعسع  يةر  ظةضةر 
مةهسذالتنع تةقسعم قعلعشقا بذيرذغان، ظذ ظادةم يةردعن ظئلعنغان مةهسذالتنع يةر 
ظعضعسع يوق يةردة ظأزع بعلةن يةر ظعضعسعنعث ظارعسعدا تةقسعم قعلغان، ظاندعن 
ظذ ظادةم مةهسذالتنعث يةر ظعضعسعضة تةؤة قعسمعنع ظأيعضة بذرذن ظاصعرعص قويغان 
ؤة ظذنع ظأيعضة ظاصعرعص قويذص كئلعش جةريانعدا مةهسذالتنعث ظأزعضة تةؤة قعسمع 
زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتكةن بولسا، بذ زعياننع هةم ظذ ظادةم هةم يةر ظعضعسع 
تةث كأتىرعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم ظأيعضة ظأزعضة تةؤة قعسمعنع بذرذن ظاصارغان ؤة ظذنع 
ظأيعضة ظاصعرعص قويذص كئلعش جةريانعدا مةهسذالتنعث يةر ظعضعسعضة تةؤة قعسمع 

زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتكةن بولسا، بذ زعياننع صةقةت يةر ظعضعسعال تألةيدذ.
بذيرذقع  ظعضعسعنعث  )يةر  مةهسذالتنع  ظئلعنغان  يةردعن  ظادةم  ظذ  ظةضةر 
بعلةن ظةمةس بةلكع ظأزلعضحة( يةر ظعضعسع يوق يةردة تةقسعم قعلغان، ظاندعن 
مةهسذالتنعث يةر ظعضعسعضة تةؤة قعسمع يةر ظعضعسعنعث قولعغا تئضعشتعن بذرذن 
زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتكةن بولسا، تةقسعمات ظةمةلدعن قالعدذ ؤة يةر ظعضعسع 
ظذ ظادةم ظأزعضة تةقسعم قعلعص ظالغان مةهسذالتنعث يئرعمعنع ظذنعثدعن قايتذرذص 
ظالعدذ. ظةضةر مةهسذالتنعث ظذ ظادةمضة تةؤة قعسمع زعيانكةشلعككة ظذحراص كةتسة، 
قعلعنغان  تةقسعم  ظعضعسعضة  يةر  ظادةم  ظذ  يةنع  قالمايدذ.  ظةمةلدعن  تةقسعمات 
ظادةمنعث  ظذ  مةهسذالت  ظذ  حىنكع،  ظااللمايدذ.  قايتذرذص  يئرعمعنع  مةهسذالتنعث 

قولعغا ظأتىص بولغاندعن كئيعن زعيانكةشلعككة ظذحرعدع.)1)
))) »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، 161 ـ بةت.
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تةقسعم قعلعشنعث تىرلعرع

هالةتتة  خعل  ظىح  مذنداق  قعلعش  تةقسعم  نةرسعنع  تةؤة  شئرعكلعككة 
بولعدذ:

1 ـ شئرعكلعككة تةؤة نةرسعنع تةقسعم قعلعشقا قوشذلمعغان تةرةص تةقسعم 
باشقا  ـ  باشقا  تةؤة  شئرعكلعككة  مةسعلةن:  هالةت.  مةجبذرالنمايدعغان  قعلعشقا 

تىردعكع نةرسعلةرنع تةقسعم قعلعشقا ظوخشاش.

2 ـ شئرعكلعككة تةؤة نةرسعنع تةقسعم قعلعشقا قوشذلمعغان تةرةص تةقسعم 
قعلعشقا مةجبذرلعنعدعغان هالةت. مةسعلةن: ظوخشعشع بار نةرسعلةرنع تةقسعم 

قعلعشقا ظوخشاش.

) ـ شئرعكلعككة تةؤة نةرسعنع تةقسعم قعلعشقا قوشذلمعغان تةرةص تةقسعم 
قعلعشقا مةجبذرلعنععغان هالةت. مةسعلةن: بعر تىردعن بولغان رةختكة، كالعغا ؤة 

قويغا ظوخشاش باهالعق نةرسعلةرنع تةقسعم قعلعشقا ظوخشاش.

بولسا،  قعلعؤئلعش  مةسلعهةت  ظأتكعنىمعزدةك  قعلعص  بايان  يذقعرعدا  بعز 
نةرسعدة  سئتعلغان  ؤة  قعلعش  مةسلعهةت  كأرىص  شةرتع،  قعلعؤئلعش  مةسلعهةت 
كأرىلضةن ظةيعص سةؤةبع بعلةن بئرعلضةن مةسلعهةت قعلعش قاتارلعقالردعن ظعبارةت 

ظىح تىرلىك بولعدذ.

ظةضةر تةقسعم قعلعنغان شئرعك نةرسة باشقا ـ باشقا تىردعكع نةرسعلةردعن 
بولسا، شئرعكلةرضة مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةقلعرعنعث هةممعسع بئرعلعدذ. ظةضةر 
تةقسعم قعلعنغان نةرسة ظوخشعشع بار نةرسعلةردعن بولسا، شئرعكلةرضة صةقةت 
كأرىص مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةققع بئرعلعدذ. ظةضةر تةقسعم قعلعنغان نةرسة بعر 
تىردعن بولغان رةختكة، كالعغا ؤة قويغا ظوخشاش باهالعق نةرسعلةردعن بولسا، 
شئرعكلةرضة صةقةت ظةيعص سةؤةبع بعلةن بئرعلضةن مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةققع 
بئرعلعدذ. توغرا قاراشقا ظاساسةن شئرعكلةرضة مةسلعهةت قعلعؤئلعش شةرتع ؤة 

كأرىص مةسلعهةت قعلعؤئلعش هةققع قاتارلعقالرمذ بئرعلعدذ.)1)

ظةضةر شئرعك نةرسة ظوخشعشع بار نةرسعلةردعن ؤة باشقا ـ باشقا تىردعكع 
نةرسعلةردعن بولمعغان بولسا، ظذ نةرسعنع تةقسعم قعلمايمعز، دةص دةؤا قعلغان 

شئرعك ظذنع تةقسعم قعلعشعشقا مةجبذرلعنعدذ.
))) »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، 161 ـ بةت.
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شئرعك نةرسعنع تةقسعم قعلعدعغان ظادةمنعث ظعش هةققع ؤة ظذ 
ظادةمنعث سىصعتع

مذسذلمانالرنعث باشلعقعنعث ياكع قازعنعث دألةت خةزعنعسعدعن صذل ظاجرعتعص 
ظادةم  بئرعدعغان  قعلعص  تةقسعم  ظارعسعدا  شئرعكلةر  نةرسعنع  تةؤة  شئرعكلعككة 
تةيعنلعشع الزعم. بذ ظادةمضة دألةت خةزعنعسعدعن بئرعلعدعغان مال كاصعرالر ظعسالم 
دألعتعضة تألعضةن يةر بئجع ؤة باش بئجع قاتارلعقالردعن بولذشع الزعم. ظذ ظادةمضة 
خةزعنعضة كةلضةن مةزكذر تىردعكع مالالردعن باشقا مالالردعن بئرعلمةيدذ. ظةضةر ظذ 
ظادةم خةزعنعضة كةلضةن باشقا مالالردعن ظالماقحع بولسا، ظذ مالالرنع ظعش هةققع 

سىصىتعدة ظةمةس قةرز سىصىتعدة ظالعدذ.
قازعنعث شئرعكلعككة تةؤة نةرسعنع ظعش هةققع ظئلعص تةقسعم قعلعص بئرعشعمذ 
توغرعدذر. حىنكع، شئرعك نةرسعنع تةقسعم قعلعش قازع قعلعشقا تئضعشلعك بولغان 
ظعشع  بولغان  تئضعشلعك  قعلعشقا  قازعنعث  هئسابالنمايدذ.  قاتارعدعن  ظعشالرنعث 
قعلعص  تةقسعم  نةرسعنع  شئرعك  قازع  ظىحىن  شذنعث  حعقعرعشتذر.  هأكىم  صةقةت 
قويغانلعقعغا ظعش هةققع ظالسا توغرا بولعدذ. قازعنعث صةقةت شئرعك نةرسعنع تةقسعم 
قعلعشنع قوبذل قعلمعغان تةرةصنع مةجبذرالش ؤةزعصعسعال بار. ظةمما قازعنعث ظعش 
هةققع ظالماسلعقع ياخشعدذر. حىنكع، شئرعك نةرسعنع تةقسعم قعلعش بعر تةرةصتعن 
ظأزعنعث  نةرسعنع  شئرعك  قازع  حىنكع،  قالعدذ.  ظوخشعشعص  حعقعرعشقا  هأكىم 
نةرسعنع  ظادةم شئرعك  يات  قعلعدذ. حىنكع،  تةقسعم  ظاساسةن  قازعلعق سىصىتعضة 
تةقسعم قعلعشنع قوبذل قعلمعغان شئرعكنع ظذنع تةقسعم قعلعشنع قوبذل قعلعشقا 
مةجبذرلعيالمايدذ. شئرعك نةرسعنع تةقسعم قعلعش بعر تةرةصتعن هأكىم حعقعرعشقا 
ظوخشعشعص قالعدعغان بولغاحقا قازعنعث شئرعك نةرسعنع تةقسعم قعلعص قويغانلعقع 

ظىحىن ظعش هةققع ظالماسلعقع ياخشع، دةص قارعلعدذ.
شئرعكلةرنعث شئرعك نةرسعدعكع صئيع مةيلع ظوخشاش معقداردا بولسذن مةيلع 
مةيلع  قعلعشنع  تةقسعم  نةرسعنع  بولسذن، شئرعك  ظاز  بعرعنعث  ؤة  كأص  بعرعنعث 
ظذالرنعث هةممعسع تةلةص قعلغان بولسذن مةيلع ظذالرنعث بعرع تةلةص قعلغان بولسذن 
ظذ نةرسعنع تةقسعم قعلعدعغان ظادةمضة بئرعلعدعغان ظعش هةققع شئرعكلةرنعث شئرعك 
نةرسعدعكع صئيعغا قارعتا ظةمةس بةلكع شئرعكلةرنعث سانعغا قارعتا حئحعلعدذ. ظذ 
نةرسعنع تةقسعم قعلعدعغان ظادةمنعث سانع مةيلع بعر بولسذن مةيلع بعردعن حعق 

بولسذن هأكىم ظوخشاش هالةتتة بولعدذ.
نةرسعنع  قعلسذن!(: »شئرعك  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام 
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تةقسعم  نةرسعنع  ظذ  صةقةت  هةققعنع  ظعش  بئرعلعدعغان  ظادةمضة  قعلغان  تةقسعم 
قعلعشنع تةلةص قعلغان شئرعكال تألةيدذ. حىنكع، بذنعث صايدعسعنع كأرعدعغعنع ظذ 
شئرعكتذر. شئرعك نةرسعنع تةقسعم قعلعشنع خالعمايدعغان شئرعكلةر ظذنع تةقسعم 
قعلغان ظادةمنعث ظعش هةققعنع بئرعش الزعم ظةمةس. حىنكع، زعيان تارتعدعغعنع 
بذ شئرعكلةردذر« دئدع. ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد )اهلل تاظاال 
ظعش  ظادةمنعث  قعلعدعغان  تةقسعم  نةرسعنع  قعلسذن!(: »شئرعك  رةهمةت  ظذالرغا 
حىنكع،  بولعدذ.  قارعتا  معقدارعغا  صئيعنعث  نةرسعدعكع  ظذ  شئرعكلةرنعث  هةققع 
ظذ ظادةمضة بئرعلعدعغان ظعش هةققع ظذ نةرسعنع تةقسعم قعلعشتا تارتقان جاصا ـ 
مذشةققةتنعث بةدعلع ظىحىن بئرعلعدذ« دئدع. ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا 
رةهمةت قعلسذن!( نعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا، ظذ ظادةمضة بئرعلعدعغان ظعش هةققع 
ظىحىندذر. شئرعك  بةرضةنلعكع  ظايرعص  صئيعنع  نةرسعدعكع  ظذ  بعر شئرعكنعث  هةر 
نةرسعدة صاي معقدارع ظاز بولسا، ظذنع ظايرعش قئيعن بولعدذ. حعق بولسا ظايرعش 
ظاسان بولعدذ. شذثا ظذ ظادةمضة بئرعلعدعغان ظعش هةققعنع بئرعشتة شئرعكلةرنعث 
شئرعك نةرسعدعكع صئيعنع ظئتعبارغا ظئلعش ياخشع ظةمةس. شذنعث ظىحىن بذ هةقتة 

صةقةت ظايرعشال ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. 
ظادةمضة  بئرعدعغان  قعلعص  تةقسعم  ظارعسعدا  شئرعكلةر  نةرسعنع  شئرعك 
نةرسعنع  شئرعك  ظةمما  بولعدذ.  شذنداق  مةسعلعسع  هةققعنعث  ظعش  بئرعلعدعغان 
ظألحةص بئرعدعغان ياكع تارتعص بئرعدعغان ظادةمضة بئرعلعدعغان ظعش هةققع بارلعق 
ظةمةس  قارعتا  سانعغا  شئرعكلةرنعث  قارعشعحة  كةلضةن  بعرلعككة  ظعمامالرنعث 
شئرعك  يةنة  شذنعثدةك  حئحعلعدذ.  قارعتا  صئيعغا  نةرسعدعكع  شئرعك  ظذالرنعث 
مالالرغا قاراص بةرضةن ياكع شئرعك نةرسعنع ظذ يةردعن ـ بذ يةرضة يأتكةص بةرضةن 
شئرعك  ياكع  سالغان  تامنع  شئرعك  ياكع  بةرضةن  ساقالص  نةرسعنع  شئرعك  ياكع 
ظأضزعضة الي تأكىص بةرضةن ياكع ظأستةثنع حئصعص بةرضةن، ياكع بذزذلذص كةتكةن 
سذ ظئغعزلعرعنع ظوثشاص بةرضةن ظادةمضة بئرعلعدعغان ظعش هةققعمذ شئرعكلةرنعث 
حىنكع،  حئحعلعدذ.  قارعتا  صئيعغا  نةرسعدعكع  ظذ  ظذالرنعث  ظةمةس  قارعتا  سانعغا 
بذ ظعشالر شئرعك نةرسعدعكع صاينعث معقدارعنعث ظاز ـ كأصلعكع بعلةن صةرقلعنعدذ. 
ظةمما شئرعك نةرسعنع شئرعكلةر ظارعسعدا تةقسعم قعلعش صةقةت بعر ظعش بعلةنال 

ؤذجذدقا حعقعدذ.
ظعمام سةرةخسعي )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( مذنداق دئدع: »بعر 
قعسعم ظعماملعرعمعز: >شئرعك نةرسعنع ظألحةص بئرعدعغان ياكع تارتعص بئرعدعغان 
بار.  ظعختعالص  ظارعسعدا  ظعمام  ظىح  مةزكذر  هةققعدعمذ  ظعش  بئرعلعدعغان  ظادةمضة 
حىنكع، شئرعك نةرسعنع ظألحةش ؤة ظذنع تارتعشمذ ظذنع تةقسعم قعلعش ظعشعدعن 
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ظذ  خذددع  ظادةم  تارتعدعغان  ؤة  ظألحةيدعغان  نةرسعنع  ظذ  شذثا  هئسابلعنعدذ. 
رعؤايةتتة  كىحلىك  دئدع«.  ظورنعدعدذر<  ظادةمنعث  قعلعدعغان  تةقسعم  نةرسعنع 
بايان قعلعنعشعحة، ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( شئرعك 
نةرسعنع ظألحةيدعغان ياكع ظذنع تارتعدعغان ظعش بعلةن ظذنع شئرعكلةر ظارعسعدا 
دةيدذ: »شئرعك  مذنداق  ؤة  صةرقلةندىرعدذ  ظارعسعنع  ظعشنعث  قعلعدعغان  تةقسعم 
نةرسعنع ظألحةيدعغان ياكع تارتعدعغان ظادةم ظعش هةققعضة ظذ نةرسعنع ظألحىضةنلعك 
ياكع تارتقانلعق سةؤةبع بعلةن ظعضة بولعدذ. حىنكع، ظذ نةرسعنع ظألحةيدعغان ياكع 
تارتعدعغان ظادةم ظذنع ظألحةش ياكع تارتعش ظىحىن شئرعكلةردعن ياردةم سورعغان 
ظذ  بولسا،  بةرضةن  تارتعشعص  ياكع  ظألحىشعص  نةرسعنع  ظذ  ظذنعثغا  ؤة شئرعكلةر 
تارتعش  ياكع  ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظألحةش  بئرعلمةيدذ. ظذ  ظادةمضة ظعش هةققع 
قعلعش،  ظعش  كأص  ظىحىن  شئرعك  كأص  معقدارع  صئيعنعث  نةرسعدة  شئرعك  ظىحىن 
ظاز شئرعك ظىحىن ظاز ظعش قعلعشع الزعم بولعدذ. شذثا شئرعك نةرسعنع ظألحىضةن 
ظذالرنعث  ظةمةس  قارعتا  سانعغا  شئرعكلةرنعث  هةققع  ظعش  ظادةمضة  تارتقان  ياكع 
ظذ نةرسعدعكع صئيعغا قارعتا حئحعلعدذ. شئرعك نةرسعنع تةقسعم قعلعدعغانالرنعث 

ظةهؤالع بذنعثغا ظوخشعمايدذ«)1)

ظادعل،  ظىحىن  قعلعش  تةقسعم  نةرسعلةرنع  ظارعسعدا  شئرعكلةر  قازعنعث 
تةيعنلعشع  ظادةمنع  بعر  بعلعدعغان  ياخشع  ظعشلعرعنع  تةقسعمات  ؤة  ظعشةنحعلعك 
الزعم. حىنكع، شئرعك نةرسعنع تةقسعم قعلعش ضةرحة قازعنعث ؤةزعصعسع بولمعسعمذ 
ظادةم  صاسعق  ظةمةس  ظادعل  كعرعدذ.  داظعرعسعضة  ظعشلعرعنعث  قعلعدعغان  قازعنعث 
شئرعك نةرسعنع تةقسعم قعلعشتا بةزع شةرتلةردة الياقةتلعك بولسعمذ، لئكعن ظذنع 
شئرعك نةرسعنع تةقسعم قعلعشقا توختعتعص قويماسلعق ؤاجعصتذر. صاسعق ظادةمنع 

شئرعك نةرسعنع تةقسعم قعلعشقا توختعتعص قويغان كعشع ضذناهكار بولعدذ.

ظىحىن شئرعكلةر  بولعؤالماسلعقع  ظعشلعرعغا هأكىمران  ظعش هةققع  ظادةم  بعر 
شئرعك نةرسعسعنع صةقةت بعرال ظادةمضة تةقسعم قعلدذرذشقا مةجبذرالنمايدذ. شئرعك 
نةرسعنع تةقسعم قعلعدعغان ظادةملةر ظأز ـ ظارا شئرعكلةشمةيدذ. حىنكع، ظذالر ظأز 
ـ ظارا شئرعكلةشسة ظذالر بعرلعشعص ظعش هةققعنع ظأستىرؤئلعش ظئهتعمالع باردذر. 
نةرسعنع  ظادةم شئرعك  بعر  بولمعسا، هةر  ظارعسعدا شئرعكلعشعش  ظذالرنعث  ظةضةر 
تةقسعم قعلعش ظعشع قولعدعن حعقعص كئتعشعدعن ظةنسعرةص ظعش هةققعنع ظةرزان 

قعلعص ظعشنع قولعغا كعرضىزىشكة تعرعشعدذ.
))) »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، 162 ـ بةت.
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رازع بولذشذص قعلعشقان تةقسعمات

شئرعكلةر ظارعسعدا رازع بولذشذص قعلعشقان تةقسعمات كىحضة ظعضة بولعدذ. 
لئكعن شئرعكلةر ظعحعدة ظورنعدا ظعشلعرعنع قعلعص قويعدعغان ظادعمع يوق كعحعك 
باال ياكع ظئلعشعص قالغان كعشع، ياكع ؤةكعل تةيعن قعلعص قويماي يوق بولذص 
كةتكةن ظادةم بولغان بولسا، ضةرحة تةقسعمات شئرعكلةرنعث رازع بولذشعشع بعلةن 
ظعضة  كىحضة  تةقسعماتنعث  بذ  بولمايدذ.  ظعضة  كىحضة  يةنعال  بولسعمذ  قعلعنغان 
بولذشع ظىحىن )ظئلعشعص قالغان كعشعنعث ظورنعدا( قازعنعث ياكع يوق بولذص 
كةتكةن ظادةمنعث رذخسةت بئرعشعضة ياكع كعحعك بالعنعث باالغةتكة يئتعشعضة 
كةتكةن،  ظألىص  باال  كعحعك  ياكع  ظادةم  كةتكةن  بولذص  يوق  ظةضةر  قاراشلعقتذر. 
تةقسعماتعغا  بولغان  قعلماقحع  شئرعكلةرنعث  معراسخورلعرع  ظذنعث  ظاندعن 
ظةبذهةنعفة  ظعمام  بذ  بولعدذ.  ظعضة  كىحضة  تةقسعمات  بولسا،  قعلغان  رذخسةت 
قاتارلعقالرنعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذالرغا  تاظاال  )اهلل  ظةبذيىسىف  ظعمام  بعلةن 
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت  قاراشقا ظعمام مذهةممةد )اهلل  بذ  كأز قارعشعدذر. ظةمما 

قعلسذن!( قوشذلمايدذ.

تةقسعمات ظوحذقـ  ظاشكارا قعلعنغان رذخسةت بعلةن كىحضة ظعضة بولغعنعدةك 
باالغةتكة  مةسعلةن:  بولعدذ.  كىحضة  بعلةنمذ  رذخسةت  قعلعنغان  بعلةن  ظعشارةت 
شئرعك  ظارعلعرعدعكع  باال  بعر  يةتكةن  باالغةتكة  بعلةن  باال  كعحعك  يةتمعضةن 
نةرسعنع تةقسعم قعلعشقان، كعحعك باال باالغةتكة يةتكةندعن كئيعن ظذ نةرسعدعن 
ظأزعضة تةقسعم قعلعنغعنعنع ظعشلةتكةن ياكع ساتقان بولسا، بذنداق قعلعش ظذ 

بالعنعث بذ تةقسعماتقا رذخسةت قعلغانلعقع هئسابلعنعدذ.

معراسخورالر(  )يةنع  شئرعكلةشكةنلةر  مىلكعدة  معراس  شئرعكلةر  ظةضةر 
بولسا، تةقسعماتنعث كىحضة ظعضة بولذشع قازعنعث رذخسةت بئرعشعضة باغلعقتذر. 
ظةضةر ظذالرنعث شئرعكحعلعكع معراس مىلكعدعن باشقا نةرسعدة بولسا، تةقسعمات 
تةقدعردعمذ  بةرضةن  رذخسةت  قازع  هةتتا  تةقسعمات  يةنع  بولمايدذ.  ظعضة  كىحضة 

كىحضة ظعضة بولمايدذ.

قعلعشقان،  تةقسعم  رذخسعتعسعز  قازعنعث  معراسنع  معراسخورالر  ظةضةر 
ظأزع  يةردة  ظذ  ياكع  باال  كعحعك  يةتمعضةن  باالغةتكة  ظعحعدة  معراسخورالرنعث 
يوق بعر ظادةم بولغان بولسا، بذ تةقسعمات توغرا بولمايدذ. ظةضةر قازع ظذالرنع 

تةقسعمات قعلعشقا بذيرعغان بولسا، تةقسعمات ظاندعن كىحضة ظعضة بولعدذ.
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مذقعم ظةمةس مىلىكنع تةقسعم قعلعشعشنعث بايانع

مذقعم ظةمةس مىلىكتعن ظذ يةردعن بذ يةرضة يأتكىلعدعغان نةرسة كأزدة تذتذلعدذ. 
بعر نةححة ظادةم ظأزلعرعنعث ظارعلعرعدا معراس ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلغان نةرسة ياكع 
>سئتعص ظالدعم< ياكع >سوؤغات قعلعص بئرعلدع< دئضةنضة ظوخشاش ظعضة بولذش 
دةؤا  ظعكةنلعكعنع  مىلكع  ظأزلعرعنعث  قعلماستعنال  بايان  بعرةرسعنع  سةؤةبلعرعدعن 
مةيلع  مىلىك  ظةمةس  مذقعم  قعلعنعدذ.  تةقسعم  ظارعسعدا  ظذالرنعث  نةرسة،  قعلغان 
سئتعص ظئلعنغان بولسذن مةيلع معراس قعلعص بئرعلضةن بولسذن مةيلع باشقا يول 
ظعقرار  قارعشعحة  بعردةك  ظعمامالرنعث  بولسذن هةممة  بئرعلضةن  قعلعص  بعلةن ظعضة 

قعلعنعش بعلةنال تةقسعم قعلعص بئرعلعدذ.
مذقعم ظةمةس مىلىكلةرنعث ظعحعضة بعناالر ؤة دةل ـ دةرةخلةرمذ كعرعدذ. ظةضةر 
مةنصةظةت  كئلعدعغان  ظذنعثدعن  بعلةن  قعلعنعش  تةقسعم  مىلىكلةر  ظةمةس  مذقعم 
شئرعكلةر  قالمعسا(،  ظايلعنعص  نةرسعضة  صايدعسعز  ظذالر  )يةنع  قالمعسا  ظىزىلىص 
ظارعسعدا مةجبذرعي تةقسعم قعلعنعدذ. ظةضةر مذقعم ظةمةس مىلىكلةر تةقسعم قعلعنعش 
ظارعسعدا  شئرعكلةر  ظذنع  قالسا،  ظىزىلىص  مةنصةظةت  كئلعدعغان  ظذنعثدعن  بعلةن 
تةقسعم قعلعش توغرا ظةمةس. مةسعلةن: قذدذققا، تامغا، مذنحعغا ظوخشاش تةقسعم 
قعلعنغاندعن كئيعن مةنصةظةتع ظىزىلىص قالعدعغان نةرسعلةرنع شئرعكلةر ظارعسعدا 

تةقسعم قعلعش توغرا ظةمةس. يةنع ظذ نةرسعلةر تةقسعم قعلعنمايدذ.
ظةضةر ظعككع كعشع شئرعكلعشعص بعر ظادةمنعث يئرعضة ظذ ظادةمنعث رذخسعتع 
بعلةن بعنا سالغان، يةر ظعضعسع مةيلع بار بولسذن مةيلع يوق بولسذن ظذ كعشعلةر 
رازعلعق بعلةن بعنانع ظارعلعرعدا تةقسعم قعلعشماقحع بولغان بولسا، ظذالرنعث شذنداق 
قعلعش هوقذقع بار. ظةضةر ظذ ظعككع كعشعنعث بعرع بعنانع تةقسعم قعلعشعشتعن 
باش تارتسا، تةقسعم قعلعشعشقا مةجبذرالنمايدذ.)1) تةقسعم قعلعشعشقا قوشذلمعغان 
تةرةصنعث مةجبذرالنماسلعقعنعث سةؤةبع بولسا، بعنا سئلعنغان يةر مةيلع ظذالر ظذ 
ظارعسعدا  ظذالرنعث  بولسذن  ظالغان  ظأتنعضة  مةيلع  بولسذن  ظالغان  ظعجارعضة  يةرنع 
هةر  ظذالرنعث  قعلعنسا،  تةقسعم  ظارعسعدا  ظذالرنعث  بعنا  ظةضةر  مىلىكتذر.  ظورتاق 
توغرا  قالدذرذشقا  ظةمةلدعن  هةسسعسعنع  بعنادعكع  شئرعكعنعث  بعر  يةنة  بعرعضة 
كئلعدذ. بذنداق قعلعشتعن ظذالرغا زعيان كئلعدذ. شذثا تةقسعم قعلعشعشنع قوبذل 
قعلمعغان تةرةص تةقسعم قعلعشعشقا مةجبذرالنمايدذ. ظةضةر ظذالر ظأز رازعلعقع بعلةن 
تةقسعم قعلعشسا بولعدذ. >ظةلهامعدعية< دئضةن كعتابنعث ظاصتورع بعر ظادةم بعلةن 

))) »تةقرعراتذر رافعظعي«، 2 ـ توم، 295 ـ بةت. 
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ؤةقصة قعلعنغان يةرضة قارايدعغان ظادةم شئرعكلعشعص ؤةقصة قعلعنغان يةرضة تعككةن 
دةلـ  دةرةخلةرنع تةقسعم قعلعشماقحع بولغان ؤة ظذالرنعث بعرع بذنعثغا قوشذلمعغان 
بولسا، دةل ـ دةرةخلةرنعث ظذالرنعث ظارعسعدا مةجبذرعي تةقسعم قعلعنعدعغانلعقعغا 

صةتعؤا بةرضةن.)1)

مذقعم مىلىكلةرنع تةقسعم قعلعشنعث بايانع

سئتعص  ظادةم  نةححة  بعر  تذتذلعدذ.  كأزدة  مىلىكلةر  ظوخشاش  يةرضة  بذنعثدعن 
ظةضةر  نةرسة،  قعلغان  دةؤا  ظعكةنلعكعنع  مىلكع  ظأزلعرعنعث  ياكع  ظالغانلعقلعرعنع 
ظذالرنعث ظارعسعدا تةقسعم قعلعنسا، بذ تةقسعمات كىحضة ظعضة بولعدذ. ظةضةر ظذالر 
ظذ  قعلسا،  دةؤا  ظعكةنلعكعنع  نةرسة  قالغان  معراس  كعشعدعن  بعر  نةرسعنعث  ظذ 
نةرسة ظذالرنعث ظارعسعدا هةتتا ظذالر ظذ كعشعنعث هةقعقةتةن ظألىص كةتكةنلعكع ؤة 
معراسخورالرنعث سانعنعث قانحة كعشع ظعكةنلعكع هةققعدة صاكعت كأرسةتمعضعحة 
تةقسعم قعلعنمايدذ. بذ ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث 
كأز قارعشعدذر. ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد )اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت 
قعلسذن!(: »معراس ظعكةنلعكع دةؤا قعلعنغان ظذ نةرسة خذددع مذقعم ظةمةس مىلىككة 
ظوخشاش ظذالرنعث ظارعسعدا ظذالرنعث ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظألىص كةتكةنلعكعنع 
ظعلكعدعدذر.  ظذالرنعث  نةرسة  ظذ  قعلعنعدذ. حىنكع،  تةقسعم  بعلةنال  قعلعشع  ظعقرار 
ظذ نةرسعنعث ظذالرنعث ظعلكعدة بولغانلعقع ظذ نةرسعنعث شةكسعز ظذالرنعث مىلكع 

ظعكةنلعكعنعث دةلعل ـ صاكعتعدذر« دئدع.
صاكعتع  ـ  دةلعل  نعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام 
بولسا، ظألضةن ظادةم قالدذرذص كةتكةن مال ـ مىلىك معراسخورالر ظارعسعدا تةقسعم 
شذثا  هئسابلعنعدذ.  تةؤة  ظعضعدارحعلعقعغا  ظادةمنعث  ظألضةن  بذرذن  قعلعنعشتعن 
ظألضىحعنعث قةرزلعرع بولسا ظذ مالـ  مىلىككة قوشذلغان صايدعالردعن ظذنعث قةرزلعرع 
تألةص بئرعلعدذ ؤة ظذ ظادةمنعث صذل بئرعشكة ؤةسعيةت قعلعص قويذص كةتكةن كعشعلةرضة 
ـ مىلىك معراسخورالرنعث ظارعسعدا تةقسعم قعلعنعش بعلةن ظذ  صذل بئرعلعدذ. مال 
ـ مىلىكتعكع هةققع تأضعضةن بولعدذ. ظةضةر تةقسعم قعلعنماقحع  ظادةمنعث ظذ مال 
بولغان نةرسة ظذالرنعث ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث ظألىص كةتكةنلعكعنع ظعقرار قعلعشع 
بعلةنال تةقسعم قعلعنسا، بذ ظذالرنعث ظعقرارع بعلةن ظذ ظادةمنعث ظىستعدعن هأكىم 
ظعقرار  شذثا  صاكعتتذر.  يئتةرسعز  بولسا  ظعقرار  هئسابلعنعدذ.  بولذص  حعقارغانلعق 

))) »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، 163 ـ بةت
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بعلةن بعللة يةنة باشقا هأججةتـ  صاكعتالرنعث بولذشع الزعم. مذقعم ظةمةس مىلىكنعث 
مةسعلعسع بذنعثغا ظوخشعمايدذ. يةنع مذقعم ظةمةس مىلىك صاكعت كأرسعتعلمعسعمذ 

تةقسعم قعلعنعدذ. حىنكع، ظذنعث بذزذلذص كئتعشعدعن ظةندعشة قعلعنعدذ.
ظأزلعرعنعث  زئمعننعث  مةسعلةن:  مىلىكنعث  مذقعم  ظادةم  ظعككع  ظةضةر 
ظذ  ظذالر  تاكع  ظذ مىلىك  بولسا،  صاكعت كأرسةتكةن  ظعكةنلعكعضة  ظعضعدارحعلعقعدا 
ظذالرنعث  كأرسةتمعضعحة  صاكعت  ظئنعق  ظعكةنلعكعضة  تةؤة  ظأزلعرعضة  مىلىكنعث 
قولعدا  ظأزلعرعنعث  نةرسعنعث  ظذ  ظذالرنعث  حىنكع،  قعلعنمايدذ.  تةقسعم  ظارعسعدا 
ظعكةنلعكعضة  تةؤة  ظذالرغا  نةرسعنعث  ظذ  بعلةن  كأرسعتعشع  صاكعت  ظعكةنلعكعضة 
هأكىم قعلعشقا بولمايدذ. حىنكع، ظذ نةرسة ظذالرنعث قولعدا ظعجارعضة ياكع ظأتنعضة 
ظذالرنعث  نةرسة  ظذ  مذمكعندذر.  بولعشعمذ  تذرغان  سىصىتعدة  نةرسة  بئرعلضةن 
قولعدا ظعجارعضة ياكع ظأتنعضة بئرعلضةن نةرسة سىصىتعدة تذرغان ؤاقتعدا ظةضةر ظذ 
نةرسة ظذالرنعث ظارعسعدا تةقسعم قعلعنسا، بذ خذددع ظذ نةرسعنع ساقالش ظىحىنال 
ظأزع  ظأزعنع  ظوخشاش مذقعم مىلىك  زئمعنغا  بولذص هئسابلعنعدذ.  قعلعش  تةقسعم 
نةرسعلةرنع  خذددع  قعلعش  تةقسعم  ظىحىن  ساقالش  نةرسعنع  بعرةر  ساقلعيااليدذ. 
قعلعشقانغا  تةقسعم  ظارعلعرعدا  ظىحىن  ساقالش  ظذالرنع  كعشعلةر  ظالغان  ظامانةتكة 
ظوخشاش قولعدا بار نةرسعنع ساقالش ؤة مذهاصعزةت قعلعش ظىحىن تةقسعم قعلعشتذر. 
ظةمما ظعضعدارحعلعقعغا ظأتكةن نةرسعنع تةقسعم قعلعش ظذنع ساقالش ظىحىن ظةمةس 

ظذنعثدعن ظأز ظالدعغا صايدعلعنعش ظىحىن بولعدذ.
كةتكةنلعكعضة، معراسخورالرنعث  ظألىص  ظعضعسعنعث  ـ  ظادةم مال  ظعككع  ظةضةر 
سانعنعث قانحعلعك ظعكةنلعكعضة ؤة زئمعننعث ظأزلعرعنعث قولعدا ظعكةنلعكعضة صاكعت 
كةتكةن  بولذص  يوق  ياكع  باال  كعحعك  يةنة  ظعحعدة  معراسخورالرنعث  كأرسةتكةن، 
ظادةم بولغان بولسا، مال هةممعسعنعث ظارعسعدا تةقسعم قعلعنعدذ. معراسخورالرنعث 
ظعحعدعكع كعحعك باال ياكع يوق بولذص كةتكةن ظادةم كأزدة تذتذلذص تةقسعم قعلعنغان 
مالنع ظذالرنعث نامعدعن ظئلعص قويعدعغانغا مةخسذس ظادةم تةيعن قعلعنعدذ. يةنع 
يوق  ؤة  ظادةم  قعلعنغان  تةؤسعية  قاراشقا  ظذنعثغا  نامعدعن  بالعنعث  كعحعك  مالنع 
بولذص كةتكةن ظادةمنعث نامعدعن بذ ظادةمنعث ؤةكعلع ظالعدذ. يةر قازعنعث هأكىم 
حعقعرعشع بعلةن تةقسعم قعلعنعدذ. ظةضةر يةر قازعنعث هأكىمعسعز تةقسعم قعلعنسا، 
بولذشع  ظعضة  كىحضة  تةقسعماتنعث  بولعدذ.  بولمعغان  ظعضة  كىحضة  تةقسعمات  بذ 
ظىحىن يوق بولذص كةتكةن ظادةمنعث كئلعص ياكع كعحعك بالعنعث باالغةتكة يئتعص 
يةرنعث تةقسعم قعلعنغانلعقعغا قوشذلعشع الزعم. ظةضةر ظذالر معراسخورالر بولماي 
بولغان ؤة ظذالرنعث بعرع يوق  ظالغان كعشعلةر  شئرعكلعشعص ظذ نةرسعنع سئتعص 
قعلعنمايدذ.  تةقسعم  ظارعسعدا  ظذالرنعث  نةرسة  ظذ  هالدا  بذ  بولسا،  كةتكةن  بولذص 
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حىنكع، سئتعص ظئلعش بعلةن شئرعكلةشكةن نةرسعنع تةقسعم قعلعشعش ظىحىن ظذ 
ساالهعيعتعضة  بولذش  دةؤاضةر  ظىستعدعن  ظادةمنعث  يوق  يةردة  ظذ  ظادةم  بار  يةردة 
ظعضة بواللمايدذ. بعر نةرسعدة معراس يولع بعلةن شئرعكلعشعش بعلةن ظذنع سئتعص 
ظئلعش يولع بعلةن شئرعكلعشعشنعث ظارعسعدعكع صةرق بولسا، بعر نةرسعضة معراس 
كةتكةن  ظألىص  ظذنعثغا  )يةنع  ظورذنباسارلعق  نةرسعضة  ظذ  بولذش  ظعضة  ظارقعلعق 
ظادةم  كةتكةن  ظألىص  شذثا  هئسابلعنعدذ.  بولذص  بولذش  ظعضة  ظورنعدا(  ظادةمنعث 
سئتعص ظالغان نةرسعدة بعرةر ظةيعص كأرىلسة، ظذ ظادةمنعث معراسخورع ظذ نةرسعنع 
كعحعك  ظعحعدعكع  معراسخورالرنعث  ظىحىن  شذنعث  بئرةلةيدذ.  قايتذرذص  ساتقذحعغا 
بالعنعث ياكع يوق بولذص كةتكةن ظادةمنعث نامعدعن مالنع ظئلعص قويذشقا مةخسذس 
ظادةم تةيعن قعلعص قويذص ظاندعن مال تةقسعم قعلعنعدذ. ظةمما بعر نةرسعضة ظذنع 
بولغانلعق  ظعضة  يئثعدعن  ظذنعثغا  بولسا  بولذش  ظعضة  ظارقعلعق  ظئلعش  سئتعص 
بولذص هئسابلعنعدذ. شذثا بعر نةرسعنع بعر كعشعدعن سئتعص ظالغان ظادةم ظةضةر ظذ 
نةرسعدة بعرةر ظةيعصنع كأرسة، ظذ نةرسعنع ظذ كعشعضة ساتقان ظادةمضة قايتذرذص 
بئرةلمةيدذ. شذنعث ظىحىن سئتعص ظئلعش ظارقعلعق شئرعكلةشكةن نةرسعنع تةقسعم 
تةيعن قعلعشع  بعرعنع  ظادةمنعث ظورنعغا  ظادةمنعث يوق  بولغان  بار  قعلعش ظىحىن 

توغرا ظةمةس.
سانعنعث  معراسخورالرنعث  كةتكةنلعكعضة،  ظألىص  ظعضعسعنعث  مال  ظةضةر 
قانحعلعك ظعكةنلعكعضة ؤة زئمعننعث ظأزلعرعنعث قولعدا ظعكةنلعكعضة ظعككع ظادةم 
ظارعسعدا  زئمعن معراسخورالر  بولسا،  صاكعت كأرسةتكةن  ظادةم  بعرال  صةقةت  ظةمةس 
تةقسعم قعلعنمايدذ. حىنكع، بعر ظادةم هةم دةؤاضةر ؤة هةم ظىستعدعن داؤا قعلعنغان، 
شذنعثدةك زئمعننع هةم بألىص ظالغذحع هةم بألىص بةرضىحع تةرةص بواللمايدذ. شذنعث 
ظىحىن دةؤاضةرلةر ظذالردعن بعرع كعحعك باال ياكع ظذنعثغا قاراشقا تةؤسعية قعلعنغان 
ظادةم بولسعمذ ظةث ظاز دئضةندة ظعككع ظادةم بولذش الزعم. حىنكع، كعحعك بالعغا 
قاراشقا تةؤسعية قعلعنغان ظادةم معراسخورنعث ظورنعدا صاكعت كأرسةتكةن كعشعنعث 

شئرعكعضة ظايلعنعدذ.
تةؤسعية  قاراشقا  بالعغا  كعحعك  قازع  الزعمكع،  بعلعؤئلعشعمعز  شذنع  يةردة  بذ 
قعلعنغان ظادةمنع تةقسعم قعلعنغان معراسنع كعحعك بالعنعث نامعدعن ظئلعش ظىحىن 
بار بولغان هالدا بولسا، تةيعن قعلعدذ.  ظذ باال معراس تةقسعم قعلعنعدعغان يةردة 
بالعنعث  كعحعك  معراسنع  ظادةمنع  ظذ  قازع  بولمعسا،  يةردة  ظذ  باال  كعحعك  ظةضةر 
نامعدعن ظئلعشقا تةيعن قعلمايدذ. حىنكع، زأرىرعيةت تئصعلمعغان هالدا يوق ظادةمنعث 

نامعدعن دةؤاضةر تةيعن قعلعنمايدذ.)1)
))) »تةقرعراتذر رافعظعي«، 2 ـ توم، 296 ـ بةت.
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ياكع  زئمعن  بعلةن  قورذ  نةرسة  شئرعك  ظارعسعدعكع  شئرعك  ظعككع  ظةضةر 
ظايرعم  ـ  ظايرعم  بعلةن دذكان بولسا، شئرعكلةر ظارعسعدا ظذالرنعث هةر بعرع  قورذ 
تةقسعم قعلعنعدذ. حىنكع، قورذ بعلةن زئمعن ياكع قورذ بعلةن دذكان باشقا ـ باشقا 
قورذدعن  ظىحىن  هةققع  ظعجارة  دذكاننعث  ظعمامالر  لئكعن  نةرسعلةردعندذر.  تىردعكع 
بذ قورذ  قارعدع. مانا  بئرعشنع توغرا ظةمةس، دةص  صايدعلعنعؤئلعش ظىحىن قورذنع 
بئرعدذ. شذثا  كأرسعتعص  ظعكةنلعكعنع  نةرسعلةردعن  تىردعكع  بعر  دذكاننعث  بعلةن 
بذ مةسعلعدة ظعككع خعل قاراش بولذشع ياكع دذكاننعث ظعجارعسع ظىحىن قورذدعن 
بعر  ظذالرنعث  ضةرحة  بولماسلعقع  توغرا  بئرعشنعث  قورذنع  ظىحىن  صايدعلعنعؤئلعش 
تىردعكع نةرسعلةردعن بولذشع حوقذم بولمعسعمذ بعر تىردعن بولذص قئلعش ظئهتعمالعغا 

يئقعن دةص قارعغان بولذشع مذمكعن.)1)
ظةضةر بعر معراسخورنعث قولعدا بعر صارحة يةر بولغان ؤة ظذنعث بعلةن يةنة ظذ يةرضة 
شئرعك بعر كعحعك باال ياكع يوق بولذص كةتكةن بعر كعشع ياكع يوق بولذص كةتكةن 
كعشعنعث ظامانةتلعرعنع ساقالص بئرعدعغان ظادةم ياكع ظذ يةردة يوق بولغان كعحعك 
بالعنعث ظانعسع بولغان بولسا، ظذ يةر معراسخور بعلةن يةرضة شئرعك كعحعك بالعنعث 
ياكع يوق بولذص كةتكةن ظادةمنعث ظارعسعدا تةقسعم قعلعنمايدذ. ظةضةر معراسخور 
ظعشةنحعلعك ظادةم بولسعمذ يةر يةنعال تةقسعم قعلعنمايدذ. حىنكع، بذ هالدا يةرنع 
دةؤاضةر  بعر  تةرعصعدعن  ظادةم  بولذص كةتكةن  ياكع يوق  باال  تةقسعم قعلعش كعحعك 
تةيعن قعلعنماي تذرذص كعحعك بالعنعث ياكع يوق بولذص كةتكةن ظادةمنعث ظىستعدعن 
هأكىم حعقارغانلعق بولذص هئسابلعنعدذ. ظذ نةرسعنعث معراس ظعكةنلعكعضة هأججةت 
كةلتىرىش بعلةن كةلتىرمةسلعكنعث ظارعسعدا هئحقانداق صةرق يوقتذر. بةزعلةر: صةرق 

بار دئضةن قاراشنعمذ ظوتتذرغا قويغان. لئكعن توغرعسع بذرذنقع قاراشتذر.
ياكع  يةر  بعلةن  قورذ  تةؤة  شئرعكلعككة  ياكع  قورذالر  تةؤة  شئرعكلعككة 
هالدا  ظايرعم  ـ  ظايرعم  ظارعسعدا  شئرعكلةر  دذكان  بعلةن  قورذ  تةؤة  شئرعكلعككة 
ؤة  قورذ  ظأي،  قعلعنعدذ.  تةقسعم  ظاندعن  مئتعرلعنعدذ  يةر  يةنع  قعلعنعدذ.  تةقسعم 
دذكان قاتارلعقالر بولسا، باهالعنعدذ ظاندعن تةقسعم قعلعنعدذ. بذ ظةضةر ظذ مىلىكلةر 
باشقا ـ باشقا مةهةللعدة ياكع باشقا ـ باشقا شةهةردة بولسا، ظةهؤال شذنداق بولعدذ. 
حىنكع، مىلىكلةر بذ هالدا باشقا ـ باشقا تىردعكع ياكع ظذنعث هأكمعدعكع نةرسعلةر 
هئسابلعنعدذ. ظةضةر ظذ مىلىكلةر بعر مةهةللعدة ياكع بعر شةهةردة بولسا، ظذالرنع 
قانداق تةقسعم قعلعش ظعشع قازعغا تاصشذرعلعدذ. بذ ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام 
مذهةممةد )اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!( نعث كأز قارعشعدذر. ظةمما شئرعك 
ظأيلةر مةيلع بعر ـ بعرعضة تذتاش بولسذن مةيلع ظايرعم ـ ظايرعم بولسذن هةممعسع 

))) »تةقرعراتذر رافعظعي«، 4 ـ توم، 164 ـ بةت.
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بعراقال تةقسعم قعلعنعدذ.
قعلعص  ظعالؤة  بذنعثغا  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظابعدعن  ظعبنع 
مذنداق دةيدذ: »شئرعك ظأيلةر مةيلع بعر ـ بعرعضة تذتاش بولسذن مةيلع ظايرعم ـ 
ظايرعم بولسذن هةممعسعنعث بعر قئتعمدعال تةقسعم قعلعنعشعنعث سةؤةبع بولسا، بذ 
سأزنع بايان قعلغان ظعمامنعث زامانعدا ظأيلةرنعث ظعحع بعر ـ بعرعدعن صةرقلعنعص 
ـ  كةتمةيتتع. بذنعث دةلعلع ظعمامالرنعث: ظأيلةر ظولتذرذش ظىحىن ظعشلعتعشتة بعر 
بعرعدعن صةرقلعنعص كةتمةيدذ. شذثا ظأيلةر هةممة يذرتتا ظوخشاش باهادا ظعجارعضة 
ـ بعرعدعن كأص  قويذلعدذ، دئضةن سأزعدذر. ظةمما زامانعمعزدا ظأيلةرنعث ظعحع بعر 

صةرقلعقتذر«.)1)
>ظةلهعداية< دئضةن كعتابتا مذنداق بايان قعلعندع: شئرعكلعككة تةؤة قورذالرنعث 
تةقسعم  ظايرعم هالدا  ـ  ظايرعم  بعرع  بولسا، ظذالرنعث هةر  بعر شةهةردة  هةممعسع 
كأز  نعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام  بذ  قعلعنعدذ. 
قارعشعدذر. ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد: »ظةضةر ظأيلةرنع )ظايرعم 
ـ ظايرعم ظةمةس( بعراقال تةقسعم قعلعش شئرعكلةر ظىحىن صايدعلعق بولسا، ظأيلةر 
بعراقال تةقسعم قعلعنعدذ« دئدع. شذنعثدةك يةنة شئرعكلعككة تةؤة ظةمما صارحة ـ 
صارحة يةرمذ مةزكذر ظعختعالص بويعحة تةقسعم قعلعنعدذ. بذ ظعككع ظعمامنعث دةلعل ـ 
صاكعتع بولسا، ظأيلةرنعث هةممعسع ظعسعمدة بولسذن شةكعلدة بولسذن بعرجعنستعن 
هئسابلعنعدذ. حىنكع، ظذالرنعث هةممعسع ظولتذرذش ظىحىن بعنا قعلعنغاندذر. ظذالردعن 
كأزلعنعدعغان مةقسةتكة ؤة ظذالردعن صايدعلعنعش يوللعرعغا قارالغاندا ظأيلةر باشقا 
ـ باشقا جعنستعندذر. شذثا ظأيلةرنع بعر جعنستعن ياكع باشقا ـ باشقا جعنستعن دةص 
ظئتعبارغا ظئلعش ياكع ظالماسلعق قازعنعث قارعشعغا تاصشذرعلعدذ. ظعمام ظةبذهةنعفة 
)اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( دةلعلع بولسا، ظأيلةرنع تةقسعم قعلعدعغان 
حاغدا ظذالردعن كأزلعنعدعغان مةقسةت ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. يةنع ظأيلةرنع باشقاـ  باشقا 
جعنستعن دةص قاراش الزعم. بذ بعر شةهةردعن يةنة بعر شةهةرضة، بعر مةهةللعدعن 
يةنة بعر مةهةللعضة، قولذم ـ قوشنعغا، مةسحعت ؤة سذغا يئقعن ـ يعراقلعغا قاراص 
ظذالرنع  ؤاقتعدا،  قعلعنغان  تةقسعم  بعرضة  هةممعسع  ظأيلةرنعث  شذثا  صةرقلعنعدذ. 
بعر  )كأرمعضةن(  ظىحىن  شذنعث  ظةمةس.  مذمكعن  قعلعش  تةقسعم  بعلةن  ظادعللعق 

ظأينع سئتعص ظئلعشقا بعر ظادةمنع ؤةكعل قعلعش توغرا ظةمةس.
شذنعثدةك يةنة بعر ظايالنعث تويلذقعغا نامةلذم بعر قورذنع سئلعص ظذ ظايالنع 
بولمعغان  توغرا  تويلذق  بولغان  بئرعلمةكحع  ظايالغا  ظذ  بولسا،  ظالغان  نعكاهعغا 

))) »ظةلهعداية«، 4 ـ 47 ـ بةت.  
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تويلذق بولعدذ. بذ هةقتة رةختنعث هأكمعمذ شذنداقتذر. ظةمما قورذنعث بعر نةححة 
ظئغعز ظأيلعرع بولغان ؤة هةر بعرع بعر ـ بعرعدعن صةرقلعق بولغان بولسا، ظذ ظأيلةر 
)ظايرعم ـ ظايرعم ظةمةس( بعرضة تةقسعم قعلعنعدذ. حىنكع، ظذالرنع ظايرعم ـ ظايرعم 
بعرضة  ظأيلةر  ظعحعدعكع  قورذنعث  بعر  شذثا  كئلعدذ.  ظئلعص  زعيان  قعلعش  تةقسعم 

تةقسعم قعلعنعدذ.

مةجبذرعي تةقسعم قعلعش

بعر  بولذنغاندعن كئيعن هةر  قعلعنعص  تةقسعم  نةرسة  تةؤة  ظةضةر شئرعكلعككة    
شئرعك ظأزعضة تئضعشلعك بولغان صئيعدعن صايدعلعنعدعغان بولسا، ظذ نةرسة شئرعكلةر 
ظارعسعدا ظذالرنعث بعرعنعث تةلعؤع بعلةنمذ مةجبذرعي تةقسعم قعلعنعدذ. ظةضةر شئرعكلةر 
ظذ نةرسة تةقسعم قعلعنغاندعن كئيعن ظذنعثدعن ظأزلعرعضة تئضعشلعك بولغان صئيعدعن 
صايدعلعنالمايدعغان بولسا، ظذ نةرسة شئرعكلةرنعث بعرعنعث تةلعؤع بعلةن ظةمةس، بةلكع 
صايدعلعنعدعغان  نةرسعدعن  ظذ  يةنع  قعلعنعدذ.  تةقسعم  بعلةن  تةلعؤع  قعسمعنعث  كأص 
صايدعالنمايدعغان ظةمما  تةرةص تةقسعم قعلعشنع قوبذل قعلمعسا، ظذ نةرسة ظذنعثدعن 
ظذنع تةقسعم قعلعشنع تةلةص قعلغان ظاز قعسعم شئرعكلةرنعث تةلعؤع بعلةن تةقسعم 

قعلعنمايدذ.
قعلدع:  بايان  مذنداق  سةؤةبعنع  بذنعث  ظاصتورع  كعتابنعث  دئضةن  >ظةلهعداية< 
»تةقسعم قعلعشنع تةلةص قعلغان تةرةص ظذ نةرسعنع تةقسعم قعلعشتعن صايدا كأرعدذ. 
شذثا ظذنعث تةلعؤع قوبذل قعلعنعدذ. قارشع تةرةص بذنعث ظىحىن قعيعنحعلعق حعقعرعشنع 
خااليدذ. شذثا ظذنعث تةلعؤع قوبذل قعلعنمايدذ. شذنعث ظىحىن ظذالرنعث هةممعسع ظذ 
ظذالرنعث  تةقسعماتتعن  ظةضةر  تةقدعردعمذ  قعلغان  تةلةص  قعلعشنع  تةقسعم  نةرسعنع 
هةممعسع زعيان كأرسة قازع ظذ نةرسعنع ظذالرنعث ظارعسعدا تةقسعم قعلمايدذ. بذ هالدا 
قازع ظذالرنع ظذ نةرسعنع نأؤةنلعشعص ظعشلعتعشكة بذيرذيدذ. ظةضةر ظذالر ظذ نةرسعنع 
بذ  ظذالرنع  قازع  قالسا،  قعلعشعص  ظعختعالص  توغرعسعدا  يةر  ؤة  ؤاقعت  ظعشلعتعدعغان 

هةقتة ظأز ظارا كئلعشعص كئلعشكة بذيرذيدذ.«
ظعككع كعشعنعث ظارعسعدا شئرعك بعر دذكان بولذص ظذالر ظذ دذكاندا ظعش قعلعدعغان، 
ظاندعن ظذالرنعث بعرع دذكاننع تةقسعم قعلعشنع تةلةص قعلغان بولسا، بذ هالدا ظةضةر 
ظذالر دذكان تةقسعم قعلعص بئرعلضةندعن كئيعن ظذ دذكاندا بذنعثدعن بذرذن قعاللمايدعغان 
ظعشنع قعالاليدعغان بولسا، دذكان ظذالرنعث ظارعسعدا تةقسعم قعلعص بئرعلعدذ. ظةضةر 

ظعش ظذنداق بولمايدعغان بولسا، دذكان ظذالرنعث ظارعسعدا تةقسعم قعلعص بئرعلمةيدذ.
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مالالرنع تةقسعم قعلعشنعث بايانع

بذ مالالردعن تأضة، كاال، قوي، كعيعمـ  كعحةك، ظذالغ، بذغداي ؤة ظارصعغا ظوخشاش 
هةممعسع  قعلعنعدعغانالرنعث  تةقسعم  بذالردعن  ظةضةر  تذتذلعدذ.  كأزدة  نةرسعلةر 
ظارعسعدا  شئرعكلةر  ظذالر  بولسا،  كاال(  ياكع  قوي  )مةسعلةن:  جعنستعن  ظوخشاش 
تةقسعم قعلعنعدذ. حىنكع، شئرعكلعككة تةؤة نةرسعنع تةقسعم قعلعش شئرعكلةرضة ظذ 
نةرسعدعكع هةققعنع ظايرعص بئرعش بعلةن بولعدذ. بذنداق قعلعش ظوخشاش تىردعكع 
ظارعسعدا  كعشعلةر  تىر  هةر  نةرسعلةردعن  مةزكذر  شذثا  مذمكعندذر.  نةرسعلةردة 
ظايرعم ـ ظايرعم تةقسعم قعلعنعدذ. ظةمما باشقا ـ باشقا تىردعكع نةرسعنع )مةسعلةن: 
قوي بعلةن كالعنع( بعر ـ بعرعضة ظارعالشتذرذص ظذالرنع شئرعكلةر ظارعسعدا تةقسعم 
قعلعش مةسعلةن: بعر شئرعككة بعر كاال يةنة بعرعضة ظعككع قوي بئرعش قازعنعث 
تىردعكع  ظعككع  يةنع  بولعدذ.  قارعتا  رازعلعقعغا  ظذالرنعث  ظةمةس  مةجبذرلعشعغا 
بولذشع  رازع  شئرعكلةرنعث  قعلعشقا  تةقسعم  ظارعالشتذرذص  بعرعضة  ـ  بعر  نةرسعنع 
شةرتتذر. حىنكع، ظعككع تىردعكع نةرسعنع بعرـ  بعرعضة ظارعالشتذرذص تةقسعم قعلعش 
شئرعكلةرنعث ظذ نةرسعدعكع هةققعنع ظايرعص بئرعش ظةمةس ظذالرنعث مالـ  مىلكعنع 
بعرـ  بعرعضة ظالماشتذرذص بئرعش هئسابلعنعدذ. قازعنعث ظذالرنعث مالـ  مىلكعنع بعر 

ـ بعرعضة ظالماشتذرذص بئرعدعغان هالةتتة ظذالرنع مةجبذرالش هةققع يوق.

تةقسعم قعلعنمايدعغان نةرسعنعث بايانع

قذل، ظةضةر ظذنعث بعلةن بعللة )ظذالغقا ياكع رةختكة ظوخشاش( بعرةر نةرسة 
بولمعسا، قذل شئرعكلةر ظارعسعدا تةقسعم قعلعنمايدذ. حىنكع، ظادةملةر ظارعسعدا 
ظادةمدعن  حىنكع،  ظةمةس.  مذمكعن  تةثشةش  ظذالرنع  شذثا  حوثدذر.  بةك  صةرق 
ظذنعث ظةقلع، زئرةكلعكع، سةؤرجانلعقع، حعداملعق بولذشع، حوث سىصةتلعكلعكع، 
بار  بذالرنعث  ظادةمدة  قعلعنعدذ.  مةقسةت  ؤاصادارلعقع  ؤة  باتذرلعقع  راستحعللعقع، 
يوقلعقعنع ظئنعقلعماق قئيعندذر. شذثا ظادةملةر باشقا ـ باشقا جعنست هئسابلعنعدذ. 
بولذشعمذ  ظادةم  بعر  ياخشعراق  ظادةمدعن  معث  ظعحعدة  ظعنسانالرنعث  حىنكع، 

مذمكعن.
بذ هةقتة بعر شاظعر مذنداق دئضةن:
كأرمعدعم هئحبعر مةخلذق ظعحعدة

ظعنسانغا ظوخشاش بعر ـ بعرعدعن صةرقلعقنع
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كأردىم ظةمما كأرمعث ظعنسان ظعحعدة
معث ظعنساندعن ظةؤزةل بولغان بعرعنع

ظةمما باشقا مةخلذقاتالرنعث ظوخشاش جعنستلعكلعرع ظعحعدة صةرق حوث ظةمةس. 
هئسابالنسا،  جعنست  ظعككع  حعشعلعرع  بعلةن  ظةركةكلعرع  ظعنسانالرنعث  شذثا 

هايؤانالرنعث ظةركةكلعرع بعلةن حعشعلعرع بعر جعنست هئسابلعنعدذ.
ظةضةر قذل بعلةن بعللة ظذالغ ياكع باشقا نةرسة بولسا، هةممة ظعمامالرنعث كأز 
قارعشعدا قازع قذلنع ؤة ظذنعث بعلةن بعللة بار نةرسعنع شئرعكلةرضة تةقسعم قعلعص 
بئرعدذ. ظةضةر شئرعكلعككة تةؤة قذلالر صةقةت ظةر ياكع صةقةت ظايالالرال بولسا، ظذالر 
شئرعكلةر ظارعسعدا تةقسعم قعلعنعدذ. بذ ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت 
ظةر،  بةزعلعرع  قذلالرنعث  تةؤة  شئرعكلعككة  ظةضةر  قارعشعدذر.  كأز  نعث  قعلسذن!( 
بةزعلعرع ظايال بولسا، ظذ قذلالر شئرعكلةر ظارعسعدا صةقةت شئرعكلةرنعث رازعلعقع 

بعلةن تةقسعم قعلعنعدذ.
ضةصنعث خذالسع شذكع، ظةضةر شئرعكلعككة تةؤة قذل بعلةن بعللة هايؤانغا ياكع 
رةختكة ظوخشاش باشقا بعر نةرسة بولمعسا، ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا 
رةهمةت قعلسذن!( نعث كأز قارعشعدا قذل شئرعكلةر ظارعسعدا مةجبذرعي هالدا تةقسعم 
شئرعكلةر  نةرسة  ظذ  بولسا،  نةرسة  بعر  باشقا  بعللة  بعلةن  قذل  ظةضةر  قعلعنمايدذ. 

ظارعسعدا تةقسعم قعلعنعدذ.
مةنعسع:  »ظذنعث  قعلسذن!(:  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  رازعي  ظةبذبةكرع 
قازع قذلنع شئرعكلةرنعث رازعلعقع بعلةن ظذالرنعث ظارعسعدا تةقسعم قعلعدذ. ظةضةر 
تةقسعم  قذلنع  قازع  بولسا،  ياقتذرمايدعغانالر  تةقسعماتنع  ظعحعدة  شئرعكلةرنعث 

قعاللمايدذ« دئدع.
كىحلىك قاراشقا ظاساسةن ظةضةر قذل بعلةن بعللة باشقا نةرسة بولسا، شئرعكلةر 
قعلعنعدذ.  تةقسعم  هالدا  مةجبذرعي  قعلعنعص  قوشذمحة  نةرسعضة  ظذ  قذل  ظارعسعدا 
هالدا  قوشذمحة  ظذنعثغا  قذل  ؤة  قعلعنغان  تةقسعم  مةجبذرعي  نةرسة  ظذ  ظةسلعدة 

تةقسعم قعلعنغان هئسابلعنعدذ.
ـ  زعبذ  حىنكع،  قعلعنمايدذ.  تةقسعم  ظارعسعدا  شئرعكلةر  زعننةتلةرمذ  ـ  زعبذ 
زعننةتلةرنعثمذ بعر ـ بعرعنعث ظارعسعدا كأص صةرق بار. مذنحا، قذدذق، تأضمةن ؤة 
كعتاب قاتارلعقالر تةقسعم قعلعنمايدذ. شذنعثدةك يةنة تةقسعم قعلعنغاندعن كئيعن 
شئرعكلةرنعث  نةرسعلةر  كئلعدعغان  ظئلعص  زعيان  شئرعكلةرضة  بولماي  ظعشلةتكعلع 
رةخت  صارحة  بعر  شئرعكلعكتعكع  مةسعلةن:  قعلعنمايدذ.  تةقسعم  رازعلعقعسعز 
ظارعسعدا  شئرعكلةر  رةخت  ظةضةر  حىنكع،  قعلعنمايدذ.  تةقسعم  ظارعسعدا  شئرعكلةر 
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تةقسعم قعلعنسا، بذنعثدعن هةر بعر شئرعككة زعيان كئلعدذ. حىنكع، رةختنع صارحة ـ 
صارحعضة ظايرعماي تةقسعم قعلعشقا بولمايدذ. ظذنع صارحةـ  صارحعضة ظايرعش جةريانعدا 
زعيعنع  بذنعث  كئتعدذ.  ظايلعنعص  التعغا  كئرةكسعز  كئسعلعص  قعسمع  بعر  رةختنعث 
ظئلعص  زعيان  شئرعكلةرضة  ظةضةر  قعلعش  تةقسعم  يولنع  كئلعدذ.  تةث  هةممعسعضة 

كئلعدعغان ظعش بولسا، يولمذ تةقسعم قعلعنمايدذ.
بذرذنقعدةك  ظذنعثدعن  شئرعكلةر  كئيعن  قعلعنغاندعن  تةقسعم  مذنحا  ظةضةر 
ظذمذ شئرعكلةر  قعلعنغعنعدةك  بايان  يذقعرعدا  بولسا،  دةرعجعدة  صايدعلعنالمايدعغان 
ظارعسعدا تةقسعم قعلعنمايدذ. ظةضةر مذنحا حوث بولذص تةقسعم قعلعنغاندعن كئيعنمذ 
هةر بعر شئرعك ظأزعضة تةقسعم قعلعنغان قعسمعدعن بذرذنقعدةك صايدعلعنااليدعغان 
بولسا، ظذ هالدا مذنحا شئرعكلةر ظارعسعدا تةقسعم قعلعنعدذ. ظةضةر تأضمةت ظعككع 
تةقسعم  ظارعسعدا  ظذالر  بئرعلعص  تاشتعن  بعر  شئرعككة  بعر  هةر  بولسا،  تاشلعق 
دانة جذؤاز بولسا، جذؤازخانا  قعلعنعدذ. شذنعثدةك يةنة ظةضةر جذؤازخانعدا ظعككع 

ظعككع شئرعك ظارعسعدا تةقسعم قعلعنعدذ.
بذ  بعرع  يةنة  بولغان،  ساتماقحع  نةرسعنع  شئرعك  بعرع  شئرعكلةرنعث  ظةضةر 
مةجبذرالنمايدذ.  سئتعشقا  ظذنع  تةرةص  قوشذلمعغان  بولسا،  قوشذلمعغان  سئتعشقا 
ظةمما ظعمام مالعك )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »ظذ نةرسعنع سئتعشقا 

قوشذلمعغان تةرةص مةجبذرلعنعدذ« دةيدذ.
بعر  هةر  لئكعن  قعلعنمايدذ.  تةقسعم  ظارعسعدا  معراسخورالر  كعتاب  معراس 
معراسخور ظذ كعتابتعن نأؤةت بويعحة صايدعلعنعدذ. ظةضةر معراسخورالر رازع بولغان 
تةقدعردعمذ كعتاب ؤاراق ـ ؤاراقالرغا بألىنىص ظذالر ظارعسعدا تةقسعم قعلعنمايدذ. يةنع 
قازع معراسخورالر ظارعسعدا كعتابنع ؤاراقـ  ؤاراقالرغا بألىص تةقسعم قعلعص بةرمةيدذ. 
تةقسعم  ظأزلعرع  ظارعلعرعدا  بألىص  ؤاراقالرغا  ـ  ؤاراق  كعتابنع  معراسخورالر  ظةضةر 
بعر  كعتاب  ظةضةر  حةكلعمةيدذ.  قعلعشتعن  ظذنداق  ظذالرنع  قازع  بولسا،  قعلماقحع 
نةححة توملذق بولذص معراسخورالر كعتابنعث هةر بعر تومعنعث باهاسعنع توختعتعص 
باشقا  بذنعثغا  ؤة  بولغان  ظالماقحع  كعتابتعن  بويعحة  باها  معراسخور شذ  بعر  هةر 
توغرا  قعلعشعش  تةقسعم  بعلةن  بذ خعل  كعتابنع  بولسا،  بولغان  رازع  معراسخورالر 
بولعدذ. ظةضةر باشقا معراسخورالر بذنعثغا رازع بولمعسا، كعتابنع تةقسعم قعلعشعش 

توغرا ظةمةس.
تةقسعم  ظذنع  ؤة  بولغان  دذكان  ياكع  قورذ  شئرعك  ظارعسعدا  ظادةمنعث  ظعككع 
بةرمةيمةن  بولسا، ظذالر بعرع: مةن ظذنع ظعجارعضعمذ  بولغان  بولمايدعغان  قعلغعلع 
ؤة ظأزةممذ ظذنعثدعن صايدعالنمايمةن، دةص يةنة بعرع: مةن ظذنعثدعن صايدعلعنعمةن، 
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قورذنع  ظذالرنع  قازع  بعلةن  شذنعث  بارعدذ،  ظالدعغا  قازعنعث  قعلعشعص  دةؤا  دةص 
ياكع دذكاننع نأؤةت بعلةن ظعشلعتعشكة بذيرذيدذ. ظاندعن ظذنعثدعن صايدعلعنعشنع 
خالعمعغان شئرعككة: سئنعث ظذنعثدعن صايدعلعنعش نأؤعتعث كةلضةن ؤاقتعدا، خالعساث 

ظذنعثدعن صايدعالن، خالعساث ظعشعكعضة قولذص سئلعص قويغعن، دئيعلعدذ.)1)

شئرعكلعككة تةؤة نةرسعنعث تةقسعم قعلعنعش شةكلع

نةرسعدة  ظذ  ؤاقتعدا،  باشلعغان  قعلعشنع  تةقسعم  نةرسعنع  تةؤة  شئرعكلعككة 
صاالنعنعث صئيع مذنحعلعك ؤة صذستانعنعث صئيع مذنحعلعك، دةص قةغةزضة يئزعش الزعم 
بولعدذ. بذنع يئزعشتعكع مةقسةت ظةضةر قازع شئرعكلةر ظارعسعدا حةك تاشلعماقحع 
ظئلعص  ظالدعغا  قازعنعث  مةسعلة  بذ  بولذص  قعلماقحع  تةقسعم  بعلةن  ظادعللعق  ؤة 
بولذشع  ظئنعق  بارلعقع  صئيعنعث  قانحعلعك  كعمنعث  نةرسعدة  ظذ  ؤاقتعدا،  كئلعنضةن 

ظىحىندذر.
ظةضةر شئرعك نةرسة قورذغا ؤة ظأيضة ظوخشاش بعنا بولسا، بعنا تةقسعم قعلعنعش 
ظىحىن باهالعنعدذ. حىنكع بعنانعث يىز ظألحعمعنعث قانحعلعك ظعكةنلعكعنع بعلعش 
ظعكةنلعكعنع  قانحعلعك  صذلعنعث  ظذنعث  ؤة  بعلةن  مئتعرلةش(  )يةنع  ضةزلةش  ظذنع 
بعلعش ظذنع باهاالش بعلةن بولعدذ. شذثا بعنانع ظادعللعق بعلةن تةقسعم قعلعش ظىحىن 

هةم ظذنع مئتعرالش ؤة هةم باهاالش الزعم. شذنعثدةك يةرنعمذ باهاالش الزعم.
قعلعنسا،  تةقسعم  ظارعسعدا  شئرعكلةر  ظذ  بولذص  يةر  نةرسة  شئرعك  ظةضةر 
ظئرعق  ؤة  يول  بارعدعغان  يئرعضة  ظذنعث  شئرعككة  بعر  هةر  بولسا  مذمكعن  ظةضةر 
قاتارلعقالرمذ بةلضعلعنعص بئرعلعشع الزعم. ظةضةر ظذنداق قعلعش مذمكعن بولمعسا، 
بئرعلمعسعمذ  بةلضعلعنعص  قاتارلعقالر  ظئرعق  ؤة  يول  بارعدعغان  يةرلعرعضة  ظذالرغا 

تةقسعمات توغرا بولعدذ.
شئرعك نةرسة تةقسعم قعلعنعدعغان حاغدا ظذ بعر نةححة صايغا تةقسعم قعلعنعدذ. 
هةر بعر صايغا بعرعنحع، ظعككعنحع ؤة ظىحعنحع . . . دةص نذمذر قويذلعدذ. ظاندعن 
تاشلعنعدذ.  حةك  ظارعسعدا  ظذالر  يئزعلعص  قةغةزضة  بعر  ظعسعملعرع  شئرعكلةرنعث 
بعر  هةر  ظةضةر  قازع  شذثا  ظةمةس.  ؤاجعص  تاشالش  حةك  ظارعسعدا  ظذالر  لئكعن 
شئرعككة ظذنعث صئيعنع حةك تاشلعماستعن تةيعن قعلعص بةرسعمذ تةقسعمات يةنعال 
توغرا بولعدذ. حىنكع، شئرعك نةرسعنع تةقسعم قعلعش بعر هئسابتا هأكىم حعقعرعش 
شئرعك  ظذالرنعث  تاشلعمايال  حةك  ظارعسعدا  شئرعكلةر  قازع  شذثا  مةناسعدعدذر. 
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نةرسعدعكع صئيعلعرعنع تةيعن قعلعص بئرعش هوقذقعغا ظعضعدذر.
ظةضةر قازع ياكع ظذنعث ظورذنباسارع )يةنع ناظعبع( شئرعك نةرسعنع شئرعكلةر 
ظارعسعدا حةك تاشالص تةقسعم قعلغان بولسا، هةر بعر شئرعككة ظذنعث صئيع حعقعص 
بولغاندعن كئيعن شئرعكلةرنعث ظعحعدعن بعر ياكع ظعككعسعنعث بذ تةقسعماتنع قوبذل 
قعلماي تذرذؤئلعش هةققع يوق. شذنعثدةك يةنة حةك حعقعشتعن بذرذن شئرعكلةرنعث 
ظةضةر  ظئلعنمايدذ.  ظئتعبارغا  قوشذلمعغانلعقعمذ  تةقسعماتقا  ظعككعسعنعث  ياكع  بعر 
تةقسعمات شئرعكلةرنعث رازعلعقع بعلةن بولغان ؤة هةر بعر شئرعكنعث صئيع حعقعص 
ظذنعث  بولسا  يئنعؤالماقحع  بعرةرسع  ظعحعدعن  شئرعكلةرنعث  بولسا،  بولمعغان 
يئنعؤئلعش هةققع بار. ظةضةر صةقةت بعرال صاي حعقماي قالغان هةممة صاي حعقعص بولغان 
كةتكةنلعكع  بولذص  ظئنعق  بولعدعغانلعقع  تةؤة  ظذنعثغا  صاينعث  حعقمعغان  بولسا، 
ظىحىن ظذنعث تةقسعماتتعن يئنعؤئلعش هةققع يوق. حىنكع، تةقسعمات تاماملعنعص 

بولذنغاندعن كئيعن هئحبعر شئرعك ظذنعثدعن يئنعؤااللمايدذ. 
كعمنعث ظعسمع بعرعنحع بولذص حعقسا، ظذنعثغا بعرعنحع صاي بئرعلعدذ. ظعككعنحع 
بولذص ظعسمع حعققان شئرعككة ظعككعنحع صاي، ظىحعنحع بولذص حعققانغا ظىحعنحع 
بولغان،  يةر  صارحة  بعر  شئرعك  ظارعسعدا  ظادةمنعث  ظىح  مةسعلةن:  بئرعلعدذ.  صاي 
ظذالرنعث بعرع ظذ يةرنعث ظالتعدعن بعرعضة، بعرع يئرعمعغا، يةنة بعرع ظىحتعن بعرعضة 
شئرعك بولغان بولسا، يةر ظالتة صايغا بألىنعدذ. ظاندعن بعرعنحع صايدعن ظالتعنحع 
صايغعحة ظعسعم قويذلعدذ. ظاندعن شئرعكلةرنعث ظعسعملعرع حةك قةغعزعضة يئزعلعص 
تاشلعنعدذ. شئرعكلةر حةكنع بعر ـ بعرلةص ظالعدذ. ظعسمع دةسلةص حعققان ظادةمضة 
بعرعنحع صاي بئرعلعدذ. ظةضةر دةسلةص ظعسمع حعققان ظادةم يةرنعث ظالتعدعن بعرعضة 
شئرعك بولغان ظادةم بولسا، ظذنعثغا بعرعنحع صاي بئرعلعدذ. ظةضةر دةسلةص ظعسمع 
حعققان ظادةم يةرنعث ظىحتعن بعرعضة شئرعك بولغان ظادةم بولسا، ظذنعثغا بعرعنحع ؤة 
ظعككعنحع صاي بئرعلعدذ. ظةضةر دةسلةص ظعسمع حعققان ظادةم يةرنعث يئرعمعغا شئرعك 

بولغان ظادةم بولسا، ظذنعثغا بعرعنحع، ظعككعنحع ؤة ظىحعنحع صايالر بئرعلعدذ.)1)

ظالتذن ـ كىمىش صذلالرنع تةقسعم قعلعشنعث بايانع

شذنع بعلعش الزعمكع، مذقعم )ظذ يةردعن بذ يةرضة يأتكةلمةيدعغان( مىلىكنعث 
ياكع مىقعم ظةمةس )ظذ يةردعن بذ يةرضة يأتكعلعدعغان( مىلىكنعث تةقسعماتعنعث 
مىلىكلةر  ظذ  صذلالر  كىمىش  يةنع  كعرمةيدذ.  صذلالر  سوقذلغان  كىمىشتعن  ظعحعضة 
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بعلةن بعللة قوشذلذص تةقسعم قعلعنمايدذ. ظةضةر كىمىش صذلالرنع ظذ مىلىكلةرضة 
قوشذص بعللة تةقسعم قعلعشقا شئرعكلةر رازع بولذص كىمىش صذلالر ظذ مىلىكلةرنعث 

ظعحعضة قوشذلسا، كىمىش صذلالر ظذ مىلىكلةرضة قوشذلذص تةقسعم قعلعنعدذ. 
ظةضةر شئرعك نةرسة يةر بعلةن بعنا بولسا، هةر ظعككعسعنعث باهاسع ظئتعلعص 
رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظةبذيىسىف  ظعمام  بذ  قعلعنعدذ.  تةقسعم  ظاندعن 
رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  مذهةممةد  ظعمام  قارعشعدذر.  كأز  نعث  قعلسذن!( 
بعنانعث  باهاسع  يةرنعث  ظالعدذ،  بعرع(  بعنانع  ؤة  بعرع  »)يةرنع  قعلسذن!(: 
يةردعن  تةرةصكة  ظالغان  بعنانع  تةرةص  ظالغان  يةرنع  بولسا،  ظارتذق  باهاسعدعن 
ظارتذق  باهاسعدعن  يةرنعث  باهاسع  بعنانعث  ظةضةر  بئرعدذ.  قايتذرذص  ظارتذقعنع 
بولذص ظذنع تةثشةش مذمكعن بولمايدعغان بولسا، بعنانع ظالغان تةرةص بعنانعث 
ظارتذقع ظىحىن يةرنع ظالغان تةرةصكة صذل قايتذرذص بئرعدذ. حىنكع، ظذنعث شذنداق 
قعلعشع زأرىردذر. >ظةلظعختعيار< دئضةن كعتابنعث ظاصتورعنعث قارعشعحة، بعنانع 
قايتذرذص  صذل  تةرةصكة  ظالغان  يةرنع  ظىحىن  ظارتذقع  بعنانعث  تةرةصنعث  ظالغان 
هةنةفعي  قاراش  بذ  حىنكع،  توغرعدذر.  ظاساسةن  قاظعدعسعضة  ظعستعهسان  بئرعشع 

فعقهعسععنعث تعكعستلعرع يئزعلغان كعتابالردعكع كأز قاراشقا ظذيغذندذر.
ظعمام رافعظعي )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( مذنداق دئدع: »ظالعمالر 
كىمىش صذلالرنعث تةقسعم قعلعنماسلعقعنعث سةؤةبعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع: 
ؤاقعتتا  قعلعدعغان  تةقسعم  كىمىشنع  كئلعص  يةنة  يوق.  شئرعكحعلعك  >كىمىشتة 
شذ  صذللعرع  كىمىش  بةزعلةرنعث  حىنكع،  بولمايدذ.  قعلغعلع  ظادعللعق  ظذنعثدا 
ضةردعنعدة  بةزعلعرعنعث  قالعدذ.  تةثلعشعص  مىلىككة  ـ  مال  بار  يةردة  ظذ  ؤاقعتتا 
قالعدذ. شذنعث بعلةن ظذنعث زعيانكةشلعككة ظذحراص كئتعش ظةندعشعشع تذغذلعدذ. 
حىنكع، شئرعك ظةمما باشقا ـ باشقا تىردعكع نةرسعلةر بعرضة تةقسعم قعلعنمايدذ. 
ظةهؤال ظذنداق ظعكةن شئرعكحعلعك ظعحعضة كعرمةيدعغان نةرسة ظةلؤةتتة تةقسعم 

قعلعنمايدذ<«.
شئرعك  هئحبعر  بعلةنال  قعلعنعش  تةقسعم  ظارعسعدا  شئرعكلةر  نةرسة  شئرعك 
ظذنعثدعن تةقسعم قعلعنغان صايغا ظعضة بواللمايدذ. شئرعكلةر صةقةت تةقسعم قعلعنغان 
بذ هةقتة هأكىم  قازعنعث  ياكع  بعلةن  ظئلعش  تاصشذرذص  قولعغا  صاينع  ياكع  صايغا 
حعقعرعشع بعلةن ياكع حةك تاشالش بعلةن ياكع شئرعكلةر صاينع هةر بعر شئرعككة 

تةيعن قعلعص بئرعش ظىحىن بعر ظادةمنع ؤةكعل قعلعش بعلةن ظعضة بولعدذ.
ظةضةر معراس مالالرنعث ظعحعدة تأضة، كاال ؤة قويغا ظوخشاش هايؤانالر بولغان، 
ظاندعن ظذالر تأضعنع بعر ضذرذص، كالعنع بعر ضذرذص ؤة قوينع بعر ضذرذص قعلغان 
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ؤة تأضة حعققان تةرةص كاال حعققان تةرةصكة ؤة قوي حعققان تةرةصكة يئرعمدعن مةلذم 
تةرةصنعث شذنداق  حعققان  تأضة  بولسا،  بولغان  بةرمةكحع  قايتذرذص  صذل  معقداردا 
قعلعشع توغرعدذر. حىنكع، معراسالرنع بذ شةكعلدة تةقسعم قعلعش ظذنع ظذالرنعث 
رازعلعقع بعلةن تةقسعم قعلغانلعق بولذص هئسابلعنعدذ. تأضعنع ظالغان تةرةص ظذنعث 
يئرعمعنع ظأزعنعث معراستعكع هةققع بعلةن ؤة قالغان يئرعمعنع صذل بعلةن ظالغان 

هئسابلعنعدذ. بذنداق قعلعش توغرعدذر.

كئيعن  بولذنغاندعن  قعلعنعص  تةقسعم  صايالر  نةرسعدعكع  شئرعك  ظةضةر 
تةقسعماتنع  شئرعك  قعلغان  صذشايمان  قعلسا،  صذشايمان  بعرع  شئرعكلةرنعث 
ظةمةلدعن قالدذرالمايدذ. حىنكع، تةقسعمات تاماملعنعص بولدع. هةر بعر شئرعكنعث 
بذرذن  بولذشتعن  بةلضعلعنعص  صايالر  شئرعك  ظذ  ظةضةر  بولدع.  بةلضعلعنعص  صئيع 
ظذ  توغرعدذر. حىنكع،  قعلعشع  ظذنعث شذنداق  بولسا،  يئنعؤالماقحع  تةقسعماتتعن 
هالةتتة تةقسعمات تئخع تاماملعنعص بولمعغاندذر. شذنعثدةك يةنة شئرعك نةرسة 
ظىح صايغا بألىنضةن ظذنعث بعر صئيعغا حةك تاشلعنعص بولغان، ظعككع صئيع قالغان 
بذ  حىنكع،  قالدذرااليدذ.  ظةمةلدعن  تةقسعماتنع  شئرعك  قعلغان  صذشايمان  بولسا، 

هالدعمذ تةقسعمات تئخع تاماملعنعص بولغان هئسابالنمايدذ. 

صئيع  بعر  ؤة  بولغان  تاشلعنعص  حةك  صئيعغا  ظعككع  نةرسعنعث  ظةضةر شئرعك 
قالغان بولسا، صذشايمان قعلغان شئرعك تةقسعماتنع ظةمةلدعن قالدذرالمايدذ. حىنكع، 
بذ هالةتتة تةقسعمات تاماملعنعص بولغان هئسابلعنعدذ. حىنكع، ظعككع شئرعكنعث 
صذشايمان  صاينعث  قالغان  حعقماي  حةك  بولغاحقا،  بولذص  ظئنعق  صئيع  ظالعدعغان 

قعلغان شئرعككة تةؤة بولعدعغانلعقع ظئنعقتذر.

مىلىك  مذقعم  يئرعمع  ؤة  ؤةقصة  يئرعمع  يةرنعث  صارحة  بعر  تةؤة  شئرعكلعككة 
بولغان، ظذ يةر تةقسعم قعلعص بئرعلضةن ظادةم ظذ يةرنع بذرذن ؤةقصة قعلعص بةرضةن 
يةرنع  ؤةقصة  ظادةم  ظذ  بولعدذ.  توغرا  تةقسعمات  بذ  بولسا،  بولغان  ظأزع  ظادةمنعث 
هئسابلعنعدذ.  ظالغان  سئتعص  شئرعكعدعن  يةرنع  ظةمةس  ؤةقصة  ؤة  ظالغان  قولعغا 
ظةضةر ظذ يةر تةقسعم قعلعص بئرعلضةن ظادةم ظذ يةرنع ؤةقصة قعلعص بةرضةن ظادةمنعث 
حىنكع،  بولمايدذ.  توغرا  تةقسعمات  بذ  بولسا،  بولغان  بعرع  باشقا  بولماي  ظأزع 
ظذنداق قعلعش ؤةقصة قعلعنغان يةرنعث بعر قعسمعنع ظةمةلدعن قالدذرغانلعق بولذص 
هئسابلعنعدذ. ؤةقصة يةر ؤةقصة هالعتعدة قالعدذ. سئتعص ظالغان يةر مىلىك سىصىتعدة 

قالعدذ ؤة بذ هةرضعز ؤةقصة يةرضة ظايالنمايدذ.)1)
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هةق ـ هوقذقنع تةقسعم قعلعشنعث بايانع

تةقسعم  يةر  قعلعنغان،  تةقسعم  يةر  شئرعك  ظارعسعدعكع  شئرعك  ظعككع 
قعلعنغان ؤاقتعدا ظذالرنعث بعرعنعث يئرعضة سذ كئلعدعغان ظئرعق ؤة يول بولسا 
يةنة بعرعنعث يئرعدعن ظأتىص كئلعدعغان شةكعلدة تةقسعم قعلعنعص قالغان، لئكعن 
سذنع  يئرعضة  شئرعك  ظذ  بولسا،  قعلعنمعغان  شةرت  قعلعش  ظذنداق  تةقسعماتتا 
يةنة بعر شئرعكعنعث يئرعدعن ظأتكىزىص ظئلعص كئلعدذ. يول ظىحىنمذ يةنة بعر 
شئرعنعث يئرع ظعشلعتعلعدذ. بذ ظةضةر شذنداق قعلعش مذمكعن بولسا، ظةهؤال 
شذنداق بولعدذ. ظةضةر ظذ شئرعكنعث يئرعضة سذنع يةنة بعر شئرعكعنعث يئرعدعن 
ظأتكىزىص ظئلعص كئلعشع مذمكعن بولمعسا، بارلعق ظعمامالرنعث كأز قارعشعحة 
سذ  يئرعضة  شئرعكنعث  بعر  هةر  يةر  ظذ  ظاندعن  قالعدذ.  ظةمةلدعن  تةقسعمات  ظذ 
كئلعدعغان سذ ظئغعزع ؤة يول بولعدعغان شةكعلدة تةكرار تةقسعم قعلعنعدذ. ظةضةر 
يةر بذ شةكعلدة تةقسعم قعلعنسا، ظذالرنعث ظارعسعدعكع شئرعكحعلعك صىتىنلةي 

ظايرعلعدذ.
ظةضةر يةر تةكرار تةقسعم قعلعنغان تةقدعردعمذ هةر بعر شئرعكنعث يئرعضة 
سذ كئلعدعغان سذ ظئغعزع ؤة يول بولعدعغان شةكعلدة تةقسعم قعلعش مذمكعن 

بولمعسا، بذ هالدا ظذ يةرنعث هأكمع قانداق بولعدذ؟ 
كىحلىك دةص قارالغان قاراشقا ظاساسةن ظذ يةر يئرعنعث سذ ظئغعزع ؤة يولع 
يةنة بعر شئرعكعنعث يئرعنعث ظعحعضة كعرعص كئتعدعغان شئرعكنعث سذ ظئغعزعنع 
ظئغعزع  سذ  ظذالر  ظةضةر  قعلعنعدذ.  تةقسعم  بعلةن  شةرتع  ظعشلعتعش  يولنع  ؤة 
بعلةن يولنع بذرذنقعدةك بعللة ظعشلعتعشنع شةرت قعلعشقان بولسا، ظذ تةقسعمات 
ظةمةلدعن قالمايدذ. ظذالر سذ ظئغعزع بعلةن يولنع بذرذنقعدةك شئرعك هالعتعدة 

ظعشلعتعدذ.
قورذنعث  شئرعكلةر  بولغان  قعلعشماقحع  تةقسعم  قورذنع  بعر  شئرعك  ظةضةر 
ظعختعالص  هةققعدة  قعلماسلعق  ياكع  قعلعش  تةقسعم  بعللة  بعلةن  قورذ  يولعنع 
بةزعلعرع: »يول تةقسعم قعلعنمايدذ.  قعلعشعص قالسا، مةسعلةن شئرعكلةرنعث 
يول بذرذنقعدةك شئرعك هالعتعدة قئلعص قالعدذ« دئسة، قازع قورذنعث ظةمةلع 
ظةهؤالعغا قارايدذ. ظةضةر قورذدعن هةر بعر شئرعككة تةقسعم قعلعنغان قعسمعغا ظذ 
شئرعكلةرنعث ظأزلعرعضة خاس يول ظئلعشع مذمكعن بولسا، قازع هةر بعر شئرعك 
ظأزعضة خاس يول ظئحعص صايدعالنسذن، دةص شئرعك يولنعمذ تةقسعم قعلعؤئتعدذ. 
ظذ شئرعكلةرنعث  قعسمعغا  قعلعنغان  تةقسعم  بعر شئرعككة  هةر  قورذدعن  ظةضةر 
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ظأزلعرعضة خاس يول ظئلعشع مذمكعن بولمعسا، قازع قورذنع ظذالرنعث هةممعسعنعث 
بعللة ظعشلعتعشع ظىحىن بعر يول ظئحعص قويذص تةقسعم قعلعدذ.

ظةضةر ظذالر شئرعك يولنعث قانحعلعك كةثلعكتة ؤة ظعضعزلعكتة بولعدعغانلعقع 
كةثلعكعدعن  دةرؤازعنعث  كةثلعكع  يولنعث  قالسا،  قعلعشعص  ظعختعالص  هةققعدة 
ظازراق كةث بولعدذ. بذ بعر قعسعم ظالعمالرنعث كأز قارعشعدذر. يةنة بعر قعسعم 
ظالعمالرنعث بذ هةقتعكع قارعشع باشقعحعدذر. ظةضةر ظذالر يولنعث قورذنعث ظعشكعنعث 
بولعدعغانلعقع  ظعضعزلعكتة  قانحعلعك  قعسمعنعث  ظىستعدعكع  ظعضعزلعكعنعث 
يولنعث ظعشعكنعث ظىستىن قعسمع كالعنعث  قالسا،  هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص 
بويعنعث معقدارعدا قعلعص ظألحىلعدذ. شذثا هةر بعر ظادةم ظعشكعنعث ظىستعدعكع 
بوش يةرضة بالعكذن حعقعرااليدذ. ظةمما يولنعث ظعشعكنعث ظعضعزلعضعضعحة بولغان 
بوشلذققا ظعشعكع ظذ يولغا قارايدعغان هةر بعر ظادةم شئرعكتذر. شذثا ظذ بوشلذققا 
بالعكذن ياكع ظأي سالماقحع بولغان ظادةم باشقعالرنعث رازعلعقعنع ظئلعشع الزعم. 

ظذ ظادةم ظذ بوشلذققا باشقعالرنعث رازعلعقعنع ظالماي تذرذص ظأي سااللمايدذ.
يولنع  ظذالر  ظةضةر  بولسعمذ  ظوخشاش  صئيع  قورذدعكع  شئرعكلةرنعث  ضةرحة 
بةزعلعرع حعق ؤة بةزعلعرع ظاز ظئلعشنع شةرت قعلعشسا، توغرا بولعدذ. حىنكع، 
جازانة ماللعرعدعن باشقا مالالرنع تةقسعم قعلعشقان ؤاقتعدا شئرعكلةرنعث بةزعلعرع 
بعر  سامانالرنع  شذثا  بولمايدذ.  خاتا  ظالسا  حعق  بةزعلعرع  ظاز،  مالالردعن  ظذ 
يىدىم ـ بعر يىدىمضة بألىص تةقسعم قعلعش توغرعدذر. حىنكع، هةر بعر يىدىمنعث 
ظارعسعدعكع صةرق ظانحة كأص بولمايدذ. ظةمما ظىزىمنع سىؤةتتة تةقسعم قعلعش 
توغرا ظةمةس. حىنكع، ظىزىم كةمحعلةر بعلةن كةمحعلعنعدعغان ظةمةس تارازعدا 

تارتعلعنعدعغان نةرسعدذر.

شئرعكلعككة تةؤة ظىستىن قةؤةتنع ؤة شئرعكلعككة تةؤة ظاستعن 
قةؤةتنع تةقسعم قعلعشنعث هأكمع

نةححة  بعر  مذنداق  شئرعكحعلعك  قةؤةتتعكع  ظاستعن  بعلةن  قةؤةت  ظىستىن 
شةكعلدة بولعدذ:

1 ـ ظعككع قةؤةت ظأينعث هةر ظعككع قةؤعتعضة شئرعك بولذش.
2 ـ ظىستع شئرعك ظةمةس ظاستعن قةؤعتع ظعككع ظادةمنعث ظارعسعدا شئرعك بولذش.
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شئرعك  قةؤعتع  ظاستع  شئرعك  ظارعسعدا  ظادةمنعث  ظعككع  قةؤعتع  ظىستع  ـ   (
بولماسلعق.

ظعككع قةؤةت شئرعك ظأي شئرعكلةر ظارعسعدا تةقسعم قعلعنماقحع بولسا، هةر 
بعر قةؤةت ظأي ظأز ظالدعغا باهالعنعدذ، ظاندعن تةقسعم قعلعنعدذ. بذ ظعمام مذهةممةد 
)اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث كأز قارعشعدذر. ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن 
ظعمام ظةبذيىسىف )اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!(: »ظأيلةر ضةزلعنعدذ )يةنع 
مئتعرلعنعدذ( ظاندعن تةقسعم قعلعنعدذ« دةيدذ. ظعمام مذهةممةدنعث دةلعلـ  صاكعتع 
بار.  بولسا، ظأينعث ظاستعن قةؤعتعدة ظذنعث ظىستىن قةؤعتعدة يوق ظاالهعدعكلةر 
مةسعلةن: ظأينعث ظاستعن قةؤعتعضة قذدذق كولعغعلع بولعدذ. ظئغعل قورغعلع بولعدذ. 
شذثا ظأينعث ظاستعن قةؤعتع بعلةن ظىستىن قةؤعتعنع مئتعرالش ظارقعلعقال ظادعللعق 
بعلةن تةقسعم قعلعشقا بولمايدذ. ظةمما ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام ظةبذيىسىف 
)اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!( قاتارلعقالرنعث دةلعل ـ صاكعتع ظأينع مئتعرالص 
مئتعرضة قارعتا تةقسعم قعلعش ظةسلع قاظعدعدذر. حىنكع، شئرعكحعلعك ظةسلعدة 
قعلعش  تةقسعم  مئتعرالص  ظأينع  مئتعرعدعدذر.  ظذنعث  ظةمةس  باهاسعدا  ظأينعث 
مذمكعندذر. شذثا ظأي مئتعرالص تةقسعم قعلعنعدذ. ظأيدة ظئتعبارغا ظئلعنعدعغعنع 
بذ  بولعشعدذر.  ظأينعث هةر خعل ظعشالردا ظةمةس ظولتذرذش ظعشلعرعدا ظوخشاش 
ظعككع ظعمام ظأينع مئتعرالص تةقسعم قعلعشتا بعر صعكعرضة كةلضةن بولسعمذ، لئكعن 
ظذالر  قانداق شةكعلدة تةقسعم قعلعش هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالدع. ظعمام 
ظعككع  قةؤةتنعث  »ظىستىن  قعلسذن!(:  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظةبذهةنعفة 
ظةبذيىسىف )اهلل  ظعمام  دئدع.  بئرعلعدذ«  بعر مئتعر  قةؤةتتعن  ظاستعن  مئتعرعضة 

تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »بعر مئتعرضة بعر مئتعر بئرعلعدذ« دئدع.
بولسا، ظذالرنعث  ظعمامنعث ظعختعالصعنعث سةؤةبع  ظالعمالر: »بذ ظعككع  بةزع 
ظادعتعضة  ـ  ظأرص  يذرتعنعث  ظأز  ؤة  زامانعسعنعث  ظأز  مةسعلعضة  بذ  بعرعنعث  هةر 
قارعتا جاؤاب بئرعشعدذر. حىنكع، بةزع يةردة بةزع ؤاقعتتا ظاستعن قةؤةت ظىستىن 
قةؤةتتعن ظارتذق هئسابلعنعدذ. بةزع ؤاقعتتا هةر ظعككعسع ظوخشاش هئسابلعنعدذ. 

بةزع ؤاقعتتا ظىستىن قةؤةت ظاستعن قةؤةتتعن ظارتذق هئسابلعنعدذ« دئدع. 
ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث دةلعل ـ صاكعتع 
بولسا، ظاستعن قةؤةتتعن كئلعدعغان مةنصةظةت ظىستىن قةؤةتكة قارعغاندا ظارتذقتذر. 
حىنكع، ظاستعن قةؤةتنعث مةنصةظةتع ظىستىن قةؤةت يعقعلعص كةتكةندعن كئيعنمذ 
داؤام قعلعدذ. ظةمما ظىستىن قةؤةتنعث مةنصةظةتع ظاستعن قةؤةت يئقعلعص كةتكةندعن 
هةم  ظىحىن  ظولتذرذش  هةم  قةؤةتتعن  ظاستعن  كئلعص  يةنة  قعلمايدذ.  داؤام  كئيعن 
باشقا ظعش ظىحىن صايدعالنغعلع بولعدذ. ظةمما ظىستىن قةؤةتتعن صةقةت ظولتذرذش 
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ظىحىنال صايدعالنغعلع بولعدذ. حىنكع، ظىستىن قةؤةتكة بعرةر ظئغعز ظأي سئلعشتا 
ظىستىن  شذثا  بولعدذ.  الزعم  ظئلعش  رازعلعقعنع  ظعضعسعنعث  قةؤةتنعث  ظاستعن 
قةؤةتنعث ظعككع مئتعرع ظاستعن قةؤةتنعث بعر مئتعرعضة تةث كئلعدذ، دئضةندعن 

ظعبارةتتذر.
ظعمام ظةبذيىسىف )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث دةلعل ـ صاكعتع 
بولسا، مةيلع ظاستعن قةؤةت بولسذن مةيلع ظىستىن قةؤةت بولسذن ظأيدعن صةقةت 
ظولتذرذش مةقسةت قعلعنعدذ. ظولتذرذش ظىحىن صايدعلعنعشقا ظاستعن قةؤةت بعلةن 
بعر  كئلعدذ. هةر  تةث  بعر مئتعرضة  بعر مئتعر  قةؤةت ظوخشاشتذر. شذثا  ظىستىن 
قةؤةت ظعضعسعنعث باشقا قةؤةتنعث ظعضعسعضة زعيان يئتعص قالمايدعغان دةرعجعدة 

ظعش قعلعشع الزعم.
صاكعتع  ـ  دةلعل  نعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  ظعمام مذهةممةد )اهلل 
بولسا، ظأيدعن ظئلعنعدعغان مةنصةظةت ظأينعث ظعسسعق ؤة سوغذق بولذشع بعلةن 
صةرقلعنعدذ. شذثا ظأينع ظادعللعق بعلةن تةقسعم قعلعش مئتعر بعلةن ظةمةس ظذنعث 
ظعمام  صةتعؤا  هةقتة  بذ  كىنىمعزدة  ظعبارةتتذر.  دئضةندعن  بولعدذ،  بعلةن  باهاسع 

مذهةممةدنعث كأز قارعشع بويعحة بئرعلعدذ.)1)
بذ ظةضةر ظعختعالص ظأينعث كىلىمع هةققعدة كأرىلسة، ظةهؤال شذنداق بولعدذ. 
هةممة  بولسا،  قورذلعشعدا  ظأينعث  ظةمةس  كىلىمعدة  ظأينعث  ظعختعالص  ظةضةر 

ظعمامالرنعث قارعشعحة ظأينعث قورذلعشع باهالعنعص ظاندعن تةقسعم قعلعنعدذ.

شئرعكلةرنعث ظعختعالص قعلعشعنعث بايانع

شئرعك نةرسعنع تةقسعم قعلعشقان شئرعكلةر بعر ظعش ظىستعدة ظعختعالص قعلعشعص 
قالغان، ظاندعن ظذ نةرسعنع تةقسعم قعلغان ظعككع كعشع ظذ ظعش ظىستعدة ضذؤاهلعق 
بةرضةن بولسا، ظذالرنعث ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنعدذ. بذ ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام 
قارعشعدذر.  كأز  قاتارلعقالرنعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذالرغا  تاظاال  )اهلل  ظةبذيىسىف 
ظذالرنعث  قارعشعحة  نعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  مذهةممةد  ظعمام 
ظأزلعرعنعث  كعشعنعث  ظعككع  مةزكذر  بذ  حىنكع،  قعلعنمايدذ.  قوبذل  ضذؤاهلعقع 
قعلغان ظعشلعرعغا ظأزلعرع ضذؤاهلعق بئرعش بولذص هئسابلعنعدذ. ظعمام شافعظعينعث 

بذ هةقتعكع قارعشع ظعمام مذهةممةدنعث قارعشع بعلةن ظوخشاش.
))) »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، 167 ـ بةت
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هةنةفعي مةزهةصعنعث ظعماملعرعدعن بولغان ظعمام خةسساص )اهلل تاظاال ظذنعثغا 
ظةبذهةنعفة  ظعمام  قارعشع  هةقتعكع  بذ  مذهةممةدنعث  »ظعمام  قعلسذن!(:  رةهمةت 
بعلةن ظعمام ظةبىيىسىفنعث قارعشع بعلةن ظوخشاش. ظعككع ظعمامنعث قارعشعحة، ظذ 
نةرسعنع تةقسعم قعلغان ظعككع كعشعنعث ضذؤاهلعقعنعث قوبذل قعلعنعشع ضذؤاهلعقنعث 
شئرعكلةرنعث ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالغانلعقع هةققعدة بولغانلعقع ظىحىندذر. 
بئرعش  ضذؤاهلعق  ظأزلعرع  ظعشلعرعغا  قعلغان  ظأزلعرعنعث  كعشعلةرنعث  مةزكذر  بذ 
ظذ  شذثا  هئسابلعنعدذ.  بئرعشع  ضذؤاهلعق  ظعشلعرعغا  قعلغان  باشقعالرنعث  ظةمةس 

كعشعلةرنعث بةرضةن ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنعدذ« دةيدذ.
هةنةفعي مةزهةصعنعث ظعماملعرعدعن ظعمام تةهاؤعي )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت 
نةرسعنع  ظذ  ظةضةر  ظعككع كعشع  قعلعشقان  تةقسعم  نةرسعنع  قعلسذن!(: »شئرعك 
ظعش هةققع ظئلعص تةقسعم قعلعشقان بولسا، ظعمامالرنعث بعردةك قارعشعحة ظذالرنعث 
بةرضةن ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ. حىنكع، بذالرنعث ضذؤاهلعقع ظأزلعرعنعث ظعش 
بولذص  بئرعش  ضذؤاهلعق  قعلغانلعقعغا  تولذق  تةقسعماتنع  قعلغان  ظئلعص  هةققع 
ماهعيةتتة  ضذؤاهلعق،  كأرىنىشتة  ضذؤاهلعقع  بةرضةن  ظذالرنعث  شذثا  هئسابلعنعدذ. 
بعر  دئدع.  بولعدذ«  قعلغانلعق  دةؤا  قعلغانلعقعنع  تولذق  ظعشنع  ظأزلعرعنعث 
بعز  لئكعن  قارعدع.  دةص  توغرا  سأزلعرعنع  بذ  تةهاؤعينعث  ظعمام  ظعمامالر  قعسعم 
بةرضةن  دةيدذ: »ضذؤاهلعق  مذنداق  ظعمامالر(  باشقا  مةزهةصعدعكع  هةنةفعي  )يةنع 
بولمايدذ.  كةلضةن  ظئلعص  مةنصةظةت  بعرةر  ظأزلعرعضة  بعلةن  ضذؤاهلعق  بذ  كعشعلةر 
بعرلعككة  قعلغانلعقعغا  ياخشع  تةقسعماتنع  كعشعلةرنعث  ظذ  شئرعكلةر  حىنكع، 
بعر  شئرعكلةرنعث  صةقةت  ظعختعالص  بةرضةن  يىز  ظارعسعدا  شئرعكلةرنعث  كةلضةندذر. 
قعسمعنعث ظأز صئيعنع تاصشذرذص ظالغانلعق ياكع ظالمعغانلعق هةققعدعدذر. شذثا ظذ 
كعشعلةر ضذؤاهلعقنع ظأزلعرع ظىحىن بةرضةن هئسابلعنعدذ، دئضةن قاراش ظئتعبارغا 

ظئلعنمايدذ«.
ظةضةر ضذؤاهلعق بةرضةن كعشع ظعككع كعشع بولماي بعر كعشع بولغان بولسا، 
حىنكع، بعر ظادةمنعث باشقعالرنعث ظىستعدعن بةرضةن ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ. 
كعشعضة  بعر  مىلىكنع  ـ  مال  ظادعمعنع  ظعشةنحعلعك  ظاستعدعكع  قول  قازع  ظةضةر 
هةققعدة  بةرمعضةنلعك  ياكع  بةرضةنلعك  مالنع  ظذنعث  )كئيعن  بذيرذغان،  بئرعشكة 
ظعختعالص كأرىلضةن( ؤة ظذ ظادةم ظأزعنعث مالنع ظذنعثغا بةرضةنلعكعنع دئسة، ظذنعث 
بذ سأزع صةقةت ظذ مالنع تألةص بئرعش مةسظذلعيعتعنعث ظأزعضة يىكلعنعص قئلعشعنعث 
ظالدعنع ظئلعش ظعشعدعال قوبذل قعلعنعدذ. ظةضةر مالنع تاصشذرذص ظئلعؤالعدعغان كعشع 
مالنع  كعشعنعث  ظذ  ظادةمنعث سأزع  ظذ  تذرسا،  قعلعص  ظعنكار  ظالغانلعقعنع  مالنع 
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حوقذم ظالغانلعقع توغرعسعدا قوبذل قعلعنمايدذ.)1)
شئرعك نةرسعنع تةقسعم قعلعشقان شئرعكلةرنعث ظعختعالص قعلعشعص قئلعشلعرع 

مذنداق بعر نةححة خعل شةكعل بعلةن بولعدذ:
1 ـ بةزع شئرعكلةر شئرعك نةرسعدعكع صئيعنع ظالغانلعقعغا ظعنكار قعلعدذ ؤة 
تولذق  صئيعنع  نةرسعدعكع  ظذ  ظذ شئرعكنعث  قعلغان كعشعلةر  تةقسعم  نةرسعنع  ظذ 
ظالغانلعقعغا ضذؤاهلعق بئرعدذ. بذ هالدا ظةضةر ظذ كعشعلةر ظذ نةرسعنع ظعش هةققع 
ظئلعص تةقسعم قعلغان بولسعمذ ظذالرنعث بةرضةن ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنعدذ. حىنكع، 
ظذ كعشعلةر ظذ شئرعكنعث ظذ نةرسعدعكع صئيعنع تولذق تاصشذرذص ظالغانلعقع هةققعدة 
ضذؤاهلعق بةردع. بذ ضذؤاهلعق ظأزلعرع ظىحىن ظةمةس بةلكع باشقعالرنعث مةنصةتع 
ظعمام  قعلعنعدذ.  قوبذل  ظذ ضذؤاهلعق  بةرضةن ضذؤاهلعق هئسابلعنعدذ. شذثا  ظىحىن 
مذهةممةد )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »ظذ كعشعلةر ظذ نةرسعنع مةيلع 
ظعش هةققع ظئلعص تةقسعم قعلسذن مةيلع ظعش هةققع ظالماي تذرذص تةقسعم قعلسذن 
ظذالرنعث بةرضةن ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ. حىنكع، ظذالر ضذؤاهلعقنع ظأزلعرعنعث 
قعلغان ظعشلعرع ظىحىن بةرضةن هئسابلعنعدذ. ظذالر شئرعك نةرسعنع ظعش هةققع ظئلعص 
تةقسعم قعلغان ؤاقتعدا، ظةضةر تةقسعمات كىحضة ظعضة بولسا، ظذالرغا مةنصةظةت )ظعش 
هةققع( كئلعدعغانلعقع ظىحىن بذ مةنصةظةت ظذالرنعث ضذؤاهلعقعنعث قوبذل قعلعنعشعغا 

تةسعر يةتكىزعدذ. )شذثا ظذالرنعث ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ(« دئدع.
2ـ  شئرعكلةرنعث بعرع شئرعك نةرسعدعكع صئيعنع تولذق ظالغانلعقعنع، لئكعن ظذ 
صاينعث خاتالعشعص باشقا بعر شئرعكنعث قولعغا حىشىص كةتكةنلعكعنع دةؤا قعلعدذ. 
ظذ شئرعكنعث بذ دةؤاسع ياكع بذ هةقتة صاكعت كأرسعتعشع بعلةن ياكع ظىستعدعن 
قالغانلعقعنع  حىشىص  قولعغا  خاتالعشعص  نةرسعنعث  ظذ  شئرعكنعث  قعلعنغان  دةؤا 
ظعقرار قعلعشع بعلةن ياكع بذ هةقتة قةسةم قعلعشتعن باش تارتعشع بعلةن كىحضة 
دةؤا  ظىستعدعن  بولغان،  كعشع  ظارتذق  ظعككعدعن  شئرعكلةر  ظةضةر  بولعدذ.  ظعضة 
قعلعنغان شئرعك دةؤاضةرنعث صئيعنعث قولعغا حىشىص كةتكةنلعكعنع ظعنكار قعلغان 
بولسا، هةر ظعككع شئرعكنعث قولعدعكع نةرسعلةر توصلعنعص ظذالر ظارعسعدا شئرعك 
نةرسعدعكع صايلعرعغا قارعتا تةقسعم قعلعنعدذ. حىنكع، ظذ شئرعكنعث ظعنكار قعلعشع 
ظذنعث ظأزع ظىحىن صاكعت هئسابلعنعدذ. شذثا ظذ ظعككع شئرعككة ظذالرنعث ضذمانعغا 
قوبذل  سأزع  ظعككعسعنعث  هةر  ظذالرنعث  قاراشتا:  بةزع  قعلعنعدذ.  تةقسعم  قارعتا 

قعلعنماسلعقع الزعم، دئيعلعدذ.
ظةضةر دةؤاضةر شئرعك: »ماثا شئرعك نةرسعدعكع صئيعم تولذق تةقسعم قعلعص 

))) »ظةلهعداية«، 4 ـ توم، 48 ـ بةت.  
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بئرعلدع، لئكعن مةن ظذنعث بعر قعسمعنع قولذمغا تاصشذرذص ظالدعم، )قالغان قعسمع 
قعلعنغان  دةؤا  ظىستعدعن  ؤة  دئضةن  كئتعصتذ(«  حىشىص  قولعغا  شئرعكنعث  باشقا 
قعلعص  قةسةم  شئرعكنعث  قعلغذحع  ظعنكار  بولسا،  قعلغان  ظعنكار  بذنعثغا  شئرعك 
صئيعنع  ظأزعنعث  بعرعنحع شئرعك  ظئلعنعدذ. حىنكع،  ظئتعبارغا  دئضةن سأزع  تذرذص 
بذنعثغا  شئرعك  ظعككعنحع  قعلعدذ.  دةؤا  ظئلعؤالغانلعقعنع  شئرعكنعث  ظعككعنحع 
ظعنكار قعلعدذ. بذ هالدا ظعنكار قعلغان تةرةصنعث قةسةم قعلعص تذرذص دئضةن سأزع 

ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
ظةضةر دةؤاضةر شئرعك: »ظذ شئرعك مئنع صاالنع يةرضة ظئلعص باردع، لئكعن ظذ 
ظأزعنعث  ؤة  دئضةن  بةرمعدع«  تاصشذرذص  صاينع  بولغان  تئضعشلعك  نةرسعدعن ماثا 
ظذنعث  شئرعك  ظعككعنحع  قعلمعغان،  ظعقرار  ظالغانلعقعنع  صئيعنع  نةرسعدعكع  ظذ 
بذ دةؤاسعنع ظعنكار قعلغان بولسا، ظذالر قةسةم قعلعشعدذ ؤة تةقسعمات ظةمةلدعن 
نةرسعنعث  بئرعلضةن  قعلعص  تةقسعم  داؤاضةر شئرعككة  ظعختعالص  بذ  قالعدذ. حىنكع 
معقدارعنعث قانحعلعك ظعكةنلعكع هةققعدة كأرىلضةن ظعختعالص هئسابلعنعدذ. بذ خذددع 
كأرىلضةن  هةققعدة  ظعكةنلعكع  قانحعلعك  معقدارعنعث  نةرسعنعث  ظئلعنغان  سئتعص 
ظعختعالصقا ظوخشاش. ظةضةر ظذالرنعث ظعختعالصع شئرعك نةرسعنعث باهاسعدا بولغان 
)يةنع شئرعكلةرنعث بعرع ظذ نةرسعنع باهالعغان ظذ ظادةم ظذنع كةم ياكع ظارتذق 
بذ  ظذالرنعث  بولسا،  دئضةن(  قعلمعدع،  ظذنداق  بولسا  بعرع  يةنة  دئضةن،  باهالعدع، 
ظعختعالصعغا قارالمايدذ. حىنكع، بذ شئرعكنعث بعرع ظأزعنعث ظالدعنعص كةتكةنلعكعنع 
ـ  سودا  قعلعش  دةؤا  كةتكةنلعكعنع  ظالدعنعص  ظأزعنعث  هئسابلعنعدذ.  قعلعش  دةؤا 
ظئلعنمايدذ.  ظئتعبارغا  تةقسعماتتعمذ  شذنعثدةك  ظئلعنمايدذ،  ظئتعبارغا  سئتعقتعمذ 
حىنكع، تةقسعمات شئرعكلةرنعث رازعلعقع بعلةن بولغاندذر. ظةضةر تةقسعمات قازعنعث 
هأكىمع بعلةن بولغان ؤة دةؤا قعلغان شئرعك بةك ظئغعر ظالدعنعص كةتكةن بولسا، بذ 
هالدا ظذنعث دةؤاسعغا قذالق سئلعنعدذ. حىنكع، قازعنعث هأكىمعنعث كىحضة ظعضة 

بولذشع هأكىمنعث ظادعل بولغان بولذشعغا باغلعقتذر.
ظةضةر ظعككع شئرعك ظارعلعرعدعكع شئرعك قورذنع تةقسعم قعلعشعص قورذنعث 
بعر قعسمعنع بعرع، يةنة بعر قعسمعنع يةنة بعرع ظالغان، ظاندعن ظذالرنعث بعرع يةنة 
بعرعنعث قولعدعكع بعرةر ظئغعز ظأينعث ظةسلعدة ظأزعضة تةقسعم قعلعص بئرعلضةن 
دةؤا  بولسا،  قعلغان  ظعنكار  تةرةص  قارشع  بذنع  قعلغان،  دةؤا  ظعكةنلعكعنع  ظأي 
قعلغان شئرعكنعث صاكعت كأرسعتعشع الزعم. ظةضةر ظذالرنعث هةر ظعككعسع ظأزعنعث 
قاراشلعرعنعث توغرعلعقعنع ظعسصاتالص صاكعت كأرسةتكةن بولسا، دةؤا قعلعنغان ظأي 

قولعدا بولمعغان شئرعكنعث قعلغان دةؤاسع كىحضة ظعضة بولعدذ.
قولعغا  نةرسعنع  قعلعنغان  تةقسعم  ظأزلعرعنعث  ظذالر  دةؤانع  بذ  ظذالر  ظةضةر 
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تاصشذرذص ظالغانلعقعغا ضذؤاهحع تذرغذزذشتعن بذرذن قعلعشقان بولسا، ظذالر قةسةم 
قعلعشقا بذيرذلعدذ ؤة قةسةم قعلعص بولذشقاندعن كئيعن تةقسعم قعلعص قوللعرعغا 
تةقسعم  ظأزلعرعضة  قورذدعن  ظذالر  ظةضةر  بئرعشعدذ.  قايتذرذص  نةرسعلةرنع  ظالغان 
هةر  ؤة  قالغان  قعلعشعص  ظعختعالص  حعضراسعدا  ـ  حةك  قعسمعنعث  بئرعلضةن  قعلعص 
بعرع ظأزلعرعنعث دةؤاسعنعث توغرا ظعكةنلعكعنع ظعسصاتالص صاكعت كأرسةتكةن بولسا، 
ظةضةر  بئرعلعدذ.  قعسمع  قولعدعكع  تةرةصنعث  قارشع  قورذنعث  بعرعضة  هةر  ظذالرنعث 

ظذالرنعث هئحبعرعنعث قولعدا صاكعت بولمعسا، ظذالر قةسةم قعلعشعشقا بذيرذلعدذ.)1)

شئرعك نةرسة تةقسعم قعلعنعص بولذنغاندعن كئيعن ظذ نةرسعنعث ظذالرنعث 

بعرعضة تةقسعم قعلعنغان قعسمعنعث ياكع هةر ظعككعسعضة تةقسعم 

قعلعنغان قعسمعنعث باشقا بعرعضة تةؤة حعقعص قئلعشعنعث بايانع

شئرعك نةرسة تةقسعم قعلعنعص بولذنغاندعن كئيعن ظذ نةرسعنعث شئرعكلةرنعث 
تةؤة  ظادةمضة  بعر  صارحعسع  بعر  مذظةييةن  قعسمعنعث  قعلعنغان  تةقسعم  بعرعضة 
بعر  يةنة  نةرسعنعث  ظذ  شئرعك  ظذ  قالمايدذ.  ظةمةلدعن  تةقسعمات  قالسا،  حعقعص 
بذ  ظالعدذ.  بولغاننع  تئضعشلعك  ظأزعضة  قعسمعدعن  قعلعنغان  تةقسعم  شئرعككة 
ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث كأز قارعشعدذر. ظعمام 
تةقسعمات  ظذ  قارعشعحة  نعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظةبذيىسىف 

ظةمةلدعن قالعدذ.
>ظةلهعداية< دئضةن كعتابنعث ظاصتورع ظعمام مةرغعنانعي )اهلل تاظاال ظذنعثغا 
بعرعضة  شئرعكلةرنعث  نةرسعنعث  »شئرعك  دةيدذ:  مذنداق  قعلسذن!(  رةهمةت 
باشقا  صارحعسع  بعر  مذظةييةن  قعسمعنعث  بولذنغان  بعرعص  قعلعص  تةقسعم 
ياكع  قالعدعغانلعقع  ظةمةلدعن  تةقسعماتنعث  ؤاقتعدا  قالغان  حعقعص  تةؤة  بعرعضة 
قالمايدعغانلعقع هةققعدة ظعمامالر ظارعسعدا ظعختعالص كأرىلدع. >ظةلظةسرار< دئضةن 
بعرعضة  شئرعكلةرنعث  ظعختعالص  بذ  توغرعسع  قعلعندع.  بايان  شذنداق  كعتابتعمذ 
تةقسعم قعلعص بعرعص بولذنغان قعسمعنعث مذظةييةن بعر صارحعسع ظةمةس ظذنعث 
هالةتتة  بذ  )يةنع  قالغاندعدذر.  حعقعص  تةؤة  بعرعضة  باشقا  صارحعسع  بعر  مةلذم 
تةقسعمات ظعمام ظةبذيىسىفنعث قارعشعدا ظةمةلدعن قالعدذ. ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن 
بعرعضة  شئرعكلةرنعث  ظةمما  قالمايدذ(.  ظةمةلدعن  قارعشعدا  مذهةممةدنعث  ظعمام 

))) »ظةلهعداية«، 4 ـ توم، 48 ـ بةت.  
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تةقسعم قعلعص بعرعص بولذنغان قعسمعنعث مذظةييةن بعر صارحعسع باشقا بعرعضة 
تةقسعمات  قارعشعحة  كةلضةن  بعرلعككة  ظعمامالرنعث  بارلعق  قالسا،  حعقعص  تةؤة 
صارحعسع  بعر  مةلذم  ظومذمعيسعدعن  نةرسعنعث  شئرعك  ظةضةر  قالمايدذ.  ظةمةلدعن 
بعرعضة تةؤة حعقعص قالسا، هةممة ظعمامنعث بعردةك قارعشعحة تةقسعمات ظةمةلدعن 
قالعدذ. ظعمام ظةبذيىسىفنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا، شئرعك نةرسعنعث مةلذم بعر 
قعسمعنعث باشقا بعرعضة تةؤة حعقعص قئلعشع بعلةن ظذ نةرسعدة شئرعكحعلعكع بار 
ظىحعنحع  ظةضةر  نةرسة  ظذ  ظىحعنحع شئرعك مةيدانغا حعققان هئسابلعنعدذ. شذثا 
شئرعكنعث رازعلعقعسعز تةقسعم قعلعنسا، تةقسعمات ظةمةلدعن قالعدذ. ظذ نةرسعنعث 
هةر بعر شئرعككة تةقسعم قعلعنغان قعسمعنعث مةلذم بعر صارحعسعمذ باشقا بعرعضة 
تةؤة حعقعص قالغان بولسعمذ ظةهؤال شذنداق بولعدذ. حىنكع، ظذ نةرسعنعث مةلذم 
بعر صارحعسعنعث باشقا بعرعضة تةؤة حعقعص قئلعشع بعلةن تةقسعماتنعث مةنعسع 
ظةمةلدعن قالعدذ. حىنكع، ظأزعضة تةؤة قعسمعنعث مةلذم بعر صارحعسع باشقا بعرعضة 
تةؤة حعقعص قالغان شئرعك ظذ نةرسعدعن ظأزعضة تئضعشلعك بولغان قعسمعنع يةنة 
بعر شئرعككة تةقسعم قعلعص بئرعلضةن قعسمعنعث مةلذم بعر صارحعسعدعن  قايتذرذص 
ظئلعشقا مةجبذر بولعدذ. ظةمما ظذ شئرعككة تةقسعم قعلعص بئرعلضةن قعسمعنعث 
مذظةييةن بعر صارحعسع باشقا بعرعضة تةؤة حعقعص قالغان ؤاقتعدا ظةهؤال ظذنداق 
كأز  نعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظةبذيىسىف  ظعمام  بذ  بولمايدذ. 

قارعشعدذر.
ظةمما ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا، ظذ 
نةرسعنعث شئرعكلةرنعث بعرعضة تةقسعم قعلعص بئرعلضةن مةلذم بعر صارحعسعنعث 
باشقا بعرعضة تةؤة حعقعص قئلعشع بعلةن تةقسعماتنعث ظةسلع مةنعسع ظةمةلدعن 
قالمايدذ. شئرعك نةرسعنع دةسلعؤعدعن باشالص بذ شةكعلدة تةقسعم قعلعشقا بولعدذ. 
مةسعلةن: شئرعك بعر قورذنعث باشقا قعسمعغا ظاساسلعق ظعككع ظادةم ؤة ظىحعنحع 
بعر ظادةم شئرعك بولغان ؤة ظاياغ قعسمعغا ظذ ظعككع ظادةم شئرعك بولغان، ظاندعن 
بولغان  تئضعشلعك  ظأزعضة  قعسمعدعن  باش  قورذنعث  قورذنع  ظذ  ظادةم  ظعككع  ظذ 
هةققع ؤة ظاياغ قعسمعدعن تأتتعن بعرع ظذالرنعث بعرعضة بئرعلعش شةرتع بعلةن 
تةقسعم قعلعشقان بولسا، بذ تةقسعمات توغرا بولغان هئسابلعنعدذ. شذنعثدةك بذ 
شةكعلدعكع تةقسعمات ظعشنعث ظاخعرسعدا بولسعمذ يةنة توغرا بولعدذ. بذ خذددع 
شئرعكلةرنعث بعرعضة تةقسعم قعلعص بئرعلضةن قعسمعنعث مذظةييةن بعر صارحعسع 
ظعككع  نةرسة  شئرعك  ظةمما  ظوخشاش.  قالغعنعغا  حعقعص  تةؤة  بعرعضة  باشقا 
شئرعككة تةقسعم قعلعص بئرعلضةندعن كئيعن هةر ظعككع شئرعككة تةقسعم قعلعص 
تةقسعمات  قالسا،  تةؤة حعقعص  بعرعضة  باشقا  معقدارع  مةلذم  قعسمعنعث  بئرعلضةن 
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ظعضة  كىحضة  قالماي  ظةمةلدعن  تةقسعمات  هالةتتة  بذ  حىنكع،  قالعدذ.  ظةمةلدعن 
بولذص كةتسة، ظىحعنحع كعشع زعيان تارتعدذ. ظةمما يذقعرعدعكع مةسعلعدة ظةهؤال 

ظذنداق ظةمةستذر.
ظعككع شئرعكنعث بعرع شئرعك قورذنعث باشقا قعسمعنع ؤة يةنة بعرع ظاياغ 
قعسمعنع ظالغان مةسعلعنعث شةكلع مذنداقتذر. ظعككع شئرعكنعث بعرع قورذنعث 
باش قعسمعنعث ظىحتعن بعرعنع يةنة بعرع ظاياغ قعسمعنعث ظىحتعن ظعككعنع ظالغان 
ظوخشاش  باها جةهةتتعن  قعسعم  بئرعلضةن  قعلعص  تةقسعم  بعر شئرعككة  ؤة هةر 
بولغان، ظاندعن قورذنعث باش قعسمعنعث يئرعمع باشقا بعر ظادةمضة تةؤة حعقعص 
قورذنعث  قارعشعحة  مذهةممةدنعث  ظعمام  بعلةن  ظةبذهةنعفة  ظعمام  بولسا،  قالغان 
خالعسا  قالدذرعدذ،  ظةمةلدعن  تةقسعماتنع  خالعسا  شئرعك  ظالغان  قعسمعنع  باش 
شئرعكنعث  ظالغان  قعسمعنع  ظاياغ  قورذنعث  قالدذرماي(  ظةمةلدعن  )تةقسعماتنع 
قولعدعكع قورذنعث تأتتعن بعر قعسمعنع قايتذرذص ظالعدذ. حىنكع، ظةضةر قورذنعث 
قعسمعنع  باش  قالسا،  حعقعص  تةؤة  ظادةمضة  بعر  باشقا  هةممعسع  قعسمعنعث  باش 
قورذنعث  قولعدعكع  شئرعكنعث  ظالغان  قعسمعنع  ظاياغ  قورذنعث  شئرعك  ظالغان 
تةؤة  بعرعضة  يئرعمع  قعسمعنعث  باش  قورذنعث  شذثا  ظاالتتع.  قايتذرذص  يئرعمعنع 
قورذنعث  قولعدعكع  شئرعكنعث  ظالغان  قعسمعنع  ظاياغ  قورذنعث  قالسا،  حعقعص 
تأتتعن بعر قعسمعنع قايتذرذص ظالعدذ. ظةضةر قورذنعث باش قعسمعنع ظالغان شئرعك 
ظذنعث يئرعمعنع ساتقان، ظاندعن قالغان يئرعمعنعث مةلذم قعسمع باشقا بعر ظادةمضة 
تةؤة حعقعص قالغان بولسا، ظذ شئرعك قورذنعث ظاياغ قعسمعنع ظالغان شئرعكنعث 
حىنكع،  ظالعدذ.  قايتذرذص  مةجبذرعي  قعسمعنع  بعر  تأتتعن  قورذنعث  قولعدعكع 
بئرعلضةن  ظذنعثغا  بعلةن  سئتعش  يئرعمعنع  قعسمعنعث  باش  قورذنعث  شئرعك  ظذ 
ظعختعيارلعق ظةمةلدعن قالعدذ. ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت 
ظعككع  قورذ  قولعدعكع  شئرعكنعث  ظالغان  قعسمعنع  ظاياغ  قعلسذن!(: »قورذنعث 
شئرعك ظارعسعدا يئرعمدعن تةقسعم قعلعنعدذ. قورذنعث باش قعسمعنع ظالغان شئرعك 
يةنة بعر شئرعككة ساتقان قعسمعنعث يئرعمعنعث صذلعنع تألةص بئرعدذ. حىنكع، بذ 
هالةتتة تةقسعمات شةرتعضة توشمعغان هئسابلعنعدذ. شةرتعضة توشمعغان مذظامعلة 
بعلةن قولغا ظئلعنغان نةرسعمذ ظذنع قولغا ظالغان ظادةمنعث مىلكع هئسابلعنعدذ. 
شذثا قورذنعث باش قعسمعنع تاصشذرذص ظئلعص ساتقان شئرعكنعث سودعسع كىحضة 
قعسمعنعث  ساتقان  شئرعككة  بعر  يةنة  شئرعك  ظذ  ظىحىن  شذنعث  بولعدذ.  ظعضة 

يئرعمعنعث صذلعنع تألةص بئرعدذ« دةيدذ.)1)
ظةضةر شئرعك نةرسعنعث هةر بعر شئرعككة تةقسعم قعلعنغان قعسمعنعث مةلذم 

))) »ظةلهعداية«، 4 ـ توم، 50 ـ بةت.  
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قعسمع باشقا بعرعضة تةؤة حعقعص قالسا، باشقا بعرعضة تةؤة حعقعص قالغان هةر ظعككع 
شئرعكنعث قولعدعكع قعسعم مةيلع ظوخشاش معقداردا بولسذن )مةسعلةن: يئرعم ـ 
يئرعمدعن بولسذن( مةيلع بعرعنعث حعق يةنة بعرعنعث ظاز بولسذن )مةسعلةن: بعر 
شئرعك قولعدعكع قعسمعنعث تأتتعن بعرع، يةنة بعر شئرعكنعث قولعدعكع قعسمعنعث 

يئرعمع تةؤة حعقعص قالغان بولسذن( تةقسعمات يةنعال ظةمةلدعن قالعدذ.
ظةضةر شئرعك نةرسعنعث هةر بعر شئرعككة تةقسعم قعلعنغان قعسمعنعث مذظةييةن 
بعر صارحعسع بعرعضة تةؤة حعقعص قالغان، هةر بعر شئرعكنعث قولعدعكع باشقعسعغا 
تةؤة صارحة تأت مئتعرـ  تأت مئتعردعن ياكع بةش مئتعرـ  بةش مئتعردعن بولغعنعدةك 
شئرعكلةرنعث  ؤة  قالمايدذ  ظةمةلدعن  تةقسعمات  بولسا،  بولغان  معقداردا  ظوخشاش 
بعرع باشقا بعرعضة تةؤة بولذص حعقعص كةتكةن يةرنع يةنة بعر شئرعككة تةقسعم 
قعلعنغان يةردعن حعقعرعؤالمايدذ. ظةضةر هةر بعر شئرعكنعث قولعدعكع باشقعسعغا 
تةؤة صارحة بعرعنعث  تأت مئتعر، يةنة بعرعنعث بةش مئتعر بولغعنعغا ياكع بعرعنعث 
بةش مئتعر، يةنة بعرعنعث ظالتة مئتعر بولغعنعغا ظوخشاش صةرقلعق معقداردا بولسا، 
بذ هالةتتعمذ تةقسعمات ظةمةلدعن قالمايدذ. حىنكع، تةقسعمات ظةمةلدعن قالمعسعمذ 
شئرعكلةرنعث يةرلعرعدة هةققع بار ظادةم زعيان تارتمايدذ. صةقةت يئرعدعن بعر مئتعر 
يةر ظارتذق حعقعص كةتكةن شئرعك ظذ بعر مئتعر يةرنع يةنة بعر شئرعكنعث يئرعدعن 

ظئلعؤالعدذ.
ظةضةر ظعككع شئرعكنعث ظارعسعدا ظايرعم ـ ظايرعم ظعككع صارحة يةر بولغان، 
ظذالر ظذ يةرلةرنع تةقسعم قعلعشعص هةر بعرع بعر صارحعدعن ظئلعص ظذ يةرضة ظأي 
حعقعص  تةؤة  ظادةمضة  بعر  يةر  قولعدعكع  بعرعنعث  شئرعكلةرنعث  ظاندعن  سالغان، 
قالغان بولسا، ظذ شئرعك ظأيضة كةتكةن حعقعمنعث يئرعمعنع يةنة بعر شئرعكتعن 
ظالعدذ. كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن بذ هةممة ظعمامنعث كأز قارعشعدذر. بذ صةقةت 
قارعشعدذر،  كأز  نعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام 
دئضةنلةرمذ بار. حىنكع، ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( 
ظذ  شذثا  قعلعنمايدذ.  تةقسعم  هالدا  مةجبذرعي  قورذ  ظعككع  قارعشعحة  كأز  نعث 
تةقسعمات سودا ـ سئتعقنعث مةنعسعدعدذر. شذنعثدةك يةنة ظةضةر تةقسعمات ظعككع 
قورذ ظىستعدة بولغان ؤة شئرعكلةرنعث بعرعضة تةقسعم قعلعنغان قورذ باشقا بعرعضة 
شئرعكتعن  بعر  يةنة  صذلعنع  يئرعم  ظذنعث  شئرعك  ظذ  بولسا،  قالغان  حعقعص  تةؤة 
ظالعدذ. ظةضةر تةقسعمات بعر قورذ ظىستعدة بولغان ؤة قورذنعث شئرعكلةرنعث بعرعضة 
ظذ  هالدا  بذ  بولسا،  قالغان  حعقعص  تةؤة  بعرعضة  باشقا  قعسمع  قعلعنغان  تةقسعم 

شئرعك ظذنعث يئرعم صذلعنع يةنة بعر شئرعكتعن ظااللمايدذ.
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معراس، معراسخورالر ظارعسعدا تةقسعم قعلعنعص بولذنغاندعن كئيعن معراستا 
قةزرضة ظئلعنغان نةرسعنعث بارلعقعنعث ظاشكارعلعنعشعنعث بايانع

تةقسعم  كئيعن  بولذنغاندعن  قعلعنعص  تةقسعم  ظارعسعدا  مراسخورالر  معراس، 
ظوتتذرغا  بارلعقع  قةرزعنعث  بعرةرسعنعث  ظعحعدة  معراسنعث  بولذنغان  قعلعنعص 
حعقسا، معراستعكع تةقسعمات ظةمةلدعن قالعدذ. ظةمما معراسخورالر ظةضةر ظذ قةرزنع 
تةقسعماتتعن بذرذن تألعؤاتقان ياكع قةرز ظعضعلعرع قةرزعدعن ظأتعؤاتقان ياكع معراس 
ماللعرعدعن قةرزلةرضة بةرضعدةك قالغان بولسا، بذ هالدا تةقسعمات ظةمةلدعن قالمايدذ. 

حىنكع، تةقسعماتنع ظةمةلدعن قالدذرؤئتعدعغان هئحقانداق سةؤةب قالمعدع.)1)
ظألىص  ظاندعن  بولذنغان،  قعلعص  تةقسعم  معراس  ظارعسعدا  معراسخورالر  ظةضةر 
قةرزع  كةلضعدةك  تةث  هةممعسعضة  معراسنعث  قالغان  ظذنعثدعن  ظادةمنعث  كةتكةن 
بارلعقع ظاشكارعالنغان بولسا، تةقسعمات ظةمةلدعن قالعدذ. حىنكع، معراس ماللعرعنعث 
ظعحعدة قةرزنعث بولذص قئلعشع تةقسعم قعلعنغان معراسنعث معراسخورالرنعث مىلكع 
بولذشعغا توسالغذ بولعدذ. شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظألىص كةتكةن ظادةمنعث قةرزع ظذنعث 
صىتىن مال ـ مىلكعنع ظةمةس مال ـ مىلىكنعث بعر قعسمعنع ظأز ظعحعضة ظالعدعغان 
دةرعجعدة بولسا، بذ هالدعمذ تةقسعمات ظةمةلدعن قالعدذ. حىنكع، معراس ماللعرعنعث 
قةرزلةرضة  ماللعرعدعن  معراس  لئكعن  بار.  هةققع  ظعضعلعرعنعثمذ  قةرز  ظعحعدة 
قالمايدذ. حىنكع، قةرز ظعضعلعرعنعث  بةرضعدةك قالغان بولسا، تةقسعمات ظةمةلدعن 
قةرزع تألةص بئرعلضةنلعكع ظىحىن تةقسعماتنع ظةمةلدعن قالدذرؤئتعدعغان هئحقانداق 
ظامعل قالمعدع. قةرز مةيلع ظألىص كةتكةن ظادةم قالدذرذص كةتكةن مال ـ مىلىكنعث 
هةممعسعنع قاصسايدعغان دةرعجعدة بولسذن مةيلع ظذنعثدعن ظاز بولسذن ظةضةر قةرز 
ظعضعلعرع قةرزعدعن ظأتعؤاتسا ياكع معراسخورالر قةرزنع ظأز ماللعرعدعن تألعؤةتسة، 
تةقسعمات كىحضة ظعضة بولعدذ. حىنكع، تةقسعماتنعث كىحضة ظعضة بولذشعغا توسالغذ 

بولعدعغان ظامعل يوقالدع.
ظةضةر شئرعكلةرنعث بعرع شئرعك نةرسعدة بعرسعنعث قةرزعنعث بارلعقعنع دةؤا 
شئرعك  بعلةن  دةؤاسع  ظذنعث  حىنكع،  بولعدذ.  ظعضة  كىحضة  دةؤاسع  ظذنعث  قعلسا، 
ظادةمنعث  قةرز  حىنكع،  يوقتذر.  زعتلعق  ظارعسعدا  قعلعشنعث  تةقسعم  نةرسعنع 
زعممعسعضة باغلعق بولعدذ. شئرعك نةرسعنع تةقسعم قعلعش بولسا شةكعلضة باغلعق 

بولعدذ.
بعر  مةلذم  بولسذن  بولسا  بعلةن  سةؤةب  قايسع  بعرع  شئرعكلةرنعث  ظةضةر 

))) »ظةلهعداية«، 4 ـ توم، 51 ـ بةت. 
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دةؤاسعغا  ظذنعث  قعلسا،  دةؤا  ظعكةنلعكعنع  نةرسة  تةؤة  بعرعضة  باشقا  نةرسعنعث 
قةدةم  قعلعشقا  تةقسعم  نةرسعنع  قذالق سئلعنمايدذ. حىنكع، شئرعكلةرنعث شئرعك 
قويغانلعقع ظذ نةرسعنعث هةممة شئرعك ظارعسعدا ظورتاق بولغان نةرسة ظعكةنلعكعنع 

ظئتعراص قعلغانلعقعدذر.)1)
شذنعثدةك يةنة ظةضةر معراس تةقسعم قعلعنعص بولذنغاندعن كئيعن معراستعن 
مةلذم معقداردا صذل بئرعلعشكة تةؤسعية قعلعص قويذلغان ظادةمنعث بارلعقع ظوتتذرعغا 
ظذ  معراسخورالر  ظةضةر  قالعدذ.  ظةمةلدعن  تةقسعمات  هالدعمذ  بذ  بولسا،  حعققان 
ظادةمنعث هةققعنع ظادا قعلسا، تةقسعمات ظةمةلدعن قالمايدذ. حىنكع، ظذ ظادةمنعث 
بولذنغاندعن  قعلعص  تةقسعم  معراس  ظةضةر  مالدعدذر.  معقداردعكع  مةلذم  هةققع 
بئرعلعش  بعرع  تأتتعن  ياكع  بعرع  ظىحتعن  معراسنعث  ياكع  معراسخور  بعر  كئيعن 
تةؤسعية قعلعنغان ظادةم ظوتتذرعغا حعققان ؤة معراسخورالر: »تةقسعماتنع ظةمةلدعن 
ظةمةلدعن  تةقسعماتنعث  بولسا،  دئضةن  بعرةيلع«  هةققعنع  ظذنعث  قالدذرماستعن 
قالماسلعقع ظىحىن ظذالرنعث معراسخورالر بةرمةكحع بولغان نةرسعنع ظئلعشقا رازع 
بولذشع شةرتتذر. حىنكع، مةيلع ظوتتذرعغا كئيعن حعققان معراسخور بولسذن مةيلع 
معراستعن بئرعلعش تةؤسعية قعلعنغان ظادةم بولسذن ظذالرنعث هةققع معراس مئلعنعث 
يأتكعلعشع  باشقا مالغا  باغلعقتذر. شذثا ظذالرنعث هةققع معراس مئلعدعن  ظأزعضة 
ظىحىن ظذالرنعث رازعلعقعنعث بولذشع شةرتتذر. بذ ظةضةر تةقسعمات قازعسعز بولغان 
بولغان،  بعلةن  ؤاستعسع  قازعنعث  تةقسعمات  ظةضةر  بولعدذ.  ظةهؤال شذنداق  بولسا، 
معراسالرنع  قازع  حعققان،  ظوتتذرعغا  كئيعن  تةقسعماتتعن  معراسخور  بعر  ظاندعن 
ظةمةلدعن  تةقسعمات  بولسا،  قويغان  ظايرعص  صئيعنع  ظذنعث  ؤاقعتتا  قعلغان  تةقسعم 
قالمايدذ. شذنعثدةك يةنة كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن معراستعن بئرعلعش تةؤسعية 
قعلعنغان ظادةم ظوتتذرعغا حعققان ؤة قازع معراسالرنع تةقسعم قعلغان ؤاقعتتا ظذنعث 

صئيعنع ظايرعص قويغان بولسا، بذ هالدعمذ تةقسعمات ظةمةلدعن قالمايدذ.)2)
ظةضةر ظعككع معراسخور دادعسعدعن قالغان معراسنع بألىشكةن، ظاندعن ظذالرنعث 
بعرع مذظةييةن بعر نةرسعنع دادعسعنعث ظأزعضة بةرضةنلعكعنع دةؤا قعلغان بولسا، بذ 
هالدا ظةضةر ظذ معراسخور: »دادام بذنع ماثا مةن كعحعك ؤاقتعمدا بةرضةن« دئضةن 
حوث  ياكع  معراسخور: »)كعحعك  ظذ  ظةضةر  قعلعنعدذ.  قوبذل  سأزع  ظذنعث  بولسا، 
بولغان ؤاقتعمدا دئمةستعن( مذتلةق قعلعص دادام ماثا بةرضةن« دئضةن بولسا، ظذنعث 

سأزع قوبذل قعلعنمايدذ.
))) »رةددذلمذهتار«، 7 ـ توم، 169 ـ بةت

))) »ظةلهعداية«، 4 ـ توم، 51 ـ بةت. 
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شئرعكلةر بعر صارحة يةرنع تةقسعم قعلعشقان، ظاندعن شئرعكلةرنعث بعرع يةنة 
سالغانلعقعنع  ظأزعنعث  بعنانع  سئلعنغان  يةرضة  قعلعنغان  تةقسعم  شئرعككة  بعر 
ياكع تعكعلضةن دةرةخنع ظأزعنعث تعككةنلعكعنع ضذمان قعلعص تذرذص بعنانعث ياكع 
دةرةخنعث ظأزعضة تةؤة ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلسا، ظذنعث دةؤاسع ؤة كأرسةتكةن صاكعتع 
يةرنعث  سىصىتعدة  نةرسة  قوشذمحة  دةرةخ  ياكع  بعنا  حىنكع،  قعلعنمايدذ.  قوبذل 
تةقسعماتعنعث ظعحعضة كعرعص كئتعدذ. يةرنعث ظورنعدا قورذ بولغان بولسعمذ ظةهؤال 

شذنداق بولعدذ. 
ظةضةر شئرعكلةر دةرةخنع ياكع بعنانع تةقسعم قعلعشقان، ظاندعن ظذالرنعث بعرع 
دةرةخ ياكع بعنا سئلعنغان يةرنعث هةممعسعنعث ياكع بعر قعسمعنعث ظأزعضة تةؤة 
ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلغان بولسا، دةؤا قوبذل قعلعنعدذ. حىنكع، بعناغا ياكع دةرةخكة 
يةرسعزمذ شئرعكلعشعش مذمكعن بولغانلعقع ظىحىن يةر ظذنعثغا سئلعنغان بعناغا 

ياكع تعكعلضةن دةرةخكة قاراشلعق بولمايدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعنعث ظعلكعدعكع مئؤة دةرةخعنعث ظأزعنعث ظعكةنلعكعنع 
دةؤا قعلغان، ظاندعن ظذ كعشع: »ظذ ظادةم ظذ دةرةخنعث مئؤعلعرع توغرعسعدا مةن 
بعلةن سودعالشقان ياكع ظذنعث مئؤعلعرعنع سئتعص ظالغان« دئضةن بولسا، ظذ دةرةخنع 
ظذ ظادةمضة بةرضةنلعك هئسابالنمايدذ. حىنكع، دةرةخ ظذ كعشعضة، مئؤعلعرع باشقا 
صةتعؤا  بويعحة  شذ  ؤة  كأرىلعدعغان  ظةمةلعيةتتة  بذ  مذمكعن.  بولذشع  تةؤة  بعرعضة 

بئرعلعص كئلعؤاتقان ظعشتذر.
شئرعكلةرنعث بعرعضة تةقسعم قعلعنغان دةرةخنعث شاخ ـ صذتاقلعرع ظعككعنحع 
بعر شئرعككة تةقسعم قعلعص بئرعلضةن يةرضة ساثضعالص تذرعدعغان بولسا، ظعككعنحع 
شئرعكنعث ظذ شئرعكنع دةرةخنعث شاخلعرعنع كعسعؤئتعشكة مةجبذرالش هةققع يوق. 
بذ هةقتة صةتعؤا شذ بويعحة بئرعلعدذ. حىنكع، ظذ شئرعك ظذ دةرةخنع ظاشذ هالعتعدة 
قولعغا تاصشذرذص ظالغان. شذنعثدةك يةنة ظةضةر شئرعكلةرنعث بعرعضة تعضع ظعككعنحع 
شئرعكنعث يئرعضة كعرعص كةتكةن بعر تام تةقسعم قعلعص بئرعلضةن بولسا، ظعككعنحع 

شئرعكنعث ظذ شئرعكنع تامنع يئقعؤئتعشكة بذيرذش هةققع يوق.

تةقسعماتتا قاتتعق ظالدعنعص كةتكةنلعكعنعث ظاشكارعلعنعشعنعث بايانع 

ظةضةر تةقسعماتتا بعر تةرةصنعث قاتتعق ظالدعنعص كةتكةنلعكع بعلعنضةن بولسا، 
مةسعلةن: ظذ تةرةصكة تةقسعم قعلعص بئرعلضةن نةرسة 1000 سوم دةص باهاالنغان، 
ظةمعلعيةتتة ظذ 500 سوملذق نةرسة بولسا، بذ هالدا ظةضةر تةقسعمات قازعنعث هأكىمع 
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بعلةن بولسا، تةقسعمات بارلعق ظعمامالرنعث كأز قارعشعحة ظةمةلدعن قالعدذ. حىنكع، 
ظادعل  هأكىمنعث  ظذ  ظىحىن  بولذشع  ظعضة  كىحضة  هأكىمعنعث  حعقارغان  قازعنعث 
بولغان بولذشع شةرت. ظةمما قازعنعث تةقسعمات هةققعدة حعقارغان هأكمع ظادعللعق 
بعلةن بولمعدع. شذثا تةقسعمات ظةمةلدعن قالعدذ. ظةضةر تةقسعمات ظعككع تةرةصنعث 
رازعلعقع بعلةن بولغان بولسا، كىحلىك قاراشقا ظاساسةن تةقسعمات يةنعال ظةمةلدعن 
كىحضة  تةقسعماتنعث  قعلعنغان  بعلةن  رازعلعقع  تةرةصنعث  ظعككع  حىنكع،  قالعدذ. 
ظعضة بولذشع ظىحىنمذ تةقسعماتنعث ظادعل بولغان بولذشع شةرتتذر. ظذ تةقسعماتتا 
بذ ظادعللعق تئصعلمعدع. شذثا ظذ تةقسعمات كىحضة ظعضة بولمايدذ. ظالدعنعص كةتكةن 
تةرةص ظةضةر صئيعنع تولذق ظالغانلعقعنع ظعقرار قعلمعغانال بولسا، ظذنعث ظأزعنعث 
ظالدعنعص كةتكةنلعكع هةققعدة قعلغان دةؤاسعغا قوالق سئلعنعدذ. ظةضةر ظذ صئيعنع 
تولذق ظالغانلعقعنع ظعقرار قعلغان بولسا، ظذنعث ظأزعنعث ظالدعنعص كةتكةنلعكع 
هةققعدة قعلغان دةؤاسعغا قوالق سئلعنمايدذ. حىنكع، ظذنعث قعلغان ظعقرارع بعلةن 
دةؤاسع بعر ـ بعرعضة زعتتذر. ظةضةر ظذ تةرةص صئيعنع تولذق ظئلعص بولغانلعقعغا 
ظعقرار قعلعص بولغاندعن كئيعن ظذنع باشقا بعرعنعث ناهةق ظئلعؤالغانلعقعنع دةؤا 

قعلغان بولسا، ظذنعث دةؤاسعغا قوالق سئلعنعدذ.

شئرعك يةرضة ظأي سئلعشنعث ؤة دةل ـ دةرةخ تعكعشنعث هأكمع 

 شئرعكنعث بعرع ظعككعنحع شئرعكنعث رذخسعتعسعز شئرعك يةرضة ظأي سالغان، 
ظاندعن ظعككعنحع شئرعك ظذ شئرعكتعن ظأينع يئقعؤئتعشنع تةلةص قعلغان بولسا، 
قعلعنغان  تةقسعم  ظأي  ظةضةر  قعلعنعدذ.  تةقسعم  ظارعسعدا  ظذالرنعث  يةر  شئرعك 
يةرنعث ظأينع سالغان شئرعككة بألىص بئرعلضةن قعسمعغا توغرا كةلسة، بذ ناهايعتع 
بألىص  ظعككعنحع شئرعككة  يةرنعث  قعلعنغان  تةقسعم  ظأي  ظةضةر  بولعدذ.  ياخشع 
بئرعلضةن قعسمعغا توغرا كةلسة، ظأي ظعضعسع بولغان شئرعك ظذنع يئقعؤالعدذ، ياكع 
يةرنعث باهاسع بويعحة صذل بئرعص ظعككعنحع شئرعكنع رازع قعلعدذ. باشقا بعرعنعث 
يئرعضة ظأي سالغان، ياكع دةل ـ دةرةخ تعككةن ظادةم ظأينع يئقعؤئلعشقا، ياكع دةل 
ـ دةرةخنع قذمذرؤئلعشقا بذيرذلعدذ. ظةضةر دةل ـ دةرةخنع قذمذرؤئلعش ياكع ظأينع 
يعقعؤئلعش جةريانعدا يةر زعيانغا ظذحرايدعغان ظعش بولسا، يةر ظعضعسعنعث ظأينعث 
يةر  ـ دةرةخنعث صذلعنع ظذنعث ظعضعسعضة بئرعشع الزعم. يةنع دةسلةص  ياكع دةل 
ظذنعث ظىستعدعكع ظأيسعز ياكع دةل ـ دةرةخسعز بذدعلعدذ، ظاندعن يةر ظىستعدعكع 
بعرضة  بعلةن  دةرةخ  ـ  دةل  تئضعشلعك  يذلذؤئلعشقا  ياكع  ظأي  تئضعشلعك  يئقعشقا 
صذلنع  صةرق  حعققان  ظارعسعدعن  بذداشنعث  ظعككع  بذ  بذدعلعدذ.  قئتعم  بعر  يةنة 
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يةنة  شذنعثدةك  بئرعدذ.  ظعضعسعضة  دةرةخنعث  ـ  دةل  ياكع  ظأينعث  ظعضعسع  يةر 
بعلةن  رذخسعتع  ظعضعسعنعث  يةرنعث  ظذ  يةرضة  بعر  ظىحىن  ظأزع  ظادةم  بعر  ظةضةر 
ظذ  حىنكع،  بولعدذ.  ظوخشاش  يذقعردعكعضة  هأكمعمذ  بذنعث  بولسا،  سالغان  ظأي 
بولعدذ.  تذرغان  ظئلعص  ظأتنعضة  صئيعنع  يةر ظعضعسعنعث  ظادةم  يةرضة ظأي سالغان 
شذثا يةر ظعضعسع خالعغان ؤاقعتتا يةرنع ظذ ظادةمدعن قايتذرؤاالاليدذ. ظةضةر ظعككع 
شئرعكنعث بعرع يةنة بعر شئرعككة شئرعكلعككة تةؤة يةرضة ظأي سئلعشقا رذخسةت 
بةرضةن بولسا، رذخسةت بةرضةن شئرعك ظذ شئرعكتعن يةردعن صةقةت ظأزعنعث صئيعنعال 
قايتذرذص ظاالاليدذ. يةرضة دةل ـ دةرةخ تعكعشنعث هأكمعمذ ظذنعثغا ظأي سئلعشنعث 

هأكمعضة ظوخشاش.

تةقسعماتنع ظةمةلدعن قالدذرؤئتعشنعث هأكمع

نةرسعنع  شئرعك  شئرعكلةر  بولعدذ.  قالدذرذشقعمذ  ظةمةلدعن  تةقسعماتنع 
ظارعلعرعدا تةقسعم قعلعشعص هةر بعرع ظأزلعرعنعث صئيعنع ظئلعص بولغاندعن كئيعن 
بولعدذ.  توغرا  شئرعكلعشعش  بذ  بولسا،  بولذشقان  رازع  شئرعكلعشعشكة  تةكرار 
بولسذن  ظىستعدة  نةرسة  باشقا  مةيلع  بولسذن  ظىستعدة  يةر  مةيلع  شئرعكلعشعش 
بذرذنقعدةك كىحضة ظعضة بولعدذ. حىنكع، شئرعك نةرسعنع رازعلعق بعلةن تةقسعم 
قعلعشعش مالـ  مىلىكنع بعرـ  بعرعضة ظالماشتذرذشذش هئسابلعنعدذ. بذ تةقسعماتنع 

يةنة رازعلعق بعلةن ظةمةلدعن قالدذرذش توغرعدذر.
بولعدذ.  ظةهؤال شذنداق  بولمعسا،  نةرسة  بار  نةرسة ظوخشعشع  ظةضةر شئرعك  بذ 
ظةضةر شئرعك نةرسة ظوخشعشع بار نةرسة بولغان، ظاندعن ظذ نةرسة تةقسعم قعلعنغان 
بولسا، بذ تةقسعمات شئرعكلةرنعث تةقسعماتنع ظةمةلدعن قالدذرذشقا رازع بولذشعشع 
بعلةنال ظةمةلدعن قالمايدذ. حىنكع، ظوخشعشع بار شئرعك نةرسعنع تةقسعم قعلعشعش 
مال ـ مىلىكنع بعر ـ بعرعضة ظالماشتذرذشعش هئسابالنمايدذ. حىنكع، ظوخشعشع بار 
نةرسعدة ظذنع ظايرعص حعقعرعش تةرعصع ظئغعردذر. ظةضةر شئرعكلةر تةقسعم قعلعشقان 
ظوخشعشع بار نةرسعنع ظأز رازعلعقلعرع بعلةن بعر ـ بعرعضة ظارعالشتذرغان بولسا، بذ 

شئرعكلعشعش يئثع شئرعكلعشعش بولذص هئسابلعنعدذ.
ظأز  يةرنع  ظذ  ظذالر  بئرعلضةن،  قعلعص  ؤةقصة  يةر  صارحة  بعر  ظادةمضة  نةححة  بعر 
رازعلعقلعرع بعلةن تةقسعم قعلعشقان، ظاندعن ظذالرنعث بعرع بعر نةححة يعل ظأتكةندعن 
كئيعن تةقسعماتنع ظةمةلدعن قالدذرماقحع بولغان بولسا، ظذ ظادةم تةقسعماتنع ظةمةلدعن 
قالدذرااليدذ. حىنكع، ؤةقصة قعلعنغان يةرنع ظذ يةر ؤةقصة قعلعنغان ظادةملةرنعث ظارعسعدا 
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تةقسعم قعلعش توغرا ظةمةس.
ظةضةر بعر صارحة يةر شئرعكلةر ظارعسعدا تةقسعم قعلعنغان، ظاندعن شئرعكلةرنعث 
بعرع يةردعن ظأزعضة تةقسعم قعلعنغان قعسمعغا رازع بولمعغان، ظاندعن ظذنعثغا زعراظةت 
ظئلعنمايدذ.  ظئتعبارغا  بولمعغانلعقع  رازع  تةقسعماتقا  شئرعكنعث  ظذ  بولسا،  تئرعغان 
حىنكع، تةقسعمات ظذنع ظوحذق ـ ظاشكارا رةت قعلعش بعلةن ظةمةلدعن قالعدذ. )زعراظةت 

تئرعغانلعقع تةقسعماتنع قوبذل قعلغانلعق مةناسعغا كعرعدذ(.

شةرتعضة توشمعغان تةقسعمات بعلةن تةقسعم قعلعنغان نةرسعنع قولغا 
تاصشذرذص ظئلعشنعث هأكمع

تةقسعم قعلعنغان نةرسعدعن سوؤغات قعلعص بئرعشنع ياكع سةدعقة قعلعص بئرعشنع، 
ياكع سئتعص بئرعشنع شةرت قعلغانغا ظوخشاش شةرتعضة توشمعغان تةقسعمات بعلةن 
ظادةمنعث  شذ  نةرسة  ظذ  بعلةن  ظئلعش  تاصشذرذص  قولغا  نةرسعنع  قعلعنغان  تةقسعم 
تةسةررذص  شةكعلدة  خالعغان  نةرسعنع  ظذ  ظادةم  ظذ  كئتعدذ.  ظأتىص  ظعضعدارحعلعقعغا 
قعالاليدذ. ظذ نةرسة خذددع شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن سئتعص ظئلعنغان 
نةرسعضة ظوخشاش ظةضةر يىتىص كئتعلسة ياكع زعيانكةشلعككة ظذحراص كئتعلسة صذلع 

تألةص بئرعلعدذ.
شةرتعضة توشمعغان تةقسعمات بعلةن تةقسعم قعلعنغان نةرسعنع قولغا تاصشذرذص 
ظئلعش بعلةن ظذ نةرسة شذ ظادةمنعث ظعضعدارحعلعقعغا ظأتىص كةتمةيدذ، دئضةن قاراشمذ 
تةقسعم  بعلةن  تةقسعمات  توشمعغان  شةرتعضة  بولسا،  قاراش  توغرا  هةقتعكع  بذ  بار. 
قعلعنغان نةرسعنع قولغا تاصشذرذص ظئلعش بعلةن ظذ نةرسة شذ ظادةمنعث ظعضعدارحعلعقعغا 
ظأتىص كئتعدذ، دئضةن قاراشتذر. حىنكع، هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كعتابلعرعدا بذ 

هةقتة شذنداق نةقعل قعلعنغاندذر.)1)

شئرعك نةرسعنع نأؤةتلعشعص ظعشلعتعشنعث بايانع

كأزدة  صايدعلعنعشع  نأؤةتلعشعص  نةرسعدعن  شئرعك  شئرعكلةرنعث  بذنعثدعن 
تذتذلعدذ.)2)

))) »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، 170 ـ بةت
))) »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، 170 ـ بةت
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ظةضةر شئرعك نةرسة ظعشلعتعلعش بعلةن يوق بولذص كةتمةيدعغان نةرسة بولسا، 
ظذنعثدعن شئرعكلةرنعث نأؤةنلعشعص صايدعلعنعشع توغرعدذر. شئرعكلةرنعث شئرعك 
ظذ  ظذالرنعث  ظىحىن  بولغانلعقع  ظئهتعياجع  صايدعلعنعشقا  شةكعلدة  ظذ  نةرسعدعن 
توغرعدذر.  ظاساسةن  قاظعدعسعضة  ظعستعهسان  صايدعلعنعشع  نأؤةتلعشعص  نةرسعدعن 
حىنكع، شئرعكلةرنعث هةممعسعنعث ظذ نةرسعدعن بعرال ؤاقعتتا صايدعلعنعشع قعيعن 
هئسابتا  بعر  صايدعلعنعش  نأؤةتلعشعص  نةرسعدعن  شئرعك  شذثا  مذمكعن.  بولذشع 
شئرعك  خذددع  ظىحىن  شذنعث  قالعدذ.  ظوخشاص  قعلعشقا  تةقسعم  نةرسعنع  شئرعك 
نةرسعنع تةقسعم قعلعشتا بولغعنعدةك شئرعك نةرسعدعن نأؤةتلعشعص صايدعلعنعشتعمذ 
قازعنعث مةجبذرلعشع كىحضة ظعضة بولعدذ. يةنع قازع شئرعكلةرنع شئرعك نةرسعدعن 
نأؤةتلعشعص صايدعلعنعشقا مةجبذرلعيااليدذ. لئكعن شئرعك نةرسعنع تةقسعم قعلعش 
نةرسة  شئرعك  حىنكع،  ياخشعراقتذر.  قارعغاندا  ظعشلعتعشكة  نأؤةتلعشعص  ظذنع 
ؤاقعتتا  خالعغان  ظالدعغا  ظأز  ظذنعثدعن  شئرعك  بعر  هةر  ؤاقتعدا  قعلعنغان  تةقسعم 
خالعغانحة صايدعلعنااليدعغانلعقع ظىحىن شئرعك نةرسعنع نأؤةتلعشعص ظعشلعتعشكة 
قارعغاندا ظذنع تةقسعم قعلعص ظعشلعتعشنعث صايدعسع كأصتذر. ظةمما شئرعكلةرنعث 
بعرع  ظارقعسعدعن  بعرعنعث  نةرسعدعن  شئرعك  ظعشلعتعلعدعغان  نأؤةتلعشعص 
صايدعلعنااليدذ. شذثا شئرعك نةرسعنع تةقسعم قعلعش ظذنع نأؤةتلعشعص ظعشلعتعشكة 
نةرسعنع  بعرع شئرعك  ظةضةر شئرعكلةرنعث  ظىحىن  ياخشعراقتذر. شذنعث  قارعغاندا 
قازع  قعلسا،  تةلةص  ظعشلعتعشنع  نأؤةتلعشعص  ظذنع  بعرع  يةنة  قعلعشنع  تةقسعم 
نةرسعنع  شئرعك  حىنكع،  بئرعدذ.  قعلعص  تةقسعم  ظارعسعدا  شئرعكلةر  نةرسعنع  ظذ 
تةقسعم قعلعشنعث صايدعسع ظذنع نأؤةتلعشعص ظعشلعتعشنعث صايدعسعغا قارعغاندا 

ياخشعراقتذر. 
شئرعك نةرسعنع تةقسعم قعلعش ظىحىن ؤاقعت بةلضعلةنضةن، ظاندعن شئرعكلةرنعث 
بعرع ظذنع )ؤاقعت يئتعص كئلعشتعن بذرذن( تةقسعم قعلعشنع تةلةص قعلغان بولسا، 

ظذ نةرسة تةقسعم قعلعص بئرعلعدذ.)1)
نأؤةتلعشعص  ظعككع شئرعك  ظذ  قورذدا  بعر  ظارعسعدعكع شئرعك  ظعككع شئرعك 
ظولتذرماقحع بولسا، شئرعكلةرنعث بعرع قورذنعث بعر قعسمعدا يةنة بعرع قورذنعث 
بعرع  يةنة  ظاي،  بعر  قورذدا  بعرع  ياكع شئرعكلةرنعث  ظولتذرعدذ  قعسمعدا  بعر  يةنة 
ظذنعثدا بعر ظاي ظولتذرعدذ. ظةضةر شئرعك قورذ ظعككع بولسا، هةر بعر شئرعك بعر 
قورذدا ظولتذرعدذ. ظةضةر شئرعك نةرسة بعر دانة قذل بولسا، ظذ قذل بعر شئرعككة 
بولسا،  ظعككع  قذل  ظةضةر  قعلعدذ.  خعزمةت  كىن  بعر  شئرعككة  بعر  يةنة  كىن،  بعر 
قورذ  بعر  نةرسة  شئرعك  ظةضةر  قعلعدذ.  خعزمعتعنع  شئرعكنعث  بعر  قذل  بعر  هةر 

))) »تةظرعفاتذل جذرجانعي«. 
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مةلذم  شئرعك  بعر  ظعجارعسعنع  ظذنعث  بولسا،  قويذلغان  قويذص  ظعجارعضة  بولذص 
مذددةت، يةنة بعر شئرعك مةلذم مذددةت ظالعدذ. ظةضةر قورذ ظعككع دانة بولسا، هةر 
شئرعكلةرنعث  نةرسعلةرنع  مةزكذر  ظالعدذ.  ظعجارعسعنع  قورذنعث  بعر  شئرعك  بعر 
نأؤةتلعشعص ظعشلعتعشع ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن بارلعق ظعمامالرنعث كأز 
قارعشعحة توغرعدذر. كىحلىك قاراشقا ظاساسةن قازع شئرعكلةرنعث بعرعنعث شئرعك 
نةرسعنع تأؤةنلعشعص ظعشلعتعشنع تةلةص قعلعشع بعلةن ظذ نةرسعنع شئرعكلةرنعث 
قوبذل  هأكىمنع  بذ  شئرعكنع  بعر  يةنة  قعلعدذ،  هأكىم  ظعشلعتعشعضة  نأؤةتلعشعص 

قعلعشقا مةجبذراليدذ.
نأؤةتلعشعش بةزع ؤاقعتتا زامان بعلةن بولعدذ، بةزع ؤاقعتتا ماكان بعلةن بولعدذ. 
شئرعك نةرسة بعر دانة قول ياكع كعحعك ظأي بولسا، ظذنعثدا نأؤةتلعشعش زامان بعلةن 
بولعدذ. يةنع ظذ نةرسعنع شئرعكلةرنعث بعرع ظعشلعتعص بولغاندعن كئيعن يةنة بعرع 
ظعشلعتعدذ. ظةضةر شئرعك نةرسة ظعككع دانة قولغا ياكع حوث قورذغا ظوخشاش نةرسة 
بولسا، ظذنعثدا نأؤةتلعشعش ماكان بعلةن بولعدذ. يةنع هةر بعر شئرعك بعر قذلنع 
خعزمعتعضة سالعدذ ياكع قورذنعث بعر قعسمعدا بعر شئرعك يةنة بعر قعسمعدا يةنة بعر 
شئرعك ظولتذرعدذ. ظةضةر شئرعك نةرسة هةم زامان بعلةن نأؤةنلعشعشكة بولعدعغان 
هةم ماكان بعلةن نأؤةتلعشعشكة بولعدعغان نةرسة بولذص شئرعكلةر ظذنعثدعن زامان 
بعلةن نأؤةتلعشعص صايدعلعنعش بعلةن ماكان بعلةن نأؤةتلعشعص صايدعلعنعش هةققعدة 
ظعختعالص قعلعشعص قالسا، قازع شئرعكلةرنع كعلعشعص كئلعشكة بذيرذيدذ. حىنكع، 
شئرعك نةرسعدعن ماكان بعلةن صايدعلعنعش ظادعلراقتذر. حىنكع، ظذنعثدعن هةر بعر 
شئرعك بعرال ؤاقعتتا صايدعلعنااليدذ. ظذنعثدعن زامان بعلةن صايدعلعنعش ياخشعراقتذر. 
نةرسعنعث  ظذ  ؤاقتعدا  صايدعالنغان  بعلةن  زامان  ظذنعثدعن  شئرعك  بعر  هةر  حىنكع، 
صايدعلعنعش  بعلةن  زامان  ظذنعثدعن  شئرعكلةر  شذثا  صايدعلعنااليدذ.  هةممعسعدعن 
بعلةن ماكان بعلةن صايدعلعنعش هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالسا، قازع ظذالرنع بذ 
هةقتة بعر قارارغا كئلعشعص كئلعشكة بذيرذيدذ. ظةضةر شئرعكلةر ظذنعثدعن زامان 
قئلعشعنعث  كئلعص  تأهمةتنعث  بعرةر  كئيعنحة  قعلسا،  قارار  صايدعلعنعشقا  بعلةن 

ظالدعنع ظئلعش ظىحىن حةك تاشلعنعدذ.
ظةضةر شئرعك نةرسعدعن صايلعنعش ماكان بعلةن بولسا، شئرعكلةرنعث بعرع ظذنعث 
صايدعلعنعش بعلةن هةر بعر شئرعك  يةنة بعرع ظذنعث قالغان يئرعمعدعن  يئرعمعدعن 
ظذنعثدعن بعرال ؤاقعتتا ظوخشاش صايدعلعنعدذ. ظةضةر شئرعك نةرسعدعن صايدعلعنعش 
زامان بعلةن بولسا، هةر بعر شئرعك ظذنعثدعن بعرع صايدعلعنعص بولغاندعن كئيعن 

يةنة بعرع صايدعلعنعدذ. 
ظةضةر شئرعك نةرسعدعن ماكان بعلةن صايدعالنماقحع بولغان، شئرعكلةر ظارعسعدا 
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قايسع  يئرعنع  قايسع  ظئلعشع،  شئرعكنعث  قايسع  يئرعنع  قايسع  نةرسعنعث  ظذ 
شئرعكنعث ظئلعشع هةققعدة ظعختعالص كأرىلضةن بولسا، بذ هةقتة شئرعكلةر ظارعسعدا 

حةك تاشلعنعدذ. 
ظةضةر شئرعكلةر شئرعك نةرسعدعن زامان بعلةن صايدعالنماقحع بولغان، ظذالرنعث 
يةنة بعرع:  صايدعلعنعمعز« دئسة،  يعلدعن  بعر  بعرعمعز  بعرع: »ظذ نةرسعدعن هةر 
»ظذنعثدعن هةر بعرعمعز بعر ظايدعن صايدعلعنعمعز« دةص ظذالرنعث ظارعسعدا ظعختعالص 
بذ ظعش هةققعدة هأكىم حعقعرعش مةسعلعسع  قاراشحة  بولسا، كىحلىك  بةرضةن  يىز 
قازعغا تاصشذرعلعدذ. بذ هالدا قازع ظذالرنع بعر قارارغا كئلعشعص كئلعشكة بذيرذيدذ، 
دةص قارالمايدذ. ظذ نةرسعدعن بعر يعلدعن صايدعلعنعش بعلةن ظذنعثدعن بعر ظايدعن 
صايدعلعنعشنعث قايسعسع ياخشع بولسا، ظذ نةرسعدعن شذ بويعحة صايدعلعنعدذ، دئيعش 

توغرعراقتذر.)1)
بعر  يةنة  بعرع  يةنة  بعر شئرعككة،  بعرع  قذلنعث  ظعككع  ظعككع شئرعك  ظةضةر 
شئرعككة خعزمةت قعلعشقا كئلعشكةن بولسا، بذ توغرعدذر. حىنكع، قازعنعث قذلالرنع 
ظذ شةكعلدة مةجبذرعي ياكع ظذالرنعث رازعلعقع بعلةن تةقسعم قعلعشع ظعمام ظةبذيىسىف 
بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشعدا كىحضة ظعضة بولعدذ. شذنعثدةك يةنة ظعككع 
شئرعكنعث ظعككع قذلنعث بعرعنعث بعر شئرعككة، يةنة بعرعنعث يةنة بعر شئرعككة 

خعزمةت قعلعشعغا كئلعشعشعمذ كىحضة ظعضة بولعدذ.
ظةضةر ظعككع شئرعك ظعككع قذلنع نأؤةت بعلةن خعزمعتعضة سالماقحع بولغان 
ؤاقتعدا هةر بعر شئرعك قولعغا ظالغان قذلنعث يعمةكـ  ظعحمةكلعرعنع ظأزع كأتىرىشكة 
كئلعشكةن بولسا، بذ ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن توغرعدذر. حىنكع، قذلالرنعث 
يعمةك ـ ظعحمةكلعرعدة كةث قوللذق قعلعنعدذ. ظةضةر شئرعكلةر ظعككع قذلنع نأؤةت 
بعلةن خعزمعتعضة سالماقحع بولغان ؤاقتعدا هةر بعر شئرعك قولعغا ظالغان قذلنعث 
كعيعم ـ كعحةكلعرعنع ظأزع كأتىرىشكة كئلعشكةن بولسا، بذ توغرا ظةمةس. حىنكع، 

قذلالرنعث كعيعم ـ كعحةكلعرعدة كةث قوللذق قعلعنمايدذ.

نأؤةتلعشعش توغرا بولعدعغان ؤة توغرا بولمايدعغان ظعشالرنعث بايانع

نأؤةتلعشعص  قورذدا  بعر  ؤة  سئلعش  خعزمعتعضة  نأؤةتلعشعص  قذلنع  بعر 
ظولتذرذش توغرعدذر. شذنعثدةك يةنة شئرعك نةرسة بعر خعلدعكع ظةمةس باشقا ـ 
باشقا خعلدعكع نةرسعلةر بولسا، مةسعلةن: شئرعك نةرسعلةرنعث بعرع قورذ يةنة 

))) »ظةلهعداية«، 4 ـ توم، 51 ـ بةت. 
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بعرع قذل بولغان، شئرعكلةرنعث بعرع قورذنع بعر يعل ظعشلعتعشكة يةنة بعرع 
قذلنع بعر يعل ظعشلعتعشكة كئلعشكةن بولسا، بذمذ توغرعدذر. شئرعك نةرسعنع 
ظعجارعضة بئرعص ظذنعث ظعجارعسعنع نأؤةتلعشعص ظئلعش ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل 
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث كأز قارعشعدا توغرا ظةمةس. ظةمما بذ ظعمام 

ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشعدا توغرعدذر.
ظةضةر ظعككع شئرعك بعر ياكع ظعككع قذلنعث ظعجارعسعدة نأؤةتلةشكةن، ياكع 
بعر ياكع ظعككع ظذالغنعث ظعجارعسعدة نأؤةتلةشكةن، ياكع بعر ياكع ظعككع ظذالغنع 
معنعص ظعشلعتعشتة نأؤةتلةشكةن، ياكع شئرعك بعر تىص دةرةخنعث مئؤعلعرعنع 
يئغعشتا ياكع بعر قوينعث سىتعدعن صايدعلعنعشتا نأؤةتلةشكةن بولسا، مةزكذر 
نةرسعلةردة نأؤةتلعشعش ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشعدا 
توغرا ظةمةس. ظةمما ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث 
كأز قارعشعدا ظعككع قذلنعث ظعجارعسعدة ياكع ظعككع ظذالغنعث ظعجارعسعدة ياكع 

بعر ياكع ظعككع ظذالغنع معنعص ظعشلعتعشتة نأؤةتلعشعش توغرا ظةمةس.
بعر قذل ياكع بعر ظذالغنعث ظعجارعسعدة نأؤةتلعشعشنعث توغرا بولماسلعقعنعث 
سةؤةبع بولسا، ظعككع شئرعك قذل ياكع ظذالغنعث ظعجارعسعنع بعرعنعث ظارقعسعدعن 
يةنة بعرع ظالعدذ. ظذالر ظعجارعنع بعرال ؤاقعتتا ظااللمايدذ. كأصعنحة ؤاقعتتا مةيلع 
ظذالغ بولسذن مةيلع قذل بولسذن جانلعقالردا بعر ؤاقعت بعلةن يةنة بعر ؤاقعتنعث 
ظارعسعدا ظأزضىرعش بولذص تذرعدذ. يةنع جانلعقالر بذ كىنع باشقا هالةتتة بولسا 
ظةرتعسع باشقا هالةتتة بولعدذ. شذثا شئرعكلةرنعث قذلدعن ياكع ظذالغدعن كعرعم 
قعلعدعغان ظعجارعسع ظوخشاش معقداردا بولماي قئلعشع مذمكعن. يةنع بعرعنعث 
نأؤعتع كةلضةندة قذل ياكع ظذالغ ياخشع هالةتتة بولذص صذلنع حعق تاصسا، يةنة 
بعرعنعث نأؤعتع كةلضةندة ظذالر ياخشع هالةتتة بولماي صذلنع ياخشع تاصالماسلعقع 
مذمكعن. شذنعث بعلةن شئرعكلةرنعث ظذالردعن كعرعم قعلعدعغان صذلعدا ظادعللعق 
بولماي قالعدذ. ظةمما ظعككع شئرعكنعث بعر قورذنعث ظعجارعسعنع نأؤةتلعشعص 
ظئلعشعشع توغرعدذر. حىنكع، قورذدا بعر ؤاقعت بعلةن يةنة بعر ؤاقعتنعث ظارعسعدا 

ظأزضعرعش بولذص تذرمايدذ.
توغرا  نأؤةتلعشعشنعث  ظعجارعسعدة  ظذالغنعث  ظعككع  ياكع  قذل  ظعككع 
بولماسلعقعنعث سةؤةبع بولسا، ظعككع قذل ياكع ظعككع ظذالغنع تةقسعم قعلعشعشقا 
بولمعغانلعقع ظىحىن ظذالرنع خعزمعتعضة سئلعشعش ظىحىن نأؤةتلعشعشكة زأرىرعيةت 
نـأؤةتلعشعشنعث  ظعجارعسعدة  ظذالرنعث  ظةمما  توغرعدذر.  ظىحىن  تئصعلغانلعقع 
تةقسعم  ظارعسعدا  شئرعكلةر  ظعجارعنع  حىنكع،  يوق.  زأرىرعيعتع  هئحقانداق 

قعلعشقا بولعدذ.
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بعر ياكع ظعككع ظذالغنع معنعش ظىحىن ظعشلعتعشتة نأؤةتلعشعشنعث توغرا 
بولماسلعقعنعث سةؤةبع بولسا، ظعككع ظادةمنعث ظارعسعدا ظذالغنع ظعشلعتعشتة 
صةرق بولغانلعقع ظىحىندذر. شذثا ظذالرنعث ظارعسعدا ظادعللعق ؤذجذدقا حعقمايدذ. 

بذ سةؤةبتعن قازع ظذالرنع ظذالغنع نأؤةنلعشعص مئنعشكة مةجبذرلعمايدذ.
بعر تىص دةرةخنعث مئؤعلعرعنع يئغعشتا ياكع بعر قوينعث سىتعدعن صايدعلعنعشقا 
نأؤةتلعشعشنعث توغرا بولماسلعقعنعث سةؤةبع بولسا، نأؤةتلعشعشنعث مةنصةظةتكة 

خاس بولغانلعقع ظىحىندذر. حىنكع، مةنصةظةتنع تةقسعم قعلعشقا بولمايدذ. 
ظةضةر ظعككع شئرعككة تةؤة ظعككع حأرة بولغان، شئرعكلةرنعث بعرع ظذالرنعث 
ظئمعتعشكة  بالعنع  بعرعنع  يةنة  شئرعك  بعر  يةنة  ظئمعتعشكة  بالعسعنع  بعرعنع 
ظىحىن  سئتعلمعغانلعقع  سىتع  ظادةمنعث  حىنكع،  بولعدذ.  توغرا  بولسا،  ظالغان 

ظذنعث ظئتعبارع يوق.
سىتعدعن  قوينعث  بعر  ياكع  يئغعشتا  مئؤعلعرعنع  دةرةخنعث  تىص  بعر 
يةنة  بعرع  شئرعكلةرنعث  ظىحىن  بولذشع  توغرا  نأؤةتلعشعشنعث  صايدعلعنعشقا 
بعر شئرعكنعث دةرةختعكع ياكع قويدعكع صئيعنع دةسلةص سئتعص ظالعدذ، ظاندعن 
ظأزعنعث نأؤعتع توشقاندعن كئيعن ظذ شئرعك دةرةختعكع ياكع قويدعكع صئيعنع 
ؤة يةنة بعر شئرعكتعن سئتعص ظالغان صاينع يةنة بعر شئرعككة سئتعص بئرعدذ 
ياكع يةنة بعر شئرعكعنعث صئيعغا هئسابالص سىتتعن مةلذم معقداردا قةرز ظئلعص 
شئرعككة  بعر  يةنة  قوينع  ظاندعن  ظعشلعتعدذ،  قةدةر  توشقانغا  نأؤعتع  ظأزعنعث 
قوينع  قةدةر  ظالغانغا  سىتنع  معقداردعكع  شذ  تاكع  قويدعن  شئرعك  ظذ  بئرعدذ، 
سئغعص ظعشلعتعدذ. حىنكع، شئرعكلةر ظارعسعدا ظومذمعي بولغان نةرسعنع قةرز 

بئرعش توغرعدذر.
ظةضةر ظعككع شئرعك ظورتاق بعر كالعنع ظون بةش كىندعن نأؤةتلعشعص سئغعص 
ظعشلعتعشكة كئلعشكةن بولسا، بذ توغرا بولمعغان نأؤةتلعشعش هئسابلعنعدذ. ظةضةر 
شئرعكلةرنعث بعرع سىتنعث يةنة بعرعضة ظارتذق كئتعص قئلعشعغا رازع بولغان 
تةقدعردعمذ سىتنعث بعرعضة ظارتذق كئتعص قئلعشع توغرا ظةمةس. حىنكع ظذنداق 
بئرعش  قعلعص  سوؤغات  نةرسعنع  ظومذمعي  بولعدعغان  قعلعشقا  تةقسعم  قعلعش 
شئرعكلةرنعث  هالدا  بذ  بولسا،  بولذنغان  ظعشلعتعص  سىت  لئكعن  هئسابلعنعدذ. 

بعرعنعث سىتنع يةنة بعرعضة سوؤغات قعلعص بئرعشع توغرعدذر.
نأؤةتلعشعص  كعحةكنع  ـ  كعيعم  شئرعك  ظارعلعرعدعكع  شئرعك  ظعككع  ظةضةر 
رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام  بذ  بولسا،  بولغان  كعيعشمةكحع 
قعلسذن!( نعث كأز قارعشعدا توغرا بولمعغان نأؤةتلعشعش هئسابلعنعدذ. حىنكع، 
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كعيعم ـ كعحةك كعيعشتة بعر ظادةم بعلةن يةنة بعر ظادةمنعث ظارعسعدا صةرق بار. 
ظةمما ظذ نأؤةتلعشعش ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشعدا 

توغرعدذر.)1)          

نأؤةتلعشعشنعث ظةمةلدعن قئلعشعنعث بايانع

شئرعك نةرسعنع نأؤةتلعشعص ظعشلعتعش بعر ياكع ظعككع شئرعكنعث ظألىص 
كئتعشع بعلةن ظةمةلدعن قالمايدذ. حىنكع، نأؤةتلعشعش ظةمةلدعن قالسا، ظذنع قازع 
تةكرار يئثعاليدذ. نأؤةتلعشعشنعث شئرعكلةرنعث بعرعنعث ياكع هةر ظعككعسعنعث 
يئثعلعشعنعث  تةرعصعدعن  قازع  تةكرار  قئلعص  ظةمةلدعن  بعلةن  كئتعشع  ظألىص 

هئحقانداق صايدعسع يوق. شذثا ظذ نأؤةتلعشعش ظةمةلدعن قالمايدذ.
بولذص  سالماقحع  خعزمعتعضة  قذلنع  بعر  بعرع  هةر  شئرعك  ظعككع  ظةضةر 
قذلالرنعث  ظاندعن  كئلعشكةن،  ظعشلعتعشكة  قذلنع  ظعككع  تةؤة  شئرعكلعككة 
بعرع ظألىص كةتكةن ياكع قئحعص كةتكةن بولسا، نأؤةتلعشعش ظةمةلدعن قالعدذ. 
 27 بولذص  ظعشلةتمةكحع  ظاي  بعر  قذلنع  قولعدعكع  بعرع  شئرعكلةرنعث  ظةضةر 
كةتكةن  قئحعص  ياكع  كةتكةن  ظألىص  قذل  ظذ  كئيعن  بولغاندعن  ظعشلعتعص  كىن 
قذل  ظذ  ظةضةر  ظعشلعتعدذ.  قذلنع 27 كىن  قولعدعكع  بعر شئرعكمذ  يةنة  بولسا، 
)) كىن ظعشلةص بولغاندعن كئيعن ظألىص كةتكةن، ياكع قئحعص كةتكةن بولسا، 
يةنة بعر شئرعك قولعدعكع قذلنع بعر ظايدعن ظارتذق ظعشلةتمةيدذ. يةنع )) كىن 

ظعشلةتمةي صةقةت 0) كىن ظعشلعتعدذ.
كةتكةن،  قئحعص  ظاي  بعر  صىتىن  قذل  قولعدعكع  بعرعنعث  شئرعكنعث  ظةضةر 
يةنة بعر شئرعك قولعدعكع قذلنع بعر ظاي ظعشلةتكةن بولسا، قذلنع ظعشلةتكةن 
شئرعككة قذل ظىحىن ظعش هةققع بئرعش ؤة ظذنع )يىتىص كةتسة( تألةص بئرعش 

مةسظذلعيعتعنع ظىستعضة ظئلعش الزعم بولمايدذ.
ظولتذرذش  ظأي  شئرعك  ياكع  كةتكةن  زةخمعلعنعص  بعرع  قذلالرنعث  ظةضةر 
جةريانعدا ظأرىلىص كةتكةن، ياكع ظذحاققا قالعغان ظوتنعث سةؤةبع بعلةن كأيىص 
كةتكةن بولسا، قذلنع خعزمعتعضة سئلعؤاتقان ياكع ظأيدة ظولتذرؤاتقان شئرعككة 

قذلنع ياكع ظأينع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس.
نأؤةتلعشعص  شئرعكلةر  لئكعن  بولعدعغان،  قعلغعلع  تةقسعم  ظةضةر 

))) »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، 170 ـ بةت
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تةلةص  قعلعشنع  تةقسعم  بعرع  شئرعكلةرنعث  نةرسعنع  شئرعك  ظعشلعتعؤاتقان 
قعلسا، نأؤةتلعشعش ظةمةلدعن قالعدذ. ظةضةر شئرعك نةرسعنع شئرعكلةرنعث بعرع 
تةلةص  قعلعشنع  تةقسعم  بعرع  يةنة  قعلغان،  تةلةص  ظعشلعتعشنع  نأؤةتلعشعص 

قعلغان بولسا، ظذ نةرسة شئرعكلةر ظارعسعدا تةقسعم قعلعص بئرعلعدذ.
قورذنع  ظالغان  قولعغا  ظىحىن  ظعشلعتعش  نأؤةتلعشعص  شئرعكلةر  ظةضةر 
ظعجارعضة بةرضةن، ظاندعن شئرعكلةرنعث بعرع نأؤةتلعشعشنع ظةمةلدعن قالدذرذص 
قورذنع تةقسعم قعلماقحع بولسا،  ظعجارعنعث ؤاقتع تأضعضةندعن كئيعن ظذ شئرعك 

قورذنع تةقسعم قعالاليدذ.
ظةضةر شئرعك نةرسعنع نأؤةت بعلةن ظعشلعتعش شئرعكلةر ظارعسعدا ظذالرنعث 
ظأز ـ ظارا رازع بولذشع بعلةن بولغان بولسا، كىحلىك قاراشقا ظاساسةن هةر بعر 
شئرعكنعث سةؤةبسعز بولسعمذ نأؤةتلعشعشنع ظةمةلدعن قالدذرذش هوقذقع بار. 
دئسة،  قعلعمةن  تةقسعم  ظذنع  ياكع  ساتعمةن  صئيعمنع  ظأز  شئرعك  ظذ  ظةضةر  بذ 
ظةهؤال شذنداق بولعدذ. حىنكع، شئرعك نةرسعنع شئرعكلةرنعث ظأز ـ ظارا رازع 
بولذشعشع بعلةن نأؤةتلعشعشع ظادعللعق بعلةن بولماي قئلعشعشعمذ مذمكعن. 
مذهتاج.  قعلعنعشقا  تةقسعم  بعلةن  ظادعللعق  قالدذرذلذص  ظةمةلدعن  ظذ  شذثا 
ظةضةر  تةقسعماتعدذر.  قازعنعث  بولسا،  تةقسعمات  قعلعنعدعغان  بعلةن  ظادعللعق 
شئرعك نةرسعنع نأؤةت بعلةن ظعشلعتعش قازعنعث هأكىم حعقعرعشع بعلةن بولغان 
بولسا، شئرعكلةر ظأزـ  ظارا كئلعشمعضعحة ظذالردعن بعرةرسعنعث نأؤةتلعشعشنع ظأز 
ظالدعغا ظةمةلدعن قالدذرذش هوقذقع بولمايدذ. بذ ظةضةر ظذ شئرعك نأؤةتلعشعشنع 
ظةمةلدعن قالدذرذشتعكع مةقسعتعم ظأز صئيعمنع سئتعش ياكع ظذنع تةقسعم قعلعش 
ظىحىندذر دئسة، ظةهؤال شذنداق بولعدذ. ظةضةر ظذنعث نأؤةتلعشعشنع ظةمةلدعن 
قالدذرذشتعكع مةقسعتع شئرعك نةرسعدعن بذرذنقعدةك هةممعسع شئرعك هالدا 

صايدعلعنعش بولسا، نأؤةتلعشعش ظةمةلدعن قالدذرذلمايدذ.)1)

خعلمذ خعل مةسعلعلةرنعث بايانع

قويذالمدذ  قارعتا  معقدارعغا  مىلىكنعث  ـ  مال  سئلعق  سئلعنعدعغان  § س: 
ياكع ظادةم بئشعغا قارعتا قويذالمدذ؟

بذ سذظالنعث جاؤابع هةققعدة مذنداق ظىح خعل قاراش بار: 
))) »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، 171 ـ بةت
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1 ـ ظةضةر سئلعق مال ـ مىلىكنع ساقالش ظىحىن قويذلغان بولسا، سئلعق 
مال ـ مىلىكنعث معقدارعغا قارعتا قويذلعدذ. ظةضةر سئلعق ظادةمنعث جانلعرعنع 

ساقالش ظىحىن قويذلغان بولسا، ظادةم بئشعغا قارعتا قويذلعدذ.
2 ـ سئلعق مةيلع مال ـ مىلىكنع ساقالش ظىحىن قويذلغان بولسذن مةيلع 
جاننع ساقالش ظىحىن قويذلغان بولسذن صةقةت مال ـ مىلىكنعث معقدارعغا قارعتا 

قويذلعدذ.
) ـ سئلعق مةيلع مال ـ مىلىكنع ساقالش ظىحىن قويذلغان بولسذن مةيلع 

جاننع ساقالش ظىحىن قويذلغان بولسذن صةقةت ظادةم بئشعغا قارعتا قويذلعدذ.
جاننع  ياكع  بعلةن  مةقسعتع  ساقالش  مىلىكنع  ـ  مال  ياكع  سئلعق  ظةضةر 
سئلعقالر  كىنىمعزدعكع  )مةسعلةن  بولسا،  بولمعغان  بعلةن  مةقسعتع  ساقالش 
ظاشذنداقتذر. حىنكع، زالعمالر دئهقانالردعن، هأنةرؤةنلةرعن ؤة تعجارةتحعلةردعن 
رةتلعك، رةتسعز، يوللذق ؤة يولسعز ظايدا سئلعق ظئلعص تذرعدذ(. بذ سئلعقنعث 
مالـ  مىلىككة قارعتا ظئلعنعدعغانلعقع ياكع ظادةم بئشعغا قارعتا ظئلعنعدعغانلعقع 
هةققعدة ظوحذق بعر جاؤاب يوق. لئكعن >ظةلفةتةؤا ظةلهامعدعية< دئضةن كعتابتا 
بذ هةقتة مذنداق بايان قعلعندع: »ظةضةر ظوغرعلعققا ياكع قاتعللعققا ظوخشاش 
بعرةر جعنايةت سةؤةبع بعلةن كعشعلةردعن ظئلعنعدعغان سئلعق ؤة زالعمالرنعث 
كعشعلةرنعث  ظةر  ظعحعدعكع  خةلقنعث  صةقةت  سئلعق  ظالعدعغان  ظايدا  خةلقتعن 
بئشعغا قارعتا قويذلعدذ. بذ سئلعق ظايالالردعن ؤة كعحعك بالعالردعن ظئلعنمايدذ. 
ظةمما ظئلعنعدعغان سئلعق سامان، بذغداي، ظارصا، ظذتذن، كأمىر قاتارلعق نةرسة 
ـ كئرةكلةر بولسا، سئلعق صةقةت مال ـ مىلىكنعث معقدارعغا قارعتا ظئلعنعدذ. 
بعرةر  كئلعدعغان  ظذالرغا  كعشعلةرنع  سئلعق  ظئلعنغان  ظةضةر  يةنة  شذنعثدةك 
ظعحعدعكع  خةلقنعث  ظذمذ  بولسا،  سئلعق  ظئلعنغان  ظىحىن  قوغداش  ظاصةتتعن 
ظةضةر  ظئلعنمايدذ.  بالعالردعن  كعحعك  ياكع  ظايالالردعن  ظئلعنعدذ.  ظةرلةردعن 
ظئلعنغان سئلعق مال ـ مىلىكنع قذغداش ياكع ظذنعث بذزذلذص كةتكةن يةرلعرعنع 
ظوثشاش ظىحىن ظئلعنغان بولسا، بذ سئلعق مال ـ مىلىكنعث معقدارعغا قارعتا 

ظئلعنعدذ.
§ ظةضةر كئمعنعث حأكىص كئتعشعدعن ظةندعشة قعلعنغان، ظاندعن كئمعدعكعلةر 
كئمعنعث ظىستعدعكع نةرسةـ  كئرةكلةرنع تاشلعؤئتعشكة قارار قعلعص تاشلعؤةتكةن 
بولسا، تاشلعؤئتعلضةن نةرسعضة تألةص بئرعلعدعغان صذل كئمعدعكع ظادةم بئشعغا 
تاشلعؤئتعش  كئرةكلةرنع  ـ  نةرسة  ظىستعدعكع  كئمعنعث  حىنكع،  حئحعلعدذ. 
ظذنعث ظىستعدعكع ظادةملةرنعث هاياتعنع ساقالص قئلعش ظىحىندذر. ظةضةر ظذالر 
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كئمعنعث ظىستعدعكع نةرسة ـ كئرةكلةرنع تاشلعؤئتعشقا قارار قعلمعغان، لئكعن 
ظذالرنعث بعرع ظذنعث ظىستعدعكع نةرسعنع تاشلعؤةتكةن بولسا، تاشلعؤئتعلضةن 
نةرسعضة تألةص بئرعلعدعغان صذل ظادةم بئشعغا ظةمةس صةقةت ظذنع تاشلعؤةتكةن 

ظادةمضعال يىكلعنعدذ.
ظةضةر كئمة حىكىص كئتعشكة ظاز قالغان، ظاندعن كئمعدعكع كعشعلةردعن بعرع 
باشقا بعرعنعث يىك ـ تاقلعرعنع تاشلعؤةتكةن ؤة شذنعث بعلةن كئمة يةثضعللةص 
قالغان بولسا، ظذ ظادةم ظذ نةرسة ـ كئرةكنعث ظعضعسعضة ظذنعث شذ ؤاقتعدعكع 
باهاسع بويعحة صذل تألةص بئرعدذ. بذنعثدعن ظةضةر كئمعدة نةرسة ـ كئرةكلعرع 
بار ظةمما ظأزع كئمعدة يوق ظادةم كئمعدعكع نةرسةـ  كئرةكلعرعنع تاشلعؤئتعشكة 
كئمعدة  ظةمةس.  الزعم  بئرعش  تألةص  هئحنةرسة  ظذنعثغا  قعلمعسا،  رذخسةت 
نةرسة ـ كئرةكلعرع بار ظةمما ظذنعثدا ظأزع يوق ظادةم ظةضةر كئمة يىك ظئغعر 
كعلعص قئلعص حىكىص كئتعدعغان هالةت بولذص قالسا، ظذ نةرسة ـ كئرةكلةرنع 
تاشلعؤئتعثالر، دةص رذخسةت بةرضةن بولسا، ظذنعث رذخسعتع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. 

يةنع ظذنعث نةرسة ـ كئرةكلعرع تاشلعؤئتعلعدذ.
ظةضةر كئمعدعكع نةرسة ـ كئرةكلةرنع تاشلعؤئتعشتعكع مةقسةت ظذنعثدعكع 
كئرةكلةرضة  ـ  نةرسة  تاشلعؤئتعلضةن  بولسا،  قئلعش  قوتذلدذرذص  ظادةملةرنع 
تألةص بئرعلعدعغان صذل ظادةم بئشعغا قارعتا حئحعلعدذ. ظةضةر ظذنعثدعكع نةرسة 
ـ كئرةكلةرنع تاشلعؤئتعشتعكع مةقسةت ظادةملةرنعث غةرق بولذص كئتعشعدعن 
ظةمةس نةرسةـ  كعرةكلةرنعث غةرق بولذص كئتعشعدعن قورققانلعق ظىحىن بولسا، 
مةسعلةن: كئمة حىكىص كةتسة ظادةم ظألىص كةتمةيدعغان ظةمما نةرسة ـ كئرةكلةر 
سذغا حىشىص كئتعص بذزذلذص كئتعدعغان ظةهؤالدا بولسا، تاشلعؤئتعلضةن نةرسة 
ـ كئرةكلةرضة تألةص بئرعلعدعغان صذل كئمعدعكع نةرسة ـ كئرةكلةرنعث معقدارعغا 

قارعتا حئحعلعدذ.
كئتعشعدعن،  بولذص  غةرق  مىلىكلعرعنعث  ـ  مال  هةم  كئمعدعكعلةر  ظةضةر 
هةم ظأزلعرعنعث غةرق بولذص كئتعشعدعن ظةندعشة قعلغان، شذنعث بعلةن هةم 
ظأزلعرعنع ؤة هةم مال ـ مىلىكلعرعنع ساقالص قئلعشقا قارار قعلعص بولغاندعن 
نةرسة  تاشلعؤئتعلضةن  بولسا،  تاشلعؤةتكةن  نةرسعلةرنع  بةزع  كئمعدعن  كئيعن 
قارعتا  مىلىككة  ـ  مال  هةم  ؤة  قارعتا  بئشعغا  ظادةم  هةم  صذلع  كئرةكلةرنعث  ـ 
حئحعلعدذ. مةسعلةن: كئمعدة مال ـ مىلكع بار ظةمما ظأزع يوق ظادةمنعث صذل 
صةقةت مال ـ مىلكعضة حئحعلعدذ. كئمعدة ظأزعمذ بار مال ـ مىلكعمذ بار ظادةمنعث 

صذل هةم ظأزعضة ؤة هةم مال ـ مىلكعضة حئحعلعدذ.
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§ ظعككع ظادةم ظارعسعدعكع شئرعك قورذ يئقعلعص حىشىص كةتكةن، ظاندعن 
ظذالرنعث بعرع قورذنع قايتا سالدذرماقحع بولغان يةنة بعرع بذنعثغا قوشذلمعغان 
قايتا  قورذنع  بولسا،  بولعدعغان  قعلعشقا  تةقسعم  قورذ  ظةضةر  هالدا  بذ  بولسا، 
ظىحىن مةجبذرالنمايدذ  قايتا سالدذرذش  ظذنع  قوشذلمعغان شئرعك  سالدذرذشقا 
ؤة قورذ ظعككع شئرعك ظارعسعدا تةقسعم قعلعنعدذ. ظةضةر قورذ تةقسعم قعلعشقا 
ظأزع  ظذنع  شئرعك  بولغان  سالدذرماقحع  قايتا  قورذنع  بولسا،  بولمايدعغان 
ظذ  مذددةتتة  حعقعرؤالغذحعلعك  صذلعنع  كةتكةن  ظذنعثغا  ظاندعن  سالدذرعدذ، 
قورذنع ظعجارعضة بئرعدذ. بذ ظةضةر ظذ شئرعك قورذنع قازعنعث بذيرذقع بعلةن 
قايتا سالغان بولسا، ظةهؤال شذنداق بولعدذ. ظةضةر ظذ شئرعك قورذنع قازعنعث 
بذيرذقع بعلةن سالمعغان بولسا، قورذنع صةقةت قورذ صىتىص حعققان ؤاقتعدا ظذنع 
قانحة صذلغا سئتعص ظئلعنعدعغان بولسا شذ صذلنع حعقعرؤالغذحعلعك مذددةتتة 

ظعجارعضة بئرعدذ.
بعر قعسعم ظالعمالر مةزكذر مةسعلعنعث ظعحعضة تأؤةندعكع مةسعلة كعرمةيدذ، 
دةيدذ: »ظعككع يئتعم بالعغا تةؤة بعر تام بولغان، ظذ تامنعث يئقعلعص حىشىص 
ظذ  قويذش  قويذص  هالةتتة  شذ  تامنع  ظذ  قعلعنعدعغان،  ظةندعشة  كئتعشعدعن 
بالعالرغا زعيان ظئلعص كئلعدعغان، ظذ بالعالرنعث هةر بعرعضة قارايدعغان بعردعن 
ظعككع ظادةم بولغان بولذص ظذ ظادةملةرنعث بعرع تامنع ظوثشاشقا قوشذلغان يةنة 
بعرع قوشذلمعغان بولسا، قوشذلمعغان ظادةم قوشذلغان ظادةم بعلةن بعللة تامنع 
ظوثشاشقا  تامنع  بعرعنعث  ظادةملةرنعث  ظذ  حىنكع،  مةجبذرلعنعدذ.  ظوثشاشقا 
قوشذلماسلعقع بعلةن زعيان ظذالرغا ظةمةس يئتعم بالعالرغا بولعدذ. شذثا ظذ ظادةم 
ظادةم  قوشذلمعغان  مةسعلعدة  يذقعرعدعكع  مةجبذرلعنعدذ.«  ظوثشاشقا  تامنع 
مةجبذرالنمايدذ. حىنكع، زعيان ظذنعث ظأزعضة بولعدذ. ؤةقصة قعلعنغان قورذنعث 

هأكمعمذ يئتعم بالعالرغا تةؤة تامنعث هأكمع بعلةن ظوخشاش بولعدذ. 
§ شئرعك تىضمةنخانا ياكع مذنحاخانا يئقعلعص حىشىص كةتكةن، شئرعكلةرنعث 
قايتعدعن  قايتعدعن ظوثشاشقا قوشذلمعغان بولسا، ظذ شئرعك ظذنع  بعرع ظذنع 
ظوثشاشقا مةجبذرلعنعدذ. ظةضةر ظذ شئرعك صئقعر بولسا، ظذنعث ظىحىن صذلنع قةرز 
هئسابعدا يةنة بعر شئرعك خةجلةص قويعدذ. بذ ظةضةر تىضمةنخانا ياكع مذنحاخانا 
قالغان  ظةسةر  بولسعمذ  ظازراق  ظذنعثدعن  كئيعن  كةتكةندعن  حىشىص  يئقعلعص 
مذنحاخانعنعث  ياكع  تىضمةنخانعنعث  ظةمما  بولعدذ.  شذنداق  ظةهؤال  بولسا، 
قالمعغان  ظةسةر  هئحقانداق  ظذنعثدعن  ؤة  كةتكةن  حىشىص  يئقعلعص  هةممعسع 

بولسا، ظذ شئرعك ظذنع قايتعدعن ظوثشاشقا مةجبذرالنمايدذ.
ظةضةر شئرعكلةرنعث بعرع شئرعك زعراظةتنع سذغذرذشتعن باش تارتقان بولسا، 
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شئرعك  ظذ  كعتابتا:  دئضةن  >ظةلفةتاؤا<  مةجبذرلعنعدذ.  سذغذرذشقا  زعراظةتنع 
مةجبذرالنمايدذ، لئكعن يةنة بعر شئرعككة: سةن زعراظةتنع سذغذرؤةرضعن، بذنعث 
ظىحىن كئرةكلعك حعقعمالرنع قعلغعن ؤة كةتكةن حعقعمالرنعث يئرعمعنع زعراظةتنع 
سذغذرذشتعن باش تارتقان شئرعكتعن ظالغعن دئيعلعدذ، دةص بايان قعلعنغاندذر. 
بولغان،  زعراظةت  يةردة  صارحة  بعر  شئرعك  ظارعسعدعكع  شئرعك  ظعككع   §
ظاندعن ظذالر يةرنع ظةمةس زعراظةتنع تةقسعم قعلعشنع تةلةص قعلغان بولسا، بذ 
هالدا ظةضةر زعراظةت ظوت ـ ياش بولذص ظذالر ظذنع يذلذؤئلعشقا قارار قعلعشقان 
ياكع  بولعدذ. ظةضةر ظعككع شئرعكنعث هةر ظعككعسع  بولسا، تةقسعمات توغرا 
بولسا،  قعلغان  قويذشنع شةرت  قويذص  يذلعؤالماي  ياشنع  ـ  ظوت  يةردعكع  بعرع 
يةرضة  ظةضةر  بولمايدذ.  توغرا  تةقسعمات  بولسعمذ  بولغان  صعشعص  ياش  ـ  ظوت 
تئرعلغعنع بذغداي ـ قذناققا ظوخشاش نةرسة بولغان، ظذالر ظذنع ظورذؤئلعشنع 
قارعشعحة  كةلضةن  بعرلعككة  ظعمامالرنعث  تةقسعمات  بولسا،  قعلعشقان  شةرت 
قعلغان  شةرت  قويذشنع  قالدذرذص  ظورعماي  زعراظةتنع  ظذالر  ظةضةر  توغرعدذر. 
بولسا، تةقسعمات ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام ظةبذيىسىفنعث قارعشعدا توغرا 
ظةمةس. ظةمما ظعمام مذهةممةدنعث قارعشعدا توغرعدذر. خورما حئحةكلعرعنعث 

هأكمعمذ يذقعرعدا بايان قعلعنغان شةكعل بعلةن بولعدذ.
قويذش  قويذص  زعراظةتنع  قويذشنع  قعلعص  تةقسعم  زعراظةتنع  ظذالر  ظةضةر 
تةقسعم  بعلةن  شةرت  ظذ  زعراظةتنع  قازع  قعلسا،  تةلةص  قازعدعن  بعلةن  شةرتع 
ياشالرنع  ـ  ظوت  ياشنع  ـ  ظوت  تئرعلغان  يةرضة  ظذالر  ظةضةر  قويالمايدذ.  قعلعص 
يذلعؤاتماي يةردة قويذص قويذش شةرتع بعلةن تةقسعم قعلعص قويذشنع قازعدعن 
تةلةص قعلغان بولسا، بعر رعؤايةتكة ظاساسةن قازع ظوت ـ ياشنع تةقسعم قعلعص 
قويعدذ، يةنة بعر رعؤايةتكة ظاساسةن تةقسعم قعلعص قويالمايدذ. ظةضةر زعراظةتنع 
تةقسعم قعلعص قويذشنع شئرعكلةرنعث هةر ظعككعسع ظةمةس بعرع تةلةص قعلسا، 

قازع ظذنع مذتلةق تةقسعم قعلعص قويالمايدذ.)1)
زعيان  تةرعصعدعن(  >)باشقعالر  بعرع  قاظعدعلعرعنعث  ظومذمعي  فعقهعنعث 

كأرىشمذ يوق ؤة )باشقعالرغا( زعيان سئلعشمذ يوق<)2) دئضةن قاظعدعدذر.
ؤة  زعناخورلذق  قعساس،  ظئلعنعدعغان  قاتعلدعن  ظعحعضة  قاظعدعنعث  بذ 
ظوغرعلعق جعنايةتلعرعضة بئرعلعدعغان جازاالر كعرمةيدذ. قاتعلدعن قعساس ظئلعش 
بئرعشتةك  زعيان  باشقعالرغا  كأرىنعشتة  بئرعش  جازا  جعنايةتلةرضة  مةزكذر  ؤة 

))) »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، 171 ـ بةت
))) »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، 172 ـ بةت
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كئلعدعغان  جعنايةتلةردعن  مةزكذر  جازاالر  ظذ  هةقعقةتتة  بعلةن  كأرىنضةنلعكع 
ظعشالردذر.  صايدعلعق  قويذلغان  يولغا  ظىحىن  ظئلعش  ظالدعنع  يامانلعقالرنعث 
يامان ظعشالرنعث ظالدعنع ظئلعش )ظذ يامان ظعشالرنع قعلعش ظارقعلعق( قولغا 
قعلعنماقحع  ظعش  ياخشع  بعرةر  يةنع  قويذلعدذ.  ظالدعغا  صايدعنعث  كئلعدعغان 
حعقعدعغان  مةيدانغا  ظعش  يامان  بعرةر  جةريانعدا  قعلعنعش  ظعش  ظذ  بولغان، 
ظذ  ظىحىن  ظئلعش  ظالدعنع  قئلعشعنعث  ظعشنعث مةيدانغا حعقعص  يامان  بولسا، 

ياخشع ظعش هةم قعلعنمايدذ.
ظالعمالر مةزكذر قاظعدة ظىحىن نذرغذنلعغان مةسعلعلةرنع بايان قعلعدذ. ظذ 
شئرعك  كةتكةن  يئقعلعص  ظةضةر  بعرع  شئرعكلةرنعث  ظعحعدعن  مةسعلعلةرنعث 
قورذنع ياساشنع قوبذل قعلمعسا، قوبذل قعلمعغان شئرعك تأؤةندعكع ظىح خعل 

ظورذندا مةجبذرلعنعدذ:
1 ـ ظعككع يئتعم ظارعسعدا شئرعك قورذ ياكع تام بولغان ؤة ظذالرنعث هةر 
بعرعضة قارايدعغان بعردعن ظعككع ظادةم بولغان، قورذ ياكع تام يئقعلعص كةتكةن 
ؤة يئتعملةرنعث بعرعضة قارايدعغان ظادةم ظذنع ظوثشاشنع قوبذل قعلمعغان بولسا، 

ظذ ظادةم تامنع ياكع قورذنع ظوثشاشنع قوبذل قعلعشقا مةجبذرلعنعدذ. 
2ـ  ؤةقصة قعلعنغان قورذ ياكع سارايالرغا قارايدعغان ظادةم قورذ ياكع ساراينعث 
يةرلةرنع  ظذ  ظادةم  ظذ  قعلمعسا،  قوبذل  ظوثشاشنع  يةرلعرعنع  كةتكةن  يئقعلعص 

ظوثشاشقا مةجبذرلعنعدذ. 
نةرسعنع  ظذ  هالةتتة  بولمايدعغان  قعلعشقا  تةقسعم  نةرسعنع  شئرعك  ـ   (
قعلعشقا  قوبذل  ظوثشاشنع  ظذنع  شئرعك  قعلمعغان  قوبذل  ظوثشاشنع 

مةجبذرلعنعدذ.
قعلمعغان  قوبذل  ظوثشاشنع  نةرسعنع  شئرعك  كةتكةن  بذزذلذص  حىنكع، 
ظالدعنع  بذزذلذص خاراصلعشعص كئتعشعنعث  نةرسعنعث  ظذ  شئرعكنع مةجبذرالش 

ظئلعش ظىحىن يولغا قويذلغاندذر.)1)
كعشع  ظولتذرغان  بولذص  قوشنا  كئرةككة  ـ  نةرسة  تةؤة  ظادةمضة  بعر   §
زعيان تارتسعمذ، كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن ظذ ظادةمنعث ظأزعنعث ظذ نةرسة 
قاراش  كأز  بعر  بذ  بار.  هةققع  صايدعلعنعش  خالعغان شةكعلدة  كئرةكلعرعدعن  ـ 
بولذص بذ قاراش بعلةن صةتعؤا بئرعش هةققعدة ظالعمالر ظعختعالص قعلعشعص قالدع. 
بعر قعسعم ظالعمالر: »صةتعؤا ظذ قاراش بعلةن بئرعلعدذ« دئدع. يةنة بعر قعسعم 
تاظاال  ظعبنع سامعت )اهلل  ظذبادة  ؤة  ظابباس  ظعبنع  ظةبذسةظعد خذدرعي،  قاتارلعقالر  قذتنعي  دارع  بعلةن  ظعبنع ماجة  قاظعدة  بذ   (((

ظذالردعن رازع بولسذن!( قاتارلعقالردعن رعؤايةت قعلعنغان هةدعستعن حعقعرعلغاندذر.  
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ظالعمالر: »بذ هةقتة صةتعؤا ظذ قاراش بعلةن بئرعلمةيدذ« دئدع. بذ هةقتة كىحلىك 
رعؤايةتكة ظاساسلعنعش الزعم. بةزع ظالعمالر: »بذ ظةبذهةنعفة، ظةبذيىسىف ؤة 
كأز  ظعمامنعث  ظىح  قاتارلعق  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذالرغا  تاظاال  مذهةممةد )اهلل 
قارعشعدذر« دئدع. >ظةلظذمادعية< دئضةن كعتابنعث ظاصتورع: »بعر ظادةمنعث 
خالعغان  تةقدعردعمذ  تارتقان  زعيان  قوشنعسع  كئرةكلعرعدعن  ـ  نةرسة  ظأزعنعث 
شةكعلدة صايدعلعنعش هةققعنعث بولذشع قعياسقا تايانغان مةسعلعدذر، دةص بايان 
قعلعص بولذص لئكعن، قعياس ظاساس قعلعنغان مةسعلعدة باشقعالرغا ظوحذق زعيان 
سئلعص قويعدعغان هأكىم حعقعرعلعص قئلعنسا، قعياسقا ظةمةل قعلعنمايدذ. بذ 
كأص ساندعكع ظالعمالرنعث كأز قارعشعدذر. بذ هةقتة صةتعؤا بذ كأز قاراش بويعحة 
بئرعلعدذ« دئدع. بذ هةقتة كئيعنكع دةؤردعكع ظالعمالرنعث قارعشع بولسا، ظعنسان 
قوشنعسعغا ظوحذق ـ ظاشكارة زعيان سالمعسعال ظأزعنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعدعن 
ـ ظاشكارة زعياندعن قوشنعسعنعث ظأيلعرعنع  صايدعنعالاليدذ. ظوحذق  خالعغانحة 
ظأرىؤئتعشكة ياكع بعنالعرعنع ظاجعزالشتذرؤئتعشكة ياكع قوشنعسعنعث ظأيعضة 
صةقةت كىن نذرع كعرعشكة توسالغذ بولذشقا سةؤةبحع بولعدعغان ظامعلالر كأزدة 
تذتذلعدذ. ظعنسان قوشنعسعغا ظوحذق ـ ظاشكارة زعيان سالمعسعال ظذنعث ظأزعنعث 
بولذص  قاظعدعسع  ظعستعهسان  صايدعلعنعشع  خالعغانحة  كئرةكلعرعدعن  ـ  نةرسة 
مذفتع ظةبذسسذد )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( بذ هةقتة صةتعؤانع ظذ 
قاراش بويعحة بةرضةن. زامانعمعزدعمذ ظعشالر ظذ صةتعؤا بويعحة ظةمةل قعلعنعدذ. 
ظةضةر بعر ظعنساننعث ظأزعنعث نةرسة ـ كئرةكلعرع ظىستعدة قعلغان ظعشعنعث 
بولمعسا،  ظئنعق  بةرمةيدعغانلعقع  ياكع  بئرعدعغانلعقع  زعيان  قوشنعسعغا 
ياكع  ظعشلعتعش  كئرةكلعرعنع  ـ  نةرسة  ظأزعنعث  ظعنساننعث  ظذ  هالةتتة  بذ 
ظعشلةتمةسلعك هةققعدة ظالعمالر ظعختعالص قعلعشعص قالدع. >ظةلظةشباه< دئضةن 
كعتابنعث ظعزاهاتعنع بةرضةن ظالعم بذ هالةتتعمذ ظذ ظعنساننعث ظأزعنعث نةرسة 
ـ كعرةكلعرعنع ظعشلعتعشنعث توغرا بولمايدعغانلعق تةرعصعنع كىحلةندىردع. بذ 

ظالعمنعث دةلعل ـ صاكعتع قعياستذر.)1)
بولغان،  تام  بعر  شئرعك  بذيع  ظادةم  ظعضعزلعكع  ظارعسعدا  ظادةم  ظعككع   §
ظذالرنعث بعرع تامنع ظذنعثدعن ظعضعز كأتىرىشنع خالعسا، يةنة بعرع بذنعثغا 
قوشذلمعسا، قوشذلمعغان تةرةصنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. بذ ظةضةر ظذ يةردة 
تام ظادةتتة ظذنعثدعن ظارتذق كأتىرىلمةيدعغان بولسا، ظةهؤال شذنداق بولعدذ. 
هئحقانداق  نةرسعدة  شئرعك  كأتىرؤئتعش  ظارتذق  ظذنعثدعن  تامنع  حىنكع، 
هاجةتسعز خعراجةت قعلعش هئسابلعنعدذ. شذثا تامنع كأتىرىشكة قوشذلمعغان 

))) >شةرهذل قةؤاظعدذل فعقهعية<، 167 ـ بةت. 
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تةرةصنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.

§ مذنحعغا ظوخشاش شئرعكلةر ظارعسعدا تةقسعم قعلعشقا بولمايدعغان شئرعك 
نةرسة يئقعلعص كةتكةن، شئرعكلةرنعث بعرع ظذنع ظوثشاشقا قوشذلمعغان بولسا، 
قازع قوشذلمعغان ظذ شئرعككة بئسعم قعلعص ظذنع ظوثشاشقا ماقذل كةلتىرعدذ. 
بذ ظالعمالرنعث بذ هةقتعكع كأز قارعشعنعث بعرعدذر. يةنة بعر قاراشحة يةنة بعر 
شئرعك مذنحعنع ظوثشاش ظىحىن كئتعدعغان صذلنعث هةممعسعنع ظأزع حعقعرعدذ 
ؤة ظوثشاشقا قوشذلمعغان شئرعكنع تاكع ظذنعثغا كةتكةن حعقعمنعث يئرعمعنع 
تألةص بةرمعضعحة مذنحعدعن صايدعلعنعشنع حةكلةيدذ. بذ هةقتة صةتعؤا ظاخعرقع 
قاراش بويعحة بئرعلعدذ. ظةضةر مذنحا صىتىنلةي يعقعلعص كئتعص ظورنع قورذق 
يةرضة ظايلعنعص قالغان بولسا، بذ هالةتتة ظذ يةر ظىستعدة يذقعرعدعكع ظعختعالص 

كأرىلمةيدذ. حىنكع، ظذ يةر شئرعكلةر ظارعسعدا تةقسعم قعلعص بئرعلعدذ.

§ ظعككع قةؤةتلعك ظأينعث ظاستعن قةؤعتع ظاستعن قةؤعتعدة ظولتذرؤاتقان 
يئقعلعص  ظأزلعكعدعن  ظةمةس  بعلةن  سةؤةبع  قعلغانلعق  ظعش  بعرةر  ظادةمنعث 
حىشكةن بولسا، ظذ ظادةم ظاستعن قةؤةتنع قايتعدعن سئلعشقا مةجبذرالنمايدذ. 
ظىستىن قةؤةتنعث ظعضعسعضة: »خالعساث ظاستعن قةؤةتنع سئلعص ظذنعث ظىستعضة 
ظىستىن قةؤةتنع سئلعص مةقسعتعثضة يئتعش ظىحىن صذل حعقعرعص ظاستعن قةؤةتنع 
ظأزةث سالغعن« دئيعلعدذ. ظةضةر ظىستىن قةؤةتنعث ظعضعسع ظاستعن قةؤةتنع 
قازعنعث رذخسعتع ياكع ظاستعن قةؤةتنعث بذيرذقع بعلةن سالغان بولسا، ظىستىن 
قةؤةتنعث ظعضعسع ظاستعن قةؤةتنعث ظعضعسعدعن ظاستعن قةؤةتنع سئلعش ظىحىن 
كةتكةن حعقعمنع ظالعدذ. ظةضةر ظىستىن قةؤةتنعث ظعضعسع ظاستعن قةؤةتنع ظأز 
ظعختعيارلعقع بعلةن سالغان بولسا، بذ هالدا ظىستىن قةؤةتنعث ظعضعسع ظاستعن 
قةؤةتنعث ظعضعسعدعن ظاستعن قةؤةت صىتىص حعققان ؤاقتعدا ظذنع نةححة صذلغا 
ظالعدعغان بولسا، شذ صذلنع ظالعدذ. ظىستىن قةؤةتنعث ظعضعسع ظاستعن قةؤةتنعث 
صايدعلعنعشعنع  قةؤةتتعن  ظاستعن  قةدةر  ظالغانغا  صذلنع  شذ  تاكع  ظعضعسعدعن 
حةكلةيدذ. ظةضةر ظأينعث ظاستعن قةؤعتع ظاستعن قةؤعتعدة ظولتذرؤاتقان ظادةمنعث 
بعرةر ظعش قعلغانلعق سةؤةبع بعلةن يئقعلعص حىشكةن بولسا، بذنعث جازاسع 
ؤة ظىستىن قةؤةتتعكع ظادةممذ ظىستىن قةؤةتتعن صايدعلعنعشع ظىحىن ظذ ظادةم 
ظةث  بئرعشكة  صةتعؤا  هةقتة  بذ  بذ،  مةجبذرلعنعدذ.  سئلعشقا  قةؤةتنع  ظاستعن 

توغرا دةص قارالغان كأز قاراشتذر.)1)
))) »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، 173ـ بةت
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يئمةك ـ ظعحمةكلةر

مال سويذش، قذربانلعق قعلعش، ظوؤ ظوؤالش قاتارلعقالرنعث بايانع

مال سويذش

مال سويذشنعث ظذقذمع:

بوغذزالص  ظذنع  ظىحىن  بولذشع  هاالل  يئيعشنعث  ضأشعنع  مالنعث  سويذلغان 
ظألتىرىش شةرت قعلعنعدذ. حىنكع اهلل تاظاال مذنداق دةيدذ: »لئكعن بوغذزلعغعنعثالر 
مالنع  ظايرعلعدذ.  ضأشتعن  صاكعز  قان  صاسكعنا  بعلةن  بوغذزالش  بولعدذ«)1).  هاالل 
بوغذزالش بعلةن ظذنعث هاالللعقع ظعسصاتالنغعنعدةك، ظذنع يئمعكلعكلةرضة ؤة باشقا 
نةرسعنع  بعرةر  ظعسصاتلعنعدذ.  صاكعزالنغانلعقع  ظىحىنمذ  ظعشلعتعش  نةرسعلةرضة 
مذشذ  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بئرعدذ.  دئرةك  صاكالنغانلعقعدعن  ظذنعث  صاكعزالش 

مةنعدة مذنداق دئضةن: »زئمعننعث قورذشع ظذنعث صاكعزالنغانلعقعدذر«)2).

مال سويذشنعث تىرلعرع

مال سويذش ظعختعيارعي ؤة مةجبذرعيدعن ظعبارةت ظعككع تىرلىك بولعدذ. 
ظعختعيارعي مال سويذش مالنعث بوغذزعغا صعحاق سىرىص بوغذزالشنع كأرسعتعدذ. 
»ظةلجامعظ ظةسسةغعر« ناملعق كعتابتا: بويذننعث يذقعرع تةرعصعدعن، ظوتتذرسعدعن، 
تأؤةن تةرعصعدعن، دئمةك هةممة يئرعدعن بوغذزالشقا بولعدذ، دئيعلضةن. بذنعث ظةسلع 
نةرعدعن  بويذننعث  »مال  سأزعدذر:  ماؤذ  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  دةلعلع 
بوغذزالنسا بولعؤئرعدذ«. حىنكع بويذن قان تومذرلعرعنعث بعرعكعش نوقتعسع بولذص، 

ظذنعثغا صعحاق سىرىش بعلةن قاننع ظةث مذكةممةل رةؤعشتة حعقارغعلع بولعدذ.
مةجبذرعي مال سويذش مالنعث قايسع يئرعدعن بولذشعدعن قةتظعينةزةر يارعالندذرذص 

))) »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، 174ـ بةت
))) سىرة ماظعدة، 3 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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قان حعقعرعشنع كأرسعتعدذ. مال سويغذحع بعرعنحع تىرلىك مال سويذش ظذسذلعدعن 
بذ،  قوللعنعدذ.  ظذسذلعن  سويذش  مال  تىرلىك  ظعككعنحع  ظاندعن  كةلضةندعال  ظاجعز 
بوغذشالشقا بةدةل هئسابلعنعدذ. حىنكع بعرعنحعسعدة قاننع تولذق حعقارغعلع بولعدذ. 
بئرعحة  ظعمكانعيةتنعث  بوغذزالشتا  مال  شذثا  حعقمايدذ.  تولذق  قان  ظعككعنحعسعدة 

بعرعنحع خعل ظذسذل بعلةن كذصايعلعنعش كئرةك)1).
ظعمام بذخارع سةهعه بذخارعنعث »مال سويذش ؤة ظوؤ ظوؤالش« بألىمعنعث »ظذحع 
ظعبراهعمنعث  ؤة  هةسةن  بابتا  هةققعدعكع  هايؤان«  ظألتىرىلضةن  تئضعص  ظوق  يوق 
مذنداق دئضةنلعكعنع بايان قعلعدذ: »ظوؤالنغان هايؤانغا ظوق تئضعص، ظذنعث قولع 
ياكع صذتع ظاجراص كةتكةن بولسا، ظاجراص كةتكةن قعسمعنع يئمةي، قالغان قعسمعنع 
يئضعن«. ظعبراهعم مذنداق دئضةن: »ظوؤ هايؤعنعنعث ضةردعنعضة ياكع بئلعضة ظئتعص 

ظذنع ظألتىرسةث، ضأشعنع يئضعن«.
ظةظمةش زةيدنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »ظابدذلالهنعث جةمةتعدعن 
بعر ظادةمنعث ظئشعكع قئحعص كةتتع. شذنعث بعلةن ظذ ظادةم جةمةتعدعكعلةرنع قولعغا 
حعققان نةرسة بعلةن ظئشةكنع ظذرذص ظألتىرىشكة بذيرذدع ؤة: »ظذنعث تئنعدعن ظاجراص 

كةتكةن نةرسعنع تاشلعؤئتعص، قالغعنعنع يةثالر« دئدع)2). 
مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  خةدعجتعن  ظعبنع  رافعظ 
دئضةن: »حعش ؤة تعرناقتعن باشقا نةرسة بعلةن قئنع حعقعرعلغان هايؤاننعث ضأشعنع 

يئضعن«))).
رافعظ ظعبنع خةدعجنعث يةنة مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: »بعز زذلهذلةيفة 
ظارعسعدا  قوشذندعكعلةر  ظعدذق.  بعرضة  بعلةن  ظةلةيهعسسالم  صةيغةمبةر  جايدا  دئضةن 
ـ ظأحكعلةرنع غةنعمةت  بعر قعسعم تأضة ؤة قوي  بعز  بةردع. كئيعن  يىز  ظاحارحعلعق 
ظالدذق. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قوشذننعث ظارقا قعسمعدا ظعدع. ظالدعدعكعلةر قول 
يئتعص  قئشعغا  ظذالرنعث  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظاستع.  قازانالرنع  تذتذص  قولحة  ـ 
بعر  قوينع  ظون  غةنعمةتلةرنع  ظاندعن  بذيرعدع.  كأمتىرؤئتعشكة  قازانالرنع  كئلعص، 
تأضعنعث قعممعتعضة تةث قعلعص تةقسعم قعلدع. شذ ظةسنادا تأضعلةردعن بعرع قئحعص 
قوغلعدع،  تأضعنع  ظذالر  ظعدع.  بار  ظاتلعقالر  بعرقانحة  ظعحعدة  قوشذندعكعلةر  كةتتع. 
ظوق  قارعتعص  ظذنعثغا  ظادةم  بعر  بعلةن  شذنعث  هاردذرعؤةتتع.  ظذالرنع  تأضة  بعراق 
ظاتتع. اهلل نعث ظعزنع بعلةن ظوق ظذنعثغا تةضدع. ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: 

))) بذ هةدعس تاهارةت بابعدا بايان قعلعنغان.
))) »ظةلهعداية«، 4 ـ توم، 62 ـ بةت.

))) ظعسالم دعنعنعث دةسلةصكع حاغلعرعدا ظئشةك ضأشعنع يئيعش هاالل ظعدع. بذ ؤةقة شذ ؤاقعتالردا يىز بةرضةن بولذشع مذمكعن. 
ت.
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»شةك ـ شىبهعسعزكع، بذ هايؤانالر ظعحعدعن ياؤايع هايؤانالرغا ظوخشاش ياؤايعلعشعص 
كئتعدعغانلعرع حعقعدذ. هايؤعنعثالردعن بعرع قئحعص كةتسة، ظذنع مذشذنداق قعلعثالر« 

دئدع.
بعزدة  بولساق،  ظةهؤالدا  قالعدعغان  ظذحراص  دىشمةنضة  كةلضىسعدة  »بعز  رافعظ: 
صعحاق بولمعسا، )مالنع( قومذش بعلةن بوغذزلعساق بوالمدذ؟« دةص سورعغان ظعدع، 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »اهلل نعث ظعسمع تعلغا ظئلعنعص قئنع حعقعرعلغان هايؤاننع 
يئضعن، )قان حعقارغذحع ظةسؤاب( حعش ؤة تعرناقتعن باشقا نةرسة بولسذن، سعلةرضة 

شذنع دةص بئرةيكع، حعش سأثةكتذر، تعرناق هةبةشعلةرنعث صعحعقعدذر« دئدع)1).
بعكارالص  قازانالرنع  جىملة  دئضةن  بذيرعدع«  كأمتىرؤئتعشكة  »قازانالرنع 
بعرع:  يةردة  بذ  ظالعمالر  ظعصادعلةيدذ.  مةنعنع  دئضةن  بذيرعدع،  قويذشقا  كأمتىرىص 
بولسا  بعرع  يةنة  سةؤةبع،  تأكعؤئتعشنعث  شورصعنع(  )يةنع  نةرسعنع  قازانالردعكع 
ضأشنع تاشلعؤةتتعمذ ياكع تاشلعؤةتمعدعمذ، دئضةندعن ظعبارةت ظعككع ظعش هةققعدة 

ظعختعالص قئلعشعص قالدع.
قازانالردعكع نةرسعنع )يةنع شورصعنع( تأكعؤئتعشنعث سةؤةبع هةققعدة قازع ظعياز 
مذنداق دةيدذ: »ظذالر ظعسالم يذرتعغا قايتعص كئلعص بولغان ظعدع. ظذ، ظورتاق بولغان 
غةنعمةت مالدعن يئيعش دذرذس بولمايدعغان، صةقةت تةقسعم قعلعنغاندعن كئيعن ظاندعن 
يئسة بولعدعغان ظورذن ظعدع. غةنعمةت مالنع تةقسعم قعلعشتعن بذرذن ظذنعثدعن يئيعش 
كاصعرالرنعث  بولعؤاتقان  ظذرذش  ظارعلعرعدا  صةقةت  بولسا،  ظذرذن  بولعدعغان  دذرذس 
تأكعؤئتعشقا  شورصعالرنع  قازانالردعكع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  )شذثا  يذرتعدذر. 

بذيرعغان.«
بذنعث سةؤةبع ظذالرنعث ظذ مالنع تةث تةقسعم قعلعص ظالماستعن ظأزلعرع خالعغانحة 
ظئلعؤالغانلعقع، ؤة ظئهتعياجغا حذشلذق ظالمعغانلعقع بولذشعمذ ظئهتعمالغا يئقعندذر. 
يةنة بعر سةهعه هةدعستة ظذنعث شذنداق بولغانلعقعنع كأرسعتعدعغان بعر ؤةقةلعك يىز 
دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظادةمنعث  بعر  ظةنسارعالردعن  داؤذد  ظةبذ  ظعمام  بولذص،  بةرضةن 
رعؤايةت قعلعدذ: كعشعلةرضة ظاحارحعلعق ؤة قاتتعق قعيعنحعلعق يةتتع. شذ ظةسنادا ظذالر 
بعر قعسعم قوي ـ ظأحكعلةرنع غةنعمةت ظالدع. ظاندعن غةنعمةتتعن ظأزلعرع خالعغانحة 
ظئلعشتع. شذنداق قعلعص قازانلعرعمعز ضأشلةر بعلةن قايناؤاتقان بعر صةيتتة صةيغةمبةر 
قازانلعرعمعزنع  ظايلعنعص  بعلةن  ظئتع  ؤة  كةلدع  يئتعص  ظىستعدة  ظات  ظةلةيهعسساالم 
ظأرعؤةتتع، ضأشلةرنع توصعغا معلعؤةتتع، ظاندعن: »بذالص ظئلعؤالغان هايؤاننعث ضأشع 

ظأزع ظألىص قالغان هايؤاننعث ضأشعدعنمذ بةكرةك هارامدذر« دئدع.
))) سةهعه بذخارع، 5506 ـ هةدعس.

يېمەك - ئىچمەكلەر: مال سويۇشيېمەك - ئىچمەكلەر: مال سويۇش



ظذالرغا  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بئرعدذكع،  كأرسعتعص  ظئنعق  شذنع  بذ  مانا 
ظةكسعحة  دةل  مةقسعتعنعث  ظذالرنعث  ظىحىن  قعلغانلعقع  ظالدعراثغذلذق  ظذالرنعث 
مذظامعلة قعلغان. بذ ظعش )ظألسة معراس ظئلعش ظىحىن ظأزعنعث ظذرذغـ  تذغقانلعرعدعن 
حةكلةنضةنلعكعضة  ظئلعشتعن  معراس  ظذنعثدعن  قاتعلنعث  ظألتىرؤةتكةن(  بعرةرسعنع 

ظوخشايدذ.
ضأشنع تاشلعؤةتكةن ياكع تاشلعؤةتمعضةنلعك هةققعدعكع قاراشنع ظعمام نةؤةؤعي 
تأكىؤئتعشكة  نةرسعنع  »قازانالردعكع  دةيدذ:  مذنداق  ظذ  بولذص،  قويغان  ظوتتذرعغا 
ظعحكىزمةسلعك  شورصعنع  يىزعسعدعن  جازاالش  ظذالرنع  صةقةت  مةقسةت  بذيرذشتعكع 
ظعدع. ظةمما ضأشكة كةلسةك، ظذالرنع ظذنع زعيانغا ظذحراتمعغان. بةلكع بذنع: ضأش 
بولعدذ.  حىشةندىرىشكعمذ  دةص  كئلعنضةن  قايتذرذص  مالغا  غةنعمةت  يعغعؤئلعنعص، 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مالـ  مىلىكنع ظعسراص قعلعشتعن حةكلعضةن تذرذقلذق ظذنعث 
ضأشنع زعيانغا ظذحرعتعشقا بذيرذشع ظةقعلغا سعغمايدذ. بذ مال غةنعمةت ظالغذحعالرنعث 
مئلعدذر. ظذنعث ظىستعضة ضأشنع صعشذرذش جعنايعتع بذ غةنعمةتكة هةقلعق كعشعلةرنعث 
هةممعسعدعن سادعر بولمعغان. ظذالرنعث ظعحعدة ضأش صعشذرمعغانالرمذ، غةنعمةتنعث 

بةشتعن بعر ظىلىشعضة هةقلعق كعشعلةرمذ بار ظعدع. 
قعلعنعمعغانغذ«  نةقعل  قاتقانلعقع  غةنعمةتكة  ضذشنع  »ظذالرنعث  بعرع:  ظةضةر 
ياكع  كأيدىرىؤةتكةنلعكع  ضأشنع  »ظذالرنعث  بذنعثغا:  بعز  قويسا،  سذظال  دةص 
هالدا  مذؤاصعق  صرعنسعصقا  ـ  قاظعدة  ظذنعث  شذثا  قعلعنمعغان،  نةقعل  يوقاتقانلعقعمذ 

حىشةندىرىش الزعم« دةص جاؤاب بئرعمعز.
تةقسعم  قعلعص  تةث  قعممعتعضة  تأضعنعث  بعر  قوينع  ظون  غةنعمةتلةرنع  »ظاندعن 
قعلدع« دئضةن جىملعضة كةلسةك، بذ شذ ؤاقعتتعكع قوينعث قعممعتعنع حىشةندىرىص 
بئرعدذ. شذ ؤاقعتتا تأضة ظاز ياكع قعممةت باهالعق بولذشع، قوي كأص ؤة ظورذق بولذشع، 
بعر تأضعنعث قعممعتع ظون قوينعث قعممعتعضة تةث بولذص قالغان بولذشعمذ مذمكعن. بذ 
ؤةقةلعك قذربانلعقتعكع، بعر تأضة يةتتة قوينعث ظورنعدا كأصاية قعلعدذ، دئضةن قاظعدعضة 
زعت ظةمةس. حىنكع ظذ كأصعنحة ظةهؤال ظاستعدا ظوتتذرا هال قوي بعلةن ظوتتذرا هال 

تأضعنعث قعممعتعضة قارعتعلعدذ. 
ظةمما بذ تةقسعماتقا كةلسةك، ظذ شذ حاغدعكع ظةمةلعي ؤةزعيةتكة ظذيغذن ظعدع. 
شذثا ظون قوينع بعر تأضعنعث قعممعتعضة تةث قعلعشتعكع سةؤةب تأضعنعث سةرخعل 

بولذشع، قوينعث سىصةت جةهةتتة ناحار بولذشع ظئهتعمالغا يئقعندذر.
ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلغان جابعرنعث هةدعسعمذ ظذنع ظوحذق كأرسعتعص بئرعدذ. 
ظذنعثدا جابعر مذنداق دةيدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعزنع قذربانلعق قعلعشتا 
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هةر يةتتعمعز بعر تأضعضة ياكع بعر كالعغا شئرعك بولذشعمعزنع بذيرذغان ظعدع«.
رافعظنعث هةدعسعدة ظوق بعلةن ظئتعص ظألتىرىلضةن هايؤاننع، ظذنعث ياؤايع هايؤان 
قةيعرعضة  ظذنعث  ظوق  ظاستعدا،  شةرتع  بولذشع  هايؤان  كةتكةن  ياؤايعلعشعص  ياكع 

تئضعشعدعن قةتظعينةزةر يئيعشنعث دذرذسلعقع كأرسعتعلعدذ)1).
هايؤانلعرعدعن  »ظوؤ  دئيعلعدذ:  مذنداق  كعتابتا  ناملعق  »ظةلهعداية« 
هايؤانلعرعدعن  ظأي  بولعدذ.  هاالل  ضأشع  بعلةن  بوغذزالش  كأندىرىؤئلعنغانلعرعنع 
ياؤايعلعشعص كةتكةنلعرعنع ظئتعش ؤة يارعدار قعلعش بعلةن ضأشع هاالل بولعدذ. حىنكع، 
بايان قعلعنغعنعدةك، ظعختعيارعي مال سويذشتعن ظاجعز كةلضةندعال ظاندعن  يذقعرعدا 
مةجبذرعي مال سويذش ظذسذلع قوللعنعلعدذ. ظاجعزلعق بعرعنحع هالةتتة ظةمةلعيلعشعدذ، 
قذدذققا حىشىص كةتسة،  بعرةر هايؤان  ظةمةلعيلةشمةيدذ. شذنداقال  ظعككعنحع هالةتتة 

ظذنع ظعختعيارعي بوغذزالشتعن ظاجعز كئلعش هالعتع مةيدانغا كئلعدذ«)2).
مال  ظعختعيارعي  الزعم.  بوغذزالص سويذش  حوقذم  هايؤانلعرعنع  ظوؤ  كأندىرىلضةن 
قوللعنعلعدذ.  ظذسذلع  سويذش  مال  مةجبذرعي  ظاندعن  كةلضةندعال  ظاجعز  سويذشتعن 
قعيعن  بوغذزالش  قعلعدذ.  كذصاية  يارعالندذرذش  كالعنع  ؤة  تأضة  كةتكةن  ياؤايعلعشعص 
مةسعلةن،  ظألتىرىلعدذ.  يارعالندذرذص  ظوخشاش  هايؤعنعغا  ظوؤ  هايؤان  قالغان  بولذص 
قذدذققا حىشىص كةتكةن هايؤاننع ظالساق، )ظذنعثغا ظوق ياكع بعسلعق نةرسة ظئتعلغان 
تةقدعردة( ظةضةر ظذنعث يارعالندذرذش بعلةن ظألضةنلعكع مةلذم بولسا ياكع ظذنع بعلعش 
قعيعن بولذص قالسا، ظذنعث ضأشع يئيعلعدذ. حىنكع، زاهعرعي جةهةتتعن ظالغاندا ظذ شذ 
يارعالندذرذشتعن ظألضةن هئسابلعنعدذ. ظةضةر ظذنعث ظذ يارعالندذرذشتعن ظألمعضةنلعكع 
قالغان  ظئسعلعص  دةرةخقة  توخذ  بعرةر  شذنعثدةك،  يئيعلمةيدذ.  ضأشع  بولسا،  مةلذم 
ظذنع  ظألتىرىش  يارعالندذرذص  ظذنع  بولسا،  خةؤصع  قئلعش  ظألىص  ظذنعث  تةقدعردة، 

بوغذزلعغانلعق بولعدذ))).

بوغذزالنغان هايؤان قاحان هاالل بولعدذ؟

جان  ظعككع  ؤة  كاناي  قعزعلظأثضىح،  ظذسذلعدا  سويذش  مال  ظعختعيارعي 
هةدعستة  بعر  كةتكةن  ظأتىص  يذقعرعدا  كئسعلعدذ.  تومذر  تأت  ظعبارةت  تومذردعن 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »قانداق قعلساث قعلعص جان تومذرالرنع 

))) سةهعه بذخارع، 5498 ـ هةدعس.
))) »فةتهذلبارع«، 9 ـ توم، 629 ـ بةت.

))) »ظةلهعداية«، 4 ـ توم، 66 ـ بةت.
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ظأزعؤةتكعن«)1). ظذباية ظعبنع رذفاظةدعن رعؤايةت قعلعنعدذكع، ظذنعث بوؤعسع: ظع 
اهلل نعث صةيغةمبعرع! بعزنعث صعحاقلعرعمعز يوق دئضةندة، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: 
قئنع  بعلةن  نةرسة  باشقا  تعرناقتعن  ؤة  حعش  ظئلعنعص،  تعلغا  ظعسمع  نعث  »اهلل 
حعش  صعحعقعدذر،  هةبةشعلةرنعث  تعرناق  ظةمما  يئضعن،  هايؤاننع  حعقعرعلغان 

سأثةكتذر« دئضةن.
بعلةن  شذنعث  توختاتتع.  ظئتعص  ظوق  ظذنع  ظادةملةر  كةتتع.  قئحعص  تأضة  بعر 
ياؤايع  ظعحعدعن  هايؤانالر  بذ  شىبهعسعزكع،  ـ  »شةك  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر 
بعرع  هايؤعنعثالردعن  حعقعدذ.  كئتعدعغانلعرع  ياؤايعلعشعص  ظوخشاش  هايؤانالرغا 

قئحعص كةتسة، ظذنع مذشذنداق قعلعثالر« دئدع)2).
قعلعنعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق  ظادةمنعث  بعر  جةمةتعدعن  سةلعمة  بةنع 
»سةلظة))) تئغعنعث ظئدعرلعقعدا كةظب ظعبنع مالعكنعث قويعنع باقعدعغان ظذنعث بعر 
دئدعكع بار ظعدع. توساتتعن بعر قويغا صئشكةللعك كةلدع. شذنعث بعلةن ظذ دئدةك 
ظةهؤالنع  بذ  ساهابعالر  بوغذزلعدع.  قوينع  ظذ  بعلةن  ظذنعث  سذندذرذص،  تاشنع  بعر 
قوينعث  ظذالرنع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  يةتكىزدع.  ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر 

ضأشعنع يئيعشكة بذيرعدع«)4).
تومذرالردعن مةيلع قايسعسع بولذشعدعن قةتظعينةزةر ظىح تومذر كئسعلعص بوغذزالنغان 
هايؤان هااللدذر. حىنكع كأص قعسمع كئسعلسة، هةممعسع )كئسعلضةنلعكنعث( هأكمع 
بئرعلعدذ. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يذقعرعدا ظأتىص كةتكةن سأزعدعمذ: »قانداق 

قعلساث قعلعص جان تومذرالرنع ظأزعؤةتكعن« دئيعلضةن)5).
تأت تومذرنعث هةر بعرعدعن كأص قعسمعنع ظأزعؤةتسة كذصاية قعالمدذ؟ بذ ظعمام 
مذهةممةدنعث قارعشعدذر. ظالدعنقعسع ظعمام ظةبذ هةنعفةنعث قارعشعدذر. ظةبذ يىسىفتعن 
ظىحعنحع قاراش رعؤايةت قعلعنعغان بولذص، كاناي بعلةن يةنة ظعككع تومذرنع ظىزىش 

شةرت قعلعنغان.
ظعمام بةززازع قعزعلظـأثضىح بعلةن كاناينعث هةممعسعنع ؤة جان تومذرنعث كأص 
قعسمعنع ظىزىش قارعشعدا بولغان. »ظةددذررذلمذختار« ناملعق كعتابتعمذ شذنداق 
دئيعلعدذ. ظعبنع ظابعدعن بةززازعنعث سأزعضة ظعالؤة قعلعص مذنداق دئضةن: »ظذنعث 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 192 ـ بةت.
))) بذ هةدعسنع ظعمام تةبةرانع »ظةلظةؤسةت« ناملعق كعتابعدا ظةبذ هذزةيفةدعن رعؤايةت قعلغان بولذص، ظذنعث لةؤزع مذنداق: »جان 

تومذرالرنع ظىزةلةيدعغان هةرقانداق نةرسة بعلةن مال بوغذزالثالر، صةقةت حعش ؤة تعرناق بعلةن بوغذزالشقا بولمايدذ«.
))) سةهعه بذخارع، 5503 ـ هةدعس.

))) مةدعنة ظةتراصعدعكع بعر تاغنعث ظعسمع.
))) سةهعه بذخارع، 5502 ـ هةدعس.
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سأزع بعزنعث مةزهعصعمعزدعكع كأصحعلعك ظالعمالرنعث بذ هةقتة بةرضةن  ظةث توغرا 
جاؤابعدذر. حىنكع قعزعلظـأثضىح بعلةن كاناينعث هةممعسع ؤة ظعككع جان تومذردعن 
هةر بعرعنعث كأص قعسمع كئسعلعش بعلةن ظذنعث ضأشع يئيعلعدذ. ظذنداق بولمعسا 

ضأشع يئيعلمةيدذ.«)1)
»ظةضةر  دئيعلعدذ:  مذنداق  كعتابتا  ناملعق  ظةسسةغعر«  »ظةلجامعظ 
قعزعلظأثضىحنعث ؤة تومذرالرنعث يئرعمع كئسعلسة، يئيعلمةيدذ. ظةضةر جئنع حعقعشتعن 
بذرذن تومذر بعلةن قعزعلظأثضىحنعث كأص قعسمع كئسعلسة، يئيعلعدذ«. بذ مةسعلة 

هةققعدة هةرخعل قاراشالر رعؤايةت قعلعنغان بولذص، ظاصتور بذ هةقتة توختالمعغان.
قارعشعدا  نعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  )اهلل  هةنعفة  ظةبذ  ظعمام  قعسقعسع، 
قايسعسع بولذشعدعن قةتظعينةزةر ظىح تومذر كئسعلسة، هايؤان هاالل بولعدذ. ظعمام 
ظةبذيىسىفمذ دةسلةصتة مذشذ قاراشتا ظعدع، بعز يذقعرعدا بايان قعلغان قاراشقا كئيعن 

يئنعؤالغان.
تومذرنعث  بعر  هةر  نعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  )اهلل  مذهةممةد  ظعمام 
ظعمام  قعلعنغان.  رعؤايةت  ظالعدعغانلعقع  ظئتعبارغا  كئسعلعشعنع  قعسمعنعث  كأص 
مذشذنداق  قارعشعدا  بعر  يةنة  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  )اهلل  هةنعفةنعثمذ  ظةبذ 
ظايرعم  ظالدعغا  ظأز  تومذر  بعر  هةر  حىنكع  قعلعنغان.  رعؤايةت  قارايدعغانلعقع 
بولغانلعقع ؤة ظذنع كئسعشكة بذيرذق قعلعنغانلعقع ظىحىن ظأز ظالدعغا مذستةقعل بعر 
تومذر هئسابلعنعدذ. شذثا هةر بعر تومذرنعث كأص قعسمعنعث كئسعلعشع ظئتعبارغا 

ظئلعنعدذ.
»ظعككع  قارايدذ:  مذنداق  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  )اهلل  ظةبذيىسىف  ظعمام 
جان تومذرنع كئسعشتعن مةقسةت قاننع حعقعرعشتذر. شذثا ظعككعسعنعث بعرع يةنة 
بعرعنعث ظورنعنع باسعدذ. حىنكع هةر ظعككعلعسع قان تومذردذر. ظةمما قعزعلظأثضىح 
كانايدعن ظايرعم بولغان بعر ظةزا بولذص، قعزعلظأثضىح ظوزذقلذق يولع، كاناي بولسا 

نةصةس يولعدذر. شذثا ظذ ظعككعسعنع حوقذم ظىزىش كئرةك.«
ظعمام ظةبذ هةنعفة )اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( مذنداق قارايدذ: »نذرغذن 
هأكىملةردة كأص قعسمع هةممعنعث ظورنعنع ظالعدذ. ظذ تأت تومذردعن قايسع ظىحعنع 
ظىزعؤةتسة، كأص قعسمعنع ظىزىؤةتكةن بولعدذ. بذنعث بعلةن مةقسةت هاسعل بولعدذ. 
ظالدعراشتعن  حعقعرعشقا  تئز  جاننع  ؤة  حعقعرعش  قاننع  ظاقعدعغان  بولسعمذ  ظذ 
كئسعؤةتكةندعن  يولعنع  ظوزذقلذق  ياكع  يولعنع  نةصةس  هايؤان  حىنكع  ظعبارةتتذر. 
حعقعدذ.  بعلةن  كئسعش  بعرعنع  تومذردعن  جان  ظعككع  قان  قالمايدذ.  هايات  كئيعن 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 187 ـ بةت.
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شذثا جانعؤارنعث كأص قعينعلعص كئتعشعدعن ساقلعنعش ظىحىن بعرنع تولذق كئسعش 
بعلةن كذصايعلعنعش كئرةك. ظةكسعحة ظذنعث بعرعنعث يئرعمعنع كئسعش توغرا ظةمةس. 
حىنكع بذ هالدا قان تومذرنعث كأص قعسمع ساق قالغان بولعدذ. شذثا هايؤاننعث هارام 
بولذص قئلعشعدعن ظئهتعيات قعلغان ظاساستا، ظذنعثغا هئح نةرسعنع كةسمعضةننعث 

هأكمع بئرعلعدذ)1).«
بعلةن  تأش  ظةسلعدة  تأضة  كئرةككع،  ظأتىش  ظئلعص  تعلغا  شذنعمذ  يةردة  بذ 
بوغذزدعن  هايؤانالر  باشقا  تأضعدعن  بوغذزلعنعدذ.  قعسمعدعن  تذتاشقان  بويذننعث 
بوغذزلعنعدذ. ظعبنع جذرةيج مذنداق دئدع: ظةتاظ: »سويذلعدعغان مال صةقةت بوغذزدعن 
ياكع تأش بعلةن بويذننعث تذتاشقان قعسمعدعن بوغذزلعنعدذ« دئدع. مةن ظذنعثدعن: 
»بوغذزعدعن بوغذزلعنعدعغان هايؤانالرنع تأش بعلةن بويذننعث تذتاشقان قعسمعدعن 
بوغذزلعسام كذصاية قعالمدذ؟« دةص سورعسام، ظذ: »هةظة، اهلل كالعنعث بوغذزعدعن 
تذتاشقان  بويذننعث  بعلةن  تأش  سةن  ظةضةر  قعلدع.  بايان  بوغذزلعنعدعغانلعقعنع 
بولعدذ.  توغرا  بوغذزلعساثمذ  بوغذزعدعن  هايؤاننع  بعرةر  بوغذزلعنعدعغان  قعسمعدعن 
لئكعن مئنعثحة ظذنع تأش بعلةن بويذننعث تذتاشقان قعسمعدعن بوغذزالش ياخشعدذر. 
»تومذرالرنعث  مةن:  دئدع.  ظعبارةتتذر«  كئسعشتعن  تومذرالرنع  بوغذزالش  مال 

ظارقعدعن يذلذنمذ كئسعلعص كةتسعحذ؟« دئسةم، ظذ: »هئح ؤةقةسع يوق« دئدع.
نافعظ ماثا ظابدذلاله ظعبنع ظأمةرنعث يذلذننع ظىزىشنع حةكلةص: »سأثةكتعن 
باشقا يةر كئسعلعدذ. ظاندعن جئنع حعققعحة تاشالص قويذلعدذ« دئضةنلعكعنع ظئيتعص 

بةرضةن.
اهلل تاظاال كالعنعث بوغذزعدعن بوغذزلعنعدعغانلعقع هةققعدة مذنداق دةيدذ: »ظأز 
ؤاقتعدا، مذسا ظأز قةؤمعضة: »اهلل هةقعقةتةن سعلةرنع بعر كاال بوغذزالشقا بذيرذيدذ« 
دئضةن ظعدع. ظذالر: »بعزنع مةسخعرة قعلعؤاتامسةن؟« دئدع. مذسا: »جاهعلالردعن 
)يةنع مةسخعرة قعلغذحعالردعن( بولذص قئلعشتعن اهلل غا سئغعنعص صاناه تعلةيمةن« 
دئدع. ظذالر: »بعز ظىحىن صةرؤةردعضارعثغا ظعلتعجا قعلغعنكع، بعزضة قانداق كاال 
ظعكةنلعكعنع بايان قعلسذن« دئدع. مذسا: »اهلل ظذنع قئرعمذ ظةمةس، ياشمذ ظةمةس، 
ظوتتذرا ياش بولسذن دةص ظئيتتع، سعلةر بذيرذلغاننع قعلعثالر« دئدع. ظذالر: »بعز 
ظىحىن صةرؤةردعضارعثغا ظعلتعجا قعلغعنكع، بعزضة ظذنعث رةثضعنع بايان قعلسذن« 
دئدع. مذسا ظئيتتعكع، »اهلل هةقعقةتةن ظذنعث رةثضع قارعغذحعالرنع زوقالندذرعدعغان 
ساصسئرعق بولسذن دئدع«. ظذالر: »صةرؤةردعضارعثغا ظعلتعجا قعلغعن، ظذنعث قانداق 
ظعكةنلعكعنع بعزضة بايان قعلسذن، )يةنع دئهقانحعلعققا ظعشلعتعلضةن كالعمذ، ياكع 

))) »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، 53 ـ بةت.
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ظئنعق  )بذ  قالدع  بولذص  مىجمةل  بعزضة  بذ  كالعمذ؟(  بئقعلغان  ظىحىن  سةمرعتعش 
مذسا: »اهلل  دئدع.  تاصعمعز«  حوقذم  بعز  )ظذنع(  خالعسا  خذدا  بولسا(  بولعدعغان 
ظذنعث يةر هةيدةص، ظئكعن سذغعرعص كأندىرىلضةن بولماسلعقعنع، بئجعرعم، ظالعسع 
يوق )يةنع رةثضعدة سئرعقلعقتعن باشقا رةث يوق( بولذشعنع ظئيتتع« دئدع. ظذالر: 
بوغذزلعدع،  كئلعص(  )تئصعص  كالعنع  ظذالر  دئدع.  قعلدعث«  بايان  تولذق  »ظةمدع 

)ظذالر سذظال سوراؤةرضةنلعكتعن( بذنع ظورذنلعيالمعغعلع تاس قالدع«)1). 
سةظعد ظعبنع جذبةير ظابدذلاله ظعبنع ظابباسنعث: »هايؤانالر بوغذز ؤة بويذنلعرعدعن 
بوغذزلعنعدذ« دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان. ظعبنع ظأمةر، ظعبنع ظابباس ؤة ظأمةر 

قاتارلعقالر: »باشنع ظىزىؤةتسعمذ هئح ؤةقةسع يوق« دئضةن)2).
بعلةن  »تأش  دئضةن:  مذنداق  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  )اهلل  هةجةر  ظعبنع 
باشقا  تأضعدعن  ظةمما  خاستذر.  تأضعضة  بوغذزالش  قعسمعدعن  تذتاشقان  بويذننعث 

هايؤانالر بوغذزعدعن بوغذزلعنعدذ«.
تأضعنعث بوغذزعدعنمذ بوغذزالنغانلعقع، تأضعدعن باشقا هايؤانالرنعث تأش بعلةن 
بويذننعث تذتاشقان قعسمعدعنمذ بوغذزالنغانلعقع هةققعدة هةدعسلةر رعؤايةت قعلعنغان. 
ظعبنع تعين مذنداق دئضةن: »تأضة ظةسلعدة تأش بعلةن بويذننعث تذتاشقان قعسمعدعن 
بوغذزلعنعدذ. قوي ؤة ظذنعثغا ظوخشاش هايؤانالر ظةسلعدة بوغذزعدعن بوغذزلعنعدذ. 
بايان قعلعنغان. تأش بعلةن  ظةمما كالعنعث بوغذزدعن بوغذزلعنعدعغانلعقع قذرظاندا 
بويذننعث تذتاشقان قعسمعدعن بوغذزلعنعدعغانلعقع بولسا سىننةتتة بايان قعلعنغان. 
هايؤاننعث  بوغذزلعنعدعغان  قعسمعدعن  تذتاشقان  بويذننعث  بعلةن  تأش  ظالعمالر 
بوغذزعدعن بوغذزلعنعشع، بوغذزعدعن بوغذزلعنعدعغان هايؤاننعث تأش بعلةن بويذننعث 
كأصحعلعك  بولذص،  قعلعشقان  ظعختعالص  هةققعدة  بوغذزلعنعشع  قعسمعدعن  تذتاشقان 

ظالعمالر دذرذس دةص قارعغان، ظعبنع قاسعم مذنداق قعلعشنع حةكلعضةن....«))).

مال بوغذزاليدعغان ظةسؤابالر

بوغذزالش  مال  بعلةن  نةرسعلةر  صىتىن  ظئقعتااليدعغان  قان  ظىزىص،  تومذرالرنع 
هااللدذر. كأك قومذشنعث صوستع، صعحاققا ظوخشاش ظعتتعك تاش قاتارلعق نةرسعلةر 
تةندعن  )يةنع  تذرعؤاتقان  ظورنعدا  ظةسلع  صةقةت  بولعدذ.  بوغذزالشقا  مال  بعلةنمذ 

))) »ظةلهعداية«، 5 ـ توم، 65 ـ بةت.
))) سىرة بةقةرة، 67 ــــ 71 ـ ظايةتكعحة.

))) سةهعه بذخارع، 5509 ـ هةدعس.
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حعش  ظةضةر  بولمايدذ.  بوغذزالشقا  مال  بعلةن  تعرناق  ؤة  حعش  حعقعرعؤئتعلمعضةن( 
ؤة تعرناق ظورنعدعن حعقعرعؤئتعلضةن بولسا، بعزنعث مةزهعصعمعزدة ظذالر بعلةن مال 
بوغذزالش مةكروهلذق بعلةن توغرا بولعدذ. حىنكع ظذ، ضال صعحاقتا مال بوغذزالشنعث 
مةكروه بولغعنعغا ظوخشاش هايؤاننع قعيناص قويعدذ. لئكعن ظورنعدعن حعقعرعؤئتعلضةن 

حعش بعلةن تعرناقتا بوغذزالنغان مالنعث ضأشعنع يئيعشكة بولعدذ.)1)
رافعظ ظعبنع خةدعج رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنغان هةدعستة ظذ مذنداق 
دةيدذ: »بعز بعر سةصةردة صةيغةمبةر ظةلةيهعسسالم بعلةن بعرضة ظعدذق. شذ ظةسنادا 
توختاتتع.  ظئتعص  ظذنع  ظادةم  بعر  بعلةن  شذنعث  كةتتع.  قئحعص  بعرع  تأضعلةردعن 
ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »شةكـ  شىبهعسعزكع، بذ هايؤانالر ظعحعدعن ياؤايع 
هايؤانالرغا ظوخشاش ياؤايعلعشعص كئتعدعغانلعرع بولعدذ. هايؤعنعثالردعن بعرع قئحعص 
كةتسة، ظذنع مذشذنداق قعلعثالر« دئدع. مةن: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! بعز غازات 
يىرىشلعرعدة ؤة سةصةرلةردة بولعمعز، مال سويذص يئمةكحع بولغعنعمعزدا بوغذزاليدعغان 
صعحاق تئصعلماي قالسا، قانداق قعلعمعز؟ دئدعم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »اهلل نعث 
ظعسمع تعلغا ظئلعنعص قئنع حعقعرعلغان هايؤاننع يئضعن، )قان حعقارغذحع ظةسؤاب( 
حعش ؤة تعرناقتعن باشقا نةرسة بولسذن، حعش سأثةكتذر، تعرناق هةبةشعلةرنعث 

صعحعقعدذر« دئدع)2).
تعرناق، حعش ؤة مىثضىز بعلةنمذ، ظةضةر ظةسلع ظورنعدعن حعقعرعؤئتعلضةن بولسا، 
مال بوغذزالشقا بولعدذ. بذ نةرسعلةر بعلةن بوغذزالنغان هايؤاننعث ضأشعنع يئيعشنعث 
هئح ؤةقةسع يوق. صةقةت بذ نةرسعلةر بعلةن مال بوغذزالش مةكروهتذر. ظعمام شافعظع 
)اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( مذنداق دةص قارايدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: 
»تعرناق ؤة حعشتعن باشقا نةرسة بعلةن قئنع حعقعرعلغان ؤة تومذرلعرع ظىزىلضةن 
هايؤاننعث ضأشعنع يئضعن. )حعش سأثةكتذر( تعرناق هةبةشعلةرنعث صعحعقعدذر« 
دئضةنلعكع ظىحىن بذ نةرسعلةر بعلةن بوغذزالنغان هايؤان ظأزع ظألىص قالغان هايؤان 
ظذ  ظةمةس. شذثا  ظعش  ظذيغذن  ظذ شةرعظةتكة  ظوخشاش هأكىمدةدذر. حىنكع  بعلةن 
نةرسعلةر بعلةن بوغذزالنغان هايؤان خذددع ظةسلع ظورنعدعن حعقعرعؤئتعلمعضةن نةرسة 

بعلةن بوغذزالنغان هايؤانغا ظوخشاشتذر.«
بعزنعث مةزهةصعمعز صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »قانداق قعلساث قعلعص قان 
ظئقعتقعن« دئضةن سأزعنع دةلعل قعلعدذ. بذ هةدعس يةنة بعر رعؤايةتتة: »قانداق 
قعلساث قعلعص جان تومذرالرنع ظأزعؤةتكعن« دةص رعؤايةت قعلعنغان. ظعمام شافعظع 

))) »فةتهذلبارع«، 9 ـ توم، 641 ـ بةت.
))) »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، 188 ـ بةت.
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دةلعل قعلغان هةدعس ظةسلع ظورنعدعن حعقعرعؤئتعلمعضةن حعش ؤة تعرناققا قارعتعلعدذ. 
هةبةشعلةر شذنداق قعالتتع. حعش ؤة تعرناق ظادةتتة يارعالندذرعدعغان نةرسة بولذص، 
ؤة  تاش  ظذ  شذثا  بولعدذ.  هاسعل  بعلةن  ظذنعث  مةقسةت  ظعبارةت  حعقعرعشتعن  قان 
ظةكسعحة  بذنعث  ظورنعدعن حعقعرعؤئتعلمعضةنلعرع  لئكعن  قالعدذ.  تأمىرضة ظوخشاص 
بولعدذ. ظذنعث بعلةن مال بوغذزالش كىحضة تايعنعدذ. شذثا ظذ بذغذص ظألتىرضةنضة 
ظوخشاص قالعدذ. ظذنعث بعلةن مال ظألتىرىش مةكروهتذر. حىنكع ظذنعثدا ظادةمنعث 
مةلذم صارحعسع ظعشلعتعلعدذ. هايؤان قعينعلعص ظألعدذ. بعز هةقعقةتةن مالنع ياخشع 

رةؤعشتة بوغذزالشقا بذيرذلغان)1).
بوغذزلعغان  ؤة  بعلعشع  ظعتتعك  صعحعقعنع  بوغذزلعغذحع  مال  ظىحىن  شذنعث 
مالنع قعيناص قويماسلعقع كئرةك. شةدداد ظعبنع ظةؤس رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت 
قعلعنغان هةدعس شةرعصتة ظذ مذنداق دةيدذ: مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن مذنداق 
ظعككع ظعشنع ياد ظئلعؤالغان ظعدعم: »شةك ـ شىبهعسعزكع، اهلل صىتىن نةرسعلةرضة 
ياخشعلعق قعلعشنع صىتىؤةتتع. ظةضةر ظادةم )يةنع ظألتىرىشكة تئضعشلعك ظادةمنع( 
ظألتىرسةثالر ياخشع رةؤعشتة )يةنع ياخشع حارة ؤة ياخشع ظذسذل بعلةن( ظألتىرىثالر، 
مال بوغذزلعساثالر ياخشع رةؤعشتة بوغذزالثالر. سعلةرنعث بعرعثالر صعحعقعنع ظعتتعك 

بعلعسذن ؤة بوغذزلعغان مئلعنع راهةتكة حعقارسذن«)2).
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »بوغذزلعغان مئلعنع راهةتكة حعقارسذن« دئضةن 
ظعشالرنع  ظوخشعغان  شذنعثغا  ؤة  سىرىشنع  تئز  بعلةشنع،  ظعتتعك  صعحاقنع  سأزع 
كأرسعتعدذ. صعحاقنع بوغذزلعنعدعغان مالنعث ظالدعدا بعلعمةسلعك، بعر مالنع يةنة 
ظئلعص  سأرةص  جايغا  بوغذزاليدعغان  مالنع  ؤة  بوغذزلعماسلعق  ظالدعدا  مالنعث  بعر 
شةرهعسعدة  مذسلعمنعث  سةهعه  نةؤةؤعي  ظعمام  بذالرنع  مذستةهةصتذر.  بارماسلعق 

بايان قعلغان.
ظىحىن  ظألتىرىش  بعلةن  نةرسة  ياكع شذنعثدةك  ظوق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
ظعبنع  زةيد  حةكلعضةن.  قعلعشنع  نعشان  سولعؤئلعص  هالةتتة  تعرعك  هايؤانالرنع 
ظةنةس  بوؤام  »مةن  دةيدذ:  مذنداق  ظذ  هةدعستة  بعر  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنةستعن 
ظعبنع مالعك بعلةن هةكةم ظعبنع ظةييذبنعث ظأيعضة كعرسةم، ظادةملةر بعر توخذنع 
سولعؤئلعص، ظذنعثغا ظوق ظئتعؤاتقان ظعكةن. شذنعث بعلةن بوؤام ظةنةس: صةيغةمبةر 

ظةلةيهعسساالم هايؤانالرنع سولعؤئلعص نعشان قعلعشتعن حةكلعضةن، دئدع.«
يةهيا  ظذ  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  ظةنهذمادعن  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  ظعبنع  ظابدذلاله 

))) سةهعه بذخارع، 5544 ـ هةدعس.

))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 65 ـ بةت.
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ظعبنع سةظعدنعث ظأيعضة كعرسة، يةهيانعث بالعلعرعدعن بعر ظوغذل باال بعر توخذنع 
نعشان قعلعص ظوق ظئتعش ظىحىن باغالؤاتقان ظعكةن. ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر دةرهال 
ظئلعص  بالعنع  ظذ  ؤة  توخذنع  ظاندعن  يئشعؤةتتع.  ظذنع  بئرعص،  قعشعغا  توخذنعث 
كئلعص: »بذ قذشنع نعشان قعلعص ظألتىرىشتعن باالثالرنع توسذثالر، مةن صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث هايؤان ياكع باشقا جانلعقنع نعشان قعلعص ظئتعص ظألتىرىشتعن 
حةكلعضةنلعكعنع ظاثلعغان ظعدعم« دئدع. ظعككعنحع بعر رعؤايةتتة هةدعسنعث لةؤزع: 
»صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هايؤاننعث قذالق ـ بذرذنلعرعنع كةسكةن كعشعضة لةنةت 

قعلغان« دةص بايان قعلعنغان)1).
بذ هةدعس بذقا سوقذشتذرغذحعالرنعث قعلمعشلعرعنعث هاراملعقعنع كأرسعتعدذ. 
حىنكع ظذنعثدا بذقعالر بعكاردعن بعكارغا قعينعلعدذ. ظةضةر بذ هايؤان بوغذزالشتعن 
بذرذن ظألىص قالسا، ضأشع هاالل بولمايدذ. شذثا نعشان قعلعص ظئتعص ظألتىرىلضةن 
هارام  ظذنعث  بولمايدذ.  يئضعلع  ضأشعنع  هايؤانالرنعث  باشقا  ؤة  توشقان  قذش، 
بولذشعدعكع ظةسلع دةلعل شذكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هايؤانالرنع نعشان قعلعص 
ظئتعص ظألتىرىشنع توسذص: »جئنع بار نةرسعنع قارعغا ظاتعدعغان نعشان قعلماثالر« 

دئضةن.
سةظعد بذ هةقتة ظةبذ دةرداظنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان: »صةيغةمبةر 
هايؤاننعث  ياكع  قذش  هةرقانداق  ظألتىرىلضةن  ظئتعص  قعلعص  نعشان  ظةلةيهعسساالم 

ضأشعنع يئيعشنع حةكلعضةن.«
»صةيغةمبةر  قعلغان:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  مذجاهعدنعث  يةنة  ظذ 
ظةلةيهعسساالم نعشان قعلعص ظألتىرىلضةن هةر قانداق قذش ؤة توشقاننعث ضأشعنع)2)، 
تأضة ؤة كالعغا ظوخشاش بوغذزلعماستعن يئضعلع بولمايدعغان هةر قانداق كأندىرىلضةن 

هايؤاننعث ضأشعنع يئيعشنع حةكلعضةن.«)))
»ظةددذررذلمذختار« ناملعق كعتابتا مذنداق دئيعلعدذ: »مال بوغذزلعغذحعنعث 
يئنعحة  بعلعشع مذستةهةصتذر.  ظعتتعك  صعحعقعنع  بذرذن  ياتقذزذشتعن  يئنعحة  مالنع 
ظوخشاش  سأرعضةنضة  صذتعدعن  جايغا  بوغذزاليدعغان  كئيعن  بولغاندعن  ياتقذزذص 
رةؤعشتة ظئلعص كعلعش مةكروهتذر. شذنداقال ضةردعنعدعن بوغذزلعغان تةقدعردة جئنع 
حعقعص بولغذحة تومذرالر كئسعلسة، ضأشع مةكروهتذر، ظذنداق بولمعسا )يةنع جئنع 

))) سةهعه مذسلعم، 1955 ـ هةدعس.

))) سةهعه بذخارع، 5515 ـ هةدعس.
))) بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد ؤة هاكعم ظعبنع ظابباستعن مذنذ لةؤزع بعلةن رعؤايةت قعلغان: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تولذمنعث 
ظاغزعدعن سذ ظعحعشنع، تئزةك يةيدعغان ظذالغقا معنعشنع، نعشان قعلعص ظئتعص ظألتىرىلضةن هةر قانداق قذش ياكع هايؤاننعث ضأشعنع 

يئيعشنع حةكعلضةن«.
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ظىحىن  قالغانلعقع  ظألىص  بوغذزلعماستعن  كئسعلمعسة(،  تومذرالر  بولغذحة  حعقعص 
هاالل بولمايدذ... بئشعنع ظالدعراص ظىزعؤةتكةنضة ؤة صذتع تعصعرالشتعن توختاشتعن 
بذرذن تئرعسعنع سويذشقا باشلعغانغا ظوخشاش ظورذنسعز هالدا قعيناشنعث هةممة 

تىرلعرع مةكروهتذر«)1).

تعرعك هايؤاندعن كئسعؤئلعنغان ضأشنعث هأكمع

ظوخشاش  هايؤانغا  قالغان  ظألىص  ظأزع  ضأش  كئسعؤئلعنغان  هايؤاندعن  تعرعك 
ناملعق  »مذستةدرةك«  هاكعم  ظعمام  بولمايدذ.  دذرذس  يئيعش  ضأشنع  ظذ  بولذص، 
هةدعس كعتابعدا ظةبذ سةظعد خذدرعدعن رعؤايةت قعلعدذكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
»تعرعك  سورالغاندا:  هةققعدة  كئسعش  ساغرعسعنع  قوينعث  لوكعسعنع،  تأضعنعث 
هايؤاندعن كئسعلضةن ضأش ظأزع ظألىص قالغان هايؤاننعث ضأشعضة ظوخشايدذ« دةص 
جاؤاب بةرضةن. ظعمام هاكعم بذ هةدعسنع تةهقعقلةص: »بذ هةدعسنعث شةرتع ظعمام 
بذخارع ؤة مذسلعمنعث هةدعس قوبذل قعلعش شةرتلعرعضة توشعدذ، لئكعن بذ ظعككع 

ظعمام ظذ هةدعسنع رعؤايةت قعلمعغان« دئضةن)2).
ظوؤحع ظوؤ هايؤعنعغا ظوق ظاتقاندا ظذ هايؤاننعث بعرةر ظةزاسع ظاجراص كةتسة، 
كةتكةن  ظاجراص  ظةمما  يئيعلعدذ،  ضأشع  ظوؤنعث  قعلغعنعمعزدةك،  بايان  يذقعرعدا 
ظةزانعث ضأشع يئيعلمةيدذ. ظعمام شافعظع )اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( مذنداق 
دئضةن: »ظةضةر ظوؤ شذ قئتعملعق ظوقتا ظألسة، هةر ظعككعلعسع يئيعلعدذ. حىنكع ظذ 
ظةزا مةجبذرعي مال سويذش ظذسذلع بعلةن ظألتىرىلضةن هايؤاندعن ظاجراص كةتكةن. 
شذثا ظاجراص كةتكةن ظةزا ؤة ظذ هايؤان هااللدذر. مةسعلةن، ظعختعيارعي مال سويذش 
باش  حىنكع  بولعدذ.  هاالل  كةتسة،  ظاجراص  باش  تةث  بعلةن  بوغذزالش  ظذسذلعدا 
ظذنع  ظألمعسة،  بعلةن  بوغذزالش  شذ  هايؤان  ظةمما  كةتتع.  ظاجراص  بعلةن  بوغذزالش 

يئيعش هاالل بولمايدذ.«
بعزنعث مةزهةصعمعز صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »تعرعك هايؤاندعن ظاجراص 
كةتكةن نةرسة ظأزع ظألىص قالغان هايؤانغا ظوخشايدذ« دئضةن سأزعنع دةلعل قعلعدذ. 
بذ هةدعستة تعرعك هايؤاننع شةرتسعز بايان قعلدع. شذثا مذشذ سىصةت بعلةن ظاجراص 
صارحعسع  بعر  هايؤاننعث  تعرعك  جةهةتتعمذ  هأكىم  ؤة  ظةمةلعيةتتعمذ  ظةزا  كةتكةن 
هئسابلعنعدذ. حىنكع هايؤاندا هاياتلعق بولغانلعقع ظىحىن ظذنعثدعن ظاجراص كةتكةن 

))) »ظعظالظذسسىنةن«، 17 ـ  توم، 203 ـ بةت.
))) »رةددذلمذهتار«، 5 ـ توم، 188 ـ بةت.

يېمەك - ئىچمەكلەر: مال سويۇشيېمەك - ئىچمەكلەر: مال سويۇش



نةرسة ظةمةلعيةتتة تعرعك هئسابلعنعدذ. هأكىم جةهةتتعمذ شذنداق بولعدذ. نئمعشقا 
دئضةندة ظذ هايؤاننعث مذشذ يارعلعنعشتعن ساقعيعص كئتعش ظئهتعمالع باردذر. شذنعث 
تعرعك  بعلةن  مذشذ سىصةت  هايؤان  ظةضةر  هئساباليدذ.  تعرعك  ظذنع  ظىحىن شةرعظةت 

هالةتتة سذغا حىشىص كةتسة هارام بولعدذ.
ظعمام شافعظعينعث »بوغذزالش بعلةن ظاجراص كةتتع« دئضةن سأزعضة كةلسةك، 
قالغان  تةننعث  ؤاقعتتا  ظاجراص كةتكةن  باش  بئرعمعز:  ظذنعثغا مذنداق جاؤاب  بعز 
قعسمعدا تئخع هاياتلعق بولغانلعقع ظىحىن بوغذزالش هأكمع حىشمةيدذ. تةندعن جان 
حىشمةيدذ.  ظةزاغا  كةتكةن  ظاجراص  هأكمع  حعقعش  جان  كئيعن  كةتكةندعن  حعقعص 
رولعنع  كئتعش  حعقعص  جاننعث  كئتعش  ظاجراص  يوق.  هاياتلعق  ظذنعثدا  حىنكع 
ظااللمايدذ. شذثا ظاجراص كةتكةن بذ ظةزا ظةسلعدعكع هالغا ظايلعنعص قالعدذ. حىنكع 
تعرعك هايؤاندعن ظةمةلعيةتتعمذ ؤة هأكىمدعمذ ظاجراص كةتكةن نةرسة هاالل ظةمةس. 
كةتكةن  ظاجراص  جةهةتتة  شةكعل  صةقةت  ظةمةس  جةهةتتة  هأكىم  هايؤاندعن  تعرعك 
ظةزا هاالل بولعدذ. مةسعلةن، ظاجراص كةتكةن ظةزادا بوغذزالنغان هايؤاندا بولعدعغان 
هاياتلعق معقدارع هاياتلعق بولسا، ظذ ظةزا ظذ هايؤاندعن هأكىم جةهةتتة ظةمةس، 
شةكعل جةهةتتة ظاجراص كةتكةن هئسابلعنعدذ. شذنعث ظىحىن ظذ ظةزا مذشذنحعلعك 
معقداردعكع هاياتلعق بعلةن سذغا حىشىص كةتسة، ياكع تاغدعن دذمعالص كةتسة ؤةياكع 

ظأضزعدعن حىشىص كةتسة، ظذ ظةزانع يئيعش هارام بولمايدذ)1).
كئسعلضةن قذالق ؤة حىشىص كةتكةن حعشقا ظوخشاش ظةمةلعيةتتعمذ ؤة هأكىم 
هايؤانغا  قالغان  ظألىص  ظأزع  نةرسة،  كةتكةن  ظاجراص  هايؤاندعن  تعرعك  جةهةتتعمذ 
)يةنع  تةقدعردعمذ  بولغان  كأص  خئلع  نةرسة  ظذ  كةتكةن  ظاجراص  لئكعن  ظوخشايدذ. 
ظىحىن  ظعضعسع  ظأز  تةقدعردعمذ(  بولغان  تةثضعنعث معقدارعدعن حوث  بعر  حوثلعقع 
كأتىرىص  بعللة  بعلةن  ظأزع  نةرسعنع  ظذ  ظعضعسع  ظذنعث  )يةنع  هئسابلعنعدذ.  صاك 
جئنع  هايؤاننعث  ظذ  هايؤاندعن  بوغذزالنغان  لئكعن  بولعدذ(.  ظوقذسا  ناماز  تذرذص 
هايؤانغا  قالغان  ظألىص  ظأزع  نةرسة،  كةتكةن  ظاجراص  ظعلضعرع  كئتعشتعن  حعقعص 
ظوخشعمايدذ. شذثا ظذ هايؤان ظةضةر ضأشع يئيعلعدعغان هايؤانالردعن بولسا، ظذنعثدعن 
ظاجراص كةتكةن ظذ نةرسعنع يئيعشقا بولعدذ. حىنكع بعر هايؤان بوغذزالنغاندعن كئيعن 

ظذنعثدا قالغان هاياتلعق ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ. لئكعن ظذنع يئيعش مةكروهتذر.)2)
صىتىنلةي  ظذنع  لئكعن  كةسكةن،  ظةزاسعنع  بعرةر  هايؤاننعث  ظادةم  بعر  ظةضةر 
ظاجرعتعؤةتمعضةن بولسا، بذ هالدا ظذ ظةزانعث ظةضةر قايتا تذتذص قئلعش ظئهتعمالع 

))) »ظعظالظذسسىنةن«، 17 ـ توم، 203 ـ بةت.
))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 123 ـ بةت.
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بولسا، ظذ ظةزا يئيعلعدذ. ظذنداق بولمعسا يئيعلمةيدذ. ظةضةر ظوق ظاتقذحع هايؤاننع 
)ظوق ظئتعص(  ظىح صارحة قعلعؤةتكةن ؤة ظةث حوث صارحة هايؤاننعث ظارقا تةرعصع 
ظعككع  ياكع  ظىزضةن،  قعسمعنع  ياكع كأص  ظىزضةن  يئرعمعنع  بئشعنعث  ياكع  بولغان 
ظذ  هالةتلةردة  بذ  حىنكع  يئيعلعدذ.  هةممعسع  ظذنعث  بولسا،  قعلعؤةتكةن  صارحة 
هايؤاندعكع هاياتلعق بوغذزالنغان بعر هايؤاندعكع )تاكع ظذ هايؤان ظألىص بولغعحة 
بولغان ظارعلعقتعكع( هاياتلعققا ظوخشاش. بذ ظةهؤالنع مةزكذر هةدعس )يةنع >تعرعك 
هايؤاندعن كئسعلضةن ضأش ظأزع ظألىص قالغان هايؤاننعث ضأشعضة ظوخشايدذ< دئضةن 
هةدعس( ظأز ظعحعضة ظالمعغان. ظةضةر ظوق ظاتقذحع هايؤاننع )ظوق ظئتعص( ظىح صارحة 
قعلعؤةتكةن ؤة ظةث حوث صارحة هايؤاننعث باش تةرعصع بولغان بولسا، ظذنعث ضأشع 
يئيعلمةيدذ. حىنكع هةدعستة تعرعكلعك شةرتسعز بايان قعلعنغان. شذثا صارحعالنغان 
حوث صارحة هايؤاننعث باش تةرعصعدة بولغان هايؤان ظةمةلعيةتتعمذ ؤة هأكىم جةهةتتعمذ 
تعرعكنعث هأكمعدة بولعدذ. ظةمما يذقعرعدعكع هايؤاننعث تعرعكلعكع هأكىم جةهةتتة 
ظةمةس، شةكعل جةهةتتة بولعدذ. حىنكع، ظذ هايؤاننعث ظاشذنداق يارعدار بولغاندعن 
ظاشذنحعلعك  هايؤان  ظذ  ظىحىن  شذنعث  يوقتذر.  ظئهتعمالع  قئلعش  هايات  كئيعن 
معقداردعكع هاياتلعق بعلةن سذغا حىشىص كةتسة ياكع تاغدعن دومعالص كةتسة، ياكع 

ظأضزعدعن حىشىص كةتسة، ظذنعث ضأشعنع يئيعش هارام ظةمةس.)1)

مال بوغذزلعغذحعدا بولذشقا تئضعشلعك شةرتلةر

بوغذزالنغان مالنعث هاالل بولذشع ظىحىن بوغذزلعغذحع مذسذلمان بولذشع، ظةضةر 
بوغذزلعماقحع بولغان هايؤان ظوؤ هايؤعنع بولسا، ظوؤلعغذحع ظئهرامدا بولماسلعقع 
ؤة ظوؤلعنعدعغان هايؤاننعث هةرةم حعضراسعنعث سعرتعدا بولذشع كئرةك. بذ سأزدعن 
ظوؤ هايؤانلعرع بولمعغان قوي ؤة كالعغا ظوخشاش ظأي هايؤانلعرعنع بوغذزلعغذحع 
مةيلع ظئهرامنعث ظعحعدة بولسذن ياكع ظئهرامنعث سعرتعدا بولسذن، مةيلع هةرةمنعث 
حعضراسع ظعحعدة بولسذن ياكع ظذنعث سعرتعدا بولسذن ظأي هايؤانلعرعنع بوغذزلعسا، 

ظذ هايؤاننع يئيعش هااللدذر.
قعلمايدذ.  هاالل  هايؤاننع  ظذ  بوغذزالش  هةرةمدة  هايؤانلعرعنع  ظوؤ  هةرةمنعث 
بوغذزلعغذحع مةيلع ظئهرامدا بولسذن ياكع ظئهرامدا بولمعسذن بةرعبعردذر. شذنعثدةك 
يةنة ظئهرامدعكع كعشعنعث ظوؤ هايؤعنعنع مةيلع هةرةمدة ياكع هةرةمنعث حعضراسعنعث 

سعرتعدا بوغذزلعشع بعلةن ظذنعث ضأشع هاالل بولمايدذ.
))) »ظةددذررذلمذختار« 5 ـ توم، 197 ـ بةت.
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مال بوغذزلعغذحع ظةهلع كعتابتعن بولغان زعممعي بولسذن ياكع ظذالردعن بولغان 
ظذرذش هالعتعدعكع كاصعر بولسذن، )ظذنعث بوغذزلعغان مئلعنع يئيعش ظىحىن( دعنعغا 
ظةمةل  ظذنعثغا  بولسعمذ،  شةرعظةت  بذرذنقع  )يةنع  قعلعنعدذ  شةرت  قعلعشع  ظةمةل 
سامعرة  يةهذدعيالرنعث  كعتابقا  ظةهلع  قعلعنعدذ(.  شةرت  بولذشع  كةلضةن  قعلعص 
صعرقعسعمذ كعرعدذ. حىنكع ظذالر مذسا ظةلةيهعسساالمنعث شةرعظعتعضة ظئتعقاد قعلعدذ. 

خعرعستعيانالرنعث ظعحعضة ياؤرذصالعقالر ؤة ظةرمةنلةرمذ كعرعدذ.
يةهذدعينعث مال بوغذزلعشع ظىحىن ظعسراظعل دعنعغا )يةنع مذسا ظةلةيهعسساالمنعث 
ظعسا  ظىحىن  بوغذزلعشع  مال  خعرعستعياننعث  بولذشع،  قعلغان  ظئتعقاد  دعنعغا( 

ظةلةيهعسساالمنع ظعاله دةص ظئتعقاد قعلماسلعقع شةرت قعلعنامدذ؟
تةقةززاسع  مةزمذنعنعث  كعتابالرنعث  باشقا  ؤة  كعتابنعث  ناملعق  »ظةلهعداية« 
ظذنعث شةرت ظعكةنلعكعنع كأرسةتمةيدذ. بةزع ظالعمالر مذسا ظةلةيهعسساالمنعث دعنعغا 
بةرضةن. »ظةلمذستةسفا«  صةتعؤا  يةهذدعيالر هةققعدة مذشذنداق  قعلعدعغان  ظئتعقاد 
ناملعق كعتابتا خعرعستعيانالر بعلةن نعكاهلعنعشنعث هاالل بولذشع ظىحىن ظذالرنعث 
ظذنداق ظئتعقاد قعلماسلعقع شةرت قعلعنغان. »ظةلمةبسذت« ناملعق كعتابتا: ظةضةر 
ظةهلع كعتابالردعن خعرعستعيانالر ظعسا ظةلةيهعسساالمنع، يةهذدعيالر ظذزةيرنع ظعاله 
دةص ظئتعقاد قعلغان تةقدعردة، ظذالر بوغذزلعغان مالالرنعث ضأشعنع مذسذلمانالرنعث 
يئمةسلعكع، ظذالرنعث ظاياللعرع بعلةن نعكاهالنماسلعقع ؤاجعصتذر، دةص كأرسعتعلضةن. 
لئكعن »مةبسذت« ناملعق كعتابتا خعرعستعياننعث بوغذزلعغان مئلع، مةيلع ظذ ظعسا 
ظىح ظعالهنعث ظىحعنحعسعدذر، دئضةن ياكع ظذنداق دئمعضةن تةقدعردعمذ، شةرتسعز 

هااللدذر، دةص كأرسعتعلضةن.
دةلعللةر ظذالر بوغذزلعغان هايؤاننعث ضأشعنع يئيعشنعث دذرذسلعقعنع كأرسعتعدذ. 
ظاياللعرعنع  قالمعسا  يئمةسلعك، زأرىر بولذص  بعراق، ظذالرنعث بوغذزلعغان مئلعنع 
ظالماسلعق ياخشعدذر. كةمال ظعبنع هةمام تةتقعق قعلعش ظارقعلعق شذنداق يةكىن 
حعقارغان. لئكعن، خعرعستعيانالر هةققعدة يذقعرعقعدةك شةرتلةرنع قعلعش بذ هةقتعكع 

رعؤايةتلةرنعث ظومذمعي مةنعسعضة خعالصتذر)1).
ظعسا  حاغدا  بوغذزلعغان  مال  زعممعينعث  بعر  دعنعدعكع  خعرعستعيان  ظةضةر 
ظةلةيهعسساالمنع تعلغا ظالغانلعقع ظاثلعنعص قالسا، ظذ بوغذزلعغان هايؤاننعث ضأشع 
ظعسا  بعلةن  بذنعث  بعراق  ظالغان،  تعلغا  ظعسمعنع  نعث  اهلل  ظذ  ظةضةر  يئيعلمةيدذ. 
ظةلةيهعسساالمنع مةقسةت قعلغانلعقع بعلعنضةن تةقدعردة، ظالعمالر: »ظذنعث ضأشع 
يئيعلعدذ« دئدع. لئكعن، ظذ خعرعستعيان مال بوغذزلعغاندا: »اهلل نعث ظعسمع بعلةن 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 305 ـ بةت.
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بوغذزاليمةنكع ظذ ظىح ظعالهنعث ظىحعنحعسعدذر« دةص ظوحذق تعلغا ظالسا، ظذ مالنعث 
ظعسمعنع  تاظاالنعث  اهلل  يالغذز  ظالدعمعزدا  كأز  خعرعستعيان  بعر  يئيعلمةيدذ.  ضأشع 
تعلغا ظئلعص بوغذزلعسا ظذ مالنعث ضأشعنع يئضعلع بولغعنعدةك، بوغذزالنغان هالةتتة 

كةلضةن ضأشنع يئيعشكعمذ بولعدذ.)1)
قعلعندع،  هاالل  نةرسعلةر  صاك  سعلةرضة  »بىضىن  دةيدذ:  مذنداق  تاظاال  اهلل 
كعتاب بئرعلضةنلةر )يةنع يةهذدعيالر ؤة ناساراالر( نعث تامعقع سعلةرضة هااللدذر ؤة 
سعلةرنعث تامعقعثالر ظذالرغا هااللدذر«)2). اهلل تاظاال بذ ظايةتتة ظذرذش هالعتعدعكع 
ظةهلع كعتاب كاصعرلعرعدعن زعممعنع ظايرعمعدع، ياغدعن ضأشنعمذ ظايرعمعدع. ياغنعث 
بولغان  هارام  ظذالرغا  ظذ  ظاالقعسعزدذر. حىنكع  بعزضة  بولذشع  هارام  كعتابقا  ظةهلع 
بعلةن، بعزضة هارام ظةمةس. ظذالرنعث بوغذزلعغان ماللعرعنعث بعزضة هاالل ظعكةنلعكع 
بعزنعث  الزعمكع،  قويذش  بعلدىرىص  ظئنعق  شذنع  كئيعن  مذقةررةرلةشكةندعن 
توغرعلعق  ظعكةنلعكع  هارام  بعزضة  نةرسعنعث  بولغان  هارام  ظذالرغا  شةرعظعتعمعز 

ظئغعز ظاحمعدع. شذثا ظذ ظةسلعدعكع مذباه هالعتعدة بولعدذ.
ضأشعنع  هايؤاننعث  بوغذزلعغان  خعرعستعيانع  »ظةرةب  دةيدذ:  مذنداق  زأهرع 
تعلغا  ظعسمعنع  نةرسعنعث  باشقا  تعن  اهلل  هايؤاننع  ظذنعث  ظةضةر  بولعدذ.  يئيعشكة 
ظئلعص بوغذزلعغانلعقعنع ظاثلعساث، ظذ هايؤاننعث ضأشعنع يئمعضعن. ظةضةر ظذنعث 
شذنداق قعلغانلعقعنع ظاثلعمعساث، اهلل ظذنع ساثا هةقعقةتةن هاالل قعلعص بةردع. 

ظذالرنعث كذفرعسعنع اهلل ظأزع ظوبدان بعلعدذ«.
»مةن  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  مذظةممةرنعث  ظابدذرراززاق 
زأهرعدعن ظةرةب خعرعستعيانعنعث بوغذزلعغان ماللعرعنع يئيعشكة بوالمدذ؟« دةص 
سورعدعم. ظذ يذقعرعدعكعضة ظوخشاش سأزلةرنع قعلدع ؤة ظاخعرعدا: »ظذنعث اهلل تعن 
باشقا نةرسعنعث ظعسمعنع تعلغا ظئلعص بوغذزلعشع: >مةسعهنعث )يةنع ظعسانعث( 

ظعسمع بعلةن بوغذزاليمةن< دئيعشعدعن ظعبارةتتذر، دئضةنلةرنع قوشذص قويدع.
ظعمام شافعظعمذ شذنداق دئضةن: »ظةضةر ظذالر اهلل تعن باشقا نةرسعنعث ظعسمعنع 
مالنعث  ظالسا،  تعلغا  ظعسمعنع  ظعسانعث  مةسعلةن،  بوغذزلعسا،  مال  ظئلعص  تعلغا 
هارام  ضأش  ظالسا،  تعلغا  ظورنعدا  دذرذدنعث  ظعسانع  ظةضةر  بولمايدذ.  هاالل  ضأشع 

بولمايدذ«.
ظعمام بةيهةقع هةلعمعنعث بعر ظعلمعي تةتقعقات نةتعجعسعدة مذنداق دئضةنلعكعنع 
ظئلعص  تعلغا  ظعسمعنع  تاظاالنعث  اهلل  هةقعقةتةن  كعتابالر  قعلعدذ: »ظةهلع  رعؤايةت 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 188 ـ بةت.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 188 ـ بةت.
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مال بوغذزاليدذ. ظذالرنعث دعنعنعث ظةسلع اهلل تعن باشقعغا ظعبادةت قعلعشنع مةقسةت 
بوغذزلعغان  ظذالرنعث  ظعكةن،  بولغان  شذ  مةقسعتع  ظةسلعدعكع  ظذالرنعث  قعلمايدذ. 
ماللعرع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. مةسعلةن، ظذالردعن: ظعسانعث ظعسمع بعلةن بوغذزاليمةن، 
دئضىحعلةرنعث سأزعنعث هئح زعيعنع يوق. حىنكع، ظذنداق دةيدعغانالر ظذ سأزع بعلةن 

صةقةت اهلل نع ظعرادة قعلعدذ. ظةمما ظذالر بذ ظئتعقاد بعلةن كاصعر هئسابلعنعدذ«)1).
بوغذزلعغان  كعشعنعث  خوتذن  بوغذزلعيااليدعغان  مال  هالدا  ظذيغذن  هأكىمضة 
ظاتعسع ظذنعثغا  رعؤايةت قعلعنعدذكع،  ظعبنع ظأمةردعن  ظابدذلاله  يئيعلعدذ.  مئلعمذ 
مذنداق بعر ؤةقةنع سأزلةص بةرضةن: ظذالرنعث بعر حأرعسع سعلظ تئغعدا قوي باقاتتع. 
دئضةنلعكعنع  قاالي  ظألىص  قوينعث  بعر  ظارعسعدعن  مالالرنعث  حأرة  ظذ  كىنع  بعر 
ظأمةر  بوغذزاليدذ.  قوينع  ظذ  بعلةن  ظذنعث  سذندذرذص،  بعرنع  تاشتعن  كأرىص، 
ظذنعثدعن  بئرعص،  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  مةن  ظاظعلعسعدعكعلةرضة: 
بذ هةقتة سورعمعغعحة ياكع ظذنعثدعن بذ هةقتة سوراص كئلعدعغان بعرعنع ظةؤةتعص 
هأكىمنع بعلمعضعحة سعلةر ظذنعث ضأشعنع يئمةي تذرذثالر، دةيدذ. شذنداق قعلعص ظذ 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا ظأزع بارعدذ ياكع بعرعنع ظةؤةتعدذ. صةيغةمبةر 

ظةلةيهعسساالم ظذ قوينعث ضأشعدعن يئيعشكة بذيرذيدذ.
دئضةنلعكع  ظادةمنعث مذنداق  بعر  بةنع سةلعمة جةمةتعدعن  رعؤايةتتة  بعر  يةنة 
قويعنع  مالعكنعث  ظعبنع  كةظب  ظئدعرلعقعدا  تئغعنعث  »سةلظ  قعلعنعدذ:  رعؤايةت 
باقعدعغان ظذنعث بعر حأرعسع بار ظعدع. توساتتعن بعر قوي يعقعلعص حىشىص جان 
تاالشقعلع تذردع. شذنعث بعلةن ظذ حأرة بعر تاشنع سذندذرذص، ظذنعث بعلةن ظذ قوينع 
بوغذزلعدع. ساهابعالر بذ ظةهؤالنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا يةتكىزدع. صةيغةمبةر 

ظةلةيهعسساالم ظذالرنع قوينعث ضأشعنع يئيعشكة بذيرذدع«)2).
مئلع  بوغذزلعغان  بالعنعث  كعحعك  بعلمةيدعغان  ظاتاشنع  ظعسمعنع  نعث  اهلل 
يئيعلمةيدذ.  مئلعمذ  بوغذزلعغان  مةستنعث  ؤة  ساراث  يةنة  شذنعثدةك  يئيعلمةيدذ. 
كعشعنعث  ظاجعز  ظةقلع  قالمعغان(  يئتعص  دةرعجعسعضة  )ساراث  ؤة  ظةهمةق  ظةمما 
ظذنعث  حىنكع  يئيعلعدذ.  مئلعمذ  بوغذزلعغان  ضاحعنعث  يئيعلعدذ.  مئلع  بوغذزلعغان 
ناماز  خذددع  بوغذزالشقا،  مال  رةؤعشتة  توغرا  ظذنع  دئيةلمةسلعكع  »بعسمعلاله« 

ظوقذشقا توسالغذ بولمعغعنعدةك توسالغذ بولمايدذ.
بذتصةرةس، ظوتصةرةس ؤة مذرتةدلةردعن ظعبارةت ظةهلع كعتاب بولمعغان كعشعلةرنعث 
ظأزعضة  ظذ  يوق.  دعنع  مذرتةدنعث  ظةمةس.  هاالل  ضأشلعرع  مئلعنعث  بوغذزلعغان 

))) سىرة ماظعدة، 5 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
))) »فةتهذلبارع« 9 ـ توم، 637 ـ بةت.
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يئتعص كةلضةن دةلعللةرنع ظئتعراص قعلمايدذ. ظوتصةرةس )هةممة تةرةصتعن( مذرتةدكة 
ظوخشعمايدذ. حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »ظوتصةرةسلةرضة ظةهلع 
بوغذزلعغان  ظالماثالر،  ظاياللعرعنع  ظذالرنعث  صةقةت  تذتذثالر،  يولنع  تذتقان  كعتابقا 
ماللعرعنع يئمةثالر«. مذرتةد تةؤهعدنع دةؤا قعلمايدذ، شذثا ظذنعث دعنع ظئتعقاد ؤة 

دةؤا جةهةتتعن بذزذلعدذ)1).
»ظةلمذلتةقعت« ناملعق كعتابتا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم جعنالرنعث بوغذزلعغان 
بوغذزلعغان  جعننعث  ظىحىن  قعلعنغانلعقع  بايان  دةص  توسقان،  يئيعشتعن  ماللعرعنع 
مئلع هاالل بولمايدذ. زاهعرعي جةهةتتعن ظالغاندا جعن ظادةم سىرعتعضة كعرمةستعن 
مال بوغذزلعغان بولسا، ظذالرنعث بوغذزلعغان ماللعرعنعث ضأشلعرع يئيعلمةيدذ. ظةضةر 
ظئلعص  نةزةرضة  زاهعرعنع  بوغذزلعسا، سىرةتنعث  ظادةم سىرعتعضة كعرعص مال  ظذالر 

تذرذص ظذالر بوغذزلعغان مالالرنعث ضأشلعرع هاالل بولعدذ.
شافعظع  بذنع  بولمايدذ.  هاالل  مئلع  بوغذزلعغان  دةرزع)2)لةرنعث  شذنداقال 
بوغذزلعغان  »ظذالرنعث  كأرسعتعص:  ظوحذق  ظالعم  ظعسعملعك  هعسنع  مةزهةصعدعن 
ماللعرعنعث قئرعنلعرعدا قذرذتذلغان سىزمعلةر هاالل ظةمةس« دئضةن. بعزنعث قاظعدة 
صرعنسعصعمعز ظذنعث بذ قارعشعغا مذؤاصعق كئلعدذ. حىنكع دةرزعلةرنعث ظاسماندعن 
ظعمان  صةيغةمبةرضة  ظةؤةتعلضةن  تةرعصعدعن  اهلل  ظذالر  يوق.  كعتابع  بولغان  نازعل 
كةلتىرمةيدذ. ظةهلع كعتاب بولسا صةيغةمبةرلةردعن بعرةرسعضة ظعمان كةلتىرعدذ ؤة 

كعتابالردعن بعرةرسعنع ظئتعراص قعلعدذ.
دةرزعلةرنعث يذرتلعرعدا خعرعستعيانالر ناهايعتع كأص بولذص، ظذالرنعث يذرتلعرعدعن 
قذرذتذلغانلعقع  قئرعنعدا  مالنعث  بوغذزلعغان  دةرزع  سىزمعلةرضة،  كةلتىرىلضةن 
بعلعنمعضةن تةقدعردة، هاالل ظةمةس دةص هأكىم قعلعؤئتعشقا بولمايدذ. حىنكع سذزمة 

قئرعندعن باشقا نةرسعدعمذ قذرذتذلعدذ. خعرعستعيانمذ مال بوغذزاليدذ.
مال  بوغذزلعغذحعنعث  مال  بألىمعدة  ظوؤ  قعسمعنعث  ظاخعرقع  كعتابنعث  بذ 
بوغذزالش ساالهعيعتعضة ظعضة ظعكةنلعكعنع بعلعش شةرت ظةمةس، دئضةن مةسعلعنعث 

بايانع كئلعدذ. شذ يةردة اهلل تاظاال خالعسا بذ مةسعلة تةصسعلعي بايان قعلعنعدذ))).
صعرقعسعضة  جةبرعية  بوؤعلعرعمذ  ـ  ظاتا  كعشعلةرنعث  تةؤة  صعرقعسعضة  جةبرعية 
تةؤة بولغان تةقدعردعمذ، ظذالرنعث بوغذزلعغان مئلع هاالل بولعدذ. ظذالر زعممعيالرغا 
ظوخشايدذ. ظةضةر ظذالرنعث ظاتاـ  بوؤعلعرع دعندعن بذرذلذص كةتكةنلةر بولسا، ظذالرنعث 

))) سةهعه بذخارع، 5502 ـ هةدعس.
))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 62 ـ بةت. مةزكذر هةدعس »ظعظالظذسسىنةن« نعث 17 ـ توم، 95 ـ بئتعدة بايان قعلعنغان.

))) دةرزع شعظة مةزهعبعنعث ظعسماظعلعية صعرقعسعضة تةؤة بعر صعرقة بولذص، قذرغذحعسع ظةبذ مذهةممةد ظابدذلاله دةرزعدذر.
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بوغذزلعغان مئلع هاالل ظةمةس. حىنكع ظذالر مذرتةدلةرنعث هأكمعدة بولعدذ. ظذالر 
ظوتصةرةسنعث ظةكسعحة مذرتةدكة  ياكع  يةهذدعي  قعلغان  دعنعنع قوبذل  خعرعستعيان 
قعلغان  قوبذل  دعنعنع  خعرعستعيان  مةزهةصعمعزدة  بعزنعث  كئتعدذ.  بولذص  ظوخشاش 
يةهذدعي ياكع ظوتصةرةس ظأزعضة يئتعص كةلضةن نةقلعي دةلعلنع قوبذل قعلعدذ. مانا 

بذ، مال بوغذزالشتا ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
هاالل  مئلع  بوغذزلعغان  ظذنعث  قعلسا،  قوبذل  ظوتصةرةسلعكنع  يةهذدعي  ظةضةر 
بولمايدذ. مذشرعك بعلةن ظةهلع كعتابتعن توغذلغان باال ظةهلع كعتابنعث هأكمعدة 
بولعدذ. حىنكع ظذ، نعكاه بألعمعدة: »باال ظاتا ـ ظانعدعن زعيعنع يئنعكرةك بولغانغا 
تةؤة بولعدذ« دةص بايان قعلعنغعنعدةك، زعيعنع يئنعكرةك هئسابلعنعدذ. كعتابقا ظعمان 
كةلتىرضةن كعشعنعث زعيعنع، ضةرحة ظذ، ظةمةل قعلعشتعن قالدذرذلغان كعتاب بولسعمذ، 
بذتالرغا حوقذنعدعغان مذشرعكنعث زعيعنعدعن يئنعكرةك بولعدعغانلعقعدا هئح شةك 
شىبهعسعزدذر.  يالؤذرذشع  بذتقا  حىشكةندة  كىن  بئشعغا  مذشرعكنعث  حىنكع  يوق. 
ظةمما ظةهلع كعتاب ظذنداق قعلمايدذ. حىنكع ظذنعث دعنع ظةمةلدعن قئلعشتعن بورذن 

هةق دعن ظعدع)1).

>بعسمعلاله< دئمةستعن مال بوغذزلعغان كعشعنعث مئلعنعث هأكمع

حىنكع  يئيعلمةيدذ.  مئلع  كعشعنعث  بوغذزلعغان  مال  دئمةستعن  >بعسمعلاله< 
اهلل تاظاال مذنداق دةيدذ: »)ظع مأمعنلةر( اهلل نعث ظعسمع ظئيتعلماي بوغذزالنغان 
)يةنع بعسمعلال دةص زةبهع قعلعنمعغان( هايؤانالرنع يئمةثالر، ظذنع يئيعش ظةلؤةتتة 
ضذناهتذر. شىبهعسعزكع، شةيتانالر ظأز دوستلعرعنع )يةنع مذشرعكالرنع( سعلةر بعلةن 
دةتاالش قعلعشقا ؤةسؤةسة قعلعدذ، ظةضةر ظذالرغا ظعتاظةت قعلساثالر، سعلةر حوقذم 

مذشرعك بولذص قالعسعلةر«)2).
ظذنتذص  ظةضةر  هئسابالنمايدذ.  صاسعق  قالغذحع  ظذنتذص  دئيعشنع  >بعسمعلاله< 
قئلعص بعسمعلاله دئمعضةن بولسا، بوغذزالنغان مال هاالل بولعدذ. مال بوغذزلعغاندا 
قالغذحعنعث  ظذنتذص  كعشعمذ  بعلمعضةن  ظعكةنلعكعنع  شةرت  دئيعشنعث  بعسمعلاله 
هأكمعدة بولعدذ. ظةضةر مال بوغذزلعغذحع بعر مالنع بوغذزلعغاندا >بعسمعلاله< دةص 
دئيعش  قئتعم >بعسمعلاله<  بعر  بوغذزالص، شذ  مالنع  بعر  يةنة  ظاندعن  بوغذزلعسا، 
بذنعثغعمذ كذصاية قعلعدذ، دةص ظويلعسا، كئيعنكع مال هاالل بولمايدذ. >بعسمعلاله< 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 189 ـ بةت.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 190 ـ بةت.
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كعشعنع  بعلضةن  ظذنع  بعلةن  كعشع  بعلمعضةن  ظعكةنلعكعنع  شةرت  دئيعشنعث 
صةرقلةندىرىش مذمكعن بولعدذ. شذثا ظالدعنقع كعشعنعث ظأزرعسع قوبذل قعلعنعدذ، 
كئيعنكع كعشع >بعسمعلاله< دئيعشنعث ظةسلع شةرت ظعكةنلعكعنع، >بعسمعلاله< 
مالنع  بعرعنحع  ظعكةنلعكعنع،  شةرت  ظأزعدة  ؤاقعتنعث  بوغذزلعغان  مالنع  دئيعش 
بوغذزالش بعلةن تةث ظذ شةرتنعث دةرهال ظىزىلعدعغانلعقعنع، شذثا ظعككعنحع مالنع 
ظىحىن  بعلضةنلعكع  ظعكةنلعكعنع  شةرت  دئيعشنعث  >بعسمعلاله<  بوغذزلعغاندعمذ 

ظذنعث ظأزرعسع قوبذل قعلعنمايدذ. بذ هةقتة ظالدعمعزدا توختعلعص ظأتعمعز.
لئكعن »ظةلبةداظعظ« ناملعق كعتابتا مذظةللعص مال بوغذزلعغذحعنعث بعرعنحع 
قعلعدعغانلعقعنع  كذصاية  مالغعمذ  ظعككعنحع  دئيعشنعث  >بعسمعلاله<  مالغا 
قعلغان.  بايان  هئسابالنمايدعغانلعقعنع  ظأزرة  ظوخشاش  ظذنتذلذشقا  ظويلعغانلعقعنع 
ظذنتذلذش  ظةمةس.  ظأزرة  ظذ  بعلمعضةنلعكتذر.  هأكمعنع  شةرعظةتنعث  ظذ  حىنكع 
بذزمايدعغانلعقعغا  روزعنع  قعلعش  يةص  قئلعص  ظذنتذص  ظةكسعدذر. مةسعلةن،  بذنعث 

ظوخشاش)1).
ظعبنع ظابباس: »كعمكع بعسمعلاله دئيعشنع ظذنتذص قالغان بولسا، هئح ؤةقةسع 
يوق« دئضةن. ظذنع ظعمام بذخارع سةهعه بذخارعدا رعؤايةت قعلغان. ظذ هةدعسنع ظعمام 
ظذنتذص  دئيعشنع  >بعسمعلاله<  ظابباس  ظعبنع  بولذص،  قعلغان  رعؤايةت  دارذقذتنعمذ 
قئلعص مال بوغذزلعغان مذسذلمان هةققعدة سورالغاندا، ظذ: »ظذنعث هئح ؤةقةسع 

يوق« دةص جاؤاب بةرضةن.
بوغذزلعغان  مال  قئلعص  ظذنتذص  دئيعشنع  >بعسمعلاله<  يةنة  ظابباسنعث  ظعبنع 
نعث  اهلل  قعلعنعدذ: »ضةرحة مذسذلمان  رعؤايةت  دئضةنلعكع  كعشع هةققعدة مذنداق 
ظعسمعنع تعلغا ظالمعغان بولسعمذ، اهلل نعث ظعسمع ظذنعث دعلعدا باردذر«. بذ هةدعسنعث 

سةنعدع سةهعهتذر. ظذنع ظعمام مالعكمذ ظعبنع ظابباستعن رعؤايةت قعلغان...
ظعمام ظةبذ داؤذد ؤة تةبةرع ظذ هةدعسنع ظعبنع ظابباستعن باشقا بعر سةنةد بعلةن 
رعؤايةت قعلغان بولذص، ظذ مذنداق دئضةن: »يةهذدعيالر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
هايؤاننع  ظألتىرضةن  اهلل  يةص،  هايؤاننع  ظألتىرضةن  بعز  سةن  كئلعص:  قئشعغا 
يئمةيدعكةنسةن دئضةن. شذنعث بعلةن: »)ظع مأمعنلةر( اهلل نعث ظعسمع ظئيتعلماي 
بوغذزالنغان )يةنع بعسمعلال دةص زةبهع قعلعنمعغان( هايؤانالرنع يئمةثالر، ظذنع يئيعش 
مذشرعكالرنع(  )يةنع  دوستلعرعنع  ظأز  شةيتانالر  شىبهعسعزكع،  ضذناهتذر.  ظةلؤةتتة 
سعلةر بعلةن دةتاالش قعلعشقا ؤةسؤةسة قعلعدذ، ظةضةر ظذالرغا ظعتاظةت قعلساثالر، 

))) سىرة ظةنظام، 121 ـ ظايةت.
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سعلةر حوقذم مذشرعك بولذص قالعسعلةر«)1) دئضةن ظايةت حىشكةن.
يذقعرعدعكع  ظابباسنعث  ظعبنع  ظارقعلعق  تةلهة  ظةبذ  ظعبنع  ظةلع  تةبةرع  ظعمام 
سأزلةرنع قعلغانلعقعنع ؤة مةزكذر ظايةتنع ظوقذص ظذ ظايةتنع: ظةضةر سعلةر ظذالرغا 
بولذص  مذشرعك  حوقذم  سعلةر  يئضىزسةثالر،  نةرسعلةرنع  حةكلعضةن  سعلةرنع  مةن 

قالعسعلةر، دةص شةرهعلعضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان.
ظأز  شةيتانالر  »شىبهعسعزكع،  قةتادعنعث:  مذظةممةردعن  يةنة  تةبةرع  ظعمام 
دوستلعرعنع )يةنع مذشرعكالرنع( سعلةر بعلةن دةتاالش قعلعشقا ؤةسؤةسة قعلعدذ« 
دئضةن ظايةت هةققعدة: »مذشرعكالر مأمعنلةر بعلةن بوغذزالنغان مال هةققعدة دةتاالش 
قعلدع« دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان ؤة ظذنعثغا ظذالص يذقعرعدعكع سأزلةرنع بايان 

قعلغان.
ظعمام تةبةرع مذنداق دةيدذ: »كعمكع >قايسع بعر مذسذلمان اهلل نعث ظعسمعنع 
تولعمذ  توغرعلعقتعن  ظذ  دئسة،  بوغذزلعغان مال هارامدذر<  قئلعص  ظذنتذص  ظاتاشنع 
ظذزاقلعشعص كةتكةن بعر قاراشتذر. حىنكع ظذنداق دةص قاراش ناهايعتع ظاز ساندعكع 
قعلغان  تذتقا  ؤة مذسذلمانالر جاماظةتحعلعكع  صعكرع هئسابلعنعدذ  مذسذلمانالرنعث 
قاراشتعن حعقعص كةتكةنلعك بولعدذ«. ظذ سأزعنع داؤام قعلعص مذنداق دةيدذ: »اهلل 
نعث  اهلل  كةلسةك،  سأزعضة  دئضةن  ضذناهتذر«  ظةلؤةتتة  يئيعش  »ظذنع  تاظاالنعث 
ظعسمع تعلغا ظئلعنماي بوغذزالص ظألتىرىلضةن هايؤاننعث ضأشعنع ؤة اهلل تعن باشقا 
نةرسعنعث ظعسمعنع تعلغا ظئلعص بوغذزلعغان هايؤاننعث ضأشعنع يئيعش ضذناهتذر«. 

ظعمام تةبةرع بذ قاراشقا بعرةر كعشعنعث قارشع حعققانلعقعنع رعؤايةت قعلمعغان)2).
ظعمام شافعظعنعث قارعشع بويعحة مال بوغذزلعغاندا، ظوؤغا ظوق ظاتقاندا ؤة ظوؤ 
ياكع  قةستةن  ظةضةر  مذستةهةصتذر.  دئيعش  >بعسمعلاله<  بةرضةندة  قويذص  ظعتعنع 
توغرا  لئكعن  بولعؤئرعدذ.  هاالل  مال  بولسا،  دئمعضةن  >بعسمعلاله<  سةؤةنلعكتعن 

قاراشقا ظاساسالنغاندا ظذنع قةستةن دئمةسلعك مةكروهتذر))).
ظةضةر اهلل نعث ظعسمع بعلةن باشقا بعر نةرسعنعث ظعسمعنع بعرضة تعلغا ظالغان 
ظعسمع  نعث  اهلل  مةسعلةن،  مةكروهتذر.  ظذلعسا  باغلعغذحعسعز  جىملعنع  تةقدعردة، 
مةندعن  ياكع  دئضةنضة  قعلغعن،  قوبذل  صاالنعدعن  بذنع  اهلل  ظع  بوغذزاليمةن  بعلةن 
قوبذل قعلغعن، دئضةنضة ظوخشاش. يةنة بعر معسال شذكع، اهلل نعث ظعسمع بعلةن 
جىملعنع  لئكعن  ظوخشاش.  دئضةنضة  ظةلحعسعدذر،  نعث  اهلل  مذهةممةد  بوغذزاليمةن 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 190 ـ بةت.
))) سىرة ظةنظام، 121 ـ ظايةت.

))) »فةتهذلبارع« 9 ـ توم، 624 ـ بةت.
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مذنداق ظذالش مةكروهتذر. ظةضةر جىملعضة باغلعغذحع ظعشلةتسة، مةنة جةهةتتعن 
بعرةر مةسعلة كأرىلمةسلعكع الزعم. ظةضةر: اهلل نعث ظعسمع بعلةن بوغذزاليمةن اهلل 
بعراق  بولعدذ.  هاالل  ضأشع  هايؤاننعث  ظذ  دئسة،  يوللعسذن!  رةهمةت  مذهةممةدكة 
باغلعغذحع هةرص »ؤة« نع ظعشلعتعص: اهلل  مذنداق قعلماسلعق ظةؤزةلدذر. ظةضةر 
ظذنع  دئسة،  يوللعسذن!  رةهمةت  ؤة اهلل مذهةممةدكة  بوغذزاليمةن  بعلةن  ظعسمع  نعث 

يئيعش هااللدذر)1).
ظةضةر باغلعغذحع ظعشلعتعص: اهلل نعث ظعسمع بعلةن ؤة صاالنعنعث ظعسمع بعلةن 
بوغذزاليمةن، دئسة هارام بولعدذ. حىنكع ظذ اهلل تعن باشقا نةرسعنعث ظعسمعنع تعلغا 
ظئلعص بوغذزلعغان بولعدذ. اهلل تاظاال ظىحىن بوغذزالش صةقةت ظذنعث ظعسمعنع يالغذز 
تاظاال  اهلل  بولعدذ.  بعلةن  قعلماسلعق  نةرسعنع شئرعك  ظذنعثغا هئح  ظئلعش،  تعلغا 
مذنداق دةيدذ: »اهلل سعلةرضة ظأزع ظألىص قالغان هايؤاننع، قاننع، حوشقا ضأشعنع، 
اهلل دعن غةيرعينعث )يةنع بذتالرنعث( نامع ظئيتعلعص بوغذزالنغان هايؤاننع يئيعشنع 
هارام  )يذقعرعقع  ظعالجعسعزلعقتعن  ظةمةس،  ظعختعيارعحة  ظأز  كعمكع  قعلدع.  هارام 
ضذناه  هئح  ظذنعثغا  يئسة،  قالغذدةك  ساقالص  هاياتعنع  نةرسعلةردعن(  قعلعنغان 
بولمايدذ. هةقعقةتةن اهلل ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع مئهرعباندذر«)2). 
يةنع بذ ظايةت: اهلل تاظاالدعن باشقا نةرسعضة ظاتاص بوغذزالنغان مال سعلةرضة هارام 

بولعدذ، دئضةن مةنعنع ظعصادعلةيدذ. 
كأرىنىشلعرعضة  صىتىن  ؤة  شةكعللعرعضة  صىتىن  بذتصةرةسلعكنعث  دعنع  ظعسالم 
قارشع كىرةش قعلعدذ. اهلل تاظاالدعن باشقا نةرسعضة ظاتاص مال بوغذزالش شئرعكلعك 
نةرسة  باشقا  تاظاالدعن  اهلل  ظذنعثدا  بعرعدذر.  كأرىنىشلعرعدعن  بذتصةرةسلعكنعث  ؤة 
تذزكورلذق  مةرهةمةتلعرعضة  صةزلع  ؤة  نئمةتلعرع  تاظاالنعث  اهلل  ظذلذغلعنعدذ، 
ياراتقذحعدذر،  يئضانة  ؤةتاظاال  اهلل سذبهانةهذ  بولعدذ.  قعلغانلعق  كذفرعلعق  هةمدة 
هةممعضة رعزعق بةرضىحعدذر. بذ هايؤانالرنع ظذ هاالل قعلعص بةردع ؤة ظذالرنع بعزضة 
ظعسمع  نعث  اهلل  مأمعنلةر(  »)ظع  دةيدذ:  مذنداق  تاظاال  اهلل  بةردع.  بويسذندذرذص 
ظئيتعلماي بوغذزالنغان )يةنع بعسمعلال دةص زةبهع قعلعنمعغان( هايؤانالرنع يئمةثالر، 
)يةنع  دوستلعرعنع  ظأز  شةيتانالر  شىبهعسعزكع،  ضذناهتذر.  ظةلؤةتتة  يئيعش  ظذنع 
مذشرعكالرنع( سعلةر بعلةن دةتاالش قعلعشقا ؤةسؤةسة قعلعدذ، ظةضةر ظذالرغا ظعتاظةت 

قعلساثالر، سعلةر حوقذم مذشرعك بولذص قالعسعلةر«))).
ظامعر ظعبنع ؤاسعلةدعن رعؤايةت قعلعنغان هةدعستة ظذ مذنداق دةيدذ: مةن ظةلع 

))) »رةزةتذتتالعبعين« 2 ـ توم، 473 ـ بةت.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 190 ـ بةت.

))) سىرة بةقةرة، 173 ـ ظايةت.
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صةيغةمبةر  كئلعص:  ظادةم  بعر  قئشعغا  ظذنعث  ظعدعم.  يئنعدا  تالعبنعث  ظةبذ  ظعبنع 
بذنع  ظةلع  دئدع.  ظعدع؟  بةرضةن  سأزلةص  يوشذرذن  نئمعلةرنع  ساثا  ظةلةيهعسساالم 
ظاثالص غةزةصلةندع ؤة: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ماثا هئح نةرسعنع كعشعلةردعن 
يوشذرذص سأزلةص بةرضعنع يوق، ظذ ماثا صةقةت تأت جىملة سأزنع سأزلةص بةرضةن 
ظعدع دئدع. ظذ ظادةم: ظع مأمعنلةرنعث باشلعقع! ظذ قايسع سأزلةر ظعدع؟ دئدع. ظةلع 
مذنداق دئدع: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظاتا ـ ظانعسعغا لةنةت قعلغان كعشعضة 
اهلل لةنةت قعلعدذ، اهلل تعن باشقا نةرسعنعث ظعسمعنع تعلغا ظئلعص مال بوغذزلعغان 
كعشعضة اهلل لةنةت قعلعدذ، جعنايةتحعنع يوشذرغان كعشعضة اهلل لةنةت قعلعدذ، يول 

بةلضعلعرعنع ظأزضةرتكةن كعشعضة اهلل لةنةت قعلعدذ« دئضةن ظعدع)1).
بوغذزلعغان  مال  ؤة  »حىشكىرضةن  دئضةن:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
حاغدعن ظعبارةت ظعككع ظورذندا مةن تعلغا ظئلعنمايمةن«. مانا بذ هةدعستعن مال 
هاراملعقع  ظئلعشنعث  تعلغا  ظعسمعنع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  بوغذزلعغاندا 
حعقعدذ. بعز يذقعرعدا تةصسعلعي بايان قعلغعنعمعزدةك، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
قالغان  ظألىص  ظأزع  دة،  ـ  كئتعدذ  بولذص  هارام  مال  بعلةن  ظئلعش  تعلغا  ظعسمعنع 
ياكع  بوالمدذ  شذنداق  هأكىم  حىشكىرضةندعمذ  قالعدذ.  بولذص  هأكمعدة  هايؤاننعث 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظعسمعنع تعلغا ظئلعش ظالدعنقع هأكىمنعث ظةكسعحة 

بوالمدذ؟ بذ مةسعلة ظعزدعنعشكة قالدذرذلعدذ)2).
مةنة  ياكع  جةهةتتة  شةكعل  ظارعسعنع  نةرسعنعث  باشقا  بعلةن  ظعسمع  نعث  اهلل 
جةهةتتة ظايرعسا، مةسعلةن، مالنع ياتقذزذشتعن بذرذن دذظا قعلغان، >بعسمعلاله< 
دئيعشتعن بذرذن دذظا قعلغان ياكع بوغذزالص بولغاندعن كئيعن دذظا قعلغان بولسا، 
بذنعث هئح ضذناهع يوق. حىنكع ظعككعسعنعث ظارعسع ظةسال يئقعن بولمايدذ. صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث مال بوغذزلعغاندعن كئيعن مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنغان: 
»ظع اهلل! بذنع مذهةممةدنعث ظىممعتع ظعحعدعن سئنعث بار ؤة بعر ظعكةنلعكعثضة 
كعشعلةرنعث  بةرضةن  ضذؤاهلعق  يةتكىزضةنلعكعمضة  صةيغةمبةرلعكنع  مئنعث  هةمدة 

نامعدعن قوبذل قعلغعن«.
سةن  بذ  اهلل!  »ظع  بولغاندا:  بوغذزلعماقحع  مال  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
تةرةصتعندذر ؤة سةن ظىحىندذر، مئنعث نامعزعم، قذربانلعقعم، هاياتعم ؤة ماماتعم 
ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهلل ظىحىندذر، ظذنعث هئح شئرعكع يوقتذر، مةن شذنداق 
قعلعشقا بذيرذلدذم، مةن مذسذلمانالردعنمةن، بعسمعلالهع ؤةلالهذ ظةكبةر« دةيتتع، 

))) سىرة ظةنظام، 121 ـ ظايةت.
))) سةهعه مذسلعم، 1978 ـ هةدعس.
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دعن  نذرالندذرعؤةتسذن!(  يىزعنع  ظذنعث  )اهلل  ظةلع  بذ،  بوغذزاليتتع.  مالنع  ظاندعن 
مذشذنداق رعؤايةت قعلعنغان)1).

رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةبذهىرةيرعنعث  كعتابعدا  ظأزعنعث  ظابدذرراززاق 
قعلغان: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قذربانلعق قعلماقحع بولسا، حوث، سئمعز، حوث 
مىثضىزلىك، ظاق ظعككع ظئرعك سئتعؤاالتتع. بعرعنع ظأزعنعث ؤة ظاظعلعسعدعكعلةرنعث 
نامعدا، يةنة بعرعنع ظىممعتع ظعحعدعن اهلل نعث بار ؤة بعرلعكعضة هةمدة مذهةممةد 
ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةرلعكنع يةتكىزضةنلعكعضة ضذؤاهلعق بةرضةن كعشعلةرنعث 
رعؤايةت  ظابدذرراززاقتعن  ماجة  ظعبنع  ظعمام  هةدعسنع  بذ  بوغذزاليتتع«.  نامعدا 

قعلغان.
داؤذد ظذ هةدعسنع باشقا بعر يول بعلةن جابعردعن مذنداق رعؤايةت  ظعمام ظةبذ 
ظئرعكنع  ظعككع  ظاق  مىثضىزلىك،  حوث  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  قعلغان: 

بوغذزلعدع«)2).

>بعسمعلاله< دئيعشنعث شةرتلعرع

بعسمعلالهنع دذظا ؤة باشقا نةرسعضة ظارعالشتذرماي خالعس تعلغا ظئلعش شةرت 
بولعؤئرعدذ.  ظالسا  تعلغا  ظعسعمنع  قايسع  ظعسعملعرعدعن  ضىزةل  نعث  اهلل  قعلعنعدذ. 
اهلل نعث ظعسمعغا بعرةر سىصةتنع قوشذص: >اهلل ظةكبةر< دئسعمذ ياكع >اهلل ظةجةل< 
دئسعمذ ؤةياكع >اهلل ظةظزةم< دئسعمذ، يا سىصةت قوشماي: >اهلل ظةررةهمان< دئسعمذ 
بولعؤئرعدذ.  دئسعمذ  >سذبهانةلاله<  ؤةياكع  دئسعمذ  ظعللةلالهذ<  ظعالهة  >ال  ياكع 
بولغان  قادعر  دئيعشكة  ظةرةبحة  بعلمعسذن،  ياكع  بعلسذن  مةنعسعنع  بعسمعلالهنعث 

تةقدعردة ظةرةبحة دئسة، قادعر بواللمعسا خالعغان تعلدا دئسة ظوخشاشتذر.
دئيعشع،  ظأزع  بوغذزلعغذحعنعث  مال  صةقةت  ظةمةس،  ظادةم  باشقا  بعسمعلالهنع 
ظذنع دئيعش بعلةن بعرةر مةخلذقنع ظذلذغالشنع مةقسةت قعلماسلعقع شةرت قعلعنعدذ. 
ظةضةر بعرةر باشلعقنعث كئلعشعضة ياكع شذنعثدةك بعر ؤةقةضة ظاتاص مال بوغذزلعسا، 
ضةرحة اهلل نعث ظعسمعنع تعلغا ظالغان تةقدعردعمذ، هارام بولعدذ. بذ هةقتة ظالدعمعزدا 

تةصسعلعي توختعلعص ظأتعمعز.
)مال  دةص  سأزلةرنع  ظوخشاش  دئضةنضة  قعلغعن«  مةغصعرةت  ماثا  اهلل!  »ظع 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 191 ـ بةت.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 191 ـ بةت.
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ظةضةر  تعلةكتذر.  ؤة  دذظا  ظذ سأزلةر  بولمايدذ. حىنكع  بعلةن مال هاالل  بوغذزالش( 
اهلل نعث ظعسمعنع تعلغا ظئلعشنع نعيةت قعلعص )مالنع( >ظةلهةمدذلعلالهع< ياكع 
>سذبهانةلاله< دةص تذرذص بوغذزلعسا، مال هاالل بولعدذ. ظةضةر ظذ سأزلةر بعلةن اهلل 
نعث ظعسمعنع تعلغا ظئلعشنع نعيةت قعلمعسا، ضأش يئيعلمةيدذ. حىنكع بذ سأزلةر 
اهلل نعث ظعسمعنع ظاتاشنع ظوحذق بعلدىرمةيدذ. ظوحذق بولغعنع صةقةت >بعسمعلاله< 
بولعدذ.  ظعشلعتعلضةن  ظورنعدا  كعناية  سأزلةر  ظذ  بولغاندا  شذنداق  سأزدذر.  دئضةن 
مةسعلةن،  ظعشلعتعلعدذ.  بعلةن  نعيةت  صةقةت  ظورنعدا  سأزنعث  ظوحذق  سأز  كعناية 

تاالقنعث كعناية سأزلعرعضة ظوخشاش.
ظةضةر مال بوغذزلعماقحع بولغاندا حىشكىرسة ؤة >ظةلهةمدذلعلاله< دئسة، اهلل نعث 
ظعسمعنع تعلغا ظئلعش مةقسةت قعلعنمعغانلعقع ظىحىن توغرا قاراشقا ظاساسةن ضأش 
هاالل بولمايدذ. حىنكع ظذ حىشكىرضةنلعكع ظىحىن هةمدع ظئيتعشنع نعيةت قعلدع. 
ظةضةر ظذ ظادةم ظذ هةمدعنع مال بوغذزالش ظىحىن نعيةت قعلغان بولسا، ضأش هاالل 
بولعدذ. بذنعث دةل ظةكسعحة، ظةضةر خةتعص مذنبةر ظىستعدة تذرذص حىشكىرسة ؤة 
>ظةلهةمدذلعلاله< دئسة، ظعمام ظةبذ هةنعفةنعث ظعككع قارعشعنعث بعرعضة ظاساسةن 
شذ هةمدع بعلةن جىمة نامعزع دذرذس بولعدذ. حىنكع جىمة نامعزعدا اهلل تاظاالنعث 
ظعسمعنع تعلغا ظئلعش شةرتسعز بذيرذلغان. ظةمما مال بوغذزلعغاندا اهلل تاظاالنعث 
ظعسمعنع تعلغا ظئلعش شةرتتذر. لئكعن جىمة نامعزع هةققعدة توختالغاندا يةنة بعر 
رعؤايةت بايان قعلعنغان بولذص، ظذ بةكراق توغرعدذر. ظةضةر خةتعص حىشكىرضةنلعكع 
جىمةنعث  ظاساسةن  مةزهةصعضة  هةنةفع  هةمدع  ظذ  دئسة،  >ظةلهةمدذلعلاله<  ظىحىن 

خذتبعسعدعكع هةمدعنعث ظورنعنع ظااللمايدذ)1).
ظةكبةر<  ظالالهذ  >بعسمعلالهع  ظعشلةتمةستعن،  نع  >ؤة<  هةرص  باغلعغذحع 
ظةكبةر  ؤةلالهذ  بعسمعلالهع  )يةنع  ظعشلعتعش  نع  >ؤة<  مذستةهةصتذر.  دئيعش 
صةيغةمبةر  ظىزىؤئتعدذ.  ظارعسعنع  بعسمعلالهنعث  دئيعش( مةكروهتذر. حىنكع >ؤة< 
ظةلةيهعسساالمدعن >ؤة< هةرصع بعلةن نةقعل قعلعنغان. ظةلع ؤة ظعبنع ظابباستعنمذ 
شذنداق رعؤايةت قعلعنغان. ظعبنع ظابباس ظذنع اهلل تاظاالنعث: »ظذالرنع قاتار قعلعص 
تذرغذزذص  بعلةن  صذت  ظىح  باغالص،  صذتعنع  سول  ظالدع  ظذالرنعث  )يةنع  تذرغذزذص 
بوغذزلعغعنعثالردا( اهلل نعث ظعسمعنع تعلغا ظئلعثالر )يةنع بعسعمعلاله دةثالر(«)2) 

دئضةن سأزعنعث تةصسعرعدة ظئيتقان.
ظةضةر: >بعسمعلالهعررةهمانعررةهعم< دئسة، ياخشع بولعدذ. 

))) »فةتهذلبارع« 10 ـ توم، 10 ـ بةت.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 191 ـ بةت.
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>اهلل< تعكع >هئ< هةرصعنع تولذق حعقعرعص تةلةصصذز قعلعش الزعم. ظةضةر ظذنع 
حعقارمعغان تةقدعردة، اهلل نع تعلغا ظئلعشنع نعيةت قعلسا، هاالل بولعدذ. ظةضةر ظذنع 
بولمايدذ. مال  قعلسا، هاالل  نعيةت  تاشلعؤئتعشنع  قعلماي، >هئ< هةرصعنع  نعيةت 
دئسعمذ،  >بعسمعلاله<  قعلماستعن  نعيةت  دئيعشنع  >بعسمعلاله<  ظىحىن  بوغذزالش 
هاالل بولعدذ. ظةكسعحة، ظةضةر ظعشنع باشالشتا >بعسمعلاله< بعلةن بةرعكةت تعلةشنع 
نعيةت قعلسا ياكع ظذنعث بعلةن باشقا بعر ظعشنع نعيةت قعلسا، توغرا بولمايدذ هةمدة 
ظةضعشعص:  مذظةززعنضة  كعشع  بولغان  ظوقذماقحع  ناماز  مةسعلةن،  بولمايدذ.  هاالل 

>اهلل ظةكبةر< دئسة، ظذ ظادةم نامازنع باشلعغذحع هئسابالنمايدذ.

ظعختعيارعي مال سويذش ظذسذلعدا مال بوغذزلعغذحع ظذنع بوغذزلعغان ؤاقعتتا 
>بعسمعلاله< دئيعش شةرت قعلعنعدذ. مةجبذرعي مال سويذش ظذسذلعدا ظوق ظاتقان، 
ظوؤ هايؤانلعرعنع قويذص بةرضةن حاغدا >بعسمعلاله< دئيعش شةرت قعلعنعدذ. ظةضةر 
قوينع ياتقذزذص، ظاندعن >بعسمعلاله< دةص، شذ >بعسمعلاله< بعلةن ظذ قويدعن باشقا 
بعر  دةص،  >بعسمعلاله<  ظةضةر  بولمايدذ.  دذرذس  قعلعش  ظذنداق  بوغذزلعسا،  قوينع 
ظوؤغا ظوق ظاتسا، ظوق ظذنعثدعن باشقا بعرعضة تةضسة، هاالل بولعدذ. ظوؤ هايؤعنعنع 

قويذص بةرضةندعمذ ظةهؤال شذنداق بولعدذ.

ظةضةر بعر قوينع ياتقذزذص ؤة >بعسمعلاله< دئضةن، ظاندعن صعحاقنع تاشلعؤئتعص، 
باشقا بعر صعحاق بعلةن بوغذزلعغان بولسا، سويذلغان مالنعث ضأشع يئيعلعدذ. ظةضةر 
بعر ظوققا >بعسمعلاله< دئضةن، ظاندعن ظوؤغا باشقا بعر ظوقنع ظاتقان بولسا، ظذ ظوؤنعث 
ضأشع يئيعلمةيدذ. ياؤايع ظئشةكنع ظوؤالش ظىحىن تأمىر توزاقنع قويغاندا >بعسمعلاله< 
نةرسة  بعسلعق  ظورغاقتةك  ظىحىن  ظوؤالش  ظئشةكنع  ياؤايع  قعلعنعدذ.  دئيعش شةرت 
ظىحىن  يئتةلمعضةنلعكع  مةقسعتعضة  تاصسا،  ظألىك  ظئشةكنع  ظاندعن  بولسا،  قويغان 
صايدعسع  دئيعشنعث  >بعسمعلاله<  قويغاندا  ظذنع  حىنكع  بولمايدذ.  هاالل  ظعشةك 

يوق.

بوغذزالش  ظعلضعرع  ظأزضةرتعشتعن  ظورذننع  كئيعنال  دئضةندعن  >بعسمعلاله< 
قئتعم  بعر  ياتقذزذص،  ظىستعضة  ـ  ظىستع  قوينع  ظعككع  ظةضةر  قعلعنعدذ.  مةقسةت 
بولعدذ.  ظعككعلعسع هاالل  هةر  بوغذزلعسا،  بعراقال  ظعككعسعنع  دةص،  >بعسمعلاله< 
ظةكسعحة، ظعككعسعنع ظارقا ـ ظارقعدعن بوغذزلعسا، هاالل بولمايدذ. حىنكع بوغذزالش 

ظعشع تةكرارالنغانلعقع ظىحىن >بعسمعلاله< دئيعشمذ تةكرارلعنعشع الزعم.

ظةضةر >بعسمعلاله< دةص بولذص، بعر ـ ظعككع ظئغعز سأز قعلغان ياكع ظازراق سذ 
ظعحكةن ياكع بعرةر لوقما يئمةك يئضةن ؤةياكع صعحاقنع ظازراق بعلعضةنضة ظوخشاش 
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شذغذلالنغان  ظةضةر  بولعدذ.  هاالل  بوغذزلعسا،  ظاندعن  شذغذلالنسا،  بعلةن  ظعشالر 
ظعش ظذزذراص كةتسة، هاالل بولمايدذ. حىنكع مالنع بوغذزالش >بعسمعلاله< بعلةن 
بعرةر  ظارعسعدا  بوغذزالشنعث  مال  بعلةن  >بعسمعلاله<  الزعم.  كئلعشع  ظذلذنذص 
ظورنعدا  تذرذش  تذتذشذص  ظورذن  شذثا  ظةمةس.  توغرا  بولذشع  توسالغذ  نةرسعنعث 
ظىزعؤئتعدذ.  ظعش  كأص  ظىزعؤةتمةيدذ،  ظارعسعنع  ظعككعسعنعث  ظعش  ظازراق  بولعدذ. 
بعرةر  ياكع  يئيعش  يئمةك  ظاندعن  دئضةن،  >بعسمعلاله<  بوغذزلعغذحع  مال  ظةضةر 
نةرسة ظعحعش بعلةن شذغذللعنعص، ظاندعن مالنع بوغذزلعغان تةقدعردة، ظةضةر ظذ ظعش 
ظذزذنغا سىرضةن ؤة شذنعث بعلةن دةرهاللعق ظىزىلىص قالغان بولسا، هارام بولعدذ. 
نعسبةتةن  قارعغذحعغا  حئكع  كئتعشنعث  ظذزذراص  بولمايدذ.  هارام  بولمعسا  ظذنداق 
ظذزذن بعلعنعص كئتعش بعلةن ظألحعلعنعدذ. ظةضةر صعحاقنع ظذزذن بعلعضةن بولسعمذ، 

دةرهاللعق ظىزىلىص قالعدذ)1).
بعر  بعرلعكتة  ظادةم  ظعككع  كئرةككع،  ظأتىش  ظئلعص  تعلغا  شذنعمذ  ظاخعرعدا 
قوي  بولسا،  دئمعضةن  >بعسمعلاله<  بعرع  ظعككعسعدعن  ظاندعن  بوغذزلعسا،  قوينع 

تاشلعؤئتعلعدذ ؤة يئيعلمةيدذ.

اهلل نعث ظعسمع تعلغا ظئلعنغان ياكع ظئلعنمعغانلعقع بعلعنمعضةن 
ضأشنعث هأكمع

ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهادعن رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعستة ساهابعالر: ظع اهلل 
نعث صةيغةمبعرع! جاهعلعيةت دةؤرعدعن ظةمدعال قذتذلغان بةزع بعر كعشعلةر بعزضة 
ضأش ظئلعص كئلعدذ. بعز ظذنعثغا اهلل نعث ظعسمع ظاتالغان ياكع ظاتالمعغانلعقعنع 
بعلمةيمعز. ظذنع يئسةك بوالمدذ؟ دةص سورعدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »اهلل نعث 
ظعسمعنع تعلغا ظئلعص يةثالر« دةص جاؤاب بةردع. بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع، ظةبذ 
رعؤايةتحعلةر  بولذص،  داؤذدنعث  ظةبذ  ظعمام  لةؤزع  قعلغان.  رعؤايةت  مالعك  ؤة  داؤذد 

ناهايعتع ظعشةنحلعكتذر)2).
ظعمام بذخارعنعث لةؤزعدة ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهانعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت 
قعلعنعدذ: كعشعلةر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن: بةزع كعشعلةر بعزضة ضأش ظئلعص 
كئلعدذ، بعز مال ظألتىرىلضةن ؤاقتعدا اهلل نعث ظعسمع ظاتالغان ياكع ظاتالمعغانلعقعنع 
بعسمعلاله  ظذنعثغا  »سعلةر  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  سورعدع.  دةص  بعلمةيمعز، 

))) سىرة هةج، 36 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 192 ـ بةت.
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دةص، ظاندعن يةثالر« دئدع. ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها مذنداق دةيدذ: ضأش ظئلعص 
كعلعدعغانالر كذفرعدعن ظةمدعال قذتذلغان كعشعلةر ظعدع)1).

ظعبنع تعين مذنداق دةيدذ: »بذ يةردة ضأشنع يئضةن ؤاقعتتا بعسمعلاله دئيعشنعث 
كأزدة تذتذلعشع ظئهتعمالغا يئقعندذر. ظعمام نةؤةؤعي بذنع جةزعملةشتىرضةن«.

مال  كعشعلةر  ظذ  بعراق  بوغذزلعغان،  مال  باشقعالر  كشعلةردعن  بعر  ظةمما 
بوغذزلعغانالرنعث )>بعسمعلاله< نع دئضةن ياكع دئمعضةنلعكعنع( بعلمعضةن بولسا، ظذ 
مالنعث ضأشعضة بعسمعلاله دئيعشكة كةلسةك، ظذ كعشعلةرنعث ظذنعثغا >بعسمعلاله< 
مةلذم  دئمعضةنلعك  يةنع >بعسمعلاله<  ظةكسع  ظذنعث  صةقةت  دئيعشع هاجةتسعزدذر. 
بولغان تةقدعردة، ظاندعن ضأشنع يئيعشكة بولمايدذ. ظذ هةدعس ظةضةر مال بوغذزلعغذحع 
>بعسمعلاله< دئضةن تةقدعردة بوغذزلعغان مئلع هاالل بولعدعغان كعشعلةردعن بولسا، 
سعلةر اهلل نعث ظعسمع ظاتالغان ياكع ظاتالمعغانلعقعنع بعلمعضةن ضأشنع يئيعشنعث 
بولعدذ،  ظأزعدة >بعسمعلاله< دئسةثالر  ؤاقعتنعث  يئضةن  ظذنع  بولذشع ظىحىن  توغرا 

دئضةن مةنعنع كأرسعتعشعمذ ظئهتعمالغا يئقعندذر.
يئيعش  ضأشنع)2)  هةرقانداق  بازارلعرعدعكع  مذسذلمانالرنعث  هةدعس  مةزكذر 
ياشاؤاتقان  حأللةردة  شذنداقال  بئرعدذ.  ظعصادعلةص  حىشةنحعنع  دئضةن  هااللدذر، 
مذسذلمانالر بوغذزلعغان مالمذ هااللدذر. حىنكع ظذالر كأصعنحة ظةهؤالدا >بعسمعلاله< 
مذنداق  جةزعملةشتىرىص  ظابدذلبةر  ظعبنع  قاراشنع  بذ  ظاخعرقع  بعلعدذ.  دئيعشنع 
يئيعشنعث  ضأشعنع  مالنعث  بوغذزلعغان  كعشع  مذسذلمان  هةدعس  دئضةن: »مةزكذر 
هاالللعقعنع كأرسعتعدذ ؤة ظذ كعشعنعث >بعسمعلاله< دئيعشع ظئهتعمالغا يئقعندذر، 
دةص قارعلعدذ. حىنكع مذسذلمانغا قارعتا هةرقانداق ظعشتا ظذنعث قعلغان ظعشعنعث 

خاتالعقع ظايدعثالشقانغا قةدةر ياخشع ضذماندا بولذش الزعم«))).
مذسذلمانغا  كةلسة،  ظئلعص  مذسذلمان  ضأشنع  مذنداق  يةنة  هةدعس  مةزكذر 
الزعم  حىشىنىش  رةؤعشتة  توغرا  ظعشعنع  قعلغان  ظذنعث  ؤة  بولذش  ضذماندا  ياخشع 
بذ  ظالعمالر  بةزع  كأرسعتعدذ.  دذرذسلعقعنع  يئيعشنعث  ظذنع  ظىحىن  بولذدعغانلعقع 
دةلعل  ظىحىن  ؤاجعصلعقع  دئيعشنعث  >بعسمعلاله<  بوغذزلعغاندا  مالنع  هةدعسنع 
قعلسا، يةنة بةزع ظالعمالر ظذنع >بعسمعلاله< دئمعسعمذ بولعدعغانلعقع ظىحىن دةلعل 
قعلغان. توغرعسع شذكع، ظذ هةدعستة هةر ظعككع تةرةص ظىحىن ظوحذق دةلعل يوق. 
مذنداق  هةدعسنع  ظذ  بئتعدة  ـ   182 كعتابعنعث  ناملعق  مالعك »مذؤةتتةظ«  ظعمام 

))) »ظعظالظذسسىنةن« 17 ـ توم، 77 ـ بةت.
))) سةهعه بذخارع، 5507 ـ هةدعس.

))) كاصعرالر هأكىمرانلعق قعلعؤاتقان يذرتالردعن ظعمصورت قعلعنمعغان بولذشع كئرةك.
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بذ  ظعدع. شذثا  بولغان  دةسلةصكع مةزضعلعدة  ظةهؤال ظعسالمنعث  ظذ  حىشةندذرضةن: 
هةدعس اهلل نعث ظعسمع ظاتالماي بوغذزالنغان مالنعث هارام ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص 
ظايةت حىشكةندعن كئيعنكع ؤاقعتنع كأرسعتعدذ، دئيعش توغرا ظةمةس. بذنع ظوبدان 

مذالهعزة قعلعش الزعم)1).

بوغذزالنغان هايؤاننعث قورسعقعدعن حعققان بالعسعنعث هأكمع

بولعدذ،  هاالل  بوغذزالنسا  دةرهال  بالعسع  حعققان  قورسعقعدعن  ظذنعث  ظةضةر 
ظذنداق بولمعسا، قورساقتعن ظألىك حعققان تةقدعردعمذ، ظانعسعنعث بوغذزالنغانلعقع 

ظذنعث بوغذزالنغانلعقعغا هئساب بولمايدذ.
ظألىك  بالعسع  قورسعقعدعن  ظذنعث  بوغذزلعسا،  كالعنع  ياكع  تأضة  بعر  كعمكع 
بذ،  يئيعلمةيدذ.  ياكع تىك حعقمعغان بولسذن  حعقسا، ظذنعثغا تىك حعققان بولسذن 
ظعمام ظةبذ هةنعفة )اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث، شذنداقال زذفةر بعلةن هةسةن 

ظعبنع زةيياد )اهلل ظذ ظعككعسعضة رةهمةت قعلسذن!( نعث قارعشعدذر.
ظعمام ظةبذيىسىف ؤة مذهةممةد )اهلل ظذ ظعككعسعضة رةهمةت قعلسذن!( مذنداق 
دةيدذ: »ظةضةر ظذنعث ظةزالعرع تولذق يارعتعلعص بولغان بولسا، يئيعلعدذ«. ظعمام 
شافعظع )اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( مذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »تأرةلمعنع 
ظاساسلعنعص  سأزعضة  دئضةن  بولعدذ«)2)  بعلةن  بوغذزالش  هايؤاننع  ظانا  بوغذزالش 
نئمعشقا  صارحعسعدذر.  بعر  هايؤاننعث  ظانا  هةقعقةتتة  ظذ  حىنكع  قارعغان.  شذنداق 
دئضةندة ظذنعث كعندعكع ظىزىلضةنضة قةدةر ظانعسعغا حاصلعشعص تذرعدذ، ظانعسعنعث 
شذنداقال  ظالعدذ.  نةصةس  بعلةن  نةصعسع  ظانعسعنعث  ظوزذقلعنعدذ،  بعلةن  ظوزذقلعقع 
هأكىم جةهةتتة ظانعسع سئتعلغان سودعنعث ظعحعضة كعرعدذ. ظذ ظانا هايؤاننعث بعر 
صارحعسع بولغان ظعكةن، ظذنع بوغذزالشتعن ظاجعز كةلضةن حاغدا ظانعسعنع بوغذزالش 

ظذنعمذ بوغذزلعغانلعق بولعدذ. ظوؤدعمذ شذنداق بولعدذ.
هةتتا  هايؤاندذر.  تعرعك  ظذ  ظةسلعدة  قارايدذ:  دةص  مذنداق  هةنعفة  ظةبذ  ظعمام 
حاغدا  شذ  قعلعنعدذ.  تةسةؤؤذر  قئلعشع  هايات  ظذنعث  كئيعنمذ  ظألضةندعن  ظانعسع 
ظذنع ظايرعم بوغذزالشقا توغرا كئلعدذ. شذنعث ظىحىن تأرةلمعضة ظايرعم دعيةت تألةش 
الزعم بولعدذ. ظذ قئنع بار هايؤاندذر. بوغذزالشتعن مةقسةت ضأشنع قاندعن ظايرعشتذر. 
بذ مةقسةت ظانا هايؤاننع بوغذزالش بعلةنال هاسعل بولمايدذ. ظانا هايؤاننعث قئنع 

))) »فةتهذلبارع« 9 ـ توم، 635 ـ بةت.
))) »ظعظالظذسسىنةن« 17 ـ توم، 77 ـ بةت.
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ظانا  تأرةلمة  شذثا  قعاللمايدذ.  ؤةكعللعك  حعقعشعغا  قئنعنعث  تأرةلمعنعث  حعقعشع 
هايؤانغا تةؤة قعلعنمايدذ. ظوؤدا ظانا هايؤاننع يارعالندذرذش ظذنعث ظةكسعحة بولعدذ. 
هالةتتة  ظأزرعلعك  ظذ  شذثا  بولعدذ.  سةؤةب  حعقعشعغا  كةم  قاننعث  ظوؤالش  حىنكع 
كعرعشع  تأرةلمعنعث  سودعسعغا  هايؤاننعث  ظانا  بولعدذ.  هئساب  حعققانغا  تولذق 
سودعنعث دذرذس بولعشعغا، ظذنع ظايرعؤئلعش بعلةن سودعنعث بذزذلذص كةتمةسلعكعضة 

هئرعسمةن بولغانلعقعدعندذر.
ظالعمالر: »تأرةلمعنع بوغذزالش ظانا هايؤاننع بوغذزالش بعلةن بولعدذ« دئضةن 
هةنعفة  ظةبذ  ظعمام  بولغان.  حىشةنحعدة  ظوخشعمعغان  هةققعدة  مةنعسع  هةدعسنعث 
مذنداق دةيدذ: »تأرةلمعنع بوغذزالش ظانا هايؤاننع بوغذزالشقا ظوخشايدذ. شذثا ظذ 

ظانا هايؤانغا ظوخشاش مذستةقعل بوغذزالنمعسا هاالل بولمايدذ«.
هايؤاننع  ظانا  هةدعس  »ظذ  دةيدذ:  مذنداق  مذهةممةد  ؤة  يىسىف  ظةبذ  ظعمام 
بوغذزالش تأرةلمعنع بوغذزالشنعث ظأزعدذر، دئضةن مةنعنع ظعصادعلةيدذ. شذثا ظذنع 
لةؤزعضة  هةدعسنعث  سأزع  ظعمامنعث  ظعككع  بذ  هاجةتسعزدذر«.  بوغذزالش  ظايرعم 
يئقعنراقتذر. لئكعن ظعمام ظةبذ هةنعفةنعث سأزع هةدعسنعث مةنعسعضة يئقعنراقتذر. 
حىنكع تأرةلمة ظانعسعدعن ظايرعم بعر جاندذر. ظذنعث ظاقعدعغان قئنع بار. ظةهؤال بذ 
تذرسا، مال بوغذزالشتا تأرةلمعنع قانداقمذ ظانعسعغا تةؤة قعلغعلع بولسذن؟ شذنعث 
جاننع  ظعككع  بوغذزالش  جاننع  »بعر  دئضةن:  مذنداق  نةخةظع  ظعبراهعم  ظىحىن 
»ظةلظاسار«  مذهةممةد  ظعمام  سأزعنع  بذ  ظذنعث  قعلمايدذ«.  كذصاية  بوغذزالشقا 

ناملعق كعتابعدا ظعمام ظةبذ هةنعفةدعن رعؤايةت قعلغان. 
مةزكذر هةدعس تأرةلمعنع ظانا هايؤانغا تةؤة قعلعشقا دةلعل بواللمايدذ. حىنكع 
ظذنعث ظوخشعتعش ظارقعلعق حىشةندىرىش ظئهتعماللعقعمذ بار. شذثا ظذ هةدعس بعلةن 
بعر  بعرلةشتىرىدعغان  دةلعللةرنع  هةممة  هةدعسكة  ظذ  قويذلمايدذ.  تاشالص  قعياس 

شةكعلدة مةنا بئرعش الزعم.
ظعمام ظةبذ هةنعفعنعث قارعشع ظىحىن يةنة ظةدعي ظعبنع هاتةمدعن رعؤايةت قعلعنغان 
مذنداق  هةدعستة  ظذ  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قعلعنعدذ.  دةلعل  هةدعس  تأؤةندعكع 
دئضةن: »ظةضةر ظوقذث تةككةن ظوؤ سذغا حىشىص كةتسة، ظوؤنعث ضأشعنع يئمعضعن. 
حىنكع سةن ظذنع سذ ظألتىرضةن ياكع ظوقذث ظألتىرضةنلعكعنع بعلمةيسةن«. سةهعه 

بذخارع ؤة سةهعه مذسلعمدا رعؤايةت قعلعنغان. 
بذ هةدعسنع دةلعل قعلعشنعث سةؤةبع شذكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم جاننعث 
حعقعشعغا سةؤةب بولعدعغان نةرسعدة شةك توغذلغان ظةهؤال ظاستعدا ظذنعث ضأشعنع 
يئيعشنعث هاالل بولمايدعغانلعقعنع بعلدىرضةن. ظةضةر سةن ظانا هايؤاننع بوغذزلعساث، 
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بعلةن  ظألتىرىش  ظانعسعنع  ظذنعث  سةن  حعقسا،  ظألىك  قورسعقعدعن  ظذنعث  تأرةلمة 
ظألضةن ياكع نةصةس ظااللماي ظألضةنلعكعنع بعلمةيسةن. شذثا بذ يةردة شةك تذغذلعدذ. 
شذ سةؤةبتعن ظذ هاالل بولمايدذ. ظةمما بذ ظاجعز قاراشتذر. حىنكع مةقسةت تأرةلمعنعث 
بعلمعضةنلعك  ظألضةنلعكعنع  ياكع كئيعن  ظألضةن  بذرذن  بوغذزالشتعن  ظانا هايؤاننع 
بولسا، ظذنعثدعكع زاهعرعي سةؤةب ظانا هايؤاننع بوغذزالشتعن ظعبارةتتذر. ظذنعثدعن 
ظعلضعرع ظألىش مةسعلعسع ظوحذقتعن ظوحذق ظةقلعي ظئهتعماللعق بولذص، زاهعرعي 
سةؤةبكة زعت كئلعص قالمايدذ. ظةضةر مةقسةت ظانا هايؤان بوغذزالنغاندعن كئيعنمذ 
سةؤةبع  ظألىشعنعث  كئيعن  شذنعثدعن  ظذنعث  لئكعن  بولذشع،  ساق  تأرةلمعنعث 
بوغذزالش ياكع نةصةس ظااللمعغانلعقتعن ظعكةنلعكعنع بعلمعضةنلعك بولسا، ظذنعثدا 
تأرةلمعنعث ظألىشعضة بوغذزالشنعث ظأزعال سةؤةب بواللمايدذ. بةلكع ؤاسعتة ظارقعلعق 
بوغذزالش  هايؤاننع  ظانا  ظئلعنمايدذ.  ظئتعبارغا  قاراش  بذ  شذثا  بولعدذ.  ظألضةن 
تةسعر كأرسعتةلمةيدذ.  قارعشعمذ  دئضىحعلةرنعث  بولعدذ،  بوغذزلعغانلعق  تأرةلمعنع 

شذثا بعزنعث قارعشعمعز توغرا قاراشتذر.
نافعظتعن  بئتعدة  ـ   182 كعتابعنعث  ناملعق  مالعك »مذؤةتتةظ«  ظعمام  ظةضةر: 
ظابدذلاله ظعبنع ظأمةرنعث: »ظةضةر تأضة بوغذزالنسا، ظذنعث قورسعقعدعكع تأرةلمعنعث 
ظةزالعرع تولذق يارعتعلعص بولغان ؤة تىك حعققان تةقدعردة، ظذنع بوغذزالشقا ظانعسعنع 
بوغذزالش كذصاية قعلعدذ، ظةضةر ظانعسعنعث قورسعقعدعن تعرعك حعقسا، قورسعقعدعكع 
قاننعث حعقعص كئتعشع ظىحىن بوغذزلعنعدذ« دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان دئسةث، 

بذ هةدعس ظوخشعتعشنع ظوحذق رةت قعلعدذ، دةص جاؤاب بئرعلعدذ)1).

باشلعق ؤة شذنعثدةك بعرةر ظادةمنعث كةلضةنلعكعضة ظاتاص مال 
بوغذزالشنعث هأكمع

باشلعق ؤة شذنعثدةك حوثالردعن بعرعنعث كةلضةنلعكع ظىحىن ظاتاص مال بوغذزالش 
هارامدذر. حىنكع ظذ، ضةرحة اهلل تاظاالنعث ظعسمع تعلغا ظئلعنغان تةقدعردعمذ، اهلل تعن 
باشقا نةرسة ظىحىن ظاتاص مال بوغذزلعغانلعق بولعدذ. مئهمانغا ظاتاص مال سويسا 
هارام بولمايدذ. حىنكع ظذ، اهلل نعث دوستع ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث سىننعتعدذر. 
مئهماننع هأرمةتلةش اهلل تاظاالنع هأرمةتلعضةنلعك بولعدذ. ظارعدعكع صةرق شذكع، 
قويذلغانلعقع  ظالدعغا  ظذنعث  ظىحىن  يئيعشع  ظذنعث  مال  سويذلغان  ظاتاص  مئهمانغا 
سةؤةبعدعن اهلل غا ظاتاص بوغذزالنغانلعق بولعدذ. شذنداق بولغاندا مةنصةظةت مئهمان 

))) ظذ هةدعسنع ظعمام دارذقذتنع رعؤايةت قعلغان. »ظعظالظذسسىنةن« 17 ـ توم، 71 ـ بةت.
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ظىحىن ياكع توي ظىحىن ؤةياكع ضأشعنع سئتعص صايدا ظئلعش ظىحىن بولعدذ. ظةضةر ظذنع 
مئهماننعث يئيعشع ظىحىن ظذنعث ظالدعغا تارتماستعن، بةلكع باشقا بعرعضة بئرعؤةتسة، 
اهلل تعن باشقا نةرسعنع ظذلذغلعغانلعق بولعدذ. شذثا ظذ هارام بولعدذ. مانا بذ ظارعدعكع 
صةرقنعث شةرتلعرع بولذص، ظاتاص بوغذزالنغان كعشعضة ياكع بوغذزلعغذحعدعن باشقا 
بعرعضة بعرعؤئتعشال شةرت قعلعنمايدذ. حىنكع بوغذزلعغذحع ظذنع تاشالص كئتعدذ ياكع 

هةممعسعنع ظئلعؤالعدذ ؤةياكع مةلذم قعسمعنع ظئلعؤالعدذ.
بعلعش كئرةككع، بذ مةسعلة مالنع بوغذزلعماقحع بولغان ؤاقعتتعكع مةقسةتكة 
باغلعق بولعدذ. شذثا مئهماننعث ظالدعغا، ظذنعثغا ظاتعغان مالنعث ضأشعدعن باشقا 
نةرسعنع قويسا، ظاتعغان مالنعث ضأشع هاالل بولمايدذ، دئيعش الزعم ظةمةس. حىنكع 
ساهعبخان مالنع بوغذزلعغان حاغدا مئهماننع ظذلذغالشنع مةقسةت قعلماستعن، بةلكع، 
قعلغان.  مةقسةت  قعلعشنع  ظعززعتعنع  ظذنعث  يئضىزىص  ضأشعدعن  مالنعث  ظذنعثغا 
شذثا ظذنعث ظالدعغا شذ مالنعث ضأشعدعن باشقا ضأشنع قويسعمذ، ظذنعث ظعززعتعنع 
قعلغانلعق بولعدذ. ظةضةر ساهعبخاننعث ظأيعضة بعرةر باشلعق مئهمان بولذص كةلسعمذ، 
بذ ظةهؤال نامايةن بولعدذ. شذثا ظذ كةلضةندة ظذنع حوث بعلعشنع نعيةت قعلعص مال 
بوغذزلعسا، ضةرحة شذ مالنعث ضأشع بعلةن ظذنع مئهمان قعلغان تةقدعردعمذ، هاالل 
بولمايدذ. ظةضةر ظذنع مئهمان قعلعشنع نعيةت قعلسا، ضةرحة ظذنع ظذ مالنعث ضأشعدعن 

باشقا نةرسة بعلةن مئهمان قعلسعمذ هاالل بولعدذ.
شذنداق مال بوغذزلعغذحع )يةنع باشلعققا ظذنع حوث بعلعص مال بوغذزلعغذحع( 

ظأزع بعلةن اهلل تاظاال ظارعسعدعكع مذناسعؤةتتة كاصعر بولغان بوالمدذ؟ 
ج: بعر مذسذلماننعث قعلغان سأزعنع ياكع ظعشعنع ياخشعلعققا قارعتعش ظعمكانعال 
بولعدعكةن ؤةياكع ظذنع كاصعر دئيعشتة ظعختعالص بولعدعكةن، ظذنعث كاصعرلعقعغا صةتعؤا 

بئرعشكة بولمايدذ.
دئيعلعدذ:  مذنداق  مةؤزذسعدا  ظوؤالش  ظوؤ  كعتابنعث  ناملعق  »ظةلمةنعيية« 
مالنع  بذ  ظذ  بعز:  حىنكع  كأرىلعدذ.  يامان  ظةمما  بولمايدذ  كاصعر  كعشع  »ظذنداق 
ظعبادةت شةكلعدة بوغذزالش بعلةن ظعنسانغا يئقعنحعلعق قعلدع، شذثا ظذ كاصعر بولعدذ 
ظعش  مذنداق  بولمايدذ.  بولساق  ضذماندا  يامان  مذسذلمانغا  بعر  بعلةن  ظوي  دئضةن 
مذسذلماننعث هالعدعن تولعمذ يعراقتذر. زاهعرعي جةهةتتعن ظالساق، ظذ مال بوغذزالش 
بعلةن مذهةببةت ظعزهار قعلعش ظارقعلعق مال ـ دذنياغا ظئرعشعشنع ياكع شذ باشلعققا 
ياخشعحاق بولذشنع مةقسةت قعلغان. لئكعن ظذنعثدا شذ باشلعقنع حوث بعلعش بولذص 
بولمايدذ.  بولغان  ظىحىن  تاظاال  اهلل  يالغذز  دئيعش  بعسمعلاله  قالسا، هأكىم جةهةتتة 
مةسعلةن، ظذ: اهلل نعث ظعسمع بعلةن ؤة صاالنعنعث ظعسمع بعلةن بوغذزاليمةن دئسة، مال 
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هارام بولعدذ. مالنعث هارام بولذشع بعلةن مال بوغذزلعغذحعنعث كاصعر بولذشعنعث بعر 
ـ بعرع بعلةن هئحقانداق مذناسعؤعتع يوق«)1).

ظذستازعم شةيخ مذهةممةد هامعد )اهلل  ظأتىش كئرةككع،  ظئلعص  تعلغا  شذنعمذ 
كةتكةن  ظارعلعشعص  كئلعشعضة  »هاجعالرنعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال 
كأرىنىش ؤة بعدظةتلةر« ناملعق ماؤزذدا بذ مةسعلعنع بايان قعلعص مذنداق دئضةن: 
»هاجعالرنعث ياكع باشلعقالرنعث كئلعشعضة ظاتاص بوغذزالنغان قويالر شةرعظةت هأكمع 
بويعحة ظالغاندا هارامدذر. ظذنع يئيعش دذرذس بولمايدذ. حىنكع ظذ اهلل تاظاالدعن باشقا 
نةرسعنعث ظعسمعنع ظاتاص بوغذزلعغانلعققا ظوخشاش بولغانلعقع ظىحىن ظأزع ظألىص 
قالغان قويالرنعث هأكمعدة بولعدذ. اهلل تاظاال ظأزعدعن باشقا نةرسعنعث ظعسمع ظاتعلعص 
ظألىص  ظأزع  »سعلةرضة  دئدع:  مذنداق  قعلعص  هارام  يئيعشنع  مالنع  بوغذزالنغان 
قالغان هايؤان، قان، حوشقا ضأشع، اهلل دعن غةيرعينعث )يةنع بذتالرنعث( نامع تعلغا 
ظئلعنعص بوغذزالنغان هايؤان، بوغذص ظألتىرىلضةن هايؤان، ظذرذص ظألتىرىلضةن هايؤان، 
ظألتىرىلضةن  ظىسىص(  )تةرعصعدعن  هايؤانالر  هايؤان،  ظألضةن  يعقعلعص  )ظئضعزدعن( 
هايؤان، يعرتقذح هايؤانالر يئرعص ظألتىرىص يئضةن هايؤان )نعث ضأشعنع يئيعش( هارام 
قعلعندع«)2). يةنع هةيكةل ياكع بذتقا ظوخشاش نةرسعلةرضة ظاتاص بوغذزالنغان مال 

هارامدذر.
مالنع صةقةت حارؤعالرنع ياراتقان ؤة ظذنع بعزضة مذباه قعلعص بةرضةن اهلل تاظاال 
ظىحىن ظاتاص بوغذزالش الزعم. مال بوغذزالشتا اهلل تاظاالنعث رازعلعقع نعيةت قعلعنعشع، 
هةقتة  بذ  تاظاال  اهلل  هةقلعقتذر.  ظةث  ظئلعش  تعلغا  ظعسمعنع  كاتتا  ظذنعث  ظذنعثغا 
مذنداق دةيدذ: »هةر ظىممةت، اهلل ظذالرغا رعزعق قعلعص بةرضةن حارؤعالرنع )شىكىر 
قعلعش يىزعسعدعن قذربانلعق قعلغانلعرعدا( اهلل نعث ظعسمعنع ظئيتسذن دةص، ظذالرغا 
قذربانلعقنع بةلضعلعدذق«)))، »)ظع مأمعنلةر( اهلل نعث ظعسمع ظئيتعلماي بوغذزالنغان 
)يةنع بعسمعلال دةص زةبهع قعلعنمعغان( هايؤانالرنع يئمةثالر، ظذنع يئيعش ظةلؤةتتة 
ضذناهتذر. شىبهعسعزكع، شةيتانالر ظأز دوستلعرعنع )يةنع مذشرعكالرنع( سعلةر بعلةن 
قعلساثالر، سعلةر حوقذم  ظعتاظةت  ظذالرغا  ظةضةر  قعلعدذ،  قعلعشقا ؤةسؤةسة  دةتاالش 

مذشرعك بولذص قالعسعلةر«)4). 
بعزنعث فعقهعشذناسلعرعمعز )اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!( بعرةر باشلعقنعث 
ظوحذق  قويعدعغانلعقعنع  قعلعص  هارام  مالنع  سويذشنعث  مال  ظاتاص  كةلضةنلعكعضة 

))) »ظعظالظذسسىنةن« 17 ـ توم، 71 ـ بةت.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 197 ـ بةت.
))) سىرة ماظعدة، 3 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
))) سىرة هةج، 34 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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كأرسةتكةن. ضةصنعث مئغعزعغا كةلسةك، مال بوغذزالش بعلةن مئهماننع هأرمةتلةشنع 
ظذلذغالش  نةرسعنع  باشقا  تعن  اهلل  قويمايدذ.  حةكلةص  يئيعشنع  ظذنع  قعلعش  نعيةت 
نعيعتع بعلةن بوغذزالنغان مال هارام بولعدذ. ظارعدعكع صةرق ناهايعتع نازذك، توساق 
ناهايعتع نئصعزدذر. شذثا هةممعدعن خةؤةردار، هةممعضة كأيىمحان اهلل نعث ظالدعدا 
توغرا مذظامعلعدة بولذشقا دعققةت قعلعش الزعم. بعر كعملةرنعث كئلعشعضة ظاتاص مال 
سويذش سويذلغان مالالرنع هارام قعلعص، كعشعلةرنع ضذناهكار قعلعؤئتعدذ. كةلضىحعنع 
اهلل  مال  هةرقانداق  بوغذزالنغان  بعلةن  نعيعتع  ظذلذغالش  ظذنع  ظةمةس،  هأرمةتلةش 
تاظاالنعث ظعسمع تعلغا ظئلعنغان تةقدعردعمذ هاالل بولمايدذ. كةلضىحعضة مذشذ نعيةتتة 
فعقهعشذناسالر  مةسعلعدة  دئضةن  بولمامدذ،  ياكع  بوالمدذ  كاصعر  بوغذزلعغذحع  مال 
ظعختعالص قعلعشقان. بعز بولساق ظذنعث كاصعر بولمايدعغانلعقع هةققعدعكع قاراشنع 

قوبذل قعلعمعز«)1). 

بوغذزالنغان مالنعث بوغذزلعغان حاغدا تعرعك ظعكةنلعكعنع بعلعش

بوغذزالنغان مالنع يئيعشنعث هاالل بولذشع ظىحىن ظذنعث بوغذزلعغان حاغدا تعرعك 
بولذشع شةرت قعلعنعدذ. بوغذزالنغان مالدا صذت تعصعرالنقعدةك هاياتلعق بولسا يئتةرلعك 
بولعدذ. ظةضةر قوي كئسةل بولذص، ظذنعثدا بوغذزالنغان مال صذت تعصعرالتقعدةك معقداردا 

هاياتلعق بولمعسا، ظعمام ظةبذيىسىص ؤة مذهةممةدنعث قارعشعدا هاالل بولمايدذ.
توغرا قاراش شذكع، بوغذزلعغان حاغدا تعرعك بولغان هةرقانداق مال هااللدذر. 
»لئكعن  دةيدذ:  مذنداق  تاظاال  اهلل  حىنكع  بئرعلعدذ.  بويعحة  قاراش  مذشذ  صةتعؤا 

بوغذزلعغعنعثالر هاالل بولعدذ«)2). ظايةتتة بذنعثدعن ظارتذق تةصسعالت يوق.
بئرعدعغان  كأرسعتعص  ظعكةنلعكعنع  تعرعك  ظذنعث  بوغذزلعغاندا  مال  ظالعمالر 
ظاالمةتلةرنع بايان قعلغان. »ظةددذررذلمذختار« ناملعق كعتابتا مذنداق دئيعلعدذ: 
»مةسعلةن، بعر قوي بوغذزالندع. بعراق ظذنعث تعرعك ظعكةنلعكعنع بوغذزلعغان ؤاقعتتا 
مذشذنداق  حعقمعدع.  قانمذ  ظذنعثدعن  قعلمعدع،  هةرعكةتمذ  ظذ  بولمعدع.  بعلضعلع 
يئيعلعدذ. كأزعنع  يذمسا  ظاغزعنع  يئيعلمةيدذ،  ظاحسا،  ظاغزعنع  قوي  ظةضةر  ظةهؤالدا 
ظاحسا يئيعلمةيدذ، كأزعنع يذمسا يئيعلعدذ. صذتعنع سذنسا يئيعلمةيدذ، صذتعنع يعغسا 
يئيعلعدذ. تىكع تعك تذرمعسا يئيعلمةيدذ، تعك تذرسا يئيعلعدذ. حىنكع هايؤان ظألسة، 
ظةزالعرعنع قويذص بئرعدذ. ظئغعز ؤة كأزنعث ظئحعلعشع، صذتنعث سوزذلعشع، تىكنعث 

))) سىرة ظةنظام، 121 ـ ظايةت.
))) »رذدذدذن ظةال ظةباتعل« 1 ـ توم، 116 ـ بةت.
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تعرعك  مالنعث  هةممعسع  بذالرنعث  ظاالمةتلعرعدذر.  ظألضةنلعكنعث  تذرماسلعقع  تعك 
تعرعك  ظذنعث  ظةضةر  ظاالمةتلةردذر.  تايعنعدعغان  بولمعغاندا  بعلضعلع  ظعكةنلعكعنع 
ظعكةنلعكع بعلعنسة، ضةرحة بوغذزلعغان حاغدا جئنع ظاز قالغان بولسعمذ، هةرقانداق 

ظةهؤال ظاستعدا شةرتسعز يئيعلعدذ«)1).
ظعبنع ظابباس اهلل تاظاالنعث: »سعلةرضة ظأزع ظألىص قالغان هايؤان، قان، حوشقا 
ضأشع، اهلل دعن غةيرعينعث )يةنع بذتالرنعث( نامع تعلغا ظئلعنعص بوغذزالنغان هايؤان، 
بوغذص ظألتىرىلضةن هايؤان، ظذرذص ظألتىرىلضةن هايؤان، )ظئضعزدعن( يعقعلعص ظألضةن 
هايؤان، هايؤانالر )تةرعصعدعن ظىسىص( ظألتىرىلضةن هايؤان، يعرتقذح هايؤانالر يئرعص 
ظألتىرىص يئضةن هايؤان )نعث ضأشعنع يئيعش( هارام قعلعندع. لئكعن )يذقعرعقع بةش 
هةمدة  بولعدذ  هاالل  بوغذزلعغانلعرعثالر  حاغدا(  حعقمعغان  جئنع  هايؤاندعن  تىرلىك 
ظةزالم  قعلعندع.  هارام  هايؤانالر  بوغذزالنغان  يئنعدا  ظذنعث  بئرعلعص  ظئلعص  بذتالرغا 
صال  بعلةن  ياغاح(  صارحة  ظىح  ظعشلعتعدعغان  ظىحىن  صال  دةؤرعدة  جاهعلعيةت  )يةنع 
)نع  دعنعثالر  بىضىن سعلةرنعث  كاصعرالر  ضذناهتذر،  بذ  قعلعندع،  هارام  سئلعشعثالر 
يوقعتعش( دعن ظىمعدعنع ظىزدع، ظذالردعن قورقماثالر، مةندعن قورقذثالر«)2) دئضةن 
سأزع هةققعدة مذنداق دئضةن: »اهلل تاظاالنعث: »ظع مأمعنلةر! ظةهدعلةرضة )يةنع 
ؤاصا  ظةهدعلةرضة(  ظاراثالردعكع  ظأز  ؤة سعلةرنعث  ظاراثالردعكع  بعلةن سعلةرنعث  اهلل 
قعلعثالر...«))) دئضةن سأزعدعكع ظةهدة اهلل سعلةرضة هاالل قعلغان نةرسعنع هاالل، 
هارام قعلغان نةرسعنع هارام بعلعشتعن ظعبارةتتذر. بوغذص ظألتىرىلضةن هايؤان، ظذرذص 
ظألتىرىلضةن هايؤان، ظئضعزدعن يعقعلعص ظألضةن هايؤان، هايؤانالر تةرعصعدعن ظىسىص 
معدعرالؤاتقان  كأزع  ياكع  قذيرذقع  قايسعبعرعنع  قاتارلعقالردعن  هايؤان  ظألتىرىلضةن 

هالدا تاصساث، ظذنع بوغذزلعغعن ؤة ضأشعنع يئضعن«)4).
بةيهةقع  ظعمام  دئضةن:  مذنداق  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  )اهلل  هةجةر  ظعبنع 
يذقعرعدعكع هةدعسنعث ظاخعرعنع ظةلع ظعبنع ظةبذ تةلهة ظارقعلعق ظعبنع ظابباستعن 
»بذ  دئضةن:  مذنداق  ظاخعرعدا  هةدعسنعث  ظابباس  ظعبنع  بولذص،  قعلغان  رعؤايةت 
بوغذزلعؤئلعشقا  بعرعنع  معدعرالؤاتقان  كعرصعكلعرع  كأز  ياكع  قذيرذقع  هايؤانالردعن 
ظذ  قعلساث  شذنداق  بوغذزلعغعن.  ظاتاص  ظعسمعنع  نعث  اهلل  ظذنع  ظىلضىرسةث، 

هااللدذر«)5).
))) سىرة ماظعدة، 3 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.

))) »ظةددذررذلمذختار« 5 ـ توم، 196 ـ بةت.
))) سىرة ماظعدة، 3 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
))) سىرة ماظعدة، 1 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.

))) ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان.
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خعلمذ خعل مةسعلعلةر

بئلعق ساغالم  ظعحعدعكع  بولذص،  بئلعق  بعر  يةنة  ظعحعدة  بئلعقنعث  تذتذلغان   §
هاالل  بئلعق  يذتعؤالغذحع  بولمعسا،  ظذنداق  بولعدذ.  هاالل  ظعككعلعسع  هةر  بولسا، 

بولعدذ، يذتذلغذحع بئلعق هاالل بولمايدذ. 
§ ظةضةر بئلعقحع بئلعقنعث ظعحعدة مةرؤايعت تئصعؤالسا، ظذ مةرؤايعت ظذنعثغا هاالل 
بولعدذ. ظةضةر بئلعقحع بئلعقنع سئتعؤةتسة، مةرؤايعتقا سئتعؤالغذحع ظعضعدارحعلعق 
قعلعدذ. ظةضةر مةرؤايعت قذلذلة قئصعنعث ظعحعدة بولمعسا، بئلعقحعنعث بولعدذ. شذنداق 
بولغاندا ظذ مةرؤايعت تئصعؤئلعنغان نةرسة بولعدذ. حىنكع زاهعرعي جةهةتتعن ظالغاندا 
ظعحعدة  بئلعقنعث  ظةضةر  بولعدذ.  يةتكةن  قولعدعن  كعشعلةرنعث  بئلعققا  مةرؤايعت 
ظىزىك ياكع تعلال تئصعلسا، بئلعقحع ظذنعثغا ظعضعدارحعلعق قعاللمايدذ. هالبذكع، ظذ 
تئصعؤئلعنغان نةرسعدذر. بذ هالدا ظذ موهتاجالردعن بولسا، تونذتقاندعن كئيعن )يةنع 
بولعدذ.  قعلغاندعن كئيعن( ظأزع ظعشلعتعؤةتسة  تئصعلعشع ظىحىن ظئالن  ظعضعسعنعث 

ظةضةر باي بولسا، ظأزعضة ظعشلةتمةيدذ.
ظانا  بولذشعدا  هارام  ياكع  بولذشع  هاالل  يئيعشنعث  ضأشعنع  هايؤاننعث  باال   §
ظذ  ظالغانلعقتعن  ظئتعبارغا  ظانعسعنع  بأرة تذغسا،  بولعدذ. شذثا قوي  تةؤة  هايؤانغا 
بأرعنع يئيعش هااللدذر. ظاتتعن توغذلغان قئحعرنعث ضأشع هااللدذر. ظةضةر ظذنعث ظانعسع 
هاالل  ضأشع  ظذنعث  ضةرحة  يئيعلمةيدذ.  قارعشعدا  ظعتتعصاق  ظالعمالرنعث  بولسا،  مادا 

بولسعمذ، ظذنع يئيعش ظعمام ظةبذيىسىف ؤة مذهةممةدنعث قارعشعدا مةكروهتذر.
قويغان  ظئلعندذرذص  ظأحكعنع  قويذص،  سةكرةص  ظأحكعضة  ظعت  ظةضةر   §
بعلةن  نئمة  ظوغالقنعث  تذغسا،  ظوغالق  ظوخشايدعغان  ظعتقا  بئشع  ظأحكة  تةقدعردة، 
ظوزذقلعنعدعغانلعقعغا قارعلعدذ. ظةضةر ظوغالق ضأش يئسة، ظعتتذر. ظةضةر ظوت ـ حأص 
يئسة، بئشعنع ظىزىص تاشلعؤئتعص، قالغان قعسمعنع يئيعشكة بولعدذ. ظاؤازمذ ظئتعبارغا 
ظئلعنعدذ. ظةضةر ظذ قاؤعسا، يئيعلمةيدذ. ظةضةر ظذ مةرعسة، بئشعنع تاشلعؤئتعص قالغان 
قعسمعنع يئسة بولعدذ. ظةضةر ظعتقا ظوخشاش قاؤعدعمذ ياكع ظأحكعضة ظوخشاش مةرعدعمذ، 
بذنع بعلضعلع بولمعسا، بوغذزلعنعدذ. ظةضةر ظذنعث قئرعنع حعقسا، ظأحكعدذر، قئرعنع 

بولمعسا ظعتتذر.
بذ ظعشالر يذقعرعدعكع تةرتعص بويعحة ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. ضأش ياكع ظوت ـ حأص 
ظاالمعتع  ظاؤاز  ظئلعنمايدذ.  ظئتعبارغا  ظاؤاز  ظايدعثالشقاندعن كئيعن  ظاالمعتع  يئيعش 
ظايدعثالشقاندعن كئيعن قورساقتعكع نةرسة )يةنع قئرعن( ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ. ظةضةر 
ظذ ضأش يئضةن، لئكعن مةرعضةن ؤة ظعحعدعن قئرعنع حعققان تةقدعردة يئيعلمةيدذ. ظةضةر 
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ظذ ظوت ـ حأص يئضةن، لئكعن قاؤعغان ياكع ظىحةيلعرع حعققان تةقدعردة يئيعلعدذ.
§ ضأشعنع يئضعلع بولعدعغان هايؤاندعن مذنداق يةتتة نةرسعنع يئضعلع بولمايدذ: 
ظئقعتعلغان قان، ظةركةك هايؤاننعث جعنسعي ظةزاسع، تاشاق، ماتكا، بةز، دوؤساق ؤة 

ظأت)1).
§ ظةضةر ضأشع يئيعلمةيدعغان هايؤان بوغذزالنسا، ظذنعث تئرعسع ؤة ضأشع صاكعز 
بولعدذ، صةقةت ظادةمنعث ؤة حوشقعنعث صاكعز بولمايدذ. ظذ ظعككعسعنع بوغذزالشنعث 
ظةهمعيعتع يوق. ظةمما ظادةم ظذلذغ ؤة هأرمةتلعك قعلعص يارعتعلغان. حوشقا ؤة ظذنعث 

تئرعسع نعجعس بولغانلعقتعن صاكعز بولمايدذ.
»بوغذزالش  دةيدذ:  مذنداق  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  )اهلل  شافعظع  ظعمام 
يئيعشكة  ضأشنع  ظةسلعدة  ظذ  حىنكع  كأرسةتمةيدذ.  تةسعر  هةممعسعدة  بذالرنعث 
بولعدعغانلعقعغا تةسعر كأرسعتةلمةيدذ، ظذنعثغا ظةضعشعص ضأشنعث صاك بولذشع ؤة 
كأرسعتةلمعضةن  تةسعر  ظةسلعضة  كأرسعتةلمةيدذ.  تةسعر  بولذشعغعمذ  صاك  تئرعنعث 
ضأشع  بولغاندا  شذنداق  كأرسعتةلمةيدذ.  تةسعر  تئخعمذ  ظةضةشكىحعسعضة  نةرسة 
بولذص  ظوخشاش  بوغذزلعغعنعغا  ظوتصةرةسنعث  بوغذزالش  هايؤاننع  يئيعلمةيدعغان 

قالعدذ«.
بعزنعث مةزهةصعمعز مذنداق دةص قارايدذ: بوغذزالش نةملعكنع ؤة سويذق قاننع 
تىضعتعش ظىحىن تةسعر كأرسعتعدذ. نةملعك ؤة سويذق قان نعجعستذر، لئكعن تئرة ؤة 
ضأشنعث ظأزع نعجعس ظةمةس. شذ نعجعس نةرسة تىضعسة، تئرة خذددع ظاشالنغان تئرة 
صاكالنغاندةك صاكلعنعدذ. بذ هأكىم تئرعضة قارعتعلعدذ. ظوتصةرةسنعث قعلعقع شةرعظةتتة 
)مالنع بوغذزالش ظةمةس ظذنع( ظألتىرىش هئسابلعنعدذ. شذثا تئرة حوقذم ظاشلعنعشع 
كئرةك. ضأشعنعث صاك بولغعنعدةك، يئغعمذ صاك بولعدذ. ظةضةر سذغا ظازراق ياغ حىشىص 
كةتسة، سذ صاسكعنا بولمايدذ. ظةمما ظعمام ظةبذ هةنعفة صاسكعنا بولذص كئتعدذ، دةص 

قارايدذ.
دذرذس  ظعشلعتعش  نةرسعلةرضة  باشقا  نةرسعلةردعن  يئيعلعدعغان  يئغعنع  ظذنعث 
بوالمدذ؟ بةزعلةر: يئيعشنع ظئتعبارغا ظالغان ظاساستا )باشقا نةرسعلةرضة ظعشلعتعشمذ( 
يئغع  هايؤاننعث  قالغان  ظألىص  ظأزع  بةزعلةر:  يةنة  قارعغان.  دةص  بولمايدذ،  دذرذس 
ظذ  تةقدعردة  بولغان  كأص  معقدارع  يئغعنعث  سذ  ؤة  ظارعالشتذرذلغان  يئغعغا  سذ 
ياغدعن يئيعلعدعغان نةرسعلةردعن باشقا نةرسعلةر ظىحىن صايدعلعنعشقا بولعدذ، دةص 

قارعغان)2).
))) »فةتهذلبارع« 9 ـ توم، 599 ـ بةت.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 197 ـ بةت.
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قذربانلعق قعلعش

قذربانلعقنعث ظذقذمع

بعلدىرعدعغان  مالنع  سويذلعدعغان  كىنلعرع  هئيت  قذربان  لذغةتتة  قذربانلعق 
ظعسعم بولذص كئلعدذ. شذثا قذربانلعققا ظاتالغان مالنع بوغذزلعسا، قذربانلعق قعلدع، 

دئيعلعدذ.
شةرعظةتتة تىرع ؤة يئشع مذظةييةنلةشتىرىلضةن هايؤاننع مةخسذس ؤاقعت ظعحعدة 
اهلل غا يئقعنلعق ظعزدةش نعيعتع بعلةن بوغذزالشتعن ظعبارةتتذر. يئقعنلعق ظعزدةش 
نعيعتعنع قعلماستعن قذربانلعق قعلعش كذصاية قعلمايدذ. حىنكع بوغذزالنغان هايؤان 
نعيةت  يئقعنلعقنع  بوغذزلعنعدذ.  ظىحىنمذ  ظعزدةش  يئقعنلعق  ظىحىنمذ،  قعلعش  ضأش 

قعلماستعن قعلعنغان ظةمةل يئقعنلعق ظىحىن بولغان بولمايدذ.
يئقعنلعق ظعزدةش بةهرعمان هةجع )يةنع هةجع تةمةتتذظ(، جذص هةج )يةنع هةجع 
قعران(، ظعهسار )يول ظىستعدة توسذلذص قئلعش( ؤة باشقعالردعن ظعبارةت بعرقانحة 

تىرلىك بولذص، قذربانلعق صةقةت ظذنع نعيةت قعلعش بعلةن مذظةييةنلعشعدذ.
نامازدا شةرت  ظئيتعش، خذددع  بعلةن  تعلع  قعلغان نةرسعنع  نعيةت  بعلةن  دعلع 
بوغذزلعغان  قعلماستعن  نعيةت  مالنع  سئتعؤالغان  قعلعنمايدذ.  شةرت  قعلعنغعنعدةك 
تةقدعردة، سئتعؤالغان حاغدا قعلغان نعيةت كذصاية قعلغانلعقتعن دذرذس بولعؤئرعدذ.

»قذربانلعقنعث  قعلعنعدذ:  بايان  مذنداق  كعتابتا  ناملعق  »ظةلبةداظعظ« 
شةرتلعرعدعن بعرع شذكع، نامازدا نعيةت نامازنع باشلعغان ؤاقعتتا قعلعنغعنعدةك 
قذربانلعقتعمذ نعيةت مالنع بوغذزالش ظالدعدعال قعلعنعش الزعم. حىنكع نعيةت مذهعم 
ظئتعبارغا ظعضة. زأرىرعيةتال بولذص قالمعسا، قذربانلعق نعيعتعنعث مالنع بوغذزاليدعغان 
ؤاقعتقا يئقعن بولذش ظئتعبارع ساقعت بولمايدذ. ظةضةر زأرىرعيةت بولذص قالسا نعيةت 
ظعبادةتنع باشلعغان ؤاقعتقا يئقعن بولمعسعمذ بولعدذ. مةسعلةن، روزعدا روزعنع باشالش 
هئسابلعنعدذ.  زأرىرعيةت  قالغانلعقتعن  بولذص  تةس  قعلعش  يئقعن  نعيةتنع  ؤاقتعغا 

شذثا روزعنعث نعيعتعنع بذرذنراق قعلسعمذ بولعدذ«)1).
»ظةتتةظرعفات« ناملعق كعتابتا مذنداق دئيعلعدذ: »قذربانلعق قذربان هئيت 
كىنع اهلل تاظاالغا يئقعنلعق ظعزدةش نعيعتع بعلةن بوغذزلعنعدعغان مالنع كأرسعتعدعغان 

ظعسعمدذر«.
))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 69 ـ بةت.

يېمەك - ئىچمەكلەر: قوربانلىق قىلىشيېمەك - ئىچمەكلەر: مال سويۇش



قذربانلعقنعث شةرتلعرع

ظىستعدة  سةصةر  )يةنع  تذرغان  مذقعم  بولذش،  مذسذلمان  قعلغذحع  قذربانلعق 
ظةمةس( كعشع بولذش ؤة كىحع يئتعدعغان كعشع يةنع صعترع سةدعقعسعنع بئرعش 
ضةردعنعضة ؤاجعص بولغان كعشع بولذش شةرت قعلعنعدذ. ضةرحة بذ شةرتلةر دةسلةصكع 
ؤاقعتتا تئصعلمعسعمذ، قذربان هئيت كىنعضة يئقعن قالغان ؤاقعتتا تئصعلسا ظئتعبارغا 

ظئلعنعدذ.
قذربانلعق  نةصلة  ظذ  ظةضةر  بولمايدذ.  ؤاجعص  قعلعش  قذربانلعق  مذساصعرغا 
قعلسا، ظادا بولعؤئرعدذ. بذ صةقةت )قذربانلعق ظىحىن( مال سئتعؤئلعشتعن ظعلضعرع 
ظاندعن  سئتعؤالغان،  مال  ظىحىن  قذربانلعق  ظةضةر  ظىحىندذر.  كعشع  قعلغان  سةصةر 
سةصةر قعلغان بولسا، »ظةلمذنتةقا« ناملعق كعتابتا: »ظذ ظذ مالنع سئتعؤئتعدذ، 
قذربانلعق قعلمايدذ، يةنع قذربانلعق قعلعش ظذنعثغا ؤاجعص بولمايدذ« دئيعلضةن. 

ظعمام مذهةممةدنعثمذ مذشذنداق قارايدعغانلعقع رعؤايةت قعلعنغان.
بةزع ظالعمالر ظذنع تئخعمذ تةصسعلعيرةك قعلعص مذنداق دئضةن: »ظةضةر ظذ باي 
ظذنعث  بولذش  لئكعن ؤاجعص  بولمايدذ،  ظذنعثغا ؤاجعص  قعلعش  قذربانلعق  بولسعمذ 
ؤاقعت  ظةضةر  ظعدع«.  الزعم  كةتمةسلعكع  بولذص  ساقعت  بعلةنال  قعلعشع  سةصةر 
كعرضةندعن كئيعن سةصةر قعلسعحذ؟ دئضةن مةسعلعضة ظذالر: »جاؤاب يذقعرعقعدةك 

بولذشع الزعم« دةص جاؤاب بةرضةن.
قذربانلعق قعلعشقا كىحع يئتعدعغان كعشعدعن 200 تةثضعضة )يةنع دةرهةمضة( 
ياكع تذرالغذ جايع، كعيعم ـ كئحةكلعرع ؤة ظئهتعياجلعق مال ـ مىلىكلعرعدعن سعرت 
شذ 200 تةثضة قعممعتعدة بايلعققا ظعضة بولغان كعشع مةقسةت قعلعنعدذ. ظةضةر ظذنعث 
نئسابعغا  زاكات  قعممعتع  ظذنعث  »ظةضةر  بةزعلةر:  بولسا،  زئمعنع  صايدعلعنعدعغان 
يئتعص قالسا، قذربانلعق قعلعش الزعم بولعدذ« دئضةن. يةنة بةزعلةر: »ظةضةر ظذنعث 
يعللعق تةمعناتع شذ زئمعندعن كعرسة، قذربانلعق قعلعش الزعم بولعدذ« دئضةن. يةنة 
قعلعش الزعم  قذربانلعق  زئمعندعن كعرسة،  تةمعناتع شذ  ظايلعق  بةزعلةر: »ظذنعث 

بولعدذ« دئضةن.
دئمةك، مال ـ دذنياسع قاحانعكع نعسابتعن ظاشسا، ضةرحة زئمعن ؤةقصة بولغان 
تةقدعردعمذ، قذربانلعق قعلعش الزعم بولعدذ. مئلعنعث نعسابع قذربان هئيت كىنلعرعدة 
شذ نعسابقا يئتعص قالسا، قذربانلعق قعلعش الزعم بولعدذ. تأت قذر كعيعمع بار كعشعنعث 
تأتعنحع قذرع نعسابقا يئتعص قالسا، باي هئسابلعنعدذ. ظىح قذر كعيعم بعلةن باي 
هئسابالنمايدذ. حىنكع بعر قذر كعيعم ظأي ظعحع ظىحىن، يةنة بعر قذر كعيعم خعزمةت 
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ظىحىن، ظىحعنحعسع يعغعلعش، مئهماندارحعلعق ؤة هئيت ـ بايرامالر ظىحىن بولعدذ. 
خوتذن كعشع نةق بئرعلضةن مةهرع بعلةن، ظةضةر ظئرع باي بولغان تةقدعردة، باي 
هئسابلعنعدذ، ظايال كعشع كئحعكتىرىلضةن مةهرع بعلةن باي هئسابالنمايدذ. ظئرع 
بعلةن بعرضة ظولتذرعؤاتقان ظأيع بولسعمذ، ظةضةر ظئرع ظذنع ظأي بعلةن تةمعنلةشكة 
ياكع  بولغذحعسعنع  هةسسعدار  هئسابلعنعدذ.  باي  ظاستعدا  ظةهؤال  بولغان  قادعر 
ياكع  بار  كىمىش  ؤة  ظالتذن  قولعدا  ظأزعنعثمذ  بار،  مئلع  كأص  قولعدا  شئرعكعنعث 
قذربانلعق قعلعشقا يئتةرلعك مال ـ بعساتع بار كعشعنعثمذ قذربانلعق قعلعشع الزعم 

بولعدذ)1).
كعحعك بعر بالعنعث نعسابعغا يةتكةن مال ـ دذنياسع بولسا، ظذ بالعنعث دادعسع 
ظذ بالعنعث نامعدا ظذنعث مئلعدعن قذربانلعق قعلعدذ. بذ هةقتة ساراثنعث هأكمعمذ 
قارعشعدا  ظةبذيىسىفنعث  ؤة  ظةبذهةنعفة  ظعمام  ظوخشاش.  هأكمعضة  بالعنعث  كعحعك 
باالغةتكة يئتعش ؤة ظةقلع هوشع جايعدا بولذش قذربانلعق قعلعشنعث ؤاجعص بولذش 
ظعحعضة  شةرتلةرنعث  ظذالر  قارعشعدا  مذهةممةدنعث  ظعمام  كعرمةيدذ.  شةرتلعرعضة 
كعرعدذ. شذثا باالغةتكة يةتمعضةن باال ؤة ظةقلع هوشع جايعدا بولمعغان كعشع باي 

بولغان تةقدعردعمذ ظذالرغا قذربانلعق قعلعش ؤاجعص بولمايدذ.
ظعمام ظةبذهةنعفة ؤة ظةبذيىسىفنعث قارعشعدا ظاتا ياكع يئتعمنعث هالعدعن خةؤةر 
قارعشعدا  مذهةممةدنعث  ظعمام  بولمايدذ.  كئصعل  ظادةم  قعلعنغان  ؤةسعيةت  ظئلعشقا 

كئصعل بولعدذ.
بار  كئسعلع  تذتقاقلعق  قالعدعغان  ظوثشعلعص  بةزعدة  تذتذص،  كئسعلع  بةزعدة 
كعشعنعث شذ ؤاقعتتعكع هالع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. ظةضةر ظذ كعشع هئيت كىنلعرع 
ساراث بولسا، ظالعمالر بذ مةسعلة هةققعدة هةرخعل قاراشالردا بولغان. ظةضةر ظذ كعشع 
هئيت كىنلعرع )ساراث ظةمةس( ظةقلع ـ هوشعدا بولغان بولسا، ظالعمالرنعث بعردةك 
ظاساسالنغاندا  قاراشقا  توغرا  بولعدذ.  ؤاجعص  قعلعش  قذربانلعق  ظذنعثغا  قارعشعدا 
ؤاجعص  مئلعدعن  ظعككعسعنعث  شذ  ساراثغعمذ  بالعغعمذ،  كعحعك  قعلعش  قذربانلعق 
قعلعش  قذربانلعق  بئرعدذ. حىنكع  صرعنسعصالر مذشذنع كأرسعتعص  ـ  قاظعدة  بولعدذ. 
ظعبادةتتذر. مذشذ كعشعلةرنعث مئلعدعن زاكات بئرعش ؤاجعص بولعدذ، دئضةن قاراش 
بعلةن ظذنعث مئلعدعن قذربانلعق قعلعش ؤاجعص بولعدذ، دئضةن قاراشنعث ظارعلعقعدا 
هئحقانداق صةرق يوق. قذربانلعقنعث ضأشعدعن كعحعك بالعمذ يةيدذ. ظذنعث ظئهتعياجعغا 
حذشلذق ظئلعص قويعلعدذ. قالغان ضأشنع نان ؤة شذنعثدةك تىضةص كئتعدعغان نةرسعضة 
ظةمةس، كعيعم ـ كئحةككة ظوخشاش شذ كعحعك بالعغا صايدعلعق بولغان نةرسعلةرضة 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 198 ـ بةت.
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ؤة  دادا  حوث  هةممعسعدة  هأكىملةرنعث  ظئلعنغان  تعلغا  يذقعرعدا  ظالماشتذرذلعدذ. 
ظذ بالعغا قاراشقا ؤةسعيةت قعلعنغان ظادةم ظذ بالعنعث دادعسعغا ظوخشاش هوقذققا 

ظعضعدذر)1).

قذربانلعق قعلعشنع الزعم قعلعدعغان سةؤةب

قذربانلعق قعلعشنع الزعم قعلعدعغان سةؤةب بولسا ؤاقعتنعث كئلعشع بولذص، ظذ 
ؤاقعت قذربان هئيت كىنلعرعدذر. حىنكع سةؤةب هأكىمنع ظذنعثغا نعسبةت بئرعش 
نةرسعنعث  بعر  ظةسلعدة  تونذلعدذ.  بعلةن  باغالش  سةؤةبكة  هأكىمنع  شذ  ؤة  بعلةن 
يىزبئرعشع ظعككعنحع بعر نةرسعضة باغالنسا، ظعككعنحع نةرسة سةؤةب هئسابلعنعدذ. 
شذنعثدةك، هأكىم سةؤةبنع الزعم تذتسا، سةؤةبنعث تةكرارلعنعشع بعلةن هأكىممذ 
ؤاجعص  قعلعشنعث  قذربانلعق  بعلةن  تةكرارلعنعشع  ؤاقعتنعث  شذثا  تةكرارلعنعدذ. 
هأكىمنعث  بةرمةكتة.  يىز  ظوحذق  شذنداق  ظةمةلعيةتتة  ظذ  تةكرارلعنعدذ.  بولذشعمذ 
سةؤةبكة نعسبةت بئرعلعشع بعلةن: جىمة كىنع، هئيت كىنع دئيعلضةنضة ظوخشاش، 
هأكىمنع  ظوخشاش  دئضةنضة  نامعزع  صئشعن  ظةسلعدة  دئيعلعدذ.  كىنع  قذربانلعق 
سةؤةبعضة نعسبةت بئرعش بولسعمذ، بةزعدة جىمة كىنع دئضةنضة ظوخشاش، ظذنعث دةل 

ظةكسعحعمذ بولعدذ.
ؤاقعتنعث سةؤةب ظعكةنلعكعنعث دةلعلع شذكع، نامازنع ظأز ؤاقتعدعن ظعلضعرع 
ظعلضعرع  ؤاقعتتعن  قعلعنعدعغان  قذربانلعق  قذربانلعقنعمذ  بولمعغعنعدةك،  ظوقذشقا 
قعلعشقا بولمايدذ. ضةرحة سةؤةب تئصعلغان تةقدعردعمذ، قذربانلعق قعلعش كةمبةغةلضة 

ظذنعثدا باي بولذشتعن ظعبارةت شةرت تئصعلمعغانلعقع ظىحىن ؤاجعص بولمايدذ.

قذربانلعق قعلعشنعث ظاساسع

تأضة، كاال ؤة قوي ـ ظأحكعلةردعن بوغذزالشقا بولعدعغان مالالر قذربانلعق قعلعنعدذ. 
حىنكع  مةكروهتذر.  بوغذزالش  بعلةن  نعيعتع  قعلعش  قذربانلعق  خورازنع  ؤة  مئكعيان 
ظذنداق قعلعش ظأتصةرةسنعث قعلعقعغا ظوخشاص قالعدذ. بذ مةكروهلذق هارامغا يئقعن 
مةكروهلذقتذر. ظذنعث ظعللعتعمذ شذنع كأرسعتعص بئرعدذ. بذ قذربانلعق قعلعش ؤاجعص 
بولمعغان كعشع هةققعدعدذر. ظذنداق بولمعغاندا ظعش ناهايعتع ظوحذقتذر. حىنكع بعر 
نةرسعنعث بارصا بولذشع ظعككعنحع بعر نةرسعضة قاراشلعق بولسا، ظعككعنحع نةرسة ظذ 
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نةرسعنعث ظاساسع هئسابلعنعدذ. قذربانلعق صةقةت قذربانلعق قعلعش بعلةن ظادا تاصعدذ. 
شذثا قذربانلعق قعلعش قذربانلعقنعث ظاساسع هئسابلعنعدذ.

قذربانلعق قعلعشنعث هأكىملعرع

كىنع  هئيت  قذربان  مذسذلمانغا  هةرقانداق  باي  بولمعغان،  ظىستعدة  هأر، سةصةر 
دئضةن  >ؤاجعص<  ؤاجعصتذر.  قعلعش  قذربانلعق  نامعدا  بالعسعنعث  كعحعك  ؤة  ظأزعنعث 
بذ هأكىم ظعمام ظةبذهةنعفة، مذهةممةد، زذفةر ؤة هةسةن قاتارلعقالرنعث قارعشعدذر ؤة 
رةهمةت  هةممعسعضة  ظذالرنعث  )اهلل  بعرعدذر.  قارعشعنعث  ظعككع  ظةبذيىسىفنعث  ظعمام 
قعلسذن!( ظعمام ظةبذيىسىفنعث يةنة بعر قارعشعدا قذربانلعق قعلعش سىننةتتذر. ظعمام 
شافعظع )اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( مذ سىننةت دةص قارايدذ. ظعمام تةهاؤعي )اهلل 
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( مذنداق دئضةن: »ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل ظذنعثغا رةهمةت 
قعلسذن!( نعث قارعشعدا ؤاجعصتذر، ظعمام ظةبذيىسىف ؤة مذهةممةد )اهلل ظذالرغا رةهمةت 
قعلسذن!( نعث قارعشعدا تةكعتلةنضةن سىننةتتذر«. يةنة بةزع ظالعمالرمذ ظارعدعكع بذ 

ظعختعالصنع مذشذنداق بايان قعلغان.
دئضةن:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  شذكع،  دةلعلع  بولذشنعث  سىننةت 
نةرسعنع  تعرنعقعدعن هئح  ؤة  بولسا، حئحع  قعلماقحع  قذربانلعق  »سعلةردعن كعمكع 
ظالمعسذن!« سةهعه مذسلعمدا ظذممذ سةلعمةدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق 
دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: »زذلهةججة ظئيعنعث دةسلةصكع ظونع كعرسة ؤة سعلةردعن 

كعمكع قذربانلعق قعلماقحع بولسا، حئحع ؤة بةدعنعدعن هئح نةرسعضة تةضمعسذن!«)1)
»قعلماقحع بولسا« دئضةن سأز قذربانلعقنعث ؤاجعص بولذشعغا زعت كئلعدذ. حىنكع 
حىنكع  بوالتتع.  ؤاجعص  مذساصعرغعمذ  ظةلؤةتتة  تةقدعردة،  بولغان  ؤاجعص  مذقعمغا  ظذ 

زاكاتقا ظوخشاش مالعي ؤةزعصعلةردة ظذ ظعككعسعنعث هأكمع صةرقلةنمةيدذ.
ؤاجعص بولذشنعث دةلعلع شذكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »كعمكع 
بايلعققا ظعضة بولذص تذرذصمذ قذربانلعق قعلمعسا، نامازضاهعمعزغا يئقعنالشمعسذن!«)2)
قعلمعغانلعق  ظعبادةتلةرنع  بولغان  ؤاجعص  ظاضاهالندذرذشالر  ظوخشاش  بذنعثغا 
ظىحىن كئلعدذ. حىنكع قذربانلعق قعلعش يئقعنلعق ظعزدةيدعغان ظعبادةت بولذص، ظذنعثغا 
ؤاجعص  ظذنعث  بذ  مانا  دئيعلعدذ.  قذربانلعق كىنع  ؤة:  بئرعلعدذ  نعسبةت  ؤاقتع  ظذنعث 
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ظعكةنلعكعدعن دئرةك بئرعدذ. حىنكع نعسبةت بئرعش ظاالهعدعلعكنع ظعصادعلةيدذ. ظةمما 
تةييارالش  قذربانلعقنع  مذساصعرغا  بولغانلعقتعن  باغلعق  سةؤةبكة  قعلعش  ظادا  ظذنع 
قعيعن بولذص قالعدذ. ؤاقعتنعث ظأتىص كئتعشع بعلةن قذربانلعقنع ظادا قعلعشمذ بعكار 
بولذص كئتعدذ. شذثا مذساصعرغا جىمة نامعزع ؤاجعص بولمعغعنعدةك قذربانلعق قعلعشمذ 

ؤاجعص بولمايدذ...
ظأزعنعث  بعلةن  ظالدع  قعلغذحعغا  قذربانلعق  قعلغعنعمعزدةك،  بايان  يذقعرعدا  بعز 
نامعدا قذربانلعق قعلعش ؤاجعص بولعدذ. حىنكع ظذ قذربانلعقنعث ؤاجعص بولذشعدعكع 
ؤاجعص  قعلعش  قذربانلعق  نامعدعمذ  بالعسعنعث  كعحعك  ظاندعن  كعشعدذر.  ظاساسعي 
خذددع  ؤاجعص،  تئضعشلعك  بالعغا  شذثا  ظورذنباسارعدذر.  ظأزعنعث  ظذ  حىنكع  بولعدذ. 
سةدعقة صعتعرضة ظوخشاش، ظاتعغا يىكلعنعدذ. هةسةن )اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( 

ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( دعن شذنداق رعؤايةت قعلغان.
رعؤايةت  قارايدعغانلعقع  دةص  مذنداق  ظةبذهةنعفةنعث  ظعمام  رعؤايةتتة  بعر  يةنة 
قعلعنغان: »بالعسعنعث نامعدا قذربانلعق قعلعش ؤاجعص بولمايدذ. زاهعرعي رعؤايةتلةر 
ظةكسعحة  دةل  ظذنعث  بئرعش  صعتعر  سةدعقة  نامعدا  بالعنعث  بئرعدذ.  كأرسعتص  شذنع 
ظذنعثغا  ؤة  تةمعنلةش  بعلةن  ظوزذقلذق  بالعنع  ظاتا  صعتعردة  سةدعقة  حىنكع  بولعدذ. 
ظعضعدارحعلعق قعلعشتعن ظعبارةت ظعككع سةؤةب بار. قذربانلعق قعلعش صةقةت يئقعنلعق 
بعلةن  سةؤةبع  بعراؤنعث  ظةسلعدة  ظعبادعتع  ظعزدةش  يئقعنلعق  بولذص،  ظىحىن  ظعزدةش 

باشقا بعراؤغا ؤاجعص بولماسلعقع كئرةك«)1).
شذكع،  دةلعل  بعر  يةنة  كأرسعتدعغان  ظعكةنلعكعنع  ؤاجعص  قعلعشنعث  قذربانلعق 
ظعبنع ظأمةر مذنداق دئضةن: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةدعنعدة ظون يعل تذردع. ظذ 

هةر يعلع قذربانلعق قعلغانعدع«. ظعمام تعرمعزع رعؤايةت قعلغان. 
ظعمام بذخارع ؤة باشقعالر بةراظنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: ظةبذ بذردة 
قذربانلعقعنع هئيت نامعزعدعن ظعلضعرع بوغذزلعدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا: 
ظايلعق  ظالتة  مئنعث  ظذ:  دئدع.  قعلغعن«  قذربانلعق  بعرعنع  باشقا  ظورنعغا  »ظذنعث 
بولغان بعر ظوغلعقعمدعن باشقا مئلعم يوق، لئكعن ظذ بعر يعللعق ظأحكعدعن ياخشع، 
يعلعغا  قعلغعن،  قذربانلعق  ظورنعغا  ظذنعث  »ظذنع  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دئدع. 
بولمايدذ«  ظادا  قعلعش سئنعثدعن كئيعن هئحكعمدعن  قذربانلعق  ظوغالقنع  توشمعغان 

دئدع)2).
))) بذ هةدعسنع ظعمام ظعبنع ماجة، ظةهمةد، ظعبنع ظةبذ شةيبة، ظعسهاق ظعبنع راهعؤةيهع، ظةبذ يةظال مةؤسعلع، دارذقذتنع ؤة هاكعم 

رعؤايةت قعلغان. »ظعظالظذسسىنةن« 17 ـ توم، 215 ـ بةت.
))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 71 ـ بةت.
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»قذربانلعق  دئضةن:  مذنداق  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  )اهلل  نةؤةؤعي  ظعمام 
قعلعش تةكعتلةنضةن سىننةتتذر، دعننعث ظاشكارا بةلضعسعدذر. ظذنعثغا قادعر بواللعغان 
كعشعنعث ظذنع ظادا قعلعشع كئرةك. ظةضةر قذربانلعق قعلعشنع نةزعر قعلغان )يةنع 

ظأز ظىستعضة يىكلعضةن( بولسا، نةزعرضة ؤاصا قعلعش الزعم بولعدذ«)1).

قذربانلعق قعلعشنعث ؤاجعص بولذش صرعنسعصع

ظئتعقادعي جةهةتتة  يارعتعلغاندا  ظعمكانع  بولذش  قادعر  يةنع  قعلعش  قذربانلعق 
ظأزعنع  هايؤاننعث  ظةضةر  بولعدذ.  ؤاجعص  ظئقعتعش  قان  جةهةتتة  ظةمةلعي  ظةمةس، 
سةدعقة قعلعؤةتسة، قذربانلعق دذرذس بولمايدذ. قذربانلعق مالنع سويغاندعن كئيعن 

ظذنعث ضأشعنع سةدعقة قعلعش ؤاجعص ظةمةس مذستةهةصتذر.
صةرز، كةسكعن دةلعل بعلةن ظعسصاتالنغان، هئحقانداق شىبهة بولمعغان ظةمةلدذر. 
صةرزنعث  قالغان تأت ظاساسع صرعنسعصلعرعغا ظوخشاش.  مةسعلةن، ظعمان ؤة ظذنعث 
هأكمع حوقذم بعلعشنع يةنع ظذنعث صةرز ظعكةنلعكعنعث قةتظع هالدا ظعسصاتالنغانلعقعنع 
بعلعشنع، دعل بعلةن تةستعقالشنع يةنع ظذنعث هةقعقةت ظعكةنلعكعنع حوقذم ظئتعقاد 
ظعنكار  صةرزنع  قعلعدذ.  تةلةص  قعلعشنع  ظةمةل  جةهةتتة  جعسمانعي  ؤة  قعلعشنع 

قعلغذحع كاصعر بولعدذ، ظأزرعسعز هالدا تاشالص قويغذحع صاسعق بولعدذ.
ظةمةلدذر.  ظعسصاتالنغان  بعلةن  دةلعل  بولغان  بار  ظئهتعماللعقعمذ  باشقا  ؤاجعص، 
هأكمع  ظذنعث  ظوخشاش.  قعلعشقا  قذربانلعق  ؤة  بئرعش  صعتعر  سةدعقة  مةسعلةن، 
باشقا ظئهتعماللعقمذ بولغانلعقع ظىحىن كةسكعن هالدا بعلعشنع تةلةص قعلماستعن، 
حوقذم ظةمةل قعلعشنع تةلةص قعلعدذ. ظذنع ظعنكار قعلغذحع كاصعر بولمايدذ، لئكعن 
قذربانلعق  تذرذص  هالةتتة  قالمعغان  حىشىنىص  باشقعحة  ظعشعنع  قعلعش  قذربانلعق 

قعلعشنع تاشالص قويغذحع صاسعق هئسابلعنعدذ.
ظذنعث ظىستعضة ؤاجعص ظةمةللةر صةرقلعق مةرتعؤعلةردة بولذص، بةزعسع بةزعسعدعن 
صعتعرنع  سةدعقة  ؤاجعصلعقع  قعلعشنعث  سةجدعسعنع  تعالؤةت  تةكعتلةنضةن.  بةكرةك 
بئرعشنعث  صعتعر  سةدعقة  بولسا،  تةكعتلةنضةن  بةكرةك  ؤاجعصلعقعدعن  بئرعشنعث 
ؤاجعصلعقع قذربانلعق قعلعشنعث ؤاجعصلعقعدعن بةكرةك تةكعتلةنضةن. مذنداق بولذشع 

دةلعللةرنعث كىحعنعث صةرقلعق بولذشعدعن كئلعص حعققان.
قادعر بولذش ظعمكانع. ظذ، قعلعش ظعمكانع تذغذلغان هامان ؤاجعص بولعدعغان 
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شةرت  قعلعشع  داؤام  ظعمكانعيةتنعث  ظىحىن  قعلعشع  داؤام  ؤاجعصلعقنعث  ظةمةلدذر. 
قادعر  يوق.  مةنعسع  ظعللةت  ظذنعثدا  بولذص،  شةرت  نذقذل  ظذ  حىنكع  قعلعنمايدذ. 
بولذشقا ظادا قعلعش ظاسان كئلعدعغان بعر هالةتتة بولذش ظةمةس شةرتنعث نذقذل 
هالدا مةؤجذت بولذشع، شةرت قعلعنغان نةرسعنعث ظةمةلعيةتكة ظايلعنعشعغا كذصاية 
قعلعدذ. قذربانلعق قعلعش، ظذنع ظادا قعلعش ظاسان كئلعدعغان بعر هالةتتة بولذش 
سىصعتع بعلةن ظعمكان يارعتعلغاندعن كئيعن ؤاجعص بولعدذ. شذنعث بعلةن ؤاجعصلعقنع 
قعيعنلعقتعن ظاسانلعققا ظأزضةرتعدذ. بذ حاغدا قادعر بولذشنعث داؤام قعلعشع شةرت 
قعلعنعدذ. حىنكع ظذ ظعللةت مةنعسعدعكع شةرتتذر. شذثا ظعللةت تةسعر كأرسعتعدذ. 
ؤاجعصلعق صةقةت قذربانلعقنع ظادا قعلعش ظاسان كئلعدعغان بعر هالةتتة بولذش سىصعتع 
بعلةن يولغا قويذلعدذ. ؤاجعصلعق قذربانلعقنع ظادا قعلعش ظاسان كئلعدعغان بعر هالةت 

تئصعلماستعن داؤام قعلمايدذ.
قذربانلعق قعلعش كىنلعرع ظأتىص كةتكةندة مالنعث ظأزعنع ياكع ظذنعث قعممعتعنع 
سةدعقة قعلعشنعث ؤاجعصلعقع قادعر بولذش ظعمكانع يارعتعلغاندا قذربانلعق قعلعشنعث 
ؤاجعص بولعدعغانلعقعنع ظوحذق كأرسعتعص بئرعدذ. باي كعشع قذربانلعقنعث دةسلةصكع 
كىنعدة قذربانلعق قعلعش ظىحىن بعر قوي سئتعؤالغان بولذص، ظذنع قذربانلعق قعلماستعن 
قذربان كىنلعرعنع ظأتكىزعؤةتعص قالغان، ظاندعن بذ ظارعدا كةمبةغةل بولذص قالغان 
بولسا، شذ قذربانلعق مالنعث ظأزعنع سةدعقة قعلعش الزعم بولعدذ. كةمبةغةل بولذص 
قذربانلعق  بولمايدذ.  ساقعت  ضةردعنعدعن  ظذنعث  قعلعش  قذربانلعق  بعلةن  قئلعشع 
قعلعش قذربانلعقنع ظادا قعلعش ظاسان كئلعدعغان بعر هالةتتة بولذش بعلةن ؤاجعص 
بئجع  يةر  ؤة  ظأشرة  زاكات،  شةرتتذر.  قعلعشع  داؤام  هالةتنعث  ظذ  تةقدعردة  بولغان 
)يةنع خعراج( قاتارلعقالردعمذ شذنداق بولعدذ. حىنكع بعر ظعنساننعث ظذالرنع ظادا 
قعلعش ظاسان كئلعدعغان بعر هالةتتة بولذشعنعث قولدعن كئتعشع مال هاالك بولذص 

كةتكةندعن كئيعن بولعدذ.

قذربانلعقنعث معقدارع

ظذ، بعر قويدذر ياكع تأضة ؤة كالعنعث يةتتعدعن بعرعدذر. قوي بعر ظادةمضة كذصاية 
قعلعدذ. تأضة ؤة كاال يةتتة ظادةمضة كذصاية قعلعدذ. قعياسقا ظاساسالنغاندا تأضة ؤة 
يئقعنلعق ظعزدةش ظىحىن  كالعمذ صةقةت بعر ظادةمضة كذصاية قعلعدذ. حىنكع اهلل غا 
صةقةت بعر جاننعث قئنع تأكىلعدذ. ظةمما بعز هةدعسكة ظاساسلعنعص قعياسنع بعر 
حةتكة قايرعص قويدذق. جابعرنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: »صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم بعزنع تأضة ؤة كالعدا يةتتة ظادةمدعن شئرعك بولذشقا بذيرذغان ظعدع«. 
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بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلغان.
يةنة بعر رعؤايةتتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »تأضة ؤة كالعدا يةتتة 
كعشع شئرعك بولذثالر«. ظعمام بذرقانع بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعمنعث 

هةدعس قوبذل قعلعش شةرتع ظاساسعدا رعؤايةت قعلغان.
جابعر بعر رعؤايةتتة يةنة مذنداق دئضةن: »بعز صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن 
بعرلعكتة قعلغان هةج ؤة ظأمرعدة ظعحعمعزدعن هةر يةتتة ظادةم بعر تأضعضة شئرعك 
بوالتتذق«. بذنع ظاثلعغان بعر ظادةم جابعر رةزعيةلالهذ ظةنهذغا: كالعغعمذ تأضعضة 
تةث  بعلةن  تأضة  »كالعمذ  ظذ:  دئؤعدع،  بوالمدذ؟  بولسا  شئرعك  بولغاندةك  شئرعك 

هئسابلعناتتع« دئدع. ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلغان.
جابعر رةزعيةلالهذظةنهذ باشقا بعر رعؤايةتتة مذنداق دئضةن: »هذدةيبعية سىلهعسع 
بولغان يعلع بعز صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعرلعكتة تأضعنع يةتتة ظادةم، كالعنع 

يةتتة ظادةم شئرعك بولذص قذربانلعق قعلغان ظعدذق«)1).
قوي هةققعدة ظوحذق دةلعل بولمعغاحقا، ظذنعث هأكمع ظةسلع قعياسقا ظاساسةن 

قئلعنعؤئرعدذ.
ظةضةر مةلذم يةتتة كعشعنعث بعرع تأضة ياكع كالعنعث يةتتعدعن بعرعنعث ظازراقعغا 
ظادةمنعث  يةتتة  قذربانلعق  بذ  قعلمايدذ.  كذصاية  قذربانلعقع  ظذنعث  بولسا،  شئرعك 
هةر بعرعدعن يئقعنلعق ظعزدةش نعيعتع بعلةن قعلعنغاندا، ضةرحة يئقعنلعق ظعزدةش 

يوللعرع هةر تىرلىك بولسعمذ، ظاندعن يةتتعسعنعث نامعدعن ظادا بولعدذ.
ظادا  ظةؤزةل  تئخعمذ  بولسا،  شئرعك  ظادةم  ظاز  يةتتعدعن  كالعغا  ياكع  تأضة  بعر 
بولسا، دذرذس  ياكع ظذنعثدعن كأص كالعدا شئرعك  ظادةم بةش  يةتتة  ظةضةر  بولعدذ. 
بولعؤئرعدذ. حىنكع ظذالرنعث هةر بعرع بعر كالعنعث يةتتعدعن بعرعضة شئرعك بولغان 
بولمايدذ.  بولسا  شئرعك  ظادةم  سةككعز  كالعدا  كأص  ظذنعثدعن  ياكع  يةتتة  بولعدذ. 
حىنكع هةر بعر كالعنع سةككعز ظىلىش قعلعشقا توغرا كئلعص قالعدذ. شذنعث بعلةن 

ظذالرنعث هةر بعرع يةتتعدعن ظازراقعغا شئرعك بولذش كئلعص حعقعدذ.
ظذالرنعث  ظاساسةن  قعياسقا  بولسا،  شئرعك  قويغا  يةتتة  ظادةم  يةتتة  ظةضةر 
ظىلىشكة  يةتتة  ظارعسعدا  ظذالرنعث  قوي  بعر  هةر  حىنكع  بولمايدذ.  ظادا  قذربانلعقع 
ظايرعلعدذ. ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن ظادا بولعدذ. ظعككع ظادةم ظعككع قويغا 

شئرعك بولسعمذ شذنداق بولعدذ)2).
))) »رةؤزةتذتتالعبعين« 2 ـ توم، 461 ـ بةت.
))) »ظعظالظذسسىنةن« 17 ـ توم، 206 ـ بةت.
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سئتعؤالسا،  ظىحىن  قعلعش  قذربانلعق  نامعدا  ظأزعنعث  كالعنع  بعر  بعراؤ  ظةضةر 
ظاساسةن  قاظعدعسعضة  ظعستعهسان  بولسا،  ظادةم شئرعك  ظالتة  يةنة  ظذنعثغا  ظاندعن 
دذرذس  زذفةرمذ  ظعمام  بولمايدذ.  دذرذس  ظاساسةن  قعياسقا  ظةمما  بولعدذ.  دذرذس 
بولمايدذ، دةص قارعغان. حىنكع سئتعؤالغذحع دةسلةصتة ظذنع اهلل غا يئقعنلعق ظعزدةش 
ظىلىشلةرضة  ظىحىن  ظايالندذرذش  مىلكعضة  ظأزعنعث  ظذنع  شذثا  تةييارلعدع.  ظىحىن 

ظايرعغان هالدا سئتعشقا بولمايدذ. شئرعك بولذش مةزكذر سىصةتلةر بويعحة بولعدذ.

ظذحرعتعص  كالعنع  بعر  سئمعز  كعشع  بعر  ظعبارةتكع،  شذنعثدعن  ظعستعهسان 
ظذنع سئتعؤاصتذ. سودعالشقاندا شئرعك بولعدعغان ظادةم تاصالماصتذ. ظذ صةقةت سودعنع 
ظئهتعياجلعق  قاتتعق  قعلعشقا  مذشذنداق  ظعزدةصتذ.  شئرعك  كئيعن  صىتتىرضةندعن 
دةص  دذرذس  ظذنع  ظىحىن  كأتىرىؤئتعش  دعشؤارلعقنع  ظارعدعكع  بعز  بولغانلعقتعن، 
قارعدذق. شذنداق قعلغاندعال قذربانلعق قعلعش ظعمكانعيعتعضة ظاسانحعلعق يارعتعلعدذ. 
حىنكع قذربانلعق قعلعشقا شئرعك بولذش سودعنعث توغرا بولذشعغا توسالغذ بولمايدذ. 
ظعزدةش  يئقعنلعق  خذددع  شذنداقال  بولذش،  يعراق  ظعختعالصتعن  ظارعدعكع  لئكعن 
سئتعؤئلعشتعن  مالنع  ظىحىن  قويماسلعق  بئرعص  تويغذ  يئنعؤالغاندةك  نعيعتعدعن 
ظعلضعرع شئرعك تئصعش تئخعمذ ياخشعدذر. بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكعنعمعزدةك، 
ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث مالنع سئتعؤالغاندعن كئيعن 

شئرعك قعلعشنع مةكرذه دةص قارايدعغانلعقع رعؤايةت قعلعنغان)1).

تأضة ياكع كالعنعث ضأشع شئرعكلةر ظارعسعدا تةخمعنةن صارحعالص ظةمةس، تارتعص 
بةزعلةر  ضةرحة  بار.  مةنعسع  ظالماشتذرذش  تةقسعماتتا  حىنكع  قعلعنعدذ.  تةقسعم 
بةزعلةرضة ظأتىص كةتكةن هةققعضة رازع بولذص كةتكةن بولسعمذ، ضأش جازانة ؤة ظأسىم 

مئلع هئسابلعنعدذ. شذثا ظذنع تةخمعنةن صارحعالص بألىشىش توغرا بولمايدذ.

رازعلعشعص كئتعش بعلةنمذ تةخمعنةن صارحعالص بألىشىشنعث توغرا بولماسلعقعغا 
كةلسةك، جازانة ؤة ظأسىمنعث رازعلعشعش بعلةن هاالل بولذش ظئهتعمالع يوق. حىنكع 
ظذ سوؤغات مةنعسعنع ظعصادعلةيدذ. تةقسعم قعلعش ظئهتعمالع بولغان نةرسعنع سوؤغا 
قعلعش توغرا بولمايدذ. صةقةت ضأشكة كالال ـ صاقالحاق ياكع تئرة قوشذص بئرعلسة، 
ـ صاقالحاق ظالسا، يةنة بعرع قالغان ضأش  مةسعلةن، بعرع مةلذم ضأش بعلةن كالال 
بعلةن تئرعنع ظالسا، كالال ـ صاقالحاق ؤة تئرة ضأشتعن ظايرعم نةرسعلةر بولغانلعقع 

ظىحىن دذرذس بولعدذ)2).
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 201 ـ بةت.

))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 72 ـ بةت.
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قذربانلعق قعلعش ؤاقتع

قذربانلعق كىنع كىننعث حعقعشع بعلةن تةث قذربانلعق قعلعش ؤاقتع كعرعدذ. لئكعن 
بولمعغعحة قذربانلعق قعلعشع توغرا  شةهةر ظةهلعنعث ظعمام هئيت نامعزعنع ظوقذص 

بولمايدذ. ظةمما يئزا ـ قعشالق ظةهلع تاث يورعغاندعن كئيعن قذربانلعق قعلعؤئرعدذ.
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  هةدعستة  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  بةراظ 
مذنداق دئضةن: »بذ كىنعمعزدة ظالدع بعلةن ناماز ظوقذيمعز، ظاندعن قايتعص كئلعص 
قعلغان  رةؤعشتة  توغرا  سىننعتعمعزنع  قعلسا،  شذنداق  كعمكع  قعلعمعز.  قذربانلعق 
بولعدذ. كعمكع مئلعنع ظذنعثدعن ظعلضعرع بوغذزلعسا، ظذ ضأش ظاظعلعسعنعث ظعهتعياجع 
ظىحىن بوغذزلعغان ضأش بولعدذ. قذربانلعقتعن هئح نئسعؤعسع بولمايدذ«. ظةبذ بذردة 
ظعبنع نةييار قذربانلعقعنع هئيت نامعزعدعن ظعلضعرع بوغذزلعغان ظعدع. ظذ صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث سأزعنع ظاثلعغاندعن كئيعن ظورنعدعن تذرذص: مئنعث ظالتة ظايلعق 
بولغان بعر ظوغلعقعمدعم باشقا مئلعم يوق، دئضةن. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظذنع 
كئيعن  قعلعش سئنعثدعن  قذربانلعق  ظوغالقنع  توشمعغان  يعلعغا  قعلغعن،  قذربانلعق 

هئحكعمدعن ظادا بولمايدذ« دئضةن.
صةيغةمبةر  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  مالعك  ظعبنع  ظةنةس 
ظعلضعرع  نامعزعدعن  هئيت  قذربانلعقعنع  »كعمكع  دئضةن:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم 
بوغذزلعسا،  كئيعن  نامعزعدعن  هئيت  كعمكع  بولعدذ.  بوغذزلعغان  ظأزعضة  بوغذزلعسا، 

قذربانلعقع تامامالنغان ؤة مذسذلمانالرنعث تذتقان يولعنع تذتقان بولعدذ«)1). 
ظةؤزةلدذر.  ظةث  قعلعش  كىنع  بعرعنحع  كىندذر.  ظىح  مذددعتع  قعلعش  قذربانلعق 
شذنداقال تةشرعق كىنلعرعمذ ظىح كىندذر )يةنع قذربانلعقنعث بعرعنحع كىنعدعن كئيعنكع 
ظىح كىن تةشرعق كىنلعرع دئيعلعدذ(. هةممعسع بولذص تأت كىن ظأتعدذ. بعرعنحع كىن 
مةخسذس قذربانلعق كىنعدذر. ظاخعرقع كىن مةخسذس تةشرعق كىنعدذر. ظوتتذرعدعكع 
ظعككع كىن هةم قذربانلعق، هةم تةشرعق كىنلعرعدذر. بذ، دةسلةصتعكع كئحعدة ظةمةس، 
ظاخعرقع ظعككع كئحعدة قذربانلعق قعلعشنعث دذرذسلعقعنع ظعصادعلةص بئرعدذ. كئحة 
هةر ؤاقعت كئلعؤاتقان كىندىزضة تةؤةدذر. صةقةت قذربانلعق كىنلعرع ظذنداق ظةمةس. ظذ 

ظأتىص كةتكةن كىندىزضة تةؤةدذر.
ظأمةر  ظعبنع  ظابدذلاله  هةدعسعدة  قعلغان  رعؤايةت  نافعظدعن  مالعكنعث  ظعمام 
يةنة ظعككع كىن  مذنداق دئضةن: »قذربانلعق قعلعش قذربان هئيت كىنعدعن كئيعن 
دةيدذ: »ماثا  مذنداق  كعتابعدا  ناملعق  مالعك »مذؤةتتةظ«  ظعمام  قعلعدذ«.  داؤام 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 202 ـ بةت.
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ظةلع ظعبنع ظةبذ تالعبنعثمذ شذنداق قارايدعغانلعقع خةؤةر قعلعندع«. بذ مةسعلعدة 
مةزكذر هةدعسلةر دةلعلدذر. حىنكع ظذ هةدعسلةر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن رعؤايةت 
بعلةن  كأزقاراش  مةسعلة  مذنداق  حىنكع  بولعدذ.  هأكمعدة  هةدعسلةرنعث  قعلعنغان 

ظوتتذرعغا قويذلمايدذ.
»ظعمام  دئضةن:  مذنداق  كعتابعدا  ناملعق  »نعيلذلظةؤتار«  شةؤكانع  ظعمام 
رعؤايةت  ظةنةستعن  ؤة  ظأمةر  ظعبنع  ظةلع،  خةتتاب،  ظعبنع  ظأمةر  قاراش  بذ  نةؤةؤعي: 
رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةهمةدنعث  ظعمام  قةييذم  ظعبنع  دئضةن«.  قعلعنغان 
قارعشعدذر«.  بعرقانحة ساهابعلعرعنعث  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  قعلعدذ: »ظذ، 
ظةسرةم ظذ قاراشنع ظعبنع ظابباستعن رعؤايةت قعلغان. »ظةلبةهر« ناملعق كعتابتعمذ ظذ 
قاراش ظعبنع ظابباستعن رعؤايةت قعلعنغان. ظذ، ظعمام ظةبذهةنعفة، ظةهمةد ؤة مالعكنعث 

قارعشعدذر)1).
ظئتعبارغا  ؤاقعت  ظاخعرقع  ظةث  ظىحىن  بولذشع  ؤاجعص  قعلعشنعث  قذربانلعق 
ظئلعنعدذ. ظةضةر بعر ظادةم ظاخعرقع ؤاقعتتا قذربانلعق قعلعش شاراظعتعضة ظعضة بولسا 
ياكع مذسذلمان بولسا ياكع ظازات بولسا، ياكع مذقعم بولسا )يةنع سةصعرع تىضعسة( 
ياكع  بولسا  مذرتةد  ؤاقعتتا  ظاخعرقع  ظةضةر  بولعدذ.  الزعم  قعلعشع  قذربانلعق  ظذنعث 
قذربانلعق قعلعش شاراظعتع يوققا حعقسا ؤةياكع سةصةرضة حعقسا، ظذنعثغا قذربانلعق 

قعلعش الزعم بولمايدذ.
ظةضةر بعر ظادةم ؤاقعت حعقعص كةتكةندعن كئيعن كةمبةغةل بولذص قالسا، قذربانلعق 
قعلعشقا يارايدعغان بعر قوينعث قعممعتع ظذنعث ضةردعنعضة قةرز حىشعدذ. ظةضةر باي 
قذربانلعق كىنلعرعدة ظألىص كةتسة، قذربانلعق ظذنعثدعن ساقعت بولعدذ. ظةمةلعيةتتة 

ظذنعثغا قذربانلعق ؤاجعص بولمايدذ.
قذربانلعق  ظاندعن  قعلسا،  قذربانلعق  كىنلعرع  قذربانلعق  كةمبةغةل  ظةضةر 
ظذ  ظاساسةن  قاراشقا  توغرا  قالسا،  بولذص  باي  ؤاقعتلعرعدا  ظاخعرقع  كىنلعرعنعث 
قذربانلعقنع قايتا قعلعدذ. حىنكع ظالدعنقعسع ظذنعث ظىحىن نةصلة قذربانلعق بولعدذ. 
لئكعن كئيعنكع زاماننعث ظالعملعرع مذنداق دةيدذ: »ظذنعثغا قايتا قذربانلعق قعلعش 

الزعم بولمايدذ«. بعز مذشذ قاراشنع تذتقا قعلعمعز)2).
تةقدعردة،  كةتكةن  ظأتىص  كىنلعرع  قعلعش  قذربانلعق  قعلماستعن  قذربانلعق 
ظةضةر ظذ ظأزعضة قذربانلعق قعلعشنع ؤاجعص قعلغان ياكع كةمبةغةل بولغان، لئكعن 
قذربانلعقنع ظاللعبذرذن سئتعؤالغان بولسا، ظذنع تعرعك سةدعقة قعلعؤئتعدذ. ظةضةر باي 

))) سةهعه بذخارع، 5545 ـ ؤة 5546 ـ هةدعسلةر.
))) »ظعظالظذسسىنةن« 17 ـ توم، 233 ـ بةت.
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سةدعقة  قعممعتعنع  قوينعث  سئتعؤالمعغان  تئخع  ياكع  سئتعؤالغان  ظاللعبذرذن  بولسا 
مةزهةصعمعزدة  بعزنعث  ؤاجعصتذر.  نعسبةتةت  بايغا  قعلعش  قذربانلعق  حىنكع  قعلعدذ. 
كةمبةغةل ظةضةر قذربانلعق قعلعش نعيعتع بعلةن مال سئتعؤالغان بولسا، ظذنعثغا ظذ 
مالنع قذربانلعق قعلعش ؤاجعص بولعدذ. ظةضةر ؤاقعت ظأتىص كةتسة، زعممعسعدعن ظذ 
بذ خذددع  بولعدذ.  ؤاجعص  قعلعش  ظذنع سةدعقة  ظىحىن  قعلعؤئلعش  ظادا  مةجبذرعيةتنع 
جىمة نامعزع ظأتىص كةتكةندعن كئيعن صئشعننع قازا ظورنعدا ظوقعغانغا، روزا تذتذشتعن 

ظاجعز كةلضةندعن كئيعن فعدعية بةرضةنضة ظوخشايدذ)1). 
شةهةردة قذربانلعق قعلماقحع بولغان كعشعضة قذربانلعق قعلعشنعث دةسلةصكع ؤاقتع 
ظةث بالدذر ظوقذلذص بولذنغان هئيت نامعزعدعن كئيعنال كعرعدذ. خذتبعدعن ظعلضعرع 

بولذص قالسعمذ بولعؤئرعدذ. لئكعن خذتبعدعن كئيعن قذربانلعق قعلعش ياخشعراقتذر.
قذربانلعق ظةضةر مةسحعت ظةهلع نامازنع ظوقذص بولغاندعن كئيعن قعلعنسا، سةهرا 
ظةهلع تئخع ظذ حاغقعحة هئيت نامعزعنع ظوقذمعغان بولسعمذ، ظعستعهسان قاظعدعسعضة 
ظاساسةن شةهةردعكع كعشعنعث قذربانلعقع قوبذل بولعدذ. حىنكع ظذنعث ظوقذغعنعمذ 
بعلةن كذصايعلةنسعمذ،  ناماز  نامازدذر. هةتتا سةهرالعقالر شذ  ظئلعنعدعغان  ظئتعبارغا 
ظذالرغا كذصاية قعلعدذ. ظةكسعحة بولسعمذ )يةنع سةهرا ظةهلع ناماز ظوقذص بولغان، 

بعراق مةسحعت ظةهلع تئخع ناماز ظوقذمعغان بولسعمذ( شذنداق بولعدذ.
بةزع رعؤايةتكة ظاساسةن، تةشةههذدنعث مةلذم قعسمعدا ظولتذرذص بولغاندعن كئيعن 
قذربانلعق قعلسا، دذرذس بولمايدذ. بةزع ظالعمالر دذرذس بولعدذ، بعراق ياخشع ظةمةس، 

دةص قارعغان. ظذ قاراش ظعمام ظةبذيىسىفتعن رعؤايةت قعلعنغان.
خذتبعنع  »ظةضةر  قعلعنعدذ:  رعؤايةت  قارايدعغانلعقع  مذنداق  هةسةننعث  ظعمام 
تىصةيلع  سةؤةب  مةلذم  ظةضةر  ظةمةس.  ياخشع  قعلسا،  قذربانلعق  بذرذن  تىضعتعشتعن 
مذسذلمانالر هئيت نامعزعنع ظوقذيالمعغان تةقدعردة هئيت نامعزعنعث ؤاقتع ظأتكةندعن 

كئيعن قذربانلعق قعلعش دذرذس بولعدذ«.
ظذنعثدعن  ؤة  ظةتعسع  ظةمةس(  كىنع  بعرعنحع  هئيتنعث  نامعزع  هئيت  )ظةضةر 
قعلعشمذ  بذرذن  نامعزعدعن  هئيت  قذربانلعقنع  بولسا،  ظوقذلعدعغان  كىندة  كئيعنكع 
قعلعش  ظادا  ناماز  ظوقذلغان  كىنلةردة  كئيعنكع  كىنعدعن  بعرعنحع  حىنكع  توغرعدذر. 

ظىحىن ظةمةس، قازاسعنع قعلعش ظىحىن ظوقذلعدذ.
قذربانلعق  بولمعغعحة  كىن حىش  كئحعكتىرعؤةتسة،  نامعزعنع  هئيت  ظعمام  ظةضةر 
نامعزعنع  هئيت  بولذص  مةشغذل  بعلةن  ظعش  مةلذم  ظعمام  ظةضةر  بولمايدذ.  قعلعشقا 
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ظوقذمعسا ياكع ظذنع قةستةن تةرك ظةتسة، نةتعجعدة كىن قايرعلعص كةتسة، قذربانلعق 
قعلعش كىنلعرعنعث هةممعسعدة هئيت نامعزعنع ظوقذماستعن قذربانلعق قعلعش دذرذس 
ؤة  ظعككعنحع  ظعمام  تىضةيدذ.  ؤاقتع  نامازنعث  بعلةن  قايرعلعش  كىن  حىنكع  بولعدذ. 
ظىحعنحع كىنع قازاسعنع قعلعش ظىحىن حعقعدذ. ظعبادةتلةرنع تةرتعص بعلةن قعلعش ظادا 

قعلعشتا شةرتتذر، قازاسعنع قعلعشتا شةرت ظةمةستذر.
مةجبذرعيعتع  ظوقذش  نامعزعنع  هئيت  تذرغذحعالرنعث  معنادا  كىنع  قذربانلعق 
يوق. حىنكع ظذالر ناماز ظوقذلعدعغان صةيتتة هةج صاظالعيةتلعرعنع ظادا قعلعش بعلةن 
مةشغذلدذر. تاث يورعغاندعن كئيعن ظذالرنعث قذربانلعق قعلعشع خذددع يئزا ـ قعشالق 

ظةهلعنعث قذربانلعق قعلعشع دذرذس بولغاندةك دذرذس بولعدذ)1).
شةهةرنعث  ؤة  قعشالقالردا  ـ  يئزا  ظئلعنعدذ.  ظئتعبارغا  ظورنع  قعلعش  قذربانلعق 
دذرذس  قعلعنسعمذ  قذربانلعق  بذرذن  نامعزعدعن  هئيت  ظورنعدا  قعلعش  قذربانلعق 
كأزلةص  قعلعشنع  قذربانلعق  بالدذر  بولمايدذ.  دذرذس  بولغاندا  ظةكسعحة  بولعؤئرعدذ. 
هعيلة ظعشلةتكةن شةهةرلعك قذربانلعقعنع شةهةرنعث سعرتعغا ظئلعص حعقعص، ظاندعن 

تاث يورعغاندا قذربانلعق قعلسا بولعدذ.
قايتا  ناماز  بولسا،  مةلذم  ظوقذغانلعقع  تاهارةتسعز  نامعزعنع  هئيت  ظعمامنعث 
ظوقذلعدذ. ظةمما بذ ظارعدا قعلعؤعتعلضةن قذربانلعق ظىحىن قايتا قذربانلعق قعلعنمايدذ. 
كئتعشتعن  تارقاص  جاماظةت  ظوقذغانلعقعنع  ناماز  تاهارةتسعز  ظأزعنعث  ظعمام  ظةضةر 
مذشذنعثغا  رعؤايةتلةر  هةممة  ظوقذيدذ.  قايتا  بعلةن  ظذالر  نامازنع  بعلسة،  ظعلضعرع 

ظعتتعصاق كةلضةن.
بةزع  بوالمدذ؟  دذرذس  قذربانلعق  قعلعنغان  ظعلضعرع  ظوقذشتعن  قايتا  نامازنع 
فعقهعشذناسالر  بةزع  ظذ،  حىنكع  قعلعنعدذ.  بايان  بولعدعغانلعقع  دذرذس  رعؤايةتلةردة 
دذرذس دةص قارايدعغان نامازدعن كئيعن قعلعنغان قذربانلعقتذر. ظعمام شافعظع شذنداق 
قارايدذ. حىنكع ظذنعث قارعشعدا ظعمامنعث نامعزعنعث بذزذلعشع ظعقتعدا قعلغذحعنعث 
نامعزعنعث بذزذلعشعنع الزعم قعلمايدذ. شذثا ظذ ناماز ظعقتعدا قعلغذحعنعث قارعشعدا 
هئساب بولعؤئرعدذ. مذشذنعثغا ظاساسةن، نامازنع ظعمام ظأزع يالغذز قايتا ظوقذيدذ، 

جاماظةت قايتا ظوقذمايدذ. ظذ ظعستعهسان قاظعدعسع ظاساسعدا شذنداق بولعدذ.
بعلعشتعن  بذنع  حاقعرسا،  ظىحىن  ظوقذش  قايتا  نامازنع  جاماظةتنع  ظعمام  ظةضةر 
ظعلضعرع قذربانلعق قعلغان كعشعنعث قذربانلعقع دذرذس بولعؤئرعدذ. كعمكع ظعمامنعث 
قعلعشع  قذربانلعق  بذرذن  قايرعلعشتعن  كىن  ظذنعث  بعلسة،  حاقعرغانلعقعنع  شذنداق 

دذرذس بولمايدذ. كىن قايرعلغاندعن كئيعن دذرذس بولعدذ.
))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 73 ـ بةت.
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ظذرذش بولعؤاتقان يذرتتا كعشعلةر هئيت نامعزعنع ظوقذمعسا ؤة تاث يورعغاندعن 
كئيعن قذربانلعق قعلسا دذرذس بولعدذ. حىنكع بذ يذرت بذ هأكىمدة يئزا ـ قعشالقنعث 
هأكمعضة ظوخشاص قالعدذ. ظةضةر ظعمام نامازنع قةستةن تةرك ظةتمةكحع بولسا، بعرعنحع 
كىنع كىن قايرعلمعغعحة قذربانلعق قعلعش دذرذس بولمايدذ. ظةضةر جاماظةت بذ كىننعث 
هئيت كىنع ظعكةنلعكعضة ظعمامنعث ظالدعدا ضذؤاهلعق بةرسة ؤة ناماز ظوقذسا، ظاندعن 
مذنداق  حىنكع  بولعدذ.  ظادا  قذربانلعقعمذ  نامعزعمذ،  ظذالرنعث  قعلسا،  قذربانلعق 
خاتالعقتعن ساقلعنعش مذمكعن ظةمةس. شذثا صىتىن مذسذلمانالرنعث جاماظةت بعلةن 

ظوقذغان نامعزعنع هعماية قعلغان ظاساستا ظذنعث دذرذسلعقعغا هأكىم قعلعنعدذ. 
كىنع  ظونعنحع  ظئيعنعث  زذلهةججة  كىننعث  بذ  كئيعن  حىشتعن  جاماظةت  ظةضةر 
بولعدذ.  دذرذس  قذربانلعقع  بولغان  قعلعص  ظذالرنعث  بةرسة،  ضذؤاهلعق  ظعكةنلعكعضة 
نامعزعنع  بعلةن هئيت  ؤة جاماظةت  ظةتعسع حعقعدذ  ظوقذغعلع  نامعزعنع  ظعمام هئيت 
ظعمام  بعلعنسة،  بذرذن  حىشتعن  ظعكةنلعكع  كىنع  هئيت  كىننعث  بذ  ظةضةر  ظوقذيدذ. 
قالغان  بعلمةي  ظعكةنلعكعنع  كىنع  هئيت  ياكع  شذغذللعنعؤاتقان  بعلةن  ظعش  بعرةر 
بولذص، نامازغا حعقمعسا ؤة بعرةر كعشعنع جاماظةت بعلةن هئيت نامعزعنع ظوقذشقا 
ظوقذمعغعحة  نامعزعنع  هئيت  بعلةن  ظذالر  ظعمام  قةدةر  قايرعلغانغا  كىن  بذيرذمعسا، 
بذرذن  حعقعشتعن  نامازغا  ظعمام  بولمايدذ.  دذرذس  قعلعشع  قذربانلعق  هئحكعمنعث 
كىن قايرعلعص كةتسة، كعشعلةر قذربانلعق قعلسا بولعؤئرعدذ. ظةمما بعرع ظذنعثدعن 

ظعلضعرع قذربانلعق قعلسا، دذرذس بولمايدذ.
ظذنعث  ظاندعن  قعلسا،  قذربانلعق  كئيعن  قايرعلغاندعن  كىن  كىنع  ظةرةفات  ظةضةر 
قذربانلعق كىنع ظعكةنلعكع ظايدعثالشسا، بعزنعث مةزهةصعمعزدة دذرذس بولعدذ. حىنكع 
ظذ ؤاقتعدا قعلعنغان قذربانلعق قذربانلعق هئسابلعنعدذ. خاتالعشعص قئلعش ظئهتعماللعقع 

بولغانلعقع ظىحىن كئحعدة قذربانلعق قعلعش هااللغا يئقعن مةكروه هئسابلعنعدذ)1).

نةزعر قعلعنغان قذربانلعقالر

اهلل غا يئقعنلعق ظعزدةش تعلعكع بعلةن قعلعغان باشقا ظعبادةتلةرضة ظوخشاش، 
قذربانلعق قعلعشنع نةزعر قعلسا )يةنع اهلل نعث رازعلعقع ظىحىن ظاتاص قذربانلعق 
بعلةن  نةزعر  بولعدذ.  الزعم  قعلعش  قذربانلعق  يىكلعسة(،  ظىستعضة  قعلعشنع 
ؤاجعص بولغان قذربانلعقتا بايمذ، كةمبةغةلمذ ظوخشاشتذر. ظةضةر نةزعر قعلغذحع 
قذربانلعق قعلعش كىنلعرعنع قذربانلعق قعلماستعن ظأتكىزعؤةتسة، قذربانلعقنع 
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تعرعك هالدا سةدعقة قعلعدذ.
قعلعشنع  قذربانلعق  قوينع  بعر  كىنلعرعدة  قعلعش  قذربانلعق  باي  بعر  ظةضةر 
نةزعر قعلسا، بعزنعث مةزهةصعمعزدة ظذنعث ظعككع قوينع قذربانلعق قعلعشع ؤاجعص 
بولعدذ. ظعككع قويدعن بعر قوي نةزعر ظىحىن هئساب بولعدذ، يةنة بعر قوي باشتعنال 
شةرعظةت هأكمعنعث تةلعؤعنع ظادا قعلعش ظىحىن بولعدذ. لئكعن ظذ باي بعر قوي نةزعر 
قعلماقحع بولغانلعقع بعلةن ظىستعدعكع ؤاجعص قذربانلعقنع خةؤةر قعلعشنع مةقسةت 
قعلغان بولسا، بذ ؤاقعتتا صةقةت بعرنعال قذربانلعق قعلعدذ. ظةضةر قذربانلعق قعلعش 
الزعم  قعلعش  قذربانلعق  قوينع  ظعككع  بولسا،  قعلغان  نةزعر  ظعلضعرع  كىنلعرعدعن 
بولعدذ. بذنعثدا هئح ظعختعالص يوق. حىنكع ظذنعث ظئغعزعدعن حعققان سأزع ؤاجعص 
قذربانلعقنع قعلعدعغانلعقعنع خةؤةر قعلعش ظئهتعماللعقعدعن دئرةك بةرمةيدذ. نئمعشقا 
دئضةندة ؤاقعت كئلعشتعن ظعلضعرع قذربانلعق قعلعش ؤاجعص بولمايدذ. شذنعثدةك 
نةزعر قعلغذحع قذربانلعق قعلعش شاراظعتع يوق كعشع بولذص، قذربانلعق كىنلعرع 
قذربانلعق  قوي  ظعككع  ظذنعث  قالسا،  بولذص  ظعضة  شاراظعتعضة  قعلعش  قذربانلعق 

قعلعشع الزعم بولعدذ.
نةزعر  قعلعشنع  قذربانلعق  كىنلعرعدة  قعلعش  قذربانلعق  كعشع  باي  قعسقعسع، 
قعلغان  مةقسةت  قعلعشنع  خةؤةر  قذربانلعقنع  ؤاجعص  بعلةن  ظذنعث  بولذص،  قعلغان 
بولسا، ظةمةلعيةتتة ظذ نةزعر بولمايدذ. بذ حاغدا شةرعظةتنعث هأكمع بويعحة بعر قوينع 
قذربانلعق قعلعش ظذنعث ضةردعنعضة ؤاجعص بولعدذ. ظةمما خةؤةر قعلعشنع مةقسةت 
قعلماستعن، شةرتسعز هالدا نةزعر قعلغان بولسا ياكع قذربانلعق كىنلعرعدعن ظعلضعرع 
نةزعر قعلغان بولسا ؤةياكع نةزعر قعلغاندا كةمبةغةل بولذص، قذربانلعق كىنلعرع باي 
بولذص قالسا، ضةرحة نةزعر قعلعش بعلةن ظذنعثغا باشقا بعر قوينع قذربانلعق قعلعش 
الزعم بولغان بولسعمذ، لئكعن ظذ قذربانلعق ظعلضعرع ظذنعثغا ؤاجعص ظةمةس ظعدع. 
هةقعقعي  قعلغعنع  نةزعر  شذثا  ظعدع.  قوي  باشقا  بولغعنع  ؤاجعص  ظذنعثغا  بةلكع 
نةزعر بولعدذ. دئمةك، بذ هالدا قذربانلعق ؤاجعص بولذشتعن ظعلضعرع هةقعقعي نةزعر 
ظذ  بولسا،  قعلغان  مةقسةت  قعلعشنع  خةؤةر  ظذ  ظةضةر  مةنعسع شذكع،  بذنعث  يوق. 
قذربانلعقنعث ضأشعدعن يئسة بولعدذ. حىنكع ظذ قذربانلعق نةزعر بعلةن الزعم بولغان 

قذربانلعق ظةمةس.
ظىستىمضة  قعلعشنع  قذربانلعق  قوي  بعر  ظىحىن  رازعلعقع  نعث  اهلل  ظذ:  ظةضةر 
ظالعمةن، دةص نةزعر قعلغان، ظاندعن تأضة ياكع كاال قذربانلعق قعلغان بولسا، دذرذس 

بولعؤئرعدذ.
ظأتىص  كىنلةر  قعلعدعغان  قذربانلعق  ظذنع  قويذلذص،  تاشالص  قذربانلعق  ظةضةر 
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كةتسة، نةزعر قعلغذحع ظذنع تعرعك سةدعقة قعلعدذ. ظةضةر ظذ باي بولذص، نةزعر قعلغان 
بوغذزالش  ظةضةر  قعلعدذ.  سةدعقة  ضأشعنع  ظذنعث  بولسا،  قعلغان  قذربانلعق  مالنع 
كئيعن  بولغاندعن  بوغذزالص  ظذنع  مةسعلةن،  كةتسة،  قعممعتع حىشىص  ظذنعث  بعلةن 
ظذنعث قعممعتع ظذنع بوغذزالشتعن ظعلضعرعكعدعن تأؤةنلةص كةتسة، تأؤةنلةص كةتكةن 
ضأشعدعن  ظذنعث  قعلغذحع  نةزعر  قعلعدذ.  سةدعقة  قوشذص  قعممةتنعمذ  معقداردعكع 

يئمةيدذ. ظةضةر يةص قالسا، يئضةن ضأشنعث قعممعتعنع سةدعقة قعلعدذ.
بولسا،  سئتعؤالغان  مال  قعلعص  نةزعر  قعلعشنع  قذربانلعق  كةمبةغةل  ظةضةر 
ظةضةر  يئمةيدذ.  ضأشعدعن  ظذنعث  ظذمذ  تةقدعردعمذ،  قعلغان  قذربانلعق  ظذنع  ضةرحة 
نعيةت  قعلعشنع  قذربانلعق  ظذنع  ظاندعن  بولغان،  قوي  بعر  ظعضعدارحعلعقعدا  ظذنعث 
قعلغان ياكع ظذنع سئتعؤالغان، لئكعن سئتعؤالغان حاغدا قذربانلعق قعلعشنع نعيةت 
ؤاجعص  قعلعش  قذربانلعق  قوينع  ظذ  بولسا،  قعلغان  نعيةت  كئيعن  ظةمما  قعلمعغان، 
بولمايدذ. حىنكع نعيةت قوينع سئتعؤالغان حاغدا قعلعنمعدع. شذثا ظذ نعيةت ظئتعبارغا 

ظئلعنمايدذ)1).
ظةضةر كةمبةغةل قذربانلعق قعلعنعدعغان كىنلةردة نةزعر قذربانلعق ظىحىن قوي 
سئتعؤالسا، ظذنع سئتعؤئلعش بعلةن قذربانلعق قعلعش ضةردعنعضة ؤاجعص بولغانلعقع 
ظىحىن ظذنع سةدعقة قعلعدذ. هةتتا ظذنعث ظذ قوينع سئتعشع توغرا بولمايدذ. بذ، بذ 
هةقتعكع كىحلىك دةص قارالغان رعؤايةتتذر. حىنكع ظذ ظادةمنعث ظذ قوينع سئتعؤئلعشع 
ؤاجعصنعث ظورنعدا بولعدذ. ظذ ظأرصـ  ظادةتتة نةزعر قذربانلعق بولعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم ظذ 
قوينع قذربانلعق كىنلعرعدعن بذرذن سئتعؤالسا، قذربانلعق قعلعش ؤاجعص بولمايدذ.

نةزعر قعلعنغان قذربانلعق قوينعث قذربانلعق قعلعشقا ساالهعيعتع بولذشع يةنع 
بعر يعلنع تولدذرذص، ظعككعنحع يعلعغا قةدةم قويغان بولذشع ياكع يعلنعث كأصرةكعنع 
قويعؤئتعلسة،  ظارعسعغا  قويالرنعث  تولدذرغان  يعلنع  بعر  ظةضةر  بولذص،  تولدذرغان 
حوثلعقعدعن ظذالردعن صةرقلةندىرضعلع بولمايدعغان دةرعجعدة سئمعز ؤة حوث بولذشع 

شةرت قعلعنعدذ.
قذربانلعق نةزعر قعلغذحع ظايال قذربانلعقنع ظألتىرىص كةمبةغةللةرضة تارقعتعص 
بئرعش ظىحىن باشقا بعرعنع ؤةكعل قعلعشع كئرةك. ظةمما ظذ قوينع سئتعص، ظذنعث 
كذصاية  نةزعرضة  ؤة  تاصمايدذ  ظادا  نةزعر  قعلعنغان  بعلةن  بئرعش  تارتعقعص  صذلعنع 
قعلمايدذ. ظذ، ظذنعث ظاتا ـ بوؤعلعرع، صةرزةنتلعرع، ظئرع، قعزلعرع ؤة قعزلعرعنعث 

صةرزةنتلعرع قاتارلعق بعرقانحة تىرلىك كعشعلةر ظذ قذربانلعقتعن يئسة بولمايدذ)2).
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 203 ـ بةت.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 203 ـ بةت.
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قذربانلعق مالنعث ياش ظألحعمع

حعش  ظذنع  ظةضةر  ظوغالقنع،  ؤة  قذزا  بولغان  ظايلعق  ظالتة  ظأحكعدعن  ؤة  قوي 
دةرعجعدة  بولمايدعغان  صةرقلةندىرضعلع  ظارعالشتذرعؤةتسة  ظأحكعلةرضة  ـ  قوي  ظالغان 
حوث بولسا، قذربانلعق قعلعشقا بولعدذ. ظةضةر ظذ كعحعك بولسا، دذرذس بولمايدذ. 
صةقةت بعر يعلنع تولدذرذص، ظعككعنحع يعلعغا كعرضةن بولسا ظاندعن دذرذس بولعدذ. 
ظةلةيهعسساالم مذنداق  صةيغةمبةر  بعر هةدعس شةرعصتة  قعلعنغان  رعؤايةت  جابعردعن 
بولذص  قعيعن  بعراق سعلةرضة  قعلعثالر.  قذربانلعق  مالنع  يةتكةن  دئضةن: »يعلعغا 
قالسا، ظالتة ظايلعق بولغان قذزا ياكع ظوغالقنع قذربانلعق قعلعثالر«. بذ هةدعسنع 

ظعمام بذخارع ؤة تعرمعزعدعن باشقا هةدعسشذناسالر رعؤايةت قعلغان.
مةن  قعلعنعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق  ظةنهذنعث  رةزعيةلالهذ  ظةبذهىرةيرة 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »ظالتة ظايلعق قذزا ياكع ظوغالق نئمعدئضةن ياخشع 
قذربانلعق هة!« دئضةنلعكعنع ظاثلعغان ظعدعم. بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد ؤة تعرمعزع 

رعؤايةت قعلغان)1). 
بةراظ ظعبنع ظازعب رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: 
مئنعث ظانا تةرةص تاغام ظةبذ بذردة قذربانلعقعنع هئيت نامعزعدعن ظعلضعرع قعلدع. 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا: »بوغذزلعغان قويذثنعث ضأشع يئيعلعش ظىحىن 
بوغذزالنغان قوي بوصتذ« دئدع. ظذ: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! مئنعث ظأيدة باققان 
ظالتة ظايلعق بعر ظوغلعقعم بار، دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظذنع قذربانلعق 
قعلغعن، ظالتة ظايلعق بولمعغان ظوغالقنع قذربانلعق قعلعش سةندعن باشقا هئحكعمضة 
هئيت  قذربانلعقعنع  »كعمكع  دئدع:  مذنداق  ظاندعن  دئدع،  بولمايدذ«  دذرذس 
نامعزعدعن ظعلضعرع بوغذزلعسا، ظأزعضة بوغذزلعغان بولعدذ. كعمكع هئيت نامعزعدعن 
قعلغان  سىننعتعنع  مذسذلمانالرنعث  ؤة  تامامالنغان  قذربانلعقع  بوغذزلعسا،  كئيعن 

بولعدذ«)2).
قوي  كعرضةن،  ياشقا  ظعككع  كاال  كعرضةن،  ياشقا  بةش  تأضة  ظىحىن  قذربانلعق 
ؤة ظأحكة )نورمال ظةهؤالدا( بعر يعلنع تولدذرغان بولذشع شةرت قعلعنعدذ. ظةضةر 
بذ ياشتعن كعحعك مالنع قذربانلعق قعلسا دذرذس بولمايدذ. بذنعثدعن حوث مالنع 

قذربانلعق قعلسا ظةؤزةل هالدا دذرذس بولعدذ.
قذزا، موزاي ؤة بوتعالقالرنع قذربانلعق قعلعش دذرذس بولمايدذ. حىنكع شةرعظةت 

))) »رذدذدذن ظةال ظةباتعل« 1 ـ توم، 36 ـ بةت.
))) »ظعظالظذسسىنةن« 17 ـ توم، 245 ـ بةت.
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مةزكذر ياش حةكلعمعسعنع بةلضعلعدع. سذ كالعسع كالعنعث تىرعضة كعرعدذ. شذنداقال 
ظأحكة قوينعث تىرعضة كعرعدذ. بذنعث دةلعلع شذكع، ظذالر زاكاتتا شذنداق بعر تةرةص 

قعلعنعدذ.
ظانعسعغا  هايؤان  توغذلغان  ظارعسعدعن  هايؤانالر  ياؤايع  بعلةن  هايؤانلعرع  ظأي 
تةؤة قعلعنعدذ. ظةضةر ياؤايع بذقا ظأي كالعسعغا سةكرةص قويغان بولذص، ظعنةكتعن 
تذغذلغان موزاي ظعككع ياشقا كعرسة، قذربانلعق قعلعشقا بولعدذ. ظةضةر ظأي بذقعسع 
ياشقا  ظعككع  تذغذلغان مذزاي  كالعدعن  ظذ  ظاندعن  قويغان،  كالعغا سةكرةص  ياؤايع 
كعرضةن بولسا، ظذ مذزاينع قذربانلعق قعلعش دذرذس بولمايدذ. ظانا هايؤاندعن كئلعص 
حعققان ظذ موزاي سودعغا يارايدعغان هايؤان بولذص، ظذنعثغا مذناسعؤةتلعك هأكىملةر 
بار. ظاتا هايؤاندعن صةقةت مةنعي قوشذلغان بولعدذ خاالس. شذثا باال قذل ياكع ظازات 

بولذش مةسعلعسعدة ظانعنعث هأكمعضة تةؤة بولعدذ.)1) 

قذربانلعق قعلعشقا دذرذس بولعدعغان ؤة دذرذس بولمايدعغان هايؤانالر

مىثضىزع صةقةت يوق هايؤاننع، شذنعثدةك يةنة سونذص كةتكةنلعك ياكع باشقا 
بعر سةؤةب بعلةن مىثضىزعنعث مةلذم قعسمع يوق هايؤاننع قذربانلعق قعلعش دذرذس 
بولعدذ. ظةضةر مىثضىزعنعث سونذقع يعلعككة، ياكع باش سأثةككة يةتكةن بولسا، ظذ 

هايؤاننع قذربانلعق قعلعش دذرذس بولمايدذ.
صعحعؤةتكةن مالنع قذربانلعق قعلعشقا بولعدذ. ظةبذهىرةيرة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن 
رازع بولسذن!( مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قذربانلعق قعلماقحع بولسا، 
حوث، سئمعز، حوث مىثضىزلىك، ظاق ظعككع ظئرعكنع سئتعؤاالتتع. ظاندعن بعرعنع 
ظىممعتع  بعرعنع  يةنة  نامعدا،  ظاظعلعسعدعكعلةرنعث  مذهةممةد  ؤة  مذهةممةدنعث 
يةتكىزضةنلعكعضة  صةيغةمبةرلعكنع  ظأزعنعث  بعرلعكعضة،  ؤة  بار  نعث  اهلل  ظعحعدعن 
ضذؤاهلعق بةرضةنلةرنعث نامعدا قذربانلعق قعالتتع.« بذ هةدعسنع ظعمام ظعبنع ماجة 

ظابدذرراززاقنعث سةنعدع بعلةن رعؤايةت قعلغان. 
قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  جابعرنعث  هةقتة  بذ  داؤذد  ظةبذ  ظعمام 
قذربانلعق  ظئرعكنع  ظعككع  ظاق  مىثضىزلىك،  حوث  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر 
قعلدع«. مانا بذ هةدعس صعحعؤئتعلضةن مالنع قذربانلعق قعلعشنعث دذرذسلعقعنع 
ظىحىن  بولغانلعقع  كةم  ظةزاسعنعث  ظذنعث  ظذنع  ظالعمالر  بةزع  بئرعدذ.  كأرسعتعص 
صعحعؤئتعلعشنعث  حىنكع  هئسابالنمايدذ.  ظةيب  بذ  ظةمما  قارعغان.  دةص  مةكروه 

))) سةهعه بذخارع، 5556 ـ هةدعس.
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ضأشنعث تةملعك بولعشعغا صايدعسع بولعدذ، ظذنعثدعكع بةتبذي ؤة سئسعق صذراقنع 
تىضعتعدذ)1).

ساراث بولذص قالغان مالنع، ظةضةر ظذ ظوتالش ؤة يايالش ظعقتعدارعدعن ظايرعلعص 
قالمعغان بولسا، قذربانلعق قعلعش دذرذس بولعدذ. ظةضةر ظذ هايؤان ظوتالش ؤة يايالش 
بولمايدذ.  دذرذس  قعلعش  قذربانلعق  ظذنع  بولسا،  قالغان  ظايرعلعص  ظعقتعدارعدعن 
قوتذر كئسعلعضة ضعرعصتار بولغان تأضعمذ سئمعز بولسا دذرذس بولعدذ، ظورذق بولسا 

دذرذس بولمايدذ. حىنكع قوتذر ضأشنعث كئمعيعص كئتعشعنع كةلتىرىص حعقعرعدذ.
مالنع  ظورذق  بةك  دةرعجعدة  قالمعغان  يعلعك  سأثعكعدة  يةكحةشمة،  قارعغذ، 
دذرذس  بولسا،  يئغع  بعرظاز  بولسعمذ،  ظورذق  ظةضةر  بولمايدذ.  قعلعشقا  قذربانلعق 

بولعدذ. بذ قاراش ظعمام مذهةممةدتعن رعؤايةت قعلعنغان.
ظوبةيدذلاله ظعبنع فعيروزنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: مةن بةراظ 
دةص سورعدعم.  بولمايدذ؟  قعلعشقا  قذربانلعق  هايؤانالرنع  قانداق  ظازعصتعن:  ظعبنع 
تذراتتع.  ظأرة  ظارعمعزدا  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بةردع:  جاؤاب  مذنداق  ظذ 
ظذنعث  ظذحع  بارماقلعرعمنعث  مئنعث  بارماقلعرعدعن،  ظذنعث  بارماقلعرعم  مئنعث 
بارماقلعرعنعث ظذحعدعن ظذزذن ظعدع. ظذ: »قارغذ ظعكةنلعكع بعلعنعص تذرعدعغان 
تذرعدعغان  بعلعنعص  ظاقساقلعقع  كئسةل،  تذرعدعغان  بعلعنعص  كئسةللعكع  قارعغذ، 
قذربانلعق  مالنع  تىرلىك  تأت  ظعبارةت  مالدعن  قئرع  قالمعغان  يعلعكع  ؤة  توكذر 
ظعبنع  ؤة  نةساظع  تعرمعزع،  ظعمام  هةدعسنع  بذ  ظعدع.  دئضةن  بولمايدذ«  قعلعشقا 

ماجة رعؤايةت قعلغان. 
بةراظ ظعبنع ظازعص رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث بذ هةدعسع قذربانلعقتا كأرىلضةن يةثضعل 
سالعدعغان  نةزةر  هةدعسكة  بئرعدذ.  كأرسعتعص  قعلعنعدعغانلعقعنع  ظةصذ  ظةيعبنعث 
بولساث: »قارغذ ظعكةنلعكع بعلعنعص تذرعدعغان، كئسةللعكع بعلعنعص تذرعدعغان، 
ظاقساقلعقع بعلعنعص تذرعدعغان . . .« دئضةن سأز ظعبارعلعرع ظعشلعتعلضةنلعكعنع 

كأرعسةن. كعحعك ظةيعب بولسا بعلعنمةيدذ. شذثا ظذ ظةصذ قعلعنعدذ.
قعلعنغان  بايان  هةدعسعدة  بةراظنعث  دئضةن: »ظالعمالر  مذنداق  نةؤةؤعي  ظعمام 
ظةيعب  كئتعدعغان  ظوخشاصراق  ظذنعثغا  شذنداقال  مالنع،  بار  بعرع  ظةيعبنعث  تأت 
بار مالنع ياكع ظذنعثدعنمذ ظئغعر ظةيعبع بار، مةسعلةن، قارعغذ، صذتع كئسعلعص 
كةتكةن ؤة شذنعثغا ظوخشاص كةتكةن مالنع قذربانلعق قعلسا، قذربانلعقنعث ظادا 

بولمايدعغانلعقعغا بعرلعككة كةلضةن«)2).
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 205 ـ بةت.
))) »فةتهذلبارع« 10 ـ توم، 10 ـ بةت.
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قذربانلعق قعلعنعدعغان ظورذنغا توكذر صذتع بعلةن مئثعص بارالمايدعغان، صةقةت 
توكذر  ظةضةر  بولمايدذ.  قعلعشقعمذ  قذربانلعق  مالنع  ماثعدعغان  بعلةن  صذتع  ظىح 
صذتعنع )يةنع تأتعنحع صذتعنع( يةرضة تةككىزىص، ظذنعث ياردعمعدة ماثعدعغان مال 
بولسا، ظذنع قذربانلعق قعلعش دذرذس بولعدذ. شذنداقال قذلعقعنعث ياكع قذيرذقعنعث 
كأصرةكع كئسعلعص كةتكةن ؤةياكع كأزعنعث نذرعنعث كأصرةكع كئتعص قالغان مالنع 

قذربانلعق قعلعشمذ دذرذس بولمايدذ.
مةزهةصعمعزنعث ظالعملعرع ظاز ظةيعب بعلةن كأص ظةيعبنعث حعضراسعنع بةلضعلةشتة 
قاراش  خعل  تأت  هةقتة  بذ  ظةبذهةنعفةدعن  ظعمام  بولغان.  قاراشالردا  ظوخشعمعغان 
رعؤايةت قعلعنغان... توغرا قاراش شذكع، ظىحتعن بعرع ياكع ظذنعثدعن ظازراقع ظاز 
ظةيعب، ظذنعثدعن كأصرةكع كأص ظةيعب هئسابلعنعدذ. صةتعؤا مذشذ قاراشقا ظاساسةن 

بئرعلضةن.
ظعمام ظةبذيىسىف ؤة مذهةممةد مذنداق دةيدذ: »ظةيعبلعك ظةزانعث يئرعمعدعن 
ظالعم  فعقهعشذناس  بولعدذ«.  قعلعشقا  قذربانلعق  بولسا،  ساالمةت  كأصرةكع 
بذ  »مةن  دةيدذ:  مذنداق  ظةبذيىسىف  ظعمام  تاللعغان.  قاراشنع  مذشذ  ظةبذلةيسمذ 
قارعشعممذ  مئنعث  ظذمذ:  ظعدعم،  بةرضةن  ظئيتعص  ظةبذهةنعفةضة  ظعمام  قارعشعمنع 
بذ  ظةبذهةنعفةنعث  »ظعمام  بةزعلةر:  ظعدع«.  دئضةن  ظوخشاش  قارعشعثغا  سئنعث 
قايتقانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ« دئسة،  قارعشع ظذنعث ظةبذيىسىفنعث قارعشعغا 
يةنة بةزعلةر: »ظذنعث بذ قارعشع >مئنعث قارعشعم سئنعث قارعشعثغا يئقعندذر< 

دئضةن مةنعنع ظعصادعلةيدذ« دئضةن.
كةتكةن  حىشىص  حعشلعرع  كةتكةن،  كئسعلعص  قعسمع  كأص  ساغرعسعنعث 
بولسا  قعسمع ساق  كأص  ظةزاالردعن  ظذ  ظةمما  بولمايدذ.  قعلعشقا  قذربانلعق  مالنع 
دذرذس بولعدذ. ظوت يئيةلعضعدةك حعشع بولسا دذرذس بولعدذ، دئضةن قاراشمذ بار. 
تذغذلذشتعنال قذلعقع يوق مالنع قذربانلعق قعلعشقا بولمايدذ. ظةضةر ظذنعث قذلذقع 
كةتكةن  كئسعلعص  ظذحع  ظةمحعكعنعث  بولعدذ.  دذرذس  بولسا  كعحعك  تذغذلذشتعنال 
ياكع ظةمحعكع قذرذص قالغان مالنعمذ قذربانلعق قعلعشقا بولمايدذ. ظةمحعكع كعحعك 
قذربانلعق  بولسا،  كةتكةن  قذرذص  سىتع  ظةمحعكعنعث  سةؤةبعدعن  داؤاالش  ؤةياكع 

قعلسا بولعدذ.
ظعمام ظةبذهةنعفةنعث قارعشعدا قذلعقع ؤة ساغرعسع ظةسال بولمعسعمذ قذربانلعق 
قذلعقع  تذغذلذشتعنال  قارعشعدا  مذهةممةدنعث  ظعمام  ظةمما  بولعدذ.  دذرذس  قعلعش 
ؤة ساغرعسع يوق مالنع قذربانلعق قعلعشقا بولمايدذ. لئكعن تذغذلذشتعنال قذلعقع 
كعحعك بولسا، شذنداقال ساغرعسع قذيرذققا ظوخشاش كعحعك )يةنع ظعنحعكة( بولسا، 
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قذربانلعق قعلعش دذرذس بولعدذ.
ظةركةك ياكع حعشعلعقع ظئنعق ظةمةس يةنع بعر قاراشقا ظةركةكتةك، يةنة بعر 
مالنعث  ظذنداق  حىنكع  بولمايدذ.  قعلعشقا  قذربانلعق  مالنعمذ  حعشعدةك  قاراشقا 
مالنعمذ  قالغان  صذراص  تعنع  يئمةيدعغان،  نةرسعنع  باشقا  صوقتعن  صعشمايدذ.  ضأشع 
ضأشع صاكعزالنغذحة سوالص قويماستعن قذربانلعق قعلعشقا بولمايدذ. ظةضةر صوقتعن 
باشقا نةرسة يئمةيدعغان هايؤان تأضة بولسا، ضأشعنعث صاكعزلعنعشع ظىحىن 40 كىن، 

كاال بولسا 20 كىن، قوي بولسا 10 كىن سوالص قويعلعدذ.
جىصلعشعشكة ظاجعز كئلعدعغان ظةركةك مالنع، كأك يأتةل بولذص قالغان مالنع، 
قئرعص كةتكةنلعكتعن تذغالماس بولذص قالغان مالنع، داغالص ظةن سئلعنغان مالنع، 
تعلع يوق قوينع قذربانلعق قعلعشقا بولعدذ. تعلع يوق كالعنع قذربانلعق قعلعشقا 
ظةضةر  يةيدذ.  بعلةن  حعشع  قوي  يةيدذ.  بعلةن  تعلع  ظوتنع  كاال  حىنكع  بولمايدذ. 
قوينعث تعلعنعث ظىحتعن بعرعنعث كأصرةكع كئسعلعص كةتكةن بولسا، ظذنع قذربانلعق 

قعلعشقا بولمايدذ، دئضةن قاراشمذ بار.
قارايمةن: تعلنع قذالق ؤة قذيرذققا قعياس قعلساق مةسعلة  مةن مذنداق دةص 
ظوحذقلعشعدذ. بةلكع ظذنعثغا قعياس قعلعش ظةؤزةلدذر. حىنكع تعل ظوت يةيدعغان 
بولذشع  كةتكةن  ظذصذراص(  )يةنع  كئسعلعص  جةريانعدا  يئيعش  ظوت  تعلع  ظةزادذر. 

مذمكعن.
تئشعؤئتعلضةن،  ظوتتذرعسعدعن  قذلعقعنعث  تعلعؤئتعلضةن،  ظذزذنعسعغا  قذلعقع 
كئسعص  ظذحعدعن  قذلعقعنعث  قويذلغان،  ساثضعلعتعص  كئسعص  تىؤعدعن  قذلعقعنعث 
هةقتعكع  بذ  حىنكع  بولعدذ.  قعلعشقعمذ  قذربانلعق  قوينع  قويذلغان  ساثضعلعتعص 
قوينعث  ظئلعؤئتعلضةن  تئشعص  كأصرةك  قذلعقع  قارعتعلعدذ.  مذستةهةصكة  حةكلعمة 
بايان  يذقعرعدا  بعز  بولذشع هةققعدة  قانحعلعك  مةسعلعسعنعث كأصلىك معقدارعنعث 

قعلغعنعمعزدةك ظوخشعمعغان قاراشالر بار. 
ظالعغاي مالنع، يذثع قعرقعؤئتعلضةن مالنع قذربانلعق قعلعشمذ دذرذس بولعدذ. 
بعز يذقعرعدا تعلغا ظئلعص ظأتكعنعمعزدةك، بذ يةردعكع دذرذس بولذش مةكروهلذق 

بعلةن ظادا تاصعدعغان دذرذسلذقتذر. حىنكع ظذ مذستةهةصنعث ظةكسعدذر.
ظةضةر قذربانلعق سئتعؤعلعنغاندا ساغالم بولذص، كئيعن يذقعرعدا تعلغا ظئلعنغان 
حةكلعمعلةردعن بعرةر حةكلعمعلعك ظةيعصكة مذبتعال بولسا، ظةضةر قذربانلعق قعلماقحع 
بولغان ظادةم باي بولغان تةقدعردة ظذنعث ظورنعغا باشقا مالنع قذربانلعق قعلعشع 
الزعم. ظةضةر كةمبةغةل بولسا، ظاشذنع قذربانلعق قعلعشع كذصاية قعلعدذ. حىنكع ظذنع 
سئتعؤئلعش بعلةن ظأزعنعث نامعدعكع قذربانلعق مذظةييةنلعشعص كئتعدذ. ظةضةر ظذ 
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ظأزعضة ظذنعثدعن )يةنع نورمال قذربانلعقتعن( باشقا بعر مالنع قذربانلعق قعلعشنع 
ؤاجعص قعلعؤالسا، ظاندعن ساغالم مالنع سئتعؤالسا، ظاندعن ظذ مال ظأزعنعث قولعدا 
ظةيعبلعك بولذص قالسا، ظاندعن ظذنع قذربانلعق قعلسا، ظأزعضة ؤاجعص قعلعؤالغان 
بولغانلعقتعن  ؤاجعص  كامعل  ظوخشاش  بايغا  خذددع  ضةردعنعضة  ظذنعث  قذربانلعق 

ظذنعث ضةردعنعدعن ساقعت بولمايدذ.
شذنداقال ظذنع سئتعؤالغان ؤاقعتتا ظةيعبلعك بولغان ؤة بذ ظةيعب داؤام قعلعؤةرضةن 
تةقدعردعمذ قذربانلعق ساقعت بولمايدذ. ظةضةر بذ ظةيعب تىضعسة باينعث ضةردعنعدعنمذ 
دذرذس  كةتسة،  سةمعرعص  كئيعن  بولذص،  ظورذق  حاغدا  سئتعؤالغان  بولعدذ.  ظادا 

بولعدذ.
زعيعنع  هئح  بذنعث  قالسا،  بولذص  ظةيعبلعك  تعصعرالص  ؤاقعتتا  بوغذزاليدعغان 
كئيعن  كةتكةندعن  قئحعص  ؤة  بولغان  ظةيعبلعك  هالةتتة  مذشذ  شذنداقال  بولمايدذ. 
دةرهال تذتعؤئلعنسعمذ هئح زعيعنع بولمايدذ. ظعمام مذهةممةدمذ ظعمام ظةبذيىسىفنعث 
قارعشعغا قارشع هالدا: دةرهال تذتعؤئلعنسا هئح زعيعنع يوق، حىنكع بوغذزالشنعث 

ظالدعدا بةجا كةلتىرىلعدعغان ظعشالر هاسعل بولذص بولدع، دةص قارايدذ. 
مالنع  بعر  باشقا  بايغا  قالسا،  ظألىص  مال  بولغان  قعلماقحع  قذربانلعق  ظةضةر 
قالغان  ظألىص  ظةضةر  بولمايدذ.  الزعم  كةمبةغةلضة  بولعدذ،  الزعم  قعلعش  قذربانلعق 
مال نةزعر قعلعنغان قذربانلعق بولسعمذ، كةمبةغةلضة الزعم بولمايدذ. حىنكع نةزعر 
قعلعنغان قذربانلعق ظألىص قالسا ياكع يىتىص كةتسة، نةزعر قعلغانلعق سةؤةبعدعن 
شةرعظةتنعث  ظةمةس،  بعلةن  نةزعر  بولسا،  باي  صةقةت  بولعدذ.  ساقعت  قذربانلعق 
قذربانلعق  مالنع  بعر  باشقا  بعلةن  قعلعشع  ؤاجعص  قذربانلعقنع  ظذنعثغا  باشتعنال 
ضةردعنعضة  ظذنعث  ظةسلعدعنال  بولسا،  كةمبةغةل  ظذ  ظةضةر  بولعدذ.  الزعم  قعلعشع 

قذربانلعق قعلعش الزعم بولمايدذ.
ظةضةر قذربانلعق يىتىص كةتسة ياكع ظوغرعالنسا، ظاندعن يةنة بعر مالنع سئتعؤالسا، 
ظاندعن ظالدعنقع قذربانلعق تئصعلعص قالسا، باي يذقعرعدعكع تةصسعيالتقا ظاساسةن 
ظعككعسعنعث بعرعنع قذربانلعق قعلعدذ. ظةضةر ظالدعنقعسعنع قذربانلعق قعلسا ظادا 
تاصعدذ. ضةرحة ظذنعث قعممعتع ظعككعنحعسعنعث قعممعتعدعن تأؤةن بولسعمذ، ظذنعث 
قعلسا،  قذربانلعق  ظعككعنحعسعنع  ظةضةر  بولمايدذ.  ؤاجعص  نةرسة  باشقا  ضةردعنعضة 
ظذنعث قعممعتع بعرعنحعسعنعث قعممعتعدعن تأؤةن بولغان تةقدعردة، ظارتذقعنع سةدعقة 
قعلعدذ. لئكعن بعرعنحعسعنعمذ قذربانلعق قعلعؤةتسة، سةدعقة ساقعت بولعدذ. حىنكع ظذ 
ظةسلع قذربانلعقنع ظأز ؤاقتعدا ظادا قعلغان بولدع. شذثا ظورنعغا قعلعنغان قذربانلعق 

ساقعت بولعدذ. كةمبةغةل هةر ظعككعلعسعنع قذربانلعق قعلعشع كئرةك.
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تأضة ياكع كالعغا شئرعك بولغذحعالردعن بعرعنعث ظألىص كئتعشع

ظةضةر تأضة ياكع كالعغا شئرعك بولغان يةتتة كعشعدعن بعرع ظألىص كةتسة ؤة 
ؤة  ظذنعث  كالعنع  ياكع  تأضعنع  كعشعضة(  ظالتة  )قالغان  حوثع:  معراسخورالرنعث 
ظأزةثالرنعث نامعدا بوغذزالثالر، دئسة هةممعسعنعث مةقسعتع اهلل غا يئقعنلعق ظعزدةش 
تاصعدذ.  ظادا  قذربانلعقع  هةممعسعنعث  ظاساسةن  ظعستعهسانغا  ظىحىن  بولغانلعقع 
بذنعث  قعلمايدذ.  توسقذنلذق  ظعزدعشعضة  يئقعنلعق  غا  اهلل  مئيعتنعث  ظألىم  حىنكع 
دةلعلع شذكع، ظذنعث نامعدا سةدعقة بئرعلسة ؤة هةج قعلعنسا دذرذس بولعدذ. رعؤايةت 
قعلعنعشعحة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظعككع ظئرعكنعث بعرعنع ظأزعنعث نامعدا يةنة 
ظعكةن.  قعلغان  قذربانلعق  نامعدا  قعاللمعغانالرنعث  قذربانلعق  ظىممعتعدعن  بعرعنع 
ظذالرنعث ظعحعدة قذربانلعق قعلعشتعن بذرذن ظألىص كةتكةنلةرمذ بولذص، صةيغةمبةر 

ظةلةيهعسساالم ظذالرغا ظعضعدارحعلعق قعلعدذ.
مالنع  ظذ  تذرذص  ظالماي  رذخسعتعنع  معراسخورالرنعث  شئرعكلةر  قالغان  ظةضةر 
مةلذم  قذربانلعقنعث  حىنكع  بولعدذ.  بولمعغان  توغرا  قذربانلعق  بوغذزلعؤةتسة، 
قعسمع يئقعنلعق ظعزدةش ظىحىن بولماي قالعدذ. شذثا قان ظئقعتعشنع صارحعلعغعلع 
بولمعغانلعق سةؤةبعدعن هةممعسعنعث قذربانلعقع يئقعنلعق ظعزدةش ظىحىن بولمعغان 
بولذص قالعدذ. حىنكع هةممعسعنعث يئقعنلعق ظعزدةشنع نعيةت قعلعشع شةرتتذر. بذ 
شةرت مذنذالرنعمذ ظأز ظعحعضة ظالعدذكع، ظةضةر بعرع بذ يعلنعث قذربانلعقعنع قعلماقحع، 
قالغان شئرعكلعرع ظأتكةن يعلنعث قذربانلعقعنع قعلماقحع بولسا، ظذنعث قذربانلعقع 
دذرذس بولعدذ، شئرعكلعرعنعث نعيعتع باتعلدذر. شذثا ظذالر نةصلة قذربانلعق قعلغان 
بولعدذ. ظذالر ظذنعث ضأشعنع سةدعقة قعلعشع، شذ بعر كعشعمذ سةدعقة قعلعشع كئرةك. 
حىنكع ظذنعث نئسعؤعسعدة باشقا شئرعكلعرعنعث هةققع بولذص، زاهعرعي جةهةتتعن 

ظالغاندا ظذنعث ظذ ضأشتعن يئيعشع دذرذس بولمايدذ.
ظعزدةش  يئقعنلعق  بةزعسعدعن  ياكع  هةممعسعدعن  ظذالرنعث  يةنة  شةرت  بذ 
ؤاجعص بولغان قذربانلعقنع، مةيلع ظذنعث تىرلعرع ظعتتعصاق بولسذن ياكع ظعتتعصاق 
قالغان  توسذلذص  قذربانلعق،  نورمال  مةسعلةن،  ظالعدذ.  ظعحعضة  ظأز  بولمعسذن، 
قذربانلعق، ظئهرامدا ظوؤ ظوؤلعغانلعقنعث جازاسع ظىحىن ؤاجعص بولغان قذربانلعق، 
قذربانلعق،  بولغان  ؤاجعص  ظىحىن  جازاسع  حىشىرضةنلعكنعث  حاح  تذرذص  ظئهرامدا 
بةهرعمةن بولذش هةججعنعث قذربانلعقع ؤة قوش )يةنع قعران( هةججعنعث قذربانلعقع 
قعلعنعدذ.  مةقسةت  ظعزدةش  يئقعنلعق  هةممعسعدعن  حىنكع  ظوخشاش.  قاتارلعقالرغا 

ظةمما ظعمام زذفةرنعث قارعشع بذنعث ظةكسعدذر.
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ظةقعقعسعنع  بالعسعنعث  توغذلغان  ظعلضعرع  بذنعثدعن  بعرع  ظذالرنعث  شذنداقال 
باال  ظذ،  حىنكع  ظالعدذ.  ظعحعضة  ظأز  ظذنعمذ  شةرت  يذقعرعدعكع  بولسا،  قعلماقحع 
بئرعلضةنلعك نئمعتعضة شىكىر قعلعش بعلةن يئقعنلعق ظعزدةش هئسابلعنعدذ. بذنع 
ظعمام مذهةممةد بايان قعلغان. ظةضةر ظذالرنعث بعرع توي زعياصعتع بئرعشنع نعيةت 
قعلسا، ضةرحة زعياصةتنع تعلغا ظالمعغان بولسعمذ، دذرذس بولذشع الزعم. حىنكع ظذ 
زعياصةت نعكاهلعنعش نئمعتعضة ظاتاص اهلل تاظاالغا شىكىر قعلعش ظىحىن ظأتكىزىلعدذ. 
بعلةن  زعياصةت  شذ  ظذ  ظةضةر  سىننةتتذر.  قعلعش  زعياصعتعنع  توي  ظىستعضة  ظذنعث 
شىكىر قعلعشنع ؤة سىننةتنع ظادا قعلعشنع نعيةت قعلسا، اهلل غا يئقعنلعق ظعزدةشنع 

نعيةت قعلغان بولعدذ.
بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام  قعلعنعشحة،  رعؤايةت 
قذربانلعق قعلعش تىرلعرع هةرخعل بولغاندا ظذنعثدا شئرعك بولذشنع مةكروه دةص 
قارعغان ؤة: »مةنحة قذربانلعقنعث تىرع بعر بولسا، شئرعك بولذش ظةث ياخشعدذر« 

دئضةن. ظعمام ظةبذيىسىفمذ مذشذنداق دئضةن.
كعمكع بعرةر مئيعتنعث نامعدا مال ظألتىرىص، ظأزعنعث نامعدا قذربانلعق قعلغاندا 
قعلغان ؤة يئضةنضة ظوخشاش قعلسا، ظةجعر مةيعت ظىحىن، ظعضعدارحعلعق  سةدعقة 
مال ظألتىرضىحع ظىحىن بولعدذ. ظةضةر ظذ بذنع مئيعتنعث بذيرذقعغا بعناظةن قعلغان 

بولسا، ظذنعث ضأشعدعن يئمةيدذ. ظذنداق بولمعسا، يئسة بولعدذ.
ضأش  صةقةت  ياكع  بولسا  خعرعستعيان  يةتتعنحعسع  شئرعكنعث  ظالتة  ظةضةر 
ظئلعشنعال نعيةت قعلسا، هئحبعرعدعن قذربانلعق ظادا تاصمايدذ. حىنكع قان ظئقعتعش 
ظعشع صارحعالنمايدذ. ظذنعث ظىستعضة ظذ قذربانلعقنعث مةلذم قعسمع يئقعنلعق ظعزدةش 

ظىحىن بولمعغان بولعدذ)1).

قذربانلعق ضأشنع تةسةررذص قعلعش

بولسعمذ مئهمانالرغا  باي  يةيدذ،  قذربانلعق ضأشتعن ظأزع  قذربانلعق قعلغذحع 
يئضىزعدذ ؤة مةلذم قعسمعنع )ساقالص يئيعش ظىحىن( ظئلعص قالعدذ. سةلعمة ظعبنع 
ظةكؤةظتعن رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعس شةرعصتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »سعلةردعن 
كعمكع قذربانلعق قعلسا، ظأيعدة ظذنعث ضأشعدعن مةلذم نةرسة قالغان هالدا ظىحعنحع 
دئضةن.  ساقلعمعسذن(!«  كىنعضعحة  ظىحعنحع  )يةنع  ظاتقذزمعسذن  تاث  كىننع 
ساهابعالر كئيعنكع يعلع هةج مةؤسىمعدة: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! قذربانلعقنعث 

))) »ظعظالظذسسىنةن« 17 ـ توم، 242 ـ بةت.
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)ضأشعنع( بذ يعلمذ ظأتكةن يعلع قعلغاندةك قعلعمعزمذ؟ )يةنع ظىحعنحع كىنعضعحة 
ساقلعمايمعزمذ؟( دةص سورعغان ظعدع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »يةثالر، يئضىزىثالر 
ؤة ظئلعص قويذثالر. ظأتكةن يعلع كعشعلةرضة ظاحارحعلعق ظاصعتع يةتكةن بولغاحقا مةن 
قذربانلعق ضأشع بعلةن ظذالرغا ياردةمدة بولذشذثالرنع كأزلعضةن ظعدعم« دةص جاؤاب 

بةرضةن)1).
ظاظعشة  مةن  قعلعنعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق  رةبعيظةنعث  ظعبنع  ظابعس 
كىندعن  ظىح  ضأشعنع  قذربانلعقنعث  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظةنهاغا:  رةزعيةلالهذ 
ظارتذق ساقالص يئيعشنع توسقانمذ؟ دئسةم، ظذ: ظذنداق قعلغعنع يوق، صةقةت كعشعلةر 
ظارعسعدا ظاحارحعلعق يىز بةرضةن بعر يعلع شذنداق قعلغان ظعدع. ظذ بذنعث بعلةن 
دةص جاؤاب  ظعدع،  كأزلعضةن  يئضىزعشعنع  كةمبةغةلضة  قذربانلعق ضأشعدعن  باينعث 

بةردع.
ظاظعشة  بولذص،  قعلغان  رعؤايةت  بعلةن  يول  مذشذ  هةدعسنع  بذ  تاهاؤعمذ  ظعمام 
رةزعيةلالهذ ظةنهاغا: ظىح كىندعن ظارتذق ساقالنغان قذربانلعق ضأشع هارام بوالمتع؟ 
دةص سذظال قويذلغاندا، ظذ: »ياق، لئكعن ظذ حاغدا قذربانلعق قعلعدعغانالر ناهايعتع 
قذربانلعق  قعلغانالرنعث  قذربانلعق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  شذثا  ظعدع.  ظاز 
دةص  ظعدع«  قعلغان  شذنداق  ظىحىن  يئضىزعشع  قعلمعغانالرغا  قذربانلعق  ضأشعدعن 

جاؤاب بةرضةن.
دئضةن: »مةن  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  رعؤايعتعدة  مذسلعمنعث  ظعمام 
سعلةرنع صةقةت ظالدعراص يولغا حعققان موهتاجالرنعث تاشلعنعص قالماسلعقع ظىحىن 
مةنظع قعلغان ظعدعم. قذربانلعق ضأشنع سةدعقة قعلعثالر ؤة )ساقالص يئضعلع( ظئلعص 

قئلعثالر«.
بذ هةدعسنعث بئشع ظعمام مذسلعمنعث رعؤايعتعدة مذنداق باشلعنعدذ: صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث زامانعدا قذربانلعقنع هازعر قعلغان سةهرالعق كعشعلةر ظالدعراص 
ظئلعص  كىنلىك  »ظىح  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  بعلةن  شذنعث  حعقعشتع.  يولغا 
قئلعثالر، قالغعنعنع سةدعقة قعلعثالر« دئدع. شذ يعلعدعن كئيعنكع يعلع ساهابعالر: 
دئدع.  صايدعلعناتتع،  ضأشلعرعدعن  قذربانلعق  كعشعلةر  صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل  ظع 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »مةن سعلةرنع صةقةت ظالدعراص يولغا حعققان موهتاجالرنعث 
تاشلعنعص قالماسلعقع ظىحىن مةنظع قعلغان ظعدعم. قذربانلعق ضأشنع يةثالر، سةدعقة 

قعلعثالر ؤة )ساقالص يئضعلع( ظئلعص قئلعثالر« دئدع. 
ظالعمالر بذ هةدعسلةرنعث مذتلةق بايان قعلعنغانلعقعنع باشقعالرغا يئضىزعدعغان 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 208 ـ بةت.
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ضأشنعث معقدارعنع مذظةييةنلةشتىرمةسلعككة دةلعل قعلغان.
قذربانلعق قعلغذحعنعث قذربانلعق ضأشتعن مةلذم معقداردا يئيعشع، قالغعنعنع 

باشقعالرغا سةدعقة ؤة هةدعية قعلعص يئضىزىشع مذستةهةصتذر.
»يةثالر،  ظةلةيهعسساالمنعث:  صةيغةمبةر  قارايدذ:  دةص  مذنداق  شافعظع  ظعمام 
بألىص  ظىحكة  قذربانلعقنع  ظىحىن  دئضةنلعكع  يئضىزىثالر«)1)  ؤة  قعلعثالر  سةدعقة 

تةقسعم قعلعش مذستةهةصتذر.
سةدعقة قعلعنعدعغان قعسمع قذربانلعقنعث ظىحتعن بعرعدعن كةملةص كةتمةسلعكع 
ؤة  تذغقانلعرعنع  بعرعنع  ظىحتعن  قعلعش،  سةدعقة  بعرعنع  ظىحتعن  سىننةتتذر. 
دوستلعرعنع مئهمان قعلعش ظىحىن ظعشلعتعش، قالغان ظىحتعن بعرعنع ساقالص يئيعش 
ظىحىن ظئلعص قويذش ظةؤزةلدذر. ظذنعث ضأشعدعن ظأزع يئيعش مذستةهةصتذر. ظةضةر 
هةممعسعنع ظأزع ظىحىن ظئلعص قالسعمذ دذرذس بولعدذ. حىنكع يئقعنلعق ظعزدةش قان 

تأكىشتة بولعدذ. ضأشنع سةدعقة قعلعش نةصلة ظعبادةت هئسابلعنعدذ. 
ظةزالعرعنعث  ظاظعلة  كعشعنعث  ظةمةس  ياخشع  كىنع  ـ  هالع  لئكعن  جةمةتلعك، 

تذرمذشعنعث بعرظاز بولسعمذ ياخشعلعنعشع ظىحىن سةدعقة قعلماسلعقع ياخشعدذر.
قذربانلعقنعث تئرعسع سةدعقة قعلعنعدذ ياكع ظأتكةمة، تذلذم، داستعخان، حئلةك 
قاتارلعق نةرسعلةرضة ظعشلةتسعمذ ؤة ياكع صايدعلعق نةرسعضة تئضعشعص ظعشلةتسعمذ، 
تئضعشعلضةن نةرسة تئرعنعث ظورنعدا قالغانلعقع ظىحىن بولعؤئرعدذ. ضويا ظذ تئرة ظأز 
صئتع ساقالنغاندةك بولعدذ. لئكعن ظذنع ظعستئمال قعلعنعدعغان )يةنع يئيعلعدعغان( 

نةرسعضة تئضعشعشكة بولمايدذ.
ظعكةنلعكعنع  قذربانلعق  ظئسعلغان،  ظذنعثغا  ؤة  جابدذقلعرع  ظذنعث  شذنداقال 
بولسا،  قعلماقحع  قذربانلعق  كاال  ظةضةر  قعلعنعدذ.  سةدعقة  بةلضعلةر  بعلدىرعدعغان 
ظذنع جابدذش ؤة بةلضة ظئسعش مذستةهةصتذر. ظذنع قذربانلعق قعلغاندعن كئيعن ظذ 

نةرسعلةرنع سةدعقة قعلعدذ.
ظةضةر ضأشنع ياكع تئرعنع ظعستئمال قعلعنعدعغان )يةنع يئيعلعدعغان( نةرسعضة 
مةكروهلذق  سودا  ظذ  نةتعجعدة  قعلعدذ.  سةدعقة  صذلعنع  ظذنعث  ساتسا،  صذلغا  ياكع 
قارعشعدذر. ظذالرنعث  ظعمام ظةبذهةنعفة ؤة مذهةممةدنعث  بولعدذ. ظذ،  بعلةن دذرذس 
قارعشعدا بذ سودا ظعضعدارحعلعق قعلعشنع ظعدارة قعلغانلعق ؤة تاصشذرذص بئرعشكة 
قادعر بولغانلعق تةرةصتعن دذرذس بولعدذ. ظةمما ظعمام ظةبذيىسىفنعث قارعشعدا بذ 

سودا توغرا ظةمةستذر. حىنكع ظذ ؤةقصة قعلعنغان مىلىككة ظوخشايدذ.
))) سةهعه بذخارع، 5569 ـ هةدعس.
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قذربانلعقنع  بعلسة،  سويوشنع  مالنع  ظادةم  بولغان  قعلماقحع  قذربانلعق  ظةضةر 
ظأز قولع بعلةن قعلعش سىننةتتذر. ظةضةر بعلمعسة، ظذنع ظأزع ظألىص قالغان مالغا 
ظوخشاش قعلعص قويماسلعقع ظىحىن بعلعدعغان بعرعنع بوغذزالشقا بذيرذيدذ ؤة ظأزع 

ظذنعث ظىستعدة قاراص تذرعدذ.
قاسساصنعث هةققعنع قذربانلعق ضأشتعن بةرمةيدذ. حىنكع ظذنداق قعلعش ضأشنع 
دئضةن:  مذنداق  هةدعستة  بعر  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قالعدذ.  بولذص  ساتقانلعق 

»كعمكع قذربانلعقعنعث تئرعسعنع ساتسا، قذربانلعق قعلغان بولمايدذ«.
ظةلع ظعبنع ظةبذ تالعب رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذكع، ظذ: صةيغةمبةر 
قذربانلعق  تأضعلعرعنع  قعلعدعغان  قذربانلعق  نامعدا  ظأزعنعث  مئنع  ظةلةيهعسساالم 
سةدعقة  جابدذقلعرعنع  ؤة  تئرعلعرعنع  ضأشعنع،  ظورذندعشعمغا،  ؤةزعصعسعنع  قعلعش 
قعلعشعمغا، قاسساصنعث ظعش ـ هةققع ظىحىن قذربانلعقنعث ضأشعدعن بةرمةسلعكعمضة 
بذيرذدع، دئضةن ؤة سأزعنع داؤام قعلعص: قاسساصنعث هةققعنع ظأزعمعزنعث يئنعدعن 

بئرعمعز، دئضةن. بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلغان)1).
ظعكةنلعكعضة  سىننةت  بذيرذق  هةققعدعكع  قعلعش  سةدعقة  نةرسعلةرنع  مةزكذر 
قارعتعلعدذ. حىنكع شةرعظةت بةلضعلعضىحع قذربانلعقنعث ظعضعسعضة ظذنعث ضأشعدعن 
ؤة تئرعسعدعن مةنصةظةتلعنعشنع مذباه قعلدع. شذثا ظذنعث جابدذقلعرعدعن صايدعلعنعش 

تئخعمذ مذباه بولعدذ.
بولمايدذ.  دذرذس  ظذ  كةلسةك،  بئرعشكة  ضأشعدعن  ظذنعث  قاسساصقا  ظةمما 
قعلغذحع  قذربانلعق  ظةضةر  قالعدذ)2).  ظوخشاص  ساتقانلعققا  قعلعش  ظذنداق  حىنكع 
مذظةييةن  تذرعدعغان  داؤاملعق  صايدعلعنعدعغان،  ظأيعدة  تئرعسعنع  قذربانلعقعنعث 
بذ هالدا  بولعدذ.  دذرذس  ظاساسةن  قاظعدعسعضة  ظعستعهسان  ظالماشتذرسا،  نةرسعضة 
ظذ ضويا تئرعنعث ظأزعدعن صايدعالنغاندةك بولعدذ. ظةضةر ظذنع ظعستئمال قعلعش بعلةن 
صايدعلعنعدعغان، بعراق ظعشلعتعلعص تىضعتعؤئتعدعغان بعرةر نةرسعضة ظالماشتذرسا، 
ظذنعث قعممعتعنع سةدعقة قعلعش ظذنعث ضةردعنعضة ؤاجعص بولعدذ. حىنكع صةيغةمبةر 
قعلغان  قذربانلعق  ساتسا،  تئرعسعنع  قذربانلعقعنعث  »كعمكع  ظةلةيهعسساالم: 

بولمايدذ« دئضةن. بذ هةدعسنع ظعمام هاكعم رعؤايةت قعلغان.
ظذنعث  بولسا،  قعلماقحع  سةدعقة  صذلعنع  سئتعص،  ضأشعنع  قذربانلعقنعث  ظةضةر 
مذنداق قعلعش هةققع يوق. ظذنعث صةقةت ظذنع يئضىزىش ياكع ظأزع يئيعشال هةققع 

بار.
))) »فةتهذلبارع« 10 ـ توم، 27 ـ بةت.

))) »ظعظالظذسسىنةن« 17 ـ توم، 263 ـ بةت.
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يوق.  كعيسة هئحقعسع  ظأزع  كعيعمنع  بولسا،  كعيعم سئتعؤالغان  ظةضةر ضأشكة 
ظةضةر ظذنعث ضأشعضة يةيدعغان نةرسة سئتعؤئلعص، ظاندعن ظذنع يئسة، ظعستعهسانغا 

ظاساسةن، ظذنعث قعممعتعنع سةدعقة قعلعش ظذنعث ضةردعنعضة ؤاجعص بولمايدذ.
رعؤايةتكة  زاهعرعي  بةرسة،  كةمبةغةلضة  ظورنعدا  زاكات  ضأشعنع  ظذنعث  ظةضةر 
ظاساسةن ضأش زاكاتقا هئساب بولمايدذ. لئكعن ظذنع بعرةر بايغا بةرسة، ظاندعن ظذ 

باي ظذ كةمبةغةلضة زاكات نعيعتع بعلةن بةرسة، ضأش زاكاتقا هئساب بولعدذ)1).
بةسرع،  هةسةن  ظعمام  بذ،  بولعدذ.  دذرذس  يئضىزسعمذ  كاصعرغا  قذربانلعقتعن 
ظةبذسةؤر، ظةبذهةنعفة، ظةبذيىسىف ؤة مذهةممةدنعث قارعشعدذر. ظعمام مالعك: »بعزضة 
نعسبةتةن كاصعرالردعن باشقعالرغا يئضىزىش ياخشعدذر« دئضةن. بعزنعث مةزهةصعمعزدة 
قذربانلعقنعث ضأشعدعن كاصعرغا يئضىزىشنعث دذرذسلعقع بعزضة نعسبةتةن مذسذلمانغا 
يئمةكلعك بولذص، ظذنعثدعن  بولمايدذ. ظذ بعر  يعضىزىش ياخشع ظةمةس، دئضةنلعك 
كاصعر يئسعمذ بولعدذ. شذثا زعممعضة ظذنعثدعن يئضىزىش باشقا تىرلىك يئمةكلعكلةرنع 
ظذنع  شذثا  سةدعقعدذر.  نةصلة  ضأشع  قذربانلعقنعث  حىنكع  ظوخشايدذ.  يئضىزضةنضة 
زعممعضة ؤة ظةسعرضة باشقا تىرلىك سةدعقعلةرنع يئضىزسة دذرذس بولغعنعدةك دذرذس 
بولعدذ. ظةمما نةزعر قعلعنغان قذربانلعقنعث ضأشعنع ؤاجعص سةدعقعلةرضة ظوخشاش 
كاصعرغا بئرعشكة بولمايدذ. حىنكع ظذ بعر ؤاجعص سةدعقة بولغانلعقع ظىحىن زاكاتقا 
ؤة قةسةمنعث كاففارعتعضة ظوخشاش بئرعلعشكة تئضعشلعك كعشعلةردعن  باشقعالرغا 

بئرعلمةيدذ.
يةمدذ؟  ضأشعدعن  ظذنعث  ظذ  قعلسا،  قذربانلعق  نةصلة  كعشع  كةمبةغةل  ظةضةر 
ظىحىن  قذربانلعق  ظذنع  ؤة  تئصعلمعسا  ظاالمعتع  قعلعش  نةزعر  قذربانلعقتا  ظذ  ظةضةر 
سئتعؤالمعغان بولسا، يئسة بولعدذ. حىنكع ظذنعثدا ظذنع ؤاجعص قعلعش سةؤةبع ؤة 

ظذنعث شةرتع مةؤجذت ظةمةس)2). 

قذربانلعق مالنع بوغذزالشتعن بذرذن ظذنعثدعن صايدعلعنعشنعث هأكمع

ظذنع  ظىحىن  صايدعلعنعش  يذثعدعن  ظذنعث  بذرذن  بوغذزالشتعن  مالنع  قذربانلعق 
قعرقعؤئلعش مةكروهتذر. ظةضةر ظذنع قعرقعؤالسا، يذثعنع سةدعقة قعلعش الزعم. ظذنع 
بوغذزالص بولغاندعن كئيعن يذثعنع قعرقعؤئلعش مةكروه ظةمةس. حىنكع قذربانلعق 

قعلعنعدعغان هايؤاندعن كأزدة تذتذلغان مةقسةت هاسعل بولذص بولدع.
))) »ظعظالظذسسىنةن« 17 ـ توم، 263 ـ بةت.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 209 ـ بةت.
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ظةضةر قذربانلعق مالنع ظعجارعضة بةرضةن بولسا، ظعجارة هةققعنع سةدعقة قعلعدذ. 
)يةنع  كةتكعنع  كئمعيعص  بولسا،  ظارتقان  يىك  ظذنعثغا  ياكع  معنضةن  ظذنع  ظةمما 
تولذم  تئرعسعنع  ظذنعث  ظةضةر  بئرعدذ.  سةدعقة  ظىحىن  معقدارع(  كةتكةن  ظورذقالص 
ياساص، ظاندعن ظذنع ظعجارعضة بةرسة، دذرذس بولمايدذ. ظةضةر شذنداق قعلسا، ظعجارة 
هةققعنع سةدعقة قعلعشع الزعم. حىنكع قذربانلعقنعث صىتىن ظةزالعرع بعلةن يئقعنلعق 

ظعزدةشنع ؤذجذدقا ظئلعص حعقعش الزعم بولعدذ.
مةكروه  صايدعلعنعش  يذثعدعن  ظذنعث  ظعلضعرع،  بوغذزالشتعن  ظذنع  خذددع 
ؤاقتع  قعلعش  قذربانلعق  ظةضةر  مةكروهتذر.  صايدعلعنعشمذ  سىتعدعن  بولغعنعدةك، 
ؤاقتع  ظةضةر  كئرةك.  قويذش  حئحعص  سذ  سوغذق  ظةمحعكعضة  ظذنعث  بولسا،  يئقعن 

خئلع بولسا، ظذنع سئغعص، سىتنع سةدعقة قعلعش كئرةك.
بةزع ظالعمالر باي ظادةم بولغان تةقدعردعمذ ظذنعث يذثع ؤة سىتعدعن باينعثمذ 
صايدعلعنعشع دذرذس، حىنكع ظذنعث ضةردةنضة ؤاجعص بولذشع تئخع مذظةييةنلةشمعضةن 
سئتعؤئلعنغان  ظىحىن  قذربانلعق  بئرعلعدذ:  جاؤاب  مذنداق  بذنعثغا  قارايدذ.  دةص 
ظىحىن  ظعزدةش  يئقعنلعق  قعلمعغعحة  تةيعن  مالنع  بعر  باشقا  ظورنعغا  ظذنعث  مال 
قذربانلعق قعلعنعدعغانلعقع مذظةييةنلعشعص كئتعدذ. شذثا ظذنعث مذظةييةنلعكع داؤام 
بولمايدذ.  هاالل  صايدعالنسا  ظذنعثدعن  قعلغذحع  قذربانلعق  ظعحعدة  مذددةت  قعلغان 
بوغذزلعؤةتكةن  بذرذن  كئلعشتعن  ؤاقتع  قعلعدعغان  قذربانلعق  ظذنع  سةؤةبتعن  شذ 

تةقدعردة، ظذنعث ضأشع ظذنعثغا هاالل بولمايدذ)1).

باشقا بعرعنعث قذربانلعقعنع ظذنعث ظعزنعسعز بوغذزلعؤةتكةن 
كعشعنعث هأكمع 

ظةضةر ظعككع كعشع خاتالعشعص، هةر بعرع يةنة بعرعنعث قذربانلعقعنع ظأزعنعث نامعدا 
بوغذزلعؤئتعص قالسا، هةر ظعككعلعسعنعث نامعدا دذرذس بولعدذ ؤة هةر ظعككعلعسعنعث 
ظةسلع  بولعدذ.  شذنداق  ظاساسةن  قاظعدعسعضة  ظعستعهسان  بذ،  تاصعدذ.  ظادا  نامعدعن 
صرعنسعصقا ظاساسةن، باشقا بعرعنعث قذربانلعقعنع ظذنعث ظعزنعسعز بوغذزلعؤةتسة، ظذنعث 
مذنداق قعلعشع هاالل بولمايدذ. شذثا ظذنداق قعلغان ظادةم هايؤاننعث قعممعتعنع تألةص 
بئرعشع كئرةك. قعياسقا ظاساسةن، ظذ مال قذربانلعققا كذصاية قعلمايدذ. ظعمام زذفةر )اهلل 
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( مذشذنداق قارايدذ. ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن دذرذس 

بولعدذ. بوغذزلعغذحعنعث تألعشع كئرةك ظةمةس. بذ بعزنعث قارعشعمعزدذر.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 20 ـ بةت.
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رذخسعتعسعز  ظعضعسعنعث  قويعنع  بعراؤنعث  باشقا  بعراؤ  ظةضةر  ظاساسةن،  قعياسقا 
بوغذزلعؤةتسة، خذددع قاسساص سئتعؤالغان قوينع بوغذزلعؤةتسة، ظذنعث صذلعنع تألعضةنضة 

ظوخشاش صذلعنع تولةيدذ.
بوغذزالش  ظىحىن  تةيعنلةنضةنلعكع  قذربانلعققا  ظذنعث  ظاساسةن،  ظعستعهسانغا 
مذظةييةنلعشعدذ ـ دة، قذربانلعق قعلعش كىنلعرع قذربانلعق قعلغذحعغا ظاشذ قذربانلعقنع 
ظالماشتذرذش  مالنع  باشقا  ظورنعغا  ظذنعث  بولعدذ.  ؤاجعص  ظذنعثغا  قعلعش  قذربانلعق 
مةكروه بولعدذ. شذثا مال ظعضعسع قذربانلعقنع بوغذشالش ساالهعيعتعضة هةر جةهةتتعن 
ظعضة بولغان كعشعدعن ياردةم ظئلعشع ؤة ظذنعث مالنع بوغذزلعشعغا ظعزعن بئرعشع كئرةك. 
حىنكع قذربانلعق قعلعش كىنلعرعنعث ظأتىص كئتعشع بعلةن ؤاقعت حعقعص كئتعص قالعدذ. 
بعر  بوغذزالص  جايعدا  قذربانلعقنع  تىصةيلع  سةؤةبلةر  مةلذم  ظعضعسع  مالنعث  قذربانلعق 
تةرةص قعاللماي قالسا قذربانلعق مال خذددع قاسساص صذتـ  قولعنع بذغذص ظألتىرضةن قويغا 

ظوخشاش بولذص قئلعشع مذمكعن)1).
ظةضةر بعرعنعث قذربانلعقعنع يةنة بعر ظادةم قةستةن ظأزعنعث نامعدا بوغذزلعؤالسا، 
قذربانلعق قذربانلعقنعث ظعضعسعنعث نامعدا ظادا بولمايدذ. ظةضةر سةؤةنلعكتعن بوغذزلعغان 
بولسا، قذربانلعقنعث ظعضعسعنعث نامعدا ظادا بولعدذ. قةستةنلعك سةؤةنلعككة ظوخشعمايدذ. 
ظعضعسعضة  قذربانلعقنعث  قعممعتعنع  قذربانلعقنعث  بوغذزلعغان  بعلةن  قةستةنلعك  ظةضةر 
تألةص بةرسة، قةستةن بوغذزلعغذحعنعث نامعدا ظادا بولعدذ. ظةضةر قذربانلعق كىنع ظعضعسع 
بوغذزلعؤةتسة،  قةستةن  نامعدا  ظذنعث  قذربانلعقعنع  ظذنعث  بولسعمذ،  بذيرذمعغان  تئخع 

ظعستعهسانغا ظاساسةن دذرذس بولعدذ. حىنكع ظذ بوغذزالش ظىحىن تةييارالنغاندذر.
بولعدذ.  شذنداق  ظةهؤال  بولسا،  تةيعنلةنضةن  ظىحىن  قعلعش  قذربانلعق  مال  ظةضةر 
ظةضةر  كئرةك.  تألعشع  ظذنع  شذثا  تاصمايدذ.  ظادا  بولسا،  مال  تةيعنلةنمعضةن  ظذ  ظةضةر 
بةش دانة قوي سئتعؤالغان بولذص، ظذالردعن بعرعنع قذربانلعق قعلعشنع نعيةت قعلغان، 
لئكعن قايسعسعنع قعلعشنع تئخع تةيعنلعمعضةن بولسا، ظاندعن بعر ظادةم قذربانلعق كىنع 
قذربانلعقنعث ظعضعسعنعث بذيرذقعنع ظالماي تذرذص ظذالردعن بعرعنع قويالرنعث ظعضعسعنعث 

نعيعتع بعلةن بوغذزلعؤةتسة، ظذنع تألةيدذ.
بعر قوينع بذالص كئلعص، ظاندعن ظذنع ظأزعنعث نامعدا قذربانلعق قعلسا، ظذ ظأزعنعث 
ظعضعسعنعث  ظىحىن  قعلمعغانلعقع  رذخسةت  بولمايدذ،  ظادا  ظىحىن  بولمعغانلعقع  مىلكع 
نامعدعمذ ظادا بولمايدذ. كئيعن قوينعث ظةسلع ظعضعسع قوينع بوغذزالنغان هالةتتة ظئلعص 
كةتكةن ؤة كئمعنع تألةتكةن تةقدعردعمذ، هةر ظعككعلعسعنعث نامعدا ظادا بولمايدذ. شذثا 
هةر بعرع باشقا قوي قذربانلعق قعلعشع كئرةك. ظةضةر قوينع بوالص كةتكةن ظادةم قوي 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 209 ـ بةت.
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ظادا  نامعدا  بوغذزلعغذحعنعث  بةرسة،  تألةص  ظعضعسعضة  قعممعتعنع  ظذنعث  حاغدا  تعرعك 
تألةص  ظارقعلعق  يولع  باشالص هأججةت  ؤاقعتتعن  بذالص كةتكةن  ظذنع  ظذ  تاصعدذ. حىنكع 
بئرعش بعلةن ظذنعثغا ظعضعدارحعلعق قعلغان بولدع. شذثا ظذ ظأزعنعث ظعضعدارحعلعقعغا 
ظعشعنعث  ظذنعث  لئكعن  تاصعدذ.  ظادا  قذربانلعقع  ؤة  بولعدذ  بوغذزلعغان  قوينع  ظأتكةن 
باشلعنعشع حةكلةنضةن ظعشنع قعلعش بعلةن باشالنغانلعقع ظىحىن ضذناهكار بولعدذ. شذثا 

ظذنعث تةؤبة قعلعشع ؤة ظعستعغصار ظئيتعشع الزعم بولعدذ.
تةقدعردعمذ  بةرضةن  تألةص  ظذنع  ضةرحة  قعلسا،  قذربانلعق  قوينع  قويذلغان  ظامانةت 
سةؤةب  بوغذزلعغانلعقتذر.  سةؤةبع  بئرعش  تألةص  ظذنع  يةردة  بذ  حىنكع  تاصمايدذ.  ظادا 
تامامالنغاندعن كئيعن ظعضعدارحعلعق ظعسصاتلعنعدذ. ظذ بولسعمذ بوغذزالشتعن ظعبارةتتذر. 
شذثا ظذ ظعضعدارحعلعقعدا بولمعغان مالنع بوغذزلعغان بولعدذ. بذنعث هأكمع بذالص ظئلعص 
كئلعص بوغذزالنغان مالنعث هأكمعضة ظوخشعمايدذ. حىنكع بذالنغان مالدا هأججةتلعشعش 
يولع بعلةن ظعضعدارحعلعق هاسعل بولعدذ. ظارعيةتكة ظئلعنغان ؤة ضأرأضة قويذلغان قويمذ 
قةرزنع ظأز ظعحعضة ظالغانلعقع ظىحىن بذالنغان قويغا ظوخشايدذ. كعشعلةر ظارعسعدا شئرعك 
قويمذ شذنداق بولعدذ. حىنكع شئرعكعنعث نئسعؤعسع ظذنعث قولعدا ظامانةت بولغانلعقع 
تاصمايدذ.  ظادا  ظوخشاش  قويغا  قويذلغان  ظامانةت  شذثا  هئسابلعنعدذ.  ظامانةت  ظىحىن 
كأزدة  قوي  بعر  شئرعك  شئرعكحعلعكتعن  يةردعكع  بذ  كئرةككع،  بولذشع  ظئنعق  شذمذ 
ظعككعلع  ظعككعلعسع  هةر  بولذص،  شئرعك  قويغا  ظعككع  ظادةم  ظعككع  ظةضةر  تذتذلعدذ. 

قوينع بوغذزلعسا، دذرذس بولعدذ)1).
بولغذحع،  ؤةكعل  سئتعشقا  قوينع  ظالغذحع،  ضأرأضة  ساقلعغذحع،  مئلعنع  تعجارةت 
ظادا  )يةنع  بولعدذ  شذنداق  هأكمعمذ  قاتارلعقالرنعث  بولغذحع  ؤةكعل  ساقالشقا  مئلعنع 
تاصمايدذ(. ظةضةر ؤةكعل بولغذحع ؤةكعل قعلغذحعسعنعث قويعنع تألةص بةرسة، ظئرع ياكع 

خوتذنع يولدعشعنعث رذخسعتعسعز بوغذزلعؤاتقان قويعنع تألةص بةرسة، ظادا تاصعدذ.

ظون مال قذربانلعق قعلعشنع نةزعر قعلغان كعشعنعث هأكمع

بةزع ظالعمالر: ظون مال قذربانلعق قعلعشقا نةزعر قعلغان كعشعضة ظعككع مال قذربانلعق 
قعلعش الزعم بولعدذ، دةص قارايدذ. توغرا قاراش شذكع، هةممعنع تولذق قعلعش ظذنعثغا 
ؤاجعص بولعدذ. ظذ ناهايعتع ظوحذق ظعش بولذص، ظذنعث قذربانلعق قعلعش كىنلعرعدة ظون 
مالنع قذربانلعق قعلعشع الزعم بولعدذ. ظةضةر قذربانلعق كىنلعرع ظأتىص كةتسة، ظوننعث 

هةممعسعنع تعرعك سةدعقة قعلعدذ.
))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 77 ـ بةت.
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نةزعر  قذربانلعق  كةمبةغةلنعثمذ  باينعثمذ،  كعتابلعرع  مةزهةصعنعث  هةنةفعي 
قعلعشعنعث توغرعلعقعنع كأرسعتعدعغان بايانالر بعلةن تولذص كةتكةن. بعز يذقعرعدا ظةضةر 
مةقسةت  قعلعشنع  خةؤةر  قذربانلعقنع  ؤاجعص  ظىستعدعكع  بعلةن  قذربانلعق  نةزعر  باي 
قذربانلعق  قوي  بعر  ظذنعثغا  بولسا،  كىنلعرع  قعلعش  قذربانلعق  ؤاقعت  ظذ  ؤة  قعلسا 
قعلعش الزعم بولعدعغانلعقعنع، ظةضةر ؤاقعتتعن ظعلضعرع بولسا، ظعككع قوي قذربانلعق 
قعلعش الزعم بولعدعغانلعقعنع بايان قعلعص ظأتكةن ظعدذق. شذمذ ظئنعق بولذشع كئرةككع، 
قذربانلعق دئضةن سأز، مةيلع ؤاجعص بولسذن، ياكع نةصلة بولسذن، قذربانلعق كىنلعرعدة 
بوغذزلعنعدعغان مالنع كأرسعتعدعغان ظعسعمدذر. ظةضةر قذربانلعق قعلعشنع نةزعر قعلسا، 
بذ نةزعر بعلةن ؤاجعص قذربانلعقنع خةؤةر قعلعشنع نعيةت قعلمعغانال بولسا، ظذ ظذنعثغا 
ظىحىن  بعرع: »اهلل  مةسعلةن،  قالمايدذ.  ظأزضعرعص  قذربانلعققا  بولغان  ؤاجعص  ظةسلعدة 
مئنعث ظىستىمضة هةج قعلعش بار« دئسة، ظذنعثغا ظعسالمدعكع ظأمرعدة بعر قئتعملعق 

هةجنع قعلعش الزعم بولعدذ.
هةج  قئتعم  بعر  يةنة  بولسا،  دئضةن  شذنداق  ظذ  »ظةضةر  دئضةن:  مذنداق  زةيلعظع 
قعلعش الزعم بولعدذ. صةقةت ظذ سأزع بعلةن ظىستعدعكع ؤاجعص هةجنع )يةنع ظأمرعدة بعر 
قئتعم قعلعدعغان صةرز هةجنع( مةقسةت قعلغان بولسا، يةنة بعر قئتعم هةج قعلعش الزعم 

بولمايدذ«.
ؤاجعص  سأزعدعن  ظذنعث  قعلسا،  نةزعر  قعلعشنع  قذربانلعق  قوي  ظون  بعرع  ظةضةر 
قذربانلعقتعن خةؤةر بئرعش ظئهتعمالع بولمايدذ. ظةضةر باي كعشع قذربانلعق كىنلعرعدعن 
ظعلضعرع بعر قوي قذربانلعق قعلعشنع نةزعر قعلسا، ظعككع قوي قذربانلعق قعلعشع الزعم 
قذربانلعق  ظذنعثغا  بولغانلعقع سةؤةبعدعن  باي  بعرع  يةنة  ظىحىن،  نةزعر  بعرع  بولعدذ. 
ؤاجعص  ظعلضعرع  ؤاقعتتعن  قذربانلعق  حىنكع  ظىحىندذر.  بولغانلعقع  ؤاجعص  قعلعش 
ظةضةر  يوق.  ظئهتعمالع  بئرعش  قذربانلعقتعن خةؤةر  ؤاجعص  ظذنعث سأزعنعث  بولمعغاحقا، 
)يةنع  بولعدذ  شذنداق  قالسعمذ  بولذص  باي  ظاندعن  قعلعص،  نةزعر  قعلعشنع  قذربانلعق 

ظعككع قوي قذربانلعق قعلعدذ(.
ظىحىن،  بولمعغانلعقع  ؤاجعص  قعلعش  قذربانلعق  قوي  ظون  يةردعمذ  بذ  شذنعثدةكال، 
ظون قوي قذربانلعق قعلعشنع نةزعر قعلغان كعشعنعث ظون قوي قذربانلعق قعلعشع الزعم 
ظىحىن  بعراؤ: »اهلل  لئكعن  ظعبادةتتذر.  ؤاجعص  تعصعدعكع  قذربانلعق  ظذ  حىنكع  بولعدذ. 
يذقعرعدعكع  دئسة،  بار«  قعلعش  هةججعنع  ظعسالمنعث  قئتعم  ظعككع  ظىستىمضة  مئنعث 
حىنكع  بولمايدذ(.  الزعم  قعلعش  هةج  قئتعم  ظعككع  )يةنع  بولعدذ  ظةكسعحة  هأكىمنعث 
>ظعسالم هةججع< دئضةن سأز صةرز ظاساسعدا قعلعنعدعغان مةخسذس ظةمةلنعث ظعسمعدذر. 
ظةضةر ظذ: »بعر قئتعم هةج قعلعمةن« دئسة، ياكع: »ظعككع قئتعم هةج قعلعمةن« دئسة، 
ظعككعنحع قئتعم هةج قعلعش الزعم بولمايدذ. حىنكع بعر قئتعملعق هةج قعلعش نةزعر 
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قعلعشتعن ظعلضعرعال ظذنعثغا قعلعش الزعم بولغان هةجدذر. ظعككعنحع قئتعملعق هةجنع 
ظأمىردة بعر قئتعم قعلعدعغان صةرز هةج قعلغعلع بولمايدذ. بعر رامعزان روزا تذتذشنع ياكع 
ظعككع رامعزان روزا تذتذشنع نةزعر قعلعشمذ شذنعثغا ظوخشاص كئتعدعغان مةسعلعدذر. 
ؤاجعص ؤة نةصلة قذربانلعقنع بعلدىرعدعغان قذربانلعق بعلةن ظعسالم هةججعنعث ظارعسعدعكع 
بعلةن  قعلعش  هةج  ؤة  ظوقذش  ناماز  تذتذش،  روزا  مةسعلةن،  ظايدعثدذر.  كىندةك  صةرق 

رامعزاننعث روزعسعنع تذتذش، صئشعن نامعزعنعث صةرزعنع ظوقذش دئضةنلةرضة ظوخشاش.

مالنع  بوغذزلعنعدعغان  ؤاقعتتا  مةخسذس  سأز  دئضةن  >قذربانلعق<  بعلضعنعثدةك، 
ظةمةس. شذثا  مةؤجذت  قعلعش  بعكار  ؤاقعتنع  قذربانلعقتا  بولذص،  ظعسعم  بعلدىرعدعغان 
الزعم  ظاشذرذش  ظةمةلضة  ظذنع  ؤاقعتتا  شذ  كعشعضة  قعلغان  نةزعر  قعلعشنع  قذربانلعق 
ؤاقعتتعن  شذ  ظذ  حىنكع  بولمايدذ.  قعلغان  ظادا  نةزعرعنع  قعلمايدعكةن،  ظذنداق  بولعدذ. 
كئيعن قذربانلعق دةص ظاتالمايدذ. شذ سةؤةبتعن ظذنعث ؤاقتع حعقعص كةتكةن تةقدعردة، 
بعز يذقعرعدا بايان قعلغعنعمعزدةك، ظذنع تعرعك سةدعقة قعلعش الزعم. ظةكسعحة، مةلذم بعر 
ؤاقعتتا بعر قوي ظألتىرىشنع نةزعر قعلغان بولسا، ؤاقعتنع تعلغا ظئلعش ظئتعبارسعزدذر. 
ظالعملعرعمعز  شذثا  سىصةتتذر.  ظارتذقحة  قويذلغان  قويغا  ظاتالغان  نةزعرضة  ظذ،  حىنكع 
زامان ؤة ماكاننع تةيعن قعلعشنع بعكار قعلغان. بعراق قذربانلعق بذنعث ظةكسعحة بولعدذ. 
ظئتعبارغا  ظذنع  ظىحىن  قعلعنغانلعقع  صارحعسع  بعر  حىشةنحعسعنعث  قذربانلعق  ؤاقعت 

ظئلعش الزعم بولعدذ.

مةككة  تةثضعنع  بعر  بعرع  ظةضةر  شذكع،  بعرع  معسالدعن  ظوخشاش  بذنعثغا 
كةمبةغةللعرعضة سةدعقة قعلعشنع نةزعر قعلغان بولسا، ظذ تةثضعنع ظذالردعن باشقعالرغا 
قذربانلعقنعث  قعلعنعدعغان  بئرعص  ظئلعص  مةككعضة  ظةمما  بولعؤئرعدذ.  قعلسعمذ  سةدعقة 
مةككعضة ظاصعرعدعغان قذربانلعققا خاس ظعسعم بولذص قالغانلعقع ظىحىنال، ظذنع مةككعدة 
بعر  قذربانلعق حىشةنحعسعنعث  ظوخشاشال  زامانغا  ماكانمذ  قذربانلعقتا  قعلعدذ.  سةدعقة 
ظادا  نةزعرعنع  قعلسا،  سةدعقة  ظورذندا  باشقا  مةككعدعن  ظذنع  شذثا  قعلعندع.  صارحعسع 
قعلغان بولمايدذ. ظةكسعحة بعر تةثضعنع مةككعدة سةدعقة قعلعشنع نةزعر قعلغان بولسا، 
نةزعر قعلعش ظعشع قذربانلعق ظعشعغا ظوخشعمايدذ. حىنكع ظورذن تةثضة حىشةنحعسعنعث 
مةككعدعن  مةيلع  قعلعنسذن،  سةدعقة  مةككعدة  مةيلع  تةثضة  قعلعنمايدذ.  صارحعسع  بعر 
باشقا يةردة سةدعقة قعلعنسذن، بةرعبعر تةثضعدذر. ظةمما قذربانلعق بذنعثغا ظوخشعمايدذ. 
بذنعث بعلةن ظون قوي قذربانلعق قعلعشنع نةزعر قعلعشنعث توغرعلعقع ؤة شذ ظون قوينع 

قذربانلعق كىنلعرعدة بوغذزالشنعث الزعملعقع ظايدعثلعشعدذ)1).
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 211 ـ بةت.
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خعلمذ ـ خعل مةسعلعلةر

§ ظىح نةصةر كعشع بولذص، هةر بعرع بعردعن قذربانلعق قوي سئتعؤالغان، لئكعن 
بعرع  ظذالرنعث  مةسعلةن،  بةرضةن،  صذلنع  مةلذم  قويغا  قذربانلعق  بعرع  هةر  ظذالرنعث 
بعر  هةر  بعراق  بةرضةن،  تةثضة   (0 ظىحعنحعسع  تةثضة،   20 بعرع  يةنة  تةثضة،   10
قوينعث قعممعتع يةنة بعرع بعلةن ظوخشاش بولذص، قويالر ظارعلعشعص كةتكةن، مةسعلةن، 
ظأزعنع  قويعنعث  ظأزعنعث  هئحكعم  بولذص،  سئتعؤالغان  قاراثغذلذقعدا  كئحة  ظذالر 
قعلعشقا  قذربانلعق  قوينع  بعردعن  بعرع  هةر  ظذالرنعث  بعلةن  شذنعث  تونعيالمعغان، 
كئلعشكةن بولسا، هةممعسنعث قذربانلعقع ظادا بولعدذ. ظةمما 0) تةثضعنعث ظعضعسع 
10 تةثضعضة سئتعؤئلعنغان قوينع قذربانلعق قعلعص قئلعش ظئهتعمالع بولغانلعقع ظىحىن 
20 تةثضة، 20 تةثضعنعث ظعضعسع 10 تةثضة سةدعقة قعلعدذ. ظذ ظعككعسعنعث شذنداق 
قعلعشع ظأزلعرعضة يىكلعضةن ؤاجعصنع ظعشةنحلعك هالدا ظادا قعلغان بولذشع ظىحىندذر. 
10 تةثضعنعث ظعضعسع هئح نةرسة سةدعقة قعلمايدذ. حىنكع ظذ ظىستعدعكع ؤاجعصنع 
ظعشةنحلعك هالدا ظادا قعلغان بولعدذ. شذنداق بولغاندا ظذالرنعث هةر بعرع يةنة بعرعنعث 

قويعنع شذ قوينعث ظعضعسعنعث ؤةكعلع سىصعتعدة بوغذزلعغان بولعدذ.
بوغذزلعشع  كعشعنعث  بعر  كعتابتعن  ظةهلع  بعناظةن  بذيرذققا  قذربانلعقنع   §
دعنعي  ظعبادةتتذر. شذثا  يئقعنلعق ظعزدةيدعغان  قذربانلعق قعلعش  مةكروهتذر. حىنكع 
ظعشالردا كاصعرلةردعن ياردةم ظئلعشقا بولمايدذ. ظةضةر ظذ بوغذزالص سالسا، دذرذس بولعدذ. 
حىنكع ظذ اهلل نعث ظعسمعنع ظاتاص مال بوغذزلعغذحعالردعندذر. ظأتصةرةس بذنعث ظةكسعحة 
بولذص، ظذ بوغذزلعغان مال هارام بولعدذ. حىنكع ظذنعث مال بوغذزالش ساالهعيعتع يوق. 

مذرتةدمذ ظذنعثغا ظوخشايدذ.
§ ظةث ظةؤزةل قذربانلعق مئلع ظاق، حوث مىثضىزلىك ظئرعك قويدذر. بعز يذقعرعدا 

بايان قعلغان هةدعس شةرعصتعمذ شذنداق كأرسعتعلضةن.
§ قذربانلعق قانحعلعك قعممةت بولسا، قذربانلعق قعلغذحعنع شذنحعلعك كأص ساؤابقا 
ظئرعشتىرعدذ. ظةضةر ظعككع قذربانلعقنعث قعممعتع تةث بولسا، ضأشع جعق حعققعنع كأص 
ياخشع  ضأشع  قالسا،  بولذص  تةث  ضأشعمذ  ظعككعسعنعث  ظةضةر  ظئرعشتىرعدذ.  ساؤابقا 
حعققعنع كأص ساؤابقا ظئرعشتىرعدذ. بعزنعث مةزهةصعمعزدة تأضة ظةث ظةؤزةل قذربانلعق 
هئسابلعنعدذ، ظاندعن قالسا كاال، ظاندعن قالسا قوي، ظاندعن قالسا ظأحكعدذر. ظعمام 
ظةبذهةنعفة ؤة مذهةممةد شذنداق دئضةن. ظعمام مالعك: »ظةث ظةؤزةل قذربانلعق قوي 

ياكع ظأحكعدذر، ظاندعن قالسا كاال، ظاندعن قالسا تأضعدذر« دئضةن)1).
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 212 ـ بةت.
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§ قذربانلعقنع سئتعؤالغان ؤة ظذنع بوغذزالشقا بعر ظادةمنع بذيرذغان، ظذ ظادةم: 
بذيرذلغذحع  تةقدعردة،  دئضةن  ظةتتعم«  تةرك  قةستةن  دئيعشنع  بعسمعلاله  »مةن 
قوينعث صذلعنع تألةص بئرعدذ. بذيرذغذحع ظذ صذل بعلةن يةنة بعر قذربانلعق سئتعؤالعدذ، 
ظاندعن ظذنع قذربانلعق قعلعدذ ؤة ضأشعنع سةدعقة قعلعدذ، باي بولغان ؤة قذربانلعق 
كىنلعرع تئخع داؤام قعلعؤاتقان تةقدعردعمذ ظأزع يئمةيدذ. ظةضةر قذربانلعق كىنلعرع 
صذلنع  سئتعؤالماستعن،  قذربانلعق  باشقا  صذلغا  تألةتكةن  بولسا،  كةتكةن  ظأتىص 
كةمبةغةللةرضة سةدعقة قعلعدذ. حىنكع قذربانلعق كىنلعرعدة قان ظئقعتعش يئقعنلعق 

ظعزدةش بولذص بةلضعلةنضةن.
§ ظعككع كعشعنعث شئرعك ظعككع قويع بولذص، ظذالر هةر ظعككعلعسعنع قذربانلعق 
قعلسا، دذرذس بولعدذ. ظةمما قذل ظازاد قعلعش هأكمع بذنعث ظةكسعحة بولعدذ. حىنكع 
ظعككع  ظةضةر  بولمايدذ.  قعلغعلع  تةقسعم  قذلنع  بولعدذ،  قعلغعلع  تةقسعم  قوينع 
ظادةمنعث شئرعك ظعككع قذلع بولذص، هةر ظعككعلعسعضة كاففارةت بئرعشكة توغرا 
قعلسا،  ظازاد  ظىحىن  كاففارةتلعرع  قذلنع  ظعككع  شذ  ظعككعسع  ظذ  ظاندعن  كةلسة، 
قذلدا  بعرلعشعدذ،  نئسعؤعسع  بعرعنعث  هةر  قويدا  ظعككع  حىنكع  بولمايدذ.  دذرذس 
بعرلةشمةيدذ. بذنعث دةلعلع شذكع، قويالردا شئرعكلةرنعث بعرـ  بعرعضة ظأتىص كةتكةن 
قذلدا  ظةمما  بولعدذ.  تولذقلعؤالغعلع  بعلةن  بئرعش  ضأشلعرعدعن  قوينعث  هةققعنع 

ظذنداق قعلغعلع بولمايدذ.
§ ظةضةر باي بعر ظادةم ظأزعنعث نامعغا خاس هالدا بعر تأضعنع قذربانلعق قعلسا، 
ظذ تأضعنعث يةتتعدعن بعرع ظةمةس، هةممعسع ؤاجعص قذربانلعق ظىحىن بولعدذ. ظةضةر 
بعر باي ظعككع قوينع قذربانلعق قعلسا، صىتىن ظالعمالرنعث قارعشعدا ظارتذقع نةصلة 
ظايرعم  قعلعش  قذربانلعق  قوينع  ظعككع  شذكع،  صةرق  ظارعدعكع  بولعدذ.  قذربانلعق 
بولعدذ. شذثا  هاسعل  بعلةن  ظئقعتعش  قئنعنع  جاننعث  ظعككع  ؤة  بعلةن  ظعش  ظعككع 
ظعككعسعنعث بعرع ؤاجعص قذربانلعق بولعدذ. ظارتذقع نةصلة قذربانلعق بولعدذ. ظةمما 
تأضة بذنعث ظةكسعحة بولذص، ظذ بعر ظعش بعلةن ؤة بعر جاننعث قئنعنع ظئقعتعش بعلةن 

هاسعل بولعدذ. شذثا ظذنعث هةممعسع ؤاجعص قذربانلعق بولعدذ.
§ قذربانلعق قعلماقحع بولذص، قولعنع قذربانلعققا قاسساصنعث قولع بعلةن بعرلعكتة 
بعسمعلاله  بعرعنعث  هةر  ياردةملةشسة،  قاسساصقا  بوغذزالشتا  قذربانلعقنع  ؤة  قويسا 
ياكع  ظةتسة  تةرك  دئيعشنع  بعسمعلاله  بعرع  ظعككعسعنعث  ظةضةر  ؤاجعصتذر.  دئيعشع 

بعرعنعث بعسمعلاله دئيعشع كذصاية قعلعدذ، دئسة، قذربانلعق هارام بولعدذ)1). 
§ ظةضةر مئيعتنعث ؤارعسع ظذنعث نامعدا مئيتنعث ؤةسعيعتعضة ظاساسةن قذربانلعق 

))) »ظعظالظذسسىنةن« 17 ـ توم، 288 ـ بةت.
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قعلسا، ظذنعثغا ظذ قذربانلعقنع سةدعقة قعلعش، ظذنعث ضأشعدعن يئمةسلعك الزعم بولعدذ. 
ظةضةر بعرةر قذربانلعقنع مئيعتنعث نامعدا ظعظانة قعلسا، ظذنعثدعن يئسة بولعدذ. حىنكع 

ظذ بوغذزلعغذحعنعث ظعضعدارحعلعقعدا ظادا تاصعدذ، ساؤاب مئيعتكة بولعدذ.
§ ظةضةر بعرعضة بعر قوينع سوؤغات قعلسا، سوؤغاتنع ظالغذحع ظذنع قذربانلعق 
ظذنعث  ظاساسةن  رعؤايةتكة  زاهعرعي  يئنعؤالسا،  قعلغذحع  سوؤغات  ظاندعن  قعلسا، 
يئنعؤئلعشع توغرا بولعدذ. ظةمما قذربانلعق ظذنع بوغذزلعغذحعنعث نامعدا ظادا بولعدذ.

هةرةمضة ظئلعص بئرعلعدعغان قذربانلعق

ظئلعص  هةرةمضة  ظىحىن  ظعزدةش  يئقعنلعق  غا  اهلل  قعلعص  قذربانلعق  هةرةمدة 
بئرعلعدعغان تأضة، كاال ؤة قوي ـ ظأحكعلةر >هةرةمضة ظئلعص بئرعلعدعغان قذربانلعق< 

دةص ظاتعلعدذ.
بئرعلعدعغان  ظئلعص  جايالرغا  باشقا  هةرةمدعن  بعلةن  سأز  دئضةن  >هةرةمضة< 

قذربانلعقالر ظذنعث داظعرعسعدعن حعقعص كئتعدذ.
بئرعلغان  ظئلعص  هةرةمضة  بعلةن  سأز  دئضةن  ظأحكعلةر<  ـ  قوي  ؤة  كاال  >تأضة، 
باشقا هايؤانالر ظذنعث داظعرعسعدعن حعقعص كئتعدذ. فعقهعشذناسالرنعث قةسةم ؤة نةزعر 
بألىمعدة بذ هايؤانالردعن باشقا هايؤانالرنعمذ >قذربانلعق< دةص ظاتعشع ظذنعث كأحمة 

مةنعسعنع كأزدة تذتقانلعقتعن بولغان. 
يئقعنلعق  ظارقعلعق  ظئقعتعش  قئنعنع  يةنع هةرةمدة  ظعزدةش<  يئقعنلعق  غا  >اهلل 
ظعزدةش، دئضةن سأز بعلةن هةرةمدة بعرةر ظادةمضة سوؤغا قعلعنغان تأضة، كاال ؤة قوي 

ـ ظأحكعلةر حعقعص كئتعدذ.
ياكع  بعلةن  نعيةت  قذربانلعق  بذ  الزعم.  قعلعش  نعيةت  حوقذم  قذربانلعقتعمذ  بذ 
هةيدةش  تةرةصكة  هةرةم  تأضعنع  ظاساسةن،  ظعستعهسانغا  بولسعمذ،  قعلمعغان  نعيةت 
بعلةن ظئنعق بةلضعلعنعدذ. حىنكع هةرةمضة ظئلعص بئرعلعدعغان قذربانلعقنعث نعيعتع 
ظأرص ـ ظادةتتة مذقعملعشعص كةتكةن بولعدذ. ظأرص ـ ظادةتتة تأضعنع هةرةمضة هةيدةص 
مئثعش ظذنع معنعش ياكع تعجارةت قعلعش ظىحىن ظةمةس، قذربانلعق ظىحىن ظئلعص 
ظذنعثغا  ظةمةس،  مئثعشال  ظئلعص  هةرةمضة  صةقةت  ظذنع  بعلدىرعدذ.  ماثغانلعقعنع 
قذربانلعق ظعكةنلعكعنع بعلدىرعدعغان بةلضعلةرنع ظاسقاندعن كئيعن هةيدةص مئثعش 

ظذنعث قذربانلعق ظعكةنلعكعنع كةسكعن هالدا بعلدىرعدذ. 
ظذ قذربانلعقنعث ظةث تأؤعنع بعر قويدذر. ظةث يذقعرعسع بعر تأضة ياكع بعر كالعدذر. 
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تأضة ياكع كالعدعن ظةث تأؤةننعث هأكمع يةتتعدعن بعرعدذر. ظةث تأؤعنع دئضةن هأكىمضة 
ظاساسةن، ظةضةر بعرع نعيةت قعلماستعن: »اهلل ظىحىن هةرةمضة بعر قذربانلعق ظئلعص 
بئرعش مئنعث ظىستىمضعدذر« دئسة، ظذنعثغا بعر قوي ظئلعص بئرعش الزعم بولعدذ. 
ظئلعص  شذنع  مذظةييةنلةشتىرسة،  مالنع  بعرةر  ظذ  ظةضةر  تأؤعنعدذر.  ظةث  ظذ  حىنكع 
بئرعش الزعم بولعدذ. بعر رعؤايةتكة ظاساسةن، ظةضةر هةرةمضة ظذنعث قعممعتعنع ظئلعص 
بولمايدذ،  دذرذس  ظاساسةن،  رعؤايةتكة  بعر  يةنة  دئيعلضةن.  بولعدذ،  دذرذس  بارسا، 
دئيعلضةن. بذ قاراش كىحلىكرةكتذر. ظةضةر هةرةمضة قذربانلعق ظىحىن ظاتعغان نةرسة 
بذلعؤئرعدذ.  بولسا،  نةرسة  بولعدعغان  بارغعلع  ظئلعص  لئكعن  ظئقعتعلمايدعغان،  قئنع 
ظةضةر هةرةمضة ظئلعص بارغعلع بولمايدعغان نةرسة بولسا، ظذنعث قعممعتعنع هةرةمدة 

ياكع هةرةمدعن باشقا جايدا سةدعقة قعلعدذ.
بذ تىردعكع قذربانلعقنع ظةرةفاتقا ظئلعص بئرعش ياكع بةلضة ظئسعص مةشهذر قعلعش 
ؤاجعص بولمايدذ، بةلكع جذص )يةنع قعران( هةججع بعلةن بةهرعمةن بولذش هةججعنعث 
قعلعنغان  نةزعر  ؤة  قذربانلعق  نةصلة  سىننةتتذر.  قعلعش  شذنداق  ظىحىن  قذربانلعقع 
قذربانلعق ظىحىنمذ بةلضة ظئسعش سىننةتتذر. ظةضةر يولدا توسذلذص قالغان )يةنع مةلذم 
سةؤةبلةر تىصةيلع هةرةمضة بارالمعغان يئرعم يولدا قالغان( هةجدعكع قذربانلعققا ؤة 
جعنايعتع  قعلغانلعق  ظعشنع  بعرةر  حةكلةنضةن  ظئهرامدا  )يةنع  كةلضةن  ظىحىن  جازا 
ظىحىن كةلضةن( قذربانلعققا بةلضة ظئسعص قويسعمذ دذرذس بولعدذ. بذنعث هئح ؤةقةسع 

يوق.
)يةنة  قذربانلعقتا  نورمال  صةقةت  قذربانلعقتعمذ  بئرعلعدعغان  ظئلعص  هةرةمضة 
دذرذس  هايؤانالر  بولغان  دذرذس  قذربانلعقتا(  قعلعنعدعغان  جايالردا  باشقا  هةرةمدعن 
بولغان  ظاالقعدار  ظئقعتعشقا  قان  ظوخشاشال  قذربانلعققا  نورمال  ظذمذ  حىنكع  بولعدذ. 

يئقعنلعق ظعزدةش هئسابلعنعدذ. 
ظىحىن  قعلعش  قذربانلعق  هةرةمدة  بعلةن  نعيعتع  ظعزدةش  يئقعنلعق  غا  اهلل 
سئتعؤئلعنغان بعر تأضة ياكع كالعغا ظالتة ظادةمنعث شئرعك بولذشع، ضةرحة قذربانلعق 
تىرلعرع هةرخعل بولسعمذ، دذرذس بولعدذ. حىنكع نورمال قذربانلعقتا مذنداق قعلعش 
دذرذستذر. شذثا هةرةمضة ظئلعص بئرعلغان قذربانلعقتعمذ دذرذس بولعدذ. ظةضةر بةهرعمةن 
بولذش هةججعدة قذربانلعق قعلعش ظىحىن بعر تأضة سئتعؤالغان بولذص، ظذنع ظأزعضعال 
خاس ؤاجعص قعلعص بولغاندعن كئيعن ظذنعثغا يةنة ظالتة ظادةم شئرعك بولسا، دذرذس 
هةممعسع  ظذنعث  كئيعن  بولغاندعن  قعلعص  ؤاجعص  ظأزعضة  ظذنع  ظذ  حىنكع  بولمايدذ. 
قعلعشع  ؤاجعص  شةرعظةتنعث  قعسمع  مةلذم  بولعدذ.  بولغان  ؤاجعص  ظىستعضة  ظأزعنعث 
بعلةن، قالغان قعسمع ظأزعنعث ؤاجعص قعلعشع بعلةن ؤاجعص بولدع. ظةضةر باشقعالرنع 

شئرعك قعلسا، ظذنعث قعممعتعنع سةدعقة قعلعشع الزعم.
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ظةضةر ظذ دةسلةصتعال ظالتة ظادةمنع ظأزعضة تأضعدة شئرعك قعلعشنع نعيةت قعلغان 
بولسا، دذرذس بولعدذ. حىنكع ظذ تأضعنع سئتعؤالغان حاغدا هةممعنع ظأزعضة ؤاجعص 
قعلمعدع. ضةرحة ظذ تأضعنع سئتعؤالغان حاغدا شئرعك قعلعشنع نعيةت قعلمعغان بولسعمذ، 
لئكعن ظذنعث هةممة ظألىشعنع ظأزعضة ؤاجعص قعلمعغانلعقع ظىحىن يةنة ظالتة ظادةمنع 
ظذنعثغا شئرعك قعلسا، دذرذس بولعدذ. لئكعن ظةؤزعلع شئرعكلةرمذ باشتعنال بعرلعكتة 
سئتعؤئلعشع  ظاساسةن  بذيرذقعغا  قالغانلعرعنعث  بعرع  ظذالرنعث  ياكع  سئتعؤئلعشع 

كئرةك. شذنداق قعلغاندا باشتعن تارتعصال شئرعكحعلعك مةيدانغا كئلعدذ.
ياكع  سئتعؤئلعشع  ظاتاص  ظأزعضة  ظذنع  مةنعسع  نعث  قعلعش<  ؤاجعص  >ظأزعضة 

سئتعؤالغاندعن كئيعن يئقعنلعق ظعزدةشنع نعيةت قعلعشعدعن ظعبارةتتذر.
هةج صاظالعيةتلعرعنع ظادا قعلعش جةريانعدا خاتاالشقان صىتىن جعنايةت ظىحىن قوي 
ظألتىرىش دذرذس بولعدذ. صةقةت جذنذص هالةتتة ياكع هةيزدار هالةتتة كةبعنع تاؤاص 
قعلغان ؤة ظةرةفاتتا تذرذص بولغاندعن كئيعن، باشنع حىشىرىشتعن ظعلضعرع جعنسعي 
هأكىم  بذ  بولمايدذ.  دذرذس  ظألتىرىش  قوي  ظىحىن  جعنايةتلةر  بولغان  مذناسعؤةتتة 

هةجنعث هأكىملعرعدة بايان قعلعنغان.
نةصلة  بةلكع  دذرذستذر.  يئيعش  ضأشعنع  قذربانلعقنعث  بئرعلغان  ظئلعص  هةرةمضة 
بئرعلغان  ظئلعص  ظىحىن  هةججع  جذص  ؤة  ظىحىن  هةججع  بولذش  بةهرعمةن  ظىحىن، 
ظوخشاشال  يئيعشكة  ضأشعدعن  قذربانلعقنعث  نورمال  يئيعش  ضأشعدعن  قذربانلعقنعث 
يئسة،  قذربانلعقنعث ضأشعدعن  باشقا  قذربانلعقتعن  تىرلىك  ظىح  بذ  ظةضةر  سىننةتتذر. 
مةسعلةن، كاففارةتلةرنعث هةممة تىرلعرع ظىحىن قان قعلعنغان، نةزعر ظىحىن ظألتىرىلضةن، 
يئرعم يولدا توسذلذص قالغان هةجنعث قذربانلعقع، هةرةمضة يئتعص بارالمعغان نةصلة 
قذربانلعق قاتارلعقالرنعث ضأشعدعن يئسة، شذنداقال ظذنع بايغا يئضىزسة، يئضةن ضأشنعث 

قعممعتعنع تألةيدذ)1). 

هةرةمضة ظئلعص بئرعلغان قذربانلعقنع بوغذزلعغاندعن كئيعن ظذنعث 
ضأشعنع سةدعقة قعلعش هأكمع

تىرلىكعنع  هةممة  قذربانلعقنعث  بولغان  دذرذس  يئيعش  ضأشعنع  ظعضعسعضة 
بوغذزلعغاندعن كئيعن ظذنعث ضأشعنع سةدعقة قعلعش ظذنعثغا ؤاجعص بولمايدذ. حىنكع 
ظذنع سةدعقة قعلعش ظذنعثغا ؤاجعص بولسا ظعدع، ظذنعث ظذنع يئيعشع ظةلؤةتتة دذرذس 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 212 ـ بةت.
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ظذزاتقانلعق  قول  هةققعضة  كةمبةغةللةرنعث  يئيعش  ظذنع  حىنكع  بوالتتع.  بولمعغان 
بولعدذ. ظعضعسعضة ضأشعنع يئيعش دذرذس بولمعغان قذربانلعقنع ؤة باشقا سةؤةبلةر 
قعلعش  سةدعقة  ضأشعنع  ظذنعث  كئيعن  بوغذزلعغاندعن  مالنع  قعلعنغان  قان  ظىحىن 
قعلمعسا،  تةقدعردة سةدعقعمذ  بولمعغان  دذرذس  يئيعش  ظذنع  بولعدذ. حىنكع  ؤاجعص 

مالنع زعيانغا ظذحراتقانلعق بولعدذ.
ظةضةر ظألتىرىلضةن مال بوغذزالنغاندعن كئيعن زعيانغا ظذحرعسا، هةر ظعككعلع 
بولمعغان  دذرذس  ؤة  تىرع  بولغان  دذرذس  يئيعش  ضأشعنع  ظعضعسعضة  )يةنع  تىردة 
زعيانغا  ضأشنعث  حىنكع  كةلمةيدذ.  مةسظذلعيعتع  تألةش  ظذنع  ظعضعسعضة  تىرعدة( 
ظذنع  كئيعن  بوغذزلعغاندعن  ظذنع  ظةضةر  بولمعغاندذر.  سةؤةبعدعن  ظذنعث  ظذحرعشع 
ظعشلعتعؤاتقان تةقدعردة ضأشعنع سةدعقة قعلعش ؤاجعص بولغان تىردعن بولسا، ظذنعث 
هةققعضة  كةمبةغةللةرنعث  ظذ  حىنكع  قعلعدذ.  سةدعقة  ظذنع  ؤة  تألةيدذ  قعممعتعنع 
قعلغانلعق  تاجاؤذز  هةققعضة  ظذالرنعث  ظعشلعتعش  ظذنع  مالدذر.  بولغان  ظاالقعدار 
بولذص قالعدذ. ظةضةر ظذ سةدعقة قعلعش ؤاجعص بولمعغان تىردعن بولسا، هئح نةرسة 

تألعمةيدذ.
ضأشعنع سئتعش  مالنعث  تىردعكع  ظعككعلع  هةر  ساتسا،  ضأشعنع  ظذنعث  ظةضةر 
دذرذستذر. حىنكع ظذنعث ظعضعدارحعلعقع داؤام قعلماقتعدذر. صةقةت ظعضعسعضة ضأشعنع 
قعلعش  سةدعقة  صذلنع  ساتقان  ضأشعنع  مالنعث  تىردعكع  بولمعغان  دذرذس  يئيعش 
ؤاجعصتذر. ظذنعث صذلعنع سةدعقة قعلعدذ. حىنكع سئتعلغان ضأشنعث صذلعنعمذ سةدعقة 

قعلعش ؤاجعصتذر)1).

ظةقعقة

سويذلعدعغان  يىزعسعدعن  قعلعش  شىكىر  غا  اهلل  ظىحىن  باال  توغذلغان  يئثع  ظذ 
مالنع كأرسعتعدعغان ظعسعمدذر.

بعزنعث  بولغان.  قاراشالردا  ظوخشعمعغان  هةققعدة  هأكمع  ظذنعث  فعقهعشذناسالر 
فعقهعشذناسلعرعمعزنعث ظعككع خعل قارعشع بولذص، بعرع مذباهتذر، يةنة بعرع نةصلة 
ظعبادةتتذر. ظعبنع ظابعدعن ظذ ظعككع قاراشنع كعتابعنعث قذربانلعق بألىمعدة بايان 
قعلغاندعن كئيعن مذنداق دئضةن: »بالعسع توغذلغان كعشع ظىحىن ظذنعث ظعسمعنع 
يةتتعنحع كىنع قويذش، حئحعنع حىشىرىش، حىشىرىلضةن حئحعنعث ظئغعرلعقعدا كىمىش 
ياكع ظالتذن سةدعقة قعلعش ظىحعلع ظعمامنعث )يةنع ظعمام ظةبذهةنعفة، ظةبذيىسىف ؤة 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 250 ـ بةت.
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ناملعق  ظاندعن مةهبذبعنعث »ظةلجامعظ«  قارعشعدا مذستةهةصتذر.  مذهةممةدنعث( 
كعتابعدعكع باياناتقا ظاساسةن بالعنعث حئحعنع حىشىرضةن كىنع بعر قوي ظألتىرىص 
ظةقعقعسعنع قعلعشقا بولعدذ ياكع »شةرهذتتةهاؤعي« ناملعق كعتابتعكع باياناتقا 
ساالهعيعتع  قعلعشقا  قذربانلعق  ظةقعقة  ظعبادةتتذر.  نةصلة  قعلعش  ظةقعقة  ظاساسةن 
توشعدعغان بعر قوينع بوغذزالش بولذص، ظذ ظوغذل ؤة قعز باال ظىحىن ظألتىرىلعدذ. 
بعلةن  نةرسعلةر  ـ حىحىك  ظاححعق  مةيلع  صارحعلعسذن،  خام  مةيلع  ضأشعنع  ظذنعث 
صعشذرسذن، مةيلع ظذنعثسعز صعشذرسذن، مةيلع ظذنعث سأثةكلعرعنع حاقسذن ياكع 
حاقمعسذن، مةيلع مئهمان حاقعرسذن ياكع حاقعرمعسذن بولعدذ. ظعمام مالعكمذ مذشذ 
قاراشنع )يةنع ظةقعقة قعلعشنعث مذباه ياكع نةصلة ظعبادةت ظعكةنلعكعنع( ظوتتذرعغا 
قويغان. ظعمام شافعظع ؤة ظةهمةد: ظةقعقة قعلعش تةكعتلةنضةن سىننةت بولذص، ظوغذل 

باال ظىحىن ظعككع قوي، قعز باال ظىحىن بعر قوي سويذلعدذ، دةص قارايدذ)1).
ظاجرعتعص:  بألىم  بعر  مةخسذس  مةسعلعضة  بذ  بذخارعدا  سةهعه  بذخارع  ظعمام 
ؤاقعتتعال  شذ  كعشعنعث  قعلمايدعغان  ظةقعقعسعنع  ظىحىن  بالعسع  تذغذلغان  »يئثع 
مذسا  ظةبذ  ؤة  ظاتعغان  دةص  ظئغعزالندذرذشع«  ظذنع  ؤة  قويذشع  ظعسعم  بالعغا 
ظةشظةرع رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان: »بعر ظوغلذم 
تذغذلدع. مةن ظذنع ظئلعص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كةلدعم. صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا ظعبراهعم دةص ظعسعم قويذص بةردع، ظاندعن ظذنع خورما بعلةن 
ظئغعزالندذردع، ظاندعن ظذنعثغا بةرعكةت تعلةص دذظا قعلدع ؤة ظذنع ماثا قايتذرذص 

بةردع«. ظذ باال ظةبذ مذسا ظةشظةرع رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث حوث بالعسع ظعدع)2).
صةيغةمبةر  ظئلعص  ظذنع  »مةن  ظةنهذنعث:  رةزعيةلالهذ  ظةشظةرع  مذسا  ظةبذ 
ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كةلدعم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا ظعبراهعم دةص 
ظعسعم قويذص بةردع، ظاندعن ظذنع خورما بعلةن ظئغعزالندذردع« دئضةن سأزع ظذنعث 
ظوغلعنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا ناهايعتع تئز ظةكةلضةنلعكعنع، ظذنعث 
يةنة  ظذ  بئرعدذ.  كأرسعتعص  ظئغعزالندذرغانلعقعنع  كئيعن  قويغاندعن  ظعسعم  ظذنع 
تذرماسلعقنع  كىتىص  كىنعنع  يةتتعنحع  الزعملعقعنع،  قويذشنعث  ظعسعم  تئز  بالعغا 

ظوحذق ظعصادعلةص بئرعدذ.
ظعمام ظةهمةد، ظةبذ داؤذد، ظعبنع ماجة ؤة بةيهةقع قاتارلعقالر سةمذرةنعث ظةقعقة 
رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  هةدعسعدة  هةققعدعكع 

قعلغان: »ظذنعث ظىحىن يةتتعنحع كىنع قوي ظألتىرىلعدذ ؤة ظعسعم قويذلعدذ«.
))) »تةقرعيرات ظةررافعظعي« 1 ـ توم، 174 ـ بةت.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 213 ـ بةت.
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ظعسعم قويذش يةتتعنحع كىنعضعال خاس بعر ظعش ظةمةس. حىنكع يذقعرعدا، نعكاه 
بألىمعدة ظةبذظذسةيدنعث هةدعسع ظأتكةن بولذص، ظذ ظوغلع تذغذلغان ؤاقعتتا ظذنع 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا ظئلعص بارغان. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا 
مذنزعر دةص ظعسعم قويذص بةرضةن. ظعمام مذسلعم ظةنةس ظعبنع مالعك رةزعيةلالهذ 
ظةنهذدعن رعؤايةت قعلغان هةدعستة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »بذ كئحة بعر ظوغلذم 
قويدذم«  ظعسعم  دةص  ظعبراهعم  بعلةن  ظعسمع  بوؤامنعث  حوث  ظذنعثغا  تذغذلدع. 
دئضةن. ظعمام بةيهةقع مذنداق دئضةن: »باال تذغذلغاندعال ظعسعم قويذش هةققعدعكع 

هةدعسلةر يةتتعنحع كىنع ظعسعم قويذش هةققعدعكع هةدعسلةردعن توغرعراقتذر.
مةن مذنداق دةص قارايمةن: بذ هةقتة مةزكذر هةدعسلةردعن باشقعمذ هةدعس رعؤايةت 
قعلعنغان. ظعمام بةززار، ظعبنع هعببان ؤة هاكعم ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق 
هىسةيننعث  ؤة  هةسةن  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  قعلغان:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
ظةقعقعسعنع يةتتعنحع كىنع قعلدع ؤة ظذالرغا ظعسعم قويدع«. ظعمام تعرمعزع ظةمر 
ظعبنع شذظةيبنعث حوث دادعسعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان: »صةيغةمبةر 

ظةلةيهعسساالم مئنع بالعغا يةتتعنحع كىنع ظعسعم قويذشقا بذيرذدع«)1).

ظوؤ ظوؤالش

ظوؤنعث ظذقذمع

ظوالش،  »ظوؤ  دئضةن:  مذنداق  كعتابعدا  ناملعق  »ظةتتةظرعفات«  جذرجانع 
قئحعص  بعلةن  صذتلعرع  ياكع  قاناتلعرع  يئيعلمعسذن،  ياكع  يئيعلسذن  ضأشع  مةيلع 
جانلعقالرنع  بولعدعغان  تذتقعلع  ظعشلعتعص  هعيلة  صةقةتال  كئتعدعغان،  ياؤايعلعشعص 

تذتذشنع كأرسعتعدذ«.
دئمةك، تذتذش مذمكعن بولمعغان، تةبعظع هالدا ياؤايع، صةقةت هعيلة ظعشلعتعص 

تذتقعلع بولعدعغان هةر قانداق جانلعقالرنع ظوؤالشقا بولعدذ.
>تذتذش مذمكعن بولمعغان< دئضةن سأزدعن توخذ ؤة ظأدةككة ظوخشاش جانلعقالر 
حعقعص كئتعدذ. حىنكع مةزكذر ظذقذم صذتلعرع ياكع قاناتلعرع بعلةن خالعغان تةرةصكة 

قئحعص كئتةلةيدعغان جانلعقالرنع كأرسعتعدذ. 
ظذقذمنعث  مةزكذر  جانلعقالر  ظوخشاش  كةصتةرضة  سأزدعن  دئضةن  >ياؤايع< 

))) »سةهعه بذخارع« 5467 ـ هةدعس.
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ظعحعدعن حعقعص كئتعدذ. حىنكع ظذقذم كئحةـ  كىندىز ظعنسانالردعن يعراق ياشايدعغان 
جانلعقالرنع كأرسعتعدذ. 

>تةبعظع هالدا< دئضةن سأزدعن ياؤايعلعشعص كةتكةن ظأي هايؤانلعرع ظذقذمدعن 
حعقعص كئتعدذ. حىنكع ظذنداق هايؤانالرنع ظوؤالش هاالل ظةمةس. ظذنداق هايؤانالرغا 

مةجبذرعي بوغذزالش ظذسذلعنع قوللعنعش الزعمدذر.
بذ ظذقذمغا كعيعككة ظوخشاش صةقةت هعيلة بعلةنال تذتقعلع بولعدعغان، كئيعن 
ظعنسانالرغا كأندىرىلعدعغان هايؤانالرمذ كعرعدذ. كعيعك ضةرحة تذتذلغاندعن كئيعن 

كأنعدعغان بولسعمذ، لئكعن ظذنعثدعن ظعلضعرع ظذنع ظوؤالش هاالل بولعدذ)1).

ظوؤ ظوؤالشنعث هأكمع

شعكار قعلغذحعنعث هةرخعل بولعشعغا ظةضعشعص ظوؤ ظوؤالشمذ هةرخعل بولعدذ. 
ظعشتذر.  بولعدعغان  قعلسا  ظىحىن  كعشع  قعلعؤالغان  هىنةر  ؤة  كةسعص  ظةسلعدة  ظذ 
ظئهرامدعكع كعشعلةرنعث ظوؤ ظوؤلعشع ؤة باشقعالرنعث هةرةمدة ظوؤ ظوؤلعشع هارام 
بولعدذ. حىنكع اهلل تاظاال مذنداق دةيدذ: »ظع مأمعنلةر! ظةهدعلةرضة )يةنع اهلل بعلةن 
سعلةرنعث ظاراثالردعكع ؤة سعلةرنعث ظأز ظاراثالردعكع ظةهدعلةرضة( ؤاصا قعلعثالر. 
سعلةرضة )بذ سىرعدة تأؤةندة( ظوقذص بئرعلعدعغانالردعن باشقا، هايؤانالر )يةنع تأضة، 
قعلعندع.  يئيعش( هاالل  كئيعن  قعلعنغاندعن  نعث هةممعسنع )زةبهع  قويالر(  كاال، 
سانعماثالر،  هاالل  شعكارنع  بولغعنعثالردا  دة  هةرةم(  )ياكع  ظعهرام  سعلةر  لئكعن 
قعلعدذ.  هأكىم  نةرعسعنع  خالعغان  توغرذلذق(  هارام  ـ  )هاالل  اهلل  شىبهعسعزكع، 
بةلضعسع  تاظةتنعث  هةجدة  )يةنع  ظاالمةتلعرعنع  دعنعنعث  نعث  اهلل  مأمعنلةر!  ظع 
هئسابالنغان ظعشالرنع( )تةرك ظئتعش بعلةن( شةهرع هةرام )دا ظذرذش قعلعش( نع، 
هةديعنع )يةنع كةبعضة ظاتالغان قذربانلعققا دةخلع - تةرذز قعلعشنع(، قةالدة )يةنع 
هةجدة قذربانلعق قعلعنعدعغان مال ظعكةنلعكعنع بعلدىرىش ظىحىن هايؤانغا ظئسعص 
قويذلغان نةرسة( لةرضة )حئقعلعشنع(، صةرؤةردعضارعنعث صةزلعنع ؤة رازعلعقعنع تعلةص 
هاالل  )حئقعلعشنع(  كةلضىحعلةرضة  ظىحىن(  ظأمرة  ياكع  ظىحىن  )هةج  بةيتذلالغا 
سانعماثالر، ظعهرامدعن حعققان حعغعثالردا شعكار قعلساثالر بولعدذ، بعرةر قةؤم )يةنع 
ظعبارةت  مذشرعكالر( نعث سعلةرنع مةسجعدع هةرام )زعيارعتع( دعن توسقانلعقتعن 
بولمعسذن،  سةؤةبحع  حئقعلعشعثالرغا  ظذالرغا  سعلةرنعث  هةرضعزمذ  دىشمةنلعكع 
ياخشع ظعشقا ؤة تةقؤادارلعققا ياردةملعشعثالر، ضذناهقا ؤة زذلذمغا ياردةملةشمةثالر، 

))) »فةتهذلبارع« 9 ـ توم، 589 ـ بةت.
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اهلل )نعث ظازابع( دعن قورقذثالر، اهلل نعث ظازابع هةقعقةتةن قاتتعق«)1). 
ظوؤ  سأزع  دئضةن  بولعدذ«  قعلساثالر  »شعكار  ظايةتتعكع:  بذ  تاظاالنعث  اهلل 

ظوؤالشنعث مذباه ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
ظوؤلعشع  ظوؤ  سعرتعدا  هةرةمنعث  قذرذقلذقتا،  كعشعنعث  كعرمعضةن  ظئهرامغا 
مذباهتذر. ظةمما ظئهرامغا كعرضةن كعشعنعثمذ دئثعز هايؤانلعرعنع ظوؤلعشع هااللدذر. 
حىنكع اهلل تاظاال مذنداق دةيدذ: »ظع مأمعنلةر! سعلةر ظوؤلعغان هايؤانالرنع ظعهرامدا 
ظألتىرعدعكةن،  قةستةن  ظذنع  كعمكع  سعلةردعن  ظألتىرمةثالر.  تذرذص  هةرةمدة  ياكع 
ظعشنعث ؤابالعنع تئتعشع ظىحىن، ظذنعث جازاسع ظعككع ظادعل كعشعنعث باهالعشع 
كةبعضة  بعرنع  هايؤانلعرعدعن  ظأي  ظوخشاش  ظوؤغا  ظألتىرىلضةن  هئلعقع  بويعحة 
ظئلعص بئرعص قذربانلعق قعلعشتذر، ياكع كةففارةت بئرعش يىزعسعدعن معسكعنلةرضة 
روزا  بعر كىن  باراؤعرعضة  بئرعدعغان ظاشنعث  ياكع هةر معسكعنضة  بئرعشتذر،  ظاش 
تذتذشتذر. ظأتكةنكع ضذناهنع )يةنع بذ ظايةت حىشىشتعن بذرذن ظعهرامدا تذرذص ظوؤ 
ظأتكةزسة )يةنع  قايتا ضذناه  قعلدع، كعمكع  ظةصذ  بذنع( اهلل  بولساثالر،  ظألتىرضةن 
قايتعدعن ظوؤ ظألتىرسة(، اهلل ظذنع جازااليدذ، اهلل غالعبتذر، )ظاسعيلعق قعلغذحعالرنع( 
جازالعغذحعدذر. سعلةرنعث ؤة يولذحعالرنعث مةنصةظةتلعنعشع ظىحىن سعلةرضة دئثعز 
سعلةر  مادامعكع  قعلعندع،  هاالل  يئمةكلعكلةر  حعقعدعغان  دئثعزدعن  هايؤانلعرع، 
ظعهرامدا ياكع هةرةمدة ظعكةنسعلةر، قذرذقلذق هايؤانلعرعنع ظوؤالش سعلةرضة هارام 
قعلعندع، سعلةر )قعيامةت كىنع( دةرضاهعغا توصلعنعدعغان اهلل دعن قورقذثالر«)2). 

مةن  دةيدذ:  مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  هاتةم  ظعبنع  ظةدعي 
ظذ  سورعدعم.  هةققعدة  ظوؤ  ظوؤلعغان  بعلةن  معظراز)))  ظةلةيهعسساالمدعن  صةيغةمبةر 
تاياق  ظوؤ  تةككةن  توغرعسع  يئضعن،  ظوؤنع  تةككةن  بئسع  دئدع: »ظذنعث  مذنداق 
بعلةن  يةنة ظذنعثدعن ظعت  ظألتىرىلضةن هايؤانغا ظوخشاشتذر«. مةن  بعلةن ظذرذص 
ظوؤلعغان ظوؤ هةققعدة سورعدعم. ظذ: »ظعت ظوؤنع سةن ظىحىن تذتقان بولسا، يئضعن! 
حىنكع )ظوؤغا ظأضعتعلضةن( ظعتنعث تذتقعنع بوغذزلعغانلعق بولعدذ. ظةضةر )ظوؤنعث 
ظوؤنع  تاصساث،  ظعتنع  بعر  باشقا  بعلةن(  ظعتلعرعث  )ياكع  بعلةن  ظعتعث  بئشعدا( 
ظعتعثنعث شذ ظعت بعلةن بعللة تذتقان ؤة ظذنع شذ ظعتنعث ظألتىرىص قويغان بولذص 
قئلعشعدعن ظةنسعرعسةث، يئمعضعن! سةن ظأزةثنعث ظعتعنع >بعسمعلاله< دةص قويذص 

بةردعث، ظةمما يةنة بعر ظعتقا >بعسمعلاله< دئمعدعث« دئدع)4). 
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 213 ـ بةت.

))) سىرة ماظعدة، 1 ــــ 2 ـ ظايةتلةر.
))) سىرة ماظعدة، 95 ــــ 96 ـ ظايةتلةر.

))) معظراز ـــ ظذحع يوق، بعسعمذ يوق ظذزذن ظوقتذر. خةتتابع: »ظذ بعسع ؤة ظذحع يوق، بعراق ظئغعر ؤة بئسعملعق ظوقتذر« دئضةن. 
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ظوؤ ظوؤالشنعث مذباه ظعكةنلعكعضة صىتىن ظالعمالر بعرلعككة كةلضةن. حىنكع ظذ 
كةسعص قعلعش ؤة صايدعلعنعشنعث بعر تىرع بولذص، ظوؤ هايؤانلعرع شذنعث ظىحىن 
تذرمذشعنع  ظارقعلعق  قعلعش  شعكار  قعلعنغذحع  تةكلعص  ظعبادةتكة  يارعتعلغان. 
قعلعش  ظادا  جايعدا  ظذنع  ؤة  ظورذنداش  ظعبادةتلةرنع  قعلعنغان  تةكلعص  قامداص، 
ظعمكانعيعتعضة ظعضة بولعدذ. شذثا ظذ ظوتذنحعلعق كةسصعضة ظوخشاش قعلسا بولعدعغان 

ظعشالردعندذر.)1) 
ظةسلةشتعن  تاظاالنع  اهلل  ظذ  حىنكع  مةكروهتذر.  ظوؤالش  ظوؤ  ظىحىن  هةؤةس 
غةصلةتتة قئلعشنع كةلتىرىص حعقعرعدذ. ظابدذلاله ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن 
رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعستة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »كعمكع 
بةدعؤع بولسا، جاصا حئكعدذ. كعمكع ظوؤنعث ظعزعغا حىشسة، غاصعل قالعدذ. كعمكع 

صادعشاهنعث دةرؤازعلعرعنع حةكسة، صعتنعضة قالعدذ«)2).
مةشغذل  بعلةن  ظوؤ  كعشع،  كةتكةن  بئرعلعص  ظوؤالشقا  ظوؤ  قةلبع  مةقسةت، 
ظاشكارا  تئخعمذ  بذنع  حعقعدذ.  كئلعص  قئلعش  غةصلةتتة  نةتعجعدة  قالعدذ،  بولذص 
قالعدذ.  غةصلةتتة  ظعبادةتتعن  ؤة  قعلعشتعن  زعكعر  نع  اهلل  ظعصادعلعسةك،  بعلةن  تعل 
ظعشالرغا  مذباه  باشقا  قعلعش  كةسعب  ظوؤالشنع  ظوؤ  ظالساق،  جةهةتتعن  زاهعرعي 

سئلعشتذرذلغاندا ياخشعدذر.
دئضةن  حئكعدذ«  جاصا  بولسا،  بةدعؤع  ظةلةيهعسساالمنعث: »كعمكع  صةيغةمبةر 
قالعدذ،  ظولتذراقالشسا، سةهرالعقالر حئكعدعغان جاصاالرغا  سأزع كعمكع سةهراالردا 
يالغذز ؤة يةؤايعدةك ياشعغانلعقع، ظعنسانالر بعلةن ظاز ظارعالشقانلعقع ظىحىن تةبعظعتع 

قوصاللعشعص كئتعدذ.
مةن  قعلعنعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق  ظةنهذنعث  رةزعيةلالهذ  شةرعد 
بعهذدة  جانلعقنع  حاغلعق  قذحقاح  بعرةر  »كعمكع  ظةلةيهعسساالمنعث:  صةيغةمبةر 
ظاؤازدا:  يذقعرع  ناهايعتع  قعلعص  ظةرز  غا  ظذ جانلعق اهلل  قعيامةت كىنع  ظألتىرسة، 
>ظع صةرؤةردعضارعم! صاالنع مئنع بعهذدة ظألتىردع، ظذ مئنع مةنصةظةتلعنعش ظىحىن 

ظألتىرمعدع< دةص توؤاليدذ« دئضةنلعكعنع ظاثلعغان ظعدعم))).
ظئهرامدا ظةمةس كعشع ظوؤلعغان هاالل ظوؤدعن ظئهرامدعكع كعشعنعث يئيعشع 
مذباهتذر. حىنكع ظةبذ قةتادعدعن رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعس شةرعصتة مذنداق بعر 
تعغ  بئشعغا  شةكعللعك،  هاسا  ظئغعر،  »ظذ  بةزعلةر:  يةنة  دئسة،  ياغاحتذر«  توم  ظوتتذرعسع  ظعنحعكة،  ظذحع  ظعككع  »ظذ  بةزعلةر: 

بئكعتعلضةن ياغاحتذر، بةزعدة تعغ بئكعتعلمةيدذ« دئضةن... »فةتهذلبارع« 9 ـ توم، 600 ـ بةت. 
))) سةهعه بذخارع، 5475 ـ هةدعس.

))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 115 ـ بةت.
))) ظعمام ظةبذ داؤذد، تعرمعزع ؤة نعساظع رعؤايةت قعلغان.
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ؤةقة بايان قعلعنعدذ: ظةبذ قةتادة مةككة سةصعرعنعث بعرعدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
قالدع.  ظارقعدا  بعلةن  هةمراهلعرع  بةزع  ظئهرامدعكع  يولدا  ظذ  ظعدع.  بعللة  بعلةن 
هالبذكع، ظذ ظئهرامسعز ظعدع. ظذ بعر ياؤايع ظئشةكنع كأردع ـ دة، ظئتعغا معندع. 
ظذ  ظذنعمعدع.  ظذالر  بئرعشنع سورعدع.  قامحعسعنع سذنذص  هةمراهلعرعدعن  ظاندعن 
بعر  )يةنة  ظذنعمعدع.  يةنة  ظذالر  سورعدع.  بئرعشنع  سذنذص  نةيزعسعنع  ظذالردعن 
دئضةن(.  قعاللمايمعز<  ياردةم  ظوؤلعشعثغا  ظوؤنع  ظذ  سئنعث  >بعز  ظذالر:  رعؤايةتتة 
شذنعث بعلةن ظذ نةيزعسعنع ظأزع ظئلعص، ظئشةككة قارعتعص ظاتتع. نةتعجعدة ظذنع 
يةنة  يئدع،  ظذنعثدعن  ساهابعلعرع  بةزع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظألتىردع. 
بةزعلةر يئضعلع ظذنعمعدع. شذنداق قعلعص ظذالر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا يئتعشكةن 
حاغدا، ظذنعثدعن ظذ هةقتة سورعدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظذنع هةقعقةتةن اهلل 
ظذنعث  ظذ: »سعلةردة  رعؤايةتتة  بعر  يةنة  دئدع.  بئرعصتذ«  قعلعص  يئمةك  سعلةرضة 
ضأشعدعن بارمذ؟« دةص سورعدع. ظذالر: هةظة دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظذنع 

يةثالر« دئدع)1). 

ظوؤ ظوؤالشنعث شةرتلعرع

ظأزعدة  ظوؤنعث  ؤة  ظعتعدا  ظوؤ  ظوؤحعدا،  ظىحىن  بولذشع  مذباه  ظوؤالشنعث  ظوؤ 
بولذشقا تئضعشلعك بعر قعسعم شةرتلةر بار.

ظوؤحعدا بولذشقا تئضعشلعك شةرتلةرضة كةلسةك، ظالدع بعلةن ظذ مال بوغذزالش 
ظوؤ  ياكع  ظاتقان  ظأزع  ظوقنع  ظاندعن  بولذشع،  بولغذحعالردعن  ظعضة  ساالهعيعتعضة 
ظعتعنع  ظوؤ  ياكع  ظئتعشعغا  ظوقنع  ظوؤحعنعث  بولذشع،  بةرضةن  قويذص  ظأزع  ظعتعنع 
بولماسلعقع،  شئرعك  كعشع  بولمايدعغان  هاالل  ظوؤع  ظوؤلعغان  بئرعشعضة  قويذص 
ظوق  بعلةن  دئيعش  بعسمعلاله  ؤة  قويماسلعقع  تاشالص  قةستةن  دئيعشنع  بعسمعلاله 
ظئتعش ياكع ظوؤ ظعتعنع قويذص بئرعش ظارعسعدا باشقا بعر ظعش بعلةن شذغذللذنذص 

قالماسلعقع شةرت قعلعنعدذ.
ظوؤ ظعتعدا بولذشقا تئضعشلعك شةرتلةرضة كةلسةك، ظذ شةرتلةر بةش خعل بولذص، 
ظعت ظوؤ ظوؤالشقا ظأضعتعلضةن بولذشع، ظوؤ ظوؤالش ظىحىن قويذص بئرعلضةن تةرةصكة 
نةرسعنعث  بولمايدعغان  هاالل  ظوؤع  ظوؤلعغان  ظوؤلعشعغا  ظوؤنع  ظذنعث  بئرعشع، 
شئرعك بولماسلعقع، ظوؤنع يارعالندذرذص ظألتىرىشع ؤة ظذنع يئمعضةن بولذشع شةرت 

قعلعنعدذ.
))) ظعمام نةساظع ؤة ظعبنع هعببان رعؤايةت قعلغان.
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ظوؤدا بولذشقا تئضعشلعك شةرتلةرضة كةلسةك، ظذ شةرتلةرمذ بةش خعل بولذص، 
هايؤانلعرعدعن  سذ  بولماسلعقع،  ظاظعت  ظاظعلعسعضة  هاشارةتلةر  ظوؤ  ظوؤلعنعدعغان 
بئلعقتعن باشقعسع بولماسلعقع، ظعككع قانعتع ياكع صذتلعرع بعلةن قئحعص كئتعص 
تعرناقلعرع  يعرتقذح  ياكع  بولذشع، قوزذق )يةنع مةضةن( حعشلعرع  قوغدعنعدعغان 
بعلةن خعرعس قعلعدعغان هايؤان بولماسلعقع ؤة بوغذزالشقا ظىلضىرىشتعن ظعلضعرع 

ظوؤ سةؤةبع بعلةن ظألضةن بولذشع شةرت قعلعنعدذ.
بذ شةرتلةرنعث هةممعسع ضأشع يئيعلعدعغان، ظةمما تعرعك تئصعلمعغان هايؤانالر 

ظىحىندذر)1).

ظوؤ ظوؤالشنعث تىرلعرع

تور ؤة شذنعثدةك ظةسؤابالر بعلةن، ظوؤغا ظأضعتعلضةن قارحعغا ؤة ظعتقا ظوخشاش 
جانعؤارالر بعلةن ؤة ظوق بعلةن ظوؤ ظوؤالشقا بولعدذ. 

تور ؤة شذنعثدةك ظةسؤابالر بعلةن ظوؤ ظوؤالش

ظةضةر تورنع قذرذتذشنع مةقسةت قعلماستعن تور تارتعص قويغان بولسا، ظاندعن 
ظذنعثغا ظوؤ ظعلعنعص قالسا، مةيلع شذ تور بعلةن ظوؤ ظوؤالشنع مةقسةت قعلسذن 
ياكع مةقسةت قعلمعسذن، تورغا حىشكةن ظوؤغا ظعضة بولعدذ. ظةضةر تورنع قذرذتذش 

ظىحىن تارتعص قويغان بولسا، ظذنعثغا حىشكةن ظوؤغا ظعضة بولمايدذ.
حىشىص  ظذنعثغا  قويسا،  تارتعص  حئدعر  قعلعص  مةقسةت  ظوؤالشنع  ظوؤ  ظةضةر 
بولمايدذ.  ظعضة  بولسا،  قعلمعغان  مةقسةت  ظذنع  ظةضةر  بولعدذ.  ظعضة  ظوؤغا  قالغان 

حىنكع حئدعر )ظادةتتة( ظوؤ ظوؤالش ظىحىن قويذلغان ظةمةس.
ظعضعدارحعلعق قعلعش سةؤةبلعرع مذنداق ظعككع خعل بولعدذ:

يةنة  قعلغذحعدعن  ظعضعدارحعلعق  ظوخشاش،  بةرضةنضة  ؤة  سئتعشقا  بعرعنحعسع 
بعر ظعضعدارحعلعق قعلغذحعغا يأتكةش سةؤةبعدذر.

قعلعش  معراسخورلذق  بولذص،  ظةكسع  دةل  سةؤةبنعث  بعرعنحع  ظعككعنحعسع 
هةقعقعي  بعلةن  قويذش  قولنع  ظذ  سةؤةبعدذر.  قعلعش  ظعضعدارحعلعق  ظةسلعدعن  ؤة 

))) سةهعه بذخارع، 5490 ـ هةدعس.
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ظعضعدارحعلعق  جةهةتتة  هأكىم  بعلةن  تةييارالش  ياكع  قعلعشتذر  ظعضعدارحعلعق 
ؤة  بولغان  مذباه  ظوؤالش  ظةمةس،  كأزلةص  قذرذتذشنع  تورنع  مةسعلةن،  قعلعشتذر. 
باشقا بعر كعشعنعث ظعضعدارحعلعقعدعن خالعي بولغان ظوؤنع كأزلةص تارتعص قويذشقا 

ظوخشاش. 
تذتعؤالسا،  ظوؤنع  قالغان  ظعلعشعص  ظوتذنعغا  بعرعنعث  باشقا  دالعدا  ظةضةر 
تذتعؤالغذحع ظذنعثغا ظعضة بواللمايدذ. ظةضةر بعرةر ظوؤ هايؤعنع بعرعنعث قوروسعغا 
كعرسة، ظأي ظعضعسع ظذنع كأرضةندعن كئيعن دةرؤازعنع تاقاص، ظذنعثغا تور تاشالمدذ 
ياكع ظوق ظاتامدذ، ظعشقعلعص بعر ظامال بعلةن ظذنع تذتعؤالسا، ظذنعثغا ظعضة بولعدذ. 

ظةضةر دةرؤازعنع تاقعغاندعمذ، ظذنع تذتذشنع بعلمعسة، ظذنعثغا ظعضة بولمايدذ.
ظةضةر قذرذص قويغان ظارغامحعغا ظوؤ حىشىص قالغان، ظاندعن ظذنع ظىزىؤئلعص 
قئحعص كةتكةن، ظاندعن ظذنع باشقا بعرع تذتعؤالغان بولسا، تذتعؤالغذحع ظذنعثغا 
ظعضة بولعدذ. ظةضةر ظارغامحعنعث ظعضعسع ظذنع تذتقعلع كةلسة ؤة ظذنع تذتعؤالغعدةك 
دةرعجعدة يئقعنالشسا، ظاندعن ظذ قئحعص كةتسة، هئلعقع تذتعؤالغذحع ظذنعثغا ظعضة 
بواللمايدذ. شذنعثغا ظوخشاش يةنة تورغا حىشكةن بئلعق تورنع سذدعن حعقعرعشتعن 
تذتعؤالغذحع  تذتعؤالسا،  باشقا بعرع  ظاندعن ظذنع  ظعلضعرع توردعن قئحعص كةتسة، 
ظاتقان،  جايغا  تذتعؤالغعدةك  تئشعغا،  سذنعث  ظذنع  ظةضةر  بولعدذ.  ظعضة  ظذنعثغا 
ظعضة  ظذنعثغا  تذتعؤالغذحع  هئلعقع  تةقدعردة،  كةتكةن  حىشىص  سذغا  ظذ  ظاندعن 

بواللمايدذ)1).

ظوؤغا ظأضعتعلضةن جانعؤارالر بعلةن ظوؤ ظوؤالش

ظأضعتعلضةن ظعت، يعلصعز، قارحعغا قاتارلعق جانعؤارالر بعلةن ؤة باشقا ظأضعتعلضةن 
جانعؤارالر بعلةن ظوؤ ظوؤالش دذرذستذر. »ظةلجامعظ ظةسسةغعر« ناملعق كعتابتا: 
»يعرتقذح هايؤانالر ظعحعدعن قوزذق )يةنع مةضةن( حعشلعرع بار، قذشالر ظعحعدعن 
يوق.  يامعنع  هئح  ظوؤالشنعث  ظوؤ  بعلةن  جانعؤار  هةرقانداق  تعرناقلعق  يعرتقذح 
ظذنعثدعن باشقعسعدا ياخشعلعق يوق، صةقةت بوغذزالشقا ظىلضىرسة، دذرذس بولعدذ« 

دئيعلضةن.
ظذالر سةندعن  مذهةممةد!(  مذنذ سأزعدذر: »)ظع  تاظاالنعث  اهلل  دةلعلع  بذنعث 
ظأزلعرعضة )يئمةكـ  ظعحمةكتعن( نئمعلةرنعث هاالل قعلعنغانلعقعنع سورايدذ، ظئيتقعنكع، 
»سعلةرضة صاك نةرسعلةر ؤة )ظعت قارحعغا، قذشقا ظوخشاش( شعكارغا ظأضعتعلضةن، 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 297 ـ بةت.

332333

يېمەك - ئىچمەكلەر: ئوۋ ئوۋالشنىڭ بايانىيېمەك - ئىچمەكلەر: ئوۋ ئوۋالشنىڭ بايانى



332333

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 بعسمعلاله دةثالر(، اهلل )نعث ظةمرعضة مذخالعصةتحعلعك قعلعش( تعن 

ساقلعنعثالر، اهلل هةقعقةتةن تئز هئساب ظالغذحعدذر««)1). 
ظأضعتعلضةن جانعؤارالرنعث  ظوؤغا  ظوؤحع جانعؤارالر  ظئلعنغان  تعلغا  ظايةتتة  بذ 
قعلغان  بايان  يذقعرعدا  بعز  ظذنع  ظالعدذ.  ظعحعضة  ظأز  هالدا  ظاممعباب  هةممعسعنع 
ظةدعي رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث هةدعسعمذ ظوحذق كأرسعتعص بئرعدذ. هةتتا ظأضعتعلضةن 
شعرمذ شذ ظوؤحع جانعؤارالرنعث ظعحعضة كعرعدذ. ظعمام ظةبذ يىسىف )اهلل ظذنعثغا 
رةهمةت قعلسذن!( تعن رعؤايةت قعلعنعشعحة، شعر ؤة ظئيعق ظذ ظومذملعقنعث ظعحعضة 
كعرمةيدعكةن، حىنكع ظذ ظعككعسع باشقعالر ظىحىن ظوؤ ظوؤلعمايدعكةن، شعر ظالعي 
شذنداق  ظىحىن  بولغانلعقع  خاراكتئرلعق  صةس  ظئيعق  بولغانلعقع،  هعممةتلعك 
قعلعدعكةن. بةزع ظالعمالر تذرنعنع ظذنعثمذ تةبعظعتع صةس بولغانلعقع ظىحىن شعر ؤة 

ظئيعق قاتارعغا قوشذؤةتكةن.
شذثا  نعجعستذر.  ظأزع  ظذنعث  حىنكع  مذستةسنادذر.  ظومذملعقتعن  ظذ  توثضذز 

ظذنعثدعن صايدعلعنعش دذرذس بولمايدذ.
ظىحىن  بولغانلعقع  نعجعس  ظأزعمذ  ظعتنعث  ظالعمالر،  بةزع  ظاساسةن،  قاراشقا  بذ 
قاراشتعكعلةرضة  بذ  لئكعن  قارايدذ.  دةص  بولمايدذ،  دذرذس  ظوؤلعشع  ظوؤ  ظعتنعث 
مذنداق جاؤاب بئرعلعدذ: ظعت هةققعدة دةلعل بايان قعلعنغان. ظذ دةلعل ظةدعي ظعبنع 
هاتةم رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث هةدعسعدة، شذنداقال ظابدذلاله ظعبنع ظأمةردعن رعؤايةت 
قعلعنغان تأؤةندعكع هةدعس شةرعصتة تعلغا ظئلعندع. ظابدذلال ظعبنع ظأمةر مذنداق 
دئضةن: مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »كعمكع ظوؤ ظوؤالش ظأضعتعلضةن ظعتتعن 
ياكع حارؤا ـ مالالرنع قوغداش ظىحىن باققان ظعتتعن باشقا ظعت باقعدعكةن، هةر كىنع 
ظعدعم.  ظاثلعغان  دئضةنلعكعنع  كئتعدذ«  كةملةص  قعيرات  ظعككع  ظةجرعدعن  ظذنعث 
يةنة بعر رعؤايةتتة: »هةر كىنع ظذنعث ظةمةلعدعن ظعككع قعيرات كةملةص كئتعدذ« 

دئيعلضةن)2). 
شذنعمذ تعلغا ظئلعش كئرةككع، هةؤةس ظىحىن ظعت بئقعش مةكروهتذر. سالعم 
ظاتعسع ظعبنع ظأمةردعن رعؤايةت قعلعشعحة، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: 
»كعمكع ظوؤ ظعتعدعن ياكع حارؤا ـ مالالرنع قوغداش ظىحىن باققان ظعتتعن باشقا ظعت 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 298 ـ بةت.
))) سىرة ماظعدة، 4 ـ ظايةت.
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باقعدعكةن، هةر كىنع ظذنعث ظةجرعدعن بعر قعيرات كةملةص كئتعدذ«. بذ هةدعسنع 
دئضةن: »ظةبذ  مذنداق  ؤة  قعلغان  رعؤايةت  بعلةن  سةنةد  سةهعه  شةيبة  ظةبذ  ظعبنع 
رعؤايةت  دئضةنلعكع  يوق<  ؤةقةسع  هئح  باقسا،  ظعت  ظىحىن  >هةؤةس  هةنعفةنعث: 
هةؤةس  مةزهةصعدة  ظةبذهةنعفةنعث  حىنكع  رعؤايةتتذر،  خاتا  >ظذ  مةن:  قعلعنعدذ، 
ظىحىن ظعت بئقعش مةكروهتذر، صةقةت مال ـ مىلىكنع ياكع جاننع ياكع يىز ـ ظابرذينع 
)يةنع ظايالالر ظةضةر ظأزلعرعنعث ظعصصةت ـ نذمذسعنع قوغداش ظىحىن ظعتكة مذهتاج 
بولذص قالعدعغان هالةتتة بولسا، ظذنع ظعت ظارقعلعق( قوغداش ؤةياكع ظوؤ ظوؤالش 
ظىحىن ظعت بئقعش دذرذستذر، هةدعسنعث تةقةززاسعمذ شذنع كأرسعتعص بئرعدذ< دةص 

قارايمةن«)1).

ظوؤحع جانعؤارالرنعث ظوؤلعغان ظوؤلعرعنعث هاالل بولذشعنعث 
شةرتلعرع

ظوؤحع جانعؤارالرنعث ظوؤلعغان ظوؤعنعث هاالل بولذشع ظىحىن ظذالرنعث ظوؤ ظوؤالشقا 
جانعؤارنعثال  ظأضعتعلضةن  ظوؤغا  صةقةت  شذثا  قعلعنعدذ.  شةرت  بولذشع  ظأضعتعلضةن 
ظوؤلعغان ظوؤع هاالل بولعدذ. حىنكع بعز يذقعرعدا بايان قعلغعنعمعزدةك، اهلل تاظاال 
مذنداق دةيدذ: »)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 بعسمعلاله 
دةثالر(، اهلل )نعث ظةمرعضة مذخالعصةتحعلعك قعلعش( تعن ساقلعنعثالر، اهلل هةقعقةتةن 

تئز هئساب ظالغذحعدذر««)2). 
اهلل تاظاالنعث: »سعلةر اهلل نعث ظأزةثالرغا ظأضةتكعنع بويعحة ظأضةتكةن ظوؤحع 
جانعؤارالرنعث« دئضةن سأزعدعن سعلةر ظوؤ ظوؤالشنع ظأضةتكةن ؤة تةربعيعلعضةن ظوؤحع 
جانعؤارالر كأزدة تذتذلعدذ. ظةدعي ظعبنع هاتةمنعث يذقعرعدا بايان قعلعنغان هةدعسعمذ 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  رعؤايعتعدة  بعر  يةنة  مةزكذر هةدعسنعث  دةلعلعدذر.  بذنعث 
ظذنعثغا مذنداق دئضةن: »ظوؤغا ظأضعتعلضةن ظعتلعرعثنع >بعسمعلاله< دةص قويذص 

))) سةهعه بذخارع، 5481 ـ هةدعس.
))) »ظعظالظذسسىنةن« 17 ـ توم، 466 ـ بةت.
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بةرسةث، ظذ ساثا تذتذص بةرضةن ظوؤنع يئضعن...«
ظعبنع ظابباس مذنداق دئضةن: »ظةضةر ظعت ظوؤنع يةص سالسا، ظذنعث هاالللعقعنع 
بوزذص قويعدذ. حىنكع ظذ ظوؤنع ظأزع ظىحىن تذتقان بولعدذ. اهلل تاظاال: »سعلةر اهلل 
نعث ظأزةثالرغا ظأضةتكعنع بويعحة ظأضةتكةن ظوؤحع جانعؤارالرنعث« دئدع. شذثا سةن 

ظذنع ظذرذص، ظوؤلعغان ظوؤعغا حئقعلماسلعقنع ظأضعتعسةن«.
ظذرذش  ظذنع  ظىحىن  تاشلعتعش  ظادعتعنع  يامان  ظذ  قعلسا،  شذنداق  ظعت  ظةضةر 
الزعم. يةنع ظعتنع ظذ يامان قعلعقعنع تاشالص، ظعضعسع كةلضعحة ظوؤنع يئمةستعن، 

سةؤرعحانلعق بعلةن كىتىص تذرذشقا ظادةتلةندىرىش كئرةك)1).
ظوؤغا  ظذنعث  ساقلعشع  قئتعم  ظىح  ظىحىن  ظعضعسع  يئمةستعن  ظوؤنع  ظعتنعث 
ظاؤازنع  حاقعرغاندا  ظعضعسع  قارحعغعنعث  ظعسصاتعدذر.  ظأضعتعلضةنلعكعنعث 
بذ  ظعسصاتعدذر.  ظأضعتعلضةنلعكعنعث  ظوؤغا  ظذنعث  كئلعشع  قايتعص  دةرهال  ظاثالص 
حىنكع  قعلعنغان.  رعؤايةت  ظةنهذمادعن  رةزعيةلالهذ  ظابباس  ظعبنع  ظابدذلاله  قاراش 
قارحعغعنعث تعنع تاياق كأتىرةلمةيدذ. ظعتنعث تعنع تاياق كأتىرعدذ. شذثا ظعتقا ظوؤغا 
حئقعلماسلعقنع ظأضعتعش ظىحىن ظعت ظذرذلعدذ. حىنكع ظذنعث ظوؤغا ظأضةنضةنلعكعنعث 
ظاالمعتع ظادةتتة ظأزع يةيدعغان نةرسعنع ظعضعسع ظىحىن ساقلعشعدذر. قارحعغا بولسا 
ظوؤغا  كئلعشع  حاقعرغاندا  ظذنعث  شذثا  جانعؤاردذر.  ياؤايع  قاحعدعغان  ظعنساندعن 
ظأضةنضةنلعكعنعث ظاالمعتعدذر. ظعت ضةرحة كىنىك هايؤان بولسعمذ، نةرسعلةرنع ظئلعص 
قئحعص يةيدذ. شذثا ظذنعث ظوؤغا ظأضةنضةنلعكعنعث ظاالمعتع يةيدعغان نةرسعسعنع 

يئمةسلعكعدذر.
ظعتنعث ظوؤنع يئمةستعن ظعضعسع ظىحىن ظىح قئتعم ساقلعشع شةرت قعلعنعدذ. 
بذ، ظعمام ظةبذيىسىف ؤة مذهةممةدنعث قارعشعدذر. ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل ظذنعثغا 
رةهمةت قعلسذن!( مذ بعر رعؤايةتتة مذشذ قاراشتا بولغان. ظةضةر ظىح قئتعمدعن تأؤةن 
بولسا، ظئهتعماللعقتعن ساقالنغعلع بولمايدذ. حىنكع ظعت قورسعقع توق بولغانلعقع 
ياكع ظعككع قئتعم يئمةسلعكع مذمكعن. ظةضةر ظذ ظىح  ظىحىن ظوؤنع بعرةر قئتعم 

قئتعم يئمعسة، بذ ظذنعث ظادعتعضة ظايالنغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ)2). 
تذتعلعدذ.  كأزدة  قئتعم  ظىح  ظارقعدعن  ـ  ظارقا  سأزدعن  دئضةن  قئتعم<  >ظىح 
ظعت توق ظةمةس، ظاح تذرسعمذ ظوؤنع حوقذم يئمةسلعكع كئرةك. بذ يئيعش تئرة، 
سأثةك، قانات، تعرناق ؤة باشقعالرنع ظومذمةن ظأز ظعحعضة ظالعدذ. ظةمما ظوؤنعث 
قئنعنع ظعحعش ظوؤنعث هاالللعقعغا تةسعر يةتكىزمةيدذ. بذ مةسعلة ظالدعمعزدا بايان 

))) سىرة ماظعدة، 4 ـ ظايةت.
))) »فةتهذلبارع« 9 ـ توم، 610 ـ بةت.
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قعلعنعدذ.
قارحعغا قانحة قئتعم كةلسة، ظوؤغا ظأضعتعلضةن بولعدعغانلعقع تعلغا ظئلعنمعدع. 
شذثا ظذ ظعت هةققعدة بايان قعلعنغان صةرقلعق قاراشالر ظاساس بولذشع كئرةك. ظةضةر: 
تةرةصلعمة  بعر  بذ  دئيعلسة،  بولعدذ  ظأضةنضةن  ظوؤغا  كةلسة،  حاقعرغاندا  قئتعم  بعر 
بولعدذ.  ظةكسعحة  بذنعث  ظعت  قاحذرعؤئتعدذ.  ظذنع  قورقذنح  حىنكع  بولعدذ.  قاراش 
ظةضةر قارحعغا ظعضعسعدعن قئحعص كةتسة، ظاندعن ظعضعسع ظذنع حاقعرغاندا كةلمعسة، 
ظعضعدارحعلعقعغا  ظعضعسعنعث  ظذ  ظةضةر  قعلعنعدذ.  هأكىم  ظأضةنمعضةنلعكعضة  ظوؤغا 
ظأتكةندعن كئيعن ظىح قئتعم ظذنعث حاقعرعشعنع ظاثالص كةلسة، ظعمام ظةبذيىسىف ؤة 

مذهةممةدنعث قارعشعدا ظذنعث ظوؤغا ظأضةنضةنلعكعضة هأكىم قعلعنعدذ.
قارحعغعنعث ظوؤنع ؤة شذنعثغا ظوخشاش نةرسعلةرنع يئمةسلعكع ظذنعث ظوؤغا 
ظأضةنضةنلعكعنعث ظاالمعتع ظةمةس. بةلكع ظذ ظعضعسع حاقعرغاندا دةرهال كئلعشع 
يئيعلعدذ.  ظوؤع  ظوؤلعغان  ظذنعث  تةقدعردعمذ،  يئضةن  ظوؤدعن  ظذ  هالدا  بذ  كئرةك. 
بةزع ظالعمالر: »ظةضةر ظعضعسع حاقعرغاندا حاقعرعص كأندىرىلضةنلعكع ظىحىن ضأش 
تةمة قعلماستعن )يةنع ظعضعسعنعث قولعدعن ضأش يئيعشنع تةمة قعلماستعن( كةلسة، 
ظاندعن ظذنعث ظوؤع يئيعلعدذ. ظةمما صةقةت ضأشنع تةمة قعلعص كةلسة، بذ ؤاقعتتا ظذ 

ظوؤغا ظأضعتعلضةن بولمايدذ« دئدع.
ظةضةر قارحعغا ظوؤلعغان ظوؤعدعن يئضةن تةقدعردعمذ، ظوؤ يئيعلعدذ. حىنكع ظذنع 
ظوؤ ظوؤالشقا ظأضعتعش ظذنعث ظوؤنع يئمةسلعكع ظةمةس. ظةضةر ظعت ؤة شذنعثدةك 
ظوؤحع هايؤانالر ظوؤدعن يئسة، مةيلع ظذنعث يئيعشع ناهايعتع ظاز يىز بةرسعمذ ياكع 
ظادةت بولسعمذ، هةنةفعي مةزهةصعدة ظذ ظوؤ مذتلةق يئيعلمةيدذ. ظارعدعكع صةرق بعز 
هةنةفعي  بولذشعدذر.  صةرقلعق  ظاالمعتعنعث  ظأضعتعش  ظوؤغا  قعلغعنعمعزدةك،  بايان 
قعلغان  بايان  يذقعرعدا  بعز  ظةنهذنعث  رةزعيةلالهذ  ظةدعي  قاراشعنع  بذ  مةزهةصعنعث 

هةدعسع كىحلةندىرعدذ.
ظةضةر ظعت بعرقانحة ظوؤ ظوؤلعغان بولذص، ظذنعثدعن يئمعضةن، شذنعثدعن كئيعن 
ظوؤ ظوؤالص، ظذنعثدعن يئضةن تةقدعردة، يعيعلضةن بذ ظوؤ يئيعلمةيدذ. حىنكع ظذنداق 
كئيعن  ظذنعثدعن  ظاالمعتعدذر.  بعلمعضةنلعكنعث  ظوؤالشنع  ظوؤ  ظعتنعث  قعلغانلعق 
ظةمما  يئيعلمةيدذ.  قةدةر  بولغانغا  ظأضعتعلضةن  ظوؤغا  ظعت  تاكع  ظوؤمذ،  ظوؤلعغان 
ظذنعثدعن ظعلضعرع تذتقان مةزكذر ظوؤالردعن يئمعضةنال بولسا، هاراملعقع ظوتتذرعغا 

حعقمايدذ. حىنكع ظذ ؤاقعتتا ظذنع هارام دئيعشنعث هئح سةؤةبع يوق.
ظوؤ  كئيعن  ظأتكةندعن  مةزضعل  بعر  كئتعص  قئحعص  ظعضعسعدعن  قارحعغا  ظةضةر 
تاشلعؤةتكةن  نةرسعنع  ظأضعتعلضةن  ظذ  حىنكع  يئيعلمةيدذ.  ظوؤع  ظذنعث  ظوؤلعسا، 
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بولعدذ. شذثا ظذ ظوؤدعن يئضةن ظعتقا ظوخشاش ظوؤ ظوؤالشنع بعلمةيدعغانلعقع بعلةن 
هأكىم قعلعنعدذ.

ظئلعؤالغان،  ظعضعسع  ظوؤنع  ظوؤلعغان  جانعؤارنعث  ظأضعتعلضةن  ظوؤغا  ظةضةر 
ظاندعن ظذنعثدعن بعر صارحة كئسعص، ظوؤحع جانعؤارغان تاشالص بةرضةن، جانعؤار ظونع 
يئيعلعدذ. حىنكع ظذ ظوؤ )ظعضعسعنعث قولعغا  قالغعنع  يئضةن تةقدعردعمذ، ظوؤنعث 
ظأتكةنلعكع ظىحىن( ظوؤ هالعتعنع ساقالص قالمايدذ. شذثا ظوؤحع جانعؤارغا ظوؤدعن 

باشقا يئمةكلعكنع تاشالص بةرضةندةك بولعدذ.
ظئلعؤالغان،  ظذنعثدعن  ظذنع  ظعضعسع  ظاندعن  تذتعؤالغان،  ظوؤنع  ظعت  ظةضةر 
بذ  ظذ  حىنكع  بولعدذ.  شذنداق  ظةهؤال  تةقدعردعمذ  يئضةن  ظذنعثدعن  ظعت  ظاندعن 
قعلعنعدذ.  شةرت  يئمةسلعك  ظوؤدعن  ظةسلعدة  هئسابالنمايدذ.  يئضةن  ظوؤدعن  ؤاقعتتا 
شذثا ظذنعث كئيعنكع يئيعشع ظعضعسعنعث قويعغا خعرعس قعلغانغا ظوخشاص كئتعدذ. 
ظةضةر ظعضعسع ظوؤنع ظئلعؤئلعشتعن ظعلضعرع شذنداق قعلسا، هأكىم ظذنعث ظةكسعحة 

بولعدذ. حىنكع ظوؤ تئخع ظوؤ هالعتعدة بولغان بولعدذ.
ظةضةر ظعت ظوؤنع حعشلةص، ظذنعثدعن بعر حعشلةم ظىزعؤالسا ؤة ظذنع يةؤةتسة، 
شذنعثدعن كئيعن ظوؤنع تذتعؤئلعص ظألتىرضةن، لئكعن ظذنعثدعن يئمعضةن تةقدعردعمذ 
ظوؤالشنع  ظوؤ  ظذ  ظىحىن  سالغانلعقع  يةص  ظوؤدعن  ظعت  ظذ  حىنكع  يئيعلمةيدذ.  ظوؤ 

بعلمةيدعغان ظعتنعث ظوؤع هئسابلعنعدذ.
ؤة  قوغلعغان  ظوؤنع  تاشلعؤئتعص،  نةرسعنع  ظىزعؤالغان  حعشلةص  ظعت  ظةضةر 
ظعت  ظاندعن  ظالغان،  ظذنع  كئلعص  ظعضعسع  يئمعضةن،  ظذنعثدعن  ظألتىرضةن،  ظذنع 
ظوؤ  تةقدعردة،  يئضةن  ظذنع  ظأتىص  يئنعدعن  ضأشنعث  بعر حعشلةم  تاشلعؤةتكةن شذ 
ـ هاراملعققا زعيان  يئيعلعدذ. حىنكع ظذ بذ هالةتتة ظوؤنعث ظأزعدعن يئسعمذ هاالل 
يةتكىزةلمةيدذ. ظةضةر ظعت ظوؤدعن ظاجراص كةتكةن ظةزادعن يئضةن تةقدعردة، ظعضعسعضة 
شذ ظةزانعث هاالل بولمايدعغانلعقع ظىحىن ظالدعنقع قاراشقا قارعغاندا ظوؤ تئخعمذ هاالل 
بولمايدذ. حىنكع ظذ ظذنع ظوؤالش هالعتعدة يئضةن بولعدذ. شذثا ظذ ظعت ظوؤ ظوؤالشنع 
بعلمعضةن ؤة ظوؤنع ظأزع ظىحىن تذتقان هئسابلعنعدذ. نئمعشقا دئضةندة، ظوؤدعن بعر 
ظوؤالشتا  ظوؤ  ياكع  بولغانلعقعنعثمذ  ظىحىن  يئيعش  ظذنع  ظىزىؤئلعشنعث،  حعشلةم 
ظاجعزلعتعش  ظذنع  بعلةن  ظىزىؤئلعش  حعشلةص  بةدعنعدعن  ظذنعث  ظعشلعتعص،  هعيلة 
ظىحىن بولغانلعقعنعثمذ ظئهتعمالع بولعدذ. شذثا ظذنع تذتعؤئلعشتعن ظعلضعرع يئيعش 
ظالدعنقع قاراشنع كأرسعتعدذ، ظذنع تذتعؤالغاندعن كئيعن يئيعش ظعككعنحع قاراشنع 

كأرسعتعدذ. شذثا ظذ ظوؤ ظوؤالشنع بعلمعضةنلعك هئسابالنمايدذ.
يئيعلعدذ.  ظوؤ  يئمعسة،  ضأشعدعن  لئكعن  ظعحسة،  قئنعدعن  ظوؤنعث  ظعت  ظةضةر 
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صايدعلعق  حىنكع ظعت ظذ ظوؤنع ظعضعسع ظىحىن تذتقان بولعدذ. ظعتنعث ظعضعسعضة 
بولمعغان قاننع ظعحعص، ظذنعثغا صايدعلعق بولغان ضأشنع ظذنعثغا ساقلعشع ظذنعث 

ظوؤغا غايةت زور دةرعجعدة ظذستا ظعكةنلعكعنع بعلدىرعدذ)1).
ظوؤحع جانعؤارالر ظوؤلعغان ظوؤعنعث هاالل بولذشع ظىحىن ظذنع قويذص بةرضىحعنعث 
مذسذلمان ياكع ظةهلع كعتاب بولذشع شةرت قعلعنعدذ. ظةضةر ظذنع قويذص بةرضىحع 
ظوتصةرةس ياكع بذتصةرةس ياكع مذرتةد، ياكع ظئهرامدعكع مذسذلمان بولسا، ظوؤالنغان 
كعشعلةردعن  ظعضة  ساالهعيعتعضة  بوغذزالش  مال  ظذالر  حىنكع  بولمايدذ.  هاالل  ظوؤ 

ظةمةس.
ظألتىرىص  كئيعن  تذتقاندعن  ظوؤنع  قارحعغا  بعرةر  ظأضعتعلضةن  ظوؤغا  ظةضةر 
بةرمعضةنلعكع  قويذص  ظعنسان  ياكع  بةرضةن  قويذص  ظعنسان  ظذنع  تةقدعردة،  قويغان 
ظوؤ  ظوؤالنغان  ظىحىن  تذغذلغانلعقع  شةك  بئرعشتة  قويذص  ظذنع  بولمعسا،  مةلذم 
يئيعلمةيدذ. ظذنع ظعنسان قويذص بةرضةنلعك ظعسصاتالنماي تذرذص، ظوؤنعث مذباهلعقع 

ظعسصاتالنمايدذ.
ظوتصةرةس  بعر  ظذنع  ظاندعن  بةرضةن،  قويذص  ظعتعنع  مذسذلمان  بعر  ظةضةر 
توسعؤالغان، ظذنعث توسذشع بعلةن ظعتمذ توختعغان بولسا، ظعتنعث ظوؤلعغان ظوؤعنع 
يئيعشنعث هئح يامعنع يوق. بذ يةردعكع »توسعؤالغان« دئضةن سأز ظعتقا توؤالص 
ظالداشنع، »ظعتمذ توختعغان« دئضةن سأز تةلةصنعث تئخعمذ زعيادة بولذشعنع ظعزهار 
قعلعشنع كأرسعتعدذ. ظذنع مذنداق حىشةندىرىش كئرةككع، ظعشـ  هةرعكةت يذقعرعغا 
قاراص كأتىرىلعدذ ياكع ظوخشاشلعقنع ساقالص قالعدذ. مةسعلةن، ظايةتلةرنعث مةنسذخ 
قويذص  كئيعن شذ  بةرضةندعن  قويذص  ظذنع  توسذش  يةردعكع  بذ  ظوخشاش.  بولذشعغا 

بئرعشكة بعناظةن بولعدذ.
ظةضةر ظعتنع بعر ظوتصةرةس قويذص بةرضةن، ظاندعن ظذنع بعر مذسذلمان توسعؤالغان، 
ظذنعث توسذشع بعلةن ظعتمذ توختعغان بولسا، ظذ ظعت ظوؤلعغان ظوؤ يئيعلمةيدذ. حىنكع 
بذ يةردعكع توسذش قويذص بةرضةندعن كئيعن هاسعل بولعدذ. شذثا ظذنعث هاراملعقع 
ظعسصاتالنماسلعقع  هاالللعقعنعث  ظذنعث  سةؤةبتعن  شذ  تذغذلمايدذ.  شىبهة  هةققعدة 

تئخعمذ ظةؤزةلدذر.
مذرتةد، ظئهرامدعكع مذسذلمان ؤة بعسمعلالهنع قةستةن تةرك قعلغذحع قاتارلعقالرغا 
بذ  هةممعسع  كعشعلةرنعث  ظةمةس  ظعضة  ساالهعيعتعضة  بوغذزالش  مال  ظوخشاش 

مةسعلعدة ظوتصةرةسنعث هأكمعدة بولعدذ.
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ظةضةر ظعتنع هئحكعم قويذص بةرمعضةن بولذص، ظذنع بعر مذسذلمان توسعؤالغان، 
ظعتمذ توختعغان، ظاندعن مذسذلمان ظوؤنع ظذنعثدعن ظئلعؤالغان تةقدعردة، ظذنع يئسة 
هئح يامعنع يوق. حىنكع توسذش قئحعص كئتعش هأكمعضة ظوخشاص كئتعدذ. ضةرحة 
توسذش قئحعص كئتعشتعن تأؤةن تذرسعمذ، ظعبادةتكة تةكلعص قعلعنغذحع ظعنساننعث 
قعلغان ظعشع بولغانلعقع ظىحىن يذقعرع ظورذندا تذرعدذ. بذنعث بعلةن ظعككعسع هأكىم 
جةهةتتة تةثلعشعدذ. شذثا ظعلضعرعكع هأكىمنع ظةمةلدعن قالدذرذش ساالهعيعتعضة 

ظعضة بولعدذ)1).

بعسمعلاله دئيعشنعث شةرتع

صذتلعرعغا ياكع قاناتلعرعغا تايعنعص قئحعص كئتعشكة قادعر ياؤايع هايؤانالرنع 
بولسعمذ  جةهةتتة  هأكىم  ضةرحة  بةرضةندة،  قويذص  جانعؤارنع  ظوؤحع  ظىحىن  ظوؤالش 
>بعسمعلاله< دئيعش شةرت قعلعنعدذ. >بعسمعلاله< دئيعشنع ظذنتذص قالغذحع هأكىم 
جةهةتتة >بعسمعلاله< دئضىحع هئسابلعنعدذ. >بعسمعلاله< دئيعش بعلةن تةث قويذص 
بئرعش شةرتتذر. ظةضةر ظذنع قويذص بةرضةندة >بعسمعلاله< دئيعشنع قةستةن تةرك 
ظةتكةن، ظاندعن ظذنع >بعسمعلاله< دئيعش بعلةن توسقان، ظعتمذ توختعغان تةقدعردة، 
ظذ توتقان ظوؤ يئيعلمةيدذ. مةجبذرعي بوغذزالش ظذسذلعدا تذتقان ؤاقعتتا >بعسمعلاله< 
دةل  ظذسذلعنعث  بوغذزالش  ظعختعيارعي  ظذ  حىنكع  ظئلعنمايدذ.  ظئتعبارغا  دئيعش 
ظةكسعدذر. نئمعشقا دئضةندة بذنعثدا >بعسمعلاله< ظوؤحع جانعؤارغا ياكع ظةسؤابقا 
بولذص،  ياتقذزذص  قوينع  ظةضةر  دئيعلعدذ.  مالغا  بولغان  بوغذزالنماقحع  ظةمةس، 
>بعسمعلاله< دئضةن ظاندعن ظذنع قويعؤئتعص، باشقا بعر قوينع ظالدعنقع >بعسمعلاله< 

دئيعش بعلةن بوغذزلعسا، دذرذس بولمايدذ.
ظةضةر ظوؤغا ظوق ظاتقان ياكع ظذنعثغا قارعتعص ظعت قويذص بةرضةن تةقدعردة، ظوق 
باشقا بعر ظوؤغا تئضعص ظذنع ظألتىرىص قويسا، ظوؤ يئيعلعدذ. ظةضةر بعر قوينع ياتقذزذص 
>بعسمعلاله< دئضةن، ظاندعن صعحاقنع تاشلعؤئتعص باشقا بعر صعحاقنع ظئلعص، ظذنعث 
ظوققا  بعر  ظةكسعحة  ظذنعث  يئيعلعدذ.  قوي  تةقدعردة،  بوغذزلعغان  قوينع  ظذ  بعلةن 

>بعسمعلاله< دئضةن، ظاندعن باشقا بعر ظوقنع ظاتقان تةقدعردة، ظوؤ يئيعلمةيدذ.
شذنداقال ظوؤغا ظأضعتعلضةن ظعتنعث ظوؤنع يارعدار قعلعشعغا ظوؤغا ظأضعتعلمعضةن 
ظعت، ظوتصةرةسنعث ظعتع، ظعضعسع تةرعصعدعن قويذص بئرعلمعضةن ظعت، >بعسمعلاله< 
دئيعلمةي قويذص بئرعلضةن ظعت قاتارلعقالرغا ظوخشاش ظوؤع يئيعلمةيدعغان ظعتنعث 
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شئرعك بولماسلعقع شةرت قعلعنعدذ. ظةدعي ظعبنع هاتةم رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث هةدعسعدة 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »ظةضةر ظعتعثنع >بعسمعلاله< دةص قويذص 
بةرسةث، ظاندعن ظذ ظعت ظوؤ تذتسا ؤة ظذنع ظألتىرىص قويسا، سةن ظذنع يئضعن. ظةضةر 
ظعتعث ظأزع ظوؤدعن يئضةن بولسا، سةن يئمعضعن. بذ هالدا ظذ ظذنع ظأزع ظىحىن تذتقان 
بولعدذ. ظةضةر >بعسمعلاله< دئيعلمعضةن ظعتالر ظارعلعشعص قئلعص، ظذالر ظوؤنع تذتقان 
ؤة ظألتىرىص قويغان تةقدعردة يئمعضعن. سةن بذ هالدا ظوؤنع ظذ ظعتالرنعث قايسعسع 
ظألتىرضةنلعكعنع بعلمةي قالعسةن. ظةضةر ظوؤغا ظوق ظاتساث، ظاندعن ظذنع بعر كىن 
ياكع ظعككع كىندعن كئيعن ظألىك تاصساث، ظذنعثدا سئنعث ظوقذثنعث ظعزعدعن باشقا 
قالغان  ظألىص  كئتعص  حىشىص  سذغا  ظوؤ  يارعدار  ظةضةر  يئضعن.  ظذنع  بولمعسا،  ظعز 

بولسا، يئمعضعن«)1).
ظعمام تعرمعزع، نةساظع ؤة تاهاؤع سةظعد ظعبنع جذبةير ظارقعلعق ظةدعي ظعبنع 
هاتةمدعن رعؤايةت قعلغان ظذ هةدعستة مذنداق سأزلةر زعيادة بايان قعلعنغان: »ظاندعن 
ظعزعنع  هايؤاننعث  يعرتقذح  ظذنعثدا  ظةمما  تاصساث،  هالدا  تةككةن  ظوقذث  ظوؤنع 

تاصمعساث ؤة ظذنع ظوقذثنعث ظألتىرضةنلعكعنع بايقعساث، ظذنعثدعن يئضعن«.
ظذ  ظاندعن  يارعالندذرسا،  ظوؤنع  ظةضةر  هةدعستعن،  دةيدذ: »بذ  مذنداق  رافعظع 
ظئلعنعدذ.  هأكىم  دئضةن  بولمايدذ  هاالل  تاصسا،  ظألىك  ظذنع  ظاندعن  كةتسة،  يىتىص 
ظعمام شافعظعمذ >ظةلمذختةسةر< ناملعق كعتابتا ظذنع ظوحذق ظوتتذرعغا قويغان«. 

ظعمام نةؤةؤعي: »هاالللعق دةلعل بولذص قالدع« دئضةن.
ظعمام بةيهةقع >ظةلمةظرعفة< ناملعق كعتابتا ظعمام شافعظعدعن رعؤايةت قعلعدذكع، 
ظذ، ظابدذلاله ظعبنع ظابباسنعث: »ظعت سئنعث كأز ظالدعثدا ظألتىرضةن ظوؤنع يئضعن، 
سئنعث كأز ظالدعثدعن يوقاص كئتعص ظألضةن ظوؤنع يئمعضعن« دئضةن سأزع هةققعدة 
لئكعن  ظةمةس،  توغرا  قارعشعمدا  مئنعث  باشقعسع  دةلعلدعن  »بذ  دئضةن:  مذنداق 
بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن كةلضةنلعرع توغرعدذر. بذ حاغدا صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث بذيرذقعغا خعالص بولغان هةرقانداق نةرسة بعكار قعلعنعدذ. ظذنعث 
مذنداق  بةيهةقع  ظعمام  بواللمايدذ«.  دةلعل  قعياس  ؤة  كأزقاراش  يةردة  بار  سأزع 
دةيدذ: »بذ مةسعلة هةققعدة هةدعس رعؤايةت قعلعندع. شذثا ظعمام شافعظعنعث سأزع 

تذتقا قعلعنعشع كئرةك«.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »ظةضةر يارعدار ظوؤ سذغا حىشىص كئتعص ظألىص 
يئيعشنع  بذنع  قارعغاندا  ظالدعنقعسعغا  سأزعدعن  دئضةن  يئمعضعن«  بولسا،  قالغان 
ظألتىردعمذ  ظوق  ظذنع  حاغدا  بذ  حىنكع  تذرعدذ.  حعقعص  سةؤةبع  قعلعشنعث  مةنظع 
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ظوق  ظذنع  ظةضةر  تذغذلعدذ.  ظعككعلعنعش  دئضةن  ظألدعمذ؟  بولذص  غةرق  سذغا  ياكع 
تئضعص ظألتىرضةنلعكع، ظذنعث ظوق ظألتىرضةندعن كئيعن سذغا حىشىص كةتكةنلعكع 
ظئنعقالنسا، ظذنع يئيعش هاالل بولعدذ. ظعمام نةؤةؤعي سةهعه مذسلعمنعث شةرهعسعدة 
مذنداق دئضةن: »ظةضةر ظوؤ سذغا غةرق بولغان هالدا تئصعلسا، صىتىن ظالعمالرنعث 

ظعتتعصاق قارعشعدا ظذ هارام بولعدذ«.
رافعظع ظذنع مذنداق ظوحذقالشتذردع: ظذنعث سةؤةبع شذكع، ظوؤ شذ يارعدارلعق 
هالعتعدة بوغذزالنغان مالنعث هةرعكةت دةرعجعسعضة يةتمعدع. ظةضةر كاناينع كئسعش 
بوالتتع.  تامامالنغان  بوغذزالش  ظذنع  ظعدع،  يةتسة  دةرعجعضة  بعلةن، مةسعلةن، شذ 
رعؤايعتعدعكع مذنذ سأزع  ظعمام مذسلعم  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  قاراشنع  ظذ 
كىحلةندىرعدذ: »ظذنع سذ ظألتىردعمذ ياكع ظوقذثمذ؟ سةن بذنع بعلمةيسةن«. مانا بذ، 
ظةضةر ظذنع ظوق ظألتىرضةنلعكع بايقالسا، ظذنعث هاالل بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعدذ.

صةيغةمبةر  هةدعسعدة  قعلغان  رعؤايةت  ظةبذسأظلةبةدعن  مذسلعمنعث  ظعمام 
ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »ظةضةر ظوقذثنع ظاتساث، ظاندعن ظوؤ كأزىثدعن غايعب 
بولسا، ظاندعن سةن ظذنع تئصعؤالساث، ظذ صذراصال قالمعغان بولسا، ظذنع يئضعن«. ظوؤنع 
ظىح كىندعن كئيعن تاصقان كعشع قانداق قعلعدذ؟ دئضةن سذظالغا جاؤاب بئرعلضةن 
هةدعسنعث لةؤزعدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »صذراصال قالمعغان بولسا 
يئضعن«. ظعمام ظةبذ داؤذدمذ ظةمر ظعبنع شذظةيبنعث حوث دادعسعنعث سةنعدع بعلةن 

ظذنعثغا ظوخشاش بعر هةدعسنع رعؤايةت قعلغان)1). 
ظةضةر ظوؤغا ظأضعتعلضةن بعرةر قارحعغا ظوؤنع تذتقاندعن كئيعن ظألتىرىص قويغان 
مةلذم  بةرمعضةنلعكع  قويذص  ظعنسان  ياكع  بةرضةن  قويذص  ظعنسان  ظذنع  تةقدعردة، 
بولمعسا، ظذنع قويذص بئرعشتة شةك تذغذلغانلعقع ظىحىن ظوؤ يئيعلمةيدذ. ظذنع ظعنسان 

قويذص بةرضةنلعك ظعسصاتالنماي تذرذص، ظوؤنعث مذباهلعقع ظعسصاتالنمايدذ)2).
يارعالندذرذشتا  ظذنع  ؤة  تذتذش  ظوؤنع  جانعؤارغا  ظأضعتعلضةن  ظوؤغا  قعسقعسع، 
ظوؤغا ظأضعتعلمعضةن جانعؤار شئرعك بولسا، ظوؤالنغان ظوؤ هاالل بولمايدذ. ظةضةر ظذنع 
كةتكةن  قئحعص  جانعؤاردعن  بعرعنحع  ظوؤ  مةسعلةن،  بولسا،  تذتذشتا شئرعك  صةقةت 
بولذص، ظعككعنحع جانعؤار ظذنع يارعالندذرماستعن بعرعنحع جانعؤارغا توسذص بةرسة، 
ظذ بعرعنحع جانعؤارنعث يارعالندذرذشع بعلةن ظألسة، توغرا قاراشقا ظاساسةن، ظذنعث 
ضأشعنع يئيعش هارامغا يئقعن مةكروهتذر. بةزعلةر: »ظذ هااللغا يئقعن مةكروهتذر« 

دئضةن.
))) سةهعه بذخارع، 5484 ـ هةدعس.

))) »فةتهذلبارع« 9 ـ توم، 611 ـ بةت.
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ظذنعث دةل ظةكسعحة، ظذ ظوؤنع بعر ظوتصةرةس ظأزعنعث كىحع بعلةن ظذنعثغا توسذص 
بةرسة، ظذنع يئيعش مةكروه بولمايدذ. حىنكع ظوتصةرةسنعث ظذنع توسذش هةرعكعتع 
ظعتنعث هةرعكعتعنعث تعصعدعن ظةمةس. شذثا بذ يةردة شئرعكحعلعك ظةمةلعيلةشمةيدذ. 
ظعت  ظعككعنحع  ظذنع  ظةضةر  بولعدذ.  ظةكسعحة  بذنعث  هةرعكعتع  ظعتنعث  ظعككع 
بعرعنحع ظعتقا توسذص بةرمعسة، لئكعن بعرعنحع ظعتقا ظذنع تعزضعنلةش قعيعن بولذص 
ظألتىرىص  ظذنع  ظعشلعتعص،  قاتتعقلعق  ظوؤغا  ظعت  بعرعنحع  سةؤةبتعن  شذ  قئلعص، 
قويسا، ظذنع يئيعشنعث هئح يامعنع يوق. ظةضةر ظوؤ ظوؤالشنع ظأضعتعش ظعمكانع بار 
بعرةر يعرتقذح هايؤان ياكع يعرتقذح تعرناقلعق قذش ظوؤنع ظذ ظعتقا توسذص بةرسة، 
هايؤانلعق تعصعدا ظوخشاشلعق بولغانلعقع ظىحىن ظذنعث هأكمع ظوؤنع توسذص بةرضةن 
ظعتنعث هأكمعدة بولعدذ. ظةضةر ظذنع ظذنعثغا كاال ؤة تأضعضة ظوخشاش ظوؤ ظوؤالش 
ظعمكانع بولمعغان هايؤان توسذص بةرسة، ظذنعث هأكمع دةل ظةكسعحة بولعدذ )يةنع 
يئيعلمةيدذ(. قارحعغعمذ بعز يذقعرعدا بايان قعلغان هأكىملةرنعث هةممعسعدة ظعتقا 

ظوخشايدذ)1).
بئرعشتة  قويذص  شذ  ظوؤنعث  كئيعن  بةرضةندعن  قويذص  ظعتنع  بعر  مذظةييةن 
ظةضةر  كئرةك.  ظئلعؤالماسلعقع  دةم  ظذزاق  ظارعدا  ظعت  ظذ  ظىحىن  بولذشع  ظوؤالنغان 
قويذص بئرعلضةندعن كئيعن نان يئسة ياكع سعيسة، ياكع شذنحعلعك باشقا بعر ظةمةل 
بعلةن مةشغذل بولسا، ظذنعث ظوؤلعغان ظوؤع يئيعلعدذ. ظةضةر ظعت ظوث ياكع سولغا 
بذرذلذص ياكع ظوؤنع قوغالشتعن باشقا ظعشالر بعلةن مةشغذل بولذص يىرضةن، ظأزعنعث 
يولعغا ظالدعرعمعغان، ظاندعن ظوؤنع قوغالص، ظذنع تذتعؤالغان تةقدعردة، ظوؤنعث ضأشع 
صةقةت ظعتنع يئثعالص قويذص بةرضةن ؤة ظذنع ظعضعسع توسقان حاغدعال  يئيعلمةيدذ، 
ظاندعن يئيعلعدذ. ظةضةر ظعت خذددع يعلصعز ظأزعنع دالدعغا ظالغعنعدةك دةم ظئلعش 

ظىحىن ظةمةس، صةقةت هعيلة ظعشلعتعش ظىحىنال ظأزعنع دالدعغا ظالسعمذ يئيعلعدذ.
شذنعمذ تعلغا ظئلعص ظأتىش كئرةككع، ظالعمالر يعلصعزنعث نذرغذن خعسلةتلعرعنعث 
ظأضعنعشعنعث  خعسلةتلةرنع  ظذ  ظذنعثدعن  ظعضعسعنعث  ظةقعل  بعر  هةر  بارلعقعنع، 
الزعملعقعنع بايان قعلغان. ظذ خعسلةتلةردعن بعرع شذكع، يعلصعز ظوؤنع تذيدذرماي 
ظعشلةتكةن  ظىحىن  ظوؤ  ظذنعث  بذ  مانا  بعلعدذ.  يوشذرذنذشنع  ظىحىن  تذتعؤئلعش 
هعيلعسعدذر. شذثا ظةقعللعق كعشع ظأزعنعث دىشمعنعضة قارشع ظعكةنلعكعنع ظاشكارا 
جاكارلعماسلعقع، كأص جاصا تارتماستعن مةقسعتعضة يئتعش ظىحىن ظةصلعك صىرسةت 

كىتىشع كئرةك.
ظذ خعسلةتلةردعن يةنة بعرع شذكع، يعلصعز ظوؤ ظوؤالشنع تاياق يةص ظأضةنمةيدذ. 

))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 120 ـ بةت.
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لئكعن ظعت ظوؤنع يئضةن تةقدعردة يعلصعزنعث ظالدعدا ظذرذلعدذ. شذنعث بعلةن يعلصعز 
ظوؤ ظوؤالشنع ظأضعنعدذ. شذنعثغا ظوخشاش ظةقعللعق ظعنسان باشقعالرغا قعلعنغان 
ؤةز ـ  نةسعهةتتعن ؤةزـ  نةسعهةت ظالعدذ. شذثا بةخعتلعك كعشع باشقعالرغا )قعلعنغان 

نةسعهةت بعلةن( ؤةز ـ نةسعهةت ظالغان ظادةمدذر، دئضةن سأز بار.
ظذ خعسلةتلةردعن يةنة بعرع شذكع، يعلصعز مةينةت نةرسعنع يئمةيدذ. شذثا ظذ 
ظعضعسعدعن صةقةت صاكعز ضأش تةلةص قعلعدذ. شذنعثغا ظوخشاش، ظةقعللعق كعشعمذ 

صةقةتال صاكعز نةرسعنع يئيعشع كئرةك.
ظذ خعسلةتلةردعن يةنة بعرع شذكع، يعلصعز ظوؤغا ظىح قئتعم ياكع بةش قئتعم 
ظأزةمنع  دةص  ظعشلةيمةن  باشقعالرغا  ؤة:  ظئتعدذ  تةرك  تذتالمعسا،  ظةضةر  ظئتعلعدذ. 
)يةنع  كئرةك  بولذش  مذشذنداق  كعشعمذ  ظةقعللعق  بعر  هةر  دةيدذ.  ظألتىرمةيمةن، 
ظعسلعؤالماسلعقع  حعث  ظذنعثغا  دةص  قعلعمةن،  ظعشنع  كةلمةيدعغان  قولعدعن 

الزعم()1).
يئيعلمةيدذ.  ظوؤ  قويسا،  ظألتىرىص  بذغذص  يارعالندذرماستعن،  ظوؤنع  ظعت  ظةضةر 
ظوؤنع  ظاساسةن  رعؤايةتكة  زاهعرعي  قعلغعنعمعزدةك،  بايان  يذقعرعدا  بعز  حىنكع 
يارعالندذرذش شةرت قعلعنعدذ. مانا بذ ساثا شذنع كأرسعتعص بئرعدذكع، ظوؤ بعرةر 
ظةزانع سذندذرذص ظألتىرىش بعلةنمذ هاالل بولمايدذ. ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل ظذنعثغا 
ظوؤنع  »ظةضةر  قعلعنعدذ:  رعؤايةت  قارايدعغانلعقع  مذنداق  نعث  قعلسذن!(  رةهمةت 
ظذنعث بعرةر ظةزاسعنع سذندذرذص ظألتىرسة، ظذنع يئيعشنعث هئح يامعنع يوق. حىنكع 
ظوخشايدذ«.  يارعالندذرذشقا  تةرةصتعن  سعرتقع  بولذص،  يارعالندذرذش  ظعحعدعن  ظذ 
ظالدعنقع قاراشنعث دةلعلع شذكع، ظوؤدا ظئتعبارغا ظئلعنعدعغان نةرسة يارعالندذرذش 
قان  بعلةن  سذندذرذش  ظةزانع  بعرةر  بولعدذ.  سةؤةب  ظئقعشعغا  قاننعث  ظذ  بولذص، 

ظئقعشع هاسعل بولمايدذ. شذثا ظذ بوغذص ظألتىرضةنضة ظوخشاص قالعدذ)2).

تعرعك ظوؤنع بوغذزالشنعث ؤاجعصلعقع

ظةضةر ظوؤ ظوؤاليدعغان جانعؤارنع قويذص بةرضىحع ظادةم ظوؤالنغان ظوؤنعث قئشعغا 
بارغان ؤاقتعدا ظذ ظوؤ تعرعك هالةتتة بولسا، ظذ ظادةمنعث ظذ ظوؤنع بوغذزلعشع ؤاجعص 
بولعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم ظذ ظوؤنع بوغذزلعمعغان ؤة شذنعث بعلةن ظوؤ ظألىص قالغان 
بولسا، ظوؤ يئيعلمةيدذ. قارحعغا تذتقان ؤة ظوق تةككةن ظوؤمذ شذنداق بولعدذ. حىنكع 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 300 ـ بةت.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 301 ـ بةت.
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ظوؤحع بذ ؤةزعيةتتة بةدةل قعلعص بئكعتعلضةن مةقسةتتعن ظعلضعرع ظةسلع بئكعتعلضةن 
مةقسةتكة ظئرعشعشكة قادعردذر. ظذ مةقسةت بولسعمذ، ظوؤنع مذباه قعلعشتذر. ظوؤنعث 
بعكار  بةدةل هأكمع  ظىحىن  بولمعغانلعقع  مةقسةت هاسعل  ظذ  ظعلضعرع  ظألعشعدعن 
بولذص كئتعدذ. بذ هأكىم ظوؤنع بوغذزالشقا قادعر بولغان ؤةزعيةتكة قارعتعلعدذ. ظةمما 
ظوؤ ظوؤحعنعث قولعغا تعرعك حىشكةندعن كئيعن ظذنعث جئنع بوغذزالشقا تئضعشلعك 
هايؤاننعث جئنعدعن كىحلىك بولغانلعقع ظىحىن ظوؤحع ظذنع بوغذزلعيالمعسا، كىحلىك 

رعؤايةتكة ظاساسةن يئيعلمةيدذ.
نعث:  قعلسذن!(  رةهمةت  ظعككعسعضة  ظذ  )اهلل  ظةبذيىسىف  ؤة  ظةبذهةنعفة  ظعمام 
»ظذ هاالل بولعدذ« دةص قارايدعغانلعقع رعؤايةت قعلعنغان. ظذ ظعمام شافعظع )اهلل 
بئكعتعلضةن  ظةسلع  ظوؤحع  حىنكع  قارعشعدذر.  نعثمذ  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا 
مةقسةتكة قادعر ظةمةس. شذثا ظذ خذددع سذنع كأرضةن، لئكعن ظذنع ظعشلعتعشكة 

قادعر بواللمعغان كعشعنعث تةيةممذم قعلغعنعغا ظوخشاش، حارعسعز هئسابلعنعدذ. 
بذ مةسعلعنع تئخعمذ ظايدعثالشتذرساق، ظوؤحع ظئتعبار جةهةتتة قادعر بولدع. 
بوغذزالش  ظوؤنع  ظذ  هالبذكع،  تةضدع.  يةرضة  بوغذزلعنعدعغان  قولع  ظذنعث  حىنكع 
ظئلعش  ظئتعبارغا  بذنع  لئكعن  بولعدذ.  تذرغان  جايدا  بعر  يارعتعلغان  ظعمكانعيعتع 
مذمكعن ظةمةس. نئمعشقا دئضةندة، ظذنعثغا حوقذم يئتةرلعك ؤاقعت بولذشع كئرةك. 
بولعدذ. شذثا هأكىم بعز  صةرقلعق  ظاقعالنعلعك ؤة مال بوغذزالش ظعشعدا  ظعنسانالر 
يذقعرعدا بايان قعلغان بويعحة بولعدذ. صةقةت ظذنعثدا بوغذزالنغان هايؤاندا بولغعنعدةك 
ظألىك  جةهةتتة  هأكىم  ظذ  حىنكع  بولعدذ.  ظةكسعحة  ظذنعث  هأكىم  بولمعسا،  جان 
هئسابلعنعدذ. شذنع ظئنعق بعلعسةنكع، ظةضةر ظذ مذشذ هالةتتة سذغا حىشىص كةتسة، 
بولمايدذ. ظوؤ  ظألىك هالةتتة حىشىص كةتسعمذ هارام  ظذ  بولمايدذ. مةسعلةن،  هارام 

جةريانعدا ظألىص قالغان هايؤان بوغذزالنمايدذ.
بوغذزاليدعغان  ظةضةر  بولذص،  توختالغان  تةصسعلعي  مةسعلعدة  بذ  ظالعمالر  بةزع 
بولغانلعقع  قعس  ؤاقعت  يئيعلمةيدذ.  بوغذزلعيالمعسا،  ظىحىن  بولمعغانلعقع  ظةسؤاب 
ظىحىنمذ بوغذزلعيالمعسا، ظعمام شافعظع )اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث قارعشعغا 
خعالص هالدا، هةنةفعي مةزهةصعدة يئيعلمةيدذ. حىنكع ظوؤ ظوؤحعنعث قولعغا حىشسة، 
ظوؤ ظوؤالنغانلعق هالعتعدة قالمايدذ. شذثا مةجبذرعي بوغذزالش ظذسذلع بعكار بولذص 

كئتعدذ. بذ هأكىم قولغا حىشكةن حاغدا جئنع بار ظوؤغا قارعتعلعدذ.
حعقارغان،  نةرسعلةرنع  قورسعقعدعكع  ظذنعث  يئرعص،  قارنعنع  ظوؤنعث  ظةضةر 
حىنكع  بولعدذ.  هاالل  يئيعش  ظذنع  بولسا،  حىشكةن  قولعغا  ظوؤحعنعث  ظوؤ  ظاندعن 
ظذنعثدا قالغان هةرعكةت بوغذزالنغان هايؤاندا قالغان هةرعكةتنعث ظورنعدعدذر. شذثا 
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بوغذزالنغاندعن كئيعن سذغا حىشىص  ظئلعنمايدذ. مةسعلةن،  ظئتعبارغا  ظذ هةرعكةت 
كةتكةن قويمذ شذنداق بولعدذ. بذ، ظعمام ظةبذيىسىف ؤة مذهةممةدنعث قارعشعدذر، 
قارعشعدا  نعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  ظةبذهةنعفة )اهلل  ظعمام  ظةمما  دئيعلضةن. 
صةقةت  ظذ  تعرعك حىشتع. شذثا  قولعغا  ظوؤحعنعث  ظوؤ  ظذ  يئيعلمةيدذ. حىنكع  ظذمذ 

ظعختعيارعي مال بوغذزالش ظذسذلع بعلةنال هاالل بولعدذ)1). 
ظةضةر كئسةل بولذص قالغان قوينع بوغذزلعغان حاغدا ظذ قوي صذتعنع سذنغانغا 
باشقا  هةرعكةتلةردعن  بعلدىرعدعغان  تعرعكلعكنع  ظوخشاش  ظاحقانغا  كأزعنع  ياكع 
هةرعكةتلةر بعلةن ظأزلعضعدعن معدعرلعسا، ياكع ظذنعثدعن قان حعقسا، تعرعكلعكنعث 
ظاالمعتع تئصعلغانلعقع ظىحىن هاالل بولعدذ، ظذنداق بولمعسا هاالل بولمايدذ. ظةضةر 
ظذنعث  ظةضةر  بولمايدذ.  هاالل  بعلعنمعسة،  تعرعكلعكع  ظذنعث  حاغدا  بوغذزلعغان 
تةقدعردعمذ،  حعقمعغان  قان  ؤة  قعلمعغان  هةرعكةت  ضةرحة  بعلعنسة،  تعرعكلعكع 
شةرتسعز هالدا هاالل بولعدذ. حىنكع هةر قانداق نةرسعنعث بذرذنقع هالعتعدة قئلعشع 
ظاساس قاظعدعدذر. شذثا ظذنعث جئنعنعث حعقعص كةتكةنلعكعضة شةك بعلةن هأكىم 

قعلعنمايدذ.
دذمعالص كةتكةن،  ظعضعزدعن  قالغان،  بولذص  قالغان، كئسةل  بوغذلذص  بذ هأكىم 
ظذيغذن  هايؤانالرغعمذ  يئرعؤةتكةن  قارنعنع  بأرة  ؤة  ظىسعؤةتكةن  هايؤان  مىثضىزلىك 
كئلعدذ. بذ هايؤانالر ضةرحة جئنع قالغان حاغدا بوغذزالنسعمذ، هاالل بولعدذ. صةتعؤا 
مذشذنداق بئرعلضةن. حىنكع اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ: »بوغذص ظألتىرىلضةن 
هايؤان، ظذرذص ظألتىرىلضةن هايؤان، )ظئضعزدعن( يعقعلعص ظألضةن هايؤان، هايؤانالر 
)تةرعصعدعن ظىسىص( ظألتىرىلضةن هايؤان، يعرتقذح هايؤانالر يئرعص ظألتىرىص يئضةن 
هايؤان )نعث ضأشعنع يئيعش( هارام قعلعندع. لئكعن )يذقعرعقع بةش تىرلىك هايؤاندعن 
جئنع حعقمعغان حاغدا( بوغذزلعغانلعرعثالر هاالل بولعدذ«)2). بذ ظايةت جاننعث ظاز 

ياكع تولذق بولذشعنع تةصسعلعي بايان قعلماستعن هأكىم قعلدع.
بعلعنمعضةن،  تعرعكلعكع  ظذنعث  ؤاقعتتا  بوغذزلعغان  لئكعن  بوغذزالنغان، 
هةرعكعتعنع  تعصعحةكلةش  ظوخشاش  هايؤانغا  بوغذزالنغان  ؤاقعتتا  بوغذزالنغان 
قان  قعلغان،  هةرعكعتعنع  بئرعش  قويذص  صذتعنع  يذمذش،  كأزنع  صةقةت  قعلمعغان، 
حعقمعغان قويغا كةلسةك، ظةضةر ظذ ظاغزعنع ظاحسا، يئيعلمةيدذ، يذمسا، يئيعلعدذ. 
ظةضةر كأزعنع ظاحسا، يئيعلمةيدذ، يذمسا، يئيعلعدذ. ظةضةر صذتعنع سذنسا، يئيعلمةيدذ، 
صذتعنع يعغسا، يئيعلعدذ. ظةضةر ظذنعث تىكع يئتعؤالسا، يئيعلمةيدذ، ظةضةر ظذنعث تىكع 

))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 120 ـ بةت.
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هأر صعرعص تذرسا، يئيعلعدذ. حىنكع هايؤان ظألىش بعلةن تةث ظأزعنع قويعؤئتعدذ. 
شذثا ظئغعز ؤة كأزنع ظئحعش، صذتنع سذنذش ؤة تىكنعث يئتعؤئلعشع ظألضةنلعكنعث 
هةرعكةتلةر  ظةكسعدعكع  ظذنعث  قويعؤةتكةنلعكتذر.  ظأزعنع  ظذ  حىنكع  ظاالمعتعدذر. 
تعرعكلعككة خاس بولذص، ظذنعث تعرعكلعكعنع كأرسعتعدذ. بذ ظاالمةتلةرنعث هةممعسع 
هايؤاننعث تعرعكلعكعنع بعلضعلع بولمعغاندا تذتقا قعلعنعدذ. ظةضةر ظذنعث تعرعكلعكع 
بعلعنسة، ضةرحة ظذنعث جئنع بوغذزلعنعدعغان ؤاقعتتا ظاز قالغان بولسعمذ، مةزكذر 

ظاالمةتلةر تئصعلسذن ياكع تئصعلمعسذن، شةرتسعز هالدا يئيعلعدذ)1).

ظوق بعلةن ظوؤ ظوؤالش

ظوق بعلةن ظوؤالنغان ظوؤ مذنداق تأت شةرت ظاستعدا هاالل بولعدذ: 
1ـ  بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكعنعمعزدةك، ظوقنع ظاتقاندا >بعسمعلاله< دئيعلضةن 

بولذشع كئرةك.
2ـ  بوغذزالش مةنعسعنع ظةمةلعيلةشتىرىش ظىحىن ظوق ظوؤنع يارعالندذرذشع كئرةك. 
مالنع بوغذزالشتعن مةقسةت قاننع حعقعرعش بعلةن ضأشنع صاكعزالش بولذص، يارعدار قعلعش 
ظذنعث ظورنعدا بئكعتعلدع. شذنعث ظىحىن ظوؤ ظوؤالش ظةسؤابلعرعنعث يارعالندذرغذحع 
قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  هاتةم  ظعبنع  ظةدعي  قعلعنعدذ.  شةرت  بولذشع 
هةدعس شةرعصتة، ظذ مذنداق دئضةن: مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن: معظراز بعلةن 
ظوؤلعغان ظوؤ هةققعدة سورعدعم. ظذ مذنداق دئدع: »ظذنعث بئسع تةككةن ظوؤنع يئضعن، 

ظذنعث توغرعسع تةككةن ظوؤ تاياق بعلةن ظذرذص ظألتىرىلضةن هايؤانغا ظوخشاشتذر«.
مةن يةنة ظذنعثدعن ظعت بعلةن ظوؤلعغان ظوؤ هةققعدة سورعدعم. ظذ: »ظعت ظوؤنع 
تذتقعنع  ظعتنعث  ظأضعتعلضةن(  )ظوؤغا  حىنكع  يئضعن!  بولسا،  تذتقان  ظىحىن  سةن 
بوغذزلعغانلعق بولعدذ. ظةضةر )ظوؤنعث بئشعدا( ظعتعث بعلةن )ياكع ظعتلعرعث بعلةن( 
باشقا بعر ظعتنع بعرلعكتة ظذحراتساث، ظوؤنع ظعتعثنعث شذ ظعت بعلةن بعللة تذتقان 
ؤة ظذنع شذ ظعتنعث ظألتىرىص قويغان بولذص قئلعشعدعن ظةنسعرعسةث، يئمعضعن! سةن 
ظأزةثنعث ظعتعنع >بعسمعلاله< دةص قويذص بةردعث، ظةمما يةنة بعر ظعتقا >بعسمعلاله< 

دئمعدعث« دئدع)2).
بعز يذقعرعدا معظرازنعث نئمة ظعكةنلعكعنع حىشةندىرىص ظأتتذق. ظذ ظئغعر، بعر 

))) سىرة ماظعدة، 3 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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تةرعصع هاسعغا ظوخشايدعغان تاياقتذر.
ظألتىرىلضةن  ظذرذص  بعلةن  تاياق  ظوؤ  تةككةن  توغرعسع  هةدعس شةرعصتة »ظذنعث 
هايؤانغا ظوخشاشتذر« دئيعلدع. يةنة بعر رعؤايةتتة »ظذنعث توغرعسع تئضعص ظألتىرىص 
قويسا، ظذ تاياق بعلةن ظذرذص ظألتىرىلضةن هايؤانغا ظوخشاشتذر، شذثا ظذنع يئمعضعن« 
دئيعلضةن. بذ، هاسا، تاش ؤة شذنعثدةك بعسع يوق نةرسعلةر بعلةن ظذرذص ظألتىرىشنع 
ظأز ظعحعضة ظالعدذ. يذقعرعدعمذ اهلل تاظاالنعث: »سعلةرضة ظأزع ظألىص قالغان هايؤان، قان، 
حوشقا ضأشع، اهلل دعن غةيرعينعث )يةنع بذتالرنعث( نامع تعلغا ظئلعنعص بوغذزالنغان 
هايؤان، بوغذص ظألتىرىلضةن هايؤان، ظذرذص ظألتىرىلضةن هايؤان، )ظئضعزدعن( يعقعلعص 
ظألضةن هايؤان، هايؤانالر )تةرعصعدعن ظىسىص( ظألتىرىلضةن هايؤان، يعرتقذح هايؤانالر 
يئرعص ظألتىرىص يئضةن هايؤان )نعث ضأشعنع يئيعش( هارام قعلعندع. لئكعن )يذقعرعقع 
بةش تىرلىك هايؤاندعن جئنع حعقمعغان حاغدا( بوغذزلعغانلعرعثالر هاالل بولعدذ«)1) 

دئضةن سأزع بايان قعلعندع.
ظةضةر معظرازنعث ظذحعدا بعس بولغان تةقدعردة، ظوؤغا ظذنعث بعسع تئضعص ظذنع 

يارعالندذرسا، ظوؤالنغان ظوؤ هاالل بولعدذ.
تئضعص  بعسع  نةرسعلةرنعث  ظذ  ظوؤغا  ظاتسا،  صعحاق  ياكع  قعلعح  ظوؤغا  ظةضةر 
قعلعحنعث  ياكع  دةستعسع  صعحاقنعث  ظذنعثغا  ظةضةر  بولعدذ.  هاالل  ظوؤ  يارعالندذرسا، 
تذتقذحع تةضسة، ظوؤ هاالل بولمايدذ. حىنكع ظوؤ ظوؤلعغذحع ظذنع ظذرذش بعلةن ظألتىرىص 

قويغان بولعدذ. بذ مةسعلعدة تأمىر ؤة باشقا نةرسعلةر ظوخشاشتذر.
باغلعق  بولذشقا  يارعدار  بعلةن  ظعشةنح  قةتظعي  ظألىشع  ظوؤنعث  مةسعلعلةردة  بذ 
بولسا، هاالل بولعدذ. ظةضةر ظذنعث ظألىشع قةتظعي ظعشةنح بعلةن بئسعمغا باغلعق بولسا، 
هارام بولعدذ. ظةضةر ظارعدا شةك تذغذلذص، ظذنعث يارعدار بولذش بعلةن ظألضةنلعكع ياكع 

بئسعم بعلةن ظألضةنلعكع بعلعنمعسة، ظئهتعيات قعلعش يىزعسعدعن هارام بولعدذ)2).
) ـ ظةضةر ظوؤحع ظوؤنع ظاتقاندعن كئيعن ظوؤ ظذنعث ظوقعنع تعنعدة يىدعضةن هالدا 
ظعزحعل  بةلكع  قالماستعن،  توختاص  ظعزدةشتعن  ظذنع  ظوؤحع  بولسا،  غايعب  كأزدعن 
هالدا ظعزدعشع الزعم. ظذنع توختعماستعن ظعزدةص تاصسا، ظذ ظوؤ هاالل بولعدذ. ظذنداق 
بولمعغاندا ظذنعث بةدعنعدة ظأزعنعث ظوقع يارعالندذرغان جايدعن باشقا بعرةر يارعالنغان 
صةيغةمبةر  هةدعسعدة  هاتةمنعث  ظعبنع  ظةدعي  بولمايدذ.  هاالل  ظوؤ  ظذ  بايقعسا،  جاينع 
ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا مذنداق دئضةن: »ظةضةر ظوؤغا ظوق ظاتساث، ظاندعن ظذنع بعر 
ظعزعدعن  ظوقذثنعث  ظذنعثدا سئنعث  تاصساث،  ظألىك  كئيعن  كىندعن  ظعككع  ياكع  كىن 

))) سةهعه بذخارع، 5475 ـ هةدعس.
))) سىرة ماظعدة، 3 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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باشقا ظعز بولمعسا، ظذنع يئضعن. ظةضةر يارعدار ظوؤ سذغا حىشىص كئتعص ظألىص قالغان 
بولسا، يئمعضعن«. 

يةنة ظةدعي ظعبنع هاتةمدعن رعؤايةت قعلعنعدذكع، ظذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا: 
ظوؤحع ظوؤنع ظاتعدذ، ظاندعن ظذنعث ظعزعغا حىشىص ظعككع كىن ياكع ظىح كىن ظعزدةيدذ. 
نةتعجعدة ظذنع ظألىك هالدا تاصعدذ، ظذنعثدا ظوؤحعنعث ظوقع تئصعلعدذ دئضةندة، صةيغةمبةر 

ظةلةيهعسساالم: »ظةضةر خالعسا، ظذنع يةيدذ« دئضةن)1).
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »ظةضةر ظوؤغا ظوق ظاتساث، ظاندعن ظذنع بعر كىن 
ياكع ظعككع كىندعن كئيعن ظألىك تاصساث، ظذنعثدا سئنعث ظوقذثنعث ظعزعدعن باشقا 
ظعز بولمعسا، ظذنع يئضعن« دئضةن سأزعنعث حىشةنحعسع بولسا، ظةضةر ظذنعثدا ظذنعث 
ظوقعنعث ظعزعدعن باشقا ظعز تئصعلسا، ظذنع يئمةيدذ، دئضةن مةنعنع ظعصادعلةص بئرعدذ. 
ظعبنع جذبةيرنعث سةنعدع  قاتارلعقالر سةظعد  تةهاؤع  ؤة  نةساظع  تعرمعزع،  ظعمام 
ظارقعلعق ظةدعي ظعبنع هاتةمدعن رعؤايةت قعلغان بذ هةدعستة مذنداق جىملة زعيادة بايان 
قعلعنغان: »ظةضةر ظذنعثدا ظأزةثنعث ظوقعنعث ظعزعنع تاصقان، يعرتقذح هايؤاننعث ظعزعنع 

تاصمعغان ؤة ظذنع ظأزةثنعث ظوقع ظألتىرضةنلعكعنع بايقعساث، ظذنع يئضعن«)2).
ظةضةر ظوق ظوؤغا تةضسة، ظوؤ ظوقنع يىدعضةن هالدا ظذنعث كأزعدعن غايعب بولغان 
تةقدعردة، ظوؤحع ظعزحعل هالدا ظذنعث ظعزعغا حىشىص، نةتعجعدة ظذنع ظألىك تاصسا، ظوؤ 
يئيعلعدذ. ظةضةر ظذنع ظعزدةشتعن توختاص قئلعص، كئيعن ظذنع ظألىك تاصسا، يئيعلمةيدذ. 
حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن رعؤايةت قعلعنعشعحة، ظذ ظوؤحعنعث كأزعدعن غايعب 
ظألتىرىص  هايؤاناتلعرع  زئمعننعث  »ظذنع  ؤة:  كأرضةن  يامان  يئيعشنع  ظوؤنع  بولغان 
قويغان بولذشع مذمكعن« دئضةن. نئمعشقا دئضةندة، بذ يةردة ظذنعث باشقا بعرةر سةؤةب 
بولماسلعقع  هاالل  يئيعش  ظذنع  شذثا  بولعدذ.  هةم  ظئهتعماللعقع  قئلعش  ظألىص  بعلةن 
هةدعس  قعلغان  رعؤايةت  يذقعرعدا  بعز  دئلعغذللذق  مةسعلعدعكع  بذ  حىنكع  الزعم. 
بولغانلعقع ظىحىن ظئنعقالنغان نةرسعضة ظوخشاص كئتعدذ. لئكعن ظوؤحع ظذنع ظعزحعل 
هالدا ظعزدعضةن تةقدعردة ظوؤحعلعق هالعتع ظذنعثدعن ظايرعلمعغانلعقع ظىحىن بعز ظذنع 
زأرىرعيةت دةص قاراص نةزةردعن ساقعت قعلدذق. ظةضةر ظذ ظذنع ظعزدةشتعن توختعؤالسا، 

ظذنعثدا زأرىرعيةت مةؤجذت بولمايدذ.
ظةضةر ظوؤحع ظوؤنع ظاتقاندعن كئيعن ظوؤ سذغا حىشىص كةتسة ياكع ظأضزة ظىستعضة 
حعقعؤالسا ؤة ياكع تاغ ظىستعضة حعقعؤالسا، ظاندعن ظذنعثدعن يةرضة ظئغعناص حىشىص 
قذرظان  ظذ  هئسابلعنعدذ.  كةتكةن  يعقعلعص  ظعضعزدعن  ظذ  حىنكع  يئيعلمةيدذ.  كةتسة، 

))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 123 ـ بةت.
))) سةهعه بذخارع، 5485 ـ هةدعس.
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كةرعمنعث دةلعلع بعلةن هارامدذر. نئمعشقا دئضةندة، ظذنعث ظوقتعن باشقا سةؤةب بعلةن 
ظألضةن بولذش ظئهتعماللعقع بار. حىنكع سذ غةرق قعلعص ظألتىرعدذ. ظعضعزدعن حىشىص 
كئتعشمذ ظألتىرعدذ. بذ قاراشنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظةدعي رةزعيةلالهذ ظةنهذغا 
كةتسة،  حىشىص  سذغا  ظوؤ  ظاتقان  سةن  »ظةضةر  كىحلةندىرعدذ:  سأزع  مذنذ  دئضةن 
ظذنع يئمعضعن. حىنكع سةن ظذنع سذ ظألتىرضةن ياكع ظوقذث ظألتىرضةنلعكعنع بعلمةي 

قالعسةن«.
ظةضةر ظوؤ باشتعنال يةرضة يعقعلسا، يئيعلعدذ. حىنكع ظذ يةرضة يعقعلعشتعن هةرضعز 
ساقلعنعص قااللمايدذ. ظذنعث يةرضة يعقعلعشعنع ظئتعبارغا ظئلعش )يةنع ظذنع هارام دةص 
قاراش( ظوؤحعلعقنعث دةرؤازعسعنع توسذص قويعدذ. شذثا هارام ؤة هاالل بولذش سةؤةبع 
بعرلةشكةن، هةمدة هارام بولذش سةؤةبعدعن ساقلعنعش مذمكعنحعلعكع بولغان تةقدعردة، 
ظئهتعيات قعلعش يىزعسعدعن هاراملعق تةرعصع كىحلةندىرعلعدذ. ظةضةر ظذ هارام بولذش 
مةؤجذت  ظذنعث  بولسا،  هايؤانالردعن  بولمعغان  مذمكعنحعلعكع  ساقلعنعش  سةؤةبعدعن 
تةكلعصلعرع  شةرعظةت  حىنكع  قويعلعدذ.  ظورنعدا  بولمعغاننعث  مةؤجذت  تذرذشع  بولذص 

تاقةتنعث يئتعشعضة قارعتا بولعدذ.
ظةضةر ظوؤ يةرضة يعقعلعشتعن ساقلعنعش مذمكعن بولغان هايؤانالردعن بولذص، دةرةخقة 
ياكع تامغا حعقعؤالسا، ظاندعن يةرضة حىشىص كةتسة، ياكع ظذ تاغ ظىستعدعكع حاغدا 
ظوؤحع ظذنع ظاتسا، شذنعث بعلةن تذرغان يئرعدعن دذمعالص، ظذ يةر بذ يةرضة سوقذلذص 
تىزضة ظئغعناص حىشسة، ياكع ظذنع ظاتقاندا يةرضة تعكلةص قويغان نةيزعضة ؤة ياكع تعك 
تذرغان قذمذش ظىستعضة حىشىص كةتسة، بذ نةرسعلةرنعث بعسع ظذنع ظألتىرىص قويذش 

ظئهتعماللعقع بولغانلعقع ظىحىن ظذ ظوؤ يئيعلمةيدذ.
ظةضةر ظوؤ يةرضة يعقعلعشتعن ساقلعنعش مذمكعن بولمعغان هايؤانالردعن بولذص، بعز 
يذقعرعدا تعلغا ظئلعص ظأتكعنعمعزدةك، يةرضة يعقعلسا ياكع تاغ، ظأينعث ظىستع، تعزعص 
قويذلغان خعش ظىستع ؤة قورام تاش ظىستع قاتارلعقالرغا ظوخشاش يةرنعث مةنعسعدعكع 
نةرسعلةر ظىستعضة يعقعلسا هةمدة ظذنعث ظىستعدة تذرذص قالسا، ظوؤ يئيعلعدذ. حىنكع 

ظوؤنعث ظذ نةرسعلةر ظىستعضة يعقعلعشع بعلةن يةرضة يعقعلعشع ظوخشاشتذر)1).
ظوخشعمعغان  قعلعشتا  شةرت  قانعشعنع  جاينعث  يارعالنغان  فعقهعشذناسالر  ـ   4
هئسابالنغان  صاسكعنا  تةقدعردة  »قانعمعغان  بةزعلةر:  قويغان.  ظوتتذرعغا  قاراشالرنع 
ظوؤ  ظىحىن  حعقمعغانلعقع  ؤذجذدقا  مةنعسع  بوغذزالشنعث  ظعبارةت  حعقعرعشتعن  قاننع 
هاالل بولمايدذ« دئضةن. حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قان حعقعرعشنع شةرت قعلعص: 
»قانداق قعلساث قعلعص قان ظئقعتقعن« دئضةن. يةنة بةزعلةر: »ظةضةر يارعالنغان جاي 

))) »فةتهذلبارع« 9 ـ توم، 611 ـ بةت.
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حوث بولسا، قان حعقمعسعمذ هاالل بولعدذ، ظةضةر كعحعك بولسا، هاالل بولمايدذ« دئضةن. 
ظةضةر ظوق ظوؤنعث تذؤعقعغا ياكع مىثضىزعضة تئضعص، ظذنع قانعتعؤةتسة هاالل بولعدذ. 

ظةضةر قانعتالمعسا، هاالل بولمايدذ. بذ قاراش ظالدعنقع قاراشنع كىحلةندىرعدذ)1).
ظةضةر ظوؤنع ظاتقان، ظوق ظوؤنع يارعالندذرغان ؤة ظذ شذ يارعلعنعش بعلةن ظألضةن 
تةقدعردة، ظةضةر يارعالنغان جاي قانعغان بولسا، صىتىن ظالعمالرنعث بعرلعككة كةلضةن 
قانعمعغان  ظةضةر  قارعشعدا،  ظالعمالرنعث  بةزع  كةلضةن  كئيعن  بولعدذ.  هاالل  قارعشعدا 
بولسعمذ، يارعالنغان جاي مةيلع حوث بولسذن ياكع كعحعك بولسذن، ظوؤ هاالل بولعدذ. 
ظأزعنعث  قاننعث  ياكع  بولغانلعقع  تار  تأشىكنعث  ظأتكةن  تئشعص  ظوق  قان  حىنكع 
قويذق ظعكةنلعكع تىصةيلعدعن توسذلذص ظاقالماي قئلعشع مذمكعن. يةنة بةزع ظالعمالر 
يئضعن«  ظىزىؤئتعلضةن مالنع  تومذرالر  ظةلةيهعسساالمنعث: »قان حعققان،  صةيغةمبةر 
دئضةن سأزعنع تذتقا قعلعص، قان حعقعشنع شةرت قعلعدذ. حىنكع بذ هةدعستة قان حعقعش 
شةرت قعلعندع. يةنة بةزع ظالعمالر: »ظةضةر يارعالنغان جاي حوث بولسا، قان حعقمعسعمذ 

هاالل بولعدذ، ظةضةر كعحعك بولسا، حوقذم قان حعقعشع كئرةك« دئضةن.
ظةضةر بعر قوينع بوغذزلعغان ؤة ظذنعثدعن قان حعقمعغان تةقدعردة، بةزعلةر: »هاالل 
بعز  قاراشمذ  ظعككع  بذ  دئضةن.  بولعدذ«  »هاالل  بةزعلةر:  يةنة  دئضةن.  بولمايدذ« 
يذقعرعدا تعلغا ظالغان: »ظةضةر ظوق ظوؤنعث تذؤعقعغا ياكع مىثضىزعضة تئضعص، ظذنع 
قانعتعؤةتسة هاالل بولعدذ. ظةضةر قانعتالمعسا، هاالل بولمايدذ« دئضةن قاراشنعث ظعحعضة 

كعرعدذ. بذ قاراش بعز يذقعرعدا تعلغا ظالغان قاراشالردعن بعرعنع كىحلةندىرعدذ)2).

معلتعقنعث يذمعالق ظوقع ؤة قوغذشذن ظوق بعلةن ظوؤالنغان ظوؤنعث 
هأكمع

بعلةن  نةرسعلةر  ؤة شذنعثدةك  هاسا  معظراز،  تاش،  ظوقع،  يذمعالق  معلتعقنعث 
نةرسعلةر  ظذ  حىنكع  بولمايدذ.  هاالل  بولسعمذ،  يارعالنغان  ضةرحة  ظوؤ،  ظوؤالنغان 
تئشعص كعرةلمةيدذ. لئكعن ظذ نةرسعلةرضة تعغ بئكعتعلضةن ؤة ظوقيا ظوقعغا ظوخشاش 
سوزذلغان هةمدة ظذنع ظاتقعلع بولغان تةقدعردة، ظوؤنع بعسع بعلةن تئشةلعسة، ظذنع 
يئيعش هاالل بولعدذ. ظةمما قاتتعق تةككةنلعكتعن ظعحعدعن قئقعص يارعالندذرعدعغان 
نةرسعلةرضة كةلسةك، ظذ سعرتتعن تئشةلمعضةنلعكع ظىحىن هاالل بولمايدذ. حىنكع 
ظذنعثدا قان ظئقعتعش مةقسعتع هاسعل بولمايدذ. تأمىرنعث ظئغعرلعقع ؤة تأمىردعن 

))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 122 ـ بةت.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 304 ـ بةت.
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هاالل  كعرةلعسة،  تئشعص  ظةضةر  بولذص،  ظوخشاش  جةهةتتة  ظئغعرلعق  نةرسة  باشقا 
بولعدذ، ظذنداق بولمعسا، هاالل بولمايدذ.

ظةسلع قاظعدعضة ظاساسةن، ظوؤنعث يارعالندذرذش بعلةن ظألضةنلعكع ظعشةنجعلعك 
قانداق  ظذنعث  ياكع  بولسا  ظألضةن  بعلةن  بئسعم  ظةضةر  بولعدذ.  هاالل  ظوؤ  بولسا، 
بولمايدذ.  هاالل  حوقذم  يىزعسعدعن  قعلعش  ظئهتعيات  تذغذلسا،  شةك  ظألضةنلعكعدة 
صةقةت  بولسا،  يارعالندذرذش  بعلةن  ظوق  قوغذشذن  كئرةككع،  بولذشع  ظئنعق  شذمذ 
هاسعل  قئقعلعشتعن  سعلكعص  ؤاسعتعسعدة  حعقعش  ظئتعلعص  قاتتعق  ؤة  كأيدىرىش 
بولعدذ. شذثا ظذ ظوقنعث بعسع بولمعسا، ظوؤ هاالل بولمايدذ. ظعبنع نةجعم مذشذنداق 

صةتعؤا بةرضةن)1).
>هةؤاشعددذرةر<  شةرهعسع  كعتابنعث  ناملعق  ظةفةندع<  ظةال  >صةتاؤا  خادعمع 
ظوق  »هايؤاندا  ؤة:  قعلغان  نةقعل  بولعدعغانلعقعنع  هاالل  ظذنعث  كعتابتا  ناملعق 
بوغذزالش ظعشعنع قعلعدذ، ظةضةر ظوق بوغذزلعنعدعغان جاينع تئشعؤةتكةن، نةتعجعدة 
تومذرالر كأيىص كةتكةن تةقدعردة يئيعلعدذ« دةص حىشةندىرضةن. لئكعن بذ حىشةنحة 
قاننعث ظئقعشعغا قارعتعلعشع كئرةك. ظةضةر قان ظذيذص قئلعص ظاقمعسا، ظوؤ هاالل 

بولمايدذ.
ظادةم  بعلةن  ظوقع  قعسمعدا: »معلتعق  جعنايةتلةر  يازغذحع  كعتابقا شةرهع  ظذ 
ظألتىرىش قةستةنلعكتذر، حىنكع ظذ تأمىر تعصعدعن هئسابلعنعدذ ؤة يارعالندذرعدذ. 
رعؤايعتعضة  تاهاؤعنعث  ظعمام  لئكعن  دئضةن.  ظئلعنعدذ«  قعساس  قاتعلدعن  شذثا 
ظاساسةن، ظةضةر ظوق يارعالندذرمعسا، قعساس ظئلعنمايدذ. بذ قاراش معلتعق ظوقع بعلةن 
ظوؤالنغان ظوؤنعث هاالل ظعكةنلعكعنع تةقةززا قعلعدذ. سذندع بذ يةردة تعلغا ظالغان 

قاراشمذ ظذنعث هاالللعقعنع، ظذنعثدا هئح شىبهعنعث يوقلعقعنع كىحلةندىرعدذ.
بعراق، >ظةلهعداية< ناملعق كعتابتا ؤة ظذنعثدعن باشقا كعتابالردا: »ظوؤنعث 
بولعدذ.  هاالل  بولسا،  باغلعق  بولذشقا  يارعدار  بعلةن  ظعشةنح  قةتظعي  ظألىشع 
ظةضةر ظذنعث ظألىشع قةتظعي ظعشةنح بعلةن بئسعمغا باغلعق بولسا، هارام بولعدذ. 
ياكع بئسعم  ظألضةنلعكع  بعلةن  بولذش  يارعدار  ظارعدا شةك تذغذلذص، ظذنعث  ظةضةر 
هارام  ظذنعث  قاراش  بذ  دئيعلضةن.  بولعدذ«  هارام  بعلعنمعسة،  ظألضةنلعكع  بعلةن 

بولعدعغانلعقعنع تةقةززا قعلعدذ)2). 
ظذستازعم شةيخ مذهةممةد هامعد )اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( مذنداق دةص 
قارايتتع: »بذ يةردة ظوؤنعث ظألىشع بئسعم بعلةن هاسعل بولعدذ ؤة ظذنعث هاالل 

))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 123 ـ بةت.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 304 ـ بةت.
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ظئتعلعص  بعلةن  بذرما شةكلع  بئرعلعدذ. حىنكع معلتعق ظوقع  صةتعؤا  ظةمةسلعكعضة 
حاغدا،  تةككةن  ظوؤغا  ظذ  ظاشعدذ.  سىرظعتع  تئزلعك  ظذنعث  بعلةن  بذنعث  حعقعدذ. 
ظذنعث قاتتعق ظئتعلعص حعقعشعدعن هاسعل بولغان ظئغعر بئسعم نةتعجعسعدة ظوؤنعث 

تئرعسعنع يعرتعؤئتعدذ«.

ظوق ظاتقذحعنعث بعرقانحة بولذشعنعث هأكمع

ظئغعر  ظذنع  لئكعن  تةككةن،  ظوؤغا  ظوق  ظاتقان،  ظوؤنع  بعرةر  كعمكع 
يارعالندذرالمعغانلعقتعن ظوؤنعث قئحعص كئتعشعنع توسذص قااللمعغان تةقدعردة، ظذنع 
باشقا بعرع ظئتعص ظألتىرسة، ظوؤ ظعككعنحع ظوؤحعنعث بولعدذ ؤة يئيعلعدذ. حىنكع 
ظذنع ظذ تذتقان هئسابلعنعدذ. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ هةقتة: »ظوؤ ظذنع تذتقان 

كعشعنعث بولعدذ« دئضةن.
ظةضةر بعرعنحع ظوؤحع ظذنع ظئغعر يارعالندذرغان، ظعككعنحع ظوؤحع ظذنع ظئتعص 
ظألتىرضةن تةقدعردة، ظوؤ بعرعنحعسعنعث بولعدذ. لئكعن ظعككعنحعسعنعث ظوقع بعلةن 
ظألىش ظئهتعمالع بولغانلعقع ظىحىن ظوؤ يئيعلمةيدذ. حىنكع ظذ ظعختعيارعي بوغذزالش 
ظذسذلعغا قادعر بولغانلعقع ظىحىن بوغذزالش هئسابالنمايدذ. ظةمما ظالدعنقع هأكىم 
هالعتعدة  كئتعش  قذتذلذص  ظوقتعن  بعرعنحع  ظوؤ  ظةضةر  ظةكسعحعدذر.  دةل  بذنعث 
بولغاندا ظةهؤال شذنداق بولعدذ )يةنع يئيعلمةيدذ(. حىنكع بذ حاغدا ظوؤنعث ظألىشع 
ظعككعنحع ظوققا باغلعق بولذص قالغان بولعدذ. ظةضةر ظوؤ بعرعنحع ظوقتعن ساالمةت 
بئشع  مالنعث  بوغذزالنغان  صةقةت  جئنع  ظذنعث  يةنع  بولسا،  هالةتتة  قالمايدعغان 
ظاجرعتعؤئتعلضةندعن كئيعن قالغانحعلعكال ظاز قالغان بولسا، ظوؤ هاالل بولعدذ. حىنكع 
دئضةندة  نئمعشقا  ظةمةس.  باغلعق  ظوققا  ظعككعنحع  ظألىشع  ؤاقعتتعكع  بذ  ظوؤنعث 

ظوؤنعث هايات بارلعقع بعلةن يوقلعقع ظوخشاش بعر دةرعجعضة حىشىص قالغان.
هالغا  ياشعيالمايدعغان  ظذزاق  كئيعن  تةككةندعن  ظوق  بعرعنحع  ظوؤ  ظةضةر 
حىشىص قالغان، بعراق ظذنعثدا بوغذزالنغان هايؤاندا بوغذزالنغاندعن كئيعن قالغان 
هاياتلعقتعن جعقراق هاياتلعق بولغان بولسا، يةنع بعر كىن ياكع ظذنعثدعن ظازراق 
ياشايدعغان ظةهؤالدا بولسا، ظعمام ظةبذيىسىف )اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث 
حىنكع  كةتمةيدذ.  بولذص  هارام  بعلةن  ظوق  ظعككعنحع  ظوؤ  ظذ  ظاساسةن،  قارعشعغا 
ظذنعث قارعشعدا ظذنحعلعك هاياتلعق ظئتعبارسعزدذر. ظعمام مذهةممةد )اهلل ظذنعثغا 
ظذنحعلعك  قارعشعدا  ظذنعث  حىنكع  بولعدذ.  هارام  قارعشعدا  نعث  قعلسذن!(  رةهمةت 
»ظةضةر  ؤة:  جاؤابع  قاراشنعث  بذ  بولغاندا  شذنداق  بار.  ظئتعبارع  هاياتلعقنعثمذ 
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ظوؤ بعرعنحع ظوقتعن ساالمةت قالمايدعغان هالةتتة بولسا« دئضةن قاراشنعث جاؤابع 
ظوخشاش بولذص قالعدذ، نةتعجعدة ظوؤ هاالل بولمايدذ.

ظعككعنحع ظوؤحع ظوؤنعث بعرعنحع ظوق بعلةن يارعالنغانلعق سةؤةبعدعن كئمعيعص 
ظذ  حىنكع  بئرعدذ.  تألةص  ظوؤحعغا  بعرعنحع  قعممعتعنع  باشقا  قعممعتعدعن  كةتكةن 
زعيانغا  بعلةن  ظئتعش  ظوؤنع  كةتكةن  ظأتىص  ظعضعدارحعلعقعغا  ظوؤحعنعث  بعرعنحع 
ظوؤحعنعث  بعرعنحع  بعلةن  يارعالندذرذش  ظئغعر  ظوؤ  دئضةندة  نئمعشقا  ظذحراتتع. 
ظةسلع  سةؤةبعدعن  يارعالنغانلعق  يةنة  ظذ  بولعدذ.  كةتكةن  ظأتىص  ظعضعدارحعلعقعغا 
قعممعتعدعن تأؤةنلةص كئتعدذ. ظذحرعغان زعياننعث قعممعتع زعيانغا ظذحرعغان كىندعن 

باشالص هئسابلعنعدذ)1).
ظذنع مذنداق حىشةندىرىش الزعم: بعرعنحع ظوؤحع ظون تةثضعضة توغرا كئلعدعغان 
بعر ظوؤنع ظاتقان، بذنعث بعلةن ظذنعث قعممعتعدعن ظعككع تةثضة كئمعيعص كةتكةن، 
ظاندعن ظذنع ظعككعنحع ظوؤحع ظاتقان، بذنعث بعلةنمذ ظذنعث قعممعتعدعن ظعككع تةثضة 
ظوؤحع سةككعز  ظعككعنحع  تةقدعردة،  قالغان  ظألىص  ظوؤ  ظاندعن  كئمعيعص كةتكةن، 
تةثضة تألةيدذ. ظذنعث ضةدعنعدعن ظوؤنعث ظعككع تةثضعلعك قعممعتع ساقعت بولعدذ. 
حىنكع ظعككع تةثضعلعك زعيان بعرعنحع ظوؤحعنعث يارعدار قعلعشع بعلةن ظذحرعغان 
ظةهؤال  بولسا،  ظئنعق  ظألضةنلعكع  بعلةن  ظوق  ظعككعنحع  ظوؤنعث  ظةضةر  زعياندذر. 
شذنداق بولعدذ. ظةضةر ظذنعث ظألىشع هةر ظعككعلع يارعدارلعقتعن كئلعص حعققانلعقع 
ظئنعقالنسا ياكع قايسع يارعدارلعقتعن ظألضةنلعكع بعلعنمعسة، >ظةلهعداية< ناملعق 
كعتابنعث ظاصتورعنعث سأزعضة ظاساسةن، تألةص بئرعش هأكمع صةرقلعق بولعدذ. ظةمما 

ظعمام زةيلعظعي ظارعدا صةرق يوقلذقنع ظوتتذرعغا قويغان.
ظةضةر ظوؤنع ظعككعسع بعرلعكتة ظاتقان، بعراق بعرعنعث ظوقع يةنة بعرعنعثكعدعن 
بالدذر تئضعص، ظذنع ظئغعر يارعالندذرغان، ظاندعن يةنة بعرعنعث ظوقع تةككةن، ياكع 
ظذنع ظعككعسعنعث بعرع بالدذراق ظاتقان، ظاندعن ظعككعنحعسع بعرعنحعسعنعث ظوقع 
تئضعشتعن بذرذن ياكع بعرعنحعسعنعث ظوقع تةككةندعن كئيعن، بعراق ظذنع ظئغعر 
ظذنع  تئضعص،  ظوؤغا  ظوقع  بعرعنحعسعنعث  دئمةك،  ظاتقان،  بذرذن  يارعالندذرذشتعن 
ظألتىرضةن  تئضعص،  ظوقع  ظعككعنحعسعنعث  ظذنعثغا  ظاندعن  يارعالندذرغان،  ظئغعر 
تةقدعردة، ظوؤ بعرعنحعسعنعث بولعدذ ؤة يئيعلعدذ. بذ قاراش هةنةفعي ظعماملعرعنعث 

ظعحعدعن ظعمام زذصةردعن باشقا ظعمامالرنعث قارعشعدذر.
ظةضةر ظذنع ظعككعسع بعرلعكتة ظاتقان، ظعككعال ظوق بعراقال تةككةن ؤة بذ ظعككع 

ظوقنعث تةسعرعدة ظألضةن بولسا، ظوؤ ظعككعسعضة تةث تئضعدذ.
))) »تةقرعيرات ظةررافعظعي« 2 ـ توم، 315 ـ بةت.
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بذ مةسعلعدة ظوؤ هايؤانلعرعمذ ظوققا ظوخشايدذ. نةتعجعدة ظوؤغا ظئغعر يارعالندذرذش 
ظئلعنمايدذ.  ظئتعبارغا  تذتعؤئلعش  قعلماستعن  يارعدار  قعلعدذ.  ظعضعدارحعلعق  بعلةن 
بعلةن  تعرناقلعرع  ظوؤنع  قارحعغا  بةرضةن،  قويذص  قارحعغعسعنع  ظوؤحع  بعر  ظةضةر 
تذتقان، لئكعن ظذنع يارعدار قعلمعغان، شذ ظةسنادا يةنة بعر ظوؤحع قارحعغعسعنع قويذص 
بةرضةن، نةتعجعدة بذ قارحعغا ظوؤنع ظألتىرىص قويغان تةقدعردة، ظوؤ ظعككعنحعسعنعث 
قولعنعث  ظعضعسعنعث  قولع  قارحعغعنعث  بعرعنحع  حىنكع  بولعدذ.  هاالل  ؤة  بولعدذ 

ظورنعغا تذرغذزذلغان ساقلعغذحع قول هئسابالنمايدذ.
ظةضةر ظوؤحع بعرعنحع ظوقنع ظئتعص، ظوؤنع يارعدار قعلغان، ظاندعن ظعككعنحع 
ظوقنع ظئتعص ظذنع ظألتىرضةن بولسا، ظوؤ هارام بولعدذ. ظةضةر ظوؤحع ظوؤغا ظعككع 
ظعت قويذص بةرضةن بولذص، ظعككعسعنعث بعرع ظوؤنع تاالص يعقعتسا، يةنة بعرع ظذنع 

تاالص ظألتىرسة، ظوؤ يئيعلعدذ)1).

خعلمذ ـ خعل مةسعلعلةر

§ ضأشع يئيعلعدعغان هايؤاننع ظوؤالش هااللدذر، شذنداقال ضأشع يئيعلمةيدعغان 
ظذنعث  ياكع  صايدعلعنعش  صةيلعرعدعن  يذثعدعن،  تئرعسعدعن،  ظذنعث  هايؤاننعمذ 
دةلعل  هةققعدعكع  ظوؤالش  ظوؤ  دذرذستذر.  ظوؤالش  ظىحىن  قوغدعنعش  يامانلعقعدعن 
شةرعظةتتة  ظوؤالش  هةممعسعنع  ظذالرنعث  ظىحىن  قعلعنغانلعقع  بايان  شةرتسعز 

يوللذقتذر.
§ مىشىك ؤة ظعتنع مةلذم مةنصةظةت ظىحىن، ضةرحة كعحعككعنة مةنصةظةت بولسعمذ، 
بوغذزالص ظألتىرىش دذرذستذر. ظةضةر مىشىك زعيان سالغذحع بولسا، ظذنع ظذرذشقا 
ؤة قذلعقعنع ظئزعؤئتعشكة بولمايدذ، بةلكع بوغذزلعنعدذ. ظةضةر ظعت سةكراتقا حىشىص 

قالغان بولسا، ظذنعث ظاغرعقعنع يئنعكلعتعش ظىحىن بوغذزلعؤئتعش ياخشعدذر.
§ ظأزع نعجعس ظةمةس هايؤاننع ظوؤالش ؤة بوغذزالص ظألتىرىش بعلةن ظذنعث ضأشع 
صاكلعنعدذ. ظةمما حوشقا ظةسال صاكالنمايدذ. ظذنعث نة تئرعسع، نة ضأشع، نة هئحقاندان 
يئرع صاك ظةمةس. بةزعلةر: »ظذنعث تئرعسع صاكلعنعدذ، ضأشع صاكالنمايدذ« دئضةن. 
بعلةن  ظألتىرىش  بوغذزالص  هايؤاننع  يئيعلمةيدعغان  ضأشع  صةتعؤادذر.  توغرا  ظةث  بذ 
ظذنعث يئغع، ضأشع ؤة تئرعسع صاكلعنعدذ )يةنع يئمةستعن، صاكعز نةرسة سىصعتعدة 

ظعشلةتسة بولعدذ(.
))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 125 ـ بةت.
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بولذص،  كىحلةندىرىلضةن  ظةكسع  قاراشنعث  بذ  بايانعدا  تاهارةتنعث  يذقعرعدا، 
ظذنداق هايؤانالرنع بوغذزالص ظألتىرىش بعلةن ضأشع صاك بولمايدذ، لئكعن تئرعسع 

صاك بولعدذ، دةص بايان قعلعنغان.
ظالعمالر: »ظوتصةرةسنعث ؤة >بعسمعلاله< دئيعشنع قةستةن تةرك قعلغذحعنعث 
بوغذزلعغان مئلع توغرا قاراشقا ظاساسةن صاكعز ظعكةنلعكعنع )يةنع يئمةستعن، صاكعز 
نةرسة سىصعتعدة ظعشلةتسة بولعدعغانلعقعنع( ؤاجعص قعلعدذ« دةص كأرسةتكةن. ظةمما 
ظادةم ؤة حوشقا بوغذزالنسعمذ صاكالنمايدذ. ظادةم صاكالنغان تةقدعردعمذ، هأرمةتلعك 
ظةمةس. حوشقا  دذرذس  ظعشلعتعش  ظةزالعرعنع  ظذنعث  ظىحىن  يارعتعلغانلعقع  قعلعص 
ظةسال ظعشلعتعلمةيدذ. حىنكع ظذ مةثضى نعجعس هالعتعدة قالعدذ. نئمعشقا دئضةندة، 

ظذنعث هةممة ظةزالعرع نعجعستذر)1).
§ قذشالرنع كئحعدة تذتذش مذباهتذر. لئكعن ظذنداق قعلماسلعق ظةؤزةلدذر.

§ قارحعغعنع ظوؤغا ظأضةتكةندة تعرعك قذشالرنع تذتقذزذص ظأضعتعش مةكروهتذر. 
حىنكع ظذالرنع قعيناص قويعدذ.

هاالل  ظوؤالش  ظوخشاش  قويغا  ؤة  ظات  ياكع  ظعنساننعث  بعرةر  ظوؤحع  ظةضةر   §
ظاتقان،  قارعتعص ظوق  ظذنعثغا  ظاثالص،  بولمايدعغان ظأي هايؤانلعرعنعث شةصعسعنع 
ظوق بعرةر ظوؤ هايؤعنعغا تةككةن تةقدعردعمذ ظوؤ هاالل بولمايدذ. حىنكع ظذنع ظئتعش 
ظوؤالش نعيعتع بعلةن بولمعغان. ظةضةر شةصعسع ظاثالنغان نةرسعنع ظادةم، دةص ضذمان 
قعلعص ظوق ظاتقان، ظوق تةككةن، لئكعن ظوق تةككةن نةرسة ظوؤ بولذص حعققان بولسا، 
ظوؤ هاالل بولعدذ. حىنكع ظذنعث ضذمانع بعلةن تةيعن قعلعشع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ. 
ظوؤ  ظذنع  ظادةم  ظذ  بعرع،  بولعدذ؛  هاالل  ظعككع سةؤةبتعن  مذنداق  بةزعلةر: »ظوؤ 
دئضةن مةقسةتتة ظئتعشع كئرةك. يةنة بعرع، ظذ مةقسةت قعلغان، شةصعسعنع ظاثلعغان 
ؤة ظاتقان نةرسة، مةيلع ضأشع يئيعلعدعغان بولسذن ياكع يئيعلمةيدعغان بولسذن، ظوؤ 

بولذشع كئرةك« دةيدذ. بذ قاراش بةكرةك ظورذنلذقتذر.
ظذالر يةنة مذنذالرنع تعلغا ظالغان: »ظةضةر ظذ دةرةخ ياكع ظعنسان، دةص ضذمان 
توغرا  بذ  يئيعلعدذ«.  ظوؤ  بولذص حعقسا،  ظوؤ  نةتعجعدة  بولذص،  ظاتقان  ظوق  قعلعص 

قاراشتذر.)2)
§ ظوؤحع بعر كعيعكنع ظاتقان، ظوق ظذنعث مىثضىزعضة ياكع تذؤعقعغا تةككةن، 
بذنعث بعلةن ظذ ظألىص قالغان تةقدعردة، ظةضةر ظوق ظذنع قاناتقان بولسا، يارعالندذرذش 
ؤذجذدقا حعققانلعقع ظىحىن يئيعلعدذ. قاناتمعغان بولسا، يئيعلمةيدذ. حىنكع قاننعث 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 305 ـ بةت.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 196 ـ بةت.
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يذقعرعدا  بعراق،  دةلعلعدذر.  بولذشعنعث  مةؤجذت  يارعلعنعشنعث  بولذشع  مةؤجذت 
شةرت  قانعتعش  ظذسذللعرعدا  ظوؤالش  تىرلىك  باشقا  ظوقتعن  قعلعنغعنعدةك،  بايان 

قعلعنمايدذ.
ظئتعص  ظوقنع  ظذ  شذثا  ظئلعنعدذ.  ظئتعبارغا  هالعتع  ظاتقان  ظوق  ظوؤحعنعث   §
بولغاندعن كئيعن، ظوق ظوؤغا تئضعشتعن بذرذن ياكع تئضعص بولغاندعن كئيعن دعندعن 
يئنعؤالغان بولسعمذ، ظوؤ هاالل بولعدذ. حىنكع ظذ ظوق ظاتقان حاغدا مذسذلمان ظعدع. 
مذشذنعثغا ظاساسةن، ظةضةر ظوؤغا ظوق ظاتسا، شذ ظةسنادا ظوؤ باشقا بعر سةؤةب 
هاالل  ظوؤ  تةضسة،  ظوق  ظذنعثغا  ظاندعن  كةتسة،  حعقعص  هالعتعدعن  ظوؤلعق  بعلةن 
بولعدذ. حىنكع ظذ ظوق ظوق ظئتعلغان حاغدا ظوؤلعق هالعتعدة ظعدع. ظةضةر ظوؤنع بعر 

مذرتةد ظاتسا ظاندعن مذسذلمان بولسا، ظوؤ هاالل بولمايدذ.
ظةضةر ظوؤغا ظئهرامدا تذرذص ظوق ظاتسا، ظذ ظئهرامدعن حعققان هامان جازا )يةنع 
ظاندعن  بولسا،  ظاتقان  تذرذص  ظئهرامغا كعرمةي  ظةضةر  بولعدذ.  ؤاجعص  قعلعش(  قان 
ظئهرامغا كعرعش بعلةن جازا كةلمةيدذ. ظةضةر ظئهرامغا كعرمةي تذرذص ظاتقان بولذص، 
ظوق ظوؤغا هةرةم)1)نعث سعرتعدا تةضسة، لئكعن ظوؤ هةرةمنعث ظعحعدة ظألىص قالسا 
جايدا  شذ  ؤة  تةضسة  سعرتعدا  هةرةمنعث  ظوؤغا  ظوق  ظاتسا،  تذرذص  هةرةمدة  ياكع 
ظألسة، ظوؤ هاالل بولمايدذ. ظعككعنحعسعدة ظذنعثغا جازا كئلعدذ، بعرعنحعسعدة جازا 

كةلمةيدذ.
يذقعرعدعكعلةردعن ظعمام مذهةممةد )اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( بايان قعلغان 
مذنداق بعر مةسعلة مذستةسنادذر: »ظئهرامغا كعرمعضةن كعشع ظوؤغا ظوق ظاتقان 
بولذص، هةر ظعككعلعسع هةرةمنعث سعرتعدا بولسا، شذ صةيتتة ظوؤ هةرةمنعث ظعحعضة 
ياكع هةرةمنعث  ظعحعدة  ؤة هةرةمنعث  تةضسة  ظذنعثغا  ظاندعن ظوق  كعرعص كةتسة، 
سعرتعدا ظألسة، ظوؤ يئيعلمةيدذ«. بذ مةسعلعدعن باشقا مةسعلعلةردة ظوؤنع يئيعش 
ظعضعدارحعلعق  ظةمما  ظئلعنعدذ.  ظئتعبارغا  هالةت  ظئتعلغان  ظوق  ظىحىن  مةسعلعسع 
مةسعلعسع ظىحىن ظوقنعث تةككةن ؤاقتع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. ظةضةر بعرع ظوؤغا ظوق 
ظاتسا، ظذنعثدعن كئيعن ظذنع يةنة بعرع ظاتسا، ظذنعثغا ظعككعنحعسعنعث ظوقع تةضسة 
ؤة بعرعنحعسعنعث ظوقعدعن ظعلضعرع ظذنع ظئغعر يارعدار قعلسا، ظوؤ ظعككعنحعسعنعث 

بولعدذ.
§ ظةضةر ظأضعتعلضةن قارحعغا ظوؤنع تذتذص، ظاندعن ظذنع ظألتىرىص قويسا، ظذنع 
ظعنسان قويذص بةرضةن ياكع ظعنسان قويذص بةرمعضةنلعكع مةلذم بولمعسا، ظذنع قويذص 
بئرعشتة شةك تذغذلغانلعقع ظىحىن تذتذلغان ظوؤ يئيعلمةيدذ. قويذص بةرضةنلعك ظئنعق 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 306 ـ بةت.
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بولمعسا، ظوؤ مذباه بولمايدذ.
ظةضةر قارحعغعنع ظعضعسع قويذص بةرضةن بولسا، ظوؤ ظذنعث مىلكعدذر. شذثا ظذنع 

ظعضعسعنعث ظعزنعسعز ظعشلعتعش دذرذس بولمايدذ.
§ بعر ظادةم قويعنع بئغعدا بوغذزالنغان هالةتتة تاصسا، ظذنعثغا ظذنع يئيعش هاالل 
بوالمدذ ياكع هاالل بولمامدذ؟ بعز يذقعرعدا بايان قعلغان هأكىملةرنعث تةقةززاسع 
بولعدعغان  هاالل  مئلع  بوغذزلعغان  بوغذزلعغذحعنعث  قوينع  ظذ  ظالغاندا،  بويعحة 
>بعسمعلاله<  ظذنعث  شذنداقال  ظعكةنلعكعدة،  كعشع  بولمايدعغان  هاالل  ياكع  كعشع 
دئضةن ياكع دئمعضةنلعكعدة شةك تذغذلغانلعقع ظىحىن ظذنع يئيعش هاالل بولمايدذ. 
ؤة  بولماسلعق  بئرعلضةن  قويذص  ظوؤغا  قارحعغعنعث  بولغان  ظوؤالش  ظوؤ  تةبعظعتع 
بئرعدذ.  كأرسعتعص  ظوحذق  بذنع  هالعتع  بولماسلعق  ظعضعدارحعلعقعدا  بعراؤنعث 
ظةكسعحة ظذ قوينع بوغذزلعغذحع ظعسالم يذرتعدا بولسا، زاهعرعي جةهةتتعن ظالغاندا 
ظذنعث بوغذزلعغان مئلع هاالل ؤة >بعسمعلاله< دئضةن هئسابتا بولعدذ. >بعسمعلاله< 
دئمةسلعك ظئهتعمالع بازاردا سئتعلغان ضأشلةردة مةؤجذتتذر. ظذ ظئهتعماللعق قةتظعي 

هارام قعلعش هأكمعدة ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.
§ مةلذم كعشعلةر سةهرا يولعدا بوغذزالص تاشالص قويذلغان بعر تأضعنع ظذحراتقان 
ظذنع  بولسا،  يئقعلغان  مةيدعسعحة  ؤة  بولمعغان  يئقعن  تأضة سذغا  ظةضةر  تةقدعردة، 
كعشعلةرضة مذباه قعلعش ظىحىن ظعضعسع شذنداق قعلغان بولذص، ظذنع ظئلعؤئلعش ؤة 
يئيعشنعث هئح يامعنع يوق. بعز هةقعقةتةن هةج يولعدا شذ مةقسةتتة تأضة بوغذزالص 
ظعسصاتالنغان  دااللةتتة  حىنكع  كأردذق.  بعلةن  كأزعمعز  ظأز  كعشعلةرنع  قويعدعغان 
تأضعنعث  ظذ،  شذثا  ظوخشاشتذر.  نةرسعضة  ظعسصاتالنغان  سأزدة  ظوحذق  نةرسة 
ظوحذق  دةص  قعلدعم«  مذباه  كعشعضة  ظئلعؤالعدعغان  ظذنع  »مةن  ظعضعسعنعث: 
ظئيتقعنعغا ظوخشاشتذر. بولذصمذ، هةج صاظالعيةتلعرع كىنلعرعدة معنادا تئصعلعدعغان 

بوغذزالنغان مالالر شذنداق بولعدذ.
§ ظةضةر يولدعن تئصعؤالغان بالعنع بعرةر زعممعي مئنعث باالم دةص دةؤا قعلسا، 
مةهةللعسع  زعممعيالرنعث  باال  لئكعن  بئرعلعدذ.  نعسبةت  ظذنعثغا  نةسةبع  بالعنعث 
تئصعلمعسا،  جايلعرعدا  ظذالرنعث  ظوخشاش  حعركاؤعغا  ياكع  ؤة  ظعبادةتخانعسع  ياكع 

مذسذلمان هئسابلعنعدذ.
§ بعر قوينع ظوغرعالص، ظاندعن ظذنع >بعسمعلاله< دةص بوغذزلعغان بولسا، ظاندعن 
ظذنع ظعضعسع تئصعؤالسا، يئيعلةمدذ؟ ظعضعدارحعلعقعدا بولماي تذرذص ؤة شةرعظةتكة 
>بعسمعلاله<  نةرسعضة  قعلعنغان  هارام  قةتظعي  تذرذص،  ظالماي  رذخسةت  ظذيغذن 

دئضةنلعكع سةؤةبعدعن توغرا قاراشقا ظاساسةن ظذ نةرسة يئيعلمةيدذ.
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قالغان هايؤاننعث  ظألىص  ظأزع  يعضىزىش ظىحىن ظعت ؤة مىشىكنع  § ضأشعدعن 
قئشعغا ظئلعص بئرعش توغرعدذر. ظةمما ظأزع ظألىص قالغان هايؤاننع ظئلعص بئرعص 
ظعتقا ياكع مىشىككة يئضىزىش دذرذس ظةمةس. حىنكع ظذ هايؤان صاسكعنا ؤة هارام 

نةرسعدذر.
§ ظةضةر قذحقاح ظعضعسع: »مةن ظذنع ظئلعؤالغان كعشعضة بئرعؤةتتعم« دئسة، 
ظعضعسع  ظةضةر  دذرذستذر.  قعلعشع  ظعضعدارحعلعق  ظذنعثغا  تئصعؤالغذحعنعث  ظذنع 
ظذنداق دئمعضةن بولسا، ظعضعسعنعث ظذنع ظئلعؤالغان كعشعدعن ياندذرذص ظئلعؤئلعشع 
دذرذستذر. ظةضةر ظعككعسع ظذنع مذباه قعلعش مةسعلعسعدة ظعختعالص قعلعشعص قالسا، 
ظعضعسع هئلعقعدةك سأز قعلمعغان تةقدعردة ظذنعث قةسةم قعلعشع بعلةن قذحقاح ظأز 

ظعضعسعنعث بولعدذ)1).

يئيعش هاالل بولغان ؤة هارام بولغان نةرسعلةر

ظالعمالر ناصاك نةرسعلةرنعث كةسكعن دةلعل بعلةن هارام قعلعنغانلعقعغا بعرلعككة 
كةلضةن. ظذ دةلعل اهلل تاظاالنعث مذنذ سأزعدذر: »ظذالرغا ناصاك نةرسعلةرنع هارام 
بذ  تاظاال  اهلل  حىنكع  هااللدذر.  نةرسعلةر  هئساباليدعغان  صاك  ظةرةبلةر  قعلعدذ«)2). 
هةقتة مذنداق دةيدذ: »ظذالرغا صاك نةرسعلةرنع هاالل قعلعدذ«))). ظةرةبلةر ناصاك 

هئساباليدعغان نةرسعلةر مةزكذر دةلعل بعلةن هارامدذر.
مةدعنة  مةككة،  )يةنع  ظةهلع  هعجاز  ظعحعدعن  يذرتالر  هئسابالشتا  صاك 
قذرظان  حىنكع  ظئلعنعدذ.  ظئتعبارغا  كعشعلةر(  ظولتذراقالشقان  ظةتراصتا  شذ  ؤة 
حأللةردة  ؤة  سةهراالردا  قعلغان.  خعتاب  شذالرغا  ؤة  بولغان  نازعل  شذالرغا  كةرعم 
ياشايدعغانالر ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ. حىنكع ظذالر زأرىرعيةت ؤة ظاحلعق سةؤةبعدعن 
هعجاز  لئكعن  تئصعلعدعغان،  يذرتلعرعدا  مذسذلمان  يةؤعرعدذ.  نةرسعلعرعنع  تاصقان 
بولغان  يئقعن  ظةث  ظوخشاشلعقع  زئمعنعدعكع  هعجاز  نةرسعلةر  بعلمةيدعغان  ظةهلع 
هايؤانالردعن  زئمعنعدعكع  هعجاز  نةرسعلةر  ظذ  ظةضةر  سئلعشتذرعلعدذ.  نةرسعلةرضة 
بعرةرسعضة ظوخشعمعسا، بذ هالدا ظذ اهلل تاظاالنعث مذنذ سأزع ظعحعضة كعرضةنلعكع 
ظىحىن مذباهتذر: »)ظع مذهةممةد! مةككة كذففارلعرعغا( ظئيتقعنكع، ماثا ؤةهيع 
قعلعنغان ظةهكامالر ظعحعدة، ظأزع ظألىص قالغان نةرسة ياكع ظئقعص حعققان قان ؤة 
))) بذ يةردعكع »هةرةم« سأزع هةرةم حئضرعسع ظأز ظعحعضة ظالغان هةممة جاينع كأرسعتعدذ. مذنداق ظةهؤالالر ظاساسةن هةرةمنعث 

حئضرعلعرع ظةتراصعدا يىز بئرعدذ. ـــ ت
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 307 ـ بةت.

))) سىرة ظةظراف، 157 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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ياكع حوشقا ضأشع - حوشقا نعجعس يئمةكلعكلةرضة ظادةتلةنضةنلعكع ظىحىن حوشقا 
ضذناه  بوغذزالنغان  ظئيتعلعص  ظعسمع  غةيرعينعث  دعن  اهلل  ؤة  صاسكعنعدذر -  ضأشع 
مالدعن غةيرعينع هةر قانداق ظادةم ظىحىن هارام كأرمةيمةن. كعمكع ظذالردعن )يةنع 
هاياتعنع  هالدا  ظعختعيارسعز  ؤة  ناظعالج  نةرسعلةردعن(  قعلعنغان  هارام  يذقعرعقع 
مةغصعرةت  صةرؤةردعضارعث  حىنكع  بولمايدذ(،  ضذناه  )هئح  يئسة  قالغذدةك  ساقالص 

قعلغذحعدذر، )بةندعلعرعضة( مئهرعباندذر«)1).
ظالمعغان  تعلغا  »اهلل  دئضةن:  مذنداق  هةقتة  بذ  ظةلةيهعسساالممذ  صةيغةمبةر 

نةرسعلةر اهلل ظةصذ قعلغان نةرسعلةردعن هئسابلعنعدذ«)2).
يةيدعغان  ظوؤالص  ظوؤ  بعلةن  تعرناقلعرع  ياكع  حعشلعرع  مةضةن(  )يةنع  قوزذق 
هايؤاننع يئيعش هاالل بولمايدذ. ظةبذسأظلةبة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنغان 
هةدعس شةرعصتة: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يعرتقذح هايؤانالردعن هةرقانداق قوزذق 

)يةنع مةضةن( حعشلعق هايؤاننع يئيعشنع توسقان«.)))
ظعمام مذسلعم ظذ هةدعسنع باشقا بعر سةنةد بعلةن رعؤايةت قعلغان بولذص، ظذنعث 
لةؤزع مذنداق: »يعرتقذح هايؤانالردعن هةرقانداق قوزذق حعشلعق هايؤاننع يئيعش 

هارامدذر«. 
مذنداق  ظابباسنعث  ظعبنع  معهراندعن  ظعبنع  مةيمذن  يةنة  مذسلعم  ظعمام 
هايؤانالردعن  يعرتقذح  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  قعلغان:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
تعرناقلعق  يعرتقذح  هةرقانداق  قذشالردعن  هايؤاننع،  حعشلعق  قوزذق  هةرقانداق 
قذشنع يئيعشنع حةكلعضةن«. قذشنعث يعرتقذح تعرنعقع يعرتقذح هايؤاننعث قوزذق 

حعشعغا باراؤةردذر.
»صةيغةمبةر  قعلغان:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  جابعرنعث  تعرمعزع  ظعمام 
ظةلةيهعسساالم ظئشةكنع، قئحعر ضأشعنع، يعرتقذح هايؤانالردعن هةر قانداق قوزذق 
يئيعشنع  قذشنع  تعرناقلعق  يعرتقذح  قانداق  هةر  قذشالردعن  هايؤاننع،  حعشلعق 
حةكلعضةن«. ظعمام تعرمعزع بذ هةدعسنع يةنة ظعرباز ظعبنع سارعيةدعن ظوخشاش لةؤزع 

بعلةن رعؤايةت قعلغان ؤة: »خةيبةر كىنع« دئضةن سأزنع زعيادة بايان قعلغان.
بذ هايؤانالرنع هارام دئضىحعلةر قوزذق حعشلعق دئضةن سأزنعث قانداق هايؤاننع 
بعلةن  حعشلعرع  »ظذ  بةزعلةر:  قعلعشقان.  ظعختعالص  هةققعدة  كأرسعتعدعغانلعقع 
كىحلعنعدعغان، باشقا نةرسعلةرضة قوغالص يئتعشعؤالعدعغان، ظوؤالص يةيدعغان، كأصعنحة 

))) سىرة ظةظراف، 157 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
))) سىرة ظةنظام، 145 ـ ظايةت.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 194 ـ بةت.
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قعلعش  هذجذم  ظوخشاش  قاتارلعقالرغا  بىركىت  ؤة  قارحعغا  يعلصعز،  شعر،  هالالردا 
تةبعظعتعضة ظعضة بولغان هايؤانالرنع كأرسعتعدذ. ظةمما سعرتالن ؤة تىلكعضة ظوخشاش 
هايؤانالرنعث  ظذ  بولسعمذ،  حعشلعق  قوزذق  ضةرحة  هايؤانالر،  قعاللمايدعغان  هذجذم 
ظةضةشكةنلةر مذشذ  ظذ ظعككعسعضة  ؤة  لةيسع  ظعمام شافعظع،  ظعحعضة كعرمةيدذ«. 
قاراشتا بولغان. سعرتالننعث هاالل ظعكةنلعكع هةققعدة هةدعسلةر رعؤايةت قعلعنغان. 
ظةمما تىلكعنعث هارام ظعكةنلعكع هةققعدة خذزةيمة ظعبنع جىزظعنعث هةدعسع بولذص، 
ظذنع ظعمام تعرمعزع ؤة ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلغان، لئكعن ظذ هةدعس ظاجعزدذر)1). 

قوزذق حعشلعق هايؤان يةر يىزعدة يىرىص تذتذص قاحعدعغان، ظادةتتة يارعالندذرغذحع 
ؤة ظألتىرضىحع هايؤاندذر. يعرتقذح تعرناقلعق قذش هاؤادعن كئلعص تذتذص قاحعدعغان، 

ظادةتتة ظذمذ يارعالندذرغذحع ؤة ظألتىرضىحع قذشتذر. 
هاشارةتلةرنع يئيعشكة بولمايدذ. ظذالر يةر يىزعدة يىرعدعغان كعحعك جانلعقالر 
بولذص، هةرة، بىرضة، صعت، حعؤعن، صاشا، كانا، صاقا، يعالن، كعرصة، حاحقان، صاتمعحذق 
قويعدعغان  ظألتىرىص  حئقعص  زةهةرلعك،  ظوخشاش  حايانغا  ؤة  جانلعقالرنع  قاتارلعق 

جانلعقالرنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ)2).
بولعدذ.  هارام  يئيعش  ظذنع  تةقدعردعمذ،  كةتكةن  ياؤايعلعشعص  ضةرحة  ظئشةك 
ظذنعث ظةكسعحة، ياؤايع ظئشةك كأندىرىلضةن ؤة ظىستعضة مألة توقذلغان تةقدعردعمذ، 
ظذنعث ظأزع ؤة سىتع هااللدذر. ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق 
دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم خةيبةر كىنع ظئشةك ضأشعنع 

يئيعشنع حةكلعضةن«.
ظةبذسأظلةبةنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 

ظئشةك ضأشعنع هارام قعلدع«))).
ظات ضأشعنع  قارعشعدا  نعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  ظةبذهةنعفة )اهلل  ظعمام 
يئيعش مةكروهتذر. ظعمام مالعكمذ شذنداق قارايدذ. ظعمام ظةبذيىسىف، مذهةممةد ؤة 
شافعظع )اهلل ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!( ظات ضأشعنع يئيعش هئح ضذناه ظةمةس، دةص 
قارعغان. حىنكع جابعر رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئضةن: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
يئيعشكة  ضأشعنع  ظات  ظةمما  حةكعلعدع.  يئيعشنع  ضأشعنع  ظئشةك  كىنع  خةيبةر 

رذخسةت قعلدع«.
ظةسمانعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: »بعز صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 

))) سةهعه بذخارع، 5530 ـ هةدعس.
))) »فةتهذلبارع« 9 ـ توم، 658 ـ بةت.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 193 ـ بةت.
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زامانعدا ظات ظألتىرىص يئدذق«)1).
بةزعلةر مذنداق دةيدذ: »ظعمام ظةبذهةنعفة ؤاصات بولذشتعن ظىح كىن ظعلضعرع 
ظذ  بئرعلعدذ.  ظاساسةن  قاراشقا  مذشذ  صةتعؤا  يئنعؤالغان«.  دئيعشتعن  هارام  ظاتنع 
مةكروه تةنزعهعدذر. زاهعرع رعؤايةتكة ظاساسةن شذنداق بولعدذ. بةزعلةر ظذنع هارامغا 
يئقعن مةكرذه دةص قارعغان. بذ ظعختعالص قذرذقلذقتا ياشايدعغان ظاتالرغا قارعتعلعدذ. 

ظةمما دئثعز ظاتلعرع ظالعمالرنعث ظعتتعصاق قارعشعدا يئيعلمةيدذ)2).
بولسا،  كاال  ظانعسع  قئحعرنعث  ظةضةر  يئيعلمةيدذ.  قئحعر  تذغذلغان  ظئشةكتعن 
ظالعمالرنعث ظعتتعصاق قارعشعدا يئيعلعدذ. ظةضةر ظذنعث ظانعسع ظات بولسا، ظانعسعنعث 
ظئلعنعص،  ظئتعبارغا  هايؤان  ظانا  هاراملعقتا  ؤة  هاالل  حىنكع  بئرعلعدذ.  هأكمع 

يئيعلعدعغان هايؤاندعن ياكع يئيعلمةيدعغان هايؤاندعن تذغذلغانلعقعغا قارعلعدذ.
توشقاننع يئيعشنعث هئح ضذناهع يوق. حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا كاؤاص 
قعلعنغان توشقان هةدعية قعلعنغان حاغدا ظذ ظذنعثدعن يئضةن ؤة ساهابة رةزعيةلالهذ 
ظةنهذمالرنع ظذنع يئيعشكة بذيرذغان. ظذنعث ظىستعضة توشقان يعرتقذح هايؤانالردعن 
ظةمةس، تاص يةيدعغان هايؤانالردعنمذ ظةمةس. شذثا ظذ كعيعككة ظوخشاش هأكىمدة 

بولعدذ))).
ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعس شةرعصتة ظذ مذنداق 
دئضةن: »بعز مةررذززةهران دئضةن جايدا بعر توشقاننع ظذحراتتذق ؤة ظذنعث ظعزعغا 
قئشعغا  ظةبذتةلهةنعث  ظذنع  مةن  ظاندعن  تذتعؤالدعم.  ظذنع  مةن  قوغلعدذق.  حىشىص 
ياكع  ساغرعسعنع  ظعككع  توشقاننعث  ظاندعن  بوغذزلعدع.  ظذنع  ظذ  كةلدعم.  ظئلعص 

ظعككع يوتعسعنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظةؤةتتع. ظذ ظذنع قوبذل قعلدع«)4).
بذ هةدعس توشقاننع يئيعشنعث دذرذسلعقعنع كأرسعتعدذ. ظذ ظالعمالرنعث بعردةك 
قارعشعدذر. صةقةت ساهابعلةر ظعحعدة ظابدذلاله ظعبنع ظأمةرنعث، تابعظعنالر ظعحعدة 
ظعكرةمةنعث، فعقهعشذناسالر ظعحعدة مذهةممةد ظعبنع ظةبذلةيالنعث ظذنع مةكروه دةص 

قارايدعغانلعقع رعؤايةت قعلعنغان.
سعرتالن ؤة تىلكة يئيعلمةيدذ. حىنكع ظذ ظعككعسع قوزذق حعشلعرع بعلةن ظوؤ 
هةدعسنعث  دئضةن  حعشلعق«  ظأتكةن »قوزذق  يذقعرعدا  ظذالر  شذثا  يةيدذ.  تذتذص 
ظعحعضة كعرعدذ. ظذ ظعككعسعنعث مذباه ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص رعؤايةت قعلعنغان 

))) سةهعه بذخارع، 5521 ـ ؤة 5527 ـ هةدعسلةر.

))) سةهعه بذخارع، 5520 ـ ؤة 5519 ـ هةدعسلةر.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 193 ـ بةت.

))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 69 ـ بةت.
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هةدعسلةر هارام بولذشتعن ظعلضعرعكع ؤاقعتقا قارعتعلعدذ، دةص حىشةندىرىلعدذ. حىنكع 
قالسا،  كئلعص  زعت  بعرعضة  ـ  بعر  قاحان  دةلعل  ظعككع  ظاساسةن  قاظعدعضة  ظةسلع 
هاراملعق هةققعدعكع هأكىم مذباهلعق هةققعدعكع هأكىمنعث ظىستعضة قويعلعدذ)1).

سعرتالن هةققعدة جابعر ظعبنع ظابدذلالهتعن رعؤايةت قعلعنغان هةدعس بولذص، ظذ 
ظذ:  هةققعدة سورعدعم.  ظةلةيهعسساالمدعن سعرتالن  صةيغةمبةر  مةن  دئضةن:  مذنداق 
قان  قوحقار  بعر  ضةردعنعضة  ظوؤلعسا،  كعشع  ظئهرامدعكع  ظذنع  ظةضةر  ظوؤدذر.  »ظذ 
قعلعش جازاسع كئلعدذ« دةص جاؤاب بةردع. بذ هةدعسنع ظعمام ظةبذ داؤذد رعؤايةت 

قعلغان، لئكعن باها بةرمعضةن.
ظعمام تعرمعزع ظعبنع ظةبذظةممارنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان: مةن 
»ظذنع  مةن:  دئدع.  »هةظة«  ظذ:  سورعدعم.  دةص  ظوؤمذ؟«  »سعرتالن  جابعردعن 
ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  مةن:  دئدع.  »هةظة«  ظذ:  دئدعم.  بوالمدذ؟«  يئسةم 
شذنداق دئضةنمذ؟« دئدعم. ظذ: »هةظة« دئدع. ظعمام تعرمعزع بذ هةدعسنع هةسةن 

ؤة سةهعه دةرعجعسعضة يئتعدذ، دئضةن)2). 
قذرذقلذق ؤة دئثعزغا ظاظعت تاش صاقعالر يئيعلمةيدذ. ظاال قاغا ؤة تاص يةيدعغان 
ظىح  قاغا  هئسابلعنعدذ.  قاتارعدعن  نةرسعلةر  صاسكعنا  ظذ  حىنكع  يئيعلمةيدذ.  قاغا 
تىرلىك بولذص، بعر تىرع دان تئرعص يةيدذ، تاص يئمةيدذ. ظذنع يئيعش مةكروه ظةمةس. 
يةنة بعر تىرع تاصتعن باشقا نةرسة يئمةيدذ. ظذنع يئيعش مةكروهتذر. ظىحعنحع تىرع 
بةزعدة داننع، يةنة بةزعدة تاصنع ظارعالشتذرذص يةيدذ. بذ تىرلىك قاغا كعتابتا تعلغا 
ظئلعنمعغان بولذص، ظعمام ظةبذهةنعفةنعث قارعشعدا ظذنع يئيعش مةكروه ظةمةس. ظعمام 

ظةبذيىسىفنعث قارعشعدا مةكروهتذر.
كئلة  ؤة  صعل  بىركىت،  حوث  قاناتلعرع  قويذق،  صةيلعرع  شةكعللعك،  قاغا 
قعلعنغان  رعؤايةت  هةققعدة  يئيعلضةنلعكع  كئلةنعث  يئيعلمةيدذ.  تعمساه(  )كعحعك 
هةدعس ظعسالمنعث دةسلةصكع دةؤرعضة، اهلل تاظاالنعث: »ظذالرغا ناصاك نةرسعلةرنع 
قارعتعلعدذ.  ؤاقعتقا  ظعلضعرعكع  بولذشتعن  نازعل  سأزع  دئضةن  قعلعدذ«)))  هارام 
ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن رعؤايةت قعلعنغان هةدعستة صةيغةمبةر 

ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »كئلةنع مةن يئمةيمةن، هارام دةصمذ قارعمايمةن«.
خالعد  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  ظةنهذمادعن  رةزعيةلالهذ  ظابباس  ظعبنع  ظابدذلاله 
ظعبنع ؤةلعد مذنداق دئضةن: مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة مةيمذنةنعث 

))) سةهعه بذخارع، 5535 ـ هةدعس.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 194 ـ بةت.

))) »ظعظالظذسسىنةن« 17 ـ توم، 164 ـ بةت.
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يئقعص  تاشقا  قعزعتعلغان  ظالدعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  كعردعم.  ظأيعضة 
كاؤاص قعلعنغان كئلة ضأشع كةلتىرىلدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا قولعنع 
ظذزارتعؤعدع، ظايالالردعن بعرع: اهلل نعث صةيغةمبعرعضة ظذ يئمةكحع بولغان ضأشنعث 
نئمة ظعكةنلعكعنع ظئيتعص بئرعثالر، دئدع. ظذالر: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! ظذ كئلة 
ضأشعدذر، دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قولعنع دةرهال تارتعؤالدع. مةن: ظع اهلل نعث 
صةيغةمبعرع! ظذ هاراممذ؟ دئدعم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ياق، لئكعن ظذ جانؤار 
دئدع.  ياقتذرمايمةن«  ظذنع  ظىحىن مةن  تئصعلمعغانلعقع  يةردة  ظأسكةن  ياشاص  مةن 
خالعد بذ هةدعسنع سأزلةص بئرعؤئتعص مذنداق دئضةن: »ظاندعن مةن ظذنع ظالدعمغا 

تارتعص ظئلعص يئدعم، هالبذكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قاراص تذراتتع«)1).
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث كئلةنع يئيعشتعن توسقانلعقع رعؤايةت قعلعنغان... 
ظذ هةدعسنع ظعمام ظةبذداؤذد ظعشةنحلعك يول بعلةن رعؤايةت قعلغان... ظعمام ظةبذداؤذد 
»بعز  قعلغان:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  هةسةننعث  ظعبنع  ظابدذرراهمان  يةنة 
مذنداق  هةدعستة  ظذ  قعلدذق...«  حىشكىن  جايغا  بعر  كأص  ناهايعتع  كئلةلةر 
ظةلةيهعسساالم: »بةنعي  صةيغةمبةر  ظعدع.  صعشذرغان  ضأشعنع  كئلة  ظذالر  دئيعلعدذ: 
ظعسراظعل ظةؤالدعدعن بعر ظىممةت كعشعلةر يةر يىزعدة ظأمىلةص يىرعدعغان جانلعقالرغا 
ظذنع  ظةنسعرةيمةن،  قئلعشعدعن  بولذص  شذالردعن  كئلةنعث  مةن  ظأزضةرتعؤئتعلدع. 
تأكىؤئتعثالر« دئضةن. ظذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد، ظعبنع هعببان ؤة تاهاؤعي رعؤايةت 

قعلغان...
ظعشارةت  ياكع  ظوحذق  ظعكةنلعكعنع  كئلةنعث هاالل  هةدعسلةر  ظالدعنقع  ضةرحة 
بعلةن  هةدعسلةر  ظذ  بولسعمذ،  كأرسةتكةن  هالدا  سىكىتلىك  ياكع  دةلعللعك  بعلةن 
ظذنعث  هةدعس  حةكلعضةن  يئيعشنع  كئلةنع  كةلسةك،  بعرلةشتىرىشكة  هةدعسنع  بذ 
ظعنساندعن ظأزضةرتعلضةن جانلعق بولذص قئلعش ظئهتعمالع بولغان دةسلةصكع هالةتكة 
تأكىؤئتعشكة  ضأشنع  قازانالردعكع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  حاغدا  شذ  قارعتعلعدذ. 
يئيعشكة  ضأشعنع  كئلة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  كئيعن  هالةتتعن  بذ  بذيرذغان. 
بذيرذماستعن، ظذنع يئيعشتعنمذ توسماستعن، بةلكع سىكىت قعلغان. ظذنع يئيعشكة 
قالمعغانلعقع  نةسلع  هئح  ظعنسانالرنعث  ظأزضةرتعلضةن  سىرعتع  رذخسةت  بئرعلضةن 
بعلعنضةندعن كئيعنكع ظعككعنحع هالةتكة قارعتعلعدذ. شذنعثدعن كئيعن صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم ظذنع مةينةت دةص قارايتتع. شذثالشقا ظذنع يئمةيتتع، لئكعن هاراممذ 
دئمةيتتع، ظةكسعحة كئلة ظذنعث داستعخعنعدا يئيعلضةن ظعدع. مانا بذ ظذنعث مذباه 
هةققعدة  كعشعلةر  قارايدعغان  دةص  مةينةت  ظذنع  بئرعدذ.  كأرسعتعص  ظعكةنلعكعنع 
دةص  مةينةت  ظذنع  هأكمع  بولذش  مذباه  شذثا  بئرعلعدذ.  هأكمع  تةنزعهع  مةكروه 

))) سىرة ظةظراف، 157 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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ظةلةيهعسساالمنعث ظذنع  صةيغةمبةر  بذنعثدعن  قارعتعلعدذ.  قارعمايدعغان كعشعلةرضة 
شةرتسعز ياقتذرمايدعغانلعقع حعقمايدذ)1).

ظذحار حاشقان يئيعلمةيدذ. بذ جانلعق حاشقانغا ظوخشاص كئتعدذ. لئكعن ظذنعث 
قذيرذقع ؤة ظعككع قذلعقع ظذزذنراق كئلعدذ. ظعككع صذتعمذ زعراصةنعث دةل ظةكسعحة 
ظعككع قولعدعن ظذزذن كئلعدذ. شذنعثدةكال ظاغمعخان ؤة غئجعر سالؤا قاتارلعقالرمذ 

يئيعلمةيدذ. بذالرنعث هةممعسع يعرتقذح جانلعقالر قاتارعغا كعرعدذ.
شةصةرةثدة ظعختعالص بار. بةزعلةر: »ظذ هاالل بولمايدذ، حىنكع ظذ قوزذق حعشلعق 
جانعؤاردذر« دئضةن. ظذ سأزنع قعلغان كعشع قازعخان بولذص، ظذ >غذرةرذلظةفكار< 

ناملعق كعتابتا مذنداق دئضةن: »بعزدة قارلعغاح ؤة هذؤقذش يئيعلعدذ«.
ظةسلعدة  قاتارلعقالر  تذرنا  ظاق  ظةمما سئغعزخان،  مةكروهتذر.  يئيعش  هأصأصنع 
هاالل بولسعمذ، ظعنسانالر ظذنع يئضةن كعشع هادعسعضة ظذحرايدذ )يةنع ظذنعثدعن 
ظعمام  ظةمةس.  ياخشع  يئيعش  ظذنع  ظىحىن  قارايدعغانلعقع  دةص  كئلعدذ(  شذملذق 
دةص  هارام«  يئيعش  قاتارلعقالرنع  هأصأص  ؤة  توز  شاتذتع،  »قارلعغاح،  شافعظع: 

قارعغان)2).
داندعن باشقعنع يئمةيدعغان قاغعنع )يةنع زعراظةت قاغعسعنع( يئيعش هااللدذر. 

ظأي مىشىكع، ياؤا مىشىك، قارا بذلغذن، تعيعن ؤة بألةك قاتارلعقالر يئيعلمةيدذ))).
شذنداقال ظعت، ظئيعق، مايمذن، ظادةمسعمان مايمذن، قارا بذلغذن )ظذ مىشىككة 
ظوخشاص كئتعدعغان قذرذقلذق هايؤعنع بولذص، ظذنعث تئرعسع يذمران، يئنعك، ظعسسعق 
ؤة حعرايلعق بولغانلعقع ظىحىن جذؤا تعكعلعدذ(، تعيعن )ظذ ظذحار حاشقانغا ظوخشاص 
جذؤا  ظىحىن  بولغانلعقع  يذمران  ظعنتايعن  تىكع  ظذنعث  بولذص،  جانلعق  كئتعدعغان 
تعكعلعدذ(، مولذن )ظذ تأتعلع صذتع قعسقا هايؤان بولذص، قذيرذقع ظذزذن، حاشقان ؤة 

يعالننع تذتذص يةيدذ( قاتارلعقالر يئيعلمةيدذ.
زامانعسعدا دةمةشعق مذصتعلعكع ؤةزعصعسعنع ظأتعضةن رةهمةتلعك مةهمذد ظةصةندع 
هةمزعنعث ظوؤ هةققعدة يازغان بعر كعتابع بولذص، ظذ بذ كعتابتا يئيعش هاالل بولغان 
بايان  ظذنعثدا  بةرضةن.  قعلعص  بايان  تةصسعلعي  هايؤانلعرعنع  ظوؤ  بولغان  هارام  ؤة 
قعلعنغان هايؤانالر ظعبنع ظابعدعننعث شةرهعسعدة بايان قعلعنغان ظوؤ هايؤانلعرعدعن 

ظازراق كأص بولذص، ظذنعث خذالسعسعنع تأؤةندعكعدةك بايان قعلعمعز:
))) سةهعه بذخارع، 5535 ـ ؤة 5537 ـ هةدعسلةر.

))) »فةتهذلبارع« 9 ـ توم، 666 ـ بةت.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 194 ـ بةت.
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يئيعش هاالل بولغان ظوؤ هايؤانلعرع

ضأشعنع يئيعش هاالل بولغان ظوؤ هايؤانلعرع: تاغ تئكعسع، كعيعك، ظاق كعيعك 
)ظاق بأكةن(، بذغاـ  مارال، جةرةن، ياؤا ظئشةك، ياؤا كاال، ياؤا كاال موزعيع، توشقان، 
غاز، ظأردةك، ساقا ظأردةك، تأضة قذشع، بوز تورغاي، كةصتةر، دةمدة، صاختةك، كةكلعك، 
يذنذس  خورعزع،  سذ  توخذسع،  سذ  قارلعغاح،  تذرنا،  سذر  تذرنا،  اليخورةك،  ظوال، 
قذلذلة،  قذشقاح،  قارا  قذشقاح،  بأدىنة،  تذمشذق،  تأمىر  قاغعسع،  زعراظةت  بئلعقع، 

قعرغاؤذل، توز، هأصأص قاتارلعقالر.

يئيعش هاالل ظةمةس ظوؤ هايؤانلعرع

يعلصعز، ظئيعق،  يولؤاس،  يئيعش هاالل ظةمةس ظوؤ هايؤانلعرع: شعر،  ضأشعنع 
بأرة، حعل بأرة، صعل، مايمذن، تىلكة، كعرصة، حوث كعرصة، ظذحار حاشقان، غئجعر 
سار،  هاثضعت،  صاقا،  سعرتالن،  تعيعن،  مىشىك،  بذلغذن،  قارا  صاقا،  تاش  سالؤا، 

قارحعغا، بىركىت، الحعن، قذرغذي، قذزغذن، قاغا، تاز قارا ؤة مولذن قاتارلعقالر.

ضأشعنع يئيعش ياكع يئمةسلعك هةققعدة ظعختعالص بار هايؤانالر

ظذالر: هذؤقذش، شةصةرةث، زعراصة، تاص بعلةن داننع ظارعالشتذرذص يةيدعغان قاغا 
خةؤصعدعن  ظذحراش  هادعسعضة  قارعلعدذ.  دةص  مةكروه  يئيعش  كئلةنع  قاتارلعقالر. 

ظةنسعرةص يئيعلمةيدعغان هايؤانالر: هأصأص، صاختةك، سئغعزخان قاتارلعقالر)1).

هةرة ؤة حعؤعندعن باشقا قان حعقمايدعغان صىتىن جانلعقنع يئيعش مةكروهتذر. 
صةقةت حئكةتكة مةكروه ظةمةس. هةرعنعث كأنعكعسعدعكع تذخذمعنع جان كعرعشتعن 
ظعلضعرع يئسة، هئح ؤةقةسع يوق. حىنكع جئنع يوق نةرسة ظألىك هئسابالنمايدذ. 
ظذنعثدعن مذنداق هأكىم ظئلعشقا بولعدذكع، سىزمة ياكع سعركة ؤةياكع مئؤة يئيعش 
كعرضةن  جان  ظذنعثغا  ظةضةر  بولذص،  ظوخشاش  يئضةنضة  ظئحعتعص  تذخذمعنع  ظذنعث 

بولسا، ظذنع يئيعش دذرذس بولمايدذ)2).
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 194 ـ بةت.

))) »هامعشذلهةدعيية« 225 ـ بةت.
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سذ هايؤانلعرعنع يئيعشنعث هأكمع

بعرةر هادعسة بعلةن ظألضةن بئلعقتعن باشقا سذ هايؤانلعرعنع يئيعش هاالل بولمايدذ. 
كأرسعتعدعغان  هاالللعقعنع  ظذنعث  بولسعمذ،  تذغذلغان  سذدا  صاسكعنا  بئلعق  ظةضةر 
هئح  يئيعشنعث  تذتذص  كأزدة  هالعتعنع  هازعرقع  ظىحىن  بولغانلعقع  دةلعل  ظوحذق 
حةكلةص  هاالللعقعنع  قعلعشع  ظوزذقلذق  نةرسعلةرنع  صاسكعنا  ظذنعث  يوق.  يامعنع 
قويمايدذ. ظةضةر ظذ صذراص قالمعغان بولسا، ظةهؤال مذشذنداق بولعدذ. ظةضةر صذراص 

قالغان حاغدا ظذنع يئيعش هاالل بولمايدذ.
بذنعثدا صوق يةص تعنع صذراص قالغان تأضة، كاال ؤة توخذغا ظعشارةت بار بولذص، ظذ، 
ظعمام ظةبذهةنعفة توختاص قالغان ؤة: »ظذنع يئيعشنعث قاحان صاك بولعدعغانلعقعنع 
ضأشعنع  هايؤاننع،  ظذنداق  ظالعمالر  بعرعدذر.  مةسعلعلةردعن  دئضةن  بعلمةيمةن« 
يئيعشنعث هاالل بولذشع ظىحىن قانحعلعك معقداردا سوالص قويذش هةققعدة هةرخعل 
قاراشالردا بولغان. توغرا قاراش شذكع، ظذنعثغا ؤاقعت بةلضعلعمةستعن، ظذنعثدعكع 

سئسعق صذراق يوقالغعحة ظذنع سوالص قويذش الزعم.
سىتعنع  يئيعشكة،  هايؤاننع  صذرايدعغان  كةلسة  يئقعن  يئضةنلعكتعن  صوق 
ظذنع سئتعشقعمذ،  ظعكةن،  هالدعال  ظذ شذنداق  بولمايدذ.  ظعشلعتعشكة  ؤة  ظعحعشكة 
سوؤغات قعلعص بئرعشكعمذ بولمايدذ. بةزع ظالعمالر ظذنداق هايؤاننعث تةرع نعجعس 
يئضةن  نعجاسةت  ظذ  ضةرحة  يئيعش،  توخذنع  كأرسةتكةن.  هئسابلعنعدعغانلعقعنع 

تةقدعردعمذ، مةكروه ظةمةس)1).
قالسا،  ظألىص  هادعسعسعز  يئيعلعدذ.  قالسا،  ظألىص  بعلةن  هادعسة  سذدا  بئلعق 
ظىستعضة  سذ  قئلعص  ظألىص  ظأزع  ظذحرعماستعن  هادعسعضة  هئحقانداق  يئيعلمةيدذ. 
لةيلةص قالغان بئلعق يئيعلمةيدذ. بذ يةردعكع لةيلةص قئلعشتعن ظوثدعسعغا لةيلةص 
قئلعش كأزدة تذتذلعدذ. ظةضةر دىمبعسع ظىستع تةرةصتة بولسا، لةيلةص قالغان بولمايدذ، 
شذثا ظذ يئيعلعدذ. سذ يىزعدة لةيلةص قالغان بئلعقنعث قورسعقعدعن حعققان بئلعق، 
تىصةيلع  تارلعقع  ظورذننعث  بولسا(،  زةخمعلةنمعضةن  )يةنع  بولسا  ساغالم  ظذ  ظةضةر 

ظألىص قالغانلعقع ظىحىن يئيعلعدذ.
بئلعق  حعققان  قورسعقعدعن  »ظعتنعث  قارعغان:  دةص  مذنداق  مذهةممةد  ظعمام 
بئلعقلعق هالعتعدعن ظأزضىرىص كةتمعضةن بولسا، ظذنع يئيعشنعث هئح يامعنع يوق. 
بئلعق  قورسعقعدا  ياكع حئكةتكعنعث  تئصعلسا  قورسعقعدا حئكةتكة  بئلعقنعث  ظةضةر 
سذدا  ؤة  سةؤةبعدعن  سوغذقلعقع  ياكع  هارارعتع  سذنعث  بولعدذ«.  هاالل  تئصعلسا، 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 194 ـ بةت.
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بئلعق  قالغان  ظألىص  سةؤةبعدعن  قالغانلعقع  باغلعنعص  نةرسعضة(  بعرةر  )توردةك 
يئيعلعدذ. حىنكع ظذ هادعسة بعلةن ظألضةن بولعدذ. شذنداقال تورغا حىشىص قئلعص، 
قذتذلذش ظعمكانع بولمعغانلعقتعن ظألضةن بئلعق، سذغا تاشالنغان نةرسعنعث زةربعسع 
بعلةن ظألضةن بئلعق، ظةضةر ظذنعث شذ نةرسة بعلةن ظألعدعغانلعقع ظئنعق بولسا ؤة 
شذ نةرسة سةؤةبعدعن ظألسة، يئيعلعدذ. ظةضةر بئلعقحع بئلعقنع حعقعص كئتةلمةيدعغان 
بعرةر ظأرةككة سولعؤالغان بولذص، ظذ ظذنع ظوؤلعماستعن تذتااليدعغان هالةتتة بولسا، 
تارلعقع  ظورذننعث  ظألعمعضة  ظذنعث  حىنكع  يئيعلعدذ.  قالسا،  ظألىص  بئلعق  ظاندعن 
سةؤةب بولغان بولعدذ. ظةضةر ظذ ظذنع ظوؤلعمعسا تذتقعلع بولمايدعغان هالةتتة بولغان 
تةقدعردة، ظةضةر بئلعق ظأزع ظألىص قالسا، يئيعلمةيدذ. ظةضةر سذ مذز تذتذص كةتكةن 
بولذص، بئلعق مذزنعث ظارعسعدا قالغان تةقدعردة، ظةضةر ظذ بئشع سذنعث سعرتعدا 
بولغان هالةتتة ظألىص قالسا، يئيعلعدذ. ظةضةر ظذنعث بئشع سذنعث ظعحعدة قئلعص، 
ظذنداق  يئيعلمةيدذ،  بولسا،  سعرتعدا  سذنعث  ظازراقع  ياكع  كأصرةكع  يئرعمعنعث 

بولمعسا، يئيعلعدذ.
ظذنعثغا  )اهلل  مالعك  ظعمام  يئيعلمةيدذ.  باشقعسع  بئلعقتعن  هايؤانلعرعدعن  سذ 
رةهمةت قعلسذن!( ؤة بعر قعسعم ظعلعم ظعضعلعرع: »دئثعزدعكع صىتىن جانلعقالرنع 
يئضعلع بولعدذ« دئضةن. بةزع ظالعمالر ظذنعث ظعحعدعن دئثعز حوشقعسعنع، دئثعز 
)اهلل  شافعظع  ظعمام  قعلغان.  مذستةسنا  هايؤعنعنع  دئثعز  ظادةمسعمان  ؤة  ظعتعنع 
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث دئثعز هايؤانلعرعنعث هةممعسعنع يئضعلع بولعدذ، 

دةص قارايدعغانلعقع رعؤايةت قعلعنغان.
ظالعمالر ظارعسعدعكع صعكعر ظوخشعماسلعقع يئيعش ؤة سئتعش هأكمع جةهةتتة 
دئثعز  »سعلةرضة  تاظاالنعث:  اهلل  دةلعلع  قاراشتعكعلةرنعث  يذقعرعدعكع  بعردذر. 
هايؤانلعرع هاالل قعلعندع«)1) دئضةن سأزع بولذص، بذ ظايةتتة دئثعز هايؤانلعرعدعن 
نئمعنعث يئيعلعدعغانلعقع، نئمعنعث يئيعلمةيدعغانلعقع تةصسعلعي بايان قعلعنمعغان. 
ظألىكع  ؤة  صاكعز  سىيع  »دئثعزنعث  ظةلةيهعسساالمنعث:  صةيغةمبةر  يةنة  ظذالر 
يوق.  قئنع  هايؤانلعرعنعث  دئثعز  قعلعدذ. حىنكع  دةلعل  دئضةن سأزعنع  هااللدذر« 
نئمعشقا دئضةندة، قان حعقعدعغان هايؤانالر دئثعزدا ياشعمايدذ. هارام بولغان نةرسة 

قاندذر. شذثا دئثعز هايؤانلعرعمذ بئلعققا ظوخشاص كئتعدذ.
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث دةلعلع اهلل تاظاالنعث: »ظذالرغا ناصاك نةرسعلةرنع 
ياسالغان  صاقعدعن  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  سأزعدذر.  دئضةن  قعلعدذ«)2)  هارام 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 195 ـ بةت.
))) سىرة ماظعدة، 96 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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دورعنع ظعشلعتعشنع مةنظع قعلغان. ظذ يةنة قعسقذح صاقعنع سئتعشنع مةنظع قعلغان. 
ظالدعنقع قاراشتعكعلةر دةلعل قعلغان ظايةت دئثعز هايؤانلعرعنع ظوؤالشقا قارعتعلعدذ. 
ظذ، ضأشعنع يئيعش هاالل بولمعغان دئثعز هايؤانلعرعنع ظوؤالش مذباهتذر، دئضةنلعك 
سأزمذ  دئضةن  هايؤان«  قالغان  »ظألىص  هةدعستعكع  قعلغان  دةلعل  ظذالر  بولعدذ. 
بئلعقنع كأرسعتعدذ. ظذ هاالل بولذص، دئثعز هايؤانلعرع ظعحعدعن مذستةسنا قعلعنعدذ. 
حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »بعزضة ظأزع ظألىص قالغان ظعككع 
هايؤان ؤة ظعككع قان هاالل قعلعندع؛ ظعككع هايؤان بولسا بئلعق بعلةن حئكةتكعدذر. 

ظعككع قان بولسا جعضةر بعلةن تالدذر«.
تىرلعرعنعث  هةر  بئلعقنعث  ظارعسعدا  »ظالعمالر  دئضةن:  مذنداق  هةجةر  ظعبنع 
هاالل ظعكةنلعكعدة ظعختعالص يوق. صةقةت ظادةم، ظعت، حوشقا ؤة تىلكعضة ظوخشاش 
بار.  ظعختعالص  هةققعدة  هايؤعنع  دئثعز  قالعدعغان  ظوخشاص  هايؤانلعرعغا  قذرذقلذق 
)شافعظع  قارعغان  دةص  هارام  هايؤانالر  باشقا  بئلعقتعن  مةزهةصعدعكعلةر  هةنةفع 
رةزعيةلالهذ  جابعر  بذنعثغا  ظذالر  مذشذنداق(.  قارعشع  بعر  مةزهةصعدعكعلةرنعث 
بعزدعن 00)  ظةلةيهعسساالم  قعلغان: »صةيغةمبةر  دةلعل  ظةنهذنعث مذنذ هةدعسعنع 
قوماندانعمعز  بعزنعث  ظةؤةتتع.  يىرىشكة  تةشكعللةص،  قوشذن  ظذالغلعق  كعشعلعك 
ظةبذظوبةيدة بولذص، قذرةيش كارؤعنعنع كىزىتعش ؤةزعصعسعنع تاصشذرعؤالغان ظعدذق. 
ظوزذقلذقعمعز تىضةص كئتعص، قاتتعق ظاحارحعلعقتا قالدذق. هةتتا دةرةخ غازاثلعرعنع 
يةص كىن ظأتكىزدذق. شذ سةؤةبتعن بعزنعث قوشذن >غازاث قوشذنع< دةص ظاتالغان 
ظاي  يئرعم  ظذنع  بعز  حعقعرعؤئتعصتذ.  قعرغاققا  كعتنع  بعر  دئثعز  كىنع  بعر  ظعدع. 
يئدذق. يئغعدا ياغالندذق. نةتعجعدة بةدةنلعرعمعز خئلع ظةسلعضة كةلدع )يةنع خئلع 
سةمعرعص قالدذق(. ظةبذظوبةيدة ظذنعث قوؤذرغعلعرعدعن بعرنع ظئلعص تعكلعدع. ظذنعث 
تئضعدعن بعر ظاتلعق كعشع ظأتتع. ظارعمعزدا بعر ظادةم بولذص، قاتتعق ظاحارحعلعق 
يىز بةرضةندة ظىح تأضة ظألتىردع. ظاندعن ظذ يةنة ظىح تأضة ظألتىردع. ظاندعن ظذنع 
دةص  >بئلعق<  كعت  ظئلعنغان  تعلغا  هةدعستة  بذ  قالدع«)1).  توسذص  ظةبذظوبةيدة 
هةققعدة  كعت  هةقعقةتةن  هةدعس  كئرةك.  قاراش  ظعنحعكعلةص  ظذنعثغا  ظاتالمايدذ. 

ظوحذق دةلعل بعلةن بايان قعلعندع.
دةلعللةرضة  توغرا  ظةث  قعلعنعشعحة،  رعؤايةت  مةزهةصعدعكعلةردعن  شافعظع 
ظاساسالنغاندا دئثعز هايؤانلعرع شةرتسعز هااللدذر. ظذ مالعكع مةزهةصعدعكعلةرنعثمذ 
دةلعلع  ظذالرنعث  هارامدذر.  حوشقعسع  دئثعز  صةقةت  رعؤايةتتة  بعر  بولذص،  قارعشع 
ؤة:  سأزع  دئضةن  قعلعندع«  هاالل  هايؤانلعرع  دئثعز  »سعلةرضة  تاظاالنعث:  اهلل 
»دئثعزنعث سىيع صاكعز ؤة ظألىكع هااللدذر« دئضةن هةدعستذر. بذ هةدعسنع ظعمام 

))) سىرة ظةظراف، 157 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.

368369

يېمەك - ئىچمەكلەر: ئوۋ ئوۋالشنىڭ بايانىيېمەك - ئىچمەكلەر: ئوۋ ئوۋالشنىڭ بايانى



368369

مالعك، تعرمعزع، ظةبذ داؤذد، نةساظع، ظعبنع ماجة، ظعبنع هةببان، ظعبنع خذزةيمة ؤة 
باشقعالر رعؤايةت قعلغان.

هايؤانلعرعدعن  دئثعز  قعلعنعشعحة،  رعؤايةت  مةزهةصعدعكعلةردعن  شافعظع 
قذرذقلذقتا يئيعلعدعغان هايؤانالرغا ظوخشايدعغانلعرع هااللدذر، ظوخشعمايدعغانلعرع 
هاالل ظةمةس. توغرا قاراشقا ظاساسالنغاندا، ظذالر دئثعزدا هةم قذرذقلذقتا ياشايدعغان 

مذنداق ظعككع تىرلىك هايؤاننع دئثعز هايؤانلعرعدعن مذستةسنا قعلغان:
بايان  ظاالهعدة  قعلعنغانلعقع  مةنظع  يئيعش  ظوخشاش  صاقعغا  تىرع،  بعرعنحع 
قعلعنغان هايؤاندذر. ظعمام ظةهمةد ظألتىرىش حةكلةنضةن هايؤاننعمذ مذستةسنا قعلغان. 
ظذ حةكلعمة ظابدذرراهمان ظعبنع ظوسمان تةيمعنعث هةدعسعدة بايان قعلعنغان بولذص، 
ظذنع ظعمام ظةبذ داؤذد، نةساظع ؤة هاكعم رعؤايةت قعلغان. ظذ هةدعسنع ظعبنع ظأمةردعن 
مذشذ مةزمذندا رعؤايةت قعلعنغان يةنة بعر هةدعس كىحلةندىرعدذ. ظذ هةدعسنع ظعمام 
تةبةرانع »ظةلظةؤسةت« ناملعق كعتابتا رعؤايةت قعلغان بولذص، ظذنعثدا مذنذ جىملة 

زعيادة بايان قعلعنغان: »ظذنعث حعللعشع هةقعقةتةن تةسبعهتذر...«
ظىحىن  بولغانلعقع  هايؤان  قعلعدعغان  هذجذم  بعلةن  حعشع  قوزذق  تعمساهمذ 
مذستةسنا قعلعنغان هايؤانالرنعث قاتارعدعندذر. ظذ ظعمام ظةهمةدنعث بعر رعؤايعتعدة 
مذستةسنا قعلعنعدذ. تذزلذق دئثعزدا ياشايدعغان دئثعز ظعتعمذ هأكىمدة تعمساهقا 

ظوخشاشتذر)1).
ظأزلعضعدعن  حئكةتكة  هااللدذر.  بئلعق  يعالنسعمان  ؤة  بئلعق  قارا  قالقانسعمان 
ظألىص قالغان تةقدعردعمذ، بئلعق ؤة بئلعق تىرلعرعنعث هأكمعنعث ظةكسعحة، ظذنع 
بوغذزلعماستعن يئيعش هااللدذر. حىنكع »بعزضة ظأزع ظألىص قالغان ظعككع هايؤان ؤة 
ظعككع قان هاالل قعلعندع؛ ظعككع هايؤان بولسا بئلعق بعلةن حئكةتكعدذر. ظعككع قان 
بولسا جعضةر بعلةن تالدذر«)2) دئضةن هةدعس ظذنعث دةلعلعدذر. بذ هةدعس ناهايعتع 

مةشهذر بولذص، ظذنع صىتىن ظالعمالرنعث بعرلعككة كئلعشعمذ كىحلةندىرعدذ.
بذ هةدعس بعلةن قذرظان كةرعمنع خاسالشتذرذص، اهلل تاظاالنعث: »سعلةرضة ظأزع 
ظألىص قالغان هايؤان، قان هارام قعلعندع«))) دئضةن سأزعنع اهلل تاظاالنعث: »اهلل 
سعلةرضة  دةص،  يئسذن  بئلعقلعرع(نع  )يةنع  ضأشلعرع  يئثع  دئثعزنعث  سعلةرنع 
دئثعزنع بويسذندذرذص بةردع«)4) دئضةن سأزع بعلةن بئلعقنعث هاالللعقع شةرتسعز 

))) سةهعه بذخارع، 5494 ـ هةدعس.
))) »فةتهذلبارع« 9 ـ توم، 619 ـ بةت.

))) ظذ ظعبنع ظأمةرنعث هةدعسع بولذص، ظعمام ظةهمةد ؤة دارذقذتنع رعؤايةت قعلغان. »فةتهذلبارع« 9 ـ توم، 621 ـ بةت.
))) سىرة ماظعدة، 3 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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ظعسصاتالنغان ظايةتكة قارعتعش جايعزدذر. بئلعق تىرلعرعدعن باشقا ظادةمسعمان دئثعز 
هايؤعنع ؤة دئثعز حوشقعسعغا ظوخشاش دئثعز هايؤانلعرع ناصاكتذر. شذثا ظذ هايؤانالر 

هارام هأكىمنعث ظعحعضة كعرعص كئتعدذ)1).
ظعبنع ظةبذظةيفا رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: 
بولذص،  حعققان  غازاتقا  يةتتة  ياكع  ظالتة  بعلةن  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  »بعز 

حئكةتكعنع ظذنعث بعلةن بعللة يةيتتذق«)2).

ظعحعملعكلةر

ظذقذمع

ظعحعملعك، لذغةتتة مةيلع سذ بولسذن ياكع سذدعن باشقا نةرسة بولسذن، مةيلع 
هاالل بولسذن ياكع هارام بولسذن، ظعحعلعدعغان سذيذقلذقنع كأرسعتعدعغان ظعسعمدذر. 
شةرعظةت ظاتالغذسعدا مةست قعلعدعغان سذيذقلذقنع كأرسعتعدذ. شذثا ظعحعملعكنعث 

ظعحعضة مةست قعلغذحع سذيذقلذقالرنعث هةممعسع كعرعدذ.

مةست قعلغذحع ظئحعملعكنعث هاراملعقع

ظعسالم دعنع مةست قعلغذحع سذيذقلذقالرنع ظعحعشنع، مةيلع ظذ ظاز بولسذن 
رعؤايةت  ظةنهادعن  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  قعلدع.  هارام  قةتظعي  بولسذن،  كأص  ياكع 
ظةلةيهعسساالم هةسةل  صةيغةمبةر  دئضةن:  مذنداق  ظذ  هةدعس شةرعصتة،  قعلعنغان 
ظعدع.  سورالغان  هةققعدة  هاراق(  ظعشلةنضةن  ظارعالشتذرذص  )هةسةل  هارعقع 
يةمةنلعكلةر ظذنع ظعحةتتع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ سذظالغا مذنداق جاؤاب 

بةردع: »مةست قعلعدعغان هةرقانداق ظعحعملعك هارامدذر«))).
ظعمام ظةبذداؤذد، نةساظع ؤة ظعبنع هةببان جابعر رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن صةيغةمبةر 
قعلعدعغان  »مةست  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث 

ظعحعملعكنعث ظازراقعمذ هارامدذر«.
))) سىرة نةهل، 14 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 195 ـ بةت.

))) سةهعه بذخارع، 5495 ـ هةدعس.
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ظوخشاش  ظذنعثغا  دادعسعدعن  حوث  شذظةيبنعث  ظعبنع  ظةمر  نةساظع  ظعمام 
هةدعسنع رعؤايةت قعلغان.

رعؤايةت  هةدعسنع  بعر  مذنداق  ظةنهادعن  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  ظةبذداؤذد  ظعمام 
ظعحكةندة  فةرق)1)  بعر  هارامدذر.  نةرسة  هةرقانداق  قعلغذحع  قعلغان: »مةست 

مةست قعلعدعغان نةرسعدعن بعر يذتذم ظعحعشمذ هارامدذر«.

دئمةك، بذ هةقتعكع هةدعسلةر ناهايعتع كأص بولذص، هئحكعمنعث ظذنعثدعن 
بولذشع  قاراشتا  ظةكسعحة  هأكىمنعث  هةققعدعكع  هاراملعقع  ظذنعث  ظأرىص،  يىز 

دذرذس ظةمةس. ظذ هةدعسلةر كةسكعن دةلعللةر هئسابلعنعدذ)2).

خورمعدعن،  ظوخشاش  شذنعثغا  ؤة  ظةنجىردعن  هةسةلدعن،  مذهةممةد  ظعمام 
ظىزىمدعن ؤة قذرذق ظىزىمدعن ظعشلةنضةن هاراقنع مةيلع ظاز بولسذن، مةيلع جعق 
بئرعلعدذ.  ظاساسةن  قاراشقا  صةتعؤا مذشذ  قعلدع.  هارام  هالدا  بولسذن، شةرتسعز 
ظعمام مالعك، شافعظع ؤة ظةهمةدتعن ظعبارةت ظىح ظعمامنعث قارعشعمذ مذشذنداقتذر. 
حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »مةست قعلعدعغان هةرقانداق نةرسة هاراقتذر، 
مةست قعلعدعغان هةرقانداق نةرسة هارامدذر« دئضةن. بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم 
رعؤايةت قعلغان. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةنة مذنداق دئضةن: »كأص ظعحكةندة 
ظةهمةد،  ظعمام  هةدعسنع  بذ  هارامدذر«.  ظازراقعمذ  نةرسعنعث  قعلعدعغان  مةست 

ظعبنع هةببان ؤة دارذقذتنع رعؤايةت قعلغان.

»ظةضةر  قعلعنعدذ:  رعؤايةت  قارايدعغانلعقع  مذنداق  ظةبذيىسىفنعث  ظعمام 
بعرع مةست قعلعدعغان نةرسعنع ظعحمةكحع بولسا، ظذنعث ظازارقعمذ، كأصرةكعمذ 
مئثعشمذ  ظىحىن  ظئلعش  هاراق  هارامدذر،  ظولتذرذش  ظعحعص  هاراق  هارامدذر. 

هارامدذر«))).

مةست قعلعدعغان نةرسعلةرنعث تىرلعرع

مةست قعلعدعغان نةرسعلةر ظعككع قعسعم بولذص، بعرع هاراقتذر. يةنة بعرع 
هاراقتعن باشقا مةست قعلغذحع نةرسعلةردذر.

))) سةهعه بذخارع، 5586 ـ هةدعس.
))) فةرق ظةينع زاماندا ظعشلعتعلضةن ظألحةم بعرلعكع بولذص، هةر يذرت ظأزعضة خاس ظألحةم سىصعتعدة ظعشلةتكةن. شذثا ظذنعث 

سعغعمحانلعقع صةرقلعق بولذص، كعحعكع تةخمعنةن 10 كعلوضعرام ظاتراصعدا بولسا، حوثع نةححة معث كعلوضعرام كئلعدعكةن.
))) »فةتهذلبارع« 10 ـ توم، 43 ـ بةت.
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هاراق

هاراق، تئخع حئكعلمعضةن ظىزىم سىيعنع ظئحعتعص، مةست قعلغذدةك دةرعجعدة 
كىحلةندىرىص، كأصىكلعرعنع ظايرعؤئتعص ساصالشتذرغان سذيذقلذقنع كأرسعتعدذ.

ظعمام ظةبذيىسىص ؤة مذهةممةد ظذنعث كأصىكلعرعنع ظايرعشنع شةرت قعلمعغان. 
دئضةن.  مذشذنداق  ظعماممذ  ظىح  ظعبارةت  ظةهمةدتعن  ؤة  شافعظع  مالعك،  ظعمام 

»ظةددذررذلمذختار« ناملعق كعتابتا مذشذنداق بايان قعلعنغان.

ظىزىم هارعقع ؤة باشقا تىرلىك هاراقالر

ظئلعنغان  تعلغا  يذقعرعدا  بويعحة  مةنة  كأحمة  بةزعدة  سأز  دئضةن  >هاراق< 
بعردةك  تعلشذناسالرنعث  ظةسلعدة  ظعشلعتعلعدذ.  نةرسعضعمذ  باشقا  ظعحعملعكتعن 
قعلعنغان.  خاس  ظعحعملعككعال  مةزكذر  صةقةت  ظعسعم  دئضةن  >هاراق<  قارعشعدا 
شذثا مةست قعلعدعغان هةرقانداق نةرسعنع ظةقعلنع كةتكىزضةنلعكع ظىحىنال هاراق 

دئيةلمةيمعز. حىنكع تعلدا قعياس قعلعش ظاقمايدذ.
نةرسة  هةرقانداق  قعلعدعغان  »مةست  ظةلةيهعسساالمنعث:  صةيغةمبةر  ظةمما 
هاراقتذر، مةست قعلعدعغان هةرقانداق نةرسة هارامدذر« دئضةن سأزعضة ؤة: »هاراق 
ظعشلعنعدذ،  ظىزىمدعنمذ  قذرذق  ظعشلعنعدذ،  ظارصعدعنمذ  ظعشلعنعدذ،  بذغدايدعنمذ 
بولعدذ:  مذنداق  بذنعث جاؤابع  كةلسةك،  دئضةن سأزعضة  ظعشلعنعدذ«  هةسةلدعنمذ 
بعلدىرىش  نةرسعنع  ظالغان  تعلغا  يذقعرعدا  بعز  ظةمةلعيةتتة  سأز  دئضةن  »هاراق 
هةر  سذيذقلذقالرنعث  حعقعرعلغان  ظعشلةص  باشقا  ظذنعثدعن  ظعشلعتعلعدذ.  ظىحىن 
بعرعنعث ظأزعضة خاس ظعسمع بار. مةسعلةن، مذسةللةس، قعيام، شةربةت ؤة باشقعالرغا 
ظوخشاش. باشقا نةرسعلةرضة هاراق ظعسمعنع قوللعنعش كأحمة مةنعدة كئلعدذ. مةزكذر 
بولعدذ.  كةلضةن  ظىحىن  قعلعش  بايان  ياكع هأكىمنع  قارعتعلعدذ  هةدعسمذ شذنعثغا 
ظىحىن  قعلعش  بايان  هةقعقعتعنع  نةرسعلةرنعث  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  حىنكع 

ظةمةس، هأكىمنع بايان قعلعش ظىحىن ظةؤةتعلضةن«)1).
قويغان  ظوتتذرعغا  ظابعدعن  ظعبنع  كعتابعدا  ناملعق  >تةقرعيرات<  رافعظع  ظعمام 
قاراشنع ظعنحعكعلةص تةتقعق قعلعص مذنداق دئضةن: »ظعبنع ظابعدعننعث >تعلدا قعياس 
قعلعش ظاقمايدذ< دئضةن سأزعضة كةلسةك، رةهمةتع، ظعبنع كةمالدعن نةقعل قعلعص: 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 295 ـ بةت.
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دئضةن.  يوق  صايدعسع  دئضةن سأزنعث هئحقانداق  ظاقمايدذ<  قعلعش  قعياس  >تعلدا 
حىنكع سةن دةؤاضةرنعث تذتقذ قعلعؤاتقعنعنعث بذ ظةمةسلعكعنع بعلعسةن. هاراقنعث 
هةقعقعي مةنعسع يذقعرعدعكع ظذقذمدا تعلغا ظئلعنغان نةرسعنع كأرعستعدعغان بولذشع 
ظعشلةنضةن  ظىزىم سىيعدعن  تا: >هاراق  ظةمةس. >قامذس<  بولعدعغان سأز  قايعل 
كةتكىزعدعغان سذيذقلذقنع  ظةقعلنع  ظذ  ياكع  كأرسعتعدذ  نةرسعنع  قعلغذحع  مةست 
ظةث  ظئلعش  مةنعسعنع  ظومذملذق  ظذنعث  دئيعلضةن.  ظالعدذ<  ظعحعضة  ظأز  ظومذمةن 
توغرعدذر. حىنكع هاراق هارام قعلعنغان حاغدا مةدعنعدة ظىزىم هارعقع يوق ظعدع. 

ظذالرنعث هارعقع صةقةت خورما غورعسع ؤة خورمعدعن ظعشلعنةتتع.

ظعبنع ظابعدعننعث: >ظذنعثدعن باشقا ظعشلةص حعقعرعلغان سذيذقلذقالرنعث هةر 
نذرغذن  هاراقنعثمذ  كةلسةك،  سأزعضة  دئضةن  بار<  ظعسمع  خاس  ظأزعضة  بعرعنعث 
مةنة  هةقعقعي  ظىحىن  بعلدىرىش  هارعقعنع  ظىزىم  ظعسعمالرنع  بذ  بار،  ظعسعملعرع 
سىصعتعدة ظعشلعتعشنعث هئحقانداق توسالغذسع يوق، شذنداقال ظعبنع ظابعدعن تعلغا 
ظعشلعتعشنعثمذ  سىصعتعدة  مةنة  هةقعقعي  سأزنع  دئضةن  هاراق  ظعسعمالرغا  ظالغان 
سأزعنع  هاراق  هةدعستة  بئرعلعدذ.  جاؤاب  دةص  يوق،  توسالغذسع  هئحقانداق 
ظعشلعتعشتعكع ظةسلع مذددعظاغا كةلسةك، ظذ هةقعقعي مةنة سىصعتعدة ظعشلعتعلضةن. 
كأحمة  يةردة  بولغان  ظعمكانع  ظعشلعتعش  مةنعسعدة  هةقعقعي  سأزنع  بعرةر  حىنكع 

مةنعدة ظعشلعتعلمةيدذ.

سىننةت قذرظان كةرعمنعث مةنعلعرعنع بايان قعلعص بئرعدذ. ظةضةر هاراق دئضةن 
تةقدعردة،  بولغان  قايعل  قاراشقا  دئضةن  كأرسعتعدذ،  هارعقعنعال  ظىزىم  لذغةتتة  سأز 
شةرعظةت بةلضعلعضىحع باشقا نةرسعدعنمذ هاراق ظعشلعنعدعغانلعقعنع ظةلؤةتتة بايان 
ؤة  دةلعلضة  قةتظعي  قعلعنغان  بايان  ظومذمةن  هأكىم  ظةضةر  بوالتتع.  بةرضةن  قعلعص 
بةلضعلعنعشع  ظذنعث  بئرعلسة،  نعسبةت  دةلعلضة  زةننع  قعلعنغان  بايان  تةصسعلعي 
دةلعل  قعلعنغان  بايان  ظومذمةن  ظذ  بةلكع  بولعدذ.  حعققان  كئلعص  دةلعلدعن  قةتظعي 

هئسابالنمايدذ )يةنع تةصسعلعي بايان قعلعنغان هئسابلعنعدذ(.

سذيذقلذقنعث  قعلعدعغان  مةست  شةرعظةتتة  ؤة  لذغةتتة  سأز  دئضةن  >هاراق< 
ظورتاق ظعسمعدذر. قامذستا شذنداق بايان قعلعنغان. ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق 
دةيدذ: >هاراق هارام قعلعنغان حاغدا مةدعنعدة ظىزىم هارعقع يوق ظعدع<. ظذ بذ سأزع 
بعلةن مةدعنعدة هارام قعلعنغان ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تأكىؤئتعشكة بذيرذغان 
هاراقنعث ظىزىم هارعقع ظةمةسلعكعنع بايان قعلعص بئرعدذ. شذنعث ظىحىن هاراقنعث 
شةكعلدة  قايسع  هةمدة  بولسذن  كأص  ياكع  بولسذن  ظاز  مةيلع  تىرلعرعنعث،  صىتىن 
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بولسذن، هارام ظعكةنلعكعضة صةتعؤا بئرعلعدذ«)1).
هةرقانداق  قعلعدعغان  »مةست  هةدعس  بعرعنحع  قعلعنغان  ظعشارةت  يذقعرعدا 
نةرسة هاراقتذر، مةست قعلعدعغان هةرقانداق نةرسة هارامدذر« دئضةن هةدعستذر. 
ظعككعنحع هةدعس ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن رعؤايةت قعلعنغان 
هارام  دئمةكحع(  هارعقعنع  )ظىزىم  »هاراق  دئضةن:  مذنداق  ظذ  بولذص،  هةدعس 

قعلعنغاندا مةدعنعدة ظذنعثدعن هئح نةرسة يوق ظعدع«.
رعؤايةتتة،  ظعككعنحع  قعلعنغان  ظةنهذمادعن  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  ظعبنع  ظابدذلاله 
ظذ مذنداق دئضةن: »ظأمةر مذنبةرضة حعقعص: >هاراقنعث هارام قعلعنغانلعق هأكمع 
نازعل بولدع. ظذ ظىزىم، خورما، هةسةل، بذغداي ؤة ظارصعدعن ظعبارةت بةش نةرسعدعن 

ظعشلعنعدذ. ظةقعلنع كةتكىزضةن نةرسعنعث هةممعسع هاراقتذر< دئدع« 
ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: »بعزضة هاراق 
هارام قعلعندع. هاراق هارام قعلعنغان حاغدا مةدعنعدة ظىزىم هارعقعنع ناهايعتع بةك 
ظاز ظذحرعتاتتذق. بعزنعث هاراقلعرعمعزنعث هةممعسع دئضىدةك خورمعنعث غورعسعدعن 

ؤة خورمعدعن ظعشلعنةتتع«)2).
ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث: »بعزنعث هاراقلعرعمعزنعث هةممعسع دئضىدةك« 
ؤة  غورعسع  كأصعنحة خورمعنعث  ظىحىن  ظئحعتما  ظايلعنعدعغان  هاراققا  دئضةن سأزع 

خورما ظعشلعتعلةتتع، دئضةن مةنعنع ظعصادعلةيدذ))).
صةيغةمبةر  هةدعستة  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة 
ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »هاراق خورما دةرعخع ؤة تالدعن ظعبارةت ظةنة شذ 

ظعككع دةرةختعن حعقعدذ«)4).

هاراقنعث هأكىملعرع

هاراق مذنداق ظون هأكىمضة يعغعنحاقلعنعدذ:
سةؤةبع  قعلعش  مةست  هاراقنع  بعلةن  قارعشع  بعردةك  ظالعمالرنعث  صىتىن  ـ   1
ظىحىن ظةمةس، ظذنعث ظأزعنع ظعحعش، مةيلع ظذنع ظاز ظعحسذن ياكع جعق ظعحسذن، 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 208 ـ بةت.
))) »تةقرعيرات ظةررافعظع« 2 ـ توم، 313 ـ بةت.

))) سةهعه بذخارع، 5579 ـ، 5580 ـ ؤة 5581 ـ هةدعسلةر.
))) »فةتهذلبارع« 10 ـ توم، 36 ـ بةت.
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هارام قعلعندع. شذثا ظذنعثدعن بعر تامحة ظعحعشمذ هارامدذر. حىنكع اهلل تاظاال بذ 
هةقتة مذنداق دةيدذ: »ظع مأمعنلةر! هاراق ظعحعش، قعمار ظويناش، بذتالر )يةنع 
حوقذنذش ظىحىن تعكلةنضةن تاشالر( غا حوقذنذش، صال ظوقلعرع بعلةن صال سئلعش 
شةيتاننعث  ظىحىن  ظئرعشعشعثالر  بةختكة  قعلعقالردذر،  صاسكعنا  ظعشع،  شةيتاننعث 
دىشمةنلعك،  ظاراثالردا  ظارقعلعق  قعمار  هاراق،  شةيتان  بولذثالر.  يعراق  ظعشعدعن 
ظاداؤةت تذغدذرماقحع، سعلةرنع نامازدعن ؤة اهلل نع ياد ظئتعشتعن توسماقحع بولعدذ، 

سعلةر ظةمدع )هاراقتعن، قعماردعن( يانمامسعلةر؟«)1).
هاراقنع  تاظاال  اهلل  بار:  دةلعل  ظون  مذنداق  هاراملعقعغا  هاراقنعث  ظايةتتة  بذ 
ظذنع  تعزدع.  قاتارعغا  ظعشالرنعث  يامان  قعلغان  بايان  ظذالص  ظذنعثغا  ؤة  قعمارنعث 
صاسكعنا قعلعق دةص ظاتعدع. شةيتاننعث ظعشع قاتارعدعن سانعدع. ظذنعثدعن يعراق 
قعلدع.  باغلعق  تذرذشقا  يعراق  ظذنعثدعن  ظئرعشعشنع  بةختكة  بذيرذدع.  تذرذشقا 
تاظاالنع  اهلل  تذغدذرعدعغانلعقعنع،  ظاداؤةت  ؤة  دىشمةنلعك  بعلةن  ظذنعث  شةيتاننعث 
ياد ظئتعشتعن ؤة ناماز ظوقذشتعن توسعدعغانلعقعنع بايان قعلدع. هاراقتعن يئنعشنع 

تةهدعد ظارعالشقان سوراق جىملعسع بعلةن ناهايعتع ؤايعغا يةتكىزىص بايان قعلدع.
2 ـ هاراق نعجعستذر. ظذ سىيدىك ؤة تأكىلضةن قانغا ظوخشاش ظئغعر نعجاسةت 

هئسابلعنعدذ. حىنكع اهلل تاظاال ظذنع صاسكعنا دةص ظاتعدع.
) ـ هاراقنع هاالل سانعغذحع كاصعر بولعدذ. حىنكع ظذ قةتظعي دةلعلنع ظعنكار 
قعلغان بولعدذ. مذظتةزعلة صعرقعسعنعث: »كأص ظعحكةندة مةست قعلعدعغان ظعحعملعك 
هارامدذر، ظازراقع هارام ظةمةس« دئضةن سأزع كذفرعلعقتذر. حىنكع ظذالر قةتظعي 
دةلعلنع ظعنكار قعلغانلعق بولذص، قذرظانغا تانغانلعق هئسابلعنعدذ. اهلل تاظاال ظذنع 
هةققعدة  هاراق  صاسكعنعدذر.  نةرسة  بولغان  هارام  ظأزع  ظاتعدع.  دةص  >صاسكعنا< 
ظةلةيهعسساالم هةقعقةتةن  صةيغةمبةر  رعؤايةت قعلعنغان بولذص،  مذتةؤاتعر هةدعسلةر 
بعرلعككة  ظعكةنلعكعضة  هارام  ظذنعث  ظالعمالر  صىتىن  ؤة  قعلغان  هارام  هاراقنع 

كةلضةن.
4 ـ مذسذلمان ظىحىن هاراقنعث قعممعتع يوقتذر. ظةمما زعممعي ظىحىن حوشقعغا 
ظوخشاش هاراق قعممةتلعك هئسابلعنعدذ. هةتتا ظذنعث هاراقنع سئتعشعمذ دذرذستذر. 
ظةضةر ظذنعث هارعقعنع ظعمام )خةلعصة( دعن ياكع ظذ بذيرذغان ظادةمدعن باشقا بعرع 
ظاخعرعدعمذ  هأكمعنعث  بذالثحعلعق  مةسعلة  بذ  بئرعدذ.  تألةص  ظذحراتسا،  زعيانغا 
بايان قعلعنغان ظعدع. توغرا قاراشقا ظاساسالنغاندا، هاراقنعث ماللعق سىصعتع يوققا 
حعقعرعلمايدذ. حىنكع مال كأثىل تارتعدعغان نةرسعدذر. مالنع سةرص قعلعش ؤة مةنظع 

))) سةهعه مذسلعم، 1985 ـ هةدعس.
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يذقعرعدا  ظذ،  لئكعن  هاراقمذ مال هئسابلعنعدذ.  تذرعدذ. شذثا  بولذص  قعلعش جارع 
بايان قعلغعنعمعزدةك، مذسذلمان ظذحىن قعممةتكة ظعضة ظةمةستذر.

5 ـ هاراقتعن صايدعلعنعش هارامدذر. ظذالغ سذغذرذش، الي ظئتعش، دورا ظىحىن 
ظايالالرنعث حئحعنع تئخعمذ  تاماققا ظعشلعتعش ؤة شذنعثدةك  ظعشلعتعش، مايالش، 
ظةرنعث  ظعشلعتعش،  ظوكذلغا  تارتعش،  سىرمة  ظعشلعتعشع،  ظىحىن  صارقعرعتعشع 
جعنسعي ظةزاسعنعث تأشىكعضة تئمعتعشقا ظوخشاش ظعشالردعمذ صايدعلعنعشقا بولمايدذ. 
حىنكع ظذ هاراقتعن صايدعالنغانلعق بولذص قالعدذ. ظذنع ظعشلعتعش هارامدذر. صةقةت 
مةزكذر ظعشالرغا ظعشلةتكىحع ظعحمعضةنلعكع ظىحىن جازاغا تارتعلمايدذ )يةنع دةررة 

ظذرذلمايدذ(.
ظىحىن  قعلعش  مةست  نةرسعنع  بعرةر  تىرلعرعدعن  صايدعلعنعش  بعلةن  هاراق 
ظعشلعتعش مذستةسنادذر. بذنع ظالدعمعزدا بايان قعلعص ظأتعمعز. ظذسسذزلذقتعن ظألىص 
كئتعش خةؤصع تذغذلغاندا زأرىرعيةت معقدارع ظعشلعتعشمذ مذستةسنادذر. مةسعلةن، 
باشقا  هاراقتعن  ظىحىن  بئسعش  ظذسسذزلذقعنع  قالغان،  دةص  ظألةي  ظذسسذزلذقتعن 
ظةضةر  بولعدذ.  ظعحسة  معقدارع  زأرىرعيةت  ظذنع  ظاستعدا  ظةهؤال  تاصالمعغان  نةرسة 
زأرىرعيةت معقدارعدعن جعق ظعحعص مةست بولذص قالسا، دةررة ظذرذلعدذ. شذنعثدةك، 
زأرىرعيةت  ظذرذلعدذ.  دةررة  ظعحسة،  يةنة  كئيعن  بولغاندعن  بئسعص  ظذسسذزلذقعنع 
معقدارعدعن كأص ظعحعشتة مةست بولذش شةرت قعلعنمايدذ. ظةضةر ظذ ظذسسذزلذقعنع 
باسقعدةك ظعحكةندعن كئيعن يةنة ظعحسة، مةست بولمعغان تةقدعردعمذ دةررة ظذرذش 
الزعم بولعدذ. شذنداقال ظعختعيارع هالةتتة مذشذ معقدارحعلعك هاراق ظعحسة، مةست 

بولمعغان تةقدعردعمذ دةررة ظذرذلعدذ)1).
6 ـ هاراق ظعحكىحع مةست بولمعغان تةقدعردعمذ دةررة ظذرذلعدذ. هاراقتعن باشقا 
نةرسعنع ظعحكىحع مةست بولذص قالغان تةقدعردة دةررة ظذرذلعدذ. هاراقنع قاينعتعش 
ظذنعث هاراملعق هأكمعضة تةسعر كأرسعتةلمةيدذ. دةلعلضة ظاساسةن، هاراقنع ظازراق 
ظعحكىحعمذ، جعق ظعحكىحعمذ دةررة ظذرذلعدذ. هاراق هةققعدعكع صةتعؤا مذشذنداق 
ظأزضةرتعؤئتعشمذ  نةرسعضة  باشقا  تعصعدعن  هاراق  قاينعتعص،  هاراقنع  بئرعلعدذ. 
ظايالنغان  سذغا  حعقعص،  تعصعدعن  ظأز  هاراق  ظىحىن  شذنعث  ظئلعنمايدذ.  ظئتعبارغا 
تامحة  بعر  سذغا  هأكمعدعكع  سذنعث  شذ  ياكع  سذغا  قالغان  توختاص  تةقدعردعمذ، 
هاراق  تامحة  بعر  ظةضةر  قويعدذ.  قعلعص  صاسكعنا  سذنع  كةتسة،  حىشىص  حاغلعق 
بعر قازان تاماققا حىشىص كةتسة، ضةرحة ظذ تاماققا ظايلعنعص كةتكةن تةقدعردعمذ، 
خذددع بعر قازان تاماققا بعر تامحة سىيدىك حىشىص كةتكةندةك، تاماقنع صاسكعنا 

))) سىرة ماظعدة، 90 ــــ 91 ـ ظايةتلةر.
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قعلعؤئتعدذ.
7 ـ هاراقنع سئتعش ؤة ظذنعث بعلةن تعجارةت قعلعش دذرذس ظةمةس. ظةبذسةظعد 
دةيدذ:  مذنداق  ظذ  شةرعصتة  هةدعس  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  خذدرع 
مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةدعنعدة خذتبة ظوقذؤئتعص مذنداق دئضةنلعكعنع 
ظاثلعغان ظعدعم: »ظع خااليعق! شةك ـ شىبهعسعزكع، اهلل تاظاال صات ـ يئقعندا هاراق 
هةققعدة توختعلعدذ. صات يئقعندا ظذ هاراق هةققعدة بذيرذق نازعل قعلعشع مذمكعن. 

كعمدة هاراق بولسا، ظذنع دةرهال سئتعص، ظذنعثدعن صايدعالنسذن«.
ظةبذسةظعد خذدرع رةزعيةلالهذ ظةنهذ سأزعنع داؤام قعلعص مذنداق دةيدذ: شذنعثدعن 
ـ  كئيعن ظازغعنا ؤاقعت ظأتعؤعدع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »شةك 
شىبهعسعزكع، اهلل تاظاال هاراقنع هارام قعلدع. كعمكع بذ ظايةتنع ظاثلعغان هامان، 
كعشعلةر  قعلعص،  شذنداق  ساتمعسذن!«  ؤة  ظعحمعسذن  ظذنع  بولسا  هاراق  ظأزعدة 

ظأزلعرعدة بار هاراقالرنع مةدعنعنعث كوحعلعرعغا ظئلعص حعقعص تأكعؤةتتع)1).
سأزع  دئضةن  توختعلعدذ«  هةققعدة  »هاراق  ظةلةيهعسساالمنعث:  صةيغةمبةر 
بذرعتعص  ظعصادعلةيدذ.  مةنعنع  دئضةن  ظأتعدذ،  بذرعتعص  ظعكةنلعكعنع  هارام  ظذنعث 
تذتقعنع  ظةلةيهعسساالمنعث كأزدة  صةيغةمبةر  ظةكسعدذر.  ظئيتعشنعث  ظوحذق  ظأتىش 
اهلل تاظاالنعث مذنذ سأزع بولذشع مذمكعن: »)ظع مذهةممةد!( سةندعن هاراق ؤة 
قعمار توغرعسعدا سورعشعدذ، سةن ظذالرغا: »بذنعث هةر ظعككعسعدة حوث ضذناه ؤة 
كعشعلةرضة )ظازغعنا ماددع( صايدعمذ بار، لئكعن ظذالردعكع ضذناه صايدعغا قارعغاندا 
سورايدذ،  توغرذلذق  قعلعش  سةدعقة  نئمعنع  سةندعن  ظذالر  دئضعن،  حوث«  تئخعمذ 
ظاخعرةتنعث  ؤة  )دذنيا  دئضعن.  قعلعثالر(«  )سةدعقة  ظارتذقعنع  »)ظئهتعياجدعن( 
ظعشلعرعنع( تةصةككذر قعلعشعثالر ظىحىن اهلل ظأز ظايةتلعرعنع سعلةرضة شذنداق بايان 

قعلعدذ«)2).
هارام  هاراقنعث  ظئلعنغان،  تعلغا  يذقعرعدا  ماظعدعدعكع  سىرة  ظايةت  بذ 
قعلعنغانلعقعنع قةتظعي بايان قعلعص كةلضةن ظايةتتعن ظعلضعرع نازعل بولغان ظعدع. 
ظابباسنعث  ظعبنع  ظابدذلاله  ظادةم  بعر  ظعسعملعك  ؤةظلة  ظعبنع  ظابدذلاله  معسعرلعق 
قئشعغا كئلعص، ظذنعثدعن: ظىزىمدعن سعقعص حعقعرعلغان سذيذقلذقنعث هأكمع نئمة؟ 
دةص سورعدع. ظابدذلاله ظعبنع ظابباس ظذنعث سذظالعغا مذنداق جاؤاب بةردع: بعر ظادةم 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا بعر تذلذم هاراق هةدعية قعلدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ظذنعثغا: »اهلل نعث ظذنع هارام قعلغانلعقعنع بعلمةمسةن؟« دئدع. ظذ: ياق، دئدع. 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 289 ـ بةت.
))) سةهعه مذسلعم، 1578 ـ هةدعس.
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ظذنعثغا:  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  صعحعرلعدع.  قذلعقعغا  ظادةمنعث  بعر  ظذ  ظاندعن 
»ظذنعث قذلعقعغا نئمة دةص صعحعرلعدعث؟« دئدع. ظذ: ظذنع ظذ هاراقنع سئتعؤئتعشقا 
اهلل  زات  قعلغان  هارام  ظعحعشنع  ظةلةيهعسساالم: »ظذنع  صةيغةمبةر  دئدع.  بذيرذدذم 
ظاغزعنع  تذلذمنعث  ظادةم  ظذ  بعلةن  دئدع. شذنعث  قعلدع«  تاظاال سئتعشنعمذ هارام 

ظئحعؤةتتع. نةتعجعدة هاراق ظذنعثدعن تأكىلىص تأضعدع)1).
»سىرة  قعلعنعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق  ظةنهانعث  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة 
بولغان  نازعل  ظايةتلةر  مذناسعؤةتلعك  ظأسىمضة  ؤة  جازانة  ظاخعرعدعكع  بةقةرةنعث 
حاغدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةسجعدكة حعقعص، ظذ ظايةتلةرنع جاماظةتكة ظوقذص 

بةردع. ظاندعن ظذالرنع هاراق تعجارعتع قعلعشتعن حةكلعدع«)2).
8ـ  هاراق ظعشلةنضةن نةرسعلةرنعث قالدذقلعرعدعن تةصحعرةص حعققان سذيذقلذقنعث 
هأكمعمذ هاراقنعث هأكمعدة بولعدذ. بذ خعل سذيذقلذقنع ظازغعنا ظعحكةن كعشعضة 
دةررة ظذرذش ياكع ظذرماسلعق هأكمعدة ظوخشعمعغان قاراشالر مةؤجذت. ظةمما ظذنعث 
نعجعسلعقتا ظةسلع هاراققا ظوخشاش نعجعس هئسابلعنعدذ. لئكعن ظذنعث هاراملعق 
دةرعجعسع هاراقنعث هاراملعق دةرعجعسعضة ظوخشاش ظةمةس. حىنكع ظذنعثدا ظعختعالص 

بولغانلعقع ظىحىن ظذنع هاالل سانعغذحعغا كاصعرلعق هأكمع بئرعلمةيدذ.
9ـ  هاراقنع دورا سىصعتعدة ظعشلعتعش دذرذس بولمايدذ. ظذكذل سئلعش ياكع ظةرنعث 
جعنسعي ظةزاسعنعث تأشىكىضة تئمعتكةنحعلعك رةؤعشتة ظعشلعتعشكعمذ بولمايدذ. بعر 
هةدعس شةرعصتة مذنداق بايان قعلعنعدذكع، تارعق ظعبنع سذؤةيد جةظفعي صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمدعن هاراق هةققعدة سورعدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنع هاراقنع 
ظعشلعتعشتعن توستع ياكع ظذنعث هاراق ظعشلةص حعقعرعشعنع يامان كأردع. ظذ: مةن 
ظذنع صةقةت دورا سىصعتعدة ظعشلعتعش ظىحىن ظعشلةص حعقعرعمةن، دئدع. صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم: »ظذ هةرضعز دورا بولمايدذ، ظةكسعحة كئسةل صةيدا قعلعدذ« دئدع))). 
بعز يذقعرعدا، جازانة ؤة ظأسىم مةسعلعلعرعنع بايان قعلغاندا هةنةفعي مةزهةصعدة هارام 
صةقةت زأرىرعيةت  بولمايدعغانلعقعنع،  داؤاالش ظىحىن ظعشلعتعشكة  نةرسعنع كئسةل 
تئصعلمعغان ظةهؤال ظاستعدا  نةرسة  باشقا  ظذنعثدعن  قالغان ظةهؤال ظاستعدا  بولذص 

ظعشلعتعشكة بولعدعغانلعقعنع بايان قعلعص ظأتكةن.
10 ـ هاراققا تذز، سذ، بئلعق قاتارلعق نةرسعلةردةك بعرةر نةرسة قئتعص، ظذنع 
تىتىص  ياكع كىنضة  قاالص  ظوت  ظذنع  بولعدذ. شذنداقال  دذرذس  ظأزضةرتعش  سعركعضة 

))) سىرة بةقةرة، 219 ـ ظايةت.
))) سةهعه مذسلعم، 1579 ـ هةدعس.
))) سةهعه مذسلعم، 1580 ـ هةدعس.
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ظارعالشتذرسا ؤة سعركة حىحىمةل  ظةضةر سعركعنع هاراققا  بولعدذ.  ظأزضةرتعشكعمذ 
بولذص كةتسة، هاراقلعقع بئسعص كةتكةن تةقدعردعمذ هاالل بولعدذ. ظةضةر حىحىمةللعكع 
يئنعك بولذص قالسا، ظذنعث ظاححعقلعقع تامامةن تىضعمعضعحة ظعمام ظةبذهةنعفةنعث 
قارعشعدا  مذهةممةدنعث  بعلةن  ظةبذيىسىف  ظعمام  ظةمما  بولمايدذ.  سعركة  قارعشعدا 
سعركة بولعؤئرعدذ. ظةضةر هاراق سعركعضة ظايالنغان تةقدعردة، قاحعنعث ظعحعدعكعسع 
»قاحعنعث  قاراشتا:  بعر  كةلسةك،  ظىستعدعكعسعضة  قاحعنعث  ظةمما  بولعدذ.  صاك 
ظعحعدعكعضة ظاساسةن صاك بولعدذ« دئيعلضةن. يةنة بعر قاراشتا: »صاك بولمايدذ، 
حىنكع ظذ قذرذص قالغان. صةقةت ظذنع سعركة بعلةن يذسا، شذ ؤاقعتتعن باشالص سعركة 
بويعحة  قاراش  ظالدعنقع  صةتعؤا  بعراق  دئيعلضةن.  بولعدذ«  صاك  ؤة  هئسابلعنعدذ 

بئرعلعدذ)1).

هاراقنع سعركعضة ظأزضةرتعشنعث دذرذس بولعدعغانلعقعنعث دةلعلع

ظةضةر هاراق سعركعضة ظايالندذرذلسا، مةيلع ظذ هاراقنعث ظأزع بعلةن سعركعضة 
بعلةن  قئتعش  بعرعنع  نةرسعلةردعن  ظالغان  تعلغا  يذقعرعدا  بعز  مةيلع  ظايالنسذن، 

سعركعضة ظايالنسذن، هاالل بولعدذ. ظذنع سعركعضة ظايالندذرذش مةكروه ظةمةس.
»هاراقنع  دةيدذ:  مذنداق  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  )اهلل  شافعظع  ظعمام 
ظأزضةرتعلضةن  هاراقتعن  قارعشعدا،  ظذنعث  مةكروهتذر«.  ظايالندذرذش  سعركعضة 
كةسكعن  بولسا،  ظأزضةرتعلضةن  بعلةن  قئتعش  نةرسة  بعرةر  هاراققا  ظةضةر  سعركة، 
هالدا هاالل بولمايدذ. ظةضةر هاراققا بعرةر نةرسة قاتماستعن سعركعضة ظأزضةرتعلضةن 
بولسا، بذ هةقتة ظذنعث ظعككع خعل قارعشع بار. ظذنعث قارعشعحة، هاراقنع سعركعضة 
ظأزضةرتعش مالغا ظأزضةرتعش ظاساسعدا هاراققا يئقعنالشقانلعق بولعدذ. هاراق هارام 
قعلعنغان ظايةتتعكع هاراقتعن يعراق تذرذشقا قعلعنغان بذيرذق ظذنعثغا زعت كئلعص 

قالعدذ.
صةيغةمبةر  بعر هةدعس شةرعصتة  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةنةس 
»ياق«  ظذ:  سورالغاندا،  دةص  بوالمدذ؟  قعلعشقا  سعركة  هاراقنع  ظةلةيهعسساالم 

دئضةن)2).
 هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهادعن رعؤايةت قعلعنغان هةدعس 
»سعركة  قعلعدذ:  دةلعل  سأزعنع  مذنذ  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  شةرعصتعكع 

))) سةهعه مذسلعم، 1984 ـ هةدعس.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 290 ـ بةت.
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نئمعدئضةن ياخشع تئتعتقذ ـ هة!« جابعر رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذكع، 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظاظعلعسعدعكعلةردعن تئتعتقذ سورعغاندا، ظذالر: بعزدة صةقةت 
سعركعال بار، دئضةن. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنع ظةكةلدىرىص، نان حعالص يئضةن 
ؤة: »سعركة نئمعدئضةن ياخشع تئتعتقذ ـ هة! سعركة نئمعدئضةن ياخشع تئتعتقذ ـ 

هة!« دئضةن)1).
ظةبذ تالعبنعث قعزع ظذممذ هانع رةزعيةلالهذ ظةنهانعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت 
قعلعنعدذ: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قئشعمعزغا كعرعص: »سعلةردة يئضعدةك بعرةر 
نةرسة بارمذ؟« دئدع. مةن: بعر صارحة قاتتعق نان ؤة سعركعدعن باشقا نةرسة يوق، 
دئدعم. ظذ: »ظذنع ظالدعمغا ظئلعص كئلعث! سعركة بار ظأي تئتعتقذغا موهتاج بولذص 

قالمايدذ« دئدع)2). تئتعتقذ نان حعالص يةيدعغان ظاححعق ـ حىحىك نةرسعدذر.
ظالعمالر ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث هةدعسعدعكع هاراقنع سعركعضة ظأزضةرتعش 
حةكلعمعسعنع حىشةندىرىشتة هةرخعل قاراشالردا بولغان. ظعمام ظةبذهةنعفة مذنداق 
دةيدذ: »ظذ هاراق هارام قعلعنغان دةسلةصتعكع حاغ بولذص، كعشعلةرنعث هاراقنع 
ظئلعص قئلعش ؤة ظذنع ظعحعشنع داؤامالشتذرذش ظىحىن هعيلة ظعشلعتعص، سعركعضة 
بذيرذقنعث  ظذ  كئيعن  ظعدع.  حعثعتعلغان  بذيرذق  يىزعسعدعن  ظايالندذرعؤالماسلعقع 

حعثلعقع بعكار بولغاندعن كئيعن مةزكذر حةكلعمعمذ ظةمةلدعن قالدع«.
ظعختعالص  ظأزظارا  يةنة  ظذالر  دةيدذ.  قالعدذ«  صئتع  باشقعالر: »ظذ حةكلعمة شذ 
قعلعنغاندذر.  مةنظع  ظايالندذرذش  سعركعضة  »هاراقنع  بةزعلةر:  بولذص،  قعلعشقان 
يةنة  دةيدذ.  بولعدذ«  هاالل  هةم  صاكعز  ظأزضةرتسة،  سعركعضة  ظذنع  بعراؤ  لئكعن 
هارام  ؤة  صاسكعنا  بةلكع  بولمايدذ.  هااللمذ  بولمايدذ،  صاكعزمذ  »ظذ  بةزعلةر: 
ظىحىن  بولعدعغانلعقع  هارام  ؤة  صاسكعنا  سعركعنعث  دةيدذ.  قئلعؤئرعدذ«  هالعتعدة 
ظذ حةكلعمة  يوق. حىنكع  دةلعلع  قاراشتعكعلةرنعث مةزكذر هةدعستة هئحقانداق  بذ 
هاسعل  كئيعن  ظأزضةرتكةندعن  هةققعدعدذر،  ظأزضةرتعش  سعركعضة  هاراقنع  صةقةت 
بولغان سعركة هةققعدة ظةمةس. ظذنعث صاسكعنا ؤة هاراملعقعغا ظةقلعي جةهةتتعمذ 
هئحقانداق دةلعل يوق. حىنكع ظذنعث صاسكعنعلعقع ؤة هاراملعقع هاراق بولغانلعقع 
ظىحىنال ظعدع. هاراقلعقع يوقالغاندعن كئيعن صاسكعنعلعقع ؤة هاراملعقعمذ يوقعلعدذ. 
خذددع ظذنعث ظأزلعكعدعن سعركعضة ظايلعنعص كةتكعنعضة ظوخشاش. شذثا ظارعدعكع 

ظعختعالص مةزكذر حةكلعمعنعث ظةمةلدعن قالغان ياكع قالمعغانلعقعدا قالعدذ.
ظأزضةرتعش  سعركعضة  »هاراقنع  كةلتىرعدذ:  دةلعل  مذنداق  ظةبذهةنعفة  ظعمام 

))) سةهعه مذسلعم، 1983 ـ هةدعس.
))) سةهعه مذسلعم، 2051 ـ ؤة 2052 ـ هةدعسلةر.
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هاراقنع يوقاتقانلعق بولعدذ. هاراقنع يوقعتعش حةكلةنضةن ظةمةس. شذثا ظذ حةكلعمة 
دةسلةصكع دةؤردعكع بذيرذقنعث حعثلعقعغا قارعتعلعدذ ؤة ظذ حعثلعقنعث بعكار بولذشع 

بعلةن حةكلعمعمذ ظةمةلدعن قالعدذ«)1).
قعياسمذ  قعلعنغان  رةؤعشتة  توغرا  قارعشعنع  ظأزضةرتعش  سعركعضة  هاراقنع 
شةرعظةت  ظةمةس.  صاسكعنا  هايؤاندعنمذ  قالغان  ظألىص  ظأزع  هاراق  كىحلةندىرعدذ. 
شذنعثدةك  قعلدع.  مذباه  صايدعلعنعشنع  كئيعن  ظاشلعغاندعن  تئرعسعدعن  ظذنعث 
يذقعرعدا  بعز  بولعدذ.  صايدعلعنعشقا  كئيعن  ظأزضةرتكةندعن  سعركعضة  هاراقنعمذ 
تاهارةت هةققعدة توختالغعنعمعزدا ظأزع ظألىص قالغان هايؤاننعث تئرعسعنع ظاشالص 
هةقتة  بذ  ظابباسنعث  ظعبنع  ظعدذق.  قعلغان  بايان  بولعدعغانلعقعنع  صاكعزلعغعلع 
هةدعية  قوي  بعر  دئدةكلعرعضة  مةيمذنةنعث  قعلعنغان:  رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق 
قعلعندع. كئيعن قوي ظألىص قالدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قوينعث يئنعدعن ظأتىص 
صايدعالنساثالر  كئيعن  ظاشلعغاندعن  ظئلعؤئلعص،  تئرعسعنع  »ظذنعث  كئتعؤئتعص: 
بولمامتع؟« دئدع. ظةتراصتعكع كعشعلةر: ظذ ظأزع ظألىص قالغان دئيعشتع. صةيغةمبةر 

ظةلةيهعسساالم: »اهلل تاظاال صةقةت ظذنع يئيعشنع هارام قعلدع« دئدع)2).

مذسةللةسنعث هأكمع

تةسعر  يوقعلعشعغا  هاراملعقعنعث  ظذنعث  قاينعتعش  هاراقنع  يذقعرعدا  بعز 
قعلعنعدذ  مذستةسنا  مذسةللعسع  ظىزىم  ظذنعثدعن  ظعدذق.  دئضةن  كأرسعتةلمةيدذ، 
قاينعتعلعص،  سىيع  ظىزىم  بولعدذ(.  ظعشلةتسة  ظىحىن  مةقسةتلةر  مذظةييةن  )يةنع 
ظىحتعن ظعككع قعسمع تىضعسة، قالغان ظىحتعن بعر قعسمع مذسةللةس بولعدذ. ظذنع 
ظىحىن  قعلعش  ظعبادةت  تاظاالغا  اهلل  ؤة  ظعشلعتعش  داؤالعنعشقا  قئتعش،  تةم  تاماققا 
كىحلعنعش مةقسعتعدة ظعستئمال قعلسا، دذرذس بولعدذ. ظةضةر ظذنع ظويذن ـ تاماشا 
بولمايدذ))).  هاالل  قارعشعدا  بعردةك  ظالعمالرنعث  صىتىن  قعلسا،  ظعستعئمال  ظىحىن 

مذسةللةس بىضىنكع كىندة >شعرنة< دةص ظاتعلعدذ. 
مذسةللةسنع قايناتقاندا توختاتماي قاينعتعش شةرت قعلعنعدذ. ظةضةر قاينعتعش 
بولذشع  صةيدا  تةمنعث  باشقا  ؤة  حىحىمةللعكنعث  تةقدعردة،  قالغان  توختاص  ظارعدا 
بعلةن ظأزضعرعش هاسعل بولسا، هاالل بولعدذ، ظذنداق بولمعسا هارام بولعدذ. صةتعؤا 

))) بذ هةدعسنع ظعمام تعرمعزع رعؤايةت قعلغان.
))) »ظعظالظذسسىنةن« 18 ـ توم، 39 ـ بةت.

))) سةهعه مذسلعم، 363 ـ هةدعس.
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قعسمع  ظعككع  ظىحتعن  ظذنعث  ظاساسالنغاندا،  قاراشقا  توغرا  بئرعلعدذ.  مذشذنداق 
قايناص تىضعشع كئرةك. ظةضةر ظىزىم بعلةن خورمعنع ظارعالشتذرذص قايناتسا، ظذنعث 
يىزعسعدعن  قعلعش  ظئهتعيات  بولمايدذ.  هاالل  تىضعمعضعحة  قعسمع  ظعككع  ظىحتعن 
ظارعالشتىرىص  بعلةن خورما سىيعنع  ظىزىم سىيع  ظئلعنعدذ.  ظئتعبارغا  تةرعصع  ظىزىم 

قايناتسعمذ هأكىم شذنداق بولعدذ.
قاينعتعص ظىحتعن ظعككع قعسمع تىضعضةندعن كئيعن سذيذلدذرذش ظىحىن ظىستعضة 
سذ قاتقان، ظاندعن يةنة قايناتقان تةقدعردة، ظذنعث هأكمع مذسةللةسنعث هأكمعدة 
بولعدذ. ظةمما ظىزىم سىيعضة سذ قئتعص، ظاندعن ظذنعث ظومذمعي هةجمعنعث ظىحتعن 
ظعككع قعسمع تىضعضةنضة قةدةر قايناتسا، مذسةللةسنعث هأكمعنعث ظةكسعحة بولعدذ. 
حىنكع سذ ساص بولغانلعقع ظىحىن قايناتقاندا بالدذر تىضةص كئتعدذ ياكع ظذنعثدعن 
صةقةت سذ قعسمع تىضعضةن بولعدذ. نةتعجعدة ظىزىم سىيعنعث ظىحتعن ظعككع قعسمع 

تىضعضةن بولمايدذ. شذثا هاالل بولمايدذ. 

ضأشع يئيعلعدعغان هايؤاننعث سىتعنعث هأكمع

ظةسلعدة ضأشع يئيعلعدعغان هايؤاننعث سىتع هااللدذر. صةقةت ظذ كىحلعنعص كةتسة، 
يةنع ظذنعثدا مةست قعلعش كىحع صةيدا بولسا، هاالل بولمايدذ. >ظةددذررذلمذختار< 
قارعشعدا هاالل  ظعمام مذهةممةدنعث  تأضة سىتع كىحعيعص كةتسة،  ناملعق كعتابتا 
بولمايدذ. ظعمام ظةبذهةنعفة ؤة ظةبذيىسىفنعث قارعشعدا هاالل بولعدذ. تأضة سىتعدعن 
كئلعص حعققان مةستلعك ظعختعالصسعز هالدا هارامدذر. ظةمما دةررة ظذرذش ؤة تاالقنعث 
قارعشعغا  ظةبذهةنعفعنعث  ظعمام  سىتعمذ  ظات  بار.  ظعختعالص  مةسعلعسعدة  حىشىشع 

ظاساسةن صىتىن هةنةفع ظالعملعرعنعث قارعشعدا هارامغا يئقعن مةكروهتذر.
شذ  ظذنعث  يوقاتسا،  هوشعنع  ـ  ظةقلع  ظعحعص  سىتع  ظات  ؤة  معثدعؤانة  ظةضةر 
هالةتتة قعلغان ظعشلعرع ظعناؤةتكة ظئلعنمايدذ. ظعمام ظةبذهةنعفة ظةضةر ظذ ظعحكةن 
نةرسعسعنعث معثدعؤانة ظعكةنلعكعنع بعلعص تذرذص ظعحسة، قعلغان تالعقع حىشعدذ، 
ظةضةر ظذنعث معثدعؤانة ظعكةنلعكعنع بعلمةي ظعحسة، تالعقع حىشمةيدذ، دةص قارايدذ. 
ظعمام ظةبذيىسىف ؤة مذهةممةدنعث قارعشعدا تاالق حىشمةيدذ. بذ ظعككع ظعمامنعث 

قارعشع توغرا قاراشتذر.
ظةقلع  ؤة  قويسا  يوقعتعص  ظأزعنع  تةقدعردة  ظعحكةن  ظعحعملعك  تاتلعق  ظةضةر 
كئتعص قالسا، ظاندعن خوتذنعنع تاالق قعلسا، ظعمام مذهةممةدنعث قارعشعدا تاالق 
حىشمةيدذ. صةتعؤا مذشذ قاراش بويعحة بئرعلعدذ. ظةضةر ظذ شذ تاتلعق نةرسعنع ظويذن 
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ـ تاماشا ؤة ضذناه ـ مةسعيةتنع كأزلةص ظعستئمال قعلمعغان بولسا، ظةهؤال شذنداق 
بولعدذ )يةنع قعلغان تالعقع حىشمةيدذ(. ظذنداق بولمايدعكةن، قعلغان تالعقع حىشعدذ. 
ظعمام ظةبذيىسىفنعث قارعشعدا ظةضةر ظعحكىحع مةست بولذشنع ظعرادة قعلسا، ظذنعث 
ظذنع  هارامدذر،  ظولتذرذشمذ  ظىحىن  ظعحعش  ظذنع  هارامدذر.  جعقعمذ  ؤة  ظازراقعمذ 
دةررة  قالسا،  بولذص  بعلةن مةست  ظذنعث  ظةضةر  هارامدذر.  ظىحىن مئثعشمذ  ظئلعش 

ظذرذلعدذ)1).

قاصاق، كورا ؤة تةثنة قاتارلعقالرغا حعالنغان مئؤة سىيعنعث هأكمع

ظعنسانالر ظادةتتة خورما ياكع ظةنجىرنع ؤةياكع قذرذق ظىزىمنع تاتعقع حعقسذن 
ؤة تاتلعق ظعحعملعككة ظايالنسذن، دةص قاحعالرغا حعالص قويعدذ. جاهعلعيةت دةؤرعدة 
مةزكذر قاحعالردا هاراق ساقلعناتتع ؤة جايدعن جايغا يأتكعلةتتع. شذثا صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم هاراق حةكلةنضةن دةسلةصكع مةزضعللةردة ظذ قاحعالرغا مئؤة حعالشنع 
بةكرةك  قارعغاندا  قاحعالرغا  باشقا  قاحعالردا  ظذ  سىيع  مئؤة  حىنكع  قعلغان.  مةنظع 
قاحعالرنعث  ظذ  سةؤةبتعن  شذ  قاالتتع.  بولذص  صةيدا  كىحع  قعلعش  مةست  ظئحعص، 

ظعضعلعرع هارام ظعحعملعكنع ظعحعص قئلعش خةؤصعضة دذح كئلةتتع.
هةدعس  بعر  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهذمادعن  رةزعيةلالهذ  ظابباس  ظعبنع  ظابدذلاله 
شةرعصتة، ظذ مذنداق دةيدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قاصاق، كورا، )سذ ظأتمةسلعك 
ظىحىن( قارعمايدا مايالص ياسالغان قاحا ؤة تةثنعنع ظعشلعتعشنع، شذنداقال توث مئؤة 

بعلةن ظةمدع صعشقان مئؤعنع ظارعالشتذرذشنع مةنظع قعلغان«)2).
مئؤعنع  صعشقان  ظةمدع  بعلةن  مئؤة  توث  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
صةيدا  تئز  كىحعنعث  قعلعش  مةست  ظذنعثدا  سةؤةبع  توسذشعنعث  ظارعالشتذرذشتعن 
صةيغةمبةر  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  ظةبذقةتادعدعن  تذرعدذ.  حعقعص  ظعكةنلعكع  بولذش 
بعرضة  مئؤعنع  توث  بعلةن  مئؤة  صعشقان  »ظةمدعال  دئضةن:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم 
ـ  ظايرعم  بعرعنع  هةر  حعلعماثالر.  بعرضة  خورمعنع  بعلةن  ظىزىم  قذرذق  حعلعماثالر. 

ظايرعم حعالثالر«))).
ظعمام بذخارع >سةهعه بذخارع< ناملعق كعتابعدا بذ مةسعلة ظىحىن مةخسذس بعر 
باب ظاجرعتعص، >صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بةزع قاحعالردا مئؤة سىيع حعالشنع 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 292 ـ بةت.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 293 ـ بةت.
))) سةهعه مذسلعم، 1995 ـ هةدعس.
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مةنظع قعلغاندعن كئيعن بعر مةزضعل ظأتىص ظذالرنع ظعشلعتعشكة رذخسةت قعلعشع« 
دةص ظاتعغان ؤة بذ بابتا جابعر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت 
قعلغان: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بةزع قاحعالردا مئؤة سىيع حعالشنع مةنظع قعلدع. 
شذنعث بعلةن ظةنسارعالر: »بعزنعث ظذ قاحعالرنع حوقذم ظعشلةتمةي حارعمعز يوق« 

دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »رذخسةت يوق« دئدع)1).
ظعبنع بةتتال مذنداق دةيدذ: »ظذ قاحعالردا مئؤة سىيع حعالشنع توسذش صةقةت 
كئلعدعغان زعياننعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىن ظعدع. ظةنسارعالر: بعزنعث مئؤة سىيعنع 
ظذ قاحعالرغا حعلعماي حارعمعز يوق دئضةندة، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »حعالثالر، 

لئكعن هةرقانداق مةست قعلغذحع نةرسة هارامدذر« دئضةن.
باشقا نةرسعنع كأزدة تذتذص مةنظع قعلعنغان هةممة نةرسعنعث هأكمع مذشذنداق 
يول  مةسعلةن،  كئتعدذ.  كأتىرىلىص  تئصعلغاندا  زأرىرعيةت  هأكىم  ظذ  شذثا  بولعدذ. 
ظىستعلعرعدة ظولتذرذشنع مةنظع قعلغانغا ظوخشاش. ساهابعالر: بعز يول ظىستعلعرعدة 
حوقذم ظولتذرذص قالعمعز، دئضةن حاغدا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظذنداق بولسا 

يولنعث هةققعنع بئرعص ظولتذرذثالر« دئضةن.
سىيع  مئؤة  قاحعالردا  مةزكذر  ظالعمالر  »كأصحعلعك  دةيدذ:  مذنداق  خةتتابع 
بعر  قارايدذ.  دةص  قالدذرذلغان  ظةمةلدعن  كئيعن  قعلعنغان،  مةنظع  دةسلةصتة  حعالش 
قعسعم ظالعمالر ظذ قاحعالردا مئؤة سىيع حعالشنع مةنظع قعلعش مةثضى داؤام قعلعدذ، 
دةص قارايدذ. ظعبنع ظأمةر ؤة ظعبنع ظابباسالرمذ شذالردعندذر. ظعمام مالعك، ظةهمةد 
بةكرةك  قاراش  ظاؤؤالقع  لئكعن  قارعغان.  دةص  شذنداق  قاتارلعقالرمذ  ظعسهاق  ؤة 

توغرعدذر«)2). 

خورما حعالنغان سذنعث هأكمع

خورما ؤة باشقا مئؤعلةر حعالنغان سذنع، ظةضةر ظذ ظذزاق تذرذص قئلعص ظئحعص 
ظابدذرراهمان  ظعحعش هااللدذر. حىنكع  قالمعسا،  يئتعصال  قعلعدعغان هالةتكة  مةست 
دةيدذ:  مذنداق  ظذ  شةرعصتة،  هةدعس  بعر  قعلعنغان  رعؤايةت  هازعمدعن  ظةبذ  ظعبنع 
مةن سةهلعنعث مذنداق دئضةنلعكع ظاثلعغانعدعم: »ظةبذظذسةيد ساظعدع صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كئلعص، ظذنع تويعغا حاقعردع. ظذنعث خوتذنع )يةنع تويع 
بولغان ظايال( ظذالرغا خعزمةت قعلعؤاتاتتع. ظذ ظايال مذنداق دئدع: مئنعث صةيغةمبةر 

))) سةهعه مذسلعم، 1988 ـ هةدعس.

))) سةهعه بذخارع، 5592 ـ هةدعس.
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كئحعدعن  ظذنعثغا  بعلةمسعلةر؟  بةرضةنلعكعمنع  سىيعنع  نئمعنعث  ظةلةيهعسساالمغا 
بئرع قذتعغا حعالص قويغان خورمعنعث سىيعنع بةردعم«)1).

ظةشظةسنعث ظةبذسةرعر ظارقعلعق جابعردعن قعلغان رعؤايعتعدة مذنداق دئيعلعدذ: 
»صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا تذلذمدا مئؤة حعالص بئرعلةتتع. ظةضةر تذلذم بولمعسا، 

قذتعدا مئؤة حعالص بئرعلةتتع«. بذ هةدعسنع ظعنع ظةبذشةيبة رعؤايةت قعلغان.
ظعمام بذخارع خورما سىيعنعثمذ مئؤة سىيع ظعحعضة كعرعدعغانلعقعغا ظعشارةت 
قعلغان. شذثا هةدعسلةردعكع مئؤة سىيع خورما سىيعنع كأرسعتعدذ. ظاندعن ظذ ظاز 
ظأتكةندعن كئيعن بعر بابنع >خورما سىيع مةست قعلمعسا< دةص ظاتعغان. مةهلةب 
مذنداق دةيدذ: »خورما سىيع كىحلعنعصال كةتمعسة، هااللدذر. ظةضةر كىحلعنعص كةتسة 
ؤة ظئحعص كةتسة، هارام بولعدذ. هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر هارام بولذش ظىحىن كأصىك 
حعالص  كئحعسع  ظةضةر  قعلعدذ.  شةرت  بولذشعنع  تاشالنغان  ظئلعص  مازغاصلعرعنع  ـ 
قويذص، كىندىزع ظعحسة، ياكع ظذنعث دةل ظةكسعحة قعلسا، ظئحعص كةتمةيدذ«. بذ 
هةقتة ظاظعشةنعث هةدعسع بولذص، ظعمام مذسلعم ظاظعشةدعن رعؤايةت قعلغان هةدعستة 
مذنداق دئيعلعدذ: »ظاظعشة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا تذلذمغا مئؤة حعالص، ظاغزعغا 
بوغقذح بئكعتعص قوياتتع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم كةح ؤاقتعدا ظذنعثدعن ظعحةتتع. 
ظذ كةح ؤاقتع حعالص قويغان مئؤة سىيعنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظعككعنحع كىنع 

ظةتعضةندة ظعحةتتع«)2). 
تاهارةت هأكمع هةققعدة >ظةددذررذلمذختار< ناملعق كعتابتا تعلغان ظئلعنغان: 
دئضةن  بولعدذ«  هأكمعدة  سذنعث  هأكمع  سذنعث  حعقعرعلغان  سعقعص  »مئؤعدعن 

مةسعلعنعمذ ظةستة تذتذش الزعم.

هاراقنعث دوغعسعنع ظعحعش ؤة ظذنع ظعستئمال قعلعشنعث هاراملعقع

تئضعدة  هاراقنعث  دئضعنعمعز  دوغ  هارامدذر.  ظعحعش  دوغعسعنع  هاراقنعث 
قالغان قعسمعدذر. ظذنع حاح تارعغاندا ظعشلعتعشمذ هارامدذر. ظذنع حاح تارعغاندا 
حاحنعث  ظذ  حىنكع  ظئلعندع.  تعلغا  مةخسذس  يةردة  بذ  هاراملعقع  ظعشلعتعشنعث 
ياخشعلعنعشعغا تةسعر كأرسعتعدذ. ظذنعث دوغعسعدا هاراق تةركعبع بولغاحقا، بعز 
يذقعرعدا تعلغا ظئلعص ظأتكةندةك، ظذنع ظاز ظعشلعتعش بعلةن جعق ظعشلعتعشنعث 
هأكمع ظوخشاشتذر. لئكعن ظذنع ظعحكىحع مةست بولذصال قالمعسا، هةنةفعي مةزهةصعدة 

))) »فةتهذلبارع« 10 ـ توم، 58 ـ بةت.
))) سةهعه بذخارع، 5591 ـ هةدعس.
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دةررة  قارعشعدا  بعردةك  ظالعمالرنعث  صىتىن  قالسا،  بولذص  مةست  ظذرذلمايدذ.  دةررة 
ظذرذلعدذ.

ظعمام شافعظع مذنداق دةيدذ: »ظذنع ظعحكىحع مةست بولذص قالمعسعمذ دةررة 
هةنةفعي  لئكعن  بولعدذ«.  ظعحكةن  قعسمعنع  مةلذم  هاراقنعث  ظذ  حىنكع  ظذرذلعدذ. 
مةزهةصعدعكعلةر مذنداق دةص قارايدذ: »ظذنع ظازراق ظعحعش جعق ظعحعشكة ظئلعص 
بارمايدذ. حىنكع كعشعنعث تةبعظعتع ظذنعثدعن يعرضعنعدذ. شذثا ظذ هاراقتعن تأؤةن 
ظعحكىحع  ظذنع  قالعدذ.  ظوخشاص  ظعحعملعكلةرضة  باشقا  هاراقتعن  نةتعجعدة  تذرعدذ. 
قعسمع  كأص  ظذنعث  دئضةندة،  نئمعشقا  ظذرذلمايدذ.  دةررة  قالمعسا،  بولذصال  مةست 
تةسعر قعلعش كىحع قالمعغان نةرسعدذر. شذثا ظذ سذ ظارعلعشعص، كأص قعسمعنع سذ 

تةشكعل قعلغان هاراققا ظوخشاص قالعدذ«)1).

زةهةرلعك حئكعملعكلةرنع ظعستئمال قعلعشنعث هاراملعقع

ظذالر  حىنكع  هارامدذر.  يئيعش  ياصراقلعرعنع  ظةصيذن  ؤة  كةندعر  معثدعؤانة، 
قويعدذ.  توسذص  ظوقذشتعن  ناماز  ؤة  ظئتعشتعن  ياد  نع  اهلل  كةتكىزعدذ،  ظةقعلنع 
بذالرنعث  بولعدذ.  ضعرعصتار  بذزذقحعلعققا  ؤة  هاياسعزلعق  كعشع  يئضةن  ظذنع  هةتتا 
ظذالرنعث  ماددعالردذر.  قعلغذحع  مةست  قارعشعحة  فعقهعشذناسالرنعث  هةممعسع 
ظةمةس،  دةلدةثشعشنع  قاتتعق  سأزع  دئضةن  قعلغذحع«  »مةست  يةردعكع  بذ 
ظةقعلنع قايمذقتذرذشنع كأرسعتعدذ. حىنكع قاتتعق دةلدةثشعتعش مةست قعلغذحع 
سذيذقلذقالرنعث خذسذسعيةتلعرعدعندذر. ظذنعث زةهةرلعك حئكعملعك دةص ظاتعلعشع 
هاراقنعث هأكمعضة زعت كئلعص قالمايدذ. هةر ظعككعلعسعنعث شةرعظةت بةلضعلعضىحع 
هةمعشة ساغالم قئلعشعنع مةقسةت قعلغان ظةقعلنع كةتكىزىشتة ظورتاقلعقع بولغانلعقع 
حئكعملعككعمذ  زةهةرلعك  ظاضاهالندذرذش  قاتتعق  كةلضةن  هةققعدة  هاراق  ظىحىن 

ظةمةلعيلةشتىرىلعدذ.
قعلعش  خذشخذي  قاتتعق  ظذ  حىنكع  ظوخشايدذ.  ظذنعثغا  حئحعكعمذ  كئؤةز 
رولعغا ظعضة بولذص، تئببعي ساهةسعدة يئزعلغان كعتابالردعن >ظةتتةزكعرة< ناملعق 
ؤة  ماددعالرنع  بذ  يئتعدذ.  دةرعجعسعضة  قعلعش  مةست  كأرسعتعلضعنعدةك،  كعتابتا 
بذالرغا ظوخشاش ماددعالرنع مةست بولذص قالغعدةك معقداردا ظعشلعتعش هارامدذر. 
»زةهةرلعك  قعلغان:  بايان  مذنذالرنع  ظاصتورع  كعتابنعث  ناملعق  >ظةتتةزكعرة< 
ؤة  ظعشتعهاسعنع  تاماق  بذزعدذ،  ظةقعلنع  ؤة  بةدةننع  بولذش  خذمار  حئكعملعككة 

))) »فةتهذلبارع« 10 ـ توم، 56 ـ بةت.
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جعنسعي هةؤةسنع تأؤةنلعتعؤئتعدذ، حعراينع بذزعدذ، كىح ـ قذؤؤةتنع كئمةيتعؤئتعدذ 
ؤة جىدعتعؤئتعدذ«. هازعر ظذنعث زعيعنعنعث كأص ظعكةنلعكع ظعسصاتالنماقتا)1).

هةنةفعي ؤة شافعظع مةزهةصعدعن ظعبارةت ظعككع مةزهةصنعث ظالعملعرع زةهةرلعك 
حئكعملعكنعث هاراملعقعغا، ظذنع ساتقذحعنع جازاالشنعث الزعملعقعغا صةتعؤا بةرضةن 
قعلغذحعنعث  ظعستئمال  حئكعملعكلةرنع  زةهةرلعك  صةتعؤاسع  بذ  ظذالرنعث  بولذص، 
قعلغان تالعقعنعث حىشعدعغانلعقعغا ظعتتعصاق كةلضةن. هةتتا ظذالر مذنداق دئضةن: 

»كعمكع ظذنع هاالل دئسة، زعندعقتذر ؤة بعدظةتحعدذر«.
دئيعش  كاصعر  قعلغذحعنع  ظعستئمال  زةهةرلعك حئكعملعكنع  بةزعلعرع  ظذالرنعث 
هأكمعضة: ظذنعث هاراملعق دةرعجعسع هاراقنعث هاراملعق دةرعجعسعدعن تأؤةن تذرعدذ. 
شذثا ظذنع هاالل سانعغذحع كاصعر بولمايدذ. زعندعق ظألتىرىلعدذ. ظذنعث تةؤبعسع 
قوبذل بولمايدذ، دةص ظئتعراز بعلدىرضةن. ظذالرغا شةيخ ظعبنع ظابعدعن رةددعية بئرعص 
مذنداق دئضةن: »مةن ظعبنع هةجةرنعث >ظةززةؤاجعر< ناملعق كعتابعدا: قةرافع ؤة 
بعرلعككة  ظالعمالرنعث  صىتىن  هاراملعقعغا  حئكعملعكنعث  زةهةرلعك  تةيمعيية  ظعبنع 
كاصعر  سانعسا،  هاالل  ظذنع  كعمكع  ؤة:  يازغانلعقعنع  دةص  ظئيتقان،  كةلضةنلعكعنع 
بولعدذ دئضةنلعكعنع كأردىم. بعراق مةشهذر تأت ظعمام ظذ هةقتة توختالمعغان. حىنكع 
زةهةرلعك حئكعملعك هعجعرعية  ظعدع.  يوق  زةهةرلعك حئكعملعك  زامانعدا  ظذالرنعث 
يعلع بويعحة يةتتعنحع ظةسعرنعث ظاخعرلعرع ؤة سةككعزعنحع ظةسعرنعث باشلعرعدا، 

تاتار دألعتع )يةنع مذثغذل دألعتع( ظوتتذرعغا حعققان ؤاقعتتا صةيدا بولغان«)2).
ظعستئمال  كأص  دةرعجعدة  قعلغذدةك  مةست  حئكعملعكنع  زةهةرلعك  قعسقعسع، 
تاماشا  ـ  ظويذن  قعلعشمذ  ظعستئمال  معقداردا  ظاز  ظةضةر  هارامدذر.  مذتلةق  قعلعش 
حىشعدذ.  تالعقع   قالسا،  بولذص  مةست  ظذنعثدعن  ظةضةر  هارامدذر.  بولسا  ظىحىن 
ظعشلةتسة  ظىحىن  داؤاالش  ظذنع  ظةضةر  ماددعدذر.  حةكلةنضةن  ظعشلعتعش  ظذ  حىنكع 
ظالدعمعزدا  هةقتة  بذ  بعز  حىشمةيدذ.  تاالق  بولسا،  هاسعل  مةستلعك  ظذنعثدعن  ؤة 

توختعلعص ظأتعمعز.
ـ  ظاز  قعلعشنع  ظعستئمال  ظذنع  كعشع  قالغان  ظأضعنعص  حئكعملعككة  زةهةرلعك 
مةككع:  هةجةر  ظعبنع  كئرةك.  ظىزىشع  قول  صىتىنلةي  ظاخعرعدا  كئمةيتعص،  ظازدعن 
يئمعسة  ظذنع  ظةضةر  قالغان،  ظأضعنعص  يئيعشكة  ماددعالرنع  ظوخشاش  »ظةصيذنغا 
ظألعدعغان هالغا يئتعص قالغان كعشع قانداق قعلعدذ؟« دةص سورالغاندا، ظذ مذنداق 
جاؤاب بةرضةن: »ظةضةر ظذ ظذنع يئمعضةن تةقدعردة ظألعدعغانلعقعنع كةسكعن هالدا 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 294 ـ بةت.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 295 ـ بةت.
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بعلسة، ظذ ظذنعثغا هاالل بولعدذ. بةلكع ظذنع يئيعش ؤاجعص بولعدذ. حىنكع ظذ ظأزع 
ظألىص قالغان هايؤاننعث ضأشعنع يئيعشكة مةجبذر بولغان كعشعدةك، جئنعنع ساقالص 
قئلعش ظىحىن ظذنع يئيعشكة مةجبذردذر. هةمدة ظذنعث ظذنع يئيعشنع تةدرعجع هالدا 
كئمةيتعص، ظاستاـ  ظاستا ظاشقازعنعنعث ظذنعثغا بولغان خذمارلعقعنع هئس قعلماستعن 

تىضعتعشع ؤاجعصتذر. ظةضةر ظذ ظذنداق قعلمعسا، ضذناهكار ؤة صاسعق بولعدذ«)1).
معثدعؤانعنع ظوصعراتسعية قعلعش جةريانعدا ظعشلعتعش دذرذستذر. ظالعمالر ظادةم 
قالغان  بةدةننعث  ظذنعث  ؤة  بولغان  ضعرعصتار  كئسةلضة  ظةزانعث  بعرةر  ظةزالعرعدعن 
يةرلعرعضة تاراص كئتعش خةؤصع تذغذلغان ظةهؤال ظاستعدا شذ ظةزانع كئسعؤئتعش ظىحىن 
قعلعشنعث  يوقاتقعدةك معقداردا ظعستئمال  ـ هوشنع  قعلغذحع ماددعنع ظةس  مةست 
ظعستئمال  يةردة  بذ  ظذالر  لئكعن  قويغان.  ظوتتذرعغا  بولمايدعغانلعقعنع  ضذناهع 

قعلعنعدعغان نةرسعنعث هاراقتعن باشقا ماددا بولذشعنع ظاالهعدة تةكعتلعضةن.

تاماكا حئكعشنعث هاراملعقع

تاماكا  باشلعرعدا  يعلنعث  معث  ظعككعنحع  هعجعرعية  يذرتلعرعدا  مذسذلمانالر 
حئكعش ظعشع كةث تاراص كةتتع. شذ ؤاقعتتعن باشالص ظذنعث هأكمع هةققعدة ظالعمالر 
هةرخعل قاراشالرنع ظوتتذرعغا قويدع. بةزعلةر ظذنع مةكروه، دةص هأكىم قعلدع. يةنة 
قارعدع.  دةص  مذباه،  ظذنع  بةزعلةر  يةنة  ؤة  قعلدع  دةص هأكىم  هارام،  ظذنع  بةزعلةر 
هأكمع  ظذنعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  )اهلل  هامعد  مذهةممةد  شةيخ  ظذستازعم 

هةققعدة سورالغاندا، ظذنعث هارام ظعكةنلعكعضة صةتعؤا بةردع.
ظذ تاماكعنع مذباه دئضىحعلةرضة رةددعية بةرضةندعن كئيعن مذنداق دئدع: بعرةر 
ظةمةسلعكعضة  زعيانلعق  ياكع  زعيانلعق  نةرسعنعث  شذ  بئرعشتة  صةتعؤا  نةرسعضة 
تايعنعش كئرةك. قاحانعكع ظذنعث زعيانلعق ظعكةنلعكع ظعسصاتالنسا، ظذنع ظعستئمال 
قعلعش هارام بولعدذ. ظةضةر ظذ نةرسة مةلذم كعشعلةرضة زعيان قعلعص، قالغانالرغا زعيان 
قعلمعسا، زعيان قعلعدعغان كعشعلةرنعث ظعستئمال قعلعشع هارام بولعدذ، قالغانالرغا 
هارام بولمايدذ. ظةضةر زعيان قعلعش ظعهتعماللعقع كىحلىكرةك بولسا، توق قورساققا 
ظازراق ظارتذق يئيعش مةكروه بولغعنعدةك، مةكروه بولعدذ. لئكعن توق قورساققا 

ظازراق ظارتذق يئيعش زعيان قعلمايدذ. سذ ظعحعشمذ مذشذ ظاساستا بولعدذ.
سعلةرنعث سورعغان سذظالعثالرغا كةلسةك، ظذ هةقتة نذرغذن ظايعتع كةرعملةر ؤة 
هةدعس شةرعصلةر بايان قعلعنغانلعقع ظىحىن مةن ظذنع هارام دئيعشكة مايعلمةن. تاماكا 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 295 ـ بةت.
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صاسكعنا نةرسعدذر. ظذنعثغا خذمار بولذص قئلعش كعشعنع هاالكةتكة ظئلعص بارعدذ. 
تاماكا تعنحالندذرذش خذسذسعيعتعضة ظعضة. ظذنعث ظذنع حةكمعضةن ؤاقعتتعكع نورمال 
معجةزنع صةسكويغا حىشىرضةنلعكع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. هازعرقع زامان دوختذرلعرع 
ظذنعث ظعنتايعن زعيانلعق ظعكةنلعكعنع بايقاص حعقتع. تةجرعبة ظىسكىنعلعرع حعقارغان 
نةتعجعلةر بذ هةقتة سأزلعضىحعلةرنعث سأزعنع كئسعص تاشلعدع. شةيخ قةليذنع بذ 
زعيانالرنع خئلع زامان بذرذنال بايقاص، تاماكعنع هارام قعلغان ظعدع. ظذ كعشع دعنعي 

ظالعم بولذش بعلةن بعرضة تئؤعص ظعدع.
ظذنعثدعن  بواللعسا،  قادعر  ظةضةر  قالغانالر  ظأضعنعص  تاماكعغا  ظئيتقعنكع، 
بالدذرراق قذتذلذشنع ظارزذ قعلعشعدذ. بذ صةقةت ظذالرنعث ساالمةتلعكعضة تاماكعنعث 
قاتتعق زعيان قعلغانلعقعنع هئس قعلغانلعقعدعن بولغان. بذ زعيانغا ظذنعث ظعقتعسادعي 
زعيعنع قئتعلعدذ. بعر ظادةمنعث تاماكعغا كةتكةن ظعقتعسادعنع هئكمةتلعك ظذسذلدا 

خةجلعسة، بعر دئدةكنعث ظأمىر بويع تذرمذش خعراجعتع ظىحىن يئتعدذ.
مةن ظأزةمضة شذنع تذتقذ قعلدعمكع، مةن مئهمعنعمنعث ظالدعغا تةركعبعدة تىتىن 
بار هئح نةرسعنع قويمايمةن ؤة ظذنعث زةهةر ظعكةنلعكعنع ظئيتعص ظأزرةمنع بايان 
قعلعمةن. مئهمعنعمنع زةهةرلةشنع هةرضعز خالعمايمةن. بةزعلةر مةندعن تاماكا حئكعش 
ظىحىن ظعزنع سورايدذ. مةن مذنداق ظعزنعنع قةتظعي رةت قعلعمةن. مةن خئلع زاماندعن 
ظعلضعرع  مةن  كةلدعم.  دةص  ظعكةنلعكعنع،  هارام  تاماكعنعث  ظىستعدة  مذنبةر  بئرع 
رةهمعتعضة  تاظاالنعث  اهلل  ظالالبذرذن  لئكعن  ظأتكىزضةن،  حئكعص  تاماكا  هاياتعنع 
ظذالرنعث  حىنكع  ظةيعبلعمةيمةن.  كعشعلةرنع  ياخشع  ؤة  ظالعمالرنع  بولغان  كئتعص 
قارعشعدا تاماكعنعث زعيعنع ظعسصاتالنمعغان. ظذالر ظذنعث شةرظعي هأكمعنع بعلعش 
ظىحىن ظعجتعهاد قعلغان ؤة هاالل تةرعصع كىحلىك كةلدع، دةص قوبذل قعلغاندذر. اهلل 

ظذالرغا مةغصعرةت قعلسذن!
دةمةشعقتعن  بعلةن  ظالعمالر  قعسعم  بعر  ظعلضعرع  يعل   40 تةخمعنةن  بذندعن 
ظئسعمدعم  هةمعشة  هةسةنع  بةدرذددعن  شةيخ  هةدعسشذناس  كاتتا  كةلضةن  هةماتقا 
حعقمايدذ. ظذالر دةمةشعقتعن ظعلمعي تةتقعقات ساياهعتع بعلةن كةلضةن ظعدع. ظذالر 
بةك  هةممعدعن  تةشؤعقاتنع  بذ  ظعدع.  جاكارلعغان  هاراملعقعنع  حئكعشنعث  تاماكا 
بولذص،  دةقذر  ظةلع  شةيخ  ؤة  خةتعب  هاشعم  شةيخ  ظعحعدة  قعلغانالرنعث  تةشؤعق 
ظذالر مةسجعدلةردة ظومذمعي خةلققة تةبلعغ قعلغاندا بذ مةسعلعنع ظوحذق ظوتتذرعغا 
قويغان. بذ ؤةز ـ نةسعهةتلةر نذرغذن كعشعلةرضة قاتتعق تةسعر قعلغان ظعدع. كاشكع، 

بذ تةبلعغ يةنة داؤام قعلغان بولسا ـ هة!
يئنعك  هأكمعنع  ظذنعث  كةتتع.  ظومذملذشذص  ظارعسعدا  ظعنسانالرنعث  تاماكا 
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ظذنع  جازانة  ظومذمعي  ظعشلعرعدعكع  مذظامعلة  قارعمامسةنكع،  بولمايدذ.  قاراشقا 
يةيدعغان  جازانة  كةلضىسعدة  »ظعنسانالرغا  شةرعصتة:  هةدعس  بعر  هاالللعيالمايدذ. 
ظةلةيهعسساالمغا:  صةيغةمبةر  ساهابعالر  ظاثلعغان  بذنع  دئيعلضةن.  كئلعدذ«  زامان 
صةيغةمبةر  دئضةندة،  يةمدذ؟  جازانة  هةممعسع  ظذالرنعث  صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل  ظع 
ظةلةيهعسساالم: »ظذنع يئمعضةن كعشعنعث ظاغزعغعمذ ظذنعث حاث ـ تذزذثع كعرعص 
ماجة  ظعبنع  ؤة  نةساظع  داؤذد،  ظةبذ  ظةهمةد،  ظعمام  هةدعسنع  بذ  دئضةن.  كئتعدذ« 

رعؤايةت قعلغان.
بةرضةن،  صةتعؤا  هاراملعقعغا  ظذنعث  فعقهعشذناسالر  ياشاؤاتقان  هازعر  ظةضةر 
ظأزلعرعنع ظذنعثدعن يعراق تذتقان ؤة ظعنسانالرنع ظذنعثدعن يعراق تذرذشقا ظىندعضةن 
بولسا ظعدع، ظةلؤةتتة ياخشع ظىلضة بولغان، ظعنسانالرمذ ظذالرنعث يئتةكلعشع ظاستعدا 

بةختكة ظئرعشكةن بوالتتع. اهلل ظأزع خالعغان كعشعنع توغرا يولغا باشاليدذ.
تاماكا  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  )اهلل  هامعد  مذهةممةد  شةيخ  ظاخعرعدا 
تةكعتلةص،  بعلةن  قعلعش  بايان  زعيانلعرعنع  بةزع  تاماكعنعث  قارعشعنع  هةققعدعكع 
كعتابنعث  ظذ  ظوقذغانلعقعنع،  كعتابنع  ناملعق  بارمذ؟<  صايدا  تاماكعدا  >ساثا 
ظاصتورعنعث ظعسمع هارد شعرايا ظعكةنلعكعنع، ظذستاز ظعبراهعم ناسعر سذؤةيداننعث 

ظذنعث مةلذم بألىملعرعنع تالالص تةرجعمة قعلغانلعقعنع تعلغا ظالغان«)1).

ظألىك زئمعننع تعرعلدىرىش

)بوز يةر ظئحعش(

مذقةددعمة

ظعشالرنعث  قويذلغان  يولغا  ظعسالمدا  تئرعش  زعراظةت  ظذنعثغا  ظئحعص،  يةر  بوز 
بايان  هأكمعدة  سذغذرذش  قانداق  زعراظةتلةرنع  ؤة  تئرعش  زعراظةت  بولذص،  بعرع 
تئرعشقا  زعراظةت  مذسذلمانالرنع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قعلغعنعمعزدةك، 
رعغبةتلةندىرضةن. فعقهعشذناسالرمذ تاشلعنعص قالغان يةرلةرنع ظئحعش هأكىملعرع 
ظذنعث  شذنداقال  ظاجراتقان.  بألىملةرنع  مةخسذس  بألىص،  كأثىل  ظاالهعدة  ظىحىن 
يذقعرعدا  بعز  بةرضةن.  قعلعص  بايان  تةصسعلعي  هأكىملعرعنع  شاخحة  ؤة  ظاساسعي 
هأكىمرانلعق نعزامنامعسع هةققعدة توختالغعنعمعزدا يةر ـ زئمعننعث قانحة قعسعم 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 297 ـ بةت.
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تعرعلدىرىش  زئمعننع  ظألىك  قعلغاندا  بايان  ظذنعث هأكىملعرعنع  ؤة  بولعدعغانلعقع 
)يةنع بوز يةر ظئحعش( توغرعسعدعمذ قعسقعحة توختعلعص ظأتكةن ظعدذق. بذ يةردة 

بولسا ظذنعث تةصسعلعي هأكىملعرعنع بايان قعلعمعز.

ظألىك زئمعننعث ظذقذمع

ظةكسع  ظذنعث  تذتذلعدذ.  زئمعن كأزدة  تاشالندذق  ؤة  زئمعندعن ظعضعسعز  ظألىك 
كةتكةنلعكع  بئسعص  سذ  ياكع  بولمعغانلعقع  سذ  ظاتعلعدذ)1).  دةص  زئمعن<  >ظاؤات 
ؤةياكع شذنعثغا ظوخشعغان، زعراظةت تئرعشقا توسالغذ بولعدعغان سةؤةبلةر بولغانلعقع 
يةرلةر >ظألىك زئمعن )يةنع  صايدعلعنعش ظعمكانع بولمعغان تاشالندذق  تىصةيلعدعن 

بوز يةر(< دةص ظاتعلعدذ)2).

يةنع بوز يةر ظئحعش

تعرعلدىرىص  يةرلةرنع  ظألىك  قالغان  تاشلعنعص  تعرعلدىرىش،  زئمعننع  ظألىك 
مذنبةتلةشتىرىشنع كأرسعتعدذ. يةرلةرنعث مذنبةتلعشعشع جانلعقالرنعث ظوزذقلذقعنعث 

كأصعيعشعضة سةؤةبحع بولعدذ.
زئمعننع ظئحعش ظذنعثغا كئلعدعغان كةلكىن سىيعنع توسذش ظىحىن توسمعالرنع 
بةرصا قعلعش ياكع ظذنعثغا كأحةت تعكعش، ظاغدذرذش ؤة سذغذرذشتةك ظعشالر بعلةن 
ظىحىن  قوغداش  سىيعدعن  كةلكىن  ظذنع  ياكع  ظاغدذرذلغان  يةرنعث  ظةضةر  بولعدذ. 
توسمعالر قذرذلغان ياكع ظذنعثغا ظأستةث ظئلعنغان ؤةياكع ظذرذق حئحعلغان بولذشع 

ظذنع ظاحقانلعق بولعدذ.

 بوز يةر ظئحعشنعث يولغا قويذلعشع

ظاظعشة  قويغان.  يولغا  تعرعلدىرىشنع  يةرلةرنع  بوز  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
رةزعيةلالهذ ظةنهادعن رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعس شةرعصتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
مذنداق دئضةن: »كعمكع بعراؤنعث ظعضعدارحعلعقعدا بولمعغان زئمعننع ضىللةندىرسة، 

))) »زذدذدذن ظةال ظةباتعل« 1 ـ توم، 648 ـ بةت.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 277 ـ بةت.
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دةيدذ:  مذنداق  ظذرؤة  هةقلعقتذر«.  ظةث  قعلعشقا  ظعضعدارحعلعق  يةرضة  ظذ  ظادةم  ظذ 
»ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ خةلعصعلعك قعلغان دةؤرعدة مذشذ هةدعسنعث روهع بويعحة 

هأكىم قعلغان«)1).
ظعمام بذخارع سةهعه بذخارعدا ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع 
ظةمرع  بولعدذ«.  ظادةمنعث  شذ  يةر  ظذ  ظاحسا،  يةر  بوز  »كعمكع  قعلغان:  رعؤايةت 
ظعبنع ظةؤفتعنمذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث شذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنغان. 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ سأزعنعث ظاخعرعدا بعرةر مذسذلماننعث هةققع بولمعغان 
زئمعن هةققعدة توختعلعص مذنداق دئضةن: »بعراؤ ظعلضعرع ظئحعص بولغان زئمعننع 

باشقا بعرعنعث ظعضةللعؤئلعش هةققع يوق«.
صةيغةمبةر  ظارقعلعق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  جابعر  هأكىم  هةققعدعكع  مةسعلة  بذ 
ظةلةيهعسساالمدعن رعؤايةت قعلعنغان. ظعمام ظةهمةد ظأز سةنعدع بعلةن جابعر رةزعيةلالهذ 
ظةنهذدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان: »كعمكع 
بعرةر بوز يةرنع ظاحسا، ظذنعثغا ظةجعر بولعدذ. شذ زئمعندعن قذرذقلذق هايؤانلعرع 
يئضةن نةرسة ظىحىنمذ ظذنعثغا سةدعقة ظةجرع بولعدذ«. بذ هةدعسنع ظعمام تعرمعزع 
باشقا بعر سةنةد بعلةن هعشامدعن مذنداق رعؤايةت قعلغان: »كعمكع بوز يةر ظاحسا، 

ظذ يةر شذ ظادةمنعث بولعدذ«)2). 
بئرعشع  بألىص  كعشعلةرضة  خااليدعغان  ظئحعشنع  ظذنع  يةرلةرنع  بوز  خةلعصعنعث 
دذرذستذر. حىنكع ؤاظعل ظعبنع هعجرعنعث رعؤايةت قعلعشعحة، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ظذنعثغا بوز يةرنع بألىص بةرضةن، ظاندعن مذظاؤعيةنع ظذنعث بعلةن بعرضة ظةؤةتعص: 

»ظذ يةرنع ظذنعثغا بةرضعن ياكع ظذنع ظذنعثغا كأرسعتعص قويغعن« دئضةن.
ظعبنع  ظةبيةز  ؤة  مذزةنعضة  هارعس  ظعبنع  بعالل  يةنة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
هةممال مةظرةبعضة يةر بألىص بةرضةن. زذبةيرعضعمذ ظئتع حئصعص بارالعغان يةرضعحة يةر 
بألىص بةرضةن. شذنعث بعلةن زذبةيرة ظئتعنع هئرعص قئلعص تذرعؤالغذحة حاصتذرغان ؤة 
)تئخعمذ كأص يةرضة ظعضة بولذش ظىحىن( قامحعسعنع ظاتقان. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: 
»ظذنعثغا قامحعسع حىشكةن يةرضعحة بئرعثالر« دئضةن. بذ هةدعسنع سةظعد ؤة ظةبذ 

داؤذد رعؤايةت قعلغان.
ظعمام بذخارع ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان: 
ظىحىن  بئرعش  بألىص  يةر  بةهرةيندعن  ظةنسارعالرغا  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر 
ظذالرنع حاقعردع. ظذالر: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! ظةضةر شذنداق قعلماقحع بولساث، 

))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 98 ـ بةت.

))) سةهعه بذخارع، 2335 ـ هةدعس.
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قذرةيشلةردعن بولغان قئرعنداشلعرعمعزغعمذ ظذنعثغا ظوخشاش يةر بئرعص خةت يئزعص 
بةرضعن دئيعشتع«.

ظوبةيدذلالهقا  ظعبنع  تةلهة  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةبذبةكرع  قعلعنعشعحة،  رعؤايةت 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذمذ  رةزعيةلالهذ  ظوسمان  بةرضةن.  بألىص  يةر 
ساهابعلعرعدعن زذبةيرة، سةظعد، ظعبنع مةسظذد، ظذسامة ظعبنع زةيد ؤة خةبباب ظعبنع 
هةممعسعنع  ظةسةرلةرنعث  بذ  بةرضةن.  بألىص  يةر  ساهابعضة  بةش  قاتارلعق  ظةرعت 

ظةبذظوبةيدة >ظةلظةمؤال )مال ـ مىلكلةر(< ناملعق كعتابتا رعؤايةت قعلغان)1).

بوز يةر ظئحعشنعث هأكمع

يةر  بوز  ظاساسةن،  مةزمذنعغا  شةرعصنعث  هةدعس  قعلغان  بايان  يذقعرعدا  بعز 
ظئحعشنعث هأكمع ظذ يةرنعث ظذنع ظاحقان كعشعضة ظعضة قعلعنعص بئرعلعشعدذر.

ظةضةر بعرع بعرةر يةرنع ظاحقان، ظاندعن ظذنع تاشلعؤةتكةن، ظاندعن ظذنع باشقا 
بعرع تئرعغان بولسا، بةزعلةر: »ظذ يةرضة ظعضة بولذشقا ظعككعنحع كعشع هةقلعقتذر، 
حىنكع بعرعنحع كعشع ظذ يةرنعث تئضعضة ظةمةس، كأكعدعن صايدعلعنعشقا ظعضعدارحعلعق 
قعلغان ظعدع. ظةضةر بعرعنحع كعشع ظذنع تاشلعؤةتسة، ظذنعثغا ظعككعنحع كعشع ظةث 
هةقلعقتذر« دئضةن. لئكعن توغرا قاراش شذكع، بعرعنحع كعشع ظذ يةرنع ظعككعنحع 
روهعغا  هةدعسنعث  مةزكذر  كعشع  بعرعنحع  حىنكع  ظئلعؤالعدذ.  قايتذرذص  كعشعدعن 
ظاساسةن ظذ زئمعننع ظئحعش بعلةن ظذنعثغا ظعضة بولغان بولعدذ. سةؤةب شذكع، بعر 
ظادةمنعث ظعضعدارحعلعقعغا ظأتىص بولغان مىلىك ظذنع تاشالص قويذش بعلةنال ظذنعث 

ظعضعدارحعلعقعدعن حعقعص كةتمةيدذ.
كعمكع بعرةر بوز يةرنع ظاحسا، ظاندعن ظارقا ـ ظارقعدعن تأت نةصةر كعشع ظذنعث 
تأت تةرعصعنع قورشاص ظاحسا، ظعمام مذهةممةد )اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث 
قارعشعدا دةسلةصكع كعشعنعث ماثعدعغان يولع تأتعنحع بولذص يةر ظاحقان كعشعنعث 
يئرعدعن بولعدذ. حىنكع ظذنعث يولع شذ يةردعن بولذشع تةيعنلعشعص قالعدذ ؤة تأتعنحع 
كعشع )دةسلةص يةر ظاحقان كعشعنعث يئرع ظةتراصعدعن ظةث ظاخعرعدا يةر ظاحقان كعشع 

بولغانلعقع ظىحىن( ظذنعث هةققعنع بعكار قعلعشنع كأزلعضىحع بولذص قالعدذ)2).
زعممعيمذ ظأزع ظاحقان يئرعضة خذددع مذسذلمان ظأزع ظاحقان يةرضة ظعضعدارحعلعق 

))) »فةتهذلبارع« 5 ـ توم، 19 ـ بةت.
))) »ظعظالظذسسىنةن« 18 ـ توم، 14 ـ بةت.
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قعلغاندةك ظعضعدارحعلعق قعلعدذ. حىنكع يةر ظئحعش ظعضعدارحعلعق قعلعشقا سةؤةب 
نعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  )اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام  لئكعن  ظعشتذر.  بولعدعغان 
قارعشعدا بذنعثغا خةلعصعنعث رذخسعتع بولذشع شةرت قعلعنعدذ. مذسذلمان ؤة زعممعي 

بوز يةر ظئحعش هوقذقعدا باراؤةردذر.
كعمكع بعرةر زئمعنغا )ظعضعدارحعلعق قعلماقحع بولذص( تاشالر بعلةن ظذ يةرضة 
بعر  ظذنعثغا  )يةنع  ضىللةندىرمعضةن  ظذنع  يعلغعحة  ظىح  لئكعن  قعلعؤالغان،  بةلضة 
نةرسة تئرعمعغان ياكع تعكمعضةن( بولسا، خةلعصة ظذ يةرنع ظذ ظادةمدعن ظئلعؤئلعص، 
ظذنع  مةقسةت  بئرعشتعن  كعشعضة  بعرعنحع  يةرنع  ظذ  حىنكع  بئرعدذ.  بعرعضة  باشقا 
بعلةن  بئجع(  بةر  )يةنع  خعراج  ياكع  ظأشىر  ظئلعنغان  يةردعن  ظذ  ضىللةندىرىشتذر. 
مذسذلمانالرغا مةنصةظةت يةتكىزىلعدذ. ظةضةر كأزلةنضةن بذ مةقسةت هاسعل بولمعسا، 
ظذنع ظةمةلضة ظاشذرذش ظىحىن خةلعصة ظذ يةرنع باشقا بعرعضة بئرعدذ. بعرةر يةرنعث 
بولذص  ظئحعش  يةرنع  ظذ  قويذش  تعزعص  نةرسعلةرنع  ظوخشاش  تاشقا  ظةتراصعغا 
يةرنع  ظذ  حىنكع  قعاللمايدذ.  ظعضعدارحعلعق  ظذنعثغا  ظادةم  ظذ  شذثا  هئسابالنمايدذ. 
تعزعؤئلعش  نةرسعلةرنع  ظوخشاش  تاشقا  ظعبارةتتذر.  ضىللةندىرىشتعن  ظذنع  ظئحعش 

بولسا ظذ يةرنعث ظعضعسع بار دئضةنلعكنع بعلدىرىش ظىحىندذر.
توغرا قاراشقا ظاساسةن، مذنداق يةر ظعضعسعز هالةتتة قئلعؤئرعدذ. لئكعن ظأمةر 
ظىح  قعلعؤالغذحعنعث  بةلضة  بعلةن  نةرسعلةر  ظوخشاش  »تاشقا  ظةنهذ:  رةزعيةلالهذ 
يعلدعن كئيعن ظذ يةردة هةققع يوق« دئضةنلعكع ظىحىن، ظذنع بعرعضة بئرعؤةتمةستعن 
قايتعص  يذرتعغا  قعلعؤالسا،  بةلضة  يةرضة  ظذ  ظذ،  حىنكع  قويعلعدذ.  تاشالص  يعل  ظىح 
يئتةرلعك  كئلعشعضة  قايتعص  جايغا  شذ  ظاندعن  ظورذنالشتذرذص،  ظعشلعرعنع  بئرعص، 
ؤاقعت كئتعدذ. بعز بذ ؤاقعتنع ظىح يعل قعلعص بةلضعلعدذق )حىنكع بذرذن قاتناش 
شذنداق  تذتذلذص  كأزدة  جايالر  يعراق  بولمعغانلعقتعن،  قذاليلعقع  هازعرقعدةك 
بةلضعلةنضةن(. حىنكع ظذنعثدعن ظاز ؤاقعت ظذ ظادةمنعث تولذق تةييارلعق قعلعشع 
ظىحىن يئتةرلعك ظةمةس. ظةضةر ظذ بذ ؤاقعت تىضةص كةتكعحة كةلمعسة، ظذنعث ظذ يةرنع 

تاشلعؤةتكةنلعكع ظئنعق بولعدذ.)1)
يةرنعث ظعضعسع بارلعقعنع بعلدىرىش ظىحىن ظذنعث تأت ظةتراصعغا تاشالرنع قويذص 
قويذش، تعكةنلعك شاخالرنع ؤة باشقا حذؤا ـ حاتقالالرنع قويذص ظىستعضة توصا تاشالص 
بةلضة قعلعش، قذرذق شاخالر بعلةن قاشا قعلعش، يةردعكع ياؤا ظوتـ  حأصلةرنع تازعالش، 

ظذنع كأيدىرىش ؤة شذنعثدةك ظعشالرنع قعلعش الزعم)2).
))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 99 ـ بةت.
))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 99 ـ بةت.
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بوز يةر ظئحعشنعث شةرتلعرع

يذقعرعدا بايان قعلعنغان هأكىملةردعن بوز يةر ظئحعشنعث شةرتلعرعنعث بارلعقع 
ظوتتذرعغا حعقعدذ. ظذنعث ظةث مذهعملعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت:

بولماسلعقع  تةؤة  زعممعيضة  ياكع  مذسذلمان  بعر  مةلذم  يةر  ظئحعلعدعغان  ـ   1
كئرةك. ظةضةر ظذنعث ظعضعسع بارلعقع مةلذم بولمعسا، تئصعؤالغان نةرسعنعث هأكمعدة 
ظعشلعتعش  يةرنع  بوز  ظةمةس،  سىصعتعدة  يةر  بوز  هةقعقعي  ظذنع  خةلعصة  بولذص، 
شةكلعدة ظعشلعتعدذ. شذثا ظذنعث ظعضعسعنعث بارلعقع ظوتتذرعغا حعقعص قالسا، ظذ 
يةر ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعلعدذ. ظذ يةرنع تئرعغذحع ظةضةر زعراظةت تئرعش بعلةن 

ظذنعثغا نوقسان يةتكىزضةن بولسا، سئلعنغان زعيان ظعضعسعضة تألةص بئرعلعدذ.
2 ـ ظئحعلعدعغان يةر ضىللةندىرىلضةن يةرلةردعن يعراق بولغان بولذشع كئرةك. 
يةرنعث ظةث حئتعدة تذرذص  بعرةر كعشع ضىللةندىرىلضةن  يذقعرع  ظاؤازع  مةسعلةن، 
يةردة  يعراق  ظاثالنمعغعدةك  ظاؤازع  ظذنعث  قارعشعدا  ظةبذيىسىصنعث  ظعمام  توؤلعسا، 
بولذشع الزعم. حىنكع زاهعرعي جةهةتتعن ظالغاندا يئزا ظةهلعنعث قوشنعدارحعلعقعنع 
كأزدة تذتقانلعقتعن يئزعالرغا يئقعن يةرلةر بألىص بئرعلمةيدذ. شذثا هأكىم بذ صرعنسعصقا 

ظاساسةن بولعدذ. بذ تالالنغان قاراشتذر.
ظعمام مذهةممةد يئزا ظةهلعنعث ضىللةندىرىلضةن يةر بعلةن بولغان قوشنعدارحعلعقعنع 
ظئتعبارغا ظالغان. ظعمام مالعك، شافعظع ؤة ظةهمةدمذ مذشذ قاراشنع ظوتتذرعغا قويغان. 
زاهعرعي رعؤايةتتة مذشذنداق كأرسعتعلضةن بولذص صةتعؤامذ مذشذ بويعحة بئرعلعدذ. 
ظعمام مذهةممةد بذ مةسعلعدة هأكىمنع مةيلع يعراق ياكع يئقعن بولسذن، هةقعقعي 
صايدعلعنعشقا قاراتقان. شذثا ضىللةندىرىلضةن يةرضة يئقعن بوز يةرلةرنع ظئحعش دذرذس 
بولمايدذ. بةلكع ظذ يةرلةر ظذالرنعث ظذالغ بئقعشع ؤة خامان قعلعشع ظىحىن تاشالص 
قويذلعدذ. حىنكع ظذ يةرلةردة ظذالرنعث يئقعنلعق هةققع بار. شذثا ظذ يةرلةر بوز يةر 

هئسابالنمايدذ. ظورمانلعق يةرلةرمذ مذشذنعث هأكمعدة بولعدذ)1).
) ـ خةلعصة )يةنع مذسذلمانالرنعث باشلعقع( ظذنعثغا ظذ يةرنع ظئحعشقا رذخسةت 
قعلغان بولذشع كئرةك. ظذ ظعمام ظةبذهةنعفةنعث قارعشعدذر. ظعككع ظعمام )ظةبذيىسىف 
دةص  بولعدذ«  ظعضة  رذخسةتسعزمذ  ظذنعثغا  كعشع  ظاحقان  مذهةممةد(: »ظذنع  ؤة 
قارايدذ. ظةضةر بوز يةرنع ظاحقذحع مذسذلمان بولسا، ظةهؤال شذنداق بولعدذ. ظةمما 
ظذ يةرنع ظاحقذحع زعممعي )يةنع ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة 
ياشايدعغان كاصعر( بولسا، هةممة ظعمامنعث بعردةك قارعشعدا ظذ يةرنع ظئحعش ظىحىن 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 278 ـ بةت.
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باشلعقنعث رذخسعتع شةرتتذر. ظةضةر ظذ يةرنع ظاحقذحع صاناهالنغذحع بولسا، ظذ يةرضة 
هةرضعز ظعضعدارحعلعق قعاللمايدذ.

يةرنع  بوز  »كعمكع  ظةلةيهعسساالمنعث:  صةيغةمبةر  دةلعلع  ظعمامنعث  ظعككع 
يةر مذباه مال  ظذ  دئضةن سأزعدذر. حىنكع  بولعدذ«  ظادةمنعث  يةر شذ  ظذ  ظاحسا، 
خذددع  ظذنعثغا  ظادةم  ظذ  شذثا  بولعدذ.  ظعضعلعضةن  بالدذر  ظاحقذحع  ظذنع  بولذص، 
ظذنعثغا  )اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام  بوالاليدذ.  ظعضة  بولغاندةكال  ظعضة  ظوؤغا  ؤة  ظوتذن 
كعشع  »هةرقانداق  ظةلةيهعسساالمنعث:  صةيغةمبةر  دةلعلع  نعث  قعلسذن!(  رةهمةت 
دئضةن  بوالاليدذ«  ظعضة  نةرسعسعضعال  بةرضةن  حعقعرعص  كأثلعدعن  حعن  خةلعصعنعث 
سأزعدذر. ظعككع ظعمام رعؤايةت قعلغان هةدعس شةرعظةتتعن نئسعؤعسع يوق كعشعلةر 
ظىحىن بئرعلضةن رذخسةتكة قارعتعلعدذ. نئمعشقا دئضةندة ظذ يةر مذسذلمانالرنعث ظات 
ـ تأضعلةرنع حاصتذرذشع ظارقعلعق قولغا كةلضةن غةنعمةت مال هئسابلعنعدذ. شذثا ظذ 
هأكىم جةهةتتة باشقا غةنعمةتلةرضة ظوخشاش بولذص، هئحكعمنعث ظذنع خةلعصعنعث 

رذخسعتعسعز ظعضةللعؤئلعشع توغرا بولمايدذ)1).

ظادةمنع  مةلذم  خةلعصة  ظةضةر  حعقعدذ:  كئلعص  مذنذالر  ظعختعالصتعن  مةزكذر 
لئكعن  بذيرذغان،  صايدعلعنعشقا  ظذنعثدعن  ضىللةندىرىص،  ظئحعص  يةرنع  بوز  بعرةر 
ظذنعثغا مىلىك قعلعص بئرعؤةتمعضةن تةقدعردة، ظذ ظادةم ظذ زئمعننع ظاحسا، ظعمام 
ظعمام  بذ،  حىنكع  بواللمايدذ.  ظعضة  زئمعنغا  ظذ  ظادةم  ظذ  قارعشعدا  ظةبذهةنعفةنعث 
ظةبذهةنعفةنعث قارعشعدا توغرا شةرتتذر. ظةمما ظعككع ظعمامنعث قارعشعدا ظذ ظادةم 
ظذ يةرضة ظعضة بوالاليدذ. قويذلغان ظذ شةرت بولسا ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ. بذ ظعختعالص 
بعلمةستعن رذخسةت سورعمعغان ظةهؤالغا قارعتعلعدذ. بعراق ظذ خةلعصعضة سةل قاراص 
روخسةت سورعمعغان بولسا، ظالعمالرنعث بعردةك قارعشعدا خةلعصة ظذ يةرنع ظذنعثدعن 

مةجبذرعي تارتعؤئلعش هةققعضة ظعضة)2).

ظةضةر بعر ظادةمنع بوز يةرنع ظئحعشقا ؤةكعل قعلغان بولسا، ظذ يةرنع ظئحعش 
ظوتذن ؤة ظوت ـ حأص يعغعش هأكمعضة ظوخشاش، ظذ يةر ؤةكعلنعث بوالمدذ ياكع باشقا 
مةسعلعضة:  بذ  ظةبذهةنعفة  ظعمام  بوالمدذ؟  قعلغذحعنعث  ؤةكعل  ظوخشاش  ظعشالرغا 
»ظةضةر خةلعصة ؤةكعل قعلغذحع ظىحىن ظذ يةرنع ظئحعشقا رذخسةت بةرضةن بولسا، 
يةر ؤةكعل قعلغذحعنعث بولعدذ« دئضةن. ظعككع ظعمام: ؤةكعل ظذ يةرضة خةلعصعنعث 

رذخسعتعسعز ظعضة بولعدذ« دئضةن.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 278 ـ بةت.

))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 99 ـ بةت.
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يةرلةرنع بألىص بئرعش

يةرلةر  ظذ  بعلةن  بئرعدذ. شذنعث  بألىص  يةرلةرنع  بوز  صذقرالعرعغا  بةزع  خةلعصة 
قةدةم  ظئحعشقا  يةرلةرنع  ظذ  بعرع  ظةضةر  كئتعدذ.  بولذص  مىلكع  خذسذسع  ظذالرنعث 
باسمعغانال بولسا، بألىص بعرعلضىحعلةر ظذ يةرنع ظئحعشقا ظةث هةقلعقتذر. شافعظع 
مةزهةصعدعكعلةرنعث سأزع بويعحة بولغاندا، بوز يةرلةرنع بةزع صذقراالرغا خذسذسع 

قعلعص بألىص بئرعشنعث توغرا بولذشع ظالعمالر بعرلعككة كةلضةن مةسعلعسعدذر.
قازع ظعياز مذنداق بايان قعلعدذ: »بألىص بئرعش خةلعصعنعث ظعشع بولذص، ظذ 
اهلل نعث مئلعدعن مةلذم نةرسعنع ظذنعثغا ظئرعشعشكة اليعق دةص قارعغان كعشعضة 
بألىص بئرعدذ. بألىص بئرعش سأزع كأصعنحة ظةهؤالالردا زئمعن قاتارلعق نةرسعلةرنع 

بألىص بئرعشكة ظعشلعتعلعدذ«)1).
ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعس شةرعصتة ظذ مذنداق 
دئضةن: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةنسارعالرغا بةهرةيندعن يةر بألىص بةرمةكحع بولدع. 
ظذالر: بعزضة بألىص بةرضةن يةرضة ظوخشاش يةردعن مذهاجعر قئرعنداشلعرعمعزغعمذ بألىص 
بةرضعن، دئيعشتع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »مةندعن كئيعن شةخسعيةتحعلعكلةرنع 

كأرعسعلةر. ماثا مذالقات بولغذحة سةؤر قعلعثالر« دئدع)2).
هةققعدة  ماؤزذسع  نعزامنامعسع  هأكىمرانلعق  ؤة  جعهاد  يذقعرعدا  بعز 
توختالغعنعمعزدا ظعسالمدا خةلعصعنعث مذجاهعدالر ؤة ظالعمالرغا ظوخشاش ظئهيعتاجع 
بار كعشعلةرضة بوز يةرلةرنعث هةممعسعنع، شذنداقال بعرةر كعشعنعث ظعضعدارحعلعقعدا 
بولمعغان هةرقانداق نةرسعنع بألىص بئرعدعغانلعقع، زئمعن بألىص بئرعلضةن كعشع ظذ 

زئمعنضة ظعضعدارحعلعق قعلعدعغانلعقع كأرسعتعلضةن ظعدع.
بألىص  بايلعقلعرعنع  كان  ظوحذق  بولغان  ظعهتعياجع  مذسذلمانالرنعث  خةلعصة 
بئرةلمةيدذ. كان بايلعقلعرع بولسا تذز كانلعرع، كأمىر كانلعرع، قاراماي، نئفعت، 
قذدذق  بولمعغان  ظعضعدارحعلعقعدا  بعرعنعث  تةمعنلةيدعغان،  بعلةن  سذ  ظعنسانالرنع 
ساقلعغان  قعلعص  خةزعنة  قاتالملعرعدا  زئمعن  تاظاال  اهلل  ظوخشاش  قاتارلعقالرغا 
بايلعقالردذر. حىنكع بعز يذقعرعدا: »مذسذلمانالر سذ، ظوت ـ حأص ؤة ظوتتعن ظعبارةت 

ظىح نةرسعدة بعر ـ بعرع بعلةن شئرعكتذر« دئضةن هةدعسنع بايان قعلغانعدذق))).
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةظرةب زئمعنعدعكع تذز حعقعدعغان بعر جاينع ظةبيةز 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 278 ـ بةت.
))) »فةتهذلبارع« 5 ـ توم، 47 ـ بةت.
))) سةهعه بذخارع، 2376 ـ هةدعس.
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ظعبنع هةممالغا بألىص بةرضةن حاغدا، ساهابعالر: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! ظذنعثغا 
ظئقعص تذرعدعغان سذنع بألىص بةردعث، دئضةن. شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ظذ يةرنع ظذنعثدعن قايتذرذص ظئلعؤئلعص، ظذنعث ظورنعغا باشقا بعر زئمعننع ؤة بعر 

صارحة خورمعلعق باغنع بألىص بةرضةن)1). 

حئضرعلعنعص قوغدعلعدعغان جايالر

يةرلةردعن  بوز  حعضرعلعنعص قوغدعلعنعدعغان دئضةننعث مةنعسع شذكع، خةلعصة 
مةلذم جاينعث ظوتـ  حأصلعرعدة كعشعلةرنعث ظذالغ بئقعشعنع مةنظع قعلعص ظذنع ظأزعضة 
دئضةنلعك  قوغداش،  سوقذص  حئضرا  ظةتراصعغا  يةرنعث  ظذ  ظىحىن  قعلعش  جاي  خاس 
بولعدذ. ظابدذلاله ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعستة 
صةقةت  »جايالر  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دئضةن:  مذنداق  جذساسة  ظعبنع  سةظب 
اهلل ؤة اهلل نعث صةيغةمبعرعنعث يولعدا ظعشلعتعش ظىحىنال حئضرعلعنعص قوغدعلعدذ« 
يئتعص  دئضةن: »بعزضة  مذنداق  قعلعص  داؤام  ظعبنع جذساسة سأزعنع  دئدع. سةظب 
كئلعشعحة، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم نةقعيظ)2)نع ظةتراصعغا جعضرا سوقذص قوغدعغان. 
ظةتراصعغا حئضرا سوقذص  ظةنهذ شةرةص ؤة رةبزة دئضةن جايالرنع  ظأمةر رةزعيةلالهذ 
قوغدعغان«. يةنة بعر رعؤايةتتة: »زاكات حارؤعلعرعنع بئقعش ظىحىن قوغدعلعدعغان 

جايالر« مذ دئيعلعدذ))).

جاي ؤة نةرسعلةرنعث تةؤةلعك داظعرعسع

ظعضعسع بار بولغان جاي ؤة نةرسعلةرنعث ظةتراصعدعكع ظعضعسع بولمعغان مةلذم 
داظعرعدعكع جاي >تةؤةلعك داظعرعسع< دئيعلعدذ)4).

ظةضةر بعر ظادةم مةلذم بعر صارحة بوز يةردة بعز يذقعرعدا بايان قعلغعنعمعزدةك، 
ظعمام ظةبذهةنعفةنعث قارعشع بويعحة خةلعصعنعث رذخسعتع بعلةن، ظعككع ظعمامنعث 
قارعشع بويعحة خةلعصعنعث رذخسعتعسعز بعر قذدذق كولعسا، ظذ قذدذقنعث ظةتراصعدعكع 
يةرلةرضة ظذ يةرلةرنعث ظذ قذدذققا تةؤةلعك داظعرعسع سىصعتعدة ظعضعدارحعلعق قعلعش 

))) بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد مذسنةدعدة رعؤايةت قعلغان. ظذنع ظعبنع ماجةمذ رعؤايةت قعلغان.
))) ظعمام ظةبذ داؤذد، تعرمعزع ؤة ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلغان. »ظعظالظذسسىنةن« 18 ـ توم، 15 ـ بةت.

))) مةدعنة مذنةؤؤةردعن 20 صةرسةخ )تةخمعنةن 124,80 كعلومئتعرغا تةث( ظذزاقلعقتعكع بعر جاينعث ظعسمع.
))) سةهعه بذخارع، 2370 ـ هةدعس.
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هةققع بولعدذ. بعراؤنعث ظذ جايغا باشقا بعر قذدذق كوالشقا هةققع بولمايدذ. ظذنداق 
ظذحرايدذ.  زعيانغا  كئتعص  تارتعلعص  سىيع  قذدذقعنعث  كعشعنعث  ظالدعنقع  قعلسا، 
قذدذق كولعغذحع قذدذقنعث ظةتراصعدعكع جايغا ظعضعدارحعلعق قعلمعسا، ظذ قذدذقتعن 

صايدعلعنعش ظعمكانعيعتعضعمذ ظعضة بواللمايدذ.
داظعرعدة  قانحعلعك  جاينعث  بولعدعغان  سىصىتعدة  داظعرعسع  تةؤةلعك  قذدذققا 

بولعدعغانلعقعنع مألحةرلةشتة ظالعمالر بعر نةححة قاراشالردا بولغان.
ظةضةر قذدذق ظةتراصعدا تأضعلةر حأكعدعغان جاي بولسا، ظذنعث تةؤةلعك داظعرعسع 
40 ضةز بولعدذ. حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »كعمكع بعر قذدذق 
كولعسا، حارؤا ـ ماللعرعنع تذرغذزذش ظىحىن ظذنعث ظةتراصعدعن 40 ضةز جايدا هةققع 
قاراش  توغرا  قارعغان.  دةص  بولعدذ،  ضةز   40 ظةتراصعدعن  تأت  بةزعلةر:  بولعدذ«)1). 

شذكع، تأت ظةتراصعدعن 40 ضةزدعن بولعدذ.
 60 داظعرعسع  تةؤةلعك  قذدذقنعث  حعقعرعدعغان  تارتعص  سذ  بعلةن  كىحع  ظذالغ 
ضةز بولعدذ. بذ، ظعككع ظعمامنعث قارعشعدذر. ظةمما ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل ظذنعثغا 
بولسا  دةلعلع  ظعمامنعث  ظعككع  بولعدذ.  ضةز   40 قارعشعدا  نعث  قعلسذن!(  رةهمةت 
 500 داظعرعسع  تةؤةلعك  »بذالقنعث  سأزعدذر:  مذنذ  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
ضةز، تأضة سذغذرعلعدعغان قذدذقنعث تةؤةلعك داظعرعسع 40 ضةز، ظذالغ كىحع بعلةن 

سذ تارتعص حعقعرعدعغان قذدذقنعث تةؤةلعك داظعرعسع 60 ضةز بولعدذ«)2).
ظذالغ كىحع بعلةن سذ تارتعص حعقارغذحع سذ تارتعش ظىحىن ظذالغلعرعنع قذدذق 
بولذشعمذ  ظذزذن  ظارغامحا  تارتعدعغان  بولعدذ. سذ  مذهتاج  ظايالندذرذشقا  ظةتراصعدا 
مذمكعن. تأضة سذغذرعلعدعغان قذدذقنعث سىيعنع قول بعلةن تارتقعلع بولعدذ. شذثا 
ظذنعثغا بولغان ظعهتعياج ظاز بولعدذ. شذ سةؤةبتعن ظارعدا حوقذم مةلذم صةرق بولذشع 

كئرةك.
ظعمام ظةبذهةنعفةنعث دةلعلع بعز يذقعرعدا تعلغا ظالغان مةزكذر هةدعس بولذص، 
ظذنع تةصسعلعي بايان قعلمعغان. ظذنعث قارعشعحة: قوبذل قعلعش ؤة ظةمةل قعلعشتا 
ظعختعالصلعشعص قئلعنغان خاسالشتذرذلغان دةلعلدعن قوبذل قعلعش ؤة ظةمةل قعلعشتا 
تةؤةلعك  قعياس  حىنكع  ياخشعدذر.  قعلعش  ظةمةل  دةلعلضة  ظومذمعي  يوق  ظعختعالص 
داظعرعسع سىصعتعدعكع يةرلةرنع ظعضةللعؤئلعشنع رةت قعلعدذ. سةؤةبع شذكع، ظذنعث 
ظةمةلع قذدذق كوالش ؤة ظذ جايغا ظعضة بولذشتعن ظعبارةتتذر. تأضة سذغذرعلعدعغان 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 279 ـ بةت.
))) بذ هةدعسنع ظعمام ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلغان. ظعمام ظةهمةدمذ مذشذ مةزمذندا ظةبذ هذرةيرعدعن بعر هةدعسنع رعؤايةت قعلغان. 

»ظعظالظذسسىنةن« 18 ـ توم، 7 ـ بةت.
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قذدذقتعن ظذالغ كىحع بعلةن سذ تارتعشقا، شذنداقال ظذالغ كىحع بعلةن سذ تارتعدعغان 
قذدذقتعن قول كىحع بعلةن سذ تارتعشقا مذمكعن بولعدذ. شذثا هةر ظعككعلعسعضة 

بولغان ظعهتعياج ظوخشاش دةرعجعدعدذر)1).
ظةلالمة  بئرعلعدذ.  صةتعؤا  بويعحة  قارعشع  ظةبذهةنعفةنعث  ظعمام  مةسعلعدة  بذ 
قاسعم >مذختارات ظةننةؤازعل< ناملعق كعتابتعن مذنداق نةقعل قعلغان: »توغرا 
قاراش شذكع، قذدذقنعث هةر تةرعصعدعن بةلضعلةشتة ظعهتعياجنعث معقدارعنع ظئتعبارغا 

ظئلعش كئرةك«)2).
مةزكذر قاراشالر ظعحعدعن هازعرقع دةؤرعمعزضة ظةث مذناسعص بولغعنع قذدذقنعث 
هةر تةرعصعدعن بةلضعلةشتة ظعهتعياج معقدارعنع ظئتعبارغا ظئلعش قارعشع ظئهتعمالغا 
تئزضعنلةش  سذالرنع  قذدذقالردعكع  ؤة  كوالش  قذدذق  هازعر  حىنكع  يئقعندذر. 
ظىسكىنعلعرع ظعنتايعن ظعلغارلعشعص كةتتع. شذثا تةؤةلعك داظعرعسعنع بذ ساهةدة 
يئتعشكةن تةجرعبعلعك مذتةخةسسعسلةرنعث ظئهتعياج معقدارعنع ظئنعقلعشع ظاستعدا 

ظئلعص بئرعشع الزعم.
مةزكذر هةدعستة بايان قعلعنغعنعدةك، بذالق سىيعنعث تةؤةلعك داظعرعسع هةر تةرةصتعن 

500 ضةزدذر. تأت تةرةصنعث هةممعسعدعن 500 ضةز بولعدذ، دئضةن قاراشمذ بار.
قذدذقنع دةسلةصتة كولعغذحع كعشع تةؤةلعك داظعرعسع ظعحعدة باشقعالرنع قذدذق 
كوالش ؤة باشقا ظعشالرنع قعلعشتعن توسعدذ. حىنكع ظذ يةر ظذ كعشعضة تةؤة مىلىكتذر. 
ظةضةر ظعككعنحع بعر كعشع ظذ جايغا قذدذق كولعسا، ظذنعث ظعككعنحع كعشعنع توسذش 
تألةتمةيدذ.  كعشعضة  ظعككعنحع  زعياننع  كأرىلضةن  ظارعدا  بذ  ظةمما  بولعدذ.  هةققع 
لئكعن ظذنع كولعغان يةرنع تعندذرذشقا بويرعدذ. حىنكع كولعغان جاينع تعندذرذش 
ظذ  ظذنع  حىشىرعؤةتسة،  ظةخلةت  قوروسعغا  بعرعنعث  خذددع  بذ  مةسعلةن،  الزعمدذر. 
ظةخلةتلةرنع ظئلعؤئتعشقا بويرذغانغا ظوخشاش. بةزعلةر: »ظعككعنحع كولعغذحعغا 
زعياننع تألعتعدذ. ظاندعن كوالنغان جاينع ظأزع تعندذرعدذ. مةسعلةن، باشقا بعرعنعث 

تئمعنع ظأرعؤةتسة، شذنداق قعلعدعغذ! دةص قارايدذ«. ظذ توغرا قاراشتذر))).
نةرسة  كةتكةن  بذزذلذص  سةؤةبعدعن  قذدذقع  كولعغان  كعشعنعث  بعرعنحع 
تألعتعلمةيدذ. حىنكع ظذ قذدذق ضةرحة خةلعصعنعث رذخسعتعسعز كوالنغان بولسعمذ، 
ظذ ظادةم باشقعالرنعث ظعضعلعك هوقذقعغا تاجاؤذز قعلغان هئسابالنمايدذ. بذ، ظعككع 
قعلغان.  رعؤايةت  زأهرعدعن  ظارقعلعق  ظةممارة  ظعبنع  كعتابعدا هةسةن  ناملعق  يىسىف »كعتابذلخاراج«  ظةبذ  ظعمام  هةدعسنع  بذ   (((

»ظعظالظذسسىنةن« 18 ـ توم، 11 ـ بةت.
))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 100 ـ بةت.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 279 ـ بةت.
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ظعمام  ظةمما  مىلكعدذر(.  ظأزعنعث  ظذ  )يةنع  ظئنعقتذر  ناهايعتع  قارعشع  ظعمامنعث 
ظةبذهةنعفةنعث قارعشع بويعحة بولغاندا ظذ قذدذق كوالشنع يةر ظعضةللةشنعث ظاالمعتع 
قعلغان. ضةرحة ظذ ظادةم ظذ يةرضة رذخسةتسعز ظعضعدارحعلعق قعاللمايدعغان بولسعمذ، 
ظذ ظذنع ظعضةللةش ظىحىن رذخسةتسعز قةدةم باسقان هئسابلعنعدذ. بعراق، ظعككعنحع 
بعرعنعث  باشقا  نةرسة،  كةتكةن  بذزذلذص  سةؤةبعدعن  قذدذقع  كولعغان  كعشعنعث 
تاجاؤذز  هوقذقعغا  ظعضعلعك  ظذنعث  بعلةن  كوالش  قذدذق  يةردة  ظعضعدارحعلعقعدعكع 

قعلغانلعقع ظىحىن تألعتعلعدذ.
تئمعنع  بعرعنعث  باشقا  بعراؤ  ظةضةر  كئرةككع،  ظأتىش  ظئلعص  تعلغا  شذنعمذ 
ظأرعؤةتسة، تامنعث ظعضعسع ظذ ظادةمضة تامنع سالدذرماستعن، تامنعث قعممعتعضة 
قارعتا ظذنعثدعن صذل ظالعدذ. بذ توغرا قاراشتذر. لئكعن ظأرىلضةن تام يئثع سئلعنغان 
بولسا،  تئمع  مةسجعدنعث  ظذ  شذنداقال  بولعدذ.  سالدذرسا  قايتا  ظذنع  بولسا،  تام 

ظأرعؤةتكىحع ظذنع قايتا سئلعص بئرعشكة شةرتسعز بذيرذلعدذ.
داظعرعسع  تةؤةلعك  قذدذقعنعث  كعشعنعث  بعرعنحع  كعشع  ظعككعنحع  ظةضةر 
تةقدعردة  كولعغان  قذدذق  بعلةن  رذخسعتع  خةلعصعنعث  تىضعشعدة  يةرنعث  بولعدعغان 
بذنعثغا  يعغعلعؤالسا،  قذدذققا  ظعككعنحع  تارتعلعص،  سىيع  قذدذقنعث  بعرعنحع 
هئسابالنمايدذ.  تاجاؤذزحع  ظعضعسع  قذدذق  ظعككعنحع  حىنكع  كةلمةيدذ.  جازا  هئح 
دةؤالعشعش  هةقتة  بذ  شذثا  بولمايدذ.  تةؤة  بعرعضة  سذ  ظاستعدعكع  زئمعن  حىنكع، 
توغرا ظةمةس. بذ مةسعلة باشقا بعرعنعث دذكعنعنعث بئقعنعغا دذكان سالغان، شذنعث 
مةسعلعسعضة  كعشعنعث  قويغان  كاساتالشتذرذص  بازعرعنع  دذكعنعنعث  ظذنعث  بعلةن 
ظوخشايدذ. ظعككعنحع قذدذقنع كولعغذحعنعث تةؤةلعك داظعرعسع سىصعتعدعكع يئرع ظىح 
تةرةصتعن بولعدذ. بعرعنحع قذدذقنعث ظعضعسع ظعضعدارحعلعق هوقذقعنع بالدذر قولغا 
كةلتىرضةنلعكع ظىحىن ظذنعثغا تةؤة بولغان تةرةصتعن ظعككعنحع قذدذق ظعضعسعضة 
ظىحعنحع  ظةضةر  بولعدذكع،  بذنعثدعن شذنع حىشىنعؤئلعشقا  بولمايدذ.  يةر  تةؤةلعك 

كعشع قذدذق كولعسا، ظذنعث تةؤةلعك داظعرة يئرع ظعككع تةرةصتعن بولعدذ)1).

ظئرعقنعث تةؤةلعك داظعرعسع

ظئرعق، يةرضة سذ باشالش ظىحىن حئصعلعدذ. ظالعمالر حئصعلغان ظئرعقنعث تةؤةلعك 
داظعرعسع هةققعدة ظعختعالص قعلعشقان. >ظةددذررذلمذختار< ناملعق كعتابتا: »ظذنعث 
باشقا  حعقعرعلغان  يةردعن  كوالنغان  ؤة  لئيعنع  حاصقاندا  ظئرعق  داظعرعسع  تةؤةلعك 

))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 101 ـ بةت.

بوز يەر ئېچىشقا دائىر بايانالربوز يەر ئېچىشقا دائىر بايانالر



نةرسعلةرنع تاشالشقا يةتكعدةك معقداردعكع بوش ظورذن بولذشع الزعم« دئيعلضةن. 
ظعمام مذهةممةدنعث: »ظذنعث تةؤةلعك داظعرعسع قذدذققا ظوخشايدذ )يةنع تةؤةلعك 
داظعرعسع 40 ضةز بولعدذ(، ظةضةر ظئرعق )تئضعدعن( سذ حعقعص تذرعدعغان بولسا، 
بذالققا ظوخشايدذ )يةنع تةؤةلعك داظعرعسع 500 ضةز بولعدذ(« دئضةنلعكع رعؤايةت 
قعلعنغان. >ظةلظعختعيار< ناملعق كعتابتا: »ظةضةر يةر خةلعصعنعث رذخسعتع بعلةن 
ظئحعلغان يةر بولسا، ظذ مةسعلة خةلعصعنعث كأز قارعشعغا تاصشذرذلعدذ. ظةضةر ظذنعث 
حىنكع  بولمايدذ.  هةققع  نةرسعدة  هئح  ظاحقذحعنعث  يةر  بوز  بولسا،  رذخسعتعسعز 
ظعمام ظةبذهةنعفةنعث قارعشعدا بوز يةر ظئحعش ظىحىن خةلعصعنعث رذخسعتع بولذشع 
شةرتتذر. ظذنعث رذخسعتع بولمعسا، بوز يةر ظاحقذحع ظاحقان يئرعضة ظعضة بواللمايدذ 

ؤة ظذنعث تةؤةلعك داظعرعسعضعمذ هةقلعق بواللمايدذ« دئيعلضةن.
ظعبنع ظابعدعن ظذ مةسعلعضة حىشةنحة بةرضةن ؤة مذنداق دئضةن: »بةزع ظالعمالر 
هأكمعضة  قذدذقنعث  قارعشعدا  ظعمامنعث  ظعككع  هأكىم  ظةسلع  هةققعدعكع  ظئرعق 
بولمايدذ.  داظعرعسع  تةؤةلعك  ظئرعقنعث  قارعشعدا  هةنعفةنعث  ظةبذ  ظعمام  ظوخشايدذ. 
حىنكع ظئرعق، ظةضةر يةر يىزعضة سذ حعقعصال تذرمعسا، ظأستةثنعث ظورنعدعدذر. ظعمام 
ظئرعقتعن  ظةضةر  بولمايدذ.  داظعرعسع  تةؤةلعك  ظأستةثنعث  قارعشعدا  ظةبذهةنعفةنعث 
سذ حعقعص تذرسا، بذلدذقالص سذ حعقعص تذرعدعغان بوالقنعث هأكمعدة بولذص، ظذنعث 

تةؤةلعك داظعرعسع 500 ضةز بولعدذ، دةص قارايدذ«)1). 

دةرةخنعث تةؤةلعك داظعرعسع

تةرةصتعن  هةر  داظعرعسع  تةؤةلعك  دةرةخنعث  تعكعلضةن  يةرضة  بوز  ظئحعلغان 
بةش ضةز بولعدذ. باشقا بعرعنعث ظذ بةش ضةز يةرنعث ظعحعضة كأحةت تعكعش هةققع 
جايغا  ظذ  ظىزىص،  مئؤعسعنع  ظذنعث  ظعضعسع  دةرةخنعث  ظالدعنقع  حىنكع  يوق. 
قويذشقا مذهتاج بولعدذ. بذ هةقتة هةدعس بايان قعلعنغان)2). >ظةلكعفاية< ناملعق 
كعتابتا مذنداق دئيعلعدذ: »بعر ظادةم حأل زئمعندا بعر تىص دةرةخ تعكتع. ظاندعن 
يةنة بعر ظادةم كئلعص، ظذنعث دةرعخعنعث يئنعغا يةنة بعر تىص دةرةخ تعكمةكحع 
ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر  ظعضعسع  دةرةخنعث  ظالدعنقع  بعلةن  شذنعث  بولدع. 
شعكايةت قعلدع. نةتعجعدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا بعر تىص دةرعخعنعث 
ظعككعنحع كعشعضة شذ  بةردع.  بةلضعلةص  قعلعص  ضةز  بةش  داظعرعسعنع  تةؤةلعك 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 280 ـ بةت.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 280 ـ بةت.
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بةش ضةز يةردعن كئيعنكع يةرنع كأرسعتعص بةردع. بذ هةدعس سةهعه ؤة مةشهذردذر 
شذنداق  كعتابعدعمذ  ناملعق  >مةبسذت<  شةيخذلظعسالمنعث  ظعلمعدة(.  )هةدعس 

بايان قعلعنغان«.
مئنعث قارعشعم مذنداق: ظذ هةدعس بذ سةنةد بعلةن غةرعص هةدعستذر. ظذنع ظعمام 
ظةبذداؤذد ؤة تةهاؤع ظةبذسةظعد خذدرعدعن، هاكعم ظوبادة ظعبنع سامعتتعن، تةبةرع 
ظعبنع ظأمةردعن رعؤايةت قعلغان. ظعمام ظةبذداؤذد يةنة ظذ هةدعسنع >ظةلمةراسعل< 
رعؤايةت  بعلةن  سةنةد  بعر  باشقا  سةنةدتعن  يذقعرقع  ظذرؤةدعن  كعتابتا  ناملعق 
قعلغان. ظالعمالر ظىحىن ظذ هةدعس دةلعل بواللمايدذ. حىنكع ظذ هةدعس صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث بذ يةردة دةرةخ شاخلعرعنعث تةؤةلعك داظعرعسعنع ياكع خورما 
داظعرعسعنع بةلضعلعضةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ. نئمعشقا  دةرعخعنعث تةؤةلعك 

دئضةندة، ظعككع ظادةم مذشذ هةقتة دةؤالعشعص قالغان ظعدع...
ظالغاندا  بويعحة  سةنعدع  كعتابنعث  ناملعق  >مةبسذت<  هةدعس  ظذ  ظةضةر 
صةيغةمبةر  هةدعس  ظذ  حىنكع  يوق.  دةلعل  ظذنعثدا  تةقدعردعمذ،  بولغان  سةهعه 
بةش  داظعرعسعنع  تةؤةلعك  ظعشتا  بعر  خذسذسعي  بةرضةن  يىز  ظةلةيهعسساالمنعث 
ضةز قعلعص بةلضعلعضةنلعكعنع كأرسعتعدذ. شذثا بذ صىتىن هأكىمنع كأرسةتمةيدذ. 
ظذنع  بةلضعلعمةستعن  داظعرعنع  تةؤةلعك  بولغعنع شذكع،  توغرا  مةسعلعدعكع  بذ 
كئثعيعش  كعحعكلعكتة،  ـ  حوث  دةرةخلةر  حىنكع  كئرةك.  قالدذرذش  ظعجتعهادقا 
ؤة  دةرةخكة  تعكعلضةن  شذثا  صةرقلعقتذر.  بعرعدعن  ـ  بعر  كئثةيمةسلعكتة  ؤة 
تةؤةلعك  هةربعرعنعث  ظعككعسعدعن  حعقعص،  قاراص  دةرةخكة  بولغان  تعكعلمةكحع 
داظعرعسعنع شذ دةرةخ تعصعنعث تةلةبع بويعحة بةلضعلةش الزعم. توغرعسعنع اهلل 

ظةث ياخشع بعلضىحعدذر)1). 

ظأستةثنعث تةؤةلعك داظعرعسع

بعراؤنعث باشقا بعرعنعث زئمعنعدعن ظأتعدعغان ظأستعثع بولسا، ظذ كعشعنعث 
تةؤةلعك داظعرعسعنع ظعسصاتاليدعغان دةلعلع بولمعغان تةقدعردة، ظعمام ظةبذهةنعفة 
)اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث قارعشعدا ظذ ظأستةثنعث تةؤةلعك داظعرعسع 
بولمايدذ. ظعككع ظعمامنعث قارعشعدا ظأستةثنعث ظعككع قئشع مئثعش ظىحىن ؤة 

ظأستةثدعن حعقعرعلغان الينع تاشالش ظىحىن تةؤةلعك داظعرة هئسابلعنعدذ)2).
))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 100 ـ بةت.

))) »ظعظالظذسسىنةن« 5 ـ توم، 11 ـ بةت.
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دةريا  ظئلعنغان  ظىحىن  معسال  صةقةت  )بذ  دةريالعرعدعن  فذرات  ؤة  دعجلة 
ظعسعملعرعدذر( دةرةخ تعككعلع بولمايدعغان جايالرمذ بوز يةر قاتارعدا بولذص، 
ظذنع  بولمعسا،  داظعرعسعدة  تةؤةلعك  ضىللةندىرضىحعنعث  بعرةر  ظذ جايالر  ظةضةر 
بولذص،  قاتارعدعن  زئمعن  صايدعالنمايدعغان  ظذ  حىنكع  بولعدذ.  دذرذس  ظئحعش 
داظعرعسعدة  تةؤةلعك  بعرعنعث  جايالر  ظذ  ظةضةر  يوق.  ظعضعسع  مذظةييةن  ظذنعث 
بولسا ياكع ظذنعثغا دةرةخ تعككعلع بولسا، ظذنع ظئحعش دذرذس بولمايدذ. حىنكع 
ظذ يةر بذ ظةهؤالدا بوز يةر قاتارعدعن هئسابالنمايدذ. بذنع دةرةخ تعكعش ظىحىن 
مةخسذس بعر ؤاقعت كةتمةيدعغان ظةهؤالغا قارعتعش كئرةك. حىنكع >ظةلخانعية< 
ناملعق كعتابتا مذنداق دئيعلعدذ: »ظامذ دةرياسع قعرغعقعدا ظةتعياز كىنلعرع 
بولذص،  جعلغا  بعر  كئتعدعغان  تىضةص  سذ  ظذ  كئيعن  قالعدعغان،  يعغعلعص  سذ 
تةييار  بئرعص  هوسذل  زعراظةت  تئرعغان.  زعراظةت  جعلغعغا  ظذ  كعشعلةر  مةلذم 
بولغاندا، ظةبذلقاسعم بذ مةسعلعضة صةتعؤا بئرعص: >هوسذل ظذرذق حاحقذحعنعث 
قعلعص  ظعضعدارحعلعق  بذرذندعن  جعلغعغا  بذ  بولسا  تعضع  جعلغعنعث  بولعدذ، 
ظذنع  بولمعسا، جعلغا  ظعضعسع  ظةضةر جعلغعنعث  بولعدذ.  كةلضةن كعشعلةرنعث 
ظاحقان كعشعنعث بولعدذ< دئضةن. بذ مةسعلة شذنعثدعن دئرةك بئرعدذكع، ظةضةر 
ظذنداق جايالرغا دةرةخ تعكعش ظىحىن مةخسذس بعر ؤاقعت كةتسعمذ، ظذ جاينع 

ظئحعش يةنعال دذرذس بولعدذ«.
داظعرعسع  تةؤةلعك  ظأستةثنعث  بولغان  ظعضعدارحعلعقعدا  بعرعنعث  باشقا 
بولمايدذ. ظذنعث تةؤةلعك داظعرعسع بولذشع ظىحىن ظئنعق دةلعل بولذش كئرةك. 
ظعككع ظعمام مذنداق دةيدذ: »مئثعش، سذ توسذلذص قالغاندا سذنع ظاقتذرذش 
ؤة ظأستةثنعث لئيعنع حعقعرعص تاشالش ظىحىن ظأستةثنعث ظعككع قعرغعقع ظذنعث 

تةؤةلعك داظعرعسع بولذص هئسابلعنعدذ«.
ظأستةثنعث ظعضعسعنعث سذنع تذتذص قئلعش هةققعنعث بارلعقعدا تاالشـ  تارتعش 
بولعدعغان  تعككعلع  جعرعم  ظةتراصعغا  ظأستةثنعث  صةقةت  تارتعش  ـ  تاالش  يوق. 
جاي هةققعدعدذر. ظعمام مذهةممةد ظذنع ظأستةثنعث هةر تةرعصعدعن ظأستةثنعث 
توغرعسع يةنع ظأستةثنعث ظعحعنعث توغرعسع معقدارع بويعحة بةلضعلعضةن. حىنكع 
ظأستةث دئضةن سأز حئصعلغان يةرنع بعلدىرعدعغان ظعسعمدذر. ظعمام ظةبذيىسىف 
ظعمام  صةتعؤا  بةلضعلعضةن.  بويعحة  معثدارع  يئرعمع  ظعحعنعث  ظأستةثنعث  ظذنع 

ظةبذيىسىصنعث كأز قارعشع بويعحة بئرعلعدذ)1).
داظعرعسع  تةؤةلعك  ظأستةثنعث  ظعضعدارحعلعقعدعكع  بعرعنعث  »باشقا 

))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 102 ـ بةت.
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بولمايدذ« دئضةن جىملة هةققعدة بةزعلةر مذنداق دئضةن: »بذ مةسعلة بوز يةردة 
ظذ  قارعشعدا  ظةبذهةنعفةنعث  ظعمام  بولذص،  قارعتعلغان  كعشعضة  حاصقان  ظأستةث 
بذ ظأستعثعنعث تةؤةلعك داظعرعسعضة ظعضة بولذش هةققعضة ظعضة ظةمةس. بعراق 
ظالعمالرنعث  صىتىن  بذ،  بولعدذ.  هةقلعق  بذنعثغا  ظذ  قارعشعدا  ظعمامنعث  ظعككع 
ظأستةثنعث  حئصعلغان  يةردة  بوز  شذثا  قاراشتذر.  توغرا  قارعشعدعكع  بعردةك 
تةؤةلعك داظعرعسع بولعدذ. بذنعثغا ظالعمالر ظعتتعصاق كةلضةن. ظارعدعكع ظعختعالص 
قعرغعقع كعمنعث ظعضعدارحعلعقعدا ظعكةنلعكع بعلعنمعضةن، شذنداقال زئمعن بعلةن 
تةث بولذص، ظذنعثدعن ظعضعز بولمعغان ظأستةث هةققعدعدذر. ظةضةر ظأستةث بعلةن 
قعلعنغان  بعنا  بعلةن  نةرسعلةر  ظوخشاش  شذنعثغا  ؤة  تام  ظارعلعقعدا  زئمعننعث 
صاسعل بولغان بولسا، صىتىن ظالعمالرنعث بعرلعككة كةلضةن قارعشعدا ظأستةثنعث 
قعرغعقع ظأستةث ظعضعسعضة تةؤة بولعدذ. ظةضةر ظعككع قعرغاقنعث بعرعضة كأحةت 
ظعتتعصاق  ظالعمالرنعث  بولسا،  حعقعرعلغان  توصعسع  ظأستةثنعث  ياكع  تعكعلضةن 

قارعشعدا ظذ قعرغاق ظةمضةك قعلغذحعغا تةؤة بولعدذ)1). 

بذ ماؤزذنعث بعر ـ بعرعدعن صةرقلعق بولغان مةسعلعلعرع:

§ حألـ  باياؤاندا قةسعر سالغان كعشع تةؤةلعك داظعرعضة ظعضة بواللمايدذ. 
بولسعال  جاي  تاشلعغعدةك  حاؤعالرنع  ـ  ظةخلةت  صةقةت  ظعهتعياجع  ظذنعث 

بولعدذ.

داظعرعسعضة  تةؤةلعك  ظذنعث  بعرع  يةنة  قذدذققا،  بعرع  كعشعنعث  ظعككع   §
ظعضة بولذش ظىحىن كئلعشعص، بعر قذدذق كوالش ظىحىن ظعككعسع تةث مةبلةغ 
قذدذق  ؤة  حعقعمع  كوالش  قذدذق  بولمايدذ.  دذرذس  قعلعش  ظذنداق  ظاجراتسا، 
بعرعنعث  مةبلةغنع  ظعككعسع  ظةضةر  الزعم.  بولذش  تةث  ظارعسعدا  ظعككعسعنعث 
جعقراق حعقعرعشعغا، ظةمما قذدذق ظعككعسعنعث ظارعسعدا تةث بولذشقا كئلعشسعمذ، 
دذرذس بولمايدذ. جعقراق مةبلةغ حعقارغان كعشع يئرعمدعن ظارتذقعنع يةنة بعر 
بعرعضة  ظذالردعن  ظأستةثنعث  ظعككعسع  ظةضةر  كئرةك.  قايتذرذؤئلعشع  ظادةمدعن 
ظأستةث  كئلعشعص  ظىحىن  بولذشع  تةؤة  بعرعضة  يةنة  زئمعننعث  بولذشع،  تةؤة 
حاصماقحع بولسا، كئتعدعغان حعقعم ظعككعسعنعث ظوتتذرعسعدا ظوخشاش معقداردا 
ظارتذقعنع  كعشع  قعلغان  حعقعم  كأص  بولمايدذ.  دذرذس  كئلعشعم  ظذ  بولمعغعحة 

قارشع تةرةصتعن قايتذرذؤئلعشع كئرةك)2).
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 281 ـ بةت.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 280 ـ بةت.
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تةقسعم قعلعنغان سذ 

)ظةششعربذ(

ظذنعث ظذقذمع

ظذ سأز لذغةتتة: >سذ< >سذدعن مةلذم ظألىش< >سذ بويع< ؤة >سذ ظعحعش 
ؤاقتع< قاتارلعق مةنعلةردة كئلعدذ. بذ يةردة ظذنعث >سذدعن مةلذم ظألىش< مةنعسع 
بعلةن  ظذالر  دئضةن: »سذنعث  مذنداق  تاظاال  اهلل  مةنعدة  مذشذ  تذتعلعدذ.  كأزدة 
هازعر  شذنعث  كةلسة  نأؤعتع  قايسعسعنعث  بألىنضةنلعكعنع،  ظارعسعدا  تأضعنعث 
بولعدعغانلعقعنع ظذالرغا ظذقتذرذص قويغعن«)1) يةنع ظذالرغا بعلدىرىص قويغعنكع، 
سذ ظذ حعشع تأضعضة بعر كىن، سعلةرضة بعر كىن تةقسعم قعلعنغاندذر. قايسعسعنعث 
يةنة مذنداق دئضةن: »سالعه  نأؤعتع كةلسة، سذغا شذ هازعر بولعدذ. اهلل تاظاال 
ظئيتتع: بذ حعشع تأضة )سىيعثالردعن بعر كىن( ظعحعدذ، سعلةرمذ مذظةييةن بعر 

كىن ظعحعسعلةر«)2). 
ظىحىن سذدعن  مالالرنع سذغذرذش  ـ  حارؤا  ؤة  زعراظةت سذغذرذش  شةرعظةتتة: 
صايدعلعنعش نأؤعتعنع يةنع ؤاقتع ؤة زامانعنع كأرسعتعدذ))). ظذ لذغةت مةنعلعرعدعن 

بعرعدذر. 
>ظةتتةظرعيفات< ناملعك كعتابتا: »ظذ يةر ـ زئمعن ؤة باشقا نةرسعلةر ظىحىن 
تئخعمذ  حىشةندىرىلىش  خعل  بذ  حىشةندىرىلضةن.  دةص  سذ«  قعلعنغان  تةقسعم 

ظعنحعكة مةنعضة ظعضة.
هايؤانالرنعث  ؤة  ظعنسانالر  كةلسة،  تةلةصصذزدا  دئضةن  >ظةششةفة<  سذ  ظةضةر 
ظعستئمال قعلعدعغان سىيعنع كأرسعتعدذ. ظعنسانالرنعث ظعستئمال قعلعدعغان سىيع 
دئضعنعمعزدعن ظذالرنعث ظذسسذزلذقعنع قاندذرذش، تاماق ظئتعش، تاهارةت ظئلعش، 
قعلعدعغان  ظعستئمال  ظعشلعرعغا  شذنعثدةك  ؤة  قاتارلعق  يذيذش  كعيعملعرعنع 
ظذنع  دئضعنعمعزدعن  سىيع  قعلعدعغان  ظعستئمال  هايؤانالرنعث  كأرسعتعدذ.  سذنع 
سذغذرذش ؤة شذنعثدةك هايؤانالرغا مذناسعؤةتلعك ظعشالرغا ظعشلعتعدعغان سذنع 

كأرسعتعدذ.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 280 ـ بةت.

))) سىرة قةمةر، 28 ـ ظايةت.
))) سىرة شذظةرا، 155 ـ ظايةت.
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سذنعث تىرلعرع ؤة هةر بعر تىرعنعث هأكمع

سذ مذنداق تأت تىرلىك بولعدذ:
1ـ  دئثعز سىيع بولذص، هةرقانداق ظعنساننعث ظذ سذنع ظعستئمال قعلعش ؤة يةرـ  
زئمعنلعرعنع سذغذرذش هةققع بار. هةتتا بعر ظادةم ظأستةث حئصعص، ظذنعثدعن يئرعضة 
صايدعلعنعش  سىيعدعن  دئثعز  قعلعنمايدذ.  مةنظع  قعلعشتعن  بذنداق  باشلعسا،  سذ 
كىن، ظاي ؤة هاؤادعن صايدعلعنعشقا ظوخشايدذ. شذثا دئثعز سىيعدعن قايسع هالةتتة 

صايدعالنغان بولذشتعن قةتظعينةزةر مةنظع قعلعنمايدذ.
2 ـ ظامذ، سعر، دعجلة ؤة فذرات دةريالعرعغا ظوخشاش حوث دةرياالرنعث سذلعرع 
ـ زئمعنلعرعنع سذغذرذشتا  يةر  بولذص، ظعنسانالرنعث ظذ سذنع ظعستئمال قعلعش ؤة 
ظىحىن  سذغذرذش  ظذنع  ظئحعص  يةرنع  بوز  ظادةم  بعر  ظةضةر  بار.  هةققع  شةرتسعز 
دةريادعن ظأستةث حاصسا، بذ ظعش ظومذمعي خةلق مةنصةظةتعضة زعيانلعق بولمعغان 
ؤة ظأستةث بعرعنعث ظعضعدارحعلعقعدعكع جايدعن حئصعلمعغان تةقدعردة، ظذ ظادةمنعث 
شذنداق قعلعش هةققع بار. حىنكع ظذ سذ ظةسلعدة مذباهتذر. بعر ظادةمنعث سذنع 
تعزضعنلعشع باشقا بعرعنعث تعزضعنلعؤعشعنعث ظالدعنع ظالعدذ. ظةضةر ظذنعث ظأستةث 
حئصعشع ظومذمعي خةلق مةنصةظةتعضة زعيانلعق بولسا، ظذ ظادةمنعث ظأستةث حئصعش 
هةققع يوق. حىنكع ظذمذمغا بولعدعغان زعياننعث ظالدعنع ظئلعش ؤاجعصتذر. مةسعلةن، 
قعرغعقع  ظأستةث  تةقدعردة  كةتكةن  ظذلغعيعص  تةرةصكة  ظأستعثع  ظذنعث حاصقان  سذ 
يا ظئلعص كةتسة، ظةتراصتعكع يئزعالر ؤة يةر ـ زئمعنالرنع سذ بئسعص كئتعدذ. شذنعث 
ظذلغعيعص  معقداردعن  مةلذم  سذ  باشلعغاندا  سذ  حئصعص  ظأستةث  دةريادعن  ظىحىن 

كةتمةسلعكع ظىحىن تةدبعر قوللعنعش كئرةك.
)ـ  تةقسعماتالرنعث ظعحعضة كعرعص بولغان سذ بولذص، ظذنع ظعنسانالر ؤة هايؤانالر 
ظىحىن ظعستئمال قعلعشقا بولعدذ. ظذنعث ظةسلع دةلعلع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: 
دئضةن  نةرسعدة شئرعكتذر«  ظىح  ظعبارةت  ظوتتعن  ؤة  ـ حأص  ظوت  »ظعنسانالر سذ، 
ؤة  ظعنسانالر  كئرةك.  نعزامالشتذرذش  سذنع  سذغذرعدعغان  زئمعن  ـ  يةر  سأزعدذر. 

هايؤانالر ظىحىن ظعستئمال قعلعدعغان سذ بذ نعزام ظعحعضة كعرمةيدذ.
قذدذق سىيع ؤة ظذنعثغا ظوخشاش نةرسعلةر ظعضةللةش ظىحىن قويذلغان. ظةسلعدة 
مةسعلةن،  بولمايدذ.  قعلغعلع  ظعضعدارحعلعق  تذرذص  ظعضةللعمةي  نةرسعضة  مذباه 
ياؤايع هايؤاننع تذتذش ظىحىن ظأزعضة تةؤة زئمعندا سئلعص قويغان قوتانغا حىشىص 
قالغان كعيعككة ظوخشاش )يةنع ظذ كعيعك قوتانغا حىشىص قئلعشتعن بذرذن ظذنعثغا 

ظعضعدارحعلعق قعلغعلع بولمايدذ(.
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ظعحعضة  نعزام  سذنع  قعلعدعغان  ظعستئمال  ظىحىن  هايؤانالر  ؤة  ظعنسانالر 
كعردىرمةسلعك زأرىرعيةت ظىحىندذر. حىنكع ظعنسانالرنعث بارغان هةممعال يئرعضة سذ 
ظئلعص بئرعشع مذمكعن ظةمةس. ظذالر ظأزلعرع ؤة ظذالغلعرع ظىحىن سذغا موهتاج. 
قعيعنحعلعقالر  ظئغعر  حةكلةنسة،  هةرجايدا  قعلعشع  ظعستئمال  سذ  ظذالرنعث  ظةضةر 
تذغذلعدذ. ظةضةر بعر ظادةم ظأستةثدعكع سذ بعلةن ظأزع ظاحقان يةرنع سذغذرماقحع 
بولسا، مةيلع ظذ ظأستةث ظعضعلعرعضة زعيانلعق بولسذن ياكع زعيانلعق بولمعسذن، 
ظذالرنعث ظذ ظادةمنع مةنظع قعلعش هةققع بار. حىنكع ظذ سذ ظذالرغا خاس بولذص، يةر 
سذغذرذش زأرىرعيةت ظةمةس. ظةضةر بعز ظذ سذنعمذ مذباه قعلعؤةتسةك، ظةلؤةتتة يةر 

ـ زئمعن سذغذرذش مةنصةظةتع يوقالغان بوالتتع.
4 ـ قاحعالردا ظعضةللةنضةن سذ بولذص، ظذ سذ قاحعلعنعش بعلةن قاحعلعغذحعنعث 
مىلكعضة ظايلعنعص قالعدذ. بذ ظةهؤالدا باشقعالرنعث هةققع ظذ سذدعن ظىزىلىص كئتعدذ. بذ 
خذددع تذتعؤئلعنغان ظوؤنعث هأكمعضة ظوخشايدذ. لئكعن بعز يذقعرعدا رعؤايةت قعلغان 
تذغذلعدذ.  شىبهعسع  شئرعكحعلعك  يةردعمذ  بذ  سالساق،  نةزةر  دةلعلعضة  هةدعسنعث 
ظادةم سذ ظوغرعلعسا، ظوغرعالنغان  بعرةر  يةردة  بار  شذنعث ظىحىن سذ قعيعنحعلعقع 
قولع  تةقدعردعمذ،  قالغان  يئتعص  نعسابعغا  جازاسعنعث  ظوغرعلعق  قعممعتع  سذنعث 

كئسعلمةيدذ)1). 
قعسقعسع، ظالدعنقع ظعككع تىرلىك سذدا هةر ظادةمنعث ظعستئمال قعلعش ؤة يةر 
ـ زئمعنعنع سذغذرذش هةققع بار. ظىحعنحع تىرعدة صةقةت ظعستئمال قعلعش هةققع بار. 

تأتعنحع تىرعدة ظذنعث ظعضعسعدعن باشقا هئحكعمنعث هةققع يوق.
حعقعدذكع،  شاخالص  مةسعلة  بعر  شذنداق  مةسعلعدعن  قعلعنغان  بايان  يذقعرعدا 
ياسالغان  مةخسذس  مةسجعدنعث  تىثع،  سذ  كوزا،  تذلذم،  سذنع  ظعنسان  بعر  ظةضةر 
سذ  ظئقعؤاتقان  سةؤةبتعن  قاحعلعغانلعقع  قاحعالرغا  ظوخشاش  قاتارلعقالرغا  كألع 
يةردة  بذ  بولعدذ.  ظعضة  سذغا  قاحعالنغان  قاحعلعغذحع  تةقدعردعمذ،  قالغان  توختاص 
>ظئلعش< دئضةن سأزنع ظعشلةتمةستعن، »قاحعالش« دئضةن سأزنع ظعشلعتعشتعكع 
مةقسةت شذكع، ظةضةر بعر ظادةم قذدذقتعن حئلةككة سذ ظئلعص، ظاندعن ظذنع قذدذق 
بئشعدعن يعراقالشتذرمعسا، ظعككع ظعمامنعث قارعشعدا ظذ ظادةم حعلةكتعكع ظذ سذغا 
ظعضة بواللمايدذ. دئمةك، >قاحعالش< دئضةن سأز بعرةر نةرسعنع بعر جايغا مةهكةم 
ظةضةر  شذكع،  مةقسةت  بعر  يةنة  تذتذلغان  كأزدة  ظذنعثدعن  كأرسعتعدذ.  قويذشنع 
سذ  ظذ  ظالسا،  سذ  بعلةن  قاحعسع  مذنحعنعث  كألحعكعدعن  سذ  مذنحعنعث  ظادةم  ظذ 
مذنحا ظعضعسعنعث ظعضعدارحعلعقعدا قئلعؤئرعدذ. لئكعن ظذ ظادةم ظذ سذغا باشقعالرغا 
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قارعغاندا بةكرةك هةقلعقتذر)1).
دعجلة،  شذنداقال  دئثعزدعن،  زئمعنعنع  ـ  يةر  ظأزعنعث  ظعنسان  هةربعر  دئمةك، 
فذرات، سعر ؤة ظامذ دةريالعرعغا ظوخشاش دةرياالردعن سذغذرذش هةققع بار. حىنكع 
ظعضعدارحعلعق قعلعش ظعضةللةش ظارقعلعق بعلةن بولعدذ. بذ دةرياالرنع ظعضةللعضعلع 
بولمايدذ. حىنكع سذنع تئزضعنلةش باشقعالرنعث تئزضعنلعشعنع توسذص قويعدذ. شذثا 
بعز يذقعرعدا شةرت قعلغعنعمعزدةك، سذنع تئزضعنلةش ظومذمعي خةلق مةنصةظةتعضة 
زعيانلعق بولماسلعقع كئرةك. ظةضةر سذ تئشعص كئتعص، ظعنسانالرنعث مةنصةظةتلعرعضة 
زعيان سالسا ياكع حوث دةريانعث سىيع توختاص قالسا ؤةياكع كئمعلةرنعث مئثعشعغا 
توسالغذ بولسا، مةيلع مذسذلمان بولسذن ياكع زعممعي بولسذن، مةيلع مذكاتةب)2) 

بولسذن، هةرقانداق ظادةمنعث ظذنع مةنظع قعلعشع كئرةك.
ظعنسانالرنعث ظأز ظعهتعياجعنع ؤة ظذالغلعرعنعث ظعهتعياجعنع قاندذرذش ظىحىن 
ظعهتعياجع  سذدعن  كةتكةن  كعرعص  ظعحعضة  تةقسعماتع  ظعضعدارحعلعق  باشقعالرنعث 
ظىحىن ظعستئمال قعلعش هةققع بار. لئكعن يةر ـ زئمعننع سذغارمعغان ؤة شذنعثدةك 
بذزذلذص  ظأستةثنعث  كأصلعكعدعن  ظذالغنعث  تةقدعردعمذ،  ظعشلةتمعضةن  ظعشالرغا 
هايؤانالر  ؤة  ظعنسانالر  ظةضةر  قعاللمايدذ.  ظعستئمال  ظذ سذنع  بولسا،  كئتعش خةؤصع 
ظىحىن ظعستئمال قعلغاندا سذنعث هةممعسع تىضةص كةتسة، مةسعلةن، ظأستةث كعحعك 
بولذش ؤة ظذنعثدعن سذ ظعحعدعغان هايؤانالرنعث كأص بولذشع سةؤةبعدعن سذ توختاص 
بةزعلةر:  يةنة  دئضةن.  قعلعنمايدذ«  مةنظع  ظةهؤالدعمذ  »مذنداق  بةزعلةر:  قالسا، 

»زعياننعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىن مةنظع قعلعنعدذ« دئضةن))).

ظارتذق سذنعث هأكمع

ظعمام بذخارع سةهعه بذخارعدا مةخسذس بعر باب ظاجرعتعص، ظذنع: صةيغةمبةر 
سذ  ظىحىن  دئضةنلعكع  قعلعنمايدذ«  مةنظع  سذ  »ظارتذق  ظةلةيهعسساالمنعث: 
كعشعدذر«  بولغان  هةقلعق  ظةث  ظذنعثغا  قةدةر  قاندذرذلغانغا  سذغا  ظعضعسع 
ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةبذهىرةيرة  بعلةن  سةنعدع  ظأزعنعث  ظاندعن  ظاتعغان،  دةص 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان: »ظوت ـ حأصنع 
مةنظع قعلعش ظىحىن سذنعث ظارتذقع مةنظع قعلعنمايدذ«. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 

))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 104 ـ بةت.
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ظعككعنحع رعؤايةتتة: »ظوت ـ حأصنع مةنظع قعلعش ظىحىن سذنعث ظارتذقعنع مةنظع 
قعلماثالر« دئضةن)1). سذ ظعضعسعنعث سذغا قاندذرذلغانغا قةدةر ظذنعثغا ظةث هةقلعق 

ظعكةنلعكعدة ظالعمالر ظارعسعدا هئحقانداق ظعختعالص يوق.
رعؤايةتنع  ظعككعنحع  بذخارعنعث  »ظعمام  دةيدذ:  مذنداق  هةجةر  ظعبنع 
حةكلعمعنعث  ظوحذق  دئضةن  قعلماثالر«  »مةنظع  ظذنعثدعكع  سعر  كةلتىرىشعدعكع 

كئلعشعدذر. سذنعث ظارتذقع دئضةن سأز ظعهتعياجدعن ظارتذق سذنع كأرسعتعدذ. 
ظةبذهذرةيرعدعن:  بعلةن  ظابدذلالهنعث سةنعدع  ظعبنع  ظوبةيدذلاله  ظةهمةد  ظعمام 
)نع  سذ  قالغان  ظئشعص  كئيعن  بولغاندعن  قاندذرذص  ظعهتعياجعنع  »ظأزعنعث 
باشقعالرنعث ظعشلعتعشع( مةنظع قعلعنمايدذ« دئضةن هةدعسنع رعؤايةت قعلغان. بذ 
هةدعس كأصحعلعك ظالعمالرنعث قارعشعدا ظعضعدارحعلعق ظاستعدعكع زئمعندا، شذنداقال 
قذدذقنعث  كوالنغان  بولسا،  كأزلعضةن  قعلعشنع  ظعضعدارحعلعق  ظةضةر  يةردة،  بوز 

سىيعضة قارعتعلعدذ.
بذ  ظعلضعرع  شافعظع  ظعمام  شذكع،  قارعشع  توغرا  مةزهةصعدعكعلةرنعث  شافعظع 
ظعضعدارحعلعق  سىيعضة  ظذنعث  كولعغذحع  »قذدذق  توختعلعص:  هةققعدة  مةسعلة 
حىشكىن  ظةمةس،  مةقسعتعدة  قعلعش  ظعضعدارحعلعق  يةرلةرضة  بوز  ظةمما  قعلعدذ. 
قعلغاندا صايدعلعنعش مةقسعتعدة كوالنغان قذدذققا كةلسةك، ظذنع كولعغذحع ظذنعث 
ظذنعث سىيعدعن  كةتكعحة  يةردعن  ظذ شذ  بةلكع  قعاللمايدذ.  ظعضعدارحعلعق  سىيعضة 
صايدعلعنعشقا ظةث هةقلعك كعشعدذر. لئكعن قذدذق كولعغذحعنعث هةر ظعككعلع هالةتتة 
ظئهتعياجعدعن ظارتذق سذنع باشقعالرغا بئرعشع ؤاجعصتذر« دئضةن. ظئهتعياج ظأزعنعث، 
بذ،  كأرسعتعدذ.  ظئهتعياجعنع  ظذالغلعرعنعث  ؤة  زعراظعتعنعث  ظاظعلعسعدعكعلةرنعث، 

شافعظع مةزهةصعدعكعلةر ظعحعدة توغرا، دةص قارالغان قاراشتذر.
مالعكع مةزهةصعدعكعلةر بذ هأكىمنع بوز يةرضة كوالنغان قذدذققا قاراتقان. ظذالر 
ظعضعدارحعلعقتعكع قذدذق هةققعدة مذنداق دئضةن: »ظذنعث ظأز ظئهتعياجعدعن ظاشقان 

سذنع باشقعالرغا بئرعشع ؤاجعص ظةمةس«.
ظارتذقعنع  سذنعث  شذكع،  قاراش  توغرا  كةلسةك،  سذغا  قاحعالنغان  قاحعالرغا 
سذ ظعحمعسة بولمايدعغان هالغا كئلعص قالغان ظادةمدعن باشقعالرغا بئرعش ؤاجعص 
بولمايدذ... ظعمام مالعكنعث قارعشعغا ظعمام مذسلعم جابعردعن رعؤايةت قعلغان مذنذ 
سئتعشنع  ظارتذقعنع  سذنعث  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  قعلعنغان:  دةلعل  هةدعس 
هةدعسعدعكع  ظةبذهذرةيرعنعث  ظذ  شذثا  شةرتسعزدذر.  هةدعس  بذ  لئكعن  توسقان«. 
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شةرتكة قارعتعلعدذ)1).
بولعدذ.  مذشذنداق  هأكىم  ظاشسا،  ظئهتعياجعدعن  ظعضعسعنعث  ظأز  سذ  ظةضةر 
ظةبذسةظعد  قالدذرذلعدذ.  ظعشلعتعشعضة  ظعضعسعنعث  ظأز  سذ  بولمايدعكةن،  ظذنداق 
خذدرع رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعس شةرعصتة ظذ مذنداق دةيدذ: 
بعز مةلذم بعر سةصةردة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة ظعدذق. توساتتعن بعر 
ظذياق  ظعزدةص  نةرسعنع  بولعؤاتقان  موهتاج  ظأزع  كئلعص،  ظىستعدة  ظذلعغع  ظادةم 
دئدع: »كعمدة  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  شذثا  تذردع.  قارعغعلع  بذياققا  ـ 
ظارتذق ظذالغ بولسا، ظذنع ظذلعغع يوق كعشعضة بئرعص تذرسذن، كعمدة ظارتذق ظوزذق 

ـ تىلىك بولسا، ظذنع ظوزذق ـ تىلىكع يذق كعشعضة بئرعص تذرسذن...« 
دةيدذ:  مذنداق  قعلعص  داؤام  سأزعنع  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  خذدرع  ظةبذسةظعد 
»صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذشذ قاتاردا مال ـ مىلىكنعث نذرغذن تىرلعرعنع بايان 
قعلدع. هةتتا بعز بعرةرسعمعزنعث ظأزعنعث ظارتذق نةرسعسعدة هةققع يوق ظوخشايدذ، 

دةص ظويالص قالدذق«)2).
تذرغعنعدةك،  حعقعص  مةزمذنعدعن  خذددع  هأكىم،  قعلعنغان  بايان  هةدعستة  بذ 
زأرىرعيةت هالعتعضة قارعتعلعدذ. شذثا هةرقانداق ظعنساننعث باشقعالرنعث ظأستعثع، 
ظذالردعن  زعراظةتلعرعنع  هةمدة  بئغعنع  زئمعنعنع،  ـ  يةر  قذدذقعدعن  ؤة  ظئرعقع 
رذخسةت ظالماي تذرذص سذغذرذش ياكع سذ حعقعرعش ظىحىن حاقصةلةك ؤة شذنعثدةك 
باشقعالرنعث هةققعدذر. شذثا حوقذم  ظذ  يوق. حىنكع  ظورنعتعش هةققع  نةرسعلةرنع 
هةق ظعضعسعنعث رذخسعتع ظئلعنغان بولذشع كئرةك. مةلذم كعشعلةرضة خاس ظأستةث 
ظعضعلعرعدعن رذخسةت ظالماي تذرذص باشقعالرنعث ظذ سذ بعلةن باغلعرعنع ؤة يةر ـ 
زئمعنلعرعنع سذغذرعشعغا بولمايدذ. ظةضةر ظذالر رذخسةت بةرضةن تةقدعردعمذ، صةقةت 
ظذالر ظعحعدعن بعر ظادةم رذخسةت بةرمعسة ياكع ظذالر ظعحعدة كعحعك باال بولسا ؤةياكع 
بعرةر ظادةم يوق بولسا، بعراؤنعث ظذ سذدعن زعراظةتلعرعنع ياكع يةر ـ زئمعنلعرعنع 
حعمالرنع  ياكع  دةرةخ  هويلعدعكع  ظاساسةن،  قاراشقا  توغرا  بولمايدذ.  سذغذرذشعغا 
حئلةك ؤة سذغعالردا سذ توشذص سذغارسا بولعدذ. بةزعلةر: »بذنعمذ رذخسةت ظالماي 
ظعككعلعسع  هةر  دئمةك،  قاراشتذر.  توغرا  بذمذ  دئضةن.  بولمايدذ«  قعلعشقا  تذرذص 

توغرا قاراشتذر))).
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »مذسذلمانالر سذ، ظوتـ  حأص ؤة ظوتتعن ظعبارةت ظىح 

))) سةهعه بذخارع، 2353 ـ ؤة 2354 ـ هةدعسلةر.
))) »فةتهذلبارع« 5 ـ توم، 32 ـ بةت.
))) سةهعه مذسلعم، 2728 ـ هةدعس.
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نةرسعدة شئرعكتذر« دئضةن سأزعضة كةلسةك، بذ يةردعكع شئرعكلعك ظعضعدارحعلعق 
شئرعكلعكعنع ظةمةس، مذباهلعق شئرعكلعكعنع كأرسعتعدذ. كعمكع بذ نةرسعلةرنع 
بعرعنع قاحعغا ؤة شذنعثدةك نةرسعضة بالدذر قاحعالص ظعضةللعؤالسا، قاحعلعؤالغذحع 
ظذنعثغا ظةث هةقلعقتذر. بذ هالدا ظذ نةرسة قاحعلعغذحعنعث مىلكع بولذص كئتعدذ. 
شذثا باشقعالرنعث ظذنعثدا هةققع يوق. ظذ ظذنعثغا ظعضة قعلعشنعث صىتىن يوللعرع 
بعلةن باشقعالرنع ظعضة قعلسا، دذرذس بولعدذ. ظذ ظذنعثدعن معراس قالعدذ. ظذنعث ظذ 
نةرسة هةققعدة ؤةسعيةت قالدذرذشعمذ دذرذس بولعدذ. ظةضةر بعر كعشع ظذ نةرسعنع 
ظذنعثغا ظعضعدارحعلعق قعلغذحعدعن ظذنعث رذخسعتعسعز ظئلعؤالسا، ظعضعدارحعلعق 
صىتىن  ظذ  ظعضةللعؤالمعسا،  بالدذر  ظذنع  هئحكعم  ظةضةر  تألعتعدذ.  ظذنع  قعلغذحع 
مذسذلمانالر جاماظعتع ظىحىن مذباهتذر. هئحكعمنعث ظذ نةرسعلةرنع ظأزعنعث ياكع 
ظذالغلعرعنعث ظئهتعياجعغا ظعستئمال قعلعش ظىحىن ظالغان كعشعنع توسذش هةققع 

يوق.
حعمةن،  بولمعغان  سذغارغذحعسع  قالغان،  ظىنىص  ظأزلعكعدعن  حأصلةردعن  ـ  ظوت 
بولسا  دةرةخ  تذتذلعدذ.  كأزدة  ظأسىملىكلةر  ظوخشايدعغان  شذنعثغا  ؤة  حعغ  ظوت، 
سذغارغذحعسع بار بولغان ظأسىملىكنع كأرسعتعدذ. مذشذنعثغا ظاساسةن، تعكةنلعك 
ظأسىملىك دةرةختعن هئسابلعنعدذ. حىنكع ظذنعث سذغارغذحعسع بولعدذ. بةزع ظالعمالر 
مذنداق دئضةن: »تأضة يةيدعغان يذمشاق ؤة كأك تعكةنلعك ظأسىملىكلةر ظوتـ  حأص، 

قعزعل تعكةنلعك ظأسىملىكلةر رةسمعي دةرةخ تئصعدعن هئسابلعنعدذ...«
ظوتـ  حأص هةققعدعكع سأز مذنداق بعرقانحة تىرلىك بولعدذ: بعرعنحعسع ظاممعؤعي 
حأصلةرنع  ـ  ظوت  ظأسكةن  جايالردا  بولمعغان  ظعضعدارحعلعقعدا  هئحكعمنعث  بولذص، 
دئثعز  خذددع  يعغعؤئلعشتا  ظورذص  ؤة  بئقعش  ظذالغ  ظذنعثغا  ظعنسانالر  كأرسعتعدذ. 
سىيعضة شئرعك بولغانغا ظوخشاش شئرعكتذر. ظعككعنحعسع ظذنعثدعن خاسراق بولذص، 
ظعضعدارحعلعق ظاستعدعكع زئمعندا ظعضعسعنعث ظأستىرعشع بعلةن ظةمةس، ظأزلعضعدعن 
ظىنىص قالغان ظوت ـ حأصلةرنع كأرسعتعدذ. بذنعثدعمذ ظعنسانالر شئرعكتذر. صةقةت يةر 
ظعضعسع باشقعالرنع يئرعضة كعرعشتعن مةنظع قعالاليدذ. ظىحعنحعسع تئخعمذ خاسراق 
بولذص، ظورذص يعغعؤالغان ياكع زئمعنعدا ظأستىرضةن ظوت ـ حأصنع كأرسعتعدذ. بذ ظوت 
ـ حأصلةر ظعضعسعنعث مىلكعدذر. ظعضعسع ظذنعثغا ظةجعر سعثدىرىص ظئرعشكةنلعكع 

ظىحىن هئحكعمنعث ظذنع ظئلعؤئلعش هةققع يوق.
دئمةك، ظوت ـ حأصنعث هأكمع سذنعث هأكمعضة ظوخشاشتذر. شذثا ظعضعدارحعلعق 
ظاستعدعكع يةرلةرضة يئقعن مذباه زئمعندا ظوتـ  حأص تئصعلمعغان تةقدعردة، ظذ يةرنعث 
ظعضعسعضة: »يئرعثدعكع ظوت ـ حأصنع ظورذص، ظاندعن ظذنع ظئهتعياجلعق كعشعضة 
يول  ظئلعؤئلعشعغا  حذشلذق  ظئهتعياجعغا  كعشعنع  موهتاج  بولمعسا  ياكع  بةرضعن 
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قويغعن« دئيعلعدذ.
زاهعرعغا  سأزعنعث  هةققعدعكع  ظوت  يئقعلغان  مىلكعدة  ظأز  ظالعمالرنعث 
كةتمةيدذ.  ظوخشاص  هأكمعضة  حأصنعث  ـ  ظوت  ؤة  سذ  هأكمع  ظذنعث  ظاساسالنغاندا، 
شذثا ظوت ظعضعسعنعث ظذنع تةلةص قعلغذحعغا ظوت حعقعرعص بئرعشع ؤاجعص ظةمةس. 
ظأزعدة  حأصنعث  ـ  ظوت  بعلةن  سذ  شئرعكحعلعك  شذكع،  صةرق  ظارعدعكع  مئنعثحة 
ؤذجذدقا حعقعدذ. لئكعن حوغنعث ظأزعدة شئرعكحعلعك بولمايدذ. شذثا ظوت ظعضعسعضة 
باشقا بعرعنعث ظعسعنعؤئلعشع ظىحىن حوغ حعقعرعص بئرعش ؤاجعص بولمايدذ. حىنكع 
ظذنعثدا باشقا بعرعنعث هةققع يوق. شذنعث ظىحىن قعممعتع بار حوغنعث ظعضعسع ظذنع 
ظئلعؤالغان كعشعدعن قايتذرذؤئلعش هةققع بار. ظذنعث ظةكسعحة، ظعضةللعؤئلعنمعغان 
ظئلعؤالغان  زئمعنعدعن  ظذنعث  ظعككعسعنع  ظذ  بعراؤ  ظةضةر  سذنع،  ؤة  حأص  ـ  ظوت 
تةقدعردعمذ، ظذنعثدعن قايتذرذؤالمايدذ. حىنكع شئرعكحعلعك ظذ ظعككعسعنعث ظأزعدة 
بولعدذ. ظوت جةؤهةرعي جعسعم بولذص، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثدا ظعسصاتلعغان 
شئرعكحعلعك بولسا، ظوتذن ؤة كأمىر ظةمةس، ظذنعث ظعسسعقعدذر. صةقةت قعممعتع 
يوق ظوتذن ـ كأمىردة شئرعكحعلعككة ظةمةل قعلسا بولعدذ. حىنكع ظذ ظادةتتة مةنظع 

قعلعنمايدذ. بذ هالدعمذ مةنظع قعلعش ظأزعنع ظاؤارة قعلغانلعقتذر)1).

سذ تالعشعص ظذرذشذص قئلعشنعث هأكمع

هالعتعدعكع  قئلعش  يئتعص  خةؤص  ظذلعغعغا  ؤة  ظأزعضة  ظذسسذزلذقتعن  ظةضةر 
كعشع سذدعن مةنظع قعلعنغان تةقدعردة، سذ ظعضعسع بعلةن قورال كأتىرىص ظذرذشسا 
بولعدذ. حىنكع بذ هةقتة ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنغان ظةسةر بولذص، 
ظعمام ظةبذيىسىفنعث >خاراج< ناملعق كعتابعدا مذنداق بايان قعلعنعدذ: بعر قعسعم 
ظأزلعرعنع  ظعضعلعرعدعن  سذنعث  ؤة  كئلعدذ  يئتعص  بويعغا  سذ  بعر  مةلذم  كعشعلةر 
بئشعغا  قذدذق  ظذالرنع  ظعضعلعرع  سذ  سورايدذ.  بئرعشنع  باشالص  بئشعغا  قذدذق 
باشالص بئرعشقا ظذنعمايدذ. ظذالر: »بعزنعث ضةردةنلعرعمعز ؤة ظات ـ ظذالغلعرعمعزنعث 
سذ  بعلةن  شذنعث  دةيدذ.  قالدع«  دةص  كئتةي  ظىزىلىص  ظذسسذزلذقتعن  ضةردةنلعرع 
ظعضعلعرع ظذالرنع قذدذق بئشعغا باشالص بارعدذ. لئكعن ظذالر: »بعزضة سذ تارتقعلع 
حئلةك بئرعثالر« دئضةندة، سذ ظعضعلعرع حئلةك بةرضعلع ظذنعمايدذ. كئيعن ظذالر بذ 
ظةهؤالنع ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذغا يةتكىزعدذ. شذ حاغدا ظذ: »ظذالرغا 

قورال كأتىرسةثالر بولماسمعدع!« دةيدذ.
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كعشع  قالغان  ظاح  خذددع  ؤاقعتتا  بذ  بولسا،  قاحعالنغان  قاحعالرغا  سذ  ظةضةر 
قعلسا  جئدةل  قورالسعز  بعلةن  ظعضعسع  سذ  ظذ  قعلغاندةك،  جئدةل  ظىحىن  تاماق 
بولعدذ. ظئلعؤالغان سذنعث قعممعتعنع تألةص بئرعدذ. حىنكع مةجبذر بولذص قالغاندا 

ظئلعؤئلعشنعث هاالل بولذشع ظذنع تألةص بئرعشكة زعت كئلعص قالمايدذ)1).
فعقهعنعث ظومذمعي قاظعدعلعرعدعن بعرعدة: »بعر نةرسعنع ظئلعشقا مةجبذر بولذص 
قئلعش باشقعالرنعث هةققعنع بعكار قعلعؤةتمةيدذ« دئيعلضةن. بذ مةجبذرلذق مةيلع 
ظاحلعققا ظوخشاش ساماؤعي بذيرذق )يةنع اهلل نعث بذيرذقع( بعلةن بولسذن، مةيلع 
زورالنغان صاناهلعققا ظوخشاش غةيرع ساماؤعي بولسذن، بةرعبعر ظوخشاش بولذص، هةر 
ظعككعلع هالةتتة هةق تألةص بئرعلعدذ. ظةضةر بعر كعشع هةقعقةتةن مةجبذرعي هالةتتة 
ظعكةنلعكعنع  هاالل  بئسعشنعث  قةدةم  ظئلعشقا  نةرسعنع  شذ  مةجبذرلذق  بذ  قالسا، 
ظايدعثالشتذرذص بئرعدذكع هةرضعزمذ باشقعالرنعث هةققعنع بعكار قعلعؤئتعش ؤة تألةص 

بئرعشنع كأتىرىؤئتعشنع كأرسةتمةيدذ)2).

دةريا ؤة ظأستةثلةرنع حئصعش

دةريا ؤة ظأستةثلةرنع حئصعشتعن مةقسةت، ظذنعث لئيعنع ؤة باشقا نةرسعلعرعنع 
ؤة  دةريا  كأرسعتعدذ.  راؤانالشتذرذشنع  ظئقعشعنع  سذنعث  ظارقعلعق  حعقعرعؤئتعش 
هةرخعل  هأكمعمذ  ظذنعث  ظةضعشعص،  بولذشعغا  هةرخعل  تىرلعرعنعث  ظأستةثلةرنعث 

بولعدذ.
هةممعضة مةلذمكع، دةريا ؤة ظأستةثلةر مذنداق ظىح تىرلىك بولعدذ: 

ظعضعدارحعلعقعدا  هئحكعمنعث  ظوخشاش  دةرياالرغا  باشقا  ؤة  فذرات  بعرعنحع، 
بولمعغان ؤة سىيعمذ تةقسعمات ظعحعضة كعرمعضةن دةريادذر. 

ظعككعنحع، ظعضعدارحعلعق ظاستعدا بولغان، سىيعمذ تةقسعمات ظعحعضة كعرضةن، 
لئكعن ظومذمعي خةلق صايدعلعنعدعغان ظأستةثدذر. 

ظىحعنحع، ظعضعدارحعلعق ظاستعدا بولغان، سىيعمذ تةقسعمات ظعحعضة كعرضةن ؤة 
خذسذسعي بولغان ظأستةثلةردذر.

بعرعنحع خعل دةرياغا كةلسةك، ظذنع صادعشاه مذسذلمانالرنعث دألةت خةزعنعسعدعن 
حئصعلعدذ.  ظىحىن  مةنصةظةتع  ظذالرنعث  دةريا  حىنكع  حاصعدذ.  ظاجرعتعص  مةبلةغ 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 283 ـ بةت.
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شذثا ظذنعثغا كئتعدعغان حعقعم ظذالرنعث ظىستعضة يىكلعنعدذ. ظذنعثغا خعراج ؤة 
جعزية ظىحىن يعغعلغان مةبلةغنع ظعشلعتعشكعمذ بولعدذ. لئكعن ظأشىر ؤة زاكاتنع 
خعراج  هةققعدذر.  كةمبةغةللةرنعث  زاكات  ؤة  ظأشىر  حىنكع  بولمايدذ.  ظعشلعتعشكة 
ؤة جعزية دألةت خادعملعرعنعث ماظاشع ظىحىندذر. ظةضةر دألةت خةزعنعسعدة ظذنعثغا 
قوغداش  مةنصةظةتعنع  صذقراالرنعث  خةلعصة  بولمعسا،  مةبلةغ  يئتةرلعك  ظاجراتقذدةك 
ظىحىن ظذالرنع دةريانع حئصعشقا مةجبذراليدذ. حىنكع، ظذالر ظذنع ظأزلعكعدعن رئمونت 
دئضةن:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةةلالهذ  ظأمةر  هةققعدة  مةسعلة  مذشذنداق  قعلمايدذ. 
»ظةضةر سعلةر ظأز ظعختعيارعثالرغا قويذص بئرعلسةثالر، ظةلؤةتتة صةرزةنتلعرعثالرنع 
ساتاتتعثالر«. لئكعن خةلعصة هاشارغا ياراملعق ظادةملةرنع حعقعرعدذ ؤة ظذالرنعث 

ظوزذقلذقعنع ظأزلعرع هاشارغا حعقعشقا يارعمايدعغان بايالرنعث ظىستعضة يىكلةيدذ.
حاصعدذ.  ظعضعلعرع  ظأستةثنعث  شذ  ظذنع  كةلسةك،  ظأستةثضة  خعل  ظعككعنحع 
مىلىك  ؤة  مةنصةظةت  حىنكع  ظاجرعتعلمايدذ.  مةبلةغ  ظذنعثغا  خةزعنعسعدعن  دألةت 
ظذالرنعثدذر. شذنداقال ظأستةثنعث صايدعسع ظذالرغعال خاس ؤة خذسذسعيدذر. ظذالردعن 
ظئلعش  ظالدعنع  زعياننعث  يئتعدعغان  كأصحعلعككة  حعقمعغانالر  حئصعشقا  ظأستةث 
ظىحىن مةجبذرعي ظئلعص حعقعلعدذ. حىنكع ظذ باشقا شئرعكلةرنعث مةنصةظةتعضة زعيان 
سالغانلعق بولعدذ. حعققعلع ظذنعمعغان كعشعنعث ظأزعضعمذ زعيعنع يئتعدذ. ظورنعغا 
ظةضةر  بولمايدذ.  قارشعلعق  هئح  بذنعثدا  بولعدذ.  حعقارتسعمذ  ظادةمنع  بعر  باشقا 
كأصحعلعك ظأستةثنع يا ظئلعص كئتعشتعن ظةنسعرةص تئخعمذ صوختا قعلماقحع بولسا، 
حعقعشقا ظذنعمعغان كعشعمذ مةجبذرلعنعدذ. حىنكع ظأستةث يا ظئلعص كةتسة، يةرلةرنع 
ظئقعتعص كةتكةن، يولالرنع بذزعؤةتكةنضة ظوخشاش ظومذمعي خةلققة زعيان كئلعدعغان 
ظاقعؤةت يىز بئرعدذ. ظةضةر مذنداق خةؤص ظئهتعمالع بولمعسا، مةجبذرالنمايدذ. حىنكع 
حئصعش  ظأستةث  ظةكسعحة  ظذنعث  ظةمما  ظعشتذر.  بولمعغان  ظئنعق  بئرعشع  يىز  ظذ 

ظئنعق ظعشتذر.
ظئيتقاندا  ظئلعص  تةرةصتعن  هةر  ظذمذ  كةلسةك،  ظأستةثضة  خعل  ظىحعنحع 
حاصعدذ.  ظعضعلعرع  ظأز  ظذنعمذ  دئضعنعمعزدةك،  يذقعرعدا  بعز  خذسذسعيدذر. 
ظأستةثضة  خعل  ظعككعنحع  ظذنعمعغانالر  حعققعلع  ظىحىن  حئصعش  »ظذنع  بةزعلةر: 
مةجبذرالنغاندةك مةجبذرلعنعدذ« دئضةن. يةنة بةزعلةر: »مةجبذرالنمايدذ« دئضةن. 
حىنكع ظعككعلعسعدعكع زعياننعث هةربعرع خاستذر. ظةضةر ظأستةث حئصعش قازعنعث 
حعققعلع  حعقعمنع  قعلغان  ظأستةثضة  ظذالر  تةقدعردة،  بولغان  ظاساسةن  بذيرذقعغا 
قعلعش  ضةردعنعدعن ساقعت  ظذالرنعث  بعلةن  يىكلةش  ظىستعضة  ظذنعمعغان كعشعنعث 
ظةكسعحة  هأكىمنعث  قعلعنغان  بايان  يذقعرعدا  بولغاندا  شذنداق  بولعدذ.  مذمكعن 

ظعككع تةرةص تةث بولعدذ.
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ظأستةث  كعشعلةر  قعلغان  ظعستئمال  سذ  ظىحىن  هايؤانلعرع  ؤة  ظأزلعرع  ظةضةر 
حئصعشقا حعققعلع ظذنعمعغان تةقدعردة، ظذالر مةجبذرالنمايدذ.

ظأستةث  باشالص  يذقعرعسعدعن  ظأستةثنعث  حعقعمع  حئصعش  ظأستةثنع  ظورتاق 
ظعضعلعرعنعث ضةردعنعضة يىكلعنعدذ. ظةضةر بعر ظادةمنعث يئرعدعن ظأتىص كةتسة، تأؤةن 
تةرعصعنعث حعقعمع ظذ ظادةمنعث ضةردعنعدعن كأتىرىلىص كئتعدذ. بذ ظعمام ظةبذهةنعفة 
)اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث قارعشعدذر. بعراق ظعككع ظعمام مذنداق دةيدذ: 
كعشعلةرنعث  صايدعلعنعدعغان  ظاخعرعغعحة  بئشعدعن  ظذنعث  حعقعمع  »ظأستةثنعث 

هةممعسعضة يةر ـ زئمعنلعرعنعث معقدارعغا قارعتا ظوخشاش تةقسعم قعلعنعدذ«)1). 

ظةسكةرتعش

§ ظأتمىشتعن تارتعص رعظاية قعلعنعص كئلعؤاتقان ظادةتكة ظاساسةن، دةمةشعقنعث 
يةرلعرعنع سذغذرعدعغان ؤة كأصعنحة ظأيلعرعنع سذ بعلةن تةمعنلةيدعغان ظأستةثلةرنع 
ظأي ظعضعلعرع حاصماي صةقةت يةر ظعضعلعرعال حئصعص كةلمةكتة. لئكعن هةربعر ظأي 
سذدعن  ظذ  بار.  هةققع  صايدعلعنعش  دةرعجعدة  مةلذم  ظأستةثلةردعن  ظذ  ظعضعسعنعث 
بعلةن  يولع  مذباه  هايؤانلعرعنع  ؤة  ظأزلعرعنع  ظذالرنعث  ظذ  ؤة سئتعؤالعدذ.  ساتعدذ 
كةتكةن  ظوخشاص  هةققعضة  سذغذرذش  زئمعننع  ـ  يةر  بولماستعن،  هةققع  سذغذرذش 
بولذشعنعث  ظورتاق  ظعضعلعرعضة  يةر  حئصعشتا  ظأستةث  ظذالرنعث  بذ  هةققعدذر. 
الزعملعقعنع تةقةززا قعلعدذ. حىنكع يذقعرعدا بايان قعلعنغان مةسعلعدعن شذنع ظئنعق 

كأرعؤالغعلع بولعدذ)2).
§ ظأستةثنع حئصعص حعقعرعلغان توصا ظأستةثنعث ظعككع قعرغعقعغا تاشلعنعدذ. 
بةزعلةر: »ظةضةر ظأستةثضة زعيانلعق بولمعغان تةقدعردة، توصعنع ظأستةث قعرغعقعغا 
حعقارغان كعشعنعث ظذ توصعنع ظئلعص كئتعش هةققع بار« دئضةن. يةنة بةزعلةر: »توصا 
ظأستةثضة  بةزعلةر: »ظةضةر  يةنة  دئضةن.  ظورتاقتذر«  ظارعسعدا  ظةهلعنعث  ظأستةث 
مذباهتذر.  كئتعش  ظئلعص  ظذنع  كعشعضة  هةرقانداق  تةقدعردة،  بولمعغان  زعيانلعق 
مةقسةت  قعلعشنع  ظعضعدارحعلعق  توصعسعغا  ظذنعث  حاصقذحع  ظأستةثنع  حىنكع 
ـ  ظوت  ظأستةثنعث  ظىحىن  ظئقعشع  راؤان  سذنعث  خذددع  كعشع  ظذ  شذثا  قعلمايدذ. 

حأصلعرعنع ظورعؤالغان كعشعضة ظوخشايدذ. ظذ ناهايعتع ياخشع ظعشتذر« دئضةن))).
))) »شةرهذل قةؤاظعدعل فعقهعيية« 213 ـ بةت.

))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 105 ـ بةت.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 285 ـ بةت.
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يةر ـ زئمعن سذغذرذش هةققع دةؤاسع

سذغذرذش  زئمعن  ـ  يةر  بولمعسعمذ،  زئمعنع  ظاساسةن  قاظعدعسعضة  ظعستعهسان 
هةققعنعث بارلعقعنع دةؤا قعلعش توغرا بولعدذ. ظذ قعلعشقا تئضعشلعك ؤة صايدعلعق 
ؤةسعيةت  ؤة  معراس  هةققعضة  سذغذرذش  زئمعن  ـ  يةر  تذرذصمذ  زئمعنسعز  ظعشتذر. 
ظالدعمعزدا  هةققعدة  مةسعلة  بذ  مذمكعندذر.  قعلعش  ظعضة  باشقعالرنع  ظارقعلعق 

توختعلعمعز.
قئلعشقعمذ  ظئلعص  هةققعنع  سذغذرذش  زئمعن  ـ  يةر  يالغذز  سئتعص،  زئمعننعال 
بولعدذ. قعياسقا ظاساسالنغاندا ظذنع دةؤا قعلعش توغرا ظةمةس. حىنكع ظذ نامةلذم 

نةرسة بولذص، ظئنعق بعر نةرسة دئضعلع بولمايدذ.
ظةضةر بعر ظادةمنعث زئمعنع بولذص، شذ زئمعندا يةنة بعر ظادةمنعث ظأستعثع بولسا 
ظذنعث  قعلسا،  ظعرادة  ظاقتذرماسلعقنع  زئمعنعدعن  ظأستةثنع  ظذ  ظعضعسع  زئمعن  ؤة 
بولمعسا،  قولعدعال  ظادةمنعث  باشقا  ظأستةث  شذثا  بولمايدذ.  هةققع  قعلعش  ظذنداق 
زئمعن ظعضعسع ظذ ظأستةثنع ظأز هالعتعدة قويذشع كئرةك. ظأستةثنعث ظعضعدارحعلعق 
هةققعنعث ظاالمعتع ظذنع حئصعش، ظعككع تةرعصعضة دةرةخ تعكعش ؤة باشقا ظعشلعرعنع 
ظذ  ظةضةر  ظةمةس.  ظعبارةت  ظاقتذرذشتعنال  سذ  زئمعندا  ظذ  ظعبارةتتذر.  قعلعشتعن 
ظأستةثنعث تئضع ظأزعضة تةؤة ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلسا، بذنع ظعسصاتاليدعغان دةلعل 
كةلتىرىشع، ظةضةر ظذ ظأستةثدة سذ ظأتكىزىش هةققعنعث بارلعقعنع دةؤا قعلسا، بذنع 

ظعسصاتاليدعغانغعمذ دةلعل كةلتىرىشع كئرةك.
ظأستةثنعث ظاخعرع قويعلعدعغان جاي، ظىستعدعن سذ ظأتكىزىش، نو ؤة ظأتىش 
يولع قاتارلعقالرمذ مذشذنعثغا ظاساسةن بولعدذ. ظةضةر ظأزعنعث قولعدا بولمعغان ؤة 
دةؤاالشقان حاغدا سذ ظاقمعغان هةمدة يولدا ماثمعغان، شذنداقال ظعلضعرع بذ هةقتة 
يولع  ظأتىش  ؤة  نو  جاي،  قويعلعدعغان  ظاخعرع  ظأستةثنعث  تةقدعردة،  صىتىشمعضةن 
قاتارلعقالر ظأزعنعث مىلكع ظعكةنلعكعضة ياكع نودعن سذ ظأتكىزىش ؤة يولدعن مئثعش 

هةققعنعث بارلعقعغا حوقذم صاكعت كأرسعتعشع كئرةك.
ظةبذ لةيسنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: »ظةضةر ظذنعث ظىستع سذ 
سذ  ظىستع  ظذنعث  تةقدعردة،  ظأتكةن  هويلعسعدعن  ظادةمنعث  بعر  يولع  ظأتكىزىش 
ظأتكىزىش يولعدا بذرذنال قويذلغان نورع بولسا، هويال ظعضعسعنعث ظذنع مةنظع قعلعش 
هةققع يوق. بذ ظعستعهسان قاظعدعسع بولذص، كعشعلةر شذنداق ظادةتلةنضةن. ظةمما 
بعزنعث هةمسأهبةت ظالعملعرعمعز قعياس هأكمعنع ظئلعص: >ظذنعث سذ ظأتكىزىش 
دةلعل  ظعسصاتاليدعغان  بارلعقعنع  هةققعنعث  ظأتكىزىش  سذ  صةقةت  يوق،  هةققع 
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كةلتىرضةن تةقدعردة سذ ظأتكىزسة بولعدذ< دئضةن«. صةتعؤا ظةبذ لةيس بايان قعلغان 
هأكىم بويعحة بئرعلعدذ. بعزمذ ظذ هأكىمنع ظالعمعز. ظذ بولسا فعقهع قاظعدعلعرعدعن 

»بذرذنتعن بار نةرسة ظأز هالعتعدا قالدذرذلعدذ« دئضةن قاظعدعضة ظذيغذندذر)1).

يةر ـ زئمعن سذغذرذش ؤة ظذنع ظعشلعتعش هةققعدة حعققان 
ظعختعالص

سذغذرذشتا  يةر  ظذالر  بولذص،  ظأستةث  بعر  ظورتاق  ظارعسعدا  كعشعلةر  مةلذم 
جئدةللعشعص قالغان، بذندعن ظعلضعرع قانداق باشقذرذص كئلعنضةنلعكع بعلعنمعضةن 
معقدارعغا  يةرلعرعنعث  ظارعسعدا  ظذالرنعث  هةققع  سذغذرذش  يةر  ظاستعدا،  ظةهؤال 
قارعتا تةقسعم قعلعنعدذ. حىنكع ظأستةثضة ظعضعدارحعلعق قعلعشتعكع مةقسةت يةرنع 
سذغذرذش بعلةن صايدعلعنعشتذر. شذثا ظذنع يةرنعث معقدارعغا قارعتا بةلضعلةش الزعم. 
ظةضةر ظذالر يول هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالسا، هأكىم ظذنعث ظةكسعحة بولعدذ. 
حىنكع ظذالر يولغا ظعضعدارحعلعق قعلعشتا تةث هوقذقلذق بولذص، قورذنعث كةث ياكع 
تارلعقع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ. حىنكع، بذيةردة يول مئثعش مةقسةت قعلعنعدذ. يول 
كةثرع قوروغعمذ، تار قوروغعمذ بعرال شةرت ظاستعدا بولعدذ. شذثا يول قورو بئشعغا 
قارعتا تةقسعم قعلعنعدذ. قورونعث هويلعسع هةققعدعكع ظعختعالصالرمذ مذشذ بويعحة 

بعر تةرةص قعلعنعدذ.
ظأستةثنعث شئرعكلعرعدعن بعرعنعث ظأستةثضة ياكع سذغا زعيانلعق بعرةر ظعشنع 
قعلعش هةققع يوق. ظأستةثضة زعيانلعق ظعشنع قعلعش بعز يذقعرعدا ظئيتقاندةك، ظذنعث 
زعيانلعق  سذغا  ظعبارةتتذر.  قعلعشتعن  ظعشالرنع  ظوخشاش  بذزعؤئتعشقا  قعرغعقعنع 
سذنع  مةسعلةن،  ظأزضةرتعؤئتعشتذر.  يألىنعشعنع  ظئقعؤاتقان  ظذنعث  قعلعش  ظعشنع 
تةرعصعدعن  ظاياغ  يئرعنعث  ظذنع  ظاندعن  تذتذؤئلعص،  حعققعحة  يئرعضة  دأث  يئرعنعث 
ظذ  هةققعنعث  شئرعكلعرعنعث  قعلعش  مذنداق  حىنكع  ظوخشاش.  بةرضةنضة  قويذص 

شئرعكلةرضة يئتعص بئرعش مذددعتعنع كئحعكتىرىص قويعدذ ؤة سذنع كئمةيتعؤئتعدذ.
ظأستةثنعث شئرعكلعرعدعن بعرعنعث ظورتاق ظأستةث ظىستعضة تال ظارتعش، سذ 
حعقعرعش ماشعنعسع قذرذش، كأؤرىك سئلعش، ظأستةثنعث ظئغعزعنع كئثةيتعؤئتعش، 
ظةسلعدعكع سذ تةقسعماتعنع ظألحةش ظىسكىنعسعنع بعكار قعلعؤئتعص، ظذنعث ظورنعغا 
سذنع كىنلةرضة بألىص تةقسعم قعلعش قاتارلعق ظعشالرنع قعلعش هةققع يوق. بذ يةردة 
داؤام قعلدذرذلعدذ.  صئتع  بولغانلعقع ظىحىن ظةسلعدعكع هالةت شذ  هةق مةسعلعسع 
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418419

سۇغا ئاالقىدار بايانالرسۇغا ئاالقىدار بايانالر



418419

)ياكع ظذ ظعشالر شئرعكلةرنعث قوشذلعشع بعلةن قعلعنعدذ(.
سذغذرذش  ظأستةثدعن  شذ  نئسعؤئسعنع  سذ  بولغان  زئمعنعغا  بعر  يةنة  ظذنعث 
هةققع بولمعغان باشقا بعر زئمعنعغا ظاصعرعش هةققع يوق. حىنكع بذ ظعش مذشذنداق 
قعلعدذ. شذنعث  دةلعل  ظعكةنلعكعضة  هةققع  ظأزعنعث  ظذنع  ظذ  كئيعنحة  كئتعؤةرسة، 
قعلعش  هأكىم  بارلعقعغا  هةققعنعث  بعراقال سذغذرذش  زئمعننع  ظعككع  ظذنعث  بعلةن 
الزعم بولذص قالعدذ. حىنكع، سذغذرذش هةققع نامةلذم بولذص قالغاندا، بعز يذقعرعدا 

بايان قعلغعنعمعزدةك، سذنع زئمعنغا قارعتا تةقسعم قعلعشقا توغرا كئلعدذ.
ظةضةر ظذ سذنع بئشعدعكع ظئتعزعدعن ظاخعرعدعكع ظئتعزعغعحة بعراقال قويماقحع 
بولسا، ظذنعث مذنداق قعلعشعغا يول قويذلمايدذ. حىنكع ظذ مذنداق قعلسا، سذنع 
نئمعشقا  حعقعدذ.  كئلعص  ظئلعؤئلعش  ظارتذق  هةققعدعن  تئضعشلعك  ظةسلعدعكع 
دئضةندة، سذ باشتعكع ظئتعزدعن كعرعص ظايعغعدعكع ظئتعز تولغعحة مةلذم معقداردا 
ظأستةثدعن  ظاندعن  ظئحعص،  سذ  ظئتعزعغا  باشتعكع  ظذ  ظةضةر  كئتعدذ.  قوراص  سذ 
ظئتعزعغا سذ كعرعش ظئغعزعنع ظئتعؤةتسة، بذ سذ بعلةن باشقا ظئتعزعنع سذغذرذش 
هةققع بار. حىنكع بذ ؤاقعتتا ظذ ظأز هةققعدعن ظارتذق سذ ظئلعؤالغان بولمايدذ. ظةضةر 
ظذ ظأستةثدعن ظئتعزعغا سذ كعرعش ظئغعزعنع ظئتعؤةتمعسة، ظايعغعدعكع ظئتعزغا سذ 

ظئحعش هةققع يوق.
نةرسعلةرنعث  ظئلعنغان  تعلغا  يذقعرعدا  بعرعنعث  شئرعكلعرعدعن  ظأستةثنعث 
هئحبعرعدة ظأز ظالدعغا بعر ظعش قعلعش هةققع يوق. صةقةت شئرعكلعرع رازع بولغاندعال 
ظاندعن هةققع بولعدذ. ظذالرنعث مةزكذر ظعشالردعن بعرعدة ظذنعثغا ظعجازةت قعلعص 
ؤارعسلعرعمذ  ظذالرنعث  كئيعن  ظذالردعن  بار.  هةققع  يئنعؤئلعش  كئيعن  بولغاندعن 
يئنعؤاالاليدذ. حىنكع ظذ يةر ـ زئمعن سذغذرذش هةققعنع قايتذرذؤالغانلعق بولعدذ. يةر 
ـ زئمعن سذغذرذش هةققعنع يةنة بعر يةر ـ زئمعننع سذغذرذش هةققعضة ظالماشتذرذش 

خاتا ظعشتذر.
يذقعرع  تذرذص  ظالماي  رازعلعقعنع  كعشعلةرنعث  تةرعصعدعكع  تأؤةن  ظأستةثنعث 
تةرعصعدعكع كعشعلةرنعث، ضةرحة ظذالر يئرعضة تذغانسعز سذ ظاحالمايدعغان تذرسعمذ، 
بعرةر نةرسة( تذتذش هةققع يوق.  قالعدعغان  ظأستةثضة تذغان )يةنع سذنع تذتذص 
هئسابلعنعدذ.  قعلعؤةتكةنلعك  بعكار  هةققعنع  قالغانالرنعث  قعلعش  مذنداق  حىنكع 
نئسعؤعسع  ظأز  تةرعصعدعكعلةرنعث  يذقعرع  تةرعصعدعكعلةر  تأؤةن  ظأستةثنعث  ظةضةر 
بعلةن يئرعنع سذغذرذش ظىحىن تذغان تذتذشعغا رازع بولسا ياكع ظذالر هةربعرعنعث 
ظأز نأؤعتع كةلضةندة ظأستةثضة تذغان تذتذص ظادةتلةنضةن بولسا، يذقعردعكعلةرنعث 
ظأستةثنعث  لئكعن  هةققعدذر.  ظذالرنعث  ظذ  حىنكع  بولعدذ.  دذرذس  تذتذشع  تذغان 
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يذقعرع تةرعصعدعكع كعشع ظأستةثنع صىتىنلةي ظئتعؤالماستعن، تذغاننع شال بعلةن 
صىتىنلةي  ظأستةثنع  بعلةن  نةرسة  ؤة شذنعثدةك  توصا  ظةمما  بولعدذ.  دذرذس  تذتسا 
ظئتعؤالسا، دذرذس بولمايدذ. حىنكع ظذ ظذنداق قعلسا، تذغان ظارعسعدعن حعققان سذنعمذ 
ظئتعؤالغانلعقتعن باشقعالرغا زعيان يةتكىزىص قويعدذ. لئكعن تأؤةن تةرةصتعكعلةر رازع 

بولسا، بذمذ دذرذس بولعدذ.
ظذالردعن بعرع ظىحىن تذغان تذتماستعن يئرعنع سذغذرذش ظعمكانع بولمعسا ؤة 
ظذالر بذنعثغا ظادةتلةنمعضةن بولسا، ظذالر سذغا قانغانغا قةدةر سذ تأؤةن تةرةصتعن 
بذ،  بولعدذ.  ظئتعؤالسا  تةرةصتعكعلةر سذنع  يذقعرع  ظاندعن كئيعن  تذتذلعدذ.  باشالص 
ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنذ سأزعنعث مةنعسعدذر: »ظأستةثنعث تأؤةن 
تةرعصعدعكع كعشعلةر سذغا قانغانغا قةدةر يذقعرع تةرعصعدعكع كعشعلةرنعث باشلعقلعرع 
هئسابعدعدذر«. حىنكع ظذالر يذقعرع تةرةصتعكعلةرنعث سذنع ظئتعؤئلعشعنع توساش 
هةققعضة ظعضة. يذقعرع تةرةصتعكعلةرنعثمذ بذ هةقتة ظذالرغا ظعتاظةت قعلعشع الزعم 
بولعدذ. نئمعشقا دئضةندة، سئنعث ظعتاظةت قعلعشعث الزعم بولغان كعشع باشلعقعث 
هئسابلعنعدذ. ظةضةر ظذالر مةزكذر ظعشالرغا ظادةتلةنمعضةن ؤة سذغا تذغان تذتماستعن 
بألىص  كىنضة  ظارعسعدا  ظذالرنعث  سذنع  خةلعصة  بولسا،  ظةهؤال  صايدعلعنالمايدعغان 
تةقسعم قعلعص بئرعدذ. ظاندعن هةربعر كعشع ظأزعنعث نأؤعتع كةلضةن كىندة سذنع 

ظئتعؤالسا بولعدذ.
ظةضةر دةمةشعقنعث بةردا دةرياسعدعن كةلضةن ظأستةثلعرعضة تذغان تذتقاندةك، 
كعشعلةر ظأتمىشتعن تارتعصال ظأستةثضة تذغان تذتذص ظادةتلةنضةن بولسا، بةزع يعللعرع 
سذ ظازالص كئتعدعغانلعقع ظىحىن ظأستةثنعث يذقعرع تةرعصعدعكع كعشعلةرنعث تذغان 
تذتذشع بعلةن تأؤةن تةرعصعدعكع كعشعلةر زعيان تارتعص قالعدذ. شذثا: »مذشذنداق 
قاالمدذ؟«  بويعحة  ظادةت  كئلعؤاتقان  قعلعص  داؤام  بذرذنتعن  ظعش  بذ  ظةهؤالدعمذ 
دئضةن سذظال ظوتتذرعغا حىشكةن بولذص، ظالعمالر ظذنعثغا مذنداق جاؤاب بةرضةن: 
»كعشعلةر ظارعسعدعكع ظورتاق بولغان ظأستةثضة شئرعكلةرنعث رازعلعقعسعز مذنداق 
تذغان تذتذش شةرظعي جةهةتتة حةكلعنعدذ. بذرذن ظأتكةنلةرنعث رازع بولذشع كئيعن 
باشالص  تةرةصتعن  تأؤةن  سذ  شذثا  قعلمايدذ.  الزعم  بولذشعنع  رازع  ظأتكةنلةرنعثمذ 

تذتذلعدذ. ظاندعن يذقعرع تةرةصتعكعلةر تذتعدذ«)1).
ظورتاق يولنعث مةسعلعسعمذ ظأستةث مةسعلعسعضة ظوخشاش بولذص، يولغا شئرعك 
بولغانالردعن بعرع باشقا بعر قورو ظىحىن شذ يولغا قارعتعص دةرؤازا ظاحقان تةقدعردة، 
ظذ قورودا ظولتذرغذحع يولغا ظئحعلغان دةرؤازعسع بار قورودا ظولتذرمايدعغان كعشع 
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دةرؤازعسع خذسذسعي  بعرعنعث  بولذص،  قوروسع  ظعككع  بعراؤنعث  بولسا، مةسعلةن، 
يولغا ظئحعلغان ؤة ظذ شذ قورودا ظولتذرغان، ظعككعنحع قورونعث دةرؤازعسع باشقا 
يولغا ظئحعلغان ؤة بذ قورونعث ظارقعسع بعرعنحع يولغا قارايدعغان، ظعضعسع ظذنع 
باشقا بعر ظادةمضة ظعجارعضة ياكع ظارعيةتكة بئرعص ظولتذرغذزغان بولسا، بذ هالدا 
ظذنعث بعرعنحع قورونعث يولعغا قارعتعص ظعككعنحع قورو ظىحىن دةرؤازا ظئحعش هةققع 
يوق. حىنكع ظذ مذنداق قعلسا، يول ظعضعلعرعنعث رازعلعقعنع ظالماستعن، ظعككعنحع 
قورودا ظولتذرعدعغان، بذ خذسذسعي يولدا مئثعش هةققع يوق كعشعدعن بعرنع زعيادة 
قورودا  ظعككعلع  هةر  ظةكسعحة،  ظذنعث  قعلعدذ.  سادعر  ظعشعنع  قويغانلعق  قعلعص 
ظوخشاش بعر ظادةم ظولتذرسا، ظذنعث يةنة بعر يولغا قارعتعص دةرؤازا ظئحعشع مةنظع 
ظذنعث  كةتمةيدذ.  ظاؤذص  سانع  ماثغذحعالرنعث  يولدا  هالدا  بذ  حىنكع  قعلعنمايدذ. 
تةسةررذص  بولغان مىلكعدة خالعغانحة  ظأزعضة خاس  ؤة  بار  ظأتىش هةققع  يولدا  بذ 

قعالاليدذ.
ظةضةر ظذنعث ظأستةثنعث تأؤةن تةرعصعدة سذ ظئحعش ظئغعزع بولذص، ظذنع ظئتعؤئتعص 
يذقعرع تةرعصعدعن باشقا بعر ظئغعز ظاحماقحع بولسا، ظذنعث مذنداق قعلعش هةققع 
تةرعصعضة،  يذقعرع  يولنعث  دةرؤازعسعنع  قوروسعنعث  ظةضةر  ظةكسعحة،  ظذنعث  يوق. 
ظوحذق بولمعغان جايغا يأتكعمةكحع بولسا، دذرذس بولعدذ. ظةضةر ظذ سذنع تئخعمذ 
ظذلذق ظئحعش ظىحىن سذ ظئحعش ظئغعزعنع ظأستةثنعث ظاستع تةرعصعضةرةك قويماقحع 
بولسا ؤة بذنعث بذرذن شذنداق ظعكةنلعكعنع، كئيعن كأتىرىلىص كةتكةنلعكعنع بعلسة، 
ظذنعث شذنداق قعلعش هةققع بار. شذنداقال ظذ سذنع سةل ظاز ظئحعش ظىحىن ظئغعزنع 

كأتىرىص قويماقحع بولسا، بذنع قعلعشقعمذ هةققع بار)1).
يةر ـ زئمعننع سذغذرذش هةققع معراس قالدذرذالمدذ ؤة ظذنعثدعن صايدعلعنعش 

هةققع ؤةسعيةت قعلعنامدذ؟ شذنداقال ظذ هةق سئتعالمدذ؟ 
صايدعلعنعش  ظذنعثدعن  ؤة  قالدذرذلعدذ  معراس  هةققع  سذغذرذش  زئمعننع  ـ  يةر 
هةققع ؤةسعيةت قعلعنعدذ. حىنكع معراس بعلةن ظئرعشكةن ظعضعدارحعلعق مذددعظا 
مذددعظا  نةرسعنع  بعرةر  ضةرحة  حعقعدذ.  ؤذجذدقا  جةهةتتة  هأكىم  ظةمةس،  جةهةتتة 
جةهةتتة ظعسصاتالش دذرذس بولمعسعمذ، هأكىم جةهةتتة ظعسصاتالش دذرذس بولعدذ. 
باشقا  قعلعشنعث  ظعضعدارحعلعق  ضةرحة  نةرسعضة،  ظوخشاش  هاراققا  مةسعلةن، 
هأكىم  بولمعسعمذ،  قعلغعلع  ظعضعدارحعلعق  جةهةتتة  مذددعظا  بعلةن  سةؤةبلعرع 
جةهةتتة معراس يولع بعلةن ظعضعدارحعلعق قعلغعلع بولعدذ. معراسخورلذق قعلعش 
دذرذس بولعدعغان نةرسعدة ؤةسعيةت قالدذرذشمذ دذرذس بولعدذ. حىنكع معراس بعلةن 
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ؤةسعيةت ظعككعسع بعر تذغقاندذر. ؤةسعيةت قالدذرذش مةسعلعسعدة شذ نةرسعنعث 
ظىحتعن بعرع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.

بةزع ظالعمالر مذنداق دئضةن: »شذ جاينعث ظعضعلعرعدعن باهالعغذحعالر تةكلعص 
قعلعنعدذ. ظةضةر ظالعمالر ظذ جاينع يالغذز سئتعشنعث دذرذسلعقعدا بعرلعككة كةلضةن 
تةثضعضة   100 ظذنع  ظذالر:  ظةضةر  بولعدذ؟  سئتعؤئلعشقا  صذلغا  قانحة  تةقدعردة، 
ظازادسةن<  سةن  كئيعن  ظألضةندعن  >مةن  خوجايعنع:  دئسة  بولعدذ،  سئتعؤئلعشقا 
بعرع  ظىحتعن  ظوخشاش،  هأكمعضة  نةرسعسعنعث  ظذحراتقان  زعيانغا  قذلنعث  دئضةن 

ظئتعبارغا ظئلعنعدذ«. 
كأص ساندعكع ظالعمالر مذنداق دئضةن: »بذ سذغذرذش هةققعضة ظةث يئقعن جايدعن 
بعلةن  يةر  ظذ  ظاندعن  بئرعلعدذ.  قوشذص  يةر  ضةز   60 كةثلعكع  ضةز،   60 ظذزذنلذقع 
قانحة صذلغا سئتعؤئلعنعدعغانلعقع، ظذ يةرسعز قانحة صذلغا سئتعؤئلعنعدعغانلعقعغا 
قارعلعدذ. شذنداق قعلعص، ظعككعسعنعث ظارعسعدعكع ظارتذق يةر سذغذرذش هةققعنعث 

قعممعتع بولذص قالعدذ.«
>ظةلفةتاؤا ظةلهعندعيية< ناملعق كعتابتا: »زئمعنعنع ؤةسعيةت قالدذرماستعن، 
ؤةياكع  يولعدا  قعلعش  هةج  ياكع  يولعدا  اهلل  بعرعنع  ظىحتعن  هةققعنعث  سذغذرذش 
قذل ظازاد قعلعش يولعدا ؤةسعيةت قالدذرسا، ظذنع سئتعش بعلةن ؤةسعيةت ظةمةلضة 
ظاشعدذ. حىنكع ظذ شذ ظعشالرغا صةقةت ظذنعث صذلعنع ظالغاندعال ظاندعن قادعر بولعدذ« 

دئيعلضةن.
سذغذرذش هةققع بعر كىنلىك ياكع بعرقانحة كىنلىك ظىحىن سئتعلمايدذ. ظةضةر 
ساتسا، سودا بذزذلعدذ. ظعمام مذهةممةد شذنداق دئضةن. حىنكع ظذ ظعضعدارحعلعق 
ظاستعدعكع نةرسة بولمعغانلعقتعن ظةمةس، بةلكع نامةلذم بولغانلعقعدعندذر. ظةضةر 

ظعضعدارحعلعق ظاستعدا بولمعسا، سئتعش ظةسال دذرذس بولمايدذ.
توغرا قاراشقا ظاساسةن سذغذرذش هةققعنع زئمعنغا تةؤة قعلعص تذرذص سئتعش 
دذرذس بولعدذ. مةسعلةن: »مةن بذ زئمعننع ساثا ساتتعم، ظذنع سذغذرذش هةققعنعمذ 
ساثا ساتتعم« دئسة، دذرذس بولعدذ. بةزعلةر: »سذغذرذش هةققعنع سئتعش دذرذس 
يةنة  دئضةن.  قالعدذ«  ظايلعنعص  مذددعظاغا  بعر  سئتعشتعكع  ظذ  حىنكع  بولمايدذ، 
زئمعنغا  ظذنعث  ظئلعنمعسعال،  تعلغا  صذلع  ظذنعث  بولعدذ، حىنكع  بةزعلةر: »دذرذس 
تةؤة ظعكةنلعكع هأكمعدعن حعقعص كةتمةيدذ. ظةضةر ظذنعث صذلع زئمعن بعلةن بعرلعكتة 
تعلغا ظئلعنغان تةقدعردة دذرذس بولمايدذ. حىنكع بذ ؤاقعتتا ظذ هةر جةهةتتعن ظةسلع 

مىلىككة ظايلعنعص قالعدذ« دئضةن. 
ظةضةر زئمعننع باشقا زئمعننع سذغذرذش هةققع بعلةن بعرلعكتة ساتسا، دذرذس 

422423

سۇغا ئاالقىدار بايانالرسۇغا ئاالقىدار بايانالر



422423

بولعدذ. ظةضةر ظعجارعضة بةرسة، دذرذس بولمايدذ. حىنكع سذغذرذش هةققع سئتعلعشتا 
ظأز ظالدعغا باهالعنعدعغانلعقع ظىحىن ظةسلع بار مال هئسابلعنعدذ. ظةسلع بار نةرسة 
بولغانلعقع ظىحىن تةؤةلعكع بولغان مال هئسابلعنعدذ. شذثا ظذنعث تةؤةلعكع كأزدة 
تذتذلغاندا زئمعنسعز سئتعشقا بولمايدذ. ظةضةر ظذنعث ظةسلع مال ظعكةنلعكع كأزدة 
دذرذس  سئتعش  قةتظعينةزةر  بولذشعدعن  بعرلعكتة  بعلةن  زئمعن  قانداق  تذتذلغاندا 

بولعدذ. بعراق ظعجارة ظعشلعرعدة هةر جةهةتتعن تةؤةلعك هأكمعنع ظالعدذ.
ظةمما شذرذنبذاللع ظعسعملعك ظالعم ظأزعنعث >يةر ـ زئمعننع سذغذرذش هةققع< 
ناملعق رعسالعسعدة بعر جةدؤةلدة بذ مةسعلعنعث توغرا بولغان ؤة توغرا بولمعغان 
هةممة شةكعللعرعنع بايان قعلغان. ظذ بذ رعسالعسعدة سذغذرذش هةققعنع ظعجارعضة 
بةرضعلع بولمعغعنعغا ظوخشاش سئتعشقعمذ بولمايدعغانلعقعنع توغرا بولغان شةكعلدة 

بايان قعلغان)1).
ظذنع  ؤة  بئرعلمةيدذ  ظعجارعضة  بئرعلمةيدذ.  قعلعص  سوؤغات  هةققع  سذغذرذش 
سةدعقة قعلغعلع بولمايدذ. حىنكع ظذ قعممعتع بار مالدعن ظةمةس. ظةضةر ظذ زعيانغا 
ظذحرعغاندا  زعيانغا  لئكعن  بئرعلضةن.  صةتعؤا  بئرعلمةيدعغانلعقعغا  تألةص  ظذحرعسا، 
تألةص بةرمةسلعك ظذنعث قعممعتع بار مال بولمعغانلعقع سةؤةبعدعن كئلعص حعقعدذ. 

شذثا ظذنعثغا قعممعتع يوق مال قاتارعدا صةتعؤا بئرعلعدذ.
ظذنع سئتعشقا، سوؤغات قعلعشقا ؤة سةدعقة قعلعص بئرعشكة ؤةسعيةت قعلغعلع 
بولمايدذ. بعرةر نةرسعضة قاحعالنمعغان سذغذرذش هةققع سىيعنع خذلظع )يةنع خوتذن 
كعشعنعث ظئرعضة مال بئرعش بةدعلعضة خئتعنع تةلةص قعلعشع( ظىحىن بةدةل قعلعص 
ظىحىن  خذلظع  نةرسعنع  هئح  هةققعدعن  سذغذرذش  زئمعن  ـ  يةر  بولمايدذ.  بئرعشكة 
نةق  هةققعنع  مةهرع  ظالغان  ظئرعدعن  كعشع  خوتذن  شذثا  بولمايدذ.  هئسابالشقا 
قايتذرذشع كئرةك. حىنكع ظذ خوتذن مةهرع هةققعنع مذظةييةنلةشتىرىش بعلةن ظةرنع 
ظالداص قويغان بولعدذ. ظةضةر ظذ خوتذن ظأيعدة بار مالـ  مىلكعنعث هةممعسعنع بئرعش 
بةدعلعضة خذلظع قعلغان تةقدعردة، ظذنعث ظأيعدة هئح نةرسة بولمعسعمذ، سذغذرذش 
هةققعنع بذ بةدةلضة بئرعش دذرذس بولمايدذ. سذغذرذش هةققعنع مةهرع هةققع قعلعص 
بئرعشكعمذ بولمايدذ. مذنداق هالدا ظذ ظايالغا ظأزع بعلةن تةثتىش ظايالنعث مةهرعنع 
بئرعش بةلضعلعنعدذ. يةر ـ زئمعن سذغذرذش هةققعنع قةرز بئرعش، ضأرىضة قويذش ؤة 

ظارعيةت بئرعش ظعشلعرعنع قعلعشقعمذ بولمايدذ.
ـ زئمعن سذغذرذشنعث ظأزعضة هئحبعر سةؤةب بعلةن ظعضعدارحعلعق  يالغذز يةر 
قعلغعلع بولمايدذ. هةتتا ظذ ظألىص قالغان ؤة ظذنعث ظىستعدة قةرز بولغان تةقدعردعمذ، 
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بولمعغان  زئمعنع  ظذنعث  ظةضةر  سئتعلمايدذ.  ظايرعم  زئمعندعن  هةققع  سذغذرذش 
تةقدعردة قانداق قعلعدذ؟ دئسة، بةزعلةر: »ظذنعث هةر قئتعملعق نأؤعتعدعكع سذنع 
بعر كألضة يئغعص، ظاندعن شذ سذ ظذنعث قةرزع تىضعضةنضة قةدةر سئتعلعدذ« دئضةن. 
يةنة بةزعلةر: »خةلعصة سذغذرذش هةققع يوق بعر زئمعننع ظعزدةص تئصعص، ظاندعن 
سذغذرذش هةققعنع شذ زئمعنغا قوشذص، ظاندعن ظذ زئمعننع ظعضعسعنعث رازعلعقعنع 
بذرذنقع  قاتماستعن  هةققعنع  سذغذرذش  زئمعننعث  خةلعصة  ساتعدذ.  تذرذص  ظئلعص 
قعممعتعضة قارايدذ، ظاندعن قاتقاندعن كئيعنكع قعممعتعضة قارايدذ. ظاندعن ظارعدعكع 

قعممةت صةرقعنع شذ مئيعتنعث قةرزعنع ظأتةشكة ظعشلعتعدذ« دئضةن.
>ظةلهعداية< ناملعق كعتابتا مذشذ قاراش توغرا دةص قوبذل قعلعنغان ؤة: »ظةضةر 
مىلىك  ـ  مال  كةتكةن  قالدذرذص  مئيعت  تئصعلمعسا،  زئمعنمذ  قعلعدعغان  شذنداق 
هئسابعدا سذغذرذش هةققع يوق بعر زئمعن سئتعؤئلعنعدذ. ظاندعن سذغذرذش هةققعنع 
ظذ زئمعنغا قوشذص، زئمعن سئتعلعدذ. سئتعلغان صذل سئتعؤئلعنغان زئمعننعث صذلعغا 

ظعشلعتعلعدذ، ظئشعص قالغعنع قةرز ظىحىن ظعشلعتعلعدذ« دئيعلضةن. 
بةلةخ)1) يذرتعنعنعث بةزع ظالعملعرع بةلةخ ظةهلعنعث شذنداق مذظامعلة قعلعص 
كئلعؤاتقانلعقعنع كأزدة تذتذص سذغذرذش هةققعنع سئتعشنعث دذرذس بولعدعغانلعقعغا 
بةلةخ  قاظعدعسعضة  قعياس  دئضةن(  بولمايدذ،  قعلعشنع  )ظذنداق  قعلغان.  هأكىم 
ظةهلعنعث شذنداق قعلعص كةتكةنلعكع ظىحىن ظةمةل قعلعنمايدذ. بذنعثغا، ظذ صةقةت 
مذظةييةن بعر يىرتنعث مذظامعلة ظعشلعرع ظعكةن، دةص ظئتعراز بعلدىرىلعشع مذمكعن. 
ظذنع  ظىحىن  بولغانلعقع  ظوتتذرعغا حعققان مةسعلة  ظعجتعهادلعق  ظايرعم  ظذ  لئكعن، 
سئتعشنعث توغرعلعقع هةققعدعكع هأكىم ظعجرا قعلعنعدذ. ظةمما هازعرقع كىندة قازع 

ظأز مةزهةصعضة تايانماي تذرذص ظذنعث هأكمعنع ظعجرا قعلمايدذ)2).

يةر ـ زئمعن سذغذرذش هةققعنع تألةش هأكمع

ظذنعث  بعلةن  بعرعنعث سذغذرذش هةققع  باشقا  زعراظعتعنع  ياكع  يئرعنع  كعمكع 
رذخسعتعنع ظالماي تذرذص سذغارسا، تألعمةيدذ. ظذ ظذنع مذنداق ظعككع سةؤةبتعن 

تألعمةيدذ: 
تىضعتعش  بعلةن  سذغذرذش  هايؤانالرنع  ؤة  ظادةم  سذنع  ظذ  كعشع  ظذ  بعرعنحع، 
هةققعضة ظعضعدذر. كعمكع بعرةر نةرسعنع مةلذم ظعش بعلةن تىضعتعش هةققعضة ظعضة 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 287 ـ بةت.
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بولغان تةقدعردة، ظذنع باشقا بعر ظعشقا ظعشلعتعص تىضعتعؤةتسة، تألعمةيدذ. مةسعلةن، 
ظذرذش هالعتعدة تذرغان بعر كاصعر يذرتعغا كعرضةن، ظاندعن شذ جايدعكع هايؤانالر 
يةم ـ خةشةكلعرعنع تىضعتعؤةتكةن كعشعضة ظوخشاش. حىنكع ظذ ظذ يةم ـ خةشةكلةرنع 

ظذلعغعغا بئرعص تأضعتعؤئتعش هةققعضة ظعضعدذر.
ظعككعنحع، سذنع قاحعالرغا قاحعلعؤئلعشتعن ظعلضعرع ظذنعثغا مةلذم بعرع ظعضة 
زعيانغا  نةرسعنع  بولمعغان  ظعضعدارحعلعقعدا  بعرعنعث  ظذ  شذثا  بولمايدذ.  بولغعلع 

ظذحراتقان هئسابلعنعدذ.
قعلعؤةتسة،  سةدعقة  هوسذلعنع  ظذنعث  ؤة  نةرسعنع  ظأسكةن  سذدعن  ظذ  ظةضةر 
ياخشع  قعلعؤةتكةنلعكع  سةدعقة  ظىحىن  قالغانلعقع  ظارعلعشعص  سذ  هارام  ظذنعثغا 
بولعدذ. بعراق يةم ـ خةشةكنعث هأكمع ظذنعث ظةكسعحة بولعدذ. ظةضةر هايؤان ظذ يةم 
ظأزضعرعص،  نةرسعلةرضة  ؤة شذنعثدةك  آعن، ضأش  قان،  بعلةن سةمعرسة،  ـ خةشةك 
ظةسلع هالعتع قالمايدذ. شذثا ظذنعثدعن ظذنع سةدعقة قعلعؤئتعش تةلةص قعلعنمايدذ. 
ظةضةر ظذ كعشع يئرعنع باشقعالرنعث سىيعدة سذغذرذش ظعشعنع تةكرارلعسا، يةنع 
يةنة بعر قئتعم شذنداق ظعش قعلسا، يةنة تألعمةيدذ. لئكعن خةلعصة صايدعلعق دةص 
قاراص قالسا، ظذنع ظذرذش ؤة سوالص قويذش بعلةن ظةدةصلةص قويعدذ. ظعمام ناسعهع ظذ 

ظادةم ظذنع تألةيدذ، دةص صةتعؤا بةرضةن.
يذقعرعدا ظذنعث تألعمةيدعغانلعقعغا صةتعؤا بئرعلضةنلعكع بايان قعلعندع. حىنكع 
تألةيدعغانلعقعغا  ظذنع  ناسعهع  ظعمام  بعراق  بولمايدذ.  قعممةتكة سذندذرغعلع  ظذنع 
صةتعؤا بةرضةن. لئكعن >ظةننعقاية< ناملعق كعتابتا ؤة >ظةلهعداية< ناملعق كعتابنعث 
ظئلعم ـ سئتعم بابعدا بذ مذصتعنعث صةتعؤاسعنعث ظةكسعحة هأكىم بايان قعلعنغان)1).

ظةضةر بعرع ظأز يئرعضة تولغذحة سذ ظاحقانلعقتعن سذ قوشنعسعنعث يئرعضة تئشعص 
كةتسة ياكع ظذنع سذ بئسعص كةتسة، تألعمةيدذ. حىنكع ظذ قةستةنلعكتعن بولمعغاندذر. 
ظذ بذ هالدا قذدذق كولعغذحع ؤة ظأز زئمعنعغا تاش قويغذحع كعشعضة ظوخشاش بولذص، 
بذ سةؤةب بعلةن ظذحرعغان زعياننع تألعمةيدذ. دئمةك، ظذ كعشع يئرعضة ظادةتتة يئرع 
سعثدىرةلةيدعغان نورمال هالةتتة سذ ظاحسا، تألعمةيدذ. ظذنداق بولمعسا تألةيدذ. 
صةتعؤا مذشذنداق بئرعلضةن. شذنداقال بعرع قوروسعدا ظوت قالعغان تةقدعردة ظذ ظوت 
ظأيع  قوشنعسعنعث  بعلةن  ظوت  ظذ  ظاندعن  بولسا،  ظذلذغ  ظوتتعن  قااليدعغان  ظادةتتة 
كأيىص كةتسة، تألةيدذ. ظةضةر سذ ظاحقان يةردة تأشىك بولذص، بذ تأشىكتعن حعققان 
سذ قوشنعسعنعث يئرعنع بئسعص كةتكةن تةقدعردة، ظةضةر يةر ظعضعسع ظذ تأشىكنعث 

بارلعقعنع بعلسة، تألةيدذ. ظةضةر تأشىكنعث بارلعقعنع بعلمعسة، تألعمةيدذ. 
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تألعمةسلعك هأكمع سذنع ظأز نأؤعتعدة نورمال سذغذرعدعغان هةققعنعث معقدارع 
سذغارغان كعشعضة قارعتعلعدذ. ظةمما باشقا بعرعنعث نأؤعتعدة سذغارسا ياكع نورمال 
تألةيدذ.  ظاساسةن  قارعشعغا  بعرعنعث  ظالعمالرنعث  ظاحسا،  سذ  زعيادة  هةققعدعن 
كعشعلةر  ظادةتتة  ظىحىن  نورماللعق  قاراشتعدذر.  ظالدعنقع  يةنعال  ظالعمالر  كأصحعلعك 
ظئتعبارغا  صرعنسعصالر  ظوخشعغان  شذنعثغا  ؤة  ظةهؤال  ظادةتلةنضةن  سذغذرذص  يةر 

ظئلعنعدذ)1). توغرعسعنع اهلل ياخشع بعلضىحعدذر.

حةكلةنضةن ؤة مذباه بولغان ظعشالر

بذ بابنعث مذقةددعمعسع

ظاتعغان.  دةص  ظعشالر<  بولغان  مذباه  ؤة  >حةكلةنضةن  بابنع  بذ  ظالعمالر  بةزع 
>ظةلجامعظ ظةسسةغعر< ؤة >ظةلهعداية< ناملعق كعتابالردا >حةكلةنضةن< دئضةن سأز 
>مةكروه بولغان< دئضةن سأز بعلةن ظعصادعلةنضةن. >ظةلمةبسذت< ؤة >ظةززةخعيرة< 
ناملعق كعتابالردا >مذباه بولغان< دئضةن سأز >ياخشع دةص قارال ظعشالر < دئضةن 

سأز بعلةن ظعصادعلةنضةن.
بابقا مةزكذر  بذ  بولغاحقا،  كعتابنعث مةسعلعلعرع هةر خعل مةسعلعلةردعن  بذ 
ظعسعم بئرعلدع. حىنكع ظذنعث ظومذمعي مةسعلعلعرعدة مةكروه ؤة حةكلةنضةن، مذباه 

ؤة ياخشع ظعشالر قاتارلعقالرنعث هةممعسع تئصعلعدذ.
حىنكع  ظاتعغان.  دةص  بألىمع<  صةرهعزضارلعق  ؤة  >زاهعدلعق  بابنع:  ظذ  بةزعلةر 
ظذنعثدا نذرغذن مةسعلعلةر بولذص، شةرعظةت ظذ مةسعلعلةرنع شذ ظعسعمالر بعلةن ظاتعغان. 

زاهعدلعق ؤة صةرهعزضارلعق ظذ ظعشنع قعلماسلعق كئرةكلعكعنع الزعم قعلعدذ)2).

حةكلةنضةن ؤة مذباه بولغان ظعشالرنعث ظذقذمع

ظعصادعلةيدذ.  مةنعلعرعنع  >توسذش<  ؤة  قعلعش<  >مةنظع  لذغةتتة  حةكلةش 
ظعككعسعضة  هةر  ظذالرنعث  ؤة  »بذالرنعث  دةيدذ:  مذنداق  مةنعدة  مذشذ  تاظاال  اهلل 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 288 ـ بةت.
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قعلغعنع  ظاتا  صةرؤةردعضارعثنعث  بئرعمعز.  قعلغعنعدعن  ظاتا  صةرؤةردعضارعثنعث 
)هئح ظادةمدعن( مةنظع قعلعنمايدذ«)1) يةنع صةرؤةردعضارعث بةرضةن رعزق ياخشع 

ظادةمدعنمذ، يامان ظادةمدعنمذ مةنظع قعلعنمايدذ.
قعلعنغان  مةنظع  تةرعصعدعن  شةرعظةت  قعلعنعشع  ظعستئمال  شةرعظةتتة  حةكلةش 
»حةكلةش  كعتابتا:  ناملعق  >ظةتتةظرعيفات<  سأزضة  ظذ  كأرسعتعدذ.  ظعشالرنع 
قعلماسلعق بعلةن ساؤابقا ظئرعشكعلع بولعدعغان، قعلعش بعلةن جازاغا تارتعلعدعغان 

ظعشتذر« دةص ظذقذم بئرعلضةن.
قعلماسلعق  بعلةن  قعلعش  ظىحىن  قعلعنغذحع  تةكلعص  ظعبادةتكة  مذباه، 
ظعختعيارلعقعغا ظعضة قعلعنغان، ساؤاب ؤة ظازابقا تئضعشلعك بولمعغان ياكع ظعبادةتكة 
تةكلعص قعلعنغذحع قعلعش بعلةن قعلماسلعق ظعختعيارلعقعغا ظعضة بولغان ظعشالرنع 
كأرسعتعدذ. فعقهع ظومذمعي قاظعدعلعرعدعن بعرعدة »شةيظعلةر ظةسلعدة مذباهتذر« 
ظذنع شةيخ  بولذص،  بعرع  صرعنسعصالردعن  ـ  قاظعدة  قوشذمحة  ظذ  كأرسعتعلضةن.  دةص 
ظذنعث شذنداق  قعلغان.  قوشذمحة  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  )اهلل  زةرقا  مذستةفا 

قعلغانلعقع »ظةلمةدخةلعل فعقهعييعل ظام« ناملعق كعتابعدا بايان قعلعنغان)2). 

مةكروهنعث ظذقذمع

بعزنعث  بذ  مةنعسعدعدذر.  بولذنمعغان  بولماسلعقع  رازعلعقنعث  مةكروه، 
قعلماسلعق«  ظعرادة  »مةكروه،  فعرقعسع:  مذظتةزعلة  ظةمما  ظذقذمعمعزدذر. 

دئضةنلعكتذر، دةص ظذقذم بةرضةن.
مةكروه ظعككع قعسعمغا بألىنضةن بولذص، ظذالر مةكروه تةهرعمع )هارامغا يئقعن 

مةكروه( ؤة مةكروه تةنزعهع )هااللغا يئقعن مةكروه( دعن ظعبارةتتذر.
ظازابعغا  دوزاخ  قعلغذحعسعنع  يةنع  هارامدذر  تةهرعمع  مةكروه  هةرقانداق 
تئضعشلعك قعلعدعغان هارام ظعشالرنعث دةرعجعسعدة هارامدذر. ظعمام مذهةممةدنعث 
بذ  ظذ  لئكعن  قعلعنغان.  رعؤايةت  دئضةنلعكع  هارامدذر،  نةرسة  مةكروه  هةرقانداق 
مةسعلة هةققعدة كةسكعن دةلعلضة ظعضة بولمعغانلعقع ظىحىن ظذ ظعشقا كةسكعن قعلعص 
ياكع هاالل  بعرةر نةرسعنعث هارام  بولمايدذ. ظةضةر  لةؤزعنع ظعشلعتعشكة  >هارام< 
ظعكةنلعكعنع كةسكعن كأرسعتعدعغان دةلعل بولسا، ظةهؤال شذنداق بولعدذ. ظذنداق 
هاراملعققا  يوق<،  يامعنع  >هئح  ظىحىن  بئرعش  هأكىم  هاالللعقا  بولمعسا،  دةلعل 
هأكىم بئرعش ظىحىن >مةن مةكروه دةص قارايمةن< دئيعش الزعم. ظعمام ظةبذ هةنعفة 
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هارامغا  ظعش  »ظذ  نعث:  قعلسذن!(  رةهمةت  ظعككعسعضة  ظذ  )اهلل  يىسىف  ظةبذ  ؤة 
يئقعندذر« دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنغان)1).

مةرتعؤعسعدة  هارام  هةقعقعي  تةهرعمع  مةكروه  قارعشعدا  مذهةممةدنعث  ظعمام 
ظةمةس. بةلكع ظذ دوزاخ ظازابعنع الزعم قعلعش تةرعصعدعن هةقعقعي هارامغا ظوخشاص 
نةرسعضة  هارام  قةتظعي  ظازاب  بئرعلعدعغان  تةهرعمعضة  مةكروه  ضةرحة  كئتعدذ. 
بئرعلعدعغان ظازابتعن تأؤةنرةك بولسعمذ، ظعمام مذهةممةدنعث: >ظذ هارامدذر< دئضةن 
كأرسعتعدذ.  بارلعقعنع  ظورتاقلعقنعث  دةرعجعدة  مةلذم  بولذشتا  دذحار  ظازابقا  سأزع 
ظعمام ظةبذهةنعفة ؤة ظةبذيىسىفنعث سأزع كةسكعن دةلعل بعلةن هةقعقعي مةنعسعضة 
قارعتعلغان. حىنكع ظعمام مذهةممةدنعث قارعشعدا: ؤاجعص ظعش بعلةن مةكروه ظعشنع 
ظعنكار قعلغذحعغا بئرعلضةن كاصعرلعق هأكمع صةرز ظعش بعلةن هارام ظعشنع ظعنكار 
دئمةك،  ظةمةس.  دةرعجعدة  ظوخشاش  بعلةن  هأكمع  كاصعرلعق  بئرعلضةن  قعلغذحعغا 
ظةسلعدة ظعمام مذهةممةد بعلةن ظعككع ظعمامنعث ظارعسعدا مةنة جةهةتتة كعشعلةر 

ضذمان قعلعنغاندةك حوث ظعختعالص يوق)2). 
ظعمام  ظةبذيىسىفنعث  ظعمام  كعتابعدا  ناملعق  >ظةلمةبسذت<  مذهةممةد  ظعمام 
ظةبذهةنعفعضة: »بعرةر نةرسة هةققعدة مةن ظذنع مةكروه دةص قارايمةن دئسةم، سةن 
قارايمةن،  دةص  هارام  ظةبذهةنعفةنعث:  ظعمام  دئضةندة،  قارايسةن؟  قانداق  هةقتة  بذ 
ظعشنعث  ظةبذهةنعفة  ظعمام  تذرسعمذ،  شذنداق  قعلغان.  بايان  دئضةنلعكعنع« 
مةكرذهلعقعنع ظعنكار قعلغان كعشعضة )صةرزنع ظعنكار قعلغذحعغا بةرضةن( كاصعرلعق 

هأكمعنع بةرمةيدذ.
بولغان ظعشالرغا  ؤة مذباه  ظأتىش كئرةككع، حةكلةنضةن  ظئلعص  تعلغا  شذنعمذ 

>مةكرذه< سأزع ظعشلعتعلسة، ظذ سأزدعن هارامغا يئقعن مةكرذه كأزدة تذتذلعدذ.
مةكروه تةنزعهع ظذالرنعث ظعتتعصاق قارعشعدا هااللغا يئقعن ظعشنع كأرسعتعدذ 
ظعشنع  مةكرذه  بعر  لئكعن  بولمايدذ.  دذحار  ظازابقا  ظةسال  قعلغذحعسع  ظذنعث  يةنع 
قعلمعغان ظادةمضة بةك ظاز بولسعمذ ساؤاب بئرعلعدذ. زاهعرعي جةهةتتعن ظالغاندا ظذ 
هاالل ظةمةس. ظذنعث هاالل بولماسلعقع ظذنعث هارام ياكع مةكروه تةهرعمع بولذشعنع 
ظعشالرنع  بولغان  ياخشع  قعلعش  ظةسلعدة  تةنزعهع  مةكرذه  حىنكع  قعلمايدذ.  الزعم 

قعلماي تاشالص قويذلغانغا قارعتعلعدذ.
بذ ظعككع مةكروهنعث ظارعسعدعكع صاسعل شذكع، ظةضةر ظذ ظعش ظةسلعدة هارام 
بولذص، ظومذمعي ظةهؤال كأزدة تذتذلغان سةؤةبتعن هاراملعقع ظةمةلدعن قالدذرذلغان 

))) »ظةلمةدخةلعل فعقهعييعل ظام« 2 ـ توم، 1085 ـ بةت، دةمةشعقتعكع »دارذلقةلةم« باسما زاؤذتع.
))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 78 ـ بةت.
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بولسا، مةكروه تةنزعهع بولعدذ. مةسعلةن، مىشىك ظعحعص قويغان سذغا ظوخشاش. 
ظذنداق بولمعسا مةكروه تةهرعمع بولعدذ. مةسعلةن، ظئشةك ضأشعضة ظوخشاش. ظةضةر 
ظةسلع هأكمع مذباه بولذص، ظذنع مذباهلعق هأكمعدعن حعقعرعص تاشاليدعغان بعرةر 
نةرسة ظارعلعشعص قالغان تةقدعردة، كأثىلضة هاراملعق شىبهعسع بةكرةك كىحلىك 
كةلسة، مةكروه تةهرعمع بولعدذ. مةسعلةن، صوق يةيدعغان كالعنعث ظعحعص قويغان 
سىيعضة ظوخشاش. ظةضةر ظذنداق بولمعسا )يةنع كأثىلضة هاراملعق شىبهعسع بةكرةك 
كىحلىك كةلمعسة(، مةكروه تةنزعهع بولعدذ. مةسعلةن، يعرتقذح قذشالر ظعحعص قويغان 

سذغا ظوخشاش)1).

نةقلعي دةلعللةر

سىننعتعدة  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ؤة  كةرعمدة  قذرظان  دةلعللةر  نةقلعي 
تعلغا ظئلعنغان دةلعللةرنع كأرسعتعدذ. ظالعمالر بذ دةلعللةرنع دااللةت قعلعش كىحعضة 

قارعتا مذنداق تأت تىرضة بألضةن: 

دةلعل.  بولغان  جةزمعلعك  دااللةتعمذ  ؤة  جةزمعلعك  يولعمذ  كئلعش  بعرعنحع، 
مةسعلةن، قذرظاننعث تةصسعر قعلعنغان ياكع مذهكةم )يةنع ظأزضةرمةس( ظايةتلعرعضة 

ؤة مةنعسعع ظئنعق ؤة جةزمعلعك بولغان مذتةؤاتعر سىننةتكة ظوخشاش.

ظعككعنحع، كئلعش يولع جةزمعلعك، لئكعن دااللةتع جةزمعلعك بولمعغان دةلعل. 
ظايةتلةرضة  بولعدعغان  حىشةندىرضعلع(  باشقعحة  )يةنع  قعلغعلع  تةؤعل  مةسعلةن، 

ظوخشاش.

ظىحعنحع، دااللةتع جةزمعلعك، لئكعن كئلعش يولع جةزمعلعك بولمعغان دةلعل. 
مةسعلةن، حىشةنحعسع كةسكعنلعكنع ظعصادعلةيدعغان ظاهاد هةدعسلةرضة ظوخشاش.

دةلعل.  بولغان  جةزمعسعز  دااللةتعمذ  ؤة  جةزمعسعز  يولعمذ  كئلعش  تأتعنحع، 
مةسعلةن، حىشةنحعسع ظئهتعماللعقنع ظعصادعلةيدعغان ظاهاد هةدعسلةر. 

بعرعنحع تىردعكع دةلعل صةرزلةرنع ؤة هارام ظعشالرنع ظعسصاتاليدذ. ظعككعنحع ؤة 
ظىحعنحع تىردعكع دةلعللةر ؤاجعص ظعشالرنع ؤة مةكروه تةهرعمع بولغان ظعشالرنع 
ظعشالرنع  بولغان  مذستةهةب  ؤة  سىننةت  دةلعل  تىردعكع  تأتعنحع  ظعسصاتاليدذ. 

ظعسصاتاليدذ)2). 
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 213 ـ بةت.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 214 ـ بةت.
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تةكعتلةنضةن سىننةتنع تةرك ظئتعشنعث جازاسع نئمة؟

سىننةتنع تةرك ظئتعش هارام ظعشنع قعلغانغا يئقعندذر. لئكعن كةسكعن هارامدعن 
ظةمةس. بذ يةردعكع >هارام ظعشنع قعلغانغا يئقعن< دئضةن سأزنعث مةنعسع ظذنعث 
دوزاخ ظازابعغا تئضعشلعك بولمايدعغان، لئكعن حةكلةنضةن ظعشقا باغلعق ظعكةنلعكعنع 
مةهرذم  شاصاظعتعدعن  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  كىنع  قعيامةت  ؤة  كأرسعتعدذ 

قئلعشقا تئضعشلعك بولذص قالعدذ.
تةكعتلةنضةن سىننةت جاماظةت نامعزعغا حعقعش، ظةزان ظئيتعش، تةكبعر حىشىرىش 
تةرك  ظذنع  كأرسعتعدذ.  سىننةتلةرنع  كأرسعتعلضةن  ظوحذق  ظوخشاش  قاتارلعقالرغا 
ظةتكىحع ظازغذندذر ؤة ماالمةتكة ظذحرعغذحعدذر. بذ يةردعكع تةرك ظئتعش ظأزرعسعز 
هالةتتة داؤاملعق تةرك ظئتعشتة حعث تىرىشنع كأرسعتعدذ. شذنعث ظىحىن تةكعتلةنضةن 
حىنكع  قعلعنعدذ.  ظذرذش  قارشع  جاماظةتكة  ظةتكةن  تةرك  داؤاملعق  سىننةتلةرنع 
تىرىش  حعث  ظئتعشتة  تةرك  ظذنع  ظاالمةتلعرعدعندذر.  دعننعث  سىننةت  تةكعتلةنضةن 
دعنغا سةل قارعلغانلعقتذر. شذثا بذنعثغا قارشع ظذرذش قعلعنعدذ. بذ مةسظذلعيةت 

ظعش ظىستعدعكعلةرنعث )يةنع باشلعقالرنعث( ظىستعضة يىكلعنعدذ.
ظذ  ظئحعش  ظذرذش  قارشع  ظذالرغا  ظىحىن  قايتذرذش  ظةسلعضة  سىننةتنع  ظذ 

سىننةتنعث ؤاجعص دةرعجعسعدة ظعكةنلعكعضة دةلعل ظةمةس.
شاصاظةتتعن مةهرذم قئلعش جةننةتتعكع مةرتعؤعلةرنعث يذقعرع بولذشع ظىحىن 
كعرعص  دوزاخقا  بةلكع  ظةمةس،  ظىحىن  حعقعش  دوزاختعن  ياكع  قعلعش  شاصاظةت 
قالماسلعق ظىحىن شاصاظةت قعلعنعشتعن مةهرذم قئلعشنع، ياكع شاصاظةتتعن ؤاقعتلعق 
تئضعشلعك  هةقعقةتةن  قئلعشقا  مةهرذم  شاصاظةتتعن  ؤةياكع  قئلعنعشنع  مةهرذم 
بولذشنع كأرسعتعدذ. شذثا شاصاظةتتعن مةهرذم قئلعش شاصاظةتنعث ظةمةلعيلعشعضة 
قعلغذحعغا شاصاظةت  ضذناه  يذقعرع  قعلغذحعدعن  ضذناه  قالمايدذ. حوث  كئلعص  زعت 
قعلعنمايدعغانلعقع هةققعدعكع رعؤايةت شذنعثدعن كئلعص حعققان. شذنداق بولسعمذ، 
ظذ شاصاظةت قعلعنعش ظىحىن كأرسعتعلعدذ. حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق 
دئضةن: »مئنعث شاصاظعتعم ظىممعتعم ظعحعدعكع حوث ضذناه قعلغذحعالرغا بولعدذ«. 
هاكعم  ؤة  هعببان  ظعبنع  خذزةيمة،  ظعبنع  تعرمعزع،  ظةبذداؤذد،  ظعمام  هةدعسنع  بذ 

رعؤايةت قعلغان. 
سةهعه بذخارعنعث دذظاالر بألىمعدة ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن صةيغةمبةر 
صةيغةمبةرنعث  قعلعنغان: »هةربعر  رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث 
قعلسا ظعجابةت بولعدعغان دذظاسع بار. مةن بذ خعل دذظايعمنع ظاخعرةتتة ظىممعتعمضة 
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شاصاظةت قعلعش ظىحىن ساقالص قويدذم«)1).
ظارعسعدا  ظةبذيىسىف  ؤة  ظةبذهةنعفة  بعلةن  مذهةممةد  ظعمام  سةؤةبتعن  مذشذ 
ظعختعالص حعققان. بذ ظعختعالصنعث خذالسعسع شذكع، ظعمام مذهةممةد مةكروه نةرسعنع، 
ظذنعث هاالل ظعكةنلعكعنع كأرسعتعدعغان كةسكعن دةلعل بولمعغانلعقع ظىحىن هارام 
دةص بةلضعلعضةن. ظعككع حوث ظعمام ظذنع، ظذنعث هارام ظعكةنلعكعنع كأرسعتعدعغان 
نةرسعلةر  حىنكع  بةلضعلعضةن.  دةص  هاالل،  ظىحىن  بولمعغانلعقع  دةلعل  كةسكعن 
ظةسلعدة هااللدذر. بعر نةرسعدة كأرىلضةن مةكروهلذق ظذ نةرسعنعث هاالللعقعغا زعت 
كئلعص قالمايدذ. هةرقانداق مذباه نةرسة هااللدذر. ظذ هةرضعزمذ ظةكسعحة بولمايدذ. 
مةسعلةن، ظةزان حعقعؤاتقاندا قعلعنغان سودا. ظذ سودا مذباه بولمعغان هاالل نةرسعدذر. 

حىنكع ظذ مةكروهتذر.
ظةؤزةل  »قعلماسلعق  قعلعنعدذ:  بايان  مذنداق  كعتابتا  ناملعق  >ظةتتةلؤعيه< 
بولغان نةرسعنع قعلعش كةسكعن دةلعل بعلةن مةنظع قعلعنغان بولسا، ظذ نةرسة هارام 
بولغان بولعدذ. ظئهتعماللعقع بار دةلعلع بعلةن مةنظع قعلعنغان بولسا، مةكروه تةهرعمع 
بولعدذ. مةنظع قعلعنمعغان نةرسة، مةكروه تةنزعهع بولعدذ. بذ، ظعمام مذهةممةدنعث 
قارعشعغا ظاساسةندذر. ظعككع حوث ظعمامنعث قارعشعدا قعلماسلعق ظةؤزةل بولغان 
نةرسعنع قعلعش مةنظع قعلعنغان بولسا، هارام بولعدذ. مةنظع قعلعنمعغان بولسا، هااللغا 
يئقعن بولغان تةقدعردة، مةكروه تةنزعهع بولعدذ. هارامغا يئقعن بولغان تةقدعردة، 
مةكروه  بولغاندا  قارعشعحة  مذهةممةدنعث  ظعمام  بذ،  بولعدذ«.  تةهرعمع  مةكروه 
بولسا  قارعشعدا  ظعمامنعث  قعلعنغانلعقعنع، ظةمما ظعككع  ظعشنع قعلعشنعث مةنظع 
مةنظع قعلعنمعغانلعقعنع ظعصادعلةيدذ. بذنعث بعلةن مةكروه، دةص قارالغان ظعشنعث 
ظعككع ظعمامنعث قارعشعدا تةكعتلةنضةن سىننةتكة ظذدذل ظعكةنلعكع ظايدعثلعشعدذ. 

حىنكع بذنعثدا جازا بعلةن شاصاظةتتعن مةهرذم قئلعش بعرلعشعدذ)2). 

يئمةك ـ ظعحمةكنعث هأكىملعرع ؤة ظةدةص ـ ظةخالقلعرع

ظةضةر  ظعحعش،  ظىحىن  قاندذرذش  ظذسسذزلذقنع  يئيعش،  ظىحىن  ظوزذقلذق 
زأرىرعيةت تئصعلغاندا هارام نةرسة ياكع ظأزع ظألىص قالغان هايؤان ضأشع بولسعمذ 
ؤةياكع باشقعالرنعث مئلع بولسعمذ، ظذنع كئيعن تألةص بةرضةن تةقدعردة يئيعش صةرز 
بولذص، هةدعسنعث هأكمع بويعحة ظذنداق قعلغذحعغا ساؤاب بئرعلعدذ. شذنعثدةكال، 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 214 ـ بةت.
))) سةهعه بذخارع، 6304 ـ هةدعس.
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ظةؤرةتنع يئصعش، ظعسسعق ؤة سوغذقتعن ساقلعنعش ظىحىن كعيعم كعيعشمذ صةرزدذر.
هاراقنعث  بولسا،  هاراق  يئنعدا  بولذص،  خةؤصع  ظألىش  ظذسسذزلذقتعن  ظةضةر 
ظذسسذزلذقنع باسعدعغانلعقعنع بعلضةن تةقدعردة، هاراقتعن ظذسسذزلذقعنع باسقعدةك 
معقداردا ظعحعش رذخسةتتذر. هاراق زأزىرعيةت سةؤةبعدعن ظعحعشكة بولذش مةرتعؤعسع 

جةهةتتة سىيدىكنعث ظالدعغا قويذلعدذ. بذ مةسعلة ظالدعمعزدا بايان قعلعنعدذ.
كئلعص  زعت  بئرعشكة  تألةص  نةرسة  بولغان  مذباه  مةجبذرعي  يذقعرعدا  بعز 
قالمايدذ، دئضةن ظعدذق. ظةضةر ظاحلعقتعن ظألىص كئتعش خةؤصع بولغان ؤة هةمراهعدا 
يةيدعغان نةرسة بولغان تةقدعردة، هةمراهعدعن ظاحلعقعغا دال بولغعدةك معقداردعكع 
ظذزذقلعقنع ظذنعث )بازاردعكع( باهاسع بويعحة سئتعص ظالعدذ. شذنداقال ظذسسذزلذقعنع 
باسقعدةك سذنعمذ شذنداق قعلعدذ. ظةضةر هةمراهع ظذنع بةرضعلع ظذنعمعسا، ظذنعث 
ظألىص  ظذسسذزلذقتعن  ياكع  ظاحلعق  هةمراهعمذ  ظةضةر  ظذرذشعدذ.  قورالسعز  بعلةن 
كئتعشتعن قورقسا، ظذنعثغا يئرعمعنع قالدذرذص قويعدذ. ظةضةر ظذنعثغا باشقا بعرع: 
حىنكع  بولمايدذ.  هاالل  قعلعش  ظذنداق  دئسة،  يئضعن«  ظذنع  كئسعص،  »قولذمنع 
ظعنسان شةرةصلعك قعلعص يارعتعلغانلعقع ظىحىن ظذنعث ضأشع مةجبذرعي هالغا حىشىص 

قالغاندعمذ مذباه بولمايدذ.
مذسنةدع  بئرعلعدذ.  ساؤاب  ظعحكةنضة  ؤة  يئضةن  بويعحة  هأكمع  هةدعسنعث 
ظةهمةدتة سةظد ظعبنع ظةبذؤةققاس رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث هةدعسع رعؤايةت قعلعنغان 
ظةضةر  هةيرانمةن!  دئضةن: »مذسذلمانغا  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بولذص، 
ظذنعثغا ياخشعلعق يةتسة، اهلل غا هةمدع ظئيتعدذ ؤة شىكىر قعلعدذ. ظةضةر ظذنعثغا 
يامانلعق يةتسة، ساؤاب ظىمعد قعلعص سةؤر قعلعدذ. مذسذلمانغا بارلعق ظعشلعرعدا، 

هةتتا ظاغزعغا سالغان بعر لوقما يئمةككعمذ ساؤاب بئرعلعدذ«.
ظةضةر يئمةي ؤة ظعحمةي ظألىص قالسا، ضذناهكار بولعدذ. حىنكع ظذ ظأزعنع ظأزع 
حةكلةنضةندذر.  كةرعمدة  قذرظان  قعلعش  مذنداق  بولعدذ.  تاشلعغانلعق  هاالكةتكة 
ظعشةنح  بولعدعغانلعقعغا  شعصا  داؤالعنعشنعث  ياكع  داؤا  بعرةر  ظةكسعحة،  بذنعث 

قعاللمعغانلعقتعن داؤاالنغعلع ظذنعماي ظألىص كةتسة، ضذناهكار بولمايدذ.
ظوقذش،  ناماز  صةرزدذر.  يئيعشع  معقداردا  ساقلعغعدةك  جئنعنع  ظأز  ظعنساننعث 
قاتارلعق ظعبادةتلةرنع بةجا كةلتىرةلعضعدةك قذؤةتكة ظئرعشتىرعدعغان  روزا تذتذش 

معقداردا يئيعش كعشعنع ظةجعرضة ظئرعشتىرعدذ.
تويذص  مذباهتذر.  يئيعش  تويغعحة  ظىحىن  ظاشذرذش  تئخعمذ  قذؤؤعتعنع  ـ  كىح 
»تويغاننعث  ظالعمالر:  بةزع  هارامدذر.  يئيعش  ظىستعضة  يةنة  كئيعن  بولغاندعن 
ظأزعنع  ؤة  قعلغانلعق  زاية  ظذ مالنع  يئيعش مةكروهتذر« دئضةن. حىنكع  ظىستعضة 
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رةزعيةلالهذ  كةرعب  مةظدع  ظعبنع  معقداد  بولعدذ.  قعلغانلعق  ضعرعصتار  كئسةلضة 
صةيغةمبةر  مةن  دئضةن:  مذنداق  ظذ  شةرعصتة  هةدعس  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهذدعن 
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع ظاثلعغانعدعم: »ظعنسان قورساقتعن يامان 
تذرغذزغذدةك  ظأرة  تعنعنع(  )يةنع  ظذمذرتقعسعنع  ظعنسانغا  تولدذرمايدذ.  قاحعنع 
قورسعقعنعث  بولسا،  ظعش  بولمايدعغان  يئمعسة  ظةضةر  يئتةرلعكتذر.  ظأزع  يئيعشنعث 
ظىحتعن بعرعنع تاماققا، ظىحتعن بعرعنع ظعحعدعغانغا، قالغان ظىحتعن بعرعنع نةصةس 

ظالعدعغانغا ظايرعسذن«)1).
بةزع ظالعمالر يةص ـ ظعحعش ظىحىن يةنة مذنداق ظعككع مةرتعؤعنع زعيادة بايان 

قعلغان:
بعرعنحع، نةصلة ظعبادةتلةرنع جايعدا ظادا قعلعش، ظعلعم ظأضعنعش ؤة ظأضعتعش 

ظىحىن تويغذحة يئيعش سىننةتتذر. 
ظعككعنحع، تويغاننعث ظىستعضة ظازراق زعيادة يئيعش، زعيان قعلمعغان تةقدعردعمذ، 
مةكروهتذر. بذنعثغا ظاشقازاننع بذزذص قويارمعكعن دئضةن ضذمانع كىحلىك كةلضةن 
روزا  ظةتعلعك  صةقةت  قوشذلعدذ.  ظعحعشمذ  سذنع  ظذنداق  شذنداقال  يئيعش،  تاماقنع 
شذنعثدةك  ؤةياكع  قالماسلعقع  تارتعنعص  مئهمعنعنعث  ياكع  قذؤؤةتلعنعش  ظىحىن 

سةؤةبلةر تىصةيلعدعن تويغاننعث ظىستعضة ظازراق يةص قويذش مةكروه ظةمةس.
داظعم ظعبادةت قعلعش بعلةن بولعدعغان ظادةمنعث يئمةكـ  ظعحمةكتعكع مةرتعؤعسع 
سىننةت بولغان يئيعش بعلةن مذباه بولغان يئيعشنعث بعرعنع تالالشتذر. بذنعث بعلةن 
ظعبادةت قعلعش ظىحىن قذؤؤةتلعنعشنع نعيةت قعلعش كئرةك. شذنداق قعلغاندا ظعتاظةت 
كأزلعمةسلعك  هذزذرلعنعشنع  ؤة  ظئلعش  لةززةت  ظعحعشتعن  ـ  يةص  بولعدذ.  قعلغذحع 
ـ هاالؤةت ظئلعش ظىحىن  كئرةك. اهلل تاظاال كاصعرالرنعث بةهرعمةن بولذش ؤة هذزذر 
ظذنعث  دذنيادا  )هاياتعي  »كاصعرالر  دةيدذ:  مذنداق  ظةيعبلةص  يةيدعغانلعقعنع 
)ظاخعرةتتة(  -ظعحعدذ،  يةص  حاهارصايالردةك  ؤة  بولعدذ  بةهرعمةن  لةززةتلعرعدعن( 

ظذالرنعث جايع دوزاخ بولعدذ«)2). 
ظعبنع  ظابدذلاله  دئضةن:  مذنداق  ظذ  هةدعستة  بعر  قعلعنغان  رعؤايةت  نافعظتعن 
ظأمةر ظأزع بعلةن بعللة ظولتذرذص تاماق يةيدعغان بعرةر معسكعن كةلمعضعحة تاماق 
يئمةيتتع. بعر قئتعم مةن ظذنعث بعلةن بعللة تاماق ييئيعش ظىحىن بعر ظادةمنع ظئلعص 
كعردعم. ظذ كأص يئدع. بذنع كأرضةن ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر ماثا: ظع نافعظ! بذ ظادةمنع 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 215 ـ بةت.
))) بذ هةدعسنع ظعمام تعرمعزع ؤة ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلغان. لئكعن ظعبنع ماجةنعث لةؤزعدة: »ظةضةر ظعنساننعث بةك يئضعسع 

كئلعص كةتسة، قورسعقعنعث ظىحتعن بعرعنع تاماققا ظايرعسذن« دئيعلضةن. »تةرغيبذن ؤةتةرهعيبذن« 3 ـ توم، 136 ـ بةت.
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ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  مةن  كعرمعضعن.  ظئلعص  قئشعمغا  مئنعث  ظعككعنحع 
مذنداق دئضةنلعكعنع ظاثلعغانعدعم: »مأمعن بعر ظىحعيضة، كاصعر يةتتة ظىحعيضة 

يةيدذ«. 
ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذكع، بعر ظادةم تاماقنع كأص 
قالدع.  بولذص  يةيدعغان  تاماق  ظاز  ظذ  ظاندعن  بولدع.  مذسذلمان  ظذ  كئيعن  يةيتتع. 
شذنعث بعلةن بذ ظةهؤال صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا يةتكىزىلضةن ظعدع، صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم: »شةك ـ شىبهعسعزكع، مأمعن بعر ظىحعيضة، كاصعر يةتتة ظىحعيضة 

يةيدذ« دئدع)1).
ؤة  مذبالعغعلةشتىرىش  بولسا،  ظعشلعتعش  ساننع  دئضةن  >يةتتة<  هةدعستة  بذ 
جعقلعقنع بعلدىرىش ظىحىندذر. بةزع ظالعمالر مذنداق دئضةن: »ظذ بعر معسال بولذص، 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنع مأمعن ؤة ظذنعث مال ـ دذنياغا قعزعقمايدعغانلعقع، 
كاصعر ؤة ظذنعث مالـ  دذنياغا هئرعسمةن ظعكةنلعكع ظىحىن معسال قعلعص كأرسةتكةن. 
ؤة  نةصسعنع  بولسا  كاصعر  يةيدذ.  ظىحىن  قذؤؤةتلعنعش  ؤة  يئتعلعش  تاماقنع  مأمعن 
شذثا  يةيدذ.  ظىحىن  لةززةتلعنعش  قعلعص  ظىمعد  قاندذرذشنع  هئرعسمةنلعكعنع 

مأمعننعث يئيعشع ظازغا، كاصعرنعث يئيعشع جعققا ظوخشاص كئتعدذ«)2).
ظعبنع هةجةر مذنداق دئضةن: ظالعمالر بذ هةدعسنعث مةنعسع هةققعدة ظعختعالص 
قعلعشتع. بةزعلةر: »ظذنعث زاهعرعي مةنعسع كأزدة تذتذلمايدذ. ظذ صةقةت بعر معسال 
بولذص، مأمعن ؤة ظذنعث مال ـ دذنياغا قعزعقمايدعغانلعقع، كاصعر ؤة ظذنعث مال ـ 
دذنياغا هئرعسمةن ظعكةنلعكع ظىحىن معسال قعلعص كأرسعتعلضةن. ضويا مأمعننعث 
مال  كاصعرنعث  يةيدعغانلعقع،  ظىحعيضة  بعر  ظىحىن  بولغانلعقع  ظاز  دذنياسع  ـ  مال 
ظىحعيضة  يةتتة  ظىحىن  بولغانلعقع  قاتتعق هئرعس  توصالشقا  ظذنع كأص  ؤة  دذنياغا  ـ 
يةيدعغانلعقع بايان قعلعنغان. بذ يةردة نة هةقعقعي ظىحعيلةر، نة يئيعشنعث خاسلعقع 
كأزدة تذتذلماستعن، صةقةت مال ـ دذنيانع ظاز توصالش ياكع كأص توصالش مةسعلعسع 
كأزدة تذتذلعدذ. ضويا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مال ـ دذنياغا ظئرعشعشنع يئيعشكة، 
ظذنعث سةؤةبلعرعنع ظىحعيضة ظوخشاتقان. ظارعدعكع ظوخشاشلعق ظاالقعسع ناهايعتع 

ظوحذقتذر« دئضةن.
هارام  كاصعر  يةيدذ،  نةرسعلةرنع  هاالل  مأمعن  هةدعس  »بذ  بةزعلةر:  يةنة 
تئصعلعشعغا  نةرسعلةرنعث  هارام  تئصعلعشع  نةرسعلةرنعث  هاالل  يةيدذ.  نةرسعلةرنع 

قارعغاندا ظازدذر« دئضةن.
))) سىرة مذهةممةد، 12 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.

))) سةهعه بذخارع، 5393 ـ ؤة 5397 ـ هةدعسلةر.
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بةزع ظالعمالر: »بذ هةدعس مال ـ دذنياغا بئرعلعص كئتعشنع كأرسعتعدذ« دةص 
حىشةندىرضةن. مةسعلةن، سةن: »صاالنع دذنياغا تويمايدذ« دةيسةن. يةنع ظذ دذنياغا 
قعزعقعدذ ؤة ظذنعثغا قاتتعق بئرعلعص كئتعدذ. دئمةك، مأمعن بعر ظىحعيضة يةيدذ، 
دئضةننعث مةنعسع: ظذ مالـ  دذنياغا ظانحة قعزعقعص كةتمةيدذ، ظذنعثغا صةقةت ظازراق 
ظئرعشعدذ دئضةنلعكنع، كاصعر يةتتة ظىحعيضة يةيدذ، دئضةننعث مةنعسع: مالـ  دذنياغا 

ؤة ظذنع كأص يعغعشقا بئرعلعص كئتعدذ، دئضةنلعكنع ظعصادعلةيدذ.
يةنة بةزعلةر: »بذ هةدعس مأمعننع ظاز يئيعشكة رعغبةتلةندىرعدذ. ظةضةر ظذ كأص 
حىنكع  ظادةتلعنعدذ.  يئيعشكة  ظاز  بعلسة،  ظعكةنلعكعنع  سىصعتع  كاصعرنعث  يئيعش 
مأمعننعث كأثلع كاصعرنعث سىصعتع بعلةن سىصةتلعنعص قئلعشتعن نةصرةتلعنعدذ. كأص 
يئيعش كاصعرنعث سىصعتع ظعكةنلعكعنع اهلل تاظاالنعث مذنذ سأزع كأرسعتعص بئرعدذ: 
»كاصعرالر )هاياتعي دذنيادا ظذنعث لةززةتلعرعدعن( بةهرعمةن بولعدذ ؤة حاهارصايالردةك 

يةص -ظعحعدذ، )ظاخعرةتتة( ظذالرنعث جايع دوزاخ بولعدذ«)1) دئضةن«.
يةنة بةزعلةر: »ظذ هةدعس زاهعرعي مةنعنع ظعصادعلةيدذ« دئضةن. ظاندعن ظذالر 

ظذنعث زاهعرعي مةنعسع هةققعدة مذنداق بعرقانحة قاراشالرغا ظعختعالص قعلعشقان:
بذ قاراشنع ظعبنع  بعرعنحع، بذ هةدعس مذظةييةن بعر شةخس هةققعدة كةلضةن. 
ظومذملذققا  مةنعسعنع  هةدعسنعث  »ظذ  دئضةن:  مذنداق  جةزعملةشتىرىص  ظابدذلبةر 
قارعتعشنعث هئحقانداق زأرىرعيعتع يوق. حىنكع ظةمةلعي ظعسصاتالر ظذنع رةت قعلعدذ. 
مذسذلمانالر  نذرغذن  ظةكسعحة،  يةيدذ.  تاماق  ظاز  مأمعنلةردعن  كاصعرالر  نذرغذن 
يةيدذ. نذرغذن كاصعرالر ظعسالم دعنعغا كعرضةندعن كئيعنمذ، ظذالرنعث  تاماقنع كأص 
تاماق يئيعش ظألحعمع ظأزضةرمةيدذ. شذثا ظةبذهذرةيرةنعث ظذ هةدعسع مذظةييةن بعر 

ظادةم هةققعدة كةلضةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ...« 
ظعصادعلةش  مةنعنع  ظاشذرما  ظةمةس،  ساننع  هةقعقعي  هةدعس  بذ  ظعككعنحع، 
ظىحىن ظئيتعلغان. >يةتتة< دئضةن ساننع ظعشلعتعش بولسا، مذبالعغعلةشتىرىش ؤة 
ظذنعثغا  بولغان،  )سعيا(  »دئثعز  تاظاالنعث:  اهلل  ظىحىندذر.  بعلدىرىش  جعقلعقنع 
يةنة يةتتة دئثعز )نعث سعياسع( قوشذلغان تةقدعردعمذ«)2) دئضةن سأزعدعمذ مذشذ 
بعلةن  ظعبادةتلةر  تىرلىك  هةر  مأمعن  مةنعسع:  هةدعسنعث  ظعشلعتعلضةن.  ظذسلذب 
باسقعدةك،  ظاحلعقعنع  قورساقنعث  مةقسعتع  شةرعظةتنعث  شذغذللعنعدعغانلعقع، 
بةدةننع تعك تذتذص تذرغعدةك، ظعبادةتكة ياردعمع بولغعدةكال يئيعش ظعكةنلعكعنع، 
ظذنعثدعن ظارتذق يئضةننعث هئسابعنع بئرعشتعن قورقودعغانلعقع ظىحىن ظاز يئيعشكة 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 216 ـ بةت.
))) سىرة مذهةممةد، 12 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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ظادةتلعنعدذ، دئضةنلعك بولعدذ.
ظىحعنحع، بذ هةدعستعكع مأمعندعن )ظادةتتعكع مأمعن ظةمةس( ظعمانع تولذق 
ظعمانع كامعل  ياخشع،  ظعسالمع  كعمنعث  قعلعنعدذ. حىنكع  بولغان مأمعن مةقسةت 
بولسا، ظذنعث صعكرعـ  خعيالع ظألىم ؤة ظألضةندعن كئيعن نةضة بارعدعغانلعقع هةققعدة 
يىرضىزىش،  صعكعر  كأص  قورقذنح،  قاتتعق  هةققعدعكع  ظاخعرةت  بولعدذ.  مةشغذل 
ظأزعنعث ظازابقا دذحار بولذص قئلعشعدعن ظةندعشة قعلعص هاؤايع هةؤعسعنعث كةينعضة 

كعرعص كةتمةسلعك قاتارلعقالر ظذنع نذرغذن يامان ظعشالردعن توسذص قالعدذ...
تأتعنحع، بذ هةدعستعن مأمعن تاماق يئضةن ؤة سذ ظعحكةن حاغدا اهلل تاظاالنعث 
تامعقعغا  ظذنعث  شةيتان  بعلةن  بذنعث  دةيدذ(.  بعسمعلاله  )يةنع  ظاتايدذ  ظعسمعنع 
شئرعك بواللمايدذ. نةتعجعدة ظاز تاماقمذ ظذنعثغا يئتعدذ. ظةمما كاصعر اهلل تاظاالنعث 
ظعسمعنع ظاتعمايدذ. بذنعث بعلةن شةيتان ظذنعث تامعقعغا شئرعك بولعدذ، دئضةن مةنة 
مذنداق  هةدعستة  مةرفذظ  بعر  قعلعنغان  رعؤايةت  مذسلعمدا  سةهعه  تذتذلعدذ.  كأزدة 
)يةنع  ظاتالمعغان  ظعسمع  تاظاالنعث  اهلل  شةيتان  شىبهعسعزكع،  ـ  دئيعلعدذ: »شةك 

بعسمعلاله دئيعلمعضةن( تاماقنع ظأزعضة هاالل سانايدذ«.
بةشعنحع، مأمعننعث تاماققا بولغان هئرعسمةنلعكع ظاز بولعدذ. شذثا ظذنعثغا 
تويعدذ.  تاماققعمذ  ظازراق  نةتعجعدة  بئرعلعدذ.  بةرعكةت  تامعقعغا  يئضةن  ظذنعث  ؤة 
ظةكسعحة كاصعر هايؤانغا ظوخشاش يةيدعغان نةرسعضة كأز يىضىرتىص تذرعدذ. شذثا 

ظاسان تويمايدذ)1)...
ظةمةس.  دذرذس  حئنعقعش  ظىحىن  ظازلعتعش  ظادعتعدعن  يئيعش  نورمال  تاماقنع 
حىنكع مذنداق قعلغاندا صةرز ظعبادةتلةرنع جايعدا ظادا قعلعشتعن ظاجعز كئلعص قالعدذ. 

ظةضةر جعسمانعي جةهةتتعن ظاجعزالص كةتمةيدعغان رةؤعشتة ظازلعتعش مذباهتذر.
تاظاالنعث  اهلل  لئكعن  يوق.  يامعنع  هئح  يئيعشنعث  مئؤعلةرنع  تىرلىك  هةر 
ظالدعدعكع بةندعلعك مةرتعؤعسعنعث كةملةص كةتمةسلعكع ؤة اهلل تاظاالنعث: »سعلةر 
لةززةتلعرعثالرنع هاياتعي دذنيادا بةهرعمةن بولذص تىضةتتعثالر«)2) دئضةن سأزعنعث 
يةؤعرعشنع  مئؤعنع  هةرقانداق  تارتقان  كأثلع  ظىحىن  قالماسلعقع  كعرعص  ظعحعضة 

تاشالش ياخشعدذر.
ياخشعلعقنع كأصةيتعش ظىحىن ظارتذق تاماقنع سةدعقة قعلعش ظةؤزةلدذر. تاماق 
ظئتعش ظعسراصحعلعقتذر. صةقةت تاظةت ـ ظعبادةت قعلعش ظىحىن قذؤؤةتلعنعشنع ياكع 
بولمايدذ.  قعلغان  ظعسراصحعلعق  ظةتسة،  تاماق  قعلعص  مةقسةت  حاقعرعشنع  مئهمان 

))) سىرة لوقمان، 27 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
))) »فةتهذلبارع« 9 ـ توم، 539 ـ بةت.
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ناننع ظئهتعياجعدعن ظارتذق يئقعشمذ ظعسراصحعلعقتذر.
ظاخعرعدا  دئيعش،  بعسمعلاله  باشلعغاندا  سىننةتلعرع:  يئيعشنعث  تاماق 
ظةلهةمدذلعلاله دئيعش، تاماق يئيعشتعن بذرذن ؤة يةص بولغاندعن كئيعن قولعنع يذيذش 
الزعم. تاماق يئيعشتعن ظعلضعرع قولغا سذ بةرضةندة ياشالرنعث قولعغا دةسلةص سذ 
بئرعش الزعم. حىنكع ياشالر كأصرةك، ياشانغانالر بولسا سةل ظازراق يةيدذ. تاماقنع 
حىنكع  الزعم.  بئرعش  سذ  قولعغا  ياشانغانالرنعث  دةسلةصتة  كئيعن  بولغاندعن  يةص 
بعر هةدعستة مذنداق دئيعلعدذ: »كعحعكلعرعمعزضة رةهعم، حوثلعرعمعزغا هأرمةت 
قعلغانلعق  قعلغانلعق حوثالرنع هأرمةت  ظةمةس«)1). شذنداق  بعزدعن  قعلمعغانالر 

بولعدذ.
ناننعث ظىستعضة تذز كأرعسع ياكع قاحا ـ قوحعدةك نةرسعلةرنع قويذش، قولنع 
ياكع صعحاقنع نان بعلةن سىرتىش مةكروهتذر. شعرةنع نان بعلةن ظئرتعشقا بولمايدذ. 
يامعنع  يئيعشنعث هئح  يألعنعص ظولتذرذص تاماق  يىزعدعن بولمعسعال،  تةكةببذرلذق 
يوق. >هئح يامعنع يوق< دئضةن سأز ظذنداق قعلماسلعقنعث ظةؤزةل ظعكةنلعكعنع 
هةدعس  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةبذجذهةيفة  بئرعدذ.  ظعصادعلةص 
شةرعصتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »مةن يألعنعص ظولتذرذص تاماق 

يئمةيمةن«)2). 
قاراشقا ظاساسةن مةكروهتذر.  تالالنغان  يئيعشمذ  باش ظوحذق ظولتذرذص تاماق 
يئرعنعال  صعشقان  ظئسعل  ياكع  قويذش  قويذص  حأرعسعنع  يةص،  ظأتتذرعسعنع  ناننعث 
يئيعش )ؤة باشقا يةرلعرعنع قويذص قويذش( ظعسراصحعلعقتذر. لئكعن ظذ قويذص قويغان 
قعسمعنع يةيدعغان باشقا بعرع بولسا، ظذنعث هئح يامعنع يوق. شذنداقال ظاق نانالر 
ظعحعدعن بعرةر ظاق ناننع تالالص يئسة ياكع حعشع بولمعغانلعقتعن يذمشاق ناننع 
تالالص يئسة، بذنعثمذ هئح يامعنع يوق. بعراق قةتادعنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت 
قعلعنعدذ: بعز ظةنةس ظعبنع مالعك رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث قئشعغا بارغانعدذق. ظذنعث 
مذالقات  غا  اهلل  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  مةن  »يةثالر،  تذرذص:  ظأرة  ناؤعيع 
قوي  صعشذرذلغان  بعلةن  تئرعسع  ياكع  ناننع  ظاق  يئقعلغان  نئصعز  قةدةر  بولغانغا 
كاؤعصعنع )يةنع قايناق سذغا بئسعص يذثعنع تازعلعؤئتعص تئرعسع بعلةن قعلعنغان 

كاؤاصنع( ظأز كأزع بعلةن كأرضةنلعكعنع بعلمةيمةن« دئدع))).
ناننع يةرضة تاشلعؤئتعش مةكروهتذر. كعشع ظأيعدعكع حاغدا نان تةييار بولذص 

))) سىرة ظةهقاف، 20 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
))) ظعمام تعرمعزع رعؤايةت قعلغان.

))) سةهعه بذخارع، 5398 ـ هةدعس.
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هأرمةت  نانغا  ظولتذرذش  يئضةح  ناننع  ظولتذرماستعن  ساقالص  تئتعتقذغا  قالسا، 
كىتىص  قعلعنعشعنع  تةكلعص  تاماققا  بولسا،  مئهماندارحعلعقتا  ظةمما  قعلغانلعقتذر. 
بولمايدذ.  تاشلعؤئتعشكة  ناننع  توغرام  بعرةر  كةتكةن  حىشىص  قولعدعن  ظولتذرعدذ. 

حىنكع ظذ ظعسراصحعلعقتذر. شذثا ظذنع ظالدع بعلةن يئؤئتعدذ.
تاماقنع يئضعلع باشلعغان ؤاقعتتا قاحعنعث ظوتتذرعسعدعن يئمةسلعك سىننةتتذر. 
حىنكع بةرعكةت قاحعنعث ظوتتذرعسعغا حىشعدذ. سىنةنع تعرمعزعدا ظابدذلاله ظعبنع 
دئضةنلعكع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذمادعن  رةزعيةلالهذ  ظابباس 
رعؤايةت قعلعنغان: »بةرعكةت تاماقنعث ظوتتذرعسعغا حىشعدذ. شذثا ظذنعث حأرعسعدعن 
يئضةندة  تاماق  قاحعدعن  بار  تامعقع  خعل  بعر  يئمةثالر«.  ظوتتذرعسعدعن  يةثالر، 
قاحعنعث بعر تةرةصعدعن يئيعش سىننةتتذر. ظةكسعحة، تىرلىك مئؤة قويذلغان قاحعدعن 

مئؤة يئضةندة خالعغان تىرنع ظئلعص يئسة بولعدذ.
تاماقنع ظأز ظالدع تةرعصعدعن ظئلعص يئيعش سىننةتتذر. ظأمةر ظعبنع ظةبذسةلعمةدعن 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  مةن  دئضةن:  مذنداق  ظذ  هةدعستة  قعلعنغان  رعؤايةت 
هةممة  قاحعنعث  قولذم  يئضةندة  تاماق  ظعدعم.  باال  كعحعك  قالغاندا  تةربعيعسعدة 
بعسمعلاله  ظوغذل!  ماثا: »ظع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  شذثا  ظذزذرايتتع.  يئرعضة 
دئدع. شذنعثدعن كئيعن مئنعث  يئضعن«  ظالدعثدعن  ؤة  بعلةن  قولذث  دئضعن، ظوث 

تاماق يئيعشعم هةمعشة شذ بويعحة بولذص كةلدع)1).
شذنعثدةك  ؤة  شورصا  بولذصمذ  يئضةندة،  ظئلعص  ظالدعدعن  هةمراهعنعث  تاماقنع 
تاماقالرنع يئضةندة ظذنع بعظارام قعلعص قويعدذ. ظةضةر يةيدعغان نةرسة خورما بولسا، 

خالعغان يةردعن يئيعش مذباهتذر. 
تاماق يئضةندة سول صذتعنع ياتقذزذص، ظوث صذتعنع تعكلةص ظولتذرعدذ. حىنكع 
بعز يذقعرعدا بايان قعلغاندةك، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »مةن يألعنعص ظولتذرذص 

تاماق يئمةيمةن« دئضةن.
صةيغةمبةر  كىنع  بعر  قعلعدذ:  رعؤايةت  مذنداق  باشقعالر  ؤة  تةبةرانع  ظعمام 
ظةلةيهعسساالم تعزلعنعص ظولتذرذص تاماق يئدع. بذنع كأرضةن بعر ظةظرابع: بذ قانداق 
ظولتذرذش؟ دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »شةك ـ شىبهعسعزكع، اهلل تاظاال مئنع 

هأرمةتلعك قعلعص ياراتتع، زوراؤان ؤة سةركةش قعلعص ياراتمعدع« دئدع.
ظعبنع ظةدعي ظةنةس ظعبنع مالعكتعن رعؤايةت قعلعدذكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
مذنداق دئضةن: »مةن صةقةت بعر قذلمةن. قذل ظولتذرغاندةك ظولتذرعمةن. )تاماقنع( 

))) سةهعه بذخارع، 5421 ـ هةدعس.
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قذل يئضةندةك يةيمةن«.
رعؤايةت  تةبةرانع  ظعمام  صذرعماسلعق الزعم.  ؤة  يئمةسلعك  قعززعق  بةك  تاماقنع 
قعلعدذكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قايناؤاتقان بعر قاحعنعث يئنعغا كئلعص: »شةك 

ـ شىبهعسعزكع، اهلل بعزضة ظوتنع تاماق قعلعص بةرمعدع« دئضةن.
>ظةلهعلية< ناملعق كعتابتا ظةبذنذظةيمدعن رعؤايةت قعلعنعص مذنداق دئيعلعدذ: 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم داغالشنع ؤة بةك قعززعق تاماقنع ياقتذرمايتتع. ظذ مذنداق 
دةيتتع: »سوغذق تاماق يئيعشنع ظأزةثالرغا الزعم تذتذثالر. ظذ بةرعكةتلعك بولعدذ. 

بعلعثالركع، قعززعق تاماقتا بةرعكةت يوق«.
تاماقنع  »قعززعق  دئيعلعدذ:  مذنداق  كعتابتا  ناملعق  ظذلذمعددعن<  >ظعهياظذ 
)سوؤذتذش ظىحىن( صىؤلةشكة بولمايدذ. ظذ مةنظع قعلعنغان ظعشتذر«. ظعراقع مذنداق 
دةيدذ: »تاماق ؤة سذغا صىؤلةشنعث مةنظع قعلعنغانلعقع هةققعدعكع هةدعسنع ظعمام 
ظةهمةد رعؤايةت قعلغان. ظذنع يةنة ظعمام ظةبذداؤذد، تعرمعزع ؤة ظعبنع ماجة رعؤايةت 
يئسة،  تاماقنع  كةتكةن  حىشىص  داستعخاندعن  »كعمكع  يةنة:  ظعراقع  قعلغان«. 
مةمذرحعلعق ظعحعدة ياشايدذ ؤة بالعسعنعث ضذناهلعرع ظةصذ قعلعنعدذ« دئضةن هةدعس 
هةققعدة: »ظذ ظذحعغا حعققان مذنكةر )تونذلمعغان، رةت قعلعنعدعغان( هةدعستذر« 

دئضةن.
تاماق يةؤاتقاندا ضةصـ  سأز قعلماستعن يئيعش مةكروهتذر. حىنكع ظذ ظأتصةرةسلةرضة 
ظألىم،  يةؤاتقاندا  تاماق  الزعم.  قعلعش  ضةص  ياخشع  بولعدذ.  قالغانلعق  ظوخشاص 
دوزاخ، كئسةل قاتارلعقالرغا ظوخشاش كأثىلنع بعظارام قعلعدعغان سأزلةرنع قعلعشقا 

بولمايدذ.
هةدعس  بعر  الزعم.  ياالش  تاشلعؤةتمةستعن  قالدذقلعرعنع  تاماق  قالغان  قاحعدا 
شةرعصتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »كعمكع بعر قاحعدا تاماق يئسة، 

ظاندعن ظذنع يالعؤةتسة، قاحا ظذنعثغا مةغصعرةت تعلةيدذ«)1). 
بارماقالرنع قول سىرتعدعغان بعرةر نةرسة بعلةن سىرتىشتعن ظعلضعرع ظذنعثدعكع 
تاماق يذقعندعلعرعنع ياالش سىننةتتذر. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تاماق يةص بولسا، 
بارماقلعرعنع ظىح قئتعم يااليتتع)2). سةهعه مذسلعمدا جابعر رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن 
رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعس بولذص، ظذنعثدا بارماقالرنع ؤة قاحعالرنع ياالشقا بذيرذق 
قعلعنغان. ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »سعلةر تامعقعثالرنعث 

قايسع يئرعدة بةرعكةت بارلعقعنع بعلمةيسعلةر«.
))) سةهعه بذخارع، 5376 ـ هةدعس.

))) ظعمام تعرمعزع، ظعبنع ماجة، ظةهمةد، بةغةؤعي ؤة دارذقذتنع رعؤايةت قعلغان.
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ظةضةر ظئهتعياج بولغاندا ناننع صعحاق بعلةن كئسعش مةكروه ظةمةس. تاماقنع 
مذنداق  ظةنهانعث  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  الزعم.  يئيعش  قولدا  ظوث  بولمعسعال  ظأزرة 
دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تاهارةت ظالغاندا، ظاياغ 
كعيضةندة، حاح تارعغاندا ؤة باشقا بارلعق ظعشلعرعدا ظعمكان قةدةر ظوثدعن باشالشنع 
ياخشع كأرةتتع«)1). سول قولعنعث ياردعمعضة تايعنعشنعث هئح يامعنع يوق. حىنكع 

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ناننع ظوث قولعدا، تاؤذزنع سول قولعدا، يئضةن ظعدع)2). 
يةرضة  تاماقنع  ظةمةس.  توغرا  يئيعش  ناننع  تذرذصمذ، ساق  بار  نان  ظذشتذلغان 
بعرعدذر.  ظةخالقلعرعدعن  ـ  ظةدةص  يئيعشنعث  تاماق  قويذش  داستعخانغا  سئلعنغان 
صةيغةمبةر  »مةن  دئضةن:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  مالعك  ظعبنع  ظةنةس  حىنكع 
ظةلةيهعسساالمنعث لئضةندة تاماق يئضةنلعكعنع، نئصعز يئقعلغان ظاق نان يئضةنلعكعنع 

ؤة شعرة ظىستعدة تاماق يئضةنلعكعنع بعلمةيمةن«))).
ظةضةر تاماق هاالل بولسا، باشلعغاندا بعسمعلاله دئيعش، تىضةتكةندة ظةلهةندذلعلاله 
دئضةن:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  شةرعصتة  هةدعس  بعر  سىننةتتذر.  دئيعش 
»شةك ـ شىبهعسعزكع، تاماق يئضةن ياكع سذ ظعحكةندعن كئيعن بذ نئمةت ظىحىن 
رازع  ظةلؤةتتة  اهلل  بةندعدعن  دئضةن  ظةلهةمدذلعلاله(  )يةنع  ظئيتقان  هةمدع  غا  اهلل 

بولعدذ«)4). 
تاماقتعن ظعلضعرع قولعنع يذيذش سىننةتتذر. يذغاننعث ظعزع كئتعص قالماسلعق 
ظىحىن قولنع بعرةر نةرسة بعلةن سىرتمةسلعك كئرةك. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: »تاماقتعن ظعلضعرع ؤة تاماقتعن كئيعن قول 
يذيذش تاماقنعث بةرعكعتعدذر«)5). يةنع ظعككع قولنع بئغعشعغعحة يذيذش كئرةك. 
تاماقتعن ظعلضعرع بعر قولنع ياكع بعر قولنعث بارماقلعرعنع يذيذش كذصاية قعلمايدذ. 
تاماقتعن كئيعن بارماقالرنع ياالش كذصاية قعلعدذ)6). لئكعن يذقعرعدا ظئيتعلغاندةك، 

يةنعال يذيذش سىننةتتذر.
سىرتىؤةتمةسلعك  ياكع  يذماسلعق  قولنع  قةدةر  يالعؤاتقانغا  بارماقلعرعنع 
كئرةك. ظعمام مذسلعم ظةنةس ؤة جابعردعن رعؤايةت قعلغان بعر هةدعستة صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »ظةضةر سعلةرنعث بعرعثالرنعث بعرةر حعشلةم يئمعكع 

))) ظعمام تعرمعزع رعؤايةت قعلغان.
))) ظعمام ظةهمةد، بذخارع، مذسلعم ؤة باشقعالر رعؤايةت قعلغان.

))) ظعمام تةبةرانع رعؤايةت قعلغان.
))) ظعمام بذخارع، تعرمعزع ؤة نةساظع رعؤايةت قعلغان.
))) ظعمام مذسلعم، نةساظع ؤة تعرمعزع رعؤايةت قعلغان.

))) ظعمام ظةهمةد، تعرمعزع، ظةبذ داؤذد ؤة هاكعم رعؤايةت قعلغان.
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ظئلعؤئتعص  ظةخلةتنع  حاصلعشعؤالغان  ظذنعثغا  ظئلعص  ظذنع  كةتسة،  حىشىص  يةرضة 
يةؤةتسذن. ظذنع شةيتانغا تاشالص بةرمعسذن. بارماقلعرعنع يالعؤةتمةي تذرذص قولعنع 
بعرةر نةرسة بعلةن سىرتمعسذن. حىنكع ظذ تامعقعنعث قايسع يئرعدة بةرعكةت بارلعقعنع 

بعلمةيدذ«.
>ظةلهةمدذ< سأزعنع دئضةندة يذقعرع ظاؤازدا دئمةيدذ. صةقةت هةمراهلعرع تاماق 
دئيعشنع  بعسمعلاله  دةسلةصتة  ظةضةر  بولعدذ.  دئسعمذ  ظاؤازدا  يذقعرع  بولغاندا  يةص 

ظذنتذص قالغان بولسا، »بعسمعلالهع ظةؤؤةلةهذ ؤة ظاخعرةهذ« دئسذن.
جذنذب  لئكعن  ظةمةس.  سىننةت  حايقاش  ظئغعزنع  ظعلضعرع  يئيعشتعن  تاماق 
كعشعنعث ظئغعزنع حايقاشتعن ظعلضعرع تاماق يئيعشع مةكروهتذر. ظةكسعحة هةيزدار 

ظايالغا مةكروه بولمايدذ.
قولعغا  ياشانغانالرنعث  كئيعن  تاماقتعن  قولعغا،  ياشالرنعث  ظعلضعرع  تاماقتعن 
بالدذر سذ بئرعلعدذ. حىنكع ياشالر كأصرةك تاماق يةيدذ. نةتعجعدة ياشانغانالرنعث 
بولغاندعن كئيعن ياشالرنع كىتىص تذرذشع كئلعص حعقماسلعقع كأزدة  تاماقنع يةص 
تذتذلعدذ. تاماقتعن كئيعن ظةكسعحة بولعدذ )يةنع ياشانغانالرنعث قولعغا بالدذر سذ 

بئرعلعدذ(. 
ظادةم  ظعككع  ظةضةر  باشاليدذ.  ظعلعمدة حوث كعشعدعن  ؤة  ياش  قويذشنع  تاماق 
تةقدعردة،  بولغان  تةث  مةرتعؤعلعرع  ظذالرنعث  بولسا،  حاقعرغان  مئهماندارحعلعققا 
ظأزعضة قايسعسعنعث ظعشعكع يئقعن بولسا شذنعث ظأيعضة بارعدذ. ظذنداق بولمعسا، 

دوستلذق ؤة كأيىمحانلعق جةهةتتة قايسعسع يئقعن بولسا شذنعث ظأيعضة بارعدذ.

مئهمان قعلعش ؤة ظذنعث ظةدةص ـ ظةخالقلعرع

يوللعسذن!(  ساالمالر  ؤة  رةهمةت  ظذالرغا  )اهلل  صةيغةمبةرلةر  قعلعش  مئهمان 
سىصةتلةنضةن ظئسعل ظةخالقالردعن بعرعدذر. اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ: »)ظع 
يةتتعمذ؟«)1).  خةؤعرع  مئهمانلعرعنعث  هأرمةتلعك  ظعبراهعمنعث  مذهةممةد!( ساثا 
مئهمان  مئهمانالرنع  هةدعسلةردة  نذرغذن  ساهابعالرنع  ظةلةيهعسساالممذ  صةيغةمبةر 
ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة  بعرع  هةدعسلةرنعث  شذ  رعغبةتلةندىرضةن.  قعلعشقا 
رعؤايةت قعلغان هةدعس بولذص، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »كعمكع اهلل 
غا ؤة ظاخعرةت كىنعضة ظعمان كةلتىرسة، قوشنعسعغا ظةزعيةت يةتكىزمعسذن. كعمكع 

))) »ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية« 218 ـ بةت.
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اهلل غا ؤة ظاخعرةت كىنعضة ظعمان كةلتىرسة، مئهمعنعنع هأرمةت قعلسذن. كعمكع اهلل غا 
ؤة ظاخعرةت كىنعضة ظعمان كةلتىرسة، ياخشع سأز قعلسذن ياكع شىك تىرسذن«)1). 

ظعمان  كعشعدة  هأرمةتلعمعضةن  مئهمعنعنع  مةنعسع  زاهعرعي  هةدعسنعث  بذ 
ظذنعثدعن  بةلكع  تذتذلماي  كأزدة  مذتلةق  مةنة  ظذ  لئكعن  ظعصادعلةيدذ.  يوقلذقعنع 
ظوغلذم  سةن  »ظةضةر  بعرعنعث:  مةسعلةن،  تذتذلعدذ.  كأزدة  مذبالعغعلةشتىرضةنلعك 
بولساث، ماثا ظعتاظةت قعلغعن« دئضةن سأزعضة ظوخشاش. ظذ، بذ سأزنع ظوغلعنع 
ظعتاظةت قعلعشقا قعزعقتذرذش ظىحىن ظئيتقان. ظوغلعنعث ظعتاظةت قعلمعغانلعقع ظوغلع 

ظةمةسلعكعدعن دئرةك بةرمةيدذ)2).
تاماقنع تئز ظةكعلعش مئهماننع هأرمةتلعضةنلعكتذر. ظةضةر مئهمانالر هازعر بولذص، 
بعر ياكع ظعككع ظادةم بةلضعلةنضةن ؤاقعتتعن كئحعكعص قالسا، كئلعص بولغانالرنع 
مئهمان قعلعش ظةؤزةلدذر. صةقةت كئحعكعص قالغذحع كةمبةغةل ياكع تاماقنعث ظأزع 
كةلمةي تذرذص تاماق تارتعلعشتعن كأثلع يئرعم بولعدعغان ظادةم بولسا، ساقالشنعث 
قعلعص  تعت  ـ  تعت  كعشعنع  ظعش  ظىح  بار:  معسال  بعر  مذنداق  يوق.  يامعنع  هئح 
قويعدذ؛ بعرع كئحعكعص كةلضةن ظةلحع، ظعككعنحعسع ياخشع يذرعمايدعغان حعراغ، 

ظىحعنحعسع بعرلعرعنعث كئلعشعنع كىتىص تذرغان تاماق.
مئهمان صةقةت ظأي ظعضعسعنعث رازعلعقع ؤة رذخسعتع بعلةنال حعقعدذ. بذ تذرذشتا 
دعلعغا كأرة ظعش قعلعش الزعم. شذثا ظأي ظعضعسعنعث يئنعدا ظذنع ماالللعققا تاشالص 
رعؤايةت  كةظبعدعن  ظةبذشذرةيه  كئرةك.  تذرعؤالماسلعق  ظذزذن  دةرعجعدة  قويغعدةك 
قعلعنغان بعر هةدعس شةرعصتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »كعمكع اهلل 
قا ؤة ظاخعرةت كىنعضة ظعمام كةلتىرسة، مئهمعنعنع ياخشع كىتعؤالسذن. مئهماننعث 
ظذنعثدعن  كىندذر.  ظىح  قعلعش  مئهمان  كىتىشتذر.  كىندىز  ـ  كئحة  بعر  مذكاصاتع 
كئيعن كىتىش ظأز ظعضعسعضة سةدعقة بولعدذ. مئهماننعث ظأيدة ظذزذن تذرذؤئلعص ظأي 

ظعضعسعنع ماالللعققا تاشالص قويذشع دذرذس بولمايدذ«))).
مئهمان تاماقنع يةص بولغاندعن كئيعن صاراثغا حىشىص ظولتذرذؤالماسلعق كئرةك. 
مذنداق  هةقتة  بذ  تاظاال  اهلل  يوق.  هئحقعسع  ظولتذرغذزعؤالسا  ظعضعسع  ظأي  صةقةت 
دةيدذ: »تاماق يةص بولغاندعن كئيعن تارقاص كئتعثالر«)4). مئهمانالر تاماق يةص 
بولغاندعن كئيعن قايتعشقا رذخسةت سورعسا، ظذالرنع تذتذؤالماسلعق كئرةك. حىنكع 

))) سىرة زارعيات، 24 ـ ظايةت.
))) سةهعه بذخارع، 6136 ـ هةدعس.

))) »فةتهذلبارع« 10 ـ توم، 533 ـ بةت.
))) سةهعه بذخارع، 6135 ـ هةدعس.
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مذنداق قعلعش ظذالرغا ظئغعر كئلعص قئلعشع مذمكعن.
بعر ظأيدعن بالعنع قويذص قويذص ظاتعنع، قئرعندعشعنع قويذص قويذص يةنة بعر 
بولمايدذ.  حاقعرعشقا  تةقدعردة،  بولغان  حوث  ظعككعلعسع  هةر  ظةضةر  قئرعنداشنع، 

حىنكع بذ كأثىل ظاغرعقع تئصعص بئرعدذ.
ياخشع  ظذ سورذندا  بعرع شذكع،  ظةخالقعنعث جىملعسعدعن  ـ  ظةدةص  مئهماننعث 
الزعم.  بولذشع  كةمتةر  بةلكع  حعقعؤالماسلعقع،  تأرضة  ظعضةللعؤالماسلعقع،  جاينع 
فعقهعشذناس ظةبذلةيس مذنداق دةيدذ: »مئهمانغا ؤاجعص بولعدعغان تأت خعل ظعش 
بولذص، قةيةردة ظولتذرغذزسا شذ يةردة ظولتذرذشع، ظالدعغا قويذلغان نةرسعضة رازع 
تذرماسلعقع،  ظىحىن  كئتعش  تذرذص  ظالماي  رذخسعتعنع  ظعضعسعنعث  ظأي  بولذشع، 

ظأيدعن حعققاندا ظأي ظعضعسعضة دذظا قعلعشع كئرةك«.
ظولتذرذص  ظوثشاص  ظأزلعرعنع  ظذالر  ساقلعتعؤةتمةسلعك،  ظذزذن  مئهمانالرنع 
بولغعحعلعك تاماقنع ظالدعرعتعص ظئلعص كةلمةسلعك، كئيعن كةلضةنلةر بذرذن كئلعص 
كأرسةتسة،  جاي  ظعضعسع  ظأي  ظةضةر  قويماسلعق،  قعستاص  يةرضة  تار  بولغانالرنع 
ظةضةر  ظولتذرذش،  بئرعص  جايغا  شذ  كأرسىتىلضةن  حوقذم  قعلماستعن  قارشعلعق 
كةمتةرلعك  قعلسا،  تةكلعص  حعقعشنع  تأرضة  بعلدىرىص  هأرمةت  بعرع  مئهمانالردعن 

قعلعص ظذنعثدعن تأؤةن ظورذندا ظولتذرذش كئرةك.
ظعبارةت ظىح  بارماقتعن  ظوتتذرا  بارماق ؤة  بارماق، كأرسةتكىح  تاماقنع باش 
تاماقنع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  تعرمعزع  ظعمام  الزعم.  يئيعش  بعلةن  بارماق 
يئيعش  بارماقتا  بعر  تاماقنع  قعلغان.  رعؤايةت  يةيدعغانلعقعنع  بارمعقعدا  ظىح  شذ 
ياخشع ظعش ظةمةس. ظعككع بارماقتا يئيعش تةكةببذرلذقتذر. ظىح بارماقتا يئيعش 

سىننةتتذر. تأت ؤة بةش بارماقتا يئيعش ظاحكأزلىكتذر.
كأزعنع ظالدعدعكع يةيدعغان تامعقعغا تعكعشع، ظوثغا ؤة سولغا قارعماسلعقع، 
يئيعشعضة  تاماق  ظذالرنعث  قارعماسلعقع،  يىزلعرعضة  كعشعلةرنعث  يةؤاتقاندا  تاماق 
ظالدعغا  ظأزعنعث  كأزعنع  بةلكع  قعلماسلعقع،  خعجعل  ظذالرنع  تذرذؤئلعص،  قاراص 

قارعتعص، ظأزع بعلةن مةشغذل بولذشع كئرةك.
ظعضعز  بئشعنع  حاينعشع،  ظوبدان  يئيعشع،  ظئلعص  ظاز  ـ  ظاز  تاماقنع 
ؤة  بةدةنلعرعنع  ظاحماسلعقع،  يوغان  زعيادة  هةددعدعن  ظاغزعنع  كأتىرىؤالماسلعقع، 
كعيعملعرعنع تذتماسلعقع حىشكىرمةكحع ياكع يأتةلمةكحع بولسا، يىزعنع يان تةرةصكة 
بذرذشع ياكع قولع بعلةن ظاغزعنع توسذشع الزعم. تاماق كئلعدعغان تةرةصكة قاراص 
تذرذؤالماسلعقع، ظاغزعدعكع تاماقنع يىتىص بولماي تذرذص يةنة تاماق سالماسلعقع 

كئرةك.
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هةمراهعدعن  كأرسعتعشع،  مئهرعبانلعق  قعلعص  تةكلعص  تاماققا  هةمراهعنع 
كأصرةك يةؤئلعشنع مةقسةت قعلماسلعقع الزعم. تاماق ظعككعسعنعث ظارعسعدا ظورتاق 
يةؤئلعش  ظارتذق  تةقدعردة،  بولمعغان  مذؤاصعق  هةمراهعغا  قةتظعينةزةر  بولذشعدعن 
هارامدذر. بةلكع ظذ هةمراهعغا ظأتىنىص بئرعشنع يةنع بعر قاحعدا ظولتذرذص تاماق 

يئضةن هةمراهعدعن ظازراق يئيعشنع مةقسةت قعلعشع كئرةك.
بعر قئتعمدا ظعككع خورمعنع ظاغزعغا تةث سئلعشقا بولمايدذ. صةقةت هةمراهعنعث 
رازعلعقعغا ظذيغذن بولسا بولعدذ. ظذنداق بولمعسا، هةممعسع بعر قئتعمدا ظعككعدعن 
خورما يئيعشع ياكع شذنداق قعلغذحع باشقعالردعن رذخسةت ظئلعشع كئرةك. ظةضةر 
هةمراهع تاماقنع ظاز يئسة، ظذنع يئيعشكة تةكلعص قعلعص تذرذشع ؤة: »يئضعن« 
دئيعشع كئرةك. »يئضعن« دئضةن سأزنع ظىح قئتعمدعن ظارتذق تةكرارالشقا بولمايدذ. 
قعلعش  قةسةم  تاماققا  بولعدذ.  ظاشقانلعق  ؤة هةددعدعن  تذرغانلعق  ظذ حعث  حىنكع 
دئضةن:  مذنداق  ظةنهذما  رةزعيةلالهذ  ظةلع  ظعبنع  هةسةن  حىنكع  قعلعنعدذ.   مةنظع 

»تاماق قةسةم قعلعشقا ظةرزعضعدةك قعممةتكة ظعضة نةرسعلةردعن ظةمةس«.
تاماقتعن تذرغاندا يول باشحعمعز مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث ظىممعتع ظعحعدعن 
ظةنسعرعضةن هالدا  قئلعشعدعن  تارتعص  تاظاالنعث جازاغا  قالغانالر هةققعدة اهلل  ظاح 
ظةبذظذمامةدعن  كئرةك.  ظئيتعشع  هةمدع  تاظاالغا  اهلل  كئيعن  تاماقتعن  تذرذشع، 
داستعخاندعن  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  شةرعصتة  هةدعس  بعر  قعلعنغان  رعؤايةت 
تذرغاندا مذنداق دةيدعغانلعقع بايان قعلعنغان: »سان ـ ساناقسعز، صاك ؤة مذبارةك 
مذهتاجمعز،  تاماققا  ظذ  بعز  صةرؤةردعضارعمعز!  بولسذنكع،  قا  اهلل  هةمدذساناالر 
ظذنعثدعن ظايرعاللمايمعز، بعهاجةت بواللمايمعز«. يةنة بعر رعؤايةتتة مذنداق دئضةن: 
»جعمع هةمدذساناالر بعزضة تاماق بةرضةن ؤة ظذسسذزلذقعمعزنع قاندذرغان اهلل قا 
بولسذن! ظع صةرؤةردعضارعمعز! جعمع هةمدذساناالر ساثا بولسذنكع، بعز ظذ تاماققا 

مذهتاجمعز، ظذنعثدعن ظايرعاللمايمعز، بعهاجةت بواللمايمعز«)1).
ظعمام ظةبذداؤذدنعث ظةبذسةظعدتعن قعلغان رعؤايعتعدة مذنداق دئيعلعدذ: »جعمع 
هةمدذساناالر اهلل قا بولسذنكع، ظذ بعزضة تاماق بةردع، ظذسسذزلذقعمعزنع قاندذردع 
ؤة بعزنع مذسذلمانالردعن قعلدع«. ظعمام ظةبذداؤذد ؤة تعرمعزع ظةبذظةييذبتعن مذنداق 
رعؤايةت قعلغان: »جعمع هةمدذساناالر اهلل قا بولسذنكع، ظذ تاماق بةردع، سذ بةردع، 

ظذنع سعثعشلعك قعلدع ؤة ظذنعثغا حعقعدعغان جاينع ياراتتع«)2). 
تاماقتعن قورسعقعنع تويغذزذص ظاندعن تذرذشع كئرةك. صةقةت نامازنعث ظوقذلذص 

))) سىرة ظةهزاب، 53 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
))) سةهعه بذخارع، 5458 ـ هةدعس.
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داستعخان  بولعدذ.  كةتسعمذ  تذرذص  تويماستعن  قورسعقع  ظةنسعرعسة،  بولذشعدعن 
ظىستعدة بعرةر ظادةم ظىحىن هأرمةت بعلدىرىش يىزعدعن ظورذندعن تذرذلمايدذ. يول 
ظىستعدة تاماق يئيعشكة بولمايدذ. ظأرة تذرذص ياكع كئتعؤئتعص تاماق يئيعشكعمذ 
بولمايدذ. بةزع ظالعمالر ظذنداق قعلعشنع ظةخالقسعزلعق، صةسكةشلعك هةمدة نةصسعنع 
تذتالماسلعق دةص هئسابلعغان ؤة: »بذ سىصةت كعشعنع ضذؤاهلعق بئرعشكة يارعماس 

قعلعص قويعدذ« دئضةن.
ظعمام غةززالع >ظةلظعهياظ< ناملعق كعتابتا مذنداق دئضةن: »ظذ ظعش يذرتالرنعث 
ظذ  كعمنعث  بولعدذ.  هةرخعل  قارعتا  ظةهؤاللعرعغا  شةخسلةرنعث  ؤة  ظادةتلةرعضة 
ظاحكأزلىك  ؤة  ظةخالقسعزلعق  ظذنع  بولمعسا،  ظذيغذن  ظةمةللعرعضة  باشقا  ظعشع 
قعلعص  يارعماس  بئرعشكة  بذ ظعش كعشعنع ضذؤاهلعق  بولعدذ.  دةص حىشةندىرىشكة 
صىتىن  تاشالشتا  ظادةتلعرعنع  قعلعش  تةكةللذص  ظارتذقحة  ظعشع  ظذ  كعمنعث  قويعدذ. 
هئسابلعنعدذ«.  قعلغان  كةمتةرلعك  بولسا،  ظذيغذن  ظةمةللعرعضة  ؤة  ظةهؤاللعرعغا 

بعزنعثمذ مذشذنداق دئيعشعمعز ظةؤزةلدذر. 
ظذنع  لئكعن  ظةيعبلعمةسلعك،  ظعحعملعكنع  ؤة  تاماقنع  قويذلغان  ظالدعغا 
ياقتذرسا يئيعش، ياقتذرمعسا يئمةسلعك الزعم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذشذنداق 
هةرضعز  تاماقنع  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  دئضةن:  مذنداق  ظةبذهذرةيرة  قعالتتع. 

ظةيعبلعمةيتتع. ظةضةر ظذنع ياقتارسا يةيتتع، ياقتذرمعسا يئمةيتتع«)1).
حىمىلعلةرنعث  صةقةت  بولمايدذ.  قويذشقا  قويذص  يولالرغا  ظذؤاقلعرعنع  نان 
ظعشتذر.  حةكلةنضةن  يئيعش  تاماق  قاراثغذدا  بولعدذ.  قويسا  قويذص  ظىحىن  يئيعشع 
قئتعم  بعر  يةنة  ظارقعدعن  كئيعن  بولغاندعن  يةص  تاماق  قئتعم  بعر  دئضىدةك  داظعم 
تاماق يئمةسلعك كئرةك. حىنكع تاماق ظايرعم ـ ظايرعم يئيعلسة، كئيعنكع تاماق 
دةسلةصتعكع تاماقنعث سعثعص بولذشعدعن ظعلضعرع كعرعدذ. بذنعث بعلةن ظاشقازان 
تاماقتعن  داستعخعنعدعكع  ظذنعث  بولذص،  مئهمان  يئنعدا  بعرعنعث  ظةضةر  بذزذلعدذ. 
بعر لوقما ظئلعص، شذ داستعخاندا ظأزع بعلةن بعللة ظولتذرغان باشقا بعرعضة سذنذص 
كعشعلةرضة  بذ،  بولعدذ.  دذرذس  ظئلعشع  ظذنع  كعشعنعث  سذنذلغان  تاماق  بةرسة، 
ياخشع مذظامعلة قعلغانلعق هئسابلعنعدذ. ظةضةر ظذنع باشقا داستعخاندعكع كعشعضة 
سذنذص بةرسة، ظعككعنحع داستعخاندعكع تاماقنعث تذرعدعن سذنذص بةرضةن تةقدعردة 

دذرذس بولعدذ. ظذنداق بولمعسا دذرذس بولمايدذ.
ظأي  ظذ  ضةرحة  بةرسة،  ظعتقا  بولعدذ،  بةرسة  تاماق  بولغذحع مىشىككة  مئهمان 
ظعضعسعنعث ظعتع بولغان تةقدعردعمذ دذرذس بولمايدذ. تعلةمحعضعمذ، بعرةر ظئهتعياج 

))) »فةتهذلبارع« 9 ـ توم، 581 ـ بةت.
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قالغان  ظئشعص  مئهمانالرنعث  بةرمةيدذ.  تاماق  مئهمان  كعشعضعمذ  كةلضةن  ظىحىن 
تذزدعن  ؤة  ظعضعسعدعن سذ  ظأي  مئهماننعث  بولمايدذ.  كئتعشعضعمذ  ظئلعص  تاماقنع 

باشقا نةرسعنع تةلةص قعلعشع توغرا ظةمةس.
بعر قعسعم سةلةص ظالعملعرع مئهماننعث ظأي ظعضعسعنع ظاشكارا قعيعنحعلعققا 
حىنكع  قارعغان.  دةص  مةكروه  قعلعشعنع  تةكلعص  نةرسعلةرضة  قويعدعغان  سئلعص 
مذنداق قعلعش ظأي ظعضعسعنعث مئهمانغا بولغان ظعخالسعنع ؤة ظذنع تولذق خذشاللعق 
بعلةن كىتىشنع حةكلةص قويعدذ. سةلمان رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنغان بعر 
هةدعس شةرعصتة ظذ مذنداق دئضةن: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعزنع مئهمان ظىحىن 
ظارتذقحة كايعص كئتعشتعن توسقان«)1). بعز يذقعرعدا بايان قعلغان سةهعه بذخارعنعث 
هةدعسعمذ بذ قاراشنع كىحلةندىرعدذ. ظذ هةدعستة ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق 

دئضةن: »بعز مئهمان ظىحىن ظارتذقحة كايعص كئتعشتعن مةنظع قعلعندذق«.
مئهماننعث ظةدةص ـ ظةخالقعنعث جىملعسعدعن بعرع شذكع، ظذ ظأي ظعضعلعرعضة 
قارعتا مةخسذس تاماق تةكلعصعدة بولماسلعقع، بعرةر نةرسعنعث ظأزعنع كةسكعنلعك 
بعلةن تةلةص قعلماسلعقع كئرةك. حىنكع ساهعبخانغا ظذنع تةييارالش قعيعن بولذص 
بولعدذ.  ظةنسعرعضةندة ظةهؤال مذشذنداق  قئلعشتعن  بولذص  قئلعشع مذمكعن. جاصا 
ظةمما مةخسذس تاماق تةكلعصعدعن ساهعبخان خذشاللعنعدعغان ؤة ظذنع تةييارالش 
ظاسان بولعدعغان شاراظعتتا، تةكلعص قعلعش مةكروه ظةمةس، بةلكع شذنداق قعلعش 

تةلةص قعلعنعدذ.
مئهماندارحعلعققا  بعرعنع  باشقا  ظالماستعن،  رذخسعتعنع  قعلغذحعنعث  مئهمان 
ظئلعص بئرعشقا بولمايدذ. ظةضةر حاقعرعلغذحعغا حاقعرعلمعغان بعر ظادةم ظةضعشعؤالسا، 
ساهعبخاننعث  ظةضةر  الزعم.  قعلعش  مةنظع  ظذنع  ؤة  بةرمةسلعك  رذخسةت  ظذنعثغا 
ظأيعضة يئتعص بارسا، ظةضعشعؤالغان ظادةمضة رذخسةت بئرعشع ياكع مةنظع قعلعش 

ظىحىن ظذنع ساهعبخانغا بعلدىرىش الزعم. 
ظذ  هةدعستة  بعر  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةنسارع  ظةبذمةسظذد 
مذنداق دةيدذ: ظةنسارعالر ظعحعدة ظةبذشذظةيب ظعسعملعك بعر ظادةم بولذص، ظذنعث 
قاسساصحعلعق قعلعدعغان بعر ظوغلع بار ظعدع. بعر كىنع ظذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع 
ظعكةنلعكعنع  ظاحقورساق  ظذنعث  تذرذقعدعن  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  كأرىص، 
بعلعؤالدع. ظاندعن ظذ ظوغلعغا: سئنعث هالعثغا ؤاي! بعزضة بةش كعشعلعك تاماق 
قعلعص  بةشعنحعسع  كعشعنعث  بةش  ظةلةيهعسساالمنع  صةيغةمبةر  مةن  قعلغعن، 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنسارع  قعلدع.  تاماق  ظوغلع  دئدع.  حاقعرماقحع 

))) سةهعه بذخارع، 5409 ـ هةدعس.
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قئشعغا كئلعص، ظذنع بةش كعشعنعث بةشعنحعسع قعلعص حاقعردع. ظذالرغا بعر ظادةم 
ظةضعشعؤالدع. دةرؤازا ظالدعغا يئتعص بارغاندا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »بذ ظادةم 
خالعمعساث  قعل.  رذخسةت  كئرعشعضة  ظذنعث  خالعساث،  ظةضةر  ظةضعشعؤالدع.  بعزضة 
قايتعص كةتسذن« دئدع. ظةنسارع: قانداقمذ ياق دةي! ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! ظذمذ 

كةلسذن، دئدع)1).
مئهماندارحعلعقنعث ظةدةص ـ ظةخالقلعرعدعن يةنة بعرع شذكع، ساهعبخان مئهمان 
حاقعرغاندا مئهمان بولغذحع ظأزع بعلةن بعللة ظئلعص كئلعشنع خااليدعغان كعشعنعمذ 
صةيغةمبةر  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةنةس  كئرةك.  حاقعرعشع 
بعر  ظعدع.  ظذستا  شورصا سئلعشقا  بولذص،  قوشنعسع  صارعس  بعر  ظةلةيهعسساالمنعث 
كىنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظىحىن شورصا سالدع. ظاندعن ظذنع حاقعرغعلع كةلدع. 
»بذمذ  تذرذص:  كأرسعتعص  ظةنهانع  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
كئلةمدذ؟« دئدع. ظذ ظادةم: ياق، دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظذنداق بولسا 
مةنمذ بارمايمةن« دئدع. ظذ ظادةم ظذنع حاقعرعص يةنة كةلدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: 
»بذمذ كئلةمدذ؟« دئدع. ظذ ظادةم: ياق، دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظذنداق 
صةيغةمبةر  كةلدع.  يةنة  حاقعرعص  ظذنع  ظادةم  ظذ  دئدع.  بارمايمةن«  مةنمذ  بولسا 
ظةلةيهعسساالم: »بذمذ كئلةمدذ؟« دئدع. ظذ ظادةم ظىحعنحع قئتعمدا: هةظة، دئدع. 
ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها ظعككعسع ظورنعدعن 

تذرذص بعرلعكتة ظذنعث ظأيعضة كةلدع)2).
ساهعبخاننعث مئهمانغا بةك حعث تذرعؤالماستعن: »يئضعن، ظالغعن« دئيعشع 
ؤة ظأز قولع بعلةن ظذنعثغا تاماق ظئلعص بئرعشع مذستةهةصتذر. مانا بذ حعرايلعق 

مذظامعلة قعلغانلعق ؤة مئهماننع ظعززةتلعضةنلعك بولعدذ.
ظعمام  حىنكع  كئرةك.  قالماسلعق  ظذنتذص  تذغقانلعرعنع  حاقعرغاندا  مئهمانغا 
بعلةن  »ظالدع  قعلغان:  رعؤايةت  هةدعسنع  بعر  مذنداق  مذسلعمدا  سةهعه  مذسلعم 
ظأزةثدعن باشالص، ظذنعث هةققعنع ظادا قعلغعن. ظةضةر بعرةر نةرسة ظئشعص قالسا، 
ظاظعلةثدعكعلةرضة بةرضعن. ظةضةر ظاظعلةثدعكعلةردعنمذ ظئشعص قالسا، تذغقانلعرعثغا 
بةرسةث  بويعحة  تةرتعص  مذشذ  قالسا،  ظئشعص  تذغقانلعرعثدعنمذ  ظةضةر  بةرضعن. 

بولعدذ«.
ساهعبخاننعث مئهمانالر بعلةن ظذالر خالعمايدعغان كعشعنع بعللة ظولتذرغذزذشع 
توغرا ظةمةس. خالعمعغان كعشع بعلةن بعرضة تاماق يئيعشكةندة تاماقنع حاال يئيعشكة 

))) ظعمام ظةهمةد ؤة هاكعم رعؤايةت قعلغان.
))) سةهعه مذسلعم، 2036 ـ هةدعس.
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هارامدعن  ياكع  هاالل  تاماقنعث  ساهعبخاندعن  مئهماننعث  قالعدذ.  بولذص  سةؤةب 
كةلضةنلعكعنع سوراش هةققع يوق. ظةضةر مئهمان تاماقنع ظأز ظأيعدة يئضةن معقداردا 
يئسة، ظعنساص قعلغانلعق بولعدذ. ظأيعدة يئضةن معقداردعن جعقراق يئسة، ظعلتعصاتقا 

ظئرعشكةن بولعدذ. ظةضةر ظذنعثدعن ظاز يئسة، ظعككع يىزلىك قعلغانلعق بولعدذ.
ساهعبخان مئهمانالرنعث ظالدعدا خعزمةتحعسعضة ظاححعقالنماسلعقع كئرةك. ظذنداق 
قعلسا ظذالرنع ؤةهعمة بئسعؤالعدذ. بةك كةمسأزمذ بولعؤالماسلعقع الزعم. مئهماننع 
ظعززةتلعنعشكة  بولمايدذ. حىنكع ظذالر  قعلعشقا  بئخعللعق  ظاظعلعسعدعكعلةرضة  دةص 
بعلةن  ظايةتتعكع سأزع  مذنذ  تاظاالنعث  اهلل  بذ  لئكعن  كعشعلةردذر)1).  هةقلعق  ظةث 
مةنصةظعتعنع(  )مذهاجعرالرنعث  تذرذقلذق  مذهتاج  »ظذالر  قالعدذ:  قارشعلعشعص 
ظأزلعرعنعث )مةنصةظعتع( دعن ظةال بعلعدذ، ظأز نةصسعنعث بئخعللعقعدعن ساقالنغانالر 

مةقسةتكة ظئرعشكىحعلةردذر«)2).
مذنداق  ظذ  هةدعستة  بعر  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة 
نعث  اهلل  ظع  كئلعص:  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  كعشع  بعر  دئضةن: 
يةيدعغان  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  دئدع.  يةتتع،  ظاحارحعلعق  ماثا  صةيغةمبعرع! 
نةرسة سوراص ظاياللعرعغا ظادةم ظةؤةتتع. لئكعن ظذالرنعث يئنعدعمذ يئضىدةك بعرةر 
نةرسة تئصعلمعغاندعن كئيعن: »بذ كعشعنع بذ كئحة مئهمان قعلعدعغان بعرةر ظادةم 
يوقمذ؟ اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعالتتع« دئدع. ظةنسارعالردعن بعرع ظورنعدعن تذرذص: 
ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! ظذنع مةن مئهمان قعالي، دئدع. ظاندعن ظذ كعشعنع ظأيعضة 
ظةلةيهعسساالمنعث  مذهةممةد  صةيغةمبعرع  نعث  اهلل  بذ  ظايالعغا:  بئرعص،  ظئلعص 
مئهمعنعدذر. ظذنعثدعن هئح نةرسعنع ظايعماث، دئدع. ظايالع ظذنعثغا: اهلل نعث نامع 
بعلةن قةسةمكع، ظأيدة كعحعك بالعالر يةيدعغان نةرسعدعن باشقا نةرسة يوق، دئدع. 
ظاندعن  قويذث.  ظذخلعتعص  ظذالرنع  بولغاندا  يئمةكحع  تاماقنع  كةحلعك  بالعالر  ظذ: 
قئشعمغا كئلعص حعراغنع ظأحىرؤئتعث. بذ كئحة قورسعقعمعزنع قاتالص ظذخاليلع )يةنع 
صةيغةمبةر  ظادةم  ظذ  ظةتعسع  قعلدع.  شذنداق  ظايالع  دئدع.  ياتايلع(،  ظاحقورساق 
صاالنع  تاظاال  »اهلل  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  باردع.  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث 
مةمنذن  ظذالردعن  )يةنع  كةتتع  كىلىص  ظعشعغا  قعلغان  ظايالنعث  صذكذنع  بعلةن  ظةر 
بولدع(« دئدع. شذنعث بعلةن اهلل تاظاال: »ظذالر مذهتاج تذرذقلذق )مذهاجعرالرنعث 
نازعل  ظايةتنع  دئضةن  بعلعدذ«  ظةال  دعن  )مةنصةظعتع(  ظأزلعرعنعث  مةنصةظعتعنع( 

قعلدع))).
))) سةهعه مذسلعم، 2027 ـ هةدعس.

))) »ظةلهعدعيية ظةلظةالظعيية« ناملعق كعتابتعن.
))) سىرة هةشر، 9 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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ساهعبخاننعث مئهمانغا ظأزع خعزمةت قعلعشع الزعم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالممذ 
نةجاشعنعث ظةلحعلعرعضة شذنداق قعلغان ظعدع. مئهمعنعنعث قولعغا ظأز قولع بعلةن 
سذ قويذص بئرعش مئهماننع ظعززةتلعضةنلعكتذر. ظعمام شافعظع )اهلل ظذنعثغا رةهمةت 
قعلسذن!( >مذؤةتتةظ< ناملعق كعتابنع ظأضعنعش ظىحىن ظعمام مالكعك )اهلل ظذنعثغا 
شافعيغا  ظعمام  مالعك  ظعمام  حىشكةندة  دةسلةصتة  ظأيعضة  نعث  قعلسذن!(  رةهمةت 
قالدذرمعسذن.  هةيرةتتة  سئنع  »كأرضةنلعرعث  ظذنعثغا:  ؤة  قعلغانعدع  مذشذنداق 

مئهماننعث خعزمعتعنع قعلعش هةقعقةتةن صةرزدذر« دئضةنعدع.

ظالتذن ؤة كىمىشنع ظعستئمال قعلعشنعث هاراملعقع

ؤة  مايلعنعش  ظعحعش،  نةرسة  بعر  يئيعش،  تاماق  قاحعدا  كىمىش  ؤة  ظالتذن 
خذشصذراق ظعشلعتعش ظةرلةر ؤة ظايالالر ظىحىن مةكروهتذر. حىنكع بذ هةقتة كةلضةن 
هةدعس شةرتسعز بايان قعلعنغان. ظايالالر ظالتذن ؤة كىمىش قاحعالردا يةص ـ ظعحعش، 
ظعشالردا  باشقا  ظعشالردعن  قاتارلعق  ظولتذرذش  مةرتعؤعسعدة  ظةرلةرنعث  مايلعنعش، 
تاؤار ؤة يعصةكتعن كعيعم كعيسة، ظالتذن، كىمىش ؤة مةرؤايعت قاتارلعقالردعن زعننةت 

بذيذملعرعنع تاقعسا، هئح ضذناه يوق)1).
بةراظ ظعبنع ظازعب رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعس شةرعصتة ظذ 
مذنداق دئضةن: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعزنع يةتتة تىرلىك ظعشتعن توستع؛ بعزنع 
ظالتذن ظىزىك سئلعشتعن )ظالتذن هالقا سئلعشتعن دةصمذ، كةلضةن(، يعصةك، تاؤار، 
دذردذن رةختلةردعن كعيعم كعيعشتعن )ظةرلةش ظىحىن(، قعزعل ياستذق ظعشلعتعشتعن، 
ناحار تةثضة ؤة كىمىش قاحا ظعشلعتعشتعن توستع. ظذ بعزنع يةتتة تىرلىك ظعشنع 
بذيرذدع؛ كئسةل يوقالشقا، جعنازعضة ظةضعشعشكة، حىشكىرضىحعضة جاؤاب  قعلعشقا 
ظةمةل  قةسةمضة  بئرعشقا،  يةرضة  حاقعرغان  ظئلعشقا،  ظعلعك  ساالمنع  قايتذرذشقا، 

قعلعشقا ؤة زذلذمغا ظذحرعغذحعغا ياردةم بئرعشكة بذيرذدع«.
ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: 
»صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظالتىندعن بعر ظىزىك سالدع. ظىزىكنعث كأزعنع ظالقعنع 
تةرةصكة ظأرىؤالدع. بذنع كأرضةن كعشعلةرمذ ظىزىك سئلعشقا باشلعدع. شذنعث بعلةن 

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنع ظئتعؤئتعص، كىمىشتعن ظىزىك سالدع«)2).
خاستذر.  ظةرلةرضعال  ظةمةس،  ظايالالرغا  حةكلعنعش  سئلعشتعن  ظىزىك  ظالتذن 

))) سةهعه بذخارع، 4889 ـ هةدعس.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 217 ـ بةت.
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ظذنعث ظايالالرغا مذباه ظعكةنلعكعضة صىتىن ظالعمالرنعث بعرلعككة كةلضةنلعكع نةقعل 
دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةنهذنعث  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  ظةبذشةيبة  ظعبنع  قعلعنغان. 
ظذ  قعلدع.  هةدعية  تون  بعر  ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر  نةجاشع  قعلغان:  رعؤايةت 
توندا بعر ظالتذن ظىزىك بار ظعدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ هةدعيةنع قوبذل قلدع، 
لئكعن ظذ ظىزىكنع ظأزع ظالماي قعزعنعث قعزع ظذمامةنع حاقعرعص: »ظذ ظىزىكنع 

سعز سئلعث« دئدع.
ظعبنع دةقعق ظةلظعيدع مذنداق دةيدذ: »بذ حةكلعمعنعث زاهعرعي مةنعسع هارام 
مذقةررةرلعشعص  مذشذنداق  ظعش  ظذ  قارعشعدذر.  ظعمامالرنعث  صىتىن  ظذ  قعلعشتذر. 

كةتتع«.
ظعبنع  ظةمر  ظعبنع  مذهةممةد  ظعبنع  بةكرع  »ظةبذ  دةيدذ:  مذنداق  ظعياز  قازع 
ناهايعتع  ظذ  كةلسةك،  رعؤايةتكة  هةققعدعكع  سالغانلعقع  ظىزىك  ظالتذن  هةزمعنعث 
هةقتعكع  بذ  ظذنعثغا  حاغدا  ظذ  بةلكع  هئسابلعنعدذ.  ظعشالردعن  بةرضةن  يىز  ظاز 
سىننةت يئتعص بارمعغاندةك قعلعدذ. كئيعن ظالعمالر ظالتذن ظىزىك سئلعشنعث توغرا 
مذشذ  قعلعنغان  رعؤايةت  خةببابتعن  ظذنع  كةلضةن.  بعرلعككة  بولمايدعغانلعقعغا 
هةقتعكع ؤةقةمذ تةكعتلةص ظأتكةن بولذص، ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد خةببابقا: ظةمما 
بىضىندعن كئيعن  دئضةندة، خةبباب:  ظةمةسمذ؟  تاشلعنعشع كئرةك  ظىزىك  بذ  هازعر 
حةكلعمة  بذ  بذرذن  بذندعن  دئمةككع  دئضةن.  كأرةلمةيسةن،  هةرضعز  مئنعثدة  ظذنع 
ظعشعدعن  قعلغان  ظذ  هامان  يةتكةن  ظذنعثغا  شذثا  قعالتتع.  يةتمعضةندةك  ظذنعثغا 

دةرهال يانغان«)1).
صةيغةمبةر  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةشظةرع  ظةبذمذسا 
ظىممعتعمنعث  بذيذمالر  ظالتذن  ؤة  كعيعملةر  دئضةن: »يعصةك  مذنداق  ظةلةيهعسساالم 

ظةرلعرعضة هارام، ظاياللعرعغا هاالل قعلعندع«)2).
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  ظامعردعن  ظعبنع  ظذقبة 
كعيعشتعن  كعيعملةرنع  يعصةك  تاقاشتعن،  بذيذملعرعنع  زعننةت  ظاظعلعسعدعكعلةرنع 
توساتتع ؤة مذنداق دةيتتع: »ظةضةر سعلةر جةننةتنعث زعننةت بذيذملعرعنع تاقاشنع 
ؤة ظذنعث يعصةك كعيعملعرعنع كعيعشنع ياخشع كأرسةثالر، ظذنع دذنيادا تاقعماثالر 
ؤة كعيمةثالر«. بذ هةدعسنع ظعمام نةساظع رعؤايةت قعلغان. بذ هةدعس ظذ نةرسعلةرنع 
ظعشلعتعشنعث هاراملعقعنع ظةمةس، بةلكع تةقؤادارلعق قعلعش سةؤةبعدعن شذنداق 
قعلعشنعث ياخشع ظعكةنلعكعنع حىشةندىرىص بئرعدذ. بذنعث دةلعلع شذكع، ظاظعشة 

))) سةهعه بذخارع، 5862 ــــ ؤة 5865 ـ هةدعسلةر.
))) »فةتهذلبارع« 10 ـ توم، 317 ـ بةت.
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رةزعيةلالهذ ظةنها ظالتذن ظىزىك ساالتتع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالممذ قعزع زةينةبنعث 
قعزع ظذمامةضة ظالتذن ظىزىك سئلعص قويغان...

ظةسماظ بعنتع يةزعدتعن رعؤايةت قعلعنعدذكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق 
ظذنعث  اهلل  تاقعسا،  بذيذمع  زعننةت  ظالتذندعن  بوينعغا  ظايال  »قايسعبعر  دئضةن: 
بوينعغا شذ بذيذم بعلةن تةث ظوت تاقاص قويعدذ. قايسعبعر ظايال قذلعقعغا ظالتذندعن 
هالقا سالسا، اهلل قعيامةت كىنع ظذنعث قذلعقعغا شذ هالقا بعلةن تةث ظوت سئلعص 

قويعدذ«. بذ هةدعسنعمذ ظعمام نةساظع رعؤايةت قعلغان.
بايان  تةصسعرع  ظذنعث  هةدعستة  قعلعنغان  رعؤايةت  هةمشعرعسعدعن  هذزةيفةنعث 
قعلعنغان بولذص، ظذ ظايال مذنداق دئضةن: بعر كىنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعزضة 
خذتبة ظوقذص مذنداق دئدع: »ظع ظايالالر جاماظةسع! كىمىشتعن ياسالغان زعننةت 
بذيذملعرعنع خالعغعنعثالرحة تاقعساثالر هئح ضةص يوق. ظةمما سعلةردعن قايسعبعر 
ظايال ظالتذندعن زعننةت بذيذمع تاقاص، ظذنع ظاشكارا كأرسعتعدعكةن، ظذنعث سةؤةبعدعن 
ظازابقا دذحار بولعدذ«. بذ هةدعسنعمذ ظعمام نةساظع رعؤايةت قعلغان. بذ هةدعس ظالتذن 
زعننةت بذيذملعرعنع تاقاشنعث ظأزعضة ظةمةس، ظذنع صةخعرلعنعش ظىحىن باشقعالرغا 
كأز ـ كأز قعلعشنع كأزلةص ظاشكارا تاقاص حعقعشتعن قاتتعق ظاضاهالندذرذلغانلعقعنع 
مةسعلة  ظأزعدة  تاقاشنعث  بذيذملعرعنع  زعننةت  ظالتذن  شذثا  بئرعدذ.  كأرسعتعص 

يوق)1).
ظايالالرنعث ظالتذندعن هةرتىرلىك زعننةت بذيذملعرعنع تاقعشع دذرذستذر. ظذالر 
ظىزىك، هالقا، بعلةيزذك، صىت بعلةيزىكع، بويذنحاق، بذالصكا، زةنجعر ؤة باشقعالرغا 
ظاياق  كىمىش  ؤة  ظالتذن  ظذالرنعث  بولعدذ.  تاقعسا  بذيذملعرعنع  زعننةت  ظوخشاش 
بةكراق  بولذص،  قاراش  خعل  ظعككع  بولماسلعقعدا  ياكع  بولذش  دذرذس  كعيعشعنعث 
توغرا بولغعنع باشقا كعيعملةرضة ظوخشاش دذرذس بولعدذ. ظعككعنحع قاراش شذكع، 

ظعسراصحعلعق بولغانلعقع ظىحىن هارام بولعدذ)2).
بةزع ظالعمالر ظالتذن ؤة كىمىشنع تأمىر قالصاققا ظعشلعتعشنع مذستةسنا قعلغان. 
نةرسعضة  تاقايدعغان  بعلعكعضة  ظعككع  ظذرذشتا  جةثحع  ؤة  كعيعمضة  تأمىر  ظذنع 
ظالتذن ؤة كىمىش ظعشلعتعش زأرىرعيةت هئسابلعناتتع. هةممعضة مةلذمكع، هازعرقع 
دةؤرعمعزدة بذ خعلدعكع ظذرذش قوراللعرعنع ظعشلعتعش ظةمةلدعن قالغانلعقع ظىحىن 

ظذ تأمىر كعيعملةرضة بولغان زأرىرعيةتمذ قالمعدع.
ظةرلةرنعث ظالتذن ؤة كىمىشنع بةدةنضة تئضعص تذرعدعغان نةرسعضة ظعشلعتعشع 

))) ظعمام تعرمعزع رعؤايةت قعلغان.
))) »ظعظالظذسسىنةن« 17 ـ توم، 292 ـ بةت.
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هارامدذر. بعراق ظذنع ضىزةللعك ظىحىن ياسالغان، لئكعن ظةسال ظعشلعتعلمةيدعغان 
كىمىشتعن  ؤة  ظالتذن  مةسعلةن،  يوق.  ضذناه  هئح  قعلسا،  ظعستئمال  قاحعالرغا 
ياسالغان قاحعغا ظوخشاش. شذنداقال ظالتذن ؤة كىمىشتعن ياسالغان كارؤات ؤة ظذنعث 
ظىستعضة سئلعنغان، يعصةكتعن ؤة شذنعثدةك ظئسعل رةختلةردعن تعكعلضةن كأرصعلةر 
قاتارلعقالرنعثمذ هئح يامعنع يوق. بةلكع سةلةصلةر )ظعسالمنعث ظالدعنقع ظةسعرلعرعدة 
ظوخالشنع  ظىستعدة  ظذنعث  ظةبذهةنعفةمذ  ظعمام  هةتتا  قعلغان.  ياشعغانالر( شذنداق 

مذباه دةص قارعغان. بذ مةسعلة ظالدعمعزدا، كعيعم ـ كئحةك بألىمعدة كئلعدذ.
كأز  ياسالغان  ظعككعسعدعن  ظذ  يئيعش،  تاماق  قوشذقالردا  كىمىش  ؤة  ظالتذن 
ؤة  ظالتذن  مةكروهتذر.  قعلعش  ظعشالرنع  شذنعثدةك  ؤة  تارتعش  صعلتعضىحتة سىرمة 
ياكع  حعالصحا  ياسالغان  ظعككعسعدعن  ظذ  ظعشلعتعش،  شعرةنع  ياسالغان  كىمىشتعن 
ظعبرعقتا تاهارةت ظئلعش، ظذ ظعككعسعدعن تاشنعث ظورنعدا ظعستعنجا قعلعش )يةنع 
حالما تذتذش(، ظذ ظعككعسعدعن ياسالغان ظورذندذقتا ظولتذرذش قاتارلعقالر مةكروه 
ظايال ظوخشاشتذر. شذنداقال سىرمعدان، ظةينةك، قةلةم،  بولذص، بذ ظعشالردا ظةر ؤة 
رةث قذتعسع ؤة شذنعثدةك نةرسعلةرنع ياسعغاندا كعشعلةرنعث ظأرص ـ ظادعتع بويعحة 
ظعشلعتعشمذ  نةرسعلةرنع  ظذ  بولسا،  ظعشلعتعلضةن  دةسلةصتعال  كىمىش  ؤة  ظالتذن 

مةكروهتذر)1).

ظالتذن ؤة كىمىشتعن ياسالمعغان قاحعالرنع ظعستئمال قعلعشنعث 
هأكمع

معس ياكع تذشتعن ياسالغان قاحعالردا سذمذق يالعتعشتعن ظعلضعرع تاماق يئيعش 
مةكروهتذر. حىنكع تاماققا دات ظارعلعشعص كئتعص، تةن ساالمعتعضة ناهايعتع حوث 

زعيان كةلتىرعدذ. ظةمما سذمذق يالعتعص بولغاندعن تاماق يئيعش مةكروه ظةمةس. 
ظةث ياخشعسع تاماق يئضةندة ساصال قاحا ظعشلعتعش كئرةك. حىنكع ظذنعثدا 
هةدعستة  بعر  حعقمايدذ.  كئلعص  قعلعشمذ  حوثحعلعق  ؤة  بولمايدذ  ظعسراصحعلعق 
مذنداق دئيعلضةن: »ظأيعدة ساصال قاحا ظعشلةتكةن كعشعنع صةرعشتة زعيارةت قعلعص 

تذرعدذ«.
ظوخشاش  قاحعالرغا  قاتارلعق  هئجعر  ياغاح،  قوغذشذن،  معس،  تذح،  تأمىر، 
هةمدة  ظعحعش  سذ  ؤة  يئيعش  تاماق  قاحعالردا  ياسالمعغان  كىمىشتعن  ؤة  ظالتذن 

))) »ظعظالظذسسىنةن« 17 ـ توم، 292 ـ بةت.
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قوغذشذن،  ؤة  قاحعالردا  مةزكذر  شذثا  يوق.  يامعنع  هئح  صايدعلعنعشنعث  ظذالردعن 
شعشة، كعرعستال، قاشتئشع قاتارلعقالردعن ياسالغان قاحعالردا تاماق يئيعش مةكروه 
صةيغةمبةر  خعالصتذر.  قارعشعغا  شافعظعنعث  ظعمام  دئيعش  بذنداق  لئكعن  ظةمةس. 
رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق  زةيدنعث  ظعبنع  ظابدذلاله  هةمراهع  ظةلةيهعسساالمنعث 
ظذنعثغا  بعز  كةلدع.  قئشعمعزغا  بعزنعث  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  قعلعنعدذ: 
تذشتعن ياسالغان كعحعك بعر قاحعدا سذ ظئلعص حعقعص بةردذق. ظذ شذ سذدا تاهارةت 

ظالدع...« بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة بةيهةقع رعؤايةت قعلغان. 
جةهشعنعث قعزع زةينةب رةزعيةلالهذ ظةنهادعن رعؤايةت قعلعنعدذكع، ظذ صةيغةمبةر 
»مةن  دئدع:  مذنداق  قئتعم  بعر  ظذ  قذياتتع.  تاراص  حئحعنع  ظةلةيهعسساالمنعث 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بئشعنع تذش يالعتعلغان تاغاقتا تاراص قويغان ظعدعم«. 

بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد ظأز كعتابعدا رعؤايةت قعلغان.
ؤة  ظئلعش  سئتعص  قاحعالرنع  باشقا  قاحعالردعن  ياسالغان  كىمىشتعن  ؤة  ظالتذن 
ظذنع ظعشلعتعش مذباهتذر. مةيلع ظذ ياقذت، كعراستال، قاشتئشع ؤة شعشة قاتارلعق 
نةرسعلةردعن ياسالغان قعممةت باهالعق قاحعالر بولسذن، مةيلع ياغاح، ساصال، تئرة 
قاتارلعق نةرسعلةردعن ياسالغان ظةرزان باهالعق قاحعالر بولسذن ظوخشاشتذر. بارلعق 
ظالعمالرنعث قارعشعدا مةزكذر قاحعالرنع ظعشلعتعش مةكروه ظةمةس. صةقةت ظابدذلاله 
ظعبنع ظأمةرنعث تذش، معس، قوغذشذن ؤة شذنعثدةك نةرسعلةردة ياسالغان قاحعالردا 
تاهارةت ظئلعشنع مةكروه، دةص قارايدعغانلعقع رعؤايةت قعلعنغان. شةيخ ظةبذل فةرةج 

مةقدعسع ظذ قاراشنع تاللعغان. حىنكع سذ ظذ خعل قاحعالردا ظأزضعرعص قالعدذ.

صةرعشتعلةرنعث معسنعث صذرذقعنع يامان كأرعدعغانلعقع رعؤايةت قعلعنغان.
ظعمام شافعظع بذ مةسعلة هةققعدعكع ظعككع قارعشعنعث بعرعدة مذنداق دئضةن: 
»ماددعسع ظئسعل نةرسعدعن حعرايلعق قعلعص ياسالغانلعقع ظىحىن قعممةت بولغان 
نةرسة هارامدذر. حىنكع صذللذق نةرسعنعث هارام قعلعنعشع ظذنعثدعن قعممةت نةرسعنعث 
هارام قعلعنعشعنعغا ظعشارةت قعلعدذ. ظذنعث ظىستعضة ظذنعثدا ظعسراصحعلعق ؤة كأز 
ـ كأز قعلعش كئلعص حعقعدذ. كةمبةغةللةرنعث كأثىللعرعنع يئرعم قعلعدذ. شذثا ظذ 

صذللذق نةرسعلةرضة ظوخشاش هارام بولعدذ«.
صةيغةمبةر  قعلعنغان،  رعؤايةت  زةيدتعن  ظعبنع  ظابدذلاله  مةزهةصعمعز  بعزنعث 
ظةلةيهعسساالمنعث تذشتعن ياسالغان كعحعك قاحعدا تاهارةت ظالغانلعقع هةققعدعكع 
ظةنهانعث  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  سىنةنعدة  ظةبذداؤذد  ظعمام  قعلعدذ.  دةلعل  هةدعسعنع 
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »مةن ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظعككعمعز 

تذشتعن ياسالغان بعر داستا يذيذناتتذق«. 
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ظذنعث ظىستعضة ظذ نةرسعلةر ظةسلعدة هااللدذر. شذثا هاالللعقع صئتع قالعدذ. ظذنع 
قعممةتكة سذندذرذص قعياس قعلعش توغرا ظةمةس. حىنكع بذنع مةلذم كعشعلةردعن 
باشقعالر بعلمةيدذ. شذثا ظذنع ظعشلعتعش بعلةن كةمبةغةللةرنعث كأثىللعرع يئرعم 
بذ  دئضةندة،  نئمعشقا  بولعدذ.  ظةكسعحة  بذنعث  نةرسعلةر  قعممةت  ظةمما  بولمايدذ. 
قعممةت باهالعق نةرسعلةر ظاز تئصعلغانلعقع ظىحىن ظذنعثدعن قاحا ياساش ناهايعتع 
ظاز يىز بئرعدذ. شذثا ظذنع مذباه دةص قاراش ظذنعثدعن قاحعالرنع ياساص ظعشلعتعشكة 

ظئلعص بارمايدذ)1).

ظالتذن ؤة كىمىشتعن هةل بئرعلضةن قاحعالرنع ظعشلعتعشنعث هأكمع

ظالتذن ؤة كىمىش يالعتعلغان ؤة ظذ ظعككعسع بعلةن بئزةلضةن هةرقانداق قاحعالر 
>هةل بئرعلضةن< دئيعلعدذ.

هةل  كىمىشتعن  ظعحعش،  سذ  قاحعالردا  بئرعلضةن  هةل  كىمىشتعن  ياكع  ظالتذن 
ظىستعدة  ظورذندذق  بئرعلضةن  هةل  كىمىشتعن  معنعش،  ظىستعضة  ظعضةر  بئرعلضةن 
ظولتذرذش قاتارلعقالر هااللدذر. لئكعن ظالتذن ؤة كىمىشتعن هةل بئرعلضةن جايدعن 
يعراق تذرذش شةرت قعلعنعدذ. بذنعثدعن شذ نةرسعضة ظعشلعتعش مةقسةت قعلعنغان 
ظئغعزنع  ظعحكةندة  تذتذلعدذ. مةسعلةن، سذ  كأزدة  تةككىزمةسلعك  ظذنعثغا  ظةزانع 
ظعشلعتعش مةقسةت قعلعنغانلعقع ظىحىن قولنع ظةمةس، ظئغعزنع ظذنعثدعن ساقالش 
)يةنع تةككىزمةسلعك( ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. شذنعث ظىحىن ظاتقا ظعضةرنعث كىمىش 
مةنعسع  سأزعمعزنعث  بعزنعث  بولمايدذ.  هارام  معنسة،  تذتذص  يئرعدعن  يالعتعلغان 

ظئغعزنعث جايعدا ظعضةر ؤة ظورذندذقتعن ساقلعنعش الزعم، دئضةنلعك بولمايدذ.
شذمذ مةخصعي قالمعسذنكع، سأز كىمىش يالعتعلغان نةرسة هةققعدة كئتعؤاتعدذ. 
ظذنداق بولمعغاندا، بعز يذقعرعدا بايان قعلغاندةك، هةممعسع كىمىشتعن ياسالغان 
بةدةنضة  ظذ  ظةضةر  هارامدذر.  قةتظعينةزةر  ظعشلعتعشتعن  شةكعلدة  قايسع  نةرسعنع 
كىمىش  ظوتذنغا  ظىحىن  شذنعث  هارامدذر.  تةقدعردعمذ  ظعشلعتعلضةن  تةككىزىلمةي 
ظعحع،  صعيالعسعنعث  قةهؤة  ظوخشاشال  شذنعثغا  هارامدذر.  يئقعشمذ  ظوت  حوغعدا 
ظالتذن  قاتارلعقالر  ظعحع  قاحعنعث  ساصال  قويعدعغان  ظئلعص  سذ  ظعحع،  ساظةتنعث 
بولسعمذ،  تةضمعضةن  ظئغعز  ياكع  قول  ظذالرغا  ضةرحة  تةقدعردة،  بولغان  كىمىش  ؤة 

هارامدذر. حىنكع ظذالر ياسالغان مةقسةت ظىحىن ظعشلعتعلضةن بولعدذ.
ظعمام تةهاؤعي مذنداق دةيدذ: »بعر قعسعم كعشعلةر شةرعظةتنع بذرمعالشقا جىرظةت 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 217 ـ بةت.
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قعلعص، ظالتذن ؤة كىمىشنع قاحعالرنعث ظعحعضة ظعشلعتعشنعث مذباه ظعكةنلعكعنع 
ظئيتقان ؤة: ظذنعثغا ظئغعزنع تةككىزىشتعن ساقالنسعال، قولدا تذتذشنعث هئح يامعنع 
بىيىك ؤة يىكسةك اهلل تعن  نادانلعقتذر.  ناهايعتع حوث  بذ  بعلجعرلعغان.  يوق، دةص 
باشقا هئحكعمنعث كىح ـ قذدرعتع يوقتذر. ظالتذن ؤة كىمىش ظعشلعتعلضةن شعرة ؤة 

تاماق قاحعلعرعنع ظعشلعتعشكة بولمايدذ. ظذ هةقعقةتةن هارام قعلعنغان«)1). 

ظالتذن ياكع كىمىش بعلةن قادالغان قاحعالرنع ظعشلعتعشنعث هأكمع

ظاسعم  حىنكع  دذرذستذر.  ظعشلعتعش  قاحعالرنع  قادالغان  بعلةن  كىمىش  ياكع  ظالتذن 
صةيغةمبةر  مةن  دةيدذ:  مذنداق  ظذ  شةرعصتة  هةدعس  بعر  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةهؤةلدعن 
ظةلةيهعسساالمنعث جئمعنع ظةنةس ظعبنع مالعكنعث قولعدا كأرضةن ظعدعم. ظذ قاحا دةز كةتكةن 
ياغاحتعن  ياخشع  ناهايعتع  ظذ  ظعدع.  قادعؤالغان  زةنجعرلةص  بعلةن  كىمىش  ظذنع  بولذص، 
ياسالغان، كةثرع ؤة ظئسعل قاحا ظعدع. ظةنةس مذنداق دئدع: »مةن بذ جامدا صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمغا نذرغذن قئتعم سذ بةرضةن ظعدعم«. ظعبنع سعيرعن مذنداق دئدع: »ظةسلعدة 
ظذ جام تأمىر هالقا بعلةن قادالغان ظعدع. ظةنةس ظذنعث ظورنعغا ظالتذن ياكع كىمىش هالقا 
ظعشلةتمةكحع بولدع. شذثا ظةبذتةلهة ظذنعثغا: >صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قعلغان ظعشتعن 

هئح نةرسعنع ظأزضةرتمعضعن< دئدع. شذنعث بعلةن قاحا ظأز صئتع قالدع«)2).
بعلةن  هالقا  ؤة  زةنجعر  شذنداقال  دذرذسلعقع،  قاداشنعث  بعلةن  كىمىش  هةدعستة  بذ 
قاداشنعثمذ دذرذسقعلع بايان قعلعنغان. بذ مةسعلعدة ظالعمالر ظعختعالص قعلعشقان. خةتتابع 
هالدا  شةرتسعز  ظذنع  ظالعمالر  قعسعم  بعر  تابعظعنالردعن  ؤة  »ساهابعلةر  دةيدذ:  مذنداق 
لةيسعمذ مذشذ قاراشنع تذتقذ قعلغان«. ظعمام مالعكنعث  مةنظع قعلغان. ظعمام مالعك ؤة 
يةنة مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: »ظةضةر قاداققا كىمىشتعن ظازراق ظعشلعتعلضةن 
بولسا دذرذس بولعدذ«. ظعمام شافعظع ظذنع مةكروه، دةص قاراص مذنداق دئضةن: »كىمىش 
ظىستعدة ظعحعلعدعغان قعلعنماسلعقع كئرةك«. بةزع ظالعمالر ظذنعث بذ سأزعدعن »كىمىش 
قويغان.  ظوتتذرعغا  خاسلعقنع  دئضةن  بولعدذ«  مةكروه  بولسا  تةرعصعدة  ظعحع  قاحعنعث 
هةنةفعي ظالعملعرعمذ بذنع ظوحذق ظوتتذرعغا قويغان. ظعمام ظةهمةد، ظعسهاق ؤة ظةبذسةؤر 

قاتارلعقالرمذ مذشذ قاراشنع تذتقذ قعلغان.
ظعبنع مذنزعز مذنداق دةيدذ: »كىمىش يالعتعلغان قاحا كىمىش قاحا هئسابالنمايدذ. 
شافعظع مةزهةصعدعكعلةرنعث قارعشعدا مذقةررةرلةشكةن نةرسة شذكع، ظةضةر كىمىش قاداق 

))) »ظعظالظذسسىنةن« 17 ـ توم، 306 ـ بةت.
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زعننةت ظىحىنال حوثراق قعلعص قادالغان بولسا، هارام بولعدذ. ظةضةر ظئهتعياج ظىحىن شذنداق 
قادالغان بولسا، شةرتسعز هالدا هاالل بولعدذ«)1).

ظعمام ظةبذهةنعفةنعث ظالتذن ؤة كىمىش يالعتعلغان، ظالتذن ياكع كىمىش قاداق سئلعنغان 
قاحعالردعن سذ ظعحعشنعث دذرذسلعقع هةققعدعكع قارعشع ظىحىن كةلتىرضةن دةلعلع شذكع، 
هةدعستة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث جئمعنعث كىمىش بعلةن قادالغانلعقع ؤة ظذنعث ظذ 
ظةلةيهعسساالمنعث جئمع  صةيغةمبةر  ظةضةر  قعلعنغان.  رعؤايةت  ظعحعدعغانلعقع  جامدعن سذ 
مذشذنداق قادالغان بولسا، ظذنعثغا هئح ضةص كةتمةيدذ. ظةضةر ظذ ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذ 
تةرعصعدعن قادالغان بولسا، ظذ بذ مةسعلعدة بعزنعث سةلةصعمعزدذر )يةنع ظعلضعرع ظأتكةن 

سةلةص ظالعمعمعزدعندذر()2).
يىضةنضة،  دةستعسعضة،  ظعككعسعنعث  ظذ  ياكع  تعغعغا  صعحاقنعث  ؤة  قعلعح  ظةضةر 
ؤة  ظالتذن  صىتعنع  ياكع  قولعنع  تةقدعردة،  يالعتعلغان  كىمىش  ياكع  ظالتذن  ظىزةثضعضة 
دئضةن.  مةكروهتذر«  »ظذ  ظةبذيىسىف:  ظعمام  بولعدذ.  دذرذس  تةككىزمعسة،  كىمىشكة 
ظةبذيىسىفتةكمذ  يةنة  ظعكةنلعكع،  قاراشتا  ظةبذ هةنعفعدةك  بذ هةقتة  ظعمام مذهةممةدنعث 
قارايدعغانلعقع رعؤايةت قعلعنغان. ظارعدعكع ظعختعالص كىمىش يالعتعلغان نةرسة هةققعدعدذر. 
ظةمما ظالتذن ياكع كىمىشتعن رةث بئرعلضةن نةرسعنعث هئح يامعنع يوقلعقع هةققعدة صىتىن 
ظالعمالر بعرلعككة كةلضةن. يىضةن، ظىزةثضة ؤة باشقا نةرسعلةردعمذ هئح صةرق يوق. حىنكع 
ظئتعبارغا  رةثضع  ظذنعث  شذثا  هئسابالنمايدذ.  ساص  بولغاحقا،  نةرسة  تىضةيدعغان  رةث 

ظئلعنمايدذ))).
هاالل ؤة هارام ظعكةنلعكعنع ظعسصاتالشتا كاصعرنعث بةرضةن خةؤعرعنعث هأكمع

كاصعرنعث سأزع، ضةرحة ظذ ظأتصةرةس بولسعمذ، قوبذل قعلعنعدذ. مةسعلةن، ظذ: »مةن بذ 
ضأشنع ظةهلع كعتابتعن سئتعؤالدعم« دئسة، ضأش هاالل بولعدذ. ياكع ظذ: »مةن بذ ضأشنع 
ظأتصةرةستعن سئتعؤالدعم« دئسة، ضأش هارام بولعدذ. ضةرحة ظذ: »ظأتصةرةسنعث سويغان 
ظذنعثدعن  ظذنع  صةقةت  هاراملعقع  ظذنعث  ظالغاندا  جةهةتتعن  زاهعرعي  دئمعسعمذ،  مئلع« 

سئتعؤئلعش بعلةنال ظعسصاتلعنعدذ.
ضأش  كئيعن  سئتعؤالغاندعن  ضأش  »كعمكع  قارايدذ:  دةص  مذنداق  ظةبذيىسىف  ظعمام 
ساتقذحعنعث ظأتصةرةس ظعكةنلعكعنع بعلضةن ؤة ظذ ضأشنع قايتذرذؤةتمةكحع بولغاندا، ضأشنع 
ساتقذحع: مالنع مذسذلمان بوغذزلعغانعدع، دئضةن تةقدعردعمذ، ظذ ضأشنع يئيعش مةكروه 
بولعدذ«. بذنعثدعن شذ حعقعدذكع، ضأش ساتقذحعنعث ظأتصةرةس بولغانلعقعنعث ضأشنعث 

))) سةهعه بذخارع، 5638 ـ هةدعس.
))) »فةتهذلبارع« 10 ـ توم، 101 ـ بةت.

))) »ظعظالظذسسىنةن« 17 ـ توم، 302 ـ بةت.
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هاراملعقعنع ظعصادعلةيدذ. ظذنعث: >مالنع مذسذلمان بوغذزلعغانعدع< دةص، ضأشنعث هاالل 
ظعكةنلعكعنع خةؤةر قعلغاندعن كئيعنمذ ظذنع يئيعش مةكروه بولعدعغان ظةهؤالدا، ظذنداق 
خةؤةر قعلعنمعغان )يةنع مذسذلماننعث بوغذزلعغانلعقع خةؤةر قعلعنمعغان( ضأش ظةلؤةتتة 

هارام بولعدذ.
ضأشنع بعرةر ظادةمنعث سأزع بعلةن قايتذرذؤئتعشكة بولمايدذ. ظةضةر بعر مذسذلمان ضأش 
سئتعؤالغان ؤة ظذنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعص بولغاندعن كئيعن ظعشةنحلعك بعر مذسذلمان 
ضأش  ظئيتسا،  ظعكةنلعكعنع  مئلعدعن  ظألتىرضةن  ظأتصةرةسنعث  بعر  ضأشنعث  ظذ  ظذنعثغا 
سئتعؤالغذحعنعث ظذنع يئيعشع ؤة باشقعالرغا يئدىرىشع توغرا ظةمةس. حىنكع ظذ ظذ ضأشنعث 
هارام ظعكةنلعكعنع ظئيتتع. ظذنعث هارام بولذشع اهلل تاظاالنعث هةققع بولذص، بعر ظادةمنعث 
سأزع بعلةن ظعسصاتلعنعدذ. ظذنعث هارام بولذشع ظعضعدارحعلعقعنع بعكار قعلعؤةتمةيدذ. شذثا 
هارام بولذش ظعضعدارحعلعق بعلةن بعرلعكتة ظعسصاتلعنعؤئرعدذ. شذ حاغدا ظذنع ساتقذحعغا 
قايتذرذص بئرعش مذمكعن بولمايدذ. ظةضةر سودا بذزذلمعغان تةقدعردة، ظذنعث صذلعنع بةرمةي 

تذرذؤئلعشقعمذ بولمايدذ.
هاالل ؤة هارام ظعكةنلعكنع ظعسصاتالشتا يذقعرعدا تعلغا ظئلعنغان حارعلةرنعث ظةسلع 
مةنبةسع شذكع، مذظامعلة ظعشلعرعدا كاصعرنعث بةرضةن خةؤعرع صىتىن ظالعمالرنعث بعردةك 
قارعشعدا قوبذل قعلعنعدذ. دعنعي ظعشالردا قوبذل قعلعنمايدذ. >ظةلكةنز< ناملعق كعتابنعث 
قوبذل  بولذشعدا  هارام  ياكع  هاالل  نةرسعنعث  بعر  سأزع  »كاصعرنعث  مذظةللعصعنعث: 
قعلعنعدذ« دئضةن سأزع ظةنة شذنعثغا قارعتعلعدذ. يةنع مذتلةق هاالل ؤة هارام بولذشتا 
ظةمةس، مذظامعلة ظعشلعرعدا هاسعل بولغان هاالل ؤة هاراملعقتا كاصعرنعث سأزع قوبذل 

قعلعنعدذ.
بذ مةسعلة ظذنعث تأؤةندعكع سأزعضة زعت كئلعص قالمايدذ: »دعنعي ظعشالردا ظادالةت 
شةرت قعلعنعدذ. هاالل ؤة هارام دعنعي ظعشالردعندذر. مةسعلةن، بعرع: بذ نةرسة هاالل ياكع 
هارام دئسة، ظذنعثدا كاصعرنعث بةرضةن خةؤعرع، ضةرحة ظذ ظأتصةرةس بولغان تةقدعردعمذ، 
قوبذل قعلعنعدذ«. بذنعث جاؤابع مذنداق بولعدذ: ظذنعث >مةن ظذنع سئتعؤالدعم< دئضةن 
سأزع مذظامعلة ظعشلعرعدعندذر. ظذنعثدا هاالل ؤة هارامنعث ظعسصاتلعنعشع سئتعؤئلعنغان 
قوبذل  سئتعؤئلعشتا  نةرسة  سأزع  كاصعرنعث  هئسابلعنعدذ.  بولذص  ظةضةشمة  نةرسعضة 
قعلعنعدذ.  قوبذل  ظعشتعمذ  هئسابلعنعدعغان  بولذص  ظةضةشمة  ظذنعثغا  ظعكةن،  قعلعنغان 
هةققعنع  سذغذرذش  زئمعن  ـ  يةر  ؤة  نةرسة  قعلعنغان  ؤةقفة  ظةمما  بولعدعغان،  يأتكعضعلع 
ظةضةشمة  ظةمةس،  ظاساستا  مةقسةتلعك  نةرسعلةر  نذرغذن  ظوخشاش  قاتارلعقالرغا  سئتعش 

ظاساسعدا ظعسصاتالنغان)1).
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 219 ـ بةت.
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كعحعك بالعنعث ؤة قذلنعث خةؤعرعنعث هأكمع

قعلعنعدذ.  قوبذل  بولسعمذ  دئدةك  ظذ  ضةرحة  قذلنعث سأزع،  ظعشلعرعدا  سوؤغات 
كعحعك بالعنعث سأزعمذ قوبذل قعلعنعدذ. مةيلع ظذ بعرةر نةرسعنع خوجايعننعث باشقا 
بعرعضة ياكع ظأزعضة سوؤغات قعلغانلعقعنع ظئيتسذن، بةرعبعر ظوخشاشتذر. مةسعلةن، 
بعر قذل ياكع دئدةك ؤةياكع كعحعك باال: »بذ سوؤغاتنع خوجايعنعم )ياكع ظاتام( 

ساثا هةدعية قعلدع« دئضةنضة ظوخشاش.
>ظةلجامعظ ظةسسةغعر< ناملعق كعتابتا مذنداق دئيعلعدذ: »ظةضةر بعر دئدةك 
مةلذم بعر ظةرضة: >خوجايعنعم مئنع ساثا هةدعية قعلعص ظةؤةتتع< دئسة، ظذ ظةرنعث 
ظذ دئدةكنع قوبذل قعلعشع دذرذستذر. حىنكع خوجايعننعث ظذ دئدةكنعث ظأزعنع ياكع 
ظذنعثدعن باشقا دئدةكنع سوؤغات قعلغانلعقعنع خةؤةر قعلعشنعث هئحقانداق صةرقع 

يوق«.
مةزكذر كعشعلةرنعث سأزع صةقةت سوؤغات ظعشلعرعدا قوبذل قعلعنعدذ. حىنكع 

ظادةتتة سوؤغاتالر ظةنة شذ كعشعلةرنعث قولع بعلةن ظةؤةتعلعدذ. 
كعحعك بالعنعث ؤة قذلنعث رذخسةت هةققعدعكع سأزعمذ قوبذل قعلعنعدذ. مةيلع ظذ 
رذخسةت تعجارةت هةققعدة بولسذن ياكع ظأيضة كعرعش هةققعدة بولسذن ظوخشاشتذر. 
بةزع ظالعمالر ظذنعثغا: »ظةضةر ظذالرنعث راستحعل ظعكةنلعكع ظذ رذخسةتنع قوبذل 
قعلغذحعنعث قارعشعدا غالعص ظورذننع ظعضةللعسة، قوبذل قعلعدذ. ظةضةر غالعص ظورذننع 
ظعضةللعيةلمعسة، ظذ ظذنع قوبذل قعلمايدذ« دئضةن شةرتنع قويغان. حىنكع كعحعك باال 
بعلةن قذل ظةسلعدة تةسةررذص ظعشلعرعدعن مةنظع قعلعنغان بولذص، رذخسةت ظارعدا 

مةيدانغا كئلعدعغان ظعشتذر. شذثا ظذنع شةك بعلةن ظعسصاتالش دذرذس بولمايدذ.
بعز صةقةت قذلنعث سأزعنع ظذ ظعشةنحلعك بولغان ؤاقعتتعال قوبذل قعلعمعز. حىنكع 
خةؤةرلعرعدعن  ظعشالر  دعنعي  ظذ  شذثا  خةؤةرلعرعدعندذر.  ظعشلعرعنعث  مذظامعلة  ظذ 
ظاجعز ظورذندا تذرعدذ. ظةضةر ظذنعث سأزع دعن خةؤةرلعرعدة قوبذل قعلعنغان تةقدعردة، 

مذظامعلة ظعشلعرعدا قوبذل قعلعنعشع تئخعمذ ظةالدذر.
ظةضةر كعحعك باال سوصذن ؤة شذنعثغا ظوخشاش نةرسعلةرنع سئتعؤالسا، ظذنعث بذ 
سودعسعنعث هئح يامعنع يوق. ظةضةر كعشمعش ؤة تاتلعق ـ تىرىمضة ظوخشاش ظادةتتة 
كعحعك باال يةيدعغان نةرسة سئتعؤالسا، ظذنعث بذ سودعسع هئسابقا ظئلعنماسلعقع 
قئتعلعص  يالغانحعلعقع  ظذنعث  بذنعثغا  ظالغاندا  جةهةتتعن  زاهعرعي  حىنكع  الزعم. 
قئلعشع مذمكعن. نئمعشقا دئضةندة، صذل ظانعسعنعث بولذشع ؤة ظذ باال ظذ صذلنع ظأزع 
ظىحىن نةرسة سئتعؤئلعشنع كأزلةص ظئلعؤالغان بولذشع مذمكعن. مذنداق ظعش كعحعك 
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بالعالرنعث هةممعسعدعال كأرىلمةيدذ. حىنكع بايالر ظادةتتة بالعلعرعغا كةث قول بولعدذ 
بئرعدذ. كأصعنحة  ؤة ظذالرغا كأثىللعرع خالعغان نةرسعنع سئتعؤئلعشع ظىحىن صذل 
ضذمانغا  بولغان  كىحلىك  ظألحةم  شذثا  قعلعدذ.  شذنداق  كةمبةغةللةرمذ  ظةهؤالالردا 
قارعتا بولذشع ؤة مذنداق سعناققا دذح كةلضىحع ظعشنعث ظالدع ـ كةينعضة ظوبدان 

نةزةر سئلعشع كئرةك)1).
ظايالالر: »بذ سئنعث خوتذنذث« دةص بعر ظةرنعث ظأيعضة يأتكةص كةلضةن ظايال 
»ظئرعم  شذنداقال:  بولعدذ.  هاالل  بولذشع  مذناسعؤةتتة  جعنسعي  ظةرنعث  ظذ  بعلةن 
مئنع تاالق قعلدع ؤة ظعددعتعم تىضةص بولدع« دئضةن ياكع: »مةن صاالنعنعث دئدعكع 
ظعدعم، ظذ مئنع ظازات قعلعؤةتتع« دئضةن ظايالغا ظعشةنح قعاللعسا، ظذنع نعكاهعغا 

ظئلعش هاالل بولعدذ.
قعلغان  خةؤةر  ظعشنع  بعر  مةلذم  بار  ظئهتعماللعقع  ظايال  بعر  مةلذم  قعسقعسع، 
تةقدعردة، ظةضةر ظذ ظعشةنحلعك بولسا ياكع ظةر ظذ ظايالنعث راستحعل ظعكةنلعكعضة 
قوبذل  ظايال  ظذ  ظةضةر  يوق.  يامعنع  هئح  ظئلعشنعث  ظايالنع  ظذ  قعاللعسا،  ظعشةنح 
قعلغعلع بولمايدعغان بعرةر ظعشنع خةؤةر قعلغان بولذص، ظةر ظذ ظايالدعن ظذ ظعشنع 
بولمايدذ.  قعلغعلع  قوبذل  سأزعنع  ظذنعث  قعلمعسا،  تةلةص  بئرعشنع  حىشةندىرىص 
مةسعلةن، ظذ ظايال بعر ظادةم بعلةن توي قعلسا، ظاندعن يةنة بعر ظادةمضة: »مئنعث 
دئسة،  ظةمةسكةنتذق«  مذسذلمان  »ظةر  ياكع:  دئسة  ظعدع«  بذزذلغان  نعكاهعم 
ظعككعنحع ظةرنعث نة ظذنعث سأزعنع قوبذل قعلعشعغا، نة ظذنع خوتذنلذققا ظئلعشعغا 
بولمايدذ. حىنكع ظذ ظايال قوبذل قعلغعلع بولمايدعغان بعر ظعشتعن خةؤةر بةرضةن 
بولعدذ. يةنة بعر معسال ظالساق، بعر ظايال ظىح تاالق قعلعؤةتكةن ظئرعضة: »مةن 
ساثا هاالل بولدذم« دئسة، ظةرنعث ظذ ظايالدعن ظعشنعث هةقعقعي ظةهؤالعنع بعلعشنع 

تةلةص قعلماي تذرذص، ظذنع قايتا ظةمرعضة ظئلعشع هاالل بولمايدذ)2).

صاسعقنعث، كاصعرنعث ؤة قذلنعث مذظامعلة ظعشلعرعدعكع خةؤعرعنعث 
هأكمع

مذظامعلة ظعشلعرع كأص يىز بئرعدعغانلعقع ظىحىن صاسعقنعث، كاصعرنعث ؤة قذلنعث 
بذ هةقتعكع سأزلعرع قوبذل قعلعنعدذ. شذنداقال ظذ ظأزعنعث مةلذم سودعدا صاالنعنعث 
ؤةكعلع ظعكةنلعكعنع خةؤةر قعلسا، ظذنعث راست سأزلةؤاتقانلعقع كىحلىك ظورذننع 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 219 ـ بةت.
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ظعضةللعضةن تةقدعردة، ظذنعثدعن نةرسة سئتعؤئلعش دذرذس بولعدذ. مذنداق مذظامعلة 
قعيعنحعلعق  قعلعش  بولذشعنع شةرت  ظادةم  ظادعل  بةرضىحعنعث(  ظعشلعرعدا )خةؤةر 
تذغدذرعدذ. حىنكع، مذظامعلة قعلعش ياكع خعزمةتكة سئلعش ؤةياكع ؤةكعل سىصىتعدة 
ظةؤةتعش ظىحىن ظادالةت شةرتلعرعنع ظأزعضة تولذق جةم قعلغان كعشعنع تاصااليدعغان 

ظعنسان ناهايعتع ظاز ظذحرايدذ)1).
قوبذل  ظعشالردا  دعنعي  قعلعنعدذ.  قوبذل  ظعشلعرعدا  مذظامعلة  سأزع  صاسعقنعث 
قعلعنمايدذ. دعنعي ظعشالردا صةقةت ظادعل كعشعنعث سأزع قوبذل قعلعنعدذ. ظارعدعكع 
ناهايعتع  ظارعسعدا  ظعنسانالرنعث  تعصتعكع  هةر  ظعشلعرع  مذظامعلة  شذكع،  صةرق 
كأص يىزع بئرعدذ. ظةضةر بذنعث ظىحىن ظارتذق شةرت قويساق، ظةلؤةتتة قعيعنحعلعق 
تذغدذرعدذ. شذثا مذظامعلة ظعشلعرعدا بعر ظادةمنعث سأزعمذ، مةيلع ظذ ظادعل بولسذن 
هأر  مةيلع  بولسذن،  كاصعر  ياكع  بولسذن  مذسذلمان  مةيلع  بولسذن،  صاسعق  ياكع 
بولسذن ياكع قذل بولسذن، مةيلع ظةر بولسذن ياكع ظايال بولسذن، قعيعنحعلعقنعث 

ظالدعنع ظئلعش ظىحىن قوبذل قعلعنعدذ.
بةرمةيدذ.  يىز  كأص  سئلعشتذرغاندا  ظعشلعرعغا  مذظامعلة  ظعشالر  دعنعي  ظةمما 
ظادعل  صةقةت  ظعشالردا  دعنعي  بولعدذ.  دذرذس  قويذش  شةرت  ظارتذق  ظذنعثدا  شذثا 
مذسذلمانعث سأزعال قوبذل قعلعنعدذ. حىنكع صاسعق تأهمةتخور كئلعدذ. كاصعر بولسا 
ظعسالم هأكمعضة رعظاية قعلمايدذ. شذثا ظذنعث مذسذلماننع هأكىمضة رعظاية قعلعشقا 
بولعدذ. حىنكع  مةجبذرالش هةققع يوق. ظةمما مذظامعلة ظعشلعرع بذنعث ظةكسعحة 
بعلةن  قعلماي حارعمعز يوق. ظذالر  بعلةن مذظامعلة  تذرعؤاتقان كاصعرالر  دعيارعمعزدا 
مذظامعلة قعلعش شاراظعتع ظذالرنعث سأزعنع قوبذل قعلغاندعال ظاندعن ؤذجذدقا حعقعدذ. 

شذثا ظذ مةسعلة زأرىرعيةت هئسابلعنعدذ)2).
بةندة بعلةن صةرؤةردعضار ظارعسعدعكع ساص دعنعي ظعشالردا ظادالةت شةرت قعلعنعدذ. 
مةسعلةن، سذنعث صاسكعنا ظعكةنلعكع خةؤةر قعلعنسا، ظةضةر خةؤةر قعلغذحع ظادعل 
بولغان  مذسذلمان  يانعدعغان  نةرسعدعن  قعلغان  ظئتعقاد  دةص  هارام  بولغان،  كعشع 
تةقدعردة، تةيةممذم قعلعدذ. تاهارةت ظالمايدذ. ظةضةر خةؤةر قعلغذحع قذل ياكع دئدةك 
ياكع بوهتان جازاسع ظىحىن جازا بئرعلضةن كعشع بولغان ؤةياكع ظذنداق بولمعغان 

تةقدعردعمذ، ظذنعث سأزع قوبذل قعلعنعدذ.
>ساص دعنعي ظعشالردا< دئضةن سأز ظعضعدارحعلعقنع بعكار قعلعؤئتعدعغان ظامعلنع 
كعشع  ظادعل  بعر  مةسعلةن،  ظىحىندذر.  ساقلعنعش  نةرسعدعن  ظالغان  ظعحعضة  ظأز 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 220 ـ بةت.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 220 ـ بةت.
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مةلذم ظةر ـ خوتذن ظعككعسعنعث بعر ظايالدعن ظئمعلداش ظعكةنلعكعنع خةؤةر قعلسا، 
ظذالرنعث نعكاهعنعث هارام بولذشع ظعسصاتالنمايدذ. حىنكع ظذ جعنسعي مذناسعؤةتتعن 
ظعحعضة  ظأز  ظامعلنع  قعلعؤئتعدعغان  بعكار  ظعضعدارحعلعقعنع  بولذش  بةهرعمةن 
ظالعدعغان بعر خةؤةردذر. شذثا ظذ ظعشتا سان )يةنع خةؤةر قعلغذحعالرنعث سانع( 
بعلةن ظادعل ظعنسان بولذشع بعرضة شةرت قعلعنعدذ. بذ، ظأتصةرةس سويغان قوينعث 
ضأشعنع سئتعؤالغانلعقنع خةؤةر قعلغان ظعشنعث ظةكسعحة بولعدذ. حىنكع ضأشنعث 
هارام ظعكةنلعكعنعث ظعسصاتلعنعشع، بعز يذقعرعدا بايان قعلغاندةك، ظعضعدارحعلعقنع 
بعكار قعلعشنع ظأز ظعحعضة ظالمايدذ. شذثا ظةر ـ خوتذن ظعككعسعنعث جةم بولذشعنعث 

دذرذس بولذشع ظعضعدارحعلعق بعلةن ظعسصاتلعنعدذ)1).
هةققعدة  هأكمع  ظئمعلداشلعق  بعز  كئرةككع،  ظأتىش  ظئلعص  تعلغا  شذنعمذ 
ظعنعكظانا  ظةضةر  ظعدذق:  قويغان  ظوتتذرعغا  مةسعلعنع  مذنداق  توختالغعنعمعزدا 
ظذالرنعث  قعلسا،  خةؤةر  ظأزعال  صةقةت  ظئمعتكةنلعكعنع  ظعككعلعسعنع  خوتذن  ـ  ظةر 
ظايرعلعص كئتعشع ياخشعدذر. حىنكع ظذقبة ظعبنع هارعستعن رعؤايةت قعلعنغان هةدعس 
شةرعصتة ظذنعث خوتذن ظالغانلعقع، ظاندعن بعر ظايال كئلعص: »مةن هةر ظعككعثالرنع 
ظئمعتكةن ظعدعم« دئضةنلعكع، ظاندعن ظذقبعنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا 
كةلضةنلعكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »شذنداق دئضةن بولسا قانداق بولعدذ؟ 
ظذنع قويعؤةتكعن« دئضةنلعكع ياكع شذنعثغا ظوخشاش بعر سأزنع قعلغانلعقع بايان 

قعلعنعدذ)2).

ظعككع ظعشنعث ياخشعسعنع ظئنعقالص حعقعش

سذنعث صاسكعنا ظعكةنلعكعنع خةؤةر قعلغان صاسعقنعث خةؤعرعنع ؤة كعملعكع 
بولغان  كىحلىك  ضذمانع  ظاندعن  ظئنعقالص،  خةؤعرعنع  كعشعنعث  ظةمةس  ظئنعق 
خةؤةرضة ظةمةل قعلعش الزعم. ظةضةر سذنع تأكىؤةتمةكحع بولسا، ظذنعث قارعشعدا 
خةؤةرحعنعث راستحعل ظعكةنلعكع كىحلىك بولغان تةقدعردة تةيةممذم قعلعدذ. ظةضةر 
ظذنعث قارعشعدا خةؤةرحعنعث يالغانحع ظعكةنلعكع كىحلىك بولغان تةقدعردة ظذ سذ 
بعلةن تاهارةت ظالعدذ ؤة تةيةممذم قعلعدذ. بذ ظئهتعيات قعلغانلعق بولعدذ. حىنكع 
ياخشعسعنع ظئنعقالص حعقعش صةقةت ضذمانغا تايانغان ظعش بولذص، خاتا بولذص قئلعش 

ظئهتعمالع بار.
))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 79 ـ بةت.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 220 ـ بةت.
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كعشع  ظاجعز  ظةقلع  ؤة  باال  كعحعك  تةقدعردة،  بولغان  كاصعر  خةؤةرحع  ظةمما 
ظذنعثغا ظوخشاشتذر، ظذ سذنع تأكعؤئتعش ياخشعدذر. كاصعرمذ بذ مةسعلعدة صاسعققا 
ؤة كعملعكع ظئنعق ظةمةس كعشعضة ظوخشاشتذر. ظةضةر ظذ سذ بعلةن تاهارةت ظئلعص 
ناماز ظوقذسا، نامعزع ظادا تاصعدذ. لئكعن ظذنع تأكىؤئتعشتعن ظعلضعرع تةيةممذم 
قعلسا، تةيةممذمع دذرذس بولمايدذ. ظةضةر سذنعث صاسكعنعلعقعنع ظذنعثغا زعممعي ياكع 
كعحعك باال خةؤةر قعلسا ؤة ظذنعث ضذمانعدا خةؤةرحعنعث راستحعللعقع كىحلىك بولسا، 
ظذنعث تةيةممذم قعلعشع ؤاجعص ظةمةس، بةلكع مذستةهةص بولعدذ. ظةضةر تةيةممذم 
قعلغان تةقدعردة، ظالدع بعلةن سذنع تأكىؤةتمعسة، دذرذس بولمايدذ. ظةكسعحة، خةؤةر 
ظعلضعرع  تأكعؤئتعشتعن  بولسا، سذنع  كعشع  ظةمةس  ظئنعق  قعلغذحع ساالهعيعتع 

تةيةممذم قعلغان تةقدعردة، ظذنعث تةيةممذمع كذصاية قعلعدذ.
بعرع  بولعدذ.  سةؤةبتعن  ظعككع  صةرق  ظارعسعدعكع  صاسعقنعث  بعلةن  زعممعي 
حعقعش  ظئنعقالص  خةؤعرعنع  صاسعقنعث  شذكع،  صةرق  ظعككعنحع  صةرقتذر.  مةزكذر 
ؤاجعص بولعدذ. زعممعينعث خةؤعرعنع ظئنعقالص حعقعش مذستةهةص بولعدذ. صاسعقنعث 
خةؤعرع ظذنعث ظةكسعحة بولذص، ظةضةر سذنعث صاسكعنعلعقع هةققعدعكع خةؤعرعدة 
تاهارةت  بعلةن  سذ  ظذ  ظالغذحع  تاهارةت  قوزغعسا،  ضذمان  كىحلىك  راستحعللعقع 
الزعم  مةسظذلعيةت  ظىستعضة  ظذنعث  صاسعق  حىنكع  قعلعدذ.  تةيةممذم  ظالماستعن، 
ضذؤاهلعق  قارشع  مذسذلمانغا  ظذ  دئضةندة،  نئمعشقا  ظعضة.  ساالهعيعتعضة  قعلعش 
بئرةلةيدعغان كعشعلةردعن هئسابلعنعدذ. ظةمما كاصعرنعث ظذنداق ساالهعيعتع يوق. 
ظةضةر قازع صاسعقنعث مذسذلمانغا قارشع بةرضةن ضذؤاهلعقعنع قوبذل قعلسا، قازع 

ضذناهكار بولغان تةقدعردعمذ قازعنعث هأكمع ظعجرا قعلعنعدذ.
ظةضةر ظادعل بعر مذسذلمان ظذ سذنعث صاكعز ظعكةنلعكعنع خةؤةر قعلسا، يةنة بعر 
ظادعل مذسذلمان ظذنعث صاسكعنعلعقعنع خةؤةر قعلسا، سذنعث صاكعز ظعكةنلعكعضة 
هأكىم قعلعنعدذ. ظةمما سويذلغان مال هةققعدعكع خةؤةرنعث هأكمع ظذنعث ظةكسعحة 

بولعدذ )يةنع هاراملعققا هأكىم قعلعنعدذ(.
ظةضةر بعر ظادةم يةص ـ ظعحعؤاتقان بعر جاماظةت كعشعلةرنعث قئشعغا كعرضةن، 
ظاندعن ظذالر ظذنع داستعخانغا حاقعرغان، شذ ظةسنادا بعر ظادعل مذسذلمان ظذنعثغا: 
هاراق  نةرسعضة  ظعحعلعؤاتقان  مالنعثدذر،  بوغذزلعغان  كاصعر  ظأتصةرةس  »ضأش 
هاالل  ظذ  بةلكع  ظةمةس،  »ظذنداق  ظذالر:  ظاندعن  دئضةن،  ظارعالشتذرذلغاندذر« 
داستعخاندعكع  سئلعنعدذ.  نةزةر  ظةهؤالعغا  ظذالرنعث  تةقدعردة،  دئضةن  تاماقتذر« 
قعلعنعدذ.  قوبذل  سأزع  ظذالرنعث  بولسا،  كعشعلةر  ظادعل  ظةضةر  كعشعلةر 
ظعحعدة  ظذالرنعث  ظةضةر  قعلعنمايدذ.  قوبذل  سأزع  هئحقانداق  تأهمةتخورالرنعث 
ظةضةر  قعلعنعدذ.  قوبذل  سأزع  ظعككعسعنعث  شذ  بولسا،  ظادةم  ظعككع  ظعشةنحلعك 
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ظعشةنحلعك ظادةم صةقةت بعر بولسا، كىحلىك بولغان قاراشقا ظةمةل قعلعنعدذ. ظةضةر 
كىحلةندىرةلمةي، هةر ظعككعلع هالةت ظوخشاش بولذص قالسا، يةص ـ ظعحعص، ظاندعن 
تاهارةت ظئلعؤةتسة هئح ؤةقةسع يوق. ظةضةر ظعشةنحلعك ظعككع قذل ظعككع ظعشنعث 
بعرعنع )يةنع سذنعث صاكعز ياكع صاسكعنعلعقعنع( خةؤةر قعلسا، ظذ ظعككعسعنعث 
ظوخشاشتذر.  قذل  بعلةن  ظادةم  هأر  خةؤةردة  دعنعي  حىنكع  قعلعنعدذ.  قوبذل  سأزع 

شذثا ظعككع كعشعنعث خةؤعرع كىحلةندىرىلعدذ.

يةنة بعرعنع  ظةضةر ظذ ظعككع ظعشنعث بعرعنع ظعشةنحلعك قذل خةؤةر قعلسا، 
خةؤةر  ظذ  ظىحىن  بولغانلعقع  خةؤةر  قارشع  بعرعضة  ـ  بعر  قعلسا،  خةؤةر  ظادةم  هأر 

ظئنعقلعنعص حعقعلعدذ...

قعسقعسع، مذشذ مةسعلعنعث تعصعدعكع مةسعلعلةردة قذل بعلةن هأرنعث دعنعي 
ظعشالر هةققعدعكع خةؤعرع ظادالةت جةهةتتة تةث بولذص حعققاندعن كئيعن تةثمذتةث 
صاكعت بولذش  ظاندعن هأكىملةر ظىحىن  بعلةن سان جةهةتتة،  ظالدع  تذرعدذ. شذثا 
ظعككع  ظالعمالر  كىحلةندىرىلعدذ.  جةهةتتة  حعقعش  ظئنعقالص  ظاندعن  جةهةتتة، 
خةؤةرنعث ظارعسعدعكع باراؤةرلعككة قارشع كئلعص قئلعش ظةمةلعي يىز بةرضةندعن 
ظئنعقالص  ظذنع  صةرقلةندىرمةستعن،  ظارعسعنع  سذ  بعلةن  مال  بوغذزالنغان  كئيعن، 

حعقعشنع ظئتعبارغا ظالغان.

قاحعالرنعث صاكعز ياكع صاسكعنعلعقع هةققعدعكع ؤة بوغذزالص ظألتىرىلضةن ياكع 
ظأزع ظألىص قالغان هايؤان هةققعدعكع خةؤةردة كىحلىك ضذمان ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. 
مذتلةق  بولسا،  كىحلىك  ضذمان  هةققعدعكع  ظعكةنلعكع  صاكعز  كأصرةكعنعث  ظةضةر 
قالغاندا  بولذص  زأرىرعيةت  لئكعن  ظئنعقالنمايدذ.  بولمعسا  ظذنداق  ظئنعقلعنعدذ. 
ظعكةنلعكع  صاكعز  قاحعالرنعث  ظةضةر  ظعشلعتعلعدذ.  نةرسعضة  باشقا  تاهارةتتعن 
هةر  هالةتنعث  ظعختعيارعي  ياكع  مةجبذرعي  بولسا،  كىحلىك  ضذمان  هةققعدعكع 
ظعككعلعسعدة ظعحعش هةمدة تاهارةت ظئلعش ظىحىن ظئنعقلعنعدذ. ظذنداق بولماي، 
صاسكعنعلعقعغا بولغان ضذمان كىحلىك ظورذننع ظعضةللعسة ياكع صاكعز ؤة صاسكعنعلعقع 
ظوخشاش بولذص قالسا، ظعختعيارعي هالةتتة ظةسال ظئنعقالنمايدذ. مةجبذرعي هالةتتة 
ؤة  بوغذزالنغان  ظئنعقالنمايدذ.  ظىحىن  ظئلعش  تاهارةت  ظئنعقلعنعدذ.  ظىحىن  ظعحعش 
ظىحىن شةرتسعز  هالةت  مةجبذرعي  خةؤةردة  هةققعدعكع  هايؤان  قالغان  ظألىص  ظأزع 
ظئنعقلعنعدذ. ظعختعيارعي هالةتتة صاكعزلعقع كىحلىك ظورذننع ظعضةللعسة ظئنعقلعنعدذ. 

ظذنداق بولمعسا ظئنعقالنمايدذ)1).
))) سةهعه بذخارع، 2660 ـ هةدعس.
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حاقعرعلغان توي ياكع زعياصةت سورذنعغا بئرعش

بةزعلةر:  قعلعشقان.  ظعختعالص  هةققعدة  بئرعش  سورذنغا  حاقعرعلغان  ظالعمالر 
ساندعكعلةر:  كأص  دئضةن.  بولمايدذ«  ظئتعشكة  تةرك  ظذنع  ؤاجعصتذر،  »ظذ 
بولمعسا،  توي  ظةؤزةلدذر،  بئرعش  بولسا،  توي  ظةضةر  دئضةن.  سىننةتتذر«  »ظذ 
ظعختعيارعدذر. لئكعن يةنعال بئرعش ظةؤزةلدذر. حىنكع بئرعش مأمعننعث قةلبعضة 
ياكع  يئسذن  مةيلع  بارسا،  سورذنغا  حاقعرعلغان  ظةضةر  بئغعشاليدذ.  خذشاللعق 
تةقدعردة  بولمعغان  روزعدار  ظةضةر  بولعدذ.  قعلغان  ظادا  يئمعسذن، مةسظذلعيعتعنع 
تاماق يئيعشع ظةؤزةلدذر. حاقعرعلغان سورذن توي بولسذن ياكع باشقا ظعش بولسذن، 
ظأز ـ ظارا بةسلعشعش مةقسةت قعلعنمعغانال بولسا، ظذ سورذنغا بئرعش سىننةتتذر. 
ظةمما بةسلعشعش، ماختعنعش ؤة شذنعثدةك ظعشالر مةقسةت قعلعنغان سورذنالرغا 
حاقعرعلسا، ظذ يةرضة بارماسلعق، بولذصمذ ظعلعم ظعضعلعرعنعث بارماسلعقع الزعم. 

حىنكع: »يئضةننعث يىزع قعزعرعدذ« دئضةن سأز بار)1).
بارمعسا،  ظذنعثغا  بولذص،  تارتعصال سىننةت  قةدعمدعن  بئرعش  توي سورذنعغا 
قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة  حىنكع  بولعدذ.  ضذناهكار 
حاقعرعلعص،  بايالر  تاماق  يامان  »ظةث  دةيدذ:  مذنداق  ظذ  شةرعصتة  هةدعس  بعر 
كةمبةغةللةر حاقعرعلمعغان توي تامعقعدذر. كعمكع حاقعرعلغان سورذنغا بارمعسا، 
قعلغان  ظاسعيلعق  ظةلةيهعسساالمغا  مذهةممةد  صةيغةمبعرع  ظذنعث  ؤة  قا  اهلل 

بولعدذ«)2).
ظعضعسعضة  سورذن  ؤة  بارعدذ  سورذنغا  بولسا،  روزعدار  حاقعرعلغذحع  ظةضةر 
دذظا قعلعدذ. ظةضةر روزعدار بولمعسا، تاماق يةيدذ ؤة دذظا قعلعدذ. ظةضةر تاماق 
يئمعسة ؤة بارمعسا، ضذناهكار بولعدذ ؤة ظأزعضة زذلذم قعلغان بولعدذ. حىنكع ظذ 
ساهعبخاننع تأؤةن كأرضةنلعك بولعدذ. ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت 
مةن  »ظةضةر  دئضةن:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  هةدعستة  بعر  قعلعنغان 
صاقالحاق ظىحىن حاقعرعلساممذ، ظةلؤةتتة بارعمةن. ظةضةر ماثا صاقالحاققا حاغلعق 

نةرسة هةدعية قعلعنسعمذ ظةلؤةتتة قوبذل قعلعمةن«))).
بذ هةدعس توي سورذنعغا بئرعشنعث تةكعتلةنضةن سىننةت ظعكةنلعكعنع تةقةززا 
ناملعق  >ظةلهعداية<  بولعدذ.  ظةكسعحة  ظذنعث  بئرعش  سورذنالرغا  باشقا  قعلعدذ. 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 221 ـ بةت.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 224 ـ بةت.
))) سةهعه بذخارع، 5177 ـ هةدعس.
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ظعلضعرع  ظعكةنلعكعنع  سىننةت  يئقعن  ؤاجعصقا  ظذنعث  شةرهعلعضىحعلةر  كعتابنع 
سىرضةن. بةزعلةر مذنداق دئضةن: »ظةضةر سورذنغا حاقعرعلسا، ظذ جايدا ضذناه ؤة 
زامانعمعزدا  بولعدذ. هازعرقع  بعدظةت ظعشالر بولمايدعغانال بولسا، بئرعش ؤاجعص 
ظعشالرنعث  بعدظةت  ؤة  ضذناه  يةردة  ظذ  صةقةت  ظعشتذر.  توغرا  ظةث  بارماسلعق 

يوقلعقعغا قةتظعي ظعشةنح قعاللعسا، بارسا بولعدذ«)1).
بولغان  ناؤا  ـ  نةغمة  ؤة  تاماشا  ـ  ظويذن  جايدا  ظذ  حاقعرعلسا،  تويغا  كعمكع 
تةقدعردعمذ جعم ظولتذرذص كةلضةن تاماقنع يةيدذ. ظذ ظعشالر ظةضةر ظأيدة بولسا، 
ظةهؤال شذنداق قعلعدذ. ظةضةر يامان ظذ ظعشالر داستعخان ظىستعدة بولسا، داستعخاندا 
ظولتذرذش توغرا ظةمةس. بةلكع يىز ظأرعضةن هامان حعقعص كئتعش كئرةك. حىنكع 
اهلل تاظاال مذنداق دةيدذ: »ظئسعثضة كةلضةندعن كئيعن، زالعم قةؤم بعلةن بعللة 

ظولتذرمعغعن«)2).
ظويذن ـ تاماشاغا قذالق سئلعش هارامدذر. سورذنغا بئرعش سىننةتتذر. شذثا 
غةيؤةت  ظىستعدة  داستعخان  شذنداقال  ظةؤزةلدذر.  تذرذش  يعراق  نةرسعدعن  هارام 
ظويذن  غةيؤةت  ظولتذرماسلعق كئرةك.  داستعخاندا  ظذ  بولسا،  قعلعدعغان كعشعلةر 
توسذش  بواللعسا،  قادعر  توسذشقا  ظذنع  ظةضةر  ضذناهتذر.  ظئغعر  تاماشادعنمذ  ـ 
ظةضعشعدعغان  ظذنعثغا  باشقعالر  بواللمعسا،  قادعر  توسذشقا  ظذنع  ظةضةر  الزعم. 
كعشعلةردعن بولمعغان تةقدعردة قةلبعدة يامان كأرىش بعلةن سةؤر قعلعدذ. ظةضةر 
باشقعالر ظذنعثغا ظةضعشعدعغان كعشعلةردعن بولغان تةقدعردة ظذنع توسذشقا قادعر 
بواللمعسا، ظولتذرماستعن حعقعص كئتعدذ. حىنكع ظذ دعنغا هاقارةت قعلغانلعقتذر. 
ظعمام ظةبذهةنعفةنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: »مةن مذشذنداق ظعشقا 
بعر قئتعم دذح كةلدعم ؤة سةؤر قعلدعم«. لئكعن بذ ظعمام ظةبذهةنعفةنعث باشقعالر 

ظذنعثغا ظةضعشعدعغان كعشع بولذشعدعن ظعلضعرع يىز بةرضةن ظعش ظعدع))).
ظةضةر سورذنغا كئلعشتعن ظعلضعرع بذنع بعلمعضةن بولسا، ظةهؤال مذشذنداق 
بارلعقعنع  ظعشنعث  يامان  يةردة  ظذ  ظعلضعرع  كئلعشتعن  ظذنعثغا  ظةضةر  بولعدذ. 
كعشعلةردعن  ظةضعشعدعغان  باشقعالر  مةيلع  ظذ  الزعم.  كةلمةسلعك  ظةسال  بعلسة، 
هةققع  دةؤةت  حىنكع  ظوخشاشتذر.  بولمعسذن،  كعشعلةردعن  ظذنداق  ياكع  بولسذن 
قعلعدذ.  الزعم  كئيعن  كةلضةندعن  ظةمةس،  ظعلضعرع  كئلعشتعن  حاقعرعلغذحعنع 
لئكعن ظذ ظذالرنعث ظأزعضة هأرمةت بعلدىرىص شذ يامان ظعشنع تاشاليدعغانلعقعنع 

بعلسة، ظذنعث بئرعشع الزعم بولعدذ.
))) سةهعه بذخارع، 5178 ـ هةدعس.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 221 ـ بةت.
))) سىرة ظةنظام، 68 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةنهذنعث  رةزعيةلالهذ  ظةلع  ماجة  ظعبنع  ظعمام 
كةلدع  ظذ  حاقعردعم.  ظةلةيهعسساالمنع  صةيغةمبةر  ظئتعص،  تاماق  قعلعدذ: »مةن 
ؤة ظأيدة سىرةتلةرنع كأرىص قايتعص كةتتع«. بذ هةدعس حاقعرعلغذحعنعث كئلعص 
بولغاندعن كئيعنمذ قايتعص كئتعشعنعث دذرذسلعقعنع ظعصادعلةص بئرعدذ. يامان ظعش 

بارلعقعنع بعلعص تذرذص بئرعش بولسا، صةقةت توغرا ظةمةس)1).

ظعمام بذخارع سةهعه بذخارعدا مذنداق بايان قعلغان: »ظعبنع مةسظذد بعر ظأيدة 
ظةبذظةييذب  حاقعردع.  ظةبذظةييذبنع  ظأمةر  ظعبنع  كةتتع.  قايتعص  كأرىص،  سىرةت 
ظأيدة تامغا تارتعلغان بعر صةردعنع كأردع. ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر: >ظايالالر ظذنع 
قورقذشقا  بعرعدعن  >مةن  ظةبذظةييذب:  دئدع.  تارتتع<  تذرذئلعص  دةص  تارتعمعز 
توغرا كةلضةندعمذ سةندعن قورقمايمةن. اهلل نعث نامع بعلةن قةسةمكع، سعلةرنعث 

تامعقعثالرنع يئمةيمةن< دئدع ؤة قايتعص كةتتع«.

قاسعم ظعبنع مذهةممةدتعن رعؤايةت قعلعنعدذكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
ظايالع ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها ظذنعثغا مذنداق دئضةن: مةن سىرةتلةر حىشىرىلضةن 
بعر دانة ياستذق سئتعؤالدعم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنع كأرىص بوسذغعدعال 
تذرذص قالدع. ظأيضة كعرمعدع. مةن ظذنعث يىزعدعكع نارازعلعق كةيصعياتنع بايقعدعم 
قعالي،  تةؤبة  صةيغةمبعرعضة  ظذنعث  ؤة  قا  اهلل  مةن  صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل  ظع  ؤة: 
نئمة ضذناه قعلدعم؟ دئدعم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »بذنداق ياستذق بذ ظأيدة 
نئمة قعلعدذ ؟« دئدع. مةن: مةن ظذنع سئنعث ظولتذرذشذث ؤة يألعنعشعث ظىحىن 
سئتعؤالدعم، دئدعم. ظذ: »شةكـ  شىبهعسعزكع، بذ سىرةتلةرنعث ظعضعلعرع قعيامةت 
كىنع ظازابقا دذحار بولعدذ ؤة ظذالرغا: سعلةر ياراتقان نةرسعلةرنع تعرعلدىرىثالر 
كعرمةيدذ«  صةرعشتعلةر  ظأيضة  بار  سىرةت  شىبهعسعزكع،  ـ  شةك  دئيعلعدذ. 

دئدع)2). 

كعرعش  رذخسةتسعز  يئنعغا  شذغذلالنغذحعالرنعث  بعلةن  ظةسؤابالر  حالغذ 
هأرمعتعنع  ظأزلعرعنعث  بعلةن  قعلعش  ظعشالرنع  يامان  ظذالر  حىنكع  دذرذستذر. 
دذرذستذر.  ظذرذش  يةرضة  هأرمعتعنع  ظذالرنعث  شذثا  كعشعلةردذر.  تأكعؤالغان 
ظذ  حىنكع  دذرذستذر.  قارعشع  ظةؤرعتعضة  زعناخورنعث  ضذؤاهحعالرنعث  مةسعلةن، 

ظأزعنعث هأرمعتعنع ظأزع دةصسةندة قعلغاندذر))).
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 222 ـ بةت.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 222 ـ بةت.

))) سةهعه بذخارع، 5181 ـ هةدعس.
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حالغذ ظةسؤابلعرعنعث هأكمع ؤة ظذنعث هةقعقعي ماهعيعتع

حالغذ ظةسؤابلعرعنعث هةممعسع هارامدذر. ظعبنع مةسظذد مذنداق دةيدذ: »خذددع 
نعصاقلعقنع  دعلغا  ظاؤازع  ظةسؤابلعرعنعث  حالغذ  ظىندىرضةندةك  ظأسىملىكنع  سذ 
ظىندىرعدذ«. يةنة بعر رعؤايةتتة بذ هةدعس صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا يةتكىزىلىص، 
مذنذ لةؤزع بعلةن رعؤايةت قعلعنغان: »خذددع سذ ظأسىملىكنع ظىندىرضةندةك ناخشا 

دعلغا نعصاقلعقنع ظىندىرعدذ«.
حاقعرعلغان تويغا بئرعش مةسعلعسعدة حالغذ ظةسؤابلعرعنعث هةممعسعنعث هارام 
ظعكةنلعكعضة ظاالهعدة دعققةت قعلعش الزعم. ظعمام مذهةممةد ظويذن ؤة ناخشا دئضةن 
ظعسعمنع ظويذنـ  تاماشانع ظعصادعلةش ظىحىن ظعشلةتكةن. ظويذنـ  تاماشا ظوحذق دةلعل 
بعلةن هارام قعلعنغان بولذص، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »مأمعننعث 
ظىح ظويذنعدعن باشقا هةممعسع باتعلدذر. ظذ ظىح ظويذن ظئتعنع كأندىرىش ظويذنع 
)يةنة بعر رعؤايةتتة ظئتع بعلةن ظوينذشذش دئيعلضةن(، ظوقيا ظئتعش ظويذنع ؤ ظايالع 
بعلةن ظوينذشذش قاتارلعقالردذر«. بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد، ظةبذداؤذد، تعرمعزع، 
نةساظع ؤة ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلغان. ظعبنع خذزةيمة: ظذ، توغرعلعق دةرعجعسعضة 

يةتكةن هةدعس، دئضةن.
قعلغان:  رعؤايةت  مذنداق  ظامعردعن  ظعبنع  ظوقبة  هةدعسنع  بذ  هاكعم  ظعمام 
»مذسذلمان كعشعنعث ظوينعغان ظويذنلعرعنعث هةممعسع باتعلدذر. صةقةت ظوقيا ظئتعش 

ظويذنع، ظئتعنع كأندىرىش ظويذنع ؤة ظايالع بعلةن ظوينعشعشع باتعل ظةمةس«.
باب  بعر  مةخسذس  بألىمعدة  سوراش  رذخسةت  بذخارع  ظعمام  ظىحىن  شذنعث 
قويعدعغان  قعلعص  مةشغذل  قعلعشتعن  ظعبادةت  ـ  تاظةت  قا  ظذنع: »اهلل  ظاجرعتعص، 
مةن سةن  هةمراهعغا: »كئلة،  ظاندعن  ظاتعغان.  دةص  باتعلدذر«  ظويذن  هةرقانداق 
بعلةن قعمار ظوينايمةن« دئضىحعنعث ظةهؤالع هةققعدة توختالغان ؤة اهلل تاظاالنعث: 
»بةزع كعشعلةر بعلعمسعزلعكتعن، )كعشعلةرنع( اهلل نعث يولعدعن ظازدذرذش ظىحىن 
بعهذدة ضةصلةرنع سئتعؤالعدذ ؤة اهلل نعث يولعنع مةسخعرة قعلعدذ، ظةنة شذالر خور 
قعلغذحع ظازابقا دذحار بولعدذ«)1) دئضةن سأزعنع بايان قعلغان. ظاندعن ظأز سةنعدع 
مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة  بعلةن 
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان: »سعلةردعن كعمكع قةسةم قعلسا ؤة قةسعمعدة اهلل نع 
ؤة ظذززانع )يةنع بذت ظعسمعنع( تعلغا ظالسا، دةرهال: ال ظعالهة ظعلاللالهذ يةنع بعر 
اهلل تعن باشقا هئح ظعاله يوقتذر، دئضةن سأزنع دئؤةتسذن. كعمكع هةمراهعغا: كئلة، 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 222 ـ بةت.
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مةن سةن بعلةن قعمار ظوينايمةن، دةص سالغان بولسا، سةدعقة قعلعؤةتسذن«)1).
ظالعدعغان، ظعنساننع مةشغذل  ناملعق كعتابتا ظعنسان هذزذر  >ظةتتةظرعيفات< 
قعلعص قويعدعغان، ظاندعن تىضةص كئتعدعغان هةرقانداق نةرسة ظويذن ـ تاماشادذر، 

دةص حىشةندىرىلضةن. بذ، ظذنعث هأكمعنع ظةمةس ماهعيعتعنع بايان قعلعص بئرعدذ.
سأزلةيدعغان  صاساهةتلعك  ؤة  ظأضعنعش  كةلتىرىشنع  قاصعية  »ظةضةر  بةزعلةر: 
يةنة:  بةزعلةر  قارعغان.  دةص  يوق«  يامعنع  هئح  ظئيتسا،  ناخشا  ظىحىن  بولذش 
»ؤةهعمة بئسعشنعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىن يالغذز قالغاندا ظأزع بعلةن ظأزع ناخشا 
ظئيتسا، هئح يامعنع يوق« دةص قارعغان. ظالعمالر بةزع ساهابعالرنعث هأكىم ؤة ؤةز 
ظوقذغانلعقع  سئلعص  ظاهاثغا  شئظعرالرنع  مذباه  ظالغان  ظعحعضة  ظأز  نةسعهةتنع  ـ 
هةققعدة توختالغاندا ظذنع حىشةندىرىص: »ناخشا دئضةن سأز ياخشع ظعشقعمذ، يامان 

ظعشقعمع ظعشلعتعلعدذ« دئضةن.
مذنداق  ناخشعنع  قذهذستانع  فعقهعشذناسلعرعدعن  مةزهةصعنعث  هةنةفعي 
حىشةندىرضةن: »شئظعرنع ظاهاثغا سئلعص، مةلذم معسراالرنع تةكرارالص، ظذنعثغا 
تةثكةش  بعلةن  زاماندا مذناسعص مذزعكا  مذناسعص هالدا حاؤاك حئلعص )هازعرقع 
قعلعص( ظوقذغان نةرسة ناخشعدذر«. ظذ يةنة مذنداق دئضةن: »بذ ظىح نةرسعدعن 

بعرع كةم بولسا، ناخشا بولمايدذ«.
مذنداق  كئيعن  توختالغاندعن  هةقتة  مذشذ  كعتابتا  ناملعق  >فةتهذلقةدعر< 
بولمايدعغان  هاالل  تئكعستعدة(  )يةنع  سأزعدة  ناخشا  بذنعثدعن  »بعز  دئيعلضةن: 
مةسعلةن،  بعلعؤالدذق.  بولعدعغانلعقعنع  هارام  ظذنعث  ظعشلعتعلسة،  سىصةتلةر 
ظةرلعكنع ؤة تئخع هايات بولغان مذظةييةن ظايالنع سىصةتلةش، هاراقنع ؤة قاؤاقخانعنع 
كعشع  ظوقذغان  ناخشا  ظةضةر  بعلةن سىصةتلةش،  قعزعقتذرعدعغان سىصةتلةر  ظذنعثغا 
سأكىش  ظذنع  تةقدعردة  قعلغان  مةقسةت  سأكىشنع  زعممعينع  ياكع  مذسذلماننع 
مذسذلماننع  ظةضةر  هارامدذر.  ناخشعالر  ظالغان  ظعحعضة  ظأز  مةزمذنالرنع  قاتارلعق 
باالغةتلعك  ؤة  صاساهةتلعك  تعلعنعث  ظأزعنعث  ياكع  قعزعقتذرذشنع  بولذشقا  شئهعت 
ظعكةنلعكعنع بعلدىرىشنع مةقسةت قعلغان تةقدعردة، ظذنعثغا ظايالالرنع سىصةتلةش 
قعسمةن ظارعلعشعص قالسعمذ، هارام ظةمةس. ضىل ـ  حئحةكلةرنع، ظأستةثلةرنع ؤة 
سذالرنع سىصةتلعضةن ناخشعالرنع مةنظع قعلعشنعث هئح ظةهمعيعتع يوق. شذنداق، 
ظةضةر بذ ناخشعالرمذ حالغذ ظةسؤابلعرع بعلةن تةثكةش قعلعنسا، ضةرحة بذ ناخشعنعث 
ؤة  نةسعهةتلةر  ـ  ؤةز  مذثلذق  ظةسؤابلعرعدعن  حالغذ  شذ  بةلكع  ظةمةس،  ظأزعدعن 

هئكمةتلةر حعقعص تذرغان ظةهؤالدعمذ مةنظع قعلعنعدذ.
))) سىرة لوقمان، 6 ـ ظايةت.
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صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قذرظان ظوقذغاندا، جعنازعغا ظةضةشكةندة، هةربعي 
يىرىش قعلغاندا ؤة زعكعر ظئيتقاندا يذقعرع ظاؤاز حعقعرعشنع يامان كأرعدعغانلعقع 
رعؤايةت قعلعنغان. ظعش شذنداق ظعكةن، ناخشا ظئيتقاندا صىتىن ؤذجذدع ؤة ظعشتعياقع 
بعلةن توؤالش هةققعدة نئمة دئضىلىك؟ ظذنداق قعلعش مةكروهتذر. ظذنعث دعندا هئح 
ظاساسع يوقتذر. زامانعمعزدعكع سوصعالرنعث قعلعؤاتقان ظعشلعرع هارامدذر. ظذالرنعث 
سورذنعغا بئرعش ؤة ظولتذرذش دذرذس بولمايدذ. ظذالردعن ظعلضعرع ظأتكةنلةر مذنداق 
هةققعدعكع  تعثشعغانلعقع  شئظعر  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  قعلمايتتع.  ظعشنع 
ـ  ؤةز  ؤة  هئكمةت  ظذنع  كأرسةتمةيدذ.  ظعكةنلعكعنع  مذباه  ناخشعنعث  رعؤايةت 
نةسعهةتنع ظأز ظعحعضة ظالغان مذباه شئظعر، دةص حىشةندىرىشكة بولعدذ. صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث ناخشا ظوقذلغان سورذندا بولغانلعقع هةققعدعكع هةدعس سةهعه 
سورذنع  ظاثالش  نةسعهةت  ـ  ؤةز  ؤة  ظاثالش  قذرظان  سورذنع  ظاثالش  ظةضةر  ظةمةس. 
سورذنغا  ظذ  بولسا،  سورذنع  ظاثالش  ناخشا  ظةضةر  بولعدذ.  دذرذس  بئرعش  بولسا، 

بئرعش صىتىن ظالعمالرنعث بعردةك قارعشعدا هارامدذر)1).
)كعشعلةرنع(  بعلعمسعزلعكتعن،  كعشعلةر  »بةزع  دةيدذ:  مذنداق  تاظاال  اهلل 
اهلل نعث يولعدعن ظازدذرذش ظىحىن بعهذدة ضةصلةرنع سئتعؤالعدذ ؤة اهلل نعث يولعنع 
كأصحعلعك  بولعدذ«)2).  دذحار  ظازابقا  قعلغذحع  خور  شذالر  ظةنة  قعلعدذ،  مةسخعرة 
ؤة  ناخشعنع  قعلعنغان  هارام  دئضةن سأز  ضةصلةر«  ظايةتتعكع »بعهذدة  بذ  ظالعمالر 
ظذنع ظاثالشنع كأرسعتعدذ، دةص قارايدذ. ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذ 
بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة سورالغاندا: »بعر اهلل تعن باشقا هئح ظعاله يوقتذركع، 
ظعبنع  تةكرارلعغان.  قئتعم  ظىح  سأزعنع  بذ  ؤة  بةرضةن  جاؤاب  دةص  ناخشعدذر«  ظذ 
ظوخشعغان سأزلةرنع  ؤة شذنعثغا  ناخشا  ظايةت  ظةنهذما: »بذ  رةزعيةلالهذ  ظابباس 

كأرسعتعدذ« دئضةن))). 
ظايةت  »بذ  دئضةن:  مذنداق  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  )اهلل  قذرتذبع  ظعمام 
دةلعل  ظالعمالر  الزعملعقعغا  قعلعشنعث  مةنظع  ظذنع  ؤة  كأرىش  يامان  ناخشعنع 
»سعلةر  تاظاالنعث:  اهلل  ظايةت  ظعككعنحع  بعرعدذر.  ظايةتنعث  ظىح  ظالغان  قعلعص 
غاصعلدذرسعلةر«)4) دئضةن سأزعدذر. ظابدذلاله ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما بذ 
ظايةت هةققعدة توختعلعص: »ظذ سأز هعميةر)5) تعلعدا ناخشعدذر« دئضةن. ظىحعنحع 

))) سةهعه بذخارع، 6301 ـ هةدعس.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 222 ـ بةت.

))) سىرة لوقمان، 6 ـ ظايةت.
))) بذ ظايةتلةرنعث مةزمذنعنع ظعبام تةبةرع تةصسعرعدة بايان قعلغان. ظعمام بذخارع ظذنع »ظةلظةدةبذل مذفرةد« ناملعق كعتابعدا، ظعمام 

بةيهةقع سىنةنعدة رعؤايةت قعلغان.
))) سىرة نةجم، 61 ـ ظايةت.
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ظايةت اهلل تاظاالنعث: »ظذالرنعث ظعحعدعن قوزغعتااليدعغانلعكع ظادةمعثنع ظاؤازعث 
بعلةن )يةنع ضذناهقا حاقعرعشعث بعلةن( قوزغاتقعن«)1) دئضةن سأزعدذر. مذجاهعد بذ 
ظايةت هةققعدة توختعلعص: »ناخشا ؤة نةيلعرعث بعلةن دئضةن مةنعنع ظعصادعلةيدذ« 

دئضةن.
ظةبذل فةرةج ظعبنع جةؤزع بعرعنحع ظايةتنعث تةصسعرعنع هةسةن، سةظعد ظعبنع 
هةققعدة  ظايةت  ؤة: »بذ  قعلغان  رعؤايةت  قاتارلعقالردعن  نةخةظع  ؤة  قةتادة  جذبةير، 
بئرعلضةن ظةث ياخشع حىشةنحة مذشذدذر« دئضةن. هةسةننعث مذنداق دئضةنلعكع 
رعؤايةت قعلعنعدذ: »بعهذدة ضةصلةر يذمذر، كىلكة ـ حاقحاق، خوراصع سأزلةر، ناخشا 
قاتارلعقالرغا ؤة شذنعثغا ظوخشاش سئنع اهلل تاظاالغا ظعبادةت قعلعشتعن هةمدة ظذنع 

ياد ظئتعشتعن مةشغذل قعلعص قويعدعغان هةرقانداق نةرسعنع كأرسعتعدذ«)2). 

كعيعم ـ كئحةك ؤة زعبذ ـ زعننةتلةر

كعيعم ـ كئحةكنعث هأكمع

اهلل تاظاال ظعنسانعيةتكة كعيعم ـ كئحةك نئمةت قعلعص بةردع ؤة ظذنع ظذنعثغا 
مذنذ قعممةتلعك سأزع بعلةن معننةت قعلدع )يةنع ظأزعنعث بةرضةنلعكعنع بعلدىردع(: 
»ظع ظادةم بالعلعرع! سعلةرضة بعز هةقعقةتةن ظةؤرعتعثالرنع ياصعدعغان لعباسنع ؤة 
زعننةتلعنعدعغان لعباسنع حىشىردذق، تةقؤادارلعق لعباسع ظةث ياخشعدذر، ظةنة شذالر 
)يةنع ظعنسان بالعلعرعغا سةترع ظةؤرةت ظىحىن لعباس ياراتماق( ظذالرنعث ظعبرةت 
ظئلعشع ظىحىن اهلل نعث )بةندعلعرعضة بولغان صةزلع - مةرهةمعتعنع كأرسعتعدعغان( 

ظاالمةتلعرعدعندذر«))). 
ظذنعث هأكمع تىرعنعث صةرقلعق بولذشعغا ظةضعشعص صةرقلعق بولعدذ. ظةؤرةتنع 
صةرزدذر.  كعيعش  كعيعم  معقداردا  ساقاليدعغان  سوغذقتعن  ؤة  ظعسسعق  ياصعدعغان، 
يئرعمعغعحة  صاحاقنعث  هالدا،  ظذيغذن  سىننةتكة  رةختلةردعن  يذث  ؤة  كاناص  صاختا، 
كعيعم  قويماستعن  قعلعص  ناحار  بةكمذ  قعلعؤةتمةستعن،  ظئسعل  بةكمذ  ظذزذنلذقتا، 
نام  بولغعنعدذر.  ظوتتذراهال  ياخشعسع  ظةث  ظعشالرنعث  حىنكع  ظةؤزةلدذر.  كعيعش 

))) هازعرقع يةمةننعث ظةينع زاماندعكع بعر قةبعلعسعنعث ظعسمع ـــ ت.
))) سىرة ظعسرا، 64 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.

))) مذظةللعصنعث »سىرة لوقمان تةصسعرع« دعن.
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حعقعرعش ظىحىن ظةث ظئسعل كعيعمنع كعيعش ؤة ظةث ناحار كعيعمنع كعيعش مةنظع 
قعلعنغاندذر.

ياسعنعش ؤة اهلل نعث نئمةتلعرعنع ظعزهار قعلعش ظىحىن صةرز معقدارعدعن ظارتذق 
دئضةن:  مذنداق  هةقتة  بذ  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  مذستةهةصتذر.  كعيعش  كعيعم 
كأرىشنع  ظىستعدة  بةندعسعنعث  ظةسعرعنع  نئمعتعنعث  اهلل  شىبهعسعزكع،  ـ  »شةك 
ياخشع كأرعدذ«)1). هئيت بايراملعرعدا، جىمة كىنلعرعدة ؤة يعغعلعش سورذنلعرعدا 
كعيعش  ؤاقعتالردا  مذباهتذر. هةممة  كعيعش  كعيعملةرنع  حعرايلعق  ظىحىن  ياسعنعش 
مذباه ظةمةس. حىنكع ظذ هاكاؤذرلذق ؤة حوثحعلعقتذر. موهتاج كعشعلةرنعث يامان 
كأرىشعنع كةلتىرىص قويذشعمذ مذمكعن. شذثا ظذنداق كعيعملةرنع هةمعشة كعيعشتعن 

ساقلعنعش ظةؤزةلدذر. تةكةببذرلذق قعلعش ظىحىن كعيعم كعيعش مةكروهتذر)2). 
سالعمنعث ظاتعسع ظابدذلاله رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعس 
شةرعصتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »كعمكع حوثحعلعق قعلعص كعيعمعنع سأرةلضعدةك 
ظاثلعغان  بذنع  دئضةن.  قارعمايدذ«  ظذنعثغا  اهلل  كىنع  قعيامةت  كعيسة،  ظذزذن 
ظةبذبةكرع رةزعيةلالهذ ظةنهذ: »ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! ظعشتعنعمنعث بعر تةرعصع 
دئضةندة،  تذرعمةن«  كأتىرىص  قعلعص  دعققةت  ظذنعثغا  مةن  لئكعن  كئتعدذ،  حىشىص 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »سةن ظعشتاننع حوثحعلعق قعلعص ظذزذن كعيعدعغانالردعن 

ظةمةسسةن« دئضةن))).
ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
دوزاختا  قعسمع  قالغان  حىشىص  تأؤةن  ظوشذقتعن  »ظعشتاننعث  دئضةن:  مذنداق 

بولعدذ«)4). 
قعلعش  حوثحعلعق  يذقعرعدعكع  بولذص،  قعلعنغان  بايان  شةرتسعز  هةدعس  بذ 
قاتتعق  هةدعستة  ظذ  حىشةندىرىلعدذ.  بعرلعكتة  بعلةن  هةدعس  قعلعنغان  شةرت 
ظاضاهالندذرذشنعث كةلضةنلعكع ظالعمالرنعث قارعشعدا ظعتتعصاق كةلضةن مةسعلعدذر. 
ظعشتاننعث ظوشذقتعن تأؤةن بولذشع شةرتسعز بايان قعلعنغان هةدعستعن زأرىرعيةت 
ظىحىن تأؤةن بولغان تىرع مذستةسنا قعلعنعدذ. مةسعلةن، ظوشذقع يارعالنغان كعشع 
جاراهعتعنع ياصقعدةك بعرةر نةرسة تاصالمعغان حاغدا ظعشتعنع بعلةن ياصمعسا، حعؤعن 
ظذنعثغا ظازار بئرعدذ. ظالعمالر بذنعثغا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظابدذرراهمان 

))) سىرة ظةظراف، 26 ـ ظايةت.
))) ظعمام تعرمعزع ؤة ظةهمةد رعؤايةت قعلغان.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 223 ـ بةت.
))) سةهعه بذخارع، 5784 ـ هةدعس.
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رذخسةت  كعيعشكة  كأينةك  يعصةك  سةؤةبعدعن  قعحعشقاق  ظىحىن  ظةؤف  ظعبنع 
قعلغانلعقعنع دةلعل قعلعدذ. بذ ظعككع هةدعسنع بعرلةشتىرسةك، حةكلةنضةن ظعشنع 
ظىحىن  داؤالعنعش  مةسعلةن،  حعقعدذ.  دذرذسلذقع  قعلعشنعث  تىصةيلعدعن  زأرىرعيةت 
قعلعنغان هةدعستعن  بايان  ظاضاهالندذرذش  يذقعرعدعكع  ظةؤرةتنع ظئحعش دذرذستذر. 

ظايالالر مذستةسنا قعلعنعدذ )يةنع ظذالر ظذزذن كعيعم كعيعدذ()1). 
ظاق رةختلةردعن، شذنداقال قارا رةختلةردعن كعيعم كعيعش مذستةهةصتذر. حىنكع 
ظذ ظابباس جةمةتعنعث ظاالمعتعدذر. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةككعضة بئشعغا قارا 
سةللة ظورعغان هالدا كعرضةن. لئكعن ظةنةس ظعبنع مالعك رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت 
قعلعنعشعحة، مةككة فةتهع قعلعنغان يعلع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةككعضة بئشعغا 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قارعغاندا  بذنعثدعن  كعرضةن)2).  هالدا  كعيضةن  قالصاق 
مةككعضة بئشعغا قالصاق كعيضةنلعكع، قارا سةللة قالصاقنعث ظىستعدعن ظورالغانلعقع 

حعقعص تذرعدذ.
بةزع ظالعمالر يئشعل رةختتعن كعيعم كعيعشنعث سىننةت ظعكةنلعكعنع، حىنكع 

ظذنعث جةننةت ظةهلعنعث كعيعملعرنعث رةثضع ظعكةنلعكعنع بايان قعلغان.
كعشعلةر كعيعص ظادةتلةنضةن خذرذمدعن كعيعم كعيعشعمذ مذباهتذر. صىتىن يعرتقذح 
هايؤانالرنعث تئرعسعدعن، ظأزع ظألىص قالغان هايؤانالرنعث ظاشالنغان تئرعسعدعن ؤة 
بوغذزالص ظألتىرىلضةن هايؤانالرنعث تئرعسعدعن كعيعم كعيعشنعث هئح يامعنع يوق. 
ظذنع  ظاشالش  تئرعلعرعنع  هايؤانالرنعث  هارام  قعلغعنعمعزدةك،  بايان  يذقعرعدا  بعز 

بوغذزلعغان بعلةن ظوخشاش هأكىمدة بولعدذ.

يعصةك كعيعم كعيعشنعث هأكمع

صعلة قذرذتعنعث يعصعدعن توقذلغان يعصةك رةختتعن كعيعم كعيعش، ضةرحة يعصةك 
ظةهؤالدعمذ،  بولغان  كعيعم  تذرعدعغان  توسذص  ظارعلعقعنع  بةدةننعث  بعلةن  كعيعم 
هةنةفع مةزهةصعنعث توغرا قارعشعغا ظاساسةن، ظةرلةرضة هارامدذر. صةقةت زأرىرعيةت 
ظىحىن كعيسة هارام بولمايدذ. ظعمام ظةبذهةنعفةنعث قارعشعدا صةقةت بةدةنضة تعضعص 
تذرعدعغان يعصةك كعيعم هارامدذر. حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةرلةرنع يعصةك 

ؤة تاؤار ـ دذردذندعن كعيعم كعيعشنع مةنظع قعلغان.
))) سةهعه بذخارع، 5787 ـ هةدعس.

))) »فةتهذلبارع« 10 ـ توم، 257 ـ بةت.
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هةكةم ظعبنع ظةبذلةيالدعن رعؤايةت قعلعنغان هةدعستة ظذ مذنداق دئضةن: هذزةيفة 
مةداظعن شةهعرعدة ظعدع. ظذ سذ تةلةص قعلدع. مةمذل بعر ظةرباب ظذنعثغا كىمىش 
قاحا  كىمىش  ظذنع  >مةن  ؤة:  ظئتعؤةتتع  ظذنع  هةكةم  كةلدع.  ظئلعص  سذ  قاحعدا 
قاحعنع  ظذ  يانمعدع، شذثا مةن  بذنعثدعن  ظذ  بعراق  ظعدعم،  ظعشلعتعشتعن توسقان 
تاؤار  ؤة  يعصةك  كىمىش،  ظةلةيهعسساالم: »ظالتذن،  صةيغةمبةر  حىنكع،  ظئتعؤةتتعم. 
ظعدع«  دئضةن  ظىحىندذر،  سعلةر  ظاخعرةتتة  ظىحىندذر،  كاصعرالر  دذنيادا  دذردذن  ـ 

دئدع.
صةيغةمبةر  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  مالعك  ظعبنع  ظةنةس 
ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »كعمكع دذنيادا يعصةك كعيعم كعيسة، ظذنع ظاخعرةتتة 

هةرضعز كعيةلمةيدذ«.
ظاظعشة  مةن  قعلعنعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق  هةتتاننعث  ظعبنع  ظعمران 
رةزعيةلالهذ ظةنهادعن يعصةك هةققعدة سورعدعم. ظذ: »سةن ظعبنع ظابباسنعث قئشعغا 
بئرعص، ظذنعثدعن سورعغعن« دئدع. مةن ظعبنع ظابباستعن سورعدعم. ظذمذ: »سةن 
ظابدذلاله ظعبنع ظأمةردعن سورعغعن« دئدع. مةن ظابدذلاله ظعبنع ظأمةردعن سورعدعم. 
ظذ مذنداق دئدع: ظأمةر ظعبنع خةتتاب ماثا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق 
ظاخعرةتتة  صةقةت  كعيعمنع  يعصةك  »دذنيادا  بةرضةنعدع:  ظئيتعص  دئضةنلعكعنع 
ظذنعثدعن هئح نئسعؤعسع يوق كعشعال كعيعدذ«. شذنعث بعلةن مةن: »ظأمةر ظعبنع 
يالغان  نامعدعن هةرضعز  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظذ  خةتتاب راست سأزلةصتذ، 

سأزلعمةيدذ« دئدعم)1).
ظالعمالر يعصةكنعث هارام بولذش سةؤةبع هةققعدة مذنداق ظعككع قاراشنع ظوتتذرعغا 
قويغان: بعرعنحعسع صةخعرلعنعش ؤة حوثحعلعق قعلعشتعن ظعبارةتتذر. ظعككعنحعسع 
ظذنعث باياشاتلعق ؤة ياسعنعش كعيعمع بولغانلعقع ظىحىندذر. شذثا ظذ ظايالالرنعث 
ياسعنعشعغا اليعقتذر، ظةرلةرضة اليعق ظةمةس. بذ يةردة يةنة مذشرعكالرغا ظوخشاص 

قئلعشتعن ظعبارةت ظىحعنحع بعر ظئهتعماللعقمذ بار.
ظالدعنقع ظعككع مةنة ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. لئكعن ظعككعنحع مةنة هارام بولذشنع 
دئضةن:  كعتابتا مذنداق  ناملعق  ظعمام شافعظع >ظةلظذم<  قعلمايدذ. حىنكع  تةقةززا 
يىزعسعدعن  ظةخالق  ـ  ظةدةص  لئكعن  قارعمايمةن،  دةص  مةكروه  تاقاشنع  »مةرؤايعت 

ياقتذرمايمةن. حىنكع ظذ ظايالالرنعث ياسعنعش بذيذمعدذر«.
ظعسصاتالش  ظئيتعشنع  لةنةت  ظةرلةرضة  ظوخشعؤالغذحع  ظايالالرغا  يةردة  بذ 
بولغان  خاس  ظايالالرغا  كأرىنعشعدة  ؤة  تعصعدا  ظذ  حىنكع  تذغذلعدذ.  مىشكىللعكع 

))) سةهعه بذخارع، 5808 ـ هةدعس.

كىيىم - كېچەك ۋە زىبۇ - زىننەتلەرگە ئاالقىدار ھۆكۈملەركىيىم - كېچەك ۋە زىبۇ - زىننەتلەرگە ئاالقىدار ھۆكۈملەر



نةرسعنع مةنظع قعلعشنع تةلةص قعلعدذ. بةزع ظالعمالر مةزكذر سةؤةبلةرضة يةنة بعر 
سةؤةبنع قوشذص بايان قعلغان بولذص، ظذ بولسعمذ ظعسراصحعلعقتعن ظعبارةتتذر. اهلل 

توغرعسعنع ظةث ياخشع بعلضىحعدذر)1). 
قارعشعدذر.  ظةبذهةنعفةنعث  ظعمام  هاراملعقع  مذتلةق  كعيعشنعث  كعيعم  يعصةك 
ظعمام ظةبذيىسىف ؤة مذهةممةد: »ظةضةر يعصةك قئلعن بولذص، دىشمةندعن ساقلعنعش 
ظعختعالص  ظارعدعكع  دئضةن.  بولعدذ«  هاالل  كعيعش  ظذرذشتا  ظذنع  بولسا،  مذمكعن 
ظارقا يعصع بعلةن ظأرىمة يعصع يعصةك بولغان رةخت هةققعدعدذر. ظةمما ظارقا يعصعال 
يعصةك بولسا ياكع ظأرىمة يعصعال يعصةك بولسا، هةممعسعنعث بعردةك قارعشعدا ظذنع 
ظعبنع  ظابدذلاله  هةدعستة  سةهعه  بعر  حىنكع  مذباهتذر.  كعيعش  هالعتعدة  ظذرذش 
ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنغان: »صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم صةقةت ساص يعصةك كعيعمنع كعيعشنع مةنظع قعلغان. ظةمما رةختنعث 

بةلضعسع ؤة ظأرىمة يعصع يعصةك بولسا، مةنظع قعلعنمايدذ«.
ظعمام مذسلعم مذنداق بعر هةدعسنع رعؤايةت قعلغان: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ظعككع  ياكع  بارماق  بعر  كعيعمنعث  لئكعن  قعلدع.  مةنظع  كعيعشنع  كعيعم  يعصةك 
بارماق ياكع ظىح بارماق ؤةياكع تأت بارماق معقدارع حوثلعقتا يئرع يعصةك بولسا، 
كعيعمنعث  يةنع  كةثلعكنع  ؤة  ظذزذنلذق  معقدار  بارماق  تأت  بذ  قعلمعدع«.  مةنظع 
كأرسعتةمدذ  كةتمةسلعكعنع  ظئشعص  كةثلعكتعن  ؤة  ظذزذنلذق  مذشذ  كةشتعسعنعث 
ياكع ظذنعث ظذزذنلذقع تأت بارماق معقداردعن ظئشعص كةتسعمذ، كةثلعكنعث ظئشعص 

كةتمةسلعكعنعال كأرسعتةمدذ؟
ظذالرنعث سأزعدعن ظةقعلضة تئز كئلعدعغعنع ظعككعنحع قاراشتذر. بذ صةقةت توقذش 
ياكع تعكعش جةهةتتة ساص يعصةك بولغان نةرسعنع كأرسعتعدذ. ظذالرنعث سأزعنعث 
زاهعرع مةنعسع تأت بارماقنع ظألحةم قعلعشتا كعيعمنعث صةؤعزعغا تذتذلغان يعصةك تور 
بعلةن يعصةك كةشتعنعث ظارعسعدا هئح صةرق يوقلذقعنع كأرسعتعدذ. لئكعن بذ قاراش 
بارماق  تأت  كةشتعنع  ظذالر  بولذص،  خعالص  قارعشعغا  مةزهةصعدعكعلةرنعث  شافعظع 
بعلةن ظألحةم قعلغان. كعيعمنعث صةؤعزعغا تذتذلغان تورنع، ضةرحة ظذ تأت بارماقتعن 

ظئشعص كةتسعمذ، ظادةتكة ظاساسةن هةر تةرةصتعن هئسابالشقا قارار قعلغان.
صةؤازغا  ؤة  كةشتعنع  )يةنع  ظعككعلعسعنع  هةر  ظألحةم  ظذ  مةزهةصعدة  هةنةفعي 
ظالعدذ. شذثا ظذنعث ظعحعضة ظةتراصقا تذتذلغان تور،  تذتذلغان تورنع( ظأز ظعحعضة 
كةشتة  ظعشلةنضةن  ياقعسعغا  جذؤعنعث  كةشتة،  ظعشلةنضةن  ظةتراصعغا  يةثلةرنعث 
كعرعدذ.  ظعزمعسع  ؤة  تىضمعسع  كعيعمنعث  ظذنعثغا  شذنداقال  كعرعدذ.  قاتارلعقالر 

))) سةهعه بذخارع، 5830 ـ، 5832 ـ ؤة 5835 ـ هةدعسلةر.
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ظذنعثغا ظوخشاش  ظئشعص كةتمعسة،  بارماقتعن  تأت  صىصىكعمذ كةثلعكع  صوسمعنعث 
بولعدذ. ظعشتانباغ، توننعث غولع، ظذنعث دىمبة تةرعصع ؤة بةلنعث تأؤعنعضة يأضةيدعغان 

مذنحا لىثضعسع قاتارلعقالرمذ ظذنعثغا ظوخشاش بولعدذ)1).
قعلغانلعقعغا  تةرةققع  ظعشلعرعنعث  ياساش  ياراغ  ـ  قورال  دةؤرعمعزدة  هازعرقع 
ؤة قةدعمعي قورالالرنع ظعشلعتعشنعث ظةمةلدعن قالغانلعقعغا نةزةر سالغان ظاساستا 
دىشمةندعن )يعصةك كعيعم كعيعص(  ساقلعنعش زأرىرعيععتعنعث قالمعغانلعقع ظىحىن 
صىتىن ظالعمالرنعث قارعشعدا يعصةك كعيعمنع )ظذرذشتا( كعيعشمذ ظةرلةرضة هارامدذر.

ظايالالرنعث يعصةك كعيعملةرنع كعيعشعنعث هاالل ظعكةنلعكعنعث دةلعلع بعرقانحة 
رةزعيةلالهذ  ظةلع  بعرع  ساهابعالردعن  شذ  هةدعسلةردذر.  قعلغان  رعؤايةت  ساهابعالر 
ظةنهذ بولذص، بعر كىنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر قولعدا يعصةك، يةنة بعر قولعدا 
ظالتذن ظئلعص حعقعص مذنداق دئضةن: »بذ ظعككعسع مئنعث ظىممعتعمنعث ظةرلعرعضة 
دذرذستذر«  »ظاياللعرعغا  رعؤايةتتة:  بعر  يةنة  هااللدذر«.  ظاياللعرعغا  هارامدذر، 

دئيعلضةن. بذ هةدعسنع ظعمام نةساظع ؤة ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلغان)2).
ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: 
»صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماثا صعلة قذرذتع يعصعدعن يوللذق قعلعص توقذلغان بعر 
تون بةردع. مةن ظذنع كعيعص سعرتقا حعقتعم، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يىزعدة 
ظاححعقالنغانلعق كةيصعياتنع كأردىم. شذثا ظذنع يعرتعص ظاياللعرعمغا )يةنع صاتعمة 

ؤة ظذنعثدعن باشقا جةمةتعمدعكع ظايالالرغا( ظألةشتىرىؤةتتعم«))).
رذخسةت  كعيعشعنعث  كعيعم  يعصةك  ظةرلةرنعث  قالغاندا  بولذص  زأرىرعيةت 
قعلعنغانلعقعنعث دةلعلع شذكع، ظةنةس ظعبنع مالعك رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق 
دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم زذبةير بعلةن ظابدذرراهمان 
ظعبنع ظةؤفكة ظذ ظعككعسعنعث قعحعشقاق كئسعلع بولغانلعقع ظىحىن يعصةك كعيعم 

كعيعشكة رذخسةت قعلغان«)4). 
باشقا كعيعم تئصعلمعغان حاغدا ظعسسعق ياكع سوغذقتعن ساقلعنعش ظىحىن يعصةك 

كعيعم كعيعشمذ ظذ زأرىرعيةت ظىحىن كعيضةنلعكنعث ظعحعضة كعرعدذ.
كعيعمضة يعصةكتعن كةشتعلةشمذ رذخسةت قعلعنعدذ. بذ صةقةت توقذش ياكع تعكعش 
جةهةتتة ساص يعصةك بولغان نةرسعنع كأرسعتعدذ. ظذالرنعث سأزعنعث زاهعرعي مةنعسع 

))) »فةتهذلبارع« 10 ـ توم، 286 ـ بةت.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 224 ـ بةت.
))) »ظعظالظذسسىنةن« 17 ـ توم، 293 ـ بةت.
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كعيعمنعث صةؤعزعغا تذتذلغان يعصةك تور بعلةن يعصةك كةشتعنعث ظارعسعدا هئح صةرق 
يوقلذقعنع كأرسعتعدذ. حىنكع تأت بارماقنع ظألحةم قعلعش شةرت قعلعنعدذ. لئكعن بذ 
قاراش شافعظع مةزهةصعدعكعلةرنعث قارعشعغا خعالص بولذص، ظذالر كةشتعنع تأت بارماق 
بعلةن ظألحةم قعلغان. كعيعمنعث صةؤعزعغا تذتذلغان تورنع، ضةرحة ظذ تأت بارماقتعن 

ظئشعص كةتسعمذ، ظادةتكة ظاساسةن هةر تةرةصتعن هئسابالشقا قارار قعلغان.
شذثا  ظالعدذ.  ظعحعضة  ظأز  ظعككعلعسعنع  هةر  ظألحةم  ظذ  مةزهةصعدة  هةنةفعي 
كةشتة،  ظعشلةنضةن  ظةتراصعغا  يةثلةرنعث  تور،  تذتذلغان  ظةتراصقا  ظعحعضة  ظذنعث 
يعصةك  كعيعمضة  ظةضةر  كعرعدذ.  قاتارلعقالر  كةشتة  ظعشلةنضةن  ياقعسعغا  جذؤعنعث 
رةخت صارحعسعدعن ياماق سالسعمذ شذنداق بولعدذ. لئكعن يعصةك رةخت صارحعسعدعن 

كعيعمضة صةؤاز تذتسا، بولمايدذ.
يعصةك  تونغا  »ظةضةر  دئيعلضةن:  مذنداق  كعتابتا  ناملعق  >ظةلهعندعيية< 
ظةضةر  قعسعمدذر.  قعلعنغان  قوشذمحة  ظذ  حىنكع  يوق.  يامعنع  هئح  تذتذلسا،  صةؤاز 
هةر  حىنكع  مةكروهتذر.  قعلعنسا،  يعصةكتعن  ظةستعرع  ظعح  ياكع  ظةستعرع  تاش 
جذؤعنعث  ظةضةر  ظاساسةن،  مذشذنعثغا  قعلعنعدذ.  مةقسةت  كعيعش  ظعككعلعسعدعن 
ياقعسعنعث كةثلعكع تأت بارماقتعن حوث بولسا، مةسعلةن زامانعمعزنعث ظادعتعضة 
ظذنع  تةقدعردة،  تعكعؤئتعلضةن  رةخت  صاختا  صارحة  بعر  ظىستعدعن  ظذنعث  ظوخشاش، 

كعيعش دذرذس بولعدذ. حىنكع ظذ يعصةك، صةؤازغا ظايلعنعص قالعدذ«)1).
هةنةفعي مةزهةصعنعث زاهعرعي قارعشعغا ظاساسةن، ظايرعمـ  ظايرعم جاينعث يعصةك 
ظورنع، ضةرحة ظذ سةللة بولسعمذ، جةملةنمةيدذ. صةقةت رةختنعث بعر قعسعم يوللعرع 
صعلة قذرذتعنعث يعصعكع، يةنة بعر قعسعم يوللعرع يعصةكسعز بولذص، نةتعجعدة هةممعسع 
صعلة قذرذتع يعصعكعدةك كأرىنسة، ظذنع كعيعش دذرذس بولمايدذ. ظذنعث تةقةززاسع 
شذكع، يعصةكتعن كةشتعلةش ؤة توقذش بعلةن ضىل حعقعرعلغان كعيعمنع هةربعرعنعث 
ظئشعص  ظذنعثدعن  ظةضةر  دذرذستذر.  كعيعش  كةتمعسة  ظئشعص  بارماقتعن  تأت  ضىلع 

كةتكةن تةقدعردعمذ، هةممعسعال يعصةكتعن توقذلغان تون كأرىنمعسة دذرذستذر.
بوالمدذ؟  مذشذنداق  هأكمعمذ  كىمىشنعث  ؤة  ظالتذن  يةردعكع  ظايرعم  ـ  ظايرعم 
بولماسلعقع  صةرق  ظارعدا  ظالغاندا  جةهةتتعن  زاهعرعي  حعقعلعدذ.  قاراص  بذنعثغا 

الزعم)2).
ظةرلةرنعث يعصةك رةختتعن ياكع ظالتذندعن ياكع كىمىشتعن ؤةياكع ظىستع يعصةك 
بعلةن تعكعلضةن صاختا رةختتعن صوسما ؤة دوصصا كعيعشع مةكروهتذر. شذنداقال تأت 

))) سةهعه بذخارع، 5839 ـ هةدعس.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 224 ـ بةت.
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ظالتذن ؤة كىمىش ظعشلعتعلضةن باش  ظاز  بارماق معقدارعدعن كأص ياكع ظذنعثدعن 
كعيعمعمذ مةكروهتذر. شاصاق دوصصعنعث هأكمعمذ مذشذنداق بولعدذ. ظةضةر ظذنعثغا 
يعصةكتعن ضىل ظعشلةنضةن بولذص، ظذنعث ضىلعدعن بعرع تأت بارماق معقداردعن ظئشعص 
كةتسة، ظذنع كعيعش هاالل بولمايدذ. ظةضةر تأت بارماقتعن ظاز بولسا، هةممة ضىلعنع 
جةملعضةن تةقدعردة تأت بارماقتعن ظئشعص كةتسعمذ، يذقعرعدا بايان قعلعنغعنعدةك، 
هةنةفعي مةزهةصعنعث زاهعرعي قارعشعغا ظاساسةن ظايرعم ـ ظايرعم ظورذنغا تعكعلضةن 

ضىللةر جةملةنمةيدعغانلعقع ظىحىن هاالل بولعدذ)1). 

يعصةك بعلةن صىكىلضةن جذؤعنعث هأكمع

>ظةددذررذلمذختار< ناملعق كعتابتا مذنداق دئيعلعدذ: »يعصةك بعلةن صىكىلضةن 
جذؤعنع كعيعش مةكروهتذر«. ظعبنع ظابعدعن ظذنعثغا حىشةنحة بئرعص مذنداق دئضةن: 
صىكىلضةن  بعلةن  يعصةك  زعتتذر.  قارعشعغا  كعشعلةرنعث  ساندعكع  كأص  قاراش  »ظذ 
ظوتتذرعغا  قارعشعدا  فعقهعشذناسالرنعث  ظومذميىزلىك  هةقعقةتةن  كعيعش  كعيعمنع 
رةزعيةلالهذ  دئيعلعدذ: »ظةسما  مذنداق  كعتابتا  ناملعق  قويذلغان«. >ظةتتةبيعن< 
ظةنهادعن رعؤايةت قعلعنعدذكع، صارعس يعصعكعدعن توقذلغان، حارةك حوثلذقتا يانحذق 
جذؤعنع  يئشعل  بعر  صىكىلضةن  بعلةن  يعصةك  خعل  شذ  ظاستع  ؤة  ظىستع  ظئتعلضةن، 
كعيعدعغان جذؤعسع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  بذ  دئدع:  ظئلعص حعقعص مذنداق 
ظعدع. ظذ ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهانعث يئنعدا ساقالنغان بولذص، ظاظعشة ؤةزعيةلالهذ 
ظةنها ؤاصات بولذص كةتكةندعن كئيعن ظذ جذؤعنع مةن ظئلعؤالغان ظعدعم. بعز ظذ جذؤعنع 
يذيذص كئسةلضة بئرةتتذق. ظذنعث بعلةن ظذ كئسةل شعصا تاصاتتع«. بذ هةدعسنع ظعمام 
دئضةن  حوثلذقتا«  »حارةك  مذسلعم  لئكعن  قعلغان.  رعؤايةت  مذسلعم  ؤة  ظةهمةد 

سأزنع تعلغا ظالمعغان.

ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  دئيعلعدذ:  مذنداق  كعتابتا  ناملعق  >ظةلهعداية< 
يعصةك بعلةن صىكىلضةن جذؤعنع كعيةتتع«. 

ظازات  تةرعصعدعن  ظةنها  رةزعيةلالهذ  ظةبذبةكرع  بعنتع  ظةسما  مذسلعم  ظعمام 
قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظابدذلالهنعث  ظعبنع  خالعد  قعلعنعؤئتعلضةن 
ظةسما مئنع ظابدذلاله ظعبنع ظأمةرنعث قئشعغا مةسعلة سورعغعلع ظةؤةتعص: مئنعث 
ظىستعضة  ظعضةر  كةشتعسع،  يعصةك  كعيعمنعث  كئلعشعحة سةن  يئتعص  ماثا  ظذنعثغا 

))) »تةقرعيرات ظةررافعظع« 2 ـ توم، 306 ـ بةت.
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سئلعنعدعغان كعحعك قعزعل كأرصة)1) ؤة رةجةص ظئيعنعث هةممعسعدة روزا تذتذشتعن 
ظعبارةت ظىح ظعشنع هارام قعلعصسةن، دئيعشعمنع تاصعلعدع. بذنع ظاثلعغان ظابدذلاله 
ظعبنع ظأمةر ماثا: رةجةص ظئيعدا روزا تذتذش هةققعدعكع سوظالعثغا كةلسةك، مةثضى 
كةشتعسع  كعيعمنعث  ظةمما  كئرةك.  دئيعش  نئمة  هةققعدة  كعشع  تذتعدعغان  روزا 
ظةنهذنعث  رةزعيةلالهذ  خةتتاب  ظعبنع  ظأمةر  مةن  كةلسةك،  سوظالعثغا  هةققعدعكع 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن: »يعصةكنع صةقةت ظاخعرةتتة ظذنعثدعن هئح نئسعؤعسع 
يوق كعشعال كعيعدذ« دةص ظاثلعغانلعقعنع ظاثلعغانعدعم. شذثا كةشتعنعث شذ يعصةكتعن 
بولذص قئلعشعدعن ظةنسعرعدعم. ظعضةر ظىستعضة سئلعنعدعغان كعحعك قعزعل كأرصة 
مةسعلعسعضة كةلسةك، ظابدذلالهنعث )ظأزعنع دئمةكحع( كعحعك كأرصعسعمذ قعزعلدذر، 
بةردعم.  ظئيتعص  ظذنعثغا  ظةهؤالنع  بئرعص،  قايتعص  قئشعغا  ظةسمانعث  مةن  دئدع. 
ظاندعن ظذ: بذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث جذؤعسعدذر دئضعنعحة، صارعس يعصعكعدعن 
توقذلغان، يانحذق ظئتعلضةن، ظىستع ؤة ظاستع شذ خعل يعصةك بعلةن صىكىلضةن بعر 
يئشعل جذؤعنع ظئلعص حعقتع. ظاندعن مذنداق دئدع: »بذ جذؤا ظاظعشة رةزعيةلالهذ 
ظةنها ؤاصات بولذص كةتكةنضة قةدةر ظذنعث يئنعدا ساقالنغان بولذص، ظذ ؤاصات بولذص 
بذ  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظعدعم.  ظئلعؤالغان  مةن  جذؤعنع  بذ  كئيعن  كةتكةندعن 
ظذنعث  بئرةتتذق. كئسةل  يذيذص كئسةلضة  بذ جذؤعنع  بعز  كئيعن  كعيةتتع.  جذؤعنع 

بعلةن شعصا تئصعص قاالتتع«)2).

يعصةكنع كعيعمدعن باشقا ظعشالردا صايدعلعنعشنعث هأكمع

يعصةكنع نئصعز صةردة ؤة صاشعلعق ظىحىن ظعشلةتسة هئح يامعنع يوق. حىنكع ظذ 
كعيعلعدعغان نةرسة ظةمةس.

يعصةكنع ظعشتانباغ ظىحىن ظعشلعتعش مةكروه بولذص، بذ توغرا قاراشتذر. بةزعلةر: 
دئضةن.  ظةمةس«  نةرسة  كعيعلعدعغان  يالغذز  ظذ  حىنكع  يوق،  يامعنع  هئح  »ظذنعث 
ظةرلةر  ظالعمالر:  »بةزع  دئيعلعدذ:  مذنداق  كعتابتا  ناملعق  ظةسسةغعر<  >ظةلجامعظ 
يعصةكتعن ظعشتانباغ قعلعؤالسا، ظعمام ظةبذهةنعفةنعث قارعشعدا هئح يامعنع يوق، دةص 
ظعكةنلعكع  مةكروه  ظذنعث  قارعشعدا  مذهةممةدنعث  بعلةن  ظةبذيىسىف  ظعمام  قارايدذ. 

بايان قعلعنغان«))).
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 225 ـ بةت.

))) ظةينع زاماندا ظايالالر ظةرلعرعنعث ظعضةر ظىستعضة سئلعص معنعشع ظىحىن يعصةكتعن ظةستةر تذتذص، ظعحعضة صاختا ؤة يىث سئلعص، 
كعحعك كأرصة تعكعص بئرعدعكةن.

))) سةهعه مذسلعم، 2069 ـ هةدعس.
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ظةر كعشع يئنعغا ظئسعؤالعدعغان هةميان يعصةك بولسا، مةكروه بولعدذ. يانحذقعغا 
سئلعؤالعدعغان ؤة ظأي ظعحعضة ظئسعص قويعدعغان هةميان يعصةك بولسا، مةكروه بولمايدذ. 
بذنعث بعلةن ظئسعص قويمايدعغان هةمياننعث مةكروه ظةمةسلعكع مةلذم بولعدذ. زاهعرعي 
ظذ  ظىحىن  شذنعث  كئتعدذ.  ظوخشاص  كعيعشكة  ظئسعؤئلعش  يانغا  ظالغاندا  جةهةتتعن 
هارام بولعدذ. حىنكع هارام نةرسعلةر هةققعدة شىبهعلعك ظعكةنلعكع بعلعنضةن نةرسة 
جةزعملةشتىرىلىص قارالغان نةرسعضة قوشذؤئتعلعدذ. زاهعرعي جةهةتتعن ظالغاندا يانغا 
تىضعنعضة ظوخشاص  تذمارالرنعث  ـ  بويذنغا ظئسعؤالعدعغان تعل  ظئسعؤالعدعغان هةميان 
يانحذققا سئلعص قويعدعغان هةمياننعث هأكمع ظذنعث  يانغا ظئسعؤالماستعن،  كئتعدذ. 

ظةكسعحة بولعدذ.
ظذنع كعيعش  ظةمةس. حىنكع  ظوقذش مةكروه  ناماز  يعصةك جةينامازنعث ظىستعدة 

هارامدذر. ظةمما باشقا تىرلىك صايدعلعنعش هارام ظةمةس. 
بذنعثدعن تةسؤعنعث )يعصةك( يعصع هةققعدة كأص سورعلعدعغان سوظالنعث هأكمع ؤة 
ظةر كعشع كعيعمعنعث تىضمعسعضة ظئسعؤالعدعغان ساظةتنعث )يعصةك( بئغعنعث هأكمع 
ظأتكىزىلعدعغان  تةسؤع  بئغعمذ  ساظةتنعث  ظالغاندا  جةهةتتعن  زاهعرعي  بولعدذ.  مةلذم 
ظذنعثغا  قاتارلعقالرمذ  باغلعرع  تارازعالرنعث  بئغع،  ظاحقذحالرنعث  ظوخشايدذ.  يعصقا 
ظوخشاص كئتعدذ. يعصةك رةختكة ؤة ؤاراققا خةت يئزعش، قذرظاننع يعصةك رةخت بعلةن 
شذنعثغا  ؤة  ياصقذح  كعيعم  ياصقذح،  قاحا  قعلعش،  هةميان  رةختتعن  يعصةك  قاصالش، 
كئتعدعغانراق  ظوخشاص  كعيعشكة  ياكع  صايدعلعنعدعغان  كعيمةستعن  ظوخشايدعغان، 

شةكعلدة صايدعلعنعدعغان نةرسعلةرنعث هأكمعمذ شذنداق بولعدذ.
بعدعكنعث يعصةك كعيعمنع سئتعش ظىحىن ظعككع مىرعسعضة ظارتعص يىرىشع، ظةضةر 
دذرذس  ظالعمالر  بةزع  دذرذستذر.  تةقدعردة،  سالمعغان  يئثعضة  ظعككع  قولعنع  ظعككع 
بولمايدذ، دئضةن. كعيعمنع ظعككع مىرعضة ظارتعص يىرىشتعن ظعبارةت ظالدعنقع قاراش 
مةقسةت  صايدعلعنعش  ظذ  شذثا  كأرسعتعدذ.  يىرىشنع  كأتىرىص  ظعشلةتمةستعن  صةقةت 

قعلعنغان كعيعشكة ظوخشعمايدذ.
ظالعمالر يعصةكتعن تعكعلضةن يوتقاننع ظعشلعتعش دذرذس بولمايدذ، حىنكع يوتقانمذ 

كعيعشنعث بعر تىرعضة ظوخشاص كئتعدذ، دئضةن)1).
ظالعمالر جاراهةتنع يعصةك بعلةن تئثعش هةققعدة ظعختعالص قعلعشقان. يذقعرعدا بايان 
قعلعشقانعدع.  ظعختعالص  مةسعلعسعدعمذ  قعلعش  ظعشتانباغ  يعصةكتعن  قعلعنغعنعدةك، 
بةزعلةر: »ظعتتعصاق قاراشتا مةكروه بولعدذ« دئضةن. قان ظئلعنغان يةرنع يعصةك بعلةن 
مةكروهتذر.  تةقدعردعمذ  بولغان  ظاز  بارماقتعن  تأت  ظذ  ضةرحة  مةكروهتذر.  تئثعشمذ 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 225 ـ بةت.
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حىنكع ظذ تئثعق ظةسلع التا هئسابلعنعدذ.
ظةضةر صةخعرلعنعش ظىحىن بولمعسا ظأينع يعصةك بعلةن بئزةش، ظالتذن ؤة كىمىش 
قاحعالر بعلةن ضىزةللةشتىرىش دذرذستذر. تةكةببذرلذق بعلةن قعلعنغان هةرقانداق نةرسة 
مةكروهتذر. ظةضةر ظذنع بعرةر ظئهتعياج ؤة زأرىرعيةت ظىحىن قعلسا، مةكروه بولمايدذ. 

مانا بذ ظةمةل قعلعشقا تالالنغان قاراشتذر.
بذنعثدعن شذ حعقعدذكع، ظةضةر صةخعرلعنعشنع مةقسةت قعلماستعن هئيت ـ بايرام 
كىنلعرع يعصةك كأرصعلةرنع، ظالتذن ؤة كىمىش قاحعالرنع ظعشلةتمةستعن تعزعص قويذشقا 
بولعدذ. بذ ظةضةر شذنداق قعلعش بعلةن صادعشاهنعث بذيرذقعغا ظةمةل قعلعشنع مةقسةت 
قعلسا، ظةهؤال شذنداق بولعدذ. ظذنعث ظةكسعحة، كىندىزع نأكحة ؤة شامالرنع يئقعشقا 
قعلغانلعقتذر،  زاية  مالنع  ـ  صذل  ظذ  حىنكع  ظةمةس.  توغرا  قعلعش  ظذنداق  بولمايدذ. 
صةقةت هاكعمنعث جازالعشعدعن قورققان ظةهؤال ظاستعدا قعلعشقا بولعدذ. ظةضةر ظذ يامان 
بولمايدذ.  بئرعشكة  يارعتعص  قواليلعق  ظذنعثغا  بولسا،  ظالغان  ظعحعضة  ظأز  ظعشالرنع 
حعقعش  ظىحىن  ظئلعش  قارشع  كةلضةنلعكعنع  باشلعقنعث  بعرةر  بألىمعدة:  ضذؤاهلعق 
حعققعحذالرنعث ضذؤاهلعقع رةت قعلعنعدعغان ظامعلالردعن بولذص قالعدذ، حىنكع بذ حعقعش 
يامان ظعشالرنع ؤة ظايالالرنعث ظةرلةر بعلةن ظارعلعشعص كئتعشعنع كةلتىرىص حعقعرعدذ، 
دةص كأرسعتعلضةن. شذثا يامان ظعشقا قواليلعق يارعتعص بةرضىحعنعث ضذؤاهلعقع تئخعمذ 

قوبذل قعلعنماسلعقع كئرةك)1).
كأينةكنعث ظعزمعسع ؤة تىضمعسعنع يعصةكتعن قعلعشنعث هئح يامعنع يوق. حىنكع ظذ 
ظاظعت نةرسعدذر. شذنعثدةك يعصةك ؤة ظالتذن تىضمعلةرنعثمذ هئح يامعنع يوق. يعصةككة 
يألعنعش، ظذنع كأرصة قعلعش ؤة ظذنعث ظىستعدة ظولتذرذش دذرذستذر. حىنكع صةيغةمبةر 
ظعبنع  ظابدذلاله  قعلعنغان.  رعؤايةت  يألةنضةنلعكع  ياستذققا  يعصةك  ظةلةيهعسساالمنعث 

ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث سئلعنجعسع ظىستعدعمذ يعصةك ياستذق بار، ظعدع.
كئلعص،  تويغا  بعر  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  مالعك  ظعبنع  ظةنةس  قعلعنعشعحة،  رعؤايةت 
حوث  ظذنع  ظولتذرذش  ظىستعدة  يعصةك  حىنكع  ظولتذرغان.  ظىستعدة  ياستذق  يعصةك 
بعلعشنع ظةمةس، كعحعك ساناشنع كأرسعتعدذ. شذثا ظذ سىرةت بار سئلعنجا ظىستعدة 

ظولتذرذشنعث ظورنعدا بولعدذ.
»ظذ  مالعك:  ؤة  شافعظع  مذهةممةد(،  بعلةن  ظةبذيىسىف  )يةنع  ظعمام  ظعككع 
هارامدذر« دئضةن بولذص، توغرا قاراش مذشذدذر. لئكعن بذ كةث ظومذملعشعص كةتكةن 
يعصةك  ؤة  يألعنعش  ياستذقالرغا  يعصةك  ظةبذهةنعفةنعث  ظعمام  ظةكسعدذر)2).  قاراشنعث 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 226 ـ بةت.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 226 ـ بةت.
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كأرصعلةر ظىستعدة ظولتذرذشنع ظةرلةر ظىحىن دذرذس، دةص قارعغانلعقعنعث دةلعلع شذكع، 
بةنع ظامعر تةرعصعدعن ظازات قعلعنغان راشعدنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: 
»مةن ظابدذلاله ظعبنع ظابباسنعث كأرصعسع ظىستىدة يعصةك ياستذق كأرضةنعدعم«. بذ 
بايان  شذنداق  كعتابتا  ناملعق  >نةسبذرراية<  قعلغان.  رعؤايةت  سةظد  ظعبنع  هةدعسنع 

قعلعنغان.
سةظعد ظعبنع ظةبذؤةققاس رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنغان هةدعس ظذنعثغا 
قارشع دةلعل سىصعتعدة كةلتىرىلضةن بولذص، بذ هةدعس ظذنعثغا زعت كئلعدذ. بذ هةدعسنع 
دا،  >فةتهذلبارع<  رةجةص  ظعبنع  كعتابعدا،  ناملعق  >جامعظ<  ظأزعنعث  ؤةهب  ظعبنع 
تاهاؤعي >مةظانعل ظاسار< ناملعق كعتابتا، هاكعم >ظةلمذستةدرةك< تة سةظعد ظعبنع 
»مةن  دئضةن:  مذنداق  ظذ  بولذص،  قعلغان  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةبذؤةققاس 
ظولتذرغعنعم  ظىستعدة  حوغ  تذرغان  يالقذنالص  ظولتذرغعنعمدعن  كأرصعدة  يعصةك  ظىحىن 
ظولتذرذشتعن  ظىستعدة  يعصةك  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  كئلعص  يةنة  ياخشعدذر«. 

توسقانلعقع رعؤايةت قعلعنغان)1). 
دئضةن:  ظذ مذنداق  بعر هةدعستة  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  هذزةيفة 
هةمدة  ظعحعشنع  سذ  قاحعالردا  كىمىش  ؤة  ظالتذن  بعزنع  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر 
تاماق يئيعشنع، يعصةك ؤة تاؤارالردا كعيعم كعيعشنع هةمدة ظذنعث ظىستعدة ظولتذرذشنع 

مةنظع قعلغان«)2). 
ؤة  بذخارع  ظعمام  دةيدذ:  مذنداق  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  )اهلل  هةجةر  ظعبنع 
مذسلعم هذزةيفة رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث هةدعسعنع بعرقانحة يول بعلةن رعؤايةت قعلغان 
بولذص، ظذ يولالردا ظذنعث: »هةمدة ظذنعث ظىستعدة ظولتذرذشنع« دئضةن جىملة يوق. 
ظذ جىملة يعصةك ظىستعدة ظولتذرذش مةنظع قعلعنعدذ، دئضىحعلةرنعث كىحلىك دةلعلعدذر. 
بةزع  ؤة  كذصعلعقالر  ماجعشذن،  ظعبنع  لئكعن  قارعشعدذر.  ظالعمالرنعث  كأصحعلعك  ظذ 

شافعظعالرنعث قارعشع ظذنعث ظةكسعحعدعدذر.
بةزع هةنةفعي فعقهعشذناسلعرع ظذ حةكلعمعضة قارعتا: »بذ يةردعكع مةنظع قعلعش 
سأزع هارام قعلعنغانلعقنع ظوحذق بعلدىرمةيدذ« دةص جاؤاب بةرسة، يةنة بةزعلةر: »بذ 
بعلةن  يعصةك كعيعم كعيعش  ظةمةس،  ظولتذرذشنع  ظىستعدة  يعصةك  يالغذز  حةكلعمعنعث 
بعرضة ظذنعث ظىستعدة ظولتذرذشنعث مةنظع قعلعنغانلعقعنع بعلدىرىش ظئهتعمالع بار« 
دئضةن. بذ قاراش ظعبنع بةتتالنعث: »مةزكذر هةدعس يعصةك ظىستعدة ظولتذرذشنعث هارام 
قعلعنغانلعقعنع كأرسعتعدعغان دةلعلدذر« دئضةن دةؤاسعغا رةددعية بئرعدذ. ظذ دةلعل 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 226 ـ بةت.
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ظةمةس، بةلكع ظذ ظوحذق مةنة ظعصادعلةيدعغان سأزدذر... 
هةققعدة  كعيعم  هةدعسلةرنعث  مةزكذر  فعقهعشذناسلعرع  هةنةفعي  بةزع  يةنة 
ؤة:  قاراتقان  كعيعشكة  ظذنع  حةكلعمعنع  بعلةن  دذرذسلذق  توغرعالص،  كةلضةنلعكعنع 

»ظولتذرذش كعيعش ظةمةس« دئضةن. 
تذرغانلعقتعن  ظذزذن  »مةن  ظةنهذنعث:  رةزعيةلالهذ  ظةنةس  ظالعمالر  كأصحعلعك 
قارعداص كةتكةن بعر بورعنعث ظىستعدة تذردذم« دئضةن هةدعسعنع دةلعل قعلغان. حىنكع 

هةرقانداق نةرسة ظأزعضة يارعشا بولعدذ.
ظةمةسلعكع  توغرا  ظعشلعتعشعنعث  كأرصة  يعصةك  ظايالالرنعث  يةنة  هةدعس  مةزكذر 
ظىحىن دةلعل قعلعنغان. لئكعن بذ قاراش ظاجعزدذر. حىنكع ظةرلةرضة قعلعنغان خعتاب 
كأرصة  يعصةك  ظايالالرنعث  ظالمايدذ.  ظعحعضة  ظأز  ظايالالرنع  ظاساسةن  قاراشقا  كىحلىك 
ظعشلعتعشعنع مةنظع قعلعشنع ظوتتذرعغا قويغان بذ كعشع بذ مةسعلعنع ظذالرنعث ظالتذن 
جابدذقالرنع تاقعشع دذرذس تذرذصمذ، ظالتذن قاحا ظعشلعتعشعنعث مةنظع قعلعنغانلعقعغا 
قعياس قعلغان بولذشع مذمكعن. ظذنعث بذ قارعشعحة بولغاندا ظايالالرنعث يعصةك كعيعم 
كعيعشع دذرذس بولعدذ، يعصةكنع ظعشلعتعشع مةنظع قعلعنعدذ. رافعظ بذ قاراشنع توغرا 

تاصقان. 
ظةمما ظعمام نةؤةؤعي ظايالالرنعث يعصةك ظعشلعتعشعنع توغرا تاصقان ؤة ظةر كعشعنعث 
ظايالع بعلةن ظايالعنعث كأرصعسعدة ياتقاندا يعصةك كأرصة ظعشلعتعشعنع مةنظع قعلعشقا 
ظذنعثغا  كعشع  قارعغان  دةص  دذرذس،  ظذنع  مةزهةصعدعن  مالعكع  كأرسةتكةن.  دةلعل 
مذنداق حىشةنحة بةرضةن: خوتذن كعشع ظةرنعث كأرصعسعدذر. خذددع خوتذنعنعث ظىستعدة 
ظالتذن جابدذقالر ؤة يعصةك كعيعملةر بار هالةتتة ظئرعنعث ظذنع ظاستعغا ظئلعشع دذرذس 
بعللة  بعلةن  ظذنعث  ظئرعنعث  ظىستعدة  كأرصة  بولغان  مذباه  خوتذنعغا  بولغعنعدةك، 

ظولتذرذشع ؤة ظذخلعشع دذرذس بولعدذ)1).
يعصةكنع تاش كعيعم قعلعص ياكع ظعشتان تعكعص كعيعش صىتىن ظالعمالرنعث بعردةك 
بعردةك  ظالعمالرنعث  صىتىن  ظولتذرذش  ظىستعدة  كىمىش  ظةمما  مةكروهتذر.  قارعشعدا 
دئضةندة  نئمعشقا  ظعشلةتكةنلعك هئسابلعنعدذ.  تولذق  ظذ  هارامدذر. حىنكع  قارعشعدا 
ظالتذن ؤة كىمىش كعيعلمةيدذ. بذ مةسعلعنعث هارام ظعكةنلعكع، ظعلضعرعكع مةسعلعنعث 
بولسا  ظىحىن  تذغذلغانلعقع  ضذمانع  ظعختعالص  تةبعرلعنعشع  بعلةن  ظعكةنلعكع  مةكروه 
كئرةك. ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن نةقعل قعلعنعشعحة، ظذ بةدةنضة تعضعص 

تذرعدعغان يعصةك كعيعمنع هارام قعلغان.
))) سةهعه بذخارع، 5836 ـ هةدعس.

كىيىم - كېچەك ۋە زىبۇ - زىننەتلەرگە ئاالقىدار ھۆكۈملەركىيىم - كېچەك ۋە زىبۇ - زىننەتلەرگە ئاالقىدار ھۆكۈملەر

482483



ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام ظةبذ يىسىف ؤة ظعمام مذهةممةد ظارعسعدعكع ظعختعالص 
يعصةكتعن صةردة تذتذش ؤة ظذنع ظعشعكلةرضة ظئسعش هةققعدعدذر.

خاالتقا  ؤة  صةلتذ  ظايالحة  تعكعلضةن  يعصةكتعن  ظىستعضة  بىشىكع  بالعنعث  ظوغذل 
يوتقان  يعصةك  يذقعرعدا  بعز  ظةمةس.  مةكروه  قويذش  يئصعص  كعيعملةرنع  ظوخشاش 
ظعشلعتعشنعث مةكروه ظعكةنلعكعنع، حىنكع ظذنعث كعيعشنعث بعر تىرع ظعكةنلعكعنع، 
يعصةك جةينامازدا ناماز ظوقذشنعث دذرذسلذقعنع، حىنكع يعصةكتعن صايدعلعنعش ظةمةس 
تةكةببذرلذق  بذ،  مانا  ظعدذق.  قعلغان  بايان  ظعكةنلعكعنع  هارام  كعيعشنعث  ظذنع 
قعلماستعن، تاهارةت ظالغاندا سىرتىش ظىحىن يعصةك ياغلعق تذتسعمذ بولعدعغانلعقعنع 
نةرسة  كعيعدعغان  ظةمةلعيةتتعمذ، هأكىم جةهةتتعمذ  ياغلعق  قول  ظعصادعلةيدذ. حىنكع 
قاتارلعقالر  تئثعق  تاثعدعغان  يةرنع  ظالغان  قان  ظعشتانباغ،  يوتقان،  بعراق  ظةمةس. 
ناماز  ظىستعدة  كعيعم  يعصةك  كعشعنعث  ظةر  بةزعلةر  لئكعن  بولعدذ.  ظةكسعحة  ظذنعث 
ظوقذشعنعث مةكروه ظعكةنلعكعنع، حىنكع ظولتذرذش ياكع ظذخالش ظىحىن يعصةك كأرصة 
سئلعش بعلةن ناماز ظوقذش ظىحىن يعصةك جةيناماز سئلعشنعث ظارعسعدا ظاالهعدة بعر 

صةرقنعث يوقلعقعنع بايان قعلغان. ظةمما ظالدعنقع قاراش بةكرةك توغرعدذر.
يوتقان ؤة يانغا ظئسعؤالعدعغان هةميان مةسعلعلعرعدعن هةمدة شذنعثغا ظوخشعغان 
حىشىص  نةرسعلةرنعث  مايلعق  ؤة  تاماق  كعيعمضة  يئضةندة  تاماق  مةسعلعلةردعن 
مةكروه  بولسا  يعصةك  التعنعث  تارتعؤالعدعغان  ظالدعغا  ظىحىن  ساقلعنعش  كئتعشعدعن 
ظاؤام  هئسابلعنعدذ.  كعيعش  تىرلىك  بعر  ظذ  حىنكع  ظئلعنعدذ.  هأكمع  بولعدعغانلعق 
خةلقنعث تعلعدا مذنداق قعلعشتعن ظذنع كأزضة ظعلماسلعق مةقسةت قعلعنعدذ، دئضةن 
كعرمةيدعغان  تىرعضة  كعيعم  ظوخشاش  ظولتذرذشقا  ؤة  قعلعش  ياستذق  قاراش  مةشهذر 
نةرسعضة قارعتعلعدذ. كأزضة ظعلماسلعق ظعشتانباغ قعلعش ؤة تئثعق التا قعلعش جةهةتتة 
تئخعمذ كىحلىك ظعصادعلعنعدذ. شذنداق تذرذقلذق ظذ ظعشالرنع قعلعش مةكروهتذر. شذثا 

يذقعرعدا تعلغا ظئلعنغان نةرسعمذ مةكروه هئسابلعنعدذ)1).

كأركةم كعيعملةرنع كعيعشنعث هأكمع

تةكةببذرلذق ؤة هةيؤةتلعك كأرىنىشنع مةقسةت قعلمايدعغان ظةهؤال ظاستعدا 
كأركةم كعيعملةرنع كعيعشنعث هئح يامعنع يوق. كةيضىحع يىرىش ـ تذرذشتا ظذ 
كعيعملةرنع كعيعشتعن ظعلضعرع قانداق بولسا، ظذنع كعيضةندعن كئيعنمذ شذنداق 
بولذشع الزعم. بعر كىنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 1000 تةثضعلعك قعممةتكة ظعضة 

))) »فةتهذلبارع« 10 ـ توم، 292 ـ بةت.
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ظىستعضة  ظذ  تذرغاندا  نامازغا  ظذ  قئتعم  بعر  حعقتع.  سعرتقا  كعيعص  توننع  بعر 
ظةبذهةنعفة 400  ظعمام  ظعدع.  بعر تون كعيضةن  ظعضة  قعممةتكة  تةثضعلعك   4000
تعلاللعق قعممةتكة ظعضة تون كعيةتتع. اهلل تاظاال حعرايلعق كعيعنعشنع مذباه قعلعص 
مذنداق دةيدذ: »ظئيتقعنكع، »اهلل بةندعلعرع ظىحىن ياراتقان لعباسالرنع، شئرعن، 
مأمعنلةر  دذنيادا  بذ  »ظذالر  ظئيتقعنكع،  قعلدع؟«  هارام  كعم  رعزعقالرنع  صاك 
يارعتعلغان )ضةرحة ظذالرغا كذففارالر شئرعك بولسعمذ(، ظاخعرةتتة بولسا  ظىحىن 
مأمعنلةرضعال خاستذر«. )اهلل نعث بعر ؤة شئرعكع يوق ظعكةنلعكعنع( بعلعدعغان 

قةؤم ظىحىن ظايةتلةرنع مذشذنداق تةصسعلعي بايان قعلعمعز«)1). 
>ظعظالظذسسىنةن< ناملعق كعتابنعث مذظةللعصع بذ هةقتة مةخسذس بعر باب 
ظاجرعتعص، ظذنع: »ظةرلةرنعث يعصةك بعلةن يذث ظارعالشتذرذص توقذلغان رةختتعن 
كعيعم كعيعشع« دةص ظاتعغان ؤة بذ هةقتة بعرقانحة ظةسةرلةرنع بايان قعلغان. شذ 
ظةسةرلةردعن بعرع زذرارةدعن رعؤايةت قعلعنغان بولذص، ظذ مذنداق دةيدذ: »مةن 
ظعمران ظعبنع هىسةيننعث يعصةك بعلةن يذث ظارعالشتذرذص توقذلغان رةختتعن كعيعم 
ناملعق  >ظةلظةدذلمذفرةد<  بذخارع  ظعمام  ظةسةرنع  بذ  كأردىم«.  كعيضةنلعكعنع 

كعتابعدا رعؤايةت قعلغان.
ظعبنع  ظةنةس  »مةن  قعلعنعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق  ظةبذظعسهاقنعث 
تون  ضىللىك  رةختتعن  توقذلغان  ظارعالشتذرذص  يذث  بعلةن  يعصةك  مالعكنعث 
كعيعؤالغانلعقعنع كأردىم«. بذنع ظعبنع ظةبذشةيبة رعؤايةت قعلغان. ظابدذرراززاقمذ 
دئضةن: »مةن  ظذ مذنداق  بولذص،  قعلغان  رعؤايةت  ظابدذلكةرعم جةزةرعدعن  ظذنع 
ظةنةس ظعبنع مالعكنعث يعصةك بعلةن يذث ظارعالشتذرذص توقذلغان رةختتعن جذؤا ؤة 

كعيعم كعيعؤالغانلعقعنع كأردىم«.
قعلعنعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق  هذرةيسنعث  ظعبنع  ظةبذظعسهاق 
»هىسةين ظعبنع ظةلعنعث يعصةك بعلةن يذث ظارعالشتذرذص توقذلغان رةختتعن كعيعم 

كعيعؤالغانلعقعنع كأردىم«. بذ ظةسةرنع ظعبنع ظةبذشةيبة رعؤايةت قعلغان. 
كعيعم  رةختتعن  توقذلغان  ظارعالشتذرذص  يذث  بعلةن  يعصةك  ظةسةرلةر  مةزكذر 
كعيعشنعث مذباه ظعكةنلعكعنعث دةلعلعدذر. مةلذم  ظةسةر ظذ رةختنعث ظأرىمة يعصع 
يعصةك بولغان تةقدعردعمذ ظذنع كعيعشنعث مذباه ظعكةنلعكعنع ظوحذق كأرسعتعص 
بئرعدذ. ظذ ظةسةر ظةبذبةكرة ؤة ظعبنع ظابباستعن رعؤايةت قعلعنغان. ظعكرعمةنعثمذ 
يعصةك بعلةن يذث ظارعالشتذرذص توقذلغان رةختتعن كعيعم كعيضةنلعكع ؤة: »صةقةت 
بذ  قعلعنغان.  رعؤايةت  دئضةنلعكع  مةكرذهتذر«  كعيعش  كعيعم  يعصةكتعن  ساص 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 227 ـ بةت.
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ظةسةرنع ظعمام بةيهةقع >شذظةبذل ظعمان< ناملعق كعتابعدا رعؤايةت قعلغان.
ظةبذبةكرةنعث يعصةك بعلةن يذث ظارعالشتذرذص توقذلغان، ظأرىمة يعصع يعصةك 
ظعبنع  ظةسةرنع  بذ  كعيةتتع.  ظذنع  ظذ  ظعدع.  بار  تونع  ضىللىك  بولغان  رةختتعن 
كعتابتا:  ناملعق  >ظةددذررذلمذختار<  لئكعن  قعلغان)1).  رعؤايةت  ظةبذشةيبة 
»ظذالرنعث زامانعدا بذ خعل رةخت سذ هايؤانلعرعنعث يذثلعرعدعن توقذالتتع. ظةمما 

هازعر يعصةكتعن توقذلعدذ. شذثا هارام بولعدذ« دئيعلضةن.
نةرسعلةردعن  ظوخشاش  صاختعغا  ؤة  كاناص  يعصع  ظارقا  يعصةك،  يعصع  ظأرىمة 
توقذلغان رةختلةردعن، باشقا يعصالر مةيلع يعصةكتعن ظاز بولسذن ياكع كأص بولسذن، 
مةيلع يعصةك بعلةن تةث معقداردا بولسذن، كعيعم كعيعش هااللدذر. حىنكع كعيعم 
صةقةت توقذش بعلةن كعيعمضة ظايلعنعدذ. توقذش ظارقا يعصع بعلةن بولعدذ. شذثا 
ظئلعنعدذ. حىنكع هأكىمدة  ظئتعبارغا  يعصع  ظارقا  ظةمةس،  يعصع  ظأرىمة  رةختنعث 

سةؤةبنعث ظعككع سىصعتعنعث ظاخعرقعسع ظئتعبارغا ظئلعنعص كئلعدذ.
زامانعمعزدعكع تاؤار رةختكة ظوخشاش ظأرعمة يعصع تئشعغا حعقعص تذرعدعغان 
ظذنع  حىنكع  بولعدذ،  »مةكروه  بةزعلةر:  هااللدذر.  كعيعش  كعيعم  رةختلةردعن 
كعيضىحع كعشعلةرنعث نةزةرعدة يعصةك كعيضىحع هئسابلعنعدذ، ظذنعثدا تةكةببذرلذق 
ظاالمعتع كأرىلعدذ« دئضةن. يةنة بةزعلةر: »ظذنعث ظارقا يعصعنع ظئتعبارغا ظالغان 
ظاساستا مةكروه بولمايدذ. ظةضةر ظارقا يعصع يعصةك ؤة باشقا يعص بعلةن ظارعالش 
بولعدذ.  مةكروه  ظاندعن  كأرىنسة،  يعصةكتةك  هةممعسع  ظذنعث  تةقدعردة،  بولغان 
مةكروه  بولسا،  صةرقلعق  يعصع  بعرةر  ظوخشاش  يعصعغا  كةشتة  مةسعلةن:  ظةضةر 
بولمايدذ. حىنكع هةنةفعي مةزهةصعنعث قارعشعدا رةختتعكع تأت بارماق معقدارغا 

يةتمعضةن ظايرعم ـ ظايرعم يعصةك ظورذن جةملةنمةيدذ« دئضةن. 
كئرةك.  كعيعشع  كعيعم  هالدا  ظذيغذن  تذشلعرعغا  ـ  تةث  ظأزعنعث  كعشع  ظةر 
شذثا ظذنعث هةددعدعن زعيادة ظالعي دةرعجعلعك كعيعملةرنع ياكع هةددعدعن زعيادة 
حةكلةنضةن  قعلسا،  ظذ شذنداق  ظةضةر  ظةمةس.  توغرا  كعيعشع  كعيعملةرنع  ناحار 

ظعشنع قعلغان ؤة كعشعلةرنع غةيؤةتكة مذصتعال قعلغان بولعدذ. 
كعيعملةرنع،  دةرعجعلعك  ظالعي  زعيادة  هةددعدعن  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
شذنداقال هةددعدعن زعيادة ناحار كعيعملةرنع كعيعشنع مةنظع قعلغان. بذنعثغا ظةمةل 
قعلغان ظادةم نادان كعشعلةرنعث كةمسعتعشعضة، فعقهعشذناسالرنعث ظةيعبلعشعضة 
ظذحراص كةتمةيدذ. ظعمامالرنعث ظعمامع سةرةخسع مذنداق دئضةن: »هةممة ؤاقعتتا 

))) سىرة ظةظراف، 32 ـ ظايةت.
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صاكعز يذيذلغان كعيعملةرنع كعيعش الزعم«)1).
بةزع ؤاقعتالردا اهلل تاظاالنعث ظأزعضة بةرضةن نئمةتلعرعنع ظعزهار قعلعش ظىحىن 
ظةث حعرايلعق كعيعملةرنع كعيعش الزعم. مذنداق قعلعش ظذنعث ظىحىن ياخشعدذر. 
ظعمام نةسةظع ظةبذظةهؤةسنعث ظاتعسعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: 
مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كعرضةن ظعدعم. ظذ مئنعث ناحار كعيعم 
كعيعؤالغانلعقعمنع كأرىص: »سئنعث صذل ـ مئلعث بارمذ؟« دئدع. مةن: هةظة، اهلل 
تاظاال ماثا هةر تىرلىك مال ـ مىلىكتعن بةردع، دئدعم. ظذ: »ظةضةر سئنعث صذل ـ 

مئلعث بولسا، ظذ ظىستىثدة كأرىنىشع الزعم« دئدع. 
شةيخ سةظعد بذرهانع )اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( >ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية< 
مذنذالرنع  كعتابتعن  ناملعق  >شةرهذششعرظة<  يازغاندا  شةرهع  كعتابقا  ناملعق 
سىننعتعدذر.  ظعسالمنعث  كعيعش  كعيعمنع  كونا  سئلعنغان  ياماق  قعلغان:  نةقعل 
رعؤايةت قعلعنعشعحة، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قعزع فاتعمة رةزعيةلالهذ ظةنهانع 
ظةنهانعث ظىستعدة  فاتعمة رةزعيةلالهذ  قعلغاندا  ياتلعق  ظةنهذغا  ظةلع رةزعيةلالهذ 
12 يئرعضة ياماق سئلعنغان يذث صةلتو بار ظعدع. ظذ ظارصعنع قولع بعلةن تارتاتتع. 
بىشىكنع صذتع بعلةن تةؤرعتعص تذرذص قذرظان ظوقذيتتع، ظذنع تعلع ظوقذيتتع، دعلع 
مذشذنداق  كعتابتا  ناملعق  >ظةلمذشكات<  تأكةتتع.  ياش  كأزع  قعالتتع،  تةصسعر 

بايان قعلعنغان.
>ظةلظعهياظ< ناملعق كعتابتا مذنداق بايان قعلعنعدذ: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهاغا مذنداق تةؤسعية قعلغان: »ظةضةر )ظاخعرةتتة( ماثا 
قوشذالي دئسعثعز بايالر سورذنعغا قاتنعشعشتعن قةتظعي ساقلعنعث، كعيعمعثعزنع 
ظةنهذنعث  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  تاشلعؤةتمةث«.  كعيمةستعن  سئلعص  ياماق 
كأينعكعنعثمذ 12 يئرعضة ياماق سئلعنغان بولذص، ياماقلعقالرنعث بةزعسع كأندعن 

ظعدع. 
ظئيتعلعشحة، ظةبذدةردا رةزعيةلالهذ ظةنهذ ؤاصات بولغاندا ظذنعث كعيعمعنعث 40 

يئرعدة ياماق بار ظعكةن.
ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئضةن: ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها بعزضة 
ظئلعص  تامبالنع  بعر  توقذلغان  رةختتة  قئلعن  ؤة  كعيعمنع  بعر  حىشكةن  ياماق 
حعقعص: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤاصات بولذص كةتكةندة مذشذ ظعككع كعيعمنع 

كعيعكلعك ظعدع« دئدع.
))) »ظعظالظذسسىنةن« 17 ـ توم، 354 ـ بةت.
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مذظةييةن  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  سةهةرؤةردع  ظةبذنةجعب 
ظعستةكتة  ظارتذقحة  بةلكع  قالمايتتع.  باغلعنعص  كعيعشكة  كعيعمنع  بعر شةكعلدة 
بولماستعن ؤة مةقسةت قعلماستعن، ظذدذل كةلضةن كعيعمنع كعيةتتع. ظون تعلاللعق 

سةللعنعمذ يأضةيتتع، بعر تةثضعضة يارعمايدعغان سةللعنعمذ يأضةيتتع)1).
بولغان  تةؤسعيةدة  ظةنهاغا  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
يذقعرعدعكع هةدعسعنع ظعمام تعرمعزع مذنذ لةؤزع بعلةن رعؤايةت قعلغان: »ظةضةر 
)ظاخعرةتتة( ماثا قوشذالي دئسعثعز مالـ  دذنيادعن يولذحعنعث ظئهتعياجعغا حذشلذق 
قةتظعي ساقلعنعث،  قاتنعشعشتعن  بايالر سورذنعغا  قعلعدذ.  كذصاية  نةرسة سعزضة 
كعيعمعثعزنع ياماق سئلعص كعيمةي تذرذص كونعدع، دةصال تاشلعؤةتمةث«. ظعمام 
تعرمعزع بذ هةدعس هةققعدة توختعلعص مذنداق دئضةن: »بذ هةدعس غةرعصتذر. ظذنع 
ظئيتعشعحة،  ماثا  مذهةممةدنعث  بعلعمعز.  هةدعسعدعنال  هةسسانعث  ظعبنع  سالعه 

سالعه ظعبنع هةسسان هةدعسع رةت قعلعنعدعغان كعشع ظعكةن«.
ـ  مال  ظازغعنا  صةقةت  بذ  دئيعلعدذ:  مذنداق  كعتابتا  ناملعق  >فةيزذلقةدعر< 
ظةال  مةنصةظةتعدعن  ظأز  مةنصةظةتعنع  باشقعالرنعث  ؤة  قعلعشنع  قاناظةت  دذنياغا 
قعلعص  بئخعللعق  ظةمما  قويذلغان.  ظوتتذرغا  ظىحىن  قعلعش  مةقسةت  بعلعشنع 
شذنداق قعلسا، ظذنداق قعلعش: »شةك ـ شىبهعسعزكع، اهلل نئمعتعنعث ظةسعرعنع 
بةندعسعنعث ظىستعدة كأرىشنع ياخشع كأرعدذ« دئضةن هةدعسنعث روهعغا ظاساسةن 
ظةيعبلعنعدذ. صاسعقالرنعث كعيعملعرعضة ؤة ظذالرنعث مودعسعغا ظوخشاش كعيعملةرنع 
ؤة  ظادةتلةنضةن  كعيعص  كعيعملةرنع  ظذنداق  ظعنسانالر  ظةضةر  مةكروهتذر.  كعيعش 
بولمايدذ.  مةكروه  بولسا،  كةتكةن  ظايلعنعص  ظةنظةنعسعضة  ظذالرنعث  كعيعملةر  ظذ 
قويذص  دةص  بعسمعلاله  ؤة  قاتالص  حعرايلعق  ظذنع  سالغاندا  كعيعمعنع  قئتعم  هةر 

قويعدذ.
موزدذزالرنعث قولعدا تعكعلضةن، معقالر بعلةن حةملةنضةن قارا ظاياق كعيعش 
شةكلع  ظعشالرنعث  ظاالقعدار  مةنصةظةتعضة  بةندعلةرنعث  حىنكع  ياخشعدذر. 
كاصعرالرنعث ظعشلعرعغا شةكعل جةهةتتعن ظوخشاص قالسا، زعيانلعق ظةمةس. شذثا 
ظوخشعتعش  ؤة  ظةيعبلةنضةن  حىنكع  بولمايدذ.  قالغانلعق  ظوخشاص  كاصعرالرغا  بذ 
مةقسةت قعلعنغان ظعشالردعن باشقا ظعشالردا ظذالرغا مةقسةتسعز ظوخشاص قئلعش 
مةكروه ظةمةس. بذ يةردة تعلغا ظئلعنغان »ظوخشاص قئلعش« مةقسةتلعك هالدا 

ظةمةس، شةكعل جةهةتتة ظوخشاص قئلعشنع كأرسعتعدذ)2).
))) »ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية« ناملعق كعتابتعن.

))) »ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية« ناملعق كعتابنعث شةرهعسع، 295 ـ بةت.
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كعيعملةرنعث رةثلعرع

كعيعمـ  كئحةكلةردة بارلعق رةثلةر مذباهتذر. ظةث ظةؤزعلع يئشعل رةثدذر. حىنكع 
حىنكع  رةثدذر.  ظاق  قالسا  ظاندعن  رةثدذر.  يئشعل  كعيعملعرع  ظةهلعنعث  جةننةت 
الزعم  كعيعشنع  كعيعم  ظاق  دئضةن: »ظأزةثالرغا  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
تذتذثالر. ظاق كعيعم كعيعثالر. حىنكع ظذ ظةث ظئسعل ؤة صاكعزدذر. ظألىكلعرعثالرنع 
ظاق رةختتة كئصةنلةثالر«)1). ظعبنع ظابباسنعث رعؤايعتعدة مذنذ جىملة زعيادة بايان 

قعلعنغان: »ظذ سعلةرنعث ظةث ياخشع كعيعمعثالر هئسابلعنعدذ«.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاق كعيعم كعيضةنلعكع رعؤايةت قعلعنغان. ظةبذزةر 
رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنغان هةدعستة ظذ مذنداق دئضةن: »مةن صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كةلسةم ظذ ظذخالص قاصتعكةن. ظذنعث ظىستعدة ظاق كعيعم 

بار ظعكةن...«)2).
كعيعمـ  كئحةكلةرنعث رةثلعرع هةققعدة ظالعمالرنعث قاراشلعرع هةرخعلدذر. بةزعدة 
مذنداق  كعتابتا  ناملعق  >ظةددذررذلمذختار<  قالغان.  كئلعص  قارشع  بعرعضة  ـ  بعر 
ظىحىن  ظةرلةر  كعيعملةر  رةثلعك  سئرعق  ؤة  قعزعل  قعزغذح،  دئيعلعدذ: »زةصعرةث، 
كعيعشنعث  كعيعم  رةثلةردة  تىرلىك  قالغان  ظةمةس.  مةكروه  ظايالالرغا  مةكروهتذر. 

هئح يامعنع يوق«.
ظعبنع ظابعدعن بةزع ظالعمالردعن مذنذالرنع نةقعل قعلغان: ظةرـ  ظايالالرنعث قعزعل 
ؤة يئشعل كعيعملةرنع كعيعشع دذرذس بولعدذ. مةكروه ظةمةس. >ظةلهاؤعي< ناملعق 
كعتابتا مذنداق دئيعلعدذ: ظةرلةرنعث قعزغذح، زةصعرةث، زةرحعؤة ؤة قعزعل رةثلةردة 
كعيعم كعيعشع، مةيلع ظذ يعصةك بولسذن ياكع باشقا رةختلةردعن بولسذن، بويعغعغا 
قان ظارعالشتذرذلغان بولسا، مةكروهتذر. قان ظارعالشتذرذلمعغان بولسا، قعزعل رةثلعك 

كعيعمنع كعيعش دذرذس بولعؤئرعدذ.
كعيعش  كعيعمنع  رةثلعك  »قعزعل  قعلعنغان:  نةقعل  مذنذالر  ظالعمالردعن  بةزع 
قعصقعزعل  »ظةضةر  بةزعلةر:  ظةمةس.  مةكروه  قارعشعدا  بةزعلةرنعث  مةكروهتذر«. 
ظارعالشتذرذلعدذ.  بعلةن  نةرسة  نعجعس  رةث  ظذ  حىنكع  مةكروهتذر.  بويالسا،  رةثدة 
كعيعمنع  ظذنداق  بويالسا،  بعلةن  صوستع  ياثاق  ؤة  رةثضع  ظأسىملىكلةرنعث  ظةضةر 

كعيعش صىتىن ظالعمالرنعث قارعشعدا مةكروه بولمايدذ«. 
))) »ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية« ناملعق كعتابنعث شةرهعسع، 296 ـ بةت.

))) بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد، ظةبذ داؤذد، تعرمعزع، نةساظع، ظعبنع ماجة ؤة هاكعم رعؤايةت قعلغان.
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ظعمام ظةبذهةنعفة، شافعظع ؤة مالعك مذنداق دئضةن: »قعزغذح رةثلعك كعيعمنع 
كعيعش دذرذستذر«. بعر تىركىم ظالعمالر: »ظذنداق رةثلعك كعيعمنع كعيعش مةكروه 

تةنزعهع دةرعجعسعدة مةكروهتذر« دئضةن))(. 
لئكعن سةهعه بذخارع ؤة سةهعه مذسلعمدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قعزعل 
كعيعم كعيضةنلعكع رعؤايةت قعلعنغان. بةرا ظعبنع ظازعب رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت 
قعلعنغان بعر هةدعستة ظذ مذنداق دئضةن: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ضةؤدعلعك كعشع 
ظعدع. مةن ظذنعث بعر قعزعل تون كعيعؤالغانلعقعنع كأرضةن ظعدعم. مةن ظذ توندعن 

حعرايلعق نةرسة كأرىص باقمعدعم«))(.
سةلةص  »بعز  دئضةن:  مذنداق  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  )اهلل  هةجةر  ظعبنع 
ظالعملعرعنعث قعزعل كعيعم كعيعش هةققعدعكع قاراشلعرعدعن مذنداق يةتتة تىرلىك 
بايان  قاراشنع  تىرلىك  يةتتة  شذ  هةجةر  ظعبنع  حعقعمعز...«.  يةكىنلةص  قاراشنع 
قعلعص بولغاندعن كئيعن مذنداق دئضةن: »بذنع شذنداق يةكىنلةش كئرةككع، ظةضةر 
كعيعدعغانلعقع  كاصعرالرنعث  ظذنع  سةؤةبع  توسذشنعث  كعيعشنع  كعيعمنع  قعزعل 
ظىحىن بولسا، بذ هةقتعكع قاراش ظذالغ ظىستعضة سئلعص معنعدعغان قعزعل كأرصة 
ظةضةر  قعلعنعدذ.  بايان  ظالدعمعزدا  بذ مةسعلة  كئتعدذ.  ظوخشاص  قاراشقا  هةققعدعكع 
ظذنعث سةؤةبع قعزعل رةثلعك كعيعمنعث ظايالالرغا خاس بولغانلعقع ظىحىن بولسا، 
ظذنع توسذش ظايالالرغا ظوخشاص قئلعشتعن مةنظع قعلعش هأكمعضة قايتعدذ. شذنداق 
ظايالالرغا ظوخشاص قالغانلعق سةؤةبعدعن  بولغاندا قعزعل كعيعمنعث ظأزع ظةمةس، 
تةرىز  ـ  دةخلع  ظةخالققا  ياكع  حعقعرعش  نام  سةؤةبع  ظذنعث  ظةضةر  قعلعنعدذ.  مةنظع 
قعلعش بولغانلعقع ظىحىن بولسا، مذنداق ظةهؤال يىز بةرضةن هامان مةنظع قعلعنعدذ. 
ناؤادا مةزكذر سةؤةبلةرنعث بعرةرسع بولمعسا، هةرخعل يعغعلعش سورذنلعرع بعلةن 
ظأي ظعحعنع صةرقلةندىرىشتعن ظعبارةت ظعمام مالعكنعث بذ هةقتعكع قارعشع كىحلىك 

ظورذنغا ظأتعدذ«))(.
بعز يذقعرعدا ظذالغ ظىستعضة سئلعص معنعدعغان قعزعل كأرصعنع تعلغا ظالدذق. 
بذنعثدعن  سئلعنعدذ.  ظىستعضة  تأضعنعث  ياكع  ظىستعضة  ظعضعرعنعث  ظات  كأرصة  بذ 
ظةرةب ظةمةس خةلقنعث يعصةك ؤة تاؤار ـ دذردذنالردعن كأرصة تعكعص، ظذالغ ظىستعضة 
قعلعشنع  مةنظع  بذنع  تذرعدذ.  حعقعص  بارلعقع  ظادعتعنعث  معنعدعغان  سئلعص 
كأرسعتعدعغان هةدعس بةرا رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنغان بولذص، ظذ مذنداق 
ظةضعشعش،  جعنازعضة  يوقالش،  كئسةل  بعزنع  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  دئضةن: 

))) ظعمام بذخارع، 5827 ـ هةدعس.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 228 ـ بةت.

))) سةهعه بذخارع، 5848 ـ هةدعس.
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دئضىحعضة  ظةلهةمدذلعلاله  حىشكىرىص،  )يةنع  قايتذرذش  جاؤاب  حىشكىرضىحعضة 
بعزنع  شذنداقال  بذيرذدع.  قعلعشقا  ظعشنع  يةتتة  قاتارلعق  دئيعش(  يةرهةمذكةلاله 
يعصةك كأرصة  قعزعل  ظىستعضة  ظذالغ  دذردذنالردعن كعيعم كعيعشتعن،  تاؤار،  يعصةك، 

سئلعص معنعشتعن توستع«))(. 

ظأي سئلعش ؤة ظأي جاهازلعرع

ظأزعنعث ظئهتعياجعنع قاندذرغذدةك معقداردا ظأي سئلعص ظولتذرذش سىننةتتذر. ظأي 
سالغاندا ظعسسعق ؤة سوغذقتعن ساقلعنعشنع، شذنداقال ظأزعضة ؤة ظاظعلعسعدعكعلةرضة 
ظأي  بولعدعغان   ساؤاب  بذ  مانا  كئرةك.  قعلعش  نعيةت  تةييارالشنع  جاي  تذرالغذ 
بعلةن  يول  ظعشةنحلعك  ظةرعتتعن  ظعبنع  خةبباب  ماجة  ظعبنع  ظعمام  سئلعشتذر. 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان: »بةندعنعث سذ 
بعلةن توصعغا قعلغان حعقعملعرعدعن باشقا هةممة حعقعملعرع ظىحىن ظذنعثغا ظةجعر 
بئرعلعدذ«. يةنة بعر هةدعستة سذ بعلةن توصعغا قعلعنغان حعقعم ظةيعبلعنعص مذنداق 
دئيعلضةن: »سذ بعلةن توصعغا سةرص قعلعنغان صذل ـ مالدا هئح ياخشعلعق يوق«. 
مذشذ مةنعدة يةنة بعر هةدعس شةرعص كةلضةن بولذص، ظذنع ظعمام ظةبذداؤذد ظاظعشة 
رةزعيةلالهذ ظةنهادعن مذنداق رعؤايةت قعلغان: »ظةضةر اهلل بعرةر بةندعضة يامانلعقنع 
بعلةن توصعغا غةرق قعلعؤئتعدذ«. دئمةك،  ـ مئلعنع سذ  ظعرادة قعلسا، ظذنعث صذل 
ياخشعلعق ؤة ساؤاب مةقسةت قعلعنمعغان ظأي ـ ظعمارةتكة قعلعنغان حعقعم شذنداق 

بولعدذ.
جاي  ـ  قورو  ظعضعز  ظوخشاش  ظادعتعضة  صادعشاهالرنعث  رةشعد  هارذن  خةلعصة 
سالماقحع بولغاندا مذهةممةد ظعبنع سةمماكنعث ظذنعثغا مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت 
ظأزةثنعث  ظذ  ظةضةر  قالدذرذصسةن.  صةس  دعننع  كأتىرىص،  ظعضعز  »الينع  قعلعنعدذ: 
صذل ـ مئلع بولسا، بذ هالدا سةن ظعسراص قعلغذحعالردعن بولذص قالعسةن. اهلل ظعسراص 
قعلغذحعالرنع ياخشع كأرمةيدذ. ظةضةر ظذ باشقعالرنعث صذل ـ مئلع بولسا، بذ هالدا 

سةن زالعمالردعن بولذص قالعسةن. اهلل زالعمالرنع ياخشع كأرمةيدذ«. 
قعلعنعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق  ظابدذلظةزعزنعث  ظعبنع  ظأمةر 
»صادعشاهالردعن بعرع بعر قورو ساصتذ. قورو صىتكةندعن كئيعن كعشعلةرنع شذ قوروغا 
مئهمانغا حاقعرعصتذ. كعشعلةر توص ـ توص كئلعص يةص ـ ظعحعصتذ. صادعشاه ظذالردعن: 
ظةتراصلعرعغا  قورونعث  ظذالر  سوراصتذ.  دةص  كأردىثالرمذ؟<  ظةيعب  بعرةر  >ظأيىمدة 

))) »فةتهذلبارع« 10 ـ توم، 306 ـ بةت.
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قاراص حعققاندعن كئيعن: >ياق< دةص جاؤاب بئرعشعصتذ. بعر كىنع ظذ قوروغا ظعككع 
ظابعد كعرعص كةصتذ. صادعشاه ظذالردعن ظأيعنعث ظةيعبع بار يوقلعقعنع سوراصتذ. ظذالر: 
>هةظة، ظذنعث ظةث حوث ظةيعبع بار ظعكةن. بذ يذرتنعث خةلقع ظألعؤاتسا، سةن ظذ 

يذرتنع خارابعلعققا ظايالندذرذصسةن< دةص جاؤاب بئرعصتذ«))(.
ظعنسان ظأيعنع ضةج، صعششعق خعش ؤة تاختا ياغاح قاتارلعقالر بعلةن ياسعسا، 
ظالتذن ؤة كىمىش سىيع ياالتسا، ظعشعكلعرعضة ظالتذن ؤة كىمىش بعلةن هةل بةرسة، 
دذرذس بولعدذ. لئكعن تورذس، تام ؤة يةردعن بعرةر جايغا جانلعق نةرسعنعث سىرعتعنع 

حىشىرىشع هاالل بولمايدذ. 
ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
دئدع:  مذنداق  ماثا  كئلعص  قئشعمغا  ظةلةيهعسساالم  »جعبرعظعل  دئضةن:  مذنداق 
مةن ظاخشام ظأيىثضة كةلضةن ظعدعم. بعراق ظأيضة كعرمةسلعكعمنعث سةؤةبع شذكع، 
ظعشعكتة سىرةتلةر بار ظعدع )يةنع ظأيدة سىرةتلةر نةقعش قعلعص حىشىرىلضةن صةردة 
بار ظعدع(، ظأيدة يةنة بعر ظعت بار ظعدع. )ظاظعلةثدعكعلةرنع( بذيرذغعنكع، ظأيدعكع 
ظوخشاص  دةرةخ شةكلعضة  ظذ  قعلغاندا  شذنداق  ظىزىؤئتعلسذن،  بئشع  سىرةتلةرنعث 
قالعدذ. بذيرذغعنكع، صةردة صارحعالنسذن، ظاندعن ظذنعثدعن يةرضة تاشالص ظولتذرعدعغان 

ظعككع ياستذق قعلعنسذن. بذيرذغعنكع، ظعت ظأيدعن حعقعرعص تاشالنسذن!«))( 
ظع مأمعن قئرعنداشالر! دعققةت بعلةن نةزةر سئلعثالر، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
كعرمعضةن  ظأيضة  ظذ  ظةلةيهعسساالم  جعبرعظعل  ظىحىن  بولغانلعقع  سىرةت  ظأيعدة 
ظعكةن، شذنع بعلعشعثالر كئرةككع، دعندا توغرا بولمعغان تةرةصكة يان باسماق ؤة 
بارلعقعنع  سىرةت  ظأيعدة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ضةرحة  يوقتذر.  كئلعشعؤالماق 
بعلمعضةن بولسعمذ، هأكىم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغعمذ ظوخشاش ظعجرا قعلعنغان. 
جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا شذنداق دئضةندعن كئيعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ظةنها  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  سورعغان.  سةؤةبعنع  بذنعث  ظةنهادعن  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة 
ظذنعثغا مةلذم سةصةردة بعر ظايالنعث ظأزعضة سىرةت حىشىرىلضةن بعر صةردعنع هةدعية 
قعلغانلعقعنع ظئيتعص بةرضةن. بةزع رعؤايةتلةردة مذشذنداق بايان قعلعنعدذ. ظةهؤال 
قانداقمذ  قويذشع  يول  بولذشعغا  سىرةت  ظأيعدة  ظأز  مأمعننعث  ظعكةن،  مذشذنداق 
ظئتعقاد  دةص  صاك  نوقساندعن  هةممة  سئنع  صةرؤةردعضارعم!  ظع  بولسذن؟  مذمكعن 

قعلعمعز!))( 
))) سةهعه بذخارع، 5849 ـ هةدعس.

))) »ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية« ناملعق كعتابنعث شةرهعسع، 297 ـ بةت.
))) ظعمام ظةبذ داؤذد، تعرمعزع، نةساظع ؤة ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلغان.
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بعر هةدعس شةرعصتة ظةنةس ظعبنع مالعك رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكع 
رعؤايةت قعلعنعدذ: ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهانعث نةقعشلةنضةن بعر صةردعسع بولذص، ظذ 
ظذنع ظأينعث بعر تةرعصعضة تارتعص قويغان ظعدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا: 
سىرةتلعرع  ظذنعث  تذرغاندا  نامازغا  مةن  قعلعث!  يوق  كأزىمدعن  صةردعنع  »بذ 

خعيالعمغا كئلعؤالدعكةن« دئدع.
رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق  ظةنهذمانعث  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  ظعبنع  ظابدذلاله 
قعلعنعدذ: جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظأيعضة كئلعشنع 
ؤةدة قعلدع. لئكعن كئحعكعص قالدع. بذ ظةهؤال صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظئغعر 
بعلةن  ظذنعث  ؤة  حعقتع  سعرتقا  ظأيدعن  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظاندعن  كةلدع. 
ظذنعثغا  بولغانلعقعنع  بعظارام  ظأزعنعث  قالغانلعقعدعن  ظذنعث كئحعكعص  ظذحراشتع. 
شعكايةت قعلدع. شذنعث بعلةن ظذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا: »بعز سىرةت ؤة ظعت 

بار ظأيضة كعرمةيمعز« دئدع. 
ظةنها  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  مذهةممةدتعن  ظعبنع  قاسعم 
سىرةت  ظةنها  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  بةرضةن:  سأزلةص  ظةهؤالنع  بعر  مذنداق  ظذنعثغا 
حىشىرىلضةن بعر ياستذق سئتعؤاصتذ. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنع كأرىص، ظأيضة 
يىزعدعكع  ظذنعث  ظةنها  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  قاصتذ.  تذرذص  بوسذغعدعال  كعرمةستعن 
نارازعلعق كةيصعياتنع هئس قعلعص: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! مةن اهلل قا ؤة ظذنعث 
ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دةصتذ.  قعلدعم؟  ضذناه  نئمة  قعالي،  تةؤبة  صةيغةمبعرعضة 
»بذ نئمة ياستذق؟« دةصتذ. ظذ: مةن سئنعث ظذنعث ظىستعدة ظولتذرذشذث ؤة ظذنعثغا 
ـ  »شةك  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دةصتذ.  سئتعؤالدعم،  ظذنع  ظىحىن  يألىنىشىث 
شىبهعسعزكع، بذ سىرةتلةرنعث ظعضعلعرع قعيامةت كىنع ظازابلعنعدذ ؤة ظذالرغا: سعلةر 
ياراتقان بذ نةرسعلةرنع تعرعلدىرىثالر، دئيعلعدذ« دةصتذ. ظاندعن يةنة: »سىرةت بار 

ظأيضة صةرعشتعلةر كعرمةيدذ« دةصتذ))(. 
كعشع ظأيعنعث ظاستعغا يذث، صاختا، كاناص، يعصةك قاتارلعق كعضعز ـ ضعلةم ؤة 
ياكع  نةقعشلةنضةن  مةيلع  بولسذن،  بويالمعغان  ياكع  بويالغان  مةيلع  رةختلةردعن، 
نةقعشلةنمعضةن بولسذن، خالعغان نةرسعنع سالسا دذرذستذر. ظأي ظعضعسع ظعسسعق 
تامالرنع كعضعز ؤة شذنعثغا ظوخشعغان نةرسعلةر  ؤة سوغذقتعن ساقلعنعش ظىحىن 
حىشىرىلضةن سئلعنجاقالرنع سالسعمذ  يةرضة سىرةت  بولعدذ.  دذرذس  قاصلعسا  بعلةن 

دذرذس بولعدذ. حىنكع ظذنداق قعلعش ظذ سىرةتلةرنع كةمسعتكةنلعك بولعدذ.
قويذش  ظئسعص  يئرعضة  بعرةر  ظأينعث  نةرسعنع  بار  نةرسعنعث سىرعتع  جانلعق 

))) »ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية« ناملعق كعتابنعث شةرهعسع، 297 ـ بةت.
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دذرذس بولمايدذ))(. 
»صادعشاهلعق اهلل قعال خاستذر« دئضةنضة ظوخشاش خةتلةر توقذص حىشىرىلضةن 
ظذنع  مةكروهتذر.  ظوقذش  ناماز  ظىستعدة  ظذنعث  ياكع  ظعشلعتعش  سئلعنجاقالرنع 
ظعشلعتعش مةكروه بولغعنعدةك، سئلعش ؤة ظىستعدة ظولتذرذشمذ مةكروهتذر. ظةضةر 
هةرصنع هةرصتعن ظايرعؤةتكةن ياكع بةزع هةرصلةرنعث ظىستعنع باسذرذص تعكعؤةتكةن، 
داؤام  ـ بعرع بعلةن تذتاش قالمعغان هالةتتعمذ، مةكروهلذق  نةتعجعدة سأزلىك بعر 
قعلعدذ. حىنكع يالغذز هةرصلةرنعثمذ هأرمعتع بار. ظةضةر ظذ سئلعنجاقالرنعث ظىستعضة 
»صادعشاهلعق« دئضةن خةت ياكع بعرةر هةرص يالغذز يئزعلسعمذ شذنداق بولعدذ. 
ظئسعشعمذ  دةرؤازعالرغا  يئزعص،  خةت  التعالرغا  بايرعمعدا  نذرذز  ظوتصةرةسلةرنعث 
مةكروهتذر. حىنكع ظذنداق قعلغانلعق اهلل تاظاالنعث ظعسمعغا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع 

مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث ظعسمعغا هاقارةت قعلغانلعق بولعدذ.

ظةرلةرنعث ظالتذن ؤة كىمىشتعن ظىزىك سئلعشعنعث هأكمع

ظةر كعشع شةرتسعز هالدا ظالتذن ؤة كىمىشتعن زعننةت بذيذمع تاقعمايدذ. صةقةت 
كىمىش ظىزىك سالسا ؤة كىمىش كةمةر باغلعسا، شذنداقال قعلعحنع كىمىش بعلةن 
كئرةك.  سالماسلعقع  ظىحىن  ياسعنعش  ظىزىكنع  كىمىش  ظةمما  بولعدذ.  زعننةتلعسة، 
نةرسة  باشقا  باغالش  كةمةر  كىمىش  ؤة  زعننةتلةش  بعلةن  كىمىش  قعلعحنع  لئكعن 
ظىحىن ظةمةس، صةقةت ياسعنعش ظىحىن بولعدذ. شذثا ظذنعث هأكمع كىمىش ظىزىكنعث 

هأكمعنعث ظةكسعحة بولعدذ.
ظالعمالر مذنذالرنع بايان قعلغان: »ظةضةر كىمىش ظىزىك سالغاندا ظذنعث بعلةن 
صةقةت كىمىش ظىزىك سئلعشنعال  حوثحعلعق قعلعشنع مةقسةت قعلسا، مةكروهتذر. 
ظةمةس  مذهتاج  بئسعشقا  مأهىر  ظالدعمعزدا  بولمايدذ«.  مةكروه  قعلسا،  مةقسةت 
زاهعرعي  ظأتعمعز.  قعلعص  بايان  ظعكةنلعكعنع  ظةؤزةل  ظىزىك سالماسلعقع  كعشعنعث 
جةهةتتعن ظالغاندا ياسعنعش ظىحىن ظىزىك سالسعمذ، حوثحعلعق قعلعشنع مةقسةت 

قعلمعسا، مةكروه بولمايدذ. 
سئلعش  ظىزىك  بعلةن  ظذنعث  حىنكع  بولعدذ.  سئلعشقا  ظىزىك  كىمىش  صةقةت 
مةقسعتع هاسعل بولعدذ. ظذنعثدعن باشقا نةرسعدعن ظىزىك سئلعش، مةسعلةن تاشتعن 
ظىزىك سالغانغا ظوخشاش، مةكروهتذر. حىنكع ظعمام تةهاؤعي ظأزعنعث سةنعدع بعلةن 
ظالدذلاله ظعبنع بةرعرةنعث ظاتعسعدعن مذنداق بعر ؤةقةلعكنع رعؤايةت قعلغان: بعر ظادةم 

))) سةهعه بذخارع، 5959 ـ، 5960 ـ ؤة 5961 ـ هةدعسلةر.
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صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كةلدع. ظذ سئرعق معستعن ظىزىك سئلعؤالغان 
صذرعقعنع  بذتالرنعث  سئنعثدعن  »مةن  ظذنعثغا:  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظعدع. 
ظئلعؤاتعمةنغذ؟« دئدع. شذنعث بعلةن ظذ ظادةم ظذ ظىزىكنع دةرهال تاشلعؤاتقاندعن 
كئيعن قايتعص كئتعص، تأمىر ظىزىك سئلعص كةلدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »مةن 
سئنعث دوزاخ ظةهلعنعث زعننةت بذيذملعرعنع سئلعؤالغانلعقعثنع كأرعؤاتعمةنغذ؟« 
دئدع. ظاندعن ظذ ظادةم ظذ ظىزىكنعمذ تاشلعؤئتعص: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! قانداق 
نةرسعدعن ظىزىك سالسام بولعدذ؟ دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »كىمىش ظىزىك 

سالغعن، ظئغعرلعقع بعر معسقالغا يئتعص قالمعسذن!« دئدع. 
نةرسعلةردعن  قاتارلعق  تذش  ؤة  تأمىر  ظالتذن،  بولعدذكع،  مةلذم  شذ  بذنعثدعن 
ظذنعثدعن  حىنكع  قوشذؤئتعلعدذ.  قاتارغا  شذ  زذمرةتمذ  هارامدذر.  سئلعش  ظىزىك 
قعلعنغان  بايان  بعلةن  دةلعل  ظوحذق  هاراملعقع  ظذ  شذثا  ياسعلعدذ.  بذتالر  بةزعدة 
دئيعلعدذ:  كعتابتا مذنداق  ناملعق  كئتعدذ. >ظةلجةؤهةرة<  سئرعق معسقا ظوخشاص 
»تأمىر، تذش، معس، قوغذشذن قاتارلعقالردعن ظىزىك سئلعش ظةرلةرضعمذ، ظايالالرغعمذ 

مةكروهتذر«))(. 
ظذ مئتالالردعن ظىزىك سئلعشنعث مةكروه ظعكةنلعكع ظعسصاتالنغان ظعكةن، دذرذس 
بولمايدعغان نةرسعلةرنع قعلعشقا ياردةملعشعش بولذص قالعدعغانلعقع ظىحىن ظذالردعن 
بولمايدعغان  ظىزىك ياساص سئتعشنعثمذ مةكروه ظعكةنلعكع ظعسصاتلعنعدذ. دذرذس 
بولمايدذ.  دذرذس  قعلعش  ظعشالرنع  هةرقانداق  بارعدعغان  ظئلعص  قعلعشقا  نةرسعنع 
ظةمما ظذنع سئتعشنع مةنظع قعلعش ظىزىك سئلعشنع مةنظع قعلعشتعن يئنعكرةكتذر. 
حىنكع ظذ ظىزىكلةرنع باشقا نةرسعلةرضة ظعشلعتعص صايدعلعنعش مذمكعندذر. شذنداقال 

ظذنع ظئرعتعص شةكلعنع باشقا نةرسعضة ظأزضةرتعؤئتعشمذ مذمكعندذر.
ظةضةر تأمىر ظىزىكنعث ظىستعدعن كىمىش قاصلعنعص، تأمىر كأرىنمعضعدةك هالغا 
كةلسة، ظذنع سئلعشنعث هئح يامعنع يوق. ظىزىكنعث كأزع ظةمةس، حةمبعرع ظئتعبارغا 
ياقذت ؤة باشقعالردعن ظىزىك سئلعش دذرذس بولعدذ. تاش  ظئلعنعدذ. تاش، هئقعق، 
كأزضة ظالتذن معق بئكعتعش هااللدذر. كأزلىك ظىزىكنع سول قولغا سئلعص، ظذنعث 
سالسا  ظةكسعحة  ظذنعث  ظايالالر  الزعم.  قعلعش  تةرعصعضة  ظعحع  بارماقنعث  كأزعنع 

بولعدذ. حىنكع ظىزىكنعث كأزع ظذالر ظىحىن ياسعنعش هئسابلعنعدذ.
قولغا  ظوث  ظذنع  الزعم.  سئلعش  بارمعقعغا  حعمحعالق  قولنعث  سول  ظىزىكنع 
ظذالرنعث  بذ  سعمؤولعدذر.  صعرقعسعنعث  رافعزة  ظذ  لئكعن  بولعدذ.  دذرذس  سئلعشمذ 
ظذ  بعلةن  ظأتعشع  زاماننعث  كئيعنحة  مذمكعن.  بولذشع  سعمؤولع  زاماندعكع  ظةينع 

))) »ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية« ناملعق كعتابنعث شةرهعسع، 298 ـ بةت.
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سالسا  قانداق  ظىزىكنع  شذثا  كئرةك.  بولسا  يوقالغان  ؤة  قالغان  ظىزىلىص  سعمؤول 
مةنظع قعلعنمايدذ. 

كعتابتا  ناملعق  ظةسسةغعر<  ظةلجامعظ  ظةبذلةيس: >شةرهذ  ظالعم  فعقهعشذناس 
حىنكع  هةقعقةتتذر.  بعر  بذ  قارعغان.  دةص  باراؤةر،  قولنع  سول  بعلةن  قول  ظوث 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن بذ هةقتة قعلعنغان رعؤايةتلةر بعرـ  بعرعدعن صةرقلعقتذر. 
بعرعدذر«  ظاالمةتلعرعدعن  زالعمالرنعث  سئلعش  قولغا  ظوث  »ظىزىكنع  بةزعلةرنعث: 
ظةلةيهعسساالمدعن  صةيغةمبةر  حىنكع  يوق.  دةلعلع  هئحقانداق  قارعشعنعث  دئضةن 

سةهعه رةؤعشتة نةقعل قعلعنغان هةدعسلةر ظذنع رةت قعلعدذ))(. 
ظذ  هةدعستة  بعر  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  مالعك  ظعبنع  ظةنةس 
ياساتقذزدع ؤة: »بعز ظىزىك  بعر ظىزىك  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  مذنداق دئضةن: 
ياساص، ظذنع نةقعشلعدذق. شذثا هئحكعم ظذنعث ظىستعضة نةقعش ظويمعسذن« دئدع. 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  »مةن  دئضةن:  مذنداق  قعلعص  داؤام  سأزعنع  ظةنةس 

حعمحعالق بارمعقعدا ظذ ظىزىكنعث ؤالعلداؤاتقانلعقعنع كأرضةنعدعم«.
صةيغةمبةر  دئضةن:  مذنداق  ظذنعثغا  ظابدذلاله  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  نافعظتعن 
تةرعصعضة  ظعحع  قولعنعث  كأزعنع  ظذنعث  ؤة  ياساتتع  ظىزىك  ظالتذن  ظةلةيهعسساالم 
قعلعص سالدع. بذنع كأرضةن كعشعلةرمذ ظالتذن ظىزىك ياسعتعشقا باشلعدع. شذنعث 
بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنبةر ظىستعضة حعقعص، اهلل قا هةمدذساناالر ظئيتتع 
ؤة: »مةن ظالتذن ظىزىك ياساتقان ظعدعم. مةن ظذنع قولذمغا سالمايمةن« دئدع ـ دة، 

ظىزىكنع تاشلعؤةتتع. نةتعجعدة كعشعلةرمذ ظىزىكلعرعنع تاشلعؤةتتع))(. 
ظعبنع هةجةر مذنداق دةيدذ: »مئنعثحة ظىزىك سئلعش ظعشع مةقسةتنعث صةرقلعق 
قولغا  ظوث  سالسا،  ظىحىن  ياسعنعش  ظذنع  ظةضةر  بولعدذ.  صةرقلعق  بعلةن  بولذشع 
سئلعش ظةؤزةلدذر. ظةضةر ظذنع مأهىر بئسعش ظىحىن سالسا، سول قول ظةؤزةلدذر. 
حىنكع سول قول ظذنع ساقالص بةرضىحع ظورنعدا بولعدذ. ظئهتعياج حىشكةندة ظذنع 
ظةمما  بولعدذ.  ظاسان  قويذشقا  سئلعص  قايتا  يةنة  ظاندعن  ظئلعص،  بعلةن  قول  ظوث 
قول  حىنكع سول  ظةؤزةلدذر.  سئلعش  قولغا  ظوث  حاغدا  سالغان  شةرتسعز  ظىزىكنع 
بعلةن ظعستعنجا قعلعنعدذ. شذثا ظىزىكنع ظوث قولغا سالغان حاغدا ظىزىككة نعجاسةت 

تعضعص قئلعشتعن ساقالنغعلع بولعدذ«))(. 
ظةضةر كىمىش ظىزىك سالسا، ظذنعث ظئغعرلعقع بعر معسقالدعن ظئشعص كةتمةسلعكع 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 229 ـ بةت.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 230 ـ بةت.
))) سةهعه بذخارع، 5874 ـ ؤة 5876 ـ هةدعسلةر.
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كئرةك. بعر معسقال 88.) ضعرامغا تةث. ظذ قاراشنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
يذقعرعدا بايان قعلعنغان هةدعستعكع مذنذ سأزعمذ كىحلةندىرعدذ: »ظئغعرلعقع بعر 
معسقالغا يئتعص قالمعسذن!« ظةضةر ظىزىك ظةرلةرضة خاس شةكعلدة بولسا، كىمىش 
ظىزىك سئلعش دذرذس بولعدذ. ظةمما ظذنعث ظعككع ياكع ظذنعثدعن كأص كأزع بولسا، 

هارام بولعدذ.

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظىزىكعضة نةقعش ظويذلغانلعقع

ظعنسان  ظذيذلعدذ.  ظعسمع  تاظاالنعث  اهلل  ياكع  ظعسمع  سالغذحعنعث  ظذنع  ظىزىككة 
نعث  اهلل  )مذهةممةد  رةسذلذلاله  مذهةممةدذن  بولمايدذ.  ظويذشقا  سىرعتعنع  قذش  ياكع 
ظةلحعسع( دئضةن خةتنع ظويذشقعمذ بولمايدذ. حىنكع ظذ خةتنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
قذرغا  بعر  سأز  هةربعر  بولذص،  ظويذلغان  قذر  ظىح  خةت  ظذ  ظويدذرغان.  ظىزىكعضة  ظأز 
ظويذلغانعدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعراؤنعث ظأزعنعث نةقعشعضة ظوخشعتعص نةقعش 
ظويذشعنع مةنظع قعلغان. ظذ هةدعس >ظةششةماظعل< ناملعق كعتابتا رعؤايةت قعلعنعدذ.

ظةنةس ظعبنع مالعك رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعستة مذنداق 
ظذنعثغا  ؤة  ياساتتع  ظىزىك  بعر  كىمىشتعن  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  دئيعلعدذ: 
>مذهةممةدذن رةسذلذلاله< دئضةن خةتنع ظويدذردع. ظاندعن: »مةن كىمىشتعن بعر ظىزىك 
ياساتتعم ؤة ظذنعثغا >مذهةممةدذن رةسذلاله< دئضةن خةتنع ظويدذردذم. شذثا هئحكعم 

ظذ ظىزىكنعث نةقعشعضة ظوخشاش نةقعش ظويمعسذن« دئدع))(.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظىزىكعنعث نةقعشعنع ظىح قذر قعلعص ظويدذرغان. ظةنةس 
بةكرع  دئيعلعدذ: »ظةبذ  بعر هةدعستة مذنداق  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ 
بئسعلغان  خةتكة  يازدع.  خةت  ماثا  ؤاقعتتا  حعققان  خةلعصعلعككة  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ 
>رةسذل<  قذرغا،  بعر  سأز  دئضةن  >مذهةممةد<  بولذص،  قذر  ظىح  نةقعشع  مأهىرنعث 

دئضةن سأز بعر قذرغا، >اهلل< دئضةن سأز بعر قذرغا يئزعلغانعدع.
ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث يةنة مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: »صةيغةمبةر 
رةزعيةلالهذ  ظةبذبةكرع  كئيعن  ظذنعثدعن  قولعدا،  ظذنعث  ظىزىكع  ظةلةيهعسساالمنعث 
ظةنهذنعث قولعدا، ظذنعثدعن كئيعن ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث قولعدا تذتذلدع. ظوسمان 
بويعدا  قذدذقعنعث  ظةرعس  كىنع  بعر  كئيعن  حعققاندعن  خةلعصعلعككة  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ 
قويدع«.  حىشىرىص  قذدذققا  ظىزىكنع  دعققةتسعزلعكتعن  حعقاردع.  ظىزىكنع  ظولتذرذص 
بعلةن  ظوسمان  »بعز  دةيدذ:  مذنداق  قعلعص  داؤام  سأزعنع  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةنةس 

))) »فةتهذلبارع« 10 ـ توم، 327 ـ بةت.
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ظىح كىن تاالش ـ تارتعش قعلدذق. قذدذقنعث سىيع تارتعص حعقعرعلدع. بعراق ظىزىكنع 
تاصالمعدذق«))(.

ظعبنع سةظعدعنعث رعؤايعتعدة مذنداق دئيعلعدذ: »بعز ظوسمان بعلةن بعرلعكتة ظىزىكنع 
»مذهةممةد  دةيدذ:  مذنداق  ظالعمالر  بةزع  تاصالمعدذق«.  لئكعن  ظعزدعدذق.  كىن  ظىح 
ظةلةيهعسساالمنعث ظىزىكعدة سذاليمان ظةلةيهعسساالمنعث ظىزىكعدعكعضة ظوخشاش سعر بار 
ظعدع. حىنكع سذاليمان ظةلةيهعسساالم ظىزىكعنع يوقعتعص قويغاندعن كئيعن صادعشاهلعقع 
قولدعن كةتكةنعدع. ظوسمان رةزعيةلالهذ ظةنهذمذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظىزىكعنع 
يوقعتعص قويغاندعن كئيعن ظذنعث ظعشلعرع تةتىر كئلعشكة باشلعدع. خاؤارعجالر ظذنعثغا 
زامانغعحة  ظاخعرع  تا  ؤة  بارغان  ظئلعص  ظألتىرىلىشعضة  ظذنعث  بذ  مانا  حعقتع.  قارشع 

توختعمايدعغان صعتنعنعث باشلعنعشع ظعدع«.
ظعبنع بةتتال: »بذ هةدعستعن كعحعككعنة صذلـ  مالمذ يوقاص كةتسة، ظذنع ظعزدةش ؤة 
تئصعشقا تعرعشعشنعث الزعملعقع حعقعدذ. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالممذ ظاظعشة رةزعيةلالهذ 
قةدةر  تاصقانغا  ظعزدةص  ظذنع  ؤة  قعلغان  يىتىص كةتكةندة شذنداق  بذالصكعسع  ظةنهانعث 
قاراش  توغرا  تازا  بذ  لئكعن  دةيدذ.  ظعدع...«  قويغان  توختعتعص  يىرىشتعن  قوشذننع 
ظعشعغا  كئتعش  يوقاص  بوالصكعسعنعث  ظةنهانعث  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  ظةمما  ظةمةس. 
كةلسةك، ظذنعثدعن تةيةممذم قعلعش رذخسعتعدعن ظعبارةت ناهايعتع حوث صايدا مةيدانغا 
رةزعيةلالهذ  ظوسمان  ظةمما  قعلعنسذن؟  قعياس  قانداقمذ  نةرسة  باشقا  بذنعثغا  كةلضةن. 
ظةنهذنعث ظعشعغا كةلسةك، ظذنع ظةسال دةلعل سىصعتعدة كةلتىرىشكة بولمايدذ. حىنكع ظذ 
ظىزىك صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن قالغان تةؤةرذك بولغانلعقع ظىحىنال ظذنع تئصعشقا 
صةيغةمبةر  دئضةندة  نئمعشقا  حعقعدذ.  ظوتتذرعغا  ظعزدعضةنلعكع  حعقعرعص  كىح  قاتتعق 
ظةلةيهعسساالم ظذ ظىزىكنع قولعغا سالغان ؤة ظعشلةتكةن ؤة ظذنعث بعلةن مأهىر باسقان 

ظعدع. بذنعثغا ظوخشاش نةرسة تئصعلماس قعممةتلعك مال هئسابلعنعدذ))(.

حعشنع ظالتذن ؤة كىمىش بعلةن حئتعش هأكمع

معدعراص قالغان حعشنع ظالتذن بعلةن حاتماستعن، بةلكع كىمىش بعلةن حئتعش 
الزعم. ظعمام مذهةممةد ظذنع ظالتذن ؤة كىمىش بعلةن حئتعشنع، دذرذس دةص قارعغان. 
حعشنع  شذ  ظةبذهةنعفة  ظعمام  كةتسة،  حىشىص  حعشع  ظذدذل  كعشعنعث  ظةر  ظةضةر 
ظورنعغا كةلتىرىص، ظالتذن ؤة كىمىش بعلةن حئتعشنع مةكروه دةص قارايدذ ؤة: »ظذ 

))) سةهعه بذخارع، 5877 ـ هةدعس.
))) سةهعه بذخارع، 5878 ـ ؤة 5879 ـ هةدعسلةر.
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حعش ظأزع ظألىص قالغان هايؤاننعث حعشعغا ظوخشاشتذر، شذثا بوغذزالص ظألتىرىلضةن 
قوينعث حعشعدعن بعر تال ظئلعص، ظذ حعشنعث ظورنعغا حئتعش الزعم« دةيدذ. ظعمام 
ظةبذيىسىف ظذنعث بذ قارعشعغا قارشع حعقعص: »ظذ حعشنع ظأز ظورنعغا كةلتىرىشنعث 
هئح يامعنع يوق. ظذنعث حىشىص كةتكةن حعشع ظأزع ظألىص قالغان هايؤاننعث حعشعغا 

ظوخشعمايدذ. مةن ظذنع ظأز ظورنعغا كةلتىرىشنع ياخشع دةص قارايمةن« دئضةن.
مةلذم بولذشعحة، ظعمام ظةبذهةنعفة ظأز قارعشعدعن يئنعؤالغان. ظعمام ظةبذيىسىفنعث 
مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: »مةن ظةبذهةنعفةدعن بذ مةسعلعنع باشقا بعر 
سورذندا سورعدعم. لئكعن ظذ حىشىص كةتكةن حعشنع ظأز ظورنعغا كةلتىرىشنعث هئح 

يامعنع يوق ظعكةنلعكعنع ظعصادعلعدع«))(. 
ظعمام  قالعدذ.  صذراص  كىمىش  حىنكع  بولعدذ.  سئلعشقا  بذرذن  ظالتذندعن 
ظةبذهةنعفةنعث قارعشعدا حعشنع حئتعش بعلةن بذرذن سئلعشنعث ظارعسعدا صةرق بار. 
ظذ كىمىشنعث صذراص قئلعش زأرىرعيعتعنع كأزدة تذتذص، ظالتذندعن بذرذن سئلعشنع 
جاظعز، دةص قارعغان. حىنكع هارام نةرسعمذ ظعشلعتعش زأرىر بولذص قالغاندا مذباه 
بولعدذ. حعش مةسعلعسعدة كىمىش ظئهتعياجنع قاندذرذص كئتةلةيدذ. شذثا ظذنعثدعن 

ظالعي نةرسعضة هاجةت يوق.
يولغا  قئلعص  تئصعلعص  »زأرىرعيةت  بعرعدة:  قاظعدعلعرعدعن  ظومذمعي  فعقهع 
قويذلغان هأكىمنعث يولغا قويذلعشع هأكىمضة بولغان زأرىرعيةتكة قارعتا بولعدذ« 
دئيعلضةن. حةكلةنضةن نةرسعلةرنع ظعشلعتعش زأرىر بولذص قالغان ظةهؤال ظاستعدا 
ظذنع زأرىر بولغان ظئهتعياجغا حذشلذق ظعشلعتعش رذخسةت قعلعنغان. ظةضةر بعراؤ 
حةكلةنضةن ظعشنع قعلعشقا مةجبذر بولذص قالغاندا ظذنع كةث داظعرعدة قعلماستعن، 

بةلكع ظئهتعياجع قامدالغعدةك معقداردا ظعشلعتعش بعلةن كذصايعلعنعش كئرةك))(.
ظعمام تةهاؤعي ظأزعنعث سةنعدع بعلةن مذنداق بعر ؤةقةلعكنع رعؤايةت قعلعدذ: 
»جاهعلعيةت دةؤرعدة كذالب))( ظذرذشع بولغان كىنع ظذرفذجة ظعبنع سةظعد ظعسعملعك 
كئيعن  سئلعؤاصتذ.  بذرذن  كىمىش  ظذ  شذثا  ظعكةن.  يارعالنغان  بذرنعدعن  كعشع  بعر 
سئلعؤئلعشقا  بذرذن  ظالتذن  ظذنع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  كئيعن  قاصتذ.  صذراص  ظذ 

بذيرذغان! ظذ كعشع شذنداق قعلغان ظعكةن«)4(. 
ظعمام  لئكعن  دذرذستذر.  بئزةش  بعلةن  كىمىش  ؤة  ظالتذن  كةرعمنع  قذرظان 

))) »فةتهذلبارع« 10 ـ توم، 329 ـ بةت.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 231 ـ بةت.
))) »شةرهذل قةؤاظعدعل فعقهعيية« 187 ـ بةت.

))) كذالب جاي ظعسمع بولذص، ظذ جايدا ظةرةبلةر ظارعسعدا ناهايعتع حوث ظذرذش بولغان ظعكةن.
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بعلةن  كةرعم  قذرظان  كىمىشمذ  ـ  ظالتذن  حىنكع  قئتعلمايدذ.  قاراشقا  ظذ  ظةبذيىسىف 
قوشذلذص ظذلذغلعنعص قالعدذ. مةسجعدنعث مئهراصتعن باشقا يةرلعرعنع ضةج ؤة ظالتذن 
سىيع بعلةن نةقعشلةش دذرذستذر. لئكعن ظذنع ضةج ؤة ظالتذن سىيع بعلةن نةقعشلةش 
ظىحىن ؤةقصة قعلعنغان صذل ـ مالنع سةرص قعلعشقا بولمايدذ. ظةضةر ظذنداق قعلعص 
دذرذس  قعلسا،  شذنداق  قعلغذحع  ؤةقصة  لئكعن  تألةيدذ.  باشقذرغذحع  ظذنع  قالسا، 
بولعدذ. بةزع ظالعمالر مةسجعدنعث قعبلة تئمعنع نةقعشلةشنع مةكروه، دةص قارعغان. 
حىنكع ظذ ناماز ظوقذيدعغانالرنع ظةيمةنضةن هالدا ناماز ظوقذشتعن مةشغذل قعلعص 

قويعدذ))(.

ظوغذل بالعغا ظالتذن تاقاش ياكع يعصةك كعيعم كعيدىرىشنعث 
هأكمع

ظوغذل بالعغا ظالتذن تاقاش ياكع يعصةك كعيعم كعيدىرىش مةكروهتذر. كعيعش 
ؤة ظعحعش هارام بولغان نةرسعنع كعيدىرىش ؤة ظعحعرىشمذ هارامدذر. حىنكع دةلعل 
بذ ظىممةتنعث ظةرلعرعضة باالغةتكة يةتكةن بولذش ؤة هأر بولذشنع شةرت قعلماستعن 
ظوغذل  ظذنع  ضذناه  قعلدع.  هارام  كعيعشنع  كعيعم  يعصةك  هةمدة  تاقاشنع  ظالتذن 
بالعالرغا كعيدىرضةن كعشعضة بولعدذ. حىنكع بعز ظذالرنع )حةكلةنضةن نةرسعلةردعن( 

قوغداشقا بذيرذلدذق. 
ظوغذل بالعغا ظذ ظعشالرنع قعلعص بئرعش ظةر كعشعضة مةكروه بولغعنعدةك، خوتذن 
كعشعضعمذ )ضةرحة خوتذن كعشع ظذ ظعشالرنع ظأزع ظىحىن قعلعش دذرذس بولسعمذ( 
يةتكةن  باالغةتكة  قويذش، شذنداقال  تاقاص  بالعغا مةرؤايعت  ظوغذل  بولعدذ.  مةكروه 
كعشعضعمذ مةرؤايعت تاقاص قويذش ضذناه بولمايدذ. بةزع ظالعمالر ياقذت ؤة زذمرةتكة 
ظوخشاش قعممةت باهالعق تاشالرنع مةرؤايعتقا قعياس قعلغان. ظةضةر زعننةت بويذمع 

تاقعمايمةن، دةص قةسةم قعلغان بولسا، ظأرص ـ ظادةتكة ظاساسةن قةسعمع بذزعدذ.
ظوغذل بالعغا بعلةيزىك ياكع صذت بعلةيزذكع سئلعص قويذش مةكروهتذر. حىنكع 
ظذ ظايالالرنعث زعننةت بويذملعرعدذر. قعز بالعنعث قذلعقعنع تئشعص قويذشنعث هئح 
يامعنع يوق. ظذنداقتا بذرذنغا هالقا سئلعش دذرذس بوالمدذ؟ ظايالالر ظذنع ياسعنعش 
ظىحىن قعلسا، مةسعلةن بةزع يذرتالردعكع ظايالالرنعث قعلغعنعغا ظوخشاش، بذ هالدا 

ظذ قذالقنع هالقا سئلعش ظىحىن تةشكةنضة ظوخشاش هأكىمدة بولعدذ))(.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 231 ـ بةت.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 247 ـ بةت.
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ظايالالرنعث قعلغعنعغا  ظةر كعشعنعث ظعككع قولع بعلةن ظعككع صذتعنع خذددع 
ظوخشاش خئنة قويغان شةكعلدة بويعؤئلعشع مةكروهتذر. ظوغذل بالعنعث صذت ـ قولعنع 
بوياص قويذشمذ مةكروهتذر. صةقةت زأرىر بولذص قالسا هئحقعسع يوق. ظايالالر بويعؤالسا 

هئح ضذناه بولمايدذ.

لىثضة، مةلذم ظعشنع ظةسلعتعش ظىحىن بارماققا حعضعلعدعغان يعص 
ؤة تعلتذمار قاتارلعقالرنع ظعشلعتعشنعث هأكمع

زأرىر  ظىحىن  سىرتىش  تةرنع  ؤة  ماثقعنع  قالدذقلعرعنع،  سىيعنعث  تاهارةت 
ظىحىن  قعلعش  حوثحعلعق  ظةضةر  ظةمةس.  مةكروه  ظعشلعتعش  لىثضة  تئصعلغاندا 
لىثضة ظعشلعتعلسة، مةكروه بولعدذ. حوثحعلعق قعلعش يىزعسعدعن ظعشلعتعلعدعغان 
مةكروه  نةرسة  ظعشلعتعلعدعغان  ظىحىن  ظئهتعياج  مةكروهتذر.  نةرسة  هةرقانداق 
نةرسعلةردعن  باهالعق  قعممةت  ظوخشاش  بولغعنعغا  يعصةكتعن  لىثضعنعث  بولمايدذ. 

بولذشع حوثحعلعق قعلعشنع كأرسعتعص بئرعدذ.
مةلذم ظعشنع ظةسلعتعش ظىحىن بارماققا يعص حعضعص قويذش مةكروه ظةمةس.

قذرظان كةرعم ظايةتلعرعدعن باشقا نةرسة بعلةن تعلتذمار صىتىؤئلعش مةكروهتذر. 
بةزعلةر تعلتذمارنع حىشةندىرىص: »جاهعلعيةت دةؤرعدة ظئسعؤالعدعغان مارجاننعث 

ظأزع تعلتذماردذر« دئضةن. 
مةلذم ظعشنع ظةسلعتعش ظىحىن بارماققا حعضعص قويعدعغان يعص بةزع ظعنسانالرنعث 
قارعشعدا تعلتذمارغا ظوخشاص كئتعدذ. حىنكع جاهعلعيةت دةؤرعدة كعشعلةر ظأزلعرعنعث 
ظئتعقادع بويعحة ظأزلعرعضة كئلعدعغان زعياننعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىن بويذنلعرعغا 
ياكع قوللعرعغا تعلتذمار ظئسعؤاالتتع. مذنداق قعلعش ظعسالم دعنعمعزدا حةكلةنضةن 
ظعشتذر. بةزع ظالعمالر ظعمان هةققعدة توختالغاندا تعلتذمار ظئسعؤئلعشنعث كذصرعلعق 

بولعدعغانلعقعنع بايان قعلغان.
يةنة بةزع ظالعمالر مذنداق دةيدذ: ظةرةبلةر ظأزلعرعنعث ضذمانعحة بالعلعرعغا كأز 
تئضعشتعن ساقلعنعشع ظىحىن ظذالرغا ظئسعص قويعدعغان نةرسة تعلتذمار دئيعلعدذ. 
دئيعلعدذ:  مذنداق  هةدعستة  بعر  قالدذردع.  ظةمةلدعن  قعلمعشنع  بذ  دعنع  ظعسالم 
»كعمكع تعلتذمار ظئسعؤالسا، اهلل ظذنعث ظعشعنع تامامالص بةرمةيدذ«. حىنكع ظذالر 
تعلتذمارنعث تولذق داؤا ؤة شعصا بولعدعغانلعقعغا ظئشعنعدذ. بةلكع ظذالر تعلتذمارنع 
صىتىلىص  ظأزلعرعضة  بعلةن  تعلتذمار  نئمعشقا دئضةندة، ظذالر  قعلعدذ.  قا شئرعك  اهلل 
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ظالدعنع  ظةزعيةتنعث  كئلعدعغان  باشلعرعغا  ظالماقحع،  ظالدعنع  زعياننعث  كةتكةن 
ظئلعشنع اهلل تاظاالدعن باشقا نةرسعدعن تعلعمةكحع بولعدذ. هالبذكع، ظذنع توسذص 

قالغذحع صةقةتال اهلل تاظاالدذر))(.
مذنذ  ظامعردعن  ظعبنع  ظذقبة  كعتابعدا  ظأزعنعث  ظةهمةد  ظعمام  هةدعسنع  مةزكذر 
ظذنعث  اهلل  قالسا،  باغلعنعص  تعلتذمارغا  »كعمكع  قعلغان:  رعؤايةت  بعلةن  لةؤزع 
شذنعثغا  ظذنع  اهلل  قالسا،  باغلعنعص  رةمبالغا  كعمكع  بةرمةيدذ.  تامامالص  ظعشعنع 

تاشلعؤئتعدذ«.
ظعمام ظةبذداؤذد ظأزعنعث كعتابعدا ظعسا ظعبنع هةمزةنعث مذنداق دئضةنلعكعنع 
رعؤايةت قعلعدذ: مةن ظابدذلاله ظعبنع ظذكةيم رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث قئشعغا كعرسةم، 
ظذ قعزعرعص كئتعصتذ. شذثا مةن ظذنعثغا: تعلتذمار ظئسعؤالساث بولمامدذ؟ دئسةم، ظذ: 
ظذنداق قعلعشتعن اهلل قا سئغعنعص صاناه تعلةيمةن. حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: 

»كعمكع بعرةر نةرسة ظئسعؤالسا، ظذ شذنعثغا تاصشذرذلعدذ، دئضةن« دئدع.
قذرظان كةرعم ظايةتلعرع ياكع اهلل تاظاالنعث ضىزةل ظعسعملعرع يئزعلغان تذمارنعث 
هئح يامعنع يوق. تذمار صةقةت ظةرةب تعلعدعن باشقا تعل بعلةن صىتىلضةن، ظذنعث نئمة 
مةزمذندا ظعكةنلعكعنع بعلضعلع بولمايدعغان ظةهؤال ظاستعدا مةكروه بولعدذ. حىنكع 
نةرسعلةر  ظوخشايدعغان  شذنعثغا  ؤةياكع  كذصرعلعق  ياكع  سئهعرضةرلعك  ظذنعثغا 

كعرضىزىلىص قئلعشعمذ مذمكعن.
تذمار  بعلةن  نةرسة  مةلذم  دذظاالردعن  ياكع  ظايةتلعرعدعن  كةرعم  قذرظان  ظةمما 

صىتىلسة، هئح يامعنع يوق. 
ظعمام تعرمعزع ؤة نةساظع ظةبذسةظعد رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع 
رعؤايةت قعلعدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم جعنالرنعث يامانلعقلعرعدعن، كأزع يامان 
تعلةيدعغان  صاناه  يامانلعقالردعن  نةتعجعدة  قعالتتع.  دذظا  تعلةص  صاناه  ظعنسانالردعن 
دذظاالر نازعل بولدع. شذنعثدعن كئيعن ظذ دذظاالرنع ظوقذص باشقعلعرعنع ظوقذمايدعغان 

بولدع.«
ظةبذسةظعد خذدرع رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: 
جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كئلعص، ظع مذهةممةد! 
»ساثا  ظذ:  دئدع.  »هةظة«  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دئدع.  قالدعثمذ؟  ظاغرعص 
يامانلعقعدعن،  جانلعقالرنعث  صىتىن  يامانلعقالردعن،  صىتىن  يةتكىزعدعغان  ظةزعيةت 
هةسةتخورنعث كأزعدعن صاناه تعلةص اهلل نعث ظعسمع بعلةن ساثا دةم سالعمةن. اهلل 
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ساثا شعصالعق بئرعدذ. ساثا اهلل نعث ظعسمع بعلةن دةم سالعمةن« دئدع))(.
ظئرعنعث  ظأزعنع  كئيعن  ظذحرعغاندعن  كأرىشعضة  يامان  ظئرعنعث  كعشع  خوتذن 
ياخشع كأرىشع ظىحىن صاناه تعلةش ظايةتلعرعنع تذمار قعلعؤئلعشع مةنظع قعلعنعدذ. 
دئضةندة،  نئمعشقا  بولمايدذ.  هاالل  هةرضعز  هارامدذر.  قعلعش  ظذنداق  حىنكع 
يالغذز  بذ،  هارامدذر.  قعلعش  سئهعرضةرلعك  تىرعدذر.  بعر  سئهعرضةرلعكنعث  ظذ 
ظايةتلةرنعثال يئزعلغانلعقع ظةمةس، بةلكع ظذنعثدا ظارتذق نةرسعلةرنعثمذ بارلعقعنع 

تةقةززا قعلعدذ.
قعلعنعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق  ظةنهذنعث  رةزعيةلالهذ  مةسظذد  ظعبنع 
خوتذن  صىتىش،  تذمار  قعلعش،  »سىصكأح  ظةلةيهعسساالمنعث:  صةيغةمبةر  مةن 
كعشعنعث ظئرعضة ظعسسعق ـ سوغذق قعلعشع قاتارلعقالر شئرعكتذر« دئضةنلعكعنع 
ظاثلعغانعدعم))(. خوتذن كعشعنعث ظئرعضة ظعسسعقـ  سوغذق قعلعشع سئهعرضةرلعكنعث 

بعر تىرعدذر.
ظذرؤة ظعبنع مالعك رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: 
نعث  اهلل  ظع  بعز:  كئيعن  قعالتتذق.  ظعشلعرعنع  سىصكأح  دةؤرعدة  جاهعلعيةت  بعز 
صةيغةمبعرع! بذ ظعشقا قانداق قارايسةن؟ دئدذق. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »سعلةر 
دذظاالردا  ظذ  ظةضةر  كئلعثالر.  ظئلعص  ظالدعمغا  دذظالعرعثالرنع  قعلعدعغان  سىصكأح 
شئرعككة ياتعدعغان بعرةر نةرسة بولمعسعال، ظذنعث بعلةن دةم سئلعشنعث هئح يامعنع 

يوق« دئدع. بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم ؤة ظةبذ داؤذد رعؤايةت قعلغان))(.

كأز تئضعش هةقتذر

بذخارعدا  سةهعه  ظذنع  بذخارع  ظعمام  بولذص،  لةؤزع  شةرعصنعث  هةدعس  بعر  بذ 
ظذ  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قعلغان.  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة 

هةدعستة: »كأز تئضعش هةقتذر« دئضةن ؤة خال حئكعشنع مةنظع قعلغان)4(.
نةرسعنع  شذنعثدةك  ياكع  يعثنة  جايعغا  مةلذم  بةدةننعث  بولسا  حئكعش  خال 
نةرسعنع سىرتىص  ظاندعن شذ جايغا سىرمة ؤة شذنعثدةك  قان حعقعرعش،  سانجعص 

كأكةرتعشتعن ظعبارةتتذر.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 232 ـ بةت.

))) سةهعه مذسلعم، 2186 ـ هةدعس.
))) ظعمام ظةبذ داؤذد ؤة ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلغان.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 276 ـ بةت.
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قعلعنعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق  ظةنهانعث  رةزعيةلالهذ  ظذممذسةلعمة 
كأرىص:  قعزنع  بعر  بار  سةصكىنع  يىزعدة  ظأيعدة  ظذنعث  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 

»ظذنعثغا دذظا ظوقذتذص قويذثالر، ظذنعثغا كأز تئضعصتذ« دئدع.
ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهانعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: »صةيغةمبةر 

ظةلةيهعسساالم مئنع كأز تةككةندة دذظا ظوقذتذشقا بذيرذدع«))(. 
صةيغةمبةر  بعلةن جابعردعن مذنذ هةدعسنع  بةززار خئلع ظعشةنحلعك يول  ظعمام 
ظةلةيهعسساالمغا يةتكىزىص رعؤايةت قعلعدذ: »اهلل نعث ظالدعنظاال ظورذنالشتذرذشع ؤة 
تةقدعرعدعن كئيعن ظألعدعغان كعشعلةرنعث كأصىنحعسع كأز تئضعش بعلةن ظألعدذ«.

ؤة  قذؤؤةت  ـ  كىح  نذرغذن  روهلعرعدا  ؤة  بةدةنلعرعدة  ظعنسانالرنعث  تاظاال  اهلل 
قارايدعغان  كعشعلةرضة  مةلذم  مةسعلةن،  ياراتتع.  ظاالهعدعلعكلةرنع  خذسذسعي 
بولساث، ظذالر ظذيالغانلعقتعن قاتتعق خعجعل بولذص كئتعدذ. شذثا ظذالرنعث يىزعدة 
ظعلضعرع كأرىلىص باقمعغان قعزعللعق ظاالمةتلعرعنع كأرعسةن. شذنعثدةك، ظعنسان 
قورقعدعغان بعرةر نةرسعنع كأرضةندة ساغعرعص، حعرايعدا قان قالمايدذ. لعص قعلعص 
بعر قاراش سةؤةبعدعن نذرغذن كعشعلةر كئسةل بولذص قالعدذ. جعسمانعي جةهةتتعن 

ظاجعزالص كئتعدذ. 
بذالرنعث هةممعسع اهلل تاظاال ظعنسانالرنعث روهلعرعدا ياراتقان هةرخعل تةسعر ـ 
كىحلةرنعث ؤاسعتعسع بعلةن يىز بئرعدذ. بذ تةسعرـ  كىحلةرنعث كأز بعلةن حةمبةرحاس 
ظاالقعسع بولغانلعقع ظىحىن يىز بئرعدعغان ظعش كأزضة نعسبةت بئرعلدع. ظةمةلعيةتتة 
بولسا كأز تةسعر كأرسةتكىحع ظةمةس. بةلكع هةقعقعي تةسعر كأرسعتعدعغعنع روهتذر. 
ظعنسانالرنعث روهلعرع خاراكتئر، كىح ـ قذؤؤةت، معجةز ؤة خذسذسعيةت جةهةتلةردة 
هةرخعل بولعدذ. ظذنعث بةزعلعرع صةقةت بعر قاراش بعلةنال، ضةرحة بعر ـ بعرع بعلةن 
ظذحرعشعش يىز بةرمعسعمذ، شذ روهنعث ظئغعر دةرعجعدة صاسكعنا، خذسذسعيتعنعث 

ناهايعتع مةينةت بولغانلعقع ظىحىن بةدةنضة ظعنتايعن تئز تةسعر كأرسعتعدذ.
قعسقعسع، اهلل تاظاالنعث ظعرادعسع ؤة يارعتعشع بعلةن يىز بئرعدعغان بذ تةسعر 
بةزعدة  قالمايدذ.  حةكلعنعص  بعلةن  ظذحرعشعش  بعرعضة  ـ  بعر  جةهةتتة  جعسمانعي 
ـ بعرعضة يولذقذص  ـ بعرع بعلةن ظذحراشقانلعقتعن يىز بةرسة، يةنة بةزعدة بعر  بعر 
قالغانلعقتعن يىز بئرعدذ. بةزعدة صةقةت بعر قاراش بعلةن يىز بةرسة، يةنة بةزعدة اهلل 
قا يالؤذرذص قعلعنغان دذظاالر، دةملةر ؤة ظعلتعجاالردعن صةيدا بولغان روهنعث تةسعرع 
بعلةن يىز بئرعدذ. يةنة بةزعدة ظةنسعزلعك ؤة خعيال سىرىش سةؤةبعدعن يىز بئرعدذ.

))) سةهعه بذخارع، 5740 ـ هةدعس.
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كأزع يامان كعشعنعث كأزعدعن كأرىنمةس مةنعؤعي ظوق حعقعدذ. ظةضةر بذ ظوق 
قالقانسعز بةدةنضة تئضعص كةتسة، ظذنعثغا تةسعر كأرسعتعدذ. ظةضةر بةدةن قالقانلعق 
ظأز  ظوخشاش  ظوققا  هةقعقعي  ظوق  ظذ  بةلكع  ظأتةلمةيدذ.  تئشعص  ظذنع  ظوق  بولسا، 

ظعضعسعضة قايتعص بئرعص تئضعص، تةثضة ـ تةث بولذص قئلعشع مذمكعن))(.
كىحلةندىرعدذ:  سأزع  مذنذ  تاظاالنعث  اهلل  قاراشنع  بذ  هةققعدعكع  تئضعش  كأز 
»كاصعرالر قذرظاننع ظاثلعغان حاغلعرعدا )ساثا بولغان دىشمةنلعكعنعث قاتتعقلعقعدعن 
قالعدذ. سئنع: »شىبهعسعز بعر  يعقعتعؤئتعشكة تاس  يامان( كأزلعرع بعلةن سئنع 

مةجنذن« دئيعشعدذ«))(.
اهلل تاظاال ياقذب ظةلةيهعسساالمنعث ظأز صةرزةنتلعرعضة قعلغان ؤةسعيعتعنع بعزضة 
)معسعرغا(  ظوغذللعرعم!  »ظع  يةنة(  »)ظذ  دةيدذ:  مذنداق  بئرعص  قعلعص  بايان 
هةممعثالر بعر دةرؤازعدعن كعرمةي، باشقا -باشقا دةرؤازعالردعن كعرعثالر. اهلل نعث 
قازاسع ظالدعدا مةن سعلةردعن هئح نةرسعنع دةصظع قعاللمايمةن، هأكىم صةقةت اهلل غعال 
خاس، اهلل غا تةؤةككىل قعلدعم، تةؤةككىل قعلغذحعالر اهلل غعال تةؤةككىل قعلسذن!« 

دئدع«))(. 
كئلعدعغان  تئضعشتعن  »كأز  دةيدذ:  مذنداق  فعقهعشذناسالر  ظىحىن  شذنعث 
زعياننعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىن زعراظةتلةر ظارعسعغا، تاؤذزلذققا باش سأثةكلعرعنع 
قويذص قويذشنعث هئح يامعنع يوق. حىنكع كأز تئضعش هةق بولذص، مال ـ مىلىككة، 
ظعنسانالرغا ؤة هايؤانالرغا تئضعدذ هةمدة بذ نةرسعلةردة كأز تئضعش تةسعرع كأرىلعدذ. 
ظةضةر بعرع زعراظةتلةرضة نةزةر سالسا، باش سأثةكلعرع ظعضعز قعلعص قويذلغانلعقع 
ظىحىن ظذنعث نةزعرع ظالدع بعلةن شذ سأثةكلةرضة حىشعدذ. ظذنعثدعن كئيعن ظذنعث 

زعراظةتلةرضة قارعشع زعيان كةلتىرةلمةيدذ«. 
رعؤايةت قعلعنعشعحة، بعر ظايال صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كئلعص، 
ظذنعثغا: »بعز دئهقانالرمعز، زعراظةتلعرعمعزضة كأز تئضعشتعن ظةنسعرةيمعز« دئدع. 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنع زعراظةت ظارعسعغا باش سأثةكلعرعنع قويذص قويذشقا 

بذيرذدع.
ظعمام ظةينعنعث >ظأمدةتذلقارع شةرهذلبذخارع< ناملعق كعتابعنعث »كأز تئضعش 
رعؤايةت  ظةنهادعن  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  ظةبذداؤذد  ظعمام  بألىمعدة  ناملعق  هةقتذر« 
قعلعنغان بعر هةدعس بايان قعلعنغان بولذص، ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها مذنداق دئضةن: 

))) سةهعه بذخارع، 5738ـ ؤة 5739 ـ هةدعسلةر.
))) »فةتهذلبارع« 10 ـ توم، 201 ـ بةت.

))) سىرة قةلةم، 51 ـ ظايةت.

504505

قاراش ۋە تۇتۇشكۆز تېگىشنىڭ ھەق ئىكەنلىكى



504505

تاهارةت  تةككىحع  كأز  ظاندعن  بذيرذالتتع.  ظئلعشقا  تاهارةت  كعشع  يامان  »كأزع 
ظئلعنغان شذ سذ بعلةن يذيذناتتع«.

ظعكةنلعكع  يامان  ظئيتعشعحة، كأزع  دئضةن: »ظالعمالرنعث  ظعياز مذنداق  قازع 
مةلذم بولغان شةخستعن يعراق تذرذش ؤة ظذنعثغا يئقعن يولعماسلعق الزعم. خةلعصعنعث 
ظذنع كعشعلةر ظارعسعغا كعرعشتعن حةكلعشع ؤة ظأيعدة تذرذشقا مةجبذرلعشع كئرةك. 
ظةضةر ظذ كةمبةغةل بولسا، ظذنع يئتةرلعك معقداردا ظوزذقلذق بعلةن تةمعنلةش الزعم. 
ظذنعث زعيعنع سامساق ؤة صعياز يئضةن كعشعنعث زعيعنعدعن، شذنداقال ماخاؤ كئسعلعضة 
ظارعلعشعشتعن  كعشعلةرضة  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  ظىحىن  بولغانلعقع  ضئرعصتار 

حةكلعضةن كعشعنعث زعيعنعدعن كأصتذر.
ظعمام نةساظع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع  رعؤايةت قعلغان: 
قئرعندعشعدا  بعر  ؤةياكع  مئلعدا  ـ  صذل  ياكع  ظأزعدة  بعرعثالر  سعلةرنعث  »ظةضةر 
كعشعنع هةيران قالدذرعدعغان بعرةر نةرسعنع كأرسة، بةرعكةت تعلةص دذظا قعلسذن. 
شةك ـ شىبهعسعزكع، كأز تئضعش هةقتذر«. بةرعكةت تعلةص دذظا قعلغاندا مذنداق 
دئيعش كئرةك: »اهلل نعث بةرعكعتع بىيىكتذركع، ظذ ظةث ياخشع ياراتقذحعدذر. ظع 
ظةضةر  بذيرذلعدذ.  يذيذنذشقا  كعشع  يامان  كأزع  قعلغعن!«  بةرعكةتلعك  ظذنع  اهلل! 

ظذنعمعسا، مةجبذرلعنعدذ))(.
ظالعمالر يةنة جذنذب كعشعنعث ؤة هةيزدار ظايالنعث تذمارنع، ظةضةر تذمار قاصالص 
ظورالغان تةقدعردة، بعلعكعضة تئثعؤئلعشعنعث هئح يامعنع يوقلعقعنع بايان قعلغان.

قاراش ؤة تذتذش

ظةر كعشع ظةر كعشعنعث هةمدة شةهؤةت يئشعغا يةتكةن ظوغذل بالعنعث كعندعك 
بعلةن تعزنعث ظاستعغعحة بولغان ظارعلعقتعن باشقا يةرلعرعضة قارعسا بولعدذ. شةهؤةت 
يئشع باالغةت يئشعنع كأرسعتعدذ. بةك كعحعك بالعنعث تةنلعرع ظةؤرةت هئسابالنمايدذ. 
ظذنعثدعن كئيعن تأت ياشقا قةدةر ظالدع ؤة ظارقع تةرةص ظةؤرةت هئسابلعنعدذ. ظاندعن 
كعشعضة  يةتكةن  باالغةتكة  كئيعن  ظذنعثدعن  تئخعمذ حعثعتعلعدذ.  قةدةر  ياشقا  ظون 

ظوخشاش مذظامعلة قعلعنعدذ.
ظوغذل باال 5) ياشقا يةتكةنضة قةدةر ظايالالرنعث يئنعغا كعرعص حعقااليدذ. ظةضةر 
ظوغذل باال ظةرلةرنعث يئشعغا يئتعص قالغان بولذص، يىزع حعرايلعق بولمعسا، ظذنعث 

))) سىرة يىسىف، 67 ـ ظايةت.
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ظذنعث  بولسا،  حعرايلعق  يىزع  ظذنعث  ظةضةر  بولعدذ.  هأكمعدة  ظةرلةرنعث  هأكمع 
هأكمع ظايالالرنعث هأكمعدة بولعدذ. شذثا ظذ حوققعسعدعن تارتعص صذتعنعث ظذحعغعحة 
ظةمما هةؤةس  ظةمةس.  قاراش هاالل  بعلةن  ظذنعثغا شةهؤةت  ظةؤرةت هئسابلعنعدذ. 
قعلماستعن، ظذنعثغا قاراش ؤة ظذنعث بعلةن يالغذز قئلعشنعث هئح يامعنع يوق. شذثا 
ظذ نعقابلعنعشقا بذيرذلمعغان))(. لئكعن كعحعك بالعالردا باالغةتكة يئتعش يئشع )) 
ياشتعن باشلعنعدذ. بولذصمذ هازعرقع دةؤرعمعزدة صاساتحعلعق كأصعيعص كةتكةنلعكع 

ظىحىن ظئهتعيات يىزعدعن ظذ ياشنع تذتقا قعلعشقا بولعدذ.
ظعمام دارذقذتنعنعث: »كعندعكنعث ظاستعدعن تعزغعحعلعك ظارعلعق ظةؤرةتتذر« 
يوتا  بعلةن  سأثعكع  صاحاق  تعز  ظةؤرةتتذر.  تعزمذ  ظاساسةن  رعؤايعتعضة  دئضةن 
ظأتىص،  كئسعص  كعندعكنع  ظاستع  كعندعكنعث  قعسمعدذر.  تذتاشقان  سأثعكعنعث 
بةدةننعث هةممة تةرعصعدعن كعندعككة ظذدذل ظايالنغان ظايالنما قعسمعنعث ظاستعدعن 

ظعبارةتتذر.
كعندعكنعث ظأزع ظةؤرةت ظةمةس. لئكعن ظعمام ظةبذظعسمة ؤة شافعظع ظذنع ظةؤرةت 
دةص قارايدذ. تعز ظةؤرةتتذر. لئكعن ظعمام شافعظع ظذنع ظةؤرةت ظةمةس، دةص قارايدذ. 

يوتا ظةؤرةتتذر. لئكعن زاهعرعي مةزهةصعدعكعلةر ظذنع ظةؤرةت ظةمةس، دةص قارايدذ.
كعندعكنعث ظاستعدعن تارتعص جعنسعي ظةزاالر ؤة ظذنعث ظةتراصلعرع ظئغعر دةرعجعدة 
يئنعكرةكتذر.  هأكمعدعن  ظةؤرةتلعك  يوتعنعث  هأكمع  ظةؤرةتلعك  تعزنعث  ظةؤرةتتذر. 
يوتعنعث ظةؤرةتلعك هأكمع كعندعك ظاستعنعث ظةؤرةتلعك هأكمعدعن يئنعكرةكتذر. شذثا 
تعزعنع ظوحذق قويغذحعغا يذمشاقلعق بعلةن ظعنكاس قايتذرذلعدذ. يوتعسعنع ظوحذق 
قويغذحعغا،  ظوحذق  ظةزاالرنع  قايتذرذلعدذ. جعنسعي  ظعنكاس  قاتتعقراق  قويغذحعغا 

ظةضةر ظذ تةرسالعق قعلغان تةقدعردة، ظةدةصلةص قويذش جازاسع بئرعلعدذ))(.
قةستةن  ظةؤرعتع  ظذنعث  تةقدعردة،  قاراص سالغان  ظةؤرعتعضة  باشقعالرنعث  ظةضةر 
ظوحذق قويذلغان بولمعسا، ضذناهكار بولمايدذ. ظةضةر خوتذن كعشعنعث ظىستعدة كعيعم 
بولغان تةقدعردة، ظذنعث تئنعضة سعنحعالص قارعسا، ضذناه بولمايدذ. لئكعن بذ، ظذنعث 
بئرةلعضعدةك  سىصةتلةص  بةدةننع  ظاستعدعكع  كعيعم  حاصلعشعص،  بةدعنعضة  كعيعمع 
بئرعدعغان  سىصةتلةص  بةدةننع  ظاستعدعكع  كعيعم  شذنداقال  بولمعسا،  تار  دةرعجعدة 
دةرعجعدة نئصعز بولمعسا، مذشذنداق بولعدذ )يةنع ظذنعث تئنعضة سعنحعالص قارعغانغا 
ظذنعثغا  )يةنع  يذمذش  كأزنع  بولسا،  ظةكسعحة  ظذنعث  ظةضةر  بولمايدذ(.  ضذناه 

قارعماسلعق( الزعم.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 233 ـ بةت.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 233 ـ بةت.
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ظةضةر ظذنعث ظىستعدة كعيعم بولغان تةقدعردة، كعيعم ظذنعث ضةؤدعسعنع نامايةن 
قعلعص بةرمعسعال، ظذنعث تئنعضة سعنحعالص قاراشنعث هئح يامعنع يوق. ظةضةر كعيعم 
ظذنعث تةن قذرذلذشعنع نامايةن قعلعص بئرعدعغان ظةهؤال ظاستعدا ظذنعثغا قاراشقا 
ظايالنعث  بعر  دئضةن: »كعمكع  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بولمايدذ. حىنكع 
ظارقعسعدعن ظذنعث كعيعمعضة سعنحعالص قارعغان تةقدعردة، ظذنعث تةن قذرذلذشع شذ 

كعشعضة نامايةن بولسا، ظذ كعشع جةننةتنعث صذرعقعنع صذرعيالمايدذ«. 
هةدعس  مذنذ  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة  قاراشنع  بذ 
شةرعص كىحلةندىرعدذ. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »دوزاخ ظةهلعدعن 
ظعككع تىرلىك كعشع بولذص، مةن تئخع ظذالرنع كأرمعدعم؛ ظذالرنعث بعر تىرع مةلذم 
كعشعلةر بولذص، ظذالرنعث كاال قذيرذقلعرعغا ظوخشاش ظذزذن قامحعلعرع بولعدذ. ظذالر 
ظعنسانالرنع شذ قامحعالر بعلةن ظذرذص سوقعدذ. يةنة بعر تىرع كعيعم كعيضىحع، لئكعن 
يالعثاح ظايالالردذر. ظذالر نايناقالص، باشلعرعنع خذددع تأضعلةرنعث ظعككع تةرةصكة 
تاشلعنعص تذرعدعغان لوككعلعرعغا ظوخشاش لعثشعتعص ماثعدذ. ظذ ظايالالر جةننةتكة 
كعرةلمةيدذ, جةننةتنعث صذرعقعنعمذ صذرعيالمايدذ. جةننةتنعث صذرعقع ظةلؤةتتة مذنداق 

ـ مذنداق يعراق جايالردعنمذ صذرعلعص تذرعدذ«))(.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »كعيعم كعيضىحع، لئكعن يالعثاح ظايالالردذر« 
يةنة  يئصعص،  قعسمعنع  بعر  بةدةنلعرعنعث  ظذنعث مةنعسع:  كةلسةك،  دئضةن سأزعضة 
ظوحذق  ظىحىن  سةؤةبلةر  شذنعثدةك  ؤة  قعلعش  ظعزهار  ضىزةللعكعنع  قعسمعنع  بعر 
قويعدذ، دئضةنلعك بولعدذ. بةزعلةر: »ظذنعث مةنعسع بةدةنلعرعنعث رةثضع كأرىنىص 

تذرعدعغان نئصعز كعيعملةرنع كعيعدذ، دئضةنلعك بولعدذ« دئضةن.
مةزكذر قاراش بةدةن ظةزالعرعنعث هةجمعنع سىصةتلةص بئرعدعغان كعيعمضة، ضةرحة 
ظذ كعيعم قئلعن بولذص، بةدةن تئرعسع كأرىنمةيدعغان هالةتتة بولسعمذ، قاراشنعث 
بعرعنعث  باشقا  ظاساسةن،  مذشذنعثغا  بئرعدذ.  كأرسعتعص  قعلعنغانلعقعنع  مةنظع 
سىصةتلةص  هةجمعنع  ظذنعث  لئكعن  تذرعدعغان،  حاصلعشعص  ظذنعثغا  ظةؤرعتعضة، 
بئرعدعغان كعيعمنعث ظىستعدعن قاراش هاالل ظةمةس. شذثا خوتذن كعشعنعث بةدعنعضة 
تةن  ظذنعث  قاراش  دئضةن  يامعنع يوق،  قاراشنعث هئح  كعيعم ظىستعدعن سعنحعالص 

قذرذلذشعنع سىصةتلةص بةرمةيدعغان هالةتكة قارعتعلعدذ))(.
يذقعرعدا تعلغا ظئلعنغان هأكىم صةقةت بةدعنعضة حاصلعشعص تذرعدعغان ؤة بةدةن 
بذ  قارعتعلعدذ.  قاراشقا  ظايالغا  كعيعؤالغان  كعيعم  بئرعدعغان  ظةزالعرعنع سىصةتلةص 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 234 ـ بةت.
))) سةهعه مذسلعم، 2128 ـ هةدعس.
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بعلةن  ظةر  حىنكع  بةرمةيدذ.  دئرةك  دئضةندعن  بولعدذ،  شذنداق  ظةرلةردعمذ  هأكىم 
ظايالنعث ظارعسعدا ناهايعتع حوث صةرق بار. مةزكذر هأكىمنع ظايالالرغا خاسالشتذرذش 

ظذ هأكىمدة ظةرنعث ظايالغا ظوخشاش ظةمةسلعكعنع ظعصادعلةص بئرعدذ.
سىصةتلةص  قذرذلذشلعرعنع  تةن  كعشعلةر  نذرغذن  زامانعمعزدا  هازعرقع  بولذصمذ 
بئرعدعغان حةتظةل كعيعملعرعنع كعيعشكة ظادةتلعنعص كةتكةن بولذص، يذقعرعدا تعلغا 
تذغذلعدعغانلعقع  قعيعنحعلعق  ظارعدا  قعلساق،  تذتقا  ظومذمةن  هأكىمنع  ظئلعنغان 
بعهذتعنعث  بعرع  فعقهعشذناسلعرعدعن  مةزهةصعنعث  هةنبةلع  مةن  ظةمةس.  مةخصعي 
»ظةؤرةتنع،  كأردىم:  يازغانلعقعنع  مذنذالرنع  كعتابعدا  ناملعق  >شةرهذلمذنتةها< 
يئصعش  شةكعلدة  بةرمةيدعغان  سىصةتلةص  رةثضعنع  ظذنعث  يةنع  تئرعسعنع،  بةدةن 
صةرزدذر. حىنكع ظةؤرةتنع يئصعش مذشذنداق قعلغاندعال ظاندعن هاسعل بولعدذ. بةدةن 
ظةزاسعنعث هةجمعنع سىصةتلةص بئرعدعغان شةكعلدة ظةمةس. حىنكع، ظةؤرةتنع بةدةن 

ظةزاسعنعث هةجمعنع سىصةتلةص بةرمةيدعغان شةكعلدة يئصعش مذمكعن ظةمةس«))(.
ظةر كعشع خوتذنعنعث ؤة هاالل دئدعكعنعث حوققعسعدعن تا صذتعنعث ظذحعغعحة هةممة 
يئرعضة قارعسا، ضةرحة شةهؤةت بعلةن قارعسعمذ دذرذس بولعدذ. حىنكع بذ تىردعكع هاالل 
جذبالر بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمعسعمذ ظذالرغا ظذ شةكعلدة قاراش دذرذستذر. 
يئقعنلعشعش هارامدذر. ظةمما ظذنعثغا  ظةضةر ظذ هةيزدار بولسا، ظعشتاننعث ظاستعغا 

قاراش ؤة ظذنع قذحاقالشنعث ظةرضة هاالل بولذش مةسعلعسعدة ظعختعالص بار))(. 
ظةؤرعتعضة  بعرعنعث  يةنة  هةربعرع  ظعككعسعنعث  خوتذن  ـ  ظةر  ياخشعسع،  ظةث 
ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »سعلةرنعث  قارعماسلعق كئرةك. حىنكع صةيغةمبةر 
ظعشةكنعث  يئصعنسذن!  ظعمكانقةدةر  قعلغاندا  يعقعنحعلعق  بعلةن  خوتذنع  بعرعثالر 
يالعثاحالنغعنعدةك يالعثاحالنمعسذن!«))( حىنكع يالعثاحلعنعش كعشعنع ظذنتذلغاق 

قعلعص قويعدذ، كأزنع ظاجعزالشتذرعؤئتعدذ. بذ هةقتة ظةسةر رعؤايةت قعلعنغان.
ظعمام ظةبذيىسىفنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: »مةن ظةبذهةنعفةدعن: 
جعنسعي  خوتذنعنعث  ظىحىن  كئلعشع  هةرعكةتكة  ظةزاسعنعث  جعنسعي  »ظةرنعث 
ظةزاسعنع سعلعشع ؤة خوتذنعمذ ظئرعنعث جعنسعي ظةزاسعنع سعلعشع هةققعدة قانداق 
قارايسةن؟« دةص سورعدعم. ظذ: »هئحقعسع يوق، تئخعمذ حوث ظةجعر بئرعلعشعنع 

ظىمعد قعلعمةن« دةص جاؤاب بةردع)4(. 
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 234 ـ بةت.

))) »تةقرعيرات ظةررافعظع« 2 ـ توم، 307 ـ بةت.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 234 ـ بةت.

))) ظعمام ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلغان.
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سةؤةبع،  بذنعث  هارامدذر.  قاراش  بعلةن  شةهؤةت  كعيعمعضة  تاشقع  ظايالنعث  يات 
قعلعشتعن  بولذص  كئلعص حعقعشقا سةؤةب  بذزذقحعلعق  بعلضىحعدذر(  ياخشع  ظةث  )اهلل 
بذنعث  قاراش،  بعلةن  تاشقع كعيعملعرعضة شةهؤةت  ظايالنعث  يات  ظةنسعرةشتذر. حىنكع 
بعلةن ظذنعث بوي تذرقع ؤة باشقعالرنع مألحةرلةش ظةرنع ظذ ظايال بعلةن صاراثلعشعشقا، 
تئصعلمعسا  زأرىر  سةؤةبع  بولذش  هارام  ظذنعث  بارعدذ.  ظئلعص  ظعشالرغا  باشقا  ظاندعن 

قاراش هاالل بولمعغان نةرسعضة قاراش بعلةن هذزذرلعنعش بولغانلعقع ظئهتعمالعمذ بار.
دئضةن  بوالمدذ؟  هارام  قاراش  بعلةن  شةهؤةت  سىرةتكة  حعقعرعلغان  ظذيذص 
مةسعلعضعمذ دعققةت بئرعش الزعم. بذ مةسعلعدعمذ ظعككعلعنعش بار. مةن بذ هةقتة 
بعر نةرسة كأرمعدعم. شذثا بذ مةسعلعضة مذراجعظةت قعلعش الزعم))(. لئكعن بعزنعث 
دةؤرعمعزدة رةسعمضة تارتعش ظعشلعرع ناهايعتع تةرةققع قعلعص كةتتع. بذ رةسعملةر 
ظةسلع قعياصةتكة قاراشتعنمذ بةك صعتنة قوزغايدعغان ؤة جةلعبكار نةرسة بولذص قالدع. 
ـ صاساتالرنع ظعزهار قعلعص، سةت جايالرنع  حىنكع ظذ رةسعملةر هةر تىرلىك صعتنة 

يوشذرعدذ.
نةسةب  بعلةن  ظةر  شذ  ظايال  مةهرةم  بولعدذ.  قارعسا  مةهرعمعضة  كعشع  ظةر 
تىصةيلعدعن  سةؤةب  ظوخشاش  باجعلعققا  ـ  قذدا  ؤة  ظئمعلداشلعق  ياكع  سةؤةبعدعن 
مةثضى نعكاه حىشمةيدعغان ظايالدعن ظعبارةتتذر. مةهرةم ظةر ؤة مةهرةم ظايال هةر 
ظعككعلعسع ظأز شةهؤعتعدعن خاتعرجةم بواللعسا، باش، يىز، كأكس، صاحاق، بعلةك 
بواللمعسا،  خاتعرجةم  شةهؤعتعدعن  ظذالر  ظةضةر  بولعدذ.  قاراشقا  ظةزاالرغا  قاتارلعق 
سأزعدذر:  مذنذ  تاظاالنعث  اهلل  دةلعل  ظةسلع  مةسعلعدعكع  بذ  كئرةك.  قارعماسلعق 
»)تاشقع زعننةتلعرعدعن باشقا( زعننةتلعرعنع ظةرلعرعدعن، ظاتعلعرعدعن، يا قئيعن 
ظاتعلعرعدعن، يا ظوغذللعرعدعن، يا ظةرلعرعنعث ظوغذللعرعدعن، يا ظأز قئرعنداشلعرعدعن، 
يا قئرعنداشلعرعنعث ظوغذللعرعدعن، يا هةمشعرعلعرعنعث ظوغذللعرعدعن، يا دعنداش 
ظايالالردعن، يا قول ظاستعدعكع حأرعلةردعن، يا خوتذنالرغا ظئهتعياجع يوق خعزمةتحعلةر 
ظايالالرنعث  يا  دعن،  يوقالر(  جعنسعي شةهؤعتع  بولغانلعقتعن  دةلدىش  قئرع،  )يةنع 
باشقا  بالعالردعن  يةتمعضةن(  باالغةتكة  )يةنع  ظذقمايدعغان  جايلعرعنع  ظذياتلعق 
كعشعلةرضة كأرسةتمعسذن، زعننةتلعرعنع كعشعلةرضة بعلدىرىش ظىحىن ظاياغلعرعنع 
يةرضة ظذرمعسذن، ظع مأمعنلةر! بةختكة ظئرعشعشعثالر ظىحىن هةممعثال اهلل غا تةؤبة 

قعلعثالر«))(. 
يذقعرعدا تعلغا ظئلعنغانالر تاشقع زعننةت بذيذملعرعدعن باشقا زعننةت بذيذملعرعنعث 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 234 ـ بةت.
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ظورذنلعرعنع كأرسعتعص بئرعدذ. ظايةتتعكع زعننةت شذ زعننةت بذيذملعرعنعث ظأزعنع 
زعننةت  شذثا  مذباهتذر.  مذتلةق  قاراش  بذيذملعرعغا  زعننةت  حىنكع  كأرسةتمةيدذ. 
ؤة  بويذن  يىز سىرمعنعث،  تاجنعث،  باش  تذتذلعدذ.  كأزدة  ظورذنلعرع  بذيذملعرعنعث 
كأكس زةنجعرنعث، قذالق هالقعنعث، بعلةك بعلةيزىكنعث، ظالقان ظىزىك ؤة خئنعنعث، 

صاحاق صىت بعلةيزىكعنعث، صذتنعث ظىحع خئنعنعث، حاح قعسقذحنعث ظورنعدذر))(.
يا نةؤرة  مةلذم بعر ظايالنعث ظانعسع يا حوث ظانعسع بعلةن ياكع ظذنعث قعزع 
قعزع بعلةن زعنا قعلغانلعق سةؤةبعدعن ظةرنعث نعكاهلعنعشع هاالل بولمايدعغان شذ 

ظايالنعث هأكمعمذ يذقعرقع مةهرةملةر قاتارعدعن بولعدذ.
ظايالنعث بةدعنعدعن ظةرنعث قارعشع دذرذس بولغان يةرلةرنع ظذ ظةرنعث تذتذشعنعث 
هئح يامعنع يوق. حىنكع سةصةر ظىستعدة بةزعدة ظايال كعشعنعث بعرةر يئرعنع ظةرنعث 
بولغان  بعرعضة  ـ  بعر  مةهرةملةرنعث  كئلعص  يةنة  قالعدذ،  كئلعص  توغرا  تذتذشعغا 

شةهؤعتع ظاز بولعدذ.

يات ظايال بعلةن قول ظئلعشعص كأرىشىشنعث هأكمع

كعشع  ظةر  شذثا  بولمايدذ.  دذرذس  كأرىشىش  ظئلعشعص  قول  بعلةن  ظايال  يات 
شةهؤعتعدعن خاتعرجةم بولغان تةقدعردعمذ، ظذنعث يىزعنع ؤة ظالقعنعنع تذتسا بولمايدذ. 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ضذناهتذر.  ظئغعرراق  قارعغاندا  قاراشقا  ظذ  حىنكع 
ظايالع ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهانعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: صةيغةمبةر 
تاظاالنعث مذنذ  ظايالالرنع اهلل  تةرةصكة هعجرةت قعلعص كةلضةن  ظةلةيهعسساالم ظأزع 
ظايالالر ساثا كئلعص،  صةيغةمبةر! مأمعن  ظاساسةن سعناص كأرةتتع: »ظع  سأزعضة 
زعنا  قعلماسلعققا،  ظوغرعلعق  كةلتىرمةسلعككة،  شئرعك  نةرسعنع  هئح  غا  اهلل 
نذمذستعن  بالعلعرعنع  قعز  دةؤرعدعكعدةك  )جاهعلعيةت  بالعلعرعنع  قعلماسلعققا، 
ياكع كةمبةغةللعكتعن قورقذص( ظألتىرمةسلعككة، باشقعالرنعث بالعسعنع يالغاندعن 
ظةرلعرعنعث بالعسع قعلعؤالماسلعققا، سةن بذيرذغان ياخشع ظعشالردعن باش تارتماسلعققا 
بةيظةت قعلسا )يذقعرعقع شةرتلةر ظاساسعدا( ظذالرغا بةيظةت قعلغعن، ظذالر ظىحىن اهلل 
دعن مةغصعرةت تعلعضعن، اهلل هةقعقةتةن ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع 

مئهرعباندذر«))(. 
ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها سأزعنع داؤام قعلعص مذنداق دةيدذ: مأمعن ظايالالردعن 

))) سىرة نذر، 31 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 235 ـ بةت.
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كعمعكع بذ شةرتلةرنع قوبذل قعلسا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا: »مةن سعزضة 
هةقعقةتةن بةيظةت قعلدعم« دةص، سأز ظارقعلعقال بةيظةت ظاالتتع. اهلل نعث نامع بعلةن 
قةسةمكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قولع بةيظةت ظعشعدا بعرمذ خوتذن كعشعنعث 
قولعغا تةككعنع يوق. ظذ ظذالردعن صةقةت: »مةن سعزضة هةقعقةتةن مذشذ شةرتلةرضة 

ظاساسةن بةيظةت قعلدعم« دئضةن سأزع بعلةنال بةيظةت ظاالتتع))(. 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  بعلةن  هةدعسنعث سةنعدع  تةبةرانع سةهعه  ظعمام 
هاالل  تذتسا  بعرعثالرنعث  »سعلةرنعث  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق 

بولمايدعغان ظايالنع تذتقعنعدعن بئشعغا يعثنة تعقعلغعنع ياخشعدذر«.
بذ قاراشنع ظابدذلاله ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن رعؤايةت قعلعنغان مذنذ 
هةدعس تةكعتلةص بئرعدذ، ظذ مذنداق دةيدذ: مةن ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن 
ظوخشايدعغان  بةك  ضذناهقا  كعحعك  قعلعنغان  بايان  هةدعسعدة  قعلعنغان  رعؤايةت 
دئضةن: »شةك  بذ هةدعستة مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  نةرسعنع كأرمعدعم، 
ـ شىبهعسعزكع، اهلل ظعنساننعث زعنادعن بولغان نئسعؤعسعنع ظاللعبذرذن صىتعؤةتكةن 
بولذص، ظذنع حوقذم قعلماي قالمايدذ. ظعككع كأزنعث زعناسع قاراشتذر. تعلنعث زعناسع 
سأزلةشتذر. كأثىل تارتعدذ ؤة ظعشتعها قعلعدذ. جعنسعي ظةزا ظذنع تةستعقاليدذ ياكع 

رةت قعلعدذ«. بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلغان. 
ظاثالشتذر.  زعناسع  قذالقنعث  »ظعككع  دئيعلضةن:  مذنداق  رعؤايةتتة  بعر  يةنة 
تعلنعث زعناسع سأزلةشتذر. قولنعث زعناسع تذتذشتذر. صذتنعث زعناسع مئثعشتذر. 
رةت  ياكع  تةستعقاليدذ  ظذنع  ظةزا  جعنسعي  قعلعدذ.  ظارزذ  ؤة  كأرعدذ  ياخشع  قةلب 

قعلعدذ«))(.
مةزكذر كعحعك ضذناه اهلل تاظاالنعث مذنذ سأزعدة تعلغا ظئلعنغان كعحعك ضذناهنع 
كعحعك  بولعدذ.  يعراق  ظعشالردعن  قةبعه  ؤة  ضذناهالردعن  حوث  »ظذالر  كأرسعتعدذ: 

ضذناهالر بذنعثدعن مذستةسنا«))(. 
شذثا يات ظايالنعث يىزعنع ظعككع قولعنع تذتذش، ضةرحة ظذ شةهؤعتعدعن خاتعرجةم 
بولغان تةقدعردعمذ، هاالل ظةمةس. حىنكع ظذ قاراشقا قارعغاندا ظئغعرراق ضذناهتذر. 
شذنعث ظىحىن ظةر كعشع يات ظايالنع شةهؤةت بعلةن تذتسا، قذداـ  باجعلعق سةؤةبعدعن 
ظأزعنعث هامما  ظةر كعشع  ؤذجذدقا حعقعدذ. هةتتا  بولذش هأكمع  هارام  حعقعدعغان 
ظاحعسعنع ياكع دئدعكعنع شةهؤةت بعلةن تذتسا، ظذنعثغا ظذنعث قعزعنع ظئلعش هارام 

))) سىرة مذمتةهعنة، 12 ـ ظايةت.
))) سةهعه بذخارع، 4891 ـ هةدعس.
))) سةهعه مذسلعم، 2657 ـ هةدعس.
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بولعدذ.
ظةضةر يات ظايال ياش بولسا، هأكىم مذشذنداق بولعدذ. ظةمما ظذ كأثىل تارتمايدعغان 
دةرعجعدة قئرع بولسا، ظةر كعشع شةهؤعتعدعن خاتعرجةم بولغان تةقدعردة، ظذ ظايال 
يوق.  يامعنع  هئح  تذتذشنعث  قولعنع  ظذنعث  ؤة  كأرىشىش  ظئلعشعص  قول  بعلةن 
ظايالنعث  شذ  بولغان  كأرىشمةكحع  ؤة  ظأزعنعث  بولذص،  قئرع  كعشعمذ  ظةر  شذنداقال 
شةهؤعتعدعن خاتعرجةم بولسا، ظذنعث ظذ ظايال بعلةن قول ظئلعشعص كأرىشىشعنعث 
شةهؤعتعدعن  ظايالنعث  ظذ  ؤة  ظأزعنعث  بولسعمذ،  قئرع  ظذ  ظةضةر  يوق.  يامعنع  هئح 
خاتعرجةم بواللمايدعغان ظةهؤال بولسا، قول ظئلعشعص كأرىشىشتعن يعراق تذرذشع 

كئرةك.
ظةضةر ظايال قئرع بولغان تةقدعردة، ظعمام مذهةممةد ظةر كعشعنعث ظذنعث بعلةن 
قول ظئلعشعص كأرىشىشعنع مذباه، دةص قارعغان. لئكعن ظذنعث جعنسعي مذناسعؤةتتعن 
قالغان ظةرلةر بعلةن تةثتىش بولذشعنع شةرت قعلمعغان. ظةضةر تذتقذحع خوتذن كعشع 
بولذص قالغان تةقدعردة، هةر ظعككعلعسعنعث يئشع حوث بولذص، ظةر كعشعمذ جعنسعي 
مذناسعؤةتتعن قالغان ظةرلةر بعلةن تةثتىش، خوتذن كعشعمذ جعنسعي مذناسعؤةتتعن 
ظئلعشعص  قول  بعلةن  بعرع  ـ  بعر  ظذالرنعث  بولسا،  تةثتىش  بعلةن  ظايالالر  قالغان 
سةصةر  مةهرةمسعز  ظايالنعثمذ  قئرع  ظعمامالر  يوق.  يامعنع  هئح  كأرىشىشعنعث 
قعاللمايدعغانلعقعغا بعرلعككة كةلضةن. شذثا قئرع ظايال ياش ظةر بعلةن ياكع قئرع 
بعلةن  ظةرلةر  قئرع  ظايال  قئرع  لئكعن  بولمايدذ.  توغرا  قعلعشع  خالعي  بعلةن  ظةر 

كأرىشسة بولعؤئرعدذ))(.

يات ظايال بعلةن خالعي قئلعشنعث هأكمع

يات ظايال بعلةن خالعي قئلعش هارامدذر. صةقةت قئرع ؤة سةت ظايال بولسا ياكع 
ظارعدا توساق بولسا، ظذنعث بعلةن خالعي قئلعش هارام ظةمةس. ظةضةر بعر ظةر بعر 
قورونعث بعر ظئغعزلعق ظأيعدة، بعر ظايال شذ قورونعث يةنة بعر ظئغعزلعق ظأيعدة 
بولغان،  ظعشعكع  ظايرعم  تاقعلعدعغان  مةهكةم  ظأينعث  بعر  هةر  لئكعن  ظولتذرغان، 
ظأيدة  ظئغعزلعق  بعر  ظعككعسع  ظذ  تةقدعردة،  بولغان  بعر  دةرؤازعسع  قورو  بعراق 
ظةمةس.  مةكروه  ظولتذرذشع  شةكعلدة  مةزكذر  ظذالرنعث  ظىحىن  ظولتذرمايدعغانلعقع 

بةزعلةر: »بذ خالعي قئلعش هئسابلعنعدذ، شذثا دذرذس بولمايدذ« دئضةن.
ظةضةر ظةر خوتذنعنع يئنعشقعلع بولمايدعغان دةرعجعدة تاالق قعلغان بولذص، ظذنعث 

))) سىرة نةجم، 32 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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بعر ظئغعزلعق ظأيعدعن باشقا ظأيع بولمعسا، ظعككعسعنعث ظارعسعغا صةردة تارتعدذ. 
حىنكع ظذ ظعككعسع بعلةن بعللة تذرعدعغان بعرةر مةهرةم كعشع بولمعغان تةقدعردة 
ظارعغا صةردة تارتعلمعسا، ظةر بعلةن يات ظايالنعث ظارعسعدا خالعي قئلعش ظعشع يىز 
بةرضةن بولذص قالعدذ. بذ مةسعلة ظارعغا صةردة تارتعش بعلةنال كذصاية قعلعندع. لئكعن 
بذ ظةرنعث صاسعق ظةر بولماسلعقع بعلةن شةرت قعلعنعدذ. ظةضةر ظةر صاسعق ظةر بولغان 
تةقدعردة، ظذ ظعككعسعنعث ظارعسعنع ظعشةنحلعك، ظذالرغا توسقذنلذق قعالاليدعغان 
بعر ظايال بعلةن توسذش كئرةك. دئمةك، بعرةر توسذق بعلةن ياكع بعرةر مةهرةمنعث 
بولذشع بعلةن ؤةياكع ظارعدا توسقذنلذق رولعنع ظوينعيااليدعغان ظعشةنحلعك بعرةر 

ظايالنعث بولذشع بعلةن هارام قعلعنغان خالعي قئلعشنعث ظالدعنع ظالغعلع بولعدذ.
قئلعشنعث  خالعي  قعلعنغان  هارام  بعلةن  بولذشع  ظةرنعث  يات  بعر  باشقا  ظارعدا 
ظالدعنع ظالغعلع بوالمدذ؟ مةن بذ هةقتة بعر نةرسة كأرمعدعم. لئكعن بةزع ظالعمالر: 
يوق،  مةهرعمع  بعرةر  ظوخشاش  هةمشعرعسعضة  ظانعسع،  خوتذنع،  كعشعنعث  »ظةر 
ظةضةر  مةكروهتذر.  بولذشع  ظعمام  ظايالالرغا  يات  ظذنعث  ظأيدة  يوق  ظةرلةرمذ  باشقا 
كعشع  ظةر  شذنداقال  بولمايدذ.  مةكروه  قالسا،  بولذص  بعرع  مةهرةملةردعن  مةزكذر 

ظايالالرغا مةسجعدتة ظعمام بولسا، مةكروه ظةمةس« دئضةنالرنع ظوتتذرعغا قويغان.
بذنعثدعن شذ حعقعدذكع، باشقا بعر ظةرنعث بولذشع بعلةن هارام قعلعنغان خالعي 
قئلعشنعث ظالدعنع ظالغعلع بولمايدذ. لئكعن بذ شذنعمذ ظعصادعلةص بئرعدذكع، باشقا 
ظالغعلع  ظالدعنع  قئلعشنعث  خالعي  قعلعنغان  هارام  بعلةنمذ  بولذشع  ظايالنعث  بعر 
بولمايدذ. نةتعجعدة بذ مةسعلة يذقعرعدا تعلغا ظئلعنغان ظعشةنحلعك ظايالنعث بولذشع 

بعلةن كأصايعلعنعشكة زعت كئلعص قالعدذ.
يةنة بةزع ظالعمالر: »ظةضةر يات ظايال بعلةن باشقا بعر ظايال بولغان تةقدعردة، 
ظذ ظايال بعلةن خالعي قئلعش مةكروه تةهرعمع بولعدذ« دئضةن قاراشنع ظوتتذرعغا 
ظعشةنحلعك  مةزكذر  ظايدعثلعشعدذكع،  مةسعلة  شذ  قارعشعدعن  ظذالرنعث  قويغان. 
ظايال جعنسعي مذناسعؤةتتعن قالغان ظايالالردعن بولذشع، شذنداقال ظأزعنع ؤة تاالق 

قعلعنغان ظايالنع ظذ ظةردعن قوغدعيااليدعغان بولذشع كئرةك))(.
جابعر رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعستة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
مذنداق دئضةن: »ظاضاه بولذثالركع، ظةر كعشع حوكان ظايالنعث يئنعدا قونمعسذن! 

صةقةت نعكاهالنغان ياكع مةهرعمع بولغان تةقدعردة قونسا بولعدذ«.
ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  ظامعردعن  ظعبنع  ظذقبة 
بعر ظةنسارع: ظع  يئنعغا كعرعشتعن قةتظعي ساقلعنعثالر« دئضةندة،  »ظايالالرنعث 
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ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دئدع.  قئرعنداشلعرعحذ؟  ظةرنعث  صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل 
»ظةرنعث قئرعنداشلعرع ظألىمدذر« دئدع))(.

ظالعماالر مذنداق دةيدذ: »هةدعستة حوكان ظاالهعدة تعلغا ظئلعندع. حىنكع ظةرلةر 
كأصعنحة ظةهؤالالردا شذنداق ظايالنعث قئشعغا كعرعدذ. ظةمما قعزغا كةلسةك، ظادةتتة 
ظذ ظعصصةتلعك، نذمذسحان ؤة ظةرلةردعن يعراق قاحعدعغان بولعدذ. شذثا ظذنع تعلغا 

ظئلعش هاجةتسعزدذر.
دئضةن  ظألىمدذر«  قئرعنداشلعرع  »ظةرنعث  ظةلةيهعسساالمنعث:  صةيغةمبةر 
يئقعن  ظةرنعث  شذنعثدةك  ؤة  قئرعنداشلعرعنع  ظةرنعث  جىملة  بذ  كةلسةك،  سأزعضة 
تذغقانلعرعنع كأرسعتعدذ. ظذنعث مةنعسع شذكع، ظةرنعث قئرعنداشلعرعدعن كئلعدعغان 
يامان ظاقعؤةت باشقا يات ظةرلةرضة قارعغاندا كأصرةك بولعدذ. حىنكع يامانلعق ظذنعثدعن 
كئلعشعمذ مذمكعن. ظذنعث ظذ ظايالنعث قئشعغا بعماالل كعرعشكة قادعر بولذشع ؤة 
ظةيعبلةشكة ظذحرعماستعن ظذنعث بعلةن خالعي قئلعشع تئخعمذ كأص بذزذقحعلعقنعث 
كئلعص حعقعشعغا سةؤةب بولعدذ. ظةمما يات ظةر مذنداق صذرسةتكة ظاسانلعقحة ظعضة 

بواللمايدذ.
دئيعلعدذ:  مذنداق  هةدعستة  بعر  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظأمةر 
»ظاضاه بولذثالركع، بعر ظةر بعلةن بعر ظايال هةرضعزمذ خالعي قالمعسذن! ظةضةر ظذ 

ظعككعسع خالعي قالعدعغانال بولسا، ظىحعنحعسع شةيتاندذر«))(.
مةهرةم بعلةن خالعي قئلعش مذباهتذر. لئكعن ظئمعلداش هةمشعرة بعلةن ؤة ياش 
قعز  ظئمعلداش  قئرعنداش  ظةر  ظئمعلداش  كئرةك.  قالماسلعق  بعلةن خالعي  قئيعنظانا 
بذ ظةهؤالدا جعنسعي مذناسعؤةت  قئرعنداشنعث قئشعغا كعرمةسلعكع الزعم. حىنكع 
دئضةن  ؤاجعص  سأز  دئضةن  الزعم  يةردعكع  بذ  كىحلىكتذر.  ظئهتعمالع  بولذش  سادعر 

مةنعنع ظعصادعلةيدذ.
ظةضةر خوتذنع ظألىص كةتسة، قئيعنظانعسع بعلةن ظعككعسع، ظةضةر بذزذقحعلعق 
ياش  قئيعنظانا  ظةضةر  بولعدذ.  تذرسا  ظأيدة  بعر  قورقمعسا،  حعقعشعدعن  كئلعص 
بولسا، قوشنعالر ظذ ظعككعسعنعث بذزذقحعلعققا ضعرعصتار بولذص قئلعشعدعن قورققان 
قعلعشع كئرةك.  تذرذشتعن مةنظع  بعرضة  بعلةن  كىيوغذلع  ظذنع  ظذالرنعث  تةقدعردة، 
ظعمام مذهةممةدنعث قارعشعغا ظاساسةن، ظةرنعث قئيعن تذغقانلعرع خوتذنعغا قانداش 
يةردعكع  بذ  ظالعدذ.  ظعحعضة  ظأز  هةممعسعنع  تذغقانلعرعنعث  مةهرةم  كئلعدعغان 
مةسعلة خوتذنعنعث ظانعسعغا قاراشلعقتذر. بذنعث سةؤةبع خوتذنعنعث باشقا ظةردعن 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 236 ـ بةت.
))) سةهعه مذسلعم، 2171 ـ ؤة 2172 ـ هةدعسلةر.
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بولغان قعزع ؤة شذنعثدةك تذغقعنع هةققعدعمذ هأكىمنعث مذشذنداق بولعدعغانلعقعنع 
ظعصادعلةص بئرعدذ. بذ هةممعنعث زئهنعدعن مةخصعي ظةمةس))(. 

يات ظايال بعلةن صاراثلعشعش ؤة ظذنعثغا قاراش

يات ظايالغا ضةص قعلعشقا بولمايدذ. صةقةت ظذ ظايال قئرع بولذص، حىشكىرضةندة 
>يةرهةمذكعلاله<  ظذنعثغا:  ظةرنعث  قعلسا،  ساالم  ياكع  دئسة  >ظةلهةمدذلعلاله< 
دئيعشع ؤة ساالمعنع ظعلعك ظئلعشع دذرذستذر. ظةضةر ظذ ظايال ياش بولذص قالسا، 
ظذنعثغا: >يةرهةمذكعلاله< دئمةيدذ ؤة ساالمعغعمذ تعلع بعلةن جاؤاب قايتذرمايدذ 
ظذحرعشعص  بعلةن  ظةر كعشع خوتذن كعشع  ظالعدذ(. شذنداقال  ظعلعك  ظعحعدة  )يةنع 

قالغان تةقدعردة ظةر بعرعنحع بولذص ساالم قعلعدذ.
ظةضةر يات ظايال ظةرضة ساالم بةرضةن تةقدعردة، ظةضةر ظذ قئرع ظايال بولسا، ظةر 
ظذنعث ساالمعغا تعلع بعلةن ظذ ظاثلعغعدةك قعلعص جاؤاب قايتذرعدذ. ظةضةر ظذ ياش 
بولسا، ظذنعث ساالمعغا ظعحعدة جاؤاب قايتذرعدذ. شذنعثدةك، ظةر يات ظايالغا ساالم 
قعلغان تةقدعردة، ظةضةر ظذ ظايال قئرع بولسا، ظةرنعث ساالمعغا جاؤاب قايتذرعدذ، 

ياش بولسا جاؤاب قايتذرمايدذ))(. 
ظةضةر ظةر حىشكىرىص >ظةلهةمدذلعلاله< دئضةن، ظايال ظذنعثغا: >يةرهةمذكةلاله< 
دئضةن تةقدعردة، ظةضةر ظذ ظايال قئرع بولسا، ظةر ظذنعثغا ظذ ظاثلعغعدةك ظاؤازدا: 
ظذنعثغا  ظةر  بولسا،  ياش  ظذ  ظةضةر  دةيدذ.  بالةكذم<  ؤةيذسلعه  >يةهدعيكذمذلالهذ 
ظعحعدة جاؤاب بئرعدذ. ظةضةر ظايال حىشكىرىص >ظةلهةمدذلعلاله< دئضةن تةقدعردعمذ 
قعلعص  ظاثلعغعدةك  ظذ  ظذنعثغا  ظةر  بولسا،  قئرع  ظايال  ظذ  )يةنع  بولعدذ  شذنداق 

جاؤاب قايتذرعدذ. ظةضةر ظذ ياش بولسا، ظةر ظذنعثغا ظعحعدة جاؤاب قايتذرعدذ(. 
كعر  ؤة  ظئتعش  تاماق  يئقعش،  نان  ظذنع  بئرعص،  هةق  ظايالغا  يات  كعشع  ظةر 
يذيذشقا ظوخشاش ظعشالرغا ظعشلةتمةكحع بولسا، ظذنعث يىزعضة ؤة ظعككع قولعغا، 
ضةرحة ظذ ظايال كاصعر بولغان تةقدعردعمذ، قاراش دذرذستذر. ظعمام ظةبذيىسىف مذنداق 
ظايالنعث بعلعكعضة ؤة جةينةكلعرعضة قاراشنع مذباه دةص قارعغان. حىنكع ظذ ظايال 
هةق ظئلعص تاماق ظئتعش ؤة نان يئقعشقا ظوخشاش ظعشالرنع قعلغاندا بعلةكلعرعنع 
ظئحعشقا توغرا كئلعدذ. يذقعرعدا نامازنعث شةرتلعرع بايان قعلعنغان بألىمدة هةنةفعي 
بايان  ظعكةنلعكع  ظةؤرةت  دىمبعسعنعث  قولعنعث  كعشعنعث  خوتذن  كأرة  مةزهةصعضة 

))) ظعمام تعرمعزع رعؤايةت قعلغان.
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قعلعنغان.
ظةضةر ظةر كعشع شةهؤعتعنعث قوزغعلعص قئلعشعدعن قورقسا ياكع ظعككعلعنعص 
قالسا، ظذ ظايالنعث يىزعضة قاراشتعن ساقلعنعدذ. قاراشنعث دذرذس بولذشع شةهؤةتنعث 
قوزغالماسلعقعغا باغلعقتذر. ظذنداق بولماي، شةهؤعتع قوزغعلعص قالعدعغان ظئهتعماللعق 
بولسا، ظذنعثغا قاراش هارامدذر. بذ ظعلضعرع ظأتكةن كعشعلةرنعث زامانعدا شذنداق 
ظعدع. ظةمما هازعرقع زامانعمعزدا ياش ظايالغا قاراش مةنظع قعلعنعدذ. بذ ظذنعث ظةؤرةت 
قورققانلعق  حعقعشعدعن  كئلعص  صاساتحعلعقنعث  بةلكع  ظةمةس،  ظىحىن  بولغانلعقع 

ظىحىندذر))(.
يات ظايالغا هأكىم حعقعرعدعغان قازع ؤة ظذنعث زعيعنعغا ضذؤاهلعق بئرعدعغان 
ضذؤاهحعنعث زأرىرعيةت بولذص قالغانلعقع ظىحىن ظذنع تذتذشع ظةمةس، صةقةت ظذنعثغا 
يامان  ضذؤاهحعنعث  ؤة  قازع  قعلعنعدذ.  مذستةسنا  هأكىمدعن  يذقعرعدعكع  قارعشع 
ظعشتعن ساقلعنعش ظىحىن ظذ ظايالنعث يىزعضة شةهؤةت نةزعرع بعلةن ظةمةس، صةقةت 
هأكىم حعقعرعشنع ؤة ضذؤاهلعق بئرعشنع مةقسةت قعلغان ظاساستا قارعشع ؤاجعص 

بولعدذ. 
ظةضةر ظةر مةلذم بعر ظايالنع ظالماقحع بولسا، ظذنعثغا كأثلع تارتعص قئلعشتعن 
قورققان ظةهؤال ظاستعدعمذ، ظذنعثغا قاراشنعث هئح يامعنع يوق. حىنكع مذغعيرة ظعبنع 
شأظبة رةزعيةلالهذ ظةنهذ بعر ظايالغا تةلةص قويغان حاغدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ظذنعثغا: »ظذ ظايالغا قارعغعن! بعر ـ بعرعثالرنع كأرىش ظعككعثالرنعث كئلعشعص 

قئلعش ؤة نةتعجعلعك بولذشقا ظةث صايدعلعقتذر« دئضةن))(.
نئمعشقا دئضةندة، بذ قاراشتعن مةقسةت شةهؤةتنع قاندذرذش ظةمةس، سىننةتنع 

بةرصا قعلعشتتذر.
نعكاهلعنعش ظىحىن نعكاهالنماقحع بولغان ظايالنع تذتذش دذرذس بولمايدذ. شذثا 
ظذ  ضةرحة  ظةرنعث،  قويغذحع  تةلةص  قولعنع  ؤة  يىزعنع  ظايالنعث  قويذلغذحع  تةلةص 
ظارعدا  حىنكع  ظةمةس.  دذرذس  تذتذشع  تةقدعردعمذ،  بولغان  خاتعرجةم  شةهؤعتعدعن 
هاراملعق مةؤجذتتذر ؤة ظذنداق قعلعش زأرىرعيةت ظةمةستذر. تذتذش قاراشتعن ظئغعرراق 
ضذناهتذر. شذثا ظئهتعياج بولمعغاندا تذتذش حةكلعنعدذ. قازع ؤة ضذؤاهحعنعث، ضةرحة 
ظذالر شةهؤعتعدعن خاتعرجةم بولغان تةقدعردعمذ ظئهتعياج بولمعغانلعقتعن يات ظايالنع 

تذتذشع هاالل ظةمةس.
ظةضةر بعر ظايالنعث بذرذتع ظةمدع خةت تارتقان ظوغلع بولذص، تةلةص قويغذحع 

))) »تةقرعيرات ظةررافعظع« 2 ـ توم، 307 ـ بةت.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 237 ـ بةت.
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ظةرضة ظذ ظايالنعث ظوغلعنعث ضىزةللعكتة ظذ ظايال بعلةن ظوخشاش ظعكةنلعكع يةتسة، 
قويغذحع  تةلةص  ظةضةر  الزعم.  قارعشع  ظأزعضة  ظايالنعث  شذ  ظةرنعث  ظذ  هالدا  بذ 
ظايالنعث  ظذ  ظةمةس.  هاالل  قارعشع  ظوغلعغا  ظايالنعث  ظذ  قورقسعمذ  شةهؤعتعدعن 

قعزعمذ هأكىم جةهةتتة ظذنعث ظوغلعغا ظوخشاشتذر.
قاراش  ظارتذق  كذصايعلةنسة،  بعلةن  قاراش  قئتعم  بعر  ظايالغا  ظذ  ظةر  ظةضةر 
هارامدذر. حىنكع بعر قئتعم قاراش زأرىرعيةت بولغانلعقع ظىحىن مذباهتذر. شذثا شذ 

بعر قئتعم بعلةن كذصايعلعنعش الزعم.
تةلةص قويغذحع ظذ ظايالنعث يىزعضة هةم قولعغا قارعسا دذرذستذر. ظةضةر ظةرنعث 
ظايالنع  بعرةر  بئرعدعغان  تةسؤعرلةص  ظايالنع  ظذ  بولمعسا،  ظعمكانع  كأرىش  ظذنع 
ظةؤةتعشع دذرذستذر ؤة ظةؤزةلدذر. ظةلحع بولذص بارغذحع ظايال ظذ ظايالنعث يىزع ؤة 

قولعدعن باشقا يةرلعرعنع تةسؤعرلةص بةرسعمذ بولعؤئرعدذ.
ظايال شةهؤعتعنع باسالماسلعقعدعن قورقذص تذرسعمذ، ظذنعث تةلةص قويغذحع ظةرضة 
قارعشع هاالل بوالمدذ؟ مةن بذ هةقتة بعر نةرسة كأرمعدعم. لئكعن زاهعرعي جةهةتتعن 
ظئلعنغان سةؤةب  تعلغا  قعلعنغان هةدعستة  بايان  يذقعرعدا  بولعدذ. حىنكع  ظالغاندا 
ظورتاقتذر. بةلكع قاراشقا ظذ ظايال ظةردعن بةكراق هةقلعقتذر. حىنكع ظةرنعث ظأزعضة 

ياقمعغان ظايالدعن ظايرعلعش ظعمكانع بار. لئكعن ظايالنعث ظذنداق ظةمةس))(.
قذلنعث  ظذ  لئكعن  ظةمةس.  دذرذس  قارعشع  خوجايعنعغا  ظايال  قذلنعث  ظةركةك 
ظايال خوجايعنعنعث يات ظةر قارعسا دذرذس بولعدعغان يةرلعرعضة قارعشع دذرذستذر. 
ظعمام مالعك )اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »ظةركةك قذل ظايال خوجايعن ظىحىن 
مةهرةمضة ظوخشاشتذر« دئضةن. ظعمام شافعظع )اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث 
ظعككع قارعشعنعث بعرعمذ مذشذنداقتذر. نئمعشقا دئضةندة، اهلل تاظاال مذنداق دةيدذ: 
»ياكع قول ظاستعثالردعكع كعشعلةر بعلةن«)2). حىنكع قذلنعث ظئهتعياج حىشكةندة 

ظايال خوجايعنعنعث يئنعغا ظذنعث رذخسعتعسعز كعرعشع ظئنعقتذر.
كعشعدذر،  جعنسلعق  ظةركةك  ظذ  شذكع،  دةلعلع  مةزهةصعدعكعلةرنعث  هةنةفعي 
قعلعش  مذناسعؤةت  جعنسعي  ظذنعث  ظةمةس.  ظئرعمذ  ظايالنعث  ظذ  ظةمةس،  مةهرةم 
ظعقتعدارع بولغانلعقع ظىحىن شةهؤعتعنعث قوزغذلذشع ظئنعقتذر. ظئهتعياج يئتةرلعك 
دةلعل ظةمةس. حىنكع قذل ظأينعث سعرتعدا ظعشلةيدذ. يذقعرعدعكع ظايةتتعن حأرعلةر 
كأزدة تذتذلعدذ. سةظعد، هةسةن ؤة باشقعالر مذنداق دةيدذ: »سىرة نذردعكع ظايةت 
هةققعدعكع  ظايالالر  ظةمةس،  ظةرلةر  ظذ  قويمعسذن.  ظويالندذرذص  باشقعحة  سعلةرنع 

))) ظعمام تعرمعزع، نةساظع ؤة باشقعالر رعؤايةت قعلغان.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 237 ـ بةت.
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ظايةتتذر«))(.
هأكمعضة  ظةركةكنعث  باشقا  قارعشعمذ  ظايالغا  يات  كعشعنعث  قعلعنغان  ظاختا 
ظوخشاشتذر. حىنكع ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها مذنداق دئضةن: »ظاختا قعلعنعش قذالق 
ـ بذرذننع كئسعص تاشلعغانغا ظوخشايدذ. شذثا ظذ ظعلضعرع هارام بولغان نةرسعنع 
مذباه قعاللمايدذ«. حىنكع ظاختا قعلعنغان كعشع ظةركةك بولذص، جعنسعي مذناسعؤةت 
قعلعؤئتعلضةن  ظاختا  قعلعشتا  قعلمعشالرنع  رةزعل  كعشع  جعنسلعق  قوش  قعالاليدذ. 

ظادةمنعث هأكمعدة بولعدذ. حىنكع ظذ ظةركةك هةم صاسعق هئسابلعنعدذ))(.
شةرعصتة  هةدعس  بعر  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهادعن  رةزعيةلالهذ  ظذممذسةلعمة 
مذنداق دئيعلعدذ: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذممذسةلعمةنعث يئنعدا ظعدع. ظأيدة بعر 
ظع  ظابدذلالهقا:  قئرعندعشع  ظذممذسةلعمةنعث  ظذ  ظعدع.  بار  قوش جعنسلعق كعشع  
ظابدذلاله! اهلل كةلضىسعدة تاظعفنع سعلةرضة صةتهع قعلعص بةرسة، مةن ساثا غةيالننعث 
قعزعنع كأرسعتعص قويعمةن. ظذ قعز تأت بعلةن كئلعص، سةككعز بعلةن قايتعدذ، دئدع. 
»سعلةرنعث  قعلعص:  خعتاب  ظاياللعرعغا  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظاثلعغان  بذنع 
قئشعثالرغا بذنعثغا ظوخشاش كعشعلةر هةرضعز كعرمعسذن!« دئدع))(. »تأت بعلةن 
كئلعص« دئضةن سأز سئمعزلعكتعن ظذ ظايالنعث قورسعقعدا هاسعل بولغان تأت قاتنع، 
»سةككعز بعلةن قايتعدذ« دئضةن سأز ظذنعث ظعككع بئقعنعدا تأتتعن هاسعل بولغان 

سةككعز قاتنع كأرسعتعدذ.
يات ظايالغا قاراص قالغان ظةرنعث نةزعرعنع دةرهال باشقا ياققا بذرذشع ؤاجعص 
بولعدذ. جةرعر ظعبنع ظابدذلالهتعن رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعستة ظذ مذنداق دةيدذ: 
ظذ  قئلعش هةققعدة سورعدعم.  قاراص  تاسادعصع  ظةلةيهعسساالمدعن  صةيغةمبةر  »مةن 

مئنع كأزىمنع دةرهال باشقا ياققا بذراشقا بذيرذدع«)4(. 
ظةر دوختذر خوتذن كعشعنعث كئسةل جايعغا زأرىرعيةت معقدارع قارعسا بولعدذ. 
بعز يذقعرعدا بايان قعلغاندةك، زأرىرعيةت تئصعلعص قئلعص يولغا قويذلغان هأكىمنعث 
يولغا قويذلعشع هأكىمضة بولغان زأرىرعيةتكة قارعتا بولعدذ. سئستعرا ؤة خةتنعحعنعث 

قاراش هأكمعمذ مذشذنداق بولعدذ.
تعصعدعكع  ظأز  حىنكع  كئرةك.  ظأضعتعش  ظايالالرغا  داؤاالشنع  كعشعنع  خوتذن 
كعشعنعث ظأز تعصعدعكع كعشعضة قارعشع يةثضعلدذر. ظةضةر كئسةل خوتذن كعشعنعث 

))) سىرة نعسا، 3 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 87 ـ بةت.
))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 87 ـ بةت.
))) سةهعه بذخارع، 5887 ـ هةدعس.
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شذ  دوختذرنعث  ظةر  جةريانعدا  داؤاالش  بولسا،  يئرعدة  باشقا  ظةزاسعدعن  جعنسعي 
ظةضةر  هئسابلعنعدذ.  زأرىرعيةت  قاراش  جايغا  ظذ  حىنكع  دذرذستذر.  قارعشع  جايغا 
كئسةل جعنسعي ظةزادا بولسا، ظذنع داؤاالشنع بعرةر ظايالغا ظوضعتعش كئرةك. ظةضةر 
ظأضعتعشكة ظايال تئصعلمعغان ؤة كئسةل ظايالنعث ظألىص كئتعش ياكع ظذ بةرداشلعق 
بئرةلمةيدعغان دةرعجعدة ظاغرعقنعث ظذنعثغا يئتعص قئلعش خةؤصع بولغان تةقدعردة، 
ظذنعث كئسةل جايدعن باشقا هةممة يئرعنع يئصعص، ظاندعن ظذنع ظةر دوختذر داؤالعسا 
يئتعشعحة  ظعمكانعيعتعنعث  يةرضةن  باشقا  جايدعن  كئسةل  دوختذر  ظةر  بولعدذ. 

قارعماسلعقع الزعم))(.

بذرذتع ظةمدع خةت تارتقان ظوغذل بالعغا قاراش

بذرذتع ظةمدع خةت تارتقان، يىزع حعرايلعق ظوغذل بالعغا قاراش دذرذس ظةمةس. 
بذ يةردة بذرذتع ظةمدع خةت تارتقان، لئكعن ساقعلع تئخع حعقمعغان ظوغذل باال كأزدة 
ظالعدذ.  ظعحعضة  ظأز  بالعنعمذ  بولغان  حعقعص  تىك  ظةتراصعغا  ظةؤرعتع  بذ،  تذتذلعدذ. 
حعرايلعق دئضةن سأز، ضةرحة ظذ باال قارا تةنلعك بولسعمذ، قارعغذحعنعث نةزعرعدة 
ضىزةل هئسابالنغان بالعنع كأرسعتعدذ. حىنكع ضىزةللعك ظعنسانالرنعث خاراكتئرعنعث 
هةرخعل بولذشعغا ظةضعشعص هةرخعل بولعدذ. شذثا ظذ باال قارعغذحعنعث شةهؤعتعنع 

قوزغاص قويعدعغان ظةهؤال بولسا، ظذنعثغا قاراش دذرذس ظةمةس.
بذ شذنعث ظىحىندذركع، ظذ بالعغا قارعغذحع، ضةرحة جعنسعي ظةزاسع هةرعكةتكة 
كةلمعضةن تةقدعردعمذ، غةرةزلعك هالدا ظذنعثغا يئقعنلعشعشقا مايعل بولذص قئلعشع، 
باسماقحع،  باغرعغا  قذحاقلعماقحع،  سأيمةكحع،  تذتذشع،  ظذنع  ظأتىص  ظذنعثدعنمذ 
يئنعحة ياتقذزماقحع بولذشع مذمكعن. ظةمما شةهؤانعي غةرةزدة بولماستعن يذقعرعدعكع 

ظعشالرنع قعلسا، هئح يامعنع يوق.
سةلةص ظالعملعرع مذنداق دئضةن: »بةححعؤازلعق هةر تىرلىك بولعدذ؛ بعر تىرع 
قاراش بعلةن، يةنة بعر تىرع قول ظئلعشعص كأرىشىش بعلةن، يةنة بعر تىرع ظةمةلعي 
ظعش قعلعش بعلةن بولعدذ. ظةضةر كعشع ظأزعنعث شةهؤعتع قوزغالغانلعقعنع بعلسة ياكع 

ضذمانالنسا ؤةياكع شةكلةنسة، ظذنعث ظذنداق ظوغذل بالعغا قارعشع هارامدذر«.
كأثىل  ظذ  حىنكع  ظئغعردذر.  زعنادعنمذ  جةهةتتة  بولذش  هارام  بةححعؤازلعق 
جةهةتتعنمذ، ظةقلعي جةهةتتعنمذ ؤة شةرظع جةهةتتعنمذ يامان كأرىلعدعغان ظعشتذر. 
يامان  حىشىرتكىحع  باش  ظةضةر  كعرةلمةيدذ.  جةننةتكة  قعلغذحع  ظعشنع  ظذ  شذثا 

))) سةهعه مذسلعم، 2159 ـ هةدعس.
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غةرةزلعك ؤة ساتعراحتعن هأزىرلعنعدعغان كعشع بولذص قالسا، ساتعراح بذرذتع ظةمدع 
مذنحعدا  ظذنعث  بولذصمذ  كئرةك.  بولماسلعقع  يعضعت  حعرايلعق  يىزع  تارتقان،  خةت 

بةدةن ظةزالعرعنع مذجذش ؤة ظذؤعالش ظعشلعرعنع قعلعشع دذرذس ظةمةس))(.
قعسقعسع، ظذنداق بالعغا غةرةزسعز هالدا قاراش، ظذنعث حعرايلعق يىزعنع ياخشع 
كأرىش، سةت يىزلةردعن ظةال بعلعش قاتارلعقالرنعث هئح يامعنع يوق. حىنكع مذنداق 
مذنداق  نعسبةتةن  بالعغا  كعحعك  ظةمةس.  خالعي  تةبعظعتعدعن  ظعنساننعث  قعلعش 
ظةهؤال داظعم ظذحراص تذرعدذ. ظاق ـ قارعنع صةرق ظةتكةن باال قةبعه حعراي ظعضعسعضة 
قارعغاندا ضىزةل حعراي ظعضعسعضة بةكراق يئقعنلعشعدذ. ظذنعثغا ظعنتعلعدذ ؤة ظذنع 

ياخشع كأرعدذ. بةلكع بذ ظةهؤال هايؤانالردعمذ تئصعلعدذ.
تأضعنع  بعر  قالغان  بولذص  ظامراق  ظايالغا  بعر  حعرايلعق  ماثا  بعرةيلةن 
كأرضةنلعكعنع، تأضعنعث ظذ ظايالنع هةر كأرضةندة بئشعنع ظذنعثغا قويعدعغانلعقعنع، 
هةرضعزمذ  بذ  بةرضةن.  قعلمايدعغانلعقعنع سأزلةص  ظذنداق  ظعنسانالرغا  باشقا  ظةمما 
بذ  صةقةت  بولسا  قاراش  نةزعرعدعكع  شةهؤةت  ظةمةس.  قاراش  نةزعرعدعكع  شةهؤةت 
قاراشتعن كئيعن صةيدا بولعدعغان مايعللعق، يئقعنلعشعش ؤة تذتذش قاتارلعقالردعن 

ظعبارةتتذر))(.

خوتذن كعشعنعث ظةر كعشعضة ؤة خوتذن كعشعضة قارعشع

ظةضةر خوتذن كعشع شةهؤعتعدعن خاتعرجةم بولغان تةقدعردة ظةر كعشعنعث باشقا 
ظةر كعشعلةر قارعسا بولعدعغان يةرلعرعضة قارعشع دذرذس بولعدذ. حىنكع ظةرلةردعكع 
ظذ  ظةضةر  ظوخشاشتذر.  هأكمع  ظايالنعث  بعلةن  ظةر  قاراشتا  جايغا  ظةمةس  ظةؤرةت 
ظايال شةهؤعتعدعن خاتعرجةم بواللمعسا ياكع ظةنسعرعسة ؤةياكع شةكلعنعص قالسا، 
ظةرضة ظوخشاش، ياخشعلعقنع كأزدة تذتقانلعق جةهةتتعن ظذنعث ظةر كعشعضة قارعشع 

هارامدذر. بذ توغرا قاراشتذر))(.
بةزع ظالعمالر ظعمام مذهةممةدتعن مةزكذر توغرا قاراشنعث ظةكسعحة مذستةهةص 
بولغان باشقا بعر قاراشنع رعؤايةت قعلغان. ظذالر بذ قاراشنع ظذنعث مذنذ سأزعدعن 
ياكع  كئحعدعغانلعقعنع  غةرةز  شةهؤانعي  دعلعغا  ظايالنعث  ظذ  مةن  »ظةضةر  ظالغان: 
شذنداق بعر هئس تذيغذدا بولعدعغانلعقعنع بعلسةم، ظذنعث ظةرضة قارعماسلعقعنع ظةال 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 237 ـ بةت.
))) »ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية« 242 ـ بةت.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 233 ـ بةت.
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بعلعمةن«. ظعمام مذهةممةد ظايالنعث يات ظةرضة قارعشع هةققعدة مذستةهةص بولغان 
يعراق  »بذنعثدعن  ؤة:  قعلغان  بايان  قاراشالرنع  بولغان  ظةكسعحة  ظذنعث  هةمدة 
ظعكةنلعكعنعث  هارام  قارعشعنعث  ظةرضة  يات  ظايالنعث  بذ،  دئضةن.  الزعم«  تذرذش 

دةلعلع بولذص، توغرا قاراش مذشذدذر))(.
ظايالنعث  بار:  صةرق  مذنداق  ظارعدا  يةنة  ظىستعضة  بولغاننعث  قاراش  توغرا 
شةهؤعتع كىحلىكتذر. ظةر كعشع ظئتعبار جةهةتتة ظةمةلعيلةشتىرضىحع هئسابلعنعدذ. 
ظةضةر ظةر كعشعنعث هئسسعياتع قوزغالسا، شةهؤةت هةر ظعككعلع تةرةصتة مةؤجذت 
ؤة  ظةمةلعي  حىنكع  بولمايدذ.  ظذنداق  قوزغالسا،  شةهؤعتع  ظايالنعث  ظةمما  بولعدذ. 
ظئتعبار جةهةتتعن ظالغاندا ظةر تةرةصتة شةهؤةت مةؤجذت بولمايدذ. شذثا شةهؤةت بعر 
تةرةصتعن قوزغالغان بولعدذ. هةر ظعككعلع تةرةصتعن قوزغالغان شةهؤةت هارام ظعشقا 

ظئلعص بئرعشتا بعر تةرةصتعن قوزغالغان شةهؤةتتعن كىحلىك بولعدذ))(. 
قارعشع  كعشعضة  ظةر  كعشعنعث  ظةر  خذددع  ظايالغا،  بعر  يةنة  ظايال  مذسذلمان 
بولغان  تئزعغعحة  تارتعص  كعندعكعدعن  ظايالنعث  ظذ  يةنع  يةرلةرضة،  بولغان  دذرذس 
ظارعلعقتعن باشقا يةرلعرعضة قارعسا بولعدذ. بعز بذنع نامازنعث شةرتلعرع هةققعدة 
توختالغاندا بايان قعلغانعدذق. بةزعلةر: »ظذ ظايالنعث يةنة بعر ظايالغا قاراش هأكمع 
ظةر كعشعنعث ظأز مةهرعمعضة قارعشعغا ظوخشاش بولعدذ« دئضةن. بعز يذقعرعدا بذ 
مةسعلعنع قاراش ؤة تذتذش هةققعدة دةسلةصتة توختالغاندا بايان قعلغانعدذق. لئكعن 

ظالدعنقع قاراش بةكرةك توغرعدذر.
شذثا  ظوخشاشتذر.  ظةرضة  يات  ظايال  زعممعي  ظاساسةن،  قاراشقا  توغرا  بةكرةك 
دعنداش  »يا  تاظاالنعث:  اهلل  بولمايدذ.  قارعسا  بةدعنعضة  ظايالنعث  مذسذلمان  ظذ 
ظايالالردعن«))( دئضةن سأزعمذ هأر مذسذلمان ظايالالرنع كأرسعتعدذ. حىنكع مأمعن 
ظايالنعث مذشرعك ظايال ياكع ظةهلع كعتاب ظاياللعرع ظالدعدا يالعثاحلعنعشع توغرا 
بولذص،  قعلعنغان  نةقعل  ظةنهذمادعن  رةزعيةلالهذ  ظابباس  ظعبنع  قاراش  بذ  ظةمةس. 

نةقلعي تةصسعر هئسابلعنعدذ.
شذثا مذسذلمان ظايالنعث يئصعش كئرةك بولغان يةرلعرعنع يةهذدعي ظايال ياكع 
خعرعستعيان ظايال ؤةياكع مذشرعك ظايالنعث ظالدعدا ظئحعشع هاالل بولمايدذ. ياخشع 
ظايالنعث بةدعنعضة بذزذق ظايالنعث قارعشعمذ توغرا ظةمةس. حىنكع ظذ ظةرلةر ظالدعدا 
شذ ياخشع ظايالنع سىصةتلةص بئرعدذ. شذنعث ظىحىن ياخشع ظايال صىركةنجعسع ؤة 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 237 ـ بةت.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 237 ـ بةت.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 233 ـ بةت.
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لئحةكلعرعنع ظالماسلعقع كئرةك. 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر ظايالنعث حعرايلعق جايلعرعنع يةنة بعر ظايالنعث 
بعرةر ظةرضة سىصةتلةص بئرعشعنع حةكلعضةن. صةقةت توي قعلماقحع بولغانغا ظوخشاش 
صةيغةمبةر  بولعدذ.  بةرسة  قالغاندا سىصةتلةص  بولذص  ظئهتعياج  ظىحىن  غةرةز  شةرظع 
ظاندعن  قذحاقالص،  ظايالنع  بعر  يةنة  ظايال  »بعر  دئضةن:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم 
ظذنع ظئرعضة تةسؤعرلةص بئرعدعغان ظعشنع قعلمعسذن! ضويا ظذ ظةر ظذ ظايالغا قاراص 

تذرغاندةك بولذص قالعدذ«.
ظةرلةرضة  يات  رةسعمعنع  ظذنعث  ؤة  تارتعش  رةسعمضة  كعشعنع  خوتذن  بذ،  مانا 
كأرسعتعش ظذنع سىصةتلةص بةرضةندعن قاتتعقراق هارام ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ. 
ظعبنع مةسظذد  ظابدذلاله  لةؤزع  ظذنعث  بولذص،  بعرلعككة كةلضةن هةدعس  بذ هةدعس 
رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: 
»بعر ظايال يةنة بعر ظايالنع قذحاقالص، ظاندعن ظذنع ظئرعضة سىصةتلةص بئرعدعغان 

ظعشنع قعلمعسذن! ضويا ظذ ظةر ظذ ظايالغا قاراص تذرغاندةك بولذص قالعدذ«))(. 

ظةسكةرتعشلةر

§ خوتذن كعشعنعث ظةزالعرعدعن هةرقانداق بعر ظةزاغا، ظذ ظةزاسعنع نة تةندعن 
ظايرعؤئتعشتعن بذرذن، نة تةندعن ظايرعؤةتكةندعن كئيعن، هةتتا ظألضةندعن كئيعنمذ 
ظألضةن  حاحلعرع،  باشنعث  تىكلعرع،  ظةؤرةتنعث  مةسعلةن،  بولمايدذ.  دذرذس  قاراش 
هأر ظايالنعث بعلةك ؤة صاحاقلعرع، صذتعنعث ظئلعؤئتعلضةن تعرناقلعرع قاتارلعقالرغا 
بولغان  هايات  ظايال  ظذ  ضةرحة  تعرناقلعرعغا،  ظئلعؤةتكةن  قولعنعث  ظةمما  ظوخشاش. 
صذتنعث  دةؤرعدة  دةسلةصكع  ظعسالمنعث  بذ،  يوق.  يامعنع  هئح  قاراشنعث  تةقدعردعمذ 

ظةؤرةت ظعكةنلعكعضة ظاساسالنغان هأكىمدذر.
ظايالالر  ظةزاالرغا  ظذ  حىنكع  قالعدذ.  سعرتتا  يىز  ؤة  ظالقان  بعلةن  دئيعش  بعلةك 
هايات ؤاقتعدعمذ قاراش دذرذستذر. هأر ظايال دةص شةرت قعلعندع. حىنكع دئدةكنعث 
بعلعكع ظذ هايات ؤاقتعدعمذ قارعسا دذرذس بولعدعغان ظةزادعندذر. ظةمما دىمبعسعضة 

ظوخشاش ظةزالعرعغا قاراشقا بولمايدذ.
§ شافعظع مةزهةصعنعث بةزع فعقهعشذناسلعرع مذنذالرنع بايان قعلغان: »ظةضةر 
ظازات قعلعنغان بولسا، ظذنعث حىشىص  دئدةكنعث حئحع حىشىص كةتكةن، ظاندعن ظذ 

))) سىرة نذر، 31 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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كةتكةن حئحعغا قاراش هارام بولمايدذ. حىنكع ظازات قعلعش تةندعن ظايرعلعص كةتكةن 
ظةزاغا ظأتمةيدذ«.

بعراق مةن هةنةفعي مةزهةصعنعث فعقهعشذناسلعرعنعث مذنداق قارايدعغانلعقعنع 
بعلمةيمةن. شذنداقال مةن يات هأر ظايالنعث بةدعنعدعن بعرةر نةرسة ظايرعلعص كةتكةندعن 
كئيعن ظذنع خوتذنلذققا ظالغان كعشعنعث شذ نةرسعضة قارعشعنعث هئح يامعنع يوق، 
دةص قارايمةن. يذقعرعدا بايان قعلعنغان سةؤةبلةرنعث تةقةززاسع يات ظايالغا قاراشنعث 
نةرسعنعث  تذتاش  تعنعضة  ظذنعث  كئيعن  ظالغاندعن  ظذنع  ظةر  ظةضةر  هاراملعقعدذر. 
هةممعسعضة ظةرنعث قارعشع هاالل بولغان ظعكةن، ظذنعث تعنعدعن ظايرعلعص كةتكةن 
نةرسعضة قارعشع تئخعمذ هااللدذر. ضةرحة ظذ ظةزا ظذ ظايالنعث ظذ ظةرضة هاالل بولذشعدعن 
ظعلضعرع ظايرعلعص كةتكةن بولسعمذ، هئح ؤةقةسع يوق. اهلل تاظاال بذنع ظةث ياخشع 

بعلضىحعدذر. 
ظةتتىرىلضةن  ظةكسع  ياكع سذنعث  ظةينةكنعث  ظايالنعث  ظذ  ظايالغا  يات  ظةضةر   §
باجعلعق  ـ  قذدا  ظالعمالر  قارايمةن.  دةص  يوق،  يامعنع  هئح  قارعسا،  هالعتعدعن 
ظةينةكنعث  ظةزاغا  توختالغاندا جعنسعي  نةرسعلةر هةققعدة  بولغان  هارام  سةؤةبعدعن 
ظوحذق  ظةمةسلعكعنع  هارام  قاراشنعث  هالعتعدعن  ظةتتىرىلضةن  ظةكسع  ياكع سذنعث 
ظعصادعلعضةن. حىنكع كأرىنضةن نةرسة ظذنعث ظوخشعشعدذر، ظأزع ظةمةس. ظةمما يات 
ظايالغا ظةينةكنعث ظارقعسعدعن ياكع سذ ظعحعدة تذرغاندا قارعسا بولمايدذ. حىنكع كأز 

ظةينةكتعن ؤة سذدعن ظأتىص، ظذنع ظوحذق كأرعدذ.
هارام  قارعسا،  سذدعن  ياكع  ظةينةكتعن  ظايالغا  يات  حعقعدذكع،  شذ  بذنعثدعن 
بولمايدذ. لئكعن شذنع ظايرعؤئلعش كئرةككع، قذدا ـ باجعلعق سةؤةبعدعن هارام بولغان 
ظذنعثدعكع  حىنكع  الزعم.  حعثعتعلعشع  شةرتلعرع  ظعشالرنعث  شذنعثدةك  ؤة  قاراش 
ظةسلع هأكىم هاالل بولذشتعن ظعبارةتتذر. ظةمما قاراشنعث هأكمع بذنعث ظةكسعدذر. 
حىنكع قاراش صةقةت شةهؤةتنعث قوزغعلعص قئلعشع ؤة صاساتحعلعق يىز بئرعشع خةؤصع 

بولغانلعقع ظىحىن حةكلعنعدذ. ظذ ظعللةت بذ يةردعمذ مةؤجذتتذر.
مةن ظعبنع هةجةرنعث >فةتاؤا< ناملعق كعتابعدا شافعظع مةزهةصعنعث بذ مةسعلة 
تعلغا  يذقعرعدا  بعز  ظاندعن  قعلغانلعقعنع،  بايان  قاراشلعرعنع  ظعختعالص  هةققعدعكع 
هأكىمنع  هةققعدعكع  مةسعلعسع  قاراش  ظايالغا  هأر  ظوخشاش،  ظالغعنعمعزدةك 

كىحلةندىرضةنلعكعنع كأردىم. توغرعسعنع اهلل ظوبدان بعلضىحعدذر.
§ شافعظع مةزهةصعنعث بةزع ظالعملعرع قاراش هارام بولغعنعغا ظوخشاش هاالل 
حىنكع  قعلغان.  بايان  ظعكةنلعكعنع  هارام  ظويالشنعثمذ  هةققعدة  نةرسة  بولمايدعغان 
اهلل تاظاال مذنداق دةيدذ: »ظع مأمعنلةر! اهلل سعلةردعكع بعر- بعرعثالردعن ظارتذق 
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قعلغان نةرسعلةرنع )هةسةت قعلعش يىزعسعدعن( ظارزذ قعلماثالر«))(. قاراش مةنظع 
قعلعنغعنعغا ظوخشاش، بذ ظايةتتة ظارزذ قعلعشمذ مةنظع قعلعنعدع. 

ظةلالمة ظعبنع هةجةر >ظةتتأهفة< ناملعق كعتابتا مذنذالرنع بايان قعلغان: »ظةضةر 
بعر ظةر يات بعر ظايالنعث هأسن ـ جامالعنع ظويلعغان ؤة شذ ظايال بعلةن جعنسعي 
مذناسعؤةت ظأتكىزعؤاتقانلعقعنع خعيال قعلغان هالدا ظأزعنعث خوتذنع بعلةن جعنسعي 
مذناسعؤةت ظأتكىزسة، بذ خعل ظويالش مةزكذر ظويالشتعن بولمايدذ. جااللذددعن سذيذتع 
ؤة سةبةكع قاتارلعقالرنع ظأز ظعحعضة ظالغان بعر قعسعم ظالعمالرنعث »ظويالش هاالل« 
قعلغان:  دةلعل  هةدعسنع  مذنذ  ظذالر  حىنكع  قعلعنغان.  نةقعل  قارايدعغانلعقع  دةص 
»شةك ـ شىبهعسعزكع، اهلل ظىممعتعمنعث كأثلعضة كةلتىرضةن ضذناهلعرعدعن، ظةضةر 

ظذالر ظذنع سأزلعمعضةن ياكع ظةمةلعيةتتة قعلمعغانال بولسا، ظأتىص كئتعدذ«))(.
ظذنعث ظةنة شذالرنع خعيال قعلعشع ظذ ظايال بعلةن زعنا قعلعشقا ظعرادة قعلغانلعقعنع 
الزعم قعلمايدذ. شذثا ظذ ظةنة شذنداق خعيال قعلغانلعقع بعلةن، ضةرحة ظذ ظذ ظايال 
بعلةن هذزذرالنغاندةك بولسعمذ، ضذناهكار بولمايدذ. ظذ ظةر ظةضةر حعرايلعق ظذ ظايالنع 
ظةر مذنداق  قعلسا،  نعيةت  قعلعدعغانلعقعنع  زعنا  بعلةن  ظذنعث  قولعغا كةلتىرةلعسة، 
خعيال قعلعش بعلةن ضذناهكار بولعدذ. بذ يةردة الزعم بولغعنع صةقةت ظذ ظةر جعنسعي 
مذناسعؤةت ظأتكىزضةن ظايالنعث شذ حعرايلعق ظايال بولذشعنع صةرةز قعلغانلعقعدذر. 
بةزعلةر: »ظذنداق خعيال قعلعش مةكروهتذر« دئضةن. بذ قاراشقا: »مةكروه دئيعش 

ظىحىن حوقذم دةلعل بولذش كئرةك« دةص رةددعية بئرعلعدذ.
خعيال  دةيدذ: »ظذنداق  مذنداق  هاج  ظعبنع  ظالعملعرعدعن  مةزهةصعنعث  مالعكع 
قعلعش هارامدذر. حىنكع ظذ زعنانعث بعر تىرعدذر. بذ خذددع سذ ظعحعش ظىحىن بعر كوزا 
ظالغان، ظاندعن كوزعدعكع سذنعث هاراق ظعكةنلعكعنع كأز ظالدعغا كةلتىرضةن، ظاندعن 
ظذنع ظعحكةن كعشع هةققعدة بعزنعث ظالعملعرعمعزنعث: >ظذ سذ ظذنعثغا هارامدذر< 
هةددعدعن  هةقتعن  قاراش  قاراشقعمذ: »مذنداق  بذ  ظوخشاشتذر«.  قارعشعغا  دئضةن 

زعيادة حةتنةص كةتكةنلعك، ظذنعث هئحقانداق دةلعلع يوق« دةص رةددعية بئرعلعدذ.
بارلعقعنع  كعشعنعث  حعققان  قارشع  مةسعلعضة  بذ  مةزهةصعدة  هةنةفعي  مةن 
سذنع  »ظةضةر  دئيعلضةن:  مذنداق  كعتابتا  ناملعق  >ظةددذرةر<  صةقةت  بعلمةيمةن. 
ـ تاماشا ؤة خذشاللعق بعلةن صاسعق  ؤة باشقا مذباه بولغان ظعحعملعكلةرنع ظويذن 

كعشعلةرنعث شةكلعدة ظعحعش هارامدذر«.
 هةنةفعي مةزهةصعنعث قاظعدة ـ صرعنسعصلعرعغا ظاساسةن، ظذنداق خعيال قعلعش 

))) سةهعه بذخارع، 5240 ـ هةدعس.
))) سىرة نعسا، 32 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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هاالل ظةمةس. حىنكع جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزعؤاتقاندةك خعيال قعلغان ظةنة شذ 
قعلغانلعقنع  بعؤاسعتة ضذناه  قعلعش  ظاشذ شةكعلدة خعيال  ظالدعدا  ظايالنع كأز  يات 

تةسؤعرلةص بئرعدذ. شذثا ظذ سذ ظعحعش مةسعلعسعضة ظوخشاص كئتعدذ.

ناملعق  >تةبيعينذلمةهارعم<  ظالعملعرعدعن  مةزهةصعنعث  هةنةفعي  يةنة  مةن 
سأزعنع  هاجنعث  ظعبنع  ظالعملعرعدعن  مةزهةصعنعث  مالعكع  مذظةللعصعنعث  كعتابنعث 
نةقعل قعلغانلعقعنع ؤة ظذنع ماقذل كأرضةنلعكعنع كأردىم. ظذ ظذنعث سأزعنعث ظاخعرعدا 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع بايان قعلغان: »ظةضةر بةندة سذنع 

هاراق ظعحكىحعضة ظوخشاش شةكعلدة ظعحسة، ظذ سذ ظذنعث ظىحىن هارامدذر«.

ظةضةر سةن: »روزعدار كعشع يات بعر ظايالنع ظويالص كأثلع يىرىص كةتسة )يةنع 
مةنع حعقعص كةتسة(، ظذ روزعسعنع بذزمايدذ. مانا بذ ظةنة شذنداق خعيال قعلعشنعث 
مذباهلعقعنع ظعصادعلةص بئرعدذ« دئسةث، مةن بذنعثغا مذنداق جاؤاب بئرعمةن: »بذ 
قاراشقا قايعل بولمايمعز. ظةضةر ظذ يات بعر ظايالنعث جعنسعي ظةزاسعغا قاراص كأثلع 
يىرىص كةتسة، ضةرحة ظذ ظةزاغا قاراشنعث هارام ظعكةنلعكعضة صىتىن ظالعمالر ظعتتعصاق 

بولسعمذ، ظذنعث روزعسع بذزذلمايدذ«))(.

§ يات ظةر كعشع ظعحعص قويغان سذنع خوتذن كعشعنعث ظعحعشع، شذنداقال خوتذن 
بذنعثدعكع سةؤةب  ظعحعشع مةكروهتذر.  ظةر كعشعنعث  قويغان سذنع  ظعحعص  كعشع 
شذكع، خوتذن كعشع يات ظةرنعث سذغا ظارعلعشعص قالغان ظئغعز نةملعكعدعن ظعبارةت 
مةلذم قعسمعنع ظعشلةتكةن بولذص قالعدذ. ظةكسعحة بولغاندا، ظةر كعشعمذ يات خوتذن 

كعشعنعث سىيعنع ظعحعص قالسا شذنداق بولعدذ. شذثا بذ توغرا بولمايدذ))(. 

بذ ظذ سذنعث صاكعز بولمعغانلعقع ظىحىن ظةمةس، بةلكع مةنعؤعي لةززةتلعنعش كئلعص 
جةهةتتعن  زاهعرعي  حعقمعسا،  كئلعص  لةززةتلعنعش  ظةمما  ظىحىندذر.  حعقعدعغانلعقع 
ظالغاندا مةكروه بولمايدذ. بذ مةكروهلذقنع شذ سذنع ظعحكةن خوتذن كعشعنع ياكع ظةر 
كعشعنع بعلعش بعلةن مذناسعؤةتلعك قعلعص حىشعنعش كئرةك. ظةمما ظذنع بعلمعسة، 
مةكروه بولمايدذ. حىنكع ظعنسان بعلمعضةن نةرسعضة هةؤةس قعاللمايدذ. شذنداقال ظذنع 
ظئرع ؤة مةهرةملةردعن باشقعالر بعلةن مذناسعؤةتلعك قعلعص حىشعنعش الزعم. حىنكع 
لةززةتلةنمةيدذ.  سىيعدعن  قويغان  ظعحعص  مةهرعمعنعث  ظأزعنعث  ظادةتتة  كعشع  ظةر 

ناؤادا لةززةتلعنعص قئلعشتعن قورقسا، ظذنع ظعحمةسلعك كئرةك))(.
))) سةهعه مذسلعم، 127 ـ هةدعس.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 95 ـ بةت.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 274 ـ بةت.
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حاح سئلعش ؤة حاح بوياش

باشقا  مةيلع  بولسذن،  حئحع  ظأزعنعث  ظذ  مةيلع  ظذالش،  حاح  حئحعغا  ظعنسان 
يالغانحعلعق  بذنعث  يالغانحعلعقتذر.  ظذ  هارامدذر. حىنكع  بولسذن،  بعرعنعث حئحع 
ظعكةنلعكع تأؤةندة ظايدعثلعشعدذ. باشقا بعرعنعث حئحعنع سئلعش ظعنساننعث مةلذم 

قعسمعدعن صايدعالنغانلعق بولذص قالعدذ.
هةمعد ظعبنع ظابدذرراهمان ظعبنع ظةؤفتعن رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعس شةرعصتة 
ظذنعث مذظاؤعية ظعبنع ظةبذ سذفياننعث هةج قعلغان بعر يعلع مذنبةر ظىستعدة تذرذص، 
بةرضةندعن  سأزلةص  ؤةقةلعكعنع  حاحنعث  ظأرعمة  بعر  قولعدعكع  قوغدعغذحعسعنعث 
كئيعن مذنداق دئضةنلعكعنع ظاثلعغانلعقع بايان قعلعنعدذ: ظالعملعرعثالر قئنع؟ مةن 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذشذنعثغا ظوخشاش ظعشتعن توسقانلعقعنع ؤة مذنداق 
ظاياللعرعنعث  ظةؤالدع  ظعسراظعل  شىبهعسعزكع،  ـ  »شةك  ظاثلعغان:  دئضةنلعكعنع 

مذشذنداق ظعشنع قعلغانلعقع تىصةيلعدعن هاالك بولذص كةتكةن«.
ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهانعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: ظةنسارعالردعن 
بعر قعز ياتلعق بولدع. كئيعن ظذ كئسةل بولذص قئلعص، حئحع حىشىص كةتتع. ظذنعث 
يئقعنلعرع ظذنعثغا حاح سئلعص قويماقحع بولدع ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن بذ 
مةسعلعنع سورعدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذنعثغا مذنداق جاؤاب بةردع: »اهلل 

حاح سالغذحع ؤة سالدذرغذحعغا لةنةت قعلعدذ«))(.
حاح  ظذ  مةيلع  نةرسعضة،  بعر  باشقا  حاحنع  ظالعمالرنعث  كأصحعلعك  هةدعس  بذ 
قاراشنع  بذ  دةلعلعدذر.  قعلعشتعكع  مةنظع  ظذالشنع  بولمعسذن،  حاح  ياكع  بولسذن 
جابعرنعث مذنذ هةدعسع كىحلةندىرعدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم خوتذن كعشعنع 
حئحعغا بعرةر نةرسة ظذالشتعن قاتتعق توسقان«. بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت 

قعلغان. 
»مةنظع  فعقهعشذناسالرنعث:  نذرغذن  ظةبذظذبةيدة  قارايدذ.  مذشذنداق  لةيسعمذ 
قعلعنغان نةرسة حاحنع حاحقا ظذالشتعن ظعبارةتتذر. ظةمما خوتذن كعشع حئحعغا بعر 
صارحة التا ؤة شذنعثدةك حاحتعن باشقا نةرسعنع ظذلعسا، بذ حةكلعمعضة كعرمةيدذ« 

دةص قارايدعغانلعقعنع نةقعل قعلغان.
ظعمام ظةبذداؤذد ظأزعنعث سةهعه سةنعدع بعلةن سةظعد ظعبنع جذبةيرعنعث: »ظذزذن 
تااللعق ؤة يذمشاق ظأسىملىكنع ظذالشنعث هئح يامعنع يوق« دئضةنلعكعنع رعؤايةت 

))) »تةقرعيرات ظةررافعظع« 2 ـ توم، 211 ـ بةت.
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ياكع  يعصةك  كعشعنعث  خوتذن  بذنعثدعن  دئضةن.  شذنداق  ظةهمةدمذ  ظعمام  قعلغان. 
يىثدعن ظأرىمة حاح ياساص، حئحعغا ظذاليدعغان ظأرعمة حاحالر كأزدة تذتذلعدذ))(.

بذ هأكىمنع ظةبذسةلعمة ظعبنع ظابدذرراهماندعن رعؤايةت قعلعنغان مذنذ هةدعس 
شةرعص كىحلةندىرعدذ، ظذ مذنداق دةيدذ: »مةن ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهانعث قئشعغا 
كعردعم. مةن بعلةن ظذنعث ظئمعلداش قئرعندعشع بعللة ظعدع. ظذ ظذنعثدعن صةيغةمبةر 
سورعدع.  هةققعدة  قعلعدعغانلعقع  غذسلع  قانداق  جذنذبلذقتعن  ظةلةيهعسساالمنعث 
ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها بعر سا حوثلذقتا بعر قاحعنع ظةكةلدىرىص، غذسذل قعلدع. 

بعز بعلةن ظذنعث ظارعسعدا صةردة بار ظعدع. ظذ بئشعغا ظىح قئتعم سذ قذيدع«. 
ظةبذسةلعمة ظعبنع ظابدذرراهمان سأزعنع داؤام قعلعص مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر 
)يةنع  قةدةر  يذمشعقعغعحة  قذالقلعرعنعث  حاحلعرعنع  ظاياللعرع  ظةلةيهعسساالمنعث 

قذالقلعرعنعث يذمشعقعغعحة ظذزذنلذقتا قالدذرذص قويذص( ظالدذراتتع«))(.
شذنعمذ تعلغا ظئلعش كئرةككع، ظعمام ظةبذيىسىفنعث: »خوتذن كعشع ماثلعيعنعث 
رذخسةتتذر.  ظذلعسا،  نةرسعنع  باشقا  حئحعدعن  ظعنسان  ظىحىن  كأرىنعشع  حاحلعق 
ماثلعيعغا ؤة ظذنعث ظةتراصلعرعغا يذثدعن حاح قعلعؤالسا، بذنعث هئح يامعنع يوق« 

دةص قارايدعغانلعقع رعؤايةت قعلعنغان))(. 
بذ يةردة يةنة شذنعمذ تعلغا ظئلعش كئرةككع، مئنعث ظذستازعم شةيخ مذهةممةد 
رعؤايةت  مذسلعمدا  سةهعه  مذسلعم  ظعمام  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  )اهلل  هامعد 
قعلغان بعر هةدعسنع دةلعل قعلعص تذرذص، خوتذن كعشعنعث حئحعغا ظعنسان حئحعدعن 

باشقا نةرسعنع ظذلذشعنع جاظعز، دةص قارعغان. 
بذنعثغا ظوخشاش سأزلةر خوتذن كعشعنعث حئحعنع كئسعشع هةققعدعمذ دئيعلعدذ. 
كئيعن  كةسكةندعن  حئحع  ظذنعث  لئكعن  دذرذستذر.  كئسعشع  حئحعنع  ظذنعث  شذثا 

قذالقنعث يذمشعقعغا قةدةر ظذزذنلذقتا قئلعشع شةرت قعلعنعدذ.
قعلعنغان:  بايان  مذنذالر  كعتابتا  ناملعق  ظةلظةالظعيية<  >ظةلهةدعيية  ظةمما 
خوتذن كعشع حئحعنع كئسعؤةتسة، ضةرحة ظئرعنعث رذخسعتع بعلةن قعلغان بولسعمذ، 
ضذناهكار بولعدذ ؤة لةنةتكة ظذحرايدذ. حىنكع ظعمام ظةهمةد ؤة هاكعم رعؤايةت قعلغان 
مذنذ هةدعستة: »ياراتقذحعغا قارشع ضذناه ظعشلةشتة يارعتعلغذحعغا ظعتاظةت قعلعش 
يوق« دئيعلضةن. لئكعن بذ قاراشنع بعز يذقعرعدا بايان قعلغان: »حاح كئسعلضةندعن 
كئيعن ظذنعث قالغان قعسمع قذالقنعث يذمشعقعغعحة ظذزذنلذقتا بولذشع الزعم« دئضةن 

))) سةهعه بذخارع، 5932 ـ ؤة 5934 ـ هةدعسلةر.
))) »فةتهذلبارع« 10 ـ توم، 375 ـ بةت.

))) سةهعه مذسلعم، 320 ـ هةدعس.
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شةرتكة باغالص حىشعنعش كئرةك.
ظةر كعشعنعث حئحعنع ؤة ساقعلعنع بويعشع مذستةهةصتذر. توغرا قاراشقا ظاساسةن، 
ظذرذش بولمعسعمذ حاح ؤة ساقالنع بوياشقا بولعدذ. لئكعن قولعنع ؤة صذتعنع بويعمايدذ. 
قول ؤة صذتنع بويعغاندا ظايالالرغا ظوخشاص قالعدعغانلعقع ظىحىن مةكروهتذر. توغرا 
ظذ  حىنكع  بويعمعغان.  ساقعلعنع  ؤة  حاح  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  شذكع،  قاراش 
ظذنداق قعلعشقا موهتاج ظةمةس ظعدع. نئمعشقا دئضةندة، ظذنعث حئحعغا ؤة ساقعلعغا 
كعرضةن ظاقنعث سانع يعضعرمة تالغا يةتمةي تذرذص، ظذ ؤاصات بولذص كةتكةن. بذخارع 
ؤة باشقا كعتابالردا بايان قعلعنغعنعدةك، ظذنعث حئحع ؤة ساقعلعغا كعرضةن ظاق 7) 
تال ظعدع. ظةبذ بةكرع رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث حئحعنع خئنة بعلةن بويعغانلعقع رعؤايةت 

قعلعنعدذ. ظذرذش بولمعغان ؤاقعتالردا حاح ؤة ساقالنع قارعغا بوياش مةكروهتذر.
غازاتقا حعققاندا حاح ؤة ساقالنع قارعغا بوياش دىشمةننعث كأزعضة هةيؤةتلعك 
قارعشعدا  ظعتتعصاق  ظالعمالرنعث  صىتىن  قعلعش  مذنداق  ظىحىندذر.  كأرىنىش 
بويعسا،  ظىحىن  كأرسعتعش  حعرايلعق  ظايالالرغا  ظأزعنع  ظةضةر  مةدهعيعلعنعدذ. 
مةكروهتذر. ظومذميىزلىك ظالعمالر ظذنعثغا مذشذنداق قارايدذ. بةزعلةر ظذنع مةكروه 
دئمةستعن جاظعز، دةص قارعغان. ظعمام ظةبذيىسىفنعث: »خذددع ظايالنعث مةن ظىحىن 
ياسعنعشع مئنع مةمنذن قعلغعنعدةك، مئنعث ظذنعث ظىحىن ياسعنعشعم ظذنع مةمنذن 

قعلعدذ« دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنغان))(. 
دئضةن:  مذنداق  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  )اهلل  هامعد  مذهةممةد  ظذستازعم 
ؤة  نةرسة شذكع، حاح  بولغان  تئضعشلعك  قعلعشقا  دعققةت  ظوقذرمةنلةر  هأرمةتلعك 
ساقالغا كعرضةن ظاقنع بوياش مذباهتذر، بةلكع ظذ سىننةتتذر. لئكعن صةقةتال قارعدعن 
باشقا رةثدة بوياش كئرةك. حىنكع قارعغا بوياش مةنظع قعلعنغان. سةهعه بذخارع 
ؤة سةهعه مذسلعمدا رعؤايةت قعلعنعشعحة، ظةبذبةكرع رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث ظاتعسع 
ظةبذقذهافة مةككة فةتهع بولغان كىنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا ظئلعص 
كئلعندع. ظذنعث حئحع ؤة ساقعلع ظاقعرعص كةتكةنعدع. شذثا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: 

»بذنع ظأزضةرتعثالر، ظةمما قارعغا بوياشتعن ساقلعنعثالر« دئضةن. 
ظعبنع  ظابدذلاله  مذسلعمدا  ؤة  بذخارع  سةهعه  شذكع،  دةلعلع  بعر  يةنة  ظذنعث 
ظةلةيهعسساالم حاح  صةيغةمبةر  قعلعنعشعحة،  رعؤايةت  ظةنهذمادعن  رةزعيةلالهذ  ظأمةر 
ؤة ساقعلعنع ساغذح رةثدة بويعغان. ظعبنع سةظعد ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ 
قعلغان: »مةن مذشذ رةثدة  بايان  زعيادة  رعؤايعتعدة مذنذالرنع  قعلغان  ظةنهذمادعن 

بوياشنع ياخشع كأرعمةن«. 
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 239 ـ بةت.
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ظعمام ظةهمةد ؤة ظعبنع ماجة ؤةهبعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان: 
صةيغةمبةر  بعزضة  ظذ  كعردذق.  قئشعغا  ظةنهانعث  رةزعيةلالهذ  ظذممذسةلعمة  »بعز 
ظةلةيهعسساالمنعث حئحعنع ظئلعص حعقعص كأرسةتتع. قارعساق ظذ خئنة بعلةن بويالغان 

ظعكةن...«
كعرعص  ظاق  بةك  ظانحة  ساقعلعغا  ؤة  حئحع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
كعتابتا  ناملعق  ظةلمذهةممةدعيية<  >ظةششةماظعل  تعرمعزع  ظعمام  كةتمعضةنعدع. 
يىيىك يئتةكحعمعز صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث خعزمةتحعسع ظةنةس ظعبنع مالعك 
صةيغةمبةر  »مةن  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةنهذنعث  رةزعيةلالهذ 
ظةلةيهعسساالمنعث حئحع ؤة ساقعلعدا 4) تال ظاق حاح بارلعقعنع ساناص حعققانعدعم«. 
لئكعن ظةبذبةكرع سعددعق رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث حئحع ؤة ساقعلعدا ظاق حاح كأص 

بولذص، ظذ خئنة بعلةن بويعؤاالتتع))(.

ظئسعل خعسلةتلةر

تعرناق ظأسىص كةتسة ظذنع ظئلعش مذستةهةصتذر. جىمة كىنع ظئلعش ظةؤزةلدذر. 
لئكعن ظأسىص كةتكةن تةقدعردة جىمة كىنعنع كىتمةستعن ظئلعش كئرةك. ظذ ظئسعل 
خعسلةتلةردعن بعرع بولذص، ظذ خعسلةتلةرنع ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهادعن رعؤايةت 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قعلغان،  جةم  ظأزعضة  شةرعص  هةدعس  مذنذ  قعلعنغان 
ظالعدذ؛  ظعحعضة  ظأز  ظعشالرنع  ظون  مذنذ  خعسلةتلةر  »ظئسعل  دةيدذ:  مذنداق 
ظئلعش،  سذ  بذرذنغا  قعلعش،  معسؤاك  قويعؤئتعش،  ساقالنع  قعرقعش،  بذرذتنع 
تعرناق ظئلعش، بارماق بوغذملعرعنع ؤة ظىضعلعرعنع يذيذش، قولتذقنعث تىكعنع 
بذ  قاتارلعقالر«.  قعلعش  ظعستعنجا  حىشىرىش،  تىكلعرعنع  ظةؤرةتنعث  يذلذش، 
بولغان مذسظةب مذنداق دئضةن:  بعرع  رعؤايةتحعلةردعن  هةدعسنعث سةنعدعدعكع 

»مةن ظونعنحعسعنع ظذنتذص قالدعم. ظذ غارغار قعلعش بولذشع مذمكعن«.
مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة 
>ظئسعل  )ياكع:  بةشتذر  خعسلةت  »ظئسعل  قعلعنعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكع 
حىشىرىش،  تىكعنع  ظةؤرةتنعث  قعلعش،  خةتنة  دئضةن(.  بار<  بةشع  خعسلةتتعن 
تعرناق ظئلعش، قولتذقنعث تىكعنع يذلذش ؤة بذرذتنع قعرقعشتعن ظعبارةت«))(. 

»ظةؤرةتنعث  دئيعلعدذ:  مذنداق  كعتابتا  ناملعق  ظةلهعندعيية<  >ظةلفةتاؤا 
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 271 ـ بةت.

))) »رذدذدذن ظةال ظةباتعل« 1 ـ توم، 107 ـ بةت.
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ماددا  حىشىرعدعغان  تىك  ظةضةر  ظالعدذ.  باشالص  ظاستعدعن  كعندعكنعث  تىكعنع 
ظعشلةتسعمذ دذرذس بولعدذ«. >ظةلظةشباه< ناملعق كعتابتا مذنداق دئيعلعدذ: 

»خوتذن كعشعنعث ظةؤرةت تىكعنع يذلذص ظئلعشع سىننةتتذر«))(. 
ظةنةس ظعبنع مالعك رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: 
ظةؤرةتنعث  ؤة  يذلذش  تىكعنع  قولتذقنعث  ظئلعش،  تعرناق  قعرقعش،  »بذرذتنع 
ظاشذرذؤةتمةسلعكعمعز  كىندعن   40 مذددعتعنع  ظارعلعقعنعث  حىشىرىش  تىكعنع 

ظىحىن ؤاقعت بةلضعلةص بئرعلدع«))(. 
ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن رعؤايةت قعلعنعدذكع، صةيغةمبةر 
ساقالنع  تذرذثالر،  قعسقارتعص  »بذرذتنع  دئضةن:  مذنداق  ظةلةسيهعسساالم 

قويعؤئتعثالر«))(.
مذنداق  رعؤايةتتة  بعر  يةنة  قعلعنغان  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة 
بار<  بةشع  خعسلةتتعن  >ظئسعل  )ياكع:  بةشتذر  خعسلةت  »ظئسعل  دئيعلعدذ: 
تىكعنع  قولتذقنعث  حىشىرىش،  تىكعنع  ظةؤرةتنعث  قعلعش،  خةتنة  دئيعلضةن(. 

يذلذش، تعرناق ظئلعش ؤة بذرذتنع قعرقعشتعن ظعبارةت«)4(. 
بىضىنكع كىندة ظعلمعي تةتقعقاتالر خةتنة قعلعشنعث ساالمةتلعككة ناهايعتع 
حوث صايدعسع بارلعقعنع ظعسصاتالص حعقتع. ظةنضعلعيةنعث BMG ناملعق تعببعي 
آورنعلع987)ـ  يعلع ظةرنعث جعنسعي ظةزاسعدا بولعدعغان راك ؤة ظذنعث سةؤةبلعرع 
»ظةرنعث  دئيعلضةن:  مذنداق  ماقالعدا  بذ  قعلغان.  ظئالن  ماقالة  بعر  هةققعدة 
جعنسعي ظةزاسعدا بولعدعغان راك يةهذدعيالردا ؤة ظعسالم ظةللعرعدا ناهايعتع ظاز 
يىز بئرعدذ. حىنكع ظذالر بالعلعق دةؤرعدة خةتنة قعلعنعدذ. تعببعي ظعستاستعكا 
كئسعلعضة  راك  بولعدعغان  ظةزادا  جعنسعي  ظعحعدعن  يةهذدعيالر  دذنيادعكع  صىتىن 
ضعرعصتار بولغانالرنعث سانعنعث ظارانال توققذز كعشعضة يئتعدعغانلعقعنع ظعسصاتالص 

حعققان.
جعنسعي ظةزادا بولعدعغان راك كئلعسعنع كةلتىرىص حعقعرعدعغان ظامعلالردعن 
ظئلعص  خةتنعلعك  قعلعنغاندا  خةتنة  يذقذملعنعشعدذر.  بةتلعمعنعث  بعرع 
بةرمةيدذ.  يىز  تارتعشعشع  خةتنعلعكنعث  قعلعنغانالردا  خةتنة  تاشلعؤئتعلعدذ. 
مةلذم  بئرعدذ.  يىز  ظاز  ناهايعتع  يوقذملعنعشع  بةتلعمعنعث  ظذالردا  شذنداقال 

))) سةهعه مذسلعم، 261 ـ ؤة 257 ـ هةدعسلةر.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 261 ـ بةت.

))) سةهعه مذسلعم، 258 ـ هةدعس.

))) سةهعه مذسلعم، 259 ـ هةدعس.
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بعلةن خةتنة  بةتلعمع  ظةزاسعنعث  تارتعشعشع جعنسعي  بولذشعحة، خةتنعلعكنعث 
قعلعنمعغانالرنعث خةتنعلعكعنعث ظارعسعدا ظاق نةرسعلةرنعث يعغعلعص قئلعشعغا 
ظامعل  قعلغذحع  صةيدا  راك  نةرسعنعث  بذ  قالغان  يعغعلعص  بولعدعكةن.  سةؤةب 

ظعكةنلعكع ظعسصاتالنغان.
بعر  قعلغان  ظئالن  ظاكادعمعيعسع  كئسةللعكلعرع  بالعالر  ظأسمىر  ظةنضعلعية 
هةل  بعر  بعردعن  ساقلعنعشنعث  راكعدعن  ظةزا  جعنسعي  قعلعش  خةتنة  باياناتتا 

قعلغذح ؤاسعتعسع ظعكةنلعكع بايان قعلعنغان.
ؤة  مذسذلمانالر  آورنعلع  كئسةللعكلعرع<  بالعالر  >ظأسمىر  ظامئرعكعنعث 
دعنعي  بةرضةن  بةلضعلةص  ظةضعشعشنع  ظعزحعل  قعلعشقا  خةتنة  يةهذدعيالرنعث 
رعغبةتلةندىرىشتة  قعلعشقا  ظةمةل  خعسلةتكة  ظئسعل  بذ  ظذالرنع  ظامعللعرع 

ظاساسلعق رول ظوينايدعغان ظامعل ظعكةنلعكعنع تةكعتلعضةن.
بعر  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة  مذسلعمدا  سةهعه  ؤة  بذخارع  سةهعه 
كعرضةندة  ياشقا   80 ظةلةيهعسساالم  ظعبراهعم  بولذص،  قعلعنغان  رعؤايةت  هةدعس 

صالتا بعلةن خةتنة قعلعنغان ظعكةن«))(.
تعلغا  يذقعرعدا  ظةضةشكىحعلعرع  ساندعكع  كأص  ظذنعث  ؤة  شافعظع  ظعمام 
ظئلعنغان ظئسعل خعسلةتلةر ظعحعدعن صةقةت خةتنة قعلعشنعث صةرز ظعكةنلعكعنع 
ظعلضعرع  قاراشنع  ظةتا مذشذ  ظالعمالردعنمذ  ظأتكةن  ظعلضعرع  ظعلضعرع سىرضةن. 
سىرضةن. هةتتا ظذ مذنداق دئضةن: »ظةضةر حوث ظادةم ظعسالم دعنعغا كعرسة، تاكع 

خةتنة قعلعنمعغعحة ظذنعث ظعسالمع تولذقالنمايدذ«.
ظعمام ظةهمةد ؤة مالعكع مةزهةصعنعث بةزع ظالعملعرعنعثمذ: »خةتنة قعلعش 
صةرزدذر« دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنغان. ظعمام ظةبذهةنعفةنعث: »خةتنة قعلعش 
سىننةتتذر«  »ظذ  يةنة:  ظذنعث  دئضةنلعكع،  ؤاجعصتذر«  بةلكع  ظةمةس،  صةرز 
ضذناهكار  كعشع  ظةتكةن  تةرك  ظذنع  يةنة: »ظذ سىننةتتذر،  ظذنعث  دئضةنلعكع، 

بولعدذ« دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنغان))(. 
تىكعنع  »قولتذقنعث  هةدعستعكع:  مةزكذر  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
دةص،  »قولتذقالرنعث«  رعؤايةتتة:  بعر  يةنة  كةلسةك،  سأزعضة  دئضةن  يذلذش« 
كأصلىك سأز قذرذلمعسع بعلةن بايان قعلعنغان. قولتذقنعث تىكعنع يذلذشتا ظوث 
)بولذصمذ  بعلةنمذ،  حىشىرىش  سىننةت  ظةسلع  مذستةهةصتذر.  باشالش  تةرةصتعن 

))) سةهعه بذخارع، 5889 ـ هةدعس.
))) مذظةللعصنعث »40 ظعلمعي ماقالة« ناملعق كعتابع، 92 ـ بةت.
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يذلذشتا قعينعلعدعغان كعشعنعث( ظادا بولعدذ))(. 
ظعمام قذرتذبع مذنداق دةيدذ: »40 كىننع تعلغا ظئلعش ظةث ظذزذن مذددةتنع 
هئح  تةكشىرىشنعث  قئتعم  بعر  كىنع  جىمة  هةر  شذثا  ظىحىندذر.  بةلضعلةش 
ظعمام  ظئهتعياجدذر«.  صرعنسعص  بولغان  ظأنىملىك  بذنعثدا  يوق.  توسالغذسع 
قعلعش  ظعدارة  قارعتا  ظئهتعياجغا  ياخشعسع،  »ظةث  دئضةن:  مذنداق  نةؤةؤعيمذ 

الزعم«.
ظعمام قذرتذبع مذنداق دةيدذ: »بذرذتنع قعرقعشقا كةلسةك، تاماق يئضىحعضة 
توسالغذ بولماسلعقع ؤة ظذنعثدا كعر تذتعؤالماسلعقع ظىحىن كالصذكتعن ظذزذراص 
كةتكةن قعسمعنع ظئلعؤئتعش كئرةك. مةزكذر قعرقعش ظعمام مالعكنعث قارعشعدا 
كأرسعتعدذ.  تذرذشنع  قعسقارتعص  ظةمةس،  ظئلعؤئتعشنع  تىؤعضعحة  بذرذتنع 
تىؤعضعحة  بذرذتنع  >ظذ  ظالعملعرع(:  مةزهةصعنعث  هةنةفعي  )يةنع  كذفعلعكلةر 
توختعلعص،  هةقتة  بذ  ظالعمالر  بةزع  قارعغان.  دةص  كأرسعتعدذ<  ظئلعؤئتعشنع 

قايسعسعنعال قعلسا بولعؤعرعدعغانلعقعنع ظعلضعرع سىرضةن«. 
ظعمام بذخارع ظابدذلاله ظعبنع ظـأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن رعؤايةت قعلغان 
قعلعثالر،  ظعش  خعالص  قعلغان: »مذشرعكالرغا  بايان  زعيادة  مذنذالرنع  هةدعستة 
ساقالنع تولذق قويذثالر، بذرذتنع قعسقارتعص تذرذثالر«. ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر 
رةزعيةلالهذ ظةنهذما هةج ؤة ظأمرة قعلسا، ساقعلعنع تذتامالص بئقعص، ظارتذقعنع 

ظئلعؤئتةتتع))(.
زاهعرعي  هةدعسنعث  مةزكذر  ظالعمالر  »بةزع  دئضةن:  مذنداق  تةبةرع  ظعمام 
مةنعسعنع تذتقا قعلعص، ساقالنعث ظذزذن قعسمع ؤة توغرا قعسمعدعن بعرةر نةرسعنع 
كةتسة،  ظئشعص  >تذتامدعن  بةزعلةر:  يةنة  قارايدذ.  دةص  مةكروه،  ظئلعؤئتعشنع 
ظأمةر  ظعبنع  ظابدذلاله  تةبةرع  ظعمام  ظاندعن  دةيدذ«.  ظئلعؤئتعلعدذ<  ظارتذقع 
ظةنهذنعثمذ  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  قعلغانلعقعنع،  شذنداق  ظةنهذمانعث  رةزعيةلالهذ 
بعر ظادةمضة شذنداق قعلغذزغانلعقعنع رعؤايةت قعلغان. ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ 

ظةنهذدعنمذ ظذنعث شذنداق قعلغانلعقعنع رعؤايةت قعلغان... 
ظعمام تةبةرع بذالرنع رعؤايةت قعلعص بولغاندعن كئيعن ساقالدعن قانحعلعك 
بايان  ظعختعالصنع  هةققعدعكع  يوقلعقع  ياكع  بار  حئكع  ظذنعث  ظئلعنعدعغانلعقع، 
قعلعص، بعر قعسعم ظالعمالرنعث: »ساقالدعن تذتامغا ظارتذق كةلضعنعنع ظئلعش 
دذرذس« دةص قارايدعغانلعقعنع، هةسةن بةسرعنعث: »ساقالنع بةك ظئلعؤةتمةستعن، 

))) »فةتهذلبارع« 10 ـ توم، 340 ـ بةت.

))) »فةتهذلبارع« 10 ـ توم، 344 ـ بةت.
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ظذزذنعسعدعن ؤة توغرعسعدعن ظئلعشقا بولعدذ« دةص قارايدعغانلعقعنع، ظةتانعثمذ 
ظالعمالر  »ظذ  دئضةن:  مذنداق  ؤة  قعلغان  رعؤايةت  قارايدعغانلعقعنع  شذنداق 
ساقال ظئلعش حةكلعمعسعنع ظةرةب ظةمةس خةلقلةر ظالغاندةك بةك ظئلعؤئتعشكة 
دةص  بولمايدذ،  قعسراقتعؤئتعشكة  بةك  قعسقارتقاندةك  ظذالر  )يةنع  قاراتقان 

حىشةندىرضةن(«))(. 
ساقالنع تذتامالش سىننةتتذر. يةنع ظةر كعشع ساقعلعنع تذتامالص، تذتامدعن 
ظارتذق كةلضعنعنع قعرقعؤةتسة بولعدذ. ظعمام مذهةممةد >كعتابذلظاسار< ناملعق 
كعتابعدا ظعمام ظةبذهةنعفةنعث بذ هةقتة شذنداق قارعغانلعقعنع بايان قعلغان ؤة: 

»مذشذ قاراشنع تذتقا قعلعمعز« دئضةن.
ظعمام تةبةرانع ظابدذلاله ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن مذنذ هةدعسنع 
بولعدذ«.  بولغان  بةختلعك  تذرسا،  ياساص  ساقعلعنع  »كعشع  قعلغان:  رعؤايةت 
كعشعلةر ظارعسعدا ساقالنعث ظذزذن بولذشع ظةقعلنعث كةملعكعضة دةلعلدذر، دئضةن 

قاراش كةث تارقاص كةتكةن))(.
ظئلعشع  ساقال  كعشعنعث  »ظةر  كعتابتا:  ناملعق  >ظةددذررذلمذختار< 

هارامدذر« دئيعلضةن.

خوتذن كعشعنعث ظأزع يالغذز سةصةر قعلعشعنعث هاراملعقع

ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن رعؤايةت قعلعنعدذكع، صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »خوتذن كعشع مةهرةمسعز ظىح كىنلىك سةصةرضة 

حعقمايدذ«.
صةيغةمبةر  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة 
ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »اهلل غا ؤة ظاخعرةت كىنعضة ظعمان ظئيتقان خوتذن 
كعشعنعث ظأزع بعلةن بعرضة مةهرةم بولماستعن بعر كئحة ـ كىندىزلىك سةصةرضة 

حعقعشع هاالل ظةمةس«))(.
ظذ  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  ظةنهذمادعن  رةزعيةلالهذ  ظابباس  ظعبنع  ظابدذلاله 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث خذتبة ظوقذؤئتعص مذنداق دئضةنلعكعنع ظاثلعغان: 

))) سةهعه بذخارع، 5892 ـ هةدعس.
))) »فةتهذلبارع« 10 ـ توم، 350 ـ بةت.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 261 ـ بةت.
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قعلعنغان  ظةبذسةظعدتعن  حعقمايدذ«))(.  سةصةرضة  مةهرةمسعز  كعشع  »خوتذن 
رعؤايةتنعث لةؤزعدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »اهلل غا ؤة ظاخعرةت 
كىنعضة ظعمان ظئيتقان خوتذن كعشعنعث ظأزع بعلةن بعرضة ظاتعسع ياكع ظئرع ياكع 
ظوغلع ياكع قئرعندعشع ؤةياكع بعرةر مةهرعمع بولماستعن ظىح كىنلىك ؤة ظىح 

كىنلىكتعن ظذزذن مذددةتتعكع سةصةرضة حعقعشع هاالل ظةمةس«))(.
مذشذ  ظةبذهةنعفة  ظعمام  دةلعلدذر.  ظوحذق  مةسعلعدة  بذ  هةدعسلةر  بذ 
سةصةرنع،  مذتلةق  هةدعسعدعكع  ظابباسنعث  ظعبنع  قعلغان.  تذتقذ  هةدعسلةرنع 
رعؤايةت  باشقعالردعن  ؤة  ظأمةر  ظعبنع  ظابدذلاله  قعلغاندةك،  بايان  يذقعرعدا  بعز 
قعلعنغان هةدعسلةردعكع مةزمذن بعلةن بعرلةشتىرىص، شةرظع سةصةرضة قاراتقان. 
لئكعن كأص ساندعكع ظالعمالر ظذنع خوتذن كعشعنعث بعر ـ كئحة كىندىزلىك ياكع 
ظعككع كئحة ـ كىندىزلىك ياكع ظذنعثدعن كأصرةك مةساصعضة سةصةر قعلعشعدعن 
بعلةن  مةزمذنع  هةدعسلةرنعث  قعلعنغان  رعؤايةت  هةققعدة  قعلعنغانلعق  مةنظع 

بعرلةشتىرىص سةصةرنعث لذغةت مةنعسعضة قاراتقان.
ظعمام ظةبذهةنعفة مذنداق دةلعل كةلتىرضةن: »شةرظع سةصةردعن تأؤةن سةصةر 
قعلعص  قةسعر  نامازنع  مةسعلةن،  بولعدذ.  هأكمعدة  ظأينعث  هأكىملةردة  صىتىن 
صذل  ؤةتعنعدة  بةلكع  ظةمةس  ظىستعدة  سةصةر  ؤة  بولماسلعقع  دذرذس  ظوقذشنعث 
بولماسلعقع  دذرذس  ظئلعشنعث  زاكات  كعشعدعن  باي  مذساصعرنعث  بار  مئلع  ـ 
قاتارلعقالرغا ظوخشاش. خوتذن كعشعنعث ظأز ظأيعدة مةهرةمسعز تذرذشع دذرذس 
بولغعنعدةك، شةرظع سةصةردعن ظاز مذددةتلعك يولنع مةهرةمسعز بئسعشع دذرذس 
بولعدذ. ظةمما سةصةر مذددعتعنعث هأكمع ظذنعث ظةكسعحة بولعدذ. حىنكع سةصةر 
بعلةن هأكىملةر ظأزضعرعدذ ؤة بذ مةساصعضة )يةنع شةرظع سةصةر مةساصعسعضة( 
سةصةر قعلغان كعشع يالغذز، ظأيدعن حعققذحع، ياردةمحعلعرعدعن، هةمراهلعرعدعن 
ؤة دوستلعرعدعن يعراقالشقذحع، جاصا ـ مذشةققةتكة دذح كةلضىحع هئسابلعنعدذ. 
يعراق  كعشعلةردعن  قعلعدعغان  هعماية  ظأزعنع  يالغذز،  كعشعنعث  خوتذن  شذثا 
بولذص قالعدعغانلعقعنع كأزدة تذتذص، ظذنعث بذ مةساصعدة ظذ دذح كةلضةن خعيعم 
ـ خةتةرلةردعن ظذنع قوغدايدعغان كعشع بولمعغان ظةهؤالدا سةصةر قعلعشع ظىحىن 

رذخسةت قعلعنمايدذ«))(.
ظعبنع هةجةر )اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( مذنداق دةيدذ: »ظعمام ظةبذهةهعفة 
ظذنع خوتذن كعشعنعث مةهرةمسعز سةصةر قعلعشعنعث دذرذس ظةمةسلعكعضة دةلعل 

))) سةهعه بذخارع، 1086 ـ ؤة 1088 ـ هةدعسلةر.
))) ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلغان.

))) ظعمام بذخارع ؤة نةساظعدعن باشقا هةدعسشذناسالر رعؤايةت قعلغان.
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قعلدع. بذ، هةج ؤة ظأمرة قعلعش هةمدة شئرعك يذرتعدعن حعقعص كئتعش ظىحىن 
قعلعنغان سةصةرلةردعن باشقا سةصةردة بعرلعككة كةلضةن مةسعلعدذر. بةزعلةر هةج 

قعلعش ظىحىنمذ ظاشذ شةرتلةرنع شةرت قعلغان«))(.
ظذ سةصةرنعث مةساصعسع ظىح كئحة ـ كىندىزدذر. بعز يذقعرعدا مةساصعرنعث 
نامعزع هةققعدة توختالغاندا نامازنع قةسعر قعلعش مةساصعسعنعث تةخمعنةن 89 
كعلومئتعرغا توغرا كئلعدعغانلعقعنع بايان قعلغانعدذق. خوتذن كعشع ظئهتعياج 

حىشىص قالغاندا مذشذ مةساصعدعن ظاز يولغا مةهرةمسعز سةصةر قعلسا بولعدذ.
بعر  يالغذز  ظأزع  كعشعنعث  »خوتذن  ظةبذيىسىفنعث:  ؤة  ظةبذهةنعفة  ظعمام 
قعلعشع  سةصةر  يولغا  كعلومئتعر   (0 تةخمعنةن  يةنع  حعقعشع  سةصةرضة  كىنلىك 
مةكروهتذر. ظذ صةقةت مةهرةم بعلةن سةصةر قعلعشع كئرةك« دةص قارايدعغانلعقع 

رعؤايةت قعلعنغان.
هازعر زامان بذزذلذص كةتكةنلعكع ظىحىن مذشذ صةتعؤا بئرعلعشع كئرةك. بذ 
قاراشنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلغان مذنذ هةدعس كىحلةندىرعدذ: 
»اهلل غا ؤة ظاخعرةت كىنعضة ظعمان ظئيتقان خوتذن كعشعنعث بعر كئحةـ  كىندىزلىك 
مةساصعضة سةصةر قعلعشع هاالل بولمايدذ. صةقةت ظأزع بعلةن بعرضة مةهرعمع بولذشع 
كئرةك«. ظعمام مذسلعمنعث لةؤزعدة: »بعر كئحعلعك مةساصعضة« دئيعلضةن. يةنة 

بعر لةؤزعدة: »بعر كىنلىك« دئيعلضةن))(.
مةهرةمنعث باالغةتكة يةتكةن، ظةقلعـ  هوشع جايعدا كعشع بولذشع، ظوتصةرةس 
ؤة صاسعق بولماسلعقع شةرت قعلعنعدذ. حىنكع صاسعق هاياسعز بولغانلعقع ظىحىن 
ظايالغا صةرؤا قعلمايدذ. ظوتصةرةس ؤة صاسعق ظذ ظايالنع ياخشع هعماية قعلمايدذ. 
نئمعشقا دئضةندة، ظوتصةرةسلةردة مةهرعمع بعلةن نعكاهلعنعش دذرذس دةيدعغان 
ظئتعقاد بولغانلعقع ظىحىن ظذ ظايالغا ظأزع حئقعلعص قويذش خةؤصع بار. صاسعقمذ 

ؤعجدانسعز بولغاحقا، ظةنة شذنداق خةؤصمذ مةؤجذتتذر.
يذقعرعدا  تذتذص،  كأزدة  كةتكةنلعكعنع  كأصعيعص  بذزذقحعلعقنعث  زامانعمعزدا 
كئرةكلعكعنع  قالماسلعق  خالعي  بعلةن  قئرعندعشع  ظئمعلداش  كعشعنعث  خوتذن 
بايان قعلغانعدذق. شذثا ظذ ظئمعلداش قئرعندعشع بعلةن سةصةر قعلسعمذ بولمايدذ. 
حىنكع سةصةر خعلؤةتتة قئلعشقا ظوخشايدذ. باالغةتكة يئتةي دةص قالغان كعشع 

سةصةر قعلعشنعث دذرذس بولذشعدا باالغةتكة يةتكةن كعشعضة ظوخشاشتذر))(.
))) »ظعظالظذسسىنةن« 17 ـ توم، 390 ـ بةت.

))) »فةتهذلبارع« 2 ـ توم، 568 ـ بةت.
))) »رةددذلمذهتار« 2 ـ توم، 146 ـ بةت.
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خوتذن كعشعنعث بذزذقحعلعقتعن  خاتعرجةم بولغان ظةهؤال 
ظاستعدا يات ظةرلةرنعث ظالدعدا يىزعنع ؤة ظعككع قولعنع ظئحعشعنعث 

دذرذسلذقع

ظةنها مذنداق  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  دةرعكتعن  ظعبنع  خالعد 
كعرعص  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةسما  قعزع  ظةبذبةكرعنعث  دئضةن: 
كةلدع. ظذنعث ظىستعدة شامدا توقذلغان نئصعز رةختتعن تعكعلضةن كعيعم بار ظعدع. 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثدعن يىزعنع ظأرىص، ظاندعن مذنداق دئدع: »ظع ظةسما! 
بذ نئمة قعلعق؟ شةك ـ شىبهعسعزكع، خوتذن كعشع هةيز يئشعغا يةتسة، ظذنعث بذ 
ؤة بذنعثدعن باشقا ظةزالعرعنعث كأرىنىشع توغرا ظةمةس«. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
شذنداق دةص يىزعنع ؤة ظعككع قولعنع كأرسةتتع. بذ هةدعسنع ظعمام بةيهةقع رعؤايةت 
قعلغان. ظعمام ظةبذ داؤذد: »بذ، ظارعلعقتا هةدعس رعؤايةت قعلغذحعالرنعث بعرع حىشىص 
قالغان هةدعستذر« دةيدذ. مةن بذنعثغا مذنداق جاؤاب بئرعمةن: »هةنةفعي مةزهةصعدة 
ظذنداق هةدعسمذ دةلعلدذر. بولذصمذ ساهابعالرنعث سأزلعرع بعلةن كىحلةندىرىلضةندة 

تئخعمذ شذنداق بولعدذ«.
سةظعد ظعبنع جذبةيردعن رعؤايةت قعلعنعدذكع، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما 
ظاشكارعلعمعسذن«)1)  زعننةتلعرعنع  باشقا  زعننةتلعرعدعن  دئضةن: »تاشقع  مذنداق 

دئضةن ظايةت قول ؤة يىزنع كأرسعتعدذ. بذنع ظعمام بةيهةقع رعؤايةت قعلغان.
»تاشقع  قعلعنعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق  ظةنهانعث  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة 
زعننةتلعرع يىز ؤة ظعككع قولنع كأرسعتعدذ«. ظعمام بةيهةقع رعؤايةت قعلغان. ظعمام 
بةيهةقع >سىنةن< ناملعق كعتابعدا مذنداق دةيدذ: »بعز ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ 
ظةنهذدعنمذ  رةزعيةلالهذ  ظةنةس  رعؤايةتنع  ظوخشاش  رعؤايةتكة  قعلعنغان  ظةنهذمادعن 
رعؤايةت قعلدذق. ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعثمذ: >تاشقع زعننةت 
يىز ؤة ظعككع قولدعن ظعبارةتتذر< دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدذق. ظذنعث مةنعسعنع 
ظةتا ظعبنع رةباه ؤة سةظعد ظعبنع جذبةيردعنمذ رعؤايةت قعلدذق. ظةؤزاظعنعث قارعشعمذ 
شذنداقتذر. لئكعن ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذ بعلةن ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ 
ظةنهذمانعث رعؤايعتعنعث سةنعدعنع تاصالمعدعم. ظةمما ظةتا ؤة باشقعالردعن قعلعنغان 

رعؤايةت بولسا، ظعمام تةبةرعنعث تةصسعرعدة بايان قعلعنغان«.
قولعغا  ؤة  يىزع  كعشعنعث  خوتذن  ظةسةرلةرنع  بذ  مةزهةصعدعكعلةر  هةنةفعي 

))) »رةددذلمذهتار« 2 ـ توم، 146 ـ بةت.

536537

ئەر - ئايالالرنىڭ بىر - بىرىگە ئوخشىۋېلىشىنىڭ ھارام قىلىنغانلىقىئايال كىشىنىڭ خاتىرجەملىك ھېس قىلغاندا يۈزى ۋە قولىنى ئېچىشىنىڭ ھۆكمى



536537

قاراشنعث دذرذسلذقعغا دةلعل قعلغان. حىنكع مةزكذر ظةسةرلةر خوتذن كعشع ظىحىن 
بذ ظةزاالرنع ظئحعشنعث دذرذسلذقعنع كأرسعتعص بئرعدذ. ظذنعث ظذ ظةزاالرنع ظئحعشع 
دذرذس بولغانعكةن، ظةرلةرنعث ظذنعثغا قارعشعمذ دذرذس بولعدذ... صةقةت بذزذقحعلعق 
كئلعص حعقعش خةؤصع بولغاندا قاراشقا بولمايدذ. حىنكع اهلل تاظاال مذنداق دئضةن: 
»مأمعن ظةرلةرضة ظئيتقعنكع، )نامةهرةملةرضة( تعكعلعص قارعمعسذن، ظةؤرةتلعرعنع 
تعكعلعص  نامةهرةملةرضة  ظئيتقعنكع،  »مأمعنةلةرضة  ساقلعسذن«))(،  )زعنادعن( 

قارعمعسذن، ظةؤرةتلعرعنع ياصسذن«))(. 
قعلعدذ«.  زعنا  كأزمذ  »ظعككع  دئضةن:  مذنداق  ظةلةيهعسساالممذ  صةيغةمبةر 
خوتذن كعشعنعث يىزعضة ؤة ظعككع قولعغا صةقةت قازع، ضذؤاهحع ؤة تةلةص قويغذحع 
)يةنع ظأيلعنعشنع تةلةص قعلغذحع( قاتارلعق كعشعلةرنعث بذزذقحعلعقتعن خاتعرجةم 

بولغان ظةهؤال ظاستعدا قارعشع مذباهتذر))(.
مةن مذنداق دةص قارايمةن: لئكعن بعزنعث هازعرقع زامانعمعزدا بذزذقحعلعقنعث 
سادعر بولذشع تذرغانال ضةص. شذنعث ظىحىن خوتذن كعشع يىز بئرعشع ظئنعق بولغان 
بذزذقحعلعقنعث ظالدعنع ظئلعشنع كأزدة تذتذص، يىزعنع ؤة ظعككع قولعنع ظاحماسلعقع 

كئرةك، دةص قارعلعشع الزعم. توغرعسعنع اهلل تاظاال ظةث ياخشع بعلضىحعدذر.

ظةرلةرنعث ظايالالرغا، ظايالالرنعث ظةرلةرضة ظوخشعؤئلعشعنعث هارام 
قعلعنغانلعقع

ظعنسانعيةت  ظوخشعؤئلعشع  ظةرلةرضة  ظايالالرنعث  ظايالالرغا،  ظةرلةرنعث 
جةمظعيعتعضة يئتعص كةلضةن ظةث ظئغعر ظاصةتلةرنعث بعرعدذر. شذنعث ظىحىن صةيغةمبةر 
ظعبنع  ظابدذلاله  تةكعتلعضةن.  قاتتعق  قعلعنغانلعقعنع  هارام  ظذنعث  ظةلةيهعسساالم 
ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: »صةيغةمبةر 
ظعحعدعن  ظايالالر  ظوخشعؤالغذحعالرغا،  ظايالالرغا  ظعحعدعن  ظةرلةر  ظةلةيهعسساالم 

ظةرلةرضة ظوخشعؤالغذحعالرغا لةنةت قعلدع«)4(.
كئحةك  ـ  كعيعم  ظةرلةرنعث  مةنعسع  »ظذنعث  دةيدذ:  مذنداق  تةبةرع  ظعمام 
كعيعشتة ؤة ظايالالرغا خاس زعننةت بذيذملعرعنع تاقاشتا ظايالالرغا ظوخشعؤئلعشع، 

))) سىرة نذر، 31 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.

))) سىرة نذر، 30 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.

))) سىرة نذر، 31 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
))) »ظعظالظذسسىنةن« 17 ـ توم، 376 ـ بةت.
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ظايالالرنعثمذ ظةكسعحة قعلعشع دذرذس بولمايدذ، دئضةنلعك بولعدذ«. 
مةن مذنداق دةص قارايمةن: ضةص ـ سأز ؤة مئثعش ـ تذرذشتعمذ شذنداق بولعدذ. 
ظةمما كعيعم ـ كئحةك مودعسع هةر يذرتنعث ظادعتعنعث صةرقلعق بولذشعغا ظةضعشعص 
صةرقلعق بولعدذ. ظاياللعرعنعث كعيعمـ  كئحةك كعيعش مودعسع ظةرلعرعنعث مودعسعدعن 
صةرقلةنمةيدعغان معللةتمذ بولذشع مذمكعن. لئكعن ظايالالر صةردعلعنعشتة ظةرلةردعن 

صةرقلعنعص تذرعدذ.
ضةصـ  سأز ؤة مئثعشـ  تذرذشتا ظوخشعؤئلعشنع ظةيعبلةشكة كةلسةك، ظذ قةستةن 

شذنداق قعلغان كعشعلةرضة خاستذر.
ظذنع  ظذالر  كةلسةك،  كعشعلةرضة  شذنداق  ظةسلعدعنال  مودعسع  كعيعش  كعيعم 
تاشالشقا، تاشالشنع تةدرعجع داؤام قعلدذرذشقا بذيرذلعدذ. ظةضةر ظذالر ظذنداق قعلماي، 
ظأزلعرعنعث ظادعتعدة حعث تذرسا، ظةيعبلعنعدذ. بولذصمذ ظذالرنعث شذ مودعغا رازع 

ظعكةنلعكع ظايدعثالشسا شذنداق بولعدذ.
كعيعم  ظةرلةردعن  بولسا  لةنةت  هةدعستعكع  »بذ  دةيدذ:  مذنداق  تعين  ظعبنع 
ظةرلةرضة  ظايالالردعن  شذنداقال  ظوخشعؤالغانالرغا،  ظايالالرغا  مودعسعدا  كئحةك  ـ 
ظايالالرغا جعنسعي  ظةرلةردعن  ظةمما  كأرسعتعدذ.  قعلعنغانلعقعنع  ظوخشعؤالغانالرغا 
مذناسعؤةت جةهةتتة ظوخشعؤالغذحعالرغا )يةنع قعلعنغذحع بولعؤالغانالرغا(، ظايالالر 
ظعحعدعن باشقا ظايالالرغا ظةركةكزةدةكلعك قعلغذحعالرغا )يةنع باشقا ظايالالر بعلةن 
ظعككع  بذ  كةلسةك،  ظأتكىزضىحعلةرضة(  مذناسعؤةت  جعنسعي  ظوخشاش  ظةرلةرضة 
دذحار  جازاالشقا  ؤة  ظةيعبلةش  قاتتعق  بولمعغان  دذحار  باشقعالر  كعشعلةر  تىرلىك 

بولعدذ«))(.
لةنةت  اهلل  ظايالالرغا  معنضىحع  ظىستعضة  »ظعضةر  مةزهةصعدعكعلةر:  هةنةفعي 
قعلعدذ« دئضةن هةدعس بولغانلعقع ظىحىن مذسذلمان ظايال ظعضةر ظىستعضة معنسة 
بولمايدذ، دةص قارايدذ. بةزعلةر بذ هةدعسنعث مذشذ لةؤزع بعلةن كئلعش مةنبةسعنعث 
ؤة  بذخارع  ظذنعث مةنعسع سةهعه  لئكعن  قعلغان.  بايان  ظعكةنلعكعنع  يوق  ظةسلع 
هةدعستة  ظالغان  تعلغا  يذقعرعدا  بعز  قعلعنغان،  بايان  كعتابلعرعدا  هةدعس  باشقا 
ظعسصاتالنغان بولذص، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةرلةردعن ظايالالرغا ظوخشعؤالغذحعالرغا 

ؤة ظايالالردعن ظةرلةرضة ظوخشعؤالغذحعالرغا لةنةت قعلغان.
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظايال  بعر  قعلعدذكع،  رعؤايةت  تةبةرع  ظعمام 
يئنعدعن ظوقيا ظئسعؤالغان هالدا ظأتكةنعدع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: 

))) سةهعه بذخارع، 5885 ـ هةدعس.
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»ظةرلةردعن ظايالالرغا ظوخشعؤالغذحعالرغا ؤة ظايالالردعن ظةرلةرضة ظوخشعؤالغذحعالرغا 
اهلل لةنةت قعلعدذ«.

مذنداق ظوخشعؤئلعش ظويذن ـ تاماشا ظىحىن بولسا، هارام بولعدذ. ظةمما غازات 
ظئهتعياجع ظىحىن بولسا، دذرذس بولعدذ. لئكعن ظذ ظايالنعث صىركةنجعلعك بولذشع، 
ظئرع ياكع مةهرعمع بعرضة بولذشع شةرت قعلعنعدذ. دعنعي ياكع دذنياؤع مةقسةت 
ظىحىن سةصةر قعلسعمذ، ظذ ظايال ظىحىن يذقعرعدعكعلةردعن بعرع حوقذم بولذشع كئرةك. 

تذغقان يوقالش ظىحىن سةصةر قعلغاندعمذ ظوقيا ظئسعؤالسا هئح يامعنع يوق))(.
>ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية< ناملعق كعتابتا مذنداق دئيعلعدذ: »خوتذن كعشعنعث 
ظةر كعشعضة، ظةر كعشعنعث خوتذن كعشعضة كعيعم ـ كئحةك، مئثعش ـ تذرذش ؤة 
ضةص ـ سأزلةردة ظوخشعؤئلعشع هارام بولغانعكةن، بذ زاماننعث بةزع ناظةهلعلعرعنعث 
بذرذتع ظةمدعال خةت تارتقان، ظايالالرنعث حعرايلعق كعيعملعرعنع كعيعص ؤة ظذالرنعث 
زعننةت بذيذملعرعنع تاقاص حعرايلعق ياسعنعؤالغان، خوتذن كعشعدةك ناز قعلعشلعرع 
ؤة ظةركعلةشلعرع، كعشعلةرنعث ظعحكع قاتالملعرعغا يوشذرذنغان يامان غةرةزلعرعنع 
ظايالالرغا  بعلةن  ظذسذللعرع  قوزغايدعغان  شةهؤةتنع  ؤة  كةلتىرعدعغان  هةرعكةتكة 
نئمة  قعلمعشلعرعغا  بولذشلعرعدةك  جةم  بعلةن  يعضعتلةر  حعرايلعق  ظوخشعؤالغان 
غةرةزلعرعنع  يامان  ظذالرنعث  ناؤاالر  ـ  نةغمة  ؤة  دذمباق  ـ  داص  بولذصمذ  دئضىلىك؟ 
تئخعمذ كىحةيتعؤئتعدذ. ظذالر حاحلعرعغا ظايالالرنعث حاحلعرعنع ظذاليدذ. ظةث قعممةت 
ظادةملةر  مذنداق  ظعشلعتعدذ.  ظعشالرغا  رةزعل  ظةث  مىلىكلعرعنع  ـ  مال  باهالعق 
ظأزعمذ  يذمذشنعث  كأز  قعلمعشلعرعغا  شذ  ظذالرنعث  هةمدة  بولذش  بعرضة  بعلةن 
هارامدذر. شذثا هةر ظعككعلع تةرةصتعن يةنة بعر تةرةصكة ظوخشعؤالغذحع لةنةتكة 

ظذحرعغذحعدذر«.
خوتذن كعشعنعث ظعككع قولعغا خئنة ياقماسلعقع مةكروهتذر. حىنكع ظذ قولعنع 
قعزع  ظذتبعنعث  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قويعدذ.  ظوخشعتعص  قولعغا  ظةرلةرنعث 

هعندعنعث قولعنع سةبذظنعث قولعغا ظوخشاتقانعدع.
صةيغةمبةر  حىنكع  ظةمةس.  مةكروه  ظأضعتعش  يئزعشنع  خةت  كعشعضة  خوتذن 
»سعز  ظايالغا:  بعر  ظعسعملعك  شعفا  كعرضةن  يئنعغا  هةفسعنعث  ظةلةيهعسساالم 
بذنعثغا )يةنع هةفسعضة( خةت يئزعشنع ظأضعتعص قويغعنعثعزدةك، حىمىلعضة دةم 
قعلعص  حاقحاق  »بذ  ظالعمالر:  بةزع  دئضةن.  قويمامسعز؟«  ظأضعتعص  سئلعشنعمذ 
بولذص،  بعرع  حاقحاقلعرعدعن  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  بذ  ظئيتعلغان سأزدذر. 
صةيغةمبةر  هةفسة  حىنكع  بولغان.  ظةيعبلعمةكحع  هةفسعنع  بعلةن  سأزع  بذ  ظذ 

))) »فةتهذلبارع« 10 ـ توم، 333 ـ بةت.
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ظةلةيهعسساالم ظئيتعص بةرضةن بعر سعرنع ظاشكارعلعؤةتكةنعدع« دئضةن. بذنع ظعبنع 
ظةسعر >ظةننعهاية فعي غةرعيبعل هةدعس< ناملعق كعتابعدا بايان قعلغان. 

شعفا هعجرةتتعن ظعلضعرع مذسذلمان بولغان. كئيعن تذنجع هعجرةت قعلغذحع 
ظايالالر بعلةن هعجرةت قعلغانعدع. ظذ ظةقعللعق ؤة صةزعلةتلعك ظايال ظعدع. صةيغةمبةر 
ظأيعدة  ظذنعث  ظذيقذسعنع  تذراتتع. كىندىزلىك  قعلعص  زعيارةت  ظذنع  ظةلةيهعسساالم 
صعكرعنع  ظذنعث  ؤة  كأرةتتع  حوث  ظذنع  ظةنهذمذ  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  ظذخلعؤاالتتع. 
ظذنعث  شعفا  ظعدع.  لةيال  ظعسمع  »ظذنعث  بةزعلةر:  قوياتتع.  ظورذنغا  ظالدعنقع 

لةقعمعدذر« دئضةن. شعفا رةزعيةلالهذ ظةنها )) هةدعس رعؤايةت قعلغان.
بةزع ظالعمالر مذنداق دةص قارايدذ: »خوتذن كعشعنعث كىمىش ظىزىك سئلعشع 
مةكروهتذر. حىنكع كىمىش ظىزىك ظةرلةرنعث مودعسعدذر. ظةضةر خوتذن كعشع كىمىش 
ظىزىكتعن باشقعنع تاصالمعسا، ظذنع زةصعران ؤة شذنعثدةك نةرسة بعلةن بوياص ظاندعن 

سالعدذ«))(.
ظذ  حىنكع  مةكروهتذر.  صاراثلعشعشع  ظذسذلدا  كعشعدةك  خوتذن  كعشعنعث  ظةر 

ظايالالرغا ظوخشاص قالغانلعق بولعدذ))(.

بةححعداننعث صاكلعقعنع ظئنعقالش ؤة مةنعنع سعرتعغا تأكىش

مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  ظذنعث  كئيعن  بولغاندعن  ظعضة  دئدةككة  بعرةر 
ظذ  )هةتتا  ظىحىن  بعلعش  ظةمةسلعكعنع  هامعلدار  ظذنعث  بولغاندا،  ظأتكىزمةكحع 
دئدةك بعر قئتعم هةيز كأرضةنضة قةدةر ظذنعثغا يئقعنالشماي ظذنعث( بةححعدانعنعث 
صاكلعقعنع ظئنعقالص حعقعش الزعم. بذنعث هئكمعتع نةسةبنعث ساصلعقعنع قوغداشتعن 

ظعبارةتتذر. 
غازعتع  ظةؤتاس  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظذنع  بولذص،  ؤاجعص  قعلعش  مذنداق 
ظولجعلعرع هةققعدة سأزلعضةن مذنذ سأزع بعلةن يولغا قويغان: »هامعلدار ظولجعالر 
بعلةن تاكع ظذالر توغقانغا قةدةر، هامعلدار ظةمةس ظولجعالر بعلةن تاكع ظذالر هةيز 
كأرىص بةححعدانلعرعنعث صاكلعقع ظئنعقالنغانغا قةدةر جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشكة 
بولمايدذ«))(. بذ ظاممعباب هأكىمدذر. حىنكع ظولجعغا حىشكةن ظايالالر قعزالردعن ؤة 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 271 ـ بةت.
))) »ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية« 237 ـ بةت.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 274 ـ بةت.
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باشقعالردعن خالعي ظةمةس))(.
ظةبذدةرداظ رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
فذستاتنعث ظأيعدة ظاي كىنع يئقعنلعشعص قالغان بعر ظايالنع كأرىص: »فذستات ظذ 
دئدع.  ظوخشعمامدذ؟«  بولعؤاتقان  ظأتكىزمةكحع  مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  ظايال 
ساهابعالر: شذنداق دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »مةن شذ تاصتا ظذنعثغا ظذنعث 
قةبرعسعضعحة بعللة كعرعدعغان لةنةت ظئيتعشنع نعيةت قعلدعمكع، معراسخور قعلعص 
قالدذرعشع هاالل بولمايدعغان بعر بالعنع ظأزعضة قانداقمذ معراسخور قعلعدذ؟ ظذ باال 
ظذنعثغا هاالل بولمايدعغان تذرسا، ظذ ظذنع قانداقمذ خعزمةتكة سالعدذ؟« دئدع))(. 
جعنسعي  بعلةن  ظايال  ظذ  ظةر  ظذ  ظةضةر  ظعصادعلةيدذكع،  مةنعنع  شذ  هةدعس  بذ 
معراس  ظذنعثغا  ظاندعن  بولعدذ،  قعلغان  ظأزعنعث  بالعنع  ظأتكىزسة،  مذناسعؤةت 
قالدذرعدذ. هالبذكع، ظذنعث ظذنعثغا معراس قالدذرذشع هاالل ظةمةس. حىنكع ظذ باال 
ظذنعث صذشتعدعن بولمعغان. ظذنعث ظذ بالعنع معراسخور قعلعص، باشقا معراسخورالرنعث 

هةسسعسعنع كئمةيتعؤئتعشع هاالل ظةمةس.
ظةضةر بعراؤ بعرةر دئدةككة قايسع بعر خعل تىردعكع ظعضعدارحعلعق قعلعشتعن 
قةتظعينةزةر مةيلع ظذنع سئتعؤالسذن ياكع معراس ظالسذن ؤةياكع ظولجا ظالسذن، ظذ 
هةيز كأرعدعغان ظايال بولغان تةقدعردة هةيز كأرىص، كعحعكلعكتعن ياكع هةيز يئشعدعن 
بولغان  ظايال  توختعغان  هةيزع  ؤةياكع  كأرمةيدعغان  هةيز  كةتكةنلعكتعن  هالقعص 
تةقدعردة تولذق بعر ظاينع ظأتكىزىص، بةححعدانعنعث صاكلعقعنع ظعسصاتلعغانغا قةدةر 
ظذنعث بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشع ياكع جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشكة 

سةؤةب بولعدعغان ظعشالردعن هةر قانداق بعرعنع قعلعش هارام بولعدذ.
بةححعدانعنعث  ظذنعث  قالسا،  كأرىص  هةيز  جةريانعدا  ظاي  بعر  دئدةك  ظذ  ظةضةر 
صاكلعقعنع ظاينعث قالغان كىنعنع ساناش ظارقعلعق ظئنعقالش بعكار قعلعنعدذ. ظةضةر 
ظذ دئدةك هةيز كأرعدعغان ظايال بولذص، ظذنعث هةيزع صاكلعق مذددعتعضة سوزذلذص 
كةتسة، ظعمام مذهةممةدنعث قارعشعدا ظذ دئدةك ظعككع ظاي بةش كىننع توشقذزذش 
ظاساسةن  قاراشقا  مذشذ  صةتعؤا  ظئنعقاليدذ.  صاكلعقعنع  بةححعدانعنعث  ظارقعلعق 
ظئنعقالشتعن  صاكلعقعنع  بةححعدانعنعث  ظذنعث  بعلةن  دئدةك  ظذ  ظذ  ظةضةر  بئرعلعدذ. 
ظعلضعرع جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزسة، ضذناهكار بولعدذ. شذنعثدعن كئيعن ظذنعث 

بةححعدانعنعث صاكلعقعنع ظئنعقالش كةتمةيدذ))(.
))) ظعمام ظةبذ داؤذد ؤة هاكعم رعؤايةت قعلغان.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 240 ـ بةت.
))) سةهعه مذسلعم، 1441 ـ هةدعس.
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بةححعداننعث صاكلعقعنع ظئنعقالشنعث يةنة نذرغذن تةصسعلعي هأكىملعرع بولذص، 
هازعرقع دةؤرعمعزدة ظذنعثغا ظئهتعياج بولمعغانلعقع ظىحىن مةن ظذنع بايان قعلماي 

ظأتىص كةتتعم.
ظةمما مةنعنع سعرتعغا تأكىشكة كةلسةك، ظةرنعث ظأز مةنعيسعنعث خوتذنعنعث 
بةححعدانعغا كعرعص كئتعشعنعث ظالدعنع ظئلعش »مةنعنع سعرتعغا تأكىش« دةص 
ظالغعلع  ظالدعنع  قئلعشنعث  بولذص  هامعلدار  ظارقعلعق  قعلعش  بذنداق  ظاتعلعدذ. 
بولعدذ. بذ يولغا قويذلغان ظعش بولذص، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم شذنداق قعلعشقا 

رذخسةت قعلغان.
ظةبذسةظعد خذدرعي رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعستة شذنداق 
دئيعلعدذكع، ظةبذسةرمة ظعسعملعك بعر ظادةم ظذنعثغا: ظع ظةبذسةظعد! سةن صةيغةمبةر 
دئضةنلعكعنع  نةرسة  بعر  هةققعدة  تأكىش  سعرتقا   مةنعنع  ظةلةيهعسساالمدعن 
ظاثلعدعثمذ؟ دئدع. ظذ مذنداق دئدع: هةظة، بعز صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعرضة 
بةنع مذستةلعق غازعتعغا حعققانعدذق. ظذرذشتا ظةرةبلةرنعث حعرايلعق ظاياللعرعنع 
ظولجا ظالدذق. خوتذنلعرعمعزدعن ظايرعلعص كةتكعلع خئلع ظذزذن بولذص قالغانعدع. 
شذثا  خااليتتذق))(.  ظئلعشنع  فعدعية  ظىحىن  ظايالالر  ظئلعنغان  ظولجعغا  بعز  لئكعن 
ظذالر بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشنع، بعراق مةنعنع سعرتقا تأكىشنع نعيةت 
قعلدذق. لئكعن بعز: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظارعمعزدا تذرسا ظذنعثدعن سورعماستعن 
شذنداق قعلساق بوالمدذ؟ دئيعشتذق. كئيعن ظذنعثدعن بذ هةقتة سورعدذق. صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »مةنعنع سعرتقا تأكمعسةثلةرمذ سعلةرضة هئح زعيعنع 
يوق. اهلل قعيامةت كىنعضعحة يارعتعشنع صىتىؤةتكةن هةرقانداق بعر جان حوقذم بولماي 

قالمايدذ«))(.
تأكمةسلعكعثلةرنعث  سعرتقا  مةنعنع  ظعصادعلةيدذ:  مةنعنع  مذنداق  هةدعس  بذ 
سعلةرضة هئح زعيعنع يوق. حىنكع اهلل يارعتعشنع تةقدعر قعلغان هةرقانداق جاننع 
يوق.  صايدعسع  قعلغعنعثالرنعث  ظذنداق  سعلةرنعث  شذثا  قويمايدذ.  ياراتماي  حوقذم 
مةنعي  بولسا،  قعلغان  تةقدعر  يارعتعشنع  جان  بعر  مةنعيدعن  شذ  تاظاال  اهلل  ظةضةر 
يارعتعلعشعنع  بالعنعث  نةتعجعدة  ظأتىص كئتعدذ.  ظالدعغا  تةدبعرعثالرنعث  سعلةرنعث 

مةنظع قعلعشقا بولغان هئرعسمةنلعكعثالر ظةسقاتمايدذ.
صةيغةمبةر  ظادةم  بعر  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  جابعر 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 240 ـ بةت.
قئلعص،  بولذص  هامعلدار  ظايالالرنعث  ظئلعنغان  ظولجعغا  لئكعن  كةتتذق.  بولىص  تةشنا  ظأتكىزىشكة  مذناسعؤةت  جعنسعي  بعز   (((
ظااللماسلعقعمعزدعن  فعدعية  ؤة  قئلعشعمعزدعن  ظذالرنع ساتالماي  بعز  بعلةن  قئلعشعدعن، شذنعث  ظايلعنعص  ظانعلعرعغا  بالعلعرعمعزنعث 

قورقتذق.
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ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كئلعص: مئنعث بعر دئدعكعم بار. ظذ بعزضة خعزمةت قعلعدذ 
ؤة سذ ظةكعلعص بئرعدذ. مةن ظذنعث بعلةن بعر تأشةكتة بولذص تذرعمةن. لئكعن ظذنعث 
»ظةضةر  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دئدع.  خالعمايمةن،  قئلعشعنع  بولذص  هامعلدار 
خالعساث مةنعنع سعرتعغا تأككعن. لئكعن ظذ دئدةككة تةقدعر قعلعنغان نةرسة صات 

يئقعندا ؤذجذدقا كةلتىرىلعدذ« دئدع.
ظارعدعن بعر مةزضعل ظأتكةندعن كئيعن ظذ ظادةم يةنة كئلعص: دئدةك هامعلدار 
تةقدعر  دئدةككة  ظذ  ساثا  »مةن  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دئدع.  قاصتذ،  بولذص 
قعلعنغان نةرسة صات يئقعندا ؤذجذدقا كةلتىرىلعدذ« دئضةن ظعدعمغذ؟ دئدع. يةنة بعر 

رعؤايةتتة: »مةن اهلل نعث بةندعسع ؤة ظةلحعسع« دئضةننع قوشذص قويغان))(.
تأكىشنعث  سعرتعغا  مةنعنع  كئرةككع،  ظأتىش  ظئلعص  تعلغا  شذنعمذ  يةردة  بذ 
دعندا يولغا قويذلغان ظعش بولذشع تذغذتنع حةكلةشتعن دئرةك بةرمةيدذ. هازعرقع 
دةؤرعمعزدة كةث ظةؤج ظالغان بذ صعكعرنعث ظعسالم شةرعظعتعدة هئحقانداق ظاساسع 
ظالدعنع  قئلعشنعث  بولذص  هامعلدار  صةقةت  نةرسة  قويذلغان  يولغا  ظعسالمدا  يوق. 
ظئلعش صعكرعدعنال ظعبارةتتذر. شذثا بةزع كعشعلةر بعر قعسعم ظايرعم ظةهؤالالرنع ؤة 
بئشعغا كةلضةن بةزع قعيعنحعلعقلعرعنع هةل قعلعش ظىحىن ظذنع يةككة ؤة مذستةقعل 
حارة سىصعتعدة قولالنسا دذرذس بولعدذ. ظذنع جةمظعيةتتة تذغذتنع حةكلةشكة ظئلعص 

بارعدعغان ظومذمعي سعياسةت سىصعتعدة ظعشلعتعشكة هةرضعز بولمايدذ.
شذثا ظعسالم شةرعظعتعدة ظةر كعشع خوتذنعنعث رذخسعتع بعلةن مةنعنع سعرتعغا 
ظالسا  ظالدعنع  قئلعشعنعث  يئتعص  بةححعدانعغا  ظذنعث  سىيعنعث  مةنعي  تأكعدذ. 
بولعدذ. شذنداقال فعقهعشذناسالر بايان قعلغاندةك، خوتذن كعشعمذ ظئرعنعث رذخسعتع 
بعلةن بةححعدانعنعث ظاغزعنع ظةتسة ؤة ظئرعنعث مةنعي سىيعنعث بةححعدانعغا كعرعص 
بولغانلعقع  هةدعس  قعلغان  بايان  يذقعرعدا  بعز  بولعدذ.  ظالسا  ظالدعنع  كئتعشعنعث 

ظىحىن خوتذن كعشعنعث مذنداق قعلعشع بعلةن ظذنعثغا ضذناه بولمايدذ.
>ظةددذررذلمذختار< ناملعق كعتابتا مذنداق دئيعلعدذ: »ظةر كعشع دئدعكعدعن 
ظذنعث رذخسعتعنع ظالماي تذرذص، خوتذنعدعن ظذنعث رذخسعتعنع ظئلعص تذرذص مةنعنع 
سعرتعغا تأكسة بولعدذ«. زامان بذزذلذص كةتكةنلعكع ظىحىن رذخسةت ظالماي تذرذص 

مةنعنع سعرتعغا تأكسعمذ بولعدذ، دئضةن قاراشمذ بار.
ظذزذن سةصةردة  بعرع شذكع،  توغرا سةؤةبلعرعدعن  تأكىشنعث  مةنعنع سعرتعغا 
ياكع  قورقذش  بعخةتةرلعكعدعن  بالعنعث  قئلعص،  بولذص  مةيدانلعرعدا  ظذرذش  ياكع 
خوتذنع ناحار ظةخالقلعق بولذص، ظذنعثدعن ظاجرعشعص كئتعشنع نعيةت قعلغان ظةهؤال 

))) سةهعه مذسلعم، 1438 ـ هةدعس.
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ظاستعدا ظذنعث هامعلدار بولذص قئلعشعدعن قورقذشتعن ظعبارةتتذر))(.
ظذنع  كعشع  خوتذن  كئيعن  بولغاندعن  كعرعص  بةححعدانغا  سىيع  مةنعي  ظةضةر 
ظالدذرعؤةتمةكحع بولسا، بذ مةسعلة هةققعدة ظالعمالر مذنداق دئضةن: »ظةضةر جان 
كعرضعدةك مذددةت ظأتىص كةتكةن بولسا، ظذنع ظالدذرذؤئتعش توغرا ظةمةس. ظذنعثدعن 
قاراشالردا  بذ مةسعلة هةققعدة هةرخعل  ظالعمالر  ظالدذرذؤئتعشقا كةلسةك،  ظعلضعرع 
قعلعص  كىن   ((0 مذددعتع  كعرعش  جان  بويعحة،  هأكمع  هةدعسنعث  بعر  بولغان. 

بئكعتعلضةن. 
بةزع فعقهعشذناسالر ظذنع جان كعرعشتعن ظعلضعرع ظالدذرذؤئتعشعنعمذ مةكروه 
دةص قاراص مذنداق دئضةن: »بعز ظذنداق قارعيالمايمعز. حىنكع ظئهرامدعكع كعشع 
ظوؤ هايؤانلعرعنعث تذخذمعغا زعيان سالغان تةقدعردة ظذنع تألةيدذ. نئمعشقا دئضةندة، 
تذخذم ظةسلع ظوؤ هئسابلعنعدذ. شذثا بةححعداندعكع ظذرذقنع ظالدذرعؤةتكةن ظايالمذ 
ظذنعثدعن قئلعشمايدعغان ضذناه ظعشلعضةن بولعدذ. بذ ظأزرعسعز بولغاندا شذنداق 

بولعدذ«))(. 
شذنعمذ ظةسكةرتعص ظأتىش كئرةككع، بويعدا قئلعص )4 كىندعن كئيعن بالعنعث 
يارعتعلعشع باشلعنعدذ. هذزةيفة ظعبنع ظذسةيد غعفارعدعن رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعس 
شةرعصتة ظذ مذنداق دةيدذ: مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع 
ظاثلعغانعدعم: »بةححعدانغا قذيذلغان مةنعيضة )4 كىن بولغان حاغدا اهلل ظذنعثغا 
بعر صةرعشتة ظةؤةتعدذ. صةرعشتة ظذنع شةكعلضة كعردىرعدذ. ظذنعث قذلذقعنع، كأزعنع، 
تئرعسعنع، ضأشعنع ؤة سأثعكعنع يارعتعدذ. ظاندعن: >ظع صةرؤةردعضارعم! ظذ ظوغذلمذ 
ياكع قعزمذ؟< دةيدذ. شذ حاغدا صةرؤةردعضارعث خالعغان نةرسة بعلةن هأكىم قعلعدذ. 
دةيدذ.  ظةجعلعحذ؟<  ظذنعث  صةرؤةردعضارعم!  صةرعشتة: >ظع  ظاندعن  يازعدذ.  صةرعشتة 
صةرؤةردعضارعث خالعغان نةرسة بعلةن هأكىم قعلعدذ. صةرعشتة يازعدذ. ظاندعن صةرعشتة: 
>ظع صةرؤةردعضارعم! ظذنعث رعزقعحذ؟< دةيدذ. صةرؤةردعضارعث خالعغان نةرسة بعلةن 
هأكىم قعلعدذ. ظاندعن صةرعشتة ظذنعث تةقدعرع يئزعلغان قةغةزنع ظئلعص حعقعدذ. شذثا 

ظذنعث تةقدعرع اهلل بذيرذغان نةرسعدعن ظئشعص كةتمةيدذ، كةملةصمذ كةتمةيدذ«))(.
مةنعنع سعرتقا تأكىشنعث توغرا سةؤةبلعرعنعث يةنة بعرع شذكع، باال ظئمعتعؤاتقان 
ظايال هامعلدار بولذص قالعدعغان، نةتعجعدة بالعسعنعث سىتع كئسعلعص كئتعدعغان، 
ظاتا بولغذحعنعث كئحعك بالعسع ظىحىن ظعنعك ظانا تئصعص بئرعش شاراظعتع بولمعغان، 

))) سةهعه مذسلعم، 1439 ـ هةدعس.
))) »ظعظالظذسسىنةن« 17 ـ توم، 409 ـ بةت.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 239 ـ بةت.
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شذنعث بعلةن بالعنعث هاالكةت ضعرداؤعغا بئرعص قئلعش خةؤصع بولغان ظةهؤال ظاستعدا، 
ظالعمالر بذ مةسعلضة مذنداق دئضةن: »مذنداق ظايال بةححعدانعدعكع ظذرذقنع ظذيذل 
بعر  يارعتعلمعغان  ظةزاسع  بعرةر  يةنع  هالعتعدة،  ضأش  صارحة  ياكع  هالعتعدة  قان 
قعلعص  مذددةتنع 0))  بذ  ظذالر  مذباهتذر«.  قوللعنعص حىشىرعؤةتسة  حارة  هالةتتة 
مألحةرلعضةن. ظذ تئخع ظادةم شةكلعضة كعرمعضةنلعكع ؤة يةنة بعر ظادةمنع قوغداص 

قئلعش مةقسةت قعلعنغانلعقع ظىحىن، ظذنع حىشىرىؤئتعش دذرذستذر))(.
لئكعن بعز يذقعرعدا بايان قعلغان ظذسةيدنعث هةدعسعدة، بذيعدا قئلعص )4 كىندعن 

كئيعن يارعتعلعش باشلعنعدعغانلعقع كأرسعتعلضةن.

ساالم قعلعش، قول ظئلعشعص كأرىشىش ؤة سىيىص كأرىشىش

تاظاال  اهلل  ظعشتذر.  بعر  قويذلغان  يولغا  ظارعسعدا  مذسذلمانالر  قعلعشعش  ساالم 
تئخعمذ  ظذنعثغا  بةرسة،  ساالم  كعشع  بعر  »سعلةرضة  دةيدذ:  مذنداق  هةقتة  بذ 
دةص  ظةلةيكذم  ظةسساالمذ  كعشع  بعر  )يةنع  قايتذرذثالر  جاؤاص  بعلةن  ياخشع ساالم 
دةثالر(،  ؤةبةرةكاتذهذ  ؤةرةهمةتذلالهع  ظةلةيكذم  ظةسساالمذ  ظذنعثغا  بةرسة،  ساالم 
اهلل  دةثالر(.  ظةسساالم  ؤةظةلةيكذم  )يةنع  قايتذرذثالر  ظةينةن  ظذنعث ساالمعنع  ياكع 
ظعشلعرعدعن(  كعحعك   - حوث  بةندعلعرعنعث  )يةنع  نةرسعدعن  هةممة  هةقعقةتةن 
سعلةرضة  ياكع  قارشعالشساثالر  بعلةن  ساالم  سعلةر  يةنع  ظالغذحعدذر«))(.  هئساب 

ساالم قعلعنسا، سعلةرمذ ساالم قايتذرذثالر.
ساالم ظةسلعدة دذظا بولذص، ظةرةبلةر: »اهلل سعلةرضة هاياتلعق بئغعشلعسذن!« 
دةص ساالم قعلعشاتتع. ظعسالم دعنع كةلضةندعن كئيعن ظذنعث ظورنعغا: »ظةسسةالمذ 
ظةلةيكذم« دئضةن ساالم سأزعنع بةلضعلعدع. »اهلل سعلةرضة هاياتلعق بئغعشلعسذن!« 
ظذ  حىنكع  تالالندع.  سأز  دئضةن  ظةلةيكذم«  ظورنعغا »ظةسسةالمذ  سأزنعث  دئضةن 
حعرايلعق، تولذق ؤة مذكةممةل ساالمدذر. بذ ساالم: »خعيعم خةتةرلةردعن ساالمةت 
بولذثالر« دئضةن مةنعنع ظعصادعلةيدذ. ظةضةر ظعنسان صىتىن هاياتع بويعحة ساالمةت 
ظأتكةن  كأثىلسعز  ؤة  خار  هاياتع  ظذنعث  قعلسا،  دذظا  بعلةن  سأز  باشقا  بولذشتعن 

بولعدذ.
ظةرةبلةرنعث ظةينع زاماندعكع ظادعتعدعن بعرع شذكع، ظةضةر ظذالر ظذحراشقاندا ظأزظارا 
ساالم قعلعشسا، بذنع ظاسايعشلعق ؤة دوستلذقنعث ظاالمعتع، دىشمةنلةشمةسلعكنعث 

))) سةهعه مذسلعم، 2645 ـ هةدعس.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 276 ـ بةت.
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دةلعلع دةص قارايتتع. ظذالر بذ ساالمنع ظاسايعشلعق ؤة دوستذلذق ظورنعتعدعغان، ؤاصا 
قعلعشقا تئضعشلعك بولغان ظةهدة دةص هئساباليتتع.

اهلل تاظاالنعث: »ظذنعثغا تئخعمذ ياخشع ساالم بعلةن جاؤاص قايتذرذثالر )يةنع 
ظةلةيكذم  ظةسساالمذ  ظذنعثغا  بةرسة،  ساالم  دةص  ظةلةيكذم  ظةسساالمذ  كعشع  بعر 
ؤةرةهمةتذلالهع ؤةبةرةكاتذهذ دةثالر(، ياكع ظذنعث ساالمعنع ظةينةن قايتذرذثالر )يةنع 
ؤةظةلةيكذم ظةسساالم دةثالر(« دئضةن سأزعضة كةلسةك، ظعسالم دعنع بارلعق ضىزةل 
ظعشالرنع  صةزعلةتلعك  ؤة  ياخشع  قعلعدذ،  تةشةببذس  قعلعشقا  ظعشالرنع  ظةخالقلعق 

قعلعشتا بةسلعشعشكة رعغبةتلةندىرعدذ. 
بئرعلضةن ساالمغا تئخعمذ ياخشع جاؤاب قايتذرذش )يةنع بعر كعشع ظةسساالمذ 
ظةلةيكذم دةص ساالم بةرسة، ظذنعثغا ؤةظةلةيكذم ظةسسةالم ؤةرةهمةتذلالهع ؤةبةرةكاتذهذ 
دئيعش(  ظةسساالم  ؤةظةلةيكذم  )يةنع  قايتذرذش  جاؤاب  ظةينةن  سىننةتتذر.  دئيعش( 

صةرزدذر.
ظعمران ظعبنع هىسةيندعن رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعس شةرعصتة ظذ مذنداق دةيدذ: 
بعر ظادةم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كئلعص: »ظةسسةالمذ ظةلةيكذم« دئدع. 
ظذنعث ساالمع ظةينةن قايتذرذلدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظون هةسسة ساؤاب« 
دئدع. يةنة بعر ظادةم كئلعص: »ظةسسةالمذ ظةلةيكذم ؤةرةهمةتذلالهع« دئدع. ظذنعث 
ساالمعغعمذ ظةينةن جاؤاب قايتذرذلدع. ظاندعن ظذ ظولتذردع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: 
»يعضعرمة هةسسة ساؤاب« دئدع. ظاندعن ظىحعنحع بعر ظادةم كئلعص: »ظةسسةالمذ 
ظةلةيكذم ؤةرةهمةتذلالهع ؤةبةرةكاتذهذ« دئدع. ظذنعث ساالمعمذ ظةينةن قايتذرذلدع. 

ظاندعن ظذ ظولتذردع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظوتتذز ساؤاب« دئدع)1). 
اهلل  دةيدذ: »ظالعمالر  مذنداق  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  )اهلل  قذرتذبع  ظعمام 
تاظاالنعث: »ظذنعثغا تئخعمذ ياخشع ساالم بعلةن جاؤاص قايتذرذثالر )يةنع بعر كعشع 
ظةسساالمذ ظةلةيكذم دةص ساالم بةرسة، ظذنعثغا ظةسساالمذ ظةلةيكذم ؤةرةهمةتذلالهع 
ؤةظةلةيكذم  قايتذرذثالر )يةنع  ظةينةن  ظذنعث ساالمعنع  ياكع  دةثالر(،  ؤةبةرةكاتذهذ 
قعلعشنعث  ساالم  بعلةن  ظالدع  قعلعص،  دةلعل  سأزعنع  دئضةن  دةثالر(«  ظةسساالم 
سىننةت ظعكةنلعكعضة ؤة ظذنعثغا تةرغعب قعلعنغانلعقعغا، جاؤاب قايتذرذشنعث صةرز 

ظعكةنلعكعضة بعرلعككة كةلضةن«.
ساالمدعن  كعشع  بئرعلضةن  ساالم  كةلدعكع،  ظعتتعصاق  شذنعثغا  يةنة  ظذالر 
جاؤابعدا:  ساالمنعث  شذثا  تاصمايدذ.  ظادا  قايتذرسا،  جاؤاب  بعلةن  نةرسة  باشقا 
»ظةتتعضةنلعكعثعز ياخشع بولسذن!« دئضةنضة ظوخشاش سأزلةر بعلةن ساالم ظادا 

))) سىرة نعسا، 86 ـ ظايةت.
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بولمايدذ. دئمةك، ظعسالم دعنعدعكع ساالم: »ظةسسةالمذ ظةلةيكذم« دةص باشلعنعدذ 
ؤة: »ؤةظةلةيكذم ظةسسةالم« دةص ظعلعك ظئلعنعدذ. 

ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظىحىن  بولغانلعقع  تةسعرلعرع  ياخشع  ساالمنعث 
دئضةن:  مذنداق  رعغبةتلةندىرىص  قعلعشقا  ظاشكارا  ساالمنع  ظارعسعدا  مذسذلمانالر 
تذتمعغعحة  دوست  بعرعثالرنع  ـ  بعر  كعرمةيسعلةر،  جةننةتكة  ظئيتمعغعحة  »ظعمان 
ظعمان ظئيتقان بولمايسعلةر. مةن سعلةرضة ظةمةل قعلساثالر بعر ـ بعرعثالرنع دوست 

تذتعدعغان ظعشنع ظئيتعص بئرةيمذ؟ ظاراثالردا ساالمنع ظاشكارا قعلعثالر«))(.
ظذنعث  قعلسا،  ساالم  مذسذلمانغا  بعر  خعرعستعيان  ياكع  يةهذدعي  بعرةر  ظةضةر 
ساالمعغا جاؤاب قايتذرذشنعث هئح يامعنع يوق. لئكعن »ؤةظةلةيكة ياكع ؤة ظةلةيكذم« 
دئيعشتعن ظارتذق سأز قعلعشقا بولمايدذ. حىنكع سةهعه بذخارعدا ظةنةس رةزعيةلالهذ 
ظةنهذدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنغان: »ظةضةر 

ظةهلع كعتاب سعلةرضة ساالم قعلسا، سعلةر: >ؤةظةلةيكذم< دةثالر«.
بذنعث سةؤةبع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان مذنذ ؤةقةلعك بولذشع مذمكعن: ظاظعشة 
رةزعيةلالهذ ظةنها مذنداق دةيدذ: بعر ضذرذه يةهذدعيالر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
قئشعغا كئرعص: ظةسسامذ ظةلةيكة )يةنع ظألىم ساثا بولسذن!(، دئدع. مةن ظذالرنعث 
سأزعنع حىشعنعؤئلعص: ظةلةيكذمذسسامذ ؤةللةظنةتذ، )يةنع ظألىم ؤة لةنةت سعلةرضة 
بولسذن!(  دئدعم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظع ظاظعشة! ظأزعثعزنع بئسعؤئلعث، 
شةكـ  شىبهعسعزكع، اهلل صىتىن ظعشالردا مذاليعملعقنع ياخشع كأرعدذ« دئدع. مةن: ظع 
اهلل نعث صةيغةمبعرع! ظذالرنعث نئمة دةؤاتقانلعقعنع ظاثلعمعدعثمذ؟ دئدعم. صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم: »مةن هةقعقةتةن: >ؤةظةلةيكذم )يةنع سعلةرضعمذ بولسذن!(< دئدعم« 

دئدع.
ساالمعنع  ظذالرنعث  كعشعلةر  قعسعم  بعر  ظالعملعرعدعن  سةلةص  ظىحىن  شذنعث 
سىرضةن.  ظعلضعرع  بولعدعغانلعقعنع  دئيعشكة  ظةسسةالم«  »ظةلةيكذم  قايتذرذشتا: 
ظذالرنعث بةزعلعرع اهلل تاظاالنعث: »سةن ظذالردعن يىز ظأرىضعن، ساالم دئضعن«))( دئضةن 
سأزعنع دةلعل قعلغان. بذ قاراشنع ظعمام ماؤةرةدعي بةزع شافعظع ظالعملعرعدعن رعؤايةت 
»ؤةرةهمةتذلالهع«  ظالغذحع:  ظعلعك  شذنداق  ساالمعنع  ظذالرنعث  لئكعن  قعلغان. 
دئمةيدذ. ظعبنع ظابباس ؤة ظةلقةمةنعث: زأرىر تئصعلغاندا شذنداق دئيعشمذ دذرذس 

بولعدذ، دةص قارايدعغانلعقع رعؤايةت قعلعنغان))(.
))) ظعمام ظةبذ داؤذد، نةساظع ؤة تعرمعزع رعؤايةت قعلغان.

))) سةهعه مذسلعم، 54 ـ هةدعس.
))) سىرة زذخرذف، 89 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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يىزع قئلعن تعلةمحعنعث ساالمعنع ظعلعك ظئلعش ؤاجعص ظةمةس. حىنكع ظذنعث 
ساالمع ساالم بئرعش ظىحىن ظةمةس. خذتبة ظوقذلعؤاتقان ؤاقعتتا ساالم بةرضىحعنعث 
ساالمعنعمذ ظعلعك ظئلعش ؤاجعص ظةمةس. ظةضةر بعر ظادةمنعث ظأيعضة كعرسة، ساالم 
بئرعشتعن ظعلضعرع كعرعشكة رذخسةت سوراش ؤاجعص بولعدذ. ظاندعن كعرضةن ؤاقعتتا 
ظالدع بعلةن ساالم قعلعدذ، ظاندعن ضةص قعلعدذ. ظأي ظعضعسع ظةؤةتكةن كعشع ظىحىن 

كعرعشكة رذخسةت ظئلعش ؤاجعص ظةمةس.
ظةضةر ظأيدعن: »ظعشعكتعكع كعشع كعم؟« دئضةن ظاؤاز كةلسة، >مةن< دئمةسلعك 
رةزعيةلالهذ  جابعر  بذخارعدا  بذخارع سةهعه  ظعمام  ظةمةس.  جاؤاب  ظذ  حىنكع  الزعم. 
مةلذم  ظىستعدعكع  ظاتامنعث  مةن  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةنهذنعث 
ظعشعكنع  كئلعص،  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  هةققعدة  مةسعلعسع  قةرز 
دئدعم.  »مةن«  مةن:  دئدع.  كعم؟«  »ظذ  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  قاقتعم. 
مةن«  قعلعص: »مةن،  ياقتذرمعغاندةك  جاؤابنع  بذ  ضويا  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
صاالنع  ياكع: »مةن  دئيعشع  كعرسذنمذ؟«  قاققذحع: »صاالنع  ظعشعك  شذثا  دئدع. 

بولعمةن« دئيعشع كئرةك.
سةهعه بذخارعدا ظذممذ هانع رةزعيةلالهذ ظةنهانعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت 
هانع  ظذممذ  مةن  كئلعص،  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  »مةن  قعلعنعدذ: 

بولعمةن، دئدعم«.
ظعمام بذخارعنعث >ظةلظةدةبذل مذفرةد< ناملعق كعتابعدا ؤة هاكعمنعث رعؤايعتعدة 
بذرةيدة رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكع بايان قعلعنعدذ: »مةن صةيغةمبةر 
بذرةيدة  »مةن  مةن:  دئدع.  كعم؟«  »بذ  ظذ:  كةلدعم.  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث 

بولعمةن« دئدعم. 
يعراق  ظاداؤةتتعن  ؤة  دىشمةنلعك  دعلعنع  بئرعلمعسة،  رذخسةت  كعرعشكة  ظةضةر 
دةيدذ:  مذنداق  هةقتة  بذ  تاظاال  اهلل  حىنكع  كئرةك.  كئتعش  قايتعص  هالدا  قعلغان 
»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. ظةضةر باشقعالرنعث ظأيلعرعدة هئح 
ظادةم بولمعسا سعلةرضة ظعجازةت بئرعلمعضعحة كعرمةثالر، ظةضةر سعلةرضة قايتعثالر 
دئيعلسة قايتعص كئتعثالر، قايتعص كئتعش سعلةر ظىحىن ظةث ياخشعدذر، اهلل سعلةرنعث 

قعلعدعغان ظةمةللعرعثالرنع بعلعص تذرغذحعدذر«))(. 
))) »فةتهذلبارع« 11 ـ توم، 38 ـ بةت.
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ظةضةر ظادةم يوق ظأيضة كعرسة: »ظةسسةالمذ ظةلةينا ؤةظةال ظعبادعلالهعسسالعهعين« 
دةيدذ. حىنكع اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ: »سعلةر ظأيلةرضة كعرضةن حئغعثالردا 
ساالمنع  صاك  مذبارةك،  بةلضعلعضةن  اهلل  كعشعلةرضة(  ظأيدعكع  )يةنع  ظأزةثالرغا 
بئرعثالر، )يةنع ظةسساالمذ ظةلةيكذم دةثالر( اهلل سعلةرنع حىشةنسذن دةص ظايةتلةرنع 

مذشذنداق بايان قعلعدذ«)1). 
بولغان  بعرضة  بعلةن  ظأزع  ظذ  حىنكع  قايتذرعدذ.  ساالمعنع  ظذنعث  صةرعشتعلةر 
بولعدذ.  قعلغان  ساالم  باشقعالرغا  ؤة  جعنالرغا  ياخشع  جايدعكع  شذ  صةرعشتعلةرضة، 
تةكلعص  ظعبادةتلةرضة  قعلعنغان  تةكلعص  بعز  »جعنالر  دةيدذ:  مذنداق  ظالعمالر 

قعلعنغاندذر. بذ ظذالرنعث ساالمغا جاؤاب قايتذرذشعنع تةقةززا قعلعدذ«.
بعر جاماظةت ظىستعضة كعرعص كةلضةن كعشع كعرضةن حاغدا ظذالرغا ساالم قعلعدذ، 
ظذالردعن ظايرعلغان حاغدعمذ ساالم قعلعدذ. كعمكع شذنداق قعلسا، ظذنعثدعن كئيعن 
ظذالر قعلغان صىتىن ظعشالردا ظذ ظذالرغا شئرعك بولغان بولعدذ. ظةضةر ظذ ظذالرغا بعر 
كىندة بعرقانحة قئتعم ظذحراشقان، هةتتا بعرةر دةرةخ ياكع تامنعث ظارقعسعغا ظأتىص 

كةلضةن تةقدعردعمذ يئثعدعن ساالم قعلعدذ. حىنكع ساالم رةهمةتنع ؤاجعص قعلعدذ.
ساالم بعلةن ظعسالم ظةهدعسعنع يئثعالشنع نعيةت قعلعدذ. ظذ شذنعثدعن ظعبارةتكع، 
ظةهدعسعدذر.  يةتكىزمةسلعك  زعيان  مىلكعضة  ـ  مال  ؤة  ظابرذيعغا  مأمعننعث  بعرةر 
ظةضةر بعر مأمعنضة ساالم قعلسا، ساالم قعلعنغذحعغا ساالم قعلغذحعنعث ظابرذيعغا ؤة 

مال ـ مىلكعضة حئقعلعش هارام بولعدذ.
بةزع كعشعلةر  يةنة  تذرغان  نامازغا  بةزع كعشعلةر  ظةضةر مةسجعدكة كعرضةندة 
قعلمعسعمذ،  ساالم  ظةضةر  قعلعدذ.  ساالم  ظذالرغا  بولسا،  هالةتتة  تذرمعغان  نامازدا 

سىننةتنع تةرك ظةتكىحع هئسابالنمايدذ.
ظةضةر جاماظةت ظعحعدعن بعرةر كعشعضة ساالم بئرعص: »ظةسسةالمذ ظةلةيكة« 
ساالمنع  كعشعضة  قعلعنغان  ساالم  قايتذرسا،  جاؤاب  بعرع  باشقا  ظذنعثغا  دئسة، 

قايتذرذش الزعم بولمايدذ.
ظةضةر ظذ: »ظةسسةالمذ ظةلةيكة ظع زةيد!« دئسة، ظذنعث ساالمعغا ظةهمةد جاؤاب 
ظذنعث  بةرضىحع  ساالم  حىنكع  بولمايدذ.  ظادا  قايتذرذشع  ساالم  زةيدنعث  قايتذرسا، 

ظعسمعنع ظاتاص تذرذص ساالم بةردع.
باشقا  جاماظةتتعن  ظذ  قعلغذحعغا  ساالم  بةرسة،  ساالم  جاماظةتكة  بعرةر  ظةضةر 
بوينعدعن  ظذالردعن  قايتذرذشع  جاؤاب  ظذالرنعث  تةقدعردة  قايتذرغان  جاؤاب  بعرلعرع 

))) سىرة نذر، 27 ــــ 28 ـ ظايةتلةر.
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حىشىص كةتمةيدذ.
ساالم  تذرذص  ظاثلعتعص  ظةضةر  ؤاجعصتذر.  قايتذرذش  تذرذص  ظاثلعتعص  ساالمنع 
هةتتا  كةتمةيدذ.  حىشىص  بوينعدعن  ظاثلعغذحعنعث  ساالمنع  صةرز  بذ  قايتذرمعسا، 
بولسا،  ظادةم  ضاس  مذسذلمان  قعلغان  ساالم  »ظةضةر  دئضةن:  مذنداق  بةزعلةر 
معدعرلعتعشع  كالصذكعنع  ظعككع  تذرذص  كأرسعتعص  ظذنعثغا  قايتذرغذحعنعث  ساالم 
ؤاجعص بولعدذ. حىنكع ظذ ضاس بولمعسا ظعدع، ظذنعث ساالمعنع ظةلؤةتتة ظاثاليتتع. 

حىشكىرضىحعنعث جاؤابعمذ مذشذنداق بولعدذ«. 
ظاق ـ قارعنع صةرق ظةتكعدةك بولغان كعحعك بالعنعث ؤة قئرع ظايالنعث ساالمنع 
قايتذرذشع بعلةن ظذ ساالمنع قايتذرذشنعث الزعملعقع باشقعالرنعث بوينعدعن حىشىص 
كئتعدذ. ياش ظايالنعث، كعحعك بالعنعث ؤة ساراثنعث ساالمنع قايتذرذشع بعلةن ظذ 

ساالمنع قايتذرذشنعث الزعملعقع باشقعالرنعث بوينعدعن حىشىص كةتمةيدذ.
بعر ظادةمضة خعتاب قعلعص تذرذص جاماظةتكة ظعشارةت قعلعش، جاماظةت لةؤزع 
بعلةن بعر ظادةمضة ساالم قعلعش دذرذس بولعدذ. حىنكع هةر بعر ظادةم بعلةن بعرضة 
ظادةم ضويا  بولغاندا هةربعر  بار. شذنداق  صةرعشتة  ظعككع  صىتىكحع  ؤة  قوغدعغذحع 
ظىح ظادةمدذر. مذسذلمان ظىحىن ظةث ظةؤزعلع: »ظةسسةالمذ ظةلةيكذم ؤةرةهمةتذلالهع 
قايتذرذشتعن  جاؤاب  شذنداق  قايتذرغذحعمذ  جاؤاب  دئيعش،  ؤةبةرةكاتذهذ« 

ظعبارةتتذر.
»ؤةبةرةكاتذهذ« دئضةن سأزدعن ظارتذق نةرسة قاتماسلعق الزعم. ظةضةر ساالم 
قعلغذحع: »ساالمذن ظةلةيكذم« دئسة ياكع: »ظةسسةالمذ ظةلةيكذم« دئسة، ساالم 
ياكع:  دئيعشع  ظةلةيكذم«  »ساالمذن  شةكعلدة:  ظعككعلع  هةر  قايتذرغذحعنعثمذ 
»ظةسسةالمذ ظةلةيكذم« دئيعشع دذرذستذر. لئكعن »ظةسسةالمذ ظةلةيكذم« دئيعش 

ظةؤزةلدذر.
الزعم.  قعلعش  ظادا  دةرهال  قايتذرذشنع  جاؤاب  حىشكىرضىحعضة  ؤة  ساالمغا 
ظةضةر ظذنع ظأزرعسعز كئحعكتىرسة، هارامغا يئقعن مةكروه بولعدذ ؤة تةؤبة قعلعش 
الزعم بولعدذ. حىنكع ظذ كأص ساندعكع ظالعمالرنعث قارعشعدا صةرز كذصايعدذر. ظعمام 
شافعظعنعث قارعشعدا سىننةتتذر. زاهعرعي مةزهةصعنعث بةزع ظالعملعرعنعث قارعشعدا 
صةرز ظةيندذر. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »شةك ـ شىبهعسعزكع، اهلل 
حىشكىرىص،  ظةضةر  كأرعدذ.  يامان  ظةسنعضىحعنع  كأرعدذ،  ياخشع  حىشكىرضىحعنع 
هةربعر  ظاثلعغان  ظذنع  دئسة(،  ظةلهةمدذلعلال  )يةنع  ظئيتسا  هةمدع  غا  اهلل  ظاندعن 
مذسذلماننعث جاؤاب قايتذرذشع )يةنع يةرهةمذكةلاله دئيعشع( مةجبذرعيةتتذر«))(.

))) سىرة نذر، 61 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.

550551

ساالملىشىش، قول ئېلىشىپ ۋە سۆيۈپ كۆرۈشۈشساالملىشىش، قول ئېلىشىپ ۋە سۆيۈپ كۆرۈشۈش



550551

قايتذرذش  جاؤاب  ظذنعثغا  ظئيتسا،  هةمدع  تاظاالغا  اهلل  حىشكىرضىحع  ظةضةر 
بذنع  الزعم.  دئيعشع  »يةرهةمذكةلاله«  قايتذرغذحع:  جاؤاب  شذثا  بولعدذ.  اليعق 
سعلةرضة  ؤة  ماثا  اهلل  )يةنع  ؤةلةكذم  لعي  »غةفةرةلالهذ  حىشكىرضىحع:  ظاثلعغان 
مةغصعرةت قعلسذن!(« دئيعشع ياكع: »يةهدعيكذمذلالهذ ؤةيذسلعهذ بالةكذم )يةنع 
دئيعشع  ياخشعلعسذن!(«  دعللعرعثالرنع  ؤة  يئتةكلعسذن  يولغا  توغرا  اهلل سعلةرنع 
ظاثالص  يئنعدعكع كعشعلةر  ظاؤازعنع  ظئيتقاندا  غا هةمدع  اهلل  كئرةك. حىشكىرضىحع 

جاؤاب قايتذرغذدةك دةرعجعدة يذقعرع كأتىرىشع الزعم.
صةيغةمبةر  هةدعستة  بعر  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة 
ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »ظةضةر بعرعثالر حىشكىرسة، >ظةلهةمدذلعلاله< دئسذن! 
ظذنعث قئرعندعشع ياكع هةمراهع ظذنعثغا: >يةرهةمذكةلاله< دئسذن! ظةضةر جاؤاب 
>يةهدعيكذمذلالهذ  حىشكىرضىحع:  دئسة،  >يةرهةمذكةلاله<  ظذنعثغا:  قايتذرغذحع 

ؤةيذسلعهذ بالةكذم< دئسذن!«
ظةنةس  مةن  قعلعنعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق  تةيمعينعث  سذاليمان 
رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع ظاثلعغانعدعم: ظعككع ظادةم صةيغةمبةر 
بعرعضة  ظذالرنعث  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  حىشكىردع.  قئشعدا  ظةلةيهعسساالمنعث 
جاؤاب قايتذردع، يةنة بعرعضة جاؤاب قايتذرمعدع. ظذ ظادةم: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! 
صةيغةمبةر  دئدع.  قايتذرمعدعث،  جاؤاب  ماثا  لئكعن  قايتذردذث،  جاؤاب  ظادةمضة  بذ 
هةمدع  غا  اهلل  سةن  لئكعن  ظئيتتع،  هةمدع  غا  اهلل  ظادةم  »بذ  ظةلةيهعسساالم: 

ظئيتمعدعث« دئدع))(.
اهلل  قئتعمدا  هةر  ؤة  حىشكىرسة  ظارتذق  قئتعمدعن  ظىح  حىشكىرضىحع  ظةضةر 
تاظاالغا هةمدع ظئيتسا، ظذنع ظاثلعغذحع ظىح قئتعم جاؤاب قايتذرعدذ. ظاندعن جاؤاب 

قايتذرمايدذ ياكع: »ظافاكةلاله )يةنع اهلل سئنع ساالمةت قعلسذن!(« دةيدذ.
تذرذص  توسذص  يىزعنع  تذتذص،  تأؤةن  بئشعنع  حىشكىرضةندة  حىشكىرضىحع 
هةقعقةتةن  حىشكىرىش  ظاشكارا  ـ  ظوحذق  حىشكىرعدذ.  قعلعص  صةس  ظاؤازعنع  ؤة 

ظةدةصسعزلعكتذر.
»ظةلهةمدذلعلاله«  بذرذن  حىشكىرضىحعدعن  ظاثلعغذحعنعث  حىشكىرىكنع 
دةؤئلعشع سىننةتتذر. حىنكع بعر هةدعستة مذنداق دئيعلعدذ: »كعمكع حىشكىرضىحعدعن 
بذرذن اهلل غا هةمدع ظئيتعؤالسا، حعش، قذالق ؤة قورساق ظاغرعقلعرعدعن خاتعرجةم 

بولعدذ«.
))) ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان.
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رةزعيةلالهذ  ظةلعي  كعتابعدا  ناملعق  >ظةلظةؤسةت<  تةبةرانعنعث  ظعمام 
حىشكىرىلضةندة  يئنعدا  »كعمكع  قعلعنعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق  ظةنهذنعث 

حىشكىرضىحعدعن بذرذن اهلل غا هةمدع ظئيتعؤالسا، بئقعنع ظاغرعمايدذ«. 
»كعمكع  قعلغان:  رعؤايةت  هةدعسنع  بعر  مذنداق  ظةساكعر  ظعبنع  ظعمام 
حىشكىرضىحعدعن بذرذن اهلل غا هةمدع ظئيتعؤالسا، اهلل ظذنع بئقعن ظاغرعقعدعن ساقاليدذ. 
ظذ بذ دذنيادعن حعقعص كةتكعحة )يةنع ظالةمدعن ظأتكىحة( بئقعنعدا راهةتسعزلعكنع 

كأرمةيدذ«.
يةنة بعر هةدعستة مذنداق دئيعلضةن: »سأزلةؤاتقاندا حىشكىرىش ظادعللعقنعث 
ضذؤاهحعسعدذر«. يةنة بعر لةؤزعدة مذنداق دئيعلضةن: »ضةص قعلعؤاتقاندا حىشكىرىش 
راستحعللعقنعث ضذؤاهحعسعدذر«. شةيخ نةجمع مذنداق دئضةن: بذ هةدعس بذ شةكعلدة 
تذنذلغان هةدعس ظةمةس. ظةبذ نذظةيم ظذنع ظةبذهذرةيرعدعن مذنذ لةؤزع بعلةن رعؤايةت 

قعلغان: »دذظا قعلعؤاتقاندا حىشكىرىش راستحعللعقنعث ضذؤاهحعسعدذر«. 
رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة  كعتابعدا  ناملعق  >ظةلظةؤسةت<  تةبةرانعنعث  ظعمام 
ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنغان: »كعمكع سأز قعلعؤئتعص حىشكىرسة، 

ظذنعث سأزع هةقتذر«.
ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: »سأزلةؤئتعص 
>كةشفذلخةفا<  ظعسصاتعدذر«.  ظعكةنلعكعنعث  راست  ظةث  سأزنعث  ظذ  حىشكىرىش 

ناملعق كعتابتا ظةسكةرتعلضةندةك، ظذ ظعككع هةدعسنعث سةنعدعدة ظاجعزلعق بار. 
كعشع  ظةر  ظةضةر  كأرسعتعلضعنعدةك،  كعتابتا  ناملعق  >رةددذلمذهتار< 
بولغان  قئرع  كعشع  خوتذن  ظذ  بةرسة،  جاؤاب  كعشع  خوتذن  ظذنعثغا  حىشكىرسة، 
تةقدعردة حىشكىرضىحع ظذ خوتذنغا جاؤاب قايتذرعدذ. ظذنداق بولمعسا، ظعحعدة جاؤاب 

قايتذرعدذ. شذنعثدةكال، ظةضةر خوتذن كعشع حىشكىرسعمذ شذنداق بولعدذ.

ساالم هأكىملعرعنعث تولذقالنمعسع

قايتذرذش  جاؤاب  ظارقعلعق  خةت  ياكع  سأز  ساالمغا  كةلضةن  ظارقعلعق  خةت 
ظادةمنعث  بولغان  هازعر  خةت  كةلضةن  ظادةمدعن  بولمعغان  هازعر  حىنكع  ؤاجعصتذر. 
خعتابع ظورنعدعدذر. بذنعثدعن ساالم خةتكة ظةمةس، خةتتعكع ساالمنعث ظأزعضة جاؤاب 
ظةسسةغعر<  >ظةلجامعظ  سذيذتعنعث  ظعمام  لئكعن  كئلعدذ.  تئز  ظةقعلضة  قايتذرذش 
جاؤاب  خةتكعمذ  ساالم  ظوخشاشال  قايتذرغانغا  جاؤاب  »ساالمغا  كعتابعدا  ناملعق 
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قايتذرذش مةجبذرعيةتتذر« دةص كأرسعتعلضةن. ظذ كعتابنع شةرهعلعضىحع ظةلمةناؤعي 
مذنداق دةيدذ: »ظةضةر بعر ظادةم ساثا خةت ظارقعلعق ساالم يازسا ؤة ظذ خةت ساثا 

تةضسة، سئنعث سأز ياكع خةت ظارقعلعق جاؤاب قايتذرذشذث ؤاجعص بولعدذ«.
ظئلعص  ساالم  ظارقعلعق  خةت  ظادةمدعن  بعر  باشقا  ظذنعثغا  ظادةم  بعر  ظةضةر 
كةلضىحعضة  ظئلعص  ساالم  بولعدذ.  ؤاجعص  قايتذرذشع  جاؤاب  دةرهال  ظذنعث  كةلسة، 
قايتذرذص: »ؤةظةلةيكة ؤةظةلةيهعسساالم )يةنع ساثعمذ ؤة ظذنعثغعمذ ساالم  جاؤاص 

بولسذن!(« دئيعش مذستةهةصتذر. مذنداق دئيعش ؤاجعصتذر، دئضةن قاراشمذ بار.
ظةضةر باشقا بعرعضة: »صاالنعغا ساالمعمنع يةتكىزىص قويغعن« دئسة، بذ ساالمنع 
يةتكىزىشنع ظىستعضة ظئلعشقا رازع بولغان كعشعنعث ظذنع يةتكىزىشع ؤاجعص بولعدذ. 

حىنكع ظذ ظامانةتنع ظعضعسعضة يةتكىزىش هئسابلعنعدذ.
ساالمنع ظئلعص كةلضىحعضعمذ جاؤاب قايتذرذص: »ؤةظةلةيكة ؤةظةلةيهعسساالم« 
دئيعش، يةنع ظالدع بعلةن ساالم ظئلعص كةلضىحعضة، ظاندعن ساالم يوللعغذحعغا جاؤاب 
مذستةهةصتذر.  جةهةتتعن  ظةمةلعي  بولسعمذ،  ؤاجعص  جةهةتتعن  زاهعرعي  قايتذرذش 
ضةرحة ظذ ساالمنع يةتكىزىش ظذنعثغا الزعم بولمعسعمذ، بعراق ظذ ظامانةتتذر. شذثا 
ظذنعثغا ساالمنع يةتكىزىش ظىحىن بئرعش ؤاجعص بولمايدذ. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا 
ساالم ظةؤةتكةن كعشعنعث ساالمعنع ظىستعضة ظالغان كعشعنعثمذ ظذ ساالمنع ظذنعث 

هذزذرعغا يةتكىزىشع مذشذ ظذسذلدا بولعدذ.
صاسعقلعق  ظاشكارا  صاسعق  ظةضةر  مةكروهتذر.  قعلعش  ساالم  ظورذندا  بعرقانحة 
قعلغان ظةهؤال ظاستعدا ظذنعثغا ساالم قعلعش مةكروهتذر. ظةضةر ظاشكارا صاسعقلعق 
ظاستعدعكع  ظةهؤال  ظاجعز  هةقعقةتةن  قايتذرذشقا  ساالم  بولمايدذ.  مةكروه  قعلمعسا 
كعشعضة ساالم قعلعشمذ مةكروهتذر. مةسعلةن، تاماق يةؤاتقان ظادةمضة ساالم قعلعشقا 
ظوخشاش. زاهعرعي جةهةتتعن ظالغاندا بذ ظةهؤال ظئغعزغا تاماق ظئلعص حايناؤاتقان 
هالةتكة قارعتعلعدذ. ظةمما ظذنعثدعن ظعلضعرع ؤة كئيعن مةكروه بولمايدذ. حىنكع بذ 
ؤاقعتالردا ساالم قايتذرذشقا ظاجعزلعق قعلمايدذ. >رةددذلمذهتار< ناملعق كعتابتا تعلغا 

ظئلعنغعنعدةك، بذ قاراشنع شافعظع مةزهةصعنعث ظالعملعرعمذ ظوحذق ظعصادعلعضةن.
لئكعن شذنعثدعن كئيعن ظذالرنعث بةزعلعرعدعن مذنداق قاراش نةقعل قعلعنغان: 
يئنعدعن  ظادةملةرنعث  يةؤاتقان  تاماق  ظادةم  بعر  مذهتاج  يئيعشكة  تاماق  »ظةضةر 
ساالم  ظذالرغا  بعلسة،  قعلعدعغانلعقعنع  تةكلعص  تاماققا  ظأزعنع  ظذالرنعث  ؤة  ظأتسة 
قعلعدذ. ظذنداق بولمعسا ساالم قعلمايدذ«. مانا بذ تاماق يةؤاتقان كعشعضة ساالم 
تعلغا  يذقعرعدا  صةقةت  قعلعدذ.  تةقةززا  ظعكةنلعكعنع  مةكروه  مذتلةق  قعلعشنعث 

ظئلعنغان ظةهؤالدا مةكروه ظةمةس.
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ناماز ظأتةؤاتقان ؤة قذرظان ظوقذؤاتقانغا ظوخشاش شةرظع ظعشالر بعلةن مةشغذل 
بولعؤاتقان كعشعضة ساالم قعلعنمايدذ. ناماز ظذقذش ياكع خذتبة ظوقذش بعلةن مةشغذل 
بولعؤاتقانالرنعث قعلعنغان ساالمنع قايتذرذشع ؤاجعص ظةمةس. ظةمما قالغانالر ؤاجعص 
يىزعسعدعن ظةمةس، ظعختعيارلعق يىزعسعدعن ساالم قايتذرعدذ. ظعمام ظةبذيىسىفنعث 
قارعشعدا ناماز ظأتةؤاتقان كعشع نامازنع ظأتةص بولغاندعن كئيعن، قذرظان ظوقذؤاتقان 

كعشع ظايةتنع تاماملعغاندعن كئيعن ساالم قايتذرعدذ.
شذنعثدةكال، زعكعر ظئيتعؤاتقان، خذتبة ظوقذؤاتقان، ظذالرنع تعثشاؤاتقان، فعقهع 
دةرسع تةكرارالؤاتقان، كعشعلةر ظارعسعدا هأكىم حعقعرعش ظىحىن دةؤا ظعشلعرعنع بعر 
تةرةص قعلعؤاتقان ؤة شةرظع ظعلعمنع مذزاكعرة قعلعؤاتقان، ظةزان ظئيتعؤاتقان، تةكبعر 
ظولتذرغان،  ظىحىن  ظئيتعش  تةسبعه  ظوقذش،  ناماز  سأزلةؤاتقان،  دةرس  ظئيتعؤاتقان، 
ظويذن  بولمعغان  مذباه  حوكانالرغا،  ـ  قعز  يات  كعشعلةرضة،  ظئيتعؤاتقان  تةلبعية 
ظويناؤاتقانالرغا، كعشعلةرنعث غةيؤعتعنع قعلعؤاتقان ياكع كةصتةر ظذحذرتعؤاتقانالرغا، 
حاقحاقحع قئرع ظادةمضة، يالغانحعغا، تاماششاحعغا، كعشعلةرنع تعلاليدعغان ياكع 
يات ظايالالرنعث يىزلعرعضة قارايدعغانالرغا )ظةضةر ظذالرنعث تةؤبة قعلغانلعقع ؤة ظأز 
ظاياللعرع بعلةن بةهرعمةن بولعدعغانلعقع مةلذم بولمعغان تةقدعردة( ظةؤرعتع ظوحذق 
كعشعضة، كعحعك ياكع حوث تةرةت قعلعؤاتقان كعشعضة، مىضدةص قالغان ياكع ظذخالص 

قالغان كعشعضة ؤة مذنحعدعكع كعشعضة ساالم قعلعنمايدذ.
شذثا شةرعظةتنعث قارعشعدا ساالم قعلعش توغرا بولمايدعغان هةرقانداق ظورذندا 
ساالمنع قايتذرذش ؤاجعص بولمايدذ. صةقةت صاسعققا ساالم قايتذرذش ؤاجعص بولعدذ. 
ظةضةر ساالم بعلةن ظذنع ضذناهتعن مةشغذل قعلعشنع نعيةت قعلسا، ظعمام ظةبذهةنعفةنعث 
قارعشعدا دذرذس بولعدذ. بعراق ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن مذهةممةد: »ظذنعثغا ساالم 
قعلعش مذتلةق مةكروهتذر. حىنكع ظذنعثغا ظاهانةت قعلعش الزعم« دةص كأرسةتكةن. 

>رةددذلمذهتار< ناملعق كعتابتا شذنداق بايان قعلعنعدذ.
ساالم  دةص  ظةلةيكذم«  »سةالم  ؤة  ساراثنعث  مةستنعث،  بالعنعث،  كعحعك 
ظةلةيكذم«  »سةالمذلالهع  ظةمةس.  ؤاجعص  قايتذرذش  ساالمعنع  قعلغذحعنعث 
دئضىحعضعمذ  »ظةلةيكةسسةالم«  دذظادذر.  بةلكع  ظةمةس،  ساالم  سأزع  دئضىحعنعث 
ساالم قايتذرذش ؤاجعص ظةمةس. حىنكع جابعر ظعبنع سذؤةيد رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث 
قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  مةن  قعلعنعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق 
»ظةلةيكةسسةالم،  ظذ:  دئدعم.  صةيغةمبعرع<  نعث  اهلل  ظع  >ظةلةيكةسسةالم  كئلعص: 
دئمعضعن، ظةلةيكةسسةالم ظألىككة قعلعنعدعغان ساالمدذر« دئدع. بذ هةدعسنع ظعمام 
ظةبذداؤذد، تعرمعزع ؤة باشقعالر رعؤايةت قعلغان. ظعمام تعرمعزع: »بذ هةدعس هةسةن 

ؤة سةهعه دةرعجعسعضة يئتعدذ« دئضةن. 
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»سةالمذن  ياكع  ظةلةيكذم«  »ظةسسةالمذ  صةقةت  ظئيتقاندا،  قعلعص  خذالسة 
قايتذرذش  بعلةن باشالنغان ساالمدعن باشقا ساالمالرنع  لةؤزعلةر  ظةلةيكذم« دئضةن 

ؤاجعص ظةمةس.
سئنعث ظارقعثدعن كةلضةن كعشع ساثا، كئتعؤاتقان كعشع ظولتذرغان كعشعضة، 
ساالم  حوثالرغا  كعحعكلةر  كعشعضة،  كئتعؤاتقان  صعيادة  كعشع  معنعؤالغان  ظذالغ 

قعلعدذ.
سةهعه بذخارعدا ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
كئتعؤاتقان  ظأتىص  حوثالرغا،  »كعحعكلةر  قعلعنعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق 
كعشع ظولتذرغان كعشعضة، ظاز كعشعلةر كأص كعشعلةرضة ساالم قعلعدذ«. يةنة بعر 
رعؤايةتتة مذنداق دئضةن: »ظذالغ معنعؤالغان كعشع صعيادة كئتعؤاتقان كعشعضة ساالم 

قعلعدذ«))(. 
كعحعك بالعالرنعث يئنعدعن ظأتكةن كعشع ظذالرغا ساالم قعلعدذ. ظةنةس رةزعيةلالهذ 
ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم كعحعك بالعالرنعث يئنعدعن 
ظأتىص كئتعؤئتعص ظذالرغا ساالم قعلغان. ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذمذ كعحعك بالعالرنعث 

يئنعدعن ظأتسة، ظذالرغا ساالم قعالتتع))(.

قول ظئلعشعص كأرىشىش

قةدعمعي  ظذ  حىنكع  سىننةتتذر.  كأرىشىش  ظئلعشعص  قول  ؤاقعتتا  ظذحراشقان 
ـ  »شةك  دئضةن:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بولذص،  سىننةت  مذتةؤاتعر  ؤة 
شىبهعسعزكع، مأمعن مأمعنضة ظذحراشقاندا ظذنعثغا ساالم قعلسا ؤة ظذنعث بعلةن 
دةرةخلةرنعث  خذددع  خاتالعقلعرع  ظعككعلعسعنعث  هةر  كأرىشسة،  ظئلعشعص  قول 
ياصراقلعرع تأكىلضةندةك تأكىلعدذ«. بذ هةدعسنع ظعمام تةبةرانع ؤة بةيهةقع رعؤايةت 

قعلغان.
ظعمام نةؤةؤعي >زعكرعلةر< ناملعق كعتابعدا مذنداق دةيدذ: »بعلعشعث كئرةككع، 
هةر قئتعم ظذحراشقاندا قول ظئلعشعص كأرىشىش مذستةهةصتذر. ظةمما كعشعلةرنعث 
كةلسةك،  كأرىشىشلعرعضة  ظئلعشعص  قول  كئيعن  نامازلعرعدعن  ظةسعر  ؤة  بامدات 
شةرعظةتتة ظذنعث بذ شةكعلدة هئحقانداق دةلعلع يوق. لئكعن ظذنعث هئح يامعنعمذ 

))) سةهعه بذخارع، 6224 ؤة 6225 ـ هةدعسلةر.
))) »ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية ؤةهامعشعها« 262 ـ ؤة 263 ـ بةتلةر.
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يوق. حىنكع ظةسلع قول ظئلعشعص كأرىشىش بولسا سىننةتتذر«.
ظذنعثغا  ظةهؤالالردا  كأصىنحة  قعلعشع،  رعظاية  ظذنعثغا  ظةهؤالدا  بةزع  ظذالرنعث 
كأرىشىش  ظئلعشعص  قول  بةلضعلعضةن  شةرعظةت  ظةسلعدعنال  ظذنع  قارعشع  سةل 
ظةسعر  بعلةن  بامدات  ظذنع  نةؤةؤعينعث  ظعمام  حعقعرعؤئتةلمةيدذ.  ظعكةنلعكعدعن 
نامازلعرعدعن كئيعنعضة قارعتعشع بولسا، ظذنعث زامانعدعكع ظادةتكة ظاساسةن بولغان. 
ظذنداق بولمعغاندا هةممة نامازنعث ظارقعسعدعن قول ظئلعشعص كأرىشىش شذنداق 
هالدا  كأرىشىشنع خاس  ظئلعشعص  قول  كئيعن  بذنع: »نامازالردعن  لئكعن  بولعدذ. 
ظعزحعل داؤام قعلعش ظذنعث خذسذسةن مذشذ ؤاقعتالردا سىننةت ظعكةنلعكعضة ؤة بذ 
ؤاقعتالردا قول ظئلعشعص كأرىشىشنعث باشقا ؤاقعتالردعن ظاالهعدة ظةهمعيةتكة ظعضة 
ظعكةنلعكعضة ظئتعقاد قعلعش نادانلعقعنع كةلتىرىص حعقعرعدذ« دةص حىشةندىرىشكة 

بولعدذ.
سةلةصلةردعن  بولساق،  قارايدعغان  سأزلعرعضة  ظالعمالرنعث  جةهةتتعن  زاهعرعي 
هئحكعم بذ ؤاقعتالردا قول ظئلعشعص كأرىشمعضةن. ظذالر يةنة: »ؤعتعر نامعزعدا ظىح 
سىرة ظوقذش سىننةتتذر. ظذنعث ؤاجعص دةص ظئتعقاد قعلعنعص قالماسلعقع ظىحىن بةزع 

ؤاقعتالردا ظذنع تةرك ظئتعشكة بولعدذ« دئضةن قاراشنع ظوتتذرعغا قويغان.
بةزع ظالعمالر >ظةلمذلقعت< ناملعق كعتابتعن مذنذالرنع نةقعل قعلغان: »ناماز 
كأرىشىش  ظئلعشعص  قول  ظاستعدا  ظةهؤال  هةرقانداق  كئيعن  بولغاندعن  ظوقذص 
ظئلعشعص  قول  كئيعن  نامازدعن  ظةنهذمالر  رةزعيةلالهذ  ساهابة  حىنكع  مةكروهتذر. 

كأرىشمعضةن. ظذنعث ظىستعضة ظذ رافعزعلةرنعث سىننةتلعرعدعن بعرعدذر«.
هةجةرنعث  ظعبنع  بعرع  ظالعملعرعدعن  مةزهةصعنعث  شافعظع  يةنة  ظالعمالر  بةزع 
كأرىشىش  ظئلعشعص  قول  كئيعن  قعلغان: »نامازدعن  نةقعل  دئضةنلعكعنع  مذنداق 
مةكروهتذر ؤة بعدظةتتذر. ظذنعث شةرعظةتتة هئحقانداق ظةسلع يوقتذر. ظذنع قعلغذحعغا 
جازاسع  ظاضاالندذرذش  بةرمعسة  ظأنىم  بذ  بئرعلعدذ.  ظاضاهالندذرذش  بعلةن  ظالدع 

بئرعلعدذ«.
مالعكع مةزهةصعنعث ظالعملعرعدعن بعرع ظعبنذلهاج >ظةلمةدخةل< ناملعق كعتابتا 
شةرعظةتتة  بعدظةتتذر.  كأرىشىش  ظئلعشعص  قول  كئيعن  »نامازدعن  دةيدذ:  مذنداق 
ظةمةس،  ظارقعدعن  نامازالرنعث  ظورنع  كأرىشىشنعث  ظئلعشعص  قول  كأرسعتعلضةن 
بةلكع بعر مذسذلمان يةنة بعر مذسذلمان قئرعندعشعغا ظذحراشقان ؤاقعتتذر. حىنكع 
شةرعظةت ظذنع قةيةردة بةلضعلعضةن بولسا شذ يةردة ظةمةل قعلعنعشع، باشقا يةردعن 
مةنظع قعلعنعشع، ظذنع قعلغذحع سىننةتكة خعالص ظعش قعلغانلعقع ظىحىن حةكلعنعشع 
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كئرةك«))(.
قةتادعدعن رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعستة ظذ مذنداق دئضةن: »مةن ظةنةسكة: 
>صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ساهابعلعرعمذ قول ظئلعشعص كأرىشةمتع؟< دئسةم، 

ظذ: >هةظة< دئضةنعدع«))(.
قعلعنعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق  ظةنهذنعث  رةزعيةلالهذ  مةسظذد  ظعبنع 
ظوقذشنع  ظةتتةهعيياتذنع(  )يةنع  تةشةههذدنع  ماثا  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر 
مئنعث  بولذص،  قويغان  ظأضعتعص  ظأضةتكةندةك  ظوقذشنع  سىرعسعنع  قذرظان  خذددع 

ظالقعنعم ظذنعث ظعككع ظالقعنع ظارعسعدا ظعدع«))(
ظعبارةتتذر.  كأرىشىشتعن  قولالص  ظعككع  سىننعتع  كأرىشىشنعث  ظئلعشعص  قول 
ظعبنع مةسظذدنعث هةدعسعدة تعلغا ظئلعنغاندةك، قولنع قولغا بئرعش ؤة يىزنع يىزضة 
كأرىشكةنلعك  ظئلعشعص  قول  كأرىشىش  ظذحعدعال  قولنعث  شذثا  كئرةك.  قارعتعش 
قعلعص  ساالم  ظذحراشقاندا  قاظعدعسعدذر.  كأرىشىش  رافعزعلةرنعث  بذ  بولمايدذ. 
بولغاندعن كئيعن يالعثاح قول بعلةن )يةنع كعيعمنعث ظارقعدعن ياكع صةلةي بعلةن 

بولماستعن( ظعككع قولالص كأرىشىش سىننةتتذر.
بعر  باشقا  ؤةياكع  قولعغا  ياكع  ظاغزعغا  كعشعنعث  ظةر  كعشع  ظةر  كأرىشكةندة 
ظةزاسعغا سأيىشع هارامغا يئقعن مةكروهتذر. شذنعثدةك خوتذن كعشعنعث ظذحراشقان 
ياكع خوشالشقاندا خوتذن كعشعنع سأيىص قويذشع هارامغا يئقعن مةكروهتذر. بذ، ظةضةر 
شةهؤةت نةزعرع بعلةن كأرىشكةن بولسا، ظةهؤال شذنداق بولعدذ. ظةمما ياخشعلعق 
قعلعش يىزعسعدعن شذنداق قعلسا، ظذنداق كأرىشىش توغرعدذر. قذحاقالص كأرىشىشمذ 
ظعمام  لئكعن  قارعشعدذر.  ؤة مذهةممةدنعث  ظةبذهةنعفة  ظعمام  بذ  بولعدذ.  مذشذنداق 
كأرىشىشنعث  قذحاقلعشعص  ؤة  قويذش  »سأيىص  قارايدذ:  دةص  مذنداق  ظةبذيىسىف 
كةلضةن  هةبةشعستاندعن  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  جةظصةر  حىنكع  يوق.  يامعنع  هئح 
ؤاقعتتا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظذنعث بعلةن قذحاقلعشعص كأرىشكةنلعكع ؤة 

صعشانعسعضة سأيىص قويغانلعقع رعؤايةت قعلعنغان«.
ظعمام ظةبذهةنعفة ؤة مذهةممةدنعث دةلعلع شذكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
قذحاقلعشعص كأرىشىش ؤة سأيىص كأرىشىشنع مةنظع قعلغانلعقع رعؤايةت قعلعنغان. 
هارام  كأرىشىشنعث  سأيىص  ؤة  قذحاقلعشعص  هةدعس  قعلعنغان  رعؤايةت  يذقعرعدا 

قعلعنعشعدعن ظعلضعرعكع ؤاقعتقا قارعتعلعدذ.
))) سةهعه مذسلعم، 2168 ـ هةدعس.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 244 ـ بةت.
))) سةهعه بذخارع، 6263 ـ هةدعس.
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هالةتتة  كعيضةن  ظعشتان  بعر  ظعختعالص  »ظارعدعكع  دةيدذ:  مذنداق  ظالعمالر 
قذحاقلعشعص كأرىشىشكة قارعتعلعدذ. ظةمما كأرىشكىحعنعث ظىستعدة كأينةك ياكع 
حةكمةنضة ظوخشاش كعيعملةر بولسا، صىتىن ظالعمالرنعث بعرلعك قارعشعدا ظذنعث هئح 

يامعنع يوق. مانا بذ توغرا قاراشتذر«))(.
ظعبنع بةتتال مذنداق دةيدذ: قول ظئلعشعص كأرىشىش كأرىشىشتعكع قعزغعنلعقنع 
ظاشذرعدذ. ظالعمالرنعث قارعشعدا مذنداق كأرىشىش مذستةهةصتذر. ظذالر صةقةت قولغا 
سأيىش هةققعدة ظعختعالص قعلعشقان. ظعمام مالعك قولغا سأيىشنع ؤة ظذ هةقتة رعؤايةت 
قعلعنغان هةدعسلةرنع رةت قعلغان. باشقعالر ظذنع جاظعز دةص قارعغان ؤة ظابدذلاله 
ظعبنع ظأمةردعن رعؤايةت قعلعنغان مذنذ هةدعسنع دةلعل قعلغان: ساهابعالر مةلذم بعر 
غازاتتعن قاحقانحة قايتعص كةلضةن ؤاقعتتا: >بعز قئحعص كةلدذق< دةيدذ. صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم: »بةلكع سعلةر قايتا هذجذم قعلعش ظىحىن حئكعندعثالر. مةن مأمعنلةر 
جاماظعتعدعنمةن))(« دةيدذ. بذنع ظاثلعغان ساهابعالر )خذشال بولغانلعقتعن( ظذنعث 

قولعغا سأيعدذ.
اهلل تاظاال ظةبذلذبابة، كةظب ظعبنع مالعك ؤة ظذنعث ظعككع هةمراهع )يةنع مذرارة 
ظعبنع رةبعيظ بعلةن هعالل ظعبنع ظذمةيية( قاتارلعقالرنعث تةؤبعسعنع قوبذل قعلغاندا 
ظعبنع  زةيد  ظابباس  ظعبنع  سأيضةنعدع.  قولعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظذالر 
سابعتنعث ظذلذغعنع ظالغان ؤاقعتتا زةيد ظعبنع سابعت ظذنعث قولعغا سأيضةنعدع. ظعمام 
مالعك ظذنع صةقةت تةكةببذرلذق ؤة حوثحعلعق يىزعسعدعن بولغان ؤاقعتتا مةكروه، 
دةص قارعغان. ظةمما اهلل تاظاالغا يئقعنلعشعشنع مةقسةت قعلعص، شذ ظادةمنعث دعندار 
ياكع بعلعملعك ؤةياكع شةرةصلعك بعرع بولغانلعقع ظىحىن ظذنعث قولعغا سأيىش بولسا 

جاظعزدذر.
ظةسسالدعن  ظعبنع  سةفؤان  تعرمعزع  ظعمام  دةيدذ:  مذنداق  يةنة  بةتتال  ظعبنع 
رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعستة مذنداق بعر ؤةقةلعكنع بايان قعلغان: ظعككع يةهذدعي 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كئلعص، ظذنعثدعن توققذز ظاالمةت))( هةققعدة 
سورايدذ... ظذالر جاؤابنع ظالغاندعن كئيعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قولعغا ؤة 
صذتعغا سأيىص قويعدذ. ظعمام تعرمعزع: »بذ هةدعس هةسةن ؤة سةهعه دةرعجعسعضة 
يئتعدذ« دئضةن. ظعبنع هةجةر مذنداق دئضةن: ظابدذلاله ظعبنع ظأمةرنعث هةدعسعنع 
ظعمام بذخارع >ظةلظةدةبذل مذفرةد< ناملعق كعتابعدا رعؤايةت قعلغان. بذ هةدعسنع 

))) بذ هةدعسنع تةصسعلع كأرىش ظىحىن سةهعه بذخارعنعث 6265 ـ نذمذرلذق هةدعسعضة قاراث.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 244 ـ بةت.

))) ظعسالم دعنعدا ظذرذشتعن قئحعش ظئغعر ضذناهتذر. صةقةت باشقا بعر مأمعنلةر جاماظعتعضة قئتعلعص دىشمةنضة قايتا هذجذم قعلعش 
نعيعتعدة حئكعنعش ضذناه ظةمةس. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ يةردة شذنع كأزدة تذتقان. ت.

558559

قول ئېلىشىپ كۆرۈشۈشقول ئېلىشىپ كۆرۈشۈش



558559

ظعمام ظةبذداؤذدمذ رعؤايةت قعلغان...
بعرمذنحة  قعلعنغان  رعؤايةت  هةققعدة  سأيىش  قولغا  مذقرع  ظعبنع  ظةبذبةكرع 
هةدعسلةرنع توصلعغان. ظذنعثدعن ظاثلعشعمعزحة، ظذ بذ هةقتة نذرغذن هةدعسلةر ؤة 
ظةسةرلةرنع رعؤايةت قعلغان. ظذنعث ظةث ياخشعسع زارعظ ظةبدعنعث هةدعسع بولذص، 
دةيدذ:  ظذ مذنداق  ظعدع.  ظعحعدة  ظأمعكع  ظةلحعلةر  باشحعلعقعدعكع  ظابدذلقةيس  ظذ 
ؤة  قولعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  حىشىص،  ظالدعراص  ظذالغلعرعمعزدعن  »بعز 
صذتعغا سأيدذق«. بذ هةدعسنع ظعمام ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلغان. مةزعيدة ظةسرعنعث 
ظذ  هةدعسعدعمذ  شةرعكنعث  ظعبنع  ظذسامة  قعلعنعدذ.  بايان  شذنداق  هةدعسعدعمذ 
مذنداق دئضةن: »بعز صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا بئرعص، ظذنعث قولعغا 
سأيىص قويدذق«. بذ هةدعسنعث سةنعدع كىحلىكتذر. جابعرنعث هةدعسعدة مذنداق 
قولعغا  ظذنعث  بئرعص،  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  »ظأمةر  دئيعلعدذ: 

سأيىص قويدع«.
بذرةيدةنعث بعر ظةظرابع بعلةن بعر تىص دةرةخ ؤةقةلعكع سأزلةنضةن هةدعسعدة 
بايان قعلعنعشعحة، ظذ ظةظرابع: »ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! بئشعثغا ؤة ظعككع صذتذثغا 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  دةيدذ.  بةرضعن«  رذخسةت  ماثا  ظىحىن  قويذشذم  سأيىص 

ظذنعثغا رذخسةت بئرعدذ.
ظعبنع  ظابدذرراهمان  كعتابعدا  ناملعق  مذفرةد<  >ظةلظةدةبذل  بذخارع  ظعمام 
رعزعيننعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »سةلعمة ظعبنع ظةكؤةظ بعزضة قولعنع 
حعقعرعص بةردع. ظذنعث ظالقانلعرع خذددع تأضعنعث تذياقلعرعغا ظوخشاش يوغان ظعدع. 
ظذ  قعلعنعشعحة،  رعؤايةت  قولعغا سأيدذق«. سابعتتعن  بئرعص،  ظذنعث قئشعغا  بعز 

ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث قولعغا سأيضةن. 
صذتعغا  ؤة  قولعغا  ظابباسنعث  ظةنهذنعث  رةزعيةلالهذ  ظةلعي  يةنة  بذخارع  ظعمام 
سأيضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان. ظذ يةنة ظةبذمالعك ظةشجةظعنعث سةنعدع ظارقعلعق 
ظذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان: »مةن ظعبنع ظةبذظةؤفاغا: >صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمغا بةيظةت قعلغان شذ قولذثنع ماثا ظذزاتقعن< دئدعم. ظذ قولعنع ماثا 

ظذزاتعص بةردع. مةن ظذنعث قولعغا سأيىص قويدذم«.
بولذشع،  قعلعدعغان  ظعبادةت  بةك  »كعشعنعث  دةيدذ:  مذنداق  نةؤةؤعي  ظعمام 
ياخشعلعقع، بعلعملعك ياكع شةرةصلعك ياكع نذمذسجانلعق بولغانلعقع ؤة شذنعثدةك 
دعنعي ظعشالرغا ظةهمعيةت بئرعدعغانلعقع ظىحىن ظذنعث قولعغا سأيىش مةكروه ظةمةس، 
بةلكع مذستةهةصتذر. ظةضةر ظذنعث بايلعقع ياكع نام ـ ظابرذيلذق بولغانلعقع ؤةياكع 
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سأيىش  قولعغا  ظذنعث  ظىحىنال  ظعكةنلعكع  يىزظابرويلذق  ظالدعدا  ظعضعلعرع  دذنيا 
قاتتعق مةكروهتذر«))(.

ظالعم ؤة تةقؤادار ظادةمنعث قولعغا بةرعكةت تعلةش يىزعسعدعن سأيىشنعث هئح 
يامعنع يوق. شذنعثدةك، دعندار هأكىمدارنعث ؤة ظادعل صادعشاهنعث قولعغا سأيىشنعث 
هئح يامعنع يوق. بةزعلةر: »ظالعم ظادةمنعث ؤة ظادعل صادعشاهنعث قولعغا سأيىش 

سىننةتتذر« دئضةن.
ظذنعث سىننةت ياكع مذستةهةص ظعكةنلعكعنع كأرسعتعدعغان هةدعسلةرضة كةلسةك، 
ساية  سايعسعدعن  ظأز  تاظاال  اهلل  كىندة  يوق  ساية  باشقا  سايعسعدعن  تاظاالنعث  اهلل 
بعرعدعغان يةتتة تىرلىك كعشعلةرنعث بعر تىرع ظادعل صادعشاهتذر. ظالعم كعشعنعث 
قعلغانلعق  هعماية  ظةمةلعنع  صادعشاهلعق  صادعشاهنعث  ظةؤزةلدذر.  سأيىش  بئشعغا 

يىزعسعدعن ظذنعث قولعغا سأيىش ظةؤزةلدذر))(.
ظالعم كعشع ؤة ظادعل صادعشاهتعن باشقعالرنعث قولعغا سأيىشكة رذخسةت يوق. 
يىزعسعدعنال سأيىشكة  قعلعش  ظئهسان  ياخشعلعق ؤة  قولعغا ظذالرغا  ظانعنعث  ـ  ظاتا 
»كعشعنعث  دئيعلعدذ:  مذنداق  كعتابتا  ناملعق  >ظةلمذهعت<  قعلعنعدذ.  رذخسةت 
دعندارلعقعغا ظئهتعرام قعلعش ؤة ظذنعثغا هأرمةت بعلدىرىش يىزعسعدعن ظذنعث قولعغا 
سأيىش دذرذس بولعدذ. ظةمما دذنياغا ظئرعشكةنلعكع ظىحىن ظذنعث قولعغا سأيىش 

مةكروه بولعدذ«))(. 
حعقعرعص  صذتعنع  ظذنعث  كعشعدعن  قعلغذحع  ظعبادةت  ياكع  ظالعم  بعر  بعرةيلةن 
بئرعش ؤة ظذ صذتعغا سأيىش ظعمكانع يارعتعص بئرعشنع تةلةص قعلعؤعدع، ظذ كعشع 
قعلغان  رعؤايةت  هاكعم  ظعمام  دةلعلع  ظذنعث  حىنكع  قعلدع.  قوبذل  تةلعؤعنع  ظذنعث 
>ظع  كئلعص،  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظادةم  بعر  ظعدع:  هةدعس  مذنذ 
اهلل نعث صةيغةمبعرع! ماثا مئنعث ظعمانعم كىحلةنضىدةك بعرةر نةرسة كأرسةتكةن 
بولساث< دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »سةن ظاؤذ دةرةخنعث يئنعغا بئرعص، ظذنع 
حاقعرعص كةلضعن« دئدع. ظذ ظادةم ظذ دةرةخنعث يئنعغا بئرعص: >اهلل نعث صةيغةمبعرع 
سعزنع حاقعرعدذ< دئدع. شذنعث بعلةن دةرةخ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظالدعغا 
كئلعص ظذنعثغا ساالم قعلدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ دةرةخكة: »ظةمدع قايتعص 
كةتكعن« دئدع. دةرةخ قايتعص كةتتع. ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ ظادةمضة 
صذتعغا  ظعككع  ؤة  بئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظادةم  ظذ  بةردع.  رذخسةت 

))) مذسا ظةلةيهعسساالمنعث توققذز مأجعزعسع كأزدة تذتذلعدذ ـــ ت.
))) »فةتهذلبارع« 11 ـ توم، 57 ـ بةت.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 245 ـ بةت.
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سأيىص قويدع. ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »ظةضةر بعراؤنع يةنة 
بعراؤغا سةجدة قعلعشقا بذيرذيدعغان بولسام، ظةلؤةتتة خوتذن كعشعنع ظئرعضة سةجدة 
قعلعشقا بذيرذيتتذم«. بذ هةدعسكة سةنعدع سةهعهتذر، دةص باها بةرضةن. بةزعلةر: 

»بذ شةكعلدة سأيىشكة رذخسةت قعلعنمايدذ« دئضةن))(.
خوتذن كعشعنعث باشقا بعر خوتذن كعشع بعلةن ظذحراشقاندا ياكع ظذنعث بعلةن 
شذنداقال  مةكروهتذر.  قويذشع  سأيىص  مةثزعضة  ياكع  ظاغزعغا  ظذنعث  خوشالشقاندا 
قوللعرعغا سأيىدعغان  ظأزلعرعنعث  ظذحراشقاندا  بعلةن  بعرع  باشقا  نادانالرنعث  بةزع 
قعلمعشلعرع بولذص، بذمذ هارامغا يئقعن مةكروهتذر. بذنعثغا رذخسةت قعلعنمايدذ. 
ظةمما ظذحراشقان هةمراهعنعث قولعغا سأيىص قويذشقا كةلسةك، ظةضةر ظذ هةمراهع 
ظالعم ياكع ظادعل كعشع بولمعغان تةقدعردة ظذنعث قولعغا سأيىش صىتىن ظالعمالرنعث 

بعرلعككة كةلضةن قارعشعدا مةكروهتذر.
سىيعدعغان  يةرنع  ظالدعدا  كاتتعالرنعث  ؤة  ظالعمالر  هاماقةتلةرنعث  بةزع 
ظعككعلعسع  بولغذحع هةر  رازع  ظذنعثغا  ؤة  قعلغذحع  ظذنع  قعلمعشلعرع هارامدذر. 
ضذناهكاردذر. حىنكع ظذ بذتقا حوقذنذشقا ظوخشاص كئتعدذ. بذنع قعلعش بعلةن كاصعر 
بولذص كئتةمدذ؟ ظةضةر بذنع حوقذنذش ؤة ظذلذغالش يىزعسعدعن قعلسا، كاصعر بولعدذ. 
ظعشلعضىحع  ضذناه  حوث  لئكعن  بولمايدذ.  كاصعر  قعلسا،  يىزعسعدعن  قعلعش  ساالم 
ضذناهكارغا ظايلعنعص قالعدذ. ظالعمالر يةنة صادعشاه ؤة باشقعالرغا ظعثعشعص ساالم 

قعلعشنعث مةكروه ظعكةنلعكعنع ظوتتذرعغا قويغان))(.
مةثزعضة  ظذنعث  كأيىنىص  بالعغا  بار:  شةكلع  تىرلىك  بةش  مذنداق  سأيىشنعث 
سأيىش. ظاتا ـ ظانعغا مةرهةمةت كأرسعتعص ظذالرنعث بئشعغا سأيىش. قئرعندعشعغا 
شةصقةت كأرسعتعص ظذنعث صعشانعسعضة سأيىش. خوتذنعغا ياكع دئدعكعضة شةهؤةت 
قوزغعتعص ظذنعث ظاغزعغا سأيىش. مأمعنلةر بعلةن ساالملعشعص ظذالرنعث قوللعرعغا 
سأيىش. بةزعلةر سأيىش تىرعضة >هةجةر ظةسؤةدنع )يةنع كةبعدعكع قارا تاشنع(< 

دعننعث نامعدعن سأيىشنع قوشذص قويغان.
رةزعيةلالهذ  ظأمةر  لئكعن  قارعلعدذ.  دةص  بعدظةت  سأيىش  كةرعمنع  قذرظان 
ؤة:  سأيىدعغانلعقع  ظذنع  ظئلعص،  كةرعمنع  قذرظان  ظةتعضةندة  كىنع  هةر  ظةنهذنعث 
تاظاالنعث  اهلل  صةرؤةردعضارعم  ظةهدعسعدذر،  تاظاالنعث  اهلل  صةرؤةردعضارعم  »بذ 
دةؤةتنامعسعدذر« دةيدعغانلعقع رعؤايةت قعلعنغان. ظوسمان رةزعيةلالهذ ظةنهذ قذرظان 

))) »ظةددذررذلمذختار« 5 ـ توم، 245 ـ بةت.
))) بذ قاراش بعزنعث هازعرقع زامانعمعزدا تئخعمذ ظةؤزةلدذر. ظعبنع هةجةر »تةلخعيسذل هةبعير« ناملعق كعتابعدا بذ هةدعسنعث زةظعص 

ظعكةنلعكعنع ظوتتذرعغا قويغان.
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كةرعمنع سأيةتتع ؤة يىزعضة سىرتةتتع.
قعلسا  ظذنع  ظالعملعرع  مةزهةصعنعث  شافعظع  كةلسةك،  سأيىشكة  ناننع  ظةمما 
بولعدعغان يئثع صةيدا بولغان ظعش، دةص دذرذس قعلغان. بةزعلةر ظذنع ياخشع ظعش، 
دةص قارعغان. ظذالر مذنداق دئضةن: »ظذنع سأيىش ظةمةس، دةسسةش مةكروهتذر«. 
بعزنعث فعقهع قاظعدة صرعنسعصلعرعمعز ناننع سأيىشنع رةت قعلمايدذ. بعر هةدعستة 
خةلقلةر  ظةمةس  ظةرةب  خذددع  بعلةن  صعحاق  ضأشنع  ؤة  »نان  دئيعلضةن:  مذنداق 
كةسكةندةك كةسمةثالر. ظذنع قةدعرلةثالر. شةك ـ شىبهعسعزكع، اهلل ظذنع قةدعرلعك 
قعلعص ياراتتع«. يةنة بعر رعؤايةتتة مذنداق دئيعلضةن: »لئكعن سعلةر ظذنع حعشلةص 
يةثالر«. ظعمام ساغانع: »بذ هةدعس يالغاندعن توقذلغان هةدعستذر« دئضةن. شذثا 

نان ؤة ضأشنع صعحاق بعلةن كئيعش مةكروه ظةمةس))(.
بذنعثدا حةكتعن  ؤة  ظولتذرغذزذش  قاراص  مةرتعؤعلعرعضة  كعشعلةرنع سورذنالردا 
ؤة  ظةمةلدارالرغا  دةرعجعلعك  يذقعرع  ؤةزعرلةرضة،  صادعشاهالرغا،  ظاشذرذؤئتعش، 
كاتتعالرغا صةرقلةندىرىص خعتاب قعلعش ـــ بذالرنعث هةممعسع ظأرص ـ ظادةت ظعشلعرع 
ظأزظارا  ظذنع  بعز  كىندة  بىضىنكع  ظعدع.  يوق  ظعش  مذنداق  سةلةصلةردة  بولذص، 
هأرمةتلعشعش ؤة حعقعشعص مذظامعلة قعلعش ظىحىن قوللعنعص كئلعؤاتعمعز. ضةرحة 
بذ ظعشالر بعدظةت بولسعمذ، ظذنع قعلعش جاظعزدذر ؤة بذيرذشقا تئضعشلعكتذر. لئكعن 
ظذنعثغا صةقةت بعرال هالةتتة مذستةهةص يىزعسعدعن بذيرذشقا بولعدذ. ظذ بولسعمذ، 
ظةضةر ظذ ظعش تةرك ظئتعلضةندة زعددعيةت، دىشمةنلعك ؤة ظاداؤةت صةيدا بولعدعغان 

هالةتتذر.
ظذستازعم شةيخ مذهةممةد هامعد )اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( >ظةررذدذد< 
يةرنع  ظالدعدا  كاتتعالرنعث  ؤة  »ظالعمالر  ظالغان:  تعلغا  مذنذالرنع  كعتابتا  ناملعق 
ظعككعلعسع  هةر  بولغذحع  رازع  ظذنعثغا  ؤة  قعلغذحع  ظذنع  هارامدذر.  سأيىش 

ضذناهكاردذر. حىنكع ظذ بذتقا حوقذنذشقا ظوخشاص كئتعدذ«.
دذنياغا ظئرعشعشنع كأزلةص، اهلل تاظاالدعن باشقا بعرعضة ظأزنع ظاجعز كأرسعتعش 
كعشعلةرضة  دةرعجعلعك  تأؤةن  ظأزدعن  ظةمما  هارامدذر.  قعلعش  كةمتةرلعك  بعلةن 
مئهرعبانلعق قعلعش صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذيرذلغان ظعشتذر. اهلل تاظاال بذ هةقتة 
نعث  »اهلل  بولغعن«))(،  مذاليعم  مأمعنلةرضة  ظةضةشكةن  »ساثا  دةيدذ:  مذنداق 
بولغان  قاتتعق  باغرع  قوصال،  ظةضةر  بولدذث؛  مذاليعم  ظذالرغا  سةن  بعلةن  رةهمعتع 
بولساث، ظذالر حأرةثدعن تارقاص كئتةتتع؛ ظذالرنع ظةصذ قعل، ظذالر ظىحىن مةغصعرةت 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 246 ـ بةت.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 246 ـ بةت.
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بةل  ظعشقا  بعر  كئيعن(  )كئثةشكةندعن  كئثةشكعن؛  بعلةن  ظذالر  ظعشتا  تعلعضعن، 
باغلعساث، اهلل غا تةؤةككىل قعلغعن. اهلل هةقعقةتةن تةؤةككىل قعلغذحعالرنع دوست 

تذتعدذ«))(. 
مةسجعدتة ظولتذرغان كعشعنعث مةسجعدكة كعرضةن كعشعضة هأرمةت بعلدىرىص 
ظورنعدعن تذرذشع، قذرظان ظوقذؤاتقان كعشعنعث ظأز يئنعغا كةلضةن كعشعضة هأرمةت 
بولسا،  كعشع  اليعق  هأرمةتكة  كعشع  كةلضةن  ظةضةر  تذرذشع،  ظورنعدعن  بعلدىرىص 
مةكروه ظةمةس. بعراؤ ظىحىن ظورذندعن تذرذش مةكروه ظةمةس، بةلكع، باشقعالرنعث 
ظأزع ظىحىن ظورذندعن تذرذص هأرمةت بعلدىرىشعنع ياخشع كأرىش مةكروهتذر. ظةضةر 
ظذ باشقعالرنعث ظأزع ظىحىن ظورذندعن تذرذشعنع ياخشع كأرمعسة، باشقعالر ظأزلعرع 
ظةمما  بولمايدذ.  مةكروه  تةقدعردة  بعلدىرضةن  هأرمةت  ظذنعثغا  تذرذص  ظورذندعن 
بعلدىرىص  هأرمةت  ظأزعضة  ياقتذرمايدعغان،  تذرماسلعقعنع  ظورذندعن  باشقعالرنعث 
ظورنعدعن تذرمعغانالردعن ظةزعيةت هئس قعلعدعغان ؤة ظذنعثدعن ظاغرعنعدعغان ياكع 
ظذنعثغا تاصاـ  تةنة قعلعدعغان كعشعضة كةلسةك، ظذنعثغا هأرمةت بعلدىرىص ظورذندعن 
تذرذش مةكروهتذر. ظةضةر ظورذندعن تذرذص هأرمةت بعلدىرىلمةيدعغان كعشع ظىحىن 
ظايلعنعص  ظادةتكة  تذرذش  ظورذندعن  بولذصمذ  بولمايدذ.  مةكروه  تذرسا،  ظورذندعن 

قالغان ظورذندا ظةهؤال شذنداق بولعدذ.
رعؤايةت  ظةبذلقاسعمدعن  شةيخ  ظذستاز  هأرمةتلعك  ؤة  ظعضعسع  هئكمةت 
قعلعنعشعحة، ظذ ظأز يئنعغا باي كعرسة ظذنعث ظىحىن ظورنعدعن تذرعدعكةن ؤة ظذنع 
شذنعث  تذرمايدعكةن.  ظورنعدعن  كعرسة،  تالعصالر  ؤة  كةمبةغةللةر  هأرمةتلةيدعكةن. 
بعلةن بذ ظةهؤال ظذنعثدعن سورالغاندا ظذ مذنداق جاؤاب بةرضةنعكةن: »باي مئنعث 
هأرمةت قعلعشعمنع كىتعدذ. ظةضةر مةن ظذنداق قعلمعسام، ظذ ظةلؤةتتة رةنجعص قالعدذ. 
ظةمما كةمبةغةللةر ؤة تالعصالر بولسا ساالم قايتذرذشذمنع ؤة ظأزلعرع بعلةن ظعلعم 

هةققعدة سأهبةتلعشعشعمنع تةمة قعلعدذ«))(.
ظىستعدة بعر ال تامبال كعيعؤالغان ظعككع ظةر كعشعنعث قذحاقلعشعشع مةكروهتذر. 
ظةضةر ظذالرنعث هةر بعرعنعث ظىستعدة كأينةك ياكع حةكمةن بولسا، شةهؤةت نةزعرع 
ظةر  بعر  بولعدذ.  دذرذس  كأرىشسة  قذحاقلعشعص  تةقدعردة  بولمعغان  قاراش  بعلةن 
كعشعنعث يةنة بعر ظةر كعشع بعلةن، ظارعدا توساق بولماستعن، بعر يوتقاندا يئتعشع، 

شذنداقال ظعككع خوتذن كعشعنعث شذنداق قعلعشع دذرذس بولمايدذ.
كعحعك ظوغذل ياكع قعز باال ظون ياشقا كعرسة، ظذالرنعث ياتعقعنع ظايرعؤئتعش 

))) سىرة شذظةرا، 215 ـ ظايةت.
))) سىرة ظال ظعمران، 159 ـ ظايةت.

قول ئېلىشىپ كۆرۈشۈشقول ئېلىشىپ كۆرۈشۈش



دئضةن:  مذنداق  هةقتة  بذ  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  حىنكع  بولعدذ.  ؤاجعص 
»صةرزةنتلعرعثالر يةتتة ياشقا كعرضةندة ظذالرنع ناماز ظوقذشقا بذيرذثالر. ظذالر ظون 
ياشقا كعرضةندة ظذالرنع ناماز ظوقذشقا مةجبذرالثالر ؤة ظذالرنعث ياتعدعغان جايلعرعنع 

ظايرعؤئتعثالر«))(.
ضئرعصتار  ظعشقا  حةكلةنضةن  ظذخالؤاتقاندا  ظذالرنعث  مةقسةت،  ظايرعؤئتعشتعن 
بولذص قئلعش خةؤصعنعث ظالدعنع ظئلعشتذر. حىنكع كعحعك باال ظون ياشقا كعرضةندة 
جعنسعي مذناسعؤةت هةققعدة ظويلعنعشقا باشاليدذ. بذ ؤاقعتتا ظذنعث دعنع ظذنع بذنداق 
ظعشتعن توسذص قالغعدةك كىحلىك بولمايدذ. شذثا ظذ هةمشعرعسعضة ؤة ظانعسعغا 
حئقعلعص قويذشع مذمكعن. نئمعشقا دئضةندة، ظذخالش راهةت ظالعدعغان ؤاقعت بولذص، 
شةهؤةت قوزغعلعص قالعدذ. هةر ظعككعلعسعنعث يوتقعنع ظئحعلعص قالعدذ. بذ ظةهؤال 
يىز  مذناسعؤةتنعث  بولغان  هارام  ؤة  قئلعشعغا  بولذص  سادعر  ظعشنعث  حةكلةنضةن 
ظارعسعدا  صةرزةنتلعرع  زاماننعث  هازعرقع  بولذصمذ  قالعدذ.  بولذص  بئرعشعضة سةؤةب 
شذنداق بولعدذ. حىنكع ظذالر يامان ظعشالرنع حوثالرغا قارعغاندا جعقراق بعلعدعغان 

بولذص كئتعؤاتعدذ.
ظاتا ـ ظانعسع ظذخالؤاتقاندا ظذالرنعث ياتعقعغا كئلعص بعرضة ظذخالشقا بولمايدذ. 
يالغذز  ظأزع  ظةكسعحة،  بولمايدذ.  ظذخالشقا  كئلعص  ياتعقعغا  قعزعنعث  شذنعثدةكال 
بولسا ياكع يالغذز ظاتعسع بعلةن ظذخلعسا، قعز بالعمذ يالغذز ظانعسع بعلةن ظذخلعسا 
بولعدذ. كعحعك بالعنعث بعر ظةر كعشع بعلةن ياكع يات ظعككع ظايال بعلةن ظذخلعشعغا 

يول قويذلمايدذ.

مةسجعدنعث ظةدةص ـ ظةخالقلعرع

قعلسا بولعدعغان صاراثالرنع مةسجعدتة مةخسذس ظولتذرذص قعلعشعش مةكروهتذر. 
حىنكع مةسجعدتة ظولتذرذص مذباه صاراثالرنع سئلعشنعث ياخشعلعقالرنع خذددع ظوت 
ظوتذننع كأيدىرىص تاشلعغاندةك كأيدىرىؤئتعدعغانلعقع رعؤايةت قعلعنغان. بذ باشقا 
ضذناهع  ظذنعث  بولذص،  هأكىم  هةققعدعكع  صاراث  بولعدعغان  قعلسا  ظةمةس،  صاراث 

ظاممعبابتذر.
مةكروهتذر.  سئلعشمذ  صاراث  ظاؤازدا  يذقعرع  كئتعؤئتعص  ظارقعدعن  جعنازعنعث 
اهلل  بئرعمةنكع،  ضذؤاهلعق  ظةكبةر.  اهلل  ظةكبةر،  كعشعنعث: »اهلل  كأرضةن  جعنازعنع 
تعرعلدىرعدذ ؤة ظألتىرعدذ. هالبذكع، اهلل هةمعشة تعرعكتذر، هةرضعز ظألمةيدذ. ظأزعنع 

))) »ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية« 250 ـ بةت.
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قذدرةت ظعضعسع ؤة مةثضى قالغذحع كىح دةص كأرةثلةص كةتكةن، اهلل نعث بةندعلعرعضة 
ظئتعقاد  دةص  صاك  نع  اهلل  كعشعلةردعن  قعلغان  قةهرع  بعلةن  يوقعتعش  ؤة  ظألتىرىش 
قعلعمةن« دئيعشع الزعم. جعنازعنعث ظارقعدعن كئتعؤئتعص دذنيا ظعشلعرع هةققعدة 

صاراثالشماسلعق ؤة كىلمةسلعك كئرةك. حىنكع ظذ دعلنع قاتتعقالشتذرذص قويعدذ.
هاجةتخانعدا تذرذص صاراث سئلعشمذ مةكروهتذر. حىنكع ظذ ظاداؤةت صةيدا قعلعدذ. 
جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىؤاتقان حاغدا كأص صاراثلعشعش هارامغا يئقعن مةكروهتذر. 
قذرظان تعالؤةت قعلعؤاتقان حاغدعمذ ضةص قعلعش مةكروهتذر. شذنداقال زعكعر ظئيتعؤاتقان 
ؤة ؤةز ـ نةسعهةت قعلغذحع ؤةز ظئيتعؤاتقان حاغدا بةزع كعشعلةرنعث يذقعرع ظاؤازدا 
ؤة  دئيعشع(  ظعللةلالهذ<  >الظعالهة  ظاؤازدا  يذقعرع  يةنع  )يةنع  ظئيتعشع  تةهلعل 

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا يذقعرع ظاؤازدا دذرذد ظئيتعشع مةكروهتذر.
مةسجعد اهلل تاظاالنعث ظأيعدذر. بعر هةدعس قذددذسعدا مذنداق دئيعلعدذ: »شةك 
زعيارةت  مئنع  ظذنعثدا  مةسجعدلةردذر.  ظأيلعرعم  يىزعدعكع  يةر  شىبهعسعزكع،  ـ 
مئنعث  ظاندعن  ظالغان،  تاهارةت  ظأيعدة  ظاؤاتالشتذرغذحعالردذر.  ظذنع  قعلغذحعالر 
قعلعنغذحعنعث  زعيارةت  بولسذن!  بةختلعك  بةندة  قعلغان  زعيارةت  مئنع  ظأيىمدة 
غةززالع  ظعمام  هةدعسنع  بذ  مذهةققةقتذر«.  قعلعشع  ظعكرام  قعلغذحعسعنع  زعيارةت 

>ظةلظعهياظ< ناملعق كعتابعدا بايان قعلغان.
بعر  حىنكع  بعرعدذر.  ظاالمةتلعرعدعن  ظعماننعث  ظادةتلعنعش  كعرعص  مةسجعدكة 
هةدعستة مذنداق دئيعلعدذ: »ظةضةر بعراؤنعث مةسجعدلةرضة كعرعص ظادةتلةنضةنلعكعنع 

كأرسةثالر، ظذنعث ظعماندارلعقعغا ضذؤاهلعق بئرعثالر«))(. 
ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
مذنداق دئضةن: »شةك ـ شىبهعسعزكع، مةسجعدلةرنعث قوزذقلعرع بار))(. صةرعشتعلةر 
ظذالر بعلةن بعرضة ظولتذرعدذ. ظةضةر ظذالر كئلةلمعسة، صةرعشتعلةر ظذالرنع سىرىشتة 
قعلعدذ. ظةضةر ظذالر كئسةل بولذص قالسا، صةرعشتعلةر ظذالرنع يوقاليدذ. ظةضةر ظذالر 

هاجةتمةن بولذص قالسا، صةرعشتعلةر ظذالرغا ياردةملعشعدذ«))(.
ـ  »شةك  قعلعنغان:  رعؤايةت  هةدعس  مذنذ  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةنةس 
شىبهعسعزكع، اهلل تاظاالنعث ظأيلعرعنع ظاؤاتالشتذرغذحعالر ـــ ظةنة شذالر اهلل تاظاالنعث 

ظةهلعدذر«)4(.
))) ظعمام ظةبذ داؤذد ؤة تعرمعزع رعؤايةت قعلغان.

))) ظعمام ظةهمةد، تعرمعزع، ظعبنع ماجة ؤة باشقعالر رعؤايةت قعلغان.
))) مأمعنلةرنع دئمةكحع ـــ ت.
))) ظعمام ظةهمةد رعؤايةت قعلغان.
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كئرةك.  قعلعشع  نعيةت  قعلعشنع  زعيارةت  تاظاالنع  اهلل  كعرضىحعنعث  مةسجعدكة 
شذنداقال نامازنع كىتىص تذرذشع، ظةزالعرعنع ضذناهتعن ساقلعشع، ناماز ظوقذشنع، 
>ظةلظعهياظ<  الزعم.  قعلعشع  نعيةت  قعلعشنع  تعالؤةت  قذرظان  ياكع  ظئيتعش  زعكعر 

ناملعق كعتابتا شذنداق كأرسعتعلضةن.
مةسجعدكة ظوث صذت بعلةن كعرعش، كعرضةن حاغدا: »ظذلذغ اهلل غا، ظذنعث كةرةملعك 
تعلةيمةن.  صاناه  شةيتاندعن  قوغالندع  سئغعنعص  صادعشاهلعقعغا  قةدعمعي  ؤة  زاتعغا 
جعمع هةمدذسانا اهلل قا خاستذر. ظع اهلل! خوجايعنعمعز مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا 
ؤة ظذنعث ظاظعلة تاؤابعظاتلعرعغا رةهمةت قعلغعن! ظع اهلل! ضذناهلعرعمنع مةغصعرةت 

قعلغعن، ماثا رةهمعتعثنعث دةرؤازعلعرعنع ظاحقعن!« دئيعش الزعم. 
صةقةت  ظوقذش،  دذظانع  ظئلعنغان  تعلغا  يذقعرعدا  حعققاندعمذ  مةسجعدتعن 
دةرؤازعلعرعنع«  ظورنعغا »صةزلعثنعث  دئيعشنعث  دةرؤازعلعرعنع«  »رةهمعتعثنعث 
شذنداق  كعتابعدا  ناملعق  >ظةلظةزكار<  نةؤةؤعينعث  ظعمام  الزعم.  دئيعش 

كأرسعتعلضةن. 
تةلةص  قعلعشع  ساالم  كعشعلةرضة  مةسجعدتعكع  كعشعنعث  كعرضةن  مةسجعدكة 
ظأتةش  ناماز  مةسجعدتعكعلةر  ياكع  بولمعسا  هئحكعم  مةسجعدتة  ظةضةر  قعلعنعدذ. 
ياكع قذرظان ظوقذش بعلةن مةشغذل بولسا، بذ هالةتتة ظذ: »ظةسسةالمذ ظةلةينا ؤةظةال 

ظعبادعلالهعسسالعهعين« دةيدذ.
مةسجعدتة دةرس سأزلةشكة بةلضعلةنضةن كعشعنعث باشقعالرنع دةرس ظاثالشتعن 
مةنظع قعلعش هةققع يوق. مةسجعدنعث دةرؤازعسعنع تاقاص قويذش مةكروهتذر. حىنكع 
ظذ ناماز ظوقذشنع مةنظع قعلعشقا ظوخشاص قالعدذ. اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ: 
»اهلل نعث مةسجعدلعرعدة اهلل نعث نامعنعث ياد قعلعنعشعنع توسقان ؤة ظذالرنع ؤةيران 
قعلعشقا ظذرذنغانالردعنمذ زالعم كعشع بارمذ؟ مةسجعدلةرضة ظذالرنعث صةقةت قورققان 
ظازابقا  حوث  ظاخعرةتتة  بولعدذ.  رةسؤا  دذنيادا  ظذالر  ظعدع،  اليعق  كعرعشع  هالدعال 

)يةنع دوزاخ ظازابعغا( دذحار بولعدذ«))(.
صةقةت مةسجعدنعث مال ـ مىلكعضة زعيان يئتعش خةؤصع بولغان ؤة ظذنع تاقاص 
بعر  ظذالر  تةقدعردة  بعلعنضةن  بولذص  حارة  تةدبعرلعك  ظعضعلعرعضة  مةهةللة  قويذش 
ظادةمنع بةلضعلةص، ظذنع قازعنعث ظعشعدعن باشقا ظعشالرغا قاراشقا توختعتعص قويسا، 

بذ حاغدا ظذ ظادةم مذتعؤةللع بولعدذ.
مةسجعدنعث ظأضزعسعدة جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىش، حوث ؤة كعحعك تةرةت 

))) ظعمام تةبةرانع رعؤايةت قعلغان.
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قعلعش مةكروهتذر. حىنكع ظذ ظاسماننعث قةرعضعحة ؤة زئمعننعث ظاستعغعحة مةسجعد 
هئسابلعنعدذ. شذنعث ظىحىن مةسجعد ظىستعدعكع كعشعلةرنعث مةسجعد ظعحعدعكع 
ظعمامغا، ظذنعث ظالدعغا ظأتىصال قالمعغان تةقدعردة، ظعقتعدا قعلعشع دذرذس بولعدذ. 
ؤة  هةيزدار  جذنذب،  كةتمةيدذ.  بذزذلذص  ظئتعكاص  بعلةن  حعقعش  ظىستعضة  ظذنعث 
نعفاسدارالرنعث مةسجعد ظىستعدة تذرذشع دذرذس بولمايدذ. >رةددذلمذهتار< ناملعق 

كعتابتا شذنداق كأرسعتعلضةن.
ظأزعنعث  ظاستعنع  ظذنعث  قعلغذحع  ؤةقصة  ظورنعنع  مةسجعد  ظةضةر  شذنداق، 
مةنصةظةتع ظىحىن يةر ظاستع ظأي قعلسا، دذرذس بولعدذ. ظةمما ؤةقصة قعلغذحعدعن 
بعنا سئلعنعؤاتقان جةرياندا  بذ هةقمذ  قعلعش هةققع يوق.  ظذنداق  ظادةمنعث  باشقا 
قعلعش  مذنداق  قعلغذحعنعثمذ  ؤةقصة  كئيعن  بولغاندعن  صىتىص  بعنا  ظعضة.  كىحكة 

هةققع يوق.
قئتعم  بعر  مةكروهتذر.  قعلعؤئلعش  يول  ظأتعدعغان  هالدا  ظأزرعسعز  مةسجعدنع 
ظادةتلعنعؤالسا  ظأتىص  داؤاملعق  صةقةت  بولمايدذ.  يامان  ظأتسة  قئتعم  ظعككع  ياكع 
يامان بولعدذ. ظةضةر كعرعص بولذص، مةسجعدنعث ظوتتذرعسعغا كئلعص بولغاندا صذشمان 
ظةمةس  دةرؤازعدعن  كأزلعضةن  بةزعلةر: »حعقعشنع  ظةهؤالدا  مذنداق  قالسا،  قعلعص 
يةنة بةزعلةر: »ناماز ظوقذيدذ، ظاندعن  باشقا دةرؤازعدعن حعقعص كئتعدذ« دئضةن. 
قايسع دةرؤازعدعن حعقعص كئتعشنع ظأزع تالاليدذ« دئضةن. يةنة بةزعلةر: »ظةضةر ظذ 
تاهارةتسعز بولسا، جعنايعتعنع يذيذش ظىحىن كعرضةن دةرؤازعدعن حعقعص كئتعدذ« 

دئضةن. 
بولسا،  قعلغان  نعيةت  قعلعشنع  ظئتعكاص  حاغدا  كعرضةن  مةسجعدكة  ظذ  ظةضةر 
مةسجعدتة  ظذ  ضةرحة  يوق.  يامعنع  هئح  كئتعشعنعث  حعقعص  دةرؤازعدعن  كأزلعضةن 
بةلكع  قالعدذ.  ساقلعنعص  ضذناهتعن  بعلةن  قعلعش  نعيةت  ظئتعكاصنع  تذرمعسعمذ، 
قةدةملةر ظارعلعقلعرعدعكع سىكىتلعرع ظئتعكاص ظىحىن كذصاية قعلعدذ. ظةضةر ظذنعث 
مةسجعدكة كعرعشع كأص قئتعم تةكرارالنسا، كىندة بعر قئتعم ساالم نامعزع )يةنع 

تةهعيةتذلمةسجعد نامعزعنع( ظوقذشع يئتةرلعكتذر.
نةرسعلةرنع  صاسكعنا  بولغان  خةؤصع  قويذش  قعلعص  صاسكعنا  ظذنع  مةسجعدكة 
ظئلعص كعرعش مةكروهتذر. بةدعنعدة نعجاسةت بار كعشع مةسجعدكة كعرسة بولمايدذ. 
نعجعس نةرسة ظارعلعشعص قالغان ياغ بعلةن ياغالنغان كعشعنعثمذ كعرعشع دذرذس 

ظةمةس.
هةققعدعكع  قعلعنغانلعقع  مةنظع  كعرعشنعث  ظئلعص  نةرسة  صاسكعنا  مةسجعدكة 
قاراشقا ظاساسةن، صاسكعنا سذ ظارعلعشعص قالغان سذ بعلةن ظئتعلضةن اليدا مةسجعدنع 
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تةقدعردعمذ،  سعيضةن  قاحعغا  ضةرحة  سعيعشكة،  مةسجعدتة  بولمايدذ.  سذؤاشقعمذ 
دذرذس بولمايدذ. شذنداقال ظذسذرذشقعمذ بولمايدذ. ظةضةر ظذسذرغعسع كئلعص كةتسة، 

مةسجعدنعث سعرتعغا حعقعص ظذسذرعدذ. 
كعحعك بالعالرنعث ؤة ساراثالرنعث مةسجعدنع صاسكعنا قعلعص قويذش ظئهتعمالع 
كىحلىك بولسا، ظذالرنع مةسجعدكة ظئلعص كعرعش هارام بولعدذ. ظةضةر ظذنداق ظئهتعمال 
كىحلىك بولمعسا، مةكروه بولعدذ. حىنكع ؤاسعلةدعن رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعستة 
بالعالرنع  كعحعك  »مةسجعدلعرعثالرغا  دئضةن:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
قعلعشتعن،  ظعشلعرعنع  سئتعم  ـ  ظئلعم  ظذنعثدا  كعرعشتعن،  ظئلعص  ساراثالرنع  ؤة 
جازا  صاراثلعشعشتعن،  ظاؤازدا  يذقعرع  قعلعشتعن،  تةرةص  بعر  ظعشلعرعثالرنع  دةؤا 
ظعشلعرعثالرنع ظعجرا قعلعشتعن، قعلعحلعرعثالرنع قئنعدعن حعقعرعشتعن ساقلعنعثالر. 
ظذنعث دةرؤازعلعرعغا خذشبذي نةرسعلةرنع قويذثالر، يعغعلعش ؤاقعتلعرعدا ظذنعثغا 

خذشصذراق نةرسعلةرنع حئحعثالر«. ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلغان.
مذظةللعص )اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث »هارام بولعدذ« دئضةن سأزع 
زةننعي دةلعلضة ظاساسالنغانلعقع ظىحىن هارامغا يئقعن مةكروهنع كأرسعتعدذ. ظذنعث: 
»ظةضةر ظذنداق ظئهتعمال كىحلىك بولمعسا، مةكروه بولعدذ« دئضةن سأزع هااللغا 
ظعسماظعلغا  بعلةن  تاظاالنعث: »ظعبراهعم  اهلل  ظةمما  كأرسعتعدذ.  مةكروهنع  يئقعن 
ظأيىمنع )يةنع كةبةمنع( تاؤاص قعلغذحعالر، ظئتعكاصتا ظولتذرغذحعالر، رذكذ قعلغذحعالر، 
سةجدة قعلغذحعالر ظىحىن صاك تذتذشنع بذيرذدذق«)1) دئضةن سأزعضة كةلسةك، بذ 
ظئهتعماللعقعنع  بذيرذغانلعق  تذتذشقا  صاك  ظةمةللعرعدعن  ظةهلعنعث  شئرعك  ظايةت 

كأرسعتعدذ. >رةددذلمذهتار< ناملعق كعتابتا شذنداق بايان قعلعنغان.
مةسجعدكة كعرضىحع ظاياق ؤة ظأتىكعنع صاك تذتذشقا رعظاية قعلعشع، ظةضةر ظذ 
ظعككعسع صاك بولغان تةقدعردة ظذنعثدا ناماز ظوقذشقا ظةهمعيةت بئرعشع كئرةك. بعر 
هةدعستة مذنداق دئيعلعدذ: »ظاياقلعرعثالردا ناماز ظوقذثالر، يةهذدعيالرغا ظوخشاص 

قالماثالر«. ظعمام تةبةرانع رعؤايةت قعلغان. 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤة ظذنعث ساهابعلعرع مةدعنعنعث كأحعلعرعدا ظاياقلعرع 
مةسجعدكة  لئكعن  ظوقذيتتع.  ناماز  بعلةن  ظاياقلعرع  شذ  ظاندعن  ماثاتتع.  بعلةن 
كعرضىحع ظذنعث سئلعنجعلعرعنع صاسكعنا قعلعص قويعشعدعن قورقسا، ضةرحة ظايعقع 
صةيغةمبةر  حىنكع  الزعم.  كعرمةسلعكع  بعلةن  ظاياق  تةقدعردعمذ،  بولغان  صاكعز 
ظةلةيهعسساالمنعث مةسجعدعضة ظذنعث زامانعدا شئغعل تاش ياتقذزذلغانعدع. بعراق 
بعزنعث زامانعمعزدا مةسجعدلةر ظذنعث ظةكسعحة  سئلعنجعالر بعلةن توشقذزذلغاندذر.

))) سىرة بةقةرة، 114 ـ ظايةت.
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ظعقتعدا  مةسجعد  سئلعنغان  ظىحىن  ظوقذش  نامعزع  هئيت  ياكع  نامعزع  مئيعت 
قعلعشنعث دذرذس بولذشعدا، ضةرحة سةصلةر ظايرعلعص كةتكةن تةقدعردعمذ، مةسجعد 
ظعقتعدا قعلعشتعن باشقا مةسعلعلةردة مةسجعد هئسابالنمايدذ. شذثا  هئسابلعنعدذ. 
بعلةن  ظذنعث  بولعدذ. مةسجعدنعث  دذرذس  كعرعشع  ؤة هةيزدارنعث  ظذنعثغا جذنذب 
تذتاش بولغان هويلعسعمذ، ظذنعث بعلةن مةسجعد ظارعسعدا يول بولمعغان تةقدعردة، 
مةسجعدنعث هأكمعدة بولعدذ. شذثا ظذ مةسجعدكة تةؤة بولغانلعقع ظىحىن ظذنعثدا 

ظئتعكاص قعلعش دذرذس بولعدذ.
رابات ؤة تالعصالرغا ياتاق قعلعص بئرعلضةن مةخسذس مةدرعسلةردة ناماز ظوقذيدعغان 
مةسجعد بولسا، ظذنعث هأكمعمذ باشقا مةسجعدلةرضة ظوخشاش بولعدذ. ظةمما مةدرعس 
مةسجعدنعث هأكمعضة كعرمةيدذ. كألنعث يئنعغا شذ كألدة تاهارةت ظالغان كعشعنعث 
ناماز ظوقذشع ظىحىن نامازضاه قعلعص قويغان جايمذ مةسجعدنعث هأكمعدة ظةمةس. 
بازارالردا ؤة تعجارةت دذكانلعرعدا ناماز ظوقذش ظىحىن ظاتاص سئلعنغان نامازضاهالرمذ 
مةسجعدنعث هأكمعدة بولمايدذ. يول ياقعلعرعغا سئلعنغان، لئكعن مذقعم جاماظعتع 

يوق مةسجعدلةر مةسجعدنعث هأكمعدة بولعدذ. بعراق ظذنعثدا ظئتعكاص قعلعنمايدذ.
ظةث ظةؤزةل مةسجعد مةككة مذكةررةمةدعكع هةرةم مةسجعدعدذر. ظاندعن قالسا 
مةدعنة مذنةؤؤةردعكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةسجعدعدذر. حىنكع صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »مئنعث بذ مةسجعدعمدة ظوقذلغان ناماز ظذنعثدعن 
باشقا مةسجعدتة ظوقذلغان معث رةكةت نامازغا تةث كئلعدذ. صةقةت هةرةم مةسجعدع 

بذنعثدعن مذستةسنادذر«.
ظالعمالر هةرةم مةسجعدعنعث مةزكذر ظارتذقحعلعققا ظعضة قعلعدعغان ظورنع هةققعدة 
ظعختعالص قعلعشقان. بةزعلةر: »هةرةمنعث هةممة يئرعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ« دئضةن. 
يةنة بةزعلةر: »كةبعنع ؤة بةيتذلالهنعث ظذلعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ« دئضةن. يةنة 
ظالعدذ«  ظأز ظعحعضة  ظةتراصعدعكع مةسجعد قعسمعنع  ظذنعث  ؤة  بةزعلةر: »كةبعنع 

دئضةن.
شةيخ ؤةلعيذددعن ظعراقع مذنداق دةيدذ: »بذ مةسعلة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
زامانعدعكع مةسجعدنعثال ظارتذقحعلعقعغا خاس ظةمةس. بةلكع ظذنعثدعنمذ كأص جاينع 
ظأز ظعحعضة ظالعدذ. هةنةفعي مةزهةصعنعث مةشهذر قارعشعغا ظاساسالنغاندا ظذ صىتىن 
مةككعنع، بةلكع ظئهرامدعكع كعشعنعث ظوؤ ظوؤلعشع هارام بولغان صىتىن جايالرنع 

ظومذمةن ظأز ظعحعضة ظالعدذ«. ظعمام نةؤةؤعيمذ بذ قاراشنع توغرعلعغان. 
ظالعدذ.  ظعحعضة  ظأز  نامازالرنعمذ  نةصلة  نامازالرنعمذ،  صةرز  ظارتذقحعلعق  بذ 
>شةرهذل مةناؤعي ظةال ظةلجامعظ ظةسسةغعر< ناملعق كعتابتا شذنداق كأرسعتعلضةن. 
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بذ  دئضةن:  مذنداق  كعتابتا  ناملعق  >رةددذلمذهتار<  ظابعدعن  ظعبنع  شةيخ  لئكعن 
ظارتذقحعلعق صةرز نامازغا خاستذر. حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: 
ظوقذغان  مةسجعدعمدة  مئنعث  نامعزع  ظوقذغان  ظأيعدة  بعرعثالرنع  »سعلةرنعث 
نامعزعدعن ظةؤزةلدذر. صةقةت صةرز ناماز ظذنداق ظةمةس«. ظذنداق بولمعسا، ظالدعنقع 

هةدعس بعلةن بذ هةدعسنعث ظارعسعدا قارعمذقارشعلعق مةيدانغا كئلعدذ. 
هةدعسنعث  »بذ  دةيدذ:  مذنداق  كعتابعدا  ناملعق  >تةقرعيرات<  رافعظع  لئكعن 
مةزمذنعنع ظومذملذق سىصعتعدة حىشىنىشنعث هئحقانداق توسالغذسع يوق. شذنداق 
ياكع  بولسعمذ، مةدعنة  ظارتذق  ناماز مذتلةق جةهةتتة  ظوقذلغان  ظأيلةردة  بولغاندا 
مةككعنعث ظأيلعرعدة ظوقذلغان نةصلة ناماز ظذ ظعككع شةهةرنعث ظأيلعرعدعن باشقا 
ؤة مةككعدعكع  بولعدذ. مةدعنة  ظارتذق  نةححة هةسسة  نامازدعن  ظوقذلغان  ظأيلةردة 

ظعككع مةسجعدتة ظوقذلغان نامازمذ شذنداق بولعدذ.
هةرةمدة قعلعنغان هةربعر ياخشعلعققا يىز معث ياخشعلعقنعث ساؤابع بئرعلعدعغان 
تذرسا، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما شذنداق دئضةن، قانداقمذ هةرةمدة ظوقذلغان 
نةصلة نامازنعث ساؤابع نةححة ظون هةسسة ظارتذق بئرعلمعسذن؟ مةككعنعث هةرةم 

داظعرعسعدة ظوقذلغان نةصلة ناماز ياخشعلعقتعن باشقا نةرسة ظةمةس.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةسجعدعدعن قالسا، قذددذستعكع ظةقسا مةسجعدع 
ظةؤزةلدذر. حىنكع ظذ مةخسذس زعيارةت قعلعش ظىحىن سةصةر قعلعنعدعغان ؤة ظذنعثدا 
ظئلعنغان  تعلغا  ظاالهعدة  بئرعلعدعغانلعقع  ساؤاب  هةسسعلةص  نامازغا  ظوقذلغان 
صةيغةمبةر  حىنكع  مةسجعدعدذر.  قذبا  قالسا  ظاندعن  بعرعدذر.  مةسجعدنعث  ظىح 
مةسجعدكة  بذ  حعقعص  ظأيعدعن  »كعمكع  دئضةن:  مذنداق  هةقتة  بذ  ظةلةيهعسساالم 
)يةنع قذبا مةسجعدعضة( كةلسة، ظاندعن ظذنعثدا ناماز ظوقذسا، ظذنعثغا بعر قئتعم 
ظأمرة قعلغاننعث ساؤابع بئرعلعدذ«))(. ظاندعن قالسا جامعلةر يةنع جىمة نامعزع 
ظوقذلعدعغان مةركعزعي مةسجعدلةردذر. ظاندعن قالسا مةهةللعلةردعكع مةسجعدلةردذر. 

ظاندعن قالسا يولالر ظىستعدعكع مةسجعدلةردذر.
ظئيتعلعشحة،  بعرعدذر.  مةسجعدلةرنعث  جامة  قةدعمعي  مةسجعدع  دةمةشعق 
ظذنعث تأت تئمعنع تذنجع قئتعم هذد ظةلةيهعسساالم سالغانعكةن. ظذنعثدا زةكةرعيا 
ظةنجعرلعك  جامة  ظذ  بار.  بئشع  ظةلةيهعسساالمنعث  يةهيا  ظوغلع  ظةلةيهعسساالمنعث 
قعسعم  بعر  بولذص،  ظعبادةتخانا  قةدعمعي  ظذ  كأرسعتعدذ.  مةسجعدنع  جعلغعسعدعكع 
هأرمةتلعك  ظأتكةن.  جايدا  بذ  بولسذن!(  ساالمع  نعث  اهلل  )ظذالرغا  صةيغةمبةرلةر 

ساهابعالر ظذنعثدا ناماز ظوقذغان.
))) سىرة بةقةرة، 125 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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ظوقذلغان  مةسجعدعدة  دئضةن: »دةمةشعق  مذنداق  سةؤرع  سذفيان  ظذستازعمعز 
مةسجعدلعرع  دةمةشعقنعث  ظذ  بئرعلعدذ.  ساؤابع  نامازنعث  معث  ظوتتذز  نامازغا 
ظعحعدعكع ظةث قةدعمعي، جاماظعتع ظةث كأص ؤة ظةث ظةؤزةل مةسجعدتذر«))(. لئكعن 
قعلعنغان  بايان  هةققعدة  مةسجعد  ظىح  بئرعلعدعغان  هةسسعلةص  ساؤابع  قاراش  بذ 
صةيغةمبةر  مةسجعدع،  هةرةم  بولسا  مةسجعد  ظىح  ظذ  زعتتذر.  هةدعسلةرضة  سةهعه 

ظةلةيهعسساالمنعث مةسجعدع ؤة ظةقسا مةسجعدعدعنال ظعبارةتتذر.
ظىحىن  ظادةم  بعر  يىزعسعدعن  ظاثالش  خةؤةرلةرنع  ياخشع  ياكع  ظئلعش  دةرس 
شذنداقال  جامعلةردعن،  مةركعزعي  مةسجعدع  قعلعدعغان  ناماز  ظذستازعنعث  ظذنعث 
مةركعزعي جامعلةردعن تأؤةن تذرعدعغان قةدعمعي مةسجعدلةردعن ؤة شذ مةسجعدتعن 
تذؤةن تذرعدعغان مةسجعدلةردعن ظةؤزةلدذر. حىنكع ظذنعثدا ناماز ظوقذش ؤة دةرس 
تعثشاشتعن ظعبارةت ظعككع ظارتذقحعلعققا ظئرعشكعلع بولعدذ. شذنعمذ تعلغا ظئلعص 
قةدعمعي  قالسا  مةسجعدتعن  قذددذستعكع  جةهةتتة  ظةؤزةللعك  كئرةككع،  ظأتىش 
مةسجعدلةر، ظاندعن قالسا جاماظعتع ظةث كأص مةسجعدلةر، ظاندعن قالسا ظذنعثدعن 
تأؤةن تذرعدعغان مةسجعدلةر، ظاندعن قالسا ظذنعثدعنمذ تأؤةن تذرعدعغان مةسجعدلةر 

تذرعدذ. >رةددذلمذهتار< ناملعق كعتابتا شذنداق كأرسعتعلضةن. 
مةهةللعسعنعث مةسجعدع جاماظعتع كأص مةركعزعي جامعدعن ظةؤزةلدذر. بةلكع 
مةهةللعسعنعث مةسجعدعدة مذظةززعن بولمعغان تةقدعردة، ظذنعثغا ظأزع بئرعص ظةزان 
ظئيتعدذ ؤة يالغذز بولسعمذ ناماز ظوقذيدذ. حىنكع ظذ ظذنعث ظىستعدعكع مةسظذلعيةت 
بولذص، ظذنع ظادا قعلعشع الزعم. ظةضةر مةهةللعسعدة ظعككع مةسجعد بولغان تةقدعردة 
قايسعسع بئرعشقا يئقعن بولسا شذنعثغا بارعدذ. ظةضةر ظعككعسع يعراق ـ يئقعنلعقتا 
تةث بولسا، خالعغعنعغا بارعدذ. ظةضةر ظأزع فعقهع ظالعمع بولذص، ظذ ظعككع مةسجعدنعث 
ظاز مةسجعدنعث جاماظعتعنعث  بولغان تةقدعردة، جاماظعتع  بعرعنعث جاماظعتع كأص 
كأصعيعشعضة سةؤةبحع بولذش ظىحىن ظذنعثغا بارعدذ. ظةضةر فعقهع ظالعمع بولمعسا، 
ظعمامع  بعرعنعث  مةسجعدنعث  ظعككع  ظةضةر  بارعدذ.  شذنعثغا  خالعسا  قايسعسعنع 
بولمعغان  كعشع  خاتالعشعدعغان  قعراظةتتة  ؤةياكع  يةيدعغان  جازانة  ياكع  زعناخور 
ظعللةتلةر  ظةنة شذنداق  ظعمامدا  ظذ  ظةضةر  بولعدذ.  ظذنعث هأكمع شذنداق  تةقدعردة 

بولذص قالسا، يةنة بعر مةسجعدكة بارعدذ))(.
زعممعيالر هةرةم مةسجعدعضة كعرسة بذنعث هئح يامعنع يوق. ظعمام شافعظع )اهلل 
مةكروهتذر«  كعرعشع  مةسجعدعضة  هةرةم  »ظذالرنعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا 

))) ظعمام ظةهمةد ؤة نةساظع رعؤايةت قعلغان.
))) »ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية« 286 ـ بةت.
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دئضةن. ظعمام مالعك )اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( »ظذالرنعث هةرقانداق مةسجعدكة 
اهلل  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  )اهلل  شافعظع  ظعمام  دئضةن.  مةكروهتذر«  كعرعشع 
تاظاالنعث مذنذ سأزعنع دةلعل قعلعدذ: »ظع مأمعنلةر! مذشرعكالر )اهلل نع ظعنكار 
قعلغانلعقلعرع ؤة ظذالرنعث ظئتعقادع بذزذق بولغانلعقلعرع ظىحىن( صةقةت نعجعستذر، 
مذشذ يعلدعن )يةنع هعجرعيعنعث 9- يعلعدعن( كئيعن ظذالر مةسجعدع هةرامغا )يةنع 
هةرةمضة( يئقعنالشمعسذن )يةنع هةج قعلمعسذن، ظأمرة قعلمعسذن(. ظةضةر سعلةر )ظع 
مأمعنلةر! مذشرعكالرنعث هةرةمضة كعرعشتعن مةنظع قعلعنعشع بعلةن( صئقعرلعقتعن 
اهلل  شىبهعسعزكع،  قعلعدذ.  باي  سعلةرنع  بعلةن  صةزلع  ظأز  خالعسا  اهلل  قورقساثالر، 

)سعلةرضة صايدعلعق ظعشالرنع( بعلضىحعدذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر«))(.
جذنذبلذقتعن  ظذ  حىنكع  ظةمةس.  خالعي  جذنذبلذقتعن  كاصعر  دئضةندة  نئمعشقا 
صاكلعنعدعغان شةكعلدة يذيذنمايدذ. جذنذب كعشع مةسجعدتعن يعراق تذرذشع الزعم. 
كأرسعتعش  سةؤةب  بعلةن  نعجعسلعق  قعلعدذ.  دةلعل  ظايةتنع  مذشذ  مالعكمذ  ظعمام 

ظاممعبابلعقنع كأرسعتعدذ. شذثا ظذ صىتىن مةسجعدلةرنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ.
هةنةفعي مةزهةصعنعث دةلعلع شذكع، رعؤايةت قعلعنعشعحة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
سةقعف قةبعلعسعدعن كةلضةن ظةلحعلةرنع مةسجعدكة حىشىرضةن. هالبذكع ظذالر كاصعر 
ظعدع. حىنكع ظعمام ظئيتمعغانالرنعث نعجعسلعقع ظذالرنعث ظئتعقادعدا بولعدذ. شذثا ظذ 
مةسجعدنع صاسكعنا قعلعص قويذشقا ظئلعص بارمايدذ. مةزكذر ظايةت ظذالرنعث هةرةم 
دةؤرعدعكع  جاهعلعيةت  خذددع  كةبعنع  ياكع  قعلعشعغا  هأكىمرانلعق  مةسجعدعضة 

ظادعتعضة ظوخشاش يالعثاح هالةتتة تاؤاص قعلعشلعرعغا قويماسلعققا قارعتعلعدذ))(.
بذنع  ظةمةس.  قعلعنغان  مةنظع  ظأزعال  كعرعشعنعث  مةسجعدعضة  هةرةم  ظذالرنعث 
هةدعس  مذنذ  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة  بذخارعدا  سةهعه 
ظوحذق كأرسعتعص بةرضةن بولذص، ظذ مذنداق دةيدذ: »ظةبذ بةكرع رةزعيةلالهذ ظةنهذ 
شذ يعلع قذربانلعق كىنع معنادا مئنع >بذ يعلدعن كئيعن مذشرعك هةج قعلمعسذن 
ظعحعدة  جاكارلعغذحعالرنعث  دةص  قعلمعسذن!<  تاؤاص  هالةتتة  يالعثاح  كةبعنع  ؤة 
جاكارالشقا ظةؤةتكةنعدع. شذنعثدعن كئيعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةلع ظعبنع ظةبذ 
تالعب رةزعيةلالهذ ظةنهذنع ظةؤةتكةن ؤة ظذنع سىرة تةؤبعنع جاكارالشقا بذيرذغان«.

»ظةلع  دةيدذ:  مذنداق  قعلعص  داؤام  سأزعنع  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة 
رةزعيةلالهذ ظةنهذ قذربانلعق كىنع بعز بعلةن بعرلعكتة معنادعكع كعشعلةرضة سىرة 
تةؤبعنع، بذ يعلدعن كئيعن مذشرعكنعث هةج قعلعشعغا ؤة كةبعنع يالعثاح هالةتتة 

))) »ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية« 286 ـ بةت.
))) سىرة تةؤبة، 28 ـ ظايةت.
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تاؤاص قعلعشعغا بولمايدعغانلعقعنع جاكارلعدع«))(. 
حىنكع  قعلعنعدذ.  مةنظع  ظولتذراقلعشعشع  مةدعنعدة  ؤة  مةككة  زعممعيالرنعث 
دئضةن:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  زئمعنعدذر.  ظةرةب  شةهةر  ظعككع  ظذ 
»ظةرةب يئرعم ظارعلعدا ظعككع دعن جةم بولمايدذ«))(. ظةضةر ظذالر بذ شةهةرلةردة 

ظولتذراقالشماستعن، ظذنعثغا تعجارةت ظعشلعرع بعلةن كةلسة دذرذس بولعدذ. 
بذ هةدعس ظذالرنعث مةككة بعلةن مةدعنعدة ظولتذراقلعشعشعنع مةنظع قعلعشقعال 
مةنظع  ظولتذراقلعشعشعمذ  زئمعنلعرعدا  ظةرةب  باشقا  ظذالرنعث  بةلكع  ظةمةس.  خاس 

قعلعنعدذ. رافعظعنعث >تةقرعيرات< ناملعق كعتابعدا شذنداق كأرسعتعلضةن))(. 
مذسذلماننعثمذ يةهذدعيالرنعث ظعبادةتخانعسعغا ؤة خعرعستعيانالرنعث حعركاؤعغا 
كعرعشع مةكروهتذر. ظذ ظعككع جاي شةيتانالرنعث يعغعلعدعغان ماكانع بولغانلعقع 
مذسذلماننعث  هةرضعزمذ  بذ  مةكروهتذر.  كعرعشع  ظذنعثغا  مذسذلماننعث  ظىحىنال 

ظذنعثغا كعرعش هةققع بولمعغانلعقتعن ظةمةس.

ضذناهقا ياردةم قعلعشنعث هأكمع

ظعمام ظةبذهةنعفةنعث قارعشعدا ظىزىمنع ظذنعث سىيعدعن هاراق ظعشلةيدعغانلعقع 
ظئنعق بولغان كعشعضعمذ سئتعش دذرذس بولعدذ. ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن مذهةممةدنعث 
قارعشعدا دذرذس بولمايدذ. حىنكع ظعمام ظةبذهةنعفةنعث قارعشعحة ضذناه ظذ نةرسعنعث 
كئلعدذ.  مةيدانغا  كئيعن  ظأزضةرتكةندعن  ظذنع  بةلكع  كةلمةيدذ.  مةيدانغا  ظأزعدة 
ظذنداق كعشعضة ظىزىمنع سئتعشمذ مذشذ ظعختعالص ظاساسعدا بولعدذ. بةزعلةر: »ظذنع 
ظذنعثغا سئتعش ضذناهقا ياردةم قعلغانلعق بولعدعغانلعقع ظىحىن مةكروه بولعدذ« 

دئضةن. 
بذ هأكىم ظذنع كاصعرغا ساتقان تةقدعردة شذنداق بولعدذ. ظةمما ظذنع مذسذلمانغا 
ساتقان تةقدعردة ظعختعالصسعز مةكروه بولعدذ. حىنكع ظذ ضذناهقا ياردةملةشكةنلعك 
بولعدذ. بذ ظعختعالص »كاصعرالر شةرعظةتنعث شاخحة هأكىملعرع بعلةن خعتاب قعلعنغذحع 
ظةمةس« دئضىحعلةرنعث قارعشع ظاساسعدا ظوتتذرعغا حعقعدذ. توغرا قاراش شذكع، 
بولعدذ.  ياردةملةشكةنلعك  ضذناهقا  ظذ  بولغاندا  شذنداق  قعلعنعدذ.  خعتاب  ظذالرمذ 
ظارعسعدا  ظعككعسعنعث  ظذ  سئتعشتا  مذسذلمانغا  بعلةن  كاصعر  سىيعنع  ظىزىم  شذثا 

))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 95 ـ بةت.

))) سةهعه بذخارع، 4655 ـ هةدعس.
))) بذ هةدعسنع ظعمام مالعك »ظةلمذؤةتتةظ« ناملعق كعتابعدا، ظعمام ظةهمةد مذسنةدعدة رعؤايةت قعلغان.
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هئح صةرق يوق.
بذ هأكىمنعث ظةكسعحة، بةححعؤازلعق قعلعدعغان كعشعضة حعرايلعق قذلنع سئتعش 
شذ  ضذناه  حىنكع  بولعدذ.  مةكروه  سئتعش  قورال  كعشعضة  قوزغايدعغان  ظذرذش  ؤة 
ظعشنع قعلعشنعث ظأزع بعلةن مةيدانغا كئلعدذ. شذثا ظذ هارامغا يئقعن مةكروهتذر.

حعركاؤنع رئمونت قعلعش دذرذس بولعدذ. شذثا بعراؤ حعركاؤنع رئمونت قعلعش 
ظىحىن ظذ يةردة ظعشلةص هةق ظالسا، بذنعث هئح يامعنع يوق. حىنكع ظذ ظةمةلنعث 
ظذلذغع  توشذيدعغان  يىك  ياكع  ظأزع  بعراؤ  شذنعثدةك،  بولمايدذ.  ضذناه  ظأزعدة 
ظارقعلعق بعر زعممعينعث هارعقعنع هةق ظئلعص توشذص بةرسة، دذرذس بولعدذ. ظىزىم 
سادعر  ضذناه  بعلةن  ظأزع  ظذنعث  حىنكع  بولمايدذ.  دذرذس  بةرسة،  توشذص  سىيعنع 
حىنكع  مةكروهتذر.  قعلعش  »ظذنداق  مذهةممةد:  بعلةن  ظةبذيىسىف  ظعمام  بولعدذ. 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هاراق هةققعدة ظون كعشعضة لةنةت قعلغان ؤة هاراق توشذص 

بةرضىحعنع شذ ظون كعشعدعن بعرع سانعغان« دةص قارايدذ. 
بولعدذ.  بةرضةنلعك ظىحىن  ظئلعش توشذص  قارعشعحة هةق  ظةبذهةنعفةنعث  ظعمام 
ظةمةلنع  بعرةر  صةقةت  ضذناه  ظةمةس.  سةؤةبعمذ  ضذناهنعث  ظةمةس،   ضذناه  ظذ 
ظعختعيارعي هالةتتة قعلغذحع ظىحىن هاسعل بولعدذ. هاراق ظعحعش ظذنع توشذشنعث 
زأرىرعيةتلعرعدعن ظةمةس. حىنكع ظذنع توشذش بةزعدة تأكىش ظىحىنمذ، يةنة بةزعدة 
سعركة قعلعش ظىحىنمذ بولعدذ. شذثا ظذ خذددع ظىزىم سعقعش ؤة ظذنع ظىزىش ظىحىن 
بعلةن  نعيعتع  قعلعش  ضذناه  بولسا  هةدعس  مةزكذر  بولعدذ.  قعلغاندةك  تةلةص  هةق 

توشذشقا قارعتعلعدذ.
ظعستعهسان  سأزع  مذهةممةدنعث  بعلةن  ظةبذيىسىف  ظعمام  قعياستذر.  بعر  بذ 
صرعنسعصعغا حىشعدذ. بذ ظعختعالصقا ظاساسةن، بعراؤ ظذلعغعنع يةنة بعراؤنعث هارعقعنع 
يأتكةص بئرعش ظىحىن ظعجارعضة بةرسة ياكع ظذنعث حوشقعسعنع بئقعص بئرعش ظىحىن 
ظأزعنع ظعجارعضة قويسا، ظعمام ظةبذهةنعفةنعث قارعشعحة ظذنعث ظىحىن ظالغان هةق 

صاكعز بولعدذ. ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن مذهةممةدنعث قارعشعحة مةكروه بولعدذ.
ظةضةر بعراؤ موزدوز بولذص، يةنة بعراؤ ظأزع ظىحىن ظةتصةرةس ياكع صاسعقالرنعث 
مودعسعدا ظأتىك تعكعص بئرعشنع ظذنعثغا بذيرذتقان بولسا ياكع ظذ سةيصذث بولذص، 
ظذنعثغا  بئرعشنع  تعكعص  كعيعم  مودعسعدا  صاسعقالرنعث  ظىحىن  ظأزع  بعراؤ  يةنة 
بذيرذتقان بولسا، ظذ ظادةمنعث ظذنع قعلعشع مةكروهتذر. حىنكع ظذ ظوتصةرةس ياكع 

صاسعقالرغا ظوخشاص قئلعشنعث سةؤةبحعسع بولذص قالعدذ.
يئزا  صةقةت  يةرلةردعن  قاراشلعق  شةهعرعضة  كذفة  ظاساسةن،  قاراشقا  توغرا 
خعرعستعيانالرنعث  ياكع  ظعبادةتخانعسع  ظوتصةرةسلةرنعث  ظأينع  بعرةر  رايذنلعرعدا 
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حعركاؤع ياكع يةهذدعيالرنعث ظعبادةتخانعسع ؤةياكع هاراق ساتعدعغان جاي قعلعش 
ظىحىن ظعجارعضة بئرعش دذرذس بولعدذ. ظةمما كذفة شةهعرعدعن باشقا شةهةرلةردة ؤة 
يئزعلعرعدا ظذالرنعث ظذنداق قعلعشعغا يول قويذلمايدذ. حىنكع ظذ جايالر ظعسالملعشعص 
بولغان. بذ يةردة كذفة شةهعرعنعث يئزعلعرع خاس قعلعندع. حىنكع ظذ يئزعالرنعث 
ظةمما  قارعشعدذر.  ظةبذهةنعفةنعث  ظعمام  بذ  زعممعيالردذر.  كأصعنحعسع  ظاهالعسعنعث 
ظعككع ظعمام: »ظذنداق قعلعش توغرا ظةمةس. حىنكع ظذ ضذناهقا ياردةملةشكةنلعك 
بولعدذ« دةص قارايدذ. ظىح ظعماممذ )يةنع ظعمام مالعك، شافعظع ؤة هةنبةلع( شذنداق 

قارايدذ))(.
هازعرقع دةؤرعمعزدة ظعمام ظةبذهةنعفةنعث كأز قارعشعنع تذتذشمذ كةسكعن هالدا 
دذرذس بولمايدذ. حىنكع هازعر كذفة شةهعرع ؤة يئزعلعرع ظاللعبذرذن ظعسالملعشعص 

بولغان.

مةككعنعث ظأيلعرعنع سئتعش ؤة ظذنع ظعجارعضة بئرعشنعث هأكمع

ظةمةس.  مةكروه  دذرذستذر.  سئتعش  زئمعنلعرعنع  ؤة  ظأيلعرعنع  مةككعنعث 
ظعمام شافعظعمذ شذنداق دئضةن. صةتعؤا مذشذ بويعحة بئرعلعدذ. حىنكع بعنا ظذنع 
كعشعنعث  سالغان  ظأي  زئمعنغا  ؤةقصة  مةسعلةن،  مىلكعدذر.  ظادةمنعث  سالغان 
ظذنع سئتعش هةققع بولعدذ. بذ ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن مذهةممةدنعث قارعشعدذر. 
ظعمام ظةبذهةنعفةدعن قعلعنغان ظعككع تىرلىك رعؤايةتنعث بعرعدة ظذمذ مذشذنداق 
قارعغان. حىنكع مةككة ظذنعث ظاهالعسعنعث مىلكعدذر. نئمعشقا دئضةندة، ظذنعثدا 
ظعضعدارحعلعق هةققع ظاللعبذرذن مةيدانغا كئلعص بولغان. ظعضعدارحعلعق هةققع 

مةككعدعمذ شةرظع جةهةتتعن خذسذسعيلعشعص بولغان.
مةككعنعث ظأيلعرعدعمذ قوشنعدارحعلعق هةققع ظعجرا قعلعنعدذ. مانا بذ مةككة 
ظةبذهةنعفة  ظعمام  دةلعلعدذر.  قعلعنعدعغانلعقعنعث  ظعضعدارحعلعق  زئمعنعنعث 
مذنداق دةيدذ: »مةككة ظأيلعرعنع هةج مةؤسعمع كىنلعرعدة ظعجارعضة بئرعشنع 
ظولتذرذشلذق  تاظاالنعث: »ظذ  اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام  قارايمةن«.  دةص  مةكروه، 
بولسذن ياكع سعرتتعن كةلضةن بولسذن«))( دئضةن سأزعنع دةلعل قعلعص، مةككة 
ظارتذق  هاجعالرغا  كةلضةن  سعرتتعن  كىنلعرعدة  مةؤسعمع  هةج  ظاهالعسعضة 
ظويلعرعنع بوشعتعص بئرعش ظىحىن صةتعؤا بئرةتتع ؤة هةج مةؤسعمع كىنلعرعدعن 

))) »تةقرعيرات ظةررافعظع« 2 ـ توم، 308 ـ بةت.
))) »ظةددذررذلمذختار« 5 ـ توم، 251 ـ بةت.
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باشقا حاغالردا ظذ ظأيلةرنع ظعجارعضة بئرعشكة رذخسةت قعالتتع.
ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذمذ هةج مةؤسعمع كىنلعرعدة شذنداق 
كةلضةن مذساصعرالرنعث  قعلعشقا  ظاهالعسع! هةج  ؤة: »ظع مةككة  جاكاراليتتع 
ظأيلعرعثالرغا  ظىحىن  بئرعش  يارعتعص  قواليلعق  حىشىشعضة  ظأيلةرضة  خالعغان 

دةرؤازا بئكعتعؤالماثالر« دةيتتع. ظاندعن مةزكذر ظايةتنع ظوقذيتتع))(.

شعشعخال ؤة شاهمات ظويناشنعث هأكمع

يئقعن مةكروهتذر. ظةسلعدة ظذ ظعران ساسانعي  شعشعخال ظويناش هارامغا 
سذاللعسع صادعشاهلعرعدعن ظعككعنحع صادعشاهنعث ظعسمعدذر. ظذ ظويذن ظادالةتنع 
قارعشعدا  كةلضةن  بعرلعككة  ظالعمالرنعث  صىتىن  ظىحىن  قعلعدعغانلعقع  بعكار 

هارامدذر.
شاهمات ظويناشنعث هأكمعمذ شذنداق بولعدذ. ظذنعث مةكروه بولذشع شذنعث 
ظىحىندذركع، ظذنعث بعلةن مةشغذل بولغان كعشعنعث دذنيالعق جاصا ـ مذشةققعتع 
كئتعص، ظاخعرةتلعك جاصا ـ مىشةققعتع كئلعدذ. بذ هةنةفعي مةزهةصعدة هارامدذر 
ؤة حوث ضذناهتذر. ظذنع مذباه قعلعش ظعسالمغا ؤة مذسذلمانالرغا قارشع شةيتانغا 
ياردةم بةرضةنلعك بولعدذ. بعر هةدعستة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: 
»مأمعننعث ظويذن ظوينعشع باتعلدذر. صةقةت مذنذ ظىح ظويذنع باتعل ظةمةس: 
ؤة  مذسابعقعلعشعشع  ظئتعشتا  ظوق  ظأضعتعشع،  ؤة  كأندىرىشع  ظئتعنع  ظذنعث 

خوتذنع بعلةن ظويذن ـ حاقحاق قعلعشعشع«))(.
ظعمام شافعظع، بعر رعؤايةتتة ظعمام ظةبذيىسىفمذ شاهمات ظويناشنع مذباه، 
ضةرحة  قعلمعسا،  قةسةم  كأص  جةريانعدا  ظويناش  ظذنع  صةقةت  بذ  قارعغان.  دةص 
داؤاملعق ظويناص  صعيالة حاي ظىحىن تعكعشعش بولسعمذ قعمار ظوينعمعسا،  بعر 
تذرعؤالمعسا ؤة صةرز ظعبادةتلةرضة دةخلع ـ تةرىز يةتكىزمعسة مذباه بولعدذ. ظةضةر 
هارام  قارعشعدا  بعردةك  ظالعمالرنعث  صىتىن  قالسا،  بولذص  بعرع  ظعشالرنعث  بذ 

بولعدذ.
شذنعثدةك، قاتار ظويذنع، قةرت ظويذنع، ظوشذق ظويذنع ؤة شذنعثغا ظوخشاش 

ظويذنالرنع ظويناشمذ مةكروهتذر.
))) سىرة هةج، 25 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.

))) »ظةددذررذلمذختار« 5 ـ توم، 252 ـ بةت.
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مةكروه دذظاالر

دذظادا »سئنعث ظةرشعثنعث ظعززةتلعك ظورنع بعلةن« دئيعش مةكروهدذر. حىنكع 
ظةرش  قويعدذ.  حىشةندىرىص  ظعكةنلعكعنع  باغلعق  ظةرشكة  ظعززعتعنعث  نعث  اهلل  ظذ 
بولسا صةيدا بولغذحع نةرسعدذر. شذثا ظذنعثغا باغلعق بولغان نةرسعلةرنعث هةممعسع 
حوقذم صةيدا بولغذحع بولعدذ. اهلل تاظاالنعث ظعززعتع صةيدا بولغذحع نةرسعضة باغلعق 
حىنكع  قةدعمعيدذر.  ظعززعتع  تاظاالنعث  اهلل  بةلكع  ظىستىندذر.  ؤة  صاكتذر  بولذشتعن 
قةدعمعيلعك اهلل تاظاالنعث سىصةتلعرعدعن بعرعدذر. اهلل تاظاالنعث قةدعمعي سىصةتلعرع 
ظذنعث زاتع بعلةن بعرضة تذرعدذ. شذثا ظذ ظذ سىصةت بعلةن ظةزةلدعنال سىصةتلةنضىحعدذر 

ؤة مةثضى سىصةتلعنعدذ.
ظعمام ظةبذيىسىفنعث: »ظذنعث هئح يامعنع يوق« دةص قارايدعغانلعقع رعؤايةت 
بعر هةدعس  بذ هةقتة  قارعشعنع،  ظةبذيىسىفنعث  ظعمام  ظةبذلةيسمذ  ظعمام  قعلعنغان. 
رعؤايةت  تةرعصعدعن  كعشع  بعر  هةدعس  بذ  لئكعن  قعلغان.  تذتقا  ظىحىن،  بولغانلعقع 
قعلعنغان هةدعسلةردعن بولغانلعقع ظىحىن ظذنداق دذظا قعلعشتعن ساقلعنعش ظئهتعيات 
بعرع  دذظالعرعدعن  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  هةدعستة  بذ  توغرعدذر.  يىزىدعن 
مذنداق ظعدع دئيعلضةن: »ظع اهلل! مةن سةندعن ظةرشعثنعث ظعززةتلعك ظورنع بعلةن، 
ظةزعمعتعث  بىيىك  ؤة  ظعسمعث  كاتتا  بعلةن،  رةهمعتع  يةتكةن  حئكعضة  كعتابعثنعث 

بعلةن، كامالع ؤة تامامع سأزلعرعث بعلةن هاجعتعمنع تعلةيمةن«.
هةدعسنع تةكشىرىص حعققذحع ظالعم ظعبنع ظةمعر هاج بذ هةدعس هةققعدة توختعلعص، 
سانعغان. شذثا  هةدعسلةردعن  توقذلما  ظذنع  جةؤزع  ظعبنع  بةرضةن.  صعكعر  تةنقعدعي 
ظذ هةدعس دةلعل بواللمايدذ. مةزكذر مةكروهلذق هأكمع هارامغا يئقعن مةكروهنع 

كأرسعتعدذ))(.
اهلل تاظاالغا دذظا قعلماقحع بولغان هةرقانداق ظادةم صةقةت اهلل تاظاالنعث زاتع، 
سىصةتلعرع ؤة ضىزةل ظعسعملعرع بعلةن، شذنداقال رذخسةت بئرعلضةن ؤة بذيرذلغان 
دذظاالر بعلةن دذظا قعلعشع كئرةك. بذنع اهلل تاظاالنعث مذنذ سأزلعرع ظوحذق ظعصادعلةص 
بعلةن  ظعسعملعرع(  نع شذ )ضىزةل  اهلل  بار،  ظعسعملعرع  ضىزةل  نعث  بئرعدذ: »اهلل 
ظاتاثالر، اهلل نعث ظعسعملعرعنع كةلسة - كةلمةس قوللعنعدعغانالرنع تةرك ظئتعثالر، 
ظذالر )ظاخعرةتتة( قعلمعشلعرعنعث جازاسعنع تارتعدذ«))(، »»اهلل دةص ظاتعساثالرمذ 
بولعدذ، رةهمان دةص ظاتعساثالرمذ بولعدذ، قايسعنع ظاتعساثالر )هةممعسع ياخشعدذر(. 

))) بذ هةدعسنع كعمنعث رعؤايةت قعلغانلعقع يذقعرعدا ظويذن ـ تاماشا ؤة ناخشا ـ مذزعكا مةؤزذسعدا بايان قعلعنغان.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 252 ـ بةت.
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)قعراظةتنع(  نامعزعثدا  دئضعن،  بار«  ظعسعملعرع  ضىزةل  نذرغذن  نعث  اهلل  حىنكع 
ظاؤاز  يذقعرع  ظىحىن(  يةتكىزمةسلعكع  ظةزعيةت  ساثا  قئلعص  ظاثالص  )مذشرعكالر 
بعلةنمذ  ظاؤاز  صةس  ظىحىن(  قالماسلعقع  ظاثلعماي  )مأمعنلةر  ظوقذمعغعن،  بعلةنمذ 

ظوقذمعغعن، ظذالرنعث ظارعسعدا ظوتتذرا يول تذتقعن«))(.

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن باشقا كعشعضة دذرذد ظئيتعش

دذرذد  خاسالشتذرذص  بعرعضة  باشقا  ظةلةيهعسساالمدعن  صةيغةمبةر  هئحكعم 
مذهةممةدكة،  اهلل!  »ظع  مةسعلةن،  ظئيتسا،  دذرذد  ظةضةشتىرىص  ظةمما  ظئيتمايدذ. 
ظذنعث ظاظعلة تاؤابعظاتلعرعغا ؤة ساهابعلعرعضة رةهمةت قعلغعن!« دئسة، جاظعزدذر.
بذ هأكىم صةرعشتعلةردعن باشقعالرنع كأرسعتعدذ. ظةمما صةرعشتعلةرضة مذستةقعل 

هالدا دذرذد ظئيتعش دذرذستذر. 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا دذرذدنعث ظورنعدا ساالم ظئيتعش كذصاية قعلعدذ. كعمكع 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن باشقعالرغا دذرذد ظئيتسا، ضذناهكار بولعدذ ؤة مةكروه 
بولعدذ. بذ توغرا قاراشتذر. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذستةقعل قعلعص باشقعالرغا 
دذرذد ظئيتعشع دذرذستذر. ظةمما باشقعالرنعث ظذنداق قعلعشع دذرذس بولمايدذ. حىنكع 
قعسمعنع  بعر  ماللعرعنعث  ظذالرنعث  مذهةممةد!(  »)ظع  دةيدذ:  مذنداق  تاظاال  اهلل 
ؤة  صاكلعغايسةن  ضذناهلعرعدعن  ظذالرنع  بعلةن  ظذنعث  ظالغعنكع،  هئسابعدا  سةدعقة 
سئنعث  شىبهعسعزكع،  قعلغعن،  دذظا  ظذالرغا  كأصةيتكةيسةن،  )ياخشعلعقلعرعنع( 
ظاثالص  )سأزعنع(  ظذالرنعث  اهلل  كئلعدذ،  ظئلعص  خاتعرجةملعك  ظذالرغا  دذظايعث 

تذرغذحع، )نعيةتلعرعنع( بعلعص تذرغذحعدذر«))(. 
سئنعث  شىبهعسعزكع،  قعلغعن،  دذظا  »ظذالرغا  ظايةتتعكع:  بذ  تاظاالنعث  اهلل 
دذظايعث ظذالرغا خاتعرجةملعك ظئلعص كئلعدذ« دئضةن سأزع ظذالر ظىحىن اهلل غا دذظا 
قعلغعن ؤة اهلل تعن مةغصعرةت تعلعضعن! دئضةن مةنعنع ظعصادعلةيدذ. دذرذدنعث )يةنع 

رةهمةت تعلةشنعث( لذغةتتعكع ظةسلع مةنعسع دذظا قعلعشتذر.
ظابدذلاله ظعبنع ظةبذظةؤفادعن رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعس شةرعصتة ظذ مذنداق 
دئضةن: بعرةر قةؤم زاكات ؤة سةدعقعلعرعنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظئلعص كةلسة، 
زاكعتعنع  ظاتام  تعلةيتتع. مئنعث  ظةلةيهعسساالم ظذالرغا اهلل دعن رةهمةت  صةيغةمبةر 

))) سىرة ظةظراف، 180 ـ ظايةت.
))) سىرة ظعسرا، 110 ـ ظايةت.
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ظاظعلة  ظةبذظةؤفانعث  اهلل!  دئدع: »ظع  مذنداق  ظذ  كةلضةندة  ظئلعص  ظالدعغا  ظذنعث 
تاؤابعظاتلعرعغا رةهمةت قعلغعن!«))(

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث دذظاسع ظذالر ظىحىن رةهمةتتذر. ظذالرنعث دعللعرع 
ؤة جانلعرع ظىحىن خاتعرجةملعكتذر. حىنكع ظذالر بذ دذظا بعلةن ظأزلعرعنعث سةدعقة 

ؤة زاكاتلعرعنع اهلل تاظاالنعث قوبذل قعلغانلعقعنع بعلةلةيتتع.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا دذرذد ظئيتعش دعننعث ظاالمةتلعرعدعن بعرعضة ظايلعنعص 
قالدع. شذثا دذرذد ظئيتعلعشقا باشقا بعر ظادةم ظورتاق بواللمايدذ. شىنعث ظىحىن مةنة 
جةهةتتعن توغرا بولغان تةقدعردعمذ، »ظةبذ بةكرع ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن« 
دئيعشكة بولمايدذ. ظةمما »اهلل صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ؤة ظذنعث دوستعغا ياكع 
خةلعصعسعضة رةهمةت قعلسذن!« دئيعشكة ؤة شذنعثدةك سأزلةرنع قعلعشقا بولعدذ. 
مذشذنعثغا ظوخشاش سأزدعن يةنة بعرع شذكع، ضةرحة مةنة جةهةتتعن ظالغاندا توغرا 
بولسعمذ، »مذهةممةد ظةززة ؤةجةللة))( مذنداق دئدع« دئيعشكة بولمايدذ. حىنكع 
تاظاال ظىحىن ظعشلعتعلعدعغان مةدهعية سأزعدذر.  >ظةززة ؤةجةللة< دئضةن سأز اهلل 

شذثا ظذنعثدا باشقا بعرع ظورتاق بواللمايدذ))(.

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا كامالعيةتنع ظعصادعلةيدعغان سأز 
قذرذلمعسع بعلةن دذرذد ظئيتعش

مةسعلةن، ظذنعث سأز قذرذلمعسع مذنداق: »ظع اهلل! خوجايعنعمعز مذهةممةدكة 
ؤة  تةث  سانعغا  سىصةتلعرعنعث  كامالعي  نعث  اهلل  تاؤابعظاتلعرعغا  ظاظعلة  ظذنعث  ؤة 
ظذنعث كامالعغا اليعق رةؤعشتة رةهمةت قعلغعن!« ظذستازعم شةيخ مذهةممةد هامعد 
)اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( بذ مةسعلة هةققعدة سورالغاندا مذنداق دةص جاؤاب 

بةرضةن: 
قذرذلمعسع  سأز  بعلدىرعدعغان  كامالعيةتنع  ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر  مةن 
دعققةت  بذنعث  لئكعن مةن  بعلمةيمةن.  قعلغانلعقعمنع  مةنظع  ظئيتعشنع  دذرذد  بعلةن 
ظعضعلعرع  ظةقعل  ؤة  كةلدعم  ظةسكةرتعص  ظعكةنلعكعنع  ظعش  تئضعشلعك  قعلعشقا 
تىضةتكىسعز  ساناص  سىصةتلعرعنعث  كامالعي  تاظاالنعث  اهلل  صةرؤةردعضارعمعز  ظىحىن 

))) سىرة تةؤبة، 103 ـ ظايةت.
))) ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلغان.

))) »ظةززة ؤةجةللة« دئضةن سأز »غالعب ؤة بىيىك« دئضةن مةنعدة كئلعدذ. شذثا، »غالعب ؤة بىيىك اهلل مذنداق دئدع« دئيعشكة 
بولعدذ. ظةمما »غالعب ؤة بىيىك مذهةممةد مذنداق دئدع« دئيعشكة بولمايدذ ـــ ت.
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ظعكةنلعكعضة ظئتعقاد قعلعشنع ظعزحعل هالدا ظةسكةرتعص كئلعؤاتعمةن. اهلل تاظاالنعث 
كامالعي سىصةتلعرعنعث ساناص تىضةتكىسعز بولذشع ظذنعث زاتعنعث كأص بولذشعدعن 
سىصةتلعرع  بعردذر.  زاتع  مذقةددةس  ؤة  يىكسةك  تاظاالنعث  اهلل  بةرمةيدذ.  دئرةك 
نذرغذندذر. اهلل تاظاالنعث سىصةتلعرعنع هئحكعم تولذق بعلعص بواللمايدذ. اهلل تاظاال 
بذ هةقتة مذنداق دةيدذ: »اهلل ظذالرنعث ظالدعدعكعنع ؤة كةينعدعكعنع بعلعدذ، ظذالر 

بولسا ظذنع بعلمةيدذ«))(. 
دئيعلعدذ:  مذنداق  بعرعدة  شةرعصلعرعدعن  هةدعس  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
»ظع تونذلغذحع زات! بعز سئنع هةقعقعي رةؤعشتة تونذص بواللمايمعز«. يةنة مذنداق 
نعث  اهلل  ياراتقذحع  يىرضىزىثالر،  صعكعر  هةققعدة  نةرسعلةر  »يارعتعلغان  دئيعلعدذ: 
رةؤعشتة  هةقعقعي  بعلةن  قعلعش  صعكعر  نع  اهلل  يىرضىزمةثالر.  صعكعر  هةققعدة  زاتع 

بعلعص بولغعلع بولمايدذ«.
تاظاالنعث  اهلل  بعلعمعزكع،  شذنع  رةؤعشتة  بئرعلضةن  رذخسةت  ظأزعمعزضة  بعز 
سىصةتلعرعدعن جةؤهةرعي سىصةتلةرنع بعلضةنلعكعمعزنع، ظذ سىصةتلةرنعث هةقعقعتعنع 
ظعزنالعرعدعن  سىصةتلةرنعث  شذ  صةقةت  سىصةتلةرنع  ظذ  بعلمعضةنلعكعمعزنع، 
بعلضةنلعكعمعزنع، تةؤهعد ظعلمعدة ظذنعثدعن صةقةت 0) سىصةتنع بعلضةنلعكعمعزنع 
بعلعشعمعز كئرةك. ظةمما اهلل تاظاالنعث ظذنعث بعلةن تونذلعدعغان سىصةتلعرعنعث حئكع 
يوقتذر. ظعمام فةخرذددعن رازع شذنداق دئضةن. دئمةك، اهلل تاظاالنعث ظعلمعنعث حئكع يوق. 
ظذنعث سىصةتلعرعنع مذظةييةن ساناققا توختاتقعلع بولمايدذ. حىنكع ظذنعث حئكع يوق. 
بعز ظعنسانلعق سىصعتعمعز بعلةن اهلل تاظاالغا اليعق سىصةتلةرضة ظعمان كةلتىرىشعمعز 
اهلل  صةرؤةردعضارعمعز  بعز  كئرةك.  توختعشعمعز  حئضعرعدا  بةلضعلةنضةن  بعزضة  ؤة 
تاظاال ظأضةتكةن نةرسعدعن ظارتذق نةرسة بعلمةيمعز: »صةرعشتعلةر: »سئنع )صىتىن 
كةمحعلعكلةردعن( صاك دةص تونذيمعز. بعز سةن بعلدىرضةندعن باشقعنع بعلمةيمعز، 
قعلغذحعدذرسةن«  بعلةن ظعش  بعلضىحعدذرسةن، هئكمةت  هةقعقةتةن سةن هةممعنع 

دئدع«))(.
ظعنسانالرنعث بذ ظعنحعكة نذقتعنع بعلعشع ؤة ظةقعللعرعدعن هةر تىرلىك ناتوغرا 
بذ  ظىحىن مةن  قعلعشع  دعققةت  ظاالهعدة  نذقتعغا  ظذ  خعيالالرنع هةيدةص حعقعرعشتا 
سأز قذرذلمعسعغا ظعنحعكعلعك بعلةن قاراص حعقتعم. بذنعثدعكع مةقسةت كةرةملعك 
ظىحىن  يوللعشع  رةهمةت  صىتمةس  ـ  تىضعمةس  ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر  تعن  اهلل 
حئكع  سىصةتلعرعنعث  كامالعي  تاظاالنعث  اهلل  خذددع  ظعبارةتتذر.  بولذشتعن  تعلةكتة 

))) »فةتهذلبارع« 8 ـ توم، 534 ـ بةت.
))) سىرة تاها، 110 ـ ظايةت.
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يوق بولغعنعغا ظوخشاش.
فعقهعشذناس  تةتقعقاتحع  صذختا  ناهايعتع  قارايدعغان،  بعلةن  ظاقعالنعلعك  دعنغا 
قاراشتا  بذ  مةنمذ  قعلغان.  هاسعل  قاناظةت  قاراشقا  بذ  نذرغذنع  خئلع  ظالعمالردعن 

ظذالرغا ظةضعشعمةن ؤة ظذالرنعث ظعزعدعن ماثعمةن.
لئكعن يةنة بةزع ظالعمالر ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث: 
»زئهنعضة خاتا حىشةنحة كةلتىرعدعغان ياكع ظذنعث ظىحىن مةقسةت قعلعنغان مةنة 
ظالدعدا  كعشعنعث  تاصعدعغان  يول  نةق  بذرمعالشقا  ظذنع  بولسعمذ،  روشةن  ناهايعتع 
ؤةياكع توغرا مةنعدة ظعشلعتعلضةن سأز خاتا حىشةنضىحعضة خاس بولذص قالعدعغان 
ظةهؤال ظاستعدا خاتا حىشةنحة بئرعص قويذش ظئهتعمالع بولغان بذ سأز قذرذلمعسعنع ؤة 
ظذنعثغا ظوخشايدعغان سأزلةرنع ظعشلعتعشنع مةنظع قعلعش« تعن ظعبارةت قعياسعي 

قارعشعنع تذتقا قعلعص، مذنداق سأز قذرذلمعسعنع ظعشلعتعشنع مةنظع قعلغان.
مةن مذنداق دةص قارايمةن: بةزع ظالعمالر ظةقعدة جةهةتتة خةتةرلعك ظةهؤال كئلعص 
حعقعدعغانلعقع ظىحىن بذ سأز قذرذلمعسعنع مةنظع قعلغان. »زعياننعث ظالدعنع ظئلعش 
صايدعنع قولغان كةلتىرىشنعث ظالدعغا قويذلعدذ«. ضةرحة بذ خاتا حىشةنحعنعث ظالدعنع 

ظالعدعغان ظامعلالر مةؤجذت بولسعمذ، يةنعال دعندا ظئهتعيات قعلعش مذهعمدذر.
ظالعدعغان  ظالدعنع  حىشةنحعنعث  خاتا  ضةرحة  بئرعدذكع،  ظعصادعلةص  شذنع  بذ 
ساغالم  قويذلعدذ.  ظورذنغا  ظالددعنقع  قعلعش  هةزةر  بولمعسعمذ،  مةؤجذت  ظامعلالر 
ظةقعدعنع يامان ظعللةتلةرنعث ظارعلعشعص قئلعشعدعن ساقالش ظىحىن مةنظع قعلعش 

هةل قعلغذح بعر ؤاسعتة هئسابلعنعدذ.
قعلغذحعالرنعث  مةنظع  ظعشلعتعشنع  قذرذلمعسعنع  سأز  ظذ  مةن  بولسعمذ  شذنداق 
قارعشعغا قارعغاندا يةنعال ظذنع ظعشلعتعشكة رذخسةت قعلغذحعالرنعث قارعشعغا مايعلمةن. 
حىنكع بذ خاتا حىشةنحعلةر بعلعملعك ؤة بعلعمسعز كعشعنعث ظةقلعضة كةلمةيدذ. صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمغا ظذ سأز قذرذلمعسع بعلةن دذرذد ظئيتقذحعالر صةقةت حةكلعك ؤة بةلضعلعك 

دذرذد ظئيتقاندعن كأرة سانسعزلعغان دذرذد ظئيتقانلعقلعرعنعال حىشعنعدذ.
شافعظع مةزهةصعنعث ظالعملعرعدعن هةلةب))( شةهعرعنعث مذصتعسع كاتتا ظوستاز 
هةقتة  بذ  نعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  )اهلل  ظةبةجع  ظةسظةد  مذهةممةد  شةيخ 

بةرضةن صةتعؤاسع بولذص، ظذ مذنذالردعن ظعبارةتتذر: 
ظذالرنعث  تاظاال  )اهلل  ظعماملعرع  دعن  ؤة  ظالعملعرع  كاتتا  مةزهةصعنعث  شافعظع 
كامالعيةتنع  ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر  نعث  قعلسذن!(  رةهمةت  هةممعسعضة 

))) سىرة بةقةرة، 32 ـ ظايةت.
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بعلدىرعدعغان ؤة ساناق ظعصادعسع بولغان بذ سأز قذرذلمعسع بعلةن دذرذد ظئيتعش 
رعؤايةت  ظعدرعستعن  ظعبنع  ظةهمةد  ظذستاز  مةسعلةن،  قانداق؟  قارعشع  هةققعدعكع 
رازع  ظأزع  سانعحة،  »مةخلذقاتلعرعنعث  ظوخشاش:  تةسبعهلةرضة  مذنذ  قعلعنغان 
ظعلمعنعث  ؤة  ظذزذنلعقعدةك  سأزلعرعنعث  ظئغعرلعقعدةك،  ظةرشعنعث  بولغعدةك، 
حةكسعزلعكعدةك ظذلذغ اهلل نع صاك دةص ظئتعقاد قعلعمةن. . .« دئضةندةك شةكعلدة 

دذرذد ظئيتعش دذرذس بوالمدذ ياكع دذرذس بولمامدذ؟ 
بذنعث جاؤابع مذنداق: يعضانة اهلل غا هةمدذساناالر بولسذنكع، بذ سأز قذرذلمعسع 
ؤة ظذنعثدعن باشقا ساناق ظعصادعسع كةلضةن سأز قذرذلمعلعرع بعلةن دذرذد ظئيتعش 
دذرذس بولعدذ. بذ سأزلىكلةردعن ظذنعث هةقعقع مةنعسع ظةمةس، مةجازع مةنعسع 
كأزدة تذتذلعدذ. شذنداق بولغاندا ظذ دذرذدنعث مةنعسع مذنداق بولعدذ: »ظع اهلل! 
مذهةممةدكة خذددع سئنعث كامالعي سىصةتلعرعثنعث حئكع بولمعغعنعدةك حةكسعز 
رةهمةت يوللعغعن!« دئمةك، سأزلىكلةرنعث زاهعرعي مةنعلعرع ظةمةس، ظذالرنعث بذ 
سأزلةردعكع توغرا بولغان نعيةتلعرع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. نةتعجعدة ظذالر ظذ دذرذدتعن 
ظذنعث حةكلعك بولغان هةقعقع مةنعسعنع ظةمةس، حةكسعز بولغان كأصلىك مةنعسعنع 

مةقسةت قعلغان بولعدذ.
بولذص  مةنبة  ظاساسعي  مةزهةصعدة  هةنةفع  مذصتعسع،  حوث  دعيارعنعث  معسعر 
بعلةن  قذرذلمعسع  سأز  بعلدىرعدعغان  كامالعيةتنع  بةخعت  مذهةممةد  شةيخ  قالغان 
دذرذد ظئيتعشنعث دذرذسلعقع هةققعدة بعر كعتابحة يازغان بولذص، ظذ كعتابحعسعنعث 
ظاخعرعدا مذنداق دئضةن: مةن ساثا بةرضةننع قوبذل قعلغعن، اهلل تاظاالغا تايانغعن، 
ضةرحة ساثا صةتعؤاحعالر صةتعؤا بةرضةن تةقدعردعمذ، قةلبعثدعن صةتعؤا سورعغعن. شةك 
ـ شىبهعسعزكع، هاالل نةرسة ظوحذق ظاشكارعدذر. هارام نةرسعمذ ظوحذق ظاشكارعدذر. 
بعلةن كأص  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا كامالعيةتنع بعلدىرعدعغان سأز قذرذلمعسع 
صةيغةمبةر  هذزذرعغا  تاظاالنعث  اهلل  صةرؤةردعضار  قعلساث،  شذنداق  ظئيتقعن.  دذرذد 

ظةلةيهعسساالمنعث دةرؤازعسعدعن كعرعش شةرعصعضة ناظعل بولذشذث مذمكعن))(.

دذظادا ؤاسعتة قعلعشنعث هأكمع

قعلغذحعنعث:  »دذظا  دئيعلعدذ:  مذنداق  كعتابتا  ناملعق  >ظةددذررذلمذختار< 
هةققع  نعث  دوستلعرعث(  )يةنع  ظةؤلعيالعرعث  ؤة  صةيغةمبةرلعرعث  >ظةلحعلعرعث، 
دئيعشع  بعلةن<  هأرمعتع  ـ  هةققع  >بةيتذلالهنعث  ياكع:  دئيعشع  بعلةن<  هأرمعتع  ـ 

))) هةلةب هازعرقع سىرعيةنعث شعمالع قعسمعغا جايالشقان بعر شةهةر ظعسمع ـــ ت.
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مةكروهتذر. حىنكع ياراتقذحع اهلل تاظاالنعث ظالدعدا مةخلذقاتالرنعث هةققع بولمايدذ«
مذنداق  شةرهعلةص  ظذنع  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  )اهلل  ظابعدعن  ظعبنع  شةيخ 
ظذالرنعث حوقذم  ظالدعدا  تاظاالنعث  اهلل  بولعدذ:  مذنداق حىشةندىرىشكة  بذنع  دئضةن: 
بولمعسا بولمايدعغان رةؤعشتة هةققع بولمايدذ. لئكعن اهلل تاظاال ظذالرغا ظأز صةزلعدعن 
هةق بةلضعلعدع. ياكع ظذ هةقتعن هأرمةت ؤة ظذلذغلذق مةقسةت قعلعنسعمذ بولعدذ. 
شذنداق بولغاندا ظذ يئقعنحعلعق تعلةش بابعدعن بولعدذ. اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق 
دةيدذ: »اهلل غا )تاظةت ـ ظعبادةت قعلعش، ضذناهتعن ساقلعنعش بعلةن( يئقعنحعلعقنع 

تعلةثالر«))(. 
شةيخ ظعبنع ظابعدعن )اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( ؤاسعتة قعلعشنع دذظانعث 
ظةدةص ـ ظةخالقلعرعدعن سانعغان. مولال ظةلع قارعنعث >شةرهذننعقاية< ناملعق كعتابعدا 
ظذالرغا  بعزنعث  سأز  دئضةن  هأرمعتع  ـ  هةققع  »ظذالرنعث  قعلعنغان:  بايان  مذنداق 
ظعمان كةلتىرىشعمعز ؤة ظذالرنع ظذلذغلعشعمعزنعث بعزضة ؤاجعص بولذشعنع كأرسعتعشع 

ظئهتعمالغا يئقعندذر«.
نعث  اهلل  سأز  »ظذ  قعلعنغان:  بايان  مذنداق  كعتابتا  ناملعق  >يةظقذبعيية< 
يئقعندذر. شذنداق  ظئهتعمالعغا  ظعصادعلةش  مةنعسعنع  بولذش  صةيغةمبةرلعرعنعث هةق 
بولغاندا ظذالرنعث هةق ظعضعلعرع بولذش مةنعسعنع ظةمةس، هةق صةيغةمبةرلةر بولذش 

مةنعسعنع حىشىنعشنعث هئح توسالغذسع يوق«.
تئز  ظةقعلضة  سأزدعن  بذ  هةممعسع  بذالرنعث  لئكعن  قارايمةن:  دةص  مذنداق  مةن 
كئلعدعغان زاهعرعي حىشةنحعضة قارشع بولغان ظئهتعماللعقالردذر. بعز يذقعرعدا بايان 
قعلغعنعمعزدةك، مةلذم سأزنعث دذرذس بولمايدعغان خاتا حىشةنحة بئرعش ظئهتعمالعنعث 
ظادةم  بعر  ظذ  شذثا  دةلعلدذر.  يئتةرلعك  قعلعشقا  مةنظع  سأزنع  ظذ  ظأزعال  بولذشعنعث 
تةرعصعدعن رعؤايةت قعلعنغان هةدعسكة قارشع كئلعص قالمايدذ. شذنعث ظىحىن هةنةفعي 
مةزهةصعنعث ظعماملعرع ظذ سأزلةرنعث بذ خاتا حىشةنحعلةرنع ظعصادعلةص قويذش ظئهتعمالع 
تذرسعمذ ظذنعثدعن توغرا مةنعلةرنع مةقسةت قعلعشتا اهلل تاظاالدعن باشقا نةرسة بعلةن 
قةسةم قعلعشنع كةلتىرىص حعقعرعدعغانلعقعنع ؤة بذنعث يةنة بعر حةكلعضىحع ظامعل 

ظعكةنلعكعنع سةؤةب كأرسعتعص ظذنع مةنظع قعلعشنع ظوتتذرعغا قويغان.
مةن  اهلل!  »ظع  قعلغان:  بايان  هةدعسنع  بعر  مذنداق  مةناؤعي  ظةلالمة  شذنداق، 
صةيغةمبعرعثنع  بولغان  صةيغةمبعرع  رةهمةت  سئنعث  تعلةيمةن.  هاجعتعمنع  سةندعن 
مذنداق  ظابدذسساالمنعث  ظعبنع  ظعززع  يىزلعنعمةن«.  تةرةصكة  سةن  قعلعص  ؤاسعتة 
دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: »ؤاسعتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةنال حةكلعنعشع، 

))) »رذدذدذن ظةال ظةباتعل« 2 ـ توم، 51 ـ بةت.
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اهلل تاظاالدعن باشقا نةرسة بعلةن قةسةم قعلعنعص قالماسلعقع ؤة ظذ ؤاسعتعنعث صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث ظاالهعدعلعكلعرعدعن بولذشع كئرةك«))(. 

)اهلل  هامعد  مذهةممةد  شةيخ  ظذستازعم  كئرةككع،  ظأتىش  ظئلعص  تعلغا  شذنعمذ 
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( بذ مةسعلة هةققعدة مذنداق دئضةن: »دذظادا اهلل غا ظذنعث 
ؤة  بولسذن!(  ساالمع  ؤة  رةهمعتع  نعث  اهلل  )ظذالرغا  صةيغةمبةرلعرعنع  ظةلحعلعرعنع، 
هةق  دذرذستذر.  قعلعش  ؤاسعتة  بولسذن!(  ظذالرغا  رازعلعقع  نعث  )اهلل  ظةؤلعيالعرعنع 
حىنكع  مذستةهةصتذر.  ظذ  بةلكع  دذرذستذر.  ؤة  جاظعزدذر  ظذ  قارعشعدا  ظعضعلعرعنعث 
كعرعدعغان  شئرعككة  ظذنعثدا  بعرعدذر.  سةؤةبلعرعنعث  بولذش  ظعجابةت  دذظانعث  ظذ 
كعحعككعنعمذ شىبهة يوق. حىنكع دذظا قعلعنغذحع )يةنع يالؤذرذلغذحع( مةخلذقاتالر 
ظعحعدة هئح شئرعكع ؤة تةسعر كىحع بولمعغان يعضانة اهلل تاظاالدذر. شاصاظةت تعلةش 
كئلعدعغان  قعلغذحعغا  دذظا  قعلعشتا  دذظا  قعلعص  ؤاسعتة  نةرسعدذر.  باشقا  دذظادعن 
هئحقانداق زعيان يوق. تةؤهعد ظةقعدعسعضة دةخلع ـ تةرىز يةتكىزعدعغان هئحقانداق 

يامانلعقمذ يوق.
شةكـ  شىبهعسعزكع، ظعنسانالر ظاخعرةتتة اهلل تاظاالغا صةيغةمبةرلعرعنع ؤاسعتة قعلعص 
ظذنعث هأكىم حعقعرعشع ظىحىن شاصاظةت تعلةيدذ. صةيغةمبةرلةر بعرـ  بعرلةص ظأزرعسعنع 
ظئيتعدذ. ظاخعرعدا بذ ظعش خوجايعنعمعز مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا قالعدذ. مذهةممةد 
ظةلةيهعسساالم: »مةن شاصاظةت تعلةي« دةيدذ. نةتعجعدة مذهةممةد ظةلةيهعسساالم اهلل 
تاظاالدعن ظعنسانالرنعث ظارعسعدا تئزراق هأكىم حعقعرعص، ظذالرنع قعيامةت مةيدانعنعث 
اليعق  جةننةتكة  قذتذلدذرذشنع،  ؤةهعمعسعدعن  قورقذنحلذق  ؤة  ظعسسعقعدعن  قاتتعق 
بولغانالرنع جةننةتكة، دوزاخقا اليعق بولغانلعرعنع دوزاخقا سئلعشنع ظأتىنىص سورايدذ. 
بذ حوث شاصاظةت بولذص، بذنداق شاصاظةت ظعمتعيازع يالغذز مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا 
خاستذر. ظذ قذرظان كةرعمدة تعلغا ظئلعنغان مةدهعيةضة اليعق ماقامدذر. ظذنعثدعن باشقا 

يةنة مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا بئرعلضةن نذرغذن شاصاظةت ظعمتعيازلعرع بار«))(.

اهلل تاظاالنعث هةققع ـ هأرمعتع بعلةن نةرسة تعلةش

ظةضةر بعرع يةنة بعرعضة: »اهلل نعث هةققعـ  هأرمعتع بعلةن صاالنع ظعشنع قعلغعن« 
دئسة، ياكع: »اهلل نعث نامع بعلةن قةسةمكع، صاالنع ظعشنع قعلغعن« دئسة، ضةرحة 
ظذنع قعلعش ظةؤزةل بولسعمذ، لئكعن ظذنعثغا ظذ ظعشنع قعلعش قعلمعسا بولمايدعغان 

))) سىرة ماظعدة، 35 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 254 ـ بةت.

584585

سودىغا ئاالقىدار ئومۇمىي ھۆكۈملەرئالالھ تائاالنىڭ ھەققى - ھۆرمىتى بىلەن بىر نەرسە تىلەش



584585

دةرعجعدة الزعم بولذص قالمايدذ.

ظعبنع مذبارةك مذنداق دئضةن: »ظةضةر بعرع يةنة بعر شةخستعن اهلل نعث هةققعنع 
شةصع كةلتىرىص، ياكع اهلل نعث هةققعـ  هأرمعتع ظىحىن دذنيانعث ظةرزعمةس نةرسعسعنع 
تعلعسة، ظذ شةخسنعث ظذنعثغا هئح نةرسة بةرمةسلعكع مئنع خذرسةن قعلعدذ. حىنكع 

ظذ، اهلل ظةرزعمةس قعلعص ياراتقان نةرسعنع ظذلذغلعغان بولذص قالعدذ«.

ظعمام تةبةرانع رعؤايةت قعلعدذكع، ظةبذمذسا ظةشظةرع رةزعيةلالهذ ظةنهذ صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع ظاثلعغان: »اهلل نعث هةققعنع شةصع كةلتىرىص 
نةرسة تعلعضةن كعشع لةنةتكاردذر. اهلل نعث هةققع شةصع كةلتىرىلىص نةرسة تعلةنضةن، 
ظاندعن نةرسة تعلعضذحعضة تعلعضةن نةرسعسعنع بةرمةي، ظذنع ظوسال قعلعش مةقسعتعدة 

تعلعمعضةن نةرسعسعنع بةرضةن كعشعمذ لةنةتكاردذر«.

ظعمام ظةبذداؤذد ؤة نةساظع رعؤايةت قعلغان، ظعبنع هعببان سةهعه دةص باهالعغان، 
هاكعم: »ظعمام بذخارع ؤة مذسلعمنعث هةدعس قوبذل قعلعش شةرتلعرعضة توشعدذ« 
قعلعنغان:  رعؤايةت  ظةنهذمادعن  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  ظعبنع  بولذص،  هةدعس  بعر  دئضةن 
»اهلل نعث هةققعنع شةصع كةلتىرىص نةرسة تعلعضةن كعشعضة )تعلعضةن نةرسعسعنع( 

بئرعثالر«. 

ظعمام تةبةرانع مذنداق رعؤايةت قعلغان: »اهلل نعث هةققعنع شةصع كةلتىرىص نةرسة 
تعلعضةن كعشع لةنةتكاردذر. اهلل نعث هةققع شةصع كةلتىرىلىص نةرسة تعلةنضةن، ظاندعن 

نةرسة تعلعضذحعضة تعلعضةن نةرسعسعنع بةرمعضةن كعشعمذ لةنةتكاردذر«.

ظذنعث  كعشعضة  قعلمعغان  ظةمةل  اليعق  تةلعؤعضة  ظذنعث  لئكعن  ظوقذغان،  قذرظان 
ظوقذغان قذرظانع ظىحىن، خذددع ناماز ظوقذغان ؤة ضذناه قعلغان كعشعضة ظوخشاش، 
قعلمعغان  ظةمةلنع  تئضعشلعك  قعلعشقا  ؤة  قعلغان  ضذناه  ظذ  ضةرحة  بئرعلعدذ.  ساؤاب 

بولسعمذ، ساؤاب بعر تةرةصتعن بولعدذ. ضذناه يةنة بعر تةرةصتعن بولعدذ))(.

سودعغا ظاالقعدار ظومذمعي هأكىملةر

ظعنساننعث حوث ـ كعحعك تةرةتلعرعنع سئتعش مةكروهتذر. ظذنع توصعغا ياكع 
كىلضة ظارعالشتذرغان ؤة توصا قعسمع كأص بولغان ظةهؤال ظاستعدا ظذنع سئتعش 
توغرا قاراشقا ظاساسالنغاندا دذرذس بولعدذ. ظذنع توصعغا ظارعالشتذرذش سئتعشنع 

))) »رذدذدذن ظةال ظةباتعل« 2 ـ توم، 40 ـ بةت.
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دذرذس قعلعشنعث حارعسعدذر))(.
لئكعن رافعظع مذنداق دةيدذ: »بذ قاراش زاهعرعي نذقتعغا خعالصتذر. حىنكع 
زاهعرعي نذقتعدعن ظالغاندا، سئتعش دذرذس بولمعغان نةرسعدعن صايدعلعنعشمذ 
دذرذس بولمايدذ. سئتعش دذرذس بولغان نةرسعدعن صايدعلعنعشمذ دذرذس بولعدذ. 
ظعكةنلعكعنع  حارعسع  قعلعشنعث  دذرذس  سئتعشنع  ظذنع  ظارعالشتذرذش  توصا 

كأرسعتعدعغان هئحقانداق دةلعل يوق«))(.
حاح ؤة تعرناققا ظوخشاش، ظعنساندعن ظايرعلغان نةرسعنع سئتعش دذرذس 
بولمايدذ. حىنكع ظذ ظعنسان تئنعنعث صارحعسع بولذص، ظذنع كأمىؤئتعش ؤاجعص 
بولعدذ. اهلل تاظاال مذنداق دةيدذ: »شةك - شىبهعسعزكع، بعز ظادةم بالعلعرعنع 
دئثعزدا  معندىردذق،  )ظذالغالرغا(  قذرذقلذقتا  ظذالرنع  قعلدذق،  هأرمةتلعك 
رعزعقالندذردذق،  بعلةن  يئمةكلعكلةر  شئرعن  ظذالرنع  حعقاردذق،  )كئمعلةرضة( 

ظذالرنع مةخلذقاتلعرعمعزنعث نذرغذنعدعن ظىستىن قعلدذق«))(.
لئكعن  بولعدذ.  دذرذس  سئتعش  قعغلعرعنع  جانلعقالرنعث  باشقا  ظعنساندعن 

ظعمام شافعظعنعث قارعشع بذنعثغا خعالصتذر.
هاراق سئتعص  ظذنعث  ظىحىن  بولغانلعقع  دذرذس  هاراق سئتعشع  كاصعرنعث 
تاصقان صذلعدعن قةرز ظئلعش دذرذس بولعدذ. بعز يذقعرعدا بايان قعلغعنعمعزدةك، 
هاراق كاصعر ظىحىن قعممعتع بار مال هئسابلعنعدذ. شذثا كاصعر هاراقنعث صذلعغا 
ظعضة بولعدذ. نةتعجعدة ظذنعثدعن قةرز ظئلعش دذرذس بولعدذ. ظةمما مذسذلماننعث 
يوق  قعممعتع  ظىحىن  مذسذلمان  هاراق  حىنكع  بولعدذ.  ظةكسعحة  ظذنعث  هأكمع 
ظعضعدارحعلعقعدا  سئتعؤالغذحعنعث  صذل  سئتعلغان  هاراق  شذثا  نةرسعدذر. 
قالعدذ. لئكعن ظذ بعرةر زعممعينع ظذنع سئتعشقا ؤةكعل قعلعص قويغان بولسا، 
ؤة  ظةبذيىسىف  ظعمام  بذ  بعراق  بولعدذ.  دذرذس  قارعشعدا  ظةبذهةنعفةنعث  ظعمام 

مذهةممةدنعث قارعشعغا خعالصتذر.
ظذنعث  بولغاندا  ؤاصات  مذسذلمان  بعر  ظةضةر  ظاساسةن،  قاراشقا  بذ 
ظعضعدارحعلعقعدا ظأزع ياكع باشقا بعر مذسذلمان ساتقان هاراقنعث صذلع بولغان، 
ظاندعن ظذ مذسذلمان ظذ صذلنع معراس قعلعص قالدذرغان بولسا، ظذ صذل ظذنعث 
معراسخورلعرع ظىحىن هاالل بولمايدذ. ظةضةر معراسخورنعث بذ ظعشتعن خةؤعرع 
معراسخور  ظةضةر  يأتكعلعدذ.  معراسخورغا  هأكىم  هاراملعق  تةقدعردة  بولغان 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 255 ـ بةت.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 246 ـ بةت.
))) »تةقرعيرات ظةررافعظع« 2 ـ توم، 308 ـ بةت.
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سئتعلغان ظذ مالنعث ظعضعسعنع بعلضةن تةقدعردة، ظذنعث ظذ مالنع ظعضعسعضة 
بعلسذن  ظعضعلعرعنع  مالنعث  ظذ  بولعدذ. معراسخورالر مةيلع  ؤاجعص  قايتذرذشع 
ياكع بعلمعسذن، ظذ مال معراسخورالرغا شةرتسعز هالدا هارام بولعدذ. ظةضةر ظذالر 
مال ظعضعلعرعنع بعلسة، مالنع ظذالرغا قايتذرذص بئرعدذ. ظةضةر بعلمعسة، ظذنع 

سةدعقة قعلعؤئتعدذ. 
زاهعرعي جةهةتتعن ظالغاندا، ظذ مالنعث معراسخورالرغا هارام بولذشع هأكىم 
جةهةتتعن ظةمةس، دعيانةت جةهةتتعندذر. شذثا باالغةتكة يةتمعضةن معراسخورنعث 
قعلعؤةتكةن  ظذنع سةدعقة  ظذ  ظةضةر  بولمايدذ.  دذرذس  قعلعشع  مالنع سةدعقة  ظذ 

بولسا، باالغةتكة يةتكةندة تألةص بئرعدذ.
شةظرانع  ظابدذلؤةههاب  قعلعنعشعحة،  نةقعل  كعتابتا  ناملعق  >ظةلظةشباه< 
بةزع  مةزهةصعنعث  »هةنةفع  دئضةن:  مذنداق  كعتابتا  ناملعق  >ظةلمعنةن< 
نةقعل  ظأتمةيدعغانلعقع  ضةردةنضة  ظعككع  هأكىمنعث  هاراملعق  ظالعملعرعدعن 
قعلعنغان. مةن شعهاب ظعبنع شةلةبعدعن بذ مةسعلة هةققعدة سورعسام، ظذ مذنداق 
جاؤاب بةردع: ظذ بذ ظعشنع بعلمعضةن كعشعضة قارعتعلعدذ. ظةمما بعر ظادةمدعن 
زورلذق بعلةن مةلذم معقداردا باج ظئلعص، ظاندعن ظذنع باشقا بعر ظادةمضة بةرضةن، 
ظاندعن ظذنع شذ باشقا ظادةمدعنمذ ظئلعؤالغان باجضعرنع كأرضةن كعشع ظىحىن ظذ 

مال هارامدذر«.
مئلعدعن،  دئيعلعدذ: »صادعشاهنعث  مذنداق  كعتابتا  ناملعق  >ظةززةخعرة< 
هارام جازاالردعن ؤة شذنعثدةك مالالردعن مةلذم معقداردا مالغا ظئرعشكةن كعشع 
يئيعشع  تامعقعدعن  ظذنعث  كعشعنعث  بعلضةن  >بذنع  جةظصةردعن:  ظةبذ  هةققعدة 
مةن  تذتقاندا  نةزةردة  دعيانعتعنع  >ظذنعث  ظذ:  سورالدع.  دةص  بوالمدذ؟<  هاالل 
ظىحىن ظذنعث ظذ تاماقنع يئمةسلعكع ياخشعدذر. ظةمما هأكىم جةهةتتة، ضةرحة ظذ 
تاماق بذالنغان ياكع صار ظالغان مالدعن بولغان تةقدعردعمذ، ظذنعث ظذنع يئيعشع 

دذرذس بولعدذ< دةص جاؤاب بةردع«. 
>ظةلخانعيية< ناملعق صةتعؤا كعتابعدا مذنداق دئيعلعدذ: »مةلذم بعر ظايال 
ظئرعنعث  ضةرحة  بولذص،  ياشايدعغان  يذرتتا  ظالغان  ظةؤج  زذلذم  ظئرع  كعشعنعث 
يئمةكـ  ظعحمعكعنعث ظأزع بذالنغان مال بولمعغان تةقدعردة ياكع ظئرع ظةسلع صاك 
بولمعغان صذل ـ مالغا يئمةك ـ ظعحمةك ؤة كعيعم ـ كئحةك سئتعؤالغان تةقدعردة، 

خوتذنع ظذنع بعماالل ظعشلةتسة بولعدذ. ظذنعث ضذناهع ظئرعضة بولعدذ))(.
))) سىرة ظعسرا، 70 ـ ظايةت.
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ظاشلعق ؤة باشقا نةرسعلةرنع ظذالرنعث باهاسعنعث ظأسىشعنع 
ساقالص بئسعص يئتعش

ظذنع  ظاندعن  سئتعؤئلعص،  نةرسعلةرنع  شذنعثدةك  ؤة  ظاشلعق  شةرعظةتتة 
ساتماستعن، باهاسعنعث ظأسىشعنع ساقالص بئسعص يئتعش هارامغا يئقعن مةكروهتذر. 
حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »كعمكع سئتعؤالغان مالنع بئسعص 
»سئتعؤالغان  دئيعلضةن:  مذنداق  رعؤايةتتة  بعر  يةنة  بولعدذ«.  خاتاالشقان  ياتسا، 

مالنع خاتاالشقذحعدعن باشقا ظادةم بئسعص ياتمايدذ«))(.
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظأمةر 
ياتقذحع  بئسعص  مالنع  بئرعلعدذ.  رعزعق  قعلغذحعغا  »كةسب  دئضةن:  مذنداق 
مةسعلعدذر.  ظاالقعدار  هةققعضة  خةلقنعث  ظومذمعي  ظذ  حىنكع  بولعدذ«))(.  لةنةتكار 
ظةهؤالغا  قعيعن  ظذالرنع  ؤة  ظويناشقانلعق  بعلةن  ظذالرنعث هةققع  ظذنع ساتماسلعق 
شةهةر  ساتماسلعق  مالنع  بولذص،  كعحعك  شةهةر  شذثا  قويغانلعقتذر.  حىشىرىص 
بولعدذ.  مةكروه  يئقعن  هارامغا  يئتعش  بئسعص  ظذنع  بولسا،  زعيانلعق  ظاهالعسعضة 
ظةكسعحة، شةهةر حوث بولذص، مالنع ساتماسلعق شةهةر ظاهالعسعضة ظانحة زعيانلعق 
بولمعسا، ظذنع ساقالش مةكروه بولمايدذ. حىنكع ظذ ظأز مال ـ مىلكعنع باشقعالرغا 

زعيان سالماستعن ساقلعغان بولعدذ))(.
نعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  )اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام  يئتعش  بئسعص  مالنع 
قارعشعدا بذغداي، ظارصا، سامان، ظوت ـ حأص قاتارلعقالرغا ظوخشاش ظوزذق ـ تىلىككة 
رةهمةت  ظذنعثغا  )اهلل  ظةبذيىسىف  ظعمام  خاسالشتذرذلعدذ.  نةرسعلةرضة  ظاظعت 
نةرسعنع،  بارلعق  سالعدعغان  زعيان  خةلققة  »ظومذمعي  دةيدذ:  مذنداق  قعلسذن!( 
ضةرحة ظذ ظالتذن ياكع كىمىش ؤةياكع كعيعمـ  كئحةك بولغان تةقدعردعمذ، ساتماسلعق 
بئسعص يئتعش هئسابلعنعدذ«. ظعمام مذهةممةد )اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث 
مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: »كعيعمـ  كئحةكنع ساتماسلعق بئسعص يئتعش 

قاتارعدعن هئسابالنمايدذ«.
زعياننعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  )اهلل  ظةبذيىسىف  ظعمام  مةسعلعدة  بذ 
هةقعقعي ماهعيعتعنع ظئتعبارغا ظالغان. حىنكع ظذ مةكروه بولذشقا تةسعر كأرسعتعدذ. 
ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( زئهعندا تونذشلذق بولغان زعياننع 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 247 ـ بةت.
))) سةهعه مذسلعم، 1650 ـ هةدعس.

))) ظعمام ظعبنع ماجة ؤة هاكعم رعؤايةت قعلغان.
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ظئتعبارغا ظالغان.
كةلتىرمعضةنلعكع  زعيان  بولسا،  قعسقا  مذددعتع  يئتعش  بئسعص  مالنع  ظةضةر 
ظىحىن مالنع بئسعص ياتقانلعق هئسابالنمايدذ. ظةضةر ظذزذن بولذص كةتسة، زعياننعث 
ظةمةلعيةتكة ظايلعنعدعغانلعقع ظىحىن مالنع بئسعص يئتعش هئسابلعنعدذ ؤة هارامغا 

يئقعن مةكروه بولعدذ.
رةزعيةلالهذ  ظأمةر  ظعبنع  حىنكع  مألحةرلعضةن.  قعلعص  كىن   40 ظذنع  بةزعلةر 
ظةنهذمادعن رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعس شةرعصتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق 
دئضةن: »كعمكع يئمةكـ  ظعحمةكنع 40 كىن بئسعص ياتسا، اهلل تعن ظاداـ  جذدا بولغان 
بولعدذ ؤة اهلل مذ ظذنعثدعن ظادا ـ جذدا بولغان بولعدذ. قايسعبعر قورو ظةهلع ظعحعدة 
بعرةر ظادةم ظاحقورساق تاث ظاتقذزسا، ظذالردعن اهلل تاظاالنعث كئصعللعكع ظادا ـ جذدا 

بولعدذ«))(.
ظاظعلة  ؤة  ظذنعثغا  زامانغعحة  قارعغان  دةص  بولعدذ،  كةثرعحعلعك  ظذنع  قازع 
ـ  ظةزالعرعغا يةتكعدةك ظوزذقلذقعدعن ظارتذقعنع سئتعشقا بذيرذيدذ. ظارتذق ظوزذق 
تىلىكنع بئسعص يئتعشتعن توسعدذ. ظذنعثغا ؤةز ـ نةسعهةت قعلعدذ ؤة ظذنع ظذنداق 
قعلعشتعن حةكلةيدذ. ظةضةر ظذ يةنعال ساتقعلع ظذنعمعسا، قازع ظذنع بئسعمغا ظئلعشتا 
ظذنعث  قارعشعدا  ظعتتعصاق  ظالعمالرنعث  ظعشلعتعدذ.  حارعنع  قارعغان  دةص  صايدعلعق 
مئلعنع قازع ظأزع مةسظذل بولذص ساتعدذ. حىنكع ظعمام ظةبذهةنعفة ظومذمعي خةلققة 
كئلعدعغان زعياننعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىن ظذ خعلدعكع مةنظع قعلعشنع توغرا دةص 

قارايدذ. بذ مةسعلعمذ شذنداق بولعدذ.
ظةضةر خةلعصة دألةت ظاهالعسعنعث هاالك بولذشعدعن ظةنسعرعسة، ظاشلعقنع بئسعص 
ياتقذحعالرغا ظأزلعرع ؤة ظاظعلة ظةزالعرع ظىحىن يةتكعدةك ظاشلعق قالدذرذص قويذص، 
قالغان ظاشلعقنع ظذالردعن ظئلعؤالعدذ ؤة دألةت ظاهالعسعضة تارقعتعص بئرعدذ. ظاندعن 
ظاشلعقعنع  ظئلعؤئلعنغان  ظذالردعن  ظئرعشكةندة  كةثرعحعلعككة  ظاهالعسع  دألةت 
ظوخشاش معقداردا قايتذرذص بئرعدذ. بذ مةنظع قعلعش ظةمةس، ظئهتعياجنع تةمعنلةش 
مئلعنع  باشقعالرنعث  كةلضةندة  دذح  خةؤصعضة  بولذش  هاالك  كعمكع  هئسابلعنعدذ. 
تذرذص  ظالماي  رازعلعقعنع  ظعضعسعنعث  ظذنع  قالسا،  بولذص  مةجبذر  ظعشلعتعشكة 

ظعشلةتسة بولعدذ))(.
ياتقذحع  بئسعص  ظاشلعقنع  بعلةن  قئلعش  ساقالص  مةهسذالتعنع  يئرعنعث  ظأز 
هئسابالنمايدذ. بذ مةسعلعدة ظعختعالص يوق. حىنكع ظذ ظذنعث خالعس هةققع بولذص، 

))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 92 ـ بةت.
))) ظعمام ظةهمةد، ظةبذ يةظال، بةززار ؤة هاكعم رعؤايةت قعلغان.

ئاشلىق ۋە باشقا نەرسىلەرنى، باھاسىنىڭ ئۆسۈشىنى ساقالپ بېسىپ يېتىشئاشلىق ۋە باشقا نەرسىلەرنى، باھاسىنىڭ ئۆسۈشىنى ساقالپ بېسىپ يېتىش



ظومذمعي خةلقنعث هةققع بعلةن ظاالقعدار ظةمةس. حىنكع، ظذنعث زعراظةت تئرعماسلعق 
هةققعمذ بار. شذنعثدةكال ظذنعث مةهسذالتنع ساتماسلعق هةققعمذ بار.

ضةرحة ظذ زاهعرعي جةهةتتعن ظالغاندا مالنعث قعممةت بولذشعنع ياكع قةهةتحعلعك 
بولذشنع كىتىش بعلةن مذسذلمانالرغا يامان نعيةتتة بولغان بولسعمذ، ظئهتعياجلعق 
ظذمذ  ظةمما  بولمايدذ.  ضعرعصتار  ضذناهقا  ضذناهعدةك  ياتقذحعنعث  بئسعص  مالنع 
ظذنعثغا  ظعنسانالر  ظةضةر  سذظالغا،  دئضةن  مةجبذرلعنامدذ؟  سئتعشقا  مةهسذالتعنع 

موهتاج بولسا مةجبذرلعنعدذ، دةص جاؤاب بئرعلعدذ.
شذنعمذ ظةسكةرتعش كئرةككع، مةككة مذكةررةمةدة مالنع بئسعص يئتعش هةرةمدة 
ظايعتعضة  مذنذ  تاظاالنعث  اهلل  ياتقذحع  بئسعص  مالنع  ؤة  بولعدذ  قعلغانلعق  ضذناه 
حىشىص قالعدذ: »كاصعرالرغا، )كعشعلةرنع( اهلل نعث يولعدعن توسقذحعالرغا، - ظذ 
ظولتذرذشلذق بولسذن ياكع سعرتتعن كةلضةن بولسذن – بعز كعشعلةرضة ظعبادةتضاه 
ظىحىن  قعلعش  ظادا  صةرزعنع  هةج  )يةنع  توسقذحعالرغا  هةرامدعن  مةسجعدع  قعلغان 
مةسجعدع هةرامغا كةلضةن مأمعنلةرنع توسقذحعالرغا( )قاتتعق ظازابنع تئتعتعمعز(، 
كعمكع مةسجعدع هةرامدا زولذم بعلةن ضذناه قعلماقحع بولعدعكةن، ظذنعثغا قاتتعق 

ظازابنع تئتعتعمعز«))(.
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذمادعن  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  ظعبنع  ظابدذلاله 
يئتعؤئلعش  بئسعص  ظاشلعقنع  »مةككعدة  قعلعنعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق 

ضذناهتذر«))(.

باها توختعتعش

مالنعث باهاسعنعث باشلعق تةرعصعدعن توختعتعلعشع مةكروهتذر. حىنكع ظةنةس 
دئيعلعدذ:  مذنداق  شةرعصتة  هةدعس  بعر  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ 
كعشعلةر: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! مال باهاسع ظأرلةص كةتتع. بعزضة باها توختعتعص 
بةرضعن، دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »شةك ـ شىبهعسعزكع، باها 
توختاتقذحع، رعزعق بةرضىحع، كعشعلةرنعث رعزقعنع تار قعلغذحع ؤة كةثرع قعلغذحع 
بعرةر هةقسعزلعق  ؤة مال هةققعدة  قان  تاظاالدذر. مةن سعلةردعن هئحكعم  اهلل  زات 

بعلةن مئنع تةلةص قعلمعغان هالدا اهلل غا ظذحرذشعشنع ظىمعد قعلعمةن«))(
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 256 ـ بةت.

))) سىرة هةج، 25 ـ ظايةت.
))) ظعمام تةبةرانع »ظةلظةؤسةت« ناملعق كعتابتا رعؤايةت قعلغان.
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شذثا  كئرةك.  بةلضعلعشع  ظأزع  خةلق  ظذنع  هةققعدذر.  خةلقنعث  ظومذمعي  صذل 
بذ  ظةمما  ظةمةس.  توغرا  يةتكىزىشع  تةرىز  ـ  دةخلع  هةققعضة  ظذالرنعث  خةلعصعنعث 
مةسعلة ظومذمعي خةلققة يئتعدعغان زعياننعث ظالدعنع ظئلعش بعلةن ظاالقعدار بولذص 

قالسا، مذؤاصعق رةؤعشتة ظارعالشسا بولعدذ))(. 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةزكذر هةدعس شةرعصتة ظعقتعسادتعكع ناهايعتع مذهعم 
بعر صرعنسعصنع مذقةررةرلةشتىردع. ظذ بولسعمذ مال باهاسع ظعنسانالرنعث ظابرذيعغا 
هةدعس  بذ  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  شذنداقال  ظعشتذر.  باغلعق  ظئهتعياجلعرعغا  ؤة 
ظوتتذرعغا  بةلضعلعمعنع  بعر  كأرىنةرلعك  كأزضة  ظىحىن  ظعقتعسادع  ظعسالم  شةرعصتة 
قويدع. ظذ بولسعمذ يةككة تعجارةتحع كعشعلةرنعث ؤة جةمظعيةتنعث مةنصةظةتلعرعنع 
قوغداشقا يىزلةنضةن، ظةركعن ظعقتعسادحعلعقتذر. بذ ظعككع مةنصةظةت بعر ـ بعرعضة 

قارشع كئلعص قالغاندا جةمظعيةتنعث مةنصةظةتع ظالدعنقع ظورذنغا قويعلعدذ.
قويذلذشعغا  باهانعث  »باشلعق  دئضةن:  مذنداق  فعقهعشذناسالر  ظىحىن  شذنعث 
ظارعالشمايدذ. صةقةت مال ظعضعلعرع ماللعرعنعث باهاسعنع نةححة هةسسة ظاشذرذص، 
كأرةلةيدعغان  يعراقنع  صعكعرلعك،  ظارعلعشعدذ.  ظاندعن  كةتكةندعال  ظئشعص  حةكتعن 

كعشعلةرنعث مةسلعهةتع بعلةن باها توختعتعص بئرعدذ«. 
دئضةن: »قعممةتحعلعك  مذنداق  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  )اهلل  مالعك  ظعمام 
بولعدذ«.  ؤاجعص  بئرعشع  توختعتعص  باهاسعنع  مال  ؤالعنعث  يعلع  كةتكةن  بولذص 
ظعمام مالعك )اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( مال باهاسعغا ظارعلعشعش ظىحىن مال 

باهاسعنعث نورمال حةكتعن ظئشعص كئتعشعنع شةرت قعلمعغان))(.
صةرق  ظارعسعدعكع  مةزهةصعنعث  مالعكعي  بعلةن  مةزهةصع  هةنةفعي  نذقتعدا  بذ 
ظوتتذرغا حعقعدذ. ظعبنع ظابعدعن )اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( شذنداق دئضةن. ضويا 
ظذ مالعكعي مةزهةصعنعث هةنةفعي مةزهةصعضة قارعغاندا ظومذمعي خةلقنعث مةنصةظةتعنع 

ظالدعنقع ظورذنغا قويذشقا بةكرةك مايعل ظعكةنلعكعضة ظعشارةت قعلماقحع بولغان.
ظةضةر خةلعصة مال باهاسعنع توختعتعص بةرضةن، مال ساتقذحع ظعمام توختعتعص 
بةرضةن باهادعن تارازعدا كةم بةرمةكحع بولغان تةقدعردة خةلعصعنعث دةررة ظذرذشعدعن 
قورققان ظةهؤال ظاستعدا، مةسعلةن، خةلعصة بعر جعث مالغا بعر تةثضة باها حعقعرعص 
ؤة:  بةرضةن  تةثضة  بعر  ظعضعسعضة  مال  كئلعص  سئتعؤالغذحع  مال  ظاندعن  بةرضةن، 
»ظذنع ماثا سئتعص بةرضعن« دئضةن ظةهؤالغا قارعتا، بةزع ظالعمالر مذنداق دئضةن: 
»مال سئتعؤالغذحعنعث ظذ مالنع خةلعصة توختعتعص بةرضةن باهادا سئتعؤئلعشع هاالل 

))) ظعمام ظةهمةد، بةززار ؤة ظةبذ يةظال مذسنةدلعرعدة رعؤايةت قعلغان. ظعمام ظةبذ داؤذد، ظعبنع ماجة ؤة تعرمعزعمذ رعؤايةت قعلغان.
))) »ظةلهعداية« 4 ـ توم، 93 ـ بةت.
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بولمايدذ. حىنكع مال ساتقذحع مةجبذرالنغان بولذص قالعدذ. شذثا مال سئتعؤالغذحع 
هعيلة ظعشلعتعص، ظذنعثغا: >ظأزةث خالعغان باهاغا سئتعص بةرضعن< دئسة، بذ حاغدا 

مال ساتقذحع مئلعنع خالعغان باهادا ساتسا بولعدذ«.
ظويلعنعشقا  »بذنع  دئضةن:  مذنداق  بئرعص  رةددعية  بذنعثغا  ظابعدعن  ظعبنع 
مئلعنع  قعلغان،  مذسادعرة  مئلعنع  صادعشاه  ظذ  حىنكع  مةسعلعدذر.  تئضعشلعك 
سئتعشنع مذظةييةنلةشتىرمعضةن، مال ـ مىلىكنع ظأزع سئتعشقا توغرا كةلضةن كعشع 
ظوخشاص  سأزعضة  دئضىحعلةرنعث  بولعدذ<  ظعضة  كىحكة  سودعسع  >ظذنعث  هةققعدة: 
قالعدذ. حىنكع مئلع مذسادعرة قعلعنغان كعشع ظذنع سئتعشقا مةجبذرالنمايدذ. بذ 
بار.  يةردعمذ شذنداق بولعدذ. حىنكع ظذنعث ظةسلعدعنال مئلعنع ساتماسلعق هةققع 
شذنعث ظىحىن >ظةلهعداية< ناملعق كعتابتا مذنداق دئيعلعدذ: >كعمكع ظذالرغا خةلعصة 
سئتعشقا  مئلعنع  ظذ  حىنكع  بولعدذ.  دذرذس  ساتسا،  مال  باهادا  بةرضةن  بةلضعلةص 
مةجبذرالنمايدذ<. نئمعشقا دئضةندة خةلعصة ظذنع مال سئتعشقا بذيرذمعدع. ظذ ظذنع 
صةقةت مال باهاسعنع توختعتعص بةرضةن باهادعن ظاشذرؤةتمةسلعككة بذيرذدع. بذ ظعككع 

مةسعلعنعث ظارعسعدا صةرق بار. شذثا ظذنع ياخشع مذالهعزة قعلعش الزعم«))(.
ظذنع  بولذص،  ظادةتلةنضةن  باهاسعغا  مذقعم  ضأشنعث  ؤة  نان  كعشعلةر  ظةضةر 
ساتقذحع تارازعدا كةم بةرسة، نان سئتعؤالغذحع كةم قعسمعنع قايتذرذص ظالعدذ. ضأش 
سئتعؤالغذحع ضأشنعث باهاسع ظادةتتة ظئنعق بولغانلعقع ظىحىن ظذنعث كةم قعسمعنع 
قايتذرذص ظالمايدذ. ظةضةر سئتعؤالغذحع يات يذرتتعن كةلضةن كعشع بولسا، ظةهؤال 
ضأش  بولعدذ.  ظئنعق  يذرتالردا  هةممة  ظادةتتة  باهاسع  نان  حىنكع  بولعدذ.  شذنداق 
باهاسع ظاز ساندعكع ظةهؤالنع هئسابقا ظالمعغاندا ظئنعق بولمايدذ. شذثا مذساصعر 

بولذص كةلضةن كعشعنعث هةققع ظئنعق بولماي قالعدذ.
سئتعؤالعدعغان،  ضأش  تةثضعضة  بعر  قاسساصتعن  كىنع  هةر  ظادةم  بعر  ظةضةر 
ضعرام  يىز  بةش  ضأشنع  سئتعؤالغذحع  بئرعدعغان،  تارتعص  كئسعص  ضأشنع  قاسساص 
دةص ظوياليدعغان، كىنلةرنعث بعرعدة ظذ ظذنع تارتعص كأرىص بةش يىز ضعرامدعن كةم 
ظعكةنلعكعنع بعلضةن، قاسساصمذ ظذنعث بةش يىز ضعرام ظةمةسلعكعنع تةستعقلعغان 
ظةهؤال ظاستعدا، ظالعمالر بذ مةسعلة هةققعدة مذنداق دئضةن: »ظةضةر ضأش سئتعؤالغذحع 
شذ يذرتنعث ظأزعدعن بولسا، كةم هةسسعسعنع ضأشتعن ظةمةس، صذلدعن قايتذرذؤالعدذ. 
حىنكع قاسساص كةم هةسسعنع بةدةلسعز هالدا صذلدعن ظئلعؤالغان بولعدذ. ظةضةر ظذ 
شذ يذرتنعث ظأزعدعن بولمعسا ؤة قاسساصمذ ضأشنع كةم بةرضةنلعكعنع رةت قعلسا، 
هئح نةرسة قايتذرذص ظالمايدذ. حىنكع بعر يذرتتعكع مال باهاسع ظعككعنحع يذرتتعن 
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كةلضةنلةر هةققعدة ظئنعق بولماي قالعدذ«))(.
ضأشنعث  لئكعن  حىشمةيدعغان،  ؤة  ظأسمةيدعغان  باهاسع  ناننعث  ظادةتتة  بذ، 
كئتعدعغان  حىشىص  بةزعدة  يةنة  ظأسىص،  بةزعدة  بعراق  بولغان،  ظئنعق  باهاسع 
بولسا، هأكىممذ  ظذنعث ظةكسعحة  باهاسع  ظادةتتة مال  ظةضةر  قارعتعلعدذ.  ظةهؤالغا 
ظةكسعحة بولعدذ. ظةضةر ظذالرنعث ظادعتعدة نان ؤة ضأش هةر ظعككعلعسعنعث باهاسع 
ظأسمةيدعغان ؤة حىشمةيدعغان ظةهؤال بولسا، كةم قعسمعنع قايتذرذص ظئلعشتا هةر 
صةرقلعق  ظعككعلعسعدة  هةر  باها  ظةضةر  بولعدذ.  ظوخشاش  هأكمع  ظعككعلعسعنعث 
بولسا، مةسعلةن، سئتعؤالغذحع بعر قئتعم مةلذم ظئغعرلعقتعكع نان ياكع ضأشنع بعر 
قئتعم بةش تةثضعضة، يةنة بعر قئتعم تأت تةثضعضة سئتعؤالعدعغان ظةهؤال بولسا، 
ظةضةر سئتعؤالغذحع: »بذ  ظالمايدذ.  قايتذرذص  كةم هةسسعنع  ظعككعلعسعدعكع  هةر 
هأكىم  بذ  دئسة،  بةرضعن«  سئتعص  ماثا  صذلغا  معقداردعكع  بذ  ضأشنع  ياكع  ناننع 
شذنداق بولعدذ. ظةضةر ظذ مال ساتقذحعغا: »ماثا بةش يىز ضعرام بةرضعن« دئسة، 
سودا مذظةييةن ظئغعرلعق ظىحىن بولغاحقا، كئمعنع شةرتسعز هالدا قايتذرذص ظالعدذ. 

كةملةص سئتعلعدعغان مالمذ مذشذنداق بولعدذ))(. 
هةققعدة  يئتعؤئلعش  بئسعص  مالنع  قويغان:  ظوتتذرعغا  مذنذالرنع  ظالعمالر  بةزع 
ظعزدةنضةندة باها توختعتعشنع تعلغا ظئلعش باها توختعتعشنعث صةقةت ظعنسانالر ؤة 
هايؤانالرنعث ظوزذقلذقعغا ظاظعت ظعش ظعكةنلعكعنع ظعصادعلةص بئرعدذ. لئكعن بذ ظعككع 
ظوزذقلذقتعن باشقا مالالرنعث ظعضعلعرعمذ هةددعدعن ظئشعص، ظومذمعي خةلققة زذلذم 
قعلغان تةقدعردة، ظعمام ظةبذيىسىفنعث: »ظومذمعي خةلققة زعيان سالعدعغان بارلعق 
نةرسعنع، ضةرحة ظذ ظالتذن ياكع كىمىش ؤةياكع كعيعم ـ كئحةك بولغان تةقدعردعمذ 
ساتماسلعق، ظذنع بئسعص يئتعش هئسابلعنعدذ« دئضةن قارعشعغا ظاساسةن، باشلعق 
زعياننعث  ظةبذيىسىف  ظعمام  حىنكع  بولعدذ.  دذرذس  بةرسة  توختعتعص  باها  ظذالرغا 

هةقعقعي ماهعيعتعنع ظئتعبارغا ظالعدذ.
كةتكةن  ظومذملعشعص  زعيان  ظةبذهةنعفة  ظعمام  قعلعنغعنعدةك،  بايان  يذقعرعدا 
ظةهؤال ظاستعدا مةنظع قعلعش حارعسعنع يىرضىزىشنع توغرا دةص قارايدذ. مةسعلةن، 
حاقحاقحع مذصتعنع، مذصلعس بولذص كةتكةن )يةنع تىضعمةس قةرزضة كعرعص قالغان( 
بذالر  ظوخشاش.  قعلغانغا  مةنظع  خعزمعتعدعن  دوختذرنع  بعلعمسعز  ؤة  كعراكةشنع 
ظومذمعي خةلققة ظاالقعدار مةسعلة بولذص، بعز يذقعرعدا ظوتتذرعغا قويغان مةسعلعمذ 
ظالغاندا  جةهةتتعن  مةنة  توختعتعش  باها  حىنكع  كعرعدذ.  ظعحعضة  مةسعلة  مذشذ 
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هةسسعلةص  مئلعنع  ظعضعسع  مال  دئضةندة،  نئمعشقا  ظعبارةتتذر.  قعلعشتعن  مةنظع 
باها قوشذص سئتعشتعن مةنظع قعلعنعدذ. مذشذنعثغا ظاساسةن بذ قاراش صةقةت ظعمام 

ظةبذيىسىفنعث قارعشع بويعحعال هأكىم قعلعنمايدذ.))(

كةصتةرؤازلعق قعلعش

ظـأضزة ظىستعدة كةصتةر ظذحذرتذش هارامدذر. حىنكع بذنع قعلغذحع مذسذلمانالرنعث 
ظةؤرةتلعرعنع كأرىص قالعدذ. كةصتةرلةرضة تاش ظاتعمةن دةص كعشعلةرنعث دئرعزعلعرعنع 
حئقعص قويعدذ. شذثا ظذنداق كعشع قاتتعق مةنظع قعلعنعدذ ؤة ظاضاالندذرذش جازاسعغا 
كةصتةرلعرعنع  ظذنعث  باشلعق  يانمعسا،  قعلمعشعدعن  بذ  ظذ  ظةضةر  بولعدذ.  دذحار 

بوغذزالص، ظاندعن ظذنع ظعضعسعضة تاشالص بئرعدذ))(.
ظاضاالندذرذش  ظذالرغا  قعلعص،  دةلعل  ظادعتعنع  كةصتةرؤازالرنعث  ظالعمالر  بةزع 
ظوتتذرعغا  ؤاجعصلعقعنع  تاشالشنعث  بوغذزالص  كةصتةرلةرنع  ؤة  بئرعشنعث  جازاسع 
قويغان ؤة بذنعث ظىحىن كعشعلةرنعث ظةؤرعتعنع كأرىص قئلعش ياكع قالماسلعق ؤة 

دةرعزعلةرنع حئقعص قويذش ياكع قويماسلعق شةرت قعلمعغان.
بذ هأكىم كةصتةر ظذحذرتعدعغان كةصتةرؤازالرغا قارعتعلعدذ. ظةضةر ظذنع ظذحذرتمعسا، 
ظالعمالر بذ مةسعلة هةققعدة مذنداق دئضةن: »كةصتةر بئقعش مةكروهتذر. ضةرحة ظذنع 
كاتةكتة باقسعمذ، قاراش ياكع ياقتذرذص قئلعش بعلةن كعشعلةرضة زعيان كةلتىرعدعغان 
تةقدعردة، يةنعال مةكروه بولعدذ. ظةضةر بعرةر كةصتةرنع )ظذ كةصتةنع ضولالص ظئلعص 
كئلعص ظأزعنعث ضةصتعرعضة( قئتعؤالسا ؤة ظذنعث ظعضعسعنع بعلمعسة، ظئهتعيات قعلعش 
يىزعسعدعن ظذنع سةدعقة قعلعؤئتعدذ. ظاندعن ظذنع سةدعقة قعلعنغذحعدعن سئتعؤالعدذ 

ياكع سةدعقة قعلعنغذحع ظذنع ظذنعثغا هةدعية قعلعص بئرعؤئتعدذ«))(.
قعلعش  ظئهتعيات  نةرسعدة  بولغان  شىبهعلعك  ظالغاندا  جةهةتتعن  زاهعرعي 
ظعضعسعنع  ظةمما  كةلضةن،  ظئلعص  ضولالص  بولعدذ.  نةرسعدة  قعلغان  ظعضعدارحعلعق 
ظذنع  ظاندعن  قعلعش،  سةدعقة  ظذنع  ؤاقعتتا  بذ  شذثا  بولمايدذ.  نةرسعدة  بعلمعضةن 

سئتعؤئلعش ياكع ظأزعضة هةدعية قعلعنعشع ؤاجعص بولعدذ)4(.
ظةمما كةصتةرنع هةؤةس يىزعسعدعن باقسا، مذباه بولعدذ. شذثا ظأيلةردة قذش ؤة 
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توخذ باقسا، هئح يامعنع يوق. لئكعن ظذنعث قورسعقعنع توق بئقعش كئرةك. بذ ظذنع 
كوحعالرغا قويذص بةرضةندعن ياخشعدذر.

ظةضةر قذش قةصةزدة قعينعلعدعغان ظةهؤال بولسا، ظذنع دانغا زورالص قةصةزدة بئقعش 
بذلبذلغا  بولمايدذ.  مةكروه  بولسا،  ظةهؤال  قعينالمايدعغان  ظةضةر  بولعدذ.  مةكروه 
ظوخشاش، سايرعغذحع قوشالر قةصةزدة تذغذلغان ياكع ظذنعثغا كأندىرىلضةن ظةهؤال 
ظاستعدا ظذنع هةؤةس ظىحىن قةصةزدة بئقعش دذرذس بولعدذ. قذشالرنع ظازات قعلعؤئتعشتا 
ظوخشاش.  قويعؤةتكةنضة  ظذنع  ظاندعن  قذحقاح سئتعؤئلعص،  مةسعلةن،  يوق.  ساؤاب 
ظذنع قويعؤةتكةن تةقدعردعمذ ظعضعسعنعث ظعضعدارحعلعقعدعن حعقعص كةتمةيدذ. شذثا 
بار.  هةققع  ظئلعؤئلعش  كأرسة،  قولعدا  بعرعنعث  باشقا  كئيعن  مةزضعلدعن  بعر  ظذنع 
هةققع  ظئلعؤئلعش  بولسا،  دئضةن  بولعدذ«  شذنعث  تذتعؤالسا  كعم  »ظذنع  صةقةت: 
يوق. بةزعلةر: »ظذنع قويعؤئتعش مةكروهتذر. حىنكع ظذ مالنع زاية قعلغانلعقتذر« 

دئضةن. 
ظةضةر ظذ بعر ظادةمضة: »مئنعث مئلعم ساثا هااللدذر. سةن ظذنعثدعن خالعغعنعثنع 
دئضةن: »ظذنعثغا  مذنداق  مذهةممةد  ظعمام  قارعتا  مةسعلعضة  بذ  دئسة،  ظالغعن« 

صةقةتال تةثضة ؤة تعلالالر هاالل بولعدذ«. 
مذنداق  سةؤرعنعث  ظةبذدذنيا  ظعبنع  الزعمكع،  ظأتىش  ظةسكةرتعص  شذنعمذ 
ظةلةيهعسساالمنعث  لذت  قعلعش  »كةصتةرؤازلعق  قعلغان:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 

قةؤمعنعث قعلمعشلعرعدعن بعرعدذر«))(.

هايؤانالرغا كأيىنىش

ظأكىزضة ؤة ظئشةككة ظوخشاش هايؤانالرغا ظذنع زورلعماستعن هةمدة ظذرماستعن 
مئنعش، يىك ظارتعش، شذنداقال ظذنعث بعلةن يةر تئرعش دذرذس بولعدذ. ظذنعثغا ظذ 
كأتىرةلمةيدعغان دةرعجعدة ظئغعر يىك ظارتعشقا بولمايدذ. صىتىن ظالعمالرنعث بعردةك 
قارعشعدا ظذ هايؤانالرنعث يىزعضة ؤة بئشعغا ظذرذشقا بولمايدذ. ظعمام ظةبذهةنعفةنعث 

قارعشعدا، ضةرحة ظذ ظأزعنعث مىلكع بولغان تةقدعردعمذ، ظةسال ظذرذشقا بولمايدذ.
ظىحىن  ظىركىضةنلعكع  »هايؤان  دئضةن:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
ظذالغقا  تئيعلعش  حىنكع  ظذرذلمايدذ«.  ظىحىن  كةتكةنلعكع  تئيعلعص  ظذرذلعدذ، 
معنضىحعنعث يىضةننع ياخشع تذتمعغانلعقعدعندذر. ظىركىص قئحعش هايؤاننعث ظأزعنعث 

))) »تةقرعيرات ظةررافعظع« 2 ـ توم، 310 ـ بةت.

ھايۋانالرغا كۆيۈنۈشكەپتەرۋازلىق قىلىش



ناحارلعقعدعندذر. شذثا ظذنع بذنعث ظىحىن ظةدةصلةش الزعم. 
هايؤانغا زذلذم قعلعش زعممعيغا زذلذم قعلغاندعن ظئغعردذر. حىنكع ظذنعث اهلل 
تاظاالدعن باشقا ياردةمحعسع بولمايدذ. بذ هةقتة مذنداق بعر هةدعس رعؤايةت قعلعنغان: 
اهلل  ظادةمضة  قعلغان  زذلذم  كعشعضة  تاصالمايدعغان  ياردةمحع  باشقا  تاظاالدعن  »اهلل 

تاظاالنعث غةزعصع قاتتعقتذر«.
زعممعيغا زذلذم قعلعش مذسذلمانغا زذلذم قعلعشتعن ظئغعردذر. حىنكع ظذ قعيامةت 
كىنع زذلذم قعلغذحعسعنعثمذ ظأزع بعلةن بعرضة بولذشع ظىحىن ظذنعثغا ظئغعر تةلةص 
قويعدذ ؤة ظذ زعممعينعث كذصرعلعقتعن باشقا ضذناهلعرع زذلذم قعلغذحعسعنعث ظىستعضة 
ظازابلعنعشعنعث  ظورنعغا  زعممعينعث  بعلةن  سةؤةبع  ضذناهالرنعث  شذ  تاشلعنعص، 

هئحقانداق توسالغذسع قالمايدذ. بةزع ظالعماالر شذنداق بايان قعلغان))(.
ناملعق  >رعيازذسسالعهعين<  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  )اهلل  نةؤةؤعي  ظعمام 
بابتا  بعر  مةخسذس  هةققعدة  قعلعش  مةنظع  قعيناشنع  ظذالغنع  ؤة  قذل  كعتابعدا 
توختعلعص، ظذنعثدا نذرغذن هةدعسلةرنع بايان قعلغان. شذ هةدعسلةردعن بعرقانحعسع 

تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر:
صةيغةمبةر  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  ظةنهذمادعن  رةزعيةلالهذ  ظعبنع ظأمةر  ظابدذلاله 
ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »بعر ظايال بعر مىشىكنع سوالص قويذص، ظذنعثغا نة 
يةيدعغان نةرسة ؤة سذ بةرمةي، نة زئمعندعكع جانلعقالرنع تذتذص يئيعشكة قويذص 
ظعمام  هةدعسنع  بذ  قالغان«.  كعرعص  دوزاخقا  ظىحىن  قويغانلعقع  ظألتىرىص  بةرمةي 

بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلغان.
صةيغةمبةر  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  ظةنهذمادعن  رةزعيةلالهذ  ظابباس  ظعبنع 
ظةلةيهعسساالم يىزعضة داغلعنعص ظةن سئلعنغان بعر ظئشةكنع كأرىص، بذنع ياقتذرمعدع. 
بعلةن  نامع  نعث  اهلل  قعلعص:  داؤام  سأزعنع  ظةنهذما  رةزعيةلالهذ  ظابباس  ظعبنع 
قةسةمكع، مةن ظئشةككة ظةن سالماقحع بولسام، يىزعدعن باشقا يةرضة سالعمةن، دئدع 
ؤة ظأزعنعث ظئشعكعضة ظةن سئلعشقا بذيرذدع. نةتعجعدة ظئشةكنعث ظعككع يوتعسعغا 
ظةن سئلعندع. شذنعث بعلةن ظعبنع ظابباس ظئشةكنعث ظعككع يوتعسعغا ظةن سالغان 

تىنجع كعشع بولذص قالدع. بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلغان.
صةيغةمبةر  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  ظةنهذمادعن  رةزعيةلالهذ  ظابباس  ظعبنع 
صةيغةمبةر  ظأتتع.  ظئشةك  بعر  سئلعنغان  ظةن  يىزعضة  ظالدعدعن  ظةلةيهعسساالمنعث 
ظةلةيهعسساالم: »ظذ ظئشةكنعث يىزعضة ظةن سالغذحعغا اهلل لةنةت قعلسذن!« دئدع. 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 257 ـ بةت.
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بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلغان. 
ظعمام مذسلعمنعث يةنة بعر رعؤايعتعدة مذنداق دئيعلضةن: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 

يىزضة ظذرذش ؤة يىزضة ظةن سئلعشتعن حةكلعضةن)1).
ظارتعشقا،  ظالعمالر مذنداق دئضةن: »ظأكىزضة معنعشكة ؤة ظذنعثغا يىك  بةزع 
مذظةييةن  تىرع  بعر  هةر  هايؤانالردعن  حىنكع  بولمايدذ.  تئرعشقا  يةر  بعلةن  ظئشةك 

ظةمةل ظىحىن يارعتعلغان. شذثا اهلل تاظاالنعث ظةمرعنع ظأزضةرتعشكة بولمايدذ«.
ظأكىزضة معنعش هةققعدة يذقعرعدا تعلغا ظئلعنغان قاراشنع ظةبذ هذرةيرة رةزعيةلالهذ 
صةيغةمبةر  كىحلةندىرعدذكع،  شةرعص  هةدعس  مذنذ  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهذدعن 
ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »بعر ظادةم بعر كالعغا معنعؤعدع، كاال ظذنعثغا قاراص 
قويذص: >مةن بذنعث ظىحىن يارعتعلمعدعم. مةن صةقةت يةر تئرعش ظىحىن يارعتعلدعم< 
دئدع«. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سأزعنع داؤام قعلعص: »كالعنعث سأزلعضعنعضة مةن 
ظعمان كةلتىرعمةن، ظةبذبةكرع ؤة ظأمةرمذ ظعمان كةلتىرعدذ« دئضةن. ظذ يةنة مذنداق 
دئضةن: »بعر بأرة بعر قوينع تذتعؤالدع. صادعحع بأرعنعث ظارقعدعن قوغلعدع. بأرة 
ظذنعثغا: >قويغا مةندعن باشقا صادعحع يوق كىندة ظذنع كعم قوغدايدذ؟< دئدع«. 
مةن  قعلعص: »بأرعنعث سأزلعضعنعضة  داؤام  يةنة سأزعنع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
ظةبذسةلعمة  دئضةن.  كةلتىرعدذ«  ظعمان  ظأمةرمذ  ؤة  ظةبذبةكرع  كةلتىرعمةن،  ظعمان 
مذنداق دةيدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم شذ سأزنع قعلغان حاغدا ظةبذبةكرع ؤة 

ظأمةر ظذ سورذندا يوق ظعدع«))(.

مذسابعقعلعشعش

ظوق ظئتعش، ظات، قئحعر، ظئشةك ؤة تأضة معنعش، شذنداقال يىضىرىش قاتارلعقالردا 
مذسابعقعلعشعش جاظعزدذر. بذنعث بعلةن جعهادقا هازعرلعق قعلعش ظىحىن حئنعقعشنع 
مةقسةت قعلسا، سىننةت ؤة مذستةهةص بولعدذ. ظةمما ظويناشنع ياكع صةخعرلعنعشنع 
جةهةتتعن  زاهعرعي  قعلسا،  مةقسةت  كأرسعتعشنع  كعشعلةرضة  باتذرلذقعنع  ؤةياكع 
ظعشالر  مذباه  باغلعقتذر.  نعيةتكة  ظةمةللةر  صىتىن  حىنكع  بولعدذ.  مةكروه  ظالغاندا 
ضذناهقا  بعلةن  نعيةت  ظعبادةتمذ  تاظةت  بولغعنعدةك،  ظعبادةت  تاظةت  بعلةن  نعيةت 

ظايلعنعص قالعدذ.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 257 ـ بةت.

))) »رعيازذسسالعهعين« 586 ـ بةت.
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رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق  ظةنهذمانعث  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  ظعبنع  ظابدذلاله 
قعلعنعدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تاؤالنغان بعر ظاتنع مذسابعقعضة سالدع. ظذ بذ 
ظاتنع هةفياظ دئضةن جايدعن حاصتذردع. ظاخعرقع نعشان ظةلؤةداظ داؤعنع ظعدع«. بذ 
هةدعسنع رعؤايةت قعلغذحعالردعن بعرع يةنة بعرعدعن: »بذ ظعككع جاينعث ظارعلعقع 
قانحعلعك كئلةتتع؟« دةص سورعغاندا، ظذ: »يةتتة ياكع سةككعز معل كئلةتتع« دةص 

جاؤاب بةرضةن.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةنة تاؤالنمعغان بعر ظاتنع مذساصعقعضة سالدع. ظذ بذ 
ظاتنع ظةلؤةداظ داؤعنعدعن حاصتذردع. ظذنعث ظاخعرقع نعشانع بةنع زذرةيق مةسجعدع 
ظعدع. »بذ ظعككع جاينعث ظارعلعقع قانحعلعك ظعدع؟« دةص سورالغاندا، »بعر معل 
ياكع شذ ظةتراصتا كئلةتتع« دةص جاؤاب بئرعلدع. ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ 

ظةنهذمامذ شذ قئتعمدا مذسابعقعلةشكةن كعشعلةردعن بعرع ظعدع))(.
ظعمام مذسلعم بذ هةدعسنع باشقا سةنةد بعلةن رعؤايةت قعلغان بولذص، ظذنعثدا 
مذنداق دئيعلضةن: »مةن كعشعلةر بعلةن مذسابعقعضة حىشتىم. مئنعث ظئتعم ظاخعرقع 

نعشان بةنع زذرةيق مةسجعدعدعنمذ ظأتىص كةتكةن«.
ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث: »تاؤالنغان بعر ظاتنع« دئضةن 
سأزعدعكع تاؤالشتعن مذنذ ظعشالر كأزدة تذتذلعدذ: ظالدع بعلةن ظات ياخشع بئقعلعص، 
هالةتتة  قالمعغعدةك  ظاح  ظازايتعلعص،  خةشعكع  ـ  يةم  ظاندعن  سةمعرتعلعدذ.  قاتتعق 
بئقعلعدذ. ظاندعن بعر ظأيضة سوالص قويعلعدذ ؤة قعزعص تةرلعضةنضة قةدةر صىركةنجة 
يىضىرةك  قاتتعق  يئنعكلةص،  ضأشع  قذرعغاندا  تةرع  ظاندعن  قويعلعدذ.  ظوراص  بعلةن 

بولذص كئتعدذ.
بذ هةدعس مذسابعقعلعشعشنعث شةرظع قعلعص بةلضعلةنضةنلعكعنع، ظذنعث بعهذدة 
ظعش ظةمةسلعكعنع، بةلكع غازات مةقسعتعضة ظئرعشتىرعدعغان ؤة ظئهتعياج حىشكةندة 
كأرسعتعص  ظعكةنلعكعنع  تىرع  حئنعقعش  اليعق  مةدهعيةضة  بولعدعغان،  صايدعالنغعلع 
مذستةهةصلعكنعث  بعلةن  مذباهلعق  قارعتا  نعيعتعضة  قعلغذحعنعث  ظذنع  ظذ  بئرعدذ. 

ظارعسعدا ظايلعنعص تذرعدذ.
ظعمام قذرتذبع مذنداق دةيدذ: »ظات ؤة باشقا هايؤانالرنع معنعش هةمدة يىضىرىش 
ظارقعلعق مذسابعقعلعشعشنعث، شذنداقال ظوق ظئتعش ؤة قورال ظعشلعتعش ظارقعلعق 
ظارقعلعق  بذ  حىنكع  يوق.  ظعختعالص  هئحقانداق  دذرذسلعقعدا  مذسابعقعلعشعشنعث 

ظذرذش ظىحىن مةشعق قعلغعلع بولعدذ))(.
))) سةهعه بذخارع، 2324 ـ هةدعس.
))) سةهعه بذخارع، 2870 ـ هةدعس.
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صةيغةمبةر  قعلعنعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق  ظةنهذنعث  رةزعيةلالهذ  ظةنةس 
تاس  ظأتةلمعضعلع  ياكع  ظأتةلمةيدعغان  ظالدعغا  تأضة  هئحقانداق  ظةلةيهعسساالمنعث 
قالعدعغان >ظةزباظ< ظعسعملعك تأضعسع بار ظعدع. بعر ظةظرابع ياش بعر تأضعنع معنعص 
كئلعص، ظذنعث ظالدعغا ظأتىص كةتتع. ظذنعث بذ قعلمعشع مذسذلمانالرغا ظئغعر كةلدع. 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذنع بعلعص قئلعص مذنداق دئدع: »دذنيادعن يذقعرع صةللعضة 

ظأرلعضةن نةرسعنع تأؤةن ظورذنغا حىشىرىص قويذش اهلل تاظاالنعث هةققعدذر«))(.
مذسابعقعضة  ؤة  معنعش  تأضعنع  بئرعدذ:  كأرسعتعص  ساؤاقالرنع  مذنذ  هةدعس  بذ 
سئلعش ظىحىن بئقعشنعث دذرذسلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ. يذقعرع صةللعضة كأتىرىلضةن 
هةرقانداق نةرسعنعث تأؤةن ظورذنغا حىشىص قالعدعغانلعقعغا ظعشارةت قعلعش ظىحىن 
مالـ  دذنيانع حوث بعلعص كةتمةسلعكنعث الزعملعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ ؤة كةمتةرلعك 
قعلعشقا رعغبةتلةندىرعدذ. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ضىزةل ظةخالقع ؤة كةمتةرلعكع 

ساهابعلعرعنعث دعللعرعدا ناهايعتع كاتتا ظورذن ظالغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ))(.
سةلعمة ظعبنع ظةكؤةظ رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: 
مذسابعقعلعشعؤاتقان  ظئتعص  ظوق  قةبعلعسعدعن  ظةسلةم  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
بعرقانحة نةصةر كعشعلةرنعث يئنعدعن ظأتكةنعدع. ظذ: »ظع ظعسماظعلنعث ظوغذللعرع! 
مةن  ظئتعثالر،  ظعدع.  مةرضةن  ظاتاثالر  سعلةرنعث  شىبهعسعزكع،  ـ  شةك  ظئتعثالر. 
ظادةملعرع  تةرةصنعث  بعر  تةرةصتعن  ظعككع  دئدع.  بوالي«  بعر  بعلةن  جةمةت  صاالنع 
بولدع؟  نئمة  »سعلةرضة  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  تذرعؤالدع.  يعغعص  قوللعرعنع 
ظاتمايسعلةرغذ؟« دئدع. ظذالر: سةن ظذالر بعلةن بعر تذرساث، بعز قانداق ظاتعمعز؟ 
دئدع. بذنع ظاثلعغان صةيغةمبةر ظةلةيهعسساال: »ظئتعثالر، مةن سعلةرنعث هةممعثالر 

بعلةن بعرضة« دئدع))(.
ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ظذحلذق  ؤةياكع  تذؤاقلعق  توم  ياكع  تذؤاقلعق  ظاحعماق  »صةقةت  دئضةن:  مذنداق 

نةرسعدة مذسابعقعلعشعش بار«)4(.
ظاحعماق تذؤاقلعق دئضةن سأز تأضعنع، توم تذؤاقلعق دئضةن سأز ظاتنع، ظذحلذق 
نةرسعدعن  تىرلىك  ظىح  مذشذ  صةقةت  هةدعس  مةزكذر  كأرسعتعدذ.  ظوقنع  سأز  دئضةن 

باشقا نةرسة بعلةن مذسابعقعلعشعشقا بولمايدذ، دئضةن مةنعنع ظعصادعلةيدذ.
))) »فةتهذلبارع« 6 ـ توم، 72 ـ بةت.
))) سةهعه بذخارع، 2872 ـ هةدعس.

))) »فةتهذلبارع« 6 ـ توم، 74 ـ بةت.
))) سةهعه بذخارع، 2899 ـ هةدعس.

مۇسابىقىلىشىشكە ئاالقىدار مەسىلىلەرمۇسابىقىلىشىشكە ئاالقىدار مەسىلىلەر



يىضىرىش  شذنداقال  معنعش،  تأضة  ؤة  ظات  ظئتعش،  ظوق  مةزهةصعدة  هةنةفعي 
مذسابعقعلعرعدة مذكاصاتالش دذرذس بولعدذ. ظىح ظعمامنعث )يةنع ظعمام مالعك، شافعظع 
ؤة هةنبةلعنعث( قارعشعدا مذكاصاتقا ظئرعشعش ظىحىن مذسابعقعلعشعش ؤة يىضىرىش 

مذسابعقعسع قعلعش دذرذس بولمايدذ.
هةنةفعي مةزهةصعدة فعقهع ظعلمعدة ؤة حئلعشعشتا مذسابعقعلعشعش دذرذس بولعدذ. 
حىنكع ظذ جعهاد قعلعشقا ؤة ظعلعم ظعضةللةشكة رعغبةتلةندىرعدعغان ظامعلدذر. شةك 
ـ شىبهعسعزكع، دعننع جعهاد قعلعش ؤة ظعلعم ظأضعنعش ظارقعلعق مذستةهكةملعضعلع 
بولعدذ.  دذرذس  مذسابعقعلعشعش  نةرسعدة  ظاالقعدار  تىرضة  ظعككع  بذ  شذثا  بولعدذ. 

باشقا نةرسعدة دذرذس بولمايدذ.
ظعشتذر.  ياخشع  ؤة  هااللدذر  بةلضعلةش  مذكاصات  حعققذحعغا  ظذتذص  مذسابعقعدة 
شةخس  ظىحعنحع  ياكع  تةرعصعدعن  بعرع  ظعككعسعنعث  حىشكةن  مذسابعقعضة  ظةضةر 
تةرعصعدعن صذل ـ مال شةرت قعلعنغان بولسا، مةسعلةن، ظعككعسعنعث بعرع: »ظةضةر 
مئنع ظذتعؤالساث، ساثا صاالنع نةرسعنع بئرعمةن. ظةضةر مةن ظذتعؤالسام، سةندعن هئح 
نةرسة ظالمايمةن« دئسة، ياكع باشلعق مذسابعقعضة حىشكةن ظعككع ظاتلعق كعشعضة 
ظذنعثغا  ظذتعؤالسا،  قايسعثالر  كعشعضة: »ظعككعثالردعن  ظعككع  ظئتعشقان  ظوق  يا 
صاالنع نةرسة بئرعلعدذ. ظةضةر ظذتذلذص كةتسة، هئح نةرسة بئرعلمةيدذ« دئسة، دذرذس 

بولعدذ.
ظةضةر مذسابعقعدة هةر ظعككعلع تةرةصتعن صذل ـ مال شةرت قعلعنسا، مةسعلةن، 
بئرعمةن.  نةرسعنع  صاالنع  ساثا  مةن  كةتسة،  ظأتىص  ظالدعغا  ظئتعث  سئنعث  »ظةضةر 
بئرعسةن«  نةرسعنع  صاالنع  ماثا  سةن  كةتسة،  ظأتىص  ظالدعغا  ظئتعم  مئنعث  ظةضةر 
ظاتعلعشع  دةص  قعمار  بذنعث  قالعدذ.  بولذص  قعمار  ظذ  حىنكع  بولعدذ.  هارام  دئسة، 
شذكع، قعمار ظوينعغذحع ظعككع تةرةصنعث هةربعرع ظأزعنعث مئلعنعث رةقعبعضة ظأتىص 
كئتعشعنع، شذنداقال رةقعبعنعث مئلعنع ظأزعنعث قولعغا كةلتىرىشنع دذرذس قعلعدذ. 
مذنداق قعلعش ظوحذق دةلعل بعلةن هارام قعلعنغان. ظذ بولسعمذ اهلل تاظاالنعث مذنذ 
حوقذنذش  )يةنع  بذتالر  ظويناش،  قعمار  ظعحعش،  هاراق  مأمعنلةر!  »ظع  سأزعدذر: 
ظىحىن تعكلةنضةن تاشالر( غا حوقذنذش، صال ظوقلعرع بعلةن صال سئلعش شةيتاننعث 
ظعشع، صاسكعنا قعلعقالردذر، بةختكة ظئرعشعشعثالر ظىحىن شةيتاننعث ظعشعدعن يعراق 
بولذثالر. شةيتان هاراق، قعمار ظارقعلعق ظاراثالردا دىشمةنلعك، ظاداؤةت تذغدذرماقحع، 
سعلةرنع نامازدعن ؤة اهلل نع ياد ظئتعشتعن توسماقحع بولعدذ، سعلةر ظةمدع )هاراقتعن، 

قعماردعن( يانمامسعلةر؟«))(. 
))) ظعمام ظةبذ داؤذد، تعرمعزع، نةساظع ؤة ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلغان.
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تةثداش،  ظئتعغا  ظذالرنعث  شةخس  ظىحعنحع  ظارعسعغا  ظعككعسعنعث  ظذ  لئكعن 
ظذالرنعث ظئتعنعث ظالدعغا ظأتىص كئتعش ياكع كةتمةسلعك ظئهتعمالعمذ بار ظات بعلةن 
ياكع  كئتعشع  ظأتىص  ظالدعغا  ظئتعنعث  ظذالرنعث  ظذ  ظةضةر  بولعدذ.  دذرذس  كعرسة، 
ظأتةلمةسلعكع مذقةررةر بولغان ظات بعلةن كعرسة، دذرذس بولمايدذ. حىنكع صةيغةمبةر 
ظاتنعث  ظعككع  ظاتنع  بعر  )مذسابعقعدة(  »كعمكع  دئضةن:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم 
ظارعسعغا كعردىرسة، ظذ بذ ظاتنعث ظالدعغا ظأتىص كئتعشعضة ظعشةنح قعاللمايدعغان 
ظارعسعغا  ظاتنعث  ظعككع  ظاتنع  بعر  كعمكع  يوق.  يامعنع  هئح  بذنعث  تةقدعردة، 
كعردىرسة، ظذ بذ ظاتنعث ظأتىص كئتعشعضة ظعشةنح قعلغان تةقدعردة، ظذ قعمار بولذص 

قالعدذ«))(.
ظةضةر شةرتلةر هازعرلعنعص، بذ ظىحعنحع شةخس ظذ ظعككعسعنعث ظارعسعغا كعرضةن 
بةلضعلعضةن  ظعككعلعسعدعن  هةر  كةتسة،  ظأتىص  ظالدعغا  ظعككعسعنعث  ظذ  تةقدعردة، 
مذكاصاتنع ظالعدذ. ظةضةر ظذنعث ظالدعغا ظذ ظعككعسع ظأتىص كةتسة، ظذ ظعككعسعضة 
هئح نةرسة بةرمةيدذ. ظذ ظعككعسعنعث قايسعسع يةنة بعرعنعث ظالدعغا ظأتىص كةتسة، 
رةقعبعدعن شةرت قعلغان مالنع ظالعدذ. ظةضةر ظذ ظعككعسع مةزكذر ظىحعنحع شةخسنعث 
ظالدعغا ظأتىص كةتسة ؤة ظعككعسع تةث كئلعص قالسا، هةر ظعككعلعسعضة هئح نةرسة 
بئرعلمةيدذ. ظةضةر ظىحعنحع شةخس ظذ ظعككعسعنعث بعرع بعلةن تةث ظالدعغا ظأتىص 
كةتسة، ظاندعن يةنة بعرع كةلسة، ظىحعنحع شةخس بعلةن تةث ظالدعغا ظأتىص كةتكةن 
كعشع هئح نةرسة بةرمةيدذ. بةلكع ظذنعثغا ظارقعدا قالغان كعشع ظذنعث ظىحىن شةرت 
ظىحعنحع  ظاندعن  كةتكةن،  ظأتىص  ظالدعغا  ظذ  ظةضةر  شذنداقال،  بئرعدذ.  مال  قعلغان 
شةخس كةلضةن، ظاندعن ظارقعدا قالغذحع كةلضةن تةقدعردة، ظىحعنحع شةخسكة هئح 

نةرسة بئرعلمةيدذ.
بذنعث دذرذس بولذشع شذنعثدعن ظعبارةتكع، ظىحعنحع شةخس ظارعدا بولعدعغان 
ظذ  مذلحةرلعيةلمةيدذ.  هالدا  ظعشةنحلعك  ؤة  كةسكعن  نةتعجعلةرنع  ؤة  جةريان  صىتىن 
صةقةت مذكاصات ظاالاليدعغان ياكع ظااللمايدعغانلعقعنع مألحةرلعيةلةيدذ. بذنعث بعلةن 
مذسابعقة  خارةكتعرعدعكع  قعمار  مذسابعقة  ظذ  بويعحة  كأرسةتمعسع  دةلعل  ظوحذق 
بولذشتعن حعقعص كئتعدذ. شذثا ظذ ظعككع مذسابعقعحعنعث بعرع تةرعصعدعن قعلعنغان 
هةر  قعلغعنعمعزدةك،  بايان  يذقعرعدا  بعز  قعماردا،  حىنكع  قالعدذ.  ظوخشاص  شةرتكة 

ظعككعلع تةرةص ظوخشاش مال تعكعدذ.
شذنعمذ تعلغا ظئلعص ظأتىش كئرةككع، مذسابعقعدعكع مذكاصات ظذتعؤالغذحع ظىحىن 
هاالل بولعدذ ؤة صاك رعزعق هئسابلعنعدذ. لئكعن ظذتعؤالغذحع ظذ مالغا ظذتعؤالغانلعقع 

))) سىرة ماظعدة، 90 ــــ 91 ـ ظايةتلةر.
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بعلةنال هةقلعق بولذص قالمايدذ. شذثا ظذتذلذص كةتكىحع شةرت قعلغان مالنع ظذنعثغا 
بةرمعسة، قازع ظذنع بئرعشكة مةجبذرلعمايدذ. بذ يةردة صىتىشىش ؤة ظئلعش ظعمكانع 
ظذتعؤالغذحعنعث  قارشع  ظذتذلغذحعغا  مالنع  ظذ  قازع  ظىحىن  بولمعغانلعقع  مةؤجذت 

صايدعسعغا هأكىم قعلمايدذ.
شةرت  كةتسة،  ظأتىص  ظالدعغا  بعرعنعث  يةنة  بعرع  »ظةضةر  كعتابالردا:  بةزع 
بةرمعسة،  ظذنع  ظذتذلغذحع  ظةضةر  بولعدذ.  هاالل  ظذتعؤالغذحعغا  مال  قعلعنغان 
بئرعشكة مةجبذرلعنعدذ« دئيعلضةن. لئكعن بذ قاراش، يذقعرعدا بايان قعلعنغعنعدةك، 
دئضةن  قالمايدذ«  بولذص  هةقلعق  بعلةنال  ظذتعؤالغانلعقع  مالغا  ظذ  »ظذتعؤالغذحع 
مةشهذر قاراشقا خعالصتذر. بذ شذنع ظعصادعلةص بئرعدذكع، شافعظع مةزهةصعنعث ظالعملعرع 

ظئيتقاندةك، ظذنع صىتىشىش بعلةن ظةمةلعيلةشتىرىش الزعم))(.
»مذسابعقعدة صىتىشىش ظعمكانع مةؤجذت بولمعغانلعقع ظىحىن« دئضةن سأزنع 
مةزهةصعنعث  شافعظع  ؤة  مذمكعندذر  صىتىشىش  ظذنع  بةلكع  الزعم.  بئقعش  ظويلعنعص 

ظالعملعرع ظئيتقاندةك، ظذنع تةسةؤؤذر قعلعشقا بولعدذ))(.
فعقهع ظعلعملعرعدا ؤة حئلعشعشتا مذسابعقعلعشعشمذ مذشذ تةصسعالتقا ظاساسةن 
رعغبةتلةندىرعدعغان  ظعضةللةشكة  ظعلعم  ؤة  قعلعشقا  جعهاد  ظذ  حىنكع  بولعدذ. 
ظارقعلعق  ظأضعنعش  ظعلعم  ؤة  قعلعش  جعهاد  دعننع  شىبهعسعزكع،  ـ  شةك  ظامعلدذر. 
مذستةهكةملعضعلع بولعدذ. شذثا بذ ظعككع تىرضة ظاالقعدار نةرسعدة مذسابعقعلعشعش 

دذرذس بولعدذ. باشقا نةرسعدة دذرذس بولمايدذ.
ظةضةر فعقهع ظعلمعدعكع مذسابعقعدة توغرعنع تئصعص حعققان مذظةييةن بعر كعشعضة 
سةن  »ظةضةر  بعرع:  مةسعلةن،  بولعدذ.  دذرذس  قعلسا،  شةرت  بئرعشنع  مذكاصات 
توغرعنع تئصعص حعقساث، ساثا مذنداق مذكاصات بئرعلعدذ« دئسة، ياكع: »ظةضةر 
ظةكسعحة  ظذنعث  ياكع  دئسة،  بةرمةيمةن«  نةرسة  هئح  ساثا  حعقسام،  تئصعص  مةن 
تئصعص  توغرعسعنع  »قايسعمعز  ظعككعلعسع:  هةر  ظةمما  بولعدذ.  دذرذس  قعلسا، 
حعقساق، ظذنعثغا ظذنعث رةقعبع مذنداق نةرسة بئرعدذ« دئسة، دذرذس بولمايدذ. 
حىنكع ظذ هةر ظعككعلع تةرةصتعن قعلعنغان شةرت بولذص، قعمارغا ظايلعنعص قالعدذ. 
لئكعن ظذالر ظارعلعرعغا ظىحعنحع شةخسنع كعردىرسة ؤة بذ شةخس توغرعنع تئصعص 
حعققان تةقدعردة ظذنعثغا هةر ظعككعلعسع مذكاصات بئرعشنع، ظةضةر ظذ ظعككعسعنعث 
بةرمةسلعكنع  نةرسة  هئح  شةخس  ظىحعنحع  مةزكذر  تةقدعردة  حعققان  تئصعص  بعرع 

بةلضعلعسة، دذرذس بولعدذ.
))) ظعمام ظةهمةد، ظةبذ داؤذد ؤة باشقعالر رعؤايةت قعلغان.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 258 ـ بةت.
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حئلعشعش بعدظةت ظةمةس. لئكعن ظذ ظويذن تاماشا ظىحىن بولذص قالسا، مةكروه 
ظذالرنعث  حئلعشقان.  بعلةن  ساهابعالر  كأص  خئلع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بولعدذ. 
ظعحعدة ظعبنع ظةسؤةد جذمةهع ؤة رذكانة قاتارلعقالر بار ظعدع. رذكانة ظةضةر صةيغةمبةر 
ـ  ظارقا  قعلعص  كعرعدعغانلعقعنع شةرت  ظعسالمغا  قالسا،  يئثعلعص  ظةلةيهعسساالمغا 
ناملعق  >شةرهذششةماظعل<  قارعنعث  ظةلع  مولال  حئلعشقان.  قئتعم  ظىح  ظارقعدعن 

كعتابعدا شذنداق دئيعلعدذ.
جةراهع مذنداق دةيدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةبذجةهعل بعلةن حئلعشقان 
بايان  دئضةنلعكعنع  مذنداق  بةيهةقعنعث  سذندع  يوق«))(.  ظةسلع  سأزنعث  دئضةن 
بئرعشنع  قوي  ظون  ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر  قئتعمدا  ظىحعلع  »رذكانة  قعلعدذ: 
شةرتعنع  بذ  ظذنعث  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  لئكعن  حئلعشقان.  قعلعص  شةرت 
بعلةن  شذنعث  قعلغان.  شةرت  كعرعشنع  ظعسالمغا  ظذنعثدعن  ظذ  قعلمعغان.  قوبذل 
مأجعزة  بعر  كأرسعتعدعغان  صةيغةمبةرلعكعنع  ظةلةيهعسساالمدعن  صةيغةمبةر  رذكانة 
دةرعخعنع  سةمذرة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  نةتعجعدة  قعلغان.  تةلةص  كةلتىرىشعنع 
حاقعرغان. دةرةخ كةلضةن. ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ دةرةخكة ظورنعغا قايتعص 
كئتعشنع بذيرذغان. دةرةخ قايتعص كةتكةن. رذكانة بذ مأجعزعنع كأرىص تذرذصمذ شذ 
ؤاقعتتا ظعسالمغا كعرمعضةن. بةلكع كئيعن بعر مةزضعل ظأتكةندعن كئيعن ظعسالمغا 

كعرضةن«))(.
شافعظع  بولعدذ.  هاالل  نةرسعدة  هةممة  مذسابعقعلعشعش  مذكاصاتسعز  ظةمما 
مةزهةصعنعث قارعشعدا يىضىرىش، قذشالرنع ظذحذرتذش، كالعغا معنعش، كئمة هةيدةش، 
سذ ظىزىش، حةؤضةن توص ظويناش، معلتعق ظئتعش، تاش ظئتعش، تاش كأتىرىش، قول 
بويعحة  تىرلةر  قاتارلعق  تئصعش  تاقلعقعنع  ياكع  جىص  نةرسعنعث  قولدعكع  قايرعش، 
مذسابعقعلعشعش دذرذس بولعدذ. شذنداقال هةرقانداق خةتةرلعك ظويذن تىرعدة ساالمةت 

قئلعش ظعشةنحعسع كىحلىك بولسعال، مذسابعقعلعشعش دذرذس بولعدذ. 
قارعتا  دذرذسلعقعغا  ظويذنعنعث  تئصعش  نةرسعنع  قولدعكع  ؤة  ظذحذرتذش  قذش 
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث صعكرع بار. حىنكع ظذالر صةقةت ظويذندعنال ظعبارةتتذر. 
معلتعق  شذنعثدةك،  جاظعزدذر.  كةلسةك،  ظويذنعغا  حةؤضةن  ظاتلعقالرنعث  ظةمما 
ظئتعش، تاش ظئتعش قاتارلعق ظويذنالردعن حئنعقعش ؤة كىحلعنعش مةقسةت قعلعنسا، 

جاظعزدذر))(.
))) »تةقرعيرات ظةررافعظع« 2 ـ توم، 310 ـ بةت.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 259 ـ بةت.
))) »تةقرعيرات ظةررافعظع« 2 ـ توم، 310 ـ بةت.
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ظاجايعص ـ غارايعص ظعشالرنع ظاثلعتعش

يالغان ظعكةنلعكع جةزمعلعك بولمعغان هةرقانداق ظاجايعص ـ غارايعص ظعشالرنع 
ظاثلعتعش  مةقسعتعدة  قعلعش  نذقتعسع  حعقعش  ظةمةس،  مةقسعتعدة  قعلعش  دةلعل 
دذرذستذر. حىنكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظعسراظعل ظةؤالدع هةققعدة سأزلةص 
بئرعثالر. بذنعثغا هئح ضذناه بولمايدذ« دئضةن. بذ هةدعسنع ظعمام ظةبذداؤذد رعؤايةت 
قعلغان. بذ هةدعسنعث جابعردعن رعؤايةت قعلعنغان يةنة بعر لةؤزعدة مذنداق دئيعلعدذ: 
»ظعسراظعل ظةؤالدع هةققعدة سأزلةص بئرعثالر. حىنكع ظذالر ظعحعدة ظاجايعص ظعشالر 

ظأتكةنعدع«.
مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  خذدرعدعن  ظةبذسةظعد  نةساظع  ظعمام 
بئرعثالر.  سأزلةص  هةققعدة  ظةؤالدع  »ظعسراظعل  قعلغان:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
بذنعثغا هئح ضذناه بولمايدذ. مئنعث هةققعمدة سأزلةص بئرعثالر. لئكعن ماثا يالغان 
حاصلعماثالر«. دئمةك، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظأزع هةققعدة سأزلةص بئرعش بعلةن 
ظذالر هةققعدة سأزلةص بئرعشنع صةرقلةندىرضةن. بذنع ظعمام بةيهةقع ظعمام شافعظعدعن 

نةقعل قعلغان))(.
ظأضعتعشنع  باتذرلذقنع  ؤة  ظئيتعش  نةسعهةت  ـ  ؤةز  كةلتىرىش،  شذنداقال معسال 
مةقسةت قعلعص يالغان بولذش ظئهتعمالع بولغان نةرسعنعمذ ظاثلعتعش دذرذس بولعدذ. 
زاهعرعي جةهةتتعن ظالغاندا ظةسلع يوق هئكايعلةر مذشذنداق بولعدذ. ظذنع ظاثلعغان 

كعشع ظذنعث مذشذ ظاجايعص سعياقتا بايان قعلعنغانلعقعنع بعلعؤاالاليدذ.
ظعلضعرع ظأتكةنلةر هةققعدة ظئنعق ظةسلع بولمعغان سأزلةرنع كعشعلةرضة سأزلةص 
بئرعش ياكع قعسسعنع جانالندذرذش ظىحىن ظذنعثغا مةلذم نةرسعلةرنع قئتعؤئتعش يا 
ظذنعثدعن مةلذم نةرسعلةرنع كئمةيتعؤئتعش مةكروهتذر. مةسعلةن: >خالتاثغا بئقعص 
ظذن تارت، يوتقانغا بئقعص صذت سذن< دئضةنضة ظوخشاش ماقال تةمسعللةرنع رعؤايةت 

قعلعش دذرذستذر.

ظعلعم تةلةص قعلعشنعث صةزعلعتع

ظةضةر نعيةت توغرعال بولعدعكةن، ظعلعم تةلةص قعلعش ؤة فعقهع ظعلمعنع ظأضعنعش 
صىتىن ياخشع ظةمةللةردعن ظةؤزةلدذر. بعلعم ظاشذرذش بعلةن شذغذللعنعشمذ، ظةضةر 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 259 ـ بةت.
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نعيةت توغرعال بولعدعكةن، شذنداق بولعدذ. حىنكع ظذ ظومذمعي خةلققة صايدعلعقتذر. 
يةتكىزمةسلعكع  نذقسان  ظورذنلعنعشعغا  ظةمةللعرعنعث  صةرز  ظعشالرنعث  ظذ  لئكعن 
ظعلعم  قعلغذحع  تةهسعل  ظعلعم  شذكع،  بولذشع  توغرا  نعيةتنعث  قعلعنعدذ.  شةرت 
ظارقعلعق مال ـ دذنياغا ؤة يىز ـ ظابرذيغا ظئرعشعشنع ظةمةس، صةقةت اهلل تاظاالنعث 
رعزالعقعغا ظئرعشعشنع مةقسةت قعلعص ظعلعم ظئلعشع كئرةك. ظةضةر ظذ نادانلعقتعن 
ظعلعم  ظىحىن  يايدذرذش  قانات  ظعلعمنع  ؤة  يةتكىزىش  مةنصةظةت  خةلققة  قذتذلذش، 

تةهسعل قعلسا، بةزع ظالعمالرنعث قارعشعحة: ظذنعثمذ نعيعتع توغرا بولغان بولعدذ.
كعشعنعث  تاصقان  ؤاقعت  بوش  يةنة  ؤة  ظأضةنضةن  قعسمعنع  مةلذم  قذرظاننعث 
فعقهع ظعلمع بعلةن شذغذللعنعشع ظةث ظةؤزةلدذر. حىنكع قذرظاننع ياد ظئلعش صةرز 
كذصايعدذر. فعقهعدعن حوقذم ظأضةنمعسة بولمايدعغان نةرسعنع ظأضعنعش صةرز ظةيندذر. 
ظالعمالر مذنداق دةيدذ: »بعر ظادةم ناماز ظعلمعنع ياكع شذنعثغا ظوخشاش ظعلعمنع 
كعشعلةرضة ظأضعتعش ظىحىن ظأضةنسة، يةنة بعر ظادةم ظذنع ظأزع ظةمةل قعلعش ظىحىن 
كعشعلةرضة  ظذ  حىنكع  ظةؤزةلدذر.  ظادةم  ظالدعنقع  ظادةمدعن  ظعككع  بذ  ظأضةنسة، 

مةنصةظةت يةتكىزعدذ«))(.
مذنذ  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةشظةرع  ظةبذمذسا  قاراشنع  بذ 
»اهلل  دئضةن:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  كىحلةندىرعدذكع،  شةرعص  هةدعس 
زئمعنغا مول  بعر  ظعلعمنعث معسالع  ؤة  ظةؤةتكةن هعدايةت  قعلعص  صةيغةمبةر  مئنع 
ياغقان يامغذرنعث معسالعغا ظوخشايدذكع، ظذ زئمعننعث مةلذم قعسمع مذنبةت بولذص، 
ظذ  ظأستىرعدذ.  ظأسىملىكلةرنع  ؤة  ياشالرنع  ـ  ظوت  نذرغذن  ظاندعن  ظعحعدذ.  سذنع 
زئمعننعث يةنة مةلذم قعسمع قاتتعق بولذص، سذنع سعثدىرمةي تذتذص تذرعدذ. اهلل شذ 
سذ بعلةن ظعنسانالرغا صايدا يةتكىزعدذ. ظذالر ظذ سذنع ظعحعدذ، يةرلعرعنع سذغذرعدذ 
ؤة زعراظةت تئرعيدذ. ظذ زئمعننعث يةنة شذنداق حأل قعسمعمذ باركع، سذنع تذتالماي 
سعثدىرىؤئتعدذ، ظأسىملىكمذ ظأستىرمةيدذ. مانا بذالر اهلل نعث دعنعدا فعقهعشذناس 
بولغان، اهلل مئنع صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتكةن نةرسة مةنصةظةت قعلغان، ظأزع ظأضةنضةن 
نعث  اهلل  ظةؤةتعلضةن  بعلةن  مةن  بعلةن،  معسالع  كعشعنعث  ظأضةتكةن  باشقعالرغا  ؤة 
هعدايعتعنع قوبذل قعلمعغان ؤة ظذنعثغا بئشعنع كأتىرىصمذ قاراص باقمعغان كعشعنعث 

معسالعدذر«))(.
ظأزع  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  دةيدذ:  مذنداق  باشقعالر  ؤة  قذرتذبع  ظعمام 
ظئلعص كةلضةن دعننع ظعنسانالر يامغذرغا ظئهتعياجلعق حاغدا ظذالرنعث هةممعسعضة 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 259 ـ بةت.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 261 ـ بةت.
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ظومذميىزلىك ياغقان يامغذرنعث معسالعغا ظوخشعتعص معسال كةلتىردع. صةيغةمبةر 
شذنداق  هالع  ظعنسانالرنعث  بذرذن  ظةؤةتعلعشتعن  قعلعص  صةيغةمبةر  ظةلةيهعسساالم 
قةلبنع  ظألىك  ظعلعملعرعمذ  دعن  تعرعلدىرضعنعدةك،  زئمعنالرنع  ظألىك  يامغذر  ظعدع. 
تعرعلدىرعدذ. ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ معسالنع ظاثلعغذحعالرنع يامغذر 
قعلغذحع  ظةمةل  ظالعم،  بةزعلعرع  ظذالردعن  ظوخشاتتع.  زئمعنغا  تىرلىك  ياغقان هةر 
ؤة ظأضةتكىحع بولعدذ. ظذالر سذنع ظأزعضة سعثدىرضةن، ظأزعنع سذغا قاندذرغان ؤة 
ظوخشايدذ.  زئمعنغا  مذنبةت  يةتكىزضةن  مةنصةظةت  باشقعالرغا  ظىندىرىص  ظأسىملىك 
ظذالردعن يةنة بةزعلعرع صىتىن ؤاقتعنع مأل ظعلعم ظعضةللةش بعلةن ظأتكىزعدذ. لئكعن 
فعقهعشذناسلعق  ظعلعملعرعدة  توصلعغان  ياكع  قعلمايدذ  ظةمةل  ظعبادةتلةرضة  نةصلة 
تذتذص  ظذالر سذنع سعثدىرمةي  يةتكىزعدذ.  باشقعالرغا  ظذنع  ظذالر  ظةمما  قعلمايدذ. 
تذرغان، ظاندعن ظذ سذ بعلةن باشقعالرغا مةنصةظةت يةتكىزضة زئمعنغا ظوخشايدذ. بذ 
معسالغا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »مئنعث سأزىمنع ظاثلعغان، ظاندعن ظذنع 
قعلعؤةتسذن!«  خذرسةن  اهلل  كعشعنع  يةتكىزضةن  صئتع  شذ  بولسا  ظاثلعغان  قانداق 
دئضةن سأزعمذ ظعشارةت قعلغان. ظذالردعن يةنة شذنداق كعشعلةرمذ باركع، ظعلعمنع 
ظاثاليدذ، لئكعن ظذنع ظئسعدة تذتمايدذ، ظذنعثغا ظةمةل قعلمايدذ ؤة ظذنع باشقعالرغا 
زئمعنغا  تاشلعق  غعلتاث  سعثمةيدعغان  سذ  ياكع  شورلذق  ظذالر  يةتكىزمةيدذ. 
ضذرذه  ظعككع  ظالدعنقع  اليعق  مةدهعيةضة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظوخشايدذ. 
كعشعلةرنع، ظذالرنعث مةنصةظةت ظئلعشتا ظورتاق بولغانلعقع ظىحىن، بعر معسالغا، 
ظةيعبلةشكة تئضعشلعك ظىحعنحع ضذرذهنع، ظذالرنعث مةنصةظةت ظالمعغانلعقع ظىحىن، 

ظايرعم معسالغا يعغعنحاقالص بايان قعلغان«))(.
ظةضةر باال ظاتا ـ ظانعسعنعث قعيعن ظةهؤالدا قئلعشعدعن ظةنسعرعمعضةن تةقدعردة، 
مةسعلةن، ظاتا ـ ظانا باي بولذص، ظذالرنعث خعراجعتع بالعنعث ظىستعضة يىكلةنمعضةن 
قعلعشقا  تةلةص  ظعلعم  شةرظع  تذرذص  ظالماي  رذخسعتعنع  ظذالرنعث  بالعنعث  بولسا، 

حعقعشع دذرذستذر.
بولغان  صايدعلعق  ؤة  ظعلعملةرنع  شةرظع  سأزع  دئضةن  »ظعلعم«  ظالعمالرنعث: 
قعلعش  تةهسعل  ظعلعملةرنع  صىتىن  بولغان  صايدعلعق  كأرسعتعدذ. شذثا  ظعلعملةرنع 
كئرةك. هازعرقع دةؤرعمعزدة ظعلعم كىح ـ قذؤؤةتنعث ظةث مذهعم ظامعللعرعدعن بعرع 
بولذص قالدع. شذثا مذسذلمانالرغا ظذ ظعلعمنع ظأضعنعش صةرز كذصايعدذر. حىنكع اهلل 
قعلعش( ظىحىن،  ظذرذش  دئضةن: »دىشمةنلعرعثالر )بعلةن  بذ هةقتة مذنداق  تاظاال 
قولذثالردعن كئلعشعحة قورال كىحع، جةث ظئتع تةييارالثالر، بذنعث بعلةن اهلل نعث 
دىشمعنعنع، ظأزةثالرنعث دىشمعنعثالرنع ؤة ظذالردعن باشقا دىشمةنلةرنع قورقعتعسعلةر، 

))) سةهعه بذخارع، 79 ـ هةدعس.
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ظذالرنع سعلةر تونذمايسعلةر، اهلل تونذيدذ، سعلةرنعث اهلل يولعدا سةرص قعلغعنعثالر 
مةيلع نئمة بولسا بولسذن، سعلةرضة ظذنعث ساؤابع تولذق بئرعلعدذ، سعلةرضة زذلذم 

قعلعنمايدذ )يةنع بذ ساؤابتعن هئح نةرسة كئمةيتعلمةيدذ(«))(. 
مةن  دئضةن:  مذنداق  ظذ  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالذه  ظةبذدةرداظ 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع ظاثلعغانعدعم: »كعمكع ظعلعم 
شةك  بئرعدذ.  ظاسانالشتذرذص  يولعنع  جةننةت  ظذنعثغا  اهلل  ماثسا،  يولعغا  ظئلعش 
بعلدىرىص،  رازعلعق  تةلةص قعلغذحعنعث ظعشعغا  صةرعشتعلةر ظعلعم  ـ شىبهعسعزكع، 
ظذنعث ظىحىن قانانلعرعنع قويعدذ. شةك ـ شىبهعسعزكع، ظالعم ظىحىن ظاسمانالردعكع 
ظالعمنعث  تعلةيدذ.  مةغصعرةت  بئلعقالرمذ  سذدعكع  هةتتا  جانلعقالر،  زئمعندعكع  ؤة 
يذلتذزالرغا  باشقا  ظاينعث  ظارتذقحعلعقع  شذغذلالنغذحعدعن  بعلةن  ظعبادةت  داؤاملعق 
صةيغةمبةرلةرنعث  ظالعمالر  شىبهعسعزكع،  ـ  شةك  ظوخشايدذ.  ظارتذقحعلعقعغا  بولغان 
صةقةت  ظذالر  قالدذرمعدع.  معراس  تةثضة  نة  تعلال،  نة  صةيغةمبةرلةر  ؤارعسلعرعدذر. 
ظئرعشكةن  نئسعؤعضة  تولذق  ظالسا،  ظعلعم  كعمكع  قالدذردع.  معراس  ظعلعمنع 

بولعدذ«))(. 
ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ظعلعمنعث  ظذنعثغا شذ  اهلل  يولعغا ماثسا،  ظئلعش  ظعلعم  دئضةن: »كعمكع  مذنداق 

سةؤةبع بعلةن جةننةت يولعنع ظاسانالشتذرذص بئرعدذ«))(.
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةنةس 
مذنداق دئضةن: »كعمكع ظعلعم تةلةص قعلعص حعقسا، قايتعص كةلضةنضة قةدةر اهلل 

يولعدا بولغان بولعدذ«)4(.
ظعشلعرعنع  دئيعلعدذ: »دذنيا  مذنداق  كعتابتا  ناملعق  مةهارعم<  >تةبيعينذل 
ظعدارة قعلعشتا كةم بولسا بولمايدعغان صىتىن ظعلعملةرنع ظأضعنعش صةرز كذصايعدذر. 
صةلسةصعسع،  ظعسالم  سأزلىك،  ضعرامماتعكا،  ماتعماتعكا،  دوختذرلذق،  مةسعلةن، 
تةقسعم  معراسالرنع  ؤة  مالالرنع  قعلعنغان  ؤةسعيةت  ظعلعملعرع،  هةدعس  قعراظةت، 
قعلعش، خةت يئزعش، باالغةت ظعلمع، فعقهع ظذسذلع )يةنع قاظعدة ـ صرعنسعصلعرع(، 
مةنعسعنع  زاهعرعي  ؤة  دةلعلنع  خاسلعقنع،  ؤة  ظومذملذق  مةنسذخنع،  ؤة  ناسعخ 
بعلعش قاتارلعق ظعلعملةرنع ظأضعنعش صةرز كذصايعدذر. بذالرنعث هةممعسع تةصسعر ؤة 

))) »فةتهذلبارع« 1 ـ توم، 177 ـ بةت.
))) سىرة ظةنفال، 60 ـ ظايةت.

))) ظعمام ظةبذ داؤذد، تعرمعزع، ظعبنع ماجة، ظعبنع هعببان ؤة بةيهةقع رعؤايةت قعلغان.
))) ظعمام مذسلعم ؤة باشقعالر رعؤايةت قعلغان.
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هةدعس ظعلمعنعث قاظعدة ـ صرعنسعصلعرعدذر. شذنعثدةك، ظةسةر ؤة هةدعس ظعلمعنع، 
هةدعسلةرنع  سةهعه  ظأضعنعش،  ظعسعملعرعنع  ساهابعالرنعث  ؤة  رعؤايةتحعلةرنعث 
ؤة  ظةهؤاللعرعنع  ظادالعتعنع،  رعؤايةتحعلةرنعث  ظىحىن  ظايرعش  هةدعسلةردعن  ظاجعز 
ظأمىرلعرعنع، ظعشلةص حعقعرعش، توقذمحعلعق ؤة دئهقانحعلعق ظذسذللعرعنع ظأضعنعش 

صةرز كذصايعدذر«))(.

ظعسالم صةلسةصعسعنع ؤة مذنازعرلعشعشنع ظأضعنعش

ظعبادةتتذر.  ظأضعنعشمذ  مذنازعرلعشعشنع  ظعلعمدة  ظىحىن  قعلعش  هةقنع هعماية 
ظىحىن  ظئزعش  مذسذلماننع  بعرع،  هارامدذر:  ظىحىن  كعشع  ظىح  مذنداق  ظذ  لئكعن 
ظأضةنضةن. يةنة بعرع، ظعلمع بعلةن صةخعرلعنعش ظىحىن ظأضةنضةن. ظىحعنحعسع، مال 

ـ دذنياغا ياكع كعشعلةرنعث هأرمةت قعلعشعغا ظئرعشعش ظىحىن ظأضةنضةن))(.
ظعسالم صةلسةصعسعنع ؤة مذنازعرلعشعشنع هاجةت معقدارعدعن ظارتذق ظأضعنعش 
مةنظع قعلعنعدذ. حىنكع هةمماد ظعبنع ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذ ظعككعسعضة رةهمةت 
قعلغان.  سأز  هةققعدة  صةلسةصعسع  ظعسالم  ظذ  قعلعنعشعحة،  رعؤايةت  دعن  قعلسذن!( 
ظاتعسع ظةبذهةنعفة ظذنع ظذنعثدعن توسقان. شذنعث بعلةن هةمماد ظاتعسعغا: »مةن 
مئنع  ظةمدع  كأرضةنعدعم.  شذغذلالنغانلعقعثنع  بعلةن  صةلسةصعسع  ظعسالم  سئنعث 
حةكلةؤاتعسةنغذ؟« دئضةن. بذنع ظاثلعغان ظعمام ظةبذهةنعفة ظوغلعغا: »ظع ظوغلذم! 
بعزنعث هةر بعرعمعز ظعسالم صةلسةصعسع بعلةن مذنازعرلةشكةندة رةقعبعنعث خاتالعشعص 
قئلعشعدعن ظةنسعرةص، خذددع بئشعمعزدا قذش باردعكعدةك ظئهتعيات بعلةن مذنازعرة 
خاتالعشعص  رةقعبعنعث  ظأزعنعث  بعرعثالر  هةر  سعلةردعن  بىضىن  هالبذكع،  قعالتتع. 
خاتالعشعص  رةقعبعنعث  بعرع  ظةضةر  مذنازعرلعشعدذ.  قعلعص  مةقسةت  قئلعشعنع 
بولذص  كاصعر  ظأزع  بذرذن  قئلعشعدعن  بولذص  كاصعر  رةقعبعنعث  تعلعسة،  قئلعشعنع 

قالعدذ« دئضةن.
ظعمام ظةبذيىسىف )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( تعن رعؤايةت قعلعنعشعحة، 
ظذ بعر كىنع خةلعصة هارذن رةشعدنعث يئنعغا كعرعصتذ. ظذنعث يئنعدا ظعككع كعشع 
ظعسالم صةلسةصعسع هةققعدة مذنازعرعلعشعؤاتقانعكةن. خةلعصة هارذن ظعمام ظةبذيىسىفكة: 
ماثا  »مةن  ظةبذيىسىف:  ظعمام  دةصتذ.  قويغعن«  قعلعص  هأكىم  ظعككعسعضة  »بذ 
ظاثلعغان  بذنع  دةصتذ.  خالعمايمةن«  ظارعلعشعشنع  ظعشقا  بولغان  مذناسعؤةتسعز 

))) ظعمام تعرمعزع رعؤايةت قعلغان.
))) »رةددذلمذهتار« 1 ـ توم، 30 ـ بةت.
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خةلعصة ظذنعثغا: »ياخشع قعلدعث« دةصتذ. ظاندعن خعزمةككارعنع ظذنعثغا يىز معث 
تةثضة بئرعشنع بذيرذصتذ ؤة ظوردا خاتعرعسعضة: »ظةبذيىسىف ظأزعضة مذناسعؤةتسعز 
ظعشقا ظارعلعشعشنع رةت قعلغانلعقع ظىحىن يىز معث تةثضة مذكاصات ظالدع« دةص 

يئزعشقا بذيرذصتذ))(. 
ظعمام ظةبذهةنعفةنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: »ظأزعضة شىبهعلعك 
بولمعغان نةرسعلةردة ظعسالم صةلسةصعسعضة حأكىص كعرعش مةكروهتذر. ظةضةر ظأزعضة 
شىبهعلعك بولغان نةرسة بولسا، ظذ شىبهعنع يوقعتعش ؤاجعص بولعدذ. مةسعلةن، دئثعز 
قعرغعقعغا كئلعص قالغان كعشع دئثعزغا حىشىص كئتعشتعن ساقلعنعشع الزعم. ظةضةر 
ظذ دئثعزغا حىشىص كةتسة، بعزضة ظذنع قذتذلدذرذش ؤاجعص بولعدذ. قعسقعسع، كأص 
مذنازعرة ؤة جئدةل قعلعش بعلةن شذغذللعنعش بعزضة اليعق بولمعغان ظعشتذر. حىنكع 
ظذ بعدظةت صةيدا قعلعشقا ؤة ظعسالم ظةقعدعسعضة دةخلع ـ تةرىز يةتكىزىشكة ظئلعص 
بارعدذ. ياكع بولمعسا مذنازعرة قعلغذحع حىشةنحعسع ظاز كعشع بولذص قئلعشع يا 

هةقنع ظةمةس، غةلعبة قعلعشنع تةلةص قعلغذحع كعشع بولذص قئلعشع مذمكعن«.
ظذنعث  دعن  حىنكع  بعرعدذر.  ظعشالردعن  مذهعم  ظةث  ظأضعنعش  ظعلمعنع  فعقهع 
بعلةن بةرصا قعلعنعدذ. مذظاؤعية رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذكع، صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »اهلل كعمضة ياخشعلعقنع ظعرادة قعلسا، ظذنع دعندا 

ظالعم قعلعدذ«))(. 
كعمكع فعقهع ظعلمعدعن تولذق نئسعؤعضة ظئرعشسة، زاهعدلعق ظعلمعضة، داناالرنعث 
ظاصةتلعرعضة،  نةصسعنعث  ظعلمعضة،  ظعخالس  ظةخالقلعرعغا،  ياخشعالرنعث  سأزلعرعضة، 
نةزةر  بعلعشكة  ظعكةنلعكعنع  زعيانلعق  نئمعنعث  صايدعلعق،  نئمعنعث  نةصسعضة 
سئلعشع الزعم. شذنداقال ظئتعقاد قعلعش، ظةمةل قعلعش ؤة تةرك ظئتعشتعن ظعبارةت 
ظعحعضة  ظأز  بذالرنع  كئرةك.  بعلعش  مةسظذلعيةتلةرنع  يىكلعضةن  بةندعلعرعضة  اهلل 
ظالغان ظةث ياخشع كعتاب ظعمام غةززالعنعث >ظعهياظذ ظذلذمعددعن )دعن ظعلعملعرعنع 

تعرعلدىرىش(< ناملعق كعتابعدذر.
ظالعمالرنعث بايان قعلعشعحة، مذهةممةد ظعبنع هةسةن هاالل ؤة هارام نةرسعلةر 
مةسعلعنع  معث  يىز  ظعككع  بولمايدعغان  ظالمعسا  ياد  حوقذم  كعشعلةر  هةققعدة 
ظعبادةت  كئحعنع  صىتىن  قعلعشنعث  مذزاكعرة  ظعلعم  ساظةت  بعر  قويغان.  ظوتتذرعغا 

بعلةن ظأتكىزىشتعن ياخشع ظعكةنلعكع رعؤايةت قعلعنغان.
قعبلة  قايرعلغانلعقعنع،  كىننعث  ظعلمعدعن  ظاسترونومعية  ظعنساننعث  هةربعر 

))) »ظةددذررذلمذختار« 5 ـ توم، 271 ـ بةت.
))) »ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية« 299 ـ بةت.
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تةرةصنع، نامازنعث ؤاقعتلعرعنع، قذرذقلذق ؤة دئثعز يوللعرعنع بعلةلعضعدةك معقداردا 
ظأضعنعشع كئرةك. تةصسعرشذناسالر اهلل تاظاالنعث: »)يولالرغا( بةلضعلةرنع قعلدع. 
ظذالر )كئحعسع قذرذقلذقتا ؤة دئثعزالردا( يذلتذزالر بعلةن يول تاصعدذ«))( دئضةن سأزع 
هةققعدة مذنداق دئضةن: »ظذالر شذ يذلتذزالر ظارقعلعق سةصةرلةردة يأنعلعشلةرنع، 

نامازدا قعبلعنع تاصعدذ«.
ظذالر  )مةسعلةن،  قعلعؤاتقعنعدةك  دةؤا  ظالعملعرعنعث  ظاسترونومعية  ظةمما 
بولذش،  سوغذق  بولذش،  ظعسسعق  يئغعش،  قار  يئغعش،  يامغذر  حعقعش،  شامال 
شذنعثدةك  ؤة  جةؤهةرع  شذنداقال  باشقعالرنعث،  ؤة  ظأزضعرعشع  دةرةخلةرنعث  ـ  دةل 
تةبعظةت  قاتارلعقالرنعث  كئمعيعش  كأصعيعش،  يأتكعلعش،  ظأزضعرعش،  نةرسعلةردعكع 
ظعشالرنع  مةزكذر  ظذالر  قعلعشعدذ.  بولعدعغانلعقعنع خةؤةر  تةسعرعدعن  يذلتذزالر  ؤة 
يذلتذزالرنعث سةير قعلعشع، جةم بولذشع ؤة ظايرعلعشعغا قاراص بعلعدعغانلعقعنع دةؤا 
بولغان  ظئهتعمالع  بئرعش  يىز  لئكعن كةلضىسعدة  بةرمعضةن،  يىز  تئخع  قعلعشعدذ(، 
هادعسعلةرنع بعلعش ظعلعملعرعنع ظأضعنعشكة كةلسةك، بذ قةتظعي حةكلعنعدذ. حىنكع 
باشقا  تاظاالدعن  اهلل  ظذنع  بولذص،  ظعلعملةردعن  قالغان  ظأزعضة ساقالص  تاظاال  اهلل  ظذ 
هئحكعم بعلمةيدذ. كعمكع شذ ظعشنع صةيدا قعلعش هةمدة ظعدارة قعلعش اهلل تاظاال 
تةرعصعدعندذر، دةص قارعسا ؤة مةزكذر ظعشالرنع شذ هأكىمنعث ظوتتذرعغا حعقعشعنعث 
سةؤةبحعسع قعلسا، ياكع يذلتذزالرنع يارعتعلغان دةص قاراص: »يارعتعش اهلل تاظاالنعث 
ظورذنالشتذرذشع بعلةن بولعدذ، يذلتذزالر سةؤةبحعدذر« دئسة، بذ هالدا ظذ هةقعقةتةن 
قارغذالرحة  بعلةن  ظعلمع  ظاسترونومعية  بولمايدعكةن،  ظذنداق  بولعدذ.  مأمعن 

شذغذللعنعص خاتاالشقان بولعدذ.
زامانعدا  ظةلةيهعسساالمنعث  ظعدرعس  شذغذللعنعش  بعلةن  ظعلمع  ظاسترونومعية 
دعنعي بعر هةقعقةت سىصىتعدة يولغا قويذلغان ظعدع. صىتىن ظالعمالرنعث قارعشعدا ظذ 
كئيعن ظةمةلدعن قالدذرذلغان. شذثا ظةمةلدعن قالدذرذلغان ظعش بعلةن شذغذللعنعش 
خاتالعقتذر. ظذنعثغا ظةمةل قعلعش باتعلدذر. يذلتذز خاتالعشعدذ. كعمكع ؤذجذدقا كةلضةن 

ظعشنع ؤة ظورذنالشتذرذشنع اهلل تاظاالدعن باشقا نةرسعدعن كأرسة، كاصعردذر))(.
شذنعمذ تعلغا ظئلعص ظأتىش كئرةككع، ظاسترونومعية ظعلمع بعلةن شذغذللعنعشنعث 
ظعدرعس ظةلةيهعسساالمنعث زامانعدا دعنعي بعر هةقعقةت سىصىتعدة يولغا قويذلغانلعقعنعث 
توغرعلعقعنع كأرسعتعدعغانغا تةصسعرشذناسالرنعث تةصسعر كعتابلعرعدا بايان قعلغان 
رعؤايةتلةردعن باشقا هئحقانداق دةلعل يوق. تةصسعرشذناسالر بذ هةقتعكع قاراشلعرعنع 

))) ظعمام بذخارع، مذسلعم ؤة ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلغان.
))) سىرة نةهل، 16 ـ ظايةت.
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ظةسةر بعلةن كىحلةندىرعدذ. ظعمام غةززالع >ظةلظعهياظ< ناملعق كعتابعدا ظذ ظةسةرنع 
دئضةن:  مذنداق  ؤة  قعلغان  بايان  بعلةن  لةؤزع  ظعسصاتاليدعغان  ظاجعزلعقعنع  ظذنعث 
»رعؤايةت قعلعنعشعحة، ظذ ظعدرعس ظةلةيهعسساالمغا بئرعلضةن مأجعزة ظعدع. كئيعن 

ظذ ظعلعم ظوتتذرعدعن كأتىرىلىص، هئح ظعزناسع قالماي يوق بولذص كةتكةن«.
بولغان  تونذشلذق  دةؤرعمعزدة  هازعرقع  كئرةككع،  ظأتىش  ظةسكةرتعص  شذنعمذ 
ظئلعش  سىرةتكة  ظذ  حىنكع  هئسابالنمايدذ.  غةيب  ظعلمع  كىزىتعش  هاؤارايعنع 
ماختاشقا  ظذ  ظاساسلعنعدذ.  مةلذماتعغا  بةرضةن  خاتعرعلةص  ظىسكىنعلعرعنعث 

ظةرزعيدعغان، تةهسعل قعلعشقا تئضعشلعك ظعلعملةردعندذر.
باشقا  ؤة  ظانعسع  ـ  ظاتا  هةققعنع،  ظوقذتقذحعسعنعث  قعلغذحع  تةلةص  ظعلعم 
بارلعق مذسذلمانالرنعث هةققعنعث ظالدعغا قويذشع كئرةك. ظذستازعنعث دةرؤازعسعنع 
قاقماسلعقع، بةلكع ظذنعثغا ظئهتعرام بعلدىرىش يىزعسعدعن ظذنعث حعقعشعنع كىتىص 
تذرعشع الزعم. ظوقذتقذحعمذ ظعلعمنع ظذنعثغا اليعق كعشعضة ظأضعتعشع كئرةك. حىنكع 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »ظعلعم تةلةص قعلعش هةربعر مذسذلمانغا 
حوشقعالرنعث  خذددع  ظأضعتعش  كعشعضة  بولمعغان  اليعق  ظعلعمغا  ظعلعمنع  صةرزدذر. 

بويذنلعرعغا ضأهةر، مةرؤايعت ؤة ظالتذنالرنع ظئسعص قويغانغا ظوخشايدذ«))(. 
ظعلعمنع ظعلعم ظةهلعدعن يوشذرذشقا بولمايدذ. حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
قعيامةت  يوشذرسا،  ظذنع  ظعلعم هةققعدة سورالغاندا  بعر  دئضةن: »كعمكع  مذنداق 

كىنع ظوتتعن يىضةن سئلعنعدذ«))(.

ظةرةب تعلعنعث ظارتذقحعلعقع

ظةرةب تعلعنعث باشقا تعلالرغا نعسبةتةن ظارتذقحعلعقع بار. ظذ جةننةت ظةهلعنعث 
تعلعدذر. كعمكع ظةرةب تعلعنع ظأضةنسة ؤة باشقعالرغا ظأضةتسة، ظةجعرضة ظئرعشعدذ))(. 
ظةرةب  قذرظاننعث  بولغانلعقعم،  ظةرةب  »مئنعث  دئيعلضةن:  مذنداق  هةدعستة  بعر 
بولغانلعقعدعن  ظةرةبحة  تعلع  جةننةتتعكع  ظةهلعنعث  جةننةت  ؤة  بولغانلعقع  تعلعدا 
»بذ،  جةراهع:  كأرىثالر«.  ياخشع  ظةرةبلةرنع  يىزعسعدعن  خعسلةت  ظىح  ظعبارةت 

ظاجعز هةدعستذر« دئضةن.
))) »ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية« 299 ـ بةت.

))) ظعمام ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلغان. ظعراقع مذنداق دةيدذ: »ظعمام ظةهمةد، بةيهةقع ؤة باشقعالر بذ هةدعسنع زةظعص دةص باها 
بةرضةن«.

))) ظعمام ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلغان.
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ظةرةبلةرنع ياخشع كأرىش هةققعدة نذرغذن هةدعسلةر رعؤايةت قعلعنغان بولذص، 
هةممعسعنعث مةزمذنع بعرلةشكةندة بذ هةدعس هةسةن دةرعجعسعضة يئتعدذ. بذ هةقتة 
نذرغذن كعشعلةر كعتاب يازغان بولذص، ظذالردعن بعرع هافعز ظعراقعدذر. ظذالردعن يةنة 
بعرع دوستعمعز كامعل سةييعد مذستةفا بةكرع بولذص، ظذ بذ هةقتة يعضعرمعضة يئقعن 

كعتابحة يازغان.
بذنعثدعن مةقسةت ظةرةبلةرنع ظذالرنعث ظةرةب بولغانلعقع ظىحىن ياخشع كأرىشكة 
ظارتذقحعلعقالر  ؤة  ظعمان  ظذالردعكع  ظذالرنع  بةزعدة  ظعبارةتتذر.  رعغبةتلةندىرىشتعن 
ظذالردعكع  ظذالرنع  بةزعدة  يةنة  قعلعنعدذ.  تةلةص  كأرىش  ياخشع  زعيادة  سةؤةبعدعن 

كذصرع ؤة نعصاقلعق تىصةيلعدعن دىشمةن تذتذش ؤاجعص بولعدذ))(.
تعلع  كةرعم  قذرظان  ظذنعث  قعلعشتا  بايان  ظارتذقحعلعقعنع  تعلعنعث  ظةرةب 
ظئلعص  تعلغا  يذقعرعدا  بعز  يئتةرلعكتذر.  ظأزعال  ظئلعشنعث  تعلغا  ظعكةنلعكعنع 

ظأتكعنعمعزدةك، ظةرةب تعلعنع ظأضعنعش صةرز كذصايعلةردعن بعرعدذر.
شةرعظةت  ظأضعنعش  ظعلعملعرعنع  تعلع  ظةرةب  نةزةرعدة  فعقهعشذناسالرنعث 
ظعلمعنع  هةدعس  ؤة  تةصسعر  ظذ  حىنكع  هئسابلعنعدذ.  ظأضةنضةنلعك  ظعلعملعرعنع 
حىشعنعشنعث مذهعم ظامعلعدذر. ظذ يةنة ؤايعغا يةتكىزىص، كةث داظعرعدة ظأضعنعش 

مذستةهةص بولغان ظعلعملةردعن بعرع هئسابلعنعدذ.
قذرظان كةرعمنعث ظعرابلعرعنع )يةنع صةش، زعر، زعؤةر ؤة ساكعنلعرعنع( قويذش 
دذرذستذر))(. بذنعث بعلةن قذرظاننع تئخعمذ ظاسان ظوقذغعلع بولعدذ. بولذصمذ ظةرةب 
قاراشقا  مذشذ  قارعلعدذ.  دةص  ياخشع  ؤة  بولعدذ  شذنداق  ظىحىن  معللةتلةر  ظةمةس 
ظاساسةن، سىرعلةرنعث ظعسعملعرعنع يئزعش، ظايةتلةرنع ساناش، تذرذش بةلضعلعرعنع 
ؤة باشقا ظاالمةتلةرنع قويذشنعث هئح يامعنع يوق. بذ يئثع صةيدا بولغان ياخشع ظعش 

هئسابلعنعدذ.
ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعستة: »قذرظاننع 
بذ  لئكعن  دئيعلضةن.  يازماثالر(«  نةرسعنع  باشقا  قذرظانغا  )يةنع  ساصالشتذرذثالر 
هةدعس ظذالرنعث زامانعغا قارعتعلعدذ. نذرغذن نةرسعلةر زامان ؤة ماكاننعث صةرقلعق 

بولذشعغا ظةضعشعص صةرقلعق بولعدذ.
ظةث  ؤة  ظاصظاق  ظذنع  مةكروهتذر.  كعحعكلةشتىرىؤئتعش  هةجمعنع  قذرظاننعث 
ظئسعل قةغةزضة، ظةث قئنعق رةثدة ؤة حوث قةلةمدة، ظةث حعرايلعق ؤة ظةث ظوحذق 
يازما بعلةن يئزعش، قذر ظارعلعقعنع ظايرعش، هةرصلةرنع حوث يئزعش ؤة قذرظاننعث 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 269 ـ بةت.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 269 ـ بةت.
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هةجمعنع حوث قعلعش كئرةك))(.
شذنعمذ تعلغا ظئلعش كئرةككع، قذرظاننع بعرال قئتعمدا تونذشلذق قعراظةت بعلةن 
بعرلعكتة ظاز ظوقذلعدعغان قعراظةت بعلةن ظوقذش مةكروهتذر. ظاز ظوقذلعدعغان قعراظةت 
مةشهذر ظون قعراظةتتعن كئيعنكع قعراظةتلةرنع كأرسعتعدذ. قذرظاننع ظاز ظوقذلعدعغان 
قعراظةت بعلةنال ظوقذش تئخعمذ مةكروه بولعدذ. يذقعرعدا ظذ قعراظةتنعث نامازغا كذصاية 

قعلمايدعغانلعقع، شذنداقال نامازنع بوزعؤةتمةيدعغانلعقع بايان قعلعندع))(.
بولعدذ«  مةكروه  تئخعمذ  ظوقذش  بعلةنال  قعراظةت  ظوقذلعدعغان  ظاز  »قذرظاننع 
ظوقذلعدعغان  ظاز  قعراظةتنع  ظالغاندا  جةهةتتعن  زاهعرعي  كةلسةك،  سأزضة  دئضةن 
قعراظةتكة قعسقارتعش مةكروه بولمايدذ. ظةضةر ظذنداق بولذص قالسا، ظذنع رعؤايةت 
ظايةتتة  بعر  ظذنع  بولذش سةؤةبع  مةكروه  ظذنعث  بوالتتع.  بولمعغان  دذرذس  قعلعش 
بعرال قئتعمدا ظارعالشتذرذص ظوقذشتعن ظعبارةتتذر. شذثا مةزكذر مةكروهلذقنع »بعرال 

قئتعمدا« دئضةن سأز بعلةن ظةسكةرتكةن))(. 

تعلنعث ظاصةتلعرع

تعلنعث ظاصةتلعرع ناهايعتع كأص بولذص، حوث ضذناهالردعن هئسابلعنعدذ. ظذنعث 
مةشهذرلعرع يالغان سأزلةش، غةيؤةت قعلعش ؤة حئقعمحعلعق قعلعشتعن ظعبارةتتذر.

يالغان سأزلةشنعث هارام بولذشع

»قارعسعغا  دةيدذ:  مذنداق  هةقتة  بذ  تاظاال  اهلل  هارامدذر.  سأزلةش  يالغان 
قارعسعغا  بولسذن!  لةنةت  يالغانحعالرغا  يةنع  بولسذن«)4(.  لةنةت  سأزلعضىحعلةرضة 
سأزلةش ضذمان ؤة تةخمعن بعلةن سأزلةشنع كأرسعتعدذ. شذثا ظذ سأز يالغانحعلعقنع 
قارعسعغا  يالغانحعلعق  ؤاقعتالردا  كأصعنحة  حىنكع  ظعشلعتعلضةن.  بعلدىرىشكة 

سأزلةشتعن كئلعص حعقعدذ.
ظةمرع  ظعبنع  ظابدذلاله  بعرعدذر.  سىصةتلعرعدعن  مذناصعقالرنعث  يالغانحعلعق 
))) ظةينع زاماندا قذرظان كةرعم ظعظرابسعز بولذص، كئيعنحة ظةرةب ظةمةس معللةتلةرنعث ظذنع ظوقذشع قوالي بولسذن ظىحىن ظعظراب 

قويذلغان. بذ مةسعلةن شذ ؤاقعتتعكع قاراشقا قارعتعلعدذ ـــ ت.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 247 ـ بةت.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 271 ـ بةت.

))) »تةقرعيرات ظةررافعظع« 2 ـ توم، 310 ـ بةت.
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ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  هةدعستة  بعر  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ 
مذنداق دئضةن: »تأت ظعش بولذص، كعمدة شذ تأت ظعش تئصعلعدعكةن، ظذحذق مذناصعق 
بولعدذ. كعمدة شذ تأت ظعشنعث بعرع تئصعلعدعكةن، ظذ ظذنع تةرك ظةتكةنضة قةدةر 
يالغان  ظذ سأزلعسة،  ظةضةر  بولعدذ:  تئصعلغان  ظاالمعتع  بعر  ظذنعثدا مذناصعقلعقنعث 
قالسا،  ظذرذشذص  قعلعدذ.  خعالصلعق  قعلسا،  ؤةدة  بذزعدذ.  قعلسا،  ظةهدة  سأزلةيدذ. 

ظاغزعنع بذزعدذ«. 
ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
مذنداق دئضةن: »مذناصعقنعث ظاالمعتع ظىحتذر. ظةضةر سأزلعسة، يالغان سأزلةيدذ. 

ؤةدة قعلسا، خعالصلعق قعلعدذ. ظعشةنحلعك دةص قارالسا، خعيانةت قعلعدذ«))(. 
يالغانحعلعق ضذناه قعلعشقا ظئلعص بارعدذ. ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ 
مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  شةرعصتة  هةدعس  بعر  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهذدعن 
دئضةن: »راستحعللعق هةقعقةتةن ياخشعلعققا باشاليدذ، ياخشعلعق جةننةتكة باشاليدذ. 
بعر ظادةم راست سأزلةؤئرعص نةتعجعدة راستحعل، دةص صىتىلعدذ. يالغانحعلعق هةقعقةتةن 
ضذناهقا باشاليدذ. ضذناه دوزاخقا باشاليدذ. بعر ظادةم يالغانحعلعق قعلعؤئرعص نةتعجعدة 

يالغانحع، دةص صىتىلعدذ«. 
يةنة بعر رعؤايةتتة مذنداق دئيعلضةن: »راست سأزلةثالر! راستحعللعق هةقعقةتةن 
راست  هةمعشة  ظادةم  بعر  باشاليدذ.  جةننةتكة  ياخشعلعق  باشاليدذ،  ياخشعلعققا 
سأزلةيدذ ؤة راست سأزلةشكة تعرعشعدذ ـ دة، نةتعجعدة اهلل نعث دةرضاهعدا راستحعل، 
هةقعقةتةن  يالغانحعلعق  ساقلعنعثالر!  قةتظعي  سأزلةشتعن  يالغان  صىتىلعدذ.  دةص 
يالغانحعلعق قعلعدذ  ضذناهقا باشاليدذ. ضذناه دوزاخقا باشاليدذ. بعر ظادةم هةمعشة 
دةص  يالغانحع،  دةرضاهعدا  نعث  اهلل  نةتعجعدة  دة،  ـ  تعرعشعدذ  يالغان سأزلةشكة  ؤة 

صىتىلعدذ«))(. 
قعلعص  بايان  بعرلعكتة  بعلةن  قعلعش  ظعبادةت  بذتقا  يالغانحعلعقنع  تاظاال  اهلل 
مذنداق دةيدذ: »سعلةر بذتالردعن ظعبارةت نعجعستعن ساقلعنعثالر، يالغان ضذؤاهلعق 

بئرعشتعن ساقلعنعثالر«))(.
ظأزعنعث  مةسعلةن،  بولعدذ.  مذباه  قعلعش  ضةص  يالغان  هالةتلةردة  بةزع  ظةمما 
شذنداقال  مةسعلعلعرعضة،  قوغداش  زذلذمدعن  ظأزعنع  قايتذرؤئلعش،  هةققعنع 
سئتعلغانلعقعنع  كئحعدة  نةرسعنعث  بار  هةققع  شئرعكحعلعك  ياكع  قوشنعدارحعلعق 

))) سىرة زارعيات، 10 ـ ظايةت.
))) سةهعه مذسلعم، 58 ـ ؤة 59 ـ هةدعسلةر.

))) سةهعه مذسلعم، 2607 ـ هةدعس.
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كعشع،  دئضةن  بعلدعم«  بئرعص: »هازعر  ضذؤاهلعق  ظاتقاندا  تاث  ظاندعن  بعلضةن، 
كئحعدة باالغةتكة يةتكةن ؤة ظأزع ظىحىن ظةر تالالص: »هازعر هةيز كأردىم« دئضةن 

قعز مةسعلعلعرعضة ظوخشاش.
جئدةللعشعص قالغان ظعككع كعشعنعث ظارعسعنع تىزةش ظىحىنمذ يالغان سأزلةش 
)ظذ  ظةنها  رةزعيةلالهذ  كىلسىم  ظوممذ  قعزع  ظةبذمذظعيتنعث  ظعبنع  ظوقبة  مذباهتذر. 
قعلغان  بةيظةت  ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر  قعلغان،  هعجرةت  قاتارعدا  ظالدعنقع 
ظايالالردعن ظعدع( دعن رعؤايةت قعلعنعدذكع، ظذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق 
دئضةنلعكعنع ظاثلعغان: »ظعنسانالرنعث ظارعسعنع تىزةش ظىحىن ياخشع سأزلةرنع 

قعلغان ؤة ياخشع سأزنع تارقاتقان كعشع يالغانحع ظةمةس«.
ؤة  تىزةش  ظارعسعنع  كعشعلةرنعث  »ظذرذش،  دةيدذ:  مذنداق  شعهاب  ظعبنع 
ظىح  ظعبارةت  قاتارلعقالردعن  سأزع  قعلغان  ظئرعضة  خوتذنعنعث  خوتذنعغا،  ظئرعنعث 
ظعشتعن باشقا بعرةر ظعشتا ظعنسانالرنعث يالغان سأزلعشعضة رذخسةت قعلعنغانلعقعنع 

ظاثلعمعدعم«))(.
بذ مةسعلعدعكع ظألحةم شذكع، >تةبيعينذل مةهارعم< ناملعق كعتابتا ؤة باشقا 
كعتابتا >ظةلظعهياظ< ناملعق كعتابتعن مذنداق نةقعل قعلعنغان: »مةقسةت قعلعنغان، 
ماختاشقا ظةرزعيدعغان، راستحعللعق بعلةنمذ، يالغانحعلعق بعلةنمذ يئتعش مذمكعن 
يالغانحعلعق  صةقةت  ظةضةر  هارامدذر.  سأزلةش  يالغان  ظعشتا  هةرقانداق  بولعدعغان 
بعلةنال يئتعش مذمكعن بولعدعغان ظعش بولسا، مةقسةت قعلعنغان شذ ظعشقا ظئرعشعش 
مذباه بولغان تةقدعردة يالغان سأزلةش مذباهتذر. ظذنعثغا ظئرعشعش ؤاجعص بولغان 
تةقدعردة يالغان سأزلةش ؤاجعصتذر. مةسعلةن، ظألتىرمةكحع ياكع قعيعن ـ قعستاققا 
يالغان  كأرضةندة،  كعشعنع  ضذناهسعز  يوشذرنعؤالغان  زالعمدعن  بولغان  ظالماقحع 
ظئلعص  ظامانعتعنع  باشقعالرنعث  قويذلغان  ظذنعثغا  شذنداقال  ؤاجعصتذر.  سأزلةش 
كةتمةكحع بولغان زالعم ظذنعثدعن شذ ظامانةتنع سورعسا، ظذنع ظعنكار قعلعش ؤاجعص 
بولغان ظعشالردا  دعلعنع يذمشاتماقحع  زالعمنعث  تىزةشتة،  ظارعنع  بولعدذ. ظذرذشتا، 
مةقسةتلةرنع يالغان سأزلعمةي تذرذص تاماملعغعلع بولمعسا، يالغان سأزلةش مذباه 

بولعدذ«.
ظةضةر صادعشاه ظذنعثدعن زعنا قعلعش ياكع هاراق ظعحعشكة ظوخشاش يوشذرذن 
ظذنعث: »مةن  قعلمعغانلعقعنع سورعسا،  ياكع  قعلغان  قعلغان ضذناه ظعشنع  سادعر 
بعر  يةنة  قعلعش  ظاشكارا  ظذنع  حىنكع  كئرةك.  دئيعشع  قعلمعدعم«  ظعش  ظذنداق 
يالغان  يوشذرذشع،  سعرعنع  قئرعندعشعنعث  ظذ  شذنداقال  هئسابلعنعدذ.  ظعش  يامان 

))) سىرة هةج، 30 ـ ظايةت.
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يامان  كئلعدعغان  سأزلةشتعن  راست  بعلةن  ظاقعؤةت  يامان  كئلعدعغان  سأزلةشتعن 
ظاقعؤةتنع سئلعشتذرذشع، ظةضةر راست سأزلةشتعن كئلعدعغان ظاقعؤةت ظئغعر بولسا، 
يالغان سأزلعشع كئرةك. ظةضةر ظذنعث ظةكسع ياكع شةك بولسا، يالغان سأزلةش هارام 
مذستةهةصتذر.  سأزلعمةسلعكع  يالغان  بولسا،  ظاالقعدار  ظأزعضة  ظعش  ظةضةر  بولعدذ. 
ظةضةر باشقعالرغا ظاالقعدار بولسا، ظذالرنعث هةققعنعث زعيانغا ظذحرعشعغا يول قويذش 

دذرذس بولمايدذ. شذثا ظذنع مذباه بولغان يةرضعحة قوللعنعش الزعم.
ظايلعنعص  ظادةتكة  ظوخشاش  دئضةنضة  كةلدعم،  قئتعم  معث  قئشعثغا  سئنعث 
قالغان مذبالعغة سأز يالغان هئسابالنمايدذ. حىنكع بذنعثدعن مةقسةت قئتعم سانعنع 
ظذ  ظةضةر  حىشةندىرىشتذر.  كةلضةنلعكنع(  قئتعم  كأص  )يةنع  مذبالعغعنع  ظةمةس، 

صةقةت بعرال قئتعم كةلضةن بولسا، يالغانحع هئسابلعنعدذ))(.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »مذنداق ظىح يالغان سأزدعن باشقا 
يالغان  بالعسعغا  ياكع  خوتذنعغا  ظةرنعث  يئزعلعدذ:  حوقذم  سأز  يالغان  هةرقانداق 
سأزلعشع. ظعككع كعشعنعث ظارعسعنع تىزةش ظىحىن يالغان سأزلةش. ظذرذشتا يالغان 

سأزلةش. حىنكع ظذرذش هعيلة ـ معكعر بعلةن بولعدذ«))(.
لئكعن يالغان سأزلةشتعن ظعمكان قةدةر ساقلعنعش الزعم. حىنكع ظذ ظأزعضة يالغان 
سأزلةش ظعشعكعنع ظاحقان تةقدعردة، يالغان سأزلعمعسعمذ بولعدعغان ظعشالردا يالغان 
سأزلعشعضة، شذنداقال زأرىر ظئهتعياج بعلةنال حةكلعنعص قالماي سةل قاراشقا سةؤةب 
قعلغان: »يالغانحعلعق  بايان  يذقعرعدا  بعز  قاراشنع  بذ  بار.  خةؤصع  قئلعش  بولذص 
هةقعقةتةن ضذناهقا باشاليدذ. ضذناه دوزاخقا باشاليدذ« دئضةن هةدعس كىحلةندىرعدذ. 
ظذ سأزعنع ياصتا سأزلةرضة قارعتعشع كئرةك. حىنكع ظةلع، ظعمران ظعبنع هذسةي 
دئيعلعدذ: »ياصتا سأزلةش  بعر هةدعستة مذنداق  قعلعنغان  رعؤايةت  باشقعالردعن  ؤة 
هةدعستذر.  دةرعجعسعدعكع  هةسةن  بذ  ياخشعدذر«.  سأزلعضةندعن  يالغان  ظةلؤةتتة 
ظذنعثغا توغرعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعسنعث هأكمع بئرعلعدذ. جةراهع شذنداق 
بايان قعلغان. ظذ، تاماققا حاقعرعلغان كعشعنعث: »تاماق يئدعم« دئضعنعضة ظوخشاش. 
دوستع  نعث  اهلل  قعلعدذ.  تاماقنع مةقسةت  يئضةن  تىنىضىن  بعلةن  بذ سأزع  ظذ  يةنع 

ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسعدعمذ مذشذنداق ياصتا سأز ظعشلعتعلضةن.
بذ ؤاقعتتا مةزكذر هةدعستعكع مذستةسنا صةقةت شذ ظىح ظعشتعال يالغان سأزلةشنعث 
بولعدعغانلعقعغا قارعتعلعدذ. حىنكع ياصتا سأزلةش ظئهتعياج بولذص قالغانلعقع ظىحىن 
ياصتا  دئضةندة،  نئمعشقا  بولمايدذ.  مذباه  ظعشتا  باشقا  ظئهتعياجدعن  بولعدذ.  مذباه 

))) سةهعه مذسلعم، 2605 ـ هةدعس.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 274 ـ بةت.
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سأز، ضةرحة ظذنعث لةؤزع يالغان بولمعسعمذ، يالغانحعلعق ؤةهعمعسعنع تذغدذرعدذ.
>ظةلظعهياظ< ناملعق كعتابتا مذنداق دئيعلعدذ: شذنداق، ياصتا سأزلةرنع قعلعش 
هةقعقعي مذددعظا ـ مةقسةت ظىحىن مذباهتذر. مةسعلةن، حاقحاق بعلةن باشقعالرنعث 
ظةلةيهعسساالمنعث:  صةيغةمبةر  مةسعلةن،  ظوخشاش.  قويغانغا  كأتىرىص  كأثلعنع 
»قئرع ظايال جةننةتكة كعرمةيدذ«. »ظئرعثعزنعث كأزعضة ظاق حىشىص قاصتذ«. 
ظوخشعغان  مذشذنعثغا  ؤة  قويايلع!«  معندىرىص  بالعسعغا  تأضعنعث  »سعزنع 

سأزلةرنع قعلغعنعغا ظوخشاش))(.
ظايال جةننةتكة كعرمةيدذ« دئضةن سأزعنع  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »قئرع 
بعلةن  سأزع  بذ  ؤة  دئضةن  قعلعص  حاقحاق  ظايالغا  بعر  كةلضةن  يئنعغا  ظأزعنعث 
صاكعز،  ظذالرنع  ياراتتذق،  يئثعدعن  هىرلةرنع  بعز  »شىبهعسعزكع،  تاظاالنعث:  اهلل 
ظةرلعرعضة ظامراق، تةثتذش قعلدذق«))( دئضةن ظايةتنعث مةنعسعنع كأزدة تذتقان. بذ 

هةدعسنع ظعمام تعرمعزع >ظةششةماظعل< ناملعق كعتابتا رعؤايةت قعلغان.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم باشقا بعر ظايالغا: »ظئرعثعزنعث كأزعضة ظاق حىشىص 
قاصتذ« دئضةنعدع. ظةسلعدة ظذ ظايال صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا كئلعص: 
ظذ  بولعدذ؟  كعم  »ظذ  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دئضةندة،  حاقعرعدذ  سئنع  ظئرعم 
كأزعضة ظاق حىشىص قالغان هئلعقع ظادةممذ؟« دئضةن. بذنع ظاثلعغان ظايال: اهلل نعث 
نامع بعلةن قةسةمكع، ظذنعث كأزعدة ظاق يوق، دئضةن. بذ هةدعسنع زذبةير ظعبنع 

بةككار ؤة ظعبنع ظةبذ دذنيا رعؤايةت قعلغان.
قويايلع!«  معندىرىص  بالعسعغا  تأضعنعث  »سعزنع  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر 
دئضةن سأزعنع: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! مئنع تأضعضة معندىرىص قويغعن، دئضةن بعر 

ظايالغا دئضةنعدع. بذ هةدعسنع ظعمام ظةبذداؤذد ؤة تعرمعزع رعؤايةت قعلغان.

غةيؤةت قعلعشنعث هاراملعقع

اهلل تاظاال غةيؤةت قعلعشنع مذنذ سأزع بعلةن هارام قعلعدذ: »بعر-بعرعثالرنعث 
غةيؤعتعنع قعلماثالر، سعلةرنعث بعرعثالر ظألضةن قئرعندعشعثالرنعث ضأشعنع يئيعشنع 
ياقتذرامسعلةر؟ ظذنع ياقتذرمايسعلةر، اهلل دعن قورقذثالر، اهلل )تةؤبة قعلغذحعالرنعث 
قعلغان( تةؤبعسعنع بةكمذ قذبذل قعلغذحعدذر، )ظذالرغا( ناهايعتع مئهرعباندذر«))(. 

))) ظعمام ظةهمةد مذسنةدعدة رعؤايةت قعلغان.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 275 ـ بةت.
))) سىرة ؤاقعظة، 35 ــــ 37 ـ ظايةتكعحة.
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يةنع بعر ـ بعرعثالرنعث ظةيعبعنع تعلغا ظالماثالر. 
بعرع يوق يةردة ظذنعث ظةيعبعنع تعلغا ظئلعش غةيؤةتتذر. ظعما ـ ظعشارةت قعلعش، 
دارعتمعالش ؤة شذنعثدةك ظعشالر غةيؤةتكة كعرعدذ. مةسعلةن، دوراص مئثعش، بعرع 
تعلغا ظئلعنغاندا كأز قعسعص قويذش ياكع: »اهلل غا هةمدعلةر بولسذنكع، ظذ بعزنع 

ساالمةت قعلدع« دئيعش قاتارلعقالرغا ظوخشاش. 
بعر هةدعس شةرعصتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساهابعالر: »غةيؤةتنعث نئمعلعكعنع 
بعلةمسعلةر؟« دئضةن. ظذالر: اهلل ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع بعلعدذ، دئضةن. صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم: »قئرعندعشعثنع ظذ يامان كأرعدعغان ظعشالر بعلةن تعلغا ظئلعشعث« 
بولسعحذ؟  سىصةتلةر  دئضةن  مةن  قئرعمدعشعمدا  ظةضةر  قارعتا:  بذنعثغا  دئضةن. 
دئيعلضةندة، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظةضةر ظذنعثدا سةن دئضةن سىصةتلةر بولسا، 
هةقعقةتةن ظذنعث غةيؤعتعنع قعلغان بولعسةن. ظةضةر ظذ سىصةتلةر ظذنعثدا بولمعسا، 

هةقعقةتةن ظذنعثغا بوهتان قعلغان بولعسةن« دةص جاؤاب بةرضةن))(.
ظةهمعيةت  ظعنتايعن  قوغداشقا  ظابرذيعنع  ـ  يىز  مذسذلمانالرنعث  دعنع  ظعسالم 
بئرعدذ. حىنكع ظعسالم دعنع ظالدع بعلةن يامان ضذمان قعلعشنع توسعدذ. ظذ بولسعمذ 
اهلل تاظاالنعث مذنذ سأزعدذر: »ظع مأمعنلةر! نذرغذن ضذمانالردعن ساقلعنعثالر )يةنع 
ظاظعلعدعكعلعرعثالرغا ؤة كعشعلةرضة ضذمانخورلذق قعلماثالر(، بةزع ضذمانالر هةقعقةتةن 
ضذناهتذر«. ظةضةر ضذمان قعلغذحع: »مةن ظئنعقالص حعقعش ظىحىن ظعزدعنعؤاتعمةن« 
ظذ:  ظةضةر  دئيعلعدذ.  ظعزدعمةثالر«  ظةيعبعنع(  »)مأمعنلةرنعث  ظذنعثغا:  دئسة، 
»بعر-بعرعثالرنعث  ظذنعثغا:  دئسة،  حعقتعم«  ظئنعقالص  ظعزدعمةستعن  »ظةيعبعنع 

غةيؤعتعنع قعلماثالر«)2) دئيعلعدذ. 
غةيؤةتخورنعث  بةرضىحعمذ  تعثشاص  غةيؤةتنع  كئرةككع،  ظئلعش  تعلغا  شذنعمذ 
ضذناهعنعث سعرتعدا قالمايدذ. شذثا ظذنعثغا تعلع بعلةن قارشع تذرذشع، ظةضةر ظذنداق 
ظورنعدعن  ظذ  ظةضةر  كئرةك.  تذرذشع  قارشع  بعلةن  قةلبع  كةلسة،  ظاجعز  قعلعشتعن 
تذرذص كئتعشكة ياكع باشقا سأز بعلةن غةيؤةتنع توختذتذشقا قادعر بواللعسا، ظذنعث 

شذنداق قعلعشع الزعم بولعدذ. 
صاسعق ظادةمدعن ظعنسانالرنع هةزةر قعلدذرذش ظىحىن ظذنعث غةيؤعتعنع قعلسا، 
ساؤاب بولعدذ. حىنكع ظذ يامان ظعشتعن توسقانلعق هئسابلعنعدذ. شذثا ظذنعثغا ضذناه 
بولمايدذ. قايغذرذش يىزعسعدعن قئرعندعشعنعث يامانلعقلعرعنع تعلغا ظالسا، غةيؤةت 
بولمايدذ. غةيؤةت دئضةن صةقةت بعر ظادةمنع ظوح كأرىش يىزعسعدعن ظذنعث ظةيعبعنع 

))) سىرة هذجذرات، 12 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
))) سةهعه مذسلعم، 2589 ـ هةدعس.
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قوشنعدارحعلعق،  شئرعكحعلعك،  سةصةر،  ظأيلعنعش،  ظعبارةتتذر.  ظئلعشتعن  تعلغا 
ظامانةت قويذش ؤة شذنعثدةك ظعشالردعكع مةسلعهةتتة نةسعهةت قعلعش يىزعسعدعن 

بعلضةنلعرعنع تعلغا ظئلعشقا بولعدذ))(.
مالنعث  ظىحىن  خئرعدار  ظةيعبلةشكة،  ضذؤاهحعالرنع  ؤة  ظةيعبلعضىحعلةرنع 
ظةيعبعنع بايان قعلعص بئرعشكة ظوخشعغان ظةهؤالالردا غةيؤةت قعلعش ؤاجعص بولعدذ. 
ياردعمع  غةيؤةتنعث  صةقةت  بةلضعلةنضةن،  قعلعص  »شةرظع  دئضةن:  مذنداق  ظالعمالر 
بعلةن ظئرعشكعلع بولعدعغان هةرقانداق توغرا مةقسةتلعك ظعشالردا غةيؤةت قعلعش 
مذباهتذر. مةسعلةن، زذلذمدعن شعكايةت قعلعش، يامان ظعشنع ظأزضةرتعشتة ياردةم 
قاتارلعق  قعلدذرذش  هةزةر  يامانلعقتعن  قعلدذرذش،  هأكىم  سوراش،  صةتعؤا  تعلةش، 

ظعشالرغا ظوخشاش«))(. 
تعلع  ؤة  قولع  ظعنسانالرغا  لئكعن  تذتعدعغان،  روزا  ظوقذيدعغان،  ناماز  ظةضةر 
ظئلعش  تعلغا  قعلمعشلعرعنع  ظذ  ظذنعث  بولسا،  كعشع  بعر  سالعدعغان  زعيان  بعلةن 
بولمايدذ.  غةيؤةت  قعلسا،  غةيؤعتعنع  ظةهلعنعث  مةهةللة  بعر  ظةضةر  ظةمةس.  غةيؤةت 
حىنكع ظذ ظذالرنعث هةممعسعنع مةقسةت قعلماستعن، مةلذم كعشعنع مةقسةت قعلعدذ. 
هالبذكع، ظذ كعشع نامةلذمدذر. نامةلذم كعشعنعث غةيؤعتعنع قعلعش مذباهتذر. يامان 
ظعشنع ظاشكارا قعلغذحعنعث، قذدا ـ باجعالشماقحع بولغان كعشعنعث، ظئتعقادع ناحار 
يامانلعقلعرعدعن باشقعالرنع هةزةر قعلدذرذش ظىحىن ظذالرنعث غةيؤعتعنع  كعشعنعث 

قعلعش مذباهتذر. زذلذم قعلغذحعنع هاكعمغا شعكايةت قعلعشمذ مذباهتذر.
فعقهعشذناس ظالعم ظةبذلةيسنعث >تةنبعيهذلغافعلعين< ناملعق كعتابعدا مذنداق 
دئيعلعدذ: »غةيؤةت مذنداق تأت تىرلىك بولعدذ. بعرعنحع تىرع كذصرع بولذص، ظةضةر 
ظذنعثغا: >غةيؤةت قعلمعغعن< دئيعلسة، ظذ: >بذ غةيؤةت ظةمةس، مةن ظذنعث هةققعدة 
هارام  ظارقعلعق  دةلعل  قةتظعي  بعلةن  قعلمعشع  بذ  ظذ  دةيدذ.  سأزلةؤاتعمةن<  راست 
تىرع  ظعككعنحع  كذصرعلعقتذر.  بذ  مانا  بولعدذ.  سانعغان  هاالل  نةرسعنع  قعلعنغان 
مذناصعقلعق بولذص، بعر ظادةم تونذيدعغان كعشعنعث غةيؤعتعنع شذ ظادةمنعث قئشعدا ظذ 
كعشعنعث ظعسمعنع ظاتعماستعن قعلعشتذر. بذ هالدا ظذ غةيؤةت قعلغذحع هئسابلعنعدذ. 
لئكعن ظذ ظأزعنع غةيؤةتتعن صةرهعز قعلغذحع، دةص قارايدذ. مانا بذ مذناصعقلعقتذر. 
ظىحعنحع تىرع ضذناه بولذص، مذظةييةن بعر شةخسنعث غةيؤعتعنع قعلعشتذر. ظذ بذنعث 
غةيؤةت ظعكةنلعكعنع بعلعدذ. شذثا ظذ تةؤبة قعلعشع كئرةك. تأتعنحع تىرع مذباه 
بولذص، ضذناه ظعشالرنع ظاشكارا قعلغذحع ياكع بعدظةت صةيدا قعلغذحعنعث ظةيعبعنع 

))) سىرة هذجذرات، 12 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
))) »ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية« 257 ـ بةت.
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ظئحعص تاشالشتذر. ظةضةر ظعنسانالرنع ظةسكةرتعش ظىحىن صاسعقنعث غةيؤعتعنع قعلسا، 
ظاممعسعنعث  خةلق  بولعدذ.  توسقانلعق  ظعشتعن  يامان  ظذ  حىنكع  بئرعلعدذ.  ساؤاب 
ظذنعث  بذنعثدعن  ظةضةر  قعلسا،  غةيؤعتعنع  ظةتكىحعنعث  تةرك  >نامازنع  ظعحعدة: 
دئضةن  بولمايدذ<  غةيؤةت  تةقدعردة،  قعلعنغان  مةقسةت  ظةتكةنلعكعال  تةرك  نامازنع 
ظةتكىحع  تةرك  ظاشكارا  نامازنع  كعشع  ظذ  لئكعن  كةتكةن.  بولذص  مةشهذر  قاراش 

بولسا، توغرا بولعدذ. ظذنداق بولمعسا، توغرا بولمايدذ«))(. 
دوراشمذ غةيؤةتتعندذر. ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهادعن رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعس 
شةرعصتة ظذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا مذنداق دئضةن: »سةفعييةنعث صاالنع، صاالنع 
تةرعصع ساثا كذصايعدذر«. بةزع رعؤايةتحعلةر: »ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها بذ سأزعدعن 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قارايدذ.  قعلغان« دةص  صاكارلعقعنع مةقسةت  سةفعييةنعث 
ظذنعث بذ سأزعنع ظاثلعغاندعن كئيعن: »سعز شذنداق بعر سأزنع قعلدعثعزكع، ظذنع 

دئثعز سىيعضة ظارعالشتذرسا، ظةلؤةتتة دئثعز سىيعنع ظأزضةرتعؤئتةتتع« دئضةن.
ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها سأزعنع داؤام قعلعص مذنداق دةيدذ: »مةن صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمغا بعر ظعنساننع دوراص بةردعم. لئكعن ظذ: »ماثا بعر ظعنساننع دوراص 

بئرعشعثعزنع ياقتذرمايمةن. مئنعث مذنداق، مذنداق ظةخالقعم بار« دئدع))(.
مةسعلةن،  سانعغان.  قاتارعدا  غةيؤةت  دوراشنع  فعقهعشذناسالر  ظىحىن  شذنعث 
بعرعنعث مئثعشعنع دوراص مئثعشقا ظوخشاش.  ياكع  ظادةمنع دوراص مئثعش  توكذر 
مانا بذ غةيؤةتتذر. بةلكع ظذ ظةث يامان ظعشتذر. حىنكع ظذ سىرةتلةص ؤة حىشةندىرىص 

بئرعشتة ظةث حوث رول ظوينايدذ. 
ظذالر يةنة بعر ظادةمنعث: »بىضىن بعزنعث قئشعمعزدعن ظأتكةن بةزع كعشعلةر« 
ظاثلعغذحع  سأزنع  بذ  دئسة،  كعشعلةر«  بةزع  كأرضةن  بعز  »بىضىن  ياكع:  دئسة، 
بولعدعغانلعقعنع  غةيؤةت  بذنعث  حىشةنسة،  شةخسنع  بعر  مذظةييةن  ظذنعثدعن 
نةرسعنع حىشةندىرىص  نةرسة حىشةنمعضةن  ظةسلع حةكلةنضةن  كأرسةتكةن. حىنكع 
بئرعشتذر. ظةضةر ظذنعث مةزكذر سأزعدعن مذظةييةن بعر شةخس حىشىنىلمعسة، دذرذس 

بولعدذ.
يئتعص  قعلعنغذحعغا  غةيؤةت  خةؤعرع  غةيؤعتعنعث  قعلغان  قعلغذحع  غةيؤةت 
دئضةن:  مذنداق  نذقتعدا  بذ  ظالعمالر  هةتتا  كئرةك.  قعلعشع  تةؤبة  بذرذن  بئرعشتعن 
»ظةضةر غةيؤةت قعلغذحع غةيؤعتعنعث غةيؤةت قعلعنغذحعغا يئتعص بئرعشتعن بذرذن 
تةؤبة قعلسا، ظذنعث تةؤبعسع غةيؤةت قعلعنغذحعنعث كةحىرىشعنع ظالماستعنال ظذنعثغا 

))) »فةتهذلبارع« 10 ـ توم، 472 ـ بةت.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 262 ـ بةت.
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مةنصةظةت قعلعدذ«.
يئتعص  قعلعنغذحعغا  غةيؤةت  كئيعن  قعلغاندعن  تةؤبة  ظذ  غةيؤعتع  ظذنعث  ظةضةر 
بذزذلمايدذ.  تةؤبعسع  دئضةن: »ظذنعث  بةزعلةر مذنداق  بذ مةسعلة هةققعدة  بارسا، 
تةؤبة  بعرعنحعسعضة  قعلعدذ؛  مةغصعرةت  بعراقال  ظعككعلعسعضة  هةر  تاظاال  اهلل  بةلكع 
يةنة  قعلعدذ«.  مةغصعرةت  بعلةن  ظةزعيةتلعرع  تارتقا  ظذنعث  ظعككعنحعسعضة  بعلةن، 
بةزعلةر مذنداق دئضةن: »ظذنعث تةؤبعسع ظئسعقلعق قالعدذ؛ ظةضةر ظعككعنحع كعشع 
قعلغذحعنعث  تةؤبة  كةتسة،  ظألىص  بذرذن  كئلعشتعن  يئتعص  قعلعنغانلعقع  غةيؤعتع 
تةؤبعسع توغرا بولعدذ. ظةضةر ظذ ظألىص كئتعشتعن بذرذن غةيؤعتع قعلعنغانلعقع يئتعص 
كةلسة، ظذنعث تةؤبعسع توغرا بولمايدذ. بةلكع ظذ حوقذم ظذنعثدعن كةحىرىم سورعشع 
ؤة ظذنعثغا مةغصعرةت تعلعشع كئرةك. ظةضةر ظذ بوهتان سأزنع قعلغان بولسا، حوقذم 
سأزلعضةنلعكعنع  يالغان  ظأزعنعث  بئرعص،  قئشعغا  كعشعلةرنعث  سأزلعضةن  ظالدعدا 

ظئيتعشع كئرةك«))(. 

حئقعمحعلعق قعلعشنعث هاراملعقع

مذنداق  هةقتة  بذ  تاظاال  اهلل  ظعبارةتتذر.  توشذشتعن  ضةص  قعلعش  حئقعمحعلعق 
دةيدذ: »ظذالر سئنعث )ظأزلعرع بعلةن( مادارا قعلعشعثنع، شذنعث بعلةن ظأزلعرعنعث 
)سةن بعلةن( مادارا قعلعشعنع ظارزذ قعلعدذ. قةسةمخور، صةس، غةيؤةتخور، سذخةنحع، 
بولغان  هارامدعن  ظىستعضة  ظذنعث  قوصال،  ضذناهكار،  ظاشقذحع،  هةددعدعن  بئخعل، 

ظادةم )يةنع ؤةلعد ظعبنع مذغعرة( ضة ظعتاظةت قعلمعغعن«))(.
ـ  ظةدةص  بذخارعنعث  سةهعه  بذخارع  ظعمام  ضذناهالردعندذر.  حوث  حئقعمحعلعق 
ظةخالق بألىمعدة مةخسذس بعر باب ظاجرعتعص، ظذنع: »حئقعمحعلعق قعلعش حوث 
ظابباس  ظعبنع  ظابدذلاله  بعلةن  ظأزعنعث سةنعدع  ؤة  ظاتعغان  دةص  ضذناهالردعندذر« 
رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
قةبرعلعرعدة  ظأز  ظعنساننعث  ظعككع  حعقعؤئتعص،  بعرعدعن  باغلعرعنعث  مةدعنة 
ظادةم  ظعككع  »بذ  دةيدذ:  مذنداق  ظاندعن  قالعدذ.  ظاثالص  ظاؤازعنع  ظازابلعنعؤاتقان 
ظازابلعنعؤئتعصتذ. ظذالر قارعماققا حوث ضذناه تىصةيلعدعن ظازابالنماصتذ. ظةمةلعيةتتة ظذ 
هةقعقةتةن حوث ضذناهتذر. ظذ ظعككعسعنعث بعرع سىيدىكتعن ساقالنمعغانلعقع ظىحىن 
ظاندعن  ظازابلعنعصتذ«.  ظىحىن  قعلغانلعقع  حئقعمحعلعق  بعرع  يةنة  ظازابلعنعصتذ. 

))) بذ هةدعسنع ظعمام ظةبذ داؤذد، تعرمعزع ؤة بةيهةقع رعؤايةت قعلغان.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 263 ـ بةت.
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سذندذرذص،  ظعككعضة  ظذنع  ظةكةلدىرىص،  شاخ  تال  بعر  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
قويعدذ  قاداص  قةبرعسعضة  بعرعنعث  يةنة  بعرعنع  يةنة  قةبرعسعضة،  بعرعنعث  بعرعنع 
يئنعكلعشع  ظازابع  ظعككعسعنعث  ظذ  قةدةر  قالغانغا  قذرذص  شاخ  ظعككع  »بذ  ؤة: 

مذمكعن« دةيدذ.
رةزعيةلالهذ  هذزةيفة  بعز  قعلعنعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق  هذمامنعث 
ظةنهذ بعلةن بعللة ظعدذق. ظذنعثغا: بعر ظادةم مةزكذر هةدعسنع ظوسمانغا نعسبةت 
ظةلةيهعسساالمنعث:  صةيغةمبةر  مةن  دئضةن:  مذنداق  هذزةيفة  دئيعلضةندة،  بئرعصتذ 

»سذخةنحعلةر جةننةتكة كعرمةيدذ« دئضةنلعكعنع ظاثلعغانعدعم))(.
ظعمام غةززالع مذنداق دةيدذ: »خذالسة قعلعص ظئيتقاندا، حئقعمحع بعراؤغا ضةص 
كأتىرىص كةلسة، ظذ ظذنعث ضئصعنع تةستعقلعماسلعقع، يامان ضئصع قعلعنغان كعشعنع 
ظذنداق يامان ضةص قعلعدذ، دةص ظويلعماسلعقع، ظأزعضة يةتكىزىلضةن سأزنع ظئنعقالص 
قعلعشتعن  ظذنداق  كعشعنع  كةلضةن  كأتىرىص  ضةص  ظعزدةنمةسلعكع،  ظىحىن  حعقعش 
توسذشع ؤة ظذنع بذ قعلمعشع ظىحىن ظةيعبلعشع، ظةضةر ظذ يةنعال قعلمعشعدعن يانمعسا، 
ظذنعثغا قارعتا ظاححعقلعنعشع، حئقعمحعنع حئقعمحعلعق قعلعشتعن توسذص تذرذص، 
قالعدعغان  بولذص  حئقعمحع  بعلةن  بذنعث  قعلعدعغان،  حئقعمحعلعق  ظذنعثغا  ظاندعن 

ظعشقا رازع بولماسلعقع كئرةك«.
ظعمام نةؤةؤعي مذنداق دةيدذ: »بذالرنعث هةممعسع ضةص توشذشتا شةرظع صايدا 
بولمعغان ظعشالرغا قارعتعلعدذ. شةرظع صايدا بولغان ظعشالردا ضةص توشذش مذستةهةص 
ياكع ؤاجعصتذر. مةسعلةن، بعر ظادةم يةنة بعر ظادةمنعث باشقا بعر شةخسكة ظذؤال 
شذنداقال  ظاضاهالندذرعدذ.  ظذنعثدعن  ظذنع  قالسا،  بعلعص  بولغانلعقعنع  قعلماقحع 
ظةهؤالعنع  قعسقعحة  ياردةمحعسعنعث  ظذنعث  ظةمةلدارغا  بعرةر  ياكع  خةلعصعضة 

يةتكىزمةكحع بولغان كعشع مذنداق قعلعشتعن حةكلةنمةيدذ«.
ظعمام غةززالع مذنداق دةيدذ: »ظةسلعدة حئقعمحعلعق ضئصع قعلعنغان كعشعضة 
ضةص يأتكةشتذر. ظذنع بذنعثغعال خاسالشتذرغعلع بولمايدذ. بةلكع ظذنعث صرعنسعصع 
ظاشكارا بولذص قئلعشنع ياقتذرمايدعغان ظعشنع ظاشكارا قعلعؤئتعشتعن ظعبارةتتذر. 
مةيلع ظذنع يامان ضئصع قعلعنغان كعشع ياكع يامان ضةص يةتكىزىلضةن كعشع ؤةياكع 
ظذ ظعككعسعدعن باشقعالر ياقتذرمعسذن، مةيلع يةتكىزىلضةن نةرسة سأز ياكع ظعش 
بولسذن،  ظعش  ظةيعبلةنمةيدعغان  ياكع  ظةيعبلعنعدعغان  مةيلع  بولسذن،  هةرعكةت  ـ 
بةرعبعر حئقعمحعلعقتذر. هةتتا مئلعنع يوشذرغان بعر شةخسنع كأرىص قئلعص، ظذنع 

ظاشكارعلعؤةتسة، حئقعمحعلعق بولعدذ«. 
))) سىرة قةلةم، 9 ــــ 13 ـ ظايةتكعحة.
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غةيؤةت ؤة حئقعمحعلعق ظايرعم ـ ظايرعم نةرسعمذ ياكع ظعككعسع بعرمذ؟ دئضةن 
مةسعلعدة ظالعمالر ظعختعالص قعلعشقان. كىحلىك قاراش شذكع، ظذ ظعككعسع ظايرعم ـ 
ظايرعم ظعشتذر. شةكعل جةهةتتة ظذ ظعككعسعنعث ظارعسعدا ظاممعبابلعق ؤة خاسلعق 
بار. حىنكع حئقعمحعلعق ظارعنع بذزذش مةقسعتعدة بعر شةخسنعث ظةهؤالعنع ظذنعث 
صعسةنت  قعلحة  بعلمعسذن  ياكع  بعلسذن  بذنع  ظذ شةخس  رازعلعقعسعز هالدا، مةيلع 
رازع  بعرع  بولسا،  غةيؤةت  ظةمما  ظعبارةتتذر.  يةتكىزىشتعن  باشقعالرغا  قعلماستعن 
بولمايدعغان ظعشنع ظذ يوق يةردة تعلغا ظئلعشتعن ظعبارةتتذر. دئمةك، حئقعمحعلعق 
ظارعنع بذزذش مةقسةت قعلعنغانلعقع بعلةن غةيؤةتتعن صةرقلعنعدذ. ظذ مةقسةت غةيؤةتتة 
شةرت قعلعنمايدذ. بذنعث بعلةن غةيؤةتمذ حئقعمحعلعقتعن صةرقلعنعدذ. ظذنعثدعن باشقا 
كعشعنعث  قعلعنغان  غةيؤعتع  غةيؤةتتة  ظالعمالر  بةزع  ظورتاقتذر.  ظعككعسع  ظعشالردا 

سورذندا يوق بولذشعنع شةرت قعلغان))(.
ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة  بعرع شذكع،  حئقعمحعلعقنعث شةكعللعرعدعن 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنغان: »قعيامةت كىنع 
اهلل ظالدعدا دةرضاهعدا ظةث يامان ظعنساننعث ظعككع يىزلعمعلعك كعشع ظعكةنلعكعنع 
كأرعسةنكع، ظذ بعر تىركىم كعشعلةرنعث ظالدعغا بعر يىزع بعلةن، يةنة بعر تىركىم 

كعشعلةرنعث ظالدعغا بعر يىزع بعلةن كئلعدذ«))(.
يأتكةشتعن  نةرسعنع  هةرقانداق  كأرضةن  ظةهؤالعدعن  ظعنسانالرنعث  حئقعمحع 
سىكىت قعلعشع كئرةك. حىنكع اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ: »)ظعنسان قعيامةت 
كىنع( قذالق، كأز، دعل )يةنع سةزضى ظةزالعرع( نعث قعلمعشلعرع ظىستعدة هةقعقةتةن 

سوظال - سوراق قعلعنعدذ«))(. 
مةن:  قعلعنعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق  ظةنهذنعث  رةزعيةلالهذ  ظةبذمذسا 
صةيغةمبةر  دئدعم.  ظةؤزةلدذر؟  ظةث  مذسذلمانالر  قانداق  صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل  ظع 
ظةلةيهعسساالم: »مذسذلمانالر ظذنعث تعلعدعن ؤة قولعدعن ساالمةت قالغان كعشعدذر« 

دةص جاؤاب بةردع)4(.
بعرةر  ياكع  بولسا،  صايدعلعق  مذسذلمانغا  بعرةر  ضةص  كةلضةن  يأتكةص  لئكعن 
ظعككع  بولغعنعنع،  يئنعك  زعياننعث  ظعككع  هالدا  بذ  ظالسا،  ظالدعنع  ضذناهنعث 

يامانلعقنعث ظاز بولغعنعنع تالاليدذ)5(.
))) سةهعه بذخارع، 6055 ـ ؤة 6056 ـ هةدعسلةر.

))) »قةتهذلبارع« 10 ـ توم، 473 ـ بةت.
))) سةهعه بذخارع، 6058 ـ هةدعس.

))) سىرة ظعسرا، 36 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
))) ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلغان.
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كئسةل يوقالش

كئسةل يوقالش ظعسالم ظةدةصـ  ظةخالقلعرعدعن بعرع بولذص بةلضعلةنضةن ؤة صةيغةمبةر 
شذ  رعغبةتلةندىرضةن.  ظذنعثغا  مذسذلمانالرنع  هةدعسلعرعدة  نذرغذن  ظةلةيهعسساالم 
هةدعسلةرنعث بعرعنع ظةبذمذسا ظةشظةرع رةزعيةلالهذ ظةنهذ رعؤايةت قعلغان بولذص، 
كئسةللةرنع  بئرعثالر،  تاماق  دئضةن: »ظاحالرغا  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 

يوقالثالر، ظةسعرلةرنع ظازات قعلعثالر«))(.
شذ هةدعسلةردعن يةنة بعرعنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تةرعصعدعن ظازات قعلعنغان 
سةؤبان رعؤايةت قعلغان بولذص، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »كعمكع 
ظىزضةن  مئؤعلعرعدعن  جةننةتنعث  قةدةر  كةلضةنضة  قايتعص  يوقلعسا،  كئسةلنع  بعر 

بولعدذ«.
ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
قعيامةت  تاظاال  اهلل  شىبهعسعزكع،  ـ  »شةك  دئضةن:  مذنداق  قذدذسعدا  هةدعس  بعر 
كىنع: >ظع ظعنسان! مةن كئسةل بولذص قالسام، سةن مئنع يوقلعمعدعثغذ!< دةيدذ. 
ظعنسان: >ظع صةرؤةردعضارعم! سةن ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع تذرساث، مةن سئنع 
قانداق يوقاليمةن؟< دةيدذ. اهلل تاظاال: >صاالنع بةندةمنعث كئسةل بولذص قالغانلعقعنع 
بعلمعدعثمذ، ظذنع يوقلعمعدعث. ظذنع يوقلعغان بولساث، ظةلؤةتتة مئنع ظذنعث يئنعدا 

تاصعدعغانلعقعثنع بعلمةمتعث؟< دةيدذ.
اهلل تاظاال: >ظع ظعنسان! مةن سةندعن تاماق تةلةص قعلسام، سةن ماثا تاماق 
بةرمعدعثغذ!< دةيدذ. ظعنسان: >ظع صةرؤةردعضارعم! سةن ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع 
تذرساث، مةن ساثا قانداق تاماق بئرعمةن؟< دةيدذ. اهلل تاظاال: >صاالنع بةندةم سةندعن 
تاماق تةلةص قعلغانلعقعنع بعلمعدعثمذ؟ ظذنعثغا تاماق بةرمعدعث. ظذنعثغا تاماق 
بعلمةمتعث؟<  تاصعدعغانلعقعثنع  ظةلؤةتتة ظذنع مئنعث دةرضاهعمدا  بةرضةن بولساث، 

دةيدذ. 
اهلل تاظاال: >ظع ظعنسان! مةن سةندعن سذ تةلةص قعلسام، سةن ماثا سذ بةرمعدعثغذ!< 
دةيدذ. ظعنسان: >ظع صةرؤةردعضارعم! سةن ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع تذرساث، مةن 
تةلةص  سذ  سةندعن  بةندةم  >صاالنع  تاظاال:  اهلل  دةيدذ.  بئرعمةن؟<  سذ  قانداق  ساثا 
بولساث،  بةرضةن  سذ  ظذنعثغا  بةرمعدعث.  سذ  ظذنعثغا  بعلمعدعثمذ؟  قعلغانلعقعنع 

ظةلؤةتتة ظذنع مئنعث دةرضاهعمدا تاصعدعغانلعقعثنع بعلمةمتعث؟< دةيدذ«))(.
))) »ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية« 314 ـ بةت.

))) سةهعه بذخارع، 5649 ـ هةدعس.
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ظةلةيهعسساالمنعث: »كئسةللةرنع يوقالثالر« دئضةن سأزع هةققعدة  صةيغةمبةر 
ظعبنع بةتتال مذنداق دةيدذ: »بذ بذيرذقنعث ؤاجعصلعقنع بعلدىرىش ظئهتعمالع بار. 
ظازات  ظةسعرلةرنع  ؤة  بئرعش  تاماق  ظاحالرغا  يوقالشمذ  كئسةل  بولغاندا  شذنداق 
قعلعشقا ظوخشاش صةرز كذصاية مةنعسعنع ظعصادعلةيدذ. سىننةت ظعكةنلعكنع بعلدىرىش 
ظئهتعمالعمذ بار. شذنداق بولغاندا، بذ يذيرذق بعر ـ بعرعنع تاشلعؤةتمةسلعككة ؤة 
ظىلصةتلعشعشكة رعغبةتلةندىرعدذ. داؤذد زاهعرعي ظالدعنقع قاراشنع مذقةررةرلةشتىرضةن 
ؤة: ظذ بةزع ظعنسانالر ظادا قعلسا قالغانالردعن حىشىص كئتعدعغان صةرزدذر، دئضةن. 
كأصحعلعك ظالعمالر: ظذ ظةسلعدة سىننةتتذر. بةزعدة مةلذم ظعنسانالرنع يوقالش هةققعدة 
رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق  تةبةرعنعث  ظعمام  دئضةن.  يئتعدذ،  دةرعجعسعضة  صةرز 
قعلعنعدذ: بةرعكعتع ظىمعد قعلعنغان كعشعنعث كئسةل يوقلعشع تةكعتلعنعدذ. هأرمةت 
قعلعنعدعغان ياكع كئلعشع ظىمعد قعلعنعدعغان كعشعنعث كئسةل يوقلعشع سىننةت 

بولعدذ. ظذنعثدعن باشقعالرنعث كئسةل يوقلعشع مذباه بولعدذ«))(.
بعظارام  كئسةلنع  شذكع،  بعرع  ظةخالقلعرعدعن  ـ  ظةدةص  يوقالشنعث  كئسةل 
كئسةلنعث  ظىحىن  قويماسلعق  ظةهؤالغا  قعيعن  ظةهلعنع  ظذنعث  ياكع  قعلماسلعق 
يئنعدا ظذزذن ظولتذرماسلعق كئرةك. ظةضةر ؤةزعيةت ظذزذن ظولتذرذشنع تةلةص قعلسا، 
هئحقعسع يوق. جابعر رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعستة ظذ مذنداق 
دئضةن: »مةن ظئغعر كئسةل بولذص قالدعم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤة ظةبذبةكرع 
رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظعككعسع صعيادة يول يىرىص مئنع يوقالص كةصتذ. ظذالر كةلضةندة مةن 
هوشذمدعن كةتكةنعكةنمةن. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تاهارةت ظئلعص، ظاندعن تاهارةت 
سىيعنع ظىستىمضة تأكىصتذ. شذ حاغدا مةن هوشذمغا كةصتعمةن. قارعسام صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم يئنعمدا تذرذصتذ. شذنعث بعلةن مةن: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! صذل ـ 
مئلعمنع قانداق قعلعمةن؟ صذل ـ مئلعمنع قانداق بعر تةرةص قعلعمةن؟ دئدعم. لئكعن 

ظذ سأزىمضة معراس هةققعدعكع ظايةت نازعل بولغانغا قةدةر جاؤاب بةرمعدع«))(.
ـ  خذش  كئسةلضة  شذكع،  بعرع  يةنة  ظةخالقلعرعدعن  ـ  ظةدةص  يوقالشنعث  كئسةل 
اهلل  يوق،  ظذنعثغا: »هئحقعسع  ؤة  بذيرذشع  قعلعشقا  سةؤر  ظذنع  بئرعشع،  خةؤةر 
خالعسا ياخشع بولذص قالعسعز« دئيعشع كئرةك. ظابدذلاله ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ 
ظةنهذمادعن رعؤايةت قعلعنعدذكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر ظةرابعنع يوقالص كئلعص، 
ظذنعثغا: »هئحقعسع يوق، اهلل خالعسا ياخشع بولذص قالعسةن« دئدع. صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم ظادةتتة كئسةل يوقالص كعرسة، كئسةلضة شذنداق دةيتتع. ظذ ظةرابع: 
»ياخشع بولذص قاالمدعم؟ ياخشع ظةمةس، بةلكع قعزعتمام قةبرة كىتىص تذرعؤاتقان 

))) سةهعه مذسلعم، 2568 ـ ؤة 2569 ـ هةدعسلةر.
))) »قةتهذلبارع« 10 ـ توم، 113 ـ بةت.
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ناهايعتع قئرع ظادةمنعث قعزعتمعسعغا ظوخشاش قاتتعق ظأرلةص كةتتع« دئدع. شذنعث 
بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظذنداقتا شذنداق بولسذن« دئدع))(.

يوقلعشع،  كئسةلنع  بعرةر  ظعحعدعن  صذقرالعرع  خةلعصعنعث  هةدعس  بذ 
ظابرذيعنع  ظذنعث  تةقدعردعمذ،  بولغان  ظادةم  بعر  ظذقماس  غةرةز  كئسةل  ظذ  ضةرحة 
ظذ  كعشعضة  نادان  كعشعنعث  ظالعم  شذنداقال  كأرسعتعدذ.  حىشىرعؤةتمةيدعغانلعقعنع 
نعث  اهلل  ظةسلعتعش،  نةرسعنع  بولغان  صايدعلعق  ظذنعثغا  ظأضعتعش،  بعلمعضةننع 
تةقدعرعضة ظاححعقلعنعص، اهلل نعث غةزعصعضة يولذقذص قالماسلعقع ظىحىن سةؤر قعلعشقا 
بذيرذش، ظذنعثغا تةسةللع بئرعص كئسعلعنع يئنعكلعتعش، ظعمكان بولسا كئسعلعنع 
ظذنتذلدذرذش، شذنعثدةك ظذنعث كأثلعنع ؤة ظاظعلعسعدعكعلةرنعث كأثلعنع خاتعرجةم 
قعلغعلع بولعدعغان ظعشالرنع قعلعش مةقسعتعدة ظذنع يوقلعشع مةزكذر يوقلعغذحعنعث 
ظابرذيعنع حىشىرعؤةتمةيدعغانلعقعنع كأرسعتعدذ. بذ هةدعس يةنة كئسةلنعثمذ ؤةز ـ 
جاؤاب  حعرايلعق  كعشعضة  ظةسلةتكةن  ظذنع  ظذنعثغا  ؤة  قعلعشع  قوبذل  نةسعهةتنع 

بئرعشع الزعملعقعنع كأرسعتعدذ))(.
ظىمعد  قعلعشعنع  قوبذل  تةكلعؤعنع  كعرعش  دعنعغا  ظعسالم  كاصعرنعث  ظةضةر 
قعلغان تةقدعردة ظذنع يوقالش دذرذس بولعدذ. ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت 
بار  باال  يةهذدعي  بعر  قعلعدعغان  ظةلةيهعسساالمغا خعزمةت  صةيغةمبةر  قعلعنعدذكع، 
ظعدع. بعر كىنع ظذ كئسةل بولذص قالدع. شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنع 

يوقالص كئلعص، ظذنعثغا: »ظعسالمغا كعرضعن« دئدع. ظذ ظعسالمغا كعردع))(. 
كئسةل يوقالشنعث ظةدةص ـ ظةخالقلعرعدعن يةنة بعرع شذكع، كئسةلضة ظةضةر ظذ 
سةؤر قعلغان تةقدعردة ضذناهلعرعنعث مةغصعرةت قعلعنعدعغانلعقع بعلةن خذش خةؤةر 

يةتكىزىشع، قولعنع ظذنعث ظىستعضة قويذشع ؤة ظذنعثغا دذظا قعلعشع كئرةك.
سةظعدنعث قعزع ظاظعشةدعن رعؤايةت قعلعنعدذكع، ظذنعث ظاتعسع مذنداق دئضةن: 
مةن مةككعدة قاتتعق كئسةل بولذص قالدعم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مئنع يوقالص 
قالدذرذص كئتعمةن.  بايلعق  كةلدع. مةن: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! مةن خئلع جعق 
هةسسعسعنع  ظعككع  ظىحتعن  بايلعقعمنعث  شذثا  بار.  قعزعم  بعرال  صةقةت  مئنعث 
ؤةسعيةت قالدذرذص، بعر هةسسعسعنع قعزعمغا قالدذرذص قويايمذ؟ دئدعم. صةيغةمبةر 
يئرعمعنع  بايلعقعمنعث  بولسا،  ظذنداق  مةن:  دئدع.  »ياق«  ظةلةيهعسساالم: 
ؤةسعيةت قالدذرذص، قالغان يئرعمعنع قعزعمغا قالدذرذص قويايمذ؟ دئدعم. صةيغةمبةر 

))) سةهعه بذخارع، 5651 ـ هةدعس.

))) سةهعه بذخارع، 5656 ـ هةدعس.
))) »قةتهذلبارع« 10 ـ توم، 119 ـ بةت.

626627

كېسەل يوقالشكېسەل يوقالش



626627

ظةلةيهعسساالم: »ياق« دئدع. مةن: ظذنداقتا بايلعقعمنعث ظىحتعن بعر هةسسعسعنع 
ظذ:  دئدعم.  قويايمذ؟  قالدذرذص  قعزعمغا  هةسسعسعنع  ظعككع  قالدذرذص،  ؤةسعيةت 
»ظىحتعن بعرعنع ؤةسعيةت قالدذرساث بولعدذ. تئخع ظىحتعن بعرعمذ كأصتذر« دئدع. 
ظاندعن قولعنع صعشانةمضة قويدع. ظاندعن قولع بعلةن يىزىمنع ؤة قورسعقعمنع سعلعدع. 
تاماملعغعن!«  هعجرعتعنع  ظذنعث  بةرضعن،  شعصالعق  سةظعدكة  اهلل!  »ظع  ظاندعن: 
دةص دذظا قعلدع. مةن شذ كئسعلعمنع ظويلعسام، جئضعرعمدة ظذ دذظانعث بةرعكعتعنع 

هةمعشة هئس قعلعمةن، تاكع قعيامةتكعحة شذنداق بولعدعغان ظوخشايدذ.
رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق  ظةنهذنعث  رةزعيةلالهذ  مةسظذد  ظعبنع  ظابدذلاله 
قعزعتمعسع  ظذنعث  كعرسةم،  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  مةن  قعلعنعدذ: 
قاتتعق ظأرلةص كئتعصتذ. مةن قولذم بعلةن ظذنع سعالص قويدذم. ظاندعن: ظع اهلل نعث 
صةيغةمبعرع! سئنعث قعزعتماث هةقعقةتةن قاتتعق ظأرلةص كئتعصتذ، دئدعم. صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم: »شذنداق، مئنعث قعزعتمام سعلةردعن ظعككع ظادةمنعث قعزعتمعسعدةك 
ظأرلةص كةتتع« دئدع. مةن: شذنعث ظىحىن ساثا ظعككع هةسسة ظةجعر بئرعلةمدذ؟ 
دئدعم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »شذنداق« دئدع. ظاندعن: »كئسةل ظاغرعقعغا ؤة 
ظذنعثدعن باشقا ظةزعيةتلةرضة سةؤر قعلغان هةرقانداق بعر مذسذلمان بولعدعكةن، اهلل 

ظذنعث ضذناهلعرعنع خذددع دةرةخ ياصراقلعرعنع تأككةندةك تأكعؤئتعدذ«))( دئدع.
ظةسؤةدنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: بعر تىركىم قذرةيش ياشلعرع 
ظاظعشة  كةلدع.  كعرعص  كىلىشكعنعحة  قئشعغا  ظةنهانعث  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  معنادا 
حئدعرنعث  ظادةم  بعر  ظذالر:  دئدع.  كىلعؤاتعسعلةر؟  نئمعضة  ظةنها:  رةزعيةلالهذ 
ظارغامحعسعغا صذتلعشعص كئتعص يعقعلعص كةتتع. ظذنعث بوينع سذنذص كةتكعلع ياكع 
ظةنها:  ظاظعشة رةزعيةلالهذ  دئيعشتع.  قالدع،  قالغعلع تاس  بولذص  قارعغذ  بعر كأزع 
كىلمةثالر، مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »تعكةن حاغلعق نةرسة كعرعص كةتكةن 
ؤة ظذنعثدعن يذقعرع ظةزعيةتلةرضة يولذققان هةرقانداق بعر مذسذلمانغا بذنعث بةدعلع 
ظىحىن مةرتعؤعسع بعر دةرعجة يذقعرع قعلعص يئزعلعدذ ؤة بذنعث بعلةن ظذنعث بعر 

خاتالعقع ظأحىرىلعدذ« دئضةنلعكعنع ظاثلعغانعدعم، دئدع))(.
>ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية< ناملعق كعتابتا مذنداق دئيعلعدذ: »صاسعقنع يوقالش 
دذرذس بولعدذ، ظةمما ظذنعث بعلةن ظارعلعشعص ظأتىش دذرذس بولمايدذ. حىنكع ظذنعث 
بعلةن ظارعلعشعش مةكروهتذر. ظارعلعشعشقا توغرا كةلسة صةقةت زأرىرعيةت معقدارع 

ظارعلعشعش كئرةك«.
))) سةهعه بذخارع، 5657 ـ هةدعس.

))) سةهعه بذخارع، 5559 ـ ؤة 5560 ـ هةدعسلةر.
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>رةددذلمذهتار< ناملعق كعتابتا ظذنعث سةؤةبع مذنداق بايان قعلعنغان: »ظةمةل 
قعلعشقا تئضعشلعك مةشهذر قاراشقا ظاساسةن، بذزذقحعلعق ؤة يامان ظعشالر بعلةن 
زأرىر  ظارعلعشعشقا  صةقةت  مةكروهتذر.  ظارعلعشعش  بعلةن  ظادةم  شذغذللعنعدعغان 
بولذص قالغاندا زأرىرعيةت معقدارع ظارعلعشعش كئرةك. حىنكع ظذنعث بعلةن بعماالل 
ظارعلعشعش ظذنع كعشعلةر ظارعسعدا صاسعقلعقعدعن تةص تارتماس قعلعص قويعدذ. ظةضةر 
نامةلذم كعشع بولغان تةقدعردة، ظأزعنع زذلذمدعن ضذناهقا كعرعص قالماستعن قوغداش 

ظىحىن، ظذنعث بعلةن ظارعلعشعص ظأتسة، هئح يامعنع يوق«))(.
كئسةل كعشعنعث ظأزع تارتعؤاتقان ظاغرعق ظازابعنع ظعزهار قعلعشعغا رذخسةتتذر. 
ؤاي  ظةنها:  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  مذهةممةدتعن  ظعبنع  قاسعم 
بئشعم! دةص ظعثرعدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظةضةر شذنداق بولذص قالسا، مةن 
ظاثلعغان  بذنع  دئدع.  قعلعمةن«  دذظا  ؤة  تعلةيمةن  هاياتقذ! مةن سعزضة مةغصعرةت 
ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها: ؤاي ظانامةي! اهلل نعث نامع بعلةن قةسةمكع، سةن مئنعث 
كىنع  شذ  قالسا،  بولذص  شذنداق  ظةضةر  ظوخشايسةن.  كأرعدعغان  ياخشع  ظألىمىمنع 
ظأتكىزعدعغان  كعحعسعنع  توي  )خوشاللعقتعن(  بعلةن  ظاياللعرعث  بةزع  كةحتعال 
ظوخشايسةن، دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »بةلكع مةن ؤاي بئشعم دئسةم، بولعدذ. 
مةن ظادةم ظةؤةتعص ظةبذبةكرعنع ؤة ظذنعث ظوغلعنع حاقعرتعشنع، ظاندعن سأز حأحةك 
قعلغذحعالرنعث  ظىمعد  خةلعصعلعكنع  ياكع  قعلماسلعقع  حأحةك  سأز  قعلغذحعالرنعث 
ظذنع ظىمعد قعلماسلعقع ظىحىن ظةهدة ظئلعشنع نعيةت قعلدعم. ظاندعن: اهلل خالعماي 
مأمعنلةر خاالص قئلعشع ياكع اهلل خاالص مأمعنلةر خالعماي قئلعشعدعن ظةنسعرةص ظذ 

نعيعتعمدعن ؤاز كةحتعم« دئدع))(.
ظعمام قذرتذبع مذنداق دةيدذ: »ظالعمالر بذ مةسعلعدة ظعختعالص قعلعشتع. هةقعقةت 
شذكع، ظاغرعق ظازابعنع كأتىرىشكة هئحكعم قادعر بواللمايدذ. ظعنسانالر ظةنة شذنداق 
بعر ظاجعزلعق بعلةن يارعتعلغان. شذثا يارعتعلغان ظاجعزلعقنع ظأزضةرتعش مذمكعن 
ظةمةس. بةندة صةقةت مذسعبةت هالعتعدة تةرك ظئتعشكة ظعمكانع بار نةرسعنع سادعر 
قعلماسلعققا تةكلعص قعلعنغان. مةسعلةن، حةكتعن ظاشذرذص ظعثراش، هةددعدعن زعيادة 
قورقذش قاتارلعقالرغا ظوخشاش. بذنع قعلغانالر سةؤر قعلغذحعالر قاتارعدعن حعقعص 
كئتعص قالعدذ. ظةمما صةقةت ؤايساشقا كةلسةك، ظذ تةقدعرضة نارازع بولمعغانال بولسا ظذ 
ظةيعبلةنمةيدذ. ظالعمالر بةندعنعث صةرؤةردعضارعغا ؤايسعشعنعث مةكروه ظعكةنلعكعضة 
ظعتتعصاق كةلضةن. ظذنعث ؤايسعشع صةقةت كئسعلعدعن سئقعلعش يىزعسعدعن كعشعلةرضة 

سأزلةص بئرعشتعن ظعبارةتتذر. توغرعسعنع اهلل بعلضىحعدذر«.
))) سةهعه مذسلعم، 2572 ـ هةدعس.

))) »ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية« 251 ـ بةت.
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ظعمام ظةهمةد >ظةززأهد< ناملعق كعتابتا تاؤذسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت 
مةزهةصعنعث  شافعظع  ؤة  ظةبذتةييعب  ؤايساشتذر«.  ظعثرعشع  »كئسةلنعث  قعلعدذ: 
دةص  مةكرذهتذر«  ؤايسعشع  ؤة  ظعثرعشع  تىركىمع: »كئسةلنعث  بعر  ظالعمالرعدعن 
تةكعتلعضةن. ظعمام نةؤةؤعي بذ قاراشنع تةنقعدلةص: »بذ قاراش ظاجعز ياكع باتعلدذر. 
مةسعلعدة  بذ  نةرسعدذر.  ظعسصاتالنغان  حةكلةنضةنلعكع  مةقسةتلعك  دئضةن  مةكروه 
ظذنداق حةكلعمة ظعسصاتالنمعغان« دئضةن. ظاندعن ظذ ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهانعث بذ 
هةقتعكع هةدعسعنع دةلعل قعلغان. ظاندعن: »ظذالر مةكروهتذر، دئضةن قارعشعدعن 
ظةؤزةللعكنعث ظةكسعنع كأزدة تذتقان بولذشع مذمكعن. كئسةلنعث ظعثرعشعدعن كأرة 
زعكرع بعلةن مةشغذل بولذشعنعث ظةؤزةل ظعكةنلعكعدة هئح شةك يوقتذر. ظذالر ظذ 
قارعشعنع: >كأص ظعثراش ظعماننعث ظاجعزلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ، قازايعقةدةرضة 
ظعللةتنع  بعر  تعلاليدعغان  دىشمةنلةرنع  قعلدذرعدذ،  هئس  بولغانلعقنع  نارازع 

يذقتذرعدذ< دئضةن مةنعلةردعن ظالغان بولذشع مذمكعن« دئضةن.
ظةمما صىتىن ظالعمالرنعث ظعتتعصاق قارعشعدا كئسةلنعث ظأز ظةهؤالعنع دوستعغا 

ياكع دوختذرعغا ظئيتعص بئرعشعنعث هئح يامعنع يوق))(.

ظألىمنع ظارزذ قعلعش

ظاححعققا صايلعماي ياكع تذرمذش قعيعنحعلعقع تىصةيلعدعن ظألىمنع ظارزذ قعلعش 
موكروهتذر. ظةنةس ظعبنع مالعك رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعستة 
كةلضةن  بئشعغا  بعرعثالر  »سعلةرنعث  دئضةن:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
شذنداق  حوقذم  ظةضةر  قعلمعسذن!  ظارزذ  ظألىمنع  هةرضعز  تىصةيلع  مذسعبةت  بعرةر 
بولسا، مئنع  ياخشع  ظىحىن  ظةضةر هاياتلعق مةن  توغرا كةلسة، >ظع اهلل!  قعلعشقا 
هايات قالدذرغعن، ظةضةر ظألىم مةن ظىحىن ياخشع بولسا، مئنع ؤاصات تاصتذرغعن!< 

دئسذن«))(.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »بئشعغا كةلضةن بعرةر مذسعبةت تىصةيلع« دئضةن 
دذنيالعق مذسعبةتكة  ظذنع  قعسعملعرع  بعر  ظالعملعرعدعن  سأزعضة كةلسةك، سةلةص 
يولذقسا،  مذسعبةتكة  ظاخعرةتلعك  ظذ  ظةضةر  بولغاندا،  بويعحة  قاراش  بذ  قاراتقان. 
قاراش  بذ  كعرمةيدذ.  حةكلعمعضة  بذ  قورقسا،  كئتعشتعن  ظئزعص  دعنعدعن  مةسعلةن، 
ظىحىن ظعبنع هعببان رعؤايةت قعلغان مذنذ هةدعسنع دةلعل قعلعش مذمكعن بولعدذ: 

))) سةهعه بذخارع، 5666 ـ هةدعس.
))) »قةتهذلبارع« 10 ـ توم، 124 ـ بةت.
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»سعلةردعن بعرعثالر دذنيادا بئشعغا كةلضةن بعرةر مذسعبةت تىصةيلع هةرضعز ظألىمنع 
ظعش  دذنيالعق  سةؤةبع  قعلعشنعث  ظارزذ  ظألىمنع  هةدعستة  بذ  قعلمعسذن!«  ظارزذ 
ظعكةنلعكع كأرسعتعلضةن. بعر قعسعم ساهابعالر ظألىمنع ظارزذ قعلغان. >ظةلمذؤةتتةظ< 
ناملعق كعتابتا ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: 
»ظع اهلل! يئشعم حوثعيعص، تعنعم ظاجعزالص، تةؤةلعكعم كئثعيعص كةتتع. مئنع زاية 

قعلغذحع، ظعسراصخور قعلعؤةتمةستعن ظأزةثضة ظئلعص كةتكعن!«
مةن  قعلعنعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق  ظةنهذنعث  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة 
»هئحكعمنعث  ظاثلعغانعدعم:  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
ظةمةلع ظذنع جةننةتكة ظئلعص كعرةلمةيدذ«. بذنع ظاثلعغان ساهابعالر: >ظع اهلل نعث 
صةيغةمبعرع! سةنمذ شذنداقمذ؟ دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »مةنمذ شذنداق، 
لئكعن مئنع اهلل ظأز صةزلع ؤة رةهمعتع بعلةن ظورايدذ. توغرا يول تذتذثالر ؤة توغرا 
ظعش قعلعثالر. سعلةرنعث بعرعثالر ظألىمنع هةرضعز ظارزذ قعلمعسذن! ظةضةر ظذ ياخشع 
ظعش قعلغذحع بولسا، ياخشع ظعشنع تئخعمذ كأص قعلعؤئلعشع مذمكعن. يامان ظعش 

قعلغذحع بولسا، تةؤبة قعلعؤئلعشع مذمكعن« دئدع))(.
>ظةددذررذلمذختار< ناملعق كعتابتا مذنداق دئيعلعدذ: »ظاححعققا صايلعماي ياكع 
تذرمذش قعيعنحعلعقع تىصةيلعدعن ظألىمنع ظارزذ قعلعش موكروهتذر. صةقةت ضذناهقا 
ضعرعصتار بولذص قئلعشتعن قورققان ظةهؤال ظاستعدا ظألىمنع ظارزذ قعلسا بولعدذ. يةنع 

دعندعن ظةمةس، دذنيالعقتعن قورقذص ظألىمنع ظارزذ قعلعش مةكروهتذر«.
ظعبنع ظابعدعن مذنداق دةيدذ: مذظةللعصنعث سأزعنعث خذالسعسع شذكع، بعراؤنعث 
تذرمذش قعيعنحعلعقع تىصةيلع ياكع دىشمعنعضة غةزةصلةنضةنلعكع سةؤةبعدعن ظألىمنع 
ظارزذ قعلعشع مةكروهتذر. حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »سعلةردعن 
بعرعثالر بئشعغا كةلضةن بعرةر مذسعبةت تىصةيلع هةرضعز ظألىمنع ظارزذ قعلمعسذن!« 
ظةضةر زاماننعث يامانلعشعص كةتكةنلعكع ؤة ضذناهالرنعث يامراص كةتكةنلعكع تىصةيلع 
قعلسا  ظارزذ  ظألىمنع  ظاستعدا  ظةهؤال  قورققان  قئلعشتعن  بولذص  ضعرعصتار  ضذناهقا 
بولعدذ. حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذشذنداق ظةهؤالنعمذ تعلغا ظئلعص مذنداق 

دئضةن: »سعلةر ظىحىن زئمعن ظاستع ظذنعث ظىستعدعن ياخشعدذر«))(.
»سعلةر ظىحىن زئمعن ظاستع ظذنعث ظىستعدعن ياخشعدذر« دئضةن بذ هةدعسنع 
ظعمام تعرمعزع ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلغان بولذص، ظذنعث تولذق 
تئكعستع مذنداق: »ظةضةر باشلعقلعرعثالر ياخشع، بايلعرعثالر سئخع، ظعشلعرعثالر 

))) سةهعه بذخارع، 5671 ـ هةدعس.

))) سةهعه بذخارع، 5673 ـ هةدعس.
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ياخشعدذر.  ظاستعدعن  ظذنعث  ظىستع  زئمعن  ظىحىن  سعلةر  بولسا،  بعلةن  مةسلعهةت 
ظاياللعرعثالرنعث  ظعشلعرعثالر  بئخعل،  بايلعرعثالر  يامان،  باشلعقلعرعثالر  ظةضةر 

قولعغا قالغان بولسا، سعلةر ظىحىن زئمعن ظاستع ظذنعث ظىستعدعن ياخشعدذر«.

سعلة ـ رةهعم قعلعشنعث ؤاجعصلعقع ؤة ظذنع ظىزىشنعث هاراملعقع

>رةهعم< دئضةن سأز ظورذق ـ تذغقانالرنع كأرسعتعش ظىحىن ظعشلعتعلعدذ. ظذالر 
مةيلع بعر ـ بعرعضة معراسخورلذق قعلسذن ياكع قعلمعسذن، مةيلع مةهرةم بولسذن 
ظالعدذ.  ظعحعضة  ظأز  هةممعسعنع  كعشعلةرنعث  نةسةبداش  ظأزظارا  بولمعسذن،  ياكع 
قاراش  ظالدعنقع  لئكعن  بار.  قاراشمذ  دئضةن  ظذالر مةهرةم كعشعلةرنعال كذرسعتعدذ، 

كىحلىكتذر.
سعلةـ  رةهعم قعلعش ؤاجعصتذر. ظعمام قذرتذبع تةصسعرعدة سعلةـ  رةهعم قعلعشنعث 
ؤاجعصلعقع، ظذنع ظىزىشنعث هاراملعقع هةققعدة صىتىن ظعسالم ظىممعتعنعث ظعتتعصاق 
كةلضةنلعكعنع، بذنعث ظىحىن قذرظان ؤة سىننةتتة كةسكعن دةلعللةر بارلعقعنع نةقعل 

قعلغان.
ـ  سعلة  »ظالعمالر  دئيعلعدذ:  مذنداق  كعتابتا  ناملعق  مةهارعم<  >تةبيعينذل 
رةهعم قعلعش ؤاجعص بولغان تذغقانالرنعث كعملةر ظعكةنلعكعدة ظعختعالص قعلعشقان. 
مةيلع  >ظذالر  بةزعلةر:  يةنة  دئضةن.  تذغقانالردذر<  مةهرةم  بارلعق  >ظذالر  بةزعلةر: 

مةهرةم بولسذن، مةيلع مةهرةم بولمعسذن، بارلعق تذغقانالردذر< دئضةن.
قاراشنعث  ظعككعنحع  كعتابعدا  ناملعق  >شةرهذمذسلعم<  نةؤةؤعي  ظعمام 
قعلغان.  دةلعل  هةدعسلةرنع  بعرقانحة  ظذنعثغا  ؤة  قويغان  ظوتتذرعغا  توغرعلعقعنع 
شذنداق، تذغقانالرنعث يعقعن ـ يعراقلعق دةرعجعلعرع صةرقلعق بولعدذ. ظاتا ـ ظانا ظةث 
كئرةك.  قعلعش  رةهعم  ـ  كأص سعلة  ظةث  ظذالرغا  تذغقان هئسابلعنعدذ. شذثا  يئقعن 

خئلع نذرغذن هةدعسلةر شذنعثغا ظعشارةت قعلعدذ))(.
قعلعص  بايان  بعرقانحعسعنع  تأؤةندة  بولذص،  ظذ هةقتعكع هةدعسلةر خئلع كأص 

ظأتعمعز:
ظادةم:  بعر  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةنسارع  ظةبذظةييذب 
ظةمةلنع  بعر  كعرعدعغان  ظئلعص  جةننةتكة  مئنع  ماثا  صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل  >ظع 
ظئيتعص بةرسةث< دئدع. ظادةملةر: >ظذ مذشذنداقمذ سذظال سورامدذ؟ ظذ مذشذنداقمذ 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 269 ـ بةت.
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سذظال سورامدذ؟< دئيعشتع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظذنعثغا سذظال سورعغعلع 
نةرسعنع  هئح  ظذنعثغا  قعلعسةن،  ظعبادةت  غا  »اهلل  ظاندعن:  دئدع.  قويذثالر!« 
شئرعك قعلمايسةن، نامازنع ظادا قعلعسةن، زاكات بئرعسةن، سعلة ـ رةهعم قعلعسةن. 
تأضعنع قويعؤةتكعن« دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ سأزنع قعلعؤاتقاندا بةلكعم 

تأضعسعنعث ظىستعدة بولسا كئرةك))(.
صةيغةمبةر  ظذ  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة 
ؤة  بولذشع  كةث  »رعزقعنعث  ظاثلعغان:  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث 

ظأمرعنعث ظذزذن بولذشعدعن خذرسةن بولعدعغان كعشع سعلة ـ رةهعم قعلسذن!«))(
ظعمام تعرمعزعيمذ ظذ هةدعسنع يةنة بعر يول بعلةن رعؤايةت قعلغان ؤة ياخشعلعق 
سعلة  شىبهعسعزكع،  ـ  »شةك  بةرضةن:  باها  دةص  هةسةن،  يةتكةن  دةرعجعسعضة 
مالنع  ـ  صذل  كىحةيتعدذ،  مذهةببةتنع  ـ  مئهرع  ظعحعدة  تذغقانالر  قعلعش  رةهعم  ـ 

بةرعكةتلةندىرعدذ. ظأمىرنع ظذزارتعدذ«.
تاظاالنعث:  اهلل  مةنعسع  زاهعرعي  هةدعسنعث  »بذ  دةيدذ:  مذنداق  تعن  ظعبنع 
»)هاالك بولعدعغان( ؤاقتع يةتكةندة، ظذالر بعردةممذ ظعلضعرع - كئيعن بولمايدذ 
بعراق ظذ  قالعدذ.  قارشع كئلعص  دئضةن سأزعضة  بولعدذ(«))(  دةرهال هاالك  )يةنع 
بعرلةشتىرىشكة  نذقتعدعن  ظعككع  مذنداق  مةنعسعنع  ظايةتنعث  بذ  بعلةن  هةدعس 

بولعدذ:
مةنة  مةجازعي  ظذزذراشتعن  سأزدعكع  دئضةن  ظذزذرعشع  ظأمىرنعث  بعرعنحع، 
ظاخعرةتتة  ظأمرعنع  قعلعشقا،  ظعبادةت  ـ  تاظةت  كعشعنعث  بولذص،  تذتذلغان  كأزدة 
باشقا  ؤاقتعنع ظذنعثدعن  بعلةن شذغذللذنذص ظأتكىزىشكة،  ظةسقاتعدعغان نةرسعلةر 
نةرسعلةر بعلةن ظأتكىزىشتعن ساقلعنعشقا مذؤةصصةق بولذشع نةتعجعسعدة ظأمرعدعكع 
بةرعكةتنع قولغا كةلتىرىشنع كأرسعتعدذ. مةسعلةن ظالساق، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ظعلضعرع ظأتكةن ظىممةتلةرنعث ظأمرعضة نعسبةتةن ظأزعنعث ظىممعتعنعث ظأمرعنعث 
بةرضةنلعكعنع  كئحعسعنع  قةدعر  نعث  اهلل  ظأزعضة  بعراق  كةتكةنلعكعنع،  قعسقعراص 

بايان قعلغان.
قعسقعسع، سعلةـ  رةهعم قعلعش تاظةتـ  ظعبادةت قعلعشقا، ضذناهالردعن ساقلعنعشقا 
مذؤةصصةق بولذشنعث سةؤةبع بولعدذ. ظألضةندعن كئيعنمذ ظذنعث ياخشع ظعشـ  ظعزلعرع 

تعلغا ظئلعنعدذ. شذنعث بعلةن ظذ ضويا ظألمعضةن كعشعدةك بولعدذ.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 264 ـ بةت.

))) سةهعه بذخارع، 5983 ـ هةدعس.

))) سةهعه بذخارع، 5985 ـ هةدعس.
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ظعككعنحع، ظذنعثدعن هةقعقعي مةنة كأزدة تذتذلغان بولذص، ظأمىرضة مذظةككةل 
ظايةت  مةزكذر  ظةمما  بولعدذ.  شذنداق  نعسبةتةن  ظعلمعضة  صةرعشتعنعث  قعلعنغان 
ظذ  ضويا  بذ  بولعدذ.  نعسبةتةن  ظعلمعضة  تاظاالنعث  اهلل  بولسا،  ظةجةل  كأرسةتكةن 
يعل   (00 ظأمرع  ظذنعث  قعلسا،  رةهعم  ـ  سعلة  بةندة  صاالنع  »ظةضةر  صةرعشتعضة: 
بولعدذ. ظةضةر ظذ سعلة ـ رةهعمنع ظأزسة، ظذنعث ظأمرع 60 يعل بولعدذ« دئيعلضةن 
شةكعلدة بولعدذ. شةك ـ شىبهعسعزكع، اهلل نعث ظعلمع ـ ظةزةلعدة ظذ بةندعنعث سعلة 
ـ رةهعم قعلعدعغانلعقع ياكع ظذنع قعلمايدعغانلعقع ظاللعبذرذن بئكعتعلعص بولغان. 
قعلعنمايدذ.  ـ كئيعن  ظعلضعرع  بعردةممذ  نةرسة  ظةزةلعدعكع  ـ  ظعلمع  نعث  اهلل  شذثا 
بعراق صةرعشتعنعث ظعلمعدعكع نةرسعنعث ظذزذرعشع ؤة كئمعيعشع مذمكعن بولعدذ. 
)ظةهكامالردعن(  »اهلل  قعلعدذ:  ظعشارةت  سأزع  مذنذ  تاظاالنعث  اهلل  بذنعثغا 
خالعغعنعنع بعكار قعلعدذ، خالعغعنعنع ظأز جايعدا قالدذرعدذ. لةؤهذلمةهصذز اهلل نعث 

دةرضاهعدعدذر«))(.
دئمةك، بعكار قعلعش ؤة ظأز جايعدا قالدذرذش صةرعشتعنعث ظعلمعدعكع نةرسعضة 
ظةزةلعسعدعكع  ـ  ظعلمع  تاظاالنعث  اهلل  نةرسة  لةؤهذلمةهصذزدعكع  بولعدذ.  نعسبةتةن 
نةرسعدعن ظعبارةت. ظذنعثدا هةرضعز بعكار قعلعش بولمايدذ. ظذ مذستةهكةم هأكىم 
دةص ظاتعلعدذ. ظالدعنقع قاراش باغلعق قعلعص قويذلغان هأكىم دةص ظاتعلعدذ. بذ قاراش 

مذشذ بابتعكع هةدعسنعث لةؤزعضة مذناسعصتذر))(.
مذكاصات ظةمةلنعث ظأز تعصعدعن بولعدذ. كعمكع سعلة ـ رةهعم قعلسا، اهلل تاظاالمذ 
ظذنعثغا رةهمعتعنع ظذاليدذ. كعمكع ظذنع ظأزسة، اهلل تاظاالمذ ظذنعثدعن رةهمعتعنع 
ظىزعدذ. ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعستة صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: «اهلل تاظاال هةقعقةتةن بارلعق مةخلذقاتالرنع يارعتعص 
بولسا،  ظورذن  بذ  اهلل!(  )ظع  تذرذص:  ظورنعدعن  تذغقاندارحعلعق  كئيعن  بولغاندعن 
كعشعنعث  تعلعضىحع  صاناه  ظىزىشتعن  تذغقاندارحعلعقنع  بعلةن  نامعث  سئنعث 
سئنع  ظذلعسام،  رةهمعتعمنع  كعشعضة  ظذلعغان  سئنع  هةظة،  اهلل:  دئدع.  ظورنعمذ؟ 
ظىزضةن كعشعدعن رةهمعتعمنع ظىزسةم رازع بوالمسةن؟ دئدع. ظذ: رازع بولعمةن، دئدع. 
اهلل: بذ ظعلتعصات ساثا خاستذر، دئدع«. ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سأزعنع 
داؤام قعلعص: »ظةضةر خالعساثالر، »سعلةر )ظعسالم( دعن يىز ظأرعسةثالر، زئمعندا 
دئضةن  قويارسعلةرمذ؟«)))  ظىزىص  رةهعمنع  ـ  سعلة  ؤة  قعالرسعلةرمذ  بذزغذنحعلعق 

))) سىرة ظةظراف، 34 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
))) سىرة رةظد، 39 ـ ظايةت.

))) »فةتهذلبارع« 10 ـ توم، 416 ـ بةت.
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ظايةتنع ظوقذثالر« دئدع)1).
ؤة خذسذسعي  ظومذمعي  قعلعش  رةهعم  ـ  دةيدذ: »سعلة  قذرتذبع مذنداق  ظعمام 
بولذص ظعككعضة بألىنعدذ. ظومذمعي سعلةـ  رةهعم قعلعش دعننعث تةلعؤع بولذص، ياخشع 
كأرىش، ؤةز ـ نةسعهةت قعلعش، ظادعل ؤة ظعنساصلعق بولذش، ظىستعدعكع ؤاجعص ؤة 
ـ هوقذقالرنع ظادا قعلعش قاتارلعقالرنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ  مذستةهةص بولغان هةق 
ؤة بذالرنع ظادا قعلعش ؤاجعص بولعدذ. ظةمما خوسذسعي سعلة ـ رةهعم قعلعش بولسا، 
ظذالرنعث  بئرعش،  كأصةيتعص  خعراجعتعنع  تذغقاننعث  يةنة  سعرت  ظعشالردعن  مةزكذر 
ظةهؤالعدعن خةؤةر ظئلعش، ظذششاق ـ حىششةك خاتالعقلعرعنع كأرمةسكة سئلعشقا 
تعرعشعش قاتارلعقالرنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ. ظذالرنعث سعلة ـ رةهعمضة هةقلعق بولذش 
مةرتعؤعلعرعمذ صةرقلعق بولعدذ. ظةث يئقعن تذغقان بعرعنحع قاتاردا كئلعدذ، ظاندعن 

قالسا ظذنعثدعن كئيعنكع دةرعجعدعكع تذغقانالر كئلعدذ«)2).
فعقهعشذناسالر سعلة ـ رةهعمنع قانداق شةكعلدة قعلعشنع بايان قعلعص مذنداق 
دئضةن: »سعلةـ  رةهعم قعلعش ؤاجعصتذر. ساالم قعلعش، هةدعية بئرعش، ياردةملعشعش، 
صاراثلعشعش، مئهرعبانلعق قعلعش ؤة ياخشعلعق قعلعش قاتارلعق ظعشالرمذ سعلة ـ 
رةهعم قعلعشنعث ظعحعضة كعرعدذ. ظارعدعكع مئهرع ـ مذهةببةتنع كىحةيتعش ظىحىن 
تذغقانالرنع صاتـ  صات زعيارةت قعلعش، مذمكعن بولغاندا ظذالرنع هةر جىمة كىنع ياكع 
كئرةك.  قعلماسلعق  رةت  تةلةصلعرعنع  يوللذق  ظذالرنعث  قعلعش،  زعيارةت  ظايدا  هةر 

حىنكع ظذنداق قعلمعغاندا سعلة ـ رةهعمنع ظأزىص قويذش هئسابلعنعدذ«.
سعلةـ  رةهعم قعلغان كعشعضة سعلةـ  رةهعم قعلعش هةقعقعي سعلةـ  رةهعم قعلعش 
هئسابالنمايدذ. حىنكع ظذ ياندذرغانلعق بولذص قالعدذ. بةلكع تذغقانالر سعلة ـ رةهعم 
قعلعشنع ظىزىص قويغان حاغدا سةن ظذنع ظذلذشعث كئرةك. ظعمام بذخارع ؤة باشقعالر 
رعؤايةت قعلغان بعر هةدعستة مذنداق دئيعلعدذ: »)ياخشعلعققا ياخشعلعق( ياندذرذش 
سعلة ـ رةهعم قعلعشنع ظذلعغانلعق بولمايدذ. لئكعن سعلة ـ رةهعم ظىزىلىص قالغان 

حاغدا ظذنع ظذلعغان كعشع هةقعقعي سعلة ـ رةهعم قعلغذحع هئسابلعنعدذ«))).
بذ هةدعس مذنداق مةنة بئرعدذ: هئسابالص تذرذص، قارشع تةرةص قانحعلعك سعلة 
ـ رةهعم قعلغان بولسا، ظذنعثغا شذنحعلعك سعلة ـ رةهعم قعلغذحع هةقعقعي سعلة ـ 
رةهعم قعلغذحع هئسابالنمايدذ. لئكعن قارشع تةرةصتعن ظاشذرذص قعلغان ياكع قارشع 

تةرةص قعلمعغاندا قعلغذحع هةقعقعي سعلة ـ رةهعم قعلغذحع هئسابلعنعدذ.
))) سىرة مذهةممةد، 22 ـ ظايةت.

))) سةهعه بذخارع، 5987 ـ هةدعس.
))) »فةتهذلبارع« 10 ـ توم، 418 ـ بةت.
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ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعستة بعر ظادةم: ظع 
اهلل نعث صةيغةمبعرع! مةن تذغقانلعرعمغا سعلة ـ رةهعم قعلعص تذرعمةن، لئكعن ظذالر 
يامانلعق  ماثا  ظذالر  لئكعن  قعلعمةن،  ياخشعلعق  ظذالرغا  مةن  قويعدذ.  ظىزىص  ظذنع 
قعلعدذ،  مذظامعلة  نادانالرحة  ماثا  ظذالر  لئكعن  كأيىنعمةن،  ظذالرغا  مةن  قعلعدذ. 
دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظةضةر سةن ظئيتقعنعثدةك قعلغان بولساث، ضويا 
سةن ظذالرغا قعزعق كىلنع سورعغاندةك )يةنع يعضىزضةندةك( بولذصسةن. ظةضةر سةن 
هةمعشة شذنداق قعلساث، اهلل تةرعصعدعن بعر ياردةمحع ظذالرغا قارشع هةمعشة سةن 

بعلةن بعللة بولعدذ«)1). 

بالعغا حعرايلعق ظعسعم تالالص قويذش

اهلل تاظاال ظةث ياخشع كأرعدعغان ظعسعم ظابدذلاله ؤة ظابدذرراهماندذر. حىنكع 
هةدعستة  بعر  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهذمادعن  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  ظعبنع  ظابدذلاله 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »شةك ـ شىبهعسعزكع، سعلةرنعث اهلل غا 

ظةث يئقعن بولغان ظعسمعثالر ظابدذلاله ؤة ظابدذرراهماندذر«)2).
ظةلمةناؤعي مذنداق دةيدذ: »ظابدذلاله دئضةن ظعسعم شةرتسعز هالدا ظةؤزةلدذر، 
هةتتا ظذ ظابدذرراهمان دئضةن ظعسعمدعنمذ ظةؤزةلدذر. ظذ ظعككع ظعسعمدعن قالسا ظةث 

ظةؤزةل ظعسعم مذهةممةد، ظاندعن قالسا ظةهمةد، ظاندعن قالسا ظعبراهعمدذر«.
ظذ يةنة باشقا بعر ظورذندا مذنداق دةيدذ: »ظابدذلاله ؤة ظابدذرراهمان دئضةن 
ظعسعمالردعن كئيعن ظذنعثغا ظوخشايدعغان ظعسعمالر كئلعدذ. مةسعلةن، ظابدذررةهعم 
ؤة ظابدذلمةلعك، دئضةن ظعسعمالرغا ظوخشاش))). ظذ ظعككع ظعسعمنعث ظةؤزةل بولذشع 
شذنداق ظعسعم قويذش بعلةن تاظةتـ  ظعبادةتنع مةقسةت قعلغان كعشعضة قارعتلعدذ. 
حىنكع ظعنسانالر ظابدذشةمسع، ظابدذدار)4) دةصمذ ظعسعم قويعدذ. اهلل تاظاال مذهةممةد 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 264 ـ بةت.
))) سةهعه مذسلعم، 2558 ـ هةدعس.
))) سةهعه مذسلعم، 2132 ـ هةدعس.

قوشذلذص  بعلدىرعدعغان >ظابدذ< دئضةن سأز  بةندعحعلعكنع  ظعسعمالرغا  بولذص، شذ  ظعسمع  تاظاالنعث 99 ضىزةل  ))) جانابع اهلل 
ظعنسانالرغا ظعسعم قعلعص قويذلسا، اهلل نعث بةندعسع دئضةن مةنعنع ظعصادعلةيدذ. مةسعلةن، ظابدذلاله اهلل نعث بةندعسع، ظابدذرراهمان 
دئضةن  بةندعسع،  نعث  اهلل  قادعر  هةممعضة  ظابدذلقادعر  بةندعسع،  نعث  اهلل  مئهرعبان  ظابدذررةهعم  بةندعسع،  نعث  اهلل  شةصقةتلعك 
مةنعلةرنع ظعصادعلةيدذ. شذثا مذشذنداق ظعسعم قويذش بعلةن اهلل غا بولغان بةندعحعلعك نعيةت قعلعنسا، ظةث ياخشع هئسابلعنعدذ. 
لئكعن بذ ظعسعمالردعن بةندعحعلعكنع بعلدىرعدعغان >ظابدذ< دئضةن سأزنع ظايرعؤئتعص، ظاندعن ظذنع قعسقارتعص ياكع ظأزضةرتعص 
ظابال، راهمان، رئهعم، قادعر دئضةنضة ظوخشاش ظاتالغذالر بعلةن حاقعرعش ياكع بالعالرغا ظةنة شذنداق ظأزضةرتعص ظعسعم قويذش ناهايعتع 
حوث خاتالعقتذر. بذ خاتا ظادةت بعز ظذيغذر مذسذلمانلعرع ظعحعدة ناهايعتع ظةؤج ظالغان بولذص، بذنعثغا قةتظعي دعققةت قعلعشعمعز ؤة 

ظذنع كةسكعن هالدا تىزعتعشعمعز كئرةك. ت.
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ؤة ظةهمةد، دئضةن ظعسعمالرنع ظةث ياخشع كأرعدذ دئيعشمذ يذقعرعدعكع قاراشقا 
زعت كئلعص قالمايدذ. حىنكع ظذ صةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم ظىحىن ظةث 

ياخشع كأرعدعغان ظعسعمنع تاللعغان«.
بعر هةدعستة مذنداق دئيعلضةن: »كعمكع ظوغذل صةرزةنت كأرضةندة ظذنعثغا 
مذهةممةد دةص ظعسعم قويسا، ظذ ؤة ظذنعث ظوغلع جةننةتتة بولعدذ«. بذ هةدعسنع 
ظعبنع ظةساكعر ظةبذظذمامةدعن رعؤايةت قعلغان. ظعمام سذيذتع بذ هةدعسكة باها 
سةنعدع  هةدعستذر،  ياخشع  ظةث  قعلعنغان  رعؤايةت  هةقتة  مذشذ  »بذ  بئرعص: 

هةسةندذر« دئضةن.
ظعسعمالرنع  قاتارلعق  )يئتةكلعضىحع(  رةشعد  بولغذحع(،  )يىكسةك  ظةلع 
خةلقنعث  ظةمةس  ظةرةب  »مةن  دئضةن:  مذنداق  لةيس  ظعمام  دذرذستذر.  قويذشمذ 
ياخشع  قويذشعنع  ظعسعمالرنع  ظوخشاش  دئضةنضة  ظابدذررةهعم  ظابدذرراهمان، 
كأرمةيمةن. حىنكع ظذالر ظذ ظعسعمالرنعث مةنعلعرعنع بعلمةيدذ. شذثا ظذالر ظذنع 

قعسقارتعص ؤة ظأزضةرتعص: راهمان، رئهعم دةؤالعدذ«.
كعشعلةر  كةتتع.  ظئلعص  ظةؤج  تئخعمذ  زامانعمعزدا  بعزنعث  قعلعش  مذنداق 
ظابدذرراهمان ظعسعملعك كعشعنع راهمان، ظابدذلكةرعم ظعسعملعك كعشعنع كئرةم، 
ظابدذلظةزعز ظعسعملعك كعشعنع ظئزعز، ظابدذلقادعر ظعسعملعك كعشعنع قادعر دةص 

حاقعرعشعدذ. قةستةن مذشذنداق حاقعرعش كذصرعلعقتذر.
ظابدذلظةزعز  »كعمكع  دئيعلعدذ:  مذنداق  كعتابتا  ناملعق  >ظةلمةنعيةية< 
ظاتالغان  قوشذص  بعلةن  ظعسعملعرع  ضىزةل  تاظاالنعث  اهلل  ظوخشاش  دئضةنضة 
ظعسعمالرنع قةستةن ظأزضةرتعص حاقعرسا، كاصعر بولعدذ. ظةضةر نئمة دةؤاتقانلعقعنع 
ؤة ظذ ظعسعمدعن نئمة مةقسةت قعلعنغانلعقعنع بعلمعسة، كذصرعلعق بعلةن هأكىم 
حاقعرعشنع  تولذق  كعشعنعث  قالغان  ظاثالص  ظعسعمنع  خاتا  شذنداق  قعلعنمايدذ. 

ظأضعتعشع الزعم.
بعلةن  ظعسعم  كىنعيةت  دةص  ظةبذلقاسعم  كعشع  قويذلغان  مذهةممةد  ظعسمع 
حاقعرعلسا، هئح ضذناه بولمايدذ. حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »مئنعث 
قويماثالر«  كىنعيةت  بعلةن  كىنعيعتعم  لئكعن  قويذثالر،  ظعسعم  بعلةن  ظعسمعم 
دئضةن سأزع ظةمةلدعن قالغان. نئمعشقا دئضةندة، ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذهةممةد 

ظعسعملعك ظوغلعغا ظةبذلقاسعم، دئضةن كىنعيةت ظعسعمنع بةرضةن)1).
مةزكذر هةدعس شةرعص ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنغان بولذص، ظذ 
))) ظابدذشةمس قذياشنعث بةندعسع، ظابدذدار ظأينعث بةندعسع، دئضةن مةنعنع ظعصادعلةيدذ. شذثا مذنداق ظعسعم قويذش شئرعك 

هئسابلعنعدذ ـــ ت.
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مذنداق دئضةن: بعر ظادةم ظع ظةبذلقاسعم، دةص حاقعردع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
مةن  حاقعرمعدعم،  سئنع  مةن  صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل  ظع  ظذ:  قارعؤعدع،  ظذنعثغا 
ظةلةيهعسساالم: »مئنعث  صةيغةمبةر  بعلةن  شذنعث  دئدع.  حاقعرغانعدعم  صاالنعنع 
قويماثالر«  كىنعيةت  بعلةن  كىنعيعتعم  لئكعن  قويذثالر،  ظعسعم  بعلةن  ظعسمعم 

دئدع)1). 
تعلغا  ظةلةيهعسساالممذ  صةيغةمبةر  ظالمعغان،  تعلغا  بةندعلعرع ظعحعدة  تاظاال  اهلل 
ظالمعغان، مذسذلمانالرمذ ظعشلةتمعضةن ظعسعمالرنع قويذش هةققعدة ظالعمالر هةر خعل 

قاراشالردا بولغان. لئكعن ظةث ياخشعسع ظذنداق ظعسعمالرنع قويماسلعق الزعم.
مذنداق بعر هةدعس رعؤايةت قعلعنعدذ: »سعلةرنعث بعرعثالرنعث بالعسع تذغذلذص، 
ظاندعن ظألىص قالسا، ظالدع بعلةن ظذنعث ظعسمعنع قويذص ظاندعن دةصنة قعلسذن! ظةضةر 
ظذ ظوغذل بولسا، ظوغذل بالعنعث ظعسمعنع، قعز بولسا قعز بالعنعث ظعسمعنع قويسذن! 
ظذيغذن  ظعككعلعسعضة  هةر  بولمعسا،  مةلذم  تئخع  قعزلعقع  ياكع  ظوغذل  ظذنعث  ظةضةر 

بولعدعغان ظعسعمنع قويسذن!«
قويسا،  كىنعيعتعنع  باشقعالرنعث  ؤة  ظةبذبةكرعنعث  بالعسعغا  كعحعك  بعراؤ  ظةضةر 
بةزع ظالعمالر ظذنع مةكروه، دةص قارعغان. ظةمما ظومذمعي ساندعكع ظالعمالر مةكروه 
دةص قارعمايدذ. حىنكع ظعنسانالر ظذ كىنعيةت بعلةن بالعسعنع ظةركعلعتعشنع مةقسةت 

قعلعدذ.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يامان ظعسعمالرنع ياخشع ظعسعمالرغا ظأزضةرتعؤئتةتتع. 
ظذنع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظعدع.  )كةسكىر(  ظةسرةم  ظعسمع  ظادةمنعث  بعر 
زذرظة )ظذرذق( ضة ظأزضةرتعؤةتكةن. يةنة بعر ظادةمنعث ظعسمع مذزتةجعظ )يئنعحة 
ظأزضةرتعؤةتكةن.  غا  )قوزغالغذحع(  مذنبةظعس  ظعسمعنع  ظذنعث  ظعدع.  ياتغذحع( 
ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث ظاسعية)2) ظعسعملعك بعر قعزع بار ظعدع. ظذنع جةمعلةضة 
ظأزضةرتعؤةتكةن. ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن رعؤايةت قعلعنغان 
ظعسمعنع  ظاسعيةنعث  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  دئيعلعدذ:  مذنداق  هةدعستة  بعر 

ظأزضةرتعص: »ظعسمعثعز جةمعلة بولسذن!« دئضةن))).
))) »ظةددذررذلمذختار« 5 ـ توم، 268 ـ بةت.

))) سةهعه مذسلعم، 2131 ـ هةدعس.
دئضةن  ظايال«  قعلغذحع  »ظاسعيلعق  بولذص،  تىزىلضةن  هةرصلعرعدعن  يا<  ؤة  ساد  ظةلعف،  >ظةين،  ظةرةبحعدعكع  ظعسعم  بذ   (((
مةنعنع ظعصادعلةيدذ. شذثا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ ظعسعمنع ظأزضةرتعؤةتكةن. بذنعثغا هةقعقةتةن دعققةت قعلعش الزعم. لئكعن ظذ 
تعلعدعمذ يذمشاق  ظةرةب  ظأزع ظةمةس.  قعلعنعدعغان »ظاسعية« دئضةن ظعسعمنعث  تةلةصصذز  تعلعمعزدعكع يذمشاق  بعزنعث  هةرضعزمذ 
تةلةصصذز قعلعنعدعغان، يةنع >قوش ظةلعف، سعن ؤة يا< هةرصلعرعدعن تىزىلضةن ظاسعية دئضةن سأز بولذص، »تىؤرىك« دئضةن مةنعنع 
ظعصادعلةيدذ. شذثا بعزنعث خةلقعمعز »ظاسعيلعق قعلغذحع ظايال« دئضةن مةنعنع مةقسةت قعلماستعن ظاسعية دةص ظعسعم قويسا، خاتا 

بولمايدذ . حىنكع ظذ يذمشاق تةلةصصذز قعلعنغانلعقع ظىحىن »ظاسعيلعق قعلغذحع ظايال« دئضةن مةنعنع ظعصادعلعمةيدذ ـــ ت.

بالىغا گۈزەل ئىسىم قويۇشبالىغا گۈزەل ئىسىم قويۇش



ظوغذل بالعغا يةسار )سول، ظاسان(، رةباه )صايدا(، نةجاه )نعجات(، ظةفلةه 
)بةخت ظئرعشكىحع(، بةرعكةت )يةنع نةرسعلةرنعث بةرعكعتع( دئضةنضة ظوخشاش 
ظعسعمالرنع قويذشقا بولمايدذ. مةسعلةن، بعر ظادةم: يئنعثدا بةرعكةت بارمذ؟ دئسة، 
مذشذنداق  ظعسعمالرمذ  باشقا  ظةمةس.  ضةص  توغرا  دئيعش  ياق  جاؤابعدا:  ظذنعث 
بولعدذ. هةكعم )هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحع(، ظةبذلهةكةم )هئكمةتلعك زاتنعث 
ظاتعسع(، ظةبذ ظعسا )ظعسانعث ظاتعسع(، ظابدذصاالن )صاالنعنعث بةندعسع( دئضةنضة 
ظوخشاش ظعسعمالرنع، شذنداقال ظةررةشعد )توغرا يولغا يئتةكلعضىحع(، ظةلظةمعن 
)قوغدعغذحع، ظةمعن قعلغذحع( دئضةنضة ظوخشاش مةدهعيةنع ظأز ظعحعضة ظالغان 
ظعسعملعرعدعن  تاظاالنعث  اهلل  ظةلهةكةم  حىنكع  بولمايدذ.  قويذشقعمذ  ظعسعمالرنع 
بعرعدذر. شذثا ظذ ظعسعمغا ياكع ظعسا دئضةن ظعسعمغا ظةبذ دئضةن سأزنع قوشذش 

توغرا ظةمةس.
ظابدذننةبع  سأزدعن  دئضةن  بولمايدذ،  قويذشقا  ظعسعم  دةص  ظابدذصاالن 
)صةيغةمبةرنعث بةندعسع(، ظابدذرذسذل )ظةلحعلةرنعث بةندعسع( دئضةنضة ظوخشاش 
دةمعيرعنعث  ظةلمةناؤع  حعقعدذ.  قعلعنعدعغانلعقع  مةنظع  قويذشنعث  ظعسعمالرنع 
بعلةن  ظعسعم  دئضةن  ظابدذننةبع  »ظةضةر  قعلغان:  نةقعل  دئضةنلعكعنع  مذنداق 
شةرةصلعنعشنع مةقسةت قعلعص ظذ ظعسعمنع قويسا، دذرذس بولعدذ، دئضةن قاراش 
بار. لئكعن ظابدذ دئضةن سأزدعن بةندعحعلعكنعث هةقعقعي مةنعسعضة ظئتعقاد قعلعص 
قئلعش خةؤصع بولغانلعقع ظىحىن كأص ساندعكع ظالعمالر ظذنداق ظعسعم قويذشنع 

مةنظع قعلغان«.
بولمايدذ. شذنداقال  دئضةنضة ظوخشاش ظعسعمالرنع قويذشمذ دذرذس  ظابدذددار 
شذثا  بولمايدذ.  دذرذس  قويذشمذ  ظعسعمالرنع  ظالغان  ظعحعضة  ظأز  مةدهعيةنع 
دئضةنضة  قذياشع(  )دعننعث  شةمسذددعن  تعرعلدىرضىحع(،  )دعننع  مذهيعددعن 
هةقعقعي  ظعسعمالرنعث  ظذ  حىنكع  قعلعنعدذ.  مةنظع  قويذش  ظعسعمالرنع  ظوخشاش 
مةزهةصعنعث  مالعكع  حعقعدذ.  كئلعص  يالغانحعلعق  ظئلعنسا  نةزةرضة  مةنعسع 
ظالعملعرعدعن بعر قعسمع ظذنداق ظعسعمالرنع قويذشنع حةكلةش هةققعدة كعتابالر 
يازغان. ظعمام قذرتذبع >شةرهذل ظةسماظعل هذسنا< ناملعق كعتابعدا ظذنع ظوحذق 

ظوتتذرعغا قويغان. 
ظعمام نةؤةؤعينعث ظأزعنع مذهيعددعن دةص حاقعرغان كعشعنع يامان كأرعدعغانلعقع 
ؤة: »مئنع بذ ظعسعم بعلةن حاقعرغان كعشعنع كةحىرمةيمةن« دئضةنلعكع نةقعل 
قعلعنغان. شةيخ سعنان >تةبيعينذل مةهارعم< ناملعق كعتابعدا ظعمام نةؤةؤعينعث 
قويغذحعالرغا  ظعسعم  ظذنداق  ؤة  ظعصادعلعضةن  ظعكةنلعكعنع  مايعل  قارعشعغا  شذ 
ظعحعضة  ظأز  مةدهعيةنع  ظذنعث  بعرضة  بعلةن  كةلتىرىش  دةلعل  تولذق  قارشع 

638639

بالىغا گۈزەل ئىسىم قويۇشبالىغا گۈزەل ئىسىم قويۇش
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ظعسعمالردعن  حعقعدعغان  كئلعص  يالغانحعلعق  قعلعنغان،  مةنظع  قذرظاندا  ظالغان، 
ظعكةنلعكعنع بايان قعلغان.

هةرقانداق بعر كعشعنعث ظأز ظاتعسعنع، خوتذن كعشعنعث ظأز ظئرعنع ظأز ظعسمع 
بعلةن حاقعرعشع مةكروهتذر. شذثا ظاتاـ  ظانعنعث باال ظىستعدعكع، ظةرنعث خوتذنع 
خوتذن  ظانعنع،  ـ  ظاتا  باال  ظىحىن  بولغانلعقع  كأص  ناهايعتع  هةققع  ظىستعدعكع 
قعلعش  مذنداق  كئرةك.  حاقعرعشع  بعلةن  ظعصادعلةيدعغان سأز  هأرمةتنع  ظئرعنع 
ظعصادعلةيدعغان  مةدهعيةنع  شذ  ظأزعنع  مةدهعية  حىنكع  هئسابالنمايدذ.  مةدهعية 
سىصةت بعلةن سىصةتلعضةن حاقعرعلغذحعغا قايتعدذ. هةرضعزمذ ظأزعدعن حوثالرغا 

ظةدةصلعك مذظامعلة قعلعش تةلةص قعلعنغان حاقعرغذحعغا ظةمةس)1). 

هارامدذر.  قويذش  ظعسعم  دةص  صادعشاهع(  )صادعشاهالرنعث  مةلعكذلظةمالك 
صةيغةمبةر  هةدعستة  بعر  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة 
ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »اهلل نعث ظالدعدا ظةث رةزعل ظعسعم مةلعكذلظةمالك 
زعيادة  مذنذالر  رعؤايةتتة  بعر  يةنة  ظعسمعدذر«.  كعشعنعث  قويذلغان  ظعسعم  دةص 
رعؤايةت قعلعنغان: »بىيىك ؤة يىكسةك اهلل تعن باشقا مالعك )صادعشاه( يوقتذر«. 
ظعككعنحع بعر رعؤايةتتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »قعيامةت كىنع 
اهلل ظةث يامان كأرعدعغان، مةنمذ ظةث يامان كأرعدعغان ؤة صةسكةش دةص بعلعدعغان 
ظعسعم مةلعكذلظةمالك دةص ظعسعم قويذلغان كعشعنعث ظعسمعدذر. اهلل تعن باشقا 

هئح مةلعك )صادعشاه( يوقتذر«)2). 

تةربعيعلةشكة  ظةخالقلعق  ـ  ظةدةص  ظةؤالدالرنع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
رعغبةتلةندىرضةن ؤة بذنعثغا قاتتعق كأثىل بألىص مذنداق دئضةن: »كعشعنعث ظأز 

بالعسعغا تةربعية قعلعشع بعر سا نةرسة سةدعقة قعلغعنعدعنمذ ياخشعدذر«))). 

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةنة مذنداق دئضةن: »كعشع ظأز بالعسعغا ياخشع 
تةربعية بةرضةندعنمذ ظئسعل نةرسة بئرةلمةيدذ«)4). 

قعلعدذكع،  رعؤايةت  ظةنهذمادعن  رةزعيةلالهذ  ظابباس  ظعبنع  ظعبنع ماجة  ظعمام 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »ظةؤالدلعرعثالرنع قةدعرلةثالر ؤة ظذالرغا 

ياخشع تةربعية بئرعثالر«.
))) سةهعه مذسلعم، 2139 ـ هةدعس.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 269 ـ بةت.
))) سةهعه مذسلعم، 2143 ـ هةدعس.

))) ظعمام تعرمعزع رعؤايةت قعلغان ؤة: »بذ هةدعس هةسةن ؤة غةرعب دةرعجعسعدعدذر« دئضةن.

بالىغا گۈزەل ئىسىم قويۇشبالىغا گۈزەل ئىسىم قويۇش



ظةزان ؤة قذرظاننع حعرايلعق ظوقذشنعث ؤة ظةزاننع تةكرارالشنعث 

هأكمع

ظوقذص  ظةزان  مذظةززعن  تةكرارالشتعن  ظةزاننع  ياخشعدذر.  تةكرارالش  ظةزاننع 
كةلعمة شاهادةتكة )يةنع ظةشهةدذ ظةنال ظعاللة ظعلاله ؤة ظةشهةدذ ظةننة مذهةممةدةن 
رةسذلذلاله( دئضةن يةرضة كةلضةندة، كةلعمة شاهادةتنع دةسلةص ظازراق ظاثالنغذدةك 
قعلعص ظعحعدة ظعككع قئتعم ظوقذشع، كئيعن ظاؤازعنع حعقعرعص ظعككع قئتعم ظوقذشع 
كأزدة تذتذلعدذ. مذشذنداق قعلعش ظةزاننع تةكرارالش دئيعلعدذ. مذنداق تةكرارالش 

صةقةت كةلعمة شاهادةتتعال بولعدذ.
ظذالرنع  ظةضةر  بولسذن  ظوقذغاندا  قذرظان  مةيلع  بولسذن  ظئيتقاندا  ظةزان  مةيلع 
حعرايلعق ظوقذش )يةنع حعرايلعق ظوقذيمةن( ظاهاثغا سئلعش ظةزاننعث ياكع قذرظاننعث 
سأزعنع ظأز ظورنعدعن ظأزضةرتعؤةتمةيدعغان، هةرصلةرنع ظذزارتعص، بعر هةرصنع ظعككع 
حعرايلعقالشتذرذص،  ظاؤازنع  بةلكع  ظايالندذرعؤةتمةيدعغان،  ناخشعغا  قعلعص  هةرص 
ظةهؤال  بارمايدعغان  ظئلعص  بذزذلعشعغا  نامازنعث  قعلعدعغان،  يئقعملعق  قعراظةتنع 
ظاستعدا قذرظاننع حعرايلعق ظاؤاز بعلةن ظاهاثغا سئلعص ظوقذش ياخشعدذر. نامازدا 
ؤة نامازنعث سعرتعدعمذ مذشذنداق ظوقذش هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث قارعشعحة 
ياكع  ظةزاننعث  سئلعش  ظاهاثغا  دةص(  ظوقذيمةن،  حعرايلعق  ظةضةر  مذستةهةصتذر. 
حعرايلعق  بولسا،  ظةهؤال  ظأزضةرتعؤئتعدعغان  مةنعسعدعن  ظأز  سأزعنع  قذرظاننعث 
ظوقذيمةن، دةص ظذنداق قعلعش هارام بولعدذ. ظةضةر قذرظان ظايةتلعرعنعث سأزع ظأز 
ظأز  سأزنع  حىنكع  بذزذلعدذ.  ناماز  بولسا،  ظةهؤال  ظأزضةرتعؤئتعدعغان  ظورنعدعن 
تةجؤعد  صةقةت  سئلعشتا  ظاهاثغا  قعلعنعدذ.  مةنظع  ظوقذش  ظأزضةرتعص  ظورنعدعن 

قاظعدعلعرعضة سئلعص ظوقعغاندا دذرذس بولعدذ.
رعؤايةت  هةدعسلةر  نذرغذن  هةققعدة  ظوقذش  بعلةن  ظاؤاز  حعرايلعق  قعراظةتنع 
قعلعنغان بولذص، شذ هةدعسلةرنعث بعرعنع ظعمام هاكعم ؤة باشقعالر جابعر رةزعيةلالهذ 
تئخعمذ  بعلةن  ظاؤازعثالر  »قذرظاننع  قعلغان:  رعؤايةت  بعلةن  لةؤزع  مذنذ  ظةنهذدعن 
جةلعصكار  تئخعمذ  قذرظاننع  ظاؤاز  حعرايلعق  حىنكع  يئقعملعقالشتذرعؤئتعثالر. 

قعلعؤئتعدذ«)1).
ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
مذنداق دئضةن: »اهلل هئح نةرسة ظىحىن صةيغةمبةرضة قذرظاننع حعرايلعق ظاهاثغا 

))) بذ هةدعسنعمذ ظعمام تعرمعزع رعؤايةت قعلغان ؤة: »بذ هةدعس هةسةن ؤة غةرعب دةرعجعسعدعدذر« دئضةن.
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سئلعص ظوقذشقا رذخسةت قعلغاندةك رذخسةت قعلمعغان«)1). 
سئلعص  ظاهاثغا  حعرايلعق  »قذرظاننع  ظةلةيهعسساالمنعث:  صةيغةمبةر  ظالعمالر 
ظعختعالص  هةققعدة  بعلدىرعدعغانلعقع  مةنانع  قانداق  سأزعنعث  دئضةن  ظوقذشقا« 
ظذنعثغا  )اهلل  هةجةر  ظعبنع  قويغان.  ظوتتذرعغا  قاراشالرنع  نذرغذن  قعلعشعص، 
رةهمةت قعلسذن!( ظذ قاراشالرنع تةصسعلعي بايان قعلغاندعن كئيعن مذنداق دئضةن: 
بولعدذ.  مذمكعن  بعرلةشتىرىش  كأصعنحعسعنع  قاراشالرنعث  مةزكذر  »قعسقعسع، 
خةؤةرلةرضة  ظاؤازدا،  هئسسعياتلعق  ؤة  جاراثلعق  ظىنلىك،  قذرظاننع  بولسعمذ،  ظذ 
ظوخشعتعص قويمعغان هالدا حعرايلعق ظوقذشنع كأرسعتعدذ. ظعنسان كأثلع يئقعمسعز 
ظاؤازدا ظوقذغان كعشعنعث قذرظانعنع تعثشاشقا قارعغاندا يئقعملعق ظاؤازدا ظوقذغان 
يوق.  شةك  هئح  بولعدعغانلعقعدا  مايعل  بةكرةك  تعثشاشقا  قذرظانعنع  كعشعنعث 
حىنكع يئقعملعق ظاؤاز دعلنع ظئرعتعص كأزلةردعن ياش تأككعزعدذ ؤة قاتتعق تةسعر 

قعلعدذ)2).
ظةبذمذسا ظةشظةرع رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث ظاؤازع ناهايعتع حعرايلعق ظعدع. هةتتا 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالممذ ظذنعث قعراظعتعنع ظاثلعغاندعن كئيعن ظذنع مذنذ سأزع 
بعلةن ماختاص كةتكةنعدع: »ظع ظةبذمذسا! ساثا هةقعقةتةن داؤذد ظاظعلعسعدعكعلةرنعث 

حعرايلعق ظاؤازع بئرعلعصتذ«))).
ظعمام مذسلعم بذ هةدعسنع تةلهة ظعبنع يةهيانعث سةنعدع ظارقعلعق ظةبذبذردةدعن 
قعراظعتعثنع  سئنعث  ظاخشام  »كاشكع،  قعلغان:  رعؤايةت  بعلةن  لةؤزع  مذنذ 

تعثشاؤاتقانلعقعمنع كأرسةث ظعدعث!« 
ظعمام ظةبذيةظال ظذنع سةظعد ظعبنع ظةبذبذردة ظارقعلعق ظذنعث ظاتعسع ظةبذبذردةدعن 
مذنذ سأزلةرنعث زعيادة قعلعنعشع بعلةن رعؤايةت قعلغان: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤة 
ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها ظةبذمذسا ظةشظةرع رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث ظأيعنعث يئنعدعن 
ظأتىص كئتعؤاتاتتع. دةل شذ حاغدا ظةبذمذسا ظةشظةرع رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظأيعدة قذرظان 
ظوقذؤاتاتتع. ظذ ظعككعسع بعردةم تذرذص ظذنعث قعراظعتعنع تعثشعدع، ظاندعن يولعغا 
راؤان بولدع. ظةتعسع تاث ظاتقاندا ظةبذمذسا ظةشظةرع رةزعيةلالهذ ظةنهذ صةيغةمبةر 
»ظع  ظذنعثغا:  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قالدع.  ظذحرعشعص  بعلةن  ظةلةيهعسساالم 
سئنعث  ظاخشام  كاشكع،  ظأتكةنعدعم.  يئنعدعن  ظأيعثنعث  سئنعث  مةن  ظةبذمذسا! 
ظةشظةرع  ظةبذمذسا  دئدع.  ظعدعث!«  كأرسةث  تعثشاؤاتقانلعقعمنع  قعراظعتعثنع 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 270 ـ بةت.
))) سةهعه بذخارع، 5023 ـ هةدعس.

))) »فةتهذلبارع« 9 ـ توم، 72 ـ بةت.
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ظعدعم،  بعلسةم  قعلغانلعقعثنع  شذنداق  سئنعث  مةن  »ظةضةر  ظةنهذ:  رةزعيةلالهذ 
ظةلؤةتتة صىتىن ماهارعتعم بعلةن تئخعمذ حعرايلعق ظوقذغان بوالتتعم« دئدع.

ظعبنع سةظعد مذنذ هةدعسنع ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن مذسلعمنعث شةرتعضة 
بعر كئحعسع  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةبذمذسا  قعلغان:  رعؤايةت  بعلةن  يول  توشعدعغان  
ناماز ظوقذدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاياللعرع ظذنعث ظاؤازعنع ظاثلعدع. ظاؤاز 
هةقعقةتةن ناهايعتع يئقعملعق ظعدع. شذثا ظذ ظايالالرمذ ظورذنلعرعدعن تذرذص قعراظةت 
ظاثلعغان  بذنع  دئيعلدع.  ظةبذمذساغا  ظةهؤال  بذ  ظاتقاندا  تاث  ظةتعسع  تعثشعدع. 
صىتىن  ظايالالرغا  ظذ  ظةلؤةتتة  ظعدعم،  بولسام  بعلضةن  بذنع  مةن  ظةبذمذسا: »ظةضةر 

ماهارعتعم بعلةن ناهايعتع حعرايلعق ظوقذص بةرضةن بوالتتعم...« دئدع.
خةتتابع مذنداق دةيدذ: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »داؤذد ظاظعلعسعدعكعلةر« 
دئضةن سأزع داؤذد ظةلةيهعسساالمنعث ظأزعنع كأرسعتعدذ. حىنكع نةقعل قعلعنعشعحة، 
داؤذد  هئحكعمضة  ظعحعدة  تذغقانلعرع  ياكع  ظةؤالدلعرع  ظةلةيهعسساالمنعث  داؤذد 

ظةلةيهعسساالمغا بئرعلضةندةك ضىزةل ظاؤاز بئرعلمعضةن)1).
هةممعضة مةلذمكع، داؤذد ظةلةيهعسساالم ظأزعضة نازعل قعلعنغان ظعالهعي كعتاب 
زةبذرنع ظوقذغان حاغدا تاغالرمذ ظذنعث ظاؤازعغا قئتعالتتع. اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق 
صةيغةمبةرلعك، زةبذر،  داؤذدقا دةرضاهعمعزدعن هةقعقةتةن صةزل )يةنع  دةيدذ: »بعز 
ساؤذت  بئرعشع،  بولذص  يذمشاق  تأمىرنعث  بويسذنذشع،  قذشالرنعث  ؤة  تاغالرنعث 
ياساشنع بعلدىرىشلةر( ظاتا قعلدذق. »ظع تاغالر! ظع قذشالر! داؤذد بعلةن بعرلعكتة 
تةسبعه ظئيتعثالر« )دئدذق(. تأمىرنع داؤذدقا يذمشاق قعلعص بةردذق«)2). دئمةك، 
اهلل تاظاال ظذلذغدذر، صادعشاهلعقع بىيىكتذر، بذيرذقع صىتىن مةخلذقاتالرغا صةرماندذر. 

صىتىن جانلعق ؤة جانسعز نةرسعلةر اهلل تاظاالنعث ظعرادعسعضة بويسذنغذحعدذر.

صارعخورلذقنعث هارام قعلعنعشع

قعلغان  نعيةت  ظأزعنع  ياكع  قعلدىرىش  هأكىم  صايدعسعغا  ظأز  شةخسنعث  مةلذم 
>صارا<  نةرسة  بةرضةن  باشقعالرغا  ؤة  باشلعققا  ظىحىن  يةتكىزىش  نةرسعسعضة 

دئيعلعدذ.
مةلذم  »ظذ  بئرعلضةن:  ظذقذم  مذنداق  كعتابتا  ناملعق  >ظةتتةظرعيفات<  صارعغا 

))) سةهعه بذخارع، 5048 ـ هةدعس.
))) »فةتهذلبارع« 9 ـ توم، 93 ـ بةت.
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بئرعلضةن  ظىحىن  ظئرعشعش  ناهةق  نةرسعضة  مةلذم  ياكع  قعلعؤئتعش  بعكار  هةقنع 
نةرسعدذر«.

صارا بةرضىحع ظأزعنعث صايدعسع ظىحىن هأكىم قعلدذرذش مةقسعتعدة صارا ظالغذحعغا 
صارا بئرعدذ. صارا اهلل تاظاالنعث مذنذ سأزع بعلةن ظوحذق هارام قعلعنغان: »بعر - 
قعسعم  بعر  كعشعلةرنعث  تذرذص  بعلعص  يةؤالماثالر،  ناهةق  ماللعرعنع  بعرعثالرنعث 

ماللعرعنع زذلذم بعلةن يةؤئلعش ظىحىن هاكعمالرغا صارا بةرمةثالر«)1). 
اهلل تاظاالنعث: »بعر - بعرعثالرنعث ماللعرعنع ناهةق يةؤالماثالر« دئضةن سأزع 
ظالداش،  ظوغرعالش،  بذالش،  ماللعرعنع  بعرعثالرنعث  ـ  بئرعدذ: »بعر  مةنة  مذنداق 
ظوخشاش  قاتارلعقالرغا  ظويناش  قعمار  ظئلعش،  جازانة  ؤة  ظأسىم  ظعشلعتعش،  هعيلة 
ظعسالمدا يوللذق بولمعغان ظئرعشعش يوللعرع بعلةن ناهةق يةؤالماثالر«. بذ ظايةتتة 
مالغا  يئيعش  ظعصادعلةنضةن. حىنكع  بعلةن  يةؤئلعش سأزع  ظئلعؤئلعش سأزع  مالنع 
مذشذنداق  ظارعسعدا  ظعنسانالرنعث  ظذقذم  بذ  مةقسةتتذر.  حوث  ظةث  ظئرعشعشتعكع 
ظذنع  دئيعلسة،  يةؤالعدذ<  ماللعرعنع  كعشعلةرنعث  ظادةم  >صاالنع  بولذص،  تونذلغان 

هاالل بولمعغان يولالر بعلةن ظئلعؤالعدذ، دئضةن مةنعنع ظعصادعلةيدذ.
ظذنع  بةرضىحع  صارا  شذثا  قعلعنمايدذ.  ظعضعدارحعلعق  بعلةن  ظئلعش  ظذنع  صارا، 
قايتذرذص ظئلعؤالسا بولعدذ. ظةضةر صارا بةرضىحع صارعنع صارا ظالغذحعنعث تةلعؤعسعز 
بةرسة، هأكىم جةهةتتة ظذنع قايتذرذؤئلعش هةققع يوق. لئكعن صارا ظالغذحعنعث ظذنع 
ياكع  قعلعش  شاصاظةت  ظادةمضة  ظالعم  كعشع  بعر  مةلذم  بولعدذ.  ؤاجعص  قايتذرذشع 
هئسابلعنعدذ.  صارا  بذ  قعلسا،  سوؤغات  نةرسة  بعرةر  ظىحىن  كأتىرىؤئتعش  زذلذمنع 
ظذنعث  ؤة  ماثغان  يول  ظىحىن  كعشع  شذ  ظالدعدا  صادعشاهنعث  ظادةم  ظالعم  ظةضةر 
بذنعث  قعلسا،  قوبذل  سوؤغاتنع  بئرعلضةن  ظأزعضة  كئيعن  تامامالنغاندعن  ظعشع 
هئح يامعنع يوق. يول مئثعشتعن ظعلضعرع تةلةص قعلعص ظالغان نةرسة هارام مال 
قعلغان.  ظعختعالص  ظالعمالر  هةققعدة  نةرسة  ظالغان  قعلماستعن  تةلةص  هئسابلعنعدذ. 
ظوقذغذحعالردعن  قارايدذ.  دةص  يوق،  يامعنع  هئح  ظذنعث  مةزهةصعدعكعلةر  هةنةفعي 

سوؤغات قوبذل قعلعش هةققعدعمذ ظالعمالر ظعختعالص قعلعشقان)2).
ظىحىن  ساقلعنعشع  زعياندعن  ظذ  كعشع  قورققان  ظذحرعشعدعن  زعيانغا  دعنعنعث 
قوغداش،  زذلذمدعن  مئلعنع  ؤة  ظأزعنع  بعرع  ظةضةر  يوق.  يامعنع  هئح  بةرسة،  صارا 
ظأزعنعث  بةرسة،  مال  صادعشاهقا  زالعم  ظىحىن  ظئلعش  هةققعنع  ظأزعنعث  شذنداقال 
هةققعنع قوغدعغانلعقع ظىحىن بئرعلضةن ظذ مال ظالغذحع ظةمةس بةرضىحع ظىحىن صارا 

))) سىرة سةبةظ، 10 ـ ظايةت.
))) سىرة بةقةرة، 188 ـ ظايةت.
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هئسابالنمايدذ.
نةرسة  توال  ـ  ظاز  يامانالرغا  تعلع  ؤة  شاظعرالرغا  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
هةدعسنع  مذنذ  ظعكرعمةدعن  كعتابتا  ناملعق  >ظةلغةرعيب<  بذخارع  ظعمام  بئرةتتع. 
رعؤايةت قعلغان: بعر شاظعر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كةلدع. صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم: »ظع بعالل! ظذنعث تعلعنع مةندعن كةسكعن« دئدع. بعالل ظذنعثغا 
40 تةثضة بةردع)1). زاكات مالدعن دعللعرعنع ظعسالمغا مايعل قعلعش ظىحىن نئسعؤة 

ظايرعشمذ ظةنة شذنداقالر ظىحىن بئرعلعدعغانلعقع بذنعث دةلعلعدذر.
»ظةضةر صارا بةرضىحع صارعنع صارا ظالغذحعنعث تةلعؤعسعز بةرسة، هأكىم جةهةتتة 
قايتذرذؤئلعش هةققع يوق« دئضةن جىملعنع حوقذم ياخشعراق حىشةندىرىش  ظذنع 
كئرةك. ظذنداق بولمعسا، ظذنعث هأكمع سوؤغاتتعن كىحلىك بولماي قالعدذ. ظةسلعدة 
جىملة  ظذ  ضويا  بولعدذ.  قايتذرعؤالسا  بعلةن  هأكمع  قازعنعث  صارعنع  بةرضىحع  صارا 
مذنداق مةنة بئرعدذكع، ظةضةر ظذ صارعنع قازعنعث هأكمعسعز قايتذرعؤالسا، ظاندعن 
صارا ظالغذحع بعلةن بعرلعكتة قازعنعث ظالدعغا بارسا، قايتذرذؤئلعش قازعنعث هأكمع 
هأكىم  ظعكةنلعكعضة  توغرا  قايتذرذؤئلعشنعث  ظذ  قازع  ظىحىن  بولمعغانلعقع  بعلةن 
قعلمايدذ. شذثا قازع صارا بةرضىحعنعث صارعنع قايتذرذؤئلعشعغا هأكىم حعقعرعشتعن 

توختاص قالعدذ)2).
هارام صارعنعث ضذناهع صارا بةرضىحعدعن صارا ظالغذحعغا ؤة ظعككعسعنعث ظارعسعدا 
ؤاسعتة بولغذحعغا ظأتعدذ. حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »اهلل نعث 
صةيغةمبعرع صارا بةرضىحعضة، صارا ظالغذحعغا هأكىمدة لةنةت ظئيتعدذ«. سةؤباندعن 
قعلعنغان يةنة بعر رعؤايةتتة: »ؤة ظعككعسعنعث ظارعسعدا ؤاسعتة بولغذحعغا« دئضةن 
جىملة زعيادة رعؤايةت قعلعنغان))). بعز يذقعرعدا سوؤغات هةققعدة توختالغعنعمعزدا 

صارعنع قايتذرذص بئرعشنعث ؤاجعص ظعكةنلعكعنع بايان قعلغانعدذق.

هارام مالنعث هارام قعلعنغانلعقع

هارامدعن ياكع صاسكعنا كةسصلةردعن ظئرعشكةن، ظذنع ظئلعش ياكع ظعشلعتعش 
نذمذس قعلعشقا تئضعشلعك بولغان مال هارام مالدذر. ظذ صارعخورلذقتعن ظاممعبابراقتذر. 
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 272 ـ بةت. ظذستازعم شةيخ مذهةممةد هامعد )اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( ظوقذغذحعلعرعدعن 

سوؤغات ظئلعشتعن ساقلعناتتع ؤة ظذنع قايتذرعؤئتةتتع.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 272 ـ بةت.

))) »تةقرعيرات ظةررافعظع« 2 ـ توم، 311 ـ بةت.
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ظذنعث تىرلعرع ناهايعتع كأصتذر. اهلل تاظاال يةهذدعيالرنع هارام مالنع كأص يةيدعغانلعقع 
ؤة  )صارا  سالغذحعالردذر،  قذالق  يالغانغا  »ظذالر  دةيدذ:  مذنداق  سىصةتلةص  بعلةن 
سئنعث  ظذالر  ظةضةر  مذهةممةد!(  )ظع  يعضىحعلةردذر.  هارامنع  ظوخشاش(  جازانعغا 
ظالدعثغا )دةؤالعشعص كةلسة(، ظذالرنعث ظارعسعدا هأكىم قعلعص قويساث، ياكع ظذنع 
يىز  ظذالردعن  ياكع  حعقعرعش  هأكىم  ظارعسعدا  ظذالرنعث  )يةنع  بولعدذ  قعلساث  رةت 
ظأرىش سئنعث ظعختعيارعث(، ظةضةر ظذالرنع رةت قعلساث، ظذالر ساثا قعلحة زعيان 
يةتكىزةلمةيدذ )حىنكع اهلل سئنع كعشعلةرنعث شةررعدعن ساقاليدذ(، ظةضةر ظذالرنعث 
ظارعسعدا هأكىم قعلساث، ظادعللعق بعلةن هأكىم قعلغعن، اهلل هةقعقةتةن ظادعلالرنع 

دوست تذتعدذ«)1).
هارام مالنعث ظعحعضة تذز، ظوتـ  حأص، سذ، كان بايلعقلعرع قاتارلعقالرغا ظوخشاش 
تارتعؤئلعنغان هةرقانداق مذباه نةرسعلةر كعرعدذ. شذنعثدةك غازعنعث غازات قعلعشع 
ظىحىن يذرت ظعضعلعرعدعن زورلذق بعلةن ظئلعؤالغان نةرسعلةرمذ هارام مالنعث ظعحعضة 
كعرعدذ. شاظعر شئظعر ظوقذيدعغانلعقع ظىحىن ظالغان نةرسعمذ هارام مالنعث ظعحعضة 
كعرعدذ. حىنكع ظذنعثغا نةرسة بةرضىحع، بعز يذقعرعدا بايان قعلغعنعمعزدةك، ظادةتتة 
ظذنعث تعلعنع يعغعشع ظىحىن بئرعدذ. ظةضةر شاظعر يامانلعق يةتكىزمةيدعغان كعشع 
بولسا، ظذنعثغا بئرعلضةن نةرسة هااللدذر. حىنكع كةظب مةشهذر قةسعدعسع بعلةن 
تونعنع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظةلةيهعسساالمنع ماختعغانلعقع ظىحىن  صةيغةمبةر 

ظذنعثغا بةرضةن.
مةسخعرة قعلغذحعالرنعث، باشقا معللةتلةرنعث سأزلعرعنع يومذرغا ظايالندذرذص 
اهلل  كعرعدذ.  مالغا  هارام  مئلعمذ  ـ  صذل  ظالغان  بةرضىحعلةرنعث  ظئيتعص  كعشعلةرضة 
)كعشعلةرنع(  بعلعمسعزلعكتعن،  كعشعلةر  »بةزع  دةيدذ:  مذنداق  هةقتة  بذ  تاظاال 
اهلل نعث يولعدعن ظازدذرذش ظىحىن بعهذدة ضةصلةرنع سئتعؤالعدذ ؤة اهلل نعث يولعنع 

مةسخعرة قعلعدذ، ظةنة شذالر خور قعلغذحع ظازابقا دذحار بولعدذ«)2).
سازةندعلةرنعث، ظذسذلحعالرنعث، سوالمحعالرنعث، رةمحعلةرنعث، قعمارؤازالرنعث، 
خال حةككىحعلةرنعث، مذزعكعغا ناخشا ظئيتقذحعالرنعث، مئيعتكة ياقا يعرتعص ظىن 
دىشمةنلعشعص  تئصعشتذرغذحعالرنعث،  قعلغذحعالرنع  توي  يعغلعغذحعالرنعث،  سئلعص 
صذلع،  هاراقنعث  صذلع،  ظالغان  تىزعضىحعلةرنعث  ظارعسعنع  كعشعنعث  ظعككع  قالغان 
مةست قعلعدعغان نةرسعلةرنعث صذلع، حعشع مالغا ظةركةك مالنع سةكرعتعص تاصقان 
صذل، دذمباق ؤة نةي حئلعص تاصقان صذل، جاالصلعق قعلعص، ناخشا ظوقذص ؤة ضةصدانلعق 

))) ظعمام تعرمعزع ؤة ظةهمةد رعؤايةت قعلغان.
))) سىرة ماظعدة، 42 ـ ظايةت.
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قعلعص تاصقان صذل قاتارلعقالرنعث هةممعسع هارام مالدذر. صةقةت ضةصدانلعق قعلعشتا 
صذل ظئلعشنع شةرت قعلمعغان بولسا، دذرذس بولعدذ)1).

ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعستة ظذ مذنداق 
دئضةن: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظعتنعث صذلعنع، رةمحعنعث صذلعنع ؤة جاالصنعث 

صذلعنع يئيعشنع مةنظع قعلغان«.
ظةبذجذهةيفةنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ظئيتقان.  لةنةت  يئدىرضىحعضة  ؤة  يئضىحع  جازانة  ؤة سالدذرغذحعغا،  حاح سالغذحع 
ظعتنعث صذلعنع، جاالصنعث صذلعنع يئيعشنع مةنظع قعلغان. سىرةت سعزغذحعالرغا لةنةت 

ظئيتقان«)2).
قئيعنظاتا قعزعنع بةرضةنلعك يىزعسعدعن كىيظوغلعدعن ظالغان نةرسعمذ هارام مالدذر. 
ضةرحة كىيظوغذل خذشكأثىللىك بعلةن بةرسعمذ، شذنداق بولعدذ. ظةضةر قئيعنظاتعنعث 

تةلعؤع بعلةن بةرضةن بولسا، ظذنع كىيظوغذلغا قايتذرذص بئرعش كئرةك))).

رعيا قعلعش ؤة ماختعنعشنعث هارام قعلعنعشع

ظعبادةتنع ماختعنعش مةقسعتعدة كعشعلةرضة كأرسعتعص قعلعشنع  رعيا قعلعش، 
بعلدىرعدذ. 

ظذنعثغا >ظةتتةظرعيفات< ناملعق كعتابتا مذنداق ظذقذم بئرعلضةن: »ظذ ظعخالس 
قعلماستعن، اهلل تعن باشقا نةرسعنع كأزلةص ظةمةل قعلعشتذر«.

رعيا قعلعش بعلةن ماختعنعش ظاساسةن مةنعداش سأزلةردذر. لئكعن رعيا قعلعش 
ظةمةلنع اهلل نعث رازعلعقعنع كأزلعمةي قعلعشنع كأرسعتعدذ. ظةمما ماختعنعش اهلل نعث 
بئرعشنع  ظاندعن ظذنع كعشعلةرضة سأزلةص  قعلعص،  رازعلعقع ظىحىن مةخصعي ظةمةل 

كأرسعتعدذ.
ظعبادةتنع اهلل تاظاال ظىحىن خالعس قعلعش الزعمدذر. حىنكع خالعسلعق ظعبادةتنعث 
بولذشقا  خالعس  بةندعلعرعنع  ظايةتلةردة  نذرغذن  تاظاال  اهلل  بولذص،  قذؤؤعتع  روهعي 
بذيرذغان. اهلل تاظاال شذ ظايةتلةرنعث بعرعدة مذنداق دةيدذ: »ظذالر صةقةت ظعبادةتنع 
اهلل غا خالعس قعلغان، هةق دعنغا ظئتعقاد قعلغان هالدا )يالغذز( اهلل غعال ظعبادةت 

))) سىرة لوقمان، 6 ـ ظايةت.
))) »ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية« 270 ـ بةت.

))) سةهعه بذخارع، 5346 ـ ؤة 5347 ـ هةدعسلةر.
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قعلعشقا بذيرذلدع. نامازنع ظادا قعلعشقا، زاكاتنع بئرعشكة )بذيرذلدع(، ظةنة شذالر 
)يةنع ظعبادةت، ظعخالس، ناماز، زاكاتالر( توغرا دعندذر«)1). 

خالعس  ظةلةيهعسساالمنع  مذهةممةد  كاتتعسع  صةيغةمبةرلةرنعث  تاظاال  اهلل 
بعلةن  هةق  هةقعقةتةن  كعتابنع  )بذ(  بعز  دةيدذ: »ساثا  مذنداق  بذيرذص  بولذشقا 
)يةنع هةقعقةتنع ظأز ظعحعضة ظالغان هالدا( نازعل قعلدذق، دعنعثنع شئرعكتعن )ؤة 
رعيادعن( ساص قعلغعنعث هالدا اهلل غا ظعبادةت قعلغعن«)2). ظذ يةنة مذنداق دةيدذ: 
»ظئيتقعنكع، »دعنعمنع )شئرعكتعن ؤة رعيادعن( ساص قعلغان هالدا اهلل غا ظعبادةت 

قعلعمةن«))). 
مذنداق  تاظاال  اهلل  هارامدذر.  قعلعش  رعيا  قارعشعدا  بعردةك  ظالعمالرنعث  صىتىن 
اهلل  ظذالر  قعلعدذ،  سةرص  ظىحىن  كأرسعتعش  كعشعلةرضة  ماللعرعنع  »ظذالر  دةيدذ: 
هةمراه  شةيتاننع  ظأزعضة  كعمكع  ظعشةنمةيدذ.  كىنعضعمذ  ظاخعرةت  ظعشةنمةيدذ،  غا 
قعلعدعكةن )ظذ شةيتاننعث بذيرذقع بويعحة ظعش قعلعدذ(، شةيتان نئمعدئضةن يامان 

هةمراه!«)4).
رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظذسامة  مذسلعمدا  سةهعه  ؤة  بذخارع  سةهعه 
ظادةم  بعر  كىنع  دئضةن: »قعيامةت  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قعلعنعدذكع، 
كةلتىرىلىص دوزاخقا تاشلعنعدذ. ظذنعث ظىحأيلعرع حذؤذلذص حعقعص كئتعدذ. شذنعث 
بعلةن ظذ ظىحأيلعرعنعث ظةتراصعدا خذددع ظئشةك تىضمةننعث ظةتراصعدا ظايالنغاندةك 
بعزنع  سةن  صاالنع!  ظع  ؤة:  يعغعلعدذ  ظةتراصعغا  ظذنعث  ظةهلع  دوزاخ  ظايلعنعدذ. 
ياخشعلعققا يذيرذص، يامانلعقتعن توسعؤاتمامتعث؟ دةيدذ. ظذ: شذنداق، مةن باشقعالرنع 
لئكعن  تذسذيتعم،  يامانلعقتعن  قعلمايتتعم.  ظأزةم  لئكعن  بذيرذيتتعم،  ياخشعلعققا 

ظأزةم قعالتتعم، دةيدذ«)5).
قعلعدذ:  رعؤايةت  ظعبنع مالعكنعث مذنداق دئضةنلعكعنع  ظعمام تعرمعزع كةظعب 
مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع ظاثلعغان ظعدعم: »كعمكع 
ظعلعمنع ظالعمالر بعلةن بةسلعشعش، ظةخمةقلةر بعلةن مذنازعرعلعشعش ؤة ظعنسانالرنع 

ظأزعضة قارعتعش ظىحىن ظأضةنسة، اهلل ظذنع دوزاخقا كعردىرعدذ«.
خالعسلعق رعيانعث دةل ظةكسع بولذص، بةندعنعث ظةمةلـ  ظعبادةتلةرنع اهلل تاظاالنعث 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 272 ـ بةت.
))) سىرة بةييعنة، 5 ـ ظايةت.
))) سىرة زذمةر، 2 ـ ظايةت.

))) سىرة زذمةر، 14 ـ ظايةت.
))) سىرة نعسا، 38 ـ ظايةت.
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نعيةت قعلعش ؤة  بعلةن  صةقةت ظعخالس  بذ  قعلعشعنع كأرسعتعدذ.  تعلةص  رازعلعقعنع 
رعياخورلذقنع تاشالش بعلةن ظةمةلضة ظاشعدذ. دعل ظعخالسنعث خةزعنعسعدذر. ظةمما 
نعيةت قعلعش ظةمةلنعث توغرا ظادا تئصعشع ظىحىن ظةمةس، ساؤابقا ظئرعشعش ظىحىن 
باغلعقتذر.  بعلةن  صةرزلةر  ؤة  تئصعشع شةرتلةر  ظادا  توغرا  ظةمةلنعث  بولعدذ. حىنكع 
مةسعلةن، نامازنعث توغرا ظادا تئصعشع ظىحىن نعيةت قعلعش شةرت بولذص، نامازخان 
قةلبعدة قايسع نامازنع ظوقذؤاتقانلعقعنع ياكع ظوقذيدعغانلعقعنع نعيةت قعلغان بولذشع 
كئرةك. ظةمما ساؤاب شذ كعشعنعث ظعرادعسعنعث توغرا بولذشعغا باغلعق بولذص، ظذ 
ظعخالس دئيعلعدذ. مةسعلةن، بعر ظادةم صاسكعنا سذ بعلةن تاهارةت ظالغان، لئكعن ظذ 
بذ سذنعث صاسكعنا ظعكةنلعكعنع بعلمعضةن ؤة نةتعجعدة ناماز ظوقذغان بولسا، صاكعز 
جةهةتتة  هأكىم  ظىحىن  هازعرالنمعغانلعقع  شةرت  ظعبارةت  ظئلعشتعن  تاهارةت  سذدا 
ظذنعث نامعزع ظادا بولمايدذ. لئكعن ظذنعث مةقسعتع توغرا بولغانلعقع ؤة كةمحعلعك 
ظأتكىزمعضةنلعكع ظىحىن، ساؤابقا ظئرعشعدذ. شذثا ساؤاب بعلةن ظةمةلنعث توغرا ظادا 
تئصعشع بعر ـ بعرعضة باغلعق ظةمةس. شذ سةؤةبتعن بةزعدة ظةمةل بولماستعن ساؤاب 
بولسا، يةنة بةزعدة ظذنعث ظةكسعحة ساؤاب بولماستعن ظةمةل بولعدذ. مةسعلةن، نعيةت 
قعلماي تاهارةت ظالغانغا ظوخشاش. بذ تاهارةت توغرا بولعدذ. لئكعن ظذنعثدا ساؤاب 

بولمايدذ. رعياخورلذق قعلعص ناماز ظوقذسعمذ شذنداق بولعدذ. 
رعياخورلذق بةزعدة ظعبادةتنعث ظأزعدة بولسا، يةنة بةزعدة ظعبادةتنعث سىصةتلعرعدة 
قعلعؤئتعدعغان  بعكار  يعلتعزعدعن  تىص  ساؤابنع  ظذ  كةلسةك،  ظالدعنقعسعغا  بولعدذ. 
ظوقذغانغا  ناماز  ظىحىن  كأرسعتعش  ظعنسانالرغا  مةسعلةن،  رعياخورلذقتذر.  تولذق 
ظوخشاش. ظةضةر ظذالر بولمعسا ظعدع، ناماز ظوقذمايتتع. ظةمما ظذ ناماز ظوقذؤاتقان 
جةرياندا ظذنعث كأثلعضة مذشذنداق بولمذغذر خعيالالر كةلسة، ظذ بعر ؤةسؤةسعدذر. 
حىنكع ظذ ظةسلعدة ظذالرغا كأرسعتعش ظىحىن ناماز ظوقذمعدع. شذثا ظذنعث نامعزع 

اهلل تاظاالنعث رازعلعقع ظىحىن خالعس ظوقذلغان هئسابلعنعدذ.
توغرا، ظةنة شذ خالعس نامازنعث مةلذم قعسمعدا ظذنعث خعيالعغا رعيا ظارعلعشعص 
قالدع. ظةضةر ظذ شذنعثدعن كئيعن ظذ نامازنع تئخعمذ ياخشعالشقا تعرعشسا، رعيانعث 
ظعككعنحع خعلعغا كعرعص قالعدذ. نةتعجعدة ياخشعلعغانلعقنعث ساؤابع ساقعت بولذص 
كئتعدذ. بذنعث دةلعلع شذكع، ظعمام ظةبذهةنعفةدعن رعؤايةت قعلعنعشعحة، ظذ، نامازغا 
ظعمام  قعلغان  ظذزذن  رذكذنع  ظىحىن  ظىلضىرىؤئلعشع  كعشعلةرنعث  ظىلضىرةلمعضةن 
هةققعدة سورالغاندا، مذنداق دةص جاؤاب بةرضةن: »مةن ظذنعث حوث بعر ظعشقا يةنع 

يوشذرذن شئرعككة كعرعص قئلعشعدعن ظةنسعرةيمةن«)1).
))) »فةتهذلبارع« 11 ـ توم، 336 ـ بةت.
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سةهعه  ظاتعغان.  دةص  شئرعك،  كعحعك  رعياخورلذقنع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
هةدعستة  بعر  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة  مذسلعمدا 
شئرعك  مةن  دةيدذ:  مذنداق  تاظاال  دئضةن: »اهلل  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
بعر  باشقا  مةندعن  ماثا  كعمكع  بعهاجةتمةن.  شئرعكلعرعدعن  كةلتىرضىحعلةرنعث 
نةرسعنع شئرعك قعلعص بعرةر ظةمةلنع قعلسا، مةن ظذنع ؤة ظذنعث شئرعك كةلتىرضةن 

نةرسعسعنع تاشلعؤئتعمةن«.
ظعمام ظةهمةد مذنذ هةدعسنع كعتابعدا رعؤايةت قعلغان: »شةك ـ شىبهعسعزكع، 
بذنع  شئرعكتذر«.  كعحعك  نةرسة  قورقعدعغان  ظةث  هةققعثالردا  سعلةرنعث  مةن 
دةص  نئمة؟  دئضةن  شئرعك  كعحعك  صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل  ظع  ساهابعالر:  ظاثلعغان 
سورعدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق جاؤاب بةردع: »رعياخورلذقتذر. اهلل تاظاال 
سعلةر  ؤاقعتتا:  بةرضةن  جازاسعنع  ؤة  مذكاصات  ظةمةللعرعنعث  ظذالرنعث  ظعنسانالرغا 
بئرعص،  قئشعغا  كعشعلةرنعث  كأرسةتكةن  ظةمةللعرعثالرنع  حئغعثالردا  دذنيادعكع 

قاراص بئقعثالركع، ظذالر سعلةرضة مذكاصات بئرةمدذ؟ دةيدذ.«
تةسعر  كئتعشعضة  حىشىص  ضةردةندعن  ظعبادةتلةرنعث  صةرز  رعياخورلذق 
ضذناهكار  بعلةن  رعياخورلذقع  ظادةم  قعلغان  ظعبادةتلةرنع  شذ  لئكعن  كأرسةتمةيدذ. 
بولعدذ. حىنكع رعياخورلذق هارام بولذص، حوث ضذناهالردعن هئسابلعنعدذ. شذثا ظذ 
هةسسعلةص ساؤابقا ظئرعشةلمةيدذ. بةزع ظالعمالر: رعياخورلذق صةرز ظعبادةتلةردعكع 
يوق  بئرعلعشعنع  هةسسعلةص  ساؤابنعث  بةلكع  قعلعؤةتمةيدذ.  يوق  ساؤابنع  ظةسلع 
باغلعقتذر،  بولذشعغا  توغرا  نعيةتنعث  ساؤاب  قاراش،  بذ  قارايدذ.  دةص  قعلعؤئتعدذ، 
ظوقذش  صةرزنع  بعلةن  ناماز  شذ  ساؤابتعن  ظةسلع  صةقةت  خعالصتذر.  قاراشقا  دئضةن 
ضةردةردعن حىشىص كئتعشع ؤة ظذ ناماز ظىحىن نامازخاننعث نامازنع تةرك ظةتكىحع 

جازالعنعدعغان جازاغا تارتعلمايدعغانلعقع مةقسةت قعلعنسا بولعدذ.
ظةمما نةصلة ظعبادةتلةرضة كةلسةك، رعياخورلذق ظذنعث ساؤابعنع تىص يعلتعزعدعن 
تارتعص بعكار قعلعؤئتعدذ ـ دة، خذددع ظذ ناماز ظوقذمعغاندةك بولعدذ. حىنكع نةصلة 
ظعبادةتلةردعن مةقسةت صةرز ظعبادةتلةرنع تولذقالص، ظذنعث كةم يةرلعرعنع تولدذرذص، 
ساؤابقا ظئرعشعشتذر. رعياخورلذق ساؤابنع يوق قعلعؤئتعدذ. مةسعلةن، كعشعلةر صعشعن 
نامعزعنعث سىننعتعنع ظوقذمايدعغان ظةهؤال ظاستعدا ظذنع رعيا قعلعص ظوقذسا، ظذنع 

ظوقذمعغان كعشعنعث هأكمعدة بولعدذ. ظةمما صةرز ناماز ظذنعث ظةكسعحة بولعدذ.
روزا تذتذشقا رعيا ظارعالشمايدذ. حىنكع ظذنع هئحكعم كأرمةيدذ. نئمعشقا دئضةندة 
ظذ ظأزعنع ظاالهعدة مةنظع قعلعشتذر. روزا تذتقانلعقنع ظئيتعش ؤة باشقعالرغا سأزلةص 

يىرىش بعلةن روزعغا رعيا ظارعلعشعدذ.
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هةق ظئلعص تعالؤةت قعلعش ؤة شذنعثغا ظوخشاش باشقا ظعشالرمذ رعياخورلذققا 
ـ مالدعن ظعبارةت اهلل تاظاالنعث رازعلعقعدعن  كعرعدذ. حىنكع ظذ تعالؤةت بعلةن صذل 
باشقا نةرسة مةقسةت قعلعنغان بولعدذ. شذنعث ظىحىن ظالعمالر مذنداق دئضةن: »ظذ 
تعالؤةت ظىحىن نة قارعغا، نة مئيعتقا ساؤاب بولمايدذ. هةق ظالغذحعمذ، هةق بةرضىحعمذ 

ضذناهكار بولعدذ«)1). 
بذ مةسعلعضة شةيخ مذهةممةد سةظعد بذرهانع )اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( 
ظةلالمة  مذصتعسع  دةمةشعق  زاماندعكع  »ظةينع  دئضةن:  مذنداق  بئرعص  حىشةنحة 
مةهمذد ظةفةندع هةمزاؤعنعث بعر كعتابحعسع بولذص، ظذ كعتابقا: >تعالؤةت قعلغانلعق 
ظىحىن هةق ظئلعشنعث دذرذسلعقعدعكع صةردعنع كأتىرىؤئتعش< دئضةن ظعسعم قويغان. 
>ظةددذررذلمذختار< ناملعق كعتابنعث شةرهعحعسع ظذستاز مذهةممةد ظعبنع ظابعدعن 
مةن  بولذص،  قعلغان  بايان  ظةضعشعص  مةسعلعلةرضة  كعتابحعدعكع  ظذ  مةسعلعنع  بذ 
قارايدعغان  دةص  دذرذس،  ظئلعش  هةق  ظىحىن  تعالؤةت  ظعحعدعكع  مةزهةصع  هةنةفع 
قعلعص  بايان  كعتابتا  بذ  ظذنع  بعز  حعقتعم.  خذالسعلةص  قاراشلعرعنع  ظالعمالرنعث 

ظأتتذق. ظذنعثغا مذراجعظةت قعلعش ؤة ظذنع يةنة ظوقذص حعقعش زأرىردذر.
لئكعن بعز ظذ يةردة زأرىرعيةت بولذص قالغان ظةهؤال ظاستعدا قذرظان ظأضةتكةنلعك 
دذرذس  ظىحىن  قعلعش  تعالؤةت  ظةمما  دذرذسلعقعنع،  ظئلعشنعث  هةق  ظىحىن 
قعلعص  بايان  هئسابالنمايدعغانلعقعنع  زأرىرعيةت  بذنعث  حىنكع  بولمايدعغانلعقعنع، 

ظأتكةنعدذق«)2). 
شةيخ مذهةممةد سةظعد بذرهانع )اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( يةنة مذنداق 
>فةتاؤا  ؤة  كعتابتا  ناملعق  >شةرهذررةؤز<  تةؤة  مةزهةصعضة  شافعظع  دئضةن: 
قاراشالر،  قعلعنغان  بايان  كعتابتا  ناملعق  ظةلظةنسارع<  زةكةرعيا  شةيخعلظعسالم 
قعلعنغان  بايان  كعتابتا  ناملعق  >شةرهذلمةزهةص<  نةؤةؤعينعث  ظعمام  شذنداقال 
قارعشع خةتمة قذرظان تعالؤعتع ظىحىن هةق ظئلعشنعث دذرذسلعقعنع كأرسعتعدذ. بذ 
قاراش قةبرة بئشعدا ظوقذغان تعالؤةت بعلةن باشقا تعالؤةتنع صةرقلةندىرمةيدذ. هةق 
ظئلعشنعث دذرذسلعقعنع مةنظع قعلغان هةدعسلةرضة كةلسةك، هافعز ظعبنع هةجةر ظذ 

هةدعسلةرنعث ظاجعز ظعكةنلعكعضة ظعشارةت قعلغان.
يعغعلعص  ظىحىن  مئيعتلعرع  ظأز  مذسذلمانالر  يذرتتعكع  هةر  ؤة  شةهةر  هةر 
>يةنع  ظعجماظ  ظأزع  بذنعث  مانا  قعلعنمايدذ.  رةت  هئح  ظةهؤال  بذ  ظوقذيدذ.  قذرظان 
ظابدذلؤاهعد  ظعبنع  شةمسذددعن  هافعز  هئسابلعنعدذ.  بعرلعكع<  مذسذلمانالرنعث 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 273 ـ بةت.
))) »ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية« 272 ـ بةت.
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مةقدعسع هةنبةلع بذالرنعث هةممعسعنع ظأزعنعث مذشذ هةقتة يازغان كعتابعنعث بعر 
بألىمعدة بايان قعلغان.

لئكعن بذ قاراش تأؤةندعكع ظوقيا ؤةقةلعكع بايان قعلعنغان هةدعسكة زعت كئلعص 
قالعدذ. ظذ هةدعس سةهعه بولذص، ظذنع ظعمام ظةبذ داؤذد، هاكعم ؤة ظعبنع ماجة ظوبادة 
سذصا  مةن  دةيدذ:  مذنداق  سامعت  ظعبنع  ظوبادة  قعلغان.  رعؤايةت  سامعتتعن  ظعبنع 
ظةهلع)1)دعن بعر قعسعم كعشعلةرضة قذرظان ظأضعتعص قويدذم. ظذالردعن بعر ظادةم ماثا 
بعر ظوقيانع هةدعية قعلدع. مةن: ظذ مال ظةمةسقذ؟ مةن ظذنع اهلل يولعدعكع ظذرذشتا 
ظعشلةتسةم بولعدذغذ! دةص ظويالص، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن بذ هةقتة سورعدعم. 
تاقاق  بعر  ظوتعدعن  دوزاخ  ساثا  نعث  اهلل  سةن  »ظةضةر  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر 

سئلعشعنع خالعساث، ظذنع قوبذل قعلغعن« دئدع. 
ناملعق  قذرظان<  هةمةلةتعل  ظادابع  فعي  >ظةتتعبيان  هةقتة  بذ  نةؤةؤعي  ظعمام 
كعتابعدا مةخسذس بعر بابتا توختعلعص، ظذنعث باش تةرعصعدة مذنداق دئضةن: »ظةث 
مذهعم ظعشالردعن بعرع شذكع، قذرظاننع جان بئقعش ؤاسعتعسع قعلعؤئلعشتعن قةتظعي 

ساقلعنعش الزعم«.
قالعدذ:  كئلعص  زعت  هةدعسكة  مةشهذر  ؤة  سةهعه  مذنذ  يةنة  قاراش  مةزكذر 
»بارلعق ظةمةللةر نعيةتكة باغلعقتذر. هةرقانداق كعشع نعيةت قعلغان نةرسعسعضة 

ظئرعشعدذ«.
كعمكع هةج قعلعشنع ؤة تعجارةت قعلعشنع نعيةت قعلسا، ظةضةر ظذنعث تعجارةت 
نعيعتع هةج نعيعتع بعلةن تةث حعقعص قالغان ياكع هةج نعيعتعدعن ظىستىن كةلضةن 
تةقدعردة، ظذنعثغا ساؤاب بولمايدذ. ظةضةر بعراؤ جىمة نامعزعنع ظادا قعلعش ؤة باشقا 
ظئهتعياجلعرعنع قامداش ظىحىن شةهةرضة ماثسا، ظذنعث بعرعنحع مةقسعتع يذقعرع 
ظورذننع ظعضعللعضةن تةقدعردة ظذنعثغا جىمةضة ماثغاننعث ساؤابع بئرعلعدذ. ظةضةر 
ظذنعثغا ساؤاب  تةقدعردة  ظعضةللعضةن  ظورذننع  يذقعرع  ظعككعنحع مةقسعتع  ظذنعث 
بئرعلمةيدذ. ظةضةر هةر ظعككعلع مةقسعتع تةث حعقعص قالسا، هةر ظعككعلع مةقسعتع 

ظادا تاصعدذ. 
بعلةن  ظعشالر  يامان  ظذالر  ظذ:  ظةضةر  ظئيتعش،  تةسبعه  سورذندا  بار  صاسعقالر 
نعيةت  دئضةننع  بوالي،  مةشغذل  بعلةن  ظئيتعش  تةسبعه  مةن  بولعؤاتعدذ،  مةشغذل 
مةسعلةن،  هئسابلعنعدذ.  ظعش  ياخشع  ؤة  ظةؤزةل  بذ  بولمايدذ.  رعياخورلذق  قعلسا، 
كعشعلةر دذنيا ظعشلعرع بعلةن شذغذللعنعؤاتعدذ، مةن بذ ظورذندا اهلل تاظاالغا تةسبعه 
))) بذ خعل هةق ظئلعش مةسعلعسع بذ كعتابنعث 4 ـ قعسمعدعكع »ظةمةل ـ ظعبادةت ظىحىن ظعجارعضة ظئلعش« ناملعق تئمعدعمذ 

بايان قعلعنغان.
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ظئيتاي دئضةننع نعيةت قعلعص كوحا ؤة بازارالردا اهلل تاظاالغا تةسبعه ظئيتقان كعشعضة 
ظذ  ظةضةر  ياخشعدذر.  ظئيتقاندعن  تةسبعه  يةردة  يالغذز  تاظاالغا  اهلل  بذ،  ظوخشاش. 
ظعبرةت يىزعسعدعن تةسبعه ظئيتسا، بذنعث ظىحىن ظذنعثغا ظةجعر بئرعلعدذ. ظةضةر ظذ 
صاسعقنعث يامان ظعشنع قعلعؤاتقانلعقع ظىحىن تةسبعه ظئيتسا )سذبهانةلاله دئسة(، 

ضذناهكار بولعدذ)1). 
هةربعر مذسذلمان ظةتعضةن ؤة ظاخشامدا تأؤةندعكع دذظانع ظوقذص صاناه تعلعشع 
كئرةك. حىنكع ظذ دذظا كذصرعدعن ساقلعنعشقا سةؤةبحع بولعدذ. ظذ صةيغةمبةرلةرنعث 
سةردارع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم قعلغان دذظادذر: »ظع اهلل! مةن ساثا سئغعنعص 
صاناه تعلةيمةن.  بعرةر نةرسعنع ساثا بعلعص تذرذص شئرعك كةلتىرىص قئلعشعمدعن 
بعلمةي قئلعص شئرعك كةلتىرضةن بولسام، سةندعن مةغصعرةت تعلةيمةن. سةن هةقعقةتةن 

غةيب ظعشالرنع ناهايعتع ياخشع بعلضىحعدذرسةن«. 
ظعمام تعرمعزع ظذ دذظانع مذنذ لةؤزع بعلةن رعؤايةت قعلغان: »مةن ساثا بعر 
ظعشنع ظئيتعص بئرةيمذ؟ ظةضةر سةن ظذ ظعشنع قعلساث اهلل سئنع شذ ظعشنعث سةؤةبع 
بعلةن حوث ؤة كعحعك شئرعكتعن ساقاليدذ؛ هةر كىنع ظىح قئتعم: ظع اهلل! مةن ساثا 
سئغعنعص بعرةر نةرسعنع ساثا بعلعص تذرذص شئرعك كةلتىرىص قئلعشعمدعن صاناه 
تعلةيمةن. بعلمةي قئلعص شئرعك كةلتىرضةن بولسام، سةندعن مةغصعرةت تعلةيمةن«. 

ظعمام ظةهمةد ؤة تةبةرانع ظذ دذظانع مذنداق رعؤايةت قعلغان: »ظع ظعنسانالر! 
شئرعكتعن ساقلعنعثالر. شةكـ  شىبهعسعزكع، شئرعك قعمعرالص يىرضةن حىمىلعلةردعنمذ 
مةخصعيدذر«. بذنع ظاثلعغان ساهابعالر: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! ظذنعثدعن قانداق 
ساقلعنعمعز؟ دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظع اهلل! مةن ساثا سئغعنعص بعرةر 
نةرسعنع ساثا بعلعص تذرذص شئرعك كةلتىرىص قئلعشعمدعن صاناه تعلةيمةن. بعلمةي 

قئلعص شئرعك كةلتىرضةن بولسام، سةندعن مةغصعرةت تعلةيمةن دةثالر« دئدع)2).

ياخشع ظعشقا بذيرذص، يامان ظعشتعن توسذش

ياخشع ظعشقا بذيرذش نعجاتلعققا ظئرعشتىرعدعغان ظعشالرغا يئتةكلةشنع، يامان 
ظعشتعن توسذش شةرعظةت ظذيغذن كأرمعضةن ظعشالردعن توسذشنع كأرسعتعدذ.

بولغان  ياخشع  بذيرذش  ظعشقا  »ياخشع  بئرعلعدذ:  ظذقذم  مذنداقمذ  ظذنعثغا 
ظألتىرىص كىنلعرعنع زعكعر ؤة تةسبعه بعلةن ظأتكىزعدعغان بعر  ))) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث دةؤرعدة مةسجعدنعث سذصعسعدا 

قعسعم كةمبةغةل ساهابعالر بولذص، ظذالر شذ سةؤةبتعن سذصا ظةهلع دةص ظاتعلعص قالغان ـــ ت.
))) »ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية« 292 ـ بةت.
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ظعشالرغا باشالص قويذشنع، يامان ظعشتعن توسذش، يامان بولغان ظعشالردعن توسذشنع 
كأرسعتعدذ«.

ظذنعثغا يةنة مذنداقمذ ظذقذم بئرعلعدذ: »ياخشع ظعشقا بذيرذش قذرظان كةرعم 
كأثىل  توسذش  ظعشتعن  يامان  بذيرذشنع،  ظعشالرغا  بولغان  مذؤاصعق  سىننةتكة  ؤة 

تارتعدعغان، نةصسع ظعشتعها قعلعدعغان ظعشالردعن توسذشنع كأرسعتعدذ«.
ظذنعثغا يةنة مذنداقمذ ظذقذم بئرعلضةن: »ياخشع ظعشقا بذيرذش بةندعنعث اهلل 
تاظاال رازع بولعدعغان ظعش ؤة سأزـ  هةرعكةتلعرعنع كأرسىتعدذ. يامان ظعشتعن توسذش 
اهلل تاظاالنعث دعنعدا دذرذس بولمعغان، شةرعظةت ؤة ظعصصةت ـ نومذس نةصرةتلعنعدعغان 

ظعشالرنع كأرسعتعدذ«)1).
ظذ ظعككعسع صةرز كذصايعدذر. حىنكع اهلل تاظاال مذنداق دةيدذ: »سعلةرنعث ظاراثالردا 
خةيرلعك ظعشالرغا دةؤةت قعلعدعغان، ياخشع ظعشالرغا بذيرذص، يامان ظعشالرنع مةنظع 

قعلعدعغان بعر جاماظة بولسذن؛ ظةنة شذالر مةقسعتعضة ظئرعشكىحعلةردذر«)2).
ظىممةت  مذشذ  ظئلعش  ظىستعضة  ؤةزعصعنع  بذ  ضةرحة  ظئيتقاندةك،  كةسعر  ظعبنع 
ظىممةت  بذ  يةنعال  بولسعمذ،  صةرز  يارعشا  هالعغا  ظذنعث  كعشعضة  هةربعر  ظعحعدعن 
ظعحعدعن بذ ظذلذغ ؤةزعصعنع ظىستعضة ظالعدعغان مةخسذس بعر تىركىم كعشعلةرنعث 

بولذشع مةقسةت قعلعنعدذ.
تارعق ظعبنع شعهابتعن رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعس شةرعصتة ظذ مذنداق دةيدذ: 
هئيت كىنع خوتبعنع نامازدعن ظعلضعرع ظوقذشنع باشلعغان تىنجع كعشع مةرؤاندذر. 
شذ ؤاقعتتا بعر ظادةم ظورنعدعن تذرذص ظذنعثغا: خذتبعدعن ظعلضعرع ناماز ظوقذلعدذ، 
ظةبذسةظعد  ظاثلعغان  بذنع  دئدع.  ظئتعلدع،  تةرك  يةردة  بذ  ظعش  بذ  مةرؤان:  دئدع. 
خذدرع رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: بذ ظادةم ظىستعدعكع ؤةزعصعنع ظادا قعلدع. 
مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع ظاثلعغانعدعم: »سعلةردعن 
بعرعثالر بعر يامان ظعشنع كأرسة، ظذنع قولع بعلةن ظأزضةرتسذن. ظةضةر ظذنع قولع 
بعلةن ظأزضةرتعشكة قادعر بواللمعسا، تعلع بعلةن ظأزضةرتسذن. ظةضةر ظذنع تعلع بعلةن 
ظةث  شذ  ظةنة  بعلدىرسذن.  نارازعلعق  بعلةن  دعلع  بواللمعسا،  قادعر  ظأزضةرتعشكعمذ 

ظاجعز ظعماندذر«))).
صةيغةمبةر  هةدعستة  بعر  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة 
ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »زةنجعر ـ كعشةنلةردة تذرذص جةننةتكة كعرعدعغان 

))) »ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية« 382 ـ بةت.
))) تةظرعيفات ظةلجذرجانع.

))) سىرة ظال ظعمران، 104 ـ ظايةت.
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كعشعلةردعن اهلل مةمنذن بولعدذ«.
قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  بعلةن  يول  بعر  يةنة  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم اهلل تاظاالنعث: »)ظع مذهةممةد ظىممعتع!( سعلةر ظعنسانالر 
مةنصةظعتع ظىحىن ظوتتذرعغا حعقعرعلغان، ياخشعلعققا بذيرذص يامانلعقتعن توسعدعغان، 
اهلل غا ظعمان ظئيتعدعغان ظةث ياخشع ظىممةتسعلةر«)1) دئضةن سأزع هةققعدة مذنداق 
ظاندعن ظعسالمغا  بعلةن كئلعص،  ـ كعشةنلةر  دئضةن: »كعشعلةرنعث قولعغا زةنجعر 

كعرعدعغان كعشعلةر ظةث ياخشع ظعنسانالردذر«. 
ظعبنع جةؤزع بذ هةدعسنع شةرهعلةص مذنداق دةيدذ: »ظذالر ظةسعر حىشىص، زةنجعر 
ـ كعشةنلةر بعلةن باغلعنعدذ. ظاندعن ظذالر ظعسالم دعنعنعث توغرا دعن ظعكةنلعكعنع 
تونذص يئتعص، ظعختعيارعي هالدا مذسذلمان بولعدذ. ظاندعن ظذالر جةننةتكة كعرعدذ. 

ظذالرنع ظةسعر ظئلعش ؤة باغالش بعرعنحع سةؤةبتذر«)2).
ظعبنع  كاتتعسع هةمزة  دئيعلعدذ: »شئهعتلةرنعث  بعر هةدعس شةرعصتة مذنداق 
ياخشع  ظذنع  تذرذص،  دةس  ظورنعدعن  ظالدعدا  صادعشاهنعث  زالعم  ظابدذلمذتتةلعبتذر. 
ظعشقا بذيرذغان ؤة يامان ظعشتعن توسقان، شذنعث بعلةن صادعشاه تةرعصعدعن ظألتىرىلىص 

كةتكةن كعشعمذ هةمزعنعث شئهعتلعك دةرعجعسع بعلةن تةثدذر«))).
دةص  ظةؤزةلدذر؟  ظةث  جعهاد  تىردعكع  قايسع  ظةلةيهعسساالمدعن:  صةيغةمبةر 
ضةصنع  هةق  ظالدعدا  صادعشاهنعث  »زالعم  بةرضةن:  جاؤاب  مذنداق  ظذ  سورالغاندا، 

قعلعش«)4).
باشقا  كعشع  بعر  ظةضةر  قعلغان:  بايان  مةسعلعنع  بعر  مذنداق  فعقهعشذناسالر 
بعرعنعث كعيعمعدة ناماز ظوقذشقا توسالغذ بولعدعغان صاسكعنا نةرسعنعث بارلعقعنع 
ظذنع  ظذ  ظئيتسا،  ظذنعثغا  نةرسعنع  صاسكعنا  ظذ  ظاستعدا، كأثلعدة  ظةهؤال  كأرضةن 
تازعاليدذ، دئضةن ضذمانع كىحلىك كةلضةن تةقدعردة، ظذ ظةهؤالنع ظذنعثغا ظئيتعش 
مذشذ  بذيرذش  ظعشقا  ياخشع  بولمايدذ.  ؤاجعص  بولمعسا،  ظذنداق  بولعدذ.  ؤاجعص 
ظألحةمدة بولعدذ. شذثا ظذنع تةرك ظئتعش بعلةن ضذناهكار بولمايدذ. لئكعن ياخشع 
ظألتىرىلىش  ياكع  قئلعش  تاياققا  تةقدعردة،  توسقان  ظعشتعن  يامان  بذيرذص،  ظعشقا 
ظئهتعمالع كىحلىك بولسعمذ، ظذنع قعلعش ظةث ظةؤزةلدذر. حىنكع ظذ بذ يولدا ظألىص 
)ؤاقتعدا  »نامازنع  دةيدذ:  مذنداق  هةقتة  بذ  تاظاال  اهلل  بولعدذ.  شئهعت  كةتسة 

))) سةهعه مذسلعم، 49 ـ هةدعس.
))) سىرة ظال ظعمران، 110 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.

))) »فةتهذلبارع« 6 ـ توم، 145 ـ بةت.
))) ظعمام تعرمعزع ؤة هاكعم رعؤايةت قعلغان.
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تةظدعل ظةركان بعلةن( ظوقذغعن، )كعشعلةرنع( ياخشعلعققا بذيرذغعن، يامانلعقتعن 
توسقعن، ساثا يةتكةن كىلصةتلةرضة سةؤر قعلغعن )حىنكع هةقعقةتكة دةؤةت قعلغذحع 
ظةزعيةتلةرضة ظذحرايدذ(« يةنع سةن ياخشعلعققا بذيرذص، يامانلعقتعن توسقانلعقعث 
ظىحىن خارلعققا ظذحرعساث ؤة دةصسةندة قعلعنساث، سةؤر قعلغعن! »بذ هةقعقةتةن 
قعلعشقا ظعرادة تعكلةشكة تئضعشلعك ظعشالردعندذر«)1) يةنع قعلعشقا تئضعشلعك ؤة 

ؤاجعص ظعشالردعندذر)2). 

سأهبةت ؤة سأهبةتداشنعث ظةدةص ـ ظةخالقلعرع

تأهمةتخور كعشعلةر بعلةن بعللة سأهبةت قعلماسلعق ؤة ظذالرغا ظارعالشماسلعق 
الزعم. حىنكع ظذمذ تأهمةتخورالر قاتارعدعن بولذص قالعدذ. اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق 
قالعسعلةر،  ظازابعغا  دوزاخ  بولساثالر(  )مايعل  بولماثالر،  مايعل  دةيدذ: »زالعمالرغا 
ظاندعن  يوقتذر،  ياردةمحع  هئح  قذتذلدذرعدعغان(  )دوزاختعن  باشقا  دعن  اهلل  سعلةرضة 

كئيعن هئح ياردةمضة ظئرعشةلمةيسعلةر«))).
صةقةت دعندار ؤة ظامانةتدارلعقعغا ظعشةنح قعلغان، ياخشع ؤة تةقؤادار ظعكةنلعكع 
خذدرع  ظةبذسةظعد  سىننةتتذر.  ظورنعتعش  قئرعنداشلعق  بعلةنال  كعشع  بعلعنضةن 
ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن:  صةيغةمبةر  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ 
كعشعال  تةقؤادار  صةقةت  تامعقعثنع  قعلغعن!  سأهبةتداش  كعشعنعال  مأمعن  »صةقةت 

يئسذن!«)4).
»كعشع  قعلعنعدذ:  رعؤايةت  هةدعس  مذنذ  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة 
ظارعلعشعدعغان  ظأزع  بعرعثالر  سعلةرنعث  شذثا  بولعدذ.  ظىستعدة  دعنع  دوستعنعث 

كعشعضة قارعسذن!«)5)
بولذش  سأهبةتداش  بعلةن  كعشعلةر  ياخشع  ؤة  يوللذق  ظوستاز  ظىحىن  كعشع 
قورقذثالر،  دعن  اهلل  دةيدذ: »ظع مأمعنلةر!  تاظاال مذنداق  اهلل  مذستةهةصتذر. حىنكع 
دىشمةن  بعرعضة   - بعر  دوستالر  كىندة  »بذ  بولذثالر«)6)،  بعللة  بعلةن  راستحعلالر 

))) ظعمام نةساظع سةهعه سةنةد بعلةن رعؤايةت قعلغان.
))) سىرة لوقمان، 17 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.

))) »رةددذلمذهتار« 1 ـ توم، 234 ـ بةت.
))) سىرة هذد، 113 ـ ظايةت.

))) ظعمام ظةهمةد ؤة ظةبذ داؤذد رعؤايةت قعلغان.
))) ظعمام ظةبذ داؤذد ؤة تعرمعزع رعؤايةت قعلغان.
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بولعدذ، صةقةت )خذدالعق ظىحىن دوستالشقان( تةقؤادارالرال )ظذنداق ظةمةستذر(«)1).
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر هةدعستة مذنداق دئضةن: »بعراؤ قانداق بعر قةؤمنع 

ياخشع كأرسة، اهلل ظذنع شذالردعن قعلعدذ«)2).
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةنة مذنداق دئضةن: »ياخشع سأهبةتداش بعلةن يامان 
كأرىكعنع  تأمىرحعنعث  بعلةن  ساتقذحع  ظةنبةر  ـ  معسكع  معسالع  سأهبةتداشنعث 
يئنعغا  ساتقذحعنعث  ظةنبةر  ـ  معسكع  سةن  ظةضةر  ظوخشايدذ.  معسالعغا  تارتقذحعنعث 
كةلسةث، يا ظذنعثدعن بعرظاز سئتعؤالعسةن يا ظذنعث صذرعقعنع صذرعؤالعسةن. تأمىرحعنعث 
سئسعق  ظذنعث  بولمعسا  ياكع  قويعدذ  كأيدىرىص  كعيعمعثنع  يا  ظأيىثنع  يا  كأرىكع 

صذرعقعنع صذرايسةن«))).
مةكروهتذر.  قذرذش  سأهبةت  بعلةن  كعشعلةر  هاماقةت  ؤة  بالعالر  كعحعك  ياشالر، 
حىنكع ظذالر بعلةن سأهبةت قذرذش كعشعنعث ظابرذيعنع تأؤةنلعتعؤئتعدذ. ظاخعرةتكة 
بولذش  هةمسأهبةت  بعلةن  كعشع  تذرعدعغان  ظةسلةص  ظألىمنع  ؤة  قعزعقعدعغان 

مذستةهةصتذر.
ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن رعؤايةت قعلعنعشعحة، ساهابعالر: ظع اهلل نعث 
صةيغةمبعرع! قايسع تىردعكع سأهبةتداشلعرعمعز ياخشع؟ دةص سورعغاندا، صةيغةمبةر 
زعيادة  ظعلمعثالرنع  ظةسلةتكةن، سأزع  نع  اهلل  ظةلةيهعسساالم: »قاراشلعرع سعلةرضة 

قعلغان، ظعلمع سعلةرضة ظاخعرةتنع ظةسلةتكةن كعشعدذر« دةص جاؤاب بةرضةن)4).
دئضةن: »صةقةت  مذنداق  مذظةللعصع  كعتابنعث  ناملعق  ظةتاظعيية<  >ظةلهعكةمذل 
هال ـ ظةهؤالع سئنع ظورنعثدعن تذرغذزعدعغان، سأزع سئنع اهلل تةرةصكة يئتةكلةيدعغان 

كعشعنعال هةمراه قعلغعن«.
مةكروهتذر.  بولذش  هةمسأهبةت  بعلةن  كعشعلةر  كةتكةن  بئرعلعص  دذنياغا  ـ  مال 
حىنكع ظذالر كعشعنعث قةلبعنع، تذرمذشعنع ؤة دعنعنع بذزذص قويعدذ. نئمعشقا دئضةندة، 
ظذالرنعث دعللعرع مالـ  دذنيانع ياخشع كأرىش بعلةن ظألضةن. شذثا ظذالرنع سأهبةتداش 
قعلعش دعلنع ظألتىرعدذ ؤة اهلل تاظاالنعث نئمةتلعرع بعلةن مةغرذرلعنعص كئتعشكة سةؤةبحع 
بولذص قالعدذ. هالبذكع، مأمعننعث بةختلعك بولذشعنعث سةؤةبلعرعدعن بعرع، ظذ دعندا 
ضذناهلعرعنع  قارعشع،  نةرسعضة  تذرعدعغان  تأؤةن  دذنيالعقتا  ـ  مال  بولغان،  يذقعرع 

ظةسلةص تذرذشع ؤة قعلغان ياخشعلعقلعرعنع ظذنتذص كئتعدعغان بولذشع كئرةك.
))) سىرة تةؤبة، 119 ـ ظايةت.

))) سىرة زذخرذف، 67 ـ ظايةت.
))) ظعمام ظةهمةد ياخشع سةنةد بعلةن رعؤايةت قعلغان.

))) ظعمام بذخارع ظةبذ مذسا ظةشظةرع رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلغان.
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ظةضةر بعرع ظادةملةر بعلةن لعق تولغان سورذنغا كةلضةن، لئكعن سورذندعكعلةردعن 
هئحكعم ظأز يئنعدعن ظورذن بوشعتعص بةرمعضةن ظةهؤال ظاستعدا، قةيةردة بوش يةر تاصسا 
شذ يةردة ظولتذرعدذ. هئحكعمنع ظورنعدعن قوصذرعؤئتعص ظذنعث ظورنعدا ظولتذرؤالمايدذ. 
قعلعنعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق  ظةنهذمانعث  رةزعيةلالهذ  ظعبنع سةمذرة  جابعر 
هةممعسع  كةلضىحعلةرنعث  كةلسةك،  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  »بعز 

كةلضةن جايعدا ظولتذراتتع«)1).
بةزعلةر  )سورذندا(  ظةضةر  مأمعنلةر!  »ظع  دةيدذ:  مذنداق  هةقتة  بذ  تاظاال  اهلل 
سعلةرضة: »ظورذن حعقعرعص بئرعثالر« دئسة، ظورذن حعقعرعص بئرعثالر، اهلل سعلةرضة 
ظورذن  )باشقعالرغا  سعلةرضة  ظةضةر  بئرعدذ،  كئثةيتعص  جةننعتعنع(  ؤة  )رةهمعتعنع 
ظورنذثالردعن  دئيعلسة،  بئرعثالر«  تذرذص  ظىحىن(: »ظورنذثالردعن  بئرعش  بوشعتعص 
قانحة  بعر  بئرعلضةنلةرنع  ظعلعم  ؤة  ظئيتقانالر  ظعمان  اهلل سعلةردعن  بئرعثالر،  تذرذص 
دةرعجة يذقعرع كأتىرعدذ، اهلل سعلةرنعث قعلعؤاتقان ظعشعثالردعن تولذق خةؤةردار«)2).
بذ سورذندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سورعنع مةقسةت قعلعنعدذ. حىنكع ظذالر 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا يئقعن ظولتذرذشقا ناهايعتع بةك ظةهمعيةت بئرعدعغانلعقع ؤة 
ظذنعث سأزعنع ظاثالشقا قاتتعق هئرعسمةن بولغانلعقع ظىحىن قعستعلعشعص ظولتذراتتع. 
بذ ظايةتنعث ياخشعلعقنع ظأز ظعحعضة ظالغان صىتىن سورذنالرنع ظومذمعي جةهةتتعن ظأز 
ظعحعضة ظالعدعغانلعقعدا هئح شةك يوق. شذثا سورذنغا بالدذر كةلضةن هةربعر ظادةم 
قالمعغان،  قعستعلعص  ظذ  ظةضةر  هةقلعقتذر.  ظةث  ظولتذرذشقا  ظورذندا  ظىلضىرضةن  ظأزع 
نةتعجعدة بذ قعستاثحعلعق ظذنع سورذندعن حعقعص كئتعشكة مةجبذر قعلعص قويمعغان 

تةقدعردة يةنة بعر قئرعندعشعغا ظورذن بوشعتعص بئرعشع الزعم.
صةيغةمبةر  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  ظةنهذمادعن  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  ظعبنع  ظابدذلاله 
ظولتذرعؤئلعشنع حةكلعضةن،  ظورنعدا  ظذنعث  قوصذرعؤئتعص  ظادةمنع  بعر  ظةلةيهعسساالم 
لئكعن باشقعالرغا ظورذن بوشعتعص بئرعشكة بذيرذغان. ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ 
ظةنهذما بعر ظادةمنعث ظأزع ظىحىن قوصذشعنع، ظاندعن ظذنعث ظورنعدا ظولتذرعؤئلعشنع 

ياقتذرمايتتع))).
بذنع حةكلةشتعكع هئكمةت شذكع، مذسذلماننعث هةققعضة نذقسان يةتكىزىص، ظأزظارا 
شذنداقال  ظئلعش،  ظالدعنع  ظامعلنعث  بولعدعغان  سةؤةبحع  قعلعشقا  صةيدا  دىشمةنلعك 
قولغا  بولذش خعسلعتعنع  كةمتةر  بولعدعغان  تىرتكة  كىحةيتعشكة  دوستلذقنع  ظأزظارا 

))) ظعمام ظةبذ يةظال رعؤايةت قعلغان.
))) ظعمام ظةبذ داؤذد ؤة تعرمعزع رعؤايةت قعلغان.

))) سىرة مذجادعلة، 11 ـ ظايةت.
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كةلتىرىشكة رعغبةتلةندىرىشتذر. ظذنعث ظىستعضة مذباه بولغان ظعشالردا ظعنسانالرنعث 
هةممعسع تةث باراؤةردذر. كعمكع بعرةر نةرسعضة ظالدعدا ظعضة بولسا، ظذ ظذنعثغا ظعضة 
بولذشقا هةقلعقتذر. كعمكع بعرةر نةرسعضة هةقلعق بولغان تةقدعردة ظذنع ظذنعثدعن 

هةقسعزلعق بعلةن تارتعؤئلعش بذالثحعلعقتذر. بذالثحعلعق بولسا هارامدذر)1).
كعمكع بعرةر سورذنغا كةلضةندة بوش يةر تاصالعسا شذ يةردة ظولتذرذشع، ظةضةر بوش 
يةر تاصالمعسا، بالدذر كةلضةنلةرنعث ظارقعدا ظولتذرذشع كئرةك. ظةبذؤاقعد لةيسعدعن 
ظولتذراتتع.  مةسجعدتة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  كىنع  بعر  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت 
يئتعص  كعشع  نةصةر  ظىح  ظةسنادا  شذ  ظولتذراتتع.  بعرلعكتة  بعلةن  ظذنعث  كعشعلةرمذ 
كةلدع. ظذالردعن ظعككعسع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظالدعغا كةلدع، بعرع كئتعص 
تذردع.  ظأرة  بعردةم  ظعككعسع  كةلضةن  ظالدعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  قالدع. 
ظاندعن ظذ ظعككعسعدعن بعرع سورذندعن بعر بوش يةرنع كأرىص، شذ يةردة ظولتذردع. 
يةنة بعرع سورذندعكعلةرنعث ظارقعدا ظولتذردع. ظىحعنحع كعشع بولسا قايتعص كئتعص 
دئدع: »مةن  مذنداق  كئيعن  تىضةتكةندعن  ظعشعنع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قالدع. 
تعن جاي  اهلل  بعرع  ظذالرنعث  بئرةيمذ؟  نةصةر كعشع هةققعدة خةؤةر  ظىح  بذ  سعلةرضة 
ظىمعد قعلعص تذرعؤعدع، اهلل ظذنعثغا ظورذن حعقعرعص بةردع. يةنة بعرع هايا قعلعؤعدع، 
اهلل مذ ظذنعثدعن هايا قعلدع. لئكعن ظىحعنحع كعشع سورذندعن يىز ظأرىص كئتعؤعدع، 

اهلل مذ ظذنعثدعن يىز ظأرعدع«)2). 
سورذن، سورذنغا سورذن ظةهلع ؤة ساهعبخان كئلعص بولغاندعن كئيعن باشلعنعدذ. 
ظاالكألةثضعدة )يةنع ياكع تولذق سايا ظةمةس ياكع تولذق ظاصتاتمذ ظةمةس حاال سايعدا( 
ظولتذرذشقا بولمايدذ. ظعمام ظةهمةد ياخشع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاالكألةثضعدة 
ظولتذرذشنع حةكلعضةنلعكعنع ؤة: »ظذ شةيتاننعث ظولتذرعدعغان جايعدذر« دئضةنلعكعنع 

رعؤايةت قعلغان.
ظولتذرذشقا  ظوتتذرعسعدا  سورذننعث  ظأتىص،  ظاتالص  ضةردةنلعرعدعن  كعشعلةرنعث 
بولمايدذ. مذنداق قعلغاندا بةزعلةر بةزعلةرنعث ظالدعنع توسعؤالعدذ ياكع كعشعلةرنعث 
كىلكعسعضة ؤة مةسخعرعسعضة قالعدذ. ظذ بذ قعلمعشع بعلةن ظذالرنع كىلدىرىص تاشاليدذ. 
ظذنعث ظىستعضة ظذ لةنةتكة ظذحرايدذ. ظةبذمةجلعزدعن رعؤايةت قعلعنعدذكع، بعر ظادةم 
سأهبةتتة هالقعسعمان ظولتذرغان كعشعلةرنعث ظوتتذرعسعغا كئلعص ظولتذردع. شذنعث 
ظولتذرسا،  كعرعص  ظوتتذرعسعغا  سورذننعث  »كعمكع  دئدع:  مذنداق  هذزةيفة  بعلةن 
مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث دئضعنعضة بعناظةن لةنةتكة ظذحرايدذ ياكع اهلل مذهةممةد 

))) سةهعه بذخارع، 6270 ـ هةدعس.
))) »فةتهذلبارع« 11 ـ توم، 63 ـ بةت.
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ظةلةيهعسساالمنعث دئضعنعضة بعناظةن لةنةت ظئيتعدذ«)1).
سورذنغا قاتناشقان كعشع شذ سورذننعث مةخصعيةتلعكعنع ساقلعشع كئرةك. شذثا 
ظذنعث قئرعندعشع سأزعنعث صاش بولذشعنع ياقتذرمعغان تةقدعردة، ظذ ظذنعث سعرعنع 
صاش قعلعؤةتسة هاالل بولمايدذ. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر هةدعستة مذنداق دئضةن: 
»ظةضةر بعر ظادةم بعر ضةصنع قعلعؤئتعص، ظةتراصقا قاراص سالغان بولسا، ظةنة شذ سأز 

ظامانةتتذر«)2).
بار،  ظامانعتع  »سورذننعث  دئضةن:  مذنداق  يةنة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
صةقةت مذنداق ظىح سورذننعث ظامانعتع يوق: بعرع ناهةق ظادةم ظألتىرىش سورذنع. 
ظعككعنحعسع زعنا قعلعش سورذنع. ظىحعنحعسع باشقعالرنعث مئلعنع ناهةق ظئلعؤئلعش 

سورذنع«))).
بذ هةدعس مذنداق مةنة بئرعدذ: سورذنالردعكع سأز مةخصعيةتلعكعنع ساقالش الزعم. 
ضذؤاهحعالرنعث  بولسا،  سورذن  تأككةن  ظابرذينع  ـ  يىز  ياكع  ظألتىرضةن  ظادةم  صةقةت 
سانع تولذق بولغان تةقدعردة، بذ سورذننعث مةخصعيةتلعكعنع خةؤةر قعلعش، شذنداقال 
دىشمةنلعك قعلعص باشقعالرنعث مئلعنع ناهةق ظئلعؤالغان سورذننعث مةخصعيةتلعكعنع 

خةؤةر قعلعش جاظعزدذر.
سورذندعن كةتمةكحع بولذص ظورنعدعن تذرغاندا، قايتعش ظىحىن سورذندعكعلةردعن 

رذخسةت سوراش كئرةك.

ظعنسانالرغا ظارعلعشعص ظأتىش ؤة ظذالردعن ظايرعلعص ياشاش

ظعنسانالرغا ظارعلعشعص ظأتىش ظذالردعن ظايرعلعص ياشعغاندعن ظةؤزةلدذر. حىنكع 
ظارا  مأمعنلةر  كأصةيتكعلع،  دوستالرنع  ؤة  تونذشالرنع  ظارقعلعص  ظأتىش  ظارعلعشعص 
تةقؤادارلعققا  ؤة  ظعشقا  ياخشع  دعندا  كىحةيتكعلع،  دوستذلذقنع  ؤة  ظىلصةتداشلعقنع 
ظارعلعشعص  مذنداق  لئكعن  بولعدذ.  ظئرعشكعلع  ياردعمعضة  ظذالرنعث  ياردةملعشعشتة 
ظذالر  قوغداش،  كعشعلةرنع  ظذنعثدعن  بولذش،  خالعي  بذزذقحعلعقالردعن  ظأتىشتة 
تةرعصعدعن يةتكةن ظةزعيةتلةرضة سةؤر قعلعش شةرت قعلعنعدذ. بولذصمذ جىمة نامعزعغا 
بولذش،  هازعر  نامعزعغا  جعنازة  ظوقذش،  بعلةن  جاماظةت  نامازالرنع  بولذش،  هازعر 
كئسةللةرنع يوقالش، زعكعر ـ تةسبعه سورذنلعرعغا قاتنعشعش ؤة باشقا جاماظةتحعلعك 

))) سةهعه مذسلعم، 2176 ـ هةدعس.
))) ظعمام تعرمعزع ؤة هاكعم رعؤايةت قعلغان.

))) ظعمام ظةبذ داؤذد ؤة تعرمعزع رعؤايةت قعلغان.
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ظعشلعرعغا قاتنعشعش شةرت قعلعنعدذ)1).
ياشاش  ظايرعلعص  كعشعلةردعن  كةتسة،  كأصعيعص  بذزذقحعلعق  جةمظعيةتتة  ظةضةر 
رةزعيةلالهذ  خذدرع  ظةبذسةظعد  ظةؤزةلدذر.  قالغاندعن  ظارعلعشعص  ظعشالرغا  يامان 
ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعس شةرعصتة ظذ مذنداق دةيدذ: بعر ظةرابع صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كئلعص: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! قايسع تىردعكع ظعنسانالر 
ياخشع؟ دةص سورعدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »جئنع ؤة مئلع بعلةن جعهاد قعلغان 
بعرةر  تاغالردعن  ظئتعص،  تةرك  ظذالرنع  تىصةيلعدعن  يامانلعقع  ظعنسانالرنعث  ظادةم، 

جعلغعغا حعقعؤئلعص صةرؤةردعضارعغا ظعبادةت قعلغان ظادةم« دةص جاؤاب بةردع.
دةيدذ:  ظذ مذنداق  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةبذسةظعد خذدرع 
مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع ظاثلعغانعدعم: »ظعنسانالرغا 
شذنداق بعر زامان كئلعدذكع، مذسذلمان ظادةمنعث ظةث ياخشع مئلع قوي بولعدذ. ظذ 
قويعنع هةيدةص تاغالرنعث حوقعلعرعغا، يامغذر كأص ياغعدعغان جايالرغا كئتعص، دعنعنع 

بذزذقحعلعقالردعن ساقالص قالعدذ«)2).
قعلغان:  بايان  مذنذالرنع  بألىمعدة  ياشاش<  >ظايرعلعص  كعتابعنعث  خةتتابع 
»ظايرعلعص ياشاش بعلةن ظارعلعشعص ياشاشنعث هةر ظعككعلعسع ظأزعضة ظاالقعدار بولغان 
ظعشالرنعث هةرخعل بولذشعغا ظةضعشعص هةرخعل بولعدذ. شذثا بذ هةقتعكع دةلعللةر 
خةلعصعلةرضة ظعتاظةت قعلعشقا ؤة دعن ظعشلعرعغا ظاالقعدار ظعشالردا جاماظةتلعشعشكة 
رعغبةتلةندىرىشكة قارعتعلعدذ. ظعشالر ظذنعث ظةكسعحة بولغاندا دةلعللةرمذ ظةكسعحة 

بولعدذ«))).
هةرقانداق ظادةمنع ظذنعث دعندارلعقعغا قارعتا هأرمةتلةش الزعم. بعرةر ظعنساننع 
ظذنعث قةدرع ـ قعممعتعدعن ظىستعضة كأتىرىؤةتمةسلعك كئرةك. حىنكع مذنداق قعلعش 
بولعدذ.  سةؤةبحع  قئلعشعغا  ظذنتذص  ظأزعنع  ؤة  كئتعشعضة  ظئشعص  هةددعدعن  ظذنعث 
حىشىرعؤةتمةسلعك  تأؤةنضعمذ  قعممعتعدعن  ـ  قةدرع  ظذنعث  ظعنساننع  بعرةر  شذنداقال 
معللةتنعث  هةربعر  شذثا  قعلعدذ.  صةيدا  دىشمةنلعك  قعلعش  مذنداق  حىنكع  الزعم. 
هأرمةتلعك كعشعلعرعنع، ضةرحة ظذالر كاصعر بولغان تةقدعردعمذ، ظأزلعرعضة مذناسعص 

هالدا هأرمةتلةش كئرةك.
ظعمام هاكعم جابعردعن مذنداق بعر هةدعسنع رعؤايةت قعلغان: »ظةضةر سعلةرضة 
ظذنع هأرمةتلةثالر«. كةمتةر  كةلسة، سعلةرمذ  ظادعمع  معللةتنعث هأرمةتلعك  بعرةر 

))) ظعمام ظةبذ داؤذد رعؤايةت قعلغان.
))) »ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية« 294 ـ بةت.

))) سةهعه بذخارع، 6494 ـ ؤة 6495 ـ هةدعسلةر.
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كعشعلةر ظىحىن كةمتةر بولذش، مذتةكةببعر كعشعلةر ظىحىن ظأزعنع تذتعؤالغان هالدا 
تذرذش الزعم.

ياشاشنع،  ظايرعلعص  ظايالالردعن  راهعبلعشعش،  هارامدذر.  كئتعش  راهعبلعشعص 
ظورنعغا  راهعبالرنعث  ظأزعنع  ؤة  قعلعشنع  بولذشنع هارام  تأشةكتة  بعر  بعلةن  ظايالالر 
قويذشنع كأرسعتعدذ. بعر هةدعستة مذنداق دئيعلعدذ: »ظعسالم دعنعدا راهعبلعق يوق«. 
لئكعن جةرراهع >كةشفذلخةفا< ناملعق كعتابعدا مذنداق دةيدذ: ظعبنع هةجةر مذنداق 
دئضةن: مةن ظذ هةدعسنع بذ لةؤزع بعلةن كأرمعدعم. لئكعن ظعمام بةيهةقع سةظعد ظعبنع 
ظةبذؤةققاستعن رعؤايةت قعلغان هةدعستة مذنداق دئيعلعدذ: »شةك ـ شىبهعسعزكع، اهلل 

بعزضة توغرا ؤة ظاسان بولغان راهعبلعق يولعنع كأرسةتتع.«
صةيغةمبةر  قعلعدذكع،  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةبذزةر  ظةهمةد  ظعمام 
ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »ظعحعثالردعكع ظةث يامان كعشعلةر بويتاقلعرعثالردذر. 

ظةث بعحارة هالةتتة ظألضةن كعشعلعرعثالر بويتاقلعرعثالردذر«)1). 
ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
بويتاقلعرعثالردذر. ساالهعيعتع  يامان كعشعلةر  مذنداق دئضةن: »ظعحعثالردعكع ظةث 
بار كعشعنعث ظعككع رةكةت نامعزع ساالهعيعتع يوق كعشعنعث 70 رةكةت نامعزعدعن 

ياخشعدذر«)2).
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةنةس 
مذنداق دئضةن: »كعمكع خوتذن ظالسا، ظعمانعنعث يئرعمعنع تاماملعغان بولعدذ. شذثا 

ظذ ظعمانعنعث ظعككعنحع يئرعمعدا اهلل تعن قورقسذن!«)))

تىرىك ظادةمنعث مةزهةصع

تىرىك )يةنع بعلعمسعز، نادان قالغان( ظادةمنعث مةزهةصع )يةنع تذتذص ماثعدعغان 
ظذنعثغا  حىنكع  مةزهةصعدذر.  مذصتعسعنعث  هةقعقةتةن  مةزهةصع  ظذنعث  يوق.  يولع( 
ظالعمنعث سأزعنع قوبذل قعلعشع الزعم بولعدذ. بذ ظذنعث ظىحىن شذ ظالعمنعث يولعنع 
بعر  مذظةييةن  ظأزعضة  ظعنساننعث  بعر  ظاساسةن،  قاراشقا  توغرا  بولعدذ.  تذتقانلعق 
مةزهةصنع الزعم تذتذشع كئرةك ظةمةس. لئكعن مذتلةق ظعجتعهاد قعلعش ساالهعيعتع 

))) »فةتهذلبارع« 11 ـ 332 ـ بةت.
))) جةرراهع بذ هةدعسنعث بعر ـ بعرعدعن صةرقلعق نذرغذن لةؤزعلعرعنع بايان قعلغان ؤة بذ لةؤزعلةر هةققعدة مذنداق دئضةن: »ظذنعث 

زةظعصلعكعدة ضةص يوق. لئكعن ظذنعثغا بئرعلعدعغان هأكىم يالغان هةدعس هأكمعضة يةتمةيدذ«.
))) بذ هةدعسنع ظعبنع ظةدع »زةظعص هةدعسلةر« ناملعق كعتابعدا رعؤايةت قعلغان.
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بولمعغان كعشعنعث شاخحة ظةهكامالردا تأت ظعمامدعن بعرعنعث يولعنع تذتذشع ؤاجعص 
بولعدذ. حىنكع اهلل تاظاال مذنداق دةيدذ: »)ظع قذرةيش جاماظةسع!( بذنع بعلمعسةثالر، 
ظذ  سوراثالر«)1).  دعن  بعلضىحعلةر(  ظعنجعلنع  ؤة  تةؤرات  )يةنع  ظةهلعلعرع  ظعلعم 
ظعمامدعن  تأت  حىنكع  بولمايدذ.  دذرذس  تذتذش  يولعنع  باشقعالرنعث  ظعمامدعن  تأت 
ظوخشاش  مةزهةصكة  مةشهذر  تأت  شذ  ظةنة  ؤة  توصالنمعغان  مةزهةصلعرع  باشقعالرنعث 

رةتلةنمعضةن.
تئصعشقا  ظذنع  بولذص،  مذظةييةن  ؤة  بعر  مةسعلعدة  هةربعر  هأكمع  تاظاالنعث  اهلل 
تئرعشعش ؤاجعص بولعدذ. ظعجتعهاد قعلغذحعالردعن خاتالعشعص قالغانالرغا بعر ظةجعر، 
توغرعنع تاصقانالرغا ظعككع ظةجعر بئرعلعدذ. ظعجتعهاد قعلغذحعالر دئضةندعن شةرتسعز 
تولذق  شةرتلةر  تأؤةندعكع  ظذالردا  قعلعنعدذ.  مةقسةت  قعلغذحعالر  ظعجتعهاد  هالدا 

تئصعلعشع كئرةك: 
1 ـ ظةرةب تعلعنع ظةرةبلةردةك بعلعش.

2 ـ قذرظان كةرعمنع تولذق بعلعش.
) ـ ظةهكامالرغا ظاالقعدار صىتىن سىننةت شةرعصنع )هةدعسلةرنع( توصلعغان بولذش 

ؤة قايسعسعنعث توغرا، قايسعسعنعث ظاجعز ظعكةنلعكعنع ظايرعيااليدعغان بولذش.
ظةمةلدعن  قايسعسعنعث  قالدذرغذحع،  ظةمةلدعن  قايسعسعنعث  ظةهكامالردعن  ـ   4

قئلعنغذحع ظعكةنلعكعنع بعلعش.
5 ـ ظعجماظ )ظالعمالرنعث بعرلعككة كئلعشع( نعث ظورذنلعرعنع بعلعش. 

6ـ  قذرظان كةرعم ؤة سىننةت شةرعص ظىحىن بةلضعلةنضةن ظةسلع قاظعدةـ  صرعنسعصالرنع 
)ضعرامماتعكا، باالغةت قاظعدعلعرعنع ؤة باشقا قاظعدعلةرنع( تولذق بعلعش.

7ـ  ظعلعمنع ظعلعم ظعضعلعرعدعن ظأضعنعش، ظعلعم، ظةمةل ؤة ظئتعقادتا قارعالنمعغان 
بولذش.

8 ـ ظةهكامالرنعث سةؤةبلعرعنع بعلعش ؤة ظذنع تةتقعقالص هأكىم حعقعرعشقا قادعر 
بولذش)2).

ظعجتعهادجع ظعمامالرنعث شاخحة هأكىملةردة ظعختعالص قعلعشع بذ ظىممةتكة بولغان 
رةهمةتتذر. حىنكع ظعختعالص ظذالرغا كةثحعلعك يارعتعص بئرعدذ. شذنعث ظىحىن مذنداق 
ظعختعالص  ظذالرنعث  دةلعلدذر،  قعلعشع كةسكعن  ظعجماظ  قارعلعدذ: »ظعمامالرنعث  دةص 
))) ظعمام تةبةرانع »ظةلجامعظ ظةسسةغعر« ناملعق كعتابعدا رعؤايةت قعلغان. ظعمام هاكعم »ظةلمذستةدرةك« ناملعق كعتابعدا رعؤايةت 

قعلغان ؤة: »سةهعه« دئضةن. ظعبنع جةؤزع »ظةلظعلةل« ناملعق كعتابعدا رعؤايةت قعلغان ؤة: »سةهعه ظةمةس« دئضةن.
))) سىرة نةهل، 43 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.

662663

تۈرۈك ئادەمنىڭ مەزھەبىتۈرۈك ئادەمنىڭ مەزھەبى



662663

قعلعشع كةث رةهمةتتذر«.
ظةمةلنع  بعرةر  بولغان  خعالص  مةزهةصكة  كئلعؤاتقان  قعلعص  ظةمةل  ظأزع  ظعنسان 
تولذق  شةرتلعرعنع  ظعمامنعث  شذ  ؤة  تذتقان  يولعنع  ظعمامنعث  باشقا  ظعمامعدعن  ظأز 
جةملعضةن ظاساستا قعلسا، ضةرحة ظذ ظةمةلنع قعلعص بولغاندعن كئيعن شذ ظعمامنعث 
قارعشعغا ظاساسالنغان بولسعمذ، دذرذس بولعدذ. لئكعن ظذ ظةمةلنعث ظأز مةزهةصعدعن 

باشقا مةزهةصتة توغرا بولذشع شةرت قعلعنعدذ.
ظعمام ظةبذيىسىف )اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( تعن رعؤايةت قعلعنعشعحة، ظذ بعر 
قئتعم مذنحعخانعدا يذيذنغاندعن كئيعن جىمة نامعزعنع ظوقذغان. كئيعن ظذنعثغا هئلعقع 
مذنحعخانعدا ظعشلعتعلعدعغان قذدذق سىيعدة بعر حاحقاننعث ظألىص قالغانلعقع خةؤةر 
قعلعنغان. شذنعث بعلةن ظعمام ظةبذيىسىف: »بعز مةدعنعلعك قئرعنداشلعرعمعزنعث )يةنع 
ظعمام مالعكنعث قارعشعنع دئمةكحع(: >ظةضةر سذ ظعككع قذللعضة )يةنع تةخمعنةن 40 
حئلةككة( يةتسة، صاسكعنعلعققا هأكىم قعلعنمايدذ< دئضةن قارعشعنع تذتقا قعلعمعز« 
دئضةن. مانا بذ معسال برةر ظعش يىز بئرعص بولغاندعن كئيعن باشقا ظعمامنعث يولعنع 

تذتذش هئسابلعنعدذ.
بولغان  قارشع  بعرعضة  ـ  بعر  ؤةقةلعكتة  ظعككع  بولمعغان  ظاالقعسع  بعرعضة  ـ  بعر 
ظعككع ظعشقا ظةمةل قعلعش دذرذس بولعدذ. ظةمما بعر ؤةقةلعكتة ظعككع ظعشقا ظةمةل 
قعلعش دذرذس بولمايدذ. حىنكع ظذ قارعمذ قارشع بولغان ظعككع ظعشنع بعر ـ بعرعضة 
كعرعشتىرىؤةتكةنلعك بولعدذ. قارعمذ قارشع ظعككع ظعش بعرـ  بعرعضة كعرعشتىرىؤئتعلضةن 
هأكىم باتعل هأكىم بولعدذ. ظذنعث معسالع مذنداق: تاهارةت ظالغذحعنعث بةدعنعدعن قان 
حعقتع، ظذ يةنة خوتذن كعشعنع تذتتع)1). ظاندعن ناماز ظوقذدع. مانا بذ نامازنع توغرا 
ظادا تاصتع دئيعش هةنةفعي مةزهةصع بعلةن شافعظع مةزهةصعدعن قارعمذ قارشع بولغان 
ظعككع ظعشنع بعر ـ بعرعضة كعرعشتىرىؤةتكةنلعكتذر. قارعمذ قارشع ظعككع ظعشنع بعر 

ـ بعرعضة كعرعشتىرىؤئتعش توغرا ظةمةس. شذثا بذ ناماز توغرا ظادا تاصمعغان بولعدذ.
باشقا ظعمامنعث يولعنع تذتذص قعلعنغان ظةمةلعنعث ظأزعنع بعكار قعلعؤئتعش هةققع 
بولمايدذ. حىنكع ظادا قعلعنغان ظةمةل قازعنعث هأكمعضة ظوخشاش بولذص، بذزذلمايدذ. 
مةسعلةن، هةنةفعي مةزهةصعنع تذتذص، باشنعث تأتتعن بعرعضة مةسهع قعلغان هالدا 
مةسهع  هةممعسعضة  باشنعث  تذتذص،  مةزهةصعنع  مالعكع  ظوقذسا،  نامعزعنع  صعشعن 
قعلعشنعث الزعملعقعغا ظئتعقاد قعلغان هالدا ظذ نامازنع )مةسهع سةؤةبعدعن دذرذس 
ظاساسةن  مةزهةصكة  بعر  بىضىن  ظةمما  يوق.  قعلعؤئتعش هةققع  بعكار  دةص(  بولمعدع، 
))) ظذستازعم شةيخ مذهةممةد هامعد )اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث »ظعمامالرنعث مةزهةصلعرعضة ظةضعشعشنعث الزعملعقع« 

ناملعق كعتابحعسعضة قاراث.
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ناماز ظوقذماقحع، يةنة بعر كىن باشقا بعر مةزهةصكة ظاساسةن ناماز ظوقذماقحع بولسا، 
حةكلعمعضة ظذحرعمايدذ.

يأتكعلعش  ظذ  ظةضةر  يأتكةلسة،  بعر مةزهةصكة  يةنة  بعر مةزهةصتعن  ظادةم  تىرىك 
دذنيالعق ظعش ظىحىن بولغان تةقدعردة، مةكروه بولعدذ. حىنكع ظذ مذقعم بعر مةزهةصنع 
تذتمعغان بولعدذ. شذثا ظذ يئثع بعر مةزهةصكة كأنعشع كئرةك. ظةضةر ظذ يأتكعلعش دعنعي 
ظعشنعث سةؤةبع ظىحىن بولغان تةقدعردة، مةسعلةن، ظأزعنعث مةزهةصع بعلةن مةشغذل 
بولغان، لئكعن ظذنعثدعن هئح نةرسة ظأضعنةلمعضةن، ظذنعثدعن باشقا مةزهةصنع ظاسان 
هئس قعلغان ؤة ظذنع تئز بعلةلعضةن، شذ مةزهةصتة فعقهعشذناس بولذشنع ظارزذ قعلغان 
كعشعنعث، ياكع ظأزعنعث مةزهةصعنع ظأضعتعدعغان ظةهلع ـ ظالعم تاصالمعغان كعشعنعث 
ظأز مةزهةصعدعن يأتكعلعشع قةتظعي هالدا ؤاجعصتذر. ظذنع كئحعكتىرىش هارام بولعدذ. 
حىنكع قايسع بعر ظعمام بولذشعدعن قةتظعينةزةر ظذنعث مةزهةصعنع تذتذص مئثعش بعرةر 
مةزهةصنعثمذ فعقهعسعنع بعلمةي نادان قئلعشتعن ياخشعدذر. فعقهع ظعلمعنع بعلمةسلعك 
مةزهةصتعن  شذثا  تاصمايدذ.  ظادا  توغرا  ظذنعثسعز  ظعبادةت  حىنكع،  كةمحعلعكتذر. 
مةزهةصكة يأتكعلعش دذنيالعق ظعش سةؤةبعدعن بولماستعن، دعنعي ظعشنعث سةؤةبعدعن 

بولسا، بةلكع غةرةزسعز هالدا يأتكةلسة، ظذنعث هئح يامعنع يوق)1).
بعر مةزهةصكة باغلعق بولغاندا، ظذنعث ماهعيعتعنع تولذق بعلضعلع، ظوتتذراهال 
يول تذتذص ماثغعلع، تولذق ظةمةل قعلغعلع ؤة ظاسان بعلضعلع بولعدذ. مذشذنعثغا 
قعلسذن!(  رةهمةت  ظذالرغا  )اهلل  ظالعمالر  كئيعنكع  ؤة  ظالعملعرع  سةلةص  ظاساسةن، 
دةرعجة بويعحة ظايرعلعدذ. لئكعن بعر ظعمامنعث يولعنع تذتذص ماثغذحع ظأز ظعمامعنعث 
بةلكع  ظةمةس.  توغرا  ظذنعث سأزعضة ظئسعلعشع  تذرذص  بعلمةي  دةلعلعنع  قارعشعنعث 
ؤة  ظورنعنع  ظئلعنغان  دةلعللةرنعث  ظذ  قعلعشع،  قوبذل  بعلةن  دةلعلع  هأكىملةرنع  ظذ 
سةرص  تعرعشحانلعقعنع  صىتىن  بعلعشتة  دةلعللعرعنع  ظذنعث  بعلعشع،  سةؤةبلعرعنع 

قعلعشع كئرةك.

شذم صال ظئلعش ؤة ياخشع صال ظئلعش

شذم صال ظئلعش ؤة شذملذق تعلةش هارامدذر. ياخشع صال ظئلعش )يةنع ياخشعلعقنع 
تعلةش( دذرذستذر. حىنكع سةهعه مذسلعمدا رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعستة صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم: »يوقذملعنعش يوق، شذم صال ظئلعش يوق. لئكعن ياخشع صال مئنع 
مةمنذن قعلعدذ« دئضةن. بذنع ظاثلعغان ساهابعالر: ياخشع صال قانداق بولعدذ؟ دةص 

))) هةنةفعي مةزهعبعدة قان حعقسا تاهارةت بذزذلعدذ. شافعظع مةزهعبعدة خوتذن كعشعنع تذتسا تاهارةت بذزذلعدذ ـــ ت.
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سورعغاندا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ياخشع سأز« دةص جاؤاب بةرضةن. 
شذم صال ظئلعش ظةسلعدة ياقتذرذلمعغان سأز، ظعش ـ هةرعكةت ؤة كأرىنىشلةرنع 
تةسعر  ظذنعث  ؤة  ظاالتتع  صال  شذم  ظعنسانالر  دةؤرعدعكع  جاهعلعيةت  كأرسعتعدذ. 
ظذ  ؤة  بةردع  خاتعمة  ظذنعثغا  شةرعظعتع  ظعسالم  قعالتتع.  ظئتعقاد  قعلعدعغانلعقعغا 
قعلعص  ظعشالردعن  ياخشع  ظئلعشنع  صال  ياخشع  تاشلعدع.  قعلعص  بعكار  ظةقعدعنع 
بئكعتتع. حىنكع ظعنسان ياخشع ظعشنع تعلعسة ؤة ياخشعلعققا ظئرعشعشنع ظويلعسا، 
دةلعلعدذر.  ظعكةنلعكعنعث  ياخشع  ضذمانعنعث  بولغان  تاظاالغا  اهلل  ظذنعث  شذ  ظةنة 
ظةمما ظذ اهلل تعن ظىمعدعنع ظىزسة، ظذنعث ظأزع يامانلعقتذر. اهلل تاظاالغا يامان ضذمان 

قعلغانلعق ؤة باال ـ قازانعث كئلعشعنع كىتكةنلعك بولعدذ. 
صةيغةمبةر  هةدعستة  بعر  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة 
ظةلةيهعسساالم: »شذم صال ظئلعش يوق. ياخشع صال ظئلعش ياخشعدذر« دئضةن. بذنع 
ظاثلعغان ساهابعالر: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! ياخشع صال دئضةن نئمة؟ دةص سورعغان. 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »سعلةرنعث بعرعثالر ظاثلعغان ياخشع سأز« دةص جاؤاب 

بةرضةن. 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةنةس 
مذنداق دئضةن: »يوقذملعنعش يوق، شذم صال ظئلعش يوق. لئكعن ياخشع صال ظئلعش 

ؤة ياخشع سأز ظاثالش مئنع مةمنذن قعلعدذ«)1). 
مذنداق  هةدعستة  بعر  قعلغان  رعؤايةت  ظامعردعن  ظعبنع  ظذرؤة  ظةبذداؤذد  ظعمام 
سأز  توغرعلعق  ظئلعش  صال  شذم  هذزذرعدا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  دئيعلعدذ: 
بولذندع. شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »ياخشع صال ظئلعش 
بعرعثالر  سعلةرنعث  قالدذرمايدذ.  ظىمعدسعز  مذسذلماننع  صال  ياخشع  ياخشعدذر. 
ياقتذرمايدعغان بعرةر ظعشنع كأرضةندة مذنداق دئسذن: ظع اهلل! صةقةت سةنال ياخشعلعق 
كةلتىرعسةن، يامانلعقالرنع صةقةت سةنال كةتكىزعسةن. كىح ـ قذؤؤةت صةقةت يعضانة اهلل 

غعال خاستذر«. 
شذم صال بعلةن ياخشع صالنعث ظارعسعدعكع صةرق شذكع، ياخشع صال اهلل تاظاالغا 
قارعتا ياخشع ضذماندا بولذش يولع بعلةن بولعدذ. شذم صال صةقةت يامانلعقنع ظويالش 

يولع بعلةن بولعدذ. شذنعث ظىحىن شذم صال يامان كأرىلعدذ.
ظعبنع بةتتال مذنداق دةيدذ: »اهلل ظعنسانالرنعث تةبعظعتعدة ياخشع سأزنع ياخشع 
كأرىش ؤة ظذنعث بعلةن خاتعرجةم بولذش خاراكتئرعنع ياراتتع. شذنداقال ظذالردا ضىزةل 

))) »ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية« 305 ـ بةت.
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مةنزعرعلةر ؤة سىصسىزىك سذ بعلةن، ضةرحة ظذنعثغا ظعضة بولمعسعمذ ؤة ظعحمعسعمذ، 
هذزذرلعنعش تةبعظعتعنع ظاتا قعلدع«.

هةدعستة  بعر  قعلغان  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةنةس  تعرمعزع  ظعمام 
مذنداق دئيعلعدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعرةر ظعش ظىحىن حعققاندا >ظع نةجعه 
)نعجاتلعققا ظئرعشكىحع(، ظع راشعد )توغرا يولغا يئتةكلعضىحع(< دئضةنضة ظوخشاش 

سأزلةرنع ظاثالش ظذنع خذرسةن قعالتتع«)1).

قئرعنداشالرنع ؤة دوست ـ يارةنلةرنع زعيارةت قعلعشنعث شةرظع 

قعلعص بةلضعلةنضةنلعكع

تاظاالغا  اهلل  قعلعش  زعيارةت  قئرعنداشالرنع(  دعنعي  )يةنع  قئرعنداشالرنع 
ظعحعدة  زعيارةتلةر  ظذ  خعسلةتتذر.  ظالعي  ظةث  ؤة  ظعشتذر  حوث  يئقعنالشتذرذدعغان 
ظةث ظةؤزةل زعيارةت بولذص، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ زعيارةتنع هةمعشة قعلعص 
تذراتتع. قئرعنداشلعرعنع زعيارةت قعالتتع، ظذالرنعث ظةهؤالعنع ظعضةللةيتتع ؤة ظذالر 

بعلةن بعللة تاماق يةيتتع.
ظةنةس ظعبنع مالعك رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: 
»صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةنسارعالردعن بعر ظاظعلعنع زعيارةت قعلدع ؤة ظذالرنعث 
ظأيعدة تاماق يئدع. ظأيدعن حعقعص كةتمةكحع بولغاندا ظأي ظعضعلعرعنع ظأينعث بعر 
يئرعنع كأرسعتعشكة بذيرذدع. ظاندعن بعر سئلعنجعغا سذ حئحعص، ظذنعث ظىستعدة 

ناماز ظوقذدع ؤة ظاظعلعدعكعلةر ظىحىن دذظا قعلدع«)2).
قعلعنغذحعغا  زعيارةت  نةرسعسعنع  كةلضةن  ظئلعص  ظأزع  قعلغذحعنعث  زعيارةت 
تةقدعم قعلعشع زعيارةتنعث مذكةممةل ظعصادعسع بولذص، ظذ دوستلذقنع ظعسصاتاليدذ، 
نذرغذن  هةققعدة  صةزعلعتع  قعلعشنعث  زعيارةت  كىحةيتعدذ.  مذهةببةتنع  ـ  مئهرع 
هةدعسلةر رعؤايةت قعلعنغان بولذص، شذ هةدعسلةرنعث بعرعنع ظعمام تعرمعزع ؤة ظعبنع 
هعببان ظةبذ هذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلغان: »كعمكع بعر كئسةلنع 
ظذنعثغا  جاكارحع  بعر  قعلسا،  زعيارةت  قئرعندعشعنع  يولعدعكع  اهلل  ياكع  يوقلعسا 
ظورذن  بعر  جةننةتتعن  بولدع،  صاك  يولذثمذ  ؤة  بولدذث  صاك  جاكاراليدذ:  مذنذالرنع 

ظعضةللعدعث«.
))) سةهعه بذخارع، 5755 ـ ؤة 5756 ـ هةدعسلةر.

))) »فةتهذلبارع« 10 ـ توم، 215 ـ بةت.
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مذنذ  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  جةبةل  ظعبنع  مذظاز  هعببان  ظعبنع  ؤة  مالكع  ظعمام 
زعيارةت  بعرعنع  ـ  بعر  تعلةص  رازعلعقعمنع  »مئنعث  قعلغان:  رعؤايةت  هةدعسنع 
توغرعلعق  »ظذ  هعببان:  ظعبنع  بولدع«.   هةق  مذهةببعتعم  مئنعث  قعلغذحعالرغا 

دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعس« دئضةن.
ظعمام تةبةرانع سةفؤان ظعبنع ظةسسالدعن مذنذ هةدعسنع رعؤايةت قعلغان: »كعمكع 
بعر مأمعن قئرعندعشعنع زعيارةت قعلسا، تاكع زعيارةتتعن قايتعص كةلضةنضة قةدةر 

رةهمةتكة حأمىلضةن هالةتتة بولعدذ«)1). 
ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
مذنداق دئضةن: »بعر ظادةم مةلذم بعر يئزعدعكع قئرعندعشعنع زعيارةت قعصتذ. اهلل 
تاظاال ظذنعث يولعغا بعر صةرعشتعنع مذظةككةل قعصتذ. صةرعشتة ظذنعث يئنعغا بئرعص: 
قةيةرضة ماثدعث؟ دةصتذ. ظذ: بذ يئزعدعكع قئرعندعشعمنع زعيارةت قعلغعلع ماثدعم، 
دةصتذ. صةرعشتة: سةن ظذنعثدعن كىتكةن بعرةر نةرسة بارمذ؟ سةن شذنعثغا ظئرعشعش 
ظىحىن  رازعلعقع  نعث  اهلل  ظذنع  صةقةت  مةن  ياق،  ظذ:  دةصتذ.  كئتعؤاتامسةن؟  ظىحىن 
ياخشع كأرعمةن، دةصتذ. صةرعشتة: مةن اهلل نعث ساثا شذنع جاكارالشقا ظةؤةتعلضةن 
مذ  اهلل  كأرضعنعثدةك،  ياخشع  يولعدا  اهلل  قئرعندعشعثنع  ظذ  سةن  ظةلحعسعمةنكع، 

سئنع ياخشع كأرعدذ، دةصتذ«)2). 

ظأيلةرضة رذخسةتسعز كعرعشنعث هاراملعقع ؤة رذخسةت سوراشنعث 

شةرظع قعلعص بةلضعلةنضةنلعكع

اهلل تاظاال ظعنسانالرنعث يىز ـ ظابرذيعنع تأكىشنع هارام قعلدع، ظذنع قوغدعدع 
ؤة ظذالرنعث هأرمعتعنع هعماية قعلدع. شذنعث ظىحىن ظذالر ظولتذراقالشقان ظأيلةرنعث 
رذخسةت  ظعضعلعرعدعن  ظأي  ظأيلةرضة  ظذ  شذثا  بةلضعلعدع.  هأرمعتعنعمذ  ـ  هةققع 
ظارعلعشعص  ظايالالرنعث  ـ  ظةر  بعلةن  بذنعث  قعلدع.  هارام  كعرعشنع  ظالماستعن 
كئتعشعنع، ظايالالرنعث يئنعغا ظذالردعن رذخسةت ظالمايال ظةرلةرنعث كعرعشعنع مةنظع 
قعلدع. اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ: »ظع مأمعنلةر! باشقعالرنعث ظأيلعرعضة 
)كعرعشكة( ظعجازةت سورعمعغعحة ؤة ظأي ظعضعسعضة ساالم بةرمعضعحة كعرمةثالر، 
ؤةز - نةسعهةت ظئلعشعثالر )يةنع بذ ضىزةل ظةخالق - ظةدةبكة ظةمةل قعلعشعثالر( 

))) سةهعه بذخارع، 6800 ـ هةدعس.
))) »فةتهذلبارع« 10 ـ توم، 499 ـ بةت.
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كعرعشتعن(  ظذشتذمتذت  كعرعش  بئرعص  ساالم  ؤة  سوراص  ظعجازةت  )يةنع  بذ  ظىحىن 
سعلةرضة ياخشعدذر«)1). 

قعلغان:  بايان  ؤةقةلعكنع  مذنذ  سةؤةبعدة  بولذش  نازعل  ظايةتنعث  بذ  ظالعمالر 
ظعحعدة  ظأيىمنعث  مةن  صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل  >ظع  ظايال:  بعر  »ظةنسارعالردعن 
خالعمايدعغان  كأرىشعنع  مئنع  بالعلعرعمنعث  نة  ظانامنعث،  ـ  ظاتا  نة  بعرةرسعنعث، 
هالةتلةردة بولذص قالعمةن. مةن ظةنة شذنداق هالةتتة تذرغان ؤاقعتلعرعمدا يئنعمغا 
ظايةت  بذ  بعلةن  شذنعث  دئدع.  قالعدذ<  كعرعص  بعرع  ظاظعلةمدعكعلةردعن  هةمعشة 

نازعل بولدع«. 
ظعمام قذرتذبع )اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( بذ ظايةتنعث تةصسعرعدة مذنداق 
ظأيلةردة  ظعنساننع  ياراتقان  قعلعص  صةزعلةتلعك  ؤة  هأرمةتلعك  تاظاال  دئضةن: »اهلل 
ظولتذراقلعشعش خذسذسعيعتعضة ظعضة قعلدع. ظذالرنع ظأيلةر ظارقعلعق باشقعالرنعث 
كأزلعرعدعن صعنهان تذتتع، شذ ظأيلةردة يالغذز قئلعص بةهرعمةن بولذش ظاالهعدعلعكعضة 
ظعضة قعلدع. ظعنسانالرنع ظأينعث ظعحعدعكع نةرسعنع ظأينعث سعرتعدعن كأرىشتعن 
ياكع ظأي ظعضعلعرعنعث رذخسعتعنع ظالماي تذرذص ظأيضة ظىسىص كعرعشتعن حةكلعدع. 
بعرـ  بعرعنعث ظةؤرةتلعرعنع كأرىص قالماسلعق ظىحىن ظذالرغا صةردعلعنعشتعن ظعبارةت 

ظئسعل ظةدةص ـ ظةخالقنع ظأضةتتع«. 
صةقةت  ظةمةس.  دذرذس  كعرعش  تذرذص  ظالماي  رذخسةت  ظأيعضة  بعراؤنعث  شذثا 
تارتعؤئلعص  كعيعمعنع  بعرعنعث  يةنة  بعرع  مةسعلةن،  قالغاندا،  بولذص  زأرىرعيةت 
قئحعص كةتكةن، كعيعم ظعضعسع ظذنع قوغلعغان، قاحقذحع بعر ظأيضة كعرعص كةتكةن 
تةقدعردة  ظةنسعرعضةن  قويذشتعن  يىتىرىص  ظذنع  ظعضعسع  كعيعم  ظاستعدا،  ظةهؤال 

ظذنعث ظارقعدعن كعرسة، هئح ضذناه بولمايدذ.
مةسعلةن، بعرعنعث صذلع يةنة بعرعنعث ظأيعضة حىشىص كةتكةن، صذل ظعضعسع ظأي 
ظعضعسعنعث ظذ صذلنع ظئلعؤئلعص، ظاندعن ظالغانلعقعدعن تئنعؤئلعشعدعن ظةنسعرعضةن، 
ظأي ظعضعسعنعث ظذ ظأيضة كعرعص، هئحكعمضة سةزدىرمةستعن صذلعنع ظئلعص حعقعش 
ظعمكانع بولغان ظةهؤال ظاستعدا، شذنداق قعلسا بولعدذ. لئكعن ظذنعث بذ صذل ظىحىنال 
كعرعدعغانلعقعنع ياخشع ظادةملةرضة بعلدىرىشع كئرةك. ظةضةر ظذ ظأي ظعضعسعنعث 

ظذنداق قعلعشعدعن خاتعرجةم بولسا، ظأيضة ظذنعث رذخسعتعسعز كعرةلمةيدذ.  
مةسعلةن، قوشنعسعنعث قوروسعدعن ظأتعدعغان سذ ظئرعقع بولذص، ظذنع حئصعشقا 
موهتاج بولذص قالسا ياكع بعر تام بولذص، ظذنع رئمونت قعلعشقا موهتاج بولذص قالسا، 
شذ قورو ظعضعسعضة: »ظذنعث ظئرعقعنع حئصعشعغا ياكع تئمعنع رئمونت قعلعشعغا 

))) ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلغان.
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ظعمكان بئرعشعث ياكع بولمعسا ظذ ظعشالرنع ظأزةث قعلعص بئرعشعث الزعم« دئيعلعشع 
الزعم بولعدذ.

مةسعلةن، قةرزدار ظادةم ظأيعضة يوشذرنعؤالغان ؤة بذ ظةهؤال قازعغا مةلذم قعلعنغان 
ظايالالردعن  ؤة  ظةرلةر  قازعنعث  ظةؤةتعدذ.  ظعككعنع  ساقحعلعرعدعن  قازع  ؤةزعيةتتة، 
تةركعص تاصقان بعر تىركىم حاصارمةنلعرع ظذ ظعككع ساقحع بعلةن بعرلعكتة قةرزدارنعث 
ظأيعنع ظاختذرذش ظىحىن تويذقسعز باستذرذص بارعدذ. حاصارمةنلةر قةرزدارنعث قئحعص 
قعلعدذ.  كىزةتحعلعك  ظأضزعدة  ؤة  ظةتراصعدا  ظأينعث  دةرؤازعدا،  ظىحىن  كةتمةسلعكع 
ظاندعن ظايالالر ظأيضة رذخسةت ظالماستعن ؤة تارتعنعص قالماستعن كعرعص، قةرزدارنعث 
حاصارمةنلعرع  قازعنعث  ظاندعن  بذيرذيدذ.  ظئلعشقا  دالدعغا  ظأزلعرعنع  ظاياللعرعنع 
كعرعص، قورودعكع ظأيلةرنع، هةتتا تونذرنعمذ ظاال قويماي، بعر ـ بعرلةص ظاختذرعدذ. 
كئتعدذ.  حعقعص  ظئلعص  بعرضة  بعلةن  ظأزلعرع  تاصالعسا،  قةرزدارنع  ظذالر  ظةضةر 
تاصالمعسا، ظايال حاصارمةنلةرنع ظايالالرنعث ظارعسعنع ظاختذرذشقا بذيرذيدذ. حىنكع 

ظذ ظايالالرنعث ظارعسعغا يوشذرنعؤالغان بولذشع مذمكعندذر)1).

شذنعمذ تعلغا ظئلعش كئرةككع، ظةضةر بعرةر قورودعن نةي ؤة حالغذـ  ظةسؤاصلعرعنعث 
ظاؤازع ظاثالنسا، ظأي ظعضعلعرعنعث ظىستعضة رذخسةت ظالماستعن بىسىص كعرعلعدذ. 
بعشعر مذنداق دةيدذ: »مةن نةي ؤة حالغذ ـ ظةسؤاصلعرعنعث ظاؤازع ظاثالنغان قورو 
هةققعدة ظعمام ظةبذيىسىفنعث مذنداق دئضةنلعكعنع ظاثلعغانعدعم: ظأي ظعضعلعرعنعث 
دئضةندة،  نئمعشقا  بولعدذ.  كعرسةث  بىسىص  ظالماستعن  رذخسةت  ظذالردعن  ظىستعضة 
يامان  ظذالر  ؤاجعصتذر.  توسذش  ظذالرنع  شذثا  قعلدع.  ظعش  يامان  ظأزع  ظذالرنعث 
ظعشنع قعلعش بعلةن ظأزلعرعنعث هأرمعتعنع ظأزلعرع تأكتع. شذ سةؤةبتعن ظذالرنعث 

هأرمعتعنع قعلماسلعق دذرذس بولعدذ«.

بعر  يعغالؤاتقان  سئلعص  ظىن  ظىحىن  مئيعت  مةدعنعدة  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظأمةر 
ظايالنعث ظاؤازع كةلضةن ظأيضة باستذرذص كعرعص، ظذ ظايالنع ظئلعص حعقتع ؤة قامحا 
ظارعدعن  كةتتع.  حىشىص  بئشعدعن  لئحعكع  ظايالنعث  ظذ  ظارعدا  شذ  ظذردع.  بعلةن 
ظذ:  دئؤعدع،  كةتتع«  حىشىص  لئحعكع  ظايالنعث  ظةمعرذلمذظمعنعن!  »ظع  بعرع: 
ظعش  بولمعغان  هاالل  شةرعظةتتة  ظذ  حىنكع  قالمعدع،  هأرمعتع  ظذنعث  »شةرعظةتتة 
بعلةن شذغذلالنغانلعقع ظىحىن ظأز قعلمعشع بعلةن ظأزعنعث هأرمعتعنع ظأزع تأكتع« 

دئدع)2).
))) سىرة نذر، 27 ـ ظايةت.

))) »ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية« 309 ـ بةت.

ئۆيلەرگە رۇخسەتسىز كېرىشنىڭ ھاراملىقى ۋە رۇخسەت سوراشنىڭ يولغا قويۇلغانلىقىئۆيلەرگە رۇخسەتسىز كېرىشنىڭ ھاراملىقى ۋە رۇخسەت سوراشنىڭ يولغا قويۇلغانلىقى
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قوشنعغا ظةزعيةت يةتكىزىشنعث هارام قعلعنغانلعقع

ظةزعيةت  ظذنعث  ياكع  يةتكىزىشنع  ظةزعيةت  بعؤاسعتة  قوشنعغا  دعنع  ظعسالم 
رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة  قعلدع.  قةتظعي هالدا هارام  بولذشنع  حئكعشعضة سةؤةبحع 
ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعستة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: 
»قوشنعسع ظذنعث يامانلعقعدعن خاتعرجةم بواللمعغان كعشع جةننةتكة كعرمةيدذ«.

ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنغان يةنة بعر هةدعستة صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »كعمكع اهلل غا ؤة ظاخعرةت كىنعضة ظعمان كةلتىرسة، 
قوشنعسعغا ظةزعيةت يةتكىزمعسذن! كعمكع اهلل غا ؤة ظاخعرةت كىنعضة ظعمان كةلتىرسة، 
مئهمعنعنعث ظعززعتعنع قعلسذن! كعمكع اهلل غا ؤة ظاخعرةت كىنعضة ظعمان كةلتىرسة، 
بعلةن  لةؤزع  مذنذ  رعؤايةتتة  بعر  يةنة  تذرسذن!«  شىك  ياكع  قعلسذن  سأز  ياخشع 
بايان قعلعنغان: »كعمكع اهلل غا ؤة ظاخعرةت كىنعضة ظعمان كةلتىرسة، قوشنعسعنعث 

ظعززعتعنع قعلسذن!«)1) 
رعؤايةت  ظةنهادعن  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  ؤة  ظةنهذمادعن  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  ظعبنع 
ظةلةيهعسساالم  دئضةن: »جعبرعظعل  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قعلعنعدذكع، 
>ظذ  مةن:  هةتتا  قعالتتع،  تةؤسعية  قعلعشنع  ياخشعلعق  قوشنعغا  هةمعشة  مئنع 
ظويالص  دةص  قويعدعغان ظوخشايدذ<  قعلعص  صاتيئقعندا قوشنعنع قوشنعغا معراسخور 

قالدعم«)2).
مذجاهعدتعن رعؤايةت قعلعنعدذكع، ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث 
ظأيعضة  ظةنهذما  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  ظعبنع  ظابدذلاله  سويذلدع.  قوي  بعر  ظأيعدة 
بةردعثالرمذ؟  قوينعمعزغا  يةهذدعي  بةردعثالرمذ،  قوشنعمعزغا  يةهذدعي  كةلضةندة: 
مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  مةن  دئدع:  مذنداق  ؤة  سىرىشتىردع  دةص 
قوشنعغا  هةمعشة  مئنع  ظةلةيهعسساالم  »جعبرعظعل  ظاثلعغانعدعم:  دئضةنلعكعنع 
ياخشعلعق قعلعشنع تةؤسعية قعالتتع، هةتتا مةن: >ظذ صاتيئقعندا قوشنعنع قوشنعغا 

معراسخور قعلعص قويعدعغان ظوخشايدذ< دةص ظويالص قالدعم«)))  
اهلل تاظاال قذرظان كةرعمدة قوشنعالرغا ياخشعلعق قعلعشنع بعرقانحة ظايةتلةردة 
ظعبادةت  غا  دةيدذ: »اهلل  مذنداق  بعرعدة  ظايةتلةرنعث  شذ  بولذص،  قعلغان  تةؤسعية 
خعش- -ظاناثالرغا،  ظاتا  كةلتىرمةثالر،  شئرعك  نةرسعنع  هئح  ظذنعثغا  قعلعثالر، 

))) »ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية« 309 ـ بةت.
))) سةهعه مذسلعم، 46 ـ ؤة 47 ـ هةدعسلةر.

))) ظعمام بذخارع، مذسلعم ؤة تعرمعزع رعؤايةت قعلغان.
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قوشنعغا،  يعراق  قوشنعغا،  يئقعن  معسكعنلةرضة،  يئتعملةرضة،  ظةقرعبالعرعثالرغا، 
ياندعكع هةمراهقا )يةنع سةصةرداشقا، ساؤاقداشقا( مذساصعرغا، قول ظاستعثالردعكع 
قذل - حأرعلةرضة ياخشعلعق قعلعثالر، شىبهعسعزكع، اهلل مذتةكةببعر ماختانحاقنع 

ياقتذرمايدذ«)1).
قوشنا قانحة يئقعن بولغانحة، ظذنعث هةققع شذنحة كأص بولعدذ. ظاظعشة رةزعيةلالهذ 
ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: مةن: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! مئنعث 
ظعككع قوشنام بار، )ظةضةر نةرسة بئرعشكة توغرا كةلسة( قايسعسعغا بئرعمةن؟ دةص 
سورعدعم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظعككعسعدعن قايسعسعنعث دةرؤازعسع سعزضة 

يئقعن بولسا شذنعثغا بئرعسعز« دةص جاؤاب بةردع)2).

يول ظىستعدة ظةمةل قعلعشقا تئضعشلعك ظةدةص ـ ظةخالقالر

ظأيدعن سعرتقا حعققان ظةر كعشعنعث ظذحرعغانال نةرسعضة تعكعلعص قارعماسلعقع 
ياخشعدذر. شذثا ظذ ظئهتعياج بولمعغان ظةهؤال ظاستعدا ظوث ؤة سول تةرةصلةركة كأز 
خالعي  ظايالالردعن  حعققان  ياسعنعص  يول  ماثعدعغان  ظةضةر  كئرةك.  يىضىرتمةسلعكع 
يعغعشع  كأزعنع  ظةرنعث  بولمعسا،  ظذنداق  بولعدذ.  مذشذنداق  هأكىم  بولسا،  يول 
قاراشقا  بعلةن  دعققةت  ظةتراصقا  مةسعلةن،  بولسا،  موهتاج  قاراشقا  صةقةت  ؤاجعصتذر. 
ظىحىن  قعلعش  ظادا  ؤةزعصعنع  يىكلةنضةن  ظىستعضة  بولسا،  ظالغان  ؤةزعصة  ظاالقعدار 

قاراشقا موهتاج بولغان نةرسعضة قاراش دذرذس بولعدذ.
نةرسعضة  هةممة  قعمعرلعغان  ؤة  كةتكةن  ـ  كةلضةن  قاراش،  توال  سولغا  ؤة  ظوث 
نةزةر سئلعش، شذنداقال هةممة سأزنع ظاثالشقا ظورذنذش شالالقلعق ؤة تةنتةكلعكنعث 
ظاالمعتعدذر. ظذنعث ظةكسعحة ظئغعر بئسعق بولذش، يىرىش ـ تذرذشتا سالماق بولذش 

ياخشع ظئسعل سىصةتلعكنعث ظاالمعتعدذر.
ظأيدعن حعققذحعنعث »بعسمعلاله، تةؤةككةلتذ ظةلةلاله، الهةؤلة ؤةالقذؤؤةتة ظعلال 
باشقا  تعن  اهلل  قعلدعم،  تةؤةككذل  غا  اهلل  حعقعمةن،  بعلةن  ظعسمع  نعث  )اهلل  بعلاله 
هئح كىح ـ قذؤؤةت ظعضعسع يوقتذر(« دةص حعقعشع تةلةص قعلعنعدذ. حىنكع ظعمام 
ظةبذداؤذد، تعرمعزع ؤة نةساظع سىنةنلعرعدة ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةههذدعن صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان: »كعمكع )ظأيعدعن حعققان 
دئسة،  بعلاله<  ظعلال  ؤةالقذؤؤةتة  الهةؤلة  ظةلةلاله،  تةؤةككةلتذ  بعسمعلاله،  حاغدا(: 

))) ظعمام ظةبذ داؤذد ؤة تعرمعزع رعؤايةت قعلغان.
))) سىرة نعسا، 36 ـ ظايةت.
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دئيعلعدذ.  يئتةكلةندعث<  يولغا  توغرا  قوغدالدعث،  قعلعندعث،  >كذصاية  ظذنعثغا: 
شةيتان ظذنعثدعن يعراق بولعدذ«. ظعمام ظةبذداؤذد مذنذ لةؤزعلةرنع زعيادة رعؤايةت 
قعلغان: »شةيتان يةنة بعر شةيتانغا: >توغرا يولغا يئتةكلةنضةن، كذصاية قعلعنغان 

ؤة قوغدالغان بعر ظادةمنع قانداق ظازدذرااليتتعث!< دةيدذ«.

ظأزعنعث  ظادةمنعث  بعر  تةقدعردة،  بولغان  بئسعق  يول  ظاممعؤعي  ظةضةر 
ظعضعدارحعلعقعدعكع يةردعن صةيدا قعلغان ياكع بعرةر ظةمةلدار ظأز صذلع بعلةن ياساتقان 
يولدعن ظأتىشع دذرذس بولعدذ. ظةضةر ظذ يةر ظةسلع مىلىك بولذص، باشقعالرنعث هةققع 
بولمعسا ؤة شةرظع جةهةتتعنمذ يول قعلعش توغرا بولمعسا، ظذنعثدعن ظأتىش دذرذس 
بولمايدذ. حىنكع ؤالع مةلذم بعر ظادةمضة حوث يولدعن مذسذلمانالرغا زعيان سالمعغان 
هالةتتة تارماق يول ياساش ظىحىن جاي كأرسعتعص بئرعشع كئرةك. هأكىمدارنعث 
ظئلعش  يول  يةردعن  ظعضعدارحعلعقعدعكع  ظادةمنعث  بعر  قالغاندا  حىشىص  ظئهتعياج 
هوقذقع بار. ظةمما ظئهتعياج حىشمةي تذرذص ظذنعث ظذنداق قعلعشع دذرذس ظةمةس. 
حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »زعيان سئلعش ؤة زعيان يةتكىزىش 

يوق«)1).

بعر ظادةمنعث ظوغرع بعلةن بعرضة مئثعشع توغرا ظةمةس. بعرضة مئثعص قالغاندا 
مةلذم  تةقدعردة  كةلضةن  دذح  سذغا  كئتعؤئتعص  يولدا  بعر  ظةضةر  قالعدذ.  تأهمةتكة 
بعر ظادةمنعث يئرعدعن ظأتمةكتعن باشقا ظامال بولمعسا، ظذنعثدعن ظأتىشنعث هئح 

يامعنع يوق. حىنكع ظذ زأرىرعيةت هئسابلعنعدذ.

ظئهتعياج بولمعغان ظةهؤال ظاستعدا يول ظىستعدة ظولتذرذش مةكروهتذر. حىنكع 
صةيغةمبةر  هةدعستة  بعر  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  خذدرع  ظةبذسةظعد 
ظةلةيهعسساالم: »يولالرنعث ظىستعدة ظولتذرذشتعن قةتظعي ساقلعنعثالر« دئضةندة، 
ساهابعالر: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! بعزنعث يولدا ظولتذرماي باشقا ظامالعمعز يوق، 
»ظةضةر  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دئدع.  قالعمعز،  ظولتذرذص  صاراثلعشعص  يولدا 
ظولتذرعمعز دةص تذرعؤالساثالر، يولنعث هةققعنع بئرعص ظولتذرذثالر« دئدع. ساهابعالر: 
يولنعث هةققع نئمة؟ دةص سورعدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »باشقعالرغا تعكعلعص 
قارعماسلعق، ظةزعيةت يةتكىزمةسلعك، ساالمنع ظعلعك ظئلعش، ياخشعلعققا بذيرذص، 

يامانلعقتعن توسذش« دةص جاؤاب بةردع)2).
))) سةهعه بذخارع، 6020 ـ هةدعس.

))) ظعمام مالعك »مذؤةتتةظ« ناملعق كعتابعدا، ظعمام هاكعم »مذستةدرةك« ناملعق كعتابعدا رعؤايةت قعلغان. ظعمام دارذقذتنع ؤة ظعبنع 
ماجةمذ رعؤايةت قعلغان.
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ظذخالشنعث ظةدةص ـ ظةخالقلعرع

تاهارةتلعك هالدا ظذخالش الزعم. بعر هةدعستة مذنداق دئيعلعدذ: »ظةضةر بةندة 
تاهارةت بعلةن ظذخلعسا، روهع ظةرشكة ظأرلعتعلعدذ ؤة ظذنعث حىشع راست بولعدذ«)1). 
كئحعدة تذرذص ناماز ظوقذشنع نعيةت قعلغان كعشع ظىحىن تاهارةت ظذنعث كئحعدة 

قوصذشعغا ظةمةلعي تةسعر كأرسعتعدذ.
ظوث يئنعنع بئسعص، قعبلة تةرةصكة قاراص يئتعشع ياكع ظوثدعسعغا يئتعشع الزعم. 
ظأزرعسعز هالةتتة، مةسعلةن، قورسعقعنعث ظاغرعص كئتعش خةؤصع بولمعغان ظةهؤال 
ناملعق كعتابتا  تعرمعزع >ظةششةماظعل<  ظعمام  ياتماسلعقع كئرةك.  دىم  ظاستعدا، 
مذنداق رعؤايةت قعلغان: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يئتعش ظىحىن جاي تذتسا، ظوث 
ظالقعنعنع ظوث مةثزعنعث ظاستعغا قويذص، ظاندعن: »ظع صةرؤةردعضارعم! بةندعلعرعثنع 

تعرعلدىرىدعغان كىندة مئنع ظازابعثدعن ساقلعغعن!« دةيتتع.
بعر  ياتقان  دىم  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قعلعدذكع،  رعؤايةت  تعرمعزع  ظعمام 

ظادةمنع كأرىص: »بذ يئتعشنع اهلل تاظاال هةرضعز ياخشع كأرمةيدذ« دئضةن.
ظذخلعماقحع  ياتماسلعق،  سئلعص  قات  ـ  قات  كأرصعلةرنع  بعلةن  راهةتصةرةسلعك 
بولغاندا حعراقنع ظأحىرىص يئتعش كئرةك. لئكعن حعراق ظئسعقلعق بولذص، زعيانلعق 
بولذش خةؤصع بولمعغان ؤة حاحقان حعراقنعث صعلعكعضة يئقعنلعشالمايدعغان ظةهؤال 

ظاستعدا ياندذرذص قويسا بولعدذ. 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  جابعر  بذخارعدا  سةهعه 
مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنغان: »)ياتعدعغان حئغعثدا( دةرؤازاثنع بعسمعلاله 
ظاغزعنع  تولذمذثنعث  سذ  ظأحىرضعن،  دةص  بعسمعلاله  حعرعقعثنع  تاقعغعن،  دةص 
بعسمعلاله دةص بوغقعن )هازعرقع زاماندا كوزعنعث ظاغزعنع ياكع جىمةكنع صعششعق 
ظئتعش كئرةك(، قاحاثنعث ظىستعنع بعسمعلاله دةص ياصقعن، )ظةضةر ياصقعدةك نةرسة 
تاصالمعساث، ظذنعث ظىستعضة بعرةر نةرسعنع توغرعسعغا قويذص قويساثمذ بولعدذ«.

ظئتعش  ياد  بعلةن  زعكعرلةر  بةلضعلعضةن  شةرعظةت  نع  اهلل  ظالدعدا  ظذخالش 
سىننةتتذر. هذزةيفة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعستة ظذ مذنداق 
دةيدذ: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم كأرصعسعدعن جاي تذتقاندا: »سئنعث ظعسمعث بعلةن 
ظألعمةن )يةنع ظذيقذ يئرعم ظألىكتذر( ؤة سئنعث ظعسمعث بعلةن تعرعلعمةن« دةيتتع. 
ظورنعدعن تذرغاندا: »جعمع هةمدذسانا بعزنع ظألتىرضةندعن كئيعن تعرعلدىرضةن زات 

))) سةهعه مذسلعم، 2121 ـ هةدعس.
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اهلل غا خاستذر. بعز ظذنعث دةرضاهعغا توصلعنعمعز« دةيتتع.
صةيغةمبةر  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظازعب  ظعبنع  بةراظ 
ظةلةيهعسساالم بعر ظادةمضة ؤةسعيةت قعلعص مذنداق دئضةن: »ياتماقحع بولغعنعثدا: 
>ظع اهلل! ظأزةمنع ؤة ظعشعمنع ساثا تاصشذردذم، ظأزةمنع ساثا يىزلةندىرمىم، سئنعث 
رةهمعتعثنع ظىمعد قعلعص، ظازابعثدعن قورقذص سةندعن صاناهلعق تعلةيمةن، سئنعث 
دةرضاهعثدعن باشقا هئح صاناه جاي ؤة قذتذلذش يوقتذر. سةن نازعل قعلغان كعتابقا، 
ظألىص  هالةتتة  مذشذ  ظةضةر  دئضعن.  كةلتىردىم<  ظعمان  صةيغةمبةرضة  ظةؤةتكةن  سةن 

كةتسةث، ظعسالم ظىستعدة ظألضةن بولعسةن«)1).
كئحعسع ظويغعنعص كةتسة، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قعلعدعغان دذظاالرنع قعلعش 
الزعم. ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: 
مةن مةيمذنةنعث ظأيعدة قونذص قالدعم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم كئحعدة ظويغعنعص، 
هاجعتعنع ظادا قعلغاندعن كئيعن يىزعنع ؤة ظعككع قولعنع يذدع، ظاندعن ظذخلعدع. 
كئيعن يةنة ظويغاندع ؤة تذلذمنعث يئنعغا بئرعص، ظذنعث بوغقذحعنع يةشتع، ظاندعن 
ظالدع.  تاهارةت  قالماستعن  ظعشلعتعص  ظازمذ  بةك  قعلعؤةتمةستعن،  ظعسراصمذ  سذنع 
ظوقذدع.  ناماز  ظاندعن  ظالدع،  تاهارةت  لئكعن مذكةممةل  ظعشلةتمعدع،  سذنع جعق 
مةنمذ ظورنذمدعن تذردذم، بعراق صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع كأزعتعص تذرغانلعقعمنع 
ياقتذرمعغانلعقعم ظىحىن قةستةن شةصة حعقعرعص ماثدعم،  قئلعشعنع  بعلعص  ظذنعث 

ظاندعن تاهارةت ظالدعم.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم نامازغا تذرغانعدع. مةن ظذنعث سول تةرعصعضة ظأتىص 
صةيغةمبةر  قويدع.  تذرغذزذص  تةرعصعضة  ظوث  تذتذص،  قولذقعمدعن  مئنعث  ظذ  تذردذم. 
ظةلةيهعسساالم )1 رةكةت ناماز ظوقذدع. ظاندعن يئنعحة يئتعص، يئنعك صذشذلداص ظذخالص 
ظارعدا  شذ  ظذخاليتتع.  صذشذلداص  يئنعك  ظذخلعسا،  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  كةتتع. 
بعالل بامدات نامعزعغا ظةزان ظئيتتع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تاهارةت ظالماستعن 
ناماز ظوقذدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دذظا قعالتتع: »ظع اهلل! قةلبعمدة نذر 
قعلغعن، كأزىمدة نذر قعلغعن، قولعقعمدا نذر قعلغعن، ظوث تةرعصعمدة نذر قعلغعن، 
سول تةرعصعمدة نذر قعلغعن، ظىستىمدة نذر قعلغعن، ظاستعمدا نذر قعلغعن، ظالدعمدا 

نذر قعلغعن، ظارقامدا نذر قعلغعن، مةن ظىحىن نذر قعلغعن!«
ظابدذلاله ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن رعؤايةت قعلعنعدذكع، صةيغةمبةر 
مذنداق  تذرسا  ظورنعدعن  ظىحىن  ظوقذش  نامعزع  تةهةججذد  كئحعدة  ظةلةيهعسساالم 
دةيتتع: »ظع اهلل! جعمع هةمدذساناالر ساثا خاستذركع، سةن ظاسمانالرنعث، زئمعننعث 

))) بذ هةدعسنع ظعمام تةبةرانع »ظةلظةؤسةت« ناملعق كعتابعدا رعؤايةت قعلغان بولذص، زةظعصتذر.
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ؤة ظذالردعكع بارلعق مةؤجذداتالرنعث نذرعسةن. جعمع هةمدذساناالر ساثا خاستذركع، 
قعلغذحعدذرسةن.  ظعدارة  نةرسعنع  بارلعق  ظذالردعكع  ؤة  زئمعننع  ظاسمانالرنع،  سةن 
هةقتذر،  ؤةدةث  سئنعث  هةقتذرسةن.  سةن  خاستذركع،  ساثا  هةمدذساناالر  جعمع 
هةقتذر،  دوزاخ  هةقتذر،  جةننةت  هةقتذر،  بولذش  مذالقات  ساثا  هةقتذر،  سأزىث 
اهلل!  ظع  هةقتذر.  ظةلةيهعسساالم  مذهةممةد  هةقتذر،  صةيغةمبةرلةر  هةقتذر،  قعيامةت 
ساثا بويسذندذم، ساثعال تةؤةككذل قعلدعم، ساثعال ظعمان كةلتىردىم، سةن تةرةصكعال 
قايتتعم، سئنعث نامعث بعلةن مذجادعلة قعلدعم، ساثعال هأكىم قعلدذردذم. ظعلضعرع 
ؤة كئيعن ظأتكىزضةن، يوشذرذن ؤة ظاشكارا قعلغان ضذناهلعرعمنع مةغصعرةت قعلغعن! 
سىرعسةن،  ظارقعغا  نةرسعنع  خالعغان  سىرعسةن،  ظعلضعرع  نةرسعنع  خالعغان  سةن 

سةندعن باشقا هئح ظعاله بةرهةق يوقتذر«)1).
ظئيتعش  هةمدع  ؤة  ظئيتعش  تةسبعه  ظئيتعش،  تةكبعر  يةنة  ظالدعدا  ظذخالش 
سىننةتتذر. حىنكع ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعستة مذنداق 
دئيعلعدذ: فاتعمة رةزعيةلالهذ ظةنها يارغذنحاق )يةنع ياغعحاق( حأرىص قولع قاصعرعص 
كةتكةنلعكع ظىحىن هالعدعن شعكايةت قعلعص، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا 
تاصالمايدذ.  ظةلةيهعسساالمنع  صةيغةمبةر  كةلضةندة  سوراص  خعزمةتحع  ظذنعثدعن 
شذنعث بعلةن ظةهؤالنع ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهاغا ظئيتعدذ. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 

كةلضةندة ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها بذ ظةهؤالنع ظذنعثغا ظئيتعص بئرعدذ.
ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ بذ ؤةقةلعكنع سأزلةص بئرعشنع داؤام قعلعص مذنداق دةيدذ: 
مةن  بولغانعدذق.  يئتعص  بعز  كةلدع.  ظأيعمعزضة  بعزنعث  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم: »قوزغالمعغعن!«  صةيغةمبةر  لئكعن  بولدذم،  تذرماقحع  ظورنذمدعن 
دئدع. ظاندعن ظعككعمعزنعث ظارعلعقعدا ظولتذردع. ظذنعث صذتع كأكرعكعمضة تئضعؤعدع، 
»مةن  ظذ:  ظاندعن  سةزدعم.  كةتكةنلعكعنع  مذزالص  صذتعنعث  ظعككع  ظذنعث  مةن 
ظعككعثالرنع سعلةر ظىحىن خعزمةتحعدعنمذ ياخشع نةرسعضة باشالص قويايمذ؟ ياتماقحع 
 (4 كةلضعنعثالردا(  جايعثالرغا  ياتعدعغان  )ياكع  كةلضعنعثالردا  ظورنذثالرغا  بولذص 
قئتعم تةكبعر، )) قئتعم تةسبعه ؤة )) قئتعم هةمدع ظئيتعثالر! مانا بذ ظعككعثالر 

ظىحىن خعزمةتحعدعنمذ ياخشعدذر« دئدع)2). 
ظذخالشتعن بذرذن يةنة يامانلعقتعن صاناه تعلةش دذظالعرعنع ظوقذش سىننةتتذر. 
»صةيغةمبةر  قعلعنعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق  ظةنهانعث  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة 
ظةلةيهعسساالم ياتعدعغان جايعغا كةلضةندة ظعككع قولعغا سىصلةص، يامانلعقتعن صاناه 

))) سةهعه بذخارع، 6312 ـ ؤة 6313 ـ هةدعسلةر.

))) سةهعه بذخارع، 6316 ـ ؤة 6317 ـ هةدعسلةر.
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تعلةيدعغان دذظاالرنع )يةنع فةلةق سىرعسع ؤة ناس سىرعسعنع( ظوقذيتتع، ظاندعن 
ظعككع قولعنع صىتىن بةدعنعضة سىرتةتتع«)1).

ظذيقذنع  كىندىزلىك  كعشعنعث  قعلغان  نعيةت  ظىحىن  ظوقذش  ناماز  كئحعدة 
ظذخلعؤئلعشع مذستةهةصتذر. كىندىزلىك ظذيقذنع ظذخالشنعث شةرظع قعلعص بةلضعلةنضةن 
ؤاقتع كىندىزنعث يئرعمعدعن باشالص، كىن قايرعلعشقا ظاز قالغان ؤاقعتقعحعلعك بولعدذ. 
شةرظع قعلعص بئكعتعلضةن كىندىز تاث يورعغاندعن تارتعص كىن ظولتذرغعحة بولعدذ. 

ظةتعضةن تةرةصتة ظذخالشقا بولمايدذ. حىنكع ظذ، بةزع ظالعمالرنعث ظئيتقعنعدةك، 
كعشعنع دأت قعلعص قويعدذ. شام بعلةن خذصتةن ظارعسعدا، شذنداقال ظةسعردعن كئيعنمذ 
ظذخالشقا بولمايدذ. كىندىزنعث ظوتتذرعسعدا ظذخالش مذستةهةص بولذص، ظذ، يذقعرعدا 

بايان قعلغعنعمعزدةك، كىندىزلىك ظذخالش ؤاقتعدذر.

باشقعالرغا قارعتا يامان ضذماندا بولذشنعث ؤة ظذالرنعث ظةيعبعنع 
ظعزدةشنعث هارام قعلعنغانلعقع

مذسذلمانالرغا قارعتا يامان ضذماندا بولذش، خذددع يامان سأز قعلعشقا ظوخشاش 
بئرعشعث  باشقعالرغا سأزلةص  يةنة  ضئصعنع  يامان  باشقعالرنعث  مةسعلةن،  هارامدذر. 
ضذماندا  يامان  قارعتا  قئرعندعشعثغا  ظأزةث سأزلةص،  ظأزةثضة  بولعدذ.  هارام  ساثا 
نذرغذن  مأمعنلةر!  »ظع  دةيدذ:  مذنداق  هةقتة  بذ  تاظاال  اهلل  يوق.  هةققعث  بولذش 
ؤة كعشعلةرضة ضذمانخورلذق  ظاظعلعدعكعلعرعثالرغا  )يةنع  ضذمانالردعن ساقلعنعثالر 

قعلماثالر(، بةزع ضذمانالر هةقعقةتةن ضذناهتذر«)2).
بذ ظايةت ضذماننع >نذرغذن< دئضةن سأز بعلةن سىصةتلعدع ؤة ظذنعث خةتةرلعك 
ظعكةنلعكعنع كأرسةتتع، ظاز ضذماندعن ساقلعنعشنعث ظةمةلعيلعشعشع ظىحىن كأص 

ضذماندعن يعراق تذرذشقا بذيرذدع.
ضذمان كأثىلضة كئحعدعغان، دعل مايعل بولذص قالعدعغان نةرسة بولذص، ظعسالم 

دعنع ظذنع هارام قعلدع.
قعلعش  خالعي  كأثىلنع  ؤة  ظةندعشعلةر  ـ  غةم  خعيالالر،  كئحعدعغان  كأثىلضة 
مذمكعن بولمعغان ظوي ـ صعكعرلةر ضذماندعن مذستةسنادذر. ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ 
مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  شةرعصتة  هةدعس  بعر  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهذدعن 

))) سةهعه بذخارع، 6318 ـ هةدعس.

))) سةهعه بذخارع، 6319 ـ هةدعس.
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ـ  دئضةن: »ضذمان قعلعشتعن قةتظعي ساقلعنعثالر، ضذمان ظةث يالغان سأزدذر. بعر 
بعرعثالرنع تعث ـ تعثالص يىرمةثالر، بعر ـ بعرعثالرنعث ظةيعبعنع ظعزدعمةثالر، هةسةت 
قئرعنداش  نعث  اهلل  بةلكع  تذتماقالر،  ظاداؤةت  ؤة  دىشمةنلةشمةثالر  قعلعشماثالر، 

بةندعلعرع بولذثالر«)1).
ظعمام قذرتذبع مذنداق دةيدذ: »بذ يةردعكع ضذمان سةؤةبسعز ظوتتذرعغا قويذلغان 
تأهمةتنع كأرسعتعدذ. مةسعلةن، بعر ظادةمنعث يامان ظعش قعلغانلعقعنع ظاشكارالشنع 
تةقةززا قعلعدعغان نةرسة ظوتتذرعغا حعقمعسعمذ، ظذنعثغا يامان ظعش بعلةن تأهمةت 

قعلعشقا ظوخشاش«.
ظةلةيهعسساالمنعث:  صةيغةمبةر  قعلعنغعنعدةك،  رعؤايةت  هةدعستة  بعر  ظةمما 
قعلعمةن«  ضذمان  دةص  بعلعدذ،  نةرسعنع  مةلذم  دعنعمعزدعن  صاالنعنع  ؤة  »صاالنع 
ظعككع  ظذ سأزنع مذناصعقالردعن  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  كةلسةك،  دئضةن سأزعضة 
ظادةمضة قارعتا قعلغانعدع. بذنعثغا ظوخشاش ضذمان حةكلةنضةن ضذماندعن ظةمةس. 
حىنكع ظذ ظورذن كعشعلةرنعث هالعنعث ظةنة شذ ظعككع ظادةمنعث هالعغا ظوخشاش 
بولذص قئلعشتعن ظاضاهالندذرذشقا قارعتعلغان. بذ حةكلعمة دعنعدا ؤة يىز ـ ظابرذيعدا 
ظعبنع  ظابدذلاله  قارعتعلعدذ.  بولذشقا  يامان ضذماندا  قارعتا  بعر مذسذلمانغا  ساغالم 
نامعزعدا  خذصتةن  ظادةمنع  بعرةر  دئضةن: »بعز  مذنداق  ظةنهذما  رةزعيةلالهذ  ظأمةر 

كأرةلمعسةك، ظذنعثغا قارعتا يامان ضذماندا بولذص قاالتتذق«)2).
قويعدعغان  سئلعص  ضذمانغا  يامان  ظورذنالردعن،  شىبهعلعك  مذسذلمان  هةربعر 
ظعشالردعن قةتظعي ساقلعنعشع، ظذنعثدعن يعراق تذرذشع، دعنعنع ؤة شان ـ شةرعصعنع 

قوغداشقا ظةهمعيةت بئرعشع كئرةك.
يامان ضذمان باشقعالرنعث ظةيعبعنع ظعزدةشكة ظئلعص بارعدذ. شذنعث ظىحىن اهلل 
تاظاال يامان ضذمان قعلعشنع مةنظع قعلغاندعن كئيعن باشقعالرنعث ظةيعبعنع ظعزدةشنع 
يةنع  ظعزدعمةثالر«))).  ظةيعبعنع(  »)مأمعنلةرنعث  دئضةن:  مذنداق  قعلعص  مةنظع 
ظعنسانالرنعث ظةيعبلعرعنع ظعزدعمةثالر، اهلل يوشذرغان نةرسعلةردعن خةؤةردار بولذشقا 
تعرعشماثالر. بذ شذنعث ظىحىندذركع، ظةضةر بعرةر شةخسنعث قةلبعضة تأهمةت قعلعش 
ظةيعب  بعلةن  شذنعث  ظورذنعدذ.  كأرىشكة  ظئنعقالص  ظذنع  ظذ  قالسا،  كئلعص  خعيالع 
ظعزدةيدذ، تعث ـ تعثاليدذ ؤة بذ هةقتة كأصرةك ضةص ظاثالشقا تعرعشعدذ. شذنعث ظىحىن 

باشقعالرنعث ظةيعبعنع ظعزدةش مةنظع قعلعنغان.
))) سىرة هذجذرات، 12 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.

))) سةهعه بذخارع، 4064 ـ هةدعس.
))) »فةتهذلبارع« 10 ـ توم، 481 ـ بةت.
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بعز يذقعرعدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنذ سأزعنع بايان قعلعص ظأتتذق: 
»ضذمان قعلعشتعن قةتظعي ساقلعنعثالر، ضذمان ظةث يالغان سأزدذر. بعر ـ بعرعثالرنع 

تعث ـ تعثالص يىرمةثالر، بعر ـ بعرعثالرنعث ظةيعبعنع ظعزدعمةثالر«.
صةيغةمبةر  هةدعستة  بعر  قعلعنغان  رعؤايةت  سىنةنعدة  ظةبذداؤذدنعث  ظعمام 
ظئنعقالص  ظذنع  قالساث،  ضذمانلعنعص  »ظةضةر  دئضةن:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم 
يىرمعضعن، هةسةت قعلساث، ظذ نئمةتنعث ظأزةثدة بولذشعنع تعلعمعضعن، شذم صال 

ظالساث، ظعشعثنع داؤام قعلعؤةرضعن!«

هةسةت قعلعشنعث هارام قعلعنغانلعقع

هارام قعلعنغان هةسةت بعرةر قئرعندعشعثغا اهلل تاظاال بةرضةن نئمةتنعث يوقذلذص 
بولذشعنع  ظأزةثدة  نعمةتنعث  ظذ  مةيلع  ظعبارةتتذر.  قعلعشعثدعن  ظارزذ  كئتعشعنع 
صاسعق  بعرةر  لئكعن  ظوخشاشتذر.  بةرعبعر  قعلمعغعن،  ظارزذ  ياكع  قعلغعن  ظارزذ 
ياكع كاصعر مةلذم نئمةتكة ظئرعشكةن بولذص، ظذ ظذنعث بعلةن ظارعدا صعتنة قوزغاشقا 
ياكع ظارعنع بذزذشقا ؤة ظعنسانالرغا ظةزعيةت يةتكىزىشكة ياردةم قعلسا، ظذنع يامان 
كأرىشىث هةمدة ظذ نئمةتنعث يوقذلذص كئتعشعنع ظارزذ قعلعشعث ساثا خاتا ظةمةس. 
بذ ؤاقعتتا سةن ظذ نئمةتنعث نئمةت بولغانلعقع ظىحىنال يوقذلذص كئتعشعنع ياخشع 
يوقذلذص  بولغانلعقع ظىحىن  بذزذقحعلعققا سةؤةب  ظذنعث  بةلكع  بولماستعن،  كأرضةن 

كئتعشعنع ياخشع كأرضةن بولعسةن.
هةدعستة  بعر  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  مالعك  ظعبنع  ظةنةس 
هةسةت  دىشمةنلةشمةثالر،  »ظأزظارا  دئضةن:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
بعر  بولذثالر!  بةندعلعرع  قئرعنداش  نعث  بةلكع اهلل  ظاداؤةتلةشمةثالر،  قعلعشماثالر، 
مذسذلماننعث يةنة بعر مذسذلمان قئرعندعشعغا ظىح كىندعن ظارتذق ظاداؤةت تذتذشع 

هاالل ظةمةس«)1).
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »هةسةت قعلعشماثالر« دئضةن سأزعضة كةلسةك، 
هةسةت بعراؤنعث نئمةتكة ظئرعشكةن بعر شةخسنعث قولعدعكع نئمةتنعث يوقذلذشعنع 
ظارزذ قعلعشعدعن ظعبارةتتذر. ظذ ظاممعباب مةنعضة ظعضة بولذص، مةيلع ظذ كعشع بذ 
بولعدذ.  هةسةت  بةرعبعر  ظورذنمعسذن،  ياكع  ظورذنسذن  ظىحىن  يوقذلذشع  نئمةتنعث 
ظذنعثغا  ظةضةر  بولعدذ.  تاجاؤذزحع  تةقدعردة،  ظورذنغان  يوقذلذشعغا  ظذنعث  ظةضةر 
ظورذنمعغان، هةسعتعنع ظعزهار قعلمعغان، بعرةر مذسذلمان ظىحىن يةنة بعر مذسذلماننع 

))) سىرة هذجذرات، 12 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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يامان كأرسعتعدعغان ظعشالرغا سةؤةبحعمذ بولذص قالمعغان تةقدعردة، ظعشنعث تئضع ـ 
تةكتعضة قاراش الزعم؛ ظةضةر ظذنعث شذنداق قعلعشعنع قعلعش ظعمكانع بولمعغانلعقتعن 
قعلمعغان بولسا، مةسعلةن، ظذ ظذ ظعشنع قعلعشقا ظعمكان تاصقان هالةتتة ظذنع ظةمةلعي 
قعلعدعغان ظةهؤال بولسا، بذهالدا ظذ ضذناهكار بولعدذ. ظةضةر ظذنع شذنداق قعلعشتعن 
تةقؤادارلعق توسذص قالغان بولسا، ظةصذ قعلعنعدذ. حىنكع ظعنسان نةصسانعي خعيالالرنع 
يوقعتعشقا ظاساسةن قادعر بواللمايدذ. شذثا ظذنعث بذ خعلدعكع هةسةتخورلعقع بعلةن 
باغلعماسلعقع  بةل  قعلعشقا  ظذنع  ؤة  قعلماسلعقع  ظةمةل  ظذنعثغا  قعلعشع،  كىرةش 

يئتةرلعكتذر.
ظابدذرراززاق ظأزعنعث سةنعدع بعلةن مذنذ هةدعسنع رعؤايةت قعلغان: »مذنداق 
ظىح ظعشتعن هئحكعم خالعي بواللمايدذ؛ شذم صال ظئلعش، ضذمان قعلعش ؤة هةسةت 
قانداق  بذنعثدعن  صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل  ظع  ساهابعالر:  ظاثلعغان  بذنع  قعلعش«. 
قذتذلغعلع بولعدذ؟ دةص سورعغاندا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »ظةضةر 
ظئنعقالص  ظذنع  قالساث،  ضذمانلعنعص  قايتمعغعن،  ظعرادةثدعن  ظالساث،  صال  شذم 

يىرمعضعن، ظةضةر هةسةت قعلساث، ظذ نئمةتنعث ظأزةثدة بولذشعنع تعلعمعضعن!«
هةسةن بةسرعنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: »هةسةت قعلمايدعغان 
زذلذم  ؤة  قعلعش  دىشمةنلعك  هةسةتنع  كعمكع  لئكعن  بولمايدذ.  ظعنسان  بعرمذ 
تةسعر  هئحقانداق  ظذنعثغا  هةسةت  خعل  بذ  كأتىرؤةتمعسة،  دةرعجعسعضة  قعلعش 

يةتكىزةلمةيدذ«)1).
دةلعللةردعن  كأرسعتعدعغان  ظعكةنلعكعنع  ظعش  خةتةرلعك  ناهايعتع  هةسةتنعث 
بعرع اهلل تاظاالنعث سىرة فةلةقتعكع مذنذ سأزعدذر: »هةسةتخورنعث هةسةت قعلغان 
حاغدعكع شةررعدعن سىبهعنعث صةرؤةردعضارع )اهلل( غا سئغعنعص صاناه تعلةيمةن«)2). 
مةخلذقاتنعث )يةنع ظعنسانالرنعث( شةررعدعن صاناه تعلعضةندعن كئيعن بذ نةرسعلةر 
بعلةن صاناه تعلةش كعشعضة ظذالرنعث شةررعنعث تئخعمذ ظئغعر ظعكةنلعكعنع هئس 
قعلدذرعدذ. يامانلعقنعث ظةث يامعنع هةسةت قعلعش ظعكةنلعكنع بعلدىرىش ظىحىن، بذ 
سىرعدعكع ظايةتلةر هةسةتنعث شةررعدعن صاناه تعلةش بعلةن ظاخعرالشتذرذلدع. هةسةت 
اهلل تاظاالغا قارشع ظعشلةنضةن تذنجع ضذناه بولذص، ظعبلعس ظادةم ظةلةيهعسساالمغا 

هةسةت قعلغانلعقتعن ظذنعثغا سةجدة قعلعشنع رةت قعلغان.
هةسةت قعلعش بةزع ظةهؤالالردا يوللذق بولعدذ. مةسعلةن، بعر هةدعس شةرعصتة 
اهلل  بعرع،  بار؛  قعلعش  هةسةت  ظعشتا  ظعككع  مذنداق  »صةقةت  دئيعلضةن:  مذنداق 

))) سةهعه بذخارع، 6065 ـ هةدعس.
))) »فةتهذلبارع« 10 ـ توم، 482 ـ بةت.
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قذرظان بةرضةن ظادةم بولذص، ظذ ظةتعضةن ـ ظاخشامدا قذرظاننعث هةققعنع ظادا قعلعدذ. 
ياخشع  ظاخشامدا  ـ  ظةتعضةن  ظذنع  ظذ  بولذص،  ظادةم  بةرضةن  بايلعق  اهلل  بعرع،  يةنة 

ظعشالرغا سةرص قعلعص تذرعدذ«)1).

بئخعللعق قعلعش ؤة ظعلعمنع يذشذرذشنعث هارام قعلعنغانلعقع

بئقعللعققا >ظةتتةظرعيفات< ناملعق كعتابتا مذنداق ظذقذم بئرعلضةن: »بئخعللعق 
بةرضةن:  ظذقذم  مذنداقمذ  ظذنعثغا  بةزعلةر  قعلماسلعقتذر«.  حعقعم  مئلعنع  ظأزعنعث 

»بئخعللعق ظئهتعياج حىشكةندة ظأتىنىص بةرمةسلعكتذر«.
تاشاليدذ،  ظأحىرىص  سىصةتلةرنع  ظعنسانعي  »بئخعللعق  دةيدذ:  مذنداق  هةكعم 
سىصةتلةردعن  رةزعل  تىضةشتىرعدعغان  كعشعنع  ظذ  يئتعلدىرعدذ.  ظادةتلةرنع  هايؤانعي 
ظعنسانلعق  ظادةتتة  ـ  ظأرص  شذنداقال  نةرسعنع،  قعلغان  صةرز  شةرعظةت  بولذص،  بعرع 
بئخعللعق  مةسعلةن،  توسعدذ.  قعلعشتعن  ظادا  نةرسعنع  تونذلغان  دةص  مةجبذرعيةت 
مذنداق  بئرعلدىرعدذ.  نةرسعلةرضة  ظةرزعمةس  بارعدذ،  ظئلعص  تارلعققا  ظعحع  كعشعنع 
قعلعش يامان كأرىلعدعغان ظعشتذر. ظذ ظعشنعث يامان كأرىلىشع شاراظعت ؤة شةخسلةرضة 

قارعتا صةرقلعق بولعدذ«. 
كعمنعث بايلعقع كأصعيعص كةتسة، كةمبةغةلدعمذ كأرىلمعضةن ظعحع تارلعق ظذنعثدا 
كعشعلةرضة  ظاستعدعكع  قول  تذغقانلعرعغا،  ظاظعلعسعدعكعلةرضة،  ظذنعث  كأرىلعدذ. 
قعلغان ظعحع تارلعقع ياتالرغا قعلغان ظعحع تارلعقعدعنمذ يامان كأرىلعدذ. شةرعظةتنعث 
تذغقانلعرعغا  ؤة  خوتذنعغا  سةدعقعسعنع،  صعتعر  زاكاتنع،  بئخعللعق  قارعشعدعكع 
قارعشعدعكع  ظادةتنعث  ـ  ظأرص  بئخعللعقتذر.  قعلعشتعكع  ظادا  حعقعمنع  بئرعدعغان 
باشقعالرغا  ؤة  دوستالرغا  قوشنعالرغا،  تذغقانالرغا،  بئرعش،  سةدعقة  نةصلة  بئخعللعق 

سوؤغات بئرعش قاتارلعق جةهةتلةردة قعلعنغان بئخعللعقتذر. 
ؤاجعص  شةرعظةت  ظذالرنع  قعلغان،  بئخعللعق  قعلعشعغا  سةرص  مال  باشقعالرنعث 
قعلغان ؤة ظأرص ـ ظادةت مةجبذرعيةت قعلغان ؤةزعصعلةرنع ظادا قعلعشتعن توسقان كعشع 
ظةث حوث بئخعل هئسابلعنعدذ. اهلل تاظاال تةرعصعدعن ساغالم ظةقعل ؤة ظأتكىر حىشةنحة 
رعزعق قعلعص بئرعلضةن، ظاندعن ظعلعم تةلةص قعلماستعن، اهلل تاظاالنع تونذش ظىحىن 
ـ مال توصالشقا بئرعلعص كئتعص جاهعل قالغان كعشعنعث  ظعزدةنمةستعن، بةلكع صذل 

بئخعللعقع ظةث حوث بئخعللعق هئسابلعنعدذ. بذ ناهايعتع حوث زعيانكارلعقتذر.
))) سىرة فةلةق، 5 ـ ظايةت.
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بئخعللعق بعر ظعنساننعث جةمظعيةت ظةزالعرع بعلةن بولغان ظاالقة مذظامعلعسعضة 
سةلبعي تةسعر كأرسعتعدذ، ظأزنع ياخشع كأرىش، شةخسعيةتحعلعك قعلعش، ماددعغا 
بئرعلعص كئتعش، ظاحكأزلىك قعلعش قاتارلعق ظعللةتلةرضة سةؤةبحع بولعدذ، تةبعظعتعدة 
قاساؤةتلعكنع ؤة تاش يىرةكلعكنع يعتعلدىرعدذ، ظذنع باشقعالرنعث هةق ـ هوقذقلعرعغا 
ظذالرنع  تاظاال  اهلل  بارعدذ.  ظئلعص  قعلعشقا  دىشمةنلعك  ظذالرغا  قعلعشقا،  تاجاؤذز 
بئخعللعق  ماختانحاقالر(  مذتةكةببعرلةر،  )يةنع  »ظذالر  دةيدذ:  مذنداق  سىصةتلةص 
قعلعدذ، كعشعلةرنع بئخعللعققا بذيرذيدذ، اهلل ظذالرغا ظأز صةزلعدعن بةرضةن نةرسعلةرنع 
)يةنع صذل - مالنع ؤة مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث تةؤراتتعكع سىصعتعنع( يوشذرعدذ، 

)اهلل نعث نئمعتعنع( ظعنكار قعلغذحعالرغا خورلعغذحع ظازابنع تةييارلعدذق«)1).
بئخعللعقنعث شةكعللعرعدعن يةنة بعرع ظعلعمنع يوشذرذش بولذص، ظذ ظعنسانعيةتكة 
صةرزلعكع  بولغان،  الزعم  ظأضعتعش  بعرعدذر.  ظاصةتلةرنعث  كئلعدعغان  ظئلعص  هاالكةت 
مذظةييةنلةشكةن شةرظع ظعلعمنع يوشذرذش كذصرعلعققا ظئلعص بارعدذ. كعمكع ظعسالمغا 
كعرمةكحع بولغان كعشعنع كأرضةندة، ظذنعثغا: >سةؤر قعلغعن< دئسة، ياكع: >كئيعن 
كةلضعن< دئسة، ياكع: >باشقا بعر ظالعمنعث قئشعغا بارغعن، ظذ ساثا ظعسالمنع ظأضعتعص 
بةزعلةر  قويعدذ< دئسة، ظالعمالر: »مذنداق سأزنع قعلغذحع كاصعر بولعدذ« دئضةن. 
مذنداق دئضةن: »ظةضةر ظذ ظذنع بعرةر ظالعمنعث قئشعغا ظةؤةتسة، كاصعر بولمايدذ، 
حىنكع ظذ ظالعم ظذنعثغا بعلعمسعز كعشع ظأضعتةلمعضةن نةرسعنع حعرايلعق رةؤعشتة 
كاصعر  بعردةممذ  ظةؤةتعلضىحعنعث  ظةؤةتكىحع  بولغاندا  شذنداق  مذمكعن.  ظأضعتعشع 
صئتع قئلعشعغا رازع بولمعغان، بةلكع ظذنعث تولذق ؤة مذكةممةل رةؤعشتة ظعسالمغا 
كعرعشعضة رازع بولغان بولعدذ. ظةضةر ظذنعث قئشعغا هاالل ياكع هارام نةرسة هةققعدة 
صةتعؤا سوراص كةلضةن، ياكع نامازنع تولذق رةؤعشتة ظوقذشنع ظأضعتعص قويذشنع سوراص 
كةلضةن تةقدعردة، ظأزرعسعز رةت قعلسا، ضذناهكار بولعدذ ؤة ظعلعمنع يوشذرغذحعالردعن 

هئسابلعنعدذ)2). 

كعبعرلعك قعلعش ؤة ظأزعضة تةمةننا قويذشنعث هارام قعلعنغانلعقع

كعبعرلعك قعلعش هارامدذر. حىنكع اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ: »يةر يىزعدة 
قعلدذرمايمةن«)))،  صةهعم  ظايةتلعرعمنع  مئنعث  قعلعدعغانالرغا  تةكةببذرلذق  ناهةق 
شةصقةتسعز  تةرسا،  حعققان  ظذحعغا  بعر  هةر  تعلعدع،  مةدةت  دعن  اهلل  »صةيغةمبةرلةر 

))) سةهعه مذسلعم، 815 ـ هةدعس.
))) سىرة نعسا، 37 ـ ظايةت.

))) »ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية« 323 ـ بةت.
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)يةنع اهلل غا ظعتاظةت قعلعشقا ضةدةنكةشلعك قعلعص هةقعقةتتعن باش تارتقذحع( هاالك 
بولدع«)1)، »بذزغذنحعلعق قعلعص )ظعماندعن باش تارتقان(، )بةندعلةرضة( زومعضةرلعك 

قعلغان هةر قانداق ظادةمنعث دعلعنع اهلل مذشذنداق صئحةتلعؤئتعدذ«)2). 
صةيغةمبةر  هةدعستة  بعر  قعلعنغان  رعؤايةت  خذزاظعيدعن  ؤةهب  ظعبنع  هارعس 
ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »مةن سعلةرضة جةننةت ظةهلعدعن خةؤةر بةرمةيمذ؟ ظذالر 
خار، ظاجعز كعشعلةر بولذص، ظةضةر ظذالر اهلل غا قةسةم قعلسا، اهلل ظذالرنعث قةسعمعنع 
ظذالر  بةرمةيمذ؟  خةؤةر  ظةهلعدعن  دةؤزةخ  سعلةرضة  مةن  بئرعدذ.  ظاشذرذص  ظةمةلضة 

ظأزلعرعنعث حوث تذتعدعغان هاكاؤذر كعشعلةردذر«))).
راغعب مذنداق دةيدذ: »كعبعرلعك، تةكةببذرلذق ؤة هةقتعن باش تارتعش بعرـ  بعرعضة 
مةنعداش سأزلةردذر. كعبعرلعك ظعنساننعث ظأز ظأزعضة تةمةننا قويذشعغا خاس هالةتتذر. 
مةلذم شةخسنعث ظأزعنع باشقعالردعن حوث كأرىشع كعبعرلعكتذر. هةقنع قوبذل قعلعشتعن، 
اهلل نع بار ؤة بعر دةص تونذص، ظذنعثغا بويسذنذشتعن، تاظةت ـ ظعبادةت قعلعشتعن باش 

تارتعش ظارقعلعق صةرؤةردعضارعغا تةكةببذرلذق قعلعش ظةث حوث كعبعرلعكتذر«.
تةكةببذرلذق مذنداق ظعككع سةؤةبتعن كئلعدذ: بعرع، ياخشع ظةمةللةر باشقعالرنعث 
تةكةببذرلذق  ظذنع  تاظاال  اهلل  جةهةتتعن  مذشذ  بولعدذ.  ظارتذق  ظةمةللعرعدعن  ياخشع 

قعلعش، دةص سىصةتلعضةن. 
يةنة بعرع، يالغان قعياصةتكة كعرعؤئلعش، يئمعضةن تاماققا تويذص كئتعشكة ظوخشاش 
ظاالمةتلةر بولعدذ. ظومذمعي خةلقنعث سىصةتلعشعدة شذنداق بولعدذ. مةسعلةن، اهلل تاظاالنعث 
مذنذ سأزعضة ظوخشاش: »بذزغذنحعلعق قعلعص )ظعماندعن باش تارتقان(، )بةندعلةرضة( 

زومعضةرلعك قعلغان هةر قانداق ظادةمنعث دعلعنع اهلل مذشذنداق صئحةتلعؤئتعدذ«)4). 
ظذ  ظةضةر  بولعدذ.  قعسعم  ظعككع  »كعبعرلعك  دةيدذ:  مذنداق  غةزالعي  ظعمام 
كعبعرلعك  بولمعسا،  ظذنداق  دئيعلعدذ.  تةكةببذرلذق  كأرىلسة،  ظعبادةتلةردة  ـ  ظةمةل 
ظىستىن  ظأزعنع  بولسعمذ،  ظذ  بولعدذ.  تةبعظعتعدة  ظأز  كعبعرلعك  ظةسلعدة  دئيعلعدذ. 
ؤة  كأرىشكة  ظىستىن  ظأزعنع  قعلعشقا،  تةكةببذرلذق  كعبعرلعك  راهةتلعنعشتذر.  كأرىص 
قويذشتعن  تةمةننا  ظأزعضة  كعبعرلعك  بعلةن  بذنعث  بارعدذ.  ظئلعص  قعلعشقا  حوثحعلعق 

صةرقلعنعدذ«)5).
))) سىرة ظةظراف، 146 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.

))) سىرة ظعبراهعم، 15 ـ ظايةت.
))) سىرة غافعر، 35 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.

))) سةهعه بذخارع، 6071 ـ هةدعس.
))) سىرة غافعر، 35 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم كعبعرلعكنعث هةقعقعي ماهعيعتعنع بايان قعلعص بةرضعنعدع. 
شةرعصتة  هةدعس  بعر  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  مةسظذد  ظعبنع  ظابدذلاله 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »قةلبعدة زةررعحعلعك كعبعر بار كعشع جةننةتكة 
كعرمةيدذ«. بعر ظادةم: كعشع كعيعمعنعث يارعشعملعق، ظايعقعنعث حعرايلعق بولذشعنع 
جاؤاب  دةص  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  دئضةندة،  بولمامدذ؟  كأرسعمذ  ياخشع 
كعبعرلعك  كأرعدذ.  ياخشع  ضىزةللعكنع  ضىزةلدذر،  اهلل  شىبهعسعزكع،  ـ  بةرضةن: »شةك 

هةقنع ظعنكار قعلعش ؤة كعشعلةرنع هاماقةت ساناشتذر«)1). 

نذقسانالردعن  صىتىن  سىصةتلةنضىحعدذر،  بعلةن  سىصةتلةر  كامالع  صىتىن  تاظاال  اهلل 
صاكتذر. اهلل تاظاال بةندعسعنع ظذنعثغا بةرضةن نئمةتلعرعنعث، صةزلع ـ مةرهةمةتلعرعنعث 
هالدا  بئزةلضةن  ظعحعدة  بةلضعلعمعلةر  هاالل  بعلةن  ظةسةرلعرع  ياخشعلعقلعرعنعث  ؤة 

كأرىشنع خااليدذ.

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »هةقنع ظعنكار قعلعش« دئضةن سأزع هةقنع رةت 
صةس  ؤة  كةمسعتعش  ظذالرنع  دئضةن سأزع  ساناش«  هاماقةت  قعلعشنع، »كعشعلةرنع 

كأرىشنع ظعصادعلةيدذ.

كعبعرلعك لةنعتع ظعبلعسنعث تذتقان يولعدذر. ظذ ظةث رةزعل ظةخالق بولذص، كعبعر 
بولعدذ.  ظااليتقان  كأز  سىصةتلعرعضة  كاتتعلعق  ؤة  ظذلذغلذق  تاظاالنعث  اهلل  ظعضعسع 
ظةكسعحة، نئمةتنع حوث ساناش، نئمةتكة، ظذنع بةرضىحعنع ظذنتذص كئتعش بعلةن بعرضة 
قويذشمذ  تةمةننا  ظأزعضة  قويذشنعث جىملعسعدعندذر.  تةمةننا  ظأزعضة  كئتعش  بئرعلعص 
تةمةننا  ظأزعضة  كأصع  كعبعرلعكنعث  حىنكع  بعرعدذر.  سةؤةبلعرعدعن  كعبعرلعكنعث 
قويذشتعن تذغذلعدذ. ظذمذ رةزعل ظةخالقالردعن بعرعدذر. نئمعشقا دئضةندة، ظأزعضة تةمةننا 
قويذش ضذناهالرنع ظذنتذص كئتعشكة، اهلل نعث ظارغامحعنع ظذزذن قويذص بةرضةنلعكعدعن 
ؤة ظازابعدعن خاتعرجةم بولذص قئلعشقا ظئلعص بارعدذ. اهلل تاظاال ظأز صةزلعدعن ظاتا قعلغان 
ؤة نئمةت قعلعص بةرضةن ظةمةللعرع بعلةن صةخعرلعنعص كئتعص، اهلل تاظاالنعث ظالدعدا ظأزع 

ظىحىن حوقذم ياخشعلعق بار، دةص قارايدذ.

يولدا  ظادةم  »بعر  دئضةن:  مذنداق  شةرعصتة  هةدعس  بعر  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
كئتعؤئتعص، يةلكعسعضة حىشىص تذرغان حاحلعرع ؤة كعيعؤالغان تونع بعلةن صةخعرلعنعص 
قعيامةت  كعرعشع  ظاستعغا  يةر  ظذنعث  كةتتع.  يىتىص  يةر  ظذنع  توساتتعن  كةتكةنعدع، 

كىنعضة قةدةر قعستعلعش ظعحعدة داؤام قعلعدذ«)2).
))) »فةتهذلبارع« 10 ـ توم، 489 ـ بةت.

))) ظعمام مذسلعم ؤة تعرمعزع رعؤايةت قعلغان.

ھاكاۋۇرلۇق ۋە مەنمەنلىكنىڭ ھارام قىلىنغانلىقىھاكاۋۇرلۇق ۋە مەنمەنلىكنىڭ ھارام قىلىنغانلىقى
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دعلغا كئحعدعغان خعيالالر

ظةمةستذر.  ظعشالردعن  ظعختعيارعدعكع  ظعنساننعث  خعيالالر  كئحعدعغان  دعلغا 
مةسعلةن، كأثلعدعكع صاراث، هاياجانلعق ظعنتعلعش قاتارلعقالرغا ظوخشاش. بذنعث 
سعرتعدعكع  تاقعتعنعث  ظعنسان  ظذ  حىنكع  تارتعلمايدذ.  جازاغا  ظعنسان  ظىحىن 
ظةبذهذرةيرة  بولعدذ.  شةرتلعرع  بولذش  مذيةسسةر  ظعشنعث  مذنداق  ظعشالردعندذر. 
دةيدذ:  مذنداق  ظذ  شةرعصتة  هةدعس  بعر  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا: »ظاسمانالردعكع، زئمعندعكع شةيظعلةر )ظعضعدارحعلعق 
قعلعش جةهةتتعن بولسذن، تةسةررذص قعلعش جةهةتتعن بولسذن( اهلل نعث ظعلكعدعدذر. 
ظذنعث  يوشذرذثالر،  مةيلع  قعلعثالر،  ظاشكارا  مةيلع  )يامانلعقنع(  دعلعثالردعكع 
ظذحذن اهلل سعلةردعن هئساب ظالعدذ. اهلل خالعغان كعشعضة مةغصعرةت قعلعدذ، خالعغان 
كعشعضة ظازاب قعلعدذ. اهلل هةممة نةرسعضة قادعردذر«)1) دئضةن ظايةت نازعل بولغاندا، 
تذيذلدع.  ظئغعر  ساهابعلعرعضة  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  هأكمع  ظايةتنعث  بذ 
شذنعث بعلةن ظذالر صةيغةمبةر ظةلةيهعساالمنعث ظالدعغا كئلعص، تعزلعنعص ظولتذرذص: 
>ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! ناماز ظوقذش، روزا تذتذش، جعهاد قعلعش، زاكات بئرعش 
قاتارلعق بعز ظورذندعيااليدعغان ظةمةللةرضة تةكلعص قعلعنغانعدذق. ظةمدع ساثا بذ 
دئدع.  يةتمةيدذ<  تاقعتعمعز  بعزنعث  قعلعشقا  ظةمةل  ظذنعثغا  بولدع،  نازعل  ظايةت 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »سعلةرمذ سعلةردعن ظعلضعرع ظأتكةن ظعككع كعتابنعث 
دئضةن سأزعضة  قعلمايمعز<  ظعتاظةت  ظةمرعثضة  ظاثلعدذق،  >دةؤعتعثنع  ظةهلعنعث: 
ظوخشاش سأز قعلماقحعمذ؟ بةلكع: >بعز دةؤعتعثنع ظاثلعدذق ؤة ظةمرعثضة ظعتاظةت 
قعلدذق، صةرؤةردعضارعمعز، مةغصعرعتعثنع تعلةيمعز، ظاخعر يانعدعغان جايعمعز سئنعث 

دةرضاهعثدذر، دةثالر« دئدع.
ساهابعالر ظذ ظايةتنع ظوقذص، تعلع ظذنعثغا راؤان كةلضعلع تذرغاندا اهلل تاظاال 
تةرعصعدعن  صةرؤةردعضارع  »صةيغةمبةر  قعلدع:  نازعل  ظايةتنع  بذ  ظارقعدعن  ظذنعث 
كةلتىردع،  ظعمان  مأمعنلةرمذ  كةلتىردع،  ظعمان  كعتابقا  قعلعنغان  نازعل  ظذنعثغا 
ظذالرنعث هةممعسع اهلل غا ؤة اهلل نعث صةرعشتعلعرعضة، كعتابلعرعغا ؤة صةيغةمبةرلعرعضة 
ظايرعؤةتمةيمعز  هئحبعرعنع  صةيغةمبةرلعرعنعث  نعث  »اهلل  )ظذالر(  كةلتىردع.  ظعمان 
قالمايمعز(«  ظئيتماي  ظعمان  بةزعسعضة  ظئيتعص،  ظعمان  بةزعسعضة  ظذالرنعث  )يةنع 
قعلدذق،  ظعتاظةت  )ظةمرعثضة(  ؤة  ظاثلعدذق  )دةؤعتعثنع(  »بعز  ظذالر:  دةيدذ. 
سئنعث  جايعمعز  يانعدعغان  ظاخعر  تعلةيمعز،  مةغصعرعتعثنع  صةرؤةردعضارعمعز، 

))) سةهعه مذسلعم، 2088 ـ هةدعس.

دىلغا كېچىدىغان خىيالالردىلغا كېچىدىغان خىيالالر
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دةرضاهعثدذر« دةيدذ«)1). 
ساهابعالر شذنداق قعلغاندعن كئيعن اهلل تاظاال ظذ ظايةتنع ظةمةلدعن قالدذرذص، 
ظاندعن مذنذ ظايةتنع نازعل قعلدع: »اهلل هئحكعمنع تاقعتع يةتمةيدعغان ظعشقا تةكلعص 
قعلمايدذ. كعشعنعث قعلغان ياخشعلعقع )نعث ساؤابع( ظأزعضعدذر، يامانلعقع )نعث 
خاتاالشساق  ياكع  ظذنتذساق  بعز  ظةضةر  صةرؤةردعضارعمعز!  ظأزعضعدذر.  جازاسعمذ( 
)يةنع بعز ظذنتذش ياكع سةؤةنلعك سةؤةبعدعن ظةمرعثنع تولذق ظورذنلعيالمعساق(، 
بعزنع جازاغا تارتمعغعن«. اهلل تاظاال >بولعدذ< دئدع. »صةرؤةردعضارعمعز! بعزدعن 
ظعلضعرعكعلةرضة يىكلعضعنعثضة ظوخشاش بعزضة ظئغعر يىك يىكلعمعضعن )يةنع بعزنع 
قعيعن ظعشالرغا تةكلعص قعلمعغعن)«. اهلل تاظاال >بولعدذ< دئدع. »صةرؤةردعضارعمعز! 
دئدع.  >بولعدذ<  تاظاال  اهلل  ظارتمعغعن«.  بعزضة  نةرسعنع  يةتمةيدعغان  كىحعمعز 
»بعزنع كةحىرضعن، بعزضة مةغصعرةت قعلغعن، بعزضة رةهعم قعلغعن، سةن بعزنعث 
ظعضعمعزسةن، كاصعر قةؤمضة قارشع بعزضة ياردةم بةرضعن«)2). اهلل تاظاال >بولعدذ< 

دئدع))). 
قعلعنعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق  ظةنهذنعث  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة 
قئشعغا  ظذنعث  كعشعلةر  بألىك  بعر  ساهابعلعرعدعن  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
حوث  )شىبهعلعك(  صئتعنالمايدعغان  سأزلةشكعمذ  بعرعمعز  >كأثلعمعزضة  كئلعص: 
دئدع.  بوالمدذ؟«  »شذنداق  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دئدع.  كئلعدذ<  خعيالالر 
ظذالر: >هةظة< دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظةنة شذ ظعماننعث روشةنلعكعدذر« 

دئدع)4). 
دئضةن  روشةنلعكعدذر«  ظعماننعث  شذ  »ظةنة  ظةلةيهعسساالمنعث:  صةيغةمبةر 
سأزع مذنداق مةنعنع ظعصادعلةيدذ: سعلةرنعث ظذنع حوث ضذناه ساناص سأزلةشكعمذ 
ساناش،  ضذناه  حوث  ظذنع  روشةنلعكعدذر.  ظعماننعث  ظأزع  صئتعنالمعغانلعقعثالرنعث 
ضذناه دةص ظئتعقاد قعلغاندعن سعرت ظذنع سأزلةشتعن قورقذش ـــ ظذ صةقةت ظعمانع 
كعشعلةردعال  بولغان  خالعس  شىبهعلةردعن  ـ  شةك  مذكةممةللةشكةن،  تىردة  هةقعقعي 

كأرىلعدذ.
ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: 
ظارعالشتذرمعغان  زذلذمنع  ظعمانعغا  ظئيتقان،  ظعمان  بولذش  خاتعرجةم  »ظازابتعن 

))) سىرة بةقةرة، 284 ـ ظايةت.

))) سىرة بةقةرة، 285 ـ ظايةت.

))) سىرة بةقةرة، 286 ـ ظايةت.
))) سةهعه مذسلعم، 125 ـ هةدعس.

دىلغا كېچىدىغان خىيالالردىلغا كېچىدىغان خىيالالر
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ظادةملةرضة مةنسذصتذر، ظذالر هعدايةت تاصقذحعالردذر«)1) دئضةن ظايةت نازعل بولغاندا، 
>قايسعمعز  ظذالر:  تذيذلدع.  ظئغعر  ساهابعلعرعضة  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  بذ 
ظويلعغان  سعلةر  »ظذ  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دئدع.  قعلمايدذ؟<  زذلذم  ظأزعضة 
زذلذم ظةمةس، ظذ صةقةت لوقماننعث ظأز ظوغلعغا نةسعهةت قعلعص: »ظع ظوغذلحعقعم، 
اهلل غا شئرعك كةلتىرمعضعن، شئرعك كةلتىرىش هةقعقةتةن زور ضذناهتذر«)2) يةنع 

ناهايعتع حوث زذلذمدذر دئضةن سأزعدعكع زذلذمدذر« دئدع))).

خعلمذ ـ خعل مةسعلعلةر

§ ؤةز ـ نةسعهةت ظئيتعش ظىحىن مذنبةر ظىستعدة تةبلعغ قعلعش صةيغةمبةرلةرنعث 
سىننعتعدذر. هوقذققا، صذلـ  مالغا ؤة كعشعلةرنعث قوللعشعغا ظئرعشعش ظىحىن مذنبةر 

ظىستعدة نذتذق سأزلةش يةهذدعي ؤة خعرعستعيانالرنعث ضذمراهلعقلعرعندعندذر.

§ ظةضةر قذرظان كةرعم كونعراص يعرتعلعص كئتعص، ظذنع ظوقذش تةس بولذص قالغان 
كأرسةتكةن  دةص  شذنداق  مذهةممةد  ظعمام  بولمايدذ.  كأيدىرىشكة  ظذنع  ظةهؤالدعمذ 
صاك  ظذنع  ظةمةس.  كأمىؤئتعش مةكروه  ظذنع  قعلعمعز.  ظةمةل  ظذنعثغا  بعز  بولذص، 
كأمضةن  كوالصال  يةرنع  حىنكع  الزعم.  كأمىش  كولذص  لةهةت  ظاندعن  ظوراص،  التعغا 
تةقدعردة، ظذنعث ظىستعضة توصا ظعتتعرعشكة توغرا كئلعدذ. بذ قذرظان كةرعمنع كأزضة 
ظعلمعغاندةك بعر ظعش بولذص قالعدذ. لئكعن ظذنعث ظىستعضة ضأمبةز قعلعص كأمسة 
قولع  ظادةمنعث  تاهارةتسعز  ياكع  يذيعؤةتسعمذ  سذدا  ظذنع  خالعسا،  ظةضةر  بولعدذ. 
قويذص  جايغا  صاكعز  كةلمةيدعغان  نةرسعلةر  مةينةت  ؤة  توزاث  ـ  حاث  يةتمةيدعغان، 

قويسعمذ بولعدذ. بذ اهلل تاظاالنعث سأزعنع هأرمةتلعضةنلعكتذر. 

§ قذرظان كةرعم بار ظأيدة جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةسلعك ظةؤزةلدذر. حىنكع 
هةممة ظأي ظذنعثدعن خالعي ظةمةس. لئكعن ظذ يئصعص قويذلغان بولسا، هئح يامعنع 

يوق.

سأزلةر  ظوخشاش  دئضةنضة  صاسكعنا!<  >ظع  ظةبلةخ!<  >ظع  بعرعضة:  ظةضةر   §
ظعشلعتعلعص هاقارةت قعلعنغان بولسا، ظذمذ ظذنع تعلالشتا جازا كةلمةيدعغان سأزلةرنع 
ظعشلعتعص جاؤاب قايتذرسا دذرذس بولعدذ. حىنكع اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ: 

))) سةهعه مذسلعم، 132 ـ هةدعس.
))) سىرة ظةنظام، 82 ـ ظايةت.

))) سىرة لوقمان، 13 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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بولمايدذ«)1).  ظةيعبلةشكة  ظذنع  ظالسا،  ظعنتعقامنع  ظادةم  ظذحرعغذحع  »زذلذمغا 
لئكعن تةث ياكع شذنعثغا ظوخشاش سأزلةر بعلةن جاؤاب قايتذرماسلعق ظةؤزةلدذر. 
حىنكع اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ: »كعمكع )ظةزعيةتكة( سةؤر قعلسا، )اهلل 

نعث رازعلعقع ظىحىن( ظعنتعقام ظالمعسا، بذ ظةلؤةتتة مةرغذص ظعشالردعندذر«)2).
§ توغرا قاراشقا ظاساسةن، سىيع ظعحعش ظىحىن حئصعلغان كألدة تاهارةت ظئلعش 
دذرذس بولمايدذ. شذثا ظذ كألدة تاهارةت ظئلعش مةنظع قعلعنعدذ، تةيةممذم قعلعشنعث 
دذرذس بولذشع حةكلعمعضة ظذحرعمايدذ. صةقةت سذ كأص بولسا، تاهارةت ظئلعش دذرذس 
ظئلعش  تاهارةت  بعرضة  بعلةن  ظعحعش  سىيعدعن  كألنعث  كأصلعكعضة  بولعدذ. سذنعث 

ظىحىن حئصعلغان بولذشع دااللةت قعلعدذ))).
تىز بعر زئمعندا يعغعلعص قالغان يامغذر سىيع بولذص، كأص بولمعسا، تةيةممذم 
قعلعش حةكلةنمةيدذ. ظةسلعدة ظذنعثدا تاهارةت ظئلعشقا بولعدعغانلعقع مةلذم. حىنكع 
تاهارةت ظئلعشقا بولعدعغان سذنع ظعحعشكعمذ بولعدذ. لئكعن ظعككعسعنعث ظارعسعدعكع 
صةرق شذكع، ظعحعش ظئهتعياجع بةكرةك مذهعمدذر. نئمعشقا دئضةندة، ظذنعث بعلةن 
ظعنسانالرنعث هاياتعنع ساقلعغعلع بولعدذ. تاهارةت ظئلعش ظذنداق ظةمةس، حىنكع 
ظذنعث ظورذنباسارع )يةنع تةيةممذم قعلعش( بار. شذثا ظذ سذنعث ظعضعسع ظادةتتة 

ظذنعثدعن ظعحعشكة رذخسةت قعلعدذ. حىنكع ظذ بةكرةك صايدعلعقتذر)4).
§ ظةرنعث بذزذق ظايالنع قويذؤئتعشع، ظايالنعثمذ بذزذق ظةردعن خئتعنع تةلةص 
بةلضعلعمعلعرعنع  نعث  اهلل  ظعككعسع  ظايال  ـ  ظةر  لئكعن  ظةمةس.  ؤاجعص  قعلعشع 
ظورذندعيالماسلعقتعن قورققان تةقدعردة ظاجرعشعص كةتسة هئح يامعنع يوق. >بذزذق< 
دئضةن سأز زعنا ؤة شذنعثدةك ضذناهالرنع ظعشلةشنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ. خوتذنذم يات 
ظةرنعث قولعنع قايتذرمايدذ، لئكعن مةن خوتذنذمنع ياخشع كأرعمةن، دئضةن ظةرضة 

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظذنعثدعن بةهرعمةن بولغعن« دئضةن.
ظذنعث  بولذص،  قعلغان  رعؤايةت  ظةنهذما  رةزعيةلالهذ  ظابباس  ظعبنع  هةدعسنع  بذ 
لةؤزع مذنداق: بعر ظادةم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كئلعص: خوتذنذم يات 
ظأزةثدعن  »ظذنع  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دئضةندة،  قايتذرمايدذ  قولعنع  ظةرنعث 
يعراق قعلغعن )يةنع تاالق قعلعؤةتكعن(« دئضةن. ظذ ظادةم: لئكعن مةن خوتذنذمنع 
ظذنعثدعن  بولسا  »ظذنداق  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دئضةندة،  كأرعمةن  ياخشع 

))) سةهعه مذسلعم، 124 ـ هةدعس.
))) سىرة شذرا، 41 ـ ظايةت.
))) سىرة شذرا، 43 ـ ظايةت.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 274 ـ بةت.
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بةهرعمةن بولغعن« دئضةن. بذ هةدعسنع ظعمام ظةبذداؤذد، تعرمعزع ؤة بةززار رعؤايةت 
قعلغان بولذص، رعؤايةتحعلعرع ظعشةنحلعك كعشعلةردذر. ظعمام نةؤةؤعي: ظذ توغرعلعق 
دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعس، دئضةن. لئكعن ظعبنع جةؤزع ظعمام ظةهمةدنعث مذنداق 
دئضةنلعكعنع نةقعل قعلغان: »بذ مةسعلة هةققعدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بعر 
نةرسة دئضةنلعكع ظعسصاتالنمايدذ، ظذ هةدعسنعث ظةسلع يوق«. ظعبنع جةؤزع بذنع 
تذتقا قعلعص تذرذص، ظذ هةدعسنع، ضةرحة ظذ ظذنع ظعشةنحعلعك يولالر بعلةن رعؤايةت 
قعلغان بولسعمذ، توقذلما هةدعسلةردعن سانعغان. بةزع ظالعمالر ظذ هةدعسنع مذنداق 
بعر  مئلعدعن  ظذنعث  حاحاتتع،  بذزذص  مئلعنع  ظئرعنعث  ظايال  »ظذ  حىشةندىرضةن: 

نةرسة تةلةص قعلغان هئحبعر ظادةمنع قذرذق قول قايتذرمايتتع«)1). 
بذ  ظذ  ظةضةر  بولعدذ.  صاسعق  كعشع  قعلعؤالغان  ظادةت  ظأتىشنع  مةسجعدتعن   §
ظادعتع بعلةن مةشهذر بولذص كةتسة، ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ. حىنكع مةسجعد 
ؤة  ظأضعنعش  ظعلعم  ظوقذش،  ناماز  صةقةت  ظذ  ظةمةس،  قعلعنغان  بعنا  ظىحىن  ظأتىش 
قالغان  كئلعص  توغرا  ظأتىشكة  مةسجعدتعن  قعلعنغان.  بعنا  ظىحىن  ظوقذش  قذرظان 
بولعدذ.  قعلسا  نعيةت  تذرذشنع  ظئتعكاصتا  حاغدا  كعرضةن  ظعشلعتعص،  هعيلة  كعشع 

مةسجعدتعن ظأتىص كئتعؤئتعص بعرظاز تذرسا، ظئتعكاص ظىحىن يئتةرلعك بولعدذ)2).
§ ظأسمىر بالعالرغا مةسجعدتة ظعلعم ظأضةتكىحع ظةضةر ظذنع هةق ظئلعص ظأضةتسة، 
ضذناهكار بولعدذ. لئكعن زأرىرعيةت بولذص قالغاندا هةق ظالسا بولعدذ. ظةضةر قذرظان 

كةرعمنع ظأضعتعش ظىحىن هةق ظالسا، هئح يامعنع يوق. 
بعلدىرىص  هأرمةت  كعشعضة  كعرضةن  مةسجعدكة  كعشع  ظولتذرغان  مةسجعدتة   §
مذنداق  كعتابتا  ناملعق  ظاسار<  >مذشكعلذل  بولمايدذ.  مةكروه  تذرسا،  ظورنعدعن 
دئيعلعدذ: »باشقعالرغا هأرمةت بعلدىرىص ظورذندعن تذرذشنعث ظأزع مةكروه ظةمةس، 
مةكروهتذر.  كأرىش  ياخشع  تذرذشعنع  ظورذندعن  باشقعالرنعث  ظىحىن  ظأزع  صةقةت 
ظةضةر ظذ باشقعالرنعث ظورذندعن تذرذشعنع ياخشع كأرمعسة، لئكعن باشقعالر ظذنعث 
ظىحىن ظورذنلعرعدعن تذرسا، مةكروه ظةمةس. ظةضةر كةلضةن كعشع هأرمةت قعلعشقا 
هأرمةت  ظىحىن  ظذنعث  كعشع  ظوقذؤاتقان  قذرظان  تةقدعردة  بولغان  ظادةم  تئضعشلعك 

بعلدىرىص ظورنعدعن تذرسعمذ، مةكروه بولمايدذ«. 
ظالعمغا هأرمةت بعلدىرىص ظذنعث ظالدعدا ظأرة تذرذش جاظعزدذر. ظةمما باشقعالرنعث 
ظالدعدا ظأرة تذرذش دذرذس بولمايدذ. ظذنعث ظالدعدا ظأرة تذرذش مةسعلعسع ظذنعث 
كةلضةنلعكعضة هأرمةت بعلدىرىص ظأرة تذرذش مةسعلعسعضة ظوخشعمايدذ. بذ مةسعلعضة 

))) »تةقرعيرات ظةررافعظع« 2 ـ توم، 211 ـ بةت.
))) »سذبذلذسساالم« ناملعق كعتابنعث، 3 ـ توم، 360 ـ بئتعضة قاراث.
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دعققةت قعلعشعث الزعم)1).
§ صذراص قالغان ضأشنع يئيعش هارامدذر. صعشالق ؤة مئؤعنعث قذرذتعنع، ظةضةر 
ظذنع ظايرعغعلع بولغان تةقدعردة، يئيعش دذرذس بولمايدذ. حىنكع ظذ حعؤعن، قوثغذز، 
مئؤعنعث  ؤة  صعشالق  ظةمما  ظوخشاشتذر.  قاتارلعقالرغا  قذرذتع  صعلة  ؤة  هئرة  حايان، 
قذرذتعنع ظايرعغعلع بولمعسا، ياكع مئؤعنعث ظعحعنع يارغعلع بولمعسا، يةنع ظذنعثدعن 
يةص  بعرلعكتة  بعلةن  مئؤة  ؤة  تاماق  ظذنع  تةقدعردة  بولمعغان  مذمكعن  ساقلعنعش 
سئلعشنعث هئح يامعنع يوق. >ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية< ناملعق كعتابتا مذشذنداق 

بايان قعلعنغان.
ظعبنع ظابعدعن ظعمام تةهاؤعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع بايان قعلعدذ: »قذرذتالص 
كةتكةن صعشالق، سعركة ؤة مئؤعلةرنع، ظةضةر قذرذتالرغا جان كعرعص بولغان تةقدعردة، 
بولسا،  كةتكةن  كأصىص  صعشعص  شورصعدا  قذرذتع  ضأشنعث  بولمايدذ.  دذرذس  يئيعش 
ظذ  بولعدذ،  هأكمعدة  صاقعنعث  كةتكةن  تعتعلعص  ظألىص  ظذ سذدا  حىنكع  يئيعلمةيدذ. 
قذرذتع  هةرة  يئيعلعدذ.  بولسا،  كةتمعضةن  كأصىص  ظةضةر  بولمايدذ.  ظعحكعلع  سذنع 
جان  حىنكع  يوق.  يامعنع  هئح  يئسة،  ظعلضعرع  كعرعشتعن  جان  قذرذتعنع  صعلة  ؤة 

كعرمعضةن نةرسة، ظأزع ظألىص قالغان جانلعقالر قاتارعغا كعرمةيدذ«)2).
ظذنداق  بولمايدذ.  دذرذس  يأتكةش  كئيعن  بولغاندعن  قعلعص  دةصنة  مئيعتنع   §
صةقةت  مةكروهتذر.  يأتكةشمذ  ظعلضعرع  قعلعشتعن  دةصنة  ظذنع  هارامدذر.  قعلعش 
بعر ياكع ظعككع معل ظةتراصعدا يأتكةلسة بولعدذ. مذسا ظةلةيهعسساالمنعث يىسىف 
ظةلةيهعسساالمنعث جةسعدعنع يأتكعشعضة كةلسةك، ظذ ظعلضعرعكع شةرعظةت بولذص، ظذ 
شةرعظةت كئيعن ظةمةلدعن قالغاندذر. ياكع ظذ يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث ؤةسعيعتعضة 
يىسىف  حىنكع  ظعدع.  الزعم  ظاشذرذش  ظةمةلضة  ظذنع  بولذص،  قعلغانلعق  رعظاية 

ظةلةيهعسساالم جةسعتعنعث يأتكعلعشعنع ؤةسعيةت قعلغان))). 
ؤاقعتتا  بذ  بولدع.  ؤاصات  تعيه حألعدة  ظةلةيهعسساالم  هةممعضة مةلذمكع، مذسا 
ظةبذهذرةيرة  كعرمعضةنعدع.  زئمعنعغا  بةيتذلمذقةددةس  تئخع  ظعسراظعل  بةنع 
رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعستة مذنداق دئيعلعدذ: »ظةزراظعل 
ظةلةيهعسساالم )جان ظالغذحع صةرعشتة( مذسا ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا ظةؤةتعلدع. 
كاحات سالدع.  بعر  ظذنع  ظةلةيهعسساالم  كةلضةندة، مذسا  يئتعص  قئشعغا  ظذنعث  ظذ 
ظةزراظعل صةرؤةردعضارعنعث قئشعغا قايتعص بئرعص: >سةن مئنع ظألىشنع خالعمايدعغان 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 275 ـ بةت.

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 275 ـ بةت.
))) »ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية« 226 ـ بةت.
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بةندعنعث قئشعغا ظةؤةتعصسةن!< دئدع. اهلل تاظاال ظذنعث كأزعنع ساقايتتع، ظاندعن: 
>سةن قايتعص بئرعص، ظذنعثغا ظئيتقعنكع، ظذ قولعنع ظأكىزنعث ظىستعضة قويسذن. 
بئرعلعدذ<  ظأمىر  يعل  بعر  ظذنعثغا  باراؤعرعدة  تىكنعث  ياصقان هةربعر  قولع  ظذنعث 
صةرؤةردعضارعم!  >ظع  كئيعن:  ظاثلعغاندعن  ضةصنع  بذ  ظةلةيهعسساالم  مذسا  دئدع. 
ظذنعثدعن كئيعن نئمة بولعدذ؟< دئدع. اهلل تاظاال: >ظاندعن ظألىم يةنة كئلعدذ< دئدع. 
تاظاالدعن  اهلل  ظاندعن  دئدع.  ظألةي<  هازعر  بولسا  >ظذنداق  ظةلةيهعسساالم:  مذسا 
تعلعدع«.  يئقعنالشتذرذشعنع  يةرضعحة  ظئتعم  تاش  بعر  زئمعنعغا  بةيتذلمذقةددةس 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سأزعنع داؤام قعلعص مذنداق دئدع: »ظةضةر مةن ظذ جايدا 
بويعغا جايالشقان  يول  يئنعدعكع  تأصعلعكنعث  قعزعل  ظذنعث  ظةلؤةتتة  ظعدعم،  بولسا 

قةبرعسعنع سعلةرضة كأرسعتعص قوياتتعم«)1).
§ خوتذن كعشع سةمرعش ظىحىن فةتعت)2) ؤة شذنعثدةك قعممةت باهالعق تاماقالرنع 
يئسة، ظةضةر ظذ تويغاننعث ظىستعضة يئمعضةن ؤة ظئرع سئمعزلعكنع ياخشع كأرعدعغان 
تةقدعردة، هئح يامعنع يوق. بعراق ظئرع ظذنعث سةمرعص كئتعشعنع ياخشع كأرمعسة، 

ظذ خوتذن ضذناهكار بولعدذ.
بولسا،  قول  كةث  ظاظعلعسعدعكعلةرضة  كىنع  ظونعنحع  ظئيعنعث  مذهةررةم   §
ساؤاب بولعدذ ؤة ظذ كىنع كةث قول بولذش سىننةتتذر. بعر هةدعس شةرعصتة مذنداق 
يعلنعث  اهلل  بولسا،  قول  ظاظعلعسعدعكعلةرضة كةث  كىنع  ظاشذرا  دئيعلعدذ: »كعمكع 
بولذش هةققعدة  ظذ كىنع كةث قول  بولعدذ«.  ظذنعثغا كةث قول  قالغان كىنلعرعدة 
خئلع كأص هةدعس رعؤايةت قعلعندع، بةزعلعرع توغرعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن، دةص 

قارالدع. نةتعجعدة مةزكذر هةدعس ياخشعلعق دةرعجعسعضة كأتىرىلعدذ.
ظعبنع جةؤزع ظذ هةدعسنع توقذلما هةدعسلةردعن سانعغان. ظعنسانالر ظذ هةدعسنع 
تذتقا قعلعص، هةممة تىرلىك ظاشلعق داننع ظعشلعتعشتة كةث قول بولذشقان. بذنعمذ 
كةث قول بولذش دئيعشكة بولعدذ. مةن بةزع ظالعمالرنعث بذ هةقتة ناهايعتع ياخشع 
سأز قعلغانلعقعنع كأردىم؛ ظذنعث خذالسعسع شذكع، كةث قول بولذشتا بعر تىرلىك 
ـ  كعيعم  ظعحمةك،  ـ  يئمةك  ظذ  بةلكع  الزعم.  قالماسلعق  بولذص  باغلعق  نةرسعضعال 
كئحةك ؤة باشقا ظئهتعياجلعق نةرسعلةردعمذ شذنداق بولذشع كئرةك. ظذ، مةؤسىملةر 
قول  كةث  قارعغاندا  بولذشقا  قول  كةث  بايرامالردا  بولمعغان  شةرظع  ظعحعدعكع 
تارتسا،  ظاشذرا كىنع سىرمة  ظةمما: »كعمكع  ظةث هةقلعق كىندذر.  ظىحىن  بولذش 
يعلنعث قالغان كىنلعرعدة كأزع ظاغرعمايدذ« دئضةن هةدعسكة كةلسةك، صةيغةمبةر 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 275 ـ بةت.
))) سةهعه بذخارع، 1339 ـ هةدعس.
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ظةلةيهعسساالمدعن مذنداق هةدعس رعؤايةت قعلعنمعغان. >ظةللةظالع< ناملعق كعتابتا 
سىرمة  دئضةن.  هةدعستذر«  يالغان  »ظذ  هةجةرمذ:  ظعبنع  هافعز  ظئيتعلغعنعدةك، 
تارتعش هةققعدة توغرعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن بعرةرمذ هةدعس رعؤايةت قعلعنمعغان، 

شذثا سىرمة تارتعش بعدظةتتذر)1).
§ هأر ظادةمنعث بالعسعنع ظاتعسعنعث بذيرذقعغا ظاساسةن ظذرذش دذرذس بولمايدذ. 
ظةمما مذظةللعم ظذنع ظذرسا بولعدذ. حىنكع بذيرذققا ظاساسةن ظذرغذحع ظذنع ظاتعسعنعث 
ظعضعدارحعلعق  ظاتعسعنعث  ظذنع  مذظةللعم  ظذرعدذ.  ظىحىن  صايدعسع  ظذنعث  ظورنعدا 
قعلعش هوقذقعنع ظأتكىزىص بئرعشع ظارقعلعق قولعغا ظالغان ظعضعدارحعلعق قعلعش 

هأكمع بعلةن تةلعم ـ تةربعية بئرعشنعث صايدعسع ظىحىن ظذرعدذ.
§ قذرظان ظاثالش ؤاجعص، ظوقذش سىننةت بولغانلعقع ظىحىن ظذنع ظاثالش ظوقذغانغا 

قارعغاندا كأص ساؤابقا ظئرعشتىرعدذ.
كأصحعلعك  ظذ  حةكلعنعدذ.  بعلةنال  باال  كعحعك  شذ  ساؤابع  بالعنعث  كعحعك   §
ظأزعنعث  صةقةت  دةيدذ: »ظعنسان  مذنداق  تاظاال  اهلل  حىنكع  قارعشدذر.  ظالعمالرنعث 
قارايدذ:  دةص  مذنداق  ظالعمالر  بةزع  كأرعدذ«)2).  نةتعجعسعنع  ظعشعنعث  ظعشلعضةن 
»ظعنسانغا ظذ ظألضةندعن كئيعن بالعسعنعث ظعلمع مةنصةظةت قعلعدذ. حىنكع ظةنةس 
بةندعضة  قعلعنعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكع  ظةنهذنعث مذنداق  رةزعيةلالهذ  مالعك  ظعبنع 
ظذ ظألضةندعن كئيعنمذ مةنصةظةت قعلعدعغان نةرسعلةرنعث جىملعسعدعن بعرع شذكع، 
بالعسعغا قذرظان ؤة ظعلعم ظأضعتعص قالدذرذشتذر. شذنداق بولغاندا بالعنعث ظةجرعدعن 
هئح نةرسة كئمةيتعلمةستعن ظاتا ـ ظانا ظىحىن قذرظان ؤة ظعلعم ظأضةتكةننعث ظةجرع 

بئرعلعدذ«.
»ظةضةر  كىحلةندىرعدذ:  سأزع  مذنذ  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  قاراشنع  ظذ 
ظعنسان ظألسة، ظذنعث مذنذ ظىح ظةمةلعدعن باشقا ظةمةلع ظىزىلعدذ؛ ساؤابع ظىزىلىص 
قالمايدعغان سةدعقة )يةنع مةسجعد ؤة كأؤرىك سالدذرغان، يول ياساتقانغا ظوخشاش 
خةيرعلعك ظعشالر(، صايدعلعق ظعلعم، ظذنعثغا دذظا قعلعص تذرعدعغان ياخشع باال«.

هةققعدة  ساؤابع  ظذنعث  ظالعمالر  تاصعدذ.  ظادا  ظعبادةتلعرع  بالعنعث  كعحعك 
ظىحىن  ظذنعث  ظعبادةت  شذكع،  قاراش  ظاساسلعق  بولغان.  قاراشالردا  ظوخشعمعغان 
ياخشعلعقلعرعمذ  باشقا  ظذنعث  بئرعلعدذ.  ساؤابع  ظأضةتكةننعث  مذظةللعمضة  بولعدذ، 
شذنداق بولعدذ. شذثا بذ ظاساسلعق قاراش بعلةن بالعسعنعث ظعلمع ظاتعسعغا مةنصةظةت 
ظاتعنعث  باال  دئضةندة،  نئمعشقا  يوق.  زعتلعق  ظارعسعدا  قاراشنعث  دئضةن  قعلعدذ، 

))) »فةتعت« ظةرةبلةرنعث هةسةل ؤة شذنعثدةك قذؤؤةت ماددعلعرعنع بعرعكتىرىص ظئتعدعغان تامعقع بولذص، سةمرعتعش كىحعضة ظعضةـ ت.
))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 276 ـ بةت.
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ظعشلعضةن ظةمضعكعنعث نةتعجعسعدذر. حىنكع ظذ، هةدعستة بايان قعلعنغعنعدةك، ظةث 
ياخشع ظعش هئسابلعنعدذ. لئكعن ظذ باالغةتكة يةتكةن بالعالرنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ. 

كأرىلضةن ظعختعالص بولسا صةقةت كعحعك باال هةققعدة بولغان.
ناماز  نةصلة  ظأضعنعش  قعسمعنع  قالغان  ظأضىنةلمةي  قذرظاننعث  ؤاقعتتا  بوش   §
كذصايعدذر.  صةرز  قوغداش  ظىحىن  ظىممةت  قذرظاننع  حىنكع  ياخشعدذر.  ظوقذغاندعن 

نةصلة ناماز ظوقذش سىننةتتذر.
§ ساثا صةرز بولغان ظعلعمنع ظأضعنعش قذرظاننعث قالغان قعسمعنع ظأضعنعشتعن 
ظعلمعدعن  فعقهع  كذصايعدذر.  صةرز  ظأضعنعش  هةممعنع  قذرظاننعث  حىنكع  ظةؤزةلدذر. 
حوقذم ظأضعنعشكة تئضعشلعك بولغان ظعلعمنع ظأضعنعش صةرز ظةيندذر. شذثا صةرز ظةين 

بعلةن شذغذللعنعش ظةؤزةلدذر. 
§ ظالعمالر دةرسنعث ظاياقالشقانلعقعنع بعلدىرىش ظىحىن >اهلل ظةظلةم< دئيعشنع 
مذهةممةد<  ظةال  >ؤةسةللةلالهذ  مةسعلةن،  قعلعشنع،  سأزلةرنع  شذنعثدةك  ؤة 
تىضعضةنلعكعنع  دةرسنعث  دئيعش  ظذنداق  ظةمما  قارعغان.  دةص  مةكروه،  دئيعشنع 
بعلدىرىش ظىحىن بولمعسا، مةكروه بولمايدذ. حىنكع ظذ زعكرع ظئيتعش ؤة ظعشنع 
ظئالن  قوللعنعش  ظذسذلدا  ظالدعنقع  ظذنع  لئكعن  هئسابلعنعدذ.  تاصشذرذش  غا  اهلل 
ظىحىن ؤاسعتة قعلعص ظعشلةتكةنلعك بولعدذ. ظأيضة كعرعص كةلضىحع ظولتذرغذحعالرغا 
ظأزعنعث كةلضةنلعكعنع بعلدىرىش، نةتعجعدة ظذالرنعث ظأزعضة ظورذن هازعرلعشع ؤة 
هأرمةت كأرسعتعشع ظىحىن: >يا اهلل!< دئسعمذ شذنداق بولعدذ. كىزةتحعلعك قعلغان 
كعشع ظأزعنعث ظويغاق ظعكةنلعكعنع بعلدىرىش ظىحىن: >ال ظعالهة ظعللةلاله!< دئسة 
ؤة شذنعثغا ظوخشاش سأزلةرنع قعلسا، مةقسةت زعكرع ظىحىن بولماي قالعدذ. ظةمما 

ظعككع مةقسةت بعرلةشسة، كىحلىك بولغان مةقسةت ظئتعبارغا ظئلعنعدذ)1).
§ كأص ساندعكع تابعظعنالر ؤة ظعلضعرع ظأتكةن كعشعلةر جعنسعي ظةزانع سئغعص، 
ظذنعث تأشىكعدعكع قالدذق مةنعينع قويماي حعقعرعؤئتعشتا هةددعدعن ظاشذرعؤةتمةيتتع. 
ــ مةنعي حعققاندعن كئيعن ظذنعث تأشىكعنع تازعالشنع )يةنع  جعنسعي ظةزانع سئغعشـ 
مذنداق  كأرسعتعدذ.  حعقعرعؤئتعشنع(  قويماي  مةنعينع  قالدذق  ظعحعدعكع  تأشىك 
قعلعش ظةرضة الزعم ظةمةس. خوتذن كعشعمذ ظذنداق قعلعشقا موهتاج بولمايدذ. بةلكع 
يذيذؤةتسة  بعلةن  ياكع سذ  ظاندعن سىرتعؤةتسة  قعلعص،  بعرظاز سةؤر  خوتذن كعشع 
بولعدذ. ظةرنعث جعنسعي ظةزاسعدعكع مةنعينع حعقعرعؤئتعشع ظذنعث ظادعتعضة قارعتا 
مئثعش ياكع هاسعراش ياكع سول يئنعنع بئسعص يئتعش ياكع صذتلعرعنع يأتكةش ؤة 
ياكع جعنسعي ظةزانع سعلعق سعقعش قاتارلعقالر بعلةن بولعدذ. >مةراقعي ظةلفةاله< 

))) سىرة نةجم، 39 ـ ظايةت.
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ناملعق كعتابتا شذنداق كأرسعتعلضةن. 
كئسعلعضة  مالعخولعية  ظوخشاش،  يىرضعنعضة  ظئقعص  ظارعسعدا  كعشعلةر  ظةمما 
سوزذص  ظئلعص،  ظالقعنعغا  ظةزاسعنع  جعنسعي  كعشعلةرنعث  بةزع  بولغان  ضعرعصتار 
ؤعجدانلعق  نة  كعشعلةردعن،  هايالعق  نة  سةلةصلةردعن،  نة  ظذ  كةلسةك،  سئقعشعغا 
اهلل  بعرعدة  بارماقلعرعنعث  سول  ظةضةر  ظةمةس.  ظعش  بولغان  سادعر  كعشعلةردعن 
تاظاالنعث ضىزةل ظعسعملعرعدعن بعرع ظويذلغان ظىزىك بولسا، ظذنع ظئلعؤةتمةي تذرذص 

ظالدع ؤة كةينع تةرةت يوللعرعنع يذيذشقا بولمايدذ.
ظاتالص  ضةردةنلعرعدعن  كعشعلةرنعث  كعرعص،  مةسجعدكة  تعلةمحع  ظةضةر   §
ظذنعثغا  قعلسا،  تعلةمحعلعك  ظأتىص  ظالدعدعن  ظوقذؤاتقانالرنعث  ناماز  ياكع  ظأتىص 
ظةزعيةت  كعشعلةرضة  بئرعش  نةرسة  بعر  ظذنعثغا  حىنكع  مةكروهتذر.  بئرعش  نةرسة 
مةكروه  بولمعسا،  ظذنداق  ظةضةر  قالعدذ.  بولذص  قعلغانلعق  ياردةم  يةتكىزضىحعضة 
بولمايدذ)1). شذنعثدةك، ظةضةر ظذ ظعمامنعث ساالم بئرعص بولذشعغعال نةرسة تعلعسة 

ؤة ناماز ظوقذغذحعالرنع بعظارام قعلسا، ظذنعثغا نةرسة بئرعش مةكروهتذر.
اهلل  بولمايدذ. حىنكع  قعلعشقا  قوصاللعق  تعلةمحعضة  كةلضةن  ظالدعغا  ظعشعك   §
ظذنعثغا  ظةضةر  قعلما«)2).  قوصاللعق  »ساظعلغا  دةيدذ:  مذنداق  هةقتة  بذ  تاظاال 
بةرسذن!«  رعزعق  ساثا  ؤة  بعزضة  تاظاال  »اهلل  تاصالمعسا،  نةرسة  بعرةر  بةرضعدةك 
حىنكع  الزعم.  بئرعش  سانعماي  نةرسعنع  بئرعدعغان  تعلةمحعلةرضة  كئرةك.  دئيعش 
سةهعه مذسلعمدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظةبذبةكرعنعث قعزع ظةسماغا مذنداق 
بةرضةن  تذرذث،  بئرعص  نةرسعلةرنع  قعلعث،  قعلعنعدذ: »سةرص  رعؤايةت  دئضةنلعكع 

نةرسعنع سانعماث، بولمعسا اهلل سعزضة بةرضةن نةرسعنع ساناص قويعدذ«.
رةهمةت  نة  قعلعش،  دذظا  نة  بئرعش،  بةدةل  نة  كعشعدعن  بئرعلضةن  سةدعقة   §
ظئيتعش، نة ماختاش كىتىلمةيدذ. حىنكع اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ: »)ظذالر 
ظئيتعدذ( »سعلةرضة بعز اهلل نعث رازعلعقع ظىحىن تاظام بئرعمعز، سعلةردعن )بذنعث 

بةدعلعضة( هئحقانداق مذكاصات ؤة تةشةككذر تةلةص قعلمايمعز«))).
تعلةمحعضة بةرضةن نةرسعنع ظأز قولع بعلةن بئرعش، ؤاسعتة قعلماسلعق كئرةك. 
ظذنعث  ياخشعدذر.  ناهايعتع  ظىحىن  كأتىرعلعشع  ظذ كةمبةغةلنعث كأثلعنعث  حىنكع 

كأثلع يئرعم بولمايدذ.
كعشعلةردعن توختعماي نةرسة سورايدعغان ؤة ظعسراصحعلعق بعلةن يةصـ  ظعحعدعغان 

))) »رةددذلمذهتار« 5 ـ توم، 277 ـ بةت.
))) »ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية« 264 ـ بةت.

))) سىرة زذها، 10 ـ ظايةت.
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كعشعلةرضة سةدعقة بئرعشمذ هئح ضذناه ظةمةس. ظذنعث نعيعتع ظذالرنعث هاجعتعنع 
راؤا قعلعشتذر. شذثا سةدعقة بئرعلضىحعنعث باي ظعكةنلعكع ياكع ظذنعث بئرعلضةن 
سةدعقعنع ضذناه ظعشالرغا ظعشلعتعدعغانلعقع مةلذم بولمعسعال، بةرضةن سةدعقة ظىحىن 

ظةجعرضة ظئرعشعدذ.
بعرةر  مالدعن  هارام  كةمبةغةلضة  ظةضةر  الزعم.  قعلعش  مالدعن  هاالل  سةدعقعنع 
نةرسعنع ساؤاب ظىمعد قعلعص سةدعقة قعلسا، كاصعر بولعدذ. هارام نةرسعنع سةدعقة 
ظورذنغان  صاكعزالشقا  بعلةن  سىيدىك  كعيعمعنع  صاسكعنا  معسالع  كعشعنعث  قعلغان 
كعشعنعث معسالعغا ظوخشايدذ. ظةضةر كةمبةغةل ظذنعث بذ ظعشعنع بعلسة ؤة ظذنعثغا 

دذظا قعلسا، بةرضىحعمذ خاتعرجةملعك هئس قعلسا، هةر ظعككعلعسع كاصعر بولعدذ.
ظةمما هارام مالنع باشقا مالغا ظارعالشتذرذص، ظاندعن شذ ظارعالش مالدعن سةدعقة 
قعلسا، كاصعر بولمايدذ. حىنكع ظذ ظارعلعشعص كةتكةنلعكع ظىحىن حوقذم هةممعسع 
هارام نةرسة بولغان بولمايدذ. لئكعن ظذنعث بةدعلعنع ظادا قعلعشتعن ظعلضعرع ظذنع 
ظعشلعتعش هاالل بولمايدذ. كوحعالردا قذرظان ظوقذص تعلةمحعلعك قعلعدعغان كعشعلةرضة 
توسقعلع  قعلمعشعدعن  ظذ  ظذنع  بةرمعضةندة،  نةرسة  بولعدذ.  مةكروه  بئرعش  نةرسة 

بولعدذ. تةسبعه ظئيتعش، هةمدع ظئيتعش قاتارلعقالرمذ قذرظان ظوقذشقا ظوخشايدذ.
§ كعمكع كعشعلةردعن موهتاج سىصعتعدة ياكع ياخشع ظادةم سىصعتعدة ياكع ظالعم 
سىصعتعدة ؤةياكع شةرةصلعك كعشع سىصعتعدة بولعؤئلعص نةرسة ظالسا، ظةضةر ظذ كعشع 

شذنداق كعشعلةردعن بولمعغان تةقدعردة، ظالغان نةرسة ظذنعثغا هارامدذر.
§ هايالعق قعياصةتكة كعرعؤئلعص ظئلعنغان نةرسة هارامدذر. تعلةمحعضة بعرةر 
سةهعه  حىنكع  بولمايدذ.  هاالل  مئلع  بةرمعضةن  بعلةن  كأثىللىك  خذش  ظادةمنعث 
تذرذص  دئيعلعدذ: »حعث  بعر هةدعس شةرعصتة مذنداق  قعلعنغان  رعؤايةت  مذسلعمدا 
نةرسة سورعماثالر. اهلل نعث نامع بعلةن قةسةمكع، سعلةردعن بعرعثالر مةندعن بعرةر 
نةرسعنع مةن ياقتذرمعغان هالةتتة بئزعرعص تذرذص تعلةص ظالمعسعال، مةن ظذنعثغا 

بةرضةن نةرسعدة ظذنعث ظىحىن بةرعكةت بولعدذ«.
ـ شىبهعسعزكع،  قعلعنغان: »شةك  رعؤايةت  هةدعس  بعر  مذنداق  يةنة  هةقتة  بذ 
ظالسا،  بعلةن  كأثىللىك  خذش  ظذنع  كعمكع  تاتلعقتذر.  ؤة  حعرايلعق  مال  بذنداق 
ظذنعثغا ظذ مالدا بةرعكةت بولعدذ. كعمكع ظذنع يىزع قئلعنلعق قعلعص تذرذص ظالسا، 
ظذنعثدا ظذ مالدا بةرعكةت بولمايدذ. ظذ يةص تويمايدعغان كعشعضة ظوخشاش بولذص 

قالعدذ. بةرضىحع قول ظالغذحع قولدعن ياخشعدذر«)1).
))) سىرة ظعنسان، 9 ـ ظايةت.
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§ اهلل تاظاالنعث ظعسمع بئسعلغان تةثضة صذلالرنع يةرضة تاشالش دذرذس بولمايدذ. 
تةثضعلةرنع  بئسعلغان  شاهادةت  كةلعمة  ظةمما  بولعدذ.  هأرمةتسعزلعك  ظذ  حىنكع 
حاحسا، مةكروه بولمايدذ. حىنكع بذنعث بعلةن تةثضعلةرنع حوث بعلعش ؤة قةدعرلةش 
مةقسةت قعلعنعدذ، ظذنع كأزضة ظعلماسلعق مةقسةت قعلعنمايدذ. ظعنسانالرنعث ظذنع 

بوالص ـ تاالص ظئلعؤئلعشع ظةنة شذ مةقسةتنعث ظةمةلعي ظعصادعسعدذر.
بولغان  ظعهتعمالع  قئلعش  ظاظعت سأز جىملعلةر ظذحراص  دعنغا  يةنة  شذنعثدةك 
ضئزعت ؤة زورنالالرنعث ؤاراقلعرعنع تاشالش دذرذس بولمايدذ. حىنكع ظذ اهلل تاظاالنعث 
خالعي  ظايةتلعرعدعن  بةزع  كةرعمنعث  قذرظان  كعتابع  ظذنعث  ياكع  ظعسعملعرعدعن 

ظةمةس.
§ ظةضةر كئمعضة ظوت كةتكةن تةقدعردة، كئمعدة تذرذص قذتذلذشنع ظىمعد قعلسا، 
كئمعدة تذرعدذ، سذغا سةكرةص قذتذلذشنع ظىمعد قعلسا، شذنداق قعلعدذ. ظةضةر هةر 
ظعككعلع حارة خةتةرلعك بولغان تةقدعردة، ظعمام ظةبذهةنعفةنعث قارعشعدا قايسعنع 
ظعختعيار قعلسا شذنع قعلعدذ. ظعمام مذهةممةدنعث قارعشعدا ظذ ظأزعنع سذغا ظاتسا 
سةؤر  ظىحىن  بولذشع  كعشع  ظألتىرىلضةن  تةرعصعدعن  باشقعالر  ظذ  لئكعن  بولمايدذ. 
ظةضةر  قعلعدذ.  شذنداق  كةتمعسة،  تذتذشذص  ظوت  ظذنعثغا  ظةضةر  كئرةك.  قعلعشع 
ظذنعثغا ظوت تذتذشذص كةتسة، ظأزعنع سذغا تاشاليدذ. حىنكع ظذ كأيىص ظألىشتعن 
بعرظاز بولسعمذ راهةتتذر. بةزع ظالعملعرعمعز مذنداق دئضةن: »ظةضةر ظذ قعش كىنلعرع 
بولمايدذ. حىنكع  قارعشعدا ظذ ظأزعنع سذغا تاشلعسا  ظالعمالرنعث ظعتتعصاق  بولسا، 
سذدعمذ ظذنعثغا راهةتلعك بولمايدذ. ظارعدعكع بذ ظعختعالص ظازراق بولسعمذ راهةت 

بولعدعغان ظةهؤالغا قارعتعلغان«.
§ سةصةردعن قايتعص كةلضةندة ظأيعضة كىندىزع كعرعش مذستةهةصتذر. كئحعسع 
ظةث  ظةمةس.  توغرا  كعرعش  تذيذقسعز  هالةتتة  تذرغان  غةصلةتتة  ظةزالعرع  ظأي 
ياكع  كةلضةنلعكعنع  ظىحىن  بولذشع  هازعرلعقتا  قارعتا  ظذنعثغا  ظذالرنعث  ياخشعسع 
كئلعدعغانلعقعنع ظذالرغا بعلدىرىشع كئرةك. ظذالرغا كةلضةن يئرعدعن سوؤغا ـ ساالم 

ظئلعص كئلعشع الزعم.
ؤة  ظاظعلعسعدعكعلةرضة  دئيعلعدذ:  مذنداق  كعتابتا  ناملعق  >ظةلظعهياظ< 
تذغقانلعرعغا ظعمكان قةدةر يئمةكلعك ؤة باشقا نةرسعلةردعن سوؤغا ـ ساالم ظئلعص 
كةلضةن  سةصةردعن  كأزلةر  حىنكع  سىننةتتذر.  قعلعش  مذشذنداق  كئرةك.  كئلعشع 
كأصتذر  ـ  ظازدذر  نةتعجعدة  بولعدذ.  خذشال  بعلةن  ظذنعث  دعلالر  قارعلعدذ.  كعشعضة 
سوؤغا ـ ساالم ظذالرنعث خذشاللعقعغا خذشاللعق قاتعدذ، سةصةردعمذ ظذالرنع ظةسلةص 
تذرغانلعقنع نامايان قعلعدذ. بعر هةدعس شةرعصتة جابعر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق 
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ظأيعضة  ظأز  بعراؤنعث  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  قعلعنعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكع 
تويذقسعز ظأسىص كئلعشعنع ياقتذرمايتتع«)1). يةنع بذ هةدعس: >ظاظعلة ظةزالعرعغا 
ظالدعنظاال بعلدىرمةستعن كئحعدة تويذقسعز كئلعشنع ياقتذرمايتتع< دئضةن مةنعنع 

ظعصادعلةيدذ.
مةسعلةن،  مةكروهتذر.  ظئسعش  قوثغذراق  سعرتعدا  ظئهتعياجنعث  هايؤانالرغا   §
ظئزعص  ظادةم  بعرةر  كارؤعنعدعن  سةصةر  ظةضةر  ظئهتعياجلعقتذر.  ظذنعثغا  مذساصعر 
كئحعنعث  ظاؤازع  قوثغذراق  تئصعؤاالاليدذ.  ظذالرنع  بعلةن  ظاؤازع  قوثغذراق  كةتسة، 
زةرةرلعك هايؤانلعرعنع يعراقالشتذرعدذ، ظات ؤة تأضعلةرنعث مئثعشعنع جانالندذرعدذ. 

ظذ ناخشا ظئيتعص تأضة هةيدعضةنضة ظوخشاش بعر ظعشتذر)2).

حةكلةنضةن ظعشالر

حةكلةنضةن ظعشالرنعث بعلعشكة تئضعشلعك ناهايعتع مذهعم ظعشالر ظعكةنلعكعنع 
ؤة ظذنعث ظةقعدعضة بولغان خةتعرعنع )حىنكع ضذناهالر كذصرعنعث خةؤةرحعسعدذر( 
ظذنع  مةن  ظأتعمةن.  قعلعص  بايان  قعلعص  ظعخحام  ؤة  قعسقا  ظذنع  تذتذص،  كأزدة 
>ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية< ناملعق كعتابنعث مذظةللعصع بايان قعلغان بويعحة بايان 

قعلعص، ظذنعثغا بةزع ظعزاهاتالرنع قوشذص ظأتمةكحعمةن:
كذصرعلعقتعن قالسا ظةث حوث ضذناه زعنا قعلعشتذر. اهلل تاظاال بعزنع ظذنعثدعن 
ساقلعسذن! بةححعؤازلعق قعلعش، ظايالالرنعث ظأزظارا جعنسعي مذناسعؤةت قعلعشع، 
بذالثحعلعق قعلعش، ظوغرعلعق قعلعش، هاراق ظعحعشتذر. هاراقنع ظازراق ظعحسعمذ، 
ظعحعلضةن هاراق مةست قعلمعسعمذ هأكىمدة ظوخشاشتذر. هاراق ظعسمعنع ظالمعغان، 
باشقا  هاراقتعن  بولعدذ.  هأكمعدة  هاراقنعث  نةرسة  قعلعدعغان هةممة  بعراق مةست 
بذنع  بعز  هارامدذر.  ظعحعشمذ  جعق  ظعحعشمذ،  ظازراق  نةرسعنع  قعلعدعغان  مةست 

ظعحعدعغان نةرسعلةرنعث هأكمعدة بايان قعلعص ظأتكةنعدذق.
حاصالش   قارا  بعلةن  زعنا  ظايالغا  ظعصصةتلعك  ياكع  ظةر  ظعصصةتلعك  قالسا  ظاندعن 
حوث ضذناهتذر. بعز يذقعرعدا بايان قعلغعنعمعزدةك، قارا حاصالنغذحعنعث ظةقلع هوشع 
جايعدا بولذشع، باالغةتكة يةتكةن بولذشع، هأر بولذشع، مذسذلمان بولذشع ؤة زعنادعن 
ظألتىرىش،  ظادةم  ناهةق  قالسا  ظاندعن  قعلعنعدذ.  شةرت  بولذشع  بعرع  ساقالنغان 
ظذالردعن  ؤة  بولذش  مةغلذب  كاصعرالردعن  تارتعؤئلعش،  ناهةق  مئلعنع  باشقعالرنعث 

))) »ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية ؤةهامعشعها« ناملعق كعتابنعث 290 ـ بئتعضة قاراث.
))) سةهعه بذخارع، 5243 ـ هةدعس.

696697

چەكلەنگەن ئىشالرچەكلەنگەن ئىشالر



قورقذص قئحعشتذر. لئكعن حئكعنعص تذرذص زةربة بئرعش نعيعتعدة ياكع مذسذلمانالر 
جاماظعتعضة قوشذلذص، ظذالرغا ياردةملعشعص، قايتا ظذرذش قعلعش نعيعتعدة حئكعنسة 

دذرذس بولعدذ.
ظاندعن قالسا يالغان ضذؤاهلعق بئرعش، جازانة ؤة ظأسىم يئيعش، يئتعملةرنعث 
مئلعنع ناهةق يةؤئلعش، صارعخورلذق قعلعش، ظاتا ـ ظانعنع قاخشعتعش، صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث نامعدا قةستةن يالغان سأزلةش، رامعزان ظئيعدا ظأزرعسع بولماستعن 
قةستةن روزا تذتماسلعقالرمذ حوث ضذناهتذر. قعممعتع بار نةرسعلةرنع كةم تارتعص ياكع 
كةم ظألحةص بئرعشمذ حوث ضذناهالردعن هئسابلعنعدذ. ظةمما ظةرزعمةس نةرسعلةرنع 

كةم تارتعص ياكع كةم ظألحةص بئرعش كعحعك ضذناه هئسابلعنعدذ.
ظادا  ظةسلعدة  ناماز  ظذ  ظوقذشتذر.  بذرذن  ؤاقتعدعن  نامازنع  صةرز  قالسا  ظاندعن 
تاصمايدذ، نامازخاننعث ضةدعنعدعن ظذ ناماز ساقعت بولمايدذ. ظةضةر ظأز مةزهةصعدعن 
)يةنع هةنةفعي مةزهةصعدعن( باشقا مةزهةصنعث قارعشعنع توغرا تاصمعغان تةقدعردة، 
سىرىص  كئيعنضة  ؤاقتعدعن  نامازنع  ؤاقعتالردا  باشقا  كىنعدعن  مذزدةلعفة  ؤة  ظةرةفات 
تذتذص،  يولعنع  مةزهةصنعث  باشقا  مةزهةصعدعن  ظأز  بولعدذ. ظةمما  شذنداق  ظوقذشمذ 
صعشعن  ياكع  ظوقذسا  جةملةص  سىرىص  ؤاقتعغا  نامعزعنعث  صعشعن  نامعزعنع  ظةسعر 
خذصتةن  بعلةن  شام  ظوقذسا،  جةملةص  سىرىص  ؤاقعتعغا  نامعزعنعث  ظةسعر  نامعزعنع 
بعزضة  تاظاال  اهلل  حىنكع  بولمايدذ.  ضذناه  هئح  ظوقذسا،  شذنداق  نامعزعنعمذ 
ـ  بعر  ظعشنع  ظعككع  قارشع  قارعمذ  نامعزع  ظذنعث  لئكعن  خااليدذ.  ظاسانحعلعقنع 
تذتقان  يولعنع  ظىحىن  قالماسلعقع  كعرعص  قاتارعغا  كعرعشتىرؤةتكةنلعكنعث  بعرعضة 
شذ مةزهةصنعث صةرزلعرعنع تولذق بعلعشع شةرت قعلعنعدذ. نئمعشقا دئضةندة، قارعمذ 

قارشع ظعككع ظعشنع بعر ـ بعرعضة كعرعشتىرىؤئتعش توغرا ظةمةس.
ظاندعن قالسا زاكات ؤة روزعنع ظأز ؤاقتعدعن كئحعكتىرىش حوث ضذناهتذر. ظةضةر 
هةجنع ظأزرعسعز كئحعكتىرضةن بولذص، ظألىص كةتكةن تةقدعردة، هةج قعلعش هةجنعث 
هةجنع  قارعشعدا  دئضىحعالرنعث  بولعدذ،  صةرز  هامان  هازعرالنغان  شاراظعتلعرع 
>ظةلهةدعيية  )يةنع  مذظةللعص  يذقعرعدا  هئسابلعنعدذ.  ضذناه  حوث  كئحعكتىرىشمذ 
قئتعم  بعر  ظأمىردة  قعلعش  هةج  مذظةللعصع(  كعتابنعث  ناملعق  ظةلظةالظعيية< 
شةراظعت هازعرالنغان هامان صةرز بولعدذ، دئضةن قاراشنع ظوتتذرعغا قويدع. ظذ ظعمام 
ظةبذيىسىفنعث قارعشعدذر، شذنداقال ظعمام ظةبذ هةنعفةدعن رعؤايةت قعلعنغان ظعككع 
قاراشتعن توغرا بولغعنعدذر. مذشذ قاراشقا ظاساسةن، هةج قعلعشنع ظذنعث شاراظعتلعرع 

هازعرالنغان دةسلةصكع ؤاقعتتعن كئحعكتىرضةن كعشع ضذناهكار بولعدذ.
ظاندعن قالسا مذسذلمانغا ناهةق زذلذم قعلعش ؤة ساهابعالردعن بعرةرعنع تعلالص 
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»ساهابعلعرعمنع  دئضةن:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  حىنكع  سئلعشتذر. 
تعللعغان كعشعضة اهلل لةنةت قعلسذن!« بذ هةدعسنع ظعمام تةبةرانع ظعبنع ظأمةردعن 
رةزعيةلالهذ  ظأمةر  بعلةن  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةبذبةكرع  بولذصمذ  قعلغان.  رعؤايةت 
ظةنهذدعن ظعبارةت ظعككع حوث ساهابعنع ياكع ظعككعسعنعث بعرعنع تعللعسا، كاصعر 

بولعدذ.
ظاندعن قالسا ظالعمالر ياكع قارعالر )يةنع قذرظاننع ياد ظالغانالر( هةققعدة صعتنة 
تئرعش، تعرعك هايؤاننع بعهذدة كأيدىرىش، دأيىزلىك قعلعش )يةنع خوتذنـ  قعزلعرعغا 
باشالص قويذش ؤة ظذالرنع كىنلىمةسلعك(، هارام ظعشقا ظةر ـ ظايالالرنع بعرضة يعغعش 
قاتارلعقالرمذ حوث ضذناهتذر. شذنداقال ياخشعلعققا بذيرذص، يامان ظعشتعن توسذشقا 
تةقدعردة  توسقان  ظعشتعن  يامان  بذيرذص  ياخشعلعققا  كعشعلةرنع  بواللعغان،  قادعر 
ظذالرنعث ؤةزـ  نةسعهةت ظئلعص تذرذص، يانعدعغانلعقعغا ظعشةنحعسع كىحلىك ظورذننع 
ظعضةللعضةن كعشعنعث ظأزرعسعزال ياخشعلعققا بذيرذص، يامانلعقتعن توسذشنع تةرك 

ظئتعشعمذ حوث ضذناهتذر. بعز بذنع يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتتذق.
ظذنتذص  دةرعجعدة  ظوقذيالمعغعدةك  قاراص  قذرانغا  قذرظاننع  قالسا  ظاندعن 
كئتعشتذر. حىنكع ظعمام تعرمعزع ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلغان بعر 
هةدعستة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »ماثا ظىممعتعمنعث ظةجعرلعرع، 
هةتتا بعر سورذندعن حاث ـ توزاثنع حعقعرعؤةتكةن ظادةمنعث ظةجرعمذ كأرسىتعلدع. 
ياكع  سىرة  بعرةر  قذرظاندعن  مةن  كأرسعتعلدع.  ضذناهلعرعمذ  ظىممعتعمنعث  يةنة 
ضذناه  حوث  ضذناهعدعن  ظادةمنعث  كةتكةن  ظذنتذص  ظذنع  ظاندعن  بئرعلضةن،  ظايةت 
كأرمعدعم«. ظةضةر سةن: »ظذنتذص قئلعش بعلةن جازاغا تارتعلمايدعغذ؟« دئسةث، 
بذنعثغا مذنداق جاؤاب بئرعلعدذ: »بذ يةردة ظذنع تةكرارالشنع قةستةن تةرك ظئتعص 

ظذنتذص كئتعش مةقسةت قعلعنعدذ«.
ظاندعن قالسا ظئرعنعث يئقعنحعلعق قعلعش ظارزذسعنع ظورذنسعز رةت قعلغذحع 
ظايالنعث، ضذناهلعرعنع حوث ساناص، ظذنعث ظةصذ قعلعنعشعنع يعراق هئسابالص، اهلل 
ضذناهعدذر.  بولغذحعنعث  ناظىمعد  ؤة  ظىزضىحعنعث  ظىمعدعنع  رةهمعتعدعن  تاظاالنعث 
قعلعش  ظعنكار  ظعكةنلعكعنع  كةث  رةهمعتعنعث  تاظاالنعث  اهلل  ظىحىن  ضذناهالر  ظةمما 

بولسا كذصرعلعقتذر. 
ظاندعن قالسا اهلل تاظاالنعث تانعنع ظذزذن قويذص بةرضةنلعكعدعن ظذنعثغا بولغان 
ظىمعدعنع حوث قعلعص، خاتعرجةملعك حئضرعسع ظعحعضة كعرعص بولدذم، دةص ظويالص 
جازاسع  ضذناهالرنعث  ظةمما  كئتعشتذر.  بولذص  خاتعرجةم  ظارتذقحة  ضذناهلعرعدعن 
يوق، تانعنع ظذزذن قويذص بئرعص تذيذقسعز تذتذش يوق، دةص ظئتعقاد قعلعص قالسا، 
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كذصرعلعق بولعدذ.
ظاندعن قالسا ظأزع ظألىص قالغان هايؤاننعث ضأشعنع ياكع حوشقا ضأشعنع مةجبذر 
بولذص قالمعغان هالةتتعمذ يئيعش، قعمار ظويناش ؤة ظعسراص قعلعش. بذالر صذلـ  مالنع 
شةرظع بولمعغان يةرلةرضة ظعشلعتعش ظعسراص قعلغانلعق بولعدذ. ظذ غةزةب نةصرةتنع 
ؤة صذل ـ مالنعث بذالص ـ تالعنعص كئتعشعنع ؤاجعص قعلعص قويعدذ. اهلل تاظاال بعزنع 

ظذنداق باالالردعن ساقلعسذن!
ظاندعن قالسا يةر يىزعدة بذزغذنحعلعق قعلعص، صذلـ  مالغا ؤة دعنغا زعيان سئلعش، 
هوقذقدارالرنع هةق يولدعن قايدذرذش، خوتذنعنعث ظذحعسعنع ظانعسعنعث ظذحعسعغا 
ظوخشعتعش، كعحعك ضذناه قعلعشنع داؤامالشتذرذش ؤة ظذنعثدا حعث تذرذش، ضذناه 
ظعشالرنع قعلعشقا ياردةملعشعش ؤة ظذنعثغا رعغبةتلةندىرىش، مذنحعدا ظادةملةر بار 
يةردة ظةؤرةتنع ظئحعش، ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذنع ظةبذ بةكرع رةزعيةلالهذ ظةنهذ بعلةن 
ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ظةال بعلعش، ظأزعنع ظألتىرىؤئلعش ياكع ظةزالعرعدعن بعرةر 
ظألتىرىؤئلعش  ظأزعنع  كعرعدذ.  ضذناهالرغا  حوث  قاتارلعقالرمذ  قعلعش  نابذت  ظةزانع 

باشقا بعرعنع ظألتىرضةندعنمذ حوث ضذناهتذر.
صاكعز  كئتعشتعن  حاحراص  سىيدىك  ؤة  سىيدىكتعن  ظأزعنع  قالسا  ظاندعن 
تذتماسلعقتذر، شذنداقال تةقدعرنع ظعنكار قعلعشتذر )يةنع ياخشعلعق ؤة يامانلعقنعث 
كذصرعغا  ظذ  قعلعشتذر(.  ظعنكار  بولعدعغانلعقعنع  بعلةن  ظورذنالشتذرذشع  نعث  اهلل 
ظئلعص بارعدعغان ضذناهالردعندذر. حىنكع تةقدعرضة ظعشعنعش ظعماننعث ظةركانلعرعدعن 
كعتابنعث  ناملعق  ظةلظةالظعيية<  >ظةلهةدعيية  )يةنع  مذظةللعصنعث  شذثا  بعرعدذر. 
مذظةللعصعنعث( ظذنع كذصرعغا ظئلعص بارعدعغان ضذناهالر قاتارعدا بايان قعلعشع الزعم 

ظعدع. 
ظئلعص  كذصرعغا  ظذمذ  ظعشعنعشتذر.  مذنةججعمضة  ياكع  رامحع  قالسا  ظاندعن 
بارعدعغان ضذناهالردعن بولذص، ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنغان 
بعر هةدعستة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »كعمكع صالحع ياكع رامحعنعث 
قئشعغا كئلعص، ظذنعث ظئيتقانلعرعغا ظعشةنسة، مذهةممةدكة نازعل قعلعنغان نةرسعضة 

كاصعر بولغان بولعدذ«. بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد ؤة هاكعم رعؤايةت قعلغان. 
ظاندعن قالسا نةسةبنع ظعنكار قعلعص ظذنعثغا داغ تةككىزىش، توغذلغان بالعنع 
قارعالص  باشقعالرنع  قارعالش(،  دةص  تذغذلغان  زعنادعن  )يةنع  بئرعش  نعسبةت  زعناغا 
ظابرذيعنع تأكىش قاتارلعقالردذر. شذنعثدةك، يارعتعلغان بعرةر نةرسعضة ظاتاص مال 
سويذش، ضةرحة اهلل تاظاالنعث ظعسمعنع ظاتعغان بولسعمذ، هارام بولعدذ. حىنكع ظذ اهلل 

تاظاالدعن باشقا نةرسعضة ظاتاص مال بوغذزلعغانلعق بولعدذ.
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ياردةم  قعلعشقا  ضذناه  ظذ  حىنكع  قعلعشتذر.  دةؤةت  ضذمراهلعققا  قالسا  ظاندعن 
قعلغانلعق بولعدذ. ضذناه قعلعشقا ياردةم قعلعشنعث ظأزع ضذناهتذر. ظاندعن قالسا ظوق 
ظئتعشنع مةشعق قعلعشنع ؤة داؤامالشتذرذشنع تةرك ظئتعش ؤة ظأضعنعص بولغاندعن 

كئيعن ظذنع ظذنتذص كئتعشتذر.
جعهادقا  ظوخشاش  معنعشكة  ظات  ؤة  حئكعنعش  قعلعش،  هذجذم  قالسا  ظاندعن 
ياردعمع بولعدعغان نةرسعلةرنع ظأضعنعشنع تةرك ظئتعشتذر. حىنكع ظذنع تةرك ظئتعش 
قورقذنحاقلعققا ؤة دىشمعنعمعزنعث بعزضة قارشع كىحعيعص كئتعشعضة ظئلعص بارعدذ. 
مانا بذ ظأزعنع هاالكةتكة تاشلعغانلعق بولعدذ. اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ: 
»ظأزةثالرنع هاالكةتكة تاشلعماثالر«))(. جعهاد قعلماسلعق، راهةت ـ صاراغةتكة ؤة 
دذنيانعث نئمةتلعرعضة بئرعلعص كئتعش ظأزعنع هاالكةتكة تاشلعغانلعقتذر. ظذستازعمعز 
قعلغان.  تةصسعر  شذنداق  ظايةتنع  بذ  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةنسارع  ظةبذظةييذب  خالعد 

شذثا بعزنعث ظذنع تةرك ظئتعشعمعز هارام بولعدذ.
يةنة ضذناه بولعدعغان ظعشالردعن بعرةر يامان ظعشنع قعلعشقا باشالمحع بولذص 
بئرعش، قان قعساسع بولمعغان بعرةر مذسذلمانغا ياكع زعممعيضة ؤةياكع صاناهلعق 
ظذالرنعث  مةقسعتعدة  كةمسعتعش  باشقعالرنع  تةثلةش،  تعغ  كعشعضة  بئرعلضةن 
سأزلعرعدعن قذسذر حعقعرعص جئدةل قعلعش ؤة كأزـ  كأز قعلعش بعلةن ظذالرغا ظةزعيةت 
قعيناش،  ظذنع  ؤة  كئسعش  جاينع  بعرةر  ظةزالعرعدعن  قعلعش،  ظاختا  قذلنع  بئرعش، 
ياخشعلعق قعلغذحعنعث ياخشعلعقعغا تذزكورلذق قعلعش، جاسذسلذق قعلعش، ماراص 
ظعكةنلعكع  هارام  تىرع(،  بعر  )قعمارنعث  ظويناش  شعشعخال  ظاثالش،  ضةص  يىرىص 
بعردةك قارالغان هةرقانداق ظويذننع ظويناش، مةست قعلعدعغان ؤة زةهةرلعك بولغان 
حئكعملعكلةرنع ظعستئمال قعلعش، ظةصيذن حئكعش )ضةرحة ظذ حئكعملعكلةر مةست 
قعلمعغان تةقدعردعمذ ضذناه بولعدذ(، شذنعثدةك جذزبذؤا ؤة زةصةنع، ظةضةر ظذ مةست 

قعلغان تةقدعردة، حئكعش قاتارلعقالردذر.
ضذناهتذر.  دئيعشعمذ  كاصعر«  »ظع  مذسذلمانغا:  بعر  يةنة  مذسذلماننعث  بعر 
بولذش،  خذشال  بئرعشعضة  يىز  قعممةتحعلعكنعث  ظارعسعدا  مذسذلمانالر  شذنعثدةك 
هايؤانالر بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت قعلعش، ظالعمنعث بعلضعنعضة ظةمةل قعلماسلعقع، 
صةرز  ضذناهتذر.  قاتارلعقالرمذ  ظأضةنمةسلعك  ظعلعملةرنع  بولغان  صةرز  ظأضعنعش 
ظعبادةتلةرنع بةجا كةلتىرىش ظىحىن، هةقنع ناهةقتعن، هااللنع هارامدعن ظايرعش ظىحىن 
ياخشعالرنعث  ظعحعدة  جاماظةت  صةرزدذر.  ظأضعنعش  ظعلعملةرنع  بولغان  ظئهتعياجلعق 
قعلعشقا  هأرمعتعنع  ظايالالرنعث  نامةهرةم  ظاشكارعلعؤئتعش،  ظعشلعرعنع  مةخصعي 

))) »ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية ؤةهامعشعها« 308 ـ بةت.
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ظئتعؤار بةرمةسلعك، مةسعلةن ظذالر بعلةن خالع يةردة بولذشتةك ظعشالرنع قعلعش، 
قاتارلعقالرمذ  قعلعش  ظذؤال  بعلةن  يولالر  هةقسعز  ظذالرغا  ؤة  حئقعلعش  زعممعيلةرضة 

ضذناهتذر.
ضذناهتعن تةؤبة قعلماسلعقمذ، يةنع سةمعمعي تةؤبة قعلماسلعقمذ ضذناهتذر. ظةضةر 
ظىح  قعلعشنعث  تةؤبة  بولسا،  ظارعسعدا  اهلل  بولغان  صةرؤةردعضارع  بعلةن  بةندة  ضذناه 
شةرتع بار. ظةضةر ظذ ضذناهتا بةندعنعث هةققع ياكع شةرعظةتنعث هةققع بولسا، ظذ ظىح 
شةرتكة تأتعنحع بعر شةرت قئتعلعدذ. بعرعنحع شةرت، قعلغان ضذناهقا صذشايمان قعلعش. 
ضذناهنع  ظذ  شةرت،  ظىحعنحع  ظىزىش.  قول  دةرهال  ضذناهتعن  ظذ  شةرت،  ظعككعنحع 
قايتا قعلماسلعققا بةل باغالش. تأتعنحع شةرت، بةندعلةرنعث هةقلعرعنع ظعضعلعرعضة 

قايتذرذش ياكع ظذالردعن كةحىرىم سوراش، اهلل تاظاالنعث هةقلعرعنع ظادا قعلعشتذر.
ظأزعنعث خعيانةت ياكع زذلذم قعلعص قالعدعغانلعقعنع ياكع ظذ ظعككعسعضة ظوخشاش 
ظعشالرنع قعلعص سالعدعغانلعقعنع بعلعص تذرغان كعشعنعث هوقذقدار بولذشع، هوقذققا 
ظعضة قعلعنعشع ؤة هوقذق تةلةص قعلعشع هارام بولعدذ. ظابدذرراهمان ظعبنع سةمذرة 
دئضةن:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قعلعنعدذكع،  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ 
سةن  ظةضةر  قعلمعغعن،  تةلةص  هوقذقدارلعقنع  سةمذرة!  ظعبنع  ظابدذرراهمان  »ظع 
هوقذقدارلعقنع تةلةص قعلمعساثمذ ظذ ساثا بئرعلسة، ظذنع توغرا يذسذندا يىرضىزىشتة 
ياردةم قعلعنعسةن. ظةضةر سةن ظذنع تةلةص قعلغاندعن كئيعن ظذ ساثا بئرعلسة، سةن شذ 

هوقذققا تاصشذرذلعسةن«))(.
ظئلعشتعن  ظىستعضة  مةسظذلعيةتنع  شذنعثدةك  ؤة  بولذشتعن  هوقذقدار  بذ  مانا 
جىملعنعث  دئضةن  تاصشذرذلعسةن«  هوقذققا  شذ  »سةن  نةصرةتلةندىرعدذ.  كعشعنع 
ظذنع  سةن  شذثا  قويعدذ،  قعلعص  مةستانعسع  هوقذق  شذ  سئنع  تاظاال  اهلل  مةنعسع: 
ياخشع ظعجرا قعلعشقا ياردةم قعلعنمايسةن ؤة هعماية قعلعنمايسةن، دئضةنلعك بولعدذ.

بعلعمسعزلعك ياكع زذلذم قعلعش بعلةن هوقذق يىرضىزىش، اهلل تاظاالنعث غةزعصعضة 
يولذقذص تذرذص بعرعنع رازع قعلعش، تةقسعم قعلغذحعنعث تةقسعماتتا ؤة باهالعغذحعنعث 
باهالعغان نةرسعدة زذلذم قعلعشع، صاسعقلعق قعلعدعغان ؤة ضذناه ظعشلةيدعغان كعشعلةر 
صاسعقلعق  ظذالرنع  سأهبةت  لئكعن  ضذناهتذر.  قاتارلعقالرمذ  قذرذش  سأهبةت  بعلةن 

قعلعشتعن ؤة ضذناه ظعشلةشتعن توسذش ظىحىن قذرذلسا بولعدذ.
ظالعمالردعن قئحعش ؤة ظذالردعن ظايرعلعص ياشاش، تةجرعبعضة ؤة تولذق خةؤةرضة 
ظعضة بولماي تذرذص ياكع ظعشةنحلعك بعر ظادةمدعن خةؤةر ظعضةللعمةي تذرذص بعرعنعث 
ضذناهتذر.  قاتارلعقالرمذ  بئرعش  ضذؤاهلعق  ظعكةنلعكعضة  ظةؤلعيا  ؤة  بعرع  ياخشع 

))) سىرة بةقةرة، 195 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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>ظةلؤةسايا< ناملعق كعتابتا مذنداق دئيعلعدذ: »بعرةر ظادةمنع اهلل تاظاالنعث نامع 
بعلةن سةن بعلمةيدعغان دةرعجعضة قويذشتعن، يةنع ظذنع نة اهلل تاظاالنعث نامعدا ظاقالش، 
نة قارعالش بعلةن مةلذم ظورذنغا قويذشتعن قةتظعي ساقالنغعن! ظذنعثغا باها بئرعشتة 
بةرسةث، اهلل  باها  بعلمةستعن  تايانغعن! ظةضةر  ظاقعالنعلعككة  قعلغان  ظاتا  تاظاال  اهلل 
تاظاالغا بوهتان قعلغان بولذص قالعسةن. ظةضةر سةن توغرعسعنع تاصقان بولساثمذ، ظةدةص 
بةلكع  كئسةللعكتذر.  ساقايماس  بذ  بولعسةن.  قعلغان  ظعش  خاتا  يىزعسعدعن  ظةخالق  ـ 
سةن ظذنعثغا قارعتا ياخشع ضذماندا بولغعن ؤة: >ظويلعشعمحة، ضذمانعمحة ظذ مذنداق، 

مذنداق ظادةم< دئضعن. بعرةر ظادةمنع اهلل تاظاالنعث نامعدا ظاقلعمعغعن!«
يالغاندعن ظةؤلعيالعقنع دةؤا قعلعش، ضذناهنع، ضةرحة ظذ كعحعك بولسعمذ، كعحعك 
ساناش ؤة ظذنع داؤاملعق قعلعشتا حعث تذرذش قاتارلعقالرمذ ضذناهتذر. ظةبذهذرةيرة 
رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعستة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق 
دئضةن: »شةك ـ شىبهعسعزكع، بةندة بعرةر يامان ظعشنع قعلسا، ظذنعث قةلبعضة بعر 
ظذ  تعلعسة،  مةغصعرةت  ؤة  يانسا  ظعشتعن  يامان  شذ  ظذ  ظةضةر  قويذلعدذ.  حئكعت  قارا 
حئكعت  ظذ  قعلسا،  يةنة  ظعشنع  يامان  شذ  ظذ  ظةضةر  سىرتىلعؤعتعلعدذ.  حئكعت  قارا 
يوغعناؤئرعص، ظذنعث قةلبعنع صىتىنلةي قاصالص كئتعدذ. ظةنة شذ، اهلل تاظاال: »هةرضعز 
ظذنداق ظةمةس، بةلكع ظذالرنعث ضذناهلعرع تىصةيلعدعن دعللعرع قارعيعص كةتكةن«))( 

دئضةن سأزعدة تعلغا ظالغان قارعيعشتعن ظعبارةتتذر«))(.
هئح نةرسعنع بعلمةي تذرذص بعلعمةن، دةص ظئتعقاد قعلعش ياكع ظأزعضة تةمةننا 
قويذص، باشقعالرغا قارعتا تةكةببذرلذق قعلعص ؤة ظذالرنع كةمسعتعص شذنداق ظئتعقاد 
قعلعش، كعشعلةرضة ناهةق ظذؤال قعلعش، شذنداقال ظذالرغا قول ياكع تعل بعلةن ظةزعيةت 
بئرعش، ظاخعرقع ظأمرعدة تذيذقسعز يامان ظاقعؤةتتة قالمايمةن، دةص خاتعرجةم يىرىش 
دةيدذ:  مذنداق  هةققعدة  ظاقعؤةت  يامان  بذ  تاظاال  اهلل  ضذناهتذر. حىنكع  قاتارلعقالرمذ 
تذرغاندا  تذيذقسعز  ظذالر  )يةنع  مةكرعدعن  نعث  اهلل  قةؤمال  تارتقذحع  زعيان  »صةقةت 
اهلل نعث ظازاب نازعل قعلعشعدعن( قورقمايدذ«))(. اهلل تاظاالدعن ظاخعرقع ظأمرعمعزنع 

ياخشع قعلعص بئرعشعنع تعلةيمعز! 
ظعسالم نئمعتعضة ناظعل بولغانلعقع ظىحىن اهلل غا شىكىر قعلعشنع تةرك ظئتعشمذ 
ناشىكىرلىك  قعلعثالر،  شىكىر  دةيدذ: »ماثا  مذنداق  هةقتة  بذ  تاظاال  اهلل  ضذناهتذر. 

قعلماثالر«)4(.
))) ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلغان.

))) سىرة مذتةففعفعن، 14 ـ ظايةت.
))) ظعمام نةساظع، ظعبنع ماجة ؤة تعرمعزع رعؤايةت قعلغان. ظعمام تعرمعزع: »بذ هةدعس هةسةن ؤة سةهعه دةرعجعسعدة« دئضةن.

))) سىرة ظةظراف، 99 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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تعل، ظعككع قول، ظعككع صذت، ظعككع كأز ؤة ظعككع قذالقتعن ظعبارةت توققذز 
ظةزانع ظأزعنعث خعزمعتع بولمعغان يةرضة  يةنع خاتا يةرضة ظعشلعتعش، اهلل تاظاالغا 
يةتكىزضةن  صةيغةمبةرلةر  ؤةياكع  صةيغةمبةرضة  بعرةر  صةيغةمبةرلعرعدعن  ظذنعث  ياكع 
نةرسعضة قارعتا ظعمانعنعث ظاجعز بولذشع، سىننع مذسذلمانالرنعث تذتقان يولعغا خعالص 
بولغان خاتا ظةقعدعدة بولذش قاتارلعقالرمذ ضذناهتذر. حىنكع جاماظةتحعلعك قعلعش 
رةهمةتتذر، ظايرعمحعلعق قعلعش ظازابتذر. بذنعثدعن مةقسةت هةقنع الزعم تذتذشتعن 
ظعبارةت بولذص، هةر زامان ؤة هةر ظةسعردة مذتلةق كأص ساندعكع مذسذلمانالر تذتقان 
ظعحعدعن  صعرقعنعث   7( ماثغانالردذر،  ظىستعدة  هةق  شذالر  ظةنة  هةقعقةتتذر.  يول 
حةكلعنعشعضة  ظعشنعث  حةكلعضةن  تاظاال  صعرقعدذر. اهلل  بعر  بولغان  تاصقذحع  نعجات 

قارشع حعقعشمذ حوث ضذناهتذر))(.

ظعنسان ظأزعنع ناحار ؤة صةس ظعللةتلةردعن صاكالشقا تعرعشعشع الزعم. حىنكع 
مذرادعغا  حوقذم  ظادةم  قعلغان  صاك  »روهعنع  دةيدذ:  مذنداق  هةقتة  بذ  تاظاال  اهلل 
يئتعدذ. نةصسعنع )كذفرع ؤة صعسقع - فذجذر بعلةن( كةمسعتكةن ظادةم حوقذم ناظىمعد 

بولعدذ«))(.

ظعللةتلةر  ناحار  بولغان  تئضعشلعك  بئرعلعشكة  ظةهمعيةت  ظةث  صاكالشقا 
تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر: كعبعرلعك قعلعش، ظأزضة تةمةننا قويذش، صةخعرلعنعش، 
دىشمةنلعك  قعلعش،  ظالدامحعلعق  تعقعؤئلعش،  نةرسعلةرنع  قعلعش،  هاكاؤذرلذق 
قعلعش، ظاحكأزلىك قعلعش، قذرذق خعيالنع جعق قعلعش )يةنع ظةمةل قعلماسلعق(، 
حعدامسعزلعق  ظةنسعرةش،  بولذش،  بعظارام  قعلعش،  هةسةت  قعلعش،  ظأحمةنلعك 
قعلعش، تةمةخورلذق قعلعش، بئخعللعق قعلعش، توخذ يىرةكلعك قعلعش، نادان قئلعش، 
هذرذنلذق قعلعش، سةت ضةصكة ظادةتلعنعش، ظةخالقسعزلعق قعلعش، هاؤايع هةؤةسكة 
قعلعش،  جعق  ظارزذنع  قذرذق  كةمسعتعش،  مةنسعتمةسلعك،  باشقعالرنع  بئرعلعش، 
ظعستعبدادلعق  قعلعش،  ماجرا  ـ  جئدةل  قعلعش،  شالالقلعق  تذتذش،  ظىستىن  ظأزعنع 
قعلعش، زذلذم قعلعش، ظاداؤةت تذتذش، تاالش ـ تارتعش قعلعش، باشقعالردعن ظىستىن 
بولذشقا تعرعشعش، غةيؤةت قعلعش، بوهتان حاصالش، يالغان سأزلةش، حئقعمحعلعق 
قعلعش، يامان ضذمان قعلعش، ظاداؤةت تذتذص ضةص قعلماسلعق، صةسكةشلعك قعلعش، 
نومذسسعزلعق قعلعش، قعزعل كأزلىك قعلعش، خعيانةت قعلعش، بذزذقحعلعق قعلعش، 

ظادةم تعلالش... قاتارلعقالر ؤة بذالر يذقعرعدا تعلغا ظئلعنغان يامان ظعشالردذر.
))) سىرة بةقةرة، 152 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.

))) »ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية« 329 ـ بةت.
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كذصذرلعق ؤة مذرتةدلعك

ظئتعقادعي  بعلعشع  ظعشالرنع  بارعدعغان  ظئلعص  كذصرعلعققا  ظعنساننعث  هةربعر 
ظعشالرنع بعلعشتعن بةكرةك ؤاجعص بولعدذ. ظئتعقادعي ظعشالر ظىحىن ظومذمةن قعلعص 
ظعمان ظئيتعش يئتةرلعكتذر. شذنعث ظىحىن مذنداق دئيعلعدذ: »ظعسالم دعنعغا كعرعش 
مةقسعتعضة ظئرعشعش ظاساندذر، لئكعن صىتىن ظةهكامالردا مذستةهكةم تذرذش ناهايعتع 
تةستذر«. بذنع اهلل تاظاالنعث مذنذ سأزع ظوحذق كأرسعتعص بئرعدذ: »شىبهعسعزكع، 
»صةرؤةردعضارعمعز اهلل دذر« دئضةنلةر، ظاندعن توغرا يولدا بولغانالرغا صةرعشتعلةر 
حىشىص: »قورقماثالر، غةم قعلماثالر، سعلةرضة ؤةدة قعلعنغان جةننةت ظىحىن خذشال 
بولذثالر، بعز دذنيادا، ظاخعرةتتة سعلةرنعث دوستلعرعثالرمعز، جةننةتتة سعلةر ظىحىن 
كأثلىثالر تارتقان نةرسعلةرنعث هةممعسع ؤة تعلعضةن نةرسةثالرنعث هةممعسع بار، 
)ظذالر( ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحع، ناهايعتع مئهرعبان )اهلل( تةرعصعدعن بئرعلضةن 

زعياصةتتذر« دةيدذ«))(. 
ظةث حوث قارشعلعق ؤة ظةث حوث ضذناه اهلل تاظاالغا شئرعك كةلتىرىش ؤة ظذنع 
نةرسعنع  كةلضةن  ظئلعص  ظةلةيهعسساالم  مذهةممةد  يعتةكحعمعز  ياكع  قعلعش  ظعنكار 
ظعنكار قعلعش، شذنعثدةك بذ ظعشالردعن بعرعنع كعحعك سانايدعغانلعقعنع دعلدا ياكع 

تعلدا ظعصادعلةشتذر. اهلل تاظاال بعزنع ظذنداق قعلعشتعن ساقلعسذن! 
>ظةلفعقهذل ظةكبةر< ناملعق كعتابنعث شةرهعسعدة مذنداق دئيعلعدذ: »ظةضةر 
كذصرعلعققا ظئلعص بارعدعغان سأزنع ظذ سأزنعث مةنعسعضة ظعتاظةت قعلغان، لئكعن 
ظذنعثغا ظئتعقاد قعلمعغان هالدا سأزلعسعمذ كاصعر بولعدذ. حىنكع ظذ ظذنعث هأكمعضة 
بعلةن  سأز  كذصرع  مةسعلةن،  بولدع.  رازع  ظئلعشقا  تعلغا  ظذنع  بولمعسعمذ،  رازع 
كاصعر  بولمعسعمذ،  رازع  هأكمعضة  ظذنعث  ظذ  ضةرحة  ظوخشاش.  قعلغذحعغا  حاقحاق 

بولعدذ. بعلمةستعن سأزلةص قالغانلعق ظأزرعسع قوبذل بولمايدذ«.
تعلالش  ظةلةيهعسساالمنع  مذهةممةد  ياكع  تاظاالنع  اهلل  ياكع  دعنعنع  ظعسالم 
كذصرعلعقتذر. ظعسالم دعنعدا زأرىر بولغان، قذرظان كةرعمدة ظعسصاتالنغان ؤة كةسكعن 
كةسكعن  ؤة  ظعسصاتالنغان  سىننةتتة  مذتةؤاتعر  مةشهذر،  ياكع  ظعصادعلةنضةن، 
ظعصادعلةنضةن، هئحقانداق شىبهة بولمعغان، ياكع صىتىن ساهابعالرنعث سىكىت قعلعشع 
بعلةن ظةمةس، ظوحذق سأز قعلعشع بعلةن قةتظعي هالدا بعرلعككة كةلضةنلعكع مذتةؤاتعر 

رعؤايةت قعلعنغان مةلذم نةرسعلةردعن بعرةرعنع ظعنكار قعلعشمذ كذصرعلعقتذر.
هةدعس  ياكع  ظعصادعلعمعضةن،  كةسكعن  هةدعس  مذتةؤاتعر  ياكع  ظايةت  ظةضةر 

))) سىرة شةمس، 9 ـ ؤة 10 ـ ظايةتلةر.
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مذتةؤاتعر بولمعغان، ياكع مذتةؤاتعر هةدعس كةسكعن ظعصادعلعضةن بولسعمذ، لئكعن 
شىبهة بولغان، ياكع بذ يةردعكع بعرلعك صىتىن ظالعمالرنعث بعرلعكع بولمعغان، ياكع 
صىتىن ظالعمالرنعث بعرلعكع بولسعمذ، بعراق ساهابعالرنعث بعرلعكع بولمعغان، ياكع 
ساهابعالرنعث بعرلعكع بولسعمذ، بعراق صىتىن ساهابعالرنعث بعرلعكع بولمعغان، ياكع 
ظعصادعلةنمعضةن،  كةسكعن  بعرلعكلعك  بذ  بولسعمذ،  بعرلعكع  ساهابعالرنعث  صىتىن 
مةسعلةن، سةنعدع مذتةؤاتعرلعقلعقع بعلةن ظعسصاتالنمعغان، ياكع كةسكعن دةرعجعدة 
بعرلعك  ظعحعدعكع  سىكىت  كئلعنضةنلعكع  بعرلعككة  لئكعن  بولسعمذ،  ظعصادعلعضةن 

بولغان مةسعلعلةرنعث هةممعسعدة ظذنع ظعنكار قعلعش كذصرعلعق بولمايدذ.
ظةسلعدة هاالل نةرسعنع هارام دةص ظئتعقاد قعلغان كعشع، يةنع ظذ نةرسة باشقا 
بعرعضة هارام بولسا، مةسعلةن، باشقعالرنعث مئلعغا ظوخشاش )حىنكع بعراؤنعث مئلع 
باشقعالرغا هارام بولعدذ، ظأزعضة هاالل بولعدذ(، كاصعر بولمايدذ. ظةضةر ظذ نةرسعنعث 
ظأزع هارام بولذص، ظذنعث دةلعلع كةسكعنلعكنع ظعصادعلعسة، كاصعر بولعدذ، ظذنداق 

بولمعسا كاصعر بولمايدذ. 
تاظاالنعث  اهلل  شةيظعلةرنعث  ياكع  قعلعش،  ظعنكار  مةؤجذدعيعتعنع  تاظاالنعث  اهلل 
ظعرادعسع بولماستعن ظأز ـ ظأزعضة تةسعر كأرسعتعدعغانلعقعغا ظئتعقاد قعلعش، ياكع 
صىتىن ظالعمالر بعرلعككة كةلضةن، كةسكعنلعكنع ظعصادعلةيدعغان، سىكىت ظعحعدعكع 
ياكع  قعلعش،  ظعنكار  بعرلعكنع  قعلعنغان  رعؤايةت  مذتةؤاتعر  بولمعغان،  بعرلعك 
صةرعشتعلةرنعث مةؤجذدعيعتعنع، ياكع جعنالرعث مةؤجذدعيعتعنع، ياكع ظاسمانالرنعث 
مةسعلةن،  نةرسعنع،  بولغان  هارام  مذظةييةن  ياكع  قعلعش،  ظعنكار  مةؤجذدعيعتعنع 
نةرسعنع  ظعصادعلةنضةن  بعلةن  دةلعل  كةسكعن  ظعكةنلعكع  هارام  ظوخشاش  هاراققا 
هاالل، دةص ظئتعقاد قعلعش قاتارلعقالرمذ كذصرعلعقتذر. باشقعالرنعث مئلعنع هارام دةص 
ظذ  حىنكع  بولعدذ.  ظةكسعحة  نةرسعنعث  هارام  مذظةييةن  هاراملعقع  قعلعش  ظئتعقاد 

باشقعالرغا هارامدذر )يةنع مال ظعضعسعضة هاالل بولعدذ(. 
ظئلعص  كاصعرلعققا  قاراش، ياكع  سةل  هأكىمضة  بعرةر  ظةهكاملعرعدعن  شةرعظةت 
بارعدعغان سأزنع ظعختعيارع هالدا يا حاقحاق قعلغان ظاساستا قعلعشمذ كذصرعلعقتذر. 

ضةرحة ظذنداق ظئتعقاد قعلمعسعمذ، ظذنعثغا سةل قارعغانلعقع ظىحىن كاصعر بولعدذ.
»صةيغةمبةرلعككة  ياكع:  قارعالش،  صةيغةمبةرنع  بعرةر  صةيغةمبةرلةردعن 
تعرعشحانلعق بعلةن ظئرعشكعلع بولعدذ« دئيعش، ياكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
ياكع  حاصالش،  بوهتان  ظةنهاغا  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  ظانعسع  مأمعنلةرنعث  ظايالع، 
كةلضةنلعكعنع  بولذص  صةيغةمبةر  كاظعناتقا  صىتىن  ظةلةيهعسساالمنعث  مذهةممةد 
ظعنكار قعلعش قاتارلعقالرمذ كذصرعلعقتذر. ظعنسان مذشذ سةؤةب بعلةن دعندعن حعقعص 
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ظعسالمغا  ظذ  ظةضةر  قعلعنعدذ.  تةكلعص  كعرعشكة  قايتا  ظعسالمغا  ظذ  شذثا  كئتعدذ. 
قويذلعدذ،  سوالص  ظايال  بولغان  مذرتةد  ظألتىرىلعدذ.  بولمعسا  كعردع،  كعرسة  قايتا 

ظألتىرىلمةيدذ))(. 

))) سىرة فذسسعلةت، 30 ـ ظايةت.
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ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَِّحيِم

ظةلفعقهذل ظةكبةر

)حوث فعقهع(

كةلعمة تةؤهعد
)اهلل نع بار ؤة بعر دةص بعلعش كةلعمعسع(

»ظةلفعقهذل ظةكبةر« دئضةن سأز ظعسالم ظةقعدعسع ظاساسلعرعنع كأرسعتعدذ.
مةن بذ كعتابنع ظعسالم ظةقعدعسع ظاساسلعرعنع بايان قعلعش بعلةن ظاخعرالشتذرذشنع 
ظذيغذن كأردىم. حىنكع ظعسالم ظةقعدعسع ظىستعدة ظألضةن هةرقانداق كعشع، قعيامةت 
كىنع دوزاختا مةثضى قئلعشتعن اهلل تاظاالنعث صةزلع ـ مةرهةمعتع بعلةن قذتذلعدذ. بذ 
ظةقعدعنعث ظاساسعي ؤة مةركعزع: »بعر اهلل تعن باشقا هئح ظعاله يوقتذر، مذهةممةد 
صةيغةمبعرع  اهلل  ظعبارةتتذر.  كةلعمعسعدعن  تةؤهعد  دئضةن  ظةلحعسعدذر«  ظذنعث 
مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع مذشذ سأزنع ظئيتعشقا، صىتىن ظعنسانالرنع مذشذ سأزضة 
حاقعرعشقا ؤة ظذالرغا بعؤاسعتة مذنداق دئيعشكة بذيرذغان: »ماثا ؤةهيع قعلعندعكع، 
سعلةر  يةنع  بويسذنامسعلةر؟«)1).  سعلةر  ظعالهتذر،  بعر  ظعالهعثالر  سعلةرنعث 

»الظعالهة ظعللةلاله« دئضةن بذ كةلعمعضة باش ظئضةمسعلةر ؤة بويسذنامسعلةر.
بارلعق  ظذنع  تاظاال  اهلل  بولذص،  ظعبارةت  كةلعمعسعدعن  تةؤهعد  كةلعمة  بذ  مانا 
)يةنع  ماثعمذ  كةلعمعنع  ظذ  تاظاال  اهلل  حىشىرضةن.  ظةلحعلةرضة  ؤة  صةيغةمبةرلةرضة 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظأزعنع دئمةكحع( حىشىردع. شذنداقال، ظذنع دةؤةتعمنعث ؤة 

شةرعظةتعمنعث ظاساسع قعلعص بةلضعلعدع.
تةؤهعد كةلعمعسع اهلل تاظاال قذرظان كةرعمدة حىشىرضةن صىتىن نةرسعلةرنعث تىص 
ظاساسعي هئسابلعنعدذ. ظعسالم دعنعنعث بارلعق هأكىملعرع ؤة شةرعظةت بةلضعلعمعلعرع 

بذ كةلعمة بعلةن حةمبةرحةس باغالنغان ؤة ظذ كةلعمعدعن شاخلعنعص حعققان.
))) »ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية« 330 ـ بةت.
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تاظةتـ  ظعبادةت ظىحىن بعردعنبعر هةقلعق زات يئضانة اهلل تذر، دةص ظئتعقاد قعلعش، 
اهلل بذيرذغان ؤة قانذن قعلعص بةلضعلعضةن صىتىن ظعشالردا يئضانة اهلل قعال بويسذنذش، 
ظعسالمنعث  بذ،  مانا  ظعبارةتتذر.  يئنعشتعن  ظعشالردعن  صىتىن  حةكلعضةن  ؤة  توسقان 
هةقعقعي مةنعسعدذر. ظعسالم دئمةك، ظئتعقاد، سأز، ظةخالق ؤة ظةمةل جةهةتلةردة »بعر 
اهلل تعن باشقا هئح ظعاله يوقتذر« دئمةكتذر. بذ كةلعمعدعن هةرضعز ظايرعلمايدعغان 
يةنة بعر كةلعمة بولذص، ظذ: »مذهةممةد اهلل نعث ظةلحعسعدذر« دئيعشتعن ظعبارةتتذر. 
حىنكع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم ظعنسانالرغا تةؤهعد كةلعمعسعضة قانداق بويسذنذشنع 

ؤة ظذنعثغا قانداق ظةمةل قعلعشنع روشةن بايان قعلعص بةردع.
شذثا بذ ظعككع كةلعمعنع بعر ـ بعرعدعن ظايرعؤئتعش توغرا ظةمةس. بعرعنحعسع 
بذ  بولمايدذ.  تئخعمذ  بولذشقا  بعهاجةت  ظعككعنحعسعدعن  كذصايعلعنعص،  بعلةنال 
كئلعدذ.  يانمذيان  هةمعشة  جةهةتلةردة  ظةمةل  ؤة  ظعقرار  ظئتعقاد،  كةلعمة  ظعككع 
صةيغةمبعرع  قعلعشنع  ظعتاظةت  ظأزعضة  ظايةتلةردة  نذرغذن  تاظاال  اهلل  ظىحىن  شذنعث 
مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا ظعتاظةت قعلعش بعلةن بعرضة بايان قعلدع. اهلل تاظاال شذ 
ظايةتلةرنعث بعرعدة مذنداق دةيدذ: »ظئيتقعنكع، »اهلل غا ؤة صةيغةمبةرضة ظعتاظةت 
قعلعثالر«. ظةضةر ظذالر )ظعتاظةت قعلعشتعن( يىز ظأرىسة، اهلل كاصعرالرنع )يةنع اهلل 
نعث ظايةتلعرعنع ظعنكار قعلغان ؤة صةيغةمبةرلعرعضة ظاسعيلعق قعلغانالرنع( دوست 
تذتمايدذ«)1). شذ ظايةتلةرنعث يةنة بعرعدة مذنداق دةيدذ: »ظع مأمعنلةر! اهلل غا ؤة 
ظذنعث صةيغةمبعرعضة ظعتاظةت قعلعثالر، سعلةر )قذرظاننع( ظاثالص تذرذص ظذنعثدعن 

يىز ظأرىمةثالر«)2). 
اهلل تاظاال مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا ظعتاظةت قعلعشنع ظأزعضة ظعتاظةت قعلغانلعق 
دةص جاكارالص مذنداق دةيدذ: »كعمكع صةيغةمبةرضة ظعتاظةت قعلعدعكةن، ظذ اهلل غا 
كعمكع  يةتكىزعدذ(.  ظةمرعنع  نعث  اهلل  صةيغةمبةر  )حىنكع  بولعدذ  قعلغان  ظعتاظةت 
)ظع مذهةممةد!( سةندعن يىز ظأرىيدعكةن، )بعلضعنكع( بعز سئنع ظذالرغا كأزةتحع 
)يةنع ظذالرنعث ظةمةللعرعنع كأزعتعص، ظةمةللعرعضة قاراص هئساب ظالغذحع( قعلعص 

ظةؤةتمعدذق«))).
اهلل تاظاالنعث: »سعلةر بويسذنامسعلةر؟« دئضةن سأزع ظعمان ظئيتعشتا اهلل نع 
تونذص قويذشنعث ظأزعال كذصاية قعلمايدعغانلعقعنع، اهلل نع تونذش بعلةن بعرضة حوقذم 
ظذنعثغا باش ظئضعش ؤة بويسذنذشنعث الزعملعقعنع كأرسعتعدذ. ظذ صةقةت مذهةممةد 
ظةلةيهعسساالمغا ظعشعنعش، ظذنعثغا ظةضعشعش ؤة ظذنعث شةرعظةتعنع حعث تذتذش 

))) سىرة ظةنبعيا، 108 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
))) سىرة ظال ظعمران، 32 ـ ظايةت.

))) سىرة ظةنفال، 20 ـ ظايةت.
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بعلةنال ظةمةلعيلعشعدذ. كعمكع بعر اهلل تعن باشقا هئح ظعالهنعث يوقلعقعنع ظئتعراص 
قعلغان تةقدعردعمذ، مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةرلعكعنع تةستعق قعلمعسا، 

ظعمان كةلتىرضىحع بولمايدذ. ظةكسعحة ظذ كاصعردذر.
ظاساسلعرعنع  ظةقعدعسعث  ظعسالم  ظالعملةر  ظعزدةنضىحع  هةققعدة  تةؤهعد 
»ظعالهعييات« )ظعالهلعق( ؤة »نذبذؤؤات« )صةيغةمبةرلعك( دةص ظعككع قعسعمغا 

بألضةن. 

ظعالهعييات
)ظعالهلعق(

اهلل تاظاالنعث بارلعقعغا ظعمان كةلتىرىش

شةك ـ شىبهعسعزكع، باالغةتكة يةتكةن، ظةقلع ـ هوشع جايعدا هةر بعر ظادةمضة، 
بولسذن،  بولسذن، مةيلع قوش جعنسلعق كعشع  ظايال  ياكع  بولسذن،  ظةر  ظذ  مةيلع 
مةؤجذت  مةثضى  هةم  بارلعقعغا  تارتعص  ظةزةلدعن  ظذنعث  تاظاالنع،  اهلل  بعلةن  ظالدع 
ظعكةنلعكعضة حعن دعلعدعن هةقعقعي رةؤعشتة ظئتعقاد قعلغان ؤة ظذنعثغا ظعشةنضىحعلةر 
بولعدذ.  ظةين  صةرز  تونذش  قعلغان هالدا  ظعقرار  بعلةن  تعلع  قئتعلغانلعقعنع  توصعغا 
اهلل تاظاالنعث مةؤجذتلذقع ظذنعث مةخلذقاتلعرعدعن بعرةر نةرسعنعث مةؤجذتلذقعغا 
ظوخشعمايدذ. حىنكع مةخلذقنعث مةؤجذتلذقع مةلذم زامان، ماكان، هةجعم ؤة شةكعل 
ؤة  صاكتذر  هةممعسعدعن  بذالرنعث  مةؤجذتلذقع  تاظاالنعث  اهلل  بولعدذ.  داظعرعسعدة 

خالعيدذر.
ظذ  حىنكع  كئتعدذ.  حعقعص  باال  كعحعك  سأزدعن  دئضةن  يةتكةن«  »باالغةتكة 
ظعبادةتكة تةكلعص قعلعنغذحع ظةمةس. كعمكع باالغةتكة يئتعشتعن ظعلضعرع ظألىص 
نعجاتلعققا  تةقدعردعمذ،  بولغان  صةرزةنتلعرعدعن  كاصعرالرنعث  ظذ  ضةرحة  كةتسة، 
ظئرعشعدذ. ظذ كذفرعلعقع ؤة باشقا ضذناهلعرع ظىحىن جازاغا تارتعلمايدذ. بذ، هةنةفعي 
ظةضةر  قارعشعدا،  ظعككعنحع  ظذالرنعث  بعرعدذر.  قاراشلعرعدعن  مةزهةصعدعكعلةرنعث 
ظذ باال ظةقلع ـ هوشع جايعدا بولسا، ظذنعث ظعسالمغا كعرعشع ؤة ظذنع رةت قعلعشع 
رةزعيةلالهذ  ظةلع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  قارعشعغا  بذ  ظذالر  بولعدذ.  توغرا 
قعلغان.  دةلعل  تةثلعضةنلعكعنع  بذرذن  يئتعشتعن  باالغةتكة  ظذ  ظعسالمنع  ظةنهذغا 
ظعبادةتكة  بذرذن  يئتعشتعن  باالغةتكة  باال  كعحعك  قارعشعدا،  ظىحعنحع  ظذالرنعث 

مةجبذرالنمايدذ.
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بار.  ظئتعبارع  رةؤعشتة  ظوخشعمعغان  قعلعشنعث  ظعقرار  بعلةن  تعل  تةؤهعدنع 
بةزعدة ظذ ظعقرار ظعماننعث يئرعمع هئسابالنسا، يةنة بةزعدة مذنداق بولذشتعن ساقعت 
بولعدذ. بةزعدة ظذ ظعمان ظةهكاملعرعنع ظعجرا قعلعش ظىحىن شةرت هئسابلعنعدذ. بذ، 
نوصذزلذق ظالعملةرنعث قارعشعدا شذنداق مذقةررةرلةشكةن. ظعمام ظةبذ هةنعفةدعنمذ 
شذنداق رعؤايةت قعلعنغان. ظعمام ماتذرعدعمذ مذشذ قاراشنع تذتقا قعلعدذ. ظةشظةرع 
اهلل  قاراشنع  ظذ  قعلغان.  قوبذل  دةص  قاراش  توغرا  ظةث  ظذنع  صعرقعسعدعكعلةرمذ 
ظعشعنعدعغان  كىنعضة  ظاخعرةت  ؤة  غا  »اهلل  كىحلةندىرعدذ:  سأزع  مذنذ  تاظاالنعث 
ـــ ظذالرنعث  بعلةن قارشعالشقانالرنع  صةيغةمبعرع  بعلةن ؤة ظذنعث  بعر قةؤمنعث اهلل 
ظانعلعرع، ظوغذللعرع، يا قئرعنداشلعرع، يا ظذرذق - تذققانلعرع بولغان تةقدعردعمذ 
ــ دوست تذتقانلعقعنع كأرمةيسةن )يةنع ظذالرنع دوست تذتذشع مىمكعن ظةمةس(، 
بولغان  دةرضاهعدعن  ظأز  ؤة  قعلدع  مةهكةم  ظعماننع  اهلل  دعللعرعدا  شذالرنعث  ظةنة 
تذرعدعغان  ظئقعص  ظأستةثالر  ظاستعدعن  ظذالرنع  اهلل  كىحةيتتع،  ظذالرنع  بعلةن  روه 
جةننةتلةرضة كعرضىزعدذ، ظذالر جةننةتلةردة مةثضى قالعدذ، اهلل ظذالردعن رازع بولعدذ، 
اهلل دعن ظذالرمذ مةمنذن بولعدذ، ظةنة شذالر اهلل نعث قوشذنعدذر، بعلعثالركع، اهلل نعث 

قوشذنع مةقسةتكة ظئرعشكىحعلةردذر«)1). 
ظىستىنكع ؤة ظاستعنقع ظالةمدة مةؤجذت بولذص تذرغان، جةؤهةرعي ياكع مةنعؤعي 
ظعضة  ظاالهعدعلعكلةرضة  خذسذسعي  تىرلىك  هةر  باشقا  ظذنعثدعن  ؤة  ظاالهعدعلعككة 
قعلعص تعزضعنلةنضةن صىتىن مةؤجذداتالر اهلل تاظاالنعث مةؤجذتلذقعنع كأرسعتعدعغان 
دةلعلدذر. تعزضعنلةنضةن هةر بعر نةرسة ظىحىن حوقذم ظذنع تعزضعنلعضىحع بولذشع 
كئرةك. ظذ تعزضعنلعضىحع بولسعمذ اهلل تاظاالدذر. اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع: »اهلل 
بةندعلعرعنعث ظىستعدة قاهعردذر )يةنع اهلل بةندعلعرعنع تعزضعنلةص تذرغذحعدذر(، ظذ 

هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر، هةممعدعن خةؤةرداردذر«)2).
ظعمام ظةبذ هةنعفة اهلل نعث مةؤجذتلذقع هةققعدة ظعحكعرلةص ظعزدعنعشنع قويذص اهلل 
نعث مةؤجذتلذقعغا ضذؤاهلعق بئرعدعغان زاهعرعي دةلعلـ  صاكعتالر بعلةنال كذصايعلةنضةن. 
»صةيغةمبةرلعرع: »ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع ياراتقذحع اهلل نعث )بعرلعكعدة( شةك 
بارمذ؟« دئدع«))). مةخلذقاتالرنعث يارعتعلعشع اهلل نعث مةؤجذتلذقعنع ظعسصاتالص 
دعنعغا  نعث  اهلل  يىزلةنضعن،  دعنعغا  ظعسالم  بذرذلذص  دعنالردعن  »باتعل  تذرعدذ. 
)ظةضةشكعنكع( اهلل ظعنسانالرنع شذ دعن بعلةن ياراتقان، اهلل نعث ياراتقعنعدا ظأزضعرعش 

))) سىرة نعسا، 80 ـ ظايةت.
))) سىرة مذجادعلة، 22 ـ ظايةت.

))) سىرة ظةنظام، 18 ـ ظايةت.
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بولمايدذ، بذ توغرا دعندذر، لئكعن ظعنسانالرنعث تولعسع بعلمةيدذ«)1). 
صةيغةمبةرلةر )ظذالرغا اهلل نعث رةهمعتع ؤة ساالمع بولسذن!( ظعنسانعيةتكة صةقةت 
بايان قعلعص بئرعش ظىحىن كةلضةن. ظذالرنعث هةممعسع: »بعر اهلل تعن  تةؤهعدنع 
باشقا هئح ظعاله يوقتذر« دئضةن كةلعمعدة بعردةكلعككة ظعضة. ظذالر ظأز ظىممةتلعرعنع 
»اهلل مةؤجذتتذر« دئيعشكة بذيرذمعغان. بةلكع ظذالر اهلل تعن باشقا نةرسعنعث مةبذد 

)ظعبادةت قعلعنغذحع( ظةمةسلعكعنع ظوتتذرعغا حعقعرعشنع مةقسةت قعلغان.
ظةقعدعسعدعكع مذسذلمانالرنعث  ظأتىش كئرةككع، سىننع  ظئلعص  تعلغا  شذنعمذ 
قارعشعدا جةؤهةر جعسعمنعث ظايرعلماس بعر صارحعسعدذر. ظةمما ضةؤدة بولسا ظأز زاتع 
بعلةن تذرالمايدعغان، بةلكع باشقا بعر نةرسعنعث ياردعمع بعلةن تذرعدعغان نةرسعدذر. 
جةؤهةر ؤة ضةؤدة هةر ظعككعسع اهلل تاظاالنعث شةنعضة اليعق ظةمةس. ظةقعدعدة اهلل 
تاظاالنعث مةؤجذتلذقع دةسلةصتة تعلغا ظئلعندع. حىنكع ظذ ظةقعدعنعث تىص نئضعزعدذر. 
اهلل  حىنكع،  ظورنعدعدذر.  شاخحعنعث  قارعغاندا  ظذنعثغا  نةرسعلةر  بارلعق  باشقا 
تاظاالغا اليعق بولغان سىصةتلةرنع ظذنعثغا مةنسذص قعلعش، ظذنعثغا اليعق بولمعغان 
بولعدعغان  دذرذس  هةققعدة  ظذنعث  ؤة  قعلعش  رةت  ظذنعثدعن  صىتىنلةي  سىصةتلةرنع 
ظذنعث مةؤجذتلذقعنع  بعلةن  ظالدع  قعلعش هأكمعنع حعقعرعش،  دذرذس  نةرسعلةرنع 

ظعسصاتالص هأكىم حعقعرعص بولغاندعن كئيعن بولذشع ظةقعلضة ظذيغذندذر.
اهلل تاظاالنعث مةؤجذتلذقع زاتعدذر. يةنع ظذنعثدا باشقا بعر نةرسعنعث تةسعرع 
يوق. ظذ، بعزنعث مةؤجذتلذقعمعزغا ظوخشاش زاتع بولمعغان مةؤجذتلذقنعث دةل ظةكسع 
بولذص، بعزنعث مةؤجذتلذقعمعز اهلل تاظاالنعث ؤذجذدقا ظئلعص حعقعشع بعلةن بولغان.

سةن بذنع تونذص يةتسةث، بعلعشعث كئرةككع، اهلل تاظاال مةؤجذتتذر، ظذنعث زاتع 
ؤة سىصةتلعرع باردذر.

زات

اهلل تاظاالنعث زاتعنع ظعنسانالرنعث كأزلعرعنعث كأرىشع )يةنع اهلل نعث زاتعنعث 
كأزلةرمذ  ظأتكىر  ظالةمدعكع  ظىستىنكع  تذرسذن،  ظذياقتا  يئتعشع(  هةقعقعتعضة 
كأرةلمةيدذ )يةنع ظذنعث هةقعقعتعضة يئتةلمةيدذ(. ظذ ظويلعغاندعنمذ، خعيالالرغا 
ظذنعث  ؤة  زاتع  تاظاالنعث  اهلل  بىيىكتذر.  يىرضىزىلضةندعنمذ  صعكعر  كةحكةندعنمذ، 
ساقلعنعش  قةتظعي  ؤة  ظةيلةش  هةزةر  ظويلعنعشتعن  هةققعدة  ظعكةنلعكع  قانداق 

))) سىرة ظعبراهعم، 10 ـ ظايةت.
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الزعم. حىنكع مذنداق قعلعش ظاخعرعقع هئسابتا يا سئنع هئحنةرسة يوق دئيعشكة 
يا سئنع اهلل  بولعسةن،  يوققا حعقارغان  بعلةن سةن اهلل نع  بذنعث  بارعدذ،  ظئلعص 
مذنداق نةرسعمعكعن دئيعشكة ظئلعص بارعدذ، بذنعث بعلةن سةن اهلل نع شذ نةرسعضة 
دةل  نةرسعلةرنعث  صىتىن  كةحكةن  خعيالعثغا  سئنعث  اهلل  بولعسةن.  ظوخشاتقان 
تاقالسا،  بئرعص  بعرةر مةؤجذتلذققا  تةصةككذر خعيالعث  ظةضةر سئنعث  ظةكسعدذر. 
شذ حاغدا سةن ظذنعث هةقعقعتعنع بعلعشتعن ظاجعز كةلضةنلعكعثنع هئس قعلعسةن. 

مانا بذ، سةن ظىحىن تئضعضة يئتعش قعيعن بولغان مةسعلعدذر)1).
يئتعشتعن  بعلعص  هةقعقعتعنع  نعث  اهلل  ياراتقان  هةممعنع  ظعنسانغا  بعراق، 
صىتىن  ظعنسان  ظةضةر  توختعمايدذ.  قعيعنغا  يئتعش  تونذص  كةلضةنلعكعنع  ظاجعز 
مةخلذقاتالرنعث هةقعقعتعنع بعلعص يئتعشتعن ظاجعز كةلضةنلعكعنع تونذص يةتسة، 
صىتىن مةخلذقاتالرنعث هةقعقعتعنع بعلعص يئتعشتعن ظاجعز كةلضةن ظعنسان هةممعنع 
تونذص  كةلضةنلعكعنع  ظاجعز  تئخعمذ  بعلعشتعن  هةقعقعتعنع  نعث  اهلل  ياراتقان 
يئتعدذ. ظعنسان ظأز روهعنعث هةقعقعي ماهعيعتعنع بعلعشكعمذ ظاجعزلعق قعلعدذ. 
ماهعيعتعنع  »روهنعث  سورعشعدذ.  هةققعدة  ماهعيعتع  روهنعث  سةندعن  »ظذالر 
بئرعلضةن«)2).  ظعلعم  ظازغعنا  صةقةت  سعلةرضة  دئضعن،  بعلعدذ«  صةرؤةردعضارعم 
كةتمعضةن  هالقعص  حةكتعن  شذ  ؤة  يةتكةن  تونذص  حعضراسعنع  ـ  حةك  ظأزعنعث 

كعشعضة اهلل رةهمةت قعلسذن!
اهلل  )يةنع  كأرىشع  كأزلعرعنعث  ظعنسانالرنعث  زاتعنع  تاظاالنعث  »اهلل 
ظالةمدعكع  ظىستىنكع  تذرسذن،  ظذياقتا  يئتعشع(  هةقعقعتعضة  زاتعنعث  نعث 
دئضةن  يئتةلمةيدذ(«  هةقعقعتعضة  ظذنعث  )يةنع  كأرةلمةيدذ  كأزلةرمذ  ظأتكىر 
دئضةندعن  ظةمةس  مذمكعن  هةرضعز  كأرىش  تاظاالنع  اهلل  بذ،  كةلسةك،  سأزضة 
جةهةتتعن  شةرظعي  جاظعزدذر،  كأرىش  جةهةتتعن  ظةقلعي  ظذنع  بةرمةيدذ.  دئرةك 
بعرةر  تاظاالنع  اهلل  ظاخعرةتتة  ظذالر  ؤاجعصتذر.  كأرىشع  ظاخعرةتتة  مأمعنلةرنعث 
نةرسعضة ظوخشاتماستعن، ظوبرازالشتذرماستعن ؤة هةجعملةشتىرمةستعن كأرعدذ. 
ظذنعث بعلةن مةخلذقاتالرنعث ظارعلعقعدا مةساصة بولمايدذ. اهلل تاظاال مذنداق دةيدذ: 
»بذ كىندة، )ساظادةتمةنلةرنعث( يىزلعرع نذرلذق بولعدذ. )ظذالر( صةرؤةردعضارعغا 
قاراص تذرعدذ«))). بذ ظايةت اهلل تاظاالنعث: »كأزلةر اهلل نع كأرمةيدذ، اهلل كأزلةرنع 
كأرىص تذرعدذ، اهلل )بةندعلعرعضة( مئهرعباندذر، هةممعدعن خةؤةرداردذر«)4) دئضةن 

))) سىرة رذم، 30 ـ ظايةت.
))) »ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية« ناملعق كعتابتعن ظئلعندع.

))) سىرة ظعسرا، 85 ـ ظايةت.
))) سىرة قعيامةت، 22 ــــ 23 ـ ظايةتلةر.
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سأزعضة زعت كئلعص قالمايدذ.
يوقتذر.  باشلعنعشع  هئح  قةدعمعيدذر،  يةنع  ظةزةلعيدذر  زاتع  تاظاالنعث  اهلل 
زاتع  نعث  اهلل  يوقتذر.  تىضةنحعسع  هئح  قالغذحعدذر،  مةثضى  يةنع  ظةبةدعيدذر 
ظوخشعمايدذ. »هئح  زاتعغعمذ  نعث  اهلل  نةرسة  ظوخشعمايدذ، هئح  نةرسعضة  هئح 
هةممعنع  تذرغذحعدذر،  ظاثالص  هةممعنع  اهلل  ظةمةستذر،  ظوخشاش  غا  اهلل  شةيظع 
كأرىص تذرغذحعدذر«)1). بذ ظايةتنعث باش تةرعصع اهلل نع ظذنعثغا اليعق بولمعغان 
ظعسصاتاليدذ.  سىصةتلةرنع  اليعق  ظذنعثغا  تةرعصع  ظاخعر  صاكاليدذ،  سىصةتلةردعن 
باش تةرعصع اهلل نع جعسعمالشتذغذحعالرغا ؤة ظذالر بعلةن ظوخشاش تعصتعكعلةرضة 
يوققا  قعلعص  رةت  سىصةتلعرعنع  صىتىن  نعث  اهلل  تةرعصع  ظاخعر  بئرعدذ،  رةددعية 
حعقارغذحعالرغا رةددعية بئرعدذ. بذ ظايةت اهلل تاظاالغا بعرةر نةرسعنع ظوخشعتعشنع، 
هةتتا ظايةتنعث ظاخعرعدا تعلغا ظئلعنغان ظاثالش ؤة كأرىش سىصةتلعرعضعمذ بعرةر 
نةرسعنع ظوخشعتعشنع قةتظعي رةت قعلعش حىشةنحعسعنع ظوتتذرغا قويذش ظىحىن، 
اهلل تاظاالنع صاكالش بعلةن باشالندع. شةك ـ شىبهعسعزكع، اهلل تاظاالنعث ظاثلعشع 

ؤة كأرىشع مةخلذقاتالرنعث ظاثلعشع ؤة كأرىشعضة ظوخشعمايدذ.
كعمكع ظةزةلعي نةرسة صةقةت ظأتىص كةتكةن نةرسعنع بعلدىرعدذ، دةص حىشةنسة 
يا  ظعلضعرعنع  يا  سأز  دئضةن  »ظةزةلعي«  حىنكع  بولعدذ.  خاتاالشقان  قاتتعق 
ظأز  هةممعسعنع  زاماننعث  ظأتكةن  ظعلضعرع  بةلكع  بعلدىرمةستعن  كةلضىسعنع 
ظعحعضة ظالغعنعدةك، كةلضىسع زاماننعثمذ هةممعسعنع هئح صةرقلةندىرمةستعن ظأز 
ظعحعضة ظالعدذ. بذنع حىشةنسةث، بعلعشعث كئرةككع، ظةزةلعي بعلةن ظةبةدعينعث 
ظارعسعدا مةنة جةهةتتة ظةسال زعتلعق يوق. ظةضةر شذ مةنعنعث مةؤجذتلذقع ظأتمىشكة 
»ظةزةلعي«  ظىحىن  بذنعث  ظئلعنسا،  ظئتعبارغا  بعرلعكتة  بعلةن  بئرعش  نعسبةت 
دئضةن سأز؛ ظةضةر ظذنعث مةؤجذتلذقع كةلضىسعدعكع مةلذم بعر زامانغا نعسبةت 
بئرعش بعلةن بعرلعكتة ظئتعبارغا ظئلعنسا، بذنعث ظىحىن »ظةبةدعي« دئضةن سأز 

ظعشلعتعلعدذ.
يذقعرعدعكع حىشةنحعلةر شةيخ مذهةممةد سةظعد بذرهانع )اهلل ظذنعثغا رةهمةت 
قعلسذن!( نعث >زذبدةتذل هةقاظعق< ناملعق كعتابعدا >ظةلهةدعيية ظةلظةالظعيية< 
سةظعد  مذهةممةد  شةيخ  قعلعندع.  نةقعل  ظعزاهاتعدعن  بةرضةن  كعتابقا  ناملعق 
تةتقعقات  دةرعجعدعكع  يذقعرع  ظةث  »بذ  دئضةن:  مذنداق  كئيعن  سأزلعرعدعن  بذ 
هئس  كعشعلةرال  بةرضةن  ظعلهام  ؤة  ظذتذقلذق  اهلل  صةقةت  ظذنع  نةتعجعسعدذر. 

قعالاليدذ«.
))) سىرة ظةنظام، 103 ـ ظايةت.
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سىصةتلةر

ظذ  ظةبةدعيدذر.  ؤة  ظةزةلعي  سىصةتلعرعمذ  زاتعنعث  مذقةددةس  تاظاالنعث  اهلل 
سىصةتلةر هةرضعزمذ اهلل نعث زاتعنعث ظأزع ظةمةس. ظةضةر سىصةتلةر اهلل نعث زاتعنعث 
ظذ  قالعدذ.  بولذص  الزعم  قعلعش  رةت  سىصةتلةرنع  ظذ  تةقدعردة،  قالغان  بولذص  ظأزع 
سىصةتلةر يةنة اهلل نعث زاتعدعن باشقا نةرسعمذ ظةمةس. ظةضةر ظذ سىصةتلةر ظذنداق 
بولذص قالسا، ظذ سىصةتلةر )كئيعن( صةيدا بولغان بولذشع الزعم بولذص قالعدذ. ظةضةر 
ظذ سىصةتلةرنعث صةيدا بولذشقا ظاالقعدار ظعكةنلعكعنع نةزةردعن ساقعت قعلساث، بذ 
حاغدا ظذ سىصةتلةر اهلل نعث زاتعنعث ظأزعدذر. ظةضةر ظذ سىصةتلةرنعث صةيدا بولذشقا 
زاتعدعن  نعث  اهلل  ظذ سىصةتلةر  بذ حاغدا  قعلساث،  ظعكةنلعكعنع مذالهعزة  ظاالقعدار 
باشقا نةرسعدذر. بذ سىصةتلةر تعرعك، قذدرةت، بعلعش، سأزلةش، ظاثالش، كأرىش، 

ظعرادة قعلعش... ؤاهاكازاالردذر.
>جةؤهةرذتذت تةؤهعد< دئضةن كعتابنعث ظاصتورع مذنداق دئدع:

»)اهلل( سأزلعضىحعدذر. اهلل نعث سىصةتلعرع ظذنعث زاتعنعث ظأزع ظةمةس ياكع 
اهلل نعث زاتعدعن باشقا نةرسعمذ ظةمةس.«

دةيدذ:  مذنداق  كعتابتا  ناملعق  مذرعد<  >تذهفةتذل  شةرهعلعضىحع  سأزنع  بذ 
»ظذ سىصةتلةر اهلل نعث زاتعنعث ظأزعمذ ظةمةس، ظذنعث زاتعدعن تامامةن ظايرعلعص 
كةتكةن نةرسعمذ ظةمةس، سىصةتلةرنعث هةقعقعي ماهعيعتع ظذنعث زاتعنعث هةقعقعي 
ماهعيعتعدعن باشقا نةرسة بولغاندعمذ بعر ـ بعرعضة زعت كئلعص قالمايدذ. لئكعن ظذ 

زاتتعن تامامةن ظايرعلعص كةتكةن نةرسعمذ ظةمةس«.
ظذ يةنة مذنداق دةيدذ: »>ظذ سىصةتلةر اهلل نعث زاتعنعث ظأزعمذ ظةمةس، ظذنعث 
زاتعدعن تامامةن ظايرعلعص كةتكةن نةرسعمذ ظةمةس< دئيعش بعلةن سةلبعي سىصةتلةر 
يةنع  نةرسعدذر.  باشقا  زاتعدعن  نعث  اهلل  سىصةتلةر  سةلبعي  حىنكع  كئتعدذ.  حعقعص 
سةلبعي سىصةتلةر اهلل نعث زاتع بعلةن بعرلعشعص كةتكةن سىصةتلةر ظةمةس. حىنكع 
ظذالر مةيدانغا كةلمةيدعغان سىصةتلةردذر. شذنعثدةك يةنة تعرعلدىرىش ؤة ظألتىرىشكة 
زاتعدعن  نعث  اهلل  سىصةتلةرمذ  بذ  كئتعدذ.  حعقعص  سىصةتلةرمذ  صئظعلعي  ظوخشاش 
باشقا نةرسعدذر. حىنكع ظذ سىصةتلةر اهلل نعث قذدرعتع بعلةن ظورذندعلعدعغان، صةيدا 
قعلعنعدعغان ؤة ؤذجذدقا ظئلعص حعقعلعدعغان ظعشالرغا ظاالقعداردذر. ياكع بولمعسا، 
»فعقهذل ظةكبةر« ناملعق كعتابتا شةرهعلةنضعنعدةك، ظذ سىصةتلةرنعث ظوتتذرعغا 

حعقعشع مةخلذقاتالرنعث مةؤجذت بولذشعغا باغلعقتذر«.
 سةلبعي سىصةتلةر تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر:
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»ظةلقعدةم )قةدعمعي بولذش(«. بذ سىصةت اهلل تاظاال مةؤجذت بولذشتعن بذرذن 
يوق ظعدع، دئضةنلعكنع رةت قعلعدذ.

يوق  مةؤجذتلذقعنعث  تاظاالنعث  اهلل  بذ سىصةت،  قئلعش(«.  )مةثضى  »ظةلبةقاظ 
بولذص كئتعشعنع رةت قعلعدذ.

بذ  ظوخشعماسلعق(«  ظعشالرغا  بولغان  )صةيدا  لعلهةؤادعس  »ظةلمذخالةفةتذ 
ؤةظعشلعرعدا  سىصةتلعرعدة  زاتعدا،  ظذنعث  تاظاالغا  اهلل  مةخلذقنعث  بعرةر  سةصةت، 

ظوخشاص قئلعشعنعث مذمكعنلعكعنع رةت قعلعدذ.

»ظةلقعيام بعننةفس )ظأزعنع ظأزع ظعدارة قعلعش(« بذ سىصةت، ظذلذغ اهلل نعث 
بعرةر ظورذنغا موهتاج بولذشعنع ؤة باشقا بعرعضة موهتاج بولذشعنع رةت قعلعدذ.

»ظةلؤةهدانعيية )بعرلعك(«. بذ سىصةت، اهلل تاظاالنعث ظذلذغ زاتعدا، سىصةتلعرعدة 
بايان  )يذقعرعدا  بعلدىرعدذ.  ظعكةنلعكعنع  يوق(  شئرعكع  )يةنع  بعر  ظعشلعرعدا  ؤة 
قعلعنغان سىصةتلةرنعث ظةكسع سةلبعي سىصةتلةر هئسابلعنعدذ. توغرعسعنع اهلل تاظاال 

بعلضىحعدذر(.

تىضةنحعسعمذ  يوق،  حئكع  سىصةتلعرعنعث  تاظاالنعث  اهلل  شىبهعسعزكع،  ـ  شةك 
يوق. حىنكع اهلل تاظاالنعث سىصةتلعرع مذكةممةل بولغاحقا، ظذنعث سانع، حئكع ؤة 
اهلل  سىصةتلعنعدذ.  بعلةن  سىصةتلةر  كامعل  صةقةتال  تاظاال  اهلل  بولمايدذ.  تىضةنحعسع 

تاظاال نذقسانلعق سىصةتلةردعن صاكتذر، بىيىك ؤة يىكسةك دةرعجعدة ظىستىندذر.

اهلل تاظاال ظأزعنعث ظذلذغ زاتعنع ظعبادةتكة تةكلعص قعلعنغان ظةقعل ظعضعسعضة 
تولذق رةؤعشتة بعلعشعدعن صةردعلعضةنلعكع ظىحىن ظذ ظةقعل ظعضعسعضة ظةزةلعي ؤة 
ظةبةدعي سىصةتلعرعدعن مةلذم نةرسعنع بعلعش نئمعتعنع ظاتا قعلدع. ساغالم ظةقعدة 
ظىستعدة ظةث ياخشع رةؤعشتة مئثعشقا ياردعمع بولسذن ظىحىن، مةن بذ بةتلةردة مذهعم 
بولغان سىصةتلةرنع بايان قعلعص ظأتعمةن ؤة كةرةملعك اهلل تاظاالدعن بذ سىصةتلةرنع 
حعن  قعلعشعنع  ظعلهام  ماثا  نةرسعنع  بولغان  صايدعلعق  حىشةندىرىشىمدة  بألىص 

دعلعمدعن ظأتىنىص سورايمةن!

بولذش  قةدعمعي  قئلعش(:  مةثضى  ؤة  بولذش  )قةدعمعي  ؤةلبةقاظ  »ظةلقعدةم 
ظةزةلعيدذر،  قةدعمعيدذر،  ظذ  سىصةتلعرعدعندذر.  تاظاالنعث  اهلل  قئلعش  مةثضى  ؤة 
باشقا  شذنداقال،  صاكتذر،  بولذشتعن  يوق  بذرذن  مةؤجذتلذقتعن  قالغذحعدذر،  مةثضى 
نةرسعلةرنعث كئيعن يوقعلعص تىضعضعنعدةك يوقعلعشتعنمذ صاكتذر. اهلل تاظاال بذ هةقتة 
مذنداق دةيدذ: »زئمعننعث ظىستعدعكع هةممة يوقعلعدذ. ظةزعمةتلعك ؤة كةرةملعك 
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صةرؤةردعضارعثنعث زاتع مةثضى قالعدذ«)1)، »اهلل نعث زاتعدعن باشقا بارلعق نةرسة 
يوقعلعدذ، )مةخلذقاتتا ظعجرا بولعدعغان( هأكىم صةقةت اهلل غا خاستذر، سعلةر اهلل 
ظعنتعهاسع  يوقتذر،  ظعصتعداسع  نعث  »اهلل  قايتذرذلعسعلةر«)2)،  دةرضاهعغا  نعث 
يوقتذر، )اهلل( ظاشكارعدذر، مةخصعيدذر، اهلل هةممة نةرسعنع بعلضىحعدذر«))). يةنع 
تاظاال  اهلل  نةرسعلةرنع  صىتىن  مةؤجذتتذر.  بذرذنمذ  مةؤجذداتالردعن  صىتىن  تاظاال  اهلل 

صةيدا قعلغذحعدذر. ظذ نةرسعلةر يوقالغاندعن كئيعنمذ اهلل تاظاال مةثضى قالغذحعدذر.
دةلعللةر  يةنع مةؤجذتلذقعنع كأرسةتكىحع  ظاشكارعدذر، مةخصعيدذر«  »)اهلل( 
مةؤجذتلذقعنع  ظذنعث  نةرسة  بعر  هةر  يارعتعلغان  ظاشكارعدذر،  ظةقعللةرضة  بعلةن 
يةتكعلع  بعلعص  بعلةن  ظةقعل  ماهعيعتعنع  زاتعنعث  ظذنعث  لئكعن  كأرسعتعدذ، 
بولمايدذ. دئمةك، اهلل ظةقعللةرضة ظاشكارعدذر، هعسلةرضة مةخصعيدذر. ياكع ظذ صىتىن 
نةرسعلةرضة ظاشكارا بولغذحعدذر، شذنداقال صىتىن نةرسعلةرضة مةخصعي بولغذحعدذر، 

صىتىن نةرسعلةرنع بعلعص تذرغذحعدذر.
مذنداق  بذرذن  ظذخالشتعن  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  شةرعصتة  هةدعس  بعر 
دةيدعغانلعقع بايان قعلعنغان: »ظع اهلل! سةن ظاسمانالرنعث صةرؤةردعضارعسةن، زئمعننعث 
صةرؤةردعضارعمعز  بعزنعث  صةرؤةردعضارعسةن،  ظةرشنعث  بىيىك  صةرؤةردعضارعسةن، 
يئرعص  ظذرذقالرنع  ؤة  دانالرنع  سةن  صةرؤةردعضارعسةن.  نةرسعلةرنعث  صىتىن  ؤة 
ظىندىرضىحعسةن، تةؤرات، ظعنجعل ؤة قذرظاننع حىشىرضىحعسةن. سةن كذكذلعسعدعن 
تذتذص تذرغذحع صىتىن نةرسعلةرنعث يامانلعقعدعن ساثا سئغعنعص صاناه تعلةيمةن. 
ظع اهلل! سةن ظةزةلدعن مةؤجذتسةن، سئنعثدعن ظعلضعرع هئحنةرسة يوق، سةن مةثضى 
قالغذحعسةن، سةندعن باشقا هئحنةرسة قالمايدذ. سةن ظاشكارعسةن، سةندعن ظاشكارا 
هئحنةرسة يوق. سةن مةخصعيسةن، سةندعن مةخصعي هئحنةرسة يوق. ظىستعمعزدعكع 

قةرزنع ظادا قعلغعن، بعزنع صئقعرلعقتعن بعهاجةت قعلغعن!«)4) 
ظعمران ظعبنع هذسةيننعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: مةن صةيغةمبةر 
تىركىم  بعر  قةبعلعسعدعن  تةمعم  بةنع  حاغدا  شذ  ظعدعم.  يئنعدا  ظةلةيهعسساالمنعث 
تةمعم  بةنع  »ظع  ظذالرغا:  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  كةلدع.  يئتعص  كعشعلةر 
قةبعلعسعدعن كةلضةنلةر! خذش بئشارةت قوبذل قعلعثالر!« دئدع. ظذالر: بعزضة خذش 
يةمةن  ظةسنادا  شذ  دئدع.  بةرضعن!،  نةرسة  بعر  بعزضة  ظذنداقتا  بةردعث،  بئشارةت 
ظةهلعدعن بعر تىركىم كعشعلةر كعرعص كةلدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظع يةمةن 

))) سىرة شذرا، 11 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
))) سىرة رةهمان، 26 ــــ 27 ـ ظايةتلةر.

))) سىرة قةسةس، 88 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
))) سىرة هةدعد، 3 ـ ظايةت.
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قةبعلعسعدعن كةلضةنلةر  بةنع تةمعم  قعلعثالر، ظذنع  ظةهلع! خذش بئشارةت قوبذل 
قوبذل قعلمعغان ظعدع« دئدع. ظذالر: بعز ظذنع قوبذل قعلدذق، بعز سئنعث يئنعثغا 
بعلعش  سوراص  بارلعقعنع  نئمعنعث  بذرذن  هةممعدعن  ظأضعنعش،  ظةهكاملعرعنع  دعن 
ظعدع،  مةؤجذت  ظةزةلدعن  »اهلل  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دئدع.  كةلدذق،  ظىحىن 
ظذنعثدعن ظعلضعرع هئحنةرسة مةؤجذت بولمعغان. اهلل نعث ظةرشع سذ ظىستعدة ظعدع. 
ظاندعن اهلل ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع ياراتتع هةمدة لةؤهذلمةهصذزغا صىتىن نةرسعلةرنع 

يازدع« دئدع)1). 
اهلل تاظاالدعن باشقا صىتىن نةرسعلةر صةيدا بولغاندذر. اهلل تاظاال صىتىن نةرسعلةرنع 
ياراتتع. ظذ، بارلعق جانلعقالرنع رعزعق بعلةن تةمعنلةشكة كئصعلدذر. ظةرش بعلةن قةلةممذ 
اهلل ياراتقان مةخلذقالردذر. ظةرش بعلةن قةلةمدعن قايسعسعنعث بذرذن يارعتعلغانلعقع 
هةققعدة ظالعمالرنعث ظعككع خعل قارعشع بار. كأص ساندعكع ظالعمالر ظةرشنعث قةلةمدعن 
بذرذن يارعتعلغانلعق صعكرعنع ظعلضعرع سىرعدذ. ظةمما ظعبنع جةرعر ؤة ظذنعث صعكرعضة 

ظةضةشكةنلةر قةلةمنعث بذرذن يارعتعلغانلعق صعكعرعنع ظعلضعرع سىرعدذ.
كعتابعدا  ناملعق  ؤة سىصةتلعرع«  ظعسعملعرع  ضىزةل  نعث  بةيهةقعي »اهلل  ظعمام 
ظابباسنعث  ظعبنع  ظارقعلعق  رعؤايعتع  قعلغان  زةبياندعن  ظةبذ  ظةظمةشنعث  توختعلعص، 
ظاندعن  ياراتتع،  قةلةمنع  قعلعص  تذنجع  قعلعدذ: »اهلل  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق 
ظذنعثغا يازغعن، دئدع. قةلةم: ظع صةرؤةردعضارعم! نئمعنع يازعمةن؟ دئدع. اهلل تةقدعرنع 
بولعدعغان  كىنعضعحة  قعيامةت  باشالص  كىندعن  شذ  بعلةن،  شذنعث  دئدع.  يازغعن، 

ظعشالرنعث هةممعسع يئزعلدع«.
ظعسصاتاليدعغان  قالعدعغانلعقعنع  مةثضى  ؤة  ظعكةنلعكعنع  قةدعمعي  تاظاالنعث  اهلل 
ؤذجوتقا  يارعتعلغذحع  ياراتقذحعنعث  يارعتعشعدذر.  زاماننع  ظذنعث  دةلعل  ظةقلعي  بعر 
ظذنعث  كئيعنمذ  يوقالغاندعن  يارعتعلغذحع  بولذشع،  مةؤجذت  حوقذم  بذرذن  كئلعشتعن 

مةثضى قئلعشع الزعم.
»ظةلظةهةدعيية ؤةلؤةهدانعيية« )بعرلعك ؤة يئضانعلعك(: بعرلعك ؤة يئضانعلعك 
زاتعدا، سىصةتلعرعدة ؤة ظعشلعرعدا ظةزةلدعن  تاظاالنعث سىصةتلعرعدعن بولذص، ظذ  اهلل 
تارتعص مذتلةق بعر ؤة يئضانعدذر، شذنداقال مةثضى بعر ؤة يئضانة هالةتتة قالعدذ. شذثا 
ظذنعث شئرعكع، تةثدعشع، ظوخشعشع بولذشع ياكع زاتعنعث تةركعص تاصقان بولذشع ؤة 

ياكع صارحعلعنعدعغان بولذشع هةرضعز مذمكعن ظةمةس.
مذشذ  ظذنعث  دةلعل  ظعسصاتاليدعغان  ظعكةنلعكعنع  يئضانة  ؤة  بعر  تاظاالنعث  اهلل 
ظالةمنع يارعتعشعدذر. حىنكع اهلل تاظاال مذتلةق بعر بولمعسا ظعدع،  هئح بولمعغاندا 

))) سةهعه مذسلعم، 2713 ـ هةدعس.
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بعرةر جةهةتتة )تةثدعشعغا( باراؤةر بولذص قئلعش سةؤةبعدعن ظاجعز كئلعص قئلعص، بذ 
ظالةمدعن هئح نةرسعنع يارعتعشقا قادعر بواللمعغان بوالتتع. يةنع اهلل تاظاالنعث ظعالهلعقعدا 
مةخلذقاتالرنعث(  )يةنع  نةرسعلةردعن  بولعدعغان  صةيدا  ظعدع،  بولسا  تةثدعشع  بعرةر 
هئحبعرعنعث ؤذجذدقا حعقماسلعقع الزعم بوالتتع. بعرةر نةرسعنعث ؤذجذدقا حعقمعغان 
حعققاندذر.  ؤذجذدقا  ؤة  يارعتعلغان  ظالةملةر  حىنكع،  زعتتذر.  ظةمةلعيةتكة  بولذشع 
نةرسعلةرنع  صىتىن  ظعكةنلعكع،  قادعر  نةرسعلةرضة  بارلعق  تاظاالنعث  اهلل  بذنعثدعن 
مذقةررةرلةشكةنلعكعنعث  بعلةن  دةلعللةر  كةسكعن  يارعتعدعغانلعقع  رةؤعشتة  خالعغان 
قذدرعتعضة  يارعتعش  ظوخشاش  تاظاالغا  اهلل  ظعضعمعز  ظذلذغ  ظةضةر  حعقعدذ.  الزعملعقع 
ظعضة يةنة بعر ياراتقذحع كىح بولغان تةقدعردة، بذ ظعككع قذدرةتلعك ياراتقذحع بعرةر 
نةرسة ياراتماقحع بولسا، ظذ نةرسعنع ظذ ظعككع كىحنعث بعر يةرضة كئلعص بعرلعكتة 
نةرسعنعث  بعر  يالغذز  ظارعسعدعن  كىحنعث  ظعككع  تةث  حىنكع  الزعم.  ياراتماسلعقع 
يارعتعلعشع مذمكعن ظةمةس. ظةضةر تةث ظعككع كىحنعث ظارعسعدعن يالغذز بعر نةرسة 
قئلعش الزعم  بولذص  تةؤة  كىحكة  ظعككع  ظوخشاش  نةرسة  بعر  يارعتعلغان  يارعتعلسا، 
بولذص قالعدذ. بذ ظةقعلضة سعغمايدذ. شذثا بذ ظعككع كىحنعث بعرعنعث ظذ نةرسعنع 
يارعتعشتعن حوقذم ظاجعز بولذشعنعث الزعم بولذشع كئلعص حعقعدذ. ظةضةر ظعككع كىحنعث 
نةرسعنع  بعر  بار  كىحنعثمذ  بعر  يةنة  كةلسة،  ظاجعز  يارعتعشتعن  نةرسعنع  ظذ  بعرع 
يارعتعشتعن ظاجعز كئلعص قالعدعغانلعقع حعقعدذ. شذنعث بعلةن هةر ظعككع كىحنعث 
نةرسعلةرنع يارعتعشتعن ظاجعز كئلعدعغانلعقع الزعم بولعدذ. حىنكع ظذ ظعككع كىحنعث 
ظارعسعدا صةرق يوق. هةر ظعككع كىحنعث نةرسعلةرنع يارعتعشتعن ظاجعز كئلعدعغان 
صىتىن  قعلعدذ.  ؤذجذدقا حعقماسلعقعنع الزعم  نةرسعلةرنعث هةرضعزمذ  صىتىن  بولذشع، 
ظعنكار  ظةمةلعيةت  ظذنع  ؤة  زعتتذر  ظةمةلعيةتكة  حعقماسلعقع  ؤذجذدقا  نةرسعلةرنعث 
قعلعدذ. )ظةمةلعيةتتة بعز نةرسعلةرنعث يارعتعلعص ؤذجذدقا حعققانلعقعنع كأرىمعز(. ظذ 
ظعككع كىحنعث بعرلعشعص بعرةر نةرسعنع يارعتعشتعن ظاجعز كةلضةنلعكع ظايدعثالشسا، 
بعر  قالغان  ظعختعالصلعشعص  كئلةلمةي  يةرضة  بعر  يارعتعشتا  نةرسعنع  بعرةر  ظذالرنعث 
)شذثا  ظايدعثلعشعدذ.  ظوحذق  تئخعمذ  كئلعدعغانلعقع  ظاجعز  يارعتعشتعن  نةرسعنع 

هةممة نةرسعلةرنع ياراتقان اهلل نعث تةثدعشع ؤة شئرعكع يوقتذر(.
اهلل تاظاال تةؤهعدكة كةلتىرضةن بذ ظةقلعي دةلعلنع ظةث حعرايلعق، ظةث قعسقا ؤة 
زئمعندا   – ظاسمان  دةيدذ: »ظةضةر  مذنداق  مذقةررةرلةشتىرىص  رةؤعشتة  ظوحذق  ظةث 
بذزذالتتع،  ظةلؤةتتة  تةرتعصع(  )كاظعناتنعث  ظعدع،  بولسا  ظعالهالر  باشقا  دعن  اهلل 
ظةضةر  صاكتذر«)1).  نةرسعلعرعدعن  سىصةتلعضةن  ظذالرنعث  اهلل  صةرؤةردعضارع  ظةرشنعث 
بعز ظعككع ظعاله بار دةص صةرةز قعلساق، ظذالر يا ظعتتعصاقلعشعدذ يا ظعختعالصلعشعدذ. 

))) سةهعه بذخارع، 7418 ـ هةدعس.
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ظعككعسعنعث  ظذ  نةرسة  شذ  ظعتتعصاقالشسا،  ظىستعدة  نةرسة  بعر  ظعككعسع  ظذ  ظةضةر 
ظورذنالشتذرذشع ؤة خالعشع ظاستعدا بولعدذ، بذ ؤاقعتتا ظذنعث ؤذجذدقا حعقعشعنع ظذ 
ظةمةس.  مذمكعن  هةرضعز  بذ  بولعدذ.  الزعم  ظورذنالشتذرذشع  بعرلعكتة  ظعككعسعنعث 
ؤذجذدقا  خالعغعنع  ظعككعسعنعث  هةر  يا  قالسا،  ظعختعالصلعشعص  ظعككعسع  ظذ  ظةضةر 
بعرعنعث  ظعككعسعنعث  يا  حعقمايدذ  ؤذجذدقا  خالعغعنع  هئحقايسعسعنعث  يا  حعقعدذ 
خالعغعنع ؤذجذدقا حعقعدذ. بذالرنعثمذ هةممعسع هةرضعز مذمكعن ظةمةس. شذثا قايسع 
حعقعدعغانلعقع  كئلعص  بذزذلذش  حوقذم  قةيتظعينةزةر  قعلعنعشعدعن  صةرةز  شةكعلدة 

ظعسصاتلعنعدذ. 
كاظعنات صةقةت بعرال بذيرذق قعلغذحع، بعرال ظعدارة قعلغذحع، بعرال ظورذنالشتذرغذحع 
اهلل تاظاالنعث ظةمرع بعلةن سةير قعلعدذ. ظذ شذنداق بعر هةقعقةتكع، ظعنسان مذنداقال 
بعر نةزةر سالسا ؤة صعكعر يىرضىزسة ظذنع بعلةلةيدذ. اهلل تاظاال ظذ هةقعقةتنع نذرغذن 
ظايةتلةردة دةص ظأتكةن بولذص، شذ ظايةتلةرنعث بعرعدة مذنداق دةيدذ: »اهلل نعث بالعسع 
يوق، ظذنعثغا باراؤةر باشقا بعر ظعالهمذ يوق، ظةضةر بذنداق بولسا ظعدع، ظذ حاغدا هةر 
ظعاله ظأزع ياراتقان مةخلذقنع يالغذز ظعضةللةيتتع، بةزعسع بةزعسعدعن غالعب كئلةتتع، 

اهلل ظذالرنعث اهلل غا نعسبةت بةرضةن نةرسعلعرعدعن صاكتذر«)1). 
نةرسعنع ؤذجذدقا حعقعرعش ظذنع تعزضعنلةش دئمةكتذر. ظاجعز كىحنعث تعزضعنلةش 
ظعقتعدارعغا ظعضة بولذشع مذمكعن ظةمةس. ظةضةر ظعالهنعث شئرعكع بولذشع مذمكعن 
ظعالهلعق  صىتىن  يا  ظعككعسع  ظذ  ظةلؤةتتة  قعلعنسا،  تةسةؤؤذر  دةص  بار  ياكع  بولسا 
ؤاقعتتا  بذ  حعقعدذ.  كئلعص  بعرلعشعش  زاتتا  بعلةن  شذنعث  بعرلعشعدذ،  سىصةتلةردة 
شئرعكلعك يوققا حعققان بولعدذ. يا ظعككعسعنعث بعرع مةلذم سىصةتلةردة يةنة بعرعدعن 
بولعدذ.  بولغان  نذقسانلعق  بعرع  يةنة  بعرع مذكةممةل،  ؤاقعتتا  بذ  بولعدذ،  صةرقلعق 
صةرؤعش  بولغعنع  نذقسانلعق  قعلغذحع،  صةرؤعش  بولغعنع  مذكةممةل  هالدا  تةبعظع 
قعلعنغذحع بولعدذ. قعسقعسع، اهلل نعث شئرعكع بولذشع قةتظعي رةت قعلعنعدذ، بعرلعكع 

ظوحذق ظعسصاتلعنعدذ.
»ظةلهةيات )تعرعكلعك(«: مذتلةق تعرعكلعكمذ اهلل تاظاالنعث سىصةتلعرعدعندذر. 
ظذ ظةزةلدعن تعرعكتذر ؤة مةثضى تعرعك قالعدذ. ظذنعث تعرعكلعكع مةخلذقاتلعرعدعن 
بعرةر نةرسعنعث تعرعكلعكعضة ظوخشعمايدذ. حىنكع مةخلذقنعث تعرعكلعكع جعسعمغا 
جاننعث سعثعص كعرعش سةؤةبع بعلةن صةيدا بولغان نةرسعدذر. بذ، اهلل تاظاالغا هةرضعز 

اليعق ظةمةس.
اهلل تاظاالنعث تعرعكلعكعضة نعسبةتةن يةتتة تىرلىك ظعش تةلةص قعلعنعدذكع، بعز 

))) سىرة ظةنبعسا، 22 ـ ظايةت.
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تعرعكتذر،  هةمعشة  تاظاال  اهلل  قعلعمعز:  ظئتعقاد  ؤة  بئرعمعز  ضذؤاهلعق  دةص  مذنداق 
بعزضة  تعرعكلعكع  نعث  اهلل  قالغذحعدذر،  مةثضى  ؤة  قةدعمعيدذر  تعرعكلعكع  ظذنعث 
بئرعلضةن تعرعكلعكنعث دةل ظةكسعدذر، تةسعر كأرسةتكىحعدعن بعهاجةتتذر، بعردذر، 
ظذنعث ظورنعدا ظذنع ظعدارة قعلعدعغان زعيادة نةرسعضة باغلعق ظةمةس. تعرعكلعكنعث 

زعتع بولغان ظألىم اهلل تاظاالنعث هةققعدة مةؤجذت ظةمةستذر.
تاظاالنعث  اهلل  بعلعش،  ظذنعث  دةلعل  ظعسصاتالشتعكع  سىصعتعنع  بذ  تاظاالنعث  اهلل 
بايان  تأؤةندة  قاتارلعق  قعلعش  ظعرادة  بولذش،  قادعر  سأزلةش،  كأرىش،  ظاثالش، 
قعلعنعدعغان سىصةتلةر بعلةن سىصةتلةنضةنلعكعدذر. حىنكع ظذنعث تعرعكلعك سىصعتع 
سىصةتلعنعشعنع  بعلةن  بعرع  سىصةتلةردعن  مةزكذر  تاظاالنعث  اهلل  ظعدع،  بولمعسا 
تةسةؤؤذر قعلعش مذمكعن بولمعغان بوالتتع. دئمةك، اهلل تاظاالنعث تعرعكلعك سىصةت 

بعلةن سىصةتلعنعشع حوقذم الزعمدذر.
»ظةلظعلم )بعلعش(«: بعلعش اهلل تاظاالنعث زاتع بعلةن بعرلعشعص كةتكةن مةؤجذت 
ؤة قةدعمعي سىصةتتذر. اهلل تاظاال شذ سىصعتع بعلةن صىتىن نةرسعلةرنع ؤذجذدقا حعقعشتعن 
ظعلضعرعال تةصسعلعي بعلعص تذرعدذ. بذنعثغعمذ يةتتة تىرلىك ظعش تةلةص قعلعنعدذكع، 
بعز مذنداق دةص ضذؤاهلعق بئرعمعز ؤة ظئتعقاد قعلعمعز: اهلل تاظاالنعث ظعلمع مةؤجذتتذر، 
تةسعر  ظةكسعدذر،  دةل  بعلعمنعث  بئرعلضةن  بعزضة  قالغذحعدذر،  مةثضى  قةدعمعيدذر، 
بولغان،   الزعم  حعقعشع  ؤذجذدقا  )بعلعمعنعث(  بعردذر،  بعهاجةتتذر،  كأرسةتكىحعدعن 
مذمكعن بولغان ؤة هةرضعز مذمكعن بولمايدعغان صىتىن نةرسعلةرضة بولغان ظاالقعسع 
ظاممعبابتذر. بعلعمنعث زعتع بولغان نادانلعق ؤة شذ مةنعدعكع نةرسعلةر اهلل تاظاالنعث 

هةققعدة هةرضعز مةؤجذت ظةمةستذر.
صارحة  ؤة  تولذق  تارتعص  ظةزةلدعن  مةلذماتالرنع  بارلعق  ظعلمع  تاظاالنعث  اهلل 
هالةتلعرعنعث هةممعسعدة هئحقانداق مةلذماتنع كةمـ  زعيادة قعلماستعن ياكع بار بعلةن 
يوقنع ظعضعز ـ صةس قعلعؤةتمةستعن مةثضى ظوراص تذرعدذ. اهلل تاظاال ظأزعنعث زاتعنع، 
سىصةتلعرعنع ؤة ظعشلعرعنع بعلعص تذرعدذ. شذنداقال ظةقلعي جةهةتتة ؤذجذدقا حعقعشع 
مذمكعن بولمايدعغان نةرسعلةرنع ؤة ؤذجذدقا حعقعشع مذمكعن بولعدعغان ظةمما تئخع 
ؤذجذدقا حعقمعغان نةرسعلةرنع، ظةضةر ظذ نةرسعلةر ؤذجذدقا حعقسا، قانداق شةكعلدة 
ؤذجذدقا  نةرسعلةرنع،  كةلضةن  ؤذجذدقا  ظذ  تذرعدذ.  بعلعص  حعقعدعغانلعقعنع  ؤذجذدقا 
كئلعؤاتقان نةرسعلةرنع ؤة قعيامةت كىنعضعحة ؤذجذدقا كعلعدعغان نةرسعلةرنع تولذق 

بعلعص تذرعدذ.
ظذنع  ظعدع،  بعلمعسة  مةؤجذداتالرنع  بذ  تاظاال  اهلل  ظةضةر  شذكع،  دةلعلع  بذنعث 
شىبهعسعزكع،  ظالساق،  جةهةتتعن  زاهعرع  بوالتتع؟  قعلغان  بار  يوقلذقتعن  قانداقمذ 
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ظىستىن  دةرعجعسعدعن  بعلعش  ظذنع  دةرعجعسع  حعقعرعش  ؤذجذدقا  نةرسعنع  بعرةر 
تذرعدعغانلعقع ظةقلعمعزضة ناهايعتع تئزال كئلعدذ. ظةضةر ظذنع بعلعش مةؤجذت بولمعسا، 
ؤذجذدقا حعقعرعشمذ هةرضعز مذمكعن بولمايدذ. »)مةخلذقاتنع( ياراتقان زات بعلمةمدذ؟ 
ظذ نةرسعلةرنعث نازذك تةرةصلعرعنع بعلضىحعدذر، هةممعدعن تولذق خةؤةرداردذر«)1).

»ظةسسةمظذ ؤةلبةسةر )ظاثالش ؤة كأرىش(«: ظاثالش ؤة كأرىش اهلل تاظاالنعث 
ظةزةلعي ؤة ظةبةدعي سىصةتلعرعدعندذر. ظذ صىتىن ظاؤازالرنع ناهايعتع بةك ظاثلعغذحعدذر، 

صىتىن نةرسعلةرنع ناهايعتع بةك كأرىص تذرغذحعدذر.
»ظةسسةمظذ )ظاثالش(«: ظذ، اهلل تاظاالنعث زاتع بعلةن بعرلعشعص كةتكةن مةؤجذت 
ظةسلع  هالدا  صةرقلعق  بعرعدعن  ـ  بعر  صىتىن مةؤجذداتالر  بعلةن  بذ سىصةت  سىصةتتذر. 
ماهعيعتعنع ظوتتذرعغا حعقعرعدذ. ظذنعثغا يةتتة تىرلىك ظعش تةلةص قعلعنعدذكع، بعز 
مذنداق دةص ضذؤاهلعق بئرعمعز ؤة ظئتعقاد قعلعمعز: اهلل تاظاالنعث ظاثلعشع مةؤجذتتذر، 
قةدعمعيدذر، مةثضى قالغذحعدذر، بعزضة بئرعلضةن ظاثلعشعمعزنعث دةل ظةكسعدذر، تةسعر 
كأرسةتكىحعدعن بعهاجةتتذر، بعردذر، مةؤجذداتالر مةيلع اهلل تاظاالنعث ظذلذغ زاتعغا 
ؤة سىصةتلعرعضة ظوخشاش قةدعمعي بولسذن ياكع بعزنعث زاتعمعزغا، سىصةتلعرعمعزضة 
ؤة ظاؤازلعرعمعزغا ظوخشاش كئيعن صةيدا بولغان بولسذن، )اهلل تاظاالنعث ظاثلعشعنعث( 
اهلل  ضاسلعق  بولغان  زعتع  ظاثالشنعث  ظاممعبابتذر.  مةؤجذداتالرغا  صىتىن  ظاالقعسع 

تاظاالنعث هةققعدة هةرضعز مةؤجذت ظةمةستذر.
»ظةلبةسةر )كأرىش(«: ظذ، اهلل تاظاالنعث زاتع بعلةن بعرلعشعص كةتكةن مةؤجذت 
ظةسلع  هالدا  صةرقلعق  بعرعدعن  ـ  بعر  صىتىن مةؤجذداتالر  بعلةن  ظذ سىصةت  سىصةتتذر. 
ماهعيعتعنع ظوتتذرعغا حعقعرعدذ. ظذنعثغا يةتتة تىرلىك ظعش تةلةص قعلعنعدذكع، بعز 
مذنداق دةص ضذؤاهلعق بئرعمعز ؤة ظئتعقاد قعلعمعز: اهلل تاظاالنعث كأرىشع مةؤجذتتذر، 
قةدعمعيدذر، مةثضى قالغذحعدذر، بعزضة بئرعلضةن كأرىشعمعزنعث دةل ظةكسعدذر، تةسعر 
كأرسةتكىحعدعن بعهاجةتتذر، بعردذر، مةؤجذداتالر مةيلع اهلل تاظاالنعث ظذلذغ زاتعغا 
ؤة سىصةتلعرعضة ظوخشاش قةدعمعي بولسذن ياكع بعزنعث زاتعمعزغا، سىصةتلعرعمعزضة 
ؤة ظاؤازلعرعمعزغا ظوخشاش كئيعن صةيدا بولغان بولسذن، )اهلل تاظاالنعث كأرىشعنعث( 
ظاالقعسع صىتىن مةؤجذداتالرغا ظاممعبابتذر. كأرىشنعث زعتع بولغان كأرلذق اهلل تاظاالنعث 

هةققعدة هةرضعز مةؤجذت ظةمةستذر.
بولغان  هاسعل  بعلةن  كأرىش  ؤة  ظاثالش  نةتعجة  بولغان  هاسعل  بعلةن  ظعلعم 
نةتعجعدعن صةرقلعقتذر. شذنعثدةك يةنة ظاثالش بعلةن كأرىشنعث هةربعرعنعث ظوتتذرعغا 
حعقارغان نةتعجعسع يةنة بعرعدعن صةرقلعقتذر. بعز مةخلذقاتالرغا قارايدعغان بولساق، 

))) سىرة مذظمعنذن، 91 ـ ظايةت.
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ـ  ظىحعلعسعدة )يةنع بعلعش، ظاثالش ؤة كأرىشتة( ظوتتذرعغا حعققان نةتعجعنعث بعر 
بعلةن  قةلب  تذرذص  يذمذص  كأزنع  بايقايمعز. حىنكع،  ظعكةنلعكعنع  صةرقلعق  بعرعدعن 
هاسعل قعلغان ظعلعم كأزنع ظئحعص تذرذص هاسعل قعلغان ظعلعمدعن صةرقلعق بولعدذ. 
مةككعنع كأرضةن كعشعنعث )مةككة هةققعدة( هاسعل قعلغان ظعلمع ظذنع كأرمعضةن 
كعشعنعث )ظذنعث هةققعدعكع( ظعلمعدعن صةرقلعق بولعدذ. مانا بذ، ظاثالش بعلةن كأرىش 

ظعلعمنعث ظعككع تىرعدذر، دئضىحعلةرضة رةددعية بئرعشنع ظعشارةت قعلعدذ.
اهلل تاظاال قذرظان كةرعم ؤة هةدعسنعث نذرغذن يةرلعرعدة ظأزعنع ظاثالش ؤة كأرىش 
ظعككع  ظعبارةت  كأرىشتعن  بعلةن  ظاثالش  ظذنعث  بذ  مانا  بولذص،  سىصةتلعضةن  بعلةن 
ظعككعسع  ظذ  كةلسةك،  دةلعلضة  ظةقلعي  دةلعلدذر.  بئرعدعغان  ظعسصاتالص  سىصعتعنع 
سأزع  مذنذ  ظاتعسعنع  ظةلةيهعسساالم  ظعبراهعم  سىصةتلعرعدذر.  ظعضعسعنعث  كامالةت 
بعلةن دةلعل كةلتىرىص مات قعلغان: »ظع ظاتا! نئمعشقا ظاثلعمايدعغان، كأرمةيدعغان 
ؤة ساثا هئح نةرسعضة ظةسقاتمايدعغان نةرسعلةرضة حوقذنعسةن«)1). دئمةك، ظعبراهعم 
ظةلةيهعسساالم ظاثلعيالماسلعق ؤة كأرمةسلعكنعث نذقسان ظعكةنلعكعنع، بذ نذقساننعث 

مةبذد بولغان اهلل تاظاالغا اليعق ظةمةسلعكعنع ظعصادعلعضةن.
بولغان  ظةبةدعي  ؤة  ظةزةلعي  تاظاالنعث  اهلل  سأزلةشمذ  )سأزلةش(«:  »ظةلكاالم 
مذتلةق سىصةتلعرعدعن بعرع بولذص، هةرصكة، ظاؤازغا ؤة ظذنعثدعن باشقا صةيدا بولذشقا 
باغلعقلعقعنع كأرسعتعدعغان نةرسعلةرضة باغلعق ظةمةس. ظذ اهلل تاظاالنعث زاتع بعلةن 
بعرلعشعص كةتكةن، مةؤجذت، بعلعنضةن بارلعق نةرسعنع كأرسعتعدعغان، هةرصسعز ؤة 
ظاؤازسعز سىصةتتذر. ظذ، اهلل تاظاالنعث زاتع بعلةن بعرلعشعص كةتكةن مةنة بولذص، صةيدا 
بولغذحع نةرسعلةرضة ؤة باشقعالرغا ظاالقعدار بولغان ظةزةلعي خعتابالرنع ظأز ظعحعضة 
ظالعدذ. ظذ، دااللةت قعلعش ظئتعبارع بعلةن مذنداق ظالتة تىرضة بألىنعدذ: بعر ظعشنع 
تةلةص قعلعشقا دااللةت قعلعش ظئتعبارع بعلةن بذيرذق بولعدذ. بعر ظعشنع قعلماسلعقنع 
ظذيغذن  ظةمةلعيةتكة  بولعدذ.  بعلةن حةكلعمة  ظئتعبارع  قعلعش  دااللةت  قعلعشقا  تةلةص 
مةنعضة دااللةت قعلعش ظئتعبارع بعلةن خةؤةر بولعدذ. مةخلذقاتالرنعث هالعنع بعلعشنع 
تةلةص قعلعش ظئتعبارع بعلةن مةلذمات ظعضةللةش بولعدذ. كةلضىسعدعكع ساؤابقا دااللةت 
قعلعش ظئتعبارع بعلةن ؤةدة بولعدذ. كةلضىسعدة ظازابنعث بولعدعغانلعقعغا دااللةت قعلعش 
ظئتعبارع بعلةن ظاضاهالندذرذش بولعدذ. سأزلةش هةقعقعي جةهةتتعن ظةمةس، ظئتعبارع 

جةهةتتعن مذشذ تىرلةرضة بألىنعدذ.
بولغذحع  صةيدا  بولذص،  مةنة  كةتكةن  بعرلعشعص  بعلةن  زاتع  تاظاالنعث  اهلل  ظذ، 
نةرسعلةرضة ؤة باشقعالرغا ظاالقعدار بولغان ظةزةلعي خعتابالرنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ. ظذنعث 

))) سىرة مىلك، 14 ـ ظايةت.
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ظأتكةن، كةلضىسع ؤة هازعرقع زامانلعرع بولمايدذ. ظةمما ظذنع تةرجعمة قعلعدعغعنع 
بولسذن!(  ساالمع  ؤة  رةهمعتع  تاظاالنعث  اهلل  هةممعسعضة  )ظذالرنعث  صةيغةمبةرلةرضة 
زاماننع،  ظأتكةن  بعناظةن  ظاالقعسعغا  سأزنعث  بولذص،  كةلعمعلةر  بذ  قعلعنغان  نازعل 
كةلضىسع زاماننع ؤة هازعرقع زاماننع ظأز ظعحعضة ظالعدذ. شذثا مذنداق دئيعلعدذ: نذه 
ظةلةهعسساالمنع صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعش هةققعدعكع خةؤةر اهلل تاظاالنعث زاتع بعلةن 
صةيغةمبةر  ظذنع  ظةبةدعيدذر.  ؤة  ظةزةلعيدذر، مةثضىدذر  بذ خةؤةر  بعرلعشعص كةتكةن، 
قعلعص ظةؤةتعشتعن بذرذن ظذنعثغا دااللةت قعلعدعغان سأز »بعز ظذنع صةيغةمبةر قعلعص 
ظةؤةتعمعز« دئضةندعن ظعبارةت ظعدع. ظذنع صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعص بولغاندعن كئيعن 
ظأزضعرعش  بذ  ظأزضةردع.  ظعبارعضة  دئضةن  ظةؤةتتذق«  قعلعص  صةيغةمبةر  ظذنع  »بعز 
خةؤةر قعلعنغان سأزدة بولعدذ، هةرضعزمذ اهلل تاظاالنعث زاتع بعلةن بعرلعشعص كةتكةن 

خةؤةردة بولمايدذ.
ظةلةيهعسساالمنعث  نذه  قارايمعز:  مذنداق  هةققعدعمذ  بعلعشع  تاظاالنعث  اهلل 
صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعلعدعغانلعقع اهلل تاظاالنعث زاتع بعلةن بعرلعشعص كةتكةن ظةزةلعي 
ظعلعمدذر. بذ ظعلعم مةثضى ؤة ظةبةدعيدذر. نذه ظةلةيهعسساالم ؤذجذدقا كئلعشتعن بذرذن 
بار  ظعلعم  دئضةن  ظةؤةتعلعدذ،  قعلعص  صةيغةمبةر  ؤة  كئلعدذ  ؤذجذدقا  كةلضىسعدة  ظذ 
بعلةن ظذنعث ؤذجذدقا حعققانلعقع ؤة  ظعدع، ظذ ؤذجذدقا حعققاندعن كئيعن شذ ظعلعم 
صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعلضةنلعكع بعلعندع. بذ ظأزضعرعش ظعلعمدة ظةمةس، بعلعنضةن 

نةرسعدة يىز بةردع.
ناملعق  قعلسذن!( »مذقةددعمات«  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  سةنذسع  ظعمام 
كعتابتا مذنداق دةيدذ: »اهلل تاظاالنعث ظةزةلعي سأزع بولسا، اهلل تاظاالنعث زاتع بعلةن 
بعرلعشعص كةتكةن، هةر تىرلىك سأز ظعبارعلعرع بعلةن ظعصادعلعنعدعغان، بةزعسعدعن، 
هةممعسعدعن، ظعلضعرع سىرىشتعن، كئحعكتىرىشتعن، سىكىت قعلعشتعن، يئثعالشتعن، 
خاتالعشعشتعن، يىز ظأرىشتعن ؤة باشقا تىرلىك ظأزضعرعشلةردعن صاك بولغان، ظعلعمضة 
ظاالقعدار بولغان نةرسعلةرضة ظاالقعدار بولغان مةنعلةردعن ظعبارةتتذر. لئكعن ظعلعمنعث 
نةرسعلةرضة بولغان ظاالقعسع ظوتتذرعغا حعقعرعش ظاالقعسعدذر. سأزلةشنعث ظاالقعسع 
دااللةت قعلعش ظاالقعسعدذر. سأزلةشكعمذ يةتتة تىرلىك ظعش تةلةص قعلعنعدذكع، بعز 
مذنداق دةص ضذؤاهلعق بئرعمعز ؤة ظئتعقاد قعلعمعز: اهلل تاظاالنعث سأزع مةؤجذتتذر، 
قةدعمعيدذر، مةثضى قالغذحعدذر، بعزضة بئرعلضةن سأزلةشنعث دةل ظةكسعدذر، تةسعر 
كأرسةتكىحعدعن بعهاجةتتذر، بعردذر، ؤذجذدقا حعقعش الزعم بولغان، مذمكعن بولغان ؤة 
هةرضعز مذمكعن بولمعغان صىتىن نةرسعلةرضة بولغان ظاالقعسع ظاممعبابتذر. سأزلةشنعث 

زعتع بولغان ضاحعلعق اهلل تاظاالنعث هةققعدة هةرضعز مةؤجذت ظةمةستذر.
بولغان  زعتع  ظذنعث  شذكع،  دةلعلع  ظعسصاتالشنعث  سىصعتعنع  بذ  تاظاالنعث  اهلل 
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ضاحعلعق ظةضةر مةخلذقتا تئصعلسا ظذ مةخلذقتا كأرىلضةن ظوحذق نذقسان ؤة ظاجعزلعق 
اهلل  بذ،  تئصعلسا  تاظاالدا  اهلل  ياراتقذحع  ضاحعلعق  ظو  ظةضةر  يةردة،  هئسابلعنعدعغان 
تاظاال كأرىلضةن نذقسان ؤة ظاجعزلعق هئسابالنمامدذ؟ اهلل تاظاال هةرقانداق نذقسان ؤة 
ظاجعزلعقتعن صاك هةم مذقةددةستذر. اهلل تاظاال ظذنعثدعن بىيىك ؤة يىكسةك دةرعجعدة 

ظىستىندذر.
تاظاالنعث  اهلل  بولذشمذ  قادعر  مذتلةق  بولذش(«:  )قادعر  »ظةلقذدرةت 
سىصةتلعرعدعندذر. ظذ اهلل تاظاالنعث زاتع بعلةن بعرلعشعص كةتكةن مةؤجذت ؤة قةدعمعي 
سىصةتتذر. اهلل تاظاال بذ سىصعتع بعلةن مةؤجذداتالرنع يارعتعدذ ؤة ظذنع ظأز ظعرادعسعضة 
مذؤاصعق رةؤعشتة يوقعتعدذ. ياكع باشقعحة قعلعص ظئيتقاندا، اهلل تاظاالنعث مةؤجذداتالرنع 
سىصةت  مذشذ  يوقعتعشع  هالدا  ظذيغذن  ظعرادعسعضة  ظأز  ظذنع  ؤة  حعقعرعشع  ؤذجذدقا 
مذنداق  بعز  قعلعنعدذكع،  تةلةص  ظعش  تىرلىك  يةتتة  ظذنعثغا  كئلعدذ.  بارلعققا  بعلةن 
مةؤجذتتذر،  قذدرعتع  تاظاالنعث  اهلل  قعلعمعز:  ظئتعقاد  ؤة  بئرعمعز  ضذؤاهلعق  دةص 
ظةكسعدذر،  دةل  قذدرعتعمعزنعث  بئرعلضةن  بعزضة  قالغذحعدذر،  مةثضى  قةدعمعيدذر، 
ظاالقعسع  بولغان  مةؤجذداتالرغا  صىتىن  بعردذر،  بعهاجةتتذر،  كأرسةتكىحعدعن  تةسعر 
ظاممعبابتذر. قادعر بولذشنعث زعتع بولغان ظاجعزلعق ؤة شذنعثغا ظوخشاش مةنعلةر اهلل 

تاظاالنعث هةققعدة هةرضعز مةؤجذت ظةمةستذر.
بعرلعشعص  زاتعغا  تاظاالنعث  اهلل  قعلعش  ظعرادة  قعلعش(«:  )ظعرادة  »ظةلظعرادة 
كةتكةن مةؤجذت ؤة قةدعمعي سىصةتتذر. اهلل تاظاال بذ سىصعتع بعلةن نةرسعلةرنع ؤذجذدقا 
حعقعرعش، يوقعتعش، باي قعلعش، كةمبةغةل قعلعش، بعلعملعك قعلعش، بعلعمسعز قعلعش، 
ظعضعز قعلعش، صاكار قعلعش قاتارلعقالرغا ظوخشعغان ظعشالرنع ؤة ظةهؤالالرنع ظورذندايدذ. 
شذنداقال، مةلذم زاماننع باشقا زامانالردعن، مةلذم ماكاننع باشقا ماكانالردعن، مةلذم 
ظعلمعضة  ظأزعنعث  ظألحةملةردعن  باشقا  ظألحةمنع  مةلذم  تةرةصلةردعن  باشقا  تةرةصنع 

ظاساسةن خاسالشتذرعدذ.
ظذنعثغا يةتتة تىرلىك ظعش تةلةص قعلعنعدذكع، بعز مذنداق دةص ضذؤاهلعق بئرعمعز 
مةثضى  قةدعمعيدذر،  مةؤجذتتذر،  قعلعشع  ظعرادة  تاظاالنعث  اهلل  قعلعمعز:  ظئتعقاد  ؤة 
كأرسةتكىحعدعن  تةسعر  ظةكسعدذر،  دةل  ظعرادعمعزنعث  بئرعلضةن  بعزضة  قالغذحعدذر، 
ظعرادة  ظاممعبابتذر.  ظاالقعسع  بولغان  مةؤجذداتالرغا  صىتىن  بعردذر،  بعهاجةتتذر، 
قعلعشنعث زعتع بولغان مةجبذرلعنعش يةنع اهلل تاظاالنعث مةجبذرالنغان بولذشع ظذنعث 

هةققعدة هةرضعز مةؤجذت ظةمةستذر.
اهلل تاظاال هةر نةرسعضة ظةزةلدعن ؤة ظةبةدعي قادعردذر، ظعرادة قعلغذحعدذر. كعحعك 
ظةمةستذر.  ظاجعز  هةرضعز  يارعتعشتعن  نةرسعنع  هةرقانداق  بولسذن،  حوث  بولسذن، 
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يارعتعشعمذ  نةرسعنع  بعرةر  قعلمايدعغان  ظعرادة  ؤة  ياقتذرمايدعغان  يارعتعشنع 
هةرضعز مذمكعن ظةمةس. ظذ هةرضعزمذ ظذنع يارعتعشقا مةجبذر بولذص قالمايدذ، ظذنع 
ظذقذشماسلعقتعن يارعتعصمذ قالمايدذ، تةبعظعي ياكع سةؤةبلعك هالدا بعرةر نةرسعنعث 
تةسعرعضة ظذحراص قالمايدذ. اهلل تاظاال بذالردعن بىيىك ؤة يىكسةك دةرعجعدة ظىستىندذر، 

مذقةددةستذر ؤة صاكتذر.
شذنعثدةك  ؤة  سىصةتكة  حارعضة،  ظةسؤابقا،  بعرةر  دئضعنعمعز  قذدرةت  مذتلةق 
مةخلذقنعث قذدرعتع ظىحىن الزعم بولعدعغان نةرسعلةرضة باغلعق بولذص قالمعغان قذدرةتنع 
كأرسعتعدذ. حىنكع مةخلذقنعث قذدرعتع شذ مةخلذققا ظوخشاشال يارعتعلغان قذدرةتتذر. 
اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ: »هالبذكع، سعلةرنع ؤة ياسعغان نةرسةثالرنع اهلل 

ياراتقاندذر«)1).
دئمةك، اهلل تاظاالنعث قذدرعتع قةدعمعي، ظةزةلعي ؤة ظةبةدعي بولذص، بعر ـ بعرعضة 
بةزعسعنعث ؤذجذدقا حعقعشعغا سةؤةب بولعدعغان صىتىن  زعح مذناسعؤةتلعك، بةزعسع 
قذدرةت  قةدعمعي  بعلةن  بذنعثلعق  كئلعدذ.  مةيدانغا  قذدرةتتعن  ظاشذ  مةخلذقاتالر 

ظأزضعرعص كةتمةيدذ ياكع صةيدا بولغذحع نةرسعلةرنعث تةسعرعضة ظذحراص كةتمةيدذ.
قةدعمعي  بعرع  بولذص،  ظاالقعسع  ظعككع  قذدرةتنعث  كئرةككع،  بعلعشعمعز  شذنع 
ساالهعيعتعضة، يةنة بعرع صةيدا بولغذحع ظةمةلعيعتعضة ظاالقعداردذر. يةنع يوقلذقتعن 
يئثعلعنعص تذرعدذ. بعرعنحعسعنعث ساالهعيعتع ظةزةلعي بولذص، ؤذجذدقا حعقعرعدعغان 
هةرقانداق نةرسعنعث ؤاقتع كةلضةندة ظذنع ؤذجذدقا حعقعرعش ظىحىندذر. ظعككعنحعسع 
اهلل ؤذجذدقا حعقعرعشنع خالعغان نةرسعلةرنعث هةممعنع ظةمةلعي ظوتتذرعغا حعقعرعدذ. 
نةرسعنع  هةرقانداق  ظذ  حىنكع  ظاممعبابتذر.  ظاالقعسع  قذدرةتنعث  ظةزةلعي  دئمةك، 
حعقعرعش  ظةمةلعيةتكة  ظعضة.  ساالهعيعتعضة  حعقعرعش  ؤذجذدقا  شةكعلدة  هةرقانداق 
ؤذجذدقا  سىصةتتة  مةلذم  اهلل  ظذ،  حىنكع  ظةكسعدذر.  ظذنعث  ظاالقعسع  قذدرعتعنعث 

حعقعرعشنع ظعرادة قعلغان نةرسعضة ظاالقعداردذر.
ظالةمنع  »بذ  ظىستعدة:  باشلعرع  قعلغذحعالرنعث  ظعنكار  نع  اهلل  دةلعلع  بذنعث 
ؤذجذدقا حعقارغذحع هةر نةرسعضة قادعردذر، ظةهلع جاهان ظعحعدة هئح نةرسة ظذنع 

ظاجعز قعاللمايدذ« دةص، جاراثلعق نعدا قعلعؤاتقان بذ ظالةمدذر.
مذتلةق ظعرادة دئضعنعمعز صايدا يةتكىزىش ياكع زعياننع توسذص قعلعش بعلةن ظعرادة 
قعلغذحعغا قايتعدعغان مةلذم غةرةزضة باغلعق بولمعغان ظعرادعنع كأرسعتعدذ. شةك ـ 
شىبهعسعزكع، اهلل تاظاالنعث ظعشلعرع ؤة بذ ظالةمنع يارعتعشع ظىحىن مةلذم غةرةزلةر 
سةؤةب قعلعص كأرسعتعلمةيدذ. حىنكع بعر ظعشنع مةلذم غةرةز ظىحىن قعلعش ظذ ظعشنع 

))) سىرة مةريةم، 42 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.

724725

ئەلفىقھۇل ئەكبەرئەلفىقھۇل ئەكبەر



قعلغذحعنع شذ غةرةز بعلةن كامالةتكة يةتكىزىشنع تةقةززا قعلعدذ. نئمعشقا دئضةندة، 
يوقلذقعدعن  ظعشنعث  شذ  نعسبةتةن  قعلغذحعغا  ظذنع  كئلعشع  مةيدانغا  ظعشنعث  ظذ 
كئلعص  زعت  كامالعتعضة  نعث  اهلل  بعهاجةت  نةرسعلةردعن  صىتىن  ظذقذم  بذ  ظةؤزةلدذر. 
قالعدذ. اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ: »اهلل هةقعقةتةن تامامع ظةهلع جاهاندعن 
بعهاجةتتذر«)1)، »اهلل )سعلةرنعث مال - مىلكىثالردعن( بعهاجةتتذر، سعلةر بولساثالر 

)اهلل غا( مذهتاجسعلةر«)2). 
زعيعنعمذ  بولمعغان،  صايدعسعمذ  مذتلةقتذر،  ظعرادعسع  تاظاالنعث  اهلل  دئمةك، 
بولمعغان بعهذدة نةرسعضة باغلعق ظةمةس. شةكـ  شىبهعسعزكع، اهلل تاظاالنعث ظعرادعسع 
مةلذم  شةكعلدعن،  مةلذم  شةكعلنع  مةلذم  ظعحعدة  مةؤجذداتالر  بولذص،  سىصعتع  ظذنعث 
مةلذم  ماكاننع  مةلذم  زاماندعن،  مةلذم  زاماننع  مةلذم  ظألحةمدعن،  مةلذم  ظألحةمنع 
ماكاندعن شذ ظعرادعنعث مةؤجذداتالرغا بولغان تةسعرعدعن كئلعص حعقعدعغان ظعلعمضة 
ظاساسةن خاسالشتذرعدذ. اهلل تاظاال بعلضةن صىتىن نةرسعلةر ؤذجذدقا حعقعرعلعدذ ياكع 

حعقعرعلمايدذ. بذ، اهلل تاظاالنعث ظأز ظعرادعسعدذر.
شذثا بعلعشعمعز كئرةككع، اهلل تاظاال قعلغان هةر بعر ظعشتا، مةيلع ظاشكارعالنسذن 
ياكع مةخصعي قالسذن، مذتلةق بعر هئكمةت بار. ظذ بولسعمذ، شذ ظعشتعن كئلعدعغان 
مةنصةظةت بولذص، ظذ ظعشنع قعلعشقا ظىندةيدعغان ظعللعتع يوق. ظذ صايدا اهلل تاظاالدعن 
باشقا نةرسعضة اهلل تاظاالنعث مةرهةمعتع بولذش سىصعتعدة قايتعدذ. اهلل تاظاال بذ هةقتة 
مذنداق دةيدذ: »ظع ظعنسانالر! بعزنع سعلةر ظأزةثالرنع بعكار ياراتتع )يةنع سعلةر 
جازامذ  بةرمةيدعغان،  ساؤابمذ  هئحقانداق  بعز  ياراتقعنعمعزدةك  هايؤاناتالرنع  بعزنع 
دةص  قايتذرذلمايدذ  دةرضاهعمعزغا  بعزنعث  ظأزةثالرنع  ياراتتع(،  قعلعص  بةرمةيدعغان 
ظويالمسعلةر؟ هةق - صادعشاه اهلل ظىستىندذر، ظذنعثدعن باشقا هئح ظعاله يوقتذر، اهلل 

ظذلذغ ظةرشنعث صةرؤةردعضارعدذر«))).
اهلل تاظاالنعث باشقا مةخلذقاتلعرعنع خاسالشتذرعدعغان ظعرادعسعنع ظعسصاتاليدعغان 
ظةقلعي دةلعل شذكع، ظةضةر اهلل تاظاال ظذ مةخلذقاتالردعن بعرةر نةرسعنع ياقتذرمعسا 
ياكع ظذنعثدعن غاصعل قالسا ؤة ياكع ظذنع يارعتعشقا مةجبذر بولذص قالسا، ظةلؤةتتة ظذ 
نةرسة قايسع شةكعلدة مذمكعن بولسا شذ شةكعلدة ؤذجذدقا حعققان بوالتتع، ظةمما بذ 
هةيران قاالرلعق ظذسلذب ؤة ظاجايعص ضىزةل يارعتعشالر هةرضعزمذ ؤذجذدقا حعقمعغان 
قارعمامسةنكع،  هاشارةتكة  شذ  ظاتعلعدعغان  دةص  هةرعسع«  سةن »هةسةل  بوالتتع. 
ضويا ظذ ظعنآعنئردةك ظذستعلعق بعلةن ظةقعل ظعضعلعرعنعمذ هاث ـ تاث قالدذرعدعغان 

))) سىرة ساففات، 96 ـ ظايةت.
))) سىرة ظةنكةبذت، 6 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.

))) سىرة مذهةممةد، 38 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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ظذسلذبتا ظاجايعص ماهارةت ظعشلعتعص، تةكشع هالةتتة ناهايعتع صذختا قعلعص ظالتة 
بذرجةكلعك كأنةك ياسايدذ. ظةجةبا ظذنعث ظةقلع بارمذ؟ سةن بذ ظاجايعص سةنظةتنع 
شذ هاشارةت قعلدع، دةص خذددع هةيران قاالرلعق ساناظةتلةرنع ظعنسانالر ظعحعدعكع 
ؤذجذدقا  ؤة  ياراتقذحعسعدعن  ظذنعث  ظارقعلعق  دئيعش  قعلدع،  ظعضعلعرع  ظةقعل 
كةلتىرضىحعسعدعن غاصعل قالغعنعثدةك غاصعل قئلعؤئرةمسةن؟ كاظعناتتعكع ظاجايعص ـ 
غارايعص ؤة ناهايعتع صذختا ظعشالرمذ صةقةت ظذنع ظعرادة قعلغذحع، هئكمةت بعلةن ظعش 
قعلغذحع اهلل تاظاال تةرعصعدعن بارلعققا كةلضةن. هئحنةرسة ظذنع ظاجعز قعاللمايدذ، بعرةر 
نةرسة ظذنع )بعر ظعشقا( مةجبذرلعيالمايدذ. ظذ هئحنةرسعدعن غاصعل ظةمةس. بعرةر 
صةرؤةردعضارعث  بولغان  ظعضعسع  قالمايدذ. »قذدرةت  بولذصمذ  قعلعشقا مةجبذر  ظعشنع 
ظذالرنعث سىصةتلعضةنلعرعدعن صاكتذر. صةيغةمبةرلةرضة ساالم بولسذن! جعمع هةمدذسانا 

ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهلل غا خاستذر!«)1). 
ظذ،  ظوخشعماسلعق(«:  ظعشالرغا  بولغان  )صةيدا  لعلهةؤادعس  »ظةلمذخالةفةتذ 
ؤة ظعشلعرعدا مةخلذقاتالرغا ظوخشعماسلعقنع  زاتعدا، سىصةتلعرعدة  ظأز  تاظاالنعث  اهلل 
بعلعشع  ظئنعق  شذنع  ظعنسان  هةرقانداق  قعلعنغذحع  تةكلعص  ظعبادةتكة  كأرسعتعدذ. 
كئرةككع، اهلل تاظاال ظذلذغ زاتعدا، سىصةتلعرعدة ؤة ظعشلعرعدا صةيدا بولعدعغان هةممة 
نةرسعلةرنعث تامامةن ظةكسعدذر. ظذنعث ظذلذغ زاتع صةيدا بولغذحع نةرسعلةرنعث زاتعغا 
ظوخشعمايدذ، ظذنعث سىصةتلعرع صةيدا بولغذحع نةرسعلةرنعث سىصةتلعرعضة ظوخشعمايدذ. 
بذ  ظوخشعمايدذ.  ظعشلعرعغا  نةرسعلةرنعث  بولغذحع  صةيدا  ظعشلعرع  ظذلذغ  ظذنعث 
بولذشعدذر.  ظوخشاشلعقنعث  ظعشالردا  ؤة  سىصةتلةردة  زاتتا،  زعتع  ظوخشعماسلعقنعث 
هةممعنع  اهلل  ظةمةستذر،  ظوخشاش  غا  اهلل  شةيظع  »هئح  دةيدذ:  مذنداق  تاظاال  اهلل 
ظاثالص تذرغذحعدذر، هةممعنع كأرىص تذرغذحعدذر«)2). اهلل تاظاالغا هئحقانداق نةرسة 
هئحقانداق جةهةتتة ظوخشعمايدذ. بعرةر نةرسعنعث اهلل تاظاالغا تةث تذرعدعغان تةثدعشع 

بولذشنع رةت قعلعشمذ بذ ظايةتنعث مةزمذنع ظعحعضة كعرعدذ.
بذ ظايةت مذنداقمذ حىشةندىرىلضةن: »>ظوخشاش< دئضةن سأز سىصةت مةنعسعدة 
مةنعنعمذ  دئضةن  يوق،  سىصةت  ظوخشاش  سىصعتعضة  تاظاالنعث  اهلل  ظايةت،  كئلعدذ. 
ظعصادعلةيدذ. بذ مةنة، ظةضةر اهلل تاظاال ظعنسانعيةت سىصةتلعنعدعغان نذرغذن سىصةتلةر 
بعلةن سىصةتلةنسة، ظذ سىصةتلةر ظعنسانالر ظارعسعدا ظعشلعتعلعدعغانلعقع ظىحىن اهلل 

تاظاالنعث سىصةتلعرع بواللمايدذ، دئضةن نذقتعنع ظةسكةرتعص ظأتعدذ«.
اهلل  يوق.  ظوخشعشع  هئحقانداق  سىصةتلعرعدة  ؤة  زاتعدا  تاظاالنعث  اهلل  دئمةك، 

))) سىرة مذظمعنذن، 115 ــــ 116 ـ ظايةتلةر.
))) سىرة ساففات، 180 ــــ 182 ـ ظايةتكعحة.
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تاظاالنعث زاتعنعث ظورنعنع باسعدعغان هئحقانداق زاتمذ، ظذنعث سىصةتلعرعنعث ظورنعنع 
ظذنعثدعن  ظعشلعرعغا  تاظاالنعث  اهلل  شذنداقال  يوق.  سىصةتمذ  هئحقانداق  باسعدعغان 
باشقا هئحقانداق كىح قادعر بواللمايدذ. اهلل تاظاال زاتعدا، سىصةتلعرعدة ؤة ظعشلعرعدا 

بعردذر.
تاظاالنعث  اهلل  بذمذ  قعلعش(«:  ظعدارة  ظأزع  )ظأزعنع  بعننةفس  »ظةلقعيام 
تةدبعر  تاظاال  اهلل  كئرةككع،  قعلعشعمعز  ظئتعقاد  مذنداق  بعز  سىصةتلعرعدعندذر. 
قةدعمعي  ظذ  بولمايدذ.  موهتاج  زاتقا  بعر  باشقا  قعلعدعغان  ظعدارة  يةنع  قعلغذحعغا 
موهتاج  حعقارغذحعغا  ؤذجذدقا  ظأزعنع  ظىحىن،  قالعدعغانلعقع  مةثضى  ؤة  بولغانلعقع 
بولمايدذ. بذ سىصةتنعث زعتع يةنع تةدبعر قعلغذحعغا ؤة ظأزعنع ؤذجذدقا حعقارغذحعغا 
موهتاج بولذش اهلل تاظاالغا اليعق ظةمةس. ظذنعث دةلعلع اهلل تاظاالنعث مذنذ سأزعدذر: 
»ظع ظعنسانالر! سعلةر اهلل غا موهتاجسعلةر، اهلل  )هةممعدعن( بعهاجةتتذر، مةدهعيعضة 

اليعقتذر«)1). 
حىنكع  مةخلذقاتالردذر.  بذ  كةلسةك،  دةلعلضة  ظةقلعي  ظةمما  دةلعلدذر.  نةقلعي  بذ 
اهلل تاظاال تةدبعر قعلغذحعدعن بعهاجةت بولمعسا ظعدع، ظةلؤةتتة سىصةت بولذص قاالتتع. 
سىصةت ظأزعنع ظأزع ظعدارة قعاللمايدذ. ظةضةر ظذ ظأزع ؤذجذدقا حعقارغذحعدعن بعهاجةت 
بولمعسا ظعدع، ظةلؤةتتة صةيدا بولغذحع بولذص قاالتتع. صةيدا بولغذحع نةرسة بعر صةيدا 
بذ مةخلذقاتالردعن هئحبعرع  ظعدع،  بولسا  ظذ موهتاج  ظةضةر  قعلغذحعغا موهتاجدذر. 

يارعتعلمعغان بوالتتع.

بةندعلةرنعث ظعشلعرع ؤة ظذ ظعشلةرنعث قازا ؤة قةدةر (ظالدعنظاال 
بةلضعلةش) بعلةن بولغان ظاالقعسع

ظعسالم ظةقعدعسعنعث ساغالم بولذشعغا ظعزحعل ظاالقعسع بولغان بذ مذهعم ماؤزذ 
مذهةممةد  شةيخ  ظذستازعم  ياخشعسع  ظةث  ظعحعدعن  كعتابلعرعم  ظوقذغان  هةققعدة 
هامعد )اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث كعتابع بولدع. ظةسلعدة ظذ بذ كعتابنع 
ظعلعملعك قئرعنداشلعرعدعن بعرع بولغان شةيخ مذنعر لذتفع )اهلل ظذنعثغا رةهمةت 

قعلسذن!( نعث تةشةببذسعغا ظاساسةن يازغان ظعكةن.
ظذستازعم شةيخ مذهةممةد هامعد )اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( مذنداق دةيدذ: 
»دعنعي ظعلعملةرنع يةتكىزىشنع ظأز بذرحع هئسابلعغان صازعل قئرعنداشلعرعمدعن 

))) سىرة شذرا، 11 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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>خاتا  كعتاب  بذ  تذتذص  كأزدة  صايدعلعنعشعنع  تولذق  ظوقذرمةنلةرنعث  ماثا  بعرع 
حىشةنحعلةرضة رةددعية ناملعق كعتاب< نع بةندعلةرنعث ظعشلعرع هةققعدة قعسقعحة 
ظوقذغان  كعتابنع  بذ  حىنكع  قعلدع.  تةشةببذس  ظاخعرالشتذرذشذمنع  توختعلعص 
يازغان  هةقتة  مذشذ  هةمادة)1)نعث  ظابدذلغةنع  ظذستاز  كاتتا  ظوقذرمةننعث  هةربعر 
كعتابعنع ظوقذيالعشع ناتايعن. مةن دةسلةصتة بذ تةشةببذسنع قوبذل قعلعش هةققعدة 
ظعككعلةندعم. حىنكع قازا ؤة قةدةر هةققعدة ظعزدعنعش هةقعقةتةن خةتةرلعك ظعشتذر. 
ظةقعل ظذنعث ظةسلع ماهعيعتعضة يئتةلمةسلعكع، حىشةنحعدة ظئزعص كئتعشع، ظعنسان 
ظأزع بعلةن دعنعي هةقعقةتنع تونذص يئتعش ظارعسعدا توسقذنلذق قعلعدعغان شةيتانعي 
ؤةسؤةسعلةرضة ظالدعنعص كئتعشع، قةلب ظعلمعي قاناظةتتعن مةهرذم قئلعشع، صةقةت 
صةرؤةردعضارع اهلل تاظاالنعث كأثىل بألىشع ؤة ظةهمعيةت بئرعشعضة ظئرعشكةن بةندعال 
ظويالنغاندعن  ياخشعراق  تئخعمذ  مةن  بعراق  مذمكعن.  قئلعشع  ساقلعنعص  بذالردعن 
كئيعن ظذ تةشةببذسنع ماقذل كأرىص، هةق دعن ظعسالمنعث نذرع بعلةن سةير قعلعشقا 
بةل باغلعدعم. حىنكع بذ دعننعث نذرع ظىستعدة ماثغان كعشع ظئزعص كةتمةيدذ ؤة 
بةختسعزلعككة ظذحرعمايدذ. مةن هةممعدعن يىكسةك، هئكمةت بعلةن ظعش قعلعدعغان، 
دعللعرعمعزنع  تعن  اهلل  ظعضةم  ظذلذغ  مئهرعبان  ناهايعتع  كأيىمحان،  ناهايعتع 
بذرمعلعنعص كئتعشتعن ساقلعشعنع، ظئتعقادعمعزنعث ساغالم، ظةمةللعرعمعزنعث ياخشع 
بولذشع ظىحىن ظذلذغ كعباب قذرظان كةرعمضة ؤة هأرمةتلعك صةيغةمبعرع مذهةممةد 
ظةلةيهعسساالمنعث سىننعتعضة حعث يئصعشعشعمعزنع مذيةسسةر قعلعشعنع تعلةيمةن. 

ظامعن!«
قعلعدعغان  بعلةن  ظةركعنلعكع  قعلعش  تةسةررذص  ؤة  ظعختعيارلعقع  ظأز  ظعنسان 
بولمعغان  ظعمكانع  قعلعش  توسذص  ظأزعدعن  بعلةن  كئلعشع  مةيدانغا  ظعشالرنعث 
بار.  صةرق  روشةن  ناهايعتع  ظارعسعدا  بئرعشع  يىز  ؤة  كئلعشع  مةيدانغا  ظعشالرنعث 
مةسعلةن، تعترةش، ظاحلعق، ظذسسذزلذق، مىضدةك قاتارلعقالرغا ظوخشاش. ظعنسان بذ 
ظعشالردا تعزضعنلةنضىحعدذر، مةجبذردذر. شذثا ظذ بذنعث ظىحىن هئسابقا تارتعلمايدذ 

ؤة جازاالنمايدذ.
ظالدعنقعسع يامان ظعش بولسا، ظذنع قعلغذحع ظةيعصلةشكة ظذحرايدذ. ظةضةر ظذ 
ياخشع ظعش بولسا، ماختعلعدذ. ظذ زئهنعي مذهاكعمة بعلةن مةيدانغا كةلضةن ظعشتذركع، 
ظذنع قعلغذحع ظالدع بعلةن ظذنعث دةسلةصكع باسقذحلعرعغا ؤة ظذنعثدعن حعقعدعغان 
نةتعجعلةرضة قارايدذ، ظاندعن شذ ظعشنع ؤذجذدقا حعقعرعدعغان سةؤةبلةرنعث يوللعرعنع 
قعلعدذ. مذشذ سةؤةبتعن ظذ ياخشع ظعش قعلسا، مةدهعيةلةشكة اليعق بولعدذ، يامان 

ظعش قعلسا، ظةيعصلةشكة اليعق بولعدذ.
))) سىرة فاتعر، 15 ـ ظايةت.
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توغرا  بولذشع  باراؤةر  جةهةتتعن  هأكىم  زئهنعدة  ظعشنعث  تىرلىك  ظعككع  بذ 
قعلغان  هأكىم  ظةهؤال  ظةمةلعي  ؤة  نةتعجعسع  تةصةككذرنعث  ظذ  حىنكع  ظةمةس. 
مةلذم  قعلعشعدا  ظعشلعرعنع  ظأز  هايؤانالرنعث  بولعدذ.  قعلغانلعق  ظعنكار  نةرسعنع 
ظألحةملعرع بولذص، ظذالر ظاشذ ظألحةملةر ظارقعلعق صايدعلعق ظعشالر بعلةن زعيانلعق 
حىشىص  حوثقذرلذقالرغا  ؤة  ظأرةكلةرضة  حئغعدا  هايؤانالر  صةرقلةندىرعدذ.  ظعشالرنع 
كئتعشتعن ظعهتعيات قعلعدذ. ظأزلعرعنع هاالكةتكة تاشلعمايدذ. ياخشع ظوتالق بعلةن 
ظعضة  ظعنسانالر  ظايرعيدذ.  صةرقعنع  بعلةن الي سذنعث  ظوتالقنعث، سىزىك سذ  ناحار 
بولغان كةث تةصةككذر قعلعش ظعقتعدارعغا ظعضة بولمعغان هايؤانالرنعث هالع بذ بولسا، 
كعحعككعنة تةصةككذر ظعقتعدارعغا ظعضة بولغان، ظعشالرنعث ظاقعؤعتعنع ظانحة ـ مذنحة 
كأرةلةيدعغان بعر ظعنساننعث قعلغان ؤة قعلمعغان ظعشلعرعدا ظعختعيارع بولمايدذ، 
دةص دةؤا قعلعش مةنتعقكة ظذيغذنمذ؟ بذ هةقعقةتةن ظعلعم قوبذل قعلمايدعغان، ساغالم 

ظةقعل ؤة توغرا مةنتعق تةستعقلعمايدعغان بعمةنعلعكتذر.
ظعشلعرعمعزنع  قعلغان  قعلعمعزكع،  هئس  شذنع  بعلةن  ظعشةنحعمعز  تولذق  بعز 
ظعختعيارعي هالةتتة قعلعمعز. بذ ظةقلعي زأرىرعيةت بولذص، ظذنع بعلمةي قئلعش ؤة 
ضذمراهلعق  كةتكةن،  حعقعص  يولدعن  توغرا  صةقةت  ظةمةس.  مذمكعن  قعلعش  ظعنكار 
قاراثغذلعقعدا تعمعسقعالص يىرضةن كعشعال ظذ هةقعقةتنع ظعنكار قعلعدذ. ظةضةر ظعش 
قةتظعي مةجبذرالش شةكلعدة بولسا، قذالقنعث نئمة صايدعسع؟ كأزنعث نئمة صايدعسع؟ 
صةيغةمبةرلةرنع  ظاضاهالندذرغذحع  يامانلعقتعن  بةرضىحع،  بئشارةت  ياخشعلعقتعن 
بئرعش  مذكاصات  نعث  اهلل  بولسا،  مذنداق  ظعش  ظةضةر  صايدعسع؟  نئمة  ظةؤةتعشنعث 
هةممعسع  بذالرنعث  ظةهمعيعتع؟  نئمة  ظاضاهالندذرذشعنعث  ظازابتعن  ؤة  ؤةدعسع 
ظعكةنلعكعنع  يامان  ـ  ياخشع  ظذنعث  بذرذن  قعلعشتعن  ظةمةلنع  بةندعنعث  صةقةت 
بارلعقع  ظعختعيارلعقعنعث  قعلعش  تذتذش  قعلعشقا  ظذنع  ظاندعن  ظايرعيدعغانلعقع، 
ظىحىندذر. ظةمما اهلل نعث ظعلمعدعكع ظورذنالشتذرذشقا كةلسةك، بةندة ظذنع بعلمةيدذ، 
صةقةت ظذ ظعش يىز بةرضةندعن كئيعن ظوتتذرعغا حعقعدذ، هاسعل بولغاندعن كئيعن 
ظعسصاتلعنعدذ. بذ هةرضعزمذ بةندعنعث ظعختعيارلعقعغا قارشع كئلعص قالمايدذ ؤة ظذنع 

بعكار قعلعؤةتمةيدذ.
هأرمةتلعك ظوقذرمةن! بذ ظعشنعث تئخعمذ ظوحذق ظايدعثلعشعشع ظىحىن مذنداق 
بعر ؤةقةلعكنع بايان قعلعص ظأتعمعز: ظعسالم قوشذنع شامنع صةتهة قعلغاندعن كئيعن 
شامدا معسلع كأرىلمعضةن دةرعجعدعكع حوث ؤابا كئسعلع تاراص كةتتع. بذ ظةهؤال 
دةل  سةصعرعدة  قعلغان  شامغا  ظةنهذنعث  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  باشلعقع  مأمعنلةرنعث 
تةبذكقا يئتعص كةلضةن ؤاقتعغا توغرا كةلضةن ظعدع. يول ظىستعدة ظذنعثغا قوشذننعث 
قوماندانلعرعدعن ظةبذ ظوبةيدة رةزعيةلالهذ ظةنهذ ؤة ظذنعث هةمراهلعرع )اهلل ظذالردعن 
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رازع بولسذن!( ظذحراشتع.
ظابدذلاله ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما بذ ؤةقةلعكنع بايان قعلعص مذنداق 
مذهاجعرالرنع  قعلغان  هعجرةت  دةسلةصتة  ماثا:  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  »ظأمةر  دةيدذ: 
هذزذرذمغا حاقعرغعن، دئدع. مةن ظذالرنع حاقعردعم. ظذ ظذالرغا شامدا ؤابا كئسعلعنعث 
تارعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعص، قانداق قعلعش هةققعدة ظذالردعن مةسلعهةت سورعدع. 
حعقتعث،  يولغا  ظىحىن  ظعش  بعر  مذهعم  سةن  بةزعلةر:  قعلعشتع؛  ظعختعالص  ظذالر 
سئنعث قايتعص كئتعشعثنع توغرا تاصمايمعز، دئيعشتع. يةنة بةزعلةر: سةن بعلةن يةنة 
نذرغذن كعشعلةر ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ساهابعلعرع بار، سئنعث ظذالرنع 
بذ ؤابا كئسعلع بار يةرضة ظئلعص كئلعشعثنع توغرا تاصمايمعز، دئيعشتع. ظذالر بعر 
صعكعرضة كئلةلمعضةندعن كئيعن، ظأمةر: سعلةر حعقعص كئتعثالر، دئدع. ظاندعن ماثا: 
ظذ ظذالرغعمذ مذهاجعرالرغا  ظةنسارعالرنع حاقعرغعن، دئدع. مةن ظذالرنع حاقعردعم. 
قعلغان سأزعنع قعلعص، ظذالردعن مةسلعهةت سورعدع. ظذالرمذ مذهاجعرالرغا ظوخشاش 
ظعختعالص قعلعشتع. ظأمةر ظذالرغعمذ: حعقعص كئتعثالر، دئدع. ظاندعن ماثا: مةككعنعث 
صةتهع بولذشعغا يئقعن قالغاندا هعجرةت قعلغان قذرةيشلةرنعث حوثلعرعدعن بذ يةردة 
بارلعرعنع حاقعرغعن، دئدع. مةن ظذالرنع حاقعردعم. ظذالر بعردةك: ظادةملةرنع ظئلعص 
مةدعنعضة قايتعص كئتعشعثنع، ظذالرنع بذ ؤابا كئسعلع بار يةرضة ظئلعص بارماسلعقعثنع 
توغرا دةص قارايمعز، دئيعشتع. شذنعث بعلةن ظأمةر كعشعلةرضة نعدا قعلعص: مةن ظةتة 
ظةتعضةندة  سعلةرمذ  حعقعمةن،  يولغا  قاراص  مةدعنعضة  معنعص  ظذلذغعمغا  ظةتعضةندة 
يولغا حعقعثالر، دئدع. بذنع ظاثلعغان ظةبذ ظوبةيدة ظعبنع جةرراه رةزعيةلالهذ ظةنهذ: 
سأزنع  بذ  كاشكع  ظوبةيدة!  ظةبذ  ظع  ظأمةر:  دئدع.  قئحعصمذ؟  تةقدعرعدعن  نعث  اهلل 
سئنعثدعن باشقا كعشع قعلغان بولسا ظعكةن، شذنداق، بعز اهلل نعث تةقدعرعدعن يةنة 
بولذص،  تأضعلعرعث  سئنعث  ظةضةر  باققعنحذ،  ظئيتعص  قاحعمعز،  تةقدعرعضة  نعث  اهلل 
بعر تةرعصع مذنبةت، يةنة بعر تةرعصع قاقاسلعق بعر جعلغعغا حىشسة، سةن ظذالرنع 
مذنبةت تةرةصتة باقساث، اهلل نعث تةقدعرع بعلةن باققان، قاقاسلعق تةرةصتة باقساث، 
ظابدذرراهمان  ظةسنادا  دئدع. شذ  بولمامسةن؟  باققان  بعلةن  تةقدعرع  نعث  اهلل  يةنعال 
ظذ  ظعدع.  يوق،  ظارعدا  سةؤةبعدعن  ظعشع  بعر  مةلذم  ظذ  كةلدع.  يئتعص  ظةؤف  ظعبنع 
ظةهؤالنع بعلضةندعن كئيعن: بذ مةسعلة هةققعدة مئنعث مةلذماتعم بار، مةن صةيغةمبةر 
ظذ  ظاثلعساثالر،  تارعغانلعقعنع  كئسعلعنعث  ؤابا  جايدا  ظةلةيهعسساالمنعث: »بعرةر 
جايغا كعرمةثالر، ظةضةر سعلةر تذرعؤاتقان جايدا ؤابا كئسعلع تاراص كةتسة، ظذنعثدعن 
قئحعص حعقعص كةتمةثالر« دئضةنلعكعنع ظاثلعغان ظعدعم، دئدع. شذنعث بعلةن ظأمةر 

اهلل غا هةمدذسانا ظئيتتع ؤة مةدعنعضة قاراص يىرىص كةتتع«)1).
))) ظعدلعب شةهعرعنعث مذصتعسع.
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بذ ؤةقةلعك هةقعقةتةن مذشذ مةسعلة ظىستعدة ظاخعرقع نوقتعنع قويعدذ. ظذنعثغا 
ظوخشاش ؤةقةلعكتعن يةنة بعرع ظةسبةغ ظعبنع نةباتةدعن رعؤايةت قعلعنغان بولذص، 
كةلضةندعن  قايتعص  ظذرذشعدعن  سعففعن  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  تالعب  ظةبذ  ظعبنع  ظةلع 
كئيعن بعر ظادةم ظذنعث ظالدعغا حعقعص: »دئضعنكع، ناؤادا بعز شامغا بارساق، بذ 
اهلل نعث قازاسع ؤة تةقدعرع بعلةن بوالمدذ؟« دئدع. ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ: »داننع 
يئرعص مايسا حعقارغان، جانلعقالرنع ياراتقان زات اهلل بعلةن قةسةمكع، بعز قانداق 
داؤاننع  بعر  قانداق  حىشمةيلع،  جعلغعغا  بعر  قانداق  باسمايلع،  ظاياق  جايغا  بعر 
بولعدذ«  بعلةن  تةقدعرع  ؤة  قازاسع  نعث  اهلل  صةقةت  هةممعسع  بذالرنعث  ظاشمايلع، 

دئدع.
ظذ ظادةم: »ظذنداقتا مةن باسقان قةدةملعرعمنع اهلل تةرعصعدعندذر، دةص ظوياليمةن 
ؤة ماثا هئح ظةجعر بولمايدعكةن، دةص قارايمةن« دئدع. ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ: »ظع 
شةيخ! ظذنداق دئمعضعن، اهلل سعلةرنعث كئتعؤاتقاندا باسقان قةدعمعثالرغا ؤة قايتعص 
هئحبعر  سعلةر  بةرسذن!  ظةجعر  حوث  ناهايعتع  قةدعمعثالرغا  باسقان  كئلعؤاتقاندا 
ظذ: »قازا  دئدع.  ظةمةسسعلةر«  زورالنغذحع  ظذنعثغا  ؤة  مةجبذرالنغذحع  نةرسعدة 
ؤة قةدةر بعزنع ظالدعغا سئلعؤالغان تذرسا، قانداقسعضة شذنداق بولسذن؟« دئدع. 
ظئشعشع  ظةمةلضة  قازانعث  سةن  ؤاي!  هالعثغا  »سئنعث  ظةنهذ:  رةزعةيلالهذ  ظةلع 
ؤاجعص، قةدةرنعث هأكمع حوقذم يىز بئرعدذ، دةص ظويالص قاصسةن، ظةضةر شذنداق بولسا 
ظعدع، ظةلؤةتتة ساؤاب ؤة جازا، ؤةدة ؤة ظاضاهالندذرذش، بذيرذق ؤة حةكلعمة بعكار 
بولذص كةتكةن، ضذناه قعلغذحع اهلل تةرعصعدعن هةرضعزمذ ظةيعصلةنمعضةن، ياخشع ظعش 

قعلغذحع مةدهعيعلةنمعضةن بوالتتع« دئدع)1).
تذرغذحع  بعلعص  تولذق  هةممعنع  قعلغذحع،  بعلةن  هئكمةت  ظعشنع  هةممة  اهلل 
مةخلذقاتلعرع  اهلل  يارعتارمذ؟  ظويناص  بعكارغا  بعكاردعن  كاظعناتنع  بذ  تذرسا، 
نذقساندعن  بذ  ظأزعنع  ظورذنالشتذردع،  ظعلعم  حةكلعك  ؤة  هئكمةت  حةكلعك  ظعحعدة 
ظذالرنعث  ؤة  زئمعننع  ظاسماننع،  »بعز  دةيدذ:  مذنداق  تاظاال  اهلل  تذتتع.  صاك 
ظارعسعدعكع نةرسعلةرنع ظويناص ياراتقعنعمعز يوق )يةنع ظذالرنع بعكار ياراتماستعن، 
هةق  صةقةت  بعز  »ظذالرنع  ياراتتذق(«)2)،  سىصعتعدة  ظاالمةتلعرع  قذدرعتعمعزنعث 
ياراتتذق ؤة لئكعن ظعنسانالرنعث تولعسع )بذنع( بعلمةيدذ«))). اهلل تاظاال بةندعلةر 
مذهةممةد!(  دةيدذ: »)ظع  مذنداق  جاكارالص  تذرغذزذلغانلعقعنع  صاكعت  ظىستعدعن 

))) بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد، بذخارع، مذسلعم ؤة نةساظع رعؤايةت قعلغان.
))) كةمال ظعبنع ظةبذ شةرعصنعث »ظةلمذسامةرة« ناملعق كعتابعدعن ظئلعندع. بذ كعتاب، كةمال ظعبنع هةمامنعث ظعلمذلكاالم )ظعسالم 

صةلسةصعسع( هةققعدة يازغان »ظةلمذسايةرة« ناملعق كعتابنعث شةرهعسعدذر.
))) سىرة ظةنبعيا، 16 ـ ظايةت.
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ظئيتقعنكع، »)سعلةرنعث صاكعتعثالر بولمعسا( اهلل نعث ظئنعق صاكعتع بار، ظةضةر ظذ 
خالعسا هةممعثالرنع، ظةلؤةتتة، هعدايةت قعالتتع««)1). يةنع اهلل سذبهانةهذ ؤةتاظاال 

خالعسا، سعلةرنعث هةممعثالرنع هعدايةت قعلعشقا قادعردذر. 
ظةضةر بةندة ظعشالرنع قعلعشقا مةجبذرلعنعدعغان تةقدعردة، جعنايةت ظأتكىزضةن 
ظأزرعسع  ظعبارةت  مةجبذرالنغانلعقعدعن  قعلعشقا  قعلمعشلعرعنع  ضذناهكارالر 
بولذص  ظعش شذنداق  بوالتتع.  بولمعغان  ظةيعصلةشمذ، جازاالشمذ  ظذالرنع  سةؤةبعدعن 
قالسا، زعندانالر تاقعؤئتعلضةن، جازاالر بعكار قعلعنغان، ظعنسانالر حةكـ  حئضراسعمذ، 
ظارعسعدعكع  هةرعكةت  ـ  ظعش  بعلةن  ظئقعمع  صعكعر  بولمعغان  داظعرعسعمذ  بةلضعلعك 

قااليمعغانحعلعقتا ياشاشقا مةجبذر بولغان بوالتتع.
ظعنسان قعلماقحع بولغان ظعشعنع اهلل بةرضةن قذدرعتع بعلةن ظعالهعي تةقدعردعن 
بةندعحعلعك  صعرقعسع  قةدةرعية  بعلجعراليدعغان  دةص  قعلعدذ،  هالدا  مذستةقعل 
نعسبةت  تاظاالغا  اهلل  ظاجعزلعقنع  ؤة  خاتاالشقان  ظئغعر  حىشىنىشتة  مةرتعؤعسعنع 
ظارعسعدا  قةلبع  ظذنعث  بعلةن  ظعنسان  قالسا،  خاالصال  اهلل  قعلغان.  جىرظةت  بئرعشكة 
توساق صةيدا قعلعدذ، بةندعنعث كأزلعضةن نةرسعسعضة ظئرعشعشعنع توسذص قويعدعغان 
ظامعلالرنع يارعتعشعمذ مذمكعن، دةص قارعغان. لئكعن ظذ صعرقعنعث قارعشع شذنداق 
ظئغعر دةرعجعدة خاتا بولسعمذ، ظةمما خاتالعق دةرعجعسع جةهةتتة تةرسالعق قعلعص، 
ؤةيران  ظاساسلعرعنع  ظذنعث  ظذحراتقذحع،  بذزغذنحعلعققا  ظةركانلعرعنع  ظعسالم 
دةلعللةرنع  ماددعي  ظاشكارا  ظوحذق  ؤة  دةلعللةرنع  نةقلعي  بولغان  توغرا  قعلغذحع، 

بذرمعلعغذحع جةبرعية صعرقعسعنعث خاتالعقعدعن ظئغعر ظةمةس.
ظةث  هةققعدة  مةسعلة  بذ  خاتادذر.  قةتظعي  قارعشع  صعرقعنعث  ظعككعلع  هةر 
ساغالم بولغان صعكعر ـــ بةندعنعث ظعختعيارعي ظعشالرنع قعلعشتعكع ظعختعيارلعقعنع 
ظعسصاتالشتا ظعالهعي تةقدعرضة ظعمان كةلتىرضةن هةق ظعضعلعرعنعث ماثغان يولعدذر. 
ظذالر )اهلل ظذالرغا رةهمةت قعلسذن ؤة ظذالردعن رازع بولسذن!( بايانلعرعدا زعتلعق 
دةلعل سىصعتعدة  يىرىش  بعر  بعر ظعالهتعن  ظازمايدعغان  بولمعغان، كأرسةتمعلعرعدة 
ـ ظعسصاتالرغا ظةتراصلعق هالدا قاراص حعققاندعن كئيعن  سادعر بولغان صىتىن دةلعل 
دةلعل  شذ  دةلعلنع  بعر  هةر  بعرلةشتىرعدذ،  دةلعللةرنع  تئضعشلعك  بعرلةشتىرىشكة 
ضذناهنع  هةقتة  بذ  ظذالر  يىزلةندىرعدذ.  هئكمةتكة  ؤة  سعر  يذشذرذن  قعلغان  نعشان 

مةقسةت قعلماستعن، بذرمعالش يولعنع تذتماستعن، ظوتتذراهال يولنع تذتقان.
شذنعثغا ظاساسةن، بةندة ظعشلعرعنع قعلعشتا تامامةن هأردذر، دئضةن ظذقذمنع 
ظذنع  ؤة  ظعشلعشعنع  ظعشنع  شذ  بةندعنعث  دةلعللةر  مذتلةق  قويعدعغان  كةلتىرىص 

))) سىرة دذخان، 39 ـ ظايةت.



ظةمةلعيةتكة حعقعرعشعنع كأرسعتعدذ، دةص حىشةندىرىلعدذ. حىنكع بةندة ظذ ظعشنع 
قعلعشقا بةل باغاليدذ ؤة ظذنع ظةمةلعيةتكة حعقعرعشنع ظأز ظعرادعسع بعلةن مةقسةت 
تاظاال  اهلل  مةسعلةن،  بئرعدذ.  حىشةندىرىص  ظوحذق  ظايةتلةر  نذرغذن  ظذنع  قعلعدذ. 
مذنداق دةيدذ: »قعلمعشلعرعثالر تىصةيلعدعن ظازابنع تئتعثالر«)1)، »بذ ظذالرنعث 
ناهةق  مىلكعنع  مال -  كعشعلةرنعث  قعلعش،  جازانة  ظألتىرىش،  )صةيغةمبةرلةرنع 
يةؤئلعش قاتارلعق( زذلذملعرع تىصةيلعدعن، ظذالرغا بةرضةن جازايعمعزدذر، بعز ظةلؤةتتة 
)بةرضةن خةؤةرلعرعمعزدة( راستحعلمعز«)2)، »سعلةرضة صةقةت قعلمعشعثالرغا يارعشا 
جازا بئرعلعدذ«)))، »ياخشع ظعش قعلغذحع صةقةت ياخشع مذكاصاتقا ظئرعشعدذ«)4)، 

»صاسعق بولغانلعقلعرع ظىحىن ظذالرنع مذشذنداق سعنايمعز«)5). 
مةنعنع  مةزكذر  سأزعمذ  مذنذ  ظئيتقان  ظىحىن  ظةهلع  جةننةت  تاظاالنعث  اهلل 
ظةمةللةرنع  ياخشع  حاغالردا(  دذنيادعكع  )يةنع  كىنلةردة  ظعصادعلةيدذ: »ظأتكةنكع 
قعلغانلعقعثالر ظىحىن، خذشال -خذرام يةثالر، ظعحعثالر«)6)، »شىبهعسعزكع، ظعمان 
جةننةتلعرع  فعردةؤس  مةنزعلضاهع  قعلغانالرنعث  ظةمةللةرنع  ياخشع  ؤة  ظئيتقان 
ياخشع  ؤة  ظعكةنلعكعنع  ظعضعلعرع  ظعمان  ظذالرنعث  ظايةتتة  بذ  اهلل  بولعدذ«)7). 
ظةمةللةرنع قعلغانلعقعنع، بذ ظعككعسعنعث مذكاصاتع ظىحىن ظذالرنع جةننةت بعلةن 
مذكاصاتلعغانلعقعنع ظعسصاتلعدع. دئمةك، قعلعش ظعشعنع اهلل تاظاال ؤذجذدقا حعقارغذحع 
ؤة ياراتقذحعدذر. بةندة صةقةت ظذنع ظعشلةيدذ ؤة ظةمةلعيةتكة حعقعرعدذ، بذنعث بعلةن 

ساؤابقا ظئرعشعدذ ياكع جازاغا تارتعلعدذ.
بولسا،  هةدعسلةر  ؤة  ظايةت  كأرىنضةن  مةجبذرالشتةك  جةهةتتعن  زاهعرعي 
ظعنسانالرنعث سةركةشلعك قعلعش، هةققة قاتتعق قارشع تذرذش ؤة اهلل نعث نذرعنع 
ظئشعص  هةددعدعن  قعلمعشلعرعدا  قاتارلعق  ظورذنذش  ظأحىرىشكة  ظئغعزلعرعدا 
كةتكةنلعكلعرع تىصةيلعدعن اهلل ظذالرغا نازعل قعلغان ظازابنع ؤة ظذالرغا الزعم قعلغان 
ضذمراهلعقنع كأرسعتعدذ، دةص حىشةندىرىلعدذ. مةسعلةن، اهلل تاظاال مذنداق دةيدذ: 
»ظذالرنعث دعللعرعنع، كأزلعرعنع هةق )نع حىشعنعش ؤة كأرىش( تعن بذرعؤئتعمعز، 
ظذالرنع  ظعشةنمةيدذ(،  )يةنة  ظعشةنمعضعنعدةك  مأجعزعلةرضة  دةسلةصتة  ظذالر 

))) سىرة ظةنظام، 149 ـ ظايةت.
))) سىرة ظةظراف، 39 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
))) سىرة ظةنظام، 146 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
))) سىرة ياسعن، 54 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.

))) سىرة رةهمان، 60 ـ ظايةت.
))) سىرة ظةظراف، 163 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.

))) سىرة هاققة، 24 ـ ظايةت.
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ضذمراهلعقلعرعدا تئثعرقاص يىرىشكة قويذؤئتعمعز«)1)، »ظذالر )هةقتعن( بذرذلذص 
كةتكةندعن كئيعن، اهلل ظذالرنعث دعللعرعنع هعدايةتتعن بذرعؤةتتع، اهلل صاسعق قةؤمنع 
قذرظانغا(  )يةنع  ظايةتلعرعضة  نعث  اهلل  »شىبهعسعزكع،  قعلمايدذ«)2)،  هعدايةت 
ظعشةنمةيدعغانالرنع اهلل هعدايةت قعلمايدذ، ظذالر )ظاخعرةتتة( قاتتعق ظازابقا دذحار 
بولعدذ«)))، »اهلل هةقعقةتةن صاشا ؤة ظذنعثدعنمذ كعحعك نةرسعلةرنع معسال قعلعص 
تةرعصعدعن  صةرؤةردعضارع  ظذنع  بولسا  مأمعنلةر  قالمايدذ،  تارتعنعص  كةلتىرىشتعن 
معسال  نةرسعلةرنع  بذ  بولسا: »اهلل  كاصعرالر  بعلعدذ؛  دةص  هةقعقةت  بولغان  نازعل 
نذرغذن  بعلةن  بذ معسال  اهلل  دةيدذ.  قعلعدذ؟«  ظعرادة  نئمعنع  كةلتىرىشتعن  قعلعص 
)ظذنع  كعشعلةرنع  نذرغذن  ؤة  ظازدذرعدذ  قعلغانلعقتعن(  ظعنكار  )ظذنع  كعشعلةرنع 
ظازدذرعدذ.  صاسعقالرنعال  صةقةت  ظارقعلعق  شذ  قعلعدذ؛  هعدايةت  تةستعقلعغانلعقتعن( 
صاسعقالر اهلل ؤةدة ظالغاندعن كئيعن بةرضةن ؤةدعسعنع بذزعدذ، اهلل ظذالشقا بذيرذغان 
بذزذقحعلعق  يىزعدة  يةر  قعلمايدذ(،  رةهعم  )يةنع سعلة -  قويعدذ  ظىزىص  شةيظعنع 
)مأجعزعلةر  ظأزعضة  »كعمكع  تارتقذحعالردذر«)4)،  زعيان  شذالر  ظةنة  قعلعدذ؛ 
ظارقعلعق( توغرا يول ظئنعق بولغاندعن كئيعن، صةيغةمبةرضة )يةنع ظذنعث ظةمرعضة( 
ظذنع  ظةضعشعدعكةن،  غةيرعيضة  يولعدعن  مأمعنلةرنعث  قعلعدعكةن،  مذخالعصةتحعلعك 
ظأز يولعغا قويذص بئرعمعز، ظذنع )ظاخعرةتتة( جةهةننةمضة كعرضىزعمعز، جةهةننةم 

نئمعدئضةن يامان جاي!«)5).
مذنداقمذ  هةدعسلةر  ؤة  ظايةت  كأرىنضةن  مةجبذرالشتةك  جةهةتتعن  زاهعرعي 
مذنداق  ظذ  قادعردذر،  قعلعشقا  هعدايةت  ظعنسانالرنع  صىتىن  اهلل  حىشةندىرىلعدذ: 
»ظةضةر  دةيدذ:  مذنداق  هةقتة  بذ  تاظاال  اهلل  ظةمةس.  ظاجعز  هةرضعزمذ  قعلعشتعن 
نعث  )اهلل  هةرضعز  سةن  بعرلةشتىرةتتع،  هعدايةتكة  ظذالرنع  ظةلؤةتتة  خالعسا،  اهلل 
ظئيتقعنكع،  مذهةممةد!(  »)ظع  بولمعغعن«)6)،  حىشةنمةيدعغانالردعن  هئكمعتعنع( 
خالعسا  ظذ  ظةضةر  بار،  صاكعتع  ظئنعق  نعث  اهلل  بولمعسا(  صاكعتعثالر  »)سعلةرنعث 
بعر  هةر  خالعساق،  بعز  »ظةضةر  قعالتتع««)7).  هعدايةت  ظةلؤةتتة،  هةممعثالرنع، 
كعشعضة ظةلؤةتتة هعدايةت بئرةتتذق، لئكعن مئنعث )ضذناهكارالرنع ظازاب قعلعشتعن 
ظذالرنعث  )يةنع  ظعنسانالر  ؤة  جعنالر  حوقذم  مةن  كةتتع.  بئكعص  هأكمعم  ظعبارةت( 

))) سىرة كةهف، 107 ـ ظايةت.
))) سىرة ظةنظام، 110 ـ ظايةت.

))) سىرة سةف، 5 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
))) سىرة نةهل، 104 ـ ظايةت.

))) سىرة بةقةرة، 26 ــــ 27 ـ ظايةتلةر.
))) سىرة نعسا، 115 ـ ظايةت.

))) سىرة ظةنظام، 35 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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ظذالرنع  اهلل  يةنع  تولدذرعمةن«)1)  جةهةننةمنع  بعلةن  هةممعسع   – ضذناهكارلعرع( 
ظذالرنعث  بةلكع  ظازابلعماستعن،  كةتمعسعمذ  حعقعص  بذيرذقعدعن  قعلمعسعمذ،  ضذناه 
هةقتة  بذ  اهلل  ظازاباليدذ.  ظىحىن  ظاشقانلعقع  هةددعدعن  ؤة  قعلغانلعقع  سةركةشلعك 
مذنداق دةيدذ: »)ظةضةر اهلل نعث نئمةتلعرعضة( شىكىر قعلساثالر ؤة ظعمان ظئيتساثالر، 
اهلل سعلةرضة ظازاب قعلعص نئمة قعلعدذ؟ اهلل شىكىر قعلغذحعنع مذكاصاتلعغذحعدذر، 

هةممعنع بعلضىحعدذر«)2).
بةندعنعث  هةدعسلةر  ؤة  ظايةت  كأرىنضةن  مةجبذرالشتةك  جةهةتتعن  زاهعرعي 
كةلضىسعدة ياخشعلعق قعلعدعغانلعقع ياكع يامانلعق قعلعدعغانلعقع هةققعدعكع اهلل 
نعث ظعلمعـ  ظةزةلعسعضة قارعتعصمذ حىشةندىرىلعدذ. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق 
بولعدعغانلعقع  بةختلعك  )يةنع  بولغان  بةختلعك  قورسعقعدا  »ظانعسعنعث  دئضةن: 

صىتىلضةن( كعشع بةختلعك بولعدذ«))).
جاكارلعشع  بعلضةنلعكعنع  ظالدعنظاال  ظةهؤالعنع(  )بةندعنعث  تاظاالنعث  اهلل 
تاظاالنعث  اهلل  ظةمةس.  مةجبذرلعغانلعق  قعلعشقا(  ظعش  بعرةر  )ظذنع  هةرضعزمذ 
بعلةن  ظاالقعسع  ظعرادعنعث  بةلضعلعشع  ظةزةلدعنال  بعلةن  ظعرادعسع  ظأز  ظعشالرنع 
ظعلعمنعث ظاالقعسع ظارعسعدعكع زامان تئخع ظأتمةستعن بعلضةن ظعلمع ـ ظةزةلعسعضة 
نعسبةتةن  بعزضة  تةرتعص  ظارعسعدعكع  ظعرادة  بعلةن  ظعلعم  بولعدذ.  هالدا  مذؤاصعق 
ظةقلعي تةرتعصتذر، اهلل تاظاالغا نعسبةتةن هةرضعز ظذنداق ظةمةس. ظعلعمنعث ظاالقعسع 
بعلةن ظعرادعنعث ظاالقعسعدعن ظعبارةت بذ ظعككع ظاالقة ظعالهعي قةدةرنعث هةقعقعي 
مةنعسعدذر. ظةمما قازا بولسا اهلل تاظاالنعث قةدعمعي ظعلمعدة مذظةييةن ؤاقعتالر ظعحعدة 
يىز بئرعشع بةلضعلةنضةن ظةزةلعي قةدةرلةرنع اهلل نعث مةيدانغا حعقعرعشعدذر. شذثا 
ظايةتلةر مةزمذن جةهةتتة ظأزظارا قارشعلعشعص قالمايدذ ؤة بعرـ  بعرعضة زعت كئلعصمذ 
قالمايدذ. اهلل تاظاالنعث ظايةتلعرعنعث بعر ـ بعرعضة زعت كئلعص قئلعشعدعن اهلل تاظاال 
صعكعر  ظىستعدة  قذرظان  »ظذالر  دةيدذ:  مذنداق  هةقتة  بذ  ظذ  ساقلعسذنكع،  ظأزع 
يىرضىزمةمدذ؟ ظةضةر قذرظان )مذشرعكالر بعلةن مذناصعقالر ضذمان قعلغاندةك( اهلل دعن 
غةيرعنعث تةرعصعدعن بولغان بولسا، ظةلؤةتتة، ظذنعثدعن نذرغذن زعددعيةتلةرنع تاصقان 

بوالتتع«)4)«)5). 
ظع ظذستازعم مذهةممةد هامعد! اهلل ساثا مول رةهمةت ظاتا قعلسذن! ؤة بعزنعث 

))) سىرة ظةنظام، 149 ـ ظايةت.
))) سىرة سةجدة، 13 ـ ظايةت.
))) سىرة نعسا، 147 ـ ظايةت.

))) ظعمام تةبةرانع سةهعه سةنةد بعلةن رعؤايةت قعلغان.
))) سىرة نعسا، 82 ـ ظايةت.
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تعن  اهلل  بةرسذن!  مذكاصات  ياخشع  نامعدا  مذسذلمانالرنعث  صىتىن  هةمدة  نامعمعزدا 
قعيامةت كىنع بعزنع ؤة سئنع صةيغةمبةرلةرنعث سةردارع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث 
تعلةيمةن! سةن هةقعقةتةن هةقنع توغرا  دعلعمدعن  بايرعقع ظاستعدا يعغعشعنع حعن 
حىسعنعصسةن ؤة توغرا رةؤعشتة ظوحذق ظعصادعلةصسةن. نذرغذن كعشعلةر حىشةنحعلعرعدة 
ظئزعص كةتكةن بذ قعيعن ماؤزذ هةققعدة اهلل تاظاال سئنع توغرا حىشةنحعضة يئتةكلةصتذ 

ؤة مذؤةصصةقعيةت قازاندذرذصتذ.

نذبذؤؤات
)صةيغةمبةرلعك(

صةيغةمبةرلةرنع ظةؤةتعشنعث زأرىرلعكع

ظعبادةتكة تةكلعص قعلعنغذحع هةر بعر ظعنسان ظأزعنعث ياراتقذحعسع ؤة سىرةتكة 
كعردىرضىحعسع اهلل نع تونذغان تةقدعردعمذ، اهلل نعث صةيغةمبةرلعرعنع ؤة ظةلحعلعرعنع 
يالغانغا حعقارسا، ظذالر ظئلعص كةلضةن شةرعظةتلةرنع ظعنكار قعلسا، ظذنعث صةقةت اهلل 
نع تونذص قويذشنعث ظأزعال هئح صايدعغا ظعرعشتىرمةيدذ. ظذنداق ظعنسان حألـ  باياؤاندا 
خوجايعنعدعن ظادعشعص كةتكةن، ظاحلعق ؤة ظذسسذزلذقتعن ظألةي دةص قالغاندا ظذنع 
تئصعؤالغان، ظذنعث يئنعغا بئرعص ظذنعث ظأزعنعث خوجايعنع ظعكةنلعكعنع تونعغان ؤة 
باشقعالردعن صةرقلةندىرضةن، لئكعن ظذنعث تامعقعدعن يئيعشنع، سىيعدعن ظعحعشنع 
رةت قعلغان، بذيرذقلعرعغا ظةضعشعص، توسقان ظعشلعرعدعن يئنعشتعن باش تارتقان 
بعر قذلغا ظوخشايدذ. ظذنعث خوجايعنعنع مذشذنداق تونذشع ظذنع بعرةر نةرسعدعن 
ؤة  ظاحلعقعنع  ظذنعث  ياكع  ظئلعص كئلةمدذ؟  صايدا  ظذنعثغا  ياكع  قعالمدذ؟  بعهاجةت 

ظذسسذزلذقعنع قاندذراالمدذ؟.
ظع ظعبادةتكة تةكلعص قعلعنغذحع ظعنسان! ظةنة شذ قذلنعث معسالعغا ظوخشاشال، 
ظأزعال ساثا  قويذشذثنعث  تونذص  نع  اهلل  كعردىرضىحع  ؤة سىرةتكة  ياراتقذحع  سئنع 
صةيغةمبةرلعرعنع  ظذنعث  قويذصال  تونذص  نع  اهلل  سئنعث  ظةسقاتمايدذ.  نةرسعضة  هئح 
ظعنكار  شةرعظةتلةرنع  كةلضةن  ظئلعص  ظذالر  حعقعرعشعث،  يالغانغا  ظةلحعلعرعنع  ؤة 
قعلعشعث، ظذ شةرعظةتتعن مةلذم نةرسعضة بويسذنماسلعقعث ياكع شةك قعلعشعث ياكع 
ظذنع توغرا ظةمةس دةص قارعشعث ؤة ياكع شذنداق ضذماندا بولذشذث ساثا هئح صايدا 
قعلعنغان  نازعل  ظذنعثغا  تةرعصعدعن  صةرؤةردعضارع  »صةيغةمبةر  كةلمةيدذ.  ظئلعص 
كعتابقا ظعمان كةلتىردع، مأمعنلةرمذ ظعمان كةلتىردع، ظذالرنعث هةممعسع اهلل غا ؤة اهلل 
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نعث صةرعشتعلعرعضة، كعتابلعرعغا ؤة صةيغةمبةرلعرعضة ظعمان كةلتىردع. )ظذالر( »اهلل 
نعث صةيغةمبةرلعرعنعث هئحبعرعنع ظايرعؤةتمةيمعز )يةنع ظذالرنعث بةزعسعضة ظعمان 
)دةؤعتعثنع(  ظذالر: »بعز  دةيدذ.  قالمايمعز(«  ظئيتماي  ظعمان  بةزعسعضة  ظئيتعص، 
مةغصعرعتعثنع  صةرؤةردعضارعمعز،  قعلدذق،  ظعتاظةت  )ظةمرعثضة(  ؤة  ظاثلعدذق 
»كعمكع  دةيدذ«)1).  دةرضاهعثدذر«  سئنعث  جايعمعز  يانعدعغان  ظاخعر  تعلةيمعز، 
صةيغةمبةرضة ظعتاظةت قعلعدعكةن، ظذ اهلل غا ظعتاظةت قعلغان بولعدذ )حىنكع صةيغةمبةر 
ظأرىيدعكةن،  يىز  سةندعن  مذهةممةد!(  )ظع  كعمكع  يةتكىزعدذ(.  ظةمرعنع  نعث  اهلل 
كأزعتعص،  ظةمةللعرعنع  ظذالرنعث  )يةنع  كىزةتحع  ظذالرغا  سئنع  بعز  )بعلضعنكع( 

ظةمةللعرعضة قاراص هئساب ظالغذحع( قعلعص ظةؤةتمعدذق«)2).

صةيغةمبةرلةرنع ظةؤةتعش

اهلل تاظاالنعث بذيرعغان ظعشلعرعنع ؤة توسقان ظعشلعرعنع ظعنسانالرغا يةتكىزىش 
ظذنعثدا  توغرعدذر.  ظالغاندعمذ  جةهةتتعن  ظةقلعي  ظةؤةتعشع  صةيغةمبةرلةرنع  ظىحىن 
قاراشقا  كأز  )توغرا  ظةؤةتعشع  صةيغةمبةرلةرنع  تاظاالنعث  اهلل  يوقتذر.  شىبهة  هئح 
ظاساسةن( الزعم ظةمةس. بعراق، مأظتةزعلة صعرقعسع بذ قاراشقا قارشع هالدا: »اهلل 
بذزذق  بذ  ظذالرنعث  قارايدذ.  دةص  الزعمدذر«  ظةؤةتعشع  صةيغةمبةرلةرنع  تاظاالنعث 
صايدعلعق  ظةث  ؤة  ياخشع  تاظاالنعث  اهلل  قارعتا  ظئتعقادعغا  كاسات  ؤة  ظةقعدعسع 
ظعشالرنع قعلعشع الزعم بولعدذ. بذنعث دةل ظةكسعحة، كاصعرالردعن »بةراهعمة« دةص 
ظاتعلعدعغان بعر صعرقة بولذص، ظذالر صةيغةمبةرلةرنعث ظةؤةتعلعشع هةرضعز مذمكعن 

ظةمةس، دةص قارايدذ.
نعث  يوللعسذن!(  ساالمالر  ؤة  رةهمةت  ظذالرغا  )اهلل  صةيغةمبةرلةر  قعسقعسع، 
ظعسصاتالنغاندذر،  جةهةتتعنمذ  شةرظعي  توغرعدذر.  جةهةتتعنمذ  ظةقلعي  ظةؤةتعلعشع 

بذنعث كةسكعن دةلعللعرع ناهايعتع كأصتذر.
ؤة  صةزلع  تاظاالنعث  اهلل  ظةؤةتعش  صةيغةمبةرلةرنع  قويوش،  يولغا  شةرعظةتلةرنع 
مةرهةمعتعدذر، ظةمما صةيغةمبةر ظةؤةتعشع اهلل تاظاالغا هةرضعزمذ الزعم ظعش ظةمةس، 
صةيغةمبةر ظةؤةتمةسلعكعمذ هةرضعز مذمكعن ظةمةس. اهلل تاظاال ظعنسانالرنع يارعتعص، 
بذ  دئضةن: »)ظذالرغا( »هةممعثالر  مذنداق  زئمعنغا حىشىرعدعغان حاغدا  ظذالرنع 
يةردعن حىشىثالر، سعلةرضة مةن تةرةصتعن بعر يول كأرسةتكىحع )يةنع صةيغةمبةر( 

))) ظابدذلغةنع هةمادةنعث »خاتا حىشةنحعلةرضة رةددعية« ناملعق كعتابع، 2 ـ جعلد، 125 ـ بةت.
))) سىرة بةقةرة، 285 ـ ظايةت.
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كئلعدذ، يولذمغا ظةضةشكةنلةرضة )ظاخعرةتتة( قورقذنح ؤة غةم- قايغذ بولمايدذ« 
دئدذق. كاصعرالر ؤة بعزنعث ظايةتلعرعمعزنع ظعنكار قعلغانالر ظةهلع دوزاختذر، ظذالر 

دوزاختا مةثضى قالعدذ«)1).
بعكارغا،  بعكاردعن  هةرضعزمذ  هاياتع  ظىستعدعكع  زئمعن  ظعنسانالرنعث 
ؤة  ظعشعنعش  ظذالر  ظةمةس.  ظعبارةت  ياشاشتعنال  تةكلعصسعز  ؤة  مةسظذلعيةتسعز 
شةرعظةت ظةهكاملعرعنع ظادا قعلعش ظىحىن تةكلعص قعلعنغان. ظذالر بذ ظعككع ؤةزعصعضة 
كأرسةتكىحع  يول  بعر  تةرةصتعن  مةن  »سعلةرضة  تاظاالنعث:  اهلل  بولعدذ.  مةسظذل 
ظةؤةتكةن  مةن  تةرةصتعن سعلةرضة  دئضةن سأزع >مةن  كئلعدذ«  صةيغةمبةر(  )يةنع 
صةيغةمبةر ؤة مةن نازعل قعلغان كعتاب كئلعدذ< دئضةنلعكنع ظعصادعلةيدذ. دئمةك، 
صةيغةمبةر ظةؤةتعش ؤة كعتاب نازعل قعلعش اهلل تاظاالغا ؤاجعص بولماستعن بةلكع، 
ظةقعل  حىنكع،  رةهمعتعدذر.  ؤة  ياخشعلعقع  صةزلع،  قعلغان  ظاتا  ظعنسانالرغا  ظذنعث 
ظعضة  ظعمكانعيعتعضة  بعلعش  دةلعللةرنع مذستةقعل هالدا  تونعتعدعغان  تاظاالنع  اهلل 
بواللغعنع بعلةن بذيرذلغان ظعشالرنع ؤة حةكلةنضةن ظعشالرنع مذستةقعل هالدا بعلعش 
ياخشع  ظذالرنع  مةقسةت،  يارعتعشتعكع  ظعنسانالرنع  ظةمةس.  ظعضة  ظعمكانعيعتعضة 
ظعشالرغا بذيرذص، يامان ظعشالردعن توسذش ظارقعلعق تاظةتـ  ظعبادةت قعلعشقا تةكلعص 
قعلعشتعن ظعبارةتتذر. اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ: »جعنالرنع، ظعنسانالرنع 
صةقةت ماثا ظعبادةت قعلعش ظىحىنال ياراتتعم«)2). مانا بذنع بعلعش صةيغةمبةرلةرنع 
ظةؤةتعشكة باغلعق بولذص قالغان ظعشتذر. شذنعث ظىحىن اهلل تاظاال مذنداق دةيدذ: 
بذ  مانا  يوق«))).  جازالعغعنعمعز  ظادةمنع(  )هئح  تذرذص  ظةؤةتمةي  »صةيغةمبةر 

صةيغةمبةر ظةؤةتعشنعث توغرا ظعش ظعكةنلعكعنعث دةلعلعدذر.
ظعسصاتاليدعغان  ظعكةنلعكعنع  رعظاللعق  ظةمةلعي  ظةؤةتعشنعث  صةيغةمبةر 
دةلعلضة كةلسةك، اهلل تاظاال ظادةم ظةلةيهعسساالمدعن تارتعص بعزنعث صةيغةمبعرعمعز 
)اهلل  صةيغةمبةرنع  بعر  هةر  ظةؤةتكةن  دةؤرعضعحة  ظةلةيهعسساالمنعث  مذهةممةد 
ظةث  زامانعسعنعث  ظأز  يوللعسذن!(  ساالمالر  ؤة  رةهمةت  هةممعسعضة  ظذالرنعث 
ياخشع كعشعلعرعدعن تالالص ظأز قةؤمعضة ظةؤةتةتتع. دئمةك، ظةدةص ـ ظةخالقتا ظةث 
كامالةتكة يةتكةن ضىزةل ظةخالقلعق كعشع صةيغةمبةر قعلعناتتع، ظاندعن ظذ كعشع 
صةيغةمبةرلعكنع جاكاراليتتع. قارشع تذرغذحعالر ظذنعثدعن ظادةتتعن تاشقعرع صاكعت 
كةلتىرىشنع تةلةص قعالتتع. شذنعث بعلةن صةيغةمبةر اهلل تاظاالنعث  ظعرادعسع بعلةن 
بئشعمحعلعق  ظأز  ياكع  بعلةن  ظعختعيارع  ظأز  هئحكعم  حىنكع  يارعتاتتع.  مأجعزة 

))) سىرة نعسا، 80 ـ ظايةت.
))) سىرة بةقةرة، 38 ــــ 39 ـ ظايةتلةر.

))) سىرة زارعيات، 56 ـ ظايةت.
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قعلعص اهلل نعث نامعدا بعرةر نةرسعنع بارلعققا كةلتىرةلمةيدذ. مأجعزعلةرنع كةلتىرىش 
ظعشع صةيغةمبةرلةرضة مةنسذص ظةمةس، ظذالرنعث قةؤمعضعمذ مةنسذص ظةمةس. ظذنعث 
دةلعلع اهلل تاظاالنعث مذنذ سأزعدذر: »ظذالر ظئيتتع: »تاكع سةن بعزضة يةر ظاستعدعن 
سئنعث  ياكع  ظعشةنمةيمعز.  هةرضعز  ساثا  حعقارمعغعحة  ظئتعلدذرذص  بذالقنع  بعر 
خورمعلعق، تاللعق ؤة ظوتتذرعسعدعن ظأستةثلةر ظئقعص تذرعدعغان بعر بئغعث بولسذن. 
ياكع سةن ظئيتقاندةك ظىستعمعزضة ظاسماننع صارحة - صارحة قعلعص حىشىرضعن، ياكع 
)صةيغةمبةرلعكعثضة( ضذؤاهحع قعلعص اهلل نع ؤة صةرعشتعلةرنع ظالدعمعزغا كةلتىرضعن. 
ياكع سئنعث ظالتذندعن ظأيىث بولسذن، ياكع سةن )شوتا بعلةن( ظاسمانغا حعققعن، 
تاكع )اهلل تةرعصعدعن سئنعث ظذنعث بةندعسع ؤة صةيغةمبعرع ظعكةنلعكعث يئزعلغان( 
بعز ظوقذيااليدعغان بعر كعتابنع ظئلعص حىشمعضعحة سئنعث ظاسمانغا حعققانلعقعثغا 
مةن  صاكتذر،  »اهلل  ظئيتقعنكع،  ظذالرغا(  مذهةممةد!  )ظع  ظعشةنمةيمعز«.  هةرضعز 
صةقةت بعر صةيغةمبةر ظعنسانمةن )اهلل نعث ظعزنع بولمعسا هئح ظادةم بعرةر مأجعزة 

كةلتىرةلمةيدذ(««)1).
شذثا مأجعزعنع تةيعن قعلعش ؤاجعص ظةمةس. بةلكع ظذ: »مةن ظادةتتعن تاشقعرع 
ظعشالرنع كةلتىرةلةيمةن، مةندعن باشقعالر هةم ظذنعثدعن هئح نةرسعنع كةلتىرىشكة 
ؤة  صةيغةمبةرلعكعنعث  ظعكةنلعكعنع،  راستحعل  ظذنعث  بذ  دئسة،  بواللمايدذ«  قادعر 

ظةلحعلعكعنعث توغرا ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعشكة يئتةرلعك دةلعلدذر.
اهلل  مذمكعن.  تةكرارلعنعشعمذ  قئتعم  بعرقانحة  كةلتىرىش  مأجعزعنع  مذنداق 
تاظاالنعث ظعنسانالر ظعحعدة تذتقان يولعدعن تاشقعرع بذ ظعشالرنعث تةكرار بارلعققا 
تاكع  ظعسصاتلعنعدذ،  كىحلىك  تئخعمذ  صةيغةمبةرلعكع  صةيغةمبةرنعث  بعلةن  كئلعشع 
ماهعر سئهعرضةرلةرمذ ظذنعث سئهعر ظةمةسلعكعنع ظئتعراص قعلعدذ. »ظذالر ظئيتتع: 
»ظع مذسا! )هاساثنع( سةن ظاؤال تاشالمسةن؟ ياكع )ظارغامحا - هاسعلعرعمعزنع( 
بعز ظاؤال تاشالمدذق؟« مذسا: »بةلكع سعلةر ظالدعدا تاشالثالر!« دئدع. )ظذالر 
تاشلعغان ظعدع( ناضاهان ظذالرنعث ظارغامحعلعرع، هاسعلعرع ظذالرنعث سئهرعدعن )يةنع 
سئهعرنعث تةسعرعدعن( ظذنعثغا هةرعكةتلعنعص مئثعؤاتقاندةك تذيذلدع. )بذنعثدعن( 
مذسا ظأزعدة قورقذنح هئس قعلدع. بعز )ظذنعثغا( ظئيتتذقكع، »قورقمعغعن، سةن 
كأرسةتكةن  ظذالرنعث  ظذ  تاشلعغعن،  قولذثدعكعنع  قازعنعسةن.  ظىستىنلىك  حوقذم 
سئهعرضةرلةرنعث  كأرسةتكعنع  ظذالرنعث  يذتذؤئتعدذ،  تارتعص  دةم  سئهعرلعرعنع 

هعيلعسعدذر، سئهعرضةرلةر قةيةرضة بارسا مذؤةصصةقعيةت قازعنالمايدذ««)2). 
))) سىرة ظعسرا، 15 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.

))) سىرة ظعسرا، 90 ــــ 93 ـ ظايةتكعحة.
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ظادةتتعن تاشقعرع ظعشالر مذنداق يةتتة تىرلىك بولعدذ:
1ـ  مأجعزة بولذص، صةيغةمبةرلةر ظأزلعرعنعث صةيغةمبةرلعك دةؤاسعنع كىحلةندىرىش 
ظىحىن ظوتتذرعغا حعقعدذ. ظذ سأزنعث سأز تذمذرع »ظةجز« بولذص، لذغةتتة »ظاجعز 
كةلمةك« دئضةن مةنعدة كئلعدذ، ظذ »قادعر بولماق« دئضةن سأزنعث زعتعدذر. مأجعزة 
ظأرص ـ ظادةت قارعشعدا ظادةتتعن تاشقعرع يىز بئرعدعغان ظعش بولذص، صةيغةمبةرلعك 
كئلعدذ،  ظىحىن  قعلعش  ظئالن  جةث  باشقعالرغا  بعرضة  بعلةن  دةؤاسع  ظةلحعلعك  ياكع 

ظذنعثدا قارعمذقارشعلعق مةؤجذت بولمايدذ.
كئلعشتعن  صةيغةمبةرلعك  صةيغةمبةرضة  بولذص،  بئشارةت  بئرعلضةن  ظالدعن  ـ   2
ظعلضعرع بئشارةت بئرعلعدذ. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تذغذلغان كئحعسع يىز بةرضةن 
فعل  يعلع  تذغذلعدعغان  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ؤة  ظعشالر  تاشقعرع  ظادةتتعن 

ظعضعلعرعنعث هاالك بولذشع بذنعث معسالعدذر.
) ـ كارامةت بولذص،  ؤةلع )يةنع اهلل نعث دوستع( نعث قولعدا ظوتتذرعغا حعقعدذ. 
مةريةم ظانعمعز هةققعدة يىز بةرضةن ظعشالر بذنعث معسالعدذر. »زةكةرعيا هةر قئتعم 
يئمةكلعك  بعرةر  يئنعدا  ظذنعث  كعرسة،  كأرضعلع  ظذنع  ظعبادةتضاهعغا  )ظذنعث( 
ظذحرعتاتتع. ظذ: »ظع مةريةم! بذ ساثا قةيةردعن كةلدع؟« دةيتتع، مةريةم: »بذ اهلل 
تةرعصعدعن كةلدع« دةيتتع. اهلل هةقعقةتةن خالعغان ظادةمضة )جاصا مذشةققةتسعزال( 

هئسابسعز رعزق بئرعدذ«)1). 
بةك  تئخعمذ  تاظاالغا  اهلل  ظذنعث  تاكع  قولعدا  ظادةمنعث  صاك  بولذص،  ياردةم  ـ   4

ظعبادةت قعلعشقا رعغبةتلعنعشع ظىحىن ظوتتذرعغا حعقعدذ.
قولعدا  صاسعقنعث  ياكع  كاصعر  بولذص،  قويذش(  )ضولالص  بئرعش  مأهلةت  ـ   5
ظوتتذرعغا حعقعدذ. اهلل تاظاال ظاخعر زاماندا دةججال ظارقعلعق ظوتتذرعغا حعقعرعدعغان 

ظادةتتعن تاشقعرع ظعشالر بذنعث معسالعدذر.
ظذنعث  قولعدا  يالغانحعنعث  قعلغان  دةؤا  صةيغةمبةرلعكنع  بولذص،  ظعهانةت  ـ   6

يالغانحعلعقعنع ظعنسانالرغا ظاشكارعالش ظىحىن ظوتتذرعغا حعقعدذ.
7 ـ سئهعر بولذص، سئهعرضةرنعث قولعدا يا ظذنعث سئهرعنعث سةؤةبع بعلةن، يا ظذ 
ظأزع بعلعدعغان مةخصعي ظعشالرغا تايانغانلعقعنعث سةؤةبع بعلةن ظوتتذرعغا حعقعدذ.

مأجعزة  كةلسةك،  صةرقعضة  ظارعسعدعكع  سئهعر  ؤة  كارامةت  مأجعزعنعث 
صةيغةمبةرلعك دةؤاسع بعلةن بعرضة كئلعدذ، بذ تةرةصتعن كارامةتتعن ظايرعلعدذ. ظذ 
ؤة )مأجعزعنعث(  صاك  كأثلعنعث  ظادةمنعث(  ؤذجذدقا حعققان  )قولعدا مأجعزة  يةنة 

))) سىرة تاها، 65 ــــ 69 ـ ظايةتكعحة.
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مذنةججعملةر  ؤة  صالحعالر  بذ،  ظايرعلعدذ.  تةرةصتعن سئهعردعن  بولذشع  ظعش  ياخشع 
ماثغان يولنعث دةل ظةكسعدذر.

كارامةت بعلةن مأهلةت بئرعشنعث ظارعسعدعكع صةرققة كةلسةك، كارامةت ظعضعسع 
بةرضةندة  يىز  كارامةت  ظةكسعحة  كةتمةيدذ،  بولذص  خذشال  كارامةتتعن  بئرعلضةن 
تئخعمذ  ظذحراشتعن  قةهرعضة  تاظاالنعث  اهلل  قورقعدذ،  بةك  تئخعمذ  تاظاالدعن  اهلل 
ظةيلةيدذ. حىنكع ظذ بذنعث بعر ضولالش بولذص قئلعشعدعن ظةنسعرةيدذ.  بةك هةزةر 
شذنعث ظىحىن ياخشع ظادةملةرنعث كارامةتلةردعن خذددع باالقازاالردعن قورققاندةك 
ظوتتذرعغا  قولعدا  ظأزعنعث  ظعضعسع  مأهلةت  ظةمما  كأرعسةن.  قورقعدعغانلعقعنع 
حعققان ظادةتتعن تاشقعرع ظعشالر بعلةن خذشال بولعدذ، ظأزعنع بذنعثغا هةقلعق دةص 
بعلةن  تةدبعرع  تاظاالنعث  اهلل  قعلعدذ،  حوثحعلعق  كةمسعتعدذ،  باشقعالرنع  قارايدذ، 
خاتعرجةملعككة ظئرعشكةن حاغدا بذنعث ظارقعسعدعن يامان ظاقعؤةتكة قئلعشتعن ؤة 

بذ خاتعرجةملعكنعث قولعدعن كئتعشعدعن ظةنسعرعمةيدذ.
اهلل  ظاالمعتع  حوث  ظةث  بولغانلعقنعث  ياخشعالردعن  ؤة  يةتكةنلعك  ظةؤلعيالعققا 
تاظاالنعث دعنع ظىستعدة تىز مئثعشعدذر. اهلل تاظاال كعمنع دعنع ظىستعدة تىز مئثعشقا 
ؤة صةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث سىننعتعضة حعث يئصعشعشقا مذؤةصصةق 
ظعصادعسعدذر.  قعلعنغانلعقنعث  ظاتا  كارامةت  حوث  ناهايعتع  ظذنعثغا  بذ  قعلسا، 
شذنعث ظىحىن ظالعمالر: »توغرا يولدا مئثعشنعث ظأزع كارامةتتذر« دئضةن. بذنعث 
دةلعلع اهلل تاظاالنعث مذنذ سأزعدذر: »شىبهعسعزكع، »صةرؤةردعضارعمعز اهلل دذر« 
غةم  »قورقماثالر،  حىشىص:  صةرعشتعلةر  بولغانالرغا  يولدا  توغرا  ظاندعن  دئضةنلةر، 
دذنيادا،  بعز  بولذثالر،  خذشال  ظىحىن  جةننةت  قعلعنغان  ؤةدة  سعلةرضة  قعلماثالر، 
تارتقان  كأثلىثالر  ظىحىن  سعلةر  جةننةتتة  دوستلعرعثالرمعز،  سعلةرنعث  ظاخعرةتتة 
نةرسعلةرنعث هةممعسع ؤة تعلعضةن نةرسةثالرنعث هةممعسع بار، )ظذالر( ناهايعتع 
زعياصةتتذر«  بئرعلضةن  تةرعصعدعن  )اهلل(  مئهرعبان  ناهايعتع  قعلغذحع،  مةغصعرةت 

دةيدذ«)1).
تاشقعرع  ظادةتتعن  ظعبارةت  باشقعالردعن  ؤة  كارامةت  مأجعزة،  تاظاالنعث  اهلل 
نةرسعلةرنع يارعتعش بعلةن ؤذجذدقا حعقعرعش قانذنعيةتلعرعنع بذزذشعدا اهلل تاظاالنعث 
كامالع قذدرعتعنع كأرسعتعص بئرعدعغان ناهايعتع كاتتا ؤة حوث دةلعللةر بار. ظعنسانالر 
ظادةتلعنعص كةتكةن بذ قانذنعيةتلةرنعث حوقذم مةؤجذت بولذص تذرذشع الزعم ظةمةس 
ؤة ؤاجعصمذ ظةمةس. اهلل تاظاال بذ قانذنعيةتلةرنع يارعتعشقا ؤة ؤذجذدقا حعقعرعشقا 
ؤة  ظعختعيارع  ظأز  صةقةتال  ظذنع  بةلكع،  ظةمةس.  زورالنغانمذ  هةم  ظةمةس،  مةجبذر 

))) سىرة ظال ظعمران، 37 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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ظعرادعسع بعلةن ياراتقان. اهلل تاظاال صىتىن مةخلذقاتالرنع ظذ قانذنعيةتسعز يارعتعشقعمذ 
بعلةن  قانذنعيةتلةر  باشقا  قانذنعيةتلةردعن  كةتكةن  ظادةتلعنعص  ظعنسانالر  ياكع 
كأيدىرىص  نةرسعلةرنع  تذتاشقان  ظوتنعث  ظعنسانالر  قادعردذر.  ظةلؤةتتة  يارعتعشقعمذ 
تاشاليدعغانلعقعنع كأرىص ظادةتلةنضةن. لئكعن اهلل تاظاال ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمغا 
كأيدىرىشتعن  ظوتنعث  تاظاال  اهلل  حاغدا  بةرضةن  قعلعص  ساالمةت  ؤة  سالقعن  ظوتنع 

ظعبارةت قانذنعيعتعنع بذزغان.
مانا بذ، ظوتنعث كأيدىرىش تةبعظعتعنعث ظأزعدة ظةسلعدة بار ظةمةس، بةلكع اهلل 
كأيدىرعدعغانلعقعنع  ظاندعن  ياراتقاندعال  خذسذسعيعتعنع  كأيدىرىش  ظذنعثدا  تاظاال 
بولماستعن  بعللة  تأشةكتة  بعر  ظايال  ـ  ظةر  ظعنسانالر  شذنداقال  بئرعدذ.  كأرسعتعص 
بذزذص،  قانذنعيعتعنع  بذ  تاظاال  اهلل  ظادةتلةنضةن.  تذغمايدعغانلعقعغا  باال  ظايالنعث 
ظعسا ظةلةيهعسساالمنع ظانعدعن ظاتعسعز ياراتقان، ظادةم ظةلةيهعسساالمنع بولسا هةم 
ظاتعسعز هةم ظانعسعز ياراتقان. »شىبهعسعزكع، اهلل نعث نةزعرعدة ظعسانعث معسالع 
)ظذ ظاتعسعز يارعتعلغانلعقتعن( ظادةمنعث )يةنع ظادةم ظةلةيهعسساالمنعث( معسالعغا 
ظذنعثغا:  ظاندعن  ياراتتع،  تذصراقتعن  ظانعسعز(  )ظاتا-  اهلل  ظادةمنع  ظوخشايدذ. 
»ؤذجذدقا كةل« دئدع - دة، ظذ ؤذجذدقا كةلدع )ظعسانعث ظعشع ظادةمنعث ظعشعدعن 

ظةجةبلعنةرلعك ظةمةس(«)1).
يارعتعص،  نةرسعلةرنع  تاشقعرع  ظادةتتعن  مذشذنداق  مانا  بعزضة  تاظاال  اهلل 
بايان  ظعكةنلعكعنع  مذكةممةل  ناهايعتع  يارعتعشعنعث  كاتتا،  ناهايعتع  قذدرعتعنعث 
قعلعص بةردع. شذنداقال، ظذ بعزضة ظأزعنعث بذ كاظعناتنع يالغذز ياراتقانلعقعنع، ظذنعث 
هةرقانداق  شذثا  بةردع.  قعلعص  بايان  قعلعدعغانلعقعنع  ظعدارة  يالغذز  ظعشلعرعنع 
ياكع  كئلعدذ  هةرعكةتكة  بعلةنال  قذدرعتع  ؤة  ظعرادعسع  نعث  اهلل  صةقةت  نةرسة 
هةرعكةتتعن توختايدذ. مةزكذر قانذنعيةتلةرنع يارعتعش ؤة ظذنع باشقا نةرسعلةرنعث 
ؤذجذدقا حعقعشعغا سةؤةب قعلعص بةلضعلةش اهلل غا نعسبةتةن زأرىر ظةمةس. شذثا 
سةؤةبلةر باشقا نةرسعلةرضة صةقةت اهلل تاظاالنعث ظعرادعسع ؤة قذدرعتع بعلةنال تةسعر 
كأرسعتةلةيدذ. نةرسعلةرنعث ؤذجذدقا كئلعشعنعث سةؤةبلةرضة باغلعق بولذشع صةقةت 
ظأز  نةرسعلةرنع  تاظاال  اهلل  ظةمةس.  نةرسة  باشقا  باغلعنعشعدعن  كئلعش  ؤذجذدقا 
ظعرادعسع ؤة قذدرعتع بعلةن يارعتعش سةؤةبلعرع تئصعلغاندا ظاندعن يارعتعشنع بعزنعث 
كأرىشعمعزضة ظادةتلةندىرضةن. لئكعن ظذ مةخلذقاتالرنع ظعنسانالر كأرىص ظادةتلةنضةن 
)يارعتعشنع(  شةيظعنع  بعرةر  »اهلل  قادعردذر.  ظةلؤةتتة  يارعتعشقا  سةؤةبلةرسعزمذ 

ظعرادة قعلسا، ظذنعثغا »ؤذجذدقا كةل« دةيدذ - دة، ظذ ؤذجذدقا كئلعدذ«)2). 
))) سىرة فذسسعلةت، 30 ــــ 32 ـ ظايةتكعحة.

))) سىرة ظال ظعمران، 59 ـ ظايةت.
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مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث مأجعزعلعرع

مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث ظةث حوث مأجعزعسع قذرظان كةرعمدذر. ظذ صةيغةمبةر 
بولذص،  مأجعزة  بايانعي  قالعدعغان  مةثضى  كئيعنمذ  ؤاصاتعدعن  ظةلةيهعسساالمنعث 
هالدا  قةتظعي  ظعكةنلعكعنع  راست  ظةلحعلعكعنعث  توغرا،  صةيغةمبةرلعكعنعث  ظأنعث 
كأرسعتعدعغان دةلعلدذر. اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ: »ظذالر: »نئمعشقا ظذنعثغا 
»مأجعزعلةر  ظئيتقعنكع،  دئدع.  قعلعنمايدذ«  نازعل  مأجعزعلةر  صةرؤةردعضارعدعن 
هةقعقةتةن اهلل نعث دةرضاهعدعدذر )مئنعث قولذمدا ظةمةستذر(، مةن صةقةت بعر ظاشكارا 
كعتابنع  تذرعدعغان  قعلعنعص  تعالؤةت  ظذالرغا  ساثا  بعزنعث  ظاضاهالندذرغذحعمةن«. 
نازعل قعلغانلعقعمعز ظذالرغا )مأجعزة بولذشقا( كذصاية قعلمعدعمذ؟ بذ كعتابتا ظعمان 

ظئيتقان قةؤم ظىحىن شةك – شىبهعسعز رةهمةت ؤة ؤةز – نةسعهةت بار«)1). 
صةيغةمبةر  هةدعستة  بعر  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةبذهىرةيرة 
ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »هةر بعر صةيغةمبةرضة ظعنسانالرنعث ظعمان كةلتىرىشع 
ظىحىن مأجعزة بئرعلدع، ماثا بئرعلضةن مأجعزة بولسا، اهلل ماثا بةرضةن ؤةهيعدذر. 

مةن قعيامةت كىنع ظةضةشكىحعلعرعمنعث ظةث كأص بولذشعنع ظىمعد قعلعمةن«)2).
تعزعلعش  صاساهةت، سأزلةرنعث  باالغةت،  ظذنعث  قذرظان كةرعمنعث مأجعزعلعكع 
ضىزةللعكع ؤة جاراثلعقلعقع جةهةتلةردعكع بايانعي مأجعزعضعال حةكلعنعص قالماستعن، 
يةنة نذرغذن جةهةتلةردة هةمعشة مأجعزة خاراكتئرعنع جارعي قعلدذرذص، زاماننعث 
قذرظان  ظةسعردة  هةر  حعقعدذ.  ظوتتذرعغا  مأجعزعلةر  يئثع  ـ  يئثع  بعلةن  ظأتعشع 
كةرعمنعث مأجعزعلعكعنع كأرسعتعدعغان يئثع بايقاشالر مةيدانغا كئلعدذ. ظعنسانالرغا 
ظةلحعلعكعنعث  راستلعقعنع،  صةيغةمبةرلعكعنعث  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
توغرعلعقعنع كأرسعتعدعغان يئثع ظعلعملةر ظاشكارعلعنعدذ. مانا بذ قذرظان كةرعمنعث 
مةثضىلىك مأجعزة ظعكةنلعكعنع تةكعتلةيدذ. ظذ هةر ظةسعر ؤة هةر شةهةردة ظعنسانالر 
دةيدذ:  بذ هةقتة مذنداق  تاظاال  بعلةن جعنالرنع مةيدانغا حاقعرعص كئلعؤاتعدذ. اهلل 
»ظذالرغا بعز تاكع ظذالرغا قذرظاننعث هةق ظعكةنلعكع ظئنعق بولغذحة، )ظاسمان - 
زئمعن( ظةتراصعدعكع ؤة ظأزلعرعدعكع )قذدرعتعمعزضة دااللةت قعلعدعغان( ظاالمةتلةرنع 
)سئنعث  تذرعدعغانلعقع  كأرىص  نةرسعنع  هةممة  صةرؤةردعضارعثنعث  كأرسعتعمعز، 

راستلعقعثنعث دةلعلع بولذشقا( ظذالرغا كذصاية ظةمةسمذ«))). 
))) سىرة ياسعن، 82 ـ ظايةت.

))) سىرة ظةنكةبذت، 50 ــــ 51 ـ ظايةتلةر.
))) سةهعه بذخارع، 4981 ـ هةدعس.

744745

ئەلفىقھۇل ئەكبەرئەلفىقھۇل ئەكبەر



قذرظان كةرعمنعث مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا صارحة ـ صارحة، بألةك ـ بألةكلةرضة 
سةؤةبلةر  ؤةقةلعكلةر،  ظذ  حىنكع  مأجعزعدذر.  بعر  ظةلؤةتتة  حىشىرلعشعمذ  بألىنىص 
ظذنعث  كئيعن  شذنعثدعن  بولذص،  حىشىرىلضةن  هالدا  ظاالقعدار  مذناسعؤةتلةرضة  ؤة 
ظايةتلعرع ؤة سىرعلعرع بعرـ  بعرعضة ظعنتايعن ماس هةم ظأزضعحة ظذسلذبتا تعزعلغان. 
صذختا  ناهايعتع  بعرعضة  ـ  بعر  قذرذلمعسعنعث  تىزىلىش  بعلةن  مةنعلعرع  ظذنعث 
ماسلعشعص كةتكةنلعكعمذ بعر مأجعزعدذر. حىنكع ظذ ظوقذرمةننع هةيرةتتة قالدذرعدذ، 
صعكعر  هةققعدة  سأزلىكلعرع  ؤة  ظايةتلعرع  قعلعؤالعدذ،  جةلص  ظأزعضة  ظاثلعغذحعنع 
يىرضىزضةن كعشعنع هةيران قالدذرعدذ. اهلل تاظاال قذرظان كةرعمنع سىصةتلةص مذنداق 
دةيدذ: »ظةلعف، الم، را. بذ، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحع، هةممعدعن خةؤةردار اهلل 
ؤة  ؤةز  ظةهكام،  )ظةقعدة،  صذختا،  تىزىلىشع  ظايةتلةرنعث  بولغان،  نازعل  تةرعصعدعن 

قعسسعلةر( تةصسعلعي بايان قعلعنغان كعتابتذر«)1). 

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا بئرعلضةن هئسسعي مأجعزعلةر

مأجعزة  كىحلةندىرضةن  ظةلةيهعسساالمنع  مذهةممةد  صةيغةمبعرع  تاظاال  اهلل 
قولع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  تاظاال  اهلل  ظةمةس.  كةرعمال  قذرظان  يالغذز 
ظارقعلعق ناهايعتع حوث هئسسعي مأجعزعلةرنع مةيدانغا حعقارغان بولذص، ظذنعثغا 
بئرعلضةن مأجعزعلةر باشقا صةيغةمبةر ؤة ظةلحعلةر )اهلل ظذالرغا رةهمةت ؤة ساالمالر 
يوللعسذن!( ضة بئرعلضةن مأجعزعلةردعن كأصتذر. اهلل تاظاال شذ مأجعزعلةردعن بعرع 
قعلعص  بايان  كةرعمدة  قذرظان  مأجعزعنع  ظعبارةت  يئرعلعشعدعن  ظاينعث  بولغان 
كذففارلعرع(  )قذرةيش  يئرعلدع.  ظاي  يئقعنالشتع،  »قعيامةت  دةيدذ:  مذنداق 
بعرةر مأجعزعنع كأرسعال )ظعماندعن( يىز ظأرىص، بذ »داؤامالشقذحع سئهعردذر« 

دئيعشعدذ«)2). 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث زامانعدا ظاي يئرعلغان بولذص، بذ هةقتة سةهعه 
سةنةدلةر بعلةن نذرغذن مذتةؤاتعر هةدعسلةر رعؤايةت قعلعنغان. ظةنةس رةزعيةلالهذ 
صةيغةمبةر  ظةهلع  »مةككة  قعلعنعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق  ظةنهذنعث 
ظةلةيهعسساالمدعن ظأزلعرعضة مأجعزة كأرسعتعشنع تةلةص قعلدع. شذنعث بعلةن ظذ 
ظذالرغا ظاينع ظعككع صارحة قعلعص كأرسةتتع، ظذالر هعرا تئغعنع ظاينعث ظعككع 
ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةرلةرنعث ظةث  صارحعسع ظارعلعقعدا كأردع«))). صةيغةمبةر 

))) سىرة فذسسعلةت، 53 ـ ظايةت.
))) سىرة هذد، 1 ـ ظايةت.

))) سىرة قةمةر، 1 ــــ 2 ـ ظايةتلةر.
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ظاخعرقعسع بولذص، قعيامةتكة يئقعن قالغاندا صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعلدع. شذثا 
ظارعلعقعدعكع  قعيامةت  بعلةن،  ؤاقعت  ظةؤةتعلضةن  قعلعص  صةيغةمبةر  ظذ: »مئنع 
بارمعقعنع  ظعككع  دةص،  كئلعدذ«  ظارعلعقعحعلعك  بارماقنعث  ظعككع  مانا  ؤاقعت 

كأرسةتكةن ظعدع.
ظاينعث  ظأتمىشتة  بةزعلعرع  تةتقعقاتحعالردعن  ظامئرعكعلعق  حعققان  ظايغا 
بايقعغان  ظذحرعغانلعقعنع  هادعسعسعضة  كئتعش  دةز  ؤة  يئرعلعش  حوث  ناهايعتع 
بولذص، بذنع معسعرلعق ضعظولوضعية ظالعمع دوكتذر زذغلذل نةججار ظةرةب تعلؤعزعية 

قاناللعرعنعث بعرعدة سأزلعضةندة خةؤةر قعلغان ظعدع.
اهلل تاظاال مذسا ظةلةيهعسساالمغا هاسعنع يعالنغا ظايالندذرذص بةرضةن بولسا، 
صةيغةمبعرعمعز مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا نذرغذن جانسعز جعسعمالرنع سأزلةيدعغان 
ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر  ظذالر  بولذص،  بةرضةن  ظايالندذرذص  مةخلذقاتالرغا 
تاش  بعر  مةسعلةن،  بةرضةن.  ضذؤاهلعق  صةيغةمبةرلعكعضة  ظذنعث  ؤة  سأزلعضةن 

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ساالم بةرضةن ظعدع.
ظعمام تعرمعزع ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: 
»مةن مةككعدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة ظعدعم. بعز مةككعنعث مةلذم 
بعر حئتعضة حعقتذق. ظذنعثغا ظذحرعغان هةر بعر دةرةخ ؤة هةربعر تاغ: >ظع اهلل 

نعث صةيغةمبعرع! ظةسساالمذ ظةلةيكة< دةص ساالم بةردع«.
رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  مذسلعمدا  سةهعه 
ساالم  كىنلةردة  ظةؤةتعلضةن  قعلعص  صةيغةمبةر  مةن  ماثا  »مةككعدة  قعلعنعدذ: 

قعلعدعغان تاش بار ظعدع، هازعر ظذ تاشنعث ظورنعنع ظذنتذص قالدعم«.
بعر قئتعم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ؤة بةزع ساهابعلعرعنعث قوللعرعدعكع 
صةيغةمبةر  ساهابعالر  قئتعم  بعر  يةنة  ظعدع.  ظئيتقان  تةسبعه  تاشالر  ظذششاق 
ظةلةيهعسساالم بعلةن بعرلعكتة تاماق يةؤاتقاندا شذ تاماق تةسبعه ظئيتقان بولذص، 

اهلل تاظاال ظذنعث تةسبعهعنع ساهابعالرغا ظاثالتقان ظعدع.
ظعمام بذخارع، تعرمعزع ؤة نةساظع ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث 
بعر  بعلةن  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بعز  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق 
سةصةردة بعللة ظعدذق. بعزدعكع سذ ناهايعتع ظاز قالدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: 
»ظئشعص قالغان سذنع ظئلعص كئلعثالر« دئدع. ساهابعالر ظازراق سذ قالغان بعر 
ظاندعن:  تعقتع،  قولعنع  قاحعغا  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  كةلدع.  ظئلعص  قاحعنع 
»بةرعكةتلعك تاهارةتكة كئلعثالر، بةرعكةت اهلل تاظاالدعندذر« دئدع. مةن سذنعث 
ظذنعث بارماقلعرع ظارعسعدعن بذلدذقالص حعقعؤاتقانلعقعنع كأردىم. بعز بعر قئتعم 
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تاماقنعث يئيعلعؤاتقاندا تةسبعه ظئيتقانلعقعنع ظاثلعغان ظعدذق. 
بذ هةدعسنع بعرمذنحة ساهابعالر رعؤايةت قعلغان.

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم دةسلةصكع مةزضعلدة بعر خورما ياغعحعنعث يئنعدا خذتبة 
ظوقذيتتع. كئيعن ظذنعثغا خذتبة ظوقذش ظىحىن بعر مذنبةر ياسالغان بولذص، ظذ شذ 
مذنبةرضة يأتكعلعص كةتكةندة هئلعقع خورما ياغعحع يئقعملعق ظاؤازدا صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمغا )ظذنعث يأتكعلعص كةتكةنلعكع ظىحىن قايغذرذص( ظعثرعغان، بذ 
ظاؤازنع مةسجعدتعكع هةممة ظاثلعغان. سةهعه مذسلعمدا رعؤايةت قعلعنغعنعدةك، 
بعر قئتعم بعر تىص دةرةخ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةرلعكعضة ضذؤاهلعق 

بئرعش ظىحىن يةردعن يعلتعزلعرع بعلةن قومذرذلذص ظذنعث ظالدعغا كةلضةن ظعدع.
شةك ـ شىبهعسعزكع، اهلل تاظاال صةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم ظىحىن 
كأكنع يارغان، ظاسماننعث دةرؤازعلعرعنع ظذنعث ظىحىن ظاحقان، ظذنع ظاسمانالرنعث 
بذالرنعث  كأرسةتكةن.  دوزاخنع  كعردىرضةن،  جةننةتكة  حعققان،  ظئلعص  ظىستعضة 
بذالرنعث كأصعنحعسع  قعلعنعدذ.  رعؤايةت  ظةسةرلةردة  ؤة  هةممعسع سةهعه هةدعس 

قةتظعيلعكنع ظعصادعلةيدعغان مذتةؤاتعر دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعسلةردذر.
قعلعنغعنعدةك  بايان  يذقعرعدا  مةسعلةن،  بةزعلعرعنع،  مأجعزعلةرنعث  بذ 
ظاينعث يئرعلعشعنع، بعر كئحعدة مةككعدعن بةيتذلمذقةددةسكة سةير قعلدذرذلذش 
مأجعزعسعنع قذرظان كةرعم ظوحذق بايان قعلعص بةرضةن بولسا، يةنة بةزعلعرعضة 
ظىستعنكع  ظةث  ظذنعث  مةسعلةن،  ظأتىلضةن.  قعلعص  ظعشارةت  ظايةتلةردة  مةلذم 
ظايةتلةر  بئشعدعكع  نةجمنعث  مأجعزعسعضة سىرة  ظأرلعتعلضةنلعك  ظاسمانغا  قات 

ظعشارةت قعلعص ظأتكةن.
اهلل تاظاال مذسا ظةلةيهعسساالمغا سذنعث حعقعش مةنبةلعرعدعن بعرع بولغان 
تاشتعن سذ حعقعرعص بةرضةن بولسا، يذقعرعدا بايان قعلغعنعمعزدةك، صةيغةمبعرعمعز 
حعقعرعص  سذ  ظارعسعدعن  بارماقلعرعنعث  مذبارةك  ظةلةيهعسساالمغا  مذهةممةد 
بةرضةن بولذص، ظذ سذدعن ظذنعث بعلةن بعرضة بولغان بارلعق ساهابعالر ظعحكةن، 

تاهارةت ظالغان، تولذملعرعنع، قاحعلعرعنع تولدذرعؤالغان.
غةيب  نذرغذن  بئرعدعغان  يىز  كئلةحةكتة  ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر  تاظاال  اهلل 
ظعشالرنع بعلدىرضةن بولذص، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنع ساهابعلعرعضة ظئيتعص بةرضةن. 

ظذالردعن كأص قعسمع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم خةؤةر قعلغاندةك ظةينةن يىز بةرضةن.
ظعمام بذخارع ظةدعي ظعبنع هاتةم رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع 
ظادةم  بعر  ظعدعم.  يئنعدا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  مةن  قعلعدذ:  رعؤايةت 
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ظادةم  بعر  يةنة  ظاندعن  قعلدع.  كةمبةغةللعكتعن شعكايةت  كئلعص،  يئنعغا  ظذنعث 
ظةدعي!  »ظع  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  قعلدع.  شعكايةت  قاراقحعالردعن  كئلعص، 
دئدعم.  ظاثلعدعم،  ظةمما  كأرمعدعم،  تئخع  مةن:  دئدع.  كأرضةنمذ؟«  هعيرة)1)نع 
ظاندعن ظذ: »ظةضةر سةن ظذزذن ظأمىر كأرسةث، خوتذن كعشعنعث هعيرةدعن يالغذز 
باشقا  تعن  اهلل  ظىستعدة  سةصةر  قعلعدعغانلعقعنع،  تاؤاص  كةبعنع  حعقعص،  يولغا 
هئح نةرسعدعن قورقمايدعغانلعقعنع حوقذم كأرعسةن« دئدع. مةن ظعحعمدة: تةي 
دئدعم.  قاالر!  قةيةردة  قاراقحعلعرع  تااليدعغان  بذالص  شةهةرلةرنع  قةبعلعسعنعث 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سأزعنع داؤام قعلعص: »ظةضةر سةن ظذزذن ظأمىر كأرسةث، 
كعسرانعث خةزعنعلعرعنعث ظئحعلعص كةتكةنلعكعنع حوقذم كأرعسةن« دئدع. مةن 
ظةضةر  هذرمعز،  ظعبنع  كعسرا  »هةظة،  ظذ:  دئدعم.  هذرمعزنعثمذ؟  ظعبنع  كعسرا 
ظالتذن  ظعزدةص  ظادةم  قعلعدعغان  قوبذل  ظأمىر كأرسةث، سةدعقعسعنع  ظذزذن  سةن 
ظادةم  قعلعدعغان  قوبذل  ظذنع  بعراق  حعقعدعغان،  ظئلعص  قولعغا  كىمىشعنع  ياكع 

تاصالمايدعغان كعشعنع حوقذم كأرعسةن« دئدع.
كئيعنكع كىنلةردة ظةدعي مذنداق دئضةن: مةن خوتذن كعشعنعث هعيرةدعن يالغذز 
يولغا حعقعص، كةبعنع تاؤاص قعلعدعغانلعقعنع، سةصةر ظىستعدة اهلل تعن باشقا هئح 
خةزعنعلعرعنع  هذرمعزنعث  ظعبنع  كعسرا  كأردىم.  قورقمايدعغانلعقعنع  نةرسعدعن 
ظاحقذحعالر ظعحعدة مةنمذ بار ظعدعم. ظةضةر سعلةر ظذزذن ظأمىر كأرسةثالر، ظةبذل 
كىمىشنع  ياكع  ظالتذن  ظئيتقان،  ؤةسةللةم  ظةلةيهع  سةللةلالهذ  مذهةممةد  قاسعم 
تاصالمايدعغان  ظادةم  قعلعدعغان  قوبذل  ظذنع  بعراق  حعقعدعغان،  ظئلعص  قولعغا 

كعشعنع سعلةر حوقذم كأرعسعلةر.
نعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  )اهلل  ظابدذلظةزعز  ظعبنع  ظأمةر  ظةهؤال  بذ 

خةلعصعلعكع دةؤرعدة يىز بةرضةن ظعدع.
زاماننعث ظأتعشع بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم خةؤةر قعلغان غةيب ظعشالر 
ظةمةلعيةتكة ظايالنغانسئرع ظذنعث صةيغةمبةرلعكعنعث توغرعلعقعغا، ظةلحعلعكعنعث 
ظةث  خةؤةرلةردعن  غةيب  شذ  بارعدذ.  ظئشعص  تئخعمذ  ظعمانعمعز  راستلعقعغا 
مةشهذرع مذسذلمانالرنعث يةهذدعيالرغا قارشع ظذرذش قعلعشع بولذص، صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم بذ هةقتة شذنداق خةؤةر قعلغان. بذ هةدعس سةهعه بذخارع بعلةن 
سةهعه مذسلعمدا ؤة سىنةنلةر )هةدعس كعتابلعرع( دة رعؤايةت قعلعنغان. بذ خةؤةر 
هازعرقع ظةسعردة هةقعقةتكة ظايلعنعش ظالدعدا تذرماقتا. بذنع هةممة مذسذلمانالر 

هئس قعلعشماقتا.
))) سةهعه بذخارع، 2868 ـ هةدعس.
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غةرب  ظةهؤالعمعزنع،  ظةسعردعكع  هازعرقع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ضويا 
ظةللعرعدعكع خعرعستعظانالر بعلةن بولغان ظاالقعمعزنع، ظذالرنعث ظارعسعدا مذشذ 
ظذرذشالرنعث  بذ  ظذالرنعث  ؤة  ظذرذشلعرعنع  دذنيا  بةرضةن  يىز  ظعحعدة  ظةسعر 

زعيانلعرعدعن قانحعلعك تئزلعكتة قذتذلعدعغانلعقعنع كأرضةندةك قعالتتع.
مذستةؤرعد قذرةشعي مذشذ هةقتة بعر هةدعسنع رعؤايةت قعلعص مذنداق دةيدذ: مةن 
بذ هةدعسنع ظةمرع ظعبنع ظاستعن ظاثلعغان ظعدعم. ظذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
سانعنع  كأص  ظعنسانالرنعث  »رذملذقالر  ظعكةن:  ظاثلعغان  دئضةنلعكعنع  مذنداق 
قذرةشعضة:  مذستةؤرعد  ظةمرع،  بولعدذ«.  قايعم  قعيامةت  قعلغاندا  تةشكعل 
ظةلةيهعسساالمدعن  صةيغةمبةر  مةن  بولغعن،  ظاقعالنة  سأزعثدة  بولغان  ظئيتماقحع 
مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  دئدع.  بئرعؤاتعمةن،  ظئيتعص  ظاثلعغانلعرعمنع 
دئضةن ظعدع: »ظةضةر سةن بذنع ظئيتماقحع بولساث، ظذالردا مذنداق تأت خعسلةت 
يةتكةندعن  كأيىنعدعغان، مذسعبةت  ظةث  ظذرذش جةريانعدا كعشعلةرضة  ظذالر  بار: 
كئيعن ناهايعتع تئزال ظةسلعضة كئلعؤالعدعغان، مةغلذب بولغاندعن كئيعن قعسقا 
ؤاقعت ظعحعدة يةنة هذجذمغا ظأتعدعغان، معسكعنلةرضة، يئتعملةرضة ؤة ظاجعزالرغا 
ياخشعلعق قعلعدعغان كعشعلةردذر. ظذالرنعث يةنة ناهايعتع ياخشع ؤة ضىزةل بةشعنحع 

خعسلعتعمذ بولذص، صادعشاهالرنعث زذلمعدعن )ظئزعلضةنلةرنع( قوغدايدذ«)1).
ـ شىبهعسعزكع، مذسذلمانالر ظذالرنعث »قعزعل كعرعست جةمظعيعتع«  شةك 
دةص ظاتعلعدعغان، باشقعالرغا ياردةم بئرعدعغان جةمظعيةتلعرعنعث كأصلعكعنع ياخشع 
بعلعدذ. ظذالرنعث »دئموكراتعية« دةص ظاتعؤالغان جةمظعيةتلعرعدعكع تعرعكحعلعك 
زذلمعدعن  »صادعشاهالرنعث  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  شذنداقال  يوللعرعنع، 
ظعصادعلعضةن  ظعكةنلعكعنع  ضىزةل  ؤة  ياخشع  دةص،  قوغدايدذ«  )ظئزعلضةنلةرنع( 
ظةلةيهعسساالمنعث:  صةيغةمبةر  يةنة  الزعم.  قعلعش  مذالهعزة  ياخشع  خعسلعتعنع 
دئضةن  كئلعؤالعدعغان«  ظةسلعضة  تئزال  ناهايعتع  كئيعن  يةتكةندعن  »مذسعبةت 
ظذالر  الزعم.  يىرضىزىش  صعكعر  هةققعدة  ظةمةلعلةشكةنلعكع  سعرعنعث  سأزعنعث 
بعرعنحع ؤة ظعككعنحع دذنيا ظذرذشلعرعدا ظذحرعغان ؤةيرانحعلعقلعرعدعن ناهايعتع 

تئزال قذتذلذص ظةسلعضة كئلعؤالغان.
شذنعمذ ظةسكةرتعص ظأتىش كئرةككع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مأجعزعلعرع 
يئزعشقا  كعتاب  بعر  حوث  ظىحىن  توصالش  هةممعنع  ظذنعث  بولذص،  كأص  ناهايعتع 
توغرا كئلعدذ. شذنعث ظىحىن مةن بذ يةردة يذقعرعدا بايان قعلغان مأجعزعلةر بعلةنال 

كذصايعلعنعمةن. 
))) هعيرة جاي ظعسمع بولذص، هازعرقع ظعراقنعث كذصة شةهعرعضة يئقعن بعر شةهةرنعث ظعسمع.
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صةيغةمبةرلةردة بولذشقا تئضعشلعك سىصةتلةر

اهلل تاظاال كعمضة صةيغةمبةرلعك ظاتا قعلعشنع ياخشع بعلعدذ. ظذ هئكمةت بعلةن ظعش 
قعلغذحعدذر، هةممعنع بعلعص تذرغذحعدذر. شذثا ظذ جعسمانعي ؤة ظةخالقع جةهةتتة ظةث 
مذكةممةل ظعنساننع صةيغةمبةرلعككة تالاليدذ. شذ سةؤةبتعن ظالعمالر صةيغةمبةرلةردة 
)ظذالرغا اهلل نعث رةهمعتع ؤة ساالمع بولسذن!( تأؤةندعكع سىصةتلةرنعث حوقذم جةم 

بولذشعنع مذقةررةرلةشتذرضةن:
1 ـ راستحعل بولذشتذر. راستحعل بولذش بعرةر نةرسعنع ظةينةن يةتكىزىشتعن 

ظعبارةتتذر.
ساقلعنعش،  ضذناهالردعن  صىتىن  كعحعك  ـ  حوث  بذ  بولذش.  ظامانةتدارلعق  ـ   2

شذنداقال، صةيغةمبةرلعكتعن ظعلضعرع حوث ضذناهالردعن ساقلعنعشتعن ظعبارةتتذر. 
ساالمع  ؤة  رةهمعتع  نعث  اهلل  )ظذالرغا  صةيغةمبةرلةر  بذ  قعلعش.  تةبلعغ  ـ   (
يةتكىزىش  نةرسعنع  هةممة  بذيرذلغان  يةتكىزىشكة  ظعنسانالرغا  نعث  بولسذن!( 
دةيدذ: »ظع  مذنداق  هةقتة  بذ  تاظاال  اهلل  ظعبارةتتذر.  قعلعشعدعن  ظادا  ؤةزعصعسعنع 
صةيغةمبةر! صةرؤةردعضارعث تةرعصعدعن ساثا نازعل قعلعنغان ظةهكامالرنعث هةممعسعنع 
قعلمعغان  ظادا  ؤةزعصعنع  تاصشذرغان  اهلل  يةتكىزمعسةث،  تولذق  ظةضةر  يةتكىزضعن، 
بولعسةن. اهلل سعئنع كعشعلةرنعث زعيانكةشلعكعدعن ساقاليدذ. اهلل هةقعقةتةن كاصعر 
قةؤمنع هعدايةت قعلمايدذ«)1). شذنعث ظىحىن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤعدالعشعش 
هةججعدعكع خذتبعسعدة: »ظع اهلل! ضذؤاه بولغعن! ظع اهلل! )يةتكىزىشكة تئضعشلعك 
بولغاننع( يةتكىزدىممذ؟« دئضةن. بعز شذنعثغا ضذؤاهلعق بئرعمعزكع، صةيغةمبةر 
ظادا  تولذق  ظامانةتنع  يةتكىزدع،  تولذق  هةقعقةتةن  صةيغةمبةرلعكنع  ظةلةيهعسساالم 

قعلدع.
4 ـ زئرةكلعك. بذ هذشيار ؤة ظعنكاسنعث تئز بولذشعدذر. شذثا صةيغةمبةر بعلةن 
بواللمايدذ.  قادعر  يئثعشقا  بعلةن  صاكعت  ظذنع  كعشع  قانداق  هةر  مذنازعرعلةشكةن 
سةن ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث زئرةكلعكعنع ياخشع مذالهعزة قعلغعن. اهلل تاظاال 
بذ هةقتة مذنداق دةيدذ: »صةرؤةردعضارع توغرعسعدا ظعبراهعم بعلةن مذنازعرلةشكةن، 
ظئلعص  بعلةن مذنازعرعلعشعشكة  ظعبراهعم  ظذنع  صادعشاهلعقع  قعلغان  ظاتا  اهلل نعث 
نعث  )اهلل  ظعبراهعم  زاماندا  ظةينع  كأرمعدعثمذ؟  نع  نةمرذد(  )يةنع  ظادةم  كةلضةن 
تعرعلدىرةلةيدذ،  صةرؤةردعضارعم )ظألىكنع(  دةلعل كأرسعتعص(: »مئنعث  بارلعقعغا 
تعرعلدىرةلةيمةن،  )ظألىكنع(  »مةنمذ  ظذ:  دئدع.  ظألتىرةلةيدذ«  )تعرعكنع( 

))) سةهعه مذسلعم، 2898 ـ هةدعس.
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)تعرعكنع( ظألتىرةلةيمةن« دئدع )نةمرذد ظألىمضة هأكىم قعلعنغان ظعككع ظادةمنع 
)نةمرذدنعث  ظعبراهعم  بةردع(.  قويذص  بعرعنع  ظألتىردع،  بعرعنع  كئلعص  حاقعرتعص 
حعقعرااليدذ،  شةرقتعن  كىننع  هةقعقةتةن  »اهلل  كأرىص(:  هاماقةتلعكعنع  بذنداق 
)خذدالعق دةؤاسع قعلعدعغان بولساث( سةن ظذنع غةربتعن حعقعرعص باققعن« دئدع. 
)بذنداق صاكعت ظالدعدا( كاصعر ظئغعز ظاحالماي قالدع. اهلل زالعم قةؤمنع هعدايةت 

قعلمايدذ«)1).
ظعنسانالر  نعث  بولسذن!(  ساالمع  ؤة  رةهمعتع  نعث  اهلل  )ظذالرغا  صةيغةمبةرلةر 
دذح كئلعدعغان هةر تىرلىك باالقازاالرغا ؤة كئسةللعكلةرضة مذصتعال بولذشع مذمكعن. 
كعشعلةرنع  ظذالر  الزعمكع،  قعلعش  دعققةت  مةسعلعضة  بعر  مذنداق  يةردة  بذ  لئكعن 
»بةندعمعز  تاظاالنعث:  اهلل  بولمايدذ.  ضعرعصتار  كئسةللعكلةرضة  يعرضةندىرعدعغان 
ظةييذبنع ظةسلعضعن، ظذ ظأز ؤاقتعدا صةرؤةردعضارعغا )ظعلتعجا قعلعص(: »شةيتان ماثا 
هةقعقةتةن جاصا- مذشةققةت ؤة ظازاب يةتكىزدع« دةص نعدا قعلدع«)2) دئضةن سأزعنع 
قاحذرؤئتعدعغان(  )كعشعلةرنع  ظةلةيهعسساالم  ظةييذب  تةصسعرشذناسالرنعث  بةزع 
مةينةت كئسةللعككة ضعرعصتار بولغان ظعدع، دةص تةصسعر قعلعشلعرع توغرا ظةمةس ؤة 
ظذنداق ظعشنعث يىز بةرضةنلعكعمذ توغرعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن يول بعلةن رعؤايةت 
ظعنسانالر  صةيغةمبةرلةرنعث  ظئيتقاندةك،  ظالعمالر  تةهقعقلعغذحع  ظةمةس.  قعلعنغان 
دذح كئلعدعغان، بعراق هارام ظةمةس، مةكروه ظةمةس، كعشعنع خعجعل قعلعدعغان 
ياكع ظذزاققا سوزذلذص كةتكةن مذباه ظعشمذ ظةمةس، كأثىل يعرضعنعدعغان ظعشالرمذ 
صىتىن  ظةمةس  ظعشالرمذ  بارعغان  ظئلعص  سةسكعنعشكة  ؤة  نةصرةتلعنعشكة  ظةمةس، 

ظعشالرغا دذح كئلعشع مذمكعن.

صةرعشتعلةرضة ظعمان كةلتىرىش

تاظاال  اهلل  بعرعدذر.  ظاساسلعرعدعن  ظعماننعث  كةلتىرىش  ظعمان  صةرعشتعلةرضة 
يارعتعلغان، كأزضة كأرىنمةيدعغان جعسعمالردعكع  ياراتتع. ظذالر نذردعن  صةرعشتعلةرنع 
جانلعقالردذر، اهلل تاظاالنعث ظعزنع بعلةن هةر تىرلىك شةكعللةرضة ظأزضعرعشكة قادعردذر، 

ظةركةك ؤة حعشعلعق بعلةن سىصةتلةنمةيدذ.
ظعكةنلعكعنع  جعسعمالر  كأرىنمةيدعغان  كأزضة  يارعتعلغان،  نذردعن  ظذالرنعث 
كأرسعتعدعغان دةلعل شذكع، ظعمام مذسلعم ؤة باشقعالر ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهادعن 

))) سىرة ماظعدة، 67 ـ ظايةت.
))) سىرة بةقةرة، 258 ـ ظايةت.
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»صةرعشتعلةر  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
تةسؤعرلةص  سعلةرضة  ظادةم  يارعتعلدع،  يالقذنعدعن  ظوتنعث  جعنالر  يارعتعلدع،  نذردعن 

بئرعلضةن نةرسعدعن يارعتعلدع«.
سةهعه  بولعدذ.  مذمكعن  كأرىش  ظذالرنع  حاغدا  ظايالنغان  سىرعتعضة  ظادةم  ظذالر 
مذسلعمدا رعؤايةت قعلعنعشعحة، جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
صةيغةمبةر  ظذ  كأرضةن.  ظذنع  ساهابعالر  بولذص،  كةلضةن  سىرعتعدة  ظعنسان  قئشعغا 
نئمة  ظئهساننعث  ؤة  ظعسالم  ظعمان،  ظذنعثدعن  ظولتذرذص،  ظالدعدا  ظةلةيهعسساالمنعث 
ظعكةنلعكع هةققعدة سذظال سورعغان. ظذ سورذندعن قايتعص كةتكةندعن كئيعن صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم: »ظذ جعبرعظعلدذر، سعلةرضةن دعنعثالرنعث ظةهكاملعرعنع ظأضعتعش ظىحىن 
صةرعشتة  ظةلةيهعسساالمنع  جعبرعظعل  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  دئضةن.  كةلدع« 
سىرعتعدة ظعككع قئتعم كأرضةنلعكع رعؤايةت قعلعنغان. مانا بذ دةلعللةر صةرعشتعلةرنع 
كأرىشنعث اهلل تاظاالنعث ظعزنع بعلةن مذمكعن بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ. اهلل 
تاظاال مذنداق دةيدذ: »ظذ جعبرعظعلنع هةقعقةتةن ظعككعنحع قئتعم سعدرةتذلمذنتةها 
)دةرعخعنعث( يئنعدا كأردع. جةننةتذلمةظؤا بولسا سعدرةتذلمذنتةهانعث يئنعدعدذر«)1).

§  §  §
هةدعسلعرع  مذبارةك  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظايةتلعرع  كةرعمنعث  قذرظان 
شةكعللةرضة  تىرلىك  هةر  يارعتعلغانلعقعنع،  ظوتتعن  مةؤجذتلذقعنع،  جعنالرنعث 
صاسعقالرمذ،  ياخشعالرمذ،  ظعحعدة  ظذالرنعث  بئرعدذ.  ظأزضعرةلةيدعغانلعقعنع كأرسعتعص 
صةرققة  ظارعسعدعكع  صةرعشتعلةرنعث  بعلةن  جعنالر  بار.  كاصعرالرمذ  ؤة  مأمعنلةرمذ 
كةلسةك، صةرعشتعلةر نذردعن، جعنالر ظوتتعن يارعتلعغان. صةرعشتعلةر )ظذالرغا اهلل نعث 
ساالمع بولسذن!( بعرـ  بعرعنع تذغمايدذ، ظةمما جعنالر بعرـ  بعرعنع تذغعدذ. صةرعشتعلةر 
ضذناه ظأتكىزمةيدذ، ظةمما جعنالر ظعحعدة ظعتاظةت قعلغذحع، ضذناه ظأتكىزضىحعمذ بار. 
ظذالرنعث بةزعلعرع مأمعندذر، بةزعلعرع كاصعردذر. ظذالرنعث ظعحعدة هةددعدعن قاتتعق 
ـ قعممعتع بار  ظاشقانالر بولذص ظذالر »شةيتان« دئيعلعدذ. جعنالر هةر تىرلىك قةدرع 
جانلعقالرغا، شذنداقال يعالن ؤة شذنعثدةك قةدرع ـ قعممعتع يوق جانلعقالرغا ظأزضىرعدذ، 
ظةمما صةرعشتعلةر )ظذالرغا اهلل نعث ساالمع بولسذن!( ظعنسانغا ظوخشاش صةقةت قةدرع ـ 
قعممعتع بار جانلعقالرغعال ظأزضىرعدذ. صةرعشتعلةر ظاسماندا ؤة زئمعندا يةرلعشعدذ، ظةمما 
ظذالر  تارتعلمايدذ،  هئسابقا  كىنع  قعيامةت  صةرعشتعلةر  يةرلعشعدذ.  زئمعندعال  جعنالر 
جةننةتكة كعرعدذ. كعمكع ظذالردعن بعرعنع تعللعسا، كاصعر بولعدذ. صةرعشتعلةر ظعلعم ؤة 
زعكعر ـ تةسبعه سورذنلعرعغا هازعر بولعدذ، صةيغةمبعرعمعز مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا 

))) سىرة ساد، 41 ـ ظايةت.
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يوقلعغذحعالر  كئسةل  تعلةيدذ،  مةغصعرةت  ظةهلعضة  زئمعن  تعلةيدذ،  رةهمةت  بعزضة  ؤة 
ؤة ظعلعم تةلةص قعلغذحعالرنعث ظعشلعرعدعن خذشال بولعدذ. سةهعه هةدعسلةردة بايان 

قعلعنغعنعدةك ظذالرنعث يةنة نذرغذن خعزمةتلعرع بار.

صةيغةمبةرلةرضة ظعمان كةلتىرىش

بعزنعث، اهلل تاظاال صىتىن ظعنساالرغا صةيغةمبةر ظةؤةتتع، ظعسالم دعنعدعن ظعلضعرعكع 
ظعبادةت  غا  اهلل  بعر  يالغذز  ظذالرنع  بعرعضة  هةر  قويماي  هئحبعرعنع  ظىممةتلةردعن 
قعلعشقا حاقعرعدعغان صةيغةمبةرلةر ظةؤةتتع، دةص ظئتعقاد قعلعشعمعز كئرةك. اهلل تاظاال 
بذ هةقتة مذنداق دةيدذ: »سةن صةقةت بعر ظاضاهالندذرغذحع. هةر قةؤمنعث بعر هعدايةت 
قعلغذحعسع )يةنع صةيغةمبعرع( بولعدذ«)1)، »قانداقال بعر ظىممةت بولمعسذن، ظذنعثغا 
صةيغةمبةر كةلضةن«)2). اهلل تاظاال بةزع صةيغةمبةرلةرنعث قعسسعلعرعنع بعزضة قذرظان 
كةرعمدة بايان قعلعص بةردع، قالغانلعرعنعث قعسسعلعرعنع بايان قعلمعدع. شذنعث ظىحىن 
ظذ مذنداق دةيدذ: »بعز نذرغذن صةيغةمبةرلةرنع ظةؤةتتذق، ظذالرنعث ظارعسعدا ظعلضعرع 
)ظع مذهةممةد!( ساثا بايان قعلغانلعرعمعزمذ بار، ساثا بايان قعلمعغانلعرعمعزمذ بار، 

اهلل مذساغا )بعؤاستة( سأز قعلدع«))). 
»مذهةممةد  ظاخعرقعسعدذر.  ظةث  ظذالرنعث  ظةلةيهعسساالم  مذهةممةد  يئتةكحعمعز 
ظاراثالردعكع ظةرلةردعن هئحبعرعنعث ظاتعسع ظةمةس، لئكعن )ظذ( اهلل نعث صةيغةمبعرع 
ؤة صةيغةمبةرلةرنعث ظاخعرقعسعدذر )اهلل ظذنعث بعلةن صةيغةمبةرلعكنع ظاخعرالشتذرغان، 
بعلضىحعدذر  نةرسعنع  هةممة  اهلل  كةلمةيدذ(،  صةيغةمبةر  هئحقانداق  كئيعن  ظذنعثدعن 
)سعلةرنعث سأز – هةرعكعتعثالردعن هئح نةرسة اهلل غا مةخصعي ظةمةس(«)4). شذثا 
ظةلةيهعسساالمنعث  مذهةممةد  كةلمةيدذ.  ظةلحعمذ  صةيغةمبةرمذ،  كئيعن  ظذنعثدعن 
قعلعشقا  ظعبادةت  ظعحعدعن  مةخلذقاتلعرع  اهلل  بولذص،  دعنع  نعث  اهلل  صةيغةمبةرلعكع 
بذيرذغان.  قعلعشقا  ظعبادةت  دعندا  مذشذ  كىنعضعحة  قعيامةت  قعلعنغذحعالرنع  تةكلعص 
صىتىن ظعنسانالر ظىحىن )مأمعنلةرضة جةننةت بعلةن( خذش خةؤةر  صةقةت  »سئنع بعز 
لئكعن  ؤة  ظةؤةتتذق  قعلعص  ظاضاهالندذرغذحع  بعلةن(  ظازاب  )كاصعرالرنع  ؤة  بةرضىحع 

ظعنسانالرنعث تولعسع )بذنع( بعلمةيدذ«)5). 
))) سىرة نةجم، 13 ــــ 15 ـ ظايةتكعحة.
))) سىرة رةظد، 7 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.

))) سىرة فاتعر، 24 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
))) سىرة نعسا، 164 ـ ظايةت.

))) سىرة ظةهزاب، 40 ـ ظايةت.
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اهلل نعث كعتابلعرعغا ظعمان كةلتىرىش

شةكـ  شىبهعسعزكع، اهلل تاظاال بةزع صةيغةمبةرلعرعضة كعتاب نازعل قعلدع. مةسعلةن، 
ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمغا سةهعصعلةر نازعل قعلعندع. مذسا ظةلةيهعسساالمغا تةؤرات 
نازعل قعلعندع. داؤذد ظةلةيهعسساالمغا زةبذر نازعل قعلعندع. ظعسا ظةلةيهعسساالمغا 
ظعنجعل نازعل قعلعندع. يئتةكحعمعز مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا قذرظان كةرعم نازعل 
ظةث  ظذ  حىنكع  قعلدع.  كاصالةتلعك  قوغداشقا  كةرعمنع  قذرظان  تاظاال  اهلل  قعلعندع. 
ظاخعرقع صةيغةمبةرلعك ظىحىن نازعل قعلعنغان دةستذردذر. اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق 
قوغدايمعز«)1).  ظذنع  حوقذم  ؤة  قعلدذق  نازعل  بعز  هةقعقةتةن  »قذرظاننع  دةيدذ: 
ظأزضةرتعؤئتعش،  يوقعتعؤئتعش،  ظذنعثدا  قوغدعدع. شذثا  هةقعقةتةن  ظذنع  تاظاال  اهلل 
هئحبعرع  ظعشالرنعث  بةرضةن  يىز  كعتابالردا  ظعلضعرعكع  قاتارلعق  ظالماشتذرذؤئتعش 

يىز بةرمعدع.

ظاخعرةت كىنعضة ظعمان كةلتىرىش

ظذ هئساب ظئلعنعدعغان، مذكاصاتلعنعدعغان ؤة جازالعنعدعغان كىندذر، قعيامةت 
كىنعدذر. اهلل تاظاال ظذ كىندة ظعلضعرع ؤة كئيعن دذنياغا كةلضةن صىتىن ظعنسانالرنع 
تعرعلدىرىص، هئساب ظئلعش، مذكاتاصالش ؤة جازاالش مةيدانعغا تةنلعرع هةم جانلعرع 
بعلةن هازعر قعلعدذ. ظذ كىندة هةر ظادةم ظأزعنعثال مةسظذلعيعتعدعن جاؤاب بئرعدذ. 
»بعر ضذناهكار ظادةم باشقا ظادةمنعث ضذناهعغا جاؤابكار ظةمةس )يةنع بعر ظادةمنعث 

ضذناهع بعلةن باشقا بعر ظادةم جازاغا تارتعلمايدذ(«)2). 
ظذ كىندة هةر ظعنسانغا ظعشلعضةن ظةمةلع يئزعلغان دةصتعرع بئرعلعدذ. »هةر 
بعر ظعنساننعث ظةمةلعنع ظذنعث بوينعغا ظئسعص قويعمعز )يةنع ظعنساننعث قعلغان 
ظذنعثدعن هةرضعز  ظايرعلمعغعنعدةك  بويذندعن  بويذنحاق  هةرقانداق ظةمةلع خذددع 
ظايرعلمايدذ، شذنعثغا يارعشا جازا بئرعلعدذ(، قعيامةت كىنع ظذنعث نامة - ظةمالعنع 
ظوقذغعن!  ظةمالعثنع  )ظذنعثغا( »نامة -  كأرعدذ.  ظوحذق  ظذنع  ظذ  كأرسعتعمعز، 
بىضىن ظأزةثضة )يةنع بذ قعلمعشلعرعثغا( ظأزةث ضذؤاه بولذشذث كذصاية« دئيعلعدذ. 
كعمكع هعدايةت تاصعدعكةن، هعدايةت تاصقانلعقعنعث صايدعسع ظذنعث ظأزع ظىحىندذر. 
كعمكع ظازعدعكةن، ظازغانلعقنعث زعيعنع ظذنعث ظأزع ظىحىندذر، بعر ظادةم يةنة بعر 

))) سىرة سةبةظ، 28 ـ ظايةت.
))) سىرة هعجر، 9 ـ ظايةت.
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ظادةمنعث ضذناهعنع ظىستعضة ظالمايدذ. صةيغةمبةر ظةؤةتمةي تذرذص )هئح ظادةمنع( 
ظادةمدعن  بئرعلضةن  تةرعصعدعن  ظوث  ظةمالع   - »نامع  يوق«)1)،  جازالعغعنعمعز 
قايتعدذ.  خذرام  خذشال -  ظاظعلعسعضة  جةننةتتعكع(  )ظذ  ظئلعنعدذ.  هئساب  ظاسان 
نامة – ظةمالع ظارقا تةرةصتعن بئرعلضةن ظادةم. »ؤاي« دةص توؤاليدذ )يةنع ظألىمنع 

ظارزذ قعلعدذ(. دوزاخقا كعرعدذ«)2).
تارتعلعدعغان(  )ظةمةللةر  بعز  كىنع  »قعيامةت  تارتعلعدذ.  ظةمةللةر  كىندة  ظذ 
ظادالةت تارازعسعنع ظورنعتعمعز، هئح ظادةمضة قعلحة ظذؤال قعلعنمايدذ )يةنع ياخشع 
ظادةمنعث ياخشعلعقع كئمةيتئؤئتعلمةيدذ، يامان ظادةمنعث يامانلعقع ظاشذرذؤئتعلمةيدذ( 
)بةندعلةرنعث  قعلعمعز،  هازعر  ظذنع  بولسعمذ،  ظةمةلع  حاغلعق  قعحا  ظذنعث  ظةضةر 
كةلضةن  ظئغعر  »تارازعسع  يئتةرلعكمعز«)))،  بعز  ظئلعشقا  هئساب  ظةمةللعرعدعن( 
)يةنع ياخشعلعقلعرع يامانلعقلعرعنع بئسعص حىشكةن( ظادةمضة كةلسةك، ظذ كأثىللىك 
)يةنع  كةلضةن  يئنعك  تارازعسع  بولعدذ.  جةننةتتة(  نازذنئمةتلعك  )يةنع  تذرمذشتا 
ظادةمضة  بولمعغان(  ياخشعلعقع  يا  كةتكةن،  بئسعص  ياخشعلعقلعرعنع  يامانلعقلعرع 
قانداق  سةن  ظعكةنلعكعنع  نئمة  هاؤعيةنعث  بولعدذ.  هاؤعية  جايع  ظذنعث  كةلسةك، 

بعلةلةيسةن؟ هاؤعية قعزعق ظوتتذر«)4). 
ظذ كىندة اهلل تاظاال صةيغةمبعرعمعز مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع مةدهعيعلعنعدعغان 
ظورذنغا ظعضة قعلعش بعلةن شةرةصلةندىرعدذ. اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ: »ساثا 
قذرظان  ظوقذشقا،  )ناماز  قعسمعدا  بعر  كئحعنعث  ظىحىن،  بولذشع  )ظعبادةت(  نةصلة 
ظوقذشقا( ظويغانغعن، )ظع مذهةممةد !) صةرؤةردعضارعثنعث سئنع مةدهعيعلعنعدعغان 

ظورذنغا )يةنع بىيىك شاصاظةت ماقامعغا( تذرغذزذشع مذهةققةتتذر«)5). 
بذ، اهلل تاظاال قعيامةت كىنع صةيغةمبعرعمعز مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا خذسذسعي 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  بعرعدذر.  ظاالهعدعلعكلةردعن  كاتتا  قعلعدعغان  ظاتا 
مةدهعيعلعنعدعغان  شذ  ظةنة  بولعدعغانلعقعنع،  ظىستىن  ناهايعتع  مةرتعؤعسعنعث 
بولسذن!(  ساالمع  ؤة  رةهمعتع  نعث  اهلل  )ظذالرغا  صةيغةمبةرلةر  صىتىن  ظورذننعث 
كأرسعتعدعغان  قعلعنغانلعقعنع  خاس  ظةلةيهعسساالمغعال  مذهةممةد  صةقةت  ظعحعدعن 

نذرغذن سةهعه هةدعسلةر رعؤايةت قعلعنغان. 
ظعبنع كةسعر بذ ظايةتنعث تةصسعرعدة توختعلعص مذنداق دئضةن: »قعيامةت كىنع 

))) سىرة ظةنظام، 164 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
))) سىرة ظعسرا، 13 ــــ 15 ـ ظايةتكعحة.

))) سىرة ظعنشعقاق، 7 ــــ 12 ـ ظايةتكعحة.
))) سىرة ظةنبعيا، 47 ـ ظايةت.

))) سىرة قارعظة، 6 ــــ 11 ـ ظايةتكعحة.
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صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث باشقا هئحقانداق كعشع ظذنعثغا شئرعك بواللمايدعغان 
نذرغذن ظاالهعدعلعكلعرع، باشقا هئحقانداق كعشع تةث بواللمايدعغان نذرغذن ظئسعل 
ظذالغقا  تعرعلدىرعلعدذ، مةهشةرضاهقا  بولذص  تذنجع  زئمعندعن  ظذ  بار.  مةرتعؤعلعرع 
معنعص بارعدذ. ظذنعث بايرعقع بولذص، ظادةم ؤة ظذنعثدعن كئيعنكعلةرنعث هةممعسع 
شذ بايراق ظاستعدا بولعدذ. ظذنعث بعر كألع بولذص، ظذ كألنعث بذيعدعن كأص ظادةم 
كئلعدعغان جاي يوق. ظذنعثغا اهلل نعث هذزذرعدا ظةث كاتتا شاصاظةت هوقذقع بئرعلعص، 
اهلل نعث خااليعقالر ظارعسعدا بالدذرراق هأكىم حعقعرعشع ظىحىن شاصاظةت تعلةيدذ«.

اهلل تاظاال ظذنعثغا جةننةتتعن ظورذن ظالغان، سىيع قعيامةت مةيدانعدعكع كألعضة 
كةؤسةر  هةقعقةتةن  ساثا  »بعز  قعلعدذ.  ظعنظام  دةرياسعنع  كةؤسةر  قذيعلعدعغان 
قذربانلعق  ؤة  ظوقذغعن  ناماز  ظىحىن  صةرؤةردعضارعث  قعلدذق.  ظاتا  نع  )دةرياسع( 

قعلغعن. هةقعقةتةن سئنعث دىشمعنعثنعث نام - نعشانع قالمايدذ«)1).
ظةنةس ظعبنع مالعك رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ: 
مىضدةك  ظذنع  توساتتعن  ظعدع.  ظارعمعزدا  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  كىنع  بعر 
ظاندعن ظذ كىلىمسعرعضةن هالدا بئشعنع كأتىردع. بعز: ظع اهلل نعث  تذتذص كةتتع. 
صةيغةمبعرع! سئنع نئمة كىلدىرعؤةتتع؟ دئدذق. ظذ: »شذ ظاندا ماثا بعر سىرة نازعل 
قعلعندع« دئدع ؤة سىرة كةؤسةرنع ظوقذص بةردع. ظاندعن: »كةؤسةرنعث نئمعلعكعنع 
بعلةمسعلةر؟« دئدع. بعز: اهلل ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع بعلعدذ، دئدذق. ظذ: »كةؤسةر 
بعر دةريا بولذص، صةرؤةردعضارعم اهلل تاظاال ظذنع ماثا ؤةدة قعلدع، ظذنعثدا نذرغذن 
ياخشعلعقالر بار، ظذ بعر كأل بولذص، قعيامةت كىنع ظىممعتعم شذ كألدعن سذ ظعحعدذ، 
تارتعص  ظعحعدعن  ظذالرنعث  بةندعلةر  بةزع  كأصتذر،  يذلتذزالردةك  قاحعلعرع  ظذنعث 
حعقعرعؤئتعلعدذ، شذنعث بعلةن مةن: صةرؤةردعضارعم! ظذالر مئنعث ظىممعتعمدعندذر، 
دةيمةن. صةرؤةردعضارعم: ظذالرنعث سةندعن كئيعن نئمة ظعشالرنع صةيدا قعلغانلعقعنع 

سةن بعلمةيسةن، دةيدذ«)2). 
رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق  يةنة  ظةنهذنعث  رةزعيةلالهذ  مالعك  ظعبنع  ظةنةس 
ؤةقةلعكلةرنع  حاغدعكع  ظأرلعتعلضةن  ظاسمانغا  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قعلعنعدذ: 
مةرؤايعتالردعن  كاؤاك  قعرغعقعغا  ظعككع  »مةن  دئضةن:  مذنداق  بئرعص  سأزلةص 
حئدعرالر تعكعلضةن بعر دةريانعث بويعغا ظئلعص كئلعندعم. ظاندعن: ظع جعبرعظعل! بذ 

نئمة؟ دئدعم. جعبرعظعل: بذ كةؤسةردذر، دئدع«))).
))) سىرة ظعسرا، 79 ـ ظايةت.

))) سىرة كةؤسةر، 1 ــــ 3 ـ ظايةتكعحة.
))) سةهعه مذسلعم، 400 ـ هةدعس.
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ظعنسانالردعن هئساب ظئلعص بولذنغاندعن كئيعن ظذالر ظعككع صعرقعضة ظايرعلعدذ؛ 
بعر  يةنة  كعرعدذ.  جةننةتكة  بعلةن  مةرهةمعتع  ـ  صةزلع  تاظاالنعث  اهلل  صعرقعسع  بعر 
صعرقعسع اهلل تاظاالنعث ظادعل هأكمع بعلةن دوزاخقا كعرعدذ. اهلل تاظاال جةننةت ظةهلع 
بعلةن دوزاخ ظةهلعضة مةثضىلىك هاياتنع صىتىؤئتعدذ. شذثا ظذالر هةر ظعككعلعسعدة 

هةرضعز ظألمةيدذ.
جةهةننةم  ظذ  ظأتعدذ.  صذلسعراتتعن  بذرذن  كعرعشتعن  جةننةتكة  ظةهلع  جةننةت 
ظىستعضة قذرذلغان كأؤرىكتذر. بعر هةدعس شةرعصتة مذنداق دئيعلعدذ: »صذلسعرات 
كأؤرىكع جةهةننةم ظىستعضة قذرذلعدذ. ظذ كأؤرىكتعن ظىممعتع بعلةن ظأتعدعغان تذنجع 
صةيغةمبةر مةن بولعمةن. شذ كىندة صةيغةمبةرلةردعن باشقا هئحكعم ضةص قعلمايدذ. شذ 
كىندة صةيغةمبةرلةرنعث سأزع: >ظع اهلل! ساالمةت ظأتكىزضعن، ساالمةت ظأتكىزضعن!< 
دئيعشتعن ظعبارةت بولعدذ. جةهةننةمدة قاسقعلداقنعث )ظأتكىر تعكةنلعك ظأسىملىك( 
بذنع  كأرضةنمذ؟«  قاسقعلداقنع  سعلةر  بولعدذ.  ظعلمةكلةر  ظوخشاش  تعكةنلعرعضة 
ظعلمةكلةر  »ظذ  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دئضةن.  هةظة،  ساهابعالر:  ظاثلعغان 
اهلل  ظذنعث حوثلعقعنع  صةقةت  بولعدذ،  ظأتكىر  ظوخشاش  تعكةنلعرعضة  قاسقعلداقنعث 
قارعتا  ظةمةللعرعضة  كعشعلةرنع  ظعلمةكلةر  ظذ  بعلمةيدذ.  هئحكعم  باشقا  تاظاالدعن 
»سعلةرنعث  تةكعتلةيدذ:  سأزعمذ  مذنذ  تاظاالنعث  اهلل  بذنع  قالعدذ...«)1)  ظعلعص 
صةرؤةردعضارعثنعث  بذ  قالمايدذ،  كعشعمذ  بعرةر  بارمايدعغان  دوزاخقا  ظعحعثالردعن 
ظأزضةرمةس هأكمعدذر. ظاندعن تةقؤادارالرنع )جةهةننةمدعن( قذتقذزعمعز، زالعمالرنع 

جةهةننةمدة تعزلعنعص ظولتذرغان هالدا قويعمعز«)2). 
حاغلعرعدا  دذنيادعكع  صاكالنمعغعحة،  تازعلعنعص  ضذناهلعرعدعن  ظةهلع  جةننةت 
بئرعلمعضعحة جةننةتكة  ظئلعص  ناهةقحعلعكلةردعن هئساب  بعرعضة سئلعشقان  ـ  بعر 
كعرةلمةيدذ. ظةبذ سةظعد خذدرع رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعستة 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »مأمعنلةر دوزاختعن قذتذلعدذ. ظذالر جةننةت 
بعلةن دوزاخ ظارعلعقعغا قذرذلغان بعر كأؤرىكتة توسذلذص قالعدذ. ظاندعن دذنيادعكع 
حاغلعرعدا بعرـ  بعرعضة سئلعشقان ناهةقحعلعكلةردعن هةق ظعضعلعرعضة قعساس ظئلعص 
بئرعلعدذ. تاكع ظذالر ضذناهلعرعدعن تازعلعنعص صاكالنغاندا جةننةتكة كعرعشكة رذخسةت 
قعلعنعدذ. جئنعم ظعلكعدة بولغان زات اهلل نعث نامع بعلةن قةسةمكع، ظذالرنعث بعرع 
جةننةتتعكع ظأيعنع دذنيادعكع ظأيعدعنمذ ظاسان تئصعص بارعدذ«))). بذ هةدعس باشقا 
ظةلةيهعسساالم  >صةيغةمبةر  ظذنعثدا:  بولذص،  قعلعنغان  رعؤايةت  بعلةنمذ  سةنةد  بعر 

))) سةهعه بذخارع، 4964 ـ هةدعس.
))) بذ هةدعسنع تولذق كأرىش ظىحىن سةهعه بذخارع ؤة سةهعه مذسلعمغا قاراث.

))) سىرة مةريةم، 71 ــــ 72 ـ ظايةتلةر.
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»ظذالرنعث دعللعرعدعكع دىشمةنلعكنع حعقعرعص تاشاليمعز، ظذالر ظأزظارا قئرعنداش 
بولغان هالدا تةختلةر ظىستعدة بعر- بعرعضة قارعشعص ظولتذرعدذ)1)» دئضةن ظايةتنع 

ظوقذدع< دئضةن جىملة قوشذص بايان قعلعنغان.

قعيامةتنعث ظاالمةتلعرع

قعيامةتنعث قاحان بولعدعغانلعقعنع اهلل تاظاالدعن باشقا هئحكعم بعلمةيدذ. اهلل 
سورايدذ.  ؤاقتعنع  قعيامةتنعث  سةندعن  دةيدذ: »كعشعلةر  مذنداق  هةقتة  بذ  تاظاال 
»ظذنع )مةن بعلمةيمةن( صةقةت اهلل بعلعدذ« دئضعن. سةن نئمة بعلعسةن، قعيامةت 
بذرذن  كئلعشتعن  ؤاقتع  قعيامةتنعث  تاظاال  اهلل  لئكعن  بولذشع مذمكعن«)2).  يئقعن 
سأزعدة  مذنذ  ظذنع  تاظاال  اهلل  بولذص،  قعلغان  تةقدعر  ظاالمةتلةرنع  بئرعدعغان  يىز 
بايان قعلعدذ: »ظذالر )يةنع مةككة كذففارلعرع( صةقةت قعيامةتنعث ظذالرغا تذيذقسعز 
كئلعشعنعال كىتعدذ، شىبهعسعزكع، قعيامةتنعث ظاالمةتلعرع كةلدع، ظذالرغا قعيامةت 
نةسعهةت  ؤةز -  بذ حاغدا  )يةنع  ظالعدذ  نةسعهةت  ؤةز -  قانداقمذ  ظذالر  كةلضةندة 

ظالغانلعقعنعث صايدعسع بولمايدذ«))).
كعحعكلعرعنعث  ظاالمةتلةردعن  دئضةن: »بذ  مذنداق  باشقعالر  ؤة  بةيهةقع  ظعمام 

كأصعنحعسع كئلعص بولدع. حوث ظاالمةتلةر ظالدعمعزدا كئلعدذ«.
ظعمام ظعبنع هةجةر ظعمام بةيهةقعنعث سأزعضة حىشةنحة بئرعص مذنداق دئضةن: 
قعلغان  رعؤايةت  مذسلعم  ظعمام  ظذسةيدتعن  ظعبنع  هذزةيفة  ظاالمةتلةرنع  »حوث 
مةخلذقنعث  غةلعتة  حعقعشع،  دةججالنعث  ظذالر:  بولذص،  ظالغان  ظعحعضة  ظأز  هةدعس 
صةيدا بولذشع، كىننعث غةربتعن خذددع ظاي كىنع توشذص كةتكةن قورساق كأتىرضةن 
ـ مةجذجنعث  يةجذج  زئمعنغا حىشىشع،  ظعسانعث  ظوغلع  مةريةم  ظايالدةك حعقعشع، 
حعقعشع، ظعسا ظةلةيهعسساالمنعث ؤاصاتعدعن كئيعن بعر شامال حعقعص مأمعنلةرنعث 

جانلعرعنع ظئلعشع قاتارلعقالردذر«)4). 
قذرظان كةرعمنعث ظايةتلعرع ظذ ظاالمةتلةرنعث بةزعلعرعنع بايان قعلغان. مةسعلةن، 
زئمعندعن حعقعدعغان غةلعتة مةخلذق هةققعدة اهلل تاظاال مذنداق دةيدذ: »ظذالر )يةنع 
قعيامةت  ؤة  ظازاص  )يةنع  ظاشقاندا  ظعشقا  سأز  ظئيتعلغان  ظالدعنظاال  غا  كذففارالر( 

))) سةهعه بذخارع، 6535 ـ هةدعس.
))) سىرة هعجر، 47 ـ ظايةت.

))) سىرة ظةهزاب، 63 ـ ظايةت.
))) سىرة مذهةممةد، 18 ـ ظايةت.
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ظذالرغا  ظذ  حعقعرعمعزكع،  هايؤاننع  تىرلىك  بعر  زئمعندعن  ظذالرغا  يئقعنالشقاندا(، 
ظعنسانالرنعث بعزنعث ظايةتلعرعمعزضة ظعشةنمعضةنلعكعنع سأزلةيدذ«)1). 

اهلل تاظاال ظعسا ظةلةيهعسساالمنعث حىشعشع هةققعدة مذنداق دةيدذ: »ظذ )يةنع 
ظعسا( ظةلؤةتتة قعيامةت )يئقعنالشقانلعقنعث( ظاالمعتعدذر، ظذنعثغا )يةنع قعيامةتكة( 
شةك كةلتىرمةثالر. )ظع مذهةممةد! ظذالرغا ظئيتقعنكع( ماثا ظةضعشعثالر، بذ )مئنعث 
حىشىشع  زئمعنغا  ظةلةيهعسساالمنعث  ظعسا  يولدذر«)2).  توغرا  قعلغعنعم(  دةؤةت 
قعيامةتنعث  حىشىشع  ظذنعث  حىنكع  بولعدذ.  مةلذم  كةلضةنلعكع  قعيامةتنعث  بعلةن 
حوث ظاالمةتلعرعدعن بعرعدذر. شذثا ظذنعث زئمعنغا حىشىشع قعيامةتنعث ظعنتايعن 

يئقعنالشقانلعقعنع بعلدىرعدذ.
ظعمام ظعبنع كةسعر )اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( مذنداق دئضةن: »قعيامةت 
هأكىمدار  ظادالةتصةرؤةر  خةلعصة،  ظادعل  ظةلةيهعسساالمنعث  ظعسا  ظعلضعرع  كىنعدعن 
هةدعسلةر  قعلغان  خةؤةر  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  هةققعدة  حىشعدعغانلعقع  بولذص 

مذتةؤاتعر دةرعجعسعضة يئتعدذ«.
ظعمام بذخارع سةهعه بذخارعدا صةيغةمبةرلةر هةققعدة بايان قعلعنغان هةدعسلةر 
ظىحىن مةخسذس بعر بألىم ظاجرعتعص، شذ بألىمنعث بعر بابعدا ظعسا ظةلةيهعسساالم 
توغرعسعدا«  ظةلةيهعسساالم  ظعسا  ظوغلع  مةريةم  باب  »بذ  توختعلعص:  توغرعلعق 
دئضةن ؤة بذ بابتا ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث هةدعسعنع نةقعل قعلغان بولذص، 
ظذنعثدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »جئنعم ظعلكعدة بولغان زات اهلل 
نعث نامع بعلةن قةسةمكع، كةلضىسعدة مةريةم ظوغلع ظعسا ظةلةيهعسساالم ظاراثالردا 
ظادعل صادعشاه بولذص حىشعدذ. ظذ كرئست بةلضعلعرعنع حئقعص تاشاليدذ، حوشقعالرنع 
ظألتىرعدذ، ظذرذشقا خاتعمة بئرعدذ )يةنة بعر رعؤايةتتة جعزية ظئلعشقا خاتعمة بئرعدذ 
دئيعلضةن(، جاهاننع مةمذرحعلعق قاصالص كئتعص، مالنع هئحكعم قوبذل قعلمايدعغان 
بولذص كئتعدذ، هةتتا بعر سةجدة دذنيا ؤة دذنيادعكع بارلعق نةرسعدعن ياخشع بولذص 
كئتعدذ«. ظةبذهىرةيرة بذ هةدعسنعث ظاخعرعدا: خالعساثالر »ظةهلع كعتابتعن )يةنع 
يةهذدعيالر ؤة ناساراالردعن( هةرقاندعقع ظذنعث )يةنع ظعسانعث( ؤاصاتعدعن ظعلضعرع 
ظذنعثغا )يةنع ظذنعث هةق صةيغةمبةرلعكع ؤة اهلل نعث بةندعسع ظعكةنلعكعضة( ظعمان 
ظئيتعدذ. ظعسا قعيامةت كىنع ظذالرنعث )يةنع يةهذدعيالرنعث ظعسانع دارغا ظاستذق 
دئضةن دةؤاسعنعث ؤة ناساراالرنعث ظعسا اهلل نعث ظوغلع دئضةن دةؤاسعنعث يالغانلعقع( 

غا ضذؤاه بولعدذ«))) دئضةن ظايةتنع ظوقذثالر، دئضةن. 
))) فةتهذلبارع، 13 ـ جعلد، 85 ـ بةت.

))) سىرة نةمل، 82 ـ ظايةت.
))) سىرة زذخرذف، 61 ـ ظايةت.
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ظعبنع هةجةر )اهلل ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( مذنداق دئضةن: »ظةبذهىرةيرعنعث 
ظعلضعرع«  ؤاصادعتعن  تاظاالنعث: »ظذنعث  اهلل  مةقسعتع  كةلتىرىشتعكع  ظايةتنع  بذ 
دئضةن سأزع بعلةن »ظذنعثغا ظعمان ظئيتعدذ« دئضةن سأزعدعكع ظالماشالرنعث ظعسا 
ظةلةيهعسساالمغا قايتعدعغانلعقعنع يةنع ظذالرنعث هةرقاندعقع ظعسا ظةلةيهعسساالمنعث 
ؤاصاتعدعن ظعلضعرع ظةلؤةتتة ظذنعثغا ظعمان ظئيتعدعغانلعقعنع ظعصادعلةشتعن ظعبارةتتذر. 
ظذنعث بذ قارعشعنع ظعبنع ظابباسمذ جةزعملةشتىرضةن بولذص، ظعبنع جةرعر سةهعه سةنةد 
ظعلضعرع  ؤاصاتعدعن  ظةلةيهعسساالمنعث  ؤة هةسةننعث: >ظعسا  ظابباس  ظعبنع  بعلةن 
يىزعضة  يةر  ظذ  هايات،  هازعر  ظذ  قةسةمكع،  بعلةن  نامع  نعث  اهلل  بولعدذ،  شذنداق 
حىشكةندة صىتىن ظعنسانالر ظذنعثغا ظعمان ظئيتعدذ< دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان. 
بذ قاراش كأص ساندعكع ظالعمالردعن نةقعل قعلعنغان. ظعبنع جةرعر ؤة باشقعالر مذشذ 
قاراشنع كىحلةندىرضةن. ظالعمالر مذنداق دةيدذ: صةيغةمبةرلةر ظعحعدعن صةقةت ظعسا 
دةص  ظألتىردذق،  ظعسانع  يةهذدعيالرنعث  هئكمةت،  حىشىشعدعكع  ظةلةيهعسساالمنعث 
جىيلىشلعرعضة رةددعية بئرعش ظىحىندذر. شذثا اهلل تاظاال ظذالرنعث يالغانحعلعقعنع 
ؤة ظذنعث ظذالرنع ظألتىرىدعغانلعقعنع بايان قعلعص بةردع. ياكع ظذنعث حىشىشعدعكع 
هئكمةت، ظةجعلع يئقعنالشقاندا زئمعنغا حىشىص، زئمعندا دةصنة قعلعنعشع ظىحىندذر. 
حىنكع تذصراقتعن يارعتعلغان مةخلذق زئمعندعن باشقا يةردة ؤاصات بولمايدذ. ظذنعث 
دةججالنع  ظذ  بعلةن  شذنعث  قالعدذ،  كئلعص  توغرا  حعقعشعغا  دةججالنعث  حىشىشع 

ظألتىرعدذ«)1). 
ظعسا ظةلةيهعسساالمنعث دةججالنع ظألتىرىدعغانلعقعنع نذرغذن سةهعه هةدعسلةر 
ظةنهذنعث  رةزعيةلالهذ  سةمظان  ظعبنع  نةؤؤاس  بعرع  هةدعسلةرنعث  شذ  تةكعتلعضةن. 
هةدعسع بولذص، ظذ مذنداق دةيدذ:صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر ظةتعضعنع دةججالنعث 
ضئصعنع قعلعص ظذنع بعر هاقارةتلةص ؤة بعر ضةؤدعلةندىرىص ظذنعث سىصعتعنع بايان 
قعلعص بةردع. بعز هةتتا دةججالنع خورمعزارلعقتعمعكعن، دةص ضذمان قعلعص قالدذق ؤة 
ظذ يةرضة باردذق. بعزنعث ظذ يةرضة بارغانلعقعمعزنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلعص 
قئلعص: »نئمة قعلعؤاتعسعلةر؟« دةص سورعدع. بعز: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! بعر 
ظةتعضعنع سةن بعزضة دةججالنعث ضئصعنع قعلعص ظذنع بعر هاقارةتلةص بعر ضةؤدعلةندىرىص 
ظذنعث سىصعتعنع بايان قعلعص بةرضةنتعث، بعز ظذنع خورمعزارلعقتعمعكعن دةص ضذمان 
قعلدذق، دةص جاؤاب بةردذق. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »مةن سعلةرضة دةججالنعث 
دةججال  ظةضةر  قورقعمةن.  بةك  قئلعشعدعن  يئتعص  صعتنعنعث  باشقا  صعتنعسعدعن 
حعققاندا مةن سعلةرنعث ظعحعثالردا بولسام ظذنعثغا ظأزةم تئتعيمةن، ظةضةر ظعحعثالردا 
ظورنذمدا هةممة  مئنعث  تاظاال  اهلل  قوغدعسذن.  ظأزعنع  ظأزع  بولمعسام هةممة كعشع 
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مذسذلمانالرنع دةججالنعث صعتنعسعدعن ساقاليدذ. دةججال قذيذق بىدىر حاحلعق، كأزع 
تئشعغا صولتذيذص حعقعص قالغان بعر ياشتذر، ظذنع خذددع قةتةننعث ظوغلع ظابدذل 
ظذززاغا ظوخشامدعكع دةيمةن، سعلةرنعث ظعحعثالردعن كعم ظذنع كأرسة سىرة كةهفنعث 
بعر يولدعن  ظارعلعقعدعكع  بعلةن ظعراقنعث  ظايةتلةرنع ظوقذسذن. ظذ شام  بئشعدعكع 
حعقعدذ ؤة ظوث ـ سول تةرةص بولذص هةممة يةردة صاساتحعلعق تئرعيدذ. ظع اهلل نعث 
بةندعلعرع! ظعمانعثالردا مةهكةم تذرذثالر« دئدع . بعز: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! ظذ 
زئمعندا قانحة ظذزذن تذرعدذ؟ دئدذق. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »40 كىن تذرعدذ، ظذ 
40 كىننعث بعر كىنع بعر يعلدةك، بعر كىنع بعر ظايدةك يةنة بعر كىنع بعر هةصتعدةك، 
نعث  اهلل  ظع  بعز:  دئدع.  بولعدذ«،  كىنىثالردةك  مذشذ  سعلةرنعث  كىنلعرع  قالغان 
صةيغةمبعرع! هئلعقع بعر يعلدةك بولعدعغان ظذزذن كىندة بعر كىنلىكنعث نامعزعنع 
ظوقذساق بوالمدذ؟ دةص سورعدذق. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ياق، سعلةر ظذ كىننع 
ظألحةص هةر بعر كىندة )24 ساظةتتة( بعر كىننعث نامعزعنع ظوقذثالر« دئدع. بعز: 
دةص سورعدذق.  بولعدذ؟  قانداق  مئثعش سىرظعتع  ظذنعث  صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل  ظع 
بولعدذ.  ظعتتةرضةن كةلكىندةك  ظةلةيهعسساالم: »ظذنعث سىرظعتع شامال  صةيغةمبةر 
ظذ بعر كعشعلةرنعث قئشعغا كئلعدذكع، ظذالرنع ظأزعضة ظعشعنعشكة حاقعرعدذ. ظذالر 
ياغدذرذشقا  يامغذر  ظاسماننع  ظذ  ظاندعن  بويسذنعدذ.  ظذنعثغا  ظعشعنعص  ظذنعثغا 
ظأسىملىكلةر  زئمعندعن  بذيرذيدذ،  زئمعننع  ياغعدذ.  يامغذر  ظاسماندعن  بذيرذيدذ، 
يعلعنلعرع  سئمعز،  كةحتة  حارؤعلعرع  كةتكةن  ظوتلعغعلع  كعشعلةرنعث  ظذ  ظىنعدذ. 
سىتكة تولغان، توقلذقعدعن بئقعنلعرع حعقعص كةتكةن هالدا قايتعص كئلعدذ. ظاندعن 
ظذ باشقا بعر كعشعلةرنعث قئشعغا كئلعص ظذالرنع ظأزعضة ظعشعنعشكة حاقعرعدذكع، 
ظذالر ظذنعثغا ظعشةنمةي سأزعنع رةت قعلعدذ. ظذ ظذالرنعث قئشعدعن قايتعص كئتعدذ. 
شذنعث بعلةن ظذالرغا قةهةتحعلعك كئلعص قوللعرعدا هئح قانداق مالـ  مىلكع قالمايدذ. 
ظذ بعر خارابعلعقتعن ظأتىص ظذنعثغا: ظعحعثدعكع بايلعقالرنع حعقارغعن، دةيدذ. ظذنعث 
ظارقا حعقعشقا  ظارقعمذ  ظذؤعسعدعن حعققاندةك  بايلعقالر هةسةل هةرعسع  ظعحعدعكع 
ظئلعص  حاقعرعص  كعشعنع  بعر  يةتكةن  قذرامعغا  ياشلعق  تازا  ظذ  ظاندعن  باشاليدذ. 
كئلعص ظذنع قعلعح بعلةن ظذرذص ظعككع صارحة قئلعؤئتعص، ظذ كعشعنع قايتا حاقعرعدذ. 
ظأزعدة  صةيتنعث  شذ  كئلعدذ.  ظالدعغا  ظذنعث  قعياصةتتة  كىلضةن  خذشال  تعرعلعص  ظذ 
ظةلةيهعسساالم  ظعسا  ظةؤةتعدذ.  ظةلةيهعسساالمنع  ظعسا  ظوغلع  مةريةمنعث  تاظاال  اهلل 
دةمةشعقنعث شةرق تةرعصعدعكع ظاق مذنارغا، بويالغان ظعككع كعيعم كعيضةن، ظعككع 
قولعنع صةرعشتعنعث قاناتلعرعغا قويغان هالعتعدة حىشعدذ. ظذ بئشعنع صةس قعلسا 
بئشعدعن سذ تامحعيدذ. بئشعنع كأتىرسة سىزىكلعكع مةرؤايعتتةك سذ تامحعلعرع 
حاحراص حىشعدذ. ظذنعث تعنعقعنع صذراص قالغان كاصعرالرنعث هةممعسع ظألعدذ. ظذنعث 
تعنعقع كأزع يةتكةن يةرضعحة بارعدذ. ظاندعن ظعسا ظةلةيهعسساالم دةججالنع ظعزدةص 
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ظذنع صةلةستعنضة يئقعن بعر شةهةردة )يةنع لذد ظئغعزعدا( تئصعص ظألتىرعدذ. ظاندعن 
قالغان  ساقالص  صعتنعسعدعن  دةججالنعث  تاظاال  اهلل  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  ظعسا 
سعالص  كأزلعرعنع  يىز  ظذالرنعث  ظةلةيهعسساالم  ظعسا  كئلعدذ.  كعشعلةر  تىركىم  بعر 
ظذالرغا ظذالرنعث جةننةتتعكع دةرعجعلعرعنع بايان قعلعص بئرعدذ. شذ حاغدا توساتتعن 
اهلل تاظاال ظعسا ظةلةيهعسساالمغا: هةقعقةتةن مةن هئح بعر كعشع سوقذشذشقا كىحع 
يةتمةيدعغان بعر تىركىم بةندعلعرعمنع حعقاردعم. سةن، دةججالنعث صعتنعسعدعن مةن 
ساقالص قالغان بةندعلعرعمنع تذر تئغعغا ظئلعص حعقعص كةتكعن، دةص ؤةهعي قعلعدذ. 
تأصعلعكلعرعدعن  بعر  هةر  زئمعننعث  ظذالر  ظةؤةتعدذ.  مةظجذجعنع  يةظجذج  تاظاال  اهلل 
يئنعدعن  كألعنعث  تةبةرسة  كةلضةنلعرع  ظالدعدا  ظذالرنعث  كئلعدذ.  حعقعص  ظالدعراص 
ظاخعرقعلعرع  ظذالرنعث  بولعدذ.  ظعحعص  هةممعسعنع  سذلعرعنعث  ظذنعث  ظأتىص 
ظأتكةندة: بذ كألدة بعر حاغالردا سذ بار ظعدع دئيعشعدذ. اهلل نعث صةيغةمبعرع ظعسا 
ظةلةيهعسساالم ؤة ظذنعث هةمراهلعرع )تذر تئغدا( قورشاؤدا قالعدذ. هةتتا ظذالرنعث 
بعرسع ظىحىن كالعنعث بعر تال بئشع سعلةرنعث بىضىنكع كىنىثالردعكع يىز تعلالدعن 
ظةال بولذص قالعدذ. ظعسا ظةلةيهعسساالم ؤة ظذالرنعث هةمراهلعرع اهلل غا دذظا قعلعدذ. 
بعر  ظذالر  بعلةن  ظةؤةتعش  قذرذتالرنع  ضةردعنعضة  يةظجذج مةظجذجعلةرنعث  تاظاال  اهلل 
كعشع ظألضةندةك تةثال ظألعدذ. ظاندعن ظعسا ظةلةيهعسساالم ؤة ظذنعث هةمراهلعرع 
)تذر تئغعدعن( زئمعنغا حىشعدذ. ظذالر زئمعننعث بعر غئرعح يئرعمذ قالماي يةظجذج 
كأرعدذ.  كةتكةنلعكعنع  توشذص  بعلةن  جةسةتلعرع  صذراقلعق  مةظجذجالرنعث سئسعق 
تاظاال  اهلل  قعلعدذ.  دذظا  غا  تاظاال  اهلل  هةمراهلعرع  ظذنعث  ؤة  ظةلةيهعسساالم  ظعسا 
تأضعلةرنعث بوينعغا ظوخشاش قذشالرنع ظةؤةتعدذ. ظذ قذشالر ظذالرنعث جةسةتلعرعنع 
ظةؤةتعدذ،  يامغذرنع  تاظاال  اهلل  تاشاليدذ.  ظاصعرعص  يةرلةرضة  خالعغان  اهلل  كأتىرىص 
يامغذر بعرةر ظأي ؤة ياكع بعرةر حئدعرنعمذ قويماي هةممعسعنع تازعالص، زئمعننع 
مئؤعلعرعثعزنع  زئمعنغا:  كئيعن  شذنعثدعن  قويعدذ.  قعلعص  ظةينةكتةك  يذيذص 
كعشعلةر  كىنلةردة  شذ  دئيعلعدذ.  قايتذرذث  بةرعكةتلعرعثعزنع  بذرذنقع  ظأستىرىث، 
ظانارنع يةص ظذنعث شىصةكلعرع بعلةن سايعدايدذ. سىتلةرضة بةرعكةت بئرعلعص هةتتا 
بعر تأضعنعث سىتع نذرغذن كعشعلةرضة، بعر كالعنعث سىتع بعر قةبعلة كعشعلعرعضة، 
بعر قوينعث سىتع بعر جةمةت كعشعلعرعضة يئتعدذ. ظذالر شذنداق ياشاؤاتقان حاغدا 
اهلل تاظاال تذيذقسعزال مةيعن بعر شامالنع ظةؤةتعدذ. شامال ظذالرنعث قولتذقلعرعنعث 
ظاستعدعن ظأتىص مأمعن ؤة مذسذلمانالرنعث بعرعنعمذ قويماي هةممعسعنعث جئنعنع 
مذناسعؤةت  جعنسعي  ظاشكارا  ظئشةكلةردةك  يىزعدة(  )يةر  كئيعن  ظذالردعن  ظالعدذ. 
ظأتكىزعدعغان ظةث ظةسكع ظادةملةر قالعدذ. شذنعث بعلةن ظذالرغا قعيامةت بولعدذ« 

دئدع.
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ظذ  كئرةك.  ظأتىش  ظةسكةرتعص  ظعكةنلعكعنع  قةيةر  ظئغعزعنعث  لذد  يةردة  بذ 
صةلةستعننعث تةل ظةبعب شةهعرعضة يئقعن بعر جاينعث ظعسمع بولذص، هازعر ظذ جايدا 

ظعسراظعلنعث ناهايعتع حوث هاؤا ظارمعية ضازارمعسع جايالشقان.
اهلل تاظاال كىننعث غةربتعن حعقعدعغانلعقعنع، بذ حاغدا تةؤبعنعث دةرؤازعسعنعث 
)ظألىم(  صةقةت  »ظذالر  دةيدذ:  مذنداق  قعلعص  خةؤةر  قالعدعغانلعقعنع  تاقعلعص 
)قذياشنعث  صةرؤةردعضارعثنعث  ياكع  ؤة  صةرؤةردعضارعثنعث  ياكع  صةرعشتعلعرعنعث 
كىتعدذ.  كئلعشعنعال  ظاالمةتلعرعنعث  بةزع  ظعبارةت(  حعقعشعدعن  مةغرعبتعن 
صةرؤةردعضارعثنعث بةزع ظاالمةتلعرع كةلضةن كىندة ظعلضعرع ظعمان ظئيتمعغانالرنعث 
بولعدذ.  صايدعسعز  ظعمانع  ظئيتقان  قعلمعغانالرنعث  ياخشع ظعش  ظئيتعص  ظعمان  ياكع 
كىتعمعز«  ظةلؤةتتة  بعزمذ  كىتىثالر،  ظعشالرنع(  كئلعدعغان  ظأزةثالرغا  »)سعلةر 

دئضعن«)1). 
شةرعصتة  هةدعس  بعر  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةبذهىرةيرة 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »كىن غةربتعن حعقمعغعحة قعيامةت قايعم بولمايدذ. كىن 
غةربتعن حعققان، ظعنسانالر ظذنع كأرضةن حاغدا هةممعسع ظعمان ظئيتعدذ. بعراق ظذ 
ؤاقعتتا ظئيتقان ظعمان هئح نةرسعضة ظةسقاتمايدذ« دئضةن، ظاندعن مةزكذر ظايةتنع 

ظوقذغان)2).
بذ هةقتة قذرظان كةرعم ظعككع جايدا  ـ مةجذجنعث حعقعشعغا كةلسةك،  يةجذج 
توختالغان بولذص، بعرع سىرة كةهفتعكع، يةنة بعرع سىرة ظةنبعيادعكع ظايةتلةر بذ 

هةقتة ظةتراصلعق هالدا مةلذمات بئرعدذ.

قورقذش ؤة ظىمعد قعلعش

ظأتكىزضىحع  كةمحعلعك  بعلةن  ظاشذرعؤةتكىحع  هةددعدعن  دعنع  تاظاالنعث  اهلل 
نذقسان  ظاشذرعؤئتعشكعمذ،  حةكتعن  ظذنعثدا  بولذص،  دعن  ظوتتذراهال  ظارعسعدعكع 
يةتكىزىشكعمذ بولمايدذ. شذثا هةربعر مأمعن اهلل تاظاالنعث ظازابعدعن قورقذش بعلةن 
ظذنعث رةهمعتعنع ظىمعد قعلعش ظارعسعدا ياشعشع كئرةك. اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق 
)ظازابعدعن(  ظاخعرةت  ياكع  ياخشعمذ؟(  ظادةم  كةلتىرضةن  شئرعك  غا  دةيدذ: »)اهلل 
ساظةتلعرعنع سةجدة  كئحعنعث  قعلعص  ظىمعد  رةهمعتعنع  صةرؤةردعضارعنعث  قورقذص، 
)ياخشعمذ؟(«  ظادةم  ظأتكىزضةن  قعلعص  ظعبادةت  هالدا  تذرغان  قعيامدا  ؤة  قعلغان 

))) فةتهذلبارع، 6 ـ جعلد، 490 ـ بةت.
))) سىرة ظةنظام، 158 ـ ظايةت.
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)ساغالم(  صةقةت  بوالمدذ؟  باراؤةر  بعلمةيدعغانالر  بعلةن  »بعلعدعغانالر  ظئيتقعنكع، 
ظةقعل ظعضعلعرع ظعبرةت ظالعدذ««)1). 

اهلل رةهمةت قعلغان كعشع اهلل نعث رةهمعتعدعن ظىمعدعنع ظىزمةيدذ، ظازابعدعن 
خاتعرجةم بولذص كةتمةيدذ. صةقةت ظذ ساالمةت حاغلعرعدا هةددعدعن ظئشعص كةتمةسلعكع 
ظىحىن اهلل تاظاالنعث ظازابعدعن بةكراق قورقعدذ. كئسةل ؤاقعتلعرعدا ظىمعدسعزلعنعص 

كةتمةسلعكع ظىحىن اهلل نعث رةهمعتعنع بةكراق ظىمعد قعلعدذ. 
شةرعصتة  هةدعس  بعر  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةبذهىرةيرة 
بةندةم مئنع  تاظاال مذنداق دةيدذ:  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »اهلل 
بعلةن  ظذنعث  مةن  حاغدا  ظةسلعضةن  مئنع  ظذ  شذنداقمةن.  مةن  ظويلعسا،  قانداق 
تعلعمدعن(  مئنعث  مذهةممةد!  »)ظع  دةيدذ:  مذنداق  تاظاال  اهلل  بعللعمةن...«)2) 
اهلل  بةندعلعرعم!  قعلغان  جعنايةت  ظأزلعرعضة  قعلعؤئرعص(  )ضذناهالرنع  ظئيتقعنكع، 
جعمع  ظادةمنعث(  )خالعغان  هةقعقةتةن  اهلل  ظىمعدسعزلةنمةثالر.  رةهمعتعدعن  نعث 
ضذناهلعرعنع مةغصعرةت قعلعدذ، شىبهعسعزكع، اهلل ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، 

ناهايعتع مئهرعباندذر«))). 
شذثا هةربعر مذسذلمان تةؤبة قعلعشقا، ضذناهلعرعدعن صىتىنلةي قول ظىزىشكة 
ظالدعرعشع، شذنداقال تةؤبة قعلغاندا ظذ ضذناهالرنع قايتا قعلماسلعققا قةتظعي نعيةت 
قعلعدذ،  قوبذل  تةؤبعسعنع  ظذنعث  تاظاال  اهلل  قعلغاندعال  شذنداق  كئرةك.  قعلعشع 
ضذناهلعرعنع مةغصعرةت قعلعدذ. اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ: »تةؤبة قعلغان، 
ظعمان ظئيتقان، ياخشع ظةمةللةرنع قعلغان، ظاندعن توغرا يولدا ماثغان ظادةمنع مةن 

ظةلؤةتتة ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعمةن«)4). 
داناالردعن بعرع مذنداق مذناجات قعلغان ظعكةن: 

ظع رةببعم ضةر قعلساممذ ساثا ضايع ظاسيلعق
رةهمعتعثدعن ظىمىدلعرعم هئح ظأزىلمةس

ضةر قعلساممذ ظعبادةتنع كأص ساثا
سةندعن قورقذش هئسلعرعم هئح كئتعلمةس.

ؤعتعر نامعزعدا ظوقذلعدعغان دذظادا مذنداق دئيعلعدعغانلعقع رعؤايةت قعلعنغان: 
ظازابعثغا هةقعقةتةن  قاتتعق  ظازابعثدعن قورقعمعز.  »رةهمعتعثنع ظىمعد قعلعمعز، 

))) سةهعه بذخارع، 4636 ـ هةدعس.
))) سىرة زذمةر، 9 ـ ظايةت.

))) بذ هةدعسنع تولذق كأرىش ظىحىن سةهعه مذسلعم، 2675 ـ هةدعسكة قاراث.
))) سىرة زذمةر، 53 ـ ظايةت.
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كاصعرالر دذحار بولعدذ«.
دعننع  قعلعشعنع،  مذستةهكةم  ظىستعدة  ظعمان  بعزنع  تاظاالدعن  اهلل  ظاخعرعدا 
حوثقذر حىشىنعدعغان ظالعمالردعن قعلعشعنع، صايدعلعق ظعلعمنع، قورقعدعغان قةلبنع، 
قوبذل بولعدعغان ظةمةلنع، شذنداقال هاالل ؤة كةث رعزعقنع رعزعق قعلعص بئرعشعنع، 
حعن  قعلعشعنع  مذستةهكةم  بعلةن  كةلعمعسع  تةؤهعد  هاياتعدا  ظاخعرةت  ؤة  دذنيا 
ظذنعث  ظةلةيهعسساالمغا،  مذهةممةد  يئتةكحعمعز  بعزنعث  اهلل  تعلةيمةن!  دعلعمدعن 
ـ  كأصتعن  ؤة  رةهمةت  حةكسعز  تابعظعنالرغا  ساهابعلعرعضة،  تاؤابعظاتلعرعغا،  ظاظعلة 

كأص ساالمالر يوللعسذن!
هةمدذساناالر  جعمع  تىضعدع.  قعسمع  بةشعنحع  كعتابنعث  بذ  بعلةن  شذنعث 

ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهلل غا خاستذر 
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أخي املسلم
ترجم وطبع هذا الكتاب إىل اللغة األويغورية على نفقة من يرجو رمحة ربه 
هدية منه لروح والديه وذريتهما وهذا الكتاب وقف للعلماء وطلبة العلم يف العلوم 
ينقل  بيعه وال يورث بل  اللغة ال جيوز  اليت تتحدث بهذه  املناطق  الشرعية يف 
ملستفيد آخر لتعم الفائدة للمسلمني والساعي لتوصيل هذا الكتاب للعلماء وطلبة 

العلم يف العلوم الشرعية له من اهلل األجر العظيم .

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

ھۆرمەتلىك مۇسۇلمان قېرىنداشالر! 

روھىغا  ئەۋالدلىرىنىڭ   – ئۇرۇق  ۋە  ئانىسى  ئاتا-  ساۋابىنى  كىتاب،  بۇ 

بېغىشلىغان بىر مۇسۇلماننىڭ نەپىقىسى بىلەن ئۇيغۇر تىلىغا تەرجىمە قىلىنغان 

ۋەقىفتۇر.  تالىبۇلئىلىمالرغا  ۋە  ئۆلىماالر  دىنىي  سۆزلىشىدىغان  تىلدا  بۇ  بولۇپ، 

سېتىشقا ۋە بىر – بىرلىرىگە مىراس قىلىپ قالدۇرۇشقا بولمايدۇ. ئىمكانىيەتنىڭ 

بارىچە كۆپ مۇسۇلماننىڭ پايدىلىنىشى ئۈچۈن، پايدىلىنىپ بولغانالر باشقىالرغا 

يەتكۈزۈپ  تالىبالرغا  ۋە  ئۆلىماالر  دىنىي  كىتابنى  بۇ  كېرەك.  بېرىشى  ئۆتۈنۈپ 

بەرگۈچىلەرگە جانابى ئالالھتىن كاتتا ئەجىر تىلەيمىز.
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